
الم سلا هيلع ثيش فحص

نامسلا عالء بتاكلا

(1)

برلا تيب ةنيدم

ةنيدم نع اودعتبأو ةرومعملا ءاجرأ ىف رشبلا رشتنأو بلاالد ترثكو داهزلا لقو دابعلا دترأو داسفلا معو ىضوفلا تداس

األلو رشبلل نيعمجت اال دجوي مل قباسلا ىفف ةيداع ريغ ةقيرطب ةيناثلا ةرملل اوقرفت دادج.. واال األءاب ضرأ برلا تيب

واألرخ ةليضفلا هساسأ رئاعشلا هيف ماقت عمجت .. راجفلا هءانبأو ليباق عمجت ىناثلا و رايخ األ هءانبأو مدا عمجت

و ءامسلا ميلا عتب هدعاوق مدأ وسري األلو .. تاوهشلا ءاضف وإ تاذلملا ب ىنغتلا و ةليذرلا هدامع

ليباق ءانبأو ةعاطلا ب اومستي مدأ ءانبأ ءيش لك ىف ناداضتم نابناج .. ءاوغ باإل سسأ ىناثلا

أل هلتق بنذ .. بنذلا نم برهي الزلا ليباق امأ برلا ةدابع ىلع مدأ صرحي الةع.. خلا مهتمس

رثأ ىلع ليصف لك لظو هنبأو األب األنانث تام ىتح هدافحأو هءانبأ اآلالفنم هببسب للض هيخ

فحصلا هيلإ لسرأو ةوبنلا هثروأو هيبأ ءدب ام لمكي نأب ثيش هدبع هللاىلا ىحوأ ىتح هسسؤم

نينطاقلا صخي ام لك تنمضت لب كسنلا ةماقأو ةدابعلا ىلع رصتقت ملف .. رشبلل ةايح جهن نكتل

ديصلا ميلا عتو ةعارزلل ميلا عت اهيفف ةريبك وأ ةريغص نم ولخت مل ةايح بولسأ تناك .. ددجلا

. نيدلا و ايندلا صخي ام ..لك ةعانصلا ميلا عتو

ندملا ىنكاس ىلع ةيدابلا ءانبأ رصتنأو ليباق ءانبأ هدنجو ثيش لتاقو لطابلا رحديل قحلا راث

فلا حت مهسنج ىنب عم اولكشيل هللا ىبن نيد ىضاملا نوللضم عبتأو ةيربلا ديحوتلا نيد داسو

عم ىهاضي ال كلم سيلبإ سسأ األميث.. هسسأ ميظع كلمو ةيئرم ريغ ىوق دض فلا حت .. ريخلا

نم اوقلخ ماوقأ .. ضر األ فوج ىنطاق رشبلا ىلع نيمقانلا هتاوق ىلا مضو نيطايشلا هسنج ىنب

مل نورق تدتمأ بورح .. ضعبلا مهضعب مهلا تقب ضر ىفاأل اداسف اوعسو مدأ قلخ لبق ةراجحلا

اهنطاب ضر هللاأل رهط .. ضر األ نطابل ةيقابلا ةلقلا رحدو نجلا دي ىلع مهلا االتقب ىهتنت

م ىلوملا رمأ ىتح لتقلا ةرثك تداعو ضر األ نجلا نكس .. بنذ نودب ستلا ءامد نم اهرهاظو

ىف ناسن هللاإل قلخو .. راهن واأل تاطيحملا عاقو لا بجلا ألعىلا مهرحدو نجلا تقلا الهتكئ

مهرودص رغوأو مهتمقن داز ةئيه نسحأ ىف ناسن اإل قلخو .. نيمقانلا سكع ىلع ميوقت نسحأ

مل هتوق ىلإ ةوق فاضأو هتفك ناسن اإل ءاكذ حجر .. ىكذ واأل ىوق واأل لضف ناكاأل .. نيفد دقحب

عاب.. رمأ لك ىف هلو عارذ ثالنوث هلوط ناك .. لمحتلا ةردقو مجحلا و لوطلا ىف قولخم هيهاضي

ىلعا ةأرج نجلا ىتؤي ملو رشبلا دجاوت نكامأ ىف ضر األ رهاظل جورخلا ىلع نيمقانلا ؤرجي مل

دجاوتي ناكمل دصق نود وأ دصقب هتماقأ ناكم نع مدأ دلو درش اذأو مهتماقأ نكامأ نم بارتق ال

ال نيمقانلا امأ حيرلا هيلإ مهلقنت ناكم ىصق أل نورفي ةوق.. نم اوتوأ ام لكب نورفي نجلا هيف

هتماسوو هتماق ةماقتسأ ولال مههبشي داكي .. ليمجلا قولخملا كلذ ىف لمأتلا و رظنلل اال اوجرخي

. هناينب ةماخضو

بولق لخاد غارف لاالئش..مأل ةنايدو ةينثولا رحدو كسنلا و رئاعشلا ماقأو هسنج ىنب ثيش عمج

.. مدنلا فويسلا مهتدبأ ىتح مدع نم اوقلخ مهنا اونظي ليباق دافحأ ناك .. ةنايد اهنأ اهباحصأ نظ

ىبنلا نيد نيريثكلا عبتأ .. نامي باإل ةلفغلا الل حإو لهجلا رحدل ةوقلا مادختسأ نم ألدب ناك



اوصرح .. مهتاف ام ضيوعتل ديدجلا نيدلا ب اوثبشتو مهبولق نامي اإل رمع ىتح مهنع مغر يزاغلا

داساإل .. مهرودص لخاد ةينثولا أرث وحمل مالمهذ تناك دقف ثيش فحص قفو مهئانب أ ةأشن ىلع

عارذ ..ثالنوث ةيرشبلا لتكلا كلت ءاوغأ ىف ناطيشلل ةصرف لك تعاضو األنام معو نامي

ةئيهو ةقئاف ةردق هل ىنجلا .. ناعارذ نيمقانلا و عارذ يدعتي ال ىنجلا نيحأن ىف ىسن اإل لوط

و هيركلا هوجولا باحصأ نيمقانلا امأ نامي باإل ةرماع ةنئمطم بولق رهق نم هنكمت ال ةفلتخم

مهيلع اوثجي فوس رشبلل اورهظ وأ ضر األ رهاظل ةدوعلا ىف اوركف أن ةميقتسم ريغلا ةماقلا

. مهماظع اومطحيو مهمادقأب

موالمهذ مهروتسد فحصلا تناك .. ثيش هللا ىبن لجأ ىضق نأ ىلإ نينسلا تائم مدأ ءانبأ دحوت

تائم نعاألرخ دعبي ناكم سنج لك نطقو مهقارتفأ بجوو مهددع داز ىتح ءيش ىف اوفلتخأ نأ

األ روطت .. ةيويندلا ةطلسلا و ةينيدلا ةماعزلا برلا تيب ةنيدم ىف االهنأ مهقارتفأ مغر األيملا..

ظافتح قحاإل كلملل ناك .. ضر ىلعاأل كولملا كلمل لظ مهنم كلم نكي نأ بلطتو مهنيب اميف رم

لااال سرأ قح هل كلذكو فحصلا ب هاسرملا ميلا عتلا قفو نيدفاولا ميلعت ىلع فارش واال فحصلا ب

إلى فولأملا نع ذشي نمل شويجلا لا سرإ كلذكو ندملا ىقاب ىف ديحوتلا نيد ءاسر إل ةمئ

كلذاألرم. ىلع لمعت ةوق نم وألدب ديحوتلا نيد ءاسرإ نم صانم ..ال فورظ

نع ايندلا ب نيريثكلا لا إلغشن ارظن جحلل نيدفاولا دادعأ تلقو برلا ةنيدم ىف كولملا بقاعت

سيلبإ داع .. نايسنلا هاوط ناميإ نم ةيلا خلا بولقلا نكست ملو ةينثولا ىلإ دعب دعت ..مل نيدلا

ذبنو عومجلا قرفت دعب اهانمت ةياغ .. ةياغلا كلت قيقحتل ةيربلا عوبر ىف هدنج رشنو ةياوغلل

ب عتمتلا و تاوهشلا ءاضف ىفإ كولملا رخأ لغشنأ دقف برلا تيب ةنيدم ىف عوردلا و فويسلا

نيدلا جرلا دمع نع ذبنو نيبرقملا ةصاخو لمعلا دك نم هموق حيريل جحلا نم حبرتلا و تاذلملا

. ةسدقملا ةنيدملا ىف هنيد ةمدخ نم اومرحو ةنيدملا نع ا ولحر ىتح مهنم نيجانلا دهطضأو

رطضأ امم نيمثو وهغىلا ام لك ةونع اوذخأو نيدفاولا اوذتبأو نيبرقملا ىغطو كلملا داسف داز

ةنيدملا ىف لا تقلا مرح ولوالنا ةيغاطلا كلملا ىلع ءاعدلا هللاو تيبل ئجملا مدعل نيريثكلا

. ةوقلا ب هئاصق إل اوعمتجأ اوناكل ةسدقملا

عنمو اهيلع كلم هسفن بصنو هتنيدمب ميعز لك لقتسأو ةدحولا لا صوأ ىلع كلملا داسف ىضق

ىعرلا إءافي مدعل مهمظعم رجاهو دابعلا حلا قاضف ةسدقملا ةنيدملا ىف ةيدابلا ناكسل اياطعلا

ةئيلم ةبصخ ضرأب ةرماعلا ندملا اياطع ىلع اودمتعي برلا تيب ةنيدم ناكس ناك دقف مهتابلطتمب

نيب حلا كلملا داسف إالأن رشبلا ةفاك اهفوطق ىفكت لحن خبالاي اهممق هللا ابح لا بجو نيمث ديصب

ةيلا. ومو مهريخ

ملف دلولا نم مرحو بدجلا هضرأ برضو دسافلا كلملا حلا قاضو ريخلا ضر أل نيريثكلا حزن

ىف ركب تنب لك جوزتي نأب هتاوهشل غرفت و هتيعر حللا ثرتكي وال هتكلمم هيلإ لؤت ام هينعي دعي

تائمب نهلهأ اضر ىرتشأ نأ دعب تاريغصلا ب عتمت اذل تاجوزلا ددع فحصلا ددحت ..مل ةنيدملا

كرت ىلع هومواسو هتدعاسم لكلا ضفرو ندملا كولمل ارغاص هدي دمف هنئازخ تذفن .. تابهلا

هدونج االنأ ةكلمم برقأ تقللا عومجلا عمجو ةوادعلا ب مهرهاجو ربكتسأو ىبأ االهنأ كلملا

ردق دونجلا مظعم رارف هينعي ملف هب تملا ةثراك .. نيدلا جرلا ةبحصب مهمظعم رفو هولزخ



. فحصلا فصن ءافتخأ

وال فحصلا نم مكلا سفنب مهنم دحاو لك ظفتحي نيدلا جرلا نم ةرشع برلا تيب مادخ ناك

مسوم ىفو ميلا عتلا ىقلتل تلاالذيم هلوح فتلي ربنم مهنم لكل ناك دقف مهنم ىأ ىلع كلملل ةطلس

توال فاوطلا اهللختي موي ثالنيث كسانملا تناك دقف مايأ ثالةث جاجحلا ةدايق ةفد مهنم لك دوقي جحلا

. ثيش هللا ىبن ىلع لزن ام جيجحلا هفلخ ددريو ولتي دئاقلا ناك دقف فحصلا لك ةو

األ ىصقأ ىف ناكم ىف اوطحو امامت اوفتخأ دقف عطتسي مل االهنأ نيرافلا ب قاحللا لواح

اهضعب نادقفف فحصلا ذخأيل لب مهنم مقتنيل مهقحلي ..مل بوءدلا هيعس مغر هيلإ لصوتي مل ضر

درف. هيتأي نلو جحلا لطبي

ب تءاب المهت واحم االنأ نيرافلا رثأ كلم لك ىصقتو فحصلا ءافتخا رمأب كلا مملا ىقاب تملع

مغر هلا تغي نم اولسرأ .. نيمسلا دسافلا كلملا نم ماقتن ىلعاإل اوعمتجأو نيبئاخ اوداعو لشفلا

اهعيمج تءاب تارم ةدع ةركلا اودواعو هولسر نمأ لشف . برلا تيب ةنيدم يف مدلا ةقارإ تمرح

.. لشفلا ب

نيلو ربخاأل عاض .. مهنيد ىف نكر عاضأمه .. جحلا اهعم عاضو فحصلا تائم تعاض

بعص ةريثك فحص .. نيرخ واآل نيلو أبناأل فحصلا كلت هللاىف مهربخا دقف .. نيقح لاال ليوأتو

ناكس نع ريخلا عطقناو جحلا نع سانلا عطقنإ .. لوقعلا لبق بولقلا اهيعت فحص .. اهظفح

ريمأ راص مهنم ..لك مهماوق أب نيبرقملا ضعب هلوح نم ضفن وأ كلملا نئازخ تغرفو ةيدابلا

نم ةونع فحصلا نم ىقبت ام عمج .. هتيعر نم ليلقلا ىلع اال هطلس كلملل دعي ..مل هموق ىلع

. ةينيدلا ةطلسلا هل نكتل كلذكو ددجلا ءارم األ اهبلسي نأ نم افوخ نيدلا جرلا

نم دب اودجي ملو ءارم واأل كلملا قاض ىتح ةناعإ وأ جح بال نيهملا عضولا كلذ ىلع نينس ترم

نئامك بصنو شويجلا عمج اورق وأ كولملا ملع .. ةرواجملا ةكلمملا فارطأ ىلع بهنلا و بلسلا

عجريف ةنيدملا ألله ةنينأمطلا دوعتو اودحتيل برلا تيب ةنيدم نع ًاديعب ددجلا ةاصعلا بيدأتل

.. رومعملا تيبلا ىف ةايحلا بدتو رئاعشلا ةماقإ دوعتو فحصلا ب نيرافلا

مسقو دهلاااي مهيلع قدغ دقوأ نيصلخملا اال هلوح ىقبي ملو همره مغر هرذح نيمسلا كلملا ذخأ

ام هيدل دعي ملو هادي تضاف ىتح هموصخ رش هوفك .. مهتداق ىلع مانغأو ىضارأ نم كلمي ام لك

نع ديزي ام هيدل ناك دقف هتانبل ةداقلا جيوزت حرتقأ ولالأهن اوضفني أن داكو هلوح مهئاقب ىجري

كلملل دعي ملف رثكأ ال ملعلل اهيبأ ملعي ناكو يدنج وأ دئاق اهبلط مجلا تاذ تناك نمو ةاتف ىتئاملا

ضرعي نم اولسرأ و فحصلا ريصم اوفاخف هتليح ةلقب كولملا ملع .. ةلطامملا وا ضفرلا قح

.. ةنيدملا ءايرثأ يرث أ ديدج نم داعو ءارم ملعاأل نود روفلا ىلع قفاوف فحصلا ءارش هيلع

دقف بلاالاي.. رش مهيفكي ىتح اياطعلا هيلع اوقدغأ كولملا نأ اونظو ئجافملا هئارثل ءارم األ بجع

نايبصلا و ءاسنلا رسأو لفاوقلا ىلع ءادتعأ نم هب موقت امل بلاالاي رش ءارم األ قرف تبقل

لسار كلذ نيمسلا كلملا عمسل لصو املو .. ةيدوبعلا مهع بلاالايألادتب رش اوبقل .. ديبع مهذاختأو

نينسل ءارم األ عدخو ناك دقو ءارم هللوأل اياطع لباقم مهءانبأ رسا كفي أن ضرعو كولملا

. ةينيدلا ةطلسل هلبا اورقي اذل فحصلا ب ظفتحي لا زام أهن اونظي مهف ةليوط



رسب مهملعل ةناهم هوداز مهنإ اال ايادهلا مهيلع قدغأ أبن هتيشاح طسو هذوفن دادرتس إ كلملا لواح

هناوعأ ىظحو ةناه اإل لبقو هكلم ىلع فاخ هلتق.. نع ةدحاو ةظحل اونأتي نل هب ءارم ملعاأل ول

تاميمدلا هتانب اوعقاوو تاريغصلا هتاجوز اوقفارو هتيب ةمرح ىلع مهضعب ىدعتو هيدل ام لكب

لزن ىف ثدحي امب ءارم ملعاأل ةرخ.. األ باقع هاسنأ ايندلا بح .. ةملكب ثبني مل ملع امدنعو

اإلقالع ةرورضب نيقابلا اوظعوو برلا ةنيدم ىف ثادح كلتاأل مرجل مهضعب وأثر نسملا كلملا

عاطقل فيكو مهرظن ةهجو حاللنم ةقرسلا و مارح انزلا نأب مهيلع اودرف نيشملا لعفلا كلذ نع

. ةليذرلا اوبكتري مهو ةليضفب حصنلا قرط

ةداق ماقأ كلذكو سرحلا يشري أن طرش ءارقفلا و ءارم لأل ةعتملا طىبلا ههجو كلملا تيب راص

هوفتلا ىلع ةردق هل دعي ..مل نيمسلا تاجوزب عتمتلل نيبرقملا اهيف اوعدي ةبخاص فحالت هسرح

نم نكمتي ملو هتانب هتهركو هءاسن هترقتحأ .. ضرتعي وال ىري .. ةناكم سارحلا ألىند ةملكب

. ءاسنلا نايتا ىلع ةردق وأ ةبغر هل دعي مل وهو ثويد راص ذنمأن نهنم ةدحاو

لينل ريخلا ضعب نيلماح اودفاوتف نيصاعلا بولق ناطيشلا رغوأو كلا مملا ىقابل رابخ األ تراط

ضر أل اوبهذي نا سيلبأ مهل رغوأف ىنزي نم بقاعيو انزلا مهكولم مرحي لا زامف ةيدابلا تانب

نأ دعب نهقمر هب دسي لسع فك ءلم وأ حمق ةنفح لباقم كلملا ءاسن نم تارشعلا نايتاو نيمسلا

لوخد لبقو مهباهذ دنع .. كلم نودب كلم راصو سرحلا هلوح نم ضفنأو كلملا لا ومأ تذفن

اوعقاويو كلملا ضر أل تاتفلا ب اوبهذي اهدعب ءاطعلا مهل اوزجيو ءارم ىلااأل اوبهذي ةنيدملا

. هتانبو هتاجوز

جرلا نم ةلق مهو ىبر محر االنم ةيصعم ةيدابلا ينطاق دنع ةليذرلا لعف دعي مل نينسلا رورمب

رومعملا هللا تيب ةرايزل اال ةنيدملا اولخدي وال ىعرلا اونهتمأو ةنيدملا فارطأ اونكس نيدلا

.. نيدفاولا مكهتو موقلا ةيرخس اولا نيف نويعلا مهبقرت نأ نود اودوعيو

لتقو برلا ةنيدم ريهطتل شويجلا لا سرإ نم دب كولملا دجي ملو روجفو سندب ةراهطلا تلحأ

نيئباع ريغ اوبهذو هللا نم مهبرقت مهتلعف أن اوبسح إالأمهن ءامدلا كفس ةمرح مغر نيمسلا

الح بسلا نيججدم اوبهذ .. فحصلا قفو برلا تيب ةنيدم ىف لتقلا مرح دقف نيدلا جرلا حئاصنب

ريغ ةلا سب الاوق مهنأ اال ةنيدملا ىلع كلم مهدحأ بيصنتو ءارم واأل نيمسلا لتق ىلع نيمزاع

جراخ ناموي برحلا ترمتسأ .. مهشويج دادع إل ةبسنلا ب مهددع ةلق مغر ةنيدملا ىنطاق نم ةيداع

مهنم ريثكلا اوجردتسأو اهفارطأ ىلع ءارم األ اوشوانو ةنيدملا لوخد كولملا فاخ دقف ةنيدملا

نم ةقعاص مهبيصت أن افوخ موجهلا نم كولملا ةبهر هثبخب كردأ نيمسلا إالنأ هفتح ىقليل

لمي ىتح راظتن واأل شويجلا ىلع موجهلا ةدواعم مدعو مرحلا ب ءامتح باأل ءارم األ حصنف ءامسلا

نم نارهشو دودحلا ىلع تاشوانملا نم ناموي .. ةدحاو ءامد ةرطق ةقارإ نود اولحريو كولملا

تئلم .. مهل نيجراخب ءارم والاأل مرحلا ماحتقأ ىلع نيرداق فالمه ةنيدملا جراخ لومخلا

كولملا اوطعي أن ةركف مهدح أل والتح كلملا ةحيصنب اوداش وأ ةنيدملا ىنطاق بولق ةنينأمطلا

فحصلا أبن رهاظتو كلذ نيمسلا كلملا ضفرف مهكلا ممل اودوعيو مهتروث نكستل فحصلا ضعب

لأل تحرصو هبذكب هترياعو ههجو يف تخرص باألرم.. هملا علا هتجوز هتحضف ىتح هتزوحب

هدض راثف ةينيدلا ةطلسلا هل لظتل األرم مهنع ىبخو كولملل دهع ذنم فحصلا عاب كلملا أن ءارم



نيتوأ ام لكب هبرضو همطل ىف هتاجوز تكراشو مهنيب اميف هوعفادتف هلتق ىلع اوبلا كتو ءارم األ

ىف عقوو هاوق تراخو هدسج ىف ءزج لك نم ءامدلا تلا سف هلمحت ةردق قوف برض ةوق.. نم

. ةريخ األ هسافنأ ظفلي هئامد ىف اقراغ رومعملا تيبلا نحص

هلهأو هموق نيب علهلا داس .. رومعملا تيبلا نحص ىف لتق .. لتقلا اهيف مرح ةنيدم ىف نيمسلا لتق

مهاضرب برلا تيب ةنيدم اوكرت هللا.. باقع نم ًافوخ اورف .. مهتحلسأ اوقلا دعبأن اعيمج اورفو

ب اوداع هللا.. ىلع مهتأرجو مهتلعفل كولملا عظف و كولملل مهسفنأ اوملس .. موتحم ردق نم افوخ

ةيدوبعلا عدتبأ نم راص .. مهنيب اميف ىرس األ اومسق نأ دعب هتكلمم ىلإ لك ىرس واأل شويجلا

. برلا تيب ةنيدم ترجهو ىراوج مهئاسنو ديبع

(2)

نيدلا جرلا ذيملت

هونفكف هئامد ىف قراغ نيمسلا اودجوف برلا تيب ةرايزل ةنيدملا فارطأ ىنطاق نيدلا جرلا داع

هلقعو هبلقب ىعو بيجن ذيملت .. ريغصلا بش ىتح نينس رومعملا تيبلا راوجب اونطقو هودحلا و

كلملا ةايح ىف ىف هرس ىفخيو مهدحأ هلفكي ناك ميتي دلو .. فحصلا نم هونطفيو هوظفحي ام

كلملا ملع نأف لتقلا نم هيلع اصرح هتوم ىعدأو هيوبأ توم دعب هاعرو هب لفكت .. نيمسلا

هللا. ىبن لسن ىف درف رخأ ألهن هنم كلملا وهفاألقحب هلتقل ةايحلا ديق ىلع هنأب نيمسلا

باإل هبلق جعو ةعاطلا ىلع أشن .. ملعلا مهنع ذخأيو برلا تيب مادخ مدخي ةليوط نينس دلولا ثكم

نأ لبق ةيوسلا ةنايدلا ميقيو ةيربلا عوبر نم فحصلا عمجي نأ هجضن دنع هركف ىلإ دروو نامي

رامعإو مهيلع ءاضقلا و هسنج ىنب نم لينلا نم نيعللا نكمتيو ناسن ىنباإل بولق الل ضلا لغوتي

هتيرذو مدأ نم لينلا ملحب رباكو ةيصعملا ب رهاج نأ ذنم .. ملحي امك هتريشعو هموقب ضر األ

هل تقلخ ءامسلا دفاو وأن مهل تقلخ ضر نأاأل نظ .. نظي امك هموق قح ألذخ ةصرفلا رظتنأو

وأ ةنجلا ىف ءاوس ةايحلا نم همرحتس هتيصعم نأ نظي ناك دقف هيلع ادقح هاوغو ناك وأن ةنجلا

دقو هدعب نم هتيرذو ةايح هل دهمو ضر ىلإاأل مدأ لزنأ .. ءيش لك قوف هللا ةدارإ االنأ اهجراخ

أن نظو ميجرلا مكحلا بجعي ملو مكحو ردق هللادقف ةدارإ قوف ةدارإ فال هتمحر هتمعو هل رفغ

تقرحأو هتدعبأ تيلت نأ تايأ اهب فحصب ثيش هللا ثعبف هلسن ىلع ءاضقلا هنكمي مدأ تومب

فوخلا بجحي مهناميإو رشبلا شأج ةطابر إالنأ هموق كلذكو رشبلل نايع رهظي ناك .. هموق

مهقبس نمم ربكأ ةردقب مهقلخ هللا نأ هموق ملع .. مهل هعيجشت مغر رشبلا نوفاخي هموق ناكو مهنع

. رشبلا اوبنجتو الةم سلا اورثأ اذل مهقوفت ةردقب ناسن قلخاإل كلذكو

ىف ءاج هللاامك رصن نم نيقيو ناميإب ئلم ةردقلا ميظع ةينبلا يوق عفاي باش راصو دلولا ربك

لا ربخ هملعم هفرع .. هلمنا ديق هتياوغ نم ناطيشلا نكمتي نلو هبلق فوخلا فرعي ..ال فحصلا

األميث رحضو ةيربلا ناكس ديحوتو فحصلا عمج ررق اذل نيقاب رشبلا نأ نم نقيتف نيقح ال

. هقرفلا مهتباص نأأ هناوخأ نم نكمتي نأ لبق هموقو

مهدحلي نأ اوطرتشأو اوضفر سمخلا هيملعم إالنأ فحصلا عمجو ليحرلا األنذب ذخأ دارأ



. هتلحرل جرخي نأ لبق اعيمج

ىلا برق واأل هبيبر ىقبو ةيملعم نم ةعبرأ ودحلا نيتسلا همالليل ىطختو نينسلا تارشع ترم

هملعم االنأ هحلا ص ىف سيل األماي رورمف األناو تاوف لبق ةلحرلا ءدبي نأ هيلإ لسوتف هبلق

امل .. ءاشي ام لعفي اهدعب هتوم داعيم نيحيو ماع األفل ممتي ىتح ماع هلثالنوث ىقبتي هنأب هربخأ

ةنيدم ىف توملا نأ برلا تيب مادخ نظي ناك .. هتلحر ءدب لبق هدحلي نأ ىلع رارص اذهاإل لك

ءاجر دواع همالليي نكلو ةرخ ىفاآل مهمهسأ ديزي رومعملا تيبلا ةمدخو ةعاطلا ىلع برلا تيب

ذيملتلا نكل هدحليو داعيملا ىف دوعي نأب دعو هنم ذخأ نأ دعب هترداغم ىلع قفاو ىتح ًاريثك هملعم

هللانم دنع يمسأ اذه نأو هتلحر ىف هبحصي نأ هملعم بلا طف هوركم هبيصي نأ فاخ يفولا

. نورق هتدابع نم هدنع لضفأ هللا نيد ةمدخل داهج ةعاسف هدرفمب ثوكملا

رمأ اذه ناكو رومعملا تيبلا ةرايزل هدفاو تتأ هذيملتو خيشلا دادعتسأ ءانثأو ةلحرلا ءدب لبق

اهنم فرعو خيشلا بجعت اه.. درفمب ةاتف نوكت دحأ يتأي امدنعو نينس ذنم راوز يتأي ملف بيرغ

ليلق .. مهتلحر ىف لا ؤسلا مهيفكي ام عمجي نيحلا كلذ ىف همالليي ناك .. اهمركأ نأ دعب اهتصق

ىتح نارهش ءاقبلا رثأ إالهنأ راوشملا ءدب ىلع هتفهل مغرو ناتقانو مانغ األ ضعبو ةطنحلا نم

نأو هرارق ديس نوكي نأ ديري .. نوعلا بلطو لا ؤسلا رش هيقتل اهففجيل اهفطقيو رامثلا جضنت

. فحصلا ريغ ةجاح مهلأس نأ كلذ نم نكمتي نلو يوق قطنمب كولملا ىلا ثدحتي

ملف هابص ذنم ىثنأ اهيف ىري ىتلا األىلو ةرملا تناكو هملعم ةقفرب هجولا ةحيبص ةاتف دجوف داع

أ ةموعن ذنم برلا تيب ةمدخل مهتايح اوبهو دقف نوجوزتم هيملعم نكي

جرلا لك اهرقي يتلا ةديحولا ةئيطخلا كلت إالأن نيدلا ميلا عتل فلا خم كلذ نأ مغر مهزفاظ

ىف ةمدخلا و ةدابعلل ةمه لكب اوغرفتيو مهتابغر مهتدارإب نوذبنيو هللا بح ىف نوهوتي .. نيدلا

. رومعملا تيبلا

داتعملا ك لعفي له لعفي اذام لأستو نهذلا دراش يلقال رظتناف الة صلا ىدؤت هملعم فلخ ةاتفلا يأر

زفق مث تاظحل ددرت الة.. صلا نع عنتميو ءايحلا عواطي الةمأ صلا إلمامت اهراوجب فقيو

ملعملا ىهتنأ الة.. صلا لمكتل ةنئمطم اهرث ىلعأ تداع ةلهول هيلإ تتفتلا ف اهتعزفأ ةزفق اهبناجب

هذيملت هجو تسك سالمدقو ىف نيفطصم ةاتفلا و هذيملت دجوف هراسيو هنيمي نع ملسو تلاالةو نم

. ةنينأمط و ةماستبأ اههجو تئلمو لجخ ةرمح

صحلا لجر اهدلا وف نامي ىلعاإل تبرت ةاتف.. ريخل مسأ ريخ اذه نأو ءايح ةصق هذيملت فرع

إالنأ تارم ةدع ةيرملا مهيلع تراغأو برلا تيبل ةكلمم برقأ ةيداب اونطقي روكذ هلثالةث ناك

ىهيرك الن يغلا نم شيجو هموقو نيعللا ىتأ ىتح مهلمش تيتفتو مهرحد نم اونكمت هشيجو كلملا

دعب مهباحسنأ نم كلملا بجع .. كيشو راصتنأ لبق اودت ورأ اهناكس اولتقو ةيدابلا اورمدف هوجولا

ةقيقح لهجب مهدر ناكو هشيجو نيعللا لعف اميف مهتروشم ألذخ هتصاخ عمجو ندم ةدع مهريمدت

كلملا قفاو .. هرش مهيفكي ىك باش ىتئامو ةاتف ةئام قرح ةارجب بلطو داع ىتح هتلعف

ىطي نل نأاألىذ اونظو ميجرلا تامجه ىلوأ كلتف هتدعاسم كولملا ىقاب ضفر نأ دعب لذاختملا

نأ لكلا نظ .. ةكلمملا كلتك ميجرلا نوبسي وال نيدلا ب نيكسمتم ريغ مهنأ ةصاخو مهضرأ

قرحلا ..مت هتماركل رأثيل قباسلا ىف مهوري مل قلخو هموق نم عومجلا عمجو هبسل رئاث ميجرلا



نهنم تناك ةاتفباالمس نيرشع صخو ةركلا ميجرلا دواع .. اوقرح نمم ثلاالةث اهتوخأ ناكو

ءإ وجللا ب اهرمأو اهبيرهت ىلع رصأ نسملا اهابأ نكل نهقرح ىلع اوقفاوو نهلهأ ملستسأ .. ءايح

اهلمحتي ال ةقشم دعب تتأو اهلوخد ميجرلا عيطتسي وال ءامدلا كفس مرح اهيفف برلا تيب ةنيدم ىل

لا. جرلا

جولا ءايح دجاوتب هتداعس تدازو ديزي وأ نيرهش ثوكملا ةرورضب ملع امدنع ملعملا دعس

همالليي ةدوع رظتنأو ةملكب ثبنت ملو تمستبأف األرم اهيلع حرتقأو هذيملت نم اهجيوزت هرطاخب

بيطلا هروعش مغر .. ضفر .. ةأجافملا تناكو ةاتفلا دوجو ىف ىفاألرم هثدحيل لمعلا نم

هحراوج لكب اهديري .. ضفر دقلاإالهنأ اهماوقو ضبلا اهدسجل تارظن الهس تخأو اههاجت

..مل ضفري ةصرفلا هل ىتأت امنيحو اهب طابتر األ ىنمتو ةلهو لوأ ذنم هبلق تكلم .. ضفريو

وأ كلذ نكي مل إالهنأ اهنم جاوزلا ىف دهاز هنأ هملعم بسحو هبجعت مل اهنأ تنظ .. بابسأ ىدبي

ةفرعم بلط .. ةاتفلا ةرداغم دعب وآهبن هملعم بضغو موجو اههجو ىسك .. حرصي مل نكلو اذك

نكل هنيد ييحي نأ لبق هتايح ىف ركفي نل هلأهن لوقي أن ديري ناك .. بيجي مل نكل هضفرل ببس

هنع.. مغر اهانمتي اهب.. طابت األر ىشخيو اهديري .. هناسل تمجلا ةعنايلا ةاتفلا لا صو ىف هتبغر

هل ةايح ناك..ال امهم رابتعا يأ نم ىمسأ هضرغ .. ةقفاوملل نحت امدنع اهرهنيو هسفن مواقي

فعض ةطقن هل نكتف طبتري نأ بجي وال ةكرعم نودب ةدوعلا نوكت نلو .. فحصلا ةدوع لبق

ةطقن ناطيشلا فرعو هايندب طبترأ جوزت دلو..أن هل ناك نأ ةصاخو اهيلع ًاظافح لذاختي امبر

هللا. نيد ةماقأو فحصلا عمج ملح نم هجرختو ءاوحك ءايح نكت امبر اهنم.. هل لخدي فعض

اهل فده هتلعج ةاتفلا إالنأ ءايح عم ثيدحلا بنجتيو هملعم ثدحي ال نهذلا دراش رهش لظ

هنم تبلطو هملعم مامأ ةظلغب هتبطاخ .. فحصلا عمج ىلع هرارصأك هب رفظلا ىلع ترصأو

لوقب هترداب ىتح اهتلعف ركنتسأو األرم ئداب ىف بجع اهنم.. جاوزلا ب هملعم ألرم خوضرلا

ديري ناطيشلا و هسفنل وأظملا نمؤم ناك ءاوس ضر األ ناسن اإل رمعي نأ ديري هللا نأ وهو ديدس

ديزت اهنأف نئمطيلف فعضي أن فاخ امبر .. عيطي نمف هللا رمأ عطي ال هلثم نم ناك وأن كلذ ريغ

كلذ..وأن ذيفنت نود شيعلا اهل ولحي نلو ميجرلا نم اهتوخ أل رأثلا ديرت ةميزعلا يوقت ةمهلا

فدهلا دنس.. هل نكيل ةيبرت فوسف دلو اهنم هل ناك نأو هتعجش بعت نأو هتميزع ىوقت لذاخت

. قفاوي ال املف دحاو

وهو هلعف در نم هملعم بجع .. ةدحاو عيجشت ةملك ولو ديري هنأكو روفلا ىلع قفاوو اهنم عمس

للهت ىه.. هترمأ امدنع ذفنو هملعم ءاجر بيخ .. دحاو موي ىف ةدع تارم رهشلا لبق هثدح نم

وأال لمحلا ثدحي نأ لبق رداغي هيلعأال طرشو تادودعم قئاقد ىف جاوزلا رقأو ملعملا هجو

هللا. تيب هللاىف ءادعأ نم نمأمب لظت نأو هتلحر ىف هقفارت

تيب ةمدخو ةدابعلل ءاقبلا و ميدقلا هركفل داع هنأ وه نظف ءاقبلا هملعم دوو جورخلا تقو ناح

هعمسيو اهديلو لبقتسي ىكو هوركم اهبيصيف اهدرفمب ءايح كرتي نأ فاخ هملعم نكل برلا

ىلخي ونأ اهجوز كرتي أال هلسوتم هتجار ةلسابلا ةارملا إالنا هليحر داعيم ىتح هلفكيو ةداهشلا

هوركم يأ نم نمأم ىف برلا تيب ىف اهنأ مث اهعم فقي امتحو اهعيضي هللانل نأف اهبرل اهرمأ

ألوب نيقباسلا ىلع تمرح ةسدقملا ةعقبلا كلتف .. نيمقان وأ نج وأ سنأ نم ءاوس رش يأ نمو



مدأ. رشبلا

ةيرملا نم هترذحو هتعجش لب جورخلا نع هتميزع ددبتو هتمه رتفت مل ىتلا هتجوزب دباعلا دعس

ىدحأ ىف تكرتشأو لب برق نع ةيرمل ا برح تبقار دقف الن.. يغلا ىلع بلغتلا قرط هتفرعو

ديزت ال مهلا وطأ هدلص.. مهداسجأو رجحلا نم قلخ سنج ةيرملا ..ف تارشعلا اهديب تلتقو تارملا

ىلإ رظنلا اوعيطتسي وال هجولا لفسأ ىف ةعساو مهنويعو ةليطتسم هبش مهسؤر نيعارزلا نع

ةلتك .. مهقانعأ ىطغت ةفدص دوجوو مهروهظ ءانحنا ببسب مهروهظ ىلع اوبلقنا االاذأ ءامسلا

ىلع.. أل رظنلا وأ فلخلل فافتل اال اوعيطتسي ..ال مهقانعأ لوح ءافحلسلا ةفدص هبشت ةببدم ةميظع

باأل ثبشتلا ىف اهمادختسأ اونسحيو اعيمج اهيلع اوشمي مجحلا و لوطلا ةيواستم عبرأ فارطأ مهل

نم رشبلا عله اولغتسأ ةكرعملا ةيادب ىفف ةديحولا مهتوق ةطقن دعت ةقصتلم ةداح مهنانسأو ءايش

تراخ ىتح مهموحل ىف اوعطقي اوذخأو مهلجرأب اوثبشتو مهيلع اوعفادتو ةيرجحلا لتكلا كلت

ةبيرغلا تاقولخملا فعضو ةوق طاقن هتاوقو كلملا نطف ىتح رشبلا نم ريثكلا اولتقو مهاوق

دوجو مدعو مهفارطأ ملالهس اهب ثبشتلا تاقولخملا كلت عطتست ملف تيزلا ب نيلتاقملا لجرأ اونهدف

راجحأب اوكدو األمادق مهتثاج رشبلا لجر أب ثبشتلا اولواح املكف مهعباوصب رفاظأ

. رجحلا ب اوكدو رجح نم اوقلخ .. مهماجحأ قوفت

تدازف ريثكلا اولتقو ةوقاالةيه مهنأ بسحتو ةيداع ريغ ةقثب اوعفادتي اوناك كراعملا ةيادب ىف

مهفعض طاقن كلملا نطف ىتح ةردق وطالو مهوقوفي نيذلا رشبلا ىلع مهراصتن أل مهسفنأب مهتقث

مهيلع تلا هنأ امدنعو رشبلا لجرأ ضع نم اونكمتي مل امدنعو مهنم ريثكلا لتق نأ دعب مهرحدو

نيبرعم مهروهظ ىلع اوبلقنأو ضعبلا مهضعب لوح اوفتلا و دحاو توص ىف اوخرص ةراجحلا

بلق قر ىتح عومد فرذت تلظ ىتلا مهنويع ىف علهلا و بعرلا تارظن تءارتو المهم ستسأ نع

سبالم ةرداغملا نم توملا نم نيجانلا نكمو نيملستسملا لتق نع فقوتلا ب هتاوق رمأف راثيإ كلملا

. مهيوذك توملا اوقوذي ال ىتح مهتدوع مدع ايجار نيرغاص

كرتو مهنوئش ةرادإ ىف مهدهع فلا سل سانلا داعو ةيرملا ةميزه دعب األنم بتتسأو داعاألنام

فرعي انلكو هدرفمب ميجرلا ىتأ ىتح هيناث ةرم اوداع أن ةيرملا نم لينلل ةيدابلا ىف ةيماح كلملا

كلم سسأ هنأ هملعأو كلملا دجاوت ناكم ىلإ بهذو هعافترأو همجح قوفي ميظع جات ايدترم هتئيه

ةيرخسب كلملا هيلع درف نييمدأ ىنبلا هنسلأ ىلع هيناث بسي نأ هركيو نيطايشلا هموق ىلع ميظع

ىدل ام راضحإ روفلا ىلع كلملا رمأو هيناث داع نأ قرحلا ب هدعوتم بسلا و نعللا ةدايز ادعوتم

اوءر هللانأ ىبن ناسل ىلع ءاج ام اولتي نأ مهرمأو ةيدابلا ةيماح عم هكرتو فحص نم ةكلمملا

هب فحصلا نم ةكلمملا بيصن نأ ءايربك ىف قولا ةماعلا عم كلملا عمتجأ اهدعبو سيلبإ شيج

سانلا نئمطأف هموق قرحي و هرش مهيفكي درولا هيلع يلت نأو نيدلا ءاملع لوق بسح سيلبإ درو

ىلع اونئامطأو ةشأج ةطابرو كلملا ةأرجب سانلا حرف .. ساوسولا سانخلا نم سملا نم

ناطيشلا هعبتي الن يغلا شيج ىتأ ىتح هولعفي ام لعف ىلع ىلع اوموادو مهضرعو مهتاكلتمم

نيريثك مهنم لتق نأ دعب نيئباخ اورقهقتف سأيلل سانلا تلصوأ سأبو ةاورض الن يغلل ناكو

ةيماد ةكرعم تناكو هدنجو كلملا ةهجاوم ىف نيطايشلا نيكرات ةيماحلا ةدابأ دعب فحصلا اوذخأو

ةكلمملا ىف اوعسو قزمم رش مهوقزمو كلملا دنج هناوعأ رهقو هناطلسب سيلبإ خالاهل ضرعتسأ

لمحي موي لك ناكو هسفنب ميجرلا هلمح صفق ىف كلملا اوسبحو دابعلا ةماقأ اوددح نأ دعب داسفلا



هب رمأي ام لك ذيفنت نع ارغاص اهدعب نلعيل ةكلمملا هب اوفوطيو هصفق لخاد كلملا هناوعأ

. نيعللا

سأيلا هكلمت نأ دعب باش يتئامو ةاتف ةئام ةيادبلا ىف قرحأو لألرم ًاذيفنت هتيعر هديب كلملا لتق

نع اوعطقنأو نيطايشلا ةلزارم ىلع اوداتعأ دقو نيرسكنم نينس سانلا شاعو سيلبإ ةهجاوم نم

لا جرل هترظانم خالل همعز بسح ةدابعلا ب قحأ سيلبإ نأو ةداسلا مه نيطايشلا نأ اونظو ةدابعلا

لدبتيو ةلفغ ىف اوشيعيل سانلا ليلضتل مهرخسو مهتعاط نمضو مهتمذ ىرتشأ نأ دعب نيدلا

ءامسلا نم ةقعاص مهبيصتف برلا ةدابع نع مهترادا قفو اوفرصنيو نيمختو نظب نيقيلا

. هتريشعو هموق ىلع كلم ضر األ نكسيو هتينم ققحتتو هللا رما مهتفلا خمل

باذعب ناطيشلا مهصخ نيليلق اال نيللضملا نيدلا كالمجرلا ءارو ءاطسبلا نم نيريثكلا قاسنا

ماما نهقرح متيل ةاتفباالمس ةئام كلملل ددحو ناك دقو ماقتن ملاألباأل ىلع سيلبإ مهدعوتو ميلأ

سأر ىلع ءايح ىبأ ناك .. ءامسلا بر ةدابع نع اوعجارتيو األءاب ةميزع رتفيل ًاعيمج سانلا

هدقح ةرثك نم هبر اصع ميجر ناطيش سيلبإ نأو نيدلا لا جرو كلملا الل ضب رهاج دقف ةمئاقلا

ىبن هدعب نمو مدأ انيبأ ةايح وطلا ةهجاوملا نم فاخ هفعضلو هللا ةمحر نم درطو مدأ انيبأ ىلع

ددبت ىهو اال ةقرفلا إلةراث ةصرفلا تتأ ىتح نبجو لذاخت ىف ليوط تقو رظتنأو ثيش هللا

ةدش نمو ةهجاوملا اوضاخ نا هتريشع قرحو هيفن مدع ميجرلا نمضف نيدلا عايضو فحصلا

ىهو فحصلا ةقرسل ةاتعلا الن يغلا ردص مث اومزهنأو اوكلهأف ةيادبلا ىف ةيرملا ثعب هفوخ

اودارأ ولو انضرأ ىف انورسأف انتردق ريغ ةردقو انتئيه ريغ ةئيه مهلف هموقو هدض سالانح ةباثمب

نماألماي. موي يف هللاانل اهرهظي هديكم سيلب إل نكلو اولعفل انلتق

فوخلا االنأ هتلعف لثمب اوموقي نا نيقابلا حصنو هتنبأ برهو ناطيشلا دئاكم ءايح ىبأ نطف

هللاامك دوجو ىف كشب مهنيقي لدبت نأ دعب نيملستسم األيدي ىفوتكم هللا اوعدي اولظو مهكلمت

ةروص ىهبأ ىف اهيف رهظيو اهتم اقإ ىلع مواد وىتلا نيدلا راجت عم تارظانملا ىف سيلبإ ىعدأ

إ سانلا نتفف هلوق دوي ام مهيلع ىلمي نيعضاخ نيدلا راجت همامأ سلجيو ميظع شرع ىلع جسلا

. ءايح ودلا مهمعزتي نيليلق ال

هللااهل ظفح نم نقيتم برلا تيب ةنيدم ىف ةديحو هتجوز افلخم هملعم هبحصب همالليي رداغ

للكي نأ هيجار هشحولا و هدحولا ب ةئباع ريغ اهنأ هيعدم هتمه رتفت ال ىتح ةماستبأب ىه هتعدوو

مانغ األ فصن اهل كرت .. نيمقانلا و نيطايشلا نم هناوعأو سيلبإ دض هتكرعم ىف رصنلا ب هدهج

لبق نم هيلع وطخي مل برد ىف راسو آآلرخ فصنلا ب هملعمو ظفتحأو ةقانو رامث نم ىنج امو

هملعم و لصو ىتح ةقشملا هتقهرأو بعتلا هانضأ .. ةكلمم برق أل هتهجو فرعيل ريطلا ب لدتسأو

نيطايش ..ثالةث نورخسي رشبلا بو نورماستيو نوكحضي نيطايشلا دجو .. هنزحي ام فالىق

دجسف دوجسلا ب هوبلا طف اوداز مث لجرلا عكرف مهل عكري مل نأ سملا ب هنوددهي لجر لوح نيفتلم

ىشمي طوبلاهناب اريخأو لعفف لا مشلا ةيحان ثوالةث نيميلا ةيحان تارم ثالةث بلقتي ناب هورمأ مث

ملا ظاتغأف نيطايشلا هب رمأي ام لعف مدعب همالليي ولالأرم لعفي نأ داكو عبرأ ىلع باودلا لثم

لجرلا همالليي رمأ .. مهنيب لوحي طئاح نأكو هولصي ملف همالليي ةيحان اولورهو ثلاالةث نيع ال

نيطايشلا ىلا تفتلا و هفوخو هسفن فعض ءارج لعف امع هللا رفغتسي نأو خومش ىف فقي نأ

رظنو لجرلا ترهبأ تاظحل ىف ثلاالةث قرتح أف سيلبإ درو هملعم عم ددرو ةظلغب مهبطاخو



أل امهقفارو هانيع تعمد ىتح كحضف ثيش فحص نم هنولتي أنام نقيتو خيشلا و باشلل بجعب

. نينس مهودبعتسأ نيع مال قرح يف كراشيل نولتي ام ددري أن ادهاج لواحو نجلا دجاوت نكام

هدجوو نيريثك قلخ هعبتي سيلبإ سلجمل لصو يتح نجلا مذارش ىلع ءاضقلا ىف اهاضق تاعاس

هنا اوعدأ نمم نماإلسن هعابتأ دحأو نيدلا جرلا نيب هرظانم ريدي رورغ ىف هشرع ىلع جسلا

قولا سيلبإ هيلإ رظنف ضر هلأاأل

دوشحلا كلت لك كعبتي املو لجر اي نوكت -نم

دجوي لهو لبق.. نم هعمسن مل ءيش .. ضر هلااأل أكن ىعدي اذهاالةلب نأف لأست كباال ردجأ -

ءامسلا يف رخأ هلأ

ةظحللا و وتلا ىف كلتق وأ ىملح ىبضغ قبسيف كدودح ىدعتت -ال

.... نوكت أن حصي ال ثيرت -هه

برلا تيب مادخ نم إامكن خيشلا ةئيهو كتئيه نم ودبي ( هعطاق )-

ءىطت وأ همدهت ال اذامل .. برلل تيب ةماقإب حمستو ضر إهلاأل نوكت فيك ..! برلا تيب -

همدخ رعز ريثتل هتنيدم كامادق

نمف خيشلا اذه هنظأو دحاو إال ىقبتي ملو اوتام مهنم ةعبرأ أن ملعأ ىنأ ىب.. ىذهتأ كحيو -

. ىقلخ ليلضتو ىكلم صانتق أل ءامسلا بر كلسرأ .. ةبعللا تنطف همالاالن .. تنأ نوكت

قلختو كلوق ةحص انل نهربتلف .. كتدابع انب ردجي حيحص اذه ناك نأ .. رشبلا خقلا تنأ كحيو -

رفاظب ىفتكنلف كتردق قوف رمأ اذه .. نظأ عباص..ال قلخأ كيلع ريثك الالاذه ريغص لفط انل

هه ..هه ضر هلإاأل كنأب كل رقأ تعطتسأ نأو

ىتوق ذفنتسأ مكيبأ قلخ -

ةوق نودب ..إهل عداخم بذاك هه.. -هه

كلا ثمأ نيجراخلا نيللضملا عدرل ةوق ىدل لا زام -ال..

ىباقعو ىعدر لواحو كلوق دكأ .. لعفتلف نذأ هه -هه

وطلا بوذجم شيعتو ىمدخ دحأ نم سمت نأب يفتكأس اذل هبحأ امال اذهو كتلتق كتبقاع -نأ

ىف... كشيو ىلع لواطتي نمل ةربع نكتو كتايح

ريثك مداخ..مه ههأى هه ( هعطاق )-

مهيأ كينعي امو ( بارغتسأب )-

هل ثدحيس ام كسفنب رظنتلو ىبر كالم هيلع ولتأس -ألىن



كلذب هينعملا فحصلا الن يغلا ذخأ .. بذاكلا اهيأ -يأكالم

. كناوعأ هوجوو كهجو ىلع علهلا كلذ املو اهب؟! اذامو .. فحص -يأ

لبق نم فحصلا دحأ ظفحي ملف بذاك تنأ -

سيلبإ درو هوظفح ام نأألو كظح نسحلو نيمسلا كلملا ةايح ىف هباحصأو ىملعم اهظفح -

اهتيلت نأ إالأهي ىقبي ملو مكرش ىنافكف كعم ىباطخ ءانثأ دررولا ىملعم توال مهنع انأ تظفحو

( سيلبإ نيمي نع ىنج ىلإ راشأو ) عشبلا اذهب أدبنلو هتقرحأ مهدحأ ىلع

جرلا ىوزنأو نيسلا جلا رشبلا ريراسأ تجرفنأو ةيقبلا علهو ةظحللا و وتلا ىف ىنجلا قرتحأ

قولا همالليي مهيلإ رظنف نيعدملا و نيدلا

مكبر نع ناطيشلا هلوقيس ام اوعمسأو هللا اورفغتستلف نيدلا راجتو نيعللا مكللض سانلا اهيأ -

ابضاغ ناطيشلا در

ءيش لوقأ -نل

.. قرحلا ةبعل .. ةعتمم ةبعل كعم . بعلا -س

ثعبلا مويل ايحأ هللانا نم دهع تذخأ ىنأف عيطتست -نل

قرحلا ةبعل بعل ىلع رصم ىنكلو ىعدتت ام لك لطبي فارتعأ .. فارتعأ لوأ اذه هه.. -هه

كعواطأ -نل

إالاذإ اعيمج مهديب ىتحأ ىهتنأ نلو كلا مش نع ىذلا كلذب ءدبأس نذا -

انه اإلةماق انسنأ نأ دعب انيصقت نل .. نوكي -نل

كانه كديس رظتنتلو منهج ىلا ةلحر .. ةلحرب مايقلل هيلإ تراشأ نم دعتسيلف -ههأنذ

ئاقال ناطيشلا خرصف هيلإ راشأ نم قرتحأ اهدعب هيأ تالهمالليي

نم قيفأ نل .. تنأ مويلا و ثيش ىناصقأ هدعب نمو ىلع مكيبأ رصن مدأ.. دلو مكيلع ةنعللا -

تييح طاملا رشبلا سوباك

ةديكم ربدت أكن نيقي ىلع ىنأف فعضلا ب رهاظتت -ال

؟! ديرت اذام -

نمخ -

ىموقو كموق تللض ينأب فرتعأ نأ ىنديرت -



تاظحل ذنم اذه -مت

ديرت اذام -أنذ

نيقح الأل هنكسي وال نيقبس األ هئطي مل ناكم ىلإ هلقنت .. ضر األ ىصق أل اذه نيعللا كشرع لقن -

راهن واأل تاطيحملا عاقو لا بجلا ألعىلا نحن انيوزن دقفإ رشبلا كلم تراص اهلك ضر -األ

نأ دعب ضر األ حطسل مهجورخ لقو ضر األ فوج اونطقو مهرمأ ىلع الن ويغلا ةيرملا بلغو

مهل. تقلخ

كدنج لك تقرحأ كلواال تفصو امك ناكم راتخأ .. فرخملا اهيأ ىعت ال امب ىذهت -ال

. انيصقت نأ ديرت اذاملف اهاندأو اهاصقأ ضر ىفاأل لا وجتلا نم ىعنمت نلف ديرت ام ناك نأو -

ىلااألدب اوتاي نلف نيطايشلا نم ةاتعلا امأ كلذب ىل ةقاط هللاوال هدارأ ضرغل تنأ كعنمأ -نل

؟! كضرغ كلذ..ام لعفت -امل

انتوق ىفأجو نحنو ةيمحللا لتكلا كلت ىلع ةرطيسلا متعطتسأ ..االن نيعل اي ءابغلا ب رهاظتت -ال

رامع األ راصق مجحلا راغص نامزلا رخأ رشب امفبلا مكضرغ نم متنكمتو حانتلا لضفأو

كلذب أتن كاردأ -امو

هب كرمأ ام ذفنو ءابغلا ىعدتت وال ىنعطاقت -ال

ناكم الددح نانثأ وأ موي ىنلهمأ -

-االن

نأ.... ىل فيك -

-االنوإال

هديش لا.. تسركلا نم ديش األيملا تائم ةسبايلا نع دعبي برغلا ىف ناكم كانه .. لهمت -الال

االنانث رحدو نجلا قلخ ىتح مهنيب بورحلا تناك هببسبو الن يغلا هنكسو ةيرملا

هللاكل راتخأ امك عاقلا ىف شيعت نأ ديرت -

ءاملا حطس ىلع اذه ىشرع عضأس أامانأ عاقلا ىموق نكسيس -ال

نم لك قرتحيسو اآلةياالن ولتأسو كمدخو كشرع ةلمح كموق ةاتع نوكيسو كل ولحي ام لعفأ -

كموق نم لا تسركلا ثلثم رداغي

مهفأ -ال



نع سعاقتي نم لك قرتحي فوسو اآلةي ولتأس تاظحل خوالل ددحملا ناكملل كدنجو بهذأ -

دعب. اميف هرداغي نم لك كلذكو باهذلا

انسبحت كنأ اذه ىنعم -

ساجن األ اهيأ انومحازت نأ حصي وال انضرأ كلت .. رهدلا الدب مهسبحأ -

ئاقال دباعلا بطاخ هناريط خوالل هدنجو سيلبإ راط

يهتنت مل برحلا ف ةلوجلا كلت تحبر وأن ماوعلا و دراملا مهنم ماوقأ نجلا نكل ىتريشع تسبح -

دعب

ثيبخ اي كتريشع ةياهن اهنكلو ةيادبلا كلت نأ -أملع

واأل ىوق واأل رطخ مهفاأل رشبلا نع سيلبإ ةريشع سبحو هملعم ططخم ذيفنت نم همالليي نكمت

. هتوق طاقن ىوقأ ناطيشلا دقفيو ناسن ىنباإل نع مج رش عنمي مهسبحب .. ميجرلل ةعاط رثك

انافرع وولاالء ةعاطلا ضورف هل اومدقو ةكلمملا ءاجرأ ةفاك نم هملعمو الليي همل سانلا فحز

كلملا ب ىتأو ةدشب ضفر هنكل مهيلع اكلم هييصنت هيلع اوحرتقأو ميجرلا نم مهصيلخت ليمجب

هتيعر قح ىف ءاطخ أ نم هفرتقأ امع راذتعأ مدق نأ دعب هكلم ىلع هنئمطو لذاختملا

ال ىك نيبارق مهتانب اومدق نيذلا ةئاملا .. ميجرلا ءادعأ ةئاملا نم نيصلخم ناوعأ رايتخ أب هحصنو

ءوس. مهموق حلا دادزي

ألو ةأجافم هيقتو هلهجي ناك قيرط هل رينتل ردقلا اهقاس ىتلا همالليي ةجوز ءايح ةصق موقلا ملع

هتريشع شطبو ميجرلا ناوعأ ةوق ىدمو اهضرأ ىف رودي ام لكب هتربخأ دقف .. ميجرلا ب ءاقل

ةمج كراعم ضوخل وآناألناو سيلبإ رحد ىف ةرادجب احجنو ةكرعم لوأ ةطخ هملعمو بترف

كلت أام قرحي كالمهللا هيلع أنيلت نجلا .. رشبلا دنعمالةاق ةردق نجلا قوفت ةدلص سانجأ عم

هفوفص ميظنت كلملا نم بلط .. ريثكلا هفلكيس ريرم عارصو ىماد إالتقبلا رهقت نلف تاقولخملا

عم مهل دهعل الن يغلا دوعيس امتحو ةركلا اودواع أن ةيرملا النو يغلا تاراغ دصل بهأتلا و

. مهفعض ةطقن اوفشتكا مهنإ ةصاخو ةيمادلا مهتكرعم دعب الةم سلا اورثاي امبر ةيرملا امأ ناطيشلا

همالليي قافن دوو ميجرلا ءادعأ ةئاملا نم اهتداق لعج تاعومجم هشيج مسقو هفوفص كلملا مظن

نكيل برلا تيب ةنيدمل بهذي أن هامح ىجرتو ضفر إالأناألريخ ريزو ءايح ىبأ لعجي أبن

نيعوطتملا نمض نكي نأ دوي ناك دقف همالليي ملعم ءاجرو ءانع دعب لجرلا لبقف هتنبأ ةقفرب

فحصلا عمجل هتلحر ىف هملعمو دباعلا ةقفرل خويشلا و بابشلا تارشع عوطت دقف همالليي ةقفرل

كلا. مملا ىقاب نم

ةوشنب خالاهل اوظح ةيرملا دض ةيراض كراعم اوضاخ لجر ثالنوث ةبحصب هملعمو دباعلا رداغ

مهتدقفأ ةبيجع النةوق يغلل لذاألرس.. ىف اهدعب اوعقو ةديحو ةعقوم النىف يغلا والاوق رصنلا

ةعرسب اودافتيو تابرضلا اهيف رثؤت ال ةدلص داسجأ إالأنمهل مهمجح رغص مغرف مهسفنأب ةقثلا

مهلجرأ ةاذاحمب اولوجيو اولوصي اوناك .. مهنم دحاو درف لتق نم اونكمتي ..مل تانعطلا ةقئاف



با اولا هنيف ضر ىلعاأل اوطقسيو مهاوق راخت ىتح نعطلا اوديزيو اهموحل نم مهرفاظأب اوشهنيو

نم ميجرلا اهدعب مدقت تاعاس خالل ةمج دادعأ اولتق .. مهتايح اوهنيل مهباقر ىلع ةداح الت

الن يغلا ..ولال هطورش ىلميو هترطيس مكحيل رشبلا نم هءادع أ راسكناو هعابتأ رصن نلعيل مهفلخ

. ناطيشلل ةبلغلا تناك ام

(3)

ماض ةلحر

نمف ضر األ حطس قوف مهضر أ ذفنم ةفرعمل الن يغلا رثأ ىصقت ةيقفارم دحأ نم دباعلا بلط

فحصلا تركذ امك ةثلا ثلا ضر باأل ضر األ فوج ىف ةميظع ةكلمم الن يغلل هيلعأن فراعتملا

ميظع أرم نينسلا ذنمآالف نجلا مهرحد نأ دعب مهجارخ وإ ةيناثلا ضر ىفاأل ةيرملا ةكلمم نأو

. ميجرلا هيلعاال ىوقي ال

ةيرملا مفالهاق هرماو أل اذيفنت هنع مغر دباعلا كرتو الن يغلا رثأ صقتل لا جرلا ضعب ماض ذخأ

ضر لأل مهرحدو ةيرملا مالةاق دوي ناك .. ةريسعلا هتمهم نم هدنع بحأ بدح لك ىف نيرشتنملا

ةميزه ىف ببسلا تناك وىتلا تيزلا ب مهلجرأ نهد ةركف بحاصو كلملا ةداق دحأ ناك دقف ةيناثلا

ذفنمو مهددع فرعيو مهعبتيل نيقابلا نع وفعلا كلملا ىلع حرتقأ نم وه كلذكو ةميزه رش ةيرملا

حطس قوف وفطي ميظع لا تسرك مره مهتكلمم ذفنمو ةمج دادعأ نيع مللال نا فشتكأ و مهتكلمم

ثلثملا سأرو تارتموليكلا تائم الهعثلاالةث ضأ نم علض لك ضرع ضر األ ىصقأ ىف طيحملا

يأ قفنتو هقوف ريطي ريط لك بذجيو سمشلا بورغ دنع رونلا ب عشيو ليمب ةسبايلا نع دعبي

نأ فرعو ىلع لأل رظنلا مهتردق مدعل هوفشتكي ملو لبجلا ىلعأ نم مهبقار .. هلفسأ حبست كامسأ

مارهأ ديشتو دادج األ داجمأ ةداعإو ضر األ حطس قوف شيعلا ىلع رارصإو مزع مهتكلمل

نوصعي ال داوق اهيدلو ةوطس تاذ ةيرملا ةكلم تناك .. ميجرلا مهل هصصخ ربش لك ىف لا تسيرك

مهيقسب نيمزهنملا اهدونج تلتق دقف توملا االب اهفده نع عجارتت نلو توربجو ةوسقو رما اهل

إ اولكاي والاي ةحلا م هايم إال اوبرشي ال مهف ةيرملا نمأرم هفرعو هآر امم ماض لهذ .. بذع ءام

ءامد ءاستح أ هوبحي ام لجو شدخب ولو هباصم ريغو اثيدح هتيم تاناويح فيجو ةقفان كامسأ ال

مهنأك ةوشن مهلكو مدلا ءاستح أل هفيجلا ةبقر ىلع اوبوانتي اوناك دقف ةبقرلا نم ةطلجتم هئفاد

ةريبك د ادعأب راغصلا دلتو روكذلا نم ةوسق رثكأو ةوطس نهل ةيرملا رمخ..وإثان نوبرشي

دنع إال نهنم بارتق باال روكذلل نحمسي وال اهتياعرو اهتناضح روكذلل كرتتو ةريسي ةقيرطبو

لإلءافي ريثكلا خالاهل نلكأي نارهش نهلمح رمتسيو ماعلا ىف ةدحاو ةرم نوكيو جوازتلا

. ءاذغلا نم األةنج تارشع تاجايتحأب

هلصفيو ناسنإ لجر هب طحت مل ناكم ىف ضر األ برغ ىف ةريثك تاعمجت ةيرملل ماضأن فرع

اممل اذهو ديلجلا ضرأ ربع ىلعاألمادق اريس نارهش وأ رحبلا ىف رهش ةريسم رشبلا عملا نع

هثحو كلا هملا ضرأ هلا جر اهامسو تارملا دحأ ىف مهعبتت دنع هلا جر مظعم كله نأ دعب هلضفي

اهب ةيرملل ةسارح طاقن دوجو مدعل ةلضفم هيدل اهنأ مغر ىرخأ ةرم اهزايتجأ مدع ىلع كلملا

ةقفارم دوي ناك هلك اذهلو ةيقاب تلا زام األىلو ةرملا يف ةدوعلل ةيداشرإ تام عال اهب وه ددحو

ضر األ قوف شيعلا ىلع مهرارصأف كلا مملا عيمج ىلع ةيرملا اهنشيس ةيمتح برح ىف دباعلا



مهدعاس امدنع ميجرلا طرش اذه ناكو رشبلا دوجو اال ةبقع مهمامأ دجوي وال ميجرلا رارصإ قاف

قباسلا ىف مهف نجلا هيلعإال ىوقي ال لمع اذهو مهتكلممل معالق قفن رفح نأب ذفنم مهل دجو وأ

بورح ىف مهورخسيو مهرمأ مامز اوكلميل االن مهوجرخأ نم مهو ةيناثلا ضر لأل مهودرط

.. اهرهاظ وأ ضر األ لفسأ مهيبأ هركب نع مهونفأو هدنجو ميجرلا مهبراح وإال رشبلا دض ةيماد

ميجرلا ناكل قرحلا تايآ نم اهب امو فحصلا ولوال اوكله وإال رشبلا نمتقلا ةيرملل رفم ال

ال ويغلا ةيرملا إءانف عيطتسي وهف مدأ ءانبأ أويغالنوأ ةيرم ءاوس ضر األ ناكس هبالكلك لفكت

نم ىمادقلا ضر األ ناكس جرخأ اذل رشبلا نيبو هنيب بجاح فحصلا نكلو تادودعم مايأ نىف

. هلعف نع زجعي ام لعف ىلع مهربجأو اهنطاب

ال يغلا مهنم اهبلس ىتلا لا تسركلا ةكلمم مهل داعأو ميدقلا مهلزن نم مهنكمو ةيرملا ةيادبلا ىف جرخأ

و لكشلا إالىف اوفلتخي وال ةيثارولا تافصلا و نيوكتلا سفن ةيرملا النو يغللف .. نجلا قلخ نلبق

مهنيب اميف جوازتلا مهنكميو لوطأو ةماقتسأ رثكأ الن ويغلا ةماسو رثكأ ةيرملا ف ىجراخلا رهظملا

ثدح نا امأ ةيرملا تافص لك األءانب لمحي ةيرملا نم ىثنأو الن يغلا نم ركذ جوازتو ثدح وأن

.. ربكيو بشي نأ دعب وأ اريغص لتقيو ناسنجلا نم هيف بوغرم ريغ هوشم لسن جرخي سكعلا

رصتقيو لا تقلا ىف نهكرشي وال اإلثان شمهت ىتلا الن يغلا سكع ىلع دوقت اإلثان ةيرملا دنع

الن يغلا روكذ بحو جاوزلا عنمل الهم دلولا بسنيو األءانب ةياعرو باجن ىلعاإل نهرود

اولزن ىتحو ةيرملا عم مهبورح ذنم تاعومجم يف روكذلا شيعي ابلا غف ةيعامجلا ةرشاعملا

امهم رئاز يأ عنمت وال باب بال تيب األىثن ىنبتو ىه امك مهتداع اوقبأ ةثلا ثلا ضر لأل نيهركم

عنتميف اهتيب ىلع رآةي عضت لمح ثودح حةلا إالىف هقفرب وأ اديحو ىتأ همجح وأ هنس ناك

اهبقعي رهشأ ثالةث اهلمح ةرتفو دحاو نينج لمحت الن يغلا ىثنأف نينجلا ضهجت ال ىتح نيرئازلا

ىف اولا غو مهبر رمأ اوصع مهنأ إال اإلثان نم بارتق هيفاأل مرح ىذلا و دسافلا مدلا رهش

. ةينثولا مهتدابع ىف ةيسدق رهشلا كلذ ىف اإلثان النايت اولعج أبن ةيصعملا

ضر األ برغ ىصقأ ميجرلا صصخ الندقف يغلا أرث صقتل قرشلا ةيحان هجتأو هثدح ماض عبتأ

أ مهئادعف مهوق ال نأ ةيرملا ب اوكبتشي ال ىتح قرشلا ىف ةثلا ثلا ضر لأل ذفنم دجوأ ابلا غو ةيرملل

ذنم مهبورح ببس ةلضعملا كلت تناكو ةيرملا ثان إب علو اهيدلو ءامدلل هقاوت الن يغلا روكذو ىلز

ولو مهترثكل ةيرملا مدقو ضر األ فوج ازغ امدنع امهنيب دعبلا ةسايس ميجرلا عبتأ اذل األلز ميدق

ىمعي مهعلوو مهضيورت بعص نيدينع ءايبغأ النمهف يغلا جرخأ ام رشبلا نم مهتميزه ال

ف رانلا رفح رثأ صقتي بهذ .. ةيرم اوناك نا ةصاخو ةيئاوشعب مهئادعأ ىلع اوضقنيف مهتريصب

ىف اوشيعي مهنأف ةكلمملا ىلع مهموجه لبق مهبقار امدنع اهفرع ةبيرغ ةداع النمهل يغلا

اهوبلجي ءادوس راجحأو بطحلا نم ريثك اهب اوقليو ةقيمع ةرفح رفحت ةعومجم لكو تاعومجم

نومانيو نوهليو نورماستي تاقلح ىف اهلوح اوفتليو ئفطنت ال ران اولعشيو مهتكلمم نم مهعم

اوداع مث تاعاس ىف ةمهملا اومتأو رشبلا ىلع اوضقنأ موجهلا األنذب اوذخأ امدنعو ةدقوم ىهو

رانلا نم ةضبق دحاو لك ذخأ مث هلأ اوجاني مهنأك ةضفخنم تاوصأب اوهمهيو اهنولمأتي رانلا لوح

اوسكنم اوفقوو لا مرلا ب رانلا اوئفطأ مث هدسج ىف ءزج لك اهب حسمو لا مرلا ب اهطلخب اهئفطأو

. مهفارصنا لبق ةعاسلا ىلع ديزت ةدمل مهسؤر

باج اذل دادج األ ضرأ قوف رانلا اودبعي نأ لبق ةثلا ثلا ضر األ اولزني الننل يغلا نأ ماض نقيأ



مدع ىلع هلا جرو مسقأو ثحبلا ىلع هرارصإ دازف رثأ اهل دجي ملف رانلا رفح نع اثحب قرشلا

ىصق أل ةقيرط لصاوو ةثلا ثلا ضر النلأل يغلا ربعم نع نيقي ربخب هيتأي نأ لبق دباعلل ةدوعلا

ىلع موجهلل اوزهجتي ةمخض تاعومجم ىف ةيرملا دجو .. نابسحلا ىف نكي اممل دجوف قرشلا

إبال هديس رمأ خفلا اذل مهتوقو ةيرملا سأبب مهتيارد مدعل مهوقحسيس امتحو راتآ كلملا ضرأ

هبحص ىتح هقدصي ملو هلوقب فختسأف هرذحو راتآ كلملا ىلإ هجوتو مهأر نأ ةيرملا ضراعي

ةريصقلا تاقولخملل ةريفغلا دادع األ ةيؤر دنع كلملا علهف هرخأ هرظن كردي مل شيج ةمدقم ةيؤرل

تيز ةرطق لك عمجو واألفطلا ءاسنلا داعبإ ماض رمأف هشيج رمأ وواله ماض نم نوعلا بلطو

لتاقم لكل ددحو ماوكأ ىف اهصرو راجح األ عمجب كلذك رمأو نيلتاقملا لجرأ نهدو ةكلمملا ىف

دنع مهعله زولا مهمزع تبثو ةوقلا راتآ لهأ هنم دمتسأف هلا جر ةقفرب ةمدقملا ىف ناكو ناكم

ىنب ةيأبن رقبع ةركف ماض رطاخ ضوار اهدنع ناكملا مهثثج تئلم ىتح راجح باأل ةيرملا لتق

أل رظنلا اوعيطتسي اوناك ولو ةيرملا شيج ىقابو مهلجرأ نيب لوحت ىتح تقالمه ثثج نم راوسأ

نيريثكلا اولتق .. مهلض ىدعتي ال مهرظن نكلو تقالمه روس رظنم نم اوعله اوناك ىلع

نع اوزجع ىتح عبارلا ف ثلا مثثلا اونفيف ىناثلا فصلا مهثثج ىلتعأ ةيرملا نم فص ىنف املكو

ةيرملا دادعأ ةرثك نم مهسوفنل سأيلا للستو ماض دونج باصأ داهج اإل ناكو ثثجلا ماوك أ روبع

تقلالمه ن وثرتكي ال مهنأ إال رارجلا شيجلا كبرتل ىدم ألدعب ةوقب ثثجلا فذقب ماض رمأف

قفدت ةرثكل عجارتلل األنذ دونجلا ضعب بلط ىتح فصتنملا وأ شيجلا ةمدقم ىف اوناك ءاوس

مهيوذ لتق ءانثأ مهدياب ةيرملا قلعتل هدونج صعب طقس ىتح تابثلا ماضب رمأف مهتيحان ةيرملا

نأ حملا ةيرملا نأ ملعي هنأف هفصتنم ىف فوقولا و رهنلا ىتح عجارتلا ب روفلا ىلع ماض رمأف

ةراجحلا ماوكأ نيكرات رهنلا فصتنم يف اوفقوو مهدئاق رمأ اوذفن .. ةبذعلا ةايملا نم اوبرتقي

لتاقم لك ماض رمأ .. هيدي اتلك ىف نيرجح نم رثكأ لمحي ال لتاقم لكو ةيدلجلا تيزلا ةيعوأو

مهاطعأو هترج مهبلغأ قتفو روفلا ىلع اوذفنف هتيمر بيخي واال رجحب تيزلا ةرج برضي نأ

تيزلا لعتشيف ران ةرارش قلطيل راجح األ ماوكأ ىلع ةوق لكب ىناثلا رجحلا برضب رخأ رمأ

. مهبهريو

باال مهرمأو رهنلا هدونجو ماض ربعو ةيرملا ىلتاقم عجارتف نارينلا تلعتشأو ماض هانمت ام ثدح

. مهموجه ةلصاوم لبق ةحارلا نم طسق ذخأو ءاخرتس

اهدنع ةيهتنم ريغ مهتامجهو اهل رصح ال ةيرملا دادعأف ىودج نود هوءدب ام اولصاوو اوداع

نورعشي ال نكلو نورصتنم االنمه ىتحف سأيلا هلا جر كلمو راتآ كلملا ردصل فوخلا للست

ا كلتل اوبجع .. نيمزهنم ريغ ةيرملا و نيرصتنم مهو رصتنمو رساخ ةكرعم لكلف رصنلا ةوشنب

وال مهاتومل اوبأي ال مهف شق موك هنأك ىلا تلا جوفلا هيلع دعص جوف تام املكف ةهي ركلا مازق أل

هيلي جوف اوتومي مهف ةيلا تتملا تاراسكن اإل ىدافتل ةيرملا ريكفت مدع مهبجع دازو توملا اوشخي

نسحلو طابح واإل داهج هلااإل جرو ماض كلمتو الم ظلا لح ىتح مهموجه ةقيرط اوريغي وال جوف

ئضمو لمتكم همامت ةليل ىف رمقلا ف ةيسدق ةيرملا نم سفن لك ىف اهل ةيرمق ةليل تناك مهظح

اهنأك تاملكب مهمهيو هلمأتيو هرهظ ىلع ىقلي ةيرملا نم درف لك لعج رحس هنأك رون عشي

اولختي داهج واإل بعتلا رشبلا كلمت نأ دعبو ةكرعملا جوأ ىف ءاهلبلا كئلو ال حيو .. ةاجانم

كدو مهقحس اهدعب اولصاويل ةحار لينل مهودعل ةصرفلا اوطعيو دانعلا نع مهتدارإ ضحمب

ىتح تابثلا حةلا نم اوضهني نلو ةدابع سوقط كلت نأ ماض نقيأو ةاجانملا ةرتف ..طتلا مهقانعأ



فلكو ةحارلا و ماهملا ءادأ نوبوانتي نامسق هلا جر ماض مسقف سمشلا قرشتو رمقلا لفي

ثدحيل اهفذق نيحل اهقلغ ماكحإو ءاملا ب اهئلمو ةكلمملا ىف ءاعوو ةرج لك راضحأب نيظقيتسملا

مهيلع رثانتو اوفذقو دارأ ام ناكو اوعجارتيو اوكلهيف ءاملا ذاذر مهبيصيو راجفنأ ىود اهماطترا

ضعب ماض رمأف نكاس مهل كرحي أن نود بذعلا ءاملا ب اوبذعتو اوعزعزتي مل مهنأ إال ءاملا

جدوه ىلع اهسولجل ةكرعملا ءدب ذنم اهفرع دقو اهتاقفارمو مهشيج ةدئاق رسآو للستلا لاب جرلا

كلتل عوطتو سام عطق هنأك تفالالء ءوضلا هيلع سكعنا معان حلمب ىلم روكذلا تارشع هلمحي

نايتفلا اهب داعو ناك دقو ةدئاقلا ناكمل عضوم مهمادقأ دجت ىتح ةرشاعلا نود نايتف ةدع ةمهملا

. ةحرف مهلكو

نع اهسرح ىلختو اهل نيطيحملا ضارتعأ مدع نم بجع مهلكو ةيرملا ةدئاقب نايتفلا داع

ىتح قيرطلا وطلا نفج مهل زتهي ملو باألرس اولا ملفبي اهت اقف ارمو اهرم أل اوبجع كلذكو اهتيامح

نم لجر تبرضو خرصت تذخأف اهنع رمقلا ءوض بجحف جدوهلا اولزنأو ماض دئاقلل اهب اوتأ

لفي ىتح اهب نيطيحملا لك فارصنأب ماض رمأف تأده حزحزت امدنعو ةوقب ايؤرلا اهنع بجح

. مهتصق فرعيو رمقلا

ذاختا مدعل ةريمأ امتح اهنأو ةيسدق ةدئاقلل نأ ةيرملا لفاحجل ىضاملا ىف هتبقارم نم ماض فرع

فلخل ةدرفنم ةريم األ لقنب هلا جر رمأ اذل اهنم ةراشإب إال ةكرعم والأدبت ةماعلا نم ةداقلا

ماظنب ةيرملا فطصأ سمشلل عاعش لوأ لوزن دنعو قئاقدب رجفلا غوزب لبق اذه ناكو فوفصلا

فطصي شيج نأ قولا ماضل عرهو ةيئاوشعب اومجهي مهنأ هنظل راتآ كلملا بجعف ةيهانتم ةقدو

توصب ماض حاصف مهسوفن سأيلا للختف لا جرلا ضعب هعمسو مزهي نأ حملا ةقيرطلا كلتب

دنجلا بطاخي روهج

نأ ملعأ .. فحصلا يف ءاج ام قفو انل رصنلا نكيس امتحو لضف واأل ىوق متنأاأل سانلا اهيأ -

وال ءيشب نيدي ال مكنم ريثكلا و اهيف ءاج امو فحصلا والبيىلاب ديحوتلا نيد نع فزع نم مكنم

االهنأ..... ماقملا كلذ ىف قملا ىل نكي نأ بجي

ئاقال ماض عطاقو عفاي باش ماق

ثدحتت فحص يأ نع -

.. فلخلا و فلسلا اهيف ركذ .. نيدلا و ايندلا روم أل جهن الم.. سلا هيلع ثيش فحص ماض- در

. ديحوتلا نيد اننيد دامع .. نيقح والأل نيقباسلا رابخأ نم ريثك

فحصلا كلت ريصم امو -

اودعبو مهنيد نع سانلا ايندلا تحزحز سوفنلا نم ىوهلا كلمت امدنع هنأب دباعلا ىديس ىنثدح -

سوفنلا باحصأ ناطيشلا كلمتو برلا تيب ةنيدم ترجهو مهقرفتب فحصلا تق رفتف مهبر نع

وأ متنأ اودقتعت امك ةفدص اندجو اننأو ىفلاالئش داقتع لأل ديحوتلا ةدابع نم مهلوحو ةفيعضلا

راثيإ كلملا ضرأ ىف دبع امك ضر هلإكلأل هودبعي

انلوقعب فختستو انم رخستأ -



ا تلق امب تهوفت امو اذهاالن نع ثيدحلا بجي أهنال اقبسم تلقو ةقيقحلا كلت نكلو هلل ىشاح -

تنأو ةيرملا فافطصأ نع راتآ كلملا امقهلا متعمس امدعب مكممه وألزفح مكتميزع ىوق الأل

ان راصتنأ دكؤي اذهو نيقح الأل رابخأ فحصلا نأب تفرعل تمص تنك نأو كالىم تعطاق

اهيف شيعلا هللاانل ردق ضرأب انرفظو

ةفدص نوكلا دجو دقف هلأ -يأ

ردقب ءيش هللالك قلخ دقف ءارتفأو بذك اذه -

ركعيو لتاقتن نأ حمس املف ةهيركلا تاقولخملا كلت قلخو انقلخ دحاو هلأ نأ ىعدتت -يأأكن

اهايحنس ةدحاو ةايح وفص

بقاعيو نمأ نم نسح اجيزى ةرخآ دجوتف ايندلا انتايح ىهاال نظأنام نم باخو هللا ردق اذه -

رفك نم

لجر انماي رخستأ اذه.. فيك ةايح.. توملا دعبأ -

ئاقال دجهلا ةلصاوم نع باشلا إلءانث راتآ كلملا لخدت انه

نيدتعملا ألوكئل هبتننلو االن هماقم سيل دجلا ىفك -

مهقيرط انضرتعأ نم نحنف نيدتعم مهنأ اناردأ امو -

كحيو ئاقال باشلا هجو ىف ماض خرص

ئاقال ءودهب باشلا درف

مهتصق فرعنو مهتريمأب ىتانلف -

هسفن كشلا للست دقو كلملا قلا

ةريم باأل ىنوتأ -

كلت ةماعو كتميزع ىنثيو كسفن ىف رثأ كرتي باشلا كلذ كالم لعجت ال راتآ ماض-ومالى در

مهعم لصاوتن فيكف انتغل ثدحتت ال تاقولخملا

اهعم لصاوت ةقيرطل ىدتهن فيك رظننلو اهب اوتأ مهاه - كلملا در

اهب ةيانعلا ىف اوغلا بو حلملا جدوه ىف اهوسلجأو اهتيؤر دنع اهيلإ ةريم األ تاقيفر عره

كولملا ب قيلت ةيحت هيديب اهايحو رظحب مدقتو ةريم األ راتآ كلملا باهف اهلوح نيعكار اوفطصأو

ةريم عماأل لصاوت ةقيرط راكتب أب مهدحأ هدجني نأ ىسع ةثاغتسأ ةرظن دنجلا و ةداقلل رظن اهدعب

خومشب تلا قو تفقوو جارح نماإل عيمجلا تفع اهنكل

كريبدت نسحو كريدقت ىلعبغلا كلملا ىديس اركش -



انتغل اوثدحتت له ( ابجعتم ) راتآ كلملا

انضرأ ىلع قولخم لك ةغلو مكتغل فرعن : ةريم األ

ءاش امتقو ءاش نمل اهدهم هللا ضرأ ىه ! مكضرأ ماض:

ءامسلا نكاس مكيبأف ةنجلا بارت نم اوتقلخ متنأ امأ ضر كلتاأل ةراجح نم انقلخ نحن : ةريم األ

و.... نجلا عم هلبق انشياعت امك عماألرم انشياعتو انقح بصتغ وأ انضرأ ىلع طبه

اعيمج انقلخ نم نع انيربخأف قئاقحب ىلدت ):طاملا اهعطاق ماض(

رمقلا هلأ انقلخو سمشلا هلأ مكقلخ ىلمباالةهل.. نوكلا : ةريم األ

ةبذاك ..أتن كحيو ماض:

كولملا ةلماعم ةقيرط كلت سيلف تمصأ : راتآ كلملا

انقيرط متضرتعأ نم متنأ لب نيزاغ انكبلالمكد ام كلملا ىديس : ةريم األ

ةقيرطلا كلتب اوفطصتو الح بسلا اوججأتت املف رش اونت ال متنك ماض:نأ

.. انرمأ صقتل كلا جرو كلسرأو انتبراحم يون نم ةبراحم ديرن .. برحلل انجرخ :ألانن ةريم األ

ماض اي كديس .. دباعلا همالليي.. سأر ديرن

! انتبراحم اونت اونوكت مل مكنأ :يأ راتآ كلملا

ىصقأ نم انئج امو ةهج نطقي انم لكو اعيمج انعستو ةعساو ضر ..األ ىديس املو : ةريم األ

انوذؤت نل مكنأ نيقي ىلع ألانن مكب انل نأش ال متنأ امأ .. دباعلا .. انتدابأ ديري نمم لينلل اال برغلا

اندونج اآلالفنم لتقو انوتبراح ام ماض ضيرحت ولوال

لجرلا كلذ انعدخ دقف ةريم األ ىتديس ةرذعم : راتآ كلملا

اننيب اميف نواعت تايقافتأو حلص ةدهاعم ضمنلف كلذك ناكاألرم :نا ةريم األ

حلص .. نواعت ! ةيقافتأ :( ابجعتم ) راتآ كلملا

ةراضح انلو ىقرو مدقت مكقبسن اننأف لوطو ةردق انوقوفت متنك نأف ىديس بجعتت :ال ةريم األ

نويئادبلا مكيمسن اننأ تلق نأ ةرذعمو

هضرغ نم ميجرلا نكمتيل انقيرفت ديرت هركام اهنأف ىديس اي اهل قاسنت ماض:ال

وإال.... تمصأ : راتآ كلملا

عمسأف دباعلا اهب هعدخ ةئطاخ ميهافم هل ححصأ ىك هثيدح لمكي ىديس اي هعد :( هتعطاق ) ةريم األ

ولوال ةراضحو ةوق انوقوفي مهو نجلا نم هموق نيب ميظع ردق هل كلم ناطيشلا هنوعدت ام تنأ اي



مهرحدو مهتميزه نم متنكمت ام ءامسلا نكاس األلو مكيبأ نع هثرو ميظع رحسل كديس مادختسأ

كلتاأل ىلع سالم ىف رشبلا و نجلا النو ويغلا ةيرملا شيعت نأ عناملا امو برغلا ىصق أل

ضر

رانلا ىف انب ىوهيل انتياوغو انليلضت ديريو انل ودع ناطيشلا ماض:

راتآ كلملا ىديس تمهف له هه.. :هه ةريم األ

هدصق مهفأ كالهموال ىعأ :اناال راتآ كلملا

اننأ ىعديو هدقتعم ذبنيو دباعلا هلأ دبعي نأ ضر ىفاأل نم لك ديري كل.. حضوأ ؛انا ةريم األ

رانلا انريصم نأو ايندلا انتايح دعب ىرخأ ةرم ثعبنس

اهب أنهن ايندلا انتايح ىهاال امو ةفدص قلخ نوكلا إالنأ انئابأ نم فرعن ملف ءاره اذه : باشلا

عاطتسملا ردق دعسنو

ناطيشلا هنظأ ىنأو بذاك باشلا اذه ماض:

هب هوفتت ىذلا ئ اذهاذهل ..ام ىداوق لضفأو ىخأ نبا هنأ ! ناطيشلا : راتآ كلملا

هه هه ريثكلا مهل ئيهي ليزازع كلملل مههرك .. دباعلا عابتأ لك حلا اذه : ةريم األ

ليزازع ىعدي نجلا كلم : راتآ كلملا

اننيب حلصلا ماقب نم وهو ضر المىفاأل سلا ءاشف إل ىعسيو ردق وذ كلم وهو معن.. : ةريم األ

هيذؤي االنم دحأ ىذؤي وال دحأ ضرتعي سالموال ةيقافتأ هعم ميقنو الن يغلا نم انسنج ىنب نيبو

. هموقو

نجلا دض هبرح ىف نوعلا انم بلط دقف راثيأ كلملا ضر أل هحايتجأ نع انعمس : راتآ كلملا

هملعن ألرمال تقو لك ىف هوبسي نم مهو اننأش سيل الهن انضفرو

عافد ةيقافتأ ءارج نحن انكرتشأو ةنحاط برحل لوحت مهنيب ..خالف ىديس اي تباصأ : ةريم األ

نجلا رحض نأ دعب ةيلا وي نمو دباعلا ةبراحمل شويجلا كلت انددعأف نجلا نيبو اننيب كرتشم

ىلع مكربجيل مكلا تق امبرو نجلا نم غرفي نأ دعب تقانلا هتينل كلذكو هدادجأو هئابأ نع هثرو رحسب

عابتأ ىلع ةليلق ريغ ةرتفل مهربجأو ليباق ءانبأ لتاقو لبق نم كلذ هدج لعف دقف هنيد ىف لوخدلا

ليباق لسن نم كلملا ىديس اي كنظأو دقتعي ام

ةنانك كلملا ضرأ ليباق ضرأو كلملا كلذ سسأ ىذلا ىدج دج ليباق قح اذه : راتآ كلملا

ثريو ماع نوسمخ ىقاب ماع.. نوسمخو ةئامعستلا بحاص .. رمعملا كلملا ةنانك كلملا : ةريم األ

كلملا هنبأ

ةنانك كلملا ضرأ مكمادقأ طحت ملو كلذ متفرع فيك ابجع : راتآ كلملا



كلا مملا لك أبن ناطيشلا مهربخأ ماض:

دنع لهذت فوس ةقيقح .. ةقيقحلا ةفرعم ىف كريصقتو كلهج ةعامش ناطيشلا هه.. :هه ةريم األ

انعا انذخأ لكلا و املعو امدقت واألرثك ضر كلتاأل رمع قلخ لوأ ةيرملا بوعش نحن .. اهتفرعم

كلت ىف ضر األ ةيبذاج داز انراكتبأو نوكلا نوناق قرخل لا تسركلا مره انديش دقف مدقتلا و ىقرل

تايمسملا كلت مهفت كالىموال ىعت مل كنأ ملعأ ارذع .. انترجم جراخ نم ةقاط ادمتسم ةعقبلا

كل ناهرب ىدل نكلو

اهتثدحو األم ةكلملا تأرف اهمامأ ةآرم نم برقلا ب هتعضوو رغصلا لابغلا تسرك مره تجرخأ

تقلأ ىتلا ةآرملا ىلع االم ةكلملا راوجب هتروص تسكعنأف راتآ كلملا ةيحان مرهلا سأر تهجوو

كلملا ةيصان ىلع هتعضوو رخأ مره تجرخأو همامأ ىري ام قدصم ريغ ههاف حتفف ةيحتلا هيلع

لبق نم هيلع دجويو هفيط نم ةخسن مرهلا خالاهل طقتلا قئاقد رشعل هتهبج قوف هسأر ىلعأ ىف

كلذاأل ةيؤرل اومحازتو دونجلا بجع ءاش.. تقو ىأ ىف اهتثداحم نم نكمتيل األم ةكلملا فيط

مرهلا سأر تهجوو ةريم األ تمستبأف هناكم ىلا لك عجري أبن رمأو باشلا مهرهنف للجلا رم

دونجلا داك قيش ثيدح عامسو اهتدهاشم نم عيمجلا نكم مجحب األم ةكلملا ةروص تسكعنأف ءاملل

ماض نع وفعي نأب كلملل اهلسوتو ةريم األ لخدت ولال هوعمس نأ دعب هباحصأو ماضب اوكتفي نأ

. ىعاد نود ءادعأ مهذختأ نيملا سم قلخ ةوق ىدم دباعلا هديسل حضويل

الهم عأو دباعلا هديس ملالهاق ةنانك ضرأ ىلإ باهذلل مهقيرط ىف ةيرملا فوفص هلا جرو ماض قش

لوأ عضوو ناطيشلا و ةيرملا عم هفلا حتو هسنج ىنبل هتنايخو راتآ كلملا ضرأ ىف ثدح امب

فاشتكأ نم هبجع ردق كلملا فرصت نم ماض بجع نكي ..مل ناسن ىنباإل شعن ىف رامسم

. هديس ةمهم ةقشم فعاضي فوس اذهو ةيجمه ريغ بوعش مهنأو ةيرملا ةقيقح

(4)

ةنانك كلملا

دقف ةنانك نسملا كلملا نم ةدناسمو باحرت دجو دقو هديس ىقلو ةنانك كلملا ضرأ ماض لصو

كلملا هيبأ مرح ىتلا برلا ةنيدم ةرايزو جحلا ىبغار بهللا نيفراعلا ضعب هابص ىف دهاع

طالب تاثعب لا سرإ بجحو عنملا لصاو كلملا وه ىلوت امدنعو نيمسلا كلملا نايغطل اهترايز

و ىفنلا ب ديحوتلا نيد جرلا نم هقي رط نع صلختو مكحلا ىف عمطي ناك ريزو ةروشم قفو ملعلا

لألفتح مهدهع ميدقل اوداعو مهنيد سانلا ىسن ىتح نينسلا تارشع ثيش ميلا عت ىقلت مرحو نجسلا

اهنأ نظو اهكرت ىلع مغري نأ حملا تاداع ىلع ليج بشف تاقباسملا و تارهسلا ةماقأو االت

ةوعدو رظحلا ةرورضب هحصن دباعلا ةنانك كلملا ىقل امدنع اذل هب مايقلا أللج لتاقي دقتعم

دحأ هيبأ ملعي مل هنازخ نم فحص نم هب ظفتحي هلام جرخأو ديحوتلا نيدل ةدوعلل فطلب بابشلا

و لوقعلا اهتيسن ىتح نيعماطلا و صوصللا ىديأ نع ديعب ناكم ىف فحصلا تيوط اهب.. هريغ

ىف لثمت دقو ناطيشلا ةحيصن قفو نيحلا ص سان أل ليثامت سانلا ديشف نامي نماإل ةدئاف األ تفج

ىقبتو مهلعف اوكاحيل بهللا نيفراعلل ةعورلا ىف ةياغ ليثامت ىضاملا ىف اوديش .. مهدحأ ةروص

زمر نيفراعلا ليثامت تراص نينسلا ىلا وت عمو مهل ةودقو لثم مهوذختيل وأالمهد نيعأ بصن



ميدقتب هللا ىلا اوبرقتي اوناك دقف ءامسلا نيبو مهنيب لصو ةزمه اهنأب األءاب دقتعأ الامك ةمكحلا

ام سكع ىلع برلا تيب ةرايز نم اوعنم نأ دعب اهترايز ىلع اومواديو ليثامتلا ةنهكل نيبارقلا

ةوقلل زمر اهوذختأو نيزرابلا ةداقلل ليثامت دافح ديشاأل اهدعب .. اهونب نيح األءاب لعفي ناك

ريزو ةروشم ىلع ءانب تماص كلملا اذهو لكو ءاهدلا لاو مجلل ازمر اهوذختأ ءاسنلل ليثامتو

هفوزع مغرف ناميإ ثبق هبلقب ناكو الل ضلا ىلا هنم قحلل برقأ ةنانك كلملا ناك هب.. قثو نئاخ

اهأرقي .. نيحلا و نيحلا نيب فحص نم ةيدل ام ةءارقل اقوش قوتي االهنا نيدلا رئاعش ةماقإ نع

كلملا هدج هلتقل ىبنلا ثيش ىلع نيمقانلا دشأ نم ناك دقف ريزولا ةصاخو نيع نعاأل ةسلخ ىف

ديصلا حرالت ىف هبابشو هابص ىف ةنانك كلملا قيفر ريزولا ناك لألدب.. هقرع نم كلملا بلسو

ىلع اكشوأ ىتح نينس هحصن ىف كشي ملو ريزو هراتخأ كلملا ىلو امدنعو لا تقلا تابلحو

كلذل اديج دعتسأ دق ناكو هنبأ بيصنتو كلملا بلسل سئاسدو تارمؤم كاح مهلجأ برقل ليحرلا

هعدوأو ةليحلا ب همزه ةنانك كلملا تقللاإالأن مزلاالرم نأ دادعإ ريخ هموق دعأ نأب األرم

لك رقي ناكف ريزولا ركف ىدقتعم نيرمنتملا سياسو روم األ رياسو هموق خياشم مكحل اقفو نجسلا

ب مهصخو هموقل زاحن وأ عيمجلا ةحلصم ضراعي ال رمأ لكب مزتليو هولعفي لعف

صانتقأ رمنتم لواح نأ كولملا نم هدافحأو ألهنب دنس ريخ اونوكي ىتح اياطعلا و بصانملا

ام اذهو ةيربلا ناكس نيب ةراضح رداوب اهب ىتلا ةديحولا ةنانك كلملا ضرأ تناك دقف .. كلملا

. تاقولخملا كلتل ةبسنلا ب ةيئادب ةايح اوييحي رشبلا نأ ملعف ةيرملا رابخأب ماض ىتأ ىتح دباعلا هنظ

نيدل سانلا اوعدي هبحصو ماض كرتو برلا ةنيدم ىف اهعدويل بهذو فخصلا دباعلا ذخأ

و ربجلا ب األرم نكي نأب ةنانك كلملا ىأر ضفرو ةنسحلا ةظعوملا و ىنسحلا ب ديحوتلا

نأف ةتمهم ماض لمكي ىتح هناميإ نلعي أال كلملا ىلا لسوتو بيغرتلا ب نوكي نأ لضفو بيهرتلا

نم بلطتيو ةأطو دشأ مداقلا ف دباعلا هبغري امال اذهو نيقفانمو نيصلخم ءايلوأ هعبت كلملا نمأ

ةوقلا و هترصنل رشب عضخأو هتطخ نيعللا ريغ نأ دعب ناطيشلا ىلع بلغتلل ناميإو سأب ىذ مه

مدعب هلا جرو ماض ىصوأو هيلع طغض امهم ةكرعم مهدض ضوخي نلو هسنج ىنب عم يدجت نل

دامع نوكي نأو نيفطاعتملا نم ريثك هبسكي ال ىك ناطيشلا اياونو ةيرملا ةريس ىف ضوخلا

. ةيرمو الن يغو نجو سنأ نم ةيربلا تاقولخم لك نيب نمحرلا ةدابعو الم سلا رشن مهتوعد

راتآ كلملا ضر أل ايوس ابهذي اهدعب برلا تيب ةنيدم ةرايز ىف هتقفارم ىلع هملعم رصأ

دجو برلا تيب ةنيدم ةيداب ئطو امدنعو فحص نم هتزوحب ألذخام فطلو نيلب هتبطاخمو

مهنادلب ربخو مهربخ فرعو دباعلا مهعم سلجف ندم ةدع نم ةيدوبعلا نم نيرافلا نم تاعمجت

هتجوز ةوعد مغر هئيجم لبق لوخدلا اوضفر دقو رومعملا تيبلا برقب نكسلل لوخدلا مهلب نذأو

نيد ءايحإو راهقلا دحاولا ةدابع ىلع ةتعيابمو ةيدابلا ىف هراظتن ىلعأ اورصأ مهنأ مهلإال وأاهيب

قرلا ةايحل مهتدوع مدعو مهتيامحب دهع اوذخأو هقلخ نسح اوفرعو هربخ اوعمس نأ دعب ديحوتلا

ناطيشلا رغوي امبرو مهتدوعب ةبلا طملا دنع همج باعص تاهجاومب هنيقي مغر قفاوو ولذلا

ةهجاوملل لئادب ىف ركفو مهراجأ هلك كلذ مغرو ةوقلا ب مهذخ أل برح هيلع اونلعيف رشبلا سوفن

. ءادعأ هباحصأو هوذخت أ سانأ رودص ىف دقتت ران دامخ إل قرطو

.. نيقح نمالأل ىبن مسأ هتمسأ دقف هسفن هل تباط ألهنب مسأ اهرايتخأب حرفو هتجوزب دباعلا سنأ

تناك قباسلا ىف اهئيجم دنعف دباعلا ملعم هربخ اهفرع فحصلا ىف ركذ مزعلا ىلوأ نم ىبن



تبجعأو هب تنتفف ميهاربإ هللا ىبن ةصق اهل صقو فحصلا ىف ءاج امو اهنيد فرعتل هسلا جت

اإلليهة ىعدأ ةيغاط ةهجاوم دنع هتعاجشو هلهأ ةوعد دنع هربصو هبر ةفرعم ىف بوئدلا هيعسب

دعسو هدلوب دباعلا حرف .. ديحوتلا نيد ءايح إل هتلحر ىف ألهيب نوع اهدلو نكيل باألمس تنميتف

هتريشعو هلهأ عدوو هسفن دهاجف وطخي هآر ىتح ثكمو وبحي هآر امدنع ةداعسلا هترمغو همسأب

. راتآ كلملا ضر أل بهذو هملعم بحصو نيفعضتسملا نم

ضفر فحص نم هيدل امب هتبلا طم دنعو هملعمو هتسلا جم ةماعلا توالىش روتفب راتآ كلملا ألهاق

تنكس ةنيدملا كلت نأ نجلا كلم همهفأ دقف رحسلا هنيدم ىف نيرافلا ديبعلا ب هيتأي ىتح اهايإ هءاطعإ

باإل هحصنو اهنم برقلا ب تدشح نأ شويجلا ىنفت ةبيجع ةوق اهب دجوتو نيلتاقملا وأالئ حاورأب

ةلئاه ةبيرغ ةوق ةيدل ةنيدملا نطقي نم لك نأو مهبقعتي نم وأ نيرافلا راضح إل شيج لسري

ىذلا ديسلا ةبطاخم تيلالاوش هتيعر نيب دباعلا ربخ راتآ كلملا رشن اذل هملعمو دباعلا ةصاخو

ةراجتلا ب اولمعي هموق نم ريثكلا نأف اهوئطي ضرأ يأ ىف نمتالهذيم ىأ وأ هملعم وأ ماض لسرأ

دزي كلا..مل مملا ىقاب ىف دجوي امع فلتخمو ريفو ريخب د وجت مهضرأف راصم األ ةفاك ىف

حرفو كلملا لبقو سبالم رداغي اهدعب مايأ ةدع ثوكملا نذاتسأو راتآ كلملا عم ثيدحلا ىف دباعلا

دوسيل ايازمو اياطعب هتدعوو ةرايزب هتصخ نأ دعب ميظعلا ةيرملا ةكلم بكوم ىري فوس ألهن

. ةيرملا نم هنوبستكي ىقرو ملعب رشبلا هموق

دعتسأ ثلا ثلا مويلا ءاسمو ةنيدملا فارطأ ىلع هتريشعو كلملا نع ديعب ىح ىف ناموي ثكم

نم بكوم .. هملعم عزفأو هعله ام ىأرف رمقلل تفاخ ءوض ىلع ريسلا ىف هملعمو ءدبو ليحرلل

ةيلح ىلحأ ىف ةيرملا مهدجوف مداقلا ةتيهام ىري ىتح هناكم فقوو هفيخ سجوتف رون عشي االالء

مهدلج نول هتاذ وه مهل يركسعلا ىزلا نأ قباسلا ىف نظي ناكو واألكشلا ناول األ فلتخم ىزو

كلتك ةروطتم نمآالت ةبذع تاوصأ عمسو مهسب مال ةكايح ىف كلتاألماوق عادبإ االن ىأر هنكل

هءامسأ فرعي امال مهيدلف ةيرملا امأ فدلا و يانلا ىأر دقف ةنانك كلملا ضرأ ىف اهأر ىتلا

ىتلا ةقمنملا تاوص األ كلتل بجعو ليباق دافحأ ضرأ ىف هآر ام نم بزعأ تاوصأ ردصتو

هنم بكوملا برتقأ امدنعو مهتابكرم ةكرح عم مغنلا ةقد ىدمو برلا تيب مادخ ليتارت هبشت

هتفرعمل بجعف هتينكو همسأب هادانو مهدحأ هبطاخ نادرف هاتأو فزعلا نع نيفزاعلا فكو فقو

.. هاعد نم بلط ىلع ءانب هملعم نود بهذ .. ةيرملا ةكلمل هبلط ىلع ءانب هبحصو هدلو مسأ

ئاقال ةيحتلا اهيلع ىقلا

ةيرملا ةكلم ىلع الم -سلا

ىتيعر كلاآالفنم جر لتق سالمدقو -ىأ

موجهلا ب ءدبن ملو ضرعلا و سفنلا نع اعافد -

انتكلمم ناكم فرعو انبقاري ناك أهن ارخؤم انفرع دقف كربخأو ماض فرع -

لتق ناك اهنيح هرمأ فشك ألهنول هظح نسح نم اذه -

نطف ىكذ -أتن



ةكلملل اركش -

كدنع ام تاه -

عمس أل تيعد -

ةيرملا ب ضر األ رامع إ ضراعت -امل

اذه -نمقلا

نجلا كلم -

مكفاعضأو انفاعضأ عست ضرأ حطس ىلع مكتماقأ ضراعأ نلو -مل

اهفوج الىف ضر األ حطس ىلع انتماقأ عنامت ال نذأ -

ءاش امتقو ءاش نمب اهرمعي هلل كلم ضر -األ

ضر األ فوجل ةيناث دوعن نل اننأ إلكهل لق نذأ -

كعمس -وه

رشبلا و نجلا نم انئافلح ىلع لعفلا وأ لوقلا ب ىدتعت -وال

لبقتسملا ىف نوكي نلو لبق نم دحأ ىلع ىدتعن مل -اننأ

نجلا كلم نوبست متنك -

هنأف وه ناك نأف قحلا قيرط نع انءانث إ ديريو انئابأ ىوغ ىذلا ناطيشلا نم ذيعتسن نحن -

بسلا قحتسي

رئاغصلا كلت لعفي نأ نم ىمسأ نجلا كلم -

انتدابع ىف دوصقملا سيل وه نذأ -

مكنيد رشبلا ىلع اوضرفت -ال

انقرع نم وهف بجتسي ال نمو انلهأ نم راص بيجتسي نمو ىنسحلا ب وعدن -

كنع تفرع ام ريغ كنم عمسأ ابجع -

ةديشرلا ةكلملا نم هعقوتأ ام اذه -

برلا تيب ةنيدم ىف كتكلمم ىلا انئارفس لسرن نأو نواعت تايقافتأ مكعم انمقأ نأ عنامت ال نذأ -

كلمب تسيل انأو ةكلمم ىدل سيل -



كنبأو كتجوز ةقفرب االن تارشعلا نطقي -هه..

كلملا ىغبي ال ىلثمف كلم ريصأ نل فاعضأو فاعضأ اوداز نأو -

كتنيدم ىلع كلم كنبأ بصن نذأ -

الىنب هدوأ ىسفنل هبحأ -ام

كل نيبرقملا برقأ وهف ماض بصن نذأ -

لجو زع هلل داهز دابع نوكن نأ بحن انلك -

فحصلا لوقت اذكه ضر ىلعاأل كولملا كلم لظ كلملا -

واللقأ رثكأ ال ىنيد ىيحأو اهعمجأ ياغتبم فحصلا -

كعابتأ رش انيفكتو برلا تيب ةنيدمل دوعتس فحصلا عمج ىف تقفو نأ هنأ اذه ىنعم -

مهيلع ىدتعي إالنم مهرش ىري وال رارشأ اوسيل ىعابتأ -

ةحيصن ىدنع -كل

كدنع ام تاه عمس.. أل تئج -

نيرغاص رشبلا كولمو اهب كيتأي وهو نجلا كلم عم فلا حت فحصلا ديرت تنك -نأ

بسحو فحصلا ديرأ .. ىسنج ىنب عوضخب ىل ةجاح وال دحأ ىل عضخي نأ ديرأ -ال

امكنيب ةطاسولل دادعتسأ ىلع انأو هعم فلا حت نذأ -

قفاوم ىنأف هيعنقت نأ تعطتسأ -نأ

طورش هل ناك نأو -

ناعذ وأأ طورش -بال

طورش بال ةيقافت -الأ

راتآ كلملا عم ةيقافتأ دقعل كطرش امو -

امو سالم ةيقافتأ ال نواعت ةيقافتأ كلتف طورش ..ال األريخ نوكي أال دوأو هحرطت ؤسلا لوأ اذه -

راتآ كلملا نيبو ىنيب ىذلا سيل نجلا نيبو كنيب

هتاذ -وه

كلذ هل ترفغ انأو انبراحيل ماض لبق نم عدخ راتآ كلملا _



نم؟! تقللا .. شويجلا ىتريس امل نذأ .. عداخم سيل ماض ! ىترفغ -

كرصاني نم لكو تنأ -تقكلا

تئش ام لعفاف االن كيدي نيب هه..أان -هه

ضر األ حطس قوف انل كباحرتب تملع دقو كيذؤأ -امل

حيحص ريغ اذه -

بذكأ -انأال

كهجوي نم وهو قباسلا ىف كشيج ريس نم نجلا كلم .. ةلماك ةقيقحلا لوقت مل كنكلو يبذكت -مل

االن كموقو

اهاضق نينسلا تارشع .. ضر األ فوج نم انجرخيل دهاج نمو انفيلح وه كلذ ىف بيعلا امو -

قباسلا ىف كبر هدس انل ذفنم رفحل هتريشعو وه

ىبر نذأب إال اوجرخت -مل

تلق ام قدصأ ال ىنأ امك لوقأ ام قدصت نل كنأف اذهاألرم كلاالمىف نم انعد -

أطخ كل ححصأ وأ ئطخم نكأ امبر عمسأ .. ةفرعملا ىف ابح -

إل نجلا رخسو كهلأ رهق رمقلا هلأ ىهلأو االةهل تائم نوكلا ىف .. ىعدتت امك دحاو هلأ سيل -وه

ضر األ فوج نم انجارخ

ضر هلأاأل نذأ نمو هلأ رمقللو هلأ سمشلل ناك -نأ

ئاقال دباعلا اهردابف ةيرملا ةكلم تتمص

ضر هلأاأل هنأب نجلا كلم كقيدص كالم الرقت املف لا ؤسلا اذهل كيدل ةباجأ -ال

كتدعاسم دوأ ىنأف كشاقن ىلع مدنأ ىنلعجت -ال

ىنيب ام وحمو ببسلا زإةلا دوت اذل تقلا نود كموقو شيعلا ب ىئنهت نأب كسفن ةدعاسم ىدوت -

كنع مغر شويجلا ريستب كرمأي ال خالفىك نم ناطيشلا نيبو

ىوصقلا ةرورضلا دنع إال ىموقل أجلي نلو هتيجيتاريتسأ ريغ دقف هلاالنىب ةجاح -ال

هللا نذأب هتقيرطب هبلغأ فوسو هل انأو -

ةوقلا كلتو رارص كلذاإل كل نيأ -نم

ىنرصنيس ىبر نأب نيقي اذه -



كسنج ىنب نم معد دجت نل أكن ةصاخو دومصلا عيطتست -نل

ةايحلا كلت ىف سفن ألرخ ىفده قيقحتل ىعسأس -

..هه ةرخأ دجوي ال هنأب ئجافتتو ايندلا كتايح عيضتس -أنذ

ضو اهومتيمس ءامسأ ىهاال ام مكتهلأو دبعي نأ قحأ األدح دحاولا قحوهللا ىنيدو قح ةرخ -اآل

رانلا امتح مكريصمو الل

ىتهلأ نم رخست -ال

تأدب نم تنأ -

كفده ققحت نأ لبق كلهت فوسو دينع سارملا بعص تنأ -

فحصلا عمجتس هللا ةئيشمبو ىيعس ىنبأ لمكيسو هللا ةئيشم كلتف ثدح -نأ

ناجلا كلم اضرب اذهإال نوكي -نل

هاضرل إال ىعسأ نلو هللا اضر إال ىغبأ -ال

رخأ نأش ىف ملكتنلف نأشلا اذه ىف ثيدحلا نم ةدئاف -ال

ةيغاص ناذأ ىلك -

ىف نم ردقأو كيف كلذ مرتحأ ىنأو ردقب نكي تثدحت نأو ثدحتت امم رثكأ عمست كنأ فرعأ -

ةقادص اننيب نكت نأ دوأو كردق

ىدنع عنام -ال

تلا قو هب هيلإ اهيدي تدمو ماض هنع ىكح ىذلا لاك تسركلا نم قيقد مره تجرخأ -

اهب دعستس ةيده كلت -

هتيهام فرعأ ال ءيش ذخأ نل ىنكل كركشأ -

مهفت نأ كيلع بعص -

هقلخ نم ريثك ىلع ىبر انلضفو ميوقت نسحأ ىف انقلخ -

نييرونلا ىلع مكلضف -

نييرونلا ب ىدصقت -ام

األ لهأ لك هدي نم ةراشإب ىنفي اهنم طقف دحاوو ةميظع ةردق اهل رونلا نم تقلخ تاقولخم -

بملاالةكئ ثيش فحص ىف اوعدي سمشلا هلأ سارح .. ضر



وملاالةكئ نوكيف نك هل لقي ءيش دارأ نأو اوعدتت امك سرحل جاتحي وال رداق هه..وأالهللا -هه

مهبرل نوصعي ال نوريصم مهف امامت انع فلتخي قلخ مهو عةيلا ةلزنمو ةناكم انسوفن ىف مهل

نوريخملا لمشت هقلخ نم ريثك ىلع انلضف ىلوق ىنعمو نوريخم متنأو نجلا و نحن امأ ارمأ

. مهأبن فرعن ال نيرخأو هفرعن ام اذهو الن ويغلا نجلا و مكلا ثمأ

ىنم لضفأ كنا دصقت -

قحلا نيدلا ىعابت أل لضفأ .. ىوقتلا ب نكلو ديكأتلا -ب

ثدحتأ تنك امع ىنتيسن كلا..أ دج نم ةدئاف -ال

كتيده نع هيلوقتس امل ىكاردإو ىمهف نع -

ةيئرم ريغ ةوق فيطلا و ناصخش فيط ظفحت ناتقيقد ناتدحو هب قيقدلا مرهلا اذه .. برجنلف -

ىف خملا نم ءزج ىف نوكتو هتازيممو هتافص اهب هريغ عم هباشتت وال هنيعب صخشلا صخت

لصاوتلا ديرت نم فيط عبطت مث كفيط عبطي كسأر ةمدقم ىف مرهلا اذه عضت أن درجمو ةمدقملا

مرهلا سأر هجوتو كقيدص رعشيف مرهلا ةدعاق ىلع كدي عباصب طغضت هتثداحم تدرأ املكو هعم

عمسيو هتوص عمستو كتروص ىريو ءيشلا سفن وه لعفيو هتروص رهظتف سكاع حطس ىلع

تمهف نكت أن نهارأ .. كتوص

ةيصانلا ىمست خملا ىف ةقطنملا كلت -

ةمولعملا كلت كملعأ ..نم حيحص اذه -

رارقلا اهنم ردصيو صخشلا تارايتخأ نع ةلوئسم ةيصانلا كلتو -

تفرع فيك قح اذه -

نم نيمرجملا ذخأي فوس اهيركنت ىتلا ةرخ اآل ىفو اهعمجأ ىتلا فحصلا ىف ركذ ام اذه -

واالن هتيصان نم دارملا صخشلا اوفرعي فوس نمحرلا نامالةكئ نظأ .. منهج ىلإ ىصاونلا

. بةغلا ةقدو ردقب قلخ قلا النخلا ادبأ نوئطخي ال امل تفرع

قولا مستبأف اهناسل اهبضغ ومجلا بجعب هيلإ ترظن

ىتأ فوس كعم ثيدحلا موي ىف تبغر نأو اهب ىتجاح مدعل كتيده لبقأ نلف ةكلملا اهتيأ ةرذعم -

كيلإ

قشعي رمع ىف هارتو كدلو ىلع نئمطتتف كتجوزل كلواآلرخى دحاو نانثأ كئادهأ ىننكمي -

هيلإ رظنلا درجم

ىرشب لقع هركتبي وأ ىدي عنصت إالام مدختسأ نل ىنكل كل اركش -

نل كنأ تيسن دقف ارذع .. رشبلا دي نيب راكتب كلذاإل لثم ىرت ىتح نينسلا االف كمامأ نذأ -هه..



اندادجأ دهع قباسك هنس فلأ نم رثكأ رمعت

ماع فلأ اورمعي كدادجأ ناك -وأ

هنس ىتئام نم رثكأ شيعن ال انرس ىتح ايجيردت رامع األ تصقانتو معن -

ماع نوتس اهرمع طسوتم ةمأ رخأف كلذك نحنو كلذ نود امل مكرامعأ صقانتت فوسو -

كلذ تفرع فيكو -

فحصلا هب انتربخأ -

فحصلا ىف دوجوم أهن لوقت رمأ نع كتثدح املك .. فحصلا كلت ثدحتت ءيش ىأ نع -

صخي ام لكو نيقح والأل نيلو ربخاأل اهب ةرخ اآل انتايح ربخو ايندلا انتايحل جهنو ىهكالمهللا -

نيدلا و ايندلا

الن يغلا ةزوحب ام اهنم تأرق -

اذه فيك -

غالظ ءايوقأ مهف كحصنأ ال نكل مهربخ ىصقتل ماض تثعب و مهناكم ةفرعم ديرت أكن ملعأ -

رشبلا و نجلا ةصاخو مهنع قلتخي ام لك نوتقمي لوقعلا راغص بولقلا

! متنأو -

ولوال ةيرملا ثانأ هاجت الن يغلا روكذل ةيشحو تافرصت نم هآر امو انع هفرع امع ماض كربخأ -

ىقمح .. مهيبأ ةركب نع مهتينفأ تنكل ناجلا كلم لخدت

مهافتلا و شاقنلا الفب خلا بابسأ اوليزت ال املف تافصلا سفن مهلو رجح نم اوتقلخ امم اوقلخ -

إ مهتوق مغرو مهلوقع بلخ سنجلا و ءادتع األ مهتمسو فرصتلا اونسحي وال ىقمح مهنأ كل تلق -

ميمد مهلكش النا

ءوسلا ب هرام األ سفنلا نم مهافعو مكافاعو انافعو هللا مهاده -

صقنت فوس كلت مكماجحأ نأ فحصلا تركذ لهف ايجيردت لقتس مكرامعأ نأ تلق -

مكلوطل ةبراقم نكتس ةمأ رخأ -

جوازتلا ب يرملا إلثان حامسلا ب ةظحللا و وتلا ىف ترمأ تنك نامزلا كلذ ىف ةكلم تنك ىنتيل -

مكب نتفيس ألنهن مكلا جر عم

ىرخأ بابس أل انبراح أوال مجحلا ماخض اننأ هلل ادمح -



دباعلا اهيأ كئاقلب تدعس هه.. -هه

هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم ..سلا كلذك انأو -

كلت ةوسق نع ماض امقهلا ايوس اركذتو ةيرملا ةكلم عم راوح نم راد هلام صقو هملعمل داع

ملعملا ركشو هل دعت وأ لوقت امب قوثولا مدعو رذحلا بجو اذل اهنم دنجلا و ةداقلا فوخو ةكلملا

مغر برلا تيب ةنيدم ىف ةيرملل ءارفس نكيف ةيقافتأ ءاضمأ رارقإ وأ ةيدهلا لوبق مدعب هلعف نسح

كلذ لثم لئاسو مهيدل ىأأن مهعبتي ناك ماض نأ تفشتكأ اهنأ دقفقتلا كلذ نع ىنغ يف مهنأ

مل مهنأ إال مدقت نم هوزرح امأ مغرو بيرقلا ىضاملا فرعتو ديعبلا برقتو ربخلا صقتت مرهلا

هللا. اهملعي ةمكحل تقولا سفن يف هلا جرو ماض ربخ اوفرعي

لصاوو ةيرملا اياده ةيؤر دنع ةماعلا لعف در ةيؤرل رخأ موي ثوكملا ىف هتبغر دباعلا مواق

ديبعلا تارشع ىقل ةنانك كلملا ضر أل هرفس ءانثأو همصخ حلا ناك امهم هفده قيقحتل هقيرط

ىقاب نيبو هنيب لا صتأ لك عطقنإ دقو ماه كلملا ةكلمم اددع.. اهرثكأو كلا مملا ىصقأ نم نيراف

سأر ىلع ىتأ امدنع هلباالتخالط دهع رخأو رجات وأ رئاز ءاوس بيرغب بحري وال كولملا

ريبك ددع ةونع ذخأو برلا تيب ةنيدم ىف نيمسلا كلملا نم صلختلا ىف كولملا ةنواعمل هشيج

فيكف هيغلي نأ ادهاج لواحو لألرم ضفارلا ةنانك كلملا ولدلا تصصخ ديبع ىرتشأو ديبعلا نم

تاناويحلا اولماعي لب هناكمو ردق ناسن لإل ةتكلمم ىفو بلاالاي رش ءارمأ هعرش رمأب اوحمسي

لا حمو ةماعلا و كلملا اهمرتحي ةيسدق ةيرحللو ديبعلا اهب لماعي ىتلا كلت نم ريثكب لضفأ ةلماعم

هب ذخؤي لا زام نوناق عرشو .. لهأ ىذ ريغ ناك نأو درف ىأ قح ىلع هدنجو كلملا روجي نأ

ءايرثأ لقو اورثك وأن نيقاعملا و تاهاعلا ىذو واألماتي لمار األ ةريشعلا ءايرثأ لفكي نأ وهو

برق دحأ نم هودجتسي وال مهتماقأ لحمل لصيو ءاسكو ءاذغ نم مهتابلطتمب كلملا لفكتي ةريشعلا

. دعبوأ مهنع

اومستيو ةميلا عتب اولماعتي مهنأ إال نيدلا نع مهدعب مغرو دباعلا سفنل ةنانك كلملا ضرأ قورت

ديع ىف ةصاخو سرامت ىتلا ةئيسلا تاداعلا كلتو تاجهتب واأل دايع لأل مهبح ولوال ةيماس قلخب

نم تاقلح ىف اوفطصيو تايتفلا كلذكو جاوزلا نس ىف مه نم بابشلا ىتأي ثيح داصحلا

تينم ام نهنم ةدحاو لك رهظتو ءانغلا و صقرلا ىف تايتفلا ىرابتتو ةاتف نيرشعو باش نيرشع

مث نيقابلا كلذكو تايتف عبرأ اعابت اوراتخي ةعبرأ لوأو ودعلا قابس ءدبيل اوسلجي مث مجلا نم هب

نكتو نارساخلا كلذكو األرخ زئافلا هجاوي بلا وغلا نينثأ لك نيب فينع تقولا ىماد عارص ءدبي

امأ ةعبر نيباأل نم هلقعو هبلق اهل ليمي نم راتخي ةعومجم لك ىف زوفي نمو ةيئاهنلا ةهجاوملا

اهل ولحي نم راتخت األىلو ةزئافلا ثلاالةثو تايتفلا نيب ودع قابس اودهاشيل اوسلجيف نيقابلا ثلاالةث

ال جوزلا تام نأ ىهو فحصلا ميلا عت فلا خت ةداع دباعلا ركنأ كلذكو ةثلا.. فثلا ةيناثلا اهدعبو

ال هتجوز تتام نأ لجرلا كلذكو رمعلا لبتقم ىف هباش تناك نأو ةيناث ةرم جاوزلا هتجوزل قحي

ا ةيعوأ ىف قصبلل اورطضي ال ىك ىراوجو ديبع ذاختأب حامسلا ضعبلل قوري ناك كلذل جوزتي

ةوعدلا ةيادب دنع ماض صحلا ىف اذه ناكو نيع نماأل ةسلخ ىف مهوقلي قاشع ذاختأو نيرخ آل

فحصلا ىف ءاج ام لكل قرطت تاعاطلا و ضورفلا حرش ىف ضافأ نأ دعبف ديحوتلا نيدل

جرلا نم دباعلا نيدل هسينأ دقف نم لك مضنأو ءامسلا نيناوق لدعب ريثكلا بحرو ايندلا صوصخب

. ءاسنو



دوو باحرتب ددجلا نونمؤملا و كلملا هلبقتسأو ةنانك كلملا ضر أل ةقشم دعب هملعمو دباعلا لصو

نم مهبلغأ ناكو ديحوتلا نيد عابتأ ةرثك نم ديع موي هنأ نيريثكلا نظف هب احرف اونغو اودشنأو

نيمقان نيبضاغ مهلزنل اوداعو نيجسلا ريزولا ةريشع قنح كلذ دازف نيبرقملا و كلملا ةريشع

نم ريبكو ريغص لك نيرذحم دباعلا ةبحاصم مدع ىلع مههاركا ىلع نيمزاع مهنم نمأ نم ىلع

نأ مهطعي وال هوتأ نأ هباب قلغي نأو هباحصأو دباعلل عمسي أال مهرود نطقي أونم مهتريشع

مهنم جوزتم ناك نأو مهقرافي هورقأ امل عضخي ال نمو لمعلا ىف نمأ نمب نعتسي وال هولأس

. امدان هيلع مه امل دوعي وأ ارغاص رداغيو وأالهد همصاخيو هتجوز هرجهت

دقحلا و مههوجو وسكي بضغلا و هوتأو مهنم دفو بلط ىف لسرأف ريزولا لهأ هرقأ ام كلملا ملع

نيدل هعابتأ نلعأ اذل ديحوتلا نيدب مهعانقإ وأ تارارقلا كلت نع مهئانث نعإ زجعو مهبولق ئلمي

ةميدقلا دايع نماألفتحلاباأل نينمؤملا رذحو ريزولا نع جارف باإل مهبلط ضفرو ديدجلا ديحوتلا

ةقرفلا ببست تارارق ذاخت أل دباعلا هضراعف نيكرشم جيوزت وأ تاكرشم نم جاوزلا عنمو

ىف اودقتعي مهنوكو نيكرشم سيلو نيدب نونيدي ال هلهأ نأ همهفأو اهدهم ىف ةوعدلا ىلع ىضقتو

هللاإ عم اوكرشي ال مهنأ ىأ مهودبعي إالنأمهال مهسوفنو مهبولق ىف هناكمب اوظحيو ةمكحلا زومر

نأ بجي وال ةمكحلا نم سيل تارارقلا كلت ذاختأ نأ هل حضوأو بقللا اذه مهيلع قلطي املف هل

ىلع رصأو ربكلا هذخأ ةنانك كلملا إالنأ مهبولق ترجحتو مهدانع أوالداز بلقلا ظيلغ ظف نكي

امهم صخش ألى بارتق باأل حامسلا مدعب مهيلع ددشو ريزولا نجس سارح فعاضو امقلا

. هتلزنم تناك

نيد ميلا عت نم رفاو طسق سانلا دعبأننلا ةنانك كلملا ضرأ هقافرو ماضو هملعمو دباعلا رداغ

نأب امهاو ناكو لألدب هضرأ ىف لظتس دباعلا ةماقأ نأ دقتعأ ىذلا كلملا ةبغر ريغ ىلع ديحوتلا

ىتلا ةدغرلا ةايحلا لوهسلا ةايحب امعنيل بدجلا ضرأ نم هنبأو هتجوز بلط ىف لسري نأ هعنقي

إالنأ ليلق قرعو ليئض دكب ريفو ريخ ونجي سانلا ناك دقف ةنجلا ىف ةايحلا ريبك دح ىلإ هبشت

ةنيدم ىف شيعلل دوعيس هتمهم ىهني نأ درجمو فحصلا عمجل برتغأ هنأ دكأو ةدشب ضفر دباعلا

إال قوتت ال هسفن ماض نكل برلا تيب ةمدخل ةدوعلا و ةمهملا إلءاهن هملعم سفن قوتتو برلا تيب

ةمقانلا تاقولخملا كلت سبالمعم شيعلا مهو نم هسنج ىنب قافي وإ ناطيشلا و ةيرملا نم ماقتن لإل

ةيرملا سوفن ىف ةريصب نيعب ثحبي نأب ةعفصلا درب هل حمسي نأب دباعلا ىلإ ثدحت املا طو

ةدشب ضفر دباعلا إالنأ ناطيشلل ةماتلا مهتيعبتو مهضرغ ةأند راتآ كلملل فشكيل مهلا عفأو

يفاإل ةبغرو لغ هسفن ىف والينك ةقيرطلا كلتب ديحوتلا نيد دقتعم فرصتي ال نأب ىصوأو

ىلع بلغتي ىك ةئيسلا لا صخلا كلت ذبنل عاطتسملا ردق هسفن دهاجيو هللا ىلإ هرمأ لكؤي نأو ماقتن

بام هقلخ مستت نكت نأو هلعف نع هلوق فلتخي وال هنيدل ريفس هلا عفأ نكت نأو ءوسلا ب هرام األ هسفن

. فحصلا ىف ءاج

وأ ةيرملل ضرعتلا نود ناكم لك النىف يغلا رثأ صقت ىهو ةمهملا سفنب ماض دباعلا فلك

بغري نمو ةنسحلا ةظعوملا ب ديحوتلا نيدل وعدي رشبلا نم عمج الىق نأو مهتريس ىف ضوخلا

نم بعت النوأ يغلل رثأ دجو نأو جرحب هرعشي هلوال حمسيلف هلهأو هنطول ةدوعلا هلا جر نم

. ماعلا ةياهنل كانه لطتس هتماقأف ماه كلملا ضرأ ىف هقحلي ثحبلا

(5)



ماه كلملا

لساوب نيلتاقم دادعإ ىلع صيرح ةوقو سأب وذ ناكو ماه كلملا ضر أل ةقشم دعب دباعلا لصو

امدنع رارج شيج دعأ دقو نيبرقملا هدنجل نيزئافلا مضو ةعراصملا تاقلح ىلع هسفنب فرشيو

نجلا كلم تاءاعد هتوإ دعاسم هضفر مغرو راثيإ كلملا صرأ ىلع الن ويغلا ةيرملا تامجهب ملع

ددع ةرثكل ةياهنلل كرتو تأ هرود نأ نم نقيتم إالهنأ هبست ألاهن ةكلمملا كلت ىلع مجهي هنأب

مظعم ماظعلا رخنت ةدوربلا و ساق هضرأ ىف خانملا ف دلجلا و ةوقلا ب مهراهتشأو هتكلمم ىف رشبلا

نورباص مهنأ كلاإال مملا ىقابك ريخلا ةرفو مدع مغرو ةيلتاقم سأبو ةوق ديزي ام اذهو ماعلا

ام كلذو مهدادعأ ةدايز عم ىزاوتت شيعلل ةديدج ضرأ ديهمتو مهتوق بسكل ةاناعملا دشأ نوناعيو

ال تاعمجت كانهف هتكلمم فارطأ ىلع ةرشتنملا ةسرتفملا تاناويحلا تقللا رطاخملل مهضرعي

ضر ريخاأل ةلقلو ىرخأ ةرات كلملا دونج نم مجاهتو ةرات مهيلع مجهت هببدلا نم اهل رصح

ريخب دوعتل روهش ودغت معالةق نفس دعأو ديصلا هيلا وم نم ريثكلا نهتمأو رحبلا كلملا بكر

ةطسوتم براوق اولسرأ ديصلا رثك نأو فيفجتلا وأ حيلمتلا ب ءاوس هظفحل قرط اوفرع ريفو

. رحبلا هب داج امب مهعبتت مجحلا

لك هديبعو هلهأب لقتنيو رقتسي ال هنأ فرعو كلملا رقم ىلع لأس هلا جرو دباعلا لصو امدنع

ىعري اوعري اوناك نأف مهتنهم لمعيو اوشيعي امك شيعيو هتكلمم ءازجأ نم ءزج ىف ييحيو ةرتف

هديبعو داتصي نودايص اوناك نأو رجأ ذخأيو ضر األ هدعاسب حلفي نيعرازم اوناك نأو مهلثم

دحاولا زجنيو ةوق وذ هلا جرف مهراوجب لألدب هءاقب لكلا دويو ةكلمملا لهأ لك هبحي اذل هسارحو

نودايصلا نوضياقي ةاعرلا ناك قباسلا ىفف ةضياقملا عنم هنأ ماض فرعو نانثأ هب موقي ام مهنم

لعجي أبن عرش كلملا ركتباف تاجاحلا وذ ىلع جاتحي ال نم روجيو هجتنمب دحاو لك نيح وفلاال

ؤلؤل نم رحبلا هب دوجي ام ناكو كلذب ةماعلا و ةداقلا اضرو اهب ىرتشيو عابي هلمع مهتاجتنم نمثأ

خال كانه دعي ملو فاصن باإل ؤلؤللا تابحب مهتاجتنم سانلا ردقو عابيو هب ىرتشيو عئاضبلا سفنأ

ةعلسلا رفاوت ىلع ءانب هددح نمث قفو هجتنم عيبي لكف ىعارلا و دايصلا و عرازملا نيب تاف

. اهتردنو

هدجو ىتح هرثأ صقت ىف رهش دبكتو هاقلي نأ نود هتوقو هلدع نع هعمس امم كلملا ب دباعلا بجعأ

رثأ كرتو دباعلا كلذ نزحي ملو دباعلا مهعم لماعت نيذلا ةماعلا لثم هلثم بالبماالة كلملا والهاق

هسفن دباعلا فرع .. ةنانك لهأ نم هتقفارم ىلع اورصأ ةلق اوناكو هيقفارمو هملعم سفن ىف ءيس

قولا موجوب كلملا هل رظنف

كلوح نم اوضفنأ له مه.. نيأ .. كلذب تدعسو ةيرملا ىف كلا جر هثدحأ امعو كربخ تعمس -

هلل دمحلا و انبولق نامي معاإل طاملا ةوخأ نحنو هنيد ةرصن ىف ةبغرلا هللاو بح انعمجي -ال..ام

. ةمهم ىف مهتلسرأ دقو اندهع ىلع انلزام

ؤسلا كدنع ىلو ةيحتو ريدقت لك ىنم -مكل

لضفت -



؟! ةيرملا كلاآالفنم جر نم تارشعلا هجاوي قطنم يأب -

نامي -أهناأل

هلإ دوجو لوح لدج راثي ةيناث .. ناميأ -

مهفأ -مل

ةنيدم ىلإ انبهذو اهب ناهتسي ال ةوق تسأرتو رمعلا لبتقم ىف تنك نينسلا تائم ذنم قباسلا -ىف

ماحتق األ ةرورض نع كولملا تبطاخ املكو نيمسلا كلملا بلاالايو رش ءارمأ تقللا برلا تيب

نأ ..قاولا ىقمح .. ءامسلا نم ةقعاص مهبصت نأ نم افوخ ةوقلا ب ىنونعنمو اوعلهو اوعزج

كلملا لتق ةفداصمو روتفلا انباصأ ىتح روهش انثكمو عيمجلا ةنعللا بيصت فوس ءامد تقيرأ

ديبع اوراصو بيهر فوخو عزج مهباصأ دقو ءارم األ ملستسأو برلا تيب نحص ىف نيمسلا

و كولملا عم تثدحت انتدوع دنع .. رهدلا دبأ اودبعتسيل قرلا اوعدتبأ نم مهو مهتدارإ ضحمب

نورخأ ىنزيو ضعبلا روجي امل انع برلا ىلخت امل ءامسلا ربخ عطقن املأ نيدلا ب نيفراعلا

ىبن ىتأي ىتح ربصن نأ انيلع امو ةباجأ وال ةريثك ةلئسأ .. املو امل نيريثك لتقيو قلخلا دبعتسيو

كلا مملا ةفاكل دوفو لسرأو ىبن ثعب رظتنأ ةليوط نينس .. انتدار أ ضحمب دحتن ال امل .. اندحويو

لبق اوتومي ىتيعر .. هروصتأ نكأ اممل ثدح نأ ىلإ ىودج نود نكلو هرثأ صقتل

انه .. ةريثك ىرخأ بابسأو دربلا ةدش نم تومي نم مهنمو سرتفي نم مهنم .. مهلجأ ءاهتنأ

ماع فلأ اورمعي مدأ ءانبأ نأ حيرص صن اهب ىتزوحب ىتلا فحصلا للخف اننيد ىف نأ تسسحأ

نيدلا نع مهبلغأ فرصنأو انذبن هللا نأ سانلا دقتعأ كلاإالانه.. مملا ةفاك ىف ثدحي اذهو

فرعي ال بابشلا نم ريثكو ءيشف ءيش رجه نيدلا ب نيفراعلا تومبو جحلا ةلا حتسأ دعب ةصاخو

. ناطيشلا سيلو هللا وه انع ىلخت ألننم ناطيشلا لمع نم هبواللقتأناذه نيدن انك ام

ةلأسمو هلعفي هللاام ىلع ىلمت نأ كل قحي وال اددجم كلاالم اذهب هوفتت ال كوجرأ بهللا.. ذوعأ -

فحصلا و مئاق اننيدو نمزم ءاد نم ءافشلل نكي ءاودلا ك ىبنلا و هتئيشم كلتف ىبن هللا لسري نأ

كلملا توم دعب كولملا دحتي مل امل ىل لق ادمع.. اننيد انكرتو اهنع انيلخت نم نحنو ةدوجوم

عاض .. نكيلو .. ناميأ فعض همسأ اذه .. ةباجأ األرم..ال ىسنو هتكلممل داع لكو نيمسلا

متعبتأ كل انأ لوقأ .. ةباجأ ..ال ركذلا الةو صلا نع متيلخت املف .. كقفاوأ .. مكنع مغر جحلا

األ ىسن ىتح ديحوتلا نيد ةرصنب نيبلا طملا هاوفأ متممكو ءوسلا ب ةرام األ سفنلا تغطو مكئاوهأ

ام اذهو ةكلهتلا ىف مكسفنأ ءاقلإ ببسب كلذف ماع االف مامتأ لبق ضعبلا تومل ةبسنلا امأب رم

. فحصلا هنع تهن

ثيش هللا ىبن لسن نم كنأ اقح له .. ىنجت هب ناك نأو عنقم -كالم

رانلا نم ىنيفعي نل بسنب أبعأ وال هنيد ةرصنل ىعسأ هللا دبع -انأ

نيريثك كرصنل كلملا ب تبلا طول .. عضاوت -

كلملا ىغبأ -ال



ىضرأ تئج -امل

فحصلا ديرأ .. فحصلا -

ديحوتلا نيدل اوعدت نلو -

تئج ثيح نم دوعأ تضفر نأو باألرم موقأ ىل تحمس -نأ

نيدل تيعد نأو لمعلل اال مهبولق ىف ةيسدق دعي ملف هوبحأ عضوب ةيضار االن سانلا نأ ملعت -

نع ضر األ اوبوجي ىلا جرف بجعتست ..ال ةنانك كلملا ضرأ يف ثدح امك ريصي فوس ديحوتلا

األرج تعفد نأ كل فحصلا ..اذل كلا مملا لك ربخ ىنيتأيو رحبلا قيرط

! رجأ -

طرشب اهب كل حمسأف ةوعدلا امأ اهذخو اهنمث عفدأ ةعلس ىل ةبسنلا ب اهنأ معن.. -

وه؟ !ام طرش -

أن عنام ال اذه ىف ىنتدعاس نأو ىكلمل كلا مملا مضو رآىتي تحت ضر األ لهأ لك مضل ىعسأ -

ةفاك سانلا كل عضخي فوسو ديرت ام هتاذ وه هديرأ ..ام ديحوتلا نيدب ةكلمملا لهأ لك نيدي

فحصلا نمث مك ةرخ.. األ ديرأو ايندلا ديرت .. حيحص ريغ اذه -

ؤلؤل ةبح فلا فلا -

نمثلا كلذب اهعيبل علس كلمأ وال ريثك اذه -

جرلا ةردق هكلمت -ام

لمعلا امو -

ىل رضحتو كلا جرو ضر األ بوجت نأ امأو حملا نكي مل نأ بعص اذه ىرأو ىنقفاوت نأ -اما

ىتكلممب ردني ام

كضرأ راجتلا لوخدب حمست ال املف اذه لمأت تنك -نأ

ىتحف عونتملا ماعطلا و دغرلا شيعلا ىلع ىتيعر داتعي ال ىكو يتكلمم ةوق دحأ ردقي ال ىتح -

ىتيعر اورهاص راجتلا ىتأ نأ كلذكو رحبلا ريخ بلجب مهلاال حمسي ال ديصلل اوجرخي نم

كلا مملا لهأ لاحلا حرتلا مهسوفن ىف اولخدأو

ةدملا ددح .. كحلا صل ةراجتلا ب لمعن نأ انديرت -

كلا مملا مض ىلع ىننواعو كسفن عجار أو روفلا ىلع فحصلا ب رداغ ؤلؤللا تعمج -الةدم..نأ

ىكلمل



حملا اذه -

نيمقانلا و نجلا انبراح نأو ىتح -

ىل كتجاح ىدم تملع -ها..االن

نجلا ةبراحم دصقت .. ةجاح -يأ

ةهجا اومل نكتس امتحو راتآ كلملا ءافلح ةيرملا ءافلح مهف معن -

االن ةيرملا ههجوأ نأ نم ىكذأ انأو نجلا كلم رظتنيس كلا مملا ىقاب انأ تهجاو نأ -هه..

كفده قيقحتل رماقتو نطف اقح تنأ -

ةريغصو ةريبك لكل دعأ ىنأف ئطاخ ريبعت اذه .. رماقأ -

هتفلا ح إالنأ ككلم ديضعتب حمسي نل ناطيشلا -

ةركفو مهقحساس ىقيرط ضارتع أل ةيرملا لسرأ نأو حملا اذهو هل عبات ريصأس هتفلا ح -نأ

انرصن ىف ىوق لماع اهل نكيس ماض

اهتفرع كلت ىتح -

ىنمتأ تنك مك .. كلذك سيلأ ماض ةركف تناك تيزلا ب لجر األ نهدو ةيربلا رابخأ ىنيتات كل تلق -

يشيج ةدايق ألهيلو يأرلا ىنقفاوت نأ

كشيج ةدايق بيرغ ىلوت -

ىدونج خأالص نمضأ طاملا ءافك األ ىلوأ -

كرمأ ىف راتحم ىنأ -

ءادعأ نوكن نلف ءاقدصأ نكن اننأأنمل قثو دباعلا اهيأ راتحت -ال

فاخت ال فيكو كدنع اهل ةميق ال طاملا فحصلل نمثلا كلذ لك ديرت امل ةحارصب ىنبواج نذأ -

نجلا نمتقلا

حمسي نأ حملا كلا مم نم ءايشأ جاتحأ ىنأو اذه ىف بيع وال ىريدقت قفو فحصلا نمث ديرأ -

ىتيعر نم راجت ءوسب اولماعيو ىننوتقمي مهايده درأو كولملا تقمأ ىنأ امكف اهذخأب ىتريشعل

.. لوطتس امتح برحلا كلتف نينسلا تارشع ىشيج ىنغت نؤم نم هجاتحن ام أتن بلجتس اذل

ءزج نوكلمي الننم يغلا ءافلح فلا حأ ألىن كلذف دوتقىلا نأ نجلا كلم ىتبراحم نع كلا ؤسو

قرحلا ب صاخلا فحصلا

الن يغلا ناكم فرعت لهو -



نيقاوت ألمهن مهتفلا ح ةيرملا ىنبراح نأو مهعم اولماعتيو مهتريزج ىف ىلا جر طبهيو -هه..

دقف مهيلع هل ةرطيس دعي مل إالهنا ضر األ فوج نم مهجرخأ ناجلا كلم ناك نأو ةيرملا تقللا

راثيإ كلملا ضرأ نم اهبلس مت ىتلا قرحلا فحصب اوظفتحأ

. مهيدجت نلف الناهب يغلا ظفتحأ نأو ناميأ بال فحصلا نم ةدئاف -ال

ةلماك ةقيقحلا فرعت ال ألكن كلذ لوقت -

هللا كرصن اهايإ ىنربخأ نذأ -

نيمسلا كلملا دنج بره امدنع .. قحب اهجاتحأ ةوعدلا كلت إالنأ كرابخأ ىونأ نكأ مل ىنأ مغر -

فحصلا ىف تركذ ةريزج ىلع اوطح برلا تيب مادخو

اذل فحصلا ىف اهعقوم ددحت تام عال اهلو حون نافوط نابأ قرغتس .. ملعلا ضرأ .. سطنلطأ -

مهدراطي نمم برهلا اونمضي ىك برلا تيب مادخ اهيلإ أجل

إ رخأ ناكم هئافلحل دجوأو الن يغلل لضفملا ناكملا نم مهرحد ناجلا كلم عطتسي ملو اهيف اوماقأ -

نمأ اوقلخ مهنأ اولوقيو مهسوفن ىف ةيسدق اهل ةريزجلا كلت الن اهيف ثوكملا ىلع اورصأ مهنأ ال

رشبلا والاوق ةريزجلل ضعبلا بهذ فحصلا اوذخأو راثيإ كلملا ضرأ اومجاه نأ دعبو اهراجح

ةريزجلا بناج اونطقو نيرخأب نيجانلا داعف ريثكلا مهنم اولتقو رشبلا مهرحدف مهعم اوكبتشأو

تاونس ثالث ةبارق ةيمادلا تاهجاوملا تلظو

اذه لك نم ناطيشلا نيأو -

برح الن يغلا اوبراحيو نيبراه اولويف قرحلا تايآ رشبلا مهيلع أرق هتريشعو برتقأ املك -

رخص ىل.. هعمجت نأ جاتحأ رخص نم عنصت برح آالت اوركتبأو انم مدقت رثكأ مهو سورض

كلتاآلالت ةعانصل ديدحلا هنم جرختسي

الن يغلا ىلع اورصتنأ له -

. مهتراضح مهل اولقنو رشبلا كلمل اونعذأو نيملستسم اورفو ةميزه رش مهيديأ ىلع الن يغلا قاذ -

ةيرملا اهكلمت ىتلا كلتك كراضح مهل لهو ! ةراضح -

الن ويغلا ةيرملا سبح كل.. لوقأس سأب هه..ال ..هه رثكأ ؤلؤل كفلكت نأ بجي تامولعم كلت -

نظأو ملسلا حةلا مدخي ناك مهروطتو برح ال اذل ناكم ىف لك نينسلا آالف ضر األ فوج ىف

هب.. ىنغ ناكم ىف ضر األ فوج ىف اودجو ألمهن ةيرملا ةزوحب لا تسركلا تارولب تيأر كنأ

لقع هقدصي ال بيجع ءيش .. نيكاربلا ممح طسو لا تسرك

و نيكاربلا ممح طسو رولبو لا تسرك ةيناثلا ضر األ فصو كلذ .. نيقلا خلا نسحأ هللا كرابت -لق

فحصلا ىف اركذ كلذك .. ججأ ءام طسو عشم روفسف ةثلا ثلا ضر األ

ظلا ددبت ىتلا ةعشملا ةداملا كلت ضرأ اونطقي الن لاويغلا تسركلا ضرأ اونطقي ةيرملا قحف اذه -



رضخا نولب الم

نامي لإل برقأ كنظأ ىنأو قح فحصلا قحو هللا األننأ تنقيأ كلعل -

. نوكي فوس امتحو حمطأ امع ديحأ نل ينكل حيحص اذه نكي امبر -

ةئيشملا -مدق

ةليوط نينس كلذل تددعأ -

راجح كلاأل بلجأس -

ديحوتلا نيد يف ةسدقم راجحأ كلت نأ لق كولملا كلاأو مملا لهأ كلأس نأو -

كل اهعمجأ ىنأ لوقأ فوس بذكأ هللانأ ذاعم -

حازم تق سيل اذه ..ال.. حزمتأ .. دباعلا اهيأ كحيو -هه..

اهريغ لوقأ نأ حصي وال ةقيقحلا كلتف اذه لوقاس ىنأ كل مسقأ -

ديرت ام لق انسح -

ةفرعم فاخت ال كنأ نظأو مهتبهر داز امبرو مهريحي فوس األرم اذهو كوباهي كولملا -

كلذب ناطيشلا

كل ولحي ام لق هرمأ ىنمهي وال راهن ليل ةكلمملا نوفوطي نجلا كلم دونج -

راجح كلتاأل فاصوأ -ام

ىف اهدجاوت تام عوال ةقشملل اريفوت اهنم ديدحلا الص ختسأ ةقيرطو اهفاصوأ ىلا جر كفرعيس -

ناكملا

فحص نم ىوحي ام ىنيطعي فوس سطنلطأ كلم نأ نظت له فرصنا نأ لبق نكلو انسح -

الن يغلل ةبسنلا األرمب كلذكو

ضر األ ىلإ فحصلا اولقن الندقف يغلا امأ امكنيب مهافتلا لهس نظأو كلثم نامي ىلعاأل -وه

ذ اوحتس ىلعاأل اورصي مهنأ إال اهذخأ ىف سطنلطأ كلم حاحل إ مغرو مهكلم دجوي ثيح ةثلا ثلا

نجلا شطب نم مهومحي نم مهف رشبلا عم مهفلا حت نامضل اهيلع

دوعأ ىتح ىنرظتني نأ هربخأ ماض ءاج أن ريخأ ءاجر روم.. األ ردقم ناحبس -

عمجي نأ بجي ال هلثمف هباطقتسأ تلواح نأ ىنرذعأو همرتحأ مكف هيلإ نسحأ فوسو انسح -

دباعلا اهيأ راجحأ

ةنهم انملعت فوس ألكن كركشأو فيرش لمع طاملا كلذ ىف بيع ..ال راجح األ عماج لق -لب



كلذ دعب انقزر ردصم نكت امبر

تحت قيسل كلملا تدرأ ..ول دباعلا اهيأ دهاز تنأ ..مك ةيدجب ملكتت كنكل حزمأ تنك ابجع -هه

راجح اال عمجل ىبأت وال كمدق

ىلع األ لثملا هللو لثم ىل نكتلف كديب لمعتو كلم تنأ -

فيسلا ال باطخلا ب ضر األ وزغأو ريسي ىرمأ لعجي كلثمف دحتن انتيلا -ي

! فيسلا -

كلملا نم مهفوخو عارتخ مأاال ةجاحلا لاف تقلا تادعم نم ريثك هريغو سطنلطأ لهأ سالح اذه -

نأ درجمبف لجعتست ..وال مهدادعأ فاعضأ اننأ مغر هنع نحن انزجع ام اوركتبي مهلعج نيمسلا

سطنلطأ ضر أل ىسفنب كلقأ فوس كتمهم نم ىهتنت

عمج بساني دعي مل ىدترن النام نودترت ام لثم ىز يلا جرو ضرتقا نأ ىل حمسأ كل.. اركش -

راجحأ عماج ىنأ سانلا عنقي ىكو راجح األ

راجح األ عمج نم لجخت ال اقحأ -

لمعلا كلذ لضفب تائملا ديحوتلا نيد قنتعي نأ ىسعو ةبهو هللا نم لضف اذهف لجخأ املو -

راجحأ عماج وأ دباع ءاوس ةوعدلا نع فكت -نل

كلملا اهيأ مكيلع الم ..سلا تييح طاملا فكأ -نل

ديدحلا نع اثحب ةرعولا نكام واأل ىراحصلا ىف ميهيل ماه كلملا ضرأ ىف دباعلا ةماقأ لطت مل

كولملا ءازهتسأب أبعي ملو مهكلم نذأتسي نأ دعب مهطلا خي ةيرشب تاعمجت نم هبارتقأ دنعو

ةأجافف ماه كلملا ضر أل ةدوعلل بهاتو هلمح هلا جرو عيطتسي ام صلختسأ ىتح هيعس لصاوو

رشبلل مهروهظ دنعو ةردقلا و ةئيهلا ىف هتريشع نع اوفلتخي ناجلا نم ةبصع هعمو ناطيشلا

ىلعاأل بهل نم مهسأك اوطبهي مث هلا جرو دباعلا رظن نع اوبيغي ىتح ىلع لأل نوريطي اوذخأ

رثكأ ناكو كسامت دباعلا االنأ مهبولق ىف فوخلا عقيل هلا جرو دباعلا لوح ىرئاد لكش ىف ضر

ب مهرمأي ناك دقف رئاطلا نجلا دئاق ةيحان تفتلأو هللا ركذو مهنيعأ ضامغأ هلا جر رمأو ءاكذ

دباعلا أرم ضارعتس كلذاأل نم اوغرف امدنعو نيعللا نيمي نع فقاو وهو لوزنلا و دوعصلا

ةمارصب ةقيفرل قولا سيلبأ ةيحان بهذو مهمأي نأب مهدحأ رمأو الة صلل فافطص هلاباأل جر

امب عمست ..أمل ةيناولهبلا تاكرحلا كلتب اوموقت كلا جرو كلعجو ناطيشلا كب ىتأ امل ىردأ -ال

كلا جرو كب ىتأ هنأ ودبيو هموق ةاتع نم نانثأ تقرحأو قرحلا تايآ تولت .. هتريشعب هتلعف

ىذأ ىنم مكسمي نلو مكتيأر نأ ذنم هدصق تنطف ىنكلو اوقرحتل

ئاقال ركمب سيلبأ در

يلع كلت آهتاي ولتيلف قح هلوق ناك نأو هقدصت -ال



قولا دباعلا مستبأ

ةيناف ايند ىف دولخلا .. توجر ام تلن .. ثعبلا مويل كلهمأ ةزعلا بر ألن قرحت نل تنأ -هه..

