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دوس األ ةباغ ىف هفيرش

ىقوسد ىلع ملسم وبا دامع ىدن

هماع همدقم

..........

ردقت دعت ملو كب قيضت ضر األ نأو ، عايضلا ب رعشت امنيح
لا األوم كرغت امنيح ، اهلخادب ءىبتخت نأ بغرتف كلمح ىلع
ب حيطتو شطبتو ، ءايربكلا و همظعلا كذخأتو ؛ كذوفن ولعتو

كنم هبلس ىلع رداق هللا ملا نم كعم ام نأ ملعأ ، سانلا
ديفي نلو كمدن ىدجي نل اهتقوو

هباقع ىقلتي هعدو داعال نكف كئابرقأ دحأ ءىطخي امنيح
رخآ مرج ىأ بكتري نأ لبق اريثك ركفي ىتح

ذقنن نأ أللج سيل ؟ باقعلا عضو ملو دعاوقلا تعضو ملف
داعال ،نك هباقع ءىطخملا ىقلتي نأ أللج !!!لب أطخملا هنم

كعم لدعي نم دجت

ءامسلا بر كمحري اميحر نك

تنأف راص امهمف ، ثدح امهم اهفلا الخت ءىدابم كيدل لعجا
تنك نإو ، سانلا عم ثدحي ام لثم كعم ريصي رشبلا نم
ايندلا نأ ىسنت فال كعم ةليمج ايندلا و روهشم ىنغ، مويلا

ىف عضوتو هيف ىنفتس موي ىتأيسو ، كيلع مويو كل موي
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ص لمعاف ، كلمع ىوس كعم دح بالىأ اديحو رباقملا دحأ
كثدحم نوكيو ، كربق ىف كسينو هلعجتل احلا

.. كتدحو ىف
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األلو لصفلا

همامأ نيفقاولا عزفأ حيجض تردصأ ةوقب هديب دعقملا برض
: هتوص ةربنو هحم مال ىف هحضاو بضغلا تام عوال لوقيل

هدك لمعت تنا ذاتسأ اي ىازإ تنا

ئاقال: كالهم عباتيف هيبصعب دعقملا ىلع ىوهيل قلاكالهم

هيهاد ىف انلك انيدوته هدك تنا

هنأ حضتيل هناه اإل كلت علتبي وهو نيدوجوملا دحأ هيلع در
ىنورغأ ىللا مه : ضضم ىلع هبواجيف دوشنملا صخشلا

هجاتحم تنك اناو مخض غلبم ايلع وضرع

هنأكو سأيلا و نزحلا ب هبشأ ةربنب لوقيل هريدم هيلع در
ول تنا انه، اناعم نوكت عفنيه شم تنا فس :لأل هبتاعي

قيقحتلل انلك لوحتنه تلضف

قيقحتلل لوحتته تناو جرخا لضفتاو كعاتب تراكلا ملس
اهتدخا ىللا ةوشرلا ىلع

ناكملا اذهل اعدوم جرخو هريدم هب هرمأ ام لعف لعفلا ب

دجي نأ لهسلا نم سيلف ةريحب هيدي نيب هسأر ريدملا عضو
لوقيل هنع دبال هحرشملا هذه ىف ريراقتلا بتكي فظوم

ىتقولد هيا لمعنه : تتشملا هلقعب ركفي وهو امهفتسم ريدملا

؟
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اهنأكو اهيلع نيداب مزعو هقثب لوقتل ةؤلؤل ةروتكدلا تمدقت
ىلع هناكم دخاه :انأ اعيمج مهديفي المام كلا اهتبعجب لمحت

دح ىجي ام

هنكل ، اهنم هرظتني ناك ام تلعف اهنأكو رخفب ريدملا اهل رظن
ىصحفت كنا ةؤلؤل اي ِكيلع ليقت لمح نوكيه سب : عبات

ةرتف ىف هحرشملا ب ىمتهت نامكو ريراقتلا ىبتكتو ثثجلا
ىرفس

ةربنب لوقتل اهيلع هيداب ماهفتس اإل تام عوال ةؤلؤل هل ترظن
؟ هيا واال ايف قثاو شم تنا : هقثلا هفلغي ىذلا حرملا ب هبشأ

ىنعي ريتك شم تقو ؛ هريغ ىجي ام ىلع رهش اهلك

ةبيبطلا ىهاآلن حبصتل هتلا امق ىلع اريخأ ريدملا قفاو
بتكم نم تفرصنا ؛ هحرشملا هذهل ريراقتلا ةبتاكو هيئانجلا

اهبتكم ىلا تداعو ريدملا

بتكت ؛ ههازنو خإالص لكب اهلمع رشابت اهبتكم ىلع تسلج
، ىنبملا ىف هبيرغ ةكرح دوجوب ترعشف ؛ مويلا اذهل ريراقتلا
ام بطخ كانه نأ اهداوري روعش اهلخادب ، بارطضا ةكرح

صاخش األ دحأ اهيلع لخد امنيح اهتاعقوتو اهكوكش تدكأت
عرقي نأ ىتح بال لخديف ، ىرجلا رثأ نم هعطقتم هسافنأو

بابلا

ىقحلا :( ةحرشملا ىف فظوم ) دمحأ ىعدي وهو صخشلا

ةروتكد اي
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ريخ : عزفب لوقتل ىسركلا ىلع نم تماقو اعيرس تضفتنا

دمحأ مع اي

ةبولقم ايندلا و ةياج هسل هثج هيف : بارطضإب دمحأ

هيا هيف سب هيل : همهفتسم ةؤلؤل

لجر نبا تالمزكالهم : ىتلا عزفلا ةلا حب وه امك وهو دمحأ

ىلع تج ةثجلا و ىهلملا ىف دحاو لتق روهشم لا معأ
تعاب لتاقلا ،و ةبولقم ايندلا و تفرع ةفاحصلا و هحرشملا

اننم ةيفاع هثجلا اودخاي نيزياع سان

هب قرحتس ىذلا قناحلا ديدشلا بضغلا ىلإ اهحم مال تلدبت
اهتعامسب تجرخ ... دلبلا اذه ىف اداسف مكافكف اهماما نم

لوقتل ةفرغلا باب مامأ تفقو ، حيرشتلل هدعملا ةفرغلا ىلإ
ىنيرويو برقي ىجي ةثجلا نم برقي ركفيه دح :ىأ بضغب

تاءارج اإل دشأ هدض ذخته اناو

عاضو األ ةبقارمل هعضو مت ىذلا سيساوجلا دحأ اهعمس
تيملا صخشلا ةقرس ةلواحمو

دادعإب تماقو ةفرغلا ىلإ ةيئانجلا هبيبطلا كلت تلخد
ب لبقت نلو مل ىهف رخف لكب اهبتكم ىلإ تجرخ مث ريراقتلا

لا ىأاألوح ىف داسفلا

؟ ************

تناك هدحاو هاتفف ةدشب بضغف باألرم لتاقلا ذكلا عمس
عيمجلا ىف بعرلا ثب ىلع ةرداق
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اهلبهلاالك دعوتيل

بيجيل لا صتا هل ىتأ

......ولا

.....: لصتملا

ريرقتلا ام لبق تومت المز ىد تنبلا ال دوسإ راهن :.......

تعبتي

ألنلك ىلا حلا تقولا ىف اهلتقن ردقنه شم فس :لأل لصتملا

اندض ههجوم نوكته راظن األ

هيب مزاح اي كتاكرش مهسأ اصوصخو

شم : عيمجلا مامأ ىهابتي ام امئاد وهف ، رخفو رورغب مزاح

ىفونملا مزاح نايك زهت ردقته تج وال تحار وال تب هتتح

كل ىجيهو قرستيه ريرقتلا هيب مزاح اي سب ىدهإ : لصتملا

أدبت همكحملا ام لبق

ةركب همكحملا :اد مزاح

ةروهتم هجاح لمعن نيزياع شمو ىقب ىدهن : لصتملا

رمخلا برشي ىذلا سيسخلا لتاقلا ذكلا نيب لا اإلصت قلغأ
ديري وال ءامدلا قيريو لتقي ، عيمجلا حاورأب بع ال تيو

باقع ىلع لوصحلا

نابضقلا فلخ هب جزتس ىتلا كلتل دعوتي وهو سلج



VII

................

ىنانكلا ةلئاع يفال ىف

قبسي مل هقثو ةوق ؛ دوهعم ريغلا هتوربجو هتوقب مهيأ لخد
وهاألمهي لب ناك نإ ىأ سيل وهف ال املو ليثم اهل

مهراوج ىلإ سلجف ىدن هتخأ عم سلجت هتدلا و دجوف لخد
مهثيدح ىلإ عمتسي

سيوك تنا ىنب اي :مكلا اهنبا ىلع قلقب زوريف

ىوس تناو انأ ىلستن مهيأ اي كيأر هيا : حرمب ىدن لوقتل

عم رزهنو كحضن ىنعي : لوقتل همهفتسم تارظن اهل رظن

ضعب

امق ضفري هنأكو هيبصعب هدعقم ىلع نم اعيرس مهيأ ماق
هد لا يعلا بعلل ىضاف شم ئاقال: امامت هتلا

همطح ىذلا هتخأ بلقب ىلا بم ريغ ىلعأ ىلإ دعصو مهكرتو
شم ىنأك هدك ىنولمعيب هيل مه : عومدب ىدن لوقتل اوت

مهتخا

ىكوخأ نا هفراع ىتنا األرم: اهمهفتو اهئدهت ىهو زوريف

ةكحض ديعتل ةلواحم ىف تعبات مث رازهلا بحيب شمو ىدج
انا رزهن ىلا عت هيا واال كنيع هيلا م شم انا وه نيدعبو : اهتنبا

اوس ىتناو

اي ىلا :عت نكي مل ءىش نأكو حرمب لوقتل اهتاربع ىدن تففج
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ىتخأ اي مهيف ىللإ ىتنا ىبنلا و ىتبيبح اي زوريف

ذنم ىكبت تناك ىتلا اهتنبا ةلوفط ىلع ةدشب زوريف تكحض
كحضت ىهاهو ليلق

موقيل هقفصلا تافلم ىدحإ عجاري مهيأ سلجي ىلع ىفاأل
لا صتإب

ىلع ةمسب و همامأ عوضوملا فلملل رظني وهو هقثب مهيأ
ناك نمت ىأب ىد هقفصلا زياع : مسترت هيتفش بناج

ىازإ سب :( هلظو هلا معأ ريدم ) فسوي

ىلع وقفاويهو مهمادق وطحتي نويلم ماك : ركمب مهيأ

هقفصلا

ا كلوقاو هعاس نامك كيب لصته مامت كلالهم: اديؤم فسوي

رابخ أل

لابالسالمو اإلصت قلغأ .مث طبظلا ب هعاس صن كاعم : مهيأ

عادو ىتح ال

....................

نكام األ ىدحإ ىف

نم دشح طسو هترايس حطس ىلع ىنانكلا مدآ سلج
ؤهالء سلج هلا؛ ومأ لجأ نم هنوعبتي نيذلا ءوسلا باحصأ

وأاألعفلا تارظنلا ب ءاوس نيراملا نوذؤي بابشلا

هد كانه ىللإ ليعلا نيفياش : مدآ لوقيل
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ديدج هسل :هامهلا؛اد ءاقدص األ دحأ

عم هعماجلا ىف وه فرعي ناشع هيلع ملعتي :المز ركمب مدأ

نيم

باشلا ذكلا هاجتاب هترايس حطس ىلع نم لزنو

اهنيناوق هيا ىد هعماجلا فراع شم تنا خأ اي هيا : مدأ

هسل انا ناشع نيناوقلا شفرعم :ال دومحم ىعديو باشلا

انه هجاح شفرعمو ديدج

كنم ىلع األ ىيحت ىجيت كنا نيناوقلا : رورغو هوطسب مدأ

نيتعكر تيلصو انبر تييح انأ ام :ها هلخادب هحرفب دومحم

هعماجلا مرح لخدأ لبق

فراع شم تنا : هئاقدصأ دحأ لوقيل ةدشب هنم مدآ ظاتغا

نيم ملكتب تنا

ىيز دحاو ملكب : هتفرجعو هرورغ ىلع دري وهو هقثب دومحم

مهم دح شم ىنعي كيزو

مدآ ملكتب : لوقيل اضرأ اهبقع طقس ههجو ىف ةمكل مدآ همكل

طنط حور اي ىنانكلا

مستبيف همف نم هجراخلا ءامدلا تارطق عضب دومحم حسم
ولتاأل ةمكل همكليل مدآ لخادب بضغلا ليتف تلعشأ هماستبإ

ىرخ

هعماجلا ريدم بتكمب وعمتجا تقولا نم ليلق دعبو
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لصح ىللإ هيا : ريدملا

شلصحم : همف بناج نم ءامدلا تارطق حسمي وهو دومحم

برضلا ب ايلع ىدتعا ذاتس نأاأل ريغ ريدملا ةدايس اي هجاح
ببس ريغ نم

لاالبمااله تام عال هحم مال ىلع رهظت ىذلا مدآ ىلإ ريدملا رظن
ئاقال:انأ ىرخ األ قوف امدق اعضاو ريدملا مامأ مدآ سلجيل

ىللإ انحاو انتعاتب ربتعت هعماجلا انه؛اد هزياع انا ىللإ لمعأ
لكلل سب سرد درجم ناك هد لصح ىللا و هجاح لكب اهدوزنب
تكسي لكلا ىقبي رضحي ىنانكلا مدأ امل نإ وفرعي المز ناكو

روفلا ىلع هباجأ ىذلا مهيأب ريدملا لصتا

سلجيل ريدملا ةفرغ ىلإ لخدو مهيأ لصو ليلق تقو دعبو
ىتلا كلت هتلا طب هيلع عيمجلا نيعأ هجتتف هتوقو هتوربجب

سافن األ سبحتو نيي ملاال بولق فطخت

ام نإ اناو هعماجلا ىف هليمز برض هيب مهيأ اي كوخا : ريدملا

هدض رضحم لمعيه هليمز لصف باوج هل شتبتك

ىللإ نيمو لصف باوج بتكي ىللإ نيم : تابثو ةوقب مهيأ

؟ رضحم لمعي زياع

نم ايدحتم ىرخ األ قوف امدق عضي وهو هتوطسب عبات مث
مدأ ...اد نيم وخأ واال نيم وه نيفراع شم مكلكش : همامأ

ىنانكلا مهيأ وخا ىنانكلا

عزو جرخي نأ لبقو ةفرغلا نم جرخو هاخأ بحطصا مث
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اعبط : تامدكلا ب ههجو ءىلملا دومحم نيبو ريدملا نيب هرظن

كتايح نع ىنغتسم شمو واالد كدنع تنا ريدملا ترضح اي

ىللإ ىلع ضيوعت دخاته تناو : دومحم ىلإ اريشم عبات مث

كل لصح

طسو راذتعا زياع انا سولفلا ب هجاح لك شم سب : دومحم

هعماجلا طسو ىنبرض ام ىز هعماجلا

راذتعاو ىدنع ىللإ اد وه ئاقال: ركم ةماستبا مهيأ مستبا

األمهي ىدحتت كنا كايإ سب هزياع تنا ىللإ لمعأو شيفم

ىدحإ ىلإ ال صو ىتح هاخأ ابحطصم لخد امك األمهي جرخ
هتوقب مدآ مامأ فقوو ةرايسلا نم مهيأ لزنف ئطاوشلا

هعفص ىوهتل مدآ لا صوأ ىف بعرلا تبد ىتلا كلت هبعرملا
مدآ ىتنجو ىلع   ةيوق

انا ىتما دحل هدك لضفته ىتما دحل : بضغب هل مهيأ لوقيل

هيل؛ كرومأ صلخت شفرعتبم كلكاشم كل صلخه ىللا
كسفن صلخت ناشع كسولفو كذوفن مدختسا

لصتا ىللإ ريدملا سب عوضوملا صلخأ رداق تنك :انأ مدأ

تنا كيب

ىللإ ال يفلا عجرن ناشع ويال سرخا : بضغب مهيأ

عوبسأ كلا قب شاهتلخدم

ال يفلا ىلا نيدئاع نينث اإل اقلطناو
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.......................

هموئشملا لتقلا ةيضق ىلع عوبسأ ىضم

" اهيف أرقتو فحصلا ىدحإب كسمت اهبتكم ىف ةؤلؤل تسلج

ةمهتب ىفونملا مزاح روهشملا األمعلا لجر ىلع ضبقلا مت
ىنجملا ةثج ليلا حتل اقفو دصرتلا و رارص اإل قبس عم لتقلا

باإل هيلع مكحلا مت ةؤلؤل ةروتكدلا هتمدق ىذلا ريرقتلا و هيلع
نم مدقملا دقنلا ةجيتن راظتنا ىف ذيفنتلا فقو عم مادع

" هتلئاع

نجسلا هريصم مرجم لكف هتققح امل رخفو هيحيرأب تسلج
نم وأ صخشلا اذه ناك نم اهمهي ال نابضقلا فلخ هناكمو

باقعلا همزلي مرجم لك لب نوكي

ىلع تأرق امدعب هيئاقلت ةكرحب مستبتل لا صتا اهل ىتأ
سإالم اهاخأ نوكيف لصتملا مسا ةشاشلا

الم سلا : اهلخادب ازنك اهاطعأ لا اذهاإلصت نأكو هحرفب ةؤلؤل

سإالم اي كيزا ؛ مكيلع

هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو سإالم:

ولول اي هيا كرابخا ىتنا هلل دمحلا مامت انا

كنيزياع كتسارد رابخا ...هيا هلل دمحلا : هماستبإب ةؤلؤل

جرختم تناو ىد هنسلا ىقب ىجيت

لزنهو تاناحتم اإل صلخأو رهش اهلك هللا ءاش سإالم:نإ
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ولول اي ىوا ىنيتشحو كنا ىفرعت ؛ رصم

وه ىطيعتب ديكأ : لوقيل كالهم تعمس امدعب اهانيع تعمدأ

ىلعزت ، ىطيعت ىحرفت ىطيعتب ىنوكت كملكا اما لك انا
ىطيعت

نم اهئاهتنا دعبو اهاخأ عم اهثيدح تعباتو ةؤلؤل تمستبا
تذخأف مويلا ىهتنا ىتح اهلمع عباتت تسلج هتثداحم

اهتيب ىلإ دوعتل تلزنو اهتبيقح

ىدحإ تلواح ةرج األ تارايس ىدحإ رظتنت فقت ىه امنيبو
ريبدتلا مكحم ثداح نم تدفن اهنكل اهب مدطصت نأ تارايسلا

نم تجن هللا لضفبف ثدح امم همدصب تفقو اهب، عقوي نأ
شيوشت درجم تناك " اهاوتحم ةلا سر اهل ىتأتف ميلأ ثداح

ىفونملا ةلئاع عم ىتبعل امل ىطلغ ىتنا ريبك كباقع هسل سب
"

تلكاو اهضرف تلصف نكي مل ائيش نأكو اهتيب ىلإ تداع
موي أدبل ادادعتسا يلقال حاترتل اهريرس ىلإ تبهذو اهماعط

احابص ديدج

ال ىه ؛لب اهتايح ىرجم ريغيس مويلا ذكلا نأب ىردت ال امبر
بقع ىلع اسأر اهتايح بلقيس مويلا نأذكلا ىردت

ىناثلا لصفلا
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باألم هئيلم بولقلا ضعبو عيمجلا ىلع حابصلا سمش تقرشأ
اهمون نم ةؤلؤل تظقيتسا ةايحلا هذهب ىلا البت ضعبلا و لا

راطفو ءاعدو صالة نم داتعملا اهطاشن ترجاو

فثكم لمع اهيدل مويلا ف اهلمع ىلإ ههجوتم انتيب نم تجرخ
ءاسملا ىف اهلمع ىهنت امبر اريثك هحرشملا ىف ثكمتسو

رخأتملا تقولا اذه ىف هديحو دوعت ألال احابص تيبلل دوعتف
ليللا نم

ءودهب اهلمع رشابت تسلجو عضاوتملا اهبتكم ىلإ تلخد
اركاب قاشلا لمعلا اذه ىهنت ىتح

ثثجلا ىلع ممتتو فرغلا لا وحأ دقفتت تجرخ

ريراقتلا دعتو

األ ىدحإ ىلإ هتوربجو هتوقب مهيأ لخد رخآ ناكم ىف امنيب
األ لكو لخد هماهلا هتاقفص ىدحإ هيف عقويس ىذلا نكام

ا ضعبلا و دسح اهضعبو دقح راظنأ اهضعب هيلع ههجوم راظن
ةأرجب هل نرظني لاالىت تايتفلا ضعبك باجعإب هل رظني آلرخ

هحاقوو

هيسورلا هقفصلا كلت نوشقاني هلا معأ ريدم هبناج وىلا سلج

مهيأ ديس دقعلا ىلع عقوتلف ايه وج:

مهتكرح ظح فال همامأ نيبودنملا ىلإ رظنو دقعلا مهيأ ذخأ
هدي ىف ملقلا رسكيل مههوجو ىلع ىدابلا رتوتلا و هبيرغلا

هعادخ متي نم مهيأ سيل ئاقال: هقفصلا فلم عطقيو
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مهيأ ديس عادخلل لا جم دلا:ال نور

ةكرشل اهوتعب دق هقفصلا هذه !!! ىبغ ىنوتننظأ : مهيأ

ىلإ متيتأ نجسلا ىفونملا مزاح لخد امنيحو ىفونملا

كوجرا هقفصلا لبقتلف نكل مهيأ ديس كل فسأن نحن دلا: نور

رامدلا كشو ىلع انتعمسف

هنأ همامأ نمل ىحوت ىتلا كلت هريرشلا هتماستبا مهيأ مستبا
طإالاق ريخلا ىوني ال

نم غلبم ىأ عفدأ نأ نودبو ىطورشب نكلو اهلبقأس : مهيأ

لا ملا

قفاون وج:

ريدم فسويو وه مهيأ جرخو ضرعلا ىلع عيقوتلا متو
هترايس ىلإ اههجتم هلا معأ

ةرايسلا ىف

ىف ببستا ىللإ نيم وه :  ءاهدلا و ركملا ةماستباب مهيأ

نجسلا ىفونملا مزاح لوخد

ب شتلبقمو هدض ريرقتلا تبتك هحرشملا ىف ةروتكد : فسوي

ةوشرلا

ىد ةروتكدلا : هرايسلا دوقمب اكسمم همامأ علطتي وهو مهيأ

هميظع همدخ ايل تمدق

تسلف ىفونملا تاكرش هدكب
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ثدحيس هنا نادقتعي امل ايوس نانث اإل كحض
ربدمو لا األوح ريصم هللاوه نأ نع نيلفاغ ... لبقتسملا ىف

نوئشلا

................

ىنانكلا يفال ىف

: اهتنب إل زوريف لوقتل امئان مدآ لا زامو اريثك تقولا رخأت

مدأ ىحص ىدن اي ىحور

امام اي رضاح : ىدن

ببالهه مستبتل ةركف اهلا بب رطخف اهاخأ ظقيتل ىدن تبهذ
ايل بيجت ىقبت ناشع األبد كملعه انا مدآ اي رضاح : هلئاق

هدك دعب ال وكوش

ريرسلا لفسأ ضر األ ىلع هبكسب تماقو تيز ترضحأ
ىرخ األ ةهجلا نم هظقيتل تبهذو

هلع وأال هيلع ىدانت نأ تررقف هظاقي إل ةلواحم ىف ىدن
ىحصا مدآ : ظقيتسيو عمسي

هيريتسهب كحضتل ههجو ىلع مسرلا ب تماقف هنم در دجت مل
يال مدآ اي موق : ةلئاق

انا ىتبيبح اي رضاح : هينيع حتف ىف دهاجي وهو ساعنب مدآ

وهأ لزان

هيده كل تبج ادانا سب موق : ىدن
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لوط !!! هيا ةيده : لوقيل كالاهم بقع اعيرس مدأ ظقيتسا

وهللا ىتبيبح ىكيلع لوقب اناو ىرمع

ايل تلوق !!!ها كتبيبح : مكهتب ىدن

هيدهلا اهيف ىللإ ىه ىد كانه ىللإ ةبلعلا فياش ؛ انيلع ام
اهتاه حور

ال فاغ ةبلعلا راضح إل بهذو ريرسلا ىلع نم اعيرس مدأ لزن
ىف ضر األ ىلع اهدعب عقيل ضر ىفاأل بوكسملا تيزلا نع

ديدش ملأ

ترف اهدجو ىتح اهيلإ تفتلا نإ امو ىدن تاكحضل عمتسا
ماق اريخأو مايقلا لواحو هرمأ تاتش مل لواح ، همامأ نم

ىدن نع ثحبي لفسأ ىلإ لزنو

؟؟ ىدن نيف : بضغب مدأ

ىنبا اي ريخ : هتلا ح نم قلقب زوريف

هدشب كحضت ىدن دجيف تفتلا

لوقب ىرمع لوط كبيسه اهل:وهللاام دعوتي وهو مدآ

هثيبخو ةريرش ىكيلع

صلا خ تويكو هبيط :انأ!!!ادانا كحضب ىدن

هطق كسمي هنا ول امك اهكسمأف اهبايث نم اريخا مدآ اهكسمأ
وهللا ىنات هدك لمعه شم :خالص ىدن لوقتل ةريغص

ناشع زهجا حورو اهبيس مدأ :خالصاي همات هيدجب زوريف
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رح تنا انه هسل تنكو عجر مهيأ ولو ةدراهنلا هعماجلا لزنته

زيهجت نم ىهتنا نا امو هتفرغ ىلإ دعصو قنحب مدآ رفز
سنأ ىعدي هقافر دحأب لصتا ىتح هسفن

رهسن نيزياع ىنبا اي هيا : هآرملا ب هسفنل رظني وهو مدآ

ةدراهنلا

(.....) ىهلم ىف لباقتن ىشام : سنا

سالم هدك مامت مدآ:

ىلإ اهجتم ال يفلا نم جورخلل ادعتسم لفسأ ىلإ مدأ  لزنو

مهداقتعإ ىف هعماجلا

لزنف اوت لصو ىذلا مهيأب أجافت جردلا ىلع لزني وه امنيبو
مهراوح ىلإ عمتسيل

مكلا ىدن اي هيا : حاهلا ريغت ببس نع ىدن نم امهفتسم مهيأ

عزالهن

ىلقعزت اميادو مهيأ اي ىنبحتب شم تنا ناشع : عومدب ىدن

ىتحرف رسكتو

هديحولا ىتخا ىتنا ةياهنلا ىفو ، ىدن اي كبحب :ادانا مهيأ

رازهلا بحب شمو دومجلا و ةوسقلا هدك ىتعيبط سب

موي ىف كحضت كنا لما شيفم ىنعي : ىدن

جوزتيو بحي ةركب ديكا لما ىف مدآ:ال لوق مهم كال عطاقف

امامت ىنات صخش هيفوشتهو
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اهفلخ نأ ملعو كلت هتارظن ىزغم مهفف ةوسقب مهيأ هيلإ رظن
و ىدصق شم ريبك اي فسآ : لوقيل ايلك هب كتفتس هفصاع

ىنبح ىقبا كمركي هللا سب ، هعماجلا ىلع ىشام هللاانا
كوخا ادانأ هدك نع ةيوش

ىلإ برهيف هبرضيس هنا مدأ دقتعيل دعقم ىلع نم مهيأ ماق
اعيرس جراخلا

اعيرس تفرصناف اهل اهاطعأف ال وكوش هبيج نم مهيأ جرخأو
نربك امهم تايتفلا حلا وه اذه نكل هجضان ىه ةحرف ىهو
هنيزر ، اهلقعب هريبك ، اهلخادب هلفط ، هسماخلا رمع ىف لظت

اهلا عفأب ةودق اهلا، وقأب

: لوقت هتدلا و ثيدح عمس هنكل باهذلا كشو ىلع مهيأ ناك

مهدنس تنا ةيوش مهيلع نينح كيلخ ىنبا اي هدك هويا
ناشع ىدن اصوصخو ؛ مهبحتب كنا وسحي مهيلخ مهتوقو

ىوأ لعزتب

كيف مهببح نيفو نيف لك ريغ ال يفلا عجريب شم مدآ ىتح اد
كاوج نم تنا هد هسب ال تنا ىللإ ةوسقلا عانق نم كبيسو

سكعلا ب كسفن شعنقتم بيطو سيوك صخش

ىقبو تاقفصلا عملا لخد ام لوأ ىللإ نامز عاتب مهيأ نيف
ىنبحيب ناك ىللإ ىنبا مهيأ نيف ؛ امامت فلتخم صخش

شم تخأ وال المأوالخأ شفرعتم تنا اد هتاوخأ بحيبو
ىنبا اي هقفص هجاح لك
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نمكالكم هجاح ىدافتسته شمو كالاهم: ىلع ابقعم مهيأ

ىتقيرط نم تريغ تنك ناو هدك لضفهو هدك انا وه امام اي
هدك ىتبلط ىتنا ناشع ادف مهاعم ةيوش

: اعومسم نوكي داكي توصب تلا قف ىلعأ ىلإ دعصو اهكرتو

ىنبا اي كيدهي انبر

.............................

ىلإ جورخلا ىلع هئاقدصأ عم قفتاو هعماجلا ىلإ مدآ لصو
يلال ىهلملا

تكردأف دعب ىهتنت ملو اهلمع رشابت تلا زامف ةؤلؤل نع امأ
هليللا انه تابتس اهنأ

فلخ تاباسحلا عجاريو هلمع عباتي هتفرغ ىف سلج مهيأو
نيفظوملا

كلا حلا ظبالهم ليللا ىتأيل سمشلا تبرغ ىهاه

......

