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 رواي٦م ُمٜمتٝم٤مي

 آٓء مج٤مل اًمديـ

 

 

 ©مجٞمع احل٘مقق حمٗمقفم٦م ًمدى اعم١مًمػ 

 ُمٜمتٝم٤مياؾمؿ اًمٙمت٤مب : 

 ٟمقع اًمٙمت٤مب : رواي٦م

 م 6102اًمٓمبٕم٦م : إومم 

 آٓء مج٤مل اًمديـاعم١مًمػ : 

 

يسٛمح سمٜمنم أضمزاء هذا اًمٙمت٤مب سم٠مي ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين وم٘مط 

 _يُمٜمتٝم٤م#ُمع شمْمٛملم اهل٤مؿمت٤مق : 

و ٓ جيقز اىمتّم٤مص أي ضمزء ُمـ هذا اًمٙمت٤مب هبدف إهدار طم٘مقق اعمٚمٙمٞم٦م 

 .اًمٗمٙمري٦م أو إقم٤مدة إٟمت٤مضمف سمِمٙمؾ ُم٤مدي أو ُمٕمٜمقي إٓ سمٛمقاوم٘م٦م اعم١مًمػ

 

  www.facebook.com/kald.asak.9 ًمٚمتقاصؾ ُمع اعم١مًمػ :
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 إىداء 
  ..أؤِٓ تأهنُ ٌِجٌدًْ يف ِىاْ ِاٌرمٍيُ تؼد ًإىل أتطاي ىذه اٌزًاٌح اٌذٌٓ مل أ

 إىل وً اٌمٌٍب اٌيت أًجؼريا ىذه احلزب..
 إىل وً األصٌاخ اٌيت مل جتد ِساحح ٌٍرؼثري..

 إىل وً اٌىٍّاخ اٌيت مل ذُىرة، ًوً اٌثٌٍخ اٌيت ىُدَِِّد..
 إىل وً ميين داخً أً خارج اٌٌطٓ ً مل ٌسّغ صٌذو أحد..

ج اٌيت ٔرذوز أْ ٔشؼٍيا وً سثرّرب، اٌرارٌخ اٌذي محً وً أحالِنا ًآِاٌنا؛ اٌثٌرج اجملٍد 02إىل 
 ػاَ ًٔنسى أْ ٔطثك أىدافيا ..

إىل اٌذي أخربذو ٌٌِاً أْ ىنان سرح أسثاب متنؼين ِٓ اٌىراتح ًًلف جبأً إىل أْ رأخ ىذه 
 اٌزًاٌح اٌنٌر ..

إىل أًِ اٌيت ًثمد تً دائّا ًإىل أتً اٌذي أًرثين وً ىذا اإلتداع، إىل إخٌذً آٌح ًأمحد ً 
ٌذٌٓ ًلفٌا تمزتً..مجٍغ أصدلائً ا  

 إىل ِٓ مهسٌا يل هبذه اجلًّ:
ٍِيّح أٔدِ، ثمً تاٌمٍة اٌذي ٌىرة، ٌٌِاً ِا سرمٌدٌٓ ثٌرج تنجاح، تاترساِره ٌشزق اٌؼامل، " 

"سرصٍني ٌٍشًء ػندِا ذزغثني تو وّا ذزغثني تاحلٍاج.  
 إىل اٌؼظّاء دًِاً : فزٌك أًذٍّا ..

 
 أىدٌىُ
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مم قم٤معمل اًمبٕمٞمد طمٞم٨م إوذهب٧م هبدوء  ل  همٛمْم٧م قمٞمٜمأاؾمؽمظمٞم٧م ذم يمرد اًمٓم٤مئرة 

طمٞم٨م هق دون  ..  يمام يم٤من ض٤مطمٙم٤مً  ُمست٘مراً  ٤مً ُمٜمآطمٞم٨م وـمٜمل  .. أطمدٟم٤م يمام مل يٕمرومٜمل أ

 وذايمريت ودىم٤مت ىمٚمبلوقمٜمده هق شمقىمػ اًمزُم٤من  ؛ن يٗمرىمٜم٤م اًم٘مدرأ

 !؟هذا اًمٕم٘م٤مب ٟمستحؼأ ..  !؟اًمٜمٝم٤مي٦ميم٤مٟم٧م هذه  طم٘م٤مً أ 

 !؟اًمٕمذاب أًمقانوٟمذوق  ،ضمس٤مدٟم٤مأوشمٖمرب  ،رواطمٜم٤مأن شم٘متؾ أيم٤من جي٥م أ 

 !؟ؿمٞمئ٤مً مل ٟمٙمـ  ويم٠مٟمٜم٤م رءاٟمتٝمٞمٜم٤م سمال  هٙمذا أ

 ٤مً قمقودُم ٤مً دومع دُموصمٛمـ احلري٦م يُ  ،اًمٓمٖم٤مةحت٧م يمراد  طمالُمٜم٤مأومتقت  حتترض ىمٚمقسمٜم٤م

ويم٤من اًمقـمـ  ،ٟم٧م روطملأ يمٜم٧َم  .. يٕمٞمش طمٚمٛمل يمٚماميت وسملم روطمل  .ؿٚمُ وطُم 

   .ضمدران اًمْمقء ٞم٧م ُمـظم٤موي٦م حُم  ٤مً وم٠مصبح٧م روطم ؛وضمٕمل

  !؟ومرىمتٜم٤مشمٚمؽ اًمتل  ٦مىمدار سم٤مئسأي أ

  !؟شمٚمؽ اًمتل ىمتٚمتٜم٤م ظمٞم٤مٟم٦مي أ

  !؟ؾمح٘متٜم٤م ٦مره٤مسمٞمإي مج٤مقم٦م أ

  !؟رواطمٜم٤مأب ي طم٤ميمؿ ظم٤مئـ همرّ أ

 ُم٤م هقظمؼمين سمرسمؽ أ ؛ٚمقـمـًم ومداءً ٟمٜمل قمٚمٛمتؽ يمٞمػ متقت أيقم ذات ظمؼمشمٜمل أ

  !اًمقـمـ؟

 ؟! ضمٚمٝم٤م اًمدُم٤مءأس٤مل ُمـ رض شمُ أىمٓمٕم٦م 

  ؟! سمري٤مءضمٚمٝم٤م إأمجع ُمٜم٤مص٥م ي٘متؾ ُمـ 

  !؟وٟمح٥م يمام حي٥م آطمرار سم٤محلري٦من ٟمتٜمٗمس أ يم٤من ظمٓم٠مً أ 

  ؟!ضمؾ آؾمتٛمرارأوٟمح٤مرب ُمـ  اإلٟمس٤مٟمٞم٦مضمؾ أُمـ  ٟمخ٤مـمرن أ ٠مً يم٤من ظمٓمأ 

 !؟ًمٚمقـمـويمٞمػ ؾمٜمٖمٗمر  ! ..؟احلٞم٤مةيمٞمػ ؾمتٖمٗمر زم  ! ..؟يمٞمػ ؾم٠مهمٗمر ًمؽ
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  .هق اًمٜمقم ُم٤م ؾمٞمزورينظمر آن أقمٚمؿ أٟم٤م أٟم٤مم وأن أريد أ همٛمْم٧م قمٞمٜمّل أ

  ؟! ؾم٠مٟم٤مم وصقت شمقؾمٚمؽ هيٛمس زم سم٠مٟمٜمل ظمذًم٧م اًمٜمداءيمٞمػ 

 ؟!ووضمٕمل يّمؾ قمٜم٤من اًمسامء  مٟم٤مأيمٞمػ 

ًم٘مد ُمرت ؾمٜملم  .ظم٤مف هٓمقل اًمدُمع ُمٜمٝم٤مأقمٞمٜمل  ُمٖمٛمْم٦ميمٜم٧م  ٦مًمس٤مقم٤مت ـمقيٚم 

مم قم٤ممل إٟمٜمل ىمد ذهب٧م أؿمٕمرت  ومج٠مة وُم٤مزاًم٧م ذيمري٤ميت حتٛمؾ ٟمٗمس اًمرائح٦م وًمٙمٜمٜمل

  .ن يزورينأظمػما أىمرر  ؛هق اًمٜمقمظمر رسمام آ

  .ؿمت٤مق هل٤م يمثػماأاًمتل  وضحٙمتف، دُمٕمف اًمّم٤مدق ،اًمرائٕم٦م اسمتس٤مُمتف رأي٧مهٜم٤مك 

   ! ن يٙمقن هٜم٤مؿمت٤مق ٕأيمؿ  ..  هٜم٤م ويم٠مٟمف ضٛمٛمتف يمثػماً 

ًمقن ، رائح٦م اعمقت، ٟمٗمج٤مراتاإلصقات أ ،ُم٤مُملأمتر ُمـ  ضمٜم٤مزة، ٟم٤مؿمٞمد اًمثقراتأ

يٕمٚمـ قمـ  اًمٓم٤مئرةؾمٛمٕم٧م يم٤مسمتـ  ُمذقمقرة واؾمتٞم٘مٔم٧م  .. ُم٤مُملأيتٝم٤م أيمٚمٝم٤م ر..  اًمدم

  ..!اًمقـمـ وصٚمقٟم٤م امم أرض

 !؟قمـ أي وـمـ يتحدصمقن

 ..ًم٘مد ختٚم٧م قمٜمل هذه إرض ُمٜمذ زُمـ ـمقيؾ 
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 اجلزء آول

 6102يٜم٤مير  8

:::1 

  

اخل٤مومت٦م يم٤مًمٜمجقم اعمتألًمئ٦م حتٛمؾ  ضقائٝم٤مأ.. و اجلٜم٦مقمٓمر  شمِمبف رائح٦م اًمٗمجر ذم سمالدي

شمتٗمرد سمف صٜمٕم٤مء ُمٜمذ ىمديؿ  زٍ سمٓمرا اعمبٜمٞم٦مسمٞمقهت٤م هل  مجٞمٚم٦مٌ  .اًمٕمثامين اخل٤مصاًمٓم٤مسمع 

ذىم٧م أ ؿمٝمدت ُمٞمالد طمْم٤مرات و ٦مؿم٤مخم ٦م.. ًمٓم٤معم٤م يم٤مٟم٧م صٜمٕم٤مء ُمديٜم اًمزُمـ

 ،احل٥م واحلْم٤مرة ،ًمّمٜمٕم٤مء قمبؼ يِمبف ُمزي٩م اًمٗمـ واًمسالم  ُمـ اًمٗمٜمقن.سمٜمقره٤م يمثػٌم 

 ٤مً ن هل٤م ًمقٟمأٓ إ ةؾم٤مطمر دوُم٤مً ء صٜمٕم٤م .ٚمٙمف أي سم٘مٕم٦م أظمرى ُمـ سم٘م٤مع إرضؾمحر ٓ مت

 .ذم هذا اًمقىم٧م ٤مً ظم٤مص

ٓ  اًمتل اجلقاُمعصقات اًمتس٤مسمٞمح ذم سمٕمض أ ،اًم٘مٞم٤مم ةًمّمال اعمْم٤مءةٟمقار اًمبٞمقت أ

م مل شمٚمقصمف سمٕمد قمقاد اًمٜمسٞمؿ اهل٤مدئ اًمٜم٘مل اًمذي ذًمؽ ،اًمٓم٤مئٗمٞم٦مسمٛمسٛمك  شمٕمؽمف

  اًمسٞم٤مؾمٞم٦م.ظمتالوم٤مت اًمسٞم٤مرات وآ

 ىمراسم٦ممجٕمتٝمؿ  ُمٜمٝمؿ قم٤مئٚمت٤من ؛قم٤مئالت أرسمعشمٕمٞمش  صٜمٕم٤مء طمدى سمٜم٤مي٤مت اًمٕم٤مصٛم٦مإذم 

سم٤مء ت ُمـ أسمدأ ؛قم٤مم 61 ىمراسم٦م داُم٧م ٦مىمقي ٦ممجٕمتٝمؿ هبؿ صداىمواًمب٘مٞم٦م  ،ظمقيـأ

ومٝمؾ  .لضمٞم٤مشمقارصمتٝم٤م إ ةوص٤مُمد ٦مص٤مدىم ةقم٤مسمر ٦مقمالىم٤مت ىمقي ؛سمٜم٤مءمم إإواٟمت٘مٚم٧م 

ول ُم٤مم ُمد وضمزر هق إأُم٤مم شمْمحٞم٦م وطم٥م ورص٤مص أ ٦م،ُم٤مم طمرب قم٤مسمثأؾمتّمٛمد 

 ؟! ٟمققمف ُمـ
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 ُمٜمتٝمك

 

شمب٘مك قمغم  .واًمٜمّمػ ومجراً  اًمث٤مًمث٦ممم إشمِمػم  اًمس٤مقم٦م اًمٞمقم. يم٤مٟم٧م اؾمتٞم٘مٔم٧م ُمبٙمراً 

واضمٝمتٜمل صمالث رؾمامت متثؾ يمؾ  ؛ُمـ رسيري هنْم٧ُم  ٦م.٤مُمٚميم ٦مذان اًمٗمجر ؾم٤مقمأ

اًمث٤مٟمٞم٦م خلٓمٞمبل ظم٤مًمد ،  6100اًمذي رطمؾ قمٜم٤م ذم اًمٕم٤مم  ٟمٍمإومم ٕظمل  ؛طمٞم٤ميت

وهق ٟمف ؿمٕمر أظمؼمين يقؾمػ أُمبٝمٛم٦م  ٦مواًمث٤مًمث٦م ًمقطم ،وهق يٛمسؽ سم٤مًمٙمامن اخل٤مص سمف

هذه اًمثالث اًمرؾمامت . ظمل ُمـ اًمرض٤مقم٦مأيقؾمػ هق اسمـ قمٛمل و. ٟم٤مأهن٤م ٠مسميرؾمٛمٝم٤م 

ضع أٟم٤م أٟمسك وأن أؾمتٓمٞمع أٟمٜمل ًمـ أن واًمدي ي٘مقل أسم٤مًمرهمؿ ُمـ  ُمّمدر ىمقيتهل 

رسمام  ؛قمغم آؾمتٛمرار ةطمد يٕمٚمؿ يمؿ شمٕمٓمٞمٜمل هذه اًمّمقر ُمـ ىمدرأٓ  .ُم٤مُملأعمل أ

أيْم٤م  وًمٙمٜمف  أ؛هيد وضمٕمل اًمذي ٓ ،يمؼم ضمراطمل، أقمٔمؿ ظمس٤مئريأهق  ٟمٍميٙمقن 

هل يمالُمتف ؛ وذيمري٤مشمف فٟمّم٤مئح طمتٗمظ سمجٛمٞمع أزًم٧م   ُم٤م .ُمٕمٚمٛمل إول و ُمٚمٝمٛمل

ُم٤م ُم٤مُمل أشمقومٞمؼ ريب ووضمقد هذا اًمٚمقطم٤مت ًمقٓ و ،ٟم٤م قمٚمٞمف اًمٞمقمأوصٚمتٜمل عم٤م أاًمتل 

ؾمٞمٙمقن  ؛شمبسٛم٧م ،اًم٘مٞم٤مم هب٤م اًمٞمقم اًمتل قمكمّ شمذيمرت اعمٝم٤مم  .ٟم٤م قمٚمٞمفأمم ُم٤م إ وصٚم٧م

قمغم  ٦مّمػ ؾم٤مقمشمب٘مك ٟم .ًمٚمقضقءذهب٧م  ،هنْم٧م ُمـ ومرار سمتٙم٤مؾمؾ ٤ًم.ه٤مُم يقُم٤مً 

ُم٤م  ئامً اد .اًمِمٛمس شم٠مُمؾ ذوقأ اًمٜم٤مومذةُم٤مم أصمؿ وىمٗم٧م  ٛم٧م اًمّمالةمتأ .. ذان اًمٗمجرأ

٤م ُمثٚمٝم ٕٟمٜمل " ؿمٛمس" ًمق يم٤من زم طمؼ اظمتٞم٤مر اؾمٛمل يمٜم٧م ؾم٠مظمت٤مر اؾمؿأٟمف   رددأ

ُمـ طم٤مول  ٤مً اطمؽماىم يٛمقت ،ن همب٧مإطمتك و أؾم٘مط ضقئل قمغم يمؾ ُم٤م هق طمقزم مت٤مُم٤مً 

 ُمثٚمٝم٤م مت٤مُم٤م.يقم  وأطمٞم٤م يمؾُمقت أيْم٤م أو ،ؾمقاريأهدم 

ًمؽ اًمِمٕم٤مع اًمذي يتسٚمؾ قمغم ُمب٤مٟمٞمٝم٤م ذ وًمٚمنموق قمغم ؿمقارع صٜمٕم٤مء ؾمحر ظم٤مص

شمٚمؽ  .سم٤مسمتس٤مُمتٝم٤م احلٞم٤مةوشمنمق  ،شمداقمبٝم٤م ىمٓمرات اعمٓمر ومتنمق ٦ممجٞمٚم ٦مُمثؾ ـمٗمٚم

 .مل شمرؾمؿ سمٕمدًمقطم٦م  أمجؾٟمٞمٝم٤م ًمتٕمٙمس ٤مل يٜمدُم٩م مج٤مهل٤م ُمع ُمباًمت اًمٚمحٔم٦م
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 ؟!ي مج٤مل متٚمٙمٞمٜمف ي٤م سمالديأ

وضمدت  ،سم٤مًمتّمٗمح وسمدأُت  ظمذت ه٤مشمٗمل أوضٕمتٝم٤م قمغم اًمٜم٤مر صمؿ  قةزم ىمٝم صٜمٕم٧ُم 

قمِمؼ أٟمٜمل أ يٕمٚمؿ مت٤مُم٤مً هق  شمبسٛم٧م يمثػماً ، ومٞمس سمقك ُمٜمفقمغم سمرٟم٤مُم٩م ُم٤مؾمٜمجر  ٦مرؾم٤مًم

اًمٜمقر  ،ظمٓمٞمبل ظم٤مًمد .اًمّمٖمػمة شمٗم٤مصٞمكم قمِمؼ ُمِم٤مريمتف زم أ ،اًمّمب٤مطمٞم٦ماًمرؾم٤مئؾ 

ظم٤مًمد هق  ،اخلقفًم٘م٤مه سملم ؾمٓمقر أُم٤من اًمذي إ ،ذا اًمٔمالماًمذي شمب٘مك زم ذم يمؾ ه

هق ؾمب٥م اسمتس٤مُمتل ضحٙمتل  ،هق اؾمتج٤مسم٦م دقم٤مئل ،احل٥م اًمذي يتٜمٗمس سمف ىمٚمبل

يمثػما  صدُم٧متّمٗمح ُمقىمع ومٞمس سمقك وًمٙمٜمل سمشمبسٛم٧م قمغم رؾم٤مًمتف وسمدأت  .وطمٞم٤ميت

ىمد اٟمتنم هبذا و ُمقاىمع اًمتقاصؾ آضمتامقملؽ اخلؼم اعمتداول ذم ًمذ ٜمدُم٤م ىمرأُت قم

ؾمقى ؾم٤مقمتلم قمغم شمرسي٥م  مل متضِ  .ظمب٤مر هٜم٤م شمٜمتنم يم٤مًمٜم٤مر ذم اهلِمٞمؿإ .اًم٘مدر

سمٞمض قمّم٤مسم٦م اًمرداء إ .٦ميمؾ دىمٞم٘م ُم٤مُملأراه٤م أٟم٤م أ وًمٙمـ ه٤م ،ظمرآًمٗم٤مؾمد  ٦مُمٙم٤معم

 َس قَ هَ  أصبح٧م ،طمد ُمـ هؿ أقمْم٤مئٝم٤مأٓ يٕمٚمؿ اًمتل  اجلامقم٦مشمٚمؽ  !جمدداومٕمٚمتٝم٤م 

ُمـ ضم٤مل إرو اًمسٞم٤مؾمٞملمُمـ  اً ًم٘مد ومْمحقا يمثػم إظمػمة اًمٗمؽمةاعمجتٛمع اًمٞمٛمٜمل ذم 

. يْم٤م اؾمؿ ُمستٗمز ضمداأًمدهيؿ  ،و صٗم٘م٤مت ومس٤مدأو وصم٤مئؼ أ ٙم٤معم٤متواجلٞمش سمٛم

 .اعمٙم٤معم٦مصداء طمقل هذه ٧م إيقمٜمدُم٤م رأ ضمداً  شمقشمرُت 

 ٦مدي٧م طمج٤ميب سمرسقمشمارسمف  ؛ُم٤م ومٙمرتهذا  "مم يقؾمػ طم٤مًٓ إذه٥م أن أجي٥م "

ن أود أيمٜم٧م  ؛دظمٚم٧م هبدوء ،ب٤مذةُم ُم٤مُمٜم٤مأاًمتل  اًمِم٘م٦ممم إوظمرضم٧م ُمـ ؿم٘متٜم٤م 

 !!ُمـ ظمٚمٗمل ومٍمظم٧م سمخقف  ٤مً شمٞمآ ٤مً ٛمٕم٧م صقشمؾمٜمل ٜموًمٙم أومزقمف

 ..رى يقؾمػ يْمحؽ مم اخلٚمػ ٕإ اًمتٗم٧م  

  ٦مضمب٤مٟم يقؾمػ:

  .إذاًم٘مد شمٕمٛمد اظم٤مومتل  : اسمتسٛم٧ُم 

  .ن ؿمٙمٚمؽ خمٞمػسظم٧م سمؾ ٕ ٕٟمؽ أظمػ مل: ٦مسم٤مسمتس٤مُم ايمٛمٚم٧ُم 



9 
 

  ؟!خمٞمػ ؿمٙمكم ٟم٤مأطم٤مضمبف: اىمؽمب ُمٜمل وهق يرومع 

 .ضمؾأ: اسمتسٛم٧ُم  ؛ويٕمٚمؿ هذا شمٖمٞمٔمٜمل صم٘متف سمٜمٗمسف ومٝمق وؾمٞمؿ ضمداً 

  .ؿمبف ظمٓمٞمبؽ يمثػماً أٟم٤م ٠مـ وًمٙمـ عمٕمٚمقُم٤مشمؽ ومٙمُ ىم٤مل: ومٚمٞمَ  صمؿضحؽ يقؾمػ 

 وًمٙمـٟمف ٓ شمرسمٓمٝمؿ قمالىم٦م ٟمس٥م أرهمؿ يِمبٝمف  ومٝمق ومٕمالً  ،ًمٞمٖمٞمٔمٜمل جمدداً هق قم٤مد  ه٤م

 يمؼما ُمٕم٤مً  ،اعمدرؾم٦مٜمٗمس زُمالء سمضمػمان ُمٜمزل صمؿ إهنام  .شمرسمٓمٝمام قمالىم٦م صداىم٦م ىمقي٦م

يٛمتٚمٙم٤من ٟمٗمس  .يِمبٝم٤م سمٕمْمٝمام اًمبٕمض أصبح٤مطمتك  يٗمرىمٝمام رءومل  ،وخترضم٤م ُمٕم٤مً 

ًمؽ ٟمٗمس ويمذ ،اًمٓم٤مهمٞم٦م اًمقؾم٤مُم٦مٟمٗمس  ،وٟمٗمس احل٤مضم٥م اعمرومقع ة،احل٤مد اًمٜمٔمرة

  ة.ُمع ُمالحمٝمام احل٤مد يمثػماً  ٓ شمتٜم٤مؾم٥م ٦مـمٗمقًمٞم ٦ماسمتس٤مُم يٛمٞمزمه٤م هلوُم٤م اًمٓمقل 

 ًمف سم٢مذاق  اسمتسٛم٧ُم 

 يقؾمػ: صب٤مح اخلػم

 اًمٜمقر  ُمٜمتٝمك: صب٤مح

  ؟!عم٘م٤مسمٚم٦م اًمٞمقم دمٝمزِت  يقؾمػ: هؾ

   ضمؾأشمٜمٝمدت: 

   !؟ٕم٦مواجل٤مُم :ُم٤م رءويم٠مٟمف شمذيمر  أردفصمؿ  اسمتسؿ يقؾمػ ُمِمجٕم٤مً 

   ةواطمد ةحم٤مرض ُمٜمتٝمك: ًمدي. ضمبتف ُمٓمٛمئٜمفأ

 !؟ًمٚمٛمٜمٔمٛم٦مؾمتذهبلم  يقؾمػ: هؾ

ًمـ  اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م واعم٘م٤مسمٚم٦م ،اجل٤مُمٕم٦مًمدي ُمتسع ُمـ اًمقىم٧م سمٕمد  ضمؾأ: ةُم١ميمدضمبتف أ

  .ُمس٤مءً  اًمس٤مسمٕم٦مٓ ذم إشمٙمقن 

 .شمستٓمٞمٕملم أٟمؽ قمٚمؿأ: ٦مشمِمجٞمٕمٞميقؾمػ سم٤مسمتس٤مُم٦م 

 !؟قمٜمٙمؿ  : ُم٤مذا٦مىم٤مئٚمردوم٧م أاسمتسٛم٧م سمؽمدد صمؿ 

   .مم اعمٜمٔمٛم٦م وم٘مطإؾمٜمذه٥م  ،اًمقرؿم٦مٟمذه٥م امم  اًمؽمدد: ًمـيقؾمػ سم٘مٚمٞمؾ ُمـ 
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  ؟!يمالُمف: عم٤مذاُمـ سم٤مخلقف ؿمٕمرت 

  .ُم٤من وم٘مطًمزي٤مدة إ ؛ٓ شم٘مٚم٘مل :لًمٓمٛم٠مٟمتاسمتسؿ  يقؾمػ

 !ًمٞمس يمذًمؽ؟أ ُمٜمتٝمك: ٓ يقضمد هٜم٤مك أي ُمِمٙمٚم٦م 

  .: ٓ شم٘مٚم٘مل٦مواصم٘م ٦مسم٤مسمتس٤مُميقؾمػ 

 !؟قمـ ظم٤مًمد  ُمٜمتٝمك: ُم٤مذا

 !قمٜمف؟ : ُم٤مذا٦مضم٤مٟمبٞمٟمٔمر هل٤م يقؾمػ ٟمٔمره 

حتدث قمـ ظم٤مًمد أٟم٤م أ سمٜمٔمرشمف: ُم٤م يٕمٜملقمغم يده وىمد ومٝمٛم٧م  ٦موهل شمرضسمف سمخٗمُمٜمتٝمك 

 ُمدير وُم١مؾمس ُمٜمٔمٛم٦م ُمقـمٜمل وًمٞمس ظمٓمٞمبل 

هق ُمديرٟم٤م  ظم٤مًمد اًمذيؾمت٤مذ قمـ إ أيمٛمؾ: ُم٤مذاصمؿ  .اسمتسؿ يقؾمػ سم٤مؾمتٗمزاز: ٟمٕمؿ

  .ظم٤مًمد ظمٓمٞمبؽوًمٞمس 

  ءر ُمٜمتٝمك سمٕمّمبٞمف: ٓ

 ؟ُم٤مذا قمٜمف أظمؼميٜمل يْمحؽ: هٞم٤ميقؾمػ وهق 

 اًم٘م٤مدم؟سم٤مًمٜمسب٦م عمنموقمٜم٤م ىمرر  ُم٤مذاُمٜمتٝمك: 

  يتث٤مءبظمر وهق ظم٤مهؿ أأيثٝمؿ قمامد طمد ىمٓمع 

  ؟!ظمػم ،هٜم٤م ؿمٕمره: ُمٜمتٝمكقمامد وهق حيؽ 

  ؟!ُمٜمتٝمك وهل شمرضسمف: هؾ شمراين ٟمذير ؿم١مم

وهق يٜمٔمر ًمٞمقؾمػ  هذه اًمٕم٤مئٚم٦م ُم٤م ذم أمجؾ ٟم٧ِم أقمذسمف: سم٤مًمٕمٙمس قمامد سم٤مسمتس٤مُمف 

 ٟمٔمرات ذات ُمٖمزى 

 هؾ شمِم٤مضمرمت٤م ُمرة أظمرى؟ ؟طمدث سمِمؽ: ُم٤مذاصمٜم٤من آُمٜمتٝمك وهل شمٜمٔمر هلام 

 .ًمٞمف٠مقمٚمؿ اؾمأ يقؾمػ: ٓشمٜمٝمد 

  ؟!طمدث قمامد: ُم٤مذاُم٤مم أ ٘ملم٘ميم٤معمحُمٜمتٝمك وهل شم٘مػ 
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  .يم٤مًمٕم٤مدةشمِم٤مضمرٟم٤م  ؛رء قمامد: ٓ

 ُم٤مُمٝم٤م وىم٤مًم٧م: وُم٤م هق اًمسب٥م هذه اعمرة؟ أٝمك يدهي٤م ضٛم٧م ُمٜمت

 ٦مضحؽ يقؾمػ وهق يرضب قمامد سمخٗم

  !يتِم٤مضمرون؟ ٓ ةهٜم٤مك اظمق يقؾمػ: وهؾ

 .ظم٤مًمد ْي قَ ظَم أَ اسمتسٛم٧م سمسخري٦م قمٜمدُم٤م شمذيمرت 

هذه  ه٤م سمتٛمٕمـ صمؿ اسمتسؿ سمسخري٦م وحتدث:أض٤مء ه٤مشمػ قمامد سمرٟم٦م رؾم٤مًم٦م ٟمّمٞم٦م ىمرأ

 ٧م سمَ ًم٘مد ؾمٛمٕمتؿ قمـ اعمٙم٤معم٦م اًمتل رُسر  .. ظمب٤مرظمدُم٦م إ

 ُمٙم٤معم٦م ؟ أّي  ُمٜمتٝمك وهل شمٜمٔمر ًمٞمقؾمػ:

٘متٚمقن ؾمٞمُ  ؛هنؿ جم٤مٟملمإسمٞمض إ قمّم٤مسم٦م اًمرداء حتدث قمامد:صمؿ  ؾمٙم٧م اجلٛمٞمع ًمثقانٍ 

  .اًمذيـ يٗمْمحقهنؿ ُمـ هؿ ه١مٓء ن يٕمرفأسمٛمجرد 

 ؾمٞمٕمٚمؿ ُمـ هؿ  أطمدن أقمت٘مد أ ُمٕمٜمك: ٟٓمٔمرت ُمٜمتٝمك ًمٞمقؾمػ ٟمٔمرة ذات 

ُمٜمتٝمك  هن٤م ًمٕمب٦م اًمٙمب٤مر ي٤مإيٕمرومقن ُمع ُمـ يٚمٕمبقن  : ٓةيمبػم ُمب٤مًم٦محتدث قمامد سمال 

ؾمٞمستٕمٞمٜمقن و أٟمٗمسٝمؿ أضمدا ًمٞمسٚمٛمقا  رظمٞمّم٦مؾم٤مًمٞم٥م أٚمقن ُمٕمٝمؿ ؾمٞمستٕمٛم

  .ًمٚمب٘م٤مء رءي إٔمٚمقن ؾمٞمٗم اًمدوًم٦محيٙمٛمقن ُمـ  نإ ؛سمٛمخ٤مسمرات دول قمٔمٛمك

هن٤م شمريد أذم ضمسد ُمٜمتٝمك صمؿ اؾمت٠مذٟم٧م ًمٚمذه٤مب سمحج٦م  ظمٗمٞمٗم٦م ٦مرست رقمِم

    .ًمٚمج٤مُمٕم٦مآؾمتٕمداد 
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 ؿم٘مف اظمرى ذم ٟمٗمس اًمبٜم٤مي٦م

 سمٜم٤من

 

ضٚمٚم٧م ذم  ،اًمب٤مرطم٦م ٦مًم٘مد واضمٝم٧م صٕمقسم٦م ذم اًمٜمقم ًمٞمٚم ،ُمت٠مظمرة ىمٚمٞمالً  اؾمتٞم٘مٔم٧ُم 

٧م يم٤مٟم ،ىمبؾ صقرهأ ،اؿمتؿ رائحتف، هءؿمٞم٤مأأومتش سملم همروم٦م واًمدي رمحف اهلل يمثػما 

  .أيمثر ُمـ قم٤مم قمغم رطمٞمٚمفه سمرهمؿ ُمرور ءؿمٞم٤مأسملم  ٦مرائحتف ُم٤مشمزال قم٤مًم٘م

حمق أن أٟم٤م أطم٤مول أقمٞمٜمل و أهمٛمْم٧م .. سمداأاإلٟمس٤مٟمٞم٦م ضمراُمل ًمـ شمٖمٗمره إذم طم٤مدث 

 اًمٖمروم٦موقمٜمدُم٤م ظمرضم٧م ُمـ  ،٧م صاليتٛممتأ .. ذايمريتصقر ُم٘متٚمف اًمذي رأيتف ُمـ 

  .ؾمٝم٤مأوىمبٚم٧م ر ٤مُمل ضٛمٛمتٝم٤م يمثػماً ُمأواًمديت  رأي٧م

 اخلػم  واًمديت: صب٤مح

 اًمٜمقر  صب٤مح :سمٜم٤من

    ؟ضمٞمداً  ٟمٛم٧ِم  سمِمؽ: هؾٜمل واًمديت ًمت٠مؾم

 ٓ  د:أت سمراذ

ىمقى ُمـ هذه أن يراك أصٖمػميت واًمدك يم٤من ؾمػميد  سمٜم٤من ي٤م :لوضٛمتٜم شمبسٛم٧م

ُمؾ ُمـ أومٞمٜم٤م ُمـ  ُم٤م شمب٘مكي٘متؾ  هق ،ٓ يٕمٞمدهؿ ن اًمْمٕمػأ ي٤م اسمٜمتل  شم٠ميمدي ؛اًمٔمروف

سم٤محلٞم٤مة ُمٚمٜم٤م أن ي٘متؾ ُمٕمف سمسٛمتٜم٤م وأره٤مب اًمذي ىمتٚمف ي٤م سمٜم٤من يم٤من ي٘مّمد اإل ..ة طمٞم٤م

ي٘متؾ ومٙمرك  ،ن ي٘متٚمؽ ُمٕمفأره٤مب اًمذي ىمتٚمف يم٤من يريد اإل .. ورهمبتٜم٤م ذم آؾمتٛمرار

يمل  .. ٓ ٟمستٓمٞمع اًمٗمرار ُمٜمٝم٤م ُمـ احلزن ن حي٤مسٟم٤م ذم دائرةأيريد يم٤من  ،وـمٛمقطمؽ

سمٜمتل ؾمٞمجٕمٚمؽ شم٘مٗملم ذم اًمْمٕمػ ي٤م ا .يقم ُمـ إي٤مم ٓ ٟمٛمٚمؽ اًم٘مقة قمغم ُمقاضمٝمتف ذم

  .واًمدك حيت٤مضمؽ عمقاصٚم٦م طمٚمٛمفٟمٗمس اعمٙم٤من و 

 ُمؾ صب٤مطمٞم٦مأواًمديت شمٕمٚمؿ ضمٞمدا يمٞمػ شمٕمٓمٞمٜمل ضمرقم٦م  ،اسمتسٛم٧م هل٤م سمسٕم٤مدة
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ُمٕمٝم٤م  ًمإلومٓم٤مرُمـ ُمٜمتٝمك شمدقمقين  سمرؾم٤مًم٦مض٤مء ه٤مشمٗمل اعمحٛمقل أطمتك  نٓ صمقاإُم٤مهل 

حتقل قمٜمدُم٤م أٟمٜمل أ شمٕمٚمٛملم ،ضمقعأيمل ٓ  شمت٠مظمريٓ  ،قمغم آومٓم٤مر ٟمتٔمرك: أاًمٞمقم

 ؿمٕمر سم٤مجلقعأ

هل  ،ٟم٤مأ هل ٦م،جمرد صدي٘م٦م قم٤مدي ًمٞمس٧م هل ،ىمرب صدي٘م٤ميتأومٛمٜمتٝمك هل  ،شمبسٛم٧م

 هل اًمتل ىمد شم٘مدُمٜمل قمغم ،ُمٜمتٝمك هل اسمتس٤مُمتل وىم٧م اًمبٙم٤مء ،ؾمٕم٤مديت هل ىمقيت

 ة.ة احلٞم٤مظمتبئ حتتف ُمـ طمرارأ ُمٜمتٝمك هل اًمٔمؾ اًمذي ،ٟمٗمسٝم٤م وىم٧م اًمدقم٤مء

 . أيْم٤ميقؾمػ ؾمٞم٤ميت : ظمرى ُمٜمٝم٤مأ ٦موصٚمتٜمل رؾم٤مًمو ُمرت صمقان 

ذاك اًمٌم اًمّمٖمػم اًمذي   ؛شمرسمٓمٜمل سمف اًمتل اًمدسمٚم٦م شم٠مُمٚم٧م ،قم٤ملٍ  ضحٙم٧م سمّمقت

يقؾمػ هق ، داوي سمف اٟمٙمس٤مريأضٛمد سمف ضمرطمل أاًمذي  يقؾمػ .ٞمقؾمػيرسمٓمٜمل سم

هق  ،ي٤ممضٕمتٝم٤م ذم زطم٤مم إأاًمتل  يقؾمػ هق اًمٗمرطم٦م ،اًمّمٖمػم وطمٚمٛمل اًمٙمبػموـمٜمل 

شمرشمسؿ قمغم  ةصٖمػم ٦ميقؾمػ هق سمسٛم ،ره٤مبي٤مدي اإلأي رسىمتف ُمٜمل ذُم٤من اًمإ

مم إسمدا صمؿ مهٛم٧م سم٤مًمذه٤مب أُمٜمٝمٛمٝم٤م  ٓ حيرُمٜملن أدقمقت اهلل  .ام شمذيمرشمفؿمٗم٤مهل يمٚم

ٟم٤م أخ وأًمدي  ٓ يقضمد .اعمدرؾم٦ممم إي٘مٔمٝمام ًمالؾمتٕمداد ًمٚمذه٤مب  ٕلماظمت٤مي اًمّمٖمػمشم

قمد اًمٗمٓمقر أٟم٤م أوسمٞمٜمام  ،قمـ اجلٛمٞمع ووم٤مة واًمدي أصبح٧م اعمسئقًم٦م اًمٙمبػمة. سمٕمد

اًمتل شمسٛمل ٟمٗمسٝم٤م قمّم٤مسم٦م  اجلامقم٦مقمـ شمٚمؽ  اظمب٤مرأؾمٛمع أذا يب ٢مؿمٖمٚم٧م اعمذي٤مع ومأ

رسي٥م وم٘مد ىم٤مُمقا سمتسم٤مخلٞم٤مٟم٦م ؾمٛمع اعمذيع يتٝمٛمٝمؿ أٟم٤م أاسمتسٛم٧م و .سمٞمضاًمرداء إ

 .اؾمتٝمدومقا ضمٜمرال ضمٞمش ًمف ُمٙم٤مٟم٦م يمبػمة ةوًمٙمـ هذه اعمرظمرى أُمٙم٤معم٦م 
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 وًمٙمـ ذم ؿم٘مف صم٤مًمثف ذم ٟمٗمس اًمبٜم٤مي٦م

 ظم٤مًمد

 

 سم٘مٞم٧ُم اعمٝم٤مم وىمد وم٘مد يمٚمٗمٜمل يقؾمػ سمٙمثػم ُمـ  ؛ضمدا هذا اًمّمب٤مح ُمت٠مظمرااؾمتٞم٘مٔم٧م 

 ةظمقإومٜمحـ صمامٟمٞم٦م  ؾ ذم سمٞمتٜم٤م هن٤مراً آؾمتح٤مًم٦م اًمٕمٛمُمـ  .واًمٜمّمػ قمٛمؾ طمتك اًمث٤مًمث٦مأ

طمدى اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م إُمٜمذ زُمـ سمٕمٞمد وأظمل إيمؼم ُمٖمؽمب ذم  واًمدي شمقذم ،وواًمديت

ىمقم أاًمٞمؾ طملم يٜم٤مم اجلٛمٞمع صمؿ  ٟمتٔمر طمتكأ.. ًمذًمؽ  حتٛمؾ ُمسئقًمٞم٦م سمٞمتٜم٤م يم٤مُمالً أٟم٤م أو

 . سمٕمٛمكم

ُمـ همرومتل هجٛم٧م  ةواطمد ةظمٓمق ظمٓمقأن أوىمبؾ  سم٤مإلهن٤مكؿمٕمر أٟم٤م أاؾمتٞم٘مٔم٧م و

  اًمتقأم لمقمكم اظمت٤مي اًمّمٖمػمشم

 يمرست ًمٕمبتل  ُمٝم٤م: رهمد

  دُمٞمتل سم٤مُٕمسيمرست  رهمد: وهل

  ظمتل عمٞم٤مءأضمٞم٥م ؾمٛمٕم٧م صقت أن أوىمبؾ 

همػمه٤م صمؿ شمبسٛم٧م  ٤مً ًمٙمؿ ًمٕمب ؾم٠مؿمؽميٟم٤م أُمل ذم اعمٓمبخ وأًمتس٤مقمدا  عمٞم٤مء: اذهب٤م

 .ضمٞمداً  اًمب٤مرطم٦مؿ يٜمومخ٤مًمد مل  يمٛمٚم٧م:أو

ن هل٤م أٓ إقمنم سمٕمد  اًمس٤مدؾم٦ممم إهن٤م مل شمّمؾ أظمقايت رهمؿ أطمـ أعمٞم٤مء هل  ،هل٤م شمبسٛم٧ُم 

ظمقايت أىمرب أرسمام شمٙمقن و ضمداً  طمبٝم٤مأ ٦م؛ٟم٤مضج ةاُمرأم وقم٘مؾ أوطمٜم٤من  ٦مىمٚم٥م ـمٗمٚم

  ..دأضٛمتٜمل وىمبٚم٧م ر .ظمقاين زمإو

ُمٜمتٝمك ؾمتٙمقن  وسم٤مًمت٠ميمٞمد ُمٕمف دقم٤مك ًمإلومٓم٤مراؾمتٕمد ومٞمقؾمػ  ؛اخلػم عمٞم٤مء: صب٤مح

  ..اسمتسٛم٧م هل٤م .وهل شمبتسؿ وشمٖمٛمز سمٕمٞمٜمٞمٝم٤م إظمػمةىم٤مًم٧م مجٚمتٝم٤م . ٤مكهٜم

  .سمّمداىمتف ٠ميم٤مومرائع صٜمٕمتف ُٕ  رءي أقمٚمؿ أٓ داي٤م اًم٘مدر ه أمجؾيقؾمػ هق 
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 أشمٙمئيقؾمػ هق اًمسٜمد اًمذي  ،ظمر ًمٚمحٞم٤مةآظمل ودُمل وروطمل وُمٕمٜمك أيقؾمػ هق 

يقؾمػ هق  ،رى هب٤م طملم يٕمٛمل اًمدُمع قمٞمٜمّل أهق قمٞمٜمل اًمتل  ،اٟمٙمرست إذاقمٚمٞمف 

  .. احلٞم٤مة هومٞمف ُمـ قمٜم٤مء هذ أؾمؽميحاًم٘مٚم٥م اًمتل 

ل سمؾ ُمـ روطم ٦مشمٚمؽ ىمٓمٕم ،صقرهت٤م شم٠مُمٚم٧م ،ـمٞمٗمٝم٤م زارينشمذيمرهت٤م قمٜمد يمٚمٛم٦م طم٥م 

شمٜمٗمس سمْمحٙمتٝم٤م أ ،ذم قمٞمٜمٞمٝم٤م ؾمٙمـأ ،ضمٚمٝم٤مأٓ ُمـ إ ؾمتٞم٘مظ صب٤مطم٤مً أروطمل اًمتل ٓ 

اٟمتامئل  .ُم٤مم ٟمٔمراهت٤مأشمِمت٧م أو شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤مذم  ضٞمعأ ،ٕمبقؾمٝم٤مًم لسمٙمأسمتس٤مُمتٝم٤م وومرح ٓأ

 .. اؾمٛمٝم٤موشم٤مر ىمٚمبل أيٕمزف قمغم  ي حلـأ ودُم٤مئل وسمدايتل وُمٜمتٝم٤مي هل ُمٜمتٝمك و

ىمٓمع  .. ُمقت ومداء ًمٚمقـمـأو ،ضمٚمٝم٤مأُمٜمتٝمك هل اًمتل قمٚمٛمتٜمل يمٞمػ أقمٞمش ُمـ 

 نيتٕم٤مريم٤م ظمقّي أضمد ٕ مم ص٤مًم٦م اعمٜمزل إظمرضم٧م  ،ساخ أصقات صقت شمٗمٙمػمي

مم إظمقة إومرىم٧م سمٞمٜمٝمام وطمقًمتٝمام ُمـ  ٦مإظمػمة قمٚمٞمٝم٤م اًمٚمٕمٜم٦م ُمـ ومتٜم اًمٗمؽمةذم  .اميمٕم٤مدهت

ٟم٤م أظمرضم٧م هلؿ و .دطماًمقا سمٜم٤مء اًمبٞم٧م أطمتك سملم  ٦ماًمٗمتٜم ههذ ي٘مظأًمٕمـ اهلل ُمـ  .أقمداء

  ..ؿمٕمر سمٖمْم٥م ؿمديدأ

 ظم٤مًمد: يمٗمك

 .ىمٓمٕم٧م ًمس٤مٟمؽ ظمرى قمٚمٞمٜم٤مأ ةرحتدصم٧م سمسقء ُم نإقم٤مدل: 

ضمب٤من  ٕٟمؽظمؼمك عم٤مذا أدقمٜمل  إذاً  شمٕمرف ٓ ؟عم٤مذاشمٕمرف أ : ٓ شمستٓمٞمعةسم٘مق حمٛمد

ُم٤م ٟمحـ أؾمٚمحتٙمؿ أُمـ اجلبٜم٤مء ختتبئقن ظمٚمػ  ٦مجمٛمققم أٟمتؿُمثٚمؽ  وقمبد ًم٘م٤مئد ضمب٤من

ًمٞمداومع قمـ وـمٜمف  اإلؾمالم وىم٤مئدي ٓ يت٘م٤مىضؾمالم وراي٦م ومال ؾمالح ًمٜم٤م ؾمقى اإل

  .ؾمؽ وًمٞمس وم٘مط ًمس٤مٟمؽأظمٓم٠مت ذم طم٘مف ىمٓمٕم٧م رأو ن دمرأتإووىمْمٞمتف 

شم٘متٚمقن اعمسٚمٛملم  ٦م،ظمقٟم أٟمتؿ ،اًمقـمـ ؾمالم وظمٜمتؿًمسٛمٕم٦م اإل شمؿ٠مؾمأقم٤مدل: 

  .وشمٗمجرون سمٞمقت اهلل



16 
 

 يْم٤مً أ أٟمتؿ ،ويم٠من مج٤مقمتؽ هل ُمـ طمررت اًم٘مدس ٓ شمتحدثحمٛمد سم٤مؾمتٝمزاء: 

ُمـ شمسٛمٞمٝمؿ  ؾمٗم٤مرةٟمحـ ُمـ حيٛمل  سٜم٤مصمؿ ًم .سمدُم٤مء اعمسٚمٛملم ُمٚمٞمئ٦مصٗمحتٙمؿ 

  .و ٟمحـ ُمـ ٟمذه٥م ًمٚمتٗم٤موض واًمتح٤مور ُمٕمٝمؿأسم٤مًمٙمٗم٤مر 

جمرد ، صٜم٤مقمتٝمؿٟمٙمؿ ُمـ أُمـ يٕمؽمومقن وشمٕمؽمومقن  أٟمتؿوًمٙمـ  أٟمتؿًمستؿ  قم٤مدل: ٓ

  .اًمٕمرسمٞم٦مُم٦م ؾمالم وإإلٓت صٜمٕمقيمؿ ًمتدُمػم اآيم قمبٞمد أٟمتؿ

  .: اؾمٙم٧موىم٤مل سمٍماخ ةف وؿمده سم٘مقٞمظمأُمسؽ سم٘مٛمٞمص ٠ممل يتامًمؽ حمٛمد ٟمٗمسف وم

سمحؼ ىم٤مئدك واىمتؾ  قم٤مدل ظمذهٞم٤م  ؟!شم٘م٤مشمال هٞم٤م ُم٤مذا شمٜمتٔمران سمٍماخ: هٞم٤مظم٤مًمد 

ٟم٧م أو. مم احلٙمؿإيّمؾ هب٤م  ٦ماًمذي ٓ شمٕمٜمل ًمف ؾمقى وؾمٞمٚم ظمذ سمحؼ ىم٤مئدك ،ؽٞمظمأ

ؿ احلٙمؿ ٜملم ؾمٚمّ اًمٞمٛم رؤوسيّمٕمد قمغم  ٘م٤مئدكهٞم٤م وم ،ظم٤مكأس أٓ شمؽمدد اىمٓمع ر

ضمؾ ُمـ سم٤مقمقا أشم٘م٤مشمال ُمـ  ،رءهلؿ  شمٕمٜمٞم٤من  وٓضمؾ مج٤مقم٤مت شمستٖمٚمٙمام أُمـ  شم٘م٤مشمال

ٟمتؿ أذا يم٤مٟمقا ىمد ومرىمقا سمٞمٜمٙمام وإرظمص ُمـ دم اًمٞمٛمٜملم أ ٞمس هٜم٤مكشم٘م٤مشمال ومٚم ،اًمقـمـ

ٓ متزق وطمرب شمدُمر اعمٜم٤مزل يمٞمػ  .. وـمـ شمدُمػم ٓ يستٓمٞمٕمقن ومٙمٞمػ ،ناقَ ظَم أَ 

 !اًمقـمـ ؟

  ،يٕمقضؽ شمستٜمد سمف وًمـ دمد ٤مً ظمأك واـمٚم٥م ُمٜمف ُمػماذه٥م ٕ شمت٘م٤مشمالن أوًمٙمـ سمٕمد 

 .. ن يم٤من يٛمٚمٙمٝم٤مإظم٤مك أيْم٤م اذه٥م ًمسٞمدك ًمتٓمٚم٥م ُمٜمف ىمٞمٛم٦م أٟم٧م أو

 ،ختٜم٘مف ةوهق يِمٕمر سمٖمْم٥م ؿمديد وطمرسخل٤مًمد وًمٙمٜمف شمريمٝمؿ  ٤مؾمٙم٧م اجلٛمٞمع اطمؽماُم

ظمقهتؿ وحمبتٝمؿ يتٜم٤مطمران أاعمثؾ ذم  يم٤من يرضب هبام ـاًمذي فظمقيأن أٓ يّمدق 

ٓ شمٚمؽ  ،اًمٙمت٥م  اءةىمر  ،قمٓمك ُمـ وىمتف هلام ًمٞمٕمٚمٛمٝمام اًم٘مراءةأٟمف أمتٜمك طم٘م٤م ًمق  .هٙمذا

يْم٤م أوزن زائد يٙمرس فمٝمقر اًمٓمالب وقم٘مقهلؿ  اعمٜم٤مه٩م اًمتل ٓ ـم٤مئؾ ُمٜمٝم٤م ؾمقى 

 ٓو اجلٝمؾ قمّم٤مسم٤مت  اءور ٓ يٜمجروناعمث٘مٗمقن  .. ومٝمؿ ُمٓم٤مًمبقن سم٤محلٗمظ سمدون ومٝمؿ

 ًمٞمتف قمٚمٛمٝمؿ طم٥م اًمٙمت٥م ًمٞمتف .اعمخ٤مدقم٦موؿمٕم٤مراهتؿ  اًمٙم٤مذسم٦مقمٚمٞمٝمؿ قمب٤مراهتؿ  شمٜمٓمقي
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ظمقيف اًمذي يْمٞمع أب قمغم ؿمب٤م سم٤مٕمليِمٕمر  .ؾمالمقمغم اًمتس٤مُمح ذم شم٤مريخ اإل أـمٚمٕمٝمؿ

 .ُمـ سملم يدهيؿ

ومتح ضمٝم٤مز اًمٙمٛمبٞمقشمر  ،ب ًمٞمقؾمػ٤مذهاًمىمبؾ قمامل سمٕمض إ يٜمجزن أيم٤من جي٥م 

خيؼمه  فض٤مء ه٤مشمٗمف سم٤مشمّم٤مل ُمـ صدي٘مأسم٤مًمٕمٛمؾ  أن يبدأوىمبؾ  اعمحٛمقل اخل٤مص سمف

٤مًمٕمٛمؾ سم وسمداء ٦موهق يبتسؿ اسمتس٤مُمف ُمِم٤ميمس ٦مشمّمٜمع اًمدهِم ٦مظمب٤مر اعمٙم٤معم٦م اعمرسسم٠مسم

همٚم٥م اعمٜمِمقرات شمتحدث قمـ قمّم٤مسم٦م اًمرداء أيم٤مٟم٧م ..  وومتح طمس٤مسمف قمغم اًمٗمٞمس سمقك

 اًمتل شمؿ شمرسيبٝم٤م  إظمػمة واعمٙم٤معم٦مسمٞمض إ

  ٝم٦م.ًم٘مٝم٘ماسمتس٤مُمتف ن حتقًم٧م أ ًمب٨م شمبسؿ وُم٤م" ضمدا اعمٙم٤معم٦م يمبػمؾمٞمٙمقن صدى هذه "
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 ذم ؿم٘م٦م يقؾمػ

 ُمٜمتٝمك

 

ُمل أُم٤م أ .اًمرض٤مقم٦مواًمديت ؾمامح هل واًمديت ُمـ  ،ٟم٤م وواًمديت ؾمامحأومٓم٤مر يمٜم٤م ٟمٕمد اإل

آؾمب٤مب اًمتل ضمٕمٚمتٜمل اًمتحؼ سمٙمٚمٞم٦م  أطمدـمبل رسمام يٙمقن هذا  ٠موم٘مد شمقومٞم٧م سمخٓم

 ..خ وطمٞمد وًمٙمٜمف رطمؾ أيم٤من ًمدي و  .اًمٓم٥م

  .سمتسؿأ ٟم٤مأًمٞمٝم٤م وإٛمٕم٧م صقت سمٜم٤من ىمٗمزت قمٜمد ُم٤م ؾم شمبسٛم٧ُم 

  .اخلػم : صب٤محاً يمثػمضٛمٛمتٝم٤م 

 صب٤مح اًمٜمقر  ٟم٤م:أٓ إىمد يّمدىمٝم٤م اجلٛمٞمع  ُمّمٓمٜمٕم٦م ٦مىم٤مًم٧م سمٚمٝمج٦م ُمرطم

 نُمٜمِمٖمٚمت٤م إُمٝم٤متيم٤مٟم٧م  ،ومٓم٤مر مجٞمٕم٤مً اإل قمدادإؾمٚمٛم٧م قمغم واًمدهت٤م صمؿ سمدأٟم٤م ذم 

  سم٤محلدي٨م قمـ اعمٜمزل واًمٓمبخ 

 مم ُمتك ؟إ مهس٧م هل٤م:

 رأي٧مُمٜمتٝمك ًم٘مد  ي٤م أؾمتٓمٞمع سم٤مٟمٙمس٤مر: ٓ زمّ إٟمٔمرت  ـمب٤مق ُمـ يده٤م وشمريم٧م إ

   .. ُم٤مُملأُم٘متٚمف 

  ؟!داً جمد اًمٗمٞمديقٓ شمري أظمؼمك أ ملأ: ةطم٤مد ٦موىمٚم٧م سمٚمٝمج ٦مٟمٔمرت هل٤م ُمٕم٤مشمب

  ..ٓ شمٗم٤مرىمٜملره وًمٙمـ صقره أ اًمبٙم٤مء: ملوهل شمقؿمؽ قمغم  ؾمٝم٤م سم٤مًمٜمٗملأهزت ر

 سمام ىمقي٦م ٟم٧ِم أيده٤م: هٞم٤م سمٜم٤من ُمسٙم٧م أومح٤موًم٧م ُمقاؾم٤مهت٤م و ضمٚمٝم٤مأؿمٕمرت سم٤محلزن ُمـ 

 .شمريمؽأٟم٤م ُمٕمؽ وًمـ أًمتتخٓمل يمؾ هذا و اًمٙمٗم٤مي٦مومٞمف 

  .يْم٤مً أهل٤م  اسمتسٛم٧ُم  احل٘مٞم٘مٞم٦ماسمتس٤مُمتٝم٤م  ههذ ة،اسمتسٛم٧م سم٘مق

اًمزهري ذم ًمقطم٦م طمٞم٤ميت قن ٚمسمٜم٤من هل اًم .ُمٚمؽ ذم طمٞم٤ميتأُم٤م  أهمغمسمٜم٤من وظم٤مًمد مه٤م 

 اًم٘مقةهل احلْمـ احلٜمقن اًمذي يٕمقضٜمل وم٘مدان واًمديت هل  ،هل صدي٘متل ،اًمسقداء
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يم٤مٟم٧م واًمديت ؾمامح متتٚمؽ شمٚمٗم٤مز ذم  .. أىمرب اًمبنم زمهل  ،اًمتل متدين ًمالؾمتٛمرار

قمـ اعمٙم٤معم٦م اًمتل اًمٕمرسمٞم٦م شمتحدث طمدى اًم٘مٜمقات إاعمٓمبخ ؾمٛمٕمٜم٤م ظمؼم قم٤مضمؾ قمغم 

  .سم٘مقة مم سمٜم٤من وضحٙمٜم٤م ُمٕم٤مً إٟمٔمرت  .. رسسم٧م ًمٞمٚم٦م اًمب٤مرطم٦م

قمِم٘مٝم٤م ضمدا ويقؾمػ أهمٜمٞمف أُم٤مُمٜم٤م أفمٝمرت  ،اعمحٓم٦موهمػمت  ؿشمٜم٤موًم٧م ضمٝم٤مز اًمتحٙم

هق يقم ممٞمز ًمٜم٤م مجٞمٕم٤م صٕمدت ومقق  ؿمٕمرت سمحامس ؿمديد وم٤مًمٞمقم. يْم٤م وطمتك ظم٤مًمدأ

 .إهمٜمٞم٦مسم٤مًمٖمٜم٤مء ُمع  تأوسمداًمٙمراد  أطمد

ُم٤مزم وٓ وٓدي قمغم طمبؽ سمتٖمٞم٥م ٓ   ُم٤مكمًمِمٛمس اًمقمغم سمالدي  سمٙمت٥م اؾمٛمؽ ي٤م"

 " ذم طمبٞم٥م ُم٤م

مل  ،ُمـ اخل٤مرج إهمٜمٞم٦مؾمٛمٕم٧م صقشمف اًمٕمذب يٖمٜمل ُمـ اخل٤مرج يم٤من يقؾمػ يردد 

 ٦مقمغم درضمأمم إن رومٕم٧م اًمّمقت أٟم٤م سمٕمد أومخرضم٧م ًمف  ،طمراج سمٜم٤منإل ٤مً يدظمؾ دمٜمب

  .ٟمْمحؽ آصمٜم٤من وٟمحـ ٟمٖمٜملظمذٟم٤م أو

وٓ وٓدي قمغم  ٓ ُم٤مزم .ُم٤م يٖمٞم٥ماعمقج اًمٕم٤مزم وٟمجقم شمالزم وقمزك  قمغم"يقؾمػ: 

 "طمبٞم٥م ُم٤م ذمطمبؽ 

همٚم٘م٧م سم٤مب أمم اعمٓمبخ وإن ظم٤مًمد يٜمتٔمر ذم اًمب٤مب ومدظمٚم٧م أ وأظمؼمٟم٤مظمل قمامد أشمك أ

يمؿ  ضحٙم٧م يمثػماً  ؾمٛمٕم٧م سمٕمده٤م صقت ظم٤مًمد يٖمٜمل ُمع يقؾمػاعمٓمبخ وًمٙمٜمٜمل 

 ٦ميٛمتٚمؽ طمٜمجرة ذهبٞم ،ظم٤مًمد صقت ذم اًمٕم٤ممل يمّمقت وًمٙمـ ٓ لميبدوان ُمتِم٤مهبَ 

مم إرطمٚم٦م هن٤م ٠ميم ٦ماخل٤مص ٘مٓمققم٤مشمفعمقمزف يمٕمزومف  وٓ ،اًمسامءُمـ  ٍت آ ويم٠مٟمف فصقشم

 .اًمٗمردوس

سمالدي شمرضمع قمغم  ىمٓمع اًمسبع سمحقر اٟمف اي٤مُمؽ ي٤مأاًمػ اًمدٟمٞم٤م ودور و ل"ظم٤مًمد: 

 "ارض اًمٜمقر
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ُم٤مزم وٓ وٓدي قمغم طمبؽ  ٓ. قمٞمدك سم٤مخلػم ٟمزيدك ُمٕم٤مك ٟمٓمٞم٥م  واًمٕمٞمد"يقؾمػ: 

 ".ُم٤م ذم طمبٞم٥م

قمداد إيمٛمٚمٜم٤م أٟم٤م وسمٜم٤من أوراىمٝمام وأمم قمٛمٚمٝمام وإيقؾمػ وظم٤مًمد  ،قمامًمٜم٤مأمم إ ه٤مقمدٟم٤م سمٕمد

 اعمٛمٞمزة صٞمؾ ظمؼم اًمتٜمقر سمرائحتف اخلؼم اًمٞمٛمٜمل إ .سم٤مُمتٞم٤مز ٤مً يٛمٜمٞم اً ومٓم٤مرإيم٤من اإلومٓم٤مر 

  .ومٓم٤مرقمغم اإل

 شمٕمديؾ صقرك إظمػمة ؟ هنٞم٧ِم أسمٜم٤من هؾ  ُمٜمتٝمك:

  ًمٞمس سمٕمد سمٜم٤من:

  ؟!ُمتك ؾمٞمٙمقن ُمٕمرضٙمؿ اًم٘م٤مدم واًمدة يقؾمػ:

 ٟمف رس إ سم٤مسمتس٤مُم٦م ُمِم٤ميمس٦م: ُمٜمتٝمك

 ي٘مقًمقن سم٠من ُمٕمرضٙمؿ اًم٘م٤مدم ؾمٞمٙمقن ذم ُمٙم٤من ُمتٛمٞمز ضمدا  واًمدة سمٜم٤من:

  .ُمٜمتٝمك ةهن٤م ومٙمر، إُمتٛمٞمز ضمدا سمٜم٤من وهل شمبتسؿ عمٜمتٝمك:

  ٦م.ظمرٟم٤م هق اُمتح٤مٟم٤مت اًمٓم٥م ذم اجل٤مُمٕم١موُم٤م ي .. سم٤مًمٓمبع ُمٜمتٝمك سمٗمخر:

ـم٤مًمب٦م ـم٥م ٟمؽ أُمـ يرى صقرك ي٤م سمٜم٤من ٓ يّمدق  ٦م:واًمدة يقؾمػ سم٤مسمتس٤مُمف واؾمٕم

 !؟ُمتك دمديـ يمؾ هذا اًمقىم٧م

 ،ختغم قمٜمٝمامأًمـ ويمال احلٚمٛملم يٛمثالٟمٜمل  .. ؾمت٘مٓمٕمف ُمـ طمٞم٤ميتأٟم٤م ، أضمدهأٓ  سمٜم٤من:

 .يّم٤مل ُمئ٤مت اًمرؾم٤مئؾ اًمتل مل يسٛمٕمٝم٤م اًمٜم٤مسإل ٦ماًمتّمقير هق وؾمٞمٚمتل اًمّم٤مُمت
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 قمغم ُم٤مئدة اًمِمب٤مب

 

  .همٜمٞمتؽ اًم٘م٤مدُم٦مأؾمٛمع حلـ أن أريد أظم٤مًمد  يقؾمػ:

  .ٝم٤م سمٕمدهنِ أمل  ظم٤مًمد:

 مل يٕمد ًمدٟمٞم٤م اًمقىم٧م اًمٙم٤مذم  يقؾمػ:

 .ـمٚم٘مٝم٤م ذم اعمٕمرض اًم٘م٤مدم٠مؾمٟمٜمل ٠مقمت٘مد سمأ .قمٚمؿأ ظم٤مًمد:

  .ٟمٜمل ؾم٠ميمقن ذم ًمٜمدن وىمتٝم٤مأوًمٙمٜمؽ شمٕمٚمؿ  يقؾمػ سمٖمْم٥م:

  ؟!ٟم٧م زوضمتل ًمتٙمـ ُمٕملأوهؾ  :٦مظم٤مًمد سم٤مسمتس٤مُم٦م ُمِم٤ميمس

 ن ؾمٗمري ؾمٞمٓمقل طم٘م٤مً أصمؿ  .. ـمالىمٝم٤مإ رضطمأن أردت أًم٘مد  :٦مًمٙمٛم٦م يقؾمػ سمخٗم

 .هذه اعمرة

 ٟمتام همريب٤من طم٘م٤م أ قمامد:

 ؟اعم٤مذ ظم٤مًمد:

طمد أُمر اعمٕمرض اًم٘م٤مدم واًمذي ٓ أ اعمٕمرض سمٕمد اًم٘م٤مدم وٟمسٞمتامقمامد: شمتٜم٤مىمِم٤من قمـ 

 .فٟمٛمقٞم٘ميـ ؾمتأيٕمٚمؿ 

 هت٤م ٤مسمداقمإ ُمٜمتٝمك و ٟمٔمرا ًمبٕمْمٝمام وضحٙم٤م:

 ُمٜمتٝمك ُمـ اظمت٤مرت اعمٙم٤من ؟ قمامد سمتس٤مؤل:

 ضمؾ أ :يقؾمػ وهق يبتسؿ

  .و رسمام داظمؾ ُمٕمسٙمرأرسمام قمغم رأس ضمبؾ  ،ذاً إطمسٜم٤م  قمامد:

  !ن هٜم٤مك اؾمتخٗم٤مف سمخٓمٞمبتل هبذه اجلٛمٚم٦مأؿمٕمر أ ظم٤مًمد:

  .ؾمتٓمٞمع آؾمتخٗم٤مف سمٛمٜمتٝمكأٓ  .. سمداً أ قمامد:

 ظم٤مًمد  ظمل ي٤مأٟمؽ ختٞمػ أ يبدو يقؾمػ:
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  .ن يّمؾ اخلؼم عمٜمتٝمكأظمٗم٧م  ، سمؾظمػ ُمٜمفأمل  قمامد سمسخري٦م:

  ..ضحٙمقا مجٕمٞمٝمؿ قمغم شمٕمٚمٞم٘مف

  .قمامل اًمٞمقمٙمثػم ُمـ إاًمهٞم٤م يقؾمػ ًمديٜم٤م  ظم٤مًمد:

 .ظمؼموين ُم٤مذا ؾمتسٛمقن اعمٕمرضأوم٘مط  ذاً إطمسٜم٤م  قمامد:

اؾمؿ يراوم٘مٜم٤م ذم  ؾمٞمٙمقن ،وهق ًمٞمس جمرد اؾمؿ هلذا اعمٕمرض. وًمٙمـ_طمرب#ظم٤مًمد:

 .ظمٓمقاشمٜم٤م اًم٘م٤مدُم٦م

  .رائع طم٘م٤مً  قمامد:

  ذاً إهٞم٤م  يقؾمػ:

 مم اجل٤مُمٕم٦م إمم اعمٜمٔمٛم٦م سمٞمٜمام ُمٜمتٝمك وسمٜم٤من إيقؾمػ وظم٤مًمد  سمٕمد اإلومٓم٤مر شمقضمف
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 ُمٜمتٝمك

 

ًمؽ اخلؼم قمـ شمٚمؽ ظمرى ذأٛمٕمٜم٤م ُمرة ؾم اجل٤مُمٕم٦ممم إسمٞمٜمام يمٜم٤م ذم اًمت٤ميمز ًمٚمذه٤مب 

  !اًمسٞم٤مؾمٞملمذم ومْمح  احلٙمقُم٦مًمذي يزقم٩م ا قمٚمؿ طم٘م٤م ُم٤مأٓ  ٦م.اجلامقم

مم إؾمتٛمع أمل اًمتل   اًمرؾمٛمٞم٦م٦م ذاقميمٕم٤مدة اإل اجلامقم٦من اعمذيع يِمتؿ ويس٥م هذه يم٤م

 وظمٞم٤مٟم٦م.قمٛمالء ٓ وؾمٛمٕم٧م ؿمتؿ واهت٤مُم٤مت إاظمب٤مرهؿ 

 سمٞمٜمام شمقضمٝم٧ُم  اًمب٤مرطم٦مًمٞمٚم٦م  شمٜمؿ ضمٞمدامم اًمبٞم٧م ومٝمل مل إقم٤مدت سمٜم٤من  ٦م،اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمـ اجل٤مُمٕم

  .ُمٜمٔمٛم٦م ُمقـمٜمل ،مم ُمٜمٔمٛمتٜم٤مإ

  .صدي٘م٤م ظم٤مًمد ويقؾمػ وقمامر وـم٤مرقٟم٤م وسمٜم٤من ويقؾمػ وظم٤مًمد أ سمت٠مؾمٞمسٝم٤مىمٛمٜم٤م 

همٚم٥م اٟمِمٓمتٜم٤م ٟمحـ ُمـ وم٠مؿ ٙمثػم ُمـ اعمتٓمققملم وًمٙمـ ًمٞمس سمِمٙمؾ دائاًمًمٞمٜم٤م إٟمٔمؿ ا

  .ه٤م قمٚمٞمٜم٤م يمبػم ضمداً ١مًمؽ قمبٟمٜمٗمذه٤م ًمذ

ن أودون  اؾمؽمطم٧م ىمٚمٞمالً  .مت٤مُم٤مً  ٦ممم اًمبٞم٧م ُمٜمٝمٙمإوقمدت قمامل ىمٛم٧م سم٤مًمٙمثػم ُمـ إ

  ..ؿمٕمر همٗمقتأ

شمٚمؽ  ،اًمٞمقم اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦مقمغم ُمققمد ُم٘م٤مسمٚمتل  أشم٠مظمرن أظمٗم٧م  ،ُمٗمزوقم٦م اؾمتٞم٘مٔم٧م

 ،اخل٤مُمس٦ممم إشمِمػم  اًمس٤مقم٦م يم٤مٟم٧م ة.واطمد ٦ماًمؼمٟم٤مُم٩م يتٛمٜمقن ُمٜمل همٚمٓم ودّ ٕمِ وُمُ  ةاًم٘مٜم٤م

اشمّمٚم٧م  ضمٝمزت ُمالسمز وىمٝمقيت و ،ُمرسقم٦مهنْم٧م  .ُمـ اًمقىم٧م زم يمثػمٌ  مل يتبؼ

 ؾم٠مظمؼم .ٟمف ُمِمٖمقلأظمؼمين أضمؾ ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٞمقم وًمٙمٜمف أُمـ  ةًمٚم٘مٜم٤م ًمٞم٠مظمذينسمٞمقؾمػ 

 .ًمٞم٠مظمذين ذاً إقمامد 

رسمٕمقن دىمٞم٘مف يمٜم٧م ىمد أو.. اًمس٤مدؾم٦م  اًمس٤مدؾم٦م اًمس٤مقم٦مدمٝمزت وحتريم٧م ُمـ اًمبٞم٧م 

ًمؽ ًمذ، اعمذيٕم٦مُمع  إؾمئٚم٦م٦م اًمتٚمٗمزيقن مل يتسٜمك زم اًمقىم٧م عمراضمٕم٦م مم حمٓمإوصٚم٧م 

  ..واًمتل يم٤مٟم٧م سم٨م ُمب٤مذ ٦ماحلٚم٘مسمدأٟم٤م ذم 
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  ٦م.هن٤م ؿمب٤مسمٞمأيدقمل ُم١مؾمسقه٤م  ٦مُمٜمٔمٛم٦م ُمقـمٜمل ُمٜمٔمٛم :٦ماعمذيٕم

ٜمٝم٤م اجلٛمٞمع همػم اًمذيـ يٕمرومقه٤م ويمام ٔموهمرور يمام ي ةوطمد ةسم٘مق يم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمك دمٚمس  

 .ن شمٙمقنأشمريد 

  هٜم٤ملم اًمّم٤مدىملمٟمحـ ُمـ اًم٘مٚمٞمٚم .قملٓ ٟمدّ  : ٟمحـ٦موصم٘مدوء هب اعمذيٕم٦مىم٤مـمٕم٧م ُمٜمتٝمك 

قمٜمدُم٤م يمٚمامشمؽ سمٕمٜم٤مي٦م  ن ختت٤مريأمتٜمك أ ،ٟمجزٟم٤مأواجلٛمٞمع يٕمٚمؿ ُمـ ٟمحـ وُم٤مذا  ..

  .٤مقمـ ُمقـمٜمل وقمٜمّ  شمتحدصملم

ىم٤مُم٧م  يمٛمٚم٧م:أ وًمٙمٜمٝم٤م شمداريم٧م اًمقضع و ىمٚمٞمالً  ٦مقمغم ُمالُمح اعمذيٕمطمراج فمٝمر اإل

سمدأت سم٤مًمٜمِم٤مط  ُم١مظمراً  ٝم٤موًمٙمٜم ٦مواخلػمي اًمِمب٤مسمٞم٦م إٟمِمٓم٦مُمقـمٜمل سم٤مًمٕمديد ُمـ 

  .اًمسٞم٤مد

 واإلٟمس٤مٟمٞم٦م واًمٙمراُم٦مقمـ اًمقـمـ واحل٘مقق  : اًمدوم٤معةطم٤مد ٦موسمٚمٝمج اًمث٘م٦مُمٜمتٝمك سمٜمٗمس 

 سم٤محلري٦م ٜم٤متًمب٤مُمٓمسمٕمض اجلامقم٤مت هل اًمتل خت٤مف  ،اًمسٞم٤مؾم٦مًمف سم٘مذارة  ٦مٓ قمالىم

 .و اجلامقم٤متأطمزاب ٟمٜم٤م ٟمتبع ا٠ٕمومتتٝمٛمٜم٤م سم

شمؿ رصد ُمٜمِمقرات قمغم صٗمح٤مشمٙمؿ هت٤مضمؿ سمٕمض  وًمٙمـ ُم١مظمراً  :٦ماعمذيٕم

  .اًمِمخّمٞم٤مت اًمب٤مرزة ذم إطمزاب

هن٤م ُمٜمِمقرات أصمؿ  ..ؿمخّمٞم٤مت ،ضمب٧ِم قمغم ٟمٗمسؽأًم٘مد  : ةُمستٗمز ٦مسم٤مسمتس٤مُمُمٜمتٝمك 

ٟمٜم٤م هن٤مضمؿ اعمخٓمئلم أض٤موم٦م امم إ .. اًمِمخّمٞم٦م وٓ شمٕمؼم قمـ شمقضمف اعمٜمٔمٛم٦مختص آرائٜم٤م 

   .ُمـ إطمزاب وًمٞمس احلزب سم٠ميمٛمٚمف

ن ُمٜمِمقرات حتريْمٞمف يمٝمذه شمزيد ُمـ اًمٗمتـ أٓ شمٕمت٘مديـ أوًمٙمـ  ضم٤مسمتٝم٤م اعمذيٕم٦م:أ

 وختدم اًمتخري٥م؟

ٟم٘مقم سمٗمْمح اًمٗمس٤مد  اعمنمىم٦م: ٟمحـُمٜمتٝمك سمٍماُم٦م سم٤مًمرهمؿ ُمـ اسمتس٤مُمتٝم٤م  أضم٤مسم٧م

 ؟!واًمتخري٥م ومٙمٞمػ ٟمخدم ُم٤م ٟم٘مقم سمٗمْمحف
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قمـ اجلامقم٦م اًمتل يٓمٚم٘مقن  ٟمؽ  ؾمٛمٕم٧ِم أقمت٘مد أ : ُمس٤مر احلقارػمًمتٖمٞم ٦مذم حم٤موًم اعمذيٕم٦م

 !قمامًمٙمؿ ؟أهنؿ ي٘مقُمقن سمٜمٗمس أٓ شمريـ أ .. ٟمٗمسٝمؿ اؾمؿ مج٤مقم٦م اًمرداء إسمٞمضأقمغم 

 ..  هب٧م ًمقن ُمٜمتٝمك ُمـ اخلقف

وًمٙمٜمٝم٤م  ،ل١مااًمس ومٝمل مل شمتقىمع هذا ،شمرسي ذم ضمسده٤م ظمٗمٞمٗم٦موؿمٕمرت سمرقمِمف 

سم٤مًمت٠ميمٞمد  :وذيم٤مء ٦م٤مسم٧م سمٙمؾ هدوء وصم٘مضمأو سمؼماقم٦مظمٗم٧م ظمقومٝم٤م أو ةشمبسٛم٧م سم٘مق

ذم  ٤مً يمثر اطمؽماومأومٝمؿ  ،ن هلؿ ـمريؼ خمتٚمػ قمـ ـمري٘مٜم٤مأقمت٘مد أؾمٛمٕم٧م قمٜمٝمؿ وًمٙمٜمٜمل 

 .ُم٤م يٗمٕمٚمقٟمف

 

ه٤م ويقؾمػ واًمد ،عمِم٤مهدة اًمتٚمٗم٤مز ٦مذم اًمّم٤مًم لمجمتٛمٕماًمرضم٤مل  ذم سمٞم٧م ُمٜمتٝمك يم٤من

   .وظم٤مًمد وواًمد يقؾمػ

  .ظم٤مًمد شمتسع ُمع يمؾ رد ُمـ ردود ُمٜمتٝمك ٦ميم٤مٟم٧م اسمتس٤مُم

  .ُمٜمتٝمك ي٤م قمٚمٞمِؽ  سمحامس: اهللسمٞمٜمام سخ يقؾمػ 

  .اًمٕمداء قمٚمٜم٤مً  ان ٓ شمٕمٚمٜمقأ ظمؼمشمٙمؿ ُمراراً أ واًمده٤م سم٘مٚمؼ:

طمد يستٓمٞمع أٟمٜم٤م ضد اًمٙمؾ وٓ أيٕمٚمؿ  وم٤مجلٛمٞمع ،قمٛمل ئـ ي٤مٛماـم ٜمف:ئظم٤مًمد وهق يٓمٛم

 اعمس٤مس سمٜم٤م 

  ؟:عم٤مذاواًمد ُمٜمتٝمك سم٤مؾمتٗمٝم٤مم 

ٙمثػم ُمـ اًمٗم٘مراء واعمحت٤مضملم اًمن هٜم٤مك أهؿ يٕمٚمٛمقن  ٦م،ٟمٜم٤م رُمقز جمتٛمع حمبقسمٕ ظم٤مًمد:

 .ٚمٝمؿ ضمأرون قمٛمٚمٜم٤م ُمـ ي٘مدّ  و اًمِمب٤مب يتبٕمقٟمٜم٤م ُمـ ومئ٦م  ٦موظم٤مص

 

  .. قمٜمد ُمٜمتٝمك اًمٗمْم٤مئٞم٦مذم 

 شمٜمتٛملم؟ب ي طمزأمم إ :٦ماعمذيٕم
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  .ضد اًمٙمؾٟم٤م أ يمٕم٤مدهت٤م: ٦مُمٜمتٝمك سم٤مسمتس٤مُم

 سمٌم ٦مٟمٔمرت هل٤م اعمذيٕم
ٍ
 ؟!شم٘مّمديـ آؾمتٖمراب: ُم٤مذاُمـ  ء

 ودُمرت ،طمالُمٜم٤مأ ٧مرسىم ًمٚمٗمس٤مد ظمرآ  ٤مً طمزاب ًمٞمس٧م ؾمقى وضمٝمإ ُمٜمتٝمك:

شمب٘مك ُمـ  هدُم٧م ُم٤م ٦مُمٝم٤مشمرات ؾمٞم٤مؾمٞم رسمام ًمٞمس اجلٛمٞمع وًمٙمـ ُمٕمٔمٛمٝم٤م .ٟمٜم٤م٤موـمأ

 .اًمٙمؾٟم٤م ضد ٠مرؤوؾمٜم٤م ومطمٞم٤مشمٜم٤م ومقق 

ن هذه ٠مؿمٕمرت سم ة.ن ُمٜمتٝمك هبذه اًمٓمالىم٦م واًم٘مقأمل شمٙمـ شمتقىمع  ،شمبسٛم٧م اعمذيٕم٦م

ٝم٤م ذم اًمٙمالم ومبدأت شمس٠مهل٤م طمراضمإسمدا أهن٤م ًمـ شمستٓمٞمع أسمٞم٦م ظم٤مص٦م ومتٚمؽ ضم٤مذ ةاًمٗمت٤م

 . ًم٘م٤مدُم٦مقمـ إٟمج٤مزات ُمٜمٔمٛمتٝمؿ وظمٓمٓمٝم٤م ا

ن ظمرضم٧م شمقضمف أسمٕمد  . وه٤م ُمـ اًمؼمٟم٤مُم٩مءمم طملم اٟمتٝم٤مإقمامد يٜمتٔمر ُمٜمتٝمك  وىمػ

 .هب٤م سم٠مظمتف وومخراً  ومرطم٤مً ن ٟم٧م قمٞمٜم٤مه شمتألٔيم٤م ،وومخر ٦موهق يِمٕمر سمٗمرطم ًمٞمٝم٤م ُمبتسامً إ

سم٘مقهت٤م ورىمتٝم٤م وسمّمٛمقده٤م وطمٜمٞمتٝم٤م وسمجامل ىمٚمبٝم٤م  ،ٕمر سمٕمٔمٛمتٝم٤مضمٕمٚمتف يِم ًم٘مد

  ُمؼموك :وهق هيٛمس هل٤م سم٤مطمتْم٤مهن٤مقمٜمدُم٤م اىمؽمسم٧م ُمٜمف سم٤مدر  .وقمٞمٜمٞمٝم٤م

 !ُم٤مذا؟ سم٤مؾمتٖمراب: قمغمُمٜمتٝمك 

  .اعم٘م٤مسمٚم٦مٟمؽ دظمٚمتل اًمت٤مريخ هبذه أ : قمغم٦مص٤مدىم ٦مس٤مُمقمامد سم٤مسمت

اجل٤محم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمتحدث ُمٜمذ  ةاًمٗمت٤م ًمٞمس٧م شمٚمؽ هن٤ميم٠مو ٦مُمٜمتٝمك سمْمحٙم٦م ـمٗمقًمٞم

  .ٓ شمب٤مًمغ ىمٚمٞمؾ:

 .ضمداً  ٤مً ىم٤مؾمٞم ٤مً ًم٘مد ًم٘مٜمتٝمؿ درؾم .سم٤مًمغأقمامد وهق يِم٤مريمٝم٤م ضحٙمٝم٤م: ًمس٧م 

  .قمٚمؿأسم٤مرشمٞم٤مح: شمٜمٝمدت  ٦مواصم٘م ٦مُمٜمتٝمك سم٤مسمتس٤مُم

  .يستح٘مقن  : وًمٙمٜمٝمؿوىم٤مًم٧م وهل شمٖمٛمزرت ًمف ٔمصمؿ ٟم

  ضمؾأيبتسؿ: قمامد وهق 
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 ُمٜمتٝمك

 

قمٚمؿ هؾ اًمسب٥م أٓ  ،مل شمٕمد يمام يم٤مٟم٧م ه٤مدئ٦ممم اعمٜمزل يم٤مٟم٧م صٜمٕم٤مء إ اًمٕمقدةذم ـمريؼ 

وًمٙمـ سم٤مًمرهمؿ ُمـ  .ذم يمؾ سمٞم٧م ل حتترضترواح اًمإو سمسب٥م أهق اٟم٘مٓم٤مع اًمٙمٝمرسم٤مء 

ضمب٤مهل٤م  ،اًمّم٤مُمدةسمجب٤مهل٤م  ٦مزاهٞم زًم٧م ُم٤م واًمٓم٤مئٗمٞم٦م واًمتٗمرىم٦ممل واًمٔمٚمؿ يمؾ اًمٗم٘مر وإ

 ٦م.اعمقضمٕمًمِمٕمبٝم٤م اًمذي مل ي٘مٝمر سمرهمؿ شمقازم اًمرضسم٤مت  ٓ اٟمٕمٙم٤مٌس إاًمتل ُم٤مهل 

ٟم٤م ؾمٜمب٘مك ٟمداومع قمـ طم٘مٜم٤م ذم ءضقاأن وم٘مدٟم٤م إطمتك وة! ص٤مُمد ٟم٧ِم أيمؿ  ،صٜمٕم٤مء

  .اًمسالم ذم احلٞم٤مة واًمٖمٜم٤مء واًمرؾمؿ قمغم اجلدران

ول أن دظمٚم٧م ُمٜمتٝمك يم٤من أسمٛمجرد  ،سم٤مٟمتٔم٤مرمه٤ممم اعمٜمزل يم٤من اجلٛمٞمع إقمٜمدُم٤م وصال 

 طم٘م٤مً  رائٕم٦ميمٜم٧م  سمحامس: ًم٘مدوهق يٍمخ  اً ُمـ اؾمت٘مبٚمٝم٤م هق يقؾمػ اطمتْمٜمٝم٤م يمثػم

  .. شمٕمٞمش ُمٜمتٝمك شمٕمٞمش ُمٜمتٝمك ،ؿهِت ردُم ،ٝمؿًم٘مد ؾمح٘متِ 

  .ؾمؽمومٕملم رأد أٟمؽ ٤مً واصم٘م ًمٞمٝمٜمئٝم٤م: يمٜم٧مشمك واًمده٤م أصمؿ 

  .ٜمٍمًم اعمّمٖمرة اًمّمقرةهن٤م ُمٜمتٝمك إ ٤مً ن شمٙمقن واصم٘مأجي٥م  ُمِم٤ميمس٤م: سم٤مًمٓمبع يقؾمػ

  .ظمٞمٝم٤م٠ميم قمٜمٞمدةواًمده٤م وهق يبتسؿ :ٟمٕمؿ ـمٗمٚمتل 

ُمٜمتٝمك وم٤مىم٧م  :٦مواؾمٕم ٦ميمٛمؾ سم٤مسمتس٤مُمأصمؿ  ٟمٍمُمٜمتٝمك ًمٞمس٧م سمٕمٜم٤مد  ،ٓ :٦ميقؾمػ سمجدي

  .سمٙمثػم ٟمٍمقمٜم٤مد 

مل  ،طمد ؾمقاهأقم٤معمف هق وم٘مط وًمٞمس  ،ظمرآيم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمك ذم قم٤ممل  ،سمٞمٜمام يم٤مٟمقا يتحدصمقنو 

 يٕمٚمؿ مت٤مُم٤مً  رائٕم٦م ٦مُمنمىم ظمٗمٞمٗم٦م  ٦مسم٤مسمتس٤مُميرسع عم٘م٤مسمٚمتٝم٤م سمؾ وىمػ ذم ُمٙم٤مٟمف يٜمتٔمره٤م 

زهت٤م يٕمِمؼ همام ًمؽيمذهق  ،شمٕمِمؼ اسمتس٤مُمتف اًمّمٖمػمةـمٗمٚمتف  ،ُم٤مذا شمّمٜمع اسمتس٤مُمتف هب٤م

سمٙمؾ طم٥م  ،يم٤من يٜمٔمر هل٤م سمٙمؾ ومخر ،شمب٤مدٓ اًمٜمٔمرات ُمٓمقًٓ  ،اًمتل شمٔمٝمر قمٜمدُم٤م شمبتسؿ

ؾمٙم٧م اجلٛمٞمع شم٘مدم ٟمحقه٤م ن أسمٕمد  .ٕٟمف حيبٝم٤م طم٘م٤مً  اً ٟمٕمؿ يٗمتخر سمٜمج٤مطمٝم٤م يمثػم
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طمتك وصؾ هل٤م  اخلٗمٞمٗم٦م آسمتس٤مُم٦ميرؾمؿ شمٚمؽ  ُم٤م يزالوهق  ٦مسمخٓمقات واصم٘م

 ومتخر سمٌم سم٘مدرك أٓ  :يمثر اشمس٤مقم٤مأ ٦مطم٤مٟمٞم ٦موسم٤مسمتس٤مُم

 ن هم٤مدر اجلٛمٞمع اعمٜمزل أسمٕمد  .. ؾمٕم٤مدةاسمتسٛم٧م هل سمٙمؾ  
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 ُمٜمتٝمك

 

ؿمٕمرت  ةوًمبس٧م ُمالسمس اًمبٞم٧م ٟمٔمرت امم اعمرآ اًمرؾمٛمٞم٦ميمٛمٚم٧م شمبديؾ ُمالسمز أ

رسمام سمسب٥م وضمقد ظم٤مًمد  ء،ٟمٜمل سمخػم سم٤مًمرهمؿ ُمـ يمؾ رأؿمٕمر أٟم٤م طم٘م٤م أ .سم٤مرشمٞم٤مح

 ،مم ه٤مشمٗملإوصٚم٧م  ٦مشمبسٛم٧م قمغم ذيمراه وًمٙمـ ىمٓمع شمٗمٙمػمي صقت رؾم٤مًم .سم٘مريب

  .ًمبس٧م طمج٤ميب وظمرضم٧م ،ًمت٘مل هب٤م ذم اًمسالملأن أختؼمين  يم٤مٟم٧م سمٜم٤من

  .صقت قمذب ظمٚمٗملل ؾمٛمٕم٧م ٜمًمٙمٜم و

 ،ؿمق سمحبؽ عم٤م سمتبٙمل ،سمؽمؾمؿ قمغم ؿمٗم٤مومؽ ضحٙمف ،ؿمق سمحبؽ عم٤م سمتحٙمل ظم٤مًمد:

قمٓمرك  ،قمٛمري سم٘مرسمؽ قمؿ حيغم ،طمبٞمبل اٟم٧م آطمغم ،سمتِمٙمل وقمؿ سمتٖمٚمٖمؾ ومٞم٤م

 ..ؾمحرك صقشمؽ رؾمٛمؽ ص٤مروا ُمٜمل وومٞمٜمل 

سمتسؿ أٟم٤م أاًمتٗم٧م ًمٚمخٚمػ و ،سمتزايد ذم دىم٤مت ىمٚمبل تيم٤من يدٟمدن سمّمقت رائع ؿمٕمر

 اًمٓم٤مهمٞم٦مسمقؾم٤مُمتف  اًمِم٘م٦مُم٤مم أيم٤من جيٚمس قمغم اًمسٚمؿ اًمذي  ٔن.شمتألسمحبقر وقمٞمٜم٤مي 

    .اًمرضمقًمٞم٦م اعمٕمٝمقدةسمٓمٚمتف 

  يمثػماً  ظمرِت ٠مٟمحقي: شمظم٤مًمد وهق يت٘مدم 

  .ٟمؽ شمٜمتٔمرينأقمٚمؿ أيمـ أ : مل٦مُمِم٤ميمس ٦مُمٜمتٝمك سم٤مسمتس٤مُم

 ٟمتٔمرك ومٞمف أشمٜمٗمسف أويمؾ ٟمٗمس  ٦مويمؾ صم٤مٟمٞم ٦ميمؾ حلٔمذم  ظم٤مًمد:

  ة.شم٘مٝم٘مف ظم٤مًمد سم٘مق ٦مـمٗمقًمٞم ةؾمٝم٤م سمخجؾ وىمد يمس٧م وضمٝم٤م محرأُمٜمتٝمك ر أـمرىم٧م

  ٦مطم٤مٟمٞم ٦مٟمٔمرت ًمف سم٤مسمتس٤مُم

  ؟شمْمحؽ ُمٜمتٝمك: عم٤مذا

ُمٜمذ ىمٚمٞمؾ هل اًمتل  ٦من ُمٜمتٝمك اًمتل يم٤مٟم٧م شم٘م٤مشمؾ سمنماؾمأصدق أل ٓ ٜمٟمٕ د:ًمظم٤م

  .نُم٤مُمل أأ
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ًمٚمجٛمٞمع وقمٜمدُم٤م  ةًمبس ىمٜم٤مع اًم٘مقأن أ؟ ٓ يٓمٚم٘مقن قمٚمٞمف اؾمؿ احل٥مأ ُمٜمتٝمك سمّمدق:

وطمدك  ٟم٧مأًمٚمجٛمٞمع و سمث٘م٦م  سمتسؿأن أ .. ظمبئٝم٤مأاًمتل  ٦مقمقد شمٚمؽ اًمٓمٗمٚمأًمٞمؽ إصؾ أ

 ..ًا سمدأين همػمك رَ ن أيمقن ُمٕمؽ يمام مل يَ أ.. احل٥م هق  شمرى اسمتس٤مُمتل اًمّم٤مدىم٦م

 ٝم٤م يستِمٕمر صدق يمالُمق وهاسمتسؿ ظم٤مًمد سمح٥م  

  ..اسمتس٤مُمتؽ قمِمؼأًمٞمتؽ شمٕمٚمؿ يمؿ  :٦مك سمرىمُمٜمتٝم

 هق اعمٛمٞمز سمِم٠مهن٤م هٙمذا؟ ُم٤م قمٚمؿ عم٤مذا حتبٞمٜمٝم٤م هٙمذا؟أقمٚمؿ وًمٙمـ ٓ أصدىمٞمٜمل  ظم٤مًمد:

 قمِمؼ قمٞمٜمٞمؽ قمٜمدُم٤م شمْمٞم٘م٤من وشمٔمٝمر طمقهلام اًمتج٤مقمٞمد أ :ُمٜمتٝمك سمخجؾ

 ظمرج ُمـ ظمٚمػ يده هدي٦م أشم٘مٝم٘مف ظم٤مًمد صمؿ 

 ِمٕمر ويم٠مهن٤مي ظم٧م سمحامس: رااائع  شم٠مُمٚمٝم٤م وهقوس ةهم٤مُمر ٦ماًمت٘مٓمتٝم٤م ُمٜمتٝمك سمٗمرطم

 أطمدٓ  يٕمِمؼ ُمٜمتٝمك اًمتل ًمٙمؿ ،اًمّم٤مدىم٦م ومتٜم٧م ظم٤مًمدٝم٤م وومرطمتٝم٤م قمٗمقيت ٦م،ـمٗمٚم

ٓ إئمٝمر  ضم٤مٟمبٝم٤م اًمّم٤مدق اًمذي ٓ اًمؼميئ٦مـمٗمٚمتف  ،اًمرىمٞم٘م٦مٟمث٤مه أُمٜمتٝمك  ،يٕمٚمٛمٝم٤م ؾمقاه

 ..اًمِمٙمقٓشم٦م واحلٚمقي٤مت ُمـ ػمٙمثاًميمام شمقىمٕم٧م  .سملم يديف

 .شمْمحؽ: ؿمٙمراً ُمٜمتٝمك وهل 

 ؟! اًمٙمٚمٛم٦ماشمٗم٘مٜم٤م قمغم هذه  سمٕمبقس: ُم٤مذاظم٤مًمد 

  طمسٜم٤م ًمٞمس ؿمٙمراً  : طمسٜم٤م٦مسمٓمٗمقًمٞمُمٜمتٝمك وهل متسؽ ومٛمٝم٤م سمٞمده٤م 

ـمرىم٧م أهمٛمْم٧م ُمٜمتٝمك قمٞمٜمٞمٝم٤م وأ ،اىمؽمب ُمٜمٝم٤م هبدوء ،قمغم ـمٗمقًمتٝم٤م ضحؽ ظم٤مًمد

   .طمبؽ صمؿ اسمتٕمدأرأؾمٝم٤م مهس هل٤م: سم

 ن رآين أىمػ هٜم٤م  إ٤م قمٞمٜمٞمف: ًم٘مد شم٠مظمرت. ؾمٞم٘متٚمٜمل يقؾمػ ظم٤مًمد وهق يٖمٛمز سمٙمٚمت

اٟمتٝمك اًمٞمقم سمتسٓمػم  .. مم ُمٜمزهل٤مإودظمٚم٧م وهل شمْمحؽ  ؾمٝم٤م ٟمٕمؿ أٝمك سمرؿم٤مرت ُمٜمتأ

طمد يٕمٚمؿ ُمتك هيجؿ فمالم أ ومال اً اًمٗمرح يمثػم سم٠مضقاء ٓ شمثؼظمر هلؿ وًمٙمـ آٟمج٤مح 

  .اخلٞمب٤مت
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 اجلزء اًمث٤مين

 طمرب وًمٙمـ

 ُمٜمتٝمك

 

ن شمدومٕمؽ ًمّمٜم٤مقم٦م أُم٤م إن شمقىمٗمؽ وأُم٤م إطمديـ  اتأؾمٚمح٦م احلرب هل أؾمٚمح٦م  ذ

 ،وىمٗمٜم٤م طمٞمٜمام ؾم٘مط اجلٛمٞمع ،ظمراظمؽمٟم٤م ٟمحـ اخلٞم٤مر أ و .. طمد ىمبٚمؽأرء مل يّمٜمٕمف 

ن ٓ ٟمٙمقن أٟمقارٟم٤م ٕٟمٜم٤م اظمؽمٟم٤م أوُمـ اًمٕمتٛم٦م صدقم٧م  ،س٠ماؾمتٛمريٜم٤م ُمـ سملم ُمقضم٦م ي

ن ٟمٙمرس يمؾ ىمقاٟملم احلٞم٤مة أو اً طمٚمق اً ن ٟمٕمٍم ُمـ صمٛمر احلرب اعمر قمّمػمأ ٤ًم.قم٤مدي ٞمئ٤مً ؿم

 أوُمـ 
ِ
يم٤من ُم١معم٤م  ،اًمٓمريؼ يم٤من ـمقيالهذا  .. ٓ ؿمبٞمف ًمف ٤مً سمداقمإإوض٤مع ٟمّمٜمع  ؾمقء

وًمٙمٜمٜم٤م اؾمتٛمريٜم٤م ُمٝمام ؾم٘مٓمٜم٤م ُمٝمام  ،ٜمٜمٝم٤م سمال طمٚمقلفمًمٚمقهٚم٦م إومم  سمٕم٘مب٤مٍت  ٤مً ممال ُمٚمٞمئ

يم٤من آؾمتٛمرار هق ظمػماٟم٤م إوطمد طمتك  ،و شمقىمٗمٜم٤مأ ةوىمٗمتٜم٤م احلٞم٤مأومِمٚمٜم٤م ُمٝمام 

ن يْمٞمع جمٝمقد ؿمٝمقر أطمتك سمٕمد  ،طمتك وهمّم٤مت اًم٘مٝمر ذم ىمٚمقسمٜم٤م ،واًمدُمقع ذم قمٞمٜمٞمٜم٤م

هذا اًمسحر اًمذي صٜمٕمٜم٤مه  .. يم٤من آؾمتٛمرار هق اًمٓمريؼ اًمذي ٓ قمقدة ُمٜمف ، صمقانذم

ن ؾم٘مط إٟمحـ قم٤مئٚم٦م  ،وٓ ُمٜمٔمٛم٦مً  ٤مً ًمسٜم٤م ومري٘م ،شمراسمٓمٜم٤م واٟمسج٤مُمٜم٤م ،ُمـ ورائف يم٤من طمبٜم٤م

 ،ُمٜم٤م هق ٟمج٤مطمٜم٤م وٟمج٤مطمٜم٤م هق ٟمج٤مح يمؾ ومرد ُمٜم٤م ٟمج٤مح ومردٍ  .ظمرطمدٟم٤م دقمٛمف أأ

هؿ أطمد أاًمٞمقم ؾمٞمٙمقن  .. ٤م ٟمحـ قمٚمٞمف اًمٞمقموصٚمٜم٤م عمأاحل٥م اًمذي سمٞمٜمٜم٤م هق اًمذي 

 .ذم شم٤مريخ يمؾ ومرد ومٞمٜم٤م ،ذم شم٤مريخ اعمٜمٔمٛم٦م اًمث٘م٤مذم ٦مإي٤مم اًمت٤مرخيٞم
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 طمرب وًمٙمـ

 اعمٕمرض إول

 دار احلجر

 

ًم٘مد رشمب٧م ًمف  ٦م،يمؼم ُمٕمرض صم٘م٤مذم ي٘م٤مم هذه اًمسٜمأوىمٗم٧م ُمٜمتٝمك شمست٘مبؾ اًمزوار ذم 

دار " اظمت٤مروا اعمٕمٚمؿ احلْم٤مري اًمذي يِمبف اًمتحٗمف اًمٗمٜمٞم٦م ،ؿمٝمرأُمٜمٔمٛمتٝمؿ ُمٜمذ 

يم٤من اعمٕمرض يتْمٛمـ قمرض ًمقطم٤مت  .ًمٞم٘مٞمٛمقا ومٞمف  هذا احلٗمؾ اًمث٘م٤مذم" احلجر

طمسـ ومٜم٤من شمِمٙمٞمكم قمغم ُمستقى أيقؾمػ اًمذي طمّمؾ قمغم ًم٘م٥م   ،يقؾمػ اجلديدة

 وُمٕمرض ًمّمقر سمٜم٤من اًمتل وم٤مزت سم٠ممجؾ صقرة ًمٚمٕم٤مم .. 6106اًمٕم٤ممل اًمٕمريب ذم اًمٕم٤مم 

ول ُمـ ومٙمر ذم إىم٤مُم٦م أًم٘مد يم٤مٟمقا  .. وؾمٞمحٞمل احلٗمؾ ظم٤مًمد سمٗم٘مرات ُمقؾمٞم٘مٞم٦م 6100

 رضطم .. ُم٤مُمل ذم صٜمٕم٤مءطمٗمؾ ذم هذا اعمٙم٤من اًمؽماصمل اًمذي حيٛمؾ ـم٤مسمع اًمٕمٝمد اإل

ىم٤مُم٧م سمتٖمٓمٞمتف اًمٙمثػم ُمـ دسم٤مء واًمّمحٗمٞملم وُمـ اًمٗمٜم٤مٟملم واعمث٘مٗملم وإ احلٗمؾ يمثػمٌ 

 .وىمٗم٧م ُمٜمتٝمك ًمتٗمتتح احلٗمؾ وشمرطم٥م سم٤مًمزوار ،قمالم اًمٕم٤معمٞم٦م واعمحٚمٞم٦موؾم٤مئؾ اإل

ُمٜمتٝمك: اًمٞمقم ٟمسٓمر طمْم٤مرة سمالدٟم٤م سم٠ممجؾ إًمقان أمجؾ آحل٤من وأمجؾ اًمّمقر 

داظمٚمٜم٤م ضمقاهر سمب٘مك ظمذت ُمٜم٤م احلرب ؾمتأؿ اًمدُم٤مر وُمٝمام اًمّم٤مدىم٦م.. ُمٝمام يم٤من طمج

سمد ُمٝمام قمّمٗم٧م هب٤م مم إإ ةن هذه اًمبالد ؾمتب٘مك ُمزهر٠مسمداع شمٍمخ هبٛمس سمإُمـ 

 سم٤مًمسالم وًمٚمسالم ؾمٜمٙمت٥م وٟمرؾمؿ وٟمٖمٜمل وٟمِمٕمؾ اًمٜمػمان  .. اخلريػ اًمب٤مردةري٤مح 

 ٓ شمٜمٓمٗمئ وسمٕمض اًمٜمػمان شميضء ٓ حترق. اً سمٕمض اًمسالم يِمٕمؾ ٟم٤مر

ـ وىمٗمقا سمٕمده٤م ٓومتت٤مح ُمٕمرض اًمّمقر واًمرؾمؿ واًمذي يصٗمؼ هل٤م مجٞمع احل٤مرض

ُمـ يمؾ ٘مرب ٤مًمحٞم٨م وضٕم٧م سمسم دار احلجرذم اًمس٤مطم٦م اخل٤مرضمٞم٦م ًم رشم٥م سمٓمري٘م٦م رائٕم٦م

 .٤من وسم٘مرهب٤م ًمقطم٦م يقؾمػٜمَ بَ اًمّمقرة اًمٗم٤مئزة ًمِ  شمتقؾمٓمٝم٤م و ةًمقطم٦م صقر
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سمٕمزف ؾمٜمٗمقٟمٞمتف اخل٤مص٦م  أوىمػ ظم٤مًمد ذم ُمٙم٤من ُمرشمٗمع ىمٚمٞمال قمـ ؾم٤مطم٦م اعمٕمرض وسمد

 ..طم٘م٤م ضمؾ هذا اعمٕمرض يم٤من اجلق رائٕم٤مً أًمٗمٝم٤م ُمـ أاًمتل 

 ضمتامقملصبح احلدي٨م اًمِم٤مهمؾ عمقاىمع اًمتقاصؾ آأ ىمقي٦م و يم٤من هلذا احلٗمؾ أصداءً  

  .. هنؿ يستٓمٞمٕمقن شمٖمٞمػم ُمّمػم سمالدهؿ٠م سملماٟمتٝمك اًمٞمقم سمٜمج٤مح يمبػم ًمِمب٤مب واصم٘م ..