هقيفرل مزحب سيلبأ قلا

هنم ىنصلخ مث هينيع مامأ هلا جر نم لنو رهوش اي هنم كعد -

دباعلا قلا

كسفنب برجو هعكر لوأ ىف سملا نم نصحلا درو ىلا دقفتالجر ىلوق ليلد اذهو عيطتسي -نل

كلذ. لعف ىلع ىتردق مغر ءوسب كسم ديرأ ال ىنأ دكأتتل رهوش دئاقلا اهيأ

هدنج تشهدأ ةوقب هعفدو هآري ال نم هعنمف هلا جر ىلع ضقنأو ديدش بجعب دباعلل رهوش رظن

خرصيل تاظحل نوضغ ىف ىفتخأ ناطيشلا نأ نيح ىف ءوس هسم نكي نأ نم افوخ هيلإ اوعرهو

قولا دباعلل رظنو ةداعلا ك بره نأ هسرح نم اونكمتيو هوعبتي أبن ارمأ هعابتأ ىف رهوش

ىسن اإل اهيأ كتصق -ام

نم ةوق رثكأ كنأ ودبي ؟! كنم صلختيل ىلإ ناطيشلا كب يتأي نأ ىف رسلا امو تنأ كتصق -ام

هتريشع

ارمع لوط واأل ةردق واألرثك نجلا لئاصف ىوقأ صاوغلا نجلا نحن تقدص -

مكيلع هترطيس ضرفي كلذ مغرو -

قارع نمأ نيفعضتسملا مذارشو ةدرملا و رمح األ نجلا و هتريشع مكحي وهف حيحص ريغ اذه -

نجلا

اقح؟ هودبعي لهو -

هنماأل انعد ةدع.. صئاصخب انع زيمو هيلع بلغتلا وحملا دلخم وهف هراصتنأ ةيمتحل هوباهي -

كتصق ام ىل لقو ن

ضر كلتاأل ىلع انعم اوشيعت وأال اقح ىتصقب عمست -أمل

طيحملا قامعأ نكسن -

طيحملا قامعأ اونكست ءامسلا نانعل ناريطلا ىلع مكتردق مغر -

ىتح وأ اهتمجاهم نجلا لئاصف عيطتسي فال قامع ىفاأل انتكلممو ةقئاف ةردق جاتحي صوغلا -

ال إالاننأ ةعبارلا ءامسلل لوصولا ب زيمتن انك نأو ةماع نجلا ةفص كلتف ناريطلا امأ اهترايز

مدع مغر مهنم تاظحل ذنم ىنعفد نم نأ دقتعأو ةردق انم دشأ نيرونلا اهبف نطقن نأ عيطتسن

ريثكب انم رثكأ ةوق هيدل ةردق مهلقأو ةددعتم لئاصف كلذك مهف هل ىتيؤر



ملاالةكئ دصقت -

ءامسلا ناكس وأ نييرونلا مهفب رعن -

سيلبإ مكللض له هللا.. ةدابع نع متفزعأ -

مهنم اولا نو نييرونلا مهرهق نأ ذنم ءامسلا بر ةدابع نع ىدادجأ فزع -

قحلا نع اوداح امدنع ملاالةكئ مهبدأ -

ءامسلا نم مكيبأ لوزنل اودهميل -لب

مغرو ةتئيشم قفو ضر كلتاأل ىلع ايوس انشيعو هللا ردق انيبأ لوزن .. ميجرلا بيذاكأ كلت -

ركذو ةفاك قلخلل ثيش هللا ىبن ثعبو ءيش لك تعسو يبر ةمحر إالنأ قحلا نع مكفوزع

نجلا نم ريثك هيدي ىلع هلل ملسأو فحصلا ىف مكربخ

هتدار إل نيقابلا عضخو مهمظعم ىنفأ ىتح نجلا كلم مهلتاق ..نم هئباصلا -

هللا ليبس ىف اولتق -

نأ ىلع توملا ب بحر مهبلغأ إالنأ رشبلا ىبن بسو مهنيد كرتب ىرس األ بلا طو مهنم -نلا

ىسن األ بسي

ءزج هبحو انسوفن ىف ةناكم هل ىبنلا .. كرشلا قيرط لوأ اذه ناك هللا ىبن اوبس وأ اونعذأ -نأ

ببس ناك ىسن األ اذهو مهنيدب مهكسمت نع برعأ مهضفرو ءوسب هركذ حصي وال انناميإ نم

. هولجي اذل مهتياده

هسنج ىنب هذبن نيدب اوكسمت -

ديازتت سانأ هب نيديو مئاق هنكل ديحوتلا نيد نع اوفزع نيريثكلا ناك نأو حيحص ريغ اذهكالم -

موي دعب موي مهدادعأ

هب نيدت كنأ ودبي -

هل ةوعدلا و هئايح ىلعإ مئاق -انأ

ىبنلا نيأو -

ةيادهو هئايح إ ةداع إل ىسفن ترخسو رثدني نأ ديحوتلا نيد داكو ليوط دهع ذنم ىدج تام -

هللا ةدابعل فلكم لكو سانلا

رشبلا نم تيقل اذامو -

ةيرخسلا و ناركنلا -



سأيت -ملأ

هللا نيدل وعدأس تييح -طاملا

وتلا ىف رداغن نأ والدب نجلا كلم سرحب اوكسمأ دقو اوتأ ىلا جر نكلو كعم ثيدحلا ىل باط -

مدعإ ليمج الدر دباعلا اهيأ ءاقل انلو نجلا كلم عابتأ نم رارج شيج انب كسمأ واال ةظحللا و

دباعلا اهيأ عادولا .. كتعاطتسأ مغر انل كئاذي

ذخأت ال ىك ةعرس ىصقأب ليحرلل هلا جرو دباعلا دعتسأف قربلا ةعرس تقاف ةعرسب رهوش رداغ

قلحي نمب اورعشو رابغلا نم بحس اوءر المهق طنأ دنعو نيعللا شيج اوءر نأ هلا جر بولق

تايآ ديدرت نع مهتنسلأ تزجعو بعر مهباتنأو مهبولق تلفجف مهفلخو مهمام أ ىشمي نمو مهقوف

ضعب اهعامس ىلعأرث ىمغأ ةيودم ةخرص عمسف إالآهي اهنم ىهتن أ يذلا دباعلا فلخ قرحلا

عمس مث هقوف ءامسلا بجحو هلوح ضر مألاأل رارج شيجل فقوتلا أرمب اهنأ دباعلا مهفو هلا جر

ربصلا و تابثلا هللا وه لأسو دباعلا جرلا ىقاب ىلع ىمغأف روهظلا ىف اهدعب اوءدب تامهمه

ئلمي عمجتلا كلذ إالنأ قباسلا ىف نجلا نم ريثكلا هتيؤر مغرف لوهملا رظنملا كلذ ةيؤر ىلع

نيسحتل ةلواحم وأ هاراوم نود اهيلع قلخ ىتلا ةئيهلا ىلع عيمجلا ىري هنأ ةصاخو ةبهر بولقلا

ىدعتي لوطب اورهظي ال مهتئيه تريغت امهمف رشبلل رغصم ديسجت ةروص ىف روهظلا أو مهتئيه

هيلع عقت نم لكل رظنو دباعلا بلق هللا تبث .. عارذ ثالنوث رشبلا لوط نأ نيح ىف ناعارذلا

هيعوب ظفتحي ىذلا ديحولا ىرشبلا اذهف ضعبلا مهضعبل نوتفتليف مهتقث زهت ةأرجو مزحب هانيع

حانتلا نع فلتختو هللااهب مكقلخ دق ةلا حلا كلتف رخفلل ىعاد ال حهلا ناسل لوقيو تابثب رظنيو

ههيبش ةريدتسم ةليمج انهوجوو ةميقتسم انماسجأو ليذ انل سيلف وهزلا اننكمي رخفلا مكنكمي امكف

اهأر موجن تئلم ءامس رهظتل نجلا بحس تجرفنأ .. نيملا علا برل نيبرقملا مالكنم هجوب

هينيع ضمغأ امدنع ةدابع نجلا اهنظ راكذأ ددري ذخأو هلقع تبلخف ةيرمقلا ةليللا كلت ىف دباعلا

قرحي فوس هيلإ رظني نمو قرحلا تايآ نم ةريخ هنأتالاآلةياأل اونظ اهحتفو غرف امدنعو

هب ةطيحملا ةحاسلا تلخو لا جملا اوحسفأف هلوح نم اوعفادتي اوراصو ديدش فوخو عله مهباتنأف

لوقب دباعلا ةأجافف اونئمطي نأب مهل راشأو ئزخ ىف مهكلم لزنف

هللا نذأب يذأ اوكسمي نل اونئمطأ نجلا رشعم -اي

إال ىقبي ملو مهمعت ةحرفلا و اورداغف رهوشب قاحللا و ةرداغملا مهلب راشأو ناطيشلا بضغ داز

دباعلا هل قفلا هدنج ريرحتو رهوشب كاسم لأل مهيوذ ةقفارمب مهرمأف نيبرقملا هسرح

ديحوتلا نيدب اونيديو كدنج بولق قرت نأ فاخت -

تيهنأو هيلع تمزع ام تريغو ىركف تلدب وإال ملحت وال رركتي نل ثيش هلعف امو حملا اذه -

ضر يفاأل ةدئاسلا ملسلا حةلا

اونيدي اهلهأو سطنلطأ لوخد نع نوزجاع كدنجو بعص ماه كلملا ف كتدارأ نع جراخ اذه -

قحلا فصنيس هللا ءاش نأ بيرق امعو ديحوتلا نيدب

اودجسي فوس بيرق امعو مات عوضخ ىل ناعضاخ راتآو راثيإ ناكلملا كلذاأللمف كل نيأ -نم



كرسي امال دجتس هضرأ روزت امدنعو هكلم عيضي نأ كشوأ ةنانك كلملا كبيبحو ىل مهماوق وأ

كعوط نع اوجرخ الن يغلا نأ ةصاخو كل بيطي نل األرم نكل نكي نأو -

بولاالء ةيرملا ىل نيدت طاملا ىلاالنمهب ةجاح وال مهدرمت نمث اوعفدي فوسو ءايبغأ -

؟! كدنج عله -امل

اوعرص امبرو مهيلع ايشغم اورخ دقف كلا جر امأ فوخلا نم اورف ىدنج -

نأ بجي هتبنلا ك نامي نأاإل ملعت تنأو األرم رركتي هللانل ءاش نأ بيرقلا ىفو ناميإ فعض -

هدوع دتشيو وهزي ىك ىعري

..نأ تئج ثيح نم دعو كل هقوسأو ايندلا عتم نم تئش ام بلطأ .. كعم ثبعلا نم تمئس -

ينأشو ىنعدتو فحصلا كل عمجأو برلا تيب دنع ميظع كلم كل تسسأ كلم تدرأ

اذه كالكم اوعمسي كدنج تيلا -ههي

يمغيو هصحفتي نم عرصي نجلا نم شيج .. كرم أل تبجع ام لثم لبق نم رشبل بجعأ -مل

نيربدم كنم اولوي ةرظنبو تابثب فقت وأتن هنم ةرظن فطخي نم ىلع

ريثك ىلثم ىرت فوسف سأيت -ال

ليزازع دلخملا انأف ىنفأ وال سأيأ -اناال

رانلا .. كتيصعم ءارج كل ردق موتحم ريصم نع ىنغت ال ىتلا ايندلا كلو ىصع نم لوأ تنأ -

ىحصن ءارج ىصحت ال دادعأب جزي فوسو مكل ةمقن ىلوخد -

اربص .. نيواغلا اال كعبتي -ال

نم كسنج ىنب هلعفي ام ءارج اونفت نأ دعب ىل لؤيس ضر األ كلمو ىل ايندلا طاملا ىنمهي -ال

كوعبتي نمم رفن ضعبو تنأ إال ىقبي نلو مهب باقعلا لا زنإ متحيس رجفو كرش

ديحوتلا نيدب نيدنو ضر األ رمعنو ةركلا ديعن فوسف كلذ ناك نأو -

كشاقن نم ةدئاف -ال

ىئاوغأ الت واحم ىدجت ال -لق

راجحأ عمج نع لطعتت تنأ كلذكو ىلا غشأ نع ىنلطعيو عادص ىل بلجي رمثم ريغ -دجلا

ماه كلملا كديسل

مكب ةليفك قرحلا وآتاي رشبلا ةفك حجرتو نيمقانلا ب كتفت فويس اهنم عنصت راجحأ -هه



ةردق االن ىشيج ىدلو .. كعابتاو تنا إال دحأ اهفرعي ال كلت قرحلا تايآ انأ.. دجوأ مل نأ اذه -

كايإ رشبلا لكب كتفلا

برلا تيب ةنيدم نينم وؤم ماضو سطنلطأ لهأو -

ىرماوأ زاجنإ ىف ىعابتأ حجن دقو كرسي ام دجتس دوعت امدنع .. ديبعلا دصقت .-

انعوضوم نم ءاهدب برهتت -

تيب ةنيدمل بهذتو كتهجو ريغت امبرو كيلع حضاو قلقلا .. راجح األ عماج اي كسامتلا ب رهاظتت -

كنبأو كتجوز ىلع نانئمط لأل برلا

كقدصأ وال كلوق ىف باترأ ىنأ ملعت تنأو -هللامهل

.. ديحوتلا نيد لخاد نم ديحوتلا نيدل ةبرض اهب.. وهزأ نأ بجي ةبرض تناك دقف كلت -إال

مل ءيش نأكو اوداع كحصن اوعمس نأو امامت هوسنيو هللا ةدابع نع مهينث أ ءايبغ األ رشبلا كئلوأف

ألى نكلو ديحوتلا نيدل ةوعدلا ىف مكدعاسأس لب نيدلا مككرتل نماالن ىل ةجاح ال اذل نكي

لك تقللا دادعتسأ ىلع مهو ديبعلا هل بزحتو انأ تساسأ هل؟!مأام تنأ وعدت امل وعدأ قش؟!

قفاوي امل اوفرح مث اوصلخأو اونمأو تنأ مهتوعد .. تنأ ناك نأو ىتح مهبهذم ةرصنل رشبلا

كلوأل نكي فوسف قلقت وال ديحوتلا نيد اضيأ همسأو ديدج نيدل لوحتيس ءىشف ءىشو مهاوه

هه ..هه ثيش هللا ىبن ةلزنم قوفت هناكمو ةيسدق كئانب

كيلع هللا ةنعل -

كتفرع نأ ذنم هايإ ىنقيذت رهقب ترعش اريخأ .. ههههه -

نوعلا و ربصلا مهللأ -

ىقاب ىف ديبعلا ءارفس رشتني نأ دعب دغلا نم نوديازتيس ديحوتلا نيدب نونيدي نمف كسامت -

ىرخأ ةأجافم .. مهتيرح اولا نو لب مهنع كولملا ىقابو ماه كلملا حفص نأ دعب كلا مملا

كل ليولا هللا كحماس -.ال

ديبعلا ضرع ام تضفر نأ كل ليولا -لب

بذاك كنظأ ىنأ -

كلملا تضفر نأ نونجلا ب كومر امبرو هب كنومهتيس ام اذه -لب

كلم؟! ىأ كلم.. -

كلم سيسأت نم والدب تيأر ام فاعضأ برلا تيب ةنيدمب ىمتحأ كترداغم دعبو .. ديبعلا رثك -

رارحأ ةرملا كلت نيبراهلا مظعمف راتآ كلملا اوعبت وإال كلم بيصنتو



معزت ام ىرأ ملو رهشأ نمثالةث هتكلمم فارطأ ىلع تنك -

دارأ مث هودهأ ةيادبلا ىفف .. مهايادهل درك ديبعلا لك مهل ىدهأو ةيرملا أهنحفلا تفرع كنكل -

ةكلملا تبلطف ةضياقملل مهيدل ةميق تاذ ةجاح وال كلذك هموقو ةيهيفرتلا امهت راكتبأ نم ديزملا

كلملا ةجاحلو اعيمج مهتذخأ ىتح ديبع ذخأت ديزملا اوبلط املكو متواألرم ديبعلا ب ةضياقملا

ةيرملا ةكلمم ىلإ ارصق مهلا سرأو ىضرملا و نيفعضتسملا ب ةضياقملا نم دب دجي مل مهتاجتنمل

..اي نيمقانلا مهومست نم ةمدخ كلا.. جر مهبراح نم ةمدخ .. دباعلا اهيأ ةمدخلا .. ةمدخلل

رشبلا ىلع هاترصح

كريبدت نم اذه -لك

تزجع امع ةذفلا مهلوقع لمكتل ةفيعضلا سوفنلا باحصأ هب رقأو هل تططخ ءزج هلك.. سيل -

اوقذيل هيخأ ءانبأ ارصق قاس راتآ ةكلمم ىف موق ريبك نأ روصت .. رشبلا ثبخ ..ياال هريبدت نع

هرك هبلق ىلتم وأ ةريغلا هنيع تيمعأ نأ دعب كلملل مهملس .. موقلا عةيلا نم مهنأ مغر ةيدوبعلا لذ

ههههه هل.. رربم ال معن هل.. رربم ال دقحو

كنم هللا انصلخ .. ةنعل تنأ والةوقاالبهللا.. لوح -ال

نيفعضتسملا لهأ حلا لثم لعف نود رهدلا دمأ ىلع وع دت كتيلا -ي

هللا ءاش نأ انل رصنلا تلعف امهم -

كلذ اوديجت متنأف سئاسدلا و نتفلا و هركلا و دقحلا ب اهوعرتس ةرذب تعرز طقف ءيش لعفأ -انأمل

دوأ.... .. رشبلا هلعفي ام لعف ىلع اؤرجي مل نجلا ةاتع نا دباعلا اهيأ كل مسقأ .. ىموق نم رثكأ

ةلمج ناطيشلا لوق ولال فارصن مهوباأل دباعلا هعطاق

كلمب قيلي ليمج مسأ .. ىسوم كنبأ ةيمست ىونت اقحأ -

هللا ءاش نأ ىئانبأ دهزي فوسو كلملا ىف تدهز -

هب نيرشبتسم ديبعلا و كلذك همأو هداعيم لبق دلو هنأ مغر ةحص ريخب دولوملا نأب كرشبأ -وأال

األ ديبعلا ديست ملعللو كلملا شطب نم هب اوبره ريفو ريخب راتآ لهأ ىتأ هدلوم موي ىفف اريخ

جيوزت ىلع اوقباستي مهنأب كلذ نع اوداز لب نامي باإل قبسي نمل ةيولو فاأل مهترثك مغر رارح

همأ األوحلا لدبم ناحبس .. اإلءامي نم جوازتلا ىلع اورحانتي كلذكو نونمؤملا لئاو أل مهتانب

ةداسلا اهب زوفلل قباستي ةديسل رح لك اهئطي ناك

ديزملا ةفرعم والدوأ كقدصأ -ال

زجع ام مهفو فرعو باشع باأل صاخلا ثيش فحص ءزج ظفح ميهاربأ متأو ىسوم ىتأ اقح -

ةغبان دلو .. همهف نع تنأ تزجع ام ىعو لب ةرذعمو كملعم هتفرعم نع



ماه كلملا ةزوحب ىتلا فحصلا إالب برلا تيب ةنيدمل رفاسأ نلو ىونأ امع ىنينثت -نل

ديبعلا لوقع نم انأ تنكمت املك ترخأت املكف االن بهذت ال كوجرأ -

ىبرب ىنيقيك رصنلا ىف ىنيقيو نيركاملا ريخ هللاوهللا ركميو ركمت -

ىف ببس ألكن ةنانك كلملا لهأ كهركي فوسو ناتكلمم نم تذبنو األرم مامز كدي نم تلفن -أ

دصقأ .. دباعلا اهيأ تنأ كلعف نم لب هب ىل لخد ال اذهو مهنيب رودتس امتح برحلا احرو مهتقرف

راجح األ عماج

ربصلا إال كلمأ ..ال ربصلا -

مهيلع ىمغملا تكهن أ راجحأ ىلا جر كل لقن تددو -نأ

ئاقال ههجو ىف خرصو ناطيشلل رظنف اهدجي ملف ديدحلا لتكو عاتملا ىلإ دباعلا رظن

هارأ ىنج لك ىلع قرحلا آهي تولت ىلوإال هعجرأ .. ىعاتم تقرس -

كعاتم رهوش نوعلملا لقن ..ها.. ءيش قرسأ -مل

ىعاتم ىلإ در .. كقدصأ ..ال كسرح هموق بقعت امدنع ىنثدحي ناك ؟!دقف فيك -

ذخأت ةردق انل نجلا ىنب نحنف ماه.. كلملا يدي األننيب اهتيارو تدكأت دقف اهلقن رهوش -لب

ديدج قيدص كل أينه .. رصبلا حمل ىف اهلقنو صاوغلا نجلا ةصاخو اهيف تركف نأ كلقع

ةئنهتلا قحتسأ .. ىقيدص راص كودع -

كودع ىقيدصو كقيدص ىودع امود -

دحأ ىداعأ -اناال

ةيربلا ناكس بلغ ودعأ األن كنأ مهملا كوداع مه مأ تيداع تنأ ءاوس قرف -ال

نامي لإل مهيدهيو هاصعلا بولق فلأي هللانأ -سألا

فحصو كلم .. كيلع تضرع اميف ركف -

موسحم درفاألرم رظتنت -ال

كتئنهت دوأ تنك .. تيسن ..ها.. هيرصانم نم لب ىنم سيلو كنيدب ىوهتس تابرضل أيهت نذأ -

انأ تينج ام لك لداعي طقف لجرلا اذهب كبسكمف ماض خإالص ىلع

هنع كدعبيو هناميإ تبثي هللانأ -سألا

داز هتيوغأ املكو رشبلا لك قاف مزعو كنامياك ناميإ هلف هنم بارتق ىلعاأل ؤرجأ دعأ -مل



ليللا فصتنم صالة نع هينثأ نأ تلواح امدنعف .. كنيد ىلع ديدج ءىش نس لب ةدابعلا ب هكسمت

امم لمعلا كلذ ىلع موادي وهو نيحلا كلذ ذنمو رجفلا غوزب ىتح ىلصو اهعدرأو هسفن مواق

هنم.. بارتق نماأل نيطايشلا رشعم ترذحو هنع تدعبو كلت ىتلواحم ىلع ىسفن نعلا ىنلعج

عرو برح لجر .. ايندلا هذخأت ملو نيد لجرب سيل

ماض لثم لجرب ديحوتلا نيد رصن ىذلا هلل دمحلا -

ىف برحلا لوبط تقد كلذكو رهوش دنج نم رفنب ىشيج كسمأ دقف راجح األ عماج اي ءاقللا ىلإ -

سبأيلا و رضخ األ لكأتل دقحلا اهدقوأ نارين ىف ألخفن فارصن األ يلعو ةنانك كلملا ضرأ

ةنانك كقيدصب حيطتو

لتك لوصوب ليزازع قدص صقتل ماه كلملا ضر أل مهنم ن ارفن لسرأو هلا جر دباعلا قافأ

و اهعمج ىف ءدبي فوس راجحأ نم ديدحلا الص ختسأ ىف مهلمع ةلصاومل عاتملا راضحإو ديدحلا

ةنتف دامخإ لواحيو ىسوم هنبأ ىريل ةعرس ىصقأب ةمهملا إلءاهن ناطيشلا ةقوش داز دقف نيقابلا

. ديحوتلا نيدب حيطت دق

تاودأو عاتملا ب نارفنلا هاتأ ىتح راجح نماأل ةريبك تايمك عمج ىف هلا جرو اهاضق رهشأ ثالةث

ىقب دقف ماه كلملا باسح قفوو ةمهملا كلت نم ءاهتن لأل لماك رهش ىضقو ديدحلا الص ختسأ

ىلع نانئمط لأل ةرداغملا ىف اونذاتسأ هلا جر ضعب إالنأ هلمع ةلصاوم دوو فحصلا ذخأيل ليلقلا

ريسلا و اهلمح ىف مهتردق قوفت ديدحلا نم ةمخض لتك لا جرلا نم ليلق رفنو ذخأو قفاوف مهرسأ

مهعبتي مث اوحاتريف رتموليكلا ىدعتت ال ةفاسم اوريسيو ةسمخ قبسي ناك دقف ةليوط تافاسم اهب

لتكلا نم امهتعاطتسأ ردق ال محيو اوقبس نم دوعي ىتح ديدحلا ماوكأ اصرحي نانثأ ىقبيو ةسمخ

ضر ال ةدوعلا ةلحر لعج امم اذكهو ديزملا ب اوتايل الاقح اولصو نم دوعيف ديدجلا موكلل ال صيل

كلملا جرلا ملتسأو ةرباثم دعب اولصو .. فصنو رهش دبالنم رهشأ ثالةث قرغتست ماه كلملا

دباعلا لضفف ةكلمملا ىصقأ ىف كلملا ةبحصب هعم نمو ماض أبن دباعلا اورشبو اولمحي ام ماه

. هتكلمم نم ةعقبلا كلتل داصحلا تقو كلملا ئجم نيحي ىتح مهتنواعمو نيعرازملا نيب ثوكملا

ىف باش رشع األدح كارتشأ مدع نمو مهعرو نم اوبجعو هلا جرو دباعلا ب نيعرازملا سناتسأ

ةحجار لوقع وذ مهنأ اال ًاماع نيرشعلا مهيطخت مدعو مهنيانب ةوق مغر ةعراصملا تاقلح

إ عالتاق إلةماق تاديسلا كلذكو ايابصلا تارشع نهتقح ال دقف ةيصعملا نع ففعتت ةيوس سوفنو

األرم ربدتف بابشلا كسامت دهاشم دباعلا يأر .. مهبر طخس مهاقو ناميإب اونصحتو اوففعت مهنأ ال

هلفاألنذب هلهأ نم جاوزلا و هنطول ةدوعلا ديري نمو جاوزلا ةرورضب ىصوأو مهب عمتجأو

ب اهوعديو كلملا نم هل اهبطخي ماه كلملا ضرأ نم ةحلا ص ةاتف ءاقتنأ ديري نمو ةرداغملا

ناك .. ةيرذ هنم اهل نكيو رمعلا وطلا هل ةجوز اهيقبي ىبأت نمو ديحوتلا نيد ىف لوخدلل ىنسحلا

ةجوز نم جاوزلا ب ئفطت نأ اوفاخ ةدقوم ران مهرودص لخادف مهناميإ نسح بابشل بعص رايتخأ

ثوالةث ماه كلملا ضرأ نم جاوزلا ىلع ةينامث قفاو .. رهدلا دمأ ةرهظ ىف ةكوش نكت ةكرشم

. مهبولق نامي اإل رمع تاجوز ءاقتنأو مهناطو أل ةدوعلا نيحل األرم وجرأ

نمث نم ىقبت ام ىفوأ هنأب هرشبو هتبحصو هديس ءاقلب ماض دعسو كلملا ىتأو داصحلا مسوم ناح



مهناوخأ نع اوففخيل ةقشم نهملا ىصقأ ىف ةرتفلا كلت وطلا هلا جرو لمع دقف ؤلؤل نم فحصلا

سمهو كلملا لسوت دعب فويسلا عنص ىف نورخأ ثوالةث ماض صصختو راجح األ عمج ةناهم

كلذ اونهتمي فوسو فويسلا عنصو ديدحلا رهصو راجح األ عمجب ةيارد ىلع األن مهنأب دباعلل

مويلا نأ ىعي ىذلا نطفلا باشلا ب حرفو دباعلا مستبأف ءاقللا نكيو هللا ءاشي نأ نيحل لمعلا

. ةيرملا النو ويغلا نجلا دض سورض برح اوضوخي فوس رشبلا نأو ةلا الحم تأ بقترملا

نماألهىلا ريثكلا بحرو ةكلمملا تانب نم جاوزلا اودوي دباعلا جرلا نم ديدعلا عاشأن دق ناك

ملتسأ نأ دعب ةركفلا ىغل دق كلذاألرمإالهنأ ىف دباعلا هحتافي نأ رظتنأو كلملا ملعو كلذب

ا ءاجرإ يون دق ماه كلملا ناكو برلا تيب ةنيدمل نيعمجأ هلا جرو ةرداغملا ىلع مزعو فحصلا

نم ةدوعلا نيحل ةلحرلا كلت ىجرأ هنأب هئجأف دباعلا االنأ سطنلطأ ضرأ نم ةدوعلا نيحل ألرم

قولا كلملا بضغف برلا تيب ةنيدم

كالهم لدبي نم بحأ -ال

دصقت -ىأكالم

سطنلطا ضر أل ىنقفارت فوس كتمهم نم ىهتنت نأ دعب تلق -

ىتدوع دنعو مهترايز ىلع متحتيو وأوالد ةجوز ىل االنأ تقفاو انأو كلذب تدعو نم تنأ -

سطنلطأ ضر أل كتقفرب دعسأ

اهدعبو -

بيغلا ملعأ ال ىنأف ملعأ -هللا

كلا جرو -

برلا تيب ةنيدم ىف اوثكمي فوس -

ماوعأ ثالةث ىضم لبق ىضرأ اوحربي ؟!نل لوقت اذام -

؟!امل؟! اذام -

حمسأ فيكف ىتوق رس سالحوه جاتنأ اوعيطتسيو ىتكلمم نع ةريبكو ةريغص لك اوفرع -ألمهن

األ قشب رصتنأو ةوقلا نازيم لدتعيف فويسلا مهل اوعنصو مهيوذ اودعاس امبر .. ةرداغملا مهلب

سفن

لدع سيل اذه -

دباعلا اهيأ كريغ ىضرأ حربي -نل

هكلمت وأ ةيونت امع ألدح ةملكب هوفتن -نل

األرم ىضق -



والةوقإالبهللا لوح -ال

طرشب قفاو وأ ةكلمملا تانب نم جاوزلا ب كلا جر ةين نع ضعبلا ىنثدح -

طرش -.ىأ

رخأ دحا اهلعف نأو جاوزلا ىضرت نمل اال مكنيد لوخدب حمسأ نلو ديحوتلا نيدل ىعدي -ال

هنجسأ

كنم اذه عقوتأ -.مل

هلك كلذ نم ىمسأ ىفده نا ملعت كنأ مث ىبعش ءامدل ظفحو ىتحلصمل ةيامح اذه -

المهت ئاعب اوتاي أن تحمس لهف مهنادلب ىف نوجوزتم لا جرلا ضعب -

نوجوزتم اعيمج مهنأ تبسح ىنأ مغر سأب -ال

ىرخأ ةلثمأو خأ وأ هدعقملا هتدلا وأو نسملا هيبأ لوعي نم مهنمف بسحف ةجوزلا تسيل ةلئاعلا -

ليبقلا كلذ نم

مهيوذو كراصنأ لكب ابحرم .-

تثدح واال كبعش تاعمجت نع اديعب ىلا جرو شيعأ نأ ىل حمسأف ةلا الحم ذفان ناكاألرم -نأ

ءوسب ىلا جر سمتف نيهراكلا ضعب كعدخ وأ نتف

فوسو لمع يأ كراصنأ لمعيو مهومترهاص نأ ىبعش ىف اورهصنتو انطسو اوشيعت لب -ال..

و مانغ األ تارشع هبهأ ىعرلا دوي نمو ضرأ هعطق هءاطعإب ةعارزلا ب لمعلا ديري نم دعاسأ

قيرفت وال ةزيم انيف..ال دحاو لك ذخأي ام لثم ذخأيو انعم لمعي ديصلا ب لمعلا ديري نمو ةيشاملا

ىشيج ةدايق هيلوأو ىتنبأ هجوزأو ىسفنل هصلختسأ ماض إال

ضفر نأو -

اذهك ضرع ضفري نلو ىكذو نطف ماض -

ككلم ةعقر عيسوتل رشب لتقي نلو اهعفاودب عنتقي ال برح ىف ضوخلا ضفريس -

ضفري نل هنا نظأو ىكلمل اهمضأ ضرأ لك ىف ةوعدلا مكلب حمسأ فوس تاحوتفلا ءدبأ امدنع -

هتديقع رصنل براحيس أهن فرع نأ

! تنأ -ام

ىنيداعي نم قحسأو ىنرصاني نم رص ماهأان كلملا انأ -هه

كلذ ىف ماض تبطاخ له -



تنأ تيبأ نأ قفاوي نلو كل عجري ىتح رارق ذختي نل -ال..ألهن

كلت كبرح ىف كرتشأ نل والةوقإالبهللا..انأ لوح -.ال

كلذ نم نقيتم ىنأو ةكراشملا مدع ىلع كلا جر ربجت نل كنكل -

ىفاألرم مهرواشأ ىنعد .-

انأ هسسأ ميظع كلم ثرتس كنأ نم نقيتم ينأ ينقرؤي ام رثكأ نأ دباعلا اهيأ ملعت له -

ىل قيس نأ هب لبقأ نلو كلملا ىغبأ -انأال

ىكلم ثرو نأ نزحأ نلو ىربكلا ىتنبأب ماض جوزت نأ ةنينأمط دادزأ فوسو ىننئمطي ام اذه -

هلضفت املف روكذلا نماألوالد ريثكلا كدنع .-

بفلا هلثم نأ تملع هربخ تفرع نأ ذنمو وأاليد دحأ ىف هانمتأ تنك ام هيف تيأر -ألىن

ظفتحأ رخأ ببسو مهتهجاوم ىلع راتآ كلملا أرج امو ةيرملا ىلع راثيإ رصتنأ ..ولالهامل لجر

ىسفنل هب

ماض بلق رمع امك نامي باإل كبلق رمعي نأ راهن هللاليل وعدأو ةريصب نسح كيدل نأ فرعأ -

كنيدب نمأ نجلا ضعب نأ كافكو دباعلا اهيأ عنقت ال تنأ -

هل هتيدسأ فورعم لباقم ةمدخ ىل ىدسأ هنكل نمؤي وهمل ..ال.. عاتملا لقن نم دصقت -

لمعب مايقلا و هيلع ادج بعص نكي ريسي أهن تنأ هنظت امو ءابه اذهك ءيش لعفي ال نجلا -هه..

لمع امأ ةنيهلا روم األ نولعفي مهنكل رمح األ نجلا ريخست اريثك تلواح ىنأف ناميإ نع عبان اذهك

مهرامعأ ديزت تابلط نم مهل تمدق امهم هب مايقلا حملا ناكف اذهك

! مهرامعأ ديزت -

ىنأف تببحأ نأ ألماي لوطي مهنع ثيدحلا و مهرامعأ ديزتل ةيرزمو ةبيرغ ءايشأ نوبلطي معن.. -

وأ ىموصخ نواعي نجلا كلم نأ عقوتأ ألىن رثكأو كلذ ملعأ نأ ألدب ناكو ريثكلا مهنع فرعأ

مهنيب قافولا الفو خلا بابسأو مهقرف نع تامولعم نم تعطتسأ ام تعمج اذل ىنبراحي

ةيرملا دوفو كل دفوأو كلذ ريغل ىعس نأو -

مهلعف در ىرأ ىتح درأ نلو درأ مل ىنكلو ةيرملا ةكلم نم ةلا سر ىنتئاجو لعفلا ب ثدح اذه -

كلا مملا ديحوتب موقأ امدنع

كنم ىكذأ ىرأ -مل

دعأو ةليوط ةلحر كمامأف كلذ نم رثكأ كليطعت ديرأ ..ال دباعلا اهيأ كنم أىقت ىرأ ملو -



اهلبقت نأ وجرأ كادلول ةيدهو نؤملا كل ىلا جر

كلبدرلا ماض لسرأ فوسو كنذاتسأ .. ناعتسملا -هللا

دباعلا اهيأ عادولا .. لبقي نأ ىنمتأو رظتنأ -

سطنلطأ ةلحرل دعتسنل لوطت نل برلا تيب ةنيدم ىف ىتماقأ ةدمف هللا ءاش نأ بيرق ءاقل ىلإ -

ىربكلا ةكرعملل لا جرلا دادع إل كلملا شيج فوفصل مامضن األ وهو دباعلا هرقأ يأر ماضل ناك

شيجلل مامضن األ امأ مهقمر دس االىف مهديفي نل ديصلا و ةعارزلا و ىعرلا ك نهم مهناهتمأف

ةداقلا مهيديأ ىلع هللا ىدهي نأ ىسعو لا تقلا رومأب ةربخ مهلقثيو مهدعاوس دشيو مهتميزع ىوقي

ىلع دباعلا مزع امدنع .. ىربكلا ةمحلملا دنع نوع ريخ ةكلمملا كلت نكتو ةيعرلا مهعبتيف

هلا جر مامضن أ كرابي أهن هملعي و كلملا تنب هل بطخيل رخأ موي ىقبي نأ ماض هيلإ لسوت ليحرلا

. ةكلمملا فراشم ىتح دباعلا ماضو كلملا اهدعب عدوو ناكف هشيجل

(6)

ديبعلا دئاق ماغرض

نم مهاري مل نيرخآو مهار سانأ نم ريثك دجوف رجفلا غوزب لبق برلا تيب ةنيدم دباعلا لصو

رثكأ أو ةارمأ دجويو هل ةفولأم ريغ ةقيرطو ىعامج توصب هللا نوحبسي تاقلح ىف نيفتلم لبق

داز امو لا جرلا نيعأ نع ديعبو ةلصفنم ةقلح ىف نعمتجي نأ ردج واأل كلذل بجعف ةقلح لك ىف

اهتئدب ىتلا ةيبرغلا كلتاألعفلا بقاري اديعب سلجف نهنتافم ىراوي ال سبل نهادحأ ءادترأ هبجع

و ةقلحلا طسو ةءاض لإل ةدقوملا رانلا راوجب فوقولا و مايقلا ىهو تاقلحلا ىدحأ ىف ةارمأ

نأ مهو ابضغ طاشتسأف نيسلا جلا هردصي نينأ مغن قفو ليامتلا و فحصلا نم تايآب ءانغلا

ىتح سلجو هظيغ متكف تاقلحلا لك ىف رركتي األرم دجوف لعفلا كلذ نع اهاهنيل اهيف خرصي

صالةامم ألءاد نوفطصيس مهنأ مهنم انظ مهيلإ مامضن وهلأل بهأتف اعيمج اوفقوف رجفلا غوزب

هفلخ ميقت لت ةيحان اوهجتأ نمم ضعبلا عبتف هتهجول بهذ لكو اوضفن أ مهنأ إال مهيلع تضرف

ىلعأ دعصو مهلوح رادف هشيعملل تصصخ ةيدو أل مسق لتلا لفسأ نأ دجوو هانبأو اهيبأو هتجوز

هابقع دمحت امال ىأرو مهنم ةرسأ بقارف ةدحاو ةارمأ عم جرلا عبرأ لك ةماقأ نم هتشهدل لتلا

ناكملا ىلع هولد مهفرعي ال نيرخآ سانأ دجوو هترسأ دجي ملف ىرخ األ ةيحانلا نم اعرسم طبهف

هتيوه نع هولأسي نأ نود دباعلا ةرس أل ديدجلا

صالهت ءانثأ لجر هعفدف هترس أل هباهذ لبق غوزبلا صالة ىلصو فاطف برلا تيبل لصو

قولا

لجر اي تقولا كلذ الةىف صلا مدعب رمأن -ملأ

ىلع ىدتعت املو صالىت عطقت فيك كحيو -

ب اهنع ضاعي نأو غوزبلا الة صب مايقلا مدعب اورمأ ةنهكلا نأف .. ةرذعم دعب.. ملعت مل أكن ودبي -

سمشلا غوزب ىتحو ليللا فصتنم صالة دعب حيبستلا



ضورفلا ىقابك ضرف غوزبلا ..صالة هلوقت ىذلا ءارهلا اذه -ام

ةنهكلا ردق فحصلا ب ىفاك ملع ىدل سيل ىخأ -اي

بيرغلا اذهاإلمس ..ام ةنهكلا -نم

ةملكب ولو ىضاملا ركذت ديرن ألاننال ةنهكلا مسأب هانضعتس أ برلا تيب مادخ -

ةنهكلا رايتخأ مت ساسأ ىأ ىلعو -

هم انديس ةجوز ءايح انتديس عم ةدوجوملا فحصلا اوسرد دقو ةءارقلا اوديجي امم دارفأ ةرشع -

و.... بقترملا ىبنلا الليي

ئاقال ههجو ىف دباعلا خرص

ءارهلا اذه -ام

كرسي ام كل لوقأ وال تمص واالأ ةيناث ىنعطاقت -ال

قعاوصلا كلت دعب رورس -ىأ

اذه صيصختل انديس ملعم هنأ ىعدي ىذلا نيجسلا نم همالليي انديس يمالد نع اورحتي ةنهكلا -

نم مهنمو نيجسلا ىأر قفاو نم مهنمف طبضلا ب هدعوم ديدحت ىف اوفلتخأ نأ دعب جحلل مويلا

مهليلضتو هللا ىلع هبذكل هدلجب اورمأو لب هضراع

ضر األ لهأ ملعأ اوناهأ مهحيو هدلج.. -

كناسل اوعطق كلاالموأال اذه ددرت ال أتن كحيو -

ءايح ةديسلا ناكم ىلع ىنلد كعم كلاالم نم لئاط -ال

قارف ىلع نزحلا دشأ ةنيزح ألاهن اهترايز نم نكمتت نل امومعو انتديس نم أتن ديرت اذامو -

اهيبأ

؟! دعب هتوم داعيم نحي اذه؟!مل فيك .. لجرلا تام -وأ

هفدحل هتداق فرخلا نيجسلا بيرهت هتلواحمو ةنهكلا ىلع لواطت .. لتق -لب

اهيبأ اولتقتو مكتديس اهنأ لوقت -

ىضاغتي تلعف وأ قتلا امهمو ىسوم انديسو ميهاربأ انديس مأو انديس ةجوز ألاهن ةيسدق -اهل

اهل دجسي نأ هبست نم لك اورمأو لب ةنهكلا

بهللا ذوعأ اهل! دجسي -



اهظيغ متكتو اهسفن كلا متتو همامأ نم رفت ىتح دجسي معن -

ءاره -

لعفلا ب ىهو ةليحلا كلتل اوءاجل اذل اهبضغ حامج حبك اوعيطتسي مل ةنهكلا ف ءاكذو هنطف اهنأ -لب

هه اهل...هه دجاس لك نم رفت

ديحوتلا نيد نع دعبلا لك ديعب هب نونيدت والةوقاالبهللاام لوح -ال

الة صلا ىف ليطن كلذكو نوقباسلا هلعفي ناك امع ركذو حيبست ديزن لب هتاذ ديحوتلا نيد وه -لب

ءاسنلا ةلقل جاوز األ ددعت ةنهكلا ثحبيو

لتلا لفسأ هتيأر ام اورقي ةنهكلا نأ ىأ جاوز األ ددعت -

لجر ةارمأ لكل نكيف ءاسنلا رفاوت نيحل موديس كلذ نأ نظأو هب اوحمس نكلو دعب اورقي -المل

اذه ديزيف رخأ ىلع جوز لضفت ءاسنلا ضعب أن ةصاخو انل ةناهم كلذ أنىف ىرأ ىنأف دحاو

رقأ اضيأ كلذلو مهسفنأ نع اوحوريل كارعلا ريغ سفنتم اودجي وال مهرمأ ىلع بولغملا قنح

برلا تيب ةمرحل اريدقت ةنيدملا جراخ نكلو ةعراصملا تاقلح ةماقأ ةنهكلا

مهنم لضف اذه تقدص ! برلا تيب ةمرحل اريدقت -

ءاغبن -

مأال نوجوزتي ءاغبنلا ةداسلا ىرت -ايو

اهعيزوتو اياطعلا و نيبارقلا عمج ىلع نمقي مهتاجوزو مهتناكمل اريدقت ةجوز مهنم لكلو عبطلا -ب

مهترارق نكتو دحأ ؤسلا نوجاتحي فال ةنهكلا تويب ىفتكت نأ دعب كلذو نيجاتحملا و ءارقفلا ىلع

طقف. نيدلا ةحلصمل

ديدج نيد اذه -

لدي كسبلف ماه نوعلملا ضرأ نم كنأ دقتعأو بيرغ كنأ ودبي .. لجر اي ديحوتلا نيد وه -لب

هديبع ىلع هتضبق مكحي هنأف ىتعلا رابجلا كلذ نم تبره فيك ىل لق كلذ ىلع

ادبع تسل -انأ

ليجبت ىف ديزت نأ بجيو كمد قيرأ واال فرصتت فيكو انه رودي ام اديج ملعتلف ديس نذأ -

امدنعو ةملكلا كلت ركذو كايإو ديبع اوناك مهنأ امامت ىسنتو مارتحأو ريدقتب ةماعلا لماعتو ةنهكلا

تمهفأ .. ةداسلا ضرأ انهف هجول هجو هتبطاخ نأ ديسلا اهيأ فالنوأ ديسلا لق صخشلا مسأ ركذت

لجبمل ا ديسلا اهيأ تمهف -

لب... لجبمل ا سيل ىمسأ -الال



ئاقال دباعلا هعطاق

ءايح ةديسلا ناكم ىلع ىنلد .. رابخأ نم تلق ام ىنافكو كتينك وأ كمسأ ىنمهي -ال

كلذب سرحلا كل حمسي نلف اهتلباقم عيطتست نل كل تلق -

! سرح -

لتقلا ب ماغرض دئاقلا اهدعوت نأ دعب انتديس ظفحل سرح ةنهكلا نيع دقف معن -

اهديدهت ىلع ؤرجي فيكو اذه ماغرض نمو كحيو -

كلملا ةيلوتو انديس ةدوع نيحل مكاحلا و دئاقلا وهو ماغرض دئاقلا همسأ -

ديحوتلا نيد ىلع ةلهجلا ةنهكلا روجيو اذه ماغرض ىتلئاع ددهيف ناماع بيغأ -

تنأ ..نم ىلهأ .. بيغت -

شونأ نب هللاهمالليي دبع -انأ

انكلمو انديس تنأ لب دبع -اللقت

لجرلا مدقتف هانبأو هتجوز ناكم ىلع هلدي نأ هرمأو هرهنف اهلبقو دباعلا دي كسمأو لجرلا عكر

ىف لجرلا خرصو ال صو ىتح دباعلا هرهنيف عوكرلا ب مهيو مستبيو هوحن تفتلي ةوطخ ىشم املكو

انديس تيأر نم لوا انأ انديس أرتي نم لوأ أان ددري ذخأو مداقلا نع ئاساله امدنع سرحلا

امدنع عمدلا هانيع تفرذو ميهاربأ لبقو هلمحف ىسوم هريغص خارص عمس نأ دعب ىطخلا دم

تلا قو هعومد تحمسف اهنم ىندو مايقلا ىلع ىوقت ال هددمم ءايح ىأر

لخادلا و جراخلا ىف لتاقت نأ كردق -

كباصأ اذام -

ماعطلا ىف مسلا ىل سدو هدعو ذفنف ماغرض ءاقب ددهت ىتايح -

كلذو فحص نم هعم ام مهف ىف عراب عراص هنأب ناطيشلا لوق ركذتو ميهارب ألهنبإ دباعلا رظن

نم هدصقم ميهارب إ مهفو هتدلا عالجو ىلع رداق نكي نأ ىنمت علاالجو باشعأ هب ركذ ءزجلا

قفلا هينيع تارظن

ىنأو فحصلا ىف فوصوملا بشعلا رفاوت مدعل ةيادبلا نم اهفاعس نمإ نكمتأ مل ىبأ اي ةرذعم -

ليباق رهن فافض ىلع ومني انكةنألهن كلملا ضرأ ىف هنظأ

هنذأ ىف تسمهو رثكأ وندي نأ دباعلل تراشأو ءايح تمستبأ

ءيشب نوئبعي وال ءامدلل نيقاوت مهنأف سالةموأالاند ىلع اصرح ىقمحلا عم رذحب لماعت -



مهتضراع نأ كلتقل مهلصوي دق نيدلل ئطاخلا مهمهفو مهبصعتو

لكشلا اذهب روم األ امهيف بلقنت ناماع -

مهلخاد ةمحرلا لتقو مهبولق ىمعأ قرلا لذ ..هه.. ديحوتلا نيد هنأ اودقتعيو ديدج نيد اوعدتبأ -

ةنيدملا رداغت ىتح مهبنجت اذل

برلا تيب ةنيدم رداغأ -

ىنسحلا ب رداغ اذل مهميوقت تلواح نأ وضري -نل

تمصأو ركنم ىرأ نأ عيطتسأ -ال

دزت وال حصنلا ب لواح -

مهدشرل اودوعيو حمهلا حلصني ىتح مهنيب ثكماس -

ديدجب اوجرخي موي لكو ليختت امال نوددريو ةضيرملا مهسوفن نم ناطيشلا نكمت دقف -حملا

ثعبي ىبنلا نأ اوفرعل فحصلا اوءرق اوناك ولو ىبن ثعبأس ىنأ نومعزي مهنأ .. ريثكلا تعمس -

هرمع نم نيعبر ىفاأل

هللا نذأي ىتح ىادلوو رداغو مهنيب لطت ال كوجرأ مهئاوهأ قفو اوفرحيو نيدلا روشق اوفرعي -

راكذأ ىبصلا ددرو اهنيبج دباعلا لبقف اهنوفج تخترأ دقو بةغلا ةقشمب ةريخ األ اهتلمج قتلا

هتدلا و لبقف هيبأ ءاكب جيشن عامس دنع تاظحل دعب داعو يلقال دعتبأو ريغصلا هيخأ لمحو توملا

هب رمو اهدحليو هتدلا و ةثج لسغ نم وهدلا ىهتني ىتح برلا تيب نحصب ثكمو هيخأب ىشمو

كلذ ىف هنع ففخيو هرز أيل وهدلا ملعم حارص قلطي نأ هحصنو ربخلا هل قفلا ةنهكلا دحأ

ىذلا و ىبصلا نم برق نع فقي ناك ىذلا ماغرضل عجر نأ دعب نهاكلا قفاوف بيصعلا فقوملا

لوزن نيحل اكلم هبيصنتو هل عوكرلا و ديسلا جورخ نيحل فافطص واأل ةفاك سانلا عمجب رمأ

ميهارب إ هدلول كلملا نع لزانتيف ىحولا

ىذلا رمس األ لجرلا كلذو مهعوكر رظنم هفهلا سانلل اجرخو هتجوز داحلأ نم هملعمو ىهتنأ

هتيحان مدقت ملعملا بيجي نأ لبقو هنع هلأسيل هملعم ىلإ ليمي نأ لبق ةنهكلا دحأ هنأ نظو مهمدقتي

قولا هل عكرو رمس األ

ىديس اي ماغرض كريزو -

ريزو ىل نكيل كلمب تسل -انأ

كادف انحاورأو انكلمو انديس تنأ -

ىتجوز لتقتو ىنلجت بيجع لجر نم -يكلا



كلذ نمقلا انديس اي بذك -

لتقلا ب اهتدعوت تنأ -

هانبأو انديس ردق نم لقت تافرصت نع عنتمتو أدهت ىك لسرم -كالم

هللا ديبع انلك ألدح.. ديس تسل -انأ

هللاذل ةدابع نع سانلا فزع نأ دعب ديحوتلا نيد تييحأ نمو ثيش هللا ىبن لسن نم تنأ -

ريدقتو جإالل لك انم قحتست

إالهللا سدقي نأ بجي فال سيدقت ال ريدقت -

انناميإ نم ءزج انبولق ىف كتناكمو ضر هللاىفاأل لظ تنأو بهللا معنو -

ىننزحت ةمثأ راكفأ نم كعدف كلثم ىلثم ىداع درف درجم انأ ىخأ -اي

رظتنملا ىبنلا انديس نم عضاوت -.اذه

تبراق انأو هرمع نم نيعبر ىفاأل ثعبي ىبنلا نأ ىلع صنت فحصلا ف رخأ ءارتفأ اذهو -

نيعبسلا

؟! اذام -

تعمس -ام

اهملعن ال همكحل األرم ىجرأ هللا لعل -

هللا ىلع أرجتت -ال

ىحولا رخأتل رربم داجيإ لواحأ ىنكلو هلل ىشاح -

انيديأ نيب فحصلا و ىبنل انتجاح امو ىحو -ىأ

ننسلا وإحالاهلب ضورفلا ضعب رييغت نم وألدب ريغت نمزلا -

كلذ لوق ىلع أرجتت ىتح تنأ نم كحيو -

سانلا هب بلا طو كلذ اورقأ ةنهكلا لب ىدحو كالىم سيل اذه -

تيب مداخ ضر األ لهأ ملعأ سبح اورقي مهنوكو فحصلا هجلاب سانأ ..اممهإال ةنهكلا نمو -

مهباقع نم والدب ةلهج مهنأ دكأي ىملعم برلا

.... راثأ ءايح انتديس توم نأ ودبي .. ىديس -



ةلصب نيدلل الدمت عدبو لهج ةيحض ناك اهيبأ تومو اهتوم ( هعطاق )-

رطفتو كيديرم آالفنم سوفن مدصت ال ىك كسفن بيطت ىتح شاقنلا لجؤت بهللانأ كفلحتسأ -

مهتديقع فلا كبالمخي مهبولق

اهب دحاو ملعأ اذل نيدلا تييحأ نم ىنأ تلق تنأ ىذهت اذامب -هه..

حيحص اذه -

ط تنأو ةلهج ةنهكلا وهإالانزو ام مكجاوزو نيدلا نع جراخ هولعفت ام نأ اعيمج اوملعأ نذأ -

كلذ ىل قلا امنيح ناطيشلا قدصأ ..يهللامل ةدايقلا نع كءاصقإ بجيو هطلس بلا

وهللاىنأ هلوق دوي ام هوفتت اذل سمب كباصأ نذأ ألدب هيلإ تثدحتو ناطيشلا نم!التيق قدصت -

ذخأن نماالننل ةرذعم .. انديسل نكت نأ حصي ال ةبيرغ ءارأ ىف لخد ناطيشلل نأب رعشأ تنك

نيعللا ناطيشلا بهللانم ذوعأ .. انتديقع دسفت ال ىتح كيأرب

بيطت ىتح ةدايسلا كنع تعزن لجرلا قولا.-.اهيأ دباعلا ىلإ تفتلأف امقلا هفلخ عومجلا تددر

هريزو انأو ىسوم انديس هدعب نمو انكلم وه ميهارب إ انديس كلذ ثودح نيحلو ناطيشلا سم نم

ميهارب إ لجبمل ا انديس شاع رمأ.. لك يف ةروشملا ةنهكللو

ىدحأ ىدانو فوفصلا مامأ ةوقلا ب ماغرض هعضو نأ دعب ىبصلل اوعكرو امقلا هفلخ سانلا ددر

قولا دباعلل تفتلا و اولعفف هل عوكرلا ب سانلا رمأو هتيبرت نسحتل ىسوم اهعدوأو ةنهكلا تاجوز

انديسل امارك كلإ تحمس ليحرلا تددو نأو كب ابحرمف اننيب ثوكملا كل باط نأ لجرلا اهيأ -

كسم هلاوأتن صخو هعابط ريغتتو هتاذ صخشلا ريغ صخش ريصي سملا هبيصي نمف كلملا

اذهو دباعلا وهو كبقلب سانلا كيداني نأ لضفيو همالليي انديسل ةلصب دمت دعت مل اذل هسفن ناطيشلا

انعم تيقب نأ

مهب خرصو سانلل دباعلا تفتل أ

هللاىف.... اوقتأو ىحصن اوعمسأو ةوتعملا كلذ اوقدصت ال سانلا اهيا -

ماغرض هعطاق

دحأ ثدحت أال وهو كئاقبل طرش عضول رطضم انأ كلت كلا عفأ ءارج -

ريغ اوقدصي إالكالكموال نوعمسي ال مهف لكشلا اذهب مهلوقع نم تكلمت فيك هللا كحماس -ال

كلوق

هللا ىف بحلا .-

هللا كنعل .-

انديس لا صخ نم سيل بسلا و نعللا .. رظنأ -



ىئانب وأ رداغأس اذل ىدوجو نم لمأ ال قتلا امدنع ءايح تقدص -

دعب كلذو كدحو رداغف تنأ تددو نأو كلذك عيضرلا هدهع ىلوو اننيب ىقاب كلملا انديس ؟! اذام -

فحص نم كتزوحب ام ىنيطعت أن

! نونجم -.تنأ

كتنجسو ىملح ىبضغ قبس وإال ىهجو نع برغأو لهكلا -ذخ

ماغرض اي دعوم انل نكلو رداغأس -

ىكبي وهو عىلا توصب قولا هنضتح وأ وهدلا ةيحان ميهاربإ ىرج

هللا انعيضي نلف ىتبأ اي انيلع قلقت -ال

هاوقتو هتحاصفل ىبصلا كلملل عومجلا تفته نيح ىف هملعمو دباعلا ىنيع نم عومدلا تلا سنأ

راشأ نم كلذ لعفو هتحفاصم دنع كلملا دي ليبقتب روضحلا لك رمأو هدي لبقو ماغرض هل عكرو

. ىبصلا كلملا ةئنهتو مدقتلا ب ماغرض مهل

ب هروعشل هملعم حاحل دعبأ عجر قيرطلا فصتنم ىفو ماه كلملا ضرأ ىلإ هملعمو دباعلا رداغ

نأ دعب هملعم لمح ءايح.. اهنم تناع ىتلا ضارع األ سفن كلتو هنوخسو يق نم هلمحت قاف ملا

همهادت نأ لبق برلا تيب ةنيدم هب لصي ىك حيرلا قباسو تارم ةدع ىعولا دقفو هنزاوت لتخا

ىلع هملعم مانأو سلجف لصاوتملا ريسلا نم تاعاس ةدع دعب تراخ هاوق إالنأ توملا تاركس

األ هملعم ةينمأ قيقحت هتردق مدعل نزحلا هاشغف توملا تاركس هترمغ دقو مهمهي هدجوف هرهظ

ف هفلخ فقي نمب دباعلا رعش تاظحلب هحور بحست نأ لبقو برلا تيب ةنيدم ىف هدحلي نأب ةريخ

هجو للهتف ديحوتلا نيد يف لوخدلا ةينب اوتأ هتريشع نم ليلق ريغ عمج هعم رهوش دجوف تفتلا

.. نيملا علا بر هلل هحور ملسأ اهدعب دباعلا فتك ىلع هديب تبرو األريخ عزنلا ىف وهو ملعملا

اوضرعو هل ةبسنلا ب ادج راصق رشب ةئيه ىف اوءدب دقو نجلا عيمج هاساوف هقرحب دباعلا ىكب

قولا رهوش ىلإ تفتلا ف هملعم نفد ىف نوعلا هيلع

نيحلا وصلا هيملعمو هئاقدصأ راوجب برلا تيب ةنيدم ىف نفدي أن ىهو ةينمأ ىملعمل ناك -

نيقباسلا

نأ هيلع ةزانجلا صالة نم نكمتنل ديحوتلا نيدل وأال مضنن نأ ديرن نكلو هللا نذأب انناكم ىفأ -اذه

زاجاألرم

هللا ىبن ثيش نأو الهلااالهللا هنأب ةداهشلا اوقطنت أن درجمب ديحوتلا نيد لوخدو زوجي اعبط .-

ةزانجلا صالة مكتفرعم ليلدب نيدلا نع متأرق مكنأ نظأو

ةفرعم موقلا دو ءاقل لوأ ىف انع كحفصو نجلا كلم ةديكم انموقل انصصق نأ دعبف حيحص اذه -

كانئج اذل نماآلتاي ريثك ىعن مل انكلو ةلماك ثيش فحص انأرقو ناك دقو كنيد نع ديزملا

ىرن أفاننال قامع ىفاأل نحنو اهددحن فيكو ضورفلا تاقو وأ ىهاونلا و تابجاولا انملعتل



اقلطم سمشلا

مكل ام مكفرعاو فحصلا نم تايآ مكيلع ولتأ فوس ىملعم دحلن نأ دعبو فحصلا ىف اذه ركذ -

ةدابع درجم سيلو ةايح بولسأ نيدلا ف مكيلع امو

كينيع ضامغأ ءاجر نكل دباعلا اهيأ كلمحيس ىدنج ىوقأو كملعم لمحأس انأو األن قلطننلف -

علهلا ب باصت ال ىك

نييئرم ريغ اوناكو رومعملا تيبلا نحص ىف امهب اوطبهو هملعم ةثجو دباعلا ب هدنجو رهوش راط

هملعم ىلع دباعلا ىلصو اودعتبأو سرحلا فجترأف نيرئاط ايتأ ةثجلا و دباعلا اال سانلا ىري ملف

مهنيعأب اوثحبو مهبجع دازف الة صلا ءانثأ ريبكتلا مهديدرت سانلا عمسو نجلا عومج هفلخ نمو

تفتلا دباعلا غرف نأ درجمو مقتنيس هنأ انظ دباعلا نم افوخ ماغرضو اوراوت دق اوناكو ةنهكلا نع

هل فتلا و نيسلا جلا نجلا ىلع وطخي ال ىك فقوتلا ب هيلإ راشأف هوحن ىتاي دعب نع ميهارب إ دجوف

هرداب ىبصلا إالنأ هذخأ مزع دقو هيخأ نع هلأسو وه

ديحوتلا نيد عيضيو هباحصأو ماغرضل األرم بتتسيس انرداغ نأ نكل ىتبأ اي كلذ دوأ -

مهتاراجم عيطتست نلو كتردق قوف اذه -

ةيغاطلا كلذ رحض نم نكمتأ هللا ءاش نأو دوعت ىتح مهضاورأ فوس -

ىذأب كوسم امبر -

ال طاملا مهسوفن ىف ةصاخ ةيسدق ىخأو ىلو عدتبي ام لك قدصي ضيرملا هلقعف فخت -ال

ةركف فلا خأ

تردق طاملا امككرت ىبلق ىنعواطي -ال

رخأ برلا تيب ةنيدم نوكتو جراخلا هللاىف نيد رصن ةراشبب كرظتنأ ىنأو ىتبأ اي قلقت -ال

كل هيفاألرم بتتسي ناكم

ةركبم ةلوجر كلخاد تعرز ءايح هللا محر -

ىتبأ اي عادولا ىلع.. األ سودرفلا ىف وإاهاي انعمجو هللا اهمحر -

ةثج لقنو هيبأ ملعم ربق شبن ىف هنذاتسأو وهدلا راط نأ دعب ىبصلا كلملا ةيحان ماغرض هجوت

قولا كلملا ضفرف نيقباسلا نيحلا صلا نع اديعب رخأ ناكمل ىصاعلا

كانهو ناك امهم ببس ألى هفلا والخن فحصلا ىف ءاج ام ذفنن نأ بجي ماغرض ريزولا اهيأ -

بجاو نفدلا راص هللا نم ىحوب نفدلا ليباق بارغلا ملع نأ دعبف روبقلا شبن همرحب ةحيرص ةيآ

كودع ناك نأو

رظتنملا ىبنلا كنظأ ىنأو ايبص ةمكحلا كاتأ ىذلا هلل دمحلا و انديس اي تباصأ -



فحصلا ىف تركذ ىتلا علاالج باشعأ عمج ىف ذخأو سرحلا هعبتف رداغو ميهاربأ دري مل

لا حلا كلت ىلع رمتسي نأ مزعو ريقفو ىنغ نيب قرف بال ةلعلا و مقسلا اهب جلا عيو اهلتش نسحيو

أطخ ناك نأو ىأر ىف هضراعي وال ماغرضل مكحلا رومأ كرتيو نينس

عمسو هل اهيف اوعمس مايأ ثالةث اوثكمو ماه كلملا ضرأ فراشم هموقو رهوشو دباعلا لصو

لحن ةيلخ لثامت تناك ىتلا كلملا ضرأ لخدو مهعدوو مهرطاخب باج ام لك نع باجأو مهنم

ام سرغ كلملا عاطتسأ دقف هلمع نم غرفي نأ دعب بيردتلا تاحاسل هجتيو والنأي لمعي لكلا

ىلع ماه كلملا ب دباعلا قحل كلا.. مملا حتف ىف هنم ةبغر رثكأ اوراصو هبعش سوفن ىف هب لمأي

كلمي نأو ارحبو ارب كلا مملا وزغ ديري وهف معالةق نفس ءانب ىلع فرشي ناكو رحبلا ئطاش

هردابو دباعلا ىأر امدنع كلملا هجو للهت .. رحبلا و ربلا

ماض كذيملت دجت -مل

كعم هنأ -قاولا

سطنلطأ ضرأ بهذ -لب

انرظتني مل -امل

باوص ماض يأر نظأ ىنأو تنأ كلذكو بهذأ نل -انأ

ةيسدق اهل فحصلا كلتو مهتظيفح ريثي ءىش بلطأ أن بجي وال مهب ةقادص عالةق ىل نأ فرعت -

ماع كانه ثكميل ماض رفاس اذل تنأ كثبشت نم رثكأ اهب اوكسمت امبرو مهسوفنو مكسوفن ىف

رشابم ريغ لكشب عرزيو مهتوق ردقيو موقلا ةيهام فرعيس ماعلا كلذ ىفو ىتكلمم ريفس هتفصب

ةقيرطلا كلتبو فحصلا عمجت نأ دعب جحلا ءايح وإ برلا تيب ةنيدمل ةرايزلا وأ ةدوعلا لمأ

. ىفده ققحيو هتديقع مدخي .. ىندعاسيو كدعاسي

إالانأ ريبدتلا نسحت سانلا -لك

اإل ةرظن كينيع ىف ىرأ نأ بجي ال اذل مهتوق ردصمو كلا جرل لثم تنأف دباعلا اهيأ كلذ -اللقت

ىننئمط تببحأ نأ نكل كتيأر امدنع اهنع كلأسأ نأ ءاىشأ كلت..مل راسكن

نيدلا ىلع اوبلقنأو ديبعلا مامز تلفنأ -

؟! -اذام

مهاوهل اقفو نيدلا ىف اوفرح ةلهج -

األرم حلصني فوس بيرقلا ىف .. ربصلا -

ىزلا متريغ له ديبعلا ىز ىدتري دحأ ىرأ مل ةرذعم -

نابيشو هيبص .. ءاسنو جرلا ديبعلا لكل ةيرحلا انحنمو انسفنأ ىلع انروث لب ىزلا ريغن -المل



كلملا اهيأ تلعف اريخ اريثك ىندعسأ ءيش اذه اذام.. -

مل نأو ةناهملل ىعاد ال اذل يموق ىف اوباذو مهدادعأ ترثكو اولسانتو ةليوط نينس اننيب اوشاع -

شيجلا ىف دئاق راص نأو دبع هنوك هقوري ال مهنم ريثكلا و ايدسج نكت

باوصلا نيع اذه -

عفدب دبعلا تمزلا ةيادبلا ىفف رارقلا تذخأ ىتح ءيشف ءيش ىفاألرم ريغأ انأو ديعب دمأ ذنم -

نم هنكم أ ريثك ملا ىنج نأو هدرفمب لمعو هنع لقتسأ نأ هديسل رهش لك ؤلؤل تابح ةسمخ

ةداسلا كسمتل نمث ىأب دحأ قتعأ نأ اهتقو عطتسأ مل إالىنأ هصخي رخأ لمع ىأ وأ ضرأ ءارش

مث ؤلؤل تابح األرجثلالث تضفخف مهباسحل اولمعي مهديبع كرت لباقم هونجي ىذلا ريفولا ريخلا ب

ةئامب هتيرح دبعلا ىرتشي نأ رمأ ةداسلا داتعأ امدنعو ةدحاو ةبح نوكت نأ ترمأ ماع ذنمو ناتبح

ةبح ةئاملا كلذك تناكو تمأالمهك نم لئاط ال ديبع قتع ءارج ؤلؤل ىنجب ةداسلا حرفف ؤلؤل ةبح

عاطتسملا ردق تقو برقأ ىف ىل اهدريو هنع تددس زجع نمو دبعلا ىلع ريثك سيل

عطتسي ال نمو -

مهب لفكتأ زئاجعلا نم إالةلق لمعي لكلا الن عيطتسي ال نم ىتكلمم ىف دجوي -ال

نسح قلخ اذهوهللا -

وال مزعو ةمهب لتاقي نأ بحأو شيجلا ىلإ مهمظعم مضنأ ديبع اوناك ألنام نسح ريبدتو -

عبطلا ب يناسن اإل بناجلا ىلإ اذه لذاختي

هتيمهأ ةجرد تناك امهم ءيش لفغت وال نمز ذنم دعتلألرم -

قيقحتل رارحأ رودص لخاد فده سرغو لدعلا بجو اذل ةكرعم بسكأ نل اهدحو ةوقلا -ب

كلا مملا مض .. ىتينمأ

ةيناثلا ةرملل كل تلسرأ ةيرملا ةكلم نأ تعمس -

اهلعف در ىرأو كرحتلا ب ءدبأ ىتح درأ نل ةرشاعلا ةرملل تلسرأ ولو -

برلا تيب ديبع ةصاخو كباهي لكلا -

ك اوقاسني نأ اوديري مهف قمح واأل لساكتملا ىلع ىباقع لا زنإ ماودل ىتكلمم نم رف مهمظعم -

مهسفنأ ءاقلت نم ءيش اولعفي وال فارخلا

تقدص -

ةلحرلا ةياهن ىف ةنيدملا ىشيج لوخد نكيس -

ديدجلا تملع له -



ةنهكلا و ماغرض رمأ -

ىل لقت مل املو تفرع فيك -

نأ... أشأ ملو كيلع افوخ ماض كبحص امبرو فرصتلا تءاسأ تنكل كتربخأ نأ ينقدص -

سملا ب ىنومهتأ نأ دعب اكلم ىدلو اوبصن مهنأ ديدجلا .. تلعف انسح -

كلملا ىف عمطي ماغرض نأ نظأ تنكو لبق نم هفرعأ مل ديدج اذه -

ىبصلا ريزو هتفصب مكحي راصو هفده ققحو كلذك -وه

كدلو ىلع فاخت -أال

هنس رغص مغر ةلقع ةحاجر ىننئمطي نكلو عبطلا ب فاخأ -

نذأ ربصلا -

نيملا علا بر هلل ىرمأ بستحأ -

ءانغلا ةكلمملا ةيداب ىف شاعو ىعرلا نهتمأو ماض ةدوع نيحل ماه كلملا ضرأ ىف دباعلا ماقأ

اهيف ردنت ىتلا راثيإ كلملا ضرأ وأ برلا تيب هنيدم ةيداب سكع ىلع ةرضخلا ب جعت ىتلا

ءودهلا ب معنيل ةيدابلا دباعلا راتخأو أليملا دتمت ةعساش ةشحوم ءارحص ةعيبطل ةايملا و ةرضخلا

هفدص هآر نأ نونجلا ب دحأ همهتي ال ىكو دحأ جاعزإ نود رهوش لا بقتسأ نم نكمتي ىكو وأال

اإل ضرفي ملو هموق ىنسحلا ب ىعد امدنع هناميإ حصو رهوش باصأ .. نيعأ مهآرت ال موق ثدحي

امل نيدلا نيضفارلا بحف هئدابمو هسسأب لماعتو ديحوتلا نيد قلخب لثتمأو نيضفارلا ىلع نامي

نيدل ىمتنم ريغ دحاو رفن ولو ىقبي ملو اعيمج اونمأف هيقنتعم ىلع لضف لأل تاريغت نم هثدحي

رطاخملا هيقيل هملعي نأ نود راهن ليل دباعلا راوجب ءاقبلل عوطتم درف رهوش نيع .. ديحوتلا

كلا مملا لك ىف دباعلا ةريس رهوش دنج عمس دقف ناسن ىنباإل ةريغو تقمو نيطايشلا سئاسدو

ناكو مهنيب ةقرفلا ببس هنأ اودقتعي نيقيرفلا مظعم ألن ةنانك كلملا ضرأ ىف مج هرك هركي داعو

ةنانك كلملا لزع ملاألدعب ىلع هوبسو دباعلل مههركب سانلا مظعم رهاج ىتح مهسفنأ ءايط كلذ

أل افلخ ريزولا نبأ نيعو هتريشعو ريزولا عم حلا صت ىذلا مكحلا قمديلا ىناثلا ةنانك هنبأ ىلوتو

راد ام رهوش فرع .. مهخويش ءاهجوو مهبابش ةرمث مهتدقفأو ىادولا تئلم ءامد نقحي ىك هيب

رفاوتل راتآو راثيإ ناكلملا ضرأ روزي ملو برلا تيب ةنيدم ىف رودي امو ةنانك كلملا ضرأ ىف

تايآ هيلع تيلت نأ إالهنأ نمأ هنأ مغرف قرحلا نم افوخ سطنلطأ كلذكو ناجلا نم ريثكلا

عم ةمكحب فرصتي هنبأ نأ رهوش هنئامط .. ةداهشلا ددر نأ هقرحت وال ديدش ىذأ ةيذأت قرحلا

دقف عوالمهج ءارقفلا ةدعاسمو بطلا ملعتو فحصلا ةءارق ىف هتقو مظعم ىضقيو ماغرض

مل مهنكل ةنهكلا قنح اذه دازو برلا تيبل نيبارق نم مدقي ام فصن ماغرض هل صصخ

ءايرثأ ىرثأ تاب ىذلا ماغرض ريزولل لؤت نيبارقلا نأو ىبصلا كلملا دهز نم مهنقيتل اوضراعي

اال همانغأو هلبا دحأ ىقسي وال ىعرلل صصخملا هطح ىداو رابآ ىلع ىلوتسأ نأ دعب ةنيدملا

كلملا ضرأ ىلإ هب ةصاخ لفاوق لا سرإ نم هنكم اذهو اوعري امم ءزج بلا غلا يف نوكيو رجأب



هددحي رعسب عيبيو مهضرأ اهب دوجت ال تاريخ اوبلجو ةضياقملا متتل ايادهلا هيلإ مدق نأ دعب راثيإ

هيف. بمغلا هنأ نم مهنيقي مغر سانلا ىرتشيو

ديبعلا نمث عفدو ىضاملا ةحفص ئطو ةيراجت عالتاق إلةماق ماه كلملل ماغرض نم ثوعبم ىتأ

نم لكو لتقلا ب هدعاوتو ماغرض اياده درو كلملا ضفرف هضرأ ىف نيدجاوتملل ثدح امك نيرافلا

ديبعلا تائم ضرح نم امفبلا لتقي هديس نم رفي دبع يأ نأب هضرف نوناق كلذف هضرأ نم اورف

كس مهحنمو مهب ررغ امع حفصلا عيطتسي هنأ كلملا دقفقلا األرم كلذل رهشأ ربدو رارفلا ىلع

ماه. كلملا ييحي طاملا لتقلا نم تلفي نل ماغرضو هلا الحم لتقلا هءازج مهررغ نم نكل ةيرحلا

هل لسرأ نأ دعب هسفنب هترايزل بهذو راثيإ كلملا دو بطاخو ماغرض عزجف ايدهلا ب لوسرلا داع

ديبعلا ال كولملا ةلماعم هلماعو باحرتب كلملا هلبقتسأف هضرأ نم نييرافلا ديبعلا نع ضيوعت

و ةكلملا ىلع ةركف حرطو لا تسركلا ةرولب ربع ةكلملل ثدحتو ةيرملا ةكلم ثوعبم ىلع هفرعو

قفاوف ماه كلملا ضرأ ىف ةلوادتملا ؤلؤللا تابح لثم هضياقملل هلمع لا تسركلا نوكي نأ كلملا

راجح واأل لمرلا تابح لثم ةيناثلا ضر األ ىف لا تسركلا ألن ةكلملا تبحرو راثيإ كلملا

رمأ ىهتنيل قاوس ىفاأل كلذب لمعو ةعلس لك لباقم ةنيزلا لا تسرك نمث ردقو ضر األ قوف

. امامت رثدني ىتح ءيشف ءيش علسلا نيب ثدحت تناك ىتلا ةضياقملا

هفوخ دازف هكلم عيسوت ىف هتبغرو هعشچو هتلا سبو ماه كلملا نع راثيإ كلملا ماغرض ثدح

اآلن نمأم ىف اوناك نأو ماه كلملا ضرأ ىف رودي ام فرعيل ماغرض عم علا توصب ركفو

ثدحي ديدج لك ةفرعم أادار امهنأ إال راتآ ةكلمم مض إالدعب مهوزغي نل هنأو هضرأ نع مهدعبل

إالهنأ امهفيخي ام ىلع هاعلطيل راتآ كلملا ال سارو هب مهئاقل مويل اودعتسي ىك ماه كلملا ضرأ ىف

قفاوو راثيإ كلملا لثم ماغرض نم ضيوعت ذخأ ىف هركف لك ناكو ةيمهأ لألرم ىطعي مل

لباقم ألب رشع ذخأو كلملا قفاوو ديبع نم هيدل هلام عاب نأ ضيوعتلا ةفعاضمب دعوو ماغرض

مهل رفوو مهقتعأ هلإالهنأ ديبع اوريثيس مهنأ اونظو صاخلا نممهلا مهنمث ماغرض عفدو دبعلا

ىماظن شيج لوأ ناكو برلا تيب ةنيدم شيج نع اديعب هب صاخ شيج مهنم سسأو ةميرك ةايح

ىف ثدحي امك لا معأ ىأ اولمعي لاوال وتقلا بيردتلل امامت غرفت هنأ ثيح ضر األ هجو ىلع

ىف ثدح ام لثم مهناطوأ نع عافدلا ءادن اوبلي ةماعلا مهتاذ مه شيجلا جرلا ةداعلا ف كلا مملا ىقاب

تاقلح هزرفت امو هبعش دارفأ هشيج قايس ماه كلملا كلذكو راثيإو راتآ ضرأ ىف ةيرملا بورح

ثدحي امم ماظنلا شيجلا ةركف فشتسأ ماغرض ناكو دونجلل ةيندبلا ةلا حلا عفرت ىتلا ةعراصملا

ىلع موادي هلعج امم ةعراصملا تابلح ىف كرتشي ناك دبع ناك امدنعف ماه كلملا ضرأ يف

نيعراصملا قوفتي ناك هببدلا دايطصأ دنعو هتردق عفريل ةبعص ماهمب مايقلا و ىرجلا و بيردتلا

نم هتنكمو هتناكم تعفر هتوقو ديبع لوناك نأو ةداق مهراتخي ماه ناكو نييداعلا سانلا نع

بلو وه ىدان برلا تيب ةنيدمل برهلا ةركف تدلو امدنعو ةديدع فقاوم ىف ديبعلا ةرصانم

هنكمي امم جرلا ةرشع مهيف دحاولا ةوق لداعتل راهن ليل بردتي شيج األن سسأ اذل هءادن ريثكلا

. هدعب نم ايحوألوالهد طاملا ةدايسلا نم

مهب سسأو مهقتعأو لجر نيفلأب ىتأ امدنع هنم اورخس نأ دعب ماغرض نم ةفيخ ةنهكلا سجوأ

ىلع هشيج ريسي فوس هنا مهملعيل مهب عمتجأ هتورث تذفن املو هرخدأ ام لك مهيلع قفني شيج

رركتت األرموال بتتسيل اهلخاد تايرود كلذكو ماه كلملا رطخ نم افوخ ةنيدملا فارطأ



نيمغرم ةنهكلا قفاوو ضعبلا ءاسنلا ليضفت نم ةريغلا نع ةمجانلا لا جرلا نيب تارجاشملا

نم ةمدخلا كلت لباقم عفد ضرف بلطب مهئجاف االهنأ هشيج تامدخ لباقم رجأ بلطي هنأ نيدقتعم

نيب ةفصانملا ب مسقي ىقابلا و شيجلا اللج نيبارقلا عبر صاصتقأو ةنهكلا ىتح ةنيدملا ىف درف لك

هيلع مزعي رارق يأ ذاختا ىف ةقلطم ةطلسو ةوقلا هديب راص دقف نيفئاخ مه اورقأو كلملا و ةنهكلا

وهو هءاضر بسكل ءايرث هنماأل برقتو رثكأو تناك ام لثم هتورث تمخاضت رهشأ نوضغ ىفو

هيلع ىتأ ناو ةيده بحاص اال هسلجم ىف سلجي وال نيمغرم هل اومدقيف ايادهلا االب ىضري ال

مامأ مهردقيو ةنسح ةلماعم هشيج دارفأ لماعي ناكو لوخدلا هلب حمسيل هدي ىف ءيش بلج موي لك

ءافرش تانب نم مهضعب جوزو غايلا ناك امهم ءيش ىف مهيلع لخبي وال مهب درفني امدنع وأ موقلا

جرلا عبرأ صصخي نأب مهدهع ىلع اولزام سانلا نأ نيح ىف ةارم ال نيلجر لك صخو موقلا

اهدعب هنم لمحت ىتح لمحلا ىف رودلا هيلع االنم عماجت ال باسن األ ظفحت ىكو ةارمأ لكل

. هيبأب دلولا فرعيف لجر لكل ةليل صصخت

كلذ هنم بلطي نأ لبقو ةكلمملا ديبع ءارشل ةينلا تيبم ةيناثلا ةرملل راثيإ كلملا ماغرض راز

ةنانك كلملا ضرأ نم كلذك بلجو نمث نم بلط امهم قوسلا نم ديبعلا لك ءارشل هيثوعبم لسرأ

عم قافت دعباال برحلا ىمزهنمل ةيدوبعلا رقأ نأب هيبأ هضفر رمأ عرش نأ دعب ديبعلا تائم ىناثلا

اوبراحو نيفرطلا نيب حلصلا نيضفارلا برحلا ءارمأ نم ريثكلا قشنأ دقف هتريشعو ريزولا

جره نم برحلا ءانثأ هيلع تناك امل دوعتو ةكلمملا ىف قلااللق اوريثيل ريزولا و كلملا داحتأ

ىلإ نيلتاقملا نم قرف لسرأو ساق ناك ىناثلا ةنانك االنأ مهتاورث مخضتتو اوعفتنيف جرمو

نأ مغر مهدبعتسأو تارشعلا اورساو مهولتاقو حلصلل نيضفارلا نطقي ثيح ةكلمملا فارطا

. هتريشع نم مهبلغأ

لاو جرلا نم ءايوق األ ءاحص األ ىفطصأو نمث ىأب ءارش نم ماغرض هب موقي امل ديبعلا رعس داز

هل اهعطتقأ ةعساش ةعرزم ىف لمعلل زئاجعلا و ءافعضلا ىقبأو برلا تيب ةنيدمل مهلسرأو ءاسنلا

دحاو موي ىف قوسلا مهلزنأ ةعرزملا ةجاح نع ديبعلا رثك املو ةصاخلا هضرأ نم راثيإ كلملا

ةريثك تارم كلذاألرم لعفو ءاحص األ اورتشأو ءافعضلا هعابتأ عابو فصنلا نم اللق نمثلا لقف

نمث ىأب ةكلمملا ديبع لك ءارش ىف هتبغرب هحراص ىتح كلذ راثيإ كلملا نطفي ملو رهشأ ةدعل

ضرفو ناكو مهعيبو مهديبع نع ىلختلا ةداسلا ىلع كلملا ضرفيو لكلا ىرتشي نأ طرش هديري

بولطملا غلبملا ريبدت ناغرض عاطتسأو لا تسرك ةعطق نيرشعب دبعلا نمث ردقو هرماوأ كلملا

اهملتسأ دقف اهريخ فعاضتو هلا جر اهرمع نا دعب ةعرزملا نم ءزج عيب بجوأ ليلق هنماال

ضرعو تاذلم نم سفن األ ىهتشت ام لكو تاريخلا و ةرضخلا االنب جعتو روب هبش ضرأ

كلملا و نأش وذ وأ كلم اال هناكم ذخأي نأ بحي الهنمل ةيرملا ةكلم ثوعبم ىلع األرم ماغرض

األ ضرع اذل نايع األ كلذكو ةيهيفرتلا ةيرملا تاجتنم ىلع لا ومأ نم لصحتي ام لك قفني راثيإ

نم ةريبك تايمك هيلإ تلسرأو هتعرزم هيلع تقبأ ةكلملا اب ةأجافملا تناكو ةيرملا ىلع رم

كلملا ضرأ نم ديبع بلجل تاينتقمو تاجتنم ءارشل ديزيو ديبعلا ءارشل ىفكي ام ةنيزلا لا تسرك

ضفر ولال هءانفا ديرت ىتلا ماه كلملا دص ىلع رداق نكي شيج ىلع فرصيل ديزيو ىناثلا ةنانك

دئاقو سأب وذ ماه نأ اهملعأو نورخانتي مهكرتو رشبلا نيب لخدتلا مدعب اهمزلأ ىذلا ناجلا كلم

اذل مهبراحو ةيرملل تفتلا كلا مملا مضو رصتنأ نأو ماض ميدقلا اهودع ديحوتلا نيدب نيدي هشيج

بعللا ب لوغشملا راثيإ بالبماالةو باصملا راتآ كلملا نم اهسأي دعب ةدايس هل نكيل ماغرض ىوقت



ماض. هدئاقو ماه كلملا دصل ماغرض االىف اهيدل لمأ وال هبعش كلذكو وهللو

بدت تأدبو ماغرض ىلع هقنح دازف ةيده اوربتعي ديبعلا نأو ةيرملا ةكلم ةيدهب راثيإ كلملا ملع

اهب جلا عو ىبصلا كلملا اهرس فشتكا عالج باشعأو ةريثك اياطعب اهلااألريخ زا هريغ هبلق يف

اهل لاالمز بشعلا و ضارم األ ضارعأ نيصلخم هل جرلا ملعي هلعجو ماغرض لغتسأو نيريثك

قارو مأاال روذجلا مأ قاسلا هنم دارملا ءزجلا و ءاملا ىف ىلغي وأ رضخأ لوانتي همادختسأ قرطو

نأ نيقي ىلع هنأف ماغرض خبالفجرلا ءارقف مهمظعم ءابجن تالذيم ميهاربإ ىبصلا كلملا ملعو

ةنهملا كلت اونهتميو كلا مملل اودفوي وأ شيجلا علالججرلا ةيمهأ اولويس ماغرض جرلا

عالج رعس ددحو راتآ ىف رخأو راثيإ ضرأ ىف ىفشم ماغرض ماقأو هسدح قدص دقو هثدحتسملا

ملع دقو سطنلطأ ناكس عم لصاوتلل نفس ءانب نم هنكم ريفو ريخب هل داع امم ضيرم لكل

دعب ةيرحلا نلا سوساج قيرط نع هب فرع ماه كلملا هكلمي سالح ءارشل نجلا كلم نم مهربخ

تيب ةنيدمل نيرافلا ديبعلا نم هتبحصل نحيو هتقمي ماهاالهنأ كلملا ضرأ ىف ميقي ةيدوبعلا لذ

ىودج هنم دجي ملف بشخلا نم اهلثم عنصو ماغرض تلهذأ هبرحو فيسب مهتدارا ضحمب برلا

صخي ماه كلملا الن كلذك هسوساج ردي ملو فيسلا كلذ عنص قرطو هتدام ةفرعم نع زجعو

مل نأف ماغرض عله اذه دازف دباعلا جرلا ضعبو ماض مهنمو فويسلا ةعانصب هلا جر نم ةلق

بهذ هلا.. جر آالفنم باقر نم اونكمتي فويسلا كلتب جرلا ةدعب دباعلا هيلإ ىتأ ماه هلتاقي

لا تقلا تادعم نع ءيش افرعي نأ ماألىف راتا كلذكو راثيإ كلملل ةبرحلا و فيسلا ب ماغرض

ضفارو مهتقمي كلم نم مهتايحو مهكلم ىلع مهعله دازو ةباجأ دجي ملف ماه اهكلمي ىتلا ةديدجلا

هعم ةقادص ةماقأو هل ددوتلا و نجلا كلم بلطب هتحصن ىتلا ةيرملا ةكلمل ماغرض أجلف مهل ددوتلا

ضفر ناطيشلا االنأ اعناخ لعفو اهعنص قرط امبرو كلتاآلةل رس هربخيو هريحي امع هبيجيل

قفاوو كلذ متو ةيرملا ةكلمو راثيإ و راتآ ناكلملا ةطاسو بلطف ناطيشلا ضفرو هبلط رركف

ديبمالةكئ ءامسلا ىف تبتك فحص قرحي .. فحص تم ةيدل ام قرح نأ هتلباقم ىلع ناجلا كلم

اهل فحص .. ىبنلا ثيش ىلع تلزن نأ ذنم هلكش ريغتي مل كسم ةحئار هنم حوفت قرو ىلع

قفاوي مل هبلطاالهنأ نع ناطيشلا ءانثإ ماغرض لواح طق.. اهقرح ىلع ديبعلا قفاوي نل ةيسدق

لبق قفاوف مهطورش ىلع قفاو نأ ةقفاوملا ب هيلع اوراشأف ةنهكلا ثدحو ألهله داعف هيلع رصأو

عانقإ وهو دحاو االلح اودجي ملو كلذب ىبصلا كلملا اوعنقي ىك ةقيرط ىف اوركفو اهعمسي نأ

ديؤم نيب ةنهكلا مسقنيو رشبلا لثم هلثم فحصلا كلت نا رمأ تراثا دعب فحصلا قرحب ةماعلا

ىه امل فحصلا كلت دبعت اموي امبر لوقب ضعبلا جرخيف كلذك سانلا مسقني فوسو ضراعمو

اهب األءانب ناتتف ال اعنم قرحتو عمجتف رخأ قولخم ىأ وأ ناسن اإل سكعب ريغتت ال حةلا نم هيلع

دعب. اميف

األرموال بتتسيل ةنيدملا ءاجرأ ىف ماغرض شيج رشتنأو ةلبلبلا تأدبو هورقأ ام ةنهكلا ذفن

نم جرخ مث روهش ثلالةث اذكه عضولا لظو شاقنلا ةدح تداز امهم ضعبب مهضعب سانلا كبتشي

اهفرعي رابخأ هل لقنيل ىبصلا كلملل ماغرض بهذف األءانب نتتفي ال ىك قرحلا ةرررض قلا

كلذ كلملا رقي نأ بجيو سانلا ةحلصمل هيلع وه قفاوو قرحلا ب ةنهكلا هردصأ زارقب هملعيو

قرط فرع هنأ ةصاخو تاناويحلا دولج ىلع فحصلا خسني نأ دعب نكلو مغرم ميهاربأ قفاوف

هرثا ىحميو ةعرسب فجي ىذلا تاناويحلا مدل ليدب ةباتكلا ىف مدختست روهز نم داوم الص ختسأ

لظتف مانغأ دلج ىلع ريط ةشيرب بتكتل رامثلا يدحأ تيز يلع داوملا كلت فاضأو ةرتف دعب



ةءارقلا و ةباتكلا اوفرعي امم جرلا ةسمخ ىبصلا كلملا راتخأ .. ريغت نود ماوع األ تارشع

طق دحأ هلخدي ملو برلا تيب اذه نأ قاولا نيذلا ةنهكلا ةبغر ريغ ىلع رومعملا تيبلا مهلخدأو

طئاح ىنبيو اوجرخيو خسنلا ىهتني ىتح نيمغرم اوقفاو ىبصلا كلملا رارصإ عمو هءانب ذنم

رهدلا دمأ دحأ هلخدي ال ىك بابلا ليدب

اال ةخسنلا ب اوجرخو اوغرف ىتح كلملا اال مهيلع لخدي ال فحصلا خسن ىف نارهش هبتكلا ثكم

اهونفد ىرخأ ةدحاو اوخسن دق اوناكو ماغرض عم اهظفحف كلملل هوطعأو مهيديأ هتطخ امو ةيلص

ال ىك طق دحأ اهب فرعي نلو بابلا ليدب طئاح اهيلع ىنبو كلملا ةبغر ىلع ءانب برلا تيب ىف

. نيدتعملا ىديأ اهلا نت

ىلع صرحي ماغرض الن ةمهملل ريثكلا مدقت دقف مهتديقع ىلع ءانب ةبتكلا ىبصلا كلملا راتخأ

ةيوس مهتديقع تناك كلملا مهراتخأ كلا..نم مملا ةيقب نع زاتميل ةباتكلا و ةءارقلا بعشاا ميلعت

نع ديعب ةنهكلا هب نيدي ام نأب مهعنقيو لب كلملا مهبطاخي تارشع نمض ةيرس ىف مهل اهححص

رادقم هيف كشي نمو نيبرقملا برقأ نيب األرم رشنب رمأو حيحصلا نيدلا وه مهملعيو ديحوتلا نيد

عاوسو دوي سمخلا ناكو لألدب ديحوتلا نيد عيضيو مهرمأ حضفي ال ىك األرم هفرعي ال ةدرخ

هنبهرلا اونس نم لوأو مهيديأ ىلع ريثكلا مضو لب مهنيد ححص نم لوأ رسنو ثوغيو قوعيو

نم دومج الاوق املو ملاأل ىلع كلذ اونلعأو لجر نم رثكأب ةأرملا جاوز اوضفر دقف ةماعلا نم

نيناوق ماغرض ريغيو لا حلا لدبتي ىتح ةدابعلا و لمعلل مهتايح ثيركتو ةنبهرلا اونلعأ ةنهكلا

هل اوضرعت امل اوعيطتسي مل مهنأ اال مهديلقت ريثك لواحو ةسمخلا ةعاجشب سانلا بجعأ .. جاوزلا

ةرتف خالاهل هكلمتت ةنيعم ةرتف ةايحلا كلتل بذجني بابشلا مظعمف رشبلا ةعيبط فلا خي قاشم نم

ام بلطي دوعيو ترصق وأ طتلا ءاوس ةرتف دعب لوزت ام ناعرس نكلو هلقعو هسفن ذخأت عرو

ىف ضراع اذل ءاسنلا ريغ ةيطعت وال يوثن األ فدلا ةصاخو تاجايتح اال ةفاك نم رشبلا هجاتحي

جوازتلا و ضر ريغاأل ضر أل ةرجهلل مهحصنو سمخلا هبتكلا تاهجوت ىبصلا كلملا ةيادبلا

ملعو مهترجه ببسو مهتين نع ةداعلا ك اونلعأ مهنكل ةمات ةيرس ىف ةحيصنلا تناكو كانه

نزحف متو نجسلا مهعادياو مهبيذعتو مهيلع ضبقلا ب رمأف هيلع اومزع ام هلا جر نم ماغرض

مهل ولحي امك اوشيعي مهكرتو ءايقتا سمخلا ليبس خإالء ةرورضب اومهمهو نزح دشأ سانلا

راثف سانلا هددري ام ماغرضل ضعبلا رهاج ىتح ضفخنم توصل ةهمهلا تقولا عم تلوحتو

لا جرلا ةصاخو نيريثكلا مهدلقيس مهترداغمب حمس ول هنأو مهل ةبيذعت ببس نع نلعأو بضغو

نأو هلهأو هضرأ نع دعب نأو هبحت ةجوز عم لضفأ ةايح شيع ضرغب ءاسنلا نم نيذوبنملا

رفس وال ةرجه ال اذل كلا مملا لهأ مهدبعتسأو مهدهع قباسل اوعجر امبرو مهتلود ككفتت اذه ثدح

ثعبي امو دحاو جوز ةدحاو لكل نكيو كلا مملا ىقاب نم ءاسن بلجي فوس هنأ نلعأو نذأ نودب

لا جرلا ددع ءاسنلا ددع اهيف قوفي ىتلا ضر عقباأل ىلع هلديل هعم ناجلا كلم نواعت هيفااللم

ةقفرب سدقملا تيب ةنيدم ىف شيعلل اهدعب اودوعيو مهنم جاوزلا و مهنيب شيعلل هيثوعبم لسريف

نم ماغرض مهنع ىفعف سمخلا ةبتكلا ةريس ىف اهدعب اوضوخي ملو سانلا عنتقأو .. مهتاجوز

كلملا ب كربتلل اال اولزني لاوال بجلا دحأ ىف اوفكتعأ اهدعب ةنيدملا فارطأ ىلع اوشيعيل هسفن ءاقلت

. مهتبطاخم وأ سانلل ضرعتلا نود اودوعيو

فرعي هنأ هل قولا هبلا طم فرعو ماغرض عم اهدعب سلجو هسفنب فحصلا ناطيشلا قرحأ



نأ مهناكم ىلع هلدي ةريثك ىرخأ تادعمو فيسلا اوعرتخأ نم مه رشب اهيف شيعي ةديعب ضرأ

ضر أل لا جرلا تارشعو راحب لال دعتسأو فحصلا ةخسن ماغرض قرح .. فحصلا ةخسن قرح

. نيدحوملا مهناوخأ دول ابلط ةيرملا تاراكتبأو ايادهلا نم ريثكلا نيلماح سطنلطأ

هتماهشب اوبجعأو هتصق اوعمسو موقلا ةيلا عو كلملا سلا جو سطنلطا ضرأ ماغرض لصو

ديحولا ناك نأ دعبو ماه كلملا ةيحان ءيش مهسوفن ىف يقبو ةيدوبعلا ىلع هءاضقو هتلا سبو

دقف سطنلطأ ضرأ ىف ماض ماغرض لباقو هنم مهل برقأ مهنيد ىلع رخأ راص مهل برقملا

تقو مهديفيل الن بيغلا صاخلا عشملا روفسفلا بلج نم نكمتيل ناماع هءاقب ةدم ةلا طإ بلط

هنأ نم برغتسأو ماه كلملا لجر الهن روتفب ماغرض هلباق يلال.. مهءادعأ اوتغابي امدنع برحلا

ريثكلا هنم عمس نأ دعب ماض هباجأو هبجع ليزيل هلأسف راثيإ لهأ ةجهل ملكتي هنأو لبق نم هآري مل

ماض مهفو دعب هيلع فرعت نكي ملو مهنم دحاو هنأكو موقلا نايعأ نيب سلجي ناك دقف هئيجم دنع

ركذل ةجاحلا مدع مغرف دباعلل هتقمو ماه كلملل ديدشلا ههرك نمكالهم فرعو لجرلا نونكم

ال ىتأ ماغرض نأ ماض فرع اذل قيلت ال ةقيرطبو هتايح ىف رباع ثدح هنأكو هركذ االهنأ همسأ

عماأللووال اونواعتي فال دباعلا ماهو كلملا ىلع سطنلطأ لهأ بلقي ىكو ديدجلا الح سلا ذخ

باجأف ةريزجلل هلوصو ةيفيك نع سطنلطأ كلم مامأ هلأسو هجارحإ دو اذل ىناثلل فحصلا اوطعي

هدهميو لبق نم دحأ هيلإ لصي مل ناكمل اولصيل هلا جرو هنفسب رحبلا ىف ميهي ناك دقف ةفدصلا اهنأ

كلا مملا مض ىوني ىذلا ماه كلملا شطب نم نمأم ىف اوشيعي اوشيعي هموق ءاملعب يتأيل شيعلل

قولا كلذ عامس دنع كلملا بضغف ديحوتلا نيد كرت ىلع سانلا رابجاو ءاملعلا لتقو هكلمل

حيحص ماغرض ديسلا هلوقي ام له ماض دئاقلا اهيا -

هلك سيلو همظعم ئاقال- ماض در

؟! اذه فيكو : كلملا

اهيف فلا حي ناطيشلا اهدوقي برحل ابسحت ةدحاو ةيأر تحت كلا مملا ديحوت ديري كلملا ماض:

اهورمدو راثيإ ةكلمم اوحاتجأو لبق نم ثدح النامك ويغلا ةيرملا

اهتقو .. قباسلا ىف راثيإ كلملل نوعلا دي مدقي مل املف هدارم عفال اذه ناك نأو بذاك :كالم ماغرض

كلملا در ىنذأب تعمسو ىسفنب راثيإ لسر تيأرو ادبع تنك

ماض اي حيحص اذه له : كلملا

اهتقو راثيإ كلملا دونج نمض براحأ تنك دقف ىديس اي ىردأ ماض:ال

ماه موق نم كتبسح : كلملا

برلا تيب ةنيدم ىف ةيوسلا ةديقعلا رحدل ناطيشلا فيلح دباعلا هديسو نواعي :لب ماغرض

نيدلا ييحأ نم وهو اذه فيك ماض:

عقاو بسانت هثدحم تاءارجإ ضفريو موهفم ريغ كبالم ئذهيف سمي نأ لبق اذه لعف " ماغرض



نيللضملا هيف انعضو ريرم

ماغرض ديس اي رثكأ حضو : كلملا

بجو اذل لا جرلا نع ءاسنلا دادعأ لقتو رفكلا ضرأ نم انتيدقعب انررف نأ ذنم ىديس :اي ماغرض

ةدحاو ةارم أل جرلا عبرأ جيوزت وهو عضولا ميقتسي امدنع لدعي فوس فيفط رييغت

انجلا ع دقو ةدح فخأ ةجردب نكلو ىناعن انلزامو ىضاملا ىف كلذ نم ريثكلا انيناع " كلملا

مث ماع ةدمل رخأ اهجوزتيل هتجوز قلطيو ماع لجرلا جوزتي نأ ىهو ىرخأ ةقيرطب عوضوملا

ىصاعملا لعفل سانلا أجلي ال ىك اذكهو هيلإ دوعت

هلعفن ام انلعفف اهيلإ لصنل ردقلا انفعسي مل ةمكح كلت : ماغرض

فحصلا ىف كلذاألرم لثم ركذ لهو : كلملا

فحصلا ىف ءاج ام قباطي ال ءيش يأ لعفن :مل ماغرض

هللا ىلع ءارتفا كلاالم كلذو بذاك لجرلا اذه ماض:

نأ دعب هركنأو دباعلا انديس هفرعي امو انأ هتأرق ام أرقت مل الكن روذعم هللا.. كحماس : ماغرض

هرقأو كلذ فرعي دباعلا نبأ كلملا انديسو سم نم هباصأ

بجعلا ..ياال دباعلا نبأ برلا تيب ةنيدم كلم لهو اذام! : كلملا

ىبنلا كلذك وهو لبق نم دحأ ىتوي اممل ةمكحلا نم ىتوأ ميهاربا ىبصلا كلملا : ماغرض

بقترملا

طقف نامزلا رخأ ءايبن ال فاصوأ انتصاخ فحصلا ىف .. لوقت ام اقحأ : كلملا

نامزلا كلذ ءايبنأ فاصوأ انتزوحب ىتلا فحصلا ىف دجوي : ماغرض

بذك اذه ماض:

هنيبوأ ملع نود مازج مهتلا ب ىقلت ماضوال دئاقلا اهيأ رداغ وأ تمصأ : كلملا

دوو سطنلطأ كلم ةيحان ماغرض مفلا كلملا ةظيفح ريثي ال ىك تمصلا يون دقو ماض سلج

قولا كلملا ضفرف تفاخ توصب هتبطاخم

دئاقلا ردص كشلا و ةبيرلا لخدت ال ىك هلوق ىونت ام نلعلا ىف لق ماغرض ديس اي اوسماهت -ال

هرعاشم ىذأت ماض..ال

تركذ مكتكلمم نأ تفرع ىنأب تئج نأ ذنم هتيفخأ ام نلعأ نأ تددو .. ىديس اي انسح : ماغرض

ىعدأ وال بذكأ ال ىنأب جالمكتل دكأتتلل ىسفنب كلذ تأرقو ملعلا ضرأ ىمستو فحصلا ىف

اديج كلذ فرعت كنظأو



فصو دجوي له .. فحصلا فصو ىلع ءانب اال ةعقبلا كلت اندادجأ ءاج امو ديكأت لكب : كلملا

مكتصاخ فحصلا ىف انضرأ

ىسفنب كلذ تأرقو ىديس اي معن : ماغرض

االىف ركذي كلاالممل كلذ الن ماغرض بذك نم اونقيت دقو نيدلا لا جرو هريزول كلملا تفتلا انه

قولا مستبأو ماغرضل رظن هنكل نيمسلا كلملا نم اهب اورف ىتلا فحصلا

ماغرض ديس اي ةيدوبعلا تيغلأ دقف ىديس -اللقت

نأ نطفو نيدلا لا جرو ريزولل هتارظن والظح ةريخ األ هتلمج لوق ءانثأ كلملا هجو ىلإ ماض رظن

لصاوو هلوضف حبكو هملعي ال ببسل ماغرضل مهريدقت لقو نيرضاحلا نويع نم زتلا هواشغلا

كلملا هرداب ىتح هردق نم صقتنيو كلملا ةظيفح ريثي ال ىك هتمص

ىلع ةبيغلا تلا طأ نكت نأ فاخنو تبلط النام يغلا زهج دقف ليحرلل دعتسأ ماض دئاقلا اهيأ -

انتيده لبق نأ دباعلا ب يتأي هتيلا يو ددحملا دعوملا ىف هرظتنأ ىنأو ىتايحت هغلبو ماه كلملا انقيدص

. كعم اهلسراس ىتلا

هل نذأف كلملا نم بيرق دعقم ىف سولجلل ماغرض نذاتسأف عيمجلا ييح نأ دعب ماض فرصنأ

هعطاقي وأ كلملا هعنمي ملو ماه كلملا و دباعلا بسو ماض ةريس ىف ضوخلا ىلع ماغرض أرجتف

دعب ثدحت مث تمصو تارم ةدع امقلا رركو ضافأ دقو ىهتنأ ىتح هل اوعمسو روضحلا

ئاقال كلملا هئجافف ماه كلملا اهكلمي ىتلا لثم ةحلس ال هتجاح نع تاظحل

هنم ءزج نكيف هعنص يف لذب ىذلا دهجلا ىدمو هتميق فرعيل هديب انمسالهح لجرلا عنصي -

فرش الح هنم..سلا دحأ هذخأ نأ توميو هدنع ءيش ىلغأو

ريثكلا كلمي ماه كلملا نكل -

هل امادب عنصف رهصيو عمجي فيكو عنصي امم فرع -

كلذ ةفرعمب كلملا ىل نذأي -وأ

ديكأت لكب -

ةحلس ىلااأل جرو انأ انه عنصن نأ ىديس ىل حمسي نذأ -

مهئانب وال سطنلطأ الله كلم اذهف انه نم ديدحلا ذخأ كنكمي ال كلذكو زئاج ريغ اذه -ال..

مهدعب نم مهدافحأو

ىفبالاند كلذب موقنل رداغنو هعنص قرطو الح سلا هتيهام فرعن نذأ -

ةفايضلا بجاوو -

ديرأ ام فرع أل رهش ىقباس ىنأ نظأ -



دغلا نم رداغ ماعواال لبق رداغت نأ حصي ماع..ال -لب

و..... برلا تيب ةنيدم مكحأ انأف ىديس اي ريثك ماع -

لقع وذ هنأ تلق تنأو كلذك سيلأ كلم.. برلا تيب ةنيدمل هنا مث ىديس اللقت تلق ( هعطاق )-

بقترم ىبنو همكحو حجار

نكل.. حيحص اذه -

ماهاال كلملا اهأطي نلو ةديعب كضرا نأ مث ماع ربصأ كلذل ةحلس األ ديرت كنأ نظأ .. راذعأ -ال

ةنانك وأ تنأ مث راثيإ مث راتآ كلملا عم ةيادبلا نكتس ءدب نأف فاطملا ةياهن ىف

اهدعب قولا ههاف ماغرص حتف

كلذب كلملا ومالى فرع فيكو -

ىف اهوعرز هفلتخم ةدام نم اهنكل راثيإ كلملا عم اهتيأر ىتلا كلتك تاودأ مهعم الن يغلا انئافلح -

حطس قوف اوشيعي ىك واألسن نجلا ركم اونمأيل انه مهئيجم ءانثأ نيع نعاأل ةسلخ كلا مملا ءاحنأ

لألدب. ضر األ

ةلا سبو مكتوق ىدم اهتقو تردقو سطنلطأ ضرأ مهئيجم ءدب دنع الن يغلا متقحس مكنأ تفرع -

مهنم اولا نو راثيإ كلملا لهأ الن يغلا عور دقف مكدنج

انربخب فرعت النوأ يغلا ىرت ملو ماه كلملا ضرأب اهتقو تنكو كلذ تفرع فيكو -

الن يغلا عم مكبورحو مكربخ نع ماه كلملا ضرأ ىف اهتعرز نويع ىل -قتلا

تدنج نكت نأ لا حمو انرمأ نع نيبرقملا هلا ماهاالجر ملعي ملف ماغرض ديس اي بذاك تنأ -

كل ىشيل مهدحأ

ثدح -لب

تنأ كقرح نعو فحصلا ناطيشلا قرح نعو انيتأت نأ لبق كربخب انفرع دقف بذاك تنأ -لب

نيدلا متفرح نيفرخملا ةنهكلا و كنأ فرعنو دعب دحأ ملعي نأ نودو اهتباتك ىف كلملا تنضأ ةخسن

ىلع كبذك ولوال فحصلا ىف ركذي نأ لا حمو انز كلذف جرلا عبرأ نم ةارمأ جاوز ةلأسم نعو

هتنس عرش قيبطت بجو اذل تبذك كنكلو تئش ةرتف يأ دعب ةرداغملا كلب تحمس تنكل هللا

ماع هلهأ نع بذاكلا عنمي نأ وهو ناطيشلا اهقرحأ ىتلا مكتصاخ فحصلا ىف ركذو فحصلا

وأوالهد هتجوز دصقأو

ىننجستس كنأ اذه ىنعم -

كلهأ نع ديعب طاملا ةلماك ةيرحب انه شيعت فوسو نجسي ال عنمي تلق -

راثيإ ضرأ ىف ىقبأ فوسو ليحرلا ىلب حمسأ -



نيلا ناك نيا بنذ ىأ لعفي نمف ارذح نكو مكحلا نحن ذفنن نأ بجيو انيلع تبذك تنأ -هه..

نيناوقلا بجاحلا مكملعي فوسو هردق ناك امهم باقعلا

ةنيزلا لا تسرك لوادتب حمسي لهو انناؤم ذفنت نأ دعب شيعنس فيك -

نحنو اندنع وال ةيرملا ةكلم دنع اهل ةميق وال ةيناثلا ضر ىفاأل راجحأ كلذ ةنيزلا لا تسرك -هه

انلال واالديف انتوق ردصم ديدحلا ف ليكشتلل ةزهاج ديدح كئابس وأ ةعلسب ةعلس ضياقن امأ انه

اذه لا تسركلا

ةيناث كلملا عم سولجلا فرش ىننكمي له -

ماغرض ديس اي سطنلطا كترداغم دنع ةدحاو ةرم -

رفاك وهو ةدحاو ةنايد لهأ نحنو انيلع كبلقو كلا متسأ ماض نأ ودبي -

ديعب هب نونيدت امو ماغرض ديس اي نيدلا نع متجرخ متنأو هللا ىلع كئاعداو كبذك كيلع انبلق -ام

ءيشب نيدي ال ماه كلملا و قحلا ديحوتلا نيدب نيدي لب رفاكب سيل ماضو ديحوتلا نيد نع دعبلا لك

دنع هل نكيو ديحوتلا نيد لخدي نأ ىسعف بقاعأو ىزاج ال هلإ تسل انأو مارتح باال ريدج االهنأ

ىنم لضفأ ةلزنم هللا

هنم انبره االام وةيدوبعلا لذ انقاذأ ظملا ماه -

ةداقو لب ناسرفلا ريخ نم ديبعلا ناك امل لوقت ام اقح ناك نأو ماغرض ديس ماهاي كلملا همسأ -

ةبيغ كلذ نا مث ظملا سيلو مراص لوقت نا ردج ..األ هشيج ىف

هب نتف كلملا نا ودبي -

كينيع بصن هعضت فده قيقحت ىلع كرارصإو كحافكب يباجعإ ردق هب بجعم نتف!انا -

كلا مملا برح نم هعنمتلف كلذك ناكاألرم -نأ

هينيع بصن هعضو فده اضيأ اذه -

؟! اذام -

ديري ..وه اطخ تنأ هآرت حص هآري امو أطخ كريغ هآري حص هآرت ام ماغرض ديس اي رظنأ -

تنأو ماه كلملا مكح ةعقر عيسوتو تمأالك بحو ماض مهف قفو رشبلا ةكوش ىوقتل كلا مملا مض

نيح ىف لوقت امك ديحوتلا نيد ىلع تنأو ناطيشلا فلا حت كنأ نيح ىف ملظو الل غتسأ كلذ ىرت

دوي ماضو الن يغلا فلا حأ انأو مهتبراحم دويو مهتقمي ماضو ةيرملا فلا حتو كلذ ماه كلملا ضفر

ةيرملا عم دوي امك مهعم لعفي نأ

انيلع عفنلا ب مهفلا حت داع ماوقأ ةبراحم ديري ىذلا كلذ ماض نمو -

هفلحو دباعلا لب هصخشب هدصقأ ماضوال لوقأ ةرذعم -



اديحو راص دباعلا -

لوقي وه تيعدأ امك نجلا نم سمي مل وهو كولملا قاف ردق هلو نامي لإل ازمر راص دباعلا -

هنيد ءايحاو هللا اضر طبلا لب كلثمو ىلثم ايندلا ىغبي ملو ريثكلا كلذ هفلك نأو ةقيقحلا

بب.. كوعنقأ اوناك ةنهكلا ترضحأ ىنتيلا -ي

نيبارقلا ب مهمامتهأو ةرخ باآل ايندلا اورتشأ نيفرخملا كئلوأ نأ مث ىمسم دجت ؟!ال اذامب ( هعطاق )-

تاورث نيوكتو تاوزن ءاضرإ اللج فولأم ريغ وه ام لك اوزيجي فوسو نيدلا ةياعر قاف

ةدعاسملا املف انتقمت تنك نا ىديس -

تبلط الكن كدعاسأ انأو ةديعبب تسيل ةرخ واأل لعفي امب يزجي لكف كتقمأ -انأال

رصنلا ىنمتت نملف اندض برح ماه كلملا ضاخ -نأ

مكنم رصتنملا أنهاس ىنكل ألدح ىنمتأ -ال

سطنلطأ مض ركف نأو -

هل ًائينهف عاطتسأ -نأ

؟! اذام -

تعمس -ام

مضو برحلا ديري ماه كلملا نأ نيح ىف دحأ ىلع ىدتعأ نلو تاقولخملا لكل الم سلا وجرأ -انأ

كلا مملا نم ءزج متنأو هكلمل كلا مملا لك

انرشاعت امدنع لوقلا خوالةص ىعم بولس كلذاأل عبتت هلوال ائينهف عاطتسأ نأ كل تلق -

لكاوتن هللاوال ىلع لكتن ةرخ لآل لمعنو ايندلا شيعن موق نحن هيلع.. انيبرت امو انعابط فرعتس

ةليوط ةنده ناك الن يغلا عم هانلعف امو دحأ ةفلا حمل ىعسن وال ودع انينعي فال ةوقلا بابسأب ذخأنو

انينعي ال كلا مملا رحانتو اهلوقل ىعاد ال بابس األدمأل

رمأي ام لك ذفنن فوس اننأ ىأ نيدلا ىلع هوثدحتسأ ام لك اوذبنو هب نونيدت ام ىموق عبتأ نأو -

ماه كلملا رش اهتقو انوفكت له .. انايندو اننيد رومأ موقيل جالكتل هيلوت دشرم هب

ام اوذبنتو ةيوسلا ةديقعلا اوعبتت نأ امأ اهلج أل براحت نأ ردج واأل كضرأ تراص كلتف -ال..

الانل مكل عفنلا ب دوعي فوسو بيط ءيش اذهف هوتعدتبأ

ماض هدئاق وأ ماه كلملا عم اوفلا حتت نل مكنأ كلذ ىنعم -

اذهف دباعلا شيج ىف لتاق نأ امأ انل نأش فال كلملا فوفص ىف لتاق نأ ماض الامأ ماه كلملا -

. هتراشأ نهر ىدنج انأ نوكأ فوسو داهج ةديقعلا لجأ نم برحلا ف داهج ىعدي



شيج دباعلل لهو -

بولق ازغو ةيربلا هتريس تئام نأ دعب زمر راص دباعلا .. ماغرض ديس اي دعب األرم بعوتست -مل

ال هنع هلوقت ام وأ هعم تنأ هتلعف امو لبق نم متنك كلذك متنأو نيديرم هل ضرأ لك ىفو رارح األ

ناك امهم نييلا وملا لوأ نكنس داهجلل ىدانو موي ىتأ نأو كنأش نم طحي لب هردق نم صقتني

يغالن وأ ةيرم مأ نييران ءاوس هودع ةتيهام

ماه. كلملا نم ىفوخ قاف فوخ سطنلطأ نم فاخأ ترص -

هه ..هه ماغرض ديس اي ىحص رمأ فوخلا -

ىل دعي امك ألدع فارصن ومالىباال اي ىل حمسأ -

نم الهن ىضاقلا رقم ىلع اورمت نأ دعب كتماقأ لحم ىلع بجاحلا كلدي فوسو لضفت -

انه كتماقأ ةرتف ةليط هعم لصاوتتس

ةردق ىدم فرعو ضر كلتاأل ىف شيعلا ةقيرط ىعوو سطنلطأ ىف نارهش ماغرض ىضق

ةلق مغر ةكلمملا ةوق رارمتسأ نمضت ميقب ةماعلا كسمتو اهيضاق ةمكحو اهكلم لدعو اهبعش

مث راجح ىلعاأل االدتسالل قرط ةفرعم نم هلا جرو ايلك ىهتناو كلا مملا ىقابب ةنراقملا ب مهدادعأ

اال عطق ىف مدختست تادعم كلذكو ىرخأ تقلا تادعمو فويسلا عنصو اهنم ديدحلا الص ختسأ

كلت ملعتل هلا جر نم نانثأ صخو راخفلا نم ةعونصملا كلتل ةليدب ماعط يناوأ ليكيشتو باشخ

ب كامس األ ظفح ةقيرط ةصاخو ةليوط ةرتفل ةظفحو ماعطلا فيفجتل قرط ملعتل دحاوو ةنهملا

ا مهنطوم ىف هيلع اوداتعأ ريخ نم اهلهأ مرحو رهن وأ رحب ىلع لطت ال برلا تبب ةنيدمف حلملا

هصرح دكؤي هضر أل ديدج لك لقن هتبغرف ماغرضب سطنلطا كلم باجعإ داز اذهو ىلص ال

ريغ. ال طقف الح بسلا متهأ ىذلا ماه كلملا سكع ىلع هبعش داعسإ ىلع

ولوال ديري امل ىفاك ريغ ماعلا ربتعأو سطنلطأ ضرأ ىف ثيدح وه ام لك لقن ماغرض دارأ

كلذب حرصو هنجس ةرتف ليطيل رخأ ءيش ىأ لعف وا بذك ناكل هبرح ماه كلملا ءدب نم هفوخ

نأب هيلع همكحل كلملل هنانتمأ لقني نأ دوو هتسلا جم داتعأ ىذلا ةكلمملا ىضاق عم رمس ةسلج ىف

لعف نسحو رخأ اوملعت ءيش هلا جرو فرع املكو ديزملا ملعتل همهن هسفن تراص دقف ماع ىقبي

هبلج ام عرز ىف ىضاقلا نذاتسأو باشع علاالجباأل ملعت ىف ىبصلا كلملا تالذيم رضحأ امدنع

قفاو ىذلا كلملا هنانتما هل لقنو ىضاقلا بحرف سطنلطأ الله ةفرعملا كلت لقنو روذب نم

ميعدتو ديدج لك لقنل برلا تيب ةنيدمل ءارفسك ماغرض جرلا نم ةسمخ كرت ىلع كلذل ةأفاكم

لعجو ىفبالهد ةلمعك ديدحلا كئابسب لماعتلا ررق دقو هسفنب ماغرض اهاعري فوس ةراجت

طقف. ءاسنلا ةنيزل ةنيزلا لا تسرك

يغلا نأب هباجأف كلذاألرم نع ىضاقلا لأسو بجعتف الن يغلا نم درف ىري ملو اهاضق رهشأ ةتس

رطضأ امم ةثلا ثلا ضر يلصلأل األ مهذفنم دنع ةريزجلا برغ ريغص ءزج ىلع نوشيعي الن

هنم جورخلا اوبحي وال هوبغري ال ضر األ ىصقأ رخأ ذفنم لمع ىلع دوقع ذنم ناطيشلا

ترفح نجلا نا نيح ىف نينسلا ذنمأالف هتئيهتو هرفح ىف نييرونلا عدبأ دقف ذفنملا كلذ اولضفيو



سفن ىف طوبهلا وأ جورخلل مهرطضي امم ةحارلل طاقن هب دجوت ال ئيهم ريغ قيض ذفنم مهل

. دحاو

كلملا قفار ىذلا ماض سكع ىلع الن يغلا ةرايز ىلع ماغرض ديسلا رارصإ نم يضاقلا بجع

قيلي لا بقتسأ هولبقتسأو هدرفمب بهذف كلملا قفاوو ماغرض ةبغر ىصاقلا لقنو هتبغر ريغ ىلع

ال وهز مهلكو اوبهذ راثيإ كلملا ةميزهب رورغلا مهذخا نأ دعبف ىوق كلماإلسناأل لوسرب

ةثلا ثلا ضر ىفاأل مهكلم نم ددملا اوبلطو ةديدع تارم ةميزهلا ةرارمو ليولا اوقاذف سطنلط

لهأ المعم ستس ريغاإل ىدجي ملو اورسخ مهنأ اال نجلا كلم عم هيلع قفتأ ام فاعضأ لسرأف

جرخم ةئيهت نم مهكنمت هنده ىلع ةقفاوملل سطنلطأ كلم طورش ىلع ةقفاوملا و سطنلطأ

اال سطنلطأ لهأ ىلع اوضقنيو هركلا اودواعي اهدعبو عينملا رونلا ءاطغ هنع زلا دعب نييرونلا

هقاذ باذع هنم مهلا واالني مهعم قفتأ امك تاراغلا راركتب مهبلا طو مهلهمي مل نجلا كلم نأ

نم ءيش اولتي سطنلطأ لهأب اوئجوفف مهيلع ةراغلا نجلا لواح مهددرت دنعو لبق نم مهدادجأ

اوملعي مهف ودع ال نوع سطنلطأ لهأ كلذب ريصيل نيربدم اولويو اورصحني نجلا لعجي مهباتك

رشبلل مهعونخ ناك اذل رمأ هل اوفلا خ نأ مهديبيو مهنم مقتني نأ دراوو هل دهع ال نجلا كلم نا

سطنلطأ كلم هصصخ طيسب ءزجب اوضرو اهرهاظو ضر األ نطاب ىف نامأب شيعلل قاو عرد

ماه مهل.

نم ماغرض بجعتف ةيربلا ىف ةيرملا حلا نع هلأس ىذلا الن يغلا دئاق نم اذه لك ماغرض فرع

ماوقأ رابخا متنأ اوفرعت ال فيكف انع مكتنوعمب ريثكلا فرعي سطنلطأ كلم نأ قولا ؤسهلا

اهب هريغ عم قباطتت ال ةيصان دحاو لكلو نيط نم اوقلخ رشبلا نأ قولا دئاقلا مستبأف مكنوهبشي

نييرانلا ناكم قئاقرلا ددحت كلذكو هناكم ةفرعمو اهعبتت نم روفسفلا قئاقر نكمتتو هزيمت فايطأ

ةيرملا ملع سكع ىلع راد ام فرعي نأ نود نجلا كلمب كءاقل ةفرعم نم سطنلطأ كلم نكمت اذل

حهتلا ىف امأ رشبوأ تاناويح ةروص ىف لكشت نأ نجللو لألسن ةروصلا و توصلا لقني ىذلا

اذل هبغري ام لوق الندوي يغلا دئاق نأب ماغرض سحأ لا.. تسركلا تارولب هعبتت نا لا حمف ةيرانلا

ئاقال هحراص

دئاقلا ةماخف اي ءاقدصأ ريصنس اننأ نظأ -

سطنلطأ كلم انربجأو دحأ قداصن وال انسنج ريغ سنجل نمأن ال نحن ماغرض ديس اي عمسا -

فوس كتيأر امدنع بىلا ىلعان تأرط ةركف حرطأ فوسو اريخ كيف مسوتسا ىنكل هتدهاعم ىلع

ديفتو كديفت

ىه؟فق -ام

عايض ىنعت كتميزهو هيلع دسحتوم كل7 ةصاخ تنأو رشبلا نيب رودتس برحلا احر نا ملعن -

نأ انل نوع ريخ كارأ ىنأو رصنلا نم رفم ال اذل ةيدوبعلا لذل دوعيس كبعشو هل دعت كلم

كلاألرم لآو ترصتنأ

ماه ضرأو سطنلطأك اهيلع بلغتلا حملا ةوق كانهف حملا اذه ىلاألرم.. لؤي اذام.. -



حملا ءيش دجوي -ال

انأشو ةوق كلا مملا لقأب ىل ةردق -ال

نوعلا تيقلتو الن يغلا كلم قفاو نأ نوكي فوس -

اذه نوكي فيك وأال ىنمهفأ -

نأ دعبو تقولا وطلا بردتي ىماظن شيج كلااالهنأ مملا ىقابل ةبسنلا ب ليلق كتاوق ددع ناك -.نأ

ةنانك ةكلمم مض ىلع ردقتو ىوقأ نوكي فوس حيلست ريخ حلستي

راثيإ ةكلمم مضأ نأ ىلوأو ىلع ةديعب ىه ! ةنانك اذام.. -

نورظني اهلهأو راثيإ ضرأب تنأ كتجاح امف ريبدتلا نسحأ مهملا .. كدواري ملحلا ءدب هه -هه

ةعساشلا ضر ىفاأل كتياهن نكتو ماه كلملا ب اومدطصت امتح مهرمأ متكلم نأو هينود ةزظن مكل

راثيإ ضرأ ىلع رورملا نود ةنانك ضرأ ىلإ ىشيجب باهذلا عيطتسا -نل

انبلا طم تيبل نأ مداقلا ككلم .. عمجأ ملا علا ةطيرخ كيطعأس كلذ -نمقلا

راثيإ ضرأ ىلع رورملا نود ةنانك حاتجا فيك ىل لق نكلو مكبلا طم لك ىبلأ -

ةفاكب ةرماع ةريزج هبش لزنتو رحبلا بكرت مث برلا تيب ةنيدم فلخ ةلحاق ءارحص ربعت -

فلخ نم ىداولا ىف كءادعأ ئجافت مث ناموي ريستو .. ديدحلا .. هيغبت ام ةصاخو نداعملا

نمب بحرتو اهيف نيدبعتسملا ررحتو نؤملا و ددملا نمضتف ةنانك كلمتو كل ةبلغلا نكتو مهروهظ

لغ ةنوحشم تلا زام سوفنلا و ةنحاط برح االننم ةجراخ ةنانكو .. كشيجل مامضن اال ديري

. نورق مهتمكح كلملا لهأ ىلع ريزولا لهأ ترصان نأو نينس اهمكح تنمض هترمثتسأ نأ دقحو

كلذب حمسي ماهو -

راثياو راتآ ىلع رصتني ىتح ليوط تقو همامأو ماه نيأو تنأ نيأ -

ةحلس كلتاأل هعمو كلذ فيك -

ةحلس كلتاأل راثيإ و راتآ كلتمي نأ عناملا امو -

دصقت اذام -

نوع ريخ كل اونوكي ةحلس األ ضعبو ةفرعملا ب مهدمت نأ دصقأ -

ىتدوع لبق ماه ءدبي نأ فاخا -

ىف اورداغتس مكنأ ىأ رهشأ ةتس لبق رداغي نلو دباعلا انودع ةقفرب انه ىلإ قيرطلا ماهاالنىف -

مكاح نكي نأ طرشب ملستسيو هعم هرومأ سياسي ىك راتآ كلملا ترذحو هتقبس نأو تقولا سفن



كهنت فوس ةيلوطب تايلمع ءدبتو راتا دمتو كتحلسأ عنصتو كضرأ تنأ بهذت نيح ىف هرطق

ماه رورغملا كلملا

..امل مكودع دباعلا نأ تلق -

لا وبجلا قامع األ نجلا تمزلو ضر األ نطابل نحن انعجر ةركف داس نأ -الهن

كلذك ىودع -وه

نماالن كءادعأ مهلك رشبلا -

الن يغلا كلم قفاو نأ مكبلا طم -ام

برلا تيب مدهتو ةيرملا رمأ انل لكؤتو ضر األ فصن انل ىلخت كل راصاألرم -نأ

برلا تيب مدهأ اذام.. -

اذه ديحوتلا نيدل ةمئاق موقت ال نأ نمضن ىك معن -

هب نيدأ -انأ

ةظحللا و وتلا ىف كلملل تلسرأ تقفاو نأ .. مهملا .. تنأ كركف قنتعت رشبلا لك تيلا -ي

قفاوأ -

! ددرت -بال

ةسدقملا ةنيدملا نع اديعب رخأ ناكم ىف هءانب ىناكمأبف تيبلا أللج ددرتأ املو -

هه ..هه ماغرض ديس اي يأرلا معن

ىل اومدقتس -ام

ماه اهيلع لصح ىتلا روفسفلا قئاقر -

طقف -

ةنانك ىف كلاألرم رقتسي امدنع كعم جورخلا و كتفك كجرت ىرخأ ءايشأو نوعلا نم ديزملا -لب

نجلا رش انوفكيل قرحلا تايا كلا جر ظفحي نأ طرشب

مكماجحأ بسانت ةريغص فويس مكل عنصاس انأو ميظع -

لعفلا ب انعنص نحن -

ةباقرلا مكيلع مكحي سطنلطأ كلمو ديدحلا متعمج فيكو -



نأو مكفويس ةدح قوفت ةرتاب فويس لكشنو ديدحلا انل اوبلجيو تارشعلا هنم للستي رخأ ذفنم -انل

ةدحو ةقد رثكأ اهلعجتو فويسلا ةدح ديزت فيك كربخنس ةيرملا ثانأ فطخ نم انتنكمو تنسحأ

ءافلح االن نحنف عبطلا ب مكدعاسأ -

ىعم كتسلج لوطت نأ بجي وال كبقاري سطنلطأ كلم االنالن فرصنأو ماغرض اي دعب سيل -

الهن بجعو ءانيملا دنع كلملا مهسأر ىلع نيفطصم سانلا دجوف الن يغلل هتلحر نم ماغرض داع

ةيادبلا ىف بسحو واألفطلا ءاسنلا اوبحطصأ مهنأ ةصاخو ىتأ نأ ذنم دشحلا كلذ لثم ىري مل

ىأر الن.. يغلا ودع ىأر .. بحي اممل ىأر االهنأ ةنانك ضرأ ىف ماقي ىذلا لثم لا فتحأ هنأ

نيذلا هلا جر رظتني هتماقإ ناكمل داعو فلخلا ىلإ عجارتف ماه كلملا هودع هقفرب دباعلا هميرغ

ترحن حئابذ نم بيصن اولا نيل نيقابلا لظو مهنم ثالةث داعو األرم اوعلطتسيل مهرودب اوجرخ

دوو ديدش باحرتب ةماعلا و هتصاخو كلملا الهاق ىذلا ثيش هللا ىبن ديفح دباعلا ئجمب ةحرف

بطخو هراسي نع ىضاقلا و هنيمي نع كلملا و سلجملا ردصت دقف مهريبك هنأكو مهطسو هوسلجأو

كلملا همدقو بورغلا صالة دعوم ىتح مهعومد لزناو مهبولق سم لوقو نسح كبالم سانلا ىف

صلا نم اوغرف نأ دعبو هنس ربكو هملع هرازغل ىضاقلا وه مدقو ضفرف الة صلا ىف سانلا مؤيل

. بذعلا هتوصب فحصلا نم تايآ عامسو هتظعو إلمكلا ىضاقلا همدق الة

لغوتيس امتح هرك سيسح هداؤف ىف بد دقو ماغرض طخسو الن يغلا ةظيفح دباعلا لا بقتسأ راثأ

هيلإ هودسأ لضفب روعش لك وحميو ليمجلا درو ريدقتلا و بحلا دوسيل مهمدقتب هباجعإ ىطتميو

راوج ىف هلاواإلةماق جر كرت ىف ىضاقلا نم نذأتسي كلذ هلعجو ءادع األ ةمئاقل هلقع مهمضو

هربخأو كلملا بضغيف فرصتلا وه ئسي وأ نزحيف دباعلا هآري ال ىك هل ةيقبتملا ةرتفلا الن يغلا

نم ديزتسيل دباعلا ءاقب ةرتف وطلا ةيعرلا رومأ هل لكؤأ هنأب ىضاقلا هئجافف كلملا در رظتني هنأ

لحرو دباعلا نع هعمس امل ظاتغأو ةقفاوملا ألذخ ماغرض حرف .. هتبحص لضفب معنيو هملع رحب

ئاقال ىرشبلا النب يغلا دئاق هلبقتسأف ةظحللا و وتلا ىف

ديدج لكب كدادمأب رمأو انعم كنواعت ىلع كلملا قفاو دقف ماغرض ديس اي ظوظحم ناسنأ تنأ -

كل. رصنلا ةئيهتو مهكاهن ال ةنانك ضرأ ىلع تاراغ نشو تقو ىأ ىف كتدعاسمو

ىديس اي اركش -

اهلوأو انل اهيدست فوس تامدخ لباقم انتمدخ ربتعتلو هب كرمأ ام ذفنتس طاملا ىنركشت -ال

سطنلطأ راهنأ فافض ىلع بشع روذب ةعارز

ماس بشع اذام.. -

سدقم بشع هنأ ةهجاوملا دعب نحت مل قلقت -هه..ال

! سدقم بشع -

اونطق امدنع رهنلا فافض نم رشبلا دقزاهلا اكو انسوقط ىف همدختسنو رانلا جهو ديزي معن -



هتعارز ضراعتس تنك ماس ناك ول ةبسانملا ..ب انتدوعل ديهمت هتعارز كنم ديرنو سطنلطأ

ىتطيح ألذخ نكلو ديكأت لكب -بال

كترداغم لبق كقدص ربتخن فوس -

فيك -

ةيرملا نم دارف ال ثثج سمخو اآلءاب دحأ ىف ماس حلم تارولب كلت كيديب ىقلتس -

متنأف مكتنواعمل ىتجاح نع اللقت سطنلطا كلم نوعل ىتجاحف ىنع كشلا دعبيس طاملا كقفاوأ -

رصتنيس امتح هدرفمب ىنبراح وأ ماه عم نواعت نأو اديج هنوفرعت

فحصلا عمجب اال دوعي نلو فقوتم جحلا و جحلل طقاال اهررداغي نل سطنلطأ لا جرف قلقت -ال

نيدياحم اولظي فوسو سطنلطأ الله جورخ جحوال وال فحص ال نذأ رودتس برحلا ىحرو

االاذأ رخا ىلع دحأ رصاني نلو

كلذ ثدح نأ اعيمج انل ليوو ةحارص كلملا ىل دقفقاهلا كلذ ملعأ -

كلا مم ىلإ ةنهكلا نمتالذيم دوفو لسرت نأ الدب اذل نحن ىهتنن فوس دباعلا ةكوش تيوق -اذأ

روظحملا ب حامسلا هيفب سانلا اوبغريو كنيدل اوعدي مهلعجتو نوعلا دي مهل دمت نأ دعب راثيإ و راتآ

كنيد رشتنأو األرسي اوراتخأ مهاعد نأف دباعلا نيد ىف

سطنلطأ لهأو دباعلا نيد هتاذ وه ىنيد -

انلو كل ريخ اذهو لضفأ لب -هه..

ةمئاقلا ةوادعلا نع اوملعي مهو مهلتاق نع سطنلطأ لهأ لأستيس ةيرملا ثثج ىقلا امدنع ىديس -

مكيف اوكش امبرو مكنيب

حلا ملا ءاملا نوقشعي داغو األ كئلوأف .. حلملا تارولب األةاد.. سفنب اوتومي فوس مهف قلقت -ال

كلذكو انراهنأ اوممسيل األلز ميدق ىف هومدختسي اوناكو ءاملا ىف بيذا اذأ لتقي ام حلملا نمو

نم اوننكمي فال انتضبق االفالتنم اوعيطتسي مل نأ ةظحللا ىفو اوتوميل ةمهملا ىذفنم هعرجتي

نماالراب بيرقلا ئطاشلا ىف وسرت ةيرملا نفسب اهيبش نفس نحن عنصن فوسو مهنم لينلا

األرم. اوسنيو نودصقملا اننأ سطنلطأ لهأ نظيف ةممسملا

ريبدت نم -يهلا

مكبولق تقر نأ رشبلا رشعم متنأف باقرلا كل عنخت كنيد رشنأف ضر األ حايتجا تدارا -نأ

همازتلا اوهرك دباعلل نيضفارلا الن ةنانك ضرأ ىف ةصاخو كل ةئيهم ةصرفلا و مكباقر تعضخ

نيقاتشم مه رئابك حيبتو تاداعلا كلت كرابت فوس فوسف تنأ امأ اهيلع اوداتعأ تاداع ضقنو

هوفلا خ نهصوصخب دباعلا نيد ىف ركذ ام لكف سانلا صخت رماوأ ىلع قاثولا اومكحت وال اهيلإ

كنيد لجأ نم لا جرلا لتاقيو كلاألرم بتتسيل



لعفأس -

كيرأ كلذكو ماض اهذخأ كلتو سماد ليل كودع كئجاف نأ هملظلا ددبت تاودأ كير ال ىعم -عتلا

لصت امدنع كل هلسرأ فوسو بارتلا وأ لا مرلا االب ئفطنت وال دقتتف هتفاخ ران ىلإ فاضي ءيش

ام اهنم نأ نظأو ةيرملا تقلا ىف ءامدقلا اهمدختسأ بشخ نم تعنص برح آالت ضعبو كضرأ

كشيج زيميو كديفي

كلتاآلالت نم كلذكو الم ظلا ددبت ىتلا روفسفلا ناديع نم لهذو الن يغلا دئاق ماغرض قفار

نم رتولا عنصيو ديدح نم هلكشي نأ ركفو سوقلا وه رشبلا عم حلصيو رثكأ هبجعأ امو ةيبرحلا

ماه كلملا شيج نع زاتمي فوسو بشخ نم عنصت ثيحب حاهلا نم اهقبي نأ ىأر ماهسلا امأ دلج

هل ةبلغلا نكتس امتحو هولصي نا لبق دعب نع مهنم نولا لا جرلا ةرثك سوقلا لداع الهاق نأو

ملح قيقحتو ةدوعلل دعياألماي ءدبو راتآ وأ راثيإ هيلع علطي ال طقف هشيج ىف سوقلا نكي نأ ررقو

الن. يغلا هلخاد هعرز

نكم ماغرض نأ ملع نأ دعب لا واالزتع ةدوعلا ىلع مزعو سطنلطأ ىف ثوكملا دباعلا ضفر

ام ذخأ ضفرو ميهاربأ هنبأ اهبتك ىتلا ةخسنلا وه قرح كلذكو اهقرحيل فحصلا نم ناطيشلا

نم مهيدل ام ذخأب مهعانق النأل يغلل اهل دعي ناك ةرايز ىغلأو فحص نم سطنلطأ كلم ةزوحب

ةرايزل هدرفمب ليحرلا ىلع مزعو ءاقبلا ضفرو هضرأ ال صو ىتح ماه كلملا قفارو فحص

. برلا تيب ةنيدم ةيداب ىف ةايحلا لزتعي اهدعب هءانبأ

اديحو ةيدابلا ىف ماقأف ماغرض مودق ىتح هئانبأ ءاقلو لوخدلا نم عنمو برلا تيب ةنيدم لصو

هنأ نقيتف راجح نعاأل اوثحبي مهنأ فرع ماغرض جرلا نم تاعومجم هيلع رم ىتح ال زغنم

ىلع فارش ىفاإل كمهنم هدجوو لخدو األنذ سارحلا ذخأ ىتح رظتنأو روفلا ىلع بهذف لصو

ىف هيقبيف ميهاربإ هاري ال ىك رداغيو ىسوم ىقلي نا نذأو روتفب لاوالهاقاألريخ جرلا بيردت

اال ىقلي ملف ىسوم هدلوب سناتسا نأ دعب ميهاربإ ءاقل ىلع رصأ دباعلا هلاالنأ دعي ام ةنيدملا

هل قولا ايلم ركفف ماغرض نم ديدهتو ضفر

كتدافأ ىننكميو ديدحلا نع اوثحبي كلا جر نأ فرعأ -

دباعلا اهيأ ىنديفت فيكو -

اهدجاوت نكامأ نع ةريبك ةيارد ىلو ماه كلملل راجح األ تعمج نم -انأ

ةميظع ةيارد اضيأ ىلا جرل -

ةيارد ىنتبسكأ راجح األ عمج ىف اهتيضق ىتلا تاونسلا و كحلا ص ىف سيل تقولا نكل كلذ ملعأ -

رثكأ ال تقولا كل رفويس كعم ىنواعتو رخأ صخش الى نينس بلطتت

فحصلا كيطعأ نا حملا هنأ ملعتلو كنواعت لباقم امو -

اضيأ ةخسنلا و تقرح فحصلا نأ فرعأ -



نذأ ديرت اذام .. كتوص ضفخأ .-

ىئانبأ -

االن اننيد دامع -حملا..مه

ضر األ لهأ ىتعأ هللااي كحماس بهللاال ذوعأ .-

ىرجي امع ىنتربخأ االاذأ تقولا ىنمهي كبوال ىل ةجاح فال ىنسحلا ب فرصنأو لواطتت -ال

ماه نوعلملا ضرأ ىلع

دحأب ىشأ نا بهللانم ذوعأ .-

فرصنأ نذأ -

األرم فلك امهم ىادلو كرتأ -النلف

هيخأو كلملا انديس كملسيو ةنيدملا ذخأي ىتح ماه كقيدص ئجم رظتنأ نذأ -

مكحلا ب درفنأو ىادلو ىنطعا ةطلسلا ديرت تنك ..نأ فرخم ناسنا تنأ -

حلصت وال سملا ب باصم كنإ ضضم ىلع اوقدص مهنوكو كلذ ىقمحلا آالفنم لبقتي -نل

كئانبأب مهكسمت اذه داز ةدايسلل

فرصنأو ىادلو ىنيطعتو ةنهكلا و تنأ هعدتبت امم بذك ركتبتلف .-

اذهاالرم كلاالمىف نم ةدئاف كباآلالف..ال قحليس .-

لك ةرم ولو ةيدابلا ىف ىل ميهاربإ جورخب حمستو ةرثكب ديدحلا هب دجوي ناكم ىلع كلدأ نذا -

رثكأ ال موي فصنل رهش

اهقنتعت امم ةمومسم راكفأ هيقست -وال

موي ىف مكحلا ب درفنتس كنا نقيتم ألىن ريخب انه نم فرصننو هللا ءاشي ىتح ملعأ ام هملعاس -

نماألماي.