ىليللا ىهلملا ماما

برش دقف تاركسملا رثإ اراسيو انيمي جنرتي ىنانكلا مدآ ناك
ال يفلا ىلإ اهب ادئاع هترايس داقو بهذو هلقع كله ىتح اهنم

ةرايسلا دوقيو ناركس

الهم؟ سلا نيأو هطرشلا نيأ
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؟؟؟ .. نيأو .. نيأو .. نيأ

تاقرطلا ىدحإ ىلعو نكام األ ىدحإ ىف

هلقع ركسملا زألا دقو مات حومجب هترايس دوقي صخش ىرن
صاخش األ ىدحإب مدطصيف اهراسم نع ةرايسلا ديحتف امامت
كانه اذام ىريل ةرايسلا نم لزن هلعف ام ىلإ اعيرس هبتنيل

هئامدو ضر األ ىلع ىمرم لا جرلا دحأ ىأر امنيح ةدشب مدص
اآلن نجسلا ىف هب جزيس رظنملا لوه نم عزف ناكملا ىطغت

؟ لعفي نأ ىغبني اذام

األ ىلع هتثج ىقلملا لجرلا ذكلا لوح سانلا عمجت ظح ال
دحأ هاري ال ىتح ىقبي نل بورهلا هيلعو هرمأ مسحف ضر

سانلا

هنأكو هتلئاع رصق ىلإ اهب ادئاع هينونج هعرسب هترايس داقو
نم وه ىذلا ىنانكلا ةلئاع رصق ؛ حيرلا عم ودع قابس ىف

. روصقلا مخفأ

اههجتم هعرسب ملسلا تاجرد دعصيل رصقلا ىلإ اريخأ لصو
هبتكم ةفرغ ىلإ لصو ىتح هيخأ دجاوت ناكم ىلإ

حدصيل تافلملا ىدحإ عجاري ةوقو ءايربك لكب اسلا ج هدجوف
قحلا مهيأ ئاقال: هطرفملا هتعرس رثأ نم عطقتملا هتوص

مث اهازغم دحأ ىأ فرعي نأ لا حملا نم تارظنب مهيأ هل رظن
نكي مل ءىش نأكو همامأ عوضوملا فلملا ىلإ رظنلا دواع



XXII

ىتيبرع ىف دحاو تطبخ نجسلا حوره ىنقحلا كلوقب : مدآ

هيا بولطملا ئاقال:و ءايربك لكب هيسرك ىلع نم مهيأ ماق

ىتقولد

ىندعاست كنا : مدآ

اهلبق تلمع اهلمعت ةميرج لوأ شم ىدو ئاقال: مهيأ هل رظن

ريتك

ىيعو ىف نوكب شم انا :ام مدأ

فرصته اناو تنا حور بط : مهيأ

هناكم لحو ءاسملا بهذ دق ناك ابيرقت ةريثك تاعاس دعبو
مهيأ ىلإ لا صتا ىتأ ؛ ليلعلا هميسنو هسمشب قرشملا حابصلا

ليصافتلا وفرعي ناشع ةحرشملل تملستا هثجلا : لصتملا

ةحرشملا نع لوئسملا نيم : مهيأ

ةؤلؤل اهمسا ةروتكد : لصتملا

هيخا ذقني ألن دادعتس اإل هيلعف لا اإلصت قلغأو

ديري ام لعف ىلإ هجوتو هحيتافم لمحف

..................

نيسدنهملا ىدحإ هنأ حضتيل لجرلا ذكلا لتق ربخ عاش
نوبلا طي بقع ىلع اسأر اإلعالم لئاسو تبلقناو نيماهلا
هكرت همدص هنأ نم مغرلا ب ةيوهلا لوهجم مرجملا مادعإب
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نم دحأ قحلي ملو هلوح سانلا عمتجا ىتح هدشب فزني
ب نكل ؛ اهقلا خ ىلا تدعصو هحور تلقتناف هتدعاسم سانلا
ا لئاسو عيمج تكسي نأ هذوفنب ىنانكلا مهيأ عاطتسا عبطلا

دحأب وأ هب دحأ كشي ال ىتح رخآ صخش قيرط نع إلعالن
ىنانكلا مدآ وه لتاقلا نأب ربخ برست نكل هتلئاع دارفأ

ذختيل مهيأ ىلإ ربخلا لصو بقع ىلع اسأر ايندلا تبلقناف
هتيادب نم عوضوملا فاقيإو فقوملا ةجلا عمب عيرس رارق

هيخأ لوح تاعاش اإل ردصت ال ىتح

اإل اهيلع ءارجإو اهصحف متو ةحرشملا ىلإ هثجلا تلصو
همز اال هيمسرلا تاءارج

خإ لكب ريرقتلا ىف بتكت اهبتكم ىلع ةؤلؤل ةروتكدلا تسلج
ك ىنانكلا مدآ مسا بتكت نأ اهنم بلُط دقو فرشو الص

ذكلا اهيلع لخد ىتح هيضقلا هذه ىف ىسيئرلا مهتملا
ءادوسلا هتارظنو كلت هبعرملا هتلطب طلستملا لجرلا

األ قوف همدق اعضاو اهمامأ سلج هنأ ىوس ءىش كردت مل
ىلع لدت تاريبعتو ديدش مكهتب هلوح ناكملا ىلإ رظني ىرخ

ززقتلا

همدخ ريخ،ىأ : ةؤلؤل

ىنانكلا مهيأ : ىلا عتب مهيأ

كل اهمدقأ ردقأ همدخ ىأ وضرب اويا : ةؤلؤل

مهيأ عضو مث ىنانكلا مهيأ فرعي ال نمف هدشب اهنم ظاتغا
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اهيعارصم ىلع اهحتفو اهماما دوقنلا ب ةؤلمم هبيقح

لود هيا : ةؤلؤل لوقتل

هينج نويلم 5: مهيأ

بولطملا هياو : هازغم تكردأ دقو ةؤلؤل

: اهعم ثدحتي نم ةعيبطب كردم ريغ خومشو ىلا عتب مهيأ

مدآ ايوخأ ام لبق هلوتقم ىد هثجلا نإ ىلوقتو ريرقتلا ىلدعت
هتيبرعب رمي ىنانكلا

ىلع ةبراض بضغب تماقف ةدشب اهبضغ تراثأ تاملكلا كلت
لصحيه شم هد سب ذاتسأ اي هفسأتم : ةلئاق اهديب دعقملا

ملستيه ريرقتلا ، ىدنع شم كبلط دورط ام ريغ نم لضفتاو
كوخأ نيدت ىللإ ليصافتلا لكب ةركب همكحملل

دقف ؛ حماج بضغب هنانسأ ىلع كحي وهو همامأ مهيأ رظن
هتدحتو اآلناللب هبلط تضفر

اهتايط ىف لمحت هنقاح تارظنب اهيلإ رظنو وهاآلرخ ماق
اهل دعوتي هنأكو باذعلا نم ريثكلا و ريثكلا

ةسلا ج ةؤلؤل طقستل دوس األ تلطل هباشملا كلت هتلطب ضهن
رظني لا زام لب كلت هتارظن نم ةفئاخ ايدارإ ال اهدعقم ىلع

هبعرملا تارظنلا كلتب اهيلإ

هتسيرف دايطصا كشو ىلع شحو تارظن

زغلا هوتل ىأر ادسأ تارظن لب
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ثلا ثلا لصفلا

ال ةؤلؤل طقستل دوس األ ةلطل ههباشملا كلت هتلطب مهيأ ضهن
: ةؤلؤل لوقتل تالىق لعف درك هنم افوخ ىسركلا ىلع ايدارإ

ىدعتو شرحت رضحم كل شلمعم ناشع ، تحمس ول دعبا
ىقوقح ىلع

و ةوقلا عنصتت هسلا ج تلا زام ىهو اهيلع يلقال هعذجب ملا
رظني لا زامو هيلع دنتسي بتكملا ىلع هيدي عضوف ىدحتلا
مستبيل اهخومش ىلع ولعيو ىلا عتي خومشو ربكأ ىدحتب اهيلإ

ةريرش هماستبا حبش هيتفش ىلع رهظيف مكهتب

ىف لباقتن ئاقال: هتوص مهنيب نوحشملا وجلا اذه عطقف

ىنانكلا مهيأ وه نيم ىفرعته اهتقوو همكحملا

مث ءايربك لكب هتلدب ةقايل نم لدعي ذخأو هتفقو ىف لدتعا
، رورغلا و ربكتلا اهتايط ىف لمحت هتباث تاوطخب فرصني
وأ سفنتلا نم اهعنمي ناك هنأكو هجورخ دعب هحارب سفنتتف
يلق تأده ، اهسفنت توص عمست داكت ، نيجسك األ اهنع بجحي

هجورخ لبق امقهلا اهلقع ىف روديل مظتنت اهسافنأ تأدبو ال
هتيؤر روف اذكه اهب لعف ناك نإف ديدش قزأم ىف اهنأ كردتل

فقوم ىف اهنأ اآلن ملعتل اهادحت دقو اهب لعفيس اذامف
اهلخاد نم اهفلغي بهللا ةقثلا و نامي لااإل زام نكل ، بعص

نيعملا وه برلا و قح ىلع ىهف ديري ام لعفيلف
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......................

ال ىذلا و هرظن ىف ءيدرلا ناكملا نمذكلا مهيأ جرخ
هتبهرب ىنانكلا مهيأ عم بسانتي وأ هتناكم عم بسانتي

هتوقو

ركذتف ، هوتل تارشحلا ىدحإ نم صلخت هنأكو قنحب رفزف
اهينيع ىف هيلجلا ىدحتلا تارظنو هاتفلا كلت

كلت اهتقث ميطحتو ههجاوملا ىلع مسقأف

ئاقال: دريل لا صتا ىتأ امنيح هترايس بكري نأ كشو ىلع ناك

ىنات لصح ىللإ هيا

، هيب مهيأ اي قحلا : فقوملا لوه نم ثهلي وهو قلقب فسوي

اهومحطقي نيزياعو ال يفلا مادق نيعمجتم اإلعالم لئاسو

مهسفنأ ىلع وحتف دق كلت مهتلعفبف ظيغب هنانسأ ىلع كص
منهج باوبأ نم اباب

ىتح لصو نإ امو ال يفلا ىلإ اهب ادئاع اعرسم هترايس داق
ىأب هوفتلا ىلع دحأ أرجي ملو تمصلا هناكم معو ناكملا أده

ئاقال لا ؤس هيلإ ههجوي ةفاحصلا ب نيلماعلا ىدحإ ىوس ؛ ةملك
لتق ةيضقب مهتم كوخا ، روهشملا األمعلا لجر هيب، مهيأ :

اذهاألرم يحلا كدر وه هيا سدنهم

اثحب علطتي نيح رقصلا تارظنك هبقاث تارظنب مهيأ هل رظن
لخاد ىلإ اههجتم ديدج نم همامأ رظنلا دواعيل هتسيرف نع

لخادلا ب عضولا وهام ىريل ال يفلا
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لأس ىذلا لجرلا ذكلا ىلإ ورظن ةفاحصلا ب نيلماعلا عيمج
امب ةليوط دعت مل ةايحلا هذه ىف هتلحر نأ ونقيأ دقو لا ؤسلا
اذه لعفو أرجتلا ىلع ردقي نمو هب، كتفيس فاألمهي ىفكي

؟؟

................

ىفف بضغلا نم لعتشت هانيعو ال يفلا لخاد ىلإ مهيأ لخد
نيريثكلا ب كتفيس امبر مويلا هذه

ج هدجوف اهمحطقيو هتفرغ ىلإ دعصيل مدآ نع اثحاب لخد
ءوده لكب ىقيسوملا ىلإ عمتسيو بارشلا ىستحي اسلا

و هيل هدك دعاق تنا : هيبصعب مهيأ لوقيل ءىش   لعفي مل هنأك

دحاو تلتق كنأك ال

: همدصب لوقتل اهيلع جولثلا عقوك ةملكلا كلت زوريف تعمس

مدآ اي تلتق تنا !!!! لتق

هسفن جرخيس فيك ركفيل همامأ همأ دجوف هفلخ مهيأ تفتلا
اهلتقيس ءىش لقأو هضيرم هتدلا وف قزأملا اذه نم

اويا ئاقال: ىعاو ريغ وهو مدآ توص هركف ةماود نم هلشتنا

هيرخس كحضب عبات دح،مث مد اهيف ىديا !! تلتق انأ امام اي

ىف هتوم نسحأ تناك : ركسملا رثأ نم امامت هلقع ليزأ دقو

هحوبدملا هخرفلا ىز لماع ناك هلكش ىفوشت ول خيراتلا
هههههه

هل درت اهلعل ىرخ ولتاأل هعفصب هيتنجو ىلع زوريف تطقسأ
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هنيشملا سجاوهلا ب ءىلملا دوقفملا هلقع نم ضعب

مكيف ىتيبرت ةراسخي : ةلئاق هيف تخرصف

ىلع تلزن نإ امو مطحم بلقب لفس لأل تهجوتو مهتكرت مث
ىعولل هدقاف اهيلع ىشغم تطقس ىتح جردلا

تارظن طسو اهشارف ىلع اهعضوو اهلمحف مهيأ اهيلإ لوره
مهيأ هيلإ رظن مدآ؛ نم ولاالبماالة ىدن نم ءاكبلا و نزحلا

هتافرصتو كلت هلا عفأب هدشب هظاغ دقف هينيع فرطب

عضوب ماقو ضوحلا ىلإ ابهاذ ةوقب ريزغلا هرعش نم هذخأيل
قيفي ىتح ءاملا تحت هسأر

ام كردم ريغ هيخأ ىلإ رظنيل درابلا ءاملا رثإ مدآ ضفتنا
هتدلا و ةفرغ ىلإ بهذيو مهيأ هذخأيل ليلق ذنم ثدح

، اهصحف نم تغرف دق هبيبطلا ودجو ىتح ولصو نإ امو
ريرم ءاكب ىف اهيدي نيب اههجو نفدتو سلجت مهمأ نودجيف

: ابضاغ مهيأ لوقيل هفرغلا ىف ةلئاعلا تقبو هبيبطلا تجرخ

هجاح لك رمديه كفعض ؟؟ نيف كادو اد كشيط فياش
ىنات هيا لمعت ىوان هسل كببسب تبعت كما ةدراهنلا ، اهتينب

نم هعلطت المز سب خالص ىنبا اي سب : ءاكبب زوريف

نجسلا لخدي شوهلختم نمت ىأب ىد هبيصملا

ليحتسم انا :ام عيمجلا فوخ راثأ عىلا توصو بضغب مهيأ

هجاح شلمعم هدك هنا هانعم شم اد سب نجسلا لخدي هيلخا
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صخش تتوم ىنعي تلتق تنا ،اد هلمع ىللإ ىسنه ىنإ وا
سفنتتب تناك حورو

دسحي ال فقوم ىف وهف هسفن نع عافدلل ةلواحم ىف مدآ
ىللإ ىكذلا تنا كنا ىنمهفت زياع ىنعي طإالاق: هيلع

تنا ،ام ريبك اي هيا واال كعاتب ىضاملا تيسن ، شطلغتبم
ىهلملا حورتبو ؛ كركفا واال هدك لبق تلتقو ، سانلا ىشرتب
اوس مكتايح نيشياعو ماهير لباقتبو ئاقال: هل زمغ مث

اهنيضقمو

هلمعتب امل تناو هميرج تبكترا ىقبي لمعا انا تيج واالامل
انتحلصم ناشع ىقبي

ديرت ال اهنذإ ىلع اهيدي عضت ىهو عومدب زوريف
لبق ىد هبيصملل لح فوشن ،المز وتكسا سب : ديزملا عامس

ربكت ام

اذام اوريل عيمجلا هعبتو لفس لأل لزنو هفرغلا نم مهيأ جرخ
ىرجيس

كالهم لوقيل حال دجو هنأكو هديب هنقذ كحي وهو مهيأ سلج
هثداح لمع هنا فرتعيهو نجسلا حوريه مدآ : مهيلإ ههجوم

هد مويلا ىف هتيبرعب

،اد نجسلا ىنلخدته اهترخأ ؟ هيا لوقتب تنا : بضغب مدآ

تلتق ىنإ فرتعأ نامكو ال حبصلا نم كل هلوقتب كما ىللإ
تننجتا كلكش مادعإ دخآ ناشع
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، هثداح تلمع كنا فرتعت تلوق وهاآلرخ :انأ بضغب مهيأ

ثداح نيبو لتق نيب قرف ىفو

؟ هيا كدصق : مهف مدعب مدآ لوقيل هل عيمجلا هبتنا

هيلع كلوقب ىللإ لمعت تنا ئاقال: هثيدح عبات مث مهيأ ماق

انأ همكحملل لصو ريرقتلا هدك هدك ألن اهنم كجرخأ ايلع اناو
هياكحلا و كشته هفاحصلا هدك سب ريرقتلا فقوأ ردقأ

هيلع كلوقب ىللإ لمعأ ؛ هميرجلا كيلع تبثيهو رشتنته

..............

هطرشلا بتكم ىلإ بهذو هيخا مهيأ ذخأ

ىأ ىف وهف هطرشلا لا جر عيمج هبتنا ىتح لصو نإ امو
عيمجلا ىلع هيغاط هبيه هل تاراقعلا وأ بتاكملا ءاوس ناكم

طابضلا ىدحإ ماما ىرخ األ قوف امدق اعضاو سلجو لخد
هيب مهيأ الاي هسو ئاقال:هأال هيحتلا هل ىدؤي طباضلا فقيل

هيلع كل تلوق ىللإ تلمع : مهيأ

وخأب قيلت نجسلا ىف انه ةفرغ انزهج ، مامت هلك : طباضلا

ةزهاج هجاح لكو كترضح

؟ هطرشلا ريرقتو : مهيأ

تلوق تنا ام ىز بتكتا : طباضلا

ةملك ىأ زياع شمو نيموي دعب همكحملا ، هدك مامت : مهيأ
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و عافدلا ىلوتيه ىللإ ىماحملا مسا ركذت انهوال نم برستت
ةمولعم ريغ ليصافتلا هلوق كلأسي دح ؛ىأ هجاح الىأ

كرما تحت : طباضلا

فوخ نودب هيخأ اكرات ةيوقلا هتلطب لخد امك مهيأ جرخو
اذه لثم ناكم ىف

هل ءىش لك نيمأت هذوفنب عاطتسا دقو هيلع فاخي فيكو
نجسلا لخاد نم

نينوجسملا ىقاب سكع ىلع هل حاتم نوكيس ءىش لك
فقاوملا هذه لثم ىف لا ملا ةميق حضتل

...............

لبقتسملا و اهردق ىف ركفت سلجت ىه امنيبو ةؤلؤل دنع
اهنأ مغر اذكه ةفئاخ نوكت ةرم لوأ هذهف هب ثدحيس اذامو
امبرو ريخب ىرجت نل روم نأاأل اهلخادب رعشت امبر قح، ىلع
هيلإ اهرمأ تضوفو اهبر ترفغتسا ، تعقو نم عم تكردأ

اهرومأ هيدل تعدوأو

صخش نم لا صتا اهل ىتأ جورخلا كشو ىلع ىه امنيبو
ةيوهلا لوهجم

؟؟ نيم ؛ مكيلع الم سلا : ةؤلؤل

ىنانكلا مهيأ : لصتملا

ىتفوخ هيا : مهيأ لوقيل اإلمس اهعامس درجمل عزفب تقهش
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نيموي دعب همكحملا ىف بيرق انئاقل كلوقا ناشع تلصتا

ىتلا عزفلا حةلا عم ضقانتت لخادلا نم اهفلغت هقثب ةؤلؤل
رصتنيه قحلا و ديكأ : اهيلع ىه

ىد، هقثلا هياو  : هيلع ابقعم قفلا كالاهم ىلع مهيأ كحض

فوشنه سب

لا اإلصت تقلغأ

اهسأر نم راكف األ كلت ضفنتل لوهجملا نم هقلق ىهو
تيبلل ههجوتتو

...........

نجسلا ىف

ىلع اكلم هنأكو هل اصيصخ هدعملا هفرغلا ىف مدآ سلج
هلوح ءىش لك هيدل ، نيجاسملا

ليابوملا و بارشلا و ماعطلا

ةرواجملا هنازنزلا ىف صاخش األ ىدح إل عمتسا
، سانلا ىف هيا لمع ىنغلا ايوخا اي فياش : هقيدصل لوقي

سولفلا ب هلوجرلا وعاب خالص وهم ، ريمض شموهدنعم سان

طإالاق ريخلا ب رذنت ال تارظن ، هيران تارظنب مدآ هل رظن
ذكلا ىلإ اههجويو هبناج نم ههكافلا عطقل نيكس بلجف

هفتك ىف نيكسلا رقتستل لجرلا

مهيلعو ريطخ صخش هنأ وكردأف نيكاسملا عيمج هل رظن
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هنم رذحلا

لعف ىلع ردقي دحأ وال باصملا لجرلا لوح طابضلا عمتجا
وخا ىنانكلا مدآ اذه صخش ىأ سيل اذه هطاسببف ءىش

ىنانكلا مهيأ

لعفي مل هنأكو تابعكملا ب بتري هدجيل طابضلا دحأ هل علطت
هوتل ءىش

ىجي شدحم ئاقال: هيبصعب مهيأ هيلع دريل مهيأب لصتا

ناشع هداصق فقي شدحم هزياع وه ىللإ لمعي هوبيس هدنع
نيم وه نيفراع شم وتنا نيدعبو هميخو شنوكتم بقاوعلا

؟ هيا إوال

هيب اي كرما تحت انحا ، نيفراع اعبط :ال طباضلا

لا اإلصت قلغأو

عبارلا لصفلا

................

هنإب لب كولملا ىدحإ هنأكو توربجو ةوقب األمهي ذكلا سلج
زياع :انأ لوقيل لا صتا ىرجأ هباغلا هذه مكحي ادسأ لعفلا

حاال رصقلا مادق ملكتأ ىللإ ىفحصلا

ىنات هيا وهقلا شتفرعم تنا : بارغتسإب فسوي

قملا ىدحإ ىلع علطتي هديرجلا هديب اكسمم وهو بضغب مهيأ



XXXIV

تفرع : حماج بضغب لوقيل االت

حاال ىمادق هزياعو

مدنفا اي رضاح : فسوي

ىفحصلا اذهل بهلاالك هلخادب دعوتي وهو لا اإلصت مهيأ قلغأ
عم ملعي ال امبر مهيأ ىلع هملقو هناسلب لواطتو أرجت ىذلا

ىوس اهمكحي ال ةباغ ىف هنأ ملعي ال امبر ؟وأ لماعتي نم
وه ىذلا عماألمهي عقلا هنأ ىردي ال ديكأتلا ؟ب دوس األ سرشأ

داسفلا ليلدو ... ةوسقلا زمرو ..... هسارشلا ناونع

رئاجسلا برش ىف هاضق ىذلا مهيأ راظتنإ نم ليلق دعب
فسوي هلا معأ ريدم هيلإ ىتأ هبضغ نع سيفنتلل ةلواحمك

ىفحصلا كلا ذب كسمم وهو

ىلع اسلا ج ضر األ ىلع طقسيل ىفحصلا عارذ فسوي كرت
هماستب واإل رازهلا هيسرك ىلع سلجي ىذلا مهيأ مامأ هيمدق

والدب أطخم هنأ ررق دقف هيتفش بناج ىلع مسترت ةريرشلا
.... هبقاعي نأ

ىف قحلا هل نم ديحولا هللاوه نأ ملعي ال نيعللا قمح اذهاأل
ررقيل وه نمف مهباقع قح هل نم طقف وهو .. هدابع باسح

؟ هباقعو أطخلا

بتكأ نكممو ىفحص ؟انأ هدك لمعت ىازإ تنا : ىفحصلا

هدكب ريرقت

ىرخ األ ةهجلا ىلإ تفتلا و هنم هعيرس ةكرح ىف مهيأ ماق
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ةعاجش ىفتختف مهنيب نامسجلا و ةوقلا قرف حضتيل
هآر نأ دعب امامت ىفحصلا

تنا : هنيعللا هماستب اإل كلتب مستبم لا زامو ةقثب مهيأ لوقيل

ىلعو انه نم شياع تعلط ...ول سب ريرقت بتكت نكمم

كلجر

نل اآلنهنأ نقيأ دقف هقلح ىف هريرم هصغ ىفحصلا علتبا
هللا نم ةزجعمب ىوس وجني

: بضغب ئاقال ههجو ىف هديرجلا ىمرب ماقو هيلإ مهيأ تفتلا

بوتكملا أرقا

مدأ ىلع ضبقلا "مت لوقيف ةءارقلا ىف ىفحصلا ذكلا أدب

عاطتسا نكل ىنانكلا مهيأ روهشملا األمعلا لجر وخا ىنانكلا
دقف هيخأ ىلإ ههجوم ةمهت ىأ عفد هذوفنب ىنانكلا مهيأ

ك مهلماعت نأ تاطلسلا بلا طأ انأو هطلسلا و لا ملا لمعتسا
" ءاينغأ سانأك وسيلو نييداعلا نينطاوملا

ةيهاد ىف كيدوم ىللإ كناسل ىقب تفوش ئاقال: مهيأ

حسمهو ىنحماس ..... هيب مهيأ اي فسآ :انأ فوخب ىفحصلا

ىنات ملكته شمو ريرقتلا

كنا ةيحان نم وه ئاقال: ىرخأ ةرم ىسركلا ىلع مهيأ سلج

شردقم كحماسه ىنإ ةيحان نم امأ فسآ ديكأ تنأف فسآ
ال صأ حسمتا هنامزف حسمتيه ريرقتلا نا ةيحان نمو كل دكأأ
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األ باينأ نيب اآلن وهف رفم دجوي ال هنأ كردأ دقو ىفحصلا
هماهتلا كشو ىلع وهو دس

: ركمب لوقي مهيأ توص عمس امنيح ديدج نم األلم هيلإ داع

اذإ.... كحماسأ نكمم

ناشع هجاح ىأ لمعأ دعتسم ؟انا هيا :اذإ هعرسب ىفحصلا

ىنحماست

نوكيه فرحب تسفنتا ولو هجاح ىأ شبتكتم : ركمب مهيأ

كتايح ىف موي رخآ

بحت ام ،ىز رضاح : ىفحصلا

ىفحصلا هجو ىلع هعضوو هبيج نم ريغص سالح مهيأ جرخأ
سلا ذكلا ىلإ رظني ىفحصلا و ههجو ىلع الح سلا ررمي ذخأو

ىفحصلا خرصف الح سلا كلا ذب مهيأ هحرج ىتح فوخب الح
كسفن مادق فقت اما لك ناشع سب ىد : مهيأ لوقيل اعله

يال ىشمأ ؛ عماألمهي شبعلتم كنا ركتفت

، ديدج رمع هل بتك دقف ديدج لمأب ىفحصلا ذكلا فرصنا
هب كتفلا كشو ىلع ناك ىذلا شحولا نمذكلا اريخأ ىجنأ

هتلئاعو هتيب ىلإ ادئاع قلطناو هلخادب هللا دمح ؟

مهيأ دنع امأ

اهتلمع ام كرمع تنا ،اد ىشمي هنا هل تحمس ىازإ : فسوي

دح ىأ عم
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لكاأل هجاح هل تلمع وا ىتقولد هتلتق ول :ألىن ءاهدب مهيأ

ريرقتلا بتك اما دعب اصوصخو انأ ايلع ههجوم نوكته راظن
ءوسته روم األ هدكو ىسيئرلا مهتملا نوكه انأف هد

مادقل ركفتب كنإ هجاح نسحأ : باجعإب فسوي

ىلع هزيمملا هتماستبا مسترتل هبقاث تارظنب مهيأ هل رظن
هرورغ قوف ارورغ هل فاضأ دق كفالهم هظيلغلا هيتفش

هتكرش ىلإ باهذلل دعتسيل فقوف

....................

ىنانكلا تاكرش مامأ

فسوي هلا معأ ريدمو وه اهنم لجتراف األمهي ةرايس تفقو
رسأت ىتلا كلت ةباذجلا هتماسوب هعورلا ةياغ ىف دهشم ىف

هلوح نم تايتفلا بولق

اإلعالم لئاسوب ىقتلا ىتح ةرايسلا نم لزن نإ امو

ىف كترضح ىأر وهام مهيأ ذاتسأ : تايفحصلا ىدحإ

همكاحملا نإ اصوصخو هيب مهتم كوخا ىللإ لتقلا عوضوم
كترضح وخأ نع عفاديه ىللإ عافدلا ىماحم وه نيمو ةركب

؟

ىلع وه امنيبو هكرشلا لخادل هجوتو اهكرتو مهيأ اهيلإ رظن
لكب مهل ئاقال تفتلا و هتراظن علخو ةأجف فقو لوخدلا كشو
رصق ىف حانج ىف دعقي هنا هناكم ىنانكلا مهيأ وخأ : رخف
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لوحتي نجسلا ىف دعق ول ىتحو ، نجسلا ىف دعقي شم
نوكيه ادف ىقب ىماحملا هيب،امأ قيلي ناشع رصقل نجسلا
ةشهد طسو هتكرش ىلإ لخدو مهكرتو   عيمجلل ةأجافم

لتاق ىخأ ؛ معن مهل لوقي امنأكف ةفاحصلا ب نيلماعلا عيمج
ىخأ نإ مهل لوقي امنأكو ... نوديرت ام ولعفاف بقاعي نلو

لتق ألهن هميركت متيس

سانأ اذكه لثمو نامز اذكه لثم ىلع هآ فلأو هآآآآآآآآ
فرشلا تام دقف ، باقع دجوي ال فس لوأل حاور باأل نوبعلي
ريبعتلا نع ْتزجعو تاملكلا تذفن فس لوأل ءايحلا تامو

.........................

ةكرشلا لخاد ىف

كابترا ىف نوفظوملا عيمج هل هبتناف كلت هتلطب مهيأ لخدي
طيسب ولو أطخ ىأ فاشتكا ىلع رداق وهف هتارظن نم فوخو

ىملس هسنآ : لوقيل ةأجف فقو لا يمأ دعب ىلع نم

مدنفا اي معن : رتوتب ىملس

ىنات انه كفوشا زياع شمو هدورطم تنا : مهيأ

؟ مدنفا اي هيل : ىملس

كنم تبلط :انا رجحلا ب كتفت تارظنب اهل رظني وهو مهيأ

10 ،خالللا قياقد 10 نم ناك هداعمو نيموي نم فلم

تاريماكو ىبتكم ىلع نوكي ضورفملا ناك وتاف ىللإ قياقد
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كنا هدك ىنعم فلم ىأ شتنيبم ىبتكم ىف ىللإ هبقارملا
الم كلا شيتذفنمو هلمهم

هزكرمو هيحاص سان زياع ىنانكلا ةيروطاربمإ رقم فس لوأل
انه شم كناكم ىتناو

كترضحل هملسه تنك مدنفا وهللااي هفسآ : عومدب ىملس

ىجيت امل لوأ

:ارب دومجب مهيأ

نم نوفئاخ نوفظوملا عيمجو هبتكم ىلإ لخدو مهكرتو
ىدوي دق ئش لقأف طيسب أطخ درجم ولو أطخ ىأ باكترإ

ميحجلا ىلإ األمهي ذكلا مهب

ىلإ تلخدو هحضافلا اهسب مبال تايتفلا ىدحإ تتأ ليلق دعبو
هريتركسلا عم ثدحتت نأ نودب األمهي ةفرغ

؟ هيل ايل شتجم ىبيبح اي هيا :........

انه كباج ىللإ هيا ىتنا : لوقيل اهيلإ مهيأ رظن

كلصا كيلع نمطتا ىجآ تلوق دوالل: هعويمب ماهير

ىنتشحو

انه، شم كناكم ىتنا مثقلا: ةوقب اهعارذ نم مهيأ اهكسم

هكرشلا دحل ىجيت شم ىهلملا ىف ةليل كرخأ ىتنا

ىنعجوتب ىديا بيس بط : ملأب ماهير

مامأ اهيمرب ماقو ماهير اهل تعمدأ ةوقب اهيدي نم مهيأ اهذخا



XL

، تارهاعلل ناكم شم ىنانكلا ةيروطاربمإ : لوقيل هبتكم باب

ىجآ انا امل ىهلملا ىف ةليل مكرخآ

عم سلجتو ىهلم ىلا بهذت كنأ مهربختأ مهيأ اي كل ابجع
!! هنيشملا كلا عفأب حرصتأ ، تارهاعلا

نم ماهير تبهذو ركذت ةملك نود هلمع ىلإ عيمجلا داع
... نمثلا عفدي هلعج ىلع ةمزاع ابضغ طيشتست ىهو هكرشلا

ام ِكاردا امو ؟ هنااألمهي نيثدحتت اذام نع هاتف همالاي نكل
؟ األمهي

.......................

