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ميظع دسب نأدبي ناميظع نافهك
ناموق ما هنكسي ناكرب ههوفب نايهتنيو

ما نم نيتليبق .. مدآ ادلو نم ناميظع
ةديدش لا مجلا ةرهاب تناك هدحاو
ةرحاس اهتبر قلخلا ةميمد ءاكذلا

ءاهدلا و رحسلا اهتثروأف ةركام زوجع
نم ىذ واال حبقلا ىلع تداتعا ..

كابشك اهلا مج تلغتسا .. اهرغص
ىتح مهيوغت نوجوزتملا لا جرلل
مهماوقا اورجهيو مهتاجوز اوكرتي

ةاتفلا تلقتنا .. كلذ دعب يه مهذبنتو
تد و املكو ناكم ىلا ناكم نم ةليمجلا
ىتح هينطاق اهبراح ناكمب رارقتس اال

ةيربلا ناكس لك اهفرع .. مهقرافت
اودقتعي سانلا ناكو ةريرشلا ب تيمسو
نم هب موقت امل ارظن هيمدآ ريغ اهنا

ىدترت اهن أل كلذكو مهمامأ رحس
ةرحاسلا هايإ اهتدها رئاط ناتسف

اهتذبن ضر األ كلا مم لك .. زوجعلا
تثركف اهلخاد دقحلا نارين كلذ دقوأف



بارخو رشبلا ءانفل اهرحسو اهئاكذ
. ضر األ

تناك دقف فعضلا و ز جعلا ب نيج تسحأف زوجعلا ةر حاسلا تتام
تداعتسا ام ناعرس اهنكلو اهراوجب فقتو اهرزأت يتلا ةديحولا

نم تفرع هديعب ضرأب تلزنف اهططخم ذيفنت يف تأدبو اهتوق
قرتخي ال هوقلا ديدش لوطلا عراف قراخ لجر اهب نا اهمادخ
تبهذ .. شويجلا همزهت وال فويسلا هب رثؤت فال ءىش هدلج
هتاجوز نيبو هنيب تقرافف اهلا مجب هتوغاو هراوجب تنطقو

امفيك و به ذ تدارأ ا منيأ اهريسا هت لعج .. هئانبأ يف هتهركو
اهل ناكف دب لأل اهعم ءاقبلا و اهنم جاوزلا دارأ .. فرصت تءاش

و قفاوف ميظعلا اهفهك يف اهعم شيعلل لقتني نا لو األ ناطرش
سانلا عمسمو يئرم ىلع ةرشعلا هئانبأ لتقي نا يناثلا طرشلا

ىا هلخاد لتقتو هتيرشب نم هدرجت يك .. ؟! اذه لعفت امل .. اعيمج
مهباقع ةيشخ هموقل هتدوع مدع نمضت يك كلذكو الق خا وا ميق
نامض ىا مهيباك ةقراخ ةوق مهل هتس هئانبأ نيب نم نا هصاخ

دقف .. ةرواجملا لودلا ةفاك ىلع مهترطيسو مهتلود ةوق رارمتسا
نوكي نا لا ب امف دحاو درفل ةكلمملا عيسوت يف لضفلا ناك

. اه لك األرض اوداس ام بر اه تقو .. هلثم ةتس شيجلا ب

بضغو لوهذ يف هترمأ ام ذفن نا دعب اهقيشعب نيج تراط
ناخ .. نئاخلا قيشعلا نم روجفو سح هد ال بو هموق نم ديدش
ةياهنلا يف هتحراص نكلو جاوزلا ب هتدعو بوعل ةأرما لج أل هموق
ءامصلا ةراجحلا هترأ .. هينيع ترحس نا دعب فهكلل هب تراط ..
شاعف هتمهوأ .. رخاز رصق عساولا ءاضفلا كلذك و ةنيم ث سئافن
هفنا تمكزو هينيع ت رحس .. هنتنلا حئاورلا و هراز قلا طسو

أيهتيل ميظعلا فهكلا ب راب اال رفحي حابصلا يف .. اهتمدخل هترخسو
هرعشتو هتوقب عتمتست اهتا ذلمل ءاسملا ي فو اهل ةكلمم ن كيل

. ه تلوجرب

لو األ اهدولوم نيج عضت نا تكشوأو روهشلا و ماي األ ترم
اهل لقني .. هتاردقو هتافص لمحي هيبا لثم نوكي نا ىنمتت



.. بورحلا و تاعارصلا .. هيربلا رابخا لك نجلا نم اهمادخ
رخا لجر نا تفرع رابخ اال كلت نيب نمو ءيش ىا يف ديدجلا
ريصق وهف لو األ سكع ىلع هنكل هديعب ريغ ضراب دجوي قراخ

هنكل هجولا هيرك .. ةقرطملا ك ههجو هزراب هنانسا هقيض هانيع ادج
وا ناك تابن يح ءيش يأ هلكأب هقباس نع زاتميو يوقلا قراخ
ىلع هنم نوفاخي هموق .. لبسلا هب تقاض نا ناسنا وا ناويح
وا هولزعف ىودج نود نكل هتبراحم اولواحو مهئاسنو مهلا فطأ
لكأي .. هبارشو هءاذغ هل اومدقي اوناكو هنع اولزعنا قدأ ىنعمب

اقفو مهنيناوق اوريغ .. ءاملا نم ريثكلا برشيو سبايلا و رضخ األ
لقن كلذكو هئاذغ ءارشل تصصخ مهبئارض فصنو هتابلطتمل
هل مداخ ريسي نوناقلا نع جرخي نمف هنكسم راوجب نجسلا

ريثكلا بلطي ناك .. ة تي راج ريصت ىنزت وا لتقت نم ءاسنلا كلذكو
محري ال .. ديدشلا ءايع باإل اهرعشا هدحاو عماج املكو ءاسنلا نم
قراخ وهف .. هايحلا قرافت ىتح اهحاكن ىلع رصي و ةبعتم اهآر نا

ءاسنلا نم ىضرملا راتخيو طق مني مل .. هانيع ضمغت ال
ليللا و راهنلا لا وط قاشلا لمعلل ءاحص اال كرتيو مهعماجيل

مشيو نهحاورا قهزت ىتح نهيلع لا هن ي نهاوق راخت امدنعو
توملا ةحئار تحبصأ .. ةدماه ثثج نهكرتيف توملا ةحئار

تلمح اذإ .. هبيرغ هذل ىتوملل هتيؤرو هيركلا هفن أل ةلضفم ةهكن
لتقلا ب ضيرم .. اهلتق ىرخأ هل تددوت اذاو اهرقب هأرما هنم

لك رظتني ناب ىدانملا ىداني نا دعب رهش لك هرم قوسلل بهذي
مهف هبلطل كلملا راتحا رم اال ئداب يف .. ةلودلا ءاسنو لا جر

لا فط األ مهعم جرخي ال نا كلملا هنم نذأتساو هتابلط هل اورفوي
لا فطأ ىلع كلملا فاخ .. مهف نود قفاوف ةرشاعلا نس ىتح

راتخا ةرم لوا يفو هنتنلا هتحئارو هيركلا هلكش نم ةكلمملا
اوعتمتسيل نسلا تاريغص الت يمج ءاسن ةرشع رارش األ هعابتا

مهنم ميسو هدجو نم لتقو لا جرلا ىلع وه رم و مهل قفاوف مهب

هيلع اوراشأو هتلود لا جر نم نيصلخملا و هئارزوب كلملا ع متجا
لا جر همدخ نوكي ناو ةيناث نجسلا نم قراخلل مدخ لسري ال نا
هل فعض ةطقن اوفرعيل هيلع اوسسجتي ةلودلل نيصلخمو نيبرقم
ىلع ارطخ حبصا دقف االن دعب الم ستس لال لا جم ال .. تدجو نا

هونفي وا اونفي نا امإف مهتلود



هموق ططخو هيركلا نع رودي ام لك اهمادخ نم نيج تعمس
.. لو األ اهدولوم عضو دعب ليحرلا ىلع تمزعو هنم صلختلل
رهظلا ب رضخا قرع وذ نوكي نا ىنمتتو اهل دولوم لوا دلويو مايأ
تعضو دقف .. هل شيع فال كلذ ريغ ناك نا اما ةقراخ ةوق وذ ىا
ىتح اهءانبا نم ةقراخلا ةوقلا وذ اال شيعي ال .. اهتلود نيناوق
كتهتو ضر األ دوست اهدنع .. مواق ي وا رهقي ال شيج اهيدل حبصي

ءايبن األ نع تعمس .. الل حلا مرحتو مارحلا للحتو ضرعلا
. هب نمؤت ال نكل هلا دوجو كردت .. ءامسلا ربخ فرعتو

ىلع ترصأ .. اهب لمعت نلو لم اهنك ل رايخ اال نع ميقلا لك تظفح
رشن اهتلا سر تلعجو ريخلا تهركو رشلا تبحا .. ضيقنلا لعف

قرع دجوي اهظح نسحل ناكو نيج تعض و .. ضر األ يف داسفلا
مجه ي نا اهقيشع تر ماو حرفلا نم تراطف دولوملا رهظ ب رضخا

تاعضرم ءاسن ةسمخ ىبسي ناو فهكلل رواجملا موقلا ىلع
مقر هتطعا لب مساب اهدلو بقلت ملو ديدجلا دولوملا ةياعرل
تطبهو قراخلا ريصقلا ضرا ىلا نيج ةنيعللا تراط .. دحاو
اوفاخو ةرئاطلا ةأرملا كلتل اوبجعف اعيمج سانلا ماما قوسلا ب

سانلا اهلدف موقلا ءاربك ةبطاخم ديرأ يلا ع توصب تدانف .. اهنم
تئج ةلئاق سانلا تبطاخ و هيلا باهذلا تضفرف كلملا ىلع
ىل ا تثدحت ناو ريصقلا هيركلا كلذ نم مكصلخاو مكدعاس أل

لب يندعاسي نلف مكيلع هفوخ نم رثكا هكلم ىلع فاخ كلملا
ىرم أل اوعاصنا متددو ناف .. مكضرا نم يدرط ىلع ىعسيس

نا اهدعب .. لا تقلا ىلع مكبرداو مكنم ميظع شيج نوكأ فوسو
. هب انل ةجاح فال كلذ ريغ ناك ناو هب ال هأف مامضن اال كلملا دو

لا تقلا لا جرلا تملعو نيج شيجل تائملا مضناو سانلا عنتقا
. نجلا ريخست ةيفيكو رحسلا ءاسنلا تملع كلذكو

مهيلع ريغي نا مزعف اهشيجو ةرئاطلا ةأرملا نع ريصقلا عمس
هئادعا يوق راختو اوكلهيل هناوعا مدق دقف هدرفمب سيل نكلو

نا اال هئابغ مغر .. لا وط اال ىزاوتت يك ثثجلا يلتعيل كلذكو
ةيامحو اهلخدت ال ولو نيج شيج اهب كلهأ هيرقبع هركف كلت

هلمكأب شيجلا كلهل لبجلا ىلع أل مهب تراط ناب اهشيج نم ةيقبلا
شيج هدراطف هرقمل هدرفمب داعو نيعمجأ ريصقلا ناوعأ كله ..



داكو نهنم نكمتي وال هلوح نوبعليو نوهلي .. تارحاسلا ءاسنلا
ماعطلا يري .. ئجافملا خارص لا و ةيلا علا نهتاكحض نم مصي نا

. بارس هدجي هنم برتقي امدنعو دعب نع ءاملا و

داك ف كلهف رئبلا نم ريطلا برشو هينيع ماما ر ئبلا ب مسلا ا وعضو
لكأ مويلا كلذ يفو ءيش ىا لكأي وه .. ءاملا اال .. نجي نا

يلا عرساف هاوق راخت نا تداكف برشي ملو بشعلا نم ريثكلا
برشف ءاملا ب هل اوتأي نا رمأو كلملا رصق ىلع طحو ةيرقلا

ر يصقلا ف عض هطقن نيج تكردا انهو هتيفاع هل ت در ف ريثكلا
ءاملا ب هدماو كلملا ضفرف ةيناث ءاملا ب هدمي اال كلملل تلسرأف

نيج الم كل اقفو هكلم ىلع افوخ لا جرلا و

نيج شيجل مضني ناب وه عنق يل حلا صلا كلملل موقلا ءا مكح به ذ
اهلثم ءاكذلا ةديدش ةرحاس هارم إل نئمطأ فيك مهل لا قو ضفرف
تبلط تناك ناو .. نيعللا كلذ نم صلختلا يف يه اهتجاح امو

لضفا ىناو .. ءيش بلطت مل اهنكلو اهتقدص تنك لباقم
نا ىلع هنم صلختلا نم هللا اننكمي ىتح ريقحلا كلذل عايصن اال

. نورقل اهرحسب انمكحتف ةرحاسلا كلتل مضنا

في تم زع دق ف .. هل ططخت ام تلجأف كلملا ةمكح نيج تكردا
شيعلا هيلع قي ضت نا د عب هئاضرب ريصقلا ذخا ىلع رم اال ئد اب
هبعشو كلملا نيب قرفت ناب ا داسف ى عست ناو األرض كلت يف

ىل ع جم رطخ رحسلا ءاسنلا اهميلعت كلذكو مهنيب ا ميف اورحانتيف
ىلع نعزانتي ن حبصاو الد بلا في ءاسنلا كولس ريغت ناف مو قلا
ءاسنلا دي يف هوقلا تراصو لا ملا وا رجال لا وا مكحلا ك ءيش

. نام األ عاضو نازيملا لتخا

مام ضن اال نع لا جرلا فزع نيج لا جر نم ريثكلا كل ه نا د عب
نا دع ب تارحاسلا شيجل مامضن اال ىل ع تايتفلا تلبقاو اهشيجل
تناك انهو .. قراخلا ريصقلا ىلع رصنلا يف تارحاسلا لضف ع اش

.. دجي ال ءاسن ريصقلا بلط املكف نيج اهل تططخ ىتلا هنتفلا
لضفت ةأرملا وا ةات فلا ف .. ءاسنلا و تايتفلا ىلع مكح كلملل دع ي مل

.. هيركلا كلذ دي ىلع كلهت نا ىلع تارحاسلا شيجل مامضن اال
وا هاتفلا ناب الد بلا في ىدانملا ىدان نا هليح كلملا لا ج رل ناكو
وا اهيخا وا اهجوز ل تقيس ا هسفنب ةيح ضتلا ض فرت ي تلا ةأرم لا
بهذو هور قا ما ر كنيل ىدانملا ىدانو مهتلعفل كلملا ف جترا .. اهيبا



ءاسن وال ءاذغو ءامو لا جر مهدنع هل ناب هربخاو هسفنب ريصقلل
كلملا مضنا هضقن ناو هدهعب ىفويس قفاو ناف مويلا دعب

لا جرلا نم هوق ه زهجو روف لا ىلع ريصقلا قفاوف .. ةرحاسلل
ءاسنلا تارشع ر ضحاو ةروا جملا الد بل ا ىلع راغاو ددجلا

ىلع رصنلا ىلع ةرداق ىهف نيج دي نم طرفني نا دقعلا داك
.. حلا صلا كلملا ىلع بلغتلا ىلع زجعت اهنكلو ريصقلا يبغلا

زفي ملو نملعت .. رحسلا تاريس اال ميلعتل تارحاسلا شيج تلسرأ
رمخلا و ءاملا برشو ريثكلا لكا .. نهنم هدحاوب قراخلا ريصقلا

ال ءاسنلا نيا ءاسن ديرا ءاكب ب خرصي ذخاو ىعولا نع باغف
ءاسن نودب ايندلل ةو حال

ةأرما ولو رضحيو اهيلع ريغيل ةيرقلا لزنو رثكاف رثكا برش
.. مامتها مهم كال رعي ملف كلمل ا عم هدهعب همدخ هركذف هدحاو

