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 تكخ 9 ة-- شٚر حغ أصقاهتؿاشتَٔيٝ 

 احلرب --! ,

 

 * 

 

ًٚ . اشتَراءً  ًٚ  افزمـ حتٝ جِده -- خٌٖهفنٖن  شٖثرثر بٚٔيت -- فٔس تقثَٔ بًٔدًا ظـ افتّْٔؼ وؿريٌ

اخلقف بًد  ارتدىافذي وهق ذاتف ـَىًٜ حِقى حْٔٓٚ  يقمف يّوغممٚ يُّـ أن يَقفف ضٍؾ 

 ذفؽ  مُٚن ًِٕٔف -- وهرب

 وحًٛ -" ًٕتٚفقجٔٚ "أو هل 

 

 



(0 ) 

ًٚ بٚدِؽ افهٚرم "ؾٔهؾ  " شّلافذي وافْحٔؾ افُٚئـ مع أن  تٍقح رائحٜ احلرب -- مل   تّْٔ

بؼ بـ  "تَرع  ،ذم ذفؽ احلل افٌنع ـٚن يتٖٓٔ  رءإٓ أن ـؾ  ، فذي حيدث متٚمًٚ ا مٚيُـ يًرف 

ًٚ أجراشٓ "  رخٔؿ 9 هقٌت ؾٚ -- مقشَٔك مٌٜٓٔ تَتِْٚ ترؿٌ

ًٚ ذم فْدن --،  شٔدايت وشٚديت افًالم ظُِٔؿ ورمحٜ اهلل وبرـٚتف  " ؿٚل متحدثقن  افقاحدة متٚم

ًٚ ؿتِقا بًٍؾ صٚروخ شُقد افًراؿل افذي إرشّٔقن أمرئُقن  ًٚ أمرئُ ن شًٌٜ وظؼيـ جْدي

 "رضب ذق ادُِّٜ افًربٜٔ افًًقديٜ --- 

 9 ادنٓدبًٞ ظـ ذاـريت  تٍْؽٓ

إضٚر خنٌل وتًُـ جٌٕٚف إيّـ ؿىًٜ شقداء  فيٍِ -- " افرادو افرود "راديق ـْٚ ٕىِؼ ظِٔف 

ٍٕز وإٔٚ أرؿٛ ذم -- ـْٝ أؿقل ٕتحِؼ حقفف ـْٚ صًرت بٖمهٔتف حغ  فِتحقيؾ بغ ؿْقاتف --

 أظْٔٓؿ افقجِٜ 9

 فذي يُّـ أن يًٍِف جٓٚز ـٓذا --!ا مٚ ,

-- يُتٍل وزيٚرات متٌٚدفٜ  بٕٔٚٚت ظٚجِٜحتِٔالت ضقيِٜ --  ،َِل بٚحلرب بغ أيديْٚ أخٌٚر ت

 خيِد ادُٚن فِْقم -ؿٌؾ أن  ،يٍْوقن ظْف  -- هبذه احلهِٜٔ ادتحَِقن 

ًٚ ٕٜٔ خىٍف مـ خِػ افٌٚب أشر ظذ رؤوس أصٚبًل ْتهػ افِٔؾ -- بّ  إٔجح ذم ذفؽ -، مٌٔت

ؾ  ُّ ًٚ واوحٜ ذم فِٔتل إوػ مثَقب افقجف "افرادو  "ص ًٚ حغ ـْٝ  توٚريً و خدي أيو

بدت هٔئٜ اإلذاظٜ افزيىٕٜٚٔ إـثر حرؾٜٔ بغ جمّقظٜ هٚئِٜ مـ ٕـّؾ حٍِٜ افًامع ، أتقشده 

 دقاضـ صٌر ت ادختٍِٜمتتد مـ ذق إرض فٌرهبٚ ، حٚمِٜ شِٜ وخّٜ مـ افثَٚؾٚ اإلذاظٚت

 ئًش ذم بِد مٌِؼ ب٘حُٚم -- 

 -افًُقن وبهقٍت يًٌثر مرة أخرى أجراشٓٚ  "بؼ بـ  "تَرع شٚظٜ 



ؾِؿ أــ صٖن  اذيل   -- مل أــ أظِؿ ـؾ مٚيَٚل حْٔٓٚ ، فُْف بدايتِق ادذيع مٚتٔن فف مـ أخٌٚر

ظْد -- ل اظتٚدوا دّشٓٚ ظـ افهٌٚر أصٔٚءهؿ تِؽ افت و أحٚديٞ افًٔٚشٔغ ادحٌقـٜأؾٓؿ بًد 

وبًٌثٜٔ أدحرج بُرة ادٗذ ٕبحٞ ظـ  افوئِٜٔ ظذ حمقل افَْقات إشقدأمرر يدي  ،آـتٍٚء 

 اإلصٚرة إَٕك -

افتل مثِٝ ـٚؾٜ إضٔٚف افٍُريٜ  هل افٌُرة افتل زرظٝ يب افدهنٜ -- مئٚت افَْقات اإلذاظٜٔ

 ٕديٚن افتل يًتَد هبٚ افٌؼ وؽر افٌؼ --!ًروؾٜ  وحقت ـؾ اادادًروؾٜ وؽر 

 -- امتالء --! ًٚ ٕٚؾذة ؽر متقؿًٜ -- وؾوٚء ممتً أوحك

ـٕٚٝ ؿْقايت ادٍوِٜ إذاظٜ فْدن افًربٜٔ .افُقيٝ . افَٚهرة . ؿْٚة مكيٜ مًٔحٜٔ ثرثٚرة ٓ 

 تٍْؽ ظـ ذـر ادًّدان . يًقع . مّتٚ  وبَٜٔ مًتَدات أبْٚء افًؿ --

بهقيت إػ  " 9 خِٔقا هذا افٌدوي افَٚدم مـ أؿل ٕجد وهق يًتّع فسإٔؿ افًُْٜٔوفُؿ أن تت

يٚفٔٝ شقق افذهٛ يٍرش  "بْٔام أؿرإف يًتًّقن فـ  "ذم يًقع ـؾ احلٔٚة  ، افرب أسخ 

 ! --"حرير

 "افتّك  "أي 9 إذاظٜ افَٚهرة -- وبِٓجٜ ؾهحك ينقهبٚ  1-0/1يًتَر ادٗذ افزتَٚيل ظذ 

 ٜٔ صقتٜٔ ظٌٚرة ظـ مروحٜ مزظجٜ يُرر ادذيع افذي يٌدو صٚردًا ـًٚدتف 9وبخٍِ

فٍِٔؿ  حلـ اخلِقد مـ بىقفٜ 9 ؾريد إضرش  "تًَٔؾ  "شٔدايت شٚديت -- ٕسـُؿ أن مع 

 يٌدأ افٍِٔؿ وظع افتخٔؾ -- ؾَط افتخٔؾ -،  وؾٚتـ محٚمٜ 

صقت رٕغ اهلٚتػ ادزظٟ   ،افًٔٚرات  "ؾرامؾ  "افًْٔام ادكيٜ ادًروؾٜ و  "ـٍقف "أصقات 

 دمًِؽ تنًر وـٖٕؽ تنٚهد تِؽ افتٍٚصٔؾ وفُـ بٖذٕٔؽ --! ووحُٚت افراؿهٜ احلٚدة 

رؽؿ افقؿٝ افذي تهحق ؾٔف افًٔدة ؾٚتـ فتٌْل حلٌٌٔٓٚ -- وأؽْل بدوري  صخرًا ذم أؽٍق -- 

 --احلرب



 بذاك افراديق - آفتهٚق مـ ـٚمِٜ فِٜٔ حهِٜٔ هل صٌرة بدوائر ممتِئ وجفٍ  بْهػ أشتَٔظ

بدا إمر أـثر خىقرة --  ،ذظر شُٚن افريٚض  " شُقد"أثٚر افؼير  افٔقمذفؽ  ظكذم 

 ظذ ذفؽ ادتًًُر افًتٔد بٚحلرس ادُِل أن ٌٕٚدر فَِهٔؿ ، أو اجلْٜ --! ةأست شٚر

جٔقش افًٌٚريـ  ، فًْٚت افهحراء  ،فُؿ أن تتخِٔقا ـٔػ فىٍؾ يرى بُتؾ مـ افرمٚل 

 جْٜ --! 9وافٌٔقت ادتىْٜٔ 

ًٚ فْقم مـ ظْٔل -- وأمتْك فق ـٚن افهٌٚح ـٕٚٝ افِِٜٔ افًٚبَٜ فًٍرٕٚ فَِهٔؿ ـٍِٜٔ بٖن يٍر ا  صٔئ

 أشتىٔع جّره --!

 

(1) 

 

ًٚ -- ترتًؿ ظذ يديف مئٚت ، هق أيب رمحف اهلل  ,إٓػ افذـر  ,افًًُري افًتٔد  ـٚن صٚرم

إحداث وافتجٚرب -- ٓزفٝ أذـر ـٔػ ـٚن حيُل فْٚ تٍٚصٔؾ مٚحدث بٚفَك ادُِل أواخر 

 وأصٔٚء أخرى دؾْٝ مًف -افدمقيٜ --  حُؿ ادِؽ شًقد وأحداث ادربع

فُـ هذه ادرة ٕجٍؾ ؽر ،  افًٌٔدة وفيروف ظّؾ أيب ؿرر إرشٚفْٚ جلْتل  وافديت إسارمع 

 مرؿىٜ بنْىٜدِّٝ أصٔٚئل افهٌرة -- مًّك -- ٓ أظتَد حليتٓٚ أن أحدًا ـٚن شًٔدًا ـام ـْٝ 

ظـ جدوى تِؽ إرؿٚم افنيٜ  أتًٚءل ٓ زفٝ، مٍؽ افتل تًتىٔع ؾتحٓٚ بـ وهيٜ  أرؿٚمذات 

 وثقب وبْٔٓام ثقب - رة ظـ ثقبظٌٚ ٝـٕٚ ادذـقرةأصٔٚئل  -- إذن

ًٚ أزرق ًٚ بحامٓت وتٔنرت أصٍر -- مل تُـ تنجع  أمٚ شٚره ؾـ ـٕٚٝ حتّؾ يل مًٓٚ بْىِقٕ إَٔٔ

ًٚ فُـ مزاج إفق ًٚ مًْٔ ًٚ حْٔٓٚ - ٕٚدي  ان ادتوٚربٜ ـٚن صٚئً



 

(2) 

 

  ن أحدهؿ حؼ افدٕٔٚ بحَِل ومٙ -ْؼ -- أحًًٝ بٖـدت أخت

ؾٓق ، إب ٓيريد مْل افذهٚب هْٚك ؾجٖة -- و,ظذ إؿؾ يل  ,دون شٌٛ يُّـ تًٍره 

-- ٓ  تًٌدهؿ اخلىك ظْلأرؿٌٓؿ  بْٔام ـْٝحيتٚجْل ـام ظز يل حغ ـٚن يّنط صًري بٔده  

ًٚ ـؿ مـ افٌٔظ حقتف روحل   ،افتّٓٝ افٌهٜ  واـتٍٔٝ هبٚ   مل أبِؽ - إٓذاك - افوئِٜٔأذـر حَ

 - ادزظقم ؾردودفتًٕٚؼ هبٚ  ؽٚدرتْل أمل -- أودظتٓٚ رائحتل

أحًًٝ تِؽ إيٚم أن  ،بًد شٍرهٚ بٔقم  مل تًد حٚرتْٚ مًتًٚؽٜ -- ؾَدت فذهتٚ افهحراويٜ 

ٓ تتًع يل  مل أظِؿ حْٔٓٚ أهنٚ شتهٌح مديْٜ إشّْتٜٔ افريٚض ـٕٚٝ أصٌف بـ ؿز يتًع فُِؾ --

 ، بًد شْقات - ظذ إؿؾ

ؾ إرضايب ادٍتقح ظـ احلديٞ  جقد  وٓزفٝ متُئٚ ًبزاويٜ احلقشبدأ جٌغ افنّس بٚفً ًّ و أؾ

ًٚ حَٕٜٚ ظذ افساب --   أرشؿ أحالم

ًٕٕٜٚٔ بدت متٍٚظِٜ مع ؿؤتل اإلهتؿ بزيٚرة جٚرتْٚ ادريوٜ -- ,أختل افُزى  ,ـٕٚٝ افًْقد 

 9 افؼؾٜسخٝ يب مـ ظذ فًِّل ، وحَل بٚفتًٌر ا

 ؟ "افًجّٜٔ  "ؾٔهؾ -- هؾ شساؾَْل جلٚرتْٚ  ,

 وؿٍٝ تْتير مْل ردًا  ثؿ ؿٚفٝ 9 --بحٚجٌغ مٚئِغ فألشٍؾ و ،بٚفهّٝ  أجٌتٓٚ

ًٚ  -- "أبق ـٚس  "يَٚل بٖن فدهيؿ ـُٜٔ  ,  -اشتّر بًُقتؽ  ،حًْ

ًٚ مل ين شًّٝ ذفؽ حتك ارتديٝ افٍرح إمٚ   ُـ -وـٖن صٔئ



افٍتٔٚت  ٝٓ أظِؿ أيـ ذهٌ ،مـ ـؾ رء حتك افًْٚء  مٍرؽٜ، ـٕٚٝ افنقارع ؿٚحِٜ  

 ، رءيتحدثـ بُؾ  ادتٌٚدفٜ ـؾ ظكيٜ -- بٚفزيٚراتيَّـ   ظجٚئزافهٌرات -- ٓ أرى إٓ 

 --!"صٍِٔٔد "افًٔٚشٜ. صٗون ادرأة . افٍـ . ؽرق اددمرة افزيىٕٜٚٔ 

بْٔٓـ ؾال يتقجًـ خٍٜٔ مْل --  بٚفقجقدقشقمٜ بغ ظْٔل تًّح يل صٌر شْل حْٔٓٚ وبراءيت اد

ًٚ صٌقرًا جدًا  ًٚ مـ جْٓؿ  -- ـْٝ مًتًّ ؾِؿ أــ رجاًل يًتحؼ أن خيٌئـ وجقهٓـ ٕجِف خقؾ

ًٚ ، مع أن تِؽ افًخٚؾٜ تَْنع حغ تهٌح ؾٖحٚديثٓـ دـ يْتّل فٌَِٜٔ افذـقر  شخٍٜٔ أحٕٔٚ

ًٚ واحدًا ، أمثؾ دور افته إيَٚظٚتيٌدأن بٚفرؿص ظذ  افىٍؾ افذي ٍٔؼ وإؽْٔٚت افتل حتّؾ رمت

  ٓيًرف مٚيدور حقفف -

وروائحٓـ وثٔٚهبـ   افُثر مـ افًْٚء دفٍْٚ بٔٝ جٚرتْٚ-- ـٕٚٝ دفٍٜ ظـ أفػ دفٍٜ ممٚ تًدون--

ًٚ  َد ادقوٜ --افتل ٓحتقي ظُ  ًٚ يًتحؼ افزيٚرة حَ خًِٝ ظْل افًْقد إهٓٚري ذاك  ، ـٚن مُٕٚ

 9ؿٚئِٜ 

ٌّؾ تًٚل --  ,   -رأس ظّتؽ أم ٕٚيػ ؿ

 وجٓٝ يل أمرًا آخر 9 --"ْٚ احل "اؿسبٝ -- فثّٝ رأشٓٚ ادعء بـ 

ٌّؾ  ,  هْٚ ،ؾ تِؽ هْٚك ؿٌّ س أم حمّد -- أم ؾرحٚن -- أرؿ

ـٕٚٝ رائحٜ صًقرهـ افٍٚخرة صٖٕٚ ٓيّؾ -- أهنٔٝ  ، حتقرت صٍٚهل دٚـْٜٔ تٍريخ ؿٌالت

ختل متدثرًا أُؾ مٚ صًْف اهلل مـ أدب ظذ هذه افًٌٔىٜ افتهَٝ بجٕٚٛ مّٓتل افنٚؿٜ  وب

رائٓـ ذم تَٔٔؿ افقوع ادتٖزم آمـ  ءاً بد ادتنًٌٜ ـٕٚٝ احلرب تًٔىر ظذ ثرثراهتـ بٚحلٔٚء --

ُُٜٔ وفٔذهٛ تِؽ افـْٝ إٔتير ويرد ـٔده ذم ٕحره --   دظٔتٓـ بٖن هيِؽ اهلل صداموصقًٓ ٕ

وربام فتُٚؾئْل ظذ  ،هلذا  افًْقدإتٌٓٝ  وٕقرمٚن صقارشُقف فِجحٔؿ -- وأم ٕٚيػأبق ظدي 

 ؿٚفٝ 9، افًئؿ  "افتٌَٔع "جمٓقدي 



ًٚ  ًٛفا--  ذخ، تًٚل  ,   ٓتٌتًد  فُـمع إضٍٚل خٚرج

ٌّدل أحٚديٞ افًْٚء بـ ـُٜٔ بْهػ ريٚل  يٚ وإٔٚ أهّؿ  افتّٓٝ افُُٜٔ -- ثِّٝ ،فٌٌٚئل -- مـ ي

 ؿٌؾ أن يٌٚؽتْل وّري افراديُٚيل وافذي مل ينٖ افدخقل مًل 9،   بٌّٚدرة افتجربٜ

 -- أهيٚ افٍٚشؼ -- افرجٚل يًْجقن ادقت ظذ جٌٚه احلرب  وإٔٝ هْٚ تٌَؾ جٌٚه احلريؿ  "

  "ؿٌؾ أن تثّؾ بُُٔتؽ احلَّٚء
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 * حتتقي افثرثرة افَٚدمٜ ظذ منٚهد 

  07+ ؽر صٚحلٜ دـ هؿ دون افثٚمْٜ ظؼة 

 

أضٚل اهلل  , Klashinkov تًرؾٝ ظذ افهديؼ افرود ظالؿٜ محراء -- ،ظالؿتل مع افًالح 

ًٚ فِحرب --   ,ذم ظّره  ـْٝ أظتَد أن احلرب رجؾ شٖشتىٔع ؿتِف ظْدمٚ دربْل ظِٔف أيب حتًٌ

ًٚ مٚ هبذا افًالح   دظقين أذح هذا 9، يقم

ؿد تهؾ   "أخىر بْدؿٜٔ ذم افًٚمل "إٔف  تهٍْف افقٓيٚت ادتحدة ظذ ًٚ ٕٚري ًٚ ضٍؾ حيّؾ شالح

 مس بٚفثٕٜٚٔ --!///0هظٜ ضَِتف 

وبَٜٔ افًٚئِٜ افُرتقٕٜٔ  "بٚؿز بْل  "و  "مُٔل مٚوس  "بْٔام حيّؾ أؿرإف ذم افًٚمل إول دمك 

  إخرى -



وشّدتف زٕدي -- شْدتف ف ابـ مٔخٚئٔؾ افذي ؿٚرب ضقيل ، حوْٝ افرؾٔؼ ـالُٕنق ، هنٚرذات 

صامؽل حقل رأد بـ حزم -- اختذت مُٚين  ثؿ فٍٍٝٔخ ضٚظـ أخٚف ظِٔف مـ افًَقط ، ص ــ

افىٍقفٔتـ -- ؾتحٝ  أؽّوٝ ظّْٔل ، تٍٚءل هبٚ أرؾًتف ـام ئِؼ بف -- مهًٝ فف بٖؽْٔٚيت افتل  ،

ّٟ صقت مٓٔٛ ُؾ إسار وٌىٝ ظذ افزٕٚد -- و ب واحدة  ، فَد ؾًِٓٚ ُؾ أرجٚء افقادي بو

ًٚ ـام أردت  حًًٝ بٖٕف مل ، أـًٚدتف -- صٍَٝ يل افىٔقر  ٚ-- مزؿٓ ٜؿتِٔ  ظٌِٜ افزيٝأردى ، متٚم

 9 سخٝ خيذفْل -- 

 ! يٚ أيبؿتِٝ اجلٌؾ  ,

أحلٍتف تِؽ اخلرؿٜ افٌٔوٚء ،  افرصٚصمـ بَٚيٚ  حجريافِٔؾ يزحػ -- وؿٍٝ -- ٍٕوٝ  أبد

ًٚ -- فرت  - وإٔٚ أدظق اهلل أن يرظٚه ٕٚئاًم  بدا يل ،مل يِتٍٝ فـ ؿَِل ٚح -- أحًًٝ بف ، ـٚن حمّقم

صقت صٍٚرات   ـٕٚٝ حٚرتْٚ هتّؿ بٌٍقهتٚ -- ؿٌؾ أن يٍزظٓٚ ،وصِٝ افٌٔٝ ؿٌٔؾ ادٌرب  

 - مـ جديد افذي بًٞ ؾْٔٚ افتقتر اإلٕذار 

خٚصٜ هبٚ -- ـٕٚٝ   "خٜ صقرٍٕ "ـٕٚٝ فُؾ حٚفٜ زوال اخلىر ،  اخلىر .ؿرب وؿقع اخلىر . 

 !ٓأظِؿ مل . أيـ ، فِريح  شٚؿّل أحًًٝ بيورة أن أضِؼ  -- "اخلىر ؿرب وؿقع "حٚفٜ تِؽ 

 ـٚن يتنُؾ يب حليتٓٚ- أن مٍٓقم ادقت مع اجلامظٜ رمحٜ  يٌدو

 

ًٚ ، -- إذاظٜ فْدن  جٚفًغ ضٔٛ افذـر "افرادو افرود  " ضقؿْٚ   "افًريَٜ تٌدو ؽر واوحٜ متٚم

ـٚن ،  "تنقيش  ،- وؿٚل ؿٚئد افًِّٔٚت تنقيش - ، آئتالفتنقيش -- صْٝ ضٚئرات ؿقات 

ًٚ ظذ وجقهْٚ  ًٚ بًض افقء  ،اخلقف يرشؿ خىٚه حثٔث ِؿ ُٕـ ٕثؼ بٚفتٍِٚز ؾبدا افقوع مزظج

أذـر  ظذ مٚ ,ـٕٚٝ صقرة افٍريؼ افربًٜٔ  اوىررٕٚ تِؽ افِِٜٔ دنٚهدتف --فُْْٚ افرشّل ـثرًا 



، افتٍٝ أخل ظذ يًٚره  ظذ مٚيرام --وأن إمقر دمري ، وتكيح ظـ خمتك افًِّٔٚت  ,

 ؿٚل 9ثؿ ئّْف -- 

 --؟ أيـ ؽىس شِىٚن  ,

ًٚ  ، ؿٍزت مـ مُٚين ٕبحٞ ظْف  ًٚ شِىٚن يُزين شْ  و جْقٕ

 9 بقجؾ  ٕٚديٝ

 ! يٚ شِىٚن ,

 صقت ؿٚدم مـ أظذ 9

 ،  ؾقق تًٚل   ,

ًٚ -- مٚ  فُْف بٍؿ مؼع ـٚن شِىٚن  ن وصِٝ افًىح حتك رأيتف --إصًدت درج افًىح رـو

 ُٚد يىر فًِامء -يووجف 

 ؿِٝ بٍْز 9 

ًُٔرج بف ،تتهًد روحف فًِامء شقف افقفد هذا  , صٌح ٖشٌٕل  شٔخرج مـ بغ طٓرإْٔٚ -- ش

 أمرًا فِّٗمْغ حغ يّقت !

 أذ يل بٔده 9دحْل  

 ، تًٚل تًٚل  ؾٔهؾ ,

هدت ذفؽ افهٚروخ صٚ، ٕيرت فًِامء  فف ثؿظٚود ٕيره فًِامء -- ٕيرت ، ٌٕف وؿٍٝ بجٚ

صؼ  أخىٖه -- وبثَٜ مٍرضٜ ٓزافٝ ختتّر بذاـريت،  "شُقد  "وهق يالحؼ  "بٚتريقت  "افْٚظؿ 

شَط بٚتريقت -- مٚهل إٓ ثقاٍن حتك حلَف اثْٚن آخران -- شَىٚ  ، بال وجؾ  افٍوٚءشُقد 

ًٚ -- هذه ادرة يٌدو أن ـثرهتؿ ؽٌِقا صجٚظتف  -- أهنُٚه -- خّر أحٚضٚ بف  ،بدورمهٚ واثْٚن أيو

ًٚ-- ترجؾ افٍٚرس   9 وإٔٚ أؿقل فف بحامس شِىٚن إػ ٕيرت  -- رؽاًم ظْفسيً



 ! أريدك أن تنسي يل واحدة تنٌف تِؽ افىٚئرة ,

ًٚ -- بغ يُتٍل  "شُقد  "ـْٝ أظتَد أن  مٚهق إٓ ضٚئرة ورؿٜٔ ٓتًىك إٓ دـ هؿ أـز شْ

 افًْغ  هِقا درحِٜ متَدمٜ مـيبىٚئرات ورؿٜٔ حتك  –ـحٚٓيت  –إضٍٚل 

 9 شٚخراً  فُْف ؿٚل يل

  إٕف صٚروخ ،رائد افٍوٚء  فًٔٝ ضٚئرة يٚ ,

 !"ـٚن صٚروخٚ رجاًل -- أؿًؿ هبذا  "

 قاظدٕٚ بٚفدور إريض شٚدغ -فَ بٚهلٌقط هذا مٚؿِتف فٍْز حغ ـْٚ هنؿّ 
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أحٚديثْٚ افهٌرة ظـ احلرب افتل مل تٌدأ شًِٜ ضقيِٜ مـ  ،ظْدمٚ َِٕل بـ رؤوشْٚ ظذ وشٚئدٕٚ 

حئؽ شِىٚن أحٚديثف ظـ شُقد وبٚتريقت وأهنام شَىٚ بجٌٕٚف ومل خيٍف  ُٕـ جديريـ هبٚ  --

ًٚ يُتٛ ،  ذفؽ ٓتٍْؽ ظـ وهق هيقي وبَٜٔ افقشٚوس افتل  "اهلل أـز "بؾ إٔف صٚهد صٚروخ

 متْك فق سخٝ بف 9وأ رؤوشٓٚ مْذ إزل -- أمٚ إٔٚ ؾَد ـْٝ أفتزم افهّٝ إطٓٚر 

ًٚ  كـٍ ,  ! ـذب

ٓ  ؟ مٚذا ترؿٛ ،ـؾ فِٜٔ  افسؿٛتِحػ ٕحيك بام يٍُل مـ افْقم -- ـْٚ ٕمل ُٕـ  تِؽ افِٔٚيلذم 

ـْٚ ٕتُدس بٌرؾٜ واحدة فْخِؼ مـ إرض هيرًا  مـ احلرب - ـثراً أصٌر  ٝؾَد ـْ ، أظِؿ

ومل يُـ هبٚ إيٚدي بٕٚرجؾ ، ل اختِىٝ دمد أمجؾ افِقحٚت اجلًديٜ و افت  وظْد افهٌٚح

ًٚ أن تْٚم بٍراصؽ بنُؾ شِّل فمًتٌر ػ خٚرج إ تجد ًٍٕؽ وؿد ؿذؾؽ احتالهلؿ افٌٚصؿ ب

 ! "ادَِط "حدود 



ورؽام ظْل ، ـٚن افْقم بجٌٕٚٓؿ بّثٚبٜ افدخقل فٍَص مـ افٍِٜٔ متُْرًا بٌِٚس ؾٖر بًّْك آخر ، 

ًٚ يظ ، أـقن أول مـ يًتَٔ افىًٌٜٔٔوؿٓرًا إلراديت  دّي وؿد إحن أجرجر أرجع -- مٖرجح

وضٚل هوايل إبٔض ظـ حدود رجع افّْٔك -- وبنًر خمٔػ أدمف ٕؽًؾ ثقب ٕقمل ادخىط 

يتّتؿ  حمرومهقت ؾ د فِّرآة أأرؾع ر، ادٚء ظِٔف بال رؽٌٜ تذـر  إٔوح --وجٓل ادتُدس 
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 ! أريد ـنة مـ ٕقم يٚرب ,

أدمف فدوٓيب احلديدي افذي حتتؾ جزءه ،  أين أروخ ــ ـؾ صٌٚح فْداء افقاؿع-- يٌدو  ثقانٍ متر 

دمِٛ يل آخر أخٌٚر وجٓل -- تَٖٕٝ ـام ئِؼ بىٍؾ صٌر -- فًٌٝ ثقيب افدؾٜ افذي  ةإين مرآ

حٚوفٝ ، تهْع ادًجزات  ريًٚٓ  44 تِؽٓ يًٖفْل أحدـؿ ـٔػ ـٕٚٝ  ريًٚٓ -- 44ـٍِْل 

ًٚ مرارًا أن أهح صًر ًٚ  ي جٌٕٚ بًد ظدة حمٚوٓت يٚئًٜ  , ـام يًٍؾ دائامً  ,فُْف مل يُـ مىًٔ

 - ادىرزة ظٚؿٌتف بٖن ـتّٝ إٍٔٚشف بىٚؿٔتل 

مّٔاًم وافتل تًٚؿىٝ ظْد  بٚب افدرج  احلذاءإتًِٝ مٚتٔن يل مـ  ، تًٌد ـثراً مل تُـ مدرشتل 

 -اددرشٜ  افذي ـٚن   بٔٝ جٚرٕٚ وجٓل صىر
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ؾًاًل ؽر ـٚن احتُٚـل هبؿ -- غ حْٔذاك افذيـ ٕزحقا أثْٚء احلرب ٔبٚفُقيت ؽهٝ مدرشتل

ًٚ  ،مًٌقق  ـٕٚٝ - فٍظ أخريـ  متَْٜمل أظتد ظِٔف ؾَد ـٕٚٝ افريٚض مديْٜ تتُقم ظذ ذاهتٚ صٔئ



 ،تراـامت افتجربٜ تتهٚظد فىٍؾ ـٚن يًتَد حتك ؿٌؾ أشٚبٔع مـ احلرب إْٔٚ ٕٓنٌف أحدًا 

 وجٔديـ بام يٍُل فًِزفٜ - مٚ َٜخمتٍِغ بىري

وحتك ؽسهؿ افٌٔوٚء  ،فٌٚشٓؿ افٍوٍٚض  ،ـِامهتؿ ادّىقضٜ  ،ٕيراهتؿ اجلديدة  ،وجقهٓؿ 

ًٚ دمري بنٍُؾ آخر -- ًٚ  مـ ٓ أ، ؿسب مْل أحدهؿ ا صتٚئّٓؿ ـٕٚٝ أحداث ظِؿ مل ـْٝ خٚئٍ

 صقتف اجلديد ظع 9

ٌّل  هل إٔٝ يٚ ,  !ص

 شؿ  ,

 ؟وش اشّؽ  ,

 احلريب ظٚمر -- ؾٔهؾ  ؾٔهؾ ,

 ادُٚن حر هْل --تًٚل ٕدش داخؾ  ،إٔٚ مٍيض جز  ,

 ! هٚه ,

 ٕدش -- ٕدش داخؾ  ,

 ! يًْل وصق  ,

 ٕدخؾ هْٚك  ,

مٝ افقزراة ؿٚ افذي  جٚرٕٚ افزجقازيفٍهؾ افذي ـٚن ظٌٚرة ظـ ؽرؾٜ ٕقم دخِْٚ اوحُٝ -- 

ًٚ  ، وافنىٜ  ادٍرومبٚفِحؿ  جًِْٚ شقيٜ -- ِٕتٓؿ شٕٚدوتنًٚ بتٖجر بٔتف افنٚشع ،  وٕتجرع مؼوب

 ًٚ ، وهق حيُل يل ظـ ؾهقل مدرشتف بٚجلٓراء  أـاممف ،ثقبف  يٚؿٜ ، ضٚؿٔتفـْٝ أحلظ --  ؽٚزي

 -دمٚذبْٚ أضراف احلديٞ ـثرًا 

بٚحلُٚيٚت افتل إٔقي هدهٚ ظـ تِؽ افُٚئْٚت افزائرة فُقـٌْٚ   يزدحؿ ؾّلظدت فٌِٔٝ -- و

 - افريٚض
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ًٚ  ومٓروًٓ ٕٚحٜٔ  ًٚ ؿٌؾ أن يهٚدؾْل أخل حيّؾ ٓصَ ؿِٝ فف وإٔٚ أهرول ادجِس ، ـْٝ مْدؾً

ًٚ  مًف بنْىتل  9 تَِٚئٔ

 ؟مٚهذا  ,

  شِْهؼ افْقاؾذ ، ٓصؼ ,

 ؟ مل ,

-- ؾٓد فِهٚفٜ  اذهٛ ، "ـٔاموي  "ـيتحدثقن ظـ ٕٜٔ صدام ؿهٍْٚ بٚف--  ذفؽ يَقل وافدك ,

 ظؼات إؿًْٜ -أحي فْٚ 

 9جٔدة فىٍؾ حلقح -- فُْل واصِٝ افرـض مًف وصْىتل تَرع طٓري  "تكيٍٜ "ـٕٚٝ 

 بربؽ -- دظْل أرى  ,

ًٚ ؾريداً  ,  أضقق ؾٔف افْقاؾذ  وؾّؽ أيوًٚ جمرد ٓصؼ ،  فٔس صًْ

شَِٔٔٓٚ  مٌٔد حؼي ـٌرةهق ظٌٚرة ظـ ظٌِٜ  "افُٔاموي  "بدأت بٌُح أرجع -- ـْٝ أؾٓؿ أن 

 ـْٝ أؿقل 9 ، مـ ضٚئراتف افتل أحٌٌتٓٚ تِؽ ادجْقن صدام ظِْٔٚ

ًٚ -- مل شًٍٔؾ ذفؽ  ,  ؟ اً إذفًْٚ ذبٚب

شحٌٝ أحدهٚ ووًٝ وجٓل  ،تربًٝ بجٌٕٚف ،  ادمٓٝ فِهٚفٜ حٔٞ جيِس ؾٓد وشط أؿًْتف 

ًٚ يل ًٚ مـ وجٓل -- أدخِٝ ،  بف -- مل يُـ مهْقظ مّط ذؿْل  حمٚوًٓ يدي بدا ربًف إشٍؾ ؾٚرؽ

 ؾٓد -- شٖفتف 9 ،إؿًْٜ  يٓٚت ذوشط ؿَٓادثِٞ 

 ؟ أيـ مَٚد  ,

 ، تٌدو ـْحِٜ صٌرة إٔٝ ترتدي مَٚشؽ أن  ,



  

ًٚ ٕحق ادرآة -- حٚوفٝ ترتٔٛ رأد اجلديد، وؿٍٝ  نِٝ بْٔام ـٚن ئّؾ ُْل ؾف  منٔٝ متخٌى

 ؿِٝ بهقت مَّْع 9 يّْٜ وينة ، 

 ! و ـٖين ٕحِٜ ؾًالً  ,

 ؽْٔٝ 9 أظجٌْل صقيت افٌريٛ بف -- ؾـ

 "بنٚر يٚ بنٚر هٔٚ إػ افًّؾ -- امجع صذى إزهٚر مـ رووٜ إمؾ "

وأثٚر تًٚضٍْٚ ؾٚصتٌِْٚ بف وأصٌِْٚ هبٚ  ،شّف هْٚ هق يًًقب وٚظٝ أمف ظْف اوبنٚر افقارد 

ين فـ أ ، وأؿًّٝ برب افْحؾ خًِٝ افَْٚع  ـًٚدة ؿههْٚ افىٍقفٜٔ افًربٜٔ - وهٟٔ بُٚئٔٚتْٚ

ًٚ ينٌ ًٚ -أرتدي صٔئ  ٓف يقم
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-- مل تُـ  صٚبًْٚإٓ أن مذاؿٓٚ ٓيزال خئؿ بٖ رؽؿ أن تٍٚصِٔٓٚ أصٌحٝ ؽٚئرة ،ـٖهنٚ افٌٚرحٜ 

ًٚ مجِٜٔ   وإن حٚول مرتٌُقهٚ افتقدد هلٚ - حتك ،احلرب يقم

 -  حٔٚهتؿخيِع ؿٚضْقهٚ رؿٚب بًض ـل يًتّروا  بؾ ؽٚبٜ صٌرة  ، افًٚمل فٔس ؿريٜ صٌرة 

ًٚ شٔحدث أن أ ؾرؾٚؿل افٌؼ فـ خيذفقا حدد -- فُْل ربام فـ أمِؽ  ،يقمٚ مٚ  أخرىظٔش حرب

                                                       - وحروبُؿ حنٜ فٌَِٚء ؾخذوا ظْل ضَقشُؿ ادق ،إصٚبع وؿتذاك ٕرشؿ وجٓل ادتًٛ  

 

                                                                                                      

 يتٌع يقمٚ مٚ  *                            



 كان حضـًا ..!