ةؤلؤل دنع

لكب بتكت ؛ دغلا ةمكاحمل لاالمز ريرقتلا ةخسن عجارت تسلج
نأو ريرقتلا ىف قحلا لوقت نأ ىلع تصرح دقو خإالص
لمعلا وه اذهف ائيش ىفخت نأ نود ةلماك ةثجلا ريرقت لوقت

...ف هجو لمكأ ىلعو الص خإب هلعفت ىهو هب  تفلك ىذلا

هبر دنع هباقع   اضيأو نجسلا ىف هناكم مرجملا

اريثك أجافتت مل فتاهلا ةشاش ىلإ ترظن نري اهفتاه تعمس
اذامل ملعت ،ال ةدشب اهلخادب فجترت اهنكل مهيأ مقر وه اذهف

ةدرمتملا ةيوقلا اهتيصخش نيأ ..  امئاد اذكه فوخلا ب رعشت

اهتشاع املا طل ىتلا

ريكفتلا نم تقو دعب اريخا فتاهلا تحتف

عمستل ةملك سنجب قطنلا ىلع ردقت مل اهرتوت طرف نمو
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وه هنا اهل لوقي هنأكو فتاهلا ىف األمهي تاكحض توص
رظتنملا

ةركب انداعم ، سيوك كمصخ مجح ىتفرع كلكش : مهيأ قفلا

تقولا ىلع ىزهجا

وه قحلا : ناميإو هقث لكب تدرف ةمواقملا ةؤلؤل عطتست مل

و داعيملا ىف ةركب ةزهاج نوكه ديكأو امياد رصتنيب ىللإ
لكب زهاج ءاعد اإل ىماحم نامكو همز لاال ريراقتلا لك اياعم
ةزهاج هجاح لكو هيضقلا ىف ىساس األ دهاشلا اناعمو هجاح

هتلمع ىلع بساحتيه كوخأ نإ لوقت ردقت ىنعي

ةرم األمهي تاكحض توص ذكلا دعب عمستل يلقال تمصلا داس
: مهيأ لوقيل ةيرخسلا ىلع لدتو دشأ ةرملا هذه نكل ىرخأ

نوكيه هنا ىنم دعو ؟ نيم عافدلا ىماحم نيفراع شم متنا
ىماحم فوشي ءاعد اإل ىماحم امل لوأ نامكو .... ةأجافم

هيضقلا نع عفارتي ضفريهو برهيه عافدلا

ىتطق اي قيفوتلا :ب ءازهتساو ةيرخسب عبات مث

موي لكف ةدشب ةفئاخ هنيكسملا كلت اكرات لا اإلصت قلغأو
اهنكل اهيلع بلغتلا كشو ىلع حبصأو فوخلا ب روعشلا اهفلغي
املف كلا ذك لعفلا ب اهنإ قح ىلع اهنأ اهلخادب هعنتقم تلا زام

ام ائيش ىشخت امبر وأ هاشخت امبر ... فوخلا اهيلع

صاخش األ دحأب اهركذ امبر ... اهلخادب

؛ ريثكلا ب ءىلم موي دغ مويف هاتف اي كسامتلا كيلع ىغبني
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هل دادعتس اإل ىكيلعو

........................

مدآ دنع نجسلا ىف

عيمجلا ؛ نيجاسملا طسو كلم هنأكو هتنازنز لخاد مدآ سلج
ضفري نمو ضفرلا ىلع أرجي دحأ فال هبلط ةيبلتل نوعسي

لوهجم ريصمب هسفن ىلع مكح دقف

هيخأب لصتي نأ كشو ىلع ناك

هيا تلمع مهيأ اي مدآ:ولا

مامت روم لكاأل : مهيأ

ريتك انه دعقه شم :انا هيبصعب مدآ

مامت هجاح ،لك ايلع الش عيم كتوص وهاآلرخ: بضغب مهيأ

ريبكلا كوخأ وه ىللإ ىنانكلا مهيأ ملكتب كنا شاسنتمو

هلمحتسا امهمف هاخأ ىلع ولعي نأ بجي ال هنأ كردأ دقو مدآ
هبشأ ةربنب لوقيل تقولا نم ديزمل هلمحتي نل اريثك مهيأ

انه نم ىنعلط سب ريبك اي ىشام : فوخلل

ال صأ كدنع ريتك دعقته شم تنا : مهيأ

مهيأ اي ىشام : مدآ

لا اإلصت قلغأو

.....................
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رصقلا ىف

دقف هنجس مت ىذلا ريغصلا اهدلو ىلع هنيزح زوريف تسلج
ىلع تناك احور لتق ، اسفن لتق اهئانبأ ىدحإ ،يهللا لتق

ةايحلا ديق

ىأ همهي وال ىبصع مهيأ نأ ملعت ىهف ةدشب مهيلع هفئاخ
هدعاسي نلف مدآ نم بضغ نإف دحأ

.... اهئانب أل ثدحيس اذام ، لوهجملا ريصملا نم هقلق ىه

اهنع ففخت نا لواحت ىدن اهيلع لخدتل ريكفتلا اهقهرأ
ىرخأ ةرم ضرمت نأ ةيشخ

!امخال هيل عزالهن ..مكلا ىتنا لسع اي ىريف اي هيا : ىدن

ىريف اي ىقب ص

عيضيه ىكوخا ! ىتنبا اي سب هيا :خالص قلقب زوريف

ليحتسم ! مهيأ هفراع شم ىنعي ىتنا وهو : مهفتب ىدن

عيضي مدآ نا حمسي

: حرمب ىدن تلا قف اهل تمستبا مث اهتنبا ىلإ زوريف ترظن

هخيش اي كحضت سمشلا ىلخ هدك اويا

، قلقلا ب روعش اهلخادب لا زام نكل اهتنبا مامأ زوريف تمستبا
ماري ام ىلع نوكت نل روم نأاأل رعشت
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سماخلا لصفلا

........

روعشب مويلا اذه ىتأ ؛ همكاحملا نم األلو مويلا وه مويلا
حلا وه امك فئاخ ، رتوتم قلق مهضعب عيمجلا ىدل فلتخم

ةؤلؤل

دعتسي وه لب هسارشلا و سامحلا ب رعشيف األرخ ضعبلا امأ
هعم بع تلاال لواحي نمب كتفلل

همكحملا مامأ هفاحصلا تعمتجاو ىتأ همكاحملا داعم وهاه
ىتح ضر األ اهمادق تطخ نإ امو ةؤلؤل تلصو اريخأو

نييفحصلا اهلوح عمتجا

ةثجلا ىلع ةفرشملا ىتنك كترضح ةؤلؤل ةروتكدلا :........

؟ كترضح ىأر وه هيا بط ريرقتلا ىتبتك ىللإ ىتناو

ىنانكلا مهيأ مادق ىفقت ىردقته كنإ ىدقتعت له :........

؟ عافدلا ىماحم مادق دمصيه ءاعد اإل ىماحم لهو

هيا فوشنو رظتنن : امامت اهلخادب ام سكع ةقثو رخفب ةؤلؤل

قحلا رصتنيسف ءاش ...نإ ديري ام لعفي وهللا لصحيه ىللإ

اهملعي هدحو وه همكحل رصتنيسف رشلا رصتني نأ ءاش نإو

اعيرس همكحملا ىلإ تلخدو مهتكرتو
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همكاحملا ةعاق لخاد عيمجلا عمتجا امامت هعساتلا ةعاسلا
ضرتفملا نم ىذلا هبو صاخلا عافدلا ىماحمو مهيأ ىوس

عيمجلل ةأجافم نوكي نأ

امم بيغتم مهيأ لا زامو همكاحملا تأدبو تقولا نم ليلق رم
ىلخت هاخا نأ دقتعا ىذلا مدآو زوريف ىدل قلقلا ب روعشلا راثأ

هنع

ىذلا ريرقتلل اقفو ؛ ىضاقلا ةدايس ئاقال: ءاعد اإل ىماحم أدب

وال سمشلا حوضو هحضاو هيضقلا ف ةؤلؤل ةروتكدلا هتدعا
اذه نم رشاعلا مويلا ىف ىنانكلا مدأ ذاتس فاأل نيبتلل قحتست

حارو عيرسلا قيرطلا ىلع هترايسب ثداح لعتفا رهشلا
لب هدعاسي ملف اذه مغرو نيباشلا نيسدنهملا ىدحإ هتيحض

اهقلا خل هحور تدعصو فزن ىتح ضر األ ىلع ىقلم هكرت
ريرقت وه اذهو األلق.... ىلع هدعاس ناكل بنذم نكي مل نإف

ةثجلا ليلحتو هحرشملا

نيراشتسملا و ةاضقلا مامأ ريرقتلا ىماحملا مدق

، هيلإ انعمتسا املو عافدلا ىماحم دجاوت مدعل ارظن : ىضاقلا

تررق ةؤلؤل ةروتكدلا لبق نم دعملا هثجلا ريرقتل اقفوو
نأ...... همكحملا

ىلإ مهيأ لخد كالهم ىضاقلا لمكي نأ لبقو ءانث األ كلت ىفو
كلم هنأب همامأ نمل ىحوت ىتلا هزيمملا هتلا طب همكحملا ةعاق

هرصع ناطلس وه وأ نامزلا كولم نم
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شملكتم عافدلا ىماحم هسل سب : مهيأ

همكحملا تقو ةعاضإ همسا اد ذاتسأ اي هيل ترخأتا : ىضاقلا

تلزن قيرطلا ىف هثداح تيقل ىاج اناو لصأ : ءاهدب مهيأ

، هثداحلا تلمع ىللإ انا ىنا هانعم شم ادف ترخأتاو فوشأ
مرجملا وه ىقبي هميرج ناكم ىف دجاوتي دح ىأ شم

عافدلا ىماحم نيف ، ذاتسأ اي لضفتا : باجعإب ىضاقلا

ملكتي ناك ىذلا عافدلا ىماحم وه نم وفرعيل عيمجلا هبتنا
عيمجلا ءىجافي نأب مهدعو ىذلا و همكاحملا لبق مهيأ هنع

وهذكلا نم ةفرعمل نوقوشتم   سانلا ىريل هلوح مهيأ رظن

تيكاج جرخأف هقث ةماستبا هيتفش ىلع رهظتل ىماحملا
ةؤلؤل مهيف امب ةدشب عيمجلا قعصيل هادتراو هاماحملا

زجع ىذلا الم كلا ىف قبلو داح ناسل هيدل ىذلا ىنانكلا مهيأ
هيضقلا هذه نع عفارتيس نم وه همامأ درلا ىلع سانلا رثكأ

اهيأ ئاقال: مهيأ أدبيل عيمجلا ىلع ةشهدلا و همدصلا تام عال

وهام نكل ىبايغ ىف ءاعد اإل ىماحم امقهلا ملعأ ،ال ىضاقلا
ب تبث دقف .... فلتخم روظنم نم هقيقحلا ىري هنأ دكأم

ريثأت تحت ناك هنكل ثداح بكترا ىنانكلا مدآ نأ لعفلا
زجاعلا مكحك همكح نوكي اذهبو هيعو ىف نكي مل ىأ ركسملا
تبثي ىذلا ىعرشلا بطلا ريرقت اذهو هنع بيغم ناك هلقعف

هيعو ىف نكي ملو ابراش ناك تقولا اذه ىف هنأ
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ءاعد اإل ىماحم : ىضاقلا لوقيل ىضاقلل ريرقتلا مهيأ مدق

لضفتي

لداع دهاشلا ءاعدتسا دوأ : ءاعد اإل ىماحم

عيمج ةؤلؤل   هيلع تعضو ىذلا موعزملا دهاشلا ذكلا لخد

لا زام ديكأتلا اهل،ب امقهلا لوقي نأ اهلخادب تنمت مك اهلا مآ
قهلا امب همكحملا ربخيسو رشبلا ىف ريخ دجوي

نيميلا فلحأ : ىضاقلا

قحلا ىوس ءىش وال قحلا لوقا بهللانا مسقا : لداع

هد مويلا ىف هيا تفوش لداع ذاتسأ اي لوق : ىضاقلا

بقرتت ةدشب هيلع اهرصب قلعملا ةؤلؤل ىلإ لداع علطت
ىف وهف ةسارشب مستبي ىذلا مهيأ ىلإ هرصب هجو مث هثيدح
؛ هتلئاع عيمج ىلع مهيأ ىضقيس قحلا ب دهش اآلننإ قزأم
وأ بذك نإ هنم مقتنيسو هدوجوم فهللا بذكلا قلا نإو

هنم فاخي نأ قحأ هللا باقعو روز دهش

ىشام مآ ذاتس األ ناك ئاقال: لداع ىمسملا ذكلا قطن اريخأو

مكحتي فراع شنكم ألهن ناركس ناك ابيرقتو ةريبك هعرسب
نيدعب ىشمو هباسو سدنهمشابلا طبخف سيوك هيبرعلا ىف
توميب ضر األ ىلع ىمرم دح ىف نا فاش املو ىنات عجر

هتفوش ىللإ لك ادو هعرسب بره

كالهم تعمس امدعب لا بلا ةحارو هنينئمطلا ب ةبوت ترعش مك
ىلع قحلل رصان امئاد وهللا قحلا دهش دقل ، اهعم دهش دقف
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رشلا

رمجلا تارارش رياطتت ىذلا مهيأ ىلإ هثيدح اههجوم ىضاقلا
دهاشلل لا ؤس ىأ كدنع : ىضاقلا لوقيل هينيع نم هلعتشملا

مسقت كلعجت ىتلا هب هصاخلا مكهتلا ةماستباب مهيأ مستبا
ههجاوملا دعتسي هنأكو هلخادب ام ءىشل دعي هنأ كلخاد نم

خالل نم تمهف لداع ذاتسأ : لداعل هثيدح اههجوم مهيأ

دكأتم شم ىنعي نكمملا أدبم ىلع الم كلا ىناب كنا كثيدح
ةمولعملا ةحص نم

هسفن ىنانكلا مدآ وه ناك هنا دكأتم :الانا لداع

اي ىملع دح ىلع ئاقال: ظيغب هنانسأ ىلع طغضي وهو مهيأ

ال ظلا ىف فوشت شردقتمف رظن فعض كدنع كنا لداع ذاتسأ
مدأ وه هيبرعلا قياس ىللإ نإ اهتقو زيمت تردق ىازإ م

تيملا نإ ددحت تردق ىازاو لا: عفنإب مهيأ عبات ،مث ىنانكلا

سدنهمشابلا هسفن وه

تاملكلا ضعب اهيلع بوتكم ةقرو مهيأ رضحأو تاظحل
المهد كلا أرقا : لوقيل

مهيأ لوقيل عيطتسي مل هنكل أرقي نأ اريثك لداع لواح
ىلع طغضلا عاطتساو هدارم ىلإ لصو دقف رصن هماستباب
تردق لداع ذاتسأ اي ىقب ىازإ :  لجرلا ذكلا فعض ةطقن

ع دعب ىلع نم باصملا صخشلا و قاوسلا و هثداحلا فوشت
ىلع ةملك ماك فياش شم تنا امنيب ضر األ ىوتسم نع ىلا
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كنم ريبك شم دعب

وهو ةسلجلا ةيادب ذنم وهف ةرارحب عيمجلا قفص دقو انه
مجح كردت نا ةؤلؤل تعاطتساو ، هيفارتحاو ءودهب لماعتي

سبالم اذهاألرم نم وجنت نل اهنأو اهمصخ

اعبط اياعم ئاقال:و مهيأ عبات مث باجعإب هسأر ىضاقلا زه

هرظن نإ دكأيب وهو لداع هدنع حار ىللإ روتكدلا نم ةداهش
ناكم فوشي ردقي ىقب ىازاف 6/2 ىدعتي ال ادج فيعض

اهلك هثداحلا

كالهم اههجوم ىضاقلا قلا ىتح اذه هثيدح بقع مهيأ سلج
ذاتسأ اي اهفيضت هينات هجاح كدنع : ءاعد اإل ىماحمل

ليجأتلا همكحملا نم سمتلأ : ءاعد اإل ىماحم

اإل ىماحم نأو دوهشلا و األهلد ءافيتسا مدعل ارظن : ىضاقلا

ليجأت همكحملا تررق همصخ ةهجاومل دعتسم ريغ ءاعد
....... موي ىتح هسلجلا

ىتلا ةؤلؤل ىوس ىقبي ملو همكحملا نم عيمجلا جرخو
ىذلا مهيأو اذه، لك لعف عاطتسا فيكف همودصم تسلج
هعباصأ ىدحإ عضي ، ءايربكب ىرخ األ قوف امدق اعضاو سلج
هتدلا وو هتخأ ىدنو ةؤلؤل نم لك هل رظنيو هنقذ لفسأ

هيضقلا ايل ىكرابته شم !! ةروتكد اي كيأر هيا : رصنب مهيأ

ىحلا صل تبلقنا خالص
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انبر هقح شدخأم تيملا :ول ءاكبلا كشو ىلع ىهو ةؤلؤل

هقح بيجي ردقي مقتنم رابج

ىضاقل ليوو لداع كبرف لدعلا ب شمكحم ضر األ ىضاق ولو
ءامسلا ىضاق نم ضر األ

بعرلا ثب تعاطتسا اهنأ إال كلت هطيسبلا اهتاملك نم مغرلا ب
ذقني نأو الدب هنكل حيحص نأكالاهم كردي وهف مهيأ لخادب

هاخأ

فقت ىتلا هنيكسملا كلتل اهبلق قر دقف هتدلا و زوريف امأ
؟؟ اهبيرق تيملا له هللا توربجو ةوق نع ثدحتت مهمامأ

؟؟ هفرعت له

ىفاإلسال ةوخ اإل ىمست ىمسأ عالةق كانه نكل ال.. ديكأتلا ب

ضعب ىدل تمدعنا فس لوأل ىتلا هيناسن باإل ىمست م؛عالهق
مهظقوي ريمض مهيدل لهف هيناسنا مهيدل نوكي فيكو سانلا

بح؛ ؛ هقث ؛ ناميا : دجوي ريمضلا دجوي امثيحف !! هلفغلا نم

ناسنا دجويو

اذهاال لعف هدحاو مك نكل ناسنا ىمسي رشبلا نم دحاو لكف
هقحتسي حبصأو مس

نيدوجوم مهنكل هلق مه ، نيريثكلا سيل

هللا ةردقب األلم اهيدل لا زامو ناكملا نمذكلا ةؤلؤل تجرخ
تجرخ ؛ ءايش لكاأل لعف ىلع رداق هللا نأ ملعتو هنمؤم ىهف
هفلخ كرتي نأ الدب مرجم لكف يلدال دجت نأ مزع اهلخادبو
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وه نم نيبي أطخ دوجو نم الدب هلماك هميرج دجوت فال ليلد
سيسخلا مرجملا

تبهذ هريثك ءايشأ ىف ركفت ةدراش ، هحرس ىه امنيبو
يلقال ىضاملل

كااااااب شااااااا فال

هجاح بيجن نيزياع ول دمحأ ومع اي تحمس :ول ةؤلؤل

سانلا فوشا ناشع ىبتكم ىف هدعاق اناو رمملا ىل بقارت
هعرسب همزأتملا فقاوملا جلا عأ ردقاو

ىف اهطحنو اريماك بيجن ، ةولح ةركف ىتنب اي ىشام : دمحأ

هفرغلا جراخو لخاد بقارته اريماكلا هدك كتفرغ

هدك مامت : ةؤلؤل

كاااااااب

تدجو نإف اهلخادب هللا تدمحو اهعقاو ىلإ ةؤلؤل تداع
اذهف اهيشر لواحي اهيدل مهيأ ناك امدنع روصملا طيرشلا

اهحلا صل روم األ ريغيل ىفاك ليلد

لك ىف ليلدلا نعذكلا ثحبت اهلمع ناكم ىلإ اعيرس تبهذ
؟ كانهو انه ناكم

......................

هتدلا و ةبحصب رصقلا ىلإ ادئاع وه امنيبو مهيأ ةرايس ىف
همكحملا ىف تناك ىللا تنبلا : ةلئاق هتدلا و تثدحت هتخأو
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ىازإ انريغ قح دخانه انحا هفراع شم ادج، ايلع تبعص ىد

:ول هلعفي امب هسفن عنقيو اهعنقي نأ لواحي وهو مهيأ

اهتينب هجاح لك نامكو مدآ اننم عيضيه هدك شانلمعم
نيلؤسملا نم دح ىأ شيفمف لتق ةيضق ىد نامكو عيضته

انديفي ردقي

هلك هتايح نأ هتدلا و تملع نإ اذام ركفي يلقال مهيأ درش
تومت امبر وا ديكأتلا ب اهنونج نجيس ملظلا و ةوشرلا ب هئيلم
نم وطبهيل ال يفلا ىلإ لصو امنيح هعقاو ىلإ داع ؛ اهيف

ال يفلا ىلإ نيلخاد ةرايسلا

سداسلا لصفلا

..................

طيرشلا اذه نع ثحبت اعيرس اهبتكم ىلإ ةؤلؤل تلصو
ذ ىف اريماكلا هتروص ام دهاشت تسلجو بوساحلا تحتفف

ةداعسلا ب ترعش مك ءىش لك ريوصت مت هنأ حضتيل مويلا كلا
روصملا ويديفلا اذهب هيضقلا ىرجم ريغتس اهلخادب

دق ىهف هحارب اهسافنأ طقتلت سلجو اهتبيقح ىف هتأبخ
حاتفم إالهنإ ويديف درجم ناك ناو اذهف اآلن هيضقلا تنمض

أال نانئمط باإل روعش اهلخادبو هحارب تدهنت اهل ةبسنلا ب رصنلا
؟ اماألمهي مكلا اموب ؟ عماألمهي ةقلا ع اهنأ ملعت

ىهف دغلا ةمكاحمل دعتستل اهتيب ىلإ تقلطناو اهتبيقح تلمح
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دحاو مويل طقف تلجأ لب ليوط تقول لجؤت مل

............

نجسلا ىف

عضيل هلوح نم ءايش األ مطحي ابضغ روثي ىنانكلا مدأ ىرن
ىدحإ هل ىتأ ىتح طئاحلا ىلع اهب دنتسي هسأر
هجاح جاتحم هيب مدآ اي ريخ ئاقال: طابضلا

ال شم ىليابوم نيف انه، هدايز موي دعقه هسل : بضغب مدآ

هيل هيق

هنا كردأف نونجملا ذكلا تارظن نم فاخ دقو طباضلا
اذه لعفي لقاع ىأف لعفلا ب نونجم

و...... ةركب هسلجلا ألن ليابوملا عونمم سب ئاقال: طباضلا

نأ لبق هتاملك رتبي هتلعجو هتسرخأ تارظنب مدآ هل رظن
هسرش تارظن ىلإ لوحتتل كلت هتارظن مدآ عبات ، اهلوقي

طباضلا هاجتا ىف اهاقلأو هبناجب ام كسمأ

هينيع حتفف ؛ ةبرضلا كلت ىقلتي هينيع طباضلا ضمغأ
امنيح ىدس هتاعقوت تبهذ ، هتباصأ اهنأب اناظ ام لقاثتب

رظتني مدآ ىلإ طباضلا رظن ، نيجاسملا ىدحإ ىف تتأ اهدجو
هتماستباب هيلع دريل هتارظن مدآ مهفتف هلعف امل ريسفت هنم

هد ىبغلا قفلا: هنم افوخ بوذي همامأ نم لعجت ىتلا كلت

نم جرخته شم قىلا تتاف ىللإ ةرملا هسلجلا ىلع حيار اناو
هيز لمعي ركفي ىللإ نع ريغص باقع درجم سب ادف نجسلا
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هل رظنيل تاملكلا كلت قلا امدعب ىسركلا ىلع مدآ سلج
صخشلا اذه حلا نم بارغتساب عيمجلا

ثدح امب هربخيل مهيأب طباضلا لصتا

................

ىهلملا ىف

مل ،امل ماري ام ىلع روم لكاأل نأكو دورب لكب مهيأ سلج
نمذكلا هجرخي ناهربل جاتحيو نجسلا ىف هاخأ نأب ىعي

اذكه لثم ىف اذه لعفي ىذلا اذه نونجم ؟ىأ نجسلا
؟ فورظ

؟ هقث ىأ نكل هقثلا ب اهنومسي ام اذه امبر

نأ امامت عنتقم هلخادب وهف لا؛ ملا ىف ؛ ةوشرلا ىف ةقث ىه
هاخأ هل جرخيس لا ملا

دورب لكب مهيأ دريل طباضلا نم لا صتا هل ىتأ

.........: مهيأ

انه، هدماج لكاشم لماع كترضح وخا هيب مهيأ :اي طباضلا

هاعم لماعتي فراع شدحمو امامت نونجم صخشك فرصتيب

وهو قفلا هديري امل اقفو ىرجت هتتطخف رورغب مهيأ مستبا
ىجي شدحم : هصيمق رازأ ىلإ هجتت ىتلا ماهير دي حيزي

هزياع وه ىللإ ولمعا ، هدنع

ىشام : بارغتساب طباضلا
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ةرم لك امل مهفي مل ىذلا طباضلا ةشهد عم لا اإلصت قلغأو
الم؟ كلا سفن مهيأ هل لوقي

هصيمق رازأ كف لواحت تلا زام ماهير دجيل مهيأ تفتلا
لعفلا ب هتكف اهدجيل

ماهير اي هيا ىف : مهيأ

شيفم : علدب ماهير

راقحتسإ ةرظن اهل رظنو فنعب اهدي لا زأف اهازغم مهيأ مهف
رداغ مث نمو

...............................

فلتخم ديدج موي أدب نع انلعم هقرشملا هسمشب حابصلا ىتأ
؟؟ هيف ثدحيس ام ىرنل األماي ىقاب نع

همكحملا ىلإ تبهذو داتعملا اهطاشن تلعفو ةؤلؤل تظقيتسا

اهفتاه نينر تعمس سلجت ىه امنيبو يلقال اركاب تلصو اهنكل
اهيخأ لصتملا دجتل

سإالم اي كيزا ، مكيلع الم سلا : ةؤلؤل

هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو سإالم:

يتؤلؤل اي هلل دمحلا

!! تنا كتؤلؤل بلق بيبح : ةؤلؤل تكحض
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ولح، كالم لوقت ىحصت هقيار سان ىقب اويا : حرمب سإالم

موك اهمادقو هعماجلا ىف اهسفن تالىق ىحصت ىنيعي سانو
ةركاذم

ىبيبح اي كنيعي انبر : ةؤلؤل

قحلا شيقلقتم ؛ همكحملا ىف يتؤلؤل اي قيفوتلا سإالم:ب

رصتنيب ىللإ امياد

وه همكحل إال ادبأ رصتني رشلا ىلخيه شم انبر ، ديكأ : ةؤلؤل

اهملعي هدحو

األ فرعا ناشع همكاحملا صلخت امل ايب ىلصتا ىقبا سإالم:

هللا ظفح ىف رابخ،

لا اإلصت قلغأ

.............

ىدحإ ىلع سلجت ةؤلؤل دجوف همكحملا ىلإ مهيأ لصو
دقو هتماستبا مستبا هل، اهرهظ هيلوم ىهو اجراخ ىساركلا
ضعب اهعمسم ىلع ىقليل اهيلإ بهذ يلقال، اهعم ثبعي نأ ررق

اريثك اهفوخب ذذلتي وهف اهفوخت يتلا تاملكلا

هيفتاهلا اهتملا كم عمس لصو نإ امو

.... ىبيبح (سإالم ..... تاملكلا ضعب هعمسم ىلع رركت دقو

( كتؤلؤل بلق بيبح

؟ اذه نم اذإ هجوزتم ريغ اهنأ ملعي وه
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لوقيل مكهتلا لمحت هرخاس هماستبا حبش هيتفش ىلع رهظيل
نع ريبعتك ضر األ ىلع قصب ، هدحاو هنيع مهلك : هلخادب

ام ناعرس نكل همكحملا لخاد ىلإ ابهاذ تفتلا و هزازئمشا
اإلعالم لئاسو نم لجر هفقوأ

؟ ةدراهنلا ةمكاحمل كترضح تاعقوت وه هيا : لجرلا

ىلع دحأ ىوقي ملف هباقع نورظتني لمعلا ىف مزالهئ هل رظن
ةرملا كلت دعب لا ؤس ىأ لااألمهي ؤس

ةفلا خم ررقف هقثلا تارظن هينيع ىف دجوف مهيأ هل رظن
هلا ؤس ىلع ةباج واإل تاعقوتلا

وهو لوقيل فلخلا ىف فقت ةؤلؤل دجوف مهيأ تفتلا
شمو ، هجاح ىأ رسخ ام هرمع ىنانكلا مهيأ اهل: رظني

انه نم ايوخاو انا جرخهو طبظلا ب نيتعاس ؛ نامك انه رسخه

لا جرلا ىدح إل لوقت اهعمسف همكحملا ىلإ لخديل مهيأ تفتلا
وال شرسخم مهيأ ذاتس األ نوكي نكمم االعالم: لئاسو نم

هجاح لكل ىلوأ ةرم هيف نا عنتقي المز سب ، هتايح ىف ةرم
شأجافتي ام رسخي امل ناشع

دره شم ئاقال: لوخدلا عبات مث راقتحا تارظن مهيأ اهل رظن

همكاحملا دعب دره سب ىتقولد

...................