محتقاو هلباقي نم لك لتاق و ةيرقلا لها فوخلا و علهلا داس
.. داصرملا ب هل نفقي ناك تارحاسلا نكلو هدحاو دجيل تويبلا
سأي ءاجرلا بئاخ هرقمل داعف ءاسنلا ىري ال يك هينيع او رحس

دقف ريصقلا ناب كلملل اولسراف هلتقت داكت هدحولا نا همدخ كردأو
نم ريثكلا برشيو ليلقلا اال لكأي فال بارشلا و ماعطلل هتيهش
هدحاو ةأرما ديرا ءاسن ديرا تقولا لا وط ىذهيو رمخلا و ءاملا

ةرح اسلا بل ط في كلملا ل سرا هنا .. ءوسب اهسما نل اهلتقا نلو
قاوس األ يف ىداني ىدانم ثعبو تارحاسلا شيج كلذكو ةرئ اطلا

. ريكملا ريصقلا لا تق ىلع مزع هناب

لا قو اهر هن كل ملا نكل الم كلا ت دارأو ل جع ىل ع كل ملل ني ج تتأ
م غرو هينطاوم ن يب ة قرفلا ر شنو ءار اآل ءا دب إل ت قو ال ه نا عيمج لل

ريصقلا لا تقل اهتبغر يف هتعانق م دعو ةرئاطلا ةرح اسلا نم هفوخ
هلت قو ريص قلا ضد ب رحلا في اهتكراشم ضر اعي مل هنا اال

لا قو اهلوقل كلملا علهف هلتق نم اونكمتت نل تلا قو نيج ته عطاقف
ر داق ة كلمملا شيجو يل نيصلخ م مهلك ددجلا همدخ نا ؟! اذامل
بق؟! اسلا في هلتقت لم ام لو : ني ج ت درف ه لتقو هيلع ةراغ اال ىلع

يشيج فصن ينفلكيس هك هال ناك : كلملا

! واالن ن: يج



فصنلا و يشيج فصن ينفلكيس هك هال .. ءيش ريغتي مل : كلملا
انيلع تللح ان ذ نم .. ة ريرشلا ةرح اسلا اهت يا تنا كلتاقيس رخ اال
.. كربخ تفرعو هيربلا ع وبر يلا لسر لت سراو كنم قلق اناو
لا يج أل دتمي تنا كرطخ نكلو هلمحتن و هرطخ ك ردن هو ا مإف

( تارح اسلا رما ) اهيلع اوض بقا .. لا يجاو

صفق في اه و عضوو اهب نكسماو تارحاسلا نم تارشعلا لبقأ
كلملا نكلو اهيلا مامضن لال تارح اسلا ي قاب ةراثا تلواحف ديد ح

لوقلا اهرداب

تر هظأ كشيج نيوكت يف تأدب نا ذنمف .. يلواحت ال : كلملا
كشيجل مامضن لال سمخلا يت انب كل تلسرأ ىنا مغر كل ةوادعلا
رحسلا نهتملع املكو نيصلخملا ىلا جرو ي ناوعأ تانب كلذكو

نهيف عرز ىذلا ريخلا و نهلها انركذت نهسوفن يف رشلا ترغوأو
كلذ كو .. كل ا قحس .. كرش ىلع انريخ بلغتيف يضاملا يف

رودي ام كل ا ولقني باال ادهع مهيلع انذخا نجلا نم كناو عا
تنكمت ظحلا نسحلو نجلا ريخست ةيفيك نه تملع دقف انركسعمب

ه موق ىلع و ه يلع انذخأف نجلا كلم ريخست نم ى رغصلا يتنب
رشلل نكمي ال هناب ةريرشلا اهتيا يدكأت … كل انرابخا ل قني باال د هعلا

رصتني نا لج األ لا ط امهم

كتربخ تنطفو كتمكح تكردا زو جعلا ا هيأ ال هم هه هه : نيج
همداق ىمايا نا ملعا نكلو ةلو جلا كل ت يف رصنلا كل ناكو

.. اديج مس اال كلذ ظفحا اهلك ايندلا يد ال وأ عم د وسا ف وسو
بيرقلا يف ا ننوعبتتس مكن أل اديج هظفحا .. قراوخلا ةكلمم

لجاعلا

انيلع يصقت نا انل ةجاح هللاوال اال هملعي ال بيغلا ال هم : كل ملا
كانلتق واال ريقحلا كلذ نم االن انيصلخت نا اما .. ماهوأ

كلذ عيطت سا ال : نيج

ةرحاسلا قرحن فوسف .. رانلا اودعا ك: لملا

قيفي نا لبق ريصقلا لا تقل كشيجب بهذاو تقولا عيضت ال : نيج
دقفتس كشيج فصن دقفت نا نم ال دبو مكلا تق يف هتدعاس واال

هلك كشيج



قرحل رانلا اودعا .. يشيج نم دحاو لجر دقفا نل : كلملا
ةرحاسلا

هلا تق يف مكدعاسا نلو يتفاخإ عيطتست نل : نيج

نم دحاو لجر دقفا نلو ةدعاسملا كنم بلطا نلو مل ك: لملا
كقرح دعبف ناك ناو ىلا جر

ال هم ال هم : نيج

ىلا يديدحلا صفقلا بحس يف سرحلا أدبو رانلا تدعا
رانلا

ىسفن ىد فا فيك ي نقرحت ال ىديس اي كوجرا ال هم ال هم : ني ج

! .. كسفن ى دافت : كل ملا

رخآ ءيش ىا نم يلا بحا هايحلا .. ميظ علا كل ملا اهيأ م عن : نيج

! كتوق نيا ك: لملا

نبلقني نا تدارا رحسلا مكءاسن تملع امدنع ءاقمح تنك : نيج
نمزعو يتكرح لش ىلع نعمتجاو يلع نبلقنا نكلو مكيلع

يرحس مزع فاقيإ ىلع نهرحسب

؟! كرورغ نيا : كلملا

هناهمو عوضخ لب مويلا دعب ر ورغ ال : نيج

.. لبقتسملا نع ليلق ذنم تملكت .. رضاحلل ةبسنلا ب اذه : كل ملا
مصعا فيك .. قراوخلا ةكلمم همسا ءيش نع نظا ام ىلع

مكشطب نم يدافحأو يد ال وأ

كدهاعا : نيج

كلثمل ده ع ال ك: لملا

؟! لعفا اذام : نيج

له .. تارحاسلا اهتيا ة ركف نم له .. هب كرمأ ام يلعفتس : كلملا
لبقتسملا يف اهركم فاقيإ رحسلا ب نكمي



معنب تارحاسلا ىدحا تدر

يشرع ةثيروو ىربكلا يتنبا احرم : كلملا

( كل ملا ه نبا ةبطا خم ) دهعلا كثر وأ نل : ني ج

اهدهعب انل ةجاح وال ةريرشلا ةرحاسلا اوقرحا : كل ملا

م قر ينب ال رخ اال فصنلا و دهعلا فصن كثروأس ال هم ال هم : نيج
دحاو

! هي مست ملا ك: لملا

ي ئادعا ىلع ل زني لسلست لب ءامس باأل انل ةجاح ال : نيج
قعاوصلا ك

ي تنبا يدهاعو كر حس يمدختسا .. ءاقمحلا اهتيا ىفك ك: لملا
كتوم د عب ا هل د هعلا ال قتنا ى لع

ريصقلا نم مكصلخا نل : نيج

صلختلل ةطخلا ىربكلا يتنبا تدعا دقف كب انل ةجاح ال : كل ملا
ضر األ ىصق أل هتدراطمو قراخلا ريصقلا نم

؟! فيك : نيج

ال وأ د هعلا يت نبا ى طعا : كل ملا

بل ط يل نكلو رم اال ى ضق : نيج

وه ام ك: لملا

يفهكل هودراطو كلهي ريصقلا اوعدت ال : نيج

! كفهك ك: لملا

لتلا فلخ انه معن ( كلملا ءاكذ تكردا ) : نيج

؟! يتكلمم يف ي ميقت تنا .. يتكلممب انه : كلملا

فهكلا اذه يف نوكتس ةديدجلا يتماقإ نكلو ال : نيج



ناكمل هدرا طن فوسو ريصقلا لتقن نل نكلو كقدصأ ال ك: لملا
هب كربخنسو انع ديعب

كلذ كو ت ييح ا ملا ط ينلتاقت اال يندهاع ا ذل !.. ينكرتت نل : نيج
يتا مم دعب كتنب ال د هعلا يطعأس ا ناو قراخلا ريص قلا

قفاوم : كلم لا

يتامم دعب كتنب ال ه وقلا و ر حسلا ب يدهع .. يلا تلا ك دهعلا : نيج
دهعلا ب تللخا نا .. يتايح لا وط يلا تقو يتعباتم مدعب كدهعو

قفاوم .. دهعلا لطب يناكم انفرعو تارحاسلا ين ت عبتو

اال تارحاسلا لك نم رحسلا يوق يبل تس نا دعب نكلو معن : كلملا
سمخلا يت انب

نجلا نم م هم ا دخ مضنيس مهاوق تذخا ناف ىلع ريث ك اذ ه : نيج
لطبت امبرو مز ال لا نع يتوق ديزت .. يمدخل

تارحاسلا نم يوقلا بلس ىلع سمخلا يتانب يدعاس نذا : كلملا

كت ثيرو ىتح : نيج

املا طو انسفنا نع عاف دلل اال رحس لا ب انل ةجاح فال م عن ك: لملا
رحسلا ب انل ةجاح فال قراخ لا ريصقلا نمو كنم انصلخت

؟ قراخلا ريص قلا اودراطتس فيك يل لق .. ا ذه كل : نيج

تدعأو ناريطلا يف رحسلا مادختسا تملعت ىربكلا يتنبا : كل ملا
انع ديعب ناكمل اهيلع هلمحتس هرئاط هداجس

ى نا م غرو اذه لم ع نم نك متأ لم ا نا .. لوقعم ريغ اذه : نيج
هلثم لمعل يل ةوق ال هنا اال رئ اطلا ناتسف لا كلتما

انينعي ال يقدصت ال وا يقدص : كلملا

ىنم رخست ال : نيج

االن هيلع اندها عت ما ي ذفن .. كفعضا ام ك: لملا

تببحأ نا ا ذهو ريخأ ءاجر يل نكلو ذفنأس ر ضاح : نيج



؟ وه ام ك: لملا

ريصقلا متدراط فيك تددو نا يل لق يدهع ذفنا نا دعب : نيج
قراخلا

هينتقت امدنع هنم ي فرعا .. نوكي نل .. ال ك: لملا

! هينتقأ : نيج

يذفن .. هلجأ نم انه تئج كنا ةيادبلا ذنم ملعأ .. معن : كلملا
هنم ىهتننو هدراطن ىت ح ل تلا فلخ ف هكلا يف ي رظتناو دهعلا

ا قوو مكرش هللا انافك انضرأ نع حال رتو هيذخأتف هناكمب كربخنف
. ني دئاكلا دق وح مكرش ةكلمملا ءانبأ ة فاكو يدافحأو يئانبأ

قراخلا ريصقلا ةدراطم نم ءاهتن اال ةرظتنم فهكلل ني تج بهذ
ريصقلا اه فلك .. حلا صلا كلملا ماما اهراس كنا د عب ملا و هرصح ا هلكو
ول ءانعلا اذه لك ق حتسي يرت .. ىبغ نم له اي .. ريثكلا قراخلا

ال دينع يبغ هنكل تلعفل هقباسك هئاوغا لهسلا نم هنا ملعت تناك
دعب نكلو ب.. عصا نو كيس هيف م كحتلا و هضيورت بعص هل قوذ
هب هرمأت ام لكل عاصنيسو ةلوهسب هيف طرفت نل ريثكلا تدقف نا

ن. كما نا هلتقي هقباسل هتكرت واال

ىوقلا كهنم هتدجوف قراخلا ريصقلل تبه ذو نيجل ربخلا يتأ
هيلجرو هيديب ضر األ شبني ءاملا ةلق نم كلهي نا داكي

. ءيش هم كال نم مه فت مل .. ءا ملا نع اثحب تاناوي حلا ك

هؤابغ ى دم تنقيأ .. ءام هب نارئف لا ةديصمك ص فق له ت دعا
تقلغأف صفقلا لخ دي نا في ىراوتي مل هنا اال ا هار هنا مغرو

ليوطلل هنامأك هتعدوأف اهفهك ىلا هب ترا طو ه يلع ة ديصملا باب
صفقلا نم جرخي هعدي واال هسبح كفي ال نا هتصواو قراخلا

ليوطلا ب جعف ايموي ءاملا نم ريثكلا و بشعلا ضعب هل عضي ناو
رما يف ملكتي اال هترمأو ه ترهن اهنكلو ا هلأسي نا مهو اذهل قراخلا

هيف هثدحت ىتح

هيدي يف قراخلا ريصقلا ديق لت الذ وفلا نم سالسل ت دعا
.. قراخلا ليوطلا ةدعاسمب راب اال رفحي راصو هتبقرو هيلجرو
رخاو لوا دعب رخ اال ةوق ملعي امه ال كف راهنلا لا وط ايوس ال معي



ضعبلا امهضعب اكهناو رخ اال نم امهدحا نكمتي مل .. امهنيب كارع
ملعف قراخلا ليوطلا حلا صل نيج لخدت ال ول اينفي نا نانث اال داكو

. ءانفلا وا نيج ديرت امك شيعلا اما تقولا كلذ نم قراخلا ريصقلا

لم ع ىلع فار باألش قراخلا ليوطلا فل كتو را ود األ نيج م سقت
نيج امهتفلك راب اال تائم رفح نم ايهتنا نا دع بو قراخلا ريصقلا

فهكلا ناردجف قراخ لمع اذهو اهفهك يف هيبناج فوهك قشب
رجح نم ةيلبج قورع اهفداصي ةراتف ةبلصلا راجح األ نم

يقل ظحلا امهدحا فداص ا ذاو تلزابلا وا رت س اب األ وا تينارجلا
ىرخ األ نداعملا و بهذلا بيذتف هيلع نيج لديف بهذلا نم ق رع

صلا خلا بهذلا صلختست ىتح هبير غ ت اودأو ةيئادب هق يرطب
اميف اه تانبلو ا هل ي لحو جات كلذكو اهل ميظع شرع لمعل هينتقتو

. دعب

ناق راخلا مع مهاف تت يك ةديدج ةغل ركتبت نا ني ج تعا طتسا
ا ما هتغل ثدحتتو قراخلا ليوطلا مه فت تن اكو ا هايإ امهتملعو
اه ملعت اهيلع بعصو هلخادتمو ادج هبعص هتغلف قراخلا ريص قلا
ليو طلا ىسنتو ةصاخلا اهتغل ثدح تت ن اب ة ليحلا كلتل تلص وتف
اهملعت لهس ةديدجلا ة غللا و .. قراخلا ريصقلا كلذكو هت غل قراخلا
.. تاوصأ رادصا نم رثكا يدي باأل ةراش اإل ىلع دمتعت ىهف
هليلق انايحاو توصلا ب ولعت انايحأ ةنيابتم ةغللا كلت تاوصأو

. خارصلا ةغل اهتمساو هضفخت

عضو كشو ىلع نيج تناكو ةديدجلا ةغللا ةث ال ثلا نقتأ
ماما قراخلا ليوطلا اال رشاعت مل ماعلا اذه يفف يناثلا اهدولوم