 ٟمٍمًمذي ضمٕمٚمٝم٤م شمذه٥م امم همروم٦م ا مم ُمٜمزهل٤م ٓ شمٕمٚمؿ ُم٤مإن قم٤مدت ُمٜمتٝمك أسمٕمد و 

  .قه اًمٞمقمٕمحٙمل ًمف ٟمج٤مطمٝمؿ اًمذي صٜمشمدومٕمٝم٤م ًمت ٦مظمٗمٞم ةن هٜم٤مك ىمق٠مويم

ؾ ؿم٤مًمف اًمذي حيٛم ،يف يقم رطمٞمٚمفدشماًمِم٤مل اًمذي يم٤من ير ،ظمذت شمِمتؿ رائح٦م ؿم٤مًمفأ

 يم٤من يبتسؿ ومٞمٝم٤م يمٕم٤مدشمف ،ل شمتقؾمط طم٤مئط همرومتفُم٤مُمٝم٤م صقرشمف اًمتأرأت  ،قمٓمره ودُمف

يم٤من ي٘مػ حت٧م اًمِمٛمس   .واطمدسمٞمقم  اًمت٘مٓمٝم٤م ىمبؾ رطمٞمٚمف ةظمر صقرآيم٤مٟم٧م و 

  ،ُمـ طمرارهت٤م ويْمٚمؾ وضمٝمف سمٞمده

ُمؾ ذم ىمٚمقب إؿمٕمٚمٜم٤م ٟمقر أهؾ رأي٧م ُم٤مذا صٜمٕمٜم٤م اًمٞمقم؟ ًم٘مد  :حتدصمفُمٜمتٝمك ظمذت أ

سمدأت  .نًمٞمتؽ يمٜم٧م ُمٕمل أ .. ن حيدثأئام شمتٛمٜمك ايمثػم ُمـ اًمِمب٤مب يمام يمٜم٧م د

مل شمٕمرف  ٤مً ظمأ ،سم٤مُٕم٤منيِمٕمره٤م  يم٤من ؾمٜمداً  ٤مً ظمأشمبٙمل يم٤مٟم٧م  ،دُمققمٝم٤م شمتس٤مىمط هبدوء

 وٟٓمجٞمؾ واًمتقراة ن واإلآخ ي٘مدس اًم٘مرأ ،ٓ شمٗم٤مرىمف ٦مص٤مدىم ٦مؾمقى اسمتس٤مُم قمٜمف يقُم٤مً 

اًمٗم٘مػم ىمبؾ اًمٖمٜمل  ، وخ يس٤مقمد اًمْم٤مئع ىمبؾ اعم١مُمـأ ،اًمديـيٕمؽمف سم٤محلروب سم٤مؾمؿ 

 .سم٠مظمالىمف ٦مً يآيم٤من  ٟمٍم ،قمامُم٦م اًمِمٞمقخ خ ي٘مدس دُمقع اًمٗم٘مراء ٓأ

 ..مم اخلٚمػ إيمرهت٤م اسمذ وقم٤مدت 
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 6100ُم٤مرس  60

 

 ،ه ُمـ اعمسجدًمتقّ  يم٤من ىمد قم٤مد ،صالة اًمٗمجر ٕداءُمٜمتٝمك يقُمٝم٤م  أي٘مظُمـ  ٟمٍم

  ..اعمٕمٝمقدةي٘مٔمٝم٤م سم٤مسمتس٤مُمتف أ

  .اؾمتٞم٘مٔمل : ُمٜمتٝمكٟمٍم

  ؟!٤مءاعمضمٚم٥م أم أ ؾمتستٞم٘مٔملم : هؾاً يمثػم ٟمٍمضحؽ  ،شم٘مٚمب٧م ُمٜمتٝمك وقم٤مدت ًمٚمٜمقم

 طمتك اؾمتٞم٘مٔم٧م وهل شمٗمرك قمٞمٜمٞمٝم٤م  "ُم٤مء"ؾمٛمٕم٧م ُمٜمتٝمك يمٚمٛم٦م  نإُم٤م و 

  ؟!ٟمؽ ذيرأطمد أمل خيؼمك  :اسمتس٤مُمتفن رأت أُمٜمتٝمك شمبسٛم٧م سمٛمجرد 

 .ٓ سم٤مؾمتثٜم٤مئؽ،يْمحؽ: ٘مرهب٤م ذم اًمرسير وىم٤مل وهق سمضمٚمس 

  .مم دورة اعمٞم٤مهإوضمره٤م ُمـ يده٤م  ،اًمّمالةوىم٧م  ٓ يٗمقشمؽهٞم٤م يمل 

 ٟمٍممم اًمٜمقم وًمٙمٜمٝم٤م ؾمٛمٕم٧م إن شمٕمقد أيم٤مٟم٧م شمريد  ،هن٧م صالهت٤مأت ُمٜمتٝمك و٠مشمقض

شمٖمٛمر  ٦مشمبسٛم٧م وضٚم٧م شمسٛمٕمف وهل شمِمٕمر سمسٙمٞمٜم ،ن سمّمقت قمذب ضمداً آيرشمؾ اًم٘مر

 ًمف ؾمقف دمٝمزسمؾ  ،شمٕمقد ًمٚمٜمقمهن٤م ًمـ أىمررت ن اٟمتٝمك أوسمٕمد  ،روطمٝم٤م ُمـ شمرشمٞمٚمف

 .ومٓم٤مراإل وضمب٦م

شمٜمتٔمر اًمِم٤مي ًمٞمٖمكم ورسطم٧م  ٦ميم٤مٟم٧م واىمٗم ،ومٓم٤مراإلقمداد ٢مذهب٧م ًمٚمٛمٓمبخ وذقم٧م سم

هن٤م أمتٜم٧م ًمق  ،ومٓم٤مر ؾمقي٤مً ٕمدان اإلتيم٤مٟمت٤م ؾم ٦م،طمٞم ُم٤م زاًم٧مهن٤م أختٞمٚم٧م ًمق  ،سمقاًمدهت٤م

 .٦ميم٤مُمٚم ٦مقم٤مئٚم ًمرص٤مص اًمٓم٤مئش ىمد شمدُمر٤ماًمٓمبٞم٦م يمظمٓم٤مء إ ة..واطمد ةرأهت٤م عمر

 ،ن شمراه٤مأمم ووم٤مهت٤م دون إدت أ اًم٘مٞمٍمي٦مضمرقمف زائده ُمـ اعمخدر ذم قمٛمٚمٞم٦م واًمدهت٤م 

هن٧م رسطم٤مهن٤م أ ة،عمر هن٤م اطمتٛم٧م ذم طمْمٜمٝم٤م وًمقأًمق  ٦م،هن٤م ضٛمتٝم٤م ًمٚمحٔمأمتٜم٧م ًمق 

  ٦م.قمٛمٞم٘م ةدٞمسمتٜمٝم
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اؾمتٜمت٩م ؾمب٥م ٟمٔمرة احلزن  يم٤من يٜمٔمر هل٤م و ٟمٍم ،مل شمٙمـ شمٕمٚمؿ سم٤مًمٕملم اًمتل شمت٤مسمٕمٝم٤م

  ؟!ُم٤مرويمق شمتٜمٝمد ُم٤مذا طمدث ن يسٕمده٤م:أًمٞمٝم٤م وهق حي٤مول إىمٗمز  ،سمٕمٞمٜمٞمٝم٤م

  ؟!سمؽ ٦ماخل٤مص ٦مٓشمقيمؾ ىمٓمٕم٦م اًمِمقيمأُمـ 

 !هؾ هل سمٜم٤من ؟

  .ٓ ًمٞمس٧م سمٜم٤من رضسمتف ُمٜمتٝمك سمخٗمف قمغم يمتٗمف:

  .ضمٚمسٝم٤م قمغم اًمٙمردأو ٟمٍمظمذه٤م أ

  .ٟم٤مأقمد ًمؽ اًمٗمٓمقر ٠مُمػميت ؾمأ هل  اًمٞمقم ُمٜمتٝمك :ٟمٍم

  .شمف سم٤مًمٗمٕمؾدقمدأوًمٙمٜمٜمل ىمد  ُمٜمتٝمك:

  .ٟم٤مأىمدُمف ٠مؾم طمسٜم٤مً  وهق يْمحؽ: ٟمٍم

 ـمب٤مق ويسٙم٥م اًمِم٤مي يمؾ ذم إُمٜمتٝمك اسمتسٛم٧م وهل شمراه يْمع إ

 !هؾ يم٤مٟم٧م شمِمبٝمؽ؟ :ةىم٤مًم٧م ومج٠م

ٟمٗمس  ،ٟمٗمس اًمٕمٞمٜملم اًمٜم٤مقمستلم ،يمثرأ ٟم٧ِم أٟم٧م شمِمبٝمؽ ٤ميم ،ًمٞمس يمثػماً  :ٟمٍمشمٜمٝمد 

  .اًمس٤مطمرة آسمتس٤مُم٦موٟمٗمس  اًمّم٤مومٞم٦م اًمبنمة

 .سمداأشمٕمرف قمٚمٞمٝم٤م أين مل أؿمت٤مق هل٤م سمرهمؿ ُمـ أ :هل شمبتسؿُمٜمتٝمك و

 !عم٤مذا اظمؽمت زم هذا آؾمؿ؟ ؟!ٟمٍم عم٤مذا ُمٜمتٝمك ي٤موًمٙمـ  :سمتس٤مؤل ُمٜمتٝمكأيمٛمٚم٧م 

 ظمؼمك ؟أُمـ  :هل٤م١ماُمـ ؾم ٟمٍماٟمدهش 

 ُم٤مُم٤م ؾمامح ُمٜمتٝمك:

ؾمبقع ذم ٟمٗمس إ .مم اًمٕم٤مملإ شمٞم٧ِم أُمـ قمٛمري قمٜمدُم٤م  ٦مذم اًمس٤مسمٕم يمٜم٧ُم  اسمتسؿ: ٟمٍم

 هن٤م ذم ُمٜمتٝمك اجلامل أقمب٤مرة شمّمػ صٜمٕم٤مء  دروس اًم٘مراءةظمذٟم٤م ذم درس ُمـ أ

ل شمٕمٜمل ىمٛم٦م اجلام اًمٕمب٤مرةيم٤مٟم٧م  ،اًم٘مٛم٦مٟمف أوقمٜمدُم٤م ؾم٠مًم٧م قمـ ُمٕمٜمك اعمٜمتٝمك قمروم٧م 

 ُمٜمتٝمك  ذم ُمٜمتٝمك اجلامل ي٤م يمٜم٧ِم  ةُمر ٕولقمٜمدُم٤م رأيتؽ 
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يمٛمٚم٧م أ هلذا اًمسب٥م ىمٛم٧م سمتدًمٞمكم يمؾ هذه اًمسٜملم؟ و وىم٤مًم٧م: ُمٜمتٝمكضحٙم٧م  

 سمٜم٤مئؽ ذم اعمست٘مبؾ ٕ ٦مم رائٕمأؾمتٙمقن  سمٛمِم٤ميمس٦م:

 ومٕمؾ اٟم٤م؟أظمتف يمام أخ يدًمؾ أن هٜم٤مك  أوىم٤مل: هؾ شمٕمت٘مديـ  ٟمٍمضحؽ 

  .سمداأقمت٘مد أٓ  :٦مهزت ُمٜمتٝمك رأؾمٝم٤م ٟم٤مومٞم

ٟم٤م أصٖمػمة و ن وضٕمتل سملم يدي ـمٗمٚم٦مأٟمؽ اسمٜمتل ُمٜمذ ٠مؿمٕمر سمأٟمٜمل ٕ :٦مسم٤مسمتس٤مُم ٟمٍم

  .ظمتلأٟمؽ اسمٜمتل وًمٞمس ٠مؿمٕمر سمأ

 ؟ومٓم٤مرٟم٤مإهذه وشمٜم٤موًمٜم٤م  ٦مهنٞمٜم٤م وصٚم٦م اًمروُم٤مٟمسٞمأ هاّل ٦م، ٟم٤م ضم٤مئٕمأ :اسمتسٛم٧م ُمٜمتٝمك

  طمسٜم٤مً  :ٟمٍماسمتسؿ 

ُم٤مذا يريد قمغم  ٟمٍمصمؿ ذهب٧م ًمتس٠مل  ٦مومٓم٤مر شمقًم٧م ُمٜمتٝمك ُمٝمٛم٦م شمرشمٞم٥م اًمٓم٤موًمسمٕمد اإل

  :طمديثف كأهن نأسمٕمد  .. واًمٖمداء ًمٙمٜمٝم٤م وضمدشمف يتحدث سم٤مهل٤مشمػ

زم ُمالسمز ُمـ   ضمٝمزِت همتسؾ هاّل ؾم٠مذه٥م ٕشم٠مظمر اًمٞمقم أن أجي٥م  ُمٜمتٝمك ٓ :ٟمٍم

  ؟!ومْمٚمؽ

 ؟يـ ؾمتذه٥م أمم إ ُمٜمتٝمك:

ٟمٜم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م يمت٤مسم٦م أًمق  ٤مً ؾمٞمٙمقن رائٕم .. ذه٥م ًمٚمّمالة ذم ؾم٤مطم٦م اًمتٖمٞمػم اًمٞمقم٠مؾم :ٟمٍم

 ظمٞمٝم٤م وؾم٤مقمدشمف ذم ارشمدائٝم٤م أضمٝمزت ُمٜمتٝمك ُمالسمس  .. ُمست٘مبؾ ضمديد هلذه اًمبالد

 ىمٚمٞمالً  ن شم٠مظمرُت إٓ شم٘مٚم٘مل  :ٟمٍم

 هؾ ؾمتٕمقد قمغم اًمٖمداء ؟ ُمٜمتٝمك:

 اٟمتبٝمل قمغم ٟمٗمسؽ ي٤م ُم٤مرويمق   .. ضمؾأ :ٟمٍم

  وظمرج  ىمبٚمٝم٤م قمغم ضمبٞمٜمٝم٤م
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 فمٝمرا 0 ٦ماًمس٤مقم

رص٤مص قمغم ُمٕمتّمٛمل ؾم٤مطم٦م اًمتٖمٞمػم وؾم٘مقط قمدد ُمـ اًمِمٝمداء  إـمالق :قم٤مضمؾ

 ذم شمزايد ضمريح واًمٕمدد62ؿمٝمٞمد و  02مم إرشمٗم٤مع قمدد اًمِمٝمداء او  .واٟمدٓع طمريؼ

وُمـ صمؿ سم٨م ُمب٤مذ  اًمٕم٤مضمٚم٦مظمب٤مر يم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمك ذم اعمٓمبخ قمٜمدُم٤م سمدأت شمرى إ

  .حلريؼ ورص٤مص ودُم٤مء

 ٜمٍمشمّم٤مل سمطم٤موًم٧م آ ؾم٘مٓم٧م اًمٓمبؼ اًمذي يم٤مٟم٧م متسٙمف سمٞمده٤م وأ مل شمتامًمؽ ٟمٗمسٝم٤م

سمٞمقؾمػ اشمّمٚم٧م  ة،واطمد واًمٜمتٞمج٦م وشمٙمراراً  طم٤موًم٧م ُمراراً  ،ُم٘مٗمالً  يم٤من وًمٙمـ ه٤مشمٗمف

ن يٙمقن أ ٓ شمتخٞمؾظمذت سم٤مًمبٙم٤مء وهل أو وم٘مدت اًمسٞمٓمرة قمغم ٟمٗمسٝم٤م ،ومل جيبٝم٤م

قم٤مودت آشمّم٤مل  ،جمرد اًمتٗمٙمػم يم٤من يِمٕمره٤م سم٠ممل طم٤مد ذم ىمٚمبٝم٤م .ذىأه٤م ٤مظمأص٤مب أ

ظمرى وهل أ ةُمر اشمّمٚم٧م سمٞمقؾمػ .ل ُم٘مٗمالً از ُم٤م ٟمٍموهل شمبٙمل وًمٙمـ ه٤مشمػ 

ظمؼمك أقمٜمف و ؾم٠مسمح٨م ،واخلروج ي٤مكِ إىمٗمكم اًمب٤مب وأ :رد سم٤مىمتْم٤مب وًمٙمٜمف مت٤مُم٤مً  ٦مي٤مئس

  .ضمدهأقمٜمدُم٤م 

ظمذت شمبٙمل أاٟمزوت ومقق رسيره و و ٟمٍمذهب٧م ًمٖمروم٦م ، مل شمٕمد شمٕمٚمؿ ُم٤مذا شمٕمٛمؾ

ٓ حلٔم٤مت طمتك ؾمٛمٕم٧م ضمرس إه٤م ُمـ ؿمدة سمٙم٤مئٝم٤م وُم٤مهل ٤مسمِمده طمتك همٗم٧م قمٞمٜم

ُم٤مُمٝم٤م ضٛمتف سم٘مقه وهل شمبٙمل وهق أ ٟمٍمًمتٗمتح اًمب٤مب وضمدت  ُمرسقم٦ماًمب٤مب ىم٤مُم٧م 

  .يٛمسح قمغم ؿمٕمره٤م

  .دوٟمؽٓ رء ُمـ ٟم٤م أقمغم اًمقىمقف ُمـ اخلقف  أوؿمؽىمٚمبل  .ؾم٠مُمقت ُمٜمتٝمك: يمٜم٧م

ُم٤مرويمق  طمد ي٤مأٓشم٘مػ قمغم  : احلٞم٤مة٦مُمٓمٛمئٜم ه٤مدئ٦مهب٤م  رأشمف ٦ماسمتس٤مُم سم٠ممجؾ ٟمٍم

 ىمٚمبل يٜمبض هٜم٤م  ،ن حت٘م٘مل طمٚمٛمل وطمٚمٛمؽأجي٥م  ،ن شمستٛمريأجي٥م  ،اًمّمٖمػمة
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ن شمتقىمٗمل قمـ أي٤مك إ .احلٞم٤مةن حترُمٞمٜمل أي٤مك إ ،طمٞم٤م سم٤مسمتس٤مُمتؽأٟم٤م أ .ؿم٤مر قمغم ىمٚمبٝم٤مأ و

دمٕمكم  ًمؽ ًٓمذ ،سم٤مًمت٠ميمٞمد ؾمٜمٚمت٘ملُم٤م  يقُم٤مً  ٚمت٘ملؾمٜم ة،ىمّمػم احلٞم٤مةُمٜمتٝمك  .آسمتس٤مم

  .ٟم٤م طمل ُمٜمتٝمك وًمـ ي٘متٚمٜمل ؾمقى طمزٟمؽأطمل  ٕٟمٜملاحلزن ي٘متٚمؽ 

  سم٤مؾمتٖمراب: ُم٤مذا شم٘مّمد؟وهل ٓ شمستٓمٞمع اؾمتٞمٕم٤مب يمالُمف  ُمٜمتٝمك

 .سمخػم ٕسم٘مكسمخػم  : يمقينٟمٍم

ن هذا أومٞمٝم٤م  شم٠ميمدت صمقان تُمر!  ُمٗمزوقم٦ميم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمك ؾمتجٞم٥م وًمٙمٜمٝم٤م اؾمتٞم٘مٔم٧م 

 سم٤مٕمل. ُمٚمٞمئ٦مااه آ ٦موًم٘مد ومٝمٛم٧م ُمٕمٜم٤مه وم٤مـمٚم٘م٧م سظم ،ٓ طمٚمامً إ يم٤منُم٤م 

 ؾمٞمّمحبٝم٤مٟمف ٠ميم٤من يقؾمػ خيؼمه٤م سم ،اٟم٘مٓمٕم٧م ذيمري٤مهت٤م سمّمقت ه٤مشمٗمٝم٤م اًمذي يرن

قمقد ٕطمٙمل ًمؽ ٠مؾم ُمسح٧م دُمققمٝم٤م واسمتسٛم٧م: .سم٢مٟمج٤مز هذا اًمٞمقم ٕمِم٤مء اطمتٗم٤مًٓ ٚمًم

 ظمل..أي٤م  ؿمت٤مق ًمؽ طم٘م٤مً أسم٤معمٜم٤مؾمب٦م  .. ٟمٍميمؾ ُم٤م طمدث ُمٕمٜم٤م اًمٞمقم ي٤م 
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 ُمٜمتٝمك

 

ن ٓ رء يتٖمػم وُمـ طمقًمٜم٤م أٟمٔمـ ُمـ رسقمتٝم٤م  ٤ًم.قم٤مدت قمجٚم٦م إي٤مم ًمتٛميض رسيٕم

اعمٙم٤معم٦م إظمػمة اًمتل  .. رء مل يتٖمػمو .. اؾمتٛمرت إوض٤مع يمام هل  يتبدد يمؾ رء

 طمد يٕمٚمؿ ؾمب٥م اظمتٗم٤مئٝمؿأظمر ُم٤م ىم٤مُم٧م سمف قمّم٤مسم٦م اًمرداء إسمٞمض وٓ آرسسم٧م يم٤مٟم٧م 

 .ًمٞمِم٤مرك سمٛمس٤مسم٘م٦م رؾمؿ قم٤معمٞم٦م ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م وؾمٞمٕمقد همداً  ُمٜمذ ؿمٝمر يقؾمػؾم٤مومر  ..

 غم اعمريمز إول ذم هذه اعمس٤مسم٘م٦مسمحّمقًمف قم ٓؾمت٘مب٤مًمف اطمتٗم٤مًٓ  ن ٟمذه٥م مجٞمٕم٤مً أاشمٗم٘مٜم٤م 

ي ذواًمحت٧م ٟمٗمس اًمٕمٜمقان طمرب وًمٙمـ  ٧م سمٜم٤من ُمٕمرضٝم٤م اجلديد قمـ اًمسالم٘مـمٚمأ ..

 .اعم٘م٤مرٟم٦م سملم احلٞم٤مة ىمبؾ وسمٕمد احلربًمف يمثػم ُمـ إومٙم٤مر اًمرائٕم٦م قمـ أض٤موم٧م 

و  اً يمثر إُم٤ميمـ ظمٓمرأمم إذهب٧م  ،ف اًمٙمٚمامتٓآن ختتزل أاؾمتٓم٤مقم٧م سمّمقره٤م 

ُمػما ويّمقر ٤ميم ن ي٠مظمذأ ٞمع أي ؿمخصٓمتيس .. ُمـ زواي٤م خمتٚمٗم٦ماًمت٘مٓم٧م اًمّمقر 

قمـ ىمّمص ٓ شمروهي٤م  ٓ اًمٕمٞمقن اًمتل شمبح٨م طم٘م٤مً إوًمٙمـ شمٚمؽ اًمزواي٤م اعمٛمٞمزة ٓ شمراه٤م 

همٜمٞمتف اجلديدة قمـ أـمٚمؼ أسمٞمٜمٝم٤م وسملم ظم٤مًمد اًمذي  ٤مً رائٕم ٤مً ًم٘مد يم٤من شمٕم٤موٟم..  رٓ اًمّمقإ

هذه  .. ُمِم٤مهدة ذم صمالصم٦م أؾم٤مسمٞمع وم٘مط 6111111اًمسالم ووصٚم٧م ٕيمثر ُمـ 

مج٤مل يٗمقق  .. وهق حلٜمٝم٤م وهمٜم٤مه٤مٟم٤م يمتبتٝم٤م أ ،همٜمٞم٦م هل ضمزء ُمـ روطمل وروطمفإ

 ٦محل٤من ويمٚمامهتؿ ًمٖمسم٘مٞم٦م إ ِمبفحلـ اًمٕمِم٤مق ٓ ي اًمٗمـ اخلٞم٤مل قمٜمدُم٤م يٛمزج سم٤محل٥م و

ن أوٟمحـ ٟم١مُمـ  .. واًمٗمـ سم٤مًمٜمسب٦م ًمٜم٤م هق يم٠مٟمٗم٤مؾمٜم٤م ُمّمدر ًمٚمحٞم٤مة .. ٓ متتٚمؽ شمٗمسػم

وصقت  ،ٟم٤مئٛم٦م اً وحلـ ؾمالم ىمد يقىمظ ضامئر ،ٔمالماًميمٚمٛم٦م طم٥م ىمد شمْمٞمئ دروب 

  .أصقات اعمداومع ساعمقؾمٞم٘مك ىمد خُيرِ 
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 اعمٓم٤مر - صٜمٕم٤مء – اًمٞمٛمـ

 

 .واًمده وواًمدشمف وقمٛمف وقمامد وظم٤مًمد وُمٜمتٝمك وسمٜم٤من ،ٟمتٔم٤مر يقؾمػ٤موىمػ اجلٛمٞمع سم

رأوه  .طمدى ًمقطم٤مشمف قمغم اعمريمز إولإن طمّمٚم٧م أسمف سمٕمد   اجلٛمٞمع اًمٞمقم ومخراً رضطم

  !ُمؼموك وهل شمٍمخ سمحامس: ٦مًمٞمف ُمٜمتٝمك سمحٞمقيإُمـ سمٕمٞمد وم٘مٗمزت 

ؾ يده٤م صمؿ ادمف ًمقاًمدشمف وىمبّ  .. ًمؽ ي٤م صٖمػميت قم٘مب٤م طمْمٜمٝم٤م يقؾمػ وهق يْمحؽ:

 ورأؾمٝم٤م 

 سمٜمل سمٛمقهبتؽ ي٤م ٦مٟم٤م ُم١مُمٜمأ ،ًم٘مد يمٜم٧م واصم٘م٦م سم٠مٟمؽ ؾمتحّمؾ قمغم اعمريمز إول شمف:واًمد

 !؟اقمؽمف ُم٤مذا يمٜم٧م شم٠ميمؾ ،ًم٘مد زاد وزٟمؽ :٦ماىمؽمب ظم٤مًمد ُمٜمف وًمٙمٛمف سمخٗم

ن شمس٤مومر ُمٕمل أؾمت٘مسؿ  ،يمٚم٧مأخ ًمق شمرى ُم٤مذا آ ضحؽ يقؾمػ وهق يْمؿ ظم٤مًمد:

  .. ضحٙم٤م يمثػماً  . اعمرة اًم٘م٤مدُم٦م

هن٤م إ :٦مصقر أسمٕمدت اًمٙم٤مُمػما وىم٤مًم٧م سم٤مسمتس٤مُم٦م رائٕم ًمٞمف سمٜم٤من واًمت٘مٓم٧م ًمفإشم٘مدُم٧م 

 ُمؼموك  .. طمال اًمٚمحٔم٤مت اًمتل صقرهت٤مأُمـ  ةواطمد

ٟم٤م ومخقر أيمؿ  ،طم٘م٤م ٤مً ًم٘مد يم٤من ُمٕمرض صقرك رائٕم اىمؽمب ُمٜمٝم٤م يقؾمػ وهق يبتسؿ:

  .ٟمٜمل يمٜم٧م ُمٕمؽأمتٜمٞم٧م ًمق  ،سمؽ

 ًمٞمس٧م اعمس٤موم٤مت اًمتل ىمد شمب٤مقمد سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ صدىمٜمل  .. ٟم٧م مل شمٗم٤مرىمٜملأ سمٜم٤من:

ٟم٤م ؾم٠مصقر رؾمامشمؽ وٟم٘مقم سمٕمٛمؾ أاسمتسٛم٧م سمٜم٤من سمِم٘م٤موة: ارؾمؿ صقري وصمؿ 

  .ُمٕمرض ُمِمؽمك

  ٟم٤م يمام اقمتد ٤مً ن يٙمقن رائٕمأ٥م اطمتٗم٤مًمٜم٤م اًم٘م٤مدم جي .. يٙمٗمٞمٜم٤م ُمٕم٤مرض ضحؽ ظم٤مًمد:

 هٞم٤م سمٜم٤م  .. ٟم٤م ضم٤مئٕم٦مأ سظم٧م ُمٜمتٝمك سمٛمِم٤ميمس٦م:
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يم٤مٟمقا يدظمٚمقن اًمبٜم٤مي٦م وهؿ  صمٜم٤مء ُم٤مأ و ،٤مدوا ًمٚمٛمٜمزلاجلٛمٞمع قمٚمٞمٝم٤م وقم ضحؽ

 يْمحٙمقن وظم٤مًمد ويقؾمػ حيٛمٚمقن طم٘م٤مئ٥م يقؾمػ 

 ُم٤مذا ضمٚمب٧م زم ُمـ هدي٦م ؟ ظم٤مًمد:

 يمؼم هدي٦م ًمؽ أٟم٤م أ يقؾمػ سمسخري٦م:

  .نذا مل خترج هديتل أإدقمؽ شمدظمؾ اعمٜمزل أًمـ  ظم٤مًمد:

ًم٘مد شمٕمرومقا  :٦موهق يتحدث سمرسقم قمامد ضحؽ اجلٛمٞمع وًمٙمـ ىمٓمع قمٚمٞمٝمؿ ضحٙمٝمؿ 

  .نقمٚمٜم٧م هذا أأ احلٙمقُم٦م :يمٛمؾ وهق يٚمٝم٨مأصمؿ  ،سمٞمضقمْم٤مء اًمرداء إأطمد أقمغم 

   .قمغم وضمقهٝمؿ٤مئٝمؿ وفمٝمر اًمرقم٥م ذم دُم رسى اخلقف و ًمقاهنؿأهبت٧م 

وضع ظم٤مًمد احل٘مٞمب٦م اًمتل يم٤من حيٛمٚمٝم٤م واٟمحٜمك  ،أوىمٕم٧م ُمٜمتٝمك ه٤مشمٗمٝم٤م ُمـ يده٤م

  .ًمٞمٚمت٘مط ه٤مشمٗمٝم٤م

ٟمحـ  .ُم٤م يرامؾمٞمٙمقن قمغم  رءشم٘مٚم٘مل ُمٜمتٝمك يمؾ  ٓ ُمٓمٛمئٜمٜم٤م: ه٤مُمس  سمّمقتظم٤مًمد 

  .مل ٟمخ٤مًمػ اًم٘م٤مٟمقن

  .مل ٟمخ٤مًمػ اًم٘م٤مٟمقن .. ذم قم٘مؾ ُمٜمتٝمك يمثػماً  يمٚمامشمفشمردد صدى 

 ـيذؿمخ٤مص اًمُم٤مُمٝم٤م يمؾ حلٔم٤مهتؿ ذم ورؿم٦م قمٛمٚمٝمؿ وهل شمتذيمر قمدد إأوهل شمرى 

  ؟!ي ىم٤مٟمقن يتحدث ظم٤مًمدأقمـ  ؟!هبؿ ؾمٞمّمٜمٕمقنُم٤مذا  .ىم٤مُمقا سمٗمْمحٝمؿ ذم اعمجتٛمع

هنؿ ومقق أيرون  و ٓ يٕمؽمومقن سم٤مًم٘م٤مٟمقنؿمخ٤مص أهنؿ شمٕمدوا قمغم أٓ يٕمٚمؿ أ 

 ..ؾمٞمٛمحقهنؿ ُمـ قمغم وضمف آرض  ؟! اًم٘م٤مٟمقن

 !ًمؽ؟ًمٞمس يمذأ ؾمٞم٘متٚمقٟمف  :سمٜم٤من سمرقم٥م

ُمٜمتٝمك ىمد ، ـم٤مرق و رسمامأىمد يٙمقن قمامر  ؟!م ظم٤مًمدأٟم٧م أ هق سمخقف: هؾردوم٧م أصمؿ 

  .وم١م٘م٤مء اعمِمٚمًمؽ اًمشمٙمقن ُمٜمتٝمك سمٕمد ذ
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دقمٞمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ . ؾمٞمت٠مذى ًمـ يستٓمٞمٕمقاطمد أسمٜم٤من اهدئل ٓ  يٓمٛمئٜمٝم٤م: اظمذ يقؾمػ

  .يمثر هٞم٤مأشمٗم٤مصٞمؾ 

 هلؿ سم٤مؾمتٖمراب عم٤م يمؾ هذا آهتامم وُم٤م مم اًمتٚمٗم٤مز واجلٛمٞمع يٜمٔمرونإيمٚمٝمؿ  رسقمقاأ

  ؟!ؾمب٥م هذا اهلٛمس واخلقف

 ؟!سمٞمض ظمرى قمـ قمّم٤مسم٦م اًمرداء إأظمب٤مر أي أمل شمرد أ  يقؾمػ: قمامد

 ٓ  قمامد:

ض٤مء ه٤مشمٗمف أيمد ُمـ ُمدى صح٦م اخلؼم سمٞمٜمام ٠متٞمومتح ظم٤مًمد سمرٟم٤مُم٩م ومٞمس سمقك ذم ه٤مشمٗمف ًم 

ٓ صمقاين طمتك رن ه٤مشمٗمف وظمرج ُمـ إُمـ سمرٟم٤مُم٩م اعم٤مؾمٜمجر ومٞمس سمقك وُم٤مهل  سمرؾم٤مًم٦م

  .هبدوء اًمِم٘م٦م

ُمـ ٕا ومرادأن أ اعمذيٕم٦مؾمٛمٕمقا ُمـ  ،قم٤مد اخلؼم اًمٕم٤مضمؾ ًمٚمٔمٝمقر واجلٛمٞمع اٟمِمٖمؾ سمف

 أقمْم٤مء أطمدًمٙمؽموين واًمتٕمرف قمغم إقا شمتبع رىمؿ ضمٝم٤مز اًمسٞم٤مد واًم٘مقُمل اؾمتٓم٤مقم

يْم٤م أيمام شمؿ  ،سمٞمضٟمٗمسٝمؿ قمّم٤مسم٦م اًمرداء إأاًمذيـ يٓمٚم٘مقن قمغم  اإلره٤مسمٞم٦م اجلامقم٦م

ُمقن ُمـ اعمقؾم٤مد وشمدار قمٛمٚمٞم٤مهتؿ ُمـ اًمبٞم٧م قهنؿ ُمدقمأايمتِم٤مف اًمداقمؿ هلؿ طمٞم٨م 

  .سمٞمضإ

  ٦م.ره٤مسمٞمإ ٦ممج٤مقم ،سمٞمضأسمٞم٧م  ،ُمقؾم٤مد ٦ميم٤مٟم٧م دىم٤مت ىمٚم٥م ُمٜمتٝمك شمتزايد ُمع يمؾ يمٚمٛم

 ،سمحث٧م قمـ ظم٤مًمد سمٕمٞمٜمٞمٝم٤م وًمٙمٜمٝم٤م مل دمده سمدأت دُمققمٝم٤م سم٤مًمس٘مقط  ؟!هذا ي ضمحٞمؿأ

 ..يـ ذه٥م أشمٕمجب٧م ُمتك ظمرج و ،سمثقاين رأشمف يدظمؾ ُمـ اًمسالمل ٤موسمٕمده

 يـ يمٜم٧م ؟أ ُمٜمتٝمك: ظم٤مًمد

  .اشمّم٤مل ه٤مم سمتٚمٕمثؿ: وردينظم٤مًمد 

ره٤مب إيتحدصمقن قمـ إهنؿ  ؟!ُم٤م ي٘مقًمقنؾمٛمٕم٧م  واضح: هؾُمٜمتٝمك سم٘مٚمؼ وظمقف 

  ..ؾمٞم٘متٚمقٟمٜم٤م ،وُمقؾم٤مد
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 ٤مً ن يٙمقن صم٤مسمتأٟمف حي٤مول ٠مويم صمؿ شمٜمٗمس سمٕمٛمؼ ،ضمؾ ؾمٛمٕم٧مأ ضمؾأسمتِمت٧م: ظم٤مًمد 

  .طمد ُمٜم٤م ؾمٞمت٠مذىأقمدك سم٠من ٓ أ ،رضمقكأردف: ُمٜمتٝمك اهدئل أو

 قمدك أ ُمٜمف: ٦مـمٛمئٜمٝم٤م ظم٤مًمد سم٤مسمتس٤مُم

  .قمدكأ ،سمداأًمـ يّمٞمبؽ ُمٙمروه  دُم٧م طمٞم٤مً  ُمٜمتٝمك ُم٤م :٦مصمؿ اىمؽمب ُمٜمٝم٤م وىم٤مل سمث٘م

محل ٠مضمٚمؽ ؾمأوُمـ  ،ويقؾمػ ٟم٧ِم أمحٞمؽ ٠مؾم ،ومديؽ سمدُمل٠مؾم ،محٞمؽ سمروطمل٠مؾم

  .اقمتٛمدي قمكم .سمٜم٤من

  ُمٜمتٝمك: وًمٙمـ

 شمث٘ملم يب؟ ٓأ سمث٘م٦م: ظم٤مًمد 

  .سمخ٤مًمد: سمغم ٦ميم٤مُمٚم سمث٘م٦مشمبسٛم٧م ُمٜمتٝمك 

 ؟؟ُم٤مذا  نسم٤مًمغ: وأىم٤مـمٕمٝمؿ يقؾمػ وهق يِمٕمر سمتقشمر 

 ؾمٜمٜمتٔمر طمتك اًمٖمد وؾمٜمرى ُم٤مذا ؾمٞمحدث  ،رءٓ  ناًمتامؾمؽ: أظم٤مًمد وهق حي٤مول 

 ؟ن يم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمكإ شمقشمره٤م: ُم٤مذاضمػ ُمـ ىمقة ير ٤مىم٤مـمٕمتٝمؿ سمٜم٤من وصقهت

  .ًمـ يستٓمٞمٕمقا اعمس٤مس يب ؟ٟم٤مأن يمٜم٧م إوُم٤مذا  :٦مه٤مدئ ٦مُمٜمتٝمك سم٤مسمتس٤مُم

   .ًمذي حتٛمٚمف إي٤مم اًم٘م٤مدُم٦ما ُم٤ميٕمٚمؿ طمد أٓ  ،ٓ شمٙمقين واصم٘م٦م هٙمذا يقؾمػ:

يمؾ رء ؾمٞمٙمقن قمغم  .. ٓ شم٘مٚم٘مقا ،اًمٔمروف ؾمٜمٖم٤مدر اًمٞمٛمـؾمقء أذم  ُمٜمتٝمك هبدوء:

 .يرام ُم٤م

  .ؾمف سملم يمٗمٞمفأصمؿ ضمٚمس وهق يْمع ر ٦مزومر يقؾمػ سمٕمّمبٞم

 ؟ٓ شمثؼ يبأيقؾمػ  ضمٚمس ظم٤مًمد سم٤مًم٘مرب ُمٜمف صمؿ حتدث هبدوء:

  .سم٤مًم٘مٚمؼ ُمٚمٞمئ٦مً  ةً ٟمٔمر ًمف يقؾمػ ٟمٔمر

  .شمثؼ يب سمث٘مف: ٓظم٤مًمد اسمتسؿ 

 صمؼ سمؽ أ ن سمغم٠مؾمف سمأهز يقؾمػ ر
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   .ٟمٜمل ؾم٠ممحٞمٙمؿ مجٞمٕم٤مً ٠مىمسؿ ًمؽ سمأذا إ ظم٤مًمد: اسمتسؿ

  ة؟!اعمد هذم هذ ةواطمد ةهؾ ظمذًمتؽ وًمق عمر ٤ًم،ـ قم٤مُميصداىمتٜم٤م داُم٧م ًمٕمنم

  .ؾمف ٟم٤مومٞم٤مً أهز يقؾمػ ر

  .سمداً أ ةظمذًمؽ هذه اعمرأًمـ  ذاً إ ظم٤مًمد:

 يْم٤م همداً أو ،ضمداً اًمقىم٧م ظمر ٠م٘مد شم٤م ًمٚمٜمقم ومٝمك ظمذي سمٜم٤من واذهبهٞم٤م ُمٜمت :يمٛمؾأصمؿ 

  .سمِمٙمؾ قم٤مدي ضمداً  ٦مؾمتذهبـ ًمٚمدوام ذم اجل٤مُمٕم

  ..وًمٙمـ :يقؾمػ

  ٦م،مم اًمقرؿمإقمامر وـم٤مرق و  ٦م،مم اعمٜمٔمٛمإيْم٤م ؾمٜمذه٥م أٟم٧م أٟم٤م وأو ،ؾمٞمذهبـ ظم٤مًمد:

  .يْم٤م ؾمٜمٙمٛمؾ ُمنموقمٜم٤م اًمذي ٟمٕمٛمؾ قمٚمٞمفأو

ٟم٧م أٙمِمػ ون ٟمُ أ دٟمك ُمـأو أٟمحـ ىم٤مب ىمقؾملم  ؟!ظم٤مًمد هؾ ضمٜمٜم٧م ُمٜمتٝمك سمٍماخ:

 !! اعمنموع زًم٧م شمتحدث قمـ  ُم٤م

  .يستحؼ ءضمؾ رن ىمتٚمٜم٤م ومٚمٞمٙمـ ٕإُمٜمتٝمك وي٤م  .سمدأٟم٤م سمف امًمـ ٟمتقىمػ قم ظم٤مًمد سمحده:

  .ظمرآ ٤مً وم٘مد ؿمخّمأن أريد أٓ ٟم٤م أ .ريدأُمٜمتٝمك وصقهت٤م يرشمٗمع :ٓ 

 وًمق يمٜم٧ِم  ،وضمف اًم٘مدرٓمٞمع اًمقىمقف ذم تسطمد يأٓ  حي٤مول يمبتٝم٤م: ٦مظم٤مًمد سمٕمّمبٞم

سمجٗمقٟمؽ طمتك  ٦مقم٤مًم٘م ٟمٍميم٤مٟم٧م دُمققمؽ قمغم  طمد ُمـ اعمقت ُم٤مأ شمستٓمٞمٕملم مح٤مي٦م

  .نأ

هل شمٕمٚمؿ  .فٛمدت دُمققمٝم٤م سمٕمٞمٜمٞمٝم٤م ُمـ ىمسقة يمالُمدم ٦م،ىمقي ٦مؿمٕمرت ُمٜمتٝمك سمّمدُم

 هن٤م طم٘مٞم٘مف وًمٙمـ ٓأؿمٞم٤مء ٟمٕمٚمؿ أهٜم٤مك  .ُمـ ظم٤مًمد وًمٙمٜمٝم٤م مل شمٙمـ شمتقىمٕمٝم٤م ٦مهذه احل٘مٞم٘م

  .ًمٞمٝمؿإوًمئؽ اًمذيـ هنرب ُمٜمٝم٤م أٟم٘مقى ؾمامقمٝم٤م ُمـ 

  ؟!هؾ ضمٜمٜم٧م يقؾمػ سمٍماخ :
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  ،يمثرأن يت٠مزم أٓ يريد ًمٚمٛمقىمػ  ،قمّم٤مسمفأن هيدئ أيريد  ،فَس ٗمَ ظمذ ٟمَ ٠مهق ي ظم٤مًمد و

 ي٤م ةظمػمإ ة،ظمػمإ ةهذه ؾمتٙمقن اعمر وهق يٍمخ: ُمسٙمف يقؾمػ ُمـ ىمٛمّمٞمفأ

ظمتل ًمٞمس٧م ًمٚمجرح أ .ؾمٛمح ًمؽ سمجرطمٝم٤مأًمـ  ،حتدصمٝم٤م هٙمذا ًمٞمس ُمٜمتٝمكظم٤مًمد اًمتل 

  .صدي٘مل ي٤م

  .يقؾمػ ي٤م يمٗمك :٦مُمٜمتٝمك وهل وامج

  .يٜمٔمر خل٤مًمد ٤مً ل واىمٗمازيٓيم٤من  .هٞم٤م سمٜم٤م :ُمسٙم٧م سمٞمدهأصمؿ 

  .يقؾمػ هٞم٤م ؾمحبتف سم٘مقه:

  .ُمٙم٤مٟمف ٤مً واىمٗم ُم٤م يزالذه٥م اجلٛمٞمع وشمريمقا ظم٤مًمد 

 ظمٗمٞمٗم٦م ٦موُمسح اًمزاهٞم٦مسم٠مًمقان طمج٤مهب٤م  ضمداً  ٦مذم صب٤مح اًمٞمقم اًمث٤مين يم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمك زاهٞم

دىم٧م اجلرس  ،ؿم٘م٦م سمٜم٤منمم إشمقضمٝم٧م  .ٓ مج٤مًٓ إ دهت٤ماُم٤م زل تُمـ ُمس٤مطمٞمؼ اًمتجٛمٞمؾ اًم

 ؟! ٚمٛمح٤مرضةًممل شمتجٝمزي أ ؟ُمٜمتٝمك: ُم٤مذااسمتسٛم٧م  ،هت٤م سمٜم٤من طمتك اٟمّمدُم٧مأن رإوُم٤م 

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمثػم مل يتبؼ

ًمٞمٚم٦م  ُم٤م طمدثسمٕمد  اًمٞمقم  ٓ شمٜمٝمضن أىمٕم٧م شمق ،ُمٜمدهِم٦مًمٞمٝم٤م وهل إيم٤مٟم٧م سمٜم٤من شمٜمٔمر 

  .ًمٞمس هبذا آذاقو طمزيٜم٦م ٦موامج ؾمتٙمقنىمؾ شم٘مدير أو قمغم أ اًمب٤مرطم٦م

اذهبل ًمتبديؾ  ،شمبتسؿ: هٞم٤ميمٛمٚم٧م وهل أ ،شمٗمٝمؿ سمامذا شمٗمٙمر سمٜم٤من ٕهن٤مُمٜمتٝمك شمبسٛم٧م 

ومٓم٤مر إظم٤مًمتل ذم  ؾم٠مؾم٤مقمد :ٝم٤م وهل شمبتسؿيمٛمٚم٧م وهل شمٖمٛمز سمٕمٞمٜمأصمؿ  .ُمالسمسؽ

  .اذهبل هٞم٤م ،اًمّمٖمػمشملم

  .مم اعمٓمبخإيمٚمٛم٧م ذهب٧م عمٜمتٝمك أوقمٜمدُم٤م  ،ذهب٧م سمٜم٤من ًمتبديؾ ُمالسمسٝم٤م

  .اٟمتٝمٞم٧م سمٜم٤من:

  .ذاً إهٞم٤م سمٜم٤م  :ُمٜمتٝمك

  ؟!سمخػم ٟم٧ِم أُمٜمتٝمك هؾ  سمٜم٤من:
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  ؟!عم٤مذا .. ضمؾأ ضحٙم٧م ُمٜمتٝمك:

  ٦مطمدث ًمٞمٚم٦م اًمب٤مرطم ُم٤م سمٜم٤من سمؽمدد:

  ٦م؟!ُم٤مذا قمـ ًمٞمٚم٦م اًمب٤مرطم :ُمٜمتٝمك

ٟمحـ  اًمتل ٦مهؾ شمِمٕمريـ سمحجؿ اعمّمٞمب  .ُمٜمتٝمك ٓ شمٗم٘مديٜمل صقايب سمٜم٤من سمٜمٗم٤مذ صؼم:

 .طمدث سمٞمٜمؽ وسملم ظم٤مًمد يْم٤م ُم٤مأ ؟ومٞمٝم٤م

يمثر أصمؼ سمف أٟم٤م أقضقع وؾمٞمٜمٝمل اعم سم٠مٟمف  ظم٤مًمد وقمدين :ةُمـ اًم٘مٝمق ُمٜمتٝمك وهل شمرؿمػ

ٟمف ٠مسم ٦مامت سم٤مًمٗمٕمؾ وًمٙمٜمٜمل واصم٘مومخ٤مًمد ٟمٓمؼ هبذه اًمٙمٚم .. طمدث امُم٤م قمأ ،ٗمزٜمسمصمؼ أ٤م مم

 ومٝمٞم٤م سمٜم٤م ة. ذير ٦مـمٗمقًمٞم ٦مسمٓمري٘م ٧م ُمٜمتٝمكسٛمشمب ،مل يٙمـ ي٘مّمده٤م

مم إسمٞمٜمام ظم٤مًمد ويقؾمػ  ،مم ورؿم٦م اًمٕمٛمؾإوقمامر وـم٤مرق  ٦م،مم اجل٤مُمٕمإاًمٗمت٤مشم٤من  ذهب٧م

 ،يزال يِمٕمر سم٤محلٜمؼ ٞمقؾمػ ُم٤موم  ضمداً  اً ؾمػ ُمتقشمرقًمقضع سملم ظم٤مًمد وييم٤من ا ٦م.اعمٜمٔمٛم

  .ْمٛمػماًم ظم٤مًمد يِمٕمر سمت٠مٟمٞم٥م سمٞمٜمام ة،ٜمتٝمك هبذه اًم٘مسقُمن جيرح ظم٤مًمد أ سمداً أمل يتقىمع 

 ..مم ُمٙمت٥م يقؾمػإذه٥م ظم٤مًمد 

 4 ٞم٦مٝم٤م سم٤مًم٘مْمتىم٤مرٟمهت٤م ودل طمدتىمرأت اًمٕمب٤مرات اًم هاّل 62 ٦مهذا ُمٚمػ اًم٘مْمٞم ظم٤مًمد:

 .سمٜمٗمس اًمّمٗم٘م٦م ٦من هلام قمالىمأ ؿمٕمرأ

  .طمسٜم٤مً  يقؾمػ سمقضمقم:

ًمـ يٙمقن ًمدي ُمتسع ُمـ اًمقىم٧م و ،ُمٝمؿ ًمٚم٘مٞم٤مم سمف اًمٞمقم ءًمدي ريْم٤م أ ظم٤مًمد سمؽمدد:

 ..مل جيبف يقؾمػ .. مم هٜم٤مإقمقد ٕ

  .ؾمػآٟم٤م أيقؾمػ  :ظم٤مًمد

ًم٘مد  .ص٤مسمٜملأُم٤مذا  طم٘م٤مً  قمٚمؿأٓ  ،ؾمػآٟم٤م أ ظم٤مًمد:. يمثرأمل جيبف يقؾمػ وم٤مىمؽمب ُمٜمف 

 ،ظمرضمٜمل قمـ ؿمٕمقريأرسمٙمٜمل وأ ٦مطمدث ًمٞمٚم٦م اًمب٤مرطم اموم ،ؿمٕمر سمتقشمر سم٤مًمغأيمٜم٧م 

  زومر يقؾمػ ومل جي٥م  .. قمّم٤ميبأٜمل شموم٘مدأن ُمٜمتٝمك ىمد شمت٠مذى أجمرد ومٙمرة 
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 ٟم٧م شمِمٕمر سم٤مًمْمٞمؼأمم ُمِمقاري اًمٞمقم وإريد اًمذه٤مب أٓ  شمٜمٝمد ظم٤مًمد واردف هبدوء:

   .ىمّمدأيمـ أٟمٜمل مل أىمسؿ ًمؽ أيقؾمػ  ،ُمٜمل

رين يمٞمػ أ :٦مُمِم٤ميمس ٦موسم٤مسمتس٤مُم ،ؿم٘م٤موة ُمـ قمٞمٜمٞمفٟمٔمر ًمف يقؾمػ وىمد ـمٚم٧م ٟمٔمرة 

  .ؾمقدأ ٤مً ؾمبققمأٟمؽ ؾمؽمى ٠مىمسؿ سمأ ،ؾمت٘مبؾ ُمٜمتٝمك اقمتذارك

هيؿ  وًمٙمـ ٓ ،ًمؽمىض هن٤م ؾمتٕمذسمف يمثػماً أو ،ضحؽ ظم٤مًمد وهق يٕمٚمؿ قمٜم٤مد صٖمػمشمف

  .ن يم٤من هذا ؾمػمضٞمٝم٤مإومٚمتٕمذسمف 

ؿمت٤مق ًمرؤيتٝم٤م قمٜمدُم٤م شمراك أ يمؿ هللإ ي٤م ؟!عم٤مذا شمْمحؽ يقؾمػ وهق يْمحؽ:

  .وشمتٍمف ويم٠مٟمؽ همػم ُمقضمقد

ذا  اظمت٤مرت طمج٤مسم٤مً  ٦ممم اجل٤مُمٕمإذهب٧م اًمٞمقم قمٜمدُم٤م هن٤م ٠مضمزم سمأ ظم٤مًمد وهق يبتسؿ:

  ٦م.رائٕم و ةيمبػم ٦مورؾمٛم٧م قمغم وضمٝمٝم٤م اسمتس٤مُم ٦مًمقان ُمنمىمأ

 !يمٞمػ قمٚمٛم٧م؟ :ةضحؽ يقؾمػ سم٘مق

  .وًمٙمـ ٓ سم٠مس اً ؾمتتٕمبٜمل يمثػم ة،ـمٗمٚمتل اًمٕمٜمٞمد قمرفأين ٕ ظم٤مًمد:

  .نذه٥م ا٠ٔمؾم ،ظمرت٠م٘مد شمًم ذاً إطمسٜم٤م 

  .اضمتامقم٤مت اًمٞمقم ذم اخل٤مرج ٦ميأًمٞمس ًمديٜم٤م  ؟يـ ؾمتذه٥مأمم إ ل:ؤيقؾمػ سمتس٤م

 ظمؼمك ٠ميرام ؾم ُمقر قمغم ُم٤من ؾم٤مرت إإ ،ُم٤م ُمِمقار ؿمخيص ٟمققم٤مً  ظم٤مًمد سمتٚمٕمثؿ:

 ؟هؾ ختقن اظمتل :٦ميقؾمػ وهق يٛمثؾ اًمٕمّمبٞم

  .ىمتٚمؽ اًمٞمقمأن أٟمؽ شمريدين أ يبدو حؽ:ظم٤مًمد وهق يٚمٙمٛمف قمغم سمٓمٜمف سمخٗمف ويْم

  .ظمر قمـ ُمِمقارك اًمرسي٠ماذه٥م يمل ٓ شمت طمسٜم٤مً  ضحؽ يقؾمػ:
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يم٤من يقؾمػ  .ذم اعمس٤مء يم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمك دمٚمس ذم سمٞم٧م قمٛمٝم٤م طملم رضب ضمرس اًمب٤مب

 فطمديث ه٤م شمذيمرآقمٜمدُم٤م ر .رائٕم٦ماًم س٤مُمتٝم٤متسماؾمت٘مبٚمتف ُمٜمتٝمك سم٤م ٦م،ًمتقه ُمـ اعمٜمٔمٛم اً قم٤مئد

  ٦م.ىمقي يمٞمػ شمبدو ٟمثك  شمٕمٚمؿ طم٘م٤مً هذه إ .ُمع ظم٤مًمد وضحؽ يمثػماً 

  ةظمب٤مر ضمديدأهؾ هٜم٤مك أي  .. ؿمٕمر سم٤مًمتٕم٥مأ :٦ميقؾمػ وهق جيٚمس قمغم إريٙم

 !ىمد ايمتِمٗمقٟم٤م؟ هنؿ طم٘م٤مً ٠مهؾ شمٕمت٘مد سم .. ن ٓمم أإ ُمٜمتٝمك:

رىم٤مم أمم إذا شمقصٚمقا إيستٓمٞمع اجلزم ُم٤م  ٟمف ٠ٓمقمامر ي٘مقل سم ،قمٚمؿأٓ  :سمحػمة يقؾمػ

 !ن؟أطمتك وًمٙمـ عم٤مذا ٓ ٟمرى أي ردة ومٕمؾ  .. اؾمتٕمٛمٚمٜم٤مه٤مل احلقاؾمٞم٥م اًمت

  .رسمام خيٓمٓمقن ًمٓمري٘م٦م ُمٕمٞمٜم٦م ٓقمت٘م٤مًمٜم٤م ُمٜمتٝمك:

ن هٜم٤مك أؿمٕمر أ .. ٧مهق اقمت٘م٤مل وًمٞمس متثٞمؾ ومٚمؿ ٓ حيت٤مضمقن يمؾ هذا اًمقىم يقؾمػ:

 .رء ظم٤مـمئ

 شمٜمٝمدت ُمٜمتٝمك سم٘مٚمؼ 

 هٞم٤م ُمٜمتٝمك شمّمبحلم ىمبٞمح٦م قمٜمدُم٤م شمٙمنميـ اسمتسؿ هل٤م يقؾمػ:

  .رشمٙم٥م ضمريٛم٦م هٜم٤مإٔن  مم ُمٜمزًمٜم٤م دمٜمب٤مً إذه٥م ٠مٟم٤م ؾمأ ُمٜمتٝمك سمٖمْم٥م: ٟمٔمرت ًمف

ُم٤مم أوًمٙمٜمٝمؿ ىم٤مسمٚمقا ظم٤مًمد  ،ورطمٚم٧م وىمػ يقؾمػ وحلؼ هب٤م يريد آقمتذار ُمٜمٝم٤م

   .اًمب٤مب

  وسمؽم مجٚمتف قمٜمدُم٤م رأى ُمٜمتٝمك  .. سملم ٦ممتٛم٧م اعم٘م٤مرٟمأيقؾمػ هؾ  ظم٤مًمد:

  راك همداً أطمسٜم٤م يقؾمػ  يمٛمٚم٧م طمديثٝم٤م ُمع يقؾمػ:أو ةٟمٔمرت ًمف سمال ُمب٤مٓ

 ُمٜمتٝمك  ظم٤مًمد:

اسمتسٛم٧م ُمٜمتٝمك ًمٞمقؾمػ صمؿ دظمٚم٧م ٦م. واؾمٕم ٦مبف سمٞمٜمام يقؾمػ يت٤مسمٕمٝمؿ سم٤مسمتس٤مُممل دم

 زومر ظم٤مًمد سمٕمّمبٞمف وضحؽ يقؾمػ   .. ومل دم٥م ظم٤مًمد. .ُمٜمزهل٤م وأهمٚم٘م٧م اًمب٤مب

  ؟!ًمذي يْمحٙمؽا ُم٤م :٦مٟمٔمر ًمف ظم٤مًمد سمٕمّمبٞم
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 سمٛمزاح وضحؽ  يتامًمؽ ظم٤مًمد ٟمٗمسف وسمدأ يرضسمفمل .اؾمتٛمر يقؾمػ سم٤مًمْمحؽ

اًمتل شمقضمد ذم اًمب٤مب وهل  اًمسحري٦ميم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمك شمِم٤مهدمه٤م ُمـ اًمٕملم  .آصمٜم٤من

 .شمْمحؽ

 

 ُمٜمتٝمك

ُمـ  ٦مض٤مء ه٤مشمٗمل سمّمقت رؾم٤مًمأ قهمٗمأن أوىمبؾ  ،صالة اًمٕمِم٤مء ودمٝمزت ًمٚمٜمقم ٧ُم ٛممتأ

  .. هن٤م ُمٜمفأقمٚمؿ أ .. شمبسٛم٧ُم  ،بأسمرٟم٤مُم٩م واشمس 

 ضم٥م أمل "  ..  ؾمػآ"

 ضم٥م أمل " .. ؾمػآٟم٤م أُمٜمتٝمك "

 ضم٥م أمل " ..  ؾمػ ضمداً آٟم٤م أُمٜمتٝمك "

 .ضم٥مأيْم٤م مل أ" .. ضمداً  ؾمػ ضمداً آٟم٤م أُمٜمتٝمك "

  ضحٙم٧م يمثػماً  ،قمغم شمٓمبٞمؼ اًمقاشمس اب ةيمؾ واًمقرد اعمقضمقدرؾمؾ زم رُمقز ا٠ٕموم

همغم ُم٤م أ ٟم٧ِم أ ،رىأل ٓ ضمٕمٚمٜم ظمقذم قمٚمٞمِؽ  ،ىمقل ُمٜمتٝمكأقمل ُم٤م أيمـ أمل : رؾمؾأصمؿ 

 .. ُمقت طم٘م٤مً أ ءص٤مسمؽ رأن إ ،ُمـ روطمل ٦مىمٓمٕم ٟم٧ِم أ ،سمؽشمٜمٗمس أٟم٤م أ .ُمٚمؽأ

 .شمّمبحلم قمغم ظمػم

 ومٙمرت ،نأ ضمٞمبفأٟمٜمل ًمـ أهق يٕمٚمؿ  ،طمد ذم اًمٕم٤ممل يٗمٝمٛمٜمل ُمثٚمفأيقضمد  ٓ .شمبسٛم٧م

 .ٓ يسٛمح هبذه اًمتٍموم٤مت اًمٓمٗمقًمٞم٦م نحتدث ُمٕمف ومقضٕمٜم٤م ا٠ٔمؾم ٟمٜمل همداً أ
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 اًمٞمقم اًمت٤مزم  ُمٜمزل يقؾمػ

 

ؾمٝم٤م سملم يمٗمٞمٝم٤م ويقؾمػ يدظمـ سمنماه٦م سمٕمد أيم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمك شمْمع ر ،اًمتقشمر يسقد اجلق

طمد أقمْم٤مء مج٤مقمتٝمؿ وًمٙمٜمٝمؿ مجٞمٕم٤م سمخػم ومل أقمدام إن شمٜم٤مىمٚم٧م وؾم٤مئؾ آقمالم ظمؼم أ

قمامر وـم٤مرق سم٤مًمت٠ميمد  ًم٘مد سمدأ .. ن اًمٖمرض ُمـ هذا اإلقمالن اًمٙم٤مذبمم أإيٗمٝمٛمقا 

  .ُمـ هقي٦م اًمِم٤مب اًمذي شمؿ إقمداُمف

 يقؾمػ؟ ٟم٧م شمدظمـ ي٤مأُمٜمذ ُمتك و سمٜم٤من:

  .ًمٞمٝم٤مإ ٦مين سمح٤مضم٠مؿمٕمر سمأ ،قمٚمؿأٓ  ج٤مرة وهق هيز رأؾمف:ٞممم اًمسإٟمٔمر يقؾمػ 

 صمؿ ذهب٧م وضمٚمس٧م سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمٜمتٝمك  ،ـمٗم٠مهت٤مأظمذهت٤م ُمـ يده وأوىمٗم٧م سمٜم٤من و

 .يمؾ رء ؾمٞمٙمقن قمغم ُم٤م يرام صدىمٞمٜمل سمٜم٤من:

 هؾ شمستققمبقن ُم٤م ؟!يرام ي٤م سمٜم٤من هق اًمذي ؾمٞمٙمقن قمغم ُم٤م ُم٤م حتدصم٧م ُمٜمتٝمك سمٕمّمبٞم٦م:

  .قمداُمفًم٘مد اؾمتٕمٛمٚمقٟم٤م يمٓمٕمؿ إل .سمسببٜم٤م ءسمري م ؿمخصقمدِ أُ ًم٘مد ؟! ًمذي طمدثا

و أ٤م ٜمٟمف ُمٜم٤م ًمٚمْمٖمط قمٚمٞم٠مقمقا سموًمٙمٜمٝمؿ ادّ  ،قمدامطمد اعمحٙمقُملم سم٤مإلأرسمام يم٤من  يقؾمػ:

  .ظم٤مومتٜم٤مإل

  ..و رسمامأ ُمٜمتٝمك:

 ىم٤مـمع طمديثٝمؿ صقت ضمرس اًمب٤مب 
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 

ومتح اًمب٤مب  ،وقمامر وـم٤مرق ظم٤مًمدٟمف أٟمٔمر يقؾمػ ُمـ اًمٓم٤مرق ُمـ ظمٚمػ اًمب٤مب ومقضمد 

 ٦م.سمرسقم

 .قمداُمفإًم٘مد قمٚمٛمٜم٤م هقي٦م اًمِم٤مب وُمتك ويمٞمػ وعم٤مذا شمؿ  ظم٤مًمد:

 ؟ ُمـ هق حتدصم٧م ُمٜمتٝمك:

ُمس ُمـ ُمٜمزًمف سمتٝمٛم٦م سم٤مٕشمؿ اقمت٘م٤مًمف  ،قم٤مم يدقمك قمبد اهلل 66ظم٤مًمد: ؿم٤مب قمٛمره 

  .قمدم اًمٞمقم ومجراً أٟمتامء ًمٜم٤م وآ

 هق همرضٝمؿ؟ ُمـ اًمذي ومٕمؾ هذا وُم٤م ُمٜمتٝمك:

 ويْمٖمٓمقن قمٚمٞمٜم٤م سم٢مقمدام إسمري٤مء  ،مل يٙمتِمٗمقٟم٤م سمٕمد .ٟمٗمسٜم٤مأن ٟمسٚمؿ أهمرضٝمؿ  قمامر:

هنؿ أزيد ُمـ إقمْم٤مء وهذا يٕمٜمل اعمهنؿ شمٕمرومقا قمغم ٠مقمٚمٜمقا سمأًمألؾمػ ىمد  ـم٤مرق:

  .ؾمٞمتسٛمرون سم٢مقمدام اعمزيد

  .: واًمٕمٛمؾ ؟ ٟمحـ سم٤مًمت٠ميمٞمد ًمـ ٟم٘مػ ُمتٗمرضملم٦مسمّمدُم وىمٗم٧م سمٜم٤من

  .ٟمٗمسٜم٤مأؾمٜمسٚمؿ  ٝمك:ُمٜمت

  .شمٜم٤ماترسع سم٘مرارٟمن أٓ جي٥م  ظم٤مًمد:

ًم٘مد رطمؾ ؿم٤مب سم٤مًمٗمٕمؾ وٓ  .ظم٤مًمد ٓ جم٤مل ًمٚمٛمج٤مدًم٦م ومٞمٝم٤م ي٤م .طمٞم٤مة اًمٜم٤مس يقؾمػ:

 .ن ٟمخرس اعمزيدأٟمريد 

سملم ًم٘مد وضٕمقٟم٤م  .. سمٜم٤م ناحل٘مراء قمرومقا يمٞمػ يٚمٕمبق : وهق ي٘مبض سمٞمده سمٕمّمبٞم٦م ظم٤مًمد

و ٟم٘مقم سمٗمْمح أ ،سمري٤مءن ي٘متؾ سمسببٜم٤م قمدد ٓ حمّمقر ُمـ إأُم٤م إ ،واًمسٜمدان ٦ماعمٓمرىم

 .ٓ سم٠مـمٜم٤من دُم٤مءإطمرب هل رؤوس أُمقال اًمبٕمض ظمؼموين يمٞمػ ؾمتٜمتٝمل أ .. ٟمٗمسٜم٤مأ

  ٦م.ٟمٗم٤مؾمٝمؿ اعمتالطم٘مأيسٛمع ؾمقى  ؾمٙم٧م اجلٛمٞمع ًمدىم٤مئؼ ٓ
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ن أجي٥م  ٦من هذه اًمٚمٕمبأقمت٘مد أ .ٟمٜم٤م ٟمخ٤مـمرأيمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ  واصمؼ:وُمٜمتٝمك سمّمقت ه٤مدئ 

 ؟ُم٤مذا شم٘مّمديـ ؾمف:أرومع ر ،ؾمف سملم يمٗمٞمفأيم٤من ظم٤مًمد جيٚمس وهق يْمع ر .شمٜمتٝمل

ًمـ  ،وًمٞمس ىمتٚمٝمؿٟم٘م٤مذ اًمٜم٤مس إن هدومٜم٤م هق أىمّمد أ .ظم٤مًمد ُمٜمتٝمك: يمالُمل واضح ي٤م

ن ٟمسٚمؿ أجي٥م  .سمري٤مءل يٕمدُمقن سمسببٝم٤م ُمئ٤مت اًمِمب٤مب إاًمت ٦مٟمٙمقن شمٚمؽ احلج

 .ٟمٗمسٜم٤مأ

ذا يمِمٗمٜم٤م إ .ًم٘مد شمقصٚمٜم٤م عمٕمٚمقُم٤مت ذم هم٤مي٦م اخلٓمقرة .. ُمٜمتٝمك هؿ ٓ يريدوٟمٜم٤م ي٤م قمامر:

  .هؿ يريدون اعمٕمٚمقُم٤مت وًمٞمس ٟمحـ ،ؾمتدُمر أطمزاب يم٤مُمٚم٦مقمٜمٝم٤م 

 ذا ومٚمٜمٕمٞمده٤م هلؿ إطمسٜم٤م  ُمٜمتٝمك:

 ؟ُم٤مذا قمـ ُمسئقًمٞمتٜم٤م دم٤مه هذا اًمقـمـ ـم٤مرق:

  ة.تحرق إرض وٓ شمس٤مل ىمٓمرة دُم٤مء واطمدومٚم ٟمس٤من اًمقـمـ هق اإل ُمٜمتٝمك:

 .وًمٙمٜمٜم٤م هٙمذا ؾمٜمٜم٘مذ ُماليلم قمامر:

  .ؿمخ٤مص أيْم٤مً أوؾمٜم٘متؾ  ُمٜمتٝمك:

  .وًمٙمؾ طمرب ضح٤مي٤مه٤م .. ُم٘م٤مسمؾ ُماليلمقمنمة  ـم٤مرق:

 قمـ أسمري٤مء ٓ ذٟم٥م هلؿ  ٤مً ومٚمٜمٙمـ ٟمحـ اًمْمح٤مي٤م قمقض طمسٜم٤مً  سظم٧م هبؿ ُمٜمتٝمك:

اًمذي  ه١مٓء ي طم٘مراءأ .ن يٙمقن ردهؿ هبذا اًم٘مذارةأ سمداأختٞمؾ أمل  ظم٤مًمد:شمٜمٝمد 

 !ذم صٗم٘م٤مهتؿ ؟ اً جيٕمٚمقن أرواح اًمٜم٤مس سمٜمد

ذا وهب ؟اًمٞمٛمـ وٟمٕمٚمـ يمؾ رء ُمـ هٜم٤مكٟمٜم٤م مل ٟمٙمِمػ سمٕمد عم٤مذا ٓ ٟمٖم٤مدر أسمام  يقؾمػ:

  .ٟمبٓمؾ طمجتٝمؿ

  .ن ٓ ٟمترسعأجي٥م  ظم٤مًمد:

  .ضمده٤م ومٙمرة ُمٜمٓم٘مٞم٦مأٜمل وًمٙم ُمٜمتٝمك:

  .ًمبٕمض اًمقىم٧مٟمزال سمح٤مضم٦م  وًمٙمٜمٜم٤م ُم٤م قمامر:
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سمٕمده  اً واطمد ٤مً ُمٝمٚمقين أؾمبققمأ .. ن ٟمّمبح طمذريـ ذم شمٍموم٤مشمٜم٤مأجي٥م  طم٤مًمٞم٤مً  ظم٤مًمد:

   .ًمذي ؾمٜمٗمٕمٚمفا ؾمٜم٘مرر ُم٤م

اذهبـ : صمؿ اًمتٗم٧م عمٜمتٝمك وسمٜم٤من اعمٜمٔمٛم٦ممم إن ٟمذه٥م أجي٥م  ،يقؾمػي٤م هٞم٤م  ظم٤مًمد:

  .اعمٜمٔمٛم٦ممم إ شم٠مشملمٓ  ،مم اًمبٞم٧مإوُمـ صمؿ  ًمٚمج٤مُمٕم٦م

   ٤ًم.اٟمٍمومقا مجٞمٕم هزت ُمٜمتٝمك رأؾمٝم٤م سم٤معمقاوم٘م٦م و

.. 

.. 

٧م ٟمٗمسٝم٤م ضٛمّ  ،شمٜم٤موًم٧م دواء صداع صمؿ ضمٚمس٧م ،ؾمؾ٤مُمـ ومراؿمٝم٤م سمتٙمُمٜمتٝمك هنْم٧م 

ُمـ صمالصمتٝمؿ  اً أطمدن شمٗم٘مد أوًمٙمـ ومٙمرة  ُمٜمتٝمك مل ختػ اعمقت يقُم٤مً  .وسمدأت سم٤مًمبٙم٤مء

وطم٤موًم٧م اًمقىمقف وُم٤مشمزال شمِمٕمر  ٟمٍمذا يم٤مٟم٧م ىم٤موُم٧م ُمـ سمٕمد إطم٤مد  سم٠مملشمّمٞمبٝم٤م 

 ؟!و سمال ظم٤مًمدأو يقؾمػ أومٙمٞمػ سمال سمٜم٤من  واًمقطمدة سم٤مٕمل

يم٤مٟم٧م وم٘مط  .. مل شمّمدر أي صقت ،دأت دُمققمٝم٤م سم٤مٓهنامرهمٛمْم٧م قمٞمٜمٞمٝم٤م وسمأ

ؾمٛمٕم٧م صقت ه٤مشمٗمٝم٤م يرن يم٤من آشمّم٤مل ُمٜمف  .ىمط دون أي ضجٞم٩مدُمققمٝم٤م شمتس٤م

 ..ُمٜمتٝمك اسمتسٛم٧م ..ٟمف يِمٕمر هب٤مأشمٕمٚمؿ  ،شمبسٛم٧م هبدوء

 ُمس٤مء اخلػم  ظم٤مًمد:

  .ُمس٤مء اخلػم هن٤م يم٤مٟم٧م شمبٙمل:أن ٓ يتْمح قمغم صقهت٤م أطم٤موًم٧م 

  ؟ٓ شمث٘ملم يبأاًمبٙم٤مء  ذاُمٜمتٝم٤مي عم٤م :سمحزن ظم٤مًمد

ؿمٕمر سم٠من هذه أسمدأت  ،٤مًمدظم ٦مٟم٤م ظم٤مئٗمأ ٟمف ؾمٞمٙمِمٗمٝم٤م:٠ميم٤مٟم٧م شمٕمٚمؿ سم ،شمٜمٝمدت ُمٜمتٝمك

  .ٟمٜم٤م ؾمٜمدومع صمٛمٜمٝم٤م هم٤مًمٞم٤مً أو ،يمؼم ُمٜم٤م سمٙمثػمأ ٦ماًمٚمٕمب

قمٚمٞمٜم٤م ومٕمٚمف  يمؾ ُم٤م ،ؾمٞمحدث هق ىمدر طمدث ًمٜم٤م وُم٤م ُم٤م !ُمٜمتٝمك ث٘مف وهدوء:ظم٤مًمد سم

   .هق آؾمتٛمرار سم٤مدم٤مه هدومٜم٤م
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اًمتل ول اًمدُم٤مء أؾمت٘مبؾ اًمٞمقم أ .. صبح ُمّمدر رقم٥م سم٤مًمٜمسب٦م زمأهذا اهلدف  ُمٜمتٝمك:

ول أن شمٜمٗمؽ أسمٕمد  ،ًم٘مد دظمؾ اًم٘متؾ ذم هذه اًمٚمٕمب٦م واًم٘متؾ يمام اعمسبح٦م ف.ؾمؽموي

  .وقمرس اًمدم هذا ًمـ يٜمتٝمل سمِمخص واطمد ،ٓ سم٤مٕظمػمةإظمرزاهت٤م ٓ شمٜمتٝمل 

   .ضمٚمٜم٤م يمثػم ي٤م ُمٜمتٝمكأُمـ  صؾِ  شمٜمٝمد ظم٤مًمد:

 شمبسٛم٧م ُمٜمتٝمك هبدوء 

  ٦م.ئٕمااسمتس٤مُمتؽ ر ظم٤مًمد:

 ضحٙم٧م ُمٜمتٝمك: يمٞمػ قمٚمٛم٧م؟

 ٦مطمٞم٤مة ـمقيٚمش ٞمن يٜمتٝمل  يمؾ هذا وٟمٕمأ قمدك أُمٜمتٝمك  .سم٘مٚمبل راكِ أٟم٤م أُمٜمتٝم٤مي  ٤مًمد:ظم

 .. شمبسٛم٧م ُمٜمتٝمك .ؾمٕمٞمدة

  ٦م.ًمديؽ ضم٤مُمٕم همداً  ،ن شمٜم٤مُملأجي٥م و ظمر اًمقىم٧م شم٠م ،دف: ُمٜمتٝمكرأشمبسؿ ظم٤مًمد صمؿ 

 ؾمتٓمٞمع اًمٜمقم أٓ  ٝم٤م:تٞمًمقت ُمٜمتٝمك ؿمٗم

  ؟طمٙمل ًمّمٖمػميت طمٙم٤مي٦م ًمتٜم٤ممأهؾ  :ةضحؽ ظم٤مًمد سم٘مق

 ن شمٕم٤مُمٚمٜمل هٙمذا أيمؿ هق حمرج  .ن٦م ـم٥م أبٟم٤م ـم٤مًمأضحٙم٧م ُمٜمتٝمك: ظم٤مًمد 

  .ـمٗمٚمتل اعمدًمٚم٦م ٦م،ًمٓمٗمٚمُمٜمتٝم٤مي ا ٟم٧ِم أ ،ًمٞمس٧م ُمٜمتٝم٤ميك ـم٤مًمب٦م اًمٓم٥م شمٚمؽ ُمٜمتٝم ظم٤مًمد:

 ..بسٛم٧م ُمٜمتٝمك شم

  ؟طمٙمل ًمؽأن أ ـشمريدي ٦مي ىمّمأ ظم٤مًمد:

ـر  ُمٜمتٝمك:   .زم هم

  ضمٞمدًا. وشمٖمٓمل ظم٤مًمد :طمسٜم٤م هٞم٤م اذهبل ًمٚمٗمراش

  : ظم٤مًمد اًمٖمٜم٤مء سمّمقت ه٤مدئ طمٜمقن أسمد

 ٟم٤مُمل قم٤مهلدى ٟمقم اًمٓمٗمؾ ٟم٤مُمل ُمثؾ ر وردة قمغم يمتػ ؾمٞم٤مج "

 صٖمػمه آُمػمه واهلقى طمراُمل ي٤مظمقف ىمٚمبل يٜمرسق ه٤مًمت٤مج 
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 ي٤مزم يمحٚم٦م قمٞمقٟمؽ سمٚمقن اي٤مُمل 

 ٟم٤مُمل هقوون سمْمٚمققمل يققمك اًمٙمقن وُم٤مشمققمل 

 "شمٕمب٤مٟمف رُمِمؽ ًمٚمٖمٗمك حمت٤مج 

  .ظم٤مًمد اهل٤مشمػىمٗمؾ أ ظمػما وأٟم٤مُم٧م ُمٜمتٝمك 

 

ُمٜمتٝمك ىمد اؾمتٞم٘مٔم٧م وًمٙمٜمٝم٤م مل يم٤مٟم٧م  ،ذىم٧م اًمِمٛمس ًمتٕمٚمـ قمـ ُمٞمالد يقم ضمديدأ

ن شمٗمٕمؾ أشمٜمٔمر ًمٚمس٘مػ سمتٗمٙمػم دون  ضمٚمس٧م .شمٜمٝمض ُمـ ومراؿمٝم٤م سمٕمد ًمقىم٧م ـمقيؾ

 .وٟمّمػ وهل شمٗمٙمر ٦مؾم٤مقم تيم٤مٟم٧م ىمد ُمر ٦م؛ٟمٔمرت ًمٚمس٤مقم .ػمتٗمٙماًمؾمقى  ءرأي 

 ٦م،ين شمٙمقن ىمقأجي٥م  يم٤مًمٕم٤مدة٤مٟم٧م شمِمٕمر سمْمٞمؼ وًمٙمٜمٝم٤م يم ،شمٜمٝمدت وهنْم٧م سمتٙم٤مؾمؾ

وقم٤مدت  ٤مصٜمٕم٧م هل٤م ىمٝمقهت ،ظم٤مًمد حيت٤مج دقمٛمٝم٤م .. ن شم٘مػ سمج٤مٟم٥م ظم٤مًمدأجي٥م 

ؾمٞمحدث  هؾ ؾمتتحٛمؾ ُم٤م ؟ٟمٗمسٝمؿأن يسٚمٛمقا أن يم٤من احلؾ اًمقطمٞمد إًمٚمتٗمٙمػم ُم٤مذا 

هؾ ؾمتحتٛمؾ ظمؼم  ن؟!قيتٕمذسم ؿرؤيتٝم هؾ ؾمٞمحتٛمؾ ىمٚمبٝم٤م ؟!ٜم٤من وظم٤مًمدًمٞمقؾمػ وسم

ن شمرى ؿمب٤مب أهؾ ؾمتحتٛمؾ  ؟؟احلؾ وًمٙمـ ُم٤م ٦مىمقي ةظمرضم٧م ُمٜمٝم٤م زومر ؟!ؿقمداُمٝمإ

 ؟!ظمر سمسببٝمؿشمٚمق أ اً وـمٜمٝم٤م يٕمدُمقن واطمد

 ٦مو رسمام اسمٜمأصمٙمٚم٧م م أهٜم٤مك  ،ومراده٤مأطمد أوم٘مدت  ٦مٟمف سمسببٝمؿ هٜم٤مك قم٤مئٚمأشمذيمرت 

 ٟمٍمحتبف يمام يم٤مٟم٧م حت٥م  ٤مً ظمتأقمدم أؽ اًمِم٤مب اًمذي ًمٟمف رسمام يم٤من ًمذأومٙمرت  ،شمٞمتٛم٧م

 ؟!ُم٤مذا يٗمٕمؾ اًمٔمٚمؿ !هللإ ي٤م ..سمدوم٘مدشمف ًمأل ٦مو طمبٞمبأ ٦مو ظمٓمٞمبأ ٦مو رسمام ًمف زوضمأ

  .اشمّمٚم٧م سمٞمقؾمػ وهل شمبٙمل

  .ٜمتٝمكهال ُمأ يقؾمػ:

 ؟يقؾمػ ُم٤مذا ؾمٜمٗمٕمؾ ُمٜمتٝمك وهل شمبٙمل:
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ن و إطمتك  .يمٞمد٠مؾمٞمٙمقن هٜم٤مك طمؾ سم٤مًمت ،شمبِؽ  ُمٜمتٝمك طمبٞمبتل ٓ يقؾمػ سمحامس:

  .اضٓمررٟم٤م ًمٚمٛمٖم٤مدرة

 ؟وهؾ ؾمٜمٙمقن سمٛم٠مُمـ هٜم٤مك  ُمٜمتٝمك:

   .رضمقكأيمٗمل قمـ اًمبٙم٤مء  .. سم٤مًمت٠ميمٞمد يقؾمػ:

 ُم٤م اؾمٛمف  :ُمسح٧م ُمٜمتٝمك دُمققمٝم٤م

 ُمـ شم٘مّمديـ؟ يقؾمػ سم٤مؾمتٗمٝم٤مم:

  .ُمسأقمدم أاًمذي  اعمحٛمقل: ٝم٤م مم طم٤مؾمبإٜمتٝمك وىمٗم٧م وهل شمتجف ُم

 عم٤مذا؟ هل٤م:١ماصدُمف ؾم ،دي ُمالسمسف وًمٙمٜمف شمقىمػشميم٤من يقؾمػ ير

 ؟ن أرى يمٞمػ يم٤من يٗمٙمر أريد أ ُمٜمتٝمك:

و ُمـ همػمه وم٘مرر أؾمقف شمٕمٚمؿ ُمـ هق ُمٜمف و أهن٤م يٕمرف قمٜم٤مده٤م هق  ،شمٜمٝمد يقؾمػ

 ٦م.ظمؼمه٤م سم٤مؾمؿ اًمِم٤مب صمؿ اؾمت٠مذن ُمٜمٝم٤م ًمٞمٙمٛمؾ دمٝمزه ًمٚمذه٤مب ًمٚمٛمٜمٔمٛم٤م. أظمب٤مرهإ

 سمدأت سم٘مراءة .قضمدشمفومهمٚم٘م٧م ُمٜمتٝمك وسمحث٧م قمـ اؾمؿ اًمِم٤مب ذم ُمقىمع اًمٗمٞمس سمقك أ

ن أ..  طمزيٜم٦ميم٤مٟم٧م يمٚمٝم٤م  .هءصدىم٤مأظمر ُمٜمِمقراشمف سمٕمْمٝم٤م يم٤من شمٕمزيف وضٕمٝم٤م سمٕمض آ

شمرؾمؾ  ،ضم٤مسم٦م ُمٜمف٢مزًم٧م متٚمؽ إُمؾ سم ٟمؽ ُم٤مأيٕمٜمل  ًمٙمؽموٟمٞم٤مإشمقدع ُمـ يمٜم٧م حت٥م 

رأت  ٤ًم.قمج٤مسمإٟمف يْمع أقمغم صٗمحتف وشمتٛمٜمك ًمق شمٜمنم  ،ن شمرى مت٧م اعمِم٤مهدةأوشمٜمتٔمر 

 :ظمر ُمٜمِمقر ًمفصمؿ وصٚم٧م ٔ ،شمٜمٕمٞمف ،شمدقمق ًمف ،شمقدقمف ةُمٜمِمقرات يمثػم

شمستحؼ احلزن  قان ٓٓ صمإن هذه احلٞم٤مة ُم٤مهل أف اًمسٜملم ؾمٜمٙمتِمػ آٓوسمٕمد " 

هن٤م شمٕمرف هن٤مي٦م هذه اًم٘مّم٦م أمتٜم٧م ًمق  .ٟمف ؾمػمطمؾ٠مٟمف يم٤من يٕمٚمؿ سم٠مؿمٕمرت سم .." قمٚمٞمٝم٤م

   .ظمذت ه٤مشمٗمٝم٤م واشمّمٚم٧م سمخ٤مًمدأ ،ن سمٞمده٤م شمٖمٞمػمه٤مأوًمق 

 صب٤مح اًمقرد  ظم٤مًمد:

 ظم٤مًمد ُم٤مذا ؾمٜمٗمٕمؾ؟ :يمٛمٚم٧مأشمبسٛم٧م ُمٜمتٝمك قمغم صقشمف صمؿ 
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ريد احلدي٨م ُمٕمؽ وُمع سمٜم٤من أيْم٤م أٟم٤م أن وًمٙمـ ٟم٤م ُمِمٖمقل ضمدا أأُمٜمتٝم٤مي  ظم٤مًمد:

ـّ  هاّل   ؟ًمٜمتحدث ٦مًمٚمٛمٜمٔمٛمأشمٞمت

  ؟ضمديد ءهؾ هٜم٤مك ر :ضمٚمس٧م ُمٜمتٝمك وىمد ؿمٕمرت سم٘مٚمؼ

حتدث ُمٕمٙمؿ أن أريد أوًمٙمـ  ٓ :قمغم ُمٙمتبف اً يمٛمؾ وهق ي٘مػ ُمستٜمدأظم٤مًمد و شمٜمٝمد

  .مجٞمٕم٤مً 

  ؟!نهؾ يٛمٙمٜمٜم٤م اعمجٞمئ أ يمٛمٚم٧م:أهن٤م ومٝمٛم٧م صمؿ أؾمٝم٤م ُمٜمتٝمك سمٛمٕمٜمك أهزت ر

  ٦م؟!ًمٞمس ًمديٙمؿ ضم٤مُمٕمأ  ؟نأ ًمس٤مقمتف:ٟمٔمر ظم٤مًمد 

 ة.ضم٤مزإٚمديٜم٤م اًمٞمقم ومٓ   ُمٜمتٝمك:

  .ؾمٜمجتٛمع ٦مسمٕمد ؾم٤مقم اً ذإطمسٜم٤م  ظم٤مًمد:

  .دمٝمزن ٕشمريمؽ أأ طمسٜم٤مً  ُمٜمتٝمك ٟمٔمرت ًمس٤مقمتٝم٤م:

  ٦مظم٤مًمد: ُمع اًمسالُم

  ٦مُمع اًمسالُم ُمٜمتٝمك:

 : ُمٜمتٝمك ٦مظم٤مًمد سمرسقم .ن شم٘مٗمؾأوىمبؾ 

   ؟ٟمٕمؿ ُمٜمتٝمك:

  .طمبؽأ ظم٤مًمد:

  .يْم٤مً أٟم٤م أ و :٦مسمرىمشمبسٛم٧م ُمٜمتٝمك 

   .صدىمٞمٜمل ،وؾمٜمٙمقن سمخػم ظم٤مًمد:

  .اذهبل ًمتتجٝمزي ذاً إ :شمبسؿ ظم٤مًمد.. شمٜمٝمدت ُمٜمتٝمك

  ٦م.سم٤مًمْمبط يم٤مٟمت٤م سم٤معمٜمٔمٛم ٦موسمٕمد ؾم٤مقم ،جٝمزتن شم٠ماشمّمٚم٧م ُمٜمتٝمك سمبٜم٤من ًمتخؼمه٤م سم

يٜمتٔمرهـ ذم ُمٙمتبٝمـ ذم سم٤مدئ آُمر اؾمتٖمرسم٧م ُمٜمتٝمك وضمقده وًمٙمٜمٝم٤م يم٤من يقؾمػ 

  .سمٜم٤منٟمف يريد رؤي٦م أؿمٕمرت 
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  .ٓؾمت٘مب٤مزم ضم٤مء  صدق يقؾمػ ؿمخّمٞم٤مً أٓ  :٦مُمٜمتٝمك سمْمحٙم

  ؟!ًمؽ لطمب راسمٛم٘مد ؿمٌؽ  هؾ ًمديِؽ  يقؾمػ وهق يٜمٔمر ًمبٜم٤من:

  .طمبؽأيْم٤م أٟم٤م أ و  ،سم٤مًمٓمبع ٓ دت ضحٙم٧م ُمٜمتٝمك:زا

ظمٓمٞمبتل مم إحتدث أن أريد أ ؟ُمـ هٜم٤م اٟم٘مٚمٕمتل هال :رضهب٤م يقؾمػ قمغم رأؾمٝم٤م سمخٗمف

  .ىمٚمٞمالً 

طمتك سمٜم٤من  ،ُم٤م سملم يقؾمػ وسمٜم٤من ٦من هٜم٤مك ُمِمٙمٚم٠مؿمٕمرت سم ،شمٖمػمت ُمالُمح ُمٜمتٝمك

ؿمٕمرت سمت٠مٟمٞم٥م اًمْمٛمػم قمغم صدي٘متٝم٤م  ،ي٤ممهذه إ ىمٚمٞمالً  خمتٚمٗم٦مهن٤م ٠مؿمٕمرت سم

ي٘مٔمٝم٤م ُمـ رسطم٤مهن٤م أ ،ومٛمِمٙمٚمتٝمؿ هذه ضمٕمٚمتٝم٤م ُمٜمِمٖمٚمف قمٜمٝم٤م ومل شمٕمد شمس٠مل قمـ طم٤مهل٤م