همكحملا ةعاق لخاد
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ودأ نأ دعبو نيدوجوملا عيمج هتيحتل ماقف ىضاقلا ىتأ
همكاحملا تأدتباو عيمجلا سلج هيحتلا

ليلد ىعمو مويلا تئج ، ىضاقلا ىديس : ءاعد اإل ىماحم

ليلدلا اذه دعب مكحلا ردصي دقو امامت هيضقلا ىرجم ريغيس
روفلا ىلع

روم األ ىرجم انل حضويس ويديف نع ةرابع وه ليلدلا اذه

حسم دقف ؟ اذه ويديف !!!ىأ ويديف !!! ليلد : هسفن ىف مهيأ

؟ ويديفلا اذه ىتأ نيأ نم اذإ هثداحلا ويديف مهيأ

نع ءىش فرعي ال هنأ هينيع ىف أرقف هاخأ ىلإ رتوتب مدآ رظن
فوخلا ب مدآ رعشيل ويديفلا اذه

ىضاقلا رمأيل ىضاقلا ىلإ ويديفلا ذكلا ءاعد اإل ىماحم مدق
هليغشتب

ويديفلا ىف

عضوف ههجو حضاو ريغ لا جرلا ىدحإ اهمامأو ةؤلؤل سلجت
اهمامأ دوقنلا ب هئيلم هبيقح لجرلا

هد؟ هيا : ةؤلؤل

هينج نويلم 5: لجرلا

؟ بولطملا :و ةؤلؤل



LIX

لمع ىللإ وه ىنانكلا مدأ نإ ريرقتلا ىف ىلوقت : لجرلا

لخدي هزياع ، دصق نع سدنهمشابلا لتق ىللإ وهو هثداحلا
نجسلا

لصح هربتعا : ةلئاق لا ملا تذخأو ةؤلؤل تمستبا

هيضقلا نم هعلطي فرعي ىنانكلا مهيأ زياع شم سب : لجرلا

ةبعل اهنا فشتكي وال

ضر لأل ىجيت ىنانكلا مهيأ مهسأ ىلخأ المز

هعلطي فرعيه شم هوخا نامكو نجسلا لخد هربتعا : ةؤلؤل

ويديفلا ىهتناو

، ةؤلؤل بيصن نم ةأجافملا و همدصلا حبصتل لا األوح تبلقنا
كنأ كربخأ ملأ هل: لوقي هنأكو هيخأ ىلإ رظنف مهيأ امأ

؟ اهنم جرختس

ويديفلا اذه نأب ءاعد اإل ىماحم قلا امك ىضاقلا اهيأ : مهيأ

دحأ نم ةبعل اهنأ انل حضتا دقف هيضقلا ىرجم ريغيس
جرخت نأ همكحملا بلا ىب؛طأ عاقي لإل ةلواحمك ىنيسفانم
ةؤلؤل ةروتكدلا بقاعتو هتئارب تحضتا امدعب ىنانكلا مدآ
دهشي هنا لداع دهاشلل تلا نمق ىه اهنأ امك   ةوشرلا ىلع

روز

دحب نم ةوشر شتدخأم ملظ،انا ملظ،وهللا لا: عفنإب ةؤلؤل

، ءىرب هوخا نا لوقا ناشع ىنيشري لواح ىللإ وه سكعلا
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ديكأ سب ىقيقحلا ويديفلا اياعم ناك انا روزم هد ويديفلا و
هلدب

اهرارق ردصته همكحملا ناشع ىدعقا ىلضفتا : ىضاقلا

امقهلا عامسو األهلد ىلع اإلطالع دعب ئاقال: ىضاقلا عبات مث

همهتلا نم ىنانكلا مدآ ةءارب همكحملا تررق عافدلا ىماحم
ىف اهثكم ىتلا هدملا ىلع همكحملا رذتعتو هيلإ ةبوسنملا

نجسلا

نجسلا ب ىريحبلا ةؤلؤل ةروتكدلا ىلع همكحملا تمكح امك
هيئانج هبيبطك اهلمع ةصخر بحس عم رهشأ 6 ةدمل

شلصحم هد ويديفلا ىف ىللإ :وهللالك عومدب ةؤلؤل

؛ ىفشتب مهيأ اهل رظنف نجسلا ىلإ اهاذخأيل نيتنثإ تتأ
راسكنا تارظنب هفلخ نم ترظنف نابضقلا فلخ ةؤلؤل تعضو

مهيأ اهيلإ بهذ ، ءىش لك ىلع اهرصبب لوجت ىهو
هظفلا همكهتملا هتماستباب

شم : هبيج ىف هيدي اعضاو رورغب فقي وهو ئاقال مهيأ

شرسخيبم ىنانكلا مهيأ كل تلوق

هدك شنكمو حرابما ويديفلا تفوش انا ىازإ سب : ةؤلؤل

ريتك تاجاح لصح ةدراهنلل حرابما نم : مهيأ

  هريغص اريماك هيف عبتت زاهج همسا ريغص زاهج كتطنش ىف

روزم ناك هد هيتفوش ىللإ ويديفلا و كنع هجاح لك ىنفرعيب
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" لمهي وال لهمي "، مقتنملا وه انبر : ةؤلؤل

ىنإ ىديإب هسل هد، ىلا ثملا الم كلا نم كبيس شششه : مهيأ

كعلطأ

سب حاال انه نم كعلطه : لوقيل همهفتسم ةؤلؤل هل ترظن

ىكاضرب ةليل اياعم ىضقت

ىتقولد هرب ول انأ سرخا : لوقتل ةههجو ىف ةؤلؤل تقصب

ريقح اي كتميق تفرع تنك

  ءاوس هزياع انا ىللإ دخآ ردقأ اعم:انا زازفتساو بضغب مهيأ

يال سب كاضرب ىجيت كزياع تنك سب بصغلا وأب اضرلا ب
شمو : حماج بضغب عبات ؛مث بيصن بيطلا ىف شيكلم

هفيرش ،سالماي هتناها ىسني ىللإ ىنانكلا مهيأ

" دوس األ ةباغ ىف هفيرش " سب هفيرش ىتنك ىتنا فس لأل

جراخلل جرخو اهكرتو

مامأ نضحلا هلدابف هل همدق ام ىلع هركشي هيخا مدآ نضح
لخادب نكل ملا علا رظن ىف ةوخا لضفأ مهنأ حضتيل هفاحصلا

تاق علاال كلت لك همهي ال مهيأ

لوقيل لوخدلا لبق هلأس ىذلا هفاحصلا لجر ىلع مهيأ ىدان
رسخ ام هرمع ىنانكلا مهيأ هل:

دهشم ىف ءايربكو رورغ لكب هتباث هقثاو تاوطخب بهذو
هاخأ هيبناج ىدحإ ىلعو ىشمي ناكف سافن األ فطخي ىمارد
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فسوي هلا معأ ريدم اآلرخ بناجلا ىلعو

ا ةباغ لخدي ىللإ ريصم ناك هدو  : لوقيل ةرايسلا مهيأ بكر

دوس أل

عباسلا لصفلا

.................

ا ىلإ مهيأ دعص ىتح ولصو نإ امو رصقلا ىلإ مدأو مهيأ داع
هنأكو ىلعأ ىلإ قلطناف ، دحأ نم ةملك ىأ عامس نود ىلع أل

هظحللا هذه رظتني ناك

فلخ نم ىجراخلا ملا علا ىلإ رظني فقو ىلعأ ىلإ دعص
امل ملعي ال هاتفلا كلت ىف ركفيو هتراجيس نخدي وهو هتذفان
طقف وه كلا ذك هنا معن ..ها اهيلع قفشي وه امبر اهب؟ ركفي

إال سيل !!! اهيلع قفشي

لواحي هيساقلا هتارظنب اهيلإ رظني تافلملا ىدحإ كسمأ
تلا زام ... ىودج ال نكل فلملا اذه نم ىهتني ىتح زيكرتلا

هنذأ ىف ددرتي اهتوصو هينيع مامأ ددرتت اهتروص

اهب قلعتي وال ركفي ال ىتح تافلملا ىدحإ ىف هسفن ىهلأ

.......................
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ىتح هفرغلا لخد نإ امو وهاآلرخ هتفرغ ىلإ دعصف مدأ امأ
تدعقو ال يفلا تعجر اريخأ : هسفنل ئاقال هريرس ىلع ىمترا

ىريرس ىلع

هفتاه نينرو عمتساو تاظحل

:ولأ مدأ

ىبحاص اي كوربم فلأ :.....

ذاعم اي اركش : مدأ

كتعجرب ىقب لفتحن ىلا :عت ذاعم

اياعم مهيأ بيجأو !! ةولح ةركف : سامحب مدأ

(.....) ىلع ىلا عت ىشام : ذاعم

لا اإلصت قلغأو

هيا مهيأ قلا: ىتح لصو نإ امو مهيأ ةفرغ ىلإ مدأ هجتإ

اال فتحا ايل اهنيلماع ىباحصأ ىللإ هفلحلا حورن كيأر
ىعوجرب

ىلع عكالهم هسأرب أموأ مث هسرشلا هتارظنب مهيأ هل رظن
هتقفاوم

اهلوأ نم ةرهسلا قحلن ناشع يال بط : حرفب مدأ

ةلفحلا كلت ىلإ اعم نينث اإل قلطنا

...................
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نجسلا ىف

ركفت ىلع أل اهرصب هطلسم طئاحلا ىلع هدنتسم ةؤلؤل سلجت
اذه لك اهل ثدحي ىتح هتلعف ىذلا أطخلا امو اهل ثدح اميف

اذهلو اهقلا خ قح ىف تأطخأ نوكت نأ لوقعملا نم له
اهبقاعي

نلو قح ىلع تناك ىهو دوجوم امود برلا ف ناك نإ ىأ
ادبأ رشلا رصتني

ديكأتلا هلب لوقتس اذام اهاخأب نيلوغشم اهلا بو اهلقع نكل
بيجت ملو اهب لصتا نا اقلق نوكيس

تلظو ؛ ثيغتسأ كب ميحر هللا،اي :اي لوقتل ىلع أل ترظن

اهناميإ نع ىلختت نأ ليحتسملا نم ثدح امهمف اهبرل عرضت

...................

ىنانكلا يفال ىف

ىدن اهيلع لخدتل ركفت زوريف سلجت

امام اي :مكلا ماهفتساب ىدن

شنكم ؛ ىوا ىد تنبلا انملظ انحا نا هساح : نزحب زوريف

خوال مدأ علطي ةيافك ناك نجسلا اهلخدي مهيأ نا ىعاد هيف
ص

سب اهنوع ىف نوكي انبر ، ىوأ اهيلع عزالهن وضرب اناو : ىدن

هجاح اهل لمعن ردقن شانكم انحا
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ايندلا بلق مهيأ ناك سب انضرتعا انك ول انحا اد

هيدهت هحلا ص هجوز هل تعبيو ىتنب اي هيدهي انبر : زوريف

هيف وه ىللإ نم هجرختو

هيف،اد رثأته شم هحلا ص هجوزب هقزر انبر ول ىتح : ىدن

مهيأ .... امام اي مهيأ

نامك ىتنا كدعسيو مدأو وه حهلا حلصيو هيدهي انبر : زوريف

ىتنب اي

فرقم ىقب ، هيادهلا جاتحم عفال ىللإ ىقب مدآ وهأ : ىدن

نم ىقب قوفي المز لتقو تاقانخو برش ، هلمعيب ىللا ب ىوأ
هيف وه ىللإ

هقحم اهتنباف هابتناب زوريف اهل ترظن

أل ورقتفا مهنأ لقعيأ ؟ مهتيبرت ىف تلشف نوكت نأ لقعيأ
؟ هنسحلا األخالق مهحنم ىلع ىه ردقت ملو مهيب

....................

ةلفحلا ىف

عم مدأ بهذ ىتح ولخد نإ امو لفحلا ىلإ مدأو مهيأ لخد
ؤهالءاأل لثم هبجعي ال وهف ادرفنم األمهي ىقبو هباحصأ

نيشئاطلا ءاقدص

؟ مهلا كوخا مدأ اي هيا : ذاعم

ىد هملا بحيب شم وه سب شيفم : مدأ
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رداق شم اآلن دحل ، همكحملا ىف دماج لغش لمع سب : ذاعم

ىازإ هلك هد لمع وه فرعا

هلأسأ حوره سب انأ؛ ىتح :وال هيخأ ىلإ علطتي وهو مدأ

هاخا دجاوتي ثيح مدأ بهذ

، همكحملا ىف ىازإ هلك اد تذفن تنا ، مهيأ : امهفتسم مدأ

؟ ىازإ ويديفلا تريغو

نأ نيرظتنملا هئاقدصأ هلوحو فقي هدجوف هل مهيأ تفتلا
بارشلا بوك نم هفشر فشترا اذه لك لعف فيك مهربخي

ىضاملل نمزلا ب دوعي هريرش هماستباب مثقلا همامأ عوضوملا
يلقال

كاااااب شاااااا فال

نجسلا ىلإ بهذي نا الدب هنا هاخا مهيأ ربخا ىذلا مويلا ىف
ثداح بكترا هنا فرتعيو

يلال هاخا ةفرغ ىلإ مهيأ دعص

شم صخش كنا نيبت لا عفأ لمعت نجسلا ىف تنا : مهيأ

ةيوش نونجم ،وأ ىعيبط

هد هلوقتب تنا ىللإ هيا : مدأ

سبو هيلع كل لوقب ىللإ ذفن : مهيأ

رضاح : ففأتب مدأ
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كااااااب

طباض ىأ ناك امل هيلو هدك لمعأ ايل تلق ،هيل ىقب اويا : مدأ

هجاح هل لمعي وال هنم برقي شدحم هلوقت كملكي

هطخ تناك ىد ناشع هدك لمعأ كل تلق : هماستباب مهيأ

تمزأتا روم ولاأل وأ كعلطا شتفرعم ول ىنإ ثيحب هليدب
ةلوهسب اهنم علطته هدكبو ايلقع ضيرم صخش كنا تبثأ

نإ مهل دكأ ناشع هدك لمعب تنك انأف طابضلا ىقب امأ
ليثمت شم نونجم عفال كناو هيقيقح ىد كتافرصت

دقف ذكلا ريرشلا هلقع ىلع باجعإ تارظنب عيمجلا هل رظن
كانه لا زام نكل ؛ هاخأ اهب جرخي هقيرط عنصي نأ عاطتسا

مهلوقعب رودت ىتلا هلئس نماال ريثكلا

رظن فعض هدنع هنا تبثأ ىازإ لداع دهاشلا و بط : مدأ

، هههههههه : ناكملا ءاجرأ عيمج ىف مهيأ تاكحض تعفترا

هجاح وال رظن فعض هدنع شنكم

اهأرقي شفرعم همادق هقرولا تيطح امل تنا ؟؟ ىازإ مدأ:

صبيب ىللإ ىلختب هدام اهيلع ناك ال صأ ىد هقرولا :ألن مهيأ

هضعب ىف لخاد هنا سحيو الم كلا أرقي شفرعيم برق نع اهل

ىذلا ىرقبعلا هلقعو هلا عفأب تاعقوتلا مدأ فلا خي ةرم ىناتل
ريثكلا لعف نم هنكم

نا تفرع ال صأ ىازاو ويديفلا تريغ ىازإ بط : امهفتسم مدأ
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ةروتكدلا بتكم ةفرغ ىف روصتم ناك ويديف هيف

اريماك عم عبتت زاهج ةروتكدلا ةطنش ىف تيطح :ألىن مهيأ

رييغت ىقب ؛امأ هلمعتب تناك ىللإ لك فرعا ىنتلخ ةريغص
ف........ ويديفلا

كاااااب شااااااا فال

اهلزنمل باهذلل تدعتساو اهتطنش ىف ويديفلا ةؤلؤل تعضو
ةرجأ ةرايس رظتنتل تفقوو تلزن

تاديسلا ىدحإ هعمو مهيأ فقي اهنع ديعبب سيل دعب ىلعو

ريغ نم اهتطنش ىف هد ويديفلا ىطحته كتمهف ام ىز : مهيأ

اهاعم ىللإ ويديفلا ىدخاتو سحت ام

ىشام : تسلا

ليلق دعبو اهب تبكرو ةرج األ تارايس ىدحإ ةؤلؤل تفقوأ
ىرخأ ةديس اهبناجب تبكر

تلزن نأ دعب تلزنف مهيأ امقهلا لعف هديسلا تعاطتساو
ويديفلا هل ىطعتل مهيأ ىلإ تبهذو ةؤلؤل

كاااااااااب

هجاح ىأ هيب لمعت ردقت سنرب لقع كدنع : باجعإب ذاعم

ايوخأ ىنانكلا مهيأ اد ىنبا اي اعبط مدأ:

ىتاكرش ةعمس ناشع هتلمع كناشع هد لك شتلمعم : مهيأ
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كببسب رمدتته تناك ىللإ

هد ةهبج فصق اد ابوأ : ذاعم

رزهيب سب مهيأ :الاد ههجو ءام ىلع ظافحلل ةلواحم ىف مدأ

؟؟ مهيأ اي حص وجلا فطلي ناشع

هيلع درلا نود هبارش برش دواع مث مهيأ هل رظن

ريسكت توص وعمس اعم نوكحضي ءاقدص األ فقي امنيبو
دقو هديدش هيبصع حةلا ىف هودجيل مهيأ ىلإ وتفتلا جاجز
نم هعطق ىمرب مهيأ ماق ةأجفو هديب ىتلا هجاجزلا رسك
ةرشابم هبناج نم رمتل نيفقاولا ءاقدص األ دحأ ىلع جاجزلا

نم قرحت هبقاث ةيران تارظنب صخشلا ذكلا ىلإ مهيأ رظنف
همامأ

مهيأ اي هيا ىف : مدأ

نمتال هكسمأف صخشلا ذكلا ىلإ هجتاو هناكم نم مهيأ ماق
هب لجس دق ناك ريغص ليجست هبيج نم جرخأو هصيمق بيب

هلعف امب مهيأ فارتعأو ثيدح لك

لجسيب ناك هد!!اد هيا : مدأ

اياعم كوعقويو ىنوعقوي نيزياع ناشع لجسيب اعبط : مهيأ

هعماجلا ىف هتبرض تنا ىللإ دومحم بحاص هد ذاتس ألناأل
هبحاصل مقتني زياعو

ىللإ لمعأو ىشمأ هجاح كل لمعه شم ئاقال: مهيأ هكرت
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هزياع تنا

هبقاعت ام ريغ نم هيل ىشمي هتبس تنا : مدأ

ىنانكلا مهيأ نا ىسفانمل لوقي حوري ناشع : ءاهدب مهيأ

شمزهتيبم

لزنملا ىلإ مدآو مهيأ عوجر تقو ناحو هلفحلا تهتنا

هاخأ هبناجبو ةرايسلا مهيأ بكر

نع ديحتف ةريبك هعرسب ةرايسلا ريست عيرسلا قيرطلا ىلعو
اهراسم

هينيع اضمغم األنذ ةعامس ىف ىناغ اال ىلإ عمتسي مدأ ناك
هآر امم مدصيل ةأجف هينيع حتفف

هثداح لمعنه مهيأ اي هيبرعلا فقو : عزفب مدأ

اهيف مكحتلا تدقف : مهيأ

هثداح لمعنه مدأ:

بساااااح : اخراص لوقيل مدأ همامأ رظن

نأ نقيأ امدنعو ةرايسلا ىف مكحتلا لواحي مهيأ لا زام
مدأ اي هيبرعلا باب حتفا قلا: همتاح كش ال هعقاولا

هعفد هعيرس ةكرحبو مهيأ هربخأ امك هيبرعلا باب مدأ حتف
اهلخاد وه ىقبو ةرايسلا جراخ مهيأ

دجيل همامأ رظن هسأر تحرجف ضر األ ىلع مدأ طقس
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ئاقال: هتوص لكب خرصيل مهيأ اهلخادبو هبلقنم ةرايسلا

ااااااااااا ال مهيييييييأ

نماثلا لصفلا

.........................

ىلع هدي عضو ىفشملا ىف هسفن دجوف هتلفغ نم مدأ قافأ
شاشب هطوبرم هسأر دجوف األمل عضوم سسحتي هسأر

ضيبأ

اعزف ريرسلا ذكلا ىلع نم ضهنيل ثدح ام ركذت ام ناعرس
هيخأ نع ثحبي

ىتح هسأر ةباصإ رثإ ىفشملا رمم ىف هحنرتم تاوطخب راص
امنيح دراب ءام بوك هيلع بكس امنأكو هلحم امنصتم فقو

تاضرمملا ىدحإ كالم عمس

اوج ىللإ صخشلا انرسخ فس 1:لأل هضرمملا

اهيلع ردقن هجاح لك انلمعو انلواح انحا 2:عفال هضرمملا

هعشب تناك هثداحلا سب

هنع نوثدحتي ام ديكأتلا ب كارحلا ىلع ىوقي ال هلحم فقو
ىف هذخأتف الم ظلا ىوس ىرت ال هينيعو رادتسا ؛ هيخأ سيل

  ميلأ عقاو ىلع قيفيل قامع األ ىلا ةلحر

بملا هلماكب ىطغمو ضيرم ىلع هرظن عقيل انيمي هرصبب جلا



LXXII

اذه نع اديعب هتذخأ هقعاصلا ك ةمدص !!!! تيم الةء،هنإ

نايسنلا رحب ىف هتقلأ اهنأ ول امك تناكف ملا علا

نيقي هلخادب هنأ هعنم ام نكل طوقسلا ىلع هتاعمد تكشوأ
هيخأ سيل اذه نأ

رخأتيو ةوطخ مدقي هئيطب تاوطخب هفرغلا كلت ىلإ لخد
اريخأ لصو ىتح نيتوطخ

؛ هينيع ضمغم وهو ءىطبب هلا ؛زأ ءاطغلا ليزيل هيدي عفر
كش ال هنكل ؛ تاتف ىلا لوحتيو هبلق ىوهيف اهحتف ىشخي
همامأ ىقبو ءاطغلا زألاذكلا لعفلا ؛ب اهحتفي نأو الدب لا حم

؛وأ نمزلا فقوت ول امك ديدش ءىطبب اهحتف ، هنيع حتفي نا
حتفتت ىتلا هينيع ؛ ةظحللا هذه ىلع فقوتي ملا علا نأ امك

امو   اريخأ اهحتف ؛ هيلتعت همدص ... هشعترملا هيدي .... ءطبب

اريثك ءىجافتي مل هيخأ سيل اذهف هحارب رفز ىتح اهحتف نإ
وه سيل هنأ دكأتم هبش ناك دقف

هسل تنا هيب مدأ قلا: ىتح هآر نإ امو بيبطلا هيلإ لخد

حاترت والمز نابعت

ءىش نع ثحبي هنأكو هرصب لوجي وهو ماهفتسإب مدأ
هثداحلا ىف اياعم ناك ،وه مهيأ نيف : دوقفم

... سيوك وه ديكا ؟ها حص سيوك وه : هيريتسهب عبات مث

فيك سأيب لفس لأل هرصب هجو مث فسأب بيبطلا هل رظن
فس ئاقال:لأل   اريخأ هعاجش عمجتسيل هرابخإ عيطتسي
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تحبصأف    همامأ ايندلا تدوسا ؛ ايكاب هيمدق ىلع مدأ عقو

ال ددري وهو هرصب عفر مث ضر لأل رظن ؛ دشأ وأ ليللا داوسك
هلمكأب ىفشملا ناكرأ هل زتها توصب اااااا

لوقيل ثدح ام قدصي ال لا زامو داتعملا هنونجب عبات مث
ىنانكلا مهيأ : هلخادب نام واأل هقثلا ثبت اهلع هقثاو تاملكب

تومي ليحتسمو ىد هباغلا دسأ

ادج هجرح هتلا ح :حايلا هتئدهت لواحي وهو هيلمعب بيبطلا

سب دحاو صخش هيفو %10 لا ىدعتت ال ىجني هنا ةبسنو

ىزاأللو،اي عجري ليحتسم ىجن ول ىتح ألن هدعاسي ردقي
سب دحاو صخشو هبوبيغ ىف لخدي وا لولشم نوكي اما

هدعاسي عفني ىللإ وه

عيطتسي ول لآلملا؛دو بيخملا كالهم دعب هدشب مدأ نزح
رش تارظنب هل رظن كالهم؛ ىلع رصملا بيبطلا كلا ذب كتفلا
هل حمسي ال عضولا نأ ركذت هنكل لعفلا ب هلتق كشو ىلع هنأكو
هجاح لك هل لمعه هرب؛ هيب رفاسه : هقث لكب ؛مثقلا كلا ذب

ريغ هدعاسي ردقيه روتكد ىأ وأ صخش ىأ شيفم : بيبطلا

رصم ىف انه سب دحاو روتكد

؛ كدعاسي ضفريه فس لوأل

تراكلا مدأ أرق نإ امو مدأ ىلإ ريغص تراك بيبطلا ىطعأ
ىرخأ ةمدص ؛ هدشب مدص ىتح صخشلا اذه وه نم ملعو

اهيقلتي
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رظن ؛ ريثكب ىوقأ ةمدصلا هذه نكل ... تآجافم .... تامدص

عانقا لواح نماإلمس؛ دكأتي هصحفتي وهو هقدب تراكلا ىلا
ا ضفر هلقعف ؛ ىودج ال نكل دوشنملا صخشلا سيل هنأ هسفن

؟ كانه اذام ىريل هسفنب باهذلا ررقف سكعلا ب عانتق إل

............

اإلمس اهيلعو هقلعم لاالهتف كلت دجوف ىلع لأل هرظن مدأ عفر
. طقف ءامسأ هباشت درجم هنأ هسفن عنقي لا زام دوشنملا

لخد ؛ هقثلا هفلغيو األلم هيلتعي بلقب ملسلا تاجرد دعص
ام مامت ىفاني تابث لكب صخشلا نعذكلا لأسو هتهجو ىلا

هلمأ وه اذهف هدشبو فجتري هبلق ؛ ليلق ذنم هيلع ناك
ديحولا

؛دق صخشلا وه هنأب هسفنب دكأتيل صخشلا ذكلا ىلا لخد
بذكت دق نيعلا ،و روعشلا بذكي دقو ؛ ساسح اإل بذكي

هبذاك تسيل نيعلا ةلا حلا هذه لثم ىف نكل ، انايحأ

هبلق تاقفخ ىلع هرطيسلا لواحي وهو لوقيل مدآ مدقت
ىقلت اهنأ نظي هتلعجف توصلا هيلا ع تاقفخلا كلت ، هديدشلا
ايوخا ؛ روتكد اي كتدعاسم نيجاتحم : همامأ نم عمسم ىلع

هدعاست ردقت ىللا ديحولا تناو قزأم ىف مهيا

دقحلا و هركلا تارظنو لوقيل هابتنإب بيبطلا هلذكلا رظن
ىللا ريقفلا دبعلا :و اهيف مهاوس ىرت فال هينيع فلغت نيفدلا

؟ ىازا كدعاسي ردقيه هد كمادق
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دقفي ال ىتح هباصعأ كلا متيو هسفن كسمي وهو مدأ هباجأ
ثداح لمع مدأ ايوخأ : ءىش لك رسخيف هباوصو هنونج

ردقل للش هل لصحي وا هبوبيغ ىف لخدي هنا ريبك لا متحاو
هللا

ضقنيل هلا متحإ ىلع مدأ دعي ملف بيبطلا تاكحض تعفترا
ئاقال تابرضلا هل ليكي وهو هصيمق بيب نمتال هكسمي هيلع

ناتمش اعبط :

ىدحإ هنأكو هناكم حسم مث هيلع نم مدأ دي بيبطلا عزن
حسما المز مارحلا ديلا سب شلعم : لوقيل هرذقلا تاناويحلا

اهناكم

ب هنم نكمت ىتح هلخادب لعتشي بضغلا ليتفو مدأ هل رظن
وهو بيبطلا كلالم عمتسا ءىش ىأ لعفي نأ لبقو لعفلا
نم عاض ؛انا كوخاو تنا كدعاسأ ليحتسم :انا لوقي

ىتايح ىف هجاح ؛لك مكببسب هنس 20 نم رتكأ ىتايح

مكدعاسأ ليحتسم فس لوأل مكديا ىلع ترمدت

هكلمتي بضغلا ظح فال مدأ ىلا رظنو يلقال بيبطلا تمص
ىلا بيبطلا رظن ؛ اهيلع ضقنيل هتسيرف رظتني ادسأ هنأكو
كشو ىلعو ألأله تملا رمجلا تابحك هلعتشم اهدجوف هينيع
ىللا تامولعملا لك ئاقال: هثيدح عباتيل اهمامأ نم قارحإ

سب دحاو ريغ دحل شاهتيدم هد عوضوملا صوصخب ىدنع
ىهو انا اوس هانلمع ثحبلا ؛ألن هؤلؤل هروتكدلا اعبط ىهو
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همدخ كل مدقأ ردقأ ديكأ سب كدعاسأ بباح شتنكم نإ انأو
شدحمف اهيف هوتلمع ىللا ببسب ديكا ادو تضفر ىه ولو

كدعاسي ردقيه

ضهنيل هلقع ىف الم كلا اذه رودي هنأكو ريكفتب مدأ هل رظن
كنا شاسنتم : بيبطلل كالهم هجوي وهو لوقيف اعيرس

ىنانكلا مهيأ ةدعاسم تضفر

مث نمو نارئفلا اهومكح ول ىتح دسأ هباغلا دسأ لضفيهو
ثبعي وهو ئاقال بيبطلا هفقويل جورخلا ب مهو هتارظن ىدترا

" روتكدلا ؛انأ ىمسا شاسنتم : همامأ عوضوملا هجمجلا ب

" لمهي وال لهمي قلا" كبرو " هلاالىل دمحم

ىاج كرود هسلو ملظلا ءازج اد

ىف ىرخأ ةميرج بكتري نأ لبق همامأ نم قلطناو مدأ هكرت
عفدي بيبطلا اذه لعج ىلع هلخادب مسقيل ةيرشبلا قح

رودي ىذلا و ىساس لااأل ؤسلا ىقبيو ؛ كلت هتلعف ءازج نمثلا
؟ هيخأ ةدعاسمب هؤلؤل عنقيس فيك " هلقع ىف

نم ريثك دجوف هفتاه حتف ؛ بنج ىلع راكف األ كلت كرت
قلقلا نأو اهرطاخب روديام ملعف همأ نم هتئافلا تاملا كملا

وأالاهد لوح اهرياسي

ريثكلا هلقعب رودي وهو ال يفلل اههجتم قلطناو هترايس داقف
لح اهل دجوي ال ىتلا هلئس نماأل

.................
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هتدلا و دجو ىتح لخدو لصو نإ امو ال يفلا ىلا لصو
فقتل هدشبو اهيلع هيداب قلقلا تام وعال نولا صلا ىف سلجت

اي نيف تنك : نونح مأ بلقب هعرسب لوقتل هتأر نأ روف ةأجف

مدأ

كسار ىلع ىللا شاشلا هياو ؟ هجاح مكل لصح ؟ مهيأ نيفو
هد؟

ىبلق نمطو ىنبا دراي

ب مهرابخإ ررقيل بيجي نأ لبق مدأ ركف األم بلق وه اذكه
حةلا ىف همأ ةيؤر ىشخي هينيع ضمغم وهو لوقيف هقيقحلا
اي مهيأ : قزأم ىف مهنم دحأ عقي امنيح اهباتنت ىتلا نزحلا

ادج هجرح هتلا حو هثداح لمع امام

همدصلا رثأ نم اهانيع تقدح دقو ىسركلا ىلع همأ توه
اهمهف هموهفم ريغ هتمتب تاملك عضب لوقتل اههاف تغرفو

هبوعصب مدأ

و األنين اهتايط ىف لمحت تاملكو عومدب ةأجف لوقتل
هرتاكد لضف أل هيدونه ؟ هيا لماع وهو بط : باذعلا

رمي ىذلا جرحلا عضولا ىدم اهل لقني هنأكو فسأب مدأ اهباجأ
زاف ىللا روتكدلا ريغ هدعاسي ردقي شدحم : لوقيل مهيأ هب

هلاالىل" دمحم " روتكدلا ، هيملا علا ثوحبلا ةقباسمب

نيموتكملا واألنين عجولا خارصو هيريتسهب همأ هتباجأ
هعرسب هملكت ام هيا ىنتسم : اهلخادب
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كلت ؛ ةرسكلا عومد ؛ لعفلا ب هعومد تطقس دقو اهل رظن
عومد ؛ ىماحلا كلظو كرهظ نادقف دنع طقست ىتلا عومدلا