 

ًٚ فًّدة حْٔٚ ادتقشىٜ و لذم أوائؾ افتًًْٔٚت وبّدرشت  ,ـٚن وافدي ،  إؿلافتل ـٕٚٝ بٔت

ًٚ إٓذاك  وظْد زيٚرتف افتٍَديٜ فًر ظِّٔتل ,ؿدس اهلل روحف  ًٚ ؽريٌ  افتًِّٜٔٔ افًرجٚء يًٍؾ صٔئ

 --  "احلقش "يَػ مىاًل مع مديرٕٚ افْحٔؾ ظذ شٚحتْٚ افتل ٕرـض ؾٔٓٚ رؽؿ إٔػ ادُٚن 

ًٚ ٕحقه ،  شٚؿّل حغ أضِؼ ـىٚئر ٕقرس صامؽل خٍِل ترؾرف أراه ،  ، ؿسب مـ رـٌتٔف أراـو

ًٚ ـٚن افًٍؾ  جدًا ، أحوْف وإٔٚغ بٚفنام ادعءهيدد رأد  ، -- يْحْل امظِٔٓ ي  أضقق يد هْٚ تَريٌ

افًجٚئٌل ، أرى ذفؽ ذم أحداق إضٍٚل ادالظغ ، وأصّف ذم ابتًٚمٚهتؿ افهٍراء وحغ ـِامهتؿ 

 افٌٚهتٜ 9

  حيوْف أبقه ـىٍٍؾ مدفؾ ! أرأيٝ  ,

ًٚ -- يامرس ظِٔف أبقه ؾًاًل ٕٚدرًا ذم أزمٚن اجلدب تِؽ -- ؿِٝ فف ظذ ضٍالً ـْٝ   افٌداء بـ حميقط

 9  ٜتدفٔصٍٜ شٍذ م

 مزون حغ أرمل ٍٕز بحوْؽ أيب -- افىالب يتٌٚ ,

 ؟ فًٌٛا مٚ ,

 ٓ أظِؿ  ,

  9 مًحٝ يدي بىرف افهحـ -- ٓحظ أيب ظع افُدر ؿٚل مٌتًامً  

 ـام تنٚء يٚ ابْل -- شٖحوْؽ بًٔدًا ظْٓؿ -- أـّؾ ؽداءك   ,

 



وـ -- ـِف -- فـ أفهَف ظذ وجقه مـ أوىر شتًْخ ـؾ ذفؽ احلأبًد ربع ؿرن ، متْٔٝ أن 

فالرتىٚم هبؿ ظْد ـؾ فَٚء ، أو أؽرشف ظذ أيدي أوفئؽ افذيـ يهٚؾحقٕؽ ذم ـؾ مُٚن وـٖهنؿ 

 ! ظذ ؿٔد احلٔٚة فٝامٚزأرشِقا فٔتٖـدوا مـ أن يدك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أمي ..! "مضر"أحن اىل 

 

 وظُِٔؿ يدهيٚ ـام ـٚن يتقجد درويش ظذ خٌز أمف د هْٚ ظذ مٚـٕٚٝ وافديت ختَِف بغ تقّج  شٖ

ًٚ - مراظٚة افٍقارق ادُٕٜٚٔ--  وشحْٚت اجلٌراؾٔٚ أيو

 

 * مور 9 بَؾ وبٌِٜ أخرى 9 أؿط  

 

  دون ؽره حيدث صٌٚحًٚ شٍر 9  ,هقصع افٌدوي  ,افًٓد افَديؿ  -

دويٜ تَتحؿ ذفؽ ْٓض شٚرة بْٝ ترـل خهِتٓٚ ظـ جٌٓتٓٚ ادًّتَٜ وبقء مـ احلرؾٜٔ افٌتُ 

ؽوٚرة تٌدو تتُئ حتٝ ثدي تِؽ ادٚظز ، تتجف صقب تِؽ ادّتِئٜ فتحٌِٓٚ --  افنٌؽ ادتٓٚفؽ 

وإٔٚ أمٚرس بدوري فذة خٚذ أ ـقرايلهقت ب يْوح -- ذفؽ افَدح بٕٚبٔضمـ افًٓد افٌٚئد 

 ًٚ ًٚ ـْٝ ـ، ادًرؾٜ إوػ -- ـْٝ أؿػ خٍِٓٚ -- أبدو متٍِٓ ىٍؾ مـ أضٍٚل وبتنٌٔف أـثر متدٕ

 -- ذفؽ افٌٍِْٔل أن يّأل يل شىاًل مـ أيًُريؿ بٚفتقذم "بٚشُـ روبْز" ذم مٚبًد إفٍٜٔ إٔتير 

 افرؽقة افٌٔوٚء رء مـ ؿىػتنتٓل  ـٕٚٝ ٍٕز،  تتنٚبففُـ افِذة  ًٚ ربام ـٚن افتنٌٔف أمحَ

 - أفًَٓٚثؿ  ٓٚمٚتٔن يل مْ أؽرف ب٘صًٌل --

حْٔٓٚ ترؾع بْٝ ترـل  متقت ـؾ فِٜٔ ُبًٔد افهالة إخرة ،ظٚيل ٕجد ادتهحرة أ ؿريتْٚتٌَع 

أؽْٔٚت  ، صقت افريح-- اخلٍٔض ؿد برزت مـ جًد افًقر  "بُِٜ  "افٌوٚرة ادتًجْٜ أظذ 



 -- رأس صٌريتقشىٓٚ حمنقة بَىـ تٚفػ  ةخمد افذي تًتِٔفافرؾٔع  تَٚشّْل ؾرار اجلراد

ًٚ إٓ وفىخفبىٕٜٚٔ مل يسك صٚ  ، وشٚؿٚن ظٚبثتٚن -هبٚ   ًٕٓٚ افٌٚـًتٚين فقٕ

 

حتك  افثٕٜٚٔ مـ دمٍٔػ احلِٔٛ افداؾئ فًدة شٚظٚت "ادوريٜ"تتّثؾ ادرحِٜ افتهًْٜٔٔ 

 أو يًَط مـ ظٍؾ ! يتهِٛ

 افهالة -- صّؾ --صّؾ -- ؾٔهؾ -- ؾٔهؾ  ,

أحتًس تِؽ ، افهٍر وؿد اخسق هدوء افٍجر -- درجٜ احلرارة تَسب مـ  وافديصقت 

ِّقت بغ ؿدمل و مٚرـٜ  "إحنت ؾِْٔتل ظـ رأد  ؾٔام ابتًدت خمديت افٌىٕٜٚٔ -- أجدهٚ ؿد ت

 ظـ بىْل - "ؽزال 

 9 هنوٝ

 شؿ -- شؿ  يٌف  ,

 

ًٚ ـِام ٓمًٝ جًدي -- اهلدف ـٚن ادٚء  فـ أتقوٖ  أشر بخىك مـ ًٕٚس  وثٔٚب تزيدين صًَٔ

ًٚ -- اشتًدادًا فِهالة -- ًٚ مُِٓ ًٚ أخالؿٔ  بٚفًرف افٌدوي يّثالن افتٓٚون بٚفهالة  وافتدخغ خًٍ

فـ تتٖـد  -- ختسؿف أصٚبًلًُْٛ ادٚءيبسدد ة ذفؽ افهٌْقر ادًدين افًتٔؼ ، متًؽ يدي افهٌر

 إٔف جيري ظذ مٚيرام -

ًٚ ـٔػ ـٕٚٝ اردمٚؾٚت يدي ترؽؿ ادٚء ،تؼع ادًٕٚٚة يل أبقاهبٚ  بقجف  ظذ افتىٚير أذـر متٚم

 إيامن، أمًح وجٓل افهٌر بـ اجلٚف مـ ثقيب  ،أـّؾ ضَقس افقوقء  --اإلشّْتٜٔ ادٔوٖة 

 -مع أول ٍٕحٜ هقاء ؿٚرشٜ  مٚيٌِٞ إٓ أن يتالصكداؾئ ؾىري 

ًٚ فذفؽ ادًجد افىْٔل وافذي ٓيًٌد ـثرًا ظـ افٌٔٝ -    تَرع ؿدمٚي إرض افٌٚردة متجٓ



 اهلل أـز --  ,

ًٚ بدء افهالة   9  أمتتؿ مـ افتثٚؤب قءبوأرؾع ذراظٚي  ،صقت وافدي افٌٚئر بٚفًُْٜٔ مًِْ

 اهلل أـز  ,

 احلّد هلل رب افًٚدغ افر-----  ,

ـٚدٍزوع إٔتٍض  ،يُِزين أخل ادٗمـ بًد أن رـع  ٕؽط بْقم فذيذ -- تٌِؼ ظْٔل أبقاهبٚ ،ؾجٖه 

 -- أحدث ٍٕز 9

 ! اً إذمل ٓ أذهٛ فٍرار  ،ة أٓ يَْض افْقم افهال ,

 شّع اهلل دـ محده -- اهلل أـز ,

ؿذف ٍٕز فألرض شٚجدًا --يتُرر ادنٓد بٚفرـًٜ ا ،خيرس أيب هقاجز بهقتف مره أخرى 

 افثٕٜٚٔ 

 افًالم ظُِٔؿ ورمحٜ اهلل  ,

ُٝ يًٚراً إمٚ  ،صالتْٚ اجلامظٜٔ  اإلمٚميْٓل  ِّ  ن افتٍ ًٚ جٌٓتل أ،  بٚخلالصحتك أهّؿ  امً مً ؿػ ٕٚؾو

 9 أيبيْٓرين ؿٌؾ أن مـ أثر افساب 

 ويسـؽافْقم  فـ يىرح واشتٌٍر -- ؿًد -- شٌّ ا ،ؾٔهؾ  ,

9 ًٚ  أرؾع صقيت مذظْ

 ! اس س س ,

 افذي اصتَٝ فف -- خدظلدوذفؽ يًىْٔل إصٚرة إىالق  افتًٌٔحيَقم أخل بًد أن ؾرغ مـ 

أؿدامل تتهٚرع فِقصقل مٌُرًا ، ٍؾ مـ وجٓل ظذ اجلزء إش افْٚظًٜترتًؿ تِؽ آبتًٚمٜ 

ت ذفؽ افهحـ ادًدين افَٓقة ومأل تحّي اجلِّٜٔ ؿد  ةحْٔٓٚ تُقن شٚر ،فٍرار افٌَٔح 

 -بتّر شُري ين افْٚطريـ 



ظذ خمديت إلـامل ٕقمل ادتجّد برأد  أهىؾٓصٖن يل هبٚ ـِف -- صٖين افقحٔد أن هق أن  

 - ؾَط افذي حرمٝ مْف --

 -- "افهّٔؾ  "داخؾ  "اخلقاوٜ  "حتك تساـؿ  " اخلض "ثؾ ادرحِٜ افتهًْٜٔٔ افثٚفثٜ بـ تتّ

بٚشتخدام إيدي وربام إرجؾ اخلوخوٜ تًتٌرق دؿٚئؼ ضقيِٜ وجٓدًا أضقل  حُٚيٜـٕٚٝ 

 ُّ حْٔذاك ،  افٌٚضـ ظِٔٓٚ تًرجٚت أصٚبًٓٚ وتوٚريس ـٍٓٚ ِٓٚ أمل بٔدهٚ ، ٕٚحتٜ ًؿٌؾ أن تن

 - خمديت وافتل تنٌف ـثرًا رأس ؾرس هنررشٝ رأد بحوـ صديَتل افَريٌٜ ؽ أـقن ؿد

مهدرًة صقت   متر افدؿٚئؼ وأرجؾ افرجٚل ظذ احلهٔٚت افهٌرة افتل ُؾرش هبٚ احلقش

 صقت ؿٚدم مـ بًٔد 9ذات افًٔٚر --  ،َِٕٛ ذات افّٔغ أ خنخنٜ  مزظجٜ --

 -- يٚوفد  شِىٚنيٚبق  ,

  ظذ بىْل َِٕٛ أ

ًٚ أيب صقت   9 مرحٌ

  حٔٚك اهلل، تٍوؾ  ,

 ًٚ  أتٖؾػ 9-- بْٔام تسٕح ظْٔٚي مل تؼق افنّس بًد --  ،ٓزفٝ ممتًو

 ! ٓحقل وٓؿقة إٓ بٚهلل ,

 صقت آخر 9 

 فربع ا يٚ ,

 ثؿ أصقات ؿٚدمٜ جديدة - 

 

ًٚ مْل وفًٚن حٚفف يَقل 9  افْقم يقدظْل خٚرج

  أهيٚ ادًقفؤًٝ وؿتل  ,



ًٚ  " افؼصػ "ٚرحٜ شٓرت  إٓ أين خًِٝ رؽؿ أين فِٜٔ افٌ أرجق  --ظـ جًدي افْحٔؾ ٕٚهو

، ًٕؿ  "بهقٍت ظٚل وٕخزـؿ هًا ظذ أن ٓختزوا بف أحدًا   " شٓرت "ـِّٜ  ٓتَرؤواأن 

 "؟ ٓرت حد افًٚظٜ افتٚشًٜ -- جريّٜ أفٔس ـذفؽ ش

 فزمـ إٓذاك -وا ،يًتَده أيب  هذا مٚ

 

ـٕٚقا ظًٚـر متَٚظديـ وؿد يٍن هذا شٌٛ اشتًٕٚتْٚ ، أبق ظقاض  أبق مْهقر -- أبق ؾٓٚد --

 ! بٚفَقات إمرئُٜ حغ حرب اخلِٟٔ

ًٚ وممًًُٚ  ّٛ ٕوفئؽ اجلْرآت افَٓقة واؿٍ بٚفدفٜ ٓ أمٔؾ  ـٚن ظّع وإٔٚ ادخِقع مـ افْقم أن أص

ؾْجٕٚف  بّؾء أهرع ،أيدهيؿ -- يّّد أحدهؿ ؾْجٚفف ــ أمر ظًُري ٕٚؾذ  ظـ ٚيوٓحتٔد ظْٔهبٚ 

ـٚن ظع أن أتٍٚظؾ مع احلُٚيٚت افتل يَقمقن ، حتك يَيض اهلل أمرًا ـٚن مًٍقًٓ فِّرة افًٚذة 

 بتًؿ ، أتًجٛ ، أحزنأبندهٚ ، 

 - وفدًا ٓيًِؿ مٚجيري حقففؾٕٚيَقٕٚت افتل ترتًؿ ظذ وجٓل تِؽ رضوريٜ فُل ٓ أـقن 9 

ٚه ، يرؾًٓٚ فتالمس ـتٍف ثؿ يٌدأ بٚحلديٞ ظـ شرة احلّراء بًه "افزوفٜٔ"يهٍع أبق ؾٓٚد 

س إظداء مـ ادْتهػ ، ٓرء أؿؾ مـ ذفؽ -- ثؿ يقاصؾ وبنذب رؤ ًٚ ؾٚرس ـٚن متخهه

 "ذوده  "تٍْٔد افتٍٚصٔؾ افتل تتحدث ظـ أن افٍٚرس افدمقي حلؼ بّـ ـٕٚقا يريدون هنٛ 

ٜ  هرب آثْٚن وبَل افثٚفٞ يرـؾ ؾرشف ـٕٚقا ثالث ،حٚول افِحٚق هبؿ  بٖحد افٍٔٚض -- ادسبع

نذب افوبٍْس ضريَٜ شٍٔف ،  حتك شّؾ صديَْٚ ادتخهص ؿسب مْف ان إومٚ ، جٚهدًا  

ًٚ  ادًُغضٚر ٕهػ رأس  ادؼوحٜ أظاله  راـٌفؾٖخذ ؾرشف بٚفرـض بدون ٕهػ رأس ، ظٚفٔ

 -افذي شٚل دمف افِزج ظذ ـتٍٔف 

ًٚ ئٜٔ وفُؿ أن تتخِٔقا تِؽ افَِىٜ افًْٔام  ! ادثرة وظَٚرب افًٚظٜ مل تتجٚوز افًٚدشٜ -- صٌٚح



ًٚ بٚدُٚن -- ويٌدأ افتًٛ بحَـ أرجع ، حتَِٔٓٚافنديٚت تقاصؾ تِؽ   إينصًٌل ٘وب حثٔث

وفُـ إمر ٓيٌدو مٓاًم فـ أبق ظقاض ،  " ٜافدف "افهٌر افذي ارتًٍٝ درجٜ حرارتف بًٍؾ 

 بخىقطظْٔٔف افْٚوحتغ -- "افنداد  "يده افْٚؾرة ظذ  ظروقؿٛ أر ،وافذي خِؼ اهلل افَٓقة فف 

 وبّالمح خمٍٜٔ يَىع هذا ـِف ؾْٔٚدي 9 ،  ٚٓشّرارب ادٌتؾف ٓوج-- محراء 

ّٔؿ --! ,  تَٓق يٚؽِ

 بغ أشْٕٚف ادتٍرؿٜ وهق يتّتؿ 9  "ادور  "ؿٌؾ أن هينؿ ؿىًٜ مـ 

 هذا افهْٔع --! صٌٓل  ,

  

مًَاًم بٖؽِظ إٔٚ فِْقم --  ٚوأؽٚدره ،  شٚحٜ مًرـٜ أحٚديثٓؿفًًُريٜ يٌٚدر رؤشٚء ادٗشًٜ ا

افًِقم  "وشٖهلٛ طٓره بـ إيَٚطل ؾًٖخَْف بٖظراف افٌَِٜٔ إيامن -- أن مـ يتجرأ ظذ 

 --!  "وافًقايد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ففد مريض

 

 ديٞيتًٚضك احلومـ  "هبقت  " فإٓذاك ـٚن مـ يوع افًٔجٚرة بغ أصًٌٔ،  شْٜ أوػ متقشط

ًٚ فٌْذ جمتًّل مٍزع ، مًف  أو حتك يَِل افتحٜٔ ظِٔف ؾٓق هبقٌت آخر  ٕيرات  وممٚ حئِٓؿ ؿىً

أشّر هتدأ ،  ـّدخْٜ ٓؾٓد مريض ـٚن افنٚب افذي يًٚؿر افًجٚئر  صؽ وظَٚبٚت وحنٜٔ -

ٕٚٝ مًيؿ مل حيي ادًِؿ ؾٌَْٔٚ ٕتحدث ـثرًا -- ـ فبحهٜ افٍَ-  ًٚ أبدي ثٔامً  "افِىّٜ  "يتخذ مـ 

 ادٓؿ أن هذا افًِغ ٕٚداين 9 هٌرة ، اف حزم مـ افُذبٚت حُٚيٚتْٚ

 ؾٔهؾ -- ؾٔهؾ -- ,

  شؿّ  ,

 هٚؾحتفؾاؿسبٝ مْف -- مّد يده -  

ِّؿـْٝ أرؿٛ حْٔٓٚ ظْٔٔف اخلٌٔثتغ وٕهػ وجٓف  ،مل أتٖمل ،  ةظكهٚ بَق اً إٓ أن ؾٓد بٚفٌثقر  ادً

 9 مْحرؾٜؿٚل يل بِٓجٜ  --

 ! ّؿ أصٚبًؽص , 

برأد  آحسازيٜدارت تِؽ إؾُٚر ،  "ادٚفٌقرو"برائحٜ  مًتَٜرؾًٝ يدي -- ـٕٚٝ أصٚبًل 

 تهقل ذمورائحٜ افدخٚن  مٚذا شٖؿقل فقافدي إن اؿسبٝ فتٌَٔؾ رأشف ظْد ظقديت مـ اددرشٜ "

ران افتل مًحتٓٚ ظذ ـؾ اجلد-- حتٝ ادٚء ؾرـٝ يدي ـثراً  ،بٚفًٍحٜ --  "يٚويع  يدي ،

وفٝ حٚ أـرر اشتْنٚق يدي -- ٓ ؾٚئدة - وبًد ـؾ دمربٜ ،ختىٚهٚ -- افىٚوٓت افتل تهٚدؾْل أ

ًٚ أظرهٚ دـ يًّؾ بٚدَهػ --  أن أخٍٔٓٚ بٍؿ مـ جيِس جٌٕٚل ، فُْل ؿِٝ أخرًا ، أن أؾًؾ صٔئ

 9متًرج بهقت 

  مريض ابـ يٚأخذك اهلل  ,



يٚحيل أهاًل  "بٍْز ؿِٝ ، ، أتك أيب فَِْٔل فًٚدة خرجٝ  وظذ ؽر ا "افىًِٜ  "دق جرس 

بًٗايل ظـ تٍٚصٔؾ يقمل  ,رمحف اهلل  ,أخذ -- مـ ٕٚؾذة افًٔٚرة  تىؾطِٝ يدي --  اجلّٔؾ

 ـْٝ أؿقل بٍْز 9  افدراد --

 ! فٔتؽ تدري ,

 أردؾٝ 9 

 ظذ مٚيرام  ,

 افتٍٝ يل 9 

 مل خترج يدك هبذا افنُؾ  ,

 تًِثّٝ 9

 زيئٚت اهلقاء مًؽ ج إٔقي ,

 متتؿ بُِامت مل أؾّٓٓٚ وـٖٕف يَقل 9

 ! ظِقم ذح فؽ ذفؽمْٟٓ  أي ,

 

 

 

 

 

 

 

 



 باب ماجاء يف : هػفف

 

ًٚ بذفؽ افًٓد  شْتّٔسات حتك --! ٜشتىع إضٚفٜ صًري ؿٔد اخلًّأمل   وأيو

رم حت ,وربام حتك أن  ,إٓ أن ؿقإغ اددارس إٓذاك ع إٔف ـٚن صًرًا ؽر مٖشقٍف ظِٔف وم

أمٚ ظـ افزيٚرات افتٍَديٜ  ؾُٕٚٝ رؤوشْٚ ـّـ فِتق خترجقا مـ ـِٜٔ ظًُريٜ -- إضٚفٜ افنًر 

 9 ؾجٖة يدخؾ -- فقـٔؾ مدرشتْٚ افًّغ ؾُٕٚٝ ختتك افرظٛ 

 --! مجًًٔٚ  ،أصٌّتُؿ ارؾًقا  ,

- ٕن مـ ٓيرتدهيٚ ٓيًتز رجاًل - ضالب اددرشٜ يرتدوهنٚ "ـؾ"ـٚن  إصٌّٜوبٚحلديٞ ظـ 

مـ  "حيرد  "حيّؾ ذفؽ افقـٔؾ ادَص فـ  ادتىغ -ظذ إؿؾ بٍّٓقم اإلدارة ادُْقشٜ وادجتّع 

أـره تِؽ افِحيٜ ـْٝ  افقجف إظْػ مـ يَص --9 وحيرد هْٚ تًْل -- ٓيًجٌف صُؾ صًره 

 افوخؿؿٌؾ أن يٌَوف ذفؽ  هيٍٓػ صًره أمٚمل ـ ٕزع صامؽف ف  "ؤػ اهلل ٕٚدر" افتل جُيز

 ادُْن وصًراتف احلريريٜ تتًٚؿط ظذ ضٚوفتف -- ٕٚدرحرده -- ترتًؿ افدمقع ظذ خدّي فٔ

 حْٔٓٚ أحتًس صًري فـ أخٚضٌف بَقيل 9 

 --! ٓختػ إن اهلل مًْٚ ,

 

 

 

 

 

 



 ! إش ش

 

حتك يٌدو إمر أؿرب خيٍوقن أصقاهتؿ  ًٚ يًتَدوٕف شٔٚشٔظْدمٚ ـٚن آبٚؤٕٚ يتحدثقن بٖمٍر 

 9 جيِس بًٔدًا بدور ادَْذ ؿٚئالً  يَقم مـؿٌؾ أن  ،فِقصقصٜ 

 ! تًّع-- اجلدران إش ش ,

 - مع أن ٓ جدران بٚفز  وٓ أشَػ 

ًٚ ؿٚئاًل يل 9 ـْٝ أختٔؾ، ظْل   اجلدار شٔخرج مـ صّتف يقم

 --! شتْدم ،شًّتؽ  بٚدْٚشٌٜ فَد ,

 

ًٚ --ومع تًٚيل شَػ احلريٜ أصٌح احلديٞ افًٔٚد أمرًا مً، بًد تِؽ افًْقات   تًٚؽ

ًٚ! اهلتٚفوأن ٓ افقصقصٜ تًّع  وٓ  أن اجلدران ٓأذان هلٚ وٓ إٔقف -- واـتنٍْٚ  أيو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فقؾم حقواكات

 

 ن مـ حٔقإٚت صٌرة جمًّٜ تٚن متنٚهبتٚظْدمٚ ـْٝ صٌرًا ـٕٚٝ فدي جمّقظ

 ـْٝ أرتُٛ حرمٜ صًْٜٔ إٓذاك بٚمتالـل فذوات أرواح حًٛ تِؽ ادٍٚهٔؿ!

ًٚ ٓوأمثؾ هبـ  حلٔقإٚت ،أمجع ا ـٕٚٝ افَهٜ وافًْٔٚريق واحلقار مـ تٖفٍٔل --  تهْٔػ هلٚ أؾالم

 ـْٝ أؿقم بتٖديٜ أدوارهؿ بهقيت  ،بؾ وفٔدة افِحيٜ  بدون مًقدات

 -- "ادتُك  "وافذي يهٌرين بًْٜ واحدة -- وخنٌٜ ادنح   ،ـٚن اجلّٓقر أخل ؾَط 

 9  أهدّده بَقيلديُتٚتقرًا ظْدمٚ ـْٝ 

,  ًٚ  --! فـ أحُل فؽ صٔئ

 يًيص يل أمرًا -- ةـؾ مرذم 

فٌٌِٔٓؿ بّحٚوفٜ افّْر حتٝ ؿٌٜ افٌٚبٜ احلٔقإٚت  حغ مجعإشد حُٔٝ فف ذات مرة ظـ 

، فُـ افرئٔس وفتزير ضقؿف إمْل اخلٕٚؼ ظذ  "رجؾ ذم حٚفف  "رؽؿ أن افّْر إَٓالب ظِٔف 

 9 ؿٚم خىًٌٔٚ مًؼ احلٔقإٚت 

ًٚ هز أرـٚن افٌاليٚحٔق ,  -- دإٚت -- إْٕل أؿػ افٔقم -- ورؽام ظُْؿ ٕبٌُِؿ خزًا ؿٌٔح

، فُْل ؿررت إذا مٚ اشتثْٔٝ هز رؤوشُؿومع أين أظِؿ إُٔؿ ٓيُّـ أن تًٍِقا صٔئٚ مٓاًم يل 

 ؿٌؾ  صَْف -- ثؿ حمٚـّتف حمٚـّٜ ظٚدفٜ وإٕٚ هلل وإٕٚ إفٔف راجًقن --،  إخ ّٕر ظزل

 9 هيتػ ويْٓض افوٍدع 

 بٚفروح وافدم ٍٕديؽ يٚرئٔس --  ,

 يوٟ اهلتٚف بٖرجٚء افٌٚبٜ 9

 بٚفروح وافدم -- إفخ --  ,



ًٚ بًِؽ رؾٔع ظَِتف ظذ أصًٌل احلُٚيٜ بّنٓد افّْر  تْتٓل وأصقات اجلامهر تْخٍض منْقؿ

ًٚ وييؾ أخل   ؿِٝ يل 9 ، مٌتًاًم تدرجئ

ًٚ أخل بٚفُٚد يًرف ،تٌدو حُٚيٜ شٔٚشٜٔ  , إٔٚ  اً إذ--  مندوهًٚ يٌدو فُْف  ،َٕالب ٓا مٚ حًْ

 أؾًؾ إمر بنُؾ متَـ -

افدرامٚ افًٌٔىٜ  رء مـوحٔٚـٜ  ادنٚهدر فًٚظٜ أو أؿؾ وإٔٚ أمٚرس خِؼ ـٕٚٝ احلُٚيٜ تًتّ

ًٚ وفقجف افٍراغ و ًٚ أؿقم بُؾ هذا جمٕٚ إٓ أن حُٚيٚيت  ،ـٚماًل مع أين مل أصٚهد بحٔٚيت ؾِٔام هْدي

 - ة بٚدقتتْتٓل ظٚد

 حتك حيغ مقظد حُٚيٜ أخرى -أمجع أبىٚيل -- أؿذؾٓؿ بتِؽ افًِٜ افزتَٚفٜٔ  ،بًد ذاك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 من حـني"مسػع "

 

اجلدات 9 افتٍٚصٔؾ افِذيذة -- افُثر مـ افىٓر وتِؽ ادًٚؾع افتل تتدػ مْٓٚ ادٍٚتٔح افهٌرة 

ـّ مّْٚ 9 ـٚئْٚت ذوات ذـرى  -- ؾ بْٔٓـ ٕهنٚ تٌدق ظع بذفؽ افًٌُقيٝ جديت إمج- خيَِ

فتل حتقي مًيؿ إصٔٚء ادكورة ، تِؽ افنْىٜ ا--  ادثِٞ -- وافذي حتتٍظ بف بنْىتٓٚ احلّراء

 ! أيوًٚ  ادْتيرةـحؾ . ديرم . مًتُٜ -- وهديتل 

 ًٚ  أحٛ - أمٔؾ جلديت ظْدمٚ ٓدمِٛ يل مٚ فُْل ٓ ،ربام ـْٝ ضٍاًل براؽامتٔ

 تْٚديْل 9

ِّؿ ظذ جدتؽ   ,  --!يٚصٌريتًٚل ش

 ممتد 9 "بقز "أثرم خيتِط بـ  ٍت وبهق

,  ّٕٚ ! 