اظيغ تومي رخ واآل احرف ريطي لو واأل قراخلا ريصقلا ينيع
نا ىسنت مل اهنا اال هنم برقتلا و هنع وفعلا نيج نم بلط اريثكو
اهفلك هضيورتو حلا صلا كلملا ماما ترسخو ريثكلا تدقف هببسب
لبقملا ماعلا يف لماك رهش ه رشاعت ناب هتدعو كلذ مغرو ريثكلا
كلت ةنوعلم .. اعم ناقشاعلا رشاعتس اهدعبو هنم لمحت ىتح
. ءامسلا نيناوق ىدحتتو رشبلا ميق لك فلا خت ةرحاسلا

ح بصا .. احرف ريطت نا تداكو هرهظب رضخا قرع ذو رك ذ تعضو
وحنلا اذه ىلع رم اال رمتسا ولو قراخلا ليوطلا نم نادلو اه ل

رشبلا رامعاو اماع نورشعو عبس اهرمع فاالن .. اهيناما ققحتتس
ضيحلا اهنع عطقني فوسو .. ماع ةئامتس هتباث نمزلا كلذ يف



دو لوم م اع لك تعضو ولو ةنس نوعبسو ةث ال ثو ةئا معبرا د عب
اهنكلو اهءانبا نم نوعبسو ةسمخو ةئامعبرا رصاعت فوسف

اذل مهروهظب رضخا قرع وذ مهلك اوتأي اال وهو ءيش نم فاخت
. اهنيناوق ضعب لبقتسملا يف ريغت نا اهيلع

تعضوو لمحلا ةرتف ترمو قراخلا ريصقلا نم نيج تلمح
رشاعت ناو هنيعب دح ال نوكت اال تررق اهدعب .. ةقراخ ىثنأ

نم ناقراخلا ىهتنا .. ةد ال ولا دعب اال هيبا فرعت نلو اعم نينث اال
نا ىلا مهفهك لخاد ةيلبجلا تارمملا نم ريثكلا و ريثكلا رفح

االن مهفهك الن فقوتلا ب نيج مهت رمأف ناكربلا ةهوف ىلا ال صو
ىلعو ىفكي اذهو مهءانبأ نم درف فلا فلا باعيتس ال دعتسم

. ةلصاوملا ةمداقلا لا يج األ

دازو لسنلا ثر كف ني ج ء انبأ رثاكتو نينسلا تار شع ترم
ناك دقو .. ةرواجملا ماوق اال ىلع تاراغلا ترثكو شيجلا

..... اهءانبا ىلع ىتح همحر بال همراص نيناوق نيج ةرحاسلل

رهظلا ب رضخا قرع وذ اال ديلا وملا نم شي عي اال األول: نو ناقلا

طابترا ال .. جاوز ال : ينا ثلا نون اقلا

لكل صصخي هنا ىا لا جرلا لكل كلم هأرما يأ : ثلا ثلا نو ناقلا
كانهو انه شيعلل لقتنتف ءاسنلا اما فهكلا ب نكس لجر

كارتش اال يأ ماهملا لك ءاسنل ول لا تقلا لا جرلا ةمهم : عبارلا نوناقلا
ءانب األ بيردت و رحسلا ملعت كلذكو تاراغلا يف

ىتو ملل نفد ال : سما خلا نون اقلا

مهو ههلا ر ضخ األ قرعلا ذو لكف .. هد ابع ال : سدا سلا نون اقلا
لضف األ مه اذل مدآ ينب لسن ىوقا مهف .. اودبعي ناب قح اال

ا ما اهل ثم ل جر رضخ األ قرعلا وذ ةأرملا رش اعت ع: باسلا نون اقلا
تاري االس ت ارشع هل نوكي نا دب فال لج رلا

هتاينتقمو هتاريسا هئانبأ رب كا ثرو لجرلا تام ذإ : نماثلا نون اقلا

مدعُي مح ري من : عسا تلا نونا قلا



يأ ناسنا وا ناويح ءاوس حور هب ءيش لكأي ال : رشاعلا نون اقلا
هلكا مث ء يشلا لتق

رثكو اهذوفن دا زو ا هتكلمم تربك دقف هل تططخ ام نيجل ناك
نولتحي ال .. مهل ةرواجملا كلا مم لل سوباك اوحبصا .. اهناكس ددع
ثرحلا و لسنلا اودسفي و اوبهنيو اوقرسيل سانلا ىلع اوريغي دحا

ةوق وال مهل عدار ال .. نايبصلا و لا جرلا اولتقيو ءاسنلا اوبسي ..
بشعلا ىتح دارجلا ك اورشتني .. مهتمواقم نم ةدئاف ال .. مهيزاوت

لكأي لبق نم رشب ىرن مل .. بجع موق نم مهل اي .. هولكي تابنلا و
اوثكمو اولحري ملف نادلبلا ىدحا يف م هيلتاقم دحا دقف .. بشعلا

اهاصقأ يلا اهاندأ نم الد بلا اوبوجي مهتداع ريغ ىلع مايأ هدع
مهيلع بيرغ اذهو ءاسنلا ىتح مهلباق نم لك اولتق .. هودجي ملف
مهل ناك نا مهباوص اودقف .. مهلتق سيلو ءاسنلا رسا داتعملا نمف
.. قراوخلا رداغ ىتح هرواجم دلبل نيعمجأ موقلا حزن .. باوص
لا حمو لتاقم اودقفي ةرم لوا .. ةدوعلا ب نيج نم رما يتا اريخأو
عن زجعت ماهسلا و مه د اسجا عم ىدجت ال فويسلا ف لتُق نوكي نا

. ةريبك ةميق مهدنع ل تاقملل .. اهقارتخا

مهت ارخدم نع اثحب اوبقني اوذخاو مهنكاسمل سانلا داعف ا.. ولحر
ابسحت سيفنو ىلا غ وه ام لك نفد ىلع سانلا داتعا دقف ..

دقف .. دوقفملا لتاقملا ةثج اودجو كلذ ءانثاو .. قراوخلا تاراغل
اولمح .. اعيرص ارخف هسأر تشهجا هريبك هرخص هيلع تعقو
ىلكا نم قراخ ريصق ناك ظحلا نسحلو كلملا بيبطل ةثجلا

هيدل ةيدودلا ةدئازلا ناب ةأجافملا تناكو بيبطلا هحرشف بشعلا
ةدافتس واال بشعلا لكا نم هنكمي اذهو رشبلا يقابك سيلو لمعت

. هنم

ةوقلا طرفم فلتخم ليصف مهف قراوخلا رطخ نم رشبلل حيو
كلذكو عرافلا ليوطلا مهنمف ةفلتخم مهلا كشا .. ةردقلا ميظع
اما رشبلا يقاب نوهبشي لا وط اال وذ .. مازق واال هماقلا راصق
مجحلا ةتوافتم هريبك ناذا هل نم مهنم .. بجعلا مهيفف مازق اال
مهمسج فصتنمل نيرخ وأل هيفتكل ضعبلل ال دتت رخ آل درف نم

ذنم اهب ساسح اإل نولتقي ) هتماق لوطب ناذا هل نم م هنم ع شب واال
( نذ اال همحشب بهذلا تارذو رمح األ قبئزلا عضوب مهتد وال

.. ى رخ باآل ىطغتيو اهيلع مانيل هينذا ىدحا مهنم درفلا شرتفي



.. رهظت داكت ال هقيقد نويعو هزراب نان سا م هنم ر يثكل كل ذكو
وهف ءاسنلا ةصا خو طق هوصقي وال ةغلا ب ةيانع رعش لا ب نونتعي
نيج تمر ح د قف .. مهماسجا نم ىولعلا ءزجلل البس ملا ةب اثمب

اوطغي ال هارع موق مهف تاناويحلا دولج وا سب ال ملا ءادترا
ة ليوطلا نهروعش مدختست ءاسنلا ف مهجورف اورتسي وال مهتاروع

. رثكا ال نهرودصل االت محك

اهت صالب ديزي امم رمح األ ساحنلا ب اهيلطو مهرفاظا ةيبرت اوداتعا
عب اصلا لوط فصن رفظلا لوط نو كي ة داعو .. اهفصقت عنميو
مهف مهفويسو مهب ا رح ةباثمب يهو .. مهلج را وا مهي ديأب ءا وس

هودع مهنم لتاقملا برضيف لا تقلا يف مهرفاظا اومدختسي
.. اعيرص هحرطيف نطبلا وا ةبقرلا يف هدحاو هبرض

تافاسمل ريسلا ىلع هردق مه لو لا قتن اال في باود اومدخت سي ال
نطب عضوو اهل دولوم ىا ذخا ىلع نيج ةنيعللا تداتعا دقف ةلئاه
ريصت مث روهش مهلجرا يمدتف ججأتملا ناكربلا ةهوف قوف همدق

. روخصلا ك كلذ دعب

ايج يردت لقت راتم األ تارشع ه عافترا لئاه فهكب قراوخلا نطقي
لخدت ال .. نارتملا اهدنع ىدعتي ال ناكربلا ههوفل لصي ىتح

رداص تفاخ رمحا ءوض هب ةءاض اإل ردصمو طق مهفهك سمشلا
اودقوي م لو تارتموليكلا ت ائم ف هكلا ل وطو ناكربلا ةهوف نم

ادبا اوئجلي ملو ةئين موحللا لكا ىلع اوداتعا دقف مهفهكب طق ران
نيج قيشع ىهط يهو .. ةدحاو هلا ح يف اال موحللا يه طل
نفدلا نيج تمرح دقو هعيطقت نع اوزجع دقف قراخلا ريصقلا

. نجلا نم مادخلل همظع ميدقتو همحل لكا نم دب وال

ةث ثال هنزو ىدعت نا دعب .. قراخلا ريصقلا .. راصقلا وبأ تام
دحا همحري ملو ةكرحلا نع زجعو هرمع ةياهن يف لقث .. نانطأ

د قو .. ما عطلا يف هبي صن ذخ أل و بحي نا ك لب هيلا ماعطلا رضحيو
هتاينتقمو هتاريسا ذخا ناب هتايح يف هئانبأ ربكا نيج تثروا

ناكم نوكي ال ناب اهثيرو ترما دقف .. هتلتقل لو األ االب هنا ال ولو
يف مدقيو يح ىهطي ةكرحلا نع زجعي نم .. اهتكلممب زئاجعلل

ددحم رودو مقر دحاو لكلو باقلا وال همحر ال .. ءاذغلا ةصح
م هثبشت داز اذهو .. يح لكأي هبجاوب مايقلا نع زجع نا هب موقي

مهبيصي برشلا و لك األ يف طارف اال نا مه تملع دقف .. ةايحلا ب



ةجاحلا ردق اال نولكأي ال .. برشلا و لك األ يف اوطسقف .. هلعلا ب
تثدحت املك .. مهسوفن لسكلا فرعي وال ةكرحلا نع نوفقوتي وال

نل كن أل محرت وال كيلع ام يداو كل ام ذخ لوقتو مهيصوت مهيلإ
كتايح ى لع كسرحك ل تاقملا ك يخا ةايح ىلع س رح ا .. محرت
مكهركت ف هكلا جر اخ سا نلا .. ة دشلا تقو كذ ال مو كعرد وهف

ال .. مهولتقا لب مهوهركت فال دغلا لبق مويلا م كنم صلختلا دوتو
مونلا هيلع مكنم ماني نملو .. نينسلا او دع ت وال م اي األ اوبسحت

مكبولق بحلا مهس بيصي ال ىتح تاريس اال اولدابت .. ليلق ردقب
ذإو .. هوبنتجاف فعض بحلا .. مكودع مكنم نكمتيو اوفعضتف

ذخأي وال فصلا يف هومدقو هتبيبح اولتقا لجر مكنم بحا
اوفطصت وال .. مكلوقع ا ول م عت وال م كتداق ا وعجارت ال .. تاريسا

ه اجتا كل يفو اوقرفتو اورشتناو ودعلا م كنم ن كمتيف برحلا يف
ال .. مكتضبقب عقيس امتحف م كودع ناكمب اومتهت وال اوريس

هلا ح يف رشبلا هب لمعي هنده همسا ءيش اولبقت وال د حا اوهاعت
يف عقي اذهف مكمزع ىصقأب او خ رصا ودعلا لا زن دنع .. برحلا

نيعأ ماما عضرلا و لا فط األ اولتق وا ةفجرلا و فوخلا مهبولق
مكودع حاورأ ذخا لبق مئانغلا ذخ أل ا ومتهت وال .. مهتاهماو مهئابآ

.

.. ةنس نيسمخ اال هايحلا يف ا هل ىق بتي م لو ني ج لجأ ب رتقا
قاق شن اال م دعو م هتداقل ةعاطلا ب مهتصواو اهاياعر تعمج

هئانبأ ربك أل هدعب نمو اهتايح يف مكحلا دحاو مقر اهدلو تدلوو
ةدايق كلذكو ىثنأ وا ركذ ءاوس ءانب األ ربكأ مكحلا ثري يأ

ءاذغلا عيزوتب مئاقلا و تارحاسلا هريبك بصنمو ثرو ت شويجلا
ن ابسحلا في وه عضي نا بجي لج ث دح عن مهتثدحو .. ءاملا و

دحتي موي يتأي امبرو ككفمو قرفتم جراخلا يف ودعلا نا وهو
طايتح اال مهيلع اذل مهيلع رطخ اذهو دحاو كلم ةدايق تحت

حنميو مهتبيه رسكي نكلو رصتني نل امتح ئجافم موجهل ابسحت
تارحاسلا ترمأ .. تارمو تارم هركلا ةدواعمل ةأرجلا ودعلا

ى دحا ت حرتقاف .. و دعلا مو جه قيعت ةركف داجيإ ةرورضب
جراخ هيرق مهل اوميقيو لا تقلا ىلع ىرس األ اوبردي نا تارحاسلا

نيج ةركفلا بجعت مل .. مهل دص طئاح ةباثمب نوكت فهكلا
م هف مه سفنا في اال اوقثي ال ناب م هتصواو ةر حاسلا تفنعو

.. مهنع دوذلا و عافدلل رشبلا ةلا ثح نو جاتحي وال ل ضف واأل ىوق األ



ؤرجي ال يك فه كلا ج راخ ر كسعم م هل نو كي نا ى رخأ تح رتقاو
جراخ مكل شيع ال تلا قو نيج تضفرف م هيلع ةراغ اال ىل ع د حا
ابرغو اقرش ضر األ اوبوج .. هوفلا خت ال سدقم رما اذهو فهكلا
طابتر واال اوشيعت هيفو متئشن هيف .. فهكلل اودوع ةياهنلا يفو
ىرخأ تحر تقاو .. مكل ماهلا و ةوق ردصم نوكي نا بجي ناكملا ب

ف هكلا ل خدم في بلصلا و الذ وفلا نم دس ءانب ي هو ةع ئار ةر كف
قيضت ة عساو ت ارممو ة قهاش ةدمعأ هلوا نيعم يسدنه ل كشب

نا يأ ةهاتم ل كش ىل ع ف هكلا ة ياهن يف نوكتو ء يشف ءيش
لصي ىتح اراسيو انيمي لوحتي فهكلا ةيادب يف ميقتسملا رمملا

يئاوشع لكشب بلصلا نم بار ح رمملا ةياهن في عضنو هتياهنل
ثيحب توملا ل كايهو مج امج رمملا فقسب قلع ون عفد من لك لتقت
تاي نح ن ملا يف انبارحب عرصيو اعله يرجيف هب رمي نم فيخت
ةيادب يف ةكاتف فيطاطخ تاذ بلصلا نم دئاصم عضوت كلذكو

. ا هسملي وا اهيلع وسجي نم كل ر تبت رمملا

متي نا ردق دقو دسلا ءانب ةظحللا و وتلا يف نيج ترما
ةبحاص تئافكو كلذل نيج تح رفف ةنس نيعبرأ يف هنم ءاهتن اال

نم هئاضعأ راتختو هيلع فرشت مولعلل ناويد تسسأ ناب ةركفلا
كل ذل تريغو طقف اهقرع ءانبأ نم سن اال نوكيو نجلا االنسو
اونقليو رضخ األ قرعلا ي ميدع د يلا وملا لتقي ال ناب ه تعضو نو ناق
ءاحنا ىتشب ىرخ األ كلا مملا نم نجلا قيرط نع لوقنملا ملعلا

هتيمنت ىلع اولمعيو نيرخ اآل هيلا لصوت ام هتيادب نوكتو ضر األ
مهنم حجني نمو مهوربتخي رشع ةسماخلا نس يفو هثيدحتو

يف نيلماعلا نجلا اما لتق ي بسري نمو هتسارد لمكيو شيعي
هب اإلخالل نوعيطتسي ال صاق دهع مهنم ذخأيف مولعلا ناويد
لكو مهتابلطتم لك ريف وت نم دب وال مهئانب أل دهعلا ثر يو كلذكو
ديزتل رشبلا ميق فلا خت هظف ءايشأ اوبلطي ابلا غو هب اورمأي ام

ام لك ىلع مهل اوقفاوف انل ميق وال رشبلا قوف نحنو .. مهرامعأ
. نوبلطي

نيج ءانبأ قراوخلا اال ه يلع ىوقي ال ق اش ل مع .. د سلا ب لمعلا ءدب
نداعمب دسلا اومعطو د يدحلا الص ختس ال اهل ك ضر األ اولا ج ..