هدنس نادقف نم فوخلا عومد ؛ هبلق رصتعي ىذلا ريرملا األمل
: عجولا و ةرسحلا مك لقنت تاملكب لوقيف هايحلا هذه ىف

هدعاسي هنا ضفر

" ىريحبلا ةؤلؤل " ديحو لح ريغ انمادق شيفم ىتقولدو

ملا علا لمح امنأكو هسأر نضتحت هيديو ضر األ ىلع ىوه مث
تعضوو تعمتجا ملا علا مومه نأكو ؛ هقتاع ىلع عقي هلمكأب
قفاوته شم وضربو : اهلمحت ىلع ىوقي ملف هيفتك ىلع

خارص ؛ ءاكبلا األملو توص ادع ءاجر األ ىلع ميخي تمص
جاجزلا عطق امك هشاشه حبصتل بولق ريسكت توصو بولق

اي اهل حور : هلئاق زوريف توص فيخملا تمصلا اذه عطقيل

قفاوته هللا ءاش نإو اهنم بلطاو مدأ

رظتني ناك امنأكو نانئمط نماإل ضعبو هقث تارظن اهل رظن
ىلع مادق اإل ىلع هعجشتو هيوقتل هطيسبلا تاملكلا كلت اهنم

اهملكه : لوقيل ذكلا

رضاح

اهلخادب هددرم ءامسلا ىف بوجت ىهو اهرظن زوريف تعفر
ريثكلا اهانعم لمحي هملك " براي " اهبرك اهب جرفت هدحاو ةملك

هريثكلا و

قفر ..... جرف ...... هثاغتسا
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ريبعتلل تعمتجا ءايش لكاأل نأكو ريثكلا هملكلا هذه ىف دجن
هدحاو ةملك ىف اهنع

:انا لوقتل اهتثاغتساو اهلمأت تاظحل دعب اريخأ تثدحت

مهيأ دنع حورا هزياع

ىفشملا ىلإ هعم مهبحطصاو قفرب هسأر مدأ أموأ

هللا توكلم ىف اهب رظنت تارظن ... عومدو مطحم بلقب مأ

هب ثيغتست ىهو

همدصلا كلت دعب قطنلا ىلع ىوقت اللمل شلا امك عومدب تخأ
ءاكبلا ىف اهنزح نع ربعتف اهتقلت ىتلا

عساتلا لصفلا

بوجت اهينيعو طئاحلا ىلع اهرهظب دنتست ىهو تسلج
ابايإو اباهذ هفرغلا

ةدرابلا هبلصلا ضر ؛األ هققشملا طئاوحلا كلت

سململا وذ ضر األ سسحتت ضر األ ىلع اهيدي تعضو
تكشوأ ؛ ثيغتست اهنأكو ءامسلا ىلا اهرظن تعفر ؛ ىساقلا
تلزن ، هيلا خلا األماي كلت ركذتت ىهو لوطهلا ىلع اهعومد

؛ هكلا هتم هنازنز ىف هعباق اهسفن ىرت ىهو لعفلا ب اهعومد
لك لدبت ؛ جورخلا ىلع ىوقت ال طئاوح ةعبرأ نيب هسبتحم
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؛ اهاحضو ةليل نيب ام رخآ صخش تحبصأ ىتح ءىش
نم تاونس "؛ تنأ نم سفن اي ىرت " اهسفن فرعت ال تحبصأ

اهترهس مايأ ... كلهملا دهجملا لمعلا نم تاونس ... هساردلا

" هروتكد " بقل ىلع تلصح ىتح

اجيردت بحستي سأيلا حبصأ ؛ هطاسب لكبو هترسخ دقو
اهبلق لخاد هدايزلا أدبب ىتح

ملظم قيرط ىف اهب ىدويف سأيلا اهكلمتي اآلننأ هاشخت ام
هتياهن وال هبقاوع ملعت نل

كلت ءارو نم ذفني لمأ صيصب ىرت ىهو اهتيعضو تمزتلا
ريغص ءوض عاعش ؛ هذفانلا

نحنو " ةيآب اهيساوي هنأكو تسحأ ؛ ةراش اإل اهنأكو تسحأ

" ديرولا لبح نم هيلإ برقأ

هكلمتي ىذلا ليزهلا اهدسج ىلعو اهسفن ىلع تلماحت
اهيلجر ىلع تفقو ىتح فعضلا

نيملا علا بر ءاقلل دادعتسإ ىلع ربكت ىهو اهيدي تعفر

اهرظتني ىطرش دجتف يلقال اهرصب عفرتل الة صلا نم تغرف
كدنع : غرفت ىتح اهرظتني وهو هربص ذفن دقو اهل لوقيل

ةرايز

ىرت ؛ راكف نماأل ريثكلا و ريثكلا لوجي اهلقعبو هفلخ تجرخ
ةلحر ىف اهلقع بهذ ؛ اهترايز ىلع مدقي نأ نكمملا نم نم

ب تسحأ سإالم؛مك اهيخأ هنأ اهلقع اهل لوسف األدم ةريصق
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اهتلا ح ىف اهاري نأب بغرت وه؛ال لعفلا ب حبصأ نإ ىزخلا
درجم اآلن هيلع ىه امو هتوق ردصم ىهف ، كلت هفيعضلا

ةايحلا اهيلع تسقو نمزلا اهمطح ىثنأ ، ىثنأ ماطح

تام عال بهذتل صخشلا اذه وه نم فشكتست اهرظن تعفر
؛ قباسلا نم ربكأ ماهفتسا و لوهذ اهناكم لحيو ماهفتس اال
ىذ ناك نإو اهمامأ سلا جلا صخشلا نأ اهرظن تفل ام نكل

هركلا و ىدحتلا تارظن اهل رظني لبق

اعيرس هتراظن ىدترا ؛ هفلغت ةرسكلا تارظنو اآلن اهيلا رظني
ةيؤرب هفعض فشتكتف هينيع ىف رثكأ قمعتلا نم اهعنميل

هعومد

انا هراود ايندلا : ىتأ امل فرعت نأ نودب لوقت ىهو تمستبا

هفراع

كالاهم لهاجت ررق نكل باألرم ملعت اهنأكو سحأ

بط ىتسرد ىتنا : لوقي وهو هتارظن فلخ نم اهيلا رظن

حص؟ سانلا ىدعاست ناشع

: اهفلغت هقثلا و لوقتل اذه؛ هلا ؤس نم هبجعتم ىهو هل ترظن

حص

فيك ملعي ال هيبصعو رتوتب هتراجيس ثفني وهو كالهم عبات
مهيأ ايوخأ ىدعاست كنيجاتحم : اريخأ لوقيل باألرم اهربخي

ثداح لمع ناشع

اهيتفش بناج ىلع هيفارتحاب مسترت هكحض دجيل اهيلا علطت
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: باهذلا ب مهت نأ كشو ىلعو هل كالاهم ههجوم ىهو لوقتل

وحوري لود تاناويحلا ؛امأ سانلا ريغ دعاسب شم انا سب
مهل لضفأ ىرطيب روتكدل

هديب هراجيسلا كلت ضبقي وهو بضغب هنانسأ ىلع كص
ىف لعتشت بضغلا تارمجو لوقيل تاتف تحبصأ ىتح

ىف كب ىوهتف كذخأت ران نم هعطقك تمالأله اهلعجتف هينيع
سيوك كدودح ىمزلا : ميحجلا

مغر اهولعت هقثلا تلا زامو لوقتل اهرهظ هل تارادأ
ىدنع شم كبلط فس :لأل اهيرتعي ام

سب ثثج للحب هيئانج ةروتكد انأ

تبحسنا ىتصخر ؛ هروتكد شتنعم نامكو

هلا دمحم " روتكدلا سب األرم: اهمهفي نأ لواحي وهو اهفقوأ

ثحبلا مكحب هيدعاست ىردقت ىللا هديحولا كنا "قلا الىل

هيتلمع ىللا

لوقتل اهتاكحض توص تلع ىتح ةدشبو ةرملا هذه تكحض
تحبصأف ىرخ ىهاأل اهربص ذفن دقف هيبصعب تاملك عضب

ىف ىعف امكاأل امبر وأ موجهلا كشو ىلع األدس ىثنأك
ببسب كدعاسي شيضرم دمحم روتكدلا ىتح : اهحيحف

كدعاسأ شردقم نامك اناو ؛ مكليامع

هرثعبملا هتمارك نم ىقبت ام وه لمحيل ليحرلا ب تمهو هتكرت
وهاأل ليحرلا ب مهو ضر األ ىلع هاقلم ةرثعبم عطقك تراصف
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رخأ

فيكو ألهم لوقيس اذام ملعي ال وهو هترايس ىف سلج
مهتدعاسمب هبيبطلا كلت عانقإ عطتسي مل وهو اهلباقيس

ىف لوجي لا زامو ىفشملا ىلا ادئاع قلطناو هترايس داق
اآلن؟ هتدلا وب لحيس اذام هرطاخ

هلقع ىف طبختت راكف واأل قيرطلا ىف درش

ىفشملا مامأ اريخأ لصو ىتح

اإل لئاسو دجوف هتلئاعب لح امل مطحم بلقب هترايس نم لزن
هدوجو نورظتني مهنأكو هلوح نوفتلم عالم

دحأ رظن ثداحلا اذه ببس لوح رودت هلئس نماأل ريثكلا
هلبنق هيلع ىقلي نأ ررق دقو مدأ ىلا االعالم لئاسو لا جر

مدأ ىلإ كالهم اههجوم وهو قفلا هب كتفتف هبلق بيصت هداح
له ؟ ثداحلا ببس وه :ام همسإ ركذ درجمل هيلإ هبتنا ىذلا

؟ ملا ظلا نم دابعلا بر ماقتنا وه مأ ثداح درجم وه

ملس دعصو هلهاجت ؛ررق هيلإ ىمري ام ملعف مدأ هيلإ رظن
هيخأ دجاوتي ثيح ىلا اههجتم ىفشملا

واأللم هعرسم تلا ق ىتح هتأر نإ ام ىتلا هتدلا و مامأ فقو
؟ نيف ؟ىه هيل كاعم هروتكدلا شتبجم : اهفلغي

ءىجملا تضفر اهنأ لوقي فيكو ؟ لوقي اذام ملعي وال اهل رظن
عومدلا و هينيع ةملظ تحضتاف ءادوسلا تارظنلا كلت ؟زألا

اهب هسبتحملا
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اي اهل ىنيدو : اهيلع هطلسم اهينيعو تلا قف األرم هتدلا و تمهف

اهملكه انأو مدأ

اذه ىوس لح همامأ سيلف هتدلا و ىلا ىغصأ

ىرخأ هأرمإ عنقت نأ هأرملا عيطتست امبر

دوجوم هنكل ريغص لمأ صيصب ال!!! امبرو

روعشو هايح دجوي هدوجوم األلم مادامو

نجسلا ذكلا ىلا هتخأو هتدلا و مدأ بحطصإ

هرايسلا ب سلا ج مدأ لظو لخادلا ىلا ىدنو زوريف تلخد
رتوتو ههارشب رئاجسلا ثفني

هيلع نيداب فوخو فنعب ةرايسلا دوقم ىلع طبخي

ةؤلؤل رظتنت كلا هتم ىسرك ىلع زوريف تسلج

همداق اهتأر امنيح اهناكم نم تماق

مهبناج ىلعو ةؤلؤل اهمامأ تسلجو ىرخأ ةرم زوريف تسلج
اهيلع نيداب روفنو ززقتي ناكملا ىلا رظنت ىتلا ىدن تسلج
نكل اهفلغي دومجب تلا قف اذكه اهتأر نإ ام ةؤلؤل تمستبا
ناكم ىلع هدوعتم شم اعبط : لخادلا نم اهرسكت ةرسحلا

تدوعتا سب هيلع هدوعتم شتنكم انا ىتح هد؛ ىز

ىلوقت ام لبق : زوريف ىلع اهرظن هطلسم ىهو تلا مثق

؟ هيف انا ىللا كتنبل ىنمتت ؛له هجاح

اهدصقم تمهف ام ناعرس نكل مهف مدعب زوريف اهل ترظن
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إلىنب شاضرم نامكو ؛ ىتنبل شاهضرم اعبط : لسوتب تلا قف

توملا

كنا ىلبقا كوجرأ ؛ هيدعاست ىردقت ىللا هديحولا ىتنا
ىلع هرسحو رسكنم بلقب ىكل تج مأ ءاجر ىلبقا ؛ هيدعاست

عيضيب ىنبا ؛ اهنبا

األم اهيف تسمتلا ف ةدشب ةؤلؤل ةفطاع تراثأ تاملكلا كلت
اي اذكه تنأو ىتم ذنم : اهسفن مولت ىهو لوقتل هنونحلا

تنا املف دابعلا ب ميحر روفغ وفع كبر ؟ كئدابم نيأ ؟ هؤلؤل
؟ ىسقتس

و لسوتلا هتربن ىف لماحلا زوريف توص اهراكفأ لبح عطق
ىنم دعوو ؛ لهس شم ىكيف لصح ىللا نا هفراع : ءاجرلا

هباقع دخاي ىنبإ نإ صرحه ىنا

هريرم ةمسبو كالاهم زوريف عباتتل همهفتسم ةؤلؤل اهل ترظن
ناشع دحاوب ىحضته ىللا !!انأاألم هويأ : اهيتفش ىلع رهظت

:انأاأل اهتاعمد طسو ةلئاق ريرم ءاكب ىف تشهجأ ؛مث ىناتلا

والىد ىبرأ شتفرعم ىللا م

مهيلع دشي لجار هجاتحم بابشلا ةيبرت ىنعي هيا لمعه تنك
شتدشمو تيخر انأ نكل

؛ اهمامأ تسلجو اهناكم نم تماقف هقفشب ةؤلؤل اهل ترظن
اهتارابع ففجت اهدي تدم

:خالص اهنئمطتل اهدي ىلع تبرت ىهو تلا قف
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شيطعتم

ىنبا ىدعاسته ىنعي : همهفتسم تلا قف لمأب زوريف اهل ترظن

؟

اآل ىفو هيلع ردقه ىللا لمعه : تلا قف قفرب ةؤلؤل اهل تأموأ

هفرعأ ىللا لك مدقأ لواحه سب ىصصخت شم اد رخ

ىلع اهتقفاوم درجمل اهحرف اهبلق صقر دقو زوريف اهل تلا ق
هلا فكب كجورخ تاءارجإ صلخي مدأ تعبه : مهتدعاسم

هتهجو ىلا مهنم لك فرصنا مث نمو ةؤلؤل اهل تأموأ

ب رظتنملا اهنبا ىلا زوريف تجرخو اهتنازنز ىلا ةؤلؤل تداع
جراخلا

...................

؛ ءودهلا و تمصلا نم اهتيعضو تمزتلا و اهتنازنز ةؤلؤل تلخد
راكف نماأل ريثكلا اهلقعب رودي

ىلا ةدوعلا ىلع شحو دعاستس ؟ حيحص هتلعف ام له ىرت
ىلع اقح ال مدنتس مأ باوص اذه له ىرت ؛ ديدج نم هيرشبلا

؟ رارقلا اذه

؛ تايركذلا ىف درشيو اهلقع بهذيل اهتنازنز فقس ىلا ترظن
نإو ، جرخأس ىنأ ىفاألرم ديجلا ءىشلا : اهسفن ىف لوقتف

سإالم!!!!! فأللج ىلج أل نكي مل

..................
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اهلأسف هوحن مدقت هتدلا و دجو نإ ام هرايسلا نم مدأ جرخ
؟ لصح ىللا هيا : هفجترم هربنب

جورخ زهج : ريبعتلا نم هيلا خ تاملكب زوريف هتباجأ

كوخا دعاسته ىللا هلا؛ىه فكب ةؤلؤل ةروتكدلا

هيخأ ةدعاسم ىلع اهتقفاومل يلقال حرف دقو هترايس داق
هيداب رورسلا تام عوال هرايسلا دوقي وهو هيلإ زوريف ترظن

؟ ثدحيس اذام ىرت : اهسفن هبتاعم تلا قف ةيلع

؟ كيخأ ةايح لباقم كتايح تنهر دقل

ىف ؟ باقعلا قحتستو ءىطخم كنكل ؟ تأطخأ له ىرت
!!!! ةيادبلا ذنم هئطخملا انأ عقاولا

اهدراطت هلئس األ تلا زامو قيرطلا ىف تدرش

ىلع وكحوره ئاقال: مدأ توص اهدورشو اهلمأت لبح عطق

ىفشملا حوره اناو ال يفلا

األلو ىفشملا ىنيدو :ال هلئاق هيلع تدر

ىفشملا ىلا اعيمج اوبهذو اهل عاصنإ

..............

هدماهلا هثجلا امك ريرسلا ىلع ىقلملا اهنبا نم زوريف تمدقت
؛امح اذكه اهتيؤر رثإ اهتاعمد ىوهتل ؛ كارحلا ىلع ىوقت ال

؟ ايندلا هذه لا

؟ عيمجلا ىلع هيغاطلا هلطلا ىذ ىنبإ اذهأ
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؟ تاوم امكاأل هارأ مىلا

تذخأ هتوربجو هتوقب ريسي وهو ؛ سلا ج وهو هركذتت تذخأ
" فصاوعلا هزهت ال ىنانكلا مهيأ قلا:" امنيح كالهم ركذتت

" دحاو دسأ اال شاهلم هباغلا و ةباغلا دسأ وه ىنانكلا مهيأ "

" باذعلا و هراسخلا اال هبوني ال عماألمهي بعلي ركفي ىللا "

اهديزت فال تايركذلا اهب فوطتل مستبي وهو هركذتت تذخأ
ملأ ىوس

ريرسلا ىلع مئانلا صخشلا ذكلا فشكتست اهرظن ىدن تعفر
!؟؟ ىخأ اذهأ ؛

؟ ةيواهلا ىف هب تقلأو ةايحلا هتمزهأ

؟ هنايك تزهف ةايحلا هب تفصعأ

؟ نيصحلا وهاألدس اذهأ

؟ وهاألمهي اذهأ

؟ ىقيقحلا األمهي نيأ ىرت

ىلع ضقنيل دعوملا رظتني هثجلا كلت فلخ ىفختم وهأ
؟ هئادعأ

ب كتفت ظاقيتس دنعاإل نكل مانت دق دوس واأل دسأ نإاألمهي
عيمجلا

ةوسق ىوس هبيغلا كديزت نلو األمهي اهيأ كعوجر رظتنن
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!!!!!! ذكلا ملعأ انأ

رشاعلا لصفلا

اهيدي تعضوف ، هيرحلا وحن اهتاوطخ ىلوأ اهيمدقب تطخ
أل هتدقتفا ىذلا ىوقلا سمشلا ءوض نم اهيمحت اهينيع ىلع

هكرحلا ديقم ريغ رح تناو عئار روعش هل؛ تقاتشا ىتح ماي
ديرت ام لعفتو ديرت ثيح ىلا بهذت ،

روعش ؛ كتايح ىف اهجاتحت هطيسب هملك ؛ هيرحلا روعش هنإ
ديقي ديق بال ءامسلا ىف قلحت كنأ ول امك فصولا قوفي
عنمت دافصأ وأ صافقأ ؛بال ناريطلا نم كعنميف كتحنجأ

روفصعلا امك كديقتف كتكرح

كلت ؛ هيلا ع ءامس ىف قلحت كنأكو كرعشي اذه هيرحلا روعش
معط قذي مل نم ليلذ لا؛ بلا ءافصو هحارلا اهفلغي ءامسلا

هيرحلا

نجسلا ءاوه نع اريثك فلتخم ؛ شعنملا ءاوهلا تقشنتسا
ههيرك حئاورب لمحملا

اهيلع بلغتلا اهناطيش لواح املكو اهلخادب هللا تدمح
اهبلقب هدحاو   ةرابع ددرت تذخأ لبقتسملا نم اهيفوختو

ىف ىنعيضي :"مل هيقنلا هايملا ىرجمك اهناسل ىلع ترجف

" لبقتسملا ىف ىنعيضي نلو ىضاملا

نم هرهطت بلقلا ىف تدجو اذإ هقث ؛ هريبدتو قلا بخلا هقث
هولعت ىتلا بئاوشلا
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ناك نإو اهاوتحا ىذلا ناكملا اذه عدوت اهنأكو اهفلخ ترظن
همسب تمستبا هيف؛ تشاع اهنأ إال ريصق تقول اهاوتحا
ىف اماي " ةلوقم ركذتت ىهو اهيتفش بناج ىلع هطيسب

اآلن ىوس اهانعم كردت "مل ميلا ظم نجسلا

كوالم ءاره اهتدقتعا ؛ هلوقملا هذه نم رخست تناكام امئاد
اريخأ اهانعم تكردا اهنكل فراخ

ئاقالاهل: اديج هفرعت شهجأ توص ؛ اهفلخ نم توص اهاتأ

كوربم

نوكي نأ تعقوت كالهم عباتي هتكرت ؛ مدآ هتدجوف هل تتفتلا
قفلا هرملا هذه اهعقوت فلا خ هنكل الم، كلا نم ريثكلا هتعبجب

ىكانتسنه : اهمامأ تابثلا ةيعضو مزتلي نأ لواحي وهو اهل

دعوملا ىلع ىنوك ؛ ةدراهنلا ىنانكلا يفال ىف

؛ اريثك هتدقتفا ىذلا اهلزنم ىلا   باهذلا تررقف لحرو اهكرت

اهفتاه نينر ىلا تعمتسا امنيح تفقو

اهيخأ مسإب ءىضت هشاشلا تدجوف

هحرف هيلت ملأ مث نمو ... هعمد مث هحرف

اهتارابع ففجتل يلقال هشاشلا ىلا رظنت تلظ

ىلا تعمتسا ىتح اهتحتف نإ امو ىتلا فتاهلا هعامس تحتف
ةؤلؤل : هيرتعي قلقلا و اهيخأ توص

هيل!!!! شيدرتبم !!! كنيف
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سإال اي هسيوك :انأ تباجأف ايعيبط اهتوص ودبي نأ تلواح

هلل دمحلا هسيوك م!!!انا

ىتنا ؛ ةؤلؤل اي هسيوك شم ىتنا : نزحب وهاآلرخ اهباجأ

شم ىناركفمو كنع ملكتتب هيرصملا ديارجلا ؛ هجاح ىكيف
فرعه

ململت اهلع اهينيع تضمغأ هيف؛ ىه ام امغر تابثلا تلواح
: هقث لكب هبيجتل اهتعاجش ديعتست اهلع ؛ اهرمأ تاتش

هرح ىتقولد اناو مهافت ءوس ناك !! شقلقتم

شيقلقتم هب:خالص رمت ام ملع دقو لوقيل ربص ذافنب رفز

اريخأ عجرهو رهش اهلك

!!!!! كاينتسم : اهيلتعت همسبلا و هتباجأ

اهتيب ىلا هدئاع عراشلا ىف ريست تذخأو لا اإلصت تقلغأ
ةقد لك ىف ؛ املأ دادزت هعمد لك ىف ؛ ركفت هوطخ لك ىفو

باذع دادزت بلق

ةؤلؤل نيأ : اهسفن ثدحت تذخأو اديعب اهراكفأ تدرط

اهتيؤر ديرأ ؟؟ ىريحبلا

تسيل : هسكعنملا اهتروص ىرتل هريغص ءام ةكرب مامأ تفقو

ىه تسيل !!! ةؤلؤل هذه

دقل ، تلواح ىنأ مسقأ : اهلقع لخادب هيريتسهب تعبات

تابثلا تلواح !! تلواح
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تلواح ىنأ مسقأ ؛ ىنتناخ ىتعاجش نكل

نأ هاشاحو فلخي ال دحاو برلا نكل ؛ ةايحلا ىنتناخ نكل
ىنلذخي

................

، ءاعدلا ب اهبر ىلع حلت ىهو الة صلا ةداجس ىلع ىكبت تلظ
؛هنإ دعوملا ناح دق :اه لوقتل طئاحلا ةعاس ىلا ترظن

!! ءاقللا تقو

عم ىدعوم نوكيس فيك ؛ ءاقللا اذه نوكيس فيك هارت
؛ اعله بوذأ ىنلعجي راح ءاقل نوكيأ هارت ، بعرملا ىسوباك

!!!! هضيرمب بيبطلا ءاقل مأ

اي ىكافك : اهعور ةئدهتل ةلواحم ىف لوقتل باهذلل تدعتسا

األرم ربدي ىكقلا خ ىعد األرم" ربدي " لئاقلا وهف سفن

اهمامأ تفقو ةرجأ ةرايس رظتنت ىه امنيبو لفسأ ىلا تلزن
؛ هتقمت صخش جاجزلا فلخ نم رهظيل همخف ءادوس ةرايس
ىأرلا ىه هفلا ختل فرحب قطني نأ نود ةرايسلا باب اهل حتف

يفلخلا دعقملا ىف سلجتو اهتداعك

ىنانكلا يفال مامأ تفقوو اريخأ ةرايسلا تلصو

اهل ةوطخ لك ىفو لوخدلا ىلع مدآ اهثح

اهبرقت ةوطخ لك عم ..... اعزفو اعله دادزت ... فوخلا دادزي

اهبلق تاقفخ دادزت
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؛ فقوتلا ىبأي ىذلا نونجملا بلقلا ذكلا ىلع اهدي تعضو
هفئاز هعاجشب تمدقت

ىطغ ىذلا شوشبلا زوريف هجوب تقتلا ىتح تلخد نإ امو
مهيأ ةفرغ ىلا تلخدو اهعم اهتذخأ نزحلا هيلع

مل اهمامأ عوضوملا صخشلا ذكلا ىرت ىهو اهينيع تظحج
باقعلا ديدش برلا نأ ملعت ىهف اريثك ءىجافتت

اعيمج وجرخو هفرغلا لخاد اهوكرت

ىلع ىوقي ال تاوم امكاأل هنأ نم مغرلا ؛ب هعم ىه ىقبتل
ىسركلا ىلع تسلج ، اهيلع رطيسي ناك عزفلا إالنأ كرحلا
نوكيه انئاقل نا هركفم تنك فراع : لوقتل هريرسل رواجملا

ال عفو ؛ ةمكحملا ىف ريخ األ انئاقل دعب اصوصخو فلتخم
شانلباقتم نإ ربتعه ، امامت ىتاعقوت نع جرخو فلتخم ءاقللا

هدك لبق

ىد ىركذلا ىسنأ هزياع هحارصب ألن

ىريحبلا ةؤلؤل انأ ىسفنب كفرعه

كتلا ح عم لماعتي ردقي دح اميالوق ىلع كتلا ح ىلع فرشه
سيوك

اهروكيدو الب؛ خلا اهرظنم اهرثأ ؛ هفرغلا ىف تلوجت
كولملا ىدحإ بساني هنأكو فلتخملا

سرتفم دسأ ةروص دجتل ترادتسا امنيح عزفب تقهش
ريرسلا قوف هعوضوم
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دجتل اهراوج ىلا تتفتلا اهنم تدكأت امدعب هحارب ترفز
لب ةفرغ تسيل اهنأكو دوس باأل هصاخلا ءايش باأل هئيلم هفرغلا

هرسيم نيحل هب ءىبتخي دسأ نيرع اهنأك

هدوجوم بتكلا نم ديدعلا ؛ بتكلا نم فرلا ذكلا اهرظن تفل
صرحو هحرفب بتكلا ىلا رظنت تذخأ ؛ هعوسوم هنأكو هب

اهيلع

ب هئيلم ىرخأ هفرغ ىف اهسفن تدجو ةأجفو باتكب تكسمأ
تعمل ؛ بتكلا نم فوفر وهاال ام فقسلا ىتح ؛ بتكلا

!!! صخش ىأ ملح اهنإ ، ميظنت اذكه لثم ةيؤرل اهينيع

اهتشهد نع هب ربعتل هتلا ق ميظع ظفل هللا!!!