فـ دمِٛ يل  "ٕٚ  "ؾ٘ين ظذ يَغ أن تِؽ افـ ادهِحٜ افًِٔٚ وٕين مٗمـ أن مـ افًٔٚشٜ تًٍٔؾ 

 ًٚ  -بًٍؾ جْٔٚيت افًربٜٔ إصِٜٔ  أتراجع ظـ ؿراري افًٔٚدي احلٚشؿ وذفؽ افٌقز ـذفؽ -- ،صٔئ

 أخرج خٚيل افقؾٚض أٓ--  أؿؾ حالوةأطٍر بقء  ّع مُْنًا وإٔٚ أفَل ٍٕز بحوْٓٚ ظ أبدو

، إػ مٚ هْٚفؽ مـ هذا افُالم -- تٖخذ بّدحل وبْٖٕل أحد أصىر أضٍٚل افًٚمل  ظذ إؿؾ -

 جدًا  يءوإٔٚ 9 برتنٚؾٓٚ خلىىل افنٔىٕٜٚٔ أتٜٔ - حْٔٓٚ ٓيٌدو ظذ جديت اـ

 

 

 

 



 ذات أمحر

 

 ذفؽ افًئؿ يْٚدي 9صقت 

-- أشّر  وئٔؾبدوي  ،تًد افثٚمْٜ حْٔٓٚ أمل  ذهٛ بف فًِِّخ --أو ،إٔزل هذا اخلروف مـ هْٚ  ,

ِّٝ اجلٍٚف  --  حمٚوًٓ تٌدأ حُٚيٜ افًراك   وجحٚؾؾ افَٚدم مـ اهلّؿ-، تٌَع ظذ ـتٍٔف صحراء م

 ز مْل حجاًم -- حيٚول افٍرار هبٚ جّر اخلروف إػ مثقاه إخر -- أشحٛ احلٔقان افذي يٌدو أـ

أؿتٚد ذفؽ  ٚ احلدة ،وبٔديـ متِٗمه - احلٚفؽوظذ حيف افنَل وشقق افًِْٚت ظذ هذا افىٍؾ 

ؿّٝ بَتِٓؿ -- بٚردة  ادًتًِؿ دَهِتف افُٚئْٜ خِػ بٔتْٚ --ٓ أزال أذـر ظْٔل وحٚيٚي افذيـ

هبام افتنٌٞ بام يتًثر بف وإٔٚ ٓزفٝ رجِٔف ويديف ظذ أرؤٜ احلقش -- حيٚول  -- متقشِٜ ، سير

 ؾ ظديؿ افرمحٜ -ذفؽ افىٍ

شُغ ذات  - رأشف فِخِػ لأثْ ،وبرـٌتل افْحِٜٔ أضٖ ظِٔف  ،أؿذؾف ظذ شىح ادًِخ إمِس 

ًٚ ذفؽ إمحر افَٚين  يًٌَْْٟف افٌٚرز أشحٌٓٚ بنظٜ ، مـ ظ أدٕق هبٚ ٕهؾ حٚد -- ٓتنٔخ-- مِقٕ

 ادُٚن -

ظذ يدي بٚفتخثر  افدميٌدأ و-- يقمف احلتّل  أجِف افذي واؾٚه ،فٔهٚرع رؾَٔل ادقت  بتًد ؿِٔاًل أ

  حغبتًؿ أأرؿٛ جًده ادرتًش -- هيدأ بًد أن أهنُف افتنٌٞ بٚحلٔٚة --  --

وافتحٍٝ بٌنٚء صٍٚف -- -- تٌدو ظغ اخلروف ؿد جٍٝ  رؾًًٔٚ يرشؿ ٕزيٍف ظذ إرض شٔاًل 

ًٚ - صقت ؿٚدم مـ حْجرتف ادَىقظٜ   ، وبًَٜ بٔوٚء تزداد ووقحًٚ  مل أؾنه ـام يٌدو متحؼج

 ًٚ تَقل يل بًد أن ؽرشٝ  "ؿّري  "ذات مرة شًّٝ ، ظع أن أؾًؾ بُؾ مرة إٔحر هبٚ حٔقإ

ًٚ مـ  " ظقد"بحَِٓٚ ـنة  خنٛ وهل افىريَٜ إهع فْحر افىٔقر بحٚل مل أمتِؽ شُْٔ

 حْٔٓٚ -- شًّتٓٚ تَقل 9



 افًِْٜ-- ,

 تًتىًٔقن أن تًٖفقا يدي أن - !أـٚد أؿًؿ فُؿ أين شًّٝ ذفؽ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بشلن االستتباب

 

ؿٚل يل أن أحد مًٚجد افرس  ،مع أحد أبْٚء اخلٚل  احلّراءذات هنٚر مجًتْل افتجربٜ -- و 

،  وبًد أن أديْٚ صالة اجلًّٜ صقب افًٚحٜ  ففادمْٓٚ  شٔنٓد حُؿ اإلظدام بَٚضع ضريؼ --

ًٚ يؼح مٚؾًِف هذا ادجرم  وادتًىنغ ربام -حنقد مـ افٍوقفٔغ  ، مل أــ مٓتاًم تذ أحدهؿ بٕٔٚ

 ،ـْٝ أرؿٛ افًٔٚف-- وخؿ اجلثٜ -- بجٌٕٚف صخص يٌدو بّْتهػ ظّره بذفؽ افهقت 

أخذت بٚفتىٚول ظْدمٚ  جٚثاًم ظذ رـٌتٔف --- ـٚن مًهقب افًْٔغ وؿد برزت رؿٌتف مـ اخلِػ 

 ف يَقل 9شًّت

 "فتٖـد فًِّقم حرص حُقمٜ خٚدم احلرمغ افؼيٍغ ظذ اشتتٌٚب إمـ  "

 وافتل تَٚل ظٚدة بْٓٚيٜ تالوة احلُؿ --

ًٚ  افٌُريرؾع ذفؽ  هيقي  وبِّحٜ بك  وإٔٚ أحدث ٍٕز ظـ أمْٔٚيت بٚؿتْٚء شٍٔػ مثِف شٍٔف ظٚفٔ

ظْٔٚي ، هٌىٝ ظذ جٌْٓٚ إيّـ يًَط رأشف ؽر بًٔد ظـ جثتف افتل ، بف ظذ رؿٌٜ ادجرم 

ًٚ  يرشؿوخٔط افدم تدحرج بًنقائٜٔ رأشف افذي  تتٍحهٚن صقت ،  مًٌثراً ظذ إرض خى

 وابـ خٚيل  يٌُل --! ،ساخ بجٌٕٚل -- حٚٓت إؽامء -- اشتٍراغ 

ًٚ 9 فُْل ؿِٝ بزود ٓبـ خٚيل افذي بدا ، ـام ؾًِٝ مع اخلروف أظاله  بتًؿ أمل   مردمٍ

 منْٔٚ --! ٜيٚفرؿِيٚهلل  ,

 

 

 

 



 لقس خمقػاً 

 

اجلزء افناميل ـٚن هْٚك بٔٝ ذم  ، فحْٔٚ وافذي يٌَع بٖؿل افريٚض ـٚن بٔتْٚ يتُئ بّدخِذم 

مرت افًْقات وٓيزال ، وبْقاؾذه ادجقؾٜ  ؽر مُتّؾ بِقٕف اإلشّْتل افداــمالصؼ فْٚ 

 - افٌٔٝ ـام هق

 ؿِٝ، اشتًذت بٚهلل وأـِّٝ ٕقمل  خٜ --أؾَٝ ظذ صقت س ،بٚدِحؼ  ٕٚئامً ـْٝ ذات فِٜٔ 

 9 فقشٚديت

,  ًٚ يالحَْل أحد أرـض مْف أن  -- وإٓ ؾام مًْك ادُرورةـًٚدة أحالمل ربام ـٚن حِاًم ؿٌٔح

ؾتحٝ ظْٔل افهٌرتغ ظذ صقت ينٌف ؿرع فُْل --  صٚهؼأشَط مـ جٌؾ  أو أن ،ـثرًا 

  ، بدا يل حِاًم مًتجدًا - افىٌقل 

ًٚ ،  ـٚن اهلدوء يِػ ادُٚن  ،دِحؼ بٚب ا ذظٝ افًقر  بٚدمٚهمنٔٝ وافيالم افدامس أيو

ًٚ اؿسبٝ مـ اجلدار -- يٌدو  افذي يٍهِْٚ ظـ ذفؽ افٌٔٝ -- ًٝ أذين ظِٔف -- مل أشّع وو،  رضٌ

 -- ًٚ ًٚ صٔئ مل أفتٍٝ -- واصِٝ شري ًًٝ بٚهلقاء وؿد ُحٌس مـ خٍِل ، أح ،ؿٍِٝ راجً

ًٚ مـ افًّر وؿّٝ ب٘صًٚل ،  "افقجٚر "مـ  دٕقت ،فِِّحؼ  بدأ افدفء  "افوق"ووًٝ صٔئ

حْٔذاك -- شًّٝ صقت ،  "ةافٍرو"أؽىل طٓري بـ  وإٔٚ أرؿٛ افِٓٛ  بّالمًٜ أصٚبًل --

 متجًٓٚ  "افقجٚر"مـ ؾقق  "افسيؽ  " افتَىٝ  بْٝ صٌرة تٌْل -- مل تُـ فٌتٓٚ واوحٜ --

-- وٕزفٝ بذفؽ اظتِٔتفاجلدار افٍٚصؾ ظذ ـقمٜ أؽراض مًٌثرة --  تًَِٝ - فٌِٔٝ ادٓجقر 

 أخذت بٚدق -ادّر اخلٍِل وظز  ،افٌٔٝ 

، ظذ ئّْل ٕقاؾذ ـٌرة و أظغ ؿىط تِّع مـ بًٔد ،ظِٛ ؾٚرؽٜ يدحرجٓٚ اهلقاء -- بَٚيٚ ضًٚم 

 ! وجزم أضٍٚلبِؽ مساص -- تُقمٚت ترابٜٔ  ،شِىٝ افوقء بداخِٓٚ  اؿسبٝ مـ أحداهٚ



ًٚ بٔدّي  فدخقل هذه افٌرؾٜ --  ووًٝ افسيؽ ظذ حٚؾٜ شقر افْٚؾذة  ورؾًٝ جًّل ظٚفٔ

 ٕزفٝ هبٚ  واؿسبٝ مـ تِؽ اجلزم -- وافتل بدأت بُٕٚٓنٚف يل 

ًٚ  افوقء شِىٝ ، مـ جديدحْٔٓٚ -- بدأ صقت تِؽ افىٍِٜ بٚفٌْٚء  ـٕٚٝ اجلدران منقبٜ  ،ظٚفٔ

 رائحٜ ٕتْٜ -ب تتدػبًقافؼ شقداء وخٔقط 

مْٓٚ فذفؽ  ؿٚؾزاً  ةـٚن هْٚك بٚب يٍهؾ هذا افٌرؾٜ ظـ صٚفٜ ـٌرة -- أخذت بٚفساجع فِْٚؾذ 

فِِّحؼ -- ووًٝ رأد ظذ خمديت  متجًٓٚ ٍٕوٝ ثٔٚيب ،  تًَِٝ اجلدارــ ؿرد صٌر وادّر 

 -افداؾئٜ وّٕٝ 

 ذفؽ افٌٔٝ بمررت ، بًد ربع ؿرن 

ًٚ بٕٚبٔض --  بدا،  ٍٝ شٔٚريت أمٚمفـٚن افقؿٝ طٓرًا -- أوؿ وتتقزع حتٝ شقره افٌٔٝ مىِٔ

 ! رتدي ٍٕس تِؽ اجلزم افتل رأيتٓٚوي--  أشّروأمٚم بٚبف يَػ ضٍؾ أصجٚر مِّٜٓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مؼفى اخلقؿة

 

م ، ـٕٚٝ احلهٜ تنر فِخٚمًٜ ، اددرشٜ احلُقمٜٔ تٌرس افزجٚج ظذ حقاف جدراهنٚ  87

ب افىالب -- فُْٓؿ ـٕٚقا يًٍِقن ذفؽ ، ؾٓد ؾٚيز -- أشّر ، شّغ و -- اخلٚرجٜٔ حتك ٓهير

حغ ٕخرج ٕذهٛ دَٓك يدظك  ،افذي يّتِؽ شٔٚرة حْٔٓٚ -- إذن هق افهديؼ إؿرب فِجّٔع 

مَٚبؾ افتنِٔح بجٕٚٛ افريٚض افؼؿل -- مَٓك ؿٌٔح ، بِقحٜ وؤًٜ ، يتنٚرك  ”اخلّٜٔ  ”

ًٚ واحدًا بٚفه ٚفٜ افداخِٜٔ ، آشّْٝ ادِىخ بٕٚبٔض ، أشالك افدش ، ادقـٔٝ رواده تٍِزيقٕ

 افرخٔص ورائحٜ افدخٚن ، بٍْس افهٚفٜ ادقبقءة ؽرؾٜ يٍهِْٚ ظْٓٚ مٚيُّـ أن يُقن حٚئىًٚ 

 ؿهرًا ، هْٚك ُيىٌخ ـؾ رء -

ًٚ فذا مل يُـ بٚدَٓك إٓ مٚفُل افنٚحْٚت ادُْٓغ ، وؽريٌق إضقار  افذيـ افقؿٝ ـٚن صٌٚح

ّٔٚت  ”يّدون   اجلراك وصقًٓ ٕؾقاهٓؿ افُٚدحٜ جًِْٚ ، ضِٛ ؾٓد صٚي بثَٜ ادًِؿ - ”ف

اختىػ أحدٕٚ افريّقت ـْسول ، بّدل افَْٚة ادِّٜ ، أخذ يَِٛ افَْقات -- حتك شَط ظذ ؿْٚة 

ًٚ فألزيٚء ، فُْٓـ روشٜٔ ، تتحدث بٌِٜ جديدة ظِْٔٚ ـّ ظرايٚ  ، ـٚن برٕٚجم ، إٓ مـ ؿًٌٚهتـ -- ـ

ًٚ شٚؾرًا فًٌَِٚت --!  ـٚن ظرو

 

ـٚصٍٜ افًْؼ بّجِٜ ذات ورق  ”بقد  ”ـٔػ ٓ -- ٕحـ افهٌٜٔ افذيـ إن صٚهدوا صقرة فـ 

ًٚ ،  رديء ، تداوفقهٚ ـًٌقة ٕٚشٍٜ ، وهّربقهٚ ـامدة خمدرة -- أن ٕرى ًًٕٚء ٓيرتديـ صٔئ

ًٚ أصٚهبـ -- يتخىغ جمّق ظٜ مـ ادٓتّغ بٚفًٌَٚت تِؽ -- صدمْٚ ، ابتِع مـ ٕحٔالت ـٖن مرو

 بجٌٕٚل مٚ اختّر بٍّف مـ افنٚي ، ذم حغ ؿٚل آخر 9

 مٚ ـؾ هذا ؟   ,



ًٚ مـ صٔنتف يًِق 9   و-- صقت ذفؽ افًٚئؼ اهلرم وهق يًحٛ ًٍٕ

 !ٓ إفف إٓ اهلل  ,

 افتٍٝ أحدٕٚ فٍٓد افذي ـٚن مْنٌاًل بّراؿٌٜ مٚحيدث بٚفنٚصٜ ، حيثف 9

 ؽّر يٚ -- يٚ ؾٓد -- ؽّر  ,

ًٚ فِتق ، ؿِٝ 9  ًٚ-- رتٌْٚ إًٍْٔٚ وـْٖٕٚ مل ٕرتُٛ صٔئ  ؾًؾ ذفؽ مرتٌُ

ًٚ -- ـٔػ احلٚل ؟ ,  حًْ

 

ـٚن افدش أمرًا ٕٚدرًا بٚفريٚض ، بؾ أن ظدد مـ يّتُِف يًدون ظذ أصٚبع افٔد ، ويًرون 

ادَٚهل ؾتٌِؼ بُؾ مرة يدامهٓٚ أؾراد  بًٍِتٓؿ افنًْٜٔ ، ؾَْٚة ديب ـٕٚٝ خزي بحد ذاهتٚ -- أمٚ

ًٚ ضقال افِٔؾ -- ؾتجد  اهلٔئٜ أو مـ حيتًٛ مًٓؿ ، فُْٓٚ ـٕٚٝ ادَٚهل إـثر صٓرة وازدحٚم

ؾِٔاًم فٌُِٚر ، افًُقن وؿد خٔؿ ظذ ـؾ اجلٚفًغ ، ـِٓؿ  ” Super Movies ”حغ تًرض 

وحغ فَىٜ ؾٚوحٜ مٚ  يكخ  ، تْتٓل احلُٚيٚت حْٔٓٚ -- إٓ مـ أصقات ؾرؿًٜ افنٔنٜ ،

ًٚ حٚشاًم -- ـٕٚٝ شْٔام بنٚصٚت مهٌرة تتقزع بزاويٜ ـؾ  ًٚ وـٖٕف صٚهد هدؾ أحدهؿ منجً

 جًِٜ ، حيتند هبٚ افرؾٚق ، وادّْقع --!

 

 

 

 

 

 



(1) 

 

ؾٓد ظٔد ، ظذ أحدهؿ أن خيِد اشؿ هذا افرجؾ -- أن يهْع فف متثًٚٓ تىقف حقفف  افًٔٚرات  

-- ؾرؽؿ إٔف  ”افرجؾ افذي فـ ٕتّْك مقتف  ”ظذ فقحٜ وخّٜ يُتٛ حتتٓٚ بدوار ، أن ُيرشؿ 

ـٚن جٔدًا بٚفٍٔزيٚء ظذ افهًٔد افًِّل ، ويدهنؽ بَدرة  مججّتف افنٚشًٜ ظذ احتقاء 

بٚفًٌْٜ  –حُٚيٚت افىٚؿٜ وافُثٚؾٜ وافْيريٜ افًٌْٜٔ بَٜٔ تِؽ  إصٔٚء ادرهَٜ ، إٓ أن جدارتف 

ّـ بٖن فديف حتٍٜ ٕٚدرة فًٔٝ ظْد مًيؿ شُٚن اجلزيرة افًربٜٔ  -- حغ تُ –فْٚ ظذ إؿؾ 

ؾ  ٌّ  ”أبق ظٔد  ”تربًْٚ فِّرة إوػ ـٌؾ بحوْف ـتٚبف   بًد أن ـررٕٚ أشئِتْٚ ظـ احلٚل -- ص

افتٍِٚز ، صقت بٌِٜ جديدة ،  رؾًٝ رأد ـٕٚٝ ؿْٚة ٓ أظرؾٓٚ -- مل تُـ تِؽ افتحٍٜ افْٚدرة 

، شحٌٝ افُتٚب مع ؾقق حوْل متُْرًا فف ، رؾًٝ  ” 07ٜٔ دـ  هؿ ؾقق ؿْٚة أورب ”إٓ 

ًٚ ٕرصد مٚجيري ، بدا يل إمر تىقرًا أـثر جرأة ظام صٚهدتف بٚدَٓك  جًدي افذي  زحِؼ تدرجئ

ًٚ ، أظدت مًٚر وجٓل  فًرتف إوػ -- ـؾ  ،  احتَـ وجٓل -- تهٍحٝ وجف ؾٓد بدأ متامشُ

هؿ يّؼحقن حؼة مَِٚة ظذ طٓرهٚ ـٚن  بًْٔل -- اختِىٝ فدي ـؾ ترـٔز ظِامء إحٔٚء و

ادٍٚهٔؿ وافتٚبقهٚت ، صًرت أن ؾّل  متًخ -- ٓ أظِؿ مٚدخِف بٕٚمر فُْل صًرت أين 

ًٚ ـثرًا أؿقى مـ  متقرط ، خقف ظٚرم مـ أن  ُيُتنػ مٚ اؿسؾٝ  -- ؾَد ـٚن افْٚس ؿٕٚقٕ

ت افتٍِٚز وصديَل افٍٔزيٚئل يٍَز مـ ؿْٚة ٕخرى - ـٚن ؿقإْْٔٚ افداخِٜٔ -- ؿىع  ـؾ ذفؽ صق

 مٚصٚهدتف ٕيريٜ جديدة ، تًِّتٓٚ مٌُرًا -- فـ يٍّٓٓٚ أحد ، بّـ ؾٔٓؿ ؾٓد ظٔد !

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كالم شوارع ..!

 أحدًا  ٓتىٖخىقات تَدمٜٔ                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 افتل خوٌٓٚ افهّٝ 9 ْٚمـ أؾقاه

ًٚ --افـ متٚهٚت   افرديئٜجلدران ادديْٜ  - ادتٍٚؿّٜفٍؤِتْٚ  ،دٚ تٌَك مّْٚ  دٗمـ 9 افذي صٌع جقظ

 شقءاتْٚ -- فألوراق افتل مل تقار ظٌِٜ جقؾٚء -افوًٍٚء ــ  ترـؾافتل  ادًٌْىٜ -- فألؿدام

ًٚ مـ ْحٔؽش،  افَٕٜٚٔ خلىقضْٚ   مٚ افؼودمـ  بْٚ -- افنٍٚؾٜاحلُٚيٚت افتل تدفٝ أرجِٓٚ  صٔئ

بٚفدظٚء بٖن يّدك اهلل  َٕذؾؽظْٔٚك أيت -- فـ تتًٌٝ  أو هذا افقء-- خَْٝ إن ٓهنتؿ ْٚجيًِ

ًٚ فؽ  ًٍٕؾفـ  بٚفًقن أو أن تٌتِع ؿوٚءه وؿدره -- ًٚ ثّْٔ  صٔئ

 أفٔس ـذفؽ ؟افهٌرة -- ْٚتًتًٔذ بٚفٌُٚر فرـِقا ـِامتفـ 

ًٚ يرتدي ٕيٚراٍت حمٍقؾٜ أن خي ،أن يندوا تِؽ احلُٚيٚ فتٌدو أـثر ٕوٚرة أو  ب٘ضٚر َِقا مْٓٚ ـٚئْ

 تٌف شُْظـ مٚأذهٛ وؿؾ هلؿ أن 9 يٌربقا -- وآيٚت تهٍٔؼ ،  مًْدًٓ يزرظقا بقجٓف صًرًا  بْل و

 

 

 

 ًٕخٜ فـ 9 ٓ أحد ,                                                               

 ادجِس إظذ فُِٚئْٚت افٍٚوِٜ  *                                                            

 



 

 

 استقؼظ إهنم يؽذبون عؾقك ..!

 

ادهِغ ، ادْحرؾغ  ، إشقيٚء ،ادالحدة  ،هْٚ حٔٞ تدوس أؿدام ادٗمْغ  ،بٚفنٚرع 

 -- وادتدثريـ بؼاصػ افَْٚئضوـالم افْٚس  فذيـ خيٚؾقن افٍؤحٜوافًُٚرى -- أوفئؽ ا

ٚدة ـُقمٜ ؿش -- وافذيـ جيًّقن افًًوـؾ مـ ٓيًٍِقن ذفؽ غ أؿداح اخلهقصٜٔ ادرتنٍ

 افٌْٚح! يذروهٚ افهٌٚح و

أتذـرون تِؽ ، بٍُرة إْٔٚ إَٕٔٚء  مْتٍخأين ٕنٖت وإٔٚ  ,وفُؿ أن ٓ تًٍِقا  ,فُؿ أن تتخِٔقا 

 بًد أهنؿ احلَِٜ فُْتنػ ؾٔامٕرى آبٚءٕٚ هؿ إؿقيٚء جدًا  اهلرضَٚت افىٍقفٜٔ وافتل دمًِْٚ

وفًْٚ إصَك  ،ؾالزفْٚ إَٕك . إتَك  ،  مل تذهٛ افًُرة تِؽ ـٕٚٝ افٍُرة -- ، إٕنػ 

 ! بٚفىٌع

ـ يٕهٌح افقحٔدافزمـ دود وحغ َٕتٚت ظذ هٔٚـؾ مـ ادًرؾٜ وأصْٚم افتّٓٓٚ اف ،أتًِّقن 

دقتك هلؿ مـ افًِىٜ مٚفٔس ن بًض أوفئؽ اإمـ مقتٚهؿ فًَٔقا أحٔٚءهؿ -- بؾ  يٌرؾقن   افذيـ

فدى ربع مِٔقن حل وهق تٍرد ٕحًد ظِٔف ومْجز حوٚري يٌٌىْٚ ظِٔف أبْٚء ظّقمتْٚ افٍُٚر 

ًٚ بحدوتٜ افٌراب افذي ؤع ادنٔتغ  ، ٕحـ افذيـ ٕهًٍٓؿ بٖدظٔتْٚ ـؾ مًٚء -- أمل تًًّقا يقم

 ! ُْْٚ ؾَدٕٚ ؿدرتْٚ ظذ ادق جمدداً فذاك 

وجمّقظٜ هٚئِٜ مـ افوحٚيٚ وخراف  " افُقيًغ "ٚط -- اجلالد وزمرة وؿٌؾ ذفؽ فديْٚ افًٔ

ًٚ فٍرط  ,هيّْل إن مل تًٍِقا  ٓ ,صدؿقين  جٚرب وادوحقك ظِٔٓؿ وافوٚفغ -افت أين أحٕٔٚ

ًٚ بقجٓل 9  ؽدائلمٚيب ، أؾرك صحـ   -- إٔتير مٚردًا أن يٌْثؼ يل مـ بغ دؾتل رؽٍٔل صٚرخ



 فٌٔؽ أهيٚ ادّٓش  ,

 ورشٚئؾ جمٕٜٚٔ ددة صٓرمهس -- أريد ٕهػ درزٍن مـ افًْٚء ومخرًا أوفف دون تردد  شٖؿقل

ىقايت افزجقازيغ وأن يُػ ـالب ادديْٜ ظـ هنش خ وؿكًا يتًع فًٔٚرايت افًؼ بٖحد أحٔٚء

 -- وفًؼ أظَٚيب ادٌُقتٜ

ًٚ  ؟ِقن هؾ تتقؿًقن مْل أهيٚ ادثٚفٔقن أن أدع أظْٚق افرؽٌٚت ـام تًٍ ؟مل افًجٛ   وفًٝ إَٔٔ

 ًٚ  !مثُِؿ  ،ـٚذب

وشٍٖٕٞ 9 ضز ـٌرة ، بقجقه صقيت ظذ ؿدر حلٚف وجًل وحِّل شٖسخ -- شٖمد رجّع 

 ـؾ رء متٚم  "بتقع  "ادٌتًّغ و وادىٌىٌغ 

ًٚ ٓتًْْٔل افٌْٔق  "تروؿْل ساظٚت افتٔٚرت  وٓيٜ وافتٍُُٜٔٔ بٕٚدب افتنُٔل ، شٖـقن مثٍَ

ًٚ ،  -- فـ "اخلرضل ًٚ ٕتْ ًٚ ظٚجٔ ًٚ شٚؾرًا  افًٌضمٚدام أشُـ برج ًٚ وؤٚظ ًٚ مًرؾٔ ، هْٚ يتوقر جقظ

ًٚ -- فُْل فـ أؿدم خىٚبٚت افَرون افقشىك ــ ظهٚ مَدشٜ تِٓٛ طٓقر  شٖصٌح متديْ

 ادتٍٕٚغ ذم شٌٔؾ افَىٔع -- ادتُرريـ ب٘خالص   ،صًقرًا بٚفذٕٛ  ادّتِئغافوًٍٚء 

ًٚ تْخر افٌ الؽٜ جٌٓتل فُُْؿ فـ تتًخقا برؤيتل وإٔٚ أحتدث ظـ شامئل ادٌْثَٜ مـ شٖـقن أديٌ

 ادتٌتِٜ بّحراب افتقٕف- بٕٚفؼ ادتنبؾ مـ ؿٍٚ افًتّٜ بغ هندي حٌٌٔتل  وٓ

ًٚ شٖـقن 9 افنٚرع -- افذي حيُل ـؾ احلُٚيٚت ، حتك تِؽ افتل تٌِس ادٍْك حتٝ ظٌٚءات  حًْ

 افقضـ -

تُئ ظذ أفـ ، وهؿ يؼحقن يل مٚ حيدث  اددبٌٜافَقم بْيٚراهتؿ  شتّع ٕوفئؽأرجًٚء-- فـ 

فـ أتقـٖ إٓ ظذ  ،جٌُْؿ أهيٚ افَقم وإٔتؿ متىّىقن صٍٚه افُالم  وترؾًقن حقاجٛ افتزير 

 ، وحديٞ افًٌىٚء -افرمٚدي مـ إرصٍٜ 

 



 هذه 9  افهًٔدي افٍاّلحأؽْٜٔ افٍٚرظٜ ــ فٔؾ ٓيْجع  ُؿو-- شٖـتٛ ظذ جدرإ

 

 م وافٌِد ـقيس -- وافرز ـترـؾ ظٚ

ّٕٚم بُّر  ٜشًّٚ -- ضٚظ  يٚؾْدم حـ 

 احُل فْٔٚ يٚمًِؿ --

 يٚهلل يٚـٌر --

 

99 

 

 ـٚن يٚبٚبٚ إٔتٚ 

 ّٚٔ ّٔٚ وه  وه

 حٚفٜ متّز 

ٌّح هٔٚ -- هٔٚ  وته

 إصقات بتّقت

 وافع يٍقت يٍقت 

 وافٌٚؿل بٔحّد وبٔكخ 9 

-- ّٚٔ ّٔٚ اد  م

 

99 

 



 كافْٚس افْٚيّٜ بتهح

 وظؼيـ ٜبـ مخً

 ةوافزؾٝ افع بـ ظؼ

 صٚربـ ظؼيـ --

 

99 

 

 افع بِٔٓػ بٔئقفؽ 9

 ظٚوزيـ ًٕٔش --

 وافع ينقف افع بِٔٓػ 

 يَقل 9 ئًش 

 

99 

 

 افنٔقخ صٚروا أـس م اهلؿ --

 وادًٍَغ أوي --

 وبتقع افـ شؿ

 بؼ ضٚل ظّركأ

 بؼ يٚظؿ --!أ

، 



وشتحٚول أن تىٌىٛ ظذ ؽوٌف ومتًح إٔػ ثقرتف  ؾًتِتٍٝ وراءك "مًٚظد  "أمٚ إٔٝ يٚ 

 بُّؽ ثؿ تَقل 9 

ؾَد خيَِْٚ اهلل ذم راوٕدا وؿد يٌْتْٚ ظز وجؾ ذم ٕٔقيقرك وؿد  ،ابْل ؿًّٜ وٕهٔٛ  ن افقضـ يٚإ ,

ًٚ مَِ ٓخيَِْٚ بؼًا أصاًل-- أو حٔقإٚت ؽريٌٜ  ٚة بٖحد صقارع افٌرو اخلٍِٜٔ -ربام جًِْٚ أؽراو