رمأ انل فلا والخي كنم ءاكذ رثكأو نطف ميهاربإ هل تلق امهمو سأب -.ال

رهش لك نم رمقلا لا المتك ىلا تلا مويلا حابص هرظتنأ فوسو ةيدابلا نطقأس -

ىل نكي نأ بحأ فال مهعم ىقبت وال ديدحلا ناكم ىلع مهلدتل ىلا جر كل ثعبأ فوسو سأب -ال

كب. ةلص

ىك نواهتي وأ حيرتسي ال اعرسم داعو ةنانك ضر أل مخاتملا ناكملا ماغرض جرلا دباعلا لد

دعب هاوق تراخف راثيإ ضرأ نم برقلا ب رمقلا لمتكأ دقف افسا لشف هنكل رمقلا لا متكأ ةليل كردي



ىقلي ىتح لماك رهش همامأف ناتليل وأ ةليل ضر كلتاأل ىف ميقيو حيرتسيل ثكمو همزع طبث نا

ذفن نأ دعب هقمر دسي ءيش نع ثحبي اهدعب ظقيتسأ تاعاس رشع ةبارق مانو ناكو ميهاربإ هدلو

دجو رئبلا نم برقلا بو ءام اهب دجو يتح دهج لذب هلحاق ءارحص ىف ءيش داجيإ ىف رثعتف هداز

لمعي نا لبق هذخا ضفر ماعط هل مدقو لجرلا قفاوف هنم برقلا ب ثوكملل نذاتسأف هترسأو باطح

ةدع هعم لمعو دباعلا رذتعأف هللا ءاشي نأ ىلإ هراوجب ثوكملا هلأسو هب بجعأف هنمث لباقم هيدل

هنذاتسأ رفسلا ىلع همادقأ دنعو برلا تيب ةنيدم لصي ىتح دازلا هلمع نم خالاهل ربد مايأ

اهعطقي ةمخض اهعوذج ريصتو ةعرسب ومنت راجشأ لتشل مايأ هعمثالةث لظي نأ لجرلا

ىقبف ةيرق برقأ ىف اهعيبيو كلذ دعب اهعطقي ءاوهلا و سمشلل هضرعم ءارعلا ىف رهش اهكرتيو

هل نكتو برلا تيب ةنيدم ةيداب ىف اهعرزيف راجش كلتاأل تشالتنم هرجأ ذخأي نأ طرشو دباعلا

لوط ناك دقف لوطلا بغلا رجشلا كلذ ةرمث روذب كلذك هاطعاو لجرلا قفاوو ىعرلا بناحب ةنهم

ماع. نم لقأ ىف اهومن لمتكي عارذ نورشع ةرجشلا

هدلو رظتني ماغرضل هددح ناكم ىف ثكمو برلا تيب ةنيدم ةيداب لصو مايأ نوضغ ىفو لحر

برقلا التب تشلا ةعاززب ماقو برلا تيب مادخ ةقفرب هابص هيف ىضق ىذلا هتاذ ناكملا ناكو هيف

دعي ناكو باطحلا هفرع امك ةبولطملا ةقيرطلا ب اهاعرو هتفاح ىلع روذبلا رثنو رئبلا نم

يأرو ناكو األماي ترمو ىسوم هنيع رونو ميهاربإ هدبك ةذلف ىتأيو رمقلا لمتكي ىتح تاعاسلا

قيقحت ىلع هللا دمحيو دبعتيو ركذي حابصلا ىتح ظقيتسم لظو رمقلا لا متكأ رطفني نأ داك بلقب

راظتن باال سرحلا رمأ دقو هيخأ لماح ال ورهم ميهاربإ يتأ سمشلل عاعش لوأ لوزن عمو هانم

قولا هقرحب هدلو ىكبو ةدشب هنضتحأف اديعب

ىتبأ اي ريخب كنأ هلل دمحلا -

، ىدلو اي اعفاي ترص دقو كيلع رطفني ىبلق داك هلل.. دمحلا -

سمادلا الم ظلا كلذ طسو رون نم ثبق ةقفر.. ريخ هللا ىنبهو هللادقو ىنعيضي نل كل تلق -

وا انأ ركفأ مل ليلج لمع اذهو بطلا باشعأ تعرزو هضافتسأب فحصلا تسرد كنأ تعمس -

هلثم لمع ىف ىلبق نم برلا تيب مادخ

فحصلا تخسن ىنأف كدعسي فوس رخأ لمع لعفل كلذكو اذهل ىناده ىذلا هلل دمحلا .-

لص األ قرح نم ناطيشلا نكم نأ دعب ةخسنلا قرحأ ماغرض نكلو ىدلو اي ملعأ .-

ماغرض ةزوحب ىتلا ريغ ىرخأ ةخسن جرلا ةسمخو تخسن دقف ىتبا اي ملكتأ كلت نع سيل -

دحأ هيلع علطي مل رسلا اذهو برلا تيب ىف اهتنفدو

ىلخاد األلم تييحأ دقل هاي.. .. لمعلا كلذ لثمل كقفو ىذلا هلل دمحلا .. ميهاربإ اي لوقت ام اقح -

هللا. نذأب فحصلا ىقاب عمجل ىعسأ فوسو ديدج نم

تقللااأل دعتسي لكلا و ثادح األ تروطت دقف تقولا كلذ ىف راطق نيباال لحترت وال ىتبأ اي لهمت .-

نأ ىف هقدص ىدم ىردا وال ىنغلبأو كلذل دعيو اهبلسو ةنانك ضرأ ةمجاهم يوني ماغرضف رخ



راتآ كلملا ضرأ ىلع ضقني نأ كشوي ماه كلملا

ةنانك كلملا ضرأ ةمجاهم ماغرض دوي امل نكلو ىدلو اي حيحص والةوقاالبهللاذه لوح -ال

سأب وذو ريثك مهف مهلا تقب لبق هل لهو

هنيعي نم هعم -

دصقت -نم

مهئجافي فوسو لا مشلا و برغلا نم ىناثلا ةنانك كلملا ضرأ ةمجاهم ىف لعفلا ب اوءدب الن يغلا -

هلاألرم بتتسي ىتح يرخ اال اهيلت ةنيدم ىلع هترطيس ضرفيو قرشلا نم وه

هناوعأ عم نواعتي االن ناطيشلا عم نواعت األرم ئداب هللاىف هحماس -ال

ةوعدلا صحلا ىف كلذ نكيو األرم لدبي هللانأ ىسعف ىتبأ اي ربصلا -

؟! -.اذام

ىلإاالن لاواألرم جرلا نم ريثكلا انل مضنأو ديحوتلا نيدل رسلا ىف سمخلا هبتكلا و وعدأ تنك -

نذأي ىتح مهعنمأو هب ةرهاجملا اودوي ماغرض شيج ةداق نم لا جرلا ضعب نكلو نامتكلا يط ىف

هللا

هيف انأ تلشف رمأ ىف حجنت نأ ىسعو ىدلو هللااي كناعأ -

ىف لضفلا بحاص تنأف تنأ هتلذب ىنضم دهجل ةلصاوم هلعفأ امو ىتبأ اي لشفت نأ هلل هشاح -

ديحوتلا نيد ءايحإ

ىناثلا ةنانك كلملا ضرأ ىلإ ماغرض كعابتأ قفاري لهو -

لعجي امم خأالمهق ديحوتلا نيد بذه دقف نئمطأ نكلو راذعأ ءادبإ وأ ضفرلا اوعيطتسي ال معن -

ىف مهلاألرم نكي هللا ءاش نأو ماغرض نم مهفوخ قاف بح مهل اونكيو مهلوح فتلت سانلا

. ديحوتلا نيد اورشنيو لبقتسملا

ةرباثملا حورو ةميزعلا كيف تعرز نم هللاىه اهمحر ءايح.. نبا اي اريخ هللا كازاج .-

ىتبأ اي جوزتت ال امل ةبسانملا هللا..ب اهمحر -

ىتليخم قرافت ال اهنأ اال قحلا راد ىف تناك نأ ىهو دجت نلو اهجوزتأ انأو كمأ لثمب ىنيتأ -

دلولا كلذ حلا فيك مهملا .. ءايح دعب ءاسنلا ىلب ةجاح وال ىتظقي داورتو حأالىم ىف ىنروزتو

مايأ. ىنانضأ ام رمد قئاقد ىف هه هه الت.. بتشلا ثبعي فيك رظنا ىسوم ىقشلا

قولا دباعلا مستبأف هيخأ رهن ىلع ميهاربإ مدقأ

هعمستل ىنم تنأ عمسأو بعلي هعد هرطاخب رسكأ ال اهلك اهعلخ وهللانأ كحزاما ىنأ هعد -



كل. حرشأ نأ لبق فحصلا تايآ ىفلخ ددر .. هدوع دتشي امدنع

(7)

راتآ كلملا راسكنإ

دقف ماه ميظعلا كلملل عونخلا ب نيضار ريغلا عضختو نيضفارلا سوءر دصحتل شويجلا تقلطنأ

وثلاالث هءانبأ دحأ ةدايقب هضرأ ىف ددملل شيج كرتو دادعإ ريخ اهدعأ شويج ثبالث جرخ

كلملا ضرأ وزغل ماض ةدايقب شيجف ىربكلا ثلاالث كلا مماا نم ةكلممل هجوت شيج لك شويج

ةنانك كلملا عاضخ ال هسفنب هداق شيجو راثيإ كلملا عاضخ إل دهعلا ىلو ةدايقب رخأ شيجو راتآ

ىلع الن يغلا ةشوانم ملع نأ دعب هتطخ لدب دقو مهروحج ىلإ اودوعيل الن يغلا رحد ،دقو ىناثلا

الن يغلا براحيس هنأ انظ باحرتب ىناثلا ةنانك كلملا والهاق ليباق دافحأ ضر أل ةيبرغلا دودحلا

تحت كلا مملا لك نكت فوسو ضر ىلعاأل هريغ كلم نوكي نل هنأب هربخأ االهنأ هنطول دوعيو

رومأ مسقت نأ طرش احرمف ماه كلملا نع بودنم امكاح لظي نأ ىناثلا ةنانك دارأ نأو هتيأر

ىلع ازيزع راصو يناثلا ةنانك قفاوف كلملا ثوعبم نيبو هنيب بلاالد ةرادا

رحدل هقفارو فوفصلا ماه كلملا عم بترو هدلا ولو هل اميركت ةنانك ضرأب بالهد تبقلو بلاالد

ةريثك تاوق نيرافلا فلخ لسرأو ليلق ريغ ددع رسآو مهنم ريثكلا ماه دابأو ناك الندقو يغلا

ضرأ ىف معالةق ةرفح دنع األرث ةياهن تدجو مهرثا اوفقت امدنعو امامت اوفتخأ ىتح مهدراطت

كلذ نأ اوفرعف ماطترأ توص وأ ىود اوعمسي ملو راجحأ اهب اوقلا ءام،ف رئب اهنأ اونظ ةيرخص

موك اهقوف اوعضوو ةرفحلا ىلع اهوعضوو ةليوط عوذج اورضحأف ةثلا ثلا ضر النلأل يغلا ذفنم

نم ىلع نيه ريغ رصنب نيحرف كلملل اوداعو هتلا زا اوعيطتسي الننل يغلا نأ مهنم انظ راجحأ

ملو ماه ميظعلا كلملا مودقب نيحرف نيللهم سانلا جرخف ةتانك زيزعلا اياعر نم ةريثك دادعأ اولتق

رداغ ةيماحك هشيج فصن كرتو هنع بوني نم فلكو بلاالد رومأ بتر نأ دعبف يوطال وه ثكمي

عم االرم بترف ةدحاو مد ةطقن ةقارا نود بلاالد حيتافم ملست دق هنبأ دحوو راثيإ كلملا ضرأ ىلإ

زيزع بقل هحنمي نأ نود مكحلا رومأ ةفصانم واله هلاالهنأ هحايترا مدع مغرو راثيإ كلملا

ئجمل ابسحت بلاالد ىف ةعقب لم ىف نويع عرزو هيف قوثولا مدعو هتبقارم ماكحأب هبئان فلكو

. هرسي امال دجوف راتآ كلملا ضر أل اهدعب رداغو ماغرض دينعلا

رفو رك ىف اهاضق روهش دعب هسفن راتآ كلملا رسآو ندم ةدع ىلع قاثولا مكحأ نأ دعب ماض الهاق

الم ستسأ ىقليو ةنيدملا لخدي ناكف بارحلا و فويسلا نولمحي جرلا نم ليلق ريغ ددعو هعم

مث نانثأ وأ موي عضولا اذه ىلع اوقبيو دحأ عم اوكبتشي وال ةملكب ولو مهل اودصتي فال سانلا

األ اذكهو ةيرودلا تمعد نأ تاظحل نوضغ ىف اورفيو تايرودلا نوشواني تاعومجمب اوئجافي

لك مسأ هبودنمو هلا جرو فرعيو اهيلع هترطيس ضرفي ىتح ةيرق رداغي ماضاال ررق ىتح رم

نأ باقعلا هيلع عقويف باصملا وأ ليتقلا ةيوه فرعي ىتح زعاملا دلج ىلع كلذ ديقو نينطاقلا

ىقاب عم اذكهو ىعار ناك نأ هتيشامو همانغأ وأ عرازم ناك نأ هضرأ ذخأي نأب باصم ناك

هتجوز ىبستو هشيج ىلع أرجتي نم قرتسي نأب ساق رارق ردصأو كلملا ىتأ ىتح فرحلا

كلتل تناكو هدحو هزوحتسي الام هتلئاع مأالك لك رداصتو هنطوم ىف ةيدوبعلل وأالهد قاسيو

ةصاخو راتآ اياعر فوخلا داسو تايرودلا ةشوانم تارم ددع لق دقف رثأبغلا ةفحجملا تارارقلا



وأالهد لتقو هتانب ىدحأو هتاجوز جوزتو ندملا دونجلا هب فاطو ديبعلا سبل كلملا هسبلأ نأ دعب

نم ادبع اهيلع ىلوو همسأ ىلع هضرأ ىمسو راتا كلملا اياعر هاسني نل دهشم ىف روكذلا

لتاقو شيجلل مضنأو راتآ كلملا ديبع ادبع.نم راصو ةليوط نينس نم قيقر راجت هفطخ هضرأ

يلذ ماه كلملا قفارو هبعش لذو راتآ رسكنأ .. تايرودلا رييست ىف هدافأو ريثكلا هفرعو ماض عم

دنعف هتدجن ىف اولذاخت ءافلحو اونف وأوالد زلا كلم ىلع ادمك تام لصو نأ امو هضرأ الىلإ

سال ءارشل لالاالمز بملا هدادمأب هودعو نأ دعب هعم نمو ةيرملا ةكلم بودنم ىفتخا ماض لوصو

ليلق ددغ كزت ةنيزلا لا تسرك ذخأ ماغرض ضفر امدنعو مزلاألرم نأ نيلتاقمو ماغرض حنم

أل باهذلا نود هتنيدم نيمأتل هلا جرو رداغو تاريخ نم راتآ ضرأ هب تداج ام ردق ةحلس نماأل

ةكلمم لوأ وأالألاهن راتآ ضرأ ىف راجت الحلال بسلا ةلمحملا ةلفاقلا رمب دقف امكقلا راثيإ ضر

ىف كلا ثلاالثمم ازغو عيمجلا ئجاف ماه االنأ راثيإ كلملا ضر أل دوعي مث ماه اهحاتجي فوس

هءافلح مجح ةلأضب سحأو اهيلع هترطيس مكحأو ةنانك ضرأ مضب ماغرض ملح ددبو دحاو تقو

حيريل هضر ال عجر ىذلا ماه ئجمل ابسحت اهنيمأت مكحأو هتنيدمل داعو ةيغاطلا كلذ مامأ الن يغلا

رارج شيجب هسفنب بهذيس اهدعب مهكلم تراص ضر أل مهوبحصي وأ المهت ئاعل ادوعيو هشيج

لسري نأب راتآ لهأ دعاسيو هنع مغر هلخب نع ىلختي ماغرض لعج اذهو برلا تيب ةنيدم حتفل

نكيل مهسلا و سوقلا ىقبأو حامرلا و فويسلا مهيدهي مث مهوقتني جرلا بيردتل الح هلابسلا جر

األماتي هيبصلا ذخأ ةيناثلا ةرملا ىف هلا جر طبلا دقو هداوقل كالهم قفو ماه رورغملا كلملا ةئجافم

مهدعاوس ىوقتو مهدوع دتشي امدنع شيجلل مهمضو ةنسح ةيبرت مهتيبرتو ماغرض ةبغر قفو

برلا تيب ةنيدمل هولسرأو ءايرث واال كلملا هلوعي ناك نم لك اوعمجو نيرطضم راتآ لهأ قفاوو

نأب نيقي مهيدل نكل كلذ نم مهدكأت مغرو مهتياعر ىغبي ماغرض نأب مهعانتقأ مدع مغرو ةياعرلل

األم مهنطول طق نومتني وال هدنج نم اوريصيس ةليلق تاونس دعبو رثكأ ال هشيج ةدايز هفده

تاذلف اوملسو كلاالم نسح قطن ىلع ناسللا و ماستب ىلعاإل هافشلا تربجأ الح سلل مهتجاحو

ماه. كلملا نع ةعاضو اللقي صخشل مهدابكأ

ةلقتسم تادحو ةدع ىف مهلعجو هشيج تادحو ىلع راتآ ةيبص قرفي مل امدنع ماغرض أطخأ

ام دنع ةيسامح بطخب مهبهلي ارارم ناكو مهيدل لمحتلا ةردق عفريل داتعملا نع مهبيردت دازو

نيب نم مهلذ دمعتو مهنطو تاردقمب ةيغاطلا كلذ سبعو ماه جرلا ىديأ ىلع مهله أل ثدح

ةحيصنل ماغرض عمسي ملو مهتكلمم اورمد امك هلا جر ريمدتو هلا تقل نيقاوت ةيبصلا راصف كلا مملا

نكمم تقو برقأ ىف مهلا سرإ هتينل ضفر االهنأ شيجلا ماوق ىف اورهصني ىك ةيبصلا قيرفتب

جرلا مالةاق رمعلا لبتقم ىف هيبص ىلع قاش رمأ الهن هتداق ضعب هضراعف ماه شيج ةشوانمل

ىف ماه تاوق ىلع تاراغ نش ءدبب رماوأ ردصي نيحل األوالد بيردت فثكو رارصإ دازف ءادشأ

. راثيإو راتآ ضرأ

اهب حرفف ماه شيج ناكم ددحت روفسف نم تاثجم هعم الن يغلا كلم نم ماغرضل ثوعبم ىتأ

قولا كلملا لوسر كحضف ماه ىديأ ىلع مهل ثدح امم هفسآ لقن بلطو

ماغرض ديس اي مكهتت الن ىعاد وال اهانيقلت رماوأ ىلع ءانب انعجارت -

مكلجأ نم نيزح عفال ىنأو ىب نظلا ئست -ال



نزحن اال ىنمتأو كودع تيقتلأ نأ كتفك حجرت ءايشأب كمعدنو كدعاسن مل نأ اقح نزحتس تنك -

كلج أل

ىنم نلنتلا اهلك ماه شويج تتأ نأو نمأم ىف انه انأف قلقت -ال

هيلع قوفتت فوس كنأ نظت -

مهل طاقن تمقأ دقو اهقوف نيرشتنم ىلا جرو اننصحت لا فبجلا رارج شيجب ىتأ نأو ديكأت لكب -

انماهسل عاترم نكتس هلا جرو ماه رودصو ادبأ بيوصتلا اوئطخي ال مهو

كل دنس نكت تاوق انلسرأ تدرأ -نأ

كلم انأ تنكل مكلخدت ولوال انبيترت رمديو هتطخ ريغي ماه لعج ةنانك ضرأ ىلع مكموجهف -الال

اآلن ةنانك

اهيلع اوزوحتسيو هتاوق ىتاتف اهشورع ىلع ةيواخ برلا تيب ةنيدم كرتت نمل.. انه كرتتو -

ءادرج ءارحص اهيف.. شيعلا نم تاناويحلا برهت ةلحاق ةنيدمب انأ ىتجاح امف ثدح كلذ تيلا -ي

ةايحلا ةذل كدقفي ىساق سقطو عونتم ريغو ردقب ماعطو ءاملا ىف هردنو

هسيسأت ىف تبعت كلم كرتت نمل نذأ ليحرلا ىلع يونت له -

ةليحلا ىليلق ءافعضلا اال ىقبي نلو هيف تبعت ام لكو ىكلمو لحرأس -

ىونت -ام

ماع دعب اذهو راتآ ضرأو ةنانك ضرأ ىلع تاراغ نش ةرورض كلملا غلبو ثادح األ قبست -ال

نماالن

مهفأ -ال

االن. فرصنأ .. كلملا هكرديس همهف نع تزجع امو ةلا سرلا غلبو رمؤت ام -ذفن

مهعوضخ بحا هناكو ءيش ىأب راثيإ لهأ دمي مل هنأ نيح ىف راتآ ضر أل ددملا ماغرض عطقي مل

ةريح ديزيل هدبعتسأ ةلا سرب لوسر ثعب املكو راثيإ كلملا لئاسر ىلع دري ملو ماه شيج فويسل

هدهع ىلول األرم بتتسأو ماه دونج نم دحاو ىدنج مد قاري ملف ءانبجلا هلهأو عضاخلا كلملا

راتآ جرلا نم موي لك ليولا ىقلي ماض نأ نيح ىف راثيإ ضرأ ىف هلا جرو بلالا ئينه شيعيو

ىلع تامجه نشتو دودحلا ىلع نطقت بئاتك ريزولا لهأ لكش دقف ةنانك ضرأ ىف األرم كلذكو

ماه جرلا اولتقيو اهب هركلا اوديعيف مهتحلسأ اوذخأيو دونجلا نم ددع ةرم لك مهدقفيو ماه جرلا

داتعلا الحو بسلا ةلمحم ةوق لا سرإ ىهو ةرطاخمب مايقلا ىلع ماغرض كلذ عجشو سبالمهح

دبال ةنانك ضر أل هتهجو ريغتل رطضيو ماه جرلا نم اولا نيف ريزولا لهأ ألدادم لا بنلا ةصاخو

ضرأ نم لا جرب مهميعدتل رطضيف راتآ ألله كلذك لا بنلا لسري مث برلا تيب ةنيدمل ئجملا نم

الن يغلا لوسر ئجم ىلع ماع رم نكي نيحلا كلذ ىتحو هنطو ىف نطاقلا شيجلا و ةئداهلا راثيإ



يف عاضو األ كبترتو ماه كبتريف راتآو ةنانك ىف ماه جرلا ىلع ىراضلا مهموجه اوءدبيف

هلا جرو ماه دهع ىلو لتقو راثيإ ضرأ ىلع هتاوق لماكب ىلع موجهلا ةصرف هل حنستو نارطقلا

نأ دعب هلك اذه نكلو هئانبأ هدعب نم هثري راثيإ ضرأ ىف ميظع كلم سيسأتو مهئاسن ىبسو

سئاسد نم ةرهاطلا هسفن ثولتت ال ىك طقف ةينيد ةناكم ىسومل لعجيو ميهاربإ كلملا نم صلختي

دحأ. نم هركي وأ تقمي نا بجي ال انديسف هب نيطيحملا

ال يغلل ةسرش تامجه تءدبو زيزعلا و كلملا جرلا نم ريزولا لهأ نولا ماغرض هل بتر ام ناك

رمأو كرحتلل هتاوق بترو ماه مشاغلا رفاكلا ودعلا نم ماقتن اإل حور ثبل ةنهكلل األنذ ىطعأو ن

ىف فوخلا هتنهكو ثبيو ميهاربإ نم صلختي نأ دعب دونجلا ئاعالت ذخأي ىك وه فلختو ريسلا ب

ىف توم وأ ةايح كلذ دعب دونجلا ةكرعم نكتل ماقتن لال نمحرلا رمأب ملاالةكئ لوزن نم ةيعرلا

ىقتنيو هيلع كلم وه عيمجلل نطو نكتو راثيإ بعش ىف المهت ئاعو اورهصنيو راثيإ ضرأ

نأ ماه ةهباجم ىلع رداق نكيو هددع ديزيل هشيجل مهمضيو راثيإ لهأ نم ماهل نيهراك نيصلخم

هلاألرم. بتتسأ

مهيطعيف هتثجب اولثميو مهتيرح اولا ني يك ميهاربإ لتقل راثيا كلملا لسر اوناك ديبع ماغرض لسرأ

.. قرلا ناوه نم اوصلخيل مهنم تبلس ةيرح لينل ذيفنتلل اوبهذو اوحرفو مهرمع ةيقب مهينغت تابه

عزفف ميهاربإ كلملا ةلتق نم صلختيو سرحلا نم ةعومجم ذخأي نأ هل برقم دئاق اهدعب رما

دجني ىك قربلا ةعرسب قلطنأو نمكالهم غرف ىتح ماغرض مامأ كسامت االهنأ ربخلا كلذل دئاقلا

هحور لذبل دعتسم االهنأ هناميإ ىراوي ناك نأو هيدي ىلع قحلا نيدلل ىدتهأ دقو لتقلا نم هديس

تيب نحص ىف هسفنب نيفعضتسملا و ءارقفلا معطي هتداعك دئاقلا دجوو ثيش هللا ىبن ديفح ءادف

ناك دقو ماغرض لبق نم نيروجأملا ديبعلا ىلع ضبقلا هلاب جر رمأ نا دعب اديعب هلمحف برلا

دئاقلا داعو ماغرض ةضبق نم رارفلا ىف ميهاربا دعاس نأ دعب ىلإاألدب هرس ىفخيل دئاقلا مهلتقو

هل قفلا نزحلا نيعنتصم ماغرضل ةبيخلا لا يزا اورجي هنيد ىلع مهلكو هااجرو

ديبعلا كلذك ىرن ملو كلملا ىتأي ملف برلا تيب يوطالىف انزظتنأ ىديس -

؟! اذام -

رثأ يأ هلو مهل دجن مل االاننأ رخأ ناكم ىف هولتق مهلعل ةنيدملا ءاجرأ ةفاك ىف انشتفو معن -

ردق هلتق اودوي مهنأ تبسحو مهنيعا ىف ماقتن اإل ررش تيأرو باألرم نيحرف اوناك دقف اذه فيك -

ديرأ ام

هيلإ اوعدي ام اوعبتأ مهلعلو ثدح ام اذه -

هيلإ! وعدي ؟! اذام -

ام نأ اولوقيو فحصلا ىف ءاج امك ديحوتلا نيدل اوعدي سمخلا هبتكلا و كلملا نأ انفرع دقل معن -

فرخو عدب هيلع نحن

؟! لبق نم ىنربخت مل املو اذه متفرع ىتم -



كغلبأ هنأ انبسحوسرحلا دئاق انغلبأو عوبسأ ذنم كلذ انملع -دقل

ريبج ىنبأ سرحلا دئاق -

هبايغ طلا املو دوعأ ىتح ىنورظتنأ قفلا كرحتن نأ لبق هانملعأ اننأ كغلبأ نأ ىنفسويو معن -

و... انبهذف ةلتقلا نم نكمتن فال اندوجو نود متياألرم نأ انفوخ

ميهاربإ بره نم وه نذأ ( هعطاق )-

هنبأو هتجوز كلذكو انثحب خالل هدجن ملف هعم بره امبرو -

ةليوط نينس ذنم هل هدعأ ام رمدي ىنبأ .. ةبيصملا -ياال

ترمأ امك دونجلا ئاعالت عمجل دعتسن له -

اهيأ نكتس ةنيدملل نيمأت ةيماح ءاقب نم والدب هيلع وه ام ىلع األرم عدو االن كلذل ىعاد -الفال

راثيإ ضرأ نم ىتدوع دنع صاخلا ىسرح تادحو نعو اهنع لوئسملا دئاقلا

كانه ةمئاد ةماقا ميقتس كنأ قاولا ةداقلا لكف األرم ريغت له -

امأاالنفال كلذ لعفأس تنك -

راثيإ نيمأت النىف بيغلا ةناعتس نماال والدب ةدوعلا مث راثيإ وزغل هرطضأو هيبأ حأالم ريبج ددب

امأاآلن هدرفمب همسأ ددري نأ لضفي ناكف ثودحلا ىمتح هلاالهنأ بحتسم ريغ رمأ اذهو

ماه. كلملا الن ويغلا ماغرض رهق قيلا فوسف

بجي ال ةيساق رماوأب دنجلا رمأو سباي وأ رضخأ ىقبي نل فحزل فوفصلا بترو شيجلا ب قحل

اهيف قلا ةزجوم ةبطخ ىف ةيرشب سفن نم ردصت نأ

الدب مويلا انلو ناوهو ةلذم هيف اذهو ديبعلا ب انبقلت سانلا ف توملا وأ رصنلا نم رفم ال دنجلا اهيأ -

مكذخأت ماهفال رورغملا جرلا قانعأ قدنو انمادقأب مهئطن نأ دعب ةداس بقل مهتنسلأ نم عزتنن نا

دنج نم مكنيعأ هآرت نم لك اولتقأ لب ملستسأ نأو هدنج نم دحأ اورسأت وال ةمحر وال ةقفش مهب

نأ اديج اوركذتو هنم سانلا ةبيه لوزتل راتآ كلملا ءانبأب لثم امك هب اللثم هنبأ ىل اورضحأو

ايه.. هوقلت نم لك اوقحسأو اوقلطنا .. ةيدوبعلا لذو ناوهلا اوقذتس مكنم نأونلا مكمامأ ودعلا

اوقلطنا

ىتح ةنيدم ولت ةنيدم ىلع ةضبقلا اومكحاو مهنم اونكمتو ماه كلملا دنج ماغرض شيج ئجاف

هنبأ لسرأو هسفنل هتجوز صلختسأو هتثجب لثمو ماه نبأ لتقو اهلك راثيإ ضرأ نم نكمت

. برلا تيب ةنيدم ىلإ ماه دنج اونواع نمم راثيإ لهأ نم مهدبعتسأ نم نمض عيضرلا

الن يغلا نم ةلوهم تاوق تتأ نأ دعب برلا تيب ةنيدم ىلإ رداغ اهدعب راثيإ ىف ماعاغرض ثكم

نوفلتخي مهف ةبيرغلا مهتافرصت نم اوزئمشي ال ىك راثيإ لهأ نم ةبيرق ريغ ضرأ مهل صخو

لك ةيذأب اوعتمتسي نيذلا الن يغلا سكعب رشبلا اوذفتسي وال دوب نولماعتي نيذلا ةيرملا نع امامت



ايبسن ديعب ناكم ماغرض مهل ىقتنأ اذل ةشئاطلا مهتافرصت نم اوملسي مل ماغرض دنج ىتح قولخم

يف ةمئادلا لإلةماق هدنجو هلهأ ىقابب دوعي ىتح هابقع دمحي امال ثدحي ال ىك رشبلا تاعمجت نع

هلا سرإ نأ نقيت نقيت هدنجو هنبأ تومل رأثلا نم ماه كلملا هيف زجع ماع هثوكم دعبف راثيإ ضرأ

ىف ةكوشو قئاع راتآ لهأ راص دقف هنمث فاعضأ االن ضبقو ناجملا ب نكي مل راتآ الحألله سلا

حزن دقف ةنانك ضرأ ىف األرم كلذكو هدنج فصن هتدقفأو مهنم لانتلا وبنلا رورغملا كلملا رهظ

موجه نشل تاعومجم ىف اوجرخيو سيراضتلا هرعو ضرأ اونطقو بلاالد بونجل ريزولا لهأ

لك نوصقانتي اوناكو دنجلا مئس ىتح لا مشلا ةيحان الننم يغلا لعفت األرم سفنو ماه تاوق ىلع

ضرأ الل تحاب ةدوعلا قيرط ماغرض مهيلع دس ولالنأ رارفلا اودوو هل قباسلا مويلا نع موي

. راثيإ

لصاوو ىرخ األ ةيحانلل ههجو راداو روتفب فالهاق ناجلا كلمب ماغرض ئجوف ةدوعلا قيرط ىف

قولا هتازاحمب راسو ههجو ةيحانل ناجلا كلم تفتلا ف ريسلا

كلت ةيبصلا تاكرح لعفت ىلوال حضو نذأ .. بضاغ كنأ ودبي -

ىل ىدست ملو فحصلا كل تقرح .. دحاو ءيش ىل مدقت ملو ترمأ ام لك تلعف .. فرعت -اال

اهنم لئاط ال دوعوو كالم طقف ةدحاو ةمدخ

هلك كلذ تلعف تنك اذه..ولالىام فيك -

ةلصب ةقيقحلل والدمي يزه اذهكالم ؟! اذام -

ناجلا كلم ىلإ ثدحتت تنأف دبعلا اهيأ بدأت -

قولا فوخلا هرمغو ماغرض مثعلت

ىنتدفأ امب ىل لق تذأ -

نأ مث ةمدخ نم ىل تمدق ام ردق حصأ ىنعمب وا ىفكي اذهو كيذوأ كنع..مل ىتيذا تففك -

أللج راثيإ و راتآ ناكلملا ىئافلح ةنواعم نع تيلخت ىنأ مث ىتقفاومب اال كعم نواعتت مل ةيرملا

قمحأ اقح تنأ كل.. تلعف اذام لوقتو اذه لك .. تنأ هسيسأت كلم

ام موي ىنع ىلختت امبر ىنيردي -ام

ةياهنو كتياهن نكت فوس القئ ريغ بولسأب تملكتو كلت كتقامح تررك ال..نأ ..امل امبر -

فيعضلا قمح اال اهيأ سملا نع لبق نم تعمس له .. ىدونج ىديا ىلع كشيج

و.... لكشلا اذهب ىننيهت تنأو كل ئست ةدحاو ةملكب ههوفتأ -انأمل

ىقمحلا الن يغلا بسحت االنوال كيلع تيضق واال ىنيضرت ال ةدحاو لوق عطتست )ال هعطاق )-

ىنأ بسحتأ ماه.. كلملل كلذ لقنأ مل اضيا ىنكل ةميق ءايشأب كودمأ اقح مه ىنم..ال.. كل ديفأ

اوقرم الن يغلا ... عداخملا اهيأ هب ردغت نأ لبق هريذحتو لا بنلا رما نع هرابخا نع زجاع تنك



مهكلم كلذك لذأو تقو ىأ ىف مهعاضخا ىلع رداق ألىن ةتقؤم ةرتفل كلذو يرمأ نع اوداحو

ةرذعم .. كلثم اضيأو مهلثم ىقمحل جاتحأ ىنكل ةثلا ثلا ضر ىفاأل ىبغلا

ناطيشلا هل قفلا بس تاملكب متمتو هظح ءوس نعلو هسفن لوح ماغرض فتلا

اديج ةمتمتلا كلت مهفأ ىنأف بست -ال

تنا كلخد امف ىسفن متشأو ىسفن بسأ -انأ

ملعأو .. نوكي نل ىح..ال.. تكرت تنك ءوسب ىنتركذ تنك نأ لهو كسفن بست كنأ ملعأ -

اذهلا .. قرحلا تايآب طونملا نهاكلا .. راثيإ ضرأ ىف نهاكلا تكرت الكن كسفن بست امل كلذك

نيمأتلا نم عونك قرحلا تايآ ظفح ىلع نيلتاقم ةعومجم لك نم نيلجر ربجت .. لجر اي دحلا

تايا ظفحت مل كنأف قمحأ كنأ دكأتت ىكو كتدعاسم يف رمتسأو كتقامح نع ضاغت فيلح نم

.. قمحأ ماغرض .. قمحأ .. كانه نهاكلا تيقبأو قرحلا

امقاولا تبثأ تنأو كناوعأ نع ىلختلا ب دعست كنأ ىل اودكأو كنم فوخ ىبلق الن يغلا ئلم -

ةرببك ةرتف ىنع تعطقنأو

كدعاسأو كتاهجوت كراباو كتاكرحت بقارأ امئاد تنكو ىنارت ال تنأو كارأ انأ قمحأ -اي

ضرأ النىف يغلا دنع اإلةماق ةركف كل تيحوأ نم انأو ةرشابم ريغ ةقيرطب ةرشابم ريغ ةقيرطب

حملا اذهو هتروص زه ةلواحمو دباعلا ةرقابم ىغبت تنك تنأو سطنلطا

سطنلط ال باهذلا ىلع ؤرجت ال تنأو كلذ لوقت فيك -

ىقمحلا الن يغلا كالم تقدص ىبغ.. -

هسفنب سطنلطأ ىضاق كلاالم ىل -دكأ

نوبذاكف ىقمحلا الن يغلا اما قداص اذه -

األرم سفن نع ملكتأ انأ اذه فيك -

ىدونج لعفلا عنمب يضاقلا الن نوبذاك الن ويغلا قداص يضاقلا نأب كلذ كل دكؤأو فرعأ -

تارق نا ةيرانلا اهتلا ح ىلع يهو رشبلا تقلا عيطتست ال نجلا ف تاناويح ةروص ىف اولكشت امدنع

ةلضفملا كلت نكل روصلا نم اهريغ وأ بئذ سأرو رشب مسج يف لكشتلا بجو اذل قرحلا تايا

ةيرانلا حىتلا ىف انأو مهنم لينلا عيطتسأ ال ىنأ اوعدأ نأب كيلع اوبذك ىقمحلا الن يغلا امأ انل

نأ بحأو رشبلل ةملكب اوهوفتي وأ اوقطني ال اوناكو سطنلطا ضرأ ىف مهب يدنج ثبع ريثكو

ا كلتف تاهيه نكلو مهنم النألا ىك قرحلا تايا ظفح ىلع فكعي كلملا رمأب مهضعب نأ كربخأ

ناسن اإل ةدجنل اال نوبهي ال نييرونلا الن مهريغ نأتالاه ةدئاف وال رشبلل تصصخ التاي

. فيعضلا قولخملا

مكب كلتاآلتاي لعفت اذام -



ءيش -ال

قرحلا تايآ ىمست -

انيذأت ال اآلتاي ءيش ال كل لوقأ -

اوقرحت فيك نذا -

ب مهارت نأ نود اهأرقي نم نيبو اننيب لئاح اوفقيو قربلا ةعرسب اوطبهي .. نييرونلا انقرحي -

هنهو ديزت تاملك نمتالةو فيعضلا ناسن اإل ىهتني نأ درجمب انوقرحيو عبطلا

األ هجو ىلع قولخم ىوقأ متنأو مكنع ةوق انديزت ةميظع تام ىهكال كلذ.. ىف كعم تسيل -

ضر

بالةوق ةدام نيط! نم قلخ قولخم .. قولخم فعضأ نم رهقي قولخم ىوقأ كلذ ىف لدع ىأو -

ةدئاف وال

النو يغلا شيعي هفوج ىفو متنأو نحن هيلع شيعنو ةريثك تاريخ نيطلا انل تبنيو كلذ فيك .-

ةيرملا

قمح األ اهيأ شيعلا عيطتست ال -بوالران

عيطتسأ -

ىبغلا اهيأ كماعط وهطت فيكو .-

رانلل جاتحأ فال نبللا و رمتلا ىلع برلا تيب ةنيدم لهأ نم نيدهازلا ةايح شيعأ -

ةفيعضلا كسفن هيلع ىوقت ال لسرم -كالم

ىتلا ةليمجلا تاقولخملا ردقأو اهنع ىل ىنغ وال رانلا بحأ انأف ىسفن نع امأ مومعلا نع ملكتأ -

اهنم تقلخ

فيعضلا اهيأ مكل ناك ةروصلا نسحو ةماسو ىندأب مستن ال نحنو انبحت ال تنأف بذاك -

ىننزحي اذهو ابضغ تدز ةملك تلق املكو كباضغا الدوأ ىديس -

هلعف ناك امهم ىنعيطي نم بحأ انأو عيطم نكل قفانم -

ىنعاالن ضار تنأ -

اضرلا مامت سيل -

تنأ ةصاخو هتبستكأ قيدص يأ ةراسخ -الدوأ



ةيرملا كلذكو كئاقدصأ الن ويغلا كديس انأ كقيدص تسيل -انأ

نيكسملا اوكرتو نينس ذنم امامت اوفتخأ دقل هه.. .. ةيرم ضر األ هجو ىلع لا زام له ! ةيرملا -

ماه نيعللا مامأ امهدرفمب راثيإ ىبغلا و راتآ

ماغرض ديس اي ىتاميلعت ىلع ءانب اوبحسنأ .-

ماه كلملا اودصيو مهدعوب اوفوي مل املو -

هكلم كيلإ لآ امل راثيإ اودعاس اوناك ول مهنأ !مث دهع -ىأ

كلذ لعف ىلع ؤرجاس ىنأ فرعت تنك لهو -

ترمأ نأ دعبو بيرقلا لبقتسملا ىف متيس ام اوفرعيو ءامسلا ىلع اوصصلتي هاتع دنج -ىل

اوبحسنأو باحسن باال مهترمأو ربخلا ىناتأ هتيحان لعفلا ب اوفحزو ماهل ىدصتلا ب ةيرملا

مهفأ -ال

مهفت نأ ديرت -ال

ةنهكلا لوقي امك انل ةريبكو ةريغص لك نوربديو اننوئش نوريدي نييرونلا اقحأ -

-.معن

ةنهكلا هعدتبأ امم بذك كلذ نظأ تنك .-

راثيإ ضرأ ىف كنيد رشنب رمأو كسفن نيبو كنيب كلذ ددرت فال نوعدتبي ال ةنهكلا .. وتوتوت -

كفلخ سانلا فتلي ىتح

لعفلا ب كلذب ترمأ -

كتملك ولعتو كنيد رهدذيف دباعلا لتقب كلذ للك -

ىتبيه عيضتو كالىم سانلا بذكي فوسو هل ططخأ ام رمدأ هتلتق نأ -ال..

ميهاربإ لتق ديرت امل حيحص كلذ ناك -نأ

ىبهذمب سانلا كسمت الديز هلتق ددو -

؟! فيك -

مث ةظع لك ىف هوددري ةنهكلا لعجأو همسأ دجمأ مث هتافص نسح ركذ عم هولتق نم مهنأ ىعدأ -

ميهاربإ نكيو ضر األ هجو ىلع لجر رهط أل مهلتقب بنذلا ب روعش مهلخاد عرزأو هلتقب مهرياعأ

و ىلا بوتلا هيلع نحن ام ىلع لظنو سطنلطأ لهأ وأ دباعلا تاملكل مهبولق قرت فال انبهذم روحم

ىل نكيس المهئ



هههه ... تنأ ناطيش -

ىديس اي ناطيشلا تنأ لب هه -هه

ةيرملا -

مهتدعاسم ديرأ وال مهب ىل لخد -ال

برلا تيب ةنيدم ةيداب كلذكو راثيإ ضرأ ىف مهتماق ال بسانم ناكم ئيه -

-امل؟!

اديعب اونوكي نأ صرحأو راثيإ ضرأ يف ناكملا رايتخأ ىف ارذح نكو بسحو ذفن .. لأست -ال

دعسي فوسو ةيرملا بضغي ام لج اذهو ةيرملا ثانإ اوقشعي شوحولا كئلوأف الن يغلا نع

ربخلا كلذب كئاقدصا

ميهاربإ ناكم ىلع ىنلدت نأ طرشب قفاوأ -

مدعب ىنتيصع امدنع بضغأ مل ىنأ ىفكو هناكم ىلع كلدأ نل كل اباقعو طرش بال ذفنتس -

دباعلا لتق ىلع كتقفاوم

يلع رطخ هلتق -

أوال.... ةيرملل ناكملا دعأ مهملا .. انيهتنأ .. لوقلا ىف راركتلا هركأ ىنأف لوقت ام ديعت -ال

ثدحيس .. ىعاد -ال

نيفعضتسملا نأ ةصاخو كسفنل كلملا صلختسأو ىسوم عم هلعفا ميهاربإ عم هلعفتس تنك امو -

ميهاربإ ءافتخأ ذنم ىسوم لوح نوفتلي

مهربخ فرع أل لوسر لا سرإ ءانع ىسفن فلكا ملو ةنيدملا نع ديعب انأو ناماع -

ةنيدملا ىف كتيعر حلا نع لا ؤسلا كسفن فلكت ملو ديبعلا ماهو ديفح تلسرأ -

ةنهكلل مهرمأ تلكوأ -

ةيماحو سارحلا ضعبو ةنهكلا نهرومأ نرشابي ءاسنلا ..أالف بائذلل عيطقلا ةسارح تلكوأ -

ةيدابلا مهنوكسي نأ ركمب ةنهكلا عاطتسأ

ةليلج تامدخ نم ىل هومدقي ام ردق نهب هولعف ام ىنمهي وال ءاسنلا ب نوعلوم ةنهكلا -

ءاسنلا بضغ نم رذحأ -

راثيإ لهأ ءاسنب ىلا جر نم نيشئاطلا ثبع نم حاترأو نهجوز ال نهلقأس -



داهز دابع مهنمف كلا جر لك سيل -

ديحوتلا نيد ىلع اننأ تيسن لهو -

نيفعضتسملا ىلع ةيماح كرتأو ةيواخ برلا تيب ةنيدم كرتت -هه..ال

ضرأ تاريخ نم ليلق مهل لسرأ فوسو ةرملا كلت مهرمأ اوربدتيلو ةيماح بال ةنهكلل اهكرتأس -

راثيإ

نيبراهلا ىؤام ريصتس -

و ىكلم ىلع نيمقانلا و نييرافلا ناكم فرعأ نأ ىل ريخو ىه ةديصملا معنف كلذ ناك نأو انسح .-

هوبقاع فولأملا نع دحأ ذش نأو ةيدابلا اونطقيس ةيرملا نأ ىسنت ال

فيس كلمي نم باقع اوعيطتسي -ال

هه هه ... ءاسلملا مهديأو مهمجح بساني سالح مهل عنصأ نذأ -

ريبج كنبأ ربخ كنع عنمأ ىنتلعج كلت كتيرخس -

أطت ام ىكلم لصيس امتحو هعم برهو ميهاربإ عبتا هنأ مث دلو نيعبس ىدنعو هب ىل ةجاح -ال

ىباقع هيلع لزنأ فوسو هامدق

هلتقت -

امبر -

رمؤت ام كل ذفنأ عفال كلذ ثدح -نأ

كلملا اهيأ مدلا قشعت -

تنك ملعت ىل.. ةبسنلا ب ةوشنلا ةورذ لتقلا و ماقتناو دقحو هرك نم مكرودص نكت امب ىشتنأ -لب

مدأ ربق شبننأ نأ اهتقو تدوو خيش ناك نا ةصاخو ليتق طقس املك دعسأو ةكرعملا بقارا

نم ادمك تومي داك نم وهو هدافحأ نم ىلتقلا آالف ىريل ةكرعملا ضر أل كلت ىدي ىلع هلمحأو

ليباه لتق

مظعملا كلملا اهيأ ثيدحلا انذخأ -

ماغرض كلملا اهيأ لوقأ وأ ماغرض ديس اي كتنيدمل لصت تدك -

؟!. راجش كلتاأل اذه؟!ام ..ام تئش ام -لق

توخ ةنيدملا نكل اهبطح عيبيو اهعطقيل كليحر لبق دباعلا اهعرز الةق معلا ايوكسلا راجشأ اهنأ -

ريقف هه.. .. بطحلا ب مهيلع قدصتيو ةجاحلا ردق عطقي ناكو ليلقلا اال ىقبي ملو اهشورع ىلع



ثيش ديفحل ابجع .. قدصتيو مدعم

لوطلا بةغلا اهنأ -

وطال مكقوفت ىتح ومنت تلظل اهعطقي نأ نود اهكرت ولو -

لكشلا اذهب اهناقيس تمخضت دقو اهعطقي فيكو -

اي كحيو .. همانغأ هب لظتستل اهكرت هنأ ودبيو اديج كلذ فرعي وهو باطحلا كلذ هل -قلا

ولوال راجحأ عماجو ىعارو باطحل هليوحتو دباعلا ةروث دمك عاطتسأ نم ديحولا تنأ ماغرض

نييواغلا ريبك كتيلو تنكل ىسنأ نمتأ ال ىنأ

! نييواغ -

دوعأ نأ لبق دباعلا ب رمأس ألىن كتهجو واالنذخ تنأ اهفرعت ال تايمسم كلتف بكلا لغشت -ال

ىتكلممل

هيلع رمأ نأ الدب ألىن ايوس بهذن نذأ -

ةنهكلا دهاشمب انأالذذلت بهذأ فوسو هثدحو بهذأ دحأ.. اننيب رودي ام عمسي نأ بحأ -ال

هه هه هب.. سناتسأ ىترداغم دنعو ةكحضملا

برق نع اهدقفتف بيجع ىواستب تفطصا دقو اهرظنم نسحو راجش األ ةماخض ماغرض هلا

قولا غرف ىتح هرظتنأف ىلصي دباعلا دجوف بةغلا ةبوعصب نيترجش نيب رمو

كلت ىدي ىتيلكب هدلو تلتقو ماه كقيدص ترهقو ىل رصنلا ناك -

هللا باذع نم كحيو مدب.. كيدي ثولتب رخفتأ -

هلل ودع تلتق ألىن احرم -لب

مهتاهمأ نم مهيلع نحأو مهقلا وهخ .. هدابع نم صتقتل هللا كلكو لهو والةوقإالبهللا لوح -ال

ايندلا ضرعل ابلط تجرخ كنأب رهاجو هللا ىلع ىعدتت مهلفال رفغ ءاش نأو بذع ءاش نأو

. لئاز كلمو

ميهاربإ انديس حلا فيك -

هلل دمحلا و نمأم -ىف

هناكم فرعتأ -

ىف خأو قيدص هل نكيل ريبج ىده نأ هلل ادمحو هللا نذأب ريخب وهف كنع ديعب طاملا نكل -ال

هتدش موالذىف هتلحر



ثيش ءانبأ هيلع متداتعأ لوسعم كبالم هعدخ -

ةرخ طالباآل نحنو ىدتهأ نمل ةرخ واأل ايندلا ضرع هلف ىوغ نمو هل للضم هللافال هدهي -نم

تنأ بلطت امب أبعن ال

هايإ كتفرع هب كفرعأ نأ تدرأ امو هنم لئاط ال شاقنب ىموي دسفأ نأ ديرأ -ال

ماض التيق له -

سطنلطأ ضرأ ىف ىقح ىف اهبكترأ ةقامح نم ىسفنل ترئاث إوال هاقلأ مل هظح نسحل -ال..

ماض ىقلت هللانأ نم ىنمتأ -

ىلإاألدباال كدقفو كنادقفب انأ معنأس امك لألدب هدقفت فوس الهتيق نأ ألىن هبحت دعت مل كنأ ودبي -

راثيإ ضرأ ىف ىترايزل تئج نأ

نتفلا هللارش ىناقوو ثدح ام ىنافكو ةيناث برلا تيب ةنيدم حربأ -نل

نيفعضتسملا نم ليلق االرفن كدحو اهب معنأف اهشورع ىلع ةيواخ اهكرتاسو لعفت ريخ -

ىسوم ىدلوو -

فوسو ميهاربإ انديس ريغ انل ديس ال ادعاصف االن نمو لألدب كعم ميقيل كيتأي فوس دغلا -نم

دوعي ىتح همسأب مكحأ

هتلتق أوال تنأ اهنطقت ضر أل دوعي هللاال سألا -هه..

ىلوالوال كلملا موديف يتأي اال ىتحلصم نم راص ادعاصو االن نمف كلذ هل لق هتيأر نأ نذأ -

ىدعب نم ىد

نيللضملا -و

لوقأ ام ددرت نسلأو ىعت ال لوقعو عمست نذأ -مه

ةمايقلا موي كتبقر ىف كئلوأ بنذ نأ ملعتلو تقدص -

ميهاربإ لتقل تبتر نأ دعبف ةجرد ىصق أل نيظوظحم ىبنلا لهأ متنأ دباعلا اهيأ يردتأ هه -هه

كدرفمبو ادرف .. تنأ كنم ًافوخ كلذو ىركف تريغ ىسوم لتقل تربد نأ دعبو ىنبأ هبره

تعجارتو ىكلم عزعزت نا تفخ .. رارج شيج ىعمو كنم فاخأو

االن ىدلو ىل لسرأ -

سالةموأالىد نم ىدنع سفالهتماالنمهأ كتحراص واالام ءوسب هسمأ نل ىنأف قلقت ال انسح -

كبالم اهئلمت ةضغ بولقب كلوح اوفتليف حكلا مهيلع بعصيو كيلع سانلا قفشيس هتسسم نأ ألىن



ىتياهن نكتو يلع اوبلقنيف نجلا هب تيوغ

االن ىدلو ىل لسرأ -

امتحو ىعم رفسلا و كعم ءاقبلا نيب هريخو هب بلا طو عتلا ةنيدملا ىلوخد نم تاعاس ةدع دعب -

كراتخي فوس

ك ةيهب ةروص ىف ناطيشلا مهيلع جرخ قيرطلا ىفو هابا ىسوم قفارو ماغرض امقلا ثدح -

ذاعتسأو هعنص نسحل هللا حبسو هرظنمب ىسوم بجعأف ملاالةكئ لبق نم ءامسلا ىلإ اهب عفر ىتلا

هنع مغر فرصو هحيبقلا هتئيهل داعو ناطيشلا هجو ظيغلا ىسكو دباعلا مسبتف هلعفو ناطيشلا نم

قولا ةنهكلا دحأ ةروص ىف قئاقد دعب داعو

تنك .. ثيش لآ مكحيو .. ةمكحو ركذب هناسل دوجيو رجفلا ةنهكلا طسو عرعرت كردي ال ىبص -

قحي ام ايندلا نم نتولا تاوهشلا ىف سمغنتو عامط اال طسو بشتف ةنهكلا ركو ىف ربكت نأ ىنمتأ

كولملل

قولا دباعلا هل نذأف ةمخضلا عوزجلا قلستيل هقبسي نأ هيبأ نم نذاتسأو دري ملو هيلإ ريغصلا رظن

ناطيشلل

كناوعأ ركم نم هاخأ ظفحو ىدلو يلإ درو ىئاعد لبق نأ هلل دمحلا -

وهف هنم اوملعتيو هيلإ اوعمتسيل يدنج رضحأ ىنأ هه.. هه ىل.. نوع ماغرض نأ نظت لهو -

رظتنأ ىنلعج مج هركب ماه كقيدص صخيو اعيمج مدأ ىنب ىفكت داقحأب ئلم ءامدلل قاوت لجر

امهيديأ ىلع رشبلا ءانف ناك امبرو طق لخدتأ وال ىئافلحو يدنجو

هللا ءاش نأ اذه نوكي -نل

الل وضلا ىغلا رشتنأو ىحولا عطقنإ -

هللا ءاش نأ ماقت فوس كسنلا و ةيقاب هدامع فحصلا و مئاق ديحوتلا نيد -

كشو ىلع ىقابلا النو يغلا ضرأ ىف رخأ فطتخأو اهنم ءزج قرح فحصلا ف ملحت كنأ -

.. ءامدلا ةقارإ ىداع ئش راصو انزلا حيبأو الة صلا تفرحو هناكرأ نم نكر رتب كنيو عايضلا

مهنع نينسلا االف عطقنإ دقف ةظعوم ةيرملا و ةربع الن يغلا ىف كلو مكلبق نم لعف امك متلعف

وال مهسند نم ضر األ ترهطف نجلا هللا قلخ ىتح عازن ىف اوشاعو ةيرملا بقع الن يغلا تقلخو

عنام.....

راحبلا قامع ال مهوصقيو مهوبراحيل هللامالهتكئ لسري ىك نجلا تلعف اذام ؟! اذام )مث هعطاق )-

يلذال تطبهف تيصع ىتح وطلا نينس هللا تدبعو ملاالةكئ عم تعفر كنأ نظأو لا بجلا ىلا عأو

كيلع بوضغم

نيط نم وه قلخو ران نم تقلخ دقو المكيب دجسأ نأ ىل فيكو -



هنم لئاط كالمال ىنتعمسأو ىتقو تعضأ ىلإ تيتأ املك ؟ ديرت اذام -

كشوأ .. ةلوقم كسفن نيبو كنيب ددرت كنأ نظأو ةلا حلا كلت ىف كتيؤر ةداعس نم ىنمرحت -ال

...... ىقبت نل ماغرضو ماه برحو ءانفلا ىلع رشبلا

فوس ضر ىلعاأل دحاو جوز ىقب نأو انعيضي هللانل نأ كل مسقأ .. تنأ مهاو هه.. ( هعطاق )-

كنأ نظأو ىهتنت فوس برحلا و ضر نماأل هللاطق ركذ عطقي نلو ةدابعلا و لسنلا ب اهارمعي

هللا نأب ىنيقيو نامزلا رخأ ءايبنأو بيرقلا لبقتسملا ىف ثدحيس امع ركذ فحصلا ىف نأ فرعت

ام كدقح هنأ طق.. ىرطاخ لوجي ال هددرت ىذلا فرخلا كلاالم كلذو هل ىبح ردق انظفحيس

الاننال مهاو تنأف هللاانع ىلخت كسفن ىف زرغ ىحولا عاطقنا ناك نأو راكف األ كلتب كمهوي

ماغرض كقيدص نبأو كلذ فرعت تنأو هيمتنم رثكي موي لكو قاب ديحوتلا نيد طاملا ىبن جاتحن

ضرأ لك ىف ةوعدلا و ىدلو ةيامح هقتاع ىلع لمحو لب ديحوتلا نيد ريبج قنتعأ دقف ناهرب ريخ

. هامدق اهتئطو

كدلو صوصخو هصوصخب كنزحي ام كربخأ نأ ديرأ -ال

فرعأ نأ ديرأ -ال

ةرملا كلت األرم كلذكو كالىم قدص نم تدكأتو ةرم ىنتبرج -دقل

هتسلا جم دوأو ىدلول قاتشم ىنأف االن فرصنأو بذك مأ قدص ءاوس عمسأ نأ ديرأ -ال

ةثج ةيؤرب ىرمع ةحرف ىلع عاضأو ىنظ نوعلملا ماغرض فلخ -

ماغرض نمو كنم هللا انذاعأ -

هداعيم ريغ ىلع ىتأ دقو رهوش هفقوتسأ ىتح ةقيرط لصاوف ناطيشلا ىفتخأف ةلمجلا دباعلا قلا

قولا ىسنأ ةروص ىف لكشتي ناك دقف هيتأي ةرم خبالفلك ىرانلا لكشلا ب دباعلل رهظو

مهتدعاسمب لجع ىلع ىل نذأف ريبجو ميهاربإ ةايحب ىدؤي داكي رطخ كانه دباعلا ىديس -

ثدح اذام رهوش اي ىنقلقت -ال

وأال يل نذأ كلذل تقو -ال

لضفت -

قولا ىسنأ ةروص يف هاتأ ىتح يوطال رظتنأو دباعلا لتقت نأ ةريحلا تداكف رهوش ىفتخأ

دقو ميهاربإ سمي داك مج رطخ كانهف ةيرانلا ةلا حلا ىلع كل ترهظ ىنأ ىديس اي ةرذعم -

هل رهظن وأ هضرتعن نأ نود هرابخأب كيتان نأ انترمأ تنأو ةظحل رخأ ىف هعبتتب لكوملا ىنربخأ

هلتق ماهواال كلملا ضرأ لخدي نأ نم هترذحو ناك دقو هل ىروهظ نم الدب ناك ةرملا كلت نكل

ىنبأ هنأ ملعي وهو هلتقي ؟! اذام -



الن يغلا رش هوفكيو هعم اونواعتي ىك ةيرملا طرش كلذ ناك معن.. -

وهاالن نيأو -

راتآ ضر أل هقيرط -ىف

ناطيشلا و ةيرملا رش هيفكي ىك ىنبأ هنأ ماض -غلب

امبرو نامأ ىف شيعيو هيف نطقي لضفأ ناكم ىلع هلدأ نأ ىل حمسأ نكلو ىديس اي كرمأ -

رشبلا نم ريثكلا هيدي ىلع ىدتهي

نيأ -

الن يغلا شطب نم األرس تائم هيلإ رف راتآ برغ بجلا ةلسلس فلخ عساش ضفخنم كانه -

ةمواقملا ماهو جرلا تاقياضمو

شيعي وأ ركنتي وال مهنم جوزتيو مهنيب ثكمي نأ هغلبو كسفنب هفرعو ةعقبلا كلتل نذأ هدشرأ -

هللا ءاضقل فالدار راعتسم مسأب

كيلع هحرط دوأ رخأ رمأ كانه دباعلا ىديس كرمأ -

لضفت -

نجلا نيب ةوعدلا رشن ىتريشع نم ريثكلا دوي -

كلذ ىف عناملا امو -

كلذ ديرن اننأ ىلع لألرم رظني لكلا ف ةوقلا االب ةوعدلا رشنت نلو فلتخم اندنع األرم ىديس .-

األرم ضرفو ةوقلا االب رئاشعلا دحوي مل هسفن نجلا كلمو انل مكحلا نكيو نجلا دوسنل

نيرغاص اال ليباق ءانبأ دعي ملو نيدلا رشنل داهحلا انيلع بتك -

نيمزهنملا و ةكرعملا نم نيرافلا ف رشبلا ةصاخو تاقولخملا ىقاب ىذؤي فوس اذه ناك نأ نكل -

لبقتي ملو كلذل ضفار انأو طباوض اوعاري وال مهنم فعضأ مه نم ىلع مهبضغ ماج اوبصي

هب رمأت ام ذيفنتو كتروشم ىلع اورصأو كالىم موقلا

لبق ىورتلا و لقعلا توص عامس انيلع نكل داهجلا انيلع بتك ناك نأو رهوش اي هلل -األرم

نلو هتوق جوأ ىف ناطيشلا ف اوربصا ةوعدلا رشنب نيبلا طملل لقو اذهك ريطخ رمأ ىف ضوخلا

ماهو ماغرض ىذأ نم مهقحل ام سانلا ىفكو هكلم عايض األرم هفلك نأو اذهك رمأب حمسي

انرمأ ربدتن مث هيلإاألرم لؤيس ام رظتننلو

ةايحلا مضخل ةدوعلا و هتلزع رسك ىديس ىوني لهو -

امهرش ماغرضو ماه غرفي ىتح ةلزع تسيلو ةحارتسأ تناك كلتف رهوش اي عبطلا -ب



رشبلا نم سأيلا هكلمت ىديس نا بسحأ تنك -

نيد رثكأ لخدو يدي ىلع ريثكلا ناميإ حص هلل دمحلا و نامي باإل رماع بلق سأيي هللافال ذاعم -

امو ءاملا ب اودوزتيو ىراجشأب اولظتسيل ىلع رمت لفاوقلا نأ تيسنأ انه.. ىدجاوت خالل ديحوتلا

وهو ةيلا تلا ةرملا ىف ىنيتأيو هل هتلق اميف ركفيو هرمأ ربدتيف قحلا نيدلا نع هثدحأو اال دحأ ىقلا

. ديحوتلا نيد ىلع

كلت مهتلحر ىف ديحوتلا نيد تائملا لخد دقف ريبجو ميهاربإ لعفي كلذكو -

هللا ءاش نأ بيرق هللا رصن -

يموق ألمؤ بورغلا صالة تكشوأ دقف فارصن ىلباال حمسأ هللا ءاش -نأ

رهوش هللااي ةياعر -ىف

اديعب نامأ ىف اوشيعيل هراوجب زئاجعلا تارشع نطق دقو نامأ ىف اشيعي روهش هدلو ةبحصب سنأ

بلط ةيبلتب ءاجرو ةنهكلا تايحت هل لقني ةيرملا نم دفوو ةنهكلا هاتأ ىتح ةنهكلا تارتاهم نع

امؤأو دفولل عمسف قفاو نا ريثكلا اهل ىنعي االهنأ ناطيشلا و ماغرض نم ةقفاوملا هيلع تذخأ

برلا تيب ةنيدم ةيداب نع اديعب اونطقي نأ دفولا نذأتسأو ضفرلا ىودج مدعل ةقفاوملا ب هسأرب

فيك سانلا لأستو ةنهكلا بضغف سانلا مامأ ةنهكلا لبق نم مهتماقأ ناكم ديدحت مغر دفولا قفاوف

مهل نوللذتي ةنهكلا نأ نيح ىف ةريصقلا تاقولخملا ةكلم لبق نم ردقي نأ سمب باصملا دباعلل

ىدارف سانلا هيلع دفاوتو ةيدابلا دعب امل دباعلا مهدرطف برلا تيب ةنيدم لخاد ناكم مهل اوددحو

نيبارقلا نم ديزم اوضرفو ةنهكلا ةطبغ اذه دازف مهنم ريثكلا نيد حصو هنم اوعمسو تاعامجو

دباعلل عامسلا و ةرماسملل تقو اودجي وال ءانعلا و دهجلا لذب نم ديزملا بلطتيف سانلا لهاك اولقثيل

مهنع سرحلا عنمو مهراجأف دباعلا ب اوراجتسأو ةيدابلا ىلإ مهلهأب اورف سانلا مزتلي نأ نم لدبو

مهنع ثحبيو ةنيدملل بهذي امدنع و هلمعب لغشني امدنع هنم ةلفغ ىف نيبولطملا اوفطخي اوذخاف

ا ظلغأب اومسقيو اوركنيف ءايقش اال زئاجعلا ناكم نع حاصف نعاإل ةنهكلا بلا طيف رثأ مهل دجي ال

هلعج امم ءاطسبلا ريصمو مهرمأ نم ةريح هلكو دباعلا دوعيف ًائيش مهنع اوردي ال مهنأ نامي أل

ىديأ ىلع فطخلا نم مهتيامحو مهتسارح ءاحص نماأل ليلقو بوانتو مهتيامحل ةقيرط ىف ركفي

. برلا تيب ةنيدم ىف نيميقملا نيب نم نيديحولا بابشلا اودعي نيذلا ءادش اال ةنهكلا سارح

ناكم لا مرلا ب اودح دقو برلا تيب ةنيدم نم برقلا ب اونطقو ةريبك تاعومجم ىف ةيرملا ىتأ

مهظح ءوسل االهنأ ليخنلا فعزب اهوفقسو عافتر اال ةطسوتم ةراجحلا ب ناردج اونبو مهدجاوت

حايرلا ةدش ءاسملا ىف تدازف ىلا تلا مويلا ىف هركلا اودواعف ناردجلا تراهنأف حايرلا تدتشأ

تبلطو دباعلل مهتدئاق تأجلف مهحاورأ نم ليلق ريغ ددع دصحتف ىرخأ ةرم ناردجلا راهنتل

حايرلا ةدش فخت ىتح اهعوذجب ءامتح لال راجش األ راوجب نيباصملا و راغصلا كرتو ةدعاسملا

ميهاربإ اهعرز باشعأب نيباصملا نم نيريثكلا عجلا نأب مهدعاسو دباعلا قفاوف حمهلا اوبتريو

مهل تويب ءانب ىف اهب اوعفتني مهلعل ةيرملل ةيده اهمدقو اعيمج راجش األ فارطأ عطق حابصلا ىفو

اإلصتاالت روطت مغرو فرصتلا اونسحي ال مهنأ فرعو هنظ باخف مهعافتنأ قرط بقاري ذخأو

نمهالك مهسفنأ إلذاقن ةقيرط داجيإ نع اوزجع مهنأ اال ةيفرتلل ةدع ءايشأ راكتبأو مهنيب اميف



. لظلا يف شيعلا تداتعأ دولج ىوكت ةقراح سمش ةعشأ تحت موتحم

ةركفل ىدتهأو نكاسم ءانب ىف ةريغصلا داسج األ باحصأ ةدعاسمل ةقيرط ىف دباعلا ركف

ةينيط كرب نوكتف ةضفخنملا نكام ىفاأل عمجتتو راطم األ لطهت نيح ةعيبطلا نم نم اهاحوتسأ

امأ ةينيطلا ضر ىفاأل اذه نكلو رخصلا هبشت لتك ةروص ىف لكشتتو فجت نيح سبيتت

كرب ىلإ ريجلا فيضي نأ ركف اذل هعبصأب هب ثبع نأ لحنيو نهو اهب لمرلا كسامتف ءارحصلا

دقو ةريصقلا ةيرملا طئاوح راجحأ نيب اهعضيو ءاملا ب اهلحي مث كسامتتل مايأ ةدع اهكرتيو لمرلا

أل ةريغص عطقل هتيده بطتحأو اهفعزو ليخنلا عازجأب طئاوحلا فقسو ةمهملا ىف حجنو ناك

نأ دعب رداغو مهلكأ ةقيرط نم زئمشأو مهماعط نوهطي ال ألمهن بجعف ةئفدتلا و ىهطلا معلا

. مهروعش حرجي ال ىك هروعش ىراو

ندمو برلا تيب ةنيدمو راثيإ ضرأ ىف مهل تميقأ ىرق ىف اهاياعر دقفتتل ةيرملا ةكلم تتأ

ىف ةياكن ةيرملا راشتنإ ديعيل ماغرضو ماه رحانت ناطيشلا لغتسا دقف ماه ضرأ ىف ىف ةمخض

قارم مد ةيؤرب هتزيرغ عبشيو وهزلا ب هروعش ززعي نيمقانلا نيب ىماد عارص بشيف الن يغلا

هملح ققحتيو سانج نيباأل ةنتفلا ليتف لعشي ىتح هدح ىلع سنج لك ضر األ ناكس رحانتو

ريغ ىلع دباعلل ةيرملا ةكلم تبهذ .. ضر ىلعاأل نجلل ةدايسلا نكتف مهدادعأ لقت وأ رشبلا ىنفيو

كلت لثم أشني نأ هيلإ تلسوتو اهاياعرل نكاسم ءانبب هعينص نسح ىلع هركشتل ناطيشلا ةبغر

هل تلا قف ءايحتسأ ىلع ضفرف راطق اال ىقاب ىف ةيرملل رودلا

دباعلا اهيأ كرمأ بيجع -

ةهجاوم ىف مهكرتو ىلهأ نع ىلختلا نع ىتردق مدعل ىضفرل ةرذعمو ىرمأ ىف بجعلا امو -

مهدرفمب ةنهكلا

كلذ مغرو كيدي ىلع نكيس ناك نأ ةيناثلا ضر لأل انعوجر نأ ةنقيتم ألىن لب بجعأ اذهل سيل -

ةدعاسملا نع ىناوتت ال

انأواالنامك ناطيشلا عم مكنواعتو ئسلا مكلمعل لب مكسنجل مكتقمأ ال انأو حيحص ريغ اذه -

ةايحلا لزتعم هبش ىرت

فحصلا -و

اهعمج نم لئاط -ال

راتآ كلملا ةزوحب تناك ىتلا فحصلا ىلع ميهاربإ كنبأ لصحي نأ لبق اذه ناك -

اذه؟! فيك -

و راتآ قباسلا كلملا جرلا دحأ ديحوتلا نيد عبتأ دقف ميهاربإ ةبغر ىلع ءانب رهوش كربخي -مل

مسأب ناكملا ىمس دقف ميهاربإ لهس ىلإ ربكلا هباصأ نأ دعب اهب رفو فحصلا ظفحب لكؤملا

ىف لصفي ىضاق نكي نأ رصأو كلملا وأ مكاحلا ب انكي نأ ضفر كدلو نأف هيضاق دصقأ همكاح

ىلع مزعو مهتمدخ ىلع سارحلا عم بوانتيو سانلا ةمدخ ىلع رهسيو حصنلا مدقيو تاعازانملا



انل تينب نأ ةمهملا كلتب مايقلل دادعتسأ ىلع انأو ةمهملل لهأ وه نم دجو نأ كل فحصلا لا سرإ

راطق اال ةفاكب انتاعمجت لك ىف تويبلا

ىف فحصلا دوجو نأ هملعي نأ رهوش غلبأ فوسو األرم اذهل ميهاربإ قفو نأ هلل دمحلا -وأال

دحاو طرشب كلذ لعف كلا جر ميلعت وأ مكل تويب ءانب ىلع قفاوأ ىنأو هعم نمأم

ةيوحت امف رهش ىف نحن هلعفن موي ىف كلا جرو تنأ هلعفت امو انيلع قاش رمأ اذه -هه..الال..

طرشلا ام ىل لق اذل ةقيمع ىناوأب هلمحل روكذ رشع مزلي كلت كيفكب

فحص نم راثيإ كلملا ةزوحب ام ىنيتات -

امهعم لعفأ اذام ناجلا كلمو ماغرضو -

لزانم مكل الىنب ةظحللا و وتلا ىف قلطنا فحصلا ب ىنتيتا نأو كنأش اذه -

هعم دقعي نأ لمأيو فحصلا زوحي ماهاالهنأ هلبق نمو ماغرض لبق نم هفعاضتسأ مغر راثيإ -

بال ةيرح لين لباقم فحصلا هملسي نأب قباسلا ىف ماغرض عم اهمربا ىتلا كلتك ةقفص ناطيشلا

رضح ال لعفأ اذام نذأ .. تارم ةدع هءاقل ضفرو هلهاجتيو هقمر ىوري ال هداالنأاألريخ

رفم ال اذل ناجلا كلم طخسو ماغرض بضغ فىقلا فيعضلا راثيإ عم نواعتا نأ لا حمو فحصلا

كل اهراضحاو فحصلا ةقرس نم

ميدق ىف ساالكف نطقي ناك فيك ىنيربخأ نكلو ندم مكل الىنب قلطنأ اهب ينيتأت نأ درجم -

رشبلا و نجلا قلخ لبق نامزلا

ضر األ فوجل الن ويغلا انرحد دنع ناجلا اهسمط لا بجلا ىف تويب نييرونلا انل تحن -

نع نوزجعتو دغر ىف شيعلا نم مكنكمت ةراضح نوكلمت مكلا حل بجعأ ىنأ ةكلملا اهتيأ ىردتأ -

نولعفت امع ففعتت ةرذعم تاناويحلا ف لوقعلا ىوذ بساني ال اوروطت ال كلذكو مكسفن أل رود ءانب

مهبرو نييرونلا ىف ةياكن كولسلا نم ءوس اال لعفل ىرابتنو بحب كلذ لعفن انأو قح كل -هه

بهللاامم ذوعأ هوداعت النأ هودبعت نأ ردج واأل معنلا بهاو نوكلا خقلا انبرو مكبر -وه

نولعفت

ديزيل رشبلا ىنب مكروص نسحأ كلذكو ضر األ فوجل اندرطيل نجلا مث انبذعيل الن يغلا قلخ -

رمقلا هلإ اندبعو هانكرت اذل ناصقنلا و رهقلا ب انساسحإ

مصأ رجح نم قولخم اال رمقلا امو الهلإإالهللا مكلهج بهللانم ذوعأ -

ديفي نلف نيدلا كلاالمىف اذه نم انعد -

نامي واإل ريخلل هللا مكاده -

كلم ةظيفح ريثأ فال كدلو ميهاربإ ىلإ اهلسرأ فوس فحصلا ىلع لصحأ امدنعو االن قلطنأس -



انه اهتكرت نأ قرست امبرف اهيلع ًاظافح كلذكو ماغرض كوكشو نجلا

هب قدصتأ فوسو يزجم نكيو ءانبلا لباقم رجأ ىل ىلعجت فوس دحأ كشي ال ىكو حيحص اذه -

اهوثجأ ضرأ لك ىف نيجاتحملل

. دباعلا اهيأ عادولا .. قلطنأ رهوش نم دكأتت امدنعو كربخأ فوس اهيلع لصحأ امدنع انسح -

تشلا ومنت ىتح ماع ءاقبلا همزلت ةقيرطل ىدتهأو ةنهكلا رش ءارقفلا اهب ىقي ةقيرط ىف دباعلا ركف

ءانب ىلع مزعو هيف اونطقي ىذلا ناكملا لوح ةرئاد لكش ىلع راجش األ راوجب اهعرز ىتلا الت

بلص نم فيطاطخب همعدي عينم روس ةئيه ىف ءانبلا نكيل ةمخضلا راجش األ عوذج نيب غارفلا

ىنبي كلذكو ضر األ هجو ىلع رشبلل نصح لوأ لخادل زفقلا الهئو تعأ ىف بغارلا قوعت هننسم

سراحلا هيلتعي ثيحب عافتر اال طسوتم نكيو هيلع لجر ريسل ىفكيل ضيرع روس لخادلا نم

ىك بنبلا سرحلا حيلستو راجش األ فارطأ عطق ىلع ةموادملا ةاعارم عم جراخلا ىف نم ىريف

نيترجش نيب غارفلا ىنبي مل ثيحب نصحلل باب نكي ناكم صصخو ءوس مهب ديري نمم اولا ني

نيبو اهنيب دنسي حمرلا لوطب هفصتنم ىف فيطاطخ عضوو غارفلا ردق هكيمس ةرجش عذجب لفقي

يف ةسارحلا ةطقن نكت نأ رما كلذكو جراخلا نم عفد نأو عذجلا العقي ثيحب رخأ عذج ضر األ

نأ ةنهكلا سرح اوهجاويل ىفاك ردقب ءاحصأ اونوكيو لا وبنلا فويسلا ىلماح نم ناكملا كلذ

ةلهسلا ةمهملا روسلا ةيامح ةمهم صصخو ةمهملا كلتل جرلا دباعلا راتخأو ةديكمب مهنم اونكمت

. فيسلا اولمح نأ ةنهكلا سرح ةاراجم نع نوزجعي نيذلا زئاجعلل

ءانثأو عافترأ نم هانمت ام اهلوط غلبو راجش ومناأل لمتكأ نأ دعب روسلا ءانب دباعلا أدبف ماعلا رم

كلملا نع ماض قاقشنا كلذكو فحصلا ميهاربإ الم تسأ ىرشب هل فزو ربخلا ب رهوش هءاج لمعلا

قولا عله دباعلا باصأف ماه

نمف وولاالء ةعاطلا ىلع هل همسقب ماض سنخ إوالام دشرلا قيرط نع داح ماه كلملا نأ ودبي -

دهع نوخي وال دعولا فلخي ال ماض لثم

ءاسنلا لاو جرلا آالف هعبتو لب هنع قشنأ امدنع قحم ناكو قح اذه -

هبحيو هردقي بعش هنعاآلالفنم ىلختي ىك أطخ نم بكترأ اذام -

الة صلا ةماقإب حمس لب عنامي وال كلذ ملعي كلملا ناكو مهتدارإ ضحمب ديحوتلا نيد اآلالف عبتأ -

ةماعلا و ركسعلا فوفص نيب ةعامج

هب ديحوتلا نيد رصنيو هللا هيدهي نأ لمأ تنكو هب ىدهع اذه -

نم ثالةث مهنمو نيدلا اولخد نيصلخمو نيبحم تاوص أل هنذأ دسو هبلق دلصتو كلذ سكع ثدح -

واآلرخ نيحلا نيب اوناكو اولمي مل كلذ مغرو ماض لضفملا هدئاق ىلإ ةفاض باإل هتجوزو هءانبأ

و ناطيشلا و ماغرض ىلع هللا هرصني ىتح نينمؤملا ةرمز ىف لوخدلا هيلع اوضرعيو اولواحي

ىف ناكو ةماعلا نم ديحوتلا نيدل نيمتنملا ىلع باقع عقوأو ناطيشلل عمسو ىبأ االهنأ نيمقانلا

ىدحإ نم هتدوع دنع ماض كلذ ركنأف بيذعتلل لصو ىتح ءىشف ءىش داز طيسب باقع ةيادبلا



ىفي نلو بذكي ناطيشلا نأو هلعف نع فكي نأ دوب هبطاخو ماغرضو الن يغلا دض كراعملا

كلذك بحسيو ماغرض نع لا صفن اال مهيلع ضرفيو الن يغلا تامجه نم هصلخي نأب هدعوب

كالهممأ ضفر ماه كلملا االنأ همكح تحت اونوكيو هشيجل اومضنيو ماغرض ضرأ نم ةيرملا

. هدوعوب ناطيشلا ىفي نأ الىف

ةوقلا ب نيفعضتسملا ماض ررح عبطلا -بو

شيجلا دونجو ةداق نم ليلق ريغ عمجو ءارمأ ثلاالث هعمو معن -

ماه كلملا لعف در ناك اذامو -

خال هدوعوب ناجلا كلم ىفي مل نأ مسقأو نيفعضتسملا كرتو ريكفتلا و ىورتلل مايأ ثالةث مهلهمأ -

كلت هلا عفأ نع فكيس رهش ل

ةديعب ضر أل رداغو نيفعضتسملا لاو جرلا بحصو ماض ضفر عبطلا -وب

هللاسبالم اودبعيل ميهاربإ ضفخنمل ةرجهلل هقفاري نأ ديحوتلا نيدب نمؤم لك كلذك ىعدو معن -

اولصو لهو ماض.. لجرلا معن .. هدابعو هنيدل هرصن نع ريخ هللالك هازج لعف.. نسح -

ناموي ةريسم همامأف دعب سيل -

ةنهكلا رش نيفعضتسملا ظفحي مكحم روس ءانب نم ىهتنأو رهش ىمامأ انأو -

اهدعبو -

مهتيرق لوح لثامم روسل دعأو هيخأ ةقفرب هكرتأو ميهاربإ ضر أل ىسوم ىدلوو بهذأ فوس -

ةيرملل فحصلا بلج نمث ددسأ مث ايوكسلا راجشأ تشالت عرزا نأب

ةيرملل تويب ىنبتس اقح لهو -

هب ىلعاالءافي مربم قافتأو دعو اذه معن -

ًامئادو سبالمادبأ اوشيعي ال نيع ملاال كئلوأف الن يغلا ىلع مهتفك حشرت فوس اذه ثدح -نأ

مهيلع نومجهيو ةيرملا ثانإب نوميتم الن يغلا روكذ نإف ضعبلا مهضعب ىلع تاراغ اونشي

لزانم مهل ىنبت امدنعو مهثثجب ليثمتلا النو يغلا لتق ءانثتسا بال ةيرملا يوهي نيح ىف نهوفطخيل

ةداوه بال روكذو ثانإ اولتاقيو لزانملا ىف راغصلا و ءافعضلا اوقبي فوس كلتك ةنصحم

هب تدهعت ام ذيفنت نم رفم -ال

مهنيب برحل األرم روطت نأ رشبلل ريخ اذه نكي امبر -

ىف تمزتت كنأ ىنغلب دقف كتريشع ىلع وسقت وال ماضل ىتايحت غلبو ىلوصو أبن ميهاربإ -غلب

روم األ ضعب



هللا قح ىف رصقي نم عم نواهتأ ال ألىن ىنرذعأو دباعلا ىديس كرمأ -

باقع هيلع عقوي نا لبق ةرشعو نانثاو ةرم هحصنأ لفغي نمو رهوش اي ةمحرلا -

ةرملا كلت مهنع وفعأس كل أماركإو ىديس اي كرمأ -

اوعقوا واال ةريهظلا صالةدعب كردت ىك لضفت .. رهوش اي هنيد ةرصن نع ريخ هللا كازج -

هه هه مهتبقاع امك باقع كيلع

هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا هه -هه

رهوش هللااي ظفح ىف هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو -

االنا ةحارلا مهحاورأ فرعت وال هراوجب اال نئمطت ال ةنهو بولق وذ نينسملا ضعب دباعلا قفار

االهنأ رطاخ بيط نع مهتمدخ ىف هدبكتي ىذلا ءانعلا مغرو ةقفرلا كلتب وه دعسي ناكو هتبحص

رايد ءانبل هتلحرو هوقيطي نل دهج لا حرتلا ىف نأف هعم اوميقيو ميهاربإ هنبأب اوسناتسي نأ دوي

مهنكلو ماغرضو ماه جرلا نيب ةنحاطلا بورحلا ءارج رطاخملا اهبوشت ةينضم نكتس ةيرملل

تناكو ميهاربإ ضر أل مهقيرط ىف برلا تيب ةنيدم نصح نم جورخلا دنع هتقفر ىلع اورصأ

نأ ضعبلآ دوو رارقتس يفاإل ةبغرو رفسلا نم مهنيعأ ىف روتف خالاهل ىأر ةقاشو ةليوط ةلحر

سمشلا ةعشأ تحت ةليوط تافاسم ريسلا ءانع عرجتي وال نصحلا ىف نطقيل هباألماي دوعت

ىلعا اومزع مهنأب لوصولا لبق هوبطاخف مهمظعم هيف بسر ساق رابتخأ ةلحرلا تناكو ةقرحملا

. همرهلا داسج كلتاأل نم مهحاورأ ررحت موي ىتح هنبأ هقفرب رارقتس ال

نيفعضتسم مهنأ اونظو دباعلا هاعرلا فرعي ملو ةنجلا نم ةعطقل بحلا اهلوح ضر أل اولصو

رفويو حمهلا ربدتيل ىضاقلا ناكمل ىبص مهقفارو مهتفاضتسأ اونسحأف برحلا رازوأ نم نيراف

هينيع ىلميل هقافر نع دباعلا فلختو رذع نمل ةيطع صصخي وأ عيطتسي نمل لمعو يوأم مهل

ئلم دقو ىسوم هيخأ ةفرعم ىف هتريصب ربتخيل كلذكو األنسل اهتلقانت ةمكح هنذأب عمسيو هدلوب

يري داكي باده األ هبشي رعشب براش هل تبنو هنقذ ىف فيفخ رعش رثانتو بابشلا هيويحب

دق دباعلا ناكو بابشلا مضخ ىف ضوخلا و ابصلا ةلحرم هزايتجا ىحوت تاريغت هيلع تأرطو

رظن نع عاطتسملا ردق يراوتي نأو لوطلا عراف نسم فلخ فص رخأ ىف سلجي نأ ىسوم رمأ

اعزف ضهنف هيخأ ىلع ميهاربإ ىنيع تعقوو ناك دقو فص لوأ لئاسم ىف لصفي ىتح هيخأ

نم ًايكاب هنضح ىف ريغصلا ىمتريل هيعارذ حتفو هضيرع ةماستبأو ةعيرس يطخب هتيحان مدقتو

ناكم نع هيخأ لا ؤسب مهتريح ميهاربإ زألا ىتح ىضاقلا ىنواعم بجعو نيسلا جلا مستبأف حرفلا

قولا دباعلا هل جرخف هيبأ

ىلا غلا ىدلوب احرم -

سالكتم ىلع هلل ادمح ىتبأ -

كلت كل نيأ نم .. عرولا ىتفلا اهيأ لدعلا ب مكحتو ةقيقحلا ىصقتت كتيأر امل احرف ىردص جلتخأ -

كيبأ ذاتسأ اي ةمكحلا



حلا صلا ىبأ ءاعدل اهايإ ىنبهو ىبر نم لضف اذهاال امو ىتبأ اي هلل هشاح -

كيدي ىلع ققحتيس هب تملح ام نأب رعشأ -

روصتأ تنك مك ( ىسوم ىلإ اريشم ) مامهلا ىتفلا كلذب نعتسأو هللا ءاش نأ كسفنب هققحتس -لب

. ةيهبلا ةروصلا كلت ىف نوكي نأ ببلا ىل رطخي مل نكل هيلإ تقتشأ املك ىسوم لكش

تنأ تذخأ هللاامك اهمحر ءايح نم ريثكلا ذخأ -

انأ تذخأ امم رثكأ ذخأ ىسوم نكل هللا اهمحر -

ماض دينعلا نيأ مهملا هلل.. دمحلا هللاىب.. نم ةمحر -

ابرح ضوخيس هنأكو هتعاطتسأ ردق لك خويشو بابش لا جرلا دعي ءاج ذنمف بيردتلا ةحاس -ىف

هه هه دغلا.. ىف

ىبلق نئمطيل اهنم رسيت ام ارقأو اهب ىنيع ىلما نأ ديرأ فحصلا نيأو -

راهن ليل اهسرحأ طق ىنقرافت ال ىهاه -

الن يغلا ةزوح ىف امو سطنلطأ ىف االام انمامأ ىقبي ملف اذهاألرم ىف انقفو نأ هلل ادمح -

كردق ناك امهمو لهس رمأ سيل فحصلا ىف طيرفتلا نا ماض يل قلا سطنلطأ ألله ةبسنلا -ب

لجأو مظعأ ةناكم فحصللف ةرذعم مهسوفن ىف

فحصلا نكت نأ عنام ال برلا تيب ةنيدمل اهلا قتنأ اوضفر ناو ةقث لهأ مهو اذه فرعأ -

مهتزوحب

ضر األ هجو ىلع نامأ ةعقب رثكأ االن سطنلطأف مهل فحص نم ىعم ام لسرن نذأ -

ماض ةمهملا كلتب موقيلو ىأرلا معن -

تقو ىأ ىف ماه كلملا مودق عقوتي هنأف ةداقلا دحأ عم اهلسريس هنأ نظأ -

هتدوع ىتح ىقبأس ىنأ ملع نأ هسفنب بهذي نأ قفاوي فوس -

ىكحي امئادو ةكرعملا ضرأ ىف كتابث نع ىكاحتيو هدئاق تنأف قفاوي فوس ةلا حلا كلت -ىف

ةكرعملا ىف لجر بفلا كنأ لوقيو دباعلا سأبو ةوق يف صخش ىري مل هنأ هدنجل

قحم يلقالمأ غلا بيا ىرت اذام تنأو -

قحم عبطلا -ب

ميهاربإ اي ةكرعم ىف طق ىنارت ملو تفرع فيكو -



لمحت نأ امفبلا مهلوأ ناطيشلا و ءادع األ بهرت كبرب كتقثو كناميإو كشأج ةطابر ىتبأ -اي

األ ءانب كلذكو ةيرملل رايد ءانب ىف ةريصب نم كيلع هللا نم ام ىلوق ليلدو ةكرعم دوقتو فيس

ءانبلا مت نأ انل ةبلغلا نأ مزجأو ماض تلهذأ ةركفلا كلتف راوس

األ تائم بلطتتو ةعساو مكضرأ نأف روذب كلذكو تبلج ام لتشب ءدبأس هللا ءاش نأ دغلا -نم

راجش

ةيرملا دجاوت نكام أل كتلحرو -

دوعأف رهش اهيف ثكمأو مكضرأ نم ةيرملل ةيرق برق أل بهذأو الت تشلا ةعارز نم غرفأس -

اذكهو راجش األ ىعرأ رهش ثكم ال دوعأو رهش اهب لمعأو ةيلا تلا ةيرقلل بهذأ مث انه ىلمع متأو

مهارق ىقابل قلطنأف امامت روسلا نم غرفأ ىتح

ةاكزلا لا ومأ نم بتار مهل عطتقأ فوسو كونواعيو كنم اوملعتيل اباش نورشع كل ىقتنأ فوس -

مهل لزانم ءانب ريظن ةيرملا نم رجأ ذخأ نأ تقفتأ ىنأف ءارقفلل ةاكزلا لا ومأ عدو كلذل عاد -ال

نيجاتحملا و ءارقفلل هب قدصتأس ضيفي امو هللا ءاش نأ لا جرلا و ىنيفكي اذهو

ةمهملا كلت إلمامت ةيضقت تقولا نم مكو -

يذ لكل ةوعدلا ىه األمه ةمهملا يلو ةبسنلا ب ةيوناث ةمهملا كلت نأ ملعت نأ بجي نكلو ملعأ -هللا

لقع

هلل دمحلا و ةوعدلا ىلع اهرامثب تتأ كقيرط نع رهوش نم صلختيل ناطيشلا ةديكم -هه..

تيب ةنيدم ىف ءابه تبهذ مهعم الىت واحم لكف ةيرملا نم درف ولو ةياده ىف قفوأ نأ ىنمتأو -

لمأ صيصبب ظفتحأ تلا زام ىنكلو برلا

ةدح النلقأ يغلا نأ ىرأو ةرجحتم مهلوقعو ةظيلغ مهبولق مهعم انأ تلماعت دقف ىبأ اي كعم -هللا

قحلا كلاالم تعمس نأ قرت بولق مهل االنأ مهرظانم ةعاشب مغرف مهنم ريثكب

. ءاشي هللانم ىدهيو لواحن نأ بجي -

هلأ ممصو نيمقانلا ردق ماغرض وأ ماه ىشخي ال وهف مهلا تقل بردتي ماضو مهتيادهل ركفت تنأ -

مهب كتفلل راجش اهباأل عطقي ىتلا هبشت بلصلا نم

مهتتأ نأ هوسني ليمج نم مهل تيدسأ امهمو ردغلا ىلع نوداتعمو مهل دهع ال مهف لعف نسح -

نكن نأ بجي برحلا ءدبي نأ تقوو األلو انودع وهو هدي ىف ةادأ مهف ناطيشلا نم رماوأ

نيدعتسم

مهنم ىلعاالف اوضق دقو هرماو أل عايصن واال ةدوعلل ةليلق ةرتف النذنم يغلا بيدأت ىف هدنج ءدب -

مهنم ضعب ىتأو ةهجو مهل اوفرعي ال باذعلا نم نيراف تائملا راتآ ضر والذأل راثيإ ضرأ ىف

ناطيشلل بولاالء رقأ نأ دعب هدنج تاتش عمجو هسفنب مهكلم هدوقي شيج ىتأ ىتح مهانمأو انضرأ



ديدج نم

نجلا مهبراح ةئيه يأ ىلعو -

مهل تناكو بلعث سأرو ناسنإ ةروص ىف اولكشت مث ةيرانلا ةلا حلا ىف ةلفغ ىلع اوتأ ةيادبلا -ىف

ةبلغلا

دحأ مهنم لتق لهو -

تاظحل ىف هدسج رخبتي لتقي ناك نمو ريثكلا نجلا نم لتق هنأب الن يغلا دنج انل صق -

حبصيو مهتوق ضعب اودقفي اولكشت نأ امأ مهقلخ لصأ ألاهن ةيرانلا ةلا حلا ىلع ىوقأ ةداع -مه

ةلا حلل لوحتلا ىلع مهتقفاوم نظأو رصقت ال مهرامعأ لوطت نأ اوبحي مهو مهلتق لهسلا نم

ساس نماأل مهربجي مل نأ ناطيشلا ينضأ ةيداملا

كيلإ ًاريثك قاتشم هنأ نظأو رضحيل هل لسرأس اذهاألرم نع ريثكلا فرعي ماض -

بيردتلا ناديم ىف هيلإ بهذأ مث فحصلا يلقالىف ولتأس ىنأف عاد -ال

قابس ضوخي ماض ناكو ةداقلا دحأ ىلإ هب دهعو ىسوم ةبحصب بيردتلا ناديم ىلإ دباعلا بهذ

ملو ةرطعلا هتريس نم عمس امل دئاقلا هجو للهتف هسفن دباعلا فرع نأ دعب هدونج طسو ودع

لا تقلا ىلع بردتي باال رماوأ ردصأ دق ماض نأ مغر بيردتلا ةحاسل باشلا مض ىلع ضرتعي

عيطتسي نمل األرم لدعي نأ رمأو دئاقلا هربخأ امدنع دباعلا مستبأف ماع رشع ةسداسلا نود وه نم

ئيهم ريغ ناك نأ بيردتلا ىلع هرمع نم رشع ةسداسلا ىف نم مغري وال بيردتلا بغريو

ىف مهنأك دونجلا ةمه عافتر ال دعسو دئاقلا عم بيردتلا ناديم يقاب دباعلا دقفتو اينامسجو ايسفن

شأجو حامرلا لاو ببنلا فاده األ ىمر دنع بيوصتلا ةقد ىدمو ةيلا علا ةيندبلا مهتقايللو ةكرعملا

قوب ىف خفن ةأجفو ةهجاوم ىف نايدنج ناك نأ لا زنلا ةرتف لوطو فيسلا ب ةزرابملا دنع دونجلا

ىف سمشلا ىأرف ءامسلا ىلإ دباعلا رظنف الة صلل ئيهتو ةيمدق عضوم يف هديب ام درف لك كرتف

تقولا نم عستم لا زام هنأ فرعف اهطخ ةرئاد فصتنم ىف اهعضوو اصع كسمأف ءامسلا دبك

ةعاس نم برقي ام اوذخأي دنجلا نأ فرعف دئاقلا لأسف ةريهظلا دعب صالةام داعيم نيحي ىتح

يلق اوحاتري مث هقرعو بيردتلا ءانع اوحيزيل رهنلا اولزنيو ماعطلا اهيف اولوانتي الة صلا لبق ةحار

دباعلا لأستف اذكهو بورغلا صالة برق ىتح بيردتلا ناديم اولزني مث ةعامج اولصي اهدعب ال

ئاقال ماض هيلع درف يماظنلا شيجلا اذه ىلع فرصي نمع

ةمعنو هللا نم لضف -

رثأ هبو اال عضوم دجوي فال هتهبجو هدسج ىف نينسلا لعف ىأرو هنضتحأو فلخلل دباعلا تفتلا ف

قولا هبيبر حللا دباعلا قفشأف مهس وأ حمر ةنعط وأ فيس ةبرضل

ماض اي نوكلا ىف ةمهم ىمس ال ردقلا كدعي -

ءاهبو نسح كتداز لب كنم نينسلا لنت كب..مل احرم .. ىديس اي اهل انأو -



ماض ىزيزع اي ريغتت مل كب ىدهعك هه.. هه كلذك قلمتلا كتملعو -

اال لعفي فال ءوسلا ب ةرام األ سفنلا همامأ أسختو ايندلا هنم النتلا دلص راص كيدي ىلع بش -نم

األرم هفلك امهم بيط لك

ماه كلملا عم تلعف اذكهو -

هتاوقل ىمامضن ال ببس مهأ كلذ ناك ووهللا هتياده نم هئانبأ سأيو تسئي -

رخأ تقو ىف هناميإ ردق ديفي االنال نمأ نأ امبرف لجعتت ماضوال اي ءاشي هللانم ىدهي -

دهاعو لذاخت دقف هب هتفرع ىذلا دهعلا ىلع دعي ملو ىديس اي لدبت دقف حهلا ىلع لظ هتيلا -ي

ارطخ دشأ الن ويغلا ةيرملا نأ عم هينيع بصن ماغرضل هتوادع عضيو الن يغلا ىف ةياكن ةيرملا

اال بورحلا تاونس خالل تكهنأ نأ بلاالددعب ءانب ةداعإو ماغرض عم ةنده دقعب هانحصن املا طو

هرئاسخ ىلا بوتلا موجهلا والأدبيب ةوق دادزي حملافاالريخ اذهو هيلع ىضقي نأ ىلع رصم هنأ

راثيإ يف برح وجالت هبسكأو هتوق دازو ماه كلملا كهنأ ةنانك ىف ريزولا لهأ عم هفلا حتو لقأ

ةنانك ىف ماه تاوق ىلع تامجهلا فيثكتب مهيصوي ريزولا ألله لسرأ هيلع ةراغ ماه نش املكف

ولت ةكرعم ضوخيف راتآ ضرأ ىف ةمواقملا عم األرم كلذكو ددملا لسري نأ لا حملا نم حبصيو

حةلالا اومئس انلا جر نأ نيح ىف رارمتساب ددملا مهيتايو تابث ىف مهو ماغرض تاوق عم ةكرعم

ئباع ريغ ماه كلملا و مهروتف دازو مهمزع لقو مهتايونعم تطبهو كلت ةميزه ولاال رصن ال

كلذب

الن -ويغلا

امو ىماظنلا شيجلا اوجرخأ دقف كلذك ةيرملا و ةيهانتم ةقدب مهماهم اوذفنيو مزعو سأب ىلوأ -

لا تقلا رومأب مهل ةيارد وال برحلل مهوقاس نويداع دارفأ اممهاال ىضاملا ىف مهب اوعفدي اوناك

ىضاملا ةيئاوشعك سيلو بيترتو ماظنب هتامجه نشيو بيردت ريخ بردم ىماظنلا شيجلا امأ

ةيرملا النمأ يغلا ىوقأ -نم

نأو اينأتي ال مهنيب كابتش لال ةصرف نيحت املكو اربص رثكأو سرشأ الن ويغلا اددع رثكأ ةيرملا -

ملو كابتش اال ضف لواحو هدنجب ءاجف راتآ ضرأ ىف اوكبتشأ ةرم تاذو مهنيب ناطيشلا فقو

سأرو ناسنإ مسج ىف اولكشت دقو هدنج مامأ نم ةيرملا ترفف نمتقلااالنينث دب دجي ملو عطتسي

لح ىتح اوبحسني مل مهنم ريبك ددع دقف مغر هتاوق نم اولا نو اودمص الن يغلا نأ نيح ىف بلعث

اال جوأ ىلع اوناك مهنأ مغر كابتش اال ددجتي ملو ىرانلا لكشلل ناطيشلا تاوق تداعف الم ظلا

ةيرملا وأ نجلا تقللا نيبهأتم مهو روفسفلا ناديع اوءاضأ ليللا وطلا اضيأو كلذل دادعتس

تاقولخملا كلت رحد ىف لمأ كدنع لوقت ام لك مغر -

ىفلخ رشبلا دحتأ نأ هرعش ىل اوزهي ال نيمقانلا و نجلا -

كلت كتاوقب تبراح نأو -



ثيش ىبنلا ىقل امدنع لزنأ اذهكالمهللا هللا.. نذأب ةريثك ةئف تبلغ ةليلق ةئف نم مكو اهل -انأ

هفيلح رصنلا ناكو ليباق ءانبأ

رصنلا ىف لمأت كلت كتاوقب نجلا و نيمقانلا لفاحج التيق نأ نكل بهللا.. معنو -

دباعلا ىديس ةدايق تحت تبراح هللانأ نذأب -

أل ىتلحر خالل ىسفنب تعمس دقف ىقح ىف اولوقي امو ماض اي سانلا كالم عمست -انأ..وأال

مكضر

روس ءانبو ءارقفلا ةدعاسمب هسفن ىساوو ىضاملا ملح هلهاك نع ضفن دباعلا نأ -قاولا

ءاره اذه ..لك مهل رود ءانبل ةيرملا ةكلم هتلا متسأ كلذكو ..هه.. ىدجي ال

نيدلا ءايحإو فحصلا عمجب اضراو ماض اي ايعقاو -نك

ب مايقلل رشبلل عمجت ربكأ سأر ىلع جرخنو ايوس فحصلا ىقاب عمجنو هللا ءاش نأ ثدحيس -

رشبلا فوفص دحونو نجلا و نيمقانلا رحدن نأ دعب نكلو رمعلا كلذ لك دعب جحلا

رشبلا ديحوت ىلع نيمقانلا تقلا تمدق لهو -

ىف عمطي ال دحاو لجر ةيأر تحتو ةيعاوط اال اودحتي نل رشبلا ف امامت ىديس هب ركفي ام اذه -

كلم وأ ايند

هاسنت مل ىضاملا ملح طقف.. تنأ كلخاد اذه -

يف انيلعاونشي ةيرملا النو ماهويغلا كلملا يديس اي دعتسأو هللا ءاش نأ ةقيقح ريصيس ملح -

لجاعلا بيرقلا

تفرع فيك -

تضفر ىنكلو ةدعاسملا ضرعو ماغرض ىل لسرأ -

نع لدعي نأ هعنقأو ىسفنب ماه كلملل بهذأ فوسو ةيرملا رش كنع فكأس انأو تلعف انسح -

مكل راصو مكددع داز دقو مكيلع كلم اولوت مل امل ىل لق نكلو رامدلا هيلعاال بلجي نل رارق

كلا مملا نايك

األرم ميهاربإ ضفر -

تنأو -

كلملا ىغبأ ال دباعلا ىديسك انأف -حملا

ميهاربإ ىدلو ليلخ ماغرض نبا ريبج اولو نذأ -



وهف داشرلا قيرط ىلإ سانلا ىدهيل هيبأ هسسأ كلم ىلع كلماال نوكي نل هنأ مسقأو ضفر -

ماه كلملا محالت ىف هتوخأ لتق نأ االندعب هيبأ ثيرو

لألرم ءفك وه نم مهيف دجو نأ ماه كلملا ءانبأ دحأ وأ نيصلخملا كتداق دحأ رتخأ نذأ -

ثلاالةث ضفر -

مكنيب ايند طبلا دجوي ال مكحيو هه.. -هه

االن دجو -لب

كلقع ىلع ترصأ كتهبج ىف ةباص كلتاإل نأ مأ كلذك سيلأ رخست -.كنأ

شيج ىضري نل األرم ىلوت نأف ىسوم دصقأ نكلو عبطلا ب تنأ كدصقأ ال ىديس ههالاي -هه

نأ ماه كلملل ةبسنلا األرمب كلذكو ثيش ىبنلا تيب لآ ةيسدق مكل متنأف انيلع برح نشب ماغرض

ىسوم ىلوت نأ نظأو ماغرض لعف امك كلم سسأ ىنأ بسحي هنأف يلإ لؤي نأاألرممل فرع

كلذ ىف مهل نأش ال ةيرملا النو ويغلا نجلا و هدنع كرطاخ أللج هردقي فوس كلملا

كلثم فيسلا لمحب مرغمو جاتلا ءادترأ ىلع داتعأ ىسومو قفوم رايتخأ -

طرشب هترما تحت نوكأو كلملا نكي نذأ -

ةنهكلا لبق نم سدقن انكو انه انيلع طرشي نمزلا لوه هه..ياال -هه

سملا ب باصم ةرذعمف تنا امأاسدقي ىديس اي كءانبأ هه -هه

دباعلا ليلخ اي طرشلا ههام -هه

ىطرش لوق ىلع ىنئرجي فرش اذه -

ةمدقملا كلتل جاتحت وال ىدنع كردق ملعت تنأف -لق

كلذ ميهاربإ ضفر نأ دعبف ملحلا غلب هنأ نظأو اهراتخي نم .. ىتانب ىدحإ ىسوم جوزتي -

هارأ نأ لبق ىسوم اهلعفي نأ تينمت ىديس ةرهاصم نم ىنمرحو

األرم بحاص قفاو نأ كلذب ديعسو قفاوم -انأ

همالليي نب ىسوم لجبملا ميهاربإ ضرأ كلم الةل جلا بحاص دصقت -

نمم وأ كتانب ىدحإ نم جاوزلا ىلع ميهاربإ مغرأو ماض اي ىرخأ ةمدخ كل ىدسأ فوسو -

. تنأ اهراتخت

(8)

الن يغلا تاراغ



برلا تيب ةنيدم نصح ىلع تامجه نش مدعو دباعلل ةيرملا ةكلم عونخ نم ناطيشلا قاض

دئاقلا ىلع مهموجه مدعل كلذكو ةيرملا لفاحج مامأ قئاع دباعلا هبسح روس مدهو ةزجعلا رحضو

مهل تويب ءانب لمكي نل هنأب كلذ اوللعو ناكملا اذه نم قلطنت نأ كشوت ناميإ ةروث دامخ إل ماض

دوعوو تادهاعم نم ناك ام ديدجتو حلص ماربا ضرعو الن يغلل ناطيشلا أجلف هدهع اوفلا خ نأ

ةلثامم ىرخأ رشبلا ىلع ةراغ لكل نكي نأ طرش ماض ىلع تاراغ نش ىلع الن يغلا تقفاوف

نم هرماوأ ذيفنت ىف اولذاخت نيذلا ةيرملا بدؤيو ماض رمأ نم ىهتنيل ناطيشلا قفاوف ةيرملا ىلع

الن. يغلا مادقأ تحت قحست فوس تويب لجأ

هلا جرو ماض مهنم آالفنلا ةسمخ اهماوق ةوقب ميهاربإ ضرأ ىلع تاراغ نش الن يغلا تأدب

اوداع نأ اهنومضم الن يغلا كلمل ةلا سر ماض هلمح دحاو اال اوكرتي ملو مهيبأ ةركب نع مهودابأو

ةفعاضم ىلع مزعو هديدهتب الن يغلا كلم ءازهتسأف هوعقوتي نل ديدش هباقع نكي فوس كلت مهتلعفل

ةريخ نم فلا نوسمخ اهماوق تاوقب هسفنب ةيرملا ىلع ةراغ نشو ةمداقلا ةراغلا ىف تاوقلا ددع

رخفو مهل سدقملا ناكملا ىف ةكلملا لقعم ىلع تناك لب ةيرملا تايماح ىدحأ ىلع نكت ملو هدنج

نم هدنج سوفن ىف األلم عرزيو دادج األ دجم ديعيل لا تسركلا مره ىلع هتراغ نش .. مهتراضح

فقي وىتلا ةيرملا اورحدو اوقلخ نأ دعب نييرونلا هلإ مهل اهصخ ىتلا ةعقبلا كلت اونطقي نأب ديدج

ىلع هتقفاومو حلصلا هبلطو ةرملا كلت ةعوضخ نكلو كلتاألةينم قيقحت مامأ قئاع ناجلا كلم

ثلثم ىلع دغرلا شيعلا ةينمأو ميدق ملح قيقحت لمأ ءايحإ ىلع كلملا عجش ةيرملا دض برح نش

. نوكلا ماظن نع تجرخ ةديرف صئاصخ هل لا تسرك

لصو نأ دعبو ماه كلملا ضر أل ةقيرط ىف وهو ميهاربإ ضرأ ىلع الن يغلا موجهب دباعلا ملع

غرفتي ىك ةنده مهعم مرباو نذأ مهاطعأ نأ دعب ماه ضرأ ربعت الن يغلا لفاحج ىأر نيعوبسأب

لظف ناطيشلا عوط نع لكلا جرخو تلدبت ةبعللا قاروأ نكت كلذبو ريزولا لهأو ماغرض تقللا

ةمداقلا ةرملا ىف دجوي ال مأالنأ هتطخ ءانب ديعيف روم هيلإاأل لؤتس ام ىريل ةرملا كلت اديعب

. ميهاربإ ضرأ مسأ ىحمي نأو ماض همسأ ترك

هب اوءدب ىذلا لئاهلا تاوقلا مك ىأر امدنع دعسو هضرأ ةمجاهم نع الن يغلا فكب كلملا حرف

عم مهبرحك مايأ ثالةث سيلو رهشأ ةدع برحلا كلت لوطتس قطنملا قفوو ةيرملا دض مهبرح

دقعل ريزولا ألله ةلا سر لسرأ دق ناكو ماغرض ملالةاق هتدع دعأو هشيج فوفص بترف ماض

كلمب فارتع باال دعو كلذكو اهعمسي نأ لبق مهبلا طم لكل ةيئدبملا ةقفاوملا ءادبإو مهعم حلص

وال ماغرض عم اونواعتي ال نأ طرش هتكلممل فيلح نكتو مهتكلممل مسأ رايتخأو مهرمأ هولوي

تركع نكل ةقفاوملا ب راثيإ ضرأ ىلإ هشيجب ريسلا ءانثأ درلا هءاجو ةدعاسملا بلط نأ هونيعي

نود باش مهمدقتي حيلست ريخ نيحلسم راتآ لهأ نم ةليلق ريغ عومج .. ةاجأفملا هتحرف وفص

ةيداعملا تاوقلا لوح اوفتليل هشيج ةمدقم ماه كلملا رمأف ماغرض شيج يز ىدتري نيرشعلا

ئجافت هنأ باشلا دئاقلا نظيل تاوقلا ىقابب وه رقهقتو ديعبب سيل لبج ءاقترا ةنميملا رمأو

اهنأ نظف لبجلا لفسأ ركسعي هآر ىتح هجتأ امنيأ هعبتو ةلماك هتاوقب هقحلف هفوفص بتريل عجارتو

ليسلا ك هناسرفو وه رمهنيو لا بنلا هامر نم ةنيصح طاقن ئشنيو لبجلا ىلتعي نأ ةصرف

هفصي امك فرخلا كلملا شيجل ةيددعلا ةرثكلا كلذب لداعيو اهنم نيفلا ماه تاوق ةيحان فرجنملا

قشنأ نا ذنمو ماه كلملا ةوق رس وه ماض نأ نأبقلا مهسوفن ىف ثباأللم دارأ ىذلا ماغرض



نابرق هسأر مدقيو هديب هلتقي نأ ملحو ماه ةياهن كلت نأ باشلا دئاقلا نظف ةكرعم بسكي مل هنع

لهأ نم فلا ةئاملا قاف شيج ءانبو مهبيردتو راتآ وأالد ىقابو هب مامته ىلعاال ركش ماغرضل

ماه. نم رأثلا و مهضرأ ريرحتل راتآ

ةيوق طاقن عضوو لبجلا هئاتعأ دنعو ماه كلملا هل هبصن نيمك ةيحض عقو هنأ باشلا دئاقلا كردأ

تاوق هفلخ دجو ماهسلا هلاب جرو ماه برضب رماوأ رادصأ لبقو لبجلا ىلعأ هناسرف ةريخ مضت

اهآري ةرم لوأ ناك بشخ نم عوردب لفس ىفاأل شيجلا ءامتحأ كلذكو ماه شيج نم ةريبك

اإل نلعي لوسر لا سرإو ماه عادخ نم دب دجي ملو ةلا الحم نوكلا هلاه جرو هنأو لمأ ةبيخب سحأف

هقيرط ضارتعأ ةين نع ضيوعت كلملا هبلطي ام مدقيو نيملا س هلا جرو جرخي نأ طرشب الم ستس

هلتقل كلملا ةين نع هلا كبالمجر ئباع ريغ ضضم ىلع هيلإ بهذف هءاقل بلطو ماه كلملا قفاوف

بلا طم كلملا عمس ىلع ىقليل اخيش نكيو راتآ لهأ نم دحأ لسري نأ هوصوأو ماغرض ىف ةياكن

باشلا دئاقلا االنأ هتيأر تحت مكح نأو مهنم دحاو كلملا نوكي نأو االقتسالل لينل راتآ لها

عضي نأ نم هفيخ اسجوتم هنطو ىنبو هدونج ةايح ىلع ظافحلا لباقم هتايحب ئباع ريغ ضفر

ةماستبأو هفوخ تددب ةوافحب كلملا الهاق ىتح تابثلا ب رهاظتو كسامت هنكل هفحجم طورش كلملا

هرداب ىتح كلملا تافرصت نم بجعل فوخلا لدبتو قيدصل اال نكت ال ةضيرع

ءاقدصأ مويلا و ءادعأ انك باألسم بجعتت فال يدلو اي ةسايسلا ىه كلت -

ماغرضل بولاالء نيدأ تلزام ىنأ ! ءاقدصأ -

صخش وهف هب سانلا ملعأ نكت نأ ضورفملا هه.. .. راتآ ضر أل ةمدخ كقافرو كابر هنأ نظت -

نياديم ىف مكءاقلا و مكيلهأ بولق ىمدأو ىضاملا ىف هارك باإل مكذخأو ةحلصملا اال فرعي ال

دوأاإل ؤسلا ىدل .. مهملا .. تازيمم نم امهل ردق بويع هل روهزلا رمع ىف متنأو بيردتلا

ةحارصب هيلع ةباج

وه -ام

ددرتت وال راتآ كنطول مأ ماغرضل -والكء

ضر كلتاأل ىف دتمت اهروذج هتبن ىعار ماغرضف ةظحلل ولو ددرت بال راتآ -

يلع كلم كتبصن نأ قحم نوكأ اذل هبحاص مارتحأ يب ردجيو ىعو نع مني باوج .. انسح -

كلت ىف ةيماح كرتأ نلو زمر نم رثكأ نوكأ نأ ديرأ وال ىتيار تحت مكحت نأ طرشب راتآ ضرأ

ىشيج نم ءزج كشيجو ىلجر ريصتس تنأف ضر األ

درب كل دوعأ مث ىفاألرم مهرواشأو ألىله عجرأ -

ىدلو نم ةنسح ةلماعم الاوق املك هب اوسمهي امو مهبلا طم تناك كلت -

ةاناعم رش سانلا ىناع ماض ليحر دعبف ليولا راتآ لهأ كدلو قاذا -

راذتع اال بجو -اذل



هببس نع سألا نأ ىب ردجي بيرغ لوحت اذه -

نيعللا ولال ققحتي نأ اذه ىملح داكو عزانم بال ضر األ كلمب ملحأ انأو كنس ىف تنك نأ ذنم -

هعاجرإو ماغرض ىلع ءاضقلا وهو دحاو ملح ىلاال ريثي مل رمعلا كلذ لك دعبو واالن ماغرض

امع اهلهأ ضيوعتو ةلماك ةيرح راتآ ضرأ حنم تررق اذل ناك امك ىضرأ ىف ةيدوبعلا لذل

لهأ عم لثامم قافتأ تدقعو ةنانك بونجل ةبسنلا األرمب كلذكو برحلا ليوو رامد نم مهقحل

كلم مهدحأ بيصنت تكرابو ريزولا

ماغرض دض برح ىف كعم كرتشن نل اننكل -

وال نأف هبرحو ماغرض ءانثتسأب نكل دحأب ىل ةجاح وال ىدحو هب رفظأ نأ ديرأ ماغرض -هه..

نمبالىط مكل رماوأ ردصت الن يغلا عم برح تضخ ثمالنأ ىل كشيج ء

نينس كلتاالدعب مهبرح ىهتنت نلو ةيرملا ب نولوغشم الن يغلا -

ىل نكي والمكئ ترصقوأ ةدملا -طتلا

كضرأ ىف نيدبعتسملا راتآ لهاو -

نيمركم نيززعم مكل مهينبو مهدرأو مهررحأس ماغرض ىلع ءاضقلا نم يهتنأ -امنأ

ىمست ام وحمنو بارغ نماأل دري صفخنم درتسن انتكرت نأ راتآ لهأ هب ملح ام لك ققحت -

ددشتلا كلذ مهنع ىلخنو دباعلا ماضو دقتعأ ام كرت ىلع مهكرتنو انيلإ انلهأ درنو ميهاربإ ضرأ

ماغرض نيد ىلع تنأ لهو ؟! اذام -

راتآ لهأ بلغأو ىدونج لكو معن -

اذهفال -امأ

ةايحلا ىدم كلبولاالء نيدنس اذه ققحت -نأ

ةينيد ةدايس ديرت االن ةيرحلا لمأت تنك تاظحل ذنمف عمطت -ال

يذأ ىنم مهسمي نلو ماض نوعبتي كءانبأ نأ ملعأ -

ىئانبأ نع ةربنلا كلتب كلاالم نع ؤرجت فيك كحيو -

اذه .. مهدوجو ىف نيدحوملا نم دحأ سمأ نل مهلو كلملا جلالةل اماركإ نكلو ةءاس اإل دصقأ -مل

تدصق ام

طقف لجر ةئام هعم ناك نأو ةلوهسلا كلتب هرهق نكمي ماض نأ بسحت اذهاألرماالنوال -عد

ألكله. ةيرحلا نمضتل كنطو ءانب دعأو ىوق شيج ءانبو كتيعرب متهأو شيج بلغي



ةيرملا عم ماض فلا حت نأو -

بتريل رومأ ىف مهعم نواعتي امبر هنكل هالهك ناك نإو نيمقانلا عم فلا حتي نأ حملا ماض -هه..

هرورغف حملا اذهف الن يغلا دض برح يف مهعم كرتشيو نواعت نكل هفده مدخت ىرخأ رومأ

هدرفمب نيمقانلا برح ىلع رداق هنأ نظيو اددع رثكأو ةوق هنم رثكأ وه نمل عايصن نماال هعنمي

كلذ ىلع هلا جرو بردتيو

كلت ةيرملا برح نم مهتدوع درجمب ةراغ الن يغلا هيلع نشيس -

كلذ تفرع فيكو -

ناجلا كلم نم وه ملع دقو ىئيجم لبق ىنملعأ ماغرض -

راتآ بابش ىقاب ثعبي ثيحب ددملا بلط ىف هل ثعبأ كلذكو هنم هعمست ام رخأ اذه ربتعأ -

اوتأي ىتح انه رظتنأ فوسو هشيجل نيمضنملا

اآلالف ىبلو ىرخأ ةرم مهتدوعو مهبيردتل راوثلا وعدي ناك دقف راتآ لهأ نم ريثكلا دجوي -

االن كانه اودجاوتيو هتوعد

نم راتآ لهأ جرخي نأ ىدانملا ىدانيو شيجلا ةمدقم ىف اونوكتو كتاوق لكو كعم يتأتس نذأ -

كنطول دوعتو كلهأو كتاوق لك ذخأتو مهنأش سيل كلذف نيشيجلا

انيلع ضقنيو روثي نأ فاخأ -

ىلع رسخي فوس ءوسب مكسم نأو ةمج مكدادعأو اهب ناهتسي ال ةوق متنأو كلذ نم ىكذأ -وه

دوحولا نم هشيج وحمنو هيلع ضقنن ثدح نأو ىذأ مكسمي نل اذل طقف مكيديا

راتآ لهأ هب ىضري نلو بعص -الاذه

كئيجم لبق ءيش لكب اوضري اوناك -

نيمغرم -

كلذ لعف ىلع مغرم االن تنأو -

ةلا حلا كلت ىلع نكن ىتح رباصو انلفك نم وهف انيلع لضف هل ماغرض -

كريغ نود كلملا كبهأ اصوصخ تنأو ةيرحلا مكبهاو ققحم توم نم مكباقر تذقنأ انأو -

ثيدح وغل كالىم تربتعأ واال ىئاضر ال ىعست نأ بجيف

هب رمأت ام ذفنأس -ال..

اوملسي فوس فوفصلا ىقاب سالحامأ ىلماح كتاوق نم نيفص لوأ نكيس .. رخأ رمأ كانه -

ةياقولا نم عونك مهتحلسأ



كب ردغن نا لا حمو كمامأ ريسن فوس -

مهيلإ تنسحأ سانأ نم كب ردغي نأ ءيش بعصأ هنأ ملعت دعب.. ريثك ايندلا كملعت -هه..مل

اورصتنت نأ لمأ ىلع ماغرضل اومضنتو ىلع اوبلقنت نا فاخأو كرهظ فلخ سيلو كينيع مامأو

ةطورشم ريغ ةيرح اولا نتف

ماض لعف امك كب ردغن -نل

ههههه .. ماغرض بيبر ىف قثأ نأ ىنديرتو ىب اوردغ وأواليد ماض -

.... دوأ -

ةكرعملا ىف ديدج دج نأو رمأ كلذ ربتعأو كاقلأ نأ لبق مسح رمأ ىف ىنلداجت )ال هعطاق )-

ىل ودع كتربتعأ إوال ددرتلا وأ ريكفتلل فالجملا كيلإ تلسرأو

نأ ىسع بح نع كرماوأ لك عيطأس اذل هنم نتلا امتحو كودع هربتعت كرماوأ فلا خي نم نذأ -

ام موي ىف انودع نم ايوس ننلا

..هه ماغرض دصقت -

ماض -لب

دباعلا و ىئانبأ ىداعا نأ حملا هه -

كشيج نع نيقشنملا ماضو دصقأ -انأ

ىف هيخأو دحاو لجر بلق ىلع ديحوتلا نيد ىدقتعم لكو دباعلا ثلاالةثو وأالىد نيد ىلع -مه

نوكي نأ حملا كودع اذل طقف مههل إل نوشيعي رشبلا كئلوأف ىقيقحلا هيخأ ةلزنم قوفي نيدلا

هءادع ىف ةيرملا النو ويغلا ماغرضو ناجلا كلم كراشت لب ىودع

انتقمي دحأ وال هسفن نيدلا ىلع نحن اننأ نيح ىف دباعلا ىعبات اوتقمي ضر األ لهأ -لك

ةنهكلا هركتبأ نيد ىلع ماغرضو تنأ -

اآلرخ فرطلل عمسي ملو طقف هلا جرو ماض عمس كلملا جوالةل ءارتفإو بذك اذه -

ةنهكلا هعدتبأ امو دباعلا دقتعي ام نع تنأ هفرعت امال فرعأ -

هباحصأو دباعلا ىلإ ليمي ىديس نا ودبي ! ةنهكلا هعدتبأ -

اوعيطتسي ملو هلك ىرمع ىئانبأو ةليوط نينس ماض ىنمز وال ةليلق ريغ ةرتف دباعلا ىنرشاع -

هه ..هه كعم ىئاقل نم قئاقد دعب تددح تنأو ىهاجتأ ديدحت

ىروصت اريثك قاف هتيأر ام نكلو كلملا ىديس نع ًاريثك تعمس -



كمسأ اي...ام قيدص ريخ ىل نكت ةعاطلا و عمسلا -ب

نوسمخ راتآ -

؟! اذام -

اننطو ريرحت نكي ىتح مقر هعبتي مث راتآ ىمس اننطو نم ماغرض شيج ىلإ مضنأ لفط -لك

اندلب ررحن ىتح انئامسأ درتسن نلو تقولا وطلا اننيعأ بصن

؟ كمسأ امف كنطو ررحت ..اهدق ماغرض نوعلم -

اذل ديدش همسأب ىداني نم باقع ناكو ىرمع نم ةسماخلا ىف تنكو تذخأ دقف هفرعأ اقحال -

ىلها ىلع لدتسأو هب غلباس امتحو دنجلا جسالت ىف بتك هنكل اإلمس تيسن

مكريصم نوكيس اذام باألنم مكيلع نمأ ولمل اهيأ ىل -لق

ىمتحلا توملا -

( ثدحي مل اذهو ) ماغرض شيج ةدعاسم نود كلت كتاوقب انتبراحو انعادخ كرش ىف عقت مل نأو -

بلاالد ريرحت نم اونكمتتس متنك له

ليحتسمب سيل نكل بعص اذه -

اودمتو ىتاوق مامأ دص طئاح اونوكتو هحلا صم مدخيل مكتيناسنا عزنو مكبرد نوعلملا كلذ نذأ -

المكل غتسأ نم هتعفنم قوفت مكل ةمدخ ىدسي مل هنأ ىأ ريزولا لهأ عم لعف امك رثكأ ال ةمواقملا

كلذ ريغ رايخ انيلهأ مامأ نكي ملو كلذ ىف قحم تنأ -

ولال ءوسب لمعت ىتاوق نكت مل ىكلم ىلإ راتآ تممض ىنأ مغرف كلذ ىلع مكيلا هأ ربجأ -لب

نم تددح ةمراص نيناوق تذختأ اذل ةسخو هئاندب ىتاوق نم لينلا و ةبعللا دعاوقل ةمواقملا كاهتنأ

مج ررض انتقحلا ةعشب ألمعلا

ةعورشم ةمواقم اهنأ كلذاال مغر -

واال اهلهأ ضيوعتو ةيرحلا راتآ حنم تررق ريرم عارصو قيمع ريكفت دعبو اذل قح كعم -

ةلوهسلا ىهتنمبو مهل راذتع

قدصأ ال تلا زام -

هلعف در نوكي نأ عقوتت اذام ماغرضل كترشع مكحبو -

اهنع عافدلا ىف لسبتسيو راثيإ نصحيو رذحلا نم ديزم ذخأيو مدصي فوس -

برلا تيب ةنيدمل دوعي ال املو ! راثيإ -



مالذ كانه نكي الهنمل اإلةماق ىاع ةيادبلا ىف اوربجأو ةنيدملا اوتقمي هدونج مظعمو وهف -حملا

ءانع نود تاريخب دوجت ضرأو ةبذع راهنأو ةدغر ةميرك ةايح اهيف راثيإ امأ اهريغ

برلا تيب ةنيدمل ةدوعلا ىلع ربجأ نإو -

سأيلا فرعي ال سأبلا ديدش ماغرض نكلو دوعي فوس ربجأ -نأ

ىدي ىلع هتياهن نكتس ةياهنلا ىف نكل هعم لوطتس ىبرحو فرعأ -

هعم نيمقانلا كرتشأ نأو -

عافدلا ب لغشنت فوس ةيرملا النو يغلا كهني فوس ماضو ضعبلا مهضعبب نولوغشم مهف -حملا

برحلا عضت ىتح ابناج ىأنيس ىذلا نجلا كلم اهرمأ نأو دحأ ىلع موجهلا ىف ركفت نلو

اهرازوأ

كلملا ىديس عادولا -

رسع اي ءاقل ىلإ -

بيجع مسأ ! رسع -

ةكرعم ىف كاقلي نم لعفلا ب رسعتي فوسو ةبهرو مجلا هيف مسأ رسع كلملا -

ىنع جالكتل ىأر فرش هقوفي ام فرش -

كموقو كلا جر سوفن ىف ماغرض هعرز ام وحم ىلع صرحأ ةبسانملا بو رسع اي قح اذه -

هلهأ نيب ىلعاإلةماق هربجأو همسأ ىدنج لك ىلإ دعأو مقر لمحت ةادأ سيلو نومركم رشب مكنأف

هيلع اوداتعيو مهيلع داتعيل

. ةوسق رثكأ انتلعج اهاندقتفأ رعاشمو ىرس األ ءفدلل لعفلا ب جاتحنو باوصلا نيع اذه -

هيلإ قيرطلا ىف هودع شيج نأ ملعي وهف ماغرضل رابخ األ لصت نأ لبق هشيجب ماه كلملا كرحت

هضمغ ىف حار نينس مهلج أل هلعف امو هنع راتآ لهأ قاقشنأ همدصيس امتحو هملعي امال نكلو

ةبطخ مهيلع نأ دعب راغصلا شيجو راتآ لهأ مدقو ةيانعب هاقتنأ ناكم ىف هتاوقو زكرمتو نيع

لال ةزهجو ةرخؤملا ىف هشيج كرتو ماقتن اإل ةبغر ددجو هدونجو ماه ةيحان هركلا ب مهسوفن نحشت

ةنميملل ةعفدي ةكرعملا ىف ناموي راتآ شيج كهني نأ دعبف ططخ ام قفو ثلا ثلا مويلا ىف كابتش

الن يغلا ةقدصت نأ ىنمتو ليولا ةكهنملا ماه تاوق قيذيو ةكرعملا بلق ىف نكيل ةشيجو جرخيو

لال رطضيف لا مشلا و نيميلا نم ماه شيج شوانت تاوق ةكرعملا ءدب نم عوبسأ دعب ثعبتو لوقلا

تاوقلا لسريل الن يغلا دئاقل لسرأ هشيجو ماه لوصو لبقو .. هشيج ىلع افوخ ةداعلا ك باحسن

نم هتدوع نيح اال تاوق لسري اال رمأ كلملا نأ نأبقلا ةعجف دئاقلا االنأ عباسلا مويلا ىف

موجهلا ىلع ادر تاراغ ةيرملا نشل ابسحت هسفن نيمأت هيلع الن يغلل عمجت لكو ةيرملا ةكرعم

. ةكلملا رقم لا تسركلا ثلثم ىلع



نأ داتعأ ةكرعملا ءدب لبقو ماه كلملا تاوق مدقتي نوسمخ راتآ ماغرض ىأرو ةأجافملا تناك

ىحنم نوسمخ راتآ مدقتو نيفرطلا كبتشي ىتح رخأف رخأ هعبتي ةزرابملل شيج لك نم درف مدقتي

ىلإ ىموق ألذخ لب برحل تئج امو راتآ كلم رسع كلملا -انأ ىروهج توصب قولا ابناج هفيس

رخأ دض كلم رصانن وال رخأ ىلع فرطل زاحنن سالمال ىف شيعنل اننطو

االنأاألريخ هلتاقي نأ نوسمخ راتآ نم طابلا هفيس ارهاش ماغرض جرخف اومهمهي راتآ لهأ أدب

ىلع لضف بحاص تنأف ىسفن نع عفادأ نل ىنتلتق قولا-نأ هيتبكر ىلع اعكار رخو ضفر

ىلع اكلم ىب ماه كلملا رقأ دقف ةدحاو حور قاهزا نود ققحت انل هوجرت تنك امو ىموق ىلعو

انتيرح انلنو راتآ

ديدج نم مكدبعتسيو مكدرتسي ىتح ىبرح نم ىهتني نأ امو قمحأ اي كعدخي -وه

هل ًائينهف ةرملا كلت عاطتسأ -نأ

اضيأ ليمجلل ركانو نوسمخ راتآ اي تنأ رورغم -

ككلمل ءادف انحاورأ انمدقو ارمع كانمدخ فالدقف ليمجلل ركان نكل رورغم امبر -

ىنعاالن تيلختو -

األلو ماقملا ىف ىبعش سوالةم ىدلب ةيرح -

نع ماه تاوق جالء االدعب راتآ لهأ دوعي نلو انم رمأب اال هناكم نم دحاو ىدنج كرحتي -نل

مكضرأ

لعفلا ب ثدح اذه -

تنأ نئاخ بذاك -

هنطوو هسفن عابو فئاز كلم لجأ نم نوسمخ راتآ ناخ ئاقال-دقل حاصو دونجلل ماغرض تفتلا

ل...

لا وهأ نم انقذ ام انافكو اهب لخد امانل ماهو ماغرض ةكرعم كلت سانلا اهيأ ئاقال- رسع هعطاق

ىلع نيرداق انرص نطو ملظلا نم نآ نطو ىلإ ىنوعبتأ راتآ لهأ ..اي ءابرغلا عامطأ ءارج

ىضاملا ءاطخأ نم انملعت دقف ءوسب هيلإ رظنلا نماالن دحأ أرجي نل نطو انسوفنب هنع دوذلا

راتآ ايحتلف .. ةيرحلا ىلإ .. راتآ ىلإ ىعم اومله .. كولملا عدخ انطفو

ىف هنع عافدلا ىف مهئابأ لذاخت نطو ةيحت اوددري اعيمج راتآ لهأ هعبتو هفلخ عومجلا ددر

ال تقلا نم ريثك طقسو لا تقلل ناسرفلا ةريخ جرخو ماغرضو ماه تاوقل ناديملا ..خال ىضاملا

ىلع تمدقتو بعتلا مهنم دقونلا هركسعم يلإ لك عجرف سمشلا بورغ ىتح ناشيجلا كبتشأو

األنمي عارذلا ب فيسلا ىكسمم ماغرض ركسعم ىلع اوضقنأو ماه كلملا طايتحأ تاوق ةرغ

تاوق خالاهل تتبث ةئفاكتم ريغ ةكرعمو ةمحلم تناكو ىرسيلا بديلا روفسفلا ناديع ةمزحو



نأ دعب ماه تاوق تعجارت .. رجفلا غوزب ىتح ايلوطب ارود اوداو ةأجافملا مغر ماغرض

ىقابو رارفلا نم دب دجي مل ىذلا ماغرض شيج فصن نم رثكأ نم دقوناولا رماوأ مهل تردص

مهتدراطف ةحارلا نم رفاو طسق تذخأ دقو ةيساس ماهاأل تاوق هتقحلف ةكرعملا ضرأ نم هتاوق

أل هتدعاسمو ماغرض مس نم اهيف ليولا اوناع نينسل ماقتن ..اإل ماقتن ىفاإل ةديدش ةبغرو ةيويحب

تاهجاوم ىلع اوداتعأ نم مهو مهنم اولا نيف تاباصع برح مهولتاقيل راتآ لهأو ريزولا له

أللج هحومطب ماه كلملا ىحضو ةصرفلا تتأ ىتح وطلا نينس ماغرض مهنم ..نلا شويجلا

ماه كلملا هدراط .. راتس ءارو نم هل هلا تقو همصخ ةئاند نم اهيف رأثي ةظحل .. ةظحللا كلت

ىتح هرصاحي وأ عجارتيس ماه كلملا نأ نظو هلا جر طسو هتنيدم ىف األريخ نصحتو هسفنب

فيسب مهمامأ فقو نم لك اولتقو هداوه نود ةنيدملا هلا جرو مجاه االنأاألريخ هفوفص عمجي

لصفت ملو ةيناث ةرم قرلل ةدوعلا نم افوخ ةاورضب ديبعلا ءاسن اهيف تلتاق ةسرش ةكرعم ترادو

نم ةنيدملا ماه تاوق ترصاحو ًاضيأ ةكرعملا كلت ىتح رصتنملا و رساخلا ددحتو برحلا

ةيحان رارفلا اال ماغرض مامأ ىقبي ملو برغلا نم طايتح اال تاوقو بونجلا لاو مشلا و قرشلا

هنعاالنأ مغر برلا تيب ةنيدمل قرشلا ةيحان رارفلا ىف ركف نم وهو ةنانك ضرأ ىلإ بونجلا

خالل ةعقب لك ىف ماه تايماح ىقلي فوسف حملا هنانك ىلإ هرارفو كلتاألةينم نم همرح ماه

حيرلا قبسيف ةنيدملا قرش ةطبارملا تاوقلا طسو ةرغث حتفيل هتامجه زيكرتو ءاقبلا زثأ اذل هرارف

رارقلا ذختي مل نأ لشفت تداك ةمكحم ةطخ عضوو كلذل هفوفص بترو برلا تيب ةنيدمل لصيل

ةلهس ةمينغ مهتاكلتمم كرتو مهسفنأب دوذلا و راثيا ضرأ ىف هلا جرو وه هانج ام لك كرتب ةعرسب

تذخأو ةنانك نم ماه تاوق تتأ دقف تاوم األ دادع ىف ناكل تاعاس ةدع رخات هلا..ول جرو ماهل

هتاوقو هلتقو تاهجلا عيمج نم ماغرض ةمجاهم متي ثيحب ديدج رجف غوزب عم موجهلا ب رمأ

تاوق ةمجاهمب وتلا ىف رمأ ةنانك ضرأ نم ماه تاوق ئجمب هملع دنعو عراب دئاق هنكل نيعمجأ

عبر دقف نأ دعب رارفلا نم نكمتو هل ططخ ام ناكو ةوق نم اوتأ ام لكب رارفلا و ةرغث حتفو ماه

روفسفلا ناديع مدختسي نأ نود الم ظلا ىف ماه تاوق مجاهي نأب ةيراحتنأ ةيلمع تناك دقف هتاوق

دقف ةمدصلا نم ماه قيفي نأ لبق برهيو شيجلا ىقاب مامتهأ ريثي ال ىك ةيرمق ريغ ةليل تناكو

هقحلو بورهلا نم نكمتو هسفنب اهداق ةريبك دادعأب ةليلق ةيددع ةفاثك تاذو ريغص ةطقن مجاه

لعفلا بو ماه تاوق مهقحلتو لطعتي ال ىك باصم لمحي باال رمأ دقو لا ببنلا بيصأ االنم هشيج

ىفني نأ ىضر ىذلا مهكلم تاميلعت ىلع ءانب اوعجر مث راثيإ ةيداب ىتح ماه تاوق مهتعبت

فافكلا ىلع شيعيو ةرهفقملا ءارحصلا كلت ىف هسفنب هسفن نجسيو برلا تيب ةنيدم ىلإ ماغرض

. دابعلا توق نم دازلا قاذ نأ دعب

ىف ةمئادلا لإلةماق مهددح دنج رسأ بلط ىف لسراو هتاوق عمجو هاضرأ رصن ماه اريخأ رصتنأ

نم صعي نمو ملا علا ىف تاوق ألربك عمجتو هكلم ةمصاع ريصت نأب رارق ذختأ دقف راثيإ ضرأ

ل اوريتخأ امدنع دنجلا آالف حرف .. مهقانعأ قديل مهسؤر قوف مايأ نوضغ ىف نكي هجاتل نيعباتلا

و درابلا سقطلا نع اضوع رفاو ريخو ءفاد سقطب اومعنيل راثيإ ضرأ ىف ةمئادلا إلةماق

ىلص األ مهنطو ىف مهئانبأ توق عمج ىف ةانعملا

فعض نيحل ردغ نم هيلع ىون ام رخأف راثيإ ىف همكح رقم لقن ماه كلملا نأ رسع كلملا ملع

لا مشلا ألله ليمي وال هاضر اولا نيل ةريفو اياطع هل اولسرأو كلملل ريزولا لهأ كرابو دينعلا كلذ

كلملا تاوق ىلع مهتامجه خالل ةسارشلا ب رهتشأ باش كلم ىلوو ةبيط مهكلم ةمصاع اومسو



هرمع نم نيرشعلا نود ناكو األربك هنبأ نييعتو هتلا قاب رمأ ماه لسرأف لا جرلا ههرك دقو ماه

سوسلا ةنيدم يف لإلةماق ئجملا عولخملا كلملا ىلع ةماهم كلملا ملستو ةطلسلا القتنلا انيمأتو

هلهأو عولخملا كلملا لتقو رمأ ام ذيفنتل ىتأو هتاوق إوالداق ماه مظعملا راصم كلماال ةمصاع

. مكحلا ب ردجأ وه نم ةيلوتو

الهاق امل هنيهيس ماه نأ نظي ناكو سوسلا ةنيدمل ارغاص بهذو هنبأ ىلوو عولخملا كلملا قفاو

راجشاب ةينغ ضرأ هل صخو كولملا لبنب فرصت االنأاألريخ لتقو ناوه نم هيدي ىلع هلا جر

. ةعاطلا هيف سمل نأ هشيج ىف قليف هتيلوتب هدعوو هتمدخل ةريثك ديبعو ةرمثم

قليف هتيلوتب دجم نم عولخملا مهكلم امونلا بونجلا ىف مهموصخل ثدح ام ةنانك مشلا لهأ ملع

ايابصلا اودرو ايادهلا اوذخأف ماه كلملل ايابص تانبو اياطعلا كلذك اولسرأف ماه كلملا شيج ىف

الن. يغلا موجهل ابسحت دودحلا نيمأتو شويجلا زيهجتب كلملا رمأو

ثلالةث ةيماد ةهجاوم ىف األرخ فصنلا دقفو ةيرملا ضرأ نم هتاوق فصنب الن يغلا كلم داع

برش مهتكلم ترمأ دقف ءامدلل نيشطعتملا ءاسلملا ةرشبلا باحصأ صالةب نم خالاهل دكأت رهشأ

زفنتساو ناك الندقو يغلا روكذ سوفن ىف ةبهرلا عقتل مهموحل شهنو الن يغلا نم نيباصملا ءامد

مهتفك تحجرو ةداعلا ك فوفصلا نمدقت نم نهف ةيرملا ثانإ نم بيرغلا كولسلا كلذ نم عيمجلا

ثارت ىف تناك مهماجحأ عم قفاوتت بلصلا نم بنلا ماه كلملا مهادها دقف لا بنلا دوجول ةرملا كلت

. هودع فيلح ودعل اهيدهيل ماه ةركفلا سبتقأو ماغرض اهنم عنصو الن يغلا

تاوق لسري باال هدئاقل لسرأف ةيرملا ضرأ ىلع هل موي لوأ ىف لا بنلا ةصق الن يغلا كلم فرع

امدنع دعسو ةيدهك ةيرملل لا بنلا كلت عنص نم وه هنأ هنم انظ ماه كلملا شوانتل ماغرضل معد

ناكاأل الندقف يغلا قلخ ذنم ةرم أللو ةيرملا راصتنا ىف مهاس نم ماغرض نيعللا ةراسخ ملع

مهجورخو ةمج رئاسخ لسنلا ىريثك ةيرملا اودبكيو مهل ةبلغلا نكتو اوبراحي قباسلا ىف دادج

االنأ اوعجارتي وال مهل ةبلغلا نوكت تارملا تارشع ةيرملا ب اوكتحأ ضر األ حطسل ةرملا كلت

رصنلا جوتي نأب نيلو األ صصق ولوانت دقف مهدارم ةيرملا ءاسن نم اولا نو نجلا كلم لخدت

اولعفو نهحاورأ قهزت ىتح ىعامج باصتغا اهيلي واالرس ةراسخلا ةرارم ةيرملا ثانإ عرجتب

ةرعشملا داسج اال باحصأ ةعاشب ىرت ال ىك توملا ىتح ةيرملا ءاسن لتاقت اذلةديدع تارم كلذ

نيباصملا ءامد برش ىلع نبوانت الننأب يغلا روكذ تائم نم لا بنلا لضفب اولا نو ةظفلا هوجولا و

ام اوسنيو مهزيكرت عيضيو دنجلا كبتريف كابتشأ لك لبقو شيجلا عومج مامأ مهمحل نشهنو

. ةيرملا الثان ةبلغلا و ةياهنلا نكتف هب اورمأ

ريمدتو هنم لينلل هشيج ىقابب هجوتف برلا تيب ةنيدمل هرارفو ماغرض ةميزه الن يغلا كلم فرع

راعش لا بنلا ىلع عبط ماه كلملا نأ ةصاخو ةنيدملا ةيداب نم برقلا ب ةطبارملا ةيرملا تاعامجت

نأ دعب هردغو هعادخل هسفنب ماغرض نم لينلا ىلع رصأ اذل هسفنب راعشلا كلملا ىأرو ماغرض

كلملا لوسر لا بقتسأ نسحي وأ اهضرتعي ملف ماه ضرأ نم شيجلا لفاحج ترمو نوعلا دمهلدي

ىدبأو ةصقلا فرعف ببسلا نع لأسو ماه قفاوف راثيإ ضرأ ىلع رورملا ب نذأ بلط امدنع

مادختساب ىفتكأو االالف اهنم تمأالهك مغر ماغرض عم هتكرعم ىف لا بنلا مدختسي ملو بجعلا

بسانت ثيح مجح رغصأ نكل اهلثامي ام عنص هنم اوبلطو الن يغلا اهآر ىتلا ةيبشخلا عوردلا



تمأال مدع دازو روفسفلا ناديع نم ةمخض تايمك ذخأ لباقم ماه كلملا قفاوو ةليئضلا مهماجحأ

ةيحان فحزف ةميزهلا ةرارم هقاذاو لا بنلا عنص نم ماغرض الننأب يغلا كلم نيقي بنلا كماه

حارتسأو ةيدابلا ءانع دعب لصوو ةيرملا و ماغرض ةدابإ ىلع مزعو ةوق لكب برلا تيب ةنيدم

مهفوفص اوبترف بورغلا برقل اورظتنأو ةرعشملا مهدولج سمشلا تبهلا دقف هنع مغر هتاوقو

تنكمو مهل قئاع تناك ىتلا ةبيرغلا رودلا كلتب اوئجافتيل ةيرملا تاعمجت ةيحان ماهسلا ك اوقلطنأو

اهتعشأو اهبهل نم افوخ الن يغلا ىراوتيل سمشلا قورش ىتح لا تقلا ةلصاومو مهلتق نم ةيرملا

روسلا ب نومتحي مهو سارحلا مهار دقو دباعلا نصح روس بناجب رارفلا والاوزب ناكو ةقرحملا

نصحلا ماحتقا نع زجاع ىرخ األ ةيحانلا ىف مهل طبارملا ماغرض ةنواعمل اوتأي مل مهنأ اوفرعف

ىعرص اورخ تارشعو سارحلا ماهسب تقال هدنج نم تارشع طقس دقو لا جرلا نم لينلا وا

األفطلاو نيلماح ةيرملا رف روسلا النب يغلا ءامتحأ دنعو لساوبلا نصحلا سرح ةزرابم ءارج

دجو دقف راتآ ضر أل رارفلا عيمجلا لصاو مث هدنع اوحارتسأ ةيرملل عمجت برقا ىلا نيباصملا

ابسحت لا تسركلا ثلثمل ةيرملا ةدوعب ةكلملا رمأب اوملع اولصو امدنعو كانه ةيرملل عمجت ربكأ

الن. يغلل ىرخأ تامجهل

ةقمنملا تويبلا كلت كلملا دقفتف ةيواخ اهودجوف ةيرملا نكاسم ىلإ بورغلا دنع الن يغلا عفدنأ

نم اهب ىمتحأ امدنع اهعنص رس فرعو لزانملا ضعب قوف بابقلا حللا بجعو لا مجلا ةقئافلا

ةيرملا ب كاسم لال عاقبلا ىتش يف هدونجل لسرأف لدتعم وج تاذ ةبطر اهدجيل سمشلا جهو

ىنب نم وه دباعلا نأب درلا هءاجف نكاسملا كلت رس ةفرعمل مهنم نكسمي نم لتق مدعو مهبقعتو

ىلإ مهعوجرل نكاسم ءانب مازتل نماال ةيرملا هافع نأ دعب ميهاربإ ضر أل بهذ هنأو نكاسملا

أجلف ريصملا سفن ىقل رخأ لسرأ مث ماض هلتقف دباعلا بلطل لوسر كلملا لسرأف لا تسركلا ثلثم

الن يغلا ةين ةفرعم دنع ةنيدملا نم ماغرض رارف دنع كلملا ىلع هتامدخ ضرع دق ةنهكلا ألدح

الن يغلا ىتأ ىتح هيلع االتسالء لواحي دباعلا نصح نم ىرخ األ ةيحانلا ىف اوناك دقف هتمجاهم

ماغرض شيج دوجوب اوفرع اوداع املو ةيرملا ةيرق ىلع اورك مث سمشلا جهو نم هب اومتحأو

اوضرعو ةيدابلل ةنيدملا نم ةنهكلا جرخو ءارحصلا بلق ىلإ هلا جرو برهف هتمجاهمل اوئيهتف

ساسم ىغيي غل هنأب الن يغلا كلم مهئجافف نصحلا ماحتقأ ىف مهتدعاسمو الن يغلا ىلع مهتامدخ

نم اومقتنيو ركفلا كلذل مه هوقوسي وأ هركف ريغي نأ ىسع هيلإ اوددوتف ءوسب نصحلا ينطاق

بلط دباعلا البالغ ةنهكلا ا دحأ لسري نأ كلملا ىلع مهدحأ حرتقأو دباعلا عابتأ نيدحوملا ةزجعلا

ئاقال هردابو ماض ضفر مغر دباعلا هءاجو ناك دقو هءاقل الن يغلا كلم

دباعلا اهيأ ابحرم -

نيدتعملا -الهأالوالهسالب

كلم لبق نم األرم انيلع ضرف دقف انع مغر كلذ نكلو كدلو ضرأ انتمجاهمل تنأ بضاغ -

نجلا

ناطيشلا -

دري ضرأ ىلع ريغن نأ ةيرملا ىلع انموجهل هتقفاوم طرش معن -



دري ضرأ -

ناكو هدحو هب شاعو راتآ ضر أل ماه وزغ دنع نيرشعلا نود باش هنطق ضفخنملا كلذف معن -

ةيرود هتقحل ةرم تاذو ةقطنملا كلتل دوعيو ةحداف رئاسخ ماه تايرود تدبك هدرفمب تاراغ نشي

باق ةيرودلا تناك دقف هلتق ةيمتحب اوسماهتو ارس هنودعاسي اوناك نيذلا راتآ نيح فال ماما ةريبك

ىف وه داعو مهرس دحأ فرعي اذهوال انمويل اودوعي ملو لبجلا فلخل هوعبتو هنم ىندأ وأ نيسوق

تارم ةدع كلذ ثدحو مهيقباس ريصم سفن اولا نف ماه دنج نم ددع هعبتو هلعف قباسل ىلا تلا مويلا

ماعطلا ماه نزاخم نم قرسي ناك دقف زئاجعلا و ءارقفلل نوعلا دي مدقيو مثلم كلذ دري ناكو

. هموق نم جاتحي نمل همدقيو

ىل رهظي مل ةرتف ذنمف هءاقل ديرأ ىنأ نجلا كلم ملعأ نذأ -

عاقبلا ىتش ىف هلا سملا رشبلا ءامد ةيؤرب عتمتسي -هنأ

ريزولا لهأو ماه نيب ىتلا اضيأو ماغرضو ماه نيب برحلا تهتنأ -

ةمئاق دري ضرأو اننيب برحلا نكلو -

نذإ ىنتبلط اذامل -

ةيرملل اهتينب كىتلا رايد انل ىنبت نأ كديرا -

لباقملا -ام

ديرت -ام

هفرعت كنظأ رخأ بلطو ىلهأ برح نع فكت -نأ

حملا هنإف األرخ بلطلا امأ كلذ يف نجلا كلمل عجرأ -

دحاو لزنم كل ىنبا نل نذا -

كلملا اننداه امو سطنلطأ نم اندرطل ولوالاه ريثكلا انل ىنعت فحصلا -

ةندهلا رارمتساب كلملا دهع كل نمضأ -

اهتقباسك قرحت امبرو تنأ اهيلع ظفاحت -نل

سطنلطا كلم ةزوحب نكتس ةرملا كلت اهنإ اال كينعي ال كلذ نأ مغر -

نجلا كلمف ماض دض انبرحب كل لخد وال ةكلمم لك ىف ةنيدم انل ىنبت نأ طرشب كل اهيطعأ نذإ -

كلذ ىلع قفاوي نأ حملا

تفرع فيكو -



كارأ امك هارأو انعم انه -هنأ

تاناويحلا ضعب لثم ةيرانلا هتئيه ىلع نجلا نورت متنأ -

هنع متنأ نوزجعت ام ىلع ردقن معن -

ميجرلا ناطيشلا بهللانم ذوعأ .. هفرص انناكمأب نكلو ةيؤر عيطتسن -ال

دحأ هنأ دقتعأ ىنأو قولخم يأ ةوقو هتوق قوفت ةلئاه ةوقب نجلا كلم عفد دقل ميحجلا قحب اذه -ام

نييرونلا

ملاالةكئ ةيؤر اوعيطتست -اال

مهنأ فرعنو مهربخ دادج انلاأل صق دقف مه اودارأ االنأ قولخم ىأ نم اوري ال نييرونلا -

انسبح نأ دعب نجلا اورحد نم مهو ةريثك ةحنجاو ةميظع ةردق مهل انلثم نوريخم ال نوريصم

هتريشعو نجلا كلمو ضر األ فوج اوتاو نجلا نم ريثكلا مهتضبق نم رف دقف ضر األ فوج ىف

نييرونلا ىلإ ةبسنلا ب ءيش مهتوق لكشت ال

مهقلا خو مكقلا بهللاخ اونمؤت ال املف كلذك ناكاألرم -نأ

انل تقلخ ضرأ نم اندرطو انبذع نأ دعب هب نمؤن -

نأف رباكت فال ءاشي نمب اهرمعي هلل كلم ضر واأل مهب ملعأ هللا ريثك مهلبقو ةيرملا مكلبق تقلخ -

اهباذع نم مكايإو هللا انذاعأ ىصاع لك ىوأم رانلا و ةيتآ امتح ةرخ واأل ةيناف ايندلا

ةيرملا ثانإ انل لحيو اندحو ضر األ رمعن ىتح نمؤن -ال

مكبولق هللا فلغ -

عفدي نأ لبق نجلا كلم امقهلا عمسأو نييعدملا هددري ام انافكو اذهاالن نم انعد -

ناطيشلا اذامقلا -

هموقو انبراحيو ةيرملا نواعيس ماض ىلع ريغن مل -نأ

مكتاوق هالكلك ةربع مكل نكتلو هالمكك ناطيشلا ديري -

و ةيرملا برح فاالمه ءيش انلاألرم ىنعي ال ةرم لك انلتقو انمزه نأو االف ةسمخ درجم مهنأ -

فحصلا لباقم رودلا ءانب كيأر امف ىقمحلا كئلوأ نم لينلا

ءانبلا ىف عرشأ نأ وأاللبق فحصلا ىل رضحأ -

فحصلا كيطعأ مث ءانبلا نم ىهتنأ -



هعم مكدهع متضقنو ماغرضب متردغ دقف مكل دهع -ال

نئاخ ماغرض -

ريثكب كلت نم لمجأ لزانم مكل ىنبأ مث فحصلا ذخأ مهملا ىل نأش -ال

اهل اهرضحأ نأ كدعأ نكلو اذهاالن بعص -

مهفأ ال اذام -

برهو دهعلا ىلو اهذخأ -دقل

املو؟! ؟! فيك -

نع فزعن نأو ضر األ فوجل دوعن نأ انرمأيو نييرونلا بر نم لسرم هنأ يعديو يذهي -

ةينيدلا انسوقطو انتداع

هوعيطأو هوقدصو هل اوعمسأف ريخ مكل دارأو ةبيرغلا كلتاألعفلا نع مكاهن وهللاطاملا قدص -

هعابتأ لك رف نأ دعب فحصلا وهب رفو توملا مهريصم ناكو ضعبلا هقدص -

هناكم نوفرعتا والةوقاالبهللا لوح -ال

فحصلا ب كيتانو هنم صتقنو انيديأب عقيس امتح نكل ىتحاالنال -

هب ىنوتات نأ طرش ةمخف رايد مكل ينبأ فوسو كعم تنعتأ نلو ءيشلا ضعب قافت اال ريغن نذإ -

ىذأب هوسمت واال فحصلا بو

ىتوم دعب كلم ريصيس امتحو ىل والخأ دهعلا ىلو هنأ كل لوقأ -

كنبأ وه له -

شرعللديحولا ثيرولا و ىخأ نبأ -

نذأ كل ءانبأ -ال

كلذ ىلع رصا نأو كلملا ىلوتي امتحو ديحولا ثيرولا وهف ىتمومع ىلوالالءانب ءانبأ -ال

يذهلا

ىذأب سمي نل هنأ كلذ نم مهفأ -

ءامكحلا سلجم ررقي ام بسح هيعارذ عطق وأ نجس طقف توملا ب سيل نكلو بقاعيس -

ةيرزملا كلتاألعفلا نولعفتو ميكح مكنيب دجويأ -



دباعلا نم كلذ تداتعأ -ام

ةدلصلا بولقلا ايوذ قحلا نوفرعتو نوكردم مكنإ مغر نولعفت ام ىلقع لبقتي -ال

ىخأ نبأ سوالةم فحصلا لباقم رودلا ءانب لوقلا -خالةص

مات وفع -

دباعلا اهيأ مات وفع -

ديعس تنأو اهلوقت -

قداصيو نيحلا صلا قفاريو نيجاتحملا و ءاغعضلا دعاسيو ظف سيلو راب وهف مج بح هبحأ -ألىن

ام ريثكو ميهاربإ كنبأ حكلا لباقم بال ىضرملا عالج ىلع فكعيو دعولا ب ىفيو ضرغ بال

جرلا نم سطنلطا ىف جتني ام بلغأ ىرتشي ناكو بشع نم ميهاربإ هفشتكي ام ءانتق ال لسرأ

كدلو نم ملعتيو مهب ىمتحي دري ضرأ ىلإ ةقيرط هنأاالنىف نذأو ماغرض

انسفنأب هنع دوزنو هيمحن وهللا اننيب ثكمي تيلا -ي

كسنج نم سيل -وه

الن يغلا هيدي ىلع يدهي هللانأ ىسعو نامي ىفاإل ىخأ هنكل -

كلذ متي نأ -حملا

هنذأب هرصنو كنظ هللا بيخ -

دباعلا اهيأ اننيب ثكمت موي -مك

ةظحللا و وتلا ىف رداغأس ةعاس -وال

؟! ةلجعلا -امل

هبيصي ال ىك هلبقتسأو بهذأ نأ نذأ ىلعف ميهاربإ ضر أل كيخأ نبأ بهذو كسدح قدص امبر -

مكب ةمحر وال ةقفش هذخأت ال ماضف هوركم

لمعلا أدبت ىتمو -

ىبنلل اماركإ رود مكل ىبنو ىلا جرو جرخأس كيخأ نبأ ىلع نئمطأ نأ دعب -

هسفن نع هلوقي ام اذه ىبن! -

ةماع قلخلل لسرأ نكي هللانأ نم ىنمتأ -

! انل اريخ اذه ىفف هللا ءاشي يتح ةثلا ثلا ضر لأل ةدوعلا النو يغلا ةيادهل لسرأ هنإ لوقي -ال..