كالاهم ههجوم ىهو سامحب تلا قف هيلص األ هفرغلا ىلا تداع
: ىعو لاال عملا ىف بهذف ةايحلا هذه نع لفاغ وه نمل

عمجنه فوشنو باتك موي لك أرقنه بتكلا ب سوهم كلكش
هيدق تامولعم

ثدحت نولا صلا ىف سلجت زوريف تدجوف هفرغلا نم تجرخ
كوخا ناكم تاكرشلا كسمت :المز مدآ

ىللا وه فسوي ىلخ ؛ اهريدأ فرعه شم : هيبصعب مدآ

ليصافتلا لك فراع ؛وه اهريدي

؟ تنا شاهكسمتم هيلو : ىرخ ىهاأل هيبصعب زوريف هتباجأ

هكرشلا لزنت هركب نم ؟؟ هل كوخأ ام ىز اهيف كل شم
هجاح لك كمهفيه فسويو
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ا تام عال هتربن ىف رهظي توصب لوقتل جرحب ةؤلؤل تمحمح
ب..... دصق ريغ نم مكثيدح تعمس ىنإ هفسآ : جارح إل

اننم ىتيقب خالص ىتنا : فطعو نيلب زوريف اهتعطاق

ىعيبط عجري مهيأ ام دحل انه اناعم ىدعقتهو

دعقا عفنيه شم اعبط كالاهم:ال ىفنت ىهو ةؤلؤل اهل ترظن

وال رهش دعب هرفس نم عجريه ايوخا نامكو ىتيب ايل انا انه
هاعم دعقا مز

ىكوخا ىجي ام ىلع اناعم ىدعقا : زوريف اهيلع تدر

لوقتل هقفاوملا ىلع عكالهم اهسأرب تأموأ يلقالمث تتمص
مهيأ ةفرغ بنج ىللا هفرغلا ىكل زهجنه هدك مامت : زوريف

ذاتس األ ةفرغ صوصخب : امامت هيدج ةربنو هيلمعب ةؤلؤل

ىدت ءايشأ ىلع ىوتحت هفرغلا الت، يدعت هجاتحم مهيأ
هل هبسنلا ب ىباجيا نوكي هنا وجلا ءىيهن المز ىبلس عابطنا

ىفاعتي ردقي ناشع

ىللا ىلمعا : قفرلا و فطللا اهبوشي تاملكب زوريف اهتباجأ

بسانم هافيش ىتنا

ىتح تمصلا لضف ىذلا مدآ عمسمو ىأرم مامأ ناك لكذكلا
رادي ام ملعي

هداي هيا : همأ ابتاعم ةؤلؤل ترداغ امدعب اريخأ هتوص حدصيل

تايح ال صلل ىعاد شيفم هنيعم هجاح ناشع هياج ىه ؟ امام
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ىد اهل اهيدتب ىللا

هكرشلا ىلع اإلطالق:يال ىلع هعقوتي نكي مل ادر هيلع تدر

ىسقت ةرات هرتفلا اذه هل همأ ةلماعم ةقيرط نم برغتسا
ليلقل هعدوت اهنأكو قايتش واإل نانحلا اهتربن ىف رهظي ةراتو

تقولا نم

زوريف نم نذإب ال يفلا ةحاب ىف ةؤلؤل تلوجت

راهز األ كلت ىلا تفتلت ىرخأ ةرمو نكرلا ذكلا ىلإ رظنت

اهتسن اقح له نكل ؛ اهتشاع هاناعم مك تسن األلو اهموي ىف
الت واحم مغر ىسنت فال تايركذلا انمهادت ةداعلا ؟مأك

اهنايسن ىف ةديدع

لكاأل ىسنن اقح له نكل نايسنلا قلخ نأ انيلع هللا معن نم
انرعشتف انلخاد اهسفن تبثت تامصب عضب لظي ؟مأ ءايش

هلاالك؟ كشو ىلع اننأب

ريكفتلا نع اهلقع فقوت ىتح ءىشب اهسفن لغشت نأ تررق
هاناعملل ارخآ اباب اهيلع حتفيو اهقهريس ديكأتلا ب ىذلا دئازلا

تسلجو ىدن اهل تتأف اهيلع ميخ تمصب رظنملا عباتت تسلج
اهنم برقلا ب

اهل تهبتناف اجرح تمحمح ثيدحلا أدبت فيك ىدن ملعت مل
: هلئاق ثيدحلا ىلع ىدن عفد امم همستبم اهل ترظنف ةؤلؤل

؟ تخا كدنع ىتنا ؛وه ىوا هبويطو همرتحم كلكش
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اذكه باهلا ىلع رطخ ملو لا ؤسلا اذه ببس ةؤلؤل فرعت مل
تخأ شيدنعم :ال بيجتل

شيدنعم نامك اناو : اعيرس لوقتل رتوتب اهدي ىدن تكرف

ىتخأ ىنوكت عفني تخأ

ىلحأو ؛ ىتخأ اعبط : لوقتل همراع هحرفب ةؤلؤل اهل تمستبا

تخأ

لخاد اعيرس عفدنتل نانتماو ركش تارظن ىدن اهل ترظن
ةؤلؤل بارغتسإ راثأ امم اهناضحأ

ىدون اي ةدايز هيفطاع كلكش : لوقتل اعيرس األرم تمهفت

مهب وفطتف مهفلغت هدوملا و مهنيب نماألهفل اوج وضق اذكهو
عاجوأ نيسان هيرحب نوقلحي مهلعجتف بحلا ءامس ىف

ةايحلا هذه بعتو

تنك ول امك قفرب مهيلع عقتف عيبرلا تامسن مهبعادت امنأكو
األلو اهعيبر ىف هحتفتم همعان هدرو سملت

صخش مك نكل رشبلا نم انلك ؛ ريثكب ىمسأ هيناسن عالةقاإل
ب مهنكل نيريثك وسيل ؛ ناسنإ نوكي نأب هصرفلا هل تحنس

نيدوجوم لعفلا

ماحر واأل بسنلا و مدلا عبالةق تاق علاال نوديقي رشبلا ضعب
نأ قحتسي أال ؟؟؟ هوخ واإل هيناسن عالةقاإل نع اذام نكل

عالةق نودب حماستلا و لدعلا ءامس تحت هوخأ عيمجلا شيعي
؟؟ مد
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هردقلا اهاطعأ نجسلا نأكو ريثكلا و ريثكلا ةؤلؤل لقع ىف راد
اهيف قمعتلا و اهمامأ فقاوملا ليلحت ىلع

انتايح نع ضعبل ىكحنه موي لك : ىدن توص ىلع تقافأ

ديدجلا نم فوخلا اهذخأيل بيجت نأ نود قفرب اهل تأموأ
؟ حيحصلا وه هلعفت ام له

اهتايح نعو اهنع تامولعم هفرعت ال دحأ ىطعت نأ حيحصأ

؛ ءارهلا اذه نم كعد : اهسفن ىف تلا قف راكف األ هذهب ىلا بت مل

هاتفلا هذه ىل تقار دقف

رشع ىداحلا لصفلا

ةؤلؤلل األلو مويلا ةياهن نع انلعم ملا ظلا هراتس ليللا لدسأ
مونلل بهذت مث نمو مهيأ حةلا ىلع ممتت تبهذ ال؛ يفلا هذهب

ىف ىضرملا وألن هعوجر بسانيل هلوح نم ناكملا هل تأيه ؛
مهلوح نم ءايش باأل نورثأتي هلا حلا هذه لثم

. هلوح نم هجهبم ءايش األ لعج ىلع تصرح

اهلخادب عباقلا للملا ىلع ىضقت نأ تررق

هيسرك ىلع تسلج ؛ مهيأ ةفرغب هقحلملا هبتكملا ىلا تبهذ
؛ ىسرك درجم سيل وهف ىسركلا اذه ةبهر مك رعشتستل

ىف أرقت تأدبو بتكملا بناج ىلع ريغصلا حابصملا تءاضأ
عقاولا عملا نع اديعب هلخادب اهبحس ىذلا بتكلا ىدحإ

.................
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وأللو لمعلا ىف هاضق كهنم موي دعب جراخلا نم مدآ ىتأ
ةفرغ ىلا بهذ ؛ هيلوئسملا ب روعشلا برجي هتايح ىف ةرم

؟ هبيبطلا كلت لعفت اذامو مت؟ ىذلا ام ىريل مهيأ

نم للستملا ءوضلا ظح ،ال هفرغلا ىف اهدجي ملف لخد
اهتيعضو ىف سلجت ىهو اهآر ىتح ءطبب مدقت ؛ هبتكملا

هتأر نإ امو اهنم مدقت ؛ هلخادب بضغلا ليتف لعتشيل كلت
اذكه وهو هرهظم نم تفاخ ؛ هتيؤر نم تعزف ىتح

لبق نم تناك امك فقتل اهتعاجش تعمجتسا

نع ريبعتك اهيف خرص اذكه اهدومصو اهتوكس وه لمحتي مل
؟؟ نذإ نودب هبتكملا ىلخدت ىازا ىتنا ئاقال: هبضغ

هنأكو اهناسل هيف لش فقوم ىف اهتعضوف همدصلا اهتمجل
همامأ هملك ىأب قطنلا ىلع ىوقت ملف امامت دقعنا

هرم خرصيل هلهاجتت اهنظف اذكه اهتيؤر نم ابضغ طاشتسا
ىقطنا : هباجإ اهنم طابلا ىرخأ

كلت نم هعرسم تلوره ، تمصلا تلضفف قطنلا ىف تمثعلت
. هدشب اهعومد سبحت ىهو هفرغلا

ىلا تجرخف رصقلا اذه ناكرأ ىف لكاشملا لعتفت نأ ديرت مل
هقيدحلا

ىوقت مل هطقنلا كلت دنعو ءارضخلا باشع األ ىلع تسلج
ول امك اهتاعمد تلزنف ؛ نمذكلا رثكأ اهتاعمد سابتحا ىلع

تاونسلا لا وط اهب ثدح امع ىكبت اهنأ



C

درجم ، عومد : ركفت ىهو اهيلإ ترظنو عمد ةرطق تطقتلا

عومدلا اهتيأ ىرت ، عاجو نماآلآلمواأل ريثك ففخت تارطق
؟ باذعلا تاظحل نيحمتو ىنع نيففختأ

تاظحل نيحمت فيكو : رخاسلا كحضلا ىلا اهحم مال تلدبت

زتلا نأ تبأو تقصتلا ف ىلخادب ترفح تاظحل ىهو باذعلا
ىتح ىلخادب تامدصلا ترفح دقو ىنع نيففخت فيك ؛

؟؟ ىنم ءزج تراص

هب ككشأ ال لا ؤس درجم ؟؟ األماي اهتيأ ىل نيئبخت اذام ىرت
ريدق ءىش لك ىلع وهف اإلهل!! ةردقب

ب ءىلم عملا ريني اتفاخ ءوض عشتف ألأله تملا موجنلل ترظن
دحأ ىرأ ال امل موجنلا اهتيأ : ىرخأ ةرم ركفلا اهذخأيل همتعلا

هللا نأ ملعأ !!؟ نيلعفت امك هريغصلا ىتمتع ىل ءىضي

بيجتسيس

رشبأ نأ ايلع ؛ هتباجتسإ دعوم رظتنأ

موجنلا هعدوم اهناكم نم تماق ؛ اهيلع ىغطي ساعنلا أدب
لا حب ىكاقلأ ىلع !!!! بهذأس !!!! موجنلا اهتيأ انسح : هلئاق

اآلن. هيف انا امم لضفأ

! هلمكأب ناكملا ىلع ىغطي ءوده ؛ كلا حلا ليللا ظالم لمتكا

هيليللا رويطلا ضعب توص ىلع ىوس ىوتحت ال هئداه ةليل

مث نمو تأضوت ؛ اهبر ترفغتساو اهينيع ةؤلؤل تحتف
نيملا علا بر ءاقلل ريبكتلا ىف تعرش
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مث نمو هقلا خ مامأ ليلذ عشاخ بلقب مايقلا ىتعكر تلص
هلك ىنأش ىل حلصأ !! ثيغتسأ هللاكب :اي ةلئاق ىعدت تذخأ

براي

فيك ىرت : ىجراخلا ملا علا ىلا اهتفرغ ةفرش نم ترظن

؟؟ ملا علا ىنلبقتسيس

؟ هبيبطك مأ نجس ةجيرخ ىنأ ىلع ىنلبقتسيأ

دئازلا ريكفتلا نم ىنمحرا هللا اي

سلجت ىدن تدجوف هيلع نئمطت مهيأ ةفرغ ىلا تبهذ
!! ىقب موق مهيأ : ةلئاق هقداص تاربنب هثدحت هدي نضتحت

شدحم ناشع كاعم ملكتاو ليللا كلب ىجاب موي لك انا فراع
ىنفوشي

كقياضه شم ىنا دعوو موق

ىتح اهيخأ ىلع اهنانحو اهفوخو اهتاملك قدص ترعشتسا
؟؟ وهاألربك نوكي نأ ضرتفملا نم نم ؛ مهنيب تراح

راثأ امم فلخلا نم اهفتك ىلع اهدي تعضو ؛ اهنم تمدقت
ىدن ىدل بعرلا

انا ،ىد ىدها : اهعور نم أدهتل ةلواحم ىف ةؤلؤل اهل لوقتل

ةؤلؤل

ىنيتفوخ : هعرسم ىدن

؟؟ ىتقولدل هيل هيحاص :مكلا همهفتسم ةؤلؤل اهتلأس
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مانأ هزياع شم : ىدن

ىلصن ىقب ىلا عت بط : هداتعملا اهتماستباب ةؤلؤل اهتباجأ

اوس

ةؤلؤل نأ نم مغرلا ؛ب مايقلا صالة اعم نايدؤتل ايوس اوبهذ
اهركذت نأ تدارأ اهنأ إال اهتلص

اهجارحإ نود ىلصت نأب

نآرقلا موي لك ظفحن كيأر هيا : ةلئاق كالاهم ةؤلؤل تعبات

؟ اوس

هظفاح شم ىتنا وه : لوقتل اريثك هركفلا هذهل ىدن تسمحت

؟ ىيز نآرقلا

: لوقتل اهجارحإ مدع تررق دقو بيجتل يلقال تتمص

اوس ظفحنه ؛ ريتك شم سب هظفاح

ةؤلؤل اي اركش : نانتمإب ىدن

هلل ركشلا : قفرب ةؤلؤل

راذتعإ وأ ركش تاوخ األ نيب ال صأ شيفم نيدعبو

و نماألهفل وج ىف همسبلا ةؤلؤل اهتلدابف ىدن اهل تمستبا
. مهنيب هبحملا

.........................

اهنأكو الب؛ خلا اهئوضب ملا علا ءىضتل حابصلا سمش تعطس



CIII

هديدج ةيادب نع نلعت

جرحب سلجت تناك ىتلا ةؤلؤل مهعمو مهراطف عيمجلا لوانت
سمأ مدآ نيبو اهنيب ثدح امدعب اصوصخو

:انا هلئاق زوريف توص هعطق هرفسلا ءاجرأ ىلع ميخي تمص

مدآ نع هباينلا ب رذتعبو !! ةؤلؤل اي حرابما لصح ىللا ب تفرع

فسآ : لوقيل روفلا ىلع اهتراشإ مهفف مدآ ىلا زوريف تراشأ

تفرع فيكو سمأ ةليل ركذتت ىهو زوريف تدرش

كااااااب شااااا فال

ةؤلؤل تناك نإ ام ىرتو بهذت نأ تررقف زوريف تظقيتسا
ءىش ملعت الوال يفلا ىف هديدج ىهف ؛ ءىش جاتحت

خبوي ىلا علا مدآ توص ىلا عمتست ىهو بضغب اهلحم تفقو
هرظتنت اهتفرغ ىلا تداع ؛ ةؤلؤل

دحأ دوعصب ترعش ىتح ابايإو اباهذ هفرغلا لوجت تذخأ
مدآ هنأ تملعف ، جردلا ىلع

نم رمي وهو هيلع تدان ىتح هتفرغ مامأ هرظتنت تفقو
اهماما

تنا : هيبصعب لوقتل هناسل تمجلأ ههجو ىلع هعفص تطقس

؟؟ هيف انحا ىللا فقوملا كردم شم تنا ، تننجتا ديكأ
هقفصلا دقعت رفاسته هركب نم ؛ قوفو كسفنل هدك ىحصا

قاف مهيأ ول فراع تنا : اهيلتعت همدصلا تلا زامو تعبات مث
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انأو هنم!!! دفنته شم رقملا ىف طيسب ولو صقن هيف ناكو

ىأ ىف هدنع نواهت شيفم هناو سيوك مهيأ نيفراع تناو
هكرشلا صخي رمأ

األ قوفي امل شم : ارخاس لوقيل ليحرلل دعتساو هرهظ والاه

لو

مدآ!!!! اي قوفيه : لوقتل يلقال اهتربن تأده دقو هتباجأ

هؤلؤلل راذتعا مدقت حبصلا هركب !!!! قوفيه

كااااااااب

هطنش : مدآ ىلع هطلسم اهينيعو لوقتل عقاولا ىلا تداع

تزهج كرفس

؟ رفاسم مدآ وه هد هيا : همهفتسم ىدن تلأس

لغش ىف رفاسم اويا : زوريف اهيلع تدر

مهمامأ نم فرصناو هتدلا كلالمو مدآ عاصنا

ادادعتسا هتبيقح لمحي وهو لزن ىتح ليلق تقو وهاال ام
هرفسل

الزتلا اهنأ اال هيرهاظلا اهتوسق مغرب مأ... تاوعد هعمو رداغ

هوركم مهنم ألى ثدح اذإ اهبلق فجتري مأ

.......................

كشوأ دقو عيباسأ ثالث وراص ىتح نيعوبسأ ..... عوبسأ رم
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ذافنلا ىلع رهشلا

تبهذ ؛ مهيأ ةلا حب صاخلا ثحبلا ةءارق عباتت ةؤلؤل تسلج
هديب لصتملا لولحملا ىف هئاود هل عضت هيلإ

ةجاجز اهدي نم تطقسف كارحلا ىلع ىوقت ال اهلحم تفقو
امهنأكو اهيلإ رظنت هبضاغ نويع ؛ هتأر امم اعله خرصتل ءاودلا
هطيحملا هفيثكلا شومرلا مهيمحي رخافلا ؤلؤللا نم ناتعطق
هتلا ض دجو بضاغ سرتفم ناويح نويعك نويع ؛ مهب

همدصلا اهعم وقلتيل اهلوح نم عيمجلا عمجت

هينيعو   ريرسلا ىلع ىقلتسملا مهيأ نم زوريف تمدقت

؟؟ ىنعماس تنا !!!! مهيأ : هلئاق تفدرأف هحتفتم

كرحي بيهر تمصب غارفلا ىلإ علطتي هنم؛ در دجت مل
اهبسكتف هينيعب لعتشي بضغلا ليتف ؛ ديدش ءطبب هبادهأ

هلاالك دح كبهلت هرمح

؟؟ لصح ىللا هيا : زوريف ىلإ برستي قلقلا أدب

شفرعم : اهمهادت همدصلا تلا زامو ةؤلؤل

هدك هتيقل انا

هشهني بلقب زوريف اهتلا ق ىدن اي روتكدلا ب ىلصتا هعرسب _

اهيلع فوخلا روعش ىلوتساف فوخلا

امل ....وأ ىرجي اذام ملعي دحأ ....ال بعر ىف اهوضق قئاقد

؟ هلا حلا هذهب مهيأ
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؛ ههجو ىلع قلقلا تام عال حضتيل هصحف ىف بيبطلا عرش
مهفذقيو مهنزحيس ديكأتلا ب ىذلا باألرم مهربخي مهل تفتلا
ىلك للش هدنع مهيأ ذاتس األ فس :لأل تامدصلا رحب ىف

؛ اهتيعضو ىلع تلظ ىتلا زوريف خبالف عزفب ىدن تقهش
لماكلا ب ىذأتا هدسج ثداحلا لمع كالهم:امل بيبطلا عباتف

هلقع لواحيب هبوبيغلا هرتف لا وط ؛ امامت ميلس ناك هلقع نكل
شنكم مسجلا نكل كرحتي هيلخيف همسج ىلع رثأي

ردقي ناشع دهج جاتحم ناكو ىذأتم ألهن ارظن بيجتسيب
هلقع امل لوأ ؛ كرحتي

هريثأت نأك دسجلا ىلع رثأي لواحو هتيفاع لماك داعتسا
هنا هردقلا هاطعف برق إلهناأل ارظن رصبلا زكرم ىلع ىوق
ىعيبط عجري ردقي ام ىلع تقو ةيوش جاتحم نكل فوشي

ىنات

ةرشبم ةيادب ىدو

مكنا ىتح هساسحإ نع ربعيو فوشيو عمسي ردقيه حايلا وه
ردقيه شم نكل هيلا اإلعفن هتلا ح هشو ريبعت ىلع هظح تهال
ادجب ريبك لمأ ىف نكل ؛ ىدسج لكشب مكاعم بواجتي

ءافشلا

اديدج مأال دلو إالهنأ نزحلا هبوشي نأكالهم نم مغرلا ب
مهلخادب

روتكد اي كترضحل نيركشتم : ةؤلؤل
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هلل ركشلا : هيلمعب اهباجأ

زوريف ؛ مهيأ ةفرغ لخادب عيمجلا لظو ناكملا بيبطلا رداغ
!! ىنعماس تنا !! مهيأ : فئاخ قلق بلق تاعمدب

تاملك عضبب اهثدحت ىهو اهفتك ىلع اهدي ةؤلؤل تعضو
سيوك ىقبيه : هقداص

" مكل بجتسأ ىنوعدإ مكبر قلا"قولا انبر ..... شيقلقتم

بيجتسيس وهو سب ىعدا

لصتتل هفرغلا نم تجرخو نانتما تارظنب زوريف اهل ترظن
مدآب

....................

دوعتملا ريغو هيف عوضوملا طرفملا لمعلا رثإ همكهنم خالهاي
اذهف سأيلا ب رعشيل همامأ هعوضوملا تافلملا مكل رظن ؛ هيلع

ىهتني نل لمعلا

سفنت ؛ مهتحار ليبس ىف ههجاوي امو هيخأ ةاناعم كردأ
مويلا اذهل ءافتك ررقاإل دقو ءادعصلا

تفز ؛ هتدلا و مقرب هفتاه نينر توص عمسف ليحرلل دعتسا
مهرثكأ وهف ؛ ربخلا اذهب وهاآلرخ حرفيل راسلا ربخلا هيلإ

مهيأب ارثأت

هيخأ ةيؤرو هدوعلا ب دعو ىلع لا اإلصت قلغأ

زهجف ال يفلا ىلا ةدوعلل دعتسا ؛ احرف صقارتي هبلقو قلطنا
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اههجتم هترايس داق لعفلا بو هتبيقح

ىف هنأ ول امك بهذف ريثك تقو هنم ذخأي ،مل هتظفاحم ىلإ
حيرلا عم ودع قابس

اكلم نوكيل اآلرخ؛ هفصنب ىقتليس هنأب هربخي ردقلا نأكو
اهشرع ىلع اجوتم ؛ هيسنامورلا ءامس تحت

رشع ىناثلا لصفلا

اهب نيدوجوملا رشبلا دقتفا ءامس تحتو تاقرطلا ىدحإ ىلع
نم نيلا خ مهتلعجف مهلخادب تمدعنا لب هيناسن اإل ىلإ
اهنزح نع اهب ربعت رعاشم اهيدل تاناويحلا ىتح ؛ رعاشملا

قولخم رطخأ وه ناسن اإل نكل اهضعب دعاست تاناويحلا ىتح
. ضر األ هجو ىلع

ريغصلا لفطلا ذكلا لمحت ىهو اهيدل هعرس ىصقأب ترج
هدشب ىكبي ىذلا

ىرتل اهفلخ ترظن ؛ ىرخ ىهاأل اههجو تطغ اهتاعمدو ترج
اهنم هبرقم ىلع مهتدجو ؛ اهنوعباتي لا جرلا ؤهالء ناك نإ ام
ؤه رش نم اهيمحيو اهيوتحي ناكم ىلإ لصت ىتح تدهاجف

، عيضرلا لفطلا كااذل اهناضتحا نم تددش ؛ بائذلا الء
ىلع تفقو ، اهمامأ راطقلا ةطحم تأر امنيح هحارب تسفنت
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هب ىمتحت ناكم نع ثحبت اهلوح تفتلت ىهو راطقلا فيصر
اهنوعبتي ولا زام مهدجتل اهفلخ تعلطت ،

؛ هلخادب ءابتخ واإل راطقلا لوخد ىوس لح اهمامأ دجت مل
ال ىتح ةيوازلا ىف ىساركلا ىدحإ ىف راطقلا لخاد تسلج

ءاكبلا ةبون نم هئدهت لفطلا رهظ ىلع تتبر ، مهدحأ اهاري
مهفشكتس ىتلا

ىتح اهسأر تضفخأ ؛ هعزف تقهشف راطقلا كابش نم تعلطت
برهلل ةلواحم ىف ىسركلا لفسأ تأبتخا ، مهدحأ اهاري ال

مهراظنأ نم

.............

ذافن نع ةنلعم ةرايسلا تفقوت امنيح بضغب دوقملا برض
؛ مراع بضغب اهباب قلغي وهو هرايسلا نم جرخ اهب؛ دوقولا

فقوتل ارظن يلقال رخأتيس هنأب هربخيل فسوي ىلع لصتا
هترايس

راطقلا ب باهذلا ىوس لح همامأ دجي مل

لحلا اذهب عنتقيل هفقوتملا هترايس ىلا رظن هنكل يلقال ددرت
هتدعاسمل هلوح دحأ دجوي وال عقلا هبش وهف

لااأل حك حهلا نوكيل هيف بوكرلل هجوتو راطقلا ةركذت عطق
و ةطاسبلا ىهتنمب مهتايح نوشيعي نيذلا نيطيسبلا صاخش

ةعانقلا و اضرلا

؛ تارايسلا و لليفلا ةايح نع اديعب ؛ مهريغ ىلإ نورظني ال
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عيضي هلع هفتاهب ثبعي ذخأو هل صصخملا دعقملا ىلع سلج
اعيرس ىضميف تقولا

اثحب هلوح تفتلا موتكم لفط ءاكب توص هعمس هابتنإ راثآ
تايؤيهت اهنظ لا؛ فطأ ىأ هلوح دجي ملف توصلا ردصم نع

ىنطابلا هلقع اهردصي

هرصب طقتلا نمذكلا دبوال هطقتلي هدي دم هفتاه طقس
هيفارتحاب مستريف اههجو تامسق شهني فوخلا و هاتف ةروص

اهعم لفطلا ىأر امنيح موتكملا لفطلا ءاكب توص جتنتسا ؛

نم ائدهم اهل لوقيل اهسفن ىلع تشمكناف عزفب هل ترظن
كدنع نم ىعلطا !!!!! ىدها : اهعور

كلالهم عاصنتو هنمتأت اهتلعجف اهتتأ ىتلا هقثلا ىردت ال
جرختو

دعقملا ىلع توهف اهلمح ىلع اهيقاس ىوقت ملف همامأ تفقو
لواحي وهو راكف نماأل ريثكلا هلقعب راجف اهمامأ سلج ؛

اهفقوم ليلحت

ىد اهيف ىتنا ىللا هلا ؟وحلا ئاقال:مكلا اهلا ؤسو عجشتلا ررق

؟ هيا نم

لوقتل لا جرلا دحأ تحمل امنيح ثيدحلا كشو ىلع تناك
كلوقهو هد لفطلا انأو ىنيمحاو ىندعاس كوجرأ : عومدب

هجاح لك ىلع

انيمحا سب
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ىدها : لوقيل اهتدعاسم ررقف اهثيدح قدص رعشتسا

رضاح كدعاسه

ىفختل اهمامأ رظنت ىهو اهفوخ ىلع ىدابلا عزفلا ظح ال
ودبي لا جرلا نم ةعومجم ظح فال هفلخ رظن ؛ اعيرس اههجو

مارج اإل مههجو ىلع

هنأكو يلقال هعزجب ضفخنا ؛ مهنم برهلا لواحت اهنأ جتنتسا
ايف ىقث !!! شيقلقتم : لفسأ نم اهل لوقيل ءىش نع ثحبي

اهمامأ سيلف هقثلا هحنم تررق دقو نانتما تارظن هل ترظن
رخآ لح

كسمأ ؛ ههطحم أللو هلوصو نع انلعم ةأجف راطقلا فقوت
لفطلا وه لمحو قفرب اهدي

نكل هتهجو تسيل اهنأ ملعي ؛ لوزنلل وهجتاو اهنع ريغصلا
هدعاسملا هيلع

ىد تنبلا فرعت تنا : امهفتسم هلأسي لا جرلا ىدحإ هفقوأ

؟؟

؟ همدخ !!!ىأ ىتارم ىد : ىعو مدعب لوقيل اهل رظن

انك لصأ ؛ هجاح شيفم هيب :الاي هيلع ادر وهاآلرخ هباجأ

كتارم نم هبش اهيف تنب ىلع رودنب

فرصناو قفرب هسأر أموأ

ريغصلا لفطلا ءاكبل عمتسا ؛ مهنع ديعب ناكم ىلإ مدآ لصو
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هدشب ىكبي ناك دقف

ناعج هلكش ئاقال: لفطلا اهاطعأ

عفال وه ناعج هلكش شم :اد هثيدح دكؤت ىهو هنم هتذخأ

ناعج

هيعضرت ام ىلع ديعب ىكانتسه : لوقيل اجرح محمح

؟؟ سب ىازإ هعضره : سأيب هيلع تدر

؟؟ همأ شم ىتنا !!! ىازإ هيا ىنعي : مهف مدعب مدآ

هل رظنت ىهو اهتلا ق همأ شم _ألانأ

هافطخ ىنوكت ىعوا ؟؟ هيا لا :مأ مدآ

شم :انأ ءاكبلا ب شهجت ىهو لوقتل عومدلا ب اهيتلقم ترقرت

سب هدعاسب انأ هافطخ

هحارب ىكحاو سب ىدهإ : مدآ

ءامسأ ىمسا :انأ ةراح هديهنت دعب هتباجأ

تانيرشعلا ىف هسل تس ايل تج هرتف نم ليلا حت ةروتكد
ةروهدتم اهتلا ح تناكو ليلا حت لمعت

طحيب دح حصأ ىنعمب وأ تاردخم دخاتب تعلط ىد تسلا
فرعت ام ريغ نم تاردخم اهل

ىد تسلا ةأجف سب اهجلا عه تلوقو اهتلا حب تلفكتا انأ
لماح تناك ىد ةرملا سب هنس دعب ايل تج تعجر تفتخا
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ولاالةد كشو ىلع تناكو

تلوق ةريبك ةياكح اهارو اهنا علط سب ىدنع اهتفضتسا
هديحو انا لكاشم ىسفنل شبجم ناشع نامأ ناكمل اهيدوه

دح شيلمو

اهتلا ح ىعارت ىفشتسم اهتدو : ءاكبب تعبات مث

جرح عضو ىف ىد تسلا نإ ةدراهنلا لا صتا جىلا سب

ىفشتسملا نم اهنباو ىه تبره اهتيقل تحور

و......... ىفشتسملا نم بيرق اهانيقل

هيلعاف نم عزن فقوم ىف ركفت ىهو ريرم ءاكبب تشهجأ
اياندلا رطخأ نم لعفلا ىهب هلعفلا كلت لب امامت همحرلا

اهنبا عيبتب اهتيقل : ىزخو هضفخنم هربنب اهثيدح تلسرتسا

تاردخم ةعرج لباقم

هداح ءاكب ةربنب اهتلا ق اهنبا عيبتب _

لفطلا ب برهأ ىنإ ريغ لح ىمادق شنكم

دجويأ : ركفلا هذخأ فقوملا اذه نم لهذو هبلق قر دقو مدآ

اقح!!؟ األعفلا هذه لثم

؟ اذكه اهنباب ىحضت مأ ؟ىأ اذه لعفي رشب ىأ

تنأف ، مهنم لقأ تسل !!! قمحأ اي تمصا ئاقال: هسفن فنع

اياندلا كولم نم اكلم تنأ لب اياطخلل بكترم
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توص ادع ءاجر ىفاأل جلا تمص دعب اريخأ هتوص جرخ
؟ لفطلا ىف هيا ىلمعته بط : رمتسملا لفطلا

هيدوأ هرطضم : لوقتل هيكئ ملاال هحم موال لفطلا ىف تعلطت

أجلم

كتايح ىف حيحص ءىش لعفتلف !! انسح : هسفن ىف مدآ

ءاطخ باأل هئيلملا

كدخاه رطخ ىف هدك كتايح ىتنا بط اهل: كالهم هجو

نامأ كانه ال يفلا ىف اندنع

انأ شيقلقتم ئاقال: كالاهم رتبيل ثيدحلا كشو ىلع تناك

ح نامكو ايوخأو ىتخاو ىتدلا و اياعم !! ىدحول شياع شم

ايوخأ ةروتكد اناعم ايلا

قلقلل لا جم شيفم ىنعي

:انأ همسا ركذي وهو ةرملا هذه همظع نود هيدجب كالهم عبات

ىنانكلا مدآ

هنم!! ربكأ مهل مه نم هللا :اي اهسفن ىف لوقتل اعزف تقهش

هيرشب شوحو نيثارب نيب عقولل هرطضم ؛ مهنم لضفأ سيل

هيا ىف ىركفتب فراع : لوقيل اهرطاخ ىف لوجي ام ملع

شيقلقتم سب ؟ ىتقولد

هد ريغ لح كمادق شيفم نامكو

نصح اهمامأ سيل ؛ رخآ لح اهمامأ سيل لعفلا ب قحم وه
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همامأ ءىبتخت ىوق

هدك!! مامت : لوقيل هقفاوملا ىلع عكالهم اهسأرب تأموأ

سيوك أجلم ىلع هيدون نيدعبو األلو بيلح هل بيجنه
انأ ىتياعرو ىنانكلا ةلئاع ةياعر تحت نوكيه شيقلقتمو

ايصخش

......................