  .ظمرضملأُمٜمتٝمك  :صقت يقؾمػ

 ُمٜمتٝمك وهل شمِمٕمر سم٘مٚمؼ قمغم صدي٘متٝم٤م ظمرضم٧م 

 وشمٜمٝمدت  ٦مذم اًمرده ضمٚمس٧م

  ؟ُم٤مذا طمدث هؾ رضسمؽ يقؾمػ ،شمتٜمٝمد ةاًمّمٖمػم ُم٤مرويمق ظم٤مًمد:

يمٛمٚم٧م وهل دم٤موسمف ٓ مل أظمٗمتٜمل وأ: شمبسٛم٧م ،صمؿ رأت ظم٤مًمد ٦ماًمتٗم٧م ُمٗمزوقم

 ،ـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ ُم٤مرويمقأهق اًمذي  ،ٟمٍمشمذيمرت ُمٜمتٝمك ..  يرضسمٜمل يقؾمػ

  .شمبسٛم٧م صمؿ  هل٤م عم٤م شمٜمٝمدت٠مده قمٜمدُم٤م ؾم٤مٝمشمذيمرت صب٤مح اؾمتِم

  .س٤مُمتؽاًمِمٛمس اًمتل شمنمق ُمـ اسمت مجؾأُم٤م  هل٤م ظم٤مًمد:ٟمٔمر 

  .ٜمٍمظم٤مًمد ًم٘مد اؿمت٘م٧م ًم اظمٗمْم٧م ُمٜمتٝمك رأؾمٝم٤م:

  .ًمٞمف طم٘م٤مإًم٘مد اؿمت٘م٧م  أيْم٤ًم، ٟم٤مأ .. رمحف اهلل زومر ظم٤مًمد:

 ن ُم٤مذا ؾمٜمٗمٕمؾ؟وأ ُمٜمتٝمك:

   .ُم٤مُمٜم٤مأٓ ظمٞم٤مر  .. ؾمٜمٖم٤مدر اًمٞمٛمـ ظم٤مًمد:

  .اًمٓمري٘م٦م اًمقطمٞمدةن هذه هل أهن٤م يم٤مٟم٧م شمٕمٚمؿ ٠مؾمٝم٤م ويمأهزت ُمٜمتٝمك ر
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 ذم اعمٙمت٥م قمٜمد يقؾمػ وسمٜم٤من

 

  ؟! سمٜم٤من ُم٤مذا هٜم٤مك يقؾمػ:

  .ءٓ ر :شمبسٛم٧م سمٜم٤من سمتقشمر

يقُملم وشمتٝمرسملم ُمـ احلدي٨م  ذمل دمٞمبل قمغم ُمٙم٤معم٤ميت ُمٜم :يقؾمػ سمّمقت قم٤مزم ىمٚمٞمالً 

 ؟ُم٤مذا هٜم٤مك  ،ُمٕمل

 .يقؾمػي٤م صدىمٜمل  ءظمؼمشمؽ ٓ رأ سمٜم٤من وهل شمبتسؿ وهبدوء:

ٓ  .ؿمٕمر سمؽأيمذسمؽ سمٜم٤من وًمٙمٜمل أٟم٤م ٓ أ ُم٤مُمٝم٤م ويٜمٔمر ذم قمٞمٜمٞمٝم٤م:أيقؾمػ وهق ي٘مػ 

 ظمؼميٜمل ُم٤مذا هٜم٤مك؟أ ، سمٕم٤معمؽ هٙمذان شمٜمٗمّمكمأريدك أ

ؿمٕمر يقؾمػ سم٘مٚمؼ سم٤مًمغ قمٚمٞمٝم٤م وضمٚمس  ،ومج٠مة ضمٚمس٧م وهمٓم٧م وضمٝم٤م مل دمبف وًمٙمٜمٝم٤م

  .ُم٤مُمٝم٤مأقمغم ريمبتٞمف 

  ؟ُم٤مذا هٜم٤مك ؟سمؽ يقؾمػ سم٘مٚمؼ واضح: سمٜم٤من ُم٤م

  .قم٤مدو خيتٚم٘مقن ًمٜم٤م اعمِم٤ميمؾ ُملقمامأ سمٜم٤من ُمـ سملم دُمققمٝم٤م:

 ؟سمدا ُمـ ُمِمٙمٚمتٝمؿ أمل ٟمٜمتٝمل أ ووىمػ ورضب قمغم اعمٙمت٥م سمٞمده: ةؿمتؿ يقؾمػ سم٘مق

يمرسين  ،هدُمٜمل ،٘متؾ واًمدي ىمتٚمٜملُم ،قمٚمؿ يقؾمػأٓ  سمٜم٤من وهل متسح دُمٕمٝم٤م:

عمل أو ٤مً مم ضم٤مٟمبل يزيدون وضمٕمل وضمٕمإي٘مٗمقا  ون يٙمقٟمقا هؿ ؾمٜمدي أ قمـ  ٤مً وقمقض

ُمـ شمٓمٗمٚمٝمؿ ذم  ،ؾمٚمقهبؿ ورضمٕمٞمتٝمؿأُمـ  ،يقؾمػ ُمٜمٝمؿ ٤مسم٤مًمتٕم٥م يٟم٤م اؿمٕمر أ ٤ًم.عمأ

 .ٟمس٥م هلؿأين مل أأمتٜمك طم٘م٤م ًمق  ،طمٞم٤ميت

 وُم٤مذا يريدون هذه اعمرة؟ يقؾمػ:

  .يريدون ٟمّمٞمبٝمؿ ُمـ ُمػماث اعمٜمزل سمٜم٤من سمتٚمٕمثؿ:

 هؾ هذا يمؾ رء؟ ظمر:آهن٤م ختٗمل رء ٠مؿمٕمر يقؾمػ سم 
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 ،ًمـ ختؼمه ٤مهنأىمررت  .. يْم٤مأهؾ ختؼمه ُم٤مذا  ة،ٟمٔمرت ًمف سمٜم٤من سمحزن وهل ُمؽمدد

  .ضمؾأ :ًمٞمس اًمٞمقم

ىمؾ ٟمٙمت٥م دقمٞمٜم٤م قمغم إ ،ىمرب وىم٧مأن ٟمتزوج وذم أسمٜم٤من ٟمحـ جي٥م  شمٜمٝمد يقؾمػ:

قمرف ٠مٟم٤م ؾمأوُمـ سمٕمده٤م  وواًمدشمؽ واًمّمٖمػمشملم ذم مح٤ميتل ىم٤مٟمقٟمٞم٤مً  ٟم٧ِم أاًمٕم٘مد ًمتٙمقين 

  .شمٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿأيمٞمػ 

   ٦م ..شمٜمٝمدت سمٜم٤من سمحرىم٦م ىمقي

 سمٜم٤من ُم٤مذا هٜم٤مك؟ يقؾمػ:

  .ًم٘مد شم٠مظمرٟم٤م ء، ر ٓ :سمٜم٤من وهل شم٘مػ

  ء؟ظمؼمشمٜمل يمؾ رأٟمؽ أ ةيمد٠مٟم٧م ُمتأهؾ  :ٟمٔمر هل٤م يقؾمػ سمِمؽ

 ضمؾ أ :سمٜم٤من وهل شمبتسؿ

ًمـ  ًا،دجمد طمدأ ًمـ ي١مذيؽو ٟمؽ ذم مح٤ميتل أ يمدي مت٤مُم٤مً ٠مشم ٦مسمٜمقٟم :يقؾمػ ُمقيمداً 

  .قمٓمٞمٝمؿ ىمٞمٛمتٝم٤م٠مٟم٤م ؾمأ ،طمّمتٝمؿ ذم اًمبٞم٧م ارادوأن إؾمٛمح هلؿ طمتك أ

  .يمثرأن شم٠مظمرٟم٤م إؾمٞم٘متٚمٜم٤م ظم٤مًمد  ،سمٜم٤ميمٛمؾ هٞم٤م أصمؿ 

 

  ..آضمتامع أسمد

  .قمٚمٞمٝمؿ ومٕمٚمف ينمح هلؿ ُم٤م ٤مً يم٤من ظم٤مًمد واىمٗم

ٓ اًمتل  ٦ميمٛمقـمٜمل ًمديٜم٤م يمثػم ُمـ اعمِم٤مريع اخلػمي وًٓ أ ٜم٤م.ن ٟمٙمٛمؾ قمٛمٚمأجي٥م  ظم٤مًمد:

ظمر ُمٚمػ ٔ ةظمػمأٟم٤م ويقؾمػ وقمامر وـم٤مرق ًمديٜم٤م عمس٤مت أيْم٤م أ و ،مه٤مهل٤مإ سمداً أجي٥م 

   .سمٞمض وسمٕمده٤م ؾمٜمبح٨م قمـ ـمري٘م٦م ًمٚمٛمٖم٤مدرةاًمرداء إؾمتٜمنمه قمّم٤مسم٦م 

   .شمرك سمالديأن أريد أوًمٙمٜمٜمل ٓ  ُمٜمتٝمك سمؽمدد:

  .ُمٜمتٝمك هذا هق احلؾ اًمقطمٞمد ي٤م ظم٤مًمد:
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  ٦م.اًم٘م٤مدُم ةرسع وىم٧م ًمٙمل يتسٜمك ًمٜم٤م اًمتٗمٙمػم ذم اخلٓمق٠م٤م سمٜمن ٟمٜمٝمل قمٛمٚمأجي٥م  قمامر:

 وآيمتٗم٤مء؟ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م اًمتقىمػ أ سمٜم٤من:

ذم ُمست٘مبؾ  ومٕمالً  ةوؾمٞمٖمػم أؿمٞم٤مء يمثػم ًمٞمف ُمٝمؿ ضمداً إ شمقصٚمٜم٤م ُم٤م .سمٜم٤من ي٤م ٓ يقؾمػ:

  .هذه اًمبالد

  .سمام ًمديٙمؿ ذا ًمٜمٙمتِػ إ ُمٜمتٝمك:

  .ُم٤مزًمٜم٤م ٟمستٓمٞمع ومٕمؾ اعمزيد ،ٓ ٟمستٓمٞمع ظم٤مًمد:

  .ِمٝمراًميمثر ُمـ ؿمٝمر وٟمّمػ أًمـ ٟمستٖمرق  ،ٓ شم٘مٚم٘مقا ؾمٜمٜمتٝمل ىمريب٤م ـم٤مرق:

  ـمقيٚمف طم٘م٤مً هن٤م ُمدة إ سمٜم٤من:

 ٦مُمدة يم٤مومٞمؾمتٙمقن  يْم٤م يبتسؿ:أظمػم وهق يٜمٔمر ًمٞمقؾمػ وإ ٦مُمِم٤ميمس ٦مظم٤مًمد سم٤مسمتس٤مُم

 .نوُمٜمتٝمك ًمتتجٝمز ٟم٧ِم أ ًمِؽ 

 ٟمتجٝمز عم٤مذا؟ :٦مىم٤مًم٧م ُمٜمتٝمك ُمستٗمٝمٛم، مم سمٕمض سم٤مؾمتٖمرابإٟمٔمرن 

  .يقؾمػ وسمٜم٤من و ٟم٧ِم أ ٟم٤م وأ ،ًمٕمرؾمٜم٤م :وهق يبتسؿ ٦مطم٤معم ةظم٤مًمد سمٜمٔمر

  .٤مهي٤م سمٞمدٝمومٖمٓم٧م وضمٝم ٟمٗمسٝم٤مًمؽ ُمٜمتٝمك مل شمتامًمؽ يمذ ٜم٤من وامحرت وضمٜمت٤م سم

حت٧م مح٤ميتٜم٤م رؾمٛمٞم٤م  ن شمٙمقٟم٤مأجي٥م  ،ىم٧م ًمديٜم٤مٓ و ٟمحـ ومٕمالً  طمسٜم٤مً  :٦ميقؾمػ سمجدي

 ٟمٜم٤م ٟمريد اعمٖم٤مدرة ٕ ٦مظم٤مص

 ؟هؾ ؾمٜمٕمقد  حزن:سمٜم٤من سم

  .رات ُمٓمروطم٦م٤ميمؾ اخلٞم ، ٟمٕمٚمؿ سمٕمدظم٤مًمد: ٓ

 هؾ ؾمت٘مٗمؾ؟ ؟ُم٤مذا قمـ ُمقـمٜمل ردوم٧م:أؾمٝم٤م سمتٗمٝمؿ صمؿ أهزت ُمٜمتٝمك ر

 ِمب٤مب اًمُمـ دارهت٤م عمجٛمققم٦م إن اؾمٚمؿ أ ومٙمر ضمدي٤مً أ ظم٤مًمد:

 هؾ هٜم٤مك ؿمخص حمدد؟ يقؾمػ:

 ٟمف قمامد اظم٤مك وعمٞم٤مء اظمتل أقمت٘مد أن مم أإ ظم٤مًمد:



62 
 

 ٦م.ؾمٞمتٕمرضقن عمْم٤مي٘من ٟمٙمِمػ أوًمٙمـ سمٕمد  ُمٜمتٝمك:

 ظمِم٤مه أهذا ُم٤م  ظم٤مًمد:

 ىمد ٟمٛمقت اًمٞمقم  ،اًم٘مٚمؼ ُمـ اعمست٘مبؾ ااشمريمق ـم٤مرق:

  .ومٕمالً  شمبسٛم٧م ُمٜمتٝمك:

  .ذاً إاشمٗم٘مٜم٤م  ظم٤مًمد:

 

 .ؿرات ًمدهي٤مظمٞم وٓ يم٤مٟم٧م اعمِم٤ميمؾ شمزداد شمٕم٘مٞمداً  ،ؾمبقع يم٤مُمؾ مل يٚمت٘مقا ومٞمفأُمر 

يم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمك وسمٜم٤من  ،شمؽمدى ٦مواعمٕمٞمِمٞم ٦مُمٜمٞموض٤مع إوإ اً ءوضع اًمبالد يزداد ؾمق

سمٞمٜمام يقؾمػ وظم٤مًمد وقمامر  ،وم٘مط ٦مٕمٛمؾ اخلػمي ًمٚمٛمٜمٔمٛمواًم ٦م سم٤مجل٤مُمٕملمُمٜمِمٖمٚمت

يم٤من اجلٛمٞمع ذم طم٤مًم٦م شمقشمر  .ْمحقهن٤مؾمٞمٗمل تظمر اًم٘مْم٤مي٤م اًمآوـم٤مرق يٕمٛمٚمقن قمغم 

اًمسٗمر  ُمققمد  امل يٙمقٟمقا ىمد طمددو ،ظمرآدام قمإي ظمؼم أ ان ٓ يسٛمٕمقأيتٛمٜمقن  ٦مدائٛم

  .سمٕمد وًمٙمٜمف ظمٞم٤مر ُمٓمروح

ن أوُمٝمام طم٤موًم٧م ُمٜمتٝمك  ٦موطمزيٜم ٦ميم٤مٟم٧م سمٜم٤من وامج  ٦مُمـ اجل٤مُمٕم ةذم ـمريؼ اًمٕمقد

ٓ وُمر يمبػم ذم طمٞم٤مهت٤م أن هٜم٤مك أسمدأت ُمٜمتٝمك شمِمٕمر  ،شمٕمٚمؿ ُم٤م هب٤م ومٝمل ٓ شمتحدث

ٟمٔمرت هل٤م ن متسؽ يده٤م ٠ممل شمتحدث ُمٕمٝم٤م ُمٜمتٝمك وًمٙمٜمٝم٤م ايمتٗم٧م سم .سمف ن ختؼمهؿأشمريد 

ضمدا  ٦ممم ضم٤مٟمبٝم٤م وًمٙمٜمٝم٤م ُمتٕمبإن ُمٜمتٝمك حت٤مول اًمقىمقف أهل شمٕمٚمؿ  ،سمٜم٤من واسمتسٛم٧م

مم إدظمٚم٧م سمٜم٤من   .و يقؾمػ ذم ُمِمٙمٚمتٝم٤مأن شم٘محؿ ُمٜمتٝمك أشمريد  ٓ وطمتك ُمـ ٟمٗمسٝم٤م 

  .اًمبٞم٧م ًمتجد ذاك احل٘مػم سم٤مٟمتٔم٤مره٤م

 ؟ضمديديمؿ اًمٞمقم ُم٤م ؟نُم٤مذا أ سظم٧م:

  .ًمقضمف وسمٕم٘مؾ ٤مً ضمئ٧م ًمٙمل ٟمتٗم٤مهؿ وضمٝم ءٓ ر اسمـ قمٛمٝم٤م: ُمٝمٜمد
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طمسٜم٤م ؾمٞمّمٚمٙمؿ  ،رث اعمٜمزلإشمريدون ٟمّمٞمبٙمؿ ُمـ  ؟ي قم٘مؾ شمتحدثأقمـ  سمٜم٤من:

 يْم٤م؟أُم٤مذا 

 حتدث قمٜمؽ ٟم٤م هٜم٤م ٕأحتدث قمـ اًمقرث : ًمس٧م هٜم٤م اًمٞمقم ُٕمٝمٜمد

 ؟ُم٤مذا شمريدون ُمٜمل  ؟ُم٤مذا قمٜمل سمٜم٤من وهل شمٙم٤مد دمـ:

سمٜم٤من  ،ن شمرشمبط اسمٜم٦م قمٛمل سمح٘مػم يمٝمذاأىمبؾ أٟم٤م ًمـ أ ،ذاك اعمٕمتقه اًمت٤مومف اشمريمٞمف :ُمٝمٜمد

ؾمٞمٙمقن ًمٜم٤م شمٍمف ومٕمكم  ٦ماًم٘م٤مدُم ةاعمر ،اًمتل احتدث ُمٕمؽ ومٞمٝم٤م ةآظمػم ةهذه هل اعمر

  .ومم سمؽ ُمـ هذا اعمٜمحطأٟم٤م أ

ٟم٧م ًمس٧م أ .و ًمٖمػمك ُمٜمٕملأوٓ حيؼ ًمؽ  ،يمقن زوضمتف٠مؾم وىمريب٤مً  ٟم٤م ظمٓمٞمبتفأ سمٜم٤من:

 .هل وطمده٤م ُمـ شم٘مررو  ةاحلٞم٤م شمزال قمغم ىمٞمد .. واًمديت ُم٤م طمتك واًمدك ُمري وٓأوزم 

  !؟ٙمٞمػ شمٗمٙمر آرشمب٤مط يبوميمرهؽ أٟم٤م أ ٦م؟ٓ متٚمؽ ذرة يمراُمأصمؿ 

 ٦ممحل اؾمؿ وؾمٛمٕم٦م اًمٕم٤مئٚمأن أريد أٟم٤م أ ،ضمٚمؽريدك ٕأٟمٜمل أ ٓ شمٕمت٘مدي :ُمٝمٜمدخ س

محٞم٤مشمؽ ُمٜم٤م وهذا ن واًمدشمؽ شمستٓمٞمع أشمٕمت٘مدي  يْم٤م ٓأ .طم٤مومظ قمغم سمٜم٤مت قمٛملأن أو

  .اخلٓمب٦م وؾمتتزوضمٞمٜمٜمل وؾمت٠مشمقن ًمٚمٕمٞمش ُمٕمٜم٤مؾمتٗمسخلم هذه  .ظمػمٟمذاري إإ

 ُم٤م هذاؿمديد  سم٠مملضمٚمس٧م سمٜم٤من وهل شمبٙمل شمِمٕمر  ة،همٚمؼ اًمب٤مب ظمٚمٗمف سم٘مقأوظمرج و

َ  ؟!اًمٔمٚمؿ ُم٤م هذا  ،ملإ ن أ ٓ شمريد ٦مُمسح٧م دُمققمٝم٤م سمرسقم ؟! هب٤م ٓ يِمٕمرون مِل

  .اطمتْمٜمتٝم٤م ودُمٕمٝم٤م يٜمزل هت٤م وأوًمٙمـ واًمدهت٤م ر ،شمراه٤م واًمدهت٤م هٙمذا

 قمدك أمح٤ميتؽ ُمٜمٝمؿ  ؾم٠مطم٤مولواًمدهت٤م: 

 ومٝمؿ عم٤مذا؟ أن أريد وم٘مط أ ٝمؼ ُمـ اًمبٙم٤مء:سمٜم٤من وهل شمِم

 .هٞم٤م سمدزم صمٞم٤مسمؽ :يمٛمٚم٧مأصمؿ  .سمٜم٤من سمدا ي٤مأ ٦مهذه اًمدٟمٞم٤م ًمٞمس٧م قم٤مدًمٕن  واًمدة سمٜم٤من:

سمدًم٧م سمٜم٤من صمٞم٤مهب٤م وؾم٤مقمدت واًمدهت٤م ذم حتْمػم اًمٖمداء وُمـ سمٕمده ذم شمٜمٔمٞمػ اعمٓمبخ 

 ةس٧م قمغم ضمٝم٤مزه٤م اعمحٛمقل وهل ؿم٤مردضمٚم ،هن٤مك ؿمديد٢ميمٛمٚم٧م وهل شمِمٕمر سمأ
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ومتح٧م ُمقىمع يقشمٞمقب  ،ذًمؽ اًمٗمٞمديق اًمتل ُمٜمٕم٧م ُمٜمف ،ن شمراهٕ ٦مُم٤مؾم ٦موشمِمٕمر سمح٤مضم

ن أيم٤مٟم٧م دُمققمٝم٤م شمتس٤مىمط طمتك ىمبؾ  ،اًمٕمٜمقان اًمذي شمريده ٦مص٤مسمع ُمرشمٕمِم٠مويمتب٧م سم

هذه  .وهل شمٙمتؿ ؿمٝم٘م٤مهت٤م ةيم٤مٟم٧م دُمققمٝم٤م شمتس٤مىمط سم٘مق ،اًمٗمٞمديق أسمد .يٜمٗمتح اعم٘مٓمع

 اعمرةاًمتل رأشمف ذم اًمتٚمٗم٤مز ًمٙمـ هذه  اعمرةسمٕمد  اًمٗمٞمديقل شمرى ومٞمف تومم اًمإ اعمرةهل 

ًمتت٤مسمع طمتك وصٚم٧م  ةشمتٝم٤م يمؾ هذه اًم٘مقأيـ أٓ شمٕمٚمؿ ُمـ  ،ُم٤مُمٝم٤مأشمراه  ،شمراه سمقضقح

ظمت٤مه٤م اًمّمٖمػمشم٤من وقم٤مدت أؾمٛمٕمتٝم٤م واًمدهت٤م و ٦مىمقي اه ـ آسموسظم٧م  قديٞماًمٗمًمٜمٝم٤مي٦م 

 .مم اًمقراءإسمذايمرهت٤م 

  

 :610ديسٛمؼم 2

 وم٤مع اًمٕمريضاًمد ُمستِمٗمك وزارة آره٤ميب قمغماهلجقم 

 
يمٛمٚم٧م ، أتجٝمز ًمٚمج٤مُمٕم٦مًمت ُمرسقم٦مهنْم٧م  ،ىمٚمٞمالً  ُمت٠مظمرةسمٜم٤من يقُمٝم٤م  اؾمتٞم٘مٔم٧م

ظمتٞمٝم٤م أواًمده٤م وواًمدهت٤م و ،ومٓم٤مر ُمع قم٤مئٚمتٝم٤موظمرضم٧م ًمتتٜم٤مول اإل ٦مدمٝمٞمزاهت٤م سمرسقم

يمٞمػ  ٤مطمتْمٜمٝم٤م يمثػما:ومس واًمدهت٤م وُمـ سمٕمده واًمده٤م أذهب٧م ًمت٘مبؾ ر .لماًمّمٖمػمشم

  ؟!ُمٕمؽ اًمدراؾم٦مُمقر أدمري 

  ة.يمبػم صٕمقسم٦مهٜم٤مك  ٓ شمقضمد ،اًمث٤مٟمٞم٦مزًم٧م ذم ؾمٜمتل  ُم٤م :٦مسمٜم٤من سمٕمٗمقياسمتسٛم٧م 

 ،اًم٘مراءةن شمقؾمٕمل ُمداريمؽ وشمٙمثري ُمـ أجي٥م  ،سمٜمقٟمتل اسمتسؿ هل٤م واًمده٤م سمقىم٤مر:

  .سم٠مروطمٜم٤من ٟمح٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م وًمق أيديٜم٤م وجي٥م أذم  ،ٟم٤مسأهن٤م ارواح إ ُمٝمٜمتٜم٤م صٕمبف ضمداً 

 قمغم ُمٜمتٝمك  شمت٠مظمرومٓم٤مره٤م رسيٕم٤م يمل ٓ إيمٛمٚم٧م أصمؿ  ،هن٤م ومٝمٛم٧م٠مؾمٝم٤م سمأر هزت سمٜم٤من

 ُمـ اعم٤مل  ٤مً ُمبٚمٖمقمٓم٤مه٤م ٠مُمرسقم٦م ومن خترج ٟم٤مداه٤م واًمده٤م ذهب٧م اًمٞمف أوىمبؾ 

 .ُم٤م يٙمٗمٞمٜمل وًمٙمـ ًمدّي  :سمٜم٤من
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  .رء ًمرسمام اطمتج٧ِم  اسمتسؿ واًمده٤م:

  .ب ذم اًمٕم٤مملأقمٔمؿ أٟم٧م أ :٤مىمبٚم٧م سمٜم٤من واًمده

مل  ٕٟمٜملٜمل سم٤مًمٜم٘مص ٟميم٤مٟمقا يِمٕمروئام ااظمقيت د .ّل هت٤م قمٞمٜمأر ٦ممجؾ ـمبٞمبأ ٟم٧ِم أو واًمده٤م:

ُمـ  ٟم٧ِم أ ،سمٜم٤من ظمر ي٤مآ رءي أيمثر ُمـ أومتخر سمؽ أين أٓ يٕمرومقن  ،اٟمج٥م وًمد

  .ؾمتٛمثٚمٞمٜمٜمل وؾمتٜمٝملم ُمِمقاري وؾمتحٛمٚملم اؾمٛمل ي٤م اسمٜمتل

 شمبسٛم٧م سمٜم٤من 

  .يمثرأُمٜمتٝمك قمغم  شم٠مظمري هٞم٤م يمل ٓ ىمٚمٞمال: ةيمٛمؾ واًمده٤م سمٚمٝمجف ضم٤مدأ

صقات اٟمٗمج٤مرات ؿمٕمرشم٤م أؾمٛمع اجلٛمٞمع  اًمث٤مٟمٞم٦م اعمح٤مرضةصمٜم٤مء أوذم  ًمٚمج٤مُمٕم٦مذهبت٤م 

 اجل٤مُمٕم٦م ظمالء٢مسم اجل٤مُمٕم٦مدارة إُمر ُمـ ؾمقى دىم٤مئؼ طمتك وصٚمٝمؿ إ مل متض، سم٤مًمرقم٥م

و أسمٜم٤من  اشمّمال سمٞمقؾمػ ومل يٙمـ جيٞم٥م وٓ قمامد وٓ ظم٤مًمد وٓ واًمد ،واًمٕمقدة ًمٚمٛمٜمزل

 .ٓ اهل٤مشمػ اعمحٛمقل وٓ ه٤مشمػ اعمٜمزل ،سمدا يم٤من جيٞم٥مأطمد أٓ  ،واًمد ُمٜمتٝمكطمتك 

هـ ذم اًمت٤ميمز يم٤من ص٤مطم٥م اًمت٤ميمز يتحدث سمٞمٜمام و ،ىمررشم٤م اًمٕمقدة سمت٤ميمز ًمٚمٛمٜمزل

قمـ هجقم اره٤ميب اٟمتح٤مري يستٝمدف ُمستِمٗمك ؿمٕمرت سمٜم٤من سمدىم٤مت ىمٚمبٝم٤م شمتزايد 

؟ ُم٤مذا اعم٤مذ ؟ُمستِمٗمك قمغم اًمتٜمٗمس ؾم٠مًم٧م ُمٜمتٝمك: ةوسم٘مٚمبٝم٤م يٜم٘مبض ومل شمٕمد ىم٤مدر

  ؟تٝمدومقهيقضمد سمف ًمٞمس

هنؿ يستٝمدومقن ُمستِمٗمك اًمٕمريض سمقزارة إ ،وزارة اًمدوم٤مع :ضم٤مب ص٤مطم٥م اًمت٤ميمزأ

  .اًمدوم٤مع

طمتك ُمٜمتٝمك يم٤مٟم٧م حت٤مول  ،وسمدأت سم٤مًمبٙم٤مء طم٤موًم٧م آشمّم٤مل سمقاًمده٤م سظم٧م سمٜم٤من

اًمّمٕمقد وٓ  مم اًمبٞم٧م ؾم٤مقمدت ُمٜمتٝمك سمٜم٤من ذمإوصٚمت٤م  .آشمّم٤مل وحت٤مول وٓ جمٞم٥م

يـ ذه٥م أًمت٤م ٠مؾم .ظمقاشمفاؾمقى واًمدة يقؾمػ وواًمدة ظم٤مًمد و طمد ذم اًمبٜم٤مي٦م أيقضمد 

اٟمتٔمر اجلٛمٞمع  ذم  .واًمد سمٜم٤من إلطمْم٤مرهنؿ ذهبقا أضم٤مسمتٝمام واًمدة يقؾمػ أاجلٛمٞمع ؟؟ 
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ُمٜمتٝمك عم٤م   ٓ شمٕمٚمؿسمٞمٜمام ،واًمده٤محيٛمل ن أ ق اهلليم٤مٟم٧م سمٜم٤من شمبٙمل وهل شمدقم اًمِم٘م٦م

رسمع ؾم٤مقم٤مت مل أ تُمر .ظمرىظمذت شمبٙمل هل إوم٠م ويقم رطمٞمٚمف ٟمٍمذيمرت ومج٠مة شم

واًمد سمٜم٤من  إلطمْم٤مرهنؿ ذهبقا ٠مُمـ قمامد سم ةوطمٞمد ٦مي ظمؼم ؾمقى ُمٙم٤معمأيّمٚمٝمـ 

  .وؾمٞم٠مشمقن طم٤مًٓ 

ت واًمدهت٤م طمتك أن رإُم٤م و  ٤م.ن دمـ ومٞمٝمأقم٤مد اجلٛمٞمع سمٕمد ؾم٧م ؾم٤مقم٤مت يم٤مدت سمٜم٤من 

ضمرت هل٤م وضٛمتٝم٤م سم٤معم٘م٤مسمؾ ضٛمتٝم٤م واًمدهت٤م يمثػما ٟمٔمرت سمٜم٤من ًمقاًمدهت٤م وىمد ؿمٕمرت 

 ؟واًمدي  يـأؿمؽ: ًم٧م ذم ٠مؾم ،قمٚمٞمٝم٤م أػم ـمر يمبػمن هٜم٤مك شمٖمٞم٠مسم

 ؟يـ واًمديأيمٛمٚم٧م سمٍماخ: ٠مٟمٔمر اجلٛمٞمع هل٤م ذم صٛم٧م وم

 ؟!!يـ واًمدي أضٛمتٝم٤م واًمدهت٤م يمثػما دومٕم٧م واًمدهت٤م سمٕمٞمدا وهل شمٍمخ هبستػمي٤م 

  ٦م.ُم١مُمٜم ٟم٧ِم أن شمتامؾمٙمل أاهدئل جي٥م  سمٜم٤من يقؾمػ:

  ؟هؾ ُم٤مت واًمدي ؟هؾ ُم٤مت :٦ميمٛمٚم٧م سمّمدُمأ؟ صمؿ ٦مسمٜم٤من هبدوء :ُم١مُمٜم

  .ًمٞمف راضمٕمقنإ ٤مٟمإهلل و ٤مٟمإ :واًمدهت٤م

ُم٤م يمؾ  ،شم٠ميمؾوٓ شمتحدث  ي٤مم ٓأ ٦مضٚم٧م صمالصم ،همٛمل قمٚمٞمٝم٤مأ ٦م،مل شمتحٛمؾ سمٜم٤من اًمّمدُم

هل٤م ـمقال اًمٞمقم وًمٙمـ سمٜم٤من مل شمٙمـ شمِمٕمر  ٦ميم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمك ُمالزُم .اًمتحديؼهق  شمٗمٕمٚمف

سمدأت سم٤مًمبٙم٤مء ذم طمْمـ ُمٜمتٝمك طمتك ضمػ دُمٕمٝم٤م ذم اًمٞمقم اًمراسمع  .طمتك سمقضمقده٤م

 ٤مً تٓمقر ُمٚمحقفماًميم٤من هذا  و يمٚم٧م ىمٚمٞمالً أذم اعمس٤مء  ،ت ًمٚمٜمقموؿمح٥م صقهت٤م وقم٤مد

ًمٜمس٤مء يِم٤مهدن يم٤مٟم٧م ا اًمٕم٤مذة اًمس٤مقم٦مصمؿ قم٤مدت ًمٚمٜمقم وًمٙمـ ذم مت٤مم  ،ذم طم٤مًمتٝم٤م

سمٕمرض  اًمٞمٛمٜمٞم٦م اًمٗمْم٤مئٞم٦مسمدأت  ،شمرشم٤مح طمد ُمع سمٜم٤من ذم همرومتٝم٤م يملأاًمتٚمٗم٤مز وٓ 

يمثر أذف اعمٝمـ وأ ي اؾمتٝمدفره٤ميب اًمذهلذا احل٤مدث اًمدُمقي اإل اًمٗمٞمديقه٤مت

 .٦مُم٤ميمـ ىمدؾمٞمإ
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ي أن حتدث أتحريم٧م دون وم ،ُمـ اخل٤مرج ٤مً صقاشمأؾمٛمٕم٧م  ،اؾمتٞم٘مٔم٧م سمٜم٤من هبدوء

  .ُم٤مُمٝم٤مأديقه٤مت شمٕمرض ٞمت اًمٗمأصقت وًمٙمٜمٝم٤م شمسٛمرت ُمٙم٤مهن٤م قمٜمدُم٤م ر

شمتس٤مىمط دُمققمٝم٤م سمدون صقت وهل شمرى ُمسخ سمنمي يرشمدي زي  ٦مص٤مُمت وىمٗم٧م

ٟمف أُمٜمٝمؿ  ٤مً جيرون ٟم٤مطمٞمتف ضٜموهؿ  ُمـ اعمرىضيت٘مدم ٟمحق جمٛمققم٦م و ُمـ رضم٤مل إ

شمريمض ذم ممرات  ٦مظمر قمـ ممرضآ وومٞمديق .. وًمٙمٜمف يٚم٘مل قمٚمٞمٝمؿ ىمٜمبٚم٦م ،ُمـأرضمؾ 

دُمك أاًمث٤مًم٨م اًمذي  ُم٤م اًمٗمٞمديقأ ٦م،ُمـ اخلٚمػ ًمتس٘مط سيٕم ٦متب٤مهمتٝم٤م ـمٚم٘موماعمستِمٗمك 

شمؿ اؾمتٝمداومٝم٤م سمرص٤مص  ٦موضمٕمٝم٤م طمتك اًمٜمخ٤مع ومٙم٤من ًمٓمٗمٚمأ ،اهمت٤مل روطمٝم٤موىمٚمبٝم٤م 

ؾمٕم٤مومٝم٤م إيٚمٗم٧م آٟمتب٤مه وحي٤مول  ئمٝمر ـمبٞم٥م يزطمػ ٟم٤مطمٞمتٝم٤م يمل ٓ ومج٠مةطمل وًمٙمـ 

 .اًمرظمٞمّم٦م ىمد اٟمتبف ًمفومالم اًمرقم٥م أذم  سم٤مًمزوُمبلؿمبف ؽ اعمسخ اًمبنمي إًمذوًمٙمـ 

طمتك ختؽمق  ٓ صمقانٍ إومٚمؿ يٜمتبف وُم٤مهل  اًمٓمٗمٚم٦مٟم٘م٤مذ إذم حم٤موًم٦م  ٤مً ُمٜمٝمٛمٙميم٤من اًمٓمبٞم٥م 

هٜم٤م سظم٧م  .ٟم٘م٤مذه٤مإيم٤من حي٤مول ل تاًم اًمٓمٗمٚم٦مسمج٤مٟم٥م  ٚم٘مٞمف سيٕم٤مً ًمت ٦مصدره رص٤مص

هذا  ،ٞمٝم٤م وًمٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م شمٍمخ وشمبٙملقمٚم كمل يٖمٛم ٤ًم.رضأقمغم صقهت٤م وؾم٘مٓم٧م ٠مسم سمٜم٤من

ُم٤مذا صٜمع ًمتسٞمؾ  ؟اًمقطمِمٞم٦ميم٤من ذٟمبف ًمٞم٘متؾ هبذه  ُم٤م  ،ٓ واًمده٤مإاًمٓمبٞم٥م مل يٙمـ 

  ؟! دُم٤مئف

  .وهل شمبٙمل اطمتْمٜمتٝم٤م ُمٜمتٝمك يمثػماً  ،ًمٞمٝم٤مإهرع اجلٛمٞمع 

 ..ظمؼميٜملأُمٜمتٝمك  ؟ُم٤مذا صٜمع سمٜم٤من سمبٙم٤مء طم٤مد:

  ٦م.ٟم٘م٤مذ ـمٗمٚمإٟمف طم٤مول أؾمقى  رءٓ  .. رءٓ  ُمٜمتٝمك وهل شمبٙمل:

ديـ  مم أيو إ ؟!ي ذع ي١مُمٜمقن٠مسم !ن ي٘متؾأٟم٘م٤مذ روح إيم٤من قم٘م٤مب  ،ًم٘مد ىمتٚمقه سمٜم٤من:

 ن؟يٜمتٛمق

ٟمحـ ًمسٜم٤م هبذه  .ظمالىمٜم٤ميٜمتٛمقن ًمديٜمٜم٤م وٓ ٕ ٓ .. ًمٞمس ًمٜم٤م ُمٜمتٝمك وهل شمبٙمل:

 إًمٞمٜم٤م.يٜمتٛمقن  ٓ ،ًمٞمس ًمٜم٤م سمٜم٤من ٦م،اًمقطمِمٞم
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ي ىمٚمقب أ ٦م،واًمده٤م هبذه اًمبِم٤مقم ن يٙمقن ُم٘متؾأ شمتخٞمؾ مل .سظم٧م سمٜم٤من وهل شمبٙمل

شمٚمؽ .. ًمٞمسقا سمنم ..هنؿ وطمقشإ ٦م؟!ٟم٘م٤مذ ـمٗمٚمإحي٤مول  ٤مً شم٘متؾ ـمبٞمب ةُمتحجر

 .هدُم٧م طمٞم٤مهت٤مسمٞمٝم٤م أاظمؽمىم٧م ىمٚم٥م  ٦م اًمتلاًمرص٤مص

   

واًمدهت٤م ودظمٚم٧م  سمٕمدتأ .هب٤م غم صقت واًمدهت٤م شمس٤مهل٤م ُم٤مذيمري٤مهت٤م قمقم٤مدت سمٜم٤من ُمـ 

ىمٜم٤مقمٝم٤م إو أواًمدهت٤م اًمتحدث ُمٕمٝم٤م  ىمٗمٚم٧م اًمب٤مب وسمٙم٧م طم٤موًم٧م أ ،سمٞمٝم٤مأهمروم٦م 

 .ه٤م اشمّمٚم٧م سمٞمقؾمػاشمّمٚم٧م واًمدهت٤م سمٛمٜمتٝمك وُمٜمتٝمك سمدور .سم٤مخلروج وًمٙمـ ٓ وم٤مئدة

ر يقؾمػ ذم سمٞمٜمام اٟمتٔم ُمرسقم٦مدظمٚم٧م ُمٜمتٝمك  ،ُم٤مم ؿم٘م٦م سمٜم٤منأ يقؾمػ وُمٜمتٝمك وىمػ

  .اخل٤مرج وهق يِمٕمر سم٘مٚمؼ سم٤مًمغ يٙم٤مد خيرج ىمٚمبف ُمـ حمٚمف

  ؟ُم٤مذا طمدث ُمٜمتٝمك:

ٞمس هبذا آهنٞم٤مر وومج٠مة وًمٙمـ ًم ىمٚمٞمالً  ٦موامج ـمبٞمٕمٞم٦ميم٤مٟم٧م  .. قمٚمؿأ سمٜم٤من: ٓواًمدة 

 .ًمذي طمدث هل٤ماقمٚمؿ ُم٤م أٓ  ،سظم٧م وسمدأت شمبٙمل

 ؟يـ يم٤مٟم٧مأ ُمٜمتٝمك:

 .ذم همرومتٝم٤م واًمدة سمٜم٤من:

يدهل٤م ُم٤مذا  ءي رأيمتبتف  ءوسمدأت شمٗمتش قمـ ر رسيٕم٤مً  اًمٖمروم٦ممم إدظمٚم٧م ُمٜمتٝمك 

وهل  ذهب٧م ُمرسقم٦م ،ٞمقشمٞمقباًمُمٗمتقح قمغم ُمقىمع ت ضمٝم٤مز سمٜم٤من رأن أمم إطمدث 

 ةرضسم٧م سمٞمده٤م سم٘مق ،ٜمت٤مضمٝم٤م ذم حمٚمف ومتح٧م ؾمجؾ اعمِم٤مهدةاؾمت ٓ يٙمقنن أشمدقمل اهلل 

  .ظمرىأ ةُمر اًمٗمٞمديقؿم٤مهدت ًم٘مد  ،يمام شمقىمٕم٧م مت٤مُم٤مً  .قمغم اًمٓم٤موًم٦م

  ة.وهل شمرضب اًمب٤مب سم٘مق ُمرسقم٦ممم همروم٦م واًمد سمٜم٤من إذهب٧م 

 ؟!ظمؼمك سمٕمدم ُمِم٤مهدشمف جمدداأمل أ ًمبٙم٤مء:ُمٜمتٝمك سمٍماخ وصقت ُمـ يِم٤مرف قمغم ا

 !؟ام اٟمدُمؾ عم٤مذا شمدُملم ضمرطمؽ يمٚم  !شمري؟ نأُم٤مذا شمقىمٕم٧م  !؟عم٤مذا سمٜم٤من
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وضمٕمل قمغم  ..٦م حلٔم طمتك وأو ًمث٤مٟمٞمف أ ٦موٓ ًمدىمٞم٘م اً سمدأ ٟمف مل يٜمدُمؾٕ سظم٧م سمٜم٤من:

ل وطمدي ذم قم٤ممل ٓ ٜمٟم٠مؿمٕمر سمأ و أ ٟمٙمرس ومٞمٝم٤مأ ة.. ُمع يمؾ ُمر سمداأواًمدي مل يٖم٤مدرين 

ٟم٤م ُمـ أيمؾ ُم٤م ضم٤مر قمكم اًمزُمـ وفمٚمٛمقين ُمـ ون ٟمف ُم٤مت ا٠ٔمؿمٕمر ويمأ .. ٦ميٕمرف اًمرمح

  .. مومٞمٜمل يمؾ يق يب يٛمقتأ ..ٟمف ُم٤مت اًمٞمقم ٠مؿمٕمر ويمأحلٛمٝمؿ ودُمٝمؿ 

ٟم٤م أ ،قمغم اًمٜمبض اً د ىمٚمبل ىم٤مدرمل يٕم .آؾمتٛمرار ريدأقمد أمل  ة،احلٞم٤م هريد هذأقمد أمل 

  .ظمت٤مي وواًمديت ومح٤مي٦م ُمست٘مبكمأقمـ مح٤ميتل ومح٤مي٦م  ةقم٤مضمز

  .ن شمٙمرسه ومٗمتح٧م هل٤م سمٜم٤منأرضسم٧م ُمٜمتٝمك اًمب٤مب سم٘مقه طمتك يم٤مدت 

 !؟مل شمٕمقدي شمريدي آؾمتٛمرار سظم٧م ُمٜمتٝمك سمقضمف سمٜم٤من ودُمٕمٝم٤م يتس٤مىمط:

سمٛمدى  ـٓ شمٗمٙمريأ !؟ئ٤مً ؿمٞم ٓ شمٕمٜمل ًمِؽ أقم٤مم ُمـ طمٞم٤مشمٜم٤م  08ُم٤مذا قمـ  ؟!ا قمٜملُم٤مذ 

ًمؽ اًمقاىمػ ذم اخل٤مرج يْم٤م ُم٤مذا قمـ ذأو !؟هٙمذا كِ ارأؿمٕمر سمف قمٜمدُم٤م أمل اًمذي إ

آؾمتٛمرار طمتك  ٓ شمريديـ ؟يْم٤م ٓ هيٛمؽأهق  !؟وىمٚمبف يٙم٤مد ي٘مػ ُمـ ظمقومف قمٚمٞمِؽ 

وًمٙمٜمل ؾم٠مسمتسؿ ُمـ  يمثػماً  ٟمٍمومت٘مد أٟم٤م أك طمت ،ًمس٧م وطمدك سمٜم٤من !؟ضمٚمفأًمق ُمـ و 

؟ ُمٜمتٝمك ُم٤م ن خيرسمقا طمٞم٤مشمٜم٤م هٙمذاأعم٤مذا يم٤من قمٚمٞمٝمؿ  :ضٛمتٜمل سمٜم٤من وهل شمبٙمل ،ضمٚمفأ

 ؟ ظم٤مكِ أو شمريمقا أواًمدي  زم ف ًمق شمريمقايم٤مٟمقا ؾمٞمخرسوٟم اًمذي

يستحؼ  ٦ميب ذم اٟم٘م٤مذ ـمٗمٚمأهؾ يم٤من ضمرم ؟! ظم٤مكِ أقمٜمدُم٤م ىمتٚمقا  اًمٕمداًم٦مهؾ طم٘م٘مقا 

ن أومْمؾ ًمبالده أٟمف طمٚمؿ سمٛمست٘مبؾ أ ظم٤مكِ أهؾ يم٤من ضمرم  ؟!سم٤مإلقمدامقمٚمٞمف هذا احلٙمؿ 

ي أوقمـ  ؟!ـمٝمر اًمٜم٤مسأٓ إؾمالم يتحدصمقن وهؿ ٓ ي٘متٚمقن إي أُمٜمتٝمك قمـ  ؟يٕمدم

 ؟يريدون ؾمقى ُمّمٚمح٦م اًمقـمـ ٓ ٤مً ٓ ؿمب٤مسمإًمٚمٞمٛمـ يتحدصمقن وهؿ ٓ ي٘متٚمقن  ٦ممح٤مي

ٟمف يم٤من أًمق  ،عم٤م ىمتٚمقه اً ٟمف يم٤من وم٤مؾمدأًمق  ،وم٤مؾمد ٓ ُمب٤مل ٤مً ن واًمدي يم٤من ـمبٞمبأمتٜمٞم٧م ًمق 

 .رواح اًمٜم٤مس عم٤م ىمتٚمقه ذم هذه اًمبالدأ ٛمفهتٓ  اً و ُمستٝمؽمأ سم٤مٕقمْم٤مءيت٤مضمر  اً ضمزار
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ًمٙم٤من  ،تٚمقهىم٤م وُمًمٙم٤من هرب  اً وم٤مؾمد ٤مً ًمق يم٤من ؾمٞم٤مؾمٞم ٟمٍمطمتك  ،ٓ اًمنموم٤مءإٓ يرطمؾ 

 تٚمقه.م يٜمدد سمام طمدث وُم٤م ىمقمالوسمٕمده٤م فمٝمر ذم اإل إظمػمةوىمػ ذم اًمّمٗمقف 

 رض ًمٞمس٧م ُمٙم٤مهنؿ ن هذه إٕ ط:متسح دُمقع سمٜم٤من ودُمققمٝم٤م شمتس٤مىمُمٜمتٝمك وهل 

سمالدٟم٤م  يـ  وصٚم٧م أمم إورأى  ٤مً طمٞم ٟمٍمًمق يم٤من  .. سمٙمثػم ـمٝمر ُمـ هذا اًمٕم٤مملأهنؿ ٕ

  .ًمت٠ممل يمثػماً  ٤مً طمتك واًمدك ًمق يم٤من طمٞم ،يمثػماً  ؾمٞمت٠مملٙم٤من ًم

ُمٜمتٝمك مل يدومع صمٛمـ رطمٞمٚمٝمؿ  ،طمدأ٤مؾم٥م مل حي ،وًمٙمـ دُم٤مئٝمؿ ض٤مقم٧م هدراً  :سمٜم٤من

   .ؾمقاٟم٤م

 ًمٚمرؤوسيقؾمػ وظم٤مًمد حي٤موًمقن اًمقصقل  ،وهذه هل ُمٝمٛمتٜم٤م شمٜمٝمدت ُمٜمتٝمك:

  .ويمؾ ُمـ ؿم٤مرك ذم  احل٤مدصمتلم وصدىمٞمٜمل ؾمقف يّمٚمقن اًمٙمبػمة

  .مل خيؼمين يقؾمػ ،قمٚمؿأ أيمـ سم٤مٟمده٤مش: ملسمٜم٤من 

ُمر ذا إًم٘مد قمٚمٛم٧م ه ،مل خيؼمين ٓ يقؾمػ وٓ ظم٤مًمد ،ٟم٤مأ ُمٜمتٝمك: وٓاسمتسٛم٧م 

 ُمـ احلقادث ٙمثػماًمل مجٕمقه٤م قمـ سمٜم٤من ُم٘مدار اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتي٤م  شمٕمٚمٛملم ٓ ٦م.صدوم

سم٤مًمبنم وشمسٚمٞمح اًم٘مب٤مئؾ  صٗم٘م٤مت آدم٤مر ٓ شمتخٞمٚملم. 6100اًمتل طمدصم٧م ُمٜمذ 

 ٦مواًمتخٓمٞمط حلقادث اره٤مسمٞم ٦مواًمتخ٤مسمر ُمع دول ظم٤مرضمٞم صم٤مرة اًمٗمتـ سمٞمٜمٝم٤مإاعمتٜم٤مطمرة و

  .رات وضمرائؿ اًم٘متؾهمػم اعمخد ههذ ة.وم٤مؾمد ٦مدويأو ٦مذيهموصٗم٘م٤مت أ

  ؟!يمؾ هذا ؿمٝم٘م٧م سمٜم٤من:

وطمقاؾمٞمبٝمؿ  اًمٜم٘م٤مًم٦مقمامر اؾمتٓم٤مع اظمؽماق هقاشمٗمٝمؿ  جي٤مب:٢مسم ؾمٝم٤مأُمٜمتٝمك ر هزت

هنؿ يِمتٖمٚمقن سمجٝمد ٓ إوـم٤مرق اؾمتٓم٤مع مجع اًمقصم٤مئؼ واًمّمقر طمتك يقؾمػ وظم٤مًمد 

  .احل٤مدصمتلم ٤مشملمه ٓإهلؿ  ٟمف مل يتبؼأقمت٘مد أو ،ٜمفشمتخٞمٚمٞم

  ًا.قمٚمٞمٝمؿ يمثػم ظم٤مئٗم٦مٟم٤م أ شمٜمٝمدت سمٜم٤من:

  .صدىمٞمٜمل ؾمٜمٜمجق :ٝمكتُمٜم
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 .ٟمٕمؿ :ؾمٝم٤مأؿم٤مرت سمرأفمٝمر ؿمبح اسمتس٤مُمف قمغم وضمف سمٜم٤من و

 ٤مً يم٤من يقؾمػ ي٘مػ ُمستٜمدا قمغم اجلدار وُمٖمٛمْم ًمتٓمٛمئٜمفظمرضم٧م ُمٜمتٝمك ًمٞمقؾمػ 

 . فٞمع ُمٜمتٝمك شم٘مؽمب ُمٜمف طمتك ومتح قمٞمٜمن ؾمٛمإُم٤م  ،فٞمقمٞمٜم

 ؟ُم٤م هب٤مُم٤مذا هٜم٤مك  :٦مٗمٝمٚميقؾمػ سم

 سمخػم  هن٤م إ شمتٚمٕمثؿ:ُمٜمتٝمك وهل 

يمثػمة  و صبح٧م شمتجٜمبٜملأ ..سمداً أ ٦مسمٜم٤من مل شمٕمد ـمبٞمٕمٞم ،رضمقكأُمٜمتٝمك  سخ يقؾمػ:

 ؟ُم٤مذا هٜم٤مك  ،ئاماد ٦موطمزيٜم ٦ماًمنمود وامج

قمامُمٝم٤م ختٗمٞمٝم٤م أُمع  ٦من هٜم٤مك ُمِمٙمٚمأقمت٘مد أ ٟمٔمرت ًمف ُمٜمتٝمك صمؿ ضمٚمس٧م قمغم اًمسٚمؿ:

  .قمٜم٤م

  ؟شمّمؾ هبؿأهؾ  .ءهن٤م ختٗمل رأؿمٕمر أٟم٤م أطمتك  شمٜمٝمد يقؾمػ وضمٚمس سم٤مًم٘مرب ُمٜمٝم٤م:

  .تٝمؿ ُمٕمٝم٤من يزداد شمٕمٜمّ أظم٤مف أًمٙمـ  يمٛمٚم٧م:أشمٕمٚمؿ صمؿ  هن٤م ٠ٓمؾمٝم٤م سمأهزت ُمٜمتٝمك ر

 ُم٤مذا ىم٤مًم٧م ًمؽ؟ :يقؾمػ سم٘مٚمؼ واضح

ن واًمده٤م ٠مهن٤م يمؾ يقم شمِمٕمر سمسببٝمؿ سمأًم٘مد ىم٤مًم٧م  :شمٜمٝمدت ُمٜمتٝمك وهل شمٜمٔمر ًمف سمؽمدد

  .شمقذم اًمٞمقم

ن أُمـ  ٦مىمٚم٘م ٧م ُمٕمف ُمٜمتٝمك وهلوىمٗم ،صمؿ وىمػ ٦مىمبض يقؾمػ قمكم يده سمٕمّمبٞم

   .يتٍمف سمتٝمقر

  .هٙمذا ؾمت١مذهي٤ميقؾمػ ٓ شمتٍمف سمتٝمقر  ُمٜمتٝمك:

رأي٧م اسمـ قمٛمٝم٤م احل٘مػم خيرج ُمـ ًم٘مد  ،ن ي٘مٗمقا قمٜمد طمدهؿأجي٥م  يقؾمػ سمٍماخ:

  .ٟمف هق اًمسب٥مأاًمٞمقم ٓسمد و اًمبٜم٤مي٦م

ٓ شمدظمؾ ُمٕمٝمؿ  ،جمرد ظمٓمٞمبٝم٤م ٟم٧مأو ٤مقمامُمٝمأيقؾمػ هؿ  .ن يم٤من هقإُمٜمتٝمك: و

  .سمٕمداوة ؾمتخرسه٤م
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  .ؾمبقعهذا إ قمـ ُمٜمتٝمك: فح سمقضمٝمٞموهق يِم ٦مزومر يقؾمػ سمٕمّمبٞم

 !؟ُم٤مذا شم٘مّمد  :ُمٜمتٝمك ٟمٔمرت ًمف سم٤مؾمتٖمراب

قمرف ٠مًمٕم٘مد وُمـ سمٕمده٤م ؾمؾمبقع ؾمقف يتؿ اهذا إ :وهق يِمػم سمٞمده ٦ميقؾمػ سمٕمّمبٞم

  .ٝمؿ يٜمدُمقنٕمٚمضمأيمٞمػ 

شمِمٕمر سم٤مًم٘مٚمؼ  ذاعم٤مٓ شمٕمٚمؿ  ،ضٛم٧م ُمٜمتٝمك ٟمٗمسٝم٤م وشمٜمٝمدت ،وشمرك ُمٜمتٝمك وذه٥م

   ..إقمقام قمٚمٞمٝمؿ صٕم٥مأن هذا اًمٕم٤مم ؾمٞمٙمقن ٠معم٤مذا شمِمٕمر سم ،وده٤ماٙمقاسمٞمس شمراًمو

 

 ذم ُمٜمتّمػ ُم٤مرس اُم٤مزاًمق

وهؿ هٜم٤م  ؾمٞمٜمتٝمل هؾ  و أ ؟ٓ شمٕمٚمؿ يمٞمػ ؾمٞمٜمتٝملاًمذي  اًمِمٝمر اًمث٤مًم٨م ُمـ هذا اًمٕم٤مم

  ..مم ُمٜمزهل٤مإشمقىمٗم٧م قمـ اًمتٗمٙمػم وقم٤مدت  ؟! ام ىمد شمريمقا اًمٞمٛمـ وهرسمقأ
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 ُمٜمتٝمك

 

ؾ اعم١مذات يم .. ًمذي حيدثا طمد يٕمٚمؿ ُم٤مأٜم٤م ُمبٙمرا قمغم أصقات ُمداومع وٓ ٔماؾمتٞم٘م

اؾمت٘م٤مل اًمرئٞمس وُمـ سمٕمده احلٙمقُم٦م ومت٧م حم٤مسهتؿ ن أسمٕمد  ٦مشمدل قمغم طمرب وؿمٞمٙم

ؾمتٗمرس قمـ اًمذي حيدث مم ُمٜمزل قمٛمل ٕإذهب٧م  .. مجٞمٕم٤م حت٧م اإلىم٤مُم٦م اجلؼمي٦م

  .ُم٤مُملأقضمدت يقؾمػ وم

 ًمذي طمدث ؟ا ُم٤م ُمٜمتٝمك:

 قمٚمؿ أٓ  يقؾمػ:

  ؟يـ شمتجف اًمبالدأمم إ ؟ًمذي حيدثا ُم٤م ،ظم٤مًمد ؾم٠مًمتف: ،ًمٞمٜم٤م ظم٤مًمدإاٟمٔمؿ 

دًمف ومدقمٞمٜمل أن يمٜمتل شمس٠مًملم قمـ وصم٤مئ٘مٜم٤م هؾ حتٛمؾ أي إقمٚمؿ أصدىمٞمٜمل ٓ  ظم٤مًمد:

  .ٟمٜمل ُمٜمّمدم ُمـ هذا اًمٗمٚمؿ اًمذي ٟمٕمٞمِمفأظمؼمك أ

 ُم٤مذا شم٘مّمد؟ :٦مؾم٤مًمتف سمّمدُم

 ٓ رء  ختؼمه٤م:ضم٤مسمٜمل يقؾمػ وهق يٜمٔمر خل٤مًمد سمٜمٔمرات حتٛمؾ ُمٕمٜمك ٓ أ

 .قمد ـمٗمٚم٦م ي٤م يقؾمػأمل  ٟمٔمرت هلؿ سمٕمّمبٞم٦م:

  .ن ٓ شمٕمرومٞمٝم٤مأُمـ ًمؽ سمٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ أوًمٙمـ  ،قمٚمؿأ شمٜمٝمد ظم٤مًمد:

  ؟و ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤متأزم  ُمٜمتٝمك:

ٞمقم وٟمحـ ًمسٜم٤م شمبحثلم قمـ ُمِم٤ميمؾ اًم ٟمِؽ أيبدو  ،رضمقكأُمٜمتٝمك  يقؾمػ سمٛمٚمؾ:

  .ًمؽسمٛمزاج يسٛمح ًمٜم٤م سمذ

ظمؼمين ُم٤مذا أظم٤مًمد  وًمٙمٜمل دم٤مهٚمتف وحتدصم٧م ُمع ظم٤مًمد:ؿمٕمرت سم٤مجلرح ُمـ يمالُمف 

  .ىمّمدت سمجٛمٚمتؽ

  .ٟمف ُمقضقع يٓمقل ذطمفإُمٜمتٝمك طمبٞمبتل  ظم٤مًمد:
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  .ن ختؼمينأٟمؽ ٓ شمريد أؾ وىم ٤مً يمـ سحي ٟمٔمرت ًمف سمٖمٞمظ:

  .ظمؼمكأن أريد أٟم٤م ٓ أ طمسٜم٤مً  ظم٤مًمد:

قمٜمل أن يمٜم٧م ٓ إشمريمٜمل أ شمبٕمٜمل ظم٤مًمد وًمٙمٜمٜمل سظم٧م سمف: ،وشمريمتٝمؿ ٦موىمٗم٧م سمٕمّمبٞم

رشمبط سمرضمؾ أن أومْمؾ أ .ؾمٞمٙمقن ُمـ إومْمؾ ًمق اومؽمىمٜم٤م، ومٚمٜمٗمؽمق ،ًمؽ رء هٙمذا

   .ُمٕمل ٤مً ن يٙمقن سحيأقمـ ؿمخص ٓ يستٓمٞمع طمتك  يثؼ يب قمقض٤مً 

ؾمٜم٤مٟمف وهق أحتدث ُمـ سملم  .ؿم٤مهده٤م ُمـ ىمبؾأت همْم٥م مل اـمٚم٧م ُمـ قمٞمٜمٞمف ٟمٔمر

٤مت ن قم٤مودت هذه اًمتٍمومإٟمٜم٤م ؾمٜمٗمؽمق ٠مُمٜمتٝمك سم ىمسؿ ي٤مأ يٛمسؽ يديف سمٖمْم٥م:

  ًا.دجمد

ن أريد أٓ  ..ردت اًمرطمٞمؾأ ،دمٛمع اًمدُمع ذم قمٞمٜمل ،فمٝمرت اًمّمدُم٦م قمغم ُمالحمل

طمبؽ ًمٚمحد اًمذي جيٕمٚمٜمل أظم٤مف قمٚمٞمؽ أٟم٤م أ ،اؾمٛمٕمل وىمٗمٜمل:أوًمٙمٜمف  ،ُم٤مُمفأسمٙمل أ

ٟم٤م ًمـ أو ،طمٞم٤مشمف ًمٚمخٓمر ٦ميمثر ُمـ ٟمٗمز واعمٕمٚمقُم٤مت آظمػمة يمؾ ُمـ يٕمٚمٛمٝم٤م ُمٕمرضأ

ظمػمة ي٤م إ ةيْم٤م هذه هل اعمرأو .. قمرض طمٞم٤مشمؽ ًمٚمخٓمر سمسب٥م ـمٗمقًمتٞمؽ هذهأ

  ..شمٜمٝمد سمٕمٛمؼأٟم٤م أ ضمٚمس٧م و ..صمؿ ذه٥م ،شمتحدصملم قمـ اٟمٗمّم٤مًمٜم٤م ومٞمٝم٤مُمٜمتٝمك اًمتل 

يمثر أصٕم٥م ُمـ ُمٕم٤مدًم٦م ومٞمث٤مهمقرث وأٟمتـ اًمبٜم٤مت شم٠مشمٞمٙمؿ أوىم٤مت شمّمبحـ أ يقؾمػ:

  .ُمٜمٝم٤م صم٘مالً 

  .ٟم٧م ؾمٞمٙمقن طمس٤مسمؽ قمسػم اٟمتٔمر وم٘مطأ :ٟمٔمر ًمفأٟم٤م ٓ أ ضمبتف وأ

 .ذاً إحلؼ سمّمدي٘مل ٠مؾم ،ًم٘مد ظمرج ضمقن ؾمٞمٜم٤م اًمذي سمداظمٚمؽ رأي٧م اسمتس٤مُمتف:
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 سمٜم٤من

 

سمٕمد  أي٤مم ُمـ اإلىم٤مُم٦م اجلؼمي٦م ًمٚمرئٞمس اعمست٘مٞمؾ وطمٙمقُمتف وإقمالن اًمٚمجٜم٦م اًمثقري٦م 

مت٧م حم٤مسة  ،مم اجلٜمقبإشمٗم٤مىمٛم٧م إُمقر وحتريم٧م اجلٞمقش ُمـ صٜمٕم٤مء  ،ٞم٤مٚماًمٕم

ًمؽ صٜمٕم٤مء أيْم٤م ازدادت هذه ويمذ ةُمديٜم٦م شمٕمز اًمتل ؿمٝمدت ُمسػمات طم٤مؿمد

 .مم اًمسٕمقدي٦مإمم اجلٜمقب وُمـ سمٕمده٤م إاًمٕم٤مصٗم٦م قمٜمدُم٤م هرب اًمرئٞمس 

طمداث حتدث ذم اًمٞمقم اًمقاطمد يمٗمٚمؿ يم٤مٟم٧م إوض٤مع شمِمتٕمؾ يم٤مًمٜم٤مر وُمئ٤مت إ 

ذم ظمْمؿ هذه اعمٕم٤مرك شمٜم٤مؾمك اًمٜم٤مس مج٤مقم٦م اًمرداء  .. يٕمرض سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمرسيٕم٦م

  .خٓمٞمط خلٓمقاشمٜم٤م اًم٘م٤مدُم٦مإسمٞمض هذا ُم٤م ؾمٝمؾ قمٚمٞمٜم٤م سم٘م٤مئٜم٤م واًمت
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 6102ُم٤مرس  60

 

يمٛمٚم٧م صالة أ ،ٜمٍم٘مٞم٤مم يمثػما ودقم٧م ًماًمصٚم٧م  ،اؾمتٞم٘مٔم٧م ُمٜمتٝمك ُمبٙمرا ضمداً 

  .يزال ُمبٙمرا ضمداً  يم٤من اًمقىم٧م ُم٤م ،اشمّمٚم٧م سمخ٤مًمد اًمٗمجر وًمبس٧م قمب٤ميتٝم٤م وـمرطمتٝم٤م و

  .صب٤مح اًمٜمقر واًمقرد :يزال ٟم٤مئامً  ٟمف ُم٤مأظم٤مًمد وصقشمف يدل قمغم 

 .ريد اًمتحدث ُمٕمؽأ :٦مسمجديُمٜمتٝمك 

 ؟ُم٤مذا طمدث هؾ هٜم٤مك ضمديد ظم٤مًمد وىمد اؾمتٗم٤مق وضمٚمس قمغم رسيره:

  .نريد اًمتحدث ُمٕمؽ وأأوًمٙمٜمل  ءر ٓ ُمٜمتٝمك سمّمقت واضمؿ:

  ؟ُمٜمتٝمك ُم٤مذا هٜم٤مك طمسٜم٤مً  ظم٤مًمد:

 .يْم٤م ؾمٞمٙمقن ُمقضمقدأيقؾمػ  ،ًمقضمف ٤مً طمدصمؽ وضمٝمأن أريد أ ُمٜمتٝمك:

 صٕمد أطمسٜم٤م مخس دىم٤مئؼ و :ُمٝمام طمدث هن٤م ًمـ شمتحدث ذم اهل٤مشمػأظم٤مًمد وهق يٕمٚمؿ 

  ة.شمتٍمف ُمٜمتٝمك هٙمذا ومج٠م ذااشمّمٚم٧م ُمٜمتٝمك سمٞمقؾمػ طمتك هق ؿمٕمر سم٘مٚمؼ سم٤مًمغ عم٤م

هتؿ أومتح٧م اًمب٤مب ور ،سم٤مشمّم٤مل ُمـ ظم٤مًمد ًم٘مد صٕمد ٤مض٤مء ه٤مشمٗمٝمأ ٦مسمٕمد رسمع ؾم٤مقم

  . يٜمٔمرون هل٤م سم٤مؾمتٖمرابلمآصمٜم

 ُمٜمتٝمك :صب٤مح اخلػم 

  ؟صب٤مح اًمٜمقر ُم٤مذا هٜم٤مك ُمٜمتٝمك ضم٤مهب٤م:أٟمٔمر يقؾمػ خل٤مًمد سم٤مؾمتٖمراب صمؿ 

  .يمٚمٜم٤م ذم اًمبٞم٧م اًمٞمقم ومٚمٜمبؼ وء:ُمٜمتٝمك هبد

 عم٤مذا؟ يقؾمػ:  

  .ؿمٕمر سمِمٕمقر ؾمٞمئ وسم٘مٚمؼ سم٤مًمغأٟمٜمل ٕ ُمٜمتٝمك:

ن أوًمٙمـ ُمٜمتٝمك ٟمحـ جي٥م  ،رمحف اهلل ٟمٍمن اًمٞمقم هق ذيمرى رطمٞمؾ أقمٚمؿ أ ظم٤مًمد:

  .مم اعمٜمٔمٛم٦مإٟمذه٥م 
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  .رضمقيمؿ ٓ خترضمقا اًمٞمقمأ ،ؿمٕمر سم٘مٚمؼأٟم٤م أ ،ًمٞمس سمسب٥م رطمٞمٚمف ُمٜمتٝمك:

ًمديٜم٤م ُمقاقمٞمد  ،طمبٞمبتل ًمـ حيدث رء ُمسؽ يدهي٤م: ُمٜمتٝمك ي٤مأاىمؽمب ُمٜمٝم٤م يقؾمػ و

  .ٙمثػم ُمـ اًمقىم٧ماًمًمديٜم٤م  مل يتبؼٟمف ٠مشمٕمٚمٛملم سم ٟم٧ِم أ ٦م،ُمٝمٛم

 ؿم٘متٝم٤م.مم إشمٜمٝمدت ُمٜمتٝمك وًمٗم٧م ٟمٗمسٝم٤م سمِم٤مهل٤م ودظمٚم٧م 

يٙمقن صٕم٥م هذا اًمٞمقم ُمـ يمؾ ؾمٜم٦م  ،اشمّمؾ سمبٜم٤من ًمتب٘مك ُمٕمٝم٤م ظم٤مًمد ًمٞمقؾمػ: ٟمٔمر

 ..مم اعمٜمٔمٛم٦مإظمرضم٤م  صمؿهز يقؾمػ رأؾمف سم٤مإلجي٤مب  .قمٚمٞمٝم٤م

 

 

 صٜمٕم٤مء اًمس٤مقم٦م اخل٤مُمس٦م واًمٜمّمػ قمٍما

 

مم اعمٜمزل أوىمػ ظم٤مًمد اًمسٞم٤مرة وٟمزل إوذم ـمري٘مٝمام  ،يقؾمػ وظم٤مًمد ُمـ اعمٜمٔمٛم٦م ظمرج

٦م محراء رأى ٟم٘مٓموممم ظم٤مًمد إضمٚمس يقؾمػ يٜمٔمر  .ًمٞمِمؽمي سمٕمض إهمراض ُمـ حمؾ

ء ؿمديد طمتك وىمٗم٧م واؾمت٘مرت قمغم ُمٜمٓم٘م٦م اًم٘مٚم٥م سمبطشمتحرك ومقق ىمٛمٞمص ظم٤مًمد 

 .ًمٞمف واطمتْمفإؾمحبف حيدث وسخ سم٤مؾمؿ ظم٤مًمد وريمض ٟمحقه  اؾمتققم٥م يقؾمػ ُم٤م

ر اًمذي يم٤من اٟمف رأى رص٤مص٦م ختؽمق اجلدأًمذي حيدث ًمقٓ ا مل يٙمـ ظم٤مًمد يٕمٚمؿ ُم٤م

  .ٟمٔمر ًمٞمقؾمػ سمرقم٥م .. ُم٤مُمف ُمب٤مذةأي٘مػ 

 هؾ اٟم٧م سمخػم  سخ سمف يقؾمػ:

 ًمذي طمدث؟ا ُم٤م .. ٟمٕمؿ إضم٤مسم٦م ظم٤مًمد:

   .هٜم٤مك ُمـ يريد اًمتخٚمص ُمٜمؽ .. نن ٟمٖم٤مدر أأجي٥م  يقؾمػ:

  ..٘م٤م سمرسقم٦م وم٤مئ٘م٦مريمب٤م اًمسٞم٤مرة واٟمٓمٚم



78 
 

ن اؾمتجٛمع أحتدث ظم٤مًمد سمٕمد  ،وىمٗم٤م اًمسٞم٤مرة ومل يٜمزٓ ُمٜمٝم٤مأ ،مم اعمٜمزلإوصال  

 ٟم٘مذشمٜمل ؟أيقؾمػ يمٞمػ  .. ىمتؾ٠مًم٘مد يمٜم٧م ؾم أٟمٗم٤مؾمف:

ظم٤مًمد هؾ يٕمٜمل هذا  .. ًمٞمؽإرأي٧م شمٚمؽ اًمٜم٘مٓم٦م احلٛمراء وىمٗمزت  .. قمٚمؿأٓ  يقؾمػ:

 ٟمٜم٤م يمِمٗمٜم٤م؟أ

ذم  ن ومٕمالً حٞم٤مشمٜم٤م أوم ن ٟمٖم٤مدر هذا إؾمبقعأجي٥م ، قمٚمؿأٓ  :هز ظم٤مًمد رأؾمف ٟم٤مومٞم٤مً 

  .ظمٓمر

  .ذا ومٚمٜمٕمجؾ سمٕم٘مدي ىمراٟمٜم٤مإ طمسٜم٤مً  يقؾمػ:

  .شمتٛمٚمٙمف ٓ شمزال ٦مهز ظم٤مًمد رأؾمف سم٤مإلجي٤مب واًمّمدُم

 

يم٤مٟم٧م واًمدة سمٜم٤من  ُمٕم٤مً  اًمٕم٘مد لىم٤مُم٦م طمٗمٚمتإل ٦مدادات ىم٤مئٛميم٤مٟم٧م آؾمتٕمذم اًمٞمقم اًمت٤مزم 

ًمالشمٗم٤مق قمغم ُمققمد   سمذه٤مب يقؾمػ وقم٤مئٚمتف هلؿ امهتظمؼمأو ىمد اشمّمٚم٧م سمٕمٛمٝم٤م واسمٜمف

يم٤من  ،يقؾمػ ٦مًمؽ ُمـ قم٤مئٚمسمٜم٤من ويمذ ٦مٙمثػم ُمـ قم٤مئٚماًم طمرض .يمام هل اًمٕم٤مداتاًمٕم٘مد 

  .واًمد يقؾمػ سم٤محلدي٨م أسمد .ذم اعمجٚمس ضمداً  اً اًمقضع ُمتقشمر

 واًمد يقؾمػ :ًم٘مد اشمٞمٜم٤م اًمٞمٙمؿ ًمٜمتنمف سمٓمٚم٥م اسمٜمتٙمؿ اًمديمتقرة سمٜم٤من ٕسمٜمٜم٤م يقؾمػ 

 .قمؿ سمٜم٤من: يمٜم٤م ًمٜمتنمف سمٙمؿ وًمٙمـ

 ٦من هٜم٤مك  ُمّمٞمبأر يقؾمػ خل٤مًمد سمرقم٥م وهق يِمٕمر صٛم٧م اجلٛمٞمع ذم اعمجٚمس ٟمٔم

ًمٙمـ  ٟمٕمتذر ُمٜمٙمؿ و ُمٝمٜمد:مل يٙمٛمؾ اًمٕمؿ يمالُمف سمؾ شمٙمٚمؿ  ،ؾمتتٗمجر سمٕمد يمٚمٛم٦م وًمٙمـ

  .سمٜم٤من ظمٓمٞمبتل

ٟمٔمرات ذات ُمٖمزى ُمع  اإلضم٤مسم٦م وشمب٤مدلٟمف يم٤من يٕمٚمؿ هذه ٠ماسمتسؿ ظم٤مًمد سمٖمٞمض ويم

 طمتك يقؾمػ مل يٜمتبف ًمٚمحقار اًمذي دار سمٜمٔمراهتؿ ،ُمٝمٜمد مل يٗمٝمٛمٝم٤م ؾمقامه٤م آصمٜم٤من



79 
 

حي٤مول يمب٧م يم٤من يقؾمػ ؾمٞمٝم٥م ويٍمخ سمٕمّمبٞمف وًمٙمـ اؾمتقىمٗمف ظم٤مًمد وشمٙمٚمؿ وهق 

 ؟ُم٤مذا شمٕمٜمل سمٙمالُمؽ همْمبف:

وـمٚمبتٝم٤م زم  ،ومم هب٤م ُمـ اًمٖمري٥مأ ٛمٝم٤م وٟمٜمل اسمـ قمأقمٜمل أ سم٤مؾمتٗمزاز واضح:ُمٝمٜمد 

  .ٚمـ شمٙمقن ًمٖمػميومن مل شمٙمـ زم إووطمتك 

 ٟم٧م شمتحدث قمـ ظمٓمٞمبتل ي٤مأ ،ىمرب ًمؽ ُمٜمٝم٤مأٟمجقم اًمسامء  :٤مً ه٥م يقؾمػ ص٤مرظم

  .شمريده ٓ ءذم اًمٙمقن ؾمتجؼمه٤م قمغم ر ةٓ ىمق ه،ُمٕمتق

قمـ  ءيٕمٚمؿ ر ن وًمدك  ٓأقمؿ  يبدو ي٤م اًمتٗم٧م ُمٝمٜمد ًمقاًمد يقؾمػ وحتدث هبدوء:

  .صقلإ

زاد اهلرج وؾمط اعمجٚمس واجلٛمٞمع ي١ميدون ُمٝمٜمد ًم٘مد يم٤مٟم٧م صمقرة يقؾمػ ٟم٘مٓمف ذم 

ُمـ  ٧موًمٙمـ هذه ًمٞمس صالح اعمقىمػ:إحتدث واًمد ُمٜمتٝمك وهق حي٤مول  ،ص٤محلف

  .ظمٞمفأطمديمؿ قمغم ظمٓمب٦م أخيٓم٥م  قم٤مدشمٜم٤م ٓ

رضسمتؿ هب٤م قمرض احل٤مئط  ٟمٙمؿ شمٗمٝمٛمقن ذم هذه اًمٕم٤مدات وُمع ذًمؽ أٞمؾ مج :٦مُمٝمٜمد سمث٘م

  .ٟم٤مأـمٚمبتٝم٤م  نأل سمٕمد اسمٜمٙمؿ ظمٓم٥م اسمٜم٦م قمٛم

 ٦مقمالىمتف سمٛمٝمٜمد مل شمٙمـ رائٕم ؟ؿمٕمر يقؾمػ سم٤مٓظمتٜم٤مق قمـ ُم٤مذا يتحدث هذا اعمٕمتقه

 .يم٤من يريد سمٜم٤منن ُمٝمٜمد أ سمداً أيذيمر  وًمٙمـ ٓ ٦مسمسب٥م اظمتالوم٤مهتؿ اًمسٞم٤مؾمٞم ٦مُمٜمذ اًمبداي

 ،ٟمٙمؿ ٓ حتؽمُمقن اًمٕم٤مدات وٓ اًمت٘م٤مًمٞمد وٓ شمٜمتٛمقن ًمٜم٤مأ يبدو عمقضمديـ:طمد اأيمٛمؾ أ

  .ٟمحـ ٟمٕمتذر ًمٙمؿ وم٤مسمٜمتٜم٤م ٓسمـ قمٛمٝم٤م

ًمـ  ٟمٜمل وسمٜم٤منأمم إ ؟يـ شمريدون اًمقصقلأمم إ ؟ُم٤مذا شم٘مّمدون :وىمػ يقؾمػ وسخ

هل شمريدين وُم٤مداُم٧م شمريدين ومٚمـ  ،سمٜم٤من زم أنًمٞمٙمـ سمٛمٕمٚمقُم٤مشمٙمؿ  ذاً إطمسٜم٤م  ؟ٟمتزوج

 ؟هؾ شمسٛمٕمقن ،طمٞمٞم٧م ُم٤مختغم قمٜمٝم٤م أ

 .ؾمتتخغم قمٜمؽ اًمتل  هل ذاً إ طمسٜم٤مً  شمبسؿ ُمٝمٜمد سم٤مؾمتٗمزاز:
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ين أىمسؿ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ أ ،ىمتٚمؽ٠مؾم ُمسؽ يقؾمػ سمٞم٤مىم٦م ُمٝمٜمد وهق يٍمخ:أ

  .ضمب٤مره٤مإو طم٤موًم٧م أىمتٚمؽ ًمق اىمؽمسم٧م ُمٜمٝم٤م ٠مؾم

 اًمزي٤مرةهؾ سمٜم٤من سم٤مٟمتٝم٤مء أطمد اعمقضمقديـ ُمـ أحتدث  ،وىمػ اجلٛمٞمع ًمٗمؽ اًمٜمزاع سمٞمٜمٝمام

  .ؾمحبقا يقؾمػ ًمٚمخ٤مرج وهق يتققمد سمٛمٝمٜمد ،ٓ سمٜم٧م هلؿ ًمٞمقؾمػ فٟمأو

 

ُم٤م اًمب٘مٞم٦م وم٘مد أ ،ٟمبف٤مويقؾمػ جيٚمس سمج ةُمـ يسقق اًمسٞم٤مريم٤من ظم٤مًمد  ةذم ـمريؼ اًمٕمقد

قمغم  ةوهق ي٘مبض يده حي٤مول اًمسٞمٓمر ةيم٤من يقؾمػ يزومر سم٘مق .حتريمقا سمسٞم٤مرة قمامد

 ُم٤مذا هٜم٤مك؟ :يقؾمػسخ سمف و ئ٦مسمٓمري٘مف ُمٗم٤مضم ةأوىمػ ظم٤مًمد اًمسٞم٤مر .قمّم٤مسمفأ

 ؟يقؾمػ سملم سمٜم٤من وُمقـمٜمل ُمـ ختت٤مر ضم٤مسمف هبدوء:أ

ن ٟمٜمل أأل: ظم٤مًمد ُم٤مذا هٜم٤مك؟ هؾ شمرى ١ماٟمٔمر ًمف يقؾمػ سم٤مٟمده٤مش وىمد صدُمف اًمس

  ٦م؟!ومٙمر هبذه اًمٗمٚمسٗمذم وىم٧م ُمٜم٤مؾم٥م ٕ

 يقؾمػ  ي٤م ضمبٜملأ .. شمٗمٚمسػأٟم٤م ٓ أ ظم٤مًمد:

دمٕمٚمٜمل  ٦مًمٞمتٜمل ُمٜمّمػ ًمدرضم ،ُمٚمؽ ىمٚم٥مأًمٞمتٜمل ٓ  يقؾمػ وهتدج صقشمف: شمٜمٝمد

ؾمتٜمتٝمل طمٞم٤ميت سمخروضمٝم٤م  ،ل ٓ ؾمٕم٤مدة زم سمدوهن٤متوًمٙمٜمٝم٤م سمٜم٤من اًم ،ظمت٤مر ُمقـمٜملأ

ن إ .همغم ُمـ روطملأمم احلد اًمذي جيٕمٚمٝم٤م إيٕمِم٘مٝم٤م  - ؿم٤مر قمغم ىمٚمبفأ و – هذا .ُمٜمٝم٤م

 .ٟم٤م ضمب٤من ذم ظمذٓهن٤م ؿمج٤مع ذم طمبٝم٤م٠موم ٤مً ضمبٜم هل٤ميم٤من اظمتٞم٤مري 

 .ظمذًمؽأن ٓ أطم٤مول ٠مؾمأٟمٜمل قمدك أ ،يقؾمػ ي٤مظمذًمؽ أًمـ  ضم٤مسمف:أشمٜمٝمد ظم٤مًمد و

  .مم اعمٜمزلإؾمػ اؾمتٖمرهب٤م يقؾمػ صمؿ قم٤مدوا سم٤مٕ ٦موٟمٔمر ًمٞمقؾمػ ٟمٔمرة ُمٚمٞمئ

همٚمؼ اًمب٤مب ظمٚمٗمف أدظمؾ همرومتف و ،يم٤من يقؾمػ ذم ىمٛم٦م همْمبف و مم اًمبٞم٧مإقم٤مد اجلٛمٞمع 

  .. وىمٗمتٝم٤مأن واًمدشمف أٓ إيم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمك ؾمتٚمح٘مف ة .. سم٘مق

 .ٖمْم٥ميقؾمػ يّمبح يم٤مًمقطمقش قمٜمدُم٤م ي أ،ن هيددقمٞمف أ واًمدة يقؾمػ:
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  .وشمريمتف .. هن٤م شمٗمٝمٛم٧م اعمقضقع٠مؾمٝم٤م سمأهزت ُمٜمتٝمك ر

 وم٘مد ُم٤م قمامدأ ٦م،يم٤مٟم٧م ٟم٤مئٛم ةعمك اًمّمٖمػم ،يمؾيقؾمػ وُمٜمتٝمك يٕمددن إ ةيم٤مٟم٧م واًمد

 ٦مؾمٛمع اجلٛمٞمع صقت رضب ُمتت٤مزم قمغم اًمب٤مب سمٓمري٘م ةومج٠م .يم٤من يِم٤مهد اًمتٚمٗم٤مز

ن ومتح اًمب٤مب طمتك دومٕمف إُم٤م و ومتح قمامد اًمب٤مب وهق يِمٕمر سمخقف يمبػم  .ًمٚمٖم٤مي٦م ٦مُمرقمب

قمامد ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ طم٤مول  ،ؾمٛمع ساخ ي٠مُمر اًمٜمس٤مء سمٕمدم اخلروجو ةاًم٘م٤مدُمقن سم٘مق

صقت اًمٍماخ صٕمد ظم٤مًمد أُمع و ،ُمسٙمقه ويمتٗمقهأ ُمٜمٝمؿ لماًمدظمقل وًمٙمـ اصمٜم

 ٟم٧م يقؾمػ؟أ طمدهؿ:أس٠مًمف ومـ همرومتف وظمرج يقؾمػ ُم

  ٦م؟!اًمٓمري٘م هويمٞمػ شمتٝمجٛمقن قمغم اًمبٞم٧م هبذٟمتؿ أُمـ  :٦ميقؾمػ سمٕمّمبٞم

  .واًمدُم٤مء شمسٞمؾ ُمٜمف ٤مرضاؾم٘مٓمف أطمتك سمٕم٘م٥م سمٜمدىمٞمتف  ةرضسمف اًمرضمؾ سم٘مق

ظمذوا أؾم٘مٓمقه وأٙم٤مصمروا قمٚمٞمف واؿمتبؽ ُمٕمٝمؿ وًمٙمٜمٝمؿ شم ،طم٤مول ظم٤مًمد اًمدوم٤مع قمٜمف

عمف احل٤مد وٟمزيٗمف ًمٙمل يداومع أطم٤مول يقؾمػ اًمٜمٝمقض سم٤مًمرهمؿ ُمـ  ،سمٕمٜمػيرضسمقٟمف 

ظمذ أًمٞمف وارمتك ومقىمف وإزطمػ طمتك وصؾ  ،ا ويم٠مٟمف وم٘مد اًمققملقمـ ظم٤مًمد اًمذي يبدو

 ،ُم٤مُمٝم٤مأحيدث  ى ُم٤ميم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمك شمبٙمل سمٍماخ وهل شمر ،قمٜمف يتٚم٘مك اًمرضسم٤مت سمدًٓ 

 وظمرضم٧م وهل شمبٙمل حت٤مول ُمٜمٕمٝمؿ  .يمثرأمل شمٕمد شمستٓمٞمع اًمّمؼم 

 يٙمٗمل يٙمٗمل  ُمٜمتٝمك سمبٙم٤مء:

 ادظمكم  ظم٤مًمد سمٍماخ:

 مل شمستج٥م ُمٜمتٝمك وطم٤موًم٧م ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ رضب يقؾمػ 

  !!نُمٜمتٝمك ادظمكم أ سخ ظم٤مًمد سم٘مقه :يٙمٗمل

 ٤ًم،يم٤من يقؾمػ ظم٤مئر اًم٘مقى مت٤مُم ،ٝمؿيقؾمػ ُمٕم واظمذأن يتقىمٗمقا وأؿم٤مر هلؿ ىم٤مئدهؿ أ

طمتك ظم٤مًمد مل يٙمـ  ،ف ُمـ سمٞمٜمٝمؿ مجٞمٕم٤مً بشمؿ ؾمح ة،شمٜمزف سمِمد ضمروطمفو ،مل ي٘م٤موم طمتك

وطمده٤م ُمٜمتٝمك يم٤مٟم٧م شمبٙمل سمٞمٜمام  .وقمامد يمذًمؽ ،بُمـ ؿمدة اًمرض ٦مقمغم احلريم ىم٤مدراً 
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رض ُمـ يزال قمغم إ ٓيم٤من ظم٤مًمد  ،ن شمٚمحؼ هبؿأُمـ  ٤مً متسٙمٝم٤م واًمدة يقؾمػ ظمقوم

واًمدة يقؾمػ يم٤مٟم٧م شمتّمؾ سمقاًمده وواًمد ُمٜمتٝمك ختؼمهؿ سم٤مظمتٓم٤مف  .صم٤مر اًمرضبآ

  .يقؾمػ

وًمٙمٜمف طم٤مول  ،اًمذي يِمٕمر سمف مل اعمؼمحع ُمـ إوًمٙمٜمف مل يستٓمطم٤مول ظم٤مًمد اًمقىمقف 

يم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمك واىمٗمف شمبٙمل وهل شمراه حي٤مول اًمقىمقف اىمؽمسم٧م ُمٜمف وهل شمبٙمل  ،وطم٤مول

وًمٙمٜمف يم٤من ي٘مع ذم  ٦مصمؿ صم٤مًمث ٦مصمؿ صم٤مٟمٞم ةسمٕمد يده٤م طم٤مول ُمرأطم٤موًم٧م ُمس٤مقمدشمف وًمٙمٜمف 

وىمػ سمٕمده٤م وهق  ،ضمعمل ووأو ٦مسمحرىم ٦مه ُمٚمٞمئآضمثك قمغم ريمبتٞمف وسخ ب  ة،يمؾ ُمر

   .هن٤م ىمد يمرستأ يديف يبدوطمدى إيِمٕمر سم٠ممل ٓ يقصػ ذم 

 هؾ ايمتِمٗمقٟم٤م؟ ُمٜمتٝمك سمخٗمقت:

 .ٓ :ظم٤مًمد وصقشمف ىمد سمح ُمـ ساظمف

 ؟ًمذي طمدثا : ُمٜمتٝمك ُم٤م٧م ذم هذا اًمقىم٧م سمٜم٤من وؾم٠مًم٧م سمرسقم٦موصٚم

  .ُمٜمتٝمك سمسٙمقن: يقؾمػ ًم٘مد اظمتٓمٗمقه

 ؿمٝم٘م٧م سمٜم٤من: ُمـ وعم٤مذا؟ هؾ ايمتِمٗمقٟم٤م ؟؟

  .ظم٤مًمد سمحرىمف: ٓ ٟمٕمٚمؿ ضم٤مهب٤مأ

  ؟ُم٤مذا يريدون ُمـ اظمتٓمٗمف هٙمذا ُمـ سمٞمٜمٙمؿ وعم٤مذا؟ ذاً إ ضمٚمس٧م وهل شمبٙمل:

تف ن يرن ه٤مشمػ سمٜم٤من سمرىمؿ ُمٝمٜمد وضٕمأمل دمبٝم٤م ُمٜمتٝمك وٓ ظم٤مًمد ُمْم٧م دىم٤مئؼ ىمبؾ 

 ؟اعمتّمؾُمـ  :هل٤م سم٘مٚمؼ واضح٠موًمٙمـ ظم٤مًمد ؾم ن ًمٞمس وىمتف أ ،قمغم اًمّم٤مُم٧م

 ُمٝمٜمد  ضم٤مسم٧م سمؼمود:أ

يم٤مٟم٧م شمستٛمع ًمٙمالُمف ضم٤مسم٧م أاؾمتٖمرسم٧م سمٜم٤من ساظمف وًمٙمٜمٝم٤م  ،ضمٞمبٞمف طم٤مًٓ أسخ هب٤م 

اؾم٘مٓم٧م اهل٤مشمػ ُمـ يده٤م وهمٓم٧م وضمٝمٝم٤م  ،سمّمٛم٧م وسمدأت دُمققمٝم٤م سم٤مًمتس٤مىمط

  ٦م.وسمدأت ذم اًمبٙم٤مء سمحرىم
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 ي٤مك إي٤مك واًمتخكم قمـ يقؾمػ إسمٜم٤من  ضم٤مهب٤م ظم٤مًمد:أ

   ٦م.ؾمٗمآٟم٤م أ٤من وهل شمبٙمل: سمٜم

  .ن سمسب٥م ُمٝمٜمدطمدث أ يٙمقن ُم٤م ن ٓأوهل شمدقمل وىمٗم٧م ُمٜمتٝمك 

 ؟ًمؽ ًمٞمس يمذأ ٤مً ومٙمر ومٞمف ًمٞمس صحٞمحأُم٤م ٤من سمٜم ُمٜمتٝمك وهل شمٜمٔمر ًمبٜم٤من:

 ضمٚمس٧م سمٜم٤من وهمٓم٧م وضمٝمٝم٤م سمٙمٗمٞمٝم٤م وؿمٝم٘م٧م سمبٙم٤مء طم٤مد

 ىمبؾ سمف وأن أُم٤م إٟمف يس٤موُمٜمل إُمٝمٜمد هق ُمـ ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ اظمتٓم٤مف يقؾمػ  ،سمغم سمٜم٤من:

 .سمدٟمسك يقؾمػ ًمألأن أُم٤م إ

 .قمرف ُم٤مذا ؾم٠مظمت٤مرأٟمٜمل أقمت٘مد أو :ي ُمِم٤مقمرأُمـ  مت٤مُم٤مً  لٍ قت ظم٤ميمٛمٚم٧م سمٜم٤من سمّمأو

  .شمرك يقؾمػأن أجي٥م  ،شمزوضمف٠مؾم يمٛمٚم٧م سمٜم٤من:أٟمٔمرت هل٤م ُمٜمتٝمك سمِمؽ 

ن شم٘متكم أهؾ شمريديـ  ؟!هؾ ضمٜمٜم٧ِم  ،ي٤مك سمٜم٤منإ ؿمٝم٘م٧م ُمٜمتٝمك سمٞمٜمام سخ ظم٤مًمد:

  .ن يؽميمؽأًمػ ُمره ذم اًمٞمقم قمغم أ هق يٗمْمؾ اعمقت ؟!يقؾمػ

  ة.ن متس ُمٜمف ؿمٕمرأذم اًمٞمقم قمغم  ةًمػ ُمرأومْمؾ اعمقت أٟم٤م أو سمٜم٤من:

ي٤مك واًمتخكم إسمٜم٤من  ،رضمقن قمٜمفؾمٞمٗميمٞمد ٠مذيتف سم٤مًمتأ: ٓ يستٓمٞمٕمقن سظم٧م ُمٜمتٝمك 

  .سمداً أيم٤من ًمٞمتخغم قمٜمؽ  قمٜمف ومٞمقؾمػ ُم٤م

  .ذوٟمف١مشمريمٝمؿ يأختغم قمٜمف وًمـ أًمـ  ،ٟم٤مأوٓ  سمٜم٤من:

ن شمزوضم٧م ُمٝمٜمد إشمٗمرسيـ يمالُمٜم٤م سمٓمري٘متؽ سمٜم٤من ذا عم٤م سظم٧م ُمٜمتٝمك وهل شمبٙمل:

ٟمف يقؾمػ ُمـ قمِم٘متف ُمٜمذ إٜم٤من سم .. سمسٜملم قمٛمرك ُمٕمف ٦مي٤مك واًمتْمحٞمإؾمٞم٘متٚمف يقؾمػ 

 ـمقال طمٞم٤مشمؽيقؾمػ ذاك اًم٘مٚم٥م اًمذي ختتبئل ومٞمف ، ـمٗمقًمتؽ

 ؾمٝم٤م سمتٗمٝمؿ أرت هل٤م سمٜم٤من ودُمٕمٝم٤م يسٞمؾ ُمـ قمٞمٜمٞمٝم٤م هزت رٔمٟم

 ُمٜمتٝمك وهل شمٍمخ: ًمـ شمؽميمٞمف

 ٓ  يمٞمد:٠مت٤مًمسمٜم٤من سم
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 ٟمؽ ًمـ شمتخكم قمـ يقؾمػ أُمٜمتٝمك: قمديٜمل سمٜم٤من 

 ..صمؿ شمريمتٝمؿ  .قمدكأ :سمٜم٤من سمقضمقم

 .و يم٤مسمقسأ يم٤من يمؾ ُم٤م حيدث ويم٠مٟمف طمٚمؿ ،ح٤مق هب٤مٚمٝمك شم٘مقى قمغم اًممل شمٙمـ ُمٜمت

ٕم٤ممم شم ،ملوشمٍمخ ُمـ إ ةظمذت شمبٙمل سم٘مقأىمٗمٚم٧م وأهمروم٦م واًمده٤م وسمٜم٤من دظمٚم٧م  

 .؟و ٓأُم٤مُمؽ ٟمٕمؿ أصم٤مًم٨م ظمٞم٤مر ٓ : ُمـ ُمٝمٜمد ٦ميم٤مٟم٧م رؾم٤مًم ،صقت رٟملم ه٤مشمٗمٝم٤م

مل إ هن٤م ؾمٜمقات ُمـ٠مومٙمرت وومٙمرت ُمرت قمٚمٞمٝم٤م شمٚمؽ اًمدىم٤مئؼ ويمًا، يمثػمشمردت 

رؾم٤مل ضٖمٓم٧م قمغم زر اإل ةيمتب٧م اًمرد ودُمققمٝم٤م شمسٞمؾ سم٘مق ،اختذت ىمراره٤م. واًمقضمع

سمدون طمٜم٤مٟمف  ،هن٤م ؾمتٙمٛمؾ طمٞم٤مهت٤م سمدوٟمفأسمدا أوهل شمرضمػ وشمبٙمل مل شمٙمـ شمتخٞمؾ 

 ؾم٤محمٜمل ي٤م ظمذت شمٍمخ:أ ،ظمذ ىمرار اًمٗمراق هل٠مهن٤م ؾمتأ سمداً أمل شمتخٞمؾ  ،وىمرسمف