هايؤرل قاتشم ..وهللاىنأ نيملا علا بر هقفو -

كل ماركإ كانه تنأ طاملا دري ضرأ ىلع تاراغ ال اذل دباعلا اهيأ ىندعسأ هل كبحو هيلع كتفهل -

هنع هاقلي نم لك لأسو ءوس هسميف ميهاربإ ضرأ النىلإ يغلا ىبن هقبسي ال ىك حيرلا دباعلا قباس

رباقم دنع نيمئاقو نيسلا ج ةريبك ةقلح ىف هفتلم سانلا دجوف لصو ىتح هحيرت هباجأ ىقلي ملف

ام ىري ىتح قفرب لا جرلا عفدف هابتنأ دحأ هرعي ملف لصو ىتح هرمأ نم ةلجع ىف بهذف الن يغلا

هنأ فرع الن يغلا نم درف ةقفرب ميهاربإ هنبأ دجوف ريطلا مهسؤر يلع نأك نهذلا ىدراش مهلعج

ءزج اال اهنم ىقبي ملو تللحت دقو ةثجلا دجوف الن يغلا روبق دحأ شبني ةهجو نم قثبني رونل ىبنلا

ىلع الن يغلا ىبن ىثجو تناك امك تداع ىتح هللا نذأب اهنيوكت ديعأف هديب اهيلع تبرف ريسي

نم الىق امع ىبنلا هلأسف ةايحلل تداعف ةثجلا ىلع هديب حسمو ضهن اهدعب هلل دجس مث هيتبكر

هتايح ييحي نأ ىبنلا ةريخف نيلا ضلا نم ناكو هموق العابت همدن نع برعاو هقرحب ىكبف لا وهأ

دراش نهذب ىأر ام صقي ذخأو نمؤي نأ يف ةظحل ددرتي ملف نامي ىلعاإل تمي نا وأ األىلو

رعشقتو سفن هقطت ال باذع نم هيفعي هللانأ وعدي نأ ىبنلا لأسو بعرلا ب ةئيلم ةغئاز نويعو

ىف دلخيو نيجانلا نم نكيس هنأب ىبنلا هرشبف رانلا ىف هدعقم يأر هنأ ىبنلا ربخأو نادب هنماأل

قاض دقف ىرخأ ةرم هتومب لجعي نأ ىبنلل قولا اريثك هللا دمحو ىبنلا ركشو هجو للهتف ميعنلا

ىبنلا لأسو روضحلا بجعتف رعذلا هل داعو هانيع تعمدو مثأ نم لعف امب هركذت سافنأب اعرد

ولوال األىلو ةرملا ىف ىناع دقف توملا تاركس ركذت امدنع علهلا ب بيصأ هنأ باجأف ببسلا نع

الن يغلا ىبن مستبأف توملا جورخ ةعاشب ببسب ةدوعلا بغر امل هناميإ اهيف ناك ةايحلل هتدوع نأ

ىلع ةيحتلا ىقلأو ىرخأ ةرم هجو للهتف ةرملا كلت باألم رعشت نل كب ةمحرو هللا نم ةفأر قولا

حملا. هنأ نظي ناكو لا حلا اهيف لدبت دقو خزربلا ةايحل ئيهتيل هرهظ ىلع ددمتو روضحلا و ىبنلا

كلت ريغ تازجعم هل ناك نأ هلأسو دباعلا هتيحان مدقتو الن يغلا ىبن ةزجعم نم سانلا بجع

األةنج عون ةفرعمو ىتوملا ءايحإو رصبلا درو مقس ىذ عبالجلك هيلع هللا نم هنأب باجأف

قولا دباعلا بجعف هسفن نيبو هنيب درفلا هددري امو سفنلا ئبخت ام ةفرعمو

لا صخلا نسحو تافصلا ليمجب كنع مهتداهش مغر كموق كب نمؤي ملو تازحعملا كلت -لك

ىنع كثدحو ىموق نم دحأ التيق لهو -

هل ابجع كب.. نمؤي ال كل هبح مغرو كلملا كمع -التيق

ىنبره نم وهف انهاالن تنك هللاولالهامل هاده -

كلذ ىل لقي -مل

بقوع واال هسفن نيبو هنيب كلذ ديدرت عيطتسي -ال

كلملا وهو بقاعي -

ةمحرلا مهبولق فرعت ال ةمكاحلا ةرس واأل ءامكحلا سلجم -



ريثكلا كموق نم نمأ لهو -

ءوسلا ب ةرام اإل مهسفن رمؤت امو الل ضلل مهدر نم اوسئي امدنع نيعمجأ مهولتقو ليلق رفن -ال..

قولا ثيدحلا ىف سانلا دحأ لخدت انه

ناطيشلا لمع نم اذه -

قولا دباعلا مستبأ

مهرمأب ملعأ النفهللا يغلا امأ رشبلا يوغي ناطيشلا ىخأ -اي

ئاقال دباعلا النؤسلا يغلا ىبن باجأ

نجلا وأ رشبلا نيوكت نع فلتخي اننيوكتف الل ضلل اندوقت نم ىديس اي ءوسلا ب ةرام اإل سفنلا يه -

لمت النال فيغلا نجلا وأ رشبلا ةعيبط ىردأ وال ةيرملا بح فاعضأ تاوهشلل انبحو ةيرملا وأ

ماسج األ ماخض رشبلا متنأ ىتح ربكو هينودب هللا قلخ ىقابل رعشتو تاذلا دبعت داكتو تاذلملا

ةلزنم مهنم لقأ مكنوري ةماقلا ىميقتسم هوجولا مجلا

توملا ىتح كعابتأ اوبذع -

ب مهورقابو هللا تاذ بس وأ ىبسب اوضري ملو هلل دمحلا و هنيد نع مهنم دحاو عجري ملو معن -

اال نيدلا نع اودتريو مهمزع اونثيو مهبولق ىف ةبهرلا اوعقويل ولياآلرخ دحاو مهولتق ىتح ةجحلا

تامملا ىتح تابثو ديحوتلا نيدب مهكسمتو مهناميإ داز مهنيعأ مامأ مهناوخأ لتق نأ

مهناميإ تبث نأ هلل دمحلا -

مهتبغر ذيفنت يديس يوني لهو هلل دمحلا -

كتزوحب ىتلا فحصلا و سالكتم لباقم ءانبلا كلملا كمع نيبو ىنيب مت قافتأ اذه معن -

نم نكمتأ ملو ةثلا ثلا ضر ىفاأل اهتئبخ ىنكل اهتذخأ لعفلا االن..انأب ىعم تسيل فحصلا -

ىبوره دنع اهذخأ

كلذ كمع فرعي لهو -

ىعم اهنأ نظيو -ال

اهراضح ال دحأ لا سرإ نم ليبس -ال

ىلع هللا عبط دقو ىمامعأو ىريغ دجوي وال ةمكاحلا ةرس ريغاأل نم دحأ اهب ىتاي نأ -حملا

طق اونمؤي نلو مهبولق

ءانبلا ىف عرشأ نأ لبق ىل اهرضحيو كلملا ربخأ نأ كيأر امو ؟ لمعلا امو -



نأ كلذكو ةرئاد برحلا ىحر طاملا ةثلا ثلا ضر لأل لوزنلا عيطتسي نل وهف كلذ نم ةدئاف -ال

رودلا لمع ىف ءدبأو قلقت ال نكلو تقولا وطلا هنومزلي ىمامعأ الن عيطتيي نل طبه

اذه فيك -

رصتنم ىنأ ىبر ىنرشب -

هلل دمحلا .. فحصلا ةدوعب نيقي ىنادجو ىبلق ئلمو ىبلق نئمطأ نذأ -

كدلخ ىف راد ام لأسأ دباعلا ىديس جارحإ -ال

ىنبواجف تفرع تنأ -

انه سانلا بلغأو ىموق نم ليلقو قدص ميهاربإ نكل ىبن ىنأب ماضكالىم ذئاقلا قدصي -مل

نيعمجأ سانلا هللاواالن اهايإ ىنبهو تازجعم مهيرا نأ ىلع ناكف ىسوم كلملا ىتح ماض اوعبتي

تاظحل ىف ترشتنأ ىتوعد تناك مكلثم موقل ثعب ىنتيلا هللايو دنع نم لسرم ىنأ اوقدص

ىبنل جاتحن هللوال دمحلا و نينمؤم لعفلا ب نحن هه -هه

ضالل يف سانلا نم ريثكلا نكل -

هللا ءاش نأ اهعمج دنع ديحوتلا نيد موقيسو ثيش هللا ىبن فحصلا اننيب نكي.. نأو -

ىخأ اي كناميإ هللا تبث -

.... كلأسأ نأ ىل تحمس النله يغلا ىبن انديسا اركش -

ىموقل دوعأ مث ىديس اي كملعو ميهاربإ ملع نم ديزتسأ ىتوخأ يلقالنيب ثكماس ( هعطاق )-

رسلا ىف وعدأو ركنتم شيعأ

درفلا عبتت اوعيطتسي مهو كلذ فيك -

رحسلا ب ىنومر اذل ىناكم ديدحت اوعيطتسي هللاوال ىنامح -

! رحس -

قفو ترظتنأ و سانلا اودشح نأ دعب ةرحسلا ىل اوعمجو مهليلضتل ةيرصب عدخب موقأ نأ هانعم -

و نيباعث لا بحلا نأ ىل ليخ امدنع ىلا صوأ تفجترأو تذخأ دقو مهباعلأ نم اوهتني ىتح ىبر رمأ

لك تمهتلا ةمخض ىعفأ راصف ضر ىلعاأل هتيقلا و كلملا ناجلوص تكسمأ ىتح رويط ليدانملا

رمأف دهعلا ىلو برب انمأ اولا قو نيدجاس ةرحسلا رخو األىلو اهتئيهل تداعف اهب كسمأف مهلا بح

رحسلا مهتملع نم ىنأو ىناوعأ مهنأب مهومهتأ نأ دعب ةظحللا و وتلا ىف مهبلصب ءامكحلا سلجم

مهيف تثعب ىتم ذنم -



ماوعأ ةسمخ -

دحاولا بهللا اونموي وال تازجعملا كلت لك اوري .. ىقمح نم !..يمهلا اونموي ملو ماوعأ ةسمخ -

األدح

ءايبن لتقاأل اوداتعأ ةاغط هاصع الن يغلا -

كريغ ثعب لهو -

سانلا نع بجحي وأ لتقيو ىبن وأ لوسر انيف ثعبيو دقعاال رمي -ال

دهعلا ىلو ثعب .. هبجح وأ هلتق اوعيطتسي ال نم مهيف ثعب هللا ناحبس -

ديحولا طقو دحأ نمؤي ملو نيبرقملا و ىتلئاع ارس وعدأ ناماع تيضق دقو لضفو هللا نم ةبه -

دمحي ال امب هودده ءامكحلا سلجمو هتوخأو هتجوز نكل كلملا ىمع وه هبلق قري نأ داك ىذلا

ناكم ردقاإل ىنع دعبو الةم سلا رثأف هابقع

وأالاهد وبأ فرعت ال اإلثان داكتو الن يغلل باسنا ال هنأ فرعأ ةرذعم -

ةطلسلا انوكراشي ىرخأ ثوالثئاعالت ةكلا ملا ةلئاعلا امأ طقف ةماعلا نيب نكل ىقيقح اذه -

ءاهجولا كلذ بضغأف هللا رمأب ةماعلا هلعفي ام مرح نكل .. هصخت ةجوز ركذ لكلو ومسب اولماعتي

كلتاأل نع تيهنو رخأ ىلع مهيف ألدح لضف وال قرف ال ةيساوس الن يغلا نكي نأ نوديري فال

بيجتست ال فلغ مهبولق االنأ مهنيب ضارم األ ءاشفإ ىف تببست وىتلا اهولعفي ىتلا ةعينشلا عفلا

كبر ةراشب كتتأ دقف ربصأ -

ارس وعدأو الن يغلا تاعمجتل قلطنأ فوس دغلا نمو هلل ىرمأ بستحمو رباص ىنأ -

كتمدخ امبر ةركف ىنتتأ -همالدقل

ىه -ام

دارفأ ىقتنأ نأ هنم بلطأس الناذل يغلا كلم عم ىقافتأ بسح رود ءانب لجاعلا بيرقلا ىف أدبأس -

هللا ىلإ مهوعدتو نمأم ىف نكتف كراتخأ تقفاو نأو ىلا جرو ىتنواعمل الن يغلا نم

. اريخ هللا كازج ةديج ةركف -

ىلع موجهلل دعتسأو الن يغلا كلم ضفر مغر ةرملا كلت ةراغلا نم دري ضرأ الن يغلا كلم ىفعأ

نع ديزت باال نجلا كلم ةبغر مغر ماعب ةدملا ددحو ديزت وأ فلا ةئام اهماوق تاوقب ةيرملا ةكلمم

مودت نأ رارقإ ءامكحلا سلجم نمو هنم ذخأو الن يغلا كلم رارصإ مامأ خضر هنكل رهشأ ثلاالةث

نم ىهتنا هلا جرو ماض رمأ نكي كلذبو ةيرملا ماع ىهتني امدنع ماع دري ضرأ ىلع تاراغلا

هنيقي مغرف ماعلا كلذ ةيرملا ىلع درلا مدعو ملا علا نع عاطقن ىلعاال رصأو ناطيشلا رظن ةهجو

اميف هوصع امبرو هتيحان ةنيغط مهسوفن ىف ديزيس الن يغلا برح نم ماع االنأ نودمصيس مهنأ



. رشبلا رمأ نم اوهتني امدنع ضر واأل تاصصخملا نم ديزملا ب مهدعي نأب كلذل بتر هنكل دعب

ديدش زاجياب هثدح ىذلا كلملا ب درفنأو تاوقلا مك نم لهذو دباعلا ىلع رارجلا الن يغلا شيج رم

ال امب هربخأ كلذكو لمعلا ىف هتدعاسمل مهاقتنأ نمم نمض هنأ ملعي هنأف دهعلا ىلو ىلع هاصوو

ىف عرشو دري ضر أل حيرلا قباسو ماهملا مهنيب مسق لا معلل داعو هعدوف دري ضرأ نع هرسي

الن يغلل طق اوجرخي وال روسلا لخاد نم لا جرلا و لتاقي نأ ماض رمأو روسلل تاماعد ءانب

نماالن رامدلا ماعل ةطخ زهجو هديس ماض ركشف ماع مودتس برحلا و ةمخض نكتس مهدادعأق

. سفن الرخ ةرباثملا و تابثلا ب دباعلا دعوو

(9)

دري و ىسوم

نصح روس ىف دجوت ال تاماعدو تاءاشناو ديدجلا هلكشب ميهاربإ ضرأ روس نم ءاهتن متاال

ةحاس لقنو راهنلا و ليللا ىف بوانتت ةسارحلا طاقن ىف تاوق ماض نيعو برلا تيب ةنيدم

اهومدختسأو ةيرملا اهركتبأ راتآ ضرأ نم قاوبأ ءارش ىف لسرأو ةباوبلا نم برقلا ب بيردتلا

فلكو نجملا و صقرلا ىف مدختست رشبلا بسانت ربكأ ماجحأ اوعنصو ريسلا ءانثأ فزعلا يف

ةسارح نوبوانتي تارتموليك ثبالةث روسلا نع دعبت ةبضه ىلعأ ةطقن ىف سولجلا جرلاب ةسمخ

نم ىدتعم يغالنوأ وأ ةيرم ءاوس ناكملا ب قوحي رطخ اوأر نأ قاوب ىفاأل اوخفنيو قيرطلا

. رشبلا

ماض كهنت فوس امتحو اهتدم لوطتس ةيماد تاهجاوم ىلع االثالةث ىقبي ملو رهشأ ةعست ترم

و ئجملل نينموملا اوعديو عاقبلا ىتش ىف جرخي نأ ىسوم كلملا حرتقأ اذل مهكلهت مل نأ هلا جرو

ىداني نأ سيلبأ ةينمأ كلتف ةياهنلا ب لجعيس كلذ لعف نأ همهفأو ماض ضفرف مهتوخأ نع عافدلا

ةياهن نكتس نيمقانلا و نجلا عمتجأ نأ امتحو ةياهنلا برح ءدبيو هبزح وه ىدانيف نينموملا عمجل

عمسي ..مل هتينمأ ققحتتو تاعاس ىف مهينفيو رشبلا ىقابو ةنهكلا العابت ريدتسي مث نينموملا

هنع عزنو ناك دقو راتآ ضرا ىف ءدبلا و جورخلا يلع رصأو ميهاربإ هيخأو ماض حصنل ىسوم

ىلع دجوف راتآ ضرأ ةيحان راسو مثلتو راتآ ءارقف ةيدتري ام ىدترأو ةنيدملا لهأ هب فرع سابل

سلجت دعب ىلعو ىعري ام ىقسب ىوق األ قبسيو نوعفادتيو هاعرلا هنم ىقسي رئب ةنيدملا فراشم

نماأل ريثكلا كلمي الت ضعلا لوتفم باش بطاخو رئبلا ةيحان مدقتف نيفعضتسملا مهمامأو ءاسنلا

ئاقال مانغ

المو..... ظلا مهكردأ امبر ىهتنت ىتح سانلا رظتنأ نأو ريثكلا كلمت تنأ لجر -اي

تنأ كلخد امو ( هعطاق )-

رثكأ ال حصنأ ىنأ -

تلأس ام مانغ كلتاأل نمل ملعت قمحأ اي كنأ ولو ءاهلبلا حصن جاتحي ال ىلثم -

هللا كحماس -



ابرض كعجو ال بهذت ولمل ميهاربإ هللا ىلو بروف كل نأش وال ىهجو نع برغأ -

! ميهاربإ هللا ىلو .. ىلبا اي تفلح اذامب -

هبزحو بوذجملا دباعلا نم انصلخيو ضر األ مكحيو انبهذم رشنيل هللاانلساملا هدر معن -

نوعدت نم عم ميهاربإ ضرأ ىف دجويو ديعبب سيل هنأ مث دباعلا نبا ميهاربإ سيلأ .. كحيو -

مهيلع

ا اننيب وه امبرو هلتق بوذجملا جرلا لواح نأ دعب ىفتخأ هللا ىلو ميهاربإ انديسف ءارتفاو بذك -

اننيعأب هارن النوال

؟! هارن وال اننيب دجوي فيك -هه

رون نم ةفطن ناك مدأ ءانبأ نم طقف دحاو نأ اوفرع فحصلا ىف اوثحبو ةنهكلا ىرحت امدنع .-

هللا ىلو ناكف ءايح ةرهاطلا محر ىف تعضو

؟! قمحأ اي لوقت اذام ( هعطاق )-

دجاوت نا امو رون عشي ههجوف قدص كلذ نأ تفرع هتيأر نا نكل قدصت قحاال كل .. كحيو -

نويع مامأ تاظحل ىف رخبت هلتق داغو األ لواح امدنع كلالىم اديكاتو ةكرب االموأل ناكم ىف

ءامسلا دبك لصو ىتح سانلا مامأ رونلا ثبق راطو هقلخ لص ال داعو كلذب تائملا دهشو سانلا

نيحلا و نيحلا نيب ضر ىلإاأل دوعيو

سانلا نيب رفكلا رشنل ةنهكلل ليمعو للضم كنأ -

هلوق نيركنم ءاسنلا و ءافعضلا هيف حاصف اوقدصي اال احصان مهيف خرصو سانلل ىسوم تفتلا

ا هبضغ دازف ميهاربإ هيلوو هللا اضر نيلا ىك نامي هبلقلإل حرشني نأ اوعدو هنع ةباين اورفغتسأو

ةياقس ىف اوبوانتي ءافعضلا لعجي نأ ىف لجرلا لا دجل داعو هظيغ متكو هسفن كلا مت الهنأ

صخي ىعري ام نأب رخافتو باشلا ضفرف رثكأ ال مانغ لال جوز ضعبلل نا ةصاخو مهمانغأ

ةوقب هعفدو ىسوم ظاتغأف رجفلا غوزبل مهيقسي لظ ناو وأال همانغأ ىورت نأ بجيو رسع كلملا

نم ىهتنأ نأ امو ءافعضلا مهعبت مث ىقستل وأال نمدقتي نأ ءاسنلا رمأو رئبلا نع ىعري ام حازاو

فوس هنأ نيناظ حامرلا و فويسلا ب نيججدم ناسرف ثالةث ةقفرب باشلا ىتأ عيمجلل هسفنب ةياقسلا

مهلتاقف فيس هعبت مهدحأ هب هنعطي نأ بغر حمر فطخو مهوحن مدقت االهنأ مهنم ابره ىرجي

لصاوو حمرلا و فيسلا ىقلأو هيلع دري ملف ةيذأي اال باشلا هيلإ لسوتو ثلا ثلا رفو نينثأ باصأو

. هقيرط

ماه لا جرل هلا تقو ءارقفلل هترصانمو دري ضعبلا ركذتف مهنيب اميف باشلا مثلملا ربخ سانلا لقانت

رسع جرلا نأف ةلذمو رقف مهدازو مهلهاك فعضأ ماقر واأل رسع عشجف هتاذ وه نكي نأ اونمتو

ئاعالمهت نع ماغرض اهبتك جسالت نم مهنكمت مدعب صقنلا ب مهروعشل ناوهلا سانلا نوقيذي

ام مغر ماقر االباأل اوفرعي ال ماغرض مايأ هيلع اوسمأ ام ىلع رسع دهع ىف اوحبصأف مهيوذو

اهدعب ماهل تلقتنا ىتلا هتلئاعو راتآ كلملا ضرأ هلا جرو رسع ثرو دقف نايطأو نمملا اوكلمي



ةنهكلل مهترشعف راثيإ ضرأ ىف اهورخدأ دق اوناك زونكلا نم ريثكل ةفاض مهلباإل تراص

اياطع نم ليلق اوصتقي اوناكو بلسلا و بهنلا ناكب نأو بحاالتمالك مهسوفن ىف تبر ماغرضو

اوناك مهف لا ملا لباقم ءارقفلا ىلع راثيإ نايعأ ةفك اوحجريو ماغرض لا ومأ نم نوقرسيو ةنهكلا

نا دحأ ؤرجي ملو مهل ةعناخ دابعلا و مهل عاترم وبلاالد ةطرشلا رودب اوموقيو ةطلسلا باحصأ

دازاأل امو مهنطو ىف دصق نودو دصقب ارهجو اسمه اهوعمس مهنأ اال راثيإ ىف مهلصأب مهرياعي

هيلع سانلا اوريثي وال رسعل اوعضخيل مهطرش اذه ناكو مهترهاصم نايع األ ضفر ءوس رم

دقح اوئلم نيذلا هدونجو هتداقل ةودق نكيو مهنم برقتي ىك ماوعلا نم وه جوزتو مغرم قفاوو

. مهنم لينلل ةصرف ربصلا غرافب اورظتنيو نايع األ ةيحان

دعب ةجاحلا قفو سانلل رهظي ناكو كلملا جرلا عم اهيلع مغرأ ةوادعل راظن نعاأل ىسوم ىراوت

حيرض .. ميهاربإ ىلولل حيرض ةلزنم ةحاس ىف ىنب ةنهكلا دحأ ةمدخ ىف لمعلل ردقلا هقاس نأ

لسوتلا و ءاكبلا و ءاعدلا هبو فاوطلا ىلع تفاهتت سانلا ىح!..و صخشل حيرض ةثج.. نودب

ا سرحلا فلك دقف مهعدخ نم عشجل بجعو نيعودخملا لا عفأ نم نجي داك هللا.. ىلإ ةقيرط نع

عمجي نم وه ناكو اهل ةميق ال ءايشأب ىتأي نم اوعنميو ةميق رذ نابرقب ىتاي االنم اولخدي ال

مسقو كلذاألرم نهاكلا هيلإ لكؤأ دبعل هيطعيو نيزختلل صحلا مسق نامسقل اهمسقيو نيبارقلا

ريثكلا عتطقي ىسوم ناكو قوسلا ىف اهعيبل بهذي رخأ دبعل اهيطعيو تيقب نأ دسفت ءايش أل رخأ

. امثلم نكيو موي لك ةمهملا كلت رركيو ءارقفلا لزن مامأ اهعضيو ةزهاجلا ةصاخو ةمعط نماأل

لوتفم باشلا اال ىري ملف نهاكلا مدخ يز ىدترم ههجو فشاك وهو رئبلا ةيحان ةرم تاذ رم

اال ةماعلا ىقسي باال رارق ردصأ كلملا نأ نعاألرم ىرحتف ءافعضوأ ءاسن ىري التملو ضعلا

رش بلقنأف ريخ هب دارأ عينصل ىسوم مدنف رهنلا نم اوقسيو ةريبك ةفاسم اوعطقي وأ بورغلا دعب

هنا ىف مهداقتع ال سنأ هروزي ال ناكم ىلإ ىوأو هئطخ حيحصت ىلع مزعو نيفعضتسملا ىلع

هلمع نم ىهتني ناك هنم..دقف غرف ىتح نارهش قرغتسأ هدرفمب رئب رفح ىف ءدبو نج هنطقي

هءانب نم غرف امدنعو رجفلا غوزب ىتح لمعيو روفلا ىلع بهذيو بورغلا لبق حيرضلا ىف

اونتمأو هوركشف رئبلا ناكمل مهبحصو سانلا عمجو ةيرقلا فاطو مثلتو ههجو للهت هئام غاستسأو

. فرصناو مهعدوو اإلمس هسفن نع ىفني ملف دري مساب هودان نأ دعب هوعدوو هلعف نسحل

دباعلا ركذ املكو دحاو لجر نيد حيحصت عطتسي ملو راتآ ىف ىسوم اهاضق اموي نوعبسو ةسمخ

نم هب اونمؤي امو سوقط نم هب اوموقي ام ضقن لواحيف ىعاد بال بصعتو بابس عمس نيدي امو

كلت نأ اولوقي ةعنقم ةباجإ نع اوزجع نأو ؤسلا لكل درو هبوجأ ىقلي االهنأ ةئطاخ تاداقتعا

ناك ىذلا ميهاربإ هللا ىلول بحو نيقي ميألهن هيلوو هللا هيقتني نمو ريبعتلا بعصيو سحت ءايشأ

ملع االنأ ثيش ىبنلا ىلع لبقاألناو لزنو هبكترأ أطخ ولال ىحولا هيلع لزني نأ ضرتفملا نم

ةمكحلا قوفتو بلقلا ىجشتو لقعلا ذخأت ةروثام لا وقأو مكح نم اموقلا ىبنلا ملع قاف هللا ىلو

عم ثدحتلل دعي ملو راتآ لهأب اعرذ قاض كلاالم كلذ ىسوم عمس نأ ذنمو فحصلا ىف هاجسملا

. كرشلل دوقت لا وقأ نم ديزملا عمسي ال ىتح نيدلا رمأ ىف دحأ

اوقاذ اولهأ نأ فرعو ماض اهنع هربخأ دقو إلراثي ىلعاإلقتنلا مزعف راتآ لهأ نم ىسوم سئي

لبقو باهذلا ىلع مزعو هل ريثكلا قانتعأ مغر مهبهذم اوتقميو هلا جرو ماغرض دي ىلع ناوهلا

ملف ولياألرخ دحاو مهنم نكمتو سارحلا لفاغو هراد بلق ىف نهاكلا نزخمل للست بهذي نأ



اوردصأف ببسلا اولهج دق اوناكو مهديقو قلخلا نسح عيدولا باشلا كلذ هب ردغي نأ دحأ ليختي

صقارتت بيهر تمص ىلإ اودنع سئافن قرسي هنأ اوملع امدنع نكلو مههاوفأ هميمكتل نينأ

دعي عشج ليخب االهنأ ريثكلا تمأالهك مغرو ةلماعم رش مهلماعي نهاك ىف ةياكن حرفلا نم مهبولق

ثلاالةث هنزاخم ىسوم غرفأ .. هتورث ةدايزل راهنو ليل هولذبي رابج دوهجم ىلع مهنيعت تاميقل مهل

وطلا لظ دقف تاعفد ىلع كلذ ذخأ دق ناكو رداغو نهاكلا اهب زتعي ةردان تاينتقم نم نكمتو

كلذب نيئباع ريغ رخأ ناكم ىف قرس ام ئبخي هنأ نيديقملا سارحلا نظيو ئجيو بهذي ليللا

نكلو لعفي اميف الابح المهم ستسأ نم هنانئمط ال دويقلا ىسوم مهل ىخرأ نأ سالمدعب ىف اومانف

هملعل ةنينأمطو سالم ىف رداغو غوزبلا صالة ىلصو ىهتنأ سمشلا غوزب دنعو نهاكلا ىف اهرك

هءاضقل كلذكو ةمدخ نم برقلا ب نعاإلةماق اففعت لزنملا ىف ىوزنم نكر ىف نطقي نهاكلا نأ

ظقيتسي وال نهنع هللا ىضريف هوضريل نهتدارا ضحمب نيتأي ءاسنو ىراوجلا ب ثبعي هلمكأب ليللا

. ةيرقلا رداغ دق ىسوم نكي نا ىأ سمشلا ةعشأ دماعت برق اال

ىصقأب ىرجو ضفتنأف نيديقم سارحلا عيمج دجيل همون نم ظقيتسأ امدنع نهاكلا تباصأ ةعجاف

ردق اومتهي نل تقرس قولا سانلل جرخ نأو هلقع نجي نأ داكف ةيواخ اهدجوف هنزاخم ىلإةعرس

نيبارقلا ب قدصتي هنأ ملعي لكلا ف ىقتلا دهازلا وهو كلتاألوملا ىلع هلوصح ةيفيكب مهمامتها

اوري سانلا ناكو نيصلخملا نم همدخو وه هنم تاتقل ليلقلا ب ظفتحيو نيكاسملا و واألماتي ءارقفلل

نع هولأس امدنعو مهدولج نول ىلع بوحشلا تام عوال هلا جر ىز ىف نهاكلا دهز مهنيعأب

ظلغأب مسقأ األريخ رهشلا ىف لماح ةديس نطب امجح قاف شرك زوربو هنزو ىف ةرمتسملا ةدايزلا

قدصو مهل ناميإ رابتخأو هللا ىلو ةكرب نكل هلا جر لكأي ام ردقو ليلقلا اال لكأي ال هنأ نامي اإل

نهاكلا و ىلولا ب مهيلع نم نأ ىلع هللا اودمحو ءاهلبلا

نم اوتومي اوداك مدخلا و ديبعلا نأ نيح ىف تاونس ىف عمج ام عايض ىلع ادمك نهاكلا تومي داك

ىتح وأ ناكم لك ىف مثلملا نع اوثحبي نأ مهرمأو اعرذ مهب قاض دقو سانلل اوجرخو حرفلا

نأ هوبلا طو ناكملا نع نيقيلا ربخلا ب راهنلا رخأ اوعجرف هتورث هب ئبخ يذلا ناكملا داجيإ

لا تسركلا تارولب نوفذاقتي ماتيأب ئجافيل ءارقفلا نكاما ىلإ مهقفارو هنيمثلا هءايشا ىريل مهبحصي

ىأرو ماوعأ ذنم اهيف لكأي مل رود ىف قرملا ةحئار مشو ةرخاف ىناوأ ىف ىهطت همدعم هديسو

ام لجو تاريم ال دعأ رطعب نرطعتي تاسئابلا نم ريثكو ةمعان ةبيط بايث ىدتري سئاب زجاع

اوضرح نم مهنأ وأ هنم نورخسي مهنأ نظف هسبايلا هيقفارم هوجو ىلع تاماستبأ ىأر نأ هبضغأ

هنذأب عمسو رادلا ىتح ال محم هوداقو سرحلا هعنم ولالنأ مهب كتفي نأ داكو هتقرس ىلع مثلملا

هودده مهنا اال باقعلا مهيلع عقويو نجي نأ داكف سارحلا ءازهتسأو ىراوجلا و مدخلا تاكحض

فوخلا زجاح مثلملا رسك دقف ىرخأ ةرم مهتلماعم ءاسأ نأ هرمأ ةقيقح سانلا اوربخي فوس مهنأب

ىف مهتيؤر مغر مهنيعأ مامأ نهاكلا ىرعت دعب ىفكالهم اوركفتو ةلفغلا نم مهتقافأ هتئارجو

هافطصا نأ دعب ايندلا نم طسق اذلنيلا هل روفغم هنأ اونظي اوناك مهنأ اال ةظفلا العفةلا ىضاملا

مهنأ اال روم األ ضعب ىف لبقتسملا ب أبنتيو بيغلا ملعي هنأ اوقدصي اوناكو هحيرض ةمدخل ىلولا

نسحأو ماعطلا بيطأ نم نيبارقلا نم مهتجاح ردق اوذخأي اوراصو باذك جدلا االنهنأ اوفرع

رهش لك جوزي نأ دعوو مدعم هبش هناكو مغرم نهاكلا قفاوو جاوزلا بلط ىلع اؤرجتو سبلملا

. مهرومأ مامز التمالك دوعيف هرمأ ىف مهكراشيل مهيف دحاو

دقون حيرتسي نأ دو ةريهظلا دنعو راثيإ ةكلممل هقيرط ىف راتآ ةكلمم نم ىرق ةدع ىسوم زاتجأ



هقافا ىتح مونلا ىف قرغتسأ نأ امو بشعلا ىلع ددمت مث رهنلا طش ىلع سلجف بعتلا هنم لا

لوضفلا هقاس دقف مهتصق فرعيل مهعواطو هولبك دقو بابشلا نم ديدعلا عم هوقوسي كلملا دونج

نيميلا ةيحان ةرم مههجوي مانغ األ عيطقك دونجلا مامأ سانلا عم راسو نيلبكملا تائم ةصق ةفرعمل

و دورولل ةفاض باإل راجش لكاأل نم اهيف عرز هدهمم ضر أل اولصو يتح لا مشلا ةيحان ةرمو

هذخوف ناكملا ةعيبط نع دونجلا دحأ لا ؤسل ردابو الب خلا رظنملا كلذل هسفن تباطف نيحايرلا

دقف ةاجافملا تناكو هلوضف ىضريل ةصقلا فرعي ىتح هبضغ ىسوم كلا متو ةظيلغ هاصعب

عاطتقأ نع كلملا زجع نأ دعب ةنيدملا مكاح اهراتخأ دقو كلملل ةحارتسأ نكتل ضر كلتاأل تدعأ

نيح فلال كلم اهنكل رهنلل ةمخاتم اهل ةقص مال ضر كلتاأل تناكو نايع األ دحأ نم هتبجع ضرأ

اوقشيل ةيرقلا بابشب مكاحلا ىتأو لباقمب اوبلا ط امدنع اورهقو اهنم ليحرلا ىلع اوبصغأ ءاطسب

نأ ردقو رهنلا ىف ةريزج ةباثمب نكتل ضر األ لوح رودت رهنلا ضرع فصن اهضرع ةعرت

ناكو ةرواجملا ىرقلا نم ةيرقلا بابش ددع فعض عمج نأ فصنو ماع ىف لمعلا اذه لمتكي

نود مهصخ دقف ةنيدملا نكاح اهيلع بضغي ةدحاو ةليبق نم اوناكو ىسوم ريغ فلأ مهددع

ديحو ناكو ةليبقلا ريبك نبا راضحاب طبلا زاالمهل ةدايزلو ئندلا لمعلا كلذب لئابقلا نم مهريغ

نكل رهدلا وطلا راعلا مهقحلي ال ىك هيبأ هبره اذل نماألماي موي ىف اهسيئر نكيس امتحو هيبأ

نم ىفتخأف نيصلخماا دحأ هكردأ مهباهذ دنعو هناكم ىلع دونجلا اولدو هيبأ رس وشفأ ةاشولا

دونجلا هقافأف هرمع سفنب ابيرقت ناكو ناكملا كلذ ىف مانيل ىسوم قئاقدب اهدعب يتأيل ناكملا

نيقفشم دوصقملا وه لجرلا كلذ نأب دنجلا دئاقل اومؤأ نيذلا بابشلا عيطق ىلا هوقاسو هوديقو

. راعلا نم هرارفو ريبكلا نبأ ةاجنب نيحرف موتحم ريصم نم بيرغلا ىلع

ءانبأ ناك دقف ماه لا جرل دنب دن فقو بابش قانعأ عضخيو بسنلا لصو وذاأل لذيل طيقللا ىتأ

عقي ناك نم لتقو مهتاكلتمم رداص اذل ماه ناودع دض نايصعلا ةيأر تعفر ىتلا ةديحولا ةليبقلا

ءاطقل يتأيل مهضرأ ريرحتل حافكلا اولصاو مزعبو اوبرت ةزعلا ىلع مهنكل مهءانبأ نم هتضبق ف_

اذل رسع كلملا نيناوق ضعبل مهتضراعمب اورهاج نيذلا نيديحولا مهف نيدتعملا لثم مهنم اولا نيو

اهجوزتيف ةليبقلا نم ةاتف باصتغأب هدنج دحأ رمأ نأب مهضرع خيطلت دوو مهتاكلتمم در ضفر

هتوق مغرو ةدشب تمواق ةاتفلا نكل ءاطقل مهومسي نم بسن ىلع اوربجيل عبتملا فرعلا بسح

ىلع هتئجأف ىتح اهنم نكمت هنأ نظف ةبرحلا ةرخؤمب ةوسقب اهبرض نم دب دجي ملف هتناهأو هتعفد

ترتب دقف تميو محري مل نأو لا حلا يتقالىف هيدرتل هنطب لفسأ هل اهنعطو ةبرحلا اهطاقتلا ةرغب

تكردأ ىتح بةغلا ةقشمب هتثج رجب اهدعب تماقو ةيرشبلا ىف رتب ةثداح لوأ كلت نكتل هتلوجر

ىفاإل تنذاتسأ اهدعبو ثدح ام مهل تصقو لئابقلا ةفاك نم نادلولا لاو جرلا عمتجأف نارمعلا

فرط ىلع اهتئارب ليلد سولا ناك دقو اهنم دغولا لين مدعو اهفرش مهل تبثتل ءاسنلا ب دارفن

مهقانعا بارشتسا داز ةليبقلا لا جرل لذلا كلملا دارأ نأ دعبو اهبلق ىف اهديب رقتسأ رجنخ

جرلا نأ نيح ىف راتآ فارشاب اوبقلو مهترهاصم ىلع لئابقلا بابش تفاهتو مهب سانلا باجعإو

. نيذوبنملا مهيلع اوقلطأ كلملا

مدعو ةليبقلا ريبك نبأ رود ذخأ ىلع مزعو هيار ريغف روم كلتاأل لك ىسوم ةليبقلا بابش ملعأ

مكاحلل دن نكيو هل مهريدقتو مهنظ نسح دنع نكي نأ مهدعوو بابشلا هب حرفو راثيإ ىلإ باهذلا

درف باصأ دقف هديقت نع اوزجع نأ دعب هيلإ هوداق مكاحلا ىتأ امدنعو كلملا مامأ دماص مصخو

مهرمأ حضتفي ال ىتح بالديق هوداتقي نأ رمأو مهدئاق عزفف نيرخأ نم نولا بةغلا ةباصأ مهنم



مهنم نيولا دونج ةعومجم ىلع درف ىدتعي نأ ةرم لوأ كلتف رسع شيج دارفأ نيب اورياعيو

الءقولا عتسأب هيلإ رظنو ضفرف مكاحلل عكري نأ دئاقلا هرمأ مكاحلا ب هعامتحأ دنعو

ىلع متداتعأ دقف ماغرض ىبيبر متنأ امأ كلذ لعفأ نأ لا حمو عوكرلا ىلع رارح األ داتعي -مل

مكتداسل دوجسلا امبرو عوكرلا

ظيغب مكاحلا در

تعكر نأ هلك رمعلا كمزلي فوس راع نم رارفلا و ةاجنلا ةصرف كيطعأس .. كيبأ لثم قمحأ -

ةعاطلا و عمسلا ب كلا جر ترماو

لوقأس امب اوتمزتلا نأ نكتس ةعاطلا و عمسلل ةبسنلا بو حملا عوكرلا -امأ

كتبقاع واال كدح مزلا ..! مزتلن -

فلأ تذخأ تنك نأف فاخت كنكل ىليبس خاالء ىف تركف امل كناكمإب كلذ ناك نأو عيطتست -ال

تنكمت دقف هفرعت ال امب كربخأ فوسو كلا جر نم اولا ني فوس ةدعآالف جراخلا ىفف انم لجر

ولوال دارفأ ةسمخ تبصأو اذه دئاقلا جرلا الحنم بسلا حجدم لجر نم لزعأ تنكو ىدرفمب

كدنج لكب كتفنو ىلا جر ىنعبتيس عبطلا ب ناكو مهب تكتف تنكل كعم سالم ةماقإ ىلع ىصرح

كردقل ىتأت ىتح رظتننو

كلوق لثم لوق ىلع كابأ أرج وفهللاام ةأرجلا كلتب تيتأ نيأ نم كحيو -

ىعتو عمست نأ كيلعو ليكلا ضاف -دقل

األبد مزتلت نأ طرشب -

تاردق رهظت نأ ديرت تنك نأو كبصنم ىلع ظافحلا تنأ ديرت المامك سلا ديرن مكاحلا اهيأ -

نم ديزم عمجت نأ نودو انتدارا قفو ىنضملا لمعلا كلذب موقن نأب كلذ نم كنكمنس كلملل ةرهاب

ىرصق لمع ال لباقمب نكلو اهل نحنف لا جرلا

! لباقم -

كلذب دحأ فرعي نلو كنيبو اننيب اذه -

لمكأ -

ىتح ألانله دوعن ءاسملا ىفو انتدارا قفو حابص لك لمعلل ىتأنو انتلئاع طسو انلزن ىف ميقن -

ةعرتلا قش نم ىهتنن

لباقملا -و

اهب نطقنو اهرمعن فوس انل صصخت ةيدابلا ىف ضرأ -



لا حرتلا نم ماوع كلتاأل لك دعب ةعارزلل نوقاتشت -

نأ لا حمو االن رسع كلملل تراص ىتلا انضرا ماه عزن نأ دعب لا حرتلا ىلع نيربجم -انك

نلف انيلع هتاعر لفطت نأو ةعساو ىراحصلا ف رسع ضراعي نلو اهل ليدب تبلط اذل اهب بلا طن

كل. اماركإ عنامن

راوحلا ديجت نطف ىتف تنأ -هه..

نسحأ نأ كلملل هدوقت ةريصبو ءاكذ مكاحلا يف تيأرو ىمامأ نم ءاكذ ريدقت ديجأ -لب

طق هب ملحأ اممل اذه ! كلملا -هه..

هب هبشلا ديدش كنأ مث انه همكح رقم لقني ناب كلملا تعنقأ تنك إوالام مكاحلا اهيأ هل دعت تنأ -

براقا مكنأ سانلا نظيو

كيبأب كهبشك انهبشو كلذك لعفلا ب نحن -

! هتيأر ةرم رخأ ىتم ! اريثك ىنهبشي ىبأ اقح -

تلق امب هعنقت نأ وجرأو ىنتعنقأ كنكل كحارس قلطأ نأ ىنددهي ءاج .. ليلق ذنم ىعم ناك -

فقي وأ اددجم ديقن ال نكلو لمعلل دوعن فوس دغلا نمو ىهتنم عوضوملا ربتعأ تنأ تقفاو -نأ

انسؤر قوف كلا جر

اهرفح ىف رهدلا دبآ نوقبتس نذأ -

لا جرلا نم ديزم نودبو كريدقت قفو فصنو ماع -

ىلا جر مكبحصي نأ ضفار تنك نا كقدص ىدم فرعأ فيكو -

لوأب لوأ رفحلا ريس تاوطخ لقنو تادعملا ةسارحل دنج لسرأ ءاسملا ىف رداغت نأ دعب -

ءاقدصأ ريصنس ذنماالن اننأ نظأو كيف قثأو كقدصأ -

مكاحلا اهيأ ىل فرش -

راتآ كلمب ملحأ ىنأ تفرع فيك لوقلا ىنقدصأ فرصنت نأ لبق -

انتليبقل ءادعلا ب كترهاجم مغرو عيمجلا ىضرتو رسع كلملا سكع ىلع عمستو اهل لهأ تنأ -

.. دحاو ءيش كصقني نكل كلملا اهكلمي ال ةنطف كلتو انعم مادصلا تتالىش كنأ اال كلملل ءاضرإ

ةرذعم

ءاقدصأ نحنف -لق

ملعلا -



! ملعلا -

دنجلا مظعم ىلوق ىف ةرذعمو اذل لوقعلا ءانب لمهيو داسجأ ءانب ىلع صرحي ناك ماغرض معن -

بلا غلا ىف نوثدختيو الهقئ ريغ قرطب نوفرصتيو أطخلا و حصلا ىف ءايمع ةعاط اوعيطي ةداقلا و

نيبرقملا دئاقلا االتالذيم ايلعلا بصانملل ىقتري وال نودينع هاسق .. مهفو بدأ نع المنت ةقيرطب

هكلم دقفي فوسو رسع كلم ىلع بولا اذهو كلملل نيبرقملا اال ةعيفرلا بصانملا ىلوتي واالنمل

ةنهكلا ءارو ىمع األ هعايصن ال لجاعلا بيرقلا ىف

هسفن كلملا ةورث قوفت تاورث مهضعبل تراص نيع ملاال ةنهكلا -

كرود -انه

فيك -

مهلا وقأ ىف لعفلا ب ككشتو مهمجحت -

ةنعللا ىنبيصت نأ فاخأ اذه؟! فيك -

نأشب اوبذكيو والعفن ارض مهسفنل اوكلمي وال بيغلا اوملعي ال مهنأ نقيتو اهوجوري بيذاكأ كلت -

مانملا ىف ىلولا مهتيؤر

كلاالم كلذ لثمب لبقي نأ لا حمو تمزتم رسعو نيدلا ىف ككشأ نأ ىنديرت تنأ -

البكلاالم لعفلا ب ككشت تلق -

؟! فيك -

ءارقفلا ىلع اهعزوأ مث اهنم نكمتأ ىتح ىنع كلا جر لفاغتيو مهتارخدم نكاما ىلع ىنلدت -

؟! اذام -

نيلا جدلا ةنهكلا بذك تفشك نيجاتحملل تبهذ نأ امأ صوصل انرص انأ وأ تنأ اهتذخأ -نأ

نم ةواشغلا طقستو فرعيس امتح كلملا نكل ةماعلا مامأ ةرهاجملا اوعيطتسي نلو مهتبيه تعاضو

هكلم ديضعتل راكفأب هدم نأ ةصاخو هل مهفشك نم برقيو مهذبنيو هينيع قوف

دضلا ديرا انأو املو .. اضيأ كلذ فيكو -

ةنصحم ةعلق هتماقأ لحم نكيل ةريزجلا لخاد روس ىنبت -نأ

دباعلا هينبي ىذلا لثم روس -

راجح األ ءانب ىلع ردقأو راجش كلتاأل روذب ىعمو ةقيرطلا فرعأ انأو معن -

هلا جرو دباعلل ركح األرم اذهو كلذ تفرع فيكو اقح -



هلا جرو دباعلا ب ىنعمجو ريثكلا ىنملع لا حرتلا -

ماض التيق لهو -

هدونج بيردت ىف اهعبتي بيردت قرطو ةيركسع ططخ ىلع كعلطأ نأ ىننكميو هعم تثدحتو -

كتدعاسمل جرخت ةلوهجم ةصاخ ةوق كل نكيو مهيقنت نم كل بردأ ىرس ركسعم ميقأ تددو ناو

رسع نم صلختلا تددو نأ

االاذه كحيو -

اذهب كلاألرماال نوكي -نل

لتقلا -اال

كلذ لبق تلتق كنأ نظأ -

ةدحاو ةرم تناكو رماو لال اذيفنت -

نم ديزم بسكو ةنهكلا اذهاالنفاالمهاالنذبن نم انعد نكلو كتينمأ ذيفنتل لتقتس ةرملا كلت -

كلملا سفن ىف ةقثلا

كلت ةريخ األ فيكو -

ىف نحن عرشنو روسلا ةماقإ هيلع حرتقت نأ دعب تنأو لا ملا عمج ىوهيو عشج رسع كلملا -

اهفصن صخيو ةنيدم لك ةيداب ىف ةقرفتم رابآ رفح هيلع حرتقت دحاو تقو ىف رفحلا و ءانبلا

مث ءيشف ءيش كلملا ةورث فعاضتتو رفحلا لا معأب مايقلل سانلا مدقيف هل اهفصنو ءارقفلل

عمجأ ملا علا امبرو راتآ ىف لجر ىنغأ نكي ثيحب دعب اميف ةنهكلا هكلمي ام رداص نأ مخاضتت

ندملا ماكح كب ىدتقي فوسو كبح نع ابارعإ كلمت ام فصنب تنأ هل تعربت نأ اذبحايو

راكف األ كلتب كل نيأ ؟!نم لجر اي تنأ -ام

ةبذعلا هتاملكب كلملا بلق انيلع قراو ةعفنمب ةعفنملا انلداب نأ مكاحلا ةمدخ ىف ىراكفأ تانب -

اياطعب كصخ امبرو ذفنملا و روسلا ءانب ةركف بحاص كنأ رسع فرعي فوسف نوكيس اذه امتح -

ب تعزن ىتلا انضرأ اال ءيش هنم لبقأ نلو عمسأ ام ىلع لخبلا ديدش وهف هل ءاضرإ اهضفرأس -

تامدخلا تائم ميدقتو نينس رسع ةمدخب اال نوكي نل اذهو ماه لبق نم ةوقلا

مكل اهصخأو اهفعض ضرأب هلدابأ فوس مكل اهطعي مل نأو قح اذه -

اذل ليمن نم عم ليمت سانلا و ةوق نحنو كرصانن اننأ نظيو هتوادع بسكت كلذبف أطخ اذه -

نولا كلملا كيلع بضغ واال عونخلا ب نحن رهاطتن فوسو انرمأت ام ذفننل انرهقت كنأب رهاظت

انمو كنم



عانقاب هودعوو دحأ ضراعي ملو قفتأ امب اوضرو امبقلا اوعنتقأ دقو مهيوذل بابشلا ب ىسوم داع

دنع نكي نأ ةيناثلا ةرملل وه دعوو قهلا فرح لكب اومزتلي نأو مكاحلا عم قفتأ امب ةليبقلا ريبك

مكاح نوكيل مره سياو رمعلا لبتقم ىف هدجو الن بجعو هيقلو ريبكلا لزنل مهقفارو مهنظ نسح

ىسوم قفلا نيدلا سفن ةيحتب لجرلا در ديحوتلا نيد ةيحت هيلع ىقلأ نأ دعبو ةليبقلا

ديحوتلا نيدب ىديس نيدي له -

موال هب ىخأ ناتتف ال هتقم دباعلا و نيدلا ب تبجعأ ام ردقو ريثكلا انيلع صقو هب ناد نم ىخأ -

دري ضرأ ىف ماقملا هب رقتسأ ىتح ناكم لك ىف نيدلا ىف هتوخأو راجح األ عماجل هتقح

ميهاربإ ضرأ دصقت -

ميهاربإ ضرأ اهوبقلي طقف اهينطاقو دري ضرأ اهوبقلي عمجأ ملا وعلا راتآ لهأ -

كيخأ مسأ -ام

وأال كمسأ ىل لوقت نأ دعب -

فرعأ نأ ديرأ ال نذأ -

؟! اذام -

ىتياكح كيلع صق أل فراعتن تقو ىنلهمأف كيلع بذكأ نأ بحأ ال ىنأف ىلع والحلت بجعت -ال

ىمسأ امف كنبأ ىنأ ضورفملا مث

ثيغ نب دار كمسأ -

ثيغ ىتبأ كب ابحرم -

ديحوتلا نيدب نيدت الكن كلذكو كتيحان ىبلق ىف بير لك ىتبأ ةملك تلا -زأ

رسع نيدب نونيدت مكنأ نظأ -

مهب طبتري ءيش لكو ةنهكلا و رسع تقمن نحنف تيبلا برو -ال

ماه كلملا عم ناكاألرم كلذكو -

نأ عطتسي ملو وطلا نينس بلاالد كلت مكح ىذلا راتآ كلملا مهلبق نمو .. رارحأ .. انقلخ اذكه -

ضضم ىلع دولا انلدابي ناكو انتليبق ناكم ىف هذوفن طسبي

سأرملا ةبعص ةليبق -

توملا راتخت عونخلا و توملا نيب تريخ نأو ةيرحلا سدقت هيبأ ةليبق -لب

كيخأ مسأ امف دري دصقأ ميهاربإ ضرأ انأ ترز -



ةلئاق فلخلا نم بذع ىئاسن توص ىتأ انه

رزاع -

روعشب سحأو لبق نم هئطي مل ديعب ناكمل لا مجلا كلذ هذخأف توصلا ةبحاص ىلإ ىسوم تفتلا

هتجوز ضرتفملا نم ماضوىتلا ةنبأ ىتح تايتفلا تارشع هتيؤر مغر هداتعي مل بيرغ

ةلئاق هترهنف دراش ركفب رظنلا اهل لا طأو روعشلا كلذ اهعم سحي مل ةيلبقتسملا

... نكتو كرصخ نم كفيس فطخأ إوال كرصب ضضغأ تنأ اي كحيو -

قولا ظيغب اهيلإ ىسوم رظنف اكحاض اهمع اهعطاق

نظلا ءوس ىضرتفت ةاتففال مأ تنأ لجر كرد االال رظنلا تلا امطأ كحيو -

ىنأب تنأ تلق ام لثم تلقل ىتمومع ءانبأ عم كعينص نسح ولال دباعلا نيدو لجر ىنتبسح تنأ -

لجر كتبسح

قولا ثيغ اهمع كحض

ءايح اي ىفكف هيتذخأ دق اهو كقح ىذخأت ىتح كلبلا ىدهي -ال

؟! ىتبأ اي تلق اذام -

دار ىدلو ةبيطخو رزاع ىخأ ةديحو ىهو ءايح اهمسأ -

كتضغبل ىسفن ىف هناكم ووهللاولالنألالمس ىقش نم -ايهل

ةبضاغ قتلا

دري فوس هتلعف فورعم وهاال ...ام ىيييتباب ىمع بطاخت امل مث تنأ اي كتزعمب ىل ةجاح -ال

لكشلا اذهب لفطتلل ىعاد فال مرك وذ نحنف فاعضأب

قولا ىسوم ىنيع تقرب

ديسلا هادانمب فرشلا ىل ناك نأو قانع هلاأل برشت بسنو بسح هللاىذ لضفب وهللاىنأ لفطت -

كب ىلبي نم يقش ووهللاوهللاهنأ كناسل لوطل اهرركأ نل نكل ىتبأب ثيغ

قولا ثيغ دهنت

اذهو همع عم نمأم ىف ميقيل دري ضر أل هقيرط االنىف وهو اهجوزتي نأ ضرتفملا نم ىدلو -

مج جارحاو ىل مغ ببسي ام

تلا قو ءايح تدهنت

ةجح قلتخأ وأ رذتعأ -



قولا بارغتسأب ىسوم رظن

األرم فرعأ نأ ىل له -

ءايح..ال تدر

امساب ثيغ قفلا

رطضأو ثدح ام ثدحو دغلا ىف ءايحو دار فافزب لفتحن نأ ضرتفملا نمف ىدلو اي ديكأت لكب -

هتقفر ءايح تضفر نأ دعب هدرفمب ةرداغملل دار

هنم جاوزلا تضفر : ءايح

عوضوملا ليحأت تبلط : ثيغ

ىضفر نم ءاتسم ريغو كلذك وهو رثكأ ال ىخأ هنأ رعشأ ىنأف كنم حاحلا دعب : ءايح

كلذب حرف هنظأ : ىسوم

تنأ تمصا : ءايح

اهنم صلخت طاملا ةلكشملا :ام ىسوم

نارقلا دقع روضح أللج لئابقلا ءاربكو عاقبلا ةفاك نم انراهصأو موقلا ةيلع تيعد ىنأ ثيغ:

كلذك كلملا بجاحو : ءايح

فافزلا لفح ميقن مل نأ انرمأ حضفيس امتح ىذلا نيعللا اذه ثيغ:

األرم يهتنأ .. رداغ سيرعلا : ءايح

انعم ميقي فوسو كمامأ لثام هرودب موقيس نم نكلو ثيغ:

مكعم ميقي دار نكي :ملا ىسوم

نيدحوملا ضر أل باهذلل ةصرفلا نيحتيو ةيدابلا نطقيو ديحوتلا نيدب ناد نأ ذنم ثيغ:

لبق تم بهذي مل املو : ىسوم

ةلئس اال ريثك تنأ : ءايح

ىتأ ىتح ةلواحملا نع فكي ملو ةوقلا ب هتعنم ىنكل كلذ بغرو قباسلا ىف ىعانقأ لواح ثيغ:

ةمداقلا ةرملا ىف هتجوزو هذخأي نأ هدعوو ىخأ

سيل وهف ىنمرغي نلو ىبأ عنقي فوسو ثدحي مل نكلو هتجوز نوكت نأ ضرتفملا نم ىتلا : ءايح

بلقلا ظيلغ ظف



ءايح اي بلقلا ظيلغ ثيغ:انا

دصقأ نم فرعتو ثويغ اي ىليلخ تنأف فرعت تنأو ىمع انأاي كدصقأ ءايح:مل

كتدلا و ةافو دعب كتبر نم ىه ثيغ:

صنقلا و ةزرابملا ىنتملعو ىب تينتعأو ىنتيبر نم تنأ : ءايح

دار ىخأ هللا محر .. صنقو ةزرابم :يهللا.. ىسوم

انحيرتل تنأ كمحري تيلا :يو ءايح

لطت وال اهعم رصق ثيغ:

نم لا سرإ كنكمي له ىتبا اي مهملا .. لكشلا كلذب ةناه ىلعاإل تدتعأ امف اهنأشو اهعدأس : ىسوم

ماضوألىب دئاقلل ىنم ةلا سر لمحيل دارب قحلي

ماض دئاقلا تنأ فرعت لهو ءايح:

نيدحوملا ةنيدم ىنطاق نم تنأ له ثيغ:

ىتبا اي معن : ىسوم

ىخأ اي ابحرم ديحوتلا نيد ىلع تنأ نذأ : ءايح

( امستبم ىرخ األ ةيحانلل ههجو ىلوو اهتيحان هديب حاشأ :ال( ىسوم

هللا كحماس ءايح:

اضيأ ىتلا سرو كتلا سر هغلبيل هكردي نم لا سرإ لعفلا ب ىننكمي ثيغ:

ةلا سر ءايح:ىأ

كتبغر كلت تناك نا كرما ىسنيو كانه جوزتي ثيغ:نا

ىمع اي كيف هللا كراب اهنع.. ديحأ نلو ىتبغر ءايح-

كلت نم اريخ ةجوزب هضوع هللام دار.. ىخأ محر : ىسوم

كلئاسر ثيغ:ام

ىلعاأللق ناماع كعم ميقم ينأ هملعيو ثدح ام الىب صقي :نأ ىسوم

بذكت تنك نأ ىمع نبأ جرحت ماضوال دئاقلل كتلا سر ىه امو كيبأ حرفي فوس ءايح:هه..

كلثم فرعي ماض دئاقلا نا كشأ ىنأف



ىنأف ةلا سرلا لماحل اهجوزيو هتنبأ جاوز نم ىنيفعي نأ ماض دئاقلا غلبي ...نأ ربصلا :هللام ىسوم

بسنلا كلذل لهأ وهو هل اهتبطخ

ماض دئاقلا هنم بضغ واال ءارهلا اذه غلبي دار لعجت نأ ىمع اي كايإو بذاك ءايح:

ىريغ كلم اوبصني نأ مهيلعو بصنملا ىف تدهز ىنأ هملعي نأ كلذكو : ىسوم

همالليي نب ىسوم ؟!تنأ اذام ثيغ:

داك ىقير نأ مغر ءام ةعرجب ىنيتات ملو مكنيب اريثك تثكم تنأ لي ( ءايحل ثدحتي ) ىسوم

كعم ةدهانملا نم حرجي

ءءامامام ءايح:

ضعبلا فرعيل ةيناث ةرم اهرركأو دباعلا ىبأ ربخي نأب دار غلبت نأ ءاجر .. ىئمامت :ال ىسوم

ريثك اهب نأ مغرو ىتجوزو يبرد ةقيفر تدجو ىنأ دباعلا ألىب لوقي دحأ.. ىلع لفطتأ ال ىنأ

ىمست اهنا ةليمجلا ةقرافملا و بيط لصأ تاذ اهنأ اهمهأ رثكأ تازيم تاذ اهنأ اال بويعلا نم

هللا اهمحر ىتدلا و مسأ ىلع

هللا اهمحر دباعلا ةجوز ءايح ةديسلا مسأ ىلع ىبأ ىنامس : ءايح

مكتليبق كريغ ءايح دجوت اال تنأ كلخد امو : ىسوم

طقف راثيإ ىف رشتنم اإلمس اذهف اهلك راتآ ىفو معن ءايح:

انرهاصي ثيش ىبنلا ليلس .. فرش هدعب ام فرش اذه ثيغ:

قفاوأ قفاوأ قفاوا " ءايح

طقف كلاالم ىلع ىبقعت تنأأ .. ءاملا نيأ .. تنأ اي ىفك : ىسوم

ىديس اي درو ءام كل رضحأو تاظحل ءايح:

نيدل ةوعدلا هناكمأبو ضهتلا، دجو هنأ سحأو مدأ نب نازاك ةليبق نيب حايتر باال ىسوم رعش

نسحب وعدي نأ رثأ هنكل مهنيب نامي هبلقلإل حرشنا نم ليلقلا دجوي هنأ ةصاخو مهطسو ديحوتلا

ىلإ مامضن اال ةقيرط نع ؤسهلا ىلع مهربجي فوس فرصتلا نسحو دهزلا البكلاالمبو قلخلا

دعب ةصاخو ءاسنلا هللانيب نيدل ةوعدلا نع ىنأتت ال ءايح هتجوز تناكو قلخلا ثمد هلعجي نيد

روشق اال فرعت ملف ةريصقلا اهيبأ تازاجا خالل ىفاك لكشب ملعتت ملف نيدلا نع ريثكلا تفرع نأ

ىهاونلا ضعبو اهديعاومو اهتيدات قرطو تادابعلا و فحصلا نم تايآ عضب ظفحت ىهف نيدلا

ىف لضفلا اهل ناكو ريثكلا اهملع هيف هيقفلا نيدلا رومأب ململا ىسوم نكل ببحملا نم ريثكو

نرثك يتح تايرخا ةوعدب ةليبقلا ءاسن تماقو ديحوتلا نيد ىلإ اهموق نم تاريثكلا مامضنا

داقنيو ةعوسم ةملك هل ثيغ مهريبك نأ ةصاخو لئابقلا نيب نيدلا اورشنيل لا جرلا ةوعد نررقو

ام ناكو هتجوز اهدعاستو رودلا كلذب ءايح موقت نأ نقفتأو رطاخ بيط نع نيريثكلا هفلخ



نعاألرم نيذاش اونوكي ال ىك نيقابلا قاسناو عانتقأ نع ةليبقلا جرلا بلغأ نمأو هيلع تمزع

. ايندلا ب مهلا الغشن نكلو نيدلا ىفاهرك ال

ال يك األرم نامتك ةرورضب ىسوم حصن مغر ةوعدلا ب رهاجو نازاك ةليبق ديمع ثيغ نمأ

هلتاق مزلاألرم نأ قولا لهاجتو ابأ ثيغ نكل ةنهكلا بهذمل ددشتملا رسع كلملا ءادعب اورهاجي

ىلع عزوتو مهتارخدم قرست ىتلا ةنهكلا رمأب هلا الغشن انكاس كرحي ملو كلملا ملع هظح نسحلو

هنكلو بيغلا ملع مهئاعدأ نم مهبذك ىف هتمدص نم سيلو ةنهكلا لجأ النم ابضاغ ناكو ءارقفلا

ىنغتيو ناكم لك ىف ددرتي همسأ راص ىذلا و ةردق نجلا قاف ىذلا ىسن كلذاال نم افوخ هتمدص

ايح. هب ىتأيو هيلع ضبقي نمل ندملا ماكحل ةمخض هئفاكم دصرو همسأب راتآ لهأ لكو ءارقفلا

راص كلملا كلتاألمايف لعفي امع فكي نأ والدب ةأفاكملا ربخب ىسوم هقيدص نايح مكاحلا ربخأ

ىسوم هل قفلا هتيبعش دري ةيبعش تقاف نأ دعب هكلم ىلع هنم فاخي

والدب ىتجوزو ثيغ االىبأ هفرعي ال رسب كتصصخ دقف كلملا ىف دهاز ينا ملعت ىقيدص نايج -

كلذب رسع قمح اهباأل ملعن ةقيرط نم

هه هه دري اذهاي نوكي فيك -

سرحلا انعمس واال كتوص ضفخأ -

ىرخأ ةرم ةيناثلا ركذأ ال ىك اهددرأ ىنعد دار.. اذه.. نسح دار.. اي قلقت -ال

ثبعلل تقو فال يعم ركف نايج اي كوجرأ -

ةزاتمم ةركف ىدنع -

اهب ىنيتأ -

ءارقفلا تابه ىف هعضتو رغصأ مجحب ليخنلا فعز نم رسع ةيدتري ىذلا لثم جات عنصت -

اذه ىف دي رسعل نأ سانلا دقتعيف ةديج ةركف -

اندارم اذهو مهنيب روم األ ءوستو ةنهكلا هيلع بلقنيو -

نم كنأ قولا داشرلا قيرط هتفرعمل ىل نتمم هنأ ىنربخأو كتداق دحأ ىنئاج .. رخأ رمأ كانه -

ديحوتلا نيدل هتوعد

ةداقلا نم ديدعلا عم لعفأ فوسو معن -

ب كيلع لألدب.. ةوعدلا رسخت فوس رسعل دحأ كب ىشو ولف رطخل كضرعي اذهف كوجرأ -ال

مظعأ رود كرظتنيو ًادج ماه كرود ربصلا

داشرلا قيرطل ةوعدلا لضف نأنألا ديرأ -



فال هنينأمطب اولمعي مهعدتو كلذ ىعرت الكن هناميإ ىف لضف كل ةنيدملا كلت ىف نمؤي نم -لك

نايج اي ربصأ كل.. هلك لوصحملا و ةدحاو ةرمث ىف عمطت

هب كملعأ نأ ديرأ ال ربخ كانه مهملا .. كرمأ -

هه هه .. ديحوتلا نيدل رسع كلملا تيعد كنأ لقت نا كايإ -هه..

ىبلق ىمدي هركذتأ املكو نزحم ءىش -هنأ

ىنقلقت -اماألرمال

نيدحوملا ةبراحمل ماع ءاقبلا و راتآ ربع رورملا الناألنذب يغلا كلم بلط -

مهرزا نم دشو هللا مهربص ىبر.. كتمحر -ايهللا..

ةمخض دادعأب ةرملا كلت اوتأي فوس -

الن يغلا كلم ءانثإ لواحي مل دباعلا ىبأو هللا.. مهرصني فوسو نيرباصلا ىلو -هللا

نم ةريبك دادعأ نأ بيجعلا و ءانبلا نع فكو ضفرلا ب لبوق هبلط االنأ دقتعأ أم ىلع لواح -

نورشع نم رم دقف دباعلا نيد ىلع اوراص مهنأ مهوار نيذلا سانلا ددريو هعم تداع الن يغلا

دري ضر أل هقيرط ىف ندملا ىدحأ ىلع موي

هرصنب هللا مهديأ -

حارتقأ ىدنعو دباعلا ىلع ىشخأ -

وه -ام

اوبحري فوس نينمؤملا نم تائملا نأ نظأو ماضو دباعلا ىديس راوجب لا تقلل عوطتلا نع نلعت -

باألرم

االن سيل نكلو كلذ ىونأ -

مهتردق قوف اذهو ماع مودتس برحلا نكل -

هنكل فاعضأب الن يغلا لوط قوفي روسلا ف اهفلخ نم اولتاقيو راوس األ لخاد اومصتعي فوس -

اذهل اديج دعأ دباعلا هللاف ءاش نأ انتفك حجرت انماجحأ نحنف ريثك مهددع ناك نأو رشبلا نم رصقأ

مهيلع ىضق ةقباسلا ةرملا ىف هنأ ىسنت وال ربصلا غرافب مويلا كلذ رظتني ماضو روسلا ءانب دنع

روسلا جراخو اعيمج

مهلهاك قهري فوسو مهيلع ادج ريثك .. اوعري وال اوحرخي ال ماع -

هللا نذأب اهدصحن امدنع ةطنح مهل لسرا فوسو قلقت ال اديج كلذل ميهاربإو ماض دعأ -



ةنهكلا نزاخم ىلع تايلمعلا فثك نذا -

نيدحوملل انتامهاسم امأ ةعدخلا ب مهنم قرس الهن ءارقفلل قح ةنهكلا مفلا نايج اي كلذ زوجي -ال

اننيبج قرع نم نكت نأ الدب

ىسوم ىديس اي ريثكلا كنم ملعتأ -

. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم ..سلا مكاحلا اهيأ .. دار -

(10)

ماضو الن يغلا برح

هنبأ ىفوت دقف األريخ بلط ىلع ءانب ماه كلملا ملالةاق راثيإ ىلإ اهجتم دري ضرأ دباعلا رداغ

و ىلوتيو مهدحأ رضحيل ماض ةقفرب دري ضرأ ىف نيدجاوتملا ثلاالةث هءانبأ لسارو هدهع ىلوو

ءاقل بلطو ماه ضفرف ديحوتلا نيدل ةوعدلا رشنب هل حمسي نأ طرشب مهدحأ قفاوف دهعلا الةي

قولا داتعملا ك باحرتب الهاق هلوصو دنعو هنم عمسيل هل بهذف دباعلا

دباعلا اهيأ كرم أل تبجع -

بجعلا -امل

كباسحل لمعي هنأ ودبي ردق مهئجافي كتوعد ىلع ىضقو ترسكنا كنأ سانلا نظ املك -

سايأ ال ىنأ ىفاألرم ام -لك

لماك ماع كعابتأ ىلع نوريغيس الن فيغلا ةمساق ةبرض ةرملا كلت نكل -

ناعتسملا -هللا

سطنلطأ كلم نم نوعلا بلطأ -

دعب سيل -

نجلا كلم عم مهقافتأ قرخ ىلع مهمغري فوس -

ةيعدتسأ ىك األرم يعدتسي -ال

ةرملا كلت ةياهنلا تناك امبر -

رثكأ ال ساق رابتخأ -لب

! رابتخأ -

ىلا جر ةردق ىدم فرع أل كلذكو انناميإ نحتميل هللا نم رابتخأ -



تنأ كتروشمبو اديج كلذل دعأ ماض نأ تملع -

هتقيرطب ةوعدلا مدخي انم -لك

كلا جر تبثيل هففجملا رامثلا و نؤملا و ةطنحلا نم ريثكلا تلسرأ -

ىئيجم دنع ةلفاقلا تيقل كل اركش -

فورعم ىل تيدسأو تددو نأ اهرركأ ةمدخ كلت -

ةيغاص ناذأ ىلك -

بيرغل كلملا كلذ لك كرتأ نأ لا حملا نمف شرعلا ثريل ىئانبأ دحأ لسرا -

ةوعدلا لجأ نم ناك قفاو ىذلا و كلملا ىف نيدهاز -ثلاالةث

عيضيو ماغرض ناجلا كلم رصاني فوس اهتقو ديحوتلا نيدب ىتلود نيدت نأ لبقأ نأ -حملا

ىكلم

قحلا عملاب تنأو هللا ىشخت وال ناطيشلا نم فاخت -

كلملا كلذ سس أل هلك ىرمع تيضمأ -

عقاولا باألرم تيضر اهلك ضر األ كلمب ملحت تنك نأ دعبو كلملا اهيأ كملح لئاضت .-

سفانم بال ضر األ مكاح تلا زام -

مهيلع كل ناطلس فال دريو ةنانكو راتآ نكل ماهو راثيإ ضرأ مكاح -

اهيلع ناطلس ىل سيل نم طقف دري -

هيلع متقفتأ ام عنم هنأ نظأو داسفلا ضر ىفاأل ىعسو لحفتسأ رسع كلملا .-

لا ىلبملا ةجاح -ال

ةنانك لا مشو بونج نيب ةرئادلا برحلا -و

ضورف ىل امدقي فوس رساخلا وأ رصتنملا ءاوسو فده بال برح لجأ نم ىشيج كلهأ -نل

دري ضرأ ىلإ ةطنح نم هتلسرأ امو ةرئادلا برحلا مغر نماإلنينث ريفو ريخ ىنيتأيو ةعاطلا

كانه عرز

ىقيدص اي رباكت وال نمأ -

ىكلم ثريل ىئانبأ دحأ لا سرإب فورعم ىل ىدسأو عارص نم ىب ام ىنافكو دباعلا اهيأ ىفك -

ةعاس لك توملا بقرتأ ىنأف



ةركف ىدل نكلو اوضفر مهنأ كل مسقأ -

كوجرأ -لق

كدافحأ دحأ بلط ىف لسرأ -

كلذ ملعت تناو ىبص الوالىد بجني -مل

وأالد عبس اهيدل كتنبأ نكل -

ماض ءانبأ -

شيجلا ةدايق هتيلوو كدلو نكي نأ دوت كنأ تلق نم هسفن -وه

قفاوي لهو -

مهيبأ عابط سفن مهلو هنيد ىلع هءانبأ لك نأ ملعتلو هعنقأ -انأ

كلذب زتعأو ملعأ -

هنيدب اهلك ةلودلا نيدت فوس كلملا مهدحأ ىلوت نأ كلذك نظأو -

ملااألرخ علا ىف نوكأ فوسف اهتقو ىنمهي نل نكل كلذ ذبجأ ال ينأ مغر -

نيد بال كلت كتلا حب نوكت -

ةليوط نينس ىل سانلا برقا نع هتيفخأ رسب كل ىرسأس دباعلا اهيأ -

نمخا داكأ -

ىرمأ ىف ترتحأ كنكلو نقيتم تنأ -

كوجرأ -يهللالق

ديحوتلا نيد ىلع -انأ

ىتم ذنم -

وأوالىد ماض ليحر دعب -

ريثكلا كصقني -

هيلعاالن امانأ ىفكو ىلهاك قهرت -ال

كب نيدلا رصن نأ هلل ادمح -هه



شاي ىديفحل ةطلسلا لقتنت نأ االدعب ىئامتنأب رهاجأ -نل

شاي املو -

يب انهبش ماض ءانبأ رثكأو مهاكذأو مهربكأ -وه

هرمع نم رشع ةعبارلا ىف لا زام -

نلعأ فوس ىلعاأللق تاونس رشع دعبو هريزو نوكأ فوسو لصي نأ درجم كلملا هل لقنأس -

ىنقرأي سوباك نم ىهتن ال ةوق سأر ىلع بهذأو ةلودلا كرتأو ديحوتلا نيدل ىئامتنا

هنم كعد هه.. .. ماغرض -

ىتلود ىلع ىقيقحلا رطخلا -وه

نيمقانلا و نجلا نيبو اننيب ءانف ةكرعم نكتس لجاعلا بيرقلا ىفف ىقيقحلا رطخلا وه ناطيشلا -

مهدعاسيس ي. امتح الهن ماغرض ىلع ءاضقلا نم الدب نكي نأو -

انه ماعلا ثكمأ نأ نذأتسأ -

كءاقبب ارورس رثكأ نوكأ االىنأ شاي ئيجم ىلع ىتفهل مغرو رورس لكب -

ةنيدملا نورصاحي الن ويغلا ىعم ىتاي نأ لبقي نل شاي -

برحلا ضوخيس لهو -

هيبصلل هيبشخ فويس عنصب رمأو اوشمي نأ درجمب فيسلا كسم ىلع هءانبأ سحي ماضف عبطلا -ب

هيلست نكتل هيبشخلا فويسلا وأالهدب عم بعللا ةرورض ىلع ىدنج لك مزليو هسفنب مهملعيو

بيردتلا ضرأ لوزنو فيسلا لمح ىلع ربجي ملحلا ىتفلا غولب دنعو رغصلا نم نيلتاقم دادعإو

. تابجاولا و قوقحلا ىف ىواستن نينمؤم انلكف هريغ وأ دئاق نبأ نيب قرف وال

هدجو هيبأ لثم عراب لتاقم شاي نكي نأ ىنمتأ -

ةيراحتنا هبش نوكت نأ داكت ةريثك ماهمل عوطتيو مادقأو ةراهم امكقاف -لب

اذام لثم -

الن يغلا ىبن أبنب ملعت -

الن يغلل لزن ءانب ءانثا كعم ناك هنأو مكحاوراب هنع اودوزتو هوتواو هوتنضتحا مكنأ تعمس -

هه .. ىمدلا هبشت ىتلا

الن يغلا لوط سفن ىف انلسن نكي فوس نامزلا رخا ىفف رخست -ال



ىتلا ةمزقلا تاناويحلا كلت نأ نظأ هه.. .. اهتقو شيعن فيكو مجحلا كلذل لءاضتن ؟! اذام -

انتسرتفأ امبرو انمجاهت فوس ةيربلا نكست

انءانبأ انودراطي نامزلا رخأ ىفو تاقولخملا انم برهت مويلا -

شاي لعف امع ينربخأ -هه

آالف ىقبو دري ضر أل تائملا انعبتو هتازجعم اوأر امدنع ىبنلا النب يغلا نم ريثكلا نمأ -

هيأراالنأ ناك اذهو دري ضرأو ةيرملا عم هبرحلو مهترثكل ءوسب مهسمي نل كلملا نأ نيدقتعم

دحاو رفكي نأ نود تائملا تامو ناكو رفكلل اودوعي ىتح مهبيذعت ىلع هربجأ ءامكحلا سلجم

مهكرتي نأ ررق اريخأو راهن ليل مهيف بذعي ذخأو اهتينب ىتلا ىرقلا ىدحأ ىف مهنجسف هبرب

مهريرحتل بابشلا ضعبو شاي عوطت انهو شطعلا و عوجلا نم اوتومي ىتح رودلا ىف نيديقم

نيعمجأ مهب داعو ةمهملا ىف حجنو

أطخ مأ حص ناك ءاوس هودارا ءيش نع نوعجارتي وال ةدينع تاقولخم -

ىسني نمؤي نمو طقف هلل مهتايح اولعجيو لفاونلا نم اورثكيو ةدابعلا و ةعاطلا ىف انوقوفي -وهللا

لجو زع هلل اصلا خ هبلق نكيو ايندلا

اظيغ ناطيشلا تامل ةثلا ثلا ضر لأل تداعو الن يغلا تنمأ -هاول

اقح تنمآ دقف ناطيش تلق -طاملا

دباعلا اهيأ ىنبذكت -

سيلبإ فرع نأ كيلع قفشأو كعم حزمأ ىنكلو تنمأ االندقو اهلعفأأ كرشم تنأو اهلعفأ -مل

راهن ليل راكذ األ أرقيو ديحوتلا نيد ىلع ىبجاح نأ ملعي وهف ىسلجم ىلإ ئيجملا ىلع ؤرجي -ال

خإال ىف صخش ملف عبطلا ب تضفر ىنكل هلزعا نأ ىنم بلطو ديص ةلحر ىف تنكو ىنربخأ اذل

هص

لبق نم نيدلا نع بجاحلا كثدح لهو -

ريخلا كلذ ىل ديري هلمل عمسأ ىنأ هتفرعمو ديدشلا هءافو مغرف ىنريحي ام اذهو -كال

ملعي لكلا و ماضو كءانب ال عمست مل كنأ مث بسانملا تقولا رظتني هلعلو هسفن ىف امب ملعأ -هللا

كسفن يف ماض ةلزنم

انه ماع اإلةماق كتبغر رس ام ىل لق نكل -

ةنانك ضرأو انه نيب ام ماعلا ميقأس -

فورظلا كلت ىف دري ضرأ ككرتل ىماس فده كانه .. ىثدح قدص نذإ -



ةنانك ىف نانثاو انه روس ءاشنإ دوأ -

ءاقللا مويل دعت -

رطخلا نم ةفيخ نوسجوتي طقف نيدحوملا نأ ودبيو ةلا الحم تأ هنأ تقدص اريخأ -

راتآ ىف روس ىنبت نا كتدرأ ناو -

انم صلختيل هسفن ناطيشلا عم فلا حتي رسع كلملا ف نيمقانلا و نجلا هيف نصحتي فوس اهتلعف -ول

ماغرض اهعرز ةثيبخ هتبن وهاال امو كلذ ملعأ -

تنأ اهتيعرو -

رذجلا نم تصلخت ىنكل عرفلا تيعار -

ةديدج روذج عرفلا أشنأ -

اهعلق لهسو ضر دعبباأل ثبشتت مل ةنهو روذج -

همكح مودي نلو فده بال وهف هب بكلا لغشت -ال

هلا جرو ماض ىلع ءاضقلا هتياغو ةنهكلا بهذم رشن هفده امأ اضيأ ةياغو فس عماأل فده -هل

ماغرض وا ماه سيل وهف كلذل ةلهؤت تافص كلمي مل هنأ هللامث ءاش نا اذه نم نكمتي -نل

ىب ماغرض ريقحلا هبشت -ال

حملا هنأ تنأ تننظ فده قيقحتل هربص مرتحأ ىنكل هنم تيذأ دحاو رثكأ -انأ

هل ىؤام فرعي وال ناذرجلا ك رفو رهق ةياهنلا ىف نكل اذه هحاجن ىف ىروهت مهاسو ةرتفل حجن -

جرلا جاتحأ -

مهيقتنت نمم كترمأ تحت اونوكيس لا جرلا تائم -

لا جرلا ىقتني نم بجاحلا لعجأ -لب

انه نيدحوملا ددع رصحتل -

روسلا ىنبأس اذل ةنهكلا نيد ىلع مهفاعضأو ديحوتلا نيد ىلع راثيإ نأاالفىف فرعأ -هه..

انودوذيس نم ءامد ظفحن انم ةلفغ ىف ءادتع متواال هوركم ثدح نأو طقف نيدحوملا لزن هلخادو

عيمجلل مالذ ناكملا نوكي برحلا تقوو نيدلا أللج مهحاورأب

كوتقمي مهف ةنانك ىف ريزولا لهأ عم رذحب لماعت -



ةوعدلل ةرملا كلت اوبيجتسي هللانأ نم لمآو ةنانك مشلا لهأ نم ريثكب رثكأ مهمرتحأ كلذ مغرو -

كولملا ةلماعم لماعتل ةلا سر كعم لسرأس -

ةوخأب اال لماعأ نا بحأ وال ةلماعملا كلتب ىل ةجاح -ال

ىلا هوقاسو الن يغلا الع طتسأ دونج لبق نم هيلع ضبقف دري ضرأ باتع ال ثيغ نب دار لصو

ءانبأ نم هنأ دار ىعدأف راوس األ زايتجأ ىف مهدعاس نأ دري ضرأ كلم ىلوت هيلع ضرعيل دئاقلا

مهلخدي نأ لضفيو روسلل ةسارح ةطقن فعضأ دنع ةراشإ مهيطعي فوسو قفاوي هنأ قولا ةنيدملا

ىك مهيز ىدتري اذل راتآ كلمل ةلا سرب بهذ هنأو لسرلا و ةداقلا هباال ملعي ال ىرس باب نم

ةاودع نم ملعي امل قدصي ادا داكو دئاقلا هنم بجعف الن يغلا دض مهبرح يف رسع كلملا مهدعاسي

نحنف برغتست ال قولا ههجو تاريبعتو هينيع ىف كلذ دار كردأف رسع ةنهك و دري ضرأ نيب ام

عطتقي نأ ىهو لباقمب نكت فوس ةدعاسملا كلتو نينثولا نم انل برقأ مهو دحاو نيد باحصأ

ضفر فس االهنألأل عنامي نل هنأ اندقتعأو مهنلالتمالك وهو رسع كلملل دري ضرأ نم ءزج

قولا دئاقلا بجعتف

مكرصنيو ىتأي نأ بحت تنكأ فسأت املو .-

راتآو دري كلم ىل ريصيف انعم مزهنيو ىتأي نأ بحأ عبطلا -الب

انكلمف راتآ كلم لجاعاا بيرقلا ىفو كلملا كل نكي نأ كدعأ راتآ حايتجا ىف انتدعاس -نأ

هضرأ ربع الن يغلا آالفنم بيرهتب حمس الهن رسع نم بضاغ

ةراشإ نع ىل -لق

كفيط بقعتن فوس اننأ مث ددرت بال مجاهن فوس باب حتفي امدنعو هاجتا لك نم روسلا ب طيحنس -

ىسن اإل اهيأ

بابلا اوحتفيو سرحلا نئمطي ىك ىب دحأ قحلي نعواال اودعتبت نأ بجي ءاقللا ىلإ انسح -

ىرسلا بابلا نم لخدت -ملا

االن كعم ىنأ فرع امتحو كلت فيطلا بقعت ةزهجأ كلمي ماض دئاقلا و ةوقلا ب كدونج ىنقاس -دقل

اونئمطيل ىسيئرلا بابلا نم لخدأ فوسو طق اوحتفي نل ىرسلا بابلا ىلإ بهذأ نأ ءابغلا نمو

بقارم ريغ ىنأ ةصاخو

كلأس نأ هل لوقتس اذامو -

كلملا ىلع تضرعف تضفر انأو ىلعاالرم تضرع كنأ ىأ فيفط رييغت عم ثدح ام لوقأس -

تقفاوف

هنع ثدحتت ىذلا فيفطلا رييغتلا -ام



تقفاوف كلملا تضرع مث انا تضفر مث تضرع كنأ -

ثدح ام قدصي هلعجتس كلت تضفر .-

فوسو قدصي االنأ كلمي ال وهو ثيدحلا ىف ىتقيرطل لب ىقطنم ةوقا ال قدصي فوس عبطلا -ب

دري ىلع كلم ريصأو تنأ ديرت ام ذفنأف ىنبقاري ىلوال نئمطي يتح ةريثك مايأ ىنبقاري

كمسأ -ام

نازاك ةليبق راتآ نم ىلصأ ثيغ نب دار -

روسلا سرح دئاق رزاع نذا كمع -

كلذك -وه

االن كيف كش ىنلخاد -

ىودج ال كلذ ككشو بذاك انأمأ قداصأ ىرت ىتح رظتنت االنأ كلمت ال كنأ مث ىمع ريغ -انأ

مهفيلحو عيطملا الن يغلا لجر ريصيس ثيغ نب الندار بيرقلا دغلا ىف هيلع مدنت فوسو هنم

صلخملا

دار االناي بهذأ .. ىرنل -

ملكتت نأ بجي وال ةكرتشم ةحلصمل كنواعأ ىنأف ىعم كلت نم لضفأ ةقيرطب ثدحتت نأ بجي -

راقتحأب ىعم

اهيلع داتعت نأ بجيو نزحت فال كموقل كتنايخب زيمم تنأو رشبلا لك ةلماعم ىف انتقيرط كلت -

ريصقلا اهيأ عادولا .. نيمقانلا مكامس نم قدص -

ةدش نم هبرضي نأ كشواو كلت هتاملك نم اظيغ تومي الننأ يغلا دئاق داكف فرصنأو قاهلا

كلذ لتقب ءدبن فوسو دري ضرأ حاتجن نأ دعب نكي هباقع قولا ةداقلا دحأ هدي كسمأف هبضغ

نئاخلا

كلملا نم ةلا سرب ىتأ هنأ قفلا هئيجم ببس نع سارحلا دخأ هبطاخف نصحلا ةباوب نم دار برتقأ

هلام صق ةلا سرلا هل لوقي نا لبقو ماض دئاقلا هاتأف رزاع دئاقلا همع نأو ماض دئاقلل ىسوم

نبا ناخ نأ جرحيو هنظ بيخي مل هللانا دمحو بابلا رزاع همع حتفف الن يغلا دئاق عم ثدح

روسلا لخاد قيمع قدنخ رفحي نا حرتقأو ايلصفت ثدح ام دار صقو ايوس ثلاالةث سلج ... هيخأ

الن يغلا نم يلعاألرثك وأثالةث نيدرف لوخدل اال عست ال وىتلا ةريغصلا هاعرلا باوبأ دحأ دنع

عم هرفح ىف عرشو قدنخلا ةركف ىلع ماض قفاوو رشبلا نم دحاو درف لخدت ثيحب تممص دقف

لكش ىلع ىرخ األ ةيحانلا تممصو ةيلخادلا قدنخلا ةفش ىلع رفحلا نع ةجتانلا لا مرلا عضو

جرخي نا دار عم قسنو ةفلتخملا نصحلا نكام أل ىدؤت قافنأ اهب الننا يغلا نظي ثيحب ردحنم

دنعو ىرسلا بابلا رمأب هربخيف تدتشأ دق كراعملا نكتو رفحلا نم اوغرفي نأ الندعب يغلا دئاقل



قفن ىلع مهلدي مث تائملا ناكملا عسي ىك بيترتو قسانت ىف لخدت نأ دونجلا ىلع ةراش اإل ىقلت

ماض نم اونكمتي النو يغلا عومج لخدتل بابلا اوحتفيو سرحلا اولتاقيو نصحلا ةباوبل يدؤي

لا جرلا نم نيلتاقملا يز ىدتري ال نمو ءوسب واألفطلا ءاسنلا سمي هيلعاال طرشي نأو هلا جرو

. نيدحوملا دي ىلع فتحلا هلا جر نم تائملا ىقليل كالهم ءارو قاسنيو هيف كشي ال ىك

روسلا نم ةعفد تبرتقأ املكو الن يغلا ىلتاقمو ماض جرلا نيب ةسرشلا برحلا نم رهشأ ثالةث

ماض مهبرد دقف لا ببنلا فوفصلا ىقاب توميو نيدحوملا حامرو فويسب توملا نافص لوأ ىقلي

دنجلا بلغأ تامو تارم رشع نم برقي النام يغلا راغأو بيوصتلا طق اوئطخي فال بيردت ريخ

لعفي نأ بجي امع زاحياب هربخأو هل جرخف ربصلا غرافب دار نم ةراش اإل رظتني مهدئاق ناكف

ىلع ىرس األ ربجي نأ مسقأو سوباكلا كلذ نم صلخي ىتح دار نم ىلا عتلا ةربن دئاقلا لمحتو

نم برقي ام لخدو ةراش اإل مهتتأ نيح بةغلا ةقدب دار تاميلعت هلا جر ذفنو نيعللا روسلا كلذ مده

مهعبت روسلا لخاد نم سارحلا ةيرود ترم بابلا قلغ درجمبو دونجلا ةريخ نم ىدنج نافلا

ىسيئرلا بابلا نم ناسرفلا تارشع جرخ نيح النىف يغلا ىلع اولا هنيل لا بنلا ىلماح نم تائم

قفو هشيج نم ةيرس تمدقت ةلا الحم لخاد هنأب دئاقلا نقيت نأ دعبف ساق سرد الن يغلا اونقليل

وال ىسيئرلا بابلا نع مايأ ةدعب ذيفنتلا موي النلبق يغلا لفاحج دعتبت نأب هربخأ دقف دار حصن

طاقن ىف نيلتاقملا رثكي هنأ ماض ةداعف روسلا نم ىرخأ ىحاون ىف مهدادعأ رثكتو ليلقلا اال ىقبي

ىقبي وال نصحلا باب دنع سارحلا ددع لقي نأ بجيو مهل ةهجاوملا الن يغلا دادعأ قفو ةسارحلا

األرمال دئاقلا ذفنو لا بنلا ىمرمل ةطقن ىصقأ دعب دجاوتت ةداعو ةدحاو ةيرس اال بابلا نم برقلا ب

نم نكي نأ ررقو لزعلا امبرو ءامكحلا سلجمو كلملا نم بينأتلا نم فوخو رصنلا ىف هلم

راثأ دقف دار ربكتملا كلذ نم رأثيو هدونج سامح ديزيل نصحلا باب اولخدي نيذلا الن يغلا لئاوأ

بصنمب هدعو برقم قيدص لعجي فوس هنأ هربخأ دار نأ هظح نسحلو ءاقل رخأ ىف هتظيفح

وال نصحلا باب سارحل مضنأ رهش ذنم الهن ىرسلا بابلا حتفيو ةراش اإل مهيطعيس نم ريزولا

الة. صلا تقوو هتزاجأ االموي ةرداغملا عيطتسي

رشبلا لك لبق دار نم لينلا و لوخدلل دئاقلا زهجتو مهفتح اوقليل الن يغلا فطصأو ةراش اإل تتأ

ال ماهسك مهتيحان اوعفدنا جرلا نأ وئجافيل ماهسلا هلاك جرو قلطنأ ىسيئرلا بابلا حتف درجمبو

هظحو مهتدجنل الن يغلا يقاب مهكردت نلو رارفلا اوعيطتسي ملف حيرلا ةعرس قبست ةعرسب درت

ةلوجرلا نس كردأ ريغص ىتف ةدايق تحت مهوحن ةعفدنملا ةوقلا نمض ناك هتينم دار نا رثاعلا

مهتلواحمو نيقابلا لذاخت دعب هدونج نم ليلقو ةسارشب لتاقو دئاقلا ظيغ دازف ليلق تقو ذنم

لا بنلا ىلماحل نيرافلا رمأ اوكرتو هعم نمو دئاقلا رسأب اوفتكأو ماض دونج مهقحلي ملف رارفلا

ةضبق ىف ليلذ ريسأ نصحلا دئاقلا لخد .. اهنم اوقلطنا ىتلا ةطقنلل اولصي نأ لبق مهنم اولا نف

وأ توملا اورظتني ةديصم ىف هدونج ريخ نم نافلا ىريل ريغص لفطك هلمح ليمع هنأ نظ لجر

االرس.

ةريخ نم ةئامسمخو نافلا و ماعلا دئاقلا ةراسخو األناو تاوف دعب ةعدخلا الن يغلا ةداق ىقاب كردأ

ريخ ةمحلملا كلتل دعتسأ دق ماض ناكو هاجتأ لك ىفو مهتوق لكب ئجافم موجهل اودعاف دونجلا

ىمستو لمرلا االب ئفطنت ال نارين لا عشإ النىف يغلا اهمدختسي راجحأ هلا جر رضحأو دادعتسأ

الن يغلا ةيحان ةقئاف ةعرسب فذقتو رانلا اهيف مرطضتو ناتك نم ةلوجأ ىف تعضوو راقلا راجحأ



ةداقلا ىقليو ماض جرلا ماهس مهنم تائملا كردتل اقرح توملا نم ابره اوعجارتيو دونجلا كبتريل

. ىورتو ريكفت نودب رشبلا ىلع موجهلل مهتقامح باقع

و ةعدخلا ىف اولتق ةئامعبرا ىلإ ةفاض باإل نيفلأ األريخ موجهلا النىف يغلا رئاسخ نأ ماض ردق

رظتنم هفصن نم براقي ام دقف نأ دعب عجارتي الن يغلا شيج اذه لعحو ىفاألرس ةئامو نافلا

هينعي وال ةيرملا يلع ةراغلل فلا نوسمخ هماوق شيج دعي ىذلا كلملا نم رماوأو ديدج دئاق

داز هلعف ام نأ كردأ ىذلا ناجلا كلم رماو أل اذيفنت اال هبرح ىف ركفي ملو ماض نم ةميزهلا

عم روسلا اونبي نيذلا ةنانك ضرأ ىف ةصاخو الن يغلا هناوعأ ةبيه راسكناو تيص نيدحوملا

و ىورتلا النب يغلا نجلا كلم رمأ اذل ةوعدلا ب بونجلا آالفنم نمأو لب طاشنو ةمهب دباعلا

. ماعلا ىهتني ىتح موجهلا مدعو روسلا لوح ةطبارملا

نوهلي نوطبارم ةسمخ نم براقي ام هءاقب دعب هيلع موجهب اوءدبي الننل يغلا نأ ماض نقيت

رارفلا و ةرداغملل اورطضيل الن يغلا هاجت فازنتسأ تايلمع ذيفنت ررق اذل روسلا جراخ نوبعليو

الن يغلا فلكيس ةمهملا حاجنف عوطتلا ديري نمل كلذ كرتو كارتش هلاباال جر نم دحأ مزلي ملو

ماض ئجوفو ةيرايتخا ةيراحتن اال ماهملا نكت نأ نم الدب اذل هحور ةراسخ وأ ةحداف رئاسخ

هدلو هيلع سفانت فص لوأو نيسمخلا نود بابش بلا غلا ىف اوناكو نيعوطتملا نم همج دادعأب

تنوكت فوفص نع هب دعتبأو دار دي ماض كسمأف قدنخلا ةركف بحاص دار ديدجلا دفاولا و شاي

هل قولا نيعوطتملا نم تاظحل ىف

كابأ ديحو تنأ اقحأ ىتف.. اي لوقلا ىنقدصأ -

يديس اي معنو -

كيلإ بصنملا لقتنيس امتحو كموق ريبك كيبأو -

االن ىتفص ذخأي الهن كلذب ىسوم كلملا دهشيو معن -

كيبأ بحت له .. كرمأ ىف راتحأ نكلو كقدصأ -

ديكأت لكب -

ةايحلا كلت ىف هاركذ عطق ديرت امل -اذل

؟! دصقت اذام -

لبق نوكي نل اذهو ةنيدملا لخدت واالنل كلهأو انيتاتو جوزتتو كابأ ىلإ دعت نأ مهملا -المهي..

ساملا ألكيب دوعتل ةمهملا كلت ىف كرتشت نل الناذل يغلا رارفو راصحلا ءاهتنأ

، ىسوم كلملا نم ىئيجم دنع ةلا سر كتغلبأ تنك ىديس -

نيب اميف يروش األرم نكي نا ميهاربإ راشأو اوضفرو نيريثك ىلع كلملا انضرعو ناكو معن -

دئاقلا تددحو هوركمب تبيصا نأ ليدب دئاق مسأب انأ دهعا ناو هللا ردق خالفال ثدح نأ سانلا

رزاع كمع ناكو



غيلبت نم ىنعنم ىئايح نكلو ناتلا سر لب ةدحاو ةلا سر نكت مل نكلو هلك كلذ فرعا ةرذعم -

ةيناثلا

؟! -.اذام

نأ ضرتفملا نم وىتلا ىمع ةنبأ جوزتو دباعلا نب ىسوم ةرهاصمب انيلع هللا نم دقف قح اذه -

كلذب ىئاضرو اهضفر ولال ىتجوز نكت

ميهاربإ لعج كئيجم الن كاقلأ املك احرف ريطأ تنك دقف كل ىترظن لدبأ ىنتلعجو االن ىنتنزحأ -

انأو انتغوارم نم نكمتيل وأال هيخأ جيوزت دوي قباسلا ىف ناكو ىتنبأ نم هجاوز رمأب لجعي

ىنب مكل ائينهو ىسوم هللا قفوو ميهاربإ ةرهاصم ىنافكو هلل دمحلا .. هجاوز رمأ ىف دباعلا

دباعلا بسن نازاك

كتنبا ىل بطخ هنأ ىهو ىجرحإ ببس ةلا سرلا ىقاب -

ةبيطخلا و ةفصلا كلداب ىتف نم اذام..يهلا -

هه .. ىنلدابي ملو ىتفص ذخأ -

رصنلا انل ناك هللاامل لضفو ولفالك تمدق نأ نم كلملا ةلماعم انه لكلا كلماعي وفهللا كلداب -لب

الن يغلا ىلع

هدادعتسأ نسحو ماض ىديس داهتجا هببس رصن ىلع هلل دمحلا -

ضرأ نع نوعجارتي مهلعج النامم يغلا ىلع فازنتسأ تامجه شاي داق يرهص اي تنأ قبل -

اوفراش ىتح ماض جرلا مهمجاه املك اوعجارتي نا كلملا رماوأ مهتءاج دقف ماعلا ىهتني ىتح دري

زاوج ةلعفلا كلت نكتل رثكأ ال ضارعتس ةوقلال سأر ىلع رسع كلملا مهل جرخف راتآ ةيداب

ىلع مزعو هءاقل نع ففعتو هرقتحأ الن يغلا كلمو هلهاجت االنأاألريخ نجلا كلم ءاقلل هرورم

. ةبقترملا ةكرعملا ضوخل ةيرملا ةكلممل هقيرط ىف هضرأ ىلع رورملا دنع هنازئتسا مدع

(11)

نازاك ىنب ليحر

كلملا هدوقي رارج شيج ىلإ اومضنيل موجهلا ةوق فصنب الن يغلا رداغو ماض برح ماع ىهتنأ

اوربعو مهيلإ اومضنأف راتآو راثيإ نيب ةفاسملا فصتنم ىف هيقلو ةيرملا نم رأثلا ألذخ هسفنب

مويب ةحارلل شيجلا ركسعي نأ كلملا رمأ زاالهل ىف اناعمأو كلملا نم نازئتس اال نود راتآ ضرأ

نم بهنلا و بلسلا ب دونجلا تارشع اوفلكي نأ ةداقلا رمأو رسع كلملل ةديدجلا ةمصاعلا نم برقلا

ناك دقو هتريزج نم برقلا ب اداسف اوثعيو رسع جرلا عم كابتش اال ةصرف اوديصتي نأو راتآ لهأ

لا جرلا مهاقلف واألفطلا ءاسنلا نمأ اوعورو نازاك ىنب لزن بهن ىف مهعقوأ رثاعلا مهظح االنأ

ةيرس دارفأ لك اوكلهيل مهريبك نباو مهدئاق نم رمأب مهعم اوكبتشيل رفحاالراب نم ةدوعلا دنع

كلملل عوجرلا نود الن يغلا عم كابتش لال ةليبقلا ىف فيس لمح عيطتسي نم لك دعتسيو الن يغلا



دونج ةدع مهيلإ مدقتف شيجلا نم برقلا ب اهوقلا النو يغلا ثثج اولمحو نايج مكاحلا وأ رسع

هوجو تنقتحأو كلملا بضغف نازاك ىنب عم ثبعي نم ةبقاع كلت النناب يغلا كلمل ةلا سر مهوغلبأ

ايارس نمثالث ةنوكم ةبيتك اولسرأو ةليبقلا كلت دارفأ لك لتقب اورمأو ءامكحلا سلجم ءاضعأ

دادعتسأ ريخ دعتسأ دق ىسوم ناكو مهراد رقع ىف نازاك ىنب تقللا ىدنج ةئامسمخ ةيرس لكب

ةارمأ وفلا لجر ثالةثاالف رظتنأف ماض دي ىلع الن يغلا ةميزه دعب لا جرلا تايونعم تدازو

ةركب نع اهودابأو ناك الندقو يغلا ةبيتك ىلع ءاضقلل دومص ىف نيفطصم الح بسلا نيججدم

هلك هشيج رسخ واال هتلعف دواعي باال كلملل ةلا سرب هولمح باصم دحاو درف اال اوكرتي ملو اهيبأ

ةيرملا ةهجاومل ريسلا ةلصاومو ءامكحلا سلجم ءاضع ال مهلهاجتب راشأو مهرم ال كلملا بجعف

هبرخل ماع لبقملا ماعلا نوكي فوس واال نازاك ىنب بيدأتب هنم دعو ذخأو رسع كلملا بينأت دعب

نم ةرفغملا و وفعلا يلذالطابلا بهذو رسع لذاختو الن يغلا كلم سدح قدصو ماضل يدبال وه

. نيدينعلا نازاك ىنب بيدأت وهو هتياهن لجع امبر الن يغلا كلم هنم ادهع ذخأو الن يغلا كلم

نيللا قيرطلا وطلا رثرثي ذخأ دقو دودحلا ىتح هلا جرو رسع مهقفارو راتآ ضرأ الن يغلا رداغ

الن يغلا رود ةسارحل صاخلا هسرح نم جرلا نيعي نأ دعوو ءامكحلا سلجمو كلملا اضر

ءاضعأ دحأ هثدحو بضغ ةرظن كلملا هقمرف راتآ ضرأ ىلع ىرخأ ىرق ةدع ةماقاب بحرو

نأبقلا راقتحأب ءامكحلا سلجم

؟ لباقملا ىف ديرت اذامو -

اال سيل ءافلح نكن -نأ

مكحي ال كلمل ال انتوق ىف نمل نكي فلا حت وأ ةنده ىلع انربجأ نأو دحأ فلا الحن نحن -

هتيعر ىلع ةرطيسلا

نع نكي مل نأ ةعاطلا ىلب اونيديف راتآ لهأ ىقاب امأ ةدعاقلا نع نوذشي نم نازاك ىنب طقف -

ةبهر نعف بح

كيف قثنو كمرتحن مهنم انصلخ نذأ -

. رخأ بلط ىلف كلذ ثدح نأو -

اهتيبلت وجرأ ةجاح لوقت نأ ردج -اال

عيطملا مكمداخل اهتيبلت وجرأ ةجاح -ىل

اعارذ كنم انقض دقف لق .. رشبلا لثم قلمتلا بحن -ال

ناجلا كلم عم ءاقل ىل اوبترت -نأ

ةعفنم ىذ تنك نأ اذهو ةوعد نود كيتأيس كدنع ةجاح هل ناك نأ -هه..

األةينم سفن انيدل الن ويغلا ناجلا كلمو -انا



كلت -ام

دوجولا نم دري ضرأ وحمو ماض ىلع ءاضقلا -

دحأ عم فلا حتلا نود هانلعف اذه اندرأ نأ نحن امأ األةينم سفن امكل ناحلا كلمو تنأ -

امكدونج أالفنم رسأو ةميزه رش مكتميزه نع ثدحتت سانلا .. مكتماركو -

فوس امتحو كانه اندونج نم نينثأ وأ الفل متهن وال انينعت ال برحلا كلتف قمح األ اهيأ بدأت -

دوجولا نم ةيرملا وحمن نأ دعب نكلو هلا جرو ماض ىلع ىضقن

مهيلع ىضقأ فوسو مكنم نوعلا ضعب اذل ىئادعأ مه امك مكئادعا مه نذأ -

لبق نم كلذ انيأر ..ام دحاو سنج ىنب متنأو نوكراعتت ىقمح نم مكل -اي

نوبراحتت اضيأو نومقان .. كلذك ةيرملا و متنأ -

ىبغ اي مقنن نم ىلع .. نومقان -

لألدب ضر األ فوج ىف اوشيعت نأ مكوديري نيذلا رشبلا ىلع -

كلذ اوديري رشبلا -لك

نواعتنو انرود ىف اوميقتو لب ضر األ حطس قوف مكب بحرن ىبهذم ءانبأ لك ال.. نحن -ال..

....... اوتفيل نأشلا اذه ىف ةنهكلا ثدحأ نأ دادعتسأ ىدنعو

متيبأ مأ متئاشو ضر األ حطس قوف ميقنل نيفرخملا كئلوا ىوتفل جاتحن ال تنا اي عمسأ ( هعطاق )-

اهفوجو ضر األ رهاظ ىف ميقنس

رشبلا ىلع األرم ضرف ىلع مكنيعأو كلذ ذبحأو ءاشأ -انأ

لذاختملا كديسو تنأ امأ هانقدص انك ماه كلملا وأ ماض وا دباعلا ةملكلا كلت ..ولقلا تنأ نمو -

فال ماغرض

راتآ كلم انأف ىديس دعي مل ماغرض -

هعم نواعتن نأب ردجأ ناك ماهو هنع تيلخت الكن لذن تنأو هتايحب رفيل بره نابج ماغرض -

اومدنت نلو ىنوبرج -

نأشلا اذه ىف كلملا ثدحأ نأ كدعأو نازاك ىنب ىلع ىضقأ -

ءاقللا ىلإ دصقأ .. عادولا .. ىديس كل اركش -

دعب نايج نم ةراشإب اوفقوت دقو هتداقو هدونجل رسع كلملا داعف هريس شيجلا لصاوو هيلع دري مل



االنأاال كلملا ب مهتقث زتهتف بسلا نم ديزم دونجلا عمسي ال ىكل هكلم بسي الن يغلا درف عمس نأ

ىنب لذ نمل هسفن لذي فيك اوبجعو مهنيعأ ىف كلملا ةبيه تعاضو مههوجو ىلع رهظ ءايتس

رثكأ كلمي رسع كلملا نأ نيح ىف دري ضرأ جرلا دي ىلع ءاركن ةميزه والاوق مهسوفن نازاك

كلملا رهن .. ةنيهملا ةقيرطلا كلتب مازق اال كئلو وهال ئطأطيو دري ضرأ نم لا جرو داتع ريثكب

سلجم وضع نأ دقتعأو الن يغلا شيج عادول دونجلا ب هعبتي ملو فقوت الهن دنجلا مامأ نايج رسع

ىف كلملا نذاتسأو ةظيغ نايج متكو دونجلا ءايتسأ دازف ةيحتلا هيلع دري ملو كلذل بضغ ءامكحلا

مهنأ هل قفلا ودعلا نع نايج لأسف برح سلجم داقعن ال ةداقلا عمجب رمأو ضفر االهنأ ةدوعلا

مامأ هجولا ءامب مهظافتحا ىف ببسلا مه نازاك ىنب الن نايجو دونجلا بضغ دازف نازاك ىنب

. مهيلع ىضقيو مهلفاغي ىتح ةيرسلا ب هبلا طو رصأ االهنأ هءانثا نايج لواحو الن يغلا

لتقو نيدلا ءايح إل ةسدقم برحلا كلت نأ مهرجانح ءلمب اوددرو رسع كلملا رارقب ةنهكلا حرف

لئابقلا يقاب تعدو دباعلا نيد نازاك ىنب ةليبق تقنتعأ دقف ميهاربإ هللا ىلو دوجول نيركنملا

رفحاالراب ىف مهل هتجاحل عجار ناك ةنهكلا كلالم رسع ءاغصإ مدعو نيريثك قلخ لعفلا ب مضنأو

. راتآ لهأ ةكوحضأ اوراص دقف ةنهكلا ىف دري هلعفيو هلعف امل كلذكو

ريثكلا مهل مضنأو مهسفنأ نع عافدلل اوبهأتف نازاك ىنبل رابخ األ تبرست نيح يف عامتج اإل دقعنأ

نأ دارأ دقف ىسوم تاميلعت ىلع ءانب رسع كلملل ىنميلا ديلا نايج لظو دباعلا نيدب اونيدي نمم

ضفر ىسوم االنا نيدحوملا فوفصل اومضنيو قحلا نيدلل ةمامضنا هعم اونمأ نممو رهشي

دونجلا و ةداقلا بلا طيف رسع ةكوش رسكنتو ةصرفلا نيحت ىتح كلملا راوج ىلإ ءاقبلا ب هبلا طو

. ةشأج ةطابرو هلدعو همزحل هنم لضفأ اودجي نل اهتقوو هلزعب

لعفلا مهوب ثلاالةثآالف نع اوديزي اال عقوت نم وهو نازاك شيج ةزثك نم رسع كلملا لهذ

ملو دباعلا نيد اوعبتأ مهنأ فرع راتآ لهأ االفنم ةسمخ نم براقي ام مامضنأ ولال كلذك

موجهلا ب رمأ ءاطعإ ىف ددرتو ةثراكلا كلت ىف ببس هذختأ ىذلا برحلا عإالن ناكو اورهاجي

ندملا ماكح نم ريثك نأ هددرت دازو مهنأشب رارق ذختي ىتح مهضرأ نع اودعبي نا ةداقلا بلا طو

نايج رود ءاج انهو مكحلا ةدس نم مهب حيطت امبر ىتلا برحلا كلتل رربم ال نأ قاولا ةداقلا و

عيطتسي هنأ كلملا نذأ ىف سمهف مهب ميهاربإ ضرأ دضع ةيوقتو نيدحوملل الةم سلا دارا ىذلا

كلملا قفاوف دري ضرأ ىلإ مهتاورثو مهعاتمب ليحرلا ب راتآ ىف نيدحوملا لكو نازاك ىنب عانقإ

رسع كلملا ىلع هب راشأ امو ثدح ام ىسومل صقو ةظحللا و وتلا ىف نايج بهذو ةداقلا دعسو

شيعلا ىف نيبغارلا آلالف اومضنأو اوقفاوف نيضراعملا ضعبو ثيغ هيبأ عنقأو ىسوم دعسف

ماض. دئاقلا ةءابع تحتو ميهاربإ راوجب

ىلع ميهاربإ ضرأ ىلإ مهتاورث اولمحو مهتاكلتمم اوعاب نأ دعب نيدحوملا لكو نازاك ىنب تلحر

تقو ىف كانه اوطح نأ مهتوخأ لهاك اولقثي ال ىك جاوفأ ىف اورفاسي نأ ىسوم راشأ دقف تاعفد

ءانب نيفعضتسملا ةرصنل ةدرفمب دار نيكرات ليحرلل ءايحو ثيغ ئيهتو جوف رخأ ناكو دحاو

اوراس نأ دعبو ىلعاألرثك نانثأ وأ رهش دعب مهب قاحللا ب دعو هنم اذخأ نأ دعبو هتبغر ىلع

ئاقال اهمع اهرهنف اهجوز راوجب ءاقبلا و عوجرلا ءايح تبغر راهن فصن

رهشأ االثالةث عضولا ىلع ىقبتي ملف ةلا حلا كلت ىف تنأو نيدوعت ىتنبأ اي فيك -



امكقلا نانثأ وأ رهش هيفكي نلف ةريبك ةرتفل ءاقبلا ىوني هنأ سحأ -

ةوطخ لك لبق اوسرتحيو هطيح رثكأ اوراص ةنهكلا و هلهاك لقثي فوس كءاقب نكي نأو -

ةرملا كلت مهيلع ىوني -وهمل

هعنمأ نأ والدب كلهيس نذإ .. ماكحلا وأ كلملا دصق امبر ؟! اذام -

ساس نماأل ةقرسلل وأ ةنهكلا ةقرسل دوعي نل وهف ىلهمت .. كلغلبي مل اذهل -

ءارقفلا دعاسيس فيك نذإ -

ىف سانلا ىعوي نأ ررق اذل هلعف امبو هب ىكاحتتو دري مثلملا ىتفلا ب ةبوذجم تراص سانلا -

كلت كتلا حب هيبحصت نأ لا حمو عوجنلا و ىرقلا فوطي فوسو نيدلا و ايندلا رومأ

انرود يف رظتنأس -

ىحلا ىكلا م اوراص رسع لا جرف هب ىنطقت نأ حملا ىقب امو رودلا تعب -

نايج مكاحلا راوج ىف نكأس نذإ -

نازاك نم ةديس ىوأي نأ هل فيكف نايج ىف رسع كشي فوس كلذ ثدح نأف ىسوم ىضري -نل

ناك امنيأ هعم لحرأو ىجوز عم ميقأس نذإ -

كلت كتلا -حب

ميهاربإ ضرأ ىلإ ىعم دوعيو ظعتيو با ريصي فوس هنأ فرعيل كلت ىتلا حب معن -

هلعف در ىرأ ىتح كقفاراس -

اي هللاحكلا حلصأ ىنكرتأ اذل انرداغو كالهم قيقرب يلع كحضو كعنقأ يعم تيتأ -النأ

الةم. سلا كتبحص .. ىمع

هل قولا دباعلا نب ىسوم ةروص ىف ناطيشلا هاتأو رسع ملح ققحت

رسع اي ىبغ تنأ -مك

االنأ نيفصن رطشن ال لجر ولطتلا ةبرض هبرضو هدمغ نم هفيس جرخأو كلملا بضغ

ناولأ هل ليمج سوواط ةروص ملاالةكئ.. راوج ىف ناك امدنع هتروص ىف رهظو رخبت ناطيشلا

هل قفلا ةقارب ةيهاز

عفدنم ىبغ ىناوعأ دحأ نكي نأ بحأ ال ىنأف كعم نواعتلا نع عنتمأ ىنلعج ام اذه كعرستو -

ةيرانلا هتلا حل لوحتي نأ لبق ناطيشلا هل راشأف ثدحتي نأ دوو لوهذلا نم رسع ىنيع تقرب



فلو هنورق نول سفن ىف ريصتل هانيع ترمحأ دقو همامأ هدجوف اخراص ىرجيو رسع عزفيل

قولا فوخلا نم تومي نأ داك ىذلا رسع ةبقر لوح هليذ

مل االنامل تفرعا .. نابج عفدنم ىبغ .. نابج تنأو نابج ىعابتأ دحأ نكي نا هركأ ام لج -

تحرفو ماه تعواط كنكل مقر تللظ كتيلا مقر..ي معن مقر.. اي ىفكي ال هدحو حومطلا ف كيتأ

هكلم ىلع ظافحلا أللج شابوأ نم فاخي كلم .. كلمو مسأ كل نكي نأب

-انأ..انأ

.؟! لوقتس اذام -

اعيمج مهتدابأو مهتدراط تئش -نأ

رسع كلملا اهيأ اننيب ةقادص نوبرع اذه نكي فوسو ديكأت لكب ءاشأ -

دري ضرأ اولصي نأ لبق مهقحلا و يلا جر دعا دغلا -نم

وه نم مهنمف حملا.. كتداق .. كعواطي فوس نم ةوق.. سأر ىلع بهذت نأ ديرتا ىبغ.. -

دباعلا نيد ىلع

مهئامسأ نع ىل لق مه.. -نم

نمث عفد نود كلتك ةميق تامولعم فرعت نا ديرت -

نجلا كلمل كلم اهلك ىلا ومأ -

. تمهفأ .. ءامدلا ةقارإ وه ىنيضري ىذلا ديحولا ئشلا ف كلملا اهيأ ىلباألوملا ةجاح -ال

دحاولا فرحلا ب ديرت ام ذفنأ فوسو ةيغاص ناذأ ىلك -

أل مهقيرط ىف مهو اردغ نيدحوملا اولتقي سانأ لسرأ اذل ةنوخلا نم ريثك كلا جر نيب دجوي -

دنجلا و ةداقلا كيلع بلقني ال ىك كفرط نم مهنأ كلذب فرعي اال طرش دري ضر

ةمهملا كلتب مايقلل نيبرقملا برقأ ىقتنأس ... تمهف -

كدونج نم .. ةرذعم ..، ءاطقللا نم اونوكي اال نسحتسي -

؟! نذأ نمم ( هظيغ -(متك

ىف مهتبغرف ةمهملا كلتب مهسفنأب ةنهكلا موقي امبرو الدعي سرح ةنهكللف .. ةنهكلا جرلا -

كتبغر قوفت نيدحوملا ىلع ءاضقلا

دغلا ىف اهذفنأ فوسو ناجلا كلم ىديس اي. ةركفلا معن -

االن لضفيو مويلا -لب



ناجلا كلم ومالى ءاقل فرش نم دعب ىفتكأ -مل

رسع اي امود كيتأس عيطت -طاملا

ىدونجو ىداوق نم نينئاخلا ءامسأب كلملا جالةل ىلع معني -ملا

كل تلق امك نمث هل -.اذه

كرمأ .-

هتروص ىف كل ترهظ نم -مد

ىنازاكلا ثيغ نب دار -

قمح األ اهيأ همالليي نب ىسوم وه -لب

ىسوم ىديس -

يايا كلاال ديس -ال

نكل.... معن معن -

ددرتت -

انسوفن ىف ةناكم ميهاربإو ىسومل نكل -ال

كنيد ريغ ىلع ىسوم -

اننيد دامع وه -لب

دباعلا هيبأ لثم سملا ب بيصأ كلذ ىسومف رسع وهاي سيل -

موصعم وهف -حملا

..ط دحلا اذهل نيدلا اوروطتف مكنع رهشأ ةدع بيغأ .. مكنيد ىلع ةملكلا كلت ةديدج .. موصعم -

ميهاربإ ألهيخ بهذيو راتآ ضرأ رداغي ىتح هدراطو هلتق بجي فال موصعم وه املا

ميهاربإ ىديس ناكم فرعت لهو -

دري ضرأ ىف -وه

سانلا اوعدخو ماض عابتأ دحأ هتفص لحتنأو ىفتخأ دقف ميهاربإ انديس ىعدملا كلذ سيل -ال

ىلولا هللاو ىلع اوعديو انتديقع اولطبيل

ىنأ ملعأو .. ةنهكلا دي ىلع سورد اونقلتيل ىذيم تال رضحأ نأ ىل حمسأو هيلإ متلصو ام ميظع -

الرم بترتل ةنهكلا ىلإ مله ايه .. رشبلا مد ةقارإ ةيؤرب ىتداعس نم رثكأ اذه كداقتعأب ديعس



دباعلا عابتأ

نينئاخلا ءامسأ نع ىل لقت -ملا

كيدل نكتل نيهاربلا كلب مهفشكأ فوسو اذه كالكم ىعامس دعب عطقنت نل تاسلج انلف لهمت -

كدرفمب شيج دادعإ عيطتستو كتوق ديزتل مهتك ال تممو مهلا ومأ رداصتف داهش األ سأر ىلع ةجح

ماض نم ىنصلختو دباعلا راصنأ براحتو

ىتدعاسمب الن يغلا ترما نأ يانم اذه -

ةاورض دشأ ةيرملا كانهف ءايبغ الناأل يغلا ضفر نأ امومعو اهنيح كلذل بترأ ىنعدو قلقت -ال

االن ةنهكلل بهذأ .. ىقمحلا كئلوأ نم رثكا نيعطمو

عبطلا ب ىفختم تنأو مهعانقا ىف يندعاسو ىديس ىعم -عتلا

ال ىرمأ نم ةلجع ىلع ألىن كلذكو كلذاألرم ىف العانق نوجاتحي ال مهف قلقت ..ال تنأ ىكذ -

امك نيمقانلا سالم بجوو تايطعملا تريغت دقف ةيرملا ىلع اوريغي نأ لبق ىقمحلا كئلوأ قحل

مهومست

ضر ىفاأل انءاقفر لوقن لب ةيركلا اذهاإلمس مهيلع قلطن ال نحن -

رسع ىقيدص اي كبحأ -مك

فرش هدعب ام فرش اذه .. ىديس اي كقيدص -ايهللا..

بيرق ءاقل ىلإ -

الى ومو ىديس اي ءاقللا ىلإ -

12)

الن ويغلا نجلا برح

ةيرملا هنطقي ىذلا لا تسركلا ثلثمل ةيدؤملا ديلجلا ضرأ روبع النلبق يغلا شيج ناطيشلا قحل

ناكم ةسم موال ةيؤر ةعتم الننم يغلا اومرحيل ةسبايلل لقتنأ ةيرملا شيج نأ ناطيشلا ملع دقو

نم برقلا ب هتريشع ةماقإو هشرع برق مكحب كلذ ناطيشلا ملعو ماوع االفاأل مهدادجأ هب نطق

رارق نع مهئاصقا لواحو ءامكحلا سلجمو الن يغلا كلمب ناطيشلا درفنا الق.. معلا ثلثملا

هيلع اوطرشو ءامكحلا سلجم عجارتف دعوو ددهف اوضفرف ةيرملا نيبو مهنيب حلص دقعو برحلا

كلذكو ناكملا ةيرملا كرت ةلا حتس ال ضفرف مهدادجأ ماقأ امك لا تسركلا ثلثم ىلع مه اوميقي نأ

اولا قو ءامكحلا سلجم ءاضعأ هبذكف الن يغلا قلخ لبق هب اونطقو مهدادجأ هأنب دقف كلذب مهتيقح ال

نأبق هودقتعي ام حيحصت لواحو ناطيشلا كحضف نييرونلا مه هانب نمو هيلع اودجو مهدادجأ نا

لا



نطوم ةيناثلا ضر نماأل مرهلا هنم عونصملا لا تسركلا نأ مث كل هلوقأ ام باوصلا و أطخ اذه -

ةيرملا

رفح دقف ةيرملا وأ نحن نوكن نأ لبق رفح مجنم ناك لب اهتقو نطوم نكي قولا.-مل كلملا بجع

قلخت نأ لبق انل مجانم تناكو روفسفلا لاو تسركلا جارختس ال ضر األ فوجل لخادم نييرونلا

اهتقو قلخت ملو ةقيقحلا ب تنأ كاردأ امف نجلا

قئاقحلا كلت لك تفرعو نييرونلا نيب شيعأ تنك -

بذكلا كيلع اندهع دقو قداص كنأ اناردأ امو -

واال بدأت -

تيبأ نأ تئش ةيرملا براحن فوسو ددهن ال نحن -

قمح األ اهيأ مكيلع ىضقأ فوس -

كلذ لعفأ تعطتسأ -نأ

ىف ةتنلا مكثثجب ىقلن فوسو انه مككرد ال ىنرخأ ام اذهو ىشيج تعمج اذل كلذ عقوتأ تنگ -

ىبغلا اهيأ ةيرملل ديبع مكلهأ ايحي فوسو ديلجلا ضرأ

ًادج بيرق كلذ فشتكت فوسو ىبغلا تنأ -

ىرتل ىح كيقبأ فوس كل باقعو نمثلا عفدتو تاظحل .. ىبسل ةأرجلا كتتأ لهو .. كحيو -

كلهي كشيج

لال اوئيهتو الن يغلا نع ءامسلا بجحيل هشيج ىتأف هديب راشأو ءامسلا نانع ىلإ نجلا كلم راط

مهدحأ قلا اوغرف نأ امو فحصلا نم تايآ اؤرقي نماإلسن جرلا ةرشع جرخف مهيلع ضاضقن

اال ىقبي ملو ةوق نم اوتأ ام لكب اورفو نجلا شيج مظعم لذاختف مكقرحن نأ اماو اوفرصنت نأ امأ

قولا لجرلا مامأ فقوو ىسنأ ةروص ىف لزنف هلوح ميجرلا سرح نم ليلق

؟ تنأ -نم

نجلا كلمل رظنو نيقابلا عستلا رمأ كلذكو هئكتمل دوعي نأ لجرلا رمأو الن يغلا كلم مدقت انه

قولا هيف اتماش هنم ًارخاس مستبأو

هه.. هه .. ةلزهملا ..ياال ىضاملا ىف اندادجأ رهق ىذلا نجلا شيج ديبت اهل ىنعم ال تاملك -

لأل نكل ضر كلتاأل ىلع ىوق األ مكظن انك .. ةيزخملا ةقيرطلا كلتب اررفي ىتح كدنج ىأر اذام

رشبلل دجسي نأ كلثمل ردج واال مهو كلذ ناك فس

قمحأ اي ىفك -

ناكف نيطلا قولخمل دجست ملو نييرونلا بز رمأ تفلا خ كنأ فحصلا نم تفرع هه.. -هه



رهدلا دمأ ايحت نأ لب بسحو كبر ةمحر نم درطلا نكي مل هنأ دقتعأو ًادج.. ىساق .. ساق كباقع

كنم ىوقأ وه نم دوجول ناوهلا و ئزخلا ب رعشت

.... امهم كنع وفعأ نلو اذه كالكم ىلع كبدأ فوس -

ةقفشلا ب ريدج قولخم تنأ ىنع.. وفعت ىتح تنأ !..نم ىنع وفعت ( هعطاق )-

و.... نيع ةضمغ النىف يغلا نم ناعطق دابي ىنم ةراشإب ناك نم -انأ

امأاالنفال ىضاملا ىف كلذ ناك.. نم تلق تنأ هه.. هه ناك.. )نم هعطاق )-

كيرن فوسو رشب ةروص ىف دسجتنس نكل ةيرانلا ةئيهلا ىف انم تمحر -

مث عرذأ ثلاالةث اودعتي ال مهتئيه ىف اودسجتت ام اما عارذ ثالنيث مهلوط رشبلا ف رشب -ههاللقت

دسج بلا.. عث سوءر .. تركذت ..ها ىنركذ .. اهمسأ كلت..ام تاناويحلا سوءر مكل نكت هنإ

بلعث سأرو رشبلا دسجب هبشأ

كلت كتقامح نمث عفدتل دغلا اندعوم -

ةناهم نم اندادجأ هوتقذأ ام نمث اوعفدتل دغلا اندعوم -

ةوارضو سأب النوذ فيغلا ةيرانلا ةئيهلا نع اديعب الن يغلا ةبراحمب ناجلا نم ليلق ناطيشلا عنقأ

الن يغلا درف نم ىوقأ اضيأ نكيس بلعث سأرب سنأ ةروص ىف نجلا دسجت نأو مهتميزه بعصيو

الن يغلا دادعأ ةرثكل ةهجاوملا ب برحلا نكت ال الننأ يغلا برح ىلع نوقفاوملا نجلا طرشو

جرح فال سكعلا ثدح نأ وأ مهنم اولا الننيو يغلا نم عمجتل ةأجف اورهظي نأب ةاجافملا ب نكتلو

سبح الهن دباعلا ىلع هقنح دازو ظحلا ءوس نعلو كلذ ىلع ناطيشلا قفاوو ءافتخ واال برهلا نم

مهدادعأ ةرثكل مهنم الص النوخلا يغلا مدب نيليفك اوناكل كلذ نكي مل ولو هشرع لوح هتريشع

. شاقن وأ دجلا نود هل ءايمعلا مهتعاطو

ريسي نأ رمأو لا ببنلا اومري دارفأ ثالةث ةعومجم لك ىف لعجف ناجلا هربد النام يغلا كلم عقوت

نانثأ ىقبيو نانثأ حيرتسي ةحارلا دنعو بئاتك عبرأ نم نوكتت ةعومجم لك تاعومجم ىف شيجلا

. مهكلم هددح ىذلا دعوملا ىف اوتأي ملو اولذاخت نأ دعب نجلا موجهل ابسحت نيظقي

رأثلل نوزفحتم دونجلا ةيقابو نوئطخي ال لا بنلا ىلماحف الن يغلا ةهجاوم ىف ريثك رفن نجلا رسخ

لولح داجيإو برحلا كلت فاقيإب مهكلم ةثداحم ىلع نجلا ةداق عروتي مل اذل مهدادجأ ىلتق نم

شيج كابر ال تاحارتقأ عمسو هدنج نم تارشع توم دعب مغرم قفاوف الن يغلا نم لينلل ةليدب

نأ ىهو اهذيفنت وتلا يف رمأو كلملا اهب بجعأ ةيرقبع ةركف مهدحأ مدقو تقلالمه رأثلا النو يغلا

ىنغتو همامأ صقارتتو الن يغلا نم دحاو درفل رهظت ةيرملا ثانا ةروص يف نجلا دارفأ دسجتي

ال ىتح اهتاكحضو اهجنغو اهعلد نم ديزتو دعبت برتقأ املكو دعب نم هيلع ىدانتو بذع توصب

هتثج. نفدتو هلتقت ةرغ ىلعو عمجلل دوعيو رتفي

مويلا ىف تائم اوراص ىتح ءامكحلا سلجمو كلملا نع األرم ةداقلا متكف دونجلا نم تارشع دقف



يأ اودجي نأ نود اوداعف نيدوقفملا نع ثحبلل بئاتك لا سرإب روفلا ىلع رمأو كلملا ملعف ىلا تلا

اوعمسف اوفتخأ نيذلل نيبرقملا لا ؤسب ءافتخ حاالتاال نع ءامكحلا سلجم صقتف مهيلع لدي رثا

ةعيرس ىطخب ريسيو هبطاخي دحأ عمسي هنأكو ىفاألقف قلحي درفلا نأ وهو لكلا كلاالمنم سفن

ىفاألرم نأ ءامكحلا فرعف مهرظن نع ىفتخي ىتح ىرجيف ىطخلا دمي مث ئطبي مث ىرجي مث

درفلا ربخي نأ نود مهنكامأ نم اوكرحتي باال دونجلا ىلع اوهبني نا ةداقلا اورمأو نجلا نم ةعدخ

دونجلل نرهظي لاالىت تاطقاسلا ةيرملا ثانإ رمأب كلملا فرعو ناكو هتهجو نع هراوجب نم

درجم ةيرملا ىثنأ ىلع هرظن تبثي نأ هياع ةيرم ىثنأ نم نأنيلا ديري نم نأ وهو لحلا اومدقف

عضوم سفنل ارظان لظيو هب ترهظ رخأ ناكمل هرظن لدبي وال انكاس كرحي هلوال رهظت نا

ىثنأ تناك نأف ةوقب اهدي ىف فيسلا ب اهبرضيو ةعيرس ىطخب ناكملا وحن مدقتيو األلو اهروهظ

و دونجلا عمس .. اهيلع ىضق نجلا نم تناك نأو اهب عتمتلا نم عنمي نل اذهو اهدي ترتب ةيرم

روهظلا مدع ىلع نجلا ىون نأ نيح ىف ةيرملا ىثنأ روهظل دونجلا بهأتو ةداقلا تاميلعت نجلا

ح ىفف ةيداملا ةلا حلا ىف لكشتلا و ةيرانلا ةلا حلا نيب ام ناك نأ نجلا ديصل ةديحولا ةقيرطلا كلتف

ىف لكشتي اذل لقنتلا و ىفختلا ىف ةلئاهلا هتاردق دقفيف لكشت نا امأ هب ساسملا نكمي ال ةيرانلا هتلا

ىثنأ ةروص ىف رخأ ناكم ىف رهظيف ىفتخيو ةيرانلا هتلا حل دوعي مث تاظحلل ةيرم ىثنأ ةروص

نأ بجي ةيرم ىثنأ ةروص ىف ةرم لوأ رهظي امدنعو اذكهو ىفتخيو ةيرانلا ةلا حلل دوعي مث ةيرم

نيعلا عادخب موقيو كلذ هنكمي ال ءافتخ لأل بهأتيل ةيرانلا ةلا حلل لوحت اذاف هيلع رظنلا تبثي

هتوقو ةلئاهلا هتردق مغرف نماالفالت نكمتيو نيعلا عدخيل ةروص نم رثكأ نيوكتب هيلإ ةرظانلا

اودهاش امدنع ةقيرطلا كلت الن يغلا فرعو كرحتلا عيطتسي فال هيلإ رظنلا ب تبثي االهنأ ةرابجلا

عاقبلا ىتش ىف بائذلا تاعمجت ةبقارمب الن يغلا تارشع كلملا فلكف هل لكشت ىنج سرتفي بئذ

ةعباتملا دعبو ضر األ حطس قوف قولخم ىوق أل بيجعلا ناويحلا كلذ سارتفأ ةيفيك اوفرعي ىك

هعنمي تابثب هيلع رظنلا تيبثتف هيلع ءاضقلا و نجلا تيبثت ةقيرط ةبقارملا ب نوفلكملا للح ةديجلا

. ةعشبلا ةيقيقحلا ةئيه ىف نجلا رهظ نأو فوخلا مهبولق فرعت النال ويغلا ةمواقملا و ةكرحلا نم

اميف الن يغلا دض برحلا ىف كارتش ىلعاإل نجلا ةيقب مغرا ولالنأ عيضت نجلا كلم ةبيه تداك

مدع نجلا كلم رمأ دقو ديحوتلا نيدل اومضنأ نأ دعب نجلا نم اوراص دقف هموقو رهوش ادع

وال دباعلا اونواعي اال طرش ملسلا ىلع مهدهاع نأ دعب مهتماقأ نكامأ نم بارتق وأاال مهل ضرعتلا

ىقلتل دباعلل روهظلا ب مهنم دحاو درفل اال حمسي وال مهودعاسي وأ رشبلا ىنبل رابخأ يأ اولقني

دقو ثعبلا مويل وأ هلجأ ءاهتن ال حابصم ىف نجسي فلا خي نمو .. هموقل اهميلعتو نيدلا ميلا عت

ةقفاوملا ب هيلع راشأف دباعلا عجار امدنع قفاو هنأ ىلإ قافت اال طورش األرم ئداب ىف رهوش ضفر

رهوش رصان نأب دقتعي ناطيشلا ف رهوش موقو نجلا نيب رهدلا دبا ىهتنت نل برح لعتشت ال ىم

فوسف نوع بال اوكرت نأ امأ نامزلا الرخ ضر لأل مهرامع رمتسيو هيلع اورصتنأ نيدحوملا

رشبلا رصن ناك نأ نأبقلا همهف دباعلا ححص ىتح رهوش هدقتعي ناك ام اذهو مهرمأ ىهتني

ةياهن نأب ناطيشلا داقتعأ ناك نأو ةميق اذ نوكي نلف نجلا نم ةفئاط عم مهنواعتب نوهرم

عم ىدبأ سالم مكل وجرأو انعم مكنواعت ضفرأ ىنأف انع رئاطلا نجلا ىلخت نأ ةيمتح نيدحوملا

. هزايتجأ ىلع هللا نوعب نورداق رطخ هجاون انوعدو مكسنج ةيقب

عاصنأ ضعبلا النف يغلا دض برحلا ىلع نيهركم هتيأر تحت نجلا كلم عوط ىف نم لك عمتجأ

الن يغلا فرع نأ ةصاخو ةناهم ىف رهدلا الدب اوشيعي فوسل الن يغلا اوبراحي ولمل نأب هحصنل



ديزت تابلط بلط ليلقلا و برحلا ىلع هركأ االرخ ضعبلا و نجلا ديص ىف بائذلا ةقيرط

هنأب ةنهكلا مدخو ةنهكلا و ةئفلا كئلوأ نيب ءاقل كلملا بتر اذل رشبلا اهذفن نأ ةصاخو مهرامعأ

دقحلا نارين اولعشيو دري لهأ دض رودصلا اورغوي نأ طرش نجلا نم مداخ ةئام مهنم لك بهيس

مهتابلط ىبلي نجلا ناكو هديك خف ىف ةنهكلا عقوو مهدض سورض برح اونشيل مهرودص ىف

وأ اهرك وأ اعوط امأ عيمجلا مض ناطيشلا عاطتسأ .. مهرماو أل ةيبلت ةئيند لا عفأ لباقم ةطيسبلا

فاعضأ ةدعب الن يغلا شيج ددع فعض هددع ناكو نجلا يسنج نم هشيج فلأتو قافتاب وأ ةليحب

رشب ةروص ىف نجلا لكشتل علهلا دونجلا ضعب باتنأو ءامكحلا سلجمو الن يغلا كلم ئجوفف

النوطال يغلا اوقوفي مهنأ ىأ عرذأ ثالةث ناكو هب لكشتلا مهنكمي لوط ىصقأب بلعث سأرب

مهتماركل ارئأث الن يغلا رحد ىف ةبغرو ةوق رثكأ مه نمو نجلا ةاغط ناطيشلا مدقو ةماخضو

ىثنأ ةروص ىف نجلا لكشت اوضفر نم كلذكو الن يغلا برح ىف ةيادبلا نم ةبغر مهيدل نمو

الن يغلا روكذ اوعدخيل ةيرم

ةلصاوم ىلع، نجلا ةردقو الن يغلا فوفص تكبرأ سأبو ةراهم نجلا رهظأو ناشيجلا كبتشأ

ثالةث ةلعتشم ةكرعملا تلظ دقف هيلع مرحم مونلا تاب يذلا الن يغلا شيج تكهنأ راهن ليل لا تقلا

نم هلحم قاهر دقونلااإل تارشع عضب نجلا دقف نيح النثالةثاآلفىف يغلا خالاهل دقف مايأ

مويلا ىفو هلتق رش نجلا نم لتقو ةكرعملا خالل ةيعو دقفو نيريثكلا نزاوت لتخأو الن يغلا شيج

ءاضعأ هعبتو هسفنب ءاضيب ةيأر عفرو الهم ستسا نلعي نأ ارغاص الن يغلا كلم رطضأ عبارلا

لتقلا فقوب رمأ رادصإ وأ نجلا كلم نم در ىقلت نود تاعاس ةدع نيفقاو اولظو ءامكحلا سلجم

الن يغلا كلم رسكنإ .. ةحارلا ىف لمأ نادقفو ىنضم قاهرإ الصنم خلل توملا اونمتي دونج ىف

قولا هل رهظو ناكو الهم ستسأ نجلا كلم لوبق يلذال رظتنأو هشيج االفنم دقفو هرورغ ددبتو

ةيلا عتم ةربنب

ىقمحلل ليو -

ئاقال نجلا كلم ردابو ءامكحلا سلجم ءاضعأ دحأ مدقت

و... ةنده دقع ىف ةبغرو الانم ستسأ نلعن -

قولا نجلا كلم كحض

قفوو نورساخ متنأف اهبلط مكوردقم ىف دعي ملف كلت ةريخ األ نكل اهب لبقأ الكم ستسأ نلعت -

ذنم متنأو نيرصتنملل ىرسأ برحلا ىف نومزهنملا معن .. ىديبع مترص رشبلا هجتنأ ديدج جهنمل

نجلل ديبع االن

نكل... -

ىقمحلا كئلواو تنأف اهديعت نأ بجي ال نكلو قمح األ اهيأ ةرمبكلاالم كل تحمس ( هعطاق )-

اذل نجلا مكتداس برح ىلع الن يغلا كلم وعدملا ىبغلا اذه متضرح نم ءايبغ األ سلجم ، ءاضعأ

ىف مكسبحو مكلا ومأ لك ةرداصمو اذه ءايبغ األ سلجم لح وه المكم ستسأ لوبقل ىطورش ىلوأ

تقولا وطلا ىتدارا تقفوو ىرظن تحت اونوكتل ضر األ حطس قوف الن يغلا ىرق ىدحإ

فوسو اهحطس قوف ةناهمب اويحتلو ضر األ فوج ىف ةماركب شيعلا نماالن مكيلع تمرحو



مكملح ققحأس انأو ضر األ قوف شيعلا ب اودانت اوتلز وال متنك نم متنأف مكل ةمقن دادج ملحاال لعجأ

ىقمح .. ةعاس ولو ضر األ فوج ىف شيعلل ةدوعلا اونمتت مكلعج ال ضيقنلا ب نكلو

نجلا كلمل قولا مدقتو عجارتلا النب يغلا كلم مهل راشأ انه

دبعتسن وال ناهن ال نحنف الن بيغلا قلخلا ملعأ تنأف انيلع ىضقأ واال طورشم ريغ الم ستسا -

ةظفلا مكعابط ريغتت نأ بجيف امأاالن قباسلا ىف ناك اذه -

طرش وأ المبالديق ستسأ -

مأ كلذ ركذتأ .. ضر األ فوج نم مكتجرخأ امدنع اندهع قباسل دوعن نأ طرش المكم ستسا لبقأ -

ىف األلم متدقف نأ دعب سمشلا اورتو ىقن ءاوه اوقشنتستل ةليوط نينس ىموقو تيناع ام تيسن

بال نايصعو ليمج ناركن تناك ةأفاكملا لاو نملا بعص ناك ملح مكل تققح .. ىرخأ ةرم اهتيؤر

ىعاد

اندهع قباسل دوعن -

ءامكحلا سلجم لحيو -

ءامكحلا سلجم لحي -

قفاوم المكم.. ستسأ تلبق -االن

ب مهيلع اولا هنا دقو ناكملا نع اديعب مهدايتقأ نجلا كلم رمأف ءامكحلا سلجم ءاضعأ رمذت انه

قولا هدونجل الن يغلا كلم رادتسأف الن يغلا دونجو كلملا عمسمو ئرم ىلع بسلا و برضلا

ىف هالانك ىقنل ءامكحلا سلجم انقاسو نجلا برح ضفار تنك ىنأ اوملعت متنأ دنجلا اهيأ -

اونزحت فال ىدي ىلع اولتقي نأ نم ريخ نجلا دي ىلع اورساي نأ اذل ءدبت نأ لبق ةموسحم ةكرعم

لك ىحنأس بلا غلا ىفو ضر األ فوجل دوعن امدنع اهذختأ فوس تارارق نم اريخ اورشبتسأو

نكي فوسو مكل عجرأ ىتح رارق ذختأ نلو ةكلا ملا ةلئاعلا نم ناك نأو ةسكنلا كلت ىف مهاس نم

نماالن. انفرع

نجلا كلمل مهكلم قلا امدنع مهتجهب تدازو حايتر هيلعاإل أدبو ةرهفكم هوجو تللهت

رخأ ئشب لبقأ نل كلملا اهيأ -

فوسف ءاقدصأ اندع املا طو ىئاقدصأ لهاك لقثأ نأ بحأ ال ىنأف كلذ نم رثكأ بلطأ نل انأو -

مكنطول نيملا س اورداغتو ةحارلا نم رفاو طسق اولا نت ىتح مكتسارح ىلع ىدنجو رهسن

انسفنأ ةيامح ىلع نيرداق انلزامف كلذل جاتحن -ال

كدونج رنأ انع.. نيديعب ريغ مهنأ ةصاخو مكيلع اوضقتيو ةصرفلا ةيرملا زهتنت نا فاخأ -

ب ىنبيصت داكت مكنيب ةوادعلا كلذاألرمف ىف ةيرملا ةعاط نمأ ال ىنأف ةحارلا نم طسق ذخأب



نونجلا

ىرت ام لعفأ فوس -

كلملا اهيأ عيطم تنأو كبحأ امك -

لال تبهأتو ةيرملا شويج تمدقت دقف نجلا كلم هعقوت ام ثدحو توملا ب هيبش مونل الن يغلا دلخ

تناكو تاشوانم ثودح االدعب اودتري ملو مهنيب لئاح اوفقو نجلا الناالنأ يغلا ىلع ضاضقن

اال تارشع رسأو اهلتق ررق اذل نجلا كلمل رمأ ةيرملا ةكلم اهيف ىصعت ىتلا األىلو ةرملا كلت

نم نراتخي نأ ةيرملا شيج تادئاق رمأو هظاقيتسأ دنع الن يغلا كلمل ةيده نهميدقتو تاريم

تاريم ال تايقابلا ىقترت ناو ةطلسلا ميسقت قافتأ دعب ةدحاو نرتخأف كلملا ىلوتتس نم نهنيب

ىفاأل األىلو ةكلملا بيصنت لفحل دادع لالال تسركلا ثلثمل ةيرملا شيجب ةديدجلا ةكلملا تداعو

. رشع ةسداسلا ةرس

دقو راتآ ضرأ النىف يغلا ىرق ىدحإ ىف ةيرملا تاريمأ اوكرت دقو ضر األ فوجل الن يغلا داع

هتجوزل الاص خاو هتبغر ريغ ىلع اذه ناكو ةداعلا قفو نهنم ةيظحمب الن يغلا كلم ظفتحا

نأ نهاصوا تامداخ سمخب اهصخ دقو اهدرفمب هيف شيعت هرصق نم برقلا ب ناكم اهل صصخ

كولملا ةلماعم اهولماعي

(13)

ماغرض ةدوع

كلملا ىطخ ةعباتمو راتآ رومأ ةرادإ وه ىلوتو ةنانكو راثيإ ىلع كلم شاي هديفح ماض بصن

ام مدهيف دري لهأو هيبأ ودعو ناطيشلا فيلح تقللا شويجلا شاي كرحي نأ نم افوخ رسع مقرلا

لذ قذيل هرسأو هلا جر لتقو برلا ةنيدم ءارحص ىف هداجيإو ماغرض مبالةقح هدج هل ططخي

ةردق هيدل ىتفلا نأ نم وه نقيتو شايل مكحلا بتتسأ ىتح تاونس ثالث رظتنأو ديدج نم ةيدوبعلا

سسأو نايدولا فلتخم ىف رابآ رفحو تاح ال صإ ىرجأ بلاالددقف نوئش ةرادإ ىلع هتردق قوفت

تاحايتح اال ىذو لمار واأل األماتي ةياعرل ةرادإ كانهف بلاالد ىتش ىف دابعلا لا معأ ريدت تارادإ

قرطلا ديهمتب ةفلكمو بلاالد نيب ةراجتلا ريدت ةرادإو اهتاقفن ريفوتب ةكلمملا لفكتت ةصاخلا

األ ميلعتل ةرادإو مهنيب اميف مهبولق فلؤتو قارع ىتشاأل لمشت ةديدج ندم سيسأتل ةرادإو اهنيمأتو

لمشيو ىلخادلا ةكلمملا نمأ نيمأتل ةرادإو مهسوفن لخاد لمعلا و لدعلا ميق خيسرتو ةءارقلا فطلا

األ فلتخم نم ىوق شيج سيسأت ىهو هسفنب اهاعري ةرادإو دلب لك فرع قفوو لداع ءاضق

ب هقفرو هلدعل راطق اال فلتخم ىف سانلا هبحأو .. ىجراخ رطخ ىأ نم ةكلمملا ةيامحل قارع

ا ديحوتلا نيد وهو هيبأ نيد ىلع هنأ اوملعي ةماع سانلا نأ مغرف نيد وأ فرعل رظنلا نود دابعلا

هل نوربدي نيذلا راثيإ ةنهك ىتح ةنسح ةلماعم لكلا لماعي ‘ هنيد كرت ىلع دحأ ربجي ال الهنأ

ىلع اهضرف بئارض فرص ىلع هصرحلو لا ملا عمجل ةمهن مدعو هتعانقل كلذو دئاكملا

اياطع درو .. مهلهأو بئارضلا ىعفاد ىلع عفنلا ب دوعت ثيحب ناكملا سفن ىف لا حلا ىروسيم

اال لبقي ملو ةنانك لهأ ىلع عفنلا ب دوعتل كانه تاراد اإل فرصت تحت نكتل ةنانك لا مشو بونج

مو لا عنلا هنم عنصي هببد ءارفو هففجم كامسأ لباقم يلص هدجاأل نطومل اهلا السر ةطنحلا ذخأب



. عضر لا فطا السب

نمأي ىذلا ىوقلا لداعلا ىتفلا كلذ ىلإ األرم لؤيل كلملا اولبقي ثلاالةثمل هءانبأ نأ هبر ماه دمح

نكيل تاونس نم هدعأ آالف ةسمخ هماوق شيجب كرحتلل دعتسأو هينج ىف هرمع ىضمأ ام هيلع

رصني ضر أل ةنهكلا اهرجه دقو برلا تيب ةنيدم ةيحان هب كرحتو ةكلمملا شيج ىف قليف ريخ

عور ىتح ةنيدملا اورمعو نصحلا لهأ جرخو رسع كلملا فنك ىف اوشاعو مهبهذم لهأ اهيف

تاميلعت ىلع ءانب ةهجاوملا ب برحلا أدبم نع اولخت ذقو سئاسدلا و نتفلا ب ماغرض جرلا مهنمأ

ءايحإ هرهاظ فرطتم ركف سيسأتو نتفلا عرزل راطق اال فلتخم ىف سانلا طسو اوسدناو مهدئاق

مايقلا ب هدامع برضل اوهجويو عمتجم لك لخاد نم دارفأ اودنجي ىتح هللا ةملك الء عإو هينيد ميق

كلتب نيبيغملا موقيو نيدهاجملا ليومتل نيروسيملا ةقرسو ندملا ماكحو لئابقلا خياشمل االت يتغأب

جرلا نأ مغرو وأال لخادلا نم نكي نأ نأباإلصالحالدب مهعانتق ال مهتدارا قفو ةعشبلا األمعلا

نيدحوملا ىوغيل اديج قحلا ديحوتلا نيد سرد مهضعب االنأ ةنهكلا نيد ىلع ماغرض

اديج هدقتعم رومأب ملا نأ دعب ضعبلا هجوت نيح يف ماهو راثيإو ةنانك ضرأ ىف نيدجاوتملا

ضر أل نيليلق ةقفرب ماغرض هجتأو رسع مقرلا كلملا و ةنهكلا ىلع مهضيرحتو راتآ لهأ ةياوغل

مهقرعل ىمتني ال كلم دض ةروثب مايقلل ماه لهأ نم نيسنملا و ديبعلا ضرحيو هركلا ضوعيل ماه

. مهنيد ريغ ىلع نيديو

ب تأب هيعاسم هلااالنأ جر نم دحأوأ ماغرض رثأ ىفقتيل ءارحصلا بورد ىف رهشأ ماه ثحب

عطق ءارج ىمحلا ب اوبيصأ هلا جر نم فلأ دقف دقو راثيإ ضرأ ىلا رطاخلا روسكم داعو لشفلا

امم بلسلا ب هسفن ىف كلذ رثأو ةقرحملا سمشلا نم رتاس نود ةبهلم ىراحص ىف ةلئاه تافاسم

دعو امك شأي روثع رظتني هرمع نم ىقبت ام ءاضقو ىلص اال هنطومل ةدوعلا ىلع مزعي هلعج

. ماغرض ىلع

ب كلملل نذأو ديحوتلا نيدل همامضنا نلعأ نأ دعب رداغو شأي كلملل راتآ ةرادإ رومأ ماه لكوأ

مكحلا ىف ةيهشلا دقف دق ناكو هيلإ عوجرلا نود مكحلا رومأ لك يف فرصتلا و ةوعدلا ب رهجلا

ناك هنأ اهاوحف ةلا سر رسع مقرلا كلملا ىلإ لسرأ ماه ليحر لبقو ماغرض لتق يف األلم نادقفب

ةدحو ىلع ظافحلا ىلع هنم اصرح هنع ىفعو نازاك ىنب نم رجاهم جوف رخأ لتق ءارو هنا ملعي

فتك ىف اوفقي نم مهنأو باشلا كلملا ينبي ام مده يحلا ةنهكلا و هدئاكمب ملعي هنأ كلذكو بلاالد

نم ةدئاف اا بئاصم نم ريثكلا ءارو مهنأو نادلبلا و تاقرطلا ىف راجتلا نمأ عيورتل صوصللا

ف باقعلا واالنكلا ةعاطلا بجوتسي مداقلا و بارتلا ب رفعو تاف دق اذه حماستلا نمز نكل اهدرس

كيلع اذل مهبضغل بضغيو هموق ىلع راغي امتحو دري لهأ كئادعأ بيبرو ماض نبأ باشلا كلملا

ةصرف ىديفح ىنمتيو هايإ كتبهو كلم ىلع اظافح تاقامح نع فكتو رذحلا ىخوتت نأ مقرلا اهيأ

روم أل اومتهي ةنهكو ليلذ بعشو ميئل مقرل السالم ماتخلا ىفو ةنهكلا و كنم صاصقلا و ةصانتق ال

. نيدلا نم رثكأ ايندلا

هسفن ماه لخد ماه لوسر ةرداغم درجمبو اظيغ تومي نأ داكف اهارقو ةلا سرلا رسع كلملا ملتسأ

ملكتو دقحو هرك نم هيوحي ام مغر درلا ىلع ةردقلا مدع ىلع مقرلا ةرسح هينيع مأب يأرو هيلع

نع ثحبي نأ دعوو تقو ىأ ىف هتامدخ هيلع ضرعو مج بدأب شأي كلملا دج قباسلا كلملا ىلإ

همزلا كلالهمو ماه أبعي ملف األرم هعمس ىلإ ىمن امدنع كلملل هدجو نأ هسفنب هملسيو ماغرض



نأ ضرعو روم باأل ملعي ال شأي كلملا نأ هنم انظ روفلا ىلع قفاوف هل ةيامحلا اياطع لا سرإب

و ردغلا بيلا سأ ذاختا ىف رسع بحل ماه بجعف هكوكش ريثي ال ىتح باشلا كلملل مهلثم لسري

ح ةرظن ماه ىأرو هناهأ نم وهو هعادو دنع كلملا مدق لبقي داك دقف ولذلا هناهملل هقشعو عادخلا

نع هلأسف رسع راوجب فقاولا نويع ىف مكحلا ىسرك ىلع بثوتلل ةصرف رظتنت مكحلل هملا

كلاال نكيس ئاقال هنذأ ىف سمهو هفتك ىلع ماه تبرف .. ىديس اي نايج كمداخ .. هباجأف همسأ

نايج بجعتف هتومل ىضفيس امتح رش هردص تابنج نيب ىوحي رسع جأالالن الما جاع رم

هقدصف مرهلا لجرلا امعقهلا ماه رداغ امنأ هلأس ىذلا رسع كوكش راثأ امم هانيع تقربو

ىلع مزعيو ماهل رثكأ هرك رمضيو كشلا باترملا ردصلا نع حيزيل عمس ام قولا لوقلا نايج

. هشرع ثيروو هديفحل دئاكملا نم ديزملا ريبدت

ريغصلا باشلا كلذل بجعو شأي اهاشنا ىتلا ةديدجلا تاراد اإل دقفتو ىلص اال هنطومل ماه داع

نينسلا تائم شاع لجر هربخ كلمي هنساالهنأ رغص مغرف بلاالد نوئش ةراد إل هديفح هدفوأ ىذلا

قفلا ةنانك نم هنأ مغر ىلص هدجاال نطومل مكاح هل شأي رايتخأ ببس نع ماض هلأسف

فرشلا اذه اهيلع قحتسأ ةكلملل تامدخ تيدسأ ىنأ نظأ ىتحاالنوال فرعأ -ال

نورخأ هنع زجع ام لعفتس كنأ ىأر نذأ -

ىردأ -ال

هب كل ءاقل لوأ ناك فيك -

هنأش ىف ىقيدصت اإلميلق مكاح ضفر رمأ وكش أل تبهذ -

وهام -

. مهلوق ليمجو مهلا عفأ نسح مغر ةنيغضلا نورمضي انرايد ىف اوطح ءابرغ سانأ -

مهسوفن ىف نورمضي امب تنأ تفرع فيكو -

تارشعو نيدلا ميلا عت ميلعتل تاقلح نوميقي ءابرغلا ناكو ديحوتلا نيدب دهع ثيدح انأ ىديس -

دحاو بعش اننأ طاملا نيرطقلا ديحوت رمأ ىف انوبطاخ ةأجفو مهل نوعمسيو مهلوح نوفتلي بابشلا

ميشهلا يف رانلا األرمك رشتنأو بابشلا نيب ريبك بيحرت ةركفلا تيقلو تامسلا و تاداعلا سفن هل

اذهاأل نع سانلا اوثدحو مهرودص ىف فواخملا تبدف األقميلا ماكحو بونجلا كلم فرع ىتح

ةيار تحت لا مشلا و بونجلا نأ هلطاملا ىعاد اذهاألرمال نأو دايع ىفاالفتحاالتواال رم

اهنيب ريبك نواعت دجوي االهنأ هلصفنم اهنأ مغر تاراد نأواإل شأي كلملا ةيأر ىهو ةدحاو

األقميلا ماكحو ناكلملا كلذكو

ىقطنم اذهكالم -

نوغبي ال ماكحلا و كلملا نأب بابشلا رودص اورغوأو مهذوفن داز نيذلا ءابرغلا بجعي مل هنكل -

مهماسقنأب بوعشلا نيب ىنغتلا و ليباق ءانبأ سوفن رسك نع جتان ذوفنو لئاز كلم ىلع افوخ كلذ



. مهككفتو

تنأ اهتممش ىتلا ةنتنلا ةحئارلا مشأ ىنلعج هل ىعاد ال لوق -

نكي نأ ضورفملا نمف لوقلا ضيقنب نكلو ةنانكل هللا ىبن حتفب سانلا اوركذو كلذ نع اوداز -لب

امع هرك سوفنلا اورغوا لب نيد ءاملع مهو ةطقنلا كلت نع اوثدحتي مل مهنكل ةنانكل ديع مويلا كلذ

ةونع اننيب اوماقأ نيذلا نعو مهدادجأ رحدو ةميزه نم ىبنلل نيقفارملا ءارحصلا ودب هلعف

نينسلا تائم ذنم مهدادجأ هعزتنأ ام اودريو ةينود ةرظن مهل رظني نا بجي انقرع ىف اورهصنأو

بلاالد بارخ نوديري -

هيلع ريشي نم لا يتغأب موقي ةنانك بابش نم ىرس ميظنت اولكش نأ دعب لعفلا ب كلذب اورمأ -

ببسلا اوفرعي نأ نودو ءابرغلا

رونلا ىري ال ميظنتل مامضن لال بابشلا اوعنقأ فيكو -

ةماقأ نم يساس األ فدهلا .. ءابرغلا ءارو نوفرجنملا هب نمأ لقاع هقدصي ال ىهاو -كالم

ىف مكحلا ناكرأ زه بجي كلذ نكيلو ةدحاو ةيار تحت ىلا مشلا و ىبونجلا نيرطقلا ديحوت ميظنتلا

سانلا ىري نمل مكحلا و ةدحولا نكتو لا مشلا لهأ ىلع ةدحولا حرطت مث ىوق األ ةكلمملا بونجلا

. ءاهلبلا كولملا ءانبأ هثراوتي الحال صلا هيف

ققحتي مل نأو مهفده ققحت ناو مكحلا ىلع تاعازنو بارخ اهنطاب نكل نسح ةوعدلا رهاظ -

تنأ تفرع فيك ىل لق نكل .. ىضوفلا رشنو األنم ةعزعز ىف مهتياغ قيقحتل اورمتسي فوس

مهنم دحاو تنك له ىرسلا ميظنتلا رمأب

نكي نأ ملح هغواري اذل ميظنتلل اومضنأ نيذلا نيقبس اال نمو فس لأل بابشلا رداوك نم ناك ىخأ -

تصصقو انميلقأ مكاحل تبهذو تضفر ىنكل مهل مضنا نأب ىنعنقي ىك انضي ناكو ميظنتلا دئاق

مأ مهترثكل مأ مهئامسأب تيلدأ نم ىلا هأ ذوفنل نوكي امبر هلمعأ ال ببسل ىنلهاجت هنكل هيلعاألرم

ميظنتلا ركف نا تلق نأ ةصاخو ام اموي هحلا صم مدخيس كلذ نأ هنم انظ هركف عم كلذ قفاوتل

ءابرغلا ببسب ىتشاألقميلا ىف عيورتو لتق نم نوكي ام لكو قأميلا ةدعل لقتنأ

بونجلا كلمل تبهذ .. كلهاجت نأ دعب تلعف اذامو -

صقأ ال نأ تررصأو شأي كلملا ءاقل تبلطو راثيإ ضر أل تبهذ اذل هاقلأ نأ ىلع لا حمف -ال

ءاقللا متف همامأ اال ياوكش

شأي لعف در ناك اذامو -

تلقف كلتاالةف عللالجنم ةقيرط لضفأ نع مهنم برقم تنك ىنأ مكحب ىنلأس ىنم عمس نأ دعب -

واأل اديقعت روم األ ديزيس مهلتق وأ مهنجسف مهركف خسرت نأ دعب ةلكشملا اودعي مل ءابرغلا نأ هل

ىف ندم ةماقاب ركفلا رحد مث مهتأشنو مهتبنم نع ىرحتلا و سانلل مهتقيقح فشك ةلواحم لضف

و لدعلا ئدابم ىلع راغصلا ةيبرتل ةرادإو قارع نيباأل بيرقلا ب متهت ةرادإ ءاشنإو عاقبلا ىتش



تبن بعصيل مداقلا ليجلل ديج ثرح ةباثمب كلذ نكيو ةكلمملا قأميلا ةفاك ىف األرخ بحو لمعلا

بيرغو ذاش لكل ضفارلا هلقع لخاد ىناطيشلا ركفلا

تاراد اإل ةماقا ةركف بحاص تنأ نذأ -

لا مشلا لهأ نيب نأ تفشتكأو لا مشلا و بونجلا ىف ةنانك ىدلب ىف اهرصانع رايتخأ ىلع تمقو -

نيدي مهبلغأ نأ تفرع مهنم ريثكلا تشقانو مهتقيقح نع تيرحت املو بونجلا ىف نيذلا ك ءابرغ

. ماغرض جرلا نم اوناك مهنأ نظأو ةنهكلا نيدب

ردغلل هجتأ ةهجاوملا نع زجع امل ءاهد ناطيشلا قاف نم نيعللا كلذ -

ىف..... رخني سوسلا ك كتيعر ديب جالكتل مكح ديبي نأ دارأ -

كلذ تنمخ كنأ ما مهتقيقح فرعتل ءابرغلا تبوجتسأ له ىنب اي ةرذعم ( هعطاق )-

هتاكرحت لك بقاري نم تفلكو روفلا ىلع تقفاوف تاراد اإل ىدحإ ىف ةفيظول مدقتلا ب مهدحأ -ماق

ضرتفملا نم ناك ام سلتخاو روقولا نيدلا لجر وهو ةيغاب ةارمأ قفاري هنأ تفرعو هتافرصتو

جرلا ةطساوب هيلع ةمهتلا ديكأت متو هيلع انضبقف ةيئان ةيرق يف لمار نماأل ةعومجمل هلصوي نأ

ال تخأ ةعقاو لوأ كلتف شاي كلملا ىلإ لقني نأ تبلط ولالىتأ هنم اوصتقي نأ اوداكو اإلميلق مكاح

خوالل باشلا كلملل هتايحت لقنب ىنبلا طو مكاحلا بحرف هيلع ضرعت نأ بجيو تاراد سىفاإل

وأ هلتقل يدبال هنع وفعلا نأش ىف كلملا ثدحأس فرعأ نأ ديرأ امب ىنربخأ نأ هتمواس قيرطلا

هنجس

ةيادبلا ىف ضفر عبطلا -ب

ءارحص ىف ماغرض سأر يف ةركف تناك نأ ذنم نعاألرم ىنثدحو هسفن ىف ام لكب حاب -.ال..