.. ناك ربلا ههوف نم مهئاملع اهص ال ختسا ر شبلا ا هفرعي مل ىرخأ
وا هعدصت لا حم ةذف ةيسدنه هقيرطب ئشنأ قرتخي ال ل ئاه دس
مدعو ةقئاف هعرسب هتارمم زايتجا ىلع نيلتاقملا بردت .. هرايهنا



. دئاصملا سمل وا بارحلا ب ساسملا

يف هئاهتناب نيج حرفف قاشلا لمعلا نم ةنس نيعبرأ تض م
يف اهنكلو هايحلا قرافتو تاونس رشع اال اهل ىقبتي ملو اهتايح

سوباك اهئانبأو يه نوكت ناب اهملح قيقحتل ةداعسلا ةياغ
اهقافو ةكلمملا ةرادأ يف كلملا اهنبا حجن .. عزفملا ةيرشبلا

تارمم رفحب رما دقف ةلودلا عيسوتو ماهملا عيزوت يف هردق
ابسحت نيج هنم تفاخ يذلا رم اال .. ناكربلا ةهوف لوح ة يلبج

ةهجاوملا ىرخ األ ةيحانلا ب نطا قلا كلهيف ناكربلل ىرخأ هروثل
سكاعملا هاجت اال ةيحان روثي ناكربلا راث نا بلا غلا يفف فهكلل

سجب مولعلا ناويد ىلع مئاقلا رما ديدجلا كلملا نكلو .. فهكلل
اوربخاو مهثاحبأ اولمعف ىرخأ ةرم روثي ناك نا فرعتلا و ناكربلا

قلخ ل بق ا ميدق راث د قف هل ة روث وال د ماخ ناكربلا ناب ةقثب كلملا
ههوف فلخ ىرخأ فو هك د جوت ا مبرو م هفهك ل كشيل ة قيلخلا

القة مع تارمم ل معو هت كلمم عيسوتب روفلا ىلع رما .. ن اكربلا
نطاب ب تارمملا كلتو ناكربلا ههوفل ىرخ األ ةيحانلل لوصولل

دقو .. هئاملع يصوأ امك ضر األ رهاظل ال لفس لأل اههاجتا ضر األ
عافتر اال ضفخنم ميظع فهك اودجوو ءاملعلا هردق ام ناك

اريثك ضفخنم هنكل تارملا تارشع ةحاسملا يف مهفهك قوفي و
فوسو .. مهفهك لثم ضر األ حطسل هل ذفنم وال ضر األ حطس نع

. ةمداقلا لا يج األ نم ريثكلا عسي

تاتابن هعارزو دي دجلا فه كلا ب عر تلا قشو راب اآل رفحب ك لملا ر ما
.. لكأي لكلا ف ةفيلأ وا ةسرتفم ءا وس تان اويحلا هيبرتو لظلا
يتش نم تاناويحلا بلجل ماوعأ عبسل قراوخلا تاراغ تناكو

هيبرتو ةعارزلا ب ءاسنو لا جر ىرس األ ريخستو ضر األ ءاحنأ
. ءاذغلا لحصة هومض مهنكل قفن تاناويحلا نم ريثكو تاناويحلا

رابا اهب اورفحف ةي رخص ضرا ديدجلا فهكلا ةياهن يف اودجو
هبسن هبو برشلل حلا ص ريغ قاذتسي ال ءام تجرخأ هميظع
ةيفيكو هتسارد ىلع مولعلا ناويد ءاملع فكعف ةيلا ع صاصر

. هنم ةدافتس اال

.. ديدجلا كلملا اهبقل امك نيج ةسدقملا االم لحرتو ماوعأ ةث ثال
كلم دعاوق تسرأ نا دعب لحرتس .. قراوخلا ما ةمهلملا تومتس



اهكلهيس امتحو ا هك لهال ادع وتم ةيرشبلا ىلع مقان رشل ا ميظع
االم ىلع ديدجلا كلملا هحرط لا ؤس .. ؟ كلذ دع ب اذام نكلو
.. ءامسلا لها ةبراحم ةرورضب ءايح نودب تباجأف ةسدقملا
تلا قو بيجت ملف ءامسلا لها نع اهلأسو اهلوقل كلملا بجع

ءامسلا لهأب اوركفت مث ضر األ لها نم ال وأ ءاهتن اال مكيلع
لبقو ةحلس األ يف ثيدح لك الك تماو ملعلا ب م هفاشتكا مكيلعو
ىلع كلملا رمأف .. اوقلخ اممو مهتعيبط اوسردا مهوبراحت نا
هب مامته واال ةنعارفلا نع ذوخأملا كلفلا ملع ةساردب روفلا

هيلا لصوت ام لك نجلا لقن .. رخآ ملع يأ نم رثكا زيح هئاطعإو
فهكلا ناردج ىلع مهتغلب هوشقنو مولعلا ناويد ءاضع أل ةنعارفلا
ناكمإو ءافخإ وا ثمط نودب نكلو مهدباعمب ةنعارفلا لعف امك
ةطيسب هقيرطب شقن دقف .. همهفو هتأرق قراوخلا نم درف يأ

امك رخا نود دح ال ازرح وال لبقتسملا يف ارس نوكي نلو ةلهسو
كلملل مولعلا ناويد ىلع ةمئاقلا ةرحاسلا تتأ . ةنعارفلا لعف

عابتاو هتروشمب اال هلعف ىلع ىوقت ال رما .. ريطخ رمأب هتربخاو
لبق نكلو ةنعارفلا لعفي امك ةسدقملا االم طينحت وهو هتاهيجوت

نل اذهو .. ةنعارفلا لعفي امك توملا دعب سيلو حورلا جورخ
رما هناب تباجأف رم اال كلذ نع كلملا اهلأس دحاو رمأب اال نوكي
راهنت ال ىتح قراوخلا ماما هتراثإ بجي وال هب اونمؤي ام فلا خي

لبقتسملا يف هل ططخن ام لك دس في و هانققح ام مدهو انتراضح
.. تفاخ توصب تلا قف حاضي اال اهل أسو كلملا ةريح تدازف ..
داوم هيف اومدختسا ميظع ملع طينحتلا يف ةنعارفلا ملع الي وم

كلت انسرد دقو هريثك نورق للحتلا نم ةثجلا ظفحت ةيئادب
لكيهلا و دلجلا ظفح ىلع ةرداق داوم يهو ةديج ةسارد داوملا

رثكا داومل نحن انلصوتو ةزهجأ نم تيملا نطبب ام لك غارفإ دعب
لخادب ةزهج األ ظفحت كلذكو لكيهلا و دلجلا ظفح ىلع هردق

هتيم تاناويح ىلع اذه انبرجو .. اهلمع فقوت نا دعب مسجلا
مولعم ريغ ببسل رم اال لشفف هيح تاناويح ىلع مث رم اال حجنف

ءانثا هللا ءاش نا لوق ةركف نايد األ ءاملع دحا حرط ىتح
هلا دجوي له لا قو كلملا كلذ راثأف .. ةبرجتلا تحجنف طينحتلا
شطب نم فوخ اهلكو تلا قف .. اناوس دحا وال ةهل اإل نحن ؟! انريغ
لها نايدا ةساردل ءاملع عبس قباسلا يف تفلك الي وم .. كلملا

ءايبنأ لسري ةردقلا قئاف ميظع هلا دوجو يل اودكأو ضر األ
هب كئاملع دحا نما امبر ال ئاق كلملا اهعطاق .. مدآ ينبل لسرو



مهيلع ةسارحلا ددشت اهناب ةرحاسلا تدرف .. ءافعض رشب مهف
نيفرعت ال كنكلو كلملا لا قف .. قراوخلا ب الط تخ اال نم مه تعنمو

فرعا نا يل فيكو هتباجإ .. نينمؤم ريغ وا هب نينمؤم اوناك نا
: تباجأف رشبلا هلا يف كلوق ام تناو : كلملا لا قف .. رم اال اذه

فعضلا بحا وال قراوخلا هب نمؤي ام نمؤا ةيوق هقراخ ينا
راضحإب اهرمأ و اهلوقل كلملا حاترا .. رشبلا لعفي امك عوضخلا و

هللا ءاش نا لوقو ةيح اهطينحتو مولعلا ناويدل ةسدقملا االم
مدعو نايد األ ءاملع لتقب اهرمأ كلذكو .. رم اال حجني امبرف
تمهو ةقفاوملا ب هل تئموأف ملعلا كلذ يف اددجم ثحبلا

كلملل ينحنت نا لبقو فلخلل تاوطخ هدع عجارتلا ب فارصن باال
ةسدقملا االم طينحت نم انكمت نا الي وم .. تلا قو ةأجف تفقوت
ةرتف يهتنت فيكو ىتم ملعن ال اننإف اهحور قاهزإ نود ةيح

االم لظت نا مهملا .. اذه مهي ال لا قو كلملا مستباف طينحتلا
اوصرحاو رصبلا ةصخاش ميظعلا اهشرع ىلع ةسلا ج ةسدقملا

لك ينود و مكلمع نم اوغرفت نا دعب رئاطلا ناتسفلا اهئادترا ىلع
.. مكترما ناو ىتح اهطينحت نع اوفقوتت وال اهلوقت هيصو

ي فرصنا

افوخ تارحاسلا اهلوح فتلا و ة ونع مو لعلا ناويدل ني ج ت ذخا
نيج مهل تثدحتف .. هلعف نايوني ام عنمل اهتوق مادختسا نم

ىلع اولبقت نل مكنا نقيأو ثدحي ام مهفا نا ديرا تلا قو ءودهب
ىدل ام بلسل ىلتق اودوت له نوديرت اذام ىردا ال ينكلو يئاذيا

؟! ميظع رما ذيفنتل ىلتقب نجلا نم مكمادخ مكرما له ؟! ةوق نم
كلملا تيصوأ دقو تاونس ثالث ىدل لا زام ؟! انه ثدحي اذام

ههوفب يتثج قرح متي نا هترمأو يتامم دعب ينفد وا يلكا مدعب
؟! ثدحي اذام ؟! ثدحي اذام .. ناكربلا

هلعف اوني ام ىردت ال ىهو تارح اسلا م اما ةسد قملا االم ت راهنا
ىودج نود نكلو دحا اهبيجي يك تاعاسل خرصت تلظو اهب

بلقنا له ل وقتو لكلا عمسمو يئرم ىلع تاملكب يزهت تأدبف
! يلع اوبلقنت .. مويلا اذه ىرأ نا لبق تم ىنتيلا ي ؟! يلع رشلا
.. هلك يرمع نم يدنع ىلغا مهو تاونس ثالث يل ىقبي ؟! اذامل

نا نظا تنك .. ريصملا اذه ىشخا توملا ىشخا شيعلا دوأ
ىرأ نلو رانلا يريصم نا ملعا .. طقف ةرخ اآل هايحلا يف يباقع

ام لك تققح .. يتنج ىهف ايندلا اما ةرخ اآل يف اذه نكلو ةنجلا



ةيحان مكبولقب دقحلا ران تججأت املك عتمتسا تنكو تينمت
ترثك املك ةداعسلا نم يمغا داكأو احرف ريطا تنك .. رشبلا

! انا يب اوشطبت نا يرطاخب ردي مل نكلو .. مكشطب دازو مكتوق
.. مويلا تمحر تنك .. تكرت ىنتيلا يو مكبولقب همحر ةرذ كرتا مل
.. ةسدقملا االم انا .. ةسدقملا االم نيج االم اناف هونت امع اوعجارت
نم طينحتلا ءاملع غرف ىتح تاعاس هدع ةلمجلا هذه ددرت ت لظ

ذيفنتلا اؤدبي نا لبقو ةرطخلا ةمهملا كلتل ةمز األ تازيهجتلا
تارحاسلا ترماو مولعلا ناويد ىلع ةمئاقلا نيج االم ىلا تلخد

ال ةسدق ملا االم ا هتيا .. ةلئاق اهتبطاخو ةسدقملا لالم دوجسلا ب
رم أل انلصوت .. ك دعب الحد نو كي نلو كريغ الحد انبولقب ناكم
كلملا انرشتساو مولعم ريغ لج أل هايحلا ديق ىلع ىكيقبي ريطخ
.. ىكاياصو رخاب ينيربخأو يئدها كوجرأ .. ذيفنتلا ب انرمأ و
تلا قو اهتريرس تأدهو اهنع فوخلا بهذو ةسدقملا االم تأده
نايد األ ءاملع دحا مس بت اف دولخلا نم يننكمي رم أل م تلصوت له
االم هترهنف .. اديج اذه ى ملعت ت ناو هدحو هلل دولخلا لا قو
مستباف .. فيعض يرشب تنا قراخ تسل تنا تلا قو ةسدقملا

ت اع اسلا يف تلق ام لك تعمس دقل ؟! ينوكت اذام تناو لا قو
ر انلا ب ينمؤت .. هب ينمؤت هللاوال دو جو يكردت تنا ة يضاملا

تئش امفيك اه ب تثبع ايندلا كل تناك هللا.. ءاش نا اهئطت ف وسو
رداقو .. ميلع ءيش لكب هللا نكل انل مولعم ريغ تقول لظت امبرو

نك هل لقي ءيش دارأ ناف .. ءاش ىتمو ءاش امفيك مكقحس ىلع
رثكت وال رصقا ىفك .. مولعلا ناويد ىلع ةمئاقلا هتعطاق .. نوكيف

ةب طاخم في كتحاقو ىلع كتلتقل رم اال مامت إل كل يتجاح ال ولو
.. ةسدقملا االم

ينا هلعف اونت ام اولعفا تلا قو هتعمس امب ةسدقملا االم تحرف
رامد ل مكيعس يف اوضمت نا يه ة عومسملا يتيصوو مكب ةديعس

ةبوتكملا يتيصو اما .. ءامسلا له أل مكبضغ اوهجو مث ة ير ش بلا
حجن ناو .. تاونس ثالث دعب اال اهأرقي وا اهحتفي ال كلملل ىهف
ءيش ىنم ىقبتي ال ىتح ينوقرحاف حجني مل ناو احرمف رم اال
اين دلا في يتياهن نو كتو ةر اآلخ في دي دج نم يقلخ متي فال