ٟم٧م روطمل أو ُمٜمؽٟم٤م ًم٘مد طمرُمقين أًم٘مد ىمتٚمقا واًمدي وُمـ سمٕمدي  ،يقؾمػ ؾم٤محمٜمل

ًم٘مد  ،وضمٕمقين سمحبؽأًم٘مد يمرسوين سمؽ  ،ذم طمٞم٤ميت همغم ُم٤مأؾم٤محمٜمل ي٤م  ،هب٤م ٤مطمٞمأل تاًم

  .يقؾمػ ًم٘مد دومٜمقا اسمتس٤مُمتل ي٤م ة،شمب٘مك زم ُمـ احلٞم٤م ظمذوا ُمٜمل ُم٤مأ

يتؿ اًمتٜمٗمٞمذ : ُمـ ُمٝمٜمد ٦ميْم٤م رؾم٤مًمأيم٤مٟم٧م  ٦م،اًمث٤مٟمٞم ةشمٕم٤ممم صقت رٟملم ه٤مشمٗمٝم٤م ًمٚمٛمر

 .واًمدي ًمؽ ًمٙمل شمقىمٕمل يت٠مدىم٤مئؼ وؾمٞم ،نأ

ٟمٔمر ُم٤مذا ومٕمؾ يب أ ل:ظمذت صقرة واًمده٤م حتدصمف وهل شمبٙمأاٟمزوت قمغم ٟمٗمسٝم٤م و

اٟمٔمر ُم٤مذا  .وضمٕمقا ىمٚمبلو أطمرُمقين طمٞم٤ميت  ،طم٥مأظمذوا ُمٜمل ُمـ أ ،ك واسمٜمفقظمأ

  .ًمدهيؿ ٦مُم٤مٟمأاٟمٔمر ُم٤مذا ومٕمٚمقا يب ُمـ شمريمتٜمل  ،ٟم٤م ُمٜمٝمؿُمـ أومٕمٚمقا يب 

طمد قمغم شمٕمذيبل أًمق يمٜم٧م هٜم٤م ُم٤م دمرأ  ٦م،ري٘مهبذه اًمٓم ًمق يمٜم٧م هٜم٤م عم٤م اؾمت٘مقى قمكمّ 

ًمٞمتؽ  ..ًمٞمتؽ هٜم٤م .ٟم٤مأًمق مل شم٘متؾ ًمٙمٜم٧م قمِم٧م  ،نٟم٤م أأًمق مل شم٘متؾ عم٤م ىمتٚم٧م  ،هٙمذا

 ًمٞمتؽ سم٘مريب.. ًمٞمتؽ مل مت٧م  .. د ًمتحٛمٞمٜملرضمقك قمُ أ ةوسظم٧م سم٘مق ،شمٕمقد ًمتحٛمٞمٜمل

  .ًمٞمتؽ هٜم٤م ..
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عم٤مذا شمريمتٜمل وطمدي ذم هذا  ،واًمدي ذم ُمذاهبٝمؿ واشمٗم٘مقا ذم شمدُمػمٟم٤م ىم٤مشمٚمٞمٜم٤م ي٤م اظمتٚمػ

 ٦مظمذين ُمٕمؽ شمٚمؽ اًمرص٤مص٠معم٤مذا مل شم. قمـ مح٤ميتل ُمـ سمٓمِمٝمؿ ةشمريمتٜمل قم٤مضمز ؟اًمٕم٤ممل

ًم٘مد  .. ذسمحقه اًمٞمقمًمٞمتٝم٤م اؾمت٘مرت ذم ىمٚمبل اًمذي  ؟واًمدي اًمتل اظمؽمىم٧م صدرك ي٤م

  ..واًمدي يمام ىمتٚمقك سمدم سم٤مرد ىمتٚمقين ي٤م

 ،هن٤م ضمسد سمال روح٠مويم ٦مشم٤مُم ٦مؾمٛمٕم٧م صقت ضمرس اًمب٤مب وىمٗم٧م وهل شمتحرك سم٤مًمٞم

يم٤من  ،ؾمك٠مٟمٔمر هل٤م قمٛمٝم٤م سم ،ُمـ قمٛمٝم٤م ووىمٕمتٝم٤م ٦مظمذت اًمقرىمأوذهب٧م ًمٗمتح اًمب٤مب 

  .وظمرج ٦مظمذ اًمقرىمأ ،وًمٙمٜمف شمقىمػ ءؾمٞم٘مقل ر

 

ذم يديف  ٦مت قمٛمٝم٤م خيرج ُمـ قمٜمده٤م وهق حيٛمؾ ورىمأقمٜمدُم٤م رو ،بٜم٤منًمِ  ٟمزًم٧م ُمٜمتٝمك

اىمؽمسم٧م وضمدهت٤م دمٚمس وهل شمٜمٔمر ًمٚمٗمراغ  ،ًمبٜم٤من ٦مؿمٝم٘م٧م سمخقف وريمْم٧م ُمرسقم

  .ُمٜمٝم٤م ُمٜمتٝمك

 ؟ًمؽًمٞمس يمذأٚمٛمل سمل شمست ُمٜمتٝمك سمٕمدم شمّمديؼ:

  .ؾمٝم٤م وقم٤مودت اًمبٙم٤مءأٟمزًم٧م سمٜم٤من رأ

  ؟يمتل اظملشمزوضمتف ؟ شمر س سمٜم٤من وسظم٧م:أرومٕم٧م ُمٜمتٝمك ر

ًم٘مد  ظمذت ُمٜمتٝمك هتزه٤م ُمـ يمتٗمٝم٤م وىم٤مًم٧م وهل شمٍمخ:٠موم ٤مؿم٤مطم٧م سمٜم٤من سمقضمٝمٝمأ

  ..ًم٘مد ،سمدضٕمتف ًمألأسمٜم٤من ي٤م يقؾمػ  ضٕم٧ِم أ

ظمذت شمبٙمل سم٘مقه ضٛمتٝم٤م أؾمٝم٤م ذم طمْمـ ُمٜمتٝمك وأدومٜم٧م ر ،سمٜم٤من ٟمٗمسٝم٤ممل شمتامًمؽ 

قم٤مدت واًمدة سمٜم٤من ُمـ اخل٤مرج واًمتل يم٤مٟم٧م شمِمؽمي سمٕمض  .ُمٜمتٝمك وهل شمبٙمل ُمٕمٝم٤م

 شمبٙمٞم٤من لموضمدت اًمٗمت٤مشم ،ُمـ اًمذي طمدث ؿمٞم٤مء ًمٕم٘مد سمٜم٤من وٓ شمٕمٚمؿ أي رء إ

  ٦م ..ضم٤مسمإوًمٙمـ ُم٤م ُمـ  ؟ل ُم٤مذا هٜم٤مك٠مهرقم٧م هلام وهل شمتس ٦م،سمحرىم
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 امسمظمؼمهت٤م أوم٤مشمّمٚم٧م سمقاًمدة يقؾمػ اًمتل سمدوره٤م  ، وهل شمس٠مهلاملمفمٚمت٤م ص٤مُمتت

ن سمٜم٤من ىمد شمزوضم٧م أهنام شمبٙمٞم٤من ُمـ ظمقومٝمام قمغم يقؾمػ مل شمٙمـ شمٕمٚمؿ أٜم٧م فم ،طمدث

 ةومج٠م ة،ـ سمٜم٤من وًمٙمـ ٓ وم٤مئدئن شمٓمٛمأطم٤موًم٧م  ،ن ويمٞمٚمٝم٤م هق قمٛمٝم٤مأقمغم  ُمٝمٜمد سمٜم٤مءً 

  .ًم٘مد شمريمقه ،ًم٘مد قم٤مد يقؾمػ ٦م،ؾمٗمؾ اًمبٜم٤ميأصقات ساخ أؾمٛمع اجلٛمٞمع 

 ،ؾم٤مقمدهسمٙمثػم ُمـ اًمدُم٤مء  ٦مرض وُمالسمسف ُمٚمٓمخقمغم إ ٤مً يم٤من ُمرُمٞم ،ًمٞمفإهرع اجلٛمٞمع 

ٞمع يستٓم ٓ ظم٤مًمد يم٤من يٜمٔمر هلؿ و ،واًمده وواًمد ظم٤مًمد وواًمد ُمٜمتٝمك قمغم اًمقىمقف

  .ن يمرست يدهأسمٕمد احلراك 

طمد أي أوُمِمك وهق يؽمٟمح وحي٤مول اجلري ويبٕمد  ٦ماؾمتٓم٤مع يقؾمػ اًمقىمقف سمّمٕمقسم

اؾمتٛمر  ؾم٘مط وقم٤مود اًمقىمقف و ة،صٕمد وهق يؽمٟمح سم٘مق .ن يٛمسؽ سمفأحي٤مول 

واًمده وواًمد  ٤ًم،تقطميزال ُمٗم ُم٤م ٦ميم٤من سم٤مب اًمِم٘م ،مم سمٞم٧م سمٜم٤منإسم٤مًمّمٕمقد طمتك وصؾ 

  .يٜمٔمرون ُمـ اخل٤مرج سمٞمٜمام ُمٜمتٝمك وسمٜم٤من يٜمٔمرن ُمـ اًمداظمؾ ُمٜمتٝمك

احل٘مػم ال... اسمـ قمٛمؽ يٙمذب  ؟ًمٞمس يمذًمؽأٟمف يٙمذب إ خ:شم٘مدم سم٤مدم٤مه سمٜم٤من وس

  ؟!ًمؽًمٞمس يمذأ

ين أىمتٚمف اىمسؿ سم٤مهلل ٠مؾم، ضمٞمبٞمٜملأ ؾمٝم٤م ومٍمخ هب٤م سمٕمٜمػ:أٟمزًم٧م رأمل دمبف سمٜم٤من سمؾ 

 ٦م.ظمؼمين سمف طم٘مٞم٘مأن يم٤من ُم٤م إىمتٚمف ٠مؾم

  .ذى٠من شمّم٤مب سمأحتٛمؾ يمـ ٕأمل  سمٙم٧م سمٜم٤من وهل شمٜمٔمر ًمٞمقؾمػ:

ًمٞمتٝمؿ  ،ظمذوا روطملأسمٜم٤من ًمٞمتٝمؿ  ،ىمتٚمقينًمٞمتٝمؿ  سخ يقؾمػ سمّمقت حمروق:

 ؟نُمٕمٜمك طمٞم٤ميت أ ُم٤م .. ؾمٗمٙمقا دُمل

  .يٙمٗمل سظم٧م سمٜم٤من:
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ؾمٜم٤م وومقق رؤ ءًم٘مد هدُمقا يمؾ ر ،هنؿ ومرىمقا سمٞمٜمٜم٤مأصدق أيقؾمػ سمٍماخ: ٓ 

يمؾ  ءظمذوا ُمٕمؽ يمؾ رأظمذوك ُمٜمل وأًم٘مد  ء،قمقا يمؾ ر٤مضأًم٘مد  ،ُم٤مًمٜم٤مآطمالُمٜم٤م أ

  .ىمتٚمقين سمؽسمٜم٤من ًم٘مد .. طمالُمل يمؾ ىمقيت أ

 .ُم٤مم يقؾمػأخيؽمق اجلٛمٞمع وي٘مػ  ٤مً ؾمٛمع اجلٛمٞمع وىمتٝم٤م صقشم

  .وٓ حيؼ ًمؽ اًمتقاضمد هٜم٤م ءظمذٟم٤م يمؾ رأًم٘مد  ومٕمالً  ُمٝمٜمد:

سمسب٥م اًمرضب اًمذي  ٦مًمٞمف يقؾمػ وٟمٔمر ًمف سمٖمْم٥م شم٘مدم ٟمحقه سمّمٕمقسمإاًمتٗم٧م 

ظمذ يرضسمف أو ٤مً رضأوىمٕمف أ ٟمٔمر ًمف ُمٜمٝمد سم٤مؾمتٗمزاز و .شمٕمرض ًمف ورضسمف قمغم وضمٝمف

ظمرضمقه يم٤من ي٘م٤موُمٝمؿ أظمذوا يقؾمػ وأسمٞمٜمٝمام شمدظمؾ اجلٛمٞمع ًمٚمٗمض  .وقمٜمػ ةسم٘مق

  .ٕمفشمؽميمقا طمبٞمبتل ُم ٓ ،شمؽميمقه٤م ُمٕمف ٓ يٍمخ: سمْمٕمػ وىمد سمح صقشمف و

و أمل يستٓمع ظم٤مًمد اًمٜمٔمر ًمف  ى،يم٤من يقؾمػ ظم٤مئر اًم٘مق ،ضمٚمسقهأمم ُمٜمزًمف وإدظمٚمقه أ

ظمذ أصٛم٧م اجلٛمٞمع وسمٕمد دىم٤مئؼ ُمـ اًمّمٛم٧م حتدث واًمد ُمٜمتٝمك سمرضورة  ،حم٤مدصمتف

يم٤من قمامد  ة،مم اًمسٞم٤مرإقؾمػ وقمامد وظم٤مًمد سمدأوا سمسٜمدهؿ ي ،اجلٛمٞمع ًمٚمٛمِمٗمك

 .يستٓمٞمع اعمٌم سمٞمٜمام ظم٤مًمد ويقؾمػ ٓ يستٓمٞمٕمقن احلراك

  ،هنؿ ؾمٞمب٘مقن ذم اعمِمٗمك ًمٕمدة أي٤مم٠مسم سمالهمٝمـإُمٝم٤مت دمٝمٞمز ُمالسمس هلؿ سمٕمد ىمررت إ

ن شمريم٥م اًمسٞم٤مرة ُمرت أيم٤مٟم٧م عمٞم٤مء متسؽ طم٘مٞمب٦م حتتقي قمغم ُمالسمس ظم٤مًمد وىمبؾ 

   .صدُمتٝم٤م وهرسم٧م ٦مُمرسقم ةؾمٞم٤مر

وصؾ اخلؼم خل٤مًمد  ،ؾمٕم٤مومٝم٤م هل إظمرى ًمٜمٗمس اعمِمٗمكإهرع اجلٛمٞمع عمس٤مقمدهت٤م وشمؿ 

ُم٤مم همرومتٝم٤م سم٤مًمرهمؿ ُمـ اًمٙمرس اعمْم٤مقمػ أس ظم٤مًمد قمغم آٟمتٔم٤مر أيقؾمػ وقمامد و و

 .ُم٤مم همروم٦م قمٛمٚمٞمتٝم٤مأر مم ص٤مًم٦م آٟمتٔم٤مإٟم٘مٚمقه  ،اًمٞمٛمٜمكيده ذم  سمف صٞم٥مأاًمذي 
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 اعمِمٗمك همروم٦م يقؾمػ

 ُمٜمتٝمك

 

قمغم  ٦مُمسح٧م سمرىم ،ن اعمٝمدئ ىمد سمدأ ُمٗمٕمقًمفأ يبدو ،سم٤مٓرخت٤مء ىمٚمٞمالً  سمدأت أص٤مسمع يده

 ٦ميتٞمٛم ٦مرأي٧م دُمٕم ،طمدث اًمٞمقم ن يٜمسك يمؾ ُم٤مأهمٛمض قمٞمٜمٞمف ويم٠مٟمف يريد أ ،ؿمٕمره

ٟم٤م سم٤مًمتس٤مىمط ًم٘مد أت دُمققمل أسمد ؟!ومٕمٚمقا سمٜم٤م ُم٤ميقؾمػ  ي٤م !هللإ ،شمتسٚمؾ ُمـ قمٞمٜمف

طمٞمٜمام  ٦مضمسدي رقمِمف ظمقف ىمقي رست ذم ،ًم٘مد ؾمٚمبقك روطمؽ ،ىمتٚمقك اًمٞمقم

ىمد  ءضمد يمؾ رطم٤م ٕؾمتٞم٘مظ صب٤مأن أ ٦م،ظمرس ظم٤مًمد سمٜمٗمس اًمٓمري٘مأٟمٜمل ىمد أختٞمٚم٧م 

ف وذهب٧م ٔم٘مأيىمبٚم٧م رأؾمف سمخٗمف يمل ٓ  ،ذاً إًم٘مد ٟم٤مم  ،اٟمتٔمؿ ٟمٗمسف .. اهن٤مر ومقق رأد

صمؿ اؾمتقىمٗمتٜمل  ٦مضم٤مسمتٜمل سم٤معمقاوم٘مأ .. عمٞم٤مء ذه٥م خل٤مًمد وأن ذهن٤م ٠ٕمًمقاًمديت ؾمامح اؾمت

 .يت ُمٕمل٠مُمـ سم٘م٤مئٝم٤م هٜم٤م ؾمت ةٓ وم٤مئد ، ًم٘مد ٟم٤مم يقؾمػوىم٤مًم٧م زم
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 ظم٤مًمد

 

هن٤م هل ٠مرأد ؿمٕمرت سمرومع أضمٚمس قمٚمٞمف مل أسم٠مطمد ي٘مؽمب ُمـ اًمٙمرد اًمذي  ؿمٕمرت

 .يٖمٓمٞمٜمل ـمٞمٗمؽ ي٤م ُمٜمتٝمك دئام ُم٤م

 زًم٧م شمِمٕمر سم٠ممل؟ هؾ ُم٤م ُمٜمتٝمك:

  ؿمديد.ظم٤مًمد: أمل 

  .صب٧م سمٙمرس ُمْم٤مقمػأٟمؽ أًم٘مد ىم٤مل اًمديمتقر  ُمٜمتٝمك:

 .سم٤مًمت٠ميمٞمد ؾمٞمٙمقن ُمْم٤مقمػ ،يقؾمػ وعمٞم٤مء ظم٤مًمد:

  .يرام قمغم ُم٤م ءظم٤مًمد ؾمٞمٙمقن يمؾ ر شمٜمٝمدت ُمٜمتٝمك:

  ؟هؾ ؾمٞمٖمٗمر زم يقؾمػ ؟هؾ ؾمتٕمقد سمٜم٤من ؟يرام ُم٤م اًمذي ؾمٞمٙمقن قمغم ُم٤م سظم٧م:

عم٤مذا شمٕمٞمد هذا  .. مل يٙمـ ظمٓم٠مك ًمٞمٖمٗمر ًمؽ ؟م ٟمٗمسؽقُم٤مذا شمٚمظم٤مًمد قمغم  ُمٜمتٝمك:

 اًمٓمٚم٥م ؟

ظمرج اًمديمتقر ُمـ  ٦م،ٝمٛمٜمل ذم هذه اًمٚمحٔمؾمٞمٗمطمد أًمـ شمٗمٝمٛمٜمل ٓ  ،دأظمٗمْم٧م رأ

ؾم٤مقمف ؾمتٙمقن شمٕمدت ُمرطمٚم٦م  64هنؿ ىم٤مُمقا سمقاضمبٝمؿ وسمٕمد أظمؼمٟم٤م أهمروم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت 

  .اخلٓمر

 ؟ُم٤مذا صٜمٕم٧م سمٜم٤م ومٙمر أ اً سم٘مك ُمٜمتٔمر٠مؾم ٦مؾم٤مقم 64 .. مم همرومتلإقم٤مدوين أ

اسمتس٤مُم٦م  اً شمذيمر ومٞمٝم٤م يمثػم٠مؾم ٦مؾم٤مقم 64 .ضٕمتٝمؿأ؟ وصم٘مقا يب ويـ وصٚم٧م هبؿأمم إ

ًمٞمتٝمؿ ي٘متٚمقين  ،ٟم٤مأض٤مقمقين أًمٞمتٝمؿ  .. ضٕمتٝم٤مأاسمتس٤مُم٦م يقؾمػ اًمتل  ،ظمتلأ

 !ـمٗم٤مل اًمذيـ ي٘متٚمقن يمؾ يقم ُمـ هلؿ؟وإ .. ويٕمت٘مقهؿ

 !اًمب١مس اًمذي يرؾمؿ ُمالُمح اًمبنم ُمـ ًمف؟

 !سم٤مًمدُم٤مء ُمـ هل٤م ؟ شمرشمقي تلإرض اًم



90 
 

٘مد وم يقؾمػ اهمٗمر زم ي٤م .ذم طمٞم٤ميت هق هم٤ملٍ  ظمقن وـمٜمل وًمق دومٕم٧م اًمثٛمـ يمؾ ُم٤مأًمـ 

يمٞمػ ؾم٠مهمٗمر ن ظمٜم٧م وـمٜمل إوًمٙمـ  ،ٟم٧مأن ظمٜمتؽ إيٕمرف اًمٖمٗمران ـمريؼ ىمٚمبؽ 

 ؟زم

 

 ٦مؾم٤مقم 64سمٕمد 

 

ظمرضمقا يقؾمػ وظم٤مًمد ُمـ أ ،سمٕمض اًمرضقض ذم رأؾمٝم٤مهٜم٤مك  ،ٔم٧م عمٞم٤مء٘ماؾمتٞم

مل يٙمـ ىمد  ،وومْمؾ اًمب٘م٤مء سم٤مًم٘مرب ُمـ عمٞم٤مء ةرومض اعمٖم٤مدر اً وًمٙمـ ظم٤مًمد ،اعمِمٗمك

ُمٜمتٝمك ىمررت اًمب٘م٤مء ُمع سمٜم٤من ذم  .ن يٚمت٘مٞمف٠مويم٠من ٓ ٟمٞم٦م ًمف سم .. اًمت٘مك سمٞمقؾمػ سمٕمد

  .ؿم٘متٝم٤م ًمتخٗمػ قمٜمٝم٤م ُم٤م أص٤مهب٤م
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 ذم اًمٕمامرة 

 سمٜم٤من ٦مؿم٘م

 ُمٜمتٝمك

 

ؾمتٓمٞمع حمق ذيمري٤مهت٤م أٟمٜمل أٟم٤م أمتٜمك ًمق أؾمٝم٤م قمكم وأُمسح قمغم ؿمٕمر سمٜم٤من اًمتل شمْمع رأ

طمتْمٜمٝم٤م هٙمذا طمتك شم٘مقى قمغم أضؾ ٠مؾم ،دُمققمٝم٤م مل دمػ سمٕمد ٦م،ُمع يمؾ ُمسح

ٟمس٤مٟمٞمف اظمت٤مروه٤م إأي ـمري٘م٦م ٓ  ؟!رومٞم٘متل ص٤مسمقك سمف ي٤مأي وضمع أ .. حم٤مرسم٦م وضمٕمٝم٤م

  .ضمٚمس٧م سمٜم٤من وُمسح٧م دُمققمٝم٤م ؟!ًم٘متٚمؽ

 ةضمٞمد ٦مىمسمدا ومل ٟمٙمـ قمغم قمالأيب أُمٝمٜمد مل يٓمٚمبٜمل ُمـ  ؟!ًمذي طمدثا ُمٜمتٝمك ُم٤م سمٜم٤من:

  .أؾم٤مؾم٤مً 

  .قمٚمؿأصدىمٞمٜمل ٓ  ،قمٚمؿأٓ  ُمٜمتٝمك:

جتٛمع هذا اعم ؟!قمٚمؿأن أٓ حيؼ زم أ ٦م،ضم٤مسمإريد أوم٘مط  !عم٤مذا؟ سمٜم٤من وىمد قم٤مدت شمبٙمل:

مم ُمتك إُمٜمتٝمك  ؟!سمٜم٤م فيٗمٕمٚم ُم٤م ٦م٤مقمٔمٓ يٛمٚمؽ أي شمؼمير ًمٗمأ اًمذي ي٘متٚمٜم٤م يمؾ يقم سمٕم٤مدشمف

 ؟!ُمـ ىمتؾ واًمدي؟!  طمبٝمؿأسمٛمـ  ةمم ُمتك ؾمتقضمٕمٜمل احلٞم٤مإ ؟!ظمرس هٙمذاأضؾ ٠مؾم

 !هؾ ؾمٞمٜمت٘مؿ زم اهلل ُمٜمٝمؿ ؟ !هؾ يت٠معمقن ُمثكم؟ ؟!ظمذين سمٕمٞمدا قمـ يقؾمػأُمـ 

 ن ٟمٕمٞمش ذم قم٤ممل ُمكمأعم٤مذا قمٚمٞمٜم٤م 
ٍ
 !!و يدُمروٟمٜم٤مأن ٟمٙمقن ُمٜمٝمؿ أُم٤م إ ؟!سم٤مًمقطمقش ء

؟ ُم٤مً وعم٤مذا ٟمخرس د !؟يٜمتٍم ُم٤مً ون اخلػم دأاًمٙمرشمقن وٟمحـ أـمٗم٤مل  أومالم مل ٟمتٕمٚمؿ ُمـأ

ًمٞم٧م  ُمٜمتٝمك ُم٤مذا شمب٘مل زم ؟ ي٤م !ٟم٤م سمف؟قيمثر ُم٤م يٙمرسٟم٤م ًمٞمقضمٕمأٓ إعم٤مذا ٓ خيت٤مرون 

  ..٧م  ٟم٤م اًمتل ُمُ أًمٞمتٜمل  ..واًمدي اظمؽمىم٧م صدري رص٤مصتؽ ي٤م

 هذا اًمٕم٤ممل فم٤ممل ي٤م .. طمدأ عم٤م شم٠ممل اً متتٚمؽ شمؼمير ةيم٤مٟم٧م احلٞم٤مًمق  أظمرى: ةضٛمٛمتٝم٤م ُمر

  .ٟمتقىمػ قمـ ُمقاضمٝمتف وٟمخْمعو أن ٟمٛمقت أمم إسمٜم٤من فمٚمٛمٜم٤م وؾمٞمستٛمر سمٔمٚمٛمٜم٤م 
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 ن ؾمٜمقاضمف هذا اًمٕم٤ممل سمٓمري٘متف ُمٜمتٝمكُمـ أ .. نًمٞمس سمٕمد أ .. ٓ اسمتٕمدت سمٜم٤من:

  .ن سمٜم٤من ضمديده وًمدت٠مويم ،ه٤م ُمـ ىمبؾرأرأي٧م ذم قمٞمٜمٝم٤م ٟمٔمرة مل 

يم٤مٟم٧م واًمديت ؾمامح شمِمٙمل ُمـ يقؾمػ ُمٜمذ يقُملم حيبس  ،ضمٞمبٝم٤م رن ه٤مشمٗملأن أوىمبؾ 

  .طمدو ومتح اًمب٤مب ٕأيمؾ ذم اًمدور اًمث٤مًم٨م ويرومض إ ةاعمٝمجقر ٦مٟمٗمسف ذم اًمِم٘م

ظمذت أ ،نذه٥م ًمف ا٠ٔمؾم٦م، هلذه اًمِم٘م لٚمدي ُمٗمت٤مح اطمتٞم٤مـموم ،شم٘مٚمؼ ن ٓأظمؼمهت٤م أ

 ةواطمد ٦مٓ همرومإ ٦مُمٔمٚمٛم ٦ميم٤مٟم٧م اًمِم٘م ،اعمٗمت٤مح وصٕمدت ًمف ومتح٧م اًمب٤مب هبدوء

ه وىمٗم٧م قمغم سم٤مهب٤م رأي٧م يقؾمػ ومٞمٝم٤م يم٤من يٕمٓمل اًمب٤مب فمٝمر ،يٜمبٕم٨م ُمٜمٝم٤م ٟمقر ظم٤موم٧م

 ٦مه٤م سم٤مًٕمقان سمٕمّمبٞم١ميٛمٚم و ةسم٘مق ٤مةوُمستٖمرق ذم اًمرؾمؿ يم٤من يْمٖمط قمغم اًمٗمرؿم

ٟمف يروح قمـ ٟمٗمسف سم٤مًمرؾمؿ شمٚمٗم٧م طمقزم ووضمدت صمالث ًمقطم٤مت ضمدد ٠مويرؾمؿ ويم

  ن يقؾمػ رؾمؿ صمالث ًمقطم٤مت ذم يقُملم؟أيٕم٘مؾ أ

مم إرض إوصحـ إًمقان  ٤مةؿمرُمك اًمٗمر ،اىمؽمسم٧م ُمٜمف ورسم٧م سمٞمدي قمغم يمتٗمف

  .ٟم٤م ظمرست يمؾ رءأُمٜمتٝمك  ىم٤مئاًل:سمٕمٛمؼ  وشمٜمٝمد

زًم٧م  ُم٤م ،يقؾمػ زًم٧م متٚمؽ اًمٙمثػم ي٤م ٟم٧م ُم٤مأًمقاٟمف: أشمف و٤ماٟمحٜمٞم٧م واظمذت ومرؿم

 ٟم٧م ُم٤مأ ،ٟمٔمر ًمٕمب٘مريتؽ ذم اًمرؾمؿأيقؾمػ  ،طمالُمؽ وـمٛمقطم٤مشمؽأمتٚمؽ طمٞم٤مشمؽ و

  .زًم٧م متٚمؽ ومٜمؽ وهدومؽ ورؾم٤مًمتؽ ذم هذه إرض

 !قم٤مىم٥م هب٤م؟ن خيت٤مروه٤م هل ٕأقمٚمٞمٝمؿ  عم٤مذا يم٤من يقؾمػ:

 !؟ُمثالً  شمٙمرهف ءن يٕم٤مىمبقك سمٌمأهؾ شمريدهؿ  .. ذم طمٞم٤مشمؽ طمغم ُم٤مأهن٤م ٕ ُمٜمتٝمك:

  ٦مهال شمريمقا ُمـ ٟمحبٝمؿ ظم٤مرج سمٜمقد هذه اًمّمٗم٘م ،ٟم٤مأيٕم٤مىمبقين يب  يقؾمػ:

ن حتقل أن شم٘مرر أ ٤مُمإًمف وًمٙمـ ًمف ُمسٚمٙم٤من  ٦ميقؾمػ ـمريؼ احلزن ٓ هن٤مي ُمٜمتٝمك:

٤ممل وشمٜم٘مذ ؾمٙم٤من هذه اًمٕممم ـم٤مىم٦م شمٖمػم هب٤م هذا إطمزٟمؽ ووضمٕمؽ ُمـ ـم٤مىمف ختٜم٘مؽ 

ختٜم٘مؽ وختٜمؼ ُمٕمؽ  ٦مو دمٕمٚمف ـم٤مىمأْمٞم٤مع اًمٗمس٤مد واًم ذم ُمستٜم٘مع لماًمبٚمد اًمٕم٤مًم٘م
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وضمٕمؽ أي اًمٓمري٘ملم أرادوا ًمؽ أشمذيمر قمٜمدُم٤م  ،ن شم٘مررأوىمبؾ  .طمٚمٛمؽ وهدومؽ

ن طمر مل يٕمد ًمديؽ ُمـ خت٤مف ٟمؽ أأم ٓ ؟ وشمذيمر أواٟمٔمر هؾ ؾمتح٘مؼ هلؿ ُم٤م أرادوا 

  .ظمرساٟمف

ن خيت٤مر أٟم٤م ادقمق اهلل أوصحـ إًمقان ذم يده وشمريمتف وظمرضم٧م و ةووضٕم٧م اًمٗمرؿم٤م

 .اًم٘مرار اًمّم٤مئ٥م 
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 يقؾمػ

 

ُمؾ زم سم٤مًمٜمج٤مة ُمـ سمئر أٓ  .. ن يٙمقن يمالم ُمٜمتٝمك هق احل٘مٞم٘م٦م اًمقطمٞمدةأيمؿ هق ُم١ممل 

  .قم٤مصػم اخلٞمب٤متأؾمك سمف يمؾ ٤مشمٜم٠مُم٤مُمل طمٚمؿ ؾمأوًمٙمـ ُم٤مزال  ،احلزن اًمذي رُمٞم٧م سمف

ن ظمرست يمؾ رء أن ٟمٙمٛمؾ ُمِمقارٟم٤م وسمٕمد أشمٜم٤موًم٧م ه٤مشمٗمل واشمّمٚم٧م سمخ٤مًمد جي٥م 

يم٤من ظم٤مًمد ي٘مٞمؿ ومٞمف  ،مم اعمِمٗمكإذهب٧م  .. يمثر ىمقة ُمـ أي وىم٧م ُم٣مأأصبح٧م 

ٚم٧م وؾم٠مًم٧م ٟم٤م وظم٤مًمد ُمٜمذ احل٤مدصم٦م وصأمل ٟمٙمـ ىمد اًمت٘مٞمٜم٤م  ،ًمٞمب٘مك سمج٤مٟم٥م عمٞم٤مء

 .اعمٛمرض٦م قمـ رىمؿ همرومتٝم٤م

 .اقمتذر :د ومتتٛم٧م سمّمقت ظم٤موم٧مأرومٕم٧م ر ،سمِمخص دُم٧م ٓمصاُمٌم أٟم٤م أو

 ،٧م هذا اًمرضمؾ ُمـ ىمبؾيـ رأيأطم٤مول اًمتذيمر شمقىمػ ٕأن أؾ وُمِمٞم٧م ظمٓمقشملم ىمب

ٟمف صديؼ ذاك إُمـ اًمتذيمر سظم٧م  ٦موسمٕمد دىمٞم٘م ٦م،همريب ٦مزم سمٓمري٘م  ٤مً قوم٠مًميبدوا ُم

وًمٙمٜمف  ،يـ ؾمٞمذه٥مأمم إرى  ٕ رسقم٦مًمذي يٗمٕمٚمف هٜم٤م ضمري٧م ظمٚمٗمف سما احل٘مػم ُمٝمٜمد ُم٤م

 .دراضملأقمـ إٟمٔم٤مر ومٕمدت يم٤من ىمد اظمتٗمك 
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 ظم٤مًمد

 

ىمقى أسمدا ٓ أؾمتٓمٞمع اًمقىمقف أين ًمـ ٠مؿمٕمر سمأضمٚمس قمغم إرض ُمٜمٝمؽ اًم٘مقى أيمٜم٧م 

يت صديؼ ذات يقم ٠مؾمٞم اً ًمـ شمْمؾ هٙمذا يمثػم .. طمدأُمـ  ةقمغم ـمٚم٥م اعمس٤مقمد

يمؼم أيم٤مذي٥م اًمقضمع أئام وؿمٕمقر سم٤مًمذٟم٥م خيٜم٘مٜمل اردد هذه اًمٕمب٤مرة دأيمٜم٧م  ،ًمٞمسٜمدك

 .. ن يم٤مسمرواإاعمنموقم٦م ارمحقا اخل٤مئٜملم ومجحٞمؿ اًمذٟم٥م يٗمتؽ سمْمامئرهؿ و هل اخلٞم٤مٟم٦م

ُم٤مُمل أىمػ يم٤من يقؾمػ ي٘مػ متتد زم ٕ ومٙم٤مري قمٜمدُم٤م ؿمٕمرت سمٞمدٍ أذم  ٤مً يمٜم٧م ُمستٖمرىم

رسم٧م قمغم يمتٗمف أي اًمٙمٚمامت أٟم٤م أُمسٙم٧م سمٞمده ووىمٗم٧م وضٛمٛمتف سم٘مقه وأويٛمد يده زم 

قمقضؽ أن أل ومحٞمؽ سمروطمأن ٠مقمدك سمأصدي٘مل وًمٙمٜمل  ؾمتٕمقضؽ ظمس٤مرشمؽ ي٤م

  .سمٙمٞمٝمؿ دم أوًمئؽ اًمذيـ يمرسوا ىمٚمبؽأن أيمؼم ظمس٤مئرك وأ

 ..اسمتٕمدت قمٜمف ىمٚمٞمال 

  .ن ٟمٙمٛمؾ ُمِمقراٟم٤مأجي٥م  يقؾمػ:

 ن شمٖم٤مدر صٜمٕم٤مء واًمٚمٞمٚم٦م أيقؾمػ اعمٚمٗم٤مت سم٤مًمٙم٤مُمؾ جي٥م  ظم٤مًمد سمتقشمر:

 عم٤مذا؟ يقؾمػ سم٤مٟمده٤مش:

سمسب٥م يمرس  نؾمتٓمٞمع اًمسٗمر أأ ٟم٤م ٓأ ،ؿمٕمر سمخٓمرأظم٤مًمد وهق حي٤مول اٟمت٘م٤مء مجٚم٦م: 

مم ُم٤مًمٞمزي٤م إٟم٧م ومٚمديؽ دقمقه أُم٤م أن ؾم٤مومر أي ُمٜم٤م همػمك ؾمٞمٚمٗم٧م إٟمٔم٤مر أو يدي

 قمالهن٤م ُمـ هٜم٤مك إهب٤م و ةظمذه٤م واعمٖم٤مدرأًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم ُمس٤مسم٘م٦م اًمرؾمؿ شمستٓمٞمع 

  .؟ ؾمتتٕمرضقن ًمٚمخٓمرًمٙمـ ُم٤مذا قمٜمٙمؿ يقؾمػ:

قمدن مم إمم شمٕمز وـم٤مرق وقمامر إظمذه٤م آؾم ٟم٤م وُمٜمتٝمك ؾمٜمٙمت٥م قم٘مدٟم٤م اًمٞمقم وأظم٤مًمد: 

  .ًمٚمخروج واًمٚمح٤مق سمؽ ٦موُمـ سمٕمده٤م ؾمٜمبح٨م قمـ ـمري٘م

  .مل ٟمٙمِمػ سمٕمد ؟ومٝمؿ عم٤مذا يمؾ هذا اخلقفأٟم٤م ٓ أيقؾمػ:ظم٤مًمد 
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  "ىم٤مرسمقا قمغم ايمتِم٤مومٙمؿ"

  .ظم٤مومٝمؿ وًمٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م سمٜم٤منأمم٤م  ٦مهذه اجلٛمٚم ىمٓمع قمٚمٞمٝمؿ صقت ىم٤مئؾ

 وحتدصم٧م ُمع ظم٤مًمد دارت وضمٝمٝم٤م قمـ يقؾمػ أومه٤م يِمٕمران سمّمدُم٦م  ًمٞمٝم٤م إاًمتٗمت٤م 

 أطمٞم٤مٟم٤م يمل ٟمح٤مومظ قمغم ُم٤م ٦مىمد ٟمسٚمؽ ـمريؼ اخلٞم٤مٟم .. سمداأظمقن ُمقـمٜمل أٟم٤م ًمـ أسمٜم٤من: 

ظمؼميمؿ ٠مؾموىم٥م يمؾ حتريم٤مت ُمٝمٜمد ار٠مؾم ..٦م ن خت٤من اخلٞم٤مٟمأجيقز و .. شمب٘مك ُمـ اخلػم

 مم رصٞمديمؿ إن شمْمٞمػ أهن٤م ٠مي ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ ؿم٠مُمديمؿ سم٠مسم٠مول وؾم وًٓ أظمب٤مر ىم٤مدهتؿ أ

 

 

 يقؾمػ

 

ٟمتؿ أاؾمتخدام صٞمٖم٦م  شمٕمٛمدت  ..مل ٠مؿمٕمر سمأيمٚمٛم٦م يم٤مٟم٧م شمٜمٓم٘مٝم٤م يمٜم٧م ُمع يمؾ 

هن٤م ٓ شمسٓمٞمع ظمٞم٤مٟم٦م ُمقـمٜمل وًمٞمس أىم٤مًم٧م  ،هن٤م مل شمٕمد ُمٜم٤مأظمؼمشمٜمل أ ٦م٦م ضٛمٜمٞموسمٓمري٘م

ىمبح أوضمف أن شمْمحل سمٛمـ حيبؽ سمحج٦م احلٗم٤مظ قمٚمٞمف هذا أ ،هن٤م ظم٤مٟمتٜملٕ .. ٟم٤مأ

 .. اجلالد  قمـًٓ ْمحٞم٦م سمدن يّمبحقا اًمأقمذر يستٕمٛمٚمقٟمف ُمـ يريدون  ٦م،اخلٞم٤مٟم

 .يمٙمؾ ضمالدي اًمقـمـ اًمٕمريبوضمالدٟم٤م طمر ـمٚمٞمؼ  ٦مٟم٤م يمذًمؽ ضحٞمأو ٦موًمٙمٜمٝم٤م ضحٞم

ويم٤مٟم٧م  ،ٟم٤م ذم ٟمٗمس اًمٚمٞمٚم٦مأؾم٤مومر أ نأو ،تؿ قم٘مد ظم٤مًمد اًمٞمقم سمٕمد اًمٕمٍمن يأاشمٗم٘مٜم٤م 

  .رطمٚمتل سمٕمد ُمٜمتّمػ اًمٞمؾ

 

 

 

 



97 
 

 6102 : 62 ٤مً صب٤مطم اًمث٤مٟمٞم٦ماًمس٤مقم٦م 

 يقؾمػ

 

صقات ساخ أأصقات ىمقي٦م هتز اعمٓم٤مر همب٤مر وسم٤مرود و ،اًمٜمػمان شمٚمٗمٜمل ُمـ يمؾ ُمٙم٤من

  .ًمذي حيدثا قمٚمؿ ُم٤مأوٓ 

 

 ُمٜمتٝمك

 

وؾمط اًمٔمالم صمؿ خيتٗمل ًمٞمٕم٤مود اًمٔمالم ُمع صقت سمرق  فضقء اًمِمٛمس يِمؼ ـمري٘م

ٝمل هٜم٤م؟ هؾ تٜمتٓ أصقات اًمٍماخ واًمٗمزع هؾ ؾمإيٕمٚمقا قمٚمٞمف  ذان ٓيّمؿ أ

 ُم٤من؟٠م؟ هؾ هق سمةاعمٖم٤مدر يقؾمػ ؾمٞمستٓمٞمع

 

 ظم٤مًمد

 

 يـ ي٠ميت يمؾ هذا اهلجقم هؾ هق ُمـ اجلٜمقب؟ أقمغم اًمتٗمٙمػم ُمـ  اً قمد ىم٤مدرأمل 

 هؾ شمدظمٚم٧م ىمقات درع اجلزيرة؟ 

 ىمبؾ قمنم ؾم٤مقم٤مت 
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 ُمٜمتٝمك

 

ن شمٕمٞمش ومرطمؽ  ومرطم٦م ُمٙمسقرة.. أن شمقه٥م طمٞم٤مشمؽ ًمقـمـ شمٕمٞمس يٕمٜمل أشم٘مرر ن أ

وروح سمٜم٤من  ٟمٍمن قم٘مد ىمراين قمغم ظم٤مًمد وىمٚم٥م يقؾمػ ؿمٝمٞمد يمام اؾمتِمٝمد يتؿ أ

سم٤مه٤م وذم قمٞمقٟمٜم٤م اسمتس٤مُم٦م ُمٙمسقرة وقمغم ؿمٗمتٞمٜم٤م دُمقع سمرائح٦م أيمام همدر  ةُمٖمدور

ضٛمتٜمل واًمدشمٜمل يمثػما وهل شمب٤مرك زم وشمٕم٤مًم٧م  .. رضٜم٤مأيمؿ ٟمِمبف  !هللإ .آسمتس٤مُم٦م

همٛمرين ؿمٕمقر رائع وضمدت دُمققمل شمِمؼ ـمري٘مٝم٤م  ،٤مريد واعمقؾمٞم٘مكهمأصقات اًمز

ٓ حيؼ ًمٜم٤م ي٤م رومٞم٘م٦م طمٞم٤ميت أسمتسؿ أسمٙمل وأٟم٤م أوهل شمبٙمل وشمبتسؿ و ضٛمتٜمل سمٜم٤من يمثػماً 

 .ًمدظمقل ظم٤مًمد ويقؾمػ وواًمدي يت٠مهبـوضمدت مجٞمع اًمٜمس٤مء  !ن ٟمبتسؿ سمال دُمقع؟أ

ع ؾمتٓمأمل ظمقف وارشمب٤مك  ،أرى ظم٤مًمد ةٕول ُمر اٟمت٤مسمٜمل ؿمٕمقر سم٤مخلجؾ ويم٠مين

ُم٤م يقؾمػ أ ؽ سمٞمدي واًمدي وىمبٚمٝم٤م صمؿ ىمبؾ رأدُمسأ ّي قمغم رضمٗم٧م يد ةاًمسٞمٓمر

طمال أوضٛمٜمل وىمبؾ رأد وهق هيٛمس زم شمراوم٘مؽ اًمسٕم٤مدة دئام ي٤م  ةومسحبٜمل ًمف سم٘مق

  .ُمـ محؾ دُمل

ن خيٗمػ ُمـ أظمذه٤م يقؾمػ وهق حي٤مول أهداين سم٤مىم٦م ورد ضمقري أ شم٘مدم ُمٜمل ظم٤مًمد و

ٟمؽ حتبٜمل أقمٚمؿ أيمٜم٧م  ٦مو ظم٤مًمد ؿمٙمرا هدي٦م رائٕمأ يقؾمػ سمِم٘م٤موة: .طمدة ارشمب٤ميمل

 هٙمذا 

  .قمٓمٜمل اًمب٤مىم٦مأيقؾمػ  وارشمب٤مك: ٦مظم٤مًمد سمٕمّمبٞم

  .ؾمحبٝم٤م يقؾمػ طمتك ضحؽ مجٞمع احل٤مرضيـظمذه٤م ٠من يأام أراد ظم٤مًمد ُمده٤م ًمف ويمٚم

 ٟم٤م اسمتسؿ صمؿ ٟمٔمر خل٤مًمد وحتدث سمجدي٦م أظمذهت٤م وأهداين إي٤مه٤م يقؾمػ وأ

 ُم٤مٟم٦م ي٤مأهذه  ،ئٝم٤م سملم ضمٗمقٟمؽقمٓمٞمتؽ اًمٞمقم ٟمٔمر قمٞمٜمل وٟمبض ىمٚمبل ظمبأ يقؾمػ:

 ظم٤مًمد 
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 ٦مظمر حلٔمطم٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م ٔأطمٞم٤مين ؾمقف أوقمٔمٛم٦م ُمـ ٟمٗمخ ومٞمٜمل اًمروح و شمبسؿ ظم٤مًمد:

 .وسمٕمده٤م ٟمٔمر زم ووضع يدي ذم يد ظم٤مًمد واسمتٕمد ىمٚمٞمال ةضٛمف يقؾمػ سم٘مق .ذم طمٞم٤ميت

٧م ٟمبْم٤مت ىمٚمبل امحر وضمٝمل وؿمٕمرت شمس٤مرقم ضمراء عمستف و ٦مؿمٕمرت سمرضمٗمف ومج٤مئٞم

سمٕمد دسمٚمتل ُمـ يدي اًمٞمٛمٜمك وٟم٘مٚمٝم٤م أُمسؽ ظم٤مًمد سمٞمدي وىمبٚمٝم٤م صمؿ أذم اًمتٜمٗمس  ٦مسمّمٕمقسم

  .يديفآصمٜمتلم سملم  مم اًمٞمرسى وضؿ يدّي إ

يامين اًمقطمٞمد ذم إ ن شمٙمقينأ ٦مطمبؽ طمد اًمثامًمأن أمحٞمؽ سمروطمل وأن أقمدك أ ظم٤مًمد:

ن يٙمقن أن شمٙمقين ُمالذي ذم اًمقضمع وضحٙمتل ذم اًمٗمرح وأو ،ؾمقاك يمٗمر٤م احل٥م وُم

ن أقمدك أ ِؽ ٞمٓ ذم وـمـ قمٞمٜمإٓ اؾمٙمـ  نأطمْمٜمل هق سمٞمتؽ وقمِم٘مل هق زادك و

 .سمٕمد اعمٜمتٝمك مم ُم٤مإهقاك أ

يمـ أمل  ،ن إُم٤من يقًمد يمؾ هذه اًمرضمٗم٦مأقمٚمؿ أيمـ أمل  ،د سمٕمده٤م وضٛمٜملأر ىمبؾ

 ج إرواح يقًمد يمؾ هذه اًمٓم٤مىم٦م٤من اٟمدُمأو ،مجؾ ًمٖم٤مت احل٥م هل اًمدُمقعأن أقمٚمؿ أ

دم مل آسمقٟم٤م أٟمزل اهلل أن احل٥م هق اًمٌم اًمقطمٞمد اًمذي ٟمزل ُمـ اجلٜم٦م قمٜمدُم٤م أؤُمـ أ ..

ُمٜم٤م أيؽمك ًمف ُمـ رائح٦م اجلٜم٦م ؾمقى  مل ٦م،و ىمقى ظم٤مرىمأو أُمقال أيٜمزل ُمٕمف ذه٥م 

احل٥م هق اًمْمقء اًمذي  ،ٟمف سم٤محل٥م وطمده ٟمستٓمٞمع آؾمتٛمرارأٟمف يٕمٚمؿ طمقاء ٕ

هق آؾمتٛمرار  ،ؾمٞمٝمديٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟمْمٞمع وهق اجلدار اًمذي ؾمٞمسٜمدٟم٤م قمٜمدُم٤م ٟمٜمٙمرس

هق اخلٞمط  ،وهق اًمٜمج٤مة وؾمط إقمّم٤مر اًمٙمراهٞم٦م واًمٓم٤مئٗمٞم٦م ،قمٜمدُم٤م شمقىمٗمٜم٤م احلٞم٤مة

ٜم٤م يمؾ ٜمقمٞمأُمؾ ًمٜمٗمتح أشمب٘مك ًمٜم٤م ُمـ  وهق ُم٤م ،اًمٔمالم اًمذي ٟمرشمدهي٤مإسمٞمض ذم يمٜمزات 

 .. مجؾ اًمٜمٕمؿأويب٘مك احل٥م  .. صب٤مح وؾمط يمؾ هذا اًمدُم٤مر

يمٜم٤م  ،ٟم٤م وظم٤مًمد ويقؾمػأؾمقاي  آطمتٗم٤مل واٟمٍمف اجلٛمٞمع ومل يتبؼيمٛمٚمٜم٤م ُمراؾمٞمؿ أ

ٟم٤م اؿمٕمر سم٠ممل سم٤مًمغ وسم٘مٚمؼ طم٤مد وٓ أوىمٗمٜم٤م قمغم اًمب٤مب ًمٜمقدع يقؾمػ و ،ذم ؿم٘م٦م قمٛمل

 ..قمٚمؿ عم٤مذاأ
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 ةجلقء ُمب٤مذىمدم  ءن شمٕمٚمـ يمؾ رأسمٕمد  ،اٟمتبف ًمٜمٗمسؽ ضٛمف:أٟم٤م أمهس٧م ًمٞمقؾمػ و

  .ـ سمخػمرضمقك يمأرضمقك يقؾمػ أ ،سمٛم٠مُمـ ؽٟمأطمتك شمت٠ميمد ئ اظمتب و

يمقين سمخػم واٟمتبٝمل ًمّمدي٘مل  أيْم٤مً  ٟم٧ِم أ ،قمدكأيمقن سمخػم ٠مؾم ُمسح قمغم ؿمٕمري:

  ًا.يمثػم

   .قمٞمٜمل ُمـق راسمتسٛم٧م ًمف واًمدُمع يؽمىم

 نؾمٞمٙمقٟمق ُم٤من و٠مؿ سمٝمٟمؽ ؾمتجٕمٚم٠مصمؼ سمأٟم٤م أ وىم٤مل ًمف: اً ٟم٤مطمٞم٦م ظم٤مًمد وضٛمف يمثػمشم٘مدم 

ن أهؿ حلٔم٤مشمٜم٤م أوهمالة  ىمسؿ قمٚمٞمؽ سمٛمـ ظمٚم٘مٜمل وظمٚم٘مؽأوًمٙمـ  .. تؽيسمخػم سمحام

  .ٟم٧م سمخػمأن قشمٙم

مل يقصٚمف ظم٤مًمد  ،ٚمٛمٓم٤مروذه٥م ًمؿمٞم٤مئف أظمذ يقؾمػ أ ،رسم٧م ظم٤مًمد قمغم يمتػ يقؾمػ

 رسم٧م ظم٤مًمد قمغم يمتٗمل ةطمتك شمٜمٝمدت سم٘مق ن ظمرج يقؾمػإُم٤م و  ،إٟمٔم٤مر يمل ٓ يٚمٗمت٤م

  .يرام صدىمٞمٜمل ؾمٞمٙمقن يمؾ رء قمغم ُم٤م ىم٤مئاًل:
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 ُمـ ٟمٗمس اًمٞمقم صب٤مطم٤مً  0 ٦ماًمس٤مقم

  اٟمٓمالق قمٛمٚمٞم٦م قم٤مصٗم٦م احلزم: قم٤مضمؾ

 

 ُمٜمتٝمك

 

ن يستٓمٞمع أؿمٕمر سم٘مٚمؼ سم٤مًمغ أمتٜمك أ ،ؾمتٓمع اًمٜمقمأمل  ،ًمٞمالً  اًمقاطمدةن أ ٦ماًمس٤مقم

ٟمٜم٤م ًمـ ٠مقمٚمؿ سمأ .. ُمـ طمقًمٜم٤م ءُمـ اًمٖمد ؾمٞمتٖمػم يمؾ ر ،يقؾمػ ُمٖم٤مدرة اًمٞمٛمـ سمسالم

اؾمؽمؾم٤مزم  ىمٓمع قمكمّ  ،اًمقصم٤مئؼ اًمتل ُمٕمف ـن يٕمٚمـ يقؾمػ قمأسمٕمد  اً رضٜم٤م يمثػمأٟمب٘مك ذم 

ُمٓم٤مر ُمٜمذ يقُملم ومّمٜمٕم٤مء شمٖمرق ذم إ ٤ًم،ٜمٜمتف سمرىمفمض٤مء اًمسامء أ ىمقي   ذم اًمتٗمٙمػم ضقءٌ 

دوي اٟمٗمج٤مر هز قم٘مبف و أذق يمِمٛمس واظمتٗمك أمحر ص٤مرخ أوًمٙمـ هذا اًمْمقء 

مم إسمال وقمل شمقضمٝم٧م  !؟ن يٙمقن هذا اًمدوي صقت رقمدأيٕم٘مؾ أ ،ٟمح٤مء اعمٜمزلأ

هق  طمدث ًمٚمتق ُم٤م ن ُم٤مأيم٤من قم٘مكم يؽمضمؿ  ،ؿمٕمر سمتقضمس همري٥مأٟم٤م أٟم٤مومذة همرومتل و

ًم٘مد اٟمت٘مٚم٧م احلرب  !؟نٓ يٕم٘مؾ ُمـ ؾمٞم٘مّمٗمٜم٤م أ ،صدقأوًمٙمٜمل ٓ  ٤ًم،ٓ ىمّمٗمإ

وُمـ سمٕمده٤م ؾمٛمٕم٧م  ،ورأي٧م ذًمؽ اًمْمقء ُمرة أظمرى ةُم٤مم اًمٜم٤مومذأوىمٗم٧م  ،ًمٚمجٜمقب

ًم٘مد ؾمٛمٕم٧م أصقات  ،حيدث هق ىمّمػ ن ُم٤مأن ًم٘مد شم٠ميمدت أ ،دوي آٟمٗمج٤مر

يب ذم ص٤مًم٦م أمم اًمسالمل وضمدت إ ٦مساخ إـمٗم٤مل ارشمدي٧م طمج٤ميب وهرقم٧م ُمرسقم

 ًمذي حيدث؟ ا ُم٤م :اعمٜمزل ؾم٠مًمتف سمٙمؾ ظمقف

هلذا  ومٞمٝم٤م ل ٟمتٕمرضتومم اًمإ ةمل شمٙمـ هذه اعمر ،وظمرضمٜم٤م يٕمٚمؿ ٟمف ٠ٓمسمٜمل سم٤مضمأ

 اترؿم٤مدإن حيٗمظ ؾمٙم٤مهن٤م أومٗمل سمٚمد حتتٗمؾ يمؾ قم٤مم سمحرب ُمـ اًمٓمبٞمٕمل  ،اعمقىمػ

ن ٓ ٟمتقاضمد ذم إدوار أ ٦ماًمسالُم اترؿم٤مدإوأول  ،اًمسالُم٦م ىمبؾ أٟم٤مؿمٞمد احل٥م

مل يٙمـ  ،مم اًمٓم٤مسمؼ إريض وضمٚمسٜم٤م قمغم إرضإهؾ اًمبٜم٤مي٦م أٟمزل مجٞمع  ٦م،اعمرشمٗمٕم
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 ٦ماًمرهب ،يٜمبٕم٨م ُمـ يمِم٤مف يدوي ذم ضؾ اٟم٘مٓم٤مع اًمٙمٝمرسم٤مء ٓ ضقء سمسٞمطإًمديٜم٤م 

  .ًمذي حيدثا طمد يٕمٚمؿ ُم٤مأوٓ  ٛمٞمعواًمٗمزع قمغم وضمٝمف اجل

 ؟ُم٤مذا قمـ يقؾمػ مت٤مًمؽ ٟمٗمز:أن أٟم٤م أطم٤مول أىمرب ًمٚمٝمدوء وأحتدصم٧م سمٜمؼمة 

 .ٓ جيٞم٥م :ضم٤مسمٜمل ظم٤مًمد سمٜمٗمس اًمٜمؼمةأ

قم٤مدة دوًم٦م إل ٤00م سمٕمده٤م سمثقاين حتدث قمامد: قمٛمٚمٞم٦م اؾمٛمٝم٤م قم٤مصٗم٦م احلزم شمِم٤مرك هب

  .اًمنمقمٞم٦م سمٓمٚم٥م ُمـ اًمرئٞمس ٦ماحلٙمقُم

 ظم٤مًمد سم٤مٟمتب٤مه: هؾ اٟم٧م واصمؼ 

ُمـ  ٦ميمٛمؾ: يتحدصمقن قمـ شمدُمػم صمالصمأو .نقمالم أشمتٜم٤مىمٚمف وؾم٤مئؾ اإل ذا ُم٤مه قمامد:

  .واعمٓم٤مر :يمٛمؾ سم٤مظمتٜم٤مقأو وؾمٙم٧م ىمٚمٞمالً  .اعمٕمسٙمرات

 ؟ُم٤مذا شمٕمٜمل؟ هؾ ىمّمػ اعمٓم٤مر وىمػ ظم٤مًمد يم٤معمٚمسقع وسخ:

صٕمد اًمسالمل  ٦م،ضم٤مسمإظمذ ه٤مشمٗمف وطم٤مول ُمرارا وشمٙمرارا آشمّم٤مل سمٞمقؾمػ وٓ أ

 وىمٗمتف أ ،ظمذ ُمٗم٤مشمٞمح ؾمٞم٤مرشمف٠مرأشمف يدظمؾ ؿم٘متٝمؿ وي ،شمبٕمتف ُمٜمتٝمك ٦موم٤مئ٘م ٦مسمرسقم

 ؟يـأمم إ ُمٜمتٝمك:

  .ُمٜمتٝمك ًمٞمقؾمػ ي٤م ظم٤مًمد:

  .ن ؾمت٘متؾظم٤مًمد ٓ يٛمٙمٜمؽ اخلروج أ ُمٜمتٝمك سمخقف واضح:

ىمتؾ طم٘م٤م ًمق ختٚمٞم٧م قمـ ٠مٟم٤م ؾمأ ،ن اشمرك يقؾمػأ هق اًمذي ٓ يٛمٙمٜمٜمل ومٕمالً  ظم٤مًمد:

  .صدي٘مل

يم٤مٟم٧م شمٗم٘مد طمتك اًم٘مدرة قمغم آهنٞم٤مر  ،أقمٚمٜم٧م دُمقع ُمٜمتٝمك اإلٟمذار وشمس٤مىمٓم٧م هبدوء

ؾمٝم٤م أىمبٚمٝم٤م ظم٤مًمد قمغم ر ،هن٤م دمٛمدت وأصبح٧م اُمرأة ُمـ ضمٚمٞمد٠مو اًمٍماخ ويمأ

  .صمؿ شمريمٝم٤م وذه٥م ،قمدك سمذًمؽأ ،قمقد٠مؾم :ومهس
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 يقؾمػ

 

ع ٛمٞماجل .رائح٦م اًمدظم٤من واًمٜم٤مر طمقزم ُمـ يمؾ ُمٙم٤من ،اعمٓم٤مر حيؽمق ،هن٤م اجلحٞمؿإ

مم ؾم٤مطم٦م اعمٓم٤مر إوهرقم٧م  ،صم٤مئؼهؿ اًمقأظمذت ؿمٜمٓمتل اًمتل حتتقي قمغم أ ،هيرب

 .ظمذين ُمٕمف٠من يأ ًمٞمف ُمتقؾمالً إيٗمتح ؾمٞم٤مرشمف ومذهب٧م  ُم٤مُمل رضمالً أوضمدت  ،اخل٤مرضمٞم٦م

اٟمٗمج٤مر ىمقي طمرك دار حمرك اًمسٞم٤مرة طمتك ؾمٛمٕمٜم٤م صقت أن أوُم٤م  ،ريمب٧م ُمٕمفومواومؼ 

اٟمٓمٚم٘مٜم٤م سمرسقم٦م  دار اًمسٞم٤مرة وأومزع اًمرضمؾ ًمدىم٤مئؼ صمؿ  .اًمسٞم٤مرة طمتك يم٤مدت شمٜم٘مٚم٥م

ًمٞمتبٕمف دوي اٟمٗمج٤مر هيز اًمسامء  ٠مةٟمحـ ٟمرى اًمْمقء إمحر ينمق ومج يمبػمة و

اشمّمٚم٧م سمخ٤مًمد اًمذي  ظمذت ه٤مشمٗمل وىمٛم٧م سمتِمٖمٞمٚمف وأاسمتٕمدٟم٤م قمـ اعمٓم٤مر  ،وإرض

 ًمدر ومٓمٚمب٧م ُمـ اًمرضمؾ اًمتقىمػ وٟمزًم٧م اٟمتٔمر ظم٤مٟمف اصبح سم٤مًم٘مرب ُمـ اعمٓم٤مأظمؼمين أ

 

 

 ُمٜمتٝمك

 

د أضع رأضمٚمس ذم اًمزاوي٦م أيمٜم٧م  ،صمر هلامأًم٘مد ُمرت صمالث ؾم٤مقم٤مت سم٤مًمٗمٕمؾ وٓ 

 .. طمتٛمؾأقمد أٟمٜمل مل أىمسؿ أ ،قمد اطمتٛمؾ اعمزيدأمل  ،سمٙمل سمّمٛم٧مأرضمكم وأسملم 

  .ؾمٞمٙمقٟم٤من سمخػم :يم٤من واًمدي مهس زم ،ة سمِمخص حيتْمٜمٜمل٠مؿمٕمرت ومج

 .ن اخلس٤مرة شمراوم٘مٜملأؿمٕمر أ ،وىمبٚمف واًمديت ٟمٍمظمرست  سم٤مًمبٙم٤مء وىمٚم٧م:اٟمٗمجرت 

  .ًمٕمٜم٦م طمبل يمل ٓ شمّمٞمبفُ  أطمداً  طم٥مأن أظمِمك أأصبح٧م  ،وًمدت ُمع اًمقضمع ًم٘مد

هؿ ُم٤م ذم طمٞم٤مة أٟمؽ أٓ شمري أ .. اًمٜمقر اًمذي أشم٧م سمف احلٞم٤مة زم يمٜم٧ِم  :ىم٤مـمٕمٜمل واًمدي

 صمؿ ُمسح دُمققمل سمّمٛم٧م وقم٤مد ًمٞمْمٛمٜمل.. ؟ؽيمؾ ُمـ هؿ طمقًم
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 ظم٤مًمد

 

ن صٕمد ُمٕمل إوُم٤م  ،طمرضه ُمـ طمٞم٨م وصػ زمن اشمّمؾ يب يقؾمػ ذهب٧م ٕأسمٕمد 

 ةُم٤مُمٝم٤م ُمب٤مذأُمـ اعمٓم٤مر واًمتل يمٜم٤م ٟم٘مػ  ٦مسم٧م ىم٤مقمدة اًمديٚمٛمل اجلقي٦م اًم٘مريبطمتك رُض 

ظمرضمٜم٤م ُمٜمٝم٤م وٟمحـ ٟمِمٕمر سمرقم٥م وهٚمع  ،مم اٟم٘مالب اًمسٞم٤مرة سمسب٥م اًمْمٖمطإمم٤م أدى 

طمدى إوىمػ قمغم  ةمم طم٤مرة صٖمػمإٚمٜم٤م دظم .يـ ٟمذه٥مأمم إو أؿمديد ومل ٟمٕمٚمؿ ُم٤م ٟمٗمٕمؾ 

مم إٟم٤م ًمالطمتامء ذم ُمٜمزًمف ٤مطمتك دقم ٟم٤م آن رإُم٤م و ،رسة يتٗم٘مد ادم٤مه اًم٘مّمػأسمٜم٤ميتٝم٤م رب 

وهنض  ٦ماًمِمٜمٓم ن دظمٚمٜم٤م وارحتٜم٤م ىمٚمٞمال سخ يقؾمػ:أصب٤مح اًمٞمقم اًمث٤مين وسمٕمد 

  .ُمرسقم٤مً 

 يـ ٟمسٞمتٝم٤م؟أ :ؿمٕمر هبٚمعأٟم٤م أوىمٗم٧م ُمٕمف و

ذه٥م ٠مؾم ىم٤مـمٕمتف قمغم قمجٚم٦م وىمد اختذت ىمراري: ...ٟم٤م ملأذم ؾمٞم٤مرشمؽ  يقؾمػ:

  .ه٤م٤مرطمْمإل

و قمغم إىمؾ شمنمق أاًم٘مّمػ  أن هيدأؾمٜمذه٥م سمٕمد  يقؾمػ وهق حي٤مول ُمٜمٕمل:

  .اًمِمٛمس

  ء.ظمرس يمؾ رأٟم٤م ًمـ أ ،ضمٚمٝم٤مٟمتٔمر وًمق ُم٧م ٕأًمـ  ضمبتف سمٕمٜم٤مد:أ

  .ذه٥م ُمٕمؽ٠مؾم ..ًا ؾمتب٘مك قمٜمٞمد شمٜمٝمد سمٕمٛمؼ وأضم٤مب:

 شمذه٥م  ُم٤م ًمـإُمٕمؽ وُم٤م إ ،ًمـ شمذه٥م وطمدك طم٤موًم٧م ُمٜمٕمف وًمٙمٜمف أضم٤مب قمغم اًمٗمقر:

ٟمف أن اًمقىم٧م ًمٞمس وىم٧م اسمتس٤مُم٦م وًمٙمٜمف يّمٗمٜمل سم٤مًمٕمٜمٞمد ذم طملم أاسمتسٛم٧م سم٤مًمرهمؿ 

ن يٛمٜمٕمٜم٤م ُمـ اخلروج وًمٙمٜمف أمل يستٓمع اًمرضمؾ اًمٓمٞم٥م اًمذي اؾمتْم٤مومٜم٤م  .. قمٜمد ُمٜملأ

 .ٓ ًمٚمرضورة يمل ٓ ٟمٚمٗم٧م إٟمٔم٤مرإوٟمّمحٜم٤م سمٕمدم اؾمتٕمامًمف  ٤مً يدوي ٤مً قمٓم٤مٟم٤م يمِم٤مومأ
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ظمذت أشمزال ُمٜم٘مٚمبف  يم٤مٟم٧م ُم٤م ،مم طمٞم٨م اٟم٘مٚمب٧م اًمسٞم٤مرةإظمرضمٜم٤م سمرقم٥م وذهبٜم٤م 

يم٤من  ،ظمرج اًمِمٜمٓم٦مأمم داظمٚمٝم٤م وإزطمػ يقؾمػ  ،ويمرست زضم٤مضمٝم٤م اخلٚمٗمل طمجراً 

تقي قمغم حيي ذاًم اًمٗمالشأن ىمرص وًمٙمـ حلسـ احلظ  ،ه٤مشمٗمٞمٜم٤م ىمد دُمرا سم٤مًمٙم٤مُمؾ

ن هذا ًمرسيتف سم٤مًمٓمبع وُٕمٜمف و مل يٙمـ ًمديٜم٤م أي ٟمسخف .زال سمخػمٓ ياًمقصم٤مئؼ اعمٝمٛم٦م 

قمغم  اً ضمٚمس يقؾمػ قمغم إرض ُمستٜمتد ..٦م محؾ وصم٤مئؼ يمٝمذه يٕمٜمل محؾ ىمٜمبٚم٦م ُم١مىمت

رأي٧م ُمـ  ،مم اًمٗمالشإاًمقصقل  اً ن اٟم٘مٓمع ٟمٗمسف وهق حي٤مول ضم٤مهدأاًمسٞم٤مرة سمٕمد 

واطمتٛمٞمٜم٤م ظمٚمػ ضمدار ىمري٥م  ٦مؾمحبتف ُمـ يده سمرسقم ،ظمٚمٗمف ذًمؽ اًمْمقء إمحر

ضمٚمسٜم٤م سمٕمده٤م آصمٜملم  ،وؾمٛمٕمٜم٤م سمٕمده٤م دوي اٟمٗمج٤مر ىمقي اهتزت ًمف إرض ُمـ حتتٜم٤م

ُمْم٧م ؾم٤مقم٦م أظمرى وٟمحـ  ،ره٤مق ؿمديد وسمخقف يسٞمٓمر قمٚمٞمٜم٤م٢مقمغم إرض ٟمِمٕمر سم

 مل يٙمـ ئ٤مً ذىم٧م سمٕمده٤م اًمِمٛمس وشمقىمػ اًم٘مّمػ مت٤مُم٤م ويم٠من ؿمٞمأقمغم ٟمٗمس وضٕمٜم٤م و

ًمٚمدومع  اً ٟم٘مقد ٜم٤مك وؾم٤مئؾ ُمقاصالت وٓ ٟمٛمٚمؽ أؾم٤مؾم٤مً مل يٙمـ ه ًا،ُمِمٞمٜم٤م يمثػم ..

 .مم سمٜم٤ميتٜم٤مإ٤مقم٦م يم٤مُمٚم٦م طمتك وصٚمٜم٤م ومْمٚمٚمٜم٤م ٟمٛمٌم ًمس
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 سمٕمد يقُملم

 ُمٜمتٝمك

 

شمقىمٗم٧م  .. ـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ قم٤مصٗم٦م احلزمأن ُمٜمذ اٟمٓمالق اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل ٤مُمرت يقُم

طمتك ُمقـمٜمل  فسمقاسمأهمٚمؼ أ ءيمؾ ر ،اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت واًمنميم٤متذم ٞم٤مة احل

ض٤مع ووم٤مٕ ةأىمٗمٚم٧م وًمٙمٜمٜم٤م ؾمٜمجتٛمع اًمٞمقم ذم ُمٜمزل يقؾمػ ًمٜمٜم٤مىمش ظمٓمتٜم٤م اجلديد

طمد ُمٜم٤م ُمـ أو أي أإظمػمة دُمرت يمؾ ُم٤م ظمٓمٓمٜم٤م ًمف وىمّمػ اعمٓم٤مر أقم٤مق يقؾمػ 

 .قمٚمؿ عم٤مذاأُمر زاد ُمـ شمقشمر ظم٤مًمد وٓ اعمٖم٤مدرة وهذا إ

 

 

 ُمٜمزل يقؾمػ

 

 حلدود عمٖم٤مدرة اًمبالد وهل ا ةهٜم٤مك ـمري٘م٦م واطمد ـم٤مرق:

 ظم٤مًمد سمرومض :ٓ 

  ةاًمقطمٞمد ٦موًمٙمٜمٝم٤م اًمٓمري٘م قمامر:

 ؾمٜمستقىمػ ىمبٚمٝم٤م ، مم احلدودإًمـ ٟمّمؾ أٟمٜم٤م وإظمٓمر  ظم٤مًمد سمٕمّمبٞم٦م:

  .ٟم٤م سمٕمدقظم٤مًمد هؿ مل يٙمتِمٗم ؟وعم٤مذا ؾمٞمقىمٗمقٟمٜم٤م قمامر:

يمثر ُمـ أمم قمٛمٚمٜم٤م إن إوض٤مع احل٤مًمٞم٦م سمح٤مضم٦م أٓ شمٕمت٘مدون أوًمٙمـ  :ىم٤مـمٕمٝمؿ ـم٤مرق

 آظمر؟ أي وىم٧م

 ُم٤مذا شم٘مّمد؟ يقؾمػ سم٤مؾمتٗمٝم٤مم:ٟمٔمر ًمف 

 ٝم٤م اًمٙمثػم ًمٜمٙمتِمٗمف ن ظمٚمػ يمقاًمٞمسأضمزم أ ،ُم٤مم طمرب ىمذرةأن ٟمٜم٤م أأىمّمد أ :ـم٤مرق
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  .ؾمٜم٘متؾ ظم٤مًمد سمرومض:

  .ن ٟمخرس يمؾ رءأو أن ٟمح٤مول أُم٤م إ .. ٟمحـ ذم يمؾ إطمقال قم٤مًم٘مقن هٜم٤م قمامر:

 ن ذم يمؾ إطمقال ًمـ يستٓمٞمٕمقا اعمٖم٤مدرة أ ،هنؿ قمغم طمؼأشمٜمٝمد ظم٤مًمد وؿمٕمر 

  .ٟم٠مظمذ طمذرٟم٤من أوًمٙمـ جي٥م  طمسٜم٤مً  ظم٤مًمد:

 

 ،ؾمٝم٤م وشمبٙملأُمف شمْمع يده٤م قمغم رأمم ُمٜمزًمف ورى اًمٕم٤مئٚم٦م يمٚمٝم٤م دمٚمس وإدظمؾ ظم٤مًمد 

  .ُم٤مُمٝم٤م وهق يٛمسؽ يده٤مأضمثك  ،رسع هل٤مأشمرك ُمٗم٤مشمٞمحف و

  .ٟمٔمرت ًمف واًمدشمف وزادت ذم سمٙم٤مئٝم٤م ؟ُم٤مذا هٜم٤مك ظم٤مًمد:

  ؟ًمذي طمدثا ُم٤م سخ ذم اظمقشمف سمخقف:

 ؟ُم٤مذا طمدث :هنض ظم٤مًمد سمرقم٥م... قم٤مدل ًم٘مد عمٞم٤مء ودُمققمٝم٤م شمٖمرق وضمٝمٝم٤م:حتدصم٧م 

  .ًم٘مد ذه٥م عم٘مؼمشمف سمٞمده :٦موؿمامشم ٦محتدث حمٛمد سمسخري

 ؟ف ظم٤مًمد ُمـ ي٤مىم٦م ىمٛمٞمّمف: ُم٤مذا شم٘مّمداُمسٙم

ٟمف ذه٥م ًم٘مت٤مل اجلامقم٤مت أ٤مًمف ىم٤مل ومٞمٝم٤م ًم٘مد شمرك رؾم حتدث: سمٕمد حمٛمد ظم٤مًمد وأ

  .٦م ذم اجلٜمقبوماعمتٓمر

  !ظمقاٟمف وأسمٜم٤مء قمٛمفإضمػماٟمف و !؟أسمٜم٤مء وـمٜمف شمؾذه٥م ًمٞم٘م٤م :ضمٚمس ظم٤مًمد

 !؟دُم٤مء قمغم إرض اًمذي ٟمب٧م ُمٜمٝم٤ماًمذه٥م ًمػمومع ؾمالطمف ذم وضمف ؾمٜمده ويريؼ 

  .مم ضمٝمٜمؿ وسمئس اعمّمػمإحمٛمد ٟمؼمة اؾمتٝمزاء: هق اظمت٤مر ـمريؼ اهلالك 

ضمٝمٜمؿ  ..قمٞمٜمٙمؿ أقمٛم٧م أاًمتل  ٦ماجلحٞمؿ  هل اًمٗمتٜم وىمػ ظم٤مًمد ورضسمف قمغم وضمٝمف:

ضمٝمٜمؿ هل ىمٚمقسمٙمؿ اًمتل أصبح٧م  .. ىمررشمؿ شمٖمٓمٞم٦م قم٘مقًمٙمؿ سمفهل اجلٝمؾ اًمذي 

ٟمف ؾمٞمٕمٚمؿ ٠مظمؼمهؿ سمأن يٖم٤مدر أٟمٔمر ًمف سم٠مؾمك وشمريمٝمؿ وىمبؾ .. ىمسك ُمـ اًمّمخقرأ

 .يمٞمػ يٕمٞمده
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شمٜمٝمد يقؾمػ . ؾمف ذم طمْمـ واًمدشمف وهل متسح قمغم ؿمٕمرهأر يم٤من يقؾمػ يْمع

  .سمحرىم٦م

سمف وًمٙمٜمؽ آن مم صدري وحتتٛمل إواًمدشمف: ُمٜمذ صٖمرك قمٜمدُم٤م هتزُمؽ احلٞم٤مة دمري 

 .ُم٤مُملأقمغم إىمؾ ًمٞمس  ،مل شمٕمد شمبٙمل

 ًمق ُم٤م ..ضٕمتف أيم٤مٟم٧م دُمققمل شمٕمٞمد زم ُم٤م  ٧م ـمٗمالً قمٜمدُم٤م يمٜم يقؾمػ سم٤مسمتس٤مُم٦م ىمٝمر:

سمٕمدد رص٤مص٤مت احلرب ًمتٕمقد زم اًمتل  ةسمٙمل هذه اعمر٠مل هل٤م ٟمٗمس اعمٗمٕمقل ومساز

  .ظمرسهت٤م

ن أصبح٧م أ هن٤مأشمٕمقد وم٘مط قمغم  .. ٜمسك وم٘مطيُ  ،سمٕمض اًمقضمع ٓ يقاضمف واًمدشمف:

  .ظمرآًمرضمؾ 

ٟمحـ  .. و ظمس٤مريت ًمبالديسمؾ قمـ  ،بٜم٤منحتدث قمـ ظمس٤مريت ًمِ أيمـ أمل  يقؾمػ:

  .اًمتٕمس٤مء اًمذيـ يٕمِم٘مقن وـمـ يٖمرق سم٤مًمدُم٤مء

سمالدك ًمـ شمتخغم  ه٤م،وًمٙمٜمؽ مل خترس ن اسمٜمٝم٤م ُمراوغ ضمٞمد:أشمبسٛم٧م واًمدشمف ومٝمل شمٕمٚمؿ 

ُمـ خيرس سمالده يٗم٘مد  ،يقؾمػ واؾمٛمع ُمٜمل ي٤م .. ؾمتخرسه٤م قمٜمدُم٤م ختذهل٤م ،سمداً أقمٜمؽ 

ُمـ اهلل ًمٞمديؽ ًمتخؼم  ٦مُمسٙم٧م واًمدشمف سمٞمديف وىمبٚمتٝمام: ؾمحر رؾمٛمؽ هل هبأ .ىمٞمٛمتف

اًمتل طمرُمتؽ  ةٝم٤م ًمتٜمت٘مؿ هب٤م ُمـ يمؾ ُمـ فمٚمٛمؽ ًمتٕمٞمش ظمٞم٤مل اًمسٕم٤مدٟمؽ ُمٕمأسمالدك 

  .ُمٜمٝم٤م احلٞم٤مة

ُٓمل وىمبٚمتؽ هل اًم٘مقة اًمتل آُمل هل ُمسٙمـ أىمبؾ يد واًمدشمف صمؿ ىم٤مل: رائحتؽ ي٤م 

 يمٛمؾ هب٤م ٠مؾم
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اًمّمقر  و ن ٟمسخ٧م ُمٜمف يمثػم ُمـ إرىم٤ممأشمريم٧م سمٜم٤من ه٤مشمػ ُمٝمٜمد سمرقم٥م سمٕمد 

ىمٓمع  ،ًمـ يٙمٗمٞمف ىمتٚمٝم٤م ،شمٜمٝمدت وهل شمٗمٙمر ُم٤مذا ًمق قمٚمؿ سم٤مًمذي شمٗمٕمٚمف ،اعمٕمٚمقُم٤متو

 سمٜم٤من  ُمٝمٜمد: .قمٚمٞمٝم٤م شمٗمٙمػمه٤م صقشمف

  .ظمٗمتٜملأ :سمٜم٤من سمٗمزع

 عم٤مذا؟ ُمٝمٜمد سم٤مسمتس٤مُم٦م واؾمٕم٦م:

 قمجبؽ إيمؾ ؟أهؾ   ء،ٓ ر ُم٦م:شمّمٜمٕم٧م آسمتس٤م

 ؟ن هؾ شمريديـ رءذه٥م ا٠ٔم.. ؾم سم٤مًمت٠ميمٞمد شمبسؿ وأضم٤مب:

  .ٓ :٦مٜمع آسمتس٤مُمّمتقم٤مدت ًمت

ؾمٛمٕم٧م صقت  ،ؾمٝم٤م سملم يمٗمٞمٝم٤م وهل شمتٜمٝمدأن ظمرج ووضٕم٧م رأضمٚمس٧م سمٕمد 

 ظمٓم٤مء ٠مظمٓم٤مء ٓ شمّمحح سمإ .. قمغم اًمذي شم٘مقُملم سمف ٦مٟم٤م ًمس٧م راضٞمأ :واًمدهت٤م

  .فمٚمؿأ ئواًمب٤مد سمٜم٤من:

ًمٙمـ  ،شمستسٚمٛمل أن ُم٤مإن شمقىمٗمٞمف قمٜمد طمده وأُم٤م ٦م، إٓ شمٙمقين ضمب٤مٟم واًمدة سمٜم٤من:

  .خترسيـ ُمب٤مدئؽ ٟم٧ِم أسم٤مٕؾمٚمقب اعم٤ميمر هذا 

 .. ذم طمٞم٤ميت هؿ ُم٤مأول ُمقاضمٝم٦م ُمٕمف ظمرست أٟم٤م ذم أ ؟واضمفأ سمٜم٤من ضحٙم٧م سمحرسة:

ُمٚمؽ أزًم٧م  ىمقى ُمٜمل سمٙمثػم وًمٙمٜمل ُم٤مأوهق  ى،ىمقهذا اًمٕم٤ممل هم٤مسم٦م واًمب٘م٤مء ومٞمف ًمأل

  .ٟمت٘مؿ ُمٜمفيمذسم٤ميت ٕ

ضٕمل إُمقر ذم ٟمّمبٝم٤م  ،ٗمل عمب٤مدئؽٓ شم ،ُمٜمف شمٜمت٘مٛملم ٟم٧ِم أ ،ذاً إ طمسٜم٤مً  واًمدة سمٜم٤من:

 يمذيب قمغم اًمٕم٤ممل يمٚمف وا ،اؾمٛمٕمل ُمٜمل ي٤م سمٜم٤من .اًمّمحٞمح يمل ٓ شمٕمٞمٌم ختدقملم ٟمٗمسؽ

  .شمٙمذيب قمغم ٟمٗمسؽٓ ًمٙمـ 

 ..وشمريم٧م واًمدهت٤م .ٟمت٘مؿ زم وًمٞمقؾمػأ ،ٟمت٘مؿ ُمـ ُمٝمٜمدأٟم٤م أ .. يمذبأٟم٤م أٟمٕمؿ  سمٜم٤من:
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 ُمرور صمالصم٦م أؾم٤مسمٞمع سمٕمد

 ُمٜمتٝمك

 

اٟم٘مٓمٕم٧م اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م  .شمقىمٗم٧م احلٞم٤مة سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ ،شمزداد إوض٤مع صٕمقسم٦م

 اٟم٘مٓمع اًمتٞم٤مر اًمٙمٝمرسم٤مئل مت٤مُم٤مً . %211وسم٤مرشمٗم٤مع  ،ٓ ُمـ اًمسقق اًمسقداءإمت٤مُم٤م 

 مل يتقىمػ اًم٘مّمػ وقمٛم٧م .. وسمسب٥م اٟم٘مٓم٤مع اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م مل شمتقومر سمدائؾ

هؿ أاٟمٕمدُم٧م  ،شمفضٕمػ طم٤مٓأمم إشمردى آىمتّم٤مد  .احلرب يمؾ حم٤مومٔم٤مت اًمٞمٛمـ

اًمِمب٤مب  ذم هذه إؾم٤مسمٞمع ايمتِمػ ..ء سمدأت اًمٞمٛمـ شمٜمٝم٤مر سمبطًم٘مد سم٤مظمتّم٤مر  ،دوي٦مإ

وىمٗمف شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م أن اًم٘مدر ُمـ أٟمف ايمتِمػ أظمؼمين يقؾمػ أ ،ؾمٛمقه صٗم٘م٦م اًمٕمٛمرأُم٤م 

يقازي ذم أمهٞمتف ُم٤م  ٦مًمِمٝمقر اعم٤مضٞمن يمؾ ُم٤م وصٚمقا ًمف ذم إ ُمِمقاره ًمٞمٕمقد ويٙمٛمؾ

ن ُمست٘مبؾ هذه اًمبالد ُمرهقن أن ٟمف شم٠ميمد أأظمؼمين أ ،شمقصٚمقا ًمف ذم هذه إؾم٤مسمٞمع

شمقصٚمقا ًمف ىم٤مدر قمغم إي٘م٤مف هذا  ن ُم٤مأقمت٘مد أ..  ي ـمري٘م٦م٠مىمرروا ُمٖم٤مدرة اًمٞمٛمـ سم .سمٜم٤م

  .هن٤م سمال هن٤مي٦مأاًمٜمزيػ وهذه احلرب اًمتل شمثب٧م يمؾ يقم 
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 يٛمـ أف ٞمظم٠موسخ سم ن وضمد ه٤مشمػ حمٛمد اظم٤مه ُم٘مٗمالً أسمٕمد  ٦مظم٤مًمد ه٤مشمٗمف سمٕمّمبٞمهمٚمؼ أ

 ؟يمتف يذه٥ميمٞمػ شمر :ىم٤مئالً 

  .قمٚمؿأيمـ أٟمٜمل مل أىمسؿ أ يٛمـ:أ

ؾمٞمذه٥م ٟمف أشمقىمٕم٧م هؾ  ،خيّمف ظمذ ُمٕمف طم٘مٞمب٦م ُمالسمسف ويمؾ ُم٤مأ ظم٤مًمد سمٍماخ:

 ؟!ًمٚمتٜمزه ُمثال

  .يٛمـ رأؾمف ذم طمزنأظمٗمض أ

قمٜمدُم٤م  قمٞمد شمرسمٞمتٝمام٠مؾم .. لمآصمٜم ىمتٚمٝمام٠مؾم ٟمٜملأىمسؿ أ رضب ظم٤مًمد سمٞمده اجلدار:

  .ٓ يستح٘م٤من اًمب٘م٤مء هٜم٤م ،ؾمٞمؽميم٤من هذه إرض ،يٕمقدان

  .ُم٤م ؿمئ٧م هبام دمه٤م واصٜمعقمِ أ: حتدصم٧م واًمدشمف سمدُمقع

مم أي سم٘م٤مع اًمقـمـ ذه٥م قم٤مدل؟ يمٞمػ إذه٥م حمٛمد؟  ٝم٦ممم أي ضمإشمٜمٝمد ظم٤مًمد: 

  .شمْمٞمؼ سمف ن إرضأشمريمٝمؿ وظمرج وهق يِمٕمر ..  ضمدمه٤م؟٠ميمٞمػ ؾم ؟قمٚمؿ٠مؾم

 

ٙمثػم ُمـ اًمذم هذه إؾم٤مسمٞمع رؾمؿ  ،يمٛمؾ يقؾمػ اًمٚمٛمس٤مت إظمػمة ًمٚمقطمتفأ

ًم٘مد رؾمؿ ذم أؾم٤مسمٞمع  ،حلـ احلزن وصدى إُمؾ ،ًمقن اًمقرد وًمقن اًمدم ،اًمرؾمامت

مل يرؾمؿ هب٤م ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف قمغم ضقء اًمِمٛمقع وحت٧م أصقات اعمداومع وًمٙمٜمف  ةسمٛمٝم٤مر

 ًمقطم٤مت ومٕمال  9يمٛمؾ أ

  ٦م:رائٕم

  .دشمف شمٜمٔمر ًمٚمقطمتفشمٚمٗم٧م ًمٞمجد واًم

  .ؿمٕمر ويم٠من يد أظمرى شمرؾمؿأ ،ًمذي حيدثا قمٚمؿ ُم٤مأٓ  :صمؿ ىم٤مل شمبسؿ

  .ن روطمؽ هل اًمتل شمرؾمؿٕ واًمدشمف:

  ٦م.ر هبذه اعمقهبومخ٠مٟمٜمل يمٜم٧م ؾمأذم فمروف أظمرى ٓسمد  شمٜمٝمد يقؾمػ:
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 ،ٟم٧م خمٓمئ٠مذم يقم ُمـ إي٤مم وم ٦من اًمٔمروف ؾمتٙمقن ُمالئٛمأذا يمٜم٧م شمٕمت٘مد إ واًمدشمف:

  .شم٠مظمذ وشمٕمٓمل ةهذه ىمقاٟملم احلٞم٤م

  .ن شم٠مظمذ اًمرؾمؿ وشمؽمك زم سمٜم٤منأظمؽمت ًمق يم٤من زم طمؼ آظمتٞم٤مر ٓ يقؾمػ:

 ٟمؽ ٓ شمٕمٚمؿ يمؿ حتت٤مج سمالدك ومٜمؽ.ٕ واًمدشمف:

  .شمبسؿ يقؾمػ: رسمام

طمتك يِمٗمك و  ،يقؾمػ طمتك شمٜمسك ئام ي٤ماسم٘مك اؾمٜمدك د٠مؾم سمح٥م: اطمتْمٜمتف واًمدشمف

 .ضمرطمؽ

 

 

شمسٚمٚم٧م ًمٖمروم٦م ُمٝمٜمد ًمتبح٨م قمـ  ،ٓ شمّمدر أي صقتيم٤مٟم٧م سمٜم٤من متٌم هبدوء يمل 

ت سم٤مًمبح٨م وًمٙمٜمٝم٤م ؾمٛمٕم٧م صقت ظمٚمٗمٝم٤م وم٤مٟمتٗمْم٧م أىمد يٗمٞمد ظم٤مًمد وسمد ءأي ر

  .سمخقف ووضٕم٧م يده٤م قمغم صدره٤م

 ُم٤مذا شمٗمٕمٚملم هٜم٤م؟ ُمٝمٜمد سم٤مسمتس٤مُم٦م:

 وسمامذا هيتؿ  ن أرى زوضمل يمٞمػ يٗمٙمرأ ،يمثرأٗمؽ يمتِمأن أردت أسمٜم٤من : 

  .ذا اسمحثل سمراطمتؽإ ُمٝمٜمد وهق سمٜمٗمس آسمتس٤مُم٦م: طمسٜم٤م

 وضمقد يم٤مُمػما رىمٛمٞم٦مؾمتٖمرسم٧م هن٤م شمٙمتِمٗمف وًمٙمٜمٝم٤م ا٠مشمٚمٗمت٧م وهل حت٤مول اًمتٔم٤مهر سم

  ؟!هؾ هل ًمؽ :سمٜم٤من

  ًا.صبح ُمّمقرأن أ ،ٟمف طمٚمؿ ىمديؿإطمراج: ٢مطمؽ ؿمٕمره سم

 عم٤مذا ىمديؿ ؟ سمٜم٤من سم٤مؾمتٖمراب:

  .يمٝمذه ٦مُمس٤معم ٦من شمسٛمح زم سمٛمٝمٜمن طمٞم٤ميت أأقمت٘مد أٓ  ُمٝمٜمد سمتٜمٝمد:

  .ىمّمػمة ةشمريد هذه احلٞم٤م ُم٤مسمٜم٤من: يمـ 
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ن أؿمٕمر أ ،يمثر اعمٝمـ إٟمس٤مٟمٞم٦م ذم اًمٕم٤مملأ ًم٘مد دظمٚم٧ِم  .. همبٓمؽأين ٠مؿمٕمر أطمٞم٤مٟم٤م سمأ ُمٝمٜمد:

  .ىمقشمؽ شم٠ميت ُمٜمٝم٤م

شمٚمٗمت٧م ًمتخٗمل  ،ن ُمٝمٜمد يٗمٙمر هٙمذاأ سمداً أمل شمٙمـ شمتقىمع  ٦م،ًمف سمٜم٤من سمّمدُم تٟمٔمر

  ،صدُمتٝم٤م رأت ُمٙمتبتف  حتريم٧م هل٤م يم٤معمسحقرة قمٚمؿ اىمتّم٤مد يمت٥م سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م

ٟمٔمرت ًمف  ،ت شم٘مٚمبٝم٤م سمّمدُم٦مأسمد ،قماملٙمثػم ُمـ يمت٥م إدارة إاًم ورواي٤مت و

 سم٤مٟمده٤مش : هؾ هذه أيْم٤م ًمؽ ؟

 هن٤م ُمـ اًمزُمـ اًم٘مديؿ إشمبسؿ: يمت٥م ضم٤مُمٕمتل 

 ُم٤مذا درؾم٧م اٟم٧م ؟ سمٜم٤من:

  .لإدارة اقمام ُمٝمٜمد:

  .صدقأٟم٤م ٓ أ :٦مشمبسٛم٧م سمّمدُمف ىمقي

ويمل ٓ  ،ٓ ضم٤مٟمبل اًمبِمعإٟمؽ مل شمري ُمٜمل أقمٚمؿ أسمٜم٤من  .. قمٚمؿأ: ٦مُمٝمٜمد سمْمحٙم

طمالُمف ومٕمٚمٛمتف ٠مشمريٜمف هق أـمٞم٤مف ؿمخص يم٤من ي١مُمـ سم يمؾ ُم٤م ،ٓ هقإيتب٘مك يمذب مل أ

  .ن خيرسه٤مأن اًمسبٞمؾ اًمقطمٞمد ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م أاحلٞم٤مة 

امم ْمشمريد وًمٙمٜمؽ اظمؽمت آٟم ـمري٘م٦م ًمتٙمـ ُم٤مًمػ أهٜم٤مك  ،ٟمؽ ضمب٤منٕ سمٜم٤من سم٘مقة:

  .جلامقمف ُمسٚمح٦م حترك طمٞم٤مشمؽ يمٚمٕمب٦م ؿمٓمرٟم٩م

  .ٓ سم٤مٟٓمدوم٤مع ًمفإ ٟمؽ ذم سمٚمد ٓ ٟمج٤مة ُمـ اًمْمٞم٤مع ومٞمفأؾمتٙمؼميـ وشمٕمٚمٛملم  ىمٝم٘مف ُمٝمٜمد:

  ؟مم ُمتك ؾمتح٤مول شمؼمير ومِمٚمؽإسمٜم٤من: 

؟ اؾمٛمٕمل سمٜم٤من سمٕمد سمرر ومِمكمأٟمٜمل أُم٤مذا شمٕمٚمٛملم قمٜمل ًمت٘مرري  ُمٝمٜمد سمٕمّمبٞمف سمسٞمٓم٦م:

وشمري  ٦مٟمف يٛمٚمؽ وؾم٤مـمطمؼ هب٤م ٕأ ٟم٧ِم أاًمتل  ٦محقذ قمغم اعمٜمحتن شمري وم٤مؿمؾ يسأ

 ءوشمري يمؾ ر ،ٟمف أيْم٤م يٛمٚمؽ وؾم٤مـم٦مطمؼ هب٤م ٕأ ٟم٧ِم أضم٤مهؾ يِمٖمؾ اًمقفمٞمٗم٦م اًمتل 

  .ؾمتتح٤مًمٗملم ُمع اًمِمٞمٓم٤من ٟمٗمسف ،ن ٓ وؾم٤مـم٦م ًمؽ شمسٜمدكذم طمٞم٤مشمؽ يْمٞمع ٕ
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ٓ إ يمؾ رء ُمـ شمرهمٞم٥م وشمرهٞم٥م ومل يٜمتؿِ ف واضم ،سمداً أسمٜم٤من: واًمدي مل يٙمـ ًمػمضخ 

  .عمب٤مدئف

ن قن أيمأؾمتٓمٞمع أًمٞمتٜمل ، وٟم٤م ًمس٧م هقأ .. يم٤من ىمدوة ،شمٜمٝمد ُمٝمٜمد: واًمدك يم٤من قمٔمٞمؿ

 ؟هذا إذى يمؾ  ذا ؾمبب٧م زمإذا يمٜم٧م حتؽمُمف هٙمذا عم٤مذا إًمف سمٜم٤من سم٘مقة:  تٟمٔمر.. هق

  .هل٤م١مادم٤مهؾ ؾم

  .ٟمف هيٛمؽ٠مقمت٘مد سمأُمٝمٜمد سمحامس: ًمدي رء 

 ٟم٤م ؟أهيٛمٜمل  سمتٕمج٥م: سمٜم٤من

ظمرج ُمـ داظمؾ أظمرج ُمٜمف يمٞمس وأظمرج ُمٝمٜمد ُمـ ظمزاٟمتف صٜمدوق يمبػم وومتحف وأ

  .ٟمف اًم٘مٛمٞمص اًمذي اؾمتِمٝمد سمفإ ،سمٞمض يمت٥م قمٚمٞمف اؾمؿ واًمده٤مأاًمٙمٞمس ىمٛمٞمص 

  .ٟمؽ متٚمٙمفأقمٚمؿ أيمـ أمل  :ىم٤مئٚم٦م دُمققمٝم٤م ٧ماطمتْمٜمتف سمٜم٤من سمِمٖمػ وىم٤موُم

  .طمد يٕمٚمؿ هذاأٓ  ُمٝمٜمد:

  .ىمتٚمٜمل ُمٕمف فاًمذي ىمتٚم .. ًمف يمثػماؿمت٤مق أ سمٜم٤من سمحٜملم:

٧م هقاء وُمسح٧م وضمٝمٝم٤م يمل ٓ ٘مٜمِماؾمت ،وًمٙمٜمف رسم٧م قمغم يمتٗمٝم٤م شمردد ُمٝمٜمد يمثػماً 

  .ايمتٗمك وم٘مط سم٤مًمقىمقف ، وو يقىمٗمٝم٤مأمل يتبٕمٝم٤م  ،وشمريمتف وهم٤مدرتشمٜمزل دُمققمٝم٤م 
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 سمريؾأ 61

 

ًم٘مد  ،وهل شمسٛمع أصقات يقؾمػ وظم٤مًمد ذم ؾمالمل اًمبٜم٤مي٦م اؾمتٞم٘مٔم٧م ُمٜمتٝمك ومجراً 

ظمرضم٧م هلؿ  ،ذم حمٓم٦م اًمقىمقد ًمتٕمبئ٦م ؾمٞم٤مرهتؿ يم٤مُمالً  ن ىمْمقا يقُم٤مً أسمٕمد  ذاً إقم٤مدو 

  .وهل شمْمحؽ

  ؟طمرضشمؿ وزم اًمٕمٝمد اًمسٞمد وىمقدأهؾ  ،احلٛمد اهلل قمغم اًمسالُم٦م ُمٜمتٝمك:

 ..ٓ  .. سمٕمد يقم يم٤مُمؾ ذم اعمحٓم٦م طمب٤مط ـمٗمقزم:٢ميقؾمػ سم

  .مجٞمالً  ٤مً د يم٤من يقُموًمٙمـ ٓ شمٜمٙمر ًم٘م ره٤مق ئمٝمر ذم ُمالحمٝمؿ:ضحؽ ظم٤مًمد واإل

 ًمذي طمدث؟ا ظمؼموين ُم٤مأ ُمٜمتٝمك سم٤مسمتس٤مُم٦م:

وضمدٟم٤م يمؾ ؾمٙم٤من صٜمٕم٤مء  ،ًم٘مد ايمتِمٗمٜم٤م وؾمٞمٚم٦م شمقاصؾ اضمتامقمل ضمديدة ظم٤مًمد:

  .ًم٘مد اًمت٘مٞمٜم٤م سمف ؟قمدادي٦ميقؾمػ طمٞمٜمام يمٜم٤م سم٤مإل فهؾ شمذيمريـ اًمٓمٗمؾ اًمذي رضسم ،هٜم٤مك

ؽ اًمرضمؾ ًمأيْم٤م ذ اًمت٘مٞم٧م يمٛمؾ:أضحٙم٧م ُمٜمتٝمك وؿم٤مريمٝم٤م يقؾمػ اًمْمحؽ صمؿ 

  .هرب ًم٘مد اًمت٘مٞمٜم٤م سمف أيْم٤مأىمرع ضمرس ُمٜمزًمف صمؿ أاًمذي يمٜم٧م 

  .طم٘م٤مً  مجٞمالً  ٤مً ًم٘مد قمِمتؿ يقُم ذاً إ ضمٚمس٧م ُمٜمتٝمك وهل شمْمؿ ٟمٗمسٝم٤م سمِم٤مهل٤م:

ويم٤من هٜم٤مك  يمٛمؾ وهق يْمحؽ:أـمالق ٟم٤مر وإوُمرهؼ وخمٞمػ ًم٘مد طمدث  يقؾمػ:

  .همٚم٘مقاأوقمٜمد وصقًمف  يم٤مُمالً  ن اٟمتٔمر يقُم٤مً أطمراق اعمحٓم٦م سمٕمد إرضمؾ أراد 

  .ظم٤مًمد :٦مظم٤مص ةُمٜمتٝمك سم٤مسمتس٤مُم٦م ـمٗمقًمٞم٦م وٟمؼم

  .ورائٝم٤م ـمٚم٥م ُمستٗمز ،قمرف هذه اًمٜمؼمةأ هز ظم٤مًمد رأؾمف وهق يبتسؿ سمسخري٦م:

  .سم٤مًمٜمس٤مء ٦ممم اعمحٓم٦م اخل٤مصإذه٥م أن أريد أ :٦ميمٛمٚم٧م سمؼمائأضحٙم٧م و

ىمسؿ أُمٜمتٝمك طمبٞمبتل  .. ُم٤مم إـمٗم٤ملأن ٓ شمتحدث أظمؼمشمؽ أ ؟رأي٧مأ ٟمٔمر ًمٞمقؾمػ:

  .ٞمؿ واًمتٜمزهٞمًمٚمتخٟمٜم٤م مل ٟمذه٥م أ
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  .مجٞمع ٟمس٤مء احل٤مرة ؾمٞمذهبـ ،ي٤م ظم٤مًمدرضمقك أ ُمٜمتٝمك سمحامس:

  ؟!ن شم٘مٛمـ طمٗمٚم٦م هٜم٤مكأُم٤م رأيٙمـ  ،ؿم٤مء اهلل٤م ُم يقؾمػ سمسخري٦م:

  .رضمقيمؿأسمٜم٤من أيْم٤م ؾمتٙمقن ُمٕمل  ُمٜمتٝمك:

 .ُمٜمتٝمك اًمقضع ظمٓمػم ي٤م ضم٤مهب٤م سمؼمود:أت اسمتس٤مُم٦م يقؾمػ قمٜمدُم٤م ىم٤مًم٧م سمٜم٤من ٠مٗمٓماٟم

  .ظمر ُمـ ضمبؾ وم٩م قمٓم٤من وهق ي٘مّمػ ُمٜمذ يقُملم سمٕمٜمػحمٓم٦م اًمٜمس٤مء قمغم اجل٤مٟم٥م أ

هٞم٤م ظم٤مًمد  ،ظمر وًمٙمٜمٙمؿ شمذهبقنقمغم اجل٤مٟم٥م أ وحمٓمتٙمؿ أيْم٤مً  ُمٜمتٝمك سمٕمٜم٤مد:

  .مم مجٞمع اًمسٞم٤مراتإٟمٜم٤م ؾمٜمحت٤مج أرضمقك صمؿ أ

  ؟هن٤م هبذا اًمٕمٜم٤مدأعم٤مذا ظمدقمتٜمل مل ختؼمين  ٟمٔمر ظم٤مًمد ًمٞمقؾمػ وهق يت٠مومػ:

  سمٜمٗمسؽ. ن شمٙمتِمػأد ظمٓمبتؿ عمدة ـمقيٚم٦م يم٤من جي٥م ًم٘م يقؾمػ:

  ..ٟمٔمرت هلؿ ُمٜمتٝمك سمٖمٞمض

  .ن ضمقن ؾمٞمٜم٤م ؾمٞمخرجأيبدو  ظم٤مًمد:

 ؟شمٞمٜم٤م ٕضمٚمفأظمذٟم٤م ُم٤م أهؾ  يقؾمػ:

  .ضمؾأ ظم٤مًمد وهق يْمحؽ:

  .ن خيرجأًمٜمذه٥م ىمبؾ  ذاً إ يقؾمػ:

ن أطمسٜم٤م اذهبل وًمٙمـ قمقدي ىمبؾ  ضحؽ ظم٤مًمد سمّمقت قم٤مزم وحتدث ُمع ُمٜمتٝمك:

 طمسٜم٤م؟شمٖمرب اًمِمٛمس 

 . طمسٜم٤مً  وىمٗم٧م ُمٜمتٝمك وهل شمٍمخ سمحامس:
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 اسمريؾ 61 -ًا فمٝمر 00اًمس٤مقم٦م 

 ُمٜمتٝمك

 

ن اًمسٞم٤مرة ؾمتب٘مك أُم٤مُمل أُمـ اًمٓم٤مسمقر اًمذي  يبدو ،ٚمس٧م ذم اًمسٞم٤مرة وسمٜم٤من سم٘مريبضم

 :حتدصم٧م سمٜم٤من ،ٟمس٤مء صٜمٕم٤مء يمٚمٝمـ هٜم٤م سم٤مًمرهمؿ ُمـ اًم٘مّمػ اعمستٛمر ،صمالصم٦م أي٤مم

 هنؿ ؾمٞمٙمٛمٚمقن ىمبٚمٜم٤م ؟أهؾ شمٕمت٘مديـ 

  .سم٤مًمت٠ميمٞمد ًم٘مد ؾمب٘مقٟم٤م سمٞمقم يم٤مُمؾ ضمبتٝم٤م ُم١ميمدة:أ

سمٕمد ىمٚمٞمؾ ؾمٜمذه٥م ًمٜمّمكم اًمٔمٝمر ذم اعمقل اًم٘مري٥م  أيمٛمٚم٧م سمحامس: ،اسمتسٛم٧م

  ..ٟمٜمل ضم٤مئٕم٦مإ ،وٟمِمؽمي ًمٜم٤م ـمٕم٤مم

.. 