هتهجو لك ذخأيل اوضفنأو هلا جر مسق نأ دعب برلا تيب ةنيدم

ماغرض نيأ تفرع لهو .-

انه ىلا ىتأ -

هفتح ىلا ءاج هنم.. صتقأو هاقلأ نأ ..الدب ريقحلا ؟! اذام -

ةنانك ىدلب ىف ناك ام قاف انه مت امف ىديس اي لهمت .-

اننأ مغرو لعفلا ب لمعلا و لدعلا ميق ىلع انيبرت انه .. ىرخ األ راصم اال سانأ نع اوفلتخي ىلهأ -

هميلا عتب لمعن االاننأ ديحوتلا نيدب نيدن مل

ج ةيحان هركب سوفنلا رغوأو مهموي توق بسكل اوناعي نمو ديبعلل ماغرض هجوت اذل ىقيقح اذه -

هنكل شيعلا دغر ىف كموق شاعو األرم فلتخ انهال ككلم ةمصاع تماقأ ول كنأب نأبقلا الكتل

رقف دادزيو ءاهجولا ملا ديزيو نينواعمل ةجاحلا نع فرحلا باحصأ ىنغتسيل ديبعلا اال لسري مل

ءارقفلا



لباقم نود ىنم تابه اوناكو مهونواعيل اال ديبعلا تلسرأ امو ىلهأ ةحار اال ديرأ مل نيعللا -

بلط ىف شاي كلملل تلسرأ اذل حمهلا ءاس ءارقفلا نكل ءاهجولا و فرحلا باحصأ كلذ فرعي -

ءارقفلا ىلإ برقت ال بئارضب ءاينغ اال لهاك لقثأ نأ ديرأ فال هيفاك لا ومأ

تاراد ىلعاإل قافن نعاإل ديزي امل ةفاض انهباإل ىلا راتآ ةيامح تابه لسرت نا شاي رمأ -اذل

راصم اال ةقاك ىف

ةرباثم دعب صنتقي ديصلا ك توقلا و ريخلا ةحيحش انه ضر قحفاأل اذه -

ىتفلا اهيأ فصولا نسحت تنأ -هه

ىديس اركش -

ب متهت الكن بصنملا كلذب ردج واأل لضف األ تنأف انه كدفوأو شاي كراتخأ امل تفرع -االن

ضرملا ةبراحم ردق ةياقولا

انتيضق مدخت فوس ةركف يرطاخ مهلأ جالكتل ئيجم -

اهب ىنيتا -

مومسملا ماغرض ركف رحدي فوسو ئرج رارقلا ف قباسلا ىف تلعف امك ديبعلا تنأ ررحت -نأ

كنم كلذاال لبقتت نل سانلا و هزحعيو

ىموق ءارقف نع اذامو ىتفلا اهيأ ةركفلا معن -

ميلعتو نهملا باحص أل نايك سيسأتل لا ومأ مهضارقاو مهتنواعمل ةرادإ سيسأت لعفلا ب تءدب -

هقزر ديزيف هب صاخ ناكم ءاشنإ ةفلكت هضرقن دادح لجرلا ناك ثمفالنأ نوبحي ام نيقابلا

مهب ةصاخ ةيشام ءارشل لا ومأ مهضرقا هاعرلا ىتح فرحلا ىقاب نم هريغو هرقف لوزيو

لمعلا نع نوزجاعلا و كلذك نودايصلا و مهلخد فعاضتيل سانلا ةيشامو مانغأ عم اهوعريف

هب داتصي كبش هيطعأ ةكمس جاتحملا ىطعأ نأ لدبف ملا مهيلع ردت تاكلتمم مهل تصصخ

جالكتل. تاكلتمم نم ضرأ سانلا ىلع عزوأ نأ شاي كلملا ىل نذأ دقف ىديس اي ةرذعمو

دري ضرأ اورداغي نل مهنأ نظأو ايندل نوءابعي ال ىتثروف اهلك اهعزو -

االنأ ءارقفلا ىلع عزويو ءاهجولا قرسيو راتآ ضرأ ىتف دري دلقي نأ ماغرض دارا ةبسانملا -ب

نوففعتي االن نكل ىتأ نأ لبق ءارقفلا نيعي ناك .. ليلقلا اوعزوو ريثكلا اوقرسو هنظ اوبيخ هلا جر

نم تاتف ءارقفلا لزن ماما دجو ةقرس تمت املكف هنم قرس نمل هودريو قورسم ملا ذخأ نع

در ام نا لا ملا بحاص فشتكيل تاقورسملا هل اودريف اثيدح قرس نم ىلع اولدتسيف تاقورسملا

. ماغرض صوصلو راتآ دري نيب قرفلا ب سانلا ردنتيف نابجلا قرس امم ليلقلا اال

ةماع سانلل ةقيقحلا تفشك لهو -



ةغضتميو لكاألهاوف ىلاتالكىف حلا قراسلا قباسلا ديبعلا ررحم ةريس تراصو ديكأت لكب -

تاسلجلا ىف ةوسنلا

ىنع سانلا لوقي اذامو -

ماه كلملا ردق فرع كلت ماغرض لا عفأ دعبف ىديس اي ريخ -لك

ىقاب عزوأو مهردق فعضب مهباحصأ ضيوعتو ديبعلا ريرحت ىلع دغلا نم لمعأ فوس -

تاراد ىلعاإل اهعير نم فرصأو فقو اهلعجأ وا ءارقفلا ىلع ىتاكلتمم

ىديس اي ةركفلا معن -

هب ىتأي نمل ىنم ةمخض ةأفاكم نع نلعأو ماغرض نع ثحبلا فثكو -

ةيقنلا ةئيبلا ثيح ةيجلثلا باضهلا ىدحأ ىلعا هتكلمم مشلا ىف شيعلل لقتنأو مكحلا ماه لزتعأ

ال ةليوط ةرتف راثيإ ىف ةثوكمف ةراحلا نكام ىفاأل رشتنت ىتلا كلتك ضارمأ نم خىلا خانمو

ةردنو ةدوربلا تقمي هلعج امم هقشعو يلص األ هنطوم خانم نم لضفأ اهخانم نأ اهتقو هساسح

االهنأ ةعرسب اهنم ىفشي ناك نأو اهيلع داتعي مل ضارمأب الةقح تملا هتاباصأ نكل ضر ريخاأل

. سقطلا ةدورب مغر ديلجلا ةيفاعل قاتشأو اههرك

بلاالد ىف رارقتس اإل ضرف ىف ةنانك باش ةناع ال نيقابلا درو همداخو سرحلا نم ليلق اال ىقبي مل

ناكو رشبلا سرتفي وأ رشب هلكأي ام ديص ةلحر ىف كالهب ةقفرب بهذي داتعملا ك هموي ىضقي ناكو

راهنلا رخأ دوعيو كلتاألماي ةقشع راص ةببدلا دايطصأف ةيناثلا نم نكمت نأ امدنع ةعتمب سحي

ةعش أل ساكعنأ لوأ عم ظقيتسيو بلالا ئناه مونل دلخي مث ضورف نم هتاف ام ىلصيو يلقال ركذي

ددريف لقعلا ذخأت الئل اهلوحي رون قيرب ةيديلجلا لتكلا قوف ىريف ديلجلا قوف ةبجحملا سمشلا

دعيو قفرب سرحلا ظقويو ةداعس هلكو ددجلا هاياعر دقفتيو قورشلا صالة ىلصيو حابصلا راكذأ

دسي ام لوانتي نأ دعب ديصلا ءاقفر لكأ زهجي وهو سرحلا لكأ زهجت ىه .. راطف اال ةمداخلا عم

ىلع مدني ةرم وأللو مويلا االاذه ءاسملا ىف ىهتنت ةلحر لالطنالقىف هقافرو دعتسي مث هقمر

هبرحلا سرغو هوحن قلطنأ ةكرحلا نع هزجعأ هتيحض لجر ىف مهس قلطأ نأ دعبف همنتغأ ديص

ىلا هرطضأ ءيش ثدح .. هعقوتي اممل ثدحف هخلسي هدلج ىلع اهدعب كمهنا يتقال هيدريل هبلق ىف

كشوأ دقو بدلا ءارف ىنتقي نأ لبق ليتقلا ىثنأ تتأ ودع.. هجو نم هتايح ىف ةرم اللو رارفلا

فوخلا كلمتيف تمالةقح تابرض ةدعب نانثأ عرصتل هئاقفر ىلع تضقناو هخلس نم ءاهتن ىلعاال

نأ داكو ثكم نأ امو اهيلإ ودعي ةطقن ىصقأ ىلإ ماه مهقوسي نأ لبق فلخلل اررقهقتيو نيقابلا

هتايح األرم هفلك نأو هببد لتق ىلع مزعيل رطفني هبلق لعج يذلا اهليوع عمس ىتح هسافنأ طقتلي

هتمداخو هسرح ناكمل لصيو هودع للضيل ةدمجتملا ةريحبلا لوح ريدتسيل قلطناو هقافر ذخأف

فيزن نم هبلق بيطيل نكلو ىلكثلا ةبدلا نم فوخ نع ال ناكملا كلذ نم ليحرلا ىلع مزع دقو

ىف واالقتنلا مهئايشأ عمج ىف هسرح نم ةدعاسم مأأل بلقلا رطفنم ىوقلا كهنم لصو .. اهئاكب

نم باقع هنأكو هعقوتي اممل دجوف تالهقح هتلعف ةيحض نأ هنيقيل ناكملا كلذ نم ةظحللا و وتلا

ىفو ةديقم هتمداخ ةثج ىأر .. علهلا ب هقافر باصأو هبلق ىمدأ ام ىأر لعف.. امل ءامسلا بر

نم .. اهبتك نم نمخ نأ دعب أرقف زعام دلج ىلع هسرح مدب تبتك ةلا سر هب قلع رجنخ اهمف



امف مهاو تنأف كتايح نم ىقبت امب أنهتل انه تيتأ كنأ تبسح نأ ماه ىقشلا ىلا ماغرض كلملا

ىقح. ىف مئارج نم تفرتقأ ام نمث عفدت ملو دعب ىهتني مل اننيب

هنطوم ةمصاع ىلا هقافر قاسو هلمح عيطتسي ام لمحو هتمداخو هسرح ودحلا هسفن ىلع لماحت

هيلع ثحبلل ةدوعلا ىلع هربجأ نأ دعب ماغرض نيعللا رمأ ريبدتل ةنانك باش مكح رقم ثيح

. هسفنب

همدخو ماه زوجعلا و ةنانك باش ئيجم لبق ةكلمملا ديبع عم اهب سأب ال عالتاق ماغرض نوك

ةيساقلا مهبولق تظفحو هراكفأب مهلوقع تعبشت نم هعم رارفلا ىلع مزع ثيح ديبعلا ريرحت رارق

ضرح رمعم نم رثكأ كلذ ىلع مهضرحو ريرحتلا رارق مهل عفشي ملو ماه لهأ نم هوناع ام

ةعاطو بحو ماه ةيحان مج هركب رودصلا اورغوأو دوقع ةدع ذنم هترسأو راتآ كلملا لتق دهش

. ماغرضل ءايمع

ناك هنأ مغرو ماه ضرأ ىف هلا جرو ماغرض دهع رخأ هتمداخو ماه سارح لتق ةثداح تناك

نم تلفي هلعج ام ماهل ردقلا بيترت نسحو رثاعلا هظح االنأ ططخملا قفو مهعم ماه لتق لمأي

ىلع اوضقو ةمهملا كلتل ءادش اال ديبعلا ءاقتع نم لجر نيسمخ ماغرض بحص ثيح متحم لتق

هءاقل دعوم ىتأ ىتح ماهل راظتنأ لوط دعب ليحرلا ىلا ماغرض رطضأو تاظحل يف ماه سرح

. ظوظحملا هميرغ ةيحان هلغ ىفشت مل ةلا سر كرت دعب رداغف ليللا فصتنم دنع نيرافلا ىقابو

تمدأف هسرح باصأ امل هلعف در ةصاخ رابخ باأل هيفاويو ماه بقاري نيبرقملا دحأ ماغرض كرت

ىتوملا نفدو ةلا سبب ةثداحلا عم لماعت مرهلا زوجعلا نا ملع امدنع ماغرض بلق ةلااالىلو سرلا

دونج ىقتنأو ةنانك باش نطقي ثيح رداغو ةهجو ىلع ةحضاولا قاهر اإل تام عال مغر ةماهشب

ىتح اهلك بلاالد ىف هرابخا نع بيقنتلا ىف لكيوأ ىناوتي ملو ماغرض رثأ بقعتل لا جرلا ريخ نم

نيبو مهنيب ةعقاولا لا بجلا ةلسلس ىف هلا جرو ماغرض دصر هنا هملعأ ىذلا ةنانك باش ةلا سر هتتا

انايحأو بلسلا و بهنلل نيدلبلا ىفكال دودحلا ىلع ةرثعبملا يرقلا ىلع اوريغي مهناو راتآ ضرأ

نيب قرطلل ديجلا مهنيامتو شاي كلملا سارح ةرثكل اهنم اولا ملني مهنكل ةيراجتلا لفاوقلا ىلع ةليلق

. ةكلمملا ءاحنأ

نيب ىأ راتآ ضرأ ةيحان ىرخ األ ةيحانلل رارفلا هتاوقو هيلع اذل هناكم دصر ماه نأ ماغرض ملع

ةبقارملا و راتآ لهأ ىف راهصن واال لوزنلا هلاب جر رمأو بلسلا مدع ىون دقو راتآو دري ىضرأ

نيح ىف األلو شيجل الن يغلا مضنأ دقو ماض شيجو رسع شيج نيب ةبقترملا ةعقوملا بثك نع

نلعأو نايصعلا ةيار رسع عفر نأ دعب هيلإ هلسرأ قليف درو شأي كلملا لخدت ىناثلا ضفر نأ

ةبه عطق مدعب دعو عم كلملا جرلا درو تاراد اإل ىغلو شاي مكح نع ةلقتسملا راتآ ةكلمم مايق

هيلع راشأف راتآ مضو شويجلا ريست دارا شأي كلملا هعماالنأ برحلا رش هافك نأ ةيامحلا

ىف ةنانك لا مشو برلا تيب ةنيدم ىف مهارقل اوداع دقف ةيرملل ابسحت ثيرتلا ب نيبرقملا ضعب

نأ شاي ملعف راتآ مهلاالىف دوجو دصري ملو اهقرشو ةنانك مشلا الننم يغلا ىفتخأ نأ نيح

نم هشيج نعطتو دادعأب ةيرملا مجهت نأ بترو ىرخأ ةرم نيدحوملا ءاضقلا ديري ناطيشلا

ماه ضرأ ىف ةنانك باشو هدجل هلسرأف هيلإ هدر قليف ألهيب لسرأف رسع بيدأتل راس نأ فلخلا

. رصنلا مهل ققحت الننأ ويغلا رسع ىلع قبطيل



عستت نوصح ريصتل تلمتكأ دقو دباعلا راوسأب اونصحتو ةيرملا موجهل ةتانك ىكلم زفحت

برحلل دادعتس متاإل نأ دعبو هنطوم ىف هدجو شأي كلملا لعف كلذكو رشبلا اآلالفنم تارشعل

امل تانطوتسملا ىف ةيرملا دادعأ لقت نأ هغلبي ةديدجلا ةيرملا ةكلم ثوعبمل شأي كلملا لسرأ

ةداوه بال موجه شأي نشف ناطيشلا ىأر قفو ةيرملا ةكلم تلهاجتف قافتأ لوأ دنع هيلع تناك

مشلا دادع األ ضفخب ةيرملا ةكلم رمأيو هرارق ىف عجارتي نجلا كلم لعج امم مهتاعمجت لك ىلع

نصحلا جراخ برلا تيب ةنيدم ىف اهدوجو تفثكو راثياو ماه ضرأ نم تبحسنأو ةنانك قرشو

نم هيدل امب هجوتلا ب ماغرض ناجلا كلم رمأ دقو ةيرملا نم افوخ ةنيدملا ناكس لك هنطق دقو

معد ىقلي فوس كانه ديدج كلم سسأيو ةيرملا ةنواعمب برلا تيب ةنيدم نصح محتقيو تاوق

ىلع راسو راصم األ ةفاك نم هلا جر تاتش ماغرض عمج ماض.. الننم ويغلا غرفي نأ دعب رسع

نصحلا حتف متي ىتح نؤم نم هتجاح نع ديزي ام هاطعأو لب هبيحرتو كلملا نذأب راتآ ضرأ

تيب ةنيدم ماغرض لصوو هللا ىلو ةفص ىعدملا ماضو ىلع ىضقي نأ درجم هعبتي نأ هدعوو

ىلع اونمأيل اوملستسي نأ لخادلا نمب رذنم روسلا جراخ ةيرملا شيجو هلا جرو ركسعو برلا

ىف هنع عافدلا ىف اولسبتسأو دباعلا نصح ميلست ىلع توملا ترثأ سانلا االنأ مهرسأو مهتايح

هلخادب نم نؤم ذفنت ىتح نصحلا ةرصاحمو عجارتلا ىلع ماغرض رطضأ امم كابتشأ موي لوأ

. رهشأ ثبالةث ةدملا ردقو اوكلهي وأ اوملسيف

ىمرم ىهتنم نم راتمأ دعب ىلع الن يغلا ةقفرب دري ضرأ ةنيدم روس لوح هشيجو رسع ركسع

متي الننأ يغلا دئاق عم بترو دادعأ نم هعم دشتحي امو تاوق نم ةيدل امب ًاحرف انئمطم ماهسلا

دوقي النلك يغلا ىبنو ماض نم ىراض موجهب ىلا تلا مويلا رجف ىف ئجافتيل عوبسأ دعب موجهلا

هسنج ىنب نم هب نينمؤملا النو يغلا ىبن كبتشأو هتاوق لماكب رسع شيج ماض مجاه دقف هموق

ىفف الم ستس ةياراال هسفنب دئاقلا عفرو لا تقلا اوضفرو لوهذب اوبيصأ نيذلا الن يغلا شيج ىلع

دئاقلا لهذ اذل اوقلخ نأ ذنم هدحاو لتق حةلا لجست ملو دحاولا سنجلا ءانبا لتاقتي نأ حملا مهفرع

دري ضرأ النىف يغلا ىرسأ بهللالك نمأ دقو تاوق نم هعم امو دهعلا ىلو ىبنلا نم هشيجو

دونجلا نم تائمو ةداقلا عيمج رسأو ىبنلا مهرصاحو ةحلس األ هدونجو هئاقلا و دئاق الم ستسأبو

قلطيل دري صرأ مجاهيو ةركلا ديعي اال هسفن ىلع دهع عطقو كلملا ىلا ةدوعلا ب نيقابلا رمأو

أل رارفلا ب ذوليف هشيج فصن هدقفيل رسع رورغملا ب درفنأ ماض نكي كلذبو هدنج دهعلا ىلو ىبنلا

رسع لصاويف ماض تاميلعت قفو دوعتو هلا جر نم تارشعلا رسأتو ماض تاوق هعبتتو هضر

عم قافت باال راتآ ىلع اكلم هسفن بصنو هيلع بلقنا دق نايج دجيل راتآ ضرأ ىلا رسكنم ةريس

امك ثيغ نب دار وأ ءارقفلا مالذ دري دي ىلع مهددع موي لك ديازتي نيذلا نينمؤملا و األقميلا ماكح

مهنم بلطو ةنهكلا دنع رسع ئبتخأ .. نينمؤملا هفرع امك همالليي نب ىسوم وأ ضعبلا هفرع

ناجلا كلمل كلاالم كلذ لقن نم مادخلا فاخف هيلإ ناجلا كلم روضح ةرورضب مهناوعأ اوبلطي نأ

لتقي نأب رمأ هنأ مادخلا هملعأف قفاوف ىساق رابتخأب رمي نجلا كلم روضح ديري نمل نا اولا قو

قفلا هناكم فرعأ نأ ىل فيكو رسع قفلا رضحيو نجلا كلم هنع ىضريل همالليي نب ميهاربإ

نيبرقملا هدونجو رسع راتحأف ىعدم سيلو دري ضرأ نطقي نم وه هنا ثالةث اوناكو مادخلا هل

تعزجف بطلا باشعأ عمجي وهو راوس األ جراخ هلتقو ايفختم باهذلا ب ةنهكلا هيلع راشأ ىتح

نم سم هنأ مهعانقأ اولواح ةنهكلا هللاالنأ ىلو اولتقي نأ مهل فيكف هدنج كلذكو فاخو هسفن

راوج ىف وهو ماض مزهي نأ لا حمف دري ضرأ نم ةكربلا لوزتل هلتق بجوو حهلا لدبتف نجلا

!.. ىلولا



ميهيو سرح بال جرخي ناكو ميهاربإ جورخ هلا جرو رظتنأو دري ضرأ ىلا دذرتم رسع بهذ

ىلعو هاعر بايث اودترا دقو هدونجو رسع هيقلف هللا ركذيو باشعأ عمجي ةيدابلا ىف هجو ىلع

جرخأو هدي فطتخأو ميهاربإ هنم برتقأف مهس قارتخا رثا مهدحأ فك ىفو داهجإ رثأ مههوجو

تيزلا ب حرجلا نهد نأ دعب بشعلا عضوف ىدلج ءاعو نم تيزو نوحطم بشع هلمحي سيك نم

قولا لجرلا دي دمضو

ماعطب مكياتأ فوسو نمأم ىف انه متنأ مكيلع ال نكلو رسع كلملا شيج نم نيراف مكنأ فرعأ -

ءوسب دحأ مكسمي نلو ىعم نصحلا اولخدتل مكتنمأ متددو نأو اولحرتو مكتيفاع اودرتست ىتح

ئاقال فلخلا نم رسع هئجاف انه

كموق ءادعأ نحنو اذه لعفت -

لا تقلا اوضفر دقف انل ةظع نكي الن يغلا فقوم تيلا يو ةدحاو مأو دخاو بأ نم ةوخأ نحن -

.. ءامدلل نيقاوت موق مهنأ مغر هسنج ىنب دي ىلع مهنم دحاو قاري ال ىك اوملستسأو

رسع كلملا نع ىديس عابطنا -ام

. اضيأ مكلو ةيادهلا و ريخلا هل ىنمتأو ةيناسن ىفاإل ىخأ -

كقلخ نسحو كتحامس ىف مهلك رشبلا تيااي -

ةنيغض وأ هركل هب ناكم دجوي لججالهلوال هرونب هبلق ئلتمي ةفرعملا قح هللا فرعي -نم

رادلل ةيلا قتنأ ةلحرم ةباثمب اال ايندلا نوكت نلو سانلا عم هلماعت ىف كلذ ىلجتيف هبلق بحلا دوسيو

ةرخ اآل

ةنهكلا لوقي اميف ىديس ىأر -ام

هللاو ىف مهنيقي نأ نظأو مهب ررغملا كئلوأ ىلع قفشم وهللاىنأ هيناف ايند أللج سانلا اوررغ -

هللا. مهاده ةنهكلا اهعدتبأ مهناميإ دسفت ةظف تاطلا االغم مهبيعي امو ىنيقي ردق ةرخ اآل رادلا

ةيادهلا ب ةنهكلل وعدت -

اآلالف هيدي ىلع ىدتهأو الن يغلا ىف ىبن ثعب نأ تدعسو ةيادهلا ب قولخم لكل وعدأ -

باذك رحاس هنع نولوقي -

نيملا علا بر نم لسرم وه -لب

ةنهكلا و نيدحوملا هلوح فتليف ميهاربإ ىديس ىلع لزنت نأ كشوت ةلا سرلا سفن نأ نظاو -

ضر األ ريخلا دوسيو

اهقلتخا عدب كلت كل تلق ىخأ اي عمسأ .. نيكاف اال ةنهكلا اهقلتخأ عدب كلت كل تلق هه.. -هه

مث مئاق ديحوتلا نيدو فحصلا اننيبو ىبنل رشبلا نحن انتجاح ..ام ىخأ اي عمسأ .. نيكاف اال ةنهكلا



نس ىف هلسرو هئايبنا ىلع ىحولا لزني فحصلا ىف ركذ امكو نيعبر األ ىطخت نمل ىحوي ال هنأ

الم سلا هيلع ميرم نبا ىسيع وهو طقف دحاو اال نيعبر األ

و...... هيلع تلزنا ثيش ةلا سر نكت نأ ضرتفملا نم هنأ ضعبلا لوقي -

ىفلأ نم برقي ام نم ثعب ثيش هللا ىبنف ىخأ اي فيرخت والةوقاالبهللاذه لوح )ال هعطاق )-

اهب فحصلا هللا هاتأو الل ضلا نع ليباق ءانبأ داحو ناك دقو ديحوتلا ةملك ىلع سانلا دحويل ماع

مهايندو مهنيد ىف سانلا عفني ام

ال اورظني مهدجوف هلك هرمع هب نمأ امب كسمتي ىتح ةوق مهدحأ نم دمتسيل هدنجل رسع رظن

تناك ام لك مهبولق تظفلو مهسؤر ىف تمده ةنهكلا نيد دباعم نا ودبيو بحو باهسإب ميهارب

هل قولا ميهاربإ مستبأف داشرلا قيرط هيدهي هبر ىجانو ءامسلا ىلإ وه رظنف هب قدشتت

ىخأ ؤسلااي نم له -

رهوجلا لطب طاملا هيف فلتخن ام ىقاب نع لا ؤسلا نم ةدئاف -ال

ىنيع مامأ تردب كرشلا روذب نأو همالليي نب ميهاربإ ىنأ كل تلق نأ لوقتس اذام نذا -

لا ملا عمجل ةنهكلا بحو ماغرض دقح ةياعرب ءىشف ءيش ومنت هتبنلا تراصو

راتآ ضرأ نم ماغرض مهبلج نمم تنك دقف كءافتخأ لبق ىديس كتيأر -

ةنهكلا هيعدي ىذلا ءافتخ لبقاال سيلو ماغرض نب ريبج ىنبرهي نأ لبق -

مهبذك حضفتل دوعت ال املف كتدوع اورظتني -مه

ددجلا نيدحوملا انل ائينه .. مهبذك -

بارسب هب تكسمت رمع ىلع ىكبأ ما ةقيقحلا ىتفرعمل حرفأ ىردأ -ال

ددجلا باالةوخ انتحرفل حرفت -لب

مهدحأ قولا هتهبج اولبقو ميهاربإ نم اوبرتقأو رسع دنج هوجو تللهت

رورسلا كبلق لخدو كتجهب تدازل نحن نم ملعت ول ميهاربإ يديس -

رسع كلملا شيج نم مكنأ نظا -

كلم ىضر بسكنل كلتقنل انئجاال امو هشيج ةداق نحنو رسع كلملا هسفن وه كلداجي ناك -نم

دنع انل عفشأو انلبقتو انحماسف مرجلا كلذ باكترا ىلع انسوفن انعواط امو اناده هللا نكل نجلا

راتآ ىف انل ناكم وفهللاال ماض دئاقلا

انوسنأتل ةعافش اوجاتحت هللاوال ضرأو هللا نيد ىف هأوالمكب مكتيادهب هنيد رصن نا هلل دمحلا -

. اوقلقت مكبفال ماض دعسي فوسو ماثآ نم هلبق ام بجي قحلا نيدلا ب نامي واإل مكتماقإب



رسع فقوت ىتح بابلا نم اوبرتقأ نأ امو ةنيدملا ىلا ميهاربإ اوقفارو مههوجو نع ةبهرلا زتلا

ميهاربإ هل قفلا

هوركم كبيصي نلف نازاك ىنب وأ ماض نم قلقت ال كل تلق -

هوركمب نجلا كلم ىنسمي نأ فاخأ ىنكل رشب نم قلقأ ال كعم -

ىتح حيرتست نأ امو ناجلا كلم ال ناطيشلا همسأ نأ مث نج وأ سنأ نم فخت نلو هللا عم -نك

ةفاك نجلا نم نمأم ىف اونوكتل قرحلا هيا مكظفحأ

كلذك ىلا جر لكو انا اهظفحأ -

فوخلا امل -اذل

وه هعبتأ تنك نأ دعب هل عبات ترصف هودع نم هصلخأ تئج -

ىلعاالرخ ألدح لضف وال رود دحاو لكل ةنيدملا كلت راوسأ لخادو عبتم وال عبات ال هوخأ نحن -

هتجوزو هسفنب هنوئش يضقي هنورت فوس ةرومعملا ءاجرأ ىف هتيص عاذ ىذلا ماض دئاقلا ىتح

نيدادحلا عربأ نم اهتوخأو اهمنغ ىقس ىف اهرود ذخأتل تاعاس رئبلا مامأ فقت كولملا ةليلس

مهجئاوح ءاضق لباقم سانلا ةجاح نوضقي نيلتاقملا ريخو

دباعلا ىديس نيأو -

نأقتلا اهب لبقي ال وهف ىدلا و مامأ اهددرت نأ كايإو ىرخأ ةرم ىديس ةملك اللقت رسع ىخأ -

ىنيدان كوجرأف جرح فال هثدحي نم ريقوتل األبد باب نم اهلوقي نم امأ ةنهكلا نيد ىدقتعم نم

ىلهاك لقثت وال ىمسأب

ىضاقلا ىديس لوقأ -

ةنانك لا مشو بونج راوسأ ءانب نم ىهتنأ نأ دعبف ةنانك ىف ميقي وهف الىب ةبسنلا ..ب لضفأ اذه -

بونجلا لاو مشلا نيب ام لقتنيو ديحوتلا نيدل ةوعدلل غرفت

قحلا ديحوتلا نيدل ةوعدلا ب سانلا قحأ مهف راتآ ضر أل بهذي هتيلا -ي

كانه ىخأ ىسوم -

دري -

هنبأو هتجوزو وه ميقيو راتآ ضرأ ىف ةايحلا هتوهتسأ دري.. قولا.. ميهاربإ مستبأ

راتآ لهأ نع ريخ هللا هازج -

هل وعدت امأاالن هتلتقل تاعاس عضب ذنم هتيقل تنك هللاول ناحبس -

مهسدقأ تنك نأ دعب مهنم رخسأ ترصو ةنهكلا نيدب ىناميإ حزحز نم وهف طق هضغبأ -وهللامل



تدعس نايع واال ماكحلا و ةنهكلا عم هصصقب مهردنتو هب ءارقفلا ةحرفو هلعفي ام تعمس املكو

رورسلا ىبلق لخديل هرابخأ عامسل قوتتا حابص لك تنكو

قودصلا هقيدصو هعبتي نايج نأ ملعت له -

ججحلا قلتخأو ماض تقللا انعم جرخي مل -اذل

تنزح له -

فس لأل نكل ىقيدص هنظأ تنكف هنم تبضغ -لب

ماض عم قيسنتلا ب كلذو دري تاهجوت ىلع ءانب ناك هلعف امو فسأت -ال

ناك ولو الل ضلا يف اهتيضق ىتلا ىرمع تاونس ىلع ىنزح ردق ىكلم ىلع نيزحب -وهللاامانأ

برحلا ىف تم تنك ول اذام .. قحلا قيرطل ىندشرأو ىنحصن ناك قحب ىقيدص نايج

ىلع هصرح امبرف نايج كيخأو كرمع قيدص نع حفصأو ناطيشلا ةملك اهنإف ول -اللقت

مث مدنب ةبوحصم ةياده كاده ىذلا هلل دمحلا امومعو كوعدي وأ كحراصي نأ نم هعنم ام ةوعدلا

كلتب معنأو نزحو لغ لك كبلق نم ذبنأو لهمتو هللا دمحأف كل ردقلا ئبخي ام فرعت نأ كاسع ام

مهلا معأ ةفيحصو مويلا اودلو ألمهن اهوسكت ةحرفلا و مههوجو ىلإ رظنأ .. كتوخأ لثم ةظحللا

كلهاك نع اهمهو ايندلا ضفنأو امود كلذل ىعسأف تانسح اهباال طخي ملو بنذ لك اهنم ىحم

نقيتو ةعاسلا نع داز ثيدح دعب األلو ناميإ قدصب األريخ حرفو احفاصتو ماضو رسع ىقتلا

ةعارب نطف ماضف شيجلا هيولا دحأ ةدايق بصنم ىف دهزو فاكتع ىلعاال رصأ امدنع كلذ نم

هبيعي ام نأ ىري ناكو هلك هشيج رسخ ناك واال رهام هنأ فرعو ةريخ األ برحلا ىف رسع

. فرصتلا نسحيو دئاق ريخ وهف ةكرعملا ىف امأ ةكرعملا لبق ريدقتلا ءوسو اإلمادق هداقتفأ

قاروأ بيترت ةداع إل هرطضأ امم ناطيشلا ةظيفحو ةنهكلا قنح ديحوتلا نيدل رسع مامضنا راثأ

دعب هل األرم بتتسي مل ىذلا نايج تقللا راتآ ضرأ ىلا هعابتأو ماغرض هيجوتل دادعتس واال ةبعللا

ميلقإ مكاح نم رثكا هتعاط نع قشناو دنجلا نم ريثك هيلع بلقناو هدض مهعابتأ ةنهكلا راثأ دقف

دباعلا اوهبش الندقف يغلا نغ ةملكلا نيذخأ رحاسلا هوبقل امك وأ دباعلا نيدل عبات هنأ مهملع دنع

نم وهو هنيدل رسع مضني نأ عقوتي ناك نمف لوقعلا ىلع رطيسي نأب هردق هقوفي النلب يغلا ىبنب

لبق نم رحس هنأ نم قباسلا مهكلم ىف ليق ام مهيعبات قدصو األوقلا كلتل ةنهكلا جور ناك..

نيدل همامضنا هناميإ متكي ناك نم نلعأ نأ دعب راتآ لهأ نيب ةقرفلا تداسو دباعلا نيد جرلا

اوراتخأ نيذلا ةنهكلا ردغل ابسحت نايج كلملا لوح اوفتلا نأ دعب ةيبلغ قنحاأل دازو قحلا ديحوتلا

نايج رحدل سالح لمح ىلع نيرداقلا ةصاخو نيعباتلا عمجيو ميلقإ لك ىف مهلثمي نم مهرودب

ةيحان اوهجتا سبالمنأ اوجرخي مهوكرتي واال نازاك ىنب عم ثدح امك هعبتأ نم لكو هدرطو

دري. ضرأ ىف مهئادعأ

هعم نمو لحري نأ هوبلا طو نايج كلم ةمصاع الحىف بسلا نيججدملا مهراصناو ةنهكلا دشتحأ

مهعم نم ىلع افوخ مهضرع لوبق نايج ىلع دري راشأف دري ضرأ اال ضرأ ىأ سالمىلا ىف



ريثك ىأرلا هقفاوو هضفرن نأ ىغبني امو الم سلا اوضرع ةنهكلا الن كلذكو ةدعو ددع لقأ مهف

ىف شأي اهكلم نم ةنسح ةلماعم اوقليل راثيإ ضر أل ةرجهلا دوي ريثكف اإلتخالف رهظيل سانلا نم

ىلا اوبهذي ناب راشأ دري ماهاال ضر أل ةرجهلا ‘د ليلقو ةنانكل ةرجهلا اودو نيرخا نأ نيح

ال نيريثك ففأتف الن ويغلا ماغرض لبق نم نيرصاحملا مهناوخ إل نوع اونوكيل برلا تيب ةنيدم

ةيمتحب سمه نأ دعب نكل ةبدجلا ضر واأل فاجلا خانملا و ةبعصلا ناكملا ةعيبطل ةنواعملل اضفر

دغر هيسنيس امتح ةنانك وأ راثيإ نطقي نم نا قلا امدنعو سانلا بلغأ قفاوف ىرخأ ةرم ةدوعلا

خالاهل اودعتسيو اودعي ةلحر ربتعت فوسف برلا تيب ةنيدم ىف اما ةدوعلا ىف دهزيو هنطو شيعلا

اهب ىلح رجح ةعطق وأ هلزن بارت نم هصبق ذخأ عم ليحرلل عيمجلا دعتسأو نيقابلا قفاوف ةدوعلل

. مهنطول ةدوعلا ليحرلا لبق مهملح راص نطوب امود مهركذت ىك هفيس دمغ

راتآ ضر أل هجوتلا ب ماغرض رمأف ةنهكلا هلعف امل حرف نيدل رسع مامضن ال ناطيشلا نزح ردق

ىف ةقفاوملا ب ةنهكلا ىوغاو ماقر األ ضراع نأو اكلم هسفن ضرفيل الن يغلا شيجو هتاوق ةقفرب

دعو نأ دعب هذخأو األنذ ذخأيل راتآ ضرأ ىطخي نأ لبق مهئاقل بلط دقف ماغرض عم مهعامتجأ

حرفف دباعلا اوعبتأ نمو برحلا ىلتقو رسع تاكلتممو ضرأ لك صيصختو مهذوفن ةدايزب

ىف ميقي نأ وه نذاتسأو رابآو ضرأ بلاالدنم تاردقم فصن كلتمي هدحو رسع ناك دقف ةنهكلا

ف رطاخ بيط نع اوقفاوف هدعب مهدباعمل فقو نكت فوسو راتآ ىف اهريغ كلمي نلو رسع ةريزج

نأ دعب ماقر األ قانعأ لزتو بلاالد تاريخ مهمادقأ تحت قاست فوس طاملا رخافتلل مهل ةجاح ال

. نينس مهودبعتسأ

ةريزج ىف كرد باحصأ مأ شيج ةداق مأ قأميلا ماكح ءاوس ماقر األ ةداق عمجو راتآ ماغرض لخد

ةنهكلل صصخ امو بلاالد رمأ ىف اوثدحت اوحرمو اولكأ نأ دعبو ةمخض ةبدأم مهل دعأو رسع

دعب امأ سانلا مامز االن مهدي ىفف ام.. موي ىف مهل صصخ ام لك عازتنأب مهدعوو مهنئامطف

هوعمج ملا لكو هوصنتقأ مهس لك مهنم عزتني فوس اهتقوو هايند ىف لك ىهلي فوس ةرتف

كلذ لثم يف رهش لك عامتج باال هرمأ ةيبلت دعب هوعدوو ماقر األ حرفف مهنيب يواستلا ب همسقيو

اونوكي مل مهبطقتسأ امدنع مهابص ىفف هب عالمهتق ئطاوتت ىكو ةيعرلا رمأ ىف مهشقانيل مويلا

النوالمهئ كلذ ىلع همدن ىدبأو طقف رسع مهدئاق ىلع ءاقللا اهدعب رصتقأو ةفرعملا قح هوفرعي

ةداقلا هل نمأف دنجلا و ةداقلل ةداقلل برقتلا دويو ىضاملا أطخ راركت الدوي اذل هل سيلو رسعل ناك

ىتح لقأ ثلا وثلا دنجلا نم لقأ ددع ءاقل ىناث اوبحصو هرمأ ىف اوباتري اوناك نأ دعب ماكحلا و

هرمأ ىف اوباتري اوناك دقف هسرح نم ةسمخو اال بهذي ال رهشأ ةتس دعب مهنم دحاولا راص

ىفو مهنئامطف مهعور ببس ةيهادلا نطفو ءاقل لوأ ىف مهلا جر اوبحصف مهب ردغي نا اوفاخيو

ءانسح هاتف صيصختب اوئجوفو دئاز باحرتو دوب ةداعلا ك ةريزجلا طسو مهلبقتسأ سداسلا ءاقللا

لضف األ ناكو ةنانك مشلا ذيبنب مهل ىتأو تايقاسلا و تافازاعلا و تاصقارلا ريغ مهنم دحاو لكل

ولال كلذب اومهف ليحرلا بوجوو رجفلا غوزب ىتح اوحرمو ريثكلا اوستحأو األرم كلذب نيفراعلل

ىتح دحاو لجر مهنم ىقبي مل قئاقد خوالل سوفنلا اوقهذيو فويسلا اورهشي نيمثلم مهئجاف نأ

. مهتداس لبق مهب ردغ سرحلا

يغلا لسرأ نأب كلذل بتر دقو كلملا ىف دحأ هعزاني هلاألرموال بتتسيل ةحبذملا كلت ماغرض ذفن

ماقر األ حابصلا ىف اوقاسو اهيف حبصأو ليللا لوأ راس ةنيدم لكل شيج دعأو ةنهكلل ربخلا النب



كراعم ىف نيمزهنم مهتدوع دنع مهنيعأب تناك ىتلا حرفلا ةرظنلو نازاك ىنب بيدأت ىف مهلذاختل

سلجمو كلملا عمسيل علا توصب مهنم اورخسي ةيرق وأ ةنيدمب شيجلا رم املكف ةيرملا و دري

لك ريخف ماغرضل نيلبكم ماقر األ اوقاسو ةيهانتم ةقدب ماغرض رماوأ الن يغلا ذفن اذل ءامكحلا

ضراعي نمل توملا وأ هفيس نم ىتح ضافولا خيلا جورخلا وأ هتمدخ ىف ءاقبلا نيب ام مهنم

مهديسو ديدجلا كلملل ولاالء نيميب اومسقأو مهتاكلتممو مهيلهأ ىلع فوخ نع عيمجلا قفاوف هلوق

. ماغرض قباسلا

(14) .

سمخلا هبتكلا رس

ام جارختسأو رومعملا تيبلا مدهل هشيج لسري نأ ناجلا كلم هفلك ماغرضل األرم رقتسأ نأ دعب

رهسي ىرخأ تيقبو ةخسنو لص األ قباسلا ىف وه قرحأ دقف فحصلا نم هابص يف ميهاربإ هخسن

نأ دعب ةنيدملا ىلا ةارمأ لسرأف ناطيشلا ةظيفح راثأ امم راهن ليل سمخلا هبتكلا اهتيامح ىلع

اوشاع و اهورجه نيليلقلا اال ىقبي ملو راثيإ ضر أل سانلا و ةنهكلا اهرجهو اهشورع ىلع تيوخ

ثوغيو عاوسو دو سمخلا هبتكلا كئلوأ واالراباال ريخلا ب رماعلا دباعلا نصح ىف اهفراشم ىلع

هلا جر لخدو الن ويغلا ماغرض رصاح امدنع ىتح اذه حمهلا ىلع نينس اولظو .. رسنو قوعيو

هلقع كلمت فوس نمم رسلا فرعتل ةأرملا ناطيشلا لسرأ اذل سمخلا هبتكلا اال اودجي مل ةنيدملا

اهثوكم نم رهشأ دعب اهمارغ ىف مهدحأ عقوو ناكو ضغلا اهماوقو ضبلا اهدسج هيوهتسيو

ةلواحمل اهدلب ىف لا حلا اهب قاضو دريو راتآ برح ىف اهجوز تدقف اهنأ تعدأ دقف مهراوجب

ترف اذل نيتجوز نيب عمجلا اومرحي ةنهكلا اهبف جاوزلا هتردق مدعو اهتقفارم جوزتم ميلقأ مكاح

اهب نصحلا لهأ نظ نأ دعب مالذاهل برلا تيب ةنيدم اال دجت ملو اهلك راتآ نم اهسفنو اهنيدب

اهدسج قرع نم اهتوق بسكت تناك نم ىهو ةيناغلا ةياكح سمخلا هبتكلا قدصف ءوسلا

ضاف املو رظنلا اهل قرتسي ناك نم نتفتو ألعبر ىوقتلا و عرولا ب رهاظتت رهشأ ةدع مهترواجو

اهمغريو قزري ىح وهف اهجوز توم تركنأو اهبذكب ترقأو تبأف اهنم جاوزلا بلط ليكلا هب

ىف اهلزن ىلا ءوسلا ب ةرام األ هسفن هتقاس ىتح اهنع عطقناو اهلوقل دهازلا عجفف ةليذرلا لعف ىلع

ءاجرلا بئاخ هتدرو اهعيب ىلع اهدايتعأ مغر تبأف اهسفن نع اهضوارو نيرخ نماآل ةسلخ

ىتح رهش عضولا كلذ ىلع تلظو ئشلا سفن تلعفو ىلا تلا مويلا ىف ةركلا دواعف ثباع هجوب

تداك ضوهن بعادي وهو هب ضافف ةحارص رسلا ةفرعم هنم تبلطف بذجي نأ داكو هب ضاف

ةخسنلا اهل رضحي نأ غرف نأ دعب هتبلا طو هيلإ ريشت عضوم لك بلكلا لثم قعليو اقوش هلتقت

ليل هنوسرحي هئاقفرو رومعملا تيبلا لخدي نأ لا حمو رادج ىنبو بابلا زالا ميهاربإ نأ قفلا

أل داعف هنع تعنتمأف ضفرف فحصلا بلج نم نكمتي ىك مسلا ب هباحصأ لتق هيلع تراشأف راهن

فوس هب رمأت ام لعفي مل نأ هتددهف مثأ نم هبكترأ ام صق ىلع ؤرجي مل هنكل امدان هباحص

فحصلا ىف ركذ امو ليباق تلعف ركذتف ةيدابلا ىف اهنفدو اهلتق نم دب دجي مل امدنع هرمأ حضفت

دري بهذ ىتح حمهلا يلع اولظو هبوتلا ب هوحصنف ثدح ام لك مهيلع صقو هباحص أل داعف اهنأشب

. راتآ لهأ نم نيدحوملا و اهرمعو برلا تيب ةنيدمل

نم وهو هتولخ ماحتقأو تقولا كلذ هئيجمل راثف هايابس ىدحأ عجاضي وهو ماغرض ناجلا كلم ىتأ

هب خرصو كلذ هنم داتعي مل



نع فكتو ىنعواطت ةليل لوأ ىف ىتليمج عورتو تلعف ام لثم لعفتل ىديس اي ثدح اذام -

ىتغاورم

هبرخلا زوجعلا مأ لضفأ انأ كيتأ -

ردخملا بشعلا نم ةنيعللا تقاف لهو ! ىتجوز -

اهتقافأ ىننكمي نكل -ال..

رهشأ دعب ةنتافلا كلت تقفاو نأ دعب راتآ كلمب ىتحرف قوفت مويلا اذه ىتحرفف .. كوجرأ -ال

. ةغوارم

كتمدخ يف باش نم جاوز ضرع لوبق ىف ركفتو ليتقلا مقرلا بحت تلا زام ىهف ةمغرم كتتأ -

تقفاو نأ اعم ابرهيس

؟! اذام -

مويلا دعب انكاس كرحت فال سملا ب اهبيصأ تئش نأو تعمس -ام

قولا هتقيشع ىلا ماغرض رظن

حيحص اذه له -

حيحص هضعب ... ءودهب تدر

ىحضوأ فيك -

اهايحاس ةمعن نيب تلضاف ىنكل راتآ نم رارفلا و جاوزلا كمدخ دحأ لعفلا ىلعب ضرع -

كترتخأف هعم هيناعأس رقفو كراوجب

ىند دق اهلجأ نأ نظأو كجوزتأ فوس ةبرخلا زوجعلا ةنيعللا كلت تتام نأ كدعأ اناو .. ميظع -

دغلا لبق مويلا اهنم صلخأو ةثراك ثدحت نأ ىنمتأ ىنأ مغر

ىنربخيل امبرو رثكأ ال فرعتل لعف ام لعفو اهب ملعي نجلا كلم نأ نظأو ةثراك لعفلا ب ثدح -

تحجن ةرملا كلت ىتلواحم نأ ةرشابم ريغ ةقيرطب

ىنيربخت ال املو لبق نم تلواح لهو ؟! تلعف اذام -

قولا ناطيشلا كحض انه

ريبج مأو ريبج فاخت تلا زامف اهتعنم امبرو اهتعواط ام كتربخأ -ول

قنحب ماغرض در

هابا هرك دقف دعب ىنم دعي مل هنظأ .. هارأ مل نمز االن..رم ريبج وه نيأو ! ريبج -



قولا ناطيشلا كحض

نمو األلو ودعلا انأ مهتنيدم ىفف كب رياعي الهن ةقافر نم رثكأ كتقمي االن ريبجو .. كلذك -وه

ههههه ىل.. نوع ريخ ماغرض اي تناو ىتبترم سفن ذخأي ىننواعي

تلا قو ةيرانلا ةروصلا ىف هروهظل زتهت ملو ناطيشلا ماغرض ةقيشع تقمر

نع...... انربخأو اثبع ىفك -،

اخراص ناطيشلا اهعطاق

ىف لجو نكي فيك كديس هجول رظنأو ناجلا كلمل ىثدحتت تنأو األبد ىمزلا .. تننج له -

. ىترضح

تلا قو تمستبأ

ىنرذحأف ناطيشو ناطيش فلا انم لك لقع ىفف فال.. ءاسنلا امأ لا جرلا ىلع ريصي اذه -كالكم

اذه كنوع كتدقفأ واال

ناطيشلا أطأطو ناطيشلا ةرضح ىف هلا صوأ فجترت نم وهو كلاالم اذه عمس امل ماغرض حرف

ئاقال هسأر

نكديك ةجردل لصي ال ىركم غلب امهمف دنلبالديك دن ةلماعم نكتل -

تلا قو تمستبأ

ةبرخلا زوجعلل ثدح امع ىنتربخأ ..هال كعضاوت ىندعسيو ىديس كمهفت ىنبجعي -

ك اهيمدقب ضر األ شبنت تراص ىتح ملأو تاصلقت اهأعمأ شهنتو ليللا وطلا ىولتت تذخأ -

تيلوف نييرونلا ىتأ اهدعب ليس هنأك اهمف نم ىبح قفدت رجفلا غوزب برقو باودلا

ةعشب زوجعب قيلت هتوم -

هتقيفرل قولا هنهذ درش مث تاظحل ماغرض نزحلا مهاد

لوادتملا و فورعملا بشعلا نأ نيح يف ةرم نم رثكأ تلواح كنأ تلق كنكل ماس بشعب اهيتلتق -

تاظحل ىف لتقي األرم اذهل

هل قولا ناطيشلا كحض انه

بشع نم منغلا ضعب لكأ ةرم تاذو مقرلا جوزتت نأ لبق منغلا ىعرت تناك ةليمجلا كتاتف -

نم اهتلماعم ئسي نم منغ لكأت ىهو اهتقو نمو تام ىتح تارم ةدع ةركلا دواعو لزهف بيرغ

دعبو اهتخأ جوز داوقلا ماعط ىف هتعضوو رشبلا ىلع بشعلا تبرجو األرم روطت مث بشعلا كلذ

تام تارم ةدع



قولا ههاف حتفو ماغرض برغتسأ

بسك نع فكتل كتخأ ىدعاست مل املف مقرلا كلذ عم ةدغر ةايح نيشيعت تنك كنأ نظأ !. داوق -

اهدسج قرع نم اهشيع

قولا ناطيشلا مستبأ

ماهلا ىلع ةنهكلا ىلوتسأ دري ةكرعم ىف لتق امل نكل اهتخأ تنغأ مقرلا تجوزت امدنع -

نوغي ال ءايبغ االنأاأل ةنهكلا ىلع نهسفنأ نضرع اهتخأو اهنأ مغرو هدرط رش اهودرطو

نم دب داوقلا دجي ملو ةيساقلا ةايحلل ديدج نم تداع مهملا طقف.. لا ملا عمجب اومتهيو لا مجلا

هتمعن ةيلوو هتديس ىلع لواطت امل نكل تقفاوف قباسلا ىف هيلع اهربجأ ام ىلع هتجوز ماغرإ

ةظيفح انأ تراثأو ةدماه ةثج وهو اال عوبس األ رمي ملو هلتق بجو اهتخأ عم لمعت نأ اهنم بلطو

قافتأ اهعم تدقعو اهتخ أل ترهظف كلذ ةأجفلا توم ببس اوفرعيل ةنهكلا

تلا قو ةأرملا ىنيع تقرب

تلحر نأ ذنم كئيجم رظتنأ تنك -

ةلجبملا اهيأ كل ترهظو ىعلضأ نيب فرفري ىبلق تلعج زوجعلا مدل ىتيؤرف ترهظ دق انأ اهو -

كلذب عتمتلا قحتسيو يبيبح وهف ماغرض ديسلا ةريزجل كئيجم كتخأ عم تبتر امدنع قحم تنكو

ناتفلا لا مجلا

ىتخأ حلا فيكو -

هيقبت نا ءاجر ةرظن هتقيشع قمر نأ دعب رداغف فارصن باال هرمأو ماغرض ىلا ناطيشلا رظن

تلا قو اهانيع تعمد دقو ناطيشلل ترظن اهنأ اال رودي ام فرعيل

برلا تيب ةنيدم ىف ىتخأ باصأ هوركم نأ سحأ -

اهل تنزح ىتلا ةديحولا لتقلا ةثداح كلتو حيحص اذه -

اهلتق -نم

هبتكلا دحأ -

اديدحت مهنم -نم

لتق وأ راصرص سهد هنأكو األرم اوسنو ةثجلا اوراو ةعبرأو اهلتق دحاوف توملا اوقحتسي مهلك -

هضوعب

ماقتن اإل ديرأ _

اهبو كب قيلي ضيوعت كضوعأ فوسو تامدخ نم ىب كتخا هتمدق ام ةافأكم نتىلا ىتح ىلهمت -

نكي امهم هب ىرمأت ام ذفناو



ماغرض كلم -

كلملا ىف هيكراشتو هيجوازتت -

ةنتن ةحئار وذ هيرك زوجع وهف هتقمأ ىنأ -

كلملل ةهجاوك هدوجو نم مثالدب قيشع . فلأ كل نكي فوس -

مهل ليولا هبتكلا -

رومعملا تيبلا مدهو برلا تيب ةنيدمل شويجلا ريست ىلع ىنينيعأ -

ماضو ماهو شاي فاخيو نابجلا ضفري فوس -

هيخأ ةمكحو هشأج ةطأبرو هيبأ مزع سفن ىف وهو هيتيسنأ دريو -

هتيسنأ .. سطنلطأ كلمو -

ءوسب رومعملا تيبلا سم دحأ نأ ملع نأ هشيجب كرحتيس امتح -هنأ

همدهل كتجاح -ام

نيفاوطلا دوعي فوس سطنلطأ ىلا لقتنأ نأو ءزج رخأ اذهف .. فحصلا .. هلخاد نفد ام جاتحأ -

بحأ امال اذهو جحلا نكيو

رومعملا تيبلا مدهل ماغرض ريسي نذأ -

دلو هنم كل نكي نأ دعب نكل -

برخ رذجل قاس تبني نأ بعص هنأ نظأ -

بيترتو عضولا دعبو ناك رذج ألى قاس كئاشحأ لمحت نأ ىدمعت ماغرض ىجوزتت نأ دعب -هه

تيبلا مدهيل برلا تيب ةنيدمل ماغرض ىريس مكحلا رومأ ىلع كتضبق ماكحأو ةنهكلا عم روم األ

. فيلح ريخ ىل راص نأ دعب ديفي دعي ملف كلذ دعب هفتح وه ىقليو فحصلا ب كلا جر ىتايو

ىف قيضب رمي نم لك اهيلع قلطأ امك قيرب ةيناغلا جوزتو ناطيشلا هديري امل ماغرض نعذأ

ام طغض دعب ةنهكلا عم تمساقت مأالكدقف نم هعزتنت امو بئارض نم هضرفت ام ءارج ةكلمملا

دهعلا ىلو باجن ال اهجوز نم تنكمتو اهلمحب تملع نأ دعب ماقر األ ىلتقو رسع نع هوثرو

هايإ اهبهت ىتلا نجملا تاظحل االىف ركفي دعي ملو نظلا و كشلا دراطو رقأ االهنأ هبجع مغرو

اهتسارح ىلع نوموقي ءادشأ جرلا تراتخأو اهرمأب اال هلخدي ال اهسفنل لزن تصصخ دقف

اهينضي اهتحار موي نأ مغر موي حرتستو موي هاقلت نأ تددح دقف اهجوز موي ريغ ىف اهئاضراو

و نايغطلا نع فكيو الم ظلا دمهي ىتح ساعن اهنويع براقي ال ةليللا كلت قيشع هراتخت نمف

نأ بقاعيو داجأ نأ باثي مشاغ ىدنج حازني نأ درجم حاترتف باذجلا اهدسج رونب ثبعلا

اهلماعيو ناتفلا اهدسج لا تغي نأ هيلع رايتخ هيلعاال عقي نم نأب دونجلا سماهتي اذل تضعتمأ



قئاقد دعب ةحارو مونل هيف دلختف جوزلا موي امأ راهنلا ىف هب لماعت ام سكع ىلع راقتحأو ةوسقب

دمهتف ةبغر نم روفي هنم ام زازئمشأب ىقلتتف روتف هبيصي نأ لبق هقحلتو ةغوارم ىناوثو ةبعادم

مون ىف صوغي امنأ اذل ليللا وطلا كاالنين ريخش نم ىذأتتو عرص روث لثم مانيو هتروث

. ةحارلا مويل دعتستو محتستو ىه قيفت ىتح قيمع

ىلع مهتمغراو راجتلا رابكو ةنهكلا و نايع واأل ةداقلا تعمجو اهمسأ ىلع اهتمسأو هاتف تعضو

األقميلا ماكح تلزعو ريزولا بصنم ىه تدلقتو ةعيبلا تمت .. دهعلا والةي ىلع اهتلفط ةعيابم

قيرب ةريزولا ءاقب ريظن مهحاورأب ءادفلا بولاالءو اومسقأ نيذلا ةنهكلل بصنملا كلذ تصخو

امنيح ضعتمي وأ دحأ ضراعي مل اذل مهب حيطي اهلزعو مهئاقب نمضي اهئاقبف مكحلا ةدس ىلع

ةرملا كلت هعبت دقو برلا تيب ةنيدم ىلا شيجلا ب ريسي نأ لبق هتلفطل كلملا نع ماغرض لزانت

ىلع بلا كتت فوس شويجلا نأ ملعي ناطيشلا ف ةيرملا شيج نم ريبك ءزجو لماكلا النب يغلا شيج

بر نم ةياكنلا ىف مهنم ةبغر رطاخ بيط نع الن يغلا ةقفار اذل هدحو ةنيدملا مجاه نأ ماغرض

نأ افوخ ناجلا كلمل اعوط ةيرملا تمضنأو مهعمج تتشيو مهقرفي ىبن مهل ثعب ىذلا نييرونلا

لا. تسركلا ثلثم نم مهنكميو الن يغلا مهيلع رصاني

رعو قيرط كلس دقو برلا تيب ةنيدمو راتآ نيب ام قيرطلا فصتنم ىف ماغرض شيج ركسع

ةيرملا النو يغلا يشيج ءاج ىتح رهش نم ألرثك ثكمو شأي هضرتعيف راثيإ ضرأب رمي ال ىك

األرم امتحف ركذ املا طو ناطيشلا صخي بيرم ءيش ىفاألرم نأ نقيأف دريل رابخ األ تراطف

ماضو ميهارباو هيبأ اال هملعي رسال ىلع دوواإلطالع سمخلا هبتكلا عم عمتجأف فحصلا صخي

هقفارو سطنلطأ ىلا اهلسرأو برلا تيب ىف ةدوجوملا ةخسنلا ذخأ فحصلا دباعلا عمج نأ دعبف

لك اوفكعو ةخسنلا ب اوداعو سطنلطأ ىف ةلماك فحصلا اوخسنو سمخلا هبتكلا هقفارو ماض عم

نيب اهوعضو ةخسن نيسمخ ىلع ةخوسنملا دادع األ تبراقو ةلماك فحصلا خسن ىلع رمعلا كلذ

دري ضرأ ىلا ةدحاو لسرأف عاقبلا ىتشل فحصلا لسريل جرلا ةدع هرودب ىقتنأ ىذلا دري ىدي

عم راتآ ضرا ىلا ناترخأو ةنانك ىلا ناتخسنو ماه كلملا ىلا ةثلا ثو شأي كلملا ىلا ىرخأو

اهيف ءاج ةيطخ ةلا سر

و نكل ةلا سرلا كل مهدحأ أرق نأ ىعت نل كنأ ملعأ قيرب ةريغصلا ةكلملا ىلا همالليي نب دري -نم

.. ناطيشلل ىرخ واأل مكل ةدحاو ملعللو فحصلا ىتخسن تأر نأ درجم ىدصق تفرع كتدلا

ىف مهيقل نأ لزعلا نيدحوملا تقللا ىعاد ال هنأ هوملعأف انلصي نأ كشوأ ماغرض لهكلا .. مهملا

هنيد ةرصنل هللا ضر أل انرجاهو انعاتم انمزح ىتح همودقب انملع نأ امف نصحلا لخاد وأ ةنيدملا

. ىدهلا عبتأ نم ىلع الم سلا .. سمخلا نييلص األ اهناكس اال ةنيدملا ىف ىقبي ملو

ىلع ناطيشلا عم تقفتأ نأ دعب ماغرضل لوسر تلسرأو نجت نأ تداكف قيربل ةلا سرلا تءاج

راتآ ىلا مهب واالنايت مهسؤر عطقو مهثثجب ليثمتلا و سمخلا هبتكلا لتقو ةنيدملا اهشويج حايتجأ

. برلا تيب ةنيدم سندي نم بلج ةنهكلا نيد نأ القيلا ىتح ةيرملا النو يغلا ىشيج حيرستو

نم ةيرسب ةنيدملا محتقأو لا تقلا رش هافك ىذلا ةلا سرلا نومضمب حرفف ناغرضل لوسرلا لصو

عطقو ةيدابلل مهذخأب رمأف ناكوتييلا ب فاوطلا نم غرفي ىتح ةنهكلا بيذعت رمأ مهل لكؤأ هشيج

سوءرلا اولمحو ةيهانتم ةقدو ةيفرحب رماو األ دونجلا ذفنو ةلا سرلا قفو مهثثجب ليثمتلا و مهسؤر



ىف ثثجلا اونفدو نصحلا نم ةزجعلا ضعب جرخف ثثجلا شأالء نفد نع اوففعت نا دعب اولحرو

. رومعملا تيبلا نصح نم برقلا هيفب سولجلا اوداتعا ناكم

ةنباب قيلي ربق ىف اهنفدتل اهتخا ةافر رضحي نم لا سرإ ةرورضب ناطيشلا اهبلط ىف قيرب تحلا

رضحي نأ دعو نأ دعب ناطيشلا ضفرف ةعاطلا نيعدم هاصعلا هانزلا هبتكلا ب رهشيلو ةكلملا اهتخأ

نجلا ةاتع نم ةسمخ فلك نأ ىهو ناطيشلل ةيرقبع ةركف تتأ نأ دعب ناك دقو ةثجلا ىقابب هدونج

هوذاي نا نود قيرب تخأ ةثج ناكم ىف رمي نم لك اوضرتعيل سمخلا هبتكلا ةروص يف لثمتلا ب

نطقي نم لك جرخو جرمو جره ثدحف اهلتق نم اوددحي نأ نود تثدح امك ةصقلا اوصقيو

ربق شبن ىلع دحأ ؤرجي ىتح ماغرض شيج ثكمو سمخلا حابش نماأل ةصقلا عمسيل نصحلا

حوضو ةحضاو روبقلا شبن ةمرح نكل نصحلا لهأ لبق نم ةعقاولا ثودح نم دكأتلل ةأرملا

ىلا هبتكلا سوءر إلسرلا ماغرض رطضأف كلذ لعف ىلع دحأ ؤرجي ملف ديحوتلا نيد ىف سمشلا

اوبرضيو مهتريسب اونغتي نم ةقيقح سانلا فرعيل ةيربلا ىف رابخ األ رياطتت ىتح ءاقبلا و راتآ

نيذلا رابحأ سمخلا رابخأ سانلا لقانت دقف اهخسنو فحصلا ةيامحل مهدلجو مهربص ىف لثملا

ناطيشلا ةديكم ولال نامي ىفاإل لثملا مهب برضي راصو فحصلا ةيامحو خسنل مهتايح اوسرك

كلذكو حابش األ هلوقي ام بيذكتل برلا تيب ةنيدم نصح ىنكاس ىلا جرلا لا سرإ دري رطضأ امم

ةنانك ىكلم لسرأ كلذكو مهلصأ بيطو مهكولس نسح فرع هبتكلا لماع نم لكف ماضو ماه لعف

يتلا األىلو جحلا ةثعبل قيرطلا ديهمتو سمخلا هبتكلا رهط ديكأتل دباعلا ةبغر ىلع ءانب نيثوعبم

. نيدحوملا ةيربلا كولم لك عم قافت عماال ماعلا ةياهن ىف نكتس

مهعبتو سطنلطأ لهأ ناك لصو نم لوأو تيبلا جح ىلع سانلا ةفهلل لبقاألناو جاوف اال تقلطنا

نأ نيح ىف بالهد جيجح دفو سأر ىلع شأي لصو ًاريخأو ةنانك لهأو دري لهأ مث ماه ضرأ لهأ

دوفولا ىقابو شأي كلملا ضرتعي ملو سالمهح عزن نأ دعب كسانملا ألءاد اوبهات هتاوقو ماغرض

هل تلسرا نأ دعب كلذب قيرب هترمأ دقف هتبغر ريغ ىلع ماغرض ثكمو نيدلا ىف مهفيرحت مغر

روهظلا حابش األ دواع كسانملا ءدبت نأ لبقو ةدوعلا ىلع فهلتم نوكي ال ىك ىراوجلا نم ديدعلا

مهنأ نيعدم ماغرض جرلا مهطسو سدناو مهنم اوعمسو مهلوح جيجحلا فتلا ف عاطقنا ةرتف دعب

مهرمغي اهدعب اوضفناو ةصقلا قدص نم دكأتلل ةثجلا سانلا ىأرف ربقلا اوشبنو راثيإ لهأ نم

زئاجع ىتأو ربخلا عاشو هانز مهنأ اوفشتكيل هلل ءايلوأ مهوبسح سانأ يف ةمدصلا ىلع نزحلا

كال ىلع لدتسأو هبتكلا راوجب نطقت تناك ىتلا ةأرملل ةثجلا نأب اورقاو دباعلا نصح اونطقي نمم

ضرأ ىف ةيرملا اهعنصي ناك كىتلا اهتروص اهيلع تشقن لا تسرك نم هنمدالةي ىلدتت دقعب ةم

دهش اهأرو فاوطلل لزن نمو نصحلا لهأ نع ةبيرغ ةأرملا نأ عيمجلا دكأو راثيإ ضرأو راتآ

. انزلا ةمهت مهب قصتلت ىلا بوتلا هبتكلا ىلع لتقلا ةمهت دكأتتل اهتاذ ىه اهنأب

ةافرلا لمح ىلع رصأو ماغرض ضفرف بارتلا ب ةثجلا اياقب ةراومب رمأو ملع امدنع شأي بضغ

ةماقا ىف ءدبلل دعتسي ىكو كابتش لال اعنم شأي قفاوف سمخلا ةلتقلا ةيحض ةليتقلا نطوم ىف نفديل

فحصلا نم ءزج توالةو جحلا رئاعشب مايقلا ب راطق اال فلتخم نم عستو وه فلك دقف رئاعشلا

االنأاألريخ فارصن اال لواحو ماغرض تفالىش مايأ ثالةث لوأ هرود ناكو جيجحلا مهفلخ ددريل

هوفلا خيو قحلا ديحوتلا نيد ىلع مهنأ اوعدي نم مهو ربقلا شبن نم هلا جر هب ماق امل هدجب هبس

راثيإ لهأ ىز اودتري ربقلا شبن نم نأب اورقا روضحلا عيمج االنأ ةمهتلا ىفن لواحف ردقلا اذهب

تهبف هللا ءايلوأ ىلع مهئارتفأو حابش األ هاعدلا بذك سانلل اوتبثي فوس مهنأ شبنلا لبق اونلعأو ‘



عابتأ كلذ بكترأ نم نأ هنيقي نأ مغر مهيلع دحلا ةماقأو هاصعلا بيدأتب دعوو رذتعأو شاي هجو

ودبي سطنلطأ لهأ دحأ ةيحان مولا ةدشتحملا عومجلا ماغرض راثأف ءوده ىف رداغو ماغرض

ماكح األ قيبطت ىف نوبصعتم سطنلطأ لهأ لك نأ ملعي وهو هنذأ ىف سمهو بضغلا ههجو ىلع

عفايلا لجرلا كلذ لظ امل .. نامرحو ةجاح نم هوناع ام مغر فحصلا هتنس ام نع اودحي ملو

اوشبن نمم عفايلا لجرلا كلذ نأ .. ماغرضل عبات رخأ هلا؟!...قفلا جرو شاي كلملا باهذ مغر

قرفتف ةظحللا و وتلا ىف اهرثأ ىلع عرص ةيوق ةبرض هبرضو ىسطنلط هيلعاال ضقنأف ربقلا

دحلا هيلع قبطيس امتح الهن ةيوأي نأ هيلع ضرعو لتاقلا ماغرض نضتحأو ةبهرو افوخ جاجحلا

هتثج ءاقلإو هلتقب رمأ ىذلا ماغرض قفاوو لعف ام قدصم ريغ لجرلا قفاوف لتق امك لتقيو

ركسعم ىلع ضاضقن واال راثيإ لهأ ىز ءادترا هلا جر ضعب رمأو راثيإ جيجح ركسعم راوجب

تارشع عضب نم نأناولا دعب ناك دقو قئاقد خالل ىف اودوعيو هوقلي نم لك اولتقيل سطنلطأ

موقي امل هلا جر لكو ماغرض بحسنأ اهدعب .. راثيإ جيجح ركسعم ىف ةمهملا سفن نيرخا ذفنو

. دعوملا اذه ىف جحلا ةيعرش مدعو برلا تيب ةنيدم ىف بيهرتو لتق نم دباعلا نيد باحصأ هب

جرلا كلذب ماق نم نأ دوهشلا تارشعو ليلدلا و ةجحلا ب سطنلطأ ألله تبثأو فقوملا شأي كردأ

شأي مهب قحل لعفلا واألةاد..بو ءامدلا ب ةثولملا ملاالسب اودجي فوس مهوقح ال نأ امتحو ماغرض

ىلع اوقبيو شيجلا رداغي ولمل اونمتو مهموصخ ةرثكل ماغرض جرلا فاخف جيجحلا بلغأو

امتح ةيتاع بضغ حير بهم يف مهكرتيل نيبرقملا ضعبو هسفنب رف ىذلا ماغرض فرخلا لهكلا

نم ةينواعم ىلعو هيلع ماغرض جرلا فارتعأ دعب سطنلطأ لهأ دكأت املو مهب فصعتس

ىلع هوكردأو ماغرض اوكرديل حايرلا اوقباسو مهوكرت ةعشبلا حباذملا كلتب مايقلا ب مهورمأ

وال الهتنب كلملا نع لزانت هنأ اوفرع نأ دعب هتريزج ىلا هوقاسف هضرأ فراشم ىلع فراشم

قفو هتيعر نم بنذي نم كلملا بقاعي نأب ىضقي مهفرع نأ تفرعو باحرتو دوب هتجوز مهتق

ماغرض باقع نع قيرب تلأسف لعف ام ىف ىناجلا عم مهنماضتل مهوبراح واال فحصلا ماكحأ

مهئاقلا و مهقيثوت ماكحإب ترمأو هعم كرتشأ نم لكو هراضحإب ترمأف توملا ىتح مجرلا اولا قف

نأ دعب مجرلا ىهب تءدبو سطنلطأ لهأ كالم قفو مهسوءرو مهعازجا اال اهنم رهظت ال رفح ىف

. اهمجرب ىضقي كبالم رثرثي ال ىتح ماغرض ممكي نأب تصوأ

دسف نأ دعب مهرفس ءانع نم اوحاتريل مهل اهتفاضتسأ اولبقو قيرب لعف نع سطنلطأ لهأ ىضر

قيرطل سانلا ىدتهيو الف خلا طاقن لقتف ةنهكلا اورظانيل نيد ءاملع اوثعبي نا مهتبلا طو مهجح

لهأ نم اوجوزتيل بابشلا اولسري نأ مهيلع تضرع ءاسنلا النةلق يغلا نم تملع املو باوثلا

االف دقفيو راتآو دري برح نكت هللانأ نم بيترت اذهو لا جرلا نع ءاسنلا دادعأ ضيفت هنأف راتآ

ا كلذكواهجوز بهذم ىلع ةجوزلا نكت نأ تحرتقأو لا.. جرلا ريخب ءاسنلا هللا ضوعيل لا جرلا

اودعوو امقتلا لك سطنلطأ لهأ اهل دمح .. ةنهكلا نيد اهبلق نم ذبنت نأ اهيلع قفاوت نمو ألءانب

. ضفرلا وأ ةقفاوملا ب اهتلسارمو كلملا ىلع األرم ضرعب

رومأ تققح دقف مويلا دعب رمأ اهل ىصعي نل هنأب رقأو بساكم نم قيرب هتققح امب ناطيشلا دعس

اودسفيل ةنهكلا نيدل تاريفس لا سرإو سطنلطأ لهأ ةنداهمو جحلا ءاغلإ ىهو هل ةبسنلا ةلاب حم

ةقفرب ةريزجلا ىف اهعم نماقأو جوزب ىظحت مل نم لك عمجت نأ قيرب تصوأ دقو مهنيد مهيلع

ىف هنيدل هاعد نكيل نهاقتنأ هيلوو هللا نأو مهبهذم ىف لوقلا بيطو بدولا نهبغري ةنهكلا تارشع



ىلع نمسقأو مهنب ميلا عتلا ظفح ىلع ءاسنلا تلبقأو هلضف ركنيو ىلولا ب اهيف فرتعي ال ضرأ

نأو قحلل نهوعدي وأ باالرم مهوحراصي وال جاوز األ اوغواري نأو نعمسي ام األءانب ميلعت

اهتراضحو اهتوقب سطنلطأ نكتف راتآ ءاسنب لثملا برضيل ةلماعم ريخ اهجوز ةدحاو لك لماعت

ماض. هيبأو شأي دض نشت فوس ةبقترم برح ىف ةيرملا النو يغلل ليدب

(15)

قيرب ليح

تحمل نأ دعب ةريزولا ةنطفو ةلباقم نسحب كلملا دعسو تايرات اآل مهتاجوزب سطنلطأ لهأ رداغ

ىلع قفاوو .. نيدلا ب نورجاتيو لا ملا عمجب اال نومتهي ال ةنهكب اعرذ قيضتو هنيدل ليمت اهنأب

نع دايحلا مدعو لدعلا ب مهتاضق رهتشأ دقف سطنلطأ لهأ نم بالاهد ةاضق نوكي نأب اهحارتقأ

املك ةنهكلا االنأ مهروتسد اضيأ ربتعت وىتلا ثيش فحص نم ةسبتقم مهنيناوق لك نأو قحلا

ىف غمباالمهت سانلا قاض ىتح مهلوقع هب دوجت ام اوفلأ فحصلا نم مكح طابنتسأ نع اوزجع

لب هيلع ىنجملل سيلو ىدام ضيوعت عفد عم نكت مهماكحأ مظعم نأ ةصاخو ماكح األ ضعب

نوفاخي اوراصو دبعملا نم ديعب وأ بيرق نم ءيش اولوطي ال نيذلا نيجاتحملا ىلع قفنيل دبعملل

ةقفاومدعب .. ىلولا هللاوال صخت ال مهصخت ةقاش لا معأ ىف ةنهكلا مهلغتسي ال ىك هنم بارتق اال

لبق نم كلذاألرم لبقتل براحت فوس اهنأ قيرب هيلإ تسمه ةاضق لا سرإ ىلع سطنلطأ كلم

تقولا نيحي ىتح نيدلا عوضومل اوقرطتي اال مهلدعب سانلا نتف امهم ةاضقلا ىلع اذل ةنهكلا

رابتخأ ةباثمب ناك كالم اهعماسم ىلع فىقلا هبهذم ىلع ريصت داكت قيرب نأ كلملا مهفف بسانملا

ىه تقفاوف نادلبلا رئاسك قوالع راوسأ ءانب ىلع اهلهأ ةدعاسمو راتآ ئجملا دوي دباعلا نأ وهو

رمأب ىهتني وال دجو امنيأ هللا ىلإ وعدي هنأب هل ترذتعأ نأ دعب اهردابف كالهم ةعطاق روفلا ىلع

سم ةنهكلا بهذم قفو الهن هتيامحب مزتلا فوس تلا قو ددرتت نأ نود اضيأ تقفاوف ناطلس

دباعلا لجي نأ ندملا و ىرقلا لك ىف ىدانم ثعبأس اذل مهنيد ناكرأ نم نكر هنبأب نامي واإل رحسب

قولا سطنلطأ كلم بجعأف سطنلطأ كلم الةل جلو ىلوالهنب امارتحأ هرقويو

دحاو نبأ وههل لهو الهنب امارتحأ -

دريو ميهاربأ نانبأ هل نأ ملعي كلملا -جالهل

ىسومو ميهاربا نيدصقت -

سيل اذه هلعفب االهنأ ليبن هضرغ ناك امهمف قرس نأ درجم تام دقف ىسوم امأ ىلولا ميهاربإ -

االمسال ىتحو ىلولا بلق ىف عضو ام هبلق نم عزن قدأ ىنعمب وا تيم ةنهكلا هربتعأف موصعمب

ىسوم ىديس ال همالليي نب دري ىعدي نأ قحأ صخشلا كلذف هب ركذي نأ بجي

كلاالم كلذل ةسمحتم ةكلملا -جالةل

ماغرض تنب قيرب ىتنبأ ةكلملا .. ةكلمب تسيل ىنأ مث ةنهكلا ىأر كل لقنأ -

ىتجوزت نأ كنبأ وأ كتنب ال لقتني ديدم ارمع دعب مث كلملا ىلوتت نأ ىرح -نماال



قح عزتنأ نأ ىل قحي ال حملا اذهو تجوزت نأف .. رخأ صخشل ىتنبأ قح بهأ قح ىأبو -

اهيبأ نم هتثرو كلم ىف ىتنبأ

هب تنتف ام ردق هتقمو قباسلا ىف ماغرض تيأر -

كلملا ماغرض مأ ريزولا ماغرض مأ ديبعلا ررحم ىروثلا ماغرض ؟.. تيأر ماغرض -ىأ

قراملا قسافلا فرخملا ماغرض مأ حومطلا

! فرخم -

هعمسأ تنك امل اننيب نسلا قفراف مغر تقفاو ىنأ مغر هتجوزت امدنع حهلا ناك وهللاذه معن -

زوجت وال ردغلا هتمسو هل أدبم وال ىوس سيل لجرلا كلذ نأدتفرع هترشاع امدنع نكل هنع

جيجحلا ىف هلعف امل هيلع ةمحرلا

ةرم فلأ لتقي الن هيفكي بنذلا كلذ وهللا تباصأ -

مولع ىلع ىبرتت نأ دوأ اذل فرعتو ىتنبا ربكت امدنع ىنبعري ام اذهو همجر نم لوأ تنك اذهل -

ىك.. سطنلطا

نيدلا مأ ايندلا مولع ىدصقت مولع ىأ ( اهعطاق )-

ربكت امدنع عبتت بهذم ىأ راتخت نأ اهلو اهلو عبطلا ب ايندلا مولع -

اهتيعر بهذم فلا خي بهذم ىلع نكت نأ ةكلملل حمسي لهو -

ةكلملا ىهف ةماعلا هعبتأ بهذم تعبتأ -نأ

ىتديس كءاقلب ديعس -مكانأ

ريخأ ءاجر ىل .. ىتداعس ردق سيل -

ىلضفت -

سطنلطأ رفاست نأ هيف نمأ نس غلبت ىتح ىتنب ال نيبرم لسرت -نأ

انعم اهيلع ةريزولا نمأت -اال

مولع تناك نأ ةصاخو ىرغص ىف هنم تمرح ام اهعم ملعتأ نأ ديرأ نكل كلذك األرم سيل -

سطنلطأ

كلفلا مولع وأ ةسدنهلا وأ بطلا ئدابم ملعتت نأ ةريزولا ديفيس امو -

وال مولعلا ىتش ىف تايساس واال ةماعلا ئدابملا ملعتأ نأ ىنيفكيو ىكاردإ داز ىتفرعم تلقث املك -

ةءارقلا فرعأ ال ىنأ كل تلق نأ ىنم رخست



؟! اذام -

. ملعلا ةنيدم سكع ليلقلا اال ةءارقلا فرعي حلابالاندفال اذهف .. تبجع فيك رظنأ -

وال ةءارقلا فرعي ال سطنلطأ يف درف دجوي هللاال دمحبف ةمعنلا كلت انيلع نم ىذلا هلل دمحلا -

ىلعاأل اعوبسأ ةماعلا ةمدخلا ءادأب بقوع ىلعاأللقواال ملع سرادو فحصلا ميلا عتب ملم ريغ

رهش لك لق

! ةماع ةمدخ -

عمتجملا ىلع عفنلا ب دوعت تامدخ نم ريثكو راجشأ سرغو عرتلا قشو قرطلا ديهمت -

اهنأ ركذتن امدنع نزحلا دشا نزحنو انلوقع بلخي نعبالمكد هعمسن دلبوهللاام نم اهمظعأ -ام

نافوطلا نابأ قرعت فوس

ىأ ىف ةراضح اوميقي جرلا عنصن نأب هل دعنو انلغشي فال انيلي نم نأشو اننامز ريغ نامز اذه -

اهيلع لحن ضرأ ىأ رمعن فوس رون انبولقو ملع انلوقع ىفو انتريزج تقرغ نأو ناكم

جالكتل ردقب كلم اهل نكي نأ ردجي سطنلطأك دلبو عمسأ ام لوقلا معن -

سطنلطأك نادلبلا رئاسو راتآ ريصت نأ مسوتأ ىنأو كل ًاركش -

وا ةيحت لك ىف هل مهديدرت مغر الم سلا اوفرعي وال بورحلا ب نولغشنم كولملا اذهو نكي فيكو -

ذوفنلا ةدايزو ناطلسلل كولملا شطعت ردق ءامدلل ةشطعتم تراص انه ضر أل

ةينيد تناك بورحلا مظعم -

نيد رشنيل ال ضر داساأل ماه كلملا ف رربم سيل اذهو نايد األ تفلتخأ نأو برحلا ال صأ املو -

لمعلا و ءانبلل غرفتنو ةايحلا ةمعن ردقنو حماستن ال املف عسوتلا ىف ابح راثيإ حاتجأ ماغرضو

مهجاوزا نم تاجوزلا و مهئابأ نم االءانب نامرح ىفكو بورحلا يوالت نم بوعشلا محرتو

ةنهكلا بهذم راتآ ىف انهف ةفلتخم نايدأ قرع لكو رطق لك ىف نأ سالممث ىف شيعت سانلا عدنو

ماه ضرأو راثيإو ةنانك يف األرم كلذكو نوينثو ضعبو ءيش نودبعي ال نيريثكو

الم سلا ةكلملا دوت اقحأ -

ديكأت لكب -

انعمس اذكهف دري ضرأ نم رأثلا دوت راتآ نأ نظأ تنك -

األرم ىلوتي نم ىتنبا وا انأ طاملا نوكي نل اذهو مكحلا ةدس الىئ تعأ لبق ناكاألرم اذكه -

ناك فاألرم ءيشف ءىش سانلا لوقع نم ةركفلا عزن ىلع مهتمواسو اذهاألرم ىف ةنهكلا تثدحو

برحلا كلت ىف ديقف ةرسأ لكلو بعص

ىلعفت امع ريخ هللا كازج -



نأشلا كلذ ىف ماضو شايو دري لهأ ةبطاخم وهو انل كلملا جالةل ىدسي فوس امب ليلق هلعفأ -ام

حمسأ نل كلذحو دري ضرأ عم ةايحلا ىدمل سالم قافتأ دقعل ةدعتسم انأو برحلا رش انوفكي نأب

انضراب رمي نأ مهودعل

ةيرملا بو مهب ةئيلم راتآو كضرأب اورمي الننأ يغلل ىحمست -نل

ضقن ىننكمي فال ىدنع مهاياعر ةماقأ ءارج لباقم اوعفدي نأ ةيرملا ةكلمو الن يغلا كلم تبطاخ -

ةيرملا النو يغلا مأسي ىتح ةليحلا كلت تقلتخأ اذل ماه كلملا مهيف امب ىبلق كولملا لك هدقع قافتأ

راتآ نم اولحريو

اوضفر نأو -

راتآ ضرأ نع جالمهئ متي ىتح ىبلا طم ىلع رصأ فوسو مهعم عبطتأ نلو مهبراحأ -نل

الن يغلا روفسف ناديعو ةيهبلا ةيرملا تاجتنم نع اونغتسي نأ راتآ لهأ عيطتسي -ال

وأ تايلا مكلا كلتب وهلل تقو دجي فال لمعلا ب بعشلا لهاك لقثأ فوسو ةيفاك تايمك انيدل -

ديفي اميف اهمدختسن

ةلكشم لكل لح كيدلو ةيؤرو ركف ةبحاص -

ةجيتنلا كلتو ةيانعب ىناوعأ راتخأو ىأرلا ب ذخأ -

ةريزجلا كلت ىف ثدحت ىنرست ال ءايشأ تعمس -

مكحلا ب اودرفنيل ةنهكلا اهقلطي تاعاشإو بذك -

قأميلا ماكح اوراص ولوالكام كلذ نم مهتنكم تنأ -

قأميلا ماكح ةماعلا هيف نوكي موي ىتاي فوسو ىب ةحاط لال دئاكملا ريبدت نع اوفكيل اذه تلعف -

ناب اوحمست نأب مكملع انل متلقنو راتآ لهأ ةيمأ وحم ىف انوتدعاس نأ بصانملا لك اولغشيو

مهيوذل هولقنيو ملعلا اوسردي ءافكأ بابش نم تاثعب لسرأ

الكن ماض نئمطأو راتآ ةنداهمل كولملا لسارا فوسو ةنهكلا صخي اميف كقدصأو ديكأت لكب -

الن يغلا رش هيفكتس

ىنعفنت ةمكح هنم طبنتس أل ىنصخي ال ؤسلا كلأسأ نأ ىل له .. كلملا ىديس اركش -

ىلضفت كلا.. ؤسل ىنتقوش -

مهتداب ال لهأ متنأو الن يغلا ىلع اوربصت -امل

نم هعفد نع ىنغ ىف نحن نمث اهل برحلا نكل زئاجف مهيلع رصنلا امأ بعص ءيش مهتدابأ -

ال هسفن مهديسو بوعشلا ىقاب عم مهتحاقوو انعم مهدودح اوزواجتي مل مهو انتيفاعو انتحار



انعم اهلثم لعف اوعيطتسي

ناطيشلا دصقت مهديس -

هنوعو ماغرض فيلح ديكأت لكب -

نأ ترمأو راتآ ضرأ نم االىنأ ماغرض ةلمرأ تنك نأو انأف .. راتآ سيلو ماغرض فيلح -

قلطت انه سانلا ف ىلا وخلا ىفاألماي داتعأ امك رهظي ال ىك راهن ليل ةريزجلا ىلع فحصلا ولتت

ناطيشلا روهظلو ماقر لأل ةحبذم نم اهيف ثدح امل ناطيشلا ةريزج ةريزجلا ىلع

رخأ ناكمل بالكط ىلقنأ -

اهلثم نمأ ناكم دجوي -ال

نازاك ىنب هءاشنا ىف بعت ديرف ناكم اقح يه -

مهايإ هركذب ءيش دصقي كلملا نأ نظأ -

ضر أل ةدوعلل اوقاتشأو مهيوهتست مل دري ضرأ االنأ لحر موق مهنأ نم مغرلا مهفب قح اذه -

راتآ

ىف مهضرأ اونطقيو اودوعي نأ ىدنع عنام ال امومعو راتآ ضرأ نم ءزج اهلك دري ضرأ -

ةنهكلا نم انأ اهتعزتنأ مث ةنهكلل مهدعب نمو ماقر لأل اهتيكلم تلقتنأ نأ مهظح نسحلف ةيدابلا

مهايإ اهحنمأ فوسو

ةعرت اهب تقشو عيضلا اهترمع االندقو اهنمثب امفبكلا اهيف هوذخأ ىذلا نمثلا اوكلمي ال نظأ -

ةيداب دعت مل ىهف رهنلا ءام اهلصيل

كلملا جلالةل اماركا مهايإ اهيدهأ فوسو ىتنيدم ةيداب يه -

ةريزولا اهتيأ ريثك اذه -

االن همدقأ امع ضيفي فوس مكلضف -

حيملت نودو ريخا رمأ -

لضفت -

ماعلا سطنلطأف رطقل ماع لك صصخي نأ انررق دقو جحلا رئاعش ماقت فوس لبقملا ماعلا -نم

كلوق امف مكل األريخ ماعلا و ةنانكل ناماع مث راثيإ مث ماه ضرأ مث دري ضرأ اهعبتي لبقملا

لقأ ىوتسم ىلع نأو رركتي ال ىك رظحلا بجوتسي ماغرض هلعف امف ديكأت لكب قفاوا -

فارصن ىلباال ىحمسأ اذه.. كمهفت ركاش -



هللا ةياعر ىف لضفت -

ترادتسأو هيلإ تفتلت مل يتلا قيرب بطاخو ةظحللا و وتلا ىف ناطيشلا رهظف سطنلطا كلم رداغ

ةلئاق اهافش كرحت نأ نود تملكتو

حبسأ انأو اءاسم ىل رهظأو ةيرانلا ةروصلا ىف رهظت ال اذل ىتاكرح عبتت مهنكمي سطنلطأ لهأ -

كبقعت بعصيف رهنلا ىف

نأ دعب ءاسملا ىف اهءاجو هيلع ةيسن اال قوفتو ةطقسلا كلتل ابضغ طاش دقو ناطيشلا رداغ

تلا قو تهقهقف هرهظ اهيطعي وهو رهظف ءاملا ىف تصاغ

لجخي كلملا -ومالي

ىل ةبسنلا ب تنأ نم تناو كعم فرصتلا ىسأ نأ بحا -.ال

ىب نتفت نأ كاياو ىنم، كينيع يلمو ردتسأف ىندعسي وهف ءيشلا -االاذه

نتفأ وال نتفأ -انأ

زئاج اذه ناك نأ كعجاضأ نأ ةعانق نع دوأ ىنأ فرعت -

فرشلا قحتسي نمل زوجي -

تمكحت نأ مث هيلع ردقأ ال ءيش اذهو لا جرلا نع فزعأس اذه ثدح نأ ةدكأتم ىنأف ديرأ -ال

هه.. هه .. ىرمأ تكلا م نوكأ نل اذهك رمأ ىف يب

ديحوتلا نيد ىلع كنأ كشأ ىنلعج هب تدعو امو سطنلطا كلم عم دودحلا تزواجت -دقل

هه هه .. ديحوتلا نيد ىلع لعفلا -انأب

لوقت وال دوهع نم ىتمربأو دوعو نم تعطق ام ضرغ ىل ىحضوأو ىباصعأب ىبع -التتال

ضرغو لولدم ةملك لكلو اثبع ثدحتي ال كلثمف ءاره درجم هنأ

امو دلبلا اذه شرع ىلع ىسولج ماود مدخي هتلق ام لكو ىل نيد ال نأ ملعت نأ بجي وأال ىديس -

هذفنأس سطنلطأ كلم عم هب تهوفت

كحيو .. ءامدلا ىنقحت نأ ىديرت -

كلذ -نمقلا

ماضو شايو ماه رش ىكيقي نأو راتآ نم روبعلا النب يغلل حامسلا مدع ىنعم -ام

ال كلت كقرط نأ تلق نأ ىنرذعأو دعبأ ىدمل ططخأ ىنأف هل نتمت نأ بجي هلعفأ -وأالام

دري ضرأ نم تائملا لتقب حرفأ نل انأو ضرملا العم ضارع عماأل لماعتلا ب متهت تنأو ىنبجعت



ىبعش آالفنم لباقملا ىف توميسو

نذأ ىلعفتس اذام -

ديعبلا لبقتسملا ىف كلا مملا ىقاب اوديبيف سطنلطأ ضرأ ةوقلا ضرأ ىف ةنهكلا نيد عرزأ -

نل ءانبجلا ةيرملا وأ هيبغ الناال ويغلا ىرمأ ىهتنأ هدحو شاي ىنبراح االننأف ىنونمأيو

ثدحتنلو ىديس كلذك تنأو هريغ وأ ماغرض اوفعسي مل امك ىنوفعسي ملو ىكلم نع ىنوضوعي

يف مهافتن نأ انيلع اذل اضيأ فلتختو ةريثك طاقن ىف تتالىق انحلا صم نأ مهفت نأ بجي ةحارصب

انرمأ متيل انضعب دعاسنو اإلتخالف طاقن

خالف! طاقن -

ًانايحأ كوصعيف اونمتي ام لك مهحنمت تنأف المهل غتسأ نسحيل مهباقع بجي ىقمحلا نيمقانلا -

انأ كلهأف نيدحوملا كولم اونداهي وأ اونواعيو موي ىتاي نأ فاخأو الن يغلا لعف امك كوبراحيو

ىكلم عيضيو

ةقيرطلا ىلع ىنيلد كلذ.. ىف هقحم تنأ -

راتآ ىف ءاقبلا لباقمب مهلهاك قهرأو مهرصاحأ فوسو ةمداقلا ةرتفلا مهنع ىلخت طقف ةقيرط -ال

وا ضر األ فوجل تنأ مهرحدت اهدنع رشبلا ب ةلوهأم ريغ ةعقب ىف اوزنيف كولملا لعغيس كلذكو

سفنلا ءازعأ مهو غىلا.. اهنمث مهل ذفانم رفح .. نينس هيف كموق تينضأ ام لباقم مهدبعتست ال

لباقملا عفدو ضر األ رهاظ ىلع ءاقبلا اودو نأ كرم أل اوعاصنيس اذل دابعتس اال اوبأي فوسو

ضر األ فوج مهعجرأ نأ لهس سيل -

هضر ال مهنم لك أجلي فوسو لا تسركلا ثلثم نم ءزج الننم يغلا نكم طقف كلذل جاتحت -ال

ضارقن نماال هسنج ىلع ظافحلل

برحلا نع اوناوتي -نل

ىنأ مث ضر األ فوجل اودوعيو لا تسركلا ثلثم ىلع مهنم لكل ةيماح اوكرتي مث ةرتف اوبراحتيس -

الن يغلا ىبن دعاست مل فيك كرمأ نم بجعلا ةياغ ىف

هه هه .. هموق ةياده ىلع هدعاسأ ؟! اذام -

نم هنكمو هدعاس اذل هوضراعي مه اذهلو ضر األ فوجل الن يغلا دوعي هجهن ىفف هدعاست معن -

دهعلا ىلو هنأ نظأ ىناو مهب دوعي فوسو الن يغلا رمأ

كلملا نم صلختأ ىدصقت .. لعفلا اذهب -

الن ويغلا ةيرملا ءامد نقحت فوسو هلتق مهنم دحأ سفن ىف زعوأ لب ةرشابم ةقيرطب لخدتت -ال

نيمقانلا رامعأ مك ؤسلا.. ىدل هيف.. مهجاتحن تقول



مهرامعأ طسوتم ماع نوتس -

طقف -

ماع نوتس مكرامعأ ريصتس ماعاالن فلا نم مكرمع ريصيس رشبلا كلذك متنأ هه -هه

هه هه ماع.. نوتسلا اوقافل لا جرلا اهيف عماجأ ىتلا تاعاسلا تددع ول اذام..انأ -

سطنلطأ نم ةاضق ىديرت امل ىنيربخو كلذ نم انيعد -

والمهئ نمضأو ةنهكلا حومط مجح -ال

.. مهيلع طغض ةقرو كلت نكتو ةنهكلا كدض بلقني ال ىك مهبهذمل اوعدي اال ىطرشو .. ةذاتسأ -

دباعلا نأشو .. كعورأ هابر..ام اي

سانلا يعد امهمو ىنومجاه نأ كولملا رش ىنيقت راوسأو نوصح ىل ىنبيس هبطاملا احرم -

مههرك ردق دباعلا اوهركي حصأ ىنعمب وأ دباعلا اوهركي ىلولل سانلا بح ردقف دحأ هل عمسي نلف

كل

هههه .. ىنيهركت تنأو -

كلملا ىبهاو اي كقشعأ انا هه -هه

سطنلطأ ىلا نيح دعب ةكلملا لا سرإ ىونت كنأ تلق تركذت -همال

حيحص اذه -

رفسلا ءانع نود انه نيملعملا ريخب ىتات نأ كناكمإبو -امل

ىلا تاثعب لسرأس اذل سطنلطأ لهأ نود نهنأ نوسحيو ةفلتخم ةرظن سطنلطأ ىلإ رظنت سانلا -

لعجأو لا ومأو عايض مهل صخأو ايلع بصانم اولوتي اودوعي امدنع بابش نم جوف .. كانه

ةنسل اال فقلتتو فرشم ريغ خيرات ىل انأو سطنلطأ ةرايزو ملعلا لبب الكملا تمأب ال ةيقبطلا

لوقع ىف اهل ةصاخ ةناكم عنصأو ىضاملا كلذ نم ىتنبأ ىجنأ نأ ديرأو ىتخأ ةريسو ىتريس

راتآ نم دحأ هفرعي امال فرعتو مولعلا لك ىف تاجردلا ىلعأ ىقلتت نأ صرحأ فوسف راتآ لهأ

انيضامب اهطبر ىلع لقع ؤرجي ال ىك اهلك

لبقتسملا جوز نماالن اهل ىدعت نأ كيلع اذل ىداع درف نم اهيجوزت نأ حملا كلذ -طاملا

دباعلا نيد ىلع ناك نأو كلم االنبأ اهجوزأ -نل

؟! اذام -

ىلو ةصاخو اهئانبأ نكي نأ طرشن فوسو كولم ليلس هنكل لجر درجم كلم.. سيلو كلم نبأ -

ةنانك بونج نم نكيس بلا غلا ىفو اهنيد ىلع دهعلا



ةيانعب ءيش لكل ىدعت -

ءيش ىلع ةيرملا النو يغلا مغرأ نأ ىبسحت له -

بلا طم اوبلي نأ هباالدعب كتحصن امب مهثدحت وال مهعم كلا حل هبتنأو مهعم ىنوئش ريدأ ىنعد -

رشبلا

ةيرقبعلا اهيأ بيرق ءاقل ىلا -

ال اذل ءيش لك رمدتي فوس كاقلأ ىنأ سطنلطأ كلم فرع نأف ديعب دمأ دعب نوكي نأ وجرا -

نجلا كلم اي عادولا .. انضرأ اونطقي نمم كدنج دحأ عم كرماوأ ىنغلبو ىترايزل ةيناث ىتأت

خال ثدحت ال ىكو هيخأ ةنبأ جوزو هنبأو مهريبكب قيرب تعمتجأو راتآ ضر أل نازاك ىنب داع

دار نوكي نأ لضفيو مهنم مهئايحأ ىف ةطرشلا دارفأ اوراتخي نأ تراشأ تانحاشم دوجول تاف

ةيداب رمعتل عرتو رابآ رفح ىف اهحلا صل لمعلا يف ريكفتلا ريبكلا تبلا طو األرم بتتسيف ثيغ نب

ةلهم ريبكلا بلطف اذهاألرم ىف مهمزعو نازاك ىنب ةربخل رجأ نم هبلطي ام لباقم ةنيدم لك

رمأ ىف هثدحتل همالليي نب دري تقبأو هلوالهنب تنذأف فارصن دوواال ةريزولا ركشو ريكفتلل

ثباع هجوب هترداب هارهص رداغ نأ امو رطتنأو بحرف صاخ

؟! دري اي تيتأ -امل

ىدوجو نم ةريزولا قياضتت له -

كدوجول ىنعم ىرأ ال ىنكلو كلذك سيل -

خاللمايأ ىتايس ىملع بسحف ىبأ الىقل تئج -

مأ... اهدعب رداغتو -

انيوهتست مل دري ضرأو ىنطوم ىتجوز نطومف ىتديس -مأاي

ةبوقعو سطنلطأ ةاضق لصي فوس خفاللمايأ ديدش باقعلا نوكيس كلعف قباسل تدع -نأ

توملا و ةثلا ثلا ىف عارذلا و ةيناثلا ةرملا ىف ىناثلا فكلا مث األىلو ةرملا ىف ديلا فك عطق ةقرسلا

. ةريخ واأل ةعبارلا ىف

فحصلا ىف ءاج ام لكب ملم انأو فحصلا ىف كلذ ركذ دقف ًاديج كلذ فرعأ -

.. قرستو فحصلا -ملمب

ةقرس ةريزولا هيمست سانلا هب ىنغتي هللاام ناحبس هه -هه

تابارطضأ ديرأ -ال

ةنهكلا رش سانلا ىفكأو ىلدعأ نذأ -



عاطتسملا ردق لواحأ -

تلعف امهم ىعيطتست -نل

ىننواع نذأ -

اذه فيكو -

قافن واال بئارضلا عمج نع لوئسم نكتو ىتكلمم نئازخ ىلع كيلوأ -

ةنهكلا هيبجي ىذلا لا -وملا

ةنهكلل هنم ءزج صخت نأ طرش مويلا دعب ةكلمملا نئازخ -الملااالىف

ضفرأ اذل مهنيبو ىنيب مادص ثدحيس -

هبلق تكلمو ايندلا بح دباعلا نبأ نا مأ كيلع بعص دجلا امأ وهللو بعللا ىوهت الكن ضفرت -

هتريسب سانلا ىنغتب ىجشي راصف

بهللا ذوعأ -

و هعير نم اوزنكي فقوك ىضرأ فصن مهل صصخأو ةنهكلا رش كيفكأ فوسو لبقأ نذأ -

كلذ ىلع فرشملا نكت فوسو نازاك ىنب قفاو نأ االراب رفحو عرتلا قشل األرخ فصنلا

ةديكم ىل ىربدت كنأ نيقي ىدنع -

ىكلم مودي ىك ىتيعرل ريخلا اال ديرأ امو ىنقدص بذاك ساسحا -

كتيعر نيب ديحوتلا نيد رشتني نأ ىفاخت -اال

قح درف لكلو ماقر وأاأل ماه لعف امك لعفأ نلو نيد الى اإلقتنلا ةيرح حيتأ فوسف كلذ نكيلو -

نيد وأ مكنيدب نونيدي ال راتآ ىف نيريثكلا كانه نأ مث نيرخ هنماآل ىذأتي نل طاملا هنيد رايتخأ ىف

مهعابتأو ةنهكلا ب بكلا لغشت نأ دبالنم مهيلع لمعت ال امل ةنهكلا

ىروعش حزحزي مل نكل عنقم -كالم

ماني ال نأب انأ نئطأو كلوح سانلا فتلا بصنملا تيلوت نأف هحزحزي تقولل اذه كروعش -عد

ءيش ىلع كربجأ ىنأ لوقت ال ىك تايح ال صلا لك كل حيتأ فوسو ىتكلمم ىف عئاج

عمسأ امم شهدنم ىنأ -

ركتبت امب ملا علا ئجافتو لمت ال كيباك كنأف كلمع نم هارأ فوس امم شهدنأ نأ اضيأ انأ ديرأ -

راتآ ضرأ ىلع نوصحلا و راوس األ ةماقأ ىعنامت اقحال -



ىل عفان ءيش ضراعأ املو -

راوس األ نوتقمي ةيرملا النو يغلا نم كناوعأ -

يزجم لباقم ىل اوعفديو لعفلا ب مهترصاح ىنأ مث مهدويق نم ررحتأ ىك مهلج أل اهديرأ ىنأ -

كلذ عمست ملا .. راتآ ضرأ ىلع ءاقبلل

سانلا نع هيسبحت هلطاملا ةميق ال لباقم -

هه .. ةيرملا النو يغلا نم تذخأ ام قرست فوس ىعم نواعتت مل نأ نيقي ىلع ىنأ ملعت هه -هه

ىف هعبت وال نادلبلا رئاس هب ضياقت نأ وجرأو تنأ كفرصت تحت نكيس كلذ لك ةماعو هه

ىرت ام لعفأف رخا ىأر كل ناك نأ امأ تئش نأ اذهو انقاوسأ

ةيرملا النو يغلا تاجتنم ءانتق ال هفهلتم سانلا -

ناكب نأ صاخو ءيش لك ديرت سانلا ف ىنزاخم ةقرس ىلع لعفلا ب تمزع كنأ ودبي هه.. -هه

سانلا مدختسي نأ ديرأ انأو لمعلا نع اولساكتو الن ويغلا ةيرملا تاجتنم ىلع اوداتعأ دقو ناجملا

نم اهبلجل جاتحن ال ىك ةطنح ىضرأ لك ةعارزب ترمأ اذل هوعرزي ام اولكأيو هوعنصي ام

. ةنانك

ميكح رارق نكي مل اذهف ىرخأ تاجتنم صقنتو ةطنحلا رفوتت فوس -

اذامبف مهدلب ىلع ةريغلا مهلخاد سرغأو رثكأ ال سانلل ةلا سر لصا نا هب تدراو كلذ ملعأ -

ةنانك ىف درفلا لاو جرلا دعاوس اال انصقتي وال هبصخ ىضارأو مهلثم رهن انيدل انع ةنانك زيمتت

سرغت ملو ةعيبطلا هب ضيفت ام ىنج ىلع اوداتعا انلا جر نأ نيح ىف االةندف تائم هترسأو عرزي

لعفي كلذكو هوعرزيو ديدج لك اوطبنتسي ةنانك لهأ نأ نيح ىف انضرأ نع ةبيرغ ةدحاو ةرجش

نم افوخ دحأ اهعرزي ال رهنلل ةمخاتملا اآلالفنماالةندف تائم دجوت هنأ مث سطنلطأ لهأ

ءاملا ب رمغلا بلطتت ليصاحم ةعارز ىف ناضيفلا اولغتسي ةنانك لهأ نأ نيح ىف ناضيفلا

االزر دصقت -ومالىت

انتدئام ىلا ىهش قبط فاضيو انه هعرزن ال امل -االزر..

..ف ةرذعم .. ىلقع نم ةبيرغلا راكف كلتاأل درطأو ىركف ريغأ ىنلعجي االن كنم هعمسأ -ام

عمسأ ام ريغ كنع جورت سانلا

ددبا نأ ديرأو ىسفن نع هب عفادأ دحاو لوقب ىسفن فلكا ملو تاعاش نم ىنع امقيلا ىنمهي -ال

نايع واأل ةنهكلا دابعتسأ نم ررحتو هب نومعني سوالم هيف نوحبصي ءاخرو ىلمعب مهلوقع ىف ام

مهيديأ تحت راتآ تاريخ فصن .. نايع -األ

امو كفرصت تحت راصو كل تصصخ ىدي تحت امو ةنهكلا انأو ىدي تحت األرخ فصنلا -و

مهل صصخت عيراشم ىلع هنم فرصي فقو االراب لعجأو ءاطسبلل هكلم ةيدابلا ىف رمعي فوس



اضيأ

مهيدل ام ىرداصت ال املو -

نكي فوس نايك تمده نأ حجنأ نلو لكلا ةنواعم جاتحأو رمعاو ىنبأ نأ ديرأ أطخ..انأ اذه -

فصنو مهل كلم قاوس واال مهيديأ تحت ةراجتلا لفاوق نأ تيسن له .. ديرن ام قيقحت ىف انليبس

. مهصخت راتا تاردقم

بئارض نم ةماعلا نم ىبجي ام فعض اوعفدي نذأ -

ب كلذ ىف مهبغر نكي مل نأو ابحرم ديزملا ب اوداج نأو درف ىأ نم ذخأت ام مهنم ذخو أطخ اذه -

ةعلس تبجح ناو علسلا لك نيركتحم مهف كحلا صم لطعتو كل اوديكيف مهيداعت وال ىنسحلا

نطف نك .. ءاطسبلا و ةريغصلا األمعلا بابرأ لهاكو كلهاك لقثي فوس اذهو اهنمث فعاضت

كل عجرأ ىتح رارق ىف تبأ نلو بصنملا ىلع قفاوأ -

فوس ام فعض بتار ىل صصخت نأ طرش هه.. هه .. ىحصنب كيلع لخبأ نلو ىندعسي اذه -

هه هه .. كسفنل هصصخت

ىترسأو ىقمر دسي االام ذخأ -نل

عم انأ تلعف امك كنواعي نم لكل كلذكو بتار كسفنل لعجأو سطنلطأ لهأ لعفي امك لعفأ -ال..

ةماعلا تامدخلا و شيجلا و ةطرشلا ىف ةكلمملا جرلا

! ةماع تامدخ -

كىتلا ةماع تامامحو لفاوقلا ةياعرو اهيف ةمدخلا و تاحارتسأ ءاشنإو قرطلا ديهمت لثم معن -

همودق لبقو ةيانعب مهتيقتنا دقف دباعلا عم اولمعي فوس نمو ندملا و قرطلا ريجشتو سطنلطأ ىف

ةدحاو ةظحل لطعتي ال ىتح

كيف نظأ تنك امك نظي هنأ دقتعأو ةريزولا لعف در نم دباعلا نجي فوس -

هجو لدبتت ىك ريثكلا سانلل عنص ال فورظلا ىنيتأت نأ ىنمتأو يف كيأر تريغ نأ هلل ادمح -

ىنع مهرظن

ىبأ ءاقل نيفاختأ -

األ عمجي اهتقو ناكو االن كتريسب سانلا ىنغتي امك هتريسب ىنغتأ تنك ةريغص تنك امدنع -

لضفأ انل ةبسنلا ب اوناك ةبعشو ماهف رايخ األ عماطم اهتلا والط نايد األ تفرع راتآ نكت ملو راجح

بارغأ ةيرملا انلو ةودق نكي مل انكلمو االن سطنلطأ لهأب انتركفك مهنع انتركفو ضر األ لهأ

و ةيرملا مامأ فقو ىذلا ديحولا و ديكأت لكب رصنلا رشبلل ىنمتن انك رشب اوبراح نأو انسنج نع

هعبتو انه ةكرعم هلا جر ضاخو قارع األ فلتخم نم شيج نوكو دباعلا وه مهبهري ملو نجلا

نيذلا لا جرلا نيأ انلق ماه ةضبق ىف انعقو نا دعبف ةماركلا انلب دهع رخأ تناكو انلا جرو انكلم



نطولا ليبس ىف توملا ىلع ةمارك نودب ةايحلا اورثأو اولذاخت امل ةيرملا دض ماض عم اوبراح

هلعف ام لعف نع انزجع دقف ءازهتسأو ففعتب انتريس األنسل تلقانتو بوعشلا ةحزم انرصو

رحن نأ دعب ةصاخو ةناهملا و لذلا نم انيجني دباعلا ك دئاق هل نوكي نأ بعشلا اهتقو ىنمت اذل ديبعلا

صخش نم نتلا ىتلا ةنهكلا نيدب راتآ لهأ مظعم ناد نأ دعبو ماه.. دي ىلع هتلئاع لكو انكلم

نيد انقنتعأ نأ دعبو نيدلل بستنن نأ لبق ةوقلا و ةعاجشلا ىف انزمر وهف ةديدش ةريح ىف انتب دباعلا

االهنأ بذك كلذ نأ ىنيقي مغرو سملا ب بيصأ هنأ هنع ليق ام قيدصت ىلع انهركا انيلع ضرف

تنأو ابذك ىكحي صخشل كتاصنإك هقدصأ مل نأ هعم شياعتا نأ ىلعو ىتديقع نم ءزج راص

ىل ةبسنلا ب دباعلا ةيؤر مهملا .. هجرحت نأ نم افوخ تمصتو هعمست كنكلو بذاك هنأ نيقي ىلع

لبق نم هاقلأ مل ىنأ ةصاخو بقترم ءيش

راجح األ عمجي وهو ىبأ ىتدهاع -

ديعب دهع سيل اذه -

كرمع ةفرعم ديري نم للضت كهجو ةراضن -

ناكو ابيرقت هرمع فعض ىرمع ناكو مقرلا نم ىجاوز ىف ببس تناك دقف كلذ ىلع هلل ادمح -

ىنربكي هنأ نظي

هيتفرع فيك ماغرضو -

نيبرقملا ءاقدص كلذااللأل لوقأ -ال

ةبيرلا ةلحرم تيطخت داكلا بف دعب ةجردلا كلتل لصأ -مل

لمعلا ءدبتس ىتم -

هللا ءاش نا دغلا -ىف

تبهذ امنيأ كقفارت فوس ءايح ةديسلا عبطلا -بو

تناك امهم لعفأ ام ىنكراشتو ةريغصو ةريبك لك يف اهسفن محقت اهنكل بسحف اذه تيلا -ي

هتبوعص

كلذل لهأ ةينازاكلا كلت نأ نظأو ةكلمملا نئازخ نيمأ دعاسم بتار اهل ددح نذأ -

فارصن ىلباال ىحمسأ هللا.. ءاش نأ لعفأ -

لضفت -

ام فرع دقف كشلا هردص ئلميو ةبيرلا هحاتجت كلملا نأ اهل قولا قيرب ىلا ناطيشلا دفوم ءاج

رظتني نأ هل لق ركمب تلا قو تكحضف كلملا ىلع مأ هيلع ىلا تحت له لأسيو دري نيبو كنيب راد

. فرعيل



نم دري امبنلا اونجي اوداكو ةريزولا نم زيمتو ةلماعم نسح نم نازاك ىنب ىقل امل ةنهكلا رمذت

ىفكال زجؤي نأ هترمأو بضتقم هجوب هتلباقف ةريزولل مهدحأ اودفواو عةيلا ةلزنمو ةعيفر ةناكم

وهو ةناكملا كلت دري نيلا امل .. هلوقت نأ لبق هفرعأ هل تلا قف دحاو ؤسلا ىل قفلا ليطي هموال

هل تلا لاقف ؤسلا ةحص نع ابرعم هسارب اموأف راتآ نم سيلو دباعلا نبأ وهف نوكي نم

لكو ةنهكلا تقمت ام ردق هبحت سانلا و قيدص بسكأو ودع رسخأ كلذب ..ألىن ةصاخ دري -

مكحلا صل اال مكنوئش ىف لخدتأ وال ىلبق نم هنم دحأ مكنكمي اممل مكل تيطعأ ىنأ مث هلا عفأ ببسب

اودبت وأ مكحلا نوئش ىف اولخدتت فال قأميلا ماكح مكل ىتيلوت ببسب سانلا هرك تبستكأو

ذنمو هب هحرف سانلا مكبضغي ىذلا اذه ىرارقو مكنأش ساس نماأل سيل ءيش ىلع مكضارتعا

ةمكحب اوداشأو رمعلا ديدمب ةريغصلا ةكلملل اوفتهو ةدعاسملل دري لوح االالف رهمجت موي لوأ

ءاطسو اونوكتو مكيلإ ةجاح ىف نوكأ نأ ىنوديرت امئادو مكقنح ريثي ام كلذ نأ نظأو ةريزولا

ابجع هه.. .. لزاوع حصأ ىنعمب وأ سانلا نيبو ىنيب

تلمكأو هتعنمف ملكتي نأ ةنهكلا بودنم لواح

كتفيظو هيلع..ام كتبقاعم بجي مرج اذهف ىنعطاقت ال ثدحتأ امدنع -

بونجلا ميلقأ مكاح ئاقال.. در

الميلق مكاح تنك تنأ ةماعو لعفلا و ةئيهلا ىف مكهباشتل مكنيب قيرفتلا عيطتسأ ال ىنأف ةرذعم -

كلزعب ىرمأو ىدر هغلبأو ةنهكلا سيئر ىلا دعو بونجلا

ىعدتسي ال فرصتلا اذه نأ نظأو ىبدأ ءوس نع ىتديس رذتعأ قولا.. قعصي نأ لجرلا داك

ىساقلا باقعلا كلذ

ديدهت ةباثمب ةلا سرب ىلإ كنايتأ وهف ىلعفلا هببس مأ ىعم ثيدحلا ىف كبدأ ءوس هتجح ناك كلزع -

نماالن ةدايسلا ف ددرت بال لزع هلباقي ةوق ضارعتسأو رهمجت .. عيمجلل ىنم ريذحت درلا اذهو

مكدودح اومزتلت مل نأ اذل اهتريزوو اهتلثمم انأو اهل نكي نأ بجي وولاالء ةكلملل ادعاصف

. مكيصقأ

ريثكلا تدر دقو ةيبوسحم وأ ةطاسو نودو بةغلا ةيانعب سطنلط ال ةثعبلا ةثعبلا ذارفأ قيرب تقتنأ

تداز دقف األقميلا ماكح مهفصو امك نيعرازملا و هاعرلا و هافحلا ءانبأ تلبقو ةنهكلا ءانبأ نم

نيد ىلإ رظنت نا نود تارابتخأ نم هتدعأ ام زايتجأو ةءافكلا بسح مهتراتخأ درف فلأ نع ةثعبلا

دازو ةطلسلا ىبغار ةنهكلا قنح ديزيل ةنايدلا ىميدعو نازاك ءانبأ نم ريثكلا لبق دقف قرع وأ

لدع نم هودهش امل ءارقفلا بولق ىف اهبح لغلغتي ءدبو اهل راتآ لهأ لكو دري مارتحأ اذه

لباقم مهل صصخت فوس ةحلصتسملا يضار نأاأل سانلا ملع امدنع بحلا كلذ دازو فاصنإو

مهلهاك قهرت ال ةيونس تاعفد ىلع الاهح صتسأ نمث اودسي نأ

الم16 سلا هيلع ثيش فحص
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ةنانكو الن يغلا برح

سطنلطأ كلم مهبطاخ دقف مهنع مغر برلا تيب ةنيدم نع اولحرو راتآ ضرأو لا تسركلا ثلثم ىف ةيرملا دوجو رصتقأ

ةغلا بمل ةريغص ةيرق اال ىقبي النملو يغلا لحر كلذكو نيدحوملل ةينيدلا ةمصاعلا نع اولحري نأ ضر األ كولم نع ةباين

نأ دعب ماه ضرأ نع امامت اولحرو دباعلا مهل اهانب ىتلا ىرق ثلاالث ىف اوثكم نأ هبلطت ىذلا لباقملا ىف قيرب ةريزولا

هيبأ لثم مهسنج ىنب ءامدل هشطعتل شاي باشلا كلملا راوجب ءاقبلا اولضفي ملو سقطلا ةدوربل ناجلا كلم نم اونذأتسأ

نارمع قطانم نع اديعب لا مشلا ىصقأ يف اوماقأو ةنانك مشلا ةكلمم كلا مملا فعضأ ىف النلإلةماق يغلا لفاحج تلقتنأف

ةحولم ديزت ىتلا ةيرملا خالف ىلع رشبلا ك بذعلا ءاملا ىلع اودمتعي مهف رحبلا ب رهنلا ءاقتلا ةطقن دنع اودجاوت دقف رشبلا

. مهتوق رحبلا

عفرت الن يغلا كلم االنأ قيرب ةريزولا تلعف امك ةماقا موسر مهيلع ضرفي نا ىف اعمط انكاس ةنانك مشلا كلم كرحي مل

اداسف اهيف اوعسي نأ هدونج رمأو لا مشلا ندم حاتجأو شيج دعأ نأب ىساق الن يغلا كلم در ناكف هركلا دواعف هيلع درلا نع

لسارو مهقحلي ملو كلملا جرخف كلملا دنج ةبراحمل نصحلل اوهجوتي نأ نود اوداعو ةيشاملا اوممسو ليصاحملا اوقرحف

كلملا نكل رارقتس باال اوئانهي مهعدي النوال يغلل األىلو جاوف اال ضارتعأب هحارتقا ضفر نا جخالدعب هتدجنل شاي كلملا

ب هنأب كلملا هباجأف هتدعاسمل دونجلا دادع إل ةنانك بونج كلم لسارو هعبات ةدجنل بهأتو رارج شيج دعأو هلذخي مل شاي

شاي بضغف هلك هرمع اهب ملح ةيده نكيل هورمد نأ دعب لا مشلا حاتجي الننأب يغلا كلم هحصن نأ دعب ةنانك مشلا ىف لعفلا

نم تائملا هعيابو ندملا ماكحو لا مشلا كلم مدعأو ضفر لااالنأاألريخ مشلا نم هدونجو بحسني نأب هرمأو بضغلا دشأ

ب ىدؤت نأ تداكو هب تتالبع ةيغاط هيشاحل هعوضخل ليتقلا كلملا ىلع نيمقانلا بابشلا نم تارشعو لا مشلا شيج تائم

نبا لوح اوفتليل بونجلا كلم هلتق هللانأ اودمحو بونجلا ألله ةبسانملا ب مهجاتنأ لق مهداسف ببسبو ةيواهلا ىلإ ةكلمملا

كلملا ىتأ ىتح راهن ليل نصحلا لخاد هتاوقو ءاقبلا ىلع كلملا ترطضأ بونجلا تاوق ىلع ةعجوم تامجه اونشيو هيخأ

نأ طرش هلاالكدقف ىلع بونجلا دونج كشوأ ىتح نصحلا رصاحو ماه ضرأ نم هلثم ئجم رظتني رارج شيجب شاي

. مهناوخأ اوذأيو مهتلعف اورركي ال ىتح مهتاروع رتسي االامم هارع هافح الح سلا ىعوزنم مهكلمو اوجرخي

نأ انظ جورخلا و ةحلس األ كرت ىلع ةقفاوملا ىلع بونجلا كلم رطضأ امم نصحلا راصح طلا

نع ةيانك جاتلا عفري شيجلا ةمدقم ىف وه ناكو بايثلا نيدترم اوجرخي نأ قفاويس شاي كلملا

ىلا لمحو ناكو عجارتي ىتح هفتك ىف مهسب هيمري نأ لا بنلا ىلماح دحأ شاي رمأف الهم ستسأ

كلم نيبرقملا حصنف هارع هافح اال جورخلا مهلب حمسي نل هنأب ىدانم ىدانو نصحلا لخاد

راعلا مهب قحلت فوس ةفحجملا شاي طورشو هئايربك حرج مهسلا ب هيمر االنأ ةقفاوملا ب بونجلا

دعسف مهدادعأ فاعضا هدادعت شيج ملالةاق جورخلا الحو سلا لمح هلا جر رمأف لا يجأ ةدعل

اهمامأ فقي نمب حيطت ةجئاهلا ناريثلا لثم اوجرخو سالمهح اولمحو نوبصعتملا ب نوبقلملا

عقوتي شاي نكي ملف تارشع اولتقو تائم هنم اوباصأو فارط األ ىمارتم شيج رحد نم اونكمتو

نافوط دص نع نيزجاع رهنلا ةفضل اوعجارتو هتداق دعتسي وأ هدنج فطصي ملو اذه مهموجه

ىواسي مهنم دحاولا لاو سبتسأب اولتاقي كلذ مغرو بناج لك نم نيقوطملا بونجلا دونح بضغ

نأ لبق ايونعم عرصيو مصخلا هباهيف توملا ىلع لبقم هنأك همصخ وحن عفدنيو جرلا ةرشع

حمر. دمغ وأ فيس ةبرض هبيصت

موجهلا ..و ددملل تاوق هكرت مدعل باحسن باال هدونج شاي رمأف بورغلا ىتح ةكرعملا ترمتسأ

نيميلا ةيحان اوزنا بونجلا لهأ موجه درجمف لا بنلا ىلماح نم هشيج عبر ةيمهأ هدقفأ ئجافملا

ءامدلا ب عيمجلا خيطلتو مهئاقفر عم اوجزتمأ موصخ اوبيصي نا نيلمأ نصحلا راوسأ نيلتعم

. مهموصخ نم دحاو درف ولو ةباصأ مهيلع بعص

كلمو ماه كلملا دض مهداهج خالل اهوبستكأ ةئجافملا تاراغلا ىف تاربخ ريزولا لهأ ىدل

ماكح كلملا والمه ةيلوطب راوداب اوموقي اوناك نمو .. رارقتس ماهباال مهيلع نمي نأ لبق لا مشلا

لا مشلا لهأو ماه كلملا تاوق نم لينلا ىف مهكلم ووهالت المهت وطبب بعشلا ىنغتيو ندم



ةقيرطب ةقيرطب فزع ةلأ ىلع ءارعشلا اهب ىنغتيو ىبعشلا مهثروم التنم وطبلا لك تراصو

ىتأ ىتح مهنم ناك ليباق ءانبأ كلم نأ اوسني ملو كلا مملا ىقاب نود مهصخ بذع توصو درسلا

ةرازولا ب مهيلع نم ىتح مهريغل كلملا هللا فلخو هرفكو هدنع ىلع هارص ال هرحضو ىبنلا ثيش

مهيدل ريثت ةيلبق اياقبو ةينثو ضعب مهب االنأ ىبنلا ثيش حتف ءانثأ مهنم ريثكلا ناميإ مغرو

هيبأو هبر مصاخ دجو دحاو لصأ مهنأ مغر لا مشلا ألله مههرك قمعتو ةيلضف باال مهتعزن

. كرش اياقبو دنعلا مهثروأ

رهنلل ىرخ األ ةفضلا ىف لبج فلخ اونصحتو ةصرفلا مهل تتأ امدنع بونجلا لهأ رفي مل

ىرخأ ةيحان نم بونجلا ىلا اورفيس مهنا انظ ماهسلا ب مهمري ملو رهنلا اوربعي شاي كلملا مهكرتو

هلا جرو نصحت بونجلا كلم االنأ ددملا هلصيو هفوفص بتري ىتح كلملا شيج مهدراطي ال ىك

شاي تاوق ىلع يراحتن اال موجهلا ىلا وتت تاعومجم مهسفنأ اومسقو مهفوفص اوبترو لبجلا ب

ىتلا موجهلا تاوقل نكام األ ددحتو مهتوق و مهفعض طاقن فرعتل راهن ليل مهبقارت تاعومجمو

ىتح شاي شيج نم تارشع لتقو موياال رم امو راهنلا فصتنم وأ ليللا قسغ ىف مهمهادت

جرلا مهنم نفلا واإلدادم ةيامحلل جراخلا ب ىقب ليلقلا و نصحلا لخاد هتاوق مظعم إلخدلا رطضأ

لبقو راوس األ جراخ نينطاقلا دض مهتايلمع ىدحأ خالل جاتلا عفرل شاي رطضأ ىتح بونجلا

اهيف قلا ةبوتكم ةلا سرب لا مشلا لها نم لفط هيلإ لسرأو حلصلا بونجلا كلم

ماركإ كل انريقوت مغرو راقتحأب انلماعيو انل ئسي نمل درلا نوكي اذكه ماه ديفحل ليباق ديفح -نم

ال اذهو ذأالانل تدرا كنأ اال فعض نع ال بح نع ىكلم جات تعفر دقو ماض.. لطبلا ألكيب

نكت ملو جاتلا تنأ عفرتو اآلةي تبلقنا دق اهو ءايربك ىقسنو ةمارك سفنتن الانن انلثم نم عم نوكي

..و ككلم لظ يف ريخلا بالاندب تمغنو كتيأر تحت انلزامف اننداهت نأ ىفكي ناكف كلذل جاتحت

ىل حمسأو كجات سبلأ اذل ليمجلا درنو فورعملا ظفحن نحنو انموق زعأو كلملا انبهو نم كدج

. كئاقلب

هداوق سلجي ثيح ةقفارو هسفنب شاي كلملا هلبقتسأف نصحلا باب ىتح هدرفمب بونجلا كلم بهذ

مهل لغقفلا تارظن مهنم يأر دقو هل مهفرعو

وه ام لك هاشولا مكئبنأ دقو مكتنعتو مكعرستل اهضوخ ىلع انربجأ برحلا كلت ةداسلا اهيأ -

لهأ مظعمو بونجلا لهأ هب ملح ىماس فده اذهو نيرطقلا دحو ال ىشيجب تئج دقف طولغم

مل ىئيجمو ءامدلا نقح ال مهنم تصلختو هتلئاعو كلملا لاو مشلا قأميلا ماكح ناك قئاعلا لاو مشلا

باحصأ نحنف األلز ميدق ذنم انفده كلذ نأ تحضوأ دقف متعمس النامك يغلا حصن ىلع ءانب نكي

ام فصنب تيتأ دقف هوفرعت اممل اذهو طقف ىشيجب تئج امو ةدحاو تاداعو ديلا قتو دحاو خيرات

مهتيشام اوممسو مهعرز الن يغلا قرح نأ دعب لا مشلا ىف ألهانيلا تاريخ نم بونجلا ىف كلمن

ءارج اياحض لا مشلا لهأ فصنو ةعاجم متدجوو مكقمر هب اودست ام متدجو هبام تئج ولوالام

. مهنم راثأ ىتح ىلبلا ئنهي الننل يغو نابج كلم دنع

دحاو تيب ىكتشي مل كلذ مغرو الن يغلا لعف امع عمس دقف هئابغ مذو نمكالهم شاي كلملا بجع

بونجلا كلمل قولا لبقم رهش هشبج ىفكي ام قباسلا كلملا ناوعأ هل مدقو ةطنحلا صقن نم

مكتيحان انرودص رغوا كالم انقدصو بونجلا لهاو انسفنا قح ىف انئطخأ اننأ ودبي -



مهلاألرم بتتسيو انشيج رحديل فيعض نهو كلم نم تصلخت نأ دعب ةعيقولا اودارأ هاشو -

ىلا. جرو كلا جر نم تائمب تحاطأ ةيصخش تاباسح ىأ لا مشلا تاردقم نم اولا نيو

ماقتنأ رش مهنم -وهللاالمقتن

النلا ثيش برو نكل مهلاألرم نكي نأ نييلمأ مهب اومتحيل الن يغلا دجوي ثيح ىلا اورف -دقل

الن يغلا نمو مهنم

ايوس مجهنف مودقلا ىلع ددملا كشوأ دقف رظتنأ نذأ -

ىلع مدقملا ك رأثلل بهاذلا النو يغلا لبق نم مهب لعف امو ىلهأ تومل رأثلل بهاذ يديس اي ةرذعم -

تعدوو ىدهع ىلول باألرم تلكوا انه ىلا تمدق ذنمو ددم رظتني وال مصخب ئبعي ال راحتن اإل

دنجلا لعف كلذكو ىلهأ

راحتنأ لعفلا ب كلذ -

وال لفغت ودعلا نيع عدن فال هانئادب ام وأالاند لمكي فوسل اعيمج انتم نأ ثيش بروف نكيلو -

مهلبلا أنهي

لا تقلا ىلع تمزع ىتمو -

مهف مازق األ كئلوأ نم ننولا ةقرفتم نكامأ ىف ركسعنو هاجتإ اذك ىف حابصلا ىف كرحتن فوس -

اددع. انقوفي

كلملا اهيأ هللا ءاش نأ قفوم الم.. ستس كلتلال مكتقيرط انترطضأ كلذ مغرو مكعم انلا -حك

لماكب ةهجاوملا لضفنو ةقيرطلا كلتب لتاقن الاننال ددملا ىتأي امدنع كقحلا فوسو عاجشلا

انشيج

دابعلا بلاالدو حلا مظنيس نمو -

ةدحاو ةكلمم ةنانك تراص دقف لا مشلا ندمل ددج ماكح فلكيل كدهع ىلول لسرأ فوس -

لجبملا كلملا اهيأ كل اركش -

ال هيلع رودتس ةرئادلا نأ مهدئاق نقيتف شاي كلملا و ةنانك بونج كلم نيب حلصلا النب يغلا تملع

ىذلا تقولا سفن ىف ةيرملا تقللا تاثعبلا تائم اولسري اوناك بونجلا لهأ نأ ىسني ملف ةلا حم

اوفرع دقف مهتكلمم نكتل بونجلا ضرأ ماه مهل صخي نأ لبق ثلا ثلا ةنانك كلملا هيف نومجاهي

كلملا ماهو كلملا ىلع مهتفك حجريل لا ببنلا مهدمو ناطيشلا فيلح ماغرض مهنواعو ريزولا لهأب

ماهسب الن يغلا رودص اومر اذل ةنانك ضرأ بارت اوسدقيو ةلوطبلا اوهي مهنأ اال ثلا ثلا ةنانك

نأب هللاةج ديدش ديدهت ريزولا لهأ غلبي نأ هغلبو ماغرض الن يغلا دئاق فنعف مهدادجأ اهركتبأ

هب حاتجيو شيج دعي فوس لا مشلا ىف ةيرملا مجاهت ىتلا الن يغلا ايارس ىلع مهتلعف اوررك

نع اونغتسأ كلاالمواال اذه مهيلع ديعي باال ماغرض اورذحو ريزولا لهأ ئبعي ملف بونجلا



موجهلا مدع ىلع الن يغلا مغريل ناطيشلا ىلإ حنجو مغرم تكسف هعم فلا حتلا اوذبنو هتدعاسم

ىف ريزولا لهأ ةيمهأ هل حرشي الن يغلا كلمل ةلا سر لسرأ ..مث ناكو ةنانك مشلا ىف ةيرملا ىلع

. مهتبراحم ال مهنم ةدافتس اال بجيو ءافلح ةباثمب مهو ماه كلملا و ةيرملا نم لينلا

يف ةيرملا ةقيرط هيف اوعبتأ بونجلا لهأ كرحت دعب تغابم موجهب شاي كلملا الن يغلا ئجأف

جراخ شاي تاوق عم اوكبتشأو بورغلا عم اودوعيو راهنلا لوأ اومجاهي ثيحب قباسلا دهعلا

نأب اداسف ضر ىفاأل اوعسيو دباعلا راوسأ نع اودعتبي نأ مهدئاق رمأ اذل مهمظعم كلهو نصحلا

دقو بورغلا دنعو .. مهنم اولا نيف هدونجو جورخلا ىلع شاي ربجي ثيحب لسنلا و ثرحلا اورمدي