ًٚ ظـ افهز أأو ؿد ّٕقت ؿٌؾ أن تهٌح أصٔٚء حتك -- ثؿ ، ذم أدؽٚل ؽٕٚٚ  وـٔػ ، دبٟ فف مقصح

ًٚ وأن حيًـ افتكف ـٚفنىٚر  وأن  فف أن يهز -- أن يّق ويهز أن يهٌح آفٜ صٍز تٌِس ثقب

ـثرًا  شٔئغ بْٖٕٚ فًْٚ  هذـر ، دٌٚريٚت اوأن ٓ ينتؿ إٓ حُٚم -- ، ٓينْؼ ًٍٕف مـ ظٍؾ 

أن  ٕهحفأ، ؾٚئَل اجلقدة  وافذيـ مل خيِؼ مثِٓؿ بٚفٌالد ، مـ ادقاضْغ اددهنغ  وٕنُؾ ؿٌِٜٔ

 يد مـ يريدون متزيؼ ادًِّغ - يُقن أداة ذم يٌتًد ظـ مزافؼ افزفؾ ووحقل افٍتـ  وأن ٓ

 مـ ـؾ جٜٓ -- ؾحًٌْٚ اهلل وًٕؿ افقـٔؾ -- ْٓقصقنوم،  جداً ٓشٔام وإْٔٚ ؿقم مًتٓدؾقن 

 ٚء -ثؿ 9 صقت بُ

 بًدهٚ شٖسخ بُؿ مـ  بًٔد9

                                             ؟ اتٍَْٚوؿػ افتهقير -- وؿػ افتهقير --  ,

 

            ادخرج 9 خٚفد ظىٚ اهلل يراجع مع حٍْٜ مـ ادّثِغ منٚهدهؿ *

 ادنح افقضْل , -- فِّرة افثٚفثٜ "ٓتٌوٛ  "بّنحٜٔ    

 

 

 

 



 ة : رذيؾة ..!وهم الػضقؾ

  

ًٚ مـ شٚظٍٚت شٔئٜ وتٍٚصٔؾ تٌدو مقحِٜ فِذيـ  ـقين أمٚرس مْٜٓ افتًِٔؿ  هل أن أمٚرس بًو

 ِّقن بٚفٍؤِٜ -- وافٍؤِٜ ؾَط -جًِٓؿ يث،  مل تتًخ أظْٔٓؿ -- ؾتًٚضٔٓؿ افقهؿ بٖهنؿ أتَٔٚء

صٔٚء تٌدو إ إيٚم تتُرر حٚمِٜ ذات احلهص -- ،هلذا افًٚم  رجٛافًٌٝ 9 افًٚذ مـ 

ًٚ  ) مَِط (  أولؾهؾ  وتٍٚصِْٔٚ ٓتّْق -- ،متجّدة   -- شٌقرةمع . ثٚفٞ وبتًريػ أؿؾ هتذيٌ

ًٚ مـ اخلّرة ؿد ؽرشٝ فِتق هبٚ -- أجًٚد متوخّٜ ؿٚبًغ ظذ ـراد خياء  وـٖن أضْٕٚ

ًٚ -- صدؿقين إخىٚء ادتْٚثرة تٌدو أـثر ومًتٌَؾ أشقد --  أظغ  - حُِٜ ٓ يٌدو ذفؽ ؽريٌ

فٌٔتًِقا بًدهٚ بامء  بغ دؾتٔٓٚ يامرشقن ذٕقهبؿ،  متّردة ٓ أمّؾ ؿراءهتٚودمري هبٚ حُٚيٚت ؾتٜٔ 

 افزاءة -

ًٚ -- "ؾٓٔد  "يىرق  ًٚ أـرره مخس مرات يقمٔ ييٓر رأشف  ظع بٚب افٍهؾ بْٔام أذح هلؿ مْٓج

 وظْٔغ جٚحيتغ وؾؿ ؿٚتؿ 9 بقجف شٚهر  ،ؿٌؾ جًده 

 ؟ مـ وائؾ بٖخذه- هؾ تًّح يل أحتٚج ؿِاًم - ,

 تٍوؾ ,

ـْٝ مًِاًم رأت افقزارة أن تًْٔٔل هْٚ يًد ًّٕٜ -  يَسب مـ وائؾ يقصقش فف -- ثؿ خيرج

 طؾ ظٚضاًل -ن أمـ أ أخػ محالً  مديْتلافتل تًٌد ظـ  ٓشٔام وأن إفػ ـِٔقمسأحًد ظِٔٓٚ -- 

ًٚ فٌرؾٜ ادًِّغ -- دخِتٓٚ  ًٚ حقل اإلؾىٚر أهنٔٝ حهتل افثٚفثٜ متجٓ -- ـٚن بًوٓؿ متحَِ

ؿٌؾ أن يُِزين دًروؾٜ -- جًِٝ بًٔدًا أتٚبًٓؿ ، يتجٚذبقن أضراف إحٚديٞ افًًقديٜ ا

 أحدهؿ بجٌٕٚل دون أن أصًر 9

 هال أشتٚذأ ,



 هال بؽ أ ,

 ؟ تٌدو مًِاًم ضٚزجٚ ,

  ًٕؿ ,

 ٕهٚبؽ مـ احلهص ؟حٔٚك اهلل --هٚ ـؿ  ,

 ن وظؼ و أربع ,

 اهللؿٚتِٓؿ  ,

 وإٔٝ  ,

 ؾراج بدر أظرؾؽ بٍْز--  مثِؽ ,

 ظٔٚد مقشك وإٔٚ ,

 مـ أي افًٔٚد ,

 احلّدان ,

 مـ أي احلّدان ,

 افًٚمل ,

ًٚ بٕٚحقال ؟ افًٚملتًرف محقد  هؾ ,  -- افذي يًّؾ مقطٍ

,  ًٚ  شًّٝ ظْف--  فٔس صخهٔ

 ٓ ؟ ,

 ًٕؿ ,

 9يدخؾ أحدهؿ يرتدي ؽسة بٔوٚء بذؿـ خٍٔػ يًىر جٌٕٚل وجٓف 

ٓتًْقا مـ ؾوُِؿ  فإلرصٚدسصٔح بنٖن افظذ افىٚوفٜ  ووًتفهْٚ تًّٔؿ  ،افًالم ظُِٔؿ  ,

 ظِٔف - افتقؿٔع



 مٚل يل مـ بجٌٕٚل وؿٚل 9

 صًٔل  فًِّؽ هق ,

 9تيٚهرت بٖين مل أشًّف -- شٖفتف 

 هؾ شسصح ًٍٕؽ فإلرصٚد ؟ ,

 ٓهيتّقن إٓ بسصٔح احلي  ؾيٚرج ,

 َِقن حقل اإلؾىٚر ؿٚئاًل 9أحد مـ ـٕٚقا يتح فتٍٝا

 ! ٓيالمقن ,

 -- "أصٍر افًرؿقب"أو تُّؾ إؾىٚرك يٚ  مٚرأيؽ أن تًُٝ ,

 اجتٚحتْل رؽٌٜ ظٚرمٜ بٚفوحؽ  ٓ أظِؿ مل -- فُْل متٚفُٝ ٍٕز 9

   مْتْٜدظقهٚ ؾ٘هنٚ  , 

أن يرؿص جٌؾ ضقيؼ  ـٚشتحٚفٜاشتحٚفٜ تزحزح هٗٓء ظـ ؿْٚظٚهتؿ ادًنًنٜ أن ـْٝ أظِؿ 

هؿ وّـ تِؽ احلزم مـ افٌؼ افذيـ يُِّقن صٓٚدات ْٚ بُٖس افًٚمل ، فٌٚفٜٔ ، أو يٍقز مْتخٌا

 مٚؿٌؾ ظك اإلزؾِٝ - وظلٕٚئٜ -- فُـ بًَقل رثٜ . بٚفٜٔ -- وحٔٚة ه جٔدة ومالبس مجِٜٔ

 اجلرس ؿٌؾ أن يىؾ اددير برأشف 9 ؿرع

  خراً  شٚظدوٕٚ جزاـؿ اهلل--  خٚويٜ مُْؿافٍهقل  ، ةيٚ أشٚتذ ,

ًٚ بٖؿالم افًٌقرة  هنوٝ متٖبىًٚ   9ؾرصٝ جدويل بغ يدي ، دؾس افتحور ممًُ

 يٚمًغ. رابع --  ثٚين  ,

 افىالب يتْٚثرون بٚدّرات افؤَٜ فًِقي وحتٔط بف ؽرف صٌرة أخرى ، يٌَع افٍهؾ بٚفدور ا

 ظّجؾؾهِؽ يٚضٚفٛ --  ,



بْٔام يًحٛ فٍهقهلؿ فدؾًٓؿ ، فىالب ا ظذضقيِٜ هيش هبٚ  مع ظهٚ صٚرخًٚ وـٔؾ اددرشٜ 

  وبٍْس افُِامت افتل أظٔدهٚ ظْد ـؾ ؾهؾ -- أؿػ أمٚمٓؿ،  ؽر مُسثغ آخرون أرجِٓؿ إفٔٓٚ

 مـ جيِس خٍِؽ يٚ أيَظْ  --مـ مُْؿ وـٚفًٚدة ٕز ـتٚبف  ،يٚوفد -- اؿىع افهقت  اجِس ,

  ابْل

 مِٔف افْٚئؿ خٍِف يٌّز أحدهؿ رأس ز

 ؿؿ -- ؿؿ  ,

 ؟ ذا تريدمٚ ,

  اشتَٔظإشتٚذ -- ,

  ؾَط أؽرب ظـ وجٓل  ,

 ، فْٔتٌف 9أضرق رأشف بٖصًٌل 

  يٕٚٚئؿ  اصَح  ,

 يرؾع رأشف متثٚؿاًل -- يتىٚول افىالب فروا ادنٓد 

 وؿػ--  " افِىّٜ "ؾؽ  ,

 ؟ مل ـؾ هذا ,

   ذفؽ وحًٛ ًؾاؾ ,

  أمتًـ وجٓف 9

ًٚ مٚ اشّؽ  أفًٝ إٔٝ مـ أزظجْل بٕٚظذ يريد ؿِاًم -- ,  ؟حًْ

 شتٚذ أ ؾٓٔد يٚ ,

 أفديؽ ؿِؿ أن ؟هٚ -- آؾٓٔد --  ,

 -- ًٕؿ ,



  وإتيرين ظْد ؽرؾٜ ادرصد افىاليب ؽًؾ وجٓؽ اؿؿ جٔد --  ,

 ؟ أيـ هل ؽرؾتف ,

9 ًٚ  جئٌف أحد افىالب هيً

  أشٍؾؽرؾٜ اددير --  بجٕٚٛ ,

بٖن وحدثْل ظْف ادرصد افىاليب ،  ؾٔام بًد،  تٍؼ -- وخيرجايُقم صامؽف ؾقق رأشف ـٍٔام 

 فديف شجؾ مـ افتجٚوزات ادنْٜٔ -ٓجدوى مـ إيَٚطف ؾًِٔٝ هل أظيؿ منٚـِف 

ًٚ مـ أن يًٍؾ ـؾ هذا ضٚفٛ ٓيتًدى افرابًٜ ظؼة  ،أخذت بَراءة حمٚرض شِقـف  ـْٝ مهدوم

ًٚ ؾٓٔد  -- ـٚن ًٚ إن ـتٌٝ ظْف أو ٓ  ضٚفٌ سخٝ بقجٓف  ٚيل إنوفـ يٌ صٚذًا -- ٓينُؾ فديف ؾرؿ

 - متحجّٜ ـام ًٍٕؾ ٕحـ افٌُٚر فْجًؾ احلََٜٔ 

 ئّؾؾٓٔد --  شٖحدثُؿ ظْف فـ أؾًؾ أـثر مـ هذا،  فِحََٜٔ تل-- ٓيٌٚيل برؤي مٚ أريدهفـ يًٍؾ 

 ، جًِٚت ادرصد افًجقز اإلرصٚديٜ وصًٍٚت اددير بٔده ادْتٍخٜ ظذ خدهفهٚحٌف وائؾ ، 

ًٚ  مل دمدِ  ظؼات افًيٚت افتك تتدػ ؾقق رأشف تًٓدات افقـٔؾ --  مْٚهٟ افسبٜٔ افتل -- ًٍٕ

 ٚ ادخِّٔقن حيٍيٓٚ ظـ طٓر ؿِٛ -يْحتٓ

فٔس حٚفٜ  مٍِحهق أن افىٚفٛ 9 ؾٓٔد  مٚجيًؾ إمر جديرًا بٚفكاخؾٓٔد -- ٓيزال ـام هق ، 

افُثر مْف-- يامرشقن تًًُٓؿ ظذ أمُْتْٚ افتل  هْٚك ،صٚذة خيٌئٓٚ ؾالشٍٜ افىٓر حتٝ أـاممٓؿ 

     فـ -- يٍوحقْٕٚ جداً    متٚمًٚ أهنٚ 9 بٔوٚء  اظتَدٕٚ

 

ّٔٚد     مقشك*                                                                                              ظ
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 ػاقةسورة ال

 

حلؿ  "فٔس فُؿ -- بؾ فًِجقز* افتل اتُٖت ظذ جدار ذات ظقز تْٚصد أحدهؿ أن يًىٔٓٚ فق 

شٖـتٛ  -ٕحـ فِوّر ادًتس افذي شٌٔرس يده هْٚك -- فراهٚ اهلل أو  ، تًد بف رمَٓٚ "محٚر 

 أيت 9

 

(0) 

 ْٝ  اردمٚؾٚت يدهٚ  صٍهٍ

 رؾًتٓٚ فتهٚؾح افنّس 

 ؾـ أطِؿ وجٓٓٚ 

 

(2)  

 متخّٜ بٚفًخط

 ..  حّد افروٚ

 

(8) 

 :ٕحٝ اهلل ظِٔٓٚ 

 .. بَٚيٚ رؽٔػ

  .. وصًٛ جٚئع

 



(10) 

 ٚ بٚفزد ـِام صًرت ثٔٚهُب 

 ..حٍتٓٚ تِ

 

(34) 

ّٛ إْٔٔٓٚ  وـِام ه

 ..تًٚؿط مٚتٌَك مْٓٚ

 

(41) 

 : صٌٚحًٚ 

 تًتك مٚتٌَك مـ جدب بٚرحتٓٚ 

 .. فـ تًتؼ صزهٚ

 

هل  افنًٚرات وشَط افَوٚيٚ، قمْزيٜ يًقق هلٚ مروج صٔدة* تًريػ 9 افًجقز فًٔٝ 

أحجٚرًا صىرٕجٜٔ  مّْٚتْٚصد إؾقاه ادًقجٜ مـ ؾرط افًِق -- وأصٚبع افَقم افذيـ جًِقا 

ًٚ ؿهرة -- ٓيتَْقن حتك افتًٌر ظـ إًٍٔٓؿ  ـبقؿٝ مٚ أصٌحٝ أصٓر مـ ؾْْٕٚٔٚ افذي وأؾالم

مًٚمًْٚ هبرضَٚت افَرون افًحَٜٔ  دهْقاو، ْٚ افنًٌٔغ افذيـ ؾتُقا بٚدٚيُرؾقٕٚت ئومـ صًرا

اإلؾالس ثٍَل افتٍخٔخ افذيـ صًْقا مـ مٗخرات ادراهَغ ظٌقات ٕٚشٍٜ ومـ م خومـ منٚئ

توخ  "ـقرجٜٔ"وبنُؾ آخر هل فًٔٝ افذيـ حقفقا افثَٚؾٜ فنٖن ٕخٌقي ؽريٛ إضقار 

تتٌّط صقرهٚ ظذ أؽٍِٜ  ؿٌؾ أن " ٜافدّؾًٔ " ٕؿدامٓٚ ادحْىٜ ماليغ افريٚٓت ويًٚوم ظِٔٓٚ 



رًا هل أـثر ضٓ ،ومع هذا ،  "ًٕل  "مًٗوفٜ مٚت ؿريٌٓٚ ؾتقحدت بهٍحٜ  هل فًٔٝجمالتْٚ - 

ًٜ هْٚ -- وظِقًا ظـ ـؾ ؿوٚيٕٚٚ افتٚؾٜٓ وافتل دّشقهٚ أوفئؽ فٍِٔتقا  مـ ـؾ إصٔٚء ادًتَٜ شخٚؾ

 إتٌٚهْٚ ظـ ادٓؿ . إوفقي -

ًٚ حتك بتِؽ ادنحٔٚت وحتُل  افتل يُّـ فِّرء أن ينٚرك أخريـ منٚهدهتٚ فًٔٝ ـقمٌٚرش

وظجـ بَوٚيٚ ثٕٚقيٜ تتحقل فٝ  -- مقهقمغحقاديٝ افكاع افٍُري ادزظقم بغ ضرؾغ  ظـ

 -- "افياير "مْٚـٍٜ ـتِؽ افتل تنتًؾ بغ   بًدهٚ إػ حرب

وحؽ هبٚ افتل توخّٜ اد "دوتٜاحل"تِؽ بغ افِٔزافٔغ وافهحقيغ  ادوحؽجٌٕٚل افْزاع 

اجلّٔؾ بٕٚمر إْٔٚ حتك بـ  ظذ ادتحًّغ وبٔٚظل افُالم وادهٚبغ بـ صٌؼ افنٓرة --

وافنِِٜٔ ومع ـؾ آحسام فألخقة افذيـ ٓيزافقن  "ؾزظٜ  "قجٔٚتْٚ تْتهٛ فديْٚ افـ إيدف

  "شتٚرز  " خِػ افهحقة . افِٔزافٜٔ ؾَد ضٚرت افىٔقر بٖرزاؿٓٚ وأصٌح ظرابٔٓٚ يتًٚبَقن

ادوحقك أوفئؽ ،  ادٌنقصغهلىتٓؿ افُزى خمٍِغ وراءهؿ جمّقظٜ مـ  "هلىقا  "بًد أن 

ًٚ مـ أشٚتذهتؿ  "ضٍٚؿٜ  "وأـثر  ؿؾ ذـٚءً بدوا أ ظِٔٓؿ ساع . ساخ  افذيـ جًِقاوأؤؼ أؾَ

 ! ًِق أصقات احلؼ ؾـ حيقهلٚ ٕنٚزاً افديُٜ هذا ي

 

 

 * إبراهٔؿ شِامن 

                                                                                                                            يهدر جريدة رشّٜٔ

 مَزة افًْٔؿ

 

 



 بؾد الـ : عقباه..!

 

أظِؿ غ افرشٚفٜ شٖـقن بٚفَىٚر افذي يهؾ ؾْٔٚ بًٚفزبقرغ -- ئحغ تَر،  ةزوجتل ادٚؤٜ 9 ٕقر

ًٚ ؿىٚرًا هْٚك  تََِل ـثرًا ؾٌىٚؿٜ افًحٛ ٓ فًِٕٚؽ -- مٚفُْف ينٌف إػ حد  ،إِٔؽ مل ترـٌل يقم

مِهؼ ظذ طٓرهٚ افرؿؿ افني وهق تٚريخ   افرمٚدي ادًِؼ ــ حيل --أيل شتجديْٓٚ بثقيب

ًٚ  ٝ ؾٖشتىٔع أن أؾنه بٖٕف 9 هرب -بخهقص مٚ ؾًِ، زواجْٚ افذي ٓ أحٍيف  فًٝ صجٚظ

ِٔئٜ بٚفٌٗس وفًْٚت اد تَٚضٔع وجقهٓؿ قجقه مـ أفتَل هبؿ --ٓ أريد أن أذبؾ -- ؾفُْل  ،دائاًم 

ٜ . افتٍٚؤل . احلٔٚة ذود واجلق افٌَٔح -- اجلدران ّّ  ؿدائؿ وهٔئٚهتاف هؿتٍٚصٔؾ مقت اهل

 ؿ ظـ أمر ظٚم رددوا 9حدثتٓ، إن ـٍِٜٔ بتجٍٍٔل هًٌٜ اف تٓؿبٚفدراويش -- حٚف افنٌٜٔٓ

 خِٓٚ ظذ ربؽ -- ,

 9 قاظـ حدث جِؾ ؿٚف ؿوإن أخزهت

 اهلل يًغ -- ,

 ل صٚرـٝ إمٚم مًجدٕٚ بٚفَْٔض ب٘حدى تِؽ افدول افُٚؾرة وافت ،إٔٚ هْٚ أن 

-- وٕحـ  بٖحد تِؽ إمُْٜ افتل حتقي أتًس افٌؼ ـام خٔؾ يل  ،هْٚ  افدظٚء ظِٔٓؿ ذات فٔؾ -

ًٚ هْٚ يالحَقن امرأة ٓيٌدو مْٓٚ إٓ ظْٔٚهٚ  أمٜ اهلل -- أو شٔٚرة وخّٜ تىٚرد ، ٓ أرى صٌٕٚ

ذـرتِؽ حغ   - هْٚكردون هبٚ أصٔٚء تتٍ أي 9 أو زوجٜ يتَٚضر خٍِٓٚ شًٌقن ضٍاًل --آخريـ -- 

 حداهـ تَقل فزوجٓٚ 9إمل أشّع 

ًٚ يىر بْهػ راتٌف  بٔٝ أهع -- ٕٕف مل ينس اذهٛ يب ,  هلٚ ؾًتٕٚ

ذو  "شٖٕوؿ فَقاؾؾ  يٚ اهلل --أضقل مـ تًٚشتل -- "مَٚيض  "أو أحد افُٚدحغ حيّؾ ورؿٜ 

ئًش يقمف  إربًْٔل مْٓؿ،  فًٚبَٜ أيتٓٚ اأتًِّغ -- ،  شٖبًٞ مـ جديد  " إربًغ خريًٍٚ 



يٌدو --  يَىع اجلٚدة بـ تٔؼت ـالشُٔل  وصقرت داــبًٌٚضٜ أراه  -- دون مرـٌٚت افتًَٔد 

 ًٚ  - تَقفقنأو ـام   احلٚرة ظْٔليتًثر بًٍؾ تٌٚرك اهلل -- ٓ أريد أن  ظؼئْ

 وفدتؿد  ّل أصًر أن شٚؿ- - إٔٚ أن أفٌس مثِٓؿ ـام مل أؾًؾ مـ ؿٌؾ، ظْل  "ادَْقد  "خًِٝ

 ة مخس شٚظٚت متقاصِٜ ٕول مرة -مـ جديد  وصًري ينؿ اهلقاء دد

 أثؼ بٖٕف فـ يق يب ظْد أخريـ بَقفف 9 ،بجٌٕٚل جيِس أحدهؿ 

ًٚ -- يٚفًٚره  ختىك ،أٓ خيجؾ  ,  --!أوٓده ادتقشىٜ وهق يٌِس صقرت

 أو 9

  ٌٚهوتًٍؾ هذا -- واظٔ ،يُٚد يٍتؽ افنٔٛ برأشؽ  ,

ادجتّع افذي يَذف بٚفُثر ظذ ، ٕحـ ٕٓحٔٚ فًْٔش -- ٕحـ ٕحٔٚ فـ ًٕتًد فِّقت  ،صدؿْٔل 

 - وهق ذاتف افذي يتحدث ظـ ادقت ـتجربٜ جديرة بٚحلٔٚة أـثر مـ احلٔٚة،  افدظٚء يٍْٞ بْٔاماهلل 

يًرؾٓٚ ومل ينٚهدهٚ أظِؿ إٔف ٓ ،افٌٌٔوٜ ؿٚل يل أمحد إٔف يريد أن يتزوج مْك ابْٜ خٚفتف ادٓؿ ، 

ًٚ -- وأؾٓؿ إٔ ـًٚدة زواجٚتُؿ هْٚك  فُـ اؾًع فف مٚيريد ،  "يُنط ويربح  "يريد أن  فيقم

ويهٌٔف افًتف ثؿ هيرب -- ـام   تٖـِف افَروض ،مـ إضٍٚل  " درزن "فٔتزوج ويْجٛ ٕهػ 

 -ؾًؾ أبقه 

شقف أتْٚول  ،بّحىٜ ؾرظٜٔ  ؾبًد ؿِٔشٖـِّف فِؽ ؽدًا -- شٔتقؿػ افَىٚر  ،فدي افُثر ٕؿقفف 

ًٚ ؽر إرز   ، وشٖدظق اهلل فِؽ بٚفثٌٚت -صٔئ

 

 مىِؼمٚجد  *                                                                                    

  رجِٔف يتٍحص      

 شٚفزبقرغ افَىٚر إػ                                                  



 حقوان

 

مثر فِنٍَٜ أهيٚ اإلًٕٚن، رؽؿ ظدم مَدرتؽ ظذ إموٚء يقمؽ دون ساع مع أخر، وإن مل 

دمد ؾّع ًٍٕؽ، إٓ إٔؽ تًتَد أن هذا افُقن فؽ مع إٔؽ ٓ تنُؾ إٓ ذرة مْف، جزءًا يًرًا مـ 

 ,مْيقمٜ شٌَتؽ بِّٔٚرات افًْغ-- مًُقن بٖٓ تدع ـؾ رء يّر إٓ وتًرؾف ، رؽؿ إٔف 

 ًٚ ًٚ-- ختنك مـ هجقم ـٚئْٚت ؾوٚئٜٔ ظِٔؽ  ,واؿًٔ ٓ ينُؾ فؽ أمهٜٔ وٓ يهْع بحٔٚتؽ ؾٚرؿ

رؽؿ ظِّؽ بٖهنؿ فًٔقا إتحٚريغ فِحد افذي جيًِٓؿ يتقرضقن بؽ وبٚدُٚن افذي ُِٕٝ بف ، 

بحروب صٌرة  ,حتك حيغ مقظدهٚ  ,ؾٓؿ يًرؾقن صٌٍؽ فِحروب افًٚدٜٔ افتل تتًذ 

قايتؽ بَىػ رأس أخٔؽ افذي ختتِػ مًف ظذ رؿًٜ أرض ؿٚحِٜ ، أو أن افَدر متٚرس ؾٔٓٚ ه

 جًِف يقفد بديـ ٓيٌدو إٔف يْٚشٌؽ -

تك ظذ حتديد مهر مـ ينٚرـقٕؽ افُقـٛ بؾ وتًتًِّٓؿ ، تؤؼ ظِٔٓؿ ذم ـؾ مُٚن 

ًٚ بّخِقضٚتؽ افُّٔٔٚئٜٔ فتزهـ  ظذ ظَٚر تِتَٔٓؿ -- مـ افذي أظىٚك احلؼ فتحَـ ؾٖرًا مًٚد

تٌتًِف إٔٝ وأوٓدك فتحٔٚ ظّرًا أضقل ؟ بْٔام احلٔقان افذي صٌٌٝ جٚم محٚؿتؽ ظِٔف مٚت 

وإٔٝ مل تًّر أـثر؟ أي امتٔٚز جًِؽ ختتىػ ؿٍْذيـ مـ إثٔقبٔٚ، فساؿٛ وجمّقظٜ مـ 

ادٓقوشغ بتًجٔؾ ادالحيٚت ضريَٜ تزاوجٓام بّختز بٚئس، أترى أن يرؿٌؽ أحدهؿ وإٔٝ 

زوجتؽ فٔاًل ؟ شٔىٍح افٌوٛ مـ رأشؽ هٚ ؟ بْٔام ؽرك حالٌل مٚ تًٍِف بف--  بٍَص مع

إٔؽ امتُِٝ خٚرضٜ ضريؼ حٔٚهتام اخلٚصٜ، ـؾ مٚ شٍٔٔدك بٕٚمر هق إٔؽ  ,جدًٓ  ,وفٍْرض 

-- ٓ تُتٍل "ؾًاًل هذا افٍَْذ رء ؽريٛ"شتوع مالحيٚتؽ بُتٚب يَرؤه صخص مٚ فَٔقل9 

ب، دمٍػ افٌحٚر فتًتحؿ، تَتِع إصجٚر فتدؾٖ، تًتك افٌٔقم هبذا بؾ متتص إهنٚر فتؼ

فتًتّع بٚدىر، تًُـ ؾقق مٚ تًحَف أفٜ افتل ضقرهتٚ-- بًٌٚضٜ دمًؾ افُقـٛ يٌع ثؿ تٌدو 



ًٚ مـ ادًتٌَؾ افرمٚدي افذي تًٌٌٝ بتًجِٔف-- صديَل اإلًٕٚن، شُٔقن ادُٚن افذي  ؿَِ

ظتزفتف إٔٝ بًٌٚضٜ، شتجًِف جحٔاًم-- فـ هتدأ إٓ حغ تىحـ تْٚؿوٚتؽ ظِٔف أؾوؾ، فق إٔؽ ا

ًٚ بحٔٚة افُٚئْٚت إخرى إػ  ًٚ افٍْٚء ومقدي يْنىر ٕتٔجٜ أؾًٚفؽ إػ ٕهٍغ، مًٌٌ

إَٓراض--ؾِٔس مـ ادْىَل أن تتحدث ظـ شالم وبغ يديؽ بغ آفٜ خىرة ٓتٍهِٓٚ ظـ 

 حلل ادتٌَل فَرارك احلُٔؿ ذاك -شحؼ ٕهػ افُرة إرؤٜ إٓ زر ، يهٍؼ بًدهٚ افْهػ ا

فٔتؽ تدع ؽرك ينٚرـؽ احلٔٚة افتل مل تهْع فؽ وحدك، وتتْٚزل ظـ ـزيٚئؽ وتتٍٓؿ أن 

ًٚ هبذا ادُٚن مثِؽ -  فمخريـ ممـ ٓ ينٌٓقٕؽ حَ

 

 * ؾقاز ظتٔؼ

 حيٚول اخلروج مـ ؿٍص أشد 

 ادِز ,حديَٜ احلٔقان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مالحظات

 

 - مٌِغ مـ ادٚلوراء ـؾ رجؾ ظئؿ - ,

أن ٓتُقن حجر صىرٕٟ ، ؾٓذا أمر فٔس بٔدك يٚصديَل -- فُـ حٚول أن ٓيًٚظد حتريُؽ  ,

 ظذ إتهٚر مـ ٓيًتحؼ 

 يتْٚؾًـ ظذ زوج جيِٛ افنٍَٜ  "رضاير "احلراك افٍُري افًًقدي هق حراك  ,

 ـِام تُٚثرت اخلىقط احلّراء بّجتّع ، تُٚثر ختٍِف ,

 ض مًرـٜ فديؽ ؾٔٓٚ مٚختنه ، مع إٔٚس ٓرء فدهيؿ فٔخنوه --يٚ صديَل ، ٓ خت ,

 إٓحْٚء فِيِؿ ٓيًْل ظدم إرادة احلريٜ ، بؾ اخلقف مـ دؾع ثّْٓٚ ,

ًٚ يٚ صديَل-- ؾٖؾُٚرك افتل تتىرف بٚإليامن هبٚ أن، ؿد يٖيت افٔقم افذي ٓ تًتىٔع أن  , ــ مرٕ

ًٚ حغ اظتَْتٓٚ  تهػ ـؿ ـْٝ مقهقم

 يّقت اجلٌٚن أظّك ، وهق يرى ,

 صُؽ بٖٕؽ ترتُٛ خىٖ أهؿ مـ ئَْؽ بٖٕؽ ظذ صقاب ,

 هؿ خيٚؾقن مـ إؾُٚر -- فٔس ٕهنٚ بنًٜ بؾ ٕهنؿ جٌْٚء ,

ًٚ - يًتًِّف ادتًِط ، يتقهؿ  , أي ؾُر فًٔٝ احلريٜ جزءًا مْف ، ؾٓق ؾُر مريض -- مٓام ـٚن براؿ

 بف اخلٚوع ويتًٚضػ مًف اجلٚهؾ

 قن افٍُرة ؿديّٜ ٓيًْل أهنٚ مَدشٜ ـ ,

 فإلًٕٚن افَدرة ظذ افًخريٜ مـ ظَٚئد أخريـ بٍْس افَدر افذي يتىرف ؾٔف دمٚه ظَٔدتف ,

ًٚ أو جٚهالً  ,  فتًٔىر ظذ اإلًٕٚن اجًِف خٚئٍ

 يْجح افزواج إن ظِّٝ ادرأة ظـ افرجؾ أـثر ممٚ دمٓؾ ، و ظِؿ افرجؾ ظْٓٚ أؿؾ مـ ادٍسض ,