 

 ظم٤مًمد

ٟمزًم٧م ووىمٗم٧م  ،يم٤من يقؾمػ يتّمٗمح ه٤مشمٗمف ،ًم٘مد ُمٚمٚم٧م ُمـ اجلٚمقس ذم اًمسٞم٤مرة

ُمْم٧م  .ِت آحتتل ويم٠من هٜم٤مك زًمزال ٟم٤م اؿمٕمر سمٌمء هيتز ُمـ أقمغم اًمسٞم٤مرة و اً ُمستٜمد

 .هن٤م ؿمٞمٓم٤من ُم٤مرد خيرج ُمـ يمٝمٗمف٠مصمقاين سمٕمده٤م رأي٧م همٞمٛم٦م يمبػمة ُمـ دظم٤من وٟم٤مر يم

ي يسبؼ ذذا يم٤من هذا وم٘مط اًمدظم٤من اًمإاًمٚمٕمٜم٦م أي ضمحٞمؿ ؾمٞمسببف اٟمٗمج٤مره٤م 

وومتح٧م أسمقاب اًمسٞم٤مرة اًمتل ُمـ ضمٝمتل  !اٟمتبٝمقا قمغم صقيت:٠مسظم٧م سم؟! آٟمٗمج٤مر

ويقؾمػ سم٤مًمداظمؾ هزٟم٤م سمٕمده٤م اٟمٗمج٤مر مل شمِمٝمد  ،يمل ٓ يٙمرس اًمْمٖمط اًمزضم٤مج

شمٙمرست  ،ُمٜم٤مزل وطم٤مرات يم٤مُمٚم٦م فرء دُمر ذم ـمري٘م .. صٜمٕم٤مء ىمبٚمف وٓ سمٕمده

ًم٘مد  ،٧م إرض سم٤معمٕمٜمك احلرذمٕماٟم٘مِم ،اعمٜمٓم٘م٦م سم٤مًمٙم٤مُمؾُمٜم٤مزل و ؾمٞم٤مرات زضم٤مضم٤مت 

وذم هذا اًمقىم٧م اًم٘مّمػم ؾمب٥م  ،يزيد قمـ اًمدىمٞم٘متلم وطمده ُم٤ماؾمتٛمر صقت آٟمٗمج٤مر 
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رون ُمْم٧م دىم٤مئؼ وىمٗمٜم٤م سمٕمده٤م واجلٛمٞمع يِمٕم ،هءقم٤مدة سمٜم٤ممم ؾمٜملم إلإدُم٤مر ؾمٜمحت٤مج 

  !ُمٜمتٝمك وسمٜم٤من :سمرقم٥م ؿمديد سخ يقؾمػ وهق يٚمٝم٨م

ظمر هنـ اًمٞمقم ذم حمٓم٦م اًمٜمس٤مء اًمتل شم٘مع قمغم اجل٤مٟم٥م أأًم٘مد ٟمسٞم٧م  ،رضسم٧م رأد

  .ن ٟمذه٥م هلـ سمرسقم٦مأجي٥م  قؾمػ:سظم٧م سمٞم ،ُمـ اجلبؾ

  .ظمراج اًمسٞم٤مرة ُمـ اًمٓم٤مسمقرإوًمٙمٜمٜم٤م ًمـ ٟمستٓمٞمع  يقؾمػ:

 .اًمٜمس٤مء ٦ممم حمٓمإضمرة شم٠مظمذٟم٤م أسمٕمد ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م ُمـ آٟمتٔم٤مر قمثرٟم٤م قمغم ؾمٞم٤مرة 

.. 

  

 ُمٜمتٝمك

ٓ  .. سمقاسم٦م ضمحٞمؿ اٟمٗمتح٧م صمقاين وم٘مط اقمتؼمت ٟم٘مٓم٦م حتقل ذم شم٤مريخ هذه اعمديٜم٦م

ؿمٕمرت سم٠من هذه اًم٘مٜمبٚم٦م  ،ُم٤مُملأًم٘مد رأيتف اًمٞمقم  ،اعمقتصدق سم٠مٟمٜم٤م ٟمجٞمٜم٤م ُمـ أ

أصقات ساخ  ،ًم٘مد يم٤من اًمقضع ذم ومقىض شم٤مُم٦م ،ُمّمٜمققم٦م ُمـ ُمقت ودُم٤مر وم٘مط

مل  ،ٟم٤م وسمٜم٤منأضمٚمسٜم٤م ذم اًمسٞم٤مرة  ،ٝم٤مٚمورائح٦م سم٤مرود وزضم٤مج يٖمٓمل إرض سم٠ميمٛم

وىمد شمٙمرست زضم٤مضم٤مت  ٓ جم٤مل ًمٚمتحرك أؾم٤مؾم٤مً  ،ٟمستٓمع اخلروج وٓ اًمتحرك

ن أرى أقمٚمؿ يمؿ ُمـ اًمقىم٧م ُم٣م ىمبؾ أقمد أمل  .سمسب٥م ىمقة ضٖمط آٟمٗمج٤مر اًمسٞم٤مرة

 ٟمزًم٧م ُمرسقم٦م اىمؽمب ُمٜمل ظم٤مًمد وؾم٠مل سمخقف: ،ظم٤مًمد ويقؾمػ ي٘مؽمسمقن ُمٜم٤م

  ؟يرام هؾ يمؾ رء قمغم ُم٤م ؟سمخػم ٟم٧ِم أهؾ  

 ًمذي طمدث؟ا ُم٤م ودمٛمٕم٧م اًمدُمقع سمٕمٞمٜمل: .ٟمٕمؿ :اذت سمرأد

 ن يٓمٛمئٜمٜمل ومل يتحدث أُمسؽ سمٞمدي يريد أ
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 يقؾمػ

ٟمٔمرت هل٤م  ،ن أيمقن هٜم٤مأًم٘مد وم٘مدت احلؼ ذم  ،ريمْم٧م سم٤مدم٤مه سمٜم٤من وًمٙمٜمل شمقىمٗم٧م

ىمؽمب أن أقمٞمٜمٜم٤م طم٤موًم٧م أوهل دمٚمس ذم اًمسٞم٤مرة يم٤مٟم٧م شمٜمٔمر زم هل إظمرى اًمت٘م٧م 

رأي٧م اًمدُمع يتجٛمع ذم قمٞمٜمٝم٤م ىمبْم٧م قمغم يدي سمٖمٞمض وقمدت  ،ؾمتٓمعأوًمٙمٜمل مل 

 .ًمٞمٝم٤مإأي٧م سمٕمده٤م ُمٜمتٝمك شمذه٥م ر ،ُم٤م جيثؿ قمغم صدري ئ٤مً ن ؿمٞم٠مؿمٕمر سمأ ٤مٟمأدراضمل وأ

حلؼ ؾم٠مج ؾمٞم٤مرشمٜم٤م ُمـ اًمٓم٤مسمقر صمؿ اظمرذه٥م إل٠مٟم٤م ؾمأ و مم اعمٜمزلإؾمٞمٕمقدان ُمع ظم٤مًمد 

  ..سمحؼ ٤مً يم٤مرصمٞم ٤مً ًم٘مد يم٤من يقُم .. هبؿ
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  6102يقٟمٞمق  06                                                       

 

اًمس٤مقم٦م مل يم٤مٟم٧م  ،ضم٤مسم٧م وهل شمِمٕمر سمٜمٕم٤مسأ .اؾمتٞم٘مٔم٧م ُمٜمتٝمك قمغم رٟملم ه٤مشمٗمٝم٤م

  .نؿمٕمرت سمخقف عم٤مذا يتّمؾ ظم٤مًمد أ ،شمتج٤موز اخل٤مُمس٦م صب٤مطم٤م

 ٟمٕمؿ ُمٜمتٝمك:

  .ن ٟمٖم٤مدر صٜمٕم٤مء طم٤مًٓ أُمٜمتٝمك طمبٞمبتل جي٥م  ظم٤مًمد:

 ؟نٔا :٦مُمٜمتٝمك سمّمدُم

 .ن شمسٓمع اًمِمٛمس وٓ وىم٧م ًمٚمنمحأىمبؾ  ظم٤مًمد:

  .ضمٝمز ُمالسمز وُمالسمس يقؾمػ٠مؾم طمسٜم٤مً  ُمٜمتٝمك:

  .وم٘مط ٟم٧ِم أوٟم٤م أ ظم٤مًمد:

  .ؾمتٓمٞمعأظم٤مًمد ٓ  :٦مُمٜمتٝمك سمّمدُم

 ؟ٓ شمٗمٝمٛملأطمٞم٤مشمؽ سمخٓمر  ،ظمؼمت واًمدك ُمٜمتٝمكأًم٘مد  ظم٤مًمد سمٍماخ:

  .وم٘مط وطم٤مًٓ  ٟم٧ِم أٟم٤م وأن ٟمٖم٤مدر صٜمٕم٤مء أجي٥م  ،مل ٟمٕمد ٟمٛمٚمؽ اًمقىم٧م

  .شمرك سمٜم٤من وقمامر وـم٤مرقأظمل وًمـ أشمرك أٟم٤م ًمـ أو ُمٜمتٝمك سمٕمّمبٞم٦م مم٤مصمٚم٦م:

مم قمدن وُمـ صمؿ ٟمٖم٤مدر اًمٞمقم إمم شمٕمز وُمـ سمٕمده٤م إؾمٜمذه٥م  .. مل يٙمِمػ همػمٟم٤م ظم٤مًمد:

ذه٥م أن أُم٤م إن شمراوم٘مٞمٜمل وأُم٤م إُمٜمتٝمك  ،وم٘مط ٟم٧ِم أ ٟم٤م وأوٟمٕمٚمـ ُمسئقًمٞمتٜم٤م اًمٙم٤مُمٚم٦م 

  .ًمقطمدي

  .وم٘مط ٦ممم ٟمّمػ ؾم٤مقمإطمت٤مج أ طمسٜم٤مً  شمٜمٝمدت ُمٜمتٝمك سمٕمٛمؼ:

  .وٓ وؾمٞمٚم٦م ًمِمحٜمف ،طم٤مًٓ  ؾمٞمٜمٓمٗمئ% 6مم إاعمحٛمقل يِمػم  ٝم٤مه٤مشمٗمأىمٗمٚم٧م و
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حي٤مول  ،ًمٚمٛمٕمرض اًمذي ؾمٞم٘مٞمٛمف اً سمؽمشمٞم٥م ًمقطم٤مشمف اؾمتٕمداد أوسمد فًمقطمتيمٛمؾ يقؾمػ أ

سمٕمد همد سمٙم٤مُمؾ  ن يس٤مومراأًم٘مد اشمٗم٘م٤م  .. آشمّم٤مل سمخ٤مًمد ُمٜمذ اًمّمب٤مح وًمٙمٜمف ٓ جيٞم٥م

 اًمقصم٤مئؼ اًمتل ًمدهيؿ وشمريمٝم٤م ُمٕمف واٟمٍمف وًمٙمٜمف يِمٕمر سم٘مٚمؼ سم٤مًمغ ومخ٤مًمد يتٕم٤مُمؾ 

ٝمؿ حيت٤مـمقن ذم يمؾ شمٍموم٤مهتؿ ٚمضمٕم وهذا ُم٤م .. ٟمف ىمد شمؿ ايمتِم٤مومٝمؿ٠مسمحذر ويم

  .ىمؾ إؿمٞم٤مءأوي٘مٚم٘مقن ُمـ 

ظمرج يقؾمػ وؾمٚمؿ قمغم قمٛمف  .ٚمٞمف صقت واًمده يٜم٤مديف ًمٞمجٞم٥م قمٛمفطمٞمٜمام ىمٓمع قم

  عم٤مذا مل شمس٤مومر؟ :ٟمٍمواًمد  ..ٟمٍمواًمد 

 ؟يـأمم إ يقؾمػ:

اًمدشمف ووٟم٧م وهق اٟمؽ ؾمتس٤مومر أو ٦من واًمدشمف ُمريْمأظمؼمين ظم٤مًمد أ :سمتقشمر ٟمٍمواًمد 

  .ُم٤من وحت٧م اًمسٞمٓمرة٠من يمؾ رء سمأاًمٞمٛمـ و مم ظم٤مرجإوُمٜمتٝمك 

 ظمؼمك؟أُمتك  يقؾمػ سم٤مٟمدوم٤مع:

  .ومجر اًمٞمقمًم٘مد هم٤مدر هق وُمٜمتٝمك  ..٦م اًمب٤مرطم :ٟمٍمواًمد 
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  .يم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمك شمراىم٥م اًمٓمريؼ سمّمٛم٧م

 ؟ٓ شمِمٕمري سم٤مجلقعأُمٜمتٝم٤مي  ظم٤مًمد:

  .ؿمحـ ه٤مشمٗملأن أريد أ ؟ظم٤مًمد هؾ اٟمتٝمك ه٤مشمٗمؽ ُمـ اًمِمحـ .. ٓ ُمٜمتٝمك:

  .ن اًمِم٤مطمـ ُمتٕمٓمؾأقمت٘مد أ سمتٚمٕمثؿ:ظم٤مًمد 

 !ًم٘مد رأيتف يِمحـ ه٤مشمٗمؽ ُمٜمذ ىمٚمٞمؾ ُمٜمتٝمك:

  .ٟمف ُمتقىمػإ..  !؟ي٧ِم أرأ ..طم٤مول ٠مؾم ٜمل ه٤مشمٗمِؽ قمٓمِ ؟ أطم٘م٤مً  ظم٤مًمد:

 قمٓمٞمتٜمل ه٤مشمٗمؽ؟أهال  ،ـمٛمئـ قمغم واًمدي واـمٛمئٜمفأن أردت أُمٜمتٝمك سمْمجر: 

يمؾ أوٟمِمؽمي  ٦مىمريب ٦مؾمٜمتقىمػ ذم حمٓم .. وًمٙمـ ه٤مشمٗمل ٓ يقضمد سمف رصٞمد ظم٤مًمد:

همٛمْم٧م أوضٕم٧م ُمٜمتٝمك رأؾمٝم٤م قمغم زضم٤مج اًمسٞم٤مرة و .ؿمحـ ه٤مشمٗمل سم٤مًمرصٞمدأو

رسيٕم٦م ُمـ ه٤مشمٗمف واٟمتٔمر اًمرد ووصؾ  ٦مرؾمؾ رؾم٤مًم٠مهن٤م ٟم٤مُم٧م ومأاقمت٘مد ظم٤مًمد . قمٞمٜمٞمٝم٤م

عم٤مذا  .. ِمٕمرت سم٤مٟم٘مب٤مض ذم ىمٚمبٝم٤مومن يِمٕمر أؿم٤مهدت ُمٜمتٝمك اعمقىمػ دون  .وم٤مسمتسؿ

 ؟يٙمذب ظم٤مًمد قمٚمٞمٝم٤م

 

ٜمٝمدت سمٕمٛمؼ صمؿ ضٖمٓم٧م قمغم زر آشمّم٤مل سمٛمٝمٜمد ودقمتف شم ،أىمٗمٚم٧م سمٜم٤من ه٤مشمٗمٝم٤م

  .ن شمتحدث ُمٕمف ذم رء ُمٝمؿ وذم ُمٜمزهل٤مأهن٤م شمريد عمٜمزهلؿ ٕ

  ؟ىمٜم٤مقمٝم٤مإهال طم٤موًم٧م  ،صحبٝم٤م ًمٚمٛمِمٗمكأن أظمتل شمِمٕمر سمتققمؽ وشمرومض أ سمٜم٤من:

ذٟم٧م ٠م اؾمتلممم همروم٦م اًمٗمت٤مشمإٟمٔمر هل٤م ُمٝمٜمد سم٤مسمتس٤مُم٦م واؾمٕم٦م ورسم٧م قمغم يمتٗمٝم٤م ودظمؾ 

وهبدوء ومتِم٧م قمـ ه٤مشمػ ُمٝمٜمد اًمذي يْمٕمف   .ُمـ اًمٕمّمػم ٤مً ًمف يم٠مؾم ؾمتٕمدهن٤م ٠مسمٜم٤من سم

مم آؾمؿ إظمرضمتف وسمدأت سم٤مًمبح٨م سمرسقمف وم٤مئ٘م٦م طمتك وصٚم٧م أف ٞمتذم ضمٞم٥م ضم٤ميم

اًمسٞم٤مرة شمتبٕمقا هذا اًمرىمؿ  ؾمٞمٖمػمون"٦م وسمدأت سمٙمت٤مسم٦م اًمرؾم٤مًم ،داعمٓمٚمقب أسمق زي٤م

يده٤م ومِمٝم٘م٧م ؿمٕمرت سمٞمد متسؽ  رؾم٤ملاإل ن ضٖمٓم٧م قمغم زرأوسمٕمد  ":622
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مم همرومتٝم٤م إظمذ اهل٤مشمػ ُمـ يده٤م وؾمحبٝم٤م أُم٤مُمٝم٤م أسمرقم٥م قمٜمدُم٤م رأت ُمٝمٜمد ي٘مػ 

  .ن٤مىمٗمؾ اًمب٤مب يمل ٓ شمسٛمع اًمٗمت٤مشمأو

ُمـ  ،ًمذي حيدثا ٟم٤م ُم٤مأظمؼمك أدقمٞمٜمل ؟ أيْم٤م ةيمذسم٦م هذه اعمر هؾ ضمٝمزِت  ُمٝمٜمد:

 !ًمٞمس يمذًمؽ؟أشمبحثلم قمـ ُمٕمٚمقُم٤مت شم٘مدُمٞمٝم٤م خل٤مًمد  ٟم٧ِم أاًمٚمحٔم٦م إومم و

رسهب٤م أسمح٨م قمـ ُمٕمٚمقُم٤مت أٟم٤م أ ،ؿهل ٦موُمٜمتٝمك ٓ قمالىم ظم٤مًمد ويقؾمػ :ةسم٘مق سمٜم٤من

  .ٕٟمت٘مؿ ُمٜمؽ ٦مًمٚمّمح٤موم

يم٤مٟم٧م سمٜم٤من شمْمٕمٝم٤م قمغم درضمٝم٤م ورُم٤مه٤م قمغم  ٦مظمذ حتٗمأىمبض ُمٝمٜمد قمغم يديف سم٘مقه و

 مم ُمتك ؾمتستٛمريـ هبذا اًمٙمذب؟إ سخ: سم٤مب همرومتٝم٤م طمتك شمٙمرست و

 و ؿمخص حيؼ ًمف اًمتحدث قمـ اًمٙمذب ظمرآٟم٧م أضم٤مسمتف سمٜم٤من سمٜمٗمس اًمٍماخ: أ

واضمف ٠ميمٞمػ ؾم ،ن هق اٟمٕمٙم٤مس ًمتٍموم٤مشمؽ احل٘مػمةٟم٤م ومٞمف أأيمؾ ُم٤م  ،إظمالق

  .ٙمذب٤مًمٓ سمإؿمخص ُمثٚمؽ 

 هن٤م ـمري٘م٦م ضمب٤مٟم٦م ضمدا؟أٓ شمريـ أ ُمٝمٜمد سم٤مؾمتٗمزاز:

  .ذم قم٤مئٚمتٜم٤م ٦مراصمٞمطمد اًمّمٗم٤مت اًمقأن اجلبـ أٟم٤م أرى أ سمٜم٤من سمٜمٗمس آؾمتٗمزاز:

ًمق يم٤مٟم٧م صٗم٦م وراصمٞم٦م  يٗمٙمر:ن أون اُمسٙمٝم٤م ُمٝمٜمد ُمـ زٟمده٤م وضٖمط قمٚمٞمٝم٤م سم٘مقة ود

  .ن سمٞمٜمٜم٤م حيٛمٞمؽ ُمٜملواًمدك ي٘مػ أ ًمٙم٤من

أسمٕمدشمف  ،ؿمٕمرت سمٜم٤من سمخٜمجر يٜمٖمرس ذم ىمٚمبٝم٤م واختذت ىمرار رسيع سم٤مًمث٠مر جلرطمٝم٤م

ٟمف ٓ يقضمد رضم٤مل ُمـ ظمٚمٗمل أٟمف يم٤من يٕمٚمؿ واًمدي قمٚمٛمٜمل مح٤مي٦م ٟمٗمز ٕ قمٜمٝم٤م سم٘مقه:

  .ًمٞمحٛمقين

  .همٓم٧م دُمققمٝم٤م وضمٝمٝم٤م ،شمٜم٤مصمر ُمـ ىمقهت٤م ؿمٕمره٤م ٤مقمغم وضمٝمٝم ٦ماؾمٙمتٝم٤م ُمٝمٜمد سمرضسم

 ٦م ويمٞمػ وصؾ هلذه اعمرطمٚم٦م ُمـ اًمبِم٤مقم ،آؿمٛمئزاز ُمـ ٟمٗمسفوؿمٕمر ُمٝمٜمد سم٤مًمّمدُم٦م 

يم٤مٟم٧م دُمقع سمٜم٤من سمٛمث٤مسم٦م  ،ظمذ ٟمٗمس قمٛمٞمؼأىمبض قمغم يمٗمف و ،ُمـ ىمٚم٦م إصؾ واعمروءة
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 هن٤م ًمـ شم٠ميت وشمٓمٚم٥مأُم٤مم اًمب٤مب حت٤مول ومتحف هق يٕمٚمؿ أوىمٗم٧م  .. رص٤مص شمٓمٚمؼ قمٚمٞمف

ن اًمب٤مب ًمـ يٜمٗمح وًمٙمـ ُمـ ىمقة إمل اًمذي شمِمٕمر سمف يم٤مٟم٧م أُمٜمف اعمٗمت٤مح وهل شمٕمٚمؿ 

 ٦مواضٕموهل شمبٙمل طمتك يئس٧م وضمٚمس٧م قمغم إرض  ةشمرضب قمغم اًمب٤مب سم٘مق

  ة.رضمٚمٝم٤م وسمٙم٧م سم٘مقأؾمٝم٤م سملم أر

  .سمٜم٤من ىمٗمل ؾمتجرطملم ٟمٗمسؽ سم٤مًمزضم٤مج اعمتٜم٤مصمر ُمٝمٜمد:

وهل حتريمٝم٤م  ةقمٚمٞمٝم٤م سم٘مقظمذت ىمٓمٕم٦م زضم٤مج وىمبْم٧م أرومٕم٧م رأؾمٝم٤م وٟمٔمرت ًمف صمؿ 

 طمتك ضمرطم٧م يده٤م 

 ؟هؾ ضمٜمٜمتل ُمٝمٜمد وهق يٍمخ:

رومٕمٝم٤م ُمـ إرض وؾمح٥م يده٤م سمٙمؾ ىمقشمف وومتح ىمبْمتٝم٤م ورُمك اًمزضم٤مضم٦م وىمد 

  هؾ ضمٜمٜمتل ؟ ُمٝمٜمد وهق يتحدث سمٍماخ: .ت سم٤مًمدماُمتأل

وُمـ رطمٞمؾ  ةُمٜمؽ وُمـ احلرب وُمـ احلٞم٤م ٟم٤م ُمتٕمبفأ ،هٜم٤م ن طم٘م٤م هق سم٤مققاجلٜم :سمٜم٤من

  .حيدث يمؾ ُم٤م ُمتٕمب٦م ُمـٟم٤م أواًمدي 

إٟمف  ،٤مئـاخل شمبٕم٧ِم ُمـ  ٟم٧ِم أ ،ىمحؿ ٟمٗمسف ذم هذه اًمٚمٕمب٦مأُمـ  ٟم٧ِم أ ُمٝمٜمد سمٜمٗمس اًمٍماخ:

ُمـ ؾمٚمٛمتل طمٞم٤مشمؽ حل٘مػم سم٤مع  ٟم٧ِم أ ،مم ُمبتٖم٤مهإًمٞمّمؾ  اً ويس٤مر ٤مً يٚمٕم٥م سمٙمؿ يٛمٞمٜم

  .صديؼ قمٛمره وزوضمتف

 ؟قمـ ُم٤مذا شمتحدث ؟هؾ ضمٜمٜم٧م :٦مسمٜم٤من سمّمدُم

وًمٙمٜمف ىمرر ومٚمٞمذه٥م يمؾ رء  ،رء سمٙمالُمفٟمف ىمد دُمر يمؾ ٠مُمٝمٜمد وهق يِمٕمر سم

حيدث: ظم٤مًمد اىمّمد قمّم٤مسم٦م اًمرداء  ؾمٞمخؼم سمٜم٤من احل٘مٞم٘م٦م وًمٞمحدث ُم٤م ،ًمٚمجحٞمؿ

  .إسمٞمض اىمّمد يمؾ اًمقصم٤مئؼ اًمتل مجٕمتٛمقه٤م

 ؿمٝم٘م٧م سمٜم٤من سمرقم٥م: هؾ ايمتِمٗمتٛمقٟم٤م ؟

  ظم٤مًمد ًم٘مد ىم٤مم ٤مً يمثر وضقطمأن قيمٕو ،ٟمٜم٤م ٟمٕمٚمؿأُمٜمذ صمالصم٦م اؿمٝمر وظم٤مًمد يٕمٚمؿ  ُمٝمٜمد:



125 
 

رضسمتف سمٜم٤من قمغم صدره سم٘مقه طمتك همٓمك اًمدم اًمذي ذم يده٤م صمقسمف  .صٗم٘م٦م ُمٕمٜم٤مسمتقىمٞمع 

ظم٤مًمد يم٤من ًمٞمدومع طمٞم٤مشمف ذم ؾمبٞمؾ  .. تؽصدق يمذسمأًمـ  ،صدىمؽأًمـ  سمٜم٤من: .إسمٞمض

  .رضمقكأيمػ قمـ يمذسمؽ  ،ُمقـمٜمل ذم ؾمبٞمؾ ُمٜمتٝمك ويقؾمػ

ىمسؿ ًمؽ أ ُمسؽ يدهي٤م هبدوء:أاًمتل شمِمٕمر هب٤م سمٜم٤من  ٦مُمٝمٜمد وهق يٕمٚمؿ ُم٘مدار اًمّمدُم

ايمتِم٤مومٙمؿ وزواضمل قمالن ن ظم٤مًمد ىمد سم٤مقمٙمؿ وقم٘مد صٗم٘م٦م ُمٕمٜم٤م ُمٜمذ اًمٞمقم إول إلأ

اًمذي شمٕمريض طمٞم٤مشمؽ ًمٚمخٓمر جلٚم٥م ُمٕمٚمقُم٤مت  .. طمد سمٜمقد هذه اًمّمٗم٘م٦مأُمٜمؽ يم٤من 

  .ًمف هق ٟمٗمسف اًمذي اظمت٤مر ىمتؾ ىمٚمبؽ وىمٚم٥م صدي٘مف

 رسارأ ن يسٚمٛمٜم٤م يمؾ ومْم٤مئح وأقمغم  فُمريمؿ وًمٙمٜمٜم٤م اشمٗم٘مٜم٤م ُمٕمأُمٜمذ اًمبداي٦م اٟمٙمِمػ 

ٟمف ٠مسم٤مًمٜمسب٦م ًمٙمؿ يم٤من آشمٗم٤مق سم ف،قم٤مئٚمت قمدائٜم٤م ُم٘م٤مسمؾ ُمبٚمغ يمبػم ُمـ اعم٤مل ومح٤ميتف هق وأ

ُم٤م يقؾمػ أ ،ؾمتٙمقٟملم حت٧م مح٤ميتل ٟم٧ِم أومراد قم٤مئٚمتف وأي٠مظمذ ُمٜمتٝمك يمِمخص ُمـ 

يرضٟم٤م وٟمٗمْمح يمؾ  ن ٟمتٚمػ يمؾ ُم٤مأُمّمػمهؿ سمٕمد  ٦موقمامر وـم٤مرق ومسٞمؽميمٝمؿ عمقاضمٝم

  .يٗمٞمدٟم٤م ُم٤م

 وًمتؽ اًمب٤مئس٦م هذه؟ًمـ شمٙمػ قمـ حم٤مأ سمٜم٤من سمٍماخ:

وؾمٞمٖم٤مدر اًمبالد ذم  ،ًمقصم٤مئؼظمذ ظم٤مًمد ُمٕمف ُمٜمتٝمك ويمؾ اأًم٘مد  ،ذاإطمسٜم٤م  ُمٝمٜمد:

ن أظمؼمشمؽ ُمـ ىمبؾ أًم٘مد  ،م مل شم٘مٜمٕمؽأىمٜمٕمتؽ أهذه احل٘مٞم٘م٦م ؾمقاء  .اًمس٤مقم٤مت اًم٘م٤مدُم٦م

قمـ ؾمٜمد سمح٨م أقمٜمدُم٤م اٟمْمٛمٛم٧م هلؿ يمٜم٧م  .. ىمقىهذه احلٞم٤مه هم٤مسم٦م واًمب٘م٤مء ومٞمٝم٤م ًمأل

ًمديـ  ٟمؽ ُمٕمٝمؿ ىمررت محٞم٤مشمؽ ووم٤مءً أقمٚمٛم٧م سم٘مّمتٙمؿ ون أمم إيٕمقضٜمل ظمس٤مريت 

ريمٕمتٜمل أٟم٤م أوًمٙمـ   ،ٟم٤م يمذًمؽأ ظم٤مًمد ظم٤مئـ و .. ىمدُمف زم قمٛمل ُمٜمذ زُمـ سمٕمٞمد

  .اًمٔمروف وظم٤مًمد اظمت٤مر ٟمٗمسف وسم٤مقمٙمؿ

وهل مل  ٦م،فمٜمٝم٤م ؾمؽمضخ ًمالؾمتالم سمسٝمقًمأٓ  ، ن صدي٘متؽ سمخٓمرأقمت٘مد أسم٤معمٜم٤مؾمب٦م 

  .٤م قمغم اًمسٗمر وٟمسٞم٤من يمؾ رءٓ شمٕمٚمؿ يمٞمػ ؾمٞمجؼمه ،ظمر سمٕمدشمرى وضمٝمف أ
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  ؟ُم٤مذا شم٘مّمديـ يقؾمػ سمٍماخ:

  .ن ظم٤مًمد ىمد ظم٤مٟمٜم٤م مجٞمٕم٤مً أىمّمد أ :ُم٤مم يقؾمػأسمٜم٤من وهل شمبٙمل وشم٘مػ 

  .٤مٜمّ خُ ـَ ظم٤مًمد مل ي ،يقؾمػ: اسمـ قمٛمؽ احل٘مػم يريد اإلي٘م٤مع سمٞمٜمٜم٤م

اقمتذاره  .. ومٙمر ىمٚمٞمال ؾمتجد يمؾ إدًم٦م ُمـ طمقًمٜم٤م وٟمحـ اًمذي مل ٟمرى سمٜم٤من سمٍماخ:

 ًم٘مد اظمت٤مر ظم٤مًمد سم٤مًمٗمٕمؾ ي٤م ،زواضمل اعمٗم٤مضمئ ُمـ ُمٝمٜمد ،ؿمٙمف وؿمٕمقره سم٤مًم٘مٚمؼاًمدائؿ 

   .يقؾمػ ودومٕمٜم٤م ٟمحـ صمٛمـ اظمتٞم٤مره

 

...... 

  ٦م،اره٤مسمٞم ٦مسمٞمض مج٤مقمأسمٞم٧م  ،ُمقؾم٤مد ٦ميم٤مٟم٧م دىم٤مت ىمٚم٥م ُمٜمتٝمك شمتزايد ُمع يمؾ يمٚمٛم

سمحث٧م قمـ ظم٤مًمد  ،امًمؽ ٟمٗمسٝم٤م وسمدأت دُمققمٝم٤م سم٤مًمس٘مقطمل شمت ؟!ي ضمحٞمؿ هذاأ

يـ أشمٕمجب٧م ُمتك ظمرج و ،رأشمف يدظمؾ ُمـ اًمسالمل صمقان سمٕمٞمٜمٞمٝم٤م وًمٙمٜمٝم٤م مل دمده وسمٕمد

 !ذه٥م

 يـ يمٜم٧م ؟أظم٤مًمد  ُمٜمتٝمك:

 .وردين اشمّم٤مل ه٤مم ظم٤مًمد سمتٚمٕمثؿ:

.. 

 .ي اضمتامقم٤مت اًمٞمقم ذم اخل٤مرجأًمٞمس ًمديٜم٤م  ؟يـ ؾمتذه٥مأمم إ ل:ؤيقؾمػ سمتس٤م

  .ظمؼمك٠ميرام ؾم ُمقر قمغم ُم٤مؾم٤مرت إن ، وإُم٤م ُمِمقار ؿمخيص ٟمققم٤مً  ظم٤مًمد سمتٚمٕمثؿ:

 ؟ظمتلأهؾ ختقن  :٦ميقؾمػ وهق يٛمثؾ اًمٕمّمبٞم

  ىمتٚمؽ اًمٞمقمأن أٟمؽ شمريدين أيبدوا  ويْمحؽ: ٦مظم٤مًمد وهق يٚمٙمٛمف قمغم سمٓمٜمف سمخٗم

 .ظمر قمـ ُمِمقارك اًمرسي٠مطمسٜم٤م اذه٥م يمل ٓ شمت ضحؽ يقؾمػ:

 .. 
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  .ُم٤م اًمب٘مٞم٦م وم٘مد حتريمقا سمسٞم٤مرة قمامدأ

أوىمػ ظم٤مًمد  ،قمّم٤مسمفأقمغم  ةيده حي٤مول اًمسٞمٓمريم٤من يقؾمػ يزومر سم٘مقه وهق ي٘مبض 

 سخ سمف يقؾمػ ُم٤مذا هٜم٤مك؟ ئ٦م،ُمٗم٤مضم ٦مسمٓمري٘م ةاًمسٞم٤مر

 ؟يقؾمػ سملم سمٜم٤من وُمقـمٜمل ُمـ ختت٤مر ضم٤مسمف هبدوء:أ

ن ٟمٜمل أأل: ظم٤مًمد ُم٤مذا هٜم٤مك؟ هؾ شمرى ١ماٟمٔمر ًمف يقؾمػ سم٤مٟمده٤مش وىمد صدُمف اًمس

 ٦م.؟!ومٙمر هبذه اًمٗمٚمسٗمذم وىم٧م ُمٜم٤مؾم٥م ٕ

 .ضمبٜمل يقؾمػأ .. شمٗمٚمسػأٟم٤م ٓ أ ظم٤مًمد:

ًمٞمتٜمل ُمٜمّمػ  ،ٓ هب٤مإٓ يٜمبض ُمٚمؽ ىمٚم٥م أًمٞمتٜمل ٓ  شمٜمٝمد يقؾمػ وهتدج صقشمف:

ؾمتٜمتٝمل طمٞم٤ميت  ،ل ٓ ؾمٕم٤مدة زم سمدوهن٤متوًمٙمٜمٝم٤م سمٜم٤من اًم ،ظمت٤مر ُمقـمٜملأدمٕمٚمٜمل  ٦مًمدرضم

همغم ُمـ أمم احلد اًمذي جيٕمٚمٝم٤م إيٕمِم٘مٝم٤م  - ؿم٤مر قمغم ىمٚمبفأو - هذا ،سمخروضمٝم٤م ُمٜمٝم٤م

 .ٟم٤م ضمب٤من ذم ظمذٓهن٤م ؿمج٤مع ذم طمبٝم٤م٠موم ٤مً ضمبٜم إي٤مه٤من يم٤من اظمتٞم٤مري إروطمل 

...... 

 

  ..!هن٤م ذم ظمٓمرإ !؟ظمتلأو !؟ٝمكسخ يقؾمػ: وُمٜمت

  .ن شمؽميمف واذه٥م هل٤مأظمؼمه٤م أ ،اشمّمؾ هل٤م سمٜم٤من:

  .ه٤مشمٗمٝم٤م ُمٖمٚمؼ ُمٜمذ اًمّمب٤مح :٦ميقؾمػ سمْمحٙم٦م ؾمخري

ن إيقؾمػ  ،هنؿ ؾمٞمٖم٤مدرون اًمٚمٞمٚم٦مأظمؼمين ُمٝمٜمد أ سمٜم٤من ضمٚمس٧م وصقت سمٙم٤مئٝم٤م يٕمٚمق:

ػم اؾمٛمٝم٤م ٞمؾمٞمجؼمه٤م قمغم شمٖم ،سمداأهم٤مدروا هذه اًمبالد ًمـ شمستٓمٞمع اًمقصقل هل٤م 

  .سمٜم٤موشم٤مرخيٝم٤م ويمؾ ُم٤مًمف قمالىم٦م 

 ؟صديؼ قمٛمري ضمٚمس وهق يٚمٝم٨م: ظم٤مًمد؟ ،طمقًمف يمرس يقؾمػ يمؾ ُم٤م
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د زم قمِ أ ،رب ي٤ماااا ٦ماقمّمؿ ىمٚمقسمٜم٤م ُمـ هذه اًمّمدُم ،رب ااااااي٤م :ؿمد ؿمٕمره وسخ 

  .رب ظمتل ي٤مأ

  .ن اـمٚم٥م اعمس٤مقمدة ُمـ ُمٝمٜمدأؾمتٓمٞمع أيقؾمػ  حتدصم٧م سمٜم٤من سمؽمدد:

 ن هذا احل٘مػم ؾمقف ي٘مدُمٝم٤م ًمٜم٤م؟أ: وهؾ شمٕمت٘مديـ ٟمٔمر هل٤م سمٖمْم٥م

 .ـمٚمبٝم٤م ُمٜمف سمِمٙمؾ ؿمخيص٠مين ؾمأمم إ ٦مض٤مومإ ،ُمٝمٜمد ًمٞمس سم٤مًمسقء اًمذي شمتخٞمٚمف سمٜم٤من:

 ٦م!وقمالىمتٙمؿ اًمِمخّمٞم٦م ىمقي اً ضمٞمد ٤مً ن ؿمخّمشمريٜمف أ صم٤مر يقؾمػ وسخ: أصبح٧ِم 

 !؟فطمببتِ أهؾ 

  ؟!نشمٗمٙمر ومٞمف أ وهؾ هذا ُم٤م سمٜم٤من:

   ..اظمرضمل ُمـ طمٞم٤مشمٜم٤م ،شمٍمف٠مٟم٤م ؾمأ ،نظمرضمل سمٜم٤ما يقؾمػ سم٤مهنٞم٤مر:

   .ُم٤مُمفأواًمدشمف شم٘مػ  وضمد ة،ىمٗمؾ يقؾمػ سمٕمده٤م اًمب٤مب سم٘مقوأ ظمرضم٧م سمٜم٤من

ًم٘مد سم٤مقمٜمل ظم٤مًمد  ،قمٛمديتأيمؾ  ةدُمرت احلٞم٤م .. ُملأضٕم٧م يمؾ رء ي٤م أٟم٤م أ يقؾمػ:

 ءقمٞمدي زم دفأُمل أاؾمحبل اًمسٙم٤ميملم اًمتل ذم فمٝمري ي٤م  .سم٤مقمٜمل صديؼ قمٛمري

  .. وسمٙم٧م ةضٛمتف واًمدشمف سم٘مق ..ًمٞم٤مزم ـمٗمقًمتل

 يمثر؟أُم٤مذا شمريد احلٞم٤مة  ه،ظمرسأمل يٕمد زم ُم٤م  ،: ايمتٗمٞم٧م وضمع٦ميقؾمػ سمٖمّم

ظمقهن٤م يمام ظم٤مٟمٜمل ٠مؾمٜمؽمك يمؾ رء هٜم٤م هذه إرض مل شمٕمد شمٕمٜمٞمٜمل ؾم ،ظمذ ُمٜمتٝمكآؾم

  .ظمذ ُمٜمتٝمك وؾمٜمٜمسك يمؾ رءآظم٤مٟمتٜمل احلٞم٤مة ؾمظم٤مًمد يمام ظم٤مٟمتٜمل سمٜم٤من يمام 

 .شمرك واًمدشمف وُمسح وضمٝمف وظمرج ُمـ اعمٜمزل
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 ذم ؾمٞم٤مرة ظم٤مًمد

 

 ًم٘مد شمقىمٗمٜم٤م ذم آؾمؽماطم٦م هؾ ؿمحٜم٧م ه٤مشمٗمؽ ؟ ُمٜمتٝمك:

واطمدة وٟمّمؾ ًمٚمٛمٜمزل  ٦مٓ ؾم٤مقمإمل يتبؼ  :ب ظم٤مًمد ضمبٝمتف: ًم٘مد ٟمسٞم٧م صمؿ اسمتسؿرض

  .اًمذي ؾمٜمب٘مك ومٞمف

  .طمسٜم٤م :ُمٜمتٝمك سمِمؽ

 شمٜمٝمدت ُمٜمتٝمك .. ُمسؽ سمٞمد ُمٜمتٝمك وضٛمٝم٤م أ٦م وئظم٤مًمد ؾمٞم٤مرشمف سمٓمري٘م٦م ُمٗم٤مضمأوىمػ 

 

 

 ُمٜمتٝمك

 

داشمؽ اعمتقاصٚم٦م شمٜمٝم   ،ن هٜم٤مك رءأظم٤مًمد؟ دىم٤مت ىمٚمبؽ ختؼمين  ًمذي ختٗمٞمف قمٜمل ي٤ما ُم٤م

 ؟ؽٟم٤مطمْمأؿمٕمر سم٤مًمٖمرسم٦م سملم أؿمٕمر هبذا احل٤مضمز سمٞمٜمٜم٤م؟ عم٤مذا أعم٤مذا  ،وٟمٔمرة قمٞمٜمٞمؽ

 اسمتٕمد قمٜمل واسمتسؿ 

قمديٜمل  ،ن ٟمٜمتٝمل ُمٜمٝم٤مأمم إيمقين سم٘مريب  .. إي٤مم اًم٘م٤مدُم٦م ًمـ شمٙمقن ؾمٝمٚم٦مُمٜمتٝمك  ظم٤مًمد:

  .٘مل يب ُمٝمام طمدثشمثن أقمديٜمل  .. سمذًمؽ

  .ٟم٤م ظم٤مئٗم٦م ُمـ يمؾ رءأُمٜمتٝمك: 

   .زم ُمٜمتٝمك ومٚمتٖمٗمري ياهمٗمر .. ظم٤مًمد: ؾمٞمٜمتٝمل يمؾ هذا

 همٗمر ُم٤مذا؟أ ُمٜمتٝمك:

  .يمؾ اًمقضمع اًمذي ؾمببتف ًمؽ ظم٤مًمد:

 ..يمٛمؾ ـمري٘مٝمؿ أظم٤مًمد وشمٜمٝمد   .همٗمر وضمٕمل٠مؾم ُمٜمتٝمك:
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 !ن ٓ رطمالت شمتحرك؟٠مُم٤مذا شمٕمٜمل سم وىمػ يقؾمػ وهق يٍمخ:

  .ًمٚمٓمريؼ ٦مُمٜمٞمسمسب٥م اٟم٘مٓم٤مع اعمِمت٘م٤مت اًمٜمٗمٓمٞم٦م واخلٓمقرة إ ُمدير ذيم٦م ٟم٘مؾ:

  .نهم٤مدر وأأن أجي٥م  يقؾمػ:

  .ًمؽ فىمدُمأُمدير اًمنميم٦م: ًمألؾمػ ًمٞمس ًمدي ُم٤م 

ؾمٞم٤مرشمف وم٤مرهم٦م ُمـ  ،ٓ وؾمٞمٚم٦م ًمٚمسٗمر ،ٖمٞمظ٤مًمظمرج يقؾمػ ُمرسقم٤م وهق يِمٕمر سم

$ 011يٗمقق  ًمػ ري٤مل يٛمٜمل أي ُم٤مأ 62ـدم٤موز اًم ةوؾمٕمر اًمدسم٦م اًمقاطمد اًمبؽمول مت٤مُم٤مً 

  .ؾمٞمبح٨م قمـ ـمري٘م٦م ًمٚمخروج ُمٝمام يمٚمٗمف اًمثٛمـًمٙمٜمف  ،وذيم٤مت اًمٜم٘مؾ ُمٖمٚم٘م٦م

 

  .رضمقك ؾم٤مقمدٟم٤م سم٤مًمٕمثقر قمغم ُمٜمتٝمكأٟم٤م أ سمٜم٤من: .ُم٤مم ُمٝمٜمدأضمٚمس٧م سمٜم٤من 

  .!ث٘ملم يبٜمٜمتؽ ٓ شمفم ُمٝمٜمد وهق يبتسؿ سمسخري٦م:

   .ٓ اًمقصمقق سمؽإوًمٙمـ ٓ ظمٞم٤مر ًمدي  .. صمؼ سمؽأومٕمال ٓ ٟم٤م أ سمٜم٤من:

  .ؾم٤مقمديمؿأٜمؽ وًمـ فميمقن قمٜمد طمسـ ٠مؾم طمسٜم٤مً  ُمٝمٜمد:

 !؟وىمبح ٦من شمٜم٤مومس اًمِمٞمٓم٤من سمِم٤مقمأشمريد أ ؟ؾأن شمّميـ شمريد أمم إ سظم٧م سمٜم٤من:

 ومٝمق قمغم إىمؾ ٓ ،ٟمٗمسفسمٚمٞمس إؿمد سمِم٤مقم٦م ُمـ أصدىمٞمٜمل ٟمحـ اًمبنم  ضحؽ ُمٝمٜمد:

  .ٟمف ُمالك٠مقمل سميدّ 

اًمذي  ُمٝمٜمد ،ُمٝمٜمد اًمذي يٛمسح اًمٖمب٤مر قمـ يمتبف ،هٙمذاوًمٙمٜمؽ ًمس٧م  هنٞم٤مر:٤مسمٜم٤من سم

ل شمريد تٟم٧م ًمس٧م سم٤مًم٘مس٤موة اًمأ ..ىمٛمٞمص واًمدي  ٠ماًمذي ظمبُمٝمٜمد   ،يّمقر إـمٗم٤مل

  .رضمقك ُمٝمٜمد ؾم٤مقمدين سم٤مًمٕمثقر قمغم ُمٜمتٝمكأ .. ن شمٙمقهن٤مأ

  .ناذم شمٕمز وشمرك هل٤م اًمٕمٜمق يمٛمؾ:أن أوسمٕمد ضمرى اشمّم٤مٓ أُمسؽ ه٤مشمٗمف وأُمٝمٜمد و شمٜمٝمد

  ،ؾم٤مقمدك ومٞمٝم٤مأل سمٜم٤من اًمت ٙمقن هذه اعمرة إظمػمة ي٤مؾمت ن يٖم٤مدر:أىمبؾ  و

 .ظمؼمت يقؾمػ سمٕمٜمقان ُمٜمتٝمكأ ظمذت سمٜم٤من اهل٤مشمػ وأ 
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 ُمٜمتٝمك

 

ٟمف ؾمٞمذه٥م أظمؼمين ظم٤مًمد أ ،مم اعمٜمزل اًمذي ؾمٜمب٘مك ومٞمف عمدة ىمّمػمة صمؿ ؾمٜمٖم٤مدرإوصٚمٜم٤م 

طم٤موًم٧م اخلروج ُمـ اعمٜمزل وًمٙمٜمٜمل  ،رسيٕم٤م ويٕمقد وًمٙمٜمف خمتٗمل ُمٜمذ ؾم٤مقمتلم

 !رسمام اىمٗمٚمف ظم٤مًمد ًمالطمتٞم٤مـم٤مت إُمٜمٞم٦م وًمٙمـ عم٤مذا مل خيؼمين؟ ،وضمدت اًمب٤مب ُم٘مٗمؾ

ؿمٕمر أقمٚمؿ عم٤مذا أٓ  ،ريد اًمتحدث ُمع يقؾمػأين ٠مؿمٕمر سمأ ،طمت٤مج ه٤مشمٗملأٟم٤م طم٘م٤م أ

ومٙم٤مري قمقدة اًمتٞم٤مر أطمبؾ  ىمٓمع قمكمّ  ،سم٘مٚمؼ خيٜم٘مٜمل وسمرقم٥م يرشمٕمش ًمف ىمٚمبل

وصٚمتف سمٛمٙمبس أظمرضم٧م ؿم٤مطمـ ه٤مشمٗمل وأظم٧م ُمـ اًمٗمرطم٦م وس ،اًمٙمٝمرسم٤مئل

  .اًمِمحـ وسمدأت سمِمحٜمف

 

 

 ظم٤مًمد

 

 يقؾمػ و"ىمرأت اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل وصٚمتٜمل ُمرارا وشمٙمرارا  ،شمٜمٝمدأٟم٤م أأوىمٗم٧م ؾمٞم٤مريت و

 ".سم٤مًمٗمٕمؾ يٕمٚمٛمقا يمؾ رء سمٜم٤من

ذا سم٤مًمت٠ميمٞمد إًم٘مد قم٤مد اًمتٞم٤مر اًمٙمٝمرسم٤مئل  ،رأي٧م اعمٜمزل اًمذي شمريم٧م ُمٜمتٝمك ومٞمف ُمْم٤مءً 

يـ وصٚم٧م هن٤مي٦م أمم إ ،همٛمْم٧م قمٞمٜم٤ميأ ،ذاً إًم٘مد قمٚمٛم٧م يمؾ رء  ،رؾم٤مئٚمٝمؿ وصٚمتٝم٤م

هن٤م رأشمٜمل ذم أطمْم٤من أًمق  ، وسمدا ظمٞم٤مٟمتلأًمـ شمٖمٗمر زم  ،شمبسٛم٧م سمسخري٦م ،هذه اًمٚمٕمب٦م

ظم٤مـمر سمٕم٤مئٚمتل أٟم٤م ًمـ أُمٜمتٝمك  ٓ ظمٞم٤مر زم ي٤م .. قمٚمٞمٝم٤م ٤مً ظمػ وـمئأومت٤مة أظمرى ًمٙم٤من 

قمغم هذه إرض  .. ُمرة أظمرى ٤مً ظم٤مـمئ اً ظمت٤مر اظمتٞم٤مرأًمـ  ،ُم٤مٟم٦م شمريمٝم٤م زم واًمديأهنؿ إ
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ن ي٘متٚمٕمؽ إقمّم٤مر أُم٤م إن شمتحقل ًمؼميم٤من حيرق يمؾ رء وأُم٤م إ ،ٓ ُمٙم٤من ًمٚم٘مٞمؿ

  .ومس٤مده٤م يقُم٤م ُم٤م ؾمتٗمٝمٛمٜمل

أظمرضم٧م ُمسدد ُمـ اًمدرج اخل٤مص سمسٞم٤مريت شم٠مُمٚمتف صمؿ اسمتسٛم٧م سمسخري٦م وؾم٘مٓم٧م 

أت سمحؼم وؾمتٜمتٝمل سمد ُمٕمريمتٜم٤م اًمتل  ٟم٤م جمؼم قمغم اهن٤مء هذه اعمٕمريم٦مأطم٤مرة قمٚمٞم٦م دُمٕم٦م 

  .ٓ سمت٘مديؿ أرواح أظمرىإن اًمدوم٤مع قمـ إرواح ٓ يٙمقن أًمٞمتٜمل قمٚمٛم٧م  .سمدم

و ضده ومجٞمع أـمراومٝم٤م خيرسون يمؾ أٓ ًمٚمقـمـ إن ُمٕم٤مرك اًمٗمس٤مد ٓ اٟمتّم٤مر ومٞمٝم٤م أو

ًم٘مد صدق قمامد  ،ُمـ ضمديد أٟمٜم٤م ؾمٜمٝمرب وٟمبدأ تطمٞمٜمام اقمت٘مد ٤مً يمؿ يمٜم٧م همبٞم ،رء

ٟمٗمسٜم٤م ذم ُمٕمريم٦م ظمرسٟم٤م أومم ضمقاًمتٝم٤م وٓ أىمحٛمٜم٤م أهن٤م ًمٕمب٦م اًمٙمب٤مر وٟمحـ إطمٞمٜمام ىم٤مل 

 .يمؼمأـم٤مىم٦م زم سمخس٤مرة 

 ضمده٤م سمحث٧م اعمٜمزل سم٠ميمٛمٚمف أٟمزًم٧م ُمـ اًمسٞم٤مرة دظمٚم٧م اعمٜمزل سمحث٧م قمـ ُمٜمتٝمك ومل 

  .ُمـ ظمٚمٗمل ٤مً شمٞمآ ٤موومج٠مة ؾمٛمٕم٧م صقهت

 ًم٘مد شم٠مظمرت  ُمٜمتٝمك:

  .ٟمجزه٤ميم٤من ًمدي سمٕمض إُمقر اعمٝمٛم٦م ٕ ،قمتذرأ ٟمٔمرت هل٤م:

يمـ أمل  ،يم٤مٟم٧م هذه هل اعمرة إومم اًمتل أرى يمؾ هذا اًمٙمرة واًمتحدي ذم ٟمٔمراهت٤م

يمؾ رء  ،ُم٦م اًمسخري٦م واًمقضمع اًمتل شمرؾمٛمٝم٤م قمغم وضمٝمٝم٤م٤مهن٤م وم٤مشمٜم٦م هٙمذا سم٤مسمتسأقمٚمؿ أ

  .هن٤م ايمتِمٗم٧م ظمٞم٤مٟمتلأذم طمبٞمبتل اًمٞمقم يدل قمغم 

 هؾ ؿمحٜم٧م ه٤مشمٗمؽ اعمحٛمقل  :اىمؽمسم٧م ُمٜمٝم٤م سمبطء وؾم٠مًمتٝم٤م

ظمٞمؿ قمٚمٞمٜم٤م صٛم٧م رهٞم٥م يم٤مٟم٧م حتدق ذم قمٞمٜمل  ضمؾ..أ: ٦مضم٤مسمتٜمل سمٜمٗمس آسمتس٤مُمأ

  .وصٚمتٜمل رؾم٤مئؾ يقؾمػ أيمٛمٚم٧م هل: .ُمب٤مذة

  .ٟم٤مأل ن شمسٛمٕمٞمٜمأُمٜمتٝمك جي٥م  شمٜمٝمدت سمٕمٛمؼ:
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ٟمؽ أقمتؼم خمٓمقوم٦م أن ٟمٜمل أأٟمؽ سمٕمتٜم٤م أٟمؽ ظم٤مئـ أؾمٛمع ُم٤مذا؟ أ ىم٤مـمٕمتٜمل سمٍماخ:

  ؟!ديؼ قمٛمركظمل وصأىمدُم٧م هلؿ 

  .ٓ هذاإ ٓ اظمتٞم٤مر ساظمٝم٤م:ضمبتٝم٤م سمٜمٗمس أ

 يمٛمٚم٧م ودُمققمٝم٤م شمتس٤مىمط أقمغم وضمٝمل و ٦مىم٤مـمٕمتٜمل سمرضسم

ي دم ىمذر جيري ذم أو .. قمٚمؿ أي ىمدرة ظم٤مرىم٦م قمغم اًمتٛمثٞمؾ متتٚمؽأٓ  ُمٜمتٝمك:

ظمل ُمـ صم٘متل وواًمدي ٠مُمـ صداىمتؽ سم ،قم٤مم ُمـ قمٛمرٟم٤م 61يمٞمػ ظمٜم٧م  ،قمروىمؽ

هبذه اًم٘مس٤موة يمٞمػ  ،احل٘م٤مرةيمٜم٧م ًمتٙمقن هبذه  ٟمؽ خمٚمقق ُمـ ُم٤مء ضمٝمٜمؿ ُم٤مأًمق  ،سمؽ

 هن٤م سمدأت٠مويم - ن ختقن ىمٚمبل اًمذي وهبتف ًمؽأ ،ن ختقن قم٘مدٟم٤م اعم٘مدسأاؾمتٓمٕم٧م 

ي ذيمري٤مشمٜم٤م أ؟ ٟم٤مأ؟ أي رضمؾ ومٞمٙمؿ شمزوضم٧م ٟم٧مأظم٤مًمد ُمـ   - شمستققم٥م اًمّمدُم٦م

وسظم٧م ًمٞمس٧م  ،وهؿظم٤مًمد ؾمٜملم قمٛمري ًمٞمس٧م  أي وقمقدك ص٤مدىم٦م؟ ؟طم٘مٞم٘م٦م

 رب أي طم٘مٞم٘م٦م هل طمٞم٤ميت  ي٤م يمٛمٚم٧م:أظمذت دسمٚمتٝم٤م ورُمتٝم٤م قمغم إرض وأو ،وهؿ

 .ريد اًمٕمقدة ٕهكمأٟم٤م أظم٤مًمد و أيمَٛمَٚم٧ْم:  ..ُم٤من شمب٘مك ًمٜم٤مأرب أي  ي٤م

  .ن شمٜمز يمؾ رءأجي٥م  .. ُمٜمتٝمك ن ي٤ممل يٕمد ىمراري أ شمٜمٝمدت:

  ؟م شمراك شم٘مّمد ُمقـمٜملأطمالُمل ؾمٜملم قمٛمري أظمل أهكم أ !ٟمسك ُم٤مذا؟أ ُمٜمتٝمك:

  .ن شمٖم٤مدري واًمٚمٞمٚم٦مأجي٥م  ،يمؾ رء ظم٤مًمد:

  .ُمالحمؽ ُمـ ضمدران ذايمريت قحم٠مؾم ،ٟم٧مأٟمس٤مك أذيمر يمؾ رء و٠مؾم ُمٜمتٝمك:

  .ٟمسك طمتك ظمٞم٤مٟمتؽ ومٜم٘م٤مء روطمل ٓ حيتٛمؾ ىمذارة شمذيمرك٠مؾم

  .ُمٜمتٝمك يٙمٗمل يٙمٗمل ي٤م سظم٧م سم٠ممل:

  ..ًمٞمتؽ ُم٧م ومٕمالً  ي٤م ن وضم٤مسمتٜمل سمٜمٗمس اًمٍماخ: ظم٤مًمد سم٤مًمٜمسب٦م زم ُمٞم٧م ُمـ سمٕمد أأ

ُمقيت  ن شمتٛمٜمكأذف ذم ىمٚمبل يمٞمػ ًمروطمل وضمع اًمٕم٤ممل يمٚمف ىم ،حتٛمؾ ىمقة يمالُمٝم٤مأمل 

  .ضمده٤مأوىمٗم٧م ضم٤مُمد يم٤مًمتٛمث٤مل طمتك روم٤مهٞم٦م اًمدُمقع مل 
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  .وًمٙمٜمٜمل رأيتٝم٤م شم٘مؽمب وسمٞمده٤م ؾمٙملمٓ اقمٚمؿ ُمتك او يمٞمػ 

  .قمٓمٜمل ُمٗمت٤مح اًمب٤مب طم٤مًٓ أ ُمٜمتٝمك:

  .ذيِؽ ١مىمد شم ،ل ذم يدكتهذه اًم لشمريمأ ظم٤مًمد:

  .نقمٓمٜمل اعمٗمت٤مح أأ ،ُمزحأٟم٤م ٓ أ ُمٜمتٝمك سمٍماخ:

ظمرج اعمٗمت٤مح ورأت هل أن أردت أ ،ن دمرح ٟمٗمسٝم٤مأٟم٤م ىمٚمؼ ُمـ أاىمؽمسم٧م ُمٜمٝم٤م و

 ُمـ اًمسٙملم قمغم يدي طمتك ضمرطم٧م  ٦موًمٙمٜمٝم٤م سم٤مهمتتٜمل سمرضسم ..ُمٜمتٝمك اٟم٤م :اعمسدس

  .رأيتٝم٤م شمس٘مط اًمسٙملم ُمـ يده٤م وشمبٙمل ،ُمسٙم٧م يدي وشم٠موه٧م سم٠مملأ

  ،يمؼم ُمـ ـم٤مىمتٝم٤م سمٙمثػمأن ي حيدث أوم٤مًمذ ،ُمـ آهنٞم٤مر طم٘م٤م ٦مأظم٤مف قمغم هذه اًمٓمٗمٚم

ردت اًمرطمٞمؾ أن إـم٤مًمبؽ سم٤مًمب٘م٤مء أوًمـ  ،ـمٚم٥م اًمٖمٗمرانأٟم٤م ًمـ أُمٜمتٝمك  اىمؽمسم٧م ُمٜمٝم٤م:

ٟم٤م أ ..! ن؟ؤذيؽ أأمحٞمؽ ومٙمٞمػ ؾمقف أقمِم٧م قمٛمري يمٚمف  ،ُمٜمٕمؽأٟم٤م ًمـ أوم٤مرطمكم 

ٟم٤م ًمـ أ ،يمدي ُمـ رء واطمد٠مُم٤م ؾمتٖمٗمريـ وًمٙمـ شم ُمٚمؽ طمؼ اًمتؼمير ويقُم٤مً أٓ 

طمبؽ طمتك ٠ماحل٥م وؾم طمببتؽ ُمٜمذ يمت٥م قمكمّ أ ،وضمع ٟمٗمز سمؽأٟم٤م ًمـ أ ،ؤذيِؽ أ

  .اعمقت يٙمت٥م قمكمّ 

عم٤مذا ومٕمٚم٧م يب هٙمذا؟ عم٤مذا رسىم٧م ُمٜمل اًمِمخص اًمقطمٞمد  سمٙم٧م سمحرىم٦م وسم٤مهنٞم٤مر شم٤مم:

عم٤مذا هدُم٧م طمٞم٤ميت ومقىمل هٙمذا؟ ظم٤مًمد عم٤مذا وم٘مط  طمالُمل؟أاًمذي رؾمٛم٧م قمٚمٞمف يمؾ 

 .ضمبٜملأ

يمرس ىمٚمقسمٜم٤م اهمٗمر ذٟمقسمٜم٤م ويمـ ًمٜم٤م اًم٘مقة ذم وؾمط هلل اضمؼم إ ة.ُمسٙمتٝم٤م وضٛمٛمتٝم٤م سم٘مقأ

  .سمٙم٧م ذم طمْمٜمل يمثػما وسمٕمده٤م ؾمحب٧م ٟمٗمسٝم٤م ،يمؾ هذا آٟمٙمس٤مر

  .نريد اًمٕمقدة وأأ ُمٜمتٝمك:

 قمقدي سمسٞم٤مريت طمتك ُمقىمػ اًمب٤مص٤مت وُمـ هٜم٤مك اذهبل ُمع أي قم٤مئٚم٦م  طمسٜم٤مً  ظم٤مًمد:
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وًمٙمٜمٝم٤م رضخ٧م واظمتٚمٓم٧م  ىم٤موُمتٜمل ىمٚمٞمالً  ،ُمسٙمتٝم٤م وىمبٚمتٝم٤م سم٘مقةأن خترج أوىمبؾ 

أظمرضم٧م  ،ؾمٞمجٛمٕمٜم٤م ظمر ُم٤مآن هذه اًمٚمحٔم٤مت أقمٚمؿ أيمٜم٧م  ،دُمققمٝم٤م سمدُمققمل

ن يٗمرغ رص٤مص هذا أظمؼميف أقمقدي ًمٞمقؾمػ و ُمسدد ووضٕمتف ذم يده٤م ومهس٧م:

  .قمٓمٞمتٝم٤م هقي٦م ُمزوره وشمريمتٝم٤مأو ،ًم٧م ىم٤مئٛم٦ماز ن رطمٚم٦م سمٕمد همد ُم٤مأاعمسدس و

 

 

مم إل يست٘مٚمٝم٤م وهق يٕمد اًمقىم٧م ًمٞمّمؾ تؾمف قمغم زضم٤مج اًمسٞم٤مرة اًمأيم٤من يقؾمػ يسٜمد ر

 :ضم٤مهب٤م سمٚمٝمٗمفأهن٤م ُمٜمتٝمك إ ،رن ه٤مشمٗمف ،شمٕمز

  .ًم٘مد شمريمتف ُمٜمتٝمك:

 ؟٦مهؾ شمريمؽ شمٖم٤مدري سمسٝمقًم ؟ذاكأهؾ  يقؾمػ سمخقف:

  .ظم٤مًمد صدي٘مؽ ،ظم٤مًمد زوضمل ،يقؾمػ ٟمف ظم٤مًمد ي٤مإ ُمٜمتٝمك وهل شمبٙمل:

 ن؟أ ٟم٧ِم أيـ أ .. ظم٤مًمد اًمذي ٟمٕمرومف ُم٤مت :٦ميقؾمػ سمٖمّم

  .سم٤مدم٤مه ُمقىمػ اًمب٤مص٤مت فسمسٞم٤مرشماٟمٓمٚم٘م٧م  ُمٜمتٝمك:

  .ذا ؾمٜمٚمت٘مل هٜم٤مكإطمسٜم٤م  يقؾمػ:

.. 

 

اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل أرؾمٚمتٝم٤م  اءةضمرى سم٤مدم٤مه ه٤مشمٗمف وأقم٤مد ىمر ،قم٘مد ُمٝمٜمد طم٤مضمبٞمف وهق يٗمٙمر

صمؿ رضب سمٞمده ومج٠مة  ،ومِمٞمئ٤مً  ُم٤مُمف ؿمٞمئ٤مً أسمٜم٤من ُمـ ه٤مشمٗمٝم٤م يمثػما وسمدأت إُمقر شمتْمح 

ًمٞمف إشمقصؾ  امسمًمٞمخؼمه  هيتّمؾ سم٘م٤مئدن أأراد  ،ظمذ ه٤مشمٗمفأ ،طمدث وىمد اؾمتٜمت٩م يمؾ ُم٤م

ًم٘مد يم٤مٟم٧م سمٜم٤من  .. شمٜمٝمد ؿمٕمر سم٤مًم٘مٝمر سم٤مًمٕمّمبٞم٦م رُمك ه٤مشمٗمف و ،وًمٙمـ ؿمٞمئ٤م ُم٤م ُمٜمٕمف

  .ظم٤مًمد مل خيقهنؿ ،حم٘م٦م
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مم إذه٥م  ،ٜمتٔمر ذم ُمقىمػ اًمب٤مص٤مت وٓ أصمر عمٜمتٝمكيرسمع ؾم٤مقم٤مت ويقؾمػ أُمرت 

ٟمف ٠مؿمٕمر سم ،ُمٖمٚمؼ ُمٜمتٝمك ه٤مشمػ ،ذم اعمٜمزل اً طمدأاًمٕمٜمقان اًمذي أقمٓم٤مه ُمٝمٜمد ومل جيد 

ؾمٞم٘مقم سمف  ن ُم٤مأزق و٠مٟمف ذم ُم٠مؿمٕمر سم ،طم٤مول آشمّم٤مل سمخ٤مًمد وٓ إضم٤مسم٦م ،يٙم٤مد جيـ

  .اشمّمؾ سمبٜم٤من ،هق احلؾ إظمػم

 .قمـ ُمٜمتٝمك ئ٤مً ن يم٤من يٕمٚمؿ ؿمٞمإزم احل٘مػم ٠ماؾم ةظمر ُمرٔ يقؾمػ:

  .قمٓم٤مك اًمٕمٜمقان سم٤مًمٗمٕمؾأًم٘مد  سمٜم٤من:

  .طمدأٓ يقضمد ومٞمف  يقؾمػ:

  .ؿمؽ ذم يمؾ ُمـ هؿ طمقزمأت أسمدًم٘مد  ،ُمٝمٜمد يمثػماً صمؼ ذم أٟم٤م ٓ أيقؾمػ  سمٜم٤من:

  .ظمتلأمم إًمٚمقصقل  ٦مٟم٤م سمح٤مضمأ سخ يقؾمػ:

  .طم٤مول ُمٕمف ُمرة أظمرى٠مؾم شمٜمٝمدت سمٜم٤من:
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 ُمٜمتٝمك

 

ؿمٕمرت  ،أىمٗمٚم٧م اهل٤مشمػ ُمع يقؾمػ وأوىمٗم٧م اًمسٞم٤مرة واؾمتٖمرىم٧م ذم ٟمقسم٦م سمٙم٤مء ُمريرة

طمتك ُم٤مُمل ُمٜمذ اًمٓمٗمقًم٦م أُمرت ذيمري٤مشمٜم٤م ُمـ  .. ٟمف ىمسؿ ىمٚمبل طمٞمٜمام ىم٤مل ُم٤مت ظم٤مًمد٠مسم

هذه  .. ًمٓم٤معم٤م يم٤من اًمسٜمد اًمذي ؾم٤مقمدين قمغم اًمقىمقف ،ن مل خيذًمٜمل ظم٤مًمد وٓ ُمرةأ

درت أو ُمسح٧م دُمققمل ،مم اجلحٞمؿإٓ سم٘مٚمبل وًمٞمذه٥م اعمٜمٓمؼ إؤُمـ أًمـ  ةاعمر

ٟم٤م أظم٤مًمد زوضمل ظم٤مًمد طمبٞم٥م قمٛمري ظم٤مًمد هق روطمل و .. دراضملأاًمسٞم٤مرة وقمدت 

ًمـ يسٚمٛمٝمؿ يقؾمػ صديؼ  ،ًمق ظم٤من اًمٕم٤ممل يمٚمف ًمـ خيقٟمٜم٤م ظم٤مًمد ،اعمقتظمت٤مر أًمـ 

طمد خيٓمػ زوضمتف وخيقن أٓ  ..ظمل ًمـ خيقن ُمب٤مدئٜم٤م ًمـ خيقن ُمقـمٜمل أقمٛمره و

 ةًمـ ي٘مدُمقا ًمف طمٞم٤م ،ٟم٤م ويقؾمػ ًمٞمؾ وهن٤مر ظم٤مًمد سمدوٟمٜم٤م ٓ طمٞم٤مة ًمفأ ،صديؼ قمٛمره

ٟم٤م أصدىمف ٠موًمق يمذسمف اًمٕم٤ممل سم٠ميمٛمٚمف ؾم ..ف ظم٤مًمد مل خيقٟمٜم٤م وًمق سم٘متٚم ،ًمٞمب٤مدل هب٤م طمٞم٤مشمف

ٟم٤م يمذًمؽ ويمت٤مب أظم٤مًمد طمل و .. ًمف سمدوين ٦مٟم٤م وٓ هن٤ميأٓ إٓ سمداي٦م ًمف  ،ٟمٜمل ُمٜمتٝم٤مهٕ

  .همػم هن٤ميتٜم٤م٠مٟم٤م ؾمأ  ،اًمٜمٝم٤مي٦م طمٙم٤ميتٜم٤م مل ي٘مٗمؾ سمٕمد وًمـ شمٙمقن هذه

رأؾمف قمغم  ٤مً وضمدشمف جيٚمس واضٕم ،ىمٗمؾ اًمب٤مبأمل يٙمـ ىمد دظمٚم٧م اًمبٞم٧م ُمرسقم٦م 

 ٟم٤م ُمـ سملم دُمققمل أومل يتحدث حتدصم٧م  ٤مً قمٜمدُم٤م رآين صدم وىمػ ُمرسقم ،اعمٙمت٥م

ىمػ ذم اعمٜمتّمػ وىمبؾ أرُمك قمامد طمجرة ًمٞمقؾمػ ويمٜم٧م  قمٜمدُم٤م يمٜم٤م أـمٗم٤مًٓ  ُمٜمتٝمك:

ن ٓ ظمٓمر ؾمٞمّمٞمبٜمل أٟم٤م ُم١مُمٜم٦م  أُمـ حلٔمتٝم٤م و ،ٟم٧مأص٤مسمتؽ أن شمّمٞمبٜمل ؾمحبتٜمل وأ

 .ٜمل ذم ظمٓمر ـم٤معم٤م اسمتٕمدت قمٜمؽٟمأ٘مرسمؽ وسمٟمٜمل أـم٤معم٤م 

 ،ٟم٤م سملم يديؽ سمال أي وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٕمقدةأن وأ صمؿ ىمٚم٧م: ه٤مشمٗمل ورُمٞمتف ويمرسشمفظمذت أ

 - وهذا ،راديت٢مٟمٜمل قمدت ًمٚمٛمقت سمأويمؾ هذا اًمٕم٤ممل ويمؾ أصقات اعمٜمٓمؼ ختؼمين 

ن يم٤مٟمقا ـمٚمبقا ُمٜمؽ إقمٚمؿ أٓ  .. ن ٓ طمٞم٤مة زم سمدوٟمؽأخيؼمين  -  ذت قمغم ىمٚمبلأ
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قمد واصم٘م٦م طمتك أمل  ،ظمٓمٓمٝمؿ ؾمتٜمٗمذقمٚمؿ أي أٓ  ،و آيمتٗم٤مء سمٜمٗمٞمل ُمـ ُمقـمٜملأىمتكم 

ٓ إٓ اٟمتامء زم  .. مم طمْمٜمؽإ ،مم سمٞمتلإن يمٜم٧م ُم٤مشمزال حتبٜمل وًمٙمٜمل اظمؽمت اًمٕمقدة إ

  .ٟم٧مأ

 ، وريد اعمقتأٟم٤م طم٘م٤م ٓ أ .ُمٜمتٝمك ضٕمتٜم٤م ي٤مأًم٘مد  ـمٗم٤مل:ضمثك قمغم إرض وسمٙمك يم٤مٕ

ين ٠مٜمٜم٧م سمفم .. قمٞمديٜملأ ،ُمٜمتٝمك قمٞمديٜمل سم٤مًمزُمـ ي٤مأ ،ريد اعمقتأٓ  ،ريد ظمرساٟمؽأٓ 

ؾمحب٧م روطمل  ٤مظمرضم٧م ومٞمٝم اًمتل ٦موًمٙمـ اًمٚمحٔم ،ٕمريم٦م ًمقطمدييمامل اعمإىم٤مدر قمغم 

 - ؿمٕمر سم٤مٓظمتٜم٤مق أ ،قمغم اًمب٘م٤مء ة،قمغم آؾمتٛمرار قمغم احلٞم٤م اً قمد ىم٤مدرأٟم٤م مل أ ،ُمٜمل

؟ ُمتك شمٜمتٝمل هذه احلرب اًمٙم٤مسمقس؟ ُمتك يٕمقد اظمقيت اُمتك يٜمتٝمل هذ - سخ

يمٞمػ ؾم٠مظمت٤مر  ٟمٗمسٜم٤م ومٞمٝم٤م؟أىمحٛمٜم٤م أاًمذي يمٞمػ ٟمتخٚمص ُمـ هذه اعمقاضمٝم٦م  ٕمٞمٜم٦م؟ٚماًم

 سملم وضمع ووضمع؟ ،سملم ُمقت وُمقت

 محٞمؽ سمبٕمدي٠مٟمٜمل ؾمأأظمٓم٠مت قمٜمدُم٤م فمٜمٜم٧م  ،طمبؽ طمد اجلٜمقنأ ،طمبؽ طمد اًمثامًم٦مأ

رضمقك ُمٜمتٝمك أ ،رضمقك ُمٜمتٝمك ٓ شمؽميمٜملأ ،.. وًمٙمـ ٓ ٟمبض زم سمٖمٞم٤مسمؽ سمخٞم٤مٟمتل و

وضمٕمتٜمل أطمبٞمبتل  احلٞم٤مة ي٤مره٘متٜمل أ .. زم اًمٜمٗمس واًمٜمبض واحلٞم٤مة سمِؼ أسم٘مريب  اسمِؼ 

  .ريد اعمقتأطمٞم٤م ُمٕمؽ ٓ أن أريد أُمٜمتٝمك  .. ٟم٧ِم أٓ إُمؾ زم أاًمسٜملم وٓ 

ظمذل ٠مظم٤مًمد ؾم ٟمّمٗمؽ ي٤مأ ظمذل يمؾ اًمٕم٤ممل و٠م: ؾمسمٙملأٟم٤م أضمٚمس٧م سم٘مرسم٦م وضٛمٛمتف و

  .ؾمح٥م ٟمٗمسف ُمٜمل ومج٠مة ووىمػ.. ٟم٧مأٟمّمٗمؽ أطمتك ٟمٗمز و

  .ؾمٞم٠مشمقن ذم حلٔم٦م ،ن ٟمٖم٤مدر طم٤مًٓ أجي٥م  ظم٤مًمد وهق يٛمسح وضمٝمف:

  .ؾمٛمح ًمؽ سمٛمزيد ُمـ اخلٞم٤مٟم٦مأٟم٤م ًمـ أ ،شم٘مقم سمف  امن شمتقىمػ قمأظم٤مًمد جي٥م  ُمٜمتٝمك:

  .ظمٜمٙمؿأٟم٤م مل أو ٟم٤م:ءؿمٞم٤مأظم٤مًمد وهق يرشم٥م 

وزواج سمٜم٤من ُمـ يقؾمػ  ؟ل ىمٛم٧م هب٤م ُمٕمٝمؿتمم قمٞمٜمٞمف: واًمّمٗم٘م٦م اًمإوىمٗمتف وٟمٔمرت أ

  ؟واعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل رسسم٧م هلؿ
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  .هبؿًم٘مد شمالقمب٧م  ظم٤مًمد سمث٘م٦م وىمقة:

  ؟ُم٤مذا شم٘مّمد :٦مًمف سمّمدُم تٟمٔمر

  .قمقدشمؽ دُمرت يمؾ رء ،ن وصٚمقا ؾمٞم٘متٚمقٟمٜم٤مإ ،ُمٜمتٝمك ٓ وىم٧م ًمديٜم٤م ي٤م ظم٤مًمد:

 ،ظمٜمٙمؿأمل ، شمالقمب٧م هبؿ" رشم٥م يمٚمامشمفأوىمٗم٧م ذم ُمٙم٤مين  ،هءؿمٞم٤مأرسع يرشم٥م سم٘مٞم٦م أو

  .سظم٧م سمرقم٥م قمٜمدُم٤م اشمْمح٧م زم اًمّمقرة  "قمقدشمؽ دُمرت يمؾ رء، ؾمٞم٘متٚمقٟمٜم٤م

ومرهمف ُمـ اًمرص٤مص أظمذشمف وسمدأت أو قمٓم٤مين إي٤مه أ٧م سمرسقم٦م قمـ اعمسدس اًمذي سمحث

طم٤مول ظم٤مًمد ُمٜمٕمل وًمٙمٜمل اؾمتٛمري٧م طمتك شمقصٚم٧م عم٤م اقمت٘مدت  ،ودُمققمل شمتس٤مىمط

 اًمذايمرة اًمرىمٛمٞم٦م اًمتل هب٤م يمؾ اًمقصم٤مئؼ سظم٧م: هؾ ضمٜمٜم٧م؟ ،ٟمف ُمقضمقدأ

ٙمٛمؾ ن ٟم، أٚمؿسن ٓ شمستأن شمدقمٝمؿ ي٘متٚمقٟمؽ؟ ظم٤مًمد ًم٘مد وقمدشمٜمل أهؾ يمٜم٧م شمريد 

  وٟمٛمقت ُمٕم٤مً  ن ٟمحٞم٤م ُمٕم٤مً أ هذا اعمِمقار ُمٕم٤مً 

ٓ إُم٤مُمل أُمٜمتٝمك ومل يٙمـ  ًم٘مد ايمتِمٗمٜم٤م ي٤م .. ن شم٘متكمأطمتٛمؾ يمـ ٕأمل  :ظم٤مًمد سمٖمّم٦م

هذه  ،ُمرهؿ وهتري٥م اعمٕمٚمقُم٤مت ُمٕمؽ ويقؾمػأٟمٜمل حت٧م ٠ماًمتالقم٥م هبؿ واًمتٔم٤مهر سم

  .اًمذايمرة حتٛمؾ وىمػ اًمٜمزف ووىمػ اًمقضمع

  .؟!هؾ ومٙمرت سمام ؾمٞمحدث زم ؟ٟم٤مأو؟ ٟم٧مأو سظم٧م سمف:

 ،ُمٜمتٝمك ظمؼمشمؽ ي٤مأًم٘مد  ،ف إرواح اًمتل حتّمد يمؾ يقمٓآهؿ ُمـ أٟم٤م ًمس٧م أ ظم٤مًمد:

  .٤م سمدمٝمسمدأٟم٤م هذه احلرب سمحؼم وؾمٜمٜمٝمٞم

ٜمف وىم٤مل قمسمٕمدين أ ،ؾمتققم٥م ومٙمرة ظمس٤مرشمفأٓ  ،ي٘مقل ؾمتققم٥م ُم٤مأٟم٤م ٓ أضٛمٛمتف و

  ٦م.قمٚمؿ ظمٓمقشمٜم٤م اًم٘م٤مدُمأٓ ٟم٤م ومٕمال أو ،ن ذم ظمٓمر طم٘مٞم٘ملٟمحـ أ وهق يقصمؼ يده سمٞمده:

ن أف ًمٚمٜم٤مس وإًمٞمشمقصٚمٜم٤م  ن خيرج يمؾ ُم٤مأقمدك ظم٤مًمد أ ،ٟم٤مذو١مًمـ ي اؾمتٕمدت ىمقيت:

  .ي٘م٤مومٜم٤م٢مًمـ ٟمسٛمح هلؿ سم ،ٟمٜم٘مذ هذه اًمبالد

 ..وم٤مئ٘م٦م ٦ملم واٟمٓمٚم٘مٜم٤م سمسٞم٤مرشمف سمرسقمُمسؽ سمٞمدي وظمرضمٜم٤م ُمرسقمأ
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 ُمٝمٜمد

 

ًم٘مد يم٤مٟم٧م صم٘م٦م  ف،قمداُمإن ظم٤مًمد شمالقم٥م سم٤مجلامقم٦م وسم٤مًمت٤مزم ىمرروا أوصٚمتٜمل ُمٕمٚمقُم٤مت 

اًمرؾم٤مًم٦م  ؟ٟمف يتالقم٥م هبؿأقمٚمؿ أٟمٜمل يمٜم٧م أن قمٚمٛمقا إوًمٙمـ ُم٤مذا  .. سمٜم٤من ذم حمٚمٝم٤م

رسمام  ،قمٚمؿ عم٤مذا شمسؽمت قمٜمٝمؿأاًمتل أرؾمٚمتٝم٤م سمٜم٤من ُمـ ه٤مشمٗمل ضمٕمٚمتٜمل ايمتِمػ وٓ 

صبح هذا اًمقضع يِمٕمرين أ ،ن شمت٠مذى يمل ٓ شمت٠مذى سمٜم٤منأريد هل٤م أن ُمٜمتٝمك ٓ ٕ

 ..ن شمٜمتٝمل سمال دُم٤مءأٟم٤م أمتٜمك أ طم٘مٞم٘م٦مً  ،ن شمٜمتٝمل رسيٕم٤مً أريد هلذه اًم٘مّم٦م أ ،سم٤مٓظمتٜم٤مق

 ٦مًمتٜمل سمٚمٝمٗم٠مشمٜمل طمتك ؾمأن ومتح٧م اًمب٤مب ورإمم سمٜم٤من وُم٤م إقمٚمؿ عم٤مذا ذهب٧م أٓ 

 هؾ وضمدت ُمٜمتٝمك؟ سمٜم٤من:

 ،قمٚمؿ قم٘مقسم٦م شمرسي٥م اعمٕمٚمقُم٤مت: ًم٘مد يمٜم٧م حم٘م٦مأٟم٤م أل وحتدصم٧م و١مادم٤مهٚم٧م اًمس

ٟم٤م ٓ أسم٤مًمتٗمٙمػم سم٤معمقضقع  ،نٟم٤م طم٘م٤م ضمب٤من أأًمٓم٤معم٤م يمٜم٧م حم٘م٦م  .. ظم٤مًمد مل خيٜمٙمؿ

 ٦مسم٤مًمتْمحٞم ٟمف ًمـ يؽمدد صم٤مٟمٞم٦مً أضمزم أيم٤مد أ ،ُمٚمؽ ؿمج٤مقم٦م ىمرار ظم٤مًمد سم٤مًمتالقم٥م هبؿأ

  .ضمٚمٙمؿأسمحٞم٤مشمف ُمـ 

سمؾ ُمـ هيرسمقن ُمـ ُمقاضمٝم٦م  ،خي٤مومقن اعمقت اجلبٜم٤مء ًمٞمسقا ُمـ ٓ ؟شمٕمٚمٛملم ي٤م سمٜم٤منأ

 ..احلٞم٤مة 

ذوين ذم آإؿمخ٤مص اًمذيـ أطمد رسمام شمٙمقن  ،ُمٝمٜمد ٤مي ئ٤مً ٟم٧م ًمس٧م ؾمٞمأو شمٜمٝمدت:

؟ ومٝمؿ عم٤مذا شمٜمت٘مؿ ُمـ احلٞم٤مة سمؽأٟم٤م ٓ أ .. نقن شمٙمأيمام شمريد  ئ٤مً وًمٙمٜمؽ ًمس٧م ؾمٞم  طمٞم٤ميت

  .ظمذًمؽ اًمٕم٤ممل يمٚم٦م وم٘مررت اًمتح٤مًمػ ُمٕمف وظمذٓن ٟمٗمسؽ ،ُمٝمٜمد ٟم٧م سم٤مئس ي٤مأ

 ضمٜمدهتؿ أذم  ن أصبح٧م رىمامً أاٟمتٝم٧م صٗمح٤مت طمٞم٤ميت ُمٜمذ  ،مل يٕمد هيؿ شمٜمٝمدت سمٕمٛمؼ:

هدروا دم أوم٘مد  ،يمل ٓ ي٘متٚمقا ٦مىمرب ومرصأن يٖم٤مدروا ذم أظمؼمي ُمٜمتٝمك وظم٤مًمد أ

 .ظم٤مًمد
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 هؾ يبحثقن قمٜمٝمؿ ؟ ؿمٝم٘م٧م سمٜم٤من سمرقم٥م:

أي  ..ريمب٧م ؾمٞم٤مريت ،شمريمتٝم٤م وذهب٧م ،ُمٚمؽ ؿمج٤مقم٦م اإلضم٤مسم٦مأًمٞمتٜمل  ،اسمتسٛم٧م هل٤م

ًمٞمس وىمتؽ ٓ شمستٞم٘مظ  :وسظم٧م ةاعم٘مقد سم٘مقرضسم٧م  ؟ٟم٤م ومٞمفأاًمذي  ضٞم٤مع هذا 

 ؟ٟمٗمسٜم٤مأعم٤مذا هتقن قمٚمٞمٜم٤م  .. هذه اعمرة ن ضٛمػمي يرضخ ُٕمريأمتٜمٞم٧م ًمق  .. نأ

ن أن يستٞم٘مظ قمٜمدُم٤م ىمررت أمل يٙمـ إومم سمف أظمرون؟ ٟمدُمره٤م وٓ هيقن قمٚمٞمٜم٤م أ

  .قمدهؿ ومٞمٝم٤م٤مؾم٠مهن٤م ؾمتٙمقن اعمرة اًمتل ؾمأىمسؿ أٟم٤م أدرت ؾمٞم٤مريت وأ ..؟! ادُمر ٟمٗمز

 

 

 يم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمك شمْمع ـمرطمتٝم٤م قمغم قمٞمٜمٝم٤م وحت٤مول اًمٜمقم وًمٙمـ اًم٘مٚمؼ ُمسٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م 

 يـ ؾمٜمذه٥م؟أمم إظم٤مًمد  ُمٜمتٝمك:

  .مم اًمْم٤مًمع وُمـ هٜم٤مك ؾمٜمزور هقي٤مشمٜم٤م وٟمٖم٤مدر ُمـ قمدنإ ظم٤مًمد:

 ؟ويمٞمػ ؾمٜمخرج ُمـ شمٕمز ُمٜمتٝمك:

  .سمح٨م قمـ ـمري٘م٦مأمم طمدوده٤م ؾمقف إقمٜمدُم٤م ٟمّمؾ  ،قمٚمؿأٓ  ظم٤مًمد:

  .وؿمد هق سمدوره قمغم يده٤م ة٘مقُمسٙم٧م ُمٜمتٝمك سمٞمد ظم٤مًمد سمأ

 ٦مٟمٔمر هل٤م ظم٤مًمد سمّمدُم .ُمٜمتٝمك: يزن ويامن وٟمٖمؿ

 .أؾمامء أسمٜم٤مئٜم٤م اعمست٘مبٚمٞملم أيمٛمٚم٧م سم٤مسمتس٤مُم٦م:

 ؟!ي زم أٓ رأٟم٤م أو ضحؽ ظم٤مًمد:

 مل شمٕمجبؽ إؾمامء؟أ :٦مٟمٔمرت ًمف ُمٜمتٝمك سمٓمٗمقًمٞم

ن اؾمؿ أٓ شمريـ أمجؾ إؾمامء وًمٙمـ أهن٤م اظمتٞم٤مرك ومٝمل أـم٤معم٤م  ظم٤مًمد سمح٥م ص٤مدق:

 ؟ُمـ يزن ٦ميمثر ضم٤مذسمٞمأوًمٞمد 

  .سمؾ ىمديؿ ُمٜمتٝمك سمٕمٜم٤مد:
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 ضحؽ ظم٤مًمد سمّمقت قم٤مزم 