ئس بو م نهج مكاوثم لا قو نمؤملا ملا علا مس تباف يتايح ة ياهنب
. ر يصملا

ةعبسلا نايد األ ءاملع لتقو ةيصولا كلملا ملستو نيج طينحت مت



ال ملا ظلا كلملا اهيأ .. ال ئاق كلملا مهدحا بطاخ مهلتق ءانثاو
هيدل ءيش لكو هتدارإب ءيش لكف نو لمعت مع لفاغ هللا بسحت
يبن باتك انأرق املكو هئايبن أل م كربخ هللا ل سرا د قو م ولعم ردقب

اونظت امك ءافعضلا رشبلا نا ملا ظلا اهيأ ملعاو .. مكربخ اندجو
هللا.. هملعي لج أل مكشطب اوعنم وي ام اموي مكورهقي فوس

عيطتست نلو رم اال اذه ك ملعا ىناو اذه م كفهك يف نوسبحتس
ال ءافعض هل ديبع متناو .. هردق ا هيهاض ت هللاال هردق الن هرييغت
دهش او نوكرشت امب ئرب ىناو مكيلع هللا ة نعل .. ةوق وال مكل لوح
ىلع وهو دمحلا هل كلملا هل .. هل كيرش ال هدحو هللا اال هلا ال نا

. ريدق ءيش كل

حت اف رصبلا صخاش و هو نمؤملا م لا علا لوقل قراخلا كلملا عمتسا
امنيحو قئاقد عضبل اذكه لظو ةكرحلا وا درلا عيطتسي ال ههاف

ال ئاق مولعلا ناويد ىلع ةمئاقلا ةرحاسلا بطاخ قاف

لجرلا اذه رمأب موقلا ملع ول ميسج اطخ تأطخ أ دقل : كلملا
؟! كب لعفا اذام قراوخلا ضعب امبرو ءافعضلا لك هعبت ال

بلطا نلو فاخأ وال ةقراخ يناف كل ولح ي ام لعفا : ةرحاسلا
ةمحرلا كنم

نم درف يأ لتقا نلو ةسدقملا االم نيناوق فل ا خا نل : كلم لا
ك باقع نم دب ال نكلو قراوخلا

ينع ماعطلا عنمب ةسدقملا االم لعفت تناك امك ينبقاع : ةرحاسلا
مايأ هدع

. ريطخ رما ذيفنتب تلعف ام و حمت نا وا اذه اما : كلملا

؟! وه ام : ةرحاسلا

دحا لا بب رطخي وال ةسدقملا لالم ثدح ام قراوخلا ملعي ال : كلملا
يل اهتوق تلقن ةسدقملا االم ان مهربخن نذا .. هانلعف ام

ناويد ءاملع لكو تارحاسلا لك .. مكلك .. يل متنا اودجس تو
. مولعلا

. رم باأل ةيارد ىلع طينحتلا ءاملع نكلو : ةرحاسلا



ةسارد وال ءاذغلا ةصح يف اومدقيو اولتقي .. ءافعض رشب : كلملا
. اددجم ملعلا اذهل

هانلعف ام مولعلا ناويد ناردج ىلع شقن دق : ةرحاسلا

ىلع ىوقي دحا ديرا ال .. قراوخلل مويلا دعب ميلعت ال : كلملا
. مولعلا ناويد ءاضعأو تارحاسلا اال ةءارقلا

يف اذه الن نكلو كباقع نم كنم افوخ ال لعفأس : ةرحاسلا
. مهككفت مدع نمضيو قراوخلا ةحلصم

نيب ربخلا نلعأو اهشرع ىلع ةسدقملا االم يسلجأ : كلملا
اوناك ناف قراوخلا هلا تحبصأ ىناو اذه لعف نم ىناو قراوخلا
اناف اذهل ردج واال ىوق األ مهن ال اودقتعا امك رشبلا ىلع ههلا مه

. ةسدقملا باألم هتلعف امل مهل هلا نوكأ ناب ريدجلا و ىوق األ االن

. هلا اال هلعفي ال رم اال كلذ ف عنقم كالم : ةرحاسلا

دوجسلا اوفرعي ملو هل او دجسو قرا و خلل هلا كلملا بيصنت مت
ى وقي نل كل ذل .. ةسدقملا االم دسج ماما هشرع لعج .. مويلا لبق

رما لعف يوني هنا هصاخو هرمأ ة فلا خم وا ه تضراعم ىل ع د حا
ديدجلا فهكلا يلا مازق واال هماقلا راصق قراوخلا لقن وهو ريطخ

قهاشلا فهكلا يف ماحدز لال ابسحت كلذو مهل حلص اال وهف
ديدج لا فه كلا شفي يعلا اوعي طتسي ال ه ماقلا لا وط قراوخلا ف
قراوخلا نم ريثكو .. ال وط هوقوفي م هف هب ريسلا ء انثا اونحنا واال
زاحني كلملا نا اودقتعي فوس مازق اال قراوخلا و هماقلا راصق
لضف األ فهكلا يف ةماق باإل مهصخي و هماقلا لا وط هسنجل

بلسو ةسدقملا االم دسج نع ديعب ءيدر ناكمل مه مهذبنيو ..
. ةسدقملا االم هايإ مهتحنم ام

م دعب ه يلع را شأف هل نيبرق م لا دحا عم رم اال اذه يف كلملا ثدحت
ريث كلا عسي لا زام فهكلا ف ي لا حلا تق ولا يف ا ذه لعفل ةج احلا

يف مهانكسا نا مهيردزنو مه يلع ىلا عتن ا ننأ او دقتعا ا مبرو
دعب رمت مل هنا هصاخو ه تركف كل ملا لجا . تاناويحلا عم عرازملا
ا مبرو ةس دقملا االم ه يصو ل خادب ما فرعي ملو تاونس الث ثلا

اوعاصنيف ا ذهب تصوأ ةسد قملا االم نا ل وقيو د عب ام يف مهعدخي
مهل رثكاو غلا ب مامتها مولعلا ناو يد ب كلم لا متها . ري كفت نود هل



ملعلا راهدزاو ديدجلا فاشتك ال لبسلا لك مهل رفوو اياطعلا
ناويد مسا كلملا ريغو قراوخلا نيب ةصاخ ةناكم ءاملعلل حبصاو

كيرحت ةطلس ءاملعلل ىطعأو سدقملا ناويدلا مس ال مولعلا
ىلع ثيدح لكب اوءاج .. اودارأ ام نيأو او ءاش ام تقو شيجلا

هوروطو الح سلا و داتعلا يف ديدج لكل اولصوو هوثدحو ضر األ
قراخلا همسج مادختسا ىلع رصاق لتاقملا حيلست دعي مل ..

لا خدإب كلملا رما لب في كس ة كاتفلا هرفاظا ىلع وال عردك
ربكا ىدمل لصتل ءاملعلا اهروط نا دعب شيجلا يلا ق يناجملا
اهلعجل رانلا تارك ىلا فاضت ةيئايميك داوم اومدختسا كلذكو

. ةدابإ رثكا

تناكو ةسدقملا االم هيصو كلملا أرقو تاو نس الث ثلا ترم
.. قرا خلا مزقلا األول االب ضرا .. حلا صلا كلملا ضراب هصاخ
را ضحاو اهلهأ ة دابإو األرض ك لت ح ايتجاب ةسدق ملا االم تصوأ

تارحاسلا تبتكو .. فه كلا ب اهتماقاو ح لا صلا كل ملا ة ثيرو ةريم األ
ةسد قملا االم نم اهايإ ة حونمملا ةوقلا بلسيل ر حسلا ة ذيوعت

. ةسدقملا االم يوق كل هب عمجتل كل ملل اه ئاطعإو

ك لتل قراو خلا ي لتاقم كل ج ورخو ش ويجلا دا دعا كلم لا رما
ك لتل قرا وخلا ب جع .. ةيصولا ىلع د حأ علطي نا نود ة كرعملا
املف ةكلمملا كلت ة داب إل نينثا وا قليف جو رخ ىف كي ن اك .. ة راغلا

سأر ىلع كلملا جرخ .. ؟! اعيمج مهجورخ ىلع رصي كلملا
االم نم اهايإ ةحونمملا ةوقلا مدختساو ةداعلا ريغ ىلع شيجلا
نا دعب قراوخلا نيلتاقملا لوهذ طسو اذهب احرف ناكو ةسدقملا

. هلا هنا مهنم كشي ناك نم نقيا

نكل .. هايحلا د يق ىلع ناكو ح لا صلا كل ملا ة كلمم قراو خلا حاتجا
ةكرعم دعب هشرع ةثيرو رساو .. هلتق رش هلتقو قراوخلا كلم هب

ةسدقملا االم نم اهايإ ةحونمملا رحسلا ةوقف امهنيب ةيراض
لا جم ال قراوخلا ف تاهيه نكلو .. قراوخلا يهاضت اهتلعج

ةركب نع ةكلمملا هدونج دابأ كلذكو .. مهتميزهل هليح وال مهرهقل
لا جرلا كل او لتقو هومهتلا و اال س باي وال رضخا اوكرتي ملو اهيبا
ى لع ثثجلا رثن كلملا مهرمأو ءاسنلا لك اورسا و نا يبصلا و

. ىرخ األ كلا م ملل رب ع او نوكيل ةكل مملا فا رطا



هلوصو درجمبو هتريسا هتزوحبو فهكلل هدونجو كلملا داع
بلسيل ةذيوعتلا ةءارق ةيفيك نهنم ملعتو تارحاسلا عمج فهكلا
ةمئاقلا ةيحان تفتلا مث .. ناك دقو هسفنب ةيرحسلا ةريم األ ةوق

.. تارحاسلا يقاب كلذكو اهتوق بلسو سدقملا ناويدلا ىلع
نم شيج هرما تحت واالن ةقراخ ةيرحس ةوق كلملل حبصا

نجلا نم تارحاسلا مادخ لك بلس .. نجلا نم شيجو قراوخلا
سدقملا ناويدلا ىلع ةمئاقلا تراث انه .. هرمأب اال اورمتأي ال ..

مهمهو هيديب اهيلا راشأف قراوخلا ماما هرما حضفت نا تداكو
لئاه قيرح اهتقرحا هيدي نم ران تارك تجرخف هبيرغ تاملكب

. ناكربلا ههوف يف اهئاقلإب رماو .. ه نم ةراشإب اال رانلا ئفطت ملو

لتق نيج تمرح دقو ا هلتقي فيك .. ثد ح ا مل قراو خلا رأث
ة يرشب تناك قد ةسدقملا االم .. ال ئاق كلملا مهبطاخف قراوخلا
ه لا و ق راخ ا نا ا ما رشبلا نم فعض رثأ ا هب نا يأ ة قراخ ت سيلو
فلا خي نمو ي رش بنجتي ىرما عطي نم .. بقاعو باوث يدنعو
ناكربلا ههوف يف هتثج يقلا نلو قرحلا اال يدنع ءازج فال ىرما
ةعجارم مكايإو نوصعت وال نوعبتاف .. ءاذغلا ةصح يف مدقتس لب

.. انفده قيقحتو انكلم ماود نامضل اذهو .. اهتشقانم وا يرماوأ
لك ىنت حنم دقو يل اهباتك يف ةسدقملا االم هب تصوأ ام كلذو

كلذكو تارحاسلا ىوق بلس نم ينتنكمو ةيرحسلا اهاوق
كلذو ديدجلا فهكلل مازق واال هماقلا راصق لقن ةرورضب ي نتف لك

. عيمجلا ةحلصمل

د حاو نا كمب اوعمجتو كل ذل ماز االق كل ذكو هم اقلا را صق بضغ
.. ءيدرلا فهكلا كلذل لا قتن اال نيضفار كلملا ههجو يف اوخرصو

اهيأ اوعمسا .. يلا ع توصب لا قو مهضفرل كلملا بضغف
مكدرط دوأ تنكو فهكلا يف مكئاقب نع يضار ريغ انا نيهوش ملا

اهئاطخب ترقأ اهنا مغر مكئاقب ىلع ترصأ ةسدقملا االم نكلو
لوط رثك األ يسنج ونب نا اوسنت وال هيركلا مكيباب اهطابتراب

ان ث رو اننا ةفاض باإل امامت مكسكع ىلع ددعو لا مجو ةماقتساو
نم فلا ىري ىتح شيعي انم لجرلا ف انموقو انيبأ نع رمعلا لوط

مكلا تق ىلع انورطضت فال رمعلا و لوطلا راصق متنا اما هئانبأ
سانأ جراخلا ب نا اوملعاو واألحالم لا اآلم عيضتو فصلا قشنيف

يف اولقتناو يرما اوعيطاو يم كال اوعمساف انوداب أل انم اونكمت ول
فهكلا لوا يف هماقلا راصق شيعيو ديدجلا فهكلل هظحللا و وتلا



ال تافصلا ليمجو قارع األ ىلع ظفاحن يكو .. هرخآ يف مازق واال
نمرحي هماقلا لا وط ءاسنلا لك نا يأ مويلا نم اننيب الط تخا

لك نيب لقنتلا نهنكمي هماقلا راصق ءاسنلا اما مكلا جر ىلع
نسحيو مكتافص نسحتتف انم نلمحي امبرف مكنمو انم لا جرلا

. مكلا ح

هماقلا لا وط قراوخلا فتلا ه نم ةراشإ نودو كل ملا با طخ ءانثا
هصاخو مهيلع ضاضقن لال نيزفحتم اوناكو راصقلا مهيوذ لوح
علهلا مهباتناف فقوملا كلذ راصقلا ىأر .. اددع مهوقوفي مهنا
بطاخو مهسفنأب مهتقث مهل تدر ام ناعرس مث نمزلا نم هلهول

ال ئاق كلملا راصقلا شيج دئاق

ام ذخأو االن نا درط دوت ملف اعيمج انل ا عستم لا زام ف هكلا : دئاقلا
ةسدقم لا االم ه ايإ نا تحنم

ا ذه ديرت تناكو انا ديرا تنك امو ةسدق ملا االم هيصو كلت ك: لملا
رم اال تيسنو كلذ تضراع ىنا اال دي دجلا فه كلا انفشتكا امدنع

عستم فهكلا ناك ناف .. تلعف ريخو ةيصولا يف هب تئجافت مث
مويلا .. ةيادبلا نم ةلكشملا لح انيلعو انئانبأ عسي نل ادغف االن انل
امك مكئانبا ضفريس دغلا ىفو ليحرلا ا ودوت وال ليدب د جوي

انئانب أل ىربك ةماط نوكتو االن متضفر

نيب ةقرفلا ريثت كنا ىرأ ىناو ل بق نم هعمسن مل كالم : دئاقلا
ةوخ األ

نم .. هفعضأ رشبلل دئاقلا جورخ ةرثك نا ودبي ! هوخ اال : كلم لا
وا كنع بوني نم فلكو تاراغلا يف كل كارتشا ال ادعاصف االن

انيدل هذهك تايمسم دجوت وال قراوخ اننا .. ربك األ كنبا ثرو

ينع بوني نم فلكأس : دئاقلا

دلو كل سيلأ : كلملا

فهكلا جراخ شيعلا و شيجلا ةدايق نع لزانتلا دوأو ال : دئاقلا
ةسدقملا االم ميلا عت ةفلا خم دوأ وال هقرعل زاحنم كلملا ىرأ يناف

فهكلا جراخ شيعلل يعم نمو جرخا ينعد اذل مكلا تقب

نا مغر لحريلف ليحرلا مهنم دوي نم .. كعم نم كل سيل : كل ملا



قفاوأس انتوق ىلع اظافح نكلو ةسدقملا االم اياصو ف لا خي ا ذه
ناو انملعب مكتراغ نوكتو انل مولعم ناكمل اولحرت نا طر شب نكلو