ٚز احلٛافذـر , ُّ  ى 9 ظ

 إٔٝ تريد وإٔٚ أريد ، وأحدهؿ يًٍؾ بْٚ مٚ يريد   ,

 مٚ حتتٚجف ادرأة يٚ صديَل هق أٓ حتتٚجؽ ,

أظتَد بٖن احلٔٚة فًٌٜ ، ُٕقن صٌٚرًا حغ ًٕرؾٓٚ وـٌٚرًا حغ ٍّٕٓٓٚ ومقتك ؿٌؾ أن ٕتَْٓٚ  ,

 متٚمًٚ 

 احلٔٚة 9 أثّـ ؿؤٜ ,

 

            * ادْتحر 9 غ - ع                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                     أوراق بجٌٔف افًِقي             

 07صَٜ  ,اخلِٜٔ افتٍُريٜ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ال تمذي ادوسقؼى أحداً 

 

ًٚ شالحٚ ًٚ اشتحٚل يقم ًٚ   ً هؾ رأيٝ ـامٕ ؟ أو شًّٝ بّقشَّٔل ؾجر ًٍٕف بًد أن ؽرس ديْٚمٔت

ًٚ--؟ بـ-- ؾّ  ف فٔتْٚثر بًدهٚ أصالًء وٕقت

َِّقا بًد افزوؾٚت فٔخىىقا فًٍٍؾ يْتٓؽ احلٔٚة--؟ ختٔؾ مًل أن  ًٚ مـ افًٚزؾغ حت أو أن مجً

 !  "ضٍؾ وضٔٚرة"مٚرشٔؾ خٍِٜٔ مٓتؿ بهْع ؿٌِْٜ بدائٜٔ أضِؼ ظِٔٓٚ اشؿ 

 أو أن ؾروز ؾخخٝ ًٍٕٓٚ ذات صٌٚح ثؿ سخٝ بٖؽْٔتٓٚ ؿٌؾ أن تتّزق9 

! هؾ مـ ادحتّؾ أن دمد صقرة زيٚد افرحٌٚين مٌتًاًم وّـ ادىِقبغ ظذ  "ؾٚرؿٜ مًٚيمش "

ره ظذ  ،؟ "إٔٚ مش ـٚؾر"ؿقائؿ إرهٚب افٌؼ وؿد ـتٛ ؾقق رأشف  ُُ أن يقزع ضالل مداح اف

 حمّد ظٌده اإلًٕٚن ؾْٔٚ--؟ "رشٚيؾ"-- أو أن متٔٝ "إٔٚ راجع أصقؾؽ"افًٚمل وهق يٌْل 

ًٚ بًد شامظل فِحـ مجٔؾ أن ظع أن أفتٍٝ دـ بجٌٕٚل بقجٍف يُٚد يٍْجر تنددًا ظّْل، مل أصًر ي قم

 9  ؿٚئالً 

 -"ُّٚن آخر ذم هذا افًٚمل افًِغهٔٚ، ظِْٔٚ أن َٕىػ رأس صخص ٓ ينٌْٓٚ ب"

ًٚ ـٓذا، ؾٓل تْزع ؾتٔؾ افٌٌض، تٗشس حلٚفٜ مـ افًِؿ   ٓ يُّـ أن تًٍؾ ادقشَٔك بٚحلٔٚة ؿٌح

هل افًٍؾ افْٚدر ادتٍؼ  - ٚول جٚهدة افتقشط بغ ساظٚتْٚ افتل ٕرتٌُٓٚ ظذ افدواماإلًٕٚين، حت

 ظِٔف بغ افٌؼ-

ًٚ ٕحقه مْذ   فذا يٚ صديَل، افُرٍٕٚل افذي حتتٍؾ ؾٔف بقأد افٍـ فـ يٌر مـ تقق اإلًٕٚن تَِٚئٔ

ت ادقشَٜٔٔ ، واشتًراوؽ حغ دمتّع مع صحٌؽ ادٓتّغ بتجّٔع أٓ ظٓقد أؽْٔٚتف إوػ

فتًُرهٚ ظذ ادأل ومىٚفٌتٓؿ بٚفتٌُر مًؽ وـٖٕؽ تهْع جمدًا فـ يٌدل مـ تذوؿٓؿ فإلبداع-- 

ًٚ، فًٔٝ مذٌٕٜ، وادنٚـؾ افتل تًتَدهٚ ٓ  آفٜ افًقد ادًُْٜٔ افتل شحَتٓٚ حتٝ ؿدمٔؽ مٌتٓج



ًٚ دخؾ دٚ ترتٌُف مـ حتىٔؿ بحِٓٚ-- مٚ تًتَده إٔٝ مـ بىقٓت صًْتٓٚ حغ خَِ ٝ ظدوًا ومهٔ

     فتامرس ظِٔف حربؽ هل9 وهؿ-- فًٔٝ أبًد مـ ذفؽ -

 * أبق مْك                                                                                                                                   

                                                                                                                   ًٚ  افنّٔز , يٌْل فِامرة جمٕٚ

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن حؽي وصن م

 ؿٌؾ أن ٕدؾع مَٚبؾ صْٚديؼ 9 افرؽل                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ًٚ مـ  حثْل ذفؽ ، رتٌط يب يرتٌط بًٌوف فُْٓٚ حتاًم يوافتل ربام ٓ  "احلُل  "هْٚ شـ أمنط صٔئ

ؿد إٔزع -- خرى أتٚرة وافٌُٚئٔٚت تٚرة  افًٌٔطتخذ صُِف ٔش --بفاجلغ ادتِحػ يب ظذ أن أبقح 

بٚب ــ هذا افقء ربام شتٌَِقن -  وؿد تنٚرـقين افِىؿ وافََٜٓٓ مًًٚ  ، افٌٜٓٔبف مزاجٚتُؿ 

ٍٝ مـ ضغ ،  ؿد يُقن افتٚيل  افقؿٝ افذي شٌُتّقه--ا بًد أن تًِْقؿديؿ ؽرس بجًد بٔ

ًٚ -متحِىامً  ًٚ  ٓ أظِؿ -- -- صٚدؿ  هْٚ  جزيالً أظتَد أين فـ أؾًؾ صٔئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عاريًا ..! :تسافر  نأ

 

 هذه افتٍٚصٔؾ افتل ٓزفٝ أذـرهٚ ظذ تِؽ افنٚصٜ افتل تهدرت أظذ افهٚفٜ 9

وافنقارع  احلٔىٚنـٕٚٝ اإليٚب فًٚصّٜ  ،-- تٖخرت  //109-- افريٚض --  204افرحِٜ 

بدأت بتؼيح  ،وفِٜٔ أخرى مـ افالٕقم   يبـٚن ذفؽ ـٍٔاًل بدق افُثر مـ افتًٛ  ،ادتجًدة 

صقت ؿٌٔح يَٚضًْل 9 ظذ افًٚدة ادًٚؾريـ ظذ متـ افرحِٜ  - ٓٚئذم حٚل إفٌٚ خلىط افٌديِٜا

شحٌٝ صْىتل ــ ضٚفٛ ، وصُرًا  4ٜ افتقجف فٌِقابٜ رؿؿ وادتجٜٓ فِريٚض هظ 204رؿؿ 

ًٚ يّؿ شٔئ   ًٚ -وبىٚبقر ينٌف ضقابر ادخٚبز برموٚن ، وجٓف صىر مدرشتف صٌٚح  وؿٍٝ مْهٚظ

إٔف مدرد افٍٔزيٚء أمحد أبق افٍتقح ظٌٚس أيٚم افثٕٚقيٜ  مٗخرة رأشفمـ يٌدو مـ  ـٚن أمٚمل

ًٚ   ،افٌٚبرة  تٍٚؿٔٚت ابدوري صتاًم فِحدود تهٌٌٝ بْٔام مْديؾ أبٔض حئط بٔٚؿتف وؿد تهٌٛ ظرؿ

 - ٓجمٚل فذـرهٚ هْٚشٚيُس بُٔق وأصٔٚء شٔٚشٜٔ 

 وصِْٚ إٔٚ ورؾَٔل إػ ٍٕز بٚخلالص -- بدأ افىٚبقر افٌؼي بٚفتزحزح بٌطء وبدأت بدؽدؽٜ

 صْىف افًّْٜٔوبدأ صٚحٌل افذي مل أرى إٓ طٓره برؾع افًر افذي ـٚن يدور بال ـِؾ ، 

صٚرع افًِخٕٜٚ  ,افٍٔقم  ,أم إشامظٔؾ  احلّجٜ  راتغ ـتٛ ظِٔٓٚ بخط أزرق بنع 9ـ ،فتٍتٔنٓٚ 

متٝ ظِّٜٔ إجالء  رى --وصْط وخّٜ أخ ،ومكورات خياء أفهؼ ظِٔٓٚ 9 ود افُن 

 بدا فِقهِٜ إوػ إٔف ظذ شرىتل افًقداء ــ حيل تِؽ افِِٜٔ ووًٝ صْ-- حٚجٔٚتف بْجٚح 

 9  ؿٌؾ أن يكخ يب مقطػ اجلقازاتموىرب 

 --! اخِع ,

 9 ؿِٝ

 ؟ خِعأؾٚ -- وش آ ,



 امتًض وردد 9

 اجلزم -- اجلزم  ,

 ؟ مل ,

 احسازات أمْٜٔ  ,

 ـٌُٚيت -- شٚظتل -- أؿالمل -- حمٍيتل وجقايل  وـذفؽ،  أفَٔٝ بجزمتل افْتْتغ

إٓ ٕٕف  ءوأصٍَٝ ظذ مـ يَػ خٍِل ٓ فقبٖين ـٚئـ حل ظذ وصؽ افتًري  أحًًٝ

ًٚ بًَدة ًٍٕٜٔ تالحَف ظذ وشٚدتف فٔاًل  فًٚصغ فف اف أبْٚءه أو أن خيقّ  شرى مٚؿد جيًِف مهٚب

 بَقفف 9

  فِٜٔ افٌٚرحٜ  يًٚ شٖٔتُٔؿ مـ رأيتف بٚدىٚر ظٚر ,

 بدأت بٍؽ أزرار ثقيب -- ؿٌؾ أن يتدارـْل 9

 ؟ مٚفذي تْقي ؾًِف ,

 9ؿِٝ 

 ثقيب ظذ افًر  شٖوع ,

 وـٖٕف يَقل 9ؿِٔاًل وحؽ 

 أي مهٚئٛ هذه يٚرب افًٌٚد  ,

 ًٚ بًالم  وإٔٚ أظٔد دمٚوزتف ــ متًقل حََٔل ، مٍتقح إـامم  ظزت ذفؽ افٌٚب بجقاريب حٚؾٔ

ًٚ مٚؾَدتف م  تسـف -شتّد فًٚهنٚ فف وتًٚرظٝ خىٚي ـّـ يًتَد أن افىٚئرة  ، ٗؿت

 

 



ًٚ افُرد  فٍٝ إتٌٚهل حْٔٓٚ ـٓؾ ، ظزت ادّر بغ افُراد --  B13 دخِٝ افىٚئرة -- حًْ

ؿد بدت إحدى و منتتٜ خٚفط افٌٔٚض ؾٔٓٚ شقادهٚأصًٞ بِحٜٔ افثٔٚب ،  أؽزيٌَع ظذ يًٚري 

ًٚ 9 تؿ بام مل أشًّف وٚء -- ـٚن يتّظْٔٔف بٔ  حتك ارتٍع صقتف تدرجئ

  شسك ، شسك يٚرمحـ-- ٓحقل وٓؿقة إٓ بٚهلل ، ٓإفف إٓ اهلل  ,

رؾًٝ ظْٔل  ، ـٚن يَْهْل إٓ هق رءؾال، أحًًٝ بٖين ظذ وصؽ خَْف  أخذ بتُرار ذفؽ --

 ًٚ ذت بٚفسدد وربام أخ-- بٌِٜ أخرى 9 ـٚن بجٌٕٚل  ،  A13ـٚن يٌَع بٚفُرد 9  ،ظْف ظٚفٔ

 اهلرب ؿٌؾ أن ختٚضٌْل ادؤٍٜ 9

 تٍوؾ ظذ ـرشٔؽ  ,

 ْٝ  يل وفًٚن حٚهلٚ يَقل 9  ابتًّ

 --!بنظٜ  ,

 أثرمـٚن يٌدو  افقءبتًؿ يل هق أخر فُـ ابتًٚمتف ـٕٚٝ خمتٍِٜ بًض ا ،فتٍٝ فزمٔؾ رحِتل ا

بف -- جًِٝ بجٌٕٚف  تىرافافقحٔد افذي يًٌٞ ظذ  قءافذفؽ مل يُـ  , وفِحؼ ,فُـ ذفؽ  ،

 شًّٝ بًوٚ مْف 9نٌثٜ بٚفْٚؾذة وهق يتّتؿ بُالم ـٕٚٝ ظْٔف مت

ًٚ مٚ   ,  شٔزورٕٚ حتاًم  ،شّْقت ـِْٚ يقم

ًٚ بدت إصقات --  ؾرـٝ جٌٓتل  ،أفَٔٝ برأد بغ يدي  ًٚ  تٌقصرؾًٝ رأد ظٚفٔ ، تدرجئ

ؼ صْىتف بٕٚظذ وآخر يىٍئ ذفؽ حيفتجقل بتٍٚصٔؾ افرـٚب ادتداخِٜ -- أخذت ظْٔٚي بٚ

رؾًٝ يدي فِّؤٍٜ شٖفتٓٚ  ، متحرـٜأيدي متّقجٜ وأجًٚد  خىقات بال صقت -- جقافف --

 فُْٓٚ جٚوبتْل بِىػ 9 ظـ إمُٕٜٚٔ تٌٔر مُٚين بال شٌٛ حََٔل --

  ـِٓٚ  ،دَٚظد منٌقفف اظذرًا   ,

 أخذ مـ بجٌٕٚل هيّس يل بهقت ؽر مريح 9



  ٓمٍر ظْف وٓ مِجٖ ،ؿدرٕٚ  حتك وإن شَىٝ ؾٕ٘ف ,

ـْٝ أؿِٛ إؾُٚر  -- إمُٕٜٚٔ أن تُقن افرحِٜ ممتًٜصقت افُٚبتـ يثرثر ـٚفًٚدة ظـ 

مٚذا فق شَىٝ بْٚ افىٔٚرة مـ ظذ ارتٍٚع  افًقداويٜ حْٔٓٚ وافتل ؽرشٓٚ هذا ادتنٚئؿ بجٌٕٚل 

افهٌر ضقياًل  درأأم شٌٔحثقن ظـ  puzzleهؾ شٔجًّقن أجزائل ــ فًٌٜ ؟أفػ ؿدم  28

هؾ شٖتهؾ بٖحدهؿ ؟ افقؿٝ افذي هنقي بف ذم فذي شٖصًْف ا مٚ، ٓبد أهنؿ شًٍِٔقن ذفؽ -- 

 ٕؿقل 9

,  ًٚ   ِٕتَل ظْد افكاط ؾٔام بًد--  شتًَط افىٚئرة أن حًْ

 فهديَل ؿٚئاًل 9  رشٚفٜأو شٖبًٞ بـ 

  شتجدون إٍٔل بٔدي ,

 9  بنًريأم شٖسخ وإٔٚ ممًؽ 

 مقت !شٖ ,

ؿًّٝ ٍٕز -- أحًًٝ بٔد خنْٜ متًؽ يدي  ، شتٌٍر اهلل  مٚهذا بحديٞ مٗمـا، أؽِؼ ؾّؽ 

 9 ادنٗومجٍِٝ ؿٌؾ أن خيٚضٌْل ذفؽ  ،

بٚفٌحر --  هقت،  ـٚن يوحؽشتٓقي ،  ِػ افًِقي أن ضٔٚرتُؿخلظٚم أفٍغ ؿِٝ ذم  ,

 ----بـتقزظٝ أصالءهؿ 

 ؿٚضًتف 9

ـػ ظـ ذفؽ بربؽ  ؟هؾ إٔٝ متثؾ دورًا مٚ هْٚ  ؟ لأفديؽ منُِٜ مً ؟ مٚؿؤتؽ، يٚظّؿ  ,

 ف ٕٚحٜٔ افْٚؾذة وهق يَقل 9وأصٚح بقجٓ تًٌؿ خجاًل  ؾالزفٝ أحٚول افتامشؽ --

 آشػ ، فؽ ذفؽ ,

 أصقات ادحرـٚت وؿد ظال هديرهٚ  وصقت صخر مـ بجٌٕٚل أيوًٚ 



 ؿِٝ بٍْز 9 

فق ـْٝ ًٚ أن يتحدث ظـ دٕق أجِف -- مْىَٔ مٚفذي يريده رجؾ ـٓذا بٚحلٔٚة -- يٌدو ،ؾًاًل  ,

 وتقصِٝ حلؾ وشط مًف  مُٕٚف فًزمٝ ؿدري ظذ ؾْجٚن صٚي 

 -- ؾؽ إحزمٜ ضْغ تًٍْٝ مـ افهًداء افَِٔؾ بًد أن شًّٝرد ظع بنخر متَىع ، 

 ، ـْٚ ٌٕتًد -أوقاء ادديْٜ بدت بٚفتالر 

-- اـتنٍٝ ؾٔام هبٚ ظْٔٚي ؿراءة ً دؾْٝ ، شحٌٝ تِؽ افروايٜ افتل ـْٝ ؿد خٌٖهتٚ بجٔٛ صْىتل

وأرجًتٓٚ شرهتٚ صًٍٝ دؾتٔٓٚ بًٌوٓام  ،  بًد أهنٚ ٓتًتحؼ احلز افذي شٍؽ مـ أجِٓٚ

 يءــ ضٍؾ بربًّدهؿ  ؿّٝ، تٍحهٝ أصٚبًل -- تٌدو محراء ٕحِٜٔ  ،أخذت بٚفتِّؾ  إوػ -

 اً مؼد ًٚ ؿى مٚفذي شٖـقٕف -- ،ًٚ مٚذا فق مل خيَِْل اهلل إًٕٕٚ ,، -- أخذت بٚفتٍُر  رءٓينٌِف 

ًٚ رـع  "خْنِِٜٔ "بٖحد صقارع   ظْد  اً أم صَر ،يالحَْل ذفؽ افنَل فٔحؼين بزاويٜ ممٚرش

 أحٕٔٚٚ بهقتف افٍخؿ 9 وحيٚدثْل  ٔخرأحد ادتٍْذيـ يَقم بجرجريت مـ مَْٚص 

ٚف صدؿْل , ًّ   ؼحِّ  ،هٔٚ يٚحٌٌٔل --إٔٝ ضر بٚرع  ، يٚظ

 

ًٚ تِػ بف ؿىًٜ هٚمقر مْتٍخ خيٚف اهلل ـثرًا-- أوربام شٖـقن شٔ ًٚ حديدي بجٔٛ  "وٓظٜ"ٚج

ًٚ -اجلمراهؼ يَذؾْل بُؾ ؿقتف ظذ ذفؽ   دار مْتيرًا مْل أن أحدث دوي

ًٚ  اخلٔٚٓتأخذت بٚفًخريٜ مْل ـٔػ فرجؾ ظٚؿؾ أن يتٓرضؼ هبذه  ـّ  ،-- تٌ يٌدو أين شٖج

ؿٌؾ أن يُِزين ٓ أظِؿ ـؿ مـ افقؿٝ مٙ  --قر بدأت إصٔٚء تٌٍق  وافتٍٚصٔؾ تٌ ،ؿٌِٓؿ 

 أحدهؿ 9

 هلل ظذ افًالمٜ اً فَد هٌىٝ افىٚئرة بًالم -- محد ،شٔدي افُريؿ  ,



أخذت بستٔٛ فُراد خٚفٜٔ ، وؿٍٝ ـٕٚٝ ا فتٍٝ دـ ظـ ئّْل مل يُـ مقجقدًا --اؾزظٝ 

 9يقدظْل ادؤػ ؿٚئاًل  بٚب افىٚئرة ؿٌؾ أن مٓروًٓ ٕحقمْل -- شحٌٝ صْىتل مًل  مٚتًٌثر

 احلّد هلل ظذ افًالمٜ -- , 

 9  ورؾًٝ رأد ٕحقه تًٌّٝ 

 ؟ هق إٔٝ -- - اهلل يًـ -- ,

 ؿٚل9 

 !ظٍقًا  ,

 ؿ9ِٝ 

ًٚ يل  ,  ًٚ مؤٍأصٌحٝ ـٔػ "إثرم"إٔٝ  ،إٔٝ مـ ـْٝ جٌٕٚل وأحًًٝ أن اهلل أرشِؽ ظَٚب

 ـْٝ هْٚك ضٔـ---- 

 9ؿٚل بِٓجٜ مٓذبٜ 

هلل ظذ افًالمٜ مرة ثٕٜٚٔ --  محداً افىٚئرة يل مخس شْقات ، ذه ظذ متـ هٚ مؤػ ظٍقًا إٔ ,

 تٍوؾ 

 وأصٚر بٔده ٕحق افٌٚب -

 

 

 

 

 

 



 صبعي ادتؼزم البشع : كن بخر ..!إ

 

، أـثر مٚ يُّـ أن يٌرس يب ؾقبٔٚ ذشٜ ؿد متتد فتهٌح ظَدة يتقارثٓٚ أبْٚئل هل ادًتنٍٔٚت 

ًٜ صخ --ممراهتٚ  ،رائحتٓٚ  إشالك ادتدفٜٔ ،  افدمكادّروٚت ،  قص افرشٌنـ ادتٍُِغ إٔٚؿ

 - فقحٚت اجلٓٚز اهلوّل --داخؾ افٌرف 

أمل  هٚجسحغ   إلصًٌل دون ظالج بًد أن أؽَِٝ ظِٔف افٌٚبغهذا افٔقم ـٚن افرابع وافثالث

مـ  افُتؾ يب ذات طٓرة وهل حٚفٜ تْتٚب افُثر مـ زمالئل ادقاضْغ مٗخرًا  ٕتٔجٜ تِؽ

ظذ زاويٜ صٚرظْٚ  ادتُئؾجٖة ؿررت أن أذهٛ دًتقصػ حْٔٚ اخلٌٔٚت افتل ختسق حٔٚهتؿ - 

 وشقشٜ ؿِٝ يل 9  حغٕين وافًئؿ ،  "خريص"مـ افًٔد  ادّتد

تىر بٖصًٌؽ  "ؽرؽريْٚ "مـ ادحتّؾ جدًا يٚصديَل أن تهٌح هذه افُدمٜ افًٌٍْجٜٔ  ,

 ، هؾ تتخٔؾ ًٍٕؽ ـذفؽ ؟-- أو ؿد توىر فًَّؽ فْهٍغ  أو ربام يدك بُٚمِٓٚ  إيّـ

مـ  تِؽ حٚوفٝ تنتٔٝ شحٚبٜ افقشقشٜ، ْٔام يٍّرش ٕهٍؽ افثٚين أشْٕٚف أظْل وإٔٝ تٖـؾ ب

بٍٖٕل وإٔٚ  ظجٝ تِؽ افرائحٜ، ادًتقصػ  دخِٝ -- ظذ ضريَٜ افرشقم ادتحرـٜ ؾقق رأد 

ًٚ ٍٕز --  ًٚ 9أافنًٌٔغ ادتًُِغ ْٚ ئومتخذًا هٔٚط صًراأمتتؿ منجً  ّٕقذج

 افىـر ٓمـْف ٕقى فف بْٔف 99 ـٍخ جْٚحف وأبًد احلقم بٚفريش

ّٔف 99 ٓ زؽرتقا مـ ؾقؿٓــ بٚفِقافٔش  اؿِط هنٚر افُقن ذم ـؾ هــ

بؾ وٕغ أضٍٚل .  "فقفنف "ومل أشّع ،  مع أين مل أــ ضرًا حْٔٓٚ بؾ ــ ظهٍقر بِِف ادىر

 بٚت افُراد ادتحرـٜ . أجٓزة حٍر إشْٚن --أصقات ظر. ممروٚتساخ 

 وبهقٍت مسؿٛ 9 "ريًٌنـ"ـ تَدمٝ متجنًا فِ

 افدـتقر ؾّٓل شّر مقجقد -- ,



ًٚ أن، ظٍقًا   ,  أتٔٝ متٖخرًا -- فٔس متٚح

 9ؿٚئالً ويُن اخلٚضر ـثرأ  جيِٛ إشكبقجف  ظٚجِتف

  يرإصًٌل ادتَزم حرجٜ -- إحٚفٜ ، ا أن حيدث ذـٔػ هل ,

 ,صقت سير بٚب متٓٚفؽ يهدر مـ مٍهِف ,رؾًٝ أصًٌل ظٚفٔٚ وحرـتف بخٌٞ 

ًٚ 9 ؿٚل  مْدهن

,  ًٚ ًٚ -- ،حًْ    بٕٚٓتيٚر اجِس حًْ

 فُْف تدارك دهنتف 9 

 دِػ شًٌقن ريًٚٓ ؾَط ؾتح ا ,

 ؟  صٖن هبذا "افُقشٜ"هؾ فٌالء --  أمل يُـ بخًّغ ,

 اشتنٚري  بؾ ٕٕف ،ٓ  ,

َٚظد اجلِديٜ ظذ تِؽ ادادتقرم صًٌل إؿذؾٝ ٍٕز وٜ افتٚشًٜ إٓ مخس دؿٚئؼ ، افًٚظ ـٕٚٝ

افنٚب  وؾٔف بدا "هٔد إٓد صقفدرز"تٍِزيقن يًتع اجلدار -- إظالن ظـ صٚمٌق اخلياء مْتيرًا ، 

 وابتًٚمٜ فًْٜٔ ، ؿِٝ بٍْز 9 حريريوشٔاًم جدًا وذو صًر 

  اظساضافِٓؿ ٓ  ,

 وهل تٌتًؿ ؿٚئِٜ 9 ادّروٜ-- ؾًٔٚال افًٚمر -- صقت ؾًٔٚاال افًٚمر  ,

  يقر تقرن شر -- ,

ًٚ وافدـتقر ـذفؽ -- ابتًٚمت ، يٍتح افٌٚب   ظريوٜ 9 فادُٚن يٌدو مرحي

 ؟ ـٔػ إٔٝ ،ؾٔهؾ  ذأهال أشتٚ ,

 صًٌل إ ،  ـتقرد إٔٚ بخر ,

ًٚ 9رؾًتف ظٚفٔٚ وحرـتف مهدرًا سيرًا شٌؼ ذحف   ، هز رأشف صٚرخ



 !ٓإفف إٓ اهلل  ,

 9 ؿِٝ بٍْز 

 --  أي تقؿٔٝ هذا؟   أجِف ٚهؾ دٕ، هؾ شٔتنٓد  ,

 أردف 9

  أخنك أن حيدث مٚ أخٚؾف ,

 صديَتلهل  ٜ-- بٚدْٚشٌ ادّروٜ صديَتل ضٚفًٝ، ٕيرت ب٘صًٌل -- حرـتف  ،تًّرت مُٚين 

 فؽ -، فذا ٓتثريٛ ظع ذم ذ احلديثٜ ٕيريٚتْٕٚهنٚ ابتًّٝ يل ـام ظِّتْٚ 

أظٚدتْل افٌرؾٜ افتل   وجلٝ --ؿرر أن يرشِْل فٌرؾٜ إصًٜ بٚفٌَق فتهقير هذا افًوق ادهٚب 

ـْٝ يقمٓٚ أظتَد أين فـ أحٔٚ  ،فٌرف افقحدات افهحٜٔ بٚفثامْٕٔٚت ظْدمٚ ـْٚ مدمْل تىًٔؿ 

 ــ -- ـْٝ دائام أختٔؾ جًدي ظْدمٚ أـز يدّي وؾخذّي  هلذا افًّر بًٌٛ افثَقب افتل اخسؿٝ

 -ظجقز  "ذصػ"

افتل  ادّروٜووًٝ صديَتل ، وؾقؿف جٓٚز آخر --  ادٔٝ فجٓٚز ينٌف هير ظزويب بِقٕ

ٌٝ يدي ذات افّٔغ وذات ؿِ ،دمٚوزت إربًغ يدي ظذ فقحٜ خِتٓٚ شٌقرة شقداء صٌرة 

ْٝ  ةؾجٖافنامل ،  - صقت طالم دامس -،  إػ يديثؿ  إفٔٓٚبًد أن أضٍٖت إٕقار-- افتٍٝ  هرب

 بدأت تَِٔٛ إؾُٚر 9 يَسب ــ ضٚحقٕٜ ربام --

 صًٌل إهؾ شٔختٍل سير  ،مٚذا فق إٍجر هذا اجلٓٚز إثري بجٌٓتل  ,

 وحُٝ ؾُرة أخرى بداخع ؿٚئِٜ 9 

ًٚ شٚظتٓٚ  ,  هذا إن ـْٝ حٔ

 ٕدٕقشٜٔ 9رؾَٔتل اإل --صقت افٌٚب يٍتح  ،أؽّوٝ ظّْٔل 

 خالس بًديـ  ٜ-- مخًٚ دؿَٔ شرأوـل  ,



رحيٜ --ٓشٔام وأن جًّل ٕنٖ بربقع ادظذ أحد تِؽ افُراد احلديديٜ ؽر  جًِٝ

ًٚ تْٚديْل -- ، ؾٍوِٝ افقؿقف  ! فربع ؿرن افًّْٚويٜ "زيالمز" ادٓؿ أين بدأت أشّع أصقات

ت أهنٚ ـؾ مره أضؾ برأد ظذ ؽرؾٜ مـ بدذم ٓأظِؿ ملَ --و--  ت أضٍٚل . رجٚل . ًٕٚءاصقأ

 بَْٚهبٚ ٕؿقل هل9ٚشًقديٜ 

 ؟  مـ ٕٚداين ,

 ؿٌؾ أن أؿرا بًْٔٔٓٚ 9 

  "ادتِّٔح  "مل يًٍؾ أحد هذا أهيٚ  ,

 بٚشّل  يْٚدونوحتك هذه افِحيٜ وإٔٚ أجزم أين شًّٝ ظذ إؿؾ أـثر مـ أربًٜ 

 9بًدمٚ خٚضٌتْل  افٌنعاشتِّٝ ادِػ افذي حيّؾ أصًٜ أصًٌل 

  يٚ أخ اشتِؿ أصًتؽ -- بح صقيت ,

 ِٝ 9 ؿ

ِٝ مل أــ  ,  أختٔؾ أرأي

 ؿٚفٝ 9 

 ! ظٍقاً  ,

 صًدت فِدـتقر افذي يتنٓد ـثرًا 9

 افًٚري ادّتد  إصًٌلحتِٔؾ صُؾ  صٚرـتففهَٓٚ ظذ صٚصٜ بٔوٚء -- أ ، إصًٜ أخذ

 ؿِٝ 9

 ؟ أٓ يٌدو مٚئاًل يٚشٔٚدة افدـتقر ,

 بدأ بٍرك حلٔتف وهق يًّـ افْير فِنٚصٜ 9 

  ، فٔس مٚئالً ٓ   ,



 خِع أصًتل ؿٚئاًل 9

فـ  ،وشتجري إمقر ظذ مٚيرام  "ريٌٚديرم "تٛ فؽ مرهؿ شٖـاحلّد هلل -- روٜ بًٔىٜ  ,

فُْل  أحًًٝ بٖٕف حيتَر أصًٌل ،ثؿ وحؽ ، يَىع أحد أصًٌؽ -- ربام ٕٕف ٓيًتحؼ 

يتل صديَل ادرهؿ ذو افرائحٜ افًٍْٜ -- خق  أصًٌل -- متريخأحٚول  ٓزفٝ صٚرـتف افوحؽ -

 افنّىٚء 9ادّروٜ 

 -صُرًا فُام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جعؾوين : كورجقًا ..!