ىفو رشبلا كولم ىوقأ ىلع مهراصتنأب نيروخف نينئمطم اوداع ةنيدملا ىلع اوهنأو اوهتنأ

كلتب رداغي نأ مهكلمل فيكو بونجلا لهأ نع ابجعتم هلأسو هبئان ىلع مهدئاق ملا مهتدوع قيرط

هتبقر كردأ ىتح هتلمج ىهني داك امو كلذ بونجلا كلم ظوظحم قولا بئانلا كحضف ةعرسلا

نأب دونجلا ىف دئاقلا خرصف ةيرملا دجاوت ءانثأ بونجلا لهأ هعنص همجح بساني ريغص مهس

عارذلا ف ةديدش ةوقب برق نم قلطت بلصلا نم تعنص ماهس اهزاتجت بةيلا هيبشخ عوردب اومتحي

و نيقابلا بيصأو ماهسلا النب يغلا دنج مظعم كله الن.. يغلا درف لوط نوكي داكي رتولا دشي ىذلا

كلم رضحأو شاي كلملا ىلا مهوقاسو لا ببحلا مهوديقو هدونجو بونجلا كلم مهلوح فتلا

جرختف هنطب قوف فقي نأ هنم طابلا هرهظ ىلع ادمم شاي ىمدق تحت النوهاقلا يغلا دئاق بونجلا

ضفر يذلا شاي مظعملا كلملا ىلع ىدتعي نمل هدونج مامأ باقع ريخ نكيل همف نم هئاشحأ

نأ نيمقانلا ىف اخراص الن يغلا دئاق قنع برضو هدمغ نم هفيس جرخأو عينشلا لعفلا كلذ هرودب

. رشبلا هجو ىف فقي نم ريصم كلذ

هدونجو جرخ لب روسلا ب نصحتي ملف ةرملا كلت شاي مهنم نلا نكل هركلا اوداعو الن يغلا دناع

ريمدت الن يغلا ةداع نمف مهنم ءاطسبلا ئذاتي ال النىك يغلا ئجم رظتنأو لا مشلا ةكلمم فراشمل

رطضأ امم مهدونج نم تائم لتقو مهنم شاي ..نلا ةدئاف ىذ ريغ ناك نأو رشبلا صخي ام لك

بحسني نم لتقي نأ فرعلا ىرج دقف هدونج كلهي نأ ىلع وه كلهي نأ لضفو باحسن لال مهدئاق

باحسن لال مهرارطضأ دنع ايارسلا اوداق نمم هسفنب تارشع لتق هسفن كلملا و لزهلا وأ دجلا ىف

هل رظن امبرو ددعو ةوق مهوقوفي رشبلا ف هدونج كلهي فوس لمكأ نأ نقيأ هنكل ةيرملا بورح ىف

كلذ ىمنو هسنج ىنب ىلع ظافحلا ليبس ىف هسفنب هتيحضتل لتقلا نم هافعو ةمحرلا نيعب كلملا

طبه الن يغلا ركسعم برقو قيرطلا وطلا هعينص نسح مهدمحو هل دنجلا ةيحت هيدل روعشلا

ءامسلا ىف حبست مهحاورأ اولعجو األلم مهنم اوعزتنأو ريكفتلا نم مهوحرأو هوحارا نم مهيلع

. رظتنملا مويلا ىتح

موجهلا شيج اياقب لتق دعب هركسعم ىلع موجهلا ىلع بونجلا كلم أرجت الننم يغلا كلم بجع

ءاضعأ ضرتعأف بونجلا ةكلمم ىلع هتاوق لماكب موجهلل شيجلا دادعتسأب رمأو شاي ىلع

ام اوعقي فوس كلذ لعفب اورطاخ نأو ماه ضرأ نم ددملا شيج لوصول ددجلا ءامكحلا سلجم

ركسعملا لقني نأ هيلع اوحرتقأو ىمتح نكي فوس هوالمهك لا مشلا و بونجلا ىف رشبلا تاوق نيب

سلجم ءاضعأ دحأ هيلع دتحأف هفقوم ىلع رصأ االهنأ رشبلا نع اديعب لا مشلا ىف ةطقن ألدعب

هسرح رمأو هسفنب هلتقو هيلع ضقنأو كلملا بضغ دازف ةماعلا نم هسفنب مهاقتنأ دقو ءامكحلا

. حابصلا لالطنالقىف شيجلا دادعتسأ ىلع فرشأو سلجملا ءاضعأ ىقاب لتقب



هتاوق تاتش عمج يذلا كلملا ربخأف الن يغلا ركسعم ىف بدي امب بونجلا كلم الع طتسأ ملع

شاي هيلإ لكوأف ىراضلا الن يغلا موجه دصل شاي تاوقل مضنيل لا مشلا ةكلمم فراشمل بهذو

نكيل اهنيب دعابو فوفصلا بونجلا كلم مظنف الن يغلا تقلا ىف ةيارد هنم رثكأ الهن شيجلا ةدايق

ةفاسملا فصتنمل شيجلا ب مدقتو ةرئاد فصن لكش ىلع هدونج فطصي نأب شيج ةباثمب فص لك

راهنتف ركسعملا حايتج ال ةينلا اوتابأ رشبلا الننأ يغلا نظيل الن يغلا ركسعمو ةنانك مشلا نيب

ال يغلا كلم عادخل اهعضو ةطخ بسح رقهقتلا هلاب جرل ةصرف ىطعيلو مهمئازع طبهتو مهتايونعم

ددملا شيج رمأ دقو لا مشلا نعو نيميلا نع لبج هطوحي هراتخأ ىذلا ناكملا نأ هظح نسحلو ن

نيللا معدلا شيج لزني اهتقو ةنانك مشلا فراشمل ةكرعملا لقتنت ىتح الن بجلا فلخ ركسعي نأ

األ فوفصلا ب قاحتل اال لعجو مهتياهن نكتف رشبلا ةلصقم تحت اوعقيو فلخلا الننم يغلا نم

كلتل ةنانك بونج جرلا بلغأ عوطتو ةميزهلا وأ رصنلا اوددحي فوس نم مهف ىرايتخأ ةيمام

كلملل ةدايقلا ةيأر ىطعأ نأ دعب األلو فصلا ىف لا وتقلا شيجلا مدقت كلملا ررق نأ دعب ةمهملا

. رشبلا ىف ىدنج رخأ توم ىتح ةيارلا طقست وال ةكرعملا ريديل فص رخأ دعب هلعجو شاي

هتجوز ريذحت مغرو ئطاخ رارق ذختي هلعجو نازت اال هدقفأ ىلخادلا هعارصو الن يغلا كلم ةريح

هدانع لصاوو رصأ االهنأ ىبنلا دهعلا ىلو ثوعبم حصن قفو ةدوعلا و برحلا كلت ضوخ مدعب

ناجلا كلم ةفلا خمو نامي لإل هيداني هتنونيك فرعي ال ءيشو هيخأ كلالمنبأ هسفن باذجنأ مغر

بونج لهأ ىلع ىضق نأ ذفنملا رفح لباقمب ةبلا باالطي هدعوو برحلا ضوخ ىلع هعجش ىذلا

توملا اورثؤي رشب ةيحان اوريسي نأب هتداق ددرت تارظنو هددرت مغر شيجلا كرحتب رمأو ةنانك

. مهضرأ ريرحتو مهتماركل رأثلا لجأ نم ةايحلا ىلع

و فوفصلا مدقتب رمأف رخأ موجه نش لبق بونجلا كلم كردأ النهنأ يغلا كلم نظو ءاقللا ناك

ىفكتسي فوس ةكرعملا كلت رصتنأ نأ هنأ ةداقلا ىلا سمهو بونجلا لهأ إلةداب ىراضلا موجهلا

نم مهمامأ ام فلخو شاي تاوقو هتاوق دوقي بونجلا كلم نأ ئجوف هنكل بونجلا حاتجي وال

لتاقي بونجلا كلم نأ دجو املو ةليوط نكتس ةكرعملا نأ ىلإ ريشي امب ةريثك فاعضأ جرلا

رخأ ىف رشبلا ةيارو رارقلا كلذ نع هءانثإ هتداق لواحو ةعبتملا ةداعلل قبط مدقتلا دو هسفنب

قولا كلملا مستبأف دئاقلا شاي نأ ودبيو فوفصلا

كلم تسيل انأو انوءاجو اؤرجتف مهل انجرخ نحنو بونجلا لهأ تقلا ةقيرط كلت نأ نوفرعت -

ةيمحللا لتكلا كلت مالةاق فاخ ال نابج

ال يغلا ىلع ةيرملا قلطي ناك دقف ديدحلا صالةب رخصلا قافف دونجلا ةميزع كلذ دازف هشيج مدقتو

باجي باال ترثأ لا تقلا ىف ةقئاف ةراهم كلملا ىدبأو رجح نم اوقلخ مهنأ ةبسن رخصلا تاقولخم ن

ططخم ناكو رقهقتلا ةيلمع نم اوعرسي مهلعج امم ةمهملا رشبلا ىلع اوبعصف هب اوطيحي نميف

رمد هدونج ةمهل هتعفرو الن يغلا كلم سامح االنا بورغلا تقو ةنانك مشلا فراشمل اولصي نأ

تناكو ددملا شيج كرحتف مهسوءر قوف سمشلا ةعشأ دماعت دنع ددحملا ناكملا اولصوو ةطخلا

ةنانك باش رمأ فص رخأ دعب شيجلا رخآ ىف راغصلا و اإلثان تناك الندقف يغلا شيجل ةثراكلا

رجش قروك مهمامأ اورخي ناكو الن يغلا دونج ىلع هلا جرو ضقنأو مهلتق مدعو ىرسأ مهذخأب

. فيرخلا حير هب فصعت لباذ



ةدايقل شيجلا فصتنم ىف هعقومل ةدوعلا ال واحم ناكملا كرتل رطضأو الن يغلا كلم كبترا

الن يغلا دونج تابرض هينثت ملو هدونج طسو هلتقو هكردأو هلهمي مل بونجلا كلم االنأ ةكرعملا

ئاقال بونجلا كلم مهب حاصو برضلا فقوت كلملا توم دنعو مهكلم فلخ لورهي وهو

بناج لك نم مكب طيحت رشبلا لفاحجو هاجتإ لك نم مترصحو مككلم النلتق يغلا رشعم -اي

دقف هدهاعنل ديدج كلم اوبصنت ىتح مكركسعم ىلا ةدوعلا مكلب حمسن فوسو اوملست اوملستسأف

نوملعت متنأو ةوق نع لب فعض نع كلذ لوقأ امو نجلا كلمل عونخلل مكمئس ردق برحلا انمئس

مكتملا س ملسلل متحنج نأف هتذخأ دقو رأثلل اذخأ اال مكتمجاه امو ةفرعملا قح كلذ اوفرعتو

ثانإ نم مكارسأ ةبحصبو مكتحلسأ لماكبو سبالم اوجرخت ىتح شاي كلملا نم مكل نذاتسأو

. راغصو

ثعبو نيرخ اال هعبتف هءاول ةيار مهدحأ لزنأف ةداقلا سوفن ىف رثأ باطخ بونجلا كلم ىهنأ

مهركسعمل ةدوعلل قيرطلا اوحسفي نا هدونج رمأو الن يغلا ةداق حفاصو ىتأف شاي لملل لوسر

ةطخلا تعضو الناذل يغلا رحد ةلا حتسأ الن معي امهمف بونجلا كلم ةطخ شاي تاداشرإ تدافا

فشكني ىتح مايأ ةدع اذهل ردقم ناكو الن يغلل ةيمام األ طوطخلا ىنفت ىتح ةكرعملا رادت نأب

شيجلا دئاق الننأ يغلا ىرسأ نم شاي فرع دقف هسفنب ةكرعملا ةفد ةدايقل كلملا رهظيو بلقلا

صخشلا ريدقت نم لقت ةناهإ كلتف ءارولل هناكم نم حزحزتي نأ لا حمو شيجلا بلق ىف زكرمتي

كلملا مالةقح ةرورضب دونجلا لكو بونجلا كلم شاي مزلا اذل هسفنب ةكرعملا دوقي كلملا ناكو

هشيج رصح التلتق واحم ةدع نم هتجنأ هتلا سب نكل مدقت نأب هتياهن وه لجعو هتيؤر دنع هلتقو

ىقلتيو هيدي اتلكب نافيس كسمي عراب لتاقم ناك دقف هلتق لا حتس ال بونجلا كلمل هرهظ ىطعأو

ةرشع نم براقي ام هدرفمب عرص دقو ةيداع ريغ هنورمو هيفخب دريو ةيوقلا رشبلا تابرض

ىف ددملا شيج هثدحأ امو نيرخآ نم نلا ناكل هسفنب بونجلا كلم هل ىدصت ولوالنأ دونج

ىلع هربجا اذه لك .. مهيوذل مهريذحتو دونجلا خارص هعامسو جرمو جره نم هيفلخلا هفوفص

كرادتو ةكرعملا ةدايقل رارفلا نم نكمتي ىتح هتزرابمب نايدنج رمأ نأب بونجلا كلم ةغوارم

ةمساحلا ةظحللا كلت رظتني ناك دقف ةقئاف ةعرسب نايدنجلا نم صلخت بونجلا كلم نكل رئاسخلا

طسو اعيرص ىوهف كلملا سأر هفيس قش ىتح هكردأ نأ امو تابرض ةدعب هتباصأ مغر هقحلف

راهنتو مهكلم تومب رايهن ىفاإل مهمئازع ءدبتل نماآلهل هتوق دمتسي هنأ اودقتعي دنجو ةداق لوهذ

. بونجلا كلم ثيدح عامس دنع امامت

هبيصنت مسارم ليتقلا كلملا ةجوز تبتر دقو دري ضرأ نم رهشأ دعبثالةث ىبنلا دهعلا ىلو ىتأ

اهنأ اهلاال جوز هراتخت نمل لؤي نأ لبق اتقؤم كلملا ىه ىلوتت الننأب يغلا ضعب ةاشو تضفرو

ءانبأ دحأ راتخأ ناكل كلذ ريغ دارأ ولو كلملا ةيصو كلت نأب دونجلا ىف تبطخو تضفر

كلملل نكي مل نأ انس األءانب ربكأ ىلوتي نأ ىلع صني فرعلا االنا هدعب نم األرم ىلوتل هتمومع

االهنأ دهعلا هلوالةي لقنل هنم رغصأ ركذ دجو ولو دحأ كلذ ىف هسفاني ال دهعلا ىلوو دلو

. ةكلا ملا ةلئاعلل ديحولا ثيرولا

ىلع ىقبي وأ نيدحوملا عومجل مامضن اال ديري نمل ةيرحلا قلطم لفكو كلملا الن يغلا ىبن ىلوت

و ضر األ فوجل لوزنلا ىلع هيعبات ريغ كلذك ربجي ملو هتيعر نيب فصلا قشي ال ىك كرشلا



ا حطس قوف شيعلل ريثك قلخ مهعبتو ةداقلا ضعب ىقبو هللا ةعيرش قفو ةثلا ثلا ضر ىفاأل شيعلا

الناهل يغلا ةكراشمب ناجلا كلم ضرع ىلع ةيرملا ةكلم تقفاو دقف لا تسركلا ثلثم قوف ضر أل

قباسل اوداع نأ مهبيدأت ىلع اهتردقو مهمزع ددبتو مهددع ةلق نم تنقيت امل لا تسركلا ثلثم

ثلثمل ناتمخاتملا ناتقلمعلا ناتريزجلا ةيرملا نطقت نا لباقم ةيرملا ثانا ىلع ىدعتلا ب مهدهع

نا نظ برحلا يوالت عرجت نع ديعب شيعلا دغرب امعنيل رشبلا النب هؤم ريغ اناكو لا تسركلا

ىلع ةلوهسلا كلتب هتقفاوم نم ةكلملا تبجعو رشبلا ةنداهمب ملسيو قفاوي فوس ناجلا كلم

دعبثالةث ببسلا تفرع اهنكل قباسلا ىف هضارتعأ مغر ةلوهأم ريغلا ضر كلتاأل ىلع مهشيع

ينباإل هوعدي امك ناطيشلا نأ تدكأتو ضر كلتاأل ىلع ةكلملا شرعل مهلقنو مهنكس نم رهشأ

تاثعب تتأ دقف رشبلا نم هءادعأ وألدش مهل باقعلا نم عونك قفاو دقو ملسلل ادبا حنجي ال ناسن

راجشأ ةعارزو ةرمثم ريغلا راجش األ عطقب ناكملا ريمعتو ديدحلا نع بيقنتلل سطنلطأ لهأ

املو ةطنحلا و ةرذلا ك سطنلطأ لهأ ليصاحمب اهتعارزل راهن لال ةمخاتملا ضر األ ديهمتو ةهكاف

نكسلل اهدعي ضرأ رهطيل كلملا هدوقي سطنلطأ شيجب اوتأيل اوداع هودهم ام اونطق ةيرملا اوءر

الم. سلا هيلع حون نافوط لبق ملعلا ةنيدم قرغ دعب

17)

ةيرملا و سطنلطأ برح

ةنيمث ايادهب لسرلا لعفلا ب تلسرأو الن يغلا هعم لعف امك سطنلطأ كلم ةنداهم ةيرملا ةكلم تدو

متياال فوس ام ديدحتل نيينواعملا عامتج ال دعوم ديدحت متو ءامدلل انقح هيف هاقلت هدعوم ديدحتل

كلملا اهتيلوتل نافرعلا هلب نيدت تناكو ةيرملا ةكلمل ناجلا كلم ىتأ انهو كولملا نيب هيلع قافت

ةكلمملا تاراما مكح نيلوت لاالىت شيجلا تادئاق نم اهتاميرغ رحدل اهتارصانم مث اهريغ نود

اهل مكحلا بتتسأو تاريمأ اهتانب تلو مث تايقابلا ىهب تلفكتو نهنم ىلعثالةث هسفنب ىضقو

بحلا اذه راصو بعشلا اهبحأ اهاياعر ةمدخ ىف اهينافتو برحلا رش اهئاقت وال اهدعب نم اهلسنلو

ىلع قفاوتو هل عنخت اذل اياعرلا هفرع نا اهلا مأ لكب حيطي ناجلا كلم هفرعي ام نكل اهكلم ةزيكر

ذاش هارت وأ هنع زجعت ام قباسلا ىف بلطي ملو اهسنج ىنب ةحلصم ضراع نأو هرماوأ لك

ليثمتلا و سطنلطأ دفو لتق اهنم طابلا ةرملا كلت اهاتأ ىتح رطاخ بيط نع هبلا طم هل ىبلت تناكف

سأب وذ سطنلطأ لهأف تددرتو بلطي ام اهلا هف سطنلطأ شيج ىلع تغابم موجه نشو مهثثجب

اهل ىعاد ال برحلا و ديدجو ثدحتسم لك مهيدل امئادو لا تقلا نونفو برحلا ب ةياردو ديدش

اهوثج نم لوأ مهف مهل قح ىهف ضر كلتاأل كرتو لا تسركلا ثلثمل ةدوعلا اهموقو اهناكمابو

اهنمو ديلجلا ضر أل ةيرملا ربعم ناك طقف ىلا مشلا ءزجلا نأ نيح ىف مهسئوفب اهورمعو مهمادقأب

اهتمخاتم مغرو راحب اال اولضفي مهف ةليلق تارم ضر كلتاأل اوربعو رشبلا ىقاب إلةماق اوبهذي

لهأ برح ضفرت هلك اذهل مهدادجأ دنع ةيسدق ىندأ تاذ نكت مل اهنأ لااال تسركلا ثلثمل

ةلمجلا كلت عامس دنعو .. برحلا كلت ضوخل اياعرلل هلوقت فوس ىذلا رربملا مثام سطنلطأ

و دعت كلم ىف ةحماطلا ةكلملا ةنبأ دهعلا ةيلول بهذيل ناذئتسأ نود فرصنأو ناجلا كلم كحض

ام ناطيشلا اهيلع صقو .. ىورتو ةمكح رثكأ اهنأ اهمعزل هثرتل هللدملا ىرغصلا اهتخأ اهتدلا

مهسب ةداتعملا ديصلا ةلحر ىف ةكلملا لتقب مهدحأ رمأو هدونج ىعدتسأف تقفاوف ديري امو ثدح

دونج عم لعفت تناك امك سطنلطأ دونج دحأ يخلا ةبعادمب ىرخأ فلكو سطنلطأ راعش هيلع متخ



ب ةثجلا تقلأو ماهسلا ةبعجو سوقلا ب هتلمح مث هتلتق هنم ةلفغ ىفو هتبطقتسأو ناك الندقو يغلا

نكمتت ىك كلملا ىلع اهتيعابم لبق برحلا نشل دهعلا ةيلو ةجح كلذ نكيل ةيرملا ةثج نم برقلا

. كلملا ىف اهتعزانم اهسفن اهل لوست نم لكو ةميكحلا ةريم نماأل صلختلا نم برحلا يف

ك نوصح ءانب ىعدتسأ امم لا جرلا نم ريثكلا هدقفأ تغابم ىشحو موجهل سطنلطأ كلم ضرعت

بترو راوس األ ءانب لمتكيل راجش األ ومنل راظتن لال تقو فال طقف ةراجح نم دباعلا اهينبي ىتلا

خال عزو ةريبك ةفاسم رقهقتلا ىلع مهربجأو ريثكلا ةيرملا دقفأ ةاورض رثكأ موجهب درو هفوفص

. رخأ موجه الى اودعتسيل الع طتسأ طاقن اهل

سطنلطأ ألله دوي ناك دقف دباعلا علهو كولملا بجعتف ةيرملا و سطنلطأ برحب ةيربلا لهأ برح

هتعدتسأف راوسأ ىنبيو وعدي راتآ ضرأ ىف اهتقو ناكو دوعوملا مويلل مهتوقب اوظفتحي نأ

هترداب ىتح هتأر نأ امو ةداعلا ريغ ىلع قيرب ةريزولا

كيأر امف .. ةيرملا و كئاقدصأ نيب برحلا كلت نع تعمس كنأ نظأ -

اوفرعي مهف مهفرعي نم لكل رخف ردصمو سانلا معن مهف ىئاقدصأ تلق نأب فصولا تنسحأ -

ابسحت مهفعضيل كلذ ىف هلدي ناطيشلا امتحو دحأ قح ىلع اوروجي وال ةفرعملا قح فحصلا

هل. دعي مويل

امو طقف تنأ كلقع ىف ماهوأ كلت نأ كل تلق نأ ىديس اي ىنرذعأ اذهاألرم.. ىف ةيناث ثدحتت -

كلاالم. كلذ قدصي ال ىلقع نأ لوقأ نأ ىل حمسأ ؟!.. هبقتري ىذلا مويلا كلذ

مويلا كلذ كارد إل لجأ كل ناك نأ ىرظتنتلف ىقدصت مل -نأ

فحصلا يف كلذ ركذ له -

ضر األ فوج هللاىف اهسبح سانجأ جارخ إل هموق كهنأو ةليوط نينس مويلا كلذل لمع هنكل -ال

ضرغلا اذهل

قرحلا ةيآ سانلا ظفحيو نيدلا تنأ ييحت نأ لبق رشبلا ريمدت هناكمإب ناك -

... هونواع وأ ةيرملا النوأ يغلا اهلعف نأ هللاامأ نذأب ملاالةكئ هل ىدصت هسفنب كلذ لعف -نأ

لمعلا نم نوهأ كلذ لعفب هموق فيلكت هناكمإب ناك اذل ثعبلا مويل ءاقبلل دهعلا ذخأ وه ( هتعطاق )-

نيمقانلا جارختس ال ةليوط نينس

اوضفرل رشبلا ىلع ءاضقلا ب مهرمأ نأ نكل نأشلا كلذ ىف هموق هعواط -

سطنلطأ ألله هميدقت اننكمي امع انعد اذل اذهاألرم ىف كعم لا دجلا نم ةدئاف -ال

دحأ مهنواعي نأ اوحمسي -نل

فرعت كنأ ىتفرعم بسحف ةيرملا نيبو مهنيب حلصلا لواحتو بهذت نأ كيأر ام اذل كلذ فرعأ -



ةكلملا

اهب. ىل ةفرعم فال اهتدلا و ةلتاق ناطيشلا ةفيلح كلت امأ ةقباسلا ةكلملا -

اهتدلا و فرعت تنك نذأ -

اهتقباس فرعأ كلت -وال

لواحت ال -امل

دغلا نم لعفأ كضرأ رداغأ نا ىديرت تنك -نأ

سطنلطأ لهأ ةدعاسم دوأ نكل ساس نماأل كلذب حمسأ تنك -الإوالام

ةيرملا ةنداهمو ملسلل اوحنجيس امتحو األرم لوطي نأ اوحمسي نلو ةمكح لهأ مهنأ نظأ -

ةكلملا اولتق نم مهناب سطنلطأ ألله ةيرملا ماهتا ىف كيأر امو -

نش نم ةديدجلا ةكلملا نكل الم سلا اوغب ةقباسلا ةكلملا و سطنلطا لهأو برحلا ديري نم اهلتق -

ناطيشلا عم اهتقفص كلت نأ نظأو كلملا تلوت مث ةبرض لوأ

كلذ ىف قح كعم نأ نظأ ىنكل ةقيرطلا كلتب اوركفي مل مهسفنأ سطنلطأ لهأ -

كرمأ ىف ىرايتحأ ردق نوكلا اذه ىف دحأ رمأ ىف راتحأ مل ةريزولا اهتيأ يردتأ -

رشبلا نم ريثكك ةغوارملا بحأ وال سمشلا حوضو ةحضاو ىنأ -انأ..

ينريحي ام اذه سيلو عمسن انك ام ريغ كقلخ نم هارن امو اهيلع رابغ ال ةيصخشلا كلا صخ -

نذأ اذام -

كل لوقأ تقولا نيحي امنيح دعب.. سيل -

لق كوجرأ -

تقولا نحي -مل

ةياهن وال اهل رصح ال دباعلا زاغلأو كلذ ىف بجع -ال

تنأ كزغل طالمس كفأ نأ ىنمتأ -

رحأ ءيش نع ثدحتت وأ ديرت ام لقو ىنريحت هه..ال -هه

لضفأ رخأ رما نع ثدحتأ -

وهو -اال



األرم ىهتنيل اهنيمأت بجيو ةيبونجلا دودحلا اال ىقبي ملف ةكلمملا بونجل دغلا ىف رفسلا -

برلا تيب ةنيدم لهأ ؟!.. نمم .. ةيبونجلا دودحلا نمأن -

كلا صخ تدمح تاظحل ذنمف ةغوارملل ىعاد وال راوس األ ىنبأ امل ىفرعت تنأ -

بونجلا ال لا مشلا نم نيمقانلا و ناطيشلا يتأيس دقتعت ام ثدح -نأ

األ تددعأ دعب سانلا دادعأ بجو اذل دابي فوس فيعضلا ناكملا و نولسني بدح لك نم -لب

راوس

لوقت ام كنيد لهأ اال قدصي نل .. سانلا دعت -

كنيد وه ىنيد -

دباعلا نيد وه نيسلدملا ةنهكلا نيد اقحأ -

ديحوتلا نيد وهف نيد ةنهكلل وال دباعلل -ال

كلاالم اذهب اونمؤي دري لهأ تيلا -ي

سالم ىف شيعلا و حماستلل ةفاك سانلا وعدأ فوس -

نيدحوملا ريغو -

حصنلا نع درفلا دزي اال بجيو اهب دحأ لخدتي نأ بجي وال هبرب درفلا عالةق نيدلا ف سانلا -لك

وغملااالة بسلا الب بيط كبالم

كلذ ىف مهعبتت سانلا و مهتاظع ىف كوبسيو ماض اوبسي ةنهكلا -

كلذب ئبعأ -ال

لحتنملا دري ضرأ ىف نطاقلا كلذ نأو هءافتخأ دعب ىلولا ىلع اوتءرجت ماضو كنأب نولوقي -

قحلا نيدلا نم لينلل ماضو كططخم قفو لمعي هتفص

ذبنل سانلا وعدأو ضر األ بوجأس هيلع.. تمزع ام اذه ريغي نل والةوقاالبهللا.. لوح -ال

هقلخ. نم ريثك ىلع انلضفو هللا انمرك دحاو سنج ىنب نحنف هنيد ناك ايا األرخ مارتحأو ةيبصعلا

مهرودص نم لغلا و رشبلا بولق نم هركلا تعلتقأو كلذ ىف تحجن نأو دباعلا اهيأ عئار -كالم

رهدلا دبأ كمسأ دلخي فوسو ةيناسن الملإل سلا لوسر اقح نكتسو كل زاجنإ ريخ نكي فوس

هللا هجول اال تيون ام لعفأ نلو كلذ تدرأ -وهللاام

نأ ىل حمسأو ضعبلا اهضعب ىف بوعشلا بوذتو ريخلا معيو رشبلا نواعت ديزيس كلذ ثدح -نأ

راتآ ىف انه كدعاسأ



نأ لضف واأل ةقيقحلا ريغ يف دقتعت تلا زام سانلا ىلف ةطحم رخأ نكت فوس راتآف كوجرأ -ال

ماكحلا نم فيلكتب ال راوحلا ..ب ةعانق نعو ةيعرلا نيب ماه ضرأ ىف أدبا

دعب مهفأ -مل

نم ةمعن انتايحو ةنامأ حورلا ف ةنامأ نم انلمح ام ةميق سانلا فرعأو ةيدابلا و ىرقلا بواجاس -

دقف كلذاألرم ىف ةودق الن يغلا ذختن انلعلو الم بسلا اعيمج معننو نمأ ىف اهشيعن نأ بجي هللا

. ضعبلا مهضعب تقلا اوضفر

لعف وأ لوق لواطتي ال درفلا االنأ ىرخ األ سانج النعماأل يغلا ةسارش مغرف كلذل انأ تبجع -

هه هه .. ىتحاإلثان ءيش لك ىف اوكراشتيو هريغ ىلع

رشبلا نيب هاخاملا حور دوستو الم سلا ىشفتي نأ بجي -

ةوبنلا ىعديل دهمي اولوقي امبرو دباعلا نج لوقيس ضعبلا -

انأو مزع اولوأ اال هلمحتي ال لمح ةوبنلا ف ىتقاط قوف رمأ نم ىنافع نأ هلل دمحلا بهللا..و ذوعأ -

. فيعض دبع

كسأب ىف ضر األ رهظ ىلع دحأ دجوي وهللاال فيعض دبع كنأ لوقتو هلك اذه تلعف ! فيعض -

نينس دعب ضر داساأل نيدل وعدت برلا تيب ةنيدم نم اديحو تجرخ ارمع ذنمف كرارصأو

تبلق ىتلا راوس األ تركتبأ نم كنأ مث فيعض لوقتو وولااله كولملا كعواطيو ةاغطلا كبهريو

ناطيشلا و ىوقأ قطنمب ثدحتن انتلعجو رشبلا رودص نم نيمقانلا ةبهر تلا زو ةوقلا نيزاوم

. لعفت امم ادمك توميو كتاوطخ كل دعي ضر األ ناكس لك هباهي ىذلا

؟! كلذ تفرع فيكو -

يف كريحي امع ىنتثدح نأ كل هلوقأ رس اذه -

موي تاذ فرعأس لجع -ال

ههرك قاف هرك كهركي ناطيشلا نأ ماغرض ىنربخأ دقف كلقع راكف األ فذاقتت ال ىتح -همال

مدأ الانيب هدسح ردق كدسحيو ثيش ىبنلل

دحتن نأ الدب الم..ألهلج سلا هيلع مدأ انيبأ -

ةحافت .. ءابدجلا ضر كلتاأل ىلع ناوهلا قوذن ةحافت أللج نيمقانلا هيمسي امك ءامسلا قولخم -

ةنجلا ميعن انتمرح

هل ردقف ةرجشلا نم لكأيو ىصعي فوس هنأ بويغلا عالم ملعو ريخم مدأف حيحص ريغ اذه -

ىصع نمل رانلا و ىقتأو باثأ نمل ةنجلا لعجو ضر ىلعاأل شيعلا

ةنجلا نيأو دباعلا اهيأ ىه نيأ اهنم هللا انذاعأ ! رانلا -



ةعباسلا ضر ىفاأل اديدحتو ضر األ فوج ىف رانلا و ةعباسلا ءامسلا ىف ةنجلا -

رانلا لخدت نجلا -و

معن -

ران نم اوقلخ مه ابجع -

دشأ رانب بذعتو ران نم تقلخ كبر.. ةمكح -

نيمقانلا -و

اهفوج ىف بذعيس ضر األ قوف اداسف ىعس نم -لك

هللا ناحبس -

ةبهر بال اهيلوقت -

بحأ نم بهرأ -ال

رانلا نم ةبهرلا دصقأ -

اهدصقأ كلذك انأو -

رانلا نيبحت -

فحصلا ىف ءاج امك اننامز لهأ لك ريصم يه -

ةنهكلا بذك -

! ةحيرص اذهاآلةي فيك -

انل ةبسنلا ب مهدادعأ مك ىردتأ نكلو نيرخ نماال ليلقو نيلو نماأل ريثك رانلا جليس -معن

ددعلا ةليلق نامزلا رخأ ممأ لهو -

فلأ دادج واال األءاب رمع دقف انرامع ال ةبسنلا ب مهرامعأ ىسيقو ةليلق انل ةبسنلا ب نكلو ةريثك -لب

ىتح ايجيردت رامع األ صقانتت فوس نافوطلا دعبو لتقلا و بورحلا راشتنأ ولال كلذك نحنو ماع

نيمقانلا براقي هلوطو ماع نوتس لصت

اضيأ مهلا وطأ نكل ةريصق نكتس مهرامعأ نأ فرعأ ؟! اذام -

معن -

نافوطلا ىتمو -



تام هلعال نكل هب ملعأ -هللا

ىه -ام

ب نوسمخو ةئامعست هموق وعديف حون هيبن هللا ثعبي ىتح هللا دوجو دابعلا ركنيو رفكلا دوسي -نأ

ليلق االرفن هتوعد ىبلي نلف ةدئاف ال

.. ضر األ ناكس مظعم كعبت ماع نوسمخ ىف تنأو ةدئاف ماعبال نوسمخو ةئامعست مهوعدي -

كب ترثأت الن يغلا ىتح

هللا نم ةلا سرب ىبن مهاتأ الن ويغلا ءاشي نم لضيو ءاشي هللانم ىدهي -

ىرخأ ةرم هلتقأف سمخلا هبتكلا نم اهلتق نم فرعأف ىتخأ ىل ييحيل هءاقل تدوو هنع تعمس -

ةرخ ىفاأل

ثدحتو الن يغلا ةيادهل هللا ةئيشمب نكت كلت هتايا الن يغلا ىبن والةوقاالبهللا..واال لوح -ال

اذامو ةرخ ىفاأل هنم ىصتقت فيكف ىتفرعو ناك نأو كتخأ ييحي نأ لا حمو رشبلا النال يغلل

كب لصي ءيش لعف ىقتأو كسفن الرم ىئبعأو هل رفغ ءاش نأو هبذع نأ هلل هرمأ عد كلذ.. ديفي

ديدش اهرح رانل

هه هه يهطو يوش لق لب ديدش رح -

ام الرم ىسدح نم دكأتأ تدك -

دباعلا اهيأ دكأت -لب

ةنهكلا دقتعي امل كءامتنأ ىعدت نذأ -امل

كدنع ريخ نيد بال ىنوك نظأ مث مهنيد ريغ ىلع كلملا نوكي نأ سانلا لبقي وال راتآ نيد -الهن

ةنهكلا نيد ىلع نوكأ نأ نم

الحكل صو ريخ هيف هللاامل كادهو ىل نأش -ال

ءاقل لوأ ذنم تنمخ كنأ نظأف تنأ امأ ةقيقحلا كلت اوفشتكي مل نيبرقملا برقأ نأ فرعت له -

تبحرو ميهاربإ وخأ هنوك دري ىضغبت ملو ةنهكلا نيدل بصعتلا و راتآ لهأ ةسامح كيف ىرأ -مل

كلذل ةنهكلا ةبراحم مغر ىدوجوب

نتفلا و بورحلا رش مهيفكأو ىلهأ المنيب وسلا ريخلا معي نأ وهو االن تنأ هديرت ام ديرأ -ألىن

ىلع تكشوأ تاثعبلا نأ ةصاخو مهلوقع ملعلا رمع نأ بصعتلا سانلا ذبني فوس ءيشف ءيشو

ديزملا لسرأ فوسو يئار تلدب ىنكل سطنلطأ ضرأ نم ةدوعلا

فعضلا اهباش نأ سطنلطأ نع ةوقلا و ملعلا راتآ ثرتل ةيرملا و سطنلطأ برح دعب كيأر تلدب -

ةنحاطلا برحلا كلت دعب



ناك نأ بيع هيف دجأ اذهوال نكي امبر -

كيدي ىلع رخأ نأش آلرات نوكي فوس -

دباعلا اهيأ هب ملحت ام تققح نأ ثادح األ راسم ريغت فوسو -

ىبجع فعاضتيو ىتريح دادزت كيلإ تثدحت املكف ةريزولا اهتيأ عادولا -

ماغرض لثم ناطيش بلقنا الح صلا هنم اندتعا نمو نيح لك لدبتت سفنلا ف بجعتت ههال -هه

ريثكلا هريغو

ىبر هيدهي نأ وجرأ صخش لثم لضف لأل لدبتت انايحأو -

دباعلا اهيأ عادولا -

وال ةنهكلا بسل ئبعي مل هنأ فيكو حهلا ىف ركفت تذخأو قيرب سفن ىف عقو دباعلا تاملكل ناك

األىلو هتروصل اهنهذ ىف داعو هقيقحتل دهجب ىعسيو همامأ فده ددحيو ناطيشلا ديكل بهلا لغشي

تنميو ماغرض بيذاكأو ةنهكلا تاقيفلت نم اهب ساسح ىلعاإل تمغرا ىتلا تاعابطن اال تلا زو

اياعر نم ةدحاو نكتو ةدايسلا ينامأ اهلخاد توميو ناطيشلا اياون لحضتو ملا علا هركف دوسي نأ

. لجرلا كلذ

داعتب باال تراشأو اهسب مال تعزنو هيف ةحابسلا تداتعأ رهنلا ب ناكمب ىه تلحو بورغلا لح

قروي ركف يلقالنم حاترتو راكف كلتاأل اهنع لوزت نأ انظ ءاملا ىف اهسأر ترمغو اهسنؤي نمل

اهيدي اتلكب اهيدث تاروو اههجو بضتقأو تضغف ناجلا كلم ىتح اهسأر تعفر نأ امو اهريمض

قولا كحضف

ىمداخ نمكالم تدكأت طقف ههاالن -هه

كلذاألهلب كل قلا اذامو -

االن هتيأر ام -قلا

كلت كتروثل ينم ردص اذام -

ترسخو ءوس لال روطت دباعلا وا دري ىقلت امدنع ةريزولا حايترأ روعشو ..! ىنجلا سدح قدص -

ةراسخ يأو .. ىنواعم ربكأ االن

كنوعو كدنس تلا زام انأف ةراسخ يأ نع مهفأ -ال

ىعدتت تلا زامو نينس يرش رشبلا ىتففكو ةرهاعلا اهتيأ ىتيتعدخ .. ةأرما فلا حي نمل ليو -

ةءاربلا

ىل نئمطيل كلذاال تلعف امو نيعللا كلذ تلعف امو نيعللا كلذ ةياشو قدصت وال ىديس مهفأ -ال

ىلع سانلا اوبلقي وال هدلوو دباعلا



عدخأ -انأال

ضر األ ديسو ناجلا كلم عادخ ىلع ردقي نمو -

كئاقدصأ لثم ناطيش ىلوق -

الى ومو ىتنبأو نيدحوملا ةليتق ىتخأ االثالةث بحأ ملو تنأ ىلاال قيدص -ال

نيدحوملا نم كتخ أل ماقتن اإل يديرت تلا زام -

نيدحوم ءاوس رشبلا شأالءلك قوف ميظع كلم ةماقإ ىهو اال ىمسأ ءيشل ةبغرلا كلت تروطت -

ةنهكلا عابتأ وأ

كلعف نم بجعأو كلوق كقدصأ -

؟! تلعف اذامو -

دراطت سجاوهلا تلعج ةريثك ءايشأو ىنجلا اموقلا كهجو تاريبعتف ..! قيرب لجخت ىتم ذنم -

ىلقع

نجلا و ديساألسن اي قيرب ىف قدصت -

ىلع...... تمزع دقف قوذتأ نأ ىهتشأو ىرأ نأ بحأ ام قوف كيدي ىعضت -الزتلا

ىبلق هراتخأ نمل اال ىسفن بهأ نلو تببحأ دقف ىديس اي لمكت )ال هتعطاق )-

نوكي نمو -

ىقاب نع دهزأ ىنلعجو الن يخلا لك نيب نم ىبلق هراتخأ عيطم سراح .. كانه فقاولا كلذ -

بحلل ليو .. ءاقفرلا

كلم ةقث ىبسكتل طغل نم كلوح راثي ام ىددبتل لا جرلا ةعجاضم نع ىتيفك كنأ بسحأ تنك -

سطنلطأ

سطنلطأو ةيرملا برحل تبتر امل ةبسانملا بو كل لوقأ ام قدصلا -

امل نجلا كلمل -القيلا

تأسأ تنك نأ ةرذعمو رثكأ ال ببسلا ةفرعم دوأ -

ئبخت ام األماي انيرت فوسف كلذ..المهي ريغ كنم تداتعأ دقف ينحيرت ال كالكم ةقيرط -

سوفنلا

كنأ..... قلا دباعلا -



ملاال رودو نينس ىف هل بترا ام تاظحل ىف رمدي قمح األ كلذف ىمامأ همسأ ىركذت )ال اهعطاق )-

لشف وأ حجن ءاوس ماوع كلتاأل هل تبتر ام لك ددبيس هسمقتي نأ ديري ىذلا ك

ةيهاركلا اوسدقيو نظلا ءوس اوبحي رشبلا ف حلفي -نل

دباعلا دصق ام اذهو ؟! كلذك سيلأ حللا.. حلا نم اوبلقنيو بلقتت ةضغلا مهبولقو -

كلذ روصتي هلعج ال هعادخ ىف تحجن دقف كالهم نمو هنم انعد -

كب لعفأ اذام انأ ىنيعدخت تنك نأو -

.. ىعابتأ دي ىلع هالىك ناك ىرارسأ نم دحاو رس تجرخأ نأو كدي ىف ىحورف كل ولحي -ام

ميظعلا كلملا اهيأ قلقت ال

عادولا .. رشبلا تافرصت نم ئجافتأ ال ترص -

تئج امل ىل لوقت -همال..مل

. ةكلملا ايمأ عادولا .. ةنهكلا عم هطيح رثكأو هرذح ىنوك -هه..

اذه قهلا اميف ركفتل ءام تارطقب هتضبق ىف ظفتحم ناريطلا لبق ناطيشلا قلا اميف قيرب تدرش

نود اهفرعو بحي ال امب ىه هتئجاف نأ اهل ةاجأفم نكي رمأ ربديس امتحو هنكت امم دكأت دقف نيعللا

ريصيس هنكل حيحص ريغ ةنهكلا نم اهل هريذحتف عيلا توصب ركف هناكو ديدجلا هترك ىردي نأ

ىلا اهدفوت نأ اهيلع اذل ديدهتلا نم عونك ةكلملا ركذو اهيلع مهبلقي نأ دعب مايأ نوضغ ىف عقاو

ناح امدنعو قيرطلا ىضاملا ىف تللض قيرب ..هااي كلملا عاض نأو نامأ ىف نكتل سطنلطا

رمأ ربدتأ فيكو ةيغاطلا كلذ عم لعفأ اذام حملا.. األرم ريصي راسملا ىححصتل تقولا

كنم اوصلختي فوسف ..الال مهذوفن ديزأ .. اوعنقي ال لا..الالمهف ملا مهيلع قدغأ .. ةنهكلا

نع جرخي نمل ةوسقب باقعلا نم رفم ..ال ىبراي نذأ.. لعفأ اذام .. مهدح أل كلملا اوصلختسيو

ضر أل ىفنلا .. لواطتي نمل ىفنلا نذأ .. مههرك داز مهدحأ تلتق نأف ..ال.. لتقي .. صنلا

ضرأ ىلا هتيفن نأف نيقابلل كلذ حضوأو ةنسح ةلماعم لماعي نأ يصواو تاونس ةدع سطنلطأ

تمرتحأو مهترقو الىن ىل مهريدقت ديزيف ةنهكلا ب قيلت ال ةلماعم ىقليس ةنانك وأ راثيإ وا ماه

ةيمنتلا ىف عارس واال تيون اميف امدق ىضملل ةفاض باإل ليبس ريخ اذه مهلج.. أل ئطخملا

ام رخأ ..اذه ةنهكلا يلع بلقنإ نا ىل انوع اونوكيف ةيعرلا حلا نسحتل لمعلا تفعاضمو

قعصي داكو لجرلا بجعتف هنم جاوزلا ىلع تمزع اهنأ هربختو سراحلا ىدانت نأ لبق اهرطاخب

اهل ديحولا قيشعلا ىقب نأب كلذ نع دازو لب ناكو اهئاقفر نم ريصي نأ هحومط ىصقأ ناك دقف

ضعبلا هئاذيا لواحو سرحلا نم ريثكلا هيلع مقن دقف هجوزتت فوس اهنأب االن هئجافتو ماوعأ ةدمل

ال امهنيب امف يقيقح ريغ هنأ هنيقيل كلاالم كلذ ىفني ملف هقشعت ةريزولا نأ هعمس ىلا ىمن نا دعب

نيبرقملا بجعو قاطنلا اذه جراخ طق ثيدح امهنيب نكي ملو ةريزولا تابغر عابشأ عالةق ىدعتي

نم لضفت ةريزولا نأ نع اولفغ نكل ثيدحلا ىف ةقابل مهلقا هنأ مغر هل ةريزولا ليضفت نم هل

. اهلخاد ةججأتم نارين دامخ ال ىنافتيو دسجلا ةغل ديجي



ةلئاق ههجو ىف تخرصف هتلضف امل وهو ؤسلااال نع هبواجت نأ دوو سراحلا هجو للهت

كلذل لهأ ريغ اهلك راتآ ىف دحأ ىأ وأ تنأف ىل جوز كتذختأ ىنوكل كريغ ىلع كلضفأ -انأمل

نوكأ ال طاملا كجوزتأ ال املف كريغ نود ةمهملا كلتل كترثأو ىقيشع لعفلا ب تنأو فرشلا كلذل

كريغل

انا..انا ىتديس نكل -

لوقت نأ ديرت اذام -

ىنأ ىنأ.. ىف كتحراصم دوأ -

فاخت -لقوال

بسانم ريغ نوكأ امبر نكل كرايتخأب حرف -انأ

اال بسانت نكت مل تنأ اذام ىف بسانم ريغ مث اذه اي بسانم ريغ وأ بسانم تنك نأ ددحأ -انأ

اهل بسانم ريغف تارابتع اال ىقاب امأ لجر كنوكل

-االاذهاألرم

كتبقاع -لقواال

دباعلا نيد ىلع -انأ

دباعلا نيد ىلع سرحلا نم كريغ دجوي لهو ؟! اذام -

يردأ -ال

لوقت نا ديرت -ال

وماليت عادخ بحأ -مل

كجوزتا فوسو ىئار لدبأ نلو كنع وفعأس -اذل

نوكيس نيد ىأ ىلع دلو انل ناك نأو -

قشاعلا اهيأ هلعفت تنك ام لعفت فوسو دلو انل نوكي نلف قلقت ..ال قمحأ تنأ دلو.. -هه..

.. جوز نكت نأ ىبأيو ىل قشاع نكت نأ كنيد حمسي لهو .. ابجع .. دباعلا نيد ىلع تنأ .. دسافلا

قفانم هه.. هه

كرمأ حضفي وأ كفلا خي نمب سانلا ملعأ تنأف ىتايح ىلع فاخأ تنك -

ىرمأ حضفي .. لوقلا كلذ لوقت نا قمح األ اهيأ ؤرجت فيك كحيو -



ام نكل ةصرف برقأ ىف بورهلا ىلع تيونو مايأ االذنم دباعلا نيدل ىمتنأ ..انأمل ةرذعم -

وه وه.. ىناقبا

كبوره ىف هنم تاتقت ةميق وذ ءيش قرست نأ تدرأ .. كاقبأ -ام

تقرس نم تنأ االنلب قرسأ نأ لا حمو اهلل ىنيدهي نأ لبق نم قرسأ -الوهللاانأمل

حضو ! تقرس -

نأ ىناميا دنع هللا توعدو راهن ليل اهتمز مبال ىلع تنمو ىنتصخ نأ نم ىبلق ومالىت تقرس -

ىنيدل كلذ ةفلا خم مغر كراوجب المعن ىسفن لطامأ تنكو ومالىت ىدهي

كتايح ىلع فاخت ..اال لوقت ام ىعتأ هه -هه

كبحب تيلب نأ دعب مأ كاقلأ نا لبق مقرك ىتايح .. نيدصقت ةايح -يأ

كترتخا ىنأ ضعبلل تحرص فس االنالىنلأل كنم جاوزلا ىلع ةربجم انأ قشاعلا اهيأ عمسأ -

تمهف له .. كلت كتازواجت نع ضاغتاو اذه كرس ظفحأ اعيطم نكف

ةعاط ىأ قوفت بيبحلا ةعاطف كل مداخك ىتعاط فعض كعيطأ فوسو معن -

كلماعأ بحملا ةلماعم ىنلماع بيبحلا اهيأ انسح .. تنأ اال ىنصقني هه..مل -هه

كل صخأ فوسو ةيصخشلا كنوئش ىف لخدتأ وال كلملا نوئش ىف لخدتت ..ال جوزلا ةلماعم

مغر كمسأ فرعا ال ىنأ ىردتأ .. كمسأ اي...ام كرمأ حضتفي ال ىك كنيد رئاعش هيف ميقتل ناكم

هه هه .. ماوعأ ىل كتمدخ

ةئامو فلا -

اذام -

يابص ىف هب ىدانأ تنك امب ىدانا نأ تلضفو ماقر األ لعف امك مسأ يسفنل ذختأ نا بحأ -مل

تيناع ام ركذتأ ىك ىبابشو

فوس دغلا نمو مويلا حرفأ ىنعدف ةنيزح تاياكح عمسأ نأ ديرأ وال ىفافز موي اذه كوجرأ -ال

اال ىئاذغ لوانتأ وال جوزلا ةلماعم كلماعأ فوسو يدعو دنع انأف ثيدحلا لمت ىتح كعمسأ

كعم شياعتا نأ ىلوالدب رخأ لظ ريصت فوس كنأ ىأ ىعم تنأو اال ةوطخ وطخأ وال كعم

ةريزولا جوز تناف مسأ كل نكي نأ اإلمسالدب ةبسانمبو

مسأ ىل ىراتخأ -

مقرلا لضفت تنك تاظحل ذنمف ةعرسلا ةذهب كيأر تريغ -

ىتبيبح دي ىلع تاظحل ذنم تدلو -انأ



ىنبحت اقحأ -هه..

روصت لك قوفي بح كبحأ دباعلا برو -

تلا قو قفرب هدي تكسمأو اضرب تمستبأ

بح اي ةديعس انأ اقح -

ليمج مسأ -

كرعاشم قدص بساني -

ىنيقدصت نذا -

كلذب رعشأ -

ىتحرف لمتكت -هاول

ةيفاك ريغ ىنأ ودبي بح اي عنقت ملو اذه لك دعب.. لمتكت -ملا

هفصو نع ىناسل زجعيو ىردص جلتخي ام ىفرعت انأش..هاول لا جرلا مظعأ ىلع ريثك تنأ -لب

لواح -

ردقأ -ال

لوقلا الب لعفلا ىلاألمايب تبثت نأ وجرأ -

كل ءادف ىحور -

حأالكم لك قيقحتل دهتجأ الن ىنسمح اذه كروعشف كتحرف لمتكت فيك ىل لق .. ىرن فوس -

تققح امب عناق اناو ىلبقت -نل

عيطتسأ امبر -

ىلبقت نل نكلو ديكأت لكب ىعيطتست -

ىلعاألرم حرطأ نذأ -

ةفرعملا قح هللا ىفرعتل ديحوتلا نيد ىلخدا -

ةنهكلا ضغبأ فرعت امك ىنأو الكت ماعم نم كنيد فرعأو كتافرصت هللاىف فرعأ نأ ديرأ -

مهنيد ىلع باالمس نيدأو

ليمج مالك تنأ -



ناهلو بحم لزغ اهربتعأ فوسو اهيف.. كقدصأ نل كلت -اال

لوقي ام ىفرعت بنالاال كنم رثكأ وال كنم بيطأ وال كتريرس نم ىقنأ ىرأ ووهللامل لوقأ اقح -

كنع ةماعلا

لااالب االعفأ كينيع مامأ لعفأ بملاالكملو ىنفصت تنأ امأ مهلجأ نم هتعنص امل كلذ اولوقي -مه

هضغبا ىضام نم هلجخ انأ امك .. ةسلا

حيري ريخب هلعف ءوس بقعيو هئطخ انم لك كرادتي نأ واألمه ئطخي انمال نم .. كيلع -ال

س هبقع ماغرض دعب ام دادبتسأو حالل.. اهبقع ىضاملا تاوفهو كلذ لعف نم ريخ تنأو هريمض

نادلبلا عيمج ىف هب ىكحي ءاخرو الم

رمأ تننظ تاظحل ذنمف نيح لك بلقتت ةضغ رشبلا بولق نأ ىل نمقلا قدص بح اي ىردتأ -

ىل ةأفاكم هنأ تنقيت امأاالن اهنع ةيضار ريغ انأو اهلعفأ ةريثك رومأك ىلع ضرف كنم ىجاوز

سرحلا نم كريغ نود مويلا انه تنك نأ هلل دمحلا هللا.. نم

.. كعبتأ ىتح ءاشعلا ةبجو ىلوانتت ىتح اديعب رظتنأ تنكو ىتمدخ ةبون تسيل كلتف هللا ناحبس -

ةحابسلا نم ىهتنت ىتح راجش كلتاأل قلخ فقأ تنكو ةصرف ىل تحنس املك كبقارا نأ ىتداعو

نم تراط ءام تارطق هيلع ترثانت نأ دعب هيلع ىشغم عقي ةسارحلا ب فلكملا ىليمزب تئجوفف

اهدعب هنم لدب تفقوو كبايث كئادترا ءانثأ قفرب هتلمحف هسأر ىلع ىوهتل ءامسلا ىلعأ ىلا رهنلا

يلع ىتيدان تاظحلب

نيركاملا ريخ هللاوهللا ركميو نوركمي هللا.. ناحبس -

مهفأ -مل

اهددرا فحصلا ىف هيأ كلت -

هملح ددبو هنظ هللا بيخف ركم ىذلا نم نكلو فرعأ -

االن سراحلا حلا فيك مهملا كيلع -ال

رثكأ ال داهجإ هنظأ ريخب -

بح اي ظوظحم -كالان

اهل جوز انأ نوك أل اظح لقأ اهنظأف وماليت امأ ظوظحم ينأ فرعأ -انأ

بح اي اهبحي نم جوزتت نم اظح األرثك ةأرملا -

كل قاتشم ىنأف فافزلا متي ىتم -

..... ىضام نع ىنحماس .. مارحلا تمئس اللدقف حلل ةقاتشم انأو -



دعأ مل اذل كبحأ ( اهعطاق )-

كلت كتاوفه ركذتأ

نكيلو انفافزل بترو ربخلا عذاو بهذأ اذل تقولا كلذ ىف ةلوغشم ىنأ ملعت تنأو تقولا انقرسي -

دغلا ىف

سانلا ينقدصي -نل

ةراشبلا مهل فزاس انأو ةريزجلا ىف نم لك .. مدخلا و هبتكلا و سرحلا دئاقو ةنهكلا ىل عمجأ نذأ -

نكتس اهعم هفلح ةراسخف ةئيرب نوكت نأ لمأ هدوارو هتريح تدازف قيرب فافزب نجلا كلم ملع

هب تردغ نأ اهب ةحاط نماإل هنكمت ةقيرط داجيإ هيلع امتحو دباعلا فلحل مضنتس ألاهن ةفعاضم

انأش بصانملا عفرأ ىلوت دري نأ ةجحب نايصعلا ىلع مهضيرحتو ةنهكلا عاضخ إل هعابتأ لسرأف

نيدل نيمتنملا هقحتسي ام هنيد ءانبأ نيللا سلدي هنأب مهت قيفلت كلذكو ةنهكلا نيد ريغ ىلع وهو

تناكو بح مقرلا جوزلا ب ذذلتلا رحب ىف ةقراغ ةريزولا نأ انظ مايأ نوضغ ىف كلذ ثدحف ةنهكلا

اوناكو دريل ديكي نم تفرعو اهبجاو ءادأ نع اههلي مل كلذ بحاالنأ بيبحلا بح يف لعفلا ىهب

اسمحت مهرثكأ تراتخأف ىفنملا ىف مهب جزلا بعصلا نم ناكف قأميلا ماكح نانثأ مهنم ةنهك عبس

هرمأ سطنلطا ىضاق ىلوتيل ةددشم ةسارح طسو بلاالد جراخ هب تقلا و نيدلا ىف نأش المه عأو

باقعلا قحتسي بنذم هنأ اوأرو باقعلا كلذ ىلع راتآ ىف سطنلطأ ةاضق قفاو نأ دعب هتبقارمو

. نيرخ لآل ةربع نكيل

رمأ نأب ةطقنلا كلت نم هتطخ ءانب ءدبو ىزاغ نهاكلا ىفن ربخ ناجلا لقن امدنع ناطيشلا حرف

هل تازجعم بسن عم تقو لكو ناكم لك ىف ىزاغ نهاكلا ةياكح ديدرتب ةنهكلا ىقاب فيلكتب

ليمي دري لثم هلثم ىبعش لطب ريصي ىتح ةليبنلا هلا صخ ىف حيدملا و ةديمحلا هتافص ديجمتو

ريغ ىلع هنأ سانلا ىسانتي ىذلا دري سكع ىلع مهنيد ىلع هنأ مكحب ةهجاوملا تقو هل سانلا

ريخ. نم هب موقي امل مهتلم

سطنلطأ تاثعب هيف تتأ ىتلا تقولا سفن ىف تاعورشم نم ةريزولا هب دعو ام دري زجنأ

ضرأ ىف هوقلت ملع رامث سانلا ىنجيل روضحلا هرقي ام ذفنتو مهراكفأ عمستل مهبو هب تعمتجاف

نم ريثكلا ذيفنت ىلع اورقتسأ ىتح مهيف دحأ يأرل ليمت ملو ةيدايحب راوحلا تراداو سطنلطا

ىه تناكو نيرداقلا نم تاعربت عمج تحرتقأف ريثك مولا نيواود ءاشنإ بلطتت تاعورشملا

ةكلمملا تايناكمإ لك ترخسو اهلدع لضفب اونتغأ نمم ريثكلا اهعبتو كلمت ام لكب عربت نم لوأ

و لبنلا مزالمهئب مهل دهشي نمم نيسرادلا نم نيغبانلا ىلوي نأ تحرتقأ ةياهنلا ىفو ضرغلا كلذل

مزجأو ةماعلا نم نيسرادلا كئلوأ لكف دري هجو للهتو روضحلا حرفف قأميلا ماكح بصنم األةنام

ةوقو روضح مهل تايصخش عبرأ اوراتخأو لبق نم اهريغ هلعفي اممل اهل دمحت فوس سانلا نأ

نهاكلا اورصاني نمم ةعبرأ لا حلا يف ىه تلزعو ةيفرحب مهلمعب مايقلا نم مهنكمت ةيصخش

ىف قيلا لوق الى مهقيدصت مدع يف سانلل رربم نكيو ةنهكلا قنح ديزيل ةماعلا ءانبأ تلوو ىزاغ

ةثعبلا فاعضأ ثالةث مهددع نوكي نأو سطنلطأ ضر أل مهلا السر هبلط ءاقتنأ دري تفلكو اهقح

ألله ليمج درك سطنلطأ ىف ةماعلا ةمدخلا لا معأ نم ريثكلا ب مايقلا ب مهمزلي نأ هتصوأو ةقباسلا



ماهمب مايقلا ىف اهنع بوني نأب هتفلكو روضحلا و هتعدوو مهل نافرعلا ب اهروعش لقنو سطنلطأ

جيجحلا قفارتس اهنأ ةنهكلا نظو راتآ ضرأ رود ماعلا اذهف جحلا دفو سأرت فوس الاهن ةرازولا

أل مهطسو اهتعرز نويع اهل لقن امدنع اهرطاخل درو االنأ اهدض مهتراثيا الت واحم عنمت ىك

معنتل ةصرفو هلل ةصلا خ تناك جحلل اهتينو ةماعلا بولق ىف ةناكم مهقوفت تراص لعفلا اهنب

. سطنلط ال اهرفس لبق اهتنبأ ةبحصب

ملو تيناوحلا مظعم تقلغأو ةراملا نم تلخ تاقرطلا اودجوف ملعلا ضر أل راتآ ةثعب تلصو

ال ابسحت الن يغلا ةعطاقمو ةريزجلا ئطاوش نيمأتل دنجلا نم ةرخؤمو ملعلا هبلطو ءاملعلا اال ىقبي

نيضفارلا ةداقلا نيدحاجلا بحصو ضر األ فوجل ىبنلا ب نمأ نم قفار نأ دعبف مهنم ردغ ى

ضرأ ىلع ءاقبلا ةياهنلا ىف اولضفو كاذو اذه نيب ددرتم ليلق ددع ىقب لا تسركلا ثلثمل

ثلثمل اورداغ كلذ ريغ ناك نأو ضر األ فوج اولزن مهيبن عابتأب رارق اوذختأ نأو سطنلطأ

نمل انوع اونوكيل مهترثكب فرع نأ دعب ةصاخو راتآ ةثعب ئجمب سطنلطأ كلم دعسو لا تسركلا

ب برح ىلع ماع نم برقي ام رم دقف ةيرملا ىلع ءاضقلا نم ىهتني ىتح ملعلا ضرأ ىلع مهفلخ

ىلع رصت ةكلملا نكل شيجلا عبر ةيرملا تدقف نيح ىف هدنج نم ريثكلا خالاهل دقف ةداوه ال

هتين نسح اهل تبثيل ىرس نماأل تائم ليبس ىلخأ نأ دعب هتنداهم تضفرو برحلا رارمتسأ

. فيسلا االب عضخت نلو ميجرلا نم اهرماوأ ذخأت اهنأ اهنيح فرعف

لزن اذل مهرمأ ىهتني فوس سطنلطأ لساوبل مهكرت نأف برحلا كلت ىف ةيرملا ناطيشلا نواع

ىف ةيداملا ةلا حلا ىلع اولكشتو ىربكلا برحلا ىلع هدونجل بيردت نكيل ةكرعملا ناديم هتاوقو

عم سطنلطأ شيج عم كابتش باال ةيرملا رمأو بلعث سأرو ناسنإ مسج ىهو اهاضري ةروص

عقوت سطنلطأ كلم االنأ فلخلا نم سطنلطأ شيج هشيجو وه ئجافو ةداعلا ك سمشلا قورش

تارتملا تارشع رخأتت فارط ىلعاأل ناتبيتك كرت اذل ةيرملا معدل برحلا ىف نجلا كارتشأ

كلملا عمسو ناكو رطخلا ب اورعش نأ اهيف خفني قاوبأ مهنم ريثك عم شيجلا ةرخؤم نيمأت مهتمهم

نيقلتل هدونجو هتداق ءافكأو رادتسأو ةيدعاسم ألدح ةيرملا ةكرعم ةدايق كرتف اإلراذن تارافص

رشبلا مدختسأف بورغلا دعب ىتح ةداعلا ريغ ىلع ةكرعملا ترمتسأو هاسني نل سرد ناطيشلا

تدتقأ دقف ةكرعملا ىف فيس دعب اوبرضي مل نيرخأب فص فص نيلتاقملا لحأو روفسفلا ناديع

ةجاحلا دنع معدلل بلقلا ىف األرخ فصنلا لزنيو هتاوق فصنب سطنلطا كلم براحي نأ ةمكحلا

ءاضف ضرأ ىهف برحلا ءدب ذنم ةيانعب ةكرعملا ضرأ راتخأ دق ناكو موزللا تقو ليدبتلا و

ىتلا كلتك فرغ اهطسو ىفو ةيرملا نم هيلتاقم ةيامحل نارتم لوطب راوسأ اهلوأ ىنب ةعساو

ةحارلل صصخت عافتر اال ةليلق عاست اال ديدش فقس نود نكلو الن ويغلا ةيرملل دباعلا اهانب

اذهو مايأ ثلالةث برحلا رمتست نأ بتر اذل اذه لكب ملعي ناطيشلا ناكو ةسارحلا اهيلع بوانتتو

و ةحارلا اوبوانتي اوناك دقف رشب ىأك اوسيل سطنلطا لهأ نكل رشبلا ةردق قوفو هيلتاقم دهج رخأ

كلم مهلأ رشبلا لوط ىف نجلا لكشت مدعو مايأ ةرشع برحلا ترمتسأ نا مهينعي نلو لا تقلا

ةرخؤم فذقو راوسأ نم هونب ام هيلتاقم الء تعأ ىهو اال ةكرعملل ثلا ثلا مويلا ىف ةركف سطنلطأ

ةياهن ىف ةيرانلا ةئيهلل اودوعي نأ لبق هناوعأ نم ريثكلا ناطيشلا كلذ دقفأو ماهسلا ب نجلا شيج

ةئامث دقفثال ثيح رشبلا هرسخ امل ةبسنلا ب ةيداع تناكف هرئاسخ نجلا كلم ردقو ثلا ثلا مويلا

ميدقتل مهتداقل اوسمه مهتايح ىلع اصرح نجلا شيج نكل مهلثم سطنلطأ كلم رسخو لتاقم

اال اوفاخيف رئاشعلا نيب رئاسخلا رابخأ رشتنت ال ىتح برحلا كلت ىف ىدامتلا مدعب كلملل سامتلا



ام نجلا رئاشع ءاربك ضقني ال ىك امغرم قفاوو كلذ ردقف ىربكلا برحلل عمجلا تقو مامضنا

. ديحوتلا نيدل نيمتنملا رهوش االموق اهتقو هفلا خي ملو ةبوعصب هيلع مهدهاع

ثلثم ىلع مهراد رقع ىف ةيرملا ىلع موجهلا و نطولل ةدوعلا ب ةداقلا حصنل سطنلطا كلم عمس

مهنأ ناطيشلا كلم نقيتي ىتح نجلا ةكرعم نم رهش رورم لبق ةرداغملا ضفر هنكل لا تسركلا

نم تاراغلا تارشعب مهئجاف نأ دعب ةحضاف رئاسخ رهشلا كلذ ةيرملا قذأو هموقلو هل ءفك

تلقنو نفسلا تدعأ نأ دعبف ليللا خوالل ةيسايق ةعرسب ةرداغملا موي ىف تناكو تاهجلا فلتخم

لقن يوني هنأب ةيرملا نظيل ئطاشلا نم برقلا ب زكرمتلل شيجلا فصن كرحت ءاسنلا و تادعملا

ةكرعملا ضرأ الخالء كلملا ةدايقب شيجلا ىقاب هعبتو عافدلا سيلو موجهلا جهن هذاخت ال هركسعم

نم رحبلا ىف ناموي ةريسم دعبت وىتلا ملعلا ضر أل ةرداغملا و نفسلا بوكرو شيجلا ىقابب قاحلل

نأ دعب علهلا اهباتناو ودعلا دوجو مدعب ىلا تلا مويلا يف اهشيجو ةيرملا ةكلم ئجافتتل ضر كلتاأل

ىصقأب ةدوعلا و ركسعملا الء خاب ترماو تاوقلا ترقهقتف سطنلطأ شيج دصر الاهع طتسأ زجع

وأ رضحي مل نجلا كلم نأ ةصاخو ةثراكب سطنلطأ تاوق اهجأفت ال يك لا تسركلا ثلثمل ةعرس

لهأ ةبقارم ىف ةيرانلا مهتلا ح ىف مهو هتاوقو األريخ لغشنأ دقف ىرجي امع اهربخيل دحأ لسري

ودع نم اوصلختيو نفسلا اوقرغي ىتح قرحلا ةيآ نعتالةو ةظحل ولو اوفقوتي مل نيذلا سطنلطأ

لك ديصو قرحلا ةيآ نعتالةو سارحلا فقوتي مل مويلا لا وطو هءادعأ ةوقو هتوق امامت كردم

نم ةبيرقلا ةايملا ىف ةمخضلا ناتيحلا اوعفدي نجلا ناك دقف نفسلا نم ناتيحلا نم برتقي نم

االنأ مهودع نم مهصلختو نفسلا ب مطترتف ىعو بال ةايملا ىف طبختتل اهنيعأ اومعي نأ دعب نفسلا

هببس باذع نم مهحيرت ةلتاق ةمخض ماهسب ناتيحلا اوبيصي راتمأ دعب ىلعو نيظيقي ناك دونجلا

ثلثو قمعلا ىف اهاثلث نفس ميمصت نم مهتنكم قباسلا ىف سطنلطأ ءاملع ةعارب امأ نجلا مهل

نم قاو تقولا سفن ىفو لقث نكت هببدم بارحب سطاغلا ءزجلا معدو ءاملا حطس قوف وفطي

. سطنلطأ ملعلا ضر أل لوصولا دنع دونجلا ءاذغ اوناك ناتيح ةدع اهب تسمغنأو رطاخملا

مدعل ربدي ذخأو ناطيشلا عزفف هتدوع نم رهش دعب لا تسركلا ثلثم وزغل سطنلطأ كلم زهج

ألله ليدب نطو هراتخيف ماقملا هيف هل ولحي ال يك لا تسركلا ثلثمل سطنلطأ شيج لوصو

أجل اذل كانه باهذلا ىلع هدنج ؤرجي وال سطنلطا لهأ لهأ نيب ناطيشلل ليبس وال سطنلطأ

تلذاخت نأو دهعلا ىلع اهنأ نقيت تذفن نأف اهل رابتخأ ةباثمب نكتو ةمهملا كلتب اهفلكيل ةريزولل

برلا تيب ةنيدم باتعأ ىلع اهاقلو هسفنب بهذف اهنم ماقتن لال زهجتيو هسدح قدصيلف تضفرو

ئاقال اهجوز دوجو ىف اهثدحو بجعتف جحلا دفو سأرتت

جيجحلل دفو سأرتت ةرهاع .. يانيع قدصأ -ال

هثيدح لصاو ىذلا نجلا كلم ىريو عمسي اهجوز نأ انظ عزف اهباتنأو اهانيع تقرب

ةجاح ءاضقل بكوملا نع ىفلختو ىنم لضف اذهو كريغ ىناري وأ ىنعمسي دحأ فال ىقلقت -ال

هيف ىضقت ةولخ ناكمل باهذلل اهجوز تنذاتسأو ةحارلل بكوملا تفقوأ هيعمست نأ بجي ام ىدلف

ناطيشلا ىف تخرصو نيع نعاأل تباغ ىتح تدعبو تضفرف اهتسارح اهجوز بغرف اهتجاح

ةلئاق اهقوف ريطي ناكو

ةاحأفملا لوه نم عرصأ تدك دقف ىرخأ ةرم كلذ لعفت نأ كايإ -



كموق فرعي نأ ىفاخت مأ ىعرصت تدك -

نجلا فايطأو ىصاونلا فيط اوعبتي سطنلطأ لهأف فرعت فوس اهلك سانلا ةقيرطلا كلتب -

اوفرع نأ ىل ليولا االنو انوري امبرو

كتئج اذهل -

؟! اذام -

وأ نومست امك ملاالةكئ طقف .. نيمقانلا وأ رشبلا نم نجلا كلم عبتت عطتسي دحأ فال ىعلهت -ال

نيمقانلا مهبقلي امك نييرونلا

؟! ديرت اذام -

ىل كديعوو كتأسا نع تزواجت دقف قيرب اي ىبدأت -

اذه كيضري .. قيرب هتمداخ نم نجلا كلم ديري اذام -

سطنلطأ كلم -

مهفأ -مل

نيلجعتت نم تنأ دعب كالىم لمكأ -مل

عم ةقامح باكترأ ىلع ىنمغرت اا كيلإ لسوتأو هب ىنأش ..ام كوجرأ لقو ىباصعأب بعلت -ال

ميظع لضفب هل نينادم مهلك راتآ لهأو اناف لجرلا كلذ

قيرب لااي حلا كلت ىلع كدهعأ اذام..مل -

و.... ةمعن نم هيف امانأ ىف ببس -وه

تيسن ..هال ةرهاعلا تخأ اي ةمعنلا كلت ىف ببسلا ..انأ كحيو ( اهعطاق )-

سطنلطا االنألله ئسأ مل نكل ىسنأ -مل

كنم هديرأ ام دعب ىعمست مل تنأ -

ةئطاخ ترارق ذخأتت انايحأ تنأف كل حضوأ نأ تدرأ -

عمسأ ام قدصأ -ال

أطخ باكترأ نم انيقت ةليح كل ربداس انأو اذاملو ديرت ام ىل -لق

سطنلطأ كلم لتق ديرأ -



هلتق ديرت اذامل مهملا انلا.. مأ ددبي امبر ريبك أطخ -

هنطوتسيو ناكملا ب نتفيس هلا جرو طح نأ امتحو لا تسركلا ثلثم وزغي فوس -الهن

اذه لا تسركلا ثلثم هتفيلخ وزغي ال هتلتق نأ كاسع امو -

لا حلا ريغت امبر تام نأو سامحلا مهيف عشي نم -وه

لح سيل اذه .. ءاره هه.. .. ديدجلا كلملا لتقت ريغتي مل نأو -

نذأ لحلا امو -

مهنطو نع عافدلل ةيرملا دعاست -نأ

ريخ نم ةئامث ثال تدقف نأ دعب ىرخأ ةرم سطنلطأ لهأ عم ضوخ مدعب ىنواعم ىنحصن -

رئاشعلا ءاربك ضفني نأ فاخأو ىموق نيب ىتبيه عيضت نأ تداك نيع مايأ..مال ىفثالةث دونجلا

ىلوح نم

مكل نجلا متنأف مهتاردق ىمنتل كتاردق لغتسأو مهدشرأ طقف مهعم برحلا ىف كرتشت نأ ىعاد -ال

ةلئاه تاردق

ثمال ناريطلا مهملعأ اذه؟! فيك -

هموق عم تازجعم نم هلعفي امعو الن يغلا ىبن نع ديكأتلا ب تعمس ىلإ.. تصنأو ىنم رخست -ال

انعوضوم ىف اذه لخد امو معن -

تددو املكو ةملكلا كلت ىنعم ىعأ ..ال رحاس .. راحس .. حراس هنأب هومهتأ الن يغلا نأ تعمس -

ىسنأ اهنع كلا ؤس

هللا نذأب تازجعملا كلتب موقيو قح ىبن وهف رحسب سيل هلعفي ام نكل رحسلا ب هومر .. رحاس -

رحسلا ..ام رحسلا انه ىنعأ هلك..ام اذه ملعأ -همال

ةنكاس ءايشأ نأ مهل ليخيف مهنيعأ رحسيو همامأ نم عدخيل رحاسلا اهب موقي ةيرصب عدخ -

ليبقلا اذه نم ءايشأ .. كرحتت

نود علهلا نم مهضرأ ادوعيف سطنلطا لها دض هومدختسيف رحسلا ةيرملا ملعت ال امل .. ليمج -

اذه لا تسركلا ثلثم اوسمي نأ

؟! اذام -

ىديسل ةبسنلا ب ريسي اذهاألرم نأ نظأ -

لصأ وال قلخلا ركمأ ىنأب مهتأ ىحيو .. ةركفلا كلت كتتأ نيأ نم .. يتديس تنأ -لب



اهتيأ تنأو قمحأ تنك لب سطنلطأ كلم لتق ىف تركف امدنع ىطخم تنك ىنأ اقح .. كلتك ةركفل

نم ىنهجاوي ام لحل اذه الىن قعلا كجهنم ذختأس ادعاصف االن نمو ىراسم ىتححص ةيهادلا

باعص

ىنعبتي فوس ىجوز نأ ةقثاو ىنأف باهذلا ىلب حمسأ -

فعض مأ قوش نع كعبتي -

قرافلا امو -

هلقع مأ هبلقب هعبتي ىأ .. هيتكلم مأ اقوش قوتي هنا ىنعأ -

اعناخ يلذال راص هقوش ران تأفطأ نأ دعب -

امم هيفاعأ فوسو فرصتلا اذه نع ىنيرذعأف ماقتن اإل تدراو اهتقو ابضاغ تنك هه.. -هه

هباصأ

صنتقي دلو هنم ىل نوكي وأ كلملا يف حمطي نل هنأ نمض ال رثكأ ينديفي اذهف حهلا ىلع هعد -ال

ىتنبأ قح

كل ىنم ةمدخ هتلعف ام ىربتعأ نذأ األرم تيلغتسأف كتبقاعم اهتقو تددو -هه..

هل ىنعم كبالمال تقولا عيضت ديرتو لوغشم ريغ كنأ ودبيف رداغأ فوس -

ال اهسرداو مكحو ىناعم نم اهب ام فشتساو دجلا لمحم ىلع اهذخأ اهب ىقطنت ةملك -لك

ةملك .. ىتمهم نم تيهتنأ تنكل لبقاالن كب ىناقل ردقلا نأ ..هاول تنأ هه..ام هه .. ىعابت

.. ءاوح تنب اي كنم هاو ..ها نجلا كلم ىلع ىصعتسأ زغل لح نكت اهانعم ىفرعت ملو اهيتعمس

هبغرأ تاونس تللظ .. تاونس مكيبأ المد ىتياوغ هققحت اممل تققح ةدحاو ةملكب كمأ تناك اذكه

هه اقح.. دلختس اهنأ تنظ .. اهتينمأ ققحيل اهبلا طم ذفن لوقأ ام تددر اهنأ مغرو ىل عمسي ملو

ءاوح تانب ركملا نمنم ملعتأ هه..

ةرثرثلا كنم ملعتنو -

نأ ىنوجري ىثنأ ةياوغب دحاو تفلك املكو نكثيدح ىعابتأ لميو اهب نوزاتمت كلذك كلتو هه -هه

ئطخي وأ رصقي نمف يعابت أل باقع نكتياوغ تلعج اذل هه.. هه هب.. هرمأ لمع ىأ لباقم هيفعا

هلا سأ امدنعو نكلا عفأ عباتيو لئاط بال ةرثرث عمسي طقف ضافولا خىلا دوعيو نكادح ال هلسرأ

ىلا تلا مويلا ىف ئشب ىوغي مل نأ باقعب هدعوتأو بضغأف اذك تلعف اذك تعمس لوقي تيوغ اذامب

هه..ها هه اذك.. تلا قو بضغأف اذكو اذك تلعف نأب مويلا تداز دريف تيوغ اذامب هلا سأو دوعيف

هوديرت امو ءيش لك ىلع تارداق نكنا ىنيقيل لا ؤسلا ءانع ىسفن فلكأ ال اهتقو ىعم نملعت ول

. ةوقلا ب نكي مل نأ ةليحلا ب نكيلا قاسي

ديزملا كانه مأ تغرف له -



ىهتنت ال نكنع ىتاياكح -

تاظحل خالل ىمامأ نكيس ىجوز نأ رعشأ ألىن فارصن ىلباال حمسأ نذأ -

هه هه .. ناطيشلا ةمهلم اي ىلضفت -

تحاصو اهديب تراشأف ال ورهم ىتأي اهجوز تأر ىتح ليحرلل تزهجتو فلخلل تفتلا امنأ

تلا قف ودعي اهاتأ نأ نيح ىف هتيحان تلورهو .. نئمطأ نئمطأ .. ةلئاق

قلقلا كلذ لكل ىعاد وال كعور نم ءده -

ىبهذت امنيأ كبحصأ فوسو ةيناث كعواطأ -نل

بح اي -البتغلا

هللا ردق ال هوركم كل ثدح نأ ىروعش ىروصتت وال نجي نأ بح داك -

قيرب نم لمجأو رغصأ ىه نم جوزتت مث كيسنت نأ ةليفك -األماي

هعقوف تلق ام ىلع ىديعت فال نجأ فوس دحاو موي ىنع ىتدعب نأو قيرب نم لمجأ دجوي -ال

ىسفن ىف ئس

نم ءاسنلا تارشع تمضنأ انضرأ ىلع ماه موجه دنع ىابص ىف ركذأو لا جرلا لك حلا اذه -

مل اهجوز اهنع تام نم نأ نيح ىف هتجوز تتام نم جوزت نيح دعبو نلتقو ةمواقملل انتيرق

هءانبأ ةياعر ىلع فكعت هل ةصلخم تلظو جوزتت

لا جرلا لك سيل -

هتجوز دعب ءاسنلا نع هسفن عنم طق لجر ىرأ -مل

دجوي -

قدصأ -ال

ةفرعملا قح هيفرعت -لب

-نم

دباعلا -

رخأ ىلع ىنلد .. هينستسأ .. نمزلا اذه لجر -

هه هه .. اهجاوزا ىلع ىضقت نأ دعب تومت ءاسنلا ةداعف فرعأ -ال

انأ ىتح -



بحي نم لك ىنستسا قحللو ىتبيبح كاشاح -

كبحأ انأو -

كقشعأ انأو -

لضافت ةرخ األ ىفو ىرخأ جوزتت امبرو ريثكب كنم ربكأ انأف ىتوم دعب حكلا لدبتي نأ فاخأ -

ةنجلا ىف كتقيفر نكتل اهنيبو ىنيب

! ةنجلا -

دباعلا نيد تلخد نذأ ..امل ةنجلا لخدت نأ حمطت اال بجعلا -امل

نيدحوملا اال ةنجلا لخدي نل هنأ نيرقتأ -

ةنجلا ةملك تعمس امدنع تبجعت امل ىل لقو اذهاالن نم انعد -

شيعأ ةرفقم ءارحص ىف كعم دلخأ نأ ىبر ىنريخ ولو دولخلا اال ىنصقني امو ىتنج -الكن

ىذلا ميعنلا تنأف كعم شيعأ نأ راتخأس كنود دلخلا ةنج لخدأ وأ فافجلا ىناعأو فافكلا ىلع

هوجرأ

كلذ ريغ كنع اولوقي اوناك ءاهلبلا ..و ىسفن ىف رحسلا عقو -ايهللا..كلالكم

روصتأ نكأ مأوالىنكالممل كيف مايهو بح هضبن راصو بحأ ىبلق نكل كلذ ريغ لعفلا ب تنك -

اميفو كيف ركفأ بلاالط ىف كثوكم خالل ىتولخ يفو كل لوقأ امل بجعتأ انأ اقحف هلئاق ىنأ طق

ال نسح ناك امهم هنأ رقأف كب قيلي لهو كلاالم كلذ ىنع ردص فيك برغتسأف تلق اميفو ثدح

ىبلق ىف ام نع ربعي وال كردق بساني

كلذ نم رثكأ لمحتي دعي مل ىبلق ىفك.. -

. ديزملا لوق دوأو ريثكلا ىوحي انأ ىبلق -امأ

كبرل كبح نع ىنثدحو ىل كبح نم كعد -

ىنلبقتو ىناده ىبابشو يابص ىف هيف ىئاجه مغر .. ةمحر اهدعب ام هتمحر .. همظعأ -هللاام

اهتقو ناكو كالىم ةلقو ىناينب ةماخضل هتمدخل ىنصخو ماغرض فنك يف ىتلوفط تييح دقف

ىنولعي ةبتر ىنوندي نم لعجو ىنرخأف ةرم هتضراعو هفلا خي نم بيذعتب ذذلتي فرخ زوجع

نع تفزعو ماه ةلود ةعزعزو نتفلا قلخل ناطيشلا هيلع هيلمي ام تفرع هنم ىبرق مكحبو انأش

شمر مهل زتهي نأ نود اهب موقي ةسلا لابأ عفأ ىنيعب تيأر دقف ةرذعم نيع ملاال ةنهكلا هب نيدي نيد

....... ةرتفلا كلت نفج مهل ضمغي وأال

ماقر واأل رسعل مضنت مل املف مقر تنك تنأ بح )همالاي هتعطاق )-

لزعي نأ ماغرض ةداع نم ناكو راثيإ ىف ركسعم ىف مقر ثالةثآالف نمض ريغص اهتقو تنك -



كلملا تقللا ماقر نماأل ةقرف لسرأ نأ هبكترأ ىذلا ديحولا أطخلا و اهضعب نع ماقر األ تاركسعم

مقرلا لوح فتلا دقف ماغرض ةسكن برحل مهب داعو مادختسأ ريخ مهمدختسأ ىذلا ماه ةيهادلا

اديحو ماغرض ريسيل نيعوطتملا كلذكو ةكرعملا ىف نيدجاوتملا ماقر لكاأل نوسمخو فلا

ةلحق ءارحص ىف هتاوق طسو ىبرتنل مهنم تنك ىبص ةئامسمخ ىقتنأ الراثي هتدوع دنعو هتاوقو

قاتشأ مل نطو ىلا هانبحصف ةرتف دعب داعو نتفلا رشنل هلا جر نم تائمو رداغ نأ دعب اهب انكرت

. اهيلإ ىسفن قوتت ةشحوم ضرأ نم هيلإ موي ىف

. راتآب ةميتم ىنأ فرعت تنأف ىنحرجت كلت كتحارصو بح اي تنأ بيرغ

كتيأر ةلهو لوأ ذنم ميتأاالكب مل انأو -

مكيف ةقثلا تددجو سرحلا ريغأ مل ىنأف ماغرض تجوزت امدنع ىنتيأر كنأ نظأو -البتغلا

. ًاعيمج

ةلباقمل يلع ىتيحلا نأ دعب هبراق ىف كذخأ نم تنكو ةريزجلا هيف ىتئج موي لوأ ىف كتيأر -لب

. ماغرض ميعزلا

؟! اذام -

كينيع مجلا ىنبذجو .. ميئللا هيمسن هلا جر نحن انك دقف ميعزلا لوقت كتعمس امدنع تكحض -

ىمامأ كسولج لوطيل ريغصلا براقلا ىف فيدجتلا ىف تئكلتو ةريزجلا ىلا كلقأ نأ تقفاوف

ملو ةلئسأ ةدع ىنيتلأس انلوصو دنعو مامتهأ ىندأ ىنيريعت ال تنأو بوذجملا ك كيلإ رظنا تنكو

نم قيفأ ملو راسيو نيمي ىنيع مامأ كانميب ىترشأو ىعت وأ عمست اال ةلئاق ىف ىتخرصف بجأ

مامتهأ كرعي ملف كعبتو هتيحان ىتلورهف نهاك ىتيأر ةأجفو ىروصتت نأ نم ألدعب ىنذخأ رحس

ةلباقمو ةريزجلا قامعأ ىف جولولل كدعاسي دحأ لعل راسيو انيمي نيتفلتت ةطخاس ىتفقوو هيتنعلف

.. كتايح ىف ءاسن ىرت ملا .. تلقف باهساب كيلإ ارظان ىنتدجوف كفلخ ىترظن ةاجفو ماغرض

كل تراشأف ماغرض ميعزلا ةمدخل قحتلا نأ ىل فيك ىنبجأ عمست تنك نأ ىتلوقف تمستبأف

دعب حمس مث كرهن ىتح سراحلا الكاق نأ امو كتعبتو هتيحان ىتلورهف مدخلا ناويد ناكم ةيحان

اال تبلطو مدخلا ناويد سيئر اهدعب ىتلباقو هدئاق تنك دقف كلذ لعفب تراشأ نأ دعب كلوخدب كلذ

كدعبيل سراحلا ىدانو كرهنف تلسوتف رذتعأف هيلع ىتيحلا كلف رذتعأف ميئللا ةمدخل قاحتل

انأ تبهذ اهدنعو هيكشتو ملا ظملا ناويدل بهذت نأ نامي اإل ظلغأب ىتمسقأ نأ دعب لعفلا ب ىتدعبو

نأ كلذك هتيصواو قفاوو ءيش هريغ وأ هنم بلطأ ةرم لوأ ألىن بجعتف كلبقي نأ هتوجرو هيلإ

اذه ثدحي مأالنأ ميعز ال ميئل فصو انلثم ىددرتو هتقيقح ىفرعت ىك ماغرض ةمدخ ىف كقحلي

ىناعدتسأ ىتح ماع رمي مل فس لال نكل ةونع ولو كب جاوزلا و كفاطتخ ال قوتتأ تنك دقف ةعرسب

هل تلقو تفرعو تدلو نأ ذنم كيضام نع ءيش لك ةفرعمو كنع ىرحتلا ب ىنفلكو ماغرض

مس ىديب تصلختسأو كنم.. جاوزلا ىف هتبغر أللج ؤسهلا نكي نأ طق روصتأ نكأ ملف ضيقنلا

كنم. برقلا ب تنك ىنأ ديحولا ىئازعو ىئاشحأ عطق

.... تنأ تنأ قدصأ -ال



و..... ماغرض ىتجوزت -

اهانيع تضمغأ دقو اههجوب تحاشأو ةهرب تتمص ىنع.. تيرحت كنأ تلق )همال.. هتعطاق )-

مل نأ ىنم جاوزلا يف كتبغر ريغت ملو .. ليسلا ك تجرخل نانعلا اهل تقلطأ نأ عومد سبحتل

ماغرض ىنجوزتي

قئاقحلا تبلقو اهجوز ةصقو مقرلا ىجوزتت نأ لبق كتخأ ةريس تفرع دقف هلعف تيون ام اذه -

ةقيقحلا تلق ىنتيلا ي تلق اهتقو .. ىمسأ ةفيظوو ربكأ ةمهمب كصخي نأ ديري ماغرض نأ ىنظل

انأ كجوزتأو كنع فزعيل

ةرسكنم ةربنب تلا قو اهسأر تأطأط

هتوم دعبو ماغرض ةايح ىف نيشملا ىلعف تيأر نأ دعبو -

ىتركاذ نم ةرتفلا كلت تيحم دقف ةرذعم -

ءاكب جيشن اهتوص باشو ةوقب هتنضحأ

بح اي ميظع تنأ -

ضر كلتاأل ىلع شيعي ناسنإ مظعأ ىتبيبح -لب

ىبلق ىف كبح ديزيو موياال رمي -ام

ةئامو نافلا بلق ةكيلم اي ىحراوج ئلم ضاف امو بح عبشتو ىبلق ىلتما دقف انا -اما

مقرلا ىسنأو بح -لق

ىتح مقر نوكأ نأ ىلع مقان تنك ىرمع لا وطو هبحأ اذل مقرلا ىلب كءادن ىنذأ ىف ددرتي لا زام -

ىانيع بيغت ال لماك رهش ةدمل ىصخشلا كسراح تنكو ماغرض تجوزت مث ىتايح ىف ترهظ

ةئمو نافلا كل تلقف ىمسأ نع ىنيتلا س اهتقوو .. عبطلا ب ماغرض تاميلعت ىلع ءانب ةظحل كنع

تنك نكل رخأ ناكمل تلقتنأ اهدعب ةرم نم رثكأ هب ىتيدانو جلتخي اهادص لا زام ةكحض تكحضف

ىفتكت تنكو مسأ وأ مقرب ال ىنيدانت مل نيحلا كلذ ذنمو ءيشلا ضعب ىبلق حاتريف موي لك كارأ

. ىبلق هكيلمو ىتديسل ال ورهم ىتأف تنأ اي لوقب

ةدحاو ةرم ةعدخ لك حرشي نجلا كلم ناك دقف ةيداع ريغ ةعرسب رحسلا نونف ةيرملا ملعت

ىف ءدبو لا تسركلا ثلثم ىف ةعساش ةحاس ىف مهب عمتجأ دقف ةقئاف ةعاربب هيلع ريشي نم اهذفنيو

نوتصني ةيرملا ناكو اهب مايقلل بحتسملا تقولا و اهذيفنت ةقيرطو ةدح ىلع ديدج لك حرش

بيجعلا ءىشلا كلذ ملعت ىف مهنم ةبغر نع لب ديعو نم فوخ نع جتني مل بيرغ باهسإب

مهبلغأ ةيرملا نم ةئامل رحاس ةزاجإ ىطعأ ىتح رداغي ملو راهن ليل مهبردي عوبسأ مهنيب ىضقو

و ئجملا ىلع اوكشوأ سطنلطأ لهأف نيرخأ ميلعتل هتقو فصن صيصختب مهنم لك فلكو روكذ

كلذ نم رشبلا رصب ىمرم نع اديعب رحبلا ضرع ىف رحس نم هوملعت امب مهوق نأيال الدب



اوديش ةيرملا نأ ايموس هدجاألربك نم فرع دقف هونبي ىتح مهدادجأ ىنضأ ىذلا عيدبلا ناكملا

اهب باحسلا تالسم هتمق مره لكش ىف ءاملا حطس قوف مئاق ناكو ماع فلا ىف لا تسركلا ثلثم

دعب اوعمطو نييرونلا و ةنجلا ثيح ءامس عباسل اهتيؤر ىدم لصيو ءاضفلا نم ةوق دمتست ةزهجأ

اوفزع مهنكل ليمجلا ناكملا كلذل رفسلا نم مهنكمت االت ميمصت نم اونكمتي نأ ميعنلا اوءر نأ

هيلع اوقنف دعب هحور نم هيف خفني ملو هبر هلكش دقو نيطلا قولخم اوءر نأ دعب كلذ نع

نيطلا قولخم ليضفتل نييرونلا بر ةدابع نع مهفوزع ةلحر ءدبتل هناكم رامعو هناينب ةماخضل

هوعمسي نأ لبق هولتق ىبن مهيف هللا ثعب ىتح نيدلا فلا امخي لك اولعفو نينس هللا اوصعو

قولخم بهو ام لثم مهبهي ىتح هتدابعل اودوعي نل مهنإ اومسقأو ميلعلا عيمسلل مهبلا طمب اورهاجو

حير مهيلع طلسو هعم نمأ نمو هولتقف روكذلا ضعب هباال نمؤي مل قولخم مهيف هللا لسرأف نيطلا

مالهتكئ لسريس هللا نأ مهنم انظ نييرونلا برحل اودعتسأو ميظعلا مرهلا ب ءامتح اللال ورهف هيتاع

ةسمغنم ءامسلا حطانت ىتلا ىمظعلا مهتيآ تراصو لا حلا لدب دقف ريثك كبر دنج نكل مهتبراحمل

ردق ام ردق ةوقب ةيتاعلا حيرلا هب تحاطأ دقف ءاملا حطس قوف ثلثم لكش ىلع حبصيل ءاملا يف

هيلإ اولصو امل فلا خم قراخ ءيش نكيل ءاملا حطس قوف هنم هجو افطو قرغي نل ثيحب هللامهل

هللا ةدابعل اوداعف نييرونلا لوزن نود اورحدو ليلق ملع نم هل اولصو ام نأ اونقيتيل نيناوق نم

نأب مهميوقتل الن يغلا هللا فلخف نورق ةيصعملا ىلع اولظو نينس عضبب اهدعب اولضو نيعناخ

اوناكو نينمؤملا موقلا اوبراحو مهتمقن تدازف نييضار ريغ اهب لبق نم اوناكو ضر األ مهوكراش

لا بجلا ىف مهنيعأ نع هءافتخأو ناويح هنأ اونظ الن يغلا الوب مهتيؤر دنعف نيفلكم ريغ مهنأ اونظي

مهنأ اوفرعو الن يغلا ترثك ىتح هلكأو هديص ىف اودهزي مهلعج هتورف رعش ةفاثكو هتئيه ءوسو

اولا نو دوقع ةدع دومصلا نم تنكمت ةنمؤملا ةليلقلا ةئفلا نكل مهونفيل مهودراطي اوءدبف نولقعي

مهتماقأ ناكم نع مهوصقأ نأ دعب مهوكرتو مهنع اوضاغتف نيئادب مهنأ مغر ةريثكلا ةيرملا نم

ىف مهوكراشو مهنم اولا نف األسم ريثك نم ماقتن ىفاإل ةبغرو بح نع بهذو ليلقلا رثك ىتح

هحطس ةيرملا ديش دقو لا تسركلا ثلثم قوف شيعلا اونسحتسأف ءاملا حطس قوف ىفاطلا نطولا

درطو نمحرلا رمأ ةفلا خمل الن يغلا يوغأ شيعلا دغرو ناكملا نسحو االفاآلالف هنطقيل

طبهف نينسلا آالف ترمتسأ مهنيب بورحلا نم خيراتل ةيادب تقولا كلذ نكيل ناكملا نم ةيرملا

ايموس هللا قلخف ةثلا وثلا ةيناثلا ضر معالةقلأل ذفانم اورفح لب مهوبراحي مل نكلو نييرونلا

اورهظف مهدادعأ ترثك ىتح ةيرملا النو يغلل يئرم ريغلا عهملا ىف لسانتو ضر األ نطقو

األ فوج ذفانمل نيقابلا اورحدو نيملا علا بر رمأب اوفكف نونفي اوداك ىتح مهوبراحو نيمقانلل

قرتحأ نجلا اهسم ال نأ رون نم ةيطغأب ذفانملا تاهوف اوقلغأف ىرخأ ةرم ملاالةكئ طبه مث ضر

برح ىف هتنواعمو مهجورخ ىف ناجلا كلم ركف ىتح اوسبحو كله نيمقانلا دحأ هنم برتقأ نأو

نأ نجلا نظيل ىرونلا ءاطغلا رخبتف اوجرخف األىلو ىوتسم نود ذفانم هموقو زفحف ناسن ىنباإل

ءابه. عاض مهءانع

ىف مهكارتش ال ابسحت نجلل دعتسأو هوسني ال سرد ةيرملا نيقلتل باهم شيجب سطنلطأ كلم رحبأ

نع ةاجتأ لك نم مهنفس لوح رحبت ةيرملا نفس مهل يدب رحبلا ضرع ىف موي ةريسم دعبو .. كلت

نوقلي ةيرملا دنج ناكو بارحلا ىلماح نم لا جرلا مزع هغلبي وا ماهسلا ىمرم هل لصت مل دعب

بكس ناو ةدقوم لظت ءاملا قوف اهطوقس دنعف ءاملا ب ئفطنت وال مهنفس لفسأ طقست ران تارك

دوعيو روفلا ىلع بحسني سطنلطأ كلم لعج امم اهجهو دتشأو اهبيهل داز ءام رشبلا اهيلع

سلالح هئاملع لصي ىتح ةيرملا دض ىرخأ برح ضوخي ىلعاال امزاع هدنج ىلع افوخ هنطول
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كلا مملا ىف ةيرملا راشتنأ

ةرشتنملا تانطوتسملل ةدوعلا ىلع اهناوعأ ةروشم نود تمزعف سطنلطأ كلمل ىزغملا رارفلا دعب رورغلا ةيرملا ةكلم كلمت

األ تذخأف مهتاق مال اوباهي مهلعجيو رشبلا بهري فوس رحس نم ةنوكلمي امف ةنانك بونجو راتآ ةكلمم ةصاخو كلا مملا ىف

ةريزولا نم االنذ ذخأ نود دباعلا اهانب نكاسم ىف تثكمو راتآ ةكلمم ىلا رارجلا ةرحسلا شيجب تفحزو ناجلا كلم نم نذ

قيرب ةريزولا ف اهئافلح نم ةيرملا تناك تنأف ناجلا كلم حصنل اقبط اهلعف در بسح اهتطخ ىنبتو قيضلا اهل ببستل قيرب

نأف ةقامح ىأ لعف نودو اهنم األنذ ذخأ نود تانطوتسملا ىف ىثكمأو ىبهذأ .. ةيرملا ةكلمل صنلا دقوقلاب فيلح مهأ

بونجل ةبسنلا امأب هيذفنو لوقت امل ىنعذأف عقوتملا كلذو ةمكحب تفرصتو الةم سلا ترثأ نا امأ اهبراح كتبراحو تبضغ

ال ىك مهلعف در ىرت ىتح ىربصأو كانه مكل تانطوتسم دوجو مدعل هيف ىميقأو ناكم ىددحو راتآ ىف تلعف امك ىلعفأف

بلسلا ب كدنج ىرمأو ىردغأو ىقفاو كتنداهم اودو نأو ةمحر بال مهيقحسأ ىكوبراح نأف قيرب ةريزولا لوح كوكشلا راثت

كلا... تقل اورطضي ىتح بهنلا و

ىتح تتأ نأ امو ةريزولا مودق ىتح لهمتو برحلا رارق ذاختا دري ءاشي ملف جحلا نم قيرب ةدوع لبق راتآ ىف ةيرملا ثكم

نأ دعبو مكحلا ىفبالط اهعم جسلا دري ناكو ةيرملا تقبلا اهحصنل مهدفو ىتأو لا تقلا ىلع سانلل ةنهكلا ضيرحت تعمس

قولا ةريزولل ىدحتو ربك ىف مهريبك فقو دفولا سلج

مهتكلم قنع قدو مهبيدأت بجوو ميثج أطخ ةيرملا ىطخأ قيرب ةميظعلا ةكلملا مأو ةريزولا ىتديس -

ءودهب ةكلملا تدر

هلعف رربم عامسو ودعلا ةوث ريدقتل نهاكلا اهيأ ىورتلا بجي -

ماه نيعللا قباسلا ىف اهلعف نأ ىفكو بوعشلا نيب ديدج نم انتناهأو انضرأ حايتج ال رربم -ال

ةناه اإل ىتات نيأ نمف اورداغ لباقم عفدب مهتزجع املو مهل تانطوتسملا كلتو ةيقافتأ ةيرملا نيبو اننيبف ءدهأ -

اهب اونطقي ملو ماه ضرأ ىلع اورم -

ةدوعلا ءدبو ماقتن اإل اودو اذل ىريغ دحأ اهلعف ام لباقم عفدب مهبلا طأ مل ولف مهدض كلا مملا انضرحو مهناهأ نم لوأ نحن -

..... راتآ ىلا

راثيإ وأ دري ضرأ نم اوبرتقي نأ اوردقي مهنأ نظأ !ال ةدوعلا ءدب ( اهعطاق )-

كل تبثت فوس -األماي

ملسلا ىلا حنجت ةكلملا نأ ودبي -

هقوفت مل نأ رساخلا ردق رصتنملا ب رضت برحلا ف ىتعاطتسأ ردق -

نيلزاختملا راتآ لهأ لوقل سانلا داع امبرو كلا مملا ىف انتريس تالك فوس -

مكئاضرإ لجأ نم تققح ام مدها نأ بحأ وال لمعلا ب انيوق انعالانن مهلوق لدبتو مهركف سانلا ريغ املو -

برحلا ديري راتآ ىف درف لكف اندحو سيل -



مكضيرحت دعب -

ىف كلذ قلا هنأب دوهش يدلو اذه ىلوق راكنإ عيطتسي وال ةيرملا برح هعابتأو ديري كنيمي نع سلا جلا اذهف اندحو انسل -

سلا جم ةدع

عنتقأ نأ دعب هيأر لدب يرظن ةهجو هل تحضوأ املو ةيرملا برحل ىناعد لعفلا بو هلوق لدبي ال هنأ مث دري ديسلا همسأ -

ىلوقب

دباعلا عابتأو دري لهأ ميش كلت -

راتآ لهأ لك هب رقي لضف دري ديسللف ىدامتت نأ نهاكلا اهيأ ىراذح -

اهنيدو اهتدلج ءانبأ ىلع هلضفتو هبرقت ىتديس نأ ىفاألرم امو هلعف هريغ عطتسي مملا لعفيل قراخب سيل -

نهاكلا اهيأ لضف األ لضفأ -انأ

كلذك لضف األ ىفنتو -

اهب كلثم ملحي ال هشيع سطنلطأ ىف شيعي -

نييداعلا رشبلا تاهافتل غنخت نم ىمسأ هحورف برش وال لكأ ال هءذغ -

؟! اذام -

هنع هللا ىضر ملعي امم ةرذ ىواس ام ضر األ ةنهك لك ملع عمتجأ وفهللاول .. هنامز لهأ عالةم لضانملا ةيقفلا -وه

ىزاغ نهاكلا نع ثدحتت -

ىلولا لظو قحلا نيدلا عبنمو دحو األ انهيقف راصو نهاك بقل هملع ىدعت -لب

ةيرملا نأش ىف هلوقأس ام ىعأو مهفأو كلذاالن نم انعد اذل هبعوتسأ ىتح ارمع جاتحي لوقت هه..ام -هه

برحلا انررقا نحنو لوسعملا ةريزولا كبالم انلوقع انلوقع بهذت -ال

ةيرملل ئفك نكن ال امبر -

ديدش سأبو ةوق ىلوأ نحن -

راعلا ىف راتآ تقرغو ىتبيه تددبتو ىتنبأ كلم عاض ةريزجلا اولخدو اورصتنأ -نأ

ةربابجلا ةرساك اال نحنف اورصتني نأ -حملا

حوضولا مامت ىل حضاو اذهو برحلا رومأب هل ةيارد كلاالموال ديجي نهاكلا -

ىتريرس نسحو ىتريس فرعي لكلا ماهو كلملا دض راتآ راوث ةدايقب تمقو راوغم لتاقم تنك -وهللاىنأ

شركلا ف تعطتسأ نأو فيسلا لمح ىلع االن ىوقت وا قباسلا ىف براحم تنك كنأ كشأ ىنكل قبل ثدحتم تنأ هه -هه

ب انوقلا و انيف اوعمط اننيب كلثم صخش اودجوو ةيرملا انبراحو ضرف ولو ودعلا نيبو كنيب لئاح نوكي فوس اذه ئلتمملا

ماهسلا ال ماعطلا

ةكلملا ايما ريثك اذه -

مامهلا لطبلا اهيأ ةرذعم -



لوبقم ريغ اذهو ةنهكلا ريبك ىلع مكهتت ةريزولا -

نأو يلع برحلا رارق ضرف ديرت اهدعبو ىل اريدقت درلا نع وه عنتماو دري ىسيلج تناهأ ةيادبلا ىفف .. تأدب نم تنأ -

تيدامتل كتكرت

ةنهكلا هرقأ ام لقنأ -

هورقي الام ةنهكلا هاري ام لوقت نأ بجو اذل ارمأ ال احصان تئج -

ةيرملا برح بوجو ةنهكلا ىري نذأ .. كبضغي ام اذهأ -

طرشب قفاوأ -

وه؟! اقح..ام ؟! اذام -

األىلو فوفصلا ىف ةنهكلا عيمج نكيو برحلا تنأ دوقت -نأ

مممممممأ -

راوث تدوقو راوغم دئاق كنإ ليلق ذنم تلق -

ديشنلا اذه ىتظفحو كلت ىظح ملاتال قباسلا ىف تلقو -

مكرورغ ءاضرا أللج ومنلا ةلجع ليطعتو راتآ بابش ةرهز هالك اوديرتو ديشانأ لهأ متنأ عئار.. ريبعت ! ديشن هه -هه

برحلا دوقيس نم انأف ةلمنا ديقب انيلع اودعت نأ نكل سبالم اوميقيس ةيرملا طاملا برح كلذ..ال بذاكلا

مهتماق ال لباقم نيذخاتس لهو -

مهتماقأو برحلا يونأ ال ألىن نأشلا كلذ ىف ثيدحلا بجي فال اوداع نأ دعب امأ ىضاملا ىف مهدرطل ببس ناك اذه -هه..

نيرسكنم اورداغي مهلعجت ةردقو ةباهم انم اوري ىتح ةيناجم نكت فوس

قباسلا ىف اوعفدي ناك ام فصن ولو اوعفدي -

لا ومأ ىأ مكل صصخأ نلف ةرملا كلت اوعفد ناو مث نهاكلا اهيأ عفدلا مدع ىلع نيمزاع ألمهن لباقم ىندأب مهبلا طا -نل

( ضفخنم توصب (قاهلا ءيش اوعفدي ام مهتيل اي نذأ -

؟! لوقت اذام -

ريخ ىلع ىهتنت روم األ تيل -

الم سلل سانلا متيعدو مكئاطخ اوتححص نأ ةيرملا راجيإ نم هوذخأت متنك ام مكل عفدأ فوسو األىلو تعمس لب هه -هه

برحلا ىف ةبغرو هركلا ب مهسوفن نحشن عوبسأ انلو اذه نوكي فيك -

( ةنهكلا دحأ ىلا تراشأ ) هدرفمب فيحنلا اذه ردقي لب نوردقت مكنأ ملعأ -

عيطتسي ادوب نهاكلا نأ ومالىت تفرع فيكو -

رداق رجافلا -الن

دودحلا لك تطخت ةريزولا ؟! اذام -

لعف ام ىلع كسفنب مكحأو لهس سيل اذه ادوبف لجر اي لهمت -



؟! لعف اذام -

هعم ةشحافلا لعف ىلع دبعملا ىلع تاددرتملا نم ءاسنلا ضعب ربجي -

هردصم ملعن نيبم ءارتفأو بذك اذه -

لا ومأ نم اهعطتقأ ةمج لا ومأ ناكم ىلع ىلا جر كعلطي نأ دعب كينيع بيذكت عيطتست نل كنكل كلذ بذكت فوس كنأ ملعأ -

درف ىأك هبيصن كلذك ذخأيو مكعم عمتجي تأ لبق تابهلا فصن ةدرفمب ذخأي ناك .. رجافلا اذه مكقوقح قرس .. دبعملا

ءاضع أل ةقحتسملا و ندملا و ىرقلا دباعم تابه .. رجفلا نم !..ها عستو فصن هدرفمب ذخأي .. رجافب اذه سيلأ .. مكنم

اذه سفن يف نأ نظأ .. لقعب قرسي هتيلا يو اهعمجب صتخملا اهنم صتقي نيجاتحملا و ءارقفلا ىلع اهوعزويل ةنهكلا عمجم

مكتيحان ءيش ادوبلا

. ناتليمجلا هيتجوز قيلطتو كلمي ام لك نم هديرجت دعب هنجسو ةلزع بجيو رجاف ادوبف ةريزولا كالم قدص -نأ

تاجاحلا باحصأ تافعضتسملا ىلع لواطتيو نيتليمج نيتجوز -هل

ىلعاإلطالق ةنيدملا ءاسن لمجأ هيتجوز ىدحأ وفهللا .. سيسخ ئند -

اهيلع كفافز لفح رضح ال ىنمزعت نأ وجرأو نهاكلا اهيأ كل ًائينه -

اهجوزت ال جوز ىنتضر -وهللانأ

قفاوت فوس اهفافز لفح رضحا فوس ىنأ تفرع نأ مث تنأ نم تنأو كاضرت ال املو -

. ادوب مداخ ىشاولا فصو بسح لا ومأ نم نزتخي ام اوريل ادوب نهاكلا لزنم ىلا ةنهكلا بحصي نأ هترمأو بجاحلا تدان

قولا ةريزولا ىلا رظن مث ةرم نيرشع نم رثكأ ىزاغ ةيقفلا اهيف ركذ ةمدقم قولا افقاو ادوب به انه

امك اهب فرصتيو هتدوع دنع اهذخأي ةيقفلا نهاكلا صخت ألاهن األوملا ذخأ اوعيطتسي نلو ناكملا مهيرا فوس نم -انأ

اهب جاوزلا يف األربك اننهاك ةبغرل اهنع ىسفن تففعت دقف ةليمجلا ىتجوز نع امأ ىبيصن اال ذخأ تنك ووهللاوهللاام ءاشي

ىلع ىسفنب فافزلا مسارم ىلع فرشأو ىسفنب اهجوزأو اهقوقح لك اهيطعأ فوسو ىتجوز دعت مل ىه كلت ةظحللا ذنمو

اهتجاحلو اهاضرب اال ةدحاو سملأ ال نكل هلعفأ ىنأ رقأ ىنأف ىنع قيلا امل ةبسنلا بو تبأ مأ ىه تئاش األربك نهاكلا ىديس

نهداسجأ ةوهشلا شهنت تاريغص اوكرتو اوبهذ سطنلطأ ىف ملعلا ىقلتل ةريزولا مهتلسرأ لا جرل تاجوز نهبلغأو كلذل

نهنأ فرعأو دبعملل نمدقي اذل ءادرج ضرأ ىأك روبتو نئت فوس امتح ءاملا اهنع عنميو لمهت ةبصخ ركب ضرأ .. ةضغلا

اذل نمأ ناكم ىف ءام تارطق ندري تاريغص اومصعي نأ اوبأ مهنكل ( ةنهكلل اريشم )، ءافرشلا كئلوأ ىلع كلذ نضرع

اال ءاملا ب ركعلا ءاملا طلتخيف هقافر ىقاسلا يعديو نهتمارك عيضت فوسف ةماعلا نم ءوس سان أل اوئجل نأ امأ دبعملل نئجل

إل ليوأت كلذاال تلعف ام لوقلا ..خالةص اهبحاص رضيو ضر األ قرغت هاقسلا ةدايزبو عبشتت يتح ضر األ ىقستو نس

ةيقفلا تاظعو ىلولا لا وقأ ىدح

تلا قو اههاف تحتفو ةريزولا تبجعت

تنأ ةوتعم اي ةليذرلا ىلع ضحي لوق ىلولل لهو -

باصعأ دوربب ادوب در

نهنم تارشعلا تجوزت وهللادقل ةليذرلا نيأو -

لجرلل زوجت ةجوز مك .. تننج له ؟! اذام -

نحنف ةيقفلا مكح بسح كلذو نمثالةث رثكأ انتعيرش ىف زوجي امو ناتجوز ىدلف هرخأ اهقلطأو راهنلا لوأ ةدحاولا جوزتا -

رثكأ ال ةدحاو ةجوز نورقي نيذلا دباعلا عابتأ فلا خن



كلذ ىلع تلياحت فيك فرعنل لمكأ -

قولا هردص هب قيضي ام جرخيل رفز مث هنانسأ تكحطصأو قهشو هانيع ضمغأ دقو قلا

ىنيتأت ةجاح ىف نوكت ىتمو ةرح تراصو اهتقلطف اهنع هعاطقن ال اهجوز القنم طلا ديرت ةجوز ىنتئاج لب لياحتأ -مل

اهقلطأ مث اهتجاح ىضقأو اهجوزتأف دبعملا

ةنهكلا ريبك اذهاي زوجي لهو هه.. هه .. ادوب كامس نم قدص .. تنأ تاجاحلا ىضاق اي كنم هاو هه..ها -هه

مثقلا ادوبل ةثيبخ ةرظن اهعبت هباحص أل رظنو ىفاألرم ركفي هنأب رهاظتو لجرلا مستبأ

ىرخأ ةرم نهاك دي ىلع جوزتي نأ بجي دوعي امل نكل اهجوز اهنع باغ نأ ةجوزلا قيلطت ىف جرح -ال

تلا قو ةريزولا تكحض

( ىرخأ ةرم نهاك دي ىلع جوزتي نأ بجي ) بيقعت جاتحأ ام اذهأ كحيو هه -هه

زوجي ةدحاوب موي لك اذه ادوب جاوزو .. تعباتو ةنهكلا ريبك توص ىكاحت ىهو اهتلا ق

عنام ىهفال ىضرت -طاملا

راتآ ءاسن نم مكنكمت ىتلا كلت هتليح أللج لا ملا ىف اودهزت فوسو مكبطقتسي نأ ادوب فرع -

قولا بضغلا ب ادوب نهاكلا رهاظت

فوسف ةنهكلا ريبك ىل حمس نأو صوصخلا اذه ىف ئشب انيمزلت نلو ملعلا لهأ هيف رظني ىنيد نأش اذه ةريزولا ىتديس -

االرم نكيلو مهتهازنل سارح وأ ةنهك ءاوس دبعملا جرلا هب صخن فوسو اهجوز اهنع بيغي نمل عتمتلا جاوز رقنل عمتجن

مهئاسن جوزتتو اوجوزتيل ةبيرقلا ىرقلل رفسلا لا جرلا دمعتي فوس ةماعلل هب انحمس نأف رثكأ ال ةمدخك

بضغلا ةمق ىف ىهو تلا قف ظيغلا نم تومت نأ ةريزولا تداك

ةنهكلا ىلع األرم رصتقيس -اذل

ادوب در

دبعملا سارحو ةنهكلا تلق -انأ

سارحلل اهومرت اهتعجاضم نع اوففعتت نمو كوالمكب متنأ ىأ -هه

يدحت ىف ادوب در

انتانب فرش كلذب نوصن -

راتآ ءاسن فرش لا يتغأ نم مكنكما وهللانل سدقم ناكم ىف ةليذرلا نوحيبت -لب

كلا سرا ولوال الةين قعو ةمكحب ثدحتسملا يدافت بجيو نيدلل تباوث دجوي اذهفال انرصع بكاويو انل صحلا هارن ام رقنس -

ةلكشملا كلت تثدح ام ةريبك دادعإب تاثعب

مكديك درأ فوسو اهلحب ةليفك انأو -

انل سانلا عمسيس -

ادوب اي دعب اوعمتجت ملف كيأر اذهو عمجلا ةغيصب ملكتت -



قولا يدحت ةرظن ةريزولل ةنهكلا ريبك رظن

انقفاوو انعمسو انه انلك -

اهقبسي ةريزولا ةاذاحمب دري مدقت نيح ىف رخأتف هبرضت فوس اهنأ نظف هنم تبرتقأو تفقوف قعصت نأ ةريزولا تداك

تلا قو ةعماد نويعب هيلإ ترظنف هيلع مدقت نأ لبق قمحأ فرصت نم اهعنمي ىك ةوطخب

اهجوز اهنع بيغي ىتلا ءاسنلل نوكيس عتمتلا جاوز مويلا ف راتآ تانب فرش اولا تغي نأ اوديري نوسلدملا ىلا دري اي عمتسأ -

و قفاو شركلا ميظع ةنهكلا ريبك لحفلا اذهو األفطلا امبرو تاريغصلا ب ىهتني مث ةلمر وااأل جاوزلا نم مرحت نمل نكي مث

ةملكب مهدحأ ذبني نأ نود ةقفاوملا ب ةنهكلا لك مزلا

قولا ةنهكلا ريبك كحض

مهيأر لوق ةنهكلا نم وجرأ كلذ كل وألدكؤ نيع باال ثدحتن اننيب ةرشعلا لوطل نحنف مهنويع ىف ةقفاوملا تيأر -دقل

ةدح ىلع دحاو لك ةريزولل

ةظحللا سفن ىف قفاوم ةملك عيمجلا قطن

تلا قو ةريزولا بضغ دازف

نيعللا كالم مكدحأ عواط نأو سطنلطأ ىلإ تاثعبلا باحصأ تاجوز لك لسرأ فوس اذل راتآ تانب نم نييداوق نكمأ -نل

عيطتسي ال باش لك نع ثحبلا ب ىمامأ نماالن مزلم دري ديس اي تنأو مكقانعأ برضأ فوس اذه عتمتلا جاوز متررقأو ادوب

ام نهل صصختل لا جرلا نيعأ رصق وأ ةلع وأ رقفل تاكورتملا و نهتلوعب نهنع تام لاالىت ءاسنلا نمو هنيعتل جاوزلا

األ نهارت ىك ناك نيا عورشم ىأ وا ةراجت يف بغرت نم نواع وا ءاملا رابا ىف ةصح نهل لعجأ وا ىضارأ نم حلصتسي

. نهبيعي ام لا ملا ثمطيو نيع

قولا ركمب ةريزولا قمرو مهنع ادوب رخأتو ةنهكلا عيمج هعبتو ةنهكلا ريبك رداغ

نكل مهعانقإب ليفك تنكو برحلا ب كحصن ضراع نم ديحولا ىنأ ىملعت تنأف كلذ نم ةنطف رثكأ ةريزولا نأ نظأ تنك -

كتنبأ كلم ليزت فوس تنكمت نأ راجحأ نيب سام ةعطق ةيؤر نع تزجع كانيع

تلا قو راظتن باال هيلإ تراشأ اهنأ هيلعاال درلل ةريزولا نم االنذ بلطو ادوب نهاكلا لوقل دري بضغ

ةحارصب ملكت اذل لآلرخ هقاروأ انم لك فشك ادوب ديس اي عمسأ -

ةنهكلا رش كيفكأ نأ ىناكمأب -

لباقملا امو -

لعفأ فوس امع ىضاغتت طقف ءىش -ال

لعفتس اذامو -

كولملا اال هعمسي وال ةدحاو ةرمل ثدحي لعفل ةدحاو ةرم -كالمالقيلااال

نابراق اولقتسي ةنهكلا ناكو ةريزجلا طش ال صو ىتح ادوب نهاكلا ةقفرب تجرخو روضحلا نم تنذاتسأو قيرب تمستبأ

فدرأو مهب قحليس هنأ ىحوت ةراشإ راشأو ادوب مستبأف مهقحليل عرسي نأب ةنهكلا ريبك هل راشأف ىرخ األ ةيحانلا مهروبعل

ءاهد رثكأ نوكي نأ بجي هزكرم ىف لجر هه.. هه هب.. قحلأس ىنأ دقتعيو ةريزولا ةبحصب ىناري نيمسلا اذه قمحأ -

تلا قف بطاق هجوب ةيحتلا اهل درف ةنهكلا ريبكل اهديب تحولو قيرب تمستبأ

راع نم ايهل راتآ ةنهك ريبك ىلو نيمس دلو -هه..



انم لك ردق فرعت ىنبجعي -

تنأ كلمت ام فعض كلمي ىنغ مهلقأو دبعملا نمملا ذخأي نم كدحو تسلف كعم ضوافتتل تلعف ام تلعف ةريزولا -

لا ملا كلذ اوزنكي نيأ ىفرعتو -

ديكأت لكب -

ةطيسب حإالل ةيلمعب موقن مث عبطلا ب كتنواعمب مهيلع ىسفن بصنأ فوس ام ةقيرطب ةنهكلا ريبك نم صلختأ دعب نذأ نسح -

مكحلا نوئش ىف دبعملا لخدتي نل ىدهع ىفو والمهئ نمض ال ىذيم تال نيعأو نيسلتخملا كئلوأ نم صلختنو دبعملا لخاد

اتاتب -

انبلطت ام تقوو دايع االىفاأل ةريزولا انأرت نلو ايئاهنو اتاتب -

هذيفنت بجي بلط ىل نكل ديج اذه -

ىلع بعص -

دعب لقأ -مل

دحأ اهنم نأنيلا بعص ةناكم هل تراص ةيقفلا -

كلذاألرم ىف ناطيشلا ىلع تقوفت دقف تنأ كلضفب اذه لكو -

عادخلا ديجت ومالىت هه.. هه .. ةيقفلا نهاكلا نع عمست ةرم لوأ اهنأ تننظ سلجملا ىف ةريزولا تبرغتسأ امدنع هه -هه

ئست نأ ديرأ ال مهملا .. ىذؤي ام لكو براقعو نيباعثو نيطايش متنأو يواح نوكي نأ بجي نيباعثلا عم لماعتي -نم

ةنهكلا ريبكب لعفتس امك هب لعفت نأ ديرأ لب ةيقفلا نهاكلل

ليحتسم نكي مل نأ بعص -

راتآ كلهتس راكفأ هلقع ىف نوعلملا ف ليحتسم سيلو بعص -

كلذب هل حمسأ نل ومالىت اي ىقلقت -ال

. ةيناثلا ب مايقلا ب ةنوهرم ىلعاألىلو ىتقفاوم اذل كسفنب ىنلتقت فوس ةحلصم هعم تدجو نأف ىنقلقي نم رثكأ تنأ ادوب -

سطنلطا ضرأ ىلع سيلو االن سيل نكلو قفاوأ -

يضرأ ىلع همدقب وطخي -نل

هنم صلختلا ىتديس ناكمإب -

ةسجن تناك نا امفبكلا ءامدلا ب ىدي ثولتت نأ بحأ -ال

كانه نم هنامسجب اوتأيل كانه نم ةثعبلا لوصو لبقو ناماع دعب نذإ -

ةحئارلا نم باكرلا عيمج تام امبرو بكرملا قوف دودلا اهلكأيو نتنتو للحتت فوس ؟!.. تننج له -

هنم اهثرا فوس ىتلا ةمام باال هتيقحأ تام عال يدحأ كلتو لقعلا بهذت تاماركو تاكرب ةيقفلل هه -هه

نيراجنلا تارشع ىبشخ قودنص ءاشنإ بلطتي فوس و دكأتلا و نفكلا فشك ىلع دحأ ؤرجي نلو .. تمهف -



راتآ اولصي ىتح دحأ هنم برتقي نلو ةنيفسلا عاق ىف عضويو ناتكلا ىف فلي فوس -

هنم ادب راجشأ عازجأ عضو دوتأ كحيو -

طشلل لوصولا دنعو سرحلا عم برشيو لكأيو كرحتيف ةنيفسلا عاق ىف هوعضي مث ناتكلا ب نفكي ىح صخش هل.. ليدب -لب

دبعملا ىف هنفدأ فوسو نفدلا مسارم ىهتنت ىتح تيملا لثم تبثي

اذام -

توملا قحتسي رودلا كلذب مايقلا ب ىضري نم ًابلا غو كلملا ىلع ًاظافح ايح هليدب نفدأ -

كلذ لك ىف تركف ىتم -

ناطيشلا نم ءاحيإ ءامبرو ةظحللا و وتلا -ىف

كلت لثم ةرماؤم كيحيل اذه نم رثكأ تقو جاتحي ناطيشلا -

قفاوت ومالىت نا كلذ نم مهفأ -

ردغت نأ رذحأو قفاوأ كنم ىفوخ مغر -

هسفن لتقب اننيمس عانقإ يف ءدبأ نذأ -

؟! اذام -

غرافب ةنهكلا ريبك فلعم ىف مسلا اهعضو ةظحل رظتنتو ههركت ىتقيدص هتجوزف حملا.. .. هلتقأس ىنأ ومالىت بسحت -

قحب اهلو هيلع روثت امئادو رهشأ ذنم هتجوز تابلطتمب نعاإلءافي زجع نيمسلا نأب مدخلا اهبرس ةياور عاذي اهدعب ربصلا

ةيقب هنم لا زام بشع نحطب مدخلا رمأ ةرم رخأو يزخم ءاد نم هباصأ امم ىفعيل ةرثكب ريقاقعو باشعأ لوانتيو عبطلا

ثرأو ةنهكلا ريبكل ةيزئانجلا مسارملا ماقتو ةيوقتلا بشع هبشي ماس بشع هنأ فشتك ال بشعلا نع ىرودب انأ ىرحتأف

ىف شيعلل اهلا مب بهذت وأ حيلم باش جوزتت دقو هعمجل نينس نيمسلا نهاكلا ىنضأ مبلا معنتو هتورث هتجوز ثرتو هبصنم

سطنلطأ

دبعملا جرلا ةقيقح هماعلا فرعي -هاول

مهلا يخ ىف اهوجسن ةسدقم ةروص ءوسب سمت نأ نوبحي ال مهف انردق نم صقتني ام انيف اوقدصي نل مهنيعأب انوأر -نأ

. ىلولا و ةيقفلا و ةنهكلا نع ريطاس لال قاوتلا

ىدل نيدلا ب ديقلا غأالل تمطحت تاظحل -ىف

ءيش يأ هيلع ظافحلا ليبس ىفو ريغ ال طقف كتنبأ شرع نيسدقت كنأ ملعلا نيقي ملعأ وفهللا نيدب ىنيدت تنأو ىتم ذنمو -

حابم

كيلإ تثدحت املك كنم ىفوخ ديزي -

مكحلا قمديلا ىلع اهتضبق مكحت الىت ومف هل رربم ال افوخ -

ىب ردغلا نم ادوب اي ىراذح -

ىف ةليلق ةيماح نيكرات راثيإ ةيحان ةيرملا ةرحس شيج هيف كرحت ىذلا مويلا يف هبصنم ماهم ملستو ادوب هل ططخ ام ثدح

تدعوو قيرب تقفاوو مهقزر بسك ىف ىف رحسلا اومدختسي ال ىك مهتابلطتمب لفكتت نأ قيرب ةريزولا نيرمأ مهتانطوتسم

وا لقعتب ةيرملا عم لماعتي نأب هديفح حصن ىلع هثحت ماه زوجعلا كلملا ىلا لوسر تلسرأو .. ةيماحلا هبلطتت ام ةفعاضمب

ةيحان ماه كلملا رحبأف ءادش اال سطنلطأ لهأ متهجاوم فاخو مهودع نم مهنكمي رحسلا نم هوفرعي امف هكلمب اوحاطأ ال



. ةليمج ةيدهو ةلا سرب اهلوسر درو قيرب ةريزولا ةلا سر هتتأ نأ درجم راثيإ

(19)

ةنانك بونج ةكلمم ةيرملا حايتجأ

ملالمهتق هفوفص بتر دقو ةرحسلا شيج رمأب شاي هديفح فرع دقو ةيرملا شيج لوصو لبق راثيإ ضرأ ماه كلملا لصو

هكلم رسخي ال ىتح اهتقيرط سفنب مهعم فرصتي نأ هبلا طو قيرب ةريزولا ةلا سر ىلع هعلطأو ماه هعنمف مهنم لينلا و

لعفت مل ةمقانلا االنأ مهتكلم نم لوسر هيتأي ىتح اموي رظتنأو ةيرملا ضرتعي ملو مغرم قفاوف هدج هعنص ام عيضيو

لسرأ ىذلا ماه ردص قاضو شاي بضغف مهلزن اورجهيل مهبرقب نطقي نمب ديكلا و ةراملا ةلزارمب ةرحسلا ضعب ترمأو

هموق مامأ هتلزأ واال اهل يتأي نأ الدب اهتافلا س لزأ نم زوجعلا ماهو ىهتنأ دق عونخلا نمز نأ ةلئاق هلوسر تدرف اهبلط ىف

ةيرملا دض هسفنب هدوقيل ةظحللا و وتلا ىف شيجلا عمجب رمأو اهتقامح نم شاي بضغو اهتئارجل ماه بجعف هدنج لك تلتقو

. ةمقانلا كلت نم هتماركل رأثيو هسفنب شيجلا دوقيل هرخأو هدج ضفرف

االهنأ بحسني نأ ةلهول ركفو عزفف ةرحسلا عدخ ىأرو فوفصلا ةمدقم ىف ناكو ةيرملا دض برحلا ماه كلملا ضاخ

كسمأو اوعجارتي هدنج لعج امم ةلئاه ةعرسب هوحن فحزت وىتلا ىعاف ال تلوحت ىتلا ةيرملا بحلا ةيحان مدقتو عجارت

لكشتل يعاف األ هلوح تفتلا و راسيلا ةيحان هتبقر كرح ولالنأ ةغدص ىف هغدلت تداكو هتمجاهف هتضبقب يعاف األ ىدحأ

نم دونجلا بجعو شيجلا كلهت نأب ةليفك هلوح يعاف األ ةيمكف ةلا الحم هكلا هنأ هدونج نقيأو ةلقاع تاقولخم اهنأك ةرئاد

عىلا توصب ماه كلملا كحضي فواخملا التو ؤاستلا كلت طسوو هغدل ىلع هديب ىتلا ةبائد مغر هل يعاف األ ةمجاهم مدع

كرحي ملو تبثف دونجلا نيعاو هينيع طلا رحسلا و لبح اهنأ لعفلا ب نقيأف لبحلا سملم اهل لا زام نأاألىعف كردأ نأ دعب

اهكفي مث هتبقر ىف كلذ دعب اهطبريل اهجرخأو همف ىف اهسأر لخدأو همف ةيحان ةوقب اهبذجو هدي ىف األىعف تنكسف هتبقر

ةرحس ىلع مجهيو هفيس جرخي مث ةيرملا ةيحان اهفذقيو هيديب اهلوانتيو هلوح لا بحلا ةرئاد ىلع مجهي مث همدق تحت اهعضيو

اهب بيصأو ةيقيقح تناك نا كلتف عجارتيو بعرلا هبلق ىف بوديف ران تاركب اوكسمي ةرحس مدقتيو همامأ نم اورفيل لا بحلا

اهدعب ناك دقو رانلا تارك ةرحس ةصاخو ماهسلا ب ةيرملا ىمرب لا بنلا ىلماح رمأ ىتح عجر نأ امو راعلا هب قحلي فوس

اهباحصأ ةباصأ دعب ضر األ قوف ةيقلملا رانلا تارك نوطختي دونجلا ناكو ةيرملا شيج بلق ىلع ةوارضب ماه شيج مجه

ام لكأت وال اهيف ةرارح ال رثكأ ال جهو اهنأب نيقابلا ىف اوخرصف دصق ريغ نع دونجلا ضعب اهسم ال ىتح قرحلا نم افوخ

ةيحان اهوبوص مث ناكم ردقاإل اومدقتو كلملا تاميلعت ىلع ءانب اهب ضعبلا كسمأو ةيصاخلا ةدقاف اهنأ ىأ بشع نم اهلوح

بكوملا دارفأ لك لتقيف نارينلا ناكم وحن لا بنلا ةلمح لك بوصيل بكوملا لوح اهنم تارشع تئاجف ةيرملا ةكلم بكوم

لوح اوفتليو لوهذلا ب ةيرملا شيج لك باصيف اهشرع نم حلملا رثانتيو هتلمح عقيو ةكلملا جدوه ةدلصلا ماهسلا قرتختو

ةديدجلا ةكلملا ةنداهم نم نكمتي ىتح شاي مهقحلي ال ىك نيدحوملا ركسعمل ةدوعلا و عجارتلا هلاب جر ماه كلملا رمايف جدوهلا

. ماتلا الم بسلا معنيو ملا علا لزتعي نأ ديريو ماع األفل غولب ىلع براقو هتوم دعوم برق دقف ماه ضر أل مهتدوع لبق

شيجلا تادئاق ىدحأ تزفقو اهدادبتسأ نم مهحارا ءاجوهلا ةكلملل هلتقف ةيرملا بعشو هبعشو هديفحل فورعم ماه ىدسأ

ىف لا زتامف عارصلا نم اهنكمي ال نس ىف اهشرع ةثيروو اهتنبأو اهتوخأ لك ةقباسلا ةكلملا تلتق دقف مكحلا ىسرك ىلع

نع برعأو ناطلسلا ةبحاصل نجلا كلم كرابو ةديدجلا ةكلملا دي ىلع توملا نم نس اهمحري ملو اهرمع نم ةرشاعلا

ىديأ ىلع اياحض هعبتي االقنالتاب تددعتو شيجلا تادئاق نم ةبحتسم تراص ةديدج ةنس كلتف شرعلا ةثيرو لتقل هتداعس

طق ثدحي مل مهسنج ىنب ىلع ءادتع الناالنأاال يغلا لتقل مهبحو مهتبراحم مغرف ةيرملا لعفي نكي اممل اذهو مهسنج ىنب

ىلع مهرارصأ نم بجعيو نجلا و ىلعاألسن ةزيملا كلتب نيمقانلا ىهابتي ناك دقو ىداع ءيش حبصأ واالن ىضاملا ىف

. مهيوذ ةايح ىلع ظافحلا

تضرعو ةكرعملا ىف ىفعو ردق ىذلا ماه كلملا ةماهشو لبنل ركش ةلا سر ماه هدجو شاي كلملا ىلإ ةديدجلا ةكلملا تلسرأ

نوكي اال وهو شاي هضفرو ماه هلبق دحاو طرشب اذه نكلو تانطوتسملل راجيإو رئاسخ نم هوببس امع ضيوعت عفدو حلصلا

فوسف بونجلا امأ ةيرملا هنداهي لا مشلل كلم بصنيو اهدهع قباسل دوعتو الاهل قتسأ نتلا نأو ةنانك ىلع ةياصو شايل

. ةيرملا وأ بونجلا لهأ االهبالك ىهتنت نل ماضخ برح همامأ ضاخت

لا مشلا ىلخي نأ هحصنو ةيرملا مهل ربدي امب اهيف هملعي مهكلمل ةلا سر عم بونجلا الله ةمخض تادعاسم شاي لسرأ

هلهأ كلهي فوس هرمأ ربدتيو هلقع لمعيو اديج طاتحي مل نأو بونجلا ب نصحتيو

ىلع رصأو ةرداغملا ضفرو كانه ىلإ بهذ دباعلا نأب هوربخأ نيذلا ةنانك نم هناوعأ بحسو هدج رماو أل شاي كلملا نعذأ

هرك نم هب تئلم ام اهنع حيزيو سوفنلا بيطي لا مشلا ىف رهشأ ذنم ناك دقو ةيرملا دض مهبرح ىف بونجلا لهأ ةنواعم



ج هسفن كلملا ىتح ءارم واأل رئاشعلا ءاربكب ةوسأ اوحماست نيذلا ةنانك لهأ نم عقوتملا ريغ ىلع قوبسم ريغ لكشب حجنو

ىلإ هشيجب داعو هيوذو هاياعر ةايح ىلع اصرح تنعتي مل لا مشلل كلم ةيلوتو ةيرملا ربخ هاتأ املو دباعلا عم ىرقلا لا

بصعتلا ذبنو األرخ مارتحأ ىلع عيمجلا سحو ردقلا سفنب نيدحوملا ريغو نيدحوملا عم لماعت ىذلا دباعلا مهقحلو بونجلا

. نينس ذنم ةيهارك سوفنلا ىف تلغوا ةيلهاج كرتو

تارشع دعت ةريبك دادعأب ةيديلقت برح دوقيل ةرحسلا رخؤم رش ىلع امزاع بونجلا ادصاق لا مشلا ب رمو ةيرملا شيج ىتأ

.. نايبصلا و ءاسنلا ىتح سالح لمح لكلا ف األهيلا هعبت نايدولا و يراحصلا ىف زكرمت ىذلا بونجلا شيجل فاعض اال

ىف اوميقي نأ لا حمف ةينيطلا مهضرأ فراشت ىراحص ىف اإلةماق اولضفي ناكو بونجلا لهأ لزن اولا جو ةيرملا لصو

لهأ سكع ىلع مهلمع ناكم نع تدعب امهم كلذل لهأ ىهف ءابدجلا ضر ىفاأل ةشيعملا و نكسلل اولزنيو ريخ حرطت ضرأ

لزنلل ريغص ءزج اهب صصخي ىعرملا و ةعارزلل ةحلا ص ةبصخ ةينيط اهلك مهضرأف ىراحصلا مهنع دعبت نيذلا لا مشلا

. اهتعارز نود ضرأ ةعطق ىلع ناماع رمي نأ لا حمو ماع لك لدبتسي

ةعارزلل دعت ضرأ ىلع شيجلا ركسعو ةعاجشو ةلا سب نم مهنع فرع ام مغر بونجلا لهأ رارف نم ةيرملا بجع

نم اولا نيل مهلا بنو مهحامرو مهفويسب نيلتاقملا مهعبتو مهسوئفب عارزلا ىتأ حابصلا ىفو نامأو ءوده ىف ليللا اهب اوضقو

ىف رئاودلا مهنيب رودتل ةيحان ىف لك ىرجت ةعامج ةقرف لك تعبت دقف قرفتيو ىعو بال طبختيل ناوهلا هوقيذيو شيجلا

نش ءدبتل بونجلا لاو مشلا نيب امل رهقهقتلا ةكلملا ررقتل بونجلا لهأ نئامك ىف ةيرملا قرف بلغأ عقو دقو ىراحصلا

. برحلا ب مهلا غشنا مغر مهضرأ ةعارز ىلع اوموادي نيذلا بونجلا لهأ دض ةمظنم تامجه

ىرخأ ةرم ةعارزلا ىلع اومدقي نل مهنأ ةيرملا نظيل ماقتنأ رش بونجلا لهأ مقتنأف اهينج لبق ليصاحملا ةيرملا قرح

نأب اوداز لب مهيضارأ ةعارز بونجلا لهأ اوداعو األلم ددبتف راصتنا ةذلب اورعشيو راتآو لا مشلا تانوعم ىلع اوشيعيو

ضرأ ىف رهنلا لوط ىلع ماظتنأب ضاوحأ ىف اهوعرزو هروذب اوذخاو رهنلا فافض ىلع ومني ىذلا تابنلا كلذب اونتعأ

عةيلا هبلصلا ةضغلا هناقيسل قرحي مل هنكل هقرح ةيرملا لواح هراهزأ تحتفتو هدوع دتشأو تابنلا ىمن املو بونجلا

تابنلا كلذ نأب بونجلا لهأ ةلا سر اهدونجل تحضوأو كلذ يدربلا تابنب بونجلا لهأ متهأ امل ةيرملا ةكلم تفرعف هنورملا

املو ةفاثك رثكأ ريصتو ددجتت ةخماش هناقيس لظتو هراهزأ كلهت قرح نأو ةياعر ىندأ نود ومني نرم بلص وهف مهلثامي

. اكمسو اعافترا تداز دقو ةريبك ةعرسب ناقيسلا تمن هودصح

اهيف هملعت بونجلا كلمل ةلا سر مهتكلم تلسرأ اذل بونجلا لهأب ةنراقم ريثكلا ةيرملا اهيف رسخ تاونس ثالةث ترمتسأ برح

مهركسعم نم برقلا ب هتثجب ىقلأو لوسرلا لتقو بونجلا كلم ضفرف نجلا كلم نم األنذ تذخأ نأ دعب حلصلا دوت اهنأ

أبنتل ةدحاو اال كلملا مهلتقف بونجلا لهأ ضيوعت ىف ةكلملا ةين نع نيبرعم ايادهب نيلمحم تادئاقلا رابك نم ةسمخ تدفوأف

ألرخ برحلا ةلصاومو مهتماركل رأثلا ىلع نورداق ألمهن ضيوعت اورظتني وال اوحلا صتي ال بونجلا لها نأ ةيرملا ةكلم

ةروعو نم صالمهتب اودمتسأ نيذلا موقلا كئلوأ نمتقلا ةدئاف فال ليحرلل دعتسي نأ شيجلا ترمأو ةكلملا تبضغف نامزلا

دعبا برحلا ىلع اومواديو اولمي وأ اونئي وال مهلمع خالل راهنلا وطلا مهدولج حفلت ىتلا سمشلا بيهل نم ةوخنلا و سقطلا

. راهن ليل ةيرملا ىلع تامجه اونشي نيذلا مهنم نيماظنلا أال مهلا معأ نم ءاهتن ال

بونجلا لهأ هيف لفتحي موي ىف اهرخأ تناكو بونجلا لهأ تامجه مهيلع تلا وتف باحسن ىفاإل ةيرملا تاوق تأدب

ديشان األ نوعمسيو ةحلمم كامسأ أللك رهنلا فافض هيف نوشرتفيو ضيبلا هيف نونولي عيبرلا ديع هنومسيو ديع هنوذختيو

تناكو رونلل عاعش لوأ قاثبنأ عم االفتحلا ءدبيو روضحلا قيفصت تاوصأ ىلع تايتفلا صقرتو ةبذعلا بابشلا تاوصأب

مهوقح ال بونجلا لهأ االنأ ةنانك ةرداغم لبق اهتاوقو لا مشلا ىصقأ ىف حرتست نأ تدو اذل ديعلا نأشب فرعت ةيرملا ةكلم

ناكو خيسفلا ب ةيرملا دنج بجعأو هولكأيس اوناك امو نم هونول امب مهوفذقو لا فطأو زئاجعو لا جرو ءاسن نم ىلا هأو دنج

طسو هماهتلا ىلع اوعراصت حلمملا كمسلا ب ءاسنلا و ةيبصلا مهفذق املكف بونجو مشلا ةنانك لهأ ةيرخس طحم اذه

كلم ناكو صالةب رجحلا قاف رشب ةيرخس طحم اهدونجو تراص ىتلا ةيرملا ةكلم كلذ بضغأف دونجلا و سانلا تاكحض

ثدحتو ءيش ال ةيحان ةيرملا دونج عفادتيف خيسفلا ىمرل ءاحيإ نم دونجلا ب ةنانك لا فطأ امل كحضو اهتبحصب ناجلا

ىف مسترت قيضلا رهاظم ىأر امل ةيرملا ةكلم ناجلا كلم يساوو مهلجرأ تحت حلمملا كمسلا نأ انظ عفادتو تانحاشم

ةكلملا قلمتل ببس ناكو لثملا نهب برضي ىتلا ةيرملا ثانأ نيب اهتماسو مغر ةشحاوو انس ربكأ ودبتل اههجو تاريبعت

برقب ىظحتل ةميسولا تبحرو روكذلا ةدئاقلا وأالد نم اهتانب جيوزتو ةكلملا ةرهاصمل لهأ نكتل ةدئاق اهنيعتو اهل ةقباسلا

. اهريغص جوزتت نأ لمأت تناك نم دهعلا ةيلو اهديب دعب اميف لتقتو ةكلا ملا ةلئاعلا

دقو دباعلا مهعدو األنام ةدايسو ماظنلا ةدوعو مهلا وحأ بيترتو مهتدوع دنعو ةنانك دودح ىتح ةيرملا بونجلا لهأ عبتت

نيرخأ مهعبت بابشلا تائم نيدلا ةءابع نم جرخ دقف نيدحوملا ريغ ةصاخو بونجلا ىلا هأ لك بلق ىف ةصاخ ةناكمب ىظح



مهوعديو لا تقلا ىف مهنواعي ماوعأ مهنيب يضقو ةنهكلا نيد نم المهخ سنا دعب نيدلل مهوعدي وأ نيدلا ىف دباعلا مهلداجي ملف

ناك امل نح ىذلا بونجلا كلم كلذب بجعأو نيمقان وأ نج ناك نأو مهملا سي نم لكو رشبلا لكو لا مشلا لهأ المعم سلل

سانلا ةوعد ىف نيدحوملا الت واحم حلفت ملو ءامسلا بر نم مهبرقت ىتلا زومرلا ليثامت دباعلا ةرداغم روف داعأو هءابأ هيلع

امل اوداعو نيواودلا ماظن اوغلا هبو نيدي ام اوهرك ةيرملل ةغئاص ةمقل مهكرتو شاي مهنع ىلخت نأ دعبف نيدلا ب كسمتلل

اوديري طاملا لا مشلا مض نع مه اوفزعو ةيرحلا مهحنم ىلع ةيرملا قفاو شاي نأ اودمحو مهنوئش ةرادإ ىف هيلع اوناك

كلم. سيسأت

ضرأ يف األرم كلذكو تانطوتسملا نم ريثكلا اهيف مهل ناك دقف راثيإ امأ دريو ةنانك ادعام كلا مملا ىتش ىف ةيرملا ترشتنأ

. راتآ ضرأ نطقي ركذي ال داكي ليلقو ماه

20)

ناطيشلا و دباعلا ةلحر

ةنانك بونج كلم نيبو هنيب راد ام ةغايص ديعيل هباألماي دوعت نأ ىنمتو دري ضر أل ةدوعلا ةلحر ىف دباعلا نم شطعلا نلا

رفسلا داتعأ هنأ للعو ىبأف ةيربلا شوحو رش هيفكيو ليللا ةشحو هل سنؤيو هتلحر ىف هقفاري نم لا سرإ ىلع رصأ دقف

ةيدلجلا ءاملا ةرج هل لمحت ةباد ذخأ كلذك ضفرو ليلد جاتحي فال قيرطلا بلق رهظ نع ظفحو شوحولا هتسناتسأو هدرفمب

دلج نم تعنص ةيدلج ةرج لمحو .. رارش األ ةيرملا هفلتا ام رامعإ اوديعيل ةباد لكل ةجاحلا سما يف بونجلا لهأ لعمالنأ

هنجع هتملع هديب هعنص ففجم زبخ رسك كسمأو هرهظ فلخ اهتيبثتو اهلمح ىف هونواعي نم تنضأ ةمخض ةيرب ةسوماج

لب توملا باهت نيريثك لثم نكت ملو ةايحلا ةقرافمو اإلفل مامتإ ىلع دحاو ماع اهل ىقب دقف بونجلا تارمعم ىدحإ هزبخو

ثيش برح يف األلو اهجوز تام وأوالددقف جوز بابح اال اهقراف ةايح تمئس دقف توملل قايتشأو بحب ىقبت ام دعت تناك

رمعلا سفن ىف انوكي نأ لضفي رصعلا كلذ ىف ناجوزلا ناك دقف ىه كلذكو هرمع نم نيرشعلا ىف ناكو الم سلا هيلع

ادلو اهجوزو اهنأ ثيح ظحلا ةديعس اهسفن بسحت يه تناكو مويلا سفن ىف ادلو نم ظحلا اديعسو رهشلا سفن ول اذبحايو

خيراتلا ىف شيج لوأ مهب نوكيل لبباق لهأ بابش نم هاقتنم ةبخن نمض كلملا هب ىتأ ىصقأ ىف ةيرق نم ناكو ةنيزلا موي

مهئابأ نم هوذخأ ام كرت ىلع مهربجي نم لا سرإ ىلع مزعي ءارحصلا نطاق ةؤبنلا هيلإ لكؤملا مدأ ثيرو نأ كلملا ملع دقف

لوأو هدهع ثيروو ليباق نبا ملعو ةليوط نينس نم مدأ تام دقف تاذلا ءاضراو تاذلملا قوذتو ةايحلا بح نم هوثرو امو

مهنم ملعتو هيبأ نفد ىف ملاالةكئ نواع هنأ هتؤبن ليلدو هدج لحم لحو روم هلاأل تلأ نم ثيش همع نأ خيراتلا ىف كلم

دلو هل نوكي نأ لبق وملاالةكئ مدأ هانب ىذلا هللا تيب ةيحان هسأر عضوت ثيح تيملا ةلبقو ةروعلا ةؤاسمو لسغلا ةقيرط

ذخأو ليباه لتقو ناوخ نيباأل ةريهشلا ةثداحلا تثدحف هيرذ هل اوناكو ناتنبو نانبأب هللا هقزر ىتح نينس هراوج ىف شاعو

نطقيو فقوتي ىتح راس ام فعض ريسلا ىوني ناكو هامدق هيلإ هقوست ناكم ىصقأ نطقيل هيبأ نع اديعب ناتجوزلا ليباق

ةعارزلا ةنهم لم دقف ىقشي فال نانجلا و عايضلا رهنلا عبنم دنع دجيس هنأ انظ هعبنم ىتح هعبتتف رهنلا هاوهتسأ ىتح ناكم

نكل هيخأ لثم ىعري نأ هيبأ ىجرت املا طو ةكرابملا ةلهسلا ةنهملا ليباه صخو اهب هصخ هنأ هيبأ ىلع بتعي امئاد ناكو

هتجوزو وهو ىعرلا ليباهو ةعارزلا ليباق ميلعتب سومانلا هفلك دقف ةنجلا نم درطلا هللادعب رماوأ عم نواهتي ال ناك مدأ

وه ماق نيح ىف لزنلا لا معأب هتجوز كلذ دعب تصخو واالراقب منغلا بلحو رامثلا فطقو ليصاحملا ىنج ىف نادعاسي

ىف شيعلا نع حأالم يوهتل ةيرخصلا ةبضهلا ةعيبطو ةلحقلا بصملا ةئيب ىأر نأ دعب ليباق حأالم تددبت .. هينبأ ةنواعمب

مزجاو دهج ىندأ نود اعيرس ترمع ثيح ةكرابم ضرأ تناكو بصملا ضرأ الىلإ ورهم هيتجوزو ىهف هيبأ هشاع ميعن

ةلحق زوجع برلا تيبل ةطيحملا ضر األ تناك دقف ةعارزلا هرك امل ضر كلتاأل ىلع هل سأف ةبرض لوأ تناك ول هنأ

نانثأو ةرم ةمدخلا اهيف ديعيو اريثك اهيف لمعي .. هيخأو هيوبأو هيفكي داكلا ب ليلق حرطتو قرعو بذع ءامب اريثك يورت

ةمخاتملا يضار األ ةعارز داتعأ دقف هروصت هعرز لك قوفي ريخب هيلع دوجت ضر كلتاأل نأ نيح ىف ليلقلا ب نمت ىتح

ىف ءاملا بوسنم ولعيف ناضيفلا ىتايل روذبلا ردبيو اهزهجيو ضر األ ثرحي طقف هدرفمب ماع لك وأثالةث ناترم رهنلل

ىلعأ دنع تبثتو اهناكمل هايملا دوعتف رهنلا ةروث أدهت مايأ دعبو عبشتت ىتح ضر األ ىورتف ةعرز لوأ ثمطيو رهنلا

هليتق لعفي ناك امك ىقابلا نزخيو ماع مهيفكي ام هيتجوز ىطعيف هدصحيو هلوصحم خالاهل تبني روهش هيلع لظت بوسنم

هانيع ضيفتل هاخأ ركذت هبوبح ليباق نزخ املكو ىعرلا ىلإ ةفاض باإل نيزختلا و فيفجتلل قرط لضفأ ليباه مدأ ملع دقف

هبرو هلضفي ناك دقف هل ةيهاركلا عرز ىف ببسلا هناب هيخأ لتق دعب هيبأ مول بجي ناك دقف هل هقايتشأ بيهل ئفطت ال عومدب

نع اديعب والهاق هءانبأ هتيؤر وأ هضرأ هلوخد ضفرف ثيش ىبنلا هراز هنفدو هيبأ توم دنعو هبرو هيبأ ىلع امقان هبرق

دقف نيدحوملا اهولتي هيإ ليباق ةلئسا حبصتل فحصلا اهنع تباجأ هتزجعأ ةلئسأ هيلع حرطو هلداجو هنم عمسو لزنلا

هضرأ نع اديعب هذخأو هرهن نم هيقسي نأ ضفرو هيخأ لا بقتسأ نسحي مل ىذلا ليباق تمذو ثيش لبن فحصلا تدمح

بحي هيخأ دساح راص دقف ىعرلا لا معأب اوبقوع نم همدختسي نسأ ءام نم هيقسيو ءارحصلا ىف هنم عمسيل هدلوو هريخو



سفن هيبأ ثيرول رظن نأ دعبو ىعرلا نهتمي وأالهد نم بنذملا راصو هيخأ ىلع هببسب دقح ام هركيو هيلع رطضأ ام

قلا ةليتق اهب قمر ىتلا ةرظنلا

ىضرأ كب ىتأ اذام -

ئاقال ميلحلا دبعلا در

عنصو نفدلا ةقيرط نع وأالكد دشرأو هب نفكت فوس سابل كيدهأو نفدلا كملعأ نأ ترمأ دقف ىبر نم رمأ نع تئج -

نفدملا ةلبقو نفكلا

ئاقال دولخلا وجري هجوب ابضاغ ليباق در

ميعنلا تقزر ال حأالىم تددب مؤش ريذنو مؤش موي -

ميلحلا دبعلا در

هيلإ بوتو هللا ىلإ تنقأ دولخلا وجرت نم -اي

ىدحت ىف قولا ءامسلا ىلإ ههجوب لتاقلا حاشأف

دوهجم تكرتو نيمس شبك رانلا تمهتلا و هبرق نابرقلا مويو هلضفي نأب ىبأ ىلإ ىحوأو ىخا لتق ىلإ ىحوأ نم كبر -

ناك دقف ةصاخ ةياعرب هصخي ملو هينضي مل ىخأ شبك نأ نيح ىف ثلا ثلا ماعلا االىف تبني مل لوصحم ناك ىنابرقف نينس

سلجي نم مأ سمشلا هدلج بهلت نم دوهجم لبقي نأ قحأ امهيأ .. رمثم ريغلا ىعرز ناقيس نم نمسو ةيربلا ىف ىعري

مانغ. األ لكأت ىتح راجش األ تحت

امأ هبرل همدقو هيدل ام نمسأ راتخأ ميرك ريخ ناك كيخأو مكسفن أل رابتخأ اال نكي مل نابرقلا رابتخأو ىخأ اي ئطخم تنأ -

هلل هتبهو بيع هباش امو كيخأو كيوب ال هيلي مثام كسفنل لوصحملا ريخ تكرت دقف تنأ

همهتلت فوس رانلا تناك نأ كلذ ىف بيعلا -ام

تنأو هب وه ىضري ىقابلا كلو ىلا وتلا هيوب ال هيدل ام لضفأ صخي كيخأ ناك دقف رماعلا بلقلا و هداوجلا سفنلا هللا راتخأ -

كلذ ىلع دهاش

هبحأ تنك -مك

رادلا نسح كل نكت هللا ىلإ بوتو قلغي ال ءامسلا باب نكل هتلتقو كبلق ىمعأ دقحلا -

ىلع تمرح انيبأ ةنج -

هوحن توبح نأ كيلإ لورهي بولقلا بلقم -

دولخلا هل ناكو ناطيشلا ىصع -

( نفكلا ىلإ راشأ ) ىنأف كنأ ىلع دهاش اذه كنفك -

ديرأ امب كبر كربخأ -

كملعأس امب كءانبأ ربخأ -

كيبأ لثم دينع -

كيف امكقلا تنأو -

ىخأ دعب ايندلا يب تقاض -



ريفو ريخو نينبلا نم ريثكب هللاكل هلدبا -

ثيش اي تدلو ىتم -

عوضوملا ريغت امل .. ريثكب كدعب -

ىندحلا و ىننفكو تنأ ىلا عت ىتوم دعوم برقو ةايحلا ب معنأ ىنعدف ىملح ددبتو ىلمأ عاض -

راهن األ ريخو رامزملا ضرأ انيلع تمرح -

ءام نم هبذعأ امو مغن نم هلمجأ -ام

ةنجلا راهنأ دحأ نم هللاكل هقثب -

ناكملا اذهل ىرارفو ةيصعملا ىل ردق هللا نا ىنعي اذه -

ال ناتجوزب رهنلا ضر أل كقاسو ةيصعملا بكترت كلعج نم كعمطو ريخم تناف تلعف اميف امأ ريصم ناك ناكملل كئيجم -

. ةدحاو ةجوز

هتخأ جوزتي نأ انم لكل فاألىلو لطاب فرع كلذك اذهو -

دقف هنع ىهنلا و هذبنب هللا ىنرمأو مدأ.. انيبأ ميلا خاللعت هللانم هعرش امل تعجر مث كءانبأ نيب ةرتف فرعلا تلدب -تنا

هتخأ األخنم جاوز مرح

ىخا تركذت ةجاوز تكراب املك وفهللا ريخب تئج اريخأ -

اذه كرهن عبنم ةنجلا ىف كل نكيو ةرخ اال رادلا ب معنت هللا ىلإ بوتف ةلصخ كب تراصو يضاملا ىف ربصت -مل

ىنيضري اذهو ىلعاألفل ريثكلا ىمامأ لا زام -

دولخلا ةنج كنكسأو حكلا لدبو هللا كاده -

ناوهلا انتقاذا اهنم ةدحاو ةرمث ةنجب ىل ةجاح وال دولخلا ىلإ ءانفلا نم لا حلا ليدبتب هللا عدأ -

ةرخ ىفاال هنذأب اهيلإ دئاع وهو هللا هل رفغف بات مث انيبأ هيف بسر رابتخأ ناك -

نحن بذعتنو ئطخي .. دوعي فوسو درط -

ضرأو ميظع رهن ؟!.. دوحجلا كلذب كل نيأ نم .. ىضرت وال هسفنب هللا اهسرحي ضرأو ةنجلا نم رهن نايرش هللا كبهو -

. اعرذ كب تقض ..وهللا تنأ ..ام ةبوتلا ىبأتو لئاه بنذ دعب ةكرابم

كبر هدعبو كيبأ قاض امك -

قباسلا ىف كسفن كل تلوس امك -لب

يل كهرك تثرو -

ىبر دعوو ىبأ قدص -

لصاو نأ هبالهك سجاوه ادراط هبر ةمحر نم نقيتم ئباع ريغ هقيرط عباتف ءاملا عم تايركذلا تبكسناو ةرجلا تعقو

ىف ةريهظلا صالة كردأو قورشلا صالة ىلص نأ دعب ريسلا عباتو ءوسلا ب ةرام اإل هسفنو ناطيشلا هللانم ذاعتسأف هقيرط

قرع هفطلي ال دلج نخستو هنم نتولا ةوسقب هيلع دماعتتل ةقرحملا سمشلا ةعشأ هيقي رتاس اهب دجوي ال ةبهتلم ىراحص بلق

ةدع حهلا ىلع لظ نأ ققحم توم نم ةاجن ببس نكي ءامب هيلع نونمي ةلفاق وأ ةيرق دجي هلع اعرسم لصاوف ةرازغب قثبنا



صخو مميتلا لضفل فورظلا كلت ىف هدجو نأو هدجي ال ءام نع اضوع لا مرلا ب مميتو هسجاوه دراط مايأ..