ىنانكلا يفال ىف

روعش اهباتنا تقولا اذهل مدآ رخأت نم قلقب زوريف تسلج
برشو رهسلا نم هلا ألعف داع نوكي نأ نم قلقلا و فوخلا

ركسملا

ئاقال دئازلا اهقلق نم اهجرخيو اهراكفأ اهل دسفيل فسوي ىتأ
رخأتيه هنا قفلا قيرطلا ىف تلطع هتيبرع مدآ ذاتسأ :

ةيوش

؟ تاكرشلا رابخأ هيا ؛ فسوي اي ىشام : هحارب ترفز

مامت تاكرشلا : ةداج ةربنو هيلمعب فسوي

ةرادصلا اهل ىنانكلا تاكرش ايلا حو هديدجلا هقفصلا انعقوو
ديسلا هكلا م عوجر رظتني حلا لضفأب رقملا ؛و قوسلا ىف

ريخ فلأب مهيأ

اي هيا لمعنه انك كريغ نم هفراع شم : لوقتل همسبب تأموأ

كل ادج اركش ، فسوي
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وأالىد نم دحاوو اننم درف تنا !! اندنع لماع درجم شم تنا

ام ىلعو ، كدلا و نم دحاو هلياق هسل ىتنا : همسبب اهيلع در

اهنبا ركشتب شم نإاألم دقتعأ

ىلع ىنبا يالاي بط : لوقتل كبالهم اهكحضي نأ عاطتسا

كلغش

ال يفلا نم جرخي وهو هحرم ةربنب قاهلا مدنفأ اي ذفنيو ملع _

ضكرلل هبشأ تاوطخب

براي مكيمحي انبر : اهلخاد ىف لوقتل

.....................

تناك امنأكف هحرف مستبت اهتلعج هيفتاه هملا كم ةؤلؤل تقلت
اهرظتنت

سلا اهيلع ىقليل برق وهاأل ناك ؛ اعيرس بيجتل فتاهلا تلمح
عباتتل سالهم هيلع درتف الموأال

هيتقو كتلحر داعم سإالم اي هيا كالاهم: ةؤلؤل

كنا ىلوقت لا صتا كنم هرظتنم انأو صلخي برق رهشلا
تزجح

راطم ىف حايلا ىنأ مكربخأ نأ ىنفسؤي : حرم ةربنب اهيلع در

ةرهاقلا

!! دجب : هحرفب ةؤلؤل
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دح هيف شيفم راطملا و دجب اويأ : عنطصم نزحب سإالم

ايعملا نينس 3 ىلا قب بايغ ،ادانأ ىنلبقتسي

كنإ كتؤلؤلل شلوقتم وضرب هدك : ىرخ ىهاأل نزحب ةؤلؤل

ىاج

. هاتخأ اي ىوقأ فورظلا سب اهلمعأ بباح تنك سإالم:

كدنع نوكأو ةيوش : لوقتل كالهم بقع هدشب تكحض

ىكينتسم : نانحب سإالم

برقأ ىلع ىوهتل اهتحرف ىف حبست ىهو لا اإلصت قلغأو
اااريخأ : هلئاق هدهنتم دعقم

تام وعال ظقيتملا ملا ذل ههبتنم ريغ هفرغلا نم تجرخ
همامأ فقي نم كتفتس بضغلا

نم رثكأ ابضغ طيشتسيل " كتؤلؤل " ةملك هعمسم ىلع ددرت

هيلتعي ىذلا بضغلا

.................

اهباهذب اهربخت زوريف ةفرغ ىلإ ةؤلؤل تهجوت

؛ لوخدلا اهلب تنذأ ىتح تاقد عضب اهتفرغ باب ىلع تقد
مهدوسي حرملا وجو ىدنو ىه سلجت اهتدجو

راطملا حورأ هرطضم : لوقتل اإلسالم ةيحت مهيلع تقلأ

تاءارج اإل لمعيبو لصو خالص ألهن ايوخأ لبقتسأ
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سالهتم ىلع هلل دمحلا : فطعو همسبب زوريف

ىحور ىتبيبح اي ىشام

ايوخأ ألن ىنات ىتيب عجرهو : دادزي اهجرحو ةؤلؤل تلا ق

اهشاع ىللا هبرغلا نينس هيافك ؛ هبنج هدحاو جاتحم

ديكأ موي لك ىجيته سب ةؤلؤل اي ىشام : همهفتم زوريف

هللا ءاش :نإ ةؤلؤل

ةيوش قورأ ةؤلؤل اي ىكاعم ىنيدخت :ام ةؤلؤل هثدحم ىدن

تيبلا ةدعق لدب

هدك سب :ايسالم!!! هحرفب ةؤلؤل

يال اياعم ىلا عت

اهزيزع ءاقلل هبهاذ نهادحإ ؛ راطملا ىلإ ناتنث اإل تقلطنا
كانه اهفصنب ىقتلتس اهنأب ملعت ال ىرخ واأل اهاخأو

تاعقوتلا قوفي ام امئادو بلا غ ردقلا ؛ ردقلا اذه رمأ بيجع
ماكحإب تدعأ تابيترت مطحيل

إ ثدحي نل اودعأ امهمو اوبتر امهمف باتك مهل رشبلا ىنب نكل
هللا هدعأ الام

رشع ثلا ثلا لصفلا

راطملا ىلإ ىدن اهعمو ةؤلؤل تلصو

األ دحأ ىلا ترظن اهيخأ نع ثحبت يلقال اهرصبب ةؤلؤل تلا ج
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تاوطخ ؛ ديازتت تذخأ اهبلق تاقفخ وه؛ هتنظف صاخشأ
ضفاخ توصب هيلع تدان ؛ ىرجلل برقأ ىهو هتيحان تهجتا

رخآ صخش رهظيل اهل تفتلا ف

اهثحب تعباتو هل ترذتعا

تعمدأ ؛ اهرهظ هيلوي ىسرك ىلع سلجي صخش اهرظن تفل
وه ؛هنإ لجأ : تاعمدلا كلت طسو نم لوقتل اهينيع

: تلا ق ىتح تلصو نإ امو اهعبتت ىدن اهفلخو هيلإ تبهذ

مدنفأ اي نوبيط !!! محا محا

ىدحإ نم امداق اكلم هنأكو هنلعتل هكاتفلا هتماستبا ترهظ
جوتيف اهاري نم بل بلست هماستبا ؛ نيط ال وسلا كلا مملا
اهدقتفي ىتلا هماستب اإل كلتب هزيمي اجات ىدتريو اهببسب

نيريثكلا

هدي عضيو اهل تفتليل هتءارقب ال وغشم ناك ىذلا باتكلا قلغأ
اهتايط ىف لمحت هحرم هربنب ئاقال طابضلا امك هسأر بناج

ديمعلا ترضح اي تابيط : رورسلا و كحضلا

ىلعأ ىلإ لفسأ نم هل ترظن ؛ كلت هتلط ةيؤرب اهعومد تداز
ىزيزع تربك دقل !! انسح : اهسفن ىف لوقتل

:سإالم هديازتملا اهتاعمدو اهتاقهش نيب نم تلا ق

هيمارد ةربنب لوقي وهو ىرخأ ةرم ىسركلا ىلع سلج
ىطيعت ىلعزت !! هوووووي : هكحاض
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ىنات عجره ؛انأ ىطيعتب ىحرفت امل ىتحو

ىتخأ اي كاعم بع ال شم

علطت سمشلا ىلخ هدك اويأ : لوقيل اهتاعمد نيب نم تكحض

ريتك ىلا قب اهتفوش شم ؛ادانأ

و باذعلا نم تاونس ؛ اهلخادب ىكبت هناضحأ ىف تمترا
اآلن هيلع وه امك هارت ىتح نامرحلا

هتنمت امك راص دقف ، ىدس بهذي مل اهبعت

وهف وهاآلرخ اهناضتحا نم ددش ؛ نوكي نأ تدارأ امك حبصأ
واإل هبرغلا نم تاونس ؛ اهنم رثكأ نضحلا ذكلا ىلإ جاتحي

قايتش

ىتلا هزاكعلا و دنسلا هتخ أل نوكيو ةأمظ ىوريل تقولا ناح
نامزلا اهيلع ليمي امدنع اهيلع زكتعت

:خالصاي اكحاض لوقيل داتعملا هحرمب ءاوج األ ريغت لواح

ءاكب ىلطب ، ةؤلؤل

هدك ظوبيه ديدج صيمقلا اد

راثآ ؛ اضيأ ىه كحضتو كحضيل قفرب هردص ىف هتبرض
همينرتك تناكف هعمسم ىلع تيقلأ تاكحض توص ههابتنا

تارظن اهل رظن ؛ اهعامسل حاترتو اهلاألنذ برطت قفرب فزعت
مهنيب نوحشملا وجلا ةؤلؤل تظح ىه؛ال نم ملعي ال ةرئاح

رخآ عملا ىف حبسي وهاآلرخ امنيب جرحب لفس أل رظنت ىدنف
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سإ اي كفرعأ بحأ : ناكملا ىلع ميخ تمص دعب اريخأ لوقتل

الم

ىنانكلا ىدن ىد

ىنانكلا ةلئاع مسا ركذ درجمل حماجلا بضغلل هتارظن تلوحت
ىتخأ ىد ىدن : لوقتل ذكلا هيلع ةؤلؤل تظح ،ال همامأ

ىتبحاصو

رظن ، اهتخأ اهنأب اهفصت هتخأ عمس امدعب يلقال هحم مال التن
كنم رذتعب مكيلع الم سلا : لوقيل لفسأ ىلإ

حورن :يال ةؤلؤل لوقتل هفخب تمستبا

ال يفلا عجرأ المز انأ سب : هعرسم ىدن

ىذلا سإالم ىلإ رظنت ىهو ةؤلؤل اهتلا ق انقيرط ىف كلصونه _

ىركذ ناكملا اذه عبط امدعب راطملا نم اوفرصنيل كالاهم؛ ديأ
  مهعامتج إل ردقلا بتر نيقشاع ءاقل ىركذ ، مهلخادب هعئار

.ٌ ....................

نم هتئدهت لواحت ريغصلا لفطلا لمحت ىهو هفلخ تراس
وهو مدآ ناضحأ ىف اهسفن تدجو امنيح تمدص ، ءاكبلا
اههجو بجح نيصح نصحك هدي تلثمف هديب اعم امهطيحي

بولطملا وه اذهو نيراملا نع

اهتلعجف اهيلع ترهظ بضغلا تامسقو فنعب اهنع هتدعب
؛ اهيلإ ددوتلا وأ برقتلا لواحي نمب كتفلا كشو ىلع هسرش
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لا جرلا لا؛لك جرلا ىوس مرتحن ال ءاوح تانب نحن اذكه
؟؟ لا جر روكذلا لك له اقح نكل روكذ

ىح ثملا نوكي نأ نم الدب هباوجو باوجل جاتحي لا ؤس
انمامأ

وه "لب هيمه "بغلااأل ةيعضو ىف هتعضوف اذهاألرم تذخأ

كلا ذك اقح

مهف مدعب هل ترظن ؛ اهفلخ هديب راشأ

اعيرس اههجوب ترادتسا ، اهنع نوثحبي نم ىرتل تتفتلا
مهآرم نع هيفخت

اكسمم ليحرلا ب مهي وهو مدآ "قاهلا تقو انمادق شيفم "_

اديعب سيل ناكملا ف ةرايس هل ثعبي هلع فسوي ثداحي هفتاه
ةرايس ىلإ هجاحب مهنكل ال يفلا نع

هبولطملا ةرايسلا تتأ ىتح ليلق تقو إال وهام

هعور نم أده ىذلا ريغصلا لفطلا و ءامسأ هعمو اهب مدآ بكر
األ اهلقعب روديل اعيرس ةرايسلا نم جرخو ةأجف فقو يلقال؛

راكف

انفطخ !!اد دوسإ راهن : لوقتل ناكملا فشكتست اهلوح تتفتلا

؟ ىتقولد هيا لمعأ بط ؛

قئاقد عضب اال ىهامو ريغصلا لفطلا ناضتحا نم تددش
مدآ هنأ حضتا ؛ ةرايسلا جاجز ىلع طبخ تعمس ىتح



CXXIII

بيلحلا ةوبعب هدي دمي وهو ؟؟"قاهلا هل هد بيلحلا عفني "_

مهقيرط اولمكتسيل ةرايسلا بكرو هنم اهتذخأف

ماتي راداأل مامأ ةرملا هذه نكل ىرخأ ةرم فقو

ىتح ةدشب لفطلا تنضتحا اهفلخ وه لزنو ةرايسلا نم تلزن
، ىريغص انسح : نزحب لوقتل اهيدي نيب هرصعت نأ تداك

عادولا تقو ناح

لك .زتلا نيقيقحلا هيدلا و مهنظ ىذلا رادلا ريدم عم اوثدحت

مهنم ذخأ ىنانكلا مدآ همامأ فقي نم نأ ملع امدنع هتاعقوت
مسإ هل ناك نإ ام مهلأسو لفطلا

هنإ لجأ _ هدكؤم تعبات مث فسوي : اعيرس ءامسأ تلا ق

فسوي

بحسي دحأ نأكو تسحأ ؛ لعفلا ب اهتاعمد تلزن دقو هتعدو
حور نودب شيعلا فيكو حور بال اهلعجيل اهدسج نع اهحور

هرظن ىقلت ىهو اهسفن ىف لوقتل ناكملا هعدوم ترادتسا
ءاقللا ىلإ لوقأس لب اعادو لوقأ :نل هيلع هريخأ

ىف هداعس ىل ءىبخيأ هارت ؛ ردقلا اذه ءىبخي اذام ىردي نم
؟ بيرغلا ملا علا اذه ءاجرأ دحأ

هذه ؟ ىردق ىنذخأي نيأ ىلإو ىمدق ىنقوست نيأ ىلإ ىرت
هرك ... هبحم ... نوكلا اذه .... ةايحلا

هرخ اآل نوكت فيك ىرت ريثكلا ايندلا هذهب طلتخي
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اهلع اتوص ردصت هديب هكرح لعتفا اهراكفأب ةدراش اهدجو
قيفت

ال يفلا حورن ناشع :يال لوقيل همهفتسم هل ترظن

هبيصن ذخأيل ال يفلا ىلإ ادئاع ةرايسلا داقف ةرايسلا هعم تبكر
رود اهل نوكيسأ اآلن؟ ةاتفلا هذه وهاآلرخ:امل ركفلا نم

؟ احلا ص اصخش مأ اريرش اصخش نوكأس لهو ؟ ىتايح ىف

؟؟ هرملا هذه ىرود وه ام

..................

تقل اهنأكو هحرف هئيطب تاوطخب ىشمتت ىهو حرفب تلخد
ىلإ سلجت اهتدلا و تدجو ؛ اههجو نيزت همسبلا و تلخد ؛ ازنك

مهيأ بناج

انه ثحبت هقاتشم تارظن ؛ همهفتسم تارظنب هتخأ ىلإ رظن
نم ابضغ طيشتسيل اهتيؤر رظتني ىدن فلخ رظن ؛ كانهو

؟ تنأ كلضفت املو هنع سإالم ىمسملا تلضف ؛ اهروضح مدع
؟ قمحأ اي اهل ىنعت اذام

هتدلا وو همأ ثيدح ىلإ هبتنا

سيوك صخش علط ،سإالماد امام اي ىفرعت : هحرفب ىدن

!!!؟ ىقب كفرع ىللا هياو : اهتنبا سكاشت ىهو زوريف

هدك هلكش نم نإ سب تلوق ااه...انأ : رتوتو مثعلتب ىدن

سيوك هنإ نيابو
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ةرتوتم ىكارأ : رثكأ اهيلع طغضت نأ تررق دقو حرمب زوريف

هاتف اي

ىفخت ىهو ىدن اهتلا "ق هجاح شيفم امام اي هوووووي "_

كشو نع هنلعم اههجو ترادأ مث نمو اهتدلا و نع اهينيع
اهفارصنإ

اهل فزت هشوشب همسبب زوريف اهتلا "ق ىنطب تنب اي ايلع "_

هداعسلا

هريثك ىناعم لمحت ةملك ؛ طقف مسإ تسيل األم

اهمامأ كفشكت نأ ىلع ةرداق هدحاو ةرظن

ايئاقلت كسفن دجتس نكل ملا علا نع ىفخت ؛ ىفخت نأ لواحت
ىفخت امب اهربخت

دلا ولا ميتي وه ميتيلا نأ نظ نم ءىطخم

هب طيحي ال هرطفلا ب دلوتي روعش هموم األم؛األ ميتي ميتيلا
تارابعلا قدأ هفصت وال تاملكلا

،ال اذكه لعفت امل ىردت ؛ال اهمامأ نم اعيرس ىدن تفرصنا
امبر ؛ برهلا لواحت ذكلا عمو اهنع هيفختل ءىش دجوي

رثكأ قمعتلا نم اهعنمت نأ لواحت وأ عقاولا نم برهلا لواحت
اهرطاخب لوجي ام فشتكتف اهينيع ىف

كمدق كتذخأ امهمو ىتبره امهمف ؛ هاتف اي ىبرها !!!!! انسح

اهيف ىنوكت نأ ردقلا كديري هطقن ىلإ نيدوعتس
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بورهلا اولواح رثك ... هرييغت اولواح رثك ..... ردقلا اودحت رثك

حجن ؤهالء نم صخش مك نكل هنم،

ديري وهللا ديرت تنأف ؛ ديرت ام مدآ نبا اي لعفا

ديري ام لعفي وهللا

دحاو رارق رارقلا رادصإ دنعف تئش ام مدآ نبا اي لعفا
مكب كرعشت قلا خلا اهلوقي هدحاو هلوقمو ريصملا وه نوكيس

" نوكيف نك " هبهرلا

...................

أل ىكحت ىهو اهعور نم ءىدهت اهيدي نيب اههجو تنضتحا
هبايغب ثدح امع اهيخ

اإل ىنبل ىوكشلا دنعف اهيتلقم نم طقست نأ عومدلا تعنم
نمقلا" قدص هل؛ ىكشت تنأو كسفن كيلع بعصت ناسن

ىلوأ فهللا اهيخأ ناك نإو ىتح " هلذم هللا ريغل ىوكشلا نأ

اهل عمسي نم لضفأو

؛ اهيخأ بلق نع نزحلا بهذتل حرملا وج ىلإ تداع
هيا تلمع : لوقت ىهو ثيدحلا عوضوم رييغت تعاطتسا

!! رصتنم تعجر نوكت هللا ءاش ؟نإ كانه

جرحلا هعنمي سأرلا سكنم وهو ىزخو نزح تارظنب اهل رظن
، اهرهظ اهل رادأو ىسركلا ىلع نم ماق ؛ اهمامأ اهعفر نم

دعب جرختي ملو حجني مل هنأ تجتنتسا
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لصح : هلئاق هنم تبرتقا هرذأ نم دشتو هيساوت هيلإ تبهذ

هجاح لك شم جرختلا شتجرختم ىنعي هياو سإالم! اي ريخ

الهم ايلبسلا تعجر كنا هلل دمحلا و هايحلا ىف

طقستل ةرشابم اهمامأ اهعضوو هرفس ةبيقح نم جرخأ
وه سدنهملا حبصأو جرخت دق لعفلا بف هحرفلا نم اهعومد

هبقل

ىمسا : عنطصم رورغ ىف لوقي وهو هصيمق ةقايل نم ددش

ىريحبلا سإالم سدنهملا

  هيده دخات :المز ةؤلؤل

اي هيموهفم كلك : ةيده ةملكب حرفي ريغصلا لفطلا امك سإالم

تنا لسع اي ةؤلؤل

سماخلا هماع ىف لفط هنأكو نيبملا نمكالهم تكحض
ةبعلب هتدلا و اهتدعو

إالعم رهظي ال لفط لجر لك لخادب مأ؛ نع نوثحبي لا جرلا
بحي نم

ماد تمصو ددرت دعب سإالم "قاهلا ىنات ال يفلا ىحورته "_

ال يوط

عجرأ ىقبهو حوره : ةلئاق هيلع درتل

انيذأي ىللا ىتح سانلا ةدعاسم ىلع انيبرتا انحا

نازيم ىف هلعجيو ولول اي كمايأ دعسيو كدعسي انبر "_
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لثملا ب كلو ىه: لوقتل صلا خ بلقب اهل ىعد " كتانسح

و ةؤلؤل ؛ ءىداه قيمع مونل دعتسي هتفرغ ىلا مهنم لك بهذ
عضت ةرم ،وأللو تاونس ذنم تيبلا ءفدب رعشتست ةرم أللو

سبالم مانتو اهمون ةداسو ىلع اهسأر

ىمتني ىذلا ناكملل هعوجرب ةحارلا ب رعش الموهاآلرخ سإو
هيلإ

قيقشلا ....األخ.... دنسلا

رورسلا عطس قوف وفطت كلعجتف هبيرغ هداعسب كرعشت ناعم
نوكي امنيح ... ةايحلا هذه ىف كل رهظ دجت امنيح ؛ هجهبلا و

نوكي امنيح ... ةايحلا تابقع كنع دصيو كنع عفادي ادنس

باوصلا ىلإ كهجويو كمعدي صخش كل

نيريثكلا هكلمي ال اميظع ازنك تكلم كنا ملعا

رشع عبارلا لصفلا

أللو همخض يفال مامأ اهسفن تأر امنيح تلهذ

ةشاش ىلع نكل لبق نم اهلثم تأر امبر ، اهتايح ىف اهارت ةرم
هطيحملا هقيدحلا لا مجو ناكملا ب تدرش ، ريغصلا اهنويزفيلت

اهتيؤرب نيعلا حرفت هنج اهنأكف اهاري نم بلق بلست ىتلا هب

نيريثكلا هيلع رثعي ال ازنك اهنأكو

هيعرصم   ىلع حتفني وهو ةرايسلا باب توص ىلع تقافأ

ىلضفتا : مدآ اهل لوقيل
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باتعأ مامأ تلصو ىتح هتعبتو ءودهب ةرايسلا نم تلزن
ال يفلل ىلخادلا بابلا

؟ هاتفلا هذه نم هتلأس نإ همأ بواجيس اذامو يلقال مدآ ددرت
ىشمت ءامسأ هفلخو ال يفلا لخدو هعاجشلا عانق ىدترا

ك نولا صلا ىف سلجت هتدلا و دجو ؛ هجرح ةرتوتم تاوطخب
ام ءىش ىف نوثدحتي ىدن اهعمو هداعلا

؛ع اهارت ةرم لوأ هاتف هعمو اهمامأ لبقملا تأر امنيح تتمص
باإل ءاوج األ تنحشف ناكملا ىلع تميخ ماهفتسا تام ال

ماهفتس

كشو ىلع ىتلا كلتل تفتلا مث نمو هتدلا و ىلع هيحتلا ىقلأ
ظولحملا اهرتوتو طرفملا اهجرح نم راهصن اإل

ىوس تاملكلا نم خىلا ناكملا حبصأف يلقال تمصلا داس
ارتوت ءاوج األ ديزتف ءاوهلا ىف حفلت ىتلا سافن األ توص

نم ىلع هبوصم هينيعو ئاقال مدآ توص تمصلا لبح عطق
، ءامسأ ةروتكدلا ؛ىد امام اي كفرعأ : فنعب اهيدي ىف كرفت

ليلا حت ةروتكد

ىتنب اي انيتفرش : لوقتل اهتداعك زوريف تمستبا

ىكيب ال هسو هأال

اذه لوقت فيكف نمكالاهم هبرغتسم يلقال اهرظن تعفر
هفرعت ال صخشل



CXXX

لكاشم اهدنع ناشع انه هرتف اناعم دعقته : هثيدح مدآ عبات

اهعاتب نكسلا ىف

ال يفلا ؛ اعبط انيرونت : هيناح ةربنب لوقتل األرم زوريف تمهفت

ةريبك هللا ءاشام

سم ال ىذلا نمكالاهم اهينيع تعمدأ دقو ءامسأ اهل ترظن
؛ ديدج نم دوعي اهتدلا ول قايتش واإل نينحلا لعجف اهبلق

اهل بلجت ال ىتلا تايركذلا روحب ىف اهب ىقليو اهذخأي قوش
وال ىضاملا ديعت ال عومدلا فس لوأل تاعمد عضب ىوس

لبقتسملا ريغت ىتح وال رضاحلا ححصت

وه اذهف هيلع نئمطيل هيخأ ةفرغ ىلا فرصناو مدآ مهكرت
هعوجر نم فدهلا

؛ اهتفرغ اهيرتو ءامسأ ذخأت نأ ىدن نم تبلط زوريف امنيب
نم وجلا ولخي كل يلا بوتلا ىلع لأل تدعصو ىدن اهتذخأ

هيناث تخأ ىلع ىدن لصحتل داتعملا تايتفلا ثيدح

نكل ءاقدصأ ىلع رثعن نأ بعصلا نم ؛ اهمأ مهدلت مل ناتخأ
نإو ىتح اللس سلا ىوقأ تيتفت لهسلا نم حبصي قارفلا دنع

ديدح نم ساللس تناك

مون مان ضعبلا ؛ ركذت همهم ثادحأ نود سبالم مويلا ىهتنا
ءفدلا ب نيمعان ائينه

تيتشتلا روحب نم رحب ىف هفذقف ركفلا هذخأ اآلرخ ضعبلا و
وفطت نكل لبقتسملا نم نيقلق ولا زام نيذلا نيرخآ ؛خبالف
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فوخ نود شيعت كلعجت هقث " بيجتسيس " ةرابع مهقوف

احرف تيكبل مدآ نبا اي هللاكل هدعأ ام تملع ولف

....ٌ .........

يلقال ءودهلا ب معني عيمجلا كرتتلف ليوطلا ليللا اهيأ انسح
أضوضلا نم ىلا خلا ليللا لا مجو ءفد نورعشتسي مهلع

نع سمشلا نلعتل اريثك مودي ال ءودهلا ف اعيرس ليللا ىضقنا
ىلإ كال بهذيو نومئانلا ظقيتسيف هيبهذلا اهتعشآ عوطس

مهشاعم

ال يفلا ىلإ باهذلا و جورخلل تدعتساو ةؤلؤل تظقيتسا

مونلا نم ديزمب معني اهيخأ تكرتو راطفلا تدعأ

ال يفلا ىلإ اريخأ تلصو الت صاوملا ىف هتضق تقو دعب

ىلع اهتئنه ىتلا زوريفو هيحتلا اهيلع تقلأف ىدنب تقتلا
اهيخأ ةدوع

هينيع تلوحت ىتح اهآر نإ ام ىذلا مهيأ ةفرغ ىلإ تلخد
فوخلا روعش اهباتنا ، امهتحت عقي نم نيقرحت نيترمج ىلإ
ىرت اهنأكو األماي كلت تايركذ اهل تداعأ تارظنلا كلتف
اهبيصتف اهب اهيلإ رظني نأ تداتعا ىتلا هتارظنب مهيأ اهمامأ

دراب ءام ولد اهيلع بكس دحأ نأكو اهدسجب ىرست هريرعشق
ىف تدعاس له ؟ ديدج نم هتايح ىلإ شحولا داع له

هل؟ هسيرف عيمجلا ذختي دسأ ظاقيإ
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مل اهنأكو داتعملا اهلمع ترشابو بنج ىلع راكف األ هذه تكرت
" تاؤيهتلا " ةناخ ىف تارظنلا كلت تعضو ؛ ءىش ىرت

ديدج نم همسبلا اهل تداعف

اهيدل نأكو ترعش هفرغلا لخاد اهعم تسلجو زوريف تتأ
: هلئاق لجخلا و رتوتلا لبح عطقتل هيكحت نأ ديرت ثيدح

هيلوقت هزياع ىتنا ىللا ةؤلؤل اي ىلوق

:انأ تلا قف اهلخادب لوجي ام تملع فيكف اهنم تبرغتسا

مهيأ ذاتس واأل هصصختم ريغ نكل ةروتكد ؛انأ عفنأ شتقبم
ناشع يعيبطلا بعلاالج هصاخ هصصختم ةروتكد جاتحم

ىفاعتي ردقي

ناشع انه هدوجوم شم ىتنا : هلئاق اهل رظننل يلقال تتمص

ىنيقدصو انيدعاست ناشع هدوجوم ىتنا هصصختم ىنوكت
ىللا لمعيه روتكد شيفم ؛ كريغ دح جاتحم شم ىنبا مهيأ
ىلا عتو هناحبس انبر دعب كلضفب حتف هنا هيافكو هيلمعتب

اهراكفأ لبح زوريف عطقتل هب ركفت كالاهم ىف ةؤلؤل تدرش
ريتك ريكفتلل ىعاد شيفم : هلئاق

شمو ىشمت ىردقت نسحت شيفم ولو نامك رهش هتلا ح ىعبات
كعنمه

نمذكلا ربكأ اهلقعب رودي ام نأب ملعت ال نكل اهتركف اهل تقار
رهش درجمل ططخت ال اهنأب ملعت ،ال

اهل دعأ نم ىوس اهلجأ ملعي ال هرتفل ططخت لب
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...............

هديدج ثادحأ نود رهشلا نم عوبسأ رم

مهبرقت ، كحضلا مهعمجي ؛ هوخ امكاإل تايتف ثلاالث تحبصأ
ةملكو مونلا مهقرفي هللا؛ باتك ظفح ىلع نوعمتجي اله، صلا

" ءاقللا ىلإ "

هتايح ىف ةؤلؤل دوجو ىلع دوعتلا مهيأ أدب 

رئاس شحو هنأكو بضغلا ةلا حل دوعي "سإالم" ركذت املك نكل

هتاكلتمم ىدحإ ىلع دحأ ىدعت

رطيسي كلمتلل هبح نأ مأ كلا ذك ىه اقح له !!!! هتاكلتمم

؟ هيلع

حبصيل تاكرشلا ىدحإ عم لمعلل قحتلا دقف سإالم نع امأ
لك حومطلا تذخأ ؛ مهيدل نيسدنهملا قيرف نمض اسدنهم

ريثكب بعصأ هقيقحت نكل لهس ملحلا ،ف هتقو

دنع نكل تقو باهذلا قيرط ذخأي قرطلا ىدحإ ىلإ باهذلا ف
تقولا ب رعشت نل ةدوعلا

باهذلا قيرط امنيب نيتنثا وا هقيقد ةدوعلا قيرط دخأي دق
نينثإ وأ اماع كنم ذخأي دق

نع دعتباف هكرشلا لا معأ ةعباتم ىلع هتقو رصتقأ ىذلا مدآو
ىف ريسي هنأ مأ كلا ذك وه اقح له نكل وملاالىه رهسلا

؟ رطخأ قيرط
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ءامسأ .... ىدن

دعبلا لك ديعب لا يخلا عملا ىف مهب تقلأف األحالم مهتذخأ
ريرملا عقاولا اذه نع

رودي ىذلا زوريف الف خب راكف األ مهلوقعب طبختت عيمجلا
اهلقعب ءىش ذفنتل تابيترتلا دعت ؛ امامت رخآ ناكم ىف اهلقع

هل؟ دعت اميف ردقلا ىأر وه ام نكل

ىرخأ تابيترت هل نأ مأ اهتابيترت ديؤيو ردقلا اهفصني له ىرت
؟

........