انل لسري يقابلا و طقف كبيصن اوذخأت

يأرلا معن : دئاقلا

ببس اذه نوكي امبرف مكتاريساو مكئاسنل جورخ ال : كلملا
اوذخاو اورقتست ىتح مهوقلت موق لك ىلع اوريغاو .. مكتدوعل

. طقف ةرملا كلت .. ةرملا كلت مكل مئانغلا

ناكمب اورقتساو هموق مظعم هعم جرخ و راصقلا شيج دئاق جرخ
كلملا نا ملعي هنا مغر هناكمب كلملا ملعي ملو فهكلا نع ديعب

اءدبو مهل هلود سيسأتب هعم نم لك عنقا دقو هعبتت ب نجلا فلك
ملعي وهف مهل لزانم اونبي نا لبق ةقهاش الع قو ةيلا ع راوسأ ءانبب

مهفعضب ملع نا هبيدأتل شيج لسري نا لبق أدهي نل اديج كلملا
كلملا عيضي نلف ةقهاش الع قو ةيلا ع راوسأ وذ ناكمب ناك نا اما

. قراوخ الع قلا يناكس نا هصاخو هدهج رفويو هتقو

رساو رارقتس اال لبق ماوق اال نم ريثك ى لع راصقلا شيج د ئاق راغأ
تاذ الع قلا ينب نا د عبو نايبصلا و لا جرلا و ءاسنلا نم ريث كلا

لزانملا ةماقإب رمأف .. مهيلع كلم هموق هبصن ةيلا علا جارب األ
كلتف .. قراوخلا ىلع نيتاسبلا و ديبع لا و تاريس اال مسقو رود لا و
ليلق ب .. ةبصخلا يضار واأل راطم األ ترثكو راهن باأل ةرما األرضع

ريخلا نم ريثك يطعت دهجلا نم

هنوري مل اريخ اوقاذ ناكملا كلذب راصقلا قراوخلا رقتسا نا د عب
دحا ىلع ةراغ لإل ةجاحب ا ودعي ملو لضف لأل مهلا ح لدبتو لبق نم
ةماقإب مهديبع مهيلع راشأو .. ريفو لا مو ريثك ريخ مهيدل فاالن

.. فهكلا يف هايحلا ةوسق مهيسنت ءانغ قئادح تاذ ةليمج روصق
ءامسأ ذاختاو ديبعلا ةغل ملع تب مهرمأ كلملا نا امك .. كلذ متف

هتوقل قراخلا مادختسا مدعو ناك ام نايسنو مهنيب اميف فراعتلل
ةكلمم .. ديدجلا هنطو نع دوذلا و هضرعو هسفن نع عافدلل اال

. نيج

ىلع نيدفاولا رثكف نيج ةكلمم تيص عا وذ نينسلا تارشع ترم
كلتب ةراجتلل زكرمك س انلا ا هفرع ىتح اهراجت رثكو اهقاوسأ
اوعابو مهتاورث تمخضتو راصقلا قراوخلا ذوفن دازو ةقطنم لا



كلملا مسقو .. مهعم ةماق اإل يبغار نيدفاولل يضار األ نم ريثكلا
بضغف ا هيلع ءارمأ ةرشعلا هئانبأ ىلوو تاراما رشعل هتلود

ردجاو ىلوأ مهو .. ةرام باأل هءانبأ صخي فيكف .. كلذل قراوخلا
نع هئانثإ اولواحو كلملا ب راصقلا قراوخلا عمتجاف .. بصنملا ب

كلملا بضغف قراوخ اوسيل هئانبأ مظعم نا هصاخو رم اال
نا اندعاوتو ضر األ هذه يلا انئج ديعب دهع ذنم ال: ئاق مه ب طاخو

نوكن واال انئانبأ نيب ىواسنو ةيبصعلا كرتنو انيضام ىسنن
ضعب انب ناك ناو فهكلا نم انتجرخا ةيرصنعلا .. نييرصنع
فراعتملا نمو .. لضف وهم داز اندافحاو انم لضفا انئانبأف لهجلا

تاعطاقملا رم ا نولوتي كلملا ءانبأ نا ةبيرقلا كلا مملا يف هيلع
ىنا مث .. ةكلمملا تراهناو لبقتسملا يف خالف ثدح واال

ماال مكلق وا بئارض مكيلع ضرفا وال ةريثكلا اياطعلا ب مكصخا
نيب هعرفاو شيجلا ةدايق نا اوسنت وال يئانبأ ىنغا قوفي

ضعب نا ملعا ىناو .. يوعت الب كلا و ريست ةلفاقلا اوعد .. مكيديأ
مهوعيطت فال مكرودصب دقحلا ران اوججؤيو رم اال نوريثي مكئانبا

انرس ىلع انئانبأ دعب فرعن مل .. اديج يل اوعمتساو مهوبقاعو
كلملل ة لا سر لا سرا دوأ اذل انتغل مهميلعت ىلع انصرح مغر ميدقلا
نظا ىنا و اه راعشو انتكلمم مساو انناكم نع اهيف هربخا قراخلا

ريخ اذهو .. د يعب نمز ذنم لعف ناك واال انيلع ة راغلا يوني مل هنا
قفاو .. مكيأر امف .. مهنع قراوخلا رش عنم انعطتسا نا انئانب أل

.. اهيف لا ق قراوخلا كلمل ةبوتكم ةلا سر كلملا لسراو عيمجلا
انومجاه ت فال نينتلا اهراعشو نيج ةكلمم ىعدت انتكلمم

. مكتبيه عيضتو مكسفنأ اوفعضتو انوفعضتف

هدي طخب درلا بتكو مستباو اهأرق قراخلا كلملل ةلا سرلا تلصو
فه كلا يف مكيوذو ةوخا دعن مل نيهوشملا يتوخا .. اهيف لا ق
انسحو .. االم نيج هب تصوا ام اوسنا .. قرا خو ديبع .. انل ديبع
انكشوا انه اننإف .. هودلختل مكتكلمم ىلع اهمسا م تقلطأ نا متلعف
انديبع ىسني يك دوقع ذنم دسجلا ءافخإب ترما دقف .. هاسنن نا

عم ديدجلا فهكلا رخ آل مهان رهق نا دعب هدحاو ما انل نا قراوخلا
مهنم ريثكلا تيصخ دقو انتمدخل اال هنم نوجرخي ال تاناويحلا
لسن ىرن نا بجي ال ةززقملا تافصلا و ة هيركلا هو جولا وذف ..

.. نيديج مدخ انل اوبجني نا نم عنام فال نيلوبقملا اما مهن م
نع ا وفرعت امم رثكا مكنع ملعاو ا هاوحف تمهفو تلصو مكتلا سر



متهم االن ي نكلو مكديبيل يشيج لصيس لجا ما لجاعو مكسفنأ
يمدقب مكيلع وسجا فوس هنم ىئاهتنا درجمبو ضر األ برغب

. قراوخلا كلم ضر األ ديس عيقوت .. قرشلا يف

لتق نا دعب نجلا نم هم دخ د حا مع ه تلا سر قراوخلا ك لم ل سرا
ربخي ملو اهقرح ا مث ةلا سرلا نيج كلم ارق .. نيج كلم ل وسر
مهذخأيو فهكلا يف مهناوخإ ىلع اونزحي ال ىتح هموق ءاربك

كلمل يرخأ ةلا سر بتكف قراوخلا كلم لا تقل اوعجريف سامحلا
لكل ناو قراوخ اننا ىسنت ال رورغملا اهيأ .. اهيف لا ق قراوخلا
تئج ناو قراوخ مهلكو دافح واال األوالد نم تائملا انم دحاو

.. كقحسنس

مادخ دحا عم يتلا سر كل ل سرا : درف ةلا سرلا قراوخ لا كلم ارق
يناثلا مضناو لو األ تلتق .. كلسر لا ب امف املا س دوعيو نجلا

حاتجا يك نفس ةعانصل لا جرلا نم ريثكلا جاتحا يناف يمدخل
شيعلا كلذكو نيج نيناوق لك تريغ دقف .. اربو ارحب ىودع

نا دوا ال نكلو روصقلا ب شيعلا دوأو يل ولحي دعي مل فهكلا ب
مكتقايل عاضأو مكدسفا روصقلا شيع .. م كلثم شرك يل نوكي

رشبلا ك اوريصتو امامت اوراهنت ىتح رظتنا ىناو مكتميزع طبهو
.. مك حق سل ىفكي يشيج نم قليف لسرأف

ةرواجملا كلا مملل لسرلا لسراو ةل ا سرلا ارق ام دنع نيج كلم عله
ةيوق هتكلمم لظت يك تاف خال يأ ذبنو مهعم تاق ال علا ئطوتل هل
نا دعب راجت ةئيه يف راطق األ هفاك يلا هل نيثوعبم ل سرا كلذكو
ءدبي امدنع فرعيس كلذبو .. رابخ اال عمجل لا وم األ م هيلع قد أغ

. مهل دعتسيف قرشلا ىلع مهموجه قراوخلا

سراف هنكل قراخ نكي ملو هل افلخ هنبا ىلوتو نيج كلم تام
دد حو راوجلا لود عم الم سلا هماقإب هيبا ةسايس نع ىلخت عاجش

ريخب اهحلسو دادعا ريخ شويجلا دعا .. هتلود عيسوتل هتسايس
نا دعب راصقلا قراوخلا حرفف .. ة رواجملا كلا مملا لك مضو داتعلا
اوبحا .. ايابسلا و تارهوجملا نم ريثكلا ب مهدماو اياطعلا مهل رثكا

كلملا عم تاحوتفلا يف كارتش اال نع اوفزعو ءارم اال هشيع
دق ناكو مهد ال وأ نم ليلقلا و مهديبع لا سرأب اوفتكاو باشلا

. نسلا يف انعط نوقابلا و مهمظعم مره



ه صاخو نيرمآتملا رثكو ك لملا ء ادعأ د ازف نيج ة كلمم كلم عستا
.. هنم اوصلختيل ماعطلا يف مسلا هل اوعضوف ةمكا حلا ة رس األ نم

.. هيلع يصو همعو مكحلا رصاقلا هنبا اول وو هلتق يف اوحجن
هكلم رقم لقنو هسفنل كلملا ب يصولا رثأتسا ةريصق هرتف دعبو

قراوخلل ةصصخملا اياط ع لا نم ءزج صتقا .. ىرخأ هنيدمل
تومي نا كشواو مهنم ريثكلا تام نا دعب مازق اال كلذكو راصقلا
م هتصق مهئانبأ ىتح طق دحا فرعي مل .. مهرس نوقابلا عم

.. مهتأشن ناكمو

.. ميظع كلم سسأ نا دعب قراوخ لا كلم تامو نينسلا ترم
ةلئاه ةيرحس هوق هنم ثروو مكحلا يف نيعبسو فلا هنبا هفلخف

قباسك فهكلل قراوخلا ديدجلا كلملا داعأ .. دعب اهلغتسي مل
اهديش يتلا روصقلا اونكسي ملو بهنلا و بلسلا ب اوفتكاو مهدهع
امك ميظعلا اهشرع ىلع ا هسلجاو ةسدقملا االم دسج داعأو هيبا
مهل رثكاو ايازملا ب مهصخو قراوخلا ديبعلا رر وح قباسلا يف ناك

تاراغلا يف كارتش واال شيجلا يف ةمدخلل مهد اعاو اياطعلا
اوبتر نا دعبف ديدجلا كلملل مهئ وال دعي ملو تاف دق تقولا نكلو

ةدايزو تاراغلا فيثكتب مهرودص نم لغلا اوغرفاو مهف وفص
كلملا ىلع اوجرخ مهدادعأ تفعاضتو مهلسن داز تاريس اال

نم ريثكلا اوقرحاو لا تق رش مه ولتاقو هماقلا لا وط هسنجو
بوذت امك رانلا ب بوذتو قرتحت اهنكل قرتخت ال مهداسجأف لا جرلا

ملو كلملا هئانبأ ربكا ىلوتف ىلتقلا نمض نم كلملا ناك و نداعملا
ب رحلا ترمتسا .. لا تقلا ةلصاومو برحلا رارمتسا ريغ دب دجي
ام ذفن ىتح نا ريجلا ىل ع تاراغ ا هل خال ا ونشي مل م اع ه ئام م هنيب

نيب الم سلا و ح لصلا ب تاوص األ تلا عتف .. تا ريخ نم فهكلا يف
ةكلمم هماقأ ىلع اورصأو اوضفر هماقلا راصق نكلو ناوخ اإل

صيصختو مهنم كلم بيصنتو ديدجلا فهكلا يف مهب هصاخ
هماقلا لا وط قفاوف تاراغلل اوجرخيل ميدقلا فهكلا يف مهل رمم

. مازق واال راصقلا ةكلمم دوجو مهكلم رقاو

ماو االق ىل ع تار اغلل ج ورخلا ب وانت ى لع قراوخلا اكلم قفتا
عم هيف ريغي رهش امهنم دحاو لكل صصخو ةرواجملا كل ا مملا و
ناك .. جراخلا يف هدوجو فداصي وا رخ اال ضراعي وال هموق

مهيوذ دجي ال ىتح كلا مملا و لئابقلا ريمدت ىلع ناسفانتي نانث اال
دازف ةرواجملا كلا مملا ىلع لا بو اذه ناكو .. هومنتغي ءيش



لا جرلا نم ريثكلا لتقو مهتاناويح تقرسو م هعرز ك لهو مهئ بال
ىلع ميهلا و ليحرلا ريغ لح نوقابلا دجي ملو ءاسنلا ترساو

. ليدب نطو داجي إل ضر األ يف مههوجو

ةك لممل ا ولصو ىت ح موي دعب مو ي قراوخ لا تاراغ ة عقر عستت
مل .. ةخماش جاربأ تاذ ةقهاش الع قو ة يلا ع را وسأ او دجوف ني ج

.. نيبئاخ اوداعو نيج ةكلمم ماحتقا نم راصقلا قراوخلا نكمتي
ريغ ىلع نيرسكنم مهيوذ ةدوع نم هماقلا لا وط قراوخلا بجع
نيج ةكلممل اولصو ىتح مه رثا اوصقتو مه او جرخف .. مهتداع
برقو نيح ىتح ةنيدملا حايتجا نم ةيلا علا راوس األ مهتعنمو
بيرغ بعش .. لوهذ مهءاجف لوخ دلا نم اونكمت رهشلا ءاهتنا

لمتكي مل .. فهكلا يف مهيوذ هبشيو دومصو رارصإب لتاقي
تأدب اهنا اال تهتنا برحلا نا اونظو ةنيدملا اولخد .. مهرصن

ةرم لو أل .. نيلت اقمل ا نم ريثكلا مهتدقفا هيراض كراعم ترادو
كلتل ءاج .. ةناه باإل كلملا سح أ .. دحا مهنم لتقي و رشب نولتاقي

هدر نم قحسيو راصقلا كلم هقيقحت عطتسي مل ام ققحيل ضر األ
هدهع ضقن نم افوخ هرصن متي ملو د اع هنا اال .. ءاجرلا بئاخ

.. ءايبغ اال كئلوأ نم ف اخ هنكلو ءاقبلا دو .. راصقلا قراوخلا عم
وا ايابسب عج ري مل .. تائملا هودع دقفا هنا اال لا جرلا ضعب دقف

بلطو دوب راصقلا قراوخلا كلم بطاخو فهكلل عجر .. ديبع
ةكلمملا كلت نيج ةكلمم ىلع ءاضقلا ىلع هنيعيل هع م ةدوعلا هنم

ضفر .. ماقتن اال ديري ناك هنا اال ةدعاسملا هيلع ضرع .. ةعساشلا
دعب لا ز دق روسلا نا اوبسح مهن ال مه درفمب اوبهذو هماقلا راصق
ةلود لجر نيج كلمف تاهيه نكلو هماقلا لا وط قراوخلا موجه
هفوفص بترو هنزاوت داعتسا ام ناعرسو برحلا ب هيأرد هل ىوق
مهفعض ةطقن فرع نا دعب هشيج سأر ىلع مهمودق رظتناو