 ضمٚمٝم٤م أأطمالم شمٕمٞمش ُمـ  ٦مظم٤مًمد اظمؽم صمالصم أيمٛمٚم٧م ُمٜمتٝمك سمحامس:

  .وُمٜمتٝمك ٟم٧ِم أُمٜمتٝمك و ظم٤مًمد:

  .حتدث سمجدي٦مأ رضسمتف سمخٗمف:

 ٦ممجؾ قم٤مئٚمأن ُمٕمؽ ن أيمقر أ ٦م، وُمس٤معم ٦مسمح٨م قمـ ُمٝمٜمأن أ ،ن شمٜمتٝمل احلربأ ظم٤مًمد:

 .قمـ يمؾ هذا اخلقف اً سمٕمٞمد

 ؟سم٤مًمْمبط ٦مأي ُمٝمٜم ُمٜمتٝمك:

  ُمتٓمقع ذم طم٘مقق إـمٗم٤مل ُمثالً  ،أممٛمٛمؿ ظم٤مًمد:

  .ذا ؾمٜمح٘م٘مٝم٤م يمٚمٝم٤مإ طمسٜم٤مً  ُمٜمتٝمك:

 .ًمتف٠موًمٙمٜمٝم٤م ؾم صٛمتقا ىمٚمٞمالً 

  .زم اطمِؽ  ؟ًمذي طمدثا ظم٤مًمد ُم٤م ُمٜمتٝمك:

وًمٙمٜمٝمؿ مل يٕمت٘مٚمقٟم٤م خلقومٝمؿ  ،قمالهنؿ ايمتِم٤مومٜم٤مول إلًم٘مد يمِمٗمٜم٤م ُمٜمذ اًمٞمقم إ ظم٤مًمد:

 ـمراف ذم اًمْمٖمط قمكمّ ًم٘مد شمٜم٤مومس٤مت يمؾ إ ،ن ٟمتٚمػ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل ًمديٜم٤مأُمـ 

  .ظمرًمتسٚمٞمٛمٝمؿ اًمقصم٤مئؼ اًمتل ختص اًمٓمرف أ

 !ًمٞمس يمذًمؽ؟أهذه اًمقؾم٤مئؾ  أطمد قمدم يم٤منأاًمِم٤مب اًمذي  ُمٜمتٝمك:

هب٤م وًمٙمـ  ن ٟمجد ـمري٘م٦م ًمتٖم٤مدرواأمم إ٤مًمتالقم٥م سم٤مجلٛمٞمع سمًمذًمؽ سمدأت  .. ظم٤مًمد:ٟمٕمؿ

  .ىمدم ىمراسملم شمثب٧م هلؿ ومروض اًمٓم٤مقم٦مأن أيم٤من جي٥م 

 ًمٞمس يمذًمؽ؟أيقؾمػ وسمٜم٤من  ُمٜمتٝمك:

 ظمر آ اً ُمٚمؽ ظمٞم٤مرأيمـ أٟمٜمل مل أُمٜمتٝمك  ىمسؿ ي٤مأ .. سم٤مًمْمبط ظم٤مًمد:

  ؟ًمذي طمدث سمٕمده٤ما وًمٙمـ ُم٤م ُمٜمتٝمك:
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طم٤مدث  ،طم٘مرأطمدى اجلامقم٤مت سمدأت شمس٤موُمٜمل سمٓمري٘م٦م إن أاًمذي طمدث  ظم٤مًمد:

وحم٤موًم٦م اهمتٞم٤مزم اًمتل يم٤من ي٘مّمد هب٤م يقؾمػ وًمٙمـ اًم٘مٜم٤مص وصٚمتف ظمتل عمٞم٤مء أ

٥م قمٚمٞمٜم٤م ٤مًمن اجلٛمٞمع شمٙم٠مؿمٕمرت سم  ٤مـمئ٦م يمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م ـمرق ضٖمط قمكمّ اخلاعمٕمٚمقُم٤مت 

  .ٓ اًمٗمرارإٟمف ٓ طمؾ أو

  .وىمٗمتؽأوًمٙمـ احلرب  ُمٜمتٝمك:

 ن شمزوضم٧م سمٜم٤من سمٛمٝمٜمد ؿمٕمروا سمقٓئل طم٘م٤مً أٟم٤م سم٤مًمتالقم٥م هبؿ سمٕمد أواؾمتٛمري٧م  ظم٤مًمد:

  .ًم٘مد صدىمقين طم٘م٤م ،ووصم٘مقا

 يم٤مٟم٧م ظمٓمتؽ ًمٚمٞمقم؟ ُم٤م طمسٜم٤م و ُمٜمتٝمك:

ٟمٜمل ُمٕمٝمؿ ٠مظمذشمؽ ًمٞمْمٛمٜمقا سمأٙم٤مٟمقا ؾمٞمِمٙمقن يب ًمذًمؽ ًمظمذك ُمٕمل آًمق مل  ظم٤مًمد:

دقمٝمؿ يتتبٕمقن أو ةقمٓمٞمؽ اًمذايمرأن يقؾمػ ُمريض و٠مظمؼمك سم٠موُمـ سمٕمده٤م ؾم

  .ؾمٞم٤مريت

عم٤مذا  ،ئاماد ةطمدًم٘مد قمِمٜم٤م يمروح وا ؟عم٤مذا قمِم٧م يمؾ هذا ًمقطمدك شمٜمٝمدت ُمٜمتٝمك سم٠ممل:

  .؟ذه اعمٕمريم٦مهبمل شمنميمٜمل 

 ظمٗم٧م ان اظمرسك  ظم٤مًمد:

 ظم٤مًمد هؾ هل ٟمٔمري٦م اعم١ماُمرة؟ ُمٜمتٝمك:

حيٙمٛمف ُم٤م ذم اًمٕم٤ممل شمستٓمٞمع ختري٥م  ةُمٜمتٝمك ٓ يقضمد هٜم٤مك ىمق يمٛمؾ:أضحؽ ظم٤مًمد و

 اًمنموم٤مء ويديره اعمث٘مٗمقن 

 ُم٤مذا شمٕمٜمل ؟ ُمٜمتٝمك:

هذا اًمقضع  ،ٟمحـ ُمـ ٟمّمٜمٕمٝم٤من هٜم٤مك ىمقى ىمد شمستٖمؾ ومتٜمتٜم٤م وًمٙمـ أقمٜمل أ ظم٤مًمد:

طمبٞمبتل ظمذ  اؾمٛمٝم٤م ٟمٔمري٦م اعمّمٚمح٦م ي٤م .. اًمذي صٜمٕمقه ُمٜم٤م وومٞمٜم٤م عمّم٤محلٝمؿ اًمِمخّمٞم٦م

  .وًمتحرق اًمبالد واًمٕمب٤مد واقمطِ 
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 ٤ًم،ن يٙمقن ىمقيأن ـمٗمٚمتف شمريد ُمٜمف أٟمٔمر ًمٕمٞمٜمٞمٝم٤م هق يٕمٚمؿ  ،ُمسٙم٧م يده سمح٥مأ

  ..ضٛمٝم٤م ًمف .ضمٚمٝم٤مأُمـ  ٤مً ؾمٞمٙمقن ىمقيو

أوىمػ ظم٤مًمد اًمسٞم٤مرة وًمٙمٜمٝمؿ ـمٚمبقا سمٓم٤مىمتف اًمِمخّمٞم٦م وًمٙمٜمٝمؿ رأوا ٟم٘مٓم٦م شمٗمتٞمش 

  ة.ى آؾمؿ اسمتسؿ اًمرضمؾ وـمٚم٥م ُمـ ظم٤مًمد إي٘م٤مف اًمسٞم٤مرأوأول ُم٤م ر

ي٤ميمؿ واًمتقىمػ ًم٘مد إ" رن ه٤مشمػ ظم٤مًمد وىمتٝم٤م سمرؾم٤مًم٦م ُمـ سمٜم٤من ومتحٝم٤م ووضمد رؾم٤مًم٦م

ن شمْمع طمزام أظمؼمه٤م و أٟمٔمر ظم٤مًمد عمٜمتٝمك  "ؾمامئٙمؿ قمغم يمؾ ٟم٘م٤مط اًمتٗمتٞمشأقمٛمٛمقا 

صمره صمالث أاٟمٓمٚم٘م٧م ذم  ،صم٤مر همب٤مر ىمقي٦مآرسع هب٤م طمتك شمرك أؾمتدار سمسٞم٤مرشمف وإُم٤من وا

ؿمبف أيم٤مٟمقا ذم ُمٓم٤مردة  ،ذيم٤مر اًمتل حتٗمٔمٝم٤مدقمٞم٦م وإشمٚم٧م ُمٜمتٝمك يمؾ إ .. تاؾمٞم٤مر

زاده٤م واىمٕمٞم٦م أصقات اًمٓمٚمؼ اًمٜم٤مري اًمذي يسٛمٕمقٟمف سخ  ،سم٤مًمتل حتدث ذم إومالم

اؾمتٓم٤مع ظم٤مًمد اًمتالقم٥م هبؿ طمتك  ،رومْم٧م ن ختتبئ حت٧م اًمٙمرد وًمٙمٜمٝم٤مأظم٤مًمد  هب٤م

 .قمتف اًمزائدة اٟم٘مٚمب٧م هبؿ اًمسٞم٤مرةٟمٔم٤مرهؿ مت٤مُم٤م وًمٙمـ وسمسب٥م رسأاظمتٗمك قمـ 

ٟملم أل اؾمت٠مضمره٤م وهق يسٛمع أصقات اًم٘مّمػ وصقت تاًم ٦موىمػ يقؾمػ ذم اًمٖمروم

ظمتف اًمتل مل يٕمد يٕمٚمؿ قمٜمٝم٤م أمل شمٖمٛمض قمٞمٜمف ُمـ ىمٚم٘مف قمغم  ،ىم٤مدم ُمـ اًمٓم٤مسمؼ اًمذي حتتف

مل يستٓمع  ،ٟملم اًم٘م٤مدم ُمـ اًمٓم٤مسمؼ اًمذي حتتفزن قمغم صقت إرء وُمـ ؿمٕمقره سم٤محل

 .تح٧م ًمف اًمب٤مب اُمرأة قمجقزٗميمثر ومٜمزل وـمرق اًمب٤مب ومأاًمتحٛمؾ 

ٟملم أؾمٛمع صقت أو ٕمٚمقي،ٟم٤م ضم٤مريمؿ ذم اًمٓم٤مسمؼ اًمأ .. زقم٤مجقمتذر قمـ اإلأ يقؾمػ:

  ؟ؾم٤مقمديمؿأن أؾمتٓمٞمع أومبامذا 

طمٗمٞمديت شمت٠ممل ُمـ ُمرضٝم٤م  وًمدي وًمٙمـ هل : سم٤مرك اهلل ومٞمؽ ي٤م٦مشمٜمٝمدت اًمٕمجقز سمحرىم

 .زقم٤مجوم٤مقمذرٟم٤م قمغم اإل

ىمد  ،ُمل وًمٙمـ اظمؼميٜمل اؾمؿ دوائٝم٤م اعمسٙمـأٟمزقم٩م ي٤م أٟم٤م مل أ رسع يقؾمػ سم٤مًمٜمٗمل:أ

  .ؾمتٓمٞمع ُمس٤مقمدهت٤مأ
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  .ضم٤مسمتف٠مى ـمٗمؾ ذم اًمث٤مًمث٦م قمنم ُمـ قمٛمره يس٠مل ضمدشمف ُمـ هذا ومأر

  .اعمسٙمـ واعمٕم٤مًم٩م أيْم٤مً  ،دوائٝم٤م اعمسٙمـ ُمٕمدوم اسمتسؿ ًمف اًمٓمٗمؾ:

  ؟ذم ىمٚمبف: ُمـ ُم٤مذا شمٕم٤مين ٦مؿمٕمر يقؾمػ سمٖمّم

 .دقم٤مه اًمٓمٗمؾ ًمٚمدظمقل ومدظمؾ

دويتٝم٤م أشمٕم٤مين ُمـ رسـم٤من ذم اًمدم وًمٙمـ  ،ظمتل شمٙمؼمين سمٕم٤مُملم وم٘مطأ اًمٓمٗمؾ:

  .اٟمٕمدُم٧م سمسب٥م احلرب

  .ضمٚمبٝم٤م هل٤م ُمـ صٜمٕم٤مء٠مؾم :ؿمٕمر يقؾمػ سمٖمٞمض ووىمػ ُمرسقم٤مً 

 اقمذرين ي٤م .. سم٠ميمٛمٚمفدوائٝم٤م اٟمٕمدم ذم اًمٞمٛمـ  س ُمـ اعم٤مء:٠مدظمٚم٧م اجلدة وذم يده٤م يم

 .ىمدُمف ًمؽ٤مء ٕاعم يقضمد ًمديٜم٤م ؾمقى وًمدي ٓ

ٓ يٕمٚمؿ عم٤مذا ؿمٕمر ؟ يـ اًمٕم٤ممل ُمـ هذه اًمٓمٗمٚم٦مأ تس٤مءلضمٚمس يقؾمػ سمحرسة وهق ي

  .هذا اًمٓمٚم٥م طمتك وأٟمف ٓ حيؼ ًمف ُم٘م٤مسمٚمتٝم٤م أهق يٕمٚمؿ  ،ٟمف يريد ُم٘م٤مسمٚمتٝم٤م٠مسم

ؾم٤مقمده٤م أٜمل ؾمقف ٟم٠مقمديمؿ سمأؾمتٓمٞمع زي٤مرهت٤م؟ أهؾ  ظمٞمٝم٤م وضمدهت٤م:أمم إوًمٙمٜمف ٟمٔمر 

  .ُمٚمؽأسمٙمؾ ُم٤م 

ن هٜم٤مك ـمبٞم٥م يريد زي٤مرهت٤م ودقمقه أظمؼماه٤م أ ،ن يسٛمح٤م ًمف سمزي٤مرهت٤مأىمبؾ  اشمردد

يم٤مٟم٧م  ،سم٤مًمرهمؿ ُمـ شمقاضٕمٝم٤م ٦مصدم يقؾمػ سمرؤي٦م همرومتٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمنمىم ،ًمٚمدظمقل

 سم٤مًمرهمؿ ُمـ شمقاضٕمٝم٤م اًمٔم٤مهر ُمـ ٟمقع اًمقرق وإًمقان  ٦مُمٚمٞمئ٦م سمرؾمامت ُمذهٚم طمٞمٓم٤مهن٤م

 .ومٛمٜمٕمٝم٤م ٦مضمٚمس٧م سمّمٕمقسم

 .سمراطمتؽ اسمِؼ  يقؾمػ:

  .اًمٓمبٞم٥م ٤مهيأزقمجتؽ أٟمٜمل قمذرين ٕأ .. كٟم٤م ُمالأ اًمٗمت٤مة:

 هؾ هذه رؾمقُم٤مشمؽ؟ صم٤مٟمٞم٤مً  ،سمداأٜمل مل شمزقمجٞم ٟم٧ِم أ أوًٓ  يقؾمػ:

  .عمل ذم اًمرؾمؿأٙمثػم ُمـ اًمومرغ أن قمدم اعمٝمدئ أصبح٧م أسمٕمد  ،ضمؾأ ُمٚمؽ:
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 .رؾمامشمؽ رائٕم٦م ومٕمالً  ،ؾمٞمديت اًمّمٖمػمة اؾمٛمحل زم ي٤م يقؾمػ:

قمٜمدُم٤م  ٤مً صٜمع هب٤م ُمٕمرض٠مؾم .. ئاماردده دأهذا ُم٤م  سمسب٥م اعمرض: ٦مك سم٤مسمتس٤مُم٦م سم٤مهتُمال

 ..شمبسؿ هل٤م يقؾمػ سمحزن . .يمؼمأ

 فٟم٠مٟمؽ يمٓمبٞم٥م حتدث ٟمٗمسؽ سمأقمٚمؿ أ ره٤مىمٝم٤م:إيمؼم سم٤مًمرهمؿ ُمـ أاسمتسٛم٧م هل سمٛمرح 

ظمر ُمسؽ يده٤م ٠ٔمؾم ،شمٜمٗمسأدُم٧م  ُم٤م ةشمِمب٨م سم٤محلٞم٤م٠موًمٙمـ ؾم ،زم اًمٙمثػم مل يتبَؼ 

  .حلٔم٦م

ن يداري وضمٝمف أطم٤مول  ،فٞماظمؽمىم٧م اًمٖمّم٦م ىمٚم٥م يقؾمػ وؿمٕمر سم٤مًمدُمع يقظمز قمٞمٜم

 ضمكم؟ أهؾ شمِمٕمر سم٤محلزن ُمـ ؟ اًمٓمبٞم٥م ٤مهيأسمؽ  ُم٤م :٦متحدصم٧م اًمٗمت٤مة سمٚمٝمٗموم .قمٜمٝم٤م

  ..ٟم٤مأضمكم أؿمٕمر سم٤محلزن ُمـ أ وحتدث سمّمدق: ؾمف ٟم٤مومٞم٤مً أهز ر

 ٟم٧م ُمريض أيْم٤م؟أهؾ  :٦مسمدهِم ةٟمٔمرت ًمف اًمٗمت٤م

  .ٟمٜمل ظمرست يمؾ رء٠م اًم٘مقل سملمشمستٓمٞمٕم شمبسؿ يقؾمػ ُمـ سمراهت٤م:

  .صدىمٜمل ٟم٧م ٓ متٚمؽ رء أؾم٤مؾم٤مً أحتدصم٧م اًمٗمت٤مة سمٕمٗمقي٦م: 

 ،وؾمتذه٥م سمال رء ،شمٞم٧م هلذا اًمٕم٤ممل سمال رءأ :ئٚم٦مىم٤موم٠ميمٛمٚم٧م  .م٤مٟمٔمر هل٤م سم٤مؾمتٗمٝم

ؿمخ٤مص ومرص أطمالم ؿمٝم٤مدات هل جمرد قمٓم٤مي٤م ُمـ اًم٘مدر أيمسبتف ُمـ  يمؾ ُم٤م

  .وًمٙمٜمؽ ٓ متٚمٙمٝم٤م ًمتخرسه٤م

  ؟ن خترج ُمـ ـمٗمٚم٦م ذم قمٛمركأيمؼم ُمـ أ ٦مٗمٗمٚمساًمن هذه أٓ شمٕمت٘مديـ أشمبسؿ يقؾمػ: 

  .قمٚمٛمتٜمل احلٞم٤مة هذا ُم٤م صم٤مٟمٞم٤مً  ،ًمس٧م ـمٗمٚم٦م أوًٓ  اسمتسٛم٧م:

  .هن٤م ىم٤مؾمٞم٦م ًمتجٕمؾ ومت٤مة ذم قمٛمرك هبذا اًمٗمٙمر واًم٘مقةأٓسمد  يقؾمػ:

قمد أٟم٤م ٓ مل أ ٦موًمٙمل أيمقن واضح .. رسمام مل شمٕمٓمٜمل اًمٙمثػم ؾمٝم٤م ظمجال:أطمٜم٧م رأ

متسؽ هب٤م ٠مطمالُمل هل طم٘مل اعمنموع وؾمأوًمٙمـ  ،ٟمتٔمر ُمٜمٝم٤م ٓ اًمٙمثػم وٓ اًم٘مٚمٞمؾأ

  .رطمؾأطمتك 
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 اًمٓمبٞم٥م؟ ٤مهيأًمـ شمٗمحّمٜمل أ :صمؿ ٟمٔمرت ًمف وىم٤مًم٧م سمتس٤مؤل

 طمالُمؽ اقمدكسمقؾمٕمل ًمتّمكم ٕ ومٕمؾ ُم٤م٠موؾم ،ئامامتٜمك ًمؽ اًمِمٗم٤مء د٠مؾم أوًٓ  يقؾمػ:

اًمٞمقم  صم٤مًمث٤مً  .. ٟم٧ِم أًمٞمس وف ٞمقمٞمٜمُمـ  ةت عمٕم٦م احلٞم٤م٠مُمـ اٟمٓمٗمهق  اعمريض طم٘م٤مً  صم٤مٟمٞم٤مً  ..

  .قمقد ًمزي٤مرشمؽ ىمريب٤مً ٠مٟمٜمل ؾم٠مقمدك سمأ ،اعمالك اًمّمٖمػم ٤ميتٝمأـمبٞمبتل  ٟم٧ِم أ يمٜم٧ِم 

 هق اؾمٛمؽ؟ قمٚمؿ ُم٤مأن أهؾ زم  ُمالك:

  .اؾمٛمل هق يقؾمػ ،يقؾمػ يقؾمػ:

  .رطمؾ ىمبؾ زي٤مرشمؽأٟمٜمل ًمـ أقمدك أٟم٤م أيْم٤م أ ُمالك:

  .ُم٤م سمداظمٚمف شمٖمػم سمٕمد هذه اعم٘م٤مسمٚم٦م ئ٤مً ن ؿمٞمأشمبسؿ يقؾمػ وصٕمد وهق يِمٕمر 

.. 

 

قمـ اًمققمل واًمدُم٤مء  ٤مً وضمدت ظم٤مًمد سم٘مرهب٤م هم٤مئب ،ٝم٤م سمّمٕمقسم٦مٞمومتح٧م ُمٜمتٝمك قمٞمٜم

ي٘م٤مف حتريم٧م سمّمٕمقسم٦م ووىمٗم٧م إل ،ًمٙمٜمف مل يستج٥م هل٤م ىمٔمف وقن شمأطم٤موًم٧م  ،شمٖمٓمٞمف

أـمب٤مء ذاهبقن عمٜم٤موسمتٝمؿ  هنامأوىمٗم٧م ؾمٞم٤مرة ٕظمقيـ وُمـ طمسـ طمْمٝم٤م  ،أي ؾمٞم٤مرة

همٚم٘م٧م يمؾ اعمستِمٗمٞم٤مت أُ ن أيزال يٕمٛمؾ ذم شمٕمز سمٕمد  ذم اعمِمٗمك اًمقطمٞمد اًمذي ُم٤م

ؾمٕم٤موم٤مت ظمذوه وىم٤مُمقا سم٤مإلأدًمتٝمؿ قمغم ُمقضع ظم٤مًمد و ،سمسب٥م شمردي إوض٤مع

 :ىم٤مئالً طمدهؿ أ ٤مإوًمٞم٦م صمؿ وضٕمقه ذم اخلٚمػ هق وُمٜمتٝمك و ذم اًمٓمريؼ حتدث ُمٕمٝم

 صقًمٜم٤م اعمِمٗمك وًمٙمـ..ن دمرى ًمف ضمراطم٦م طم٤مل وأجي٥م 

  ؟وًمٙمـ ُم٤مذا قمٞم٤مء ؿمديد ُمـ احل٤مدث:٢مُمٜمتٝمك سم

  .يقضمد أي ُمقاد ختدير سم٤معمِمٗمك وًمٙمـ ٓ ظمر:ضم٤مهب٤م أأ

 ُم٤مذا شم٘مّمد؟ ؿمٝم٘م٧م ُمٜمتٝمك سمرقم٥م:
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ًم٘مد اٟمٕمدُم٧م  ،و ٟم٘مقم هب٤م سمال ختديرأن ٟم١مضمؾ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت أُم٤م إٟمٜم٤م ُمٜمذ اًمب٤مرطم٦م أىمّمد أ :

 ،وحت٤مست اعمديٜم٦م وًمٙمـ ذم وضع زوضمؽ ومح٤مًمتف ٓ شمسٛمح اعمقاد اعمخدرة مت٤مُم٤مً 

  .ضمراء اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٞمقمإجي٥م 

  ٤م.ُمسٙم٧م ُمٜمتٝمك سمٞمد ظم٤مًمد ودُمققمٝم٤م شمٖمٓمل وضمٝمٝمأ

مم اًمٓمقارئ سمرسقم٦م وُمـ ظمٚمٗمٝمؿ ُمٜمتٝمك يم٤مٟم٧م إمم اعمِمٗمك ومحٚمقا ظم٤مًمد إوصٚمقا 

وُمٜمع  ٦مدوي٦م واعمسٙمٜم٤مت ُمٜمٕمدُمهمٚمبٞم٦م إأُمرىض ضمرطمك و ،ؿمبف سم٤مجلحٞمؿأاًمٓمقارئ 

شمقومػم  قنمم اعمديٜم٦م وإـمب٤مء يقاضمٝمقن ُمقاىمػ ُمستحٞمٚم٦م ُمـ إمل وحي٤موًمإدظمقهل٤م 

مم إ ًمتداوهي٤م ..شم٧م عمٜمتٝمك ممرض٦م أمم همروم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت وإدظمٚمقا ظم٤مًمد أ .. اًمبدائؾ

ؾمٝم٤م ًم٘مد شمٖمٓمك يمؾ ُم٤م قم٤مؿمتف قمغم أدم اًمذي يسٞمؾ ُمـ روىمتٝم٤م مل شمٙمـ ُمٜمتٝمك شمِمٕمر سم٤مًم

ت اًمٓمبٞم٥م اًمذي يم٤من ُمٕمٝمؿ ذم أطمتك ر ٦مدىم٤مئؼ قمغم اٟمتٝم٤مء اعمٛمرض مل متضِ  .. عمٝم٤مأ

اًمدم ُمـ  دًم٘مد ٟمٗم ضم٤مهب٤م:أ ؟ًمتف ُم٤مذا هٜم٤مك٠محل٘متف ُمٜمتٝمك وؾم ،اًمسٞم٤مرة خيرج ُمرسقم٤مً 

ُمـ زُمرشملم خمتٚمٗمتلم  مم ىمرسمتلم طم٤مًٓ إ ٦ماعمِمٗمك وٓ اطمتٞم٤مـمل ذم اعمديٜم٦م وٟمحـ سمح٤مضم

  .إومم ًمزوضمؽ وإظمرى ًمِم٤مب ُمّم٤مب

  .شمؼمع هلؿ٠مٟم٤م ؾمأ قمغم اًمٗمقر:ضم٤مسمتف ُمٜمتٝمك أ

  .مم زُمرشملم خمتٚمٗمتلمإٟمحـ سم٤مًمٗمٕمؾ ٟمحت٤مج  حل٤مدث صم٤مٟمٞم٤مً  ٦مُمتٕمرض ٟم٧ِم أ أوًٓ  اًمٓمبٞم٥م:

  .يمثر صدىمٜملأُم٤مُمل أدع زوضمل يت٠ممل أًمـ  .. ٟم٤م ُمٕمٓمل قم٤ممأ :٦مُمٜمتٝمك سمث٘م

شمس٠مل  ٦مُمرسقم ٦من يدظمال ظمرضم٧م ممرضأوىمبؾ  ،ٟمٔمر هل٤م اًمٓمبٞم٥م سمؽمدد وًمٙمٜمف واومؼ

  .ن يراه٤مأوم٤مق ويريد أن زوضمٝم٤م ٠مهن٤م هل ىم٤مًم٧م هل٤م سم٠مُمٜمتٝمك سم ضم٤مسمتٝم٤مأقمـ ُمٜمتٝمك 
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 ظم٤مًمد

 

 ُم٤م ،ن ىمٓمٕم٦م مجر ىمد اًمتّم٘م٧م سمف٠مؿمٕمر ويمأ ،إمل يٖمٓمل ضمسٛمل سم٠ميمٛمٚمف وظم٤مص٦م يمتٗمل

ذه٥م ذم ؾمب٤مت قمٛمٞمؼ يمحٚمؿ رسيع هرسمٜم٤م أن أظمر دىم٤مئؼ زم ىمبؾ آُمرت ؟ ًمذي طمدثا

ُمٜمتٝمك ًم٘مد يم٤مٟم٧م  !وًمٙمـ ُمٝمالً  ،اٟم٘مٚمب٧م ؾمٞم٤مرشمٜم٤م وشمقىمػ يمؾ رء ،تاُمـ اًمسٞم٤مر

ة أطم٤موًم٧م اًمٜمٝمقض وًمٙمـ ُمٜمٕمتٜمل اُمر؟  يـ ُمٜمتٝمكأ ؟وصٚمٜملأُمـ  ؟ٟم٤مأيـ أ ،ُمٕمل

  .هن٤م ممرض٦مأيبدوا 

  .ـمٛمئـ قمغم زوضمتلأن أجي٥م  ،ٓ شمٗمٝمٛملم ٟم٧ِم أ ظم٤مًمد:

  .هل سمخػم صدىمٜمل :٦ماعمٛمرض

  .راه٤مأن أمم إ ٦مٟم٤م سمح٤مضمأ ظم٤مًمد:

وقم٤مدت سمٕمد دىم٤مئؼ  ٦مذهب٧م اعمٛمرض .يت هب٤م وًمٙمـ ٓ شمتحركآؾم طمسٜم٤مً  :٦ماعمٛمرض

  .اىمؽمسم٧م ُمٜمل ُمٜمتٝمك وضمث٧م سم٤مًم٘مرب ُمـ رسيري ،وُمٕمٝم٤م ُماليمل احل٤مرس

  ..ـيقمٞم٤مء ؿمديدإره٤مق و٢مسم همٛمْم٧م قمٞمٜمّل أ.. ؾمتٙمقن سمخػم  ُمٜمتٝمك:

  .مم صٜمٕم٤مء طم٤مًٓ إاشمّمكم سمٞمقؾمػ وهم٤مدرا  ظم٤مًمد:

  .هم٤مدرأشمريمؽ وأًمـ  :ُمسٙم٧م سمٞمديأ

  .مم صٜمٕم٤مءإرضمقك ُمٜمتٝمك قمقدي أ ه٤م اًمرضم٤مء:١مىمٚم٧م سمٜمؼمة يٛمٚم

  .نًمٙمـ ٓ شمرهؼ ٟمٗمسؽ أ طمسٜم٤م و ُمٜمتٝمك:

 ؟ ةضم٤مهز ٟم٧ِم أهؾ  :وهل شمس٤مل ُمٜمتٝمك ٦مىم٤مـمٕمتٜم٤م اعمٛمرض

  .ٟمٕمؿ :٧م ُمٜمتٝمكضم٤مسمأ

 عم٤مذا؟ ةضم٤مهز :ملـ ُمـ إئِ أٟم٤م أحتدصم٧م و

 .ٟملمت سم٤مًمٍماخ وإأسمد ،امل إملتقمد اؾمتٓمٞمع اطمأمل  ،هن٤م ؾمتٕمقد طم٤مًٓ ٠مضم٤مسمتٜمل سمأ
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 ُمٜمتٝمك

 

مم همروم٦م إذهب٧م ُمع اًمٓمبٞم٥م ن ؾمح٥م ُمٜمل اًمدم سم٤مًمٙمٛمٞم٦م اًمتل حيت٤مضمقهن٤م أسمٕمد 

ن أساري وسمٛمجرد إُم٤مم أواومؼ اًمٓمبٞم٥م  ،ه٤م ُمٕمٝمؿرضن اطمأسي٧م أاًمٕمٛمٚمٞم٤مت 

  ة.ُمسٙم٧م يده سم٘مقأ ذهب٧م ًمف و ،ٟمٞمٜمفأدظمٚمٜم٤م ؾمٛمٕم٧م ساخ ظم٤مًمد و

 ؟أي ضمحٞمؿ هذا ظم٤مًمد سمٍماخ:

ؾمتجرى ًمؽ قمٛمٚمٞم٦م وسمٕمده٤م  .. حتٛمؾ ىمٚمٞمالً  ن:ظم٤مًمد حيت٤مضمٜمل ىمقي٦م أ ،مت٤مؾمٙم٧م

  .يرام ؾمتّمبح قمغم ُم٤م

  .مل يٛمزق يمتٗمل٠مؿمٕمر سمأ ساخ: ٟملم و٠مظم٤مًمد سم

  .ظم٤مًمد ضمكم ي٤مأحتٛمؾ هذه اًمدىم٤مئؼ ُمـ  ،ٓ اًمّمٛمقدإًمؽ ظمٞم٤مر وىمٗم٧م سم٘مرسمف: ٓ 

ـر  :وم٠مضم٤مب يمثر قمغم يدهأت دوؿمد   .زم هم

ـر  ،ُمقت ُمـ إمل٠مين ؾم٠مؿمٕمر سمأ :يمٛمؾأوًمٙمٜمف  ٦مٟمٔمرة ًمف سمدهِم   .رضمقكأُمٜمتٝمك  زم ي٤م هم

ضمراء اًمٕمٛمٚمٞم٦م واظمتٚمٓم٧م دُمققمل سمدُمقع ظم٤مًمد وصقت همٜم٤مئل ٢موىمتٝم٤م اًمٓمبٞم٥م سم أسمد

 راه يت٠ممل طمد اعمقت:أٟم٤م أهمٜمل ودُمققمل شمٖمرق وضمٝمل وأيمٜم٧م  .ٟمٞمٜمفأسمّمقت ساظمف و

  .. سمالدي يمخػمِ  اً يمبػم، يمام حيٚمؿ اعمتٕمبقن  اً يمبػم ،قمٞمٜم٤مك طمٚمٛمل اًمذي ؾمٞمٙمقن"

  ،مم اجل٤مئٕملمإ اً وحتٛمؾ ظمبز ،يـديداك شمٚمقح ًمٚمٕم٤مئ

  .. طم٥م سمالديأيمثر أيمثر أطم٥م يديؽ وأطم٥م يديؽ أ

  .. هكمأ وـم٤منِ ًمق قم٤مد ًمأل ،يمقن ًمؽ٠مؾم ،ؾمتٙمقن زم ًمق شمٕمِمؼ إوـم٤من ُمثكم

ُمتك متقت قمغم  ُمقت ومٞمَؽ أ ُمقت ومٞمَؽ أو ،ادي١مقمرد هٜم٤مًمؽ طمٞم٨م حيٛمٚمٜمل وم

  ..سمالدي

  ،٤مئٕملمإمم اجل اً وحتٛمؾ ظمبز ،يداك شمٚمقح ًمٚمٕم٤مئديـ
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 ..طم٥م سمالدي أيمثر أيمثر أ طم٥م يديؽ وأ

  ..وشمْمٞمؼ سم٤مٕـمٗم٤مل ؾم٤مطم٤مت اًمِمقارع طمبؽ يمل ٟمدوس قمغم اعمداومع..أٟم٤م أو

  ،ُمقت ومٞمَؽ أُمقت ومٞمؽ ٠مؾم.. ُمتك يٕمقد اًمّمبح ُمـ سملم اًمرُم٤مدِ  و

 " ..ظمقٟمؽ ُمع سمالديأوىمد .. ظمقٟمؽ ُمع سمالديأوىمد 

يم٤من وضمف  ،و ؾمٙمرات ُمقتأ ةهن٤م خم٤مض وٓد٠ماٟمتٝم٧م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل سمال خمدر ويم

ن اخلٓمر أظمؼمين اًمٓمبٞم٥م أ ،سمٙملأُمسؽ يده وأزًم٧م  ٟم٤م ُم٤مأو ًا،جمٝمد اً سم٤مرد ٤مً ظم٤مًمد ؿم٤مطمب

 ٦مٟم٤م ُمٕمٛمٛمؤؾمامأوًمٙمـ يمٞمػ ؾمٜمخرج و ،مم صٜمٕم٤مء طم٤مًٓ إن يٖم٤مدر أٟمف جي٥م أاٟمتٝمك و

يقؾمػ  ،ظمٓمرت زم ومٙمرةومٙمر وًمٙمـ أضمٚمس٧م وامج٦م ىمٚمٞمال  ،قمغم يمؾ ٟم٘م٤مط اًمتٗمتٞمش

يـ هق؟ ًم٘مد أٟمف ذم شمٕمز ُمٜمذ اًمب٤مرطم٦م ه٤مشمٗمل أشمّمؾ سمف وؾمٜمٕمقد ُمٕمف يمٞمػ ٟمسٞم٧م ٠مؾم

ـمٚم٥م ُمٜمٝم٤م أ ٦ممم اعمٛمرضإذهب٧م  ،ذم ؾمٞم٤مرشمف اًمتل اٟم٘مٚمب٧م سمٜم٤م فيمرسشمف وظم٤مًمد ه٤مشمٗم

ؾمقى  مل متضِ  .. ظمؼمشمف قمـ ُمٙم٤مٟمٜم٤مأاقم٤مرشمٜمل ه٤مشمٗمٝم٤م واشمّمٚم٧م سمٞمقؾمػ و ٝم٤م،ه٤مشمٗم

 .وضٛمٛمتف وىمٗم٧م سمٚمٝمٗمف وشمٕم٥م ،ُم٤مُملأي٧م يقؾمػ أطمتك ر ٦مؾم٤مقم

  ئ٤ًم.ومٝمؿ ؿمٞمأقمد أٟم٤م مل أ ؟دث ُمٜمتٝمكًمذي طما ُم٤م يقؾمػ وهق يْمٛمٜمل:

 ةن اًمذايمرأن جيٕمٚمٝمؿ يٕمت٘مدون أشمالقم٥م هبؿ وىمرر  ، ًم٘مد٤مظم٤مًمد مل خيٜمّ  ره٤مق:٢مسم ضمبتفأ

  .هن٤م ُمٕمٜم٤م وهنرب هب٤مأُمٕمف ذم طملم 

  ..وؾمٞم٘متٚمقٟمف يقؾمػ سمٖمٞمض:

  ..ًمٙم٤مٟمقا ىمتٚمقه ،قمدأ: ًمق مل ةىمٚم٧م سمحرس

 ًمذي طمدث؟ا ُم٤م ن قمدِت أوسمٕمد  يقؾمػ:

ٟمف ىمد شمؿ شمٕمٛمٞمؿ أُمـ سمٜم٤من  ٦موصٚم٧م رؾم٤مًم ،شمقىمٞمٗمٜم٤م ذم ٟم٘مٓم٦م شمٗمتٞمشهرسمٜم٤م وشمؿ  ُمٜمتٝمك:

وسمٕمد ُمٓم٤مردة شمِمبف اًمتل ٟمراه٤م ذم إومالم ٟمجقٟم٤م ُمٜمٝمؿ  ٦مؾمامئٜم٤م وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م سمرسقم٦م وم٤مئ٘مأ

  .وًمٙمـ اٟم٘مٚمب٧م سمٜم٤م اًمسٞم٤مرة
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  .همٗمر ًمف يمؾ هذاأٟمٜمل ًمـ أىمسؿ أ شمٜمٝمد يقؾمػ:

  .نٓ ـم٤مىم٦م زم عمٜم٤مىمِمتف أ ،ٟمٔمرت ًمف سم٠ممل

  .مم صٜمٕم٤مءإ ٟم٧م طم٤مًٓ أٟم٤م وأن ٟمٖم٤مدر أظم٤مًمد ـمٚم٥م ُمٜمل  ُمٜمتٝمك:

  .رطمؾأشمريمف هٜم٤م وأًمـ  يقؾمػ:

  ٦م.ٟم٤م ُمٕمٛمٛمؤؾمامأوًمٙمـ  ُمٜمتٝمك:

مم صٜمٕم٤مء إًمٙمـ هؾ ؾمٞمتحٛمؾ اًمسٗمر  و .. صم٘مل يب .. ٟم٤مأٟمتؿ وًمٞمس أيمؿ ؤؾمامأ يقؾمػ:

  ؟!وهق سمح٤مًمتف هذه

 ٦مرقم٤مي٦م ـمبٞم ممإ ٦مهق سمح٤مضم ،مم صٜمٕم٤مءإن يٕمقد أٟمف ُمـ إومْمؾ ًمف أقمت٘مد أ ُمٜمتٝمك:

  .ومح٤ميف أيْم٤مً  ةضمٞمد

ُمـ ُمٙم٤من ىمري٥م وُمـ صمؿ  اً صٖمػم ئ٤مً ظمذ ؿمٞم٠مؾمٜمتقىمػ وم٘مط ًمٜم .. ذاإطمسٜم٤م  زومر يقؾمػ:

  .ؾمٜمٖم٤مدر شمٕمز

.. 

ٟمٔمر  ،قمٓمك اًمرضمؾ سمٓم٤مىمتفأ ٦مٟمزل يقؾمػ زضم٤مج اًمسٞم٤مرة سمٙمؾ صم٘مأقمٜمد ٟم٘مٓم٦م اًمتٗمتٞمش 

 مم وراه٤م إمم ُمٜمتٝمك اجل٤مًمس٦م ذم اخلٚمػ وٟمٔمر إاًمرضمؾ 

  .ًمدي ٟمس٤مء :٦مصم٘مىم٤مل ًمف يقؾمػ سمٙمؾ 

اًمٚمبس اًمّمٜمٕم٤مين اعمخّمص ًمٚمٜمس٤مء ذم  ،ٟمٔمر اًمرضمؾ ًمػمى ؿمخّملم يٚمبسقن اًمست٤مرة

 ..ن يٛميضأؿم٤مر ًمٞمقؾمػ أؾمف وأهز ر ،اًمٞمٛمـ
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 ُمٜمتٝمك

 

وشمب٘مك  ،سملم ومراق ورطمٞمؾ ،سملم طم٥م وًم٘م٤مء ،شمٕمّمػ سمٜم٤م ري٤مح إي٤مم سملم ظمقف وسم٘م٤مء

ن أسمٕمد  ُمْم٧م إي٤مم رسيٕم٤مً  .. وشمب٘مك اًمٜمٝم٤مي٦م طمؼ ًمٚم٘مدر ،ىمراراشمٜم٤م هل ٟم٘م٤مط اًمتحقل

 .. مم ُمِمٗمك مل خيؼمٟم٤م سمف ًمالطمتٞم٤مـم٤مت إُمٜمٞم٦مإظمذ ـم٤مرق ظم٤مًمد أ ،مم صٜمٕم٤مءإقمدٟم٤م 

يردد  ئامااًمذي يم٤من د ٓ يقؾمػإٟمٜم٤م يمِمٗمٜم٤م أن شم٠ميمدٟم٤م ُمـ أسمٕمد  شمقىمٗم٧م طمٞم٤مشمٜم٤م مجٞمٕم٤مً 

ن أقمٚمـ أ يمٛمؾ دمٝمٞمزاشمف عمٕمرضف دون أي ظمقف وأ ،ٟمف وضمد ُماليمف احل٤مرسأئام اد

ن يقومره هل٤م سم٤مًمرهمؿ ُمـ إٔمرض ؾمتٙمقن ىمٞمٛم٦م ًمدواء ُمالك اًمذي وقمده٤م قم٤مئدات اعم

 و ،ٙمثػم ُمـ اًمّمٕمقسم٤مت ًمٞم٘مٞمؿ ُمٕمرضف وًمٙمٜمف اؾمتٛمراًمواضمف  .. ؾمٕمره اًمب٤مهض ضمدا

ؾمٛمٝم٤م ذم ل رتقمغم اًمٚمقطم٤مت اًم اً سمٕمد يقُملم ؾمٞمٙمقن ُمٕمرضف اًمذي ضمٕمٚمف طمٍم

اًمذي اٟمسح٥م يمذًمؽ ُمٝمٜمد  .. مم صٜمٕم٤مءإو يتّمؾ ُمٜمذ قمدٟم٤م أظم٤مًمد مل ئمٝمر  .. احلرب

 ٟمف ؿمخص دء ضمداً ٠م٧م سمٜمًم٘مد صدُم٧م سمف فمٜم .. ٦مئُمـ طمٞم٤مة سمٜم٤من مت٤مُم٤م وسمٓمري٘م٦م ُمٗم٤مضم

 .٦من احلٞم٤مة هل اًمسٞمئأٗم٧م وًمٙمٜمٜمل ايمتِم

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

 يقؾمػ

 

ؾمٛمٕم٧م ضمرس  ،ظمر ًمقطم٤ميتآرشم٥م أ ،ضمٚمس ذم ؿم٘متل اًمتل طمقًمتٝم٤م عمرؾمؿأيمٜم٧م 

ٟمٔمرت هل٤م سمٖمْم٥م وٟمزًم٧م  ،ٟمف ذم ُمٜمزًمٜم٤مأن ظم٤مًمد قم٤مد و٠ماًمب٤مب يم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمك ختؼمين سم

يزال  يمتٗمف ُم٤م ،دظمٚم٧م ُمٜمزًمٜم٤م ووضمدشمف جيٚمس ذم ص٤مًم٦م اعمٜمزل ،وهل شمٚمح٘مٜمل ٤مً ُمرسقم

اىمؽمسم٧م  ،ُمرت صمقاين ،ٟم٤مأين وًمٙمٜمف مل يٜمٓمؼ سمٙمٚمٛم٦م وٓ آقمٜمدُم٤م ر ُمب٤مذةً وىمػ  ٤مً ُمّم٤مسم

سمٕمده٤م ُمٜمف وًمٙمٛمتف سم٘مقه قمغم وضمٝمف طمتك وم٘مد شمقازٟمف وًمٙمٜمف مل يس٘مط سظم٧م يب 

 ؟ ٤مً يزال ُمّم٤مسم ٟمف ُم٤م٠م شمرى سمٓأ ؟هؾ ضمٜمٜم٧م ُمٜمتٝمك:

هؾ ضمـ ؟ مل ووضمع ؾمب٥م ًمٜم٤مأٓ يرى هق أي أ سخ سمف:أٟم٤م أو ةُمسٙمتف ُمـ ي٤مىمتف سم٘مقأ

ردت اًمتخكم قمٜم٤م ي٤م أهؾ ؟ قمٜمدُم٤م ومٙمر وطمده وىمرر وطمده ؟ن يؽميمٜم٤مأهق قمٜمدُم٤م أراد 

 ظم٤مًمد ؟

 ..يداومع قمـ ٟمٗمسف ٓ يتٙمٚمؿ وٓ يٛمٜمٕمٜمل ٓ يم٤من ظم٤مًمد ي٘مػ ؾم٤ميمٜم٤مً 

ضمٚمسٜم٤م سمٕمده٤م  ،وضمٕمٜم٤م سمفأًم٘مد  ،طمرسةويمؼم وًمٙمٜمٜمل ضٛمٛمتف سم٘مٝمر أ سمٖمٞمضٍ  ؿمٕمرُت 

  .٘مرر ُم٤مذا ؾمٜمٗمٕمؾٜمًم

  .ن ٟمٖم٤مدر وطم٤مًٓ أاًمب٘م٤مء ذم اًمٞمٛمـ جي٥م  ٤مً ؾمٞمٙمقن ُمـ اخلٓمر قمٚمٞمٜم٤م مجٞمٕم ظم٤مًمد:

  .طمدأمل يتٕمرض ًمٜم٤م  ٦ممم هذه اًمٚمحٔمإو يـ ٟمحـأوًمٙمٜمٝمؿ يٕمٛمٚمقن  ُمٜمتٝمك:

  .ًمٞمفإشمقصٚمٜم٤م  ُم٤م ٕن يمؾ ـمرف ُمـ إـمراف يريد اعمس٤موُم٦م قمغم يقؾمػ:

  .حيدث هذا سم٤مًمْمبط ُم٤م ظم٤مًمد:

  .ُمتٗم٘مقن ٤مً هنؿ مجٞمٕمأيمدشمؿ أوًمٙمٜمٙمؿ  ُمٜمتٝمك:

و أقمغم ُمّم٤محلٝمؿ اًمِمخّمٞم٦م وُمتك ُم٤م اصبح ُمـ ُمّمٚمحتٝمؿ ومْمح ؿمخص  يقؾمػ:

  .ـمرف ُمٕملم ومسٞمٜمٝمقن وضمقده
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  .قن هذه اًمٓمري٘م٦مٙمٜمٟمٜم٤م ؾمأواعمٗمؽمض  ُمٜمتٝمك:

  .طمدٟم٤م وومْمح اجلٛمٞمعأذا هم٤مدر إٓ إ ظم٤مًمد:

  .ن ٟمْمحل سم٤مجلٛمٞمع اٟمس٤مه٤مأ ةظم٤مًمد ومٙمر ُمٜمتٝمك سمٕمّمبٞم٦م:

  .ظمقيتإضمد أن أًمٞمس ىمبؾ  ،ُمٜمتٝمك هم٤مدر اًمٞمٛمـ ي٤مأٟم٤م ًمـ أ ظم٤مًمد:

 يـ ذهبقا؟أمم إهؾ شمٕمٚمؿ ُمـ إؾم٤مس  يقؾمػ:

 .وسمٕمده٤م حمٛمد سمح٨م قمٜمف أوًٓ ٠مؾم ،ًمدي ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ قم٤مدل ظم٤مًمد:

 .هم٤مدر سمدوٟمؽأٟم٤م ًمـ أو :ُمٜمتٝمك

  .ـمٛمئـ قمغم ُمالكأن أهم٤مدر دون أٟم٤م ًمـ أ و يقؾمػ:

و أشمالومٝم٤م إن جيؼموٟم٤م قمغم أىمبؾ  ن شمٖم٤مدر اعمٕمٚمقُم٤مت وىمريب٤مً أًمٙمـ جي٥م  و ظم٤مًمد:

  .اؾمتٕمامهل٤م عمّمٚمحتٝمؿ

  ؟عم٤مذا ٓ ٟمبح٨م قمـ ؿمخص ٓ يثػم اًمِمبٝم٤مت ًمٞمٖم٤مدر هب٤م يقؾمػ:

سمالدٟم٤م   ن شمٖم٤مدرأن اعمٕمٚمقُم٤مت سمٕمد أهؾ شمتقىمع  ،سمٕمده٤م يمل ٓ ٟمدومع اًمثٛمـ مجٞمٕم٤مً  ظم٤مًمد:

 طمد ُمٜم٤م؟أؾمٞمب٘مقن قمغم 

 .ت سمفأومٚمٜمٙمٛمؾ ُم٤م سمد ذاً إ زومر يقؾمػ:

 ُم٤مذا شم٘مّمد؟ ل:٠مٟمٔمر ًمف ظم٤مًمد سمتٕمج٥م وؾم

  .ن ٟمامـمٚمٝمؿ طمتك ٟمٙمٛمؾ ُمٝم٤مُمٜم٤م هٜم٤م صمؿ ٟمٖم٤مدر مجٞمٕم٤مً أىمّمد أ يقؾمػ:

  .اسمتسؿ ظم٤مًمد سمسخري٦م: ًمـ شمٙمتٛمؾ احلٙم٤مي٦م هٙمذا صدىمٜمل

دقمٝم٤م شمٜمتٝمل يمٞمػ ُم٤م شمِم٤مء وًمٙمـ طم٤مًمٞم٤م ٟمحـ ؾمٜمامـمٚمٝمؿ وٓ يقضمد  ة:يقؾمػ سمالُمب٤مٓ

 .ُم٤مُمٜم٤م طمٚمقل أظمرىأ
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 ،مم اًمت٤مؾمٕم٦م واًمٜمّمػإشمِمػم  ٦ميم٤مٟم٧م اًمس٤مقم ،ذم ُمٕمرض اًمٚمقطم٤مت اخل٤مص سمٞمقؾمػ

ظمرج  ،يمٛمٚمقا شمرشمٞمب٤مت اعمٕمرض ويستٕمدون ًمٚمٛمٖم٤مدرةأيقؾمػ وُمٜمتٝمك وظم٤مًمد 

سم٘مٞم٧م ُمٜمتٝمك  ،رضذم اعمٕم ل ؾمٞمحت٤مضمقهن٤م همداً تيقؾمػ ًمٞمِمؽمي سمٕمض إهمراض اًم

ٟمف ًمـ يٕمرضٝم٤م ذم أظمؼمه٤م أ ،اًمتل مل شمٙمتٛمؾ سمٕمد طمدى ًمقطم٤مت يقؾمػ إشمت٠مُمؾ 

 صم٤مر شمراث وآُمـ اسمتس٤مُم٦م سمٜم٤من وُمالُمح ُمالك و ٤مً وهل شمرى ومٞمٝم٤م ُمزجي اًمٖمدُمٕمرض 

ن شمرى هن٤مي٦م هذه أشمريد طم٘م٤م  ٤مهنأو ،رؾمؿ يقؾمػ مجؾ ُم٤مأهن٤م ٠مؿمٕمرت سم ،ًمقن اًمدم

ل ؾمٞم٘م٤مم هب٤م تسمٞم٤مٟمق يم٤مٟم٧م شمقضمد ذم اًم٘م٤مقم٦م اًم ُم٤مم آًم٦مأُم٤م ظم٤مًمد وم٘مد وىمػ أ ،اًمٚمقطم٦م

  ٦م.ٟمٔمرت ًمف ُمٜمتٝمك سمدهِم ،سم٤مًمٕمزف أاعمٕمرض اىمؽمب ُمٜمٝم٤م وسمد

  ٦م.!همٜمٞمٟمؽ شمستٓمٞمع قمزف هذه إأقمٚمؿ أيمـ أمل  ٝمك:ُمٜمت

 ،اجلالل واجلامل واًمسٜم٤مء واًمبٝم٤مء ذم رسم٤مك ،ُمقـمٜمل ُمقـمٜمل ذم اًمٖمٜم٤مء: أشمبسؿ وسمد

هؾ  راك ؾم٤معم٤م ُمٜمٕمؿ وهم٤مٟمام ُمٙمرُم٤مً أهؾ  ،واهلٜم٤مء واًمرضم٤مء ذم رسم٤مك ةاًمٜمج٤م و ةواحلٞم٤م

  ..قمداك ك ذم قمالك ىم٤مهراً ٤مهٜم شمبٚمغ اًمسامك ُمقـمٜمل ُمقـمٜمل ي٤م ،راك ذم قمالكأ

 ..شمقىمػ ىمٚمٞمال 

 عم٤مذا شمقىمٗم٧م؟ سمسحر صقشمف وحلٜمف: ةُمٜمتٝمك وهل ُم٠مظمقذ

 هؾ شمٕمٚمٛملم ُم٤مذا ي٘مّمد هبذا اعم٘مٓمع ؟ ظم٤مًمد:

ؿمٝمداء احلؼ ؿمٝمداء اًمٙمٚمٛم٦م يمؾ ُمـ ىمتؾ  .. اًمِمٝمداء هزت ُمٜمتٝمك رأؾمٝم٤م سم٤مًمٜمٗمل:

ن يم٤مسمروا شمزًمؾ إو ةفمٚمام ذم ؾمبٞمؾ هذا اًمقـمـ يمؾ ىمٓمرة دم ُمٜمٝمؿ هتز قمروش اًمٓمٖم٤م

  :يمٛمؾأصمؿ  .. وطمده اًمِمٝمٞمد ُمـ يستحؼ هذا اعم٘مٓمع ،ُمٜمٝمؿ وشم٘مٝمرهؿأ

 "ي٤م هٜم٤مك ذم قمالك ىم٤مهرا قمداك ىم٤مهرا قمداك "

و أؿمٕمرت ويم٠مهن٤م ذم طمٚمؿ  ،همريبف وهق يٖمٜمل ةظم٤مًمد ٟمٔمر ّل يم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمك شمرى ذم قمٞمٜم

هؿ أطمد أهن٤م ٠مٟمٜم٤م ؾمٜمذيمره٤م ًمألسمد وسم٠مًم٘مٓمف ظم٤مرج اًمزُم٤من شمٚمؽ اًمٚمحٔم٤مت اًمتل ٟمِمٕمر سم
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ن يستٕمدوا أظمؼمهؿ أ قم٤مد يقؾمػ ورشم٥م إهمراض و .. ب طمٞم٤مشمٜم٤م٤مقمٜم٤مويـ يمت

ٟمٔمرت ُمٜمتٝمك خل٤مًمد  ،سم٤مًمٍماخ أن أضم٤مب سمدأرن ه٤مشمٗمف وًمٙمٜمف سمٕمد  ،ًمالٟمٓمالق

 !ًمٖمقا اعمٕمرض أًم٘مد  قؾمػ ه٤مشمٗمف وسخ:همٚمؼ يأ ،سمخقف

 ًمٖمقه؟ـ أُم٤مذا شمٕمٜمل سم ل ظم٤مًمد:٠مؾم

إداري٦م ذم وزارة اًمث٘م٤موم٦م وؾمٞمتؿ  ٦من هٜم٤مك ُمِمٙمٚمأن هنؿ خيؼموٟمٜمل ا٠ٔمقمٜمل سمأ يقؾمػ:

  .ًمٖم٤مء ُمٕمريضإ

ٟم٧م حتٔمر ًمف أن ىمبؾ اعمٕمرض سمس٤مقم٤مت ووهذه اعمِمٙمٚم٦م فمٝمرت أ سظم٧م ُمٜمتٝمك:

 ؟!!ُمٜمذ ؿمٝمقر 

ىمتل وضمٝمدي وـمٛمقطمل احلؼ ذم إض٤مقم٦م شمٕمبل ووقمٓم٤مهؿ أيقؾمػ سم٘مٝمر: ُمـ 

 هٙمذا؟؟ 

  .ؾمت٘مٞمٛمف.. ن رومْمقا إن ىمبٚمقا وإقمدك أ ،ؾمت٘مٞمؿ ُمٕمرضؽ ظم٤مًمد:

ومرهم٧م أظم٤مًمد  طمب٤مط: اٟمتٔمرت هذا اًمٞمقم سمٗم٤مرغ صؼمي ي٤م٢مضمٚمس يقؾمػ وهق يِمٕمر سم

ٟم٤م أهذه اًمٚمقطم٤مت هل ضمزء ُمـ روطمل هل  .. أعمل ذم ًمقطم٤ميت يمؾ ضمٝمدي ووىمتل و

قن ِمجٕمٓء اًمذيـ ي١مه !؟ُمؾ سم٤مًمٜمج٤مةأُمـ  شمب٘مك ذمّ  وا ُم٤مرسأي ذٟم٥م ارشمٙمبتف ًمٞمٙم

ن ُم٤م أمل يٗمٙمروا أمت٤مصمٞمؾ شم٘مدير ًمٜم٤م؟   ان يّمٜمٕمقأهبؿ  ًمٞمس إومم أاحل٥م اًمدم وي٘مٗمقن 

 ؟! سف قمغم هذه اًمٚمقطم٤مت ُمـ وىم٧م وًمقن ودُمع وطمٚمؿ يستحؼ اًمت٘مدير

 يمؾ يقم؟ ؾمتٞم٘مظ٠مضٕمتف اظمؼموين عم٤مذا ؾمأن إ ،اًمٗمـ هق هدذم إظمػم ذم هذه احلٞم٤مة

ن ي٤م ًمٞمس أ ،ي٤مك وآٟمٙمس٤مرإ ضمٚمس ظم٤مًمد سم٤مًم٘مرب ُمـ يقؾمػ ورسم٧م قمغم يمتٗمف:

  .ن ي٘م٤مم هذا اعمٕمرضأُمالك أيْم٤م حتت٤مج  .. طمدث حمبٞمؽ سمح٤مضم٦م عمٕمروم٦م ُم٤م ،يقؾمػ
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ًمـ يستسٚمؿ  ،ن يقاصؾ طمتك اًمٜمٝم٤مي٦مأجي٥م  ،شمذيمر يقؾمػ ُمالك وؿمٕمر سم٘مقة دمت٤مطمف

و ًمٖم٤مء اعمٕمرض إقمٚمـ ذم اًمٗمٞمس سمقك قمـ أحتدث ُمع ظم٤مًمد:  .نًمٞمس هٙمذا وًمٞمس أ

  .يمؼم قمدد ممٙمـ ُمـ اعمدقمقيـأن شمبٚمغ أطم٤مول 

سمالغ إسم٤مًمت٠ميمٞمد ًمـ ٟمستٓمٞمع  ن شمتقاضمد همداً أذم يمؾ إطمقال جي٥م  ُمٜمتٝمك سمٕم٘مالٟمٞم٦م:

  .اجلٛمٞمع

 ن شمٙمقن هٜم٤مك شمٖمٓمٞم٦م إقمالُمٞم٦مأجي٥م  همداً  ،ظم٤مًمد يمٛمؾ:أصمؿ  ٤مً هز يقؾمػ رأؾمف ُمقاوم٘م

 عم٤مذا؟ م:٤مٝمظم٤مًمد سم٤مؾمتٗم

وىمٗمٝمؿ أرد اقمتب٤مري واقمتب٤مر اًمٗمـ ويمٞمػ أقمرف يمٞمػ أٟم٤م أ يقؾمػ سمٖمْم٥م واضح:

  .زم وم٘مط شمٖمٓمٞم٦م إقمالُمٞم٦م دْ ضمِ  ،قمٜمد طمدهؿ

  .ذاً إظم٤مًمد: طمسٜم٤م 
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 اطمؽماق ًمقطم٦م

 واىمع اًمٗمٜم٤من : أيٛمـ قمثامن( ـُم)

ُم٤مم وزارة اًمث٘م٤موم٦م واًمتل حتقي اًم٘م٤مقم٦م اًمتل يم٤من أوىمػ يقؾمػ وُمٜمتٝمك وظم٤مًمد 

ُمـ إؿمخ٤مص اًمذيـ مل يّمٚمٝمؿ ظمؼم ٙمثػم اًمطمٔمر  .. ن ي٘م٤مم ومٞمٝم٤م اعمٕمرضأيٗمؽمض 

ُم٤مم أظمذ يرؾمٛمٝم٤م أظمذ يقؾمػ ًمقطمتف اًمتل مل يٙمٛمٚمٝم٤م وأ ،اإلًمٖم٤مء اًمتٕمسٗمل ًمٚمٛمٕمرض

وطمده  ،وهق يرؾمؿ اًمٚمقطم٦م فمم ضم٤مٟمبإاًمقزارة واحل٤مرضيـ اًمذيـ وىمٗمقا ذم اًمِم٤مرع 

  ..ايمتٛمٚم٧م اًمٚمقطم٦م ..ظم٤مًمد يم٤من يٕمٚمؿ ُم٤مذا يٜمقي يقؾمػ

 

 

 يقؾمػ

ًمـ يٗمٝمؿ ُم٤مذا شمٕمٜمل اًمٚمقطم٦م  .. اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ روطمليت قمغم هذه ٤مظمر عمسآوضٕم٧م 

ن أريد أٟمٜمل ٠مؿمٕمرت سم ،ىمالُمٝمؿأقمـ  ٤مً رواطمٝمؿ قمقضأأوًمئؽ اًمذيـ شمرؾمؿ  إًٓمٚمٗمٜم٤من 

مل ذم ىمٚمبل يمام شمِمتٕمؾ ٟم٤مر أاؾمتٕمرت ٟم٤مر طمرسة و ،ودع صٖمػميت هذهأن أ ،اطمتْمٜمٝم٤م

ن جيٕمٚمٝم٤م شمِمتٕمؾ ذم أىمسؿ أن ُمـ شمسب٥م ذم هذه احلرب ٠مؿمٕمر سمأ ،احلرب ذم سمٚمدي

ن ُمراؾمٞمؿ هذا أٟمٔمرت خل٤مًمد سمٛمٕمٜمك  همغم ُم٤م يٛمٚمؽ ..أىمٚم٥م يمؾ يٛمٜمل قمغم 

أقمٚمٜم٧م ًمٚمجٛمٞمع ودُمققمل شم٘مػ ذم ىمٚمبل وؿمٕمقر سم٤مخلذٓن  ،آطمتج٤مج ىمد سمدأت

ول ُمـ اقمؽمض أ ،ًمٖم٤مء ُمٕمريضإطمرق هذه اًمٚمقطم٦م اطمتج٤مضم٤م قمغم ٠مٟمٜمل ؾمأيٕمتٍمين 

ىمٞمٛم٦م ًمقطم٤ميت سم٤مًمٜمسب٦م هل٤م شمس٤موي ن أظمؼمشمٜمل أ ،ومٕمؾأن ٓ أشمرضمتٜمل  ،يم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمك

 ..ف ًمٚمٗمـ ذم هذه اًمبالد دروسم ؾمتْمٞمئؿمٕمٚمٝم٤م ٠من هذه اًمٜم٤مر اًمتل ؾمأًمٞمتٝم٤م شمٕمٚمؿ  ،يمٜمقز

ن ٟم٘مدم ًمف أٓ إوًمٙمٜمف يرومض  ،ظمتلأ ضمؾ هذا اًمقـمـ ي٤مأًم٘مد اقمتدٟم٤م قمغم اًمتْمحٞم٦م ُمـ 

ٟمٜمل أمتٜمٞم٧م ًمق  ،ُمسٙم٧م قمقد صم٘م٤مبأهمرىم٧م اًمٚمقطم٦م سم٤مًمبؽمول وأ .. رواطمٜم٤مأطمٞم٤مة 
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وًمٙمـ ٓ  ،طمالُمٜم٤مأن هذه اًمٜم٤مر حترق يمؾ ُمـ اؾمتٝم٤من سمحٞم٤مشمٜم٤م وأًمق  ،ع اًمؽماضمعؾمتٓمٞمأ

رُمٞم٧م قمقد  ،ؿمتٕم٤ملآٓ إ واًمٔمالم ٓ يبدده ،ٜم٤مراًمٓ إشمٓمٗمئٝم٤م  زم واًمٜم٤مر ٓ ظمٞم٤مر

س واًمٜمقاح قمٚمٞمٝم٤م قٟمٜمل اؾمتٓمٞمع اجلٚمأمتٜمٞم٧م ًمق  ،طمرىم٧م ًمقطمتلأاًمٙمؼمي٧م و

قمغم  .. يم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمك هل اًمقطمٞمدة اًمتل اُمتٚمٙم٧م روم٤مهٞم٦م اًمبٙم٤مء ذم وىمتٝم٤م ،ـمٗم٤مليم٤مٕ

ُم٤مُمل أُمرت  ،مم ُمرؾمٛملإٞم٤مزم اًمتل هرسم٧م هب٤م ٚمٙمثػم ُمـ اًماًمضقء اؿمتٕم٤مهل٤م رأي٧م 

ن أهؾ هل ًمقطمتل شمريد  ،ذيمري٤مت يم٤مًمٗمٚمؿ اًمذي يٕمرض ًمٚمٛمقشمك مت٤مُم٤ماًمٙمثػم ُمـ اًم

ومج٠مة شمبدد يب  ؟٘مده٤م اًمبنمن ًمبٕمض اجلامدات أرواح يٗمتأٜمل ين شمرأ ؟شمنميمٜمل ٟمزاقمٝم٤م

يمقن سمخػم ٠مٟمٜمل ؾمأهن٤م ؾمتٙمقن سمخػم و٠مإمل ؿمٕمرت ويم٤من ًمقطمتل شمبتسؿ زم ختؼمين سم

ن ُمـ حت٧م رُم٤مده٤م ؾمتنمق ؿمٛمس ضمديدة شمٓمٗمئ ٟمػمان احلزن ذم ىمٚمبل وؾمتٝم٥م أو

الُمٜم٤م ُمـ حت٧م طمأظمراج إن ي٠مؾمٜم٤م ُمـ إطمتك وو  ،ري٤مح سم٤مردة شمقىمد إُمؾ ُمـ ضمديد

  .هن٤م ؾمتزهر٠م سملمإٟم٘م٤مض ؾمٜمب٘مك ُم١مُمٜم

 ..طم٘م٤مً  ٤مًمقـمـ حيت٤مضمٝم ٤مُمـ روطمل واهديتٝم اً وم٘مدت اًمٞمقم ضمزء  

 

 

 ُمٜمتٝمك

طمرق يقؾمػ ًمقطمتف اٟمتنم اخلؼم ذم يمؾ ُمٙم٤من وشمْم٤مُمـ ُمٕمف اًمٕمديد ُمـ أن أسمٕمد 

 ٤مً ن جيٝمز ًمف ُمٕمرضأاؾمتٓم٤مع ظم٤مًمد  ،اًمٜمِمٓم٤مء ويمب٤مر اًمِمخّمٞم٤مت واعمٜمٔمامت احل٘مقىمٞم٦م

دسم٤مء واًمٗمٜم٤مٟملم سمٕمد ُمـ اعمث٘مٗملم وإ ٙمثػماًمه رض.. طم" ُمـ حت٧م اًمرُم٤مد"ؾمٛمقه أظمر آ

يقؾمػ  مل أرَ  ،مجؾ أي٤مم طمٞم٤مشمٜم٤مأطمد أيم٤من  ،طمرىمٝم٤مأآٟمتِم٤مر اًمب٤مًمغ ًم٘مّم٦م ًمقطمتف اًمتل 

 ؿمٕمرت سم٤مًمٗمخر سمف و ف،ُم٤م اؿمٕمؾ ذم قمٞمٜمٞم ئ٤مً ُمـ ىمبؾ هبذه اًمث٘م٦م وآشمزان ويم٠من ؿمٞم

 .ٟمجزا هذا اعمٕمرض ُمـ حت٧م اًمرُم٤مد ومٕمالً أيـ سمخ٤مًمد اًمذَ 
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 ظم٤مًمد

 

ن يقومر يمٛمٞم٦م ُمـ أاؾمتٓم٤مع  ،سمٕمد ٟمج٤مح ُمٕمرض يقؾمػ ضمداً  رسيٕم٤مً ُمرت إي٤مم 

ٞمٚم٦م ًمٚمبح٨م قمـ ٚمهم٤مدر صٜمٕم٤مء اًم٠مٟم٤م ومسأُم٤م أ ،مم اًمٞمٛمـإقمالج ُمالك وٟمٜمتٔمر وصقهل٤م 

وم٘مد شم٠ميمدت ُمـ ُمقىمٕمف ؾمتٙمقن اًمرطمٚم٦م  ،ظمل قم٤مدل اًمذي اٟم٘مٓمع قمٜم٤م ُمٜمذ أؾم٤مسمٞمعأ

 .. ن ٟمٖم٤مدر اًمٞمٛمـأىمبؾ  ظمقيتإقمٞمد أن أجي٥م  ،ُم٤مُملظمٞم٤مر أهم٤مي٦م ذم اعمخ٤مـمرة وًمٙمـ ٓ 

ٟمف اؾمتٓم٤مع أي٘مقل  ،مم اًمْم٤مًمعإمم شمٕمز وُمـ سمٕمده٤م ؾم٠ميمٛمؾ وطمدي إيقؾمػ ؾمػماوم٘مٜمل 

ر ًمٜم٤م سمٓم٤مىم٤مت ن يزوّ أاؾمتٓم٤مع قمامر  .. مم رؤيتٝم٤مإٟمف حيت٤مج أعمالك و ٤مً ٜمن يقومر ُمسٙمّ أ

محؾ ذم سمالدي يمل ٓ أن أأي هقي٦م جي٥م  قمٚمؿ طم٘م٤مً أقمد أمل  .. ًمٜمتٜم٘مؾ هب٤م ةهقي٦م ضمديد

  .ىمتؾأُ 

.. 

 

ن يٕمٞمدمه٤م ؾم٤معملم صمؿ شمريمٝم٤م أوىمٗم٧م ُمٜمتٝمك شمقدع يقؾمػ وظم٤مًمد وهل شمدقمق اهلل 

ُم٤مم اؾمؽماطم٦م ىمبؾ ُمٖم٤مدرة صٜمٕم٤مء ًمنماء أشمقىمػ يقؾمػ  .. واٟمٓمٚم٘م٤م سمسٞم٤مرة يقؾمػ

مم شمٕمز ٟمٔمر ًمف إسمٕمض اعم٠ميمقٓت واعم٤مء وؾمٛمٕم٤م ؿم٤مب يبح٨م قمـ وؾمٞمٚم٦م ًمٞمذه٥م 

أيْم٤م قمالُم٤مت ٟمف ـم٤مًم٥م وًمٙمـ شمبدوا قمٚمٞمف أشمف ٠ميقؾمػ ومرأى ؿم٤مب يبدو ُمـ هٞم

 ،مم شمٕمزإٟم٤م وصدي٘مل ؾمٜمذه٥م أ :ًمٞمف يقؾمػ وىم٤مل ًمفإذه٥م  ،ره٤مقاًمتٕم٥م واإل

ٟمٔمر ًمف اًمِم٤مب سم٤مُمتٜم٤من وؿمٙمره وذم اًمٓمريؼ قمرومٝمؿ اًمِم٤مب قمـ  ،٤مٜميت ُمٕم٠من شمأشمسٓمٞمع 

  .اؾمٛمف وطمٙمك هلؿ طمٙم٤ميتف
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يمٜم٧م ـم٤مًم٥م هٜمدؾم٦م ُمِمت٘م٤مت ٟمٗمٓمٞم٦م ذم اهلٜمد وًمٙمـ هذه احلرب  ،دهؿأاؾمٛمل  أدهؿ:

مم ُمتسقل يبح٨م إطمقًمتٜمل ُمـ ـم٤مًم٥م و أوىمٗم٧م ُمست٘مبكم  ،دراؾمتلٕمٞمٜم٦م أوىمٗم٧م ٚماًم

  .و اًمٕمقدةأقمـ ـمري٘م٦م ًمٚمٕمٞمش 

.. 

 

 (٦ماهلٜمد )اًمسٗم٤مرة اًمٞمٛمٜمٞم

 ؟!ن اعمٜمح٦م شمقىمٗم٧م٠مُم٤مذا شمٕمٜمل سم دهؿ سمٍماخ:أ

  .ن اًمدوًم٦م مل شمٕمد متتٚمؽ ُمٞمزاٟمٞم٦م ًمدقمؿ ُمٜمحتؽأىمّمد أ ة:ُمقفمػ اًمسٗم٤مرة سمالُمب٤مٓ

اليلم ًمٚمحروب وشمقىمػ اعمٚمؽ تاًمتل متأي دوًم٦م هذه  قمغم:أدهؿ سمّمقت أسخ 

ٟم٤م هٜم٤م ُمـ أوائؾ اجل٤مُمٕم٦م سمٛمختٚمػ أًم٘مد يمٜم٧م اًمث٤مين قمغم اجلٛمٝمقري٦م و؟!  ُمٜمحٜم٤م ٟمحـ

ٓ شمستٓمٞمٕمقن أسمٚمد دُمر ُم٤مضٞمف وطم٤مرضه  .. اجلٜمسٞم٤مت ُمست٘مبؾ هذه اًمبالد هق ٟمحـ

 ف؟اإلسم٘م٤مء قمغم ُمست٘مبٚم

اء اؾمتققمب٧م ُم٤م ًمدي ووضمقدك هٜم٤م ٓ وم٤مئدة ُمٜمف ؾمق اؾمٛمع هذا ُم٤م ُمقفمػ اًمسٗم٤مرة:

  .م مل شمستققم٥م ومال يقضمد أي ُم٤مل ًمديٜم٤م ًمٜمٕمٓمٞمؽأٟم٘مقل 

ريد طم٘مل اًمذي أٟم٤م أ ،ؿمح٧م ُمٜمٙمؿأٟم٤م ٓ أ دهؿ وهق يرضب ـم٤موًم٦م اعمقفمػ سمٞمده:أ

 آ قمغم اًمٙم٤مدطملم ُمـ هذإهذه اعمٜمح اًمتل مل شمتقىمػ  .. زم اًم٘م٤مٟمقن واًمدؾمتقر فيمٗمٚم

 هٜم٤م هل ُمست٘مبؾ اًمقـمـ ٟمحـ لمُمقاهل٤م أسمٜم٤مء اعمسئقًم٠ماًمقـمـ هذه اعمٜمح اًمتل يٚمٕم٥م سم

ٟمحـ هٜم٤م يِم٤مر ًمٜم٤م سم٤مًمبٜم٤من شمتٝم٤موم٧م اًمدول قمغم  .. واعمست٘مبؾ واحلْم٤مرة إرض

ن أٓ ٟمحـ وقمٚمٛمٜم٤م ًمبٜم٤مئٝم٤م ًمـ ٟمسٛمح ًمٙمؿ إسمحقصمٜم٤م ًم٘مد دُمر يمؾ ُم٤م ذم اًمٞمٛمـ مل يتب٘مك 

سم٘مقا ُمست٘مبٚمٜم٤م أ .. دطمد سمٜم٤مئٝم٤م ُمـ سمٕمأٟم٘م٤مض ٓ يستٓمٞمع أطمالُمٜم٤م جمرد أدمٕمٚمقا سمالدٟم٤م و

 ظمر آُم٤مهل٤م ذم اًمٜمج٤مة آهق  ،.. ُمست٘مبؾ ـمالسمٜم٤م هق ُمست٘مبؾ هذه اًمبالد ٙمؿتقمـ ًمٕمب اً سمٕمٞمد
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  .ريد ُم٘م٤مسمٚمتفأٟم٤م أ ؟يـ اًمسٗمػمأ

 .ًمٞمس سم٤مهلٜمد وًمـ يٕمقد ىمريب٤مً  ،اعمقفمػ: اًمسٗمػم ًمٞمس هٜم٤م

أي ؾمٗمػم هذا اًمذي يٖم٤مدر اًمبٚمد اًمذي  ؟هؾ شمراين ـمٗمالً  دهؿ وىمد وم٤مض سمف اًمٙمٞمؾ:أ

ُمـ اؾمتدقمك اعمقفمػ رضم٤مل إ .. ريد اًمسٗمػمأقمغم أ وسخ سمّمقت ؟هق ومٞمٝم٤م

  .مم اًمٞمٛمـإرضم٤مقمف إووهددوه سمسح٥م ومٞمزشمف  ةمم ظم٤مرج اًمسٗم٤مرإدهؿ أوؾمحبقا 

 ةوىمٗمتؿ ذي٤من احلٞم٤مأن أؾمتٓمٞمع اًمب٘م٤مء هٜم٤م سمٕمد أٟمٜمل أسخ هبؿ: وهؾ شمٕمت٘مدون 

  ..قمٚمٞمٙمؿ اًمٚمٕمٜم٦م ي٤م طم٘مراء يمٛمؾ ساظمف:أطمد مل جيبف أوًمٙمـ  ؟!سم٤مًمٜمسب٦م زم

ذوٟمؽ ١مؾمٞم وُمالُمح احلزن واًمب١مس شمٕمؽميف: فرضمؾ يمبػم ذم اًمٕمٛمر رسم٧م قمغم يمتٗمشم٤مه أ

 .ي٤م اسمٜمل هٙمذا

ؾمقن وهنؿ يدإ ؟قمٛمل ين سمف ي٤موُم٤مذا شمب٘مك ي١مذ :٦مسمسخري قم٤ملٍ  دهؿ سمّمقٍت أضحؽ 

ظمرج أضمٚمس قمغم إرض ومهقم إرض شمتث٤مىمؾ قمٚمٞمف و .ىمداُمٝمؿ٠مقمغم ُمست٘مبكم سم

ٟمٜمل سمال ـمٛمقح سمال أؿمٕمٚمٝم٤م ودُمققمف شمٚمقح ذم قمٞمٜمٞمف: ضمٕمٚمقين أمتٜمك ًمق أ ج٤مرة وٞمؾم

سمٜمٞمف قمقد ٠ٕمأي  وـمـ هذا اًمذي ؾم ؟هٙمذا يٕم٤مىم٥م ُمـ يتٗمقق ذم سمالديأُمست٘مبؾ 

  .. ُمسح دُمققمف سمٞمديف سمحرىم٦م؟ وهؿ هيدُمقين

ٟم٧م وُمست٘مبٚمؽ أ .. محد ي٤م وًمديأاؾمٛمع ُمـ قمٛمؽ  :فضمٚمس اًمرضمؾ اًمٙمبػم سم٘مرسم

ذا يم٤مٟم٧م ؾمٗم٤مرشمٜم٤م إ ،ٓ اؾمتٖمرب اؾمتٝمقان اًمٕم٤ممل سمٜم٤م .. ءوـمٛمقطمؽ ٓ شمٕمٜمقن هلؿ ر

  .سمح٨م قمـ ىمٞمٛم٦م ًمٕمالج وًمديأٟمٜمل ٟم٤م أيْم٤م ُمٜمٝم٤م ٕأًم٘مد ـمردت  .. شمٕم٤مُمٚمٜم٤م هٙمذا

  .سم٤مًمت٠ميمٞمد ُمٞمزاٟمٞمتٝمؿ ٓ شمسٛمح ؾمك:٠مٟمٔمر ًمف ادهؿ سم

ُمـ ٟمٜم٤م ٠ميتٕم٤مُمؾ ُمٕمٜم٤م اًمٕم٤ممل ويم ،ٟمبذشمٜم٤م يمؾ اًمدول ٦م،يمقضحصبحٜم٤م يم٤مٕأمحد: أاًمٕمؿ 

أهمٚم٘م٧م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م  .ٟمٜم٤م ُمٝمزون٠ميٕمت٘مدون سمويستٖمٚمقن ضٕمٗمٜم٤م  ،ٟمٕمتدي قمٚمٞمف
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ُمٜمٝمؿ ُمـ أل سم٘م٧م ُمٗمتقطمف هلؿ سمٞمقشمٜم٤م سمٞمقهتؿ ترضٜم٤م اًمأن أٜم٤م وٟمسقا أسمقاهب٤م ذم وضمٝم

هؿ ٤مقم٤مُمٚمٜم ،ٟمف ؿمٕمر سمٖمرسم٦مأرضٜم٤م أطمد ؾمٙمـ أحتدى أي أ ،ٜم٤م وراطمتٝمؿ ُمـ راطمتٜم٤مٜمُمأ

واًمٞمقم  ،ـمٗم٤مهلؿ أـمٗم٤مًمٜم٤مأو ،ظمقاشمٜم٤مأٟمس٤مئٝمؿ سمٜم٤مشمٜم٤م و ،سم٤مئٜم٤مآٜم٤م وقاٟمظمإيمام ٟمٕم٤مُمؾ أسمٜم٤مئٜم٤م و

 ؟!ُم٤مُمٜم٤م ويرُمقن سمٜم٤م ومٞمٝم٤م ويٛمٜمٕمقٟم٤م ُمـ دظمقل أراضٞمٝمؿأهتؿ اي٘مٗمٚمقن ُمٓم٤مر

ن ىمٚم٦م إصؾ أصبح٧م ُمـ قم٤مدشمٜم٤م أقمٚمؿ أيمـ أمل  !ٝم٤م اًمٖمرب وومٕمٚمقه٤م اًمٕمربمل يٗمٕمٚم 

 ٧من اًمٞمٛمـ ًمٞمسأيٚمبسٝم٤م ي٘مقل  ل توي٠مشمٞمؽ ؿمخص ًمقٓ اعم٤مريم٤مت اًم .. وشم٘م٤مًمٞمدٟم٤م

ن اًمٞمٛمـ أيمؼم إدًم٦م قمغم أ ،اؾمٛمٕمٝم٤م ُمٜمل ي٤م اسمٜمل .. دًم٦مأ٨م قمـ صؾ اًمٕمرب ويبحأ

أىمٗمٚم٧م  ،اهنٙمتٜم٤م اًمٗمتـ ،دمٛمٕم٧م قمٚمٞمٜم٤م يمؾ اًم٘مقى ،نحيدث أ صؾ اًمٕمرب هق ُم٤مأ

هن٤م ىمْمٞمتٜم٤م ٠موُم٤مزًمٜم٤م ٟمٜم٤مس اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕمرسمٞم٦م ويم ،وُم٤مزًمٜم٤م ٟمحٞم٤م سمٙمراُم٦م ،اًمٕمرب أسمقاهب٤م

واًمٗمٚمسٓمٞمٜمل واخلٚمٞمجل واعمٖمريب ُم٤مم اًمسقري واًمٕمراىمل أ ٦مًم٧م اًمٞمٛمـ ُمٗمتقطماز وُم٤م

زًمٜم٤م ٟمخرج ُمٓم٤مًمبلم سمح٘مقق  رضٝمؿ وسمالدهؿ رهمؿ اًمدُم٤مء اًمٜم٤مزوم٦م ُم٤مأهن٤م ٠مويم

رض اًمٕمٓم٤مء ودول أظمرى أًم٧م اًمٞمٛمـ از ُم٤ماًمٗمٚمسٓمٞمٜمل ُمستٜمٙمريـ دم اًمسقري 

   .شمستٝملم سم٤مًمٕمرب وحيتٚمٝم٤م إضم٤مٟم٥م

واًمدراؾم٦م  ،هكم حتٛمؾ شمٙم٤مًمٞمػ اًمدراؾم٦مأقمٛمل ٓ يستٓمٞمع  وًمٙمـ ي٤م دهؿ سمْمٞمؼ:أزومر 

ن قمدت؟ إ و قمقد؟أهؾ  ،ًمأليمؾ ٤مً ضمد وىمتأٟمٜمل أطمٞم٤مٟم٤م ٓ أىمسؿ أهٜم٤م شم٠مظمذ يمؾ وىمتل 

ٓ أ ،ومٕمؾ ًمب٘مٞم٦م طمٞم٤ميت؟ ًم٘مد ُمرت صمالث ؾمٜملم سم٤مًمٗمٕمؾ وشمب٘مك زم ؾمٜمت٤من وم٘مط٠مُم٤مذا ؾم

رب  ي٤م .لميمٛمؾ اًمسٜمتًمٞمقم واطمد ؾمتٙمقن يم٤مومٞم٦م ٕ ٦مؾمٚمحأيستٓمٞمٕمقن ادظم٤مر ىمٞمٛم٦م 

رضب سمٞمده إرض و  ،رب ًم٘مد ض٤مع ُمست٘مبكم ي٤م ،ؾمٜم٤موًم٘مد هدُمقا طمٞم٤مشمٜم٤م ومقق رؤ

  ة.سم٘مق
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 اًمٞمٛمـ

 ؾمٞم٤مرة يقؾمػ

 

  .وهذه طمٙم٤مي٦م قمقديت دهؿ:أ

  .رذل اعمراشم٥مأمم إًم٘مد شمدٟمك سمٜم٤م احل٤مل  ٟمٔمر ًمف يقؾمػ وهق يِمٕمر سم٤محلرسة قمغم طم٤مًمف:

قمـ جم٤مزم  ضمداً  ًمٞمس سمٕمٞمداً  ،ؾمٞمٜمتٝمل يب احل٤مل قم٤مُمؾ ذم حمٓم٦م وىمقد :٦مدهؿ سمسخريأ

 .قمغم يمؾ طم٤مل

  .ٓ شمدقمٝمؿ يقىمٗمقن طمٞم٤مشمؽ ،ؿٚمٓ شمستس ظم٤مًمد:

ٟم٤م مل يٕمد ًمدي طمٞم٤مة  أ ،ُمٚمٚم٧م هذا اًمٙمالم اًمذي ٓ ـم٤مئؾ ُمٜمفًم٘مد رضمقك أ دهؿ:أ

ن طمٞم٤مشمٜم٤م ىمد اٟمتٝم٧م أشمٜم٤م شمٕمٜمل ال ٟمحٛمٚمٝم٤م قمغم ضمقازتاًم ٦مًمٙمٜمـ واىمٕمٞمٜم٤م اهلقي ،ًمٞمقىمٗمقه٤م

  .مت٤مُم٤مً 

ريـ قمغم يقُم٤م ُم٤م ؾمٜمٙمقن ىم٤مد ،ن ٟم٘مرر ٟمحـأًمٞمس ىمبؾ  سار وطمزن:٢مشمبسؿ ظم٤مًمد سم

 ..ىمٚم٥م اًمٓم٤موًم٦م قمٚمٞمٝمؿ صدىمٜمل

.. 