 

افنٓرة، افتل شٌٌٝ يل ظَدة ٓ  /.7رؽؿ أين ضَِٝ منٚهدة ـرة افَدم افًًقديٜ مْذ افـ 

افتٍرغ  "شْٜ افثامٕٜٔ"تٍْؽ ظـ افٍَز أمٚمل ـِام صٚهدت مْتخٌْٚ يًِٛ، ورؽؿ أين ؿررت بًد 

فتل ٓهتؿ أحدًا ، مٗمْٚ أن ـرة افَدم افًًقديٜ فـ ختن ـثرا مـ ؿراري خلىىل افذاتٜٔ -- وا

 ِـ يتهؾ ظع رئٔس افْٚدي افذي ـْٝ أصجًف فَٔقل يل 9ؾ --ذاك 

 !اؾتَدٕٚك يٚرجؾ -- ,

هل أين واؾَٝ ظذ مراؾَٜ أحدهؿ دنٚهدة  فُـ إحدى أتًس افتجٚرب افتل حدثٝ يل أخراً 

زحٚم دون   ,ظذ إؿؾ بٚفًٌْٜ إيّل  ,ْٚ افريٚؤٜ، وذفؽ يًْل ذم أحد مالظٌ ادهريٜمٌٚراة 

شٌٛ مْىَل واحد -- مداخـ بؼيٜ -- وحٍِٜ ممىقضٜ مـ افنتٚئؿ يكخ هبٚ مـ بجٌٕٚؽ، تٌدأ 

بٚحلُؿ افذي ٓ يًًّف مٌْٔٚ فف بجديٜ إٔف ؽٚوٛ مـ ؿراره، مرورا بٚفالظٌغ ادُْقبغ حغ 

ورؽؿ أين أصٍؼ مع ادهٍَغ افُؾ هْٚك ظروٜ فِنتؿ ،  افٍريؼ ،خيىئقن، ووصقٓ ددفؽ 

، وأؿػ مع افقاؿٍغ حغ شوحدة وحدة وحدة»حغ يَقل صٚحٛ ادٚيُروؾقن ادتحّس9 

يٗدون حرـٜ إمقاج، وأؾًؾ ـؾ مٚ مـ صٖٕف أن يدؾع ظْل هتّٜ أين مْدس، مزروع مـ افٍريؼ 

َٚرورة مٚء هتٌط ظع مـ ظؾ دون شٌٛ ادْٚؾس، إٓ أن ضٚظتل تِؽ ٓ متْع أحدهؿ مـ ؿذذم ب

 أتٍّٓف- حْٔٓٚ ٓ أمِؽ إٓ أن أؾرك مٗخرة رأد متّتام بًُٕٚٚر9 

 فٔف بس --؟ ,

وحتك وإٔٚ أتدثر بنًٚر افٍريؼ ؾ٘ن ذفؽ ٓ يٍُل، وإٔٚ أصر ب٘صًٌل افْحٔؾ دـ احتؾ مًَدي 

 افذي حجزتف مْذ افرابًٜ مًٚء ؿٚئال9 

 رد ؿٌؾ ؿِٔؾ -- أؿًؿ بربؽ --!ـْٝ ظذ هذا افُ ، ظذراً  , 



، أي9 مدمْٚ دنٚهدة ـرة افَدم ادحِٜٔ افِىٍٜٔ، إٓ أين أصًر بٚجلدب "ـقرجٔٚ  "ومع أين فًٝ  

ـؾ فِٜٔ ، ؾال منحٔٚت حََٜٔٔ ٓيامرس ؾٔٓٚ ادّثِقن افتٓريٟ، وٓ ربع ؾِٔؿ شًقدي تًتىٔع 

يٜ ادخٌٖة افتل تًٌَٓٚ محِٜ إظالمٜٔ منٚهدتف يًْٟ اإلبداع ،  بؾ حتك تِؽ ادحٚرضات افٍُر

تقزع ظذ مدار افًٚم وـٖهنٚ صدؿٚت- أمٚ ٕنٚضٚتْٚ افثَٚؾٜٔ ؾُّٔـ وصٍٓٚ دمِٛ افنٍَٜ 

 بـٚفْنٚضٚت احلقفٜٔ افتل يرؿد احلراك بًدهٚ ب٘خالص حيًد ظِٔف-

را حتك يَيض اهلل أم "أضَٓٚ وأحلَٓٚ  "وأخنك إٔف وخالل هذا افًٌٚت شٔهٌح فزامٚ ظع أن 

 ـٚن مًٍقٓ --

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثؿري .. تؼريبًا 

 

 ًٚ ًٚ ظذ ًٕٚد  و، أمس 9 إحد -- ـٕٚٝ افًٚظٜ تنر فًِٚبًٜ صٌٚح مٚتٔن يل مـ أبدو متُئ

تالمس حتك تزحػ افدؿٚئؼ  -ؿررت أن أصسي مٚتًِؼ بًٔدي ذفؽ افهٌٚح افقجقه ادتُررة ، 

افَٚبع بحل افديرة وشط نٚحٛ صقب صٚرع افثّري وجٓل اف مّٔامً شٔٚريت امتىٔٝ  ، افثٚمْٜ

ًٚ افريٚض ،    حٔٞ يتوٚءل آزدحٚم اخست افقؿٝ صٌٚح

 ًٚ مل يُـ ضريَل وظرًا ،  متقتراً ؾـ افوقوٚء . إٕقار . ازدحٚمٚت ادديْٜ ختِؼ مْل ـٚئْ

، ٚرًا يً إًىٍٝخريص -- ضريؼ ادِؽ ؾٓد خمرج ادهّؽ --  ثؿافدائري افؼؿل  ،بٚفًٔٚرات 

 9 وإٔٚ أمتتؿدمٚوزتف  ،ٓأظِؿ -- بدا يل ــ شْٚء يقٕس مررت بٚفنٚرع إصٓر 9 افًىٚيػ - 

 أتك ظذ افُؾ أمر ٓ مرد فف -- حتك ؿوقا ؾُٖن افَقم مٚ ـٕٚقا  ,

وابتًٚمتل  ؽًّٝ افٌىٚؿٜ -- أدخِٝ ادٌِغ  ،أوؿٍٝ مقتري ظْد ساف أحد بْقـْٚ اجلنًٜ 

 فُـ ادٌِغ مل خيرج خرجٝ افٌىٚؿٜ ، إتيرت -- إتيرت -- حتتؾ ٕهػ وجٓل افًٍع 

 ؿِٝ 9 

 ؟ فذي حدثا مٚ ,

 ٓٚ مرة أخرى -- مل خيرج ادٌِغ ؽًّت

9 ًٚ  فُّتٓٚ بًد أن تُرمنٝ مالمح وجٓل ؽوٌ

  يٚشٚرؿٜ ,

9 ًٚ  شًّٝ صقت

 افِٓؿ إين صٚئّٜ  ,

 ؾججٝ ظْٔل افهٌرتغ 



ًٚ مٚ  إٍٓهٚم ْلشِٔحَ آهٚ --  , ًٚ ذم صٌٚيبمٚديقم  مٝ تًّع أصقات

 ضّٖٕٝ ٍٕز 9

 أهنٚ تتحدث  لمـ جقظ ربام خٔؾ يل ,

أوؿٍٝ شٔٚريت خِػ افنٚرع -- ـٕٚٝ افًٚظٜ تنر فِتٚشًٜ إٓ ؿِٔالً  ،واصِٝ مًري 

فُْل تٍٚجٖت حٚل دخقيل  فذي شٖصسيف أوًٓ ا خىٚي وإٔٚ أخىط مٚ تتًٚرع وترجِٝ مْٓٚ --

ًٚ -- ٓ خمِقق -- اهْٚ ٓ أحد بٖن افنٚرع  ًٚ ٓ أحد  ، دحالت مٌَِٜ متٚم ، منٔٝ ؿِٔاًل -- أيو

 ؟فذي أؾًِف هْٚ ا أحًًٝ بٚفقحنٜ -- مٚ

ًٚ يٗإًْل ،  ٌِٜوٓ حتك ؿىٜ أو ظ،  ًٚ ادُٚن ؾٚرؽـٚن  يل مـ بًٔد  ٓحٝؾٚرؽٜ حتدث وجٔج

 ٌدو ٕٚئّٜ --ت ـٕٚٝاؿسبٝ مْٓٚ ـٕٚٝ ظجقزًا جٚفًٜ  وبٔدهٚ ورؿٜ ؿىًٜ شقداء متُقمٜ -- 

 سخٝ 9رؤوس أصٚبًل -- ختىٔتٓٚ بًالم فُْٓٚ ّنٔٝ مـ أمٚمٓٚ ظذ مل أصٖ أن تًتَٔظ ؾ

 أظىْل ممٚ أظىٚك اهلل  ,

، وؿد دس اهلل ؾٔٓام ٓزفٝ أذـر ظْٔٔٓٚ مقؽِٜ بٚحلزن . ادرض . افًجز  شٔدة ،رجًٝ هلٚ 

ًٚ أن تًّع مٚأوجٚع افٌؼ ،  ًٚ خَٕٚ  تًَط بْٔامحمق افٍَراء ظٍقًا افٍَر ،  ٚر ظـده افٌُدير ـٚن صٔئ

 ربام، هذه افًجقز شٓقًا 

,  ّّ    ٜصٌٚحؽ خر يٚظ

 شُتٝ -- وـٖن فًٚن حٚهلٚ يَقل 9، ؿِٝ بًد أن جًِٝ أمٚمٓٚ 

  مثالً  هؾ شْٔتير مْل أن أظزمف ظذ ؿىًٜ ـًُٜ ؟مٚفذي يريده  ,

 ؿِٝ 9

,   ّّ  أتًِّغ بٖي وؿٝ يٌٚذون هْٚ  ، ٜيٚظ

 ٓٚ 9ؿرأت بًْٔٔ



 ، فًٝ مرـزًا فًِِّقمٚت إٔٚ هْٚ أتًقل  ؟تًْل  مٚ ,

 ؿِٝ 9 ، ؿٍزت برأد تِؽ افٍُرة اخلياء 

 ، ثؿ تًٖل مل ٓتًىٔٓٚ أهيٚ ادتذاـل  ,

 يل  لدظا ،تٍوع  ,

 صقت مردمػ وٕزة ظتَٜٔ 9 ،حتدثٝ أخرًا 

  ورزؿؽ برهؿ  أبْٚئؽأضٚل اهلل بًّر  ,

 ؿٚضًتٓٚ 9

 -- ثؿ أي ؿًّٜ تِؽ افتل أظىٔؽ هبٚ وتدظغ فٌري  زوج بًدمل أت؟  أي أبْٚء ,

 أضرؿٝ برأشٓٚ فألشٍؾ وـٖهنٚ تَقل 9

 تْٚشك ذفؽ--  هؾ تريدين أن أدظق فٌَِٔتؽ ـِٓٚ بـ ظؼة ريٚٓت ،يٚ أمحؼ اخلِؼ  ,

 9ؿِٝ 

,  ًٚ  افقؿٝ فتٍتح افدـٚـغ أبقاهبٚ ؟  أتًِّغ ـؿ بَل مـ ،حًْ

 9 دون رؽٌٜ بٚحلديٞؿٚفٝ 

 حدة اقافافًٚظٜ  , 

 ؿِٝ 9

 ؟ أمتزحغ , 

 زؾرت بٚمتًٚض 9،  ـٕٚٝ تنر فًِٚذة ومخس دؿٚئؼ -- ٕيرت فًٚظتل 

 --! يٚ اهلل ،يٚصٌٚحٚيت افٌٚبرة  ,

 

 ، ًٚ  وبُؾ مرة ـْٝ أختىك افًجقز إٍٜٓ افذـر ترؾع صقهتٚ 9منىٝ افرصٔػ جٔئٜ وذهٚب



 أظىْل ممٚ أظىٚك ،بٚرـؽ اهلل  ,

 متتّٝ 9

 ٕمؤٝ ظٔدي بدون ثقب   ،إهًٝ بُؾ مرة أمر هبٚ مـ أمٚمؽ ٓشتجدائؽ فق  ,

ًٚ داخؾ ممر ؤؼ --،  ذفؽ افرصٔػ افرصٚ ي ادتنٚبف دخؾ هْٚ -- ؽّر ا ، أتًِؿ  ادمٓٝ جْقب

ٍٕوتف -- مل وـرد أمحر ؾَد إحدى رجِٔف ، افُثر مـ إشالك  ،مًٍِْٜ  مٍُٔٚتأصقات 

ًٚ --  ٓيُسث بٔدي وـٖٕفيتحرك أو يهدر ؽٌٚرًا  ظؼات افنٌٚبٔؽ أمٚمل --  ،جًِٝ مًسخٔ

ًٚ ٕحق افْقاؾذ -- وأخذت أطٚؾري أخذت بتٍحص  ،جدران مرؿًٜ بٚإلشّْٝ  رؾًٝ ظّْٔل ظٚفٔ

 9 بٚفتٍُر

 ، هؾ ـِٓؿ ٕٚئّقن ؟يٚترى مٚفذي يًٍِف هٗٓء افٌؼ أن  ,

أي  ،أؿِٝ مروج  ًتَد أين مروج ؟، هؾ يمٚفذي شٔتٌٚدر فذهْف  ؟هؾ هْٚك مـ يراؿٌْل أن 

 !شخٚؾٜ تِؽ يٚرجؾ --

 "مٚ أن ابتًدت حتك أخرجٝ جٓٚز ، ٕؾرض أن تِؽ افًجقز ـٕٚٝ وٚبىٜ مٌٚحٞ 

 مـ حتٝ ظٌٚءهتٚ 9 "افالشُِل 

 هق يتجف أن دْىَٜ بٚء  أحدهؿ هْٚ يٌدو مثرًا فِنٌٜٓ وافنٍَٜ أيوًٚ  ،ذق  /3 ,

 ابتًّٝ 9

ِٝ  ادَٚوٓت يٚ أؾالم ,  برأد  ظٌث

ًٚ أبٔض وضٚؿٜٔ -- ،  آؿسابتَػ -- تقاصؾ  ،صقت خىك تَسب مـ بًٔد  مًـ يرتدي ثقب

 ًٚ  9 اؿسب مْل ،ـٚن ئّْ

 افًالم ظُِٔؿ ,

 أـّؾ خىقاتف ،ظُِٔؿ افًالم  ,



 وؿٍٝ -- وحلَٝ بف 

 ؿٚفٝ يل ظجقز هْٚك أن افًقق فـ يٍتح إٓ ؿٌٔؾ افقاحدة  ،يٚظّؿ  ,

 9منٔف احلثٔٞ  ؿٚل وهق يقاصؾ

 -- راؾَْل  ٓ يٌدو إٔؽ مـ شُٚن ادْىَٜ ،صحٔح  ,

 وهق حيٚدثْل 9 افؤؼؾتح دـٕٚف 

 اظتٚدت افْٚس افْقم فقؿٝ متٖخر مـ افْٓٚر ،يتٖخر ـثرًا ذم رموٚن افًقق  ,

  مًف دخِٝ -- أخذ بتهٍٔػ بًض بوٚظتف خٚرجًٚ 

  دظْل أمحؾ هذا ظْؽ  ,

 ٚن فِحديٞ مًف متًٜ ـوصّرت ظـ شٚظدي  رؾًٝ ثقيب 

  " إصٔؾ "-- وؾْٚيؾ  "دروش "وٕحـ ٕحّؾ ثٔٚب 

 ؿرب يل افُرد وؿٚل 9

دمٚذبْٚ أضراف افُالم  فؽ افنٚي افًدين افذي فـ تتذوق مثِف -- فهًْٝ ،رموٚن  مل ُٕـ ذمفق 

 افنٜٓٔ - "افٍحًٚ  "ِٜ بدءًا مـ آصساـٜٔ افّْٜٔٔ وصقًٓ إػ أـ،  رءظـ ـؾ 

ًٚ أفتٍٝ يّْٜ وينة فدى متٚديف بٚفنٖن افًٔٚد افًًقدي ٕؿٚضًف 9ـْٝ أحٔٚ ٕ 

 --! "احلٚير"مٚ رأيؽ فق تٌر ادقوقع ؿٌؾ أن ٕتنٚرك ؽرؾٜ واحدة بـ  ,

 يٌتًؿ ويَقل 9 

 ؟ مٚبؽ ,

 أدِؿ ٍٕز 9 

 ٕٚوفْل تِؽ افىٚؿٜٔ -- تٌدو إَٜٔٔ  ، ٓرء ,

 ًٚ  ؿٚل يل 9 ، ديٜ ظؼ وافْهػ نر افًٚظٜ فِحٚـٕٚٝ ت ،مرت افدؿٚئؼ هيً



ّٔٚ شٔٗذنو ٜربع شٚظ، هٕٚٝ  ,  ْتقوٖف-- ه

اتُٖت ظذ مًْدة ،  ـٚن افتًٛ يٍتؽ يب ،يٌدو مّٓاًل -- ٓهيؿ ، تقوٖت  ودخِٝ ادًجد 

 ،وؿػ ظذ ادٚيُرؾقن  ,ٍٝ إٔف ًٍٕف اإلمٚم ؾٔام بًد وافذي اـتن ,دخؾ ادٗذن -- ٜ يحديد

 -وؿػ -- ووؿػ 

 9 تقجًٝ خٍٜٔ 

 ! ٓتَؾ يل إٔؽ تراجًٝ ظـ أذان ,

-- ضحْٓٚ بٔده وأفَك  إفٔٓٚأخذ بٚفْير  ،أخذ ينق افْير فًٚظتف -- ذهٛ فِتَقيؿ صؼ ورؿٜ مْف 

 شِٜ ادّٓالت وإٔٚ أحدث ٍٕز 9ذم هبٚ 

,  ًٚ  ؟  ثؿ ،حًْ

 مىّط صامؽف -- تْحْح ، اؿسب مـ ادٚيُروؾقن 

 تٖؾٍٝ بدوري9 

 -- بربؽ أّذن ِٔتَط صقرًا فًٍْف هْٚ هؾ ش ،ؽٍرإؽ يٚرب  ,

ٚن افًٚظٜ افَٚبًٜ جًِٝ -- ظْٔٚي ترؿٌ، صِٔٝ حتٜٔ ادًجد -- ، احلّد هلل ؾرجٝ بدأ بٚٔذان 

دظٔٝ هبٚ فُؾ مـ أظرؾٓؿ وٕبْٚئٓؿ وأخقاهتؿ  وحمّد زـل ٜ مرت ثِٞ شٚظؾقق ادحراب ، 

مـ مزرظتٓؿ  بىٔخًٚ إهدائل وجٚرٕٚ افذي يك ظذ ، افذي أصِح يل ظىؾ اهلٚتػ افٌٚرحٜ

 بٚفزفٍل وهق يردد بُؾ مرة 9 

  فٔس هْٚك أفذ مْٓٚ ,

 وأردد بُؾ مرة ظْد تْٚوهلٚ 9 

 افًّْٜ أدام اهلل  ,

 ووؿػ -- ؿِٝ 9  ،أؿٚم ادٗذن أخرًا 



 ؟ هؾ شٔهع بْٚ أيوٚ ,

 ؿٚضًْل 9 

 اهلل أـز ,

تًٌف مـ بجٌٕٚل أخر --  ،حرك أخذ مـ بجٌٕٚل بٚفت،  ؿرأت احلّد -- وؿهٚر افًقر، ـزت 

أمتّٝ  ، فُْف شٌَْل بٚفرـقع -- أصدر صقتًٚ حٚوفٝ أن  ن يرـع أأحًًٝ أن اإلمٚم ربام ٕز 

ًٚ بًد أن محدت اهلل ، حْٔٓٚ بدأت بًض ادحالت بٍتح أبقاهبٚ -- صاليت ظذ خر  ؿٍزت خٚرج

 ،وجدت حتتٓٚ ضٍِغ صٌريـ ـنٍتٓٚ -- ، ظذ صقت وشٚديت متقج -- افٔقم اشتَٔيٝ  - ـثراً 

 أخذوا يْٚدوين 9  ،ذهِٝ 

 بٚبٚ --! ,

 أحًًٝ أين صقذم وتنبٝ فروحل تِؽ افدروصٜ افَْٜٔ، حوْتٓام وإٔٚ أبُل 

 هززت جًّل فألمٚم واخلِػ وإٔٚ إٔند 9، وؿٍٝ وإٔٚ أتثٚءب ب٘يامن 

ّٔز افثّري  , ّٔز افثّري مدد يٚظج  ، مدد يٚظج

- ًٚ  وبذات دمع ئَْل ظّٔؼ  -رؾًٝ افىٍِغ ظٚفٔ

 شّٔٝ إول 9 ظؼ 

 وافثٚين 9 تريؾ !

 

 

 

 

 



 ا عذ ربك .. وأكا عؿك ..!خؾف

 

ًٚ يٌدو ــ جًده ادتٓٚفؽ فِقهِٜ إوػ ،جٚري أبق حمًـ متَٚظد مْذ شْقات    يًتٖجر بٔت

ًٚ بهٌٚر افًـ افذي، دفٍٝ دجًِف افهٌر   ًٚ  متحَِغ حقفف ــٚن مزدمح --  اصىٍقا جِقش

ـٚن أبق حمًـ  هٚ اجلقع اددؿع وبَٚيٚ شًٚدة -ثٔٚب رثٜ بِقهنٚ افَٚتؿ وظٔقن متنٚهبٜ يِّٗ

ًٚ ظذ طٓره يِػ رأشف صامٌغ ظتٔؼ   حتجٛ جًده  رؿَٜٔويتِحػ بىٕٜٚٔ ، مًتَِٔ

 أردف بهقت واهـ 9 ، ت فف بٚفًالمٜ قودظ إحْٔٝ ؿٌِٝ رأشف 

 ، مل تًِؿ ظذ أوٓدي  شِّؽ اهلل  ,

  ؿِٝ 9

 ! ظٍقاً  ,

 ؿٚل 9

 ًٚل، ت -- تًٚل يٚ ظعأشٚل اهلل ذم ظاله أن يهِحٓؿ ،  أوٓدي ,

 ؿِٝ 9 

 صٌرة احلجؿتقافٝ ظع افُثر مـ إجًٚد افٌؼيٜ  ،  مٚصٚء اهلل ,

هؾ هٗٓء ظـ جديٜ هذا ، وخالل ذفؽ ادًًِؾ ادًُُٔل مـ افًالمٚت ـْٝ أتًٚءل 

 ؟ هذه ادجٚزؾٜمـ آـتتٚبٚت  اجلٔدة إربٚح ؼهؾ تًتح ؟هؿ ظٔٚفف ؾًاًل  ادْيقمٜ

 أهُنؽ خدي جراء تِؽ آرتىٚمٚت بًد أن  ، تؿ إمر ظذ خر 

 سخ بٖحدهؿ 9

 ؟ مل مل تًِؿ ظذ ظّؽ افِىٔػ ؾٔهؾأيّـ --  ,



بنًر أصَر  ، ـٖٕف براد بٔٝ بًْختف افًًقديٜ و ،خرج أيّـ مـ بغ تِؽ افقجقه افًّراء 

 ؿٍز شٗال فًغ برأد 9 -- و أؿؾ تًٚشٜ مْٓؿ ٔئٜ افتل تٌدوهب

 خٍِٓٚ هذا اهلرم  إٔف ضٍرة جْٜٔٔ أو  ربام ـٚن تٚئٓٚ ظـ أهِف ،ذا همـ  ,

 ـٚن افٍوقل يزامحْل ٕشٖفف 9 

 ؟ مٚفذي ؾًِتف بٚفوٌط ،أتٔٝ بف ـٔػ  ,

 ربام ؿرأ صٔئٚ مـ ذفؽ بًْٔل ؾَٚل 9

 يٜ افًقر ،إخرة  امرأيتمـ أيّـ افهٌر هذا  ,

 ٍٕز 9 ذم ؿِٝ 

 ـْٝ أصًر هبذا  ,

 هحٝ اثْتغ بٚفىالق وبَٔٝ واحدة -- أم حمًـ  ،أمٚ ظـ افٌَٜٔ ؾٓؿ مـ ًٕٚئل إول  , 

 ؿِٝ 9

  !يٚظّؿ  فُـ  ,

 ُٝ  وابتًّٝ 9  ،ؿِٔاًل  شُ

 يدرشقن ؟ ، بٚرـٓؿ اهلل ,

 ؿٚل 9

 احلّد هلل  ,

 ,شٖفتف  ,بٖي مرحِٜ  ,

 صّٝ -- ثؿ ؿٚل 9

 رابعذم  ظع ,

 9  ممتًوًٚ  ظعؿٚضًف 



 بًٚدس ,

ْتخٛ مل ومٚتٌَك مـ هذا اد،  ثالثٜ بخٚمس واثْغ برابع واثْغ بثٚين ظـ افٌٚؿغ ظع شٖفٝ 

 تنُِٝ برأد ظؼات إشئِٜ 9يِتحَقا بٚددرشٜ بًد ، 

ػ ـٔ ،ىًؿ تِؽ إؾقاه اجلٚئًٜ تُٓؾ أن أهيٚ افًتىٔع ت ػـٔ ؟مـ شًٔقهلؿ ؟ مـ شريب هٗٓء 

فَٔتٚتقا ظذ اجلريّٜ أم شتنحٓؿ داخؾ  ؟ افنقارع ظذ إظٚفٜ ًٍٕؽ -- شتْثرهؿ  ٓتَدروإٔٝ 

 ؟أهيٚ افٍحؾ طِامت ادًتٌَؾ اديِؿ 

ًٚ ـؾ هذا احلند مـ افتٚئٓغ  ،مـ افذي أظىٚك احلؼ فستُٛ ـؾ تِؽ افزجيٚت   خمٍِ

 "وافذيـ ٓيِّقن مـ ترديد  "ٜ ادرجِ "ادًْٚؿغ خِػ إثٌٚت فًٝ أول أهيٚ ادٍرخ اجلِٔؾ ، 

 خِٓٚ ظذ ربؽ بس  ظْد بدايٜ ضرح ـؾ ضٍؾ جديد هلذا افًٚمل --،  " مًف شٖٔتٔف رزؿف

 

 ؿٚئاًل 9 أؾُٚريؿٚضع حٌؾ 

  ؾًاًل  ,

 ؿِٝ 9 

 ًٕؿ ! ,

 9ؿٚل 

 خِٓٚ ظذ ربؽ وإٔٚ ظّؽ  ,

ًٚ صىر افٌٚب 9 ، ذهِٝ   ورددت مقفٔ

 --! ــ بخر -- ذم أمٚن اهلل ,

 

 



 مؾلني ح

 

ّوٌقن يوأوفئؽ افذيـ و ادتجّٓغ ـثرًا ،  "افٌّٕٜٚ  افِحقات "ؿٌؾ ؿِٔؾ وبٍُّٚن مُتظ بـ 

َٜ  ابتًٚمٚهتؿ ـٚن برؾَتل ابـ خٚيل بْدر ادرتد ظـ ،  ويرددون افًٗال ظـ احلٚل دائاًم  ،جمٚمِ

ًٚ 9 و ادِؾؿٚل يل وٕحـ جِقس ّٕىّط ، ظٚداتْٚ افٌٚفٜٔ   افٍوقل أيو

 ػ أصٚبع افَقم ٕير إا ,

مـ جيِس بجٌٕٚف ، آخر برجقازيٜ زائٍٜ  هذا أصٚبًف ـٚدحٜ مٍجًٜ --، أصٚبًٓؿ ـٕٚٝ مالمح  

مـ يَِل -- ربام ـٚن وحٜٔ أشٓؿ  ، تٌدو أصٚبًف مثٍَٜ فُْٓٚ مَٓقرة وافذي حيٚدثف تٌدو بٚئًٜ

،  احلٚجٜ ظذتَتٚت  وأصٚبًؽ يٚبْدر تٌدو وـٖهنٚ  افتحٜٔ ظِٔف تٌدو مردمٍٜ -- خٚئٍٜ مـ أيت

 9  رؾع بْدر يده -- مهس يل

 ,فدي ظذ إؿؾ  ,فـ أي إٔثك  "افزمٕٚٚت "بـ  مـ تٍٚصٔؾ افٍتْٜ "أتًِؿ -- يقمٚ مٚ ؿٚل يل أيب  ,

هٚ -- بّٗخرة ظذ طٚهر يدبع وبٚفذات مـ تيٓر هلٚ ؽامزات أر، وأـّؾ  -- ادّتِئتٚنهٚ ٚهل ـٍ

 ؿِٝ 9 - ظَع أؾَدؿد  بتِؽأصٚبًٓٚ مـ اخلِػ  

 ! شّْٜٔ فُْٓٚ بًّٚير هذا اجلٔؾ يٚ أيب ,

 ؿٚل 9

 ؟إٔتؿ أصاًل  فذي تًرؾقٕفا ومٚتًس اجلٔؾ --  ,

 برأيف ؾـ ؿّٝ بتٌٔر احلُٚيٜ 9 افتًٔسجلٔع  صديَل يٚ إٓتهٚرحٚوفٝ 

 ؟ ـٔػ أمًٔٝ يٚ أيب ,

 رمَْل بْيرة ؾٚحهٜ ، ثؿ أردف 9

 - بخر ،بخر  ,



 ..؟ كمن رآؾ  أهيا اد

 

وشُٔقن مـ ادًتحٔؾ أن يْٚديؽ أحد َٕتْص هذه إوؿٚت فِذهٚب فِز -- ـْٚ  ،ؿٌؾ شْقات 

 مْؽ ؿٚئاًل 9 رٍ مـ خئؿ ظذ بًد أمتٚ

 ؟مِح  هؾ فديُؿ ,

 وهق يكخ 9  " وفٔد "ظْد افهٌٚحٚت افٌٚـرة وذم فذة ٕقمل يٌتِْٔل اهلل بـ 

  اهنوقا ،افهالة  ,

ًٚ 9ؿٌؾ أن يَسب مـ أذين افد  اؾئٜ هٚمً

 ، افهالة يٚ ظٌٚد اهلل وش ش ش  ,

 أؽّض ظْٔل بندة وأمتتؿ 9، تتنب دخٔخل تٔٚرات بٚردة . حٚدة 

 ؟ مٚفذي تريده مْل ,

 يوحؽ بخٌٞ 9 

ًّ "شْهع ثؿ  أهيٚ افذئٛؿؿ  ,  "سٕ

 أؽىل رأد بٚفٌىٕٜٚٔ 9

  هبذا افقؿٝ أهيٚ ادجْقن ,

 يُنػ افٌىٕٜٚٔ بًْػ ويكخ 9

 إػ افًّؾ هٔٚ بْٚ  ,

ــ  "ادٚضقر  "مٚهل إٓ ثقاين حتك يوٟ صقت أبتًؿ فُقٕف ؽٚب ، ٌتًدًا -- صقت خىقاتف م

 تٌدد افٌِّٚت افًتّٜ وهق يٌْل بهقتف افْنٚز 9 ،افقاؿًٜ 

 يٚمؾ ؿِٛ يًٟ وؾٔف دوٓجف -- مـ هٚجس بٚفواميرؿٚم يدرجٓٚ  "



 ق تُثر جلٚجلٓٚ شّع مـ افْٚس فأزظٚجف -- مٚ إذم مًزل ظـ مجٔع اخلِؼ و

 هرجٓٚ أشْد ظذ روحل وأهقجس تَقل مؤع حٚجف -- آخذ وأمٚؽر 

 دّفف افٍْس فغ اهلل يٍرجٓٚ أـٚن مٚرجع بدواجف --  دوج فقأو

 "يٚهلل يٚيل بٔدك افؤؼ واؾراجف --يٚخٚفؼ اخلِؼ يٚؿٚيض حقاجيٓٚ 

ل -- أهرب فًٌٔد وبتِحَْل مـ ظز افْقم بتنؿْ " هنض ؾـ أؽْل بٖٔس 9أخِع ظْل مٚتِحٍتف -- أ

ورؽؿ ـّٜٔ افنتٚئؿ افهٌٚحٜٔ افًٚخىٜ تِؽ ظذ بَٜٔ افرؾٚق اخلًّٜ ،  وفٔدتُرر ظِّٜٔ --  "

ٕتَٚضر ـجْقد  وٕحـ تتالصك ٚإلضٚحٜ بفبأؾُٚرٕٚ اجلٚدة ، هوره بٚفتٌْٔص ظِْٔٚ إٓ إٔف ٓخيٍل 

 9  منٚة ٕحق صٌْقر ادٚء ادٌِقب ظذ أمره وصقت ؿٚدم مـ خٍِْٚ

 ؟هؾ شتتحّّقن  ,

 وٕن ؿدرٕٚ دائاًم هبل  درجٚت احلرارة تَسب مـ افهٍر، ٕهىػ ٕداء افهالة 

أظغ و -- فٍحٚت ؿٚرشٜ  "افِىؿ  "خِػ  ختتٌئ--وجقه  وفٔد، ؾ٘ن اإلمٚم يُقن دائاًم هق بذاتف 

صؾ مٔالٕف قايرأس مـ بجٌٕٚل متٔؾ -- ، يرتؾ مٚتٔن فف مـ شقرة افٌَرة  وفٔد-- ٕهػ مٍتقحٜ 

يرـع إمٚمْٚ-- أحرك ـتٍل إفٔؽ أن اهلل دس ؾٔف وئٌُٔديٚ ، رأس ثَٔؾ خئؾ ًتَر -- يوظذ ـتٍل 

ربام افتهؼ رأشف مـ افزد ظع -- فـ أميض ، ٍٕٕض ذفؽ افدمٚغ أو يٍتح اهلل ظذ ؿٌِف ؾًٔتَٔظ 

ًٚ برأشغ  ! ظّري ؿىً

 9 ف ؿٌؾ أن يَٚضًْل صقت ،هُذا حدثٝ ٍٕز 

  دـ محده شّع اهلل ,

تٌدأ  ،ٌٕىس بْقم فذيذ  -- "بىٕٚٔٚتْٚ  "ؿٌؾ أن تتًٚرع خىقاتْٚ ٕحق  ،صالتْٚ بًالم  إٔجزٕٚ

ًٚ ظـ بٚ  افتٌْٔش وفٔد  ؾٔام يامرسفنّس بٚفتٌْٔص ظِْٔٚ هل إخرى ، حْٔٓٚ ا ٕؽراض بحث

 يْٚدي ـّـ فِتق اـتنػ صقتف 9، مًجقن افىامضؿ 



 ؟ أيـ ادًجقن ،صٌٚااااب  ,

ًٚ 9ؿٌ  ؾ أن ينع فرأد مْٚدي

  ادًجقن ، ادًجقنأيـ أبق ظٚمر   --أبق ظٚمر  ,

شّع أؿٌؾ أن  ،مـ اهلدوء  رءفتزم افهّٝ ـْقع مـ احلُّٜ افتل يَتؤٓٚ افيرف -- خئؿ أ

ًٚ أظرؾف -- ًٚ ينٌف صقت  ،ع ظْٔل تٌدو افرؤيٜ منقصٜ إٓ مـ وقء افُٚمرا إمحرّذ أ ضْْٔ

 ثؿ يٌدأ بٚفتًِٔؼ ظذ ؾِّٔف افقثٚئَل افذي يَقم بتهقيره 9 --  وابتًٚمتف افهٍراء

،  "ويـ رار  "ـٖٕف أيَقٕٜ  "ظاّمر"وهْٚ وجف   وجقهُؿ يٚرؾٚق ـٖهنٚ مهْقظٜ مـ افٌالشتٔؽ ,

 وهُذا -- "مٚو تز تقٕغ  "وهق يٌدو ــ  " مٌٚرك "وذم افَِىٜ افتٚفٜٔ ييٓر 

 ٕحؼهٚ بزاويٜ ، حٚجٔٚتِِّْٕٚؿ --  وٓ بٚفْقم أيوًٚ  ،يٌدو فْٚ أن افٔقم افتًٔس ٓيٌؼ بخر 

ًٚ أؿقل 9هذا ٓيْٚم مثؾ بْل افٌؼ  اً وفٔدخئؾ إيل أن اخلّٜٔ فْامرس يقمْٚ افزي إول ،   وأحٕٔٚ

  حغ ـٚن ضٍالً  "ـٌتٚجقن  " هذا افقفد ؿد روع ,

 فف رأي آخر حغ ٕتحِؼ حقل افٍىقر إذ يَقل 9 ظٌداهلل

 ٔش ظَدة افتٌْٔص --ربام ـٚن يً ,

 9 يُّؾ ؾًٍِتف 

وافُالم  ,-- ؾٌٔدو  ؾِؿ يُـ افْقم يىرق هلؿ بٚبٚ ، ـٕٚقا شٚـْغ حتٝ ضريؼ ادِؽ ؾٓد  ,

 - "خقيْٚ"ـ مٚهل إٓ ظقارض ٕزمٜ تًهػ ب إن مٚحيدث فف أن ,فٍرويد 

 9 متٖؾًٍٚ ذفؽ اهلدوء  امً اجلٚئع دائؿٌؾ أن يَىع حمّد  -- مل ًٕتًغ تزيرهوـْٖٕٚ  ،خئؿ هدوء فثقاٍن 

  "مٚصخ  "افٍقل  ,

ًٚ مـ افرؽٔػ افذي خيٍض رأشف مُْ فقفٔد افُؾ يِتٍٝ   نًا وهق يِتٓؿ صٔئ

 ين ًٕٔٝ ادِح --! أ أظتَد ،صٌٚب  ظذراً  ,



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دواصن صال   قؾقالً  مؼفى شعبي كثرًا ..