ةلباق داومو باشخأب هؤلم ميظع قدنخ هماما رفحو روسلا ممرف
نارينلا اولعشا راصقلا قراوخلا لوصو درجمبو لا عتش لال

.. هدونج ىلع راصقلا قراوخلا كلم فاخف مايأ ةث ثال ترمتساف
ةكلمم قرش نيرخا موق مجاهو ةيناثلا ةرملل ءاجرلا بئاخ عجر
بردف لا تقلا ىلع هبردم ةريثك لي خو ريفولا ريخلا ب داعو نيج

مل نكام ال هدونجو لصي و تافاسملا مهل رصق لت ا هئاطتما هلا جر
دعتساو راصقلا قراوخلا عجر .. هماقلا لا وط قراوخلا دعب اهلصي

كلمل مهكلم ث دحتو نيج ةكلمم ىلع موجهلل هماقلا لا وط



نا هصاخو موجهلا يف مهعم كارتش واال فلا حتلا يف راصقلا
دحا و مقر كلملا مهدرط امم مازقأو راصق قراوخ ةكلمملا كلتب

لمعلا ىلع رصأو فلا حتلا راصقلا كلم ضفرف ماع ىفلا ذنم
ةكلمم ادع ضر األ ريمدتو ةسدقملا االم فادهأ قيقحتو هدرفمب
يتأي امبرو مهسنج سفن نم قراوخ ةكلمملا كلت يفف .. نيج
مظعم كلذكو قراخ نيج كلم نا هصاخو ايوس اودحتي موي

. نويداع سانأ هاياعر ناك نا عنام وال ءارم األ

من ةرملا ك لت نك لو نيج ةك لمم ى لع هماقلا لا طو ق راوخلا راغا
ةير حبلا ةناسرتلا و ن فسلا ماد ختس ال اوداع د قف ر حبلا ةيح ان
مهموجه عقوتي مل نيج كلم الن ةمواقم يأ اوقلي ملو ةلمهملا
برق و ةيلحاسلا ندملا يف اداسف قراوخلا يعسو يرحبلا

كلم يلا لوسر لسرأف الد بل ا طسول اولصي نا د اك رهشلا ءاهتنا
مل نا برحلا ب دعوو ضفرف رخا رهش هلهميل راصقلا قراوخلا

نيج ةكلمم شيجب اوقتلا مهتدوع ءانثاو .. داعيملا يف نوعجري
قراوخلا كلم نكمتو ريثكلا هيف ناشي جلا رسخ ميظع ءاقل ناكو
فهكلا يف هئاقفر نم افوخ رفي ناكو .. ريبك دهج دعب رارفلا نم
ال مهنا اال نيج بعش ةلا سب مغ رف .. نيج شيج نم سيلو

مه الئ مي فهكلل اوعجر .. قراوخلا رارصإ ماما دومصلا اوعيطتسي
اوريغي مل نا ميظع رش ب مهودعوتو راصقلا م هئاقفر نم ظيغ لا

. نيج ةكلمم يف مهناوخإ اودعاس نا وا مهركف

ماركلا رورم اورمو ديدجلا دا تعلا و ليخلا ب راصقلا قراوخلا قلطنا
ناك مهتدوع دنعو ةرواجملا كلا مملا اوكلهاو نيج ةكلمم ىلع

ضرتعم هب ناهتسي ال شيج سأر ىلع مهرظتني نيج كلم
هنيب ريبكلا هبشلا و مهلوقل بجعف لا تق د ون ال هل اولا قف مهقيرط

شوحولا كلت عم فهكلا سفن يف اوميقي نا مهل فيكو مهنيبو
نا مهنم بلطو .. هباجأ يقلي ملف .. لا وطلا ةقلا معلا هرساكلا

اولصاوو اوضفرف دحاو سنج ءانبأ مهنا ودبيف هعم اودحتي
هلباقف مهكلم ءاقل بلطو هدرفمب كلملا مهب قحل .. ريسلا

ميظعلا كلملا ىلع الم سلا : نيج كلم

ةيحتلا لق ا هبحن ال ةملك الم سلا : راصقلا قراوخلا ك لم

ةقيقحلا ةفرعم ديرا : نيج كلم



مظعم .. طقف مكنم قراوخلا .. انتوخا متنا : راصقلا قراوخلا كلم
نيج ةكلمم ةداس

؟! دحتن ال امل : نيج ك لم

نا طرش ا نل : راصقلا قراوخلا كلم

امه ما : نيج كلم

انعم شيعلل مكنم قراوخلا دوعي نا لو األ : راصقلا قراوخلا ك لم
قراوخلا نيناوقو ركفب مازتل واال فهكلا يف

يناثلا طرشلا و : نيج كلم

كتكلممب نييداعلا رشبلا كل لتقت : راصقلا قراوخلا كلم

يد نع در ال : نيج كلم

مكتكلمم مجاها نل ىنا نم دكأت .. قبل كلم : راصقلا قراوخلا كلم
رصنلا نع تزجع ناو كلذب هماقلا لا وط عانقا لواحأ فوسو
ديباو هيلع ريغأف هناكمب ي نربخي لوسر يل لسرأف دحا ىلع

. كتكلممل همض رما كل رسي أل هشيج

ميظعلا كلملا ىديس حية تلا و ركشلا كل : نيج كلم

يف داحت اال ى لع هعم قفتاو ه ريظنب ع متجاو ر اصقلا كلم داع
اونفي نا دعبو ةمهملا رخ آل نيج ةكلمم اوكرتي نا طرشب تاراغلا

اومضيو نيج ةكلممل نوهجتي ضر األ اور م ديو اعيمج رشبلا
. نيقابلا اولتقيو قراوخلا

ةكلمم ناكم اوددح نا دعب قافت اال سدقملا ناويدلا ءاملع بتك
مهناوخإ ناكم ةمداقلا لا يج األ فرع ي كي ةطيرخلا ىلع نيج

. فهكلا ناردج ىلع هوشقنو

ضرا مهمادقا تئ وط املكف .. قراو خلا ب نيج كلم ناعتسا
رم اال هيلع لهسيو .. اهك لمب او حاطأو اهشيج اورمدو اهوبرخ

يف هب ةطيحملا ةريغصلا كلا مملا ىلع رصاق اذهو هكلم ل مهمضل
فدهب ضر األ قرش يف اداسف ىعسي ناك دقف .. ضر األ قرش

. ضر األ برغ يف اداسف اوعس قراوخلا اما هكلم ةعقر عاستا



هت لودل ا همضو هب ةط يحملا ل ودلا نم ريث كلا نيج كلم م جاه
داتع لا ب هز هجو مي ظع شيج دعاو ه توطس ت دازو هتوق تمظعف
ينب ن اب ا هعاستا مغر هت لود نصحو ةحلس األ يف ثي دح ل كو
يف اوركف نا قراوخلا ىلع ةمهملا بعصيل اهلوح مي ظع روس

همعد لئاه ءانب ناكو ماع ةئام يف روسلا ءانب متا .. هد بال حايتجا
درجمبو ه يلع قيناجملا بصنو هحطس يلع ةقرفتم ةيوق طقنب
قراوخلا اكلمل ةيحتلا : اه يف بتك ة لا سر قراوخلل ل سرا هئاهتنا

مكك ال تما نع كل ذكو األرض برغ في مكيغب نع ريث كلا تعمس
نيقي ي دنعو ة قراخلا مكتوق ىلا ةفاض باإل الح سلا يف ثي دح كل

مكانهجاو ناو مكدض برحلا ب يدنجو يل لبق وال ى وق األ م كنا
م تثكم ول يلو اال ة رملا يفو روهش عضب يف يتكلمم اونفتس
ميظع روس هماقأ نم اننكمو مكنم هللا نا ظفح ا ذل .. كل ذ مكتقق حل
فال مكددعب بهل تار كو قيناجم هيلع هزايتجا نوعيطتست نل
ارق .. مكل رباقم لمعل انيدل ناكم فال انيلا اوتاتو مكسفنأ اودهجت
ةلا سرلا هل ادرف نيج كلم ةأرج نم ابجعو ةلا سرلا قراوخلا اكلم
هل ةطيحملا لودلا ينطاق هينطاوم ثث ج نم هريثك دادعا عم

بيرقلا ي فو كل اندهع انضقن دقو سالم وال هيحت ال ؛ هل اال قو
لو ط انشيج في ثدحتسم قليف وهو ةقلا معلا قليف كلصيس
دقف .. ع رذا ة عبرأ هيفتك نيب ة فاسملا و عارذ نيعبرأ هيف ل جرلا
لا وط ق راوخلا نيب الط تخ اال م دعو انل ريخ اننيب ة قرفلا تناك

دق و ل وطلا عر اف ليج جتنو ريخلا ب انيلع مع هماقلا راصقو هماقلا
ةقلا مع باجن ال انودشراو اذه ىلع سدقملا ناوي دلا ءاملع لمع
مه ددع قا ف ةريخ األ ماع نيث ال ثلا الل خو موي دعب موي نوديزي
د عب برغلا ة دابإ نم يهتننس انططخمل اقفوو االف ة رشعلا
نم ناقليف انيدل نوكي فوسو قرشلل ه جتن مث ماع نيرشع

نا مكايإو مهدحا عم ي تلا سر ثعبأس يم ال كل اقيدصتو القة معلا
. هظحللا و وتلا يف مكانيتا واال هب اوردغت

ايدترم نيج ةكلمم ىلا قراوخلا اكلم ةلا سرب ةقلا معلا دحا به ذ
رشب اوري ملف شيجلا ةداق علهو سارحلا هنم بجع .. لسرلا يز

كلملا هل جرخف دح ال ةلا سرلا ملسي نا ضفر .. لبق نم ا ذهك
ماع ةئام تعاض .. ةأجافملا ل وه نم هيلع يشغا هار املو هسفنب
. ال وط روسلا قوفي الق معلا اذهف اروثنم ءابه قاشلا لمعلا نم

ارقو ةك لمملا ب لقع ذو لكو ءامكحلا و ءارزولا عم نيج كلم عمتجا



.. مهئادع هئابغب ثحو مهز فتسا نا دعب قراو خلا ة لا سر م هيلع
.. لا قو كلملا ضفرف روسلا ماما قدانخ لمعب ضعبلا هيلع راشأ

لا سرإب رخا حرتقا .. يأرلا س ئب ! قدنخ مهقيعي ماظع ةقلا مع
انا .. لا قو كلملا ضفرف ه يزج عفدو قراوخلل عوضخو دو ةلا سر
ن ولبقي فيكو لا ملا نم رث كا رامدلا ب نومتهي مهو مهب مكنم ملعا

. اذه يأرلا بئس هونع انيد ل ام كل ذخا مهناكمإبو هيزج

ةشهدو ةريح كلملا دادزا لب لحل اولصي ملو عامتج اال ىهتنا
هوبسحف .. ثدح ام مهيلع صقي ةرواجملا كلا مملل لسر لسراو

. مهكلم صانتق ال هنم هليح وا هنس ربكل ئزهي

كلم لوزيو نينس سمخ اال ي قبي ملو م اع رشع ة سمخ ترم
دعب داعيملا برق املكو هعبصأ ىلع ماي األ كلملا دعي .. نيج ةكلمم

نيزح لظو ههجو نع ةكحضلا تباغو كلملا ردص نع حرفلا
مل نا هتايح كلذكو .. هكلم لوزيو ماوعأ ة سمخ .. هجولا ثب عا
ركفي ملو ليبن كلم ناك .. هتريشعو هلها لتقيو مهرم أل عاصني

نم ريثكف اهب دحا ربخي ملو ةفحجملا مهطورش يف ةظحلل ولو
مهب ام اوفشتكي مل ءانبج ءاندب مهنا اال قراوخ ةمكاحلا ةرس األ

ةايح باسح ىلع هايحلا اوراتخي امبر اوفرع ناو .. ةوق نم
. مهيوذ

باش كلم ةهجاومل نوع لا هلئسي مايس كلم نم ةلا سرب لوسر ىتأ
ىري ال دحاو هلا ةدابعو ديحوتلل هتوعدل برغلا ىصقا نم ءاج
لا تقلا نوكي ةداعلا ف لوقلا كلذل كلملا بجعف ةدرجملا نيعلا ب
كلذ مغرو .. ديدج نيدل ةوعدلل ال ذوفنلا ةدايزو كلمل ا عيسوتل
فحز موي دوعوملا مويلل ابسحت كلذو لوسرلا عم شيج لسرا
لتا قي امدنع هنيع وي ليمجلا مايس كلم دري امبر .. قراوخلا

ىهتنا امدعب رابخ اال تءاج .. هيلا رفي ناكم دجي نا وا قراوخلا
كلملا بجعف ةميزه رش مايس كلم ةميزهب ناشيجلا نيب لا تقلا
همصخ شيج نم ريثكب لقا ه شي فج باشلا كلملا كلذ رما نم

يدنج هئام نم ريخ مهنم دحاولا و لا سبتسا ب نولتاقي هدونج نكل
. مايس دونج نم

ءاجو لودل وا كلا مملا نم ا هريغك ب اشلا كل ملل مايس تعضخ
شيج ردق ةيلا علا اهراوسأ ةرصاحم دنعو نيج ةكلمم ىلع رودلا
كلملا مهل حتفف طق مزهي مل هنا اوفرع نا دعب مصخلا ةردق نيج



نا دعب ةنيدملا حيتافم باشلا كلملا ملسو هسفنب نصحلا باوبأ
مغر ةبلقب ال هلقعب باشلا كلملا نيد يف لخدو الم ستس باال رقأ
ناب ةليفك ةيلا علا هراوس او روهش دومصلا ىلع رداق هشيج نا

كلذ لعف امل ىرت اي .. هاو ق راختو ودعلا نؤم ذفنت ىتح مهنصحت
عيمجلا ةريح تلا ز ىتح هذه هتلعفل ةكلمملا يف نم لك بجع ؟!
را ر شأ سانأ نم مهصلخي نا باشلا كلملا نم بلط امدنع

اودسفيو مهريخ اوبلسيو ةطيحملا كلا مملا لك ىلع نوريغي
ام لكو ةريبك هيزج هل لعجي فوسو مهلسن اولتقيو مهعرز

. رارش األ قراوخلا نم مهصلخ نا بلطي

ةفرعمو قراوخلا يلع سسجتلل هلا جر ضعب باشلا كلملا ث عب
هبشأ لوقب لا جرلا داع .. مه ف عضو مهتوق طاقنو مهشيع قرط
ريصقلا و ليوطلا يعرافو الق معلا مهنم ة بيرغ سانأ .. لا يخلا ب

رضخ األ نولكأي .. نوم ح ري ال اه تع هربابج مهلكو مازقا كلذكو
ذإ دح ال ةقاط وال اهيف اودسفيل ضر األ يف اوريسيو سبايلا و
وا ل زانم في اوميقي ال .. بوعشلا نم ريث كلا اونفا دقف مهلتاق
ةقهاش ةدمعأ تاذ هلخدم الق مع فهك في او شيعي لب ر وصق

ةبيرغ تاينحنمو هرطخ تارمم هب بلصلا ديدحلا نم عافتر اال
.. فهكلا لخدم نع ديعب مهتماقا ناكمو ةسارح نود هنوكرتيو

نوثكميو رهش سانلا ىلع نومجهي مهنإف فهكلا ل خاد االن مهو
. رهش فهكلا يف

نع مهب حج ةلواحمو مهل ا تق م دع ررقو مهلوق باشلا كلملا عمس
ةركف هتءاجف فهكلا ةدمعأ ىأرو ه سفنب ف هكلل بهذو سانلا