هسفنب ملا امو قيضلا ..ددب قيرطلا ىلإ هيدهي هللانأ نم ايجار هقيرط لصاوو ةريهظلا دعب صالةام ىلص .. برشلل ءاملا

ةاذاحمب ىشميو بجلا ةلسلس ىدعتي نأ مزلاألرم راسيلا ةيحان يلقال ملا نأف راثيإ ةيحان ةديكأ تام عال نم هنهذ ىف هنزخ ام

ةبغر ديزيو ىنضي فوسو ةبذع ةايم دجوت ال رحبلا راوجبو رابآ ىقلي نأ حملا لا بجلا ىفو راثيإ لصيل برغلا ةيحان طشلا

ىنمت امب ةحارلا هتاتأو قيرطلا لضي فال هنهذ رضحيو هاوق عمجتسي ىك هنع مغر سلجو ةحلا ملا رحبلا ةايم برش نأ

فورظ عم رمقلا ىعادتل هيلع ربجأ عطقتم مون ىلا دلخو هسفن تنكسف سمشلا تبرغ ىتح هقيرط لصاوو دمحو رفغتسأف

راهنلا بقعي ىتح ربصلا اهبر هيجار هفسآ دمختو قيض هسفن ديزتل قيرط هيري ال اتفاخ هءوض ناك دقف نوكسلا ىلع هربجت

ميرغلا ةعشأ هيلع تدماعت ىتح رباصو ناك .. ةسئابلا ةلحرلا كلت ىف ةقرحملا هميرغ ةعشأ تحت هقيرط لصاويو ليللا

املكو اهلظب هتلظا ةميظع ةميغ تتأ ىتح بعتلا هنم دقنلا ناكو ةرماع تاريحب ةلحاقلا نايدولا و ءام لا مرلا هل تليخو

نأ امو ناك دقو ناطيش نكي نأ هبرب ذاعتسأو تازجعملا نهوو تاكربلا فعض ىلإ نكرت ال ىتلا هسفن تعزجف هتقحل مدقت

فرعو نينس هبحص ناسنإ ةروص ىلا ناطيشلا هل لدبتو ةاناعملا مغر كحضف فسخ لئاه لبجك همامأ يوه ىتح ذاعتسأ

دباعلا هل قفلا نيقيلا هنم

ىنهوو ىفعض ديزتو هب ىنركذتل ىملعم ةروص اال دجت ملا نيعل اي كحيو -

قولا ناطيشلا كحض

ناطيش ةملك اال نوظفلتت ال كعابتأو تنأ اال ناجلا كلمب ىنوبطاخيو ريدقت ريخ ىنوردقي مهلك ضر األ لهأ دباعلا اهيأ -

تيرفع وأ درام اولوقت ال املف انسنج ىف ليصف مسأ لص ىفاأل ىهو ىدحو ىنصخت اهنأكو

ةرجلا عوقو ىف دي كل نكي نأ كشأ ترهظ نأ -وهللادعب

كبرو مهئاطخأ اهيلع قلعتت ةعامش نكأ نأ اولضفي طقف اهنم ىرب انأ مهت ىب قصلت ريثك لوقعك كلذ كل ليخي نم كلقع -

ةناهأو بس نم مكتنسلا نم هب فذقأ امل مكتانسح نم بجلا ألذخ دعولا موي مكمصاخأ نأ ىل قح ول

رشلا لصأ تنأ -

.. ةرجلا ءام عم باسنملا كتايركذ طيرش نم هتركذت طيسب ثملا كلو هليختأ نكأ اممل ركتبتو ىصاعملا ىف ننفت مكلوقعو -

مهل تركتبأ تنك نأو ناحل األ لمجأ مهنم عمسأ ترص اهدعب ىنكل هيف تخفن نم لوأ ىنأ ركنأ ال رامزملا لهأ ليباق ءانبأ

ريثكب األريخ توم دعب ليباق ضرأ ازغ نأ دعبف ناحل األ بذعأب ودشت اهعامس نم ثيش مكمرح تارشعلا اوركتبأ مهف هلأ

امو هعامس للح ام اوعمستو لمج نماأل اومرحتل نماالت يريفاصع هاوفأ ممكو هيلع اوداتعأ ام كرت ىلع اهلهأ ربجأ

رشبلا اآلت راتوأ ةلزاغمو بيبحلا ىرامزم ودشل لصاوف هلعجأ تنك عرق عمسيل .. فدلا ىف ليمجلا ..ام ابجع .. بحتسي

ةردق ىبر ىنبهو ولو اهوعنص نمك اهمادختسأ اونسحيل مهداشرا عطتسأ مل نكل ةريثك آالت ءايحإ تلواح ..هاي.. ةيرحسلا

تقاتو كتدوار امك تايركذلا ىنتدوار هاو.. انأ..ها عتمتس ال نكلو مكوملعيل ال نينيحلملا و نيفزاعلا اال ييحأ نل رشبلا ءايحإ

ءاملل كسفن قوتت امك ةليمجلا ىقيسوملل ىسفن

بيجع ًائيش اقح -

بيجعلا -ام

تنأ كيضري ىبر بضغي ام -لك

. اياحضلا نحنو ملا ظلا رود شيعن نأ انل ردقو انيلع بوضغم ليباقو -انأ

يخكلا ىف اهتجسن ماهوأو تافارخب ىبرب ىنيقي نم نأنتلا ديرت كلاالم اذه هل انأقيلا ىلثم تننج له كحيو -هه

دباعلا اهيأ كرارصإ بحأ -

ءابغلا كيف هركأ -

ءام ةبرشب هناميإ تيرتشأو هنم تلن تنكل اشطع تومي داكي كناكم سفن ىف كريغ دحأ ناك -ول



كنم ءام ىنمزلي ال لباقم نود ناك نأو .. نذأ توملا ب احرم -

لكل كريمدت تمئس دقف تقولا ضعبل ولو دعأ امب أنهأف كنم انأ صلخأو هنم كبرقي نأ كبر ىسعف هب كيتا نأ حملا انأو -

ىملح داكيو بساكملا ضعب سفن األ قشب قرسأ .. ىمارحلا رود بعل نم تقهذ ديدج.. نم ءدبلل ىنرطضي امم ىططخ

وطلا نينس ىف مألا نم تينب ام كمدقب وثجتو ملحلا ددبتو تنأ ىتأتف ةقيقح ريصي

نيركاملا ريخ هللاوهللا ركميو نوركمي -

ىبنلا ثيش توم دعب ىقمحلا ىموق ىنعبت -هاول

هآ ةملك هعم حلصت هللاال ردق اذه -

جارخ إل ىنورطضأو عدبلا ىفلاالئشو اوقرغو نيدلا عمملا يديب تثمط دقف رشبلا وال تنأ تنك ام ىقمحلا ىنعبت -ول

اوفاخي .. اوفاخي اوناك ىموق نم ىقمحلا نكل مكيلع ءاضقلل اهفصن مزلي ناك ذفانملا رفح ىف اهوضق ىتلا نينسلا و نيمقانلا

انل ديبع متريص اوتنك مكوسمل نأ نيح ىف ةيمحللا لتكلا نم اوعزفيو ةمخضلا داسج األ مهبهرت تناك قرح تايآ نودب

كاقلأ ىتح ىردق -

نمب تيلب دقف تاهيه نكل أنهأس ىحولا عاطقناو ثيش توم دعب هنأ نظأ تنك نم انأو ىقيرط ىف كدجأ نأ ظح ءوس -لب

لوسر كنأ تلق تنكل كيتأي ال ليربج نا ىنيقي وهللاولال اربصو سأب ءايبن األ قوفي

! لوسر -

ةمهمو ةلا سر بحاص -

كنظل اال تبجع امو ىبن ةملك نيبو اهنيب قرفلا فرعأ -

كبلق مئسي وال كسفن رتفت فال نكي مل ءيش نأكو ديدج نم ءدبت كنم تلن ىنأ تننظ املكف كسأي مدعل -

ىنم ملنتلا كنأ نظتو كببسب عزج نم ىنباتني ام -لك

ىوقأو ضر األ شويج ىتعأ هجو ىف فقتل مره زوجع كعمو برلا تيب ةنيدم نم اديحو تجرخ ةيادبلا ..ىف عزج -ىأ

بغرأو تاراصتن واال تاراسكن اال لوادتن مث ىموق تنجس نا دعب ىسفنل هتددح نجس مزلأ نأ ىنتيرطضأو لب كولملا

بهي اهدعب راوس األ ركتبت مث كعابت ال ةمئاق موقتو ماه كبرقيف كعم نمو تنأ ذبنتو راتآو راثيإ ناكلملا سفنأ ىف ةيرملا

ةنتفلل ران ججأ املكو ناك دقو كعابتأ مسقأو كنيد نم نيد ألخلس لياحتلل انأ رطضأو توملا نم االرخ تلفيو كلملا كدلو

..نل رارش مدأاأل ءانبأ المنيب سلا ىشفت نا ديرت فاطملا رخأو لوسعملا كبالكم أفطت برحلا ران لعشأو تنأ اهدمخت

ال ريغ نيبحملا ليباق ءانبأف ةنانك بونج ىف ةسدقم ةمهم نم ىدونج ىهتنيس دري ضرأ لصت نأ لبقو اذهايهمالليل نوكي

لمعلا نع مههلي مهيدل سدقملا ئشلا نع هتادابع مههلت نيد نم رفني رمسلا ىلا يلو دايع لال مهبحو نيدحوم اونوكي نأ مهل قئ

ىف اهذخأي نأ نم لدبو هتحار الة صلا تقو لعجي ديحوتلا نيدل مضنأ تمو اولمعي ام اوقشعي ةرجحتملا لوقعلا باحصأف

. نولمعي ام فاعضأ نوحاتري نيذلا كلا مملا ىقاب سكع ىلع هعطقتم اهيلع لصحي راص راهنلا طسو

و... يزيكرت ىندقفت كلت كترثرثف ينأشو ىنعد -

ىنمهتتو الء خلا اذه ىف ىندرطتف اذه كرفس ىف كتدحو سنؤ ال تئج ىئازج اذهأ .. بهذأ نأ ينديرت ( هعطاق )-

ةرملا كلت وجني نأ بعصو ميهاربإ لتقل ةرماؤم كيحأ ةبسانملا ب ميهاربإ ايابأ كحيو .. راثرث ىنأب

كديك دريو هظفحي -هللا

قيربف ككش دكؤأ نأ ديرأ انأو اهب تيقتلا كنظأو اهفرعت تنا راتآ مكحت بوعل ةأرم ال مداخ راص دري ىعدي ىذلا ىسومو -

. كلقع نجل اهتفرع ول لئاسم ىف ىننيعتو مكحلا ثرتل اريثك اهتدعاسو ماغرض قيرط ىف ىف اهتيمر نم انأف ىتعينص كلت

رجافلا شحولا اهيأ كنثارب نيب نم اهيجنيو اهديب ذخأيل اريثك هتوعد ووهللا اهتياده ىلع رداق بولقلا لدبم -



ىبغ اهل..مكانأ توعدو ىبزح نمض اهنأ فرعت تنأ نذأ -

هب نيطيحملا بولق هللاىف هعضي بحو ههجو نم لطي رونو تام عال نمؤمللف اهرمأ ةقيقح فرعي كلذك يدلوو -

ةنهكلا نيد ىلع ناك نأو -

الص خإو قدصب هللا اودبعي طاملا األعابت بنذ امف ةنهكلا نيد ىلع ناك نأو -

..... لباقم ءاملا ب كيتأ نأ كيأر كنم..ام نلا شطعلا نأ نظأ -

لباقم نود ناك ولو هللا ودع اي كنم ءام ديرأ )ال هعطاق )-

ىضقني نأ كشؤأ ىناثلا مويلا ف تومت فوس -

قيرطلا ىلع كلداف رئب برقأ فرع أل ناكملا لوح ريطأ نذا -

كتقو عيضت نأ رصم كنكل كلذ فرعت تنأو كعواطأ نلو لدت وال للضت تنأ -

ضعب اهل ببسأ اذل اهتدوارمو كسفن ةياوغ ىلع بعص املا طو .. ىئازع اذهف قاب انأف ىدوجو نم قياضتت كنأ -طاملا

قيضلا

ىسفن ىلعو كيلع هللا ىنناعأ -

ىلا دلخف ةقيرط لصاويو ضهنيل دهج دجي مل اهدعب ىلصو مميت بورغلا نيحو دباعلا هبيجي نود ًاريثك رثرثي ناطيشلا ذخأ

دباعلا تظفح تفالةواآلتاي نيعللا ءاضوض عامس رثأ ىلع سمشلا غوزب عم ظقيتساو فحصلا نم تايآ نأتال دعب مونلا

ذخأف ليللا زةمتع ىقابو ءادوس بحسب قنتخي رمحأ سمش صرق روهظ ىتح نييرونلا دويقب ناطيشلا تلبكو ليللا وطلا

تاكرحلا كلت لعفب هسفنب هتقث درتسيلو نييرونلا ةسم مال رثا ةلهاك نع ضفنيل ةينونج ةعرسب هسفن لوح رودي نيعللا

تاملك ددري ىذلا نيطلا قولخم قلخ لبق ةردق واألرثك ىمس واال ىوق ىهاأل تاقولخملا ىقاب فرعي امك نجلا ف ةينونجلا

. مهنهو يدم مهسفنأ نجلا فشتكيل نييرونلا رضحيف

هناسل تحت اهعضوو ةريغص ةوصح كسمأف شطعلا هلتقو هاهتنم بعتلا غلبو هاوق تراخ نأ دعب ضوهنلا دباعلا عطتسي مل

دعب ةزجاع تاظحل دعب رجحلا ةعطق جرخأ االهنأ شطعلا ب هروعش ددبيو هقلح بطريف هباعل ضيفي نأ ىسع هقير ىدجتسيل

قولا الهرم ناطيشلا بجعف هبر ادماح ةققشتم هافشب اديعب اهظفلف سبيتملا هقلح قشت تداك نأ

كبر كلا هجتي امك ىنلهاجتت كنأ ملعأ .. دباعلا اهيأ نيكسم .. كيدلا نمو كب محرأ وه نم نيأو ىقشلا اهيأ دمحت -عالام

ضر مكلاأل دهم دقف قح هلو لوالدب ثيش دعب نم ىحولا مكنع عطقنأف ىقمحلا رشبلا اهيأ مكب هسفن تقاض امك كسفن قيضتو

متنأ اوفشتستل الن ويغلا ةيرملا و نجلا نحن انرابخأب فحصلا تئلمو ةظع مكلبق نم تاقولخم ىف تناك سالمدقو ىف شيعلل

الن فيغلا ءامدلا كفس ىف ةسارش نيمقانلا اوقاف ءايبغ مدأاأل ءانبأف تاهيه نكل اهيلع متلضف مكنم لضفأ تاقولخم نم ةظعلا

ال كب ةفأر بهذأس اذل ملعأ عمست نأ ديرت ..ال مكسنج ىنب حبذل نيقاوت مدأ ىنب مكلثم مهسنج ىنب ديب مدلا قاري مل ةيرملا وأ

ليمجلا ظفحت ال كنأ ىنيقي مغر كدعاسي نم كل بلجأس كبر.. ةمحر نم درطلا ذنم ىل األىلو نكت فوسو كل ريخ لعف

انه نوكأو رثكأ ال اموي ةريسم دوعأ ىتح كسامتت نأ كيلع نكل ملاالليي اهيأ

فدرأ مث ةيريتسهب ناطيشلا كحض

ىلع ىوقت نل وألكن اموي سيلو انه نم تاعاس دعب ىلع رشبلل عمجت برقأ نأ فرعأ ىنأف ىب نظلا نسحت وال بجعتت -ال

ىمامأ عرصت كتيؤر ىلع ىوقأ ال ىنأف يلقال رخاتأ فوسف توملا مواقت وأ تاعيوسلا كلت ريسلا

دري ضرأ ىلإ اهنمو راتآ ضرأ هللا نذأب لصأس -

كلتل ةلثامم تام عال عضوب ىدونج ماق دقف رشبلل عمجت يأ نع اديعب ءارحصلا فوج االنيف تنأ .. راتآ نيأو تنأ نيأ -

بعتلا كلذ قحتست دباعلا ةايح نكل انانضا اذهو حيحصلا قيرطلا ىف ىتلا



بذاك تنأ كقدصا -ال

ريست ىذلا لثم دهمم قيرط ىف رفحاالراب ماه نيعللا ف حيحصلا قيرطلا سيل كلذ نأ تملعل كزيكرت لماك ىف تنك -ول

كلت كتلحر خالل نارئب دجت نأ ضرتفملا نمو دحاو رئب دجت نأ نود ريست ناموي كل راصو هيلع

والةوقاالپهللا لوح -ال

ادبأ رمذتت اال كحيو -

دعب نمو لبق نم -هللاألرم

نأ كلثملو ادمكو اظيغ اوتامل هللا دمحت كوعمس ولو ةزيجولا ةرتفلا كلت ىف هنم ىهتننل نجلا تارشع ينضأ قيرطلا ديهمت -

ةرم ولو كار أل نكلو كلتق الال تلعف ام لعف اناو رمعلا كلذ لك ىنادع نمب قيلت ةسئاب ةياهنل ملستسيو نكسيو االن طنقي

كرابملا ةنانك رهن نم بذع ءامب الكيت كظح ءوس تنعل ول هتمحر نم ىندرط نمب كل مسقأو رشبلا ىقابك طناق

نامي ىلعاإل توما نأ ىل ردق ىذلا هلل دمحلا هاوس.. هوركم ىلع دمحي ال ىذلا هلل دمحلا -

دباعلا اهيأ ةلحرملا كلت تيدعت دقل ! نامي ىلعاإل تومت نأ ردق هه -هه

هللا كحماس -ال

ىنبرطا لق هللا.. ىنحماسي ..عالمال ةمقن رداوب رعشتسأ ىنأ كوجرأ ؟!لق اذام -

ىتمه ديزتو ىعور نم ءدهت ةقيقحلل ىتفرعمف بركلا تاقوا دشأ ىف ءاعدلا و دمحلا ةمعن نم ىنتمرحو تلعف ام تلق -الكن

اال هلعفأ فوس ام لعفأ ووهللانل هلك ىرمع هل ىعسأ وال هاضرأ امال اذهو ةايحلا بكرب قاحللا و توملا ةعراصم ىف

هللا. هب ىصرأ ام ذيفنتل اصرح نكلو ةايحلا ىف الابح ةكلهتلا نم توملل قوتت سفنب الوجن ىبر تاميلعتل اذيفنت

ىل ليولا -

ديهمت ببس ىنلعج نأ هلل دمحلا و قيرط نم هتدهم امل سكاعم هاجتا يف هتمحر ايجار هللا ضرأ ىف ىهجو ىلع ميهأس -

دعب اميف سانلا هب عفتنيس اذه لثم قيرط

كنم لينلا نم ىودجلا مدعل كقفارا ال نأب ىدعاسم حصنل عمسأ انأ..مل ىبغ .. ىتقامح -ياال

هدنج حصن فلا خي هبر رمأ ىصعيو رباكي نمو كيلع ديدج سيل -

كلت ىف تومت نا ايجار تلطام ىنكل ىلااألدب كنم صلخأو ةيناثلا ضر كبلأل اوبهذيف ةيرملل كملسأو رصقأ نا ىل -قاولا

كنم صلخأو ةشحوملا ءارحصلا

هللا نيدل نيصلخملا دابعلا نم تائم اآلن ضر -ىفاأل

كلثم دحأ مهيف دجوي -ال

كفده نيبو كنيب لئاح اونوكيل داصرملا كلب اوفقي فوسو ةردق ىنوقوفي مهلك -لب

كلثم دحأ -ال

ناميإو ةردقو ةوق ىنقوفي ماض -

كدلوف ئطاخلا قيرطلا ىف هتوق هجوأو ماض لقعب انأ بعل ال تومي فوس ميهاربإو ميهاربإ نود ءيش ىواسي ال ماض -

ةنهكلا نيد باحصأ ىدل سدقمو نيدحوملل ىحور ميعزو دري ضرأ نامأ مامص

ميهاربإ لثم تائم هللا ضرأ -ىف



رئب اذه ميهاربإو تنأ نم ملعت تنأف دريو ميهاربإو تنأ مهنم الص خلا بجو اذل ىوقأ نلو موي مهيلع ىوقأ -ثالةثمل

ةلضعم ىل لا زامف هيبأ ملح قيقحت دجم ىف حماطلا كلملا ىف دهازلا ثلا ثلا امأ الصهنم خلا بجيو ةفرعملا عبنو ةمكحلا

رشبلا نم ىناوعأ ريخ هب تنتف دقف هلجأ نم راتآ ضرأ ةرايز نم تللم ىتح رسيو سبالةس هل اهكيحأ ةديكم لك نم وجنيو

. ماقتنإ دشأ اهنم مقتنأ فوسف ناكو ىسدح قدص نأف ىنظ بيخي نأ وجرأو ىنظ بسح كنيدل اهبطقتسأو قيرب ةريزولا

اهب نيدلا رصنيو هللا ءاش نأ كنظ بيخي فوس -

ثيش لآ نكل ليولا -

ميجر اي ةرخ األ اندعومو هللاانل نذأب ميعنلا و كلا ثمأ ةاغطلا ةاصعلل ليولا -

ةبضغ نع سفنيل ةبيجعلا ةقيرطلا كلت سفنب هسفن لوح ءامسلا ىف رودي لظو ةرخ األ ةملك عمس امدنع ناطيشلا قلطنأ

قولا اقيمع اسفن ذخأو ةيرانلا حهتلا ىلع دباعلل طبه أده امدنعو ايندلا هتايحب أنهيل موتحملا هريصم اتقؤم ولو ىسنيو

ىنافلا اهيأ ايندلا ىف دولخلا ىنافك -

قولا ةيرخسب دباعلا كحض

رورغلا عاتم اال ايندلا ةايحلا امو -

نيه رمأب سيل ايندلا ىف يدولخو ادج ديعب األرخ مويلا -

كلوق تيسنأ .. مولعملا مويلل تلهمأ لب خدلا تسل مهاو اي تنأو طقف ةرخ ىفاأل دولخلا و ةيناف ايندلا -

ههجو ىلع ماهو ىرخ األ ةيحانلل رظنو بهللاهنم ذاعتسأف دباعلا بلق اهل لجو ةوقب ضر باأل طبختف ةرملا كلت ههجو نقتحأ

هفلخ رظن ناطيشلا طبخت ناكملا نع اريثك دعب املو ةلا حلا كلت ىلع ناطيشلا اهيف ىري ىتلا االىلو ةرملا كلتف اعله اعرسم

ءامسلا ةيحان مهسلا ك قلطنم اهادحإ نم ناطيشلا جرخ قمعلا ةلئاه ةريثك رفح دجوف

ىشغم عقوو امامت هاوق تراخ ىتح ةنحملا كلت نم رفم دجي نأ مأاليف ةقباسلا ىلا كيلا دباعلا حاتري ملو ليللا مظعم ىضقنأ

خالل تارم ةدع هعمس دقف رصنلا نحل ةيقيسوم ىلعآالت فزعت هلوح رودت ةيرملا شيج ةكرح رثأ ىلع قيفيل هيلع

ءاملا ب هيتأت نأذ ةيرملا تادئاق ىدح إل اريشم هيتبكر ىلع رخو هفعست مل هامدق االنأ فقي نأ ادهاج لواحو لزانملا مهملست

اهيلع ال ماحتم هسفن دهاجو هفيسب كسمأف ناطيشلا امكقلا فدهتسم هنأ ملعف هنم ةبرقم ىلع هتبكسو ءاملا هل ترضحأف

قولا اكحاض سيلبإ هل رهظو هنع اودعتبأف هيلع ةيرملا دونج موجه رظتنأو هعردب نصحتو فقوف فقيل

هه ..هه ةيرملا ريسأ اي ضر األ فوج ىف كشارف ىلع تومت فوس تم نأو دباعلا اهيأ كدارم -نلنتلا

هوممكو هوديق نأ دعب هولمحيو اهدعب ةيرملا هيلع ضقنيل ىعولا نع بيغي نأ لبق دباعلا عمس ام رخأ ناطيشلا تاملك تناك

نم مهاقلي نم رفيل ةيرملا بكر لوح هدونجو رادو شقلا نم موكب هسفنب هاطغو مهنم تارشع هلمحي بشخ جدوه قوف

نأ ىري نم لك دقتعيف هنارود ءانثأ اهرثني مرلا ةضبق هدي ىف كسمم ةعرسب هسفن لوح رودي مهنم دحاولا ناك دقف رشبلا

نيدحوملا أرقيو نيدحوملا ريغ نم ناك نأ دعتبيف نجلا ىلإ ببسلا عجريف بيجعلا لكشلا كلذب لا مرلا كلت كرحت ةلوهم ةوق

ةاغطلا عوريل نييرونلا نم دحاو ولو لزني ملو نجلا بيصت فال بيترتوأ زيكرت نود ناكملا نم رارفلا ءانثأ قرحلا تايآ

. نيرجافلا

ىأرو نينسلا ذنماآلالف نييرونلا هعنص ام دهاشف قاف دقو دباعلا ب اوطبهو ةيناثلا ضر ىفاأل مهذفنمل ةيرملا بكر لصو

ةصقلا ناردجلا ىلع تشقنو عدبم ىرئاد لكشب جردلا تحنو ىفاك عاستأو ردقب رفح ذفنملا ف هقلخ عينص عادبإو هللا ةردق

ا عست معالةق ةحارتسأ دجوت ذفنملا لخدم دنعف ايلك هيعو درتسأ دقو دباعلا اهفرع ةيهانتم ةقدلا ىف تاموسرو ةيهاز ناولأب

نم يواخ دماخ ناكرب ةهوف دنع هرخأ ىف ًايجيردت لقي هلوا يف عافتر اال قهاش ميظع فهك نع ةرابع ناكو نيمقانلا الف

رجحل تلوحتو هب تقصتلا ممح راثأو داوسلا ب ناردجلا حاشتأو هب تاموسرلا ثمطل طشن هنأ ىلع تلد تابسرت هب ممحلا

لوه نم دباعلا بلق ضبقنا ةيرملا نم ليلد فلخ دباعلا لوزن دنعف جردلا ىلع األرم كلذكو رفحلا نم ءزجتي ال ءزج اهنأك

لوضف ءارو قاسنا هنكل لوزنلا ىبأ ناكل ناردجلا نم ربش لك ىف ةرشتنملا روفسفلا ناديعو جردلا دوجو ولوال رظنملا

ءدبل ابسحت هلتق فاخي ناطيشلا نأ ملعي وهف ىدجي نل هضارتعأ الن كلذكو ضر األ فوج ىف نيمقانلا شيعي فيك ةفرعم



الناذل يغلا مهعم كرتشأ امبرو ةيرملا و ناطيشلا ىلع ةيراض ابرح اونش سطنلطأ لهأو ماض فرع نأف دعب هل دعي مل موي

ةئامسمخ دعبو هنعاالن.. ىنغ ىف وه تقولا سفن ىفو هل دعي عارص ىدافتيو عاطتسملا ردق ديفتسيل ايح هيقبي نأ رثؤي

دقو ديدش ءطبب عارذ ةئام نم برقي ام دباعلا ىشمو نيميلا ةيحان قيرطلا ماقتسأو جردلا فرحنأ ذفنملا ىف لوزن عارذ

ممحل هتيؤرو ناردجلا ىلع ناكربلا رثأ نم هبلق ضبقنا نأ دعب هردص حرش رظنم .. تاموسرلا ةقدو ناول األ ةعارب هتلهذأ

ميقتسملا قيرطلا ةلصاوم ىف ليلدلا هيلع حلي نأ يوطاللبق اهيلإ رظن قيرطلا فارحنا دنع ديعب ريغ قمع ىلع ةبهتلم

ةحارتس باال ليلدلا هيلإ راشأف ةقدلا لاو مجلا ىف اآلةي ذفنملا ةيادبل ال صو ىتح نيميلا نعو لا مشلا نع تفتلي ءطبب هيف ئشمف

ءاضق هموي ضورف دباعلا اهيلع ىلص .. مهتماق رصقل نيمقانلا سولجل جرد هناردج نم تحن ذفنملا نيمي نع ناكم ىف

هنئمطف كلذاألرم ىف هبطاخو ليلدلا ىلإ ثدحتف ضر األ فوج الةىف صلا داعيم فرعي فيك هنأ وهو هعزفأ الرم هبتنيل

دتشيف رينت سمشلا نأش سفن اهل تاجرد واالةران اهغوزيو سمشلا بايغك متقيو ريني لا تسرك مهئامس نأ قولا ةيرملا درف

ناك نم هنأ مهداقتعأ ىفف رمقلا مهدادجأ دبع اذل ةءاضإ ىندأ بال لتاق ظلالم راهنلا لوحتي نأ لوحتي نأ لبق أدهي مث اهجهو

ا دباعلا مهفي ..مل مهنيد ىف ةيسدقو مهسوفن ىف ةصاخلا ةناكملا تاذ رذجو دم نم هببسي املو ضر األ رهاظ ىف مهيلع ونحي

األ فوجل مهرحد ىتحو مهتأشن ذنم ةيرملا ةصق فرعيل هبلق نئمطأ نأ دعب تاموسرلا عبتت عباتو بهلا لغشي ملف كلت ةريخ أل

لصأك هباشتي ام ناتصقلا ىفو لا مشلا نع ةيرملا هعدتبأ امو نيميلا نع ةيقيقحلا ناتصق ناردجلا ىلع تشقن .. ضر

دايحلا ةيادبو تازواجتلا تاموسرلا نم تحضوو التاف خلا ىتأ مث قلا خلا برلل صلا خلا نامي واإل دغرلا شيعلا و قلخلا

ةروص اهعبت األلو ةيرملا ىبنل هللا نم ىحوب لزن نيميلا نعف نيرونلل األىلو تناكو األنيم ةروص ترهظف باوصلا نع

اهدعبو دادج واال اآلءاب فرع نع مهب ديحي نأ دارأ هنأ تاموسرلا تحضوأ لا مشلا ىلع هنأ نيح ىف اإلثان ىديأ ىلع هلتق

روصلا تلثامت مث راكتب ىفاإل مهتعارب ىدم تحضوأ لا مشلا روص نأ نيح ىف داسفلا ىف مهسامغنا ىدم حوضوب رهظ

امل اولصيل ةفرعملا قيرط مهبر مهل دهمو ملعلا بلطل ىعسلا ىف مهداهتجأو بابس باأل ةيرملا ذاختا ىف لا مشلا و نيميلا نع

نييرونلا رمأف ءاملا ىلع اوسسأو نيطلا قولخمو ءامسلا ةنج ضر نماأل اوءر دقف مهلبق وأ مهدعب نم دحأ هيلإ لصي مل

اال اوبوتيو اوظعتي نأ ىسع هوطخي نأ اوعيطتسي مل ناكمل مهبر لضفب اولصوو هوكلسو ناكو ةيناثلا ضر لأل ذفنم رفحب

ةداسلا اهعدب صالة لك ىف نعل مهنم مهلا نو نييرونلا ىلع مهبضغ اوبصو ةيصعملا ب اورهاجو اوغطو اورباك مهنأ

تفلتخأ اهدعب بلقلا حرشيو بللا ذخأي ميظع ءاملا قوف مره اولكشو ليمجلا ضر األ فوج لا تسرك اوجرختسأو نييلضملا

نيبذاكلا ةرحسلا لتق صصق ركذ لا مشلا نعو اعيمج اولتق نيبنلا و لسرلا نم ريثكلا مهءاج نيميلا نعف ةيناث ةرم تاموسرلا

فوهكلا ىف نينسلا تارشع اوشاع ةسارشو ةظلغ رثكأو ةوق دشأ مهتئشان لصأ سفن نم تاقولخم قلخب كبر باقع ناكف

ىلع أرجتو همكاح موكحملا ىصع مث نينسلا تائم قافو ىف ناسنجلا شاعف نيرفاكلا باقر اوثاجو كبر نذأ ىتح نيئبتخم

قيرطلا نع نيمكاحلا دايحل نكلو مهسئابل وال مهتوقل ال رصنلا مهل ناكف نيملا علا برو نييرونلا ب ئباع ريغ هتبراحمو هلتق

مهدانع مهقاس مهدرفمب اهيف اوشيعي اوناك ضرأ ةيرملا اوكراشيل اوقلخ الندقو يغلا نيمكاحلا نأ دباعلا فرعف ميقتسملا

ىتش ىف مدلا نم راهنأ ليست بورح نم مهنيب ام مغر ملحلا سفن الن يغلا ملحو ءامسلا ةنج ىف لإلةماق علطتلل مهرفكو

لالنانث باقعلا ناكف الف خلا مغر ملحلا سفن اوملحو ايساوس االنانث ىقبو ةيرملا نع ملعلا الن يغلا ذخأ دقف ةرومعملا ءاجرأ

عاق ىف ميظعلا مهمره اوقرغي نأ دعب ضر األ فوجل مهورحديو نيبم باذع نييلضملا اوقيذيل نييئرم ريغلا نجلا تقلخو

نكتو ثلثم هنأ هاري نمل ليخيل دحاو بناج هنماال ؤفطي دعي ملف ءاملا حطس قوف هتيعضو ريغ ىلع عاقلل طبهو طيحملا

ديعب دمأ ذنم نييرونلا هرفح ةيرملا ذفنمف ناكم ىف لك ضر األ فوج ىف اوشيعي مهسفنأ مهو قامع ىفاأل مهتراضح ةياهن

ذفنم كلذك اونبو روفسفلا ضرأ ةثلا ثلا ضر النىفاأل يغلا ذفنم اورفح نأ دعب ديدش ماكحإب نييرونلا هقلغأو نجلا هيلإ مهقاس

ضر لااأل تسركلا ضرأ طيحي ىذلا حلا ملا ءاملا ىف مث ةثلا ثلا ضر األ طيحت ىتلا نيكاربلا ممح طسو رولب نم نيضر نيباأل

مهتاوصا مهعامسو ضعبلا مهضعبل مهتيؤر مغر هروبع نافرطلا عيطتسي ال رون نم باجحب فصتنملا ىف قلغأ ةيناثلا

نعف نيميلا لاو مشلا نع موسرلا تهباشت دقو ليلدلا فلخ لوزنلا دباعلا لصاو .. مهبر ةردق مامأ مهملع زجع ىدم اوريل

نم دمتسأو نايغطلا و رفكلل ىلإ نامي الننماإل يغلا لوحت ةصق لا مشلا نعو الن يغلا مكح تحت ةيرملا ةصق ىكحت نيميلا

فوهكلا ىف مهشيع خفالل ناسن ىنباإل ةصق الن يغلا ةصق تهباش دقف اريثك هل لئس لا ؤسل در فشتساو ةظع مهتصق

ريثكلا هبرب هصخو هءانبأ دحأ هفلخ مث نيدلا و ايندلا ميلا عت لك هيف األلو مهيبأ ىلع ىحوب لزني ناكاالنيم نينسلا تارشع

دمأ ةليط نكل مهل ناميإ رابتخأ نكيلو ةجاحلا مدعل ىحولا عطقنإ الممث سلا هيلع ثيش فحص ىف ىتلا كلتك ميلا عتلا نم

نم اوصلختيف ةيرملل لهس ديص اونوكيل مهسأب مدعنيو مهناميإ عيضيو قحلا قيرط نع اوديحي مهلعج مهنع لسرلا عاطقنا

نيب األدم ةليوط عارص ةلحرم ءدبتل لا تسركلا ثلثم نع ديعب ضر ىفاأل ناكمل مهورحديو ناوهلا مهوقيذيو لب مهلذ

ةيرانلا ةلا حلا ىلع مهو الن يغلا تقلا مهنكمي نيذلا نجلا هللا قلخ ىتح ةميزهلا اوبوانتيو رصنلا خالاهل اوقباعتي نيسنجلا

هلأسو هقيفر رمأ نم ليلدلا بجعف كلذب ليلدلل حرصو ةحارتسأ كانه هنأ دباعلا فرعيف دحلا كلذ دنع تاموسرلا ىهتنتف

تحنل ميظع لخدم ال صو ىتح هفلخ لوزنلا لصاوو دري ملو دباعلا مستبأف اده مهناكم نم ىري ال اهلخدمو فرع فيك

يف قيقدتلل ةصرف دباعلل حيتيل مونلل دلخو نكر ىف ليلدلا هيف ىوزنأ ةيرملا تائم وأ رشبلا تارشع عسي ليمج ىرئاد

دنع دباعلا حرفو ةيناثلا و ةثلا ثلا ضر لأل مهرحدو ةيرملا النو يغلا دض نجلا برح ىف ليصافتلا قدأ ةفرعمو تاموسرلا



تحضوأ دقف مهفعضو مهتوق طاقنو نجلا ةردق ىدم فرع دقف ةديدش ةحرف ثادح األ ىرجم ةفرعمو تاموسرلا كلت ةدهاشم

وهزو رخفب مهرعشيةيرانلا ةلا حلا ىلع مهئاقبو راهنو ةليل اومانيو ةلصاوتم مايأ ثالةث نيظقيتسم اولظي نجلا نأ تاموسرلا

مهءاقبو مهتوق عابرأ ثالةث مهدقفت اهنأف ةسوململا ةيئرملا ةلا حلا امأ ةلا حلا كلت ىلع مهو ةوق نم هيلع اونوكي امل يداع ريغ

امدنع ايموس مهيبأ نجلا خفلا دقف نجلل نايصع حةلا لوأ ناردجلا ىلع تلجسو مهرمذت ببسيو مهدهجي ةلا حلا كلت ىلع

مهتاهقهق اال عمسي ال نييئرم ريغ مهو مهولتاق ةيادبلا ىفف نيمقانلا درطل مهتلحر النىف يغلا ةئيه ىلع لكشتلا ب مهرمأ

مجلا نييرونلا اوفرعي مهف ديدش عله مهل ببسيل ةيرانلا ةلا حلا ىلع وهو مهل ايموس رهظ ىتح ةيرملا النو يغلل مهيدعوو

هيلإ مدقت ىتح هنم اورفنف مهنع ةبيرغ ىهف لكشلا يف مهضقانتو ةوق مهيزاوت ىتلا تاقولخملا كلت اما رهظملا ناسح ةروصلا

كلذ تاردق عونتل الن يغلا كلم بجعف هتروص ىلع هل لكشتو هبر رمأ افلا خم باجأف ةلئسأ ةدع هيلع ىقلأو الن يغلا كلم

مهب اوردغيو اوفختي وال سأبو ةوق اولوأ اوناك نأ مهتروص ىلع مهو مهولتاقي نأ هنم طابلا ربكو ىدحتب ةبطاخو قولخملا

ةكرعم تأدبو الن يغلا فافطصأك اوفطصأو الن يغلا ةروص ىلع لكشتلا ب هدافحأو وأالهد رمأو ىدحتلا نجلا وبأ ايموس لبقو

مهونفأو لمتك ال ةيداملا ةلا حلا ىلع مهودع لظ ول راصتنأب وهزب نيقيقحلا رعشيل الن يغلا ىهيبش اهيف رسخ ناموي ترمتسأ

مهتماركل اومقتنيل الن يغلا حةلا ىلع لكشتلا ب هشيج رمأو ايموس رباكو مهورحد اوناك ضر األ فوجل مه اورحدي نأ لدبو

اودقف دعب هرماوأ اوصعو هدنج مظعم ضفرف مهتئيه سفن ىلع اوناك نإو مهتوق ىدم الن يغلل اورهظيو مهتراسخ اوضوعيو

ناكو روم األ ريستو ةدايقلا ىف مهدحأ هعم اوكرشي مهلعج امم مهيبأ ناك ناو دحاو درف اهررق برح ىف مهيوذ نم ريثكلا

خاللمايأ متو ةراجحلا تاقولخم نم ضر األ ريهطت برح اولصاوو مكحلا و ةدايقلا رومأ مهيبأ ةفصانمل مهاوقأ اوراتخأو

نيذلا ةيرملا سكع ىلع مهمامأ اورفي مهنأ مغر مهولتقي اوناكف ماقتن ىفاإل ةبغرو مهئلمي لغب الن يغلا دراطي نجلا ناكو

فصن نأ نيح يف ريثكلا مهودقفي نأ نود ةيناثلا ضر األ ذفنمل مهرودب مهوقاس نيذلا نجلا رماو أل اوداقنأو لألرم اوملستسأ

كلت. ريهطتلا برح ىف النلتق يغلا

ظفحي دلج نم ةرس قلغي نأ هيلإ لسوتو هبجع تراثأو دباعلا هتحئار تعزفأ ءاذغ لوانتي وهو هتلحر لصاوف ليلدلا ظقيتسأ

ءيش نوفاخي ال نيذلا هسنج ىنب نساحم ددعو ةحئار درجم مامأ هفعضو دباعلا روفنل هناهتسأب ليلدلا كحضف هئاذغ اهيف

كلت ةزراب شوقن ىف زكريل كلاالم مدع هنم بلطو كلالهم دباعلا بجعف رفنم وه ام لك ىلع دايتع ىلعاال مهسفنأ اومزليو

لا مشلا نعو ةيرملل نيملا علا بر رماوأ نيميلا نع درستو ليلدلا هددري ناك ام حضوت ةيهانتم ةقدو ةقئاف ةيانعب تتحن ةرملا

اال عايصنا مث لطاب ىلع مهنأب مهنيقي مغر مهل نيقاحللا ةيعبتو هللا رماوأ ةفلا خم ىف نيقباسلا ننفتو ةيصعم نخ هوبكترا ام

ناول نماأل امامت تلخو ةرملا كلت شوقنلا تفلتخأ .. ةيرجح وأ ةيرشب ءاوس سفن يأ اهنم زئمشت لا عفأب مهيهابتو نيرخ

بضغ بص مهيلع بص مهبر دض ةيرملا دانعف بسو ىذأ نم اهقحلي امل اهبضغ ىدبت نأ ديرت اهتشقن ىتلا االىدي نأكو

عوط اوكرتو مهل هلحأ ام لك مهسفنأ ىلع اومرحو هرماوا لك ةفلا خم ىلع اورصأو هللا ىلا وي نم لكل ةمقانلا تاقولخملا

ءانثأ هللا مسأ هيلع ركذي اممل لكو ومدلا هتيملا لكأ مهيلع مرح دقف مرحملا ثيبخلا اولوانتيل ىهشلا بيطلا ماعطلا مهتدارإ

ىف ناكم ىأ ىف اذه نوكيو مدلا هيف طلجتي ناكم ىف اهوهزغن ةباد وأ ريط لكأ اوهتشا نأو دصق نع حبذلا مه اوكرتو حبذلا

مث ئفاد وهو اهئامد برش ىلع اوبوانتيف ةعرسب حورلا قهزت ىتح بةغلا ةباص اإل نكت نأ اودمعتيو ةبقرلا ادعاميف مسجلا

رويطلا لوانت ىلع راغصلا اوبرديو ةعينشلا كلتاألعفلا ىلع ةيرملا ىف سفن لك تداتعأ دقو مهيلع مرحم اذهو ةئين لكأت

.. مهلثم هلثم قولخم سدقي ضيرملا مهلا يخ هجسن هلأ دوجو هل سيل هلأ مهلوقع ىف هوبصن الهل ءاضرإ ةتنلا فيجلا و ةقفانلا

هوسدقف هريغ خقلا رمقلل نأ مهل ئيه هيلع مهأرجتو هللا ىلع مهدقح .. هريغ هلخقلا نأب اوعداو هللا ىلع اوبذك قولخم

ليلدلل رظنو موقلا كئلوأ نم دباعلا سفن تزئمشأ .. موعزملا مههل ال ءاضرإ ةيضار سفنب عينش وه ام لك اولعفيو هودبعو

برقأ ىف ديدش باقع نيهلا فوس قئاقدل ولو حارتسأ نأ دباعلا ددهو ليلدلا ضفرف ةحارلل فقوتلا هنم بلطو راقتحأو ، ظيغب

ددح دقو نوناق هل رخأ رمأ ىأك نأش هنأش ذفنملا روبعف ةيفرحو ةمارصب نيناوقلا ذفنت ةيساق ثانإ اهب كلت ةمداقلا ف ةحارتسأ

ا فعاضتيل بهتلم تيزب حورجلا ىوكت مث رقبلا بانذأ نم عنص طوسب هدلج نيرشع دلجلا ب ةلحرلا خالل فقوتي نم ةبقاعم

هلأسف ليلدلا امقهلا حرشي شقن عبتتيل نكلو دلجلا نم افوخ ال ةظحلل ولو فقوتي ملو هقيرط لصاوو دباعلا بجعتف ألمل

ميدق ىف تشقنو نيملا علا بر ىعدي نمل اذيفنت نييرونلا لعف نم اهنأب باضتقأب باجأف شوقنلا كلت نع فرعي امع افهلتم

ىتلا شوقنلا لاو تسركلا مجنمل ربعم هنأ ىلع ةيناثلا ضر لأل ذفنملا اومدختسي مهدادجأ ناك نا تقو الن يغلا قلخ لبق نامزلا

دنعو لا تسرك نم هيلع اولصح امب اوفتكاو مجنملا نع مهدادجأ ىنغتسأ ىتح اهريغ دجوي نكي وأالملو تشقن ناولأ بال

مهبضغ اذه دازف ةربع مهل نكتل ةيهازلا ناول األ تاذ االةيلو شوقنلا ب مجنملا ربعمل مهوقاس ناجلا لبق نم ريهطتلا برح

مهنأكو ديدج نم تداع اهوثمط املك مهنأ نيفلا سلا ةياور بسحو اوحجن مهنأ اودقتعأ نا دعب اولشف مهنأ اال اهثمط اولواحو

دقف ناكربلا ممحو ميقتسملا قيرطلا نيب باجح اولعف نمم افوخ كلذكو ةلواحملا راركت نم اولم نأ دعب اهوكرتف اهوسمي مل

اوددحو دادج األ خفلا اذل .. مهسنج ترمدو مهضرأ تئلم ممحلا تناكل باجح نم هوعنص امو نييرونلا ولوال ناروفلل داع

قحلا قيرطلا اوداعو الل ضلا قيرط ةيادب ىف لوسر مهيف ثعب دقف مهبر مهرمأ ام سكع ةلحرلا خالل فقوتي نمل باقع

هللا رماو أل عايصن باال لوسرلا كلذ مهرمأ دقو مهقرح وأ مهحبذ مت هوقحل نم لكف لسرلا نم ىجني نم رخأ ناكو هيدي ىلع

دعولا صوصخب تناك نأ هودعوو اهتيهام نع هولا سف ةراشبو ةيآ هعم نأ مهربخأ ىتح ةيادبلا ىف هوبذكف هتدابعل ةدوعلا و



هبهيو ضر هلاأل دهميو باودلا هللاهل رخسي نأب األلو المهيب نيملا علا بر دعو ساالمهف لقانت دقف هوعبتي فوس موتحملا

اوفشتكاو ندعمل هنأ ةيادبلا ىف اونظف مجنملا ةتيهام ددحي ملو مهل ةوق ردصمو مهمدقت ببس نكيو وأوالهد هينغي ذفني ال مجنم

ىتح مهروتف تببس هتردنو مهقهرأ هنع ثحبلا نكلو األريخ مهبجعأو ساملأ مث ساحنلا هدعب نمو هوذبن مث هورهصو ديدحلا

اولعجو ةيناثلا ضر مجلااأل نم اولهذو تاعامجو ىدارف هوربعو مجنملا ربعم ىلع مهلدو ةراشبلا ب لوسرلا كلذ ىتأ

ىتح نوذفني ةيادبلا ىف اوناكو روبعلا ةلحر خالل ةحارلا مهيلع نأب لوسرلا مهربخأو هلمع ىف نسحي نمل ةأفاكم اهلةلحرلا

لك ىف نانثأ نع اماللقي تامف مجنملل روبعلا خالل ايلك ةحارلا اومرحف نمحرلا ةفلا خمب اورهاجو نايصعلا ةيأر اوعفر

يفاال ةحارتس باال ةكلملا ترمأ مث هوادي نأ نع اوزجعو هوصخش مهتايح وطلا ريطخ ةئرلا ىف ضرم نيقابلا والمز ةلحر

دعب ملعلا ىف اومدقت املو لا ونملا كلذ ىلع لا حلا لظو ىردصلا ضرملا ب نيباصملا و تايفولا تمدعنأف دقف تاحارتس

دوعتلل ةصرف دسجلا ءاطعأ نم الدب اإلقتنلا دنعو اهفوجل فلا خم فوج ضر األ رهاظل نأ اوفرع ضر األ فوجل مهرحد

ىف سمشلا ةرارحو ةعفترم ضر األ فوج ىف ةبوطرلا ف ضر األ فوج ىف ةبوطرلا ف ديدجلا خانملا عم فييكتلا و ىجيردتلا

. ةتباثلا ةرارحلا ةجرد وذ ضر األ فوج سكع ىلع اهرهطت اهرهاظ

لأسي نأ مهو ةحارتس كلتاال الحىف بسلا تاججدملا ةيرملا ثانإ ةرثكل دباعلا بجعف قيرطلا فصتنمل دباعلا و ليلدلا لصو

األ ىبلف لوخدلا ب هيلإ تراشأف ةحارتس ىفاال ىصق نكرل اهعبتو اهرمأ مزلف اهتبحاصمب هترمأو نهادحإ هيلإ تمدقتف ليلدلا

ترظنو ةسراحلا تتأف ةعرسم تفرصنأو جورخلا هلب نذؤي ىتح ةسراحلا جعزي اال هترمأو ماكحإب بابلا هيلع تقلغأف رم

قولا دباعلا اهل مستبأف ناسنا ىرت ةرم لوأ هنأ حضاو ناكو باجعاب رظنلآ طرف نم عومدب اهانيع تقرقرتو باهسإب هيلإ

امدنع ءاقل لوأ ىف هتجوز ءايحب هتركذف اهتنجو ترمحأ دقو ىرخ األ ةيحانلل ترادتسأ باجع واإل بجعلا اذه لك -عالام

تلا قو هيلإ تفتلا ف هآرملا ىف ىه هتحملو هانيع تعمدف برلا تيب ةنيدم ىف هملعم فلخ ىلصي اهراوجب فقو

ةيرخسلا نم عونك ىنيكاحت مأ كانيع تفرط له تنأ امفبكلا ببس ىعومدلو بجعأ نأ رذع -ىل

ىلوضف راثآ ىذلا ضماغلا كالكم ىرسفت ىتح كبواجأ نلو دحأ نم رخسأ هه..انأال -هه

-ىأكالم

كعومد ببس امو بجعلا ىف كرذع -ام

بجعأ اذهل مجلا فصولا تقوف دقو رشب ىرأ ةرم لوأ كلت -

ةيرملا نم ىثنأ ةيناثلا ةرملل ىف لزغتت -

األىلو ةرملا ةبحاص نمو -

رشبلا تبراح نم لوأ اهنأ نظأ ىنكلو مكيدل االقنالتاب ةرثكو تاكلملا بقاعتل اهمسأ فرعأ ال ةقباس ةكلم -

انتءافك مغر ضر األ رهاظل جورخلا نم انمرحو ةيدايق بصانم ىأ نع انداعبأو اندابعتسأ مت تلتق نأ ذنمو ىقرع نم اهنأ -

ضر األ حطس قوف االن ةيرملا لك نأ نظأ تنك ! جورخلا نم متمرح -

لالهل. دجمتلا و رمقلا ةيؤرب وظحي ملو دعب سمشلا اوري مل عابرأ وثلاالةث عبرلا انماال جرخي -مل

ضر األ فوج ىف اهفاعضأ دجوي لفاحجلا كلت -لك

انضرأب تللح نأ رظنملا كاوهي فوس -

كعومد ببس امف كبجع ببس تفرع هيف.. ثدحتن انك امل دوعن -

انتصق ةفرعمل متهمو شوقنلا تعبتت كنأ ليلدلا انل صق دقف انصر ال ىدؤملا جردلا ىلع تطبه نأ دغلا ىف فرعت فوس -

األرم ةفرعمل ىتفهل ىديزت ىلوال ىلوق -



تنأ كعومد ببس لوقت ىتح لوقأ -نل

فرعأ ىنأ مغر .. ةرذعم .. رعاشم نكل نأ ىحوي ال ةكرعملا ةحاس ىف هولعفت امف لجخت ةيرم ىثنأ ىتيؤرل تبجع -وأال

ىتجوزب كلجخ ىنركذ دقف ىعومد ببس امأ كقرع نم ىتلا ةكلملا كلذب ىل تحوأ دقف نكضعب اهب مستت ةباعدلا حور نأ

قايتش اال عمدب ىانيع تضافف هللا اهمحر

كلثم ءافولا ب اومستي ةيرملا روكذ تيلا -ي

رثكأ ال رثاكتلا ىلع رصتقأ مهرود امبر -

دباعلا اهيأ كالكم ىعار .. لسانتن نحن امأ تاناويحلل رثاكتلا -

كعومد ببس ىنيربخأف ىعومد ببس ىتفرع ..اهدق ةرذعم -

لبقتسملا ىف ثدحي فوس امب ينتركذ الكن تعمد انأ امأ ىضاملا ب تركذ ألىن تعمد تنأ -

مهفأ -ال

نونجلا ب ىنمهتت مأ ىنقدصتأ ىردأ -ال

ىنيربخو ىتريح يديزت فال كلوق ىف قدصلا ىرحتأ فوس -

مكماجحأو مكرامعأ صقانتت فوس نامزلا رخأ -ىف

اذه فرعأ -

انلوط لثم مكلوطو انرامعأ لثم مكرامعأ نكت فوس ابيرقتو -

اضيأ اذه ملعأ -

سكعلا ال رشبلا جرلا ةرشاعمب ةيرملا ثانإ نحن معنن فوسو -

زئاج اذه لهو ؟! ىلوقت اذام -

قباطتلا دحل لصت داكت ةريثك ءايشأ يف انكارتشأ عنمي مل ةاشنلا لصأ الف تخأو تافصلا سفن ابيرقت لنل -

بيرغ -كالم

انءارق نأ ذنم تاميرغلا ب ءاوح تانب وعدن انرص دقف تاميرغلا ىدحإ ةثجو لا جرلا ثثج ىدحإ انئاملع حرش -

و.... شوقنلا

اذهك ءيش ملاالظح شوقن ىا ( اهعطاق )-

مدأباآلالف مكيبأ قلخ لبق انذفنم ناردج ىلع نييرونلا ديب تشقن كتروص ىرتو ةصقلا ىرتو فرعت فوس تطبه -نأ

نينسلا

؟! اذام -

هءانب االال لسن نوكي نلو نيعمجأ رشبلا ىنفيو هنامز ىف اهلك ضر األ قرغت ىبن يتأي فوس كلسن نم نأف بجعت -ال

ىلسن نم نكي نأ روصتأ مل نكل نافوطلا ربخ فرعأو ثيش فحص يف ىبنلا ىبنلا كاذ ركذ -

مدأ ًاريخأو ثيش هللا ىبنو كدجو كيبأ ةروص مث كتروص مث هدج مث هيبأ ةروص مث ناردجلا ىلع تشقن هتروص -



ةصقلا ةلمكت ..ام مهملا -

اوفصو لسن رشبلا لا جرو ةيرملا الثان نكي فوس نامزلا رخأ ىفو نافوطلا ىبن لسن نم ضر األ ناكس لك نكي فوس -

ةعاسلا مايق تام عال نم ىربك عالةم مهروهظو كلذك تافصلا و ةوقلا و سأبلا ىف دحأ مهيهاضي ال ةربابج موقب

يذهت تنأ ؟! اذام -

تطبه نأ كسفنب هءارقت فوسو انناردج ىلع شقن هلوقأ -ام

بهللا اونمؤت ال املف قح ةعاسلا نأ نوفرعت متنك نأو رشبلا نم مهنأ نظأ تنكو فحصلا ىف موقلا كئلوأ رمأ ركذ -

نييرونلا هلأ نم انوذقنم موقلا كئلوأ -

؟! اذام -

مهنم اولا نيو ءامسلا لهأ اوبراحي فوس -

ناردجلا ىلع ةياهنلا تشقن له -

مهنم اولا ني فوسو ءامسلا لهأ ةبراحمل اوهجتي مث ةنانك ىف لبج قوف ةعلقب نومتحي ليلق اال رشبلا كلهي مهروهظب نا شقن -

ةصقلا ىهتنت دحلا اذهلو شوقنلا نم حضاو اذهو نييرونلا ءامدب ضخمتت فوس ضر الناأل

كلداجأ نل اذل ليصفتلا ب مهتصق ركذت مل نكلو ةعاسلا مايق تام عال نم ةربابجلا موقلا كئلوأ روهظ نأ فحصلا ىف ركذ -

ةلا الحم هيتآ ةعاسلا نأ ىنعي اذهو ةعاسلا مايق تام عال نم مهنأ تلق تنأ نكلو مهرمأ ىف

نينسلا ذنماآلالف مهبر اهدعي ران ىلإ قاسن نل ىلا بوتلا نييرونلا لتق نأ موقت فيكو -

مكلجرأ لفسأ رانلا -

؟! اذام -

قح ةنجلا قحو رانلا قحو فهللا مكمامأ رانلا اودجت فوي ةعباسلا ضر لأل رفحلا متعطتسأ -نا

ءادش اال نييرونلا رش كرتشملا انلسن انيفكي فوسو يوالتاالمكه نم رمقلا هلإ انيقي فوس -

هللا مهادهو مكلوق لثم اولوقي الن يغلا ناك -

نم باجحب قلغأ ةثلا ثلا ضر لأل ىدؤي قيرط انه نم ةبرقم ىلعف ةحارتس كلتاال ىف ةصاخ ةسارح عضنو فاخن اذهل -

تقانلا ىلع مهونواعيو باجحلا اوليزي امبر مهنيد ىقمحلا الن يغلا عبتأ املا طف نييرونلا ركم فاخنو رون

ثدحي فوسف ناردجلا ىلع اذه شقن -نأ

رغصت ىتح اهرهاظ قوف ىقبن فوس اننأ نظأو ناجلا كلم ةنواعم دعب انجورخ رمأ شقني مل امك ناردجلا ىلع شقني -مل

ةماقلا ىميقتسمو هوجولا مجلا اي مكمهتلنو مهماجحأ

نامزلا كلذ رصاعأ مل ىنأ هلل دمحلا -هه

انيف حبق نع اذهأ .. كحيو -

انءاسن ركم نم اهتقو نكيلع قفشأ ال ىك -لب

رشبلا ءاسن نفاخي النال يغلا روكذ نبراحي -نم

تغلب امهم ةوق يأ نهمامأ فقت وال لوقعلا نرخسيو باقرلا ننلذيو قانع األ نعضخي ندك نأ انءاسنف ةمهاو ىنوكت -ال



اهتمظع

نحن -اال

. نهفلا خي نمل باقعلا نم عونك لا جرلل نكترشاعمب نحمسيو تامداخ انءاسن نكمدختسي امبرو نورت فوس -

مكفحص ىف اذه ركذ له .. نهل نكت فوس ةدايسلا نأ اذه ىنعم -

اهتانب اهدعب نمو دوست ىهو ءاوح انمأ تقلخ نأ ذنم هه -هه

رشبلا رمأ نهل لآ را ةوق تاذ نهنأ طق عمسن -مل

ةوق اهيهاضي ال ةمعان ةوقب انودوسيو نهتدرأ عوط انرما -

مهفأ -مل

رشبلا جرلا جوازت متيل نمدعنيو ءاسنلل ثدحي فوس ثدح نأ نظأو نامزلا رخأ اال كسنج ىنب مهفي وا ىمهفت نلو -

مكثانأب

مهوفاخت دحلا اذهلا -

كلذل هلعف نيب اهوريخ نأو ىرخأب جوزتي نأ اهجوزل حمست نأ حملا ةأرملا نأ اديج فرعنو نهركم ردقنو مهبحن -لب

لا جرلا هالك رمأ ريمدتل نعمتجي فوس امتح .. نهلا جر فطختو رخأ سنج ثانإ ىتأت نا كلا بامف هتوم راتخت فوس هتومو

هوالمكك

بتغلا تنأ -

كلذاألرم ةجيتن نوكي فوس ةعاسلا مايقو نوكلا ةياهن نأ نظأو هعقوتا ام رسيأ كل تلق -

انم شيعي نم كلهي نم فوس لهو اذه نافوطلا نع ىنثدحو انمئارغ عم ساق فرصت اندافح أل نوكي فوسف نهنم انعد -

ضر األ حطس قوف

ملعأ -ال

نجلا كلم ةضراعم مغر ةيرملا عبر اال جورخب حمسن وال كلذل بسحتن اذل ناردجلا ىلع اذهك رمأ شقني ملو نحن كلذكو -

ضر األ حطسل جرخت نأ اعيمج ةيرملا ديري ناك دقف

ةبوتلا هتلواحم مدعل بجعأو موتحم هريصمو مهاو -هنأ

مكتياوغو مكيلع ريثأتلا ىف هتردق ىدمل بجعأ انأ -لب

اذهك رمأب تنأ كاردأ امو -

بر ةمحر نم نأ اندادج أل ةرحسلا دحأ قولا رشبلا نم هعابتأ ةرثك رظنم كلهذي فوسو ةضافتسأب اذهاألرم شقن -

مكعم ثدح امك ءوسلا ب ةرام اإل سفنلل ةفاض باإل نجلا كلمك ودع انيلع طلسي مل هنأ نييرونلا

هللا دنع نم لسرم ىبن وه ىبرو -لب

هلتقو هدعب ىبن نوكي نلو ةيرملل لسرلا متاخ هنأ قولا بيرق دهع ذنم ىعدم ىتأ ىتح هلا ثمأ ريثك لتقو قرحو رحاس -لب

اضيأ ىدادجأ

اذه ناك ىتم -



ئدرلا ذفنملل نجلا رفح ءانثأ -

تنأ هيتدهاع لهو .. اوظعتت مل امل هللامكب ةمحر -ياال

لبقاال ةرحسلا رخأ لتقو ماوعأ ةرشعب واليتد لبق اوغرف مهنأ نظأو ذفنملا رفح ىف ةليوط نينس نجلا رمتسأ -ال..دقف

ماع ثوالنوث دحاو نم برقي ام نم لتق هنأ ىأ دحاو ماعب رفحلا نم ءاهتن

هنس نيرشع كرمع -

معن -

األناو تاوف لبق األرم ربدتب كحصنأ اذل بابشلا لبتقم ىف تنأ -

ضر األ رهاظل انجورخو نجلا مودقب ىئابأو ىدادجأ رشبو لوقلا كلذ لثم لوقي رحاسلا ناك -

هللا نم لسرأ هنأ ىلع ليلد اذه سيلأ هوقدصت مل املف ناكو -

انيلع ونحيو اناعري رمقلا هلإ انلف كهلا و -مانلا

والهلإإالهللا كلثم قولخم رمقلا و فيرخت اذه .. كحيو -

ءادش اال نييرونلا هب كمهوي ام اذه -

ضر األ حطسل مكجورخب رشبو نجلا رمأب ىبنلا فرع فيك األرم ىلقعأو اذه نم انيعد -

هرحسب ملعو رحاس -وه

تايآ هموق ىلع تال امبرو ةجحلا مكلب هفشكيو ناطيشلا هباجي ىتح هوعدت ملو هوتلتق املو هللا.. ىكاده .. ةرجحتم لوقع -

نيملا علا بر نم هيلع تلزنأ قرح

مهشطبو نجلا ركم انيقي فوس هنأو لوقلا كلذ لثم -قلا

هولتقتو نجلا هاتع نم مكنمأي والةوقاالبهللا.. لوح -ال

هلتق ىلع نيقباسلا مدن طقف اذهل -

لك نم ءامدلا رختل ةدلصلا ةحارتس اال ةيضرأ ىلع ةوقب عفدتو عافترإ ىصق أل عفرت دباعلا اهدجو كلذ لوق نم اهغارف دعب

هراوجب اوناك نانثإ رفو ناطيشلا هل رهظف قرحلا تايآ ديدرت ىف ءدبف ةثاغتسأ ةرظن دباعلل ترظنف اهدسج نم ءزج

نع دباعلا فكو هنذإ نود اهيلع ضقنأف ةناه باإل هدونج دحأ ترعشا ةيرملا ىثنأ ترعشأ دقف لمكي اال ناطيشلا هحمستسأو

هباش ىذلا كالاهم عمسيو اهنم برتقيل هسأر أطأطو هيتبكر ىلع ىثجو ةيرملا ألىثن تصنيل نكلو هقيدصتل تلاالةوال

دباعلل قولا ناطيشلا بضغ دازف اترشابم اهدعب ةايحلا تقراف دقو تغرف امدنع حرفو مستبأف رانلا سيسح

ءيش لعفت نا نود ىلع راصتن نماإل كنكم ىبغلا ىسراح حيو -

اهناميإ ىف ببس كسراحو تنكو يئاعدل هللا باجتسأو اهل توعدو تحصن -لب

ةنوعلملا اذامقتلا -

قحب ىتأ ىبن ةرحسلا رخأ هوعدا تنك نمو قح نييرونلا بر نأ دهشأ -قتلا

اظيغ تومأ داكأ -

توملا نم ىنتذقنا الكن كل اركش -ه..



اريسأ ةيرملا كقاسو كيلع ىمغأ ىتح كقيرط تللض -لب

مهنم درف ةياده ىف ببس تنكو اذه ثدح نأ هلل دمحلا -

؟! تنأ -ام

كملح ديدبت ىف ببس هتئيشمب نكي فوس هللا دابع نم دبع -

ءاره -

اننيب -األماي

رشبلا ةياهن نكتس دعوملا ددحأ نأ تقوو ةيانعب ءيش لكل ةرملا كلت تددعأ -

ئذهت كنأ -

ىرت فوس -

كلذ ملعت تنأو قح فحصلا ىف ءاج ام لكو نوكي فيكو -

كلذ دكؤت فحصلا و بيرقب سيل وهو ثعبلا مويل مكبر ىنلهمأ -

نا مث انيلع تيضق نأ اذه نوكي فيكف نامزلا رخأ ةيرملا نم لسن انل نكي فوسو كالكم فلا خي شقن ناردجلا كلت ىلع -

انيلع تيضق نا كلذ نوكي فيكف ريثك قلخ قرغي فوسو فحصلا ىف ركذ نافوطلا

كلذل مكرطضا فوسو برحلا مترتخأ نأ مكتياهن نوكت فوس -هه..

! برحلا راتخن -

نارايتخأ نم دحاو ردق هلو ريخم ناسن -اإل

مهفأ -ال

برحلا وأ ىتدابع نيب مكريخأ نأ دعب ىدونجل ءدبلا ةراشإ ىطعأس ىشيج دادعإ نم ىهتنأ امدنع -

ددرت بال برحلا راتخنس -

ديبع اولظتس نامزلا ىلوالرخ اوعاصني نم قرغيس نافوطلا و مكديإب مكتياهن اورطست فوسو توملا نوراتخت فوس نذأ -

الن ويغلا ةيرمللو ىل نيرغاص

الن! يغلا -

ال اوعاصنيو ىتيار تحت لا النتقلل يغلا دوعيو هيقباسك لتقي فوسو ىبنلا كقيدص نم طزفني نأ دقعلا داك دقف بجعت -ال

هه هه .. رانلا بناج ىلإ ىنودبع امبرو ىرم

برحلا متنأ مترسخ نأو -

فطصا نأ نكلو مككهن ال تاشوانم لب بورح تناك ةقباسلا تاءاقللا نأ نظت حملاوال اذهف كلذ ثودحل لا متحأ -ال

دباعلا اهيأ اذه ىعتأ .. تارملا تارشع رشبلا فاعضأ نوكي فوس هنأف الن يغو ةيرمو نج ماكالنم ىشيج

ىنداز لب ةلمنأ ديق ىناميإ كالكم حزحزي .وهللامل ميظعلا هللا قدص هللا.. نذأب ةريثك ةئف تبلغ ةليلق ةئف نم مكو -

و.... مزع



مويلا كلذ دهشتس كنأ قلا نمو همال ( ةعطاق )-

تلعف واال ىلتق عيطتست ؟!ال اذام -

نأ دعب كيلع هيلمأ امب ئزهتل لظت نأ ىتطخ نمض نمف كل ىتجاحل نكلو ىقمحلا كعابتأ نم افوخ ال ديكأت لكب كلتقأ -نل

هبآالف للضأس نمو سيلبأ دباع وه دجاوتيس نمو هلقع ريطي نا دعب رخأ توكلم ىف نوكيس فرعن نم دباعلا نأ ىأ نجت

ىقمحلا

كفده ققحتي نلو هنذأب هللا ىنتبثي فوس -

.... فوس ةيرملا ىديأ ىلع بيذعتلا نم ليلقف ثدحي مل نأو كلقع بهذيس ةيناثلا ضر ىفاأل هارتس -ام

كنأ نظأو هداؤفب ركفي ىلثم نمف انأ امك لظأس ابرأ تعطق وفهللانأ مهاو تنأف كلذ ىلع كلا ما ىنبت تنك نأ )هه هعطاق )-

دباعلا داؤف ىف نيقيلا ىدم ملعت

رشب بلق ىلع رطخي هلمل ضرعتتس -ام

ريسي اهب ام لكف ايندلا امأ ةرخ ىفاأل هارت فوس ام اذه -

نيدجاس ىل اورخي فوس اوقبي نمو هددحأ ىذلا مويلا ىف كعابتأو كتياهن نكتس -

ةظقي -حأالم

ققحتي فوس هلوقأ ام نأ ليلدلا كلب تبثأ ىنعدو اريثك كلت قرحلا ةيآب ىمتحت فوس كنأ دقتعت نأ كايإ -

قولا بلعث سأرو رشب دسج ىف لكشتو ةيسحلا ةيئرملا ةلا حلا ىلإ ةيرانلا ةلا حلا نم لوحت

تارملا تارشع قرحلا االنةيآ -ولتأ

ىرخأ حةلا ىأ وأ ةيرانلا ةلا حلا ىف تنك ءاوس ءوس كبيصي نل هنأ ملعأ -

همال.... ىناوعأ دحأ كل بلجأ -نذإ

قولا دباعلا كحضف لكشلا سفن ىلع رهظو هسرح دحأ رضح تاظحل ىف

دقف زجعلا ب هبيصتس لب هقرحت نل اهنأ ملعأو اهولتأ فوس -

قولا دباعلا كحضف ناطيشلا تاءادن مغر رهظي مبو تاظحل ىف ىفتخأو ةيرانلا هتلا حل سراحلا داع

ىدعتي ال هنس غلب امهم ىنجلا ف كلذ ملعت تنأو ريثكب مكقوفي ءاكذ ردقو لوقع انلف ةبلغلا انل نوكت فوس طقف األرم اذهب -

ةرشاعلا نس ىف لفط ءاكذ

كب؟! لعفأ اذام -

بسحو فرصنا -

قرصنا نل -ال..

نل ةيرملا ف ةشحوملا ضر كلتاأل ىف ىنسنؤي كءاقبو ىقبتو ىندناعتل فرصنت نا كنم تبلط اذل ىنحيري اذهف ىقبأ نذأ -

نعو ءيش ىأ ىف ىكحأ ايه.. .. تقولا عيضي ىك ىراوجب رثرثي نم جاتحأو حابصلا االىف لوزنلا ةلصاومب ىل اوحمسي

ايه . ءيش ىأ

دعباال وهزلا ب هروعشل دباعلا كحضف قربلا ةعرس تقاف ةقئاف ةعرسب ىلع لأل قلطنأو ةقئاف ةعرسب هسفن لوح ناطيشلا راد



ناطيشلا ةليتق ةثج ذخأتل تاسراحلا ىدحأ رضحتل هتوص ىلعأب ىدانو ناطيشلا ىلع راصتنا

نم ديدعلا ةبحصب قئاقدب اهدعب تداع مث ترداغو بجعت ىأ ىدبت ملو ةثجلا تأر نأ دعب تفرصنأو تاسراحلا ىدحإ تتأ

نم طئاح كلتاال نع اهلصفي ال ةرواجم ةنازنز ىف هتعضوو دباعلا تجرخأو ةدصؤملا باوب األ تحتفو تاسراحلا

تتأ ىتح كلذ لعف نع مهاهني وهو هخارصل نثرتكي ملو تمحفت ىتح ةثجلا قرح ةيلمع خالهل نم ىأر دلصلا لا تسركلا

. اعيمج نفرصنأو ةروراق ىف نهتدلا و دامر تاريغصلا نعمجو نجلا ةليتق تانب نهنأ مهف تاريغصب تاسراحلا ىدحأ

ىودج نود دحا هيتأي ىتح خرصي ذخأو ةثجلا نم صلختلا ىف ةعشبلا ةقيرطلا كلت نم نجي نأ دباعلا داك

لوزنلا ةلحر لمكيل قيرطلا ةيادب ىلإ هوديق نأ دعب هوقاسو دباعلا ريدقت بسح نيمويلا نع تداز ةرتف دعب تاسراحلا تتأ

نم ناريغص لا مشلا و نيميلا نع هب قصتليو اهنم سفنتي هفنأ مامأ ةحتف هب ةسأر قوف كيمس دلج نم حاشو عضو دقو

هتحئار قلعتل هسلا ج نم رخأ راوجب تيملا راغص دجاوتي نا ةيرملا تاداع نمف نجلا ةليتق ىتنبأ نهنأ نهنم فرع ةيرملا

ةيرملا ثارت ىقاب هتيؤر مدعل هنزح مغرف دباعلا ءازع اذه ناكو رهش نع ديزت وال عوبسأ نع اللقت نمزلا نم ةرتف

مهبعادي لظو نيتريغصلا نيتليلدلا ةقفرب دعس االهنأ نامزلا ةدعآالفنم ذنم ناردجلا ىلع ةكرابم ديب توحنملا نيمسلا

اهلا مشو اهنيمي نع شقن امم اهتعاطتسأ ردق هل صقت نأ ىربكلا تناكو نهادحإ نم بلط ةرتف دعبو نهل هتيؤر مدع مغر

ضر نماأل جورخلا نم هنكمي نأ نم هبر ايعاد ةيرملا خيرات لك ةفرعم ىف هحومط ةريغصلا مهف نم ريسيلا ردقلا هاضرأو

. هحرش نع ةريغصلا تزجع ام شوقنلا نم فرعيل ريخ ىلع ال جرتم ةيناثلا

سمخ نم رثكأ هيقفارمو حارتسأو نيتريغصلا ةردق ردق لزني ناك دقف ةيناثلا ضر مايأاأل ةعبرأ نم برقي ام دعب لصو

هانيع تبصعأو لب دويقلا كفت ملو ىدلجلا حاشولا هسأر نع حيزأ هلوصو دنعو تاعاس سمخ نع ةرم لك لقت مل تارم

ىف شيعت ضر األ باود نم ةباد هطويخ لزغت ريرح هنأ فرعف همسأ نع لأس قيضب هرعشي مل معان سملم هل قيقر مازحب

ةبحاصو هتلئاع بايغل ارثأتم أدب ىذلا و اهراغص ىعارو اهجوز ةقفرب نجلا ةليتق لزنم ىف عوبس متأاأل .. اهفوجو اهرهاظ

رمي نأ ضرتفملا نم ناك اهتوم ولوال لماك ماع ذنم اهاري مل وىتلا هبرد ةقيفر نع ةلئس األ تارشعب دباعلا ارطمم هرمأ

سالمهتل ىلع ةمقانلا ةديدجلا ةكلملا مهيلع هتضرف نجس نم نم راغصلا و روكذلا نم ةيوذو هررحتل اهاري ىتح رخأ ماع

اهدعب ذفنملا ىف ةسراحك ةمدخلا نم تاكلملا ةليلس اإلثان دوعتو ماعلا ىضقني ىتح ةرداغملا دحأ عطتسي ملو ةيقنلا ةيكلملا

ةيرملا عاعر بلا فالطي نهتبيه عيضتو نهفونأ لذت ىك ددجلا تاريم واال شيجلا تادئاق رسأ ىدح إل ماع ةدمل ةمداخ

ةنينأمط وجل ةدوعلا ىف حمطي لكلا ف ةيرملا شيج تادئاقل ةيركسعلا االقنالتاب ةرثك نم اعرذ اوقاض نأ دعب مكحلل نهتدوع

لسانتت ةرسأ مكح تحت نينئمطم اهوضق نينسلا ..آالف مهتدوع ىتحو ضر األ حطس نم اودرط نأ ذنم ةرس كلتاأل هترفو

. ةناكمو ردق ةيرملا ىقاب اوقوفي مهنأ اهدارفأ لك رعشي ةسرطغتم اهنيب اميف

ةفرعمل هل ةلواحم ىفو سلج نأ هحيري وال ددمت نأ هعسي ال قيض ملظم ناكمل دباعلا نهادحإ تقاسو عوبس األ ىضقنإ

و مونلا دنع هيلجر ىنثل هرارطض ال عرذأ ةدعب دباعلا لوط نم لقأ هلوطو ناردجلا نسم ال لاالىت ةيعارذ درفب ناكملا عاستا

ءاعو قوف ءام طقن عقو توص اال اهيف عمسي ال بارشلا و ماعطلا اهنم ررمي هناردج دحأ ىف ةريغص ةحتف هباال دجوي ال

ةيلا يل ىضمأو رمذتلا مدعو ءودهلا ىلإ نكرو نكسف هبيذعت ىف ةيرملا ةقيرط كلت نأ دباعلا نطفف توصلا مخضتيل فوجم

. فحصلا تايآ ديدرتو ركذلا ىف
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ىئاعو لا خدإ ةحتف نم نيف االلك رون صيصب ىري وال دحأ ثدحي ال ملظملا ةسبحم ىف دباعلا اهاضق ةريصق ريغ ةرتف

ملو بغش ثادحإ وا ؤسلا ىأ ءاقلإب ةسراحلا جاعزإ ةدحاو ةرم ولو لواحي ملو طوغلا ءاعو جارخإو بارشلا و ماعطلا

هل لخدت نأ داتعملا نمف هرخأ نع ئلتمملا طوغلا ءاعو اهجارخإ دنع ههجو للهتي وأ ماعطلا راضحإ ىف اهرخأت نم رمذتي

تقاضو هتحئار نم قاض ىتح هتكرت ةرملا كلت اال اترشابم هذخأت هتجاح ءاضق دنعو ماعطلا ءاعو ةقفوب افيظن ءاعولا

ترمأ ىتح ناموي ةدمل نعاأللك عنتمأف هبيذعتل ةديدج ةقيرط كلت نأ فرعف هجارخا بجوتسي امم هيوحت امب هئاشحأ

لوانتي ملف ءام ةيعوأ ثوالث طوغلل ناءاعو كرتو هلا خدإ تارم ددعو ماعطلا ةيمك ةفعاضمو طوغلا ءاعو ذخأب ةسراحلا

بيذعتلا الت واحم راركت نع ايئاهن اوفكو ىداع ريغ صخش مامأ مهنأ ةيرملا فرعف هقمر دسي امو هتجاح ردق اال دباعلا

مويلا يف ةدحاو ةرم اال بهذت دعت ولو ةسبحم نعمالةمز ةسراحلا تفرصنأو هلقع بهذي ىتح لألىلو هوكرتو ةسئابلا



. طوغلا ءاعو جرختو ءاملا ةرجو ماعطلا ءاعو هل لخدتل

دعبو هبلق نئمطأو هردص حرشنأف راهن ليل راكذ واأل فحصلا تايآ ددري كلت حهتلا ىلع دباعلا اهاضق اهددع فرعي ال مايأ

تاقوأ هتفرعم مدعف اهماوق ركذلا و حيبستلا و اهدامع الة صلا تناك ةايح ةقيرط هسفنل ركتبأو ناوهلا و فعضلا هلقع نع

اهب ىدؤي ةقيرطل هريكفت هاده ىتح ضورف نم هب رمؤأ ام ةيدأت مدعل سأيب ءدبلا ىف هسفن باصأ راهنلا و ليللا بقاعت

فحصلا نم لماك ءزج تالةو اهبقعي مث هظاقيتسأ دنع صالة ةادأ ىلع مزع دقف هرذع هلف اهتاقوأ ىف نكت مل نأو ضورفلا

ىف ةنحمو ةمارك كلت نأ هربخأو قباسلا ىف هملعم هب نتف دقو ثيش ىبنلا هدج دعب نم هسنج ىنب نم اهل ديحولا ظفاحلا وهو

ىفف االاالن هملعم وهكالم ردقي ملو ناحتمأ ةباثمب نكي هتايح ىف رود اهل نكيو اال ةبهوم دحأ هللا ىتؤي امف تقولا سفن

هللا دمحو ةبهوملا كلت نم ةدئافلا ام نطف امأاالندقف اهل ةدئاف ال نأ نظو هيملعم ىلع هتمدق ةزيم اهنأ رعشي ناك قباسلا

نم هيعي ام راص دقف نيعللا هل ططخي ام حجنلو نونجلا ب بيصأ ناكل هللا هحنم ولالام نأ نقيأو اهايإ اهل هبهو ىلع اريثك

غوزبلا صالة دعبف الة صو صالة لك نيب لصفي ركذ درو ةباثمب تحضأو ملظملا نجسلا ةايحل تبثم روتسد فحصلا تايآ

ءزج تالةو اهبقعي ةريهظلا لبق صالةام ىلصي مث نم نءازج ليترتب اهبقعي ىحضلا صالة ىلصي مث لماك ءزج ددري

ناءازج لتريف رصعلا صالة ىلصيو ءازجأ مثثالةث ةريهظلا دعب صالةام ىلصيف ناءازج مث ةريهظلا صالة ىلصيف

مث بورغلا دعب صالةام ىلصيو ءازجأ ثالةث لتريف بورغلا صالة هدعب ىلصي ءزج لتريو بورغلا لبق صالةام ىلصيو

ىف ظقيتسأ املك ضر األ حطس قوفف ناصقن وا ةدايز نود ردقلا سفن دعب ظقيتسي راصف هلك هرمع هيلع داتعأ ليلق مونل دلخي

غزبت ىتح اريثك ىقبتي هنأ كلا حلا داوسلا نم فرع ةيرمق ريغ ةليل تناك نأو ءامسلا دبك ىف رمقلا دجو ليللا فصتنم

موي ءدبل اناذيا غوزبلا صالة ىلصيل ليللا لولف خالل اهدعب ظقيتسيل مونلا ناطلسل اريسأ دوعيو مايقلا صالة ىلصيف سمشلا

ةحارلا نم ردقلا سفن هدسج نيلا نأب ضر األ فوج ىف كلذ رركتو هدسج لكخالاي طاشنلا كلمتو هنع لومخلا لا وزب ديدج

فقي مث سلجيف ةريهظلا دعب صالةام ىتح غوزبلا صالة دعب نم هناكم ىف كرحتي لعفلا ب ناكو بعتلا نم كهني نأ طرش

. اآلتاي لتري وهو اذه لكو انايحأ زفقيو ىرخأ ةرات ودعيو ةرات هناكم ىف ىشميو

ضمغي راصو األرم كرادتو هسبحم ىف ةديحولا ةحتفلا نم رون عاعش لخد املك هينيع ىف داهجإب رعشي ناك األرم ئداب ىف

باصي ال ىك هحتفلل هرهظ ىطعأ نأب ةملظملا ةفرغلا ىف هثوكم ةيعضو لدعأو ةيعو األ ةسراحلا هل تلخدأ املك هينيع

ظالم تددب هسأر قوف رون نم ةاكشم تلدت نأب هيلع هللا نم ىتح كلا المحلا ظلا كلذ دعب رون ثبق ىأر نأ ئجافم ىمعب

مغر نيعلا رسي ةفرغلا ىف اهرون نأ نيح يف ةعطاس سمشك هسبحم جراخ نم يرت ىهف ةيرملا الت وأست تراثأو ةفرغلا

مسجلا كلذ ةقيقح ةفرعم ةيرملا نم نيفراعلا لواح املو دباعلا تقرحأ اهنأ اهجهو ةرثك نم نظ جراخلا نم اهاري نم نأ

لواحو اهنم برتقأ دقف نييرونلا دحأ اهنأ لوق نجلا كلم بذكو سمشلا نم ءزج اهنأب يأر لطبو لالئش اودتهأ ئضملا

دباعلل أرتف ةوق نم ىتؤأ ام لكب هتلواحم مغر اهنم بارتق نعاال امامت زجعو نارفانتملا نابصقلا ك ةيديو اهنأ اال اهكاسما

ةسئاي سفنو ةرسكنم توص ةربنب قولا سأي وهو

ةيؤر نم كسفن فعضتل كب تئج .. ىترسح فعاضتتو ىئاقش دادزيلو دعستلف كل.. ائينه .. اضيأ ةلوجلا كلت تحبر -دقل

ا سوفن تفعض دقف هبترم لسرلا و نيبنلا تقفو ةلزنم نيظحملا تيطخت نم اي تاهيه نكلو كلقع بهذي مل اذهو ةيرملا ةوق

ةدابعلا ب كهلإ ةيقحأب ضراعمو ديؤم نيب ام ةيبلغ اال مسقنأو هلإ كنأ اودقتعأ نأب مهضعب لوقع تحطشو كنم ةيرملا الف

تيتأ نم انأف كنيد ةرصنل كتدعاس ىتقامحب مهواالفاآلالف.. هلإ هنأ نم نوعدي ام مهايإ مهبهي اممل درف تنأو كبهو دقف

رسخأ تدكو ةمارك كلذل نأ فراعلا انأو راهن ليل هتايآ توالةو هلل كركذ ىتفرعم مغر تيون امع عجارتأ ملو انه ىلإ كب

و... ديحوتلا نيدل نيديؤملا آالف درفلا تنأ بسكتو فيلح مهأ ةيرملا

عومدلا ب قرقرتت هانيعو دباعلا هعطاق

هقلخ ةيادهو هنيد ةرصن ىف ببس ىنلعج نأ هلل ادمح -

ام لكب طبختو خرصو ضر األ رهاظ لصو ىتح قربلا ةعرسب مهسلا ك ىلع لأل ناطيشلا قلطنأ ىتح هبر دباعلا دمح امنأ

مهتلعجو سانلا نيب رعذلا تراثأ راتآ ضرأ ىف معالةق رفح هطبخت ببسيو نجلا رشعم لك هخارص عمسيل ةوق نم ىتؤأ

هئامدب مهيديأ تخطلت نأ دعبو ىعدم هنأ اونظي مهو هولتق همالليي.. نبا ميهاربإ مهلتقل هللا بضغل عالةم كلت نأ اوبسحي

رفحلا كلتل اوبهذي نأب بنذ نم هوفرتقأ امم اورهطتي نأب مهركف مهداقو مهنيد رصانو وجرملا ىبنلا هللاو ىلو هنأ ةنهكلا رقأ

بنذ نم هوفرتقأ ام ءارج مهسفنأب مهسفنأ بيذعت ىف اوعرش نأب ضر األ روطت هللامث نم هوقحتسي باذع نيرظتنم الةق معلا

اوقيذيل اوكرتشي مل نمو ةميرجلا ىف اوكرتشأ نمم راتآ ءاحنأ لك نم اهيعبتم ىتأي ةداع كلت مهتلعف ريصتل هل ةرفغم ال

. ءامدلا اهنم ءزج لك نم رمهنتو راخت ىتح باذعلا يوالت مهيديأب مهداسجا



لدبتو هشيجو ماض رظنملا لهذأ دقف هضر أل رأثلا ىف بغارلا دري شيج تداعأو ناطيشلا تدعسأ راتآ لهأ تايميهاربإ

اولتق ىتلا ضر لأل بيهم رظنم ىف سانلا عومج مدقتو هتدارإ ضحمب الح سلا كرت ىذلا راتآ شيج ىلع ةقفشل ةمقنلا روعش

ماض شيج عومدو ءامدلا ب ةخطلملا عومجلا ةيؤر نم اهدعب هانيع رستل دصق ريغ نع ناطيشلا اهب طبخت وىتلا ميهاربإ اهب

هعتمت بقع بهذو رشبلا نم هموصخ نارين دامخ إل جهنو ةقيرط وه جتنتسيل هتدارإ ضحمب برحلا نع دينعلا كلذ روتفو

دصقب لعفت تاميهاربا ببسي دصق نود ءيش لعفل دصق ريغ نع هرطضأ نم ىلإ ةريصق ريغ ةرتفل ةرمهنملا ءامدلا رظنمب

حرفيو الاهمل ملأتيو هتعينص بحي هنأ ملعيو نييرونلا راوج ىف ريثك هحبس دقف اهثودحل بضغي هنأ نقيت بر ءاضر إل

. اهردصمو حورلا نمكم وهف هحور نم ءزج طاشنلا اهيف بدت ىتلا حورلا و اهحرفل

بصنو تاريم األ نجسو روم األ مامز اهدي نم تلفنا ىتلا ةيرملا ةكلم هديب لتقو هدنج ةبحصب ضر األ فوج ناطيشلا طبه

كلذ بر ةدابعب تدانو هتوعد رشن نم ىهف دباعلا ةسراح لتق نا دعب ةيعرلا ةبغر قفو ةقيرعلا ةيكلملا ةلئاعلا ثانإ ىدحإ

اونمأ نم عومجب ةيمتحم اهتدئاق رمأ ةيصاع تطبه نأ دعب اهرقمل ةرم ولو ددرت وأ اهعبت نم لك لتق كلذكو دهازلا

ةكلملا ناطيشلا رمأ ةرضخلا و ءاملا لوادجب ئيلم حيسف ناكم نينمؤملا و تنطقو نييرونلا ذفنم ىف ةمدخلا ةكرات اهتوعدب

هفاطتخأ ىلع مزع الندقف يغلا ىبن كلذكو رشب نم ضر األ رهاظ نم مهرضحي فوس نمو دباعلل نجس هلوحت نأ ةديدجلا

ةيوذل رابتخأ كلذ نكيل ءامسلا ىلإ عفريس الن يغلا ىبن نأ ءامسلا ةبتكل نيصصلتملا هدونج عمس دقف هلتق نع زجع نأ دعب

هتيحان فذق ءامسلا نم بهش صصلتم لك عبت اهدعب ةيويندلا و ةينيدلا مهروم ال روتسد نكي سومان عرش نم ىهتني نأ دعب

هب نأب ميجرلا مهربخاو هقوف ام ةيهام نيطايشلا فرعي ال نوكلا طيحيو ةعباسلا ءامسلا ولعي بهش مازح نم ةلئاه ةوقب

هدبع نم نييرونلا ءانثتساب ةعباسلا ءامسلا نود ام بولق ىلع اورطخي وال لوقع مهروصتت ال قلخو يهتنملا ةردس

. سارحو

نم عفري نأ ددحي ملو نيقباسلا ك لتقي نلو ءامسلا ىلإ عفري فوس هنأ هنقيت الندعب يغلا ىبن فطخ ةوطخ ىلع ناطيشلا مدقأ

نع ةلزعو ةلماعم ريخ هتلماعم ةديدجلا ةكلملا ىصوأو ةيرملا ضرأ ىلإ هلقنو هفطخب لجع اذل ةيناثلا وأ ةثلا ثلا ضر األ

. رشبلا نم ةيوذو دباعلا

فرعي مل وىتلا ةيرملا ىلتق ثثج ىأر نأ دعب هبر رفغتسأف ةلهول ةنجلا اهنأ بسح نيرظانلا رست ءانغ ضر أل دباعلا لقن

ناكو ثثجلا نفد ىف هراهنو هليل ىضقو ناطيشلا مهنع هون نيذلا نينمؤملا اونوكي نأ نمخف نجلا ىلتق مهنأ نقيت نكل اهتصق

نجلا كلم رماوأ نايصع نم نهفوخ ولال هعنم ىف نبغرو اهينواعمو ةديدجلا ةكلملا ةظيفح راثأ ةيرملا نع بيرغ عرش

ىصقأ سطنلطأ كلمو اهقرش ىصقأ ماض نطقي ضرأ برغ ىصقأ نطاقلا دباعلل ةيرملا نم دحأ رهظي أبال دكأ ىذلا

كلت نم ةعقب لك ىف بحلا ك ثثجلا ترثانت دقف دباعلا هلعف ام مهنم دحاو لك لعفو اهبونج ىصقأ ةنانك بونج كلمو اهلا مش

ىلع نييرونلا شوقن ةعجارمل مهتظيفح راثأ امم دباعلا لعفل ددجلا نيدفاولا راركت نم ةيرملا بجع دازو ةليمجلا ةحاولا

هللا هملع امل ةدوعلا ب ةرحسلا مهحصن اوداح املو ضر األ حطس قوف مهدادجأ اهعبتأ ىتلا ثثجلا نفدب ةصاخلا ذفنملا ناردج

هلوق ىعتو قلا وخلا لصاوتت قولخم اهنأ اال دامج مهل ةبسنلا ب تناك نأو ضر فاأل ضر لأل عفنو مهاتومل اماركإ مهايإ

اوكحضي ةيرملا ناكو اهنم تثتجأ تاقولخم لوقع هيعت نل عفنب اهيلع دوعيو اهنم هلصأ دسج للحتب دعستو ألهرم يهتنتو

الن يغلا دنع ةلأسملا لصأ اوصقتو ثيدحلا قولخملا ىدل نفدلا ةيسدق اوءر امل لا حلا لدبت نكل شوقنلا كلت اوءر املك

لب ةججأتم نارين ىف ةيرملا لثم مهاتوم اوقلي االنال ىلإو رانلا ةدابع دعب امل لظ وطلا نينس مهاتوم اونفد مهنأ اوفرعف

طاحت لا تسرك مهئامسف ةثلا ثلا ضر األ ءامس دعت ىتلا ئضملا روفسفلا ةقبط اوسكت ىتلا مهضرأ ىلع ممحلا ذفانم ىف مهوقلي

راهصنا مدعل ريسفتل مهئاملع لصي ملو بحس ضر األ رهاظ ءامس نأ نيح ىف ممحب طاحي روفسف الن يغلا ءامسو ججأ ءامب

ىف ةثلا ثلا ضر األ نيبو مهنيب لصفي ىذلا بيجعلا رونلا زجاحل وال ءاملا طغضل لا تسركلا لمحت ةيفيكو ممحلا ب روفسفلا

حول ىف نييرونلا دحأ هب لزن ريسفتلا نأ اوفرعف كلذاألرم صخت تاموسر اوعبتتو ممح وأ ءامب رثأتي ال لا تسرك نم ربعم

كاردإ قوفتو مهروصت جراخ اهتقو تناك لا وقأب ئزهي هنأ مهنظل حاول اال تقرحو لتق قباسلا دهعلا ىف ةيرملا ةرحس ألدح

. مهلوقع

راجشأ تاذ ةريغص ةباغ ةيحان هدح ىلع لك اوكرحتف امامت اوغرف ىتح هطيحم ىف لك ثثجلا نفد ىف ةعبر األ اهاضق مايأ

ولو دجي ملو لصو نم لوأ ناك دباعلا و ةحاولا فصتنم ىف دجاوتت لبق نم اهوري مل ةريدتسم ةريغص ةهكافل ةفيثك ةريصق

هادانو ههجو للهتف ماض هبيبر حملف ديزتسيل ماقف قاذملا هبجعف رامثلا ضعب لوانتو سلحف ثحبلا ىف ةاناعم دعب ةدحاو ةثج

قولا هتهبجو هسأر لبقو هنضتحأو هتيحان ماض ىرجف هتعزفا ةقيرطب

ريخب ىديس نأ هلل ادمح -

قولا دبعلا مستبأ



نيدحوملا لكو دريو ميهاربإ حولا حكلا فيك ماض.. اي ةيقب رمعلا ىف لا زام -

رظن مث نيميلا ةيحان ههجوب حاشأو ةملكب ذبنلا عطتسي ملف هاتفش تململتو هابجاح بضتقأو لفس لأل رظنو ماض ىنيع تعمد

قولا ميهاربإ نع ميجرلا لوق ركذتف هيدلو دحأ باصأ هوركم نأ دباعلا كردأف روفسفلا ءامسل

نوعجار هيلإ هللوانإ ..انا ميهاربإ تام -

نزحو ةقشمب قفلا ةقيقحلا هتفرعم نم ماض شهدنا

ىديس فرع فيك -

؟ لتق فيك ىل صقو تفرع فيك -المهي

مغر مهل جورخلا ىلع رصأ ميهاربإ نكل مهدصل انأ تزهجو انلا تقل ةدعلا اودعأ راتآ ىف مكحلا ىلع ةنهكلا ىلوتسأ نأ دعب -

ىدارف خالاهل مهبطاخ مهنيب اهاضق مايأ دعبثالةث هولتقو هب اوردغ مهنكل اومزع امع مهئانثا ةلواحمل ىتضراعم

ةماعلا بلغأو هلوقب اوعنتقأ ةداقلا مظعم نأب رابخأ ىنتئاجو ريثكلا هل عمس دقو اهنم لئاط ال برح نع مهينثيل تاعومجمو

هوداني نأ مهاجرتو هتداعك فطلب مهرهنف ىلولا هنأ ىلع مهضعب هبطاخو ىعدم ةملكب هفذق نع اولختو هوبرقو هوبحأ دنجلا و

. ردغلا دي طهتلا ولالنأ حجني نأ األرم داكو هونواعو هل اوباجتسأف هتمهم إلمامت هونيعيو هتينك وأ همسأب

. بنذ بال حاورأ اوتقهذو اآلالف اوتلتقو رأثلا ألذخ اوتجرخ عبطلا -بو

هتذم تال ضراع دقف هلتقم نم نارهش ةبارق دعب اذه ناكو حمهلا هيلإ لا امل ىسآ انلكو ءاسملا ىف اندعو حابصلا ىف انجرخ -

تفخف رأثلا ب ةبلا طملا تاوص األ تلعو هقارف ملا مهيلع دتشأ سانلا نكل ةداقلا مظعمو دري مهرصانو شيجلا جورخ ةاضقلا

شيج سأر ىلع تجرخو تقفاوو ةركلا ديعأ اال طرشب ىل اوعاصنأف ىفواخم نع ةداقلا و دريو ةاضقلا تثدحف ةقرفلا نم

دجن مل انكل انودع قرحي نأ ليفك مهبضغ ناكل راتآ شيج نيبو اننيب ءاقل ثدحو ناك ولو رأثلا ألذخ اودان نمم هبلغأ رارج

تلكث ةأرماك بحتنيو ىلولا مسأ ددري وهو ةوقب هسفن دحاولا برضي بيرغ سوهب دنحلا و سانلا بيصأ دقف هلتاقن ودع

لا امل ةقفش انبولق تئلم دقو اندعف ميهاربإ لتقم دعب تدجو رشب لعف نم تسيل معالةق رفح ةيحان دوشح ىف اوريسيو اهدلو

حمهلا. هيلإ

؟! قيرب ةريزولل ثدح اذامو راتآ ىف مكحلا ىلع ةنهكلا ىلوتسأ فيك -

اهتنبأ تلسراف ديحوتلا نيدل اهمامضنا رمأ اوفشكو اهجوز حولا حاهلا لدبت نأ دعب اهتيحان سانلا سوفن ةنهكلا نحش -

ةنهكلا نيد ىلع اهنأب تمسقأ نيح سانلا اهقدصي ملو بضغلا تاحوم هجاوت ىه تيقبو سطنلطا ضر أل اهجوز ةقفرب

كلمب قيرب عالةق مهدحأ حضفو ةنهكلا هرصانو عومجلا هلوح تفتلا ف هافنم نم ىزاغ نهاكلا داع ىتح ارتوتم لا حلا لظو

لتقل اهتقيرطو ماغرضل لصتل الاهت زانتو قيرب ماقتنإ ةقيرطو سمخلا ةبتكلا دحأ دي ىلع اهلتق ةيفيكو اهتخأ ىضامو نجلا

ناطيشلا اهب يشو ةريثك رارسأو قيشعلا نم اهجاوزو هتوم بقعو هتايح ىف اهيضقت تناك ىتلا ةنجاملا ىلا ويللا هتجوز

كلتاأل اهب فرع ىتلا ةنيشملا ةقيرطلل سانلا مامأ هخبوو هنم يزاغ بضغف ملاال ىلع هرودب اهعاذا ىذلا نهاكلا هفيلحل

قيرب أبنب هربخيل ةدحاو ةرم هل يأرت هنأ حرصو راقوب هنع ملكتو نجلا كلمب هبقل دقف ناطيشلا نع كالهم ةقيرطو رارس

تلعف امهمو نهاك نكي نأ هب ردجي ال هثدحيو ناطيشلا هل رهظي نم ملاألنأ ىلع قولا ىزاغ نهاكلا لوقلا كلذ بضغأف

نم الدب اذل انبر ةمحر ديرطو انودعف ناطيشلا امأ اهل رفغ اهبر ترفغتسأ نأو اهمامأ قلغي مل ةبوتلا بابو هيسنا ىهف قيرب

. توملا ىتح قيربو كمجرو لب نهاكلا بصنم نم كتيحنت

بقاعتي نأب ةلودلا ةدايقل ديدج ماظن عرشو كلملا ضفرف اكلم هب اودانو ىزاغ األربك نهاكلا مكحل روضحلا هوجو تللهت

امأ ةيريصملا روم ىفاأل مكحلل عجرم هسلجمو نوكيو حصنلا و داشر وهباال ىفتكيو بلاالد مكح ةماع وا ةنهك ءاوس سانلا

حيشرت ةنهكلا رمأ سلجملا ضفي نا لبقو ءارزو نم هراتخي نمو مكاحلل اهيف األلوواألريخ ىأرلا ف ةيداعلا ةراد اإل رومأ

بلاالد مكح ىلوتي مهنم دحاو رايتخ ال اورواشتيو لكلا عمتجيو راجتلا رابكو فرحلا خويشو شيجلا ةداق كلذكو مهنم دحاو

مهفف اضرلا مدع ريبعت ههجو ىلع أدب نأو قلعي مل تايميهارب نعاال لئس امدنعو تاونس رشعلا نع ديزت ال اهوددحي ةرتف

تاريسملا كلت نع ىضار ريغ هنأ هنم نيبرقملا دحأ ثدحت هترداغم دعبو كلذاألرماالن ىف ضوخلا ديري ال هنأ لئاسلا

اهل. رثا ىلع رثعي ملو تفتخأف رابخ باأل اهيلإ تراط دوشحلا طسو نويع قيربل ناكو .. اهرمأ ىف تبي ىتح اهنينقت بجيف

لجرلا كلذ دي ىلع راتآ صالح نوكي نا وجرأ -



اننيدل ىمتني نم لك ىلع مقانو ليختلا قوفت ةجردل هنيدل بصعتم -هنا

. نيعللا دوشحل ىدصتلل انل نوع نوكي نأ ىنمتأو دحاو هودعو انودعو دحاو هنيد و اننيد -

لمأ يديس ىدل لا زامأ -

انم ريخ وه نم انبر ىقتني فوسف كلذ ريغ ناك نأ هللاامأ ةدار إل لئاح فال هدوشحو ناطيشلل ىدصتن نأ انل ردقم ناك -نأ

األرم. ىلوتل

ضر كلتاأل نم جرخنس اننأ نظأ -ال

بهللا نظلا نسح -نك

ىتح ناكملا كلذ ىترداغم مدع ىلع اودكؤي ربخ لك بقعو ةئيس رابخأ ىعماسم ىلع اوقلي ةيرملا ناك كاقلأ نأ لبق -

توملا

نامي اإل تباث رخص كبسحأ نم انأو ماض اي كحيو -

نكل هوجرأ تنك رمأ انه نم جورخلا ةلأسم نعو بذك هنأ نظأ وال ثدحي ناك امل روطت اولوقي ام نكل هلل دمحلا و تباث -

جرخن نل اننأ تدكأتف ىديس تلباق

ةئيس رابخأ نم كجعزا امع ىنثدح .. جرخن فوس هللا ءاش نأف ىأرلا كفلا خأ هه -هه

ىتنبأ توم -

ميهاربإ ىلع انزح -

هللا اهمحر -

ىف األلم كنادقفف نيعللا اهثدحتسأ باذع ةقيرطو ئطب توم كلذف كل امقيلا لكل نعزت فال كنم لينلل ةيناطيش ةليح كلت -

ىقيدص اي كسامت .. كلتك ءانغ ةحاو ىف تنك نأو ءطبب تومتو ةايحلا مئست كلعجي ةئيسلا رابخ األ كعامسو جورخلا

رابخأ نم هعمست ام نأ نيقي ىلع نكو رخآ ئشب بكلا لغشت نأ نود طقف ةدابعلل كتايح سركو ةولخ انه كدوجو ربتعأو

هعينص نسحو هتمظعو هتردق ىدم ىرتل ةليمجلا ضر كلتاأل ىلإ ئجملا كل ئيه نأ راهن هللاليل دمحأو حيحص ريغ

فيكف ةملظم ةقيض ةفرغ ىف انأو ىسفن تمئس وفهللاام رمعلا ألرخ تناك نأو ةيناميإ ةولخ ءاضقل ةلحرلا كلت كل هتئيهتو

. ليمجلا حاربلا اذه ىف تنأ مئست

ريخ. ىنع هللا كازج .. ةمراع ةداعس لب حرف مئسلا و ةنينأمط فوخلا تللحأو ىفواخم تددب ىديس اي كرض -هلل

ماض اي اندحو انه اننأ دقتعتأ -

هرضي ىلع ىفاأل هدوجو نم ىقتنأ امتحو رشبلا نم رثك ءادعأ نيعللف كلذ نظأ -ال

نم؟ لثم -

ىدلو شأيب ىتأ نوكي نأ ىنمتأ -

هسفن ماه كلملا نكيس امتح راثيإ نم دحأب ىتأ نأف نظأ -ال

؟! اذام -

انم صلختي نأ نم هل ةدئاف نم رثكأ اذهف انئافتخأب ةنتف ثدحي نأ ديري هنظا -

مل كنأ هانربخأف كيلع نانئمط لإل لوسر ةنانك بونج كلم لسرأ دقف تفطخ كنإ ةظحل ولو كشن مل االاننأ كبايغ مغر -



. ةعساولا هللا ضرأ ىف ةهج الى كتدارإ ضحمب تبهذ كنأ اننظو ايرسق تيفتخا كنأ ةظحلل ولو اننهذل دري ملو دعب لصت

ةنتف ثدحي امبرو كوكشلا ريثيس تنأ كءافتخأ امأ كلذ لعف ىلع ىدايتع ال يل ةبسنلا اذهب -

ىدعب نم ىلا جر عراصتي -نل

ثادح األ تروطت امبرو األرم ءارو راتآ لهأ نأ اوكشي فوس مهنكل -

..هه ىديس ىنم بضاغأ ةئيس.. رابخأ ىل لوقت االن تنأ -اه

كجورخ دنع اهب ئجافت ال ىتح اهعقوتت نا الدب ةقيقح كلت -كال

ىلجأ نم راتآ لهأ اولتاقيس دري لهأ نأ نظأ -ال

. ةحاولا كلت ىف ثثلا قيفر نع ثحبن انب ايه اذه.. ىنمتأ -

و نينيعلا ةبصعم ىثنأ لمحي امهنم ةبرقمب ريطي ىنج ةيؤر رثا ىلع افقو مث تاوطخ عضب اراسو ماض هعبتو دباعلا مدقت

قولا مستبأف قيرب ةريزولا اهنأب دباعلا أجافيل اهاينيع قوف نم ةبصعلا و اهقاثو اكفو اهيلإ اعرسأف امهنم ةبرقم ىلع اهاقلا

ضر األ حطس قوف ةأرما ىوقأ ىلع ماض اي كفرعأ -

تلا قو تمستبأ

ضر األ فوج ىف لق -لب

قولا اهتبهر مدعو قيرب تابث نم هآر امم ماض بجع

اي تنأو رعذلا ىنئلمو ةبهرلا ىنتباتنأ نجلا لبق نم تفطخ وفهللاامل ةوقلا كلتب اهليختا مل ىنكلو اريثك ةريزولا نع تعمس -

ابجع .. يداع األرم نأكو ةماستب اإل كلتب تالانيق ىتديس

ةلئاق امهتردابو ناك دقو ماض ةريح ليزتو ثدحتت نا ايجار فراعلا ةرظن قيربل رظنو دباعلا مستبأ

كلذ مغرو ةدحاو ةليل نم رثكأ ناكم ىف ميقأ ملف ناكم لك ىف ىل ادوب جرلا موالةقح راتآ ىف ثدح ام امتملع امكنا نظأ -

نجلا لبق نم ىفطخو ىلع ىضقو مهتضبق ىف تعقو تنكل ىل نازاك ىنب ءاويإ ولوال قباسلا ىناكم اوفرعيو ىرثا اوبقعتي

درجم ةحرفلا ىنتئلم اذل ناسنإ دي ىلع تومأ نأ نم ىبونذل اريفكت نكيل ناطيشلا دي ىلع تومأ نأ ىل اريخو ىل ةدجن ناك

. دباعلا ىديس ضر ديساأل تيأر امدنع رورسلا ىنمعو نجلا لبق نم ةفطتخم ىنأ تكردأ نأ

قيرب هتردابف لوهذ حةلا ىف وهو هددرو ضر ديساأل بقل نم ماض بجعت

ولال كلذ لعف هرودقمبو ناسن ىنباإل ىلع ءاضقلل ناطيشلا هل دعي ءاقل مويب نمؤمو ثادح ديجلأل عباتم ماض دئاقلا نا نظأ -

نم هنيقيو دباعلا نم هتبهر ىدم اديج فرعأو ةفرعملا قح هفرعأو نيعللا عم تنواعت وفهللاىنأ كراوجب فقاولا كلذ

. دئاق بال رشبلا نكيو قلااللق راثتل ريثكلا دعبي فوسو ىندعبأو تنأ كدعبأو هدعبأ اذل همصخ اهيف ناك نأ ةكرعم ةراسخ

تدجو لوقي حهلا ناسلو ىدحت ةرظن دباعلل رظنو ناكملا كلذ نم جورخلا مدع نم هفواخم تددجتو قيرب ماضكالم ديأ

قولا امهل دباعلا مستبأف ىرظن ةهجو ديؤي نم

هبصن خف ىف عوقولا نم مكايإو كسامتلا و ربصلا اال انيلع امو هديك دريو ناطيشلا نظ بيخي فوس امتحو هللا انعيضي -نل

انمأ. امكفوخ لدبيو امكعيضي هللانلف باب امتقرط نأ امأ ارهق اتومت فوس األلم امتدقف وفهللانأ امكل

اهدي تدمو ضر باأل امطترا نأ درجم اهتهبجل هتعفر اهانيع هب تبصعأ حاشو تحازأو اهيدي قاثو تلحو قيرب تفقو

قولا ةعرسب هدي عزتنأو ىبأف هدي لبقتل تحنأو دباعلل

ةنهكلا ةلماعم ىنلماعت نأ ديرت ةريزولا حيو -



تدر

ولفالكام..... روصت لك قاف رشبلا ىلع كلضفو اهل لهأ تنأف كدي لبقأ نأب ريدج كنكلو طق مهدحأ دي تلبق -وهللاام

دباعلا اهعطاق

تلا زام كنأكو ىنيلماعت نأ بحأو ةقيرطلا كلتب ىنيثدحت ال كوجرأو دحأ ىلع ىل لضف وال اعيمج انيلع هللا لضف نم اذه -

ىزاغ نهاكلا نع انيثدح مهملا دحأ.. ىلع ولعأ النأ ىندأ نأ بحأ ىنأف كشرع ىلع ةسلا ج

تدر

عفنلا ب دوعت فوس تاح ال صإ ىف عرشو ألهلج براحي أدبمو اهمدخي ةيضق هل ةنهكلا نم ريثك سكع ىلع ريخ نيد لجر -

راتآ لهأ ىلع

قولا ههاف رغشو ماض شهدنا

كلتقل قوتتي نم وهو ةقيرطلا كلتب هنع نيثدحتت -

مدخت تاح ال صإ ىف هعورشو كلملا نع ههزنتو هتدوع دعب امأ ءوسلا هب نظأ تنك هيفنب ترمأ امدنعف ةقيقحلا لوقأ : تدر

نهاك مجرب رمأ دقو ناطيشلا عم تنواعت ألىن اهقحتسأ ىنأف ىل هلتق ةلأسم نعو ةنهكلا ةلكاش ىلع سيل هنأ تنقيتف سانلا

. هفادهأ قيقحتو هتمدخ ىف ارمع تنفأو هبارحمب تفاط نمب كلا بامف ةريصق ةرتف ناطيشلا نواع

دباعلا قلا

ماضلو ىل هضغب ردق كضغبي هنأ نظأو هل ذخالكن ردق ىزاوي هل كتنواعم ردقو فلس امع هللا ىفع -

تلا قو قيرب تمستبأ

. ةظحل ولو ددرتأ نلف ىبنذل اريفكت ىرمع لذبأ نأ هللاىل ردق نأو ةناكملا كلتل تلصو ىنأ هلل ادمح -

اشهدنم ماض قلا

ضر كلتاأل نم جرخأ نأ نم ىنكلمتي كشلا لا زامف روعشلا اذه ىنكلمتي تيلا -ي

ىلوتل انم ريخ وه نم دجوي فوسف جرخنو نكي مل نأو نوكيس امتح دباعلا ناسل ىلع هعمست هللا..ام انعيضي :نل تدر

ءانغلا ةحاولا كلت ىف دبعتن نأ انل ةصرفو ةمهملا

كئيجم لبق دباعلا امقهلا اذه ابجع -

ةريثك ىرخأ ءايشأ نم رثكأ لا تقلا ىف عراب ماض دئاقلا نأ ودبي .. دئاقلا اهيأ لقعلا توص اذه -

ةناه كلتاإل نع ضاغتأس -

كفطخب ناطيشلا رمأ امل كسفن لأست ملأ .. كحدمأ تنك -لب

دباعلا قلا

هفوخ ددبتي فوس ةباج اإل فرع -ول

ددرت دعب مثقلا ةهربل هناسل جلجلتو ماض ةريح تداز

و..... دري ضرأ ىف ةنتف ثدحي نا ديري الهن نظأ -

اذه سيل .. ةلئاق قيرب هتعطاق



؟! نذأ اذام -

بقترملا ءاقللا موي كفاخي -.الهن

قولا هفتك ىلع دباعلا تبر

ماه كلملا و سطنلطأ كلمب ىتاي فوس هنأ نظأو هلمكأب شيج ةباثمب كلثم دئاقف ماض اي حيحص اذه -

هلوق قيرب تعبات

شاي كلملا ب ىتأ امبرو ماه كلملا ةمكحو ةربخو سطنلطأ كلم ةأرجل -

ةنانك لهأف هناميإ ىلع لظ نأ اضيأ باألريخ ىتأ امبرو ةنانك بونح كلم مامأ رسخ واالام هيبأ ةراهم ىف سيل شاي -

. ليباق مهيبأ تاداعل نوقوتتيو نيدلا ةلأسم ىف جازملا ىبلقتم

قولا هجو عقتمأو ماض ذخأ

ناسن ىنباإل نم ضعبلا ناطيشلا نواعي نأ بقترملا ءاقللا كلذ ناكو كلذ ثدح نأ فاخأ -

دباعلا قلا

مودي نل نكل ثادح األ ةيادب ىف اذه ثدحيس -

قثاولا ناسلب ماض قفلا

ديكأت لكب هافلا حي فوس راتآو ةنانك -مشلا

ةلئاق قيرب تبه

ىف زكريو نيدحوملل ههرك نع اهتقو ضاغتي فوسو انل فيلح ريخ نوكي فوسف روم ديلااأل قمب كسمم ىزاغ لظ -نأ

ةنهكلا عابتأ وأ نيدحوملا نم ءاوس انل نوع ريخ ريخ نوكي فوس اهتقو ىنيدلا زعاولا ف ناطيشلا األربك ودعلل ههرك

امساب دباعلا اهل قلا

وأ ةينيد ىرخأ تارابتعأ الى رظنلا نود رشبلا نيب واالةوخ ةبحملا رشن ىف ىتمهم لمكأ نا دوأ تنك اذل حيحص اذه -

ةيقرع

تدر

فوس اهتقوو ةليحتسم اهلعجت مل نأ هتمهم بعصت فوس ةمهملا كلت ىف تحجن نإف ىديس اي ناطيشلا كب ىتأ ببسلا اذهل -

دحاو لجر بلق ىلع اعيمج رشبلا ىقلي

تاظحلل درش نأ دعب وتلل قاف دقو ماض قلا

صلختي مل املو ليمجلا ناكملا كلذ ىف انسبح امل همهفأ اممل نكلو همهفأ اممل نكلو انه ناطيشلا انب ىتأ االنامل تمهف -

ءانعلا هسفن ىلع رفويو انم

دباعلا در

ىب رصنو ىنرصنو هديك هللا در نونجلا ب باصأ نأ اعقوتم ملظم ريغص ناكم ىف ىسبح دعبف انه ىب ىتأ امل فرعأ -

تحرشنأف هتايآ ىدحإ اوءر امدنع نيملا علا برب اونمأ ةيرملا نم ءادهشل اال تناك ام ماض اي اهتنفد ىتلا ثثجلا و ديحوتلا

نامي لإل رفكلا نم مهتدئفا تبلقناو مهرودص

قيرب تعبات



بستحت ال ثيح نم كرصنيو هديك هللا دري ةديكم ربدو ركم املك كعم هتداع كلت هه -هه

كل همسري قيرط ىف تقسنا إوال هلعف ىوني وأ لعف امب بكلا لغشت ال ماض اي امومعو هلل دمحلا -

قيرب تفدرأ

انلاألماي هئبخت ام ىرن ىتح راظتن اإل انيلع -

ماض قلا

امكعبتا ىلعاالنأ -ام

قولا هفتك ىلع دباعلا تبر

ةحاولا كلت ىف انع لوئسملا تنأ ادعاصف االن نمف دئاقلا اهيأ نحن كعبتن نأ ردج -األ

فرش ىنديزي ىديس فيلكت -

قيرب قتلا

انتاجايتحأ ةيبلتو انتيامح ىلع رداق نيمأ يوق تنأف انلو كل ريخ اذه -

ئاقال ماض اهعطاق

و... امكل ةبسنلا اذهب -

ةكحاض هتعطاق

الكن ناطيشلا ليعافأب بكلا لغشي ال ىك كل اريخ .. هحرطت فوس ام ةباجأ عمستس تنك تاظحل ترظتنأ ول ةلجعلا -امل

ديفي ال اميف ريكفتلا وأ ثبعلل تقو كيدل نوكي نلو كلمع يف ىنافتم تعمس امبسح

اديعس ماض در

ءاذغلل حلصي ام فرع أل ةحاولا كلت بوجأو كل لزنو دباعلا ىديسل لزن دعأ االننأب ىتمهم ءدبأ فوسو كل اركش -

هب ىتأف انريغ دحأ ىقلأ امبر كلذكو

هلوق قيرب تعبات

ىنأف ضر كلتاأل معن نم انبساني امب ةيارد رثكا ىنأ نظأو ماعطلا دادعإ نع لوئسملا نوكيس نم ىنأف كقفارا نأ ىل حمسأ -

بحي ام لعفي دباعلا كرتنل كلذكو بحي ام لمعي امدنع ناسن اإل ديجيو كلذ بحأ

ماض عبات

. حيبستلا و ةدابعلل ةقاوت ىهف دباعلا سفن ضيرتتل انب ايه نذأ -

سمش بال نكلو ضر األ رهاظ ءامسك ملظتو ئضت ةيناثلا ضر لأل ةيرولبلا ءامسلا ف ةضورفملا تاولصلا داعيم دباعلا ددح

هرمأ لزنلا دادعإ نم ماض ىهتنا نأ دعبو هتريح لوزتل ببسلا فرعي نأ ىنمتو هتشهد دازو دباعلا بجع راثأ ام اذهو

ناكو هتهجو ىلإ لك بهذي اهدعب ةعامج ضورفلا صالة ةرورضب قيربو همزلا و ةيعامجلا الة صلل ناكم ئيهي نأ دباعلا

ايصعي وال ءادنلا ايبليف صالة لك دنع دباعلا ءادن اعمسي ىك لزنلا نع اريثك دعبي وال ءام لودج نم برقلا ب عئار ناكم أيهو

. مونلا دنع اال هرداغي هبوال ميقم هبش ناكو ىلصملا ب دباعلا بجعأو اهئادأ مدع وأ اهريخأت نم هبر بضغل بضغيف

مومحم ضيرم هدجوو ماه كلملا هنأب ئجافيل هعبتتف ةيرشب مادقأ عقو رثأ ماض ىأر ىتح لا ونملا اذه ىلع مايأ ةدع اوضق

ةمدصلا عقو نم ىمح درجم اهنأ اهتربخب تفرع ىتلا قيربو دباعلا ىلإ هلمحف نجلا لبق نم سم نمك بيرغ كبالم ئزهي

ىمحلا توالتش ةرارحلا تصفخنا ىتح درابلا ءاملا ب هضيرمتو هتياعر ىلع تفكعو لجاعلا بيرقلا ىف اهنم ىفاعتي فوس



روفلا ىلع تبهذو ضر كلتاأل ىف اهعم دجاوتي نمعو ثدح ام هتفرعف هتيفاع مامت دعب درتسي مل نأو هيعو هيلإ داعو

ماه زوجعلا كلملا ءافش ىرشب تفزو ةيحتلا تقلا ف سطنلطا كلمو ةنانك بونج كلم دوجوب تئجوفف ماضو دباعلا رضحتل

هنم. هوعمس امل اولهذو هيلع اونئمطأو هيلإ اوعرسأف

دقف هلجأ ءاضقنا كشوأ نسم فيراخت درجم ماه زوجعلا هب هوفتي ام نأ نظو ثدحي ام ةنانك بونج كلم دعب كردي مل

تضقنا دقف ماع األفل مامتإ نود هريغ نيريثك لثم تومي مل نأ األفل إلمامت نوسمخ هل ىقبيو نوسمخو ةئامعستلا ىطخت

نود تام نم دهش كلذكو ماع األفل اومتا نمم ريثكلا رصاع دقف بورحلا رشبلا فرع نأ ذنم ماع األفل مامتإ ةيمتح

باأل اوذخأي ةنانك لهأف بيرغ اذهف األفل نود تومي نل هنأ ملعي ماه نوك نكلو برحلا ىف ةنس نيسمخلا ىتح وأ ةئاملا

فوخلا ةظحلل ولو بمهلا لغشي ملو مهرم ال اوثرتكي ال نكلو نايد نماأل هوفرع نجلا دوجوو تايبيغلا ب اوثرتكي وال بابس

ىلع مهنكل ةياوغلا هناكمإب نأب اونمأ نأو رثكأ ال رشلل ازمر ةباثمب مهنم نيدحوملل ناطيشلا و مهدجاوت نم ررضلا وأ مهنم

ب همدعك هدوجو اذل سفنلا ىوهت امع اهقرفت ال ةياوغ درجم لعفي امو ءيش لعف ىلع مهماغرا ىلع امامت زجاع هناب نيقي

نجلا ب اونيعتسي مهنأ اوعدي نمم اوءزهتسيو روم األ كلتل اتاتب اوثرتكي فال نيلو األ ةدابع ىلع نيقابلا امأ مهيدحومل ةبسنلا

األفل مامت دنع تومي فوس هنأب هربخأ نييفارعلا دحأ نأ نع ماه زوجعلا كالم ناكو األماي هئبخت امو لبقتسملا ةفرعمل

كلم ةين نع قيربو ماضو دباعلا نم هعمس امع ةعانق ةنانك بونج كلم ديزي مل اذهو رصنل ةميزهلا لوحتت فوس هتومبو

هب ىتأ ناطيشلا نأ اونظو ماه زوجعلا كالم اودياو فارعلا ةءوبن ثلاالةث قدص نيح ىف رشبلا دض ةدابإ برح ضوخ نجلا

ىف ناك هنأ مغرو اولوقي ام هلقع لبقت ىف دباعلل ةنانك بونج كلم بح دعاسي ..مل ردقلا و بغري ام نيب ليحيل هلتق لواحو

. تافارخ هربتعي ءىشب قيدصتلا ىبأي هلقع الن ماه زوجعلا كالم قدصي مل هلإالهنأ ثدح امم بجعلا ةياغ

ام ةياهن كلت نأ نيدقتعم ةداعسو مائو )ىف قيرب ةريزولا هتمسا (امك ةنجلا نجس ىف ةليلق ريغ ةرتف هتبحصو دباعلا ىضق

نم رولبلا ءامس تبجح دقف تاهيه نكل مهلجأ ىضقني وأ ةمهملا ىهتنت ىتح مهسبحو هئادعأب ىتأ ثيح ناطيشلا هيف ركفي

نيح ىف رعذلا مهضعب باتني لوهذ حةلا ىف مهو دحاو ةعفد مهوقلا و ةحاولا ضر أل مهب اوند رشب نيلماح رئاطلا نجلا ةرثك

ىتح ةبيجعلا ءامسلا اوءرو ةبيرغلا ضر كلتاأل ىلع اوطح نأ امو ةيرانلا حهتلا ىلع نجلا مهتيؤرل ىعولا نيريثكلا دقف

فرعي وال راطق اال فلتخم نم وألمهن ةيفاش ةباجإ ىقلت نود ناكملا ةعيبط نع ضعبلا مهضعبل الت ؤاستب مهتاوصأ تلا عت

ةئدهت ىف هتبحصو دباعلل ةلواحم لك تلشفو فوخلا هكلمتو هعله داز ىفنملا كلذل هب ئجملا ببس وال هراوجب نم مهنم يأ

نذأو ةريغص ةوبر قوف دباعلا دعصف بورغلا صالة تقو فزأ دق ناكو روم األ أدهت ىتح ىلصملا ةيحان اوزناو عومجلا

رشب ةئيه ىف وهو مهسوءر قوف قعز رئاط ىنج توص ىلع ءانب ةأجف اوفقوت مهنكل نينئمطم اوتأو نيريثكلا ىبلو الة صلل

ئاقال نيحانجب

ةيرح مكلو مكتايح ىف لخدتن نلو ىذأ انم مكسمي نلو مكرامعأ ىنفت ىتح مكتماركب نيقاب انه مكنأ اوملعأ نيجاسملا اهيأ -

وأ ةحاولا نم ىرخ األ ةيحانلا ىف ىقبي ةنهكلا نيد عبتي نمو ةهجلا كلت ىف ىقبيو دباعلا عبتي ديحوتلا نيد عبتي نمف ةدابعلا

ةبسنلا ب مهملا هكرت وأ نيدلا لوخد ىلع مكضعب متهركأ نأو متلعف امهم مكنيب اميف لخدتن نلف اوبحت ام اولعفأف هناكم ىف لظي

لعفي نمو كانه سوبحملا نيجسلا ىلإ ثدحتي وال عفترملا ناكملا كلذ مكدحأ ىلتعي باال هرماوأ اوعبتت نأ نجلا كلم ىديسل

اميالهيق. ىقليو هعم نجسي فوس كلذ

صلا ىف هوعبتو دباعلا ةيحان ديحوتلا نيد عابتأ هجتاو اهيلإ راشأ ىتلا ةيحانلل ةنهكلا نيد عابتأ كرحتف نمكالهم ىنجلا غرف

نأب مهيلإ راشأو ىنجلا سفن مهسؤر قوف راط درف ةئاملا اودعتي ال ةلق اوناكو ئشب نونيدي ال نم فصتنملا يف ىقبو الة

نهلكو ماع نيرشعلا انس نهربكا ىدعتت مل ايابصلا نم ريثك هبو ةيحان لك نم ءاملا ب طاحم ةحاولا ىصقأ ىف ناكمل هوعبتي

ىف اوسرغو ناكملا اذه ىف نهوعارو نجلا نهفطخ دقف عضر نك نا ذنم ناكملا اذه ىف نيبرت يمجالت هوجولا حابص

ضرغ اومهفو تايتفلا ةصق اوفرعو لا جرلا لصو امو لباقم وبال ديري نم تابغر نعبشي نا ىهو ةدحاو ةمهم نهسوفن

ةعتملا ىبغار اال ىقبي بالخأالقملو نكي نأ نيدب نيدي ال هنأ ىنعم سيلف مهنم ريثكلا رداغ ىتح ناكملا كلذ نم نجلا

نم امأ هتمدخ ىف اوصلخا نأ نيقاب ىلإاألدب ناكملا كلذ ىف مهنأب رئاطلا ىنجلا مهدعو نيرشعلا نع اوديزي مل نيليلق اوناكو

جراخلا ىف نمم عيطي نم هداتريل ناكملا كلذ صصخ دقف نيجاسملا ةبحصب ةقمر دس ءانع هجاويل درطي فوسف لذاختي

. رئاطلا ىنجلل اهيدسي ةليلج ةمدخل ةأفاكم تاعاس ةدع ةدمل ةرايزلا نكت فوسو

نلزع تايتفلا كلتف رسي ال امب ماضو دباعلل تداعو األرم ىرحتل روفلا ىلع قيرب تبهذف ناسحلا تايتفلا ربخب لا جرلا داع

نهضعبلو ةيقيسوملا اآلالت فزع ىف تاعراب نهلكو ةعتملل نقلخ نهنأ نبسحيو نهيلها نع ءيش نفرعي وال ةايحلا نع

نيع. روح نهنأ دقتعت اهتلعج ةيداع ريغ ةقيرطب نهرهظمب اومتهيو ةيجش تاوصأ

تاوهشلا ءارو قاسني وال قلخلا ب ىلحتي نأ ةحاولا ىف نم لك رذحو نيدحوملل ميظع ناميإ ناحتمأ كلذ نأ دباعلا فرع



ا لبقو ناكم ىلع تاعارص وأ ءاذغلا ىلع تاعازن بشنت ال ىك هرماوأ اوصعي ماضوال دئاقلا اوعبتي نأ سانلا نم بلطو

ةرورضب ماض هنع هون امو ريثك جزاطلا ماعطلا و ريفو ريخلا لا زامف باألرم نيئباع ريغلا ضرتعي ملو ماض دئاقلا ةيبلغ أل

رامثلا نم ريثكلا هناوعأو ماض ففج لعفلا بو ضر األ حطس قوف ىتلا كلتك جضن مسوم نكي نا نم افوخ رامث فيفجت

. وهطلل ةحلا صلا رضخلا و قارو لال ةبسنلا ب قيرف نم اهعم نمو قيرب كلذكو

(22)

الن يغلا ىبن

نلف هعم ىقب نأو نيجسلا كلذ ةفرعمو ةوبرلا الء تعأ ىف ايلم ركفو هنم بارتق نماال ىنجلا رظح ىذلا ب دباعلا لغشنا

ثدح امهم مهنيب قرفي أوال اريخ سانلا ماضب ىصوأ ليحرلا ىلع مزع نأ دعبو ًاريثك هعماألرم قرفي نلو ءيش هرضي

نيد. وأبال داوق ناك نأو ةحاولا ىنطاق نم رخآ ىلع دحأ رصاني واال نيدحوملل ةيرصنع نم امهب ذبني نأو رمأ نم

خالهل نم ىري ذفنم دجيل هلوح وفالذراد نم باب هيلع ضر األ حطس قوف الن يغلل هانب ىذلا ك تيب دجوف ةوبرلا ىلتعأ

زإةلا نم دب دجي ملف ةيوهتلل ذفنم دوجو مدعل نيجسلا ب ءوس دارأ ىنابلا نأ فرعف ءيش ىقلي ملف ميجرلا بهري ىذلا نيجسلا

هلا زأو ناكملا كلذ نم هجرخأف الن يغلا ىبن وه نيجسلا نأ فرعو ىفاألرم حجنف بابلا علخ ةلا حتسأ دعب فقسلا نم ءزج

اال بيجي مل ىذلا الن يغلا ىبنل ثدحي ناك األرم كلذب همايق خوالل ضر األ رهاظ ىف اهداتعأ ىتلا ةقيرطلا ب هءانب داعأ مث

لا ؤسلا ىف دباعلا هيلع رثكي ملف رهش اهنم ىضقنأ نارهش ةدمل دحأ ملكي هللاال ادهع هسفن ىلع عطق هنأ اهنم فرع ةراشإب

نم تارشع دجوف ناسن ىنباإل نم ةيوذ ىلع نانئمط لال ىرخأ ةرم طوبهلا لواحو األرم مهفي ىتح رهشلا رورم رظتنأو

ئاقال هبطاخف رئاطلا ىنجلا مهدوقي الح بسلا نيججدم نجلا دونج

ءوسب كسم ىلإ انرطضت وال دباعلا اهيأ كناكم ىقبأ اذل ةيناث طبهي نل دعصي نم نأ انرذح -دق

األرم ةقيقح كردأ هنكل هدوعص رمأ نم لجعلا هذاختا ىلع مدنو ناطيشلا هل هبصن خف ىف عقو هنأ فرعو مغرم دباعلا دترا

. نتفلا رش نم لفس ىفاأل هيوذ ظفحي نأ هاجرو هبر دمحو

رونلا زجاح ليزي نأ دعب هموق ناميإ نحتمي ىك ءامسلا ىلإ هعفري الننأ يغلا ىبن دعو هللا نأ دباعلا فرعو رهشلا ىضقنأ

قوعي لئاح ال مهرودص لخاد زجاحلا نكي نأو ةيرملا ضر أل اوربعي نأ اقح نينمؤملا ىلعو ةيناثلا ضر واأل مهضرأ نيب

ددرو كلذل اوبجع الن يغلا رمأ هيلإ لآو نيريثكلا هعبتأ دقو هموق ىبنلا ربخا امدنعو ءوسلا ب ةرامأ سوفنل ةريسأ داسجأ

ضر ىفاأل ءاقبلا و ةيرملا ىلع ضاضقن لال رونلا زجاح إلزةلا نوقوتتي اوناك مهنأ نيح ىف نيعيطملا لوأ مهنا نيقفانملا

ىك مهلزتعأو هبر نم ملعف هماعط ىف مسلا عضوب هلتق اولواحف مهنع هموق ربخأ مهرمأ هبر نم ىبنلا فرع املو ةيناثلا

لحيو ءامسلا ىلإ عفري فوس هنأب هللا رمأ ءاجف انكاس دحأ كرحي مل االهنأ مهيوذ كولس نيدحوملا موقيو لألرم اوخضري

نم بجعف هتجوز هتتأ هتلزع خوالل مهنع لزتعاو ةرملا كلت األرم اوصع األقالمنأ مهنع عفرتو الن يغلا ىلع باقعلا

ةونع هلمح بيهم درام هنم جرخف هيلع تقرط بيرغ مسج اهتبعج ىف ناكو الن يغلا ةيقبك االنايت اهيلع مرحم الهن اهرمأ

اذه. هسبحم ىلإ تاظحل ىف هب ىتأو

ضالل نم هيلع اوناك امل مهتدوعو مهككفت هضرغ الن يغلا ىبنل هفطخو هتطخ ذيفنت ىف عرش ناطيشلا نأ دباعلا نقيت

صوصخب ءامسلا نم ربخ هيدل نوكي نأ ىسع الن يغلا ىبنل هسفن ىف بوجي امب حرصو مهدهع قباسك هشيج ىلا اومضنيل

رابتخ اإل اوزاتجيل مهنيعي نأب هموقل ءاعدلا و هبرل لا بهلااالهتب لغشي ام لكو هرمأ نع ةركف ىندأ هيدل دجي ملف كلذاألرم

الننأ يغلا ىبنل دباعلا لسوتو ةيرملا باصتغاو لتق ىف مهتاوهش ءارو اوقاسني واال ءوسلا ب ةرام اإل سفنلا ىلع اوبلغتيو

ا نوكي نل ةمداقلا ةرملا ىف هلوزنو حاول اال تلمتكأو ميلا عتلا ىقلت متأ هنأ هملعأ نأب همدصف اذهاألرم نع ىحولا نيمأ لأسي

هللا. ءاشي ىتح ةعباسلا ءامسلل هعفرل ال

ضورفلا ىدؤي دباعلا و هموقل ءاعدلا لاو ىفاالهتب هراهنو هليل ىضمي الن يغلا ىبنف هموق رمأ ىف لك هبحاصو دباعلا لغشنا

امبرو األرخ مهدحأ ملكي ال ةريثك مايأ لا حلا كلذ ىلع ايضمأو ناطيشلا دئاكم نم لفس ىفاأل نم ىجني هللانأ ىعديو ديزيو

هنم طهبلا قيرب خارص رثأ ىلع دباعلا هيف ظقيتسأ بيرغ موي ىتأ ىتح هموق ىلع هصرحو هنأشب هلا الغشن هدوجوب رعشي ال

نأ هيجار هديب ةكسمم دباعلا ةيحان ةعرسم تلخدو رتملا نع ديزي ال ريصق روس تطخت دق تناكو ةيناث ةرم لوزنلا

نم فيفل هعمو رئاطلا ىنجلا دوجوب فلخلل اهفافتلا دنع تئجوفف نينطاقلا ةيقب ىديأ نم نيدحوملا ماضو ذقنيل اهبحصي

تشج ةبرض رثا نم ىعولا دقاف وهو ماض دئاقلا ةنانك بونج كلم ةنواعمب لمحي ماه زوجعلا اهب قحل قئاقدب اهدعب دونجلا

. ءامدلا ب هتقرغأو هسأر



ىف نظ امك ببسلا نيدلا نكي ملو اهل رصح ال لكاشم مهنيب اميف تعلدناو حمهلا ءاسو مهنأش لدبتف رهشأ ذنمثالةث مهكرت

طبه دقف ةيرملا دونج نأش نم ماض هآر ام فصو هل ماه كلملا نسحي ملو اهدهشي الهنمل اهمهفي مل لئاسم تناك لب ةيادبلا

نجلا ةطساوب اوعفر اهدعب قئاقدل اهب اوثبع ةيروفسف ىلح اهل ةيناوطسأ ماسجأ مهتزوح ىفو ةحاولا فصتنم ىف نجلا مهب

هكرتي هلوال سانلا برقأ ناك نأو هفرعي ال هنأك ةوقب هراوجب نم برضي لجرلا ناكو مهنيب اميف رشبلا تاكابتشا تعلدنا مث

نم ءامد ليست ىتح تاعاس عضولا اذه رمتسيو تارشعلا تامل ىف نجلا سارح الت خدت ولوال اضرأ هحرطيو هيمدي ىتح

ا رركتو ملأ.. نم هوناعي امل نينأ ىلإ مهبم خارص نم مهخارص لدبتيو مهتعيبطل اودوعيف ةعقبلا كلت ىف اوناك نم عيمج نذأ

نل هنأب حضوأو رئاطلا ىنجلا رهظ ىتح نيقابلا بجع كلذ دازف ةنهكلا عابتأ نيدحوملا ةماقإ ناكم ىف تارم ةدع ألرم

نجلا هيمحي نيصح نكرل نوقفاوملا اوزناو ةيبلا غلا ضفرف ميهاربإ ةنهكلا عابتأ بس االنا ةيرملا لا سرإ نع فكي

لاال ىلع نجلا هب لزنو مهنع فقوت مث عيباسأ ثالث ميهاربإ بابحأ باذع رمتسأو نينيد لاال ىلإ مامضن باال اهدعب مهورمأو

ةرات باذعلا رركتو ةنهكلا عابتا نيدحوملا عم ثدحي ناك ام سكع ىلع مهتوادم نع اوعنتماو ةيرملا ةنواعم نود نينيد

مهب قاح نكل مهبيذعت مدع ليبس ىف رمأ ىأ ذيفنت ىف مهتبغرو نجلل نيبذعملا الت سوت عفشت ملو ليلقب دعباألىلو ىرخأ

ىقلأو رئاطلا ىنجلا رهظ اهدعب مايأ مهوكرتو مهيديأ مهنع نجلا عفر مث ةعبارلا ىف تيمم هبش ناكو دتشأ ةثلا ثلا ىفو باذعلا

ىلع األرم اوبلف باذعلا مهنع فكي نأ اودارا نأ دباعلا عابتأ ماض ءاقفر ىلع تاراغ نشب مهرماو ةظيلغ يصع مهيلإ

اهب عافدلا و نصحتلل راجش علقاأل ىلإ ماض رطضأ امم هتيمم تاباصإو حورجب تارشعلا بيصأ دقف ةاسأملا تناكو روفلا

ناضبقم اهل االنأ فيسلا هبشت بلصلا نم ةداح هلأ رئاطلا ىنجلا هيلإ ىقلأ ىتح ةيادبلا ىف اهعلق ىف هلا جرو ىناع دقو

أال ىنجلا طرشو ةرشرشملا اآلةل نانسأ ةدحل رسيو ةلوهسب ةرجشلا عطقتف ةهج لك نم دحاو نادرف اهكسمي ثيحب