 افتدخغتًتحؼ احلٔٚة 9                                                          

 

 

 

 

 

 

 



  اإلصالحي "ن دروالذين الي "حزب 

 

ّٔٚ فؽ دائاًم فتًتٍٔد ، أؿقفف  شّع مٚا ًٚ  مْلؾِـ أـقن ح -- شٖٔيت ظِٔؽ يقم تًتَٔظ ؾٔف صٌٚح

ًٚ ٚن ـٚن رجاًل تَىر مْف افتجربٜ ، فتَقل 9 رمحف افدي وإٔٝ تتْٚول ؿٌؾ أن تىرق برأشؽ بٚـٔ

 ؿِٝ 9 ، إؾىٚرك 

,  ًٚ  حًْ

 أردف 9 

حغ يتحدث أحدهؿ ويٌدو  ؽىٌؼ ؾّتأن  ظِٔؽ ٍُر ، بؾٓ تأن  ظِٔؽأتًِؿ يٚرجؾ يٌٌْل  ,

 ًٚ  تًٚءفٝ 9 --  ؾٚمه

 ؟ هؾ يٍُل ذفؽ ,

9 صح -- صح ، افرجؾ ادتٖٕؼ هذا يَقل مٚمـ صٖٕف  هتتػ ٝوإٔهتز رأشؽ  يٌٌْل أنبؾ  ،ٓ  ,

ًٚ  "أن يُقن  ًٚ  "بؾ شْقاٍت ؿٚدمٜ ،  8فـ  "صح ًٚ ؽره -- "صح وفـ  حتك ٓيٌَك ذم افدٕٔٚ صح

ًٚ إن اشتخدمٝ يد ًٚ شٔئ فِتهٍٔؼ حغ يَقل ـِّتف افنٓرة 9 يٚظزيزي ادقوقع ؿٔد  كيُقن صٔئ

إػ ٕتٚئٟ شْٖخذ هذه افْتٚئٟ  ,رظٚهٚ اهلل  ,افدراشٜ ، ومتك مٚخِهٝ افِجْٜ ادنُِٜ  

مل  ،افْتٚئٟ هبذا افنُؾ ، ؾْحـ ٕنتٌؾ يٕٚٚس فًْروٓٚ ظذ جلْٜ أخرى تدرس مل أصٌحٝ هذه 

ن وافتل ـتٛ ظِٔٓٚ 9 قافتل أحيهٚ فْٚ ادقطٍ "افُُٜٔ  "بٚفٌِقت أو ٕتذوق  فِْٓق هْٚ  ِٕٖت 

 أؾوؾ مدير ذم افًٚمل - ٕحـ ٕحٌؽ يٚ

وظِٔف يٌٌْل أن  يٚمًؼ افٌؼهق ينتٌؾ  ،ٓرء شٔدظقين فِتٍُر بًد مجِتف احلٕٜٚٔ تِؽ 

بٖي  أو بْتٔجٜ مٌٚراة افٌٚرحٜ --هقايٜ دمّٔع افٍقاتر  --بقرؿٜ مَٚيض زوجٚتْٚ  ،ًٍْٚ ٕنتٌؾ بٖٕ

 رء ٓيًُر صٍق شٔٚدتف -



ؿٌؾ هذا ـِف وحغ صٌٚحٚتؽ افٌٚـرة وظْد ارتىٚم شٔٚرتؽ ادًَىٜ بحٍرة أـز مـ وظقد أحد 

 إفخ  ادَٚوفغ إيٚهؿ ، حْٔذاك دع تِؽ افُِامت ترن ذم رأشؽ 9 ٕحـ ٕنتٌؾ --

ابتًؿ جدًا حتك يًتَد مـ يَػ بجٌٕٚؽ ظْد اإلصٚرة افًٚذة فدوامؽ إٔؽ تذـرت  ،ثؿ ابتًؿ 

ـّ هق ؿٌؾ شْقات ، واصؾ ابتًٚمتؽ وإٔٝ تَرع بٚب مُتٛ مديرك  ًٚ مٚ ، أو جْْٝ ـام ج مقؿٍ

ًٚ افدخقل   9افذي يٌٚدرك بَقفف مًتٖذٕ

 ؟هؾ أظّد فؽ إؾىٚرك  ،ٌحٝ ـٔػ أص  --أطِؿ ادُٚن حغ تٖخرك ،  صٚفحيٚ أهالً  ,

 وحؽ ثؿ ؿؾ 9 آتٍُر وؿتٓٚ بٚفرد حتك ، 

 ! أي حميقظ إٔٚ  ، يّتِؽ حس افدظٚبٜو مدير  ,

  مٚ أدري  "وٓ تْس إن ضرح أحد زمالئؽ وإٔتؿ تٍىرون افٍقل ؿؤٜ ؾُريٜ مٚ أن تَقل 

 "حْٔام أؾُر شٖؿقل فؽ  ،مٚ أدري  فُْل ذفؽ يَقفقن

ًٚ ٓيد فٔس جٔدًا أن تًٍؾ  وإيٚك أن تنؿ رائحٜ افدرايٜ ،ري  ويدري إٔف ٓيدري ــ دائاًم صخه

 ذفؽ -- هؾ تٍّْٓل --؟

 -- أؾّٓؽ  ًٕؿ ,

 ، ادٓؿ يٚصٚحٌل ـؾ مٚتراه أن هق ٕتٔجٜ صْع إٔٚس يٍّٓقن ،ٓيٌدو ظِٔؽ ذفؽ  ,

ؽ حْٔٓٚ -- هؾ ٕير فًحْتؽ بٚدرآة وؿؾ يل برباإٔٚ وإٔٝ أظْل --  ،افْٚس افٍٚمهقن فًٔقا ـْحـ 

 ، ٓرء إٔٝ ُٕرة ؟ تٌدو ؾٚمهٚ دٚ حيدث 

 ظٍقًا ! ,

 ـ أل افنًّٜٔ -- تُتٛ وٓتْىؼإٔٝ ـذفؽ -- إٔٝ ـ ،ًٕؿ  ,

 يٚرجؾ حتدث ظـ ًٍٕؽ ,

,  ًٚ  ن ظذ شىح هذه إرض قن ومِهقؿقـِْٚ خمِقؿٚت مًْقخ ،إٔٚ مثِؽ أيو



 ؿِٝ بٍْز 9

 ! مٚهذا ادجْقن افذي اشتٍتحٝ بف صٌٚحل ,

 شٔجٚرتف 9 يىٍئرد وهق 

 ، ذم أمٚن اهلل - اجلٚهؾمًؽ أهيٚ  مـ جيِسادجْقن هق  ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـاال أحد يبتسم 

 

 بدون شُر تٍٚحتغ -- وبراد صٚي صٌر  ،يٚ حمّد  ,

 يُّؾ 9 --يسبع وهق يدفدل هٚتٍف ادحّقل 

فٔس فف صِٜ بٚفدوري افًًقدي -- ادقوقع ؿد ٓهيدد إمـ افقضْل و يٚصٚحٌلظِؿ مل أٓ ,

ٓ أرتدي   ظٚديوٕين ـٚئـ  ،هْٚ  بٚفٍرحفُْف ؿد يزظزع تِؽ افًروق افتل ٓتزال تتنٌٞ 

 افناممتقازٕٚت  "وٓ ؽسة صٌرة -- ٓ أحِؼ صٚريب  وٓ أحتدث ـثرًا ظـ  ٕيٚرتغ شُّٔتغ

قٍب ؿهر . صامٍغ بّرزام ؿٚد وٓ أفٍٝ ربع إتٌٚه بث " إٕثروبقفقجل افتىقروافزاؽامتٜٔ ذم 

رجقظل مـ دوامل أصسي 9 خٌزًا -- زبٚدي اـتٍٔٔٚ --  ظْد، و  أو ضٚؿٜٔ تٌىل ربع جٌٓتل

 --  بىٚريٚت دًجؾ أمل  وأصٔٚء أخرى

ًٚ اظتٔٚديغ  "فِنُنُٜ "أي ٓيوىرون فالبتًٚم ـثرًا فُِٚمرات -- وٓحيتٚجقن  ، أخٚفط إٔٚش

  أن ادقاضـ مرتٚح فٌِٚيٜل يقصِقا رشٚفٜ مٍٚدهٚ 9 حتٝ هدير أؽْٜٔ شٚجمٜ فُ

 

 فف -- "افع  "يٖيت ظٚمؾ ادَٓك -- يرص اجلّر ظذ رأس افنٔنٜ -- ويّد 

 

ؿد يٍْجر أحدهؿ ، و ٓيٌتًّقن-- جٔدًا  أظْٔٓؿأين أرى وجقهٚ حمتَْٜ -- تَرأ ذفؽ ذم ادٓؿ  ,

ًٚ أصالًء مْف ظذ وجٓؽ   اتف حغ تِتَل شٔٚرتُام بنٚرع مٚ --أو ؿد يًحَؽ بْير يٚرجؾخمٍِ

 أتٚك فًٚن حٚل ردات أؾًٚهلؿ بـ 9 ،وإن ابتًّٝ ذم وجقهٓؿ 

 ؟ مٚفذي تريده يٚهذا , 

 وحغ وصقل دوري اؿسبٝ مـ افنٌٚك  ،افَريٛ مـ بٔتل  بٚفٌْؽـْٝ 



 ٕير إيل ادقطػ وـٖٕف يُرهْل 9 

 ـؿ رؿّؽ ؟ ,

 9 مًَِٜ  بٚبتًٚمٜؿِٝ فف 

 ثامٕٜٔ  ,

 يل بًخريٜ 9 ؿٚل 

 مـ ؿٚل فؽ إهنٚ ثامٕٜٔ ؟ ,

 ؿِٝ 9 

  افنٚصٜ هل مـ ؿٚفٝ ذفؽظٍقًا  ,

 9 ؿٚل 

 بٚهلل ؟ ,

 بٚدْٚشٌٜ فق حٚوفٝ حْٔٓٚ أن إٔٚؿنف هلّز أحدهؿ ـتٍل ؿٚئاًل 9 

 - فديْٚ مٚهق أهؿ مـ افتٍرج ظِٔؽ ؾٚتاًل ظوالتؽ؟  يٚهذا مل ختتِؼ ادنٚـؾ ,

 

ـٔس منسوايت ثؿ ٕير إيل مرة إػ ٕير  ،ت مره فِْٓدي -- ٕير إيل بتًّٝ ذاأ ،ذم متقيْٚت احلل 

 أخرى ؿٚئاًل 9 

 ريٚل  "شًٌٚ  "حًٚب  ,

 فريٚٓت وؿٌؾ أن يًٖفْل 9إػ إير  ،ؾّل إػ وإٔٚ ٓزفٝ مٌتًاًم -- ٕير  "افًًٌٚ  "دؾًٝ فف 

 ؟ مٚفذي دهٚك ,

 ؿٚضًف صقت ؽٚوٛ 9

 ؟  زيتقناف -- بُؿ  إٔٝصديؼ --  ,



 

 ّٛ  هٚ يل مدّ ، مـ افنٚي  "بٔٚفٜ  "يل  ص

 شؿّ  ,

 تًِؿ  ,

 ادّتع يٚ رجؾ -- هؾ تًًّْل ؟ٌِد ذا افؽريٌٜ حتدث ذم ه أصٔٚء ,

  أشًّؽ  ,

 

ًٚ مـ افنٚي -- ثؿ مٚل وشط افدخٚن --  ٕير يل -- رصػ صٔئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أحبك كعم أتزوجك ال

 

 َقل يل9 أخذ هيّز ـتٍّل، حتك ـٚد يًَط رأد مـ ؾقؿٓام وهق ي

ٌٛ ظذ  , أحٌٓٚ، إٔٝ ٓ تنًر يب أهيٚ افُٚئـ اجلٚف، مْزوع احلّس-- أظنَٓٚ بنُؾ وخؿ، صً

افٌٚرحٜ-- مل إٔؿ ، هٚ إٔٚ أصدر  "رجؾ متهحر مثِؽ أن يتٍّْٓل-- اشّع مٚ ـتٌتف هبٚ-- اشّع 9 

ًٚ ينٌف افقٕغ، ًٕؿ فَد وْٕٝ ، آه-- ؾٖٕٚ مقجقع بِؽ أيتٓٚ ادرأة افتل ٓ هت تّغ يب، وٓ أظِؿ صقت

 -"، مٚ رأيؽ هبذه ادَىقظٜ ؟ دظْل أـِّٓٚ ظِٔؽ "ظِْؽ إٓ اشّؽ 

 تقشِٝ إفٔف أٓ يًٍؾ، وأن يُّؾ حُٚيتف وحًٛ-- تٚبع 9 

أؿهد حٔٚيت وفًٔٝ حٌٌٔتل  ,حٔٚيت فـ تًتّر دوهنٚ، شٖؿذف هبٚ بٖؿرب حٚويٜ فِّّٓالت  ,

ظْٓٚ، صف -- دظْل أؾوٍض، ؾُقٕؽ صديَل ٓ ًٕؿ -- ؾال خر بًّر أظٔنف بًٔدًا  ,افٍٚتْٜ 

يًْل أن وطٍٔتؽ افقحٔدة هل افتًٌؿ ، ادٓؿ -- أحٚول ترتٔٛ هديٜ مجِٜٔ هلٚ ، شٔهٚدف 

افثالثٚء ظٔد حٌْٚ افًٚدس، ؾُرت بدب أمحر فُْل تراجًٝ ؾٖشًٚره هق أخر مرتًٍٜ، دون 

ًٚ شٍٔل بٚفٌرض، خروف أفٔ ًٚ وردي س ـذفؽ ؟ أظْل شُٔقن شٌٛ مْىَل-- أظتَد أن خروؾ

ًٚ ـٓديٜ هٚ؟   مْٚشٌ

 أجٌتف9 

ًٚ ظذ  , ٓ أظِؿ يٚ صٚحٌل مٚ افذي يُّـ يل أن أشٚظدك ؾٔف، فُْل مٓتؿ بٖن تُقن مرتٚح

افدوام، مٚ دمٝ شًٔدًا بام تًٍؾ ؾثؼ بٖين مٌتٟٓ ، مقؾؼ فِخر-- وشٖدظق اهلل إٓٚء افِٔؾ أن يتقج 

ِّف يهٌح مثع، ؾـ-- مٚ تًٍِف بٚفزواج وشتًّل ابْؽ ظّع، ف ً 

 ؿٚضًْل بًْٔغ جٚحيتغ 9 



ومـ ؿٚل فؽ إين شٖتزوجٓٚ؟ أي محٚؿٜ ترتٌُٓٚ يٚ رجؾ ، إٔٝ وؿح-- ـٔػ دمرأت؟ إٔٚ ٓ  ,

أتزوج امرأة أظرؾٓٚ-- فٔتؽ شٖفتْل ظـ اشؿ أمل فُٚن أهقن ظع ، ؾًاًل إن مل تًتح ؾٚصْع 

شتؼتؽ أهيٚ ادٍِس-- يٚ اهلل، مٚ هذا افْٓٚر أصٔٚء ؽٌٜٔ، ؿؿ بًٔدًا ظْل ، ؿؿ --  فٔتْل مٚ ا

 إؽز--!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قزي  وغـقت : يا

 

 ًٚ  فًٚظٜ إػ إيرت  ،رؾًٝ اجلقال ظٚفٔ

 ؟تٖخر افًِغ -- هؾ دهًف أحد   ,

 ، جّر صامؽف مـ ؾقق رأشف افًجٚئر -- جِس  مىٍٖةختىك ، دخؾ ادُٚن 

ًٚ -- ؿِٝ ،ووًٓٚ ظذ ـتٍف   بًد أن اشتقى 9 ـٚن حزيْ

 ؟ أيـ ـْٝ ،ذاب ؿٌِل ظِٔؽ  ! تٖخرت  ,

 ئل افٌؼ افٔقم -- تقذم أحد أصدؿٚ أؿقم بقاجٛ افًزاءـْٝ ،  احلْقنصُرًا يٚصٚحٛ افَِٛ  ,

 ك ءأحًـ اهلل ظزا ,

  اً خرجزيٝ  ,

 

 ًٚمؾ 9خمٚضًٌٚ افسخ 

  يل ادىًؿ  دعا ،يٚحمّد  , 

 ؟ جٚئع ,

  جٚمِٝ أحزاهنؿ--  شتىع أن آـؾ هْٚكأمل  ، بتًِؽ مـ أثر اجلقعأأـٚد  ,

,  ًٚ  ؟ أفًٝ حزيْ

ويٌُل افساب بٔديف مـ يدؾـ  ،ويٌُل ظذ ـتٍٔف ـْٝ بٚدَزة -- مـ حيّؾ افًْش ،  ٓ أظِؿ ,

ًٚ رأد إمٚ ن أحدهؿ إومـ حيوـ آخر ويردمػ مـ أثر افٌُٚء -- حتك  إٔير ٕصٚبع ن رآين مىرؿ

أصدرت  ،وأؽّوٝ ؾتحٝ ؾّل ووّْل فهدره ثؿ أخذ يٌُل  حتك جذبْل فف افٌريٌٜأرجع 

ًٚ ينٌف افْحٔٛ  وظكت ظْٔل ظكهتٚ أـثر  دمقل  ،مل تْزل دمًٜ واحدة -- ؾتحتٓٚ  ، صقت



، بُّٚين حغ تٌهَْل افدٕٔٚ -- بٚفٌَقر وٕتقءاهتٚ --  مألهتٚبٚفُتٚبٚت افتل -- بكي بٚفْهٛ 

 هؾ شٔدؾْْليٚترى  9 أمثؾ دور ادتٖثر وأهتزّ وإٔٚ  متتؿأصٌحٝ أبحَِتل إخرة -- ـقين زائؾ -- 

ؿٌؾ  ويٌُل ظع افٌٚئًٜريٚل أيٚم إشٓؿ  ـ أفػيظؼتًٍِٝ مْف  افذيابـ خٚفتل  ، "ظع  "

ًٚ --  ادقت افرجؾ افىٔٛ ٓيًتٖهؾ ،أحًـ اهلل ظزاـؿ  "  9  أن يَقل فقرثتل افُٚدحغ ـٚن ؿريٌ

فرتٚح ذم ؿزه ٓ أـثر --  ًٚ ؿسض مْل مٌٌِاادرحقم --  أظْل--  ؿتفربام ٓيُقن هذا و،  مْل ـثراً 

 "؟ - تًرؾقن مٚ أؿهد أفٔس ـذفؽ 

 

 وهؿ يدؾْقٕف سخٝ 

 ٓااا --  ,

ٕير إيل -- ؿٚل يل وهق جيٍػ  ،إتٌف مـ ـٚن حيوْْل ، وظال صقت ٕنٔجل  شٚحٝ دمقظل 

 ظْٔٔف 9

 -- ٓدمزع  نوظذ هذا افدرب شٚئرـِْٚ  ، يٚ أخل صزا ,

 ؿِٝ وإٔٚ أواصؾ ٕحٌٔل 9

 ! فٔتؽ تدري ,

ًٚ مـ اجلّٔعشًقد  قأدري -- أبرب ادخِقؿٚت و ،أدري  ,  -ـر اهلل اذ--  ـٚن حمٌقب

 

ًٚ مٚ ئُٚواصِٝ ب  ل بّرارة مل أذؿٓٚ يقم

 

 

ًٚ مـ افنٔنٜ --   ثؿ ؿٚل 9 ٍٕثف ظٚفٔٚ --شحٛ ًٍٕ



ًٚ  "افدّيٕٜٚ  "ِّـ ظْل ٓيً  " 9هلؿ  فُْل شٖؿقلمقت شقف أ--  أتًِؿ ,  ؿقل هلؿشٖ--  صٔئ

أتًتَد أهنؿ ، أدؽٚل أؾرئَٚ يدرس هْٚك  ادَسض مـ شٔٚدتُؿ إػ 9 شٚؾربٚفتٚيل أبٌِقهؿ 

 ؟ ٔهدؿقنش

 وشْرىقت مت جرب أن ,

 ؟ حِػا ,

ًٚ  ،خض افتجربٜ  ,  فـ ختن صٔئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ظرف ادحتومال

 

؟ هؾ إٔٝ متٖـد إٔؽ حد ظْٚويـ مًًِالتْٚ اخلِٔجٜٔ يٌدو ظْقان هذه افنُٚيٜ ـٖ فُـ أٓ ,

ًٚ دٚ شتُتٌف ظْل ؟  ًٚ -دمٚوز هذا -- شتختٚره ظْقإ  شْتْٚؿش بٕٚمر ٓحَ

ٓ توع يدك ظذ جٌٔؽ افًِقي  ٓ أريد مْؽ أن أريدك أن تنٚرـْل بف ،  يل افٔقم مٚ حدث 

 ، احلٚل ٓيزال مًتقرًا تًٍِْل مًٚٓ 

 -- ثؿ تٚبع 9ذ صٍتف افًٍذظ "افع  "ضرق بىرف 

ًٚ ظذ هيري ـام خَِْل اهلل -- مٌْ، يٚرجؾ ـْٝ ٕٚئاًم ظك افٔقم ذم أمٚن اهلل  , فٔس هْٚك ىح

 ًٚ دٚؤؽ افًحٔؼ -- فذة خَِؽ  ،  ًٚ تنًر بٚفتجرد -- بُقٕؽ إًٕٕٚ ، أمجؾ مـ أن تْٚم ظٚري

 تـ --- ،إوػ . ممٚتؽ 

ًٚ ٓ أحتٚج  ,   أـّؾ! ذا هلذح

رؾًٝ رأد -- ٕيرت إػ افًٚظٜ ـٕٚٝ افثٚفثٜ ظكًا -- شَٝ افًِْٚت ظذ  ، دق اجلرس  ,

ًٚ إٓ أن هٗٓء إؿزام افنٔٚضغ  ،أبْٚء جٚري ظديّل افسبٜٔ  ورؽؿ أين رؾًٝ اجلرس ظٚفٔ

 ا اجلرس ـِام ؽىًٝ بْقمٜ هٕٚئٜ فَٔرظق ،يتًَِقن أـتٚف بًوٓؿ 

  مَْقص إدب يٚصديَل جٔؾ  ,

اجلِّٔتغ  ن أشدفٝ ظْٔلإٓتَٚضًْل -- حٚوفٝ دمٚهؾ إمر بدايٜ فُـ مٚ  ،ل أـّؾ دظْ ,

 حتك جِجؾ صقت اجلرس 

وإٔٚ أؾُر ؾَط ذم  ،هنوٝ  بحٚجٌغ مًَقديـ بًد أن فٍٍٝ ؽىٚء افنير ظذ ٕهٍل إشٍؾ 

ٝ أؾرك أشْٚين ظذ ـًْٝ بُرر ادتدفٜٔ اإلمًٚك هبؿ ، فُّٓؿ ظذ وجقهٓؿ بحٚل اشتى

 -- ًٚ  ؾتحٝ افٌٚب وسخٝ 9بًوٓٚ ؽٔي



 اهلل يًِـ ** -- يٚظٔٚل **--!  ,

 ًٚ  ق يٍتح بٚب صَتف إٓ مـ رجؾ متديـ صٚهدين وه ،ـٚن ادُٚن هٚدئ

 ؿٌؾ أن حيقؿؾ ؿٚئاًل 9 

 ، ٓيٌٌْل هذا دًِؿ تؼ اهلل يٚ أخل ا  ,

 ثؿ تدارـٝ 9 إفٔفٍٕز -- ٕيرت إػ ٕيرت  ، إفٔف ٕيرت 

 ٌٕهقا ظع دؿٚئؼ ٕقمل افهٌٚر  "ادىٚوظٜ" فًِّؽ ؾ٘ن أضٍٚفؽ ؟س مـ دق اجلر ,

 شتٌٍر اهلل بس ا ,

 ًٚ  أخذت بتَِٔده مًتٓزئ

  !شتٌٍر اهلل بس ا ,

 ثؿ تدارـٝ 

 قمّ-- مٚجيقز هذا حلّف مً شتٌٍر اهلل ؾًالً أ ,

ًٚ -- وضئٝ ظذ رء أؾزظْل ، أؽَِٝ افٌٚب  ًٚ صٌرًا راجً  ، ـٚن طرؾ

9 ًٚ  ؿِٝ متثٚئٌ

ـام ظـ إَىٚع أمس ؾٔف تًقيض  ًٚ يل طرؾ أرشِقا بٚفتٖـٔد ، "افُٓرب  "يٚذـٜ  أحٌُؿ ,

  ،حيدث ذم افدول ادتَدمٜ

 ًٚ   إيٚه 9اؿسبٝ مـ افيرف ادّْؼ ، حمٚدث

إٔف أحد بْقـْٚ -- رحؿ ظجزي وراتٌل افذي يىر مًيّف ؾٚجتّع جمِس إدارتف  يٌدو ،ٓ  ,

ادقاضـ ادًُغ افًٚري أدٕٚه ، أتًِؿ  إؾالستل شٚمهٝ ذم إشَٚط ؾقائد افَروض اف  بخهقص

ربام ـٚن طرؾٚ أرشِف أحد افِهقص وؿد دّس بداخِف ؿٚئّٜ بٕٚصٔٚء افتل يٌٌْل يل أن أوؾرهٚ 

 ؿٌؾ أن يٖيت فنؿٜ صَتل مرة أخرى 



هٚ إٔٚ  "ؾرمتف  " افذي ؿّٝ بنؿتف حيتٚج "افالبتقب  "ومذيِٜ بـ 9 إخ افًزيز شٌؼ وٌٕٓتؽ أن 

ًٚ ظذ افقؿٝ -- مع حتٔٚت صديَؽ افِص  مـ ؿٌؾأظٔده فؽ ، ـٚن ظِٔؽ أن تٌْْٓل هلذا   9حٍٚط

 س - ص --!