ع يقؾمػ ظم٤مًمد واٟمٓمٚمؼ يمال ذم ودّ  ،مم سمٞمتفإدهؿ أوصٚمقا أمم شمٕمز إن وصٚمقا أسمٕمد 

  .مم ُمٜمزل ُمالكإذه٥م ظم٤مًمد سم٤مدم٤مه اًمْم٤مًمع سمٞمٜمام ذه٥م يقؾمػ  ف،ـمري٘م

 .ت يقؾمػأاًمب٤مب وشمبسٛم٧م قمٜمدُم٤م ر ةومتح٧م اجلد

  .وًمدي شمٗمْمؾ ي٤م :ةاجلد

 ُمل؟أيمٞمػ طم٤مًمؽ ي٤م  :٦ميقؾمػ سم٤مسمتس٤مُم٦م رائٕم

  .سم٠مومْمؾ طم٤مل احلٛمد هلل اجلدة:

 ؟هؾ ُمالك هٜم٤م يقؾمػ:
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  .هن٤م شمٜمتٔمركإ جي٤مب:٢مسم ةاجلد

  .مم اًمّم٤مًم٦م ووضمد ُمالك هٜم٤مك شمٜمتٔمرهإدظمؾ يقؾمػ 

 ـمٛمٜمل يمٞمػ يم٤من ُمٕمرضؽ؟ صم٤مر اعمرض:آُمالك وهل شمبتسؿ سمِمحقب وشمٔمٝمر قمٚمٞمٝم٤م 

 مل ؟٠مهؾ شمِمٕمريـ سم شم٘مدم يقؾمػ صقهب٤م سم٘مٚمؼ سم٤مًمغ:

 يمال  :٦مؾمٝم٤م ٟم٤مومٞمأهزت ُمالك ر

 وًمٙمـ  يقؾمػ سمخقف:

  .إؾمبقع اعم٤ميض وحتسٜم٧م ٦مظمٗمٞمٗم ٦مصب٧م سمققمٙمأشم٘مٚمؼ ًم٘مد  ٓ ُمالك:

 عم٤مذا مل ختؼموين؟ يقؾمػ سمٖمْم٥م:

  .ٟمف ُمققمد ُمٕمرضؽ٠مقمٚمؿ سمأٟمٜمل ٕ ُمالك:

ًم٘مد يمٜمتل اًمٕمراب هلذا  ،ضمٚمؽأىمٛمتف ُمـ أُمالك ُمٕمريض  يقؾمػ وهق يتٜمٝمد:

ت ُمٕمٝم٤م وـمـ ٠مـمٗمأت ٠من اٟمٓمٗمإقمٞمٜم٤مك  .. ظمرآهؿ ًمدي ُمـ أي رء أ ٟم٧ِم أ ،اعمٕمرض

  .وًمقن وحلـ

  ؟سمٛمٕمرضؽ ٦مًمـ شمريٜمل اًمّمقر اخل٤مصأ شمبسٛم٧م ُمالك:

 ًمدي ًمؽ هديتلم اظمت٤مري ُمـ شمريدي إومم ؟ يقؾمػ:

 صقر اعمٕمرض  ُمالك سمِم٘م٤موة:

  .ذاإ طمسٜم٤مً  اسمتسؿ يقؾمػ قمغم ذيم٤مئٝم٤م:

وصقر اعمٕمرض اًمذي  ٦ماعمِمتٕمٚم ٦مديق اًمٚمقطمٞمراه٤م ومأطمدث ُمٕمف و طمٙمك هل٤م يمؾ ُم٤م

  .أىمٞمؿ

 ن شمقضمع ٟمٗمسؽ هٙمذا؟أيمٞمػ اؾمتٓمٕم٧م  ،ٟم٧م رائع ي٤م يقؾمػأيمؿ  ُمالك:

إومم  ةهذه اعمر طم٘مٞم٘م٦مً  ،وضمٕمتٜمل احلٞم٤مةأ وضمٕمتٜمل وأًمٓم٤معم٤م  :٦ميقؾمػ سم٤مسمتس٤مُم٦م طمزيٜم

  .اًمتل يثٛمر اًمقضمع طم٥م
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ٟم٧م طمٞم٤ميت أن دظمٚم٧م أمم إٟمٜمل همػم ُمستج٤مسم٦م اًمدقم٤مء أًمٗمؽمة ـمقيٚم٦م فمٜمٜم٧م  ُمالك:

  .ن اهلل اؾمتج٤مب زمأيمدت ٠موشم

  ؟ٓ شمريديـ هديتؽ اًمث٤مٟمٞم٦مأ يمٛمؾ:أشمبسؿ يقؾمػ و

 هل؟ ُم٤م ،سمغم ُمالك سمحامس:

  ظمرج يقؾمػ قمٚمب٦م دواء ُمـ طم٘مٞمبتف: قمٚمب٦م دواء ُمـ دوائؽ واًمب٤مىمل ؾمٞمّمٚمٜمل ىمريب٤مً أ

 .مح٤مؾمٝم٤م ووضٕمتف قمغم اًمٓم٤موًم٦م ٠ماٟمٓمٗم ةظمذشمف ُمالك سمحامس وهل شمبتسؿ وًمٙمـ ومج٠مأ

  ؟ا هٜم٤مكُم٤مذ ل يقؾمػ سم٤مٟمده٤مش:٠مؾم

 ؟هدي اهلدي٦مأن أيقؾمػ هؾ يٛمٙمٜمٜمل  ؾمك:٠مُمالك سم

  ؟!ُم٤مذا شم٘مّمديـ يقؾمػ سم٤مؾمتٖمراب:

ًٓمػ ممـ حيت٤مضمقن هذا آذم ُمريمز اًمرسـم٤من هٜم٤مك  ُمالك ودُمٕمٝم٤م يٖمٓمل قمٞمٜمٞمٝم٤م:

هذا اعمرض حيّمد  ،ؿمب٤مب ذم ُم٘متبؾ اًمٕمٛمر ،ُمٝم٤متأسم٤مء وآ ،أـمٗم٤مل ويمب٤مر ؾمـ ،اًمدواء

 - ٓ ؾمالح ًمٚم٘مْم٤مء قمٚمٞمف  ،ُمـ إرواح يمام شمٗمٕمؾ احلرب وًمٙمـ ٓ ؾمبٞمؾ عمقاضمٝمتف

 عم٤مذا ٓ ؟ػ عم٤مذا شمريمقٟم٤م وطمٞمديـ ذم ُمقاضمٝمتفيقؾم ظمؼمين ي٤مأ - يمٛمٚم٧م وهل شمبٙملأ

طمد يِمٕمر سم٤مًمرقم٥م أٓ  ،صٕم٥م ُمـ اعمقت ٟمٗمسفأاٟمتٔم٤مر اعمقت  ،طمد ساظمٜم٤مأيسٛمع 

سمدوٟمف ٟمتٜمٗمس اعمقت  احلٞم٤مة، يمسجلمأٟم٤م هق ؤدوا ،ئٜم٤ماًمذي ٟمٕمٞمِمف قمٜمدُم٤م يٜمٕمدم دوا

ٓء اًمذيـ ١مه ،ذاهنؿ قمـ أصقات ساظمٜم٤مآقمٞمٞمٜم٤م ويّمؿ اًمٜم٤مس أشمّمٖمر اًمدٟمٞم٤م ذم 

ٓ يستٓمٞمٕمقن شمقومػم رسمٕمٝم٤م وم٘مط أيٍمومقن اعماليلم ذم ُمٗم٤موض٤مت ٓ ـم٤مئؾ ُمٜمٝم٤م 

  ؟!ٟم٘م٤مذٟم٤م ُمـ يمؾ هذا إملإل

ُمالك طمتك ًمق شمؼمقم٧م  ٟم٤م قم٤مضمز ي٤مأ ،ًمذي اؾمتٓمٞمع ومٕمٚمفا قمٚمؿ ُم٤مأٟم٤م ٓ أ يقؾمػ سم٠ممل:

  .وم٘مط ٟم٧ِم أ ٓ قمٛمر واطمد يٙمٗمٞمِؽ إُمٚمؽ أٟم٤م ٓ ٠مسمٕمٛمري وم
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عم٤مذا ٟمدومع ٟمحـ صمٛمـ يمؾ هذا إمل وي٘مٗمقن هؿ  ،ريد اًمٕمدلأ ،ريد احلٞم٤مةأٟم٤م ٓ أ ُمالك:

 ُمتٗمرضملم؟

  .صٖمػميت قمدك سمذًمؽ ي٤مأ ،ؾمٞمدومٕمقن صمٛمـ إمل اًمذي شمِمٕمرون سمف سار:٢ميقؾمػ سم

 

 

 

 

 صٜمٕم٤مء - اًمٞمٛمـ

 ُمٜمتٝمك

 

 رسقمٜم٤م مجٞمٕم٤مً أ ،اؾمتٞم٘مٔمٜم٤م ُمٗمزوقملم قمغم صقت ىمّمػ قمٜمٞمػ هتتز ًمف إرض واعمٜم٤مزل

ظمت٤م أاطمتْمٜم٧م رهمد وُمٝم٤م  ٦م،مم اًمٓم٤مسمؼ إريض واًم٘مّمػ ُمستٛمر سمٓمري٘م٦م ُمرقمبإ

 .وًمٙمٜمٜمل ؾمٛمٕمتٝمام يتحدصم٤من ،مم حت٧م اًمسٚمؿ ًمالظمتب٤مءإظم٤مًمد اًمٓمٗمٚمتلم ودظمٚمٜم٤م 

  ؟أؾمامءُمٝم٤م هؾ ؾمٜمٛمقت ُمثؾ  رهمد وهل شمبٙمل سمخقف:

  .ضمٞمبٝم٤م وًمٙمٜمٜمل صدُم٧م سمردة ومٕمؾ اًمٓمٗمٚم٦م ُمٝم٤م٠ميمٜم٧م ؾم

ن أؾمامء ذم اجلٜم٦م هٜم٤مك أىم٤مًم٧م ُم٤مُم٤م  .. أمتٜمك ذًمؽ :ظمتٝم٤م وشمبٙملأُمٝم٤م وهل متسؽ سمٞمد 

ئام اهٜم٤مك شمقضمد يمٝمرسم٤مء د ،يمٝمذه ٦مهٜم٤مك ٓ شمسٛمع أصقات خمٞمٗم ،ئامإم٥م دٚمشمستٓمٞمع اًم

ريد اًمب٘م٤مء ذم أقمد أمل  ،هلٜم٤مكريد اًمذه٤مب أٟم٤م أيْم٤م أ ،ومجٞمع أصٜم٤مف آيمؾ واحلٚمقى

ًمّمدي٘متل أؾمامء  ٟمٜمل اؿمت٘م٧م طم٘م٤مً أأظم٤مف طم٘م٤م ُمـ هذه إصقات يمام  ،هذا اعمٙم٤من

  .طمالُمل وختٞمٗمٜمل واًمدُم٤مء شمسٞمؾ ُمٜمٝم٤م وىمد وم٘مدت يده٤مأمم إيت ٠موًمٙمٜمٝم٤م شم
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 ؟أي ُمست٘مبؾ متتٚمؽ ه٤مشملم اًمٓمٗمٚمتلم ،مم أي ُمرطمٚم٦م وصٚمٜم٤مإ ،همٓم٧م دُمققمل وضمٝمل

قمٚمٞمٝم٤م اًمٚمٕمٜم٦م ُمـ طمرب ضمٕمٚمتٝمـ يريـ صدي٘متٝمـ ختر  ؟ن شمتٛمٜمك اعمقتأيمٞمػ ًمٓمٗمٚم٦م 

" ٓشم٘مؼموٟم٤مش"شمذيمرت اًمٓمٗمؾ اًمذي أصٞم٥م ذم شمٕمز واظمذ يٍمخ  ُم٤مُمٝمـ..أ ٦مسيٕم

 .. ىم٤مل أطمدهؿ يقُم٤مً  ُمقتأن أريد أٞم٥م ذم صٕمده وسخ ٓ ظمر أصآو ،شم٘مؼموين ٓ

ن يمثػم ُمـ أـمٗم٤مل اًمٕمرب ذم أوسمٕمض أـمٗم٤مل اًمٕمرب ذم احلرب يقًمدون ًمٞمتف يٕمٚمؿ 

  .ب ي٘متٚمقناحلر

ن ٟمخٞمػ ُمـ ؾمب٥م ًمٜم٤م يمؾ هذه أ ٤مً ًمـ يٙمقن رائٕمأ :ُمسٙم٧م اًمٗمت٤مشملم وحتدصم٧م ُمٕمٝمـأ

  ؟إذى ي٤م ومتٞم٤مت

 يمٞمػ ٟمخٞمٗمف ؟ رهمد سمتس٤مؤل:

  .سمف ٦مُمـ احلٚمقى اخل٤مص فٟمحرُم :٦مشمبسٛم٧م سمسخري

 ضمؾ أضمؾ أ شمبسٛم٧م اًمٗمت٤مشم٤من سمؼماءة:

 سمذًمؽ ي٤م قمديمـأ ،هبؿ ٦مؾمٜمحرُمٝمؿ احلٚمقى اخل٤مص ،ذاً إطمسٜم٤م  سار:٢مٟمٔمرت هلـ سم

 صٖمػمايت 
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 اًمْم٤مًمع – اًمٞمٛمـ

 ظم٤مًمد

 

  .ريد ُم٘م٤مسمٚم٦م ىم٤مئديمؿأ ظم٤مًمد:

 ٓ ىم٤مئد ًمٜم٤م  ،اذه٥م ُمـ هٜم٤م طمد اعم٘م٤مشمٚملم:أ

ٟمٗمسٙمؿ ُمِم٤ميمؾ ًمستؿ ٓ ؾمتجٚمبقن ٕإىم٤مسمٚمف واًمٚمٞمٚم٦م و٠مٟم٤م ؾمأ ،اؾمٛمع ظم٤مًمد سمثب٤مت:

  .سمٓم٤مىم٦م هل٤م

  .ٟمؽ شمريد اعمقتأاًمٔم٤مهر  طمد اعم٘م٤مشمٚملم:أاىمؽمب ُمٜمف 

  .ُمقتأن أُم٤م إىم٤مسمؾ ىم٤مئديمؿ وأن أُم٤م إ ،هٙمذا إُمر ؼمذا اقمتإ طمسٜم٤مً  ظم٤مًمد:

  .يٛمٜمٕمف ٤مً مم ظم٤مًمد وًمٙمٜمف ؾمٛمع صقشمإ فظمرج اًمرضمؾ ؾمالطمف ووضمٝمأ

  ٤ًم.شمٞمآشمقىمػ اًمرضمؾ قمٜمدُم٤م رأى ىم٤مئدهؿ 

 ًمذي حيدث؟ا ُم٤م ىم٤مئدهؿ:

  .طم٤موًمٜم٤م ُمٜمٕمف وًمٙمٜمف مل ي٘مبؾ ،هذا اًمِم٤مب يريد ُم٘م٤مسمٚمتؽ طمد اًمرضم٤مل:أ

  ؟ُم٤مذا شمريد سخ ىم٤مئدهؿ ُمـ سمٕمٞمد:

ن أريد أٟم٤م أو ٦مٙمؿ ذم هذه اعمٜمٓم٘مظمل ي٘م٤مشمؾ ُمٕمأن أًم٘مد ىم٤مًمقا زم  .. ظملأ :ةظم٤مًمد سم٘مق

  .قمٞمدهأ

 !؟ظم٤مًمد صمؿ سخ: ٟمٔمر خل٤مًمد ُمٓمقًٓ  ،اىمؽمب اًم٘م٤مئد ىمٚمٞمالً 

ًمذي ا ُم٤م ،ؾم٤مُم٦مأًمٓمٗمٚملم رٟم٤م و ٌب أٟمف ؾمٕمٞمد ضم٤مرهؿ اًم٘مديؿ إ ،ٟمٔمر ًمف ظم٤مًمد وصدم

  ؟!يؽمك احل٤مرة ويٖم٤مدرن أىمبؾ  ٤مً ًم٘مد يم٤من ُمقفمٗم ؟يٗمٕمٚمف هٜم٤م

 ٟم٧م ؾمٕمٞمد؟أهؾ  اىمؽمب ظم٤مًمد ُمٜمف:
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ظمذه ًمٚمجٚمقس أ ٦م،سم٤مًمٖم ٦موطمٞم٤م ظم٤مًمد اًمذي يم٤من يِمٕمر سمّمدُم، ُمر رضم٤مًمف سم٤مٟٓمٍمافأ

  .ُم٤مٟم٤مأيمثر أذم ُمٙم٤من 

 مم هٜم٤م؟إيمٞمػ وصٚم٧م  ظم٤مًمد:

 ؟ًمذي شم٘مّمده هبٜم٤ما ُم٤م شمبسؿ ؾمٕمٞمد سمحرسة:

 اً يّمبح ىم٤مئد ٦مضم٤مُمٕمٞم ةًمذي جيٕمؾ ُمقفمػ حيٛمؾ ؿمٝم٤مدا ىمّمد ُم٤مأ :ظم٤مًمد سمٍماخ

  ؟و هن٤مي٦مأقمسٙمري٤م ذم طمرب سمال سمداي٦م 

 هؾ ؾمٛمٕم٧م سمف ُمـ ىمبؾ؟ ،ٟمف ؿمبح اؾمٛمف اًمٗم٘مرإ :٦مضحؽ ؾمٕمٞمد سمسخري

  .ًمػ ـمريؼ همػم هذاأهٜم٤مك  ظم٤مًمد:

ن أٓ شمٕمرف ُمٕمٜمك  ،بأٟم٧م ًمس٧م أ ،رضمقكأ فٓ شمتحدث قمـ رء مل شمٕم٤مٟمٞم ؾمٕمٞمد:

ن شمرى أٓ شمٕمرف ُمٕمٜمك  ،ؾمبقع واطمديّمبح ُمرشمبؽ اًمذي سم٤مًمٙم٤مد يٙمٗمٞمؽ ٓ يٙمٗمل ٕ

ـمٗم٤مًمؽ حيرُمقن أُمٙمرُمف خترج ًمٚمخدُم٦م ذم سمٞمقت اًمٜم٤مس و ةزوضمتؽ اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٕمزز

هذا اًمٕم٤ممل اًمذي اٟمِمٖمؾ سمٙمؾ شمٗم٤مصٞمؾ احلرب  .. ٟمٗمسٝمؿ ُمـ وضمب٤مت ًمتستٛمر احلٞم٤مة

ن أهؾ يمٜم٧م شمٜمتٔمر ُمٜمل  ة،قمدُمتٝمؿ احلٞم٤مأٟمحـ ُمـ ؾمقهتؿ احلرب سم٤مٕرض و ،مهِمٜم٤م

ووىم٧م ضمققمؽ ًمـ ختٞمٗمؽ  ًا؟ىمػ قم٤مضمزأُم٤مُمل وأ ٤مً ـمٗم٤مزم يتٚمقون ضمققمأأرى 

  .أصقات آٟمٗمج٤مرات

ذٟمبٝمؿ  وأـمٗم٤مل اًمذيـ شم٘متٚمقهنؿ ُم٤م يمٛمؾ:أو فٟمٔمر ًمف ظم٤مًمد سمحزن ورسم٧م قمغم يمتٗم

  ؟ًمٞمتٞمتٛمقا

ىمتؾ ُمـ ؾمٞمٕمتٜمل أن أسمٕمد  اً ومٙمر يمثػمأ ًا،ومٝمٛمتٝم٤م ُمت٠مظمر ٦م،هذه ُمٕم٤مدًم٦م صٕمب ؾمٕمٞمد:

طمد اعم٘م٤مشمٚملم سمرص٤مص راضمع صٕم٘متٜمل أُمٜمذ يقُملم وصٚمٜم٤م ظمؼم ووم٤مة اسمـ  .. ـمٗم٤مزم٠مسم

سملم وم٘مر وُمقت وضٕمقين  .. سمٜم٤مئلأطمد أاًمٗمٙمرة ُم٤مذا ؾمٞمحؾ يب ًمق ىمتٚم٧م هذه احلرب 

  .ظم٤مًمد ي٤م ظمٞم٤مرمل يٙمـ ًمدي 
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 ًمق قم٤مد سمؽ اًمزُم٤من هؾ ؾمتخت٤مر اًمٗم٘مر؟ ظم٤مًمد:

مم إ ضمٚم٥م أسمٜم٤مءً أن ٓ أ ،شمزوجأن ٓ أظمت٤مر ٠مسم٤مًمزُمـ ؾم ةُمٚمؽ طمؼ اًمٕمقدأًمق  ؾمٕمٞمد:

ٟمٜم٤م وًمدٟم٤م ذم هذه أن اومٝمؿ أظمت٤مر ٠مؾم ،يتٕمذسمقن ويٙمرسون فمٝمري هبؿهذه اًمبالد 

  .زيد ُمـ اًمتٕمس٤مءاعممم إهن٤م ًمٞمس٧م سمح٤مضمف أشمٕمس ظمٚمؼ اهلل وأاًمبالد ًمٜمٙمقن 

 .ن يٜمدمأوًمٙمـ ُمـ ؾمٕمر هذه احلرب هق ُمـ جي٥م قمٚمٞمف  ظم٤مًمد:

ظم٤مًمد ي٤م ارضمقك  ،وٓ خيرسون ،يدومٕمقن اًمثٛمـ ٓ ،وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٜمدُمقن ؾمٕمٞمد: 

ُمؾ ذم أًم٘مد رسمٓمٜم٤م سمسالؾمؾ ُمـ ضمٝمٜمؿ وٓ  ،صبحٜم٤م ومٞمفأاؾمتٞم٘مظ ًمؽمى أي ضمحٞمؿ 

دظمؾ أن ٓ أـمٚم٥م أٟم٤م وم٘مط أصبح٧م أ ٦م،مم اجلٜمإـمٚم٥م اًمٜمج٤مة أقمد أٟم٤م طمتك مل أ ،اًمٜمج٤مة

  .ضمٜمٝمؿ وطمٞمداً 

ضمٕمٚمٝمؿ يتٛمٜمقن رمح٦م ضمٝمٜمؿ أن أو ،ًمٞمٝمؿ هٜم٤مإضمٚم٥م ضمٝمٜمؿ أن أقمدك أ سار:٢مظم٤مًمد سم

  .احل٘مٞم٘م٦م

ظمٞمؽ أؾمٞمخؼمك ُمٙم٤من  ؿمخص قمٓمٞمؽ رىمؿ٠مًمٙمـ ؾم و ،نذه٥م أأن أجي٥م  ؾمٕمٞمد:

  .ٜم٤م ُمٜمذ أؾمبققملمتسم٤مًمْمبط ومٝمق ىمد ٟم٘مؾ ُمـ ُمٜمٓم٘م

  ..ظمذ ظم٤مًمد اًمرىمؿ واشمّمؾ سمفأ
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 قمدن – اًمٞمٛمـ

 ظم٤مًمد

  

ظمل أن أظمؼموين أوًمٙمٜمٝمؿ  ،سم٤معمخ٤مـمر ٦ميم٤مٟم٧م رطمٚم٦م ُمتٕمب٦م ُمٚمٞمئ ،مم قمدنإؾم٤مومرت 

ن هذه أن هذه قمروس اًمٞمٛمـ أصدق أٓ  .. مم ُمٜمٓم٘م٦م ذم همرب قمدنإذه٥م 

يم٤مٟم٧م قمدن إظم٧م اعمدًمٚم٦م  ًمٓم٤معم٤م .. وًمقطم٦م ؾمحره٤م ومج٤مهل٤مصٛمتٝم٤م آىمتّم٤مدي٦م قم٤م

يم٤مٟم٧م وصٜمٕم٤مء يِمبٝمـ اًم٘مٛمر  ،حلـ اًمسالم ذم اًمٞمٛمـ ،يم٤مٟم٧م ًمقن احلْم٤مرة ،ًمّمٜمٕم٤مء

مم هٜم٤م؟ ُمـ إوصٚمٜم٤م أُمـ  ،يِمبٝمـ اًمقرد واًمبحر ،ظم٤مءيِمبٝمـ اًمٕمِمؼ واإل ،واًمِمٛمس

صٜمٕمٜم٤م  يديٜم٤م؟ ؾمٞمِمٝمد قمٚمٞمٜم٤م سمحر قمدن وشمراث صٜمٕم٤مء قمـ ُم٤م٠مسمضمٕمٚمٜم٤م ٟمخرب سمالدٟم٤م 

طمداهـ إشمت٠ممل  ،ن رومْمٜم٤مإُمتحدات و ،لم جلسد واطمدوؾمٞمب٘ملم ضم٤مٟمب ـ  يمُ  ،هبـ

ضمٚمس٧م قمغم  .. ـمٕمٜم٤مت صٜمٕم٤مء شمت٠ممل هل٤م قمدن وزهقر صٜمٕم٤مء شمٜمب٧م ذم قمدن ،ظمرىًمأل

قضمد ًمف يمسجلم ٟم٘مل ٓ يأهقاء هذه اعمديٜم٦م حيٛمؾ  ،ؾمؽميح ىمٚمٞمالأشم٠مُمؾ وأاًمِم٤مـمئ 

يم٤مٟم٧م  ٦محتٛمؾ قمدن ُمالُمح ؾمالم ُمِمقه ،هقائٝم٤م ُمـ اجلٜم٦م ،ُمثٞمؾ قمغم هذه إرض

يمثػما ومٙمرت  ،مجؾ سمٜم٤ميتٝم٤م اًمتل شمدل قمغم آٟمٗمت٤مح احلْم٤مري ىمد ؾمقي٧م سم٤مٕرضأ

ن يٕمرومقا ُمـ اًمذي هد سمٜمٞم٤مهتؿ وؿمقه ُمديٜمتٝمؿ هؾ أهؾ هذه اًمبٜمٞم٤مت أُمع  ٗمرقٞمهؾ ؾم

 !و إرض ؟أهق ىمّمػ اًمسامء 
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 صٜمٕم٤مء - اًمٞمٛمـ

 ُمسجد

 يقؾمػ

 

مم ضمٜم٥م سم٤مظمتالف إ ٤مً وىمٗمٜم٤م ضمٜمب ،ذم اعمسجد وىمد أىمٞمٛم٧م صالة اعمٖمرب وىمٗمٜم٤م مجٞمٕم٤مً 

 .وًمٙمٜمٜم٤م سم٘مٞمٜم٤م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م أسمٜم٤مء طم٤مرة واطمدة ،ُمٜم٤م ُمـ يْمؿ وُمٜم٤م ُمـ يرسسمؾ ،ُمذاهبٜم٤م

 ،ٓ ذم هذا اًمزُمـإومل ٟمسٛمع هذه اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٜمٍمي٦م  يمؼمٟم٤م ذم هذه إرض ُمٕم٤مً 

ىمٓمع قمٚمٞمٜم٤م طمرُم٦م اًمّمالة  ..ة رب واطمد مجٕمٜم٤م سمديـ واطمد وروح واطمدُم٤مم أوىمٗمٜم٤م 

يدي اهلل رائحف اعمقت واًمٗمزع يمٞمػ أظمرضمٜم٤م ُمـ سملم أ ،ذانصقت اٟمٗمج٤مر يّمؿ أ

ـمٝمر سم٘م٤مع أيمٞمػ اهمت٤مًمقا اإلٟمس٤مٟمٞم٦م سم٤مًمتٗمجػم ذم  ؟ٞمس طمرُم٦م سمٞمقت اهللٟموا قمغم شمدؤدمر

  !!ٓء؟١مه كُمـ أي قم٤ممل أشم ؟اًمقـمـ

يمؼم قمدد ممٙمـ ُمـ أن يٜم٘مذ أيم٤من واًمدي حي٤مول  ،ٜم٤ماٟم٘م٤مذ ُمـ شمب٘مك ُمِ رسقمٜم٤م ٟمح٤مول أ

دمٛمع يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس إلٟم٘م٤مذ اعمّم٤مسملم وذم وىم٧م  ،ًمٚمٛمّمٚملم ةظمػماًمّمٗمقف إ

يمؼم ُمـ اجلرطمك أؾم٘مط قمدد أظمر هز اعمسجد وآدمٛمٕمٝمؿ ؾمٛمٕمٜم٤م صقت اٟمٗمج٤مر 

ٓمٞمف ريمْم٧م يم٤معمجٜمقن ًمف يم٤من اًمدم يٖم ،طمد اعمّم٤مسملم ومٞمفأيم٤من واًمدي  ،واًم٘متغم

مم إظمذشمف أمم ؾمٞم٤مريت وإن وصٚم٧م أمم إضمري أظمذشمف واٟمٓمٚم٘م٧م أسظم٧م سمٙمؾ ىمقيت 

ًمذي ارشمٙمبٜم٤مه ًمٜم٘متؾ ا ىمرب ُمِمٗمك ودُمف يٓمٝمر ُمالسمز ودُمٕمل يٕم٘مؿ ضمراطمل ُم٤مأ

أي ديـ جمرد ُمـ اإلٟمس٤مٟمٞم٦م خيٓمط هلؿ هبذه  ؟ٓء١مه أي ديـ يتبع ؟وٟمحـ ضٞمقف اهلل

 مل؟أشمراٟم٤م ٟمٜم٘مص ُمقت وأ ؟اًمبِم٤مقم٦م

ن واًمدي ؾمٞمب٘مك ذم اًمٕمٜم٤مي٦م اعمريمزة أظمؼمين أهمروم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت و ظمرج اًمٓمبٞم٥م ُمـ

  .ًمٗمؽمة وًمٙمٜمف ختٓمك ُمرطمٚم٦م اخلٓمر
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ظمؼمشمف أسمٕمٛمل  ٧مٟمف ُم٤مزال ُمٕمل واشمّمٚمأظمذت ه٤مشمٗمل اًمذي محدت اهلل أ ،زومرت سم٠ممل

ؾمقى صمقان ورأي٧م  مل متضِ  ،ن ي٠ميت سمقاًمديت ًمتٓمٛمئـ قمغم واًمديأظمؼمشمف أسمام طمدث و

  ٦م.سظم٧م سمٚمٝمٗموٝم٤م ضمبتأهن٤م ُمٜمتٝمك إه٤مشمٗمل يرن 

 ؟ٟم٧م سمخػمأيقؾمػ هؾ  ُمٜمتٝمك:

  ؟!ضمبتٝم٤م سم٘مقى ظم٤مئرة: أي ظمػم ي٠ميت ُمـ هذه اًمبالد ي٤م ُمٜمتٝمكأ

ن ٟمٜمسك يمؾ ُم٤م ٠مقمدك سمأ ،ؾمٞمٜمتٝمل يمؾ هذا وؾمٜمٜمس٤مه قف ٟمٜمجق،ؾم شمٜمٝمدت ُمٜمتٝمك:

  .طمدث

 ٦مُمٚمؽ أي ـم٤مىم٦م ًمٚمٛمقاضمٝمأقمد أٟم٤م مل أ ضمٚمس٧م قمغم إرض وحتدصم٧م سم٤مٟمٙمس٤مر ؿمديد:

٧م قمٚمٞمٜم٤م بيمؾ أؿمب٤مح اًمقضمع شمٙم٤مًم ،ٟمٗمسٜم٤مأيمؾ هذه قمب٤مرات ٟمٙمذب هب٤م قمغم  ،ي٤م ُمٜمتٝمك

 يمٞمػ ؾمٜمٜمجق ُمـ طمرب وُمرض ووم٘مر ودُم٤مر ؟ ،هذا اًمقـمـ قمغم و

هذه  ،ٓ اًمقضمعإذم وـمـ ٓ ي٘مدم ًمٜم٤م  ٤مً ٟمذوب قمِم٘م ،ُمٗمرـم٦م ُم٤مزوؿمٞم٦مُمـ  ٟمٕم٤مين مجٞمٕم٤مً 

اًمقـمـ اًمذي  هذا ،هل٤م مل شمقف ًمٜم٤م وٓ عمرة واطمدة رواطمٜم٤م ووم٤مءً أإرض اًمتل ٟمدومع 

يمٞمػ ؾمٜمٜمجق . راتلم اعميظم٤مٟمٜمل سم٘مس٤موشمف ظم٤مٟمٜمل ُمال ،ظمقٟمف ظم٤مٟمٜمل سمٕم٤مدشمفأن أخت٤موملم 

 ؟ظمؼميٜملأسمرسمؽ 

  .يمثرأؾمٞمّمحق هذا اًمِمٕم٥م وؾمٞمٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ اًمٚمٕم٥م سمٜم٤م  ،ًمٞمس ىمرارهؿ ُمٜمتٝمك:

طمتك ٟمحـ ُمّمػمٟم٤م ؾمٜمخرس  ،ُمٜمتٝمك ي٤م وه٤مُمؽ يمثػماً ٠مٓ شمٕمٞمٌم سم :٦مسمسخري ٤مضمبتٝمأ

  ٦م.هذه اًمٚمٕمب

ٟمحـ ُمسئقًمقن سمام  ،صبح واضم٥مأي٤مك واًمتخكم قمـ طمٚمؿ إ ،يقؾمػ ي٤مك ي٤مإ ُمٜمتٝمك:

  .ٟمٛمٚمؽ ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت

  .مم اعمِمٗمكإهن٤م ؾمت٠ميت ُمع واًمديت ٠مظمؼمشمٜمل سمأ ،ٟمٜمل قم٤مضمز قمـ اًمٙمالم٠مؿمٕمرت سم
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 قمدن - اًمٞمٛمـ

 ظم٤مًمد

 

ذم ؿمقارع قمدن يتؿ  ن ُمـ يٛمٌم هن٤مراً أ ٧مٟمٜمل ايمتِمٗمٕ مم اًمتحرك ًمٞمالً إاضٓمررت 

مل شمتقىمػ  .. سم٤مًمْمبط ٦مديق اًمرظمٞمّمٞمًمٕم٤مب اًمٗمأشمِمبف  ٦مأصبح٧م اعمٝمزًم ،ىمٜمّمف

مم اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل دًمقين قمٚمٞمٝم٤م إصؾ أن أاؾمتٓمٕم٧م  ،أصقات اًم٘مّمػ وٓ اًمرص٤مص

  :شمكأ٤م ُموقمٜمد ،وـمٚمب٧م ُم٘م٤مسمٚم٦م اًم٘م٤مئد

  .ٓ ُم٘م٤مشمٚملم ًمديٜم٤م هبذا آؾمؿ اًم٘م٤مئد:

 ،ريد رءأٟم٤م ٓ أرضمقك أ ٦م،ٟمف ذم هذه اعمٜمٓم٘مأظمؼموين أ ،مم هٜم٤مإًم٘مد دًمقين  سظم٧م:

  .ظمذه ُمٕملآن أريد وم٘مط أ

  .ظمرآؽ ذم ُمٙم٤من ٞمظمأاذه٥م واسمح٨م قمـ  ،ٟمف ًمٞمس هٜم٤مأظمؼمك أٟم٤م أ و اًم٘م٤مئد:

  ؟!ظمل هؾ شمسٛمعأحترك ُمـ هٜم٤م ُمـ دون أٟم٤م ًمـ أ ُمسٙمتف ُمـ ي٤مىمتف:أ

 ،ؾمتٓمعأطم٤موًم٧م ُم٘م٤موُمتٝمؿ وًمٙمٜمٜمل مل  ،سمرضيبسمدئقا  ُمـ رضم٤مًمف و ٦مصمالصم ٤مدقم

ىمتٚمؽ صمؿ ٠مٟمٜمل ؾمأىمسؿ أن رأيتؽ ُمره أظمرى إ :ىم٤مئدهؿ خ يبوس ٤مً رضأوضٕمقين 

  .ظمرضمقه ُمـ هٜم٤مأ :سخ هبؿ

 وىمٗمٜمل وأ ،مل يٙمـ ُمـ اًمذيـ ؿم٤مريمقا ذم شمدري٥م قمرايمل ،ظمراضملشمٓمقع رضمؾ إل

 ًمٞمس يمذًمؽ؟أك قظمأ ٟم٧م شمبح٨م قمـ قم٤مدل ..أ :ظمرضمٜمل صمؿ اىمؽمب ومهس زمأ

اًمِم٤مـمئ سمٕمد ؾم٤مقم٦م ىم٤مسمٚمٜمل قمغم  شمٚمٗم٧م طمقًمف سمرقم٥م صمؿ مهس: .جي٤مب٢مهززت رأد سم

  ًا.طمدأن ختؼم أي٤مك إن وُمـ أ

  .صمؼ سمؽأوًمٙمٜمٜمل ٓ  ٟمٔمرت ًمف سمٖمْم٥م:

  .ظم٤مك حمٛمد أيْم٤مً أيـ هق وأيـ أقمرف أين أىمسؿ أ ىمسؿ:أ ٜمٔمرة صدق وسمٟمٔمر زم 
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 مم هٜم٤م أيْم٤م؟إشمك حمٛمد أهؾ  اُمسٙمتف ُمـ ي٤مىمتف:

  .ٙمؾ رءسمظمؼمك ٠مٟمٜمل ؾم٠مىمسؿ سمأؾمٜمٗمْمح  ،اشمريمٜمل شمقؾمؾ زم:

  .مم اًمِم٤مـمئ اٟمتٔمرهإشمريمتف وذهب٧م 

 

 

 

 صٜمٕم٤مء - اًمٞمٛمـ

 ُمٜمتٝمك

ُم٤مم أٟمزًمٜم٤م ُمـ اًمسٞم٤مرة  ،يب و واًمديت ؾمامحأٟم٤م وأمم اعمِمٗمك ًمزي٤مرة قمٛمل إيمٜم٤م ذم ـمري٘مٜم٤م 

همٛمل قمٚمٞمٝم٤م أٟمف أٟم٤م اقمت٘مد أهرقم٧م هل٤م و ،اعمِمٗمك وومج٠مة ؾم٘مٓم٧م واًمديت قمغم إرض

؟ يمٞمػ طمدث هذا ؟يـ أشم٧مأُمـ  ،ن اىمؽمسم٧م رأي٧م دُم٤مءإوًمٙمٜمل ُم٤م  ،ُمـ اًم٘مٚمؼ

ظمرج  .قمغم صقيت٠مسظم٧م سم ،ضمداً  ٤مً ٞمس ٟمبْمٝم٤م وًمٙمٜمٜمل وضمدشمف ضٕمٞمٗمىمأن أطم٤موًم٧م 

 طم٤مًم٦م أظمرى؟  :سخ اًمٓمبٞم٥م ،أـمب٤مء اًمٓمقارئ

 طم٤مًم٦م ُمـ ُم٤مذا؟ :سظم٧م سمف

  .ُمـ اًمرص٤مص اًمراضمع ؾمبقع ُمتقٍف صم٤مًم٨م ؿمخص ي٠مشمٞمٜم٤م هذا إ ضم٤مسمٜمل:أ

ًم٘مد يم٤مٟم٧م متٌم ُمٜمذ رضمقك أ ،ي٘م٤مفمٝم٤مإطم٤مول  ،ِمٝم٤مٟمٕمِ أ ،مل شمتقرم سمٕمد سظم٧م سمف:

  .وم٘مط صمقانٍ 

مم همروم٦م إٝمؿ ضمري٧م ُمٕم ،طم٤موًم٧م اعمٛمرض٦م هتدئتل وًمٙمٜمٜمل اؾمتٛمري٧م سم٤مهنٞم٤مري

يب ذم أاٟمتٔمرٟم٤م  ،دظمؾ ُمٕمٝمؿأن أٟمٜمل جي٥م أٟمٜمل ـم٤مًمب٦م ـم٥م وأظمؼمهتؿ أ ،اًمٕمٛمٚمٞم٤مت

مم إدظمٚمقه٤م أ ،مت٤مُم٤مً  ٦مهت٤م احلٞمقي٦م ُمٜمخٗمْميم٤مٟم٧م ُمٕمدٓ ،ٝمؿٟم٤م دظمٚم٧م ُمٕمأاخل٤مرج و

 .سم٤مًم٘مرب ُمـ اًم٘مٚم٥م مت٤مُم٤مً  ٧مٝم٤م شمقىمٗمتل اظمؽمىمتاًمرص٤مص اًم ىمٓمٕم٦م ،ؿمٕم٦مأضمٝمزة إ
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ضمٝم٤مز اًمٜمبض طمتك ؾمٛمٕمٜم٤م صقت  مل متض ؾمقى صمقانٍ  ٤م،ؿمٝم٘م٧م سمرقم٥م قمٜمدٟم٤م رأيتٝم

 ،ظمذ اًمٓمبٞم٥م اًمّم٤مقمؼ اًمٙمٝمرسم٤مئلأ ،ًم٘مد ارشمسؿ ظمط واطمد ة.إظمػم شمفيٓمٚمؼ صٗمػم

 اٟمتب٤مه  سخ اعمرة إومم:و ُمرين سم٤مٓسمتٕم٤مد أ

  ٦ماًمث٤مٟمٞم

 اًمث٤مًمث٦م 

  :ن شمرومع اعمٕمدلأسخ سم٤معمٛمرض٦م 

 اٟمتب٤مه 

 إومم 

 اًمث٤مٟمٞم٦م 

 اًمث٤مًمث٦م 

رضم٤مء اعمِمٗمك وضمٚمس٧م قمغم أسظم٧م سظم٦م هزت  ،ًم٘مد اؾمت٘مر اخلط ،ٓ وم٤مئدة

ٓ إؿمٕمر أمل  ،سمٙمٞم٧م طمتك اٟم٘مٓمع ٟمٗمز ،ضع يدي قمغم وضمٝملأ ٤مٟمأسمٙمل وأإرض 

  .ٜمليب يْمٛمّ أو

  .هٞم٤م ُمٜمتٝمك ،ًمٞمف راضمٕمقنإ إٟم٤مهلل و إٟم٤مىمقزم  واًمدي:

  .ُمرشملم.. يب أُمرشملم ي٤م  ٛم٧ُم ًم٘مد شمٞمتّ  ٟمقح:أٟم٤م أحتدصم٧م و

  .مل شمٕمد شمٕمٜمٞمٜمل ةومٝمذه احلٞم٤م ،رب احل٘مٜمل هبؿ ي٤م

  .رضمقك اهدئلأن يقؾمػ حيت٤مضمؽ أ ،ُمٜمتٝمك واًمدي ودُمققمف ختقٟمف وشمس٘مط:

يمٞمػ  ،ن يٕمٚمؿأيقؾمػ جي٥م  :ُمسح دُمققمل سمِمٙمؾ هستػميأٟم٤م أيب وأاسمتٕمدت قمـ 

 !ظمؼمه يمٞمػ؟٠مؾم

دظمٚمتٝم٤م يم٤من قمٛمل قمغم  ،ل يرىمد هب٤م قمٛملتمم اًمٖمروم٦م اًمإشمريم٧م واًمدي وريمْم٧م 

 واضع راؾمف قمغم اًمرسير ممسؽ سمٞمد قمٛمل حيدصمف: ،اًمرسير ويقؾمػ سم٘مرسمف
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ًم٘مد  .ٛمؾ اًمٗمراقتن روطمل مل شمٕمد حتأىمسؿ ًمؽ أ ،نًمٞمس أ ،يب ٓ شمؽميمٜملأرضمقك ي٤م أ

  .اًمب٘م٤مي٤م اًمتل سم٘مٞم٧م زمن رطمٚم٧م قمٜمل ؾمتٛمقت إ ،ره٘متٜمل احلٞم٤مة سمام ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦مأ

رضمكم ووضٕم٧م أضمٚمس٧م قمغم إرض ضٛمٛم٧م  ،ؾمتٓمع آىمؽماب ُمٜمفأين ومل مل ير

  ٤ًم.شمك ُمٗمزوقمأؾمٛمع يقؾمػ صقت ؿمٝم٘م٤ميت  ،د قمٚمٞمٝمؿ وسمٙمٞم٧م سمحرىم٦مأر

 ُمٜمتٝم٤مي طمبٞمبتل عم٤م يمؾ هذا اًمبٙم٤مء؟  يقؾمػ سمخقف:

 حتدث أد ومل أهززت ر ،ؾمتٓمٞمع اًمتحدثأٟم٤م ٓ أٟمٔمرت ًمف سمٕمجز و

  .ٟمحٞمبل إرض وضٛمٜمل زاد وىمتٝم٤م سمٙم٤مئل ورومٕمٜمل ُمـ 

 ُم٤مذا هٜم٤مك؟ سخ سمخقف:

  .مم اًمٖمروم٦م واًمديإودظمؾ وىمتٝم٤م 

 

 

 قمدن_اًمٞمٛمـ

 ظم٤مًمد

ضمٚمس سم٘مريب  .ن يتحدثأاًمرضمؾ اًمذي وقمدين  ذًمؽاٟمتٔمرت ًمس٤مقم٦م وضم٤مء سمٕمده٤م 

  .ؽ ذم اخلٞمٛم٦مٞمظمأٟم٤م شمقومٞمؼ يمٜم٧م زُمٞمؾ أ :وقمرومٜمل قمـ ٟمٗمسف

 ظمٞم٤مم ؟هؾ يمٜمتؿ شمٜم٤مُمقن ذم  شمبسٛم٧م سمسخري٦م:

  ..زًمٜم٤م ُم٤م و شمقومٞمؼ سمحزن:

 ظمل؟ ويمٞمػ شمٕمروم٧م قمغم حمٛمد ؟أيـ أن وأ ًمتف سم٤مهتامم:٠مؾم

ُم٤مٟم٦م ذم قمٜم٘مل جي٥م أًم٘مد ضٚمٚم٧م أؾم٤مسمٞمع ظم٤مئٗم٤م ُمـ هذه اًمٚمحٔم٦م وًمٙمٜمٝم٤م  شمقومٞمؼ سم٠مؾمك:

 ؤدهي٤م أن أ

 ُم٤مٟم٦م ُم٤مذا؟أظم٤مئػ ُمـ ُم٤مذا؟ و سظم٧م سمف:
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 ،و اعمقتأن يٗمرىمٜم٤م اًم٘م٤مئد أمم إ ؿمخ٤مص ٟمب٘مك ُمٕم٤مً أٟمحـ جمرد  ،ًمٞمٜم٤مإسم٤مًمٜمسب٦م  شمقومٞمؼ:

  .ظم٤مك يمرسينأن ٓ ٟمحزن وًمٙمـ رطمٞمؾ أ ،صمر٠من ٓ ٟمتأشمٕمقدٟم٤م 

  .ؿمٕمر سمخقف سم٤مًمغ: حتدث ًم٘مد أوىمٗم٧م ىمٚمبل رقم٥مأٟم٤م أسظم٧م سمف و

 

 

 ومالش سم٤مك

 قمدن - اًمٞمٛمـ

ن اًمٓمػمان أوًمٙمـ ُمٕمٚمقُم٤مشمٜم٤م شم٠ميمد  ،هذه اجلقًم٦م ذم ًم٘مد اٟمتٍمٟم٤م :فسخ اًم٘م٤مئد سمٛم٘م٤مشمٚمٞم

ُمع  ٧مسمرسقم٦م اذهبقا واضمٚمبقا يمؾ ىمٓمٕم٦م ؾمالح سم٘مٞم .. ىمٚمٞمؾؾمٞم٘مّمػ اعمٜمٓم٘م٦م سمٕمد 

  .يدٟم٤م ٟمٍمٟمف أاجلث٨م ويمؾ ُم٤م شمٕمت٘مدون 

 طمد ُمٜمٝمؿ هٜم٤م ؟أمل يبؼ  قم٤مدل:

 ًم٘مد هرب ىم٤مئدهؿ وُمـ شمب٘مك ُمٜمٝمؿ طمل  شمقومٞمؼ:

  .ٟم٘م٤مذهؿإًمٙمـ هٜم٤مك سمٕمْمٝمؿ يتٜمٗمسقن ىمد يستٓمٞمٕمقن  و قم٤مدل:

طمد يمل أع ُم٤مشمقا وًمـ ٟمٜم٘مذ ٛمٞماجلن أهلذا اًمسب٥م ي٠ميت اًمٓمػمان وي٘مّمػ ًمٞمت٠ميمد  شمقومٞمؼ:

  .رسىأظمذ ُمٕمٜم٤م ٠مٓ ٟم

 قمٚمؿ ان اعمقضقع هبذه اًم٘مذارة أيمـ أمل  ،ريد اًمٕمقدةأ زومر قم٤مدل سم٘مٝمر:

  .هن٤م احلربإ شمقومٞمؼ:

  .هبذه اًمقؾم٤مظم٦م ٦مؿمؽمك سمٚمٕمبأًمٞمتٜمل مل  ي٤م قم٤مدل سمحرسة:

  .ن شمٕمقد سمسالح إض٤مذم يمل ٓ شمٕم٤مىم٥مأجي٥م  شمقومٞمؼ:

  .ًمس٧م طمٞمقان ،ٟم٤م سمنمأ .. ومتش سملم اجلث٨مأٟم٤م ًمـ أ ؿمٛمئزاز:٤مسخ قم٤مدل سم
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مم اجلث٨م ُمـ طمقًم٦م ًم٘مد صدق ظم٤مًمد قمٜمدُم٤م ىم٤مل اجلحٞمؿ هل اًمٗمتٜم٦م إٟمٔمر قم٤مدل سمقضمع 

  .ومزع شمقومٞمؼأمل طمتك سم٤مٕ ءة سخ سمّمقت ُمكم٠مومج ،قمٞمٜمٜم٤مأقمٛم٧م أاًمتل 

 !!اااااآ اًمٙمقن: ٤مشمزًمؾ هل ٦مقم٤مدل سمٍمظم

  ؟ُم٤مذا هٜم٤مك ُمسٙمف شمقومٞمؼ سمٗمزع:أ

 حمٛمد  ىمقى:أوًمٙمٜمف سخ سمٍمظم٦م 

  ؟سمؽ قم٤مدل ُم٤م شمقومٞمؼ:

ضمثك قمغم إرض وهق حي٤مول  ..ظملأظمل حمٛمد أ ظمذ يبٙمل ويٜمقح:أؾمك و٠مسخ سم

ظمتٚمػ ُمٕمؽ أًمـ  ٦م،ًمٞمؽ ؾمٜمٜمٝمل هذه اعمٝمزًمإشمقؾمؾ أ ،رضمقكأومٞمؼ أ :. أيمٛمؾن يقىمٔمفأ

  .نىمتٚمٜمل وًمٙمـ ٓ شمرطمؾ هٙمذا ًمٞمس أأرضسمٜمل أضمبٜمل أيمثر أ

شمريمٝمؿ ٠مؾم ،ومٕمؾ أي رء٠مرضمقك ؾمأ ٘م٤مفمف:يإشمٚمٓمخ٧م يداه سمدُم٤مء أظمٞمف وهق حي٤مول 

  .ُملشمرك هذه اًمبالد ًمٙمـ اهنض ُمٕمل اهنض ًمٜمٕمقد ٠ٕمؾم

  .ه هزت اعمٙم٤منآ ـصمؿ سخ سم

ؾمت٘مّمػ اعمٙم٤من  ،ؾمٛمع اًمٓم٤مئرات حتٚمؼأ ،ن ٟمذه٥مأقم٤مدل جي٥م  اىمؽمب ُمٜمف شمقومٞمؼ:

  .نأ

  .شمريمف هٜم٤م ًمٞم٘متؾ ُمرشملمأًمـ  ،ظملأرطمؾ سمدون أًمـ  قم٤مدل سم٤مهنٞم٤مر ودُمققمف مل شمتقىمػ:

ظمل أٟمٜمل ىمد أيمقن ىمتٚم٧م أهؾ شمٕمٚمؿ  ،ص٤مسمتفأىمد شمٙمقن رص٤مصتل اًمتل  وسخ:

هٙمذا؟ أي ديـ هذ  ٤مً صبح وطمِمىمتٚمف؟ ُم٤مذا ومٕمٚم٧م سمٜمٗمز ُٕم٤مذا صٜمع ٕ ؟!سمٞمدي

 أظمؼمين ُمبدأ ،؟ سخ يب فظمٞمأاًمتل ؾمت٘مبؾ ىم٤مشمؾ  ٦ماًمذي ي٘مبؾ هذا آضمرام؟ أي ضمٜم

قمغم أي  .. ضمٚمفأدُمر سمالدي وطمٞم٤ميت ُمـ أن أ ،ضمٚمفأظمل ُمـ أىمتؾ أن أواطمد يستحؼ 

ي ؾمالم ؾمٞمزهر أ ي طمؼ ٟمٜمٍم سم٘متؾ سمٕمْمٜم٤م اًمبٕمض ..؟! أظمقشمٜم٤مإقمدو ٟمٜمتٍم سم٘متؾ 

ُمـ سملم يمؾ هذا اًمدم أي طمؼ ؾمٞمٔمٝمر سملم يمؾ هذه اًمٔمالم هؾ ٟمحـ سمنم ًم٘مد ُم٤مت 
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ؾمح٥م  ،ردشمف ىمتٞمالً أىمد شمٙمقن رص٤مصتل ُمـ  ،ٟم٤م ُمـ ىمتٚمفأىمد أيمقن  ،ظمل ُم٤متأ

  .دهظمذ يٓمٕمـ يأضمٜمبٞمتف و

ؾم٘مط قم٤مدل قمغم ، ورُم٤مه٤م سمٕمٞمداً ظمذ ُمٜمف ضمٜمبٞمتف أ ؟هؾ ضمٜمٜم٧م :سخ سمف شمقومٞمؼ

مم إوىمػ وذه٥م  .. فٞمظمأٟمف يٕم٤مىمبٝم٤م قمغم ُم٘متؾ ٠مإرض يٜمقح وهق يرضب ٟمٗمسف ويم

وسمداء يبح٨م قمـ رء ًمٞمحٗمر ًمف ىمؼمه  ،ف وىمرأ اًمٗم٤محت٦م قمٚمٞمفٞمهمٛمض قمٞمٜمأ ،ضمث٦م أظمٞمف

، ُمِم٤ميمستٝمؿ  ،حلٔم٤مت ـمٗمقًمتٝمؿُم٤مم قمٞمٜمٞمف أومتر ُمـ  ،وهق يبٙمل سمحزن واٟمٙمس٤مر

ظمٚمٗمف ًمٞمحتٛمل ُمـ شمقسمٞمخ  ٠ميمؿ اظمتب ،يمٚمقا ُمٜمفأـمبؼ واطمد  ،ؾم٘مػ واطمد مجٕمٝمؿ

 ،ي٘مقم هب٤م ٦مسمٕمد أي ُمِم٤ميمس فئام ي٠ميت وخيتبئ ظمٚمٗمف ًمٞمحٛمٞماًم٘مد يم٤من حمٛمد د ،واًمدشمف

ٟمف يم٤من ٠مقمض أص٤مسمٕمف سمٜمدم وهق يِمٕمر سم ،ن وهق ؾمٞمحٛمٞمف سمروطمفظ أ٘مًمٞمتف يستٞم

ًم٘مد اىمؽمسم٧م  سخ سمف شمقومٞمؼ: ؟ظم٤مه هبذه اًمٓمري٘م٦مأيمٞمػ أض٤مع  ،ُمٖمٞم٥م يم٤معمسحقر

  .اًمٓم٤مئرات

  .وارهي٤مأن أظمل دون أشمرك ضمث٦م أٟم٤م ًمـ أو سخ قم٤مدل:

مل متض ؾمقى دىم٤مئؼ طمتك  ،ُمره وذه٥م ُمرسقم٤مً أوًمٙمٜمف طمسؿ  ومٙمر شمقومٞمؼ ىمٚمٞمالً 

مل  ،طمزن وهق يسٛمع اًم٘مّمػ ٦مؿمٕمر شمقومٞمؼ سمٖمّم ،ىمّمٗم٧م اعمٜمٓم٘م٦م طمتك اؿمتٕمٚم٧م

ٕم٤مد سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًم٘مّمػ ووضمد قم٤مدل ىمد أصٞم٥م وهق ذم اًمرُمؼ يستٓمع اًمتحٛمؾ وم

ن أُمٜمف ٠مُمسؽ سمف واًمدُم٤مء خترج ُمـ ومٛمف أقمٓم٤مه ظم٤ممتف وظم٤مشمؿ أظمٞمف حمٛمد واؾمتأإظمػم 

 . خل٤مًمد قمٜمدُم٤م يبح٨م قمٜمٝمؿاميٕمٓمٞمٝم

ن يٖمٗمر أن يدقمق ًمٜم٤م سم٤مًمرمح٦م أن يس٤محمٜم٤م أؾم٠مًمف سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ أٟمٜمل أظمؼمه أ قم٤مدل:

 ،ُمٕم٤مً  ؿم٤مه٤ممجٕمٝمؿ وقمٛمر واطمد قم اً واطمد ٤مً ٞمتؾمٜملم ـمٗمقًمتٝمؿ رأى سمرأى قم٤مدل  .. ًمٜم٤م

هؾ ؾمٞمٕم٤مىم٥م قمغم يمؾ هذا  ٦مؿمٕمؾ هذه اًمٗمتٜمأاًمذي  يمٞمػ اٟمتٝمٞم٤م ىم٤مشمؾ وُم٘متقل هٙمذا؟

 .طمد سمِم٤مقم٦م يمقاًمٞمس هذه احلربأهؿ ٟمٍمهؾ  ؟اًمقضمع
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سمحٗمر ىمؼمه وًمٙمٜمف مل يٙمٛمٚمف  أاًمذي يم٤من ىمد سمد فظمٞمأووم٤مض٧م روطمف سمج٤مٟم٥م روح 

ُم٘مؼمة مج٤مقمٞم٦م يرُمك ومٞمٝم٤م سم٘م٤مي٤م ضمث٨م ذم  ن شمدومٜمٝمام ُمٕم٤مً أٓ إسم٧م أ ٦مٗمتٜمن هذه اًم٠مويم

طمدهؿ أض٤مقم٤م ؾمٜملم قمٛمرهؿ وؾمٚم٥م أ٤مم اًمرمحـ وىمد أُمٝمؿ رواطمأؾمتت٘م٤مسمؾ  ،اًم٘متغم

 .ظمرقمٛمر أ

.. 

   

 صٜمٕم٤مء - اًمٞمٛمـ

 ُمٜمتٝمك

 ًمٞمس يمذًمؽ؟أوًمدي  ٟم٧م ُم١مُمـ ي٤مأ ُمسؽ واًمدي يقؾمػ وىم٤مل ًمف:أ

 هٜم٤مك ؟ُم٤مذا  فمٝمر اًمٗمزع قمغم ُمالُمح يقؾمػ وىم٤مل:

ن ًمٙمؾ ؿمخص ىمدره وٓ جيقز ًمٜم٤م أٟم٧م شمٕمٚمؿ أ ن خيت٤مر يمٚمامشمف:أواًمدي وهق حي٤مول 

  .آقمؽماض

 ُم٤مذا طمدث ًمف ؟ ؟؟ هؾ هق ظم٤مًمدُم٤مذا طمدث سخ يقؾمػ:

  ..ًمٞمس ظم٤مًمد وًمٙمـ واًمدي:

 وًمٙمـ ُمـ ؟  ن يٖمِمك قمٚمٞمف ُمـ اًمٗمزع:أيقؾمػ وهق يٙم٤مد 

  ..واًمدشمؽ واًمدي:

 هؾ ارشمٗمع ضٖمٓمٝم٤م ُمـ اخلقف؟ ؟ُملُم٤مذا طمدث ٕ ؟هب٤م واًمديت ُم٤م سخ يقؾمػ:

  ..اًمب٘مٞم٦م ذم طمٞم٤مشمؽ اظمٗمض واًمدي رأؾمف وهق يستث٘مؾ اًمٙمٚمامت:

 ًم٘مد شمريمتٝم٤م سمٙم٤مُمؾ صحتٝم٤م ُم٤م ؟ُم٤مذا شم٘مقًمقن ؿ؟هؾ ضمٜمٜمت سخ يقؾمػ وهق يبٙمل:

 ؟!ًمذي حيدث ا
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سخ هب٤م  ،مم اعمنمطم٦مإىمٓمٕم٧م طمديثٜم٤م اعمٛمرض٦م شمست٠مذٟمٜم٤م ذم ٟم٘مؾ اجلث٦م ُمـ اًمٓمقارئ 

حل٘متف سمرسقم٦م رأيتف يدظمؾ ىمسؿ اًمٓمقارئ يم٤معمجٜمقن  ،صمؿ شمريمٜم٤م وذه٥م جيرييقؾمػ 

ٟمف ؾمٞمٍمخ وًمٙمٜمف ضمٚمس ىمرهب٤م أفمٜمٜم٧م  ،ي شمٜم٤مم قمٚمٞمفذمم اًمرسير اًمإطمتك وصؾ 

ل اشمز اًمتل ُم٤م فُمالسمس فهمرىم٧م دُمققمأُمسؽ يده٤م وىمبٚمٝم٤م وسمٙمك سمحرىم٦م طمتك أهبدوء 

وضع رأؾمف قمغم صدره٤م  ،ُمٚمٓمخ٦م سمدم واًمده وُمالئ٦م اًمرسير اًمتل شمٜم٤مم قمٚمٞم٦م واًمدشمف

  .ه٤م١مسم٤محلدي٨م سمٜمؼمة ه٤مدئ٦م رهمؿ احلرىم٦م اًمتل متٚم أوسمد

 ٠مطمٞم٨م اعمٚمج ،مم طمْمٜمؽإهرب أٟم٤م أه٤م  .سمٙمل قمغم صدرك ُمـ ضمديدأٟم٤م أه٤م  يقؾمػ:

ن ُمـ زم أ ..ؿمٗمكأن شمب٘مل سم٘مريب طمتك أُمل أًم٘مد وقمدشمٜمل ي٤م  .. ُملأاًمقطمٞمد زم ي٤م 

 ؟اًمٕم٤ممل اًم٘مبٞمح ورطمٚم٧ِم  يمٛمؾ وطمدي؟ عمـ شمريمتٜمل ذم هذا٠ميمٞمػ ؾم! ًمٞمدقمٛمٜمل؟

 .. ضمٜمتل زم ي٤م اهمٗمري ،مهٚمتؽ ومٞمٝم٤مأ ،وضمٕمتؽأ ،ُمل يمؾ حلٔم٦م قمّمٞمتؽأاهمٗمري زم ي٤م 

همغم ٠مؾمٞمقضمٕمٝمؿ سم ،ؾمٞمحرق اهلل ىمٚمقهبؿ ُمـ طمرُمقين ُمٜمؽ .. ؾم٤محمٞمٜمل ي٤م ٟمبض ىمٚمبل

  .يٛمٚمٙمقن ُم٤م

وىمٗم٧م  ،هن٤م هٜم٤م شمسٛمٕمفأًم٘مد يم٤من حيدصمٝم٤م يمام ًمق  ،سمٙمل سمحرىم٦مأضمٚمس٧م قمغم إرض 

  .حتدث سمّمقت خمٜمقق يٙم٤مد يسٛمع ،واىمؽمسم٧م ُمٜمف واطمتْمٜمتف

  ..ُمٜمتٝمك ن أيمقن سمخػم ٕضمٚمٝم٤م ي٤مأًم٘مد ذهب٧م ُمـ يمٜم٧م أمتٜمك  يقؾمػ:

شم٘متٚمٜم٤م ُماليلم اعمرات سمرطمٞمؾ ُمـ  ،يمؿ هل سمِمٕم٦م هذه احلرب ،سمٙمٞم٧م ُمٕمف سمحرىم٦م

 مم ُمتك؟ إن ٟمٕمٚمؿ أٓ إمل ٟمٕمد ٟمريد  ،ُم٤مم احلٞم٤مةأسم٤مٟمٙمس٤مرٟم٤م  ،سمٕمجزٟم٤م قمـ احلٚمؿ ،ٟمح٥م

ظمر ـم٤مىم٤مت آاؾمتٝمٚمٙمٜم٤م  ..وُم٤م ايمتٗم٧م ايمتٗمٞمٜم٤م رطمٞمالً  ..وُم٤م ايمتٗم٧م ٤مً ايمتٗمٞمٜم٤م وضمٕم

  ..آطمتامل وُم٤م ايمتٗم٧م
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 قمدن - اًمٞمٛمـ

 ظم٤مًمد

 

صدق ٠مٟمٜمل ؾم٠مهؾ شمٕمت٘مد سم سمٙمل سمحرىم٦م وسظم٧م:أٟم٤م أُمسٙم٧م شمقومٞمؼ ورضسمتف وأ

  .ظمقيتإيـ أ ؟هذه اًم٘مّم٦م

 .طمدصم٧م سم٤مًمٗمٕمؾىمٚمتٝم٤م ًمؽ ن يمؾ يمٚمٛم٦م أىمسؿ أ ومٚم٧م ٟمٗمسف ُمٜمل وسخ هق أيْم٤م:أ

  .وهذه ظمقامتٝمؿ

يـ هؿ أقمٚمؿ أن أريد أٓ  ،ٟمؽ شمٙمذبأظمؼمين أ ،ًمٞمؽإشمقؾمؾ أرضمقك أ ُم٤مُمف:أضمٚمس٧م 

 .زاًمقا قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة هنؿ ُم٤مأظمؼمين وم٘مط أوًمٙمـ 

ن ٠مؿمٕمرت سم .. دُمقع اًمرضم٤مل وىمٚمقب اًمٜمس٤مء ، ٓ شمٙمذهبامئلمي٘مقًمقن ؿمٞم ،رأيتف يبٙمل

قمغم ٠مسظم٧م سم ،همرق ورء ُم٤م خيٜم٘مٜملأٟمٜمل ٠مؿمٕمرت  سم ،ىمٚمبل ؾمٞمٜمٗمجر ذم صدري

 ..ه آرب  ه ي٤مآ صقيت:

واؾمتٕمرت يب ضمٚمس٧م قمغم يم٠من هٜم٤مك ٟم٤مر  ،سخ طمتك اٟم٘مٓمع صقيتأضٚمٚم٧م 

ٟمزل قمٚمٞمٜم٤م أ ،رب ي٤مأطمدمه٤م أظمر  رب ًم٘مد ىمتؾ ي٤م ،ًم٘مد رطمٚمقا :إرض وسظم٧م

 ،هنٙمٜم٤م اًمقضمعأ ،رب أوىمػ هذه اعمج٤مزر وأُمر سمٛمٓمر يٓمٗمئ هذه اًمٗمتـ ي٤م ،رمح٤مشمؽ

  .رب ظمرسٟم٤م يمؾ رء ي٤م ،يمرسشمٜم٤م اًمٗم٤مضمٕم٦م ،ىمتٚمٜم٤م إمل

ٟمٗمل أاٟمٗمجر  ،ٟمف ؾمٞمتقىمػ ُمـ هقل اًمٗم٤مضمٕم٦م٠مؿمٕمرت سم ة.قمغم ىمٚمبل سم٘مق رضسم٧م

قمٚمؿ يمٞمػ اٟمتٝمك أ ٤مٟمأيمٛمٚمٝم٤م و٠مأي طمٞم٤مة ؾم ..سم٤مًمدُم٤مء طمتك يمقٟم٧م دائرة قمغم اًمرُم٤مل

أي هن٤مي٦م هلذه احلرب  ؟!روطمٝمامأؾمػميح و أي شمٕمقيض ؾمٞمٕمٞمدمه٤م ؟!ظمقيت احل٤مل٢مسم

 ! ..طمدث سمٜم٤م؟ اًم٘مذرة ؾمتٕمقضٜم٤م قمـ ُم٤م
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 صٜمٕم٤مء - اًمٞمٛمـ

 ُمٜمتٝمك

 

 ُمْم٧م صمالصم٦م أي٤مم ُمٜمذ شمقوم٧م واًمديت ووصٚمٜم٤م ظمؼم ُمقت حمٛمد وقم٤مدل ذم ٟمٗمس اًمٞمقم

 ،ُمٜمذ ؾمٜملم وٟمحـ ذم سمٜم٤ميتٜم٤م ٟمِمب٦م اًمقـمـ .. لمواًمقضمع وضمٕم ،لمصبح احلزن طمزٟم٠موم

ٕٟمٜم٤م  ،طمزاهنؿأ٤م طمزاٟمٜمأقمراؾمٝمؿ وأاؾمٜم٤م قمرأ ،واطمدة ٤مً ىمد ٟمختٚمػ وًمٙمٜمٜم٤م ٟمب٘مك روطم

واظمتٚمٓم٧م دُمققمٜم٤م قمغم  أيْم٤م اؾمت٘مبٚمٜم٤م قمزائٜم٤م ُمٕم٤مً  ةوهذه اعمر طم٘م٤مً  ةقم٤مئٚم٦م واطمد

مل يستٓمع اًمٕمقدة ُمـ هقل  ،ظم٤مًمد ؾمٞمّمؾ اًمٞمقم ُمـ قمدن .. واًمديت وقمغم وم٘مٞمديٜم٤م

و أمم شمٕمز مل ي٘مؾ عم٤مذا إ يقؾمػ ؾم٤مومر اًمٞمقم صب٤مطم٤مً   .. قم٤مدشمفاًمّمدُم٦م ومذه٥م قمامر إل

قمٚمؿ يمٞمػ اؾمتٓم٤مقم٧م أٓ  .. ذه٥م عم٘م٤مسمٚم٦م ُمالك فٟم٠مصمؼ سمأوًمٙمٜمٜمل  ،ذاه٥م هق يـأمم إ

٧م ُمٕمل ذم ٞمسمٜم٤من شمب .. ن شمّمبح ُمّمدر ىمقة ًمرضمؾ سم٤مئس ُمثؾ يقؾمػأ ٦مـمٗمٚم٦م ُمريْم

ؾمتٓمٞمع أًمٞمتٜمل  ،ؿمٕمر سمفأظمؼمه٤م سمام أن أؾمتٓمٞمع أًمٞمتٜمل  ،ؿم٘متل يمل ختٗمػ قمٜمل

 .أظمرى ةُمر فٟمٜم٤م ؾمٜمقاضمٝمأسمٕمد ون ؿمبح اعمقت مل يٖم٤مدرٟم٤م أضمزم أيم٤مد أٟمٜمل ٠مآقمؽماف سم

يبدو  ،مل يٖم٤مدر هذه اًمبٜم٤مي٦م سمٕمد ،يٜمٔمر زم ،ُم٤مُملأن ُمٚمؽ اعمقت ي٘مػ ٠مئام ويماؿمٕمر دأ

 ،ًم٘مد ضمدُمتٜمل اًمٗم٤مضمٕم٦م .. ن يذه٥مأن يراوم٘مف ىمبؾ أظمر جي٥م آن هٜم٤مك ؿمخص أ

ن ٠مؿمٕمر سمأ ،ظمر حلٔم٤مت قم٤مدل وحمٛمدآختٞمؾ يمٞمػ يم٤مٟم٧م أئام قمٜمدُم٤م ايرضمػ ىمٚمبل د

ل واطمد ١ماؾم ن شمٜمتٝمل هذه اًمٚمٕمب٦م دون ظمس٤مئر إض٤مومٞم٦م ..أًم٦م هل يمثر اُمٜمٞم٤ميت اؾمتح٤مأ

 ٟم٤م اًم٘م٤مدُم٦م ؟أهؾ  :ئاماين دوديرا
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ٟمف أن ظم٤مًمد ىمد قم٤مد و٠مٟم٤مداه٤م قمامد خيؼمه٤م سم ،يم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمك شمٓمبخ اًمٓمٕم٤مم ذم سمٞم٧م قمٛمٝم٤م

 .ظمرن يسٜمد أأوهل ٓ شمٕمٚمؿ ُمـ ُمٜمٝمؿ جي٥م  ةاؾمتٜمِم٘م٧م اهلقاء سم٘مق ،يٜمتٔمره٤م

  .ٟمٔمر هل٤م سمحزن وحتدث هبدوء .. ظمرضم٧م ًمف وشمريمٝمؿ قمامد ًمقطمدهؿ

  .ظمقيتإًم٘مد ذه٥م  ظم٤مًمد:

 دمٛمٕم٧م اًمدُمقع ذم قمٞمٜمٞمٝم٤م  وسمدأت ؾمح٤مسم٦م اًمدُمقع شمٚمقح: واًمديت أيْم٤م 

  .و سمٙمٞمٜم٤م ًمـ يتٖمػم رءأن طمٙمٞمٜم٤م إطمتك و .. ووشأ ىم٤مـمٕمٝم٤م ظم٤مًمد:

  .سمٛمسح دُمققمٝم٤م واىمؽمب وضٛمٝم٤م سم٘مقة أسمد

 .ٟمسكأصمٛمؾ طمتك أدقمٞمٜمل  ،ٛمر اخل٤مص يبرائحتؽ هل اخل ظم٤مًمد:

  .يمؼمأضٛمتف ُمٜمتٝمك سم٘مقة 

  .ظمتبئ سمؽ ُمـ اًمٕم٤ممل سم٠ميمٛمٚمفأدقمٜمل  ،ٓ سملم يديؽإؿمٕمر سم٤مًمسٙمٞمٜم٦م أٓ  ُمٜمتٝمك:

  .اًمب٘مٞم٦م ذم طمٞم٤مشمٜم٤م ي٤م طمٞم٤ميت ظم٤مًمد:

  .ن ٟم٠مظمذ هب٤م طمؼ اًمراطمٚملمأاًمب٘مٞم٦م اًمتل ذم طمٞم٤مشمٜم٤م ي٤م ظم٤مًمد جي٥م  ُمٜمتٝمك:

  .زاد ظم٤مًمد ُمـ ضٛمتف

مم ضمٜمقب إؾمٜمس٤مومر  و قمامل اًمسٞم٤مؾم٦مأن ٟمٜمٝمل هذه اعمٕمريم٦م ؾمٜمؽمك يمؾ أسمٕمد  ظم٤مًمد:

ؾمتٜمتٝمل طمٞم٤مشمٜم٤م ذم  ،شمٗمرغ ًمٚمٛمقؾمٞم٘مك وؾمتتٗمرهملم ًمٚمٓم٥م٠مؾم ،اومري٘مٞم٤م ًمدقمؿ إـمٗم٤مل

  .قمدكأهذه اًمبالد 

هل٤م ٠مؾم سمٕمده٤م ظم٤مًمد قمٜمف وأ .تٝمك قمٞمٜمٞمٝم٤م وؾمٛمح٧م ًمدُمققمٝم٤م سم٤مًمس٘مقطهمٛمْم٧م ُمٜمأ

  ؟يـ يقؾمػأ ىم٤مئاًل:سمٚمٝمٗمف 

  .عمالكذه٥م  ُمٜمتٝمك:

  .ن يٕمقد اًمٚمٞمٚم٦مأجي٥م  ظم٤مًمد:

 ؾمٞمٕمقد اًمٚمٞمٚم٦م وًمٙمـ عم٤مذا؟ ٟمف ومٕمالً ٠مقمت٘مد سمأ ُمٜمتٝمك:
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  .ٕٟمٜم٤م ؾمٜمْمع ظمٓم٦م اعمٖم٤مدرة ظم٤مًمد:

 يـ ؾمٜمجتٛمع ؟أوًمٙمـ  .. طمسٜم٤م جي٤مب وشمٗمٝمؿ:٢مؾمٝم٤م سمأهزت ُمٜمتٝمك ر

  .ذم سمٞمتٙمؿ ُمٜمتٝمك ظم٤مًمد:

  .ن واًمدي ؾمٞمامٟمعأضـ أطمسٜم٤م ٓ  ُمٜمتٝمك:
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 شمٕمز - اًمٞمٛمـ

 يقؾمػ

 

ضم٥م سمؾ أرطمب٧م يب وًمٙمٜمٜمل مل  ،ٚمتٜمل ضمدهت٤م يم٤مًمٕم٤مدةباؾمت٘م ،مم ُمٜمزل ُمالكإوصٚم٧م 

٧م قمغم إريٙم٦م اًمتل ذم سدظمٚم٧م وضمٚم ،شمٗمْمؾأن أظمؼمشمٜمل أؾم٠مًمتٝم٤م قمـ ُمالك 

 ؾمٛمٕم٧م سمٕمده٤م صقت ُمالك اعمٚمٝمقف ،همٛمْم٧م قمٞمٜمّل أد وأأؾمٜمدت ر ،اًمّم٤مًم٦م

  ؟ٟم٧م سمخػمأيقؾمػ هؾ  ُمالك:

  ..سمداأًمس٧م سمخػم  :ضمبتٝم٤م ودُمققمل ختقٟمٜملأ

 ًمذي طمدث ؟ا هؾ شمبٙمل ي٤م يقؾمػ؟ ُم٤مذا هٜم٤مك ُم٤م شم٘مدُم٧م ٟمحقي سمٗمزع:

 ..ًم٘مد رطمٚم٧م واًمديت ضمبتٝم٤م:أ

 ..شمؽ ٤مطمٞمذم اًمب٘مٞم٦م  ـمٚم٧م ٟمٔمرة صدُم٦م وطمزن ُمـ قمٞمٜمٞمٝم٤م:

هبؽ يمؾ أن أهؾ يٛمٙمٜمٜمل  ،ريده٤م ي٤م ُمالكأقمد أمل  ،هذه اًمب٘مٞم٦م ريدأٟم٤م ٓ أو يقؾمػ:

 اًمذي شمب٘مك ُمـ ؾمٜملم قمٛمري؟ 

ٟمؽ أيمثر ُمـ قمٛمري؟ هؾ شمٕمٚمؿ أن اًمذي شمب٘مك ذم قمٛمرك أظمؼمك أوُمـ اًمذي  ُمالك:

 رسمام ىمد شمرطمؾ ىمبكم ؟

  .ٟمٔمر هل٤م يقؾمػ ُمٜمدهش ُمـ رده٤م وًمٙمٜمٝم٤م أيمٛمٚم٧م

هؿ ؾمب٘مقٟم٤م وٟمحـ   ؟ٟمف ىمّم٦م ًمـ ٟمٕمٞمش شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م٠معم٤مذا ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمقت ويم ُمالك:

 وٟمقاطمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿن ٓ ٟمٚمح٘مٝمؿ سمٕم٤مر اٟمٙمس٤مرٟم٤م أوًمٙمـ قمغم إىمؾ جي٥م  .. ؾمٜمٚمحؼ هبؿ

ريد أٟمٜمل أقمٜمدُم٤م شمقرم واًمدي وسمٕمده سم٘مٚمٞمؾ حل٘متف واًمديت ؿمٕمرت سمام شمِمٕمر سمف  ..

ن  أؿمٕمرت سم٤مخلزي ُمـ  ،صب٧م هبذا اعمرضأىمؾ ُمـ ؾمٜمف ٠ماًمرطمٞمؾ وًمٙمـ سمٕمده٤م سم

 ُمٙمسقرة.. ٦مًمٞمٝمؿ ُمٝمزوُمإذه٥م أ
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  .شمب٘مك زم ُمـ هذه احلٞم٤مة وًمٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م ُم٤م ضمبتٝم٤م سم٤مظمتٜم٤مق:أ

  .ن شمب٘مل قمغم رء حتبفأُمـ احلٞم٤مة شمٜمتٔمر  ٓ أن ظمؼمشمؽأًم٘مد  ُمالك:

ًم٘مد اؾمتٜمزوم٧م يمؾ  ،ُمـ اًمسٙمقن ريد ىمٚمٞمالً أ ،ريد اًمراطم٦مأ ،ريد اًمسالمأ يقؾمػ:

  .ىمقاي ذم هذه اعمٕمريم٦م

صدىمٜمل آٟمسح٤مب ذم ىمٛم٦م  ،ظمر اؾمٚمحتؽ واٟمسح٥مآومجر  .. ذاإاٟمسح٥م  ُمالك:

اٟمسح٥م وًمٞمذه٥م يمؾ هذا اًمٕم٤ممل ًمٚمجحٞمؿ اؿمؽمي  ،اًمْمٕمػ يٕمتؼم ىمٛم٦م اًمِمج٤مقم٦م

سمٕمض  .. ظمذ اؾمؽماطم٦م حم٤مرب .. ٟمٗمسؽ ي٤م يقؾمػ ٓ رء يره٘مؽ يمام شمٗمٕمؾ سمٜمٗمسؽ

ٟم٧م ومٜم٤من وًمس٧م ُم٘م٤مشمؾ عم٤مذا أو .. اعمٕم٤مرك مل ٟمقضمد ومٞمٝم٤م ًمٜمٜمتٍم سمؾ ًمٜمٖمػم هن٤ميتٝم٤م وم٘مط

 ـ ٓ شمستٓمٞمع اطمتامهل٤م؟٤ميمُمأشمْمع ٟمٗمسؽ ذم 

ٟمسك يمؾ ٠مؾم ،هم٤مدر هذه اًمبالد٠مؾم .. طم٘م٤م ف٤مضمن يمٚمامهت٤م هل ُم٤م يمٜم٧م اطمت٠مؿمٕمرت سم

ًمقان اًمقضمع أيمؾ  ،يمؾ سظم٤مت اعمقت ،يمؾ أصقات آٟمٗمج٤مرات ،رء طمدث

 ٦مىمػ ذم أي ُمقاضمٝمأوًمٙمٜمٜمل ًمـ  ،ظمتبئ ًمِمٝمقر ًمسٜملم ًمب٘مٞم٦م قمٛمري٠مؾم ،اًمذي ذىمٜم٤مه

 ظمتبئ يمجب٤من ًمب٘مٞم٦م طمٞم٤ميت.. ٠مؾم ،ُمرة أظمرى وٓ طمتك ُمع خم٤موذم
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 صٜمٕم٤مء - اًمٞمٛمـ

 ُمٜمتٝمكُمٜمزل 

 

 ،ُمٜمتٝمك ظم٤مًمد يقؾمػ سمٜم٤من قمامر ـم٤مرق ،أقمْم٤مء اًمرداء إسمٞمض مجٞمٕمٝمؿ اضمتٛمع

ن يتقزقمقا ًمٚمخروج ُمـ احلدود قمامر وـم٤مرق أاشمٗم٘مقا  ،عمٜم٤مىمِم٦م ظمٓم٦م اعمٖم٤مدرة

ُمٜمتٝمك ويقؾمػ ؾمٞمخرضمقن قمـ  ،ًمٚمخروج ههنؿ يٛمٚمٙمقن ومٞمزمم قمامن ٕإؾمٞمخرضمقن 

 .يٚمت٘مقن سمٕمده٤م ذم ُمٍم ،وظم٤مًمد ؾمٞمخرج ُمـ ُمٜمٗمذ اًمقديٕم٦م ،ـمريؼ اًمبحر ُمـ قمدن

ًمتٜمٗمٞمذ هذه  ةاًمٓمري٘م٦م اًمقطمٞمد .. مم ضمٜمٞمػ سمجقازات ُمزيٗم٦مإك يٖم٤مدرون وُمـ هٜم٤م

 ..بٚمٞمغ سم٤مظمتٗم٤مئٝمؿ مجٞمٕم٤مً ن يتؿ اًمتأن خيرضمقا يمٚمٝمؿ ذم ٟمٗمس اًمٞمقم ىمبؾ أ ٦ماخلٓم

 قمامر ـم٤مرق يمؿ حتت٤مضم٤من ُمـ اًمقىم٧م ًمٜمٕمد يمؾ رء؟ ظم٤مًمد:

  .أؾمبقع ؾمٞمٙمقن يم٤مومٞم٤مً  قمامر:

  .اًمقطمٞمدة اًمتل ؾمتب٘مك هٜم٤م ٟم٧ِم أسمٜم٤من  .. ذاً إ طمسٜم٤مً  ظم٤مًمد:

  .ي ُمٕمٚمقُم٤مت حتت٤مضمقهن٤م٠مُمديمؿ سمأؾمقف  سمٜم٤من:

  .يٙمٗمل ،ُمٝمٜمد ًمٚمخٓمرٟمٗمسؽ و ؾمتٕمرضلم  :٤مً طمرك ظم٤مًمد رأؾمف راومْم

  ..اسمتسؿ يقؾمػ سمسخري٦م

ٓ شم٘مٚم٘مقا ؾمٞمسػم يمؾ رء  ٦م،ٟمحـ سم٤مًمٗمٕمؾ ىمد ضمٝمزٟم٤م يمؾ رء ُمٜمذ ُمدة ـمقيٚم ـم٤مرق:

 م ؾمٜمٕمقد؟أًمذي ؾمٞمحدث هؾ ؾمٜمب٘مك هٜم٤مك ا وًمٙمـ سمٕمده٤م ُم٤م ،طمس٥م ظمٓمتٜم٤م

  .قمقدأٟم٤م ًمـ أ ظم٤مًمد:

 قمقد أًمـ  ،ٟم٤مأوٓ  يقؾمػ:

ؾمتٓمٞمع اًمٕمٞمش سمٕمٞمد قمـ سمالدي هقاء أٟم٤م ٓ أظم٤مًمد  .. ريد اًمٕمقدةأوًمٙمٜمٜمل  ُمٜمتٝمك:

  .ؾمقاه اظمتٜم٤مق سمالدي هق آيمسجلم وُم٤م
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 ن قمقدشمٜم٤م ؾمتٙمقن ؿمبف ُمستحٞمٚم٦م إصمؿ  .. ٟم٤م أصبح٧م اظمتٜمؼ ذم هذه إرضأو ظم٤مًمد:

  ف.ن وىم٧م ُمٜم٤مىمِمتًمٞمس أ ،هذا ُمقضقع ؾم٤مسمؼ ٕواٟمف صدىمقين يقؾمػ:

.. 

 

 سمٕمد ُمرور أؾمبقع

 ظم٤مًمد

 

هن٤م شمِمٕمر أقمٚمؿ أ ،طمْم٤مينأن سملم قمِمؼ ومت٤ميت اًمّمٖمػمة هذه اًمتل ختتبئ أأيمؿ  

قمٚمؿ أام شمٜمٝمدت يمؾ ُم٤م زدت ذم ضٛمٝم٤م وٓ يمٚم ؿمٕمر سمرضمٗم٦م ىمٚمبٝم٤م سملم يدّي أ ،قف٤مخلسم

مم همرسم٦م ٟم٠مُمـ إ هاٟمتٝم٧م أي٤مُمٜم٤م ذم هذا اًمقـمـ وؾمٜمٖم٤مدر ،ـمٛمئـ ٟمٗمزأو أـمٛمئٜمٝم٤م أهؾ 

اًمقـمٜمل شمراشمٞمؾ  هؾمتب٘مك طمروف اؾمٛمف همّم٦م ذم ىمٚمقسمٜم٤م وحلـ ٟمِمٞمد .. سمدومٞمٝم٤م ًمأل

ن يٖمٓمل أوىمد يستٓمٞمع اًمٕمِمؼ اًمذي مجٕمٜم٤م يقُم٤م  .. اٟمتامئٜم٤م اًمقطمٞمد فقمب٤مدة وطمب٤مت شمراسم

  .ٟمػمان ومتٜم٦مهذا اًمقـمـ وٟمس٤مئؿ احل٥م ىمد شمٓمٗمك 

 همٜمٞم٦م واذت عمٜمتٝمك سمٞمدي ـم٤مًمب٤مً أٚم٧م ضمٝم٤مزي اعمحٛمقل قمغم ٖمواؿم ،شمريمتٝم٤م ووىمٗم٧م 

 .ىمصٜمٜمتؽ شمٙمره هذا اًمٜمقع ُمـ اًمرفم ضحٙم٧م سمخٗم٦م وىم٤مًم٧م زم: .. اًمرىمص ُمٕمٝم٤م

هؾ  .. يمرهٝم٤مأيمٜم٧م  ةطم٥م أؿمٞم٤مء يمثػمأن أًم٘مد قمٚمٛمتٜمل احلٞم٤مة  بتٝم٤م سم٤مسمتس٤مُم٦م:ضمأ

  .اًمرىمصسمدأٟم٤م و ةسم٘مقوضٕم٧م يده٤م سمٞمدي وؾمحبتٝم٤م ..  ؟شملم٠مؾمت

سمٕمدي   ،قمٜمدك سمٕمدي اًمروح ٦مُم٤مٟمأ ،ص٤مر ٓزم روح ،ظمٚمص اًمقىم٧م وٓزم روح"

  "اًمروح

مم قمٞمٜمٞمٝم٤م إٟمٔمرت  "ديري سم٤مًمؽ قمغم روطمل وداوي قمغم ُمٝمٚمؽ سم٤مًمقوم٤مء ضمروطمل"

 .سمدًمأل ٦مُم٤مٟمهن٤م ؾمتح٤مومظ قمغم إأهن٤م ختؼمين ٠مضٛمتٜمل سم٘مقة ويم ،وصٞمٝم٤مأويم٠مٟمٜمل 
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ت أسمد و محٚمتٝم٤م ودرت هب٤م ىمٚمٞمالً " شمٕمِم٘مل جمروحوسمٙمرة سمرضمع سمِمقومؽ ٟمّمٞمبؽ "

راح ظمبل ؿمٛمز سمٕمٞمقٟمؽ واٟمتل همٗمٞمٝم٤م ًمق ذىم٧م سمٙمره ُمـ " همٜمٞم٦مسم٤مًمٖمٜم٤مء ُمع إ

 "ٟم٤م سم٠مظمذ روطملدوٟمؽ ؿمق سمدي ومٞمٝم٤م واذا سمدك اسم٘مك طمدك ُمـ ظمدك ا

سمدا أٝم٤م ٞممل شمٗم٤مرق قمٞمٜم٤مين قمٞمٜم ،رء ُم٤م حيريمٜم٤مهٜم٤مك ويم٠من  ٦ميمٜم٤م ٟمرىمص يمٚمقطم٦م ُمتٜم٤مهمٛم

  .٦مٟمتٚمقا يمؾ وقمقدٟم٤م وصٚمقاشمٜم٤م هبذه اًمرىمّميمٜم٤م ٟمٜم٤م ٠مويم

  "ٟمزل اًمٞمؾ وىمٚمبل ص٤مر اٟم٤م ىمٚمبل ص٤مر ُمثؾ ازم حمروق سمٜم٤مر وسمدو اًمٜم٤مر"

ن هذه اًمٚمحٔم٤مت ىمد شمٙمقن إظمػمة سمٞمٜمٜم٤م أومٙمر أٟم٤م أقمٚمؿ عم٤مذا ؿمٕمرت سم٤مظمتٜم٤مق وأٓ 

قمٞم٤مه اًمٍماخ ُمـ أيمٛمٚم٧م اًمٖمٜم٤مء ُمٕمف سمّمقت جمروح ٠موم ،وم٘مده٤م ًمب٘مٞم٦م قمٛمري٠مٟمٜمل ؾمأو

سمٕمدك قمغم ٟم٤مري سم٤مهلقى صٖمػمه ه٤محل٥م ؿمقب يسقى سمال ه٤مذي اًمٖمػمه " اًمٗم٘مدإمل و

ضٛمٛمتٝم٤م سم٘مقه وىمبٚمتٝم٤م ذم قمٜم٤مق ىمقي  "وٟمّمٞمبل همػميت قمٚمٞمٙمل ٟمّمٞمبؽ شمٕمِم٘مٞمٜمل سمٜم٤مر

 .ظمر ذيمري٤ميت ُمٕمٝم٤مآؾمٓمر أٟمٜمل ٠مٟم٤م اؿمٕمر سمأو

سمدي ومٞمٝم٤م  راح ظمبل ؿمٛمز سمٕمٞمقٟمؽ واٟمتل همٗمٞمٝم٤م ًمق ذىم٧م سمٙمره ُمـ دوٟمؽ ؿمق"

 " ...واذا سمدك اسم٘مك طمدك ُمـ ظمدك اٟم٤م سم٤مظمذ روطمل

.. 

ظمذت أ ،ًمٚمٛمٖم٤مدرة هق وُمٜمتٝمك اً صبح ضم٤مهزأٟمف أاشمّمؾ سمٜم٤م سمٕمده٤م يقؾمػ خيؼمين 

ٟم٤م ًمؽ أُمديـ  اىمؽمسم٧م ُمـ يقؾمػ ومهس٧م ًمف: .. طم٘مٞمبتٝم٤م وٟمزًم٧م ُمٕمٝم٤م ٕودقمٝمام

  .اًمديـ ًمؽ رد٠مُم٤م ؾم ٤مً سمحٞم٤ميت ويقُم

 أي ديـ؟ اضم٤مسمٜمل سم٤مٟمده٤مش:

ودع أن أريد أؽ ٞمهمٛمض قمٞمٜمأ :٦مٓ رء صمؿ ىمٚم٧م ًمف سم٤مسمتس٤مُم٦م واؾمٕم ضمبتف:أوشمبسٛم٧م 

  .زوضمتل
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وهق يْمحؽ اىمؽمسم٧م ُمـ  ٦ماظمٗمْم٧م ُمٜمتٝمك رأؾمٝم٤م سمخجؾ وًمٙمٛمٜمل يقؾمػ سمخٗم

قمغم ُمدى  .. ٟمٜمل ُمـ اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿأُمٜم٧م ًمق مل شمٙمقين ذم طمٞم٤ميت ٔ ُمٜمتٝمك وىمٚم٧م:

همغم ُمـ أدئام ُمـ طمقزم ي٤م  ٦من اعمالئٙمأاًمٌمء اًمذي يثب٧م زم  ٟم٧ِم أ ؾمٜمٞمٜمل يمٚمٝم٤م يمٜم٧ِم 

 ٚم٦مظمذت اًمسٚمسأاىمؽمسم٧م ُمـ يقؾمػ و ،ضٛمٛمتٝم٤م ًمٚمٛمرة إظمػمة .. ٟمبْم٤مت ىمٚمبل

ظمذت ُمـ يد يقؾمػ ظم٤ممتف اًمذي ارشمداه ـمقل طمٞم٤مشمف أاًمذايمرة و ٤مهب ٦مل ُمٕمٚم٘متاًم

ًمبس أٟم٤م أظمذت ُمـ يد ُمٜمتٝمك ظم٤مشمؿ يم٤من ًمقاًمدهت٤م وىمٚم٧م هلؿ سم٤مسمتس٤مُم٦م ُمِم٤ميمسف وأو

قمديمؿ أن ٟمٚمت٘مل وأمم إُمٜمٙمام  ٦مريد ذيمري٤مت ىمٞمٛمأٟم٤م ٠مومقمذراين أ :اًمسٚمس٤مل قمغم رىمبتل

أظمرى  ةودقمتٝمؿ ُمر ،شمبسؿ آصمٜملم قمغم شمٍمذم .قمٞمد هذه اًمذيمري٤مت٠مٟمٜمل ؾم٠مسم

مم ُمٜمٗمذ إن ٟم٤م أأدمف أن أيٗمؽمض  .. ٘م٤م سمسٞم٤مرة يقؾمػ سم٤مدم٤مه قمدن ًمٚمٛمٖم٤مدرةواٟمٓمٚم

اهتٛمٜمل سمدا قمٜمدُم٤م أمل خيٓمئ يقؾمػ  ،وشمبسٛم٧م سمحزن ٦مٚممم اًمسٚمسإٟمٔمرت  ،اًمقديٕم٦م

يت واٟمٓمٚم٘م٧م سم٤مدم٤مه اعمٙم٤من ظمذت ؾمٞم٤مرأ .. ردتأيمام  ٦مهنل هذه اًم٘مّم٠مؾم .. سم٤مًمٕمٜم٤مد

  .هلذه اًمٚمحٔم٤مت اًمذي ضمٝمزشمف ظمّمٞمّم٤مً 
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 ذُم٤مر - اًمٞمٛمـ

 ُمٜمتٝمك

 

هنؿ هم٤مدروا اًمٞمٛمـ أاشمّمؾ سمٜم٤م قمامر ًمٞمخؼمٟم٤م  ،مم قمدنإٟم٤م ويقؾمػ أيمٜم٤م ذم ـمري٘مٜم٤م 

 .. ن يٙمقن ذم اعمٜمٗمذ اًمٞمقمأن ٟم١ميمد قمٚمٞمف أظمؼمٟم٤م أ ،وًمٙمٜمف يتّمؾ سمخ٤مًمد وٓ جيٞمبف

ن ٓ ٟمٖمٚمؼ أؿمٕمرت سم٤مًم٘مٚمؼ ًم٘مد اشمٗم٘مٜم٤م  ٤مً اشمّمٚم٧م سمخ٤مًمد وًمٙمٜمٜمل وضمدت ه٤مشمٗمف ُمٖمٚم٘م

 ٓ.م أيزال ذم اعمٜمزل  ن شمت٠ميمد هؾ ظم٤مًمد ُم٤مأاشمّمٚم٧م سمبٜم٤من وـمٚمب٧م ُمٜمٝم٤م  .. هقاشمٗمٜم٤م

 .. هم٤مدرٟمف أاعمٝمؿ  ،وىمٚم٧م رسمام ٟمٗمذ ؿمحٜمف ٦مشمٜمٝمدت سمراطم ،هن٤م رأشمف يٖم٤مدرأظمؼمشمٜمل أ

ـم٤مر اًمسٞم٤مرة إومج٠مة اٟمٗمجر  ،واجلق سم٤مرد ٟم٧م اًمِمٛمس ىمد هم٤مسم٧م ُمٜمذ صمالث ؾم٤مقم٤متيم٤م

ٟمزل يقؾمػ طم٤مول إصالطمف وًمٙمٜمف مل يستٓمع ومل ٟمجد ُمـ يّمٚمحف ذم هذا  ،وشمقىمٗم٧م

 صالطمف همداً إوم٘مرٟمٜم٤م اعمبٞم٧م ذم ذُم٤مر وذم اًمٗمجر  ةهن٤م ؾمتٙمقن ضم٤مهز٠مظمؼموٟم٤م سمأ ،اًمقىم٧م

ن أوًمٙمـ ؾمٞمٙمقن ُمـ اخلٓمر  اً ظمٓمتٜم٤م يمثػم ؾمٞمٕمرىمؾ هذا ُمـ .. ذم اًمّمب٤مح اًمب٤ميمر

   .بٞم٧م ذم ذُم٤مر هذه اًمٚمٞمٚم٦مأن ٟمًمذًمؽ اضٓمررٟم٤م  ،ي ؾمٞم٤مرة أظمرى٠مٟمس٤مومر سم
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 صٜمٕم٤مء - اًمٞمٛمـ

 ُمٝمٜمد

 

و ؿمٕمر سمحرىم٦م أٟم٤م أو قدقمأضمٚمس٧م  ،أيمٛمٚمٜم٤م صالة اًمٕمِم٤مء وظمرج يمؾ ُمـ ذم اعمسجد

 ٤مً وضمدت ؿمٞمخ .. قمٚمؿ عم٤مذاأطمتك ؾم٤مًم٧م دُمققمل وٓ  اً ت يمثػمقدقم ،ضٞم٤معو طمرسة 

يـ أقمٚمؿ أقمد أمل  :٦مضمبتف سمحرىمأ ،يمبػم ذم اًمسـ يرسم٧م قمغم يمتٗمل ويس٠مًمٜمل ُم٤مذا يب

 يـ اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح وأيـ اخل٤مـمئ ؟أاًمّمقاب 

 ،هل ٟمٗمخ٦م ُمـ روح اهلل ،دع روطمؽ هتديؽ روطمؽ ي٤م اسمٜمل اًمِمٞمخ اًمٙمبػم:

  .ؾمتٝمديؽ ًمٚمحؼ واخلػم ُمٝمام طمدث

  .صم٧م روطملًمٙمٜمٜمل ًمقّ  و ضمبتف:أ

 ..ة ُمٓمٝمر ةٓ إرواح شمب٘مك ـم٤مهرإٚمقث أي رء تصدىمٜمل ي٤م اسمٜمل ىمد ي اًمِمٞمخ:

 ًمذي حيػمك هٙمذا؟ا ظمؼمين ُم٤مأوًمٙمـ 

سمتٕمد قمـ ـمريؼ أين ٠مؿمٕمر ويمأ ،ضٕم٧م ـمريؼ احلؼأ ضمبتف:أقمٚمؿ وأين ٓ ٠مذت ًمف سمأ

  .قمبده سم٤معمذه٥م اخل٤مـمئأو أاهلل 

إدي٤من ظمرضم٧م يمؾ  .. وًمدي هق يمؾ إدي٤من اًمساموي٦م ـمريؼ اهلل ي٤م ضحؽ اًمِمٞمخ:

اشمبع احلؼ  ،اشمبع ضٞم٤مء ىمٚمبؽ ،مم ُمّمدر هذا اًمٜمقرإوشمقصؾ  ةُمـ ُمِمٙم٤مة ٟمقر واطمد

  .واخلػم واإلٟمس٤مٟمٞم٦م هذا هق ُمذه٥م اهلل

 ُم٤مذا شم٘مّمد؟ ٟمٔمرت ًمف سم٤مؾمتٗمٝم٤مم:

ٓ ًمدُم٤مر ودُم٤مء واهلل إن ـمريؼ اًمدُم٤مر واًمدُم٤مء ٓ يقصؾ أىمّمد ي٤م وًمدي أ اًمِمٞمخ:

ن أومح٤مؿم٤مه  ،امل  وهذه احلرب ىمٛم٦م ذم اًمبِم٤مقم٦مٓ سم٤مجلإمجٞمؾ حي٥م اجلامل وٓ يٕمبد 

  ٦م.يٕمبد سمبِم٤مقم
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  ..وًمٙمٜمٜمل أظمٓم٠مت ومٙمر:أٟم٤م أضمبتف وأ

وًمٙمـ ي٤مسمٜمل آؾمتٖمٗم٤مر ًمٞمس يمٚمامت شم٘م٤مل  .. عمثؾ هذا ظمٚمؼ آؾمتٖمٗم٤مر اًمِمٞمخ:

  .اقمٛمؾ سمفسمؾ  ،سم٤مًمٚمس٤من

 يمٞمػ؟ م:ٝم٤مؾم٤مًمتف سم٤مؾمتٗم

  .ذٟمبتف ظمػمأن شمزرع ُمٙم٤من يمؾ ذٟم٥م ٠ماؾمتٖمٗمر سم اًمِمٞمخ:

وىمد اختذت ىمراري  ٤مً وىمٗم٧م ُمرسقم ،ن ـم٤مىمف ه٤مئٚم٦م ُمـ اًمٜم٘م٤مء همٓمتٜمل٠موىمتٝم٤م سمؿمٕمرت 

وًمٞمٖمٗمر ٟم٘مذك ي٤م ظم٤مًمد ٠مؾم ،ًمبٞم٧م سمٜم٤من ٤مً ىمبٚم٧م رأس اًمِمٞمخ وؿمٙمرشمف وظمرضم٧م ُمتجٝم

 .اهلل زم هبذا ظمٓم٤مي٤مي

.. 

رأى  اًمّمدُم٦م ذم قمٞمٜمٞمٝم٤م وم٘مد اٟم٘مٓمع قمٜمٝم٤م ُمٜمذ زُمـ ـمقيؾ  ،سمٜم٤من مم ُمٜمزل إوصؾ ُمٝمٜمد 

سم٤مًمٗمٕمؾ يٕمٚمٛمقن ايـ ظم٤مًمد وُمٜمتٝمك ويقؾمػ وؾمٞمتجٝمقن هنؿ إ ُمٝمٜمد:٦م سمرسقم حتدث

 ٦م.هلؿ اًمٚمٞمٚم

 يـ هؿ ؟أهنؿ يٕمٚمٛمقن ٠مُم٤مذا شمٕمٜمل سم سمٜم٤من سمّمدُم٦م: ٟمٔمرت ًمف

مم اًم٘م٤مهرة وُمـ سمٕمده٤م إن قمامر وـم٤مرق هم٤مدروا ُمتجٝملم أهنؿ يٕمٚمٛمقن أقمٜمل أ ُمٝمٜمد:

هنؿ خيٓمٓمقن أًم٧م ُمع ظم٤مًمد وُمٜمتٝمك ويقؾمػ واز ن اًمذايمرة ُم٤مأويٕمٚمٛمقن  ،ضمٜمٞمػ

  .يـ ُمٙم٤مهنؿ ذم صٜمٕم٤مءأويٕمٚمٛمقن  همداً  ةًمٚمٛمٖم٤مدر

 ؟ن حتدصم٧مإٟمؽ ًمـ ختقٟمٜمل ٠مسم ؿْ ِس ىمْ أ شمرددت سمٜم٤من وًمٙمٜمٝم٤م حتدصم٧م:

  .ٟمف ًمـ خيقهن٤م٠مىمسؿ قمٚمٞمف سمأظمذه وأ ٤مً سمح٨م ُمٝمٜمد طمقًمف طمتك وضمد ُمّمحٗم

  .ًم٘مد هم٤مدروا صٜمٕم٤مء مجٞمٕمٝمؿ اًمٞمقم سمٜم٤من:

  .هٜم٤م يزاًمقن هنؿ ُم٤مأمم إإؿم٤مرة اجلل يب أس شمِمػم  ٦م،ًماؾمتح٤م ُمٝمٜمد سمٍماخ:

 ؟ُم٤مذا شم٘مّمد سمٜم٤من سمٗمزع:
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 !ٓ شمٕمٚمٛملم؟أ :ُمٝمٜمد سمِمؽ

 قمٚمؿ ُم٤مذا؟أ سمٜم٤من سمٍماخ:

 ٦مًم٘مد وضٕمقا  شم٘مٜمٞم٦م طمديث هنؿ شمريمقهؿ يمؾ هذه اعمدة صم٘م٦م هبؿ؟أهؾ شمٕمت٘مديـ  ُمٝمٜمد:

  .سمدا وحتدد هلؿ ُمقىمٕمٝم٤مأن اعمٕمٚمقُم٤مت مل شمٜمسخ أيمد هلؿ ٠مُمـ اًمتتبع شم

 .هم٤مدروا سم٤مًمٗمٕمؾ هنؿأىمسؿ ًمؽ أوًمٙمـ يمٞمػ؟؟  سمٜم٤من:اظمتٜم٘م٧م 

 وؾمٞمتجٝمقن ًمف همداً  .. يزال ذم صٜمٕم٤مء سمٜم٤من ضمٝم٤مز اًمتتبع ُم٤م ًم٘مد اىمسٛم٧م ًمؽ ي٤م ُمٝمٜمد:

  .ن خيرضمقه ُمـ صٜمٕم٤مء ؾمٞمٛمٜمٕمقهنؿأن طم٤موًمقا إو صب٤مطم٤مً 

طمٙم٧م  ن هٜم٤مك رء ظم٤مـمئ ومٕمالً أشمذيمرت سمٜم٤من حم٤مدصم٦م ُمٜمتٝمك هل٤م صب٤مطم٤م وؿمٕمرت 

 ٚمٞمال صمؿ حتدث عمٝمٜمد ُم٤م دار سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُمٜمتٝمك ُمـ طمقار ومٙمر ُمٝمٜمد ىم

سم٘مك ضمٝم٤مز اًمتتبع أن ظم٤مًمد أقمت٘مد أوًمٙمٜمل  .. ومٙمر سمف صحٞمحأن ُم٤م أظمِمك أسمٜم٤من  ُمٝمٜمد:

  .ُمٕمف وحي٤مول اًمتٛمقيف يمام ومٕمؾ ُمـ ىمبؾ

  !وًمٙمـ هٙمذا ؾمٞم٘متٚمقٟمف ؿمٝم٘م٧م سمٜم٤من سمٗمزع:

  .ٛمٜمتٝمك اؾم٠مًمٞمٝم٤ماشمّمكم سم ُمٝمٜمد:

  .واضمٝمِم٧م سم٤مًمبٙم٤مء ٦مريٙماشمّمٚم٧م سمٜم٤من سمٛمٜمتٝمك وًمٙمٜمٝم٤م مل دمبٝم٤م ضمٚمس٧م سمٜم٤من قمغم إ

طم٤مول ٠مٟمٜمل ؾمأقمدك أ شمردد ىمٚمٞمال وًمٙمٜمف اُمسؽ سمٞمده٤م: ،زومر ُمٝمٜمد سمحزن واىمؽمب ُمٜمٝم٤م

  .ن أرى دُمققمؽ جمدداً أريد أٓ  ،ن خيرضمقا ُمـ هٜم٤م ؾم٤معملمأسمٙمؾ ـم٤مىمتل 

ُم٤م  ئ٤مً ن ؿمٞمأقمٚمؿ أيمٜم٧م  ،ًم٘مد اٟمتٔمرت ـمقيال ٕرى طم٘مٞم٘متؽ هذه :٦مشمبسٛم٧م ًمف سمّمٕمقسم

  .اًمٔمروفظمٚمؽ ؾمٞمٜمتٍم قمـ ُم٤م صٜمٕم٧م ُمٜمؽ دا

ذىم٧م اًمِمٛمس سم٘مٚمٞمؾ اشمّمٚم٧م أن أأظمرى ىمْمتٝم٤م سمٜم٤من ذم شمرىم٥م وسمٕمد  ٦مُمرت ؾم٤مقم

  .ُمٜمتٝمك سمبٜم٤من

 صب٤مح اخلػم  ُمٜمتٝمك:
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 ٟمتؿ ؟أيـ أ .. صب٤مح اًمٜمقر يمل ٓ شمٗمزع ُمٜمتٝمك: ٦من شمٙمقن ه٤مدئأسمٜم٤من وهل حت٤مول 

 ن ٟمٙمٛمؾ اًمرطمٚم٦م أـم٤مر اًمسٞم٤مرة ومل ٟمستٓمع إاٟمٗمجر  ،ُم٤مزًمٜم٤م ذم ذُم٤مر ُمٜمتٝمك سمْمٞمؼ:

  .مم صٜمٕم٤مءإن شمٕمقدوا أٟمٙمؿ جي٥م أقمت٘مد أ سمٜم٤من سمراطم٦م: زومرت

  ..طمٙم٧م هل٤م سمٜم٤من يمؾ رء شمٕمٚمٛمف.. ا؟عم٤مذ ؾم٠مًم٧م ُمٜمتٝمك سمخقف:

ٟمف حيٛمؾ أو .. ن ظم٤مًمد مل يٖم٤مدر صٜمٕم٤مءأشم٘مّمديـ  :٦مُمّمدوُم ٦محتدصم٧م ُمٜمتٝمك سمٚمٝمج

شمذيمرت ُمٜمتٝمك اًمسٚمس٤مل اًمذي  ..؟! ضمٝم٤مز شمتبع ًمٞمجٕمٚمٝمؿ يٚمح٘مقن سمف ويؽميمقٟمٜم٤م

  ٤ًم..صقت ساظمٝم٤م اؾمتٞم٘مظ يقؾمػ ُمٗمزوقم قمال ،٥مظمذه وسظم٧م سمرقمأ

.. 