مث ةدمع األ نيب فهكلا تارمم يف ساحنلا بيذي نا يهو ةعئار
. امامت فهكلا لخدم يطغي ىتح بلصلا كلذ دعب هر صي

لكو ام يسو نيج ة كلمم لا جر كل ذكو باشلا كل ملا لا جر ء دب
تايمك نوجاتحي مهناف ساحنلا و ديدحلا عمجب ةرواجملا كلا مملا
اهلا جر اوبلغو مايه ةكلمم يلع قراوخلا راغا كلذ ءانثا .. ةلئاه
لتاقملا يطغت مسجلا مجحب ةلماك عورد اوركتبا مهن ال ةبوعصب

مهنم لتاقملا اوع رص ا ملك قراو خلا ناكو .. همدق ىتح هسأر نم
ناكو ةقلا معلا او م دقف ة ليحلا اونطف ىتح لا تقلا لصاويو موق ي

.. اعيرص رخيف ىلع لأل هفذقي مث ة طقن ىلع أل هودع عفري الق معلا
اه اوغرفا نا دعب مهتدوع ءانثا عوردلا اوذخاو ةركفلا مهتبجعا



اوكرت فهكلا اولصو امدنع .. اهب اوبعليو اوهليل نيلتاقملا ثثج نم
ملس اهب لم ع ثيح باشلا كلملل انوع تناكف هجراخ عوردلا

ديدحلا اورهصيو ساحنلا اوبيذيل فهكلا ىلع أل هلا جر ه يلتعي
هومتيل ديدح اودجي مل طيسب ءزج ىقب هنا اال هل ططخ ام ناكو

دونجلا لك هعبتو رهصنملا ديدحلا ىلع هفيس كلملا ىقلأف
ال ميظع دس فهكلا لخدم حبصاو .. دسلا ناكو ءانبلا لمتكاف

. هفلخ فهك دوجوب يحوي

جورخلا ب او مهو ةديدج هراغل قراوخلا زهج ف ةحارلا رهش ىهتنا
م لف همده وا هب قث اولواح مهجورخ قيعي عينم دس اودجوف

ىلع هل اال كلملا ىلع موللا نيقلم نيمومهم اوداع ف اوح لفي
مادخ شيج هل نا مغر جراخلا ب ثدح امع هتفرعم مدعو هريصقت

ضعب كلملا رضحف .. هتفرعم ديري ام لكب هنوربخي نجلا نم
عمسم ىلع راد ام لكب هوباجأف ثدح امع مهلأسو نجلا نم هدن ج

ءانبلا ةيهام اوملع امل موقلا بضغ دتشاف نيرضاحلا يئرمو
ةدحاو هبرضب هلتقو كلملا ىلع ةقلا معلا دحأ ضقناف هتوق ىدمو
مهنم ريثكلا كلهو ضعبلا مهضعب عم اوكبت شاو قراوخلا جاه ..
دعب نجلا نم مادخ فال دح ال دهعلا يطعي نا لبق مهكلم تامو
امامت اولزعنا .. جراخلا ب سانلا رابخا هفرعم اوعيطتسي نلو مويلا

. ملا علا نع

فقوب مهوبلا طو قراوخلا يف سدقملا ناويدلا ءاملع حاص
ديدج كلم رايتخاب اوبلا طو اعيمج اوكله واال مهنيب اميف عارصلا
كلملا يف اهرفاوت بجي يتلا تا فصاوملا و ءار اآل حرط اوأدبو

.. ال ئاق قباسلا كلملا لتاق الق معلا قراخلا مهيلع جرخف ديدجلا
ريصيس اذهو ينم كلملا ذخأي ىلتق عيطتسي نمو كلملا انا

. ىوق لأل كلملا .. ديدجلا انوناق

.. ال ئاق مه ب طاخو قرا وخلا ب ع متجاو ديد جلا كلملا بيصنت مت
يف نم لك كله واال همراص نيناوق نس نم دب وال فلتخا رم اال

.. ديدجلا ونا نا قل عاصني ال دحا ألى مزحب فقن نا دب ال اذل فهكلا
مهيلع مرحيو بشعلا اال بشعلا يلكا لكأي نل ادعاصف االن نمو

تاناويحلا هيبرتو ةعارزلل ديدجلا فهكلا يف اولظ وي موحللا لكا
دسلا هرفاظأب ب قني ء زج .. ن اءزج اومسقيف لوطلا يعراف اما



يف ةدحاو ةرم ماعطلا م دقي ناو .. اذه انفهك او عرزي نوقابل وا
راصق نيب ايموي ماقت لا تق ةبلح ه ماقأ ى لع صرحن ناو .. مويلا
نلو ةين دبلا م هتقايل ديدجتل لوطلا يعرافو مازق واال هماقلا

ءاذغلا ةصحل يعرصلا مضيو عيرصو يح لب رساخو زئافب ىهتنت
نم .. فه كلا د ايسأ ن حن .. شيعلا ب ر دج واال ىوق األ نحن .. يمويلا
ا ذل انسب ح ة رتف لوطت امبر .. ه انلتق اناصع نمو انعم شاع انعا طا
نم ح لصاو ىوقا دجوي وال ء اقبلل حلص واال ى وق األ باختنا انيلع

يعراف نم ريصي عارذ نيعبر األ نع انئانبأ نم لق نم ا ذل ة قلا معلا
ناو يدلا لح نم والبد .. نا ديبع ىل ع قبطي ام ه يلع قبطيو ل وطلا

. نوديفي اودعي مل مهف سدقملا

ءاملع مهف سدقملا ناويدلا لح اال هم كال لك ىلع ةقلا معلا قفاو
ملو مهيأرب ذخأو كلملا قفاوف دسلا ةلا إلز ةليسو اور كتبا امبرو

. سدقملا ناويدلا لحي

ترادو قراوخلا يقاب نم ةضراعم ةديدجلا ني ناوقلا تق ال
هماقلا راصق دحتا دقف .. ةقلا معلا نيبو مهنيب ةمج تاعارص

دما برحلا ترمتساو ةقلا معلا دض لوطلا يعرافو مازق واال
ةيا هنلا ىفو .. اهرادقم اوفرعل نينسلا نودعي اوناك ولو ليوط

ت قبطو ق راوخلا يقاب دا دعا تلقو مه ددع دازو ةقلا معلا ر صتنا
ة. مارصب نين اوقلا

كل ملا ى لع ةقلا م علا د حا ضقنا نا د عب ف هكلا ب تاعارصلا تأ ده
ريصي ىوق األ نا يأ نوناق كلذ حبصا دقف .. ة طلسلا ثروو هلتقو

. ةقلا معلا نم نوكي نا طرشب كلملا

فهكلا نم جرخ ي نا يف ال ما حومطو طاشنب هلمع كل ملا ء دب
ةلا زإو رفحل لا جرلا و دهجلا نم ريثكلا ثركف دسلا لا وز ايجار
قافنا رفح اهنم ةديدع الت واحم مهل تناكو اوحلفي م لف دسلا
رفحلا ةلصاوم نم مهعنم ءاملا نا اال اهنم اوجرخيل دسلا لفسا
ءا ملع ا هركتبا بلصلا نم تاودأب د سلا مده اولواح كلذكو
مظعم ت رسكنا ىتح م ايأ ه دع ا ذكه اور متساو سدقملا ناويدلا

. مهرفاظأب رفحلا ب مه دهع ميدقل اوداعو تاود األ

لب كلملا ىلع سيل ةرملا كلت نكل ةقلا معلا نيب تاع ارصلا ت داز
تلا ط ىتح مهنم تارشعلا لتقيو واال موي رمي وال ءاسنلا لع



رثأتسيو ءاسنلا لمجا ذوحتسي امئاد وهف .. كلملا تاعارصلا
تاقيفر دجي ال ةقلا معلا نم ريثك نا نيح يف ريثكلا ب هسفنل

دينعو يوق كلملا ف لتقي هنكلو كلملا ةقلا معلا دحا ع راصي امويو
راشأ .. رانلا تارك ما دختساو لا تقلا نونفب ةريبك ةيارد هلو

حامسلا و ءاسنلا صوصخب نيج نوناق ةدوعب كلملا ىلع ضعبلا
نم رثكا رثأتسي وهف ضفر هنا اال لا جرلا لك نيب لقنتلا ب ءاسنلل

. هأرما هئام

وال هتوقب رورغم هسفنب اال ركفي وال حئاصنلا ب ذ خأي ال د ينع كلم
ةقلا معلا نم فل اال ىلع ديزي ام لتق االن ىتحف هلا تق نم ىودج
لا بب رطخو هيلع ةطبغ مهتداز هءاسن ةرثكو هل مه هرك داز اذهو

بطاخو سدقملا ناويدلا ىلا بهذ ناب ةركف ةقلا معلا دحا
ر عشي راقع راكتباب مهبلا طو هسنج ينب نم هسلخ يف ءاملعلا
مه الن سدقملا ناويدلا ءا ملع قفا وف ناي ذهلا وا لومخلا ب ك لملا

لتقي يك ماس ءاود الق معلا كلذ ا وطعأو هل ا هرك سا نلا رث كا
مث كلملل همدقو رمخلا في م سلا الق معلا ع ضو .. لا حلا في كلم لا
لا تق رش هلتاقو هلا تق الق معلا بلطف ضفرف ه ءاسن ى دحا بلط
ريغ لا تقلا اذه اولا قو ةقلا معلا شهدناف ةءاجف كلملا رخ نا ىلا
هذهب تومي فيكف .. ةدحاو ران هرك هسملت ملو كلملا لتقل يفاك
الق معلا اوبصن نا دعبو .. هلتقل هليح دوجو نم دب ال ؟! ةلوهسلا

ميدقلا كلملا ءاسن لكب رثأتساو بيجي م لف رسلا نع هولأس اكلم
ليتقلا كلملا هثج نم لكأي نا ةداعلا ريغ ىلع ضفرو هسفنل

الق مع محل نم اولكا اذا هنا اودقتعي مهن ال كلذل ةقلا معلا حرفف
ةرشبلا وذ ةقلا معلا لك كلملا عنم كلذكو .. مهتوق تداز يوق

ةقلا معلا ف .. لك األ نم ءارمحلا

عونلا و ي درو رارمحا رمحم عونف مهترشب نول بسح امسق ناعون
نم هرمحلا يديدش ةقلا معلا لكا نا دعب .. هرمحلا يد يدش االخر
لكا نم لك ىلع مسلا ىضقو ممستلا مه باصا قباسلا كلملا دسج

ناويدلا ي لا اوبهذو مهموق كلذ راثأف ريثك اوناكو هدسج نم
نيبو مهنيب راد ام ءاملعلا مهل ىكحف ببسلا اوفرعيل سدقملا

يفو كلملل اوبهذو مهفوفص اوبترو كلذل اوبضغف ديدجلا كلملا
فراعتملا .. هنع عفاد نم لك اولتقو هولتق لعفلا بو لا تقلا مهتين

ءوسلو دحا لتقل دحاو نم رثكا عمتجي ال نا ةقلا معلا نيب هيلع
كلذ راثأف رمح األ نولل ا وذ ةقلا معلا قرع نم ىلتقلا لك نا ظحلا



تاونسل ماد لا تق رش مهولتاقو هرمحلا يديدش او براحو مهموق
قراوخلا .. لا ونملا اذه ىلع فهكلا يف لا حلا رمتساو .. لا وط

اما ةقلا معلا ةمدخو يعرلا و ةعارزلا ب اولمعي مازق واال راصقلا
ةقلا معلا و .. ىودج نود دسلا اورفحي هماقلا لا وط قراوخلا
. دعب اهرازوأ عضت مل برحلا اياحرو مهنيب اميف اورحانتي

سدقملا ناويدلا ءاملع لخدت يمادلا لا تقلا نم تاونس د عب
نيتلصفنم نيتكلمم سيسأت متي نا ىلع ةقلا معلا نيب حلصلل

ىراصق ديبعلا م سقي كلذكو امهنيب يواستلا ب نافهكلا مسقيو
ن ولوغشم رفحلا يفف لوطلا يعراف اما مازق واال هماقلا

ام لا مهإ دعبو فهكلا لخاد ةايحلا سدقملا ناوي دلا ءا ملع ريغ
اولصوتو هوروطو هوسردو اوداع ناردجلا ىلع لئاو األ هبتك

ةنعارفلا نع لوقنملا كلفلا ملع هصاخو االت جملا لك يف ديدجل
امك نجلا ريخست مهنم ريثكلا لواحو هوري ملو هيف ديدجل اولصو

.. ىو دج نود نكلو مهدادجأ لعفي ناك

اولصوتو ناردجلا ىلع شقن ام لكب سدقملا ناوي دلا ءاملع متها
ي تلا د اوملا كلتو طينحتلا صوصخب ةميظع تافاشتك ال

ىلع اولمعو نيج ةسدقملا االم دسج طينحت في تم دختسا
ةايحلل اهتدوعو اهطينحت ءاهن إل ةقيرط اودجي نا يسع اهتسارد
اوفرعيل نجلا ريخستو رحسلا مهميلعت ىلع ةر داقلا ةديحولا ىهف

نيج ةكلمم صوصخب بتك ام اوأرق كلذكو .. جراخلا ب رودي ام
نم دسلا مده يف مه و دعاسي امبرو م هسنج نم مهف ج راخلا ب

نجلا قيرط نع مهب اولصتا نا جراخلا

دسفت داومل اولصوت دقف ةق ال معلا اكلم ح رفا ربخب ءا ملعلا يتا
او نذأتساو ةسدقملا االم طينحت يف ةمدختسملا داوملا لوعفم
يرخا ةرم ةايحلل نيج دوعتل طينحتلا ءاهنا هلواحمو لمعلا ءدبل
ىلع ةرداق ريغ اهنكلو ةايحلل ةسدقملا االم تداعو ناك دقو
اما اهل قطنلا ةدوعل مه دوهج ءاملعلا فثكف قطنلا وا ةكرحلا

ل محت تناك .. اهفارطأ تسبيتو امامت تلش دقف لا حمف ةكرحلا
ىلع ريخلا معيو هكرب ف هكلا ال متل اهفهك ف وطتو ا هشرع ى لع
يف ق دصت ملف اهينيع يف ةد اعسلا ن وأرقي او ناك .. ةقلا معلا

نوك ي نا موي روصتت ملو ا هئانبأ ه يمد اآل شوح ولا كلت نا ةياد بلا
مهمايق م دعل ب جعلا ة ياغ يف اهنكلو .. مجحلا اذهب اهد ال وأ



تداكف دسلا تأر ىتح .. رشبلل ة عجوم تابرض هيجوتو تاراغلا ب
امل هتديش يذلا ميظعلا ءانبلا ال ولو ةءانب تأدب اهن أل اظيغ تومت

وا هلثم هماقأ نع رشبلا زجعي ءانب ت دي ش د قف .. ا ذهل مهلا ح لصو
ديدحلا ا وباذا دقف طيسب ءيش رشبلا هلعف امو هفصن ىتح

ىلع بعص ندع م ةلتك تنوكتف بلصلا ةدمعأ ىلع ساحنلا و
.. اهبقث اهئانبأ

نع اهئانبأ فوزعل تنزحو ميظعلا دسلا تار نيح نيج تملأت
نوكت نا دوت تناك .. اهلمأ ددبتو اهملح عاض .. نجلا ريخ ست

عم ةنيجس تراص و اهيناما تعاض .. اهملح ر ثعتف رشبلل سوباك
ءافعضلا رشبلا شيعي جراخلا يفو فهكلا لخاد ءايوق األ اهئانبأ

ةاسأم نم اهل اي .. ءادعس

نامسلا دجملا وبأ عالء ف يلأت تهتنا