ٓ -- فهقصْٚ ٓيًٍِقن هذا ظٚدة ، ؾٓؿ ٓحيسمقْٕٚ أصاًل وفق ـٚن إمر بٔدهؿ فنؿقا حتك 

 فٔوحؽ اجلّٓقر  اً ـثرادّثِقن ؾٔٓٚ يزحِؼ ربام ـٕٚٝ دظقة  حلوقر منحٜٔ ٓ اً إذ ،أظوٚءٕٚ 

 ؾتحتٓٚ وؿرأت 9 -- شِّٝ أمري هلل وٕؿداري افتل تنٌْٓل بال مالبس 

ّٟ ظْٔٔؽ أن  2إٔٝ -- تؿ رؾع إجيٚر افنَٜ افتل ترمح ؾٔٓٚ  " آٓف ريٚل -- ربام شتًٖل وإٔٝ تٍ

 9  بهقت ظٚلٍ 

 !  مل ,

 شٖجٌٔؽ 9 

 "بال ثالث أربٚع شٌٛ -- صُرًا  ,

 ؿِٝ 9

 وفـ دمد صَٜ ؿريٌٜ مـ مُٚن ظِّؽ  إشًٚر منتًِٜ --  ٚفذي شتًٍِفم ،أمرك هلل  ,

 يٚصديَل  ٓ أدري ,

 ه -- ثؿ أردف 9حؽ خدّ 

ًٚ ؟هؾ متِؽ ثالثٜ  ,  ، شٍِ

 مٚذا ؟ ثالثٜ ,

  ريٚل ثالثٜ آٓف ,

فق  ،شٌٛ  مْىَل دون  وـٖٕؽ فًٝ مقجقداً رأيؽ  يهٚدر جنعٌ ؟  أترى بيِؿ ـٓذا !هٚ  ,

 بحٞ ظـ ؽرهٚ اترـٓٚ وا-- ؿؾاشتنٚرك ظذ إ



 ؟ أترى ذفؽ ,

,  ًٚ  متٚم

 ِؼ إحدى ظْٔٔف وهق يَقل 9أؽصقت ؾرؿًٜ مٚء افنٔنٜ -- 

 شُٔتٛ اهلل مٚيراه خرًا  ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خقبة بقضاء

 

 تْٓد -- رؾع بكه فًِامء -- شٖفتف 9، ؿٚم ؿِٔاًل ثؿ رجع 

 ؟ أن شتّقت ,

 بًدك  أن أؾًِٓٚؿررت  ،ٓ  ,

  بؾ بًدك ,

 خٍض رأشف ثؿ تٚبع 9

ٓحيٝ صًرة ؿٌؾ ذهٚيب فِدوام ،   أشدفٝ تِؽ ادرآة ٕرتٛ صامؽل ،هٌٚح اف هذابًٔٚريت  ,

 ومتٌىرشٜ .  ـٕٚٝ صٌٜٔ يتّٜٔ  بدت ٕٚصًٜ، خٔط أبٔض شحٌتف  ٚبٔوٚء ٕٚؾرة ـْٝ أظتَد أهن

ًٚ م هظٚن مٚطٓرتفُْٓٚ دؾْتٓٚ بٚفًقاد  ،هدهدهتٚ  ّٔؾ ـ ذي ؿٌؾ ـٕٚٝ أصد بٔٚو ، أو هُذا خ

أؤمـ  وإن ـْٝ ٓبٖن ٕتػ افنٔٛ ؾٖل شٔئ --  ريض اهلل ظْٓٚ تذـرت حْٔٓٚ وصٜٔ أملإيل ، 

ـٚن هْٚك اظتَٚد شٚئد بزمـ  وظِٔف ؾوِٝ ظدم وأدهٚ --، ؾ٘ين ظذ إؿؾ مٗمـ بقافديت بذفؽ 

 ػ خمٔػ . مٍٚجئ اجلٓؾ أن افنٔٛ مرتٌط بٚخلقف وأن طٓقر صًرة بٔوٚء إٕام هق ٕتٔجٜ مقؿ

 ًٚ ٓمنُِٜ فدي مع -- افَدر افذي ٓحيٌْل ، فُْل خٚئػ اخلقف مـ أيت ، يٌدو ذفؽ شخٍٔ

فُْف يًٍؾ  ٓتًِؿ متك يزورك ، ٕٕف افهديؼ افذي ٓيتخذ ظْؽ  ادقت -- إٔٚديف 9 صديَل 

 -أصدؿٚء هذه إيٚم ذم ؽ شّٜ ٓتتقؾر ِذفؽ بٚفتٖـٔد وت

 

ؾٓق ٓتًِؿ متك ٓك ٍٝ أن يىِؼ سخٜ بٚـٜٔ يٍِٝ هبٚ ـؾ مـ ذم ادَخ ،ؾُرت ذم أن أحوْف 

 -- وهظٚن مٚدمٓؿ 9هق ابتًؿ  ،ابتًّٝ  يوحؽ -- أويٌُل 

 أؿقل  ,



 ؿّؾ  ,

 ٓ أمِؽ َٕقدًا أن -- حٚشٛ ,

  فؽ ذفؽ ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حي عذ الػالح

 

ًٚ -- رؾًٓٚ ثؿ ـقمٓٚ  ،إٔزل اجلريدة   وؿٚل 9 افزاويٜ افَريٌٜ مْفذم  وؿذؾٓٚـٚن ٕيره صٚخه

  فٔس مقجقداً اشّف  ,

 ؟ مـ هق ,

  مل يًتىع ؾًؾ رء حتك أبق بدر  ، إمر ًًٍٕٚ  ٕخِٝ ـؾ واشىٚت افٌِد -- مل جيدِ  ،وفدي  ,

 ؟أبق بدر هق مـ  ,

 ،إخي تٖبىٝ ادِػ -- فًىقر ثؿ رصٍٝ صامؽل ؾقق رأد هتْدمٝ -- حتّّٝ بٚ ،أمس  ,

ًٚ يٜ إصٓر -- افًًقد افًّٜ تن  مًِٚء  ، ظِٔٓٚ ظزت افنقارع افتل متْٔٝ فق أجِس يقم

وين ؿذؾٝ بًٔٚريت بًٔدًا -- ٓئِؼ أن ير، ؿهقر -- صجرات مرتٌٜ  ، افْٚطريـ -- ختىٔتٓٚ 

 ٕبٔف هؾـ أبق بدر تربىْل بف ظالؿٜ متْٜٔ ؾجد ،تٌخست وإٔٚ أمق ، بٌِٚس ٕٚصع  وشٔٚرة هرمٜ 

 ، ادُٚنصٚحٛ  وظِٔف تكؾٝ وـٖين ظّلمـ افروٚع مقيض ابْٜ  "يض مق "خٚل  قه

 هدر ادجِس -- ووًٝ رجاًل ظذ رجؾ جًِٝ ب

 وؿِٝ بهقت ؾخؿ 9 ،ٕيرت فهْٚع افَٓقة بقء مـ افتًٚيل 

,  ّٛ  َٓقة يٚوفد اف يل مـ ص

ّٛ يل -- ٕٚوفْل افٍْجٚن  ،هرع ادٌِقب ظذ أمره  ًٚ  ،مل أفتٍٝ فف --  ـٚن مرتًٌُٚ  ،ص رصٍٝ صٔئ

ٌِٝ بٚفذهٌل -- افُراد افٍخّٜ مـ افَٓقة -- ٕيرت إػ افًَػ -- إظّدة افرخٚمٜٔ وافتل ُص 

 ٍٕز 9ذم ؿِٝ  ،

ًٚ فِدٕٔٚ! يٚشقيِؿ  أي ظز هذا , يٌدو أن احلٚل تدحرج بؽ -- إًٔٔٝ شْْٔؽ ادًٍِٜ ،  شحَ

 9 تفزمددت يدي بٚفٍْجٚن -- هز،  حتك ـزت ـقمٜ ثروتؽ -- افًِْٜ



 --  صُراً  ,

 ، جًِتل وصامؽل ظدفٝ ؿِّل ادٚئؾ بجٌٔل افًِقي 

وافتّٓتٓٚ ـٕٚٝ  شِٜ افٍقاـٜ -- ؿًّتٓٚ فْهٍغ تْتهٛ أظذأخذت مقزة ـٕٚٝ  ،إحْٔٝ 

أيَْٝ حْٔٓٚ أن ـؾ ادقز افذي أـِتف ذم حٔٚيت --  ،أصٓك ؾٚـٜٓ تذوؿتٓٚ مْذ أن تًِّٝ إـؾ 

 إٔٚ  "ف ظِٔ مًِقٍب  "ؿرٍد  ـٚن خدظٜ -- أّي 

 شٖفتف هق يَػ ـحرف إفػ أمٚمل 9

  بدر ؿدوم صديَل أيب حيغ مقظدمتك  ,

 ؟هؾ أخدمؽ بقء آخر  ، أضٚل اهلل ذم ظّرك افثٚمْٜافًٚظٜ  ,

 ؟مٚ اشّؽ   ,

 ييٚ شٔدظتٔؼ  ,

ِّؿ , ًٚ ، يٚظتٔؼ يٚ ابْل  تً ًٚ  حٔٚتؽذم أن تُقن مُٚؾح  وجف افًقاصػذم ــ  دائاًم واؿٍ

ًٚ  ،ٓدمِس  ظْدمٚ ـْٝ ذم  -تْتيرك  فـ ،شؽ أمـ ؾقق ر ّٜر افٍرصشت  إن جًِٝ ــ صٌِ

 -- ًٚ ست جٓٚز مُٚؾحٜ يٌِس ثقبأـٚؾح وحًٛ -- حتك ـْٝ أـٚؾح --  ، مثؾ ظّرك

ًٚ ـٓذا  ؟ أصٚهدت ذم حٔٚتؽ صٔئ

  أضٚل اهلل ذم ظّرك ٓ  ,

 ----ئـادًٖفٜ دا ,

 ًؿ ادُٚن ـؾ ادُٚن -- ٕٚدى أحدهؿ 9ي آرتٌٚكبدأ  ،ؾجٖة ؾّر ظتٔؼ مـ أمٚمل 

 افنٔخ وصؾ  ,

ًٚ وـٖن أحدهؿ دس زر اجلّعتَٚؾز   9مٚ -- متتّٝ  اً وؿقؾ

ًٚ أهيٚ افزوفٔتٚري  ,   إتٓٝ ؾَرة أحالمؽ ،ؿػ مْتهٌ



افذيـ  إجًٚد افٌؼيٜ ادساصٜاخسق أشقد مىرز  وؽسة بٔوٚء --  "بنٝ  "دخؾ بـ  ، هنوٝ

 أحًًٝ بٖحدهؿ جيذبْل ، ًٚوي إنَقا فْهٍغ بٚفت

 9  ؿٚئاًل يل بتقترمـ يدي -- 

 هٔٚ هْٚك --  ــ--  ابتًد،  ابتًد ,

 بجٌٕٚف  إػ مـفتٍٝ اجِس -- ذب ؿٓقتف ظذ ظجؾ --  ،أؿٌؾ افنٔخ 

 حٚوفٝ افتىٚول بغ مجقع احلجٚج -- أذت فف بٔدي -- ٓيٌدو أين أصُؾ ظالمٜ ؾٚرؿٜ هْٚ 

 9 وبهقٍت مٓذببٝ مْف اؿس ،حٚوفٝ ادزامحٜ 

 اخلر أبٚ بدر  ءمًٚ , 

 هالأ ,

  ـٔػ حٚل افـ --- ؟هل أيٚمؽ ـٔػ  ,

 9  ؿٚضًْل 

 مٚحٚجتؽ ؟ ,

  ؾُْٝ أؿقل أ----- وجف مـ جذبْل ؿٌؾ ؿِٔؾرؾًتف افثٕٚقيٜ افًٚمٜ بًٌْٜ تنٌف  ،وفدي  ,

,  ًٚ   وتقل إمر تًٚل يٚ ؾرج -- خذ مٍِف  ، حًْ

 حٚوفٝ اشساق افًّع  ؿٌؾ أن يٖخذين أحدهؿ بٔدي ٕؽٚدر افُرد 9،  ثؿ مهس بٖذٕف بُِامت

 تٍوؾ مـ هْٚ  ,

ًٚ   فتٍٝ فهديَل افنٔخ امنٔٝ مٌتًدًا -- ، وؿٍٝ  بٌَِل يتٍتٝ بٌهٜ صًرت  ،ـٚن مُّْٓ

شٔٚريت إػ افٍروؿٚت افريٚفٜٔ افْتْٜ -- رجًٝ  -- ؽٚدرت ادزار افىٌَل افًِغ -- بحْجريت تًتّر

ظِٛ افًهر ادَِٚة أـٔٚس افقجٌٚت افنيًٜ فنَتل ادتًٍْٜ --  ،َتل افقحٔدة افٌنًٜ -- حَٔ

 -- يل إٔٚ -- إٔٚأشالك اهلٚتػ افيٚهرة -- ظدت  ،افرخٔهٜ 



 

 ؿٚضًتف 9

ًٚ ظذ افدٕٔٚ  ، ــ حِٔاًم يٚرجؾ , منٚؽِف أهلتف أن أو ربام مل يذـرك ، --  أمزجتْٚ مَٚسمل تِٖت يقم

  تُـ حًٚشًٚ ٓ --  ظـ مالحيٜ وجقدك

 أخذ بتٍحص ظٌِٜ ادٚء بٔده --رـزهٚ -- ٕير إيل 9

 ؟ حتٌْل إٔٝأ ,

 فـ أؾًؾ ؽر هذا  ,

 هؾ شتُْر مًرؾتل يقم أن يٌرؿؽ اهلل بٚفريٚٓت ؟ ,

,  ٓ ًٚ  ؟ إٔٝ صَٔؼ افروح -- هؾ شتًٍؾ إٔٝ ،ؿىً

 شٖؾًؾضًٌٚ  ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كوب : شتقؿة

 

 بتّٜٓ مًٌِٜ ّٜ ظٚرمٜ أن أؿذؾؽ فدي رؽ ,

 تَذؾْل بامذا ؟ ,

 ، مًٌِٜ هتّٜ  ,

  إٔٚ فىٔػ ظذ افدوام مًؽ ؟مل شتًٍؾ ذفؽ  ,

 ؟ فٔزايلإٔٝ  ,

 ، اشتٌٍر فذٌٕؽ ٓتَؾ هذا  ,

 ؟تٌريٌل  ,

 متك  ,

ًٚ إٔٝ تٌريٌل -- يًْل  ,   ـِام ؽربٝ افنّس  تتجف ؽرب

  أؾٓؿ مل ,

افثالث  ؽـؾ افَىٜ وجٌٚتٖت افذي وـٖٕؽ ادًُغ  يءهٚ -- يٚ بر تتهْع ظدم افٍٓؿ ,

 حتك   ؽوٓتِتٍٝ ف

 ؟ هتذيإٔٝ  ,

 ؟أين أهذي  أتنًر ,

 -- جداً  ًٕؿ ,

 أخرى  ٜأؿذؾؽ بتّٓ دظْل ,

  هؾ شرحيؽ ؾًؾ ذفؽ ,

 متٚمًٚ  ,



 ؿذف -- بًؿ اهللا ، ٓظِٔؽ ,

 إٔٝ -- إٔٝ ,

 ؟ مٚيب ، إٔٚ ,

 وشتغ مثَػ  ٜمثَػ وابـ شت، إٔٝ مثَػ  ,

  خىٖ مٚتًٍِف ،ؾ ٍح افُٔض ,

 تِؽ إخرة ادًٌِٜ  حؼهْٚ  ومع هذا تًت فٔس ثّٜ صح ,

  فَد ؿًقت ظع ,

 بذفؽ افقء افذيأصٚرك  ًا ظذ أنـْٝ مكفُْؽ   ٓ أريد افذهٚبؿِٝ فؽ  ،تًتٚهؾ  ,

  "احلراك افثَٚذم  "يىَِقن ظِٔف 

 --؟ فذي حدثا مٚ ,

 رتٌٝ  ؿِٝ يل ظِٔف ذيافَّٔف افْٚدي إديب يٚظزيزي حلوقر ٕنٚط ثَٚذم ي ذهٌٝأبدًا --  ,

افذي  افسـل افٌنقش لحلالؿ ريٚٓيت أن دؾًٝـام ئِؼ بٚدثٍَغ بًد  وهتْدمٝ--  لدؿٚئؼ يقم

ـؾ مـ  أخز ٚوإٔ أهز رأد ـْٝ بجِّتف افنٓرة 9 ًٕٔاًم يٚ ظريس --  لادوْل فقجٓ ؾرـف ختؿ

 --! ٛخلىا م9ٚ  بٚشتٌراب يل ؿبًد شٗاهل أؿٚبِٓؿ

 ,ٕٕؽ ربام ٓتًرف أن آبتًٚم هْٚ ظِّٜٔ ٕٚدرة احلدوث ٕشٌٍٚب ٓجمٚل فتٍُُٔٓٚ

 إين ذاهٛ ٓحتٍٚفٜٔ ثَٚؾٜٔ -- ًٕؿ ـام شًّتؿ ثَٚؾٜٔ -- ثَٚؾٜٔ --! ، 9 بؼاـؿ يٚؿقم  أرد ظِٔٓؿ بـ

 ًٚ ًٚبأفتِؽ شتنّؾ آحتٍٚفٜٔ  هؾ يَهد أنمٌتًدًا ظْٓؿ وفًٚن حٚهلؿ يَقل 9  لضريَ أـِّٝ

 ؟ أم ٕٓٚريٜ 

اـْٚ افثَٚذم ذي بٚدًٚمهٜ وفق درة بحر ,ؽٚدر هذه افدٕٔٚ أؿٌؾ أن  , أؿقم وإٔٚافًًٚدة  اجتٚحتْل

ًٚ بهقت  "ـقبري اخلِٟٔ  "ظٚبرًا ظٌٚب  يتشٔٚر رـٌٝافًٚق اخلنٌٜٔ ،   "بّزاٍج ظٚل، مْتنٔ



أوقاء مـ --  "اهلٚمٜ أمقٚمٜ أمق ، مرؾقع ُمْتهٛ افَ"ؽْل مًف 9 أ ٚوإٔ "مٚرشٔؾ خٍِٜٔ 

بف  لمـ زوجت " مًٟ "ادتًِىْٜ   ، أصقات ادٌْٓٚت تِقث أذين ادثٍَتغ لتًىع بًْٔٔ لخٍِ

 -- ـؾ هذا ظـ مقاصِٜ مٚظزمٝ ظِٔف ْل، ٓيثْٔ "ٓتْس دمٔٛ شّٔٔالك فًٌقد  "9

 -- ؾقق رأد ــ دفقيـ منًؾ افتْقير وفٌْٜ افْٓوٜ  أمحؾ ظذ افدوامـام ترى  ؾٖٕٚ

ًٚ ظذ ؽر افًٚدة --  إػ ادُٚن وصِٝ  لفِقهِٜ إوػ بـ هظٜ بدهيت صُُٝافذي بدا فؽ مزدمح

إمر حغ  دارـٝأن ذفؽ احلند مٚهق إٓ دمّٓرظذ حٚدث ـًٚدتْٚ ادٌجِٜ ، ت ,تٌٚرك اهلل  ,

 ؿٚئاًل 9 لمـ بجٌٕٚ فُزين

 افْدوة ٔٝأفٌ ,

 9 ل بقجًُٜٓ متّ ٓزافٝ لٕحقه ؿٚئاًل وابتًٚمت فتٍٝا

 ! ظٍقاً  ,

 ادجٕٜٚٔ  بنٚصتل،  افىٚئرة ادتٌخر --ريٚٓيت لوؿت ، ذـريٚيتذيط  اشسجًٝحْٔٓٚ 

 9 ٝمـ إحٌٚط متتّ وبُؾ مٚتٔن يل

   "شّٔٔالك  " ٓتٗـؾافثَٚؾٜ ، يٚظٌقد  ؾًالً  , 

 

 ؟ظرؾٝ أن مل إٔٝ مثَػ -- وشتيؾ ضقال ظّرك مثَػ أ

 فؽ أمف ؟ فؿٚفت مٚفًٌقد  يٝسصهؾ اؾّٓتؽ أن --  ,

 فْٓٚيٜ افنٓر "ظذ احلًٚب"افهٔديل ابـ ادثَػ يًجِٓٚ  جًِٝ، يٝ فف سصا ,

 

 

 



 مرشوع : دمج

 

 صقت ييٓر مـ افتٍِٚز9

 إٔٚ افذي -- ،إٔٚ افذي  ,

 وـٖين فًٝ هْٚ اتُٖت جٌٕٚف ، ختىٔٝ افًتّٜ 

 9 افهقت  ثؿ يُّؾ ،أصقات تهٍٔؼ 

 ، إٔٚ افذيإٔٚ افذي  ,

 فهٚحٌل 9 ؿِٝ

  اً إذبٚفنًر افنًٌل  مٓتامً  أصٌحٝ ,

 -- ـْٝ أؾُر  فٔس ـذفؽ ،ٓ  ,

 أـّؾ  ، اً ذإٔٝ تٍُر إ ,

 ؟-- صح  إٔٚ مقجقد ,

 إٔٝ ظذ وصؽ أن تٌتِْٔٚ بّهٌٜٔ  اً إذ ،ٓ  ,

  خقؾؽ بًٔدًا بؽ يذهٌـٓ ,

  ـام ترى  ,

 ي مَسح ٕصدؿٚئل بّجِس افنقرى فد ,

 ؟خىٜ ؾَر  ,

,  ٓ 

 ؟ِس وضْل فِنٍٚؾٜٔ جم ,

, ٓ 



 ؟إتخٚبٚت  ,

 ٓ  أيوٚ ,

 ؟ فري حدائؼ مْٚزهلؿ  متٍرؽغَٔدمقا اشتَٚٓهتؿ -- ف ,

 فُـ ٓ ،اؿساح مٍٔد  ,

 ؟ مٚذا إذاً  ,

 اء افنًٌٔغ ظذ مدى ظؼ شْقات افنًرمًيؿ يدجمقن  ,

 ـٔػ  ,

-- صًراء 9 ظٔقن حٌٌٔتل أـز  صًراء 9 يٚوٕتل -- صًراء 9 ؿٌِٔتل ؿقيٜ جداً  ، أوًٓ يهٍْقهنؿ  ,

 ظٔقن بٚفًٚمل -- صًراء 9 تٍِقن افًِّٜ 

 ؟ ثؿ ,

تًتَد أن أٓ  ،وٕتزع بٚفٍٚئض فٌٚـًتٚن  ويتؿ دجمٓؿ -- افًؼة بقاحد  ،ظـ بًض  ؿيًزفقهن ,

 فىريَٜ مٍُِٜ ؟هذه ا

ثؿ ٔهٍؼ-- فومًٗول ـٌر  بٍتٚة ؾٚتْٜ وٕٖيت "افنٚظر اددمقج"مًٚبَٜ  شْىِؼ ، ذاؾُرت هب ,

  " ؾزاظٜ "ـ ادتحًّغ جمّقظٚت بؼيٜ ٕهْع م

 وبًدهٚ  ,

  شٖٔيت دور ادٍُريـ، ـام هق مرشقم هلٚ إن ٕجحٝ اخلىٜ  ,

 وهؿ بٚفُٚد يهِقن فًدد أصٚبع افٔد افقاحدة ، ـٔػ فْٚ أن ٕدجمٓؿ ,

 ًٕتًْخف فًؼة ثؿ َٕتٚده دختزاتْٚ ، ادٍُر ٌَٕض ظذ بٚفًٌْٜ فٍُِّريـ افًُس  يًْل  ،ٓ  ,

  ؿٌؾ أن ٕقزظف ظذ ادْٚضؼ 

 دة ظِٔف ؿهٔ تًتحؼ، مَسح مجٔؾ  ,



 !ًٕؿ  ,

 ؿهٔدة -- مدح  ,

 -- اتهؾ ظذ أحدهؿ 9 هٚتٍفرؾع 

  افدمٟ شٖؽٍِف وأرشِف فؽ يًتحؼفدي أحدهؿ ، ترـل  أبٚهال أ ,

 

 ٝ ؿد إتًِٝ حذائل ووفٔٝ ؾٚرًا ـْ،  يْٓل اتهٚففؿٌؾ أن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استـطاق

 

 دظْل أمْىؼ إمر  ,

 متْـ -- مٚذا ؟ ,

 مـ أـز ادًوالت افتل ظع أن أواجٓٓٚ مًؽ هل افٍروؿٚت افًٍٍِٜٔ ؾٔام بْْٔٚ  ,

,  ًٚ ًٚ شٔئ  ؟أيٌدو هذا صٔئ

ٓيًتىًٔقن فْٚس هْٚ يًٕٚقن مـ ظَدة اجلّع ، ـْٝ أؿقل 9 أظتَد أن ا ،حتك أن ًٕؿ  ,

 رس أخريـ شِقـٔٚت متخٍِٜ يام ممٚرشٜ شِقـٔٚت ؿقيّٜ حغ

 ـٔػ  ,

-- افُتقف ٝزدمحاحتك ، تٖخرت ظـ ؾتح أبقاهبٚ  نإؿٌؾ ؿِٔؾ ـْٝ إٔتير بدائرة حُقمٜٔ مٚ  ,

إبقاب  ن ؾتحٝإ ومٚ  ـٚن افُؾ يدؾع افُؾ،  إصقات وتًٚفٝ  افٍقى أضْٚهبٚ رضبٝ

ًٚ وظؿ اهلدوء، بًد ذفؽ حتك تراـوقا فْٔؾ رؿؿ --  أرجٚء افهٚفٜ وـٖهنؿ فًٔقا  تَٚضروا جِقش

  ًٚ ٚد بًوٓؿ يدظس بًوُمـ ـٕٚقا ؿٌؾ ؿِٔؾ ي

 تْٚؿض ؟ ,

ًٚ افٍقى  , ا أيوٚ وحغ دخقهلؿ ـٕٚق ،بؾ تُٔػ -- حْٔام ـٕٚقا ظْد افٌقابٜ ـٕٚقا يامرشقن مجً

ًٚ إٓتيٚم ،  ٚرهؿ اهلّجل ٕصٌح إوػ مْيام ً -- ود تٔاحلٚفٜ ذم وفق ـٚن أحد يامرشقن مجً

احلٚفٜ افثٕٜٚٔ حغ ظذ ٚذًا ظـ افًٚئد وٕـِقه ـام يَرر ؿٕٚقن افٌٚب  ويًْحٛ افُالم ص

بؾ حتك ذم   اإلصٚرات -- ظْد ؿٔٚدهتؿ خٚرج احلدود -- إمثِٜ مجٜ -- ظْد شِقـٓؿ ادتحي

ًٚ إليامٕٔٚتف ، هؿ يتًٌقن افًٚئد -- افَىٔع ظالؿٚهتؿ اإلًٕٕٜٚٔ --  وجقد أحدهؿ خٚرجف ضٌَ

ًٚ فٍرد مٌْقذ -- ؿيص شٔحقف   تك يُتئٛ أو ينْؼ ًٍٕف ح ،ف تدرجئ



 

 ٕيرة ٕٚؿّٜ  اتٌدو ذ ,

 بٚفيورة  ، فٔس ـؾ ٕٚؿد -- ٕٚؿامً بؾ ٕٚؿدة  ,

,  ًٚ ًٚ مًؽ  ؿٌؾ أن تْتَؿشتٖذٕؽ أحًْ  مْل زوجتل فتًًُل خٚرج

ًٚ أهيٚ ادتزوج  ,  ِٕتَل ٓحَ
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 ظٌِٜ ادْديؾ -- ٕٚديتف 9 بْٓؿ ظذ طٓرـٚن يُتٛ 

 يٚ تقفًتقي  ,

ًٚ بٍؿ حزيـ ثؿ مد شٓاًم ضقيال بَِّف -- ،أخذ ينىٛ   رشؿ وجٓ

 شٖفتف 9

 ؟ مٚتًٍؾ ,

 وصٔتل خّط أ ,

 مـ ذا افذي يُتٛ وصٔتف بَّٓك  ,

جٜ ذم أمس احلٚفَٔٚدهتٚ  صًٌل مجٓقريتل افتل إتخٌْل ،جٌٓتل مٚظٚدت تتًع فُتٚبٜ ادزيد  ,

 تذـرة ادٌٚدرة ظـ هذه افدٕٔٚ  بًد أن أؿص -- فقصٚيٚ هتدهيؿ شٌؾ افرصٚد

 ! يٚحٌٌٔل مـمجٓقريٜ  ,

ًٚ ب٘حدى افًامرات  اخست ادْنؼفًِّؽ أهيٚ  فُـ ، اً تُقن حٚؿد ؿد , جلّٓقريتل مُتٌ

 صَٜ مرتٌٜ -- ؾقق افًىح  وشٖصدر ؽدًا افٌٔٚن رؿؿ واحد وشٖفهَف، بحل افًرجيٚ  افتجٚريٜ

وؾقق ساؾٚت افًحٛ أيل --  "ذـٚت َٕؾ افًٍش  "ظذ ظدادات ذـٜ افُٓربٚء بجٕٚٛ 

شٖجًؾ  افذيـ يتٍُِقن بتًديد ؿرووْٚ وإخراج أخرى -- ،حمّد  وأيب دؽش ظْد افرؾٚق أيب

ًٚ  ومـ خىقط حلٚذم ظِامً   يتقشىف إٍٔل --  بٚدْٚشٌٜ مـ شًٚيل ٕنٔدًا ؿقمٔ

 ! آهٚ ,



بًد افٔقم -- ٕشٌٚب أمْٜٔ أوًٓ  وٕٕف  "افَىٜ  "أين فـ أشتىٔع دؾع  احٜبٚٓشسؿؾ فِرؾٚق  ,

ٓيًَؾ أن يسك رئٔس اجلّٓقريٜ منٚؽِف افتل يُتظ هبٚ يقمف فٔتهْؿ أمٚم وجقهُؿ ـؾ فِٜٔ -- 

ًٚ بذفؽ  ،ثٕٚٔٚ   ؟ أفًٝ حمَ

 !هؾ إٔٝ بخر  ,

 ثؿ ؿٚل 9ـّح ؿِٔاًل ، يده أمٚم ؾّف  ؿٌضأؽِؼ أزرار ثقبف --  ،وؿػ 

وظـ صامئُِؿ -- ي واظتزازي أن أؿػ افٔقم بُْٔؿ  إٕف دـ دواظل ؾخر ،أهيٚ افنًٛ افًئؿ  ,

صدؿقين --  ،افتل أيًْٝ وحٚن ضرحٓٚ ٓـتتٚب ظٚم وظـ أيامُٕؿ وبغ وشٚئدـؿ ورؤوشُؿ 

أزرار ؾؽ -- م آخر ؾرٍد مُْؿ وشتًٍِقن هذا حتاًم أين أحٌُؿ فِحد افذي جيًِْل ٓ إٔٚم حتك يْٚ

 ؿٍز فِجٜٓ ادَٚبِٜ -- رؾع أـاممف ثؿ هتػ 9 ،ثقبف 

 مجٓقريٜ حرة أبٜٔ -- حرة أبٜٔ -- حرة أبٜٔ  ,

 ؾرـٝ ظّْٔل -- وإٔٚ أمتتؿ 9

 بًؿ اهلل ظِٔؽ  ,

 

 رجع دُٕٚف -- ظٚد فًرتف إوػ 9

بجٔٛ ٓٚ ئٌبٌَِْٜ خيصُرًا -- فقٓ أين أخٚف أن يٌتٚفْل أحد مُْؿ يٚصًٌل افٌٓل  ،صُرًا فُؿ  ,

 "بُؾ مٚمُِْل اهلل مـ شِىٜ  "أذب  "و  أن بُْٔؿ -- أحوُْؿ ؾردًا ؾرداً  فُْٝ ، بْىِقٕف

وفـ يتجرأ أحد حراد افنخهٔغ ظذ ؿتؾ أي مقاضـ يَسب مْل فَٔقل يل 9   بُْٔؿ "ادٕٜٔٚ

 ـٍؽ --! 

ٚشٜٔ إبديٜ أن ؾسيت افرئذم ؾزمـ مهٚدرة وحُٚتُؿ وػ --أريد ، شّجٜ  ٜبًد إضالؿل فُْت

ًٚ ضٔٛ ا فـ تٌُقا بًد افٔقم -- شٖصؼ رؤوشُؿ برمٚح افٍرح -- فـ  ،دزحٚت أصْع مُْؿ صًٌ



شٖؽِؼ ـؾ افقزارات وشٖهح ـؾ افقزراء  وٕقاهبؿ وٕقاب ٕقاب ٕقاهبؿ --  ،تداومقا بًد افٔقم 

 "ادٚل بٔٝ  "وٕين أؽَِٝ وزارة شًْٓر شقيٜ  ،شٖؾتح بدل مراـز افؼضٜ حٕٚٚت صٌرة 

-- مـ يرى فديف ادٗهالت  ٕحوُْؿشٖؾرد يقم افًٌٝ  ،إٔتؿ بدؾع احلًٚب ؾًتتٍُِقن 

ٕحوْف ؾِْٔتير ظْد افًٚظٜ اخلٚمًٜ أمٚم بٚب صَتل افُٚئْٜ ذم افًامرة اجلّٓقريٜ  وهل افٌْٚيٜ 

ًٚ بٖظدادـؿ   ان افرئٔس -- فٔس حِاًم صدؿقين شتُقٕقن جر ،افتل حتقي صََ

 ؾقزير ادخٚبرات افًٚبؼ شُٔقن ظٚضاًل مثُِؿ -- ،ُؿ جيًِْل أشًُّؿ جٔدًا ؾقجقدي بجٌٕٚ

 أهيٚ افنـ ----

  

 تٍحص وجٓف -- ؿٚل فف بتقجس 9، ؿسب افًٚمؾ ادٍجقع مْف ا

ر خالص  ،بٚبٚ  , ُّ  !مدير -- مَٓك ش

 جٍػ ظرؿف -- 

 ؟ -- صديؼ إٔٚويـ هذا ٍٕر ,

رهقا يروح ؿٌؾ وا , ُّ  احلغ  حد شٚظف -- خالص -- ش

 -- أبؼ شؿّ  ,

 

 

*** 