 

 ذُم٤مر - اًمٞمٛمـ

 يقؾمػ

حتدصم٧م  ؟ًمذي حيدثا هل٤م ُم٤م٠مؾمرسقم٧م هل٤م ٕأ ،اؾمتٞم٘مٔم٧م قمغم صقت ساخ ُمٜمتٝمك

ظمذت اهل٤مشمػ ُمـ أ ،ن ظم٤مًمد ذم ظمٓمرأٓ إؾمتققم٥م ُمٜمف رء أسمٙمالم همػم ُمٗمٝمقم مل 

هذا  وسظم٧م:رُمٞم٧م اهل٤مشمػ ظمؼمشمٜمل سمٙمؾ رء أمم سمٜم٤من اًمتل إيده٤م وحتدصم٧م 

 ن يّمؾ؟ أيـ يريد أمم إاحل٘مػم اًمٕمٜمٞمد 

رضمقك يقؾمػ ٓ أدقمٜم٤م ٟمٕمٞمد هلؿ اًمذايمرة وٟمٖم٤مدر  حتدصم٧م ُمٜمتٝمك ُمـ سملم دُمققمٝم٤م:

  .رضمقكأريد ظمس٤مرشمف أ

ًمـ ٟمسٛمح ًمٚمٛمقت سمرسىمتف  ةهذه اعمر ُمسٙم٧م سمٞمدهي٤م وحتدصم٧م وىمد اختذت ىمراري:أ

ىمٛم٦م اًمْمٕمػ ىمٛم٦م  ن آٟمسح٤مب ذمأظمؼمشمٜمل ُمالك أيٙمٗمٞمٜم٤م ُمـ ىمد رطمٚمقا  ،ُمٜم٤م

سمدا وؾمٜمٖم٤مدر وؾمٜمٜمسك ًمـ أؾمٜمؽمك هذه اًمٚمٕمب٦م اًمتل ًمـ ٟمٜمتٍم ومٞمٝم٤م  ٦م،اًمِمج٤مقم

  .قمدكأٟمْمحل سمخ٤مًمد 
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وذم دىم٤مئؼ يمٜم٤م ذم اًمسٞم٤مرة  ٦مىمٗمزت ُمرسقم ،ن ٟمٕمقد وٟمٕمٞمد هلؿ اًمذايمرةأجي٥م  ،رسقملأ

اشمّمٚم٧م سمٕمامر ٕـمٚم٥م ُمٜمف حم٤موًم٦م حتديد ُمقىمع ظم٤مًمد  .. ٕماملتاًمتل يم٤مٟم٧م ضم٤مهزة ًمالؾم

  .اصؾ ُمٕمفو اًمتقأ

.. 
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 صٜمٕم٤مء - اًمٞمٛمـ

 ظم٤مًمد

ظمر صب٤مح ذم آؾمٞمٙمقن هذا  ؾمتٜمِمؼ هقاء اًمّمب٤مح هم٤مًمب٤مً أشم٠مُمؾ اًمنموق وأوىمٗم٧م 

همٛمْم٧م قمٞمٜمل ًمـ أ  ،ًمػ ظمٓمقة ُمـ اعمقت ذم يمؾ دىمٞم٘م٦م متيضأىمؽمب أٟمٜمل إ ،طمٞم٤ميت

 ٤مً ًمس٧م سم٤مئس ،هربأشمرك يمؾ رء و٠مسومومٕمٚمف أًمذي ا ٟمٜمل ًمق اؾمتققمب٧م ُم٤مومٙمر ٕأ

ٟم٤مُمؾ قمزذم أُمٚمؽ أٟم٤م أقمغم إىمؾ  .. ؾم٤مسمؼ اًمريح ًمٚمٛمقتأًمٚمدرضم٦م اًمتل دمٕمٚمٜمل 

ٟم٤مين أٟم٤م أ ،طمٞم٤مة زم سمدوهن٤م ن ٓأضمد أٟم٤م أضمٚمٝمام وًمٙمـ سم٤مًمتٗمٙمػم أقمٞمش ُمـ وقمٞمٜمٞمٝم٤م ٕ

أي همب٤مء هذا اًمذي  ،راه٤م شمدومع صمٛمـ هتقري واٟمدوم٤مقملأسم٘مك وأن أومْمؾ اًمرطمٞمؾ قمغم أ

ن أذا يم٤من جي٥م إٟمتٍم؟ أٟمٗمسٝمؿ وأُم٤مم رضم٤مل اًمِمٞمٓم٤من أىمػ ٠مٟمٜمل ؾم٠مقمت٘مد سمأضمٕمٚمٜمل 

  .يدومع اًمثٛمـ ومٚمٞمٙمـ سمروطمل وًمٞمؽميمقا روطمل ذم طم٤مهل٤م

.. 

مم سمٜم٤ميتٝمؿ طمٞم٨م قمغم اًمٗمقر إمم صٜمٕم٤مء وشمقضمف إووصؾ  ٦ماٟمٓمٚمؼ يقؾمػ سم٠مىمَم رسقم

صٕمد اًمسالمل سمرسقم٦م  .. نيـ ظم٤مًمد أأشمتقاضمد سمٜم٤من وُمٝمٜمد واجلٛمٞمع حي٤موًمقن ُمٕمروم٦م 

ٟمف ىمد أظمؼمه ُمٝمٜمد أ ،ن يتّمؾ هبؿ ًمٞمس٠مهلؿ قمـ ُمٙم٤من ظم٤مًمدأظمؼمه أٜمد رأى ُمٝم وأول ُم٤م

  .ٓ اًم٘م٤مدة اًمٙمب٤مرإهن٤م ُمٕمٚمقُم٦م رسي٦م ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م ٠مضم٤مسمقه سمأؾم٠مل سم٤مًمٗمٕمؾ وًمٙمٜمٝمؿ 

.. 

 

 ظم٤مًمد

 ،ُم٤مم اًمبٞم٧م اعمٝمجقر اًمذي سم٘مٞم٧م ومٞمفأؾمٛمٕم٧م أصقات ؾمٞم٤مرات يمثػمة شمتقىمػ 

 ،وشمٜمٗمس٧م سمٕمٛمؼُمسٙم٧م ىمٚمبل سمخقف أ .ذاً إوا ؤًم٘مد ضم٤م :شمبسٛم٧م سمخقف وأمل

إمل  ن خيٗمػ قمكمّ أن يٚمٝمٛمٜمل اًمّمؼم قمغم اًمس٤مقم٤مت اًم٘م٤مدُم٦م وأدقمقت اهلل ذم داظمكم 
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ىم٤مدهتؿ ضحٙم٧م سمّمقت  شم٘مدم اصمٜملم ُمـ ،يمرسوا اًمب٤مب ودظمٚمقا .. ؿمٕمر سمف٠ماًمذي ؾم

 طمديمؿ ًمألظمر؟أقمالم يتحدث قمـ ظمٓمػ ًمٞمس اإلأ :قم٤مزم وىمٚم٧م هلؿ

مم إيتحدث سم٤مؾمؿ اًمديـ ًمٞمؾ هن٤مر ويدقمقا  ٤مً طمدهؿ واًمذي يؽمأس طمزسمأضم٤مسمٜمل أ

 ،ٟم٧م شمٕمٚمؿ يمؾ رء سم٤مًمٗمٕمؾ٠موم ،ٓ داقمل ًمٚمتٛمثٞمؾ هٜم٤م ضمؾ شمٓمٝمػم اًمٞمٛمـ:أاحلرب ُمـ 

  .ظمذه ُمٜمؽديق اًمذي ضمئٜم٤م ٕٞمم ٟمسٞم٧م اًمٗمأ

ؾمتٓمع أطم٤موًم٧م اإلومالت وًمٙمٜمل مل  ف،ُمسٙمٜمل اصمٜملم ُمـ طمراؾم٠ماىمؽمسم٧م ُمٜمف وم

  ؟هذا آحت٤مد سملم اًمِمٞم٤مـملم ديق اًمذي يقصمؼٞمهؾ شم٘مّمدون اًمٗم ومتحدصم٧م سم٤مؾمتٗمزاز:

  ة.سم٘مقممسٙملم يب يزاًمقن  رضسمٜمل سم٘مقه ورضم٤مًمف ُم٤م

ن يمٜم٧م شمريد اًمب٘م٤مء إقمٓمٜم٤م اًمذايمرة أ ظمر واًمذي يٜمتٛمل جلٝم٦م أظمرى:حتدث اًم٘م٤مئد أ

  .ذم هذه احلٞم٤مة

 .ومٕمؾ وم٤مًمذايمرة مل شمٕمد ُمٕملأريد اًمب٘م٤مء وًمٙمـ ُم٤مذا أٟم٤م أ اؾمتٗمزازهؿ:زيد شمبسٛم٧م ٕ

  !هن٤م هٜم٤مأمم إضمٝم٤مز اًمتتبع يِمػم  ؟ًمٞمس٧م ُمٕملـ شم٘مّمد سم ُم٤مذا طمدهؿ:أسخ يب 

  .وم٘مط ٤مهب ٦مًمٞمجد اخلقاشمؿ ُمٕمٚم٘م ٦ماىمؽمب ُمٜمل ورومع اًمسٚمسٚم

  .شمبحثقن قمٜمف ىمد هم٤مدر اًمٞمٛمـ سم٤مًمٗمٕمؾ ن ُم٤مأقمت٘مد أ ..وهأ :ةضحٙم٧م سم٘مق

 . وضمٝملؿمٕمر اًمرضمؾ سمٖمٞمظ ؿمديد ورضسمٜمل طمتك ٟمزوم٧م ُمـ يمؾ ُمٙم٤من ذم

ن يمٜم٧م شمٕمت٘مد إ ؿمٕمري ورومع رأد وىم٤مل:ُمسٙمٜمل ُمـ أشمف وُمـ صمؿ ضمرى اشمّم٤مٓأ

 .ٟمؽ ؾمتٛمقت ُمثؾ اًمٙمالبأظمؼمك أُم٤مًمؽ وآظمٞم٥م أومدقمٜمل  ئ٤مً ٟمؽ هٙمذا ؾمتٖمػم ؿمٞمأ

يمؿ  ،ًمق ىمتٚمٜم٤م يمؾ ُمـ يٕمٚمؿ سم٠مُمرهو ديق ًمـ يٕمرض ٞموًمـ يتٖمػم سمٛمقشمؽ رء واًمٗم

ٟمتؿ ٓ شمس٤موون ضح٤مي٤م شمٗمجػم واطمد ُمـ اًمذي أ طمسٜم٤مً  ؟ؿمخ٤مصأقمدديمؿ قمنمة 

ودُم٤مئٙمؿ  ،يمٜم٤م ٟمحـ احلٙم٤مم وؾمٜمب٘مك ،رء وؾمتب٘مقن ٓ رءٟمتؿ يمٜمتؿ ٓ أ ،ٟم٘مقم سمف

 .ظمقشمؽ ُمثالإرظمص ُمـ اًمؽماب يمدُم٤مء أؾمتسٞمؾ 
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ن هذه أ ٟم٤م ُمقىمـ مت٤مُم٤مً أو فسمّم٘م٧م قمغم وضمٝم ،ريد اًمبٙم٤مءأٟمٜمل ٠مؿمٕمرت سم٘مٝمر سمٖمٞمض سم

  .ظمر حلٔم٤مت طمٞم٤ميتآ

ٟمٜمل ٠مىمسؿ سمأ :اىمؽمب ومهس ،ظمذي٠مُمرهؿ سمأو ةُمسح سمّم٘متل وضحؽ سم٘مق

  .ن شمذوىمفأىمبؾ ضمٕمٚمؽ شمتٛمٜمك اعمقت ٠مؾم

.. 

 

 يقؾمػ

 ،ـمراف صٜمٕم٤مءأمم ُمٕمسٙمر ذم إظمذوه أهنؿ وضمدوا ظم٤مًمد وأوصٚم٧م ُمٕمٚمقُم٤مت عمٝمٜمد 

رأي٧م  ،رسقمٜم٤م يمٚمٜم٤م ٟمريد اًمٚمح٤مق هبؿ ريمبٜم٤م ؾمٞم٤مريت طم٤موًمٜم٤م شمِمٖمٚمٞمٝم٤م وًمٙمٜمٝم٤م مل شمدارأ

زوده٤م أن أإؿم٤مرة اًمقىمقد شمِمػم سم٤مٟمٕمداُمف رضسم٧م اعم٘مقد سمٞمدي وسظم٧م ًم٘مد ٟمسٞم٧م 

ٓ ُمـ اًمسقق اًمسقداء سم٠مؾمٕم٤مر إ صٜمٕم٤مء ُمٜمٕمدم ومٞمٝم٤م اًمقىمقد مت٤مُم٤مً  ،سم٤مًمقىمقد ذم ذُم٤مر

ن يتّمؾ أاؾمتٓم٤مع ُمٝمٜمد  ،ًمٕمـ يمؾ هذا اخلقفأٟم٤م أسظم٧م و ،ن وضمدإهذا  ٦م،ظمٞم٤مًمٞم

يٕم٤مدل  ًمػ ري٤مل يٛمٜمل أي ُم٤مأ 62ًمؽم ُمـ اًمقىمقد ُم٘م٤مسمؾ  61سمِمخص   يبٞمع ًمٜم٤م 

د وصؾ اًمرضمؾ مل يٙمـ ًمدي أي ُم٤مل وىمتٝم٤م وٓ ُمٜمتٝمك سمحثٜم٤م وًمٙمٜمٜم٤م مل ٟمج، $ 011

اًمذي ُمٕمف اًمقىمقد سمدراضم٦م ٟم٤مري٦م وٓ يقضمد ًمديٜم٤م ُم٤مل رضسم٧م اًمسٞم٤مرة سم٘مدُمل 

ظمتٗمل ُمـ اًمقضمقد اىمؽمسم٧م ُمٜمتٝمك أن أريد أٟمٜمل ٠مٟم٤م ؿمٕمر سمأوضمٚمس٧م قمغم إرض و

 وظمٚمٕم٧م ؾمٚمس٤مهل٤م اًمذه٥م وؾم٤مًم٧م اًمرضمؾ ان يم٤من هذا يٙمٗمل ؟

ٟمحت٤مج اًمقىمقد إلٟم٘م٤مذ ٟمٜم٤م ٠مظمؼمشمف سمأ ،ن يم٤مٟم٧م متٚمؽ أي ٟم٘مقدإهل٤م ٠موؾم ٦مًمٞمٝم٤م سمّمدُمإٟمٔمر 

  .نٟمف ٓ ُم٤مل ًمديٜم٤م أأؿمخص ُمـ اعمقت و

شمّمؾ سمٛمٝمٜمد وُمتك ٠مؾم ،ذه٥م ُم٘م٤مسمؾ وىمقداًمظمذ ؾمٚمس٤مل آٟم٤م ًمـ أ صمؿ ىم٤مل: ٟمٔمر هل٤م ىمٚمٞمالً 

سمٙم٧م ُمٜمتٝمك وهل شمِمٙمره ًم٘مد يم٤من هذا اًمسٚمس٤مل  ،شمقين سمفشم٠مشمقومر ًمديٙمؿ اعم٤مل  ُم٤م
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ن ٟمريم٥م أاًمسٞم٤مرة وىمبؾ وضٕمٜم٤م اًمقىمقد ذم  .. ٟمف يٕمٜمل هل٤م اًمٙمثػمإ ،ًمف ٟمٍمهدي٦م 

ؿ ٝمشمّم٤مريح ًمـ دمٕمٚم فظمؼمين سم٤مٟمف ًمديأ ،هقي٘مقد ن أوىمٗمٜمل ُمٝمٜمد وـمٚم٥م أاًمسٞم٤مرة 

٘مقد ن يأٟمف ُمـ ؾمالُم٦م ُمٜمتٝمك وسمٜم٤من أؿمٕمرت  ،وًمـ شمث٤مر أي ؿمٙمقك طمقًمٜم٤م ،يقىمٗمقٟم٤م

  .ظمر واٟمٓمٚم٘مٜم٤م سمرسقم٦م ظم٤مرىم٦م خمؽمىملم يمؾ ىمقاٟملم اًمسالُم٦مومّمٕمدت ُمـ اًمب٤مب أ ،هق

.. 

 

 

 ظم٤مًمد

ٟم٤م وٓ ُمـ أي أيـ أقمٚمؿ أهمٛمْمقا قمٞمٜمل ٓ أشمقىمٗم٧م اًمسٞم٤مرة اًمتل وضٕم٧م ومٞمٝم٤م ًم٘مد 

ويم٠مٟمف  ،دظمٚمقين ُمٙم٤من ٓ اؾمٛمع ومٞمف أي صقتأٟمزًمٜم٤م ُمـ اًمسٞم٤مرة و ،ـمريؼ ذهبٜم٤م

  .ُمٙم٤من ُمٝمجقر ؿمٕمرت هبؿ يرسمٓمقين ومٞمف

 ن ُم٤مذا؟وأ سظم٧م هبؿ:

  .ي٦م صٖمػمةيت اًمٓم٤مئرات ًمتٕمٓمٞمؽ هدن شم٠مأمم إن ؾمتب٘مك هٜم٤م وأ طمدهؿ:أ ضم٤مسمٜملأ

 .ضحٙم٧م سمٙمؾ أٟمقاع إمل واحلرسة وًم٘مد ومٝمٛم٧م ُم٤مذا ي٘مّمد

يمٛمؾ سمٓمري٘م٦م أصمؿ  ،ظمر حلٔم٤مت طمٞم٤مشمؽآهن٤م اضحؽ يمثػما ٕ ضم٤مسمٜمل وهق يْمحؽ:أ

ىمبؾ  مم اعمئ٦م إن شمٕمد أُم٤م رأيؽ  ،تل سم٤مٟمتٔم٤مركت اًمآن شمٜمتٔمر اعمٗم٤مضمدقمؽ أؾم٠م :ُمستٗمزة

  ؟!ن ي٠مشمقاأ

ًم٘مد شمريمقا اعمٙم٤من  .. اًمسٙمقن اعمٙم٤من ؿوسمٕمده٤م قم ،ىمداُمٝمؿ شمبتٕمدأؾمٛمٕم٧م أصقات 

 .ًمـ يٓمقل اًمقىم٧م سم٤مًمت٠ميمٞمد هل دىم٤مئؼ وؾمت٘مّمػ اًمٓم٤مئرات اعمٙم٤من ،وذهبقا
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 ُمٜمتٝمك

مل يتب٘مك زم  ،شمبٕمف٠من رطمؾ ظم٤مًمد ومسإ .. ضمٚمس٧م ذم اًمسٞم٤مرة ودُمققمل شمٖمٓمل وضمٝمل

 ة.قم٤مىم٥م قمٚمٞمف هبذه اًم٘مس٤موأ ٤مً ذٟم٥م ذٟمبأمل  ،طمدأؤذي أٟمٜمل مل أىمسؿ أ ،ٓ هقإُمـ احلٞم٤مة 

ن شم٘مػ يمؾ ؾمٜم٦م ذم أطمد يٕمٚمؿ أٓ  ،يٗمقق ـم٤مىمتل هذا اًمذي يٜمبض داظمكم ًم٘مد حتٛمؾ ُم٤م

رب  ي٤م .. مل يب٘مك زم هق ،يمره٧م احل٥م ةيمره٧م احلٞم٤م ..طمد ُمـ قم٤مئٚمتؽأقمزاء 

 ،ظمرآـمٚم٥م ُمٜمؽ أي رء أوًمـ  ،رب قمبد يقُم٤م همػمك اطمٗمٔمف زم ي٤مأٟمٜمل مل ٠مؾم٠مًمؽ سمأ

رب  ي٤م ٦مقمٜمدُم٤م دظمٚمٜم٤م هذه اعمٕمريمٟم٤م ٠مًم٘مد اظمٓم ..ا ضمكم وؾمٜمؽمك يمؾ هذأامحٞمف ُمـ 

 .نًمـ ٟمٜمتٛمل هلذا اًمقـمـ سمٕمد أ و ؾمٜمٖمػم هقي٤مشمٜم٤م وضمٜمسٞم٤مشمٜم٤م ،سح٥مٜمٟمٜم٤م ؾمٜم٠مقمدك سمأ

  .ه طمتك سمح صقيتآمل طم٤مد ومٍمظم٧م ب ٠مؿمٕمرت سم .. وًمٙمـ ٓ شمقضمع ىمٚمبل سمف

.. 

 

 ظم٤مًمد

ظمر دىم٤مئؼ زم قمغم هذه إرض آن هذه ٠مقمٚمٛم٧م سم ،ٟمٜمل وطمدي٠ميمدت سم٠من شمأسمٕمد 

 ًمٚمتقٟمٜمل ٠مؾمٛمح٧م ًمٜمٗمز أظمػما سم٤مٓهنٞم٤مر ويم ،ختؽمق ىمٚمبل وحترىمف ٦مؿمٕمرت سمٖمّم

ومبٙمٞم٧م  ،سخ طمتك اٟم٘مٓمع صقيتأسخ وأظمذت ٠مًمذي حيدث وما اؾمتققمب٧م ُم٤م

ُم٤مم يديؽ وًمـ أرب ؾمٜم٘مػ  ي٤م ن هٜم٤مك ُمـ ؾمٛمٕمٜمل:٠مسمٕمده٤م وسمدأت سم٤مًمتحدث ويم

ردت أٟمٜمل أؿمٝمدك أين أاًمٚمٝمؿ  ،دُمرهؿ يمام دُمروين ،ذوينآذهؿ يمام آرب  ي٤م ،همٗمرأ

ظمرج روطمل أ ،ؾمٙمرات اعمقت ن قمكمّ هقر  ،رب اهمٗمر زم ي٤م ،هلذه اًمبالد اخلػم واًمسالم

 ،طمبٞمب٦م قمٛمري زم ي٤م ياهمٗمر ،ُمٜمتٝمك زم ي٤م ياهمٗمر - زاد سمٙم٤مئل طمرىمف - سمسالم

زم ظمذٓين ي٤م  ياهمٗمر ،طمٞمٞمتٜمل هب٤مأؿمت٤مق ٓسمتس٤مُمتؽ اًمتل ـم٤معم٤م ٠مؾم ،ؿمت٤مق ًمٕمٞمٜمٞمِؽ ٠مؾم

ذم طمٞم٤ميت  مجؾ ُم٤مأامحٞمٜمل ي٤م  ،ظم٤مئػ ُمـ إمل ،ٟم٤م ظم٤مئػ ُمـ اعمقتأ ،ٟمبض ىمٚمبل
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 رب هقن قمكمّ  ي٤م .. رضمقكأامحٞمٜمل  ،شمريمؽأن أريد أٓ  ،امحٞمٜمل ُمـ يمؾ هذا اًمقضمع

ظم٤مف أ ،رب ٟم٘مذين ي٤مأ ؟ُمٜمتٝمك ي٤م ٟم٧ِم أيـ أ ،ي٤م اهلل رب هقن قمكمّ  ي٤م ،رب اهمٗمر زم ي٤مااا

شمقىمٗم٧م قمـ صقات ـم٤مئرات أؾمٛمٕم٧م وىمتٝم٤م  .. ريدأٓ  ..ريد اًمرطمٞمؾأٓ  ،اعمقت

  ..ن حمٛمد قمبده ورؾمقًمفأٓ اهلل وإن ٓ اهلل أؿمٝمد أ :ةاًمٜمقاح وٟمٓم٘م٧م سمجٛمٚمف واطمد

.. 

 

 ُمٜمتٝمك

وًمٙمٜمٜم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م  ،ٓ دىمٞم٘متلم وٟمّمؾإمل يتبؼ  ،ر اًمذي وضع ظم٤مًمد ومٞمفٙماىمؽمسمٜم٤م ُمـ اعمٕمس

ٟم٤م أرى ذيط طمٞم٤ميت يٛمر أؾمتٓمع اًمتحٛمؾ ومٍمظم٧م هبستػمي٦م وأصقت ـم٤مئرة حتٚمؼ مل 

وىمػ اًمسٞم٤مرة أرسع ُمٝمٜمد سم٠مىمَم رسقم٦م وأ .. ٟمقحأٟم٤م أسظم٧م سم٤مؾمٛمف و ،ُم٤مُملأُمـ 

ن ٟمزًمٜم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م صقت اٟمٗمج٤مر اهتزت أرسيٕم٤م قمٜمد وصقًمٜم٤م ومتحٜم٤م إسمقاب وسمٛمجرد 

ن ٟمستققم٥م اًمذي أوىمبؾ  ،ٟمٜم٤م وم٘مدٟم٤م شمقازٟمٜم٤م وؾم٘مٓمٜم٤مأًمف إرض وشمزًمزًم٧م طمتك 

اعمٕمسٙمر  شمتٗمجر وشمِمتٕمؾ ُمـ داظمؾ اً ظمر ورأيٜم٤م ٟم٤مرآطمدث ؾمٛمٕمٜم٤م صقت اٟمٗمج٤مر 

 سظم٧م هب٤م  ،ُمسٙمتٜمل وُمٜمٕمتٜملأًمٙمـ سمٜم٤من  ،دظمؾأن أريد أريمْم٧م ُمرسقم٦م 

  .ظمرضمف دقمٞمٜملأن أظم٤مًمد سم٤مًمداظمؾ جي٥م  ُمٜمتٝمك:

اطمتْمٜمتٜمل سم٘مقة وُمٜمٕمتٜمل ُمـ اًمتحرك ًم٘مد سمدأت سم٤مٓؾمتٞمٕم٤مب قمٜمدُم٤م رأي٧م يقؾمػ 

ي٘مػ سم٘مرسمف وهق يبٙمل سمحرسة هؾ ـمٗم٤مل وُمٝمٜمد جيثقا قمغم إرض وهق يٜمقح يم٤مٕ

 رى اًمٜم٤مر وىمد همٓم٧م اعمٕمسٙمر سم٠ميمٛمٚمف واًمدُم٤مر يثب٧م سمام ٓ يدع جم٤مًٓ ٕ شمٚمٗم٧م  رطمؾ؟ 

  .نأ صبح أؿمالءً أًمق يم٤من هٜم٤مك يم٤مئـ طمل ومب٤مًمت٠ميمٞمد ًمٚمِمؽ اٟمف 

فمٚمٛم٧م اًمدٟمٞم٤م ُمـ طمقزم أف ضم٤مسمتإؾمٛمع أو أ ١مالن اؾم٠مل هذا اًمسأىمبؾ و ؟هؾ ُم٤مت

 سمٕمٞمد.. مم قم٤مملٍ إٜمل ذهب٧م وؿمٕمرت ويم٠مٟم
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 ُمستِمٗمك - صٜمٕم٤مء

 يقؾمػ

 

يٖمٓمل اإلره٤مق واحلزن  ،سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمٜمتٝمك اًمتل وم٘مدت اًمققمل ُمٜمذ يقُملمضمٚمس٧م 

 .. ىمقى طمتك قمغم احلزنأقمد أمل  ،ًم٘مد رطمؾ قمٜمل ؾمٜمدي وصديؼ قمٛمري ،ُمالحمل

 .. ٟم٤مزع ُم٤م شمب٘مك ُمٜملأاؾمتسٚمٛم٧م ًمٚمحٞم٤مة ومٚمترضسمٜمل يمام شمِم٤مء طمتك شمٙمتٗمل وشمؽميمٜمل 

عم٤مذا مل شمستٞم٘مظ  :مم اًمٖمروم٦م وومحص ُمٜمتٝمك سمٕمد اًمٗمحص ؾم٠مًمتف هبدوءإدظمؾ اًمديمتقر 

 سمٕمد؟

  .ن شمستٞم٘مظأشمريد  ٕهن٤م ٓ اًمٓمبٞم٥م:

 ُم٤مذا شم٘مّمد؟ :ٟمٔمرت ًمف سمٕمدم ومٝمؿ

  .شمريد ومتح قمٞمقهن٤م وًمٙمٜمٝم٤م ٓ ٦مهل ُمستٞم٘مٔم اًمٓمبٞم٥م:

 هؾ شمسٛمٕمٜم٤م؟ مم اًمٓمبٞم٥م:إٟمٔمرت هل٤م سمدهِمف صمؿ ٟمٔمرت 

 .مت٤مُم٤م وًمٙمٜمٝم٤م شمٖمٚمؼ قمٞمٜمٞمٝم٤م وم٘مط ٦مهل ُمستٞم٘مٔم .. سم٤مًمت٠ميمٞمد اًمٓمبٞم٥م:

  .ٟم٤م هٜم٤م سم٘مرسمؽأُمٜمتٝمك ٓ خت٤مذم ي٤م طمبٞمبتل  ُمسٙمتٝم٤م:أ

  .مم ُمْم٤مقمٗم٤مت ٟمٗمسٞم٦مإدقمٝم٤م طمتك شم٘مرر هل يمل ٓ شمتٕمرض  وىمٗمٜمل اًمٓمبٞم٥م:أ

ن شمٙمقين أجي٥م  ٤مىمؽمسم٧م ُمـ ُمٜمتٝمك ومهس٧م:ومظمرج اًمٓمبٞم٥م  ،هززت رأد سمتٗمٝمؿ

 .ٟم٧ِم أٓ إزم  سمخػم مل يتبَؼ 

ومٝمٙمذا مجٞمٕمٜم٤م ذم ظمرضم٧م سمٕمده٤م ٕشمّمؾ سمٕمامر وـم٤مرق ًمٜم٘مرر ُم٤مهل ظمٓمقشمٜم٤م اًم٘م٤مدُم٦م 

 .ظمٓمر
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 ُمٜمتٝمك

 

هؾ  .. حلؼ سمفأن أمم إسم٘مك هٙمذا أن أريد طم٘م٤م أ ،ن أرى اًمٜمقر وهق ًمٞمس هٜم٤مأريد أٓ 

ًمذي  ٟم٤م ومٞمف ُم٤مأاجلحٞمؿ اًمذي !  ؟هن٤م شمريمتف زمأٙمثػم ًمق اًميم٤مٟم٧م ؾمتخرس هذه احلٞم٤مة 

٤مًمد حلٞم٤ميت اًمتل خل ٜمٍمُمل ًمذه٥م سمسالم ٕأؾمٞمٜم٘مّمف ًمق ختغم قمٜمل أيْم٤م وشمريمٜمل 

رطمؾ أن دمٕمٚمٜمل أهذه احلرب يّمٕم٥م قمٚمٞمٝم٤م  .. ُمٚمؽ أي طمٞم٤مة هٜم٤مأقمد أٟم٤م مل أ ،هٜم٤مك

وصٚمقٟم٤م عم٤م ٟمحـ ومٞمف أوًمئؽ اًمذي أ .. شمستٛمتع سمٜمزاقمل ُمع يمؾ روح شمٖم٤مدرين ،المسمس

هؾ طم٘م٤م مل يِمٕمروا وٓ عمرة  ؟!طمب٤مهبؿأقمـ ُمقت  ٦مهؾ يٕمقضٝمؿ اعم٤مل واًمسٚمٓم

رطمؾ قمٜمل ىمقيت واسمتس٤مُمتل  ..ًم٘مد شمريمٜمل أظمٚمػ وقمده وشمريمٜمل! سمٛمرارة اًمرطمٞمؾ؟

يمؿ هل حمٔمقفم٦م  ،خيٞمٗمٜمل ن يقضمٕمٜمل سم٠ميمثر ُم٤م٠ماظمت٤مر سم ،ُم٤مين وؾمب٥م اؾمتٛمراريأو

ٟمف أٜمل وم٘مط ٞمٞمٙمٗميم٤من ؾمىمٓم٤مره٤م أن احلٞم٤مة ومرىمتٜم٤م ذم أيزال يتٜمٗمس ًمق  سمٜم٤من ومٞمقؾمػ ُم٤م

 .ًمٞمٝم٤مإٟمٔمر أٜمٔمر ًمٜمٗمس اًمسامء اًمتل ي

.. 

 

 يقؾمػ

شمٚمٗم٧م  ؟!يـ ذهب٧مأضمٜمٜم٧م  ،اًمرسيرضمده٤م قمغم أمم همروم٦م ُمٜمتٝمك وًمٙمٜمل مل إقمدت 

  .ُمسٙم٧م يدهي٤مأ ًمٞمٝم٤م وإذهب٧م  قمب٤مءهت٤م،سمح٨م قمٜمٝم٤م وضمدهت٤م شمٚمبس أ

  .ن شمسؽمحيلأُمٜمتٝمك طمبٞمبتل جي٥م  يقؾمػ:

  .نوًمٙمـ ًمٞمس أ ؾمؽميح ـمقيالً أؾمقف  ُمٜمتٝمك سمقضمقم وصقت ه٤مُمس:

ؿمٕمرت سمخقف  ًا،يمثر اهنٞم٤مرأن شمٙمقن أين شمقىمٕم٧م إشم٘مقل صمؿ  هن٤م ٓ شمٕمل ُم٤م٠مؿمٕمرت سم

 ًمذي حيدث؟ ا ُم٤م ُمٜمتٝمك هؾ شمٕمٚمٛملم رسمام هل مل شمٕمل سمٕمد ُم٤م حيدث:
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وقمدشمٜمل  ،وًمٙمـ ًمدم ظم٤مًمد طمؼ قمٚمٞمٜم٤م ،ضمـ سمٕمدأٝم٤م: مل ٞمهمٛمْم٧م قمٞمٜمأُمسٙم٧م يدي وأ

  .ن ٓ يذه٥م دُمف هدراً أومٕمدين  ،ٟمٜم٤م ًمـ ٟمدقمف يدومع طمٞم٤مشمف صمٛمـ ًمٕمبتٜم٤م هذه ودومٕمٝم٤مأ

 ،ٟمسح٥م ُمـ هذه اعمٕمريم٦مأ نأىمسٛم٧م أًم٘مد  :شمٜمٝمدت ودمٛمٕم٧م اًمدُمقع ذم قمٞمٜمّل 

  .ٞمؿحمم اجلإومٚمتذه٥م طمٞم٤ميت وُمِم٤مقمري  ،ُم٤مُملأ ظمٞم٤مروًمٙمـ ٓ 

ؾمٞمبٙمقٟمف هؿ  ،يقؾمػ ًمـ ٟمبٙمٞمف سمحرسة ن ي٤مٓ وىم٧م ًمٚمبٙم٤مء أ ومتح٧م ُمٜمتٝمك قمٞمٜمٞمٝم٤م:

 هؾ اشمّمٚم٧م سمٕمامر؟ .. يمثر ُمٜم٤مأهؿ هذا ٠مؾمٞمبٙمقن ظمٓم ،ُمـ ىمتٚمقه

  .قمامر وـم٤مرق شمٜم٤م ؾمتٙمقن هم٤مي٦م ذم اخلٓمر ًم٘مد قم٤مدُمٖم٤مدر .. ٟمٕمؿ يقؾمػ:

 عم٤مذا؟ ؿمٝم٘م٧م ُمٜمتٝمك سمرقم٥م:

  .وراىمٜم٤مأًمٜمٕمٞمد شمرشمٞم٥م  يقؾمػ:

 ؟ُم٤مذا شمٕمٜمل ُمٜمتٝمك:

  .طمدٟم٤مأًمؽ ؾمٞمخرج سم٤مًمذايمرة سمذ ًا،بع مل يٕمد ُمقضمقدن ضمٝم٤مز اًمتتأقمٜمل أ يقؾمػ:

 واًمب٘مٞم٦م؟ ُمٜمتٝمك:

  .ٜم٤مٟمؾمٞمقىمٗمق ،ؾمٞمٙمقن ُمـ اًمّمٕم٥م ظمروضمٜم٤م مجٞمٕم٤مً  ،هٜم٤م اعمِمٙمٚم٦م يقؾمػ:

  .ٟم٤م سم٤مًمذايمرةأظمرج ٠مؾم ُمٜمتٝمك:

ُمؾ سم٤مخلروج هب٤م أٟم٤م اًمقطمٞمدة اًمتل ؾمٞمٙمقن زم أ :قمؽمض وًمٙمٜمٝم٤م ىم٤مـمٕمتٜملأن أطم٤موًم٧م 

  .ًمـ يٕمرومقٟمٜملو ٚمث٤مم اًمًمبس أزور هقيتل و٠مؾم

 ن واٟم٧م ؾمتتبٕمٜمل قمامر ؾمٞمٖم٤مدر أ أيمٛمٚم٧م هل: ،هن٤م قمغم طمؼإ ،شمٜمٝمدت

  .ُم٤م ـم٤مرق ومسٞمب٘مك هٜم٤مأؾمٜمخرج قمغم صمالصم٦م أي٤مم 

هنؿ ظمروج قمامر اًمٞمقم ًمـ يثػم أي ؿمبٝم٤مت ٕ اًمٗمقر:ضم٤مسمتٜمل قمغم وم٠م ٟمٔمرت هل٤م ُمستٗمٝمامً 

ٟم٤م أهم٤مدر ٠مؾم وهمداً  ،ٟم٧م وـم٤مرقأٟم٤م وأىمّمد أ ،زًمٜم٤م ذم صٜمٕم٤مء ٟمٜم٤م ُم٤م٠مسم٤مًمت٠ميمٞمد يٕمٚمٛمقن سم

ٟم٤م أو زم  إًمـ يتٕمرومقا  و ُمع مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜمسقة اًمتل ي٠مشملم ًمٚمٕمزاءُمـ اعمٜمزل ؾم٠مظمرج 
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ن ٟمجد ـمري٘م٦م أٟم٧م جي٥م أيتب٘مك  ،هم٤مدر قمـ ـمريؼ قمدن يمام يم٤من اشمٗم٤مىمٜم٤مؾم٠مو، ُمٚمثٛم٦م

  .عمٖم٤مدرشمؽ ٦مآُمٜم

ظمذت ُمٜمتٝمك أ ،ذم ُمٜمززم ٤مً ن ٟمجتٛمع مجٞمٕمأضمبتف وـمٚمب٧م ُمٜمف أ ،رن ه٤مشمٗمل سم٤مؾمؿ قمامر

ن أقمغم  ةيم٤من اإلره٤مق يٖمٓمل ُمالحمٝم٤م واًمب١مس يٓمؾ ُمـ قمٞمٜمٞمٝم٤م وًمٙمٜمٝم٤م ُمٍم ،وذهبٜم٤م

 .شمٙمٛمؾ هذا اعمِمقار

.. 

 

 

 ُمٜمزل يقؾمػ

 قمامر

راه ومٞمٝم٤م ذم أ ،هن٤م ظم٤مًمدأهن٤م شمتحدث يمام ًمق إ ،ذم ـمري٘م٦م شمٗمٙمػمه٤م ٦مًم٘مد يم٤مٟم٧م ُمٜمتٝمك حم٘م

  .ن شمقاضمٝمٜم٤مأـمري٘م٦م شمٗمٙمػمه٤م واطمتقائٝم٤م ًمٙمؾ اعمِم٤ميمؾ اًمتل ممٙمـ 

 ٟم٤م ُمقاومؼ أطمسٜم٤م  ـم٤مرق:

ٟمٜمل أطمديمؿ أن يِمٕمر أريد أٟم٤م ٓ أظمؼمين ٠من يمٜم٧م شمِمٕمر سم٤مي ظمٓمر ومأ ُمٜمتٝمك سمجدي٦م:

  .يريده ضمؼمه قمغم رء ٓأ

 ة،ود اعمٖم٤مدرأٟمٜمل ٓ أصمؿ  ،هل إومْمؾ ٓ شم٘مٚم٘مل ُمٝمام طمسبتٝم٤م ومٓمري٘متؽ ـم٤مرق:

 .يمٛمؾ ُمٝم٤مُمٜم٤م ُمـ هٜم٤مأن أ ؾمٞمٙمقن رائٕم٤مً 

  .ٟم٤م أيْم٤م ؾم٠مقمقدأ يقؾمػ:

ًمٓم٤معم٤م ىم٤مل ظم٤مًمد  .. ىمرب ومرص٦م وؾمٜمٕمٞمد اومتت٤مح ُمقـمٜمل٠مقمقد سم٠مٟم٤م يمذًمؽ ؾمأو وقمامر:

  .نمل يٕمد ًمديٜم٤م ُم٤م ٟمخ٤مومف سمٕمد أ ،ٟمٜم٤م حمٛمٞمقن سمح٥م هذا اًمِمٕم٥مأ

  .عمٞم٤مء وقمامد ُمٕمٙمؿ ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمل وقمـ ظم٤مًمدذيمقا أو ذاً إطمسٜم٤م  ُمٜمتٝمك:
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 ُم٤مذا شم٘مّمديـ؟ ٟمٔمر هل٤م يقؾمػ سمّمدُم٦م:

 قمقد؟أٟمٜمل ًمـ ٠مىمّمد سمأ ُمٜمتٝمك:

  ؟!س قمغم اًمٕمقدةأيمثر ُمـ أوًمٙمٜمؽ  يقؾمػ:

يـ أقمرف أوًمٙمٜمل  ،رض شمٕمتؼم همرسم٦مأوسماله أي  ،ًم٘مد رطمؾ قمٜمل وـمٜمل ُمٜمتٝمك:

  .اً سمدأقمقد هلذه إرض أيمٛمؾ طمٞم٤ميت ويمٞمػ؟ وسمٕمد هذا اًمٞمقم ًمـ ٠مؾم

 .ٚمتٗمٙمػمًمضمرطمٝم٤م وشمٕمقد  أىمد هيد ،ًمـ ٟمٜم٤مىمِمٝم٤م يٙمٗمٞمٝم٤م وضمٕمٝم٤م ،مم سمٕمضإٟمٔمرٟم٤م صمالصمتٜم٤م 

 ؟ ةيمؾ أُمقر اًمت٘مٜمٞم٦م ضم٤مهز ُمٜمتٝمك:

 مت٤مُم٤م  ضمبتٝم٤م:أ

 .قمامر ًمـ يٙمقن ُمـ اًمسٝمؾ اظمؽماىمٝم٤م وًمٙمٜمٝم٤م ىمٛم٦م قم٤معمٞم٦م ي٤م ُمٜمتٝمك:

 ،إضمٝمزةصٕم٥م أٟمٜم٤م ىمد اظمؽمىمٜم٤م إصمؿ  ًمٞمس ُمـ اًمسٝمؾ وًمٙمٜمف ًمٞمس ُمستحٞمالً  قمامر:

  .ًمـ يٙمقن ُمـ آؾمتح٤مًم٦م اًمتالقم٥م سمِم٤مؿمتٝم٤م

  .ٟم٤مأحتٙمؿ هب٤م ٠مواًمٙمٝمرسم٤مء ؾم ـم٤مرق:

 ًمـ يٕمٞم٘مٜم٤م وم٤مرق اعمس٤موم٦م ؟ ُمٜمتٝمك:

ي ن أضمٝمزة شمقاصٚمٜم٤م ضم٤مهزة ٠ٕمسم يمد مجٞمٕم٤مً ٠من ٟمتأوًمٙمـ جي٥م  ،سم٤مًمت٠ميمٞمد ٓ ـم٤مرق:

  .ـم٤مرئ

 هم٤مدر اًم٘م٤مقم٦م ؟٠من طمدث أي ظمٚمؾ يمٞمػ ؾمإ يقؾمػ:

 .ًمـ شمدظمٚمٝم٤م أؾم٤مؾم٤مً  ُمٜمتٝمك:

  .ٟم٤م ُمـ ؾمٞم٘مقم هب٤مأيم٤مٟم٧م هذه ُمٝمٛم٦م ظم٤مًمد و ٟمٔمرٟم٤م هل٤م صمالصمتٜم٤م سمّمدُم٦م أيمٛمٚم٧م سمحزم:

  .ؾمتٓمٞمع ضمٕمٚمؽ شمٕمرضلم طمٞم٤مشمؽ خلٓمر يمٝمذاأٟم٤م ًمـ أو يقؾمػ:

  .شمراضمع قمـ هذا اًم٘مرار ي٤م يقؾمػأٟم٤م ًمـ أ ُمٜمتٝمك:
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ن إهذا  ،ُمٜمتٝمك سمٕمد ُمقاضمٝم٦م يمٝمذه شم٘مقًمٞمٜمف؟ ؾمتٜم٘مٚم٥م طمٞم٤مشمؽ ي٤م هؾ شمٕملم ُم٤م يقؾمػ:

مم ُمدة إ ٦مٟمٜم٤م سمح٤مضمإو شمٕمت٘مكم صمؿ أن شم٘متكم أرضمل ُمـ شمٚمؽ اًم٘م٤مقم٦م دون ن ختأ اؾمتٓمٕم٧ِم 

  .ُمـ اًمزُمـ سملم اًمب٨م اعمب٤مذ إول وحلٔم٦م اخلروج

هل  ٦مرضمقك يقؾمػ هذه اًمٚمحٔمأ ،وضمد ًمٙمؿ هذه اعمدةأقمٚمؿ يمٞمػ أٟم٤م أو :ةُمٜمتٝمك سم٘مق

  .ووىمٗم٧م ٕيمٛمؾ هذا اعمِمقار ضمٚمٝم٤م ومتح٧م قمٞمٜمّل أاحلٔم٦م اًمتل ُمـ 

  ..رأؾمف ُمقاوم٘م٤مً شمٜمٝمد يقؾمػ وهز 

مم اضمتامع اًم٘مٛم٦م سمبٓم٤مىم٦م صحٗمٞم٦م إٟمف ؾمٞمٙمقن ُمـ اًمسٝمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمدظمقل أصمؿ  حتدصم٧م:

 طمد ُمب٤مذة أًمـ يتٕمرف قمٚمٞمٝم٤م  ،وسمٕمض اًمتٕمديالت سم٤معمٙمٞم٤مجُمع طمج٤مهب٤م وٟمٔم٤مرة ـمبٞم٦م 

  .قمٚمـ قمـ ٟمٗمز٠موًمٙمٜمل ؾم ُمٜمتٝمك:

 صحٞمح ؟ظمؼمك يمٞمػ يم٤من ؾمٞمجٕمؾ هذه اًمٕمنم اًمدىم٤مئؼ متيض أن ظم٤مًمد أٓسمد  قمامر:

  .ضمؾأ :جي٤مب٢مؾمٝم٤م سمأهزت ُمٜمتٝمك ر

  ٦م.ؾمتٙمقن ُمٝمٛمتل ُمـ هٜم٤م ؾمٝمٚم ـم٤مرق:

 ؾمؽم واىمٞم٦م ُمـ اًمرص٤مص  ن ٟمرشمدي مجٞمٕم٤مً أجي٥م  .. ًمٙمـ طم٤مومظ قمغم ؾمالُمتؽ ُمٜمتٝمك:

  .سم٤مًمٓمبع يقؾمػ:

همدا ُمٜمتٝمك  ،نٟم٤م أأهم٤مدر ٠مؾم أوًٓ  ،ًمٜمراضمع اخلٓم٦م ًمٚمٛمرة إظمػمة طمسٜم٤مً  قمامر:

ؾمٞمتبٕمٝم٤م يقؾمػ وًمٙمـ ُمـ ُمٜمٗمذ اًمقديٕم٦م سم٤مهلقي٦م  ،ث٤ممٚمؾمتٖم٤مدر سم٤مهلقي٦م اجلديدة وسم٤مًم

ن  ُم١مؾمز أـم٤مرق ؾمٞمب٘مك هٜم٤م ًمٞمٕمٚمـ ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م  ،ل يم٤من ؾمٞمٖم٤مدر هب٤م ظم٤مًمدتاًم

مم إذم اًم٘م٤مهرة سمٕمد همدا وٟمتجف  ت٘مل مجٞمٕم٤مً ٚمؾمٜم .. ُمقـمٜمل هؿ أقمْم٤مء اًمرداء إسمٞمض

وًمٙمـ عمٜمتٝمك ؾمتٙمقن هل هقي٦م اًمّمحٗمٞم٦م اًمتل ؾمتدظمؾ  ٦مُمزيٗم ٦مضمٜمٞمػ هبقي٤مت صم٤مًمث

دظمؾ ىمبؾ آضمتامع أذم اًم٘م٤مقم٦م و ٟم٤م ؾم٠مزور سمٓم٤مىم٦م قم٤مُمؾ يمٝمرسم٤مء أ ،مم آضمتامعإهب٤م 

ؿمبؽ ُمقصؾ اًمٙمٝمرسم٤مء ُمع ضمٝم٤مز ـم٤مرق يقؾمػ ؾمٞمدظمؾ اًم٘م٤مقم٦م هبقي٦م ُمؼمُم٩م أسمٞمقم و
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يقؾمػ ُمٝمٛمتؽ إؾم٤مؾمٞم٦م ؾمتٙمقن  ،ؿم٤مؿم٤مت اًمٕمرض سمجٝم٤مزيُمزورة وؾمٞمّمؾ 

ن حتٛمٞمٝم٤م أطم٤مول  ،ع ؾمت٠مظمذه٤م امم أي ومٜمدق رظمٞمصسمٕمد آضمتام ،تٝمكشم٠مُملم ُمٜم

مم إيت ًمٙمؿ وٟمٖم٤مدر ضمٜمٞمػ ذم ٟمٗمس اًمٞمقم آسمٕمده٤م ؾم ،وحتٛمل ٟمٗمسؽ وىم٧م اخلروج

 ُم٤مًمٞمزي٤م وُمـ هٜم٤مك ؾمٜم٘مرر ُم٤مذا ؾمٜمٗمٕمؾ طمسٜم٤م؟ 

ظمؼمشمؽ أدهؿ اًمذي أـم٤مرق هؾ شمقاصٚم٧م ُمع  ،سم٘مل رء واطمد .. ذاإاشمٗم٘مٜم٤م  يقؾمػ:

 قمٜمف؟

  .مم صٜمٕم٤مء همداإ ضمؾ ؾمٞم٠ميتأ ـم٤مرق:

 ُمـ هذا؟ قمامر:

ذم مح٤مي٦م  اً يمثػم مم شمٕمز ؾمٞمس٤مقمدٟم٤م إع ظم٤مًمد ذم ـمري٘مٜم٤م ؿم٤مب اًمت٘مٞم٧م سمف ُم يقؾمػ:

  .ن يٕمٛمؾ ُمٕم٤مً أريده أُمقـمٜمل وأيْم٤م 

 .ظمؼمين ظم٤مًمد قمـ ىمّمتفأ ُمٜمتٝمك:

  .ذاإًم٘مد اٟمتٝمٞمٜم٤م  ـم٤مرق:

  .هم٤مدر أوًٓ ٠مؾم قمامر:

 .يقؾمػ وـم٤مرق ًمتقديٕمل وظمرضم٧م وىمػ
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 ضمٜمٞمػ

 آضمتامع سمٞمقمىمبؾ 

 

طمد اًمٕمامل ذم أوىمػ قمامر وهق يبتسؿ وىمد ٟمجح٧م اًمبٓم٤مىم٦م اعمٛمٖمٜمٓم٦م اًمتل رسىمٝم٤م ُمـ 

ظمر يم٤من يرشمدي آسمٓم٤مىم٦م ُمزوره حتٛمؾ صقرشمف واؾمؿ قم٤مُمؾ  فإدظم٤مًمف وهق يْمع ومقىم

مم ُمٙمبس إشمقضمف ُمب٤مذة  ف،ُمالسمس ُمٝمٜمدد اًمٙمٝمرسم٤مء مم٤م ؾم٤مقمد ذم متقيف ُمالحم

جلٝم٤مز اًمذي مم اإؾمالك سمتقصٞمؾ إ أوسمد ءاًمٙمٝمرسم٤مء ًمٚم٘م٤مقم٦م وهٜم٤مك ومتحف سمبط

ذم  اًمتل دمٛمٕمٝمؿ مجٞمٕم٤مً  وهق يْمع ؾمامقم٤مت اًمبٚمقشمقث مم ـم٤مرقإؾمٞمقصؾ حتٙمٛمٝم٤م 

 :ُمـ ظمٚمٗمف ٤مً شمٞمآ ٤مً ن اًمٕمٛمٚمٞم٦م مت٧م سمٜمج٤مح وًمٙمٜمف ومج٠مة ؾمٛمع صقشمأيمد ًمف ـم٤مرق ١مًمٞم فذٟمأ

  ؟!ُم٤مذا شمٗمٕمؾ هٜم٤م

ظمٗمض رأؾمف سمٓمري٘م٦م ٓ دمٚم٥م اًمِمؽ أؿمٕمر قمامر سمٜمبْمف يتس٤مرع وىمػ ُمرسقم٤م 

  .شم٠ميمد ُمـ ؾمالُم٦م ُمٙم٤مسمس اًمٙمٝمرسم٤مء ؾمٞمديأ :٦مسمحت ٦ميمٞمػمُمأوحتدث سمٚمٙمٜم٦م 

صمؿ  فسمٓم٤مىمتشم٠مُمؾ اًمْم٤مسمط  .قمٓم٤مهأظمرضمٝم٤م وأ ،ٟمٔمر ًمف اًمْم٤مسمط سمِمؽ وـمٚم٥م سمٓم٤مىمتف

 ؟ُمريٙملأٟم٧م أهؾ  ؾم٠مًمف سمِمؽ:

  .ضمؾ ؾمٞمديأ :قمامر سمٜمٗمس اًمٓمري٘م٦م فضم٤مسمأ

 شمراك  وًمٙمـ ُمالحمؽ شمِمبف إ اًمْم٤مسمط:

  ٟمٕمؿ ؾمٞمدي، أُمل شمريمٞم٦م. قمامر:

ٟم٤مسمٞم٥م أ ٦مطمدى اًمْم٤مسمٓم٤مت ًمٚمت٠ميمد ُمـ ؾمالُمإاىمؽمب اًمْم٤مسمط ُمٜمف وًمٙمـ دقمتف 

 هؾ ٟمجح٧م ؟ شمٜمٗمس قمامر سمٕمٛمؼ وؾم٠مل ـم٤مرق:. اعمٙمٞمٗم٤مت

 يمريؿ  ضمؾ ي٤مأـم٤مرق: 

 ُمـ يمريؿ ؟ قمامر سم٤مؾمتٖمراب:
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  .اًمؽميمل اًمذي شمِمبٝمف ـم٤مرق سم٤مسمتس٤مُم٦م:

  .شم٤مومف ىمبض قمامر يديف سمٖمْم٥م:

  ؟هؾ شمسٛمٕمٜم٤ميقؾمػ  ـم٤مرق:

  ؟ندظمؾ أأهؾ  .. ًمألؾمػ يقؾمػ:

ؾم٘مط اًمبٓم٤مىم٦م اعمٛمٖمٜمٓم٦م ًمتدظمؾ هب٤م أو ٦مؾمٜمتّم٤مدم سمخٗم ،نحترك ا٠ٔمضمؾ ؾمأ قمامر:

  .ٟم٧مأ

 .طمسٜم٤مً  يقؾمػ:

   ٦م.ُم٧م ُمـ هذه اعمٝمٛمءًم٘مد شمِم٤م قمامر سمّمقت ُمٜمخٗمض:

  .نؾم٠مدظمؾ أ :٦ميقؾمػ سمجدي

همراضف ُمٜمٝم٤م أشمّم٤مدُم٤م وأوىمع قمامر سمٕمض  ٦موىمػ قمامر ودظمؾ يقؾمػ ذم ٟمٗمس اًمٚمحٔم

ظمذ يقؾمػ أ ،سم٤مسمتس٤مُم٦م ؿم٘مٞمف شمٓمؾ ُمـ قمٞمٜمٞمفٟمٔمر ًمٞمقؾمػ وهمٛمز ًمف  ٦م،ٛمٖمٜمٓماًمبٓم٤مىم٦م اعم

  ٤ًم.ظمرج قمامر ُمرسقم ،اًمبٓم٤مىم٦م ودظمؾ هب٤م

ن ختٗمض أطم٤مول  ..ء ن طمدث رإسم٘مك سم٤مًم٘مرب ًمالطمتٞم٤مط ٠مٟم٤م ؾمأ ،يقؾمػ قمامر:

  .ن ٓ شمٚمٗم٧م إٟمٔم٤مرأُمػمات اعمراىمب٦م و٤مرأؾمؽ ُمـ يم

 .مم اعمٙم٤من اًمذي طمدده ًمف قمامرإ شمقضمف ُمب٤مذةً  ،إٟمٔم٤مرمل جي٥م يقؾمػ يمل ٓ يٚمٗم٧م 

ُم٤مم ضمٝم٤مز أ ،ؾمالك سمبٕمْمٝم٤م شمقىمػيمٞمػ يقصؾ إًم٘مد ضؾ يدرسمف ـمقال اًمٞمؾ 

 .مم قمامر سمّمدُم٦مإاًمتحٙمؿ سم٤مًمِم٤مؿم٤مت وحتدث 

  ؟ومٕمؾأؾمالك يمٚمٝم٤م سمٜمٗمس اًمٚمقن ُم٤مذا قمامر إ يقؾمػ:

  ؟ـم٤مرق هؾ شمستٓمٞمع ومتح ضمٝم٤مزي ُمـ قمٜمدك .. اًمٚمٕمٜم٦م قمامر:

  .ٟمؽمٟم٧ماشمّمؾ سم٤مإل ـم٤مرق:

  ؟ًمٞمس يمذًمؽأُمٜمتٝمك اجلٝم٤مز سم٘مرسمؽ  قمامر:
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 .ضمؾأ ُمٜمتٝمك اًمتل يم٤مٟم٧م شمٜمتٔمرهؿ ذم اًمسٞم٤مرة:

  .ٟمؽمٟم٧م سمرسقم٦ماومتحٞمف واشمّمكم سم٤مإل قمامر:

  .طمسٜم٤م ُمٜمتٝمك:

  .ًم٘مد اشمّمٚم٧م سم٤مجلٝم٤مز ـم٤مرق:

 وآن ُم٤مذا؟ يقؾمػ:

 ن ٟمٕمٚمؿ أي واطمد ُمٜمٝمؿ ؾمٞمٕمٛمؾ أمم إن ؾمتقصٚمٝمـ سمٙمؾ ؾمٚمؽ أ قمامر:

  .يقؾمػ ي٤م أاسمد ـم٤مرق:

 هؾ ٟمجح؟ ؾمالك إول صمؿ ؾم٠مل:ُمردمٗم٦م يقصؾ إ يدٍ ٠ميقؾمػ سم أسمد

  .ظمرطم٤مول سم٤مٔ ..ٓ .. اٟمتٔمر ـم٤مرق:

 زومر يقؾمػ سمتقشمر وقم٤مد حي٤مول 

 ؟ومٕمؾ أقمامر ضمٝم٤مزك يِمػم سم٤مٟمتٝم٤مء اًمبٓم٤مري٦م ُم٤مذا  ُمٜمتٝمك:

ن شمرسع ي٤م أهؾ ًمؽ  ؟!ُم٧م ُمـ هذه اعمٝمٛم٦مءٟمٜمل شمِم٤مأظمؼميمؿ أمل أ ر سمسخري٦م:قمام

 ؟يقؾمػ

  ..ًم٘مد أيمٛمٚم٧م اًمث٤مين ؟ًمٕم٥مأهؾ شمراين  يقؾمػ وهق حي٤مول ضم٤مهدا:

 ..طم٤مول ُمع اًمث٤مًم٨م .. ٓ  .. اٟمتٔمروا ىمٚمٞمالً  ـم٤مرق:

  .ٓمٗمئ اجلٝم٤مزٜمرسع ي٤م يقؾمػ ؾمٞمأ ًمٕمـ يقؾمػ حتدصم٧م ُمٜمتٝمك:

 صٚمف سم٤مًمسٚمؽ اًمث٤مًم٨م وًمٙمٜمف ؾمٛمع صقت يقىمٗمف وأطم٤مول يقؾمػ رسيٕم٤م طمتك  

  ؟ُم٤مذا شمٗمٕمؾ هٜم٤م ظمر:آض٤مسمط 

  .ٟم٤م ُمتخّمص سمرجم٦م اًمِم٤مؿم٤متأ سم٤مًمٖم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م:يقؾمػ 

  .ذا ؾمٛمح٧مإظمرج سمٓم٤مىم٤مشمؽ أ اًمْم٤مسمط:

  .شم٠مُمٚمٝم٤م اًمْم٤مسمط ُمٓمقًٓ  ،ظمرج يقؾمػ سمٓم٤مىمتفأ
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  .اٟمتٔمرين ُمـ ومْمٚمؽ ًمدىم٤مئؼ اًمْم٤مسمط:

  .سم٤مًمت٠ميمٞمد شمٗمْمؾ يقؾمػ:

 ن ُم٤مذا؟ وأ ن ذه٥م اًمْم٤مسمط:أيقؾمػ هبٛمس سمٕمد 

ٟم٤م ُمزور ضمٞمد ًم٘مد أٓ شم٘مٚمؼ  ،ؿمٙمقكر أي ٓ شمثِ  ،و اًمتحدثأي٤مك واًمتحرك إ قمامر:

  .ؾمٞمبحثقن قمٜمف وجيدوٟمف ويٕمٞمدون ًمؽ اًمبٓم٤مىم٦م ،طم٘م٤مً  ةاظمؽمت ؿمخّمٞم٦م ُمقضمقد

ًمٞمف حتدث ُمع إ ويِمػم ٦مهن٤م ومرٟمسٞمأا ُمـ ؿمٙمٚمٝم٤م رأى يقؾمػ اًمْم٤مسمط يس٠مل اُمرأة يبدو

  .طم٤مذقحل٘مٞم٘مل اًمذي زورت زم سمٓم٤مىمتف ي٤م هن٤م شمٕمٚمؿ اًمِمخص اأيبدوا  قمامر رسيٕم٤م:

 .ذاإاخلٓم٦م ب  ُمـ ُمٙم٤مٟمف رسيٕم٤م:قمامر وىمد حترك 

  ؟ُم٤مهل اخلٓم٦م ب و يقؾمػ سمٕمّمبٞم٦م:

 ُمـ شمتٕم٤ممم ؾمٛمٕمقا صقت إٟمذارات اظمؽماق إ

  .ًمٞمؽإن شمٚمٗم٧م إٟمٔم٤مر أدون  .. اهرب قمامر:

سمٕمد اًمبٓم٤مىم٦م واًمٜمٔمرات اًمٓمبٞم٦م واًمِمٕمر اعمستٕم٤مر اًمذي يم٤من أ ظمرج يقؾمػ ُمرسقم٤مً 

  .أيْم٤مً  فحل٘مف سمٕمده٤م سمدىم٤مئؼ قمامر وىمد ختٚمص ُمـ ُمالسمس ،يف وُمِمك سم٤مدم٤مه اًمسٞم٤مرةديرشم

 ن ُم٤مذا؟وأ يقؾمػ:

  .أظمرى ةؾمٞمٙمقن ُمـ اًمّمٕم٥م اًمدظمقل ُمر ،قمٚمؿأٓ  قمامر:

 ٟمٜم٤م ومِمٚمٜم٤م ؟أهؾ يٕمٜمل  ُمٜمتٝمك:

  .طم٤مول اظمؽماق اًمٜمٔم٤مم سم٤مًمٙم٤مُمؾ واًمتحٙمؿ سم٤مًمِم٤مؿم٤مت٠مؾم قمامر:

 ٓمٞمع ؟تآضمتامع هؾ ؾمتس همداً  ،قمامر ُمٜمتٝمك:

 ة.هذه اعمر ٦مو ؾمٜمقىمػ اخلٓمأطم٤مول ٠مؾم ،قمٚمؿأٓ  قمامر:

 ؟ُم٤مذا شمٕمٜمل :٦مُمٜمتٝمك سمٕمّمبٞم

  .ؿمٝمرؾمٞمْمٚمقن جيتٛمٕمقن ٕ ،قمٜمل ؾمٜمٜمتٔمر آضمتامع اًم٘م٤مدمأ قمامر:
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ًمـ يٕم٤مد  ،ُمـ ودول اًمٗمٞمتق٠ميت ممثٚمق اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م وجمٚمس إٞمؾم وًمٙمـ همداً  ُمٜمتٝمك:

  .ُمثؾ هذا آضمتامع

  .ومٙمر ذم طمؾأدقمٞمٜمل  ،قمٚمؿ ُمٜمتٝمكأٓ  قمامر:

 ؟ٜملهؾ شمسٛمٕمقٟم ـم٤مرق:حتدث 

  .ضمؾأ طمب٤مط:٢مقمامر سم

ن اًمسٚمؽ اًمث٤مًم٨م يم٤من هق اًمسٚمؽ اًمّمحٞمح أظمؼميمؿ أن أٟمسٞم٧م  ،ُمت٠مؾمػ ـم٤مرق:

  .قمامر يّم٤مًمف سمجٝم٤مزك ي٤مإوىمد شمؿ 

  ؟!ن متقتأهؾ شمريد  قمامر سمٍماخ:

ن أصٚمف ىمبؾ أن أردت أىم٤مـمع طمديثٙمؿ اًمِمٞمؼ مل يٙمـ ًمدي وىم٧م ٕ ضحؽ ـم٤مرق:

  .يٜمٓمٗمئ ضمٝم٤مزك

اًمٓمٗمؾ  ٤مهيأسمؽ  ُم٤م ،ن ٟمبٚمغ قمـ ُمٙم٤مٟمف ذم صٜمٕم٤مء ًمٞمٕمت٘مٚمقهأٟم٤م أرى أ حتدث يقؾمػ:

 هٙمذا؟ اً أصبح٧م ُمستٗمز

  ة.حتقل هلذه اًمِمخّمٞم٦م اعمستٗمزأشمقشمر أظمٗمٞمٙمؿ قمٜمدُم٤م أٓ  ـم٤مرق:

  .ؾمتجٚمٓمٜم٤م سمتٍموم٤مشمؽ ،رضمقك ـم٤مرق ًمٞمس اًمٞمقم وٓ همداً أ ُمٜمتٝمك:

  .همدا يقم ـمقيؾ ،نطمسٜم٤م قمقدوا ًمٚمٗمٜمدق أ ـم٤مرق:
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 ضمٜمٞمػ

 اضمتامع جمٚمس آُمـ ُمع ممثكم أـمراف اًمٜمزاع ذم اًمٞمٛمـ

 

مم اًم٘م٤مقم٦م ُمـ يمؾ إإُمـ ذم  اًم٘م٤مقم٦م سمدأ احلْمقر سم٤مًمتقاومد  أضمٝمزةاٟمتنمت اًمّمح٤موم٦م و

ضمٝمزت ُمٜمتٝمك ٟمٗمسٝم٤م  ،وصؾ ُمٜمتٝمك وقمامر ويقؾمػ .. اًمدول ـمٞم٤مف واجلٝم٤مت وإ

هذه اعمقاىمػ ٟمزًم٧م ُمـ اًمسٞم٤مرة سمخٓمقات واصم٘م٦م واسمتس٤مُمتٝم٤م اًمتل شمٕمِمؼ اؾمتٕمامهل٤م ذم 

دظمٚم٧م اًم٘م٤مقم٦م وهل شمْمع اًمسامقم٤مت  .. ن شمٜمت٘مؿ ًمفأ٥م ـمٞمٗمف قمٜمٝم٤م ًمذًمؽ جي٥م  يٖممل

ومتتح آضمتامع وسمٕمد يمٛمٚم٦م آومتت٤مح ومجٞمع اًم٘مٜمقات اًمٕم٤معمٞم٦م ا .. اًمتل شمرسمٓمٝمؿ سمبٕمض

ظمؼمت يقؾمػ أُمب٤مذ وصٚم٧م ُمٜمتٝمك اإلؿم٤مرة إومم شمبسٛم٧م و ٤مً واعمحٚمٞم٦م شمب٨م سمث

ًمثقاين سمٕمده٤م سمدأت مجٞمع اًمِم٤مؿم٤مت سمٕمرض ُم٘مٓمع  اٟم٘مٓمٕم٧م اًمٙمٝمرسم٤مء ،هن٤م ُمستٕمدة٠مسم

مم طملم ٟمنم سم٘مٞم٦م اًمقصم٤مئؼ إسم٤مًمٖمرض يمب٨م ُمب٤مذ يٗمل واًمذي  ،اًمٗمٞمديق إهؿ

فمٝمرت اًمّمدُم٦م قمغم ُمالُمح مجٞمع احل٤مرضيـ وهؿ يرون رضمؾ ُمـ يمؾ  .واًمّمقر

طمزب جمتٛمٕمقن يتٗم٘مقن قمغم يمٞمٗمٞم٦م شم٘مسٞمؿ ُمقارد اًمدوًم٦م واؾمتٖمالل دم٤مرة اًمسالح 

دمٛمدت  ،سمٕمض رواد هذا آضمتامع طمرضوا اًم٘مٛم٦م يمٓمرذم ٟمزاع ،صم٤مرة احلروب٢مسم

ُم٤مم أسمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمب٨م وىمػ اًمّمحٗمٞمقن  .. ُمرهؿ ومٕمالً أاًمدُم٤مء ذم قمروىمٝمؿ ًم٘مد اٟمتٝمك 

هنؿ أسمقاسم٤مت ظمروج اًم٘م٤مقم٦م عمٜمٕمٝمؿ ُمـ اعمٖم٤مدرة وىمد اؾمتِم٤مط هبؿ اًمٖمْم٥م طمتك 

 وصٚم٧م ُمٜمتٝمك اإلؿم٤مرة سمبدء اًمٕمنم دىم٤مئؼ  .. طمذيتٝمؿ٠مرؿم٘مقهؿ سم
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 ُمٜمتٝمك

 

هؾ  ،مم سمٕمد رطمٞمكم طمتكإىمقهل٤م ؾمٞمح٤مؾمبٜمل قمٚمٞمٝم٤م اًمت٤مريخ ٠ميمؾ يمٚمٛم٦م ؾم ،ريد اهلروبأ

ٟم٤م ُمقضمققم٦م سمام ومٞمف أ !ؾمٙمتتٝمؿ احلرب؟أؾمؿ ُماليلم ٤مٟم٤م ىمقي٦م سمام ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م ٕحتدث سمأ

شمقضمٝم٧م  ةوىمٗم٧م سمٙمؾ ىمق ،اًمٙمٗم٤مي٦م ٕسخ قمـ يمؾ ُمـ يمتٛم٧م هذه احلرب صقشمف

ًم٘مد فمٝمرت ُمالحمل  ٘مبٕم٦م،أسمٕمدت اًمٜمٔم٤مرة واًم ،مم اعمٜمّم٦م اًمتل شمتقؾمط ىم٤مقم٦م اًم٘مٛم٦مإ

  !ٟمٙمؿ ًمـ شمٗمْمحقن؟أُم٤مذا؟ هؾ يمٜمتؿ شمٕمت٘مدون  :هبؿ ًٕمٗم٧م اٟمتب٤مه اجلٛمٞمع سظم٧م

صقت اهلٛمس أو ،يمؾ إٟمٔم٤مر واًمٙم٤مُمػمات زمّ إشمقضمٝم٧م  ،ٟمجح٧م ذم ضمٚم٥م إٟمٔم٤مر

  !!هؿ قمّم٤مسم٦م اًمرداء إسمٞمض ،ُمٜمٔمٛم٦م ُمقـمٜمل قهنؿ ُم١مؾمسإ ،هن٤م ُمٜمتٝمكإواحلدي٨م 

 يمٛمٚم٧م:أ شمبسٛم٧م سمسخري٦م و !؟هؾ اقمت٘مدشمؿ سم٠مٟمٜم٤م ؾمٜمخ٤مف ُمـ اعمقت ُمثالً  :ُمٜمتٝمك

ٟم٤م هل ؤأصبح٧م دُم٤م ،ُمـ اٟمدوم٤مقمٜم٤م ٟمحق اعمقت اًم٘مد رسىمتؿ طمٞم٤مشمٜم٤م ومال شمٜمدهِمق

ٓف آو .. ه٤مذي احلرب هل زاديمؿ .. واًمٗمتٜم٦م سمٞمٜمٜم٤م هل ديٜمٙمؿ .. ُمقاًمٙمؿأرؤوس 

هل  ،سظم٤مشمٜم٤م ،ٜم٤موضم٤مقمأ ،دُمققمٜم٤م ..٤مد ىمقشمٙمؿ شموأإرواح اًمتل شمدومع صمٛمٜمٝم٤م هل 

ٟمتؿ أام ارشمٗمٕمتؿ ؾم٘مٓمٜم٤م ٟمحـ يمٚم امويمٚم .. ٜم٤مصبٙمؿ اًمزائٚم٦معمؾمالعمٙمؿ اًمتل شمّمٕمدون هب٤م 

وصٚمٙمؿ ًمٚمحٙمؿ أاًمذي  ،مل شمٙمتٗمقا ُمـ اًم٘متؾ؟ هذا اًمِمٕم٥م اًمذي دقمٛمٙمؿ ًمسٜملمأ ..

ـ ٓ يقضمد ومٞمٙمؿ ضٛمػم واطمد يٍمخ سمأمل شمٙمتٗمقا ُمـ شمٕمذيبف؟ ، أسمٛمختٚمػ ـمقائٗمٙمؿ

وصٚمقه عم٤م أظمرس واطمد ي٘مدر أسمٜم٤مء سمالده اًمذيـ أٓ يقضمد ومٞمٙمؿ ؿمٞمٓم٤من أ؟ "يٙمٗمل"

 ..هق ومٞمف؟ 

ٟم٤م أ ،ٟمحـ ُمـ ؾمٜمقىمٗمٙمؿ "،يٙمٗمل"ـ يقضمد سم٤مًمت٠ميمٞمد وًمٙمـ ٟمحـ ُمـ ؾمٞمٍمخ سم ٓ

ن يمٜم٤م إو ،ؾمٜم٘مٚم٥م هذه اًمٓم٤موًم٦م قمٚمٞمٙمؿ ،اليلم ؾمٜمقىمػ هذا اًمٜمزفُمـ اعموُمـ ظمٚمٗمل 

اعماليلم اًمتل  ..٦م ظمقٟم ضمؾأقـمـ ٓ ُمـ اًمضمؾ أرواطمٜم٤م ومٚمٜمخرسه٤م ُمـ أؾمٜمخرس 
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واًمٞمقم ؾمٞمخت٤مر  ،ي٘م٤مف ُمٝمزًمتٙمؿ هذهظمرضم٧م ًمدقمٛمٙمؿ ًمسٜملم ؾمتخرج اًمٞمقم إل

ُم٤م احلٞم٤مة ومال اعمقت يقىمػ صقت احلري٦م وؿمٛمس اًمقـمـ ًمـ إ ُم٤م احلٞم٤مة وإاًمِمٕم٥م 

اهلل هق اعمحب٦م ومٙمٗمقا  .. ؾمتنمق وشمتبخر هب٤م ؿمٕم٤مرشمٙمؿ اًمٙم٤مذسم٦م ،ي٘متٚمٝم٤م ـمقل فمالُمٙمؿ

هق اًمِمٞمٕم٦م واًمزيدي٦م واًمّمقومٞم٦م ومٙمٗمقا  ٦مٞمٕمٜم٤م ُمذهبٜم٤م هق اًمسٜمقمـ آىمتت٤مل سم٤مؾمٛمف .. مج

صٜمٕم٤مء وُم٤مء قمدن وطمدوديمؿ اًمقمهٞم٦م  سمٓملمِ  قنمجٞمٕمٜم٤م ُمٕمجقٟم .. تٙمؿٞمقمـ قمٗمـ ـم٤مئٗم

..  دمآطمٜم٤م ُمـ حمٛمد وقمٞمسك وُمقؾمك واروأيمؼم.. ويمؾ  أصقشمٜم٤م اهلل  .. ٓ شمٕمٜمٞمٜم٤م

مم هذا إ ُمـ ويمٚمٜم٤م   ،ؾمالم وطم٥م وقمٓم٤مءإوىمٚمقسمٜم٤م  ُمس٤مضمدٟم٤م ؾمالم وطمْم٤مرة وومـ ..

هذا  .. ٟمٔمرت عمٛمثكم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م وُمالحمل شمٕمٙمس اًمٖمْم٥م واحلرىم٦م .. اًمقـمـ

 ،طمد ومّمقًمفأاًمٙمت٤مب ُمـ اًمتٗمرىم٦م ُمـ اًمٓم٤مئٗمٞم٦م واًمتخ٤مذل هذا اًمٙمت٤مب اًمتل صٜمٕم٤مء 

ف ٟميمٚمٝم٤م  ومّمقل يمت٤مب شمٙمتبق ة،همز ،اًم٘م٤مهرة ،سمٜمٖم٤مزي ،سمػموت ،سمٖمداد ،دُمِمؼ ،صٜمٕم٤مء

طمريؼ اًمبس٤مشملم ٓ ي٘متؾ  .. اًم٘مذرة سمدُم٤مئٜم٤م اًمٓم٤مهرةسمّمٗم٘م٤مشمٙمؿ وصمٛم٦م سم٠ميديمؿ أ

 طمرىمقا وومرىمقا واصٜمٕمقا ُم٤مأ .. ًمٚمس٘م٤مي٦م ٦مُمٓم٤مر ص٤محلأ ٦ماًمبذور ومٞمٝم٤م ودُمققمٜم٤م اعم٤محل

سم٠مؾمامء ُمٜم٤مـم٘مٞم٦م وأظمرى  ةٗمٞم٦م وُمرؾمٛمقه٤م ُمره سم٠مؾمامء ـم٤مئأ ٦م،ُمـ أؾمب٤مب شمٗمرىم ؿمئتؿ

 ومٞمٜم٤م سمس٤مشملم اؾمٚمٙمقا يمؾ ُمس٤مًمؽ اًمتٗمرىم٦م وؾمتٜمب٧م ُمـ سمذور اخلػم ،و ؾمٞم٤مؾمٞم٦مأديٜمٞم٦م 

ُمٝمام اهمرىمتٜم٤م ؾمٞمقًمٙمؿ ؾمتسٓمع سمٜم٤م ؿمٛمس  .قمٜمٙمؿ رهمامً  ومٕم٤مًمٙمؿأأظمرى شمٖمٓمل ىمامُم٦م 

قمامر يمٜم٤مئس دُمِمؼ سم٠مٟم٘م٤مض إؾمٜمٕمٞمد  .. ُمٙم٤مرم إظمالق وره٤مٟمٙمؿ  هذا ؾمتخرسوٟمف

ؾمٜمّمكم ذم  ،شمٙمؿ اًمٙم٤مذسم٦ماطمراق ؿمٕم٤مر٢مؾمٜمْمٞمئ دروسمٜم٤م اعمٔمٚمٛم٦م سم ،ُمس٤مضمد سمٖمداد

صقت واطمد ُمٜم٤م ؾمٞمس٘مط  .. اهلل سم٤معمحب٦م ممإاعمس٤مضمد واًمٙمٜم٤مئس واًمِمقارع وؾمٜمّمؾ 

ىمّم٦م ؾمتٙمت٥م  أقمروؿمٙمؿ اًمقمهٞم٦م واًمٞمقم ؾمتٜمتٝمل هذه اعمرسطمٞم٦م اًمٗم٤مؿمٚم٦م وؾمتبد

فمٝمرت اًمسخري٦م قمغم ُمالحمل وٟمٔمرت عمٛمثكم إُمؿ  .. ًمٜم٤م ًمٚمح٥م هلل ًمٚمقـمـ ،يديٜم٤م٠مسم

مم ممثكم إذت أو - ٓء اًمٗمِمٚم٦م١مريمٕمتؿ ه: أاعمتحددة ودول اًمٗمٞمتق واًمدول اًمٕمٔمٛمك
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ٟمٙمؿ شمٕمٚمٛمقن ٠مقمت٘مد سمأ وًمٙمـ صدىمقين ٟمحـ ؿمٕمقب ٓ شمريمع .. - اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول

 ،ٙمثػم ُمٜمٝم٤ماًمهديٜم٤ميمؿ سمٖمب٤مئٜم٤م أصٜمٕمتؿ سمٕمْمٝم٤م و ،اؾمتٖمٚمٞمتؿ يمؾ ٟم٘م٤مط ضٕمٗمٜم٤م ،هذا

واحلري٦م طم٘مٜم٤م اًمذي ٓ  ،ره٤مب اًمذي صٜمٕمتٛمقه ٓ يٛمثٚمٜم٤ماإل .. وًمٙمٜمٜم٤م مل ٟمريمع سمٕمد

يدي ص٤مدىم٦م قمغم ُمٚمؽ سم٠ميدي ٠مسموذم ىمقاٟمٞمٜم٤م  ىمد ي٘ميض ضمٜمدي  .. متٚمٙمقن طمؼ شم٘مريره

ي متسٙمقٟمف ٓ يٖمٓمل ُمٕم٤مرك اًمدم ذم شم٤مرخيٙمؿ ذهمرسم٤مل احلري٦م اًم .. ُمٝمزوُم٦م يم٠ميديٙمؿ

ٟمحـ ؿمٕمقب ىم٤مدرة قمغم شمدُمػميمؿ سمسالم سم٘مرار  .. ُمٜم٤م سم٤مإلره٤مب٤مومٙمٗمقا قمـ اهت

ن ؾمٞم٘مرر اًمِمٕم٥م وُمـ أ .. سمٙمٚمٛم٦م ومال شمدومٕمقٟم٤م خلقض ُمٕمريم٦م ىمد خترسيمؿ يمؾ رء

ذم  ،ذم اًمٙمٚمٛم٦م ،طم٘مٜم٤م ذم احلري٦م ، اًمٕمريب وؾمٜمخت٤مر طم٘مٜم٤م ذم احلٞم٤مةؾمٞم٘مرر اًمٕم٤ممل ،اًمٞمٛمٜمل

. ديدقمٝمد ضم أدواريمؿ هٜم٤م وؾمٞمبدأؾمتٜمتٝمل  ،اًمقـمـ واحلٚمؿ واًمرؾمؿ قمغم اجلدران

ن ىمبؾ ظمرج أأن أجي٥م  ،هذه اإلؿم٤مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ،اٟم٘مٓمع اًمتٞم٤مر اًمٙمٝمرسم٤مئل ُمرة أظمرى

ؾمقار هذا اًمٕم٤ممل أرج ظم٤م .ُم٤مُمل يمٗمٚمؿ يٕمرضأظمر آ٧م قم٤ممل قمقدشمف وًمٙمـ ومج٠مة رأي

ٟمف هق إًم٘مد رأيتف  ؟!ؾمتٓمٞمع اعمِم٤مريم٦م ومٞمفأؾمتٓمٞمع رؤيتف سمقضقح وٓ أاعمرئل ومٚمؿ ٓ 

ُم٤مُمل يمخٞم٤مل أظم٤مًمد جيٚمس قمغم اًمبٞم٤مٟمق يردد ُمقـمٜمل وُمٕمف سمدأت صقر ضب٤مسمٞم٦م شمٔمٝمر 

  .سمدي٦مأيمحٚمؿ يمح٘مٞم٘م٦م 

واًمٜمج٤مة ُمقـمٜمل ُمقـمٜمل اجلالل واجلامل واًمسٜم٤مء واًمبٝم٤مء ذم رسم٤مك ذم رسم٤مك واحلٞم٤مة " 

 " واهلٜم٤مء واًمرضم٤مء ذم هقاك ذم هقاك

  ..ىم٤مًم٦م يمؾ ُمتٗم٤موضلم اًمٞمٛمـ ويمؾ وزراء احلٙمقُمتلمإ

  ..دمتٛمع ذم صٜمٕم٤مءضمديدة  شمٙمقيـ وومقد شمٗم٤موض 

  ..ظمروج ُمسػمات ُمٓم٤مًمب٦م سم٢مقم٤مدة هٞمٙمٚم٦م اجلٞمش

وُمٜمع أي مج٤مقم٦م ُمسٚمح٦م ُمـ  ،ُمـ اعمح٤مومٔم٤متأ تفإقم٤مدة هٞمٙمٚم٦م اجلٞمش وشمقًمٞم

  ..اًمسٞمٓمرة
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 ..ٟمتخ٤مسم٤مت طمٙمقُمٞم٦م ورئ٤مؾمٞم٦م٤مؿمٕمبٞم٦م سمُمٓم٤مًمب٤مت 

ىمد ٓ ختٚمقا  ةوىمّم٦م وـمـ ًمـ شمٜمتٝمل سمسٓمقر وهن٤مي٦م صٗمح٦م شمٕمٜمل سمداي٦م ًمّمٗمح٦م ضمديد

ُمـ اًمٕمزم  ،ُمـ اًمٜمْم٤مل ـمقيالً  اً ؾمتحٛمؾ ذم ـمٞم٤مهت٤م ُمِمقارصٗمح٦م  ،ُمـ اًمدم واًمقضمع

ىمالم ُمزج طمؼمه٤م ٠موًمٙمٜمٝم٤م ؾمتٙمت٥م سم ٦مصٗمح٦م ضمديدة ـمقيٚم٦م وُمره٘م ،واإلسار

 .سمح٥م اًمقـمـ

 
 " ذم قمالك شمبٚمغ ُمقـمٜمل ُمقـمٜمل ؟راكأهؾ  ٤مً ُمٙمرُم وهم٤مٟمامً  ُمٜمٕمامً  ٤مً ؾم٤معم ؟! راكأهؾ " 

 
صمقرة قم٤مرُم٦م دمت٤مح اًمقـمـ اًمٕمريب ًمٚمٛمٓم٤مًمب٦م سمتٓمبٞمؼ اًم٘م٤مئٛم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمح٘مقق واًمتل 

  ..يمتبٝم٤م جمٛمققم٦م ؿمب٤مب ُمـ اًمقـمـ اًمٕمريب

  ..ضمٞمش قمريب ُمقطمد ٦مىم٤مُمُمٜم٤مىمِم٦م اًم٘مرار اعم٘مؽمح إل

  ..يٜمٓمٚمؼ ًمٗمؽ احلّم٤مر قمـ همزة طمٚم٥م سمٖمدادؾمٓمقل احلري٦م اًمثالصمل أ

 ..قمالن وىمػ إـمالق اًمٜم٤مر ذم ؾمقري٤م وومؽ احلّم٤مر قمـ يمؾ اعمدن اعمح٤مسةإ

دظمقل شمقىمٞمٕم٤مت محٚم٦م اإلره٤مب ٓ يٛمثٚمٜمل ُمقؾمققم٦م ضمٞمٜمٞمس سمٕمد دمٛمٞمع أيمثر ُمـ 

 ُمٚمٞم٤مر شمقىمٞمع..

وًمقيتٜم٤م ُمٝمام أوذم ىم٤مئٛم٦م  ،ذم ىمٚمقسمٜم٤م ،ئام ٟمْمٕمٝم٤م ذم ؾمٓمقرٟم٤ماطمالم شمراوم٘مٜم٤م دإ وشمٚمؽ

ُمٝمام يم٤مٟم٧م سمٕمٞمدة ُمٝمام يم٤مٟم٧م  .. فمٚمؿ اًمٕم٤ممل ُمـ طمقهل٤م شمب٘مك اًمْمقء اًمذي ٓ يٜمٓمٗمئأ

 .. ٟمػ يمؾ ُمـ يرومض حت٘مٞم٘مٝم٤مأ رهمؿ ؼؾمتتح٘م يمؼم ُمٜمٝم٤م ؾمٞمدور اًمزُمـ وأضمراطمٜم٤م 

  .شمٜمتٔمره أؿمج٤مر اخلريػ امً ُم٤مًمٜم٤م ويب٘مك ًمٚمٛمٓمر ُمقؾمآؾمتٜمٗمجر ضمراطمٜم٤م ًمتزهر ُمٜمٝم٤م 
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ٟمست٘مل ُمـ اًمردى وًمـ ٟمٙمقن  .. ٘مؾ او يبٞمد او يبٞمداًمِمب٤مب ًمـ يٙمؾ مهف ان يست" 

ٟمريد ذًمٜم٤م اعم١مسمد وقمٞمِمٜم٤م اعمٜمٙمد ذًمٜم٤م اعم١مسمد  ٓ ٟمريد ٓ .. ًمٚمٕمدى يم٤مًمٕمبٞمد يم٤مًمٕمبٞمد

 " وقمٞمِمٜم٤م اعمٜمٙمد ٓ ٟمريد سمؾ ٟمٕمٞمد جمدٟم٤م اًمتٚمٞمد

 

شمس٤موي  ٦من احلٞم٤مة هل ٟمٕمٛمأؾمتٕمٚمؿ  ،ظمذت ُمٜمؽ يمؾ رءأن احلٞم٤مة أـ ٔموقمٜمدُم٤م شم

وشمٍمف  "ٟم٤م طملأ"سخ ذم وضمٝمٝم٤م أ ،قمٚمؿ احلٞم٤مة هبذا٠موم ٤مً دُم٧م طمٞم يمؾ رء وُم٤م

ًمقان أاًمسالم واحلري٦م هؿ  .. ومال شمٕمِمف ُمرشملم ،تآٓ شمستبؼ اعمقت ومٝمق  .طمٞم٤مءيم٤مٕ

 ،و شم٠ممل شمب٘مك ًمقطم٤مشمف حتٛمؾ أـمٞم٤مف أطمالُمفأُمٝمام ظمرس   ،احل٥م هق أوراىمفو  ،يقؾمػ

 قضمع أـمٞم٤مف سم٘م٤مي٤م روطمف اًمتل ؾمتْمؾ شمٍمخ سمّمٛم٧م هبٛمس سم ،طمب٤مسمفأأـمٞم٤مف 

 .مجعأشمٚمؽ اًمتل وصٚم٧م ًمٚمٕم٤ممل  ،ٓ ذم ًمقطم٦م ُمالكإت قمٞمٜم٤مه ٠ماٟمٓمٗم " ٟم٤م طملأ"

ويمؿ يِمبف يقؾمػ هذا  ،ظمر ؾمقاه٤مآطمالُمٝم٤م سم٠مي رء أطمالُمٝم٤م ويمٗمرت ٠مآُمٜم٧م هل سم

 اًم٘م٤مدر قمغم اًمٜمٝمقض وآؾمتٛمرار سم٤مًمرهمؿ ُمـ إمل ،اًمقـمـ اعمثخـ سم٤مجلراح واخلرسان

 ،ؿمقاكد ذم إواًمتل شمبح٨م قمـ اًمقرُمرآة احلؼ وصقت اًمدُمع هل صقر سمٜم٤من  ..

 .ُمؾ ُمـ سملم اًمدُمقعقمـ اسمتس٤مُم٤مت إ ،قمـ احل٥م ذم اًمقضمع ،قمـ اًمْمقء ذم اًمٔمالم

ذم اًمبح٨م قمـ  ،هذا اًمقـمـ ذم اًمرهمب٦م ذم اًمب٘م٤مء فصقره٤م اًمتل ؾمتٚمٝمؿ اًمٕم٤ممل يمؿ شمِمب

ُمزىمٝم٤م ُمـ  ةسمّمٗمح٦م واطمد ة،سمخٓمق اً ويب٘مك ُمٝمٜمد ُمت٠مظمر قمـ ىمقة قمـ طمٞم٤مة .. ،ُمؾأ

هذا  فويمؿ يِمب .. ٙمثػم ُمـ اإلسارو اًم ،ٙمثػم ُمـ اًمٜمدماًمٛمؾ ٟمٔمراشمف حت ،طمٞم٤مشمف

واًمبدء ُمـ ضمديد ذم صٗمح٦م  فمتزيؼ صٗمح٦م احلرب ُمـ يمت٤مسم ممإاًمقـمـ اًمذي حيت٤مج 

 ؾمٚمؿ ٟم٤مصٕم٦م اًمبٞم٤مض..
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جمدٟم٤م وقمٝمدٟم٤م  .. احلس٤مم واًمػماع ٓ اًمٙمالم واًمٜمزاع رُمزٟم٤م رُمزٟم٤م .. ُمقـمٜمل ُمقـمٜمل" 

 " هيزٟم٤موواضم٥م ُمـ اًمقوم٤مء هيزٟم٤م 

 

 ،وُمِمقارٟم٤م ـمقيؾ ،ٓ سم٘مرارإوم٤مخلٓمقة إومم ٓ شم٠ميت  ،سم٘مرار أًمػ ُمٞمؾ يبدُمِمقار إ

ًمقان اًمقضمع اًمذي ذىمٜم٤مه ويمؾ روائح أًمٜمٜمسك يمؾ  ،ؾمٜمحت٤مج ًمسٜملم ًمتِمٗمك ضمراطمٜم٤م

وًمٙمٜمٜم٤م  .. ويمؾ شمٚمؽ إرواح اًمتل رطمٚم٧م قمٜم٤م ،اًمب٤مرود ويمؾ أصقات اًمٍماخ

 .. إومم وؾمٜمح٤مول ضم٤مهديـ ٟمسٞم٤من هذه اًمسٜملم ةؾمٜمتخذ ىمرار اخلٓمق ،ؾمٜمتخٓم٤مه

مم إؾمتِمؼ ـمري٘مٝم٤م ، ت طمتك همٓمتٝم٤ماٟمٗمج٤مرأصقات آ ،يمؾ إصقات اًمتل ارشمٗمٕم٧م

  .ٟم٘م٤مض اًم٘مّمػ ؾمتٜمب٧م وًمق سمٕمد طملمأيمؾ أُم٤مل اًمتل دومٜم٧م حت٧م  ،سمداي٦م ضمديدة

ُمـ ُمقت ووضمع  ،ُمـ ظمٓمػ ودُم٤مر ،يمؾ إرواح اًمتل جلٛم٧م سم٠مجلٛم٦م ُمـ ٟم٤مر

 .. ُم٤م ٗمران يقُم٤مً ؾمتٕمرف ـمريؼ اًمٖم

 

 " قمزٟم٤م قمزٟم٤م هم٤مي٦م شمنمف وراي٦م شمرومرف ي٤مهٜم٤مك ذم قمالك ىم٤مهرا قم٤مداك  ىم٤مهرا قمداك " 

 
ٟم٧م ذم أ ،شمٜمٗمسأدُم٧م  ُم٤م ٟم٧م طمل  أو ،شمب٘مك روطمؽ ضمزء ُمـ روطمل ..ظمرسكأٟم٤م مل أ

هٜم٤مك ذم  و ي٤م ،ًم٘مد أيمٛمٚم٧م قمٝمدٟم٤م ي٤م طمبٞم٥م قمٛمري .. ىمٚمبل ٟمبْمف وذم قمٛمري أي٤مُمف

 قمداك.. ىم٤مهراً ك اقمد قمالك ىم٤مهراً 

 

.. 

 مت٧م

.. 