ةيانعب راجشلا هدونجو بقاري ناك دقف حاالتلتق ثودحب حامسلا مدعب نجلا كلم رماو أل اذيفنت برحلا ىف اآلةل اومدختسي

خوالل اهنم عنام فال روسك ببست ىتلا تابرضلا امأ بلقلا ةيحان وأ سأرلا قوف ءاوس هتيمم ةبرض لك مهيديأب اوقلتيو ةقئاف

اواال دباعلا عابتأ نيدحوملا راجش خوالل لجر واال عرذ اال برض ىلع اوزكر يصعلا ءاقلإ دنع نينيد لال ةزرابملا مهميلعت

رمتسأ كارعو خارص تابون نم تاعاس ةدع دعب اوقافو لوطي ملو ةنهكلا عابتأ نيدحوملا ىلع نجلا باذع لح نينيد

كلذ نم ةنهكلا عابتأ بجعف مايأ ةدع نيدقار نيباصملا اهدعب ثكميو راهنلا وطلا مودي نأ ةداعلا نأ نيح ىف ةعاسلا ةبارقا

دباعلا عابتأ نيدحوملا برض ىف نينيد عملاال كارتش باال مهرمأو يصعلا مهيلإ ىقلأو رئاطلا ىنجلا بجعلا مهنع حازا ىتح

مويلا اهقرخ لماك رهش رمتست فوس ةنده رئاطلا ينجلا خالهل نلعأ ىضم عوبسأ ىتح لا ونملا كلذ ىلع لا حلا رمتسأو

ا كلذكو هل نيبرقملا ماضو مهنم نيدحوملا نم ليلق ريغ رفن اهب اولتقي نأ مهرمأ نينيد نملاال ءاحص ىلإاأل فويس ىقلأ نأب

اياغبلا ضرأ ىف ىلإاألدب ىقبيو معني فوس نيروكذملا صاخش نماأل ثالةث لتقي نمو ةنهكلا عابتا نم نيزرابلا صاخش أل

أ نيدوصقملا لك نم فويسلا ىلماح نولا ثدح دقو روكذلا كانه هيدوي ىذلا نيشملا لمعلا ب موقي وال ناسحلا تايتفلا ب معني

ملف عفترم ناكم نم ةراجحلا ب هوقلا اوسأي املو مهنم هتعنم ةيرشب تاقلح هلوح اولكشو هتامتسأب هقافر هنع عفاد ىذلا ماض ال

. هريصم سفن اولا وأني دباعلا ةقفرب اوقبيلو بقاوعلا تناك امهم ةروظحملا ةوبرلل هلقن نم دب ماه كلملا و ةنانك كلم دجي

زاغ تاناوطس كلتاأل نأ اهدعب هنم فرع مايأ ةدع هحورج بيطت ىلع فكعو ماض ىوادو ماه نم هعمس امل دباعلا بجع

لبق نينسلا ذنمآالف مهدادجأ هفرع نهولا ب هلقع بيصيو هزيكرت قولخم ىأ دقفي هتعانص ىف ةرهم ةيرم ءاملع هرضح

باذعب ةرم لك ىف نييرونلا مهيلإ لزنو تارم النثالث يغلا دض هومدختسأ دقو دوقع ةسمخب ضر األ رهاظ نم مهرحد

فوج ىعافا دض مهتاكلم ىدحإ هتمدختسأ ضر األ نطاب ىفو نييرونلا رضحي زاغلا كلذ نأ نظ همدختسأ نع اوفكف ميظع

أل عايصن اال مدعل مهتدها ىتلا مهلوقع دنجلا و ءاملعلا ركشف ةيرملا دارفأ مامأ ةكلملا اوبلصو نييرونلا طبهف ةسرشلا ضر األ

افوخ تضفرف زاغلا مادختساب ةديدجلا ةكلملا نجلا كلم رمأ ىتح قولخم ىأ دض اذه باصع زاغاأل مادختساو ةكلملا رماو

ث ضفرف األرم ذيفنتب ةظحللا و وتلا ىف ءاملعلا ترمأف األرم ذفنت مل نأ ىرخ األ زخوب ددهو اهنيع قذخف نييرونلا باقع نم

بلق فوخلا قاحف نييرونلا لزني ملو ءيش ثدحي ملف رشبلا دض هومدختسأو نييقابلا عاصنأف هسفنب نجلا كلم مهلتق الةث

امو رشبلا ىنفي فوسف ةهجاوم تراص إوالام ةهجاوملا ىف زاغلا كلذ مادختسأ نم ناطيشلا نكمتي هللانأأبال ىعدو دباعلا

ال يغلا ىبن مهعم نيذخا ةوبرلا قوف نم اوطبهف نجلا سارح قرحتو ةيرملا ب قيحت ةميظع ران اوءر ىتح هبر دباعلا ىعد نا

سوفن حارا ميظع دهشم ىف ءوسب هسمي نأ لبق قرتحأ هنكل هدونج لك ىلع ىضق نأ دعب رئاطلا ىنجلا هب قحل ىذلا نو

. نيروهقملا

ال ةدوعلل مهوقحلو نيقابلا مهعبتو لألدب موديس هنأ اونظ نجس نم ررحتلا نم ملحلا ىلع هقافرو دباعلا ىنجلا قارتحا عجش

سكع ىلع وهف هروبع ليحتسملا نم هنأ ىأرو ضر األ حطسل نجلا ذفنم قيرط دباعلا فرع بوءد ثحب دعبو مهناطو

ولوال رئبلا هبشي ىناوطسا لكش ىلع ذفنملا كلذ نأ نيح ىف تاحارتس واال شوقنلا وذ ملاالةكئ هرفح ىذلا ذفنملا ةلكاش

عوطتي نأ عومجلا نم دباعلا بلط ىتح هودجو ...امنأ فيخم متعم رئب هنأ هآري نم لك النقي جرد دوجوو لويملا ضعب

تقو دعب عوطتف ملأ نم ةيناعي امل ضفرلا ماضب بلط دباعلا لباق نأ دعب ذفنملل ةيفاشكتسأ دوعص ةلحر ىف هقفاريو مهدحأ

اورعش ىتح تاجردلا تائم اودعص نا امو متعملا ذفنملا كلذ زايتج ال ةلعشلا هل كسميو دباعلا قفاريل ريغص باش ليلق ريغ



قاض دقو لوزنلا نم رفم دباعلا دجي ملف دوعصلا ىف اوداز املك ديزت اهردصم فرعي مل ةنتن ةحئار ثاعبنا ءارج قانتخأب

ذفنملا كلذ اوءر نأ ذنم اهتلتعأ ةبهر مهرودص نع حازنا دقف ةلواحملا لشفل سانلا نزحي ملو هقيفر ىنيع ترمحأو هردص

ضر كلتاأل اونكسي نم طقف مهنأ اورعش ةرتفلا كلت خوالللك األرخ ذفنملا نع ةديدج ثحب ةلحر ىف دباعلا اوعبتو مؤشلا

نييرونلا باذع مهلا الني ىك نيصح ناكم ىف نوئبتخيو ءايحأ مهنأ نينقيتم مهنأ مغرو مهراثآ اال ىقبت ملو ةيرملا ىفتخأ دقف

ال نيكاسملا رشبلا امأ نييرونلا اوري نجلا نأ نيح ىف ةيرانلا ةلا حلا ىلع مهو نجلا نوري وال نيعلا ىؤر مهوري مهنأف

ال نييرونلا مالنيي هلوح قلح نأو مهدوجوب رعشي ال نجلا آالفنم مهنم دحاولا لوح فتلا نأو نييرونلا وأ نجلا نوري

جاوزأ ةعبرأ هل ددع مهلقأف ةحنج اال وددعتم ةلئاه مهماجحا رهظملا ىليمج هوجولا حابص رونلا تاقولخمف مهروضحب معني

مهلقأو ةقسانتم مهداسجأ أالنأ مهماجحأ ةماخض مغرو بلقلا حرشتو نيعلا رست ةيرونلا ةلا حلا ىلع مهتيؤرو ةحنج نماال

ثال ابيرقت مهماجحأو الناهل يغلا وأ ةيرملا ريمعت ءانثا اهب اودجاوتي ملف ضر لأل لوزنلا ىثيدح مهو رشبلا لزن سارح امجح

هوقرحي هنم اونكمتي نمو رشبلا لزن ىف شيعلا و طلستلا بغار صصلتملا نجلا رفن درط مهتفيظوو رشبلا مجح فاعضأ ةث

قلخلا اوللختي نييرونلا ف هحور قهزت نأ لبق باذعلا ناولأ ىقليل هيف ىقليف بهشلا مازح ىلإ هوداتقي نأب ةظحللا و وتلا ىف

مهو قلخلا نيب ىوق واأل عرس وهفاأل هتضبق نم دراطم برهي نأ لا حمو ىنج هادافتي وأ طئاح هدصي ال سمشلا عاعشك

نوريغتي ال مهتلا ح ىلع ًامئادو نوذأتي وأ نولكأي وال هذيفنت ىف نونواهتي وأ ارمأ مهبرل نوصعي وال نوريخم ال نوريسم

ىف هسأرو ةعباسلا ضر ىفاأل هيمدقب طحي مهدحأو ةوقلا ىميظع مجحلا ماخض مهبرل نوبرقملا و نودلا خ ثعبلا موي ىلإ مهف

رون نم اوقلخ رانلا نم ىوقأ وه امم اوقلخ دقف اهنم اوذأتي وال رانلا اوللختي مهو ىهتنملا ةردس ىندأ ةعباسلا ءامسلا

مل هنأ بيجعلا و هاجتإ لك ىف ةيفاشكتسأ تاثعب لسرأ دقف ملاالةكئ هديش ىذلا ذفنملا نع ثحبلا نم رشبلا و دباعلا بعتلا نلا

تباصأ ةأجافم تود ىتح ضر األ رهاظ ىلإ اعيمج اوجرخو مهضرأ اورجه مهنأكو ةيرملا نم دحاو درف مهنم دحأ ىري

سانلا حرفف بولطملا ذفنملا ىلع روثعلا ىرشب عيمجلا ىلإ فذي جرلا عضب هعمو اعرسم ماض ىتأ دقف لوهذلا ب رشبلا

نجلا تارشع هعمو قرح ىذلا كلذ هبشي نيحيبق نيحانج وذ رئاط ىنج مهداتقأو قيمع نزحو مغل مهحرف لدبت مث ةلهول

ىف اوءابتخأ دقف نولسني بدح لك نم اوناكو ةيرملا رهظ مهتدوع خوالل ةحاولا نجس ىلإ مهوداتقأ ةيرانلا مهتلا ح ىلع

ىذلا رونلا بجاح نأ ذفنملا ناكرأ دحأ ىف تشقن الندقف يغلا موجهو رونلا بجاح وزلا نم افوخ مدقلا ذنم اهوديش ئباخم

نييرونلا نم نافوط ىتأي اهدعب ألماي رمتست ةمج قئارحو ميظع رامدو بارخ ثدحيو لوزي فوس الن يغلا نيبو مهنيب

نع ليصفتلا ب نوكي فوس ام تاموسرلا صقتو ضر األ رهاظو ةيناثلا ضر ىفاأل مهدوجو ىهنيو نييتاعلا الن يغلا فرجي

هدسج سمي نأ نود هحور قهذت نأب ةيناثلا ضر األ حايتجأ ىف كرتشأ درف لك نم صتقي ثيح الن يغلل نييرونلا تقلا ةيفيك

لظت فيك اولا قو شوقنلا ىف ةيعضولا كلت نم ةيرملا ءاملع رخس املا طو .. ةيآو ةربع نكيل حهتلا ىلع لظي فوسو ءوسب

. حورلا جورخ دعب نفعلا اهبيصي وأ للحتت وال اهتلا ح ىلع هتثج

دعب سانلا طسو هئاقفرو دباعلا اوكرتو الن يغلا ىبن هيف اوعضو ةوبرلا ىلعأ ديدج نجس نجلا ىنبو ةحاولا نجسل رشبلا داع

بلاالء كلذ الصنم خلل ءاعدلا و ةدابعلا ىف هيلا يل ىضقو دوعصلا ىف ركفي ملف ىرخأ ةرم دعص نأ هيلا وم باقعب هودده نأ

روبص ريغو مزاح ديدجلا ىنجلا ف رثكأ ال حصنلا و تاعازانملا ضفو سانلا ةدعاسمو ضورفلا ةيدأت ىف ةيضقي راهنلا و

لكلا نا هبن اهيف رهظ ةرم رخأ ىفو روهظلا ردانو هركي ام لعف ىلع همغريو هتمارك نم طحي هتاميلعت ىصعي نمو

رش رشبلا حيريو ءاذغلا رفوي نيعللا ناكو نيهم باذع ىقلي فوس بغشلا ةراثإ ةلواحمل دئاقلا رود سمقتي نمو ةيساوس

اميف ءانجسلا هبلطي بلط ىأ اوذفني نأ سرحلا فلكو لزنلا لكو رشبلا دجاوت نكامأ فيظنتب نجلا فلكيو هعمج ءانع

هدجي ىناوث خوالل هبلطيف ءيش ىأ ىهتشي لجرلا ناكو ضر األ رهاظ نم هورضحي نأ األرم بلطت نأو ءاذغلا صخي

ىلع دكأ مهيلع جرخ املك هنأ طقف هبيعي ام نا مهنيب اميف اوددري اوناكو ديدجلا رئاطلا ىنجلل مهبح ببس كلذ ناكو همامأ

راهن ليل ةلمجلا كلت ديدرت سارحلا فلك روهظلا ىف بيغي ناك املو هتلئاع ةيؤرو ضر األ حطسل مهنم ىأ جورخ ةلا حتسأ

نم ئفاكي ثيح بنذملا ىلع باقعلا لحي نأ نود نكلو ىشاولا ةأفاكم رمأ نم هقباس هعرش ام داعأو لمأ.. لك سانلا دقفيل

لعج كلذبو تارهاعلا لزن ىف لماك عوبسأ ىضقي نأب هتمظع وأ هتعاضو تناك امهم رمأ ىأ ىف هقيدص ىلع ئشي

زخوو ةعاضولا و سفنلا راقتحأب سانلا ةيبلا غ رعش تقولا رورم عمو مهئاقدصا نع ةياشولل سارحلا ىلإ نوقباستي ءانجسلا

تيمم طابحأب سانلا باصأ رمأ كلذ دعب ثدحتسأو مهرئامض تتام دق هنأب اهدعب اعيمج اورعشو األرم ةيادب ىف ريمض

دحأ ضرم نا هنأ ىأ ءاملا حطس ىلع دهشملا لقن ىف مهتاردق اومدختسيو المهت ئاعو مهناطوأ نع ءيس وه ام لك لقن وهو

مهنا اال نجلا قهري كلذاألرم ناكو لوادجلا دحأ ءام حطس قوف اهل ىثري حةلا ىف هبيرق هينيعب ىري نيجسلا ةلئاع دارفأ

نادقفف ءوسب دحأ مهسمي نأ نود ءانجسلا نيب ةافولا حاالت تارشع هتسايس نع تجتن وىتلا ديدجلا ةيهادلا كلذل ةيبلت هولعف

ادمعو ادمك االهنأ شيعلا دغر مغرو ةايحلا ىف ةبغر مهنم ألدح لعجي مل بابح األ ةراسخو ةماركلا و سفنلا ب ةقثلا األلمو

عاضخإب فلكملا و شويجلا دحأ ةدايق وواله هنم هبرقو هأفاكو هسفنب ىتأو نجلا كلم بجعأ ىذلا و رئاطلا ىنجلا كلذ نم

. رهوش قراملا ةطساوب مكحت ويتلا ديحوتلا نيدل تمضنا يتلا ةليبقلا يهو كلملا ةيأر تحت نجلا يف ةليبق رخأ



(23)

دباعلل رهوش روضح

قامع ىفاأل صوغلا نم هدنج قاهراب سحأ املو نيدحوملا نجلا ملالةقح نجلا ةاتع نم رارج شيج رئاطلا ىنجلا داق

اذه رمتسي نأ لا حمو نيح ىلإ نيقاب قمعلا ىف مهنأ نويعلا هتغلبأو مهجورخ نيحل ركسعو رحبلا حطسل بحسنإ مهلا تقل

لا سرإ رئاطلا ىنجلا ررق اذل مهتردق نم ريثكلا مهدقفي فوس ضر األ فوج ىلإ وأاإلقتنلا حطسلا ىلإ مهجورخ مدعف لا حلا

بجعو الن.. يغلا ضر أل اإلقتنلا مكيلعف نامأ ىف شيعلا نوديرت متنك نأ اهيف.. بتك رهوش ىلا ةزجوم ةلا سرب لوسر

روف رئاطلا ىنجلا بهذف كلذب نجلا كلم هل دهعتي نأ طرش يدج ناكاألرم نأ قفاوم هنأ لوسرلا غلبأو ةلا سرلا نم رهوش

نأو ريثكلا مهودقفي فوسو ةربابج رهوش موق أالنأ نجلا ةرثك مغرف ةقشم دعب باألرم هعنقأو نجلا كلم ىلا هثوعبم لوصو

نم ةطلسلا طاسب بحسي نأب عاضو األ بلقو مهتنداهم بجو اذل مهرصن ىف ببس اونوكي امبر رشبلا دض ةهجاوم تثدح

نيدلا نع نيدحوملا نجلا فوزع ةلواحم ىلع مهدعاستل ديحوتلا نيدب كسمتت ال ةلئاع األرم ىلويو هتلئاع دابتو رهوش

لوقعب كوكشلا حيطتل الت ؤاست ريثت تارغث هب اودجيل نيدعاسملا ضعبو ديحوتلا ىنيد سردي هنأ ربخي هنأ نجلا كلم ربخأو

ةيمهأ األرثك دنسلا النمهف يغلا دادترأو رشبلا ىدل نيدلا ككفت ىف ديفي فوس األرم كلذو نيقيلا نم ةيلا خلا االةدئف باحصأ

. نوكي نلو لبق نم والءألدح مهل رمتسي ملو جازملا ىبلقتم مهنإ أال ةعاطلا ب اونيدي اوناك نأو ةيرملا ف ةبقترملا برحلا ىف

لطب أوال ثدح امهم اهترداغم مدعو الن يغلا ضر أل مهلا قتنا قافتأ امرباو رهوش موق ىلإ كلملا ةبحصب رئاطلا ىنجلا بهذ

اوناكو تاظحل ىف نجلا ىتأو ناك دقو قافن ىلعاإل دوهشلل هموق دارفأ لك عمجي نأ رهوش رمأو ةندهلا تقرخو قافن اإل

ببس نقيأ نأ دعب مهبطاخو نجلا كلم مستبأف هتيحان هرك تعبشت دق اهباحصأ بولق نأ نع منت ةلتاق تارظنب كلملا اوقمري

ئاقال مههرك

لعفأ فوس األرم رركت الهنول ىلعف در نم ناك ام رربا نأ ديرأ وال هودهعت مل ءيش المد ىدقح صاوغلا نجلا رشعم -اي

قوفت ةلماعم نم هب تيظح امب اوظحت ملو ىهتنملا ةردس برق ىلثم اوشيعت مل متنأف نيطلا قولخمل دجسأ نلو تلعف ام

نم ءيش هللاوأ تاقولخم لكل هللا نم دفوم وأ نجلل ىبن نوك أل دعأ ىنأ وأ مهنم ىنأ قدصأ نأ تدك ىتح نييرونلا ةلماعم

مكسمي ملو ىنوهركت املف متنا امأ مهتياوغل ىتقوو ىتايح تسركو مهيبأ ىلع تمقن ألىن رشبلا ىنهرك مهملا .. ليبقلا كلذ

نأ عنام ال اذل ةيمحللا لتكلا كلتل ديبعاالن مهعيمج نجلا ناكل نيطلا قولخمل تدجس ولف مكزع ال تلعف ام تلعفو ىذأ ىنم

متدرا نأ اذل اظيغ ىنلتقت رشبلل مكترصن نكلو ىنرضي نل مكنامياو هللاالهلإإالوه هنأب رقأ مكلثم ىنأف ديحوتلا نيد اوتعبتأ

نع عاطقن اال عيطتسي نل رهوش هقيدص ناك نأو دباعلا ةصاخو رشبلا اوعطاقف مكدافحأو مكئانبا هثراوتي ىدبأ سالم ىعم

مئاد كنأ ةرمأال ولو هملكت مل كنأ مغرف رهوش اي ركنت وال ةيرملا ضرأ ىف هعم وه ىقبيو مكدح ال مكحلا نع لزانتيلف هءاقل

اذل ملعي نأ نود هعم موي تيضقو اال رهش رمي ملو ضورفلا هفلخ ىلصتو ةليوط تاعاس هراوجب ءاقبلا و هيلع نانئمط اإل

وال دونبلا ب مزتلت االن.. كفقوم ددح .. اننيب برحلا ىحر رودتو قافت اإل قرختو كموقب األىذ قحلت ال االنىك كفقوم ددح

رهوش اي ددرت نود .. ةيرملا ضرأ ىف كليلخ هوعدت نمو كديس قفارتو مكحلا نع لزانتت النوأ يغلا ضرأ رداغت

دباعلا ةقفرب ةيرملا ضرأ ىف شيعأو مكحلا نع لزانتأ -

أ مهبجع ناك امو هل رهوش بح ردق دباعلا نوبحي مهلكف نجلا كلم دقتعأ ام سكع ىلع بضغ نودب نكل بجعلا هموق ىدبأ

رهوش نأ ملعي لكلا ف هوخبوي ملو هورذع مهنكل كلتاألوحلا ىف عبتملا سكع ىلع رارقلا ذاختأ لبق مهل رهوش عوجر مدعل ال

. روصت لك قوفي بح هبحيو دباعلا ب نونتقم

قئاقد ىفو الن يغلا ضرأ ىف شيعلل لإلقتنلا هموق دادعتسأ خالل ةيرملا ضرأ ىلا هموق راتخأ نم ىلو نأ دعب رهوش راط

ركذتيل دباعلا رسي كلذ ناك دقو هملعم لكش ذاختأ داتعأ دقف اهب هل روهظلا داتعأ ىتلا ةئيهلا ىلع دباعلا يدي نيب ناك ةدودعم

. برلا تيب ةنيدم ىف نفدي نأب هملعم ةبغر ةيبلتل هتدعاسم ىف رهوش عينص نسح ركذيو ةمحرلا هلب وعديو هملعم

صخت ةريبكو ةريغص لك باسحو ديجلا هدادعتسأ مغر ءاقللا موي نم ناطيشلا فوخل كلذك دعسو رهوش مودقب دباعلا دعس

ةنانك بونج كلم بجعف هيف ركفي امب هل نيبرقملا حراصف مهحلا صل األرم بلقنا رشبلا كراش نأ صاوغلا نجلا كلذاألرمو

قولا ةداعلا ماضك هاف رغشو ماه كلملا و قيرب هتديأو لألرم

. نيهملا لكشلا كلذب انسبحي وهو امفبهلا ةداعسلا كلتب كرعشي ناطيشلا فوخ درجم .. هفوخ نم دعست -

قولا دباعلا مستبأ



انه نم انجورخ ةلا حتسأ نع ثدحتت مل كنأ هلل ادمح -

دقف حانلا هيلإ لآ امل هتحرف نم ىترسح ردق ىنمهي نل نيع األ ةهجاوم ىف انريغ وأ نحن انك ءاوسف روعشلا كلذ ىنع -زلا

ىذأب نجلا مهسسمي نأ نود انه سانلا عبر نم رثكأ تام

ةسلا لابأ عفأ نم رئاطلا ىنجلا لعف ام هرضي مل قحلا نمؤملا و توملا قحتسي ملستسي -نم

نذأ ةاجنلا لبس -ام

ردق ام ىلع هلل دمحلا و لعف ءاش امو هللا ردق -

هلل دمحلا -

ةبركلا كلت حازنتو رصتنن دمحلا -ب

نع اريثك قرفي نل انه توملا و انسفن أل انرأث كلذب نكنو نزح نيعللا حرف لدبي دمحلا ف ىديس اذهاي ىف قحلا لك كعم -

ضر األ رهاظ قوف توملا

لعف بنجت ىف كسفن ىلع كنيعيل طقف توملا ركذتو ادبأ اهيف شيعت كنأك ةايحلا ب معنأو ةظحللا كلت كرطاخ نع توملا ذبنأ -

يصاعملا

بغرت نمب جاوزلا ب نهل كلذك حمسو ةحاولا ىف ةعقب يأ ىف شيعلا ب نهل حمسي فوس اياغبلا نأ تفرع كلذاألرم ةبسانمب -

كلذب نهادحأ هتحراص نأ دعب ةليذرلا ىف لمعلا نع عانتم واال

نيريثكلا دعبت تناكو ةاشولل ةأفاكم ناك اياغبلا ةرايزف اندض ريطخ رمأ هتكايح ىلع لدت هتقفاوم والةوقإالبهللا لوح -ال

سانلا ننق امبرو ىداع ءيش حبصي فوس ولطلا نأاألرم نظأو ىشطعل بذع ءام مدقي فوسف امأاالن نهب ناتتف نعاال

. رخآ ىمسم انزلا اومسأو األرم

فرصت انل نكي نأ -الدب

وأ ةوقلا هعم ىدجي نل عضولا ريغتو رشلا داهجف روم هيلإاأل لؤت فوس ام ىلإ رظتننو حصنلا ىلع انرود رصتقي نأ -الدب

ىفتكن فوسف انهاوفأ ممكو كلذاألرم ىف رئاطلا ىنجلا انزجعأ نأو حصنلا وه هلعف عيطتسن امو انتعاطتسأ قوف قدأ ىنعمب

بلاالء عفرو ةاصعلا ةيادهل ءاعدلا ب

مهلا تق ةمكحلا نم سيلو نيريثك نجلا ةنانك بونج كلم هحرتقأ ام ىلع ىديس ةقفاوم دوأ -

فوسو مهنم تارشعلا انقرح كلذ انيلغتسأ نأو ةليوط ةرتف ةيرانلا ةلا حلا ىلع اولظيو قرحلا هيآ تالةو اوفاخي ال اوراص -

انتفك حشري كفصو بسح جردلا و مكحم ذفنملا نأ ةصاخو مهنم نكمتن فوس اهتقوو ةيداملا ةلا حلا ىلع لكشتلل اورطضي

اهوقلا ىتلا فويسلا انهو نم جرخن ىتح ىلع ىلإاأل عفد مهعفدن فوسو انفوفص قارتخأ نم اونكمتي نل اديج انصحت نأو

دوعصلا ةلحر خالل اندونج اهلدابتي ةرشع اهنأ نظأو اهناكم دصرنو ةحاولا ىف تلا زام ةلتقلل

هالانك ببس كلذ ناك امبر -

مهدرفمب انرسا اوكفي فوس ةعومجم تبرهو األرم حجن نا امأ األلم نادقف نم تومت سانلا -

لخادمو تاحارتس ىفاال مكوئجافي فوسو اديج هوفرعي مهف ذفنملا ىف مكتداباب اولفكتيو مكئاقل رش نجلا اوفكي فوس ةيرملا -

بيرق هللا جرف نأف اوربصأو كلذاألرم ىف اوثيرت اذل تاباوبلا

ةرطاخملا كلت ىف هيلإ مامضن اال ىدادعتسأ هل تيدبأو ةنانك بونج كلم حارتقا ديؤأو ىأرلا كفلا خا ىنأف ىديس اي ةرذعم -

لألرم ءفك ريغ هآر نم ضفرو لا جرلا تارشع ىقتنأو ةبرجتلا ضوخ ىلع مزع دقف

ىسفن ىف ام كل ىرسا ىل حمسأ نكلو كلذاألرم ىف مكل قيفوتلا هللا لأسا ىنأف متمزع دق متنك -نأ



دباعلا ىديس لضفت -

نأ.... كردق ىف دئاقل فيك -

امبرو ةردق ىنم رثكأ بابش نم فويسلا ةلمح راتخأ ةنانك بونج كلم نكل كثيدح ةعطاقمل ىديس اي ةرذعم ( هعطاق )-

اال نافصلا دونج بيصأ نأ ودعلا موالةاق فيس ألذخ ةصرف كانه نأ يأ ثلا ثلا فصلا ىف هسفن عضوو ىنعضوو ةعاجش

ةوق بلطتت ةمهملا كلت نا ىهو ةقيقحلا تكردأ ىتح تثيرت امنأ نكل األرم ئداب ىف تبضغ هللادقو ردق ال هوركم نايمام

ةربخو ةمكح ال ةردقو

اهب ىدنج نيرشع زربأ نم ماض نكي ال كلتك ةيرس -

ةقيرطلا كلتب ىديس ثدحت ىلع لبق نم داتعأ ههمل -هه

نيعللا ةهجاوم ىف رشبلا شيج دوقت نأ كلهؤيو قباسلا ىف رايتخ اإل تنسحأ ىنأ ىل دكؤي روسجلا باشلا كلذل كناعذا -

ىف هل ليدب ماهوال رود بعليس هنأ فرعيو أال نيعللا فطتخأ وفهللاام ةنانك بونج كلمل ةبسنلا ب كلذك واألرم هشويجو

. ةبقترملا تاهجاوملا

نييفرحلا فطتخأ نيعللا نا فرعو مهمظعم ىلإ ثدحتو ةحاولا ب نيدجاوتملا لك رصحب ماقو ةنانك بونج كلم امقهلا اذه -

نيد ءاملعو لئابق ءاسؤرو ةداق كرتو ءاطسب اوناك نإو ةرهملا

بونج كلم لعف امب موقأ مل نكلو لا ؤسلا اذه ىسفن سألا انأو ةرومعملا ءاجرأ ةفاك نم رشبلا ب سيلبإ ىتأ نأ ذنم ىنا ملعت -

وه. دئاقلا معنل وهللا قباسلا ىف تارملا تارشع هب تيقتلا ىنأ مغر هتءافك ىدمو ةقيقح ىل ترهظأ ةنحملا كلت .. ةنانك

نأ ىل حرشت نأ دوأ اذل كلذ نم رثكأ ىل حضوي ملو انلشف مأ انحجن ءاوس انترداغم دعب بعص باال موقتس ىديس اي كنأ -قلا

قدص دق ناك

الدب اذل زاالانل ةلواحم متيس متلتقو متلشف نإو انب ليكنتلا متيس متحجن نأف انيلع بصنيس نوديرت ام لعف در وهللا.. قدص -

امأاالذالل اومزع امع مهينثن ىك ةوقلا مادختساو نايصعلا ب لباقي ليكنتلا ف اوحجنت تيلا يو انم اولا الني ىك ةقيرط داجيإ نم

ةيعاوط توملل اوقاسيف لمأ رخأ ددبيو لا جرلا تايونعم مطحتت نأب ةهجاوم نودو ىتش قرطب نوكي فوسف

نوه اال ةبيصملا ب باصي نأ ىنمتيو هودع رظتني ىديس نأ اذه ىنعم -

ةقيرط تدجوو الص خلا ىف ركفأ انأو هلا جر ءاقتنإ ىف ةنانك بونج كلم ءدب نا ماض..وهللاذنم اي ىنع اذه تفرع لهو -

هلل دمحلا و

كنواعأو ربصأ نذأ -

جوف لوأ نمض نكت نأ لضف نماأل -ال..

اذام -

اعابت سانلا مكقح يال فوس معن.. -

سالح نودب -

ةرفوبو دوجوم الح فسلا عبطلا الب هههه -

فويسلا بلجل ةيرملا نم دحأ كنواع له اذه فيك -

ةحاولا راجشأ نم بارح عنص ىف ءاسن نم اهعم نمو قيرب تعدبأ -لب

كلذ ثدح ىتم -



كل تلق تنكل دعناالماي انك ولو ديعب دهع ذنم -

ةفيثك ةحاولا راجشأو ةحاولا بلق ىف ءاسنلل هتصصخ ناكم نع هدونج رئاطلا ىنجلا دعبي نأ ةرتف ذنم ترصأ كلذل -

عرف اال تارشع نذخأ روح نهنأ دحأ مليالظح اذل فصتنملا يف ةصاخو

ماض اي تملستسا ىنأ نظت تنك -

كعونخل بجعأ تنك -

ىف تارشعو لا تقلا ىلع رداق باش نيرشع جوف لك ىفف بعصأ مهتمهم نكت فوسو مكب نوقحلي فوس تارشعلا -

. نيرداق ريغلا و نسلا رابك نم فصتنملا

كاذ تقو مه نيأف ريثكب نسلا رابك قوفت مهدادعأو بابشلا تائم دجوي -

نجلا ذفنم نم برهلل ىتقفرب -

همادختسأ نع اوفزع كلذ مغرو طقف ةيرملا دوعصل بسانم جرد نم هب امو قيض ىناوطسأ هنأ ؟!قيلا اذام -

دحاو لجر قلستل ىفكيو تاؤتنلا لثم هناردج ىلع ريغص جرد تحنو ىدومع لكشب رفح لثماالراب هنأف هقلستن فوس -

نأ وجرأف لجر ولي لجر امأ امهضعب ةيامح نم انكمتي ايوس جرالن قلست نأف األرم بعصي ام اذهو نانثإ عسي ةبوعصبو

انرمأ فشكي هللاوال انظفحي

اذام -

دعبو نجلا سارح دعبي ىك راهن ليل قرحلا تايآ ىلا جرو ددرأو ةيرملا سارحلا عم لكاشملا لعتفن فوس اوبهذت نأ دعب -

جرخن يك نمزلا قباسنو نجلا ذفنمل يعم يقب نمو انأ كرحتا فوس رشبلا نم نييرونلا ذفنم نم اوبره نمب اولغشني نأ

بائذلا حطسلا ىلع هتهوف دنع نطقتو شيفافخلا هنكست ملظم ةحئارلا هيرك ذفنم -هنأ

ةرداقلا ةديحولا تاناويحلا بائذلا و ةهيركلا ةحئارلا تاذ نكام األ اولضفي مهف نجلا هنم ربعل بائذلا هللاولفال لضف نم اذه -

ةرهز نم ةحئارلا ةبيط ةيرطع تويز قيرب تصلختسأ دقف ةحئارلل ةبسنلا بو ةيرانلا ةلا حلا ىلع وهو نجلا دايطصا ىلع

ةحاولا ىف تبنت

كلت نم ةركفو -

قيرب ةريزولا -

ادوب نهاكلا نم ابره رمعلا انهألرخ ءاقبلا دوت اهنأ نظأ تنك وهللا ةأرملا كلت هلعفت اذه -لك

هتلعف ميسج بنذ نع رفكتل جرختل كنمو ىنم ةبغر رثكأ اهنأ -الوهللا

ركم ناطيشلا تقاف دقف ءوس نم لعفت تناك امب كلذك اوردنتيو نسح لوقب راتآ لهأ اهركذي -

روطتي نأ لبق األرم كردت نأ دوتو ىضاملا ىف مهنيد مهيلع دسفي نم تثعب دقف سطنلطا لهأ ىف هتلعف ميسجلا بنذلا -

. رحانتلا و عازنلا ةلحرمل لصيو

االن اهدمخت نأ ديرتو ىضاملا ىف ةنتفلا ران تدقوأ -

اهيدل دهج لكب ةيضقلا مدخت ةينلا ةقداص ةريرسلا ةيقن اهنأ وفهللا ىونت اميف اهدعاسو تلعف امع هللا اهحماس -

تبجع ام لثم رشبل تبجع وهللاام اهرض هلل .. رامعلا ىلع اهتردق ىواست رامدلا ىف اهتوقف ىضاملا ىف لعفت تناك امك -

ةأرملا كلت رمأ نم



هللا اهمحر ىتجوز دعب ىرظن ةهجو نم نهلضفأو ضر األ ءاسن ةديس قيرب -

اهعم مهتيضق نينس ةدع كيسنت مل تاونسلا كلت -لك

ىنعمجو ءايح هللااي كمحر .. اهنود اهتيضق ةريثك نينس ىواست اهعم اهتيضق ةظحل لكو ىلخاد شيعتو اهاسنا فيك -

. قحلا راد ىف كايإو

اهتوم دعب ىتح اهريغ نع كينغتل اهلا مج ردق امو بحلا كلذ لك اهبحتل لعفت تناك اذام -

اديج اهقلخ فرعت تنأف قلخلا نع امأ بح عبشت ىبلقو تأر امب تفتكا ينيعو اهدعب لا مجلل ردق لا!..ال مجلا نم اهردق -

اهاقلأ ملو اذه فيك -

عابطلا لصو األ نسحف هتدلا نعو هثرو دري هومست امك وأ مار لا صخ نسحو هلك سيلو اهقلخ نم ءزج ميهاربإ قلخ -

عابضلا طسو اإلنب ىبرت نأو ثروي

تينمتل ةيضقلا ولال كنأ دقتعأ تعمس دعب نكل ىرخأ جوزتي ىتح لحت امامنأ ةيضقب مومهم ىديس نأ بسحأ تنك -

اهايقلل توملا

نونجلا ب تبصأ تنكل ولفالاه ىمه اهل ثبأو اهاقلأ ال ىنأ كل قلا نمو -

كيف تننظ إوال فارصن ىلباال حمسأ ! ىديس -

نكلو اهدسج ىنفو تتام ءايح .. ىتظقي ىف اهفيطب رعشأو ىمانم ىف اهارأ ىنأ كل مسقأ نكلو كل ولحي امك نظ هه -هه

نحملا و بعاصملا كلت طسو ىنرزأتو ىلوح فوطت اهحور

تاملك نم اهلمجأ -ام

ىنادجو كلم ام ريدقتل ريبعتلا نسحأ وأ اهقح اهيطعأ ىك فصولا ديجأ ىنتيل .. ىسفن هنكت امع ربعت وال ةيفاك ريغ تاملك -

ىلقع بهذل ىناميإ تابث ولوال قشع نم

رعاش نكي نأ ردجي قشاعلا دباعلا -

ةداعس نم يايا هتحنم اميف ريخ ىنع اهازجو هللا اهمحر -

ا ضرتفملا نم ناك كعيدوتل ىناذئتسأف ةنانك بونج كلم ىدئاق بضغأ نأ بحأ ال ىنأف ىل حمسأ .. اعيمج اناتوم هللا محر -

تقولا اذه لك لوطي ال

ىقيدص هللااي ةياعر ىف ماض.. هللااي ةياعر -ىف

(24)

قيربو دباعلا ةاجن

مهنم قرح نأ دعب ةيداملا ةلا حلا ىلع اولكشت دقو ةراسجب نجلا و ةيرملا فوفص قرتخأو ةنانك بونج كلم هل ططخ ام ناك

نم ةيرملا لهذ دقف دادش كراعمو باعص تاهجاوم دعب نييرونلا ربعمل هدونجو لصوو ةيرانلا ةلا حلا ىلع مهو تارشعلا

كلم بعرلا مايأأالنا لاثالةث تقلا ةلصاوم ىلع مهتردق مغرف مهمامأ نم نجلا رهقهقتو مهددع ةلق مغر رشبلا ةلا سب

مزع كلذ دازو تقللااألسن ةيرملا اوقاسو اورقهقت نأ دعب نجلا تقلا مهتفكو مهتفك تحجر رشبلا مجح ةماخضو مهسوفن

املكف مهنم تائملا هالك ببسو مهترثك ىف ىمتحأو فاخ ىوق األ قولخملا نجلا ف ةيرملا سوفن ىف بلسلا ب سكعناو رشبلا

مهيديأب اهوعنص فويسب مهكرديس توملا نأ نينقيتم نيمغرم ةيرملا قاسيو مهيلي نم نجلا قاس لألسن هجاوملا فصلا لتق

عانصلا دحأ ركتبأ دقف مويلا ديدش مغب ىضاملا ةحرف تلدبتو سأيلا فرعت ال تاقولخم ءامد قارتل اهومرو قباسلا ىف

ةدحاو ةبرض نم حورلا قهزتو لتقلا ةمهم رسيتل ريرحلا قشتو ةرعشلا فصقت ةنخاس ةرتاب فويسلا نكتل ةقيرط ةرهملا



. لعفلا ب مهعم ثدح ام اذهو

مهدادجا سبح نأ دعبف ةسدقملا مهراجشأ بارح اولمحي ةنانك بونج كلم ةعومجم فلخ تاعومجم ىف هلا جر دباعلا عفد

ىأب ىدعتلا وأ اهنم عرف عطق اومرحو صخ باأل ةحاولا كلت راجشأب هل اوزمر مهدوبعم ةيؤر نم اومرحو نينسلا ذنمأالف

بارح .. رمقلا إلهل زمريل صخ باأل رجشلا كلذب دادج األ ذاختا رس دافح األ فرعي ملو ةكباشتم ةفيثك تراص اذل اهيلع لكش

لخاد لا تقلا تايلمع ترصتقأو نييرونلا رممو ةحاولا نيب ام قيرطلا نولخي ةيرملا تلعج فويسلا نم اكتف دشأ ىصعو

هدونجو رئاطلا نجلا كلذكو ةهجاوملا رش مهيقتو رشبلا مدقت قيعت دودسو زجاوح عضو دعب نيرطضم رذحب اولتاقيو ذفنملا

تناكف هولهذأ رشبلا و هولذخي ملو رظتنملا مويلل هدنجل دادعإ ةكرعملا كلت ربتعأو ناجلا مدقو ةيرملا رخأو ناطيشلا ىتأ ىتح

رمأو نيتوطخ اوعجري ةراتو ةوطخ رشبلا مدقتي ةراتف نيفرطلا رقهقتو مدقت دقف ءامد ةقارإ نود تاعاس رمتست كراعملا

ةحار جاتحي نجلا نا رشبلا نظي ىتح هدونج حاراو عمجتت رشبلا تاعومجم كرتو ةكرعملا نم ةيرملا باحسناب ناطيشلا

اذكهو ناموي رمتسيو ىناثلا هفلخيو ناموي كابتش اال ةلصاوم األلو فصلا دونج رمأ عوبسأ ةبارق دعبو تاعاس ةدع لك

نانثا مهنم لتقف ناجلا تكبرا تقلا ةيعضو ىلع مهبرد ةرهم دونج عستو ماض مدقتف ناك دقو كابتش اال فقوتي ال ثيحب

ماض رمأو مهكلم ئجم نيحل عجارتلا ب مهدئاق مهرمأف ىدنج نيرشع مهلتق لصو ىتح ىلتقلا فيزن رمتسأو نارخا مهعبت

مهتيحان رشبلا مدقتف نجلا اهيف فطصأ ةحيسف ةحارتسا اولصو ىتح لا جرلا ىقابب ةنانك بونج كلم هعبتو مدقتلا هلاب جر

ضر أل لوزنلا ءادش اال هسرح رمأو ناطيشلا لصو ةظحللا كلت ىفو مهنم نيريثكلا نم اولا نو دلجب مهولتاقو ةراسجب

نكلو نامأب اوجرخو ناك دقو ةعساولا ةحاسلا كلت نم هدونج جورخ نمأيو اوعجارتي ىتح ةسارشب رشبلا ةلتاقمو ةكرعملا

ىأرتت ةريثك ةمخض ةراجح هقوف عضو معالق بلص ءاطغب ربعملا اودسو هدونجو مهعبت مث ضر األ رهاظل مث ربعملا ألرخ

بيردتلا ةحاسل هشيجو فرصنأو مهتوق تناك امهم لفسأ نم هوزحزي نا رشبلا عيطتسي ال روخص نم لبج اهنأك نيرخ لآل

. ةيرملا ريسأ يبنلا كلملا ةفيلخ دحوملا مهكلم نع نيقشنملا الن يغلا دونجو هدونج بيردت ىلع هسفنب فرشي داع هنإف

ىقابو دباعلا مهعبتو تارملا تارشع توملا اوهجاوو لا وهأ اوءر نأ دعب نجلا ربعم نم جرلا ةسمخو قيرب تجرخ

هرزا نم دشيل مزلاألرم نأ قفرب هعفديو ةلحرلا ىلعبالء هنيعي باش خيش لك فلخي نأ رمأ الهن مهنع اورخاتو لا جرلا

نيباعثلا ضرأ ىف ةعرزم كلمي دح ألدعب ملا سم مره عرازم اال عيمجلا ىجنو هب دعصيو هفتك قوف هلمحيف امامت لكي ىتح

رجاهف ماعلا مظعم مهضرأ ديلجلا وسكيو ةبصخلا يضار لقتاأل ثيح ماه ضرأ ىف نينس طاهلا بارخ دعب اهرمع دقو

ىلع مدقأ ماجح األكشلاواال ةفلتخم نيباعث نم ةمخض دادعأ اهب ناجلا و األسن اهفاخي ماه ةكلممل ةمخاتم ضر أل رطضم

نابعثلا لجرلا دعوتف رغص األ هيخأ هآر مخض نابعث ةغدل نم هءانبأ دحأ تام دقف ةراسخلا دعب عجارتي ملو ةراسجب اهتعارز

نكمتف ماقتن لإل هتقيفر تتأف هدسج اهدعب رخبت ةدحاو ةبرض نم ةرملا كلت وه لتقف ةركلا ديعيل ىتأ ىذلا و فصولا بسح

اهلتقي باال تلسوتو هيلإ تثدحتف اهانيع ىف هينيع تبث دقو ةلتاق ةبرض اهل ددسي هنأ رهاظت لب ةلفغ ىلع اهلتقي ملو اهنم

ىف نينس شاعو ىبأف ليخرلا هيلع شيعلا ديري ناك نأو مهضرأ كلتو مهكلم ليتقلا نأو نجلا نم ليصف مهنأ اهنم فرعو

نيباعثلا نجلا هتحئار بهذت كرابم تابن ةعارز نم رثكأو اهرمعو هدعب نم هءانبأو هنطوم نكتل هنبأ دسج اهب نفد ضرأ

هيلع اوطرش هشيجل مامضن ىلعاال نيباعثلا نجلا ناطيشلا هركأ املو ليتقلا هدلو مسأ ىلع حيش هامسأو ةفدصلا ب هفشتكأ

ضر األ فوج ىف لجرلا ملعأو ناك دقو هترسحب توميل خيشلل رابخ األ لقنو هتوخأ ديرشتو حيش ابا ىفنو مهضر أل ةدوعلا

ماع متأاألفل دقف هلجأ ءاضقنا ةعاس تتأ ىتح مواق سأيللو رباص هنكل مهباصأ هوركم لك نعو هءانبأ نع ءيس ربخ لكب

قلا اوءر نأ رثك مهو هدافحأو هءانبأ هعبتيف قالهتد هيطعيو دباعلل هتياكح صقي نأ هلمحي نم ىصوأ مويب هتوم لبقو رمملا ىف

ةدابع نع فرصنأو ماه باشلا كلملا ئدابمب نينسلا تائم ذنم كسمت نأب مهقح ىف أطخأ دقف ديحوتلا نيدل مهوعدي نأو الةد

قلاالةد مهاراو حيش ةوخأ ناكمل هعم نم لكو كرحت ةصقلا دباعلا عمس املو هبنذ اودازو هجهن ىلع هءانبأ راسف نمحرلا

ىلو ىذلا نيعئاط دباعلا اوعبتأف نيعمجأ ناطيشلا دنجو مهودع رحدب اال مهضر ال ةدوع ال هنأ اونقيتف ةصقلا مهل حرشو

ريغ نييقابلا عنتماو ةعانق نع دباعلا نيد مهمظعم عبتأو مهدلا قالةدو كلمت طاملا مهيلع اهوكلمف قيربل مهرومأ مامز

نم اهعم نمو تحازأف دباعلا رماو أل اقبط نييرونلا ربعمل مهب تهجوتو ةكلملا لبق نم مهل ولحي امك شيعلا ىلع نيهركم

ضر أل اهدعب اوكرحتو عوردو فويس ةئيه ىف هولكشو هورهصو ميظعلا بلصلا ءاطغلا و ةراجحلا لبج ءادشأ جرلا

ةكلمم كلا ثلالثمم اهماسقنأو ةقرفلا ب سطنلطأ لهأ ةباصإ بنذ نع اريفكت نيمقانلا و نجلا دض عافدلا ةهبج ةدايقل سطنلطأ

مهتمأ قرف نيد نع نيفزاعلا تمض ةثلا وثلا ةنهكلا نيد ةعاش ال قيرب ىدفوم راتآ ءاسن ءانبأ عبتت ىرخأو دحوم كلم عبتت

نأ دعب مهل صصخت ضرأ ةكلمم لك نم اومستقي ناجلا كلم عابتأ الن يغلل عاترم سطنلطأ تراص دقف مهتوق فعضأو

. مهتريزج ىسيبح سطنلطا لهأ راصف ىهاضي ال ىذلا سطنلطأ لوطسأ اوقرحو نتفلا ب رودصلا اوججا

ىف راتآ ىف نيدلا جرلا سابل ةنهكلا نيد باحصأ ىدترا دقف مهسابل عونو مهسأب ىحم عازنلا و سطنلطأ لهأ نتفلا تكهنأ

ةراسج ةنهكلا عابتأو نيدحوملا اوقوفي مهنأ اال مهددع ةلق مغرو ءيش لك ىف نيقاب مهدادجأ دهع ىلع ةاضقلا عابتأ لظ نيح

اميف بورحلا كهنت نأ نيرظتنم ةدشلا ال نيللا ب ىتلود ىف ةفاثكب اورشتني نيح ىف مهتلود النىف يغلا دجاوت لقيو ةدشو



مهل صخ دقف ناطيشلا قافتأ بسح مهريغ نود مهل ةصلا خ نكتو ةريزجلا نم مهدرط لهسيف مهددع لقيو مهتوق مهنيب

صصخي فوسو ةوقلا وأ ةليحلا ب ءاوس جورخلا ىلع ىبنلا عابتأ رابجإ ىوني هنأف الن يغلا نم مهريغ نود سطنلطأ ضرأ

سطنلطأ ضرأ أالنأ ةيرملا عم األرم كلذكو هيف مه اونكسي هينطاق اونفي ىذلا ناكملا نأ ىا ضرأ نم مهيديأ لوطت ام مهل

. نامزلا نم نيح ذنم ناطيشلا اوعبتأو ىبنلا اوفلا خ نمل صصخت

اهنأ انظ مامتهأ مدعب الن يغلا والاهاق سطنلطأ لهأ قح ىف ىضاملا ىف هتفرتقأ امع بنذب روعشو قيضلا اهباتنأو قيرب تتأ

مهيلع ةديس اولو ألمهن مهيلع نيمقان ةنهكلا عابتأف مهب سطنلطا لهأ باحرت مدعلو بارغأ ألمهن مهل نوع اونوكيس اوتا نمو

مهذاختأ الن يغلا كلم دوو مهتماقأ اوضفرو مهترثك اوفاخ ةاضقلا عابتأو مهيلع اوسد مهنأ مهنظل مهوذبن دباعلا نيد عابتأو

اهتنب رثأ صقتتل تيقب اهنأ اال ةوقلا ولوب ليحرلا اودوو اهموق رفنو تبأ قيرب نكل سطنلطأ لهأ مهيلع ضرح نأ دعب مدخ

مهرثأ ىلع هتلسرأ نم اهءاج دقو اذه فيك نكلو سطنلطأ ال خدي مل امهنأ تنقيأ اهنأ ةجردل رثأ ىلع مهل رثعت ملو اهجوزو

بكرملا برض امبر .. سطنلطأ االىف فقرتت نل بكرم مهب تعلقأ ىتح ءانيملا رداغي مل هنأ اهربخأو ناكو مهربخب اهيتايل

كولم اوناك دقف طق بكرم مهل قرغي مل سطنلطأ لهأ نأب نيفراعلا باجأف سطنلطأ لهأ كلذ نع تلأسف اهتقو قرغو حاير

اهلك. ضر األ تباج نفس ةناسرت قرحتو ةقرفلا دوستو الف خلا معي نأ لبق ربلا دايسأو رحبلا

حيش ناوخأ مهنأ فرعو اهلهأ دقفتف اهموقو ةكلملا ةأرملا رمأ ىف رظنيل رضحو سطنلطأ يغالن كلم بلط ناطيشلا ىبل

ىف نكت نأ ضرتفملا نمف ىقمحلا ةيرملا ب ليكنتلا ب مسقأو ةأجافملا نم قعص ةأرملا ىأر املو ديدش سأب لهأو مزع ولوأ

وأ هدنج نم ءايبغ األ هملعي ملو رارحأ اوراص هءادعأو راجح واال ءاطغلا دجي ملف نييرونلا ذفنمل ةوقب راطف ضر األ فوج

همرحي امبر باقع نم افوخ روضحلا ضفرو هرمأ ىصعو هرودب قرم ىذلا و هموقو رئاطلا ىنجلا روضح بلطف ةيرملا

هلعف ىلع األمادق ةردق نجلا لكل سيل رمأ اذهو قعاوصلا و بهشلا مازح اونطقو ءامسلا نانعل هموقو راطف ةايحلا ةمعن نم

شيج فوفص مدقتو ماهملا ةفعاضم طرشو مهنع حفصلا ىلع امغرم رطضأو حنجملا ىنجلا موقو رهوش موق ءانثتسأب

. رشبلا ءانفا

رارقتس اإل عزعزت ثلاالةث رشبلا كولم اهب رمأي رماوأ الن يغلا كلم ىلع ىلمي بودنم ةبحصب سطنلطا ةريزجل ناطيشلا داع

ذفنو قيرب ةقباسلا ةفيلحلا مكح تحت ةعبارلا ةكلمملا سيسأتل هصصخ ةريزجلا نم ءزج صتقأ هنأب بيجعلا و األنام عيضيل

ناوخأ ةكلمم عقوم هسفنب ددحو بيرغ لكل نيزبانلا ضر األ ةدحو ىف نيلم اال ةاضقلا عابتأ ةصاخو ضضم ىلع كولملا

اهب ايفارغج ةزيمم ايعيبط ةيمحم ةريزجلا فصتنم ىف عةيلا ةبضه تناكو ثلاالةث كلا مملا فصتنم ىف عقت ثيحب حيش

لك دودح تهتنأ ضر األ اومسق امدنعف األرم ئداب ىف ثلاالةث كولملا ضارتعأ ضحم كلذ ناكو ةريزجلا راهنأ لك بصم

تفال ناطيشلا هل ططخي ام قيرب تنطفو ءادش اال نيدفاولل مهاياعرو كولملا هرك كلذ دازف اهيف ىراجلا رهنلا عبنمب ةكلمم

دعب مهبولق نئمطت مل نأو مهعور كلذ أدهف رهنلا عبنم دنع ةيماح كلم لك لسري نأ تحرتقأو كولملا لكخالفعم تش

مستبي وهو قفلا قيضلا اهل ببسف قيربل رهظو اعرسم ىتأ ناطيشلا كلذب ملع امدنعو

ثدحيس ام ليو نم ةريزولا ىلع قفشم ىنأ -

يلع قلقت فال كتبيبر ىنأ -

دعب دباعلا عم ىلصاوتت -هه..مل

هب موقي نأ بجي ام فرعي انم لكو كلذ لعفأ املو -

مكل ابجع -

ةدحاو ةرم ولو مجاهن ملو عفادن ىلإاالن انإو دعب انسأب ىرت مل كنأف بجعتت -ال

تراص راثيإو ةيرملا دي ىلع هعابتأو ليولا قوذي ةنانك بونج كلم كلذ.. لعفل مكل حنست ةصرفلا نأ اونظت لهو اومجاهت -

مكاوق كهنت ىتش كراعم ماه.. ضرأ ىف ناجلا براحي ماضو راتآ ىف هتياهن بقرتي نيكسملا دباعلا النو يغلا ىعابت ال كلم

. بقترملا مويلا ىف مكيحمأو مكحاتجأ ىتح

كلذ لعفل رظتنت اذام انهو.. -

حلا ريخ ىلع مكسفنأب هب اوموقت ءيش لعفل ىدونج قهرأ املو -



أال سيل هرك سوفنلا تنحش -

ىرارق نكيس كلعف در ىلع ءانبو ةنهكلا عابتأو دباعلا عابتأ نيب برح علدنتو مايأ -هه..

دباعلا عابتأ نيدحوملا ةقفرب براحأس ىنأ نظتا -

هل ىلسرت امبرو حلصملا كديس رود بعل ىلواحتو تمصلا ىمزلتس كنأ نقيتمو كلذ نم ىكذأ كنا فرعأ -ال

كاذ -الاذهوال

ةأرما اي ىنيغوارت ؟!ال اذام -

نجلا كلم اي ربصلا -

ىتاميلعت ىلع ءانب هينيع بصن كعضي الن يغلا كلمف األرم ىنينعي فال مكدايسأ ىمادخ -طاملا

مهقحس ىلع ردقن طاملا مهفاخن ال نارئفلا لثم انل اودعي يغالن وأ ةيرم ءاوس نيمقانلا ىلو ديس -انأال

اذه نيعللا كسأر زتجي ىزاغل كتكرت ىنتيلا ..ي دباعلا نضح ىف كئاقلا و كفطخ تررق امدنع دوسأ موي ناك -

حأالكم ىلع بارتلا اهيف انيديأب ىراونف انل روبق رفحت كنأ نظت هه.. -هه

نيدلا موي ىلا لذ ىف اوشيعي نيدبعتسملا نم ليلق اال مكينفأو ليلقلا ىقب -

لا بجلا ىف ديرط شيعي وأ نيمقانلا ك ضر اال فوج ىف سبحي وأ لوزيس اننود امو انل ضر انل..األ تقلخو اهنم انقلخ -

. اهرهاظ قوف ميعنلا واالقحب ىمس األ نحن مكلا.. ثمأ راهن واأل راحبلا عاقو

كلتقأس ىفكت مل -نأ

ةيصاعلا ريغ ةدحوملا قيرب .. اهفرعت نم ريغ مويلا قيربف تلعفل تعطتسأ -ول

مكب هلعفأ ام بقرتل اال رشبلا نم كريغل وأ كل ةليح ال كاذ وأ كلت ءاوس -

ريبدتلا نم نينس دوهجم عيضيو حأالكم ددبي دباعلا ناك فيك تيسن له .. مهاو تنأ -

ةرملا كلت -اال

كلذ فرعت تنأو ضر األ فوجل نيمقانلا رحديو كموق كلوح نم قرفتيو ذبنت نأ ديزي فوس امو ةرم لك لثم نوكتس -لب

نم رحأ ىلع رظتنيو دقوي كناكمف ميحجلا ىف فذقت فوس االن انكله نأو ثعبلا مويل كيجري نأ قحلا هللا كدعو دقف رباكتو

كباهذ رمجلا

اال ىقبي نل هنأف فحصلا ىف درو ام ىلع ءانبو ىشيج وه ثيش فحص ىف نافوطلا ب دصق امو مكيبأ ةركب نع اونفت -نل

مهنع ىئاضر ال نيبارق وأالمهد ميدقت ىلع مهمغرا فوسو ةرسحو لذ ىف نويحي نيريثك طسو ليلقو .. ليلقلا

نيززعم ضر كلتاأل ىلع لظن فوسو هللا انمرك رشبلا نحنف يخكلا ىحو نم اهتجسن بةيلا راكفأ هيلع.. ليلد ال ملح -

تحت ملظملا بناجلا ىف شيعأ تنك .. كمامأ فقت نم كلذ ىلع ليلد ربكأو ميحر روفغ وهف انئطخأ نأو مولعملا مويلا ىتح

امم كيلع انأ ةقفشم .. ىرتس امك ترصو نامي ىلعباإل معنأو هفطعب هللا ىنلمش كلذ مغرو اريثك نيدحوملا تيذأو كفنك

ىديك نم هارت فوس

يرزملا عضولا كلذ ىلع مككرت واالام مكنايصع مئسو مكنع برلا فزعو ىحولا عطقنا -

ىنعنقأ هدرو دباعلل كالكم ىنعم تلق -



كل اذامقلا -

انلوقع حيري ءاودو اننيب اميف رس اذهف فرعت نأ بجي -ال

كتنبا ىلع كلداو هايإ ىلوق -

ىجوزو -

اهيقفارم دحأ ىلع اههجو عقتمأ ةيناغلا قيربو هتجوز ىركذ ىلع شيعي لا زام دباعلا .. ثبعلا نووغت .. مكل حيو ! كجوز -

االهل نوكأ نلو ىجوز -لب

هه هه هه ... ىهف امأاالن خومشو ةماركب شيعتس كتنبا تناك شاع نأ الهن هلتق ىلع تضرح حصأ ىنعمب وأ هتلتق -

هللا ةمحرو هللا -اهل

ماه. ضرأ ىف قمحأ فلالح ةيراج تراص ةريغصلا قيرب ةكلملا -

ةميق ريدقت لب نامي اإل دصقي ملو هيف نحن ام نع انلدع نأ لوزيس نمحرلا نم ناحتمأ وهاال ام ثدحي ام لك نأ قلا دباعلا -

هقرع وأ هنيد ناك ايأ ناسن اإل

مكسفنأ اوحيرتل ماهوأ مكلوقع جسنتو ءايبغأ -

ةقيقحلا كلت -

ىدونج دض هبرح ىف ماض ةنواعمو اهذاقنإ كناكمإبو ةدبعتسم كتنبا نأ ةقيقحلا -

اهنم كدونجو كنكمأ نلو سطنلطأ ضرأ ةسراح انأو كشيج ىلع ءاضقلل ءفك ماضو هللا اهل ىتنبأ -

ءامدلا رظنمب كينيع ىرثتل انه تيقب نأ ىلعفت ريخ -

كصخي رخأ رمأ ىف ةلوغشم نوكأس -

. ةرومعملا ءاحنأ ىتش ىف رشبلا ىلتق ةيؤرب عتمتس االنأل بهذأ فوس .. ىتريح اال ىديرت امو ةبذاك -

ببسل ةنهكلا عابتأ ىلع يراض موجه اونش دباعلا عابتأف سطنلطا لهأ نيب مايأ دعبثالةث برحلا تعلدناو ناطيشلا قلطنا

اهشيج اوأر املو نيفرطلا دحأ تنواع نأ اهيلع ضاضقن لال اوئيهتو قيرب لعف در ةاضقلا عابتأ رظتنأ نيح ىف نهاو

سطنلطأ لهأ اوقيل ةكرعملا ضرأو ةبضهلا نيب ةلصافلا ضر ىفاأل مهشيجب اوركسع جورخلل دادعتسأ فطصم

ريغلا الن يغلا ىلع عقوتم ريغ ىراض موجه تنش اهنأب اوئجاقت مهنإ اال نيبئاخ ةبضهلا ىلا مهودريو مهسأب نيرحانتملا

وفع لين ىف نيلمأ ةثلا ثلا ضر لأل نيدئاع ربعملل نيريثكلا رف نأ دعب مهنم تائملا اورسأو مهكلم اولتقو نهنم اولا نف نيدعتسم

نيروعذم اورف اذل توملا مهريصم نوكيس امتحو مهتلا ط نا مهنم نتلا فوس مهفلخب نم امأ مهلتقي نلف وفعي مل نأو كلملا

تاونس خاللثالث تارشع شرعلا ىلع بوانتو ةفيلخلل مسلا سد دقف مهضرأ ىف ثدحتسأ امم اوعجفف الن يغلا ىبن ةفيلخل

الن. يغلا خيرات ىف ةرم أللو لتقلا فرعو

أل نيباعثلا نجلا لا قتنأب رمأو نيعللا ضفرف سطنلطأ ضرأ النىف يغلا لحم ةيرملا لحي نأ ناطيشلا ناوعأ دحأ حرتقأ

تامز األ لعتفتف قيربو حيش ناوخأ جورخب نرتقي مهجورخ نأ دابعلل اوحرصيو داسف ةريزجلا ىف ىعسلا و سطنلطأ ضر

دقو ءاقللا شيج دادعإ نم غرفي ىتح لا حلا اذه ىلع عضولا لضفيو ءاقبلا ىلع اهرارص ال قيربو ثلاالث كلا مملا نيب

. ةاتعلا رشبلا فرج نم نكمتيل هاوه رايت ىف ريسلل ةدوعلا النو يغلا ضالل رخأت ليجأتلل هرطضي امو كلذ ىلع كشوأ

قيرب اياعر ىدلف ناطيشلا تاميلعت ىلع ءانب حيش ناوخأ ةكلمم نم اوبرتقي ملو ثلاالةث كلا مملا ىف نيباعثلا نجلا رشتنا

ىلع تاعومجم ىف نيباعثلا جورخف سطنلطأ لهأ تمع ىتلا ةبهرلا مهرودص حاتجت وال نيباعثلا نم ماقتن ىفاإل ةبغر

هلثم رفي ناسرفلا رهمأف غدللا نم افوخ نيربدم اولو نيباعثلا برتقأ نأو مهلزانمب اومتحيو علهلا ب سانلا بيصي تاقرطلا



. تارشع هيلع ضقني فوس نابعث ضقنا نابعث لتق نأف نابج لثم

دحوتلا األالمال ةفعاضمو مهحرج ةدايز بغري ناكف ناطيشلا بضغأ ام اذهو ةريزجلا المىف سلا نيباعثلا دجاوت ضرف

األ ىهراك ذإالل ىف ناعم واال ةاضقلا عابتأ ةكلمم ىف دجاوتلا نيباعثلا نجلا رمأ اذل ةقرفلا امئاد ديري وهف فوخلا ىف ولو

هتربخأ املو ةاضقلا عابتا كلم ىلع ةدعاسملا تضرعو اهشيجو قيرب تمدقت اذه دنعو نورحانتي نيدحوملا كرتو بارغ

ناجلا ىلتاقم لكش ذاختا وأ رارفلا و ةيرانلا ةلا حلل لوحتلل مهورطضي فوس مهنأو نيباعثلا نجلا ب اهاياعر ةيارد نع

مهنكل حيش ناوخأ مامأ نم تاظحل ىف اوفتخأو ةيرانلا ةلا حلل نيباعثلا نجلا لوحتو اهثدح قدصو دعبتسم اذهو مهوهجاويو

قرط اضيأ مهوملع نيذلا حيش ناوخإ نم نيباعثلا ةلتاقم قرط رابكلا ملعت نا دعب راغصلا ةيبصلا نوغدلي ادارف اوداع

ليمج مهكلم دمحو ناك دقو نيباعثلا رش مهوقيل راغصلا بعل نكامأو رودلا ةصاخو ناكم لك ىف ةرشنو حيشلا ةعارز

. مهوقرح ةيرانلا ةلا حلا ىف اولكشت نأو مهولتقيو نيباعثلا نودراطي نم مه اوراصو قيرب

ناك دقو مهنيب حلصلل الص خإب اوعس نا دعب ةصاخو دوب مهولماعو اهاياعرو قيرب ىف سطنلطأ لهأ رظن ةهجو تريغت

ريدقتو ناسن اإل مارتحأب هاياصوو الم سلا رشنل دباعلا ئدابم قيرب ترشن نأ دعب لألدب نيدحوملا نيب عازنلا ةحفص تيوطو

هبر. مكحل هبر نيبو هنيب ام كرتو هتابغر

25)

ضر واأل رشبلا

يغالن نيب ترشتنا دقف هردق نم اريخ ىزاجيو هنواعي نمل نسحي هنأ مهيوذ عنقيل الن يغلا ىرسأ طإالق ناطيشلا لواح

اوكح دقف قيرب مامأ نم نيرافلل ثدح ام لثم هل ثدحيس هعواطي نمو رامدلا مهل بلج ناجلا كلم نأب ليواقا ضر األ فوج

ماع نيتسلا دنع مهرامعأ ىضقنت الن فيغلا هيدنب لتاقي ناك دقف قباسلا ليجلا سكع ىلع رشبلا فصو ىف اوغلا بو لا وهأ

اهوربتعيو ثادح نماال ريثك ليجلا كلذ ىلتاقم رصاعي مل اذل نيعبر دنعاأل حرسيو ثلاالنيث ىف شيجلل لا جرلا مضنيو

نيناوق مهنيب اميف اوقبط ناطيشلا اونواعو ضر األ رهاظ قوف اوشاع نيذلا كئلوأ ىتحو ةيداع رشبلل ةبسنلا ب ىهو ثارت

مهدادعأو ةريصق مهرامعأف ريثك اذه اوربتعأو نيسمخب ىهتنتو نيرشع نم ءدبت نأب ناطيشلا رماو أل اوقاسني ملو دينجتلا

ام اهيف اولعفي ثلاالنيث ىتحو رشع ةسماخلا نم بابشلا ناوفنعف اهقح ةيرمع ةلحرم لك ءاطعإو ةايحلا ب عتمتلا مهيلعو ةريثك

نأب هوققانيو ىبنلا اوفلا خي مهنم نيريثكلا لعج ام اذهو مهلوح ءيش لكب عتمتلا و مهتاوهش ىف مهتوق اوضفي ابلا غو نوءاشي

مهضعب ءاعداو مهدادتراب ملع امل ةاورضب هتفيلخ مهبراحف مهرعاشم ةقيقح اورهاظف ىفتخأ ىتح هنيدل مامضن اال اولعتفي

عمو مهئابأ دبعي ناك امل اوداعو مهسوفن نكت امب اورهاظ ىتح ةفيلخلا لتق نأ امو مهدهع قباسل اوداعف رصتناو هءوبنلا

ةوطخ لجؤي هلعج هنع نوددري ام نكل مهبطقتسيل ناطيشلل ةصرفلا تئاجو الن يغلا ىبن ةوعدب نيرفاكلا داز كولملا ىلا وت

كلذ لعفيلو مهدادجأ ناك امك ضر األ رهاظ ىلع شيعلا ىف مهتدعاسمو الن يغلا عم نواعتلا ضرعو ملاالك عانق ءادترا

. هتينم ققحتو هتيضق مدخت بيذاكأ اوددريل مهمظعم دنجيو مهيلإ نسحيو قيرب ىرسأ رضحي نأ هيلع

هبنو سطنلطأ الء خإب نيباعثلا نجلا رمأو فرصنأو اهتدلا نمو ةبرقم ىلع اهاقلا و هسفنب اهلمحو قيرب هنبأ ناطيشلا ررح

هدرفمب بهذ نارهش رورم دعبو ناكو قيرب نئمطت ىتح اهلهأ رابخأ ىصقتل ولو ةريزجلا نم بارتق اال مدعب هدونج ىلع

ىف ناجلا كلم رهظو مهبولق فيلؤتو مهفوفص ديحوت تعاطتسأ ثلاالثدقف كولملا ةرضح ىف سانلا نم عمج طسو اهاقلو

هنم ذاعتسأف نيرضاحلل هتفرعو وه هنأ قيرب تفرعف ىبص مجح ىف نكل ةحئارلا بيط رهظملا نسح ناسنإ ةروص

هنمف دشأ مه نم قيرط نع هودعبأو هوحن مهتذاعتسإب ىقمحلا ف اهدرفمب نكل ةرتف دعب اهل داعو هنع مغر ىفتخأف نيدوجوملا

ةقهق عمس نييرونلا لبق نم ةوقب ةعفد خوالل طقف األرم كلذب فلكم وه نم مهنم دجويو نيئرم ريغو نيرشتنم نييرونلا

ناك اهل امقلا لوأ اذل اهانيع ىف حرفلا ةيؤرل رسكناو قيرب

كلتب ىنورهنيف ةريزجلا ىلع الم سلا سالمالرق ىف مهيلإ تئج .. ءايبغ األ ذاعتسأ امدنع كتكحض نم اظيغ تومأ تدك -

ةعشبلا ةقيرطلا

ناجلا كلم اي كنم سالم يأ هه -هه

..نم حاجنلا ىلع كرارصإو كتقث كلذكو ىتيحان رانلا لثم هركب كردص داقتا مغر راقوب ىنيثدحت كنأ قيرب اي ىنبجعي -

سطنلطأ ضرأ ىه لب رصتنأ نم تنأ سيل نكلو انأ ىنم ةلوج بسكت قيرب نأ قدصي

؟! اذام -



ةرباثمو خومش تبستكأ سطنلطأ ضرأو لا صخلا كلتب مهدافحأ دمت دعب اميفو لئاو األ اهينطاق لا صخ بستكت ضر -األ

مهدادجأ لثم مهرأث اوكرتي ال مهف ةنانك بونج ىف لا حلا كلذكو ةلوجلا كلت تحجنو كنواعو ناك دقو حاجنلا ىلع رارصإو

. مهتايح اذه مهفلك نأو

ةراسخلا كلت رثأ يذهي نجلا كلم نأ نظأ -

. رصنلا انل متيل ةنانك بونجو سطنلطأ نم ىدونجو برتقأ نل ىنيقدص -

اناميإ مهاوقأو امازتلا سانلا رثكأ برلا تيب ةنيدم لهأ نوكي نأ بجي كلذ ىلع اسايق -

واال نايسنلا ىعيرس كلذكو نامي اإل بكرل مامضن اال ىعيرس مهف مهدادجا نم ضر األ هتبستكأ ام هيلعاالنوه اممه -لب

حكلا ضر كلتاأل ىلع ثيبخ لك ىقبيو بيط لك لحري ابلا غو اهنم انأ زئمشأ يصاعملا نم عاونأ راكتبأو نيدلا نع دادتر

ىمادخ رقحأو ىعابتا لذرا االن نيقابلا و نامي اإل ىقداص لحر بيرق دهع ذنمو تام ىتح ىقب نيمسلا كلملا و لحر دباعلا

ديرت اذام -

ةشدردلا درجم ءيش -ال

ديرت اذام .. ةريخ واأل ةيناثلا ةرملل -

ىرس الناأل يغلا -

لباقملا -و

هنم ريخب فورعملا ىدرت كنأ فرعأو االن كيدي نيب كتنبا -

مهحارس قلطأو األرج فعاض .. ىفكي هبال تمق -ام

يديرت اذام -

تام دقف هلثم لوطسأ يل ىنبا مهحارس طإالق ديرت تنك نأف كتاميلعت ىلع ءانب ىرحبلا سطنلطا لوطسأ نيمقانلا قرح -

كلا جر اهببس لعتفأ بورح ىف ةرهملا عانصلا

ةعطق نوسمخ -

ناتئام لب -

ادج ريثك -

روهش ةدع ىف كلذ ىلع نيرداق كلا جر -

ميلستلا دنع األرخ فصنلا النو يغلا فصن االن ىنيطعت نأ طرش نفسلا كملسأو ماع -

أالاذأ ميلستلا -اليغالنلبق

اذام -

كلت انراجشأ نم صالةب رثكأ ةحاولا راجشاف ةيناثلا ضر األ بشخب نفسلا ىنبت -

قهرم رمأ -

يدجم لباقملا -

ةنوعلم -



روكشم -

قيرب والسالماي عادو الن...بال يغلا لقي نم لسرا فوس -

ديري ام ققحت دقو كلملا بضغ -امل

ةيناغلا اهتيأ طورش ىلع ىضرفت تنأ -

ةيناغلا ةبوت عورأ امو نامي اإل لمجأ ..ام مغرم عمست واالن اننواعت دنع ةيعاوط ىل عمست تنك هللا ناحبس -

كنم نأنألا تقو باذعلا كل فعاضا فوس -

.. ةمداقلا ةلحرملا راعش كلذ اهيف.. ىرسأ ال برح ىف مهنم نأفلا كشيجل اومضنيل الن يغلا حارس قلطأ فوسو ىنبهرت -ال

هكلا اناقلي نم لكو ىرسأ ال

ال ًاركشو ةنيفس اهطش رداغت ال ىك اهلك سطنلطأب نوطيحي هلثم نفسلا تائم يدنج عنصي فوسو لوطس باال ىئنهت -نل

ةيناثلا ضر األ باشخأ نم عنصي نأ ةركف ىل كئاده

كلوطسأ عنصتس نيأ -

قيرب اي كمزع طبثت نأ ةليفك ىدونج ةدشو نفسلا رظنمو كينيع تحتو كضرأ ىلع -

كدنج اونواعي ىلا جر عدو قيضلا كردص نع ضفنا -

مكلثم ءافعض ةنواعمب انتجاح ام ءادشأو ءايوقأ نحن -

انلثم اهوديجت لافال لاكتقلا جرلا رومأ امأ رفحلا و ةرخسلا لا معأ نوديجت مكنأ كل فرتعأ -

ةريقح -

باشخ اال ىقاوب نم اوصلختيو ناكملا اوفظنيل مدخلا ىلا جر بهذي لمعلا نم ةداسلا نجلا غرفي نأ دعب -

ىدونج فارصنا دعب لمعلا ريس ةيهام يفرعت نأ ىديرت كنأ نظأو هلعف ىونت ام ةقيقح اذه سيل نكلو ةردق انم لكل -

ةعرسلل نونجلا ب اوباصي امبرو اولهذي فوس اولمعي مهو ىدونج كلا جر ىأر نأو لمعلا ىغ انتعرس كردت ال مكراظنأف

ةوقب ءيش لك زجني ىوق األ قولخملا .. اهعبتن ىتلا ىوصقلا

( ةيرخسب اهتلا (ق حيحص اذه -

كلثم ىنظيغي نأ ىف ةريقحلا ةقيرطلا كلت عبتي مل نكل الت وجب دباعلا زاف املا طل كل.. ليولا -

مستبأ ىنأ -

ىنيديكت تنأ -

دعست ىك اذكه رشكأو ىبجاح بضقأ نذأ -

لجاعلا بيرقلا ىف كنم نألا فوسو تنأ ةنوعلم .. رثكأ ىنظيغي اذه -

اذه كلجاع ىرأ ملو كتفرع نأ ذنم -

بيرق امع نيرت فوس -

ةريزجلا ىتأي اال ررق اذل ةليوط مايأ هوفص ركعي اذهو ةرم خالفلك ىلع هردق نم تطحو هنم نتلا اهنأ رعش دقو رداغ

. ةيادبلل اديج دعي نأ هيلعو فاطملا ةياهنل سطنلطأ كرت ىلع مزع دقف ةيعاري نأ بجي اميف زكري نأو



اباقبو اياظش اولمح نأب ترمأ امك اولعفو ناجلا نم ةرهملا لمع ناكم فيظنتل قيرب جرلا بهذو ىرس األ ذخأو لمعلا ءدب

سوءر رغص واال ماهس اهنم عنصيل ةريغصلا بشخلا عطق اوقتني ثيح هيف لمعلا ىلع اهسفنب ةكلملا فرشت ناكمل بشخلا

حامر اهنم عنصت ةليوطلا عطقلا و دعبأ ىدمل لصتو فخأ اهنأب زاتمتو ديدحلا صالةب ىهاضت باشخ كلتاال الةب صف ماهسلل

تايناكمأ لك ترخسو ةحلس اال ةعانصل سطنلطأ لهأ نم ةرهم عانصنم ىقب ام تعمج كلذ ىلإ ةفاض باإل ةعيفر تناك نأو

هرصاعو بيرقلا دهعلا ىف زلا دجم ةدوع مأالىف ةاضقلا عابتأ اهنواعو ةمهملا كلتل كلملا نع تلزانت نأ دعب اهتعطاقم

قيرفتلا ب قيرب ةليح نكل هزجعأو قباسلا ىف ناطيشلا كهنأ اهلهأ عايضو ةوقلا ب تفرع ةريزجلا ف سطنلطأ لهأ نم نيريثكلا

لهسلا نم راصو اهراجشأ اوعطقو راوس الناأل يغلا مده نأ دعب ةصاخو دابعلا تلزو بلاالد ترمدو تباصأ نيدلا ب

ول اذبحايو راوس األ ءانب اورصاع سانأ نع قاوس ىفاأل ىداني نم قيرب تلسرأ اذل مهنم الن يغلا ةبهر تلا زو مهدايطصأ

ناكو هوضري رجأ لباقم راوسأ ءانبب مهتبلا طو لا جرلا تائمب مهتدمأ تارشع اهل ىتأو ناكو دباعلا اونواع نم اودجو

النوأ يغلا موجه رركت اذإ عيمجلل مالذ نكيو ةبضهلا قوف نوكيس نصحلا نأ اوملع امل ثلاالةث كولملا كلذ ىف اهنواعو

ثلاالث. كلا مملا اياعر ىدحإ صخي ءزج لكو ءازجا ثلالث اهتمسقو حيش ناوخأ اهعمو ةبضهلا نع تلحرو ناجلا

ماعلا اذهف ماعلا لبق هنم ءاهتن ةوقلال نم مهيدل ام لكب ةنواعملا ىلع كولملا تثحو روسلا ىف لمعلل اهدهج قيرب تفعاض

اهب ءدبي امبرو يراض موجه ةريزجلا ىلع نشي ىتح نفسلا ملسيو ىرس األ ىقاب ملتسي نأ امو ناطيشلا عم ةنده ربتعي

. ةلماشلا هبرح

تداعو ثلاالث كلا مملا تدحوتو ىضاملا ىف اهتقرف بولق نيب تفلأو ماعلا ىضم الملبق سلل دباعلا ةوعد رشن نم تهتنأ

مهو نم مهتظقيأو دحاو ريصم باحصأ مهنأب مهرعشأ روسلا ءانب ىف عيمجلا كارتشأف ةدحاو ةيارب مكحت سطنلطأ ضرأ

قتتعأو ناسنإ هنوك ةميق لكلا فرعو مارتح اإل داسف داقح األ مهرودص نع تحازاو هركلا مهبولق نم تضفنو ةقرفلا

نلو ىهتنأ لمعلا نأ اهملعأو قيرب ىقلو ناجلا كلم رضح مايأب ماعلا ءاضقنا لبقو هلل نيدلا و عيمجلل نطولا راعش عيمجلا

هآرف روسلا ةيؤرل هتعدو تكحضف ةنيفس نوسمخ ةكلمم لكل هنأ ىأ اهتقفرب نفسلا ثلاالث كولملا ملتسأ إالنأ اهملسي

ءاجرأ ىف هعابتأ لعف امك ةريزجلا مهمادقا أطت النامنا يغلا همدهي نأ هسفن نونكم ىف مسقأو ةملكب ذبني نأ نود فرصناو

. رشبلا نم رايخ واال دباعلا فطتخأ نأ دعب راوس لكاأل تمده دقف ةرومعملا

نم مهسب مال ىلع أرط ام نطفي ملو كولم وثلاالث قيربل ةيرحبلا عطقلا ملسو الن يغلا ناجلا كلم ذخأو ميلستلا داعيم ءاج

امل هكش نم دكأتو قيربل هقنح دازف جات سبلي نم ديحولا فلخ نانثإ اهعبتو ةوطخ تفلختو قيرب ةريزولا تمكهت اال ريغت

نيع ملاال نأ فرعف ةاضقلا ىضاق ةمامع هسأر قوف عضي واألرخ ريزولا قالةد ىدتري مهدحأ دجو دقف لا جرلا ىف ققد

. شويج الألعبر دحاو شيجل نفسلا ىدهأ هنأو اودحتا

رحد نم مهنكم ديدش سأبب ةنانك بونج لهأ ىلع كلذك تداج دافح ىلعاأل دادج األ عابط سطنلطأ ضرأ تغبص امك

نم ىقب نمب ةاجنلل رارفلل رطضأف شاي كلملا راثيإ تلذخو راتآ فارطأ ىتح مهودراطو لا مشلا و بونجلا نم نيمقانلا

نهاكلا ةدايق تحت راتآ لهأ ةلا سبو مهتعاجشل كلذ ىف لضفلا و اهماحتقأ ىلع نيمقانلا ؤرجي مل ىتلا دري ضر أل شيجلا

األ فوج نم هعم نيجانلا لاو وتقلا راتآ ىف ءاقبلا لضف ىذلا دباعلا راوجب بنج ىلإ بنج هسفنب كراعملا داق ىذلا ىزاغ

. باجي المباال سلا ةوعد ىلع قدصو هئيجم دنع ةبطخلل همدقو هل نتمأو همركأ ىذلا ىزاغ نهاكلا ءاول تحت ضر

(26)

ضر األ فوج ىف رونلا باجح وزلا

ةيدهب بهذو مهنم كلم بيصنتو مكحلا ىلع مهترطيس ضرف نم اونكمت نأ دعب هترايز الن يغلا نم ناطيشلا ناوعأ دهم

خالل هعابتأ اهفطخ ةيرم ىثنأ مهنم ركذ لك بهوو سطنلطأ ضرأ نم مهحارس قولطملا ىلإ نسحأ دقف ةماعلا اهب اوعدخ

ةلا سب نع اهيف حدملا لا طأ ةبطخ ىقلأو لباقم نودو رمسلا ىداون ىف ةماعلل اركح نهلعج اإلثان تارشع كلذكو كراعملا

وه لب رشبلا دض هبرح مهبنجي نأب ديدجلا كلملا عم اهمربا ةيقافتأ نلعأو ضر األ رهاظ ىلع شيعلا ىف مهتيقحاو الن يغلا

مهل ىلخيو ةيرملا ةيامح نع هدي عفري فوس كلذاألرم ىف اوحجن نأو رحبلا ىف مهئاقلأو سطنلطأ لهأ تقلا ىف مهنواعيس

ذنم كلذل ربدي هنأ مسقأف ناجلا كلم اياون قدص ىف ليلق ككشو الن يغلا ةيبلغأ حرفف لا تسركلا ثلثم ىلع زاوحتس لال ليبسلا

اورصاحيل الن يغلا بسانت ةيناثلا ضر نماأل باشخأب ةيرحب ةعطق ةئامعبرأ اونب هدنج نأ كالهم قدص ىلع ليلدو ماع

مضو فوفصلا مظنو دادعتس باال كلملا رمأو ةماعلا للهف مهتمارك اودرتسيو تقلالمه اورأثيل ارحبو ارب سطنلطأ ضرأ

ضر األ رهاظل نييرونلا ذفنم نم جورخلل رهش جاتحي لئاه ددع ناكف اهيلع قفتملا ةيرمعلا ةلحرملا قباطي درف لك هشيجل

ال ضعبلا للست ةيناثلا ضر لأل قيرط اهنم عرفتي ىتلا ةطقنلا دنعو ربعملا فصتنم ىفو جورخلا ىف جاوف اال تءدبو ناكو



نعقوف مهئيجم نعقوتي مل ولاالىت تاسراحلا ةيحان اوعفدنأف رونلا باجح تبالىش اوئجوفف ةيرملا تاسراحل رظنلا الس تخا

هفلخو ةيناثلا ضر األ ةيحان مهسلا ك قلطنأف هينيع مامأ ىأر ام قدصي مل ىذلا جوفلا دئاقل نهلمحو نهنم اولا نو مهل ةسيرف

ةيرملا شيج نيبو مهنيب ةنحاط كراعم ترادو سطنلطا لهأ وأ نجلا كلمب نيئباع ريغ شيجلا ىقاب مهدعب نمو دونجلا لك

نم نجلا كلم ىهتني ىتح ةندهلا اوضرفو تاكابتش اال اوضفو هشيجو نجلا كلم ءاج ىتح ةداوه نود تاعاس ةدع ترمتسأ

. ةيرملا ةكلمو الن يغلا كلم عم هعامتجأ

تارشع مهنم لكل نييرونلا نم ثالةث يارت دقف ةيرملا النو يغلا لفاحج عمسمو ىئرم مامأ الن يغلا ىبن عفرو ةءوبنلا تققحت

لصو ىتح ءىشف ائيش همجح رغصف مهدحأ طبهو ةيناثلا ضر األ ءامس تبجح ىتح اهودرفو اوفطصأ امنا ةحنج اال

ىف ةدوجوملا نجلا لك ديقاالنانث نأ دعب عيمجلا سوؤر قوف هب قلحو هرهظ قوف هلمحو الن يغلا ىبن رسآ كفو ةحاولل

نيمي طبختي ذخأو ضر األ رهاظل قلطنا ىتح نييرونلا لحر نأ امو نيمقانلا و هدنج مامأ هتبيه تعاضف مهكلم ةقفرب ةحاسلا

هقحلو لا تسركلا مرهل مخاتملا ءاملا قوف هشرع ىلإ قطنأ ىتح أده نأ امو .. دونجلا لك نع دعتبأو لفسأو ىلعأ راسيو

ةيؤر دعب نأتتالىش حأالهم تداكو هرمأ ربدت .. اهينطاقب هرك جومت ضر األ كرتو هلوح نجلا لك فافطصأب رمأو دونجلا

هئارقو الن يغلا ىبن سومان بلج هناوعأ دحأ نم بلطو لوطيس ضر نعاأل هعاطقنا نأ نظ الندقو يغلا ىبن لمحي األنيم

نع عطقنأ امك األنيم مهنع عطقنيو الن يغلا فحص فجتو األقالم عفرت اهدعب رونلا باجح تبالىش هموق رذح هنأ فرعو

. مهلذاختل مهنع بجح متاخ ىبن ةيرملل نكي نأ ررقم ناك دقو ةيرملا

رظنم نأههلا دعبف ةيرملل ثدح امك رشبلا نع األنيم عطقني نأ ىنمتو الن يغلا ىبن سومان أرق نأ دعب ناطيشلا حرف

رهش .. رابخ األ ةعباتم نع رهش عطقناو رشبلا وحمل ةلماش برح ةماقأ نع لدع دق ناك نيمقانلا مامأ هوديقو نييرونلا

آالفاإلثان اورسآو مهترثك مغر ضر األ رهاظل جورخلا ىلع مهوبصغأو ناوهلا ةيرملا الن يغلا قاذا دقف لا وهأ هب تثدح

دض مهئابأ بورح راثأ اودهشو هل ةرواجملا ةيواخلا ضر األ ةيقابلا نطقف ةيرملا لاب تسركلا مره قاضو مهتمدخ ىف نكتل

ضر األ فوج ىف ءاقبلا ب اوفتكأ نيذلا الن يغلل ةسيرف مهكرت نأ دعب ناجلا كلم عم نواعتلا مدع ىلع اومزعو سطنلطأ لهأ

نش لبق كلملا ءاقل بلط هنكل هبرحل مه اوئيهتو ةريفغ تاوقو ناجلا كلم مهاتأ ىتح سطنلطأ لهأ برح ةركف نع اولدعو

ضر ىفاأل ثوكملا نم مهمرحو مهدض سورض برح نش واال نييرونلا طوبه لبق هيلع اقفتا ام ةغايص ديعيل موجه

كلم هل نعذأو ةيناثلا و ةثلا ثلا نييضر لال ةفاض مهلباإل ةريزجلا تناك سطنلطأ لهأ ةدابا ىف هونواعو هعواط نأ امأ ةيناثلا

خالاهل اودابأ سطنلطأ لهأ دض ةيراض برح نجلا ةقفرب نشو ضر األ رهاظل جاوفأ ةسمخ سأر ىلع جرخو الن يغلا

مهيوذ هاناع ام رش مهلهأ اوفكو مهودع نم اولا نو ةاورضب اولتاق نيلتاقم فنك ىف روسلا لخادل نيجانلا رفو اهلمكأب ىرق

ءايشأ نم مهيديأ امطتلا اومطحو عوجنلا و ندملا اودابأو عورزلا اوبرخف الن ويغلا نجلل عاترم سطنلطأ ةريزج تراصو

. ةنيمث وأ ةهفات ءاوس

ب نصحلا راطمأ هلعف اوعيطتسي ام لكو اهنع ًاديعب اورقهقت الندقو ويغلا نجلا رش تبجحو رشبلا ةفك راوس األ تحجر

تعضوو ةريزجلا الن يغلا حاتجي نأ تعقوت ىتلا قيرب ةدايق تحت ناسرفلا ريخب ةلمحم ةنيفس ىتئاملا ترهظ ىتح ماهسلا

. مهددع ةرثك مامأ دمصت مل مهذفنم دنع تايماح

ةراسخ ربكأب كلت تردقو الن يغلا نم ىصحت وال الدعت حاورأ تدصحو ودعلا تكبرا حيش ناوخإ ةلا سبو قيرب ةفزاجم

ايركسع كنحم ريغلا كلملا دض نروثي الن يغلا ةماع لعج امم ضر األ رهاظ بورح ىف نجلا كلم اونواع نأ ذنم مهل

لفح رضحو هعبات لزع ىلع نجلا كلم ضرتعي ملو ةريخ األ ةرتفلا ىف ةءافكلا ب رهتشأ باش دئاقل كلملا اولوو هولزعو

مهاأل رأث تراص سطنلطأ لهأ ةدابإ ةلأسمف ةريزجلا نع ليحرلا هدونجو هنم بلطو روتفب الهاق ىذلا ديدجلا كلملا بيصنت

حصنو ةناهتسأب كلملا صانتق ال مهتدعاسمب الن يغلا نم هناوعأ بلط لباقو ةناه نعاإل ىضاغتو نجلا كلم قفاوف هب ردج

قيرب تداك امف ناسن ىنباال ىلع حساكلا هموجه ىف عورد مهذختأو ناكو هلاألرم بتتسيل مهنم صلختلا ب ديدجلا كلملا

مهورصاح نأ دعب مهنم اولا نو ةيشحوب الن يغلا مهيلع مجه ىتح روسلا ةيحان ئطاشلا ىلع هتماقأ ركسعم رداغت نا اهتاوقو

وال ةاجنلا ىف األلم عايضل نيهركم الم ستس لال نيقابلا رطضأ امم رشبلا فوفص نيب تائملا ب ىلتقلا راصو تاهجلا لك نم

اهدونج ديق نأ دعب اهعيطقتب رمأ نابجلا مهكلم نكلو مهورسا الننأ يغلا اهفعسي نأ نييلمأ بةغلا تاباصإ ةدئاقلا ةباص

ب روعشلا يدب دقو هتلعف رركف كلذ لعف نع هداوق ففعتو اهمحل نم ءزج مثالك ةداقلا رابك هعبتو اهمد نم سأك برشو

قيرب دسج ماهتلا نم اوغرفو ةداقلا رابك هعبتف اهنم غرف ىتح مهنب اهمهتلي ذخأو اهدي رتب ىلع مدقأف هجو تاريبعت نم ةذللا

نم ريثك رمذتو ةعاس نوضغ ىف كلذ ثدحو هوقوذت محل ىهشأ رشبلا محلف ىلتقلا ثثج اومهتلي نأ دونجلا اورمأو قئاقد ىف

مهحاورأ اوقهذي نأ نود مهومهتلي نأب مهرمأو مهيلع ىرس األ كلملا عزوف رشبلا محل نم ءاذغ ةصح مهلين مدعل دونجلا

ةدوعلا مرحت نيناوق نسو اهرهاظ قوف ىلإاألدب شيعلا و حطسلل جورخلل الن يغلا نم ضر األ فوج نطقي نمل لسرأو

. رشبلا ماظعب ربعملا دسو



مهنوزخم ذافنل اونزح رصنلا ب مهحرف ردقو هيف نم اومهتلا و هومحتقأ يللا دعبو نصحلا ىلع تاهاجت لكاال نم تاراغ نش

. ىسرملا مدهو نفسلا قرحأو ىرخأ ضر أل واالقتنلا رحبلا بوكر كلملا مرح دقف ةيهشلا ةيرشبلا موحللا نم

روسلا ميمرت ىلع مهفارشا خالل ىزاغو دباعلل هسفنب دهشملا لقنف هروصت قاف رشبلل مهلكأو ناطيشلا لهذأ الن يغلا هلعف ام

الن يغلا كلم لعف ام اوءر اهدعب دونجلا رسآو قيرب لتق دهشم لقنف لا مرلا ىلع هديب حسمو دباعلا ملعم ةروص ىف دقف

نصحلا لخاد سطنلطأ لهأ دهشم مهل لقن مهتلعف الننم يغلا غرف نأ امو عمجلا مظعم ىقتو نايثغلا ب ىزاغ بيصأف

رمديل رمديل كلا مملا ةفاكل دهشملا هعابتأ لقنو نصحلا حايتجأ دهشم لقنل مايأ دعبثالةث داع مث تمص ىف فرصنأو

. تقو برقأ ىف اهل ططخي ىتلا ىربكلا حايتج اال ةيلمع هل رسيي سأيب مهبيصيو سانلا تايونعم

ةبهرو سأي مهلهاك نع ضفنيو مهزفحيل راتآ لهأ ىف بطخف سطنلطأ لهأ ةدابإ دهشم لقن نم ناطيشلا ضرغ دباعلا نطف

نم شيج كانه سسأو دري ضر أل لقتنأ اهدعيو هنامأب هتيضق مدخيو هسفن ىلع درف لك رصتني نأ لبق رصنلا ققحتي نلف

بلطو ضر نعاأل اعافد ناكملا ىف نطاقلا دري شيج خبالف اذهو نيمقانلا و نجلا ردغ نم نيفعضتسملا ةدجنل نيعوطتملا

لبق نم بقترملا موجهلل ابسحت ىزاغ نهاكلا نيبو هنيب قيسنتلل لوسر دفوي نأ دري ضرأ ىف األرم ىلوت دقو هنبأ نم

ىزاغ نهاكلا زيفحت دعب سانلا نم ريفغ عمج هل مضنأف راتآب ارام ماه ضرأ ىلإ هعم نمو وه بهذو هناوعأو ناطيشلا

ةلتاقم نكت نأ ناطيشلا ططخم بسحف ناجلا عم ةرئاد برحلا اياحر تناكو ماض ىقل ماه ضرأ ىفو هسفنب لألرم هتياعدو

ماض تقلا نجلا لئاصف بوانتتو هرخأ نودوعيو راهنلا لوأ مهيلع نوريغي امئادو ىربكلا برحلا ىلع دونجلل بيردت ماض

. باشلا ماه ضرأ كلمو

لا مشلا ىف دجاوتي نأ هيلع راشأف هشيجو هدجاوتل ناكم بسنأ رايتخأ ىف ماض هييبر شقان ماه ضرأ دباعلا لصو امنأ

نأ رابخأ نم مهل لصو ام ىلع ءانبو ديلجلا ضرأ اوربع نأ ةيرملا قفدتل ديحولا ربعملا كلذف ماه زوجعلا دجاوت ناكم

جورخلا مدع ىلع اومزعو سطنلطأ ضرأ ىف اوميقي الن هلويغلا ةمخاتملا ضر لاواأل تسركلا مره ىف نيدجاوتم ةيرملا

ماه ضرأ نم غارفلا نيحل هعم جورخلا ىلع مهرابجأ لجأو سطنلطأ ضرأ ىف هولعف امب يفتكأ ناطيشلا نأ ودبيو برحلل

لأل ةدوعلا ىف مهونواعي ىك ةيرملا امتحو نجلا لئاصف مضي هشيجو ةقرفتم كراعم سيلو ةدحاو ةكرعم ةدايق ىلع مزع دقف

. ةيناثلا ضر

ف ةزرابمب هبلا طو هدمغ نم هفيس جرخأو اعرسم هوحن مدقتف لا تقلا ىلع بردتي ماه زوجعلا دجوو ددحملا ناكملل دباعلا بهذ

قولا هنضتحأو هفيس ماه ىقلا

نيمقانلا و نجلا فويس أال ىفيس ىرابي -نل

األفل كماع متت نأ كشوت تنأو ةكرعملا ىف ةكراشملا ديرت اقحأ -

تومت نأ كشوت نأ جرح -لقبال

دبعتلل ةدوربلا سراق ىئانلا ناكملا كلذ ترتخأ كنأ بسحأ تنك -

نيعللا ةلتاقم نم ربخ ةدابع كانه لهو -

نيه سيل -.األرم

دباعلا اهيأ ةوقلا ىلع بلغتت ةفخلا و ةراهملا و اهل انأو -

هللا نذأب رصتنن فوس مزعلا كلذب -

(27)

الن يغلا راثدنا

الت تاقم راوج ىلإ هدونج عضوب شيجلا مظن دقو رشبلا دض هبرح ىف كارتش لال ةليحلا ال رابج باإل ةيرملا ناطيشلا جرخأ

ةوق سأر ىلع هسفنب مهفلخو وااللقوالء نيهراكلا مدقو هل نيبرقملا نجلا ةاتعل جاوف اال ةدايق ىلوو فتك ىلإ فتك ةيرملا

االيف. ةيداملا ةلا حلا ىلع لكشتلا مهنكمي فال نيباعث ةئيه ىلع نيباعثلا نجلا ةرخؤملا ىفو شيجلا ةيقب توالمه هقرع نم



ديلجلا ضرأ ربع شيجلا شيجلا مدقت .. لجرأ عيرأو ناعارذ فارطأ وذ نيباعث ةيرانلا ةلا خلا ىلع مهتئيهو نيباعث لكش

ةميظع ران دقوأ ىتح شيجلا ىأر نأ امو دباعلا ركسعم نم برقلا ماهب زوجعلا دجاوت لت قوف ماه لهأ فراشم ىلعو

رشبلا ركسعم اوقوطي نأ مهرمأو هشيج فوفص ناطيشلا مدقتف رذحلا ذختي ىك رشبلا ركسعمل ةراشإ اهنأ ناطيشلا فرع

نم ىطغي ضيبأ حاشو ناك رشبلا ىزف ءادوس ةرئاد طسو ءاضيب ةطقنك هتاوقو ناكو هجول هجو دباعلل توالاق بناج لك نم

ال سأرلا ىلعأ نم ءادوس ةيديدح عورد ةيرملا و نجلا يدترأ نأ نيح ىف دربلا ةوسق مغر ةبكرلا قوف ام ىلإ ةرسلا لفسأ

قولا دباعلا مدقتف .. لتاقم نم له .. زرابم نم له هتوص ىلعأب ناطيشلا ىدان .. نيمدقلا صمخ

تنأ نمف ثيش هللا ىبن ديفح همالليي دباعلا انأو بذك نود همسأ نع انم لك نلعي نأ رشبلا نحن انبورح ىف ةداع -

هسأر نع هتذوخ حازأ دقو لتاقملا در

سطنلطأ لهأ ءانفو قيرب لتق دهشم خالللقن ةروصلا كلت ىف كل ترهظ دقو ةفرعملا قح ىنفرعت -

ىفيس تابرض كعم ىدجت نلو نيح ىلإ دلخم تنأف لا زنلا نم ىودج ال نذأ -

كلاالم كلذ ىف ىراوتت وال فئاخ كنأ -لق

ةملكب كرحد عيطتسأو فاخأ -امل

فص رخا ىف طبه مث ءامسلا نانعل هيفخ ةوقب ناطيشلا عفدف تارم ثالث ميجرلا ناطيشلا بهللانم ذوعأ ةلمج دباعلا ددر

راهنت ال ىك طبختلا نم هسفن عنمو كسامتو هدونج مامأ لجخلا ب رعش دقو اقبسم واله نمل ةكرعملا ةرادإ كرتو هشيج

ثيح كاذنيح عبتملا فرعلل اقبط هلا زنب بلا طو دباعلل هسفن فرعو ةدايقلا رمأ هل لكؤملا دئاقلا مدقتو .. دنجلا تايونعم

نأ حملا ةمحلم تءدبو دباعلا ربكو نجلا دئاق عرص ىراض نمتقلا ةعاس ةبارق دعبو ناشيجلا محتلي اهدعب نادئاقلا لتاقتي

نأ نيح ىف مهدئاق توم مغر مهترثكب نيحرف نيمقانلا و نجلا ..و دباعلا شيج ىلع نجلا ةرئاد تقاض دقف رشبلا اهبسكي

وأ ةرثكلا باحص أل ةكرعملا مسحت مل ليلق ريغ تقو دعبو دصح مهودع سوؤر اودصحيو ةبهر بال نولتاقي دباعلا جرلا

قلحت رخأ عملا رويط نم برس اودجوف ىلع لأل لكلا رظنف بولقلا بهرأ حكلا داوس معو سمشلا ءوض بجح ةأجفو ةلقلل

تتأ اهنأ انظ نيعللا مهلوأو نيربدم اولوو نجلا و نيمقانلا بولق تفجترأف رخأ وال اهل لوأ ال ايندلا ءامسلا ىف ةرم اللو

ىتش تاعومجمل ةيرملا مسقنا نيح ىف نيع نعاأل ىفتخأو ةيرانلا ةلا حلل نجلا لوحت .. مهركسعمل دباعلا شيج داعو مهباقعل

ماهيلالاوق ضرأ ىف اوتتشت ءاسؤبلا لاو تسركلا ثلثمل اهنمو ديلجلا ضرأب الاوذ نم نيظوظحملا و ةيحانل ةدحاو لك ترف

ةراجحب الن يغلا تمرو سطنلطأ ءامس قوف تقلح ىتح ليباب اال ريطلا ناطيشلا عبتت نيح ىف هلا جرو ماض دي ىلع توملا

ىف ةاغطلا ىقليل نيرظتنم ةرخ لآل نيعمجأ الن يغلا كله تاعاس خوالل عمشلا ك همسج رهصنيف مهنم دحاولا بيصت ران نم

تثعبنأو مايأ ةدع دعب باذعلا ةراجح ئفطنت الن..مل يغلا ىبن ةؤبن ققحتتل ميعنلا ةنج ىف دلخلا ب نيعئاطلا باثيو ميحجلا

لك طقتلا و ريطلا برس داعف ناسن ىنباإل اهتناتن نم كله ناكل مايأ ثالةث تدتمأ ولو الن يغلا ذاسجأ للحت ةجيتن ةهيرك حئاور

نم ناسن ىنباإل عنص نسح ىلجتيل الن يغلل رثأ لك ليزتو سطنلطأ حاتجتل جوملا بجلا كرح راصعإ به مث فذق ام مهنم

اودلخيل مهتريزج قوف الن يغلا روهظ دعب اهوعنص ةراطشب تشقن تاموسرو ةراهمب تتحن ليثامت ‘ ناردجلا قوف شوقن

دعب ءانغ ةحاوك ةريزجلا تراص جوملا بجلا تدمخو راصع اإل نكس نأ دعبو هيلإ اولصوت ديدج لك اونوديو مهتراضح

. اهتبوصخ عاض ال اهب لظ ول ءاممحلا نم ضر األ لسغتل مايأ ثلالةث راطم األ تطقاست دقف ءاملا لوطه نم روهش

نيدحتملا رشبلا قيرفت ىلع لمعف هتبيه تعاضو هرمأ اوصع واال ةيرملا و نجلا نم هشيج لولف عمجب ناطيشلا ردابي مل

ألمهن ناجلل ريخ اذهو الن يغلا ةياهن رطس ريطلا نأب األرم ةقيقح حضويل هموق ىلإ لك اوقب نم لسرأو مهرحد هيلع لهسيل

ةيرملا نوكيس ادعاصف االن نمو ةيرملا نيبو مهنيب ءوس ةعيرذ اوناك كلذكو مهوبراحو نجلا ىلع اؤرجت نم نوديحولا مه

. ضر األ حطس ىلع ىوق واأل ىمس األ قولخملا نجلا ملح قيقحتل مهل مدخ ريخو مهتراشا نهر

هل اونوكي نأ هتدعوو نيع النملاال يغلا راثدن ال مايأ رمتسأ لا فتحأ تماقأو هل تنتمأف ةيرملا ةكلمل ىرشبلا ناجلا كلم فز

تءدبو ناطيشلا قفاوو ناكو ةثلا وثلا ةيناثلا نيضر واال ضر األ رهاظ اورمعي تقولا ضعبل مهكرتي نأ طرش نيعم ريخ

ىف شيعي واألرخ ةيناثلا ضر ىفاأل شيعي مسق ماوعأ ةسمخ لك مهنكامأ اوبوانتي ماسقأ ثلالث اهبعش تمسقو راشتن اال ةداعإ

نم مرع شيج دجوف بهذ نجلا كلم عم قافت اقبطلال رهشأ ةتس ءاضقنا دعبو ضر األ حطس قوف واألريخ ةثلا ثلا ضر األ

ىف اإلثان نيبو مهنيب تواسو روكذلا ىلع دينجتلا ةكلملا تضرف دقف ضر األ رهاظ اونطقي نمم ةيرملا روكذو ثانإ

. تابجاولا و قوقحلا



لال كانه دعتسيو هشيجل مضنيل ديلجلا ضر أل شيجلا كرحت بلطو ءافكأ ريغلا روكذلا مامضنا نجلا كلم ضراعي مل

نأب كلا مملا لك ىف نايب ناطيشلا نلعأ ةيضاملا ةرتفلا ىفف ناكسلا فصن نم برقي ام اهرجه دقو ماه ضرأ ىلع ضاضقن

ىلا بنج شيعيو قح بصغي وأ ضرع سندي وأ برح نشت نل كانهف سطنلطأ ضرأ نطقي نأ هيلع رامدلا بنجت ديري نم

مهو سطنلطأ ىف واإلةماق ةثلا ثلا ضر نماأل جورخلا مهلب حمسو رهوش موق ىلع نجلا كلم ىفع دقف نجلا راوجب بنج

لك نطو برحلل ضفار لك نطو سطنلطأ ضرأ نكت فوس هنأ ىأ لضفب مهل نونيديو رشبلا نوبحيو ديحوتلا نيد ىلع

ناج. وأ سنأ اءاوس الم سلل بحم

جورخلا ألدحب حمسي ملف ةنانك بونج كلم ءانثتسأب كولملا ضرتعي ملو كلا مملا فلتخم نم سطنلطأ ضر اآلالفأل حزن

دص ىف دباعلا ةنواعمل ماه ضر أل هريسو هيخأ هيلع ىلوو ناسرفلا ريخ مض رارج شيج دعأو لا مشلا وأ بونجلا نم ءاوس

ةريفغ دادعأ ةيعاوط هل مضنأ شيج سأر ىلع ماض نب شاي لسرأ نأب همالليي نب دري األرم سفن لعفو ناجلا كلم موجه

ناطيشلا ئجوفو ناجلا و ةيرملا شيجل ءفك دباعلا شيج ريصيل راتآ ضرأ ىف ىزاغ نهاكلا لعف كلذكو راثيإ ضرأ نم

دباعلا عزوو ناكو مهقرفيو هنمأ عزعزيو هودع كبريل تاهجلا فلتخم نم تاراغ نش ةسايس عبتأف ةريفغلا رشبلا دادعأب

ناطيشلا عمج مث مايا ةدع لا ونملا اذه ىلع كراعملا ترادو ةكلمملا ىف ةهج ةيامح ىلوت شبج لك شويج ألعبر هتاوق

شيجلا داكو ناوهلا رشبلا قاذو ناجلا شيجل ةبلغلا تناكو ماه زوجعلا و دباعلا دجاوت ناكم ىف ماه مشلا ىلع راغأو هشيج

شيج ىلع اوضقنيو ثلاالةث شويجلا عمجتي نأب نينس نم اهئار ايؤر ققحيل نيعللا نم ةبرضب ماه زوجعلا لتق ىتح كلهي نأ

ثيح ةيرملل نيمك ناكو ةلوهسب رشبلا هزاتجأ قدنخ اهب رفح ضر أل ماض ةدايقب شيج رك نأ دعب ةفكلا بلقنتف نيعللا

اوضقو ةنانك بونج شيج مهلوح فتلا ف مهتدجنل نجلا ءاجف ةبتلا ىلعأ نيزكرمتملا رشبلا ةامر بنللا ةلهس ةسيرف اوراص

. هتراسخ انلعم هتاوقب بحسني نأ كلم رطضأ امم مهيلع

نذإ ذخأ نود ديلجلا ضرأ اوربع نأ دعب مهضر ال اوداعف ةكرعملل كلملا ةرادإ ءوس نم ةيرملا قاضو تقلالمه نجلا يضغ

تاراغ نشو ءانبجلا ةسايس عبتأف ةيرزملا ةراسخلا دعب ةيرملا برح هموق ضفر نم هنيقيل مهباقع نع ىضاغتف نجلا كلم

. شويجلا ةهجاوم بنجت ىلع اومزع دقو راطق اال فلتخم ىف ءايرب ىلعاال هتريشعو

(28)

رهوش ةدوع

اال رهوش قرخل رارمتسأب رابخ األ نوفرعي ددجلا سطنلطأ ىنطاق ناكو نجلا و نيباألسن ريبك ىدص دباعلا رصنل ناك

ديك نم سطنلطأ ةيامح ىلوت مهدحأ نامسق اومسقناو هموق هقفاوو رايخ األ ةدعاسمل رابخأ عمجل ةيربلا بوجو ةيقافت

حجرتس امتح ةئيندلا ةسايسلا كلت مهذاختأ دعبف نجلا شيج ةهباجمل دباعلا شيجل رهوش ةدايقب لقتنأ اآلرخ مسقلا و نيدئاكلا

نش داعيمو مهدجاوت نكامأ نع شويجلا داشرإو ءايرب ىلعاال نجلل موجه لك دصو مهنواعت هموقو رهوش يدبي مل نإ هتفك

ثلثم ىف ةيرملا برحل هشيجو هجوت نأب رصنلا مامتاو األرم مسحل تاءارجإ ذاختا ىلع دباعلا عجش اذهو تاراغلا

الم ستس اال اونلعأ ةيرملا مهآر نأ امو ناجلا و نماألسن رارج شيج زهجو ناكو ضر األ فوجل مهرحدي ىتح لا تسركلا

تاريم اال تارشع ذخأب ناطيشلا عم مهنواعت مدعو مهرش نمأي ىك دباعلا طورش لكل ةكلملا تنعذأو برح ضوخ نود

ملاالةكئلأل ربعم مدرب سطنلطأ نج لفكتو ةيناثلا و ةثلا ثلا ضر لأل نجلا ربعم مدر ىلا ةفاض باإل اذهو ةيرملا مازتل ال نهر

لا تسركلا ثلثم ىف امهادحأ ةيناثلا ضر ملاالةكئلأل ىربعم أال ىقبتي ملو راهن ليل مهلمع كلذ بلطتو راجح باال ةثلا ثلا ضر

قوف ضر األ رهاظ ىف شيعلا ب ءافتك واال نامزلا لوط ىلع ةسبايلا كرتب مهمزلا و راتآ نم برقلا ب ةسبايلا ىلع ىناثلا و

ىلع قرحلا تايآ تلالةو داهزلا تارشع دباعلا كرتف ناجلا شطب نم مهيمحي نأ طرش اوضرو هل اوعنخو لا تسركلا ثلثم

نجلا لكشت نأ ةيرملا نع عافدلل لا تسركلا ثلثمل ةمخاتملا ةريزجلا نطق لتاقم جوفو ةيرانلا ةلا حلا ىلع اورهظ نأ نجلا

. ةيداملا ةلا حلا ىلع

خرصو ةكلملل رهظو ضر األ فوجل ذفانملا دس نم اوغرف ىتح روهشو مايا رظتنأف ةيرملا عم دباعلا قافتاب ناطيشلا ملع

ئاقال اههجو ىف

مهراصتنا يف لضفلا نكيو ءاوه األ مهلا وحأ بلقت رشب .. رشبلا اللج ىب ىردغت .. كموق نيكلهتس نم ..اي ءاقمحلا اهتيأ -

اهتيلا يف ىمح نم بيصأ امب دباعلا تام نأ كل ليولا و ءايوق األ نجلا نحن انتلكاش سكع ىلع دحاو صخشل مهراسكنا وأ

رشبلا جوف ةبراحمل كشيجب ىجرختو داهزلا ىقمحلا لتق نم ىنينكمتو ىرم ال ىبيجتست مل نأ نيكلهتس اهتقو ةيضاقلا

ةيرخسب تدرو تمستبا



هرمع نم ةعباسلا ىف ىرشب لفط ريكفت لداعي نجلا ىف نم لقعأ نأ نأبقلا دباعلا قدص -

ةنيعللا اهتيأ كحيو -

ب ةقرخك اديعب ىقلت رشبلا اهددري ةدحاو ةلمجب هه.. ..هه كرحدي نم تيعد أوال ثيدحلا ىف األبد ومزلا كلملا اهيأ ثيرت -

كنأ كنأ نظن نحنو ةيلا..

ىعم نواعتلا ىضفرت كنأ كلذ نم مهفأ -

دباعلا امأ انم ىقمحلا الن يغلا تنكمو انتعدخ ..طاملا كسكع ىلع .. ..األنيم ىوق األ تدهاع األرم.. ىضقو تنواعت -انأ

مارتحأب انلماعي هنأ كلذ ىلع دازو االت جملا لك ىف اننيب نواعت ضرعو مايأ ذنم داز لب هدعوب خالهل سنخي مل ماع رم دقف

كلثم سيلو

ىنأ........ ةريخ األ ةرملل -

ةيرخسب تلا قو هثيدح تعطاق

هه هه انيف مكحتت نأ ديرتو كموق عمج ىلع زجاع تدع كنأ مث كلملا اهيأ مهطورش نوضرفي ال نومزهنملا -

نيمدنت فوس -

هه هه .. راسكن ةذلباإل عتمتو ايعقاو -نك

رامدلا مكب قحليس -

رصقو األرم ىهتنأف انفلا حو كدنج تتشو كرحد دباعلا و مهفيلح ةلماعم اولماعي نيرصتنملا رشبلا انئافلحف .. فاخن ال اندع -

هديجت ىذلا ديحولا ءيشلا اذهف رشبلا ةياوغ ىلع كرود

ءاقمح .-

نقيت نأ دعب ةيرملا نم ماقتن ىلعاإل امزاع حيرجتلا و ةناه باإل ارعاش ةيدل مزع لكب قلطني نأ لبق قاهلا ةملك رخأ كلت تناك

. هبارحم ىف ةمدخلل مهتدوع ةلا حتسأ نم

نقيت نأ دعب ةوقلا مادختسأ نم دب دجي ملو ةميزه نم هب اينم ام دعب نجلا رئاشع ىقاب عمج ىلع هتريشعو ناجلا كلم زجع

ال اوءاجل ءايوق واال ةوق مهنود مه نم هل عاصنأو ىرخأف ةدحاو رئاشعلا ةبراحمل هتريشعو قلطناو ةليحلا ىودج مدع نم

جتنت فوس امتح كراعملا االنأ نيطايشلل اءافك اوناك نأو نجلا ةاتعو ةايحلا نوردقي نجلا ف مهتايح ىلع اصرح سطنلط

لهأو رهوش موق مهب دعسو ةايحلا ىلع اصرح نكلو كلملا نم فوخ نع ال رارفلا الاوذب اذل نوبحي امال اذهو ىلتق هنع

ىف زجني ناك امف لكاألمعلا ىف مهونواعو سانلا عم اوجمدناو تقولا بلغأ سنأ ةروص ىف اورهظي اوراصو سطنلطأ

ماوعأ ةسمخ خوالل نجلا ةنواعمب هروطو ناردجلا قوف نم ىمادقلا سطنلطأ لهأ ملع رشبلا ذخأو ناتقيقد ىف متي داع موي

تروطتو نايدولا ىف عرتلا تقشو ماخرلا نم قرط تدهمو ةيئادبلا لزنلل يدبال قيلا معلا رشبلل نكاسم ديشو ناينبلا عال

ناردج ىلع شقن امو نامزلا ميدق النىف يغلا هيلإ لصوت ام رشبلل نجلا لقن دقف ةعانصلا ىف ةضهن تثدحو ةعارزلا

. قراغلا لا تسركلا مره ىف ةيرسلا فرغلا ىف دجوي امو ةيرملا

سطنلطأب نينطاقلا نيقابلا نيقراملا و نجلا مظعم ارغاص مضنأو ناكو هموق عاضخإ ىف نجلا كلم اهاضق ماوعأ ةسمخ

ىف ةرابج ةراضح عنص ىف رشبلا اونواع نجلا نأ هنزحي امف .. هدعسي امو هنزحي ام دجو .. هعقوتي مل دجوف مهرود ءاج

عطتسي ملو جرلا تاينجلا تقفارو تايسنا نجلا روكذ قفار ثيحب ناجلا و نيباألسن مات جامدنا هدعسأ امو تاونس سمخ

مهل مضنأو نيئج لاال نجلا كلذكو ديحوتلا نيدل نومتني ال رشبلا نم ريثكف هعنم نجلا و نماألسن لألرم نيضفارلا نيدحوملا

ةنتف إلعاقي ربديو هشرع برق هشيجب ركسعيو دوعي نيعللا لعج اذهو مهنيد ىلع مهو نيدخوملا نم ليلق ريغ ددع دعب اميف

ةسمخ ىف هنم ريخ سطنلطا لهأ ديش رجشو رجح نم ىئادب روس ءانب ىف هرمع ىضمأ ىذلا دباعلا و سطنلطأ لهأ نيب

كلذ ىف نيعونلا نيب جازتمأ دجاوت ىلع عالةم نكتل لجرلا عافترإ قوفي تينارحلا نم روسب طاحت نيجزتمملا رودف ماوعأ

. ةوطخلا ةذه لعف ىلع اإلمادق ديري نمل عيجشتو لزنملا



بضغي لعفو نونج اذه نإ قولا لوهذلا ب بيصأف ةثيدحلا سطنلطأ دهشم هل لقنو دباعلا ىلإ بهذو ةليحلا ناطيشلا دجو

هعابتأ دحأ وأ روزي ملو نجلا ربخ صقت ىف هعم نمو لغشناو ةرتفلا كلت لك هراوجب ءاقبلا لضف ىذلا رهوش لسرأو برلا

. رشبلا عم جازتم اال مهنم ريثكلا ةكرابمل مهلسن سالةم ىلع اصرح هيوذ هربخي ملو سطنلطأ ىف مهيوذ

ملعلا عمجم ىلإ هتريشع ريبك هبحصف األرم ىرحتل سطنلطأ ىلإ هنيد ىلع رويغلا بصعتملا نيدتملا وهو رهوش بهذ

اورقا مهنا ملعلا عمجم ءاضعأ قولا مهكبالهم اوناهتسأو كالمهم هبجعي ملو هنم اوعمسو مهنم عمسو نجو سنأ مضي ناكو

ةوقلا األرمب نوعنمي فوس نيدحوملا و هنأب ددهف رهوش بجعي اممل اذهو هعنم ةلا حتسأو ةراشتن ال نيعونلا جاوز نيرطضم

نيرضاحلا لك هنع عفادف هباقع دوو هيلع ضقنأف نيسلا جلا نجلا دحأ هجو ىلع ريبعتلا اذه أرقو نيسلا جلا كبالهم ناهتسأف

اوماق نم نأ هبذع امو هتوق فعضأ ديدش باقع اهرثا ىلع بقع ةيروف ةمكحم هل تدقعو هعم ىتأ نم ىتح نجلا تم

ىف واألريخ لصافلا ، ءاقللا داعيم ددحيو دباعلا ةرسحو رهوش راسكنا ديزيل ةريزجلا جراخ هوقلا و هولمحو هتريشع نم هباقعب

قولا دباعلا مستبأف رشبلا ةقيرط ىلع رادي فوس هنأو هتكرعم

نيجزتمملا عم لعفتس اذام ترصانأو كل ردق -نأ

نم فالدب نيدلا مويل نيفعضتسلا مهلسن ناك امبر اولظ نأو ال جاع جاالمأ ءامسلا نم ىتأتس مهتيضاقو مكيلع ىضقا فوس -

كارأ املك ايحالدعس تنا كءاقبا ىونا تنك ىنأو ةعاسلا مايق ىتح رشب دوجو

نجلا ىفعضتسمب االن هلعف ديرتو الن ويغلا ةيرملا كترمأ تحت ناكو كلذ لعف عطتست ..مل كيلع قفشم ىنأ .. تنأ مهاو -

وال ايئاهن كعم ثبعلا نم غرفأ ،ىك ءاقللا كلذل رمجلا نم رحأ ىلع ىنأو ةمئاق كل موقت نل هنأ نم تنقيت ءاقل رخأ وهللاذنم

ةفبعضلا سوفنلا دايطصأو ةياوغلل تقلخ تنأف ةقيقحلا قتلا اهنأ مغر ةيرملا ةكلم كا امقهتلا ددرا نأ بحأ

دباعلل قولا هيلع سلجو هشرع بلج تاظحل يفو ةيرانلا ةلا حلل لوحتو ناطيشلا هجو نقتحأ

. ميحجلا ىف كدونجو ىف كيقلا نأ لبق اهتياهن نكت فوس .. اهموقبو اهب هلعفأس ام ةنيعللا ىرت فوس -

كلا ثمأ ةاصعللو كل قلخ دقف ميحجلا هللانم انذاعأ -

اهيلإ بهاذ مايأ نوضغ ىف ىنأ كتفيلح -غلب

رضي وأ ديفي ال لسرم كالم درجم كلاالم.. ىلع اال ىوقت ال كنإ تلا قو ىلإ ىتأت نأ لبق اهترذح -

ىعم ثبعلا ةجيتن ءاقمحلا كلت ىرت فوس -

ارذع هه..ال ..هه ةهجاوملا بو انتلتاقتو دوعت مث مهتيامحل كانه ةنطاقلا ىتاوقو ةيرملا ةبراحم ىونت كنأ كلذ نم مهفأ -

فيعض ىرشب ىنم رخسي االرمالن لصو -

دوس الناأل نكلو محللا لكأت ال فارخلا الالن حملا اذهو دوس األ فارخلا تسرتفأ نأ اذه لعفت نا نكممو ةرذعم هه -هه

. ترصقوأ ةدملا طتلا ءاوس كشيج سأر ىلع والدعتاال بهذا .. كدوجوب اعرذ قيضأ ترص ىنأف بهذأ .. سرتفت ال

و..... لعفلا ب هيلع مزعأ ام اذه -

كنم. بهللا تذعتسأ أوال بهذأ -

(29)

لا تسركلا ثلثم قرغ

نيقابلا قفاوو نيدحوملا رهوش موق ضفرف حلصلا مهيلع ضرعو سطنلطأ ىف نيميقملا نيقراملا نع نجلا كلم حفص

عالتاق ماقت اال طرش نجلا كلم عم حلصلا عمجملا رقأو ةلودلا ىف ةريغصو ةريبك لك نع لوئسملا ملعلا عمجمل اومكتحاو

روذب عرز لواح هترداغم دنعو نجلا كلم هيلع قفاوو ناكو طورشم ريغ حلصلا نوكي نأو نيدحوملا ةظيفح راثت ال ىك

ديحوتلا نيد ريغ ىلع سدقملا عمجملا ءاضعأ نم ىسنأ هرهنف هضرغ روضحلا نطفف دباعلا و سطنلطأ لهأ نيب ةنتف



ديعي ميظع ءيش لعف ةرورضب مهرودب هوحصن نيذلا نيبرقملا هتريشع نم رفن ضعب ىلإ همه ثبو ظيغ هلكو فرصنأف

اوريشي نأ بلطو األرم حرطو نجلا ةاتعو داوقلا عمجف نيطايشلا هتريشعو نجلا كلم ةيحان قلخلا لك سوفن لخاد ةبهرلا

الننم ةيرملا نم ةيناثلا و ةثلا ثلا ضر األ اونطقي نم اوبراحي نأ مهدحأ هيلع حرتقأف ةيرملل باقع ةليسو رايتخأ ىف هيلع

ثلثم اوقرغي نأ نجلا نم تيرفع هيلع راشأف دشأ باذع ديري هنأ قولا ضفرف نييمحم ضر األ رهاظ قوف نودجاوتي

كلذبو راتآ ضرأ نم برقلا ب دباعلا هاقبا ىذلا ملاالةكئ ذفنم اومدري كلذكو كلذل لهأ مهو ةيرم نم هيلع نمب لا تسركلا

مرهلا لفسأ اوصاغو هتريشعو شيجلا مدقتو كلملا قفاوو ضر األ فوج ىسيبح اوناك امك اوشيعيو ةيرملا ركذ يوطني

لخد مث قامع ىفاأل صاغف ةوق نم اوتأ ام لكب لفس لأل مرهلا اوبحسو رمملا كلذكو ضر األ فوجل رمملا تاماعد اومطحو

. ةيناث ةرم وفطي نأ لا حملا نم تابو مرهلا ءاملا للختف ذفاونلا لك رجفو هلخاد ناطيش

ربعم ةيحان ةوق نم اوتأ ام لكب اوعفدنأف قرغ ثلثملا نا ةيناثلا ضر األ ىنطاق نقيأ ضر األ فوجل ءاملا قفدت امدنع

ريخ ىلع مدرلا ةيلمع متتل ةدلصلا تلزابلا راجحأب شيجلا ةيقب يتأي ىتح مهودريل نجلا مهكردا فصتنملا ىفو نييرونلا

األ اوقلا و نجلا نم ليلق ريغ رفن لصوف حطسلل لصي نأ مهضعب داك ىتح تقبالمه نيئباع ريغ اوعفادت ةيرملا نكل هجو

اوناك نجلا دنج نم ةيناث ةعفد تلصو ىتح ىهتني ملو ةيرملا دارفأ عفادت ئطبو ريبك ددع لتقف ةيرملا سوؤر قوف راجح

باذف ربعملا لخدم عم هتهوف تمحتلا دماخ هنأ ةيرملا و نجلا نظ ناكرب راث ولالنأ جورخلا نم ةيرملا اوعنمي نأ نيليفك

ىوطيو ىركذ ةيرملا ريصيل ميدقلا فهكلا مجحلا ىف قوفي ميظع فهك ممحلا تلكشو نيعله نجلا رفو ممحلا ىف ةيرملا

. نايسنلا عملا ىف مهربخ

لهأ هعمس يودم توصب خرصو عاقلا ىف ضبارلا لا تسركلا مره قوف هشرع لقنو ناكربلا الع دناب ناطيشلا دعس

سطنلطا

ىموقو دوس أل تدلخ .. ضر األ كلمو ءامسلا بيبر ‘..انأ ىوق األ ىتريشعو قلخلا نيب ىمس األ ىعون نجلا كلم -انأ

ءايبغ األ ةيرملل ثدح امك هركذ ىوطيو ىمدق هئطت ضراعي نمو ىئاضر نيلا ىننواعي نمف ةطيسبلا

نيجزتمملا رطيس نأ دعب سطنلطأ لهأ ةصاخو ةبهر نيقابلا و هطيح نيدحوملا دازف ةيرملل ثدح ام ضر األ لهأ فرع

ىلع ترطيسو كلذل ىداون اوصصخو جاوزلا لبق ةيسنجلا علاالتاق ةماقا اوحابأو ةريزجلا تاردقمو سدقملا عمجملا ىلع

اولضفي نجلا روكذو ةئيه ىف موي لك لكشتلا ىلع ةردقلل نجلا ثانإ رشبلا بابش لضفي ةداعو ةبرجتلا بح ةبغر بابشلا

نم اداقتعأ نيحزتممل جاوزلا حاالت بلغأ تناك ماع خوالل ديلقت األرم راصو ةئيهلا لا مجو ةقلخلا نسحل رشبلا تايتف

نإ علاالةق باحصا ققحيو ةدحاو ةنهم باحصأ اوناك نأ ةصاخو حاجنلا ققحتي امئادو علاالةق كلتب نوكي لا مكلا نأ بابشلا

. ةعتملا ىلإ ةفاض باإل كلذو رهشأ خالل ةمخض ةورث نيجزتمم اناك

عمجملا رقأ اذل مهنيب اميف لسانت متي نأ لا حمف نيلسنلا ضرقني فوس تماد نأ نكل نيجزتمملا ىأر بسح ةعئار عالتاق

ضعب ضراعو ةعانق نه سانلا قفاوو األم جوزل دلولا بسني نأو قرعلا ىلع ظافحلل ةلا حلا كلت ىف انزلا ةحابا سدقملا

ال ملعلا ةنيدم جراخ مهدرطب نيجزتمملا طبلا ثدحتلا وأ رمذتلا اولواح املو ةنهكلا عابتأ وأ دباعلا عابتأ ءاوس نيدحوملا

فلا هبامخي ملعلا عمجم هعضو نوناق اورقأو نجلا و األسن عمتجأو مهروطت بساني امل مهنيد ديدجت مدعو ةيعجرلا مهراكف

ىف ءاج ام ىلع مهرارص ال نيرهطتملا سطنلطأ بعش مهيلع قلطأف قباسلا ىف انزلا ضراع نم هضراع نيدلا و لقعلا

. ثيدحلا دهعلا هومسأ هوعرتخأ امو ميدقلا دهعلا ثيش فحص ميلا عت اومسأ دقف ميدقلا دهعلا

ال ىك اوتتشتو نييرونلا هتروث ءارو نأ اودقتعأ دقف نيدوصقم ريغ مهنأ اونقيتو ناجلا نئمطأف ناكربلا ةروث ىلع ماع رم

ام ثدح نامويب موجهلا ليبقو رشبلا ىلع ضاضقن لال اوزهجتو مهعمجت داع ىتح مهبولق تنئمطأ نأ امو ميلأ باذع مهقحلي

دباعلل اوئجلو نيريثك اوناكو روجفلا و قسفلا ةايح نم مهنيدب وجنيل سطنلطأ نم نيرهطتملا رف دقف نابسحلا ىف نكي مل

مهل اونبو ناجو سنأ اوناكو راتآ ىلع مهرايتخأ عقوو نيدحوملا نيببالد نم مهتماق ال ناكم رايتخأ ىف مهريخو مهب بحرف

ىف ةايحلا طمن ىلع ترثأ نهم باحصأو ملع ةبلط األسن مظعم ناك دقف األسن ةرادإ نسحو ةقئافلا نجلا ةردقل مايأ ىف رود

عمجم ءاضعأ راجتلا و نهملا باحصأو ةماعلا بلا طف مهضرأ جراخ مهتراضح لقنل سطنلطأ لهأ بضغ كلذلو سطنلطأ

اوططخي ةيلبقتسم حأالم ىلع ىضقت ميدقلا ملا علا طسو ةيداصتقا ةوق اوئشني ال ىك نيبراهلا مهناوخأو مهئانبأ راضحأب ملعلا

. ةوقلا ب نيرافلا سطنلطا ءانبأ بلجل شيجلا كرحتب ملعلا عمجم ءاضعأ رمأو ناكو اهل

اوءاجل اذل مهنيد كرت ىلع اوهركي فوس مهنا مهنيقيل ءاقبلا ىلع اورصأف هلعف مهيوذ يوني امب سطنلطا نم نيجانلا ملع

ةوقلا ىفاألرمأالنأ سطنلطأ لهأ ةشقانمل دفو كولملا لسرأف ملسلا وأ برحلا ب نوعلا دي ميدقتل كلا مملا لكو دباعلل

نييرافلا ةنواعم هسفن هل لوست نم لك ىلع ءاضقلا ب اوددهو مهنوئش )ىف مهومسي (امك نييئادبلا لخدت تضفر ةسرطغتملا



ضرأ ةيحان ناطيشلا شيج كرحت هطوبه لبقو راتآ ئطاوشب طاحأ مخض لوطسأ كرحتو مهنمأ ةعاضاو بالمهد بيرختو

شيج طبه مايأ ةدعب ماحتل اال لبقو دباعلا شيج هل جرخف راتآ ىلإ اهنمو دابعلا نم ىصحي ال ددع رسأو داسفلا اهيف ىعسف ماه

كرت ىلع مههاركا ىلع نيمزاع نيحرف مهضر ال اوداعو اوديش ام اومطحو ةونع مهئانبا اولمحو مهنجو مهسنا سطنلطأ

تبجحو ضر األ ءامس اوئلم دادش غالظ نييرون مهكردا ىتح سطنلطأ اوطبه نأ امو نيجوزمملا ةايح شيعلا و نيدلا

رثأ اهل ىقبي ملو ةريزجلا تقرغو سطنلطا لهأ نم ةاقتلا و ةاصعلا هيف ينف مايأ ثالةث دتمأ باذع مهيلع اوعقوأو سمشلا

. ملعلا ةنيدم قرغ نع ثيش فحص ىف ترطس ةؤبن ققحتتل

(30)

ةياهنلا برح

أالوه ةكرعملا ضرأ ىف ىقبي ملو هتايحب رف لكو مهرثأ عاضو نيعللا شيج باذ ىتح باذعلا ب نييرونلا شيج لزن امنأ

نم اهتعشأ سمشلا تثبو سطنلطأ نم نييرونلا غرف ىتح بارتلا ىف اوسدنأف باذعلا مهنيسميل ناريطلا اوفاخ رفن ضعبو

راهنلا ىف ءوض صيصبو ليللا ىف حكلا داوس .. رمقلا ءوضو سمشلا ةعشأ تبجحو الم ظلا قبطأ مايأ خفاللثلاالةث ديدج

ناسح نييرونلا يأر ىذلا نجلا سكع ىلع ءامسلا تسك ةفيثك ءادوس بحس تأر سانلا ف ىمعلا ب رشبلا بيص ولالهأل

ال ورئاط وأ ناسنا ةروص ىف لكشتي نأ هرودقمب مهنم دحاولا ف هددمملا ماسج األ تاوذ ةحنج اال ىريثك ةئيهلا مجلا روصلا

مازح دنعو ايندلا انئامس ىف األقف دسيف ةيرونلا هتئيه ىلع امأ ريبك لجر وأ ريغص رئاط مجح ىف نكيف كلذ ريغ ءيش

. رصبلا دم ىلع همجح رهظي عساولا ءاضفلا ىف بهشلا

اهتيهام ةايملل ريغ اهقرغو هضرأ نع ةديعب ريغ سطنلطأف هشرع ىلع سلجيو هضر ال دوعي ىتح نارهش ناطيشلا رظتنأ

دجاوت ناكمل ىطعأ اذه لكو ءاملا لفسأ دقارلا مرهلا اهبذجي ىتلا ةيسيطانغمورهكلا ةوقلل ةفاض اذهباإل اهتكرح ةعيبطو

اوبهذي نأ نجلا نم دباعلا ناوعأ راشأ دقف هدجاوت ناكم نم برتقت نل رشبلا نفس نأ ةزيملا ..و يري امك بيعو ةزيم هشرع

نيريثكلا رطضأو راغصلا عور ثيح رشبلا ىف اولعف امك مهيف اولعفي نأب سرد مهونقليو نيطايشلا هتريشعو هدجاوت ناكمل

امتح ةكرعملا تلقتنأ ول اذل روفلا ىلع هوكرتيو مهدجاوت ناكم ىف رشب طح نأ اوسنأي ال ةصاخ نجلا و كراعملا ناكم رجهل

نيذلا ءايوق األ نجلا رئاشع ىلع لواطت نأ هسفن ىلع ىشخيو هتبيه عيضتو هتيامح لقتو ناكملا نيطايشلا مظعم رداغيس

ةوق. هتريشع نوزاوي

أال نجلا هبنو سانلا نع األرم ىفخأف ةريزجلا باصأ امو سطنلطأ لهأ لكو مهيوذل ثدح ام رهوش موق نم دباعلا ملع

بضغي ال ىك سانلا عم وأ هعم لصاوتلا مدعو يلص األ مهنطوم ىف شيعلا ءايحتسأب مهبلا ط كلذكو ىفاألرم دحأ اوثدحي

هريغل هلوأ روهظلا مهيلع مرح اذل نجلا و رشبلا ةياهن نكتس سطنلطأ ىف راص امك راصو هدعب نم األرم روطت نأف برلا

مهتامدخ نع وه ىنغتسأو ةفرعملا قح هللا نوفرعيو فحصلا ىف ةريبكو ةريغص لكب ةيارد ىلع مهواالن ىرخأ ةرم

هنظ. بيخي نلو هبسح وهف لجو زع هلل ءاضرإ ناطيشلا برح ىف ةليلجلا

رشبلا نم نينم اآل هتاوقو برضي نأب ردغلا ةسايس عابتأ دوف نجلا نم نيدحوملا و رهوش موق عم دباعلا لعف ام ناطيشلا ملع

مدعب حصن لا تسركلا ثلثم قرغ حرتقأ ىذلا نجلا تيرفع نكل مهيوذ ىلع نزحلا نم شويجلا رسكنتف ةرومعملا ءاحنا ىف

كلت دازو ديدج نم شيجلا عمج ءدبو هقفاوف ةرملا كلت مهل نييرونلا طبه إوال هلل هرمأ دباعلا بستحأ نأ دعب اددجم كلذ لعف

تاوقلا فصن ريغ هلوح فتلأ امو رحأ شيج ىأ ىلع مهصرح نم رثكأ ةايحلا ىلع نوصيرح نجلا ف نيقراملا ددع ةرملا

هللا عم ايموز دهع مهسفنأ ىلع هتريشعو كلملا ذخأي نأ نجلا نم تيرفعلا كلذ حرتقأ اذل عمجت رخأ ىف هعم تناك ىتلا

رشبلا نأ عنتقم مهنم ريثكلا ف رشبلا دض برح رخأو عمجت رخأ كلذ نوكي نأب نيعمجأ نجلا عمسو ىأرم ىلع هوددريو

مهئادشأ مهريغصو مهريبك نجلا عمجو هيأرل نجلا كلم عنخأو رشبلا ءانف ةيرظن نونبتي طقف هتريشعو وهو نييقاب

اذل ةوقلا توالىش رمعلا صقانت وهو دهعلا كلذ سنخي نمل هيلع فراعتم باقعلا و اومسقاو دهعلا هتريشعو توال مهئافعضو

شيجلا عمجت ناكو وه هتدايق ىف نجلا ةقث تبذبذت نأ دعب ةكرعملا ةرادإ هداوق لضفأ ىلوو ةيانعب ةكرعملا كلتل كلملا دعأ

. ةيداملا ةئيهلا ىلع بيردتلا ءدبو

ببالهه هربخأو ناطيشلا هاتأ ىتح نجلا ردغ نم افوخ كلا مملا ةيامحل كلا مملا ةيامحل ةرومعملا ءاجرأ ىف تاوقلا دباعلا عزو

قولا دباعلا مستبأف همزع طبثي ىك هموقو هعم ثدح ام

كلت كتلعف ضرغ ىعي مل ىلقعو قداص كنأ ىنثدحي ىبلق -

فوخ كحاتجيو نزحت نأ بجي -



طقسل دحاو توص ىف تخرص ول شويج كترما تحتو قلخلا لك كلوحو فاخأ مل ىنأ مث هبسح هللا ناك رم فاخي -ال

ىعرص سانلا

ىضاملا ىف ىرمأب ىقمحلا مزتلا -هآول

هه -هه

. رشبلا هيف ىنفيس موي ىف ركفو هيلعو هل امب يضاملا نم كعد -

ىلإاألدب كلوح نم نجلا ضفنا امبرو -

رصتنن ىتح هتامتسأب لتاقن فوسو كلذ ثدحي نأ -حملا

انفرعب اومزتلتس نذأ ةيداملا ةلا حلا ىلع اولتاقتس -طاملا

كلذ ىنينعي وال ىوق األ نحن -

هللا كلهما دقف مهنمض نم تنأ نكت أال طرش ةداقلا تقلا ىلإ مكتحن رساخ نع ةكرعملا رفصت مل نأو شويجلا ماحتلا أدبنب -

ثعبلا مويل

ىشيج رمأ هتيلو نمم ماض ىلع انأ قفشم -

انأ ىلع قفشأ -.نذأ

اذام -

بئاصلا رارقلا مهذاختا ىلع فوخلا رثؤي نأ نم ىداوق ىلع قفشأو ةياهنلا برح كلتف ةكرعملا ةرادإ ىلوتيس نم -انأ

ارظنو هفلخ نم انأو ىزاغ نهاكلا اله وتيس بلقلا و ةرسيملا ىلوتيس ةنانك بونج كلمو ةنميملا ةدايق ىلوتي فوس ماضو

. مكنم دحاو سراف تقلا ناسرفلا تارشع بوانتي نأ ىلع لمعأس اذل مايأ ثالةث لصاوتم تقلا ىلع مكتردقل

مهاولا اهيأ كشيج فاعضأ ثالةث ىشيج دادعأف هه.. هه اددع.. األرثك مكنأ رابتعاب ثدحتت -

هللا نذأب ةريثك ةئف تبلغ ةليلق ةئف نم -مك

هالمكك نكيس نماالن رهش دعب -

ةيغاطلا اهيأ هللا -انل

كيلإ للست فوخلا نأ ىرأ -

رشبلل ةبيخ مظعأو رش رثكأ كلتو ةياوغلل دوعت فوسو انل ةبلغلا هللا ءاش نإف دعب اميف ثدحيس امم نكلو ىقيقح اذه -

اوذقنيو اورمأي ديبعلا ف مكيوغأ نم رقحأو مكهجاوأ نأ نم فعضأ اونوكتس اهتقوو دعب اميف كاذ وال اذهل جاتحأ نل -لب

ىل نودجست نكلعجأ موي يتأي فوسو

نيكسملا اي تنأ مهاو -

الل ضلا ىف مكقرغتل ىدونج نافوط هب دوصقملا و نافوطلل عالةم كلتو سطنلطأ قرغ -

هللا دنج نم افوخ بارتلا ىف تيسدنا كنأ رهوش موق ىل ههقلا -هه

. بارتلا شأالمكئب ىراوأ امدنع مكل ثدحيس كلذكو ةردق انم رثكأ ألمهن اذه ثدح -

. يرخأ ةرم ىل رهظت اال نجلل هتعطق ىذلا ك دهع ىل عطقأ -



. دباعلا اهيأ كفتح موي ىف ءاقللا ىلإ وأ عادولا .. اهتقو دوجوم نوكت نل الكن كلذب كدهاعأ -

لك ىزاغ نهاكلا زفح دقو راتآ شيجل اومضنأو راثيإ ىعوطتمو دري شيجو ةنانك بونج شيج لماك روضحل دباعلا لسرأ

ىلع نبردتو تايتفلا تعوطت نأب اوداز لب هلهأ هلذخي ملو ىربكلا برحلل مامضن لال عوطتلا ىلع سالح لمح ىلع رداق نم

نيلبج نيب ةحاس ىف هشيجو فطصأ نأب ناك دقو ةكرعملا ىف رود هل نكي عقوم رايتخ ال ةقطنملا دباعلا فاطو لا بنلا ىمر

ودعلا نيعأ نع اوراوتو األرسي لبجلا قوف معدلل تعضو نيلتاقملا نم ةقرفو األنمي لبجلا قوف لا بنلا ىلماح ناكم ددحو

ناكو رقهقتلل رشبلا رطضي ىتح مدقتلا ب رورغب مهدئاق رمأف ناكملا هعسي ملو ناطيشلا شيج مدقتو ناكو هترثكب رورغملا

لا بنلا ىلماح تقولا كلذ ىف رهظف نيلبجلا نيب هلماكب نجلا شيج لخد ىتح اهيلع قفتملا ةطخلا قفو شيجلا عجارتو

ةراجحب نيعللا شيج اوقلا و نيلتاقملا ةقرف األرسي لبجلا ىلع كلذك ترهظو لبجلا دادتمأب نيفطصم اوناكو مهيلع اولا هنأو

مهدئاق رمأف نجلا فوفص نيب جرمو جره كلذ ثدحأف مهتلا ط نأ رثكأ وأ ىنجب ةحاط لإل ةليفك تناكو ًاقبسم تدعأ ةمخض

اودجيل ةحاسلل نيعللا شيج ةرخؤم دونج عجارتف عينملا دسلا ك تاب ثيح ثودحل لئاح ناك رشبلا شيج نكل مدقتلا ةلصاومب

فقوتو الم ظلا مع ىتح برحلا ىحر ترمتسأو ليولا مهوقاذاو مهجورخ ةرظتنم ماض ةدايقب ىف ىرشبلا شيجلا ةنميم

فوخلا مهكلمت نأ دعب ةكرعملا ضرأ نم اورفو ةيرانلا ةلا حلل نجلا شيج آالفنم لوحتيل تلاالةو نع قرحلا تايآ ىلترم

مهل نذأ كلذ نأ نجلا دونج نطفف اوفقوت مث ةعاسلا نم تبرق ةدمل رشبلا تامجه ترمتسأو قئاقد دعب تللالةو نيلترملا داعو

طاحأ دقو تقالمه دامرو هتريشعو ناطيشلا أال اهتقو دجاوتي ملو حابصلا ىتح لا ونملا اذه ىلع لا حلا رمتسأو باحسن باال

ةدع عجارتلا ب هدونج رمأو عفترم ناكم دباعلا ىلتعاف مهتحلسأ تقالمه نجلا ىلتاقم مظعم فىقلا بناج لك نم رشبلا مهب

ئاقال نجلا ىف حاصو تاوطخ

اهديرأ ال ىنأو مكنم دحاو رخأ ىتح اولتاقت فوسو هولذخت نلو نيبرقملا سيلبإ ةريشع مكنأ نقيتم ىنأ نجلا رشعم -اي

مكدئاق ةلتاقم دوأ انفرعل قفو اذل نجلا رئاشع نيب راعلا كلذب اويحت نأ ديرأو ةيزخم ةميزه اهديرأ لب مكل ةفرشم ةميزه

. مكتحلسأ نيلماح اورداغتو ىفرش رصن مكل ناك انأ تلتق نأو مكفلخ ةبيخلا لا يذا اورجتو اورداغتو مكتحلسأ اوقلت لتق نأو

قولا اعرسم هوحن مدقتو دباعلا هادافت ةقئاف ةعرسو يوق مزعب حمرلا ىقلأف فيسو حمر اكسمم ناكو دباعلل نجلا دئاق جرخ

كديس لثم كتميش ردغلا نكل كلذ بنالنم رثكا كبسحأ تنك -

شيج نع ةيؤرلا بجح رابغ ةيرئادلا هتكرح تببسف دباعلا لوح ةقئاف ةعرسب رودي ذخأو تاوطخ نجلا شيج دئاق عجارت

ةنانك بونج كلم مدقتو لتق هنأ شيجلا نظف نظف دباعلا ربكي ملو توصلا تكس ةأجفو فويسلا ليلص اال اوعمسي ملو رشبلا

هلجر ىف رئاغ حرج نم ةرازغب مد فزنيو هفيس ىلع ادنتسم هتبكر ىلع ايثاج دباعلا دجوف األرم يرحتيل ةلئاه ةعرسب

اوحمسيل تلاالةو نع اوفقوتي نأب فحصلا ىلترمل راشأو ةنانك بونج كلم ربكف ىنجلا عرد نم ناخد ثاعبنأ دجوو

مهريبك غرف ىتح مهفارصنا رخأت دقف ةرملا كلت اال تاظحل ىف نوفتخيو ةيرانلا ةلا حلل اولوحتي ثيح نجلل ئزخم باحسناب

. اعيمج اوفتخي نأ لبق هلمحو هلوح فافتل نماإل دب اودجي ملو ليوعلا و بيحنلا نم

نأ دعب هتكلمم ىلإ هتهجو ذختأ لك اهدعب .. نينسلا ربع ركذيس ميظعلا رصنب نوفتحي ةليوط مايأ شيجلا ركسعو رصنلا ناك

ليحرلا ىلع مزع دباعلا نكل دباعلا عم ملا علا ىف األةوخ ئدابم ىسرا ىذلا ىزاغ نهاكلا ةصاخو هدنع لإلةماق دباعلا اعد

. هملعمو ءايح هتجوز ىربق راوجب هرمع نم ىقبت ام ايحيل برلا تيب ةنيدمل

تهتنأ

نامسلا عالء