ملقب مويلا اذه رطسيل همايأ ىلوأب ىناثلا عوبس األ رسك
هلمحي امب هزيمت نع انلعم اءوض عشي عطاس ربح وذ فلتخم

تآجافم نم

هاري امب هتاذ دقف ؛ هلوح نم اهاري ىتلا هقفشلا مكب مهيأ رعش
ملف طئاحلل هضرع هئايربك حبصأو هرورغ عاض ، مهنويع ىف
مكو طئاحلا ىلع هتروصل رظن ، هيلع ناك ىذلا صخشلا دعي

هيلع ودبت ىتلا همظعلا

رضاحلا و ىضاملا نيب ديدش الف تخإ

ذ ىلع نم مايقلا لواح ؛ فورظلا و ردقلا ىدحت هل نأب نظ
هلمح ىلع هقاس ىوقت ملف هيرتعي فعض ؛ ىسركلا كلا

بيهر لذب رعشيف اضرأ ههجو ىوهيل ضر األ ىلع طقس
كلا ذل ةدوعلا ىلع ردقي وال فوقولا ىلع ردقي ؛ال هيلع ميخي
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ىسركلا

هدعاسملا طابلا خارصلا ىلع ىوقي ال هنأ ىتح

ىف بهذتو اضرأ اهتبيقح ىقلتل ةؤلؤل تتأ ءانث األ كلت ىف
ىلع ىوقت ملف امهنيب نامثجلا قرف حضتا ؛ هتدعاسمل ةلواحم

هكيرحت

ال يفلا هذه ءاجرأ ىف اهدعاسي دحأ نع ثحبت اعيرس تبهذ
اعرسم وهاآلرخ بهذ ، مدآ تدجو اهظحو هظح نسحلو

ىرجي اذام ملعيل

اذكه هتيؤر بعصلا نم ناك عضولا اذهب هاخأ دجو نيح لهذ

نوكي نأ نم قلق بلقب هيسرك ىلع سولجلا ىلع هدعاس
اذهف هناهملا و لذلا ب رعشي ىذلا خبالفاألمهي هوركم هل ثدح
اذه هل ثدحي نأ ءرملا ىنمتي ال لب ءرملا هانمتي ام رخآ وه

وهف اضيأ جرخت نأب ةؤلؤل نذأتساو جورخلا ب مدآ نذأتسا
هلع هلوح نم ءىداه وجلا لعج لضفف هيخأ هيناعي امب ملعي

ثدح ام ىسني

ىلإ علطتي لا زامو هفرغلا ىف هدحو ىقبو عيمجلا جرخ
اإل ىبأت هتيصخش األماي؛ كلت عوجر اينمتم هميدقلا ةروصلا

هانمتي ام هسفنل بلجي نأ هيلع لب ىنمتلا ضفري الم.... ستس

بنج ىلع هلشافلا هلواحملا كلت عضو ررق

لهو ؟ بطلا ةدار اإل بلغت له ىرت ، ديدج نم هلواحملا و
ىلع امزاع ، عوجرلا أللج عازني بلق مامأ ازجاع ردقلا فقي
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. ءانحن نعاإل ادعتبمو دومصلا

ىلإ هلشف هذخأي لهف لشفي ةرم لك ىفو الت واحملا ترركت
الم؟ ستس اإل قيرط ىف هب ىدويو سأيلا

اسئاي ءرملا لعجي لشفلا نأ نظ نم ءىطخم

كلا ذب هل تحمس إال كبلق ىلإ سأيلا للستي ال

، همامأ ةزجاع فقت نأب كتاذل تحمس إالاذإ لشفلا كبلغي نل
ةيادب ريخ رطملا طوقسو ةيادب طوقس لك فلخف

لوق ركذتف هتايح خالل هل طوقس لوأ اذهف حجنيس هنأ ملع
"قفلا ءىش لكل ىلوأ ةرم كانه هل' تلا ق امنيح ةؤلؤل

األلو ىطوقس وه اذهو : هسفن اثدحم

ريخ واأل األلو طوقسلا : عباتيل هينيع قيض

رارص واإل هبغرلا ، هميزعلا و ةدار اإل اهنإ

ديرت ام ىلع لوصحلا لهسلا نم حبصي اعيمج اودجاوت اذإ

.............

ةفرغ ىلإ لوخدلا نيرظتنم قلقب نولا صلا ىف اعيمج اوسلج
مهيأ هدك رمتسي عفنيه شم هد عضولا : زوريف لوقتل مهيأ

هسفن ىذأيه

اوبرجت ام بط : امامت هيدج ةربنو هقثب ءامسأ اهيلع تدر

نم ىوقأ نوكت هتدارإ نكمي هزياع وه ىللا لمعي هوبيست
هزجع
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ضيرملا ؛ هدك طبظلا :ب هلئاق هيلع فيضتل كالاهم ةؤلؤل تديأ

هنإ نيجاتحم انحاو ؛ ةدارإ جاتحم ىد ىز ىللا هلا حلا ىف
اناعم بواجتي

ىأ ىحمي هنإ ليفك ؛واأللم زجعلا نم ىوقأ نوكتب ةدار اإل
نم رثكأ لواحو هد عضولا ىلع اناعم رمتسا ،ول سأي ةرذ

اندعاسيه هاوج ىللا األلم شحجنم ول ىتحو حجنيه ةرم
علاالج ىف

هيا لمعنه بط : لوقتل ثيدحلا ىف مهعم ىدن تلخد

لا ؤسلا اد وه طبظلا :ب هلئاق ءامسأ اهتديأ

؟ هيا لمعنه

مهل حرشت مهمامأ تفقو امدعب كالاهم ىف ةؤلؤل مهيلإ تراشأ
جاتحم ىد هلا حلا ىف مهيأ ذاتس :األ هعم لماعتلا هقيرط

هنع نينغتسم شمو هنيجاتحم هيلا وح ىللا لك نإ سحي

ديزته هعوجر ةبسنو ىوقأ هتدارإ ىلخيه ألنهد

هلوقت هكرشلا نع هاعم ملكتت موي لك لخدته تنا مدآ ذاتسأ
نإ دقتعأ ام ىلعو هعوجر هجاتحم سب هسيوك هكرشلا نإ

هيف نإ هسسحف هيسفانت ةيصخش مهيأ ذاتسأ هيصخش
هاعم لماعتي رداق شدحمو رهظ مكل سفانم

عجري هنإ هعفد هيديه اد

ضعب عم وملكتت ولخدته موي لك ىقب وتنا ءامسأ ...... ىدن
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هعوجر نيرظتنم مكنإ مكم كال ىف وسسحتو همادق

شينفرعيم وه سب : ءامسأ تلا ق

كفراع نوكي هنإ ىعاد شيفم : ةؤلؤل تعبات

ىدن ةقيدص كنا عابطنا كنع دخايه وه

ىد هقيرطلا ب اهتبحاص مادق هنع ملكتتب هتخا يهالىق املو
اهبنج هاجتحم اهنا هدك ىنعم

هتدلا و كتفصب هيملكتت ىلخدته موي لك ىتنا زوريف مادم
ىوقأ نوكيه األم ريثأت نإ دقتعاو كنبا هدقتفم ىللا

ىف هنيبو ىنيب لصح ىللا فراع لكلا اعبطف انأ ىرود امأ
تاملك عضب هل رهظأ املف هئادعأ دلأ نم انأ ابيرقتو ةمكحملا
موقيو ىتاعقوت فلا خي هنإ عفاد هيديه هتامشلا ىلع لدت

؛ هرود فرع دحاو لك هدك : لوقتل اعيمج مهيلإ تعلطت

؟؟ نيدعتسم

لوقيل هقفاوملا ىلع ليلدك مهسؤر اعيمج وأموأ
؟ هيتقو أدبنه : امهفتسم مدآ

ألهن ىتقولد هل لخدي دح ىأ عونمم : مهايإ هرذحم تلا ق

هل تلصح ىللا هلشافلا هلواحملا نم قياضم نوكيه ىتقولد
ءاش نإ هركب أدبن لضف هنم؛األ هباجتسإ ىأ نهالىق شمو

هللا

األمهي عجريه هللا ءاش نإو : هلئاق كالاهم ىلع ىدن تبقعأ
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هتمهمل دعتسي مهنم لك قلطنيل همسبب ةؤلؤل اهل تأموأ

رشع سماخلا لصفلا

هتيادب هررقم عوطسلا هسمش تنلعأو دوعوملا مويلا أدب
حابصلا ىف اهقورش لا حك هقرشم ةيادب

مويلا اذهف قلق بلقب جورخلل تدعتساو اهضرف ةؤلؤل تلص
األمهي عوجر ططخم ذيفنت ىف األلو مويلا ؛هنإ موي مهأ وه

توص ىلإ تعمتسا ظوحلم رتوتب راطفلا ةدئام ىلع تسلج
:ال لوقيل ملا علا اذه ىف نكت مل اهنأكو عزفب هل ترظنف اهيخأ

هلك اد رتوتلا هيل ال!! صأ اياعم شم كلكش ىتنا

رثأيو شحجنم ىنإ هفياخ : دادزي رتوتلا و فنعب اهدي تكرف

مهيأ ذاتس األ ىلع ىبلس

: اهنئمطي قفرب اهيلع طغضي اهدي كسمأو هدي ىف ام كرت

لشف دلويب فوخلا ؛ ىدها

هبوشي الزيلا إالهنأ نئمطم بلقب تجرخو يلقال تأده
قلقلا و فوخلا

امق ذيفنتل اهراظتنإ ىف عيمجلا تدجوف ال يفلا ىلإ تلصو
مهنم بولطم وه ام لعفل ءامسأو ىدن تلخد ؛ هتلا

هرظنف اضرأ رظنت ىهو هل لباقملا ىسركلا ىلع ىدن تسلج
تمهف ، مهططخم بيرختو همامأ اهفشك ىلع هرداق هدحاو

دوجو مدعب اهسفن عنقت ىهو اهينيع تضمغأ هب رمت ام ءامسأ
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ىلع فرصتلا نم نكمتت ىتح ىدن ىوس هفرغلا ىف دحأ
بذكلا مدعو قدصلا مهلا عفأ ىف نابيف اهتيجس

اوحتفا وقبا : ططخملا امامت تسن دقو حرم ةربنب ءامسأ

ليمج انه مكدنع رظنملا ىتح اد سمشلا لخدي ناشع كابشلا

اهيلع بقعتل اهثيدحل هبتنم هتدجوف مهيأ ىلإ ىدن ترظن
هقيرطلا ب كابشلا حتفي بحيب شنكم مهيأ نإ ىفرعت : ةلئاق

ىد

هليصافت قدأ نيدقتفمو هنيدتفم انحإ دجب

ىرجحلا هبلق راتوأ سم فال اهثيدح رعشتساو هتخأ ىلإ رظن
؛ هلخادب عبقيل لوفقملا بلقلا ذكلا ناردج فلخ نم للستف
راكف األ هلقعب رودتل هيلإ هجاحب مهنأو نادقفلا روعش هل لخد
مهل تثدح نوكت نأ نكمملا نم ىتلا متحاالت واإل هئيسلا

اوسم ال مهنأكف مهثيدحب هلا غشنا نم ودكأت دقو هفرغلا اوكرت
ديدج نم هدوعلل ىوق عفاد هيدل ريصيل مهم كبال هبلق

.............

نم هداتعملا اهتقيرطب هثدحت نكي مل ائيش نأكو ةؤلؤل تلخد
اهرظن عقو ؛ امئاد لعفت امك هيلع هأرقتل باتك تذخأ ؛ حرملا

فقوملا عم امامت بسانتي ، هيفارتحإب راتخم ناونع ىلع
" هايحلا عم سأي "ال ناونعب هيف هعوضوملا

ةريهش هلوقم اهعم بسانتي وال سأيلا اهمزلي ال ةايحلا هذهف
لألمام هعفد مهيطعتف نيحومطلا صاخش األ عمسم ىلع ددرتت
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 " سأيلا عم ةايح وال ةايحلا عم سأي "ال

ىف فشكتست اهلع مهيأ ىلإ ترظنف باتكلا ةءارق نم تهتنا
هيلع باتكلا رثأ نإ ام هتارظن

هينيع ىف ءىش أرقت ملو ءىش ملعت مل

هيتلقم لخاد هيفارتحاب اهئبخي هراكفأو هروعش ىتحف
ىف لوجي ام ملعي نأ همامأ نم ىلع ابعص األرم لعجتف

هرطاخ

اذهل هولعف ام ىفكيف نمذكلا رثكأ هيلع طغضلا مدع اوررق
لك هببسب رسخت دق اريثك كفلكي طرفملا داهج ؛فاإل مويلا

ءىش

ىلو األ هنبللا رسخيسف ءانبلا ب ءرملا لجعتسا اذإ ناينبلا دنعف
هانمتي ملح لباقم

جرف ربصلا ىفف هدشبو ربصلا ةميق كردن انه

" ليمج ربصف "

.................

لا حك ام؛ ائيش ىفخي هتدجوف مدآ ىلع ةأجف زوريف تلخد
ائيس ائيش ىفخي هتنظف اهراكفأ اهب تراد تاهم األ مظعم
؟ باوص هنظي ءىش ىفخي ألن هيعدي ىذلا واالام اهنع

اآلن هعم تثدحت نإف ءىش ىرت مل اهنأكو األرم لهاجت تررق
األرم ةفرعم اهيلع بعصلا نم حبصيسو األرم ركنيس
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ضعب اهلخادب ىفخت هيفارتحاب اههجو ىلع همسب تمسر
بوجت اهينيعو تلا ق اهفشك ىف بغرت ىتلا روم واأل ضومغلا

هيلع شرخأتتم هكرشلا ىف كينتسم فسوي : هفرغلا

هملك ىأب هوفتلا نود هسأرب اهل أموأ

هفلخ ءىش كانه ديكأتلا امبو بطخ كانه نأ تكردأ دقو انه
؟ كدهع قباسل تدع له ىدلو اي ىرت : اهسفن هثدحم تلا ق

؟ واألماي فورظلا كريغت ملو تنك امك تدع له

هرملا هذه ىمكح ىف ءىطخأ نأ ىنمتأ

........................

ىدن نيب راد ام ملعت ال اهنأكو مهيأ ةفرغ ىلإ ةؤلؤل تلخد
ءامسأو

ىلع هعوضوملا بتكلا ىدحإب تكسمأو يلقال تسلج
؛ق هناكم هتعضو مث نمو يلقال هيف تعلطت ، اهمامأ هدضنملا

ةدراهنلا بتك بالش كيأر هيا هل: رظنت ىهو سامحب تلا

هفيرط فقاوم نع ىكحأو

لوقنه ىشام : لوقتل ريبعتلا نم هيلا خ تارظن اهل رظن

فئارط ةدراهنلا

هفرغلا بوجت ىهو هكحضم هفيرط فقاوم ىكحت تأدب
تهتنا ىتح ابايإو اباهذ

ىرت اهلع هيلإ ترظن ، بعتلا ضعبب ىسركلا ىلع تسلج
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ضرع تحبصأف ىدس انتاعقوت تبهذ ؛ هيلع ريثأتلا ضعب
تبرض ؛ ريثأت ىأ هيلع رهظي ال داتعملا هتابث ىرت ىهو طئاحلا

هنأ ىتننظأ ءابغ كافك : اهسفن ىف لوقتل هفخب اهنيبج

هعنميسف مستبيس ناك نإو ؛ مستبيس ىتح وأ كحضيس
  هضرم

مستبيل مويلا اذهل اهلمع ةياهن نع هنلعم هفرغلا نم تبهذ
رظن ؛ هيتفش بناج ىلع هماستبا حبش رهظتف اهجورخ روف

وها لوقيل هيلع ههجو ساكعنإ ىريل جاجزلا هعطق ىلإ همامأ
لمأ ىدل لا زام !!!اذإ مستبتأ : هسفن ىف آلرخ

أللج دسجلا ىقاب كرحتيس همسبلا أللج ىاتفش تكرحت امك
ةدوعلا

.........................

نوجسلا ىدحإ ىف

مهيأ ألن ىنانكلا رصق ىف لغتشتب ىريحبلا ةؤلؤل :.........

لشتا ىنانكلا

ضهنيل هبنج ىلع ءىكتملا ذكلا ةحرف تراثأ رابخ األ كلت
الم كلا اذه عامس روف ةأجف

هيريتسهب كحضي وهو هكلا هتملا ىساركلا ىدحإ ىلع سلج
ىفونملا مزاح هنأ رهظيل ههجو حضتا ؛ هديدش

نيروفصع : ربخلا اذهل لماحلا صخشلل ههجوم قلاكالهم

مهيأ ىلع ىضقنو ىريحبلا ةؤلؤل نم مقتنأ ؛ دحاو رجحب
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ىنانكلا

جنرطشلا رجحب كسميل هيرتعت ىتلا كحضلا ةبون ىف عبات
كلم شك ئاقال:

.......................

ةدئام ىلع اهرظتني اهيخأ تدجوف اهلزنم ىلإ ةؤلؤل تلصو
ايوس اولكأيل ماعطلا

ىجراخلا ملا علا نع اديعب ءىداه وجب مهماعط نولكأي اوسلج
ىساقلا عبطلا ىذ

هركب : همف ىف تاميقللا ىكحإ عضي وهو سإالم اهلأس

؟؟ هيا اولمعته

ىللا ىهو ةبرجت رخآ نوكيه هللا ءاش نإ ةركب : رتوتب هتباجأ

زوريف مادامو مدآ ذاتسأ اهلمعيه

اهيلع ىضق ىتلا هقثلا اهحنميل اهلخادب نانئمط اإل ثب لواح
شيقلقتم : اهيلإ هنينئمطلا لخدت تاملك عضبب قفلا اهرتوت

هجاح لك ىف كاعم انأو األرم" ربدي " ىلا عت هلوق ىركذت

اهيلمعتب

سإالم اي اياعم ىجيت ردقت تيراي : ىنمتب تلا ق

ىسركلا ىلع نم ضهني وهو حرم ةربنب قلا
ىرمؤت تنأ هدك!!!اد سب : هكحضم هقيرطب

هركب ىكاعم ىجاه
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كلغشو بط : همهفتسم هتلأس

هجاح ىلوقي ردقي شدحم : عنطصم رورغب هصيمق ةقايل عفر

كودلا ؛انأ

كود اي ىشام : هرفسلا ضارغأ ململت ىهو تكحض

.....ٌ ...............

تاملظ نم هلمحي امب ليللا ىتأ ىدق اٍه

؛ مونلل دادعتس اإل كشو ىلعو اهتفرغ ىف زوريف تسلج
جراخلا ب هبيرغ هكرح دوجوب ترعش

نم ترظنو اهفطعم تدترا ؛ فوخلا ب روعشلا اهيلع رطيس
ىف ءىش اآلرخ لواني امهدحأ نيصخشب اذإف اهتفرغ ةفرش

هدي

األرم، ءىداب ىف حجنت مل نكل ؤهالء نم ةفرعم تلواح
نم ترظن ؛ رئاتسلا فلخ تئبتخاف فلخلا ىلإ امهدحأ تفتلا
مدآ هتدجو امنيح همدصلا اهتقعص وه؛ نم ملعت اهلع اهفلخ

نيمرجملا امك هلوح تفتلي ىهو

همدصلا لوه نم اهمف ىلع اهدي تعضو

تعنم نكل ىفخي اذامو رودي اذام ملعتل هيلإ بهذت نأ تررق
ىرجي اذام ملعتس اهنأب اهسفنل هللعم هظحل رخآ ىف اهسفن

......................
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ىدن ةفرغ ىف

ثيدحلا   راودأ الن دابتي امهو ءامسأ اهعمو ىدن تسلج

امهيلع ىغطت هحرفب

دحواالأل؟ بحب تنك اذإ فرعأ ىازإ : ىدن

اهتسلج ىف تلدتعا مث نمو ءامسأ اهل ترظن

ب اهبرضت اهب اذإف هرملا ب اهتاعقوت فلا ختل ىدن اهل تهبتنا
ىد تاجاحلا ىف ىوأ فرعب ىنافيش ىتناو : هلئاق هداسولا

هلمحي امب ناكملا ىلع ىغطت تاكحض ؛ تايتفلا عارص أدبو
األ طابر " نيتم طابرب اعم امهطابترا ىلع ةدهاش تامسب نم

" هوخ

" هبحملا طابر هب" مهعمج

قيمع مون ىف امهنم لك تطغ امهنيب هشغانمو بعت دعبو
الم بسلا هيف معنت

سيباوكلا هيلع ىغطت ىفاألحالممأ الم سلا دجاوتيأ نكل
؟؟؟ مئاد عزف ىلإ ىلخاد سالم نم هلوحتف

.....................

عم ودع قابس ىف راهنلا و ليللا نأكو اعيرس حابصلا ىتأ
هنم؛ عرسأ ىناثلا ىتأيل اعيرس امهدحأ بهذي ؛ امهضعب

نامزلا حلا وه اذكهو

ناذئتسا بال أدبي رخآ مويو ىضمي موي
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نيدعتسم مهتقش باب قلغي وهو اهيخأ فلخ ةؤلؤل تفقو
األمه هبرجتلل باهذلل

لك لا مآ مطحي عيرذ لشف هطحم نوكتس مأ حجنت اهارت
؟؟ نيدوجوملا

ةؤلؤل : اههابتنإ ريثي وهو سإالم قلا

اهتقرافم ىبأي ىذلا و اهل ملاالمز مئادلا اهرتوتب هل تتفتلا
ءاعد شيسنتم : هيتفش ىلع قلحت همسبب هثيدح عباتف

لزنملا نم جورخلا

األخأل بح ىلع دهشنل ىرخ ىهاأل همسبلا هتلدابو هل تأموأ
هتخ

......................

ىنانكلا يفال ىف

ىرت ىهو عزفلا اهيلع ادب اهسافنأ طقتلت ىهو ىدن تسلج
لوقتل اهتدلا و فلخ ىمتحت تبهذف اهوحن همداق ءامسأ

اهاعم شاقن ايل ناشع ايل اهيملس امام اي تحمس :ول ءامسأ

سيل ؛ عمدلا ب اهيتلقم ترقرتف " امام " ةملك زوريف عمس راثأ

امبرو اهل نيتنبا دوجوب سحت ةرم لوأ نكل اهعمست ةرم لوأ
ةؤلؤل دوجوب ثالث

ىرتل ءامسأ اهنم تمدقت ؛ اهوحن مدقتت نأب زوريف اهل تراشأ
زوريف مهتنضتحا ؛ ناذئتسإ وأ دعوم بال اهناضحأ ىف اهسفن
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أل اضيأ شيعتس اهل موي وآلرخ وأالاهد أللج شاع مأ بلقب
نزح ةربنب لوقتل سإالم اهبناج ىلإو ةؤلؤل تلخد ؛ مهلج

صلا خ ىنوتيسن وتنا :الاد عنطصم

هيإ واال بيصن بيطلا ىف شيلم انأ وه

اي ىازا اهل: كالاهم ههجوم زوريف لوقتل اهيلع اعيمج اوكحض

ىبلق ىف كناكم ىتنا اد ولول

ىريف اي كبحأ : بحب ةؤلؤل

نهيأ ؛ زييمتلا نع زجعي بنج ىلع فقاولا هفطاع ذكلا راثأ
هقيقحلا اهتنبإ

رثكأو مهمأ اهنأ ول امك نهعيمج نضتحت ؛ نهنيب قرف فال

ىهاأل هل تمستباف ههجو نيزت همسبلا و هيلإ زوريف تهبتنا
ىوأ شحو ىقب انلكش ناشع هدك ناضحأ هيافك : لوقتل ىرخ

كالهمإلسالم: ههجوم زوريف لوقتل تاكحضلا ب ءاوج األ تلع

ةؤلؤل تس سإالماي ىقب اد وه

هد وه اويأ : بحب ةؤلؤل

انترون ؛ ىنبا اي كتم سال ىلع هلل دمحلا كالاهم: زوريف تعبات

انتفرشو

ىتلا هتدلا و اهنأكو وهاآلرخ رعشيل ءفدلا اهثيدحب رعشتسا
اهدقتفا

ىقب انلغش أدبن :المز ةرملا هذه هيدجب نكل ةؤلؤل تلا ق
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األلو ىتنا ىريف يالاي ىلخدا

............

مهيأ ةفرغ ىلإ زوريف تلخد

تلزن ، هيلع وه سلا جلا ىسركلا مامأ اهيمدق ىلع تسلج
نم تلا ،ق عومدلا اههجو وسكيل ايدارإ ال اهعومد

ىسفن ، ىنبا اي ىقب عجرت ىوان شم !! مهيأ : اهتاعمد نيب

ىزاأللو كلجر ىلع كفوشأ

اهيساوي اهفتك ىلع تبري نأ عيطتسي ول ىنمت

ىلإ هنأب اهرعشي نأو هدوجوب اهربخي نأ عيطتسي ول ىنمت
امود اهبناج

نع هل ىكحت تأدبو اهعومد تحسم يلقالمث هعم تسلج
ال يفلا ءاوجأ

جراخلا ب اهرظتني نم تدجوف ريثكب سيل تقو دعب تجرخ
اهحاجن نع اهماهبإب ةريشم اهدي هضبق عفرتل

هل لخدي مدآ ذاتسأو ةيوش : ةؤلؤل

هكرشلا نم هنم عجري ضورفملا ىللا داعيملا ىف هل لخديه

مهيلع مدآ رخأتف دعوملا ىتأ دق اهو تقولا نم يلقال اورظتنا

رورم نع هنلعم قدت هعاسلا تلا زامو نيتعاس ... هعاس رم

دعوملا نع ابيغتم مدآ والزيلا تقولا

نيقيلا ىلإ برقأ حبصأ ىتح زوريف بلق ىف كشلا داز



CL

ام كل مدآ اي انسح : اهسفن هثدحم غارفلا ىلإ ترظنف

ىدم ىأ ىلإو ءىبخت اذام ىرنلف قحلا كعم عفني !!!!!مل ديرت

برهتس

!!!؟ ةرملا هذه كفلخ دجوي اذام ىرن انعد

رشع سداسلا لصفلا

إل هلوح اعيمج اوبهذف مهيأ ةفرغل اههجتم اعرسم مهيلع لخد
كانه اذام فاشكتس

رظنلا طلا ىتح مهيأ ىف قدحف هفرغلا باتعأ ىلع فقو
تارظنلا كلت عطق ؛ مهاوس همهفي نل نيعلا ب راوح ؛ مهنيب

؟؟ هيا هيف مدآ!!! اي ريخ : ةلئاق زوريف توص مهنيب هلدابتملا

؛ نيدوجوملا ىلع هلوج ذخأتل هينيع مهيأ بحس در، دجت مل
ىلع هلقع نمخ ، ديعب دعب ىلع فقي بيرغ هجو هرظن تفل

: اهنياسن بعصي فورحب لجسف هلقع ىف عباقلا اإلمس روفلا

سإالم

دايطص اوتلإل جرخ عئاج دسأك حبصيل هباينأ تدب

ةيوش مهيأ عم ىنوبس ئاقال: اريخأ مدآ توص جرخ

رودت ةريثك الت ؤاست تحت هفرغلا نم وجرخو ايوس مهوكرت
لوقعلا ىف

لكأي هنأكو اعرسم لخد امك مدآ جرخف ليلقب سيل تقو رم
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؟؟؟ عرس األ امهيأ قابس ىف اهذخأيف تاوطخلا

لزنملا ىلا اهيخاو ةؤلؤل تبهذ

ىلإ رظنت يلقال اهرظن تعفر لا، مهاب دعقملا ىلع تسلج
ام ءىش ىف هدورش تظح فال اهيخأ

؟ هيا هيف امهب: ملعت اهلع تلا قف

هقيرطب ايل صبيب ناك ىنانكلا مهيأ : هرمأ نم ةريحب سإالم

هئادعأ دحأ ىنأك وأ ىنفراع هنأكو ادج هبيرغ

بيرق نم لزان هسل تنا !!اد سب ىازإ _

تعباتف هعنقت نأ لبق اهسفن عنقت ىهو تاملكلا كلت تلا ق
كلأيهتب تنا ديكأ : اهثيدح

اهيخأ بيصيف حيحص كالهم نوكي نأ نم اهبلق فوخلا شهن
!!! قيرط همحرلل ملعت ال شوحو دي ىلع هوركم

...............

اهضعب سفانت اهنأكو اهضعب فلخ األماي ترم

اريثك ىضمي تقولا و

هديدجلا رابخ لأل عمتست ضرعلا ةشاش عباتت زوريف تسلج
هجض راثأف تاونقلا مظعم لغشي ىذلا ربخلا اهرظن تفل

ىف ترظنو اهتآرق ةراظن تدترا عملااإلعالم؛ ىف هبخاص
اهتعقو ىتلا تاقفصلا نم ددع دعب " أرقتل صرحب هشاشلا

ىلا تلا نايبلا انءآج ىنانكلا تاكرش
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قيقحتو ىلو األ زكارملا اهردصتب ىنانكلا تاكرش عإالن مت
نم زييمتلا لقح ىف والزنلا نيسفانملا رثك دقل ، رهاب حاجن

"!!!! بيرقلا لبقتسملا ىف هفرعنس ام اذه ؟؟ هكرش لضفأ

كانه نأب رعشت ةداعلا وه امك نكل اريثك اهحرفأ ربخلا اذه
ام بطخ

ربخلا اذهب حرفت نأو هظحللا شيعت نأ تررق

تذخأ ، هداعلا ك رخأتف اماألرم هنم ملعت ىتح مدآ ترظتنا
ىتأيف اهبلقب هللا قفريل همودق رظتنت ال يفلا باب ىلإ علطتت
و راوحلا ةلقو هابم لاال نم ارخؤم اهيلع وه ىتلا هتلا حب

ثيدحلا

مدآ : همساب ىدانت ىهو هتفقوتسا

هد رابخ ىفاأل ىللا ربخلا : لوقتل اهل رظني تتفتلا و فقو

هنضتحتل تبرتقا ، هملك ىأب قطنلا نود اهل أموأ ؟ حيحص
بارتق نماإل اهعنمي هنأكو اهنع دعتباف

فشكت اهلع هنم مدقتت تلا زامو زوريف اهتلا هيا!!!ق ىبخم _

رسلا اذه

؟ ىازإ سب : لوقتل ءىش هعم دجت مل

: هابقع دمحي ال اميف عقي ال ىتح عوضوملا ريغت ببهلا رطخ

؛ ىداع ءىش ىقبي لمعي امل مهيأ نكل ىازإ ىلوقت لمعأ انأ امل
انيب ىقرفت ىلطب
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نامك هدايزو هلمعي وه ىللا لمعا ردقا انا

هيرزملا ءاكبلا ةلا حب اهايإ اكرات هتفرغ ىلإ دعص

األم ىلع رمي ام بعصأ اذهف

تررقف اريثك اهب ثكمت مل نكل ىرخ ىهاأل اهتفرغ ىلإ تبهذ
هب رمي ام ملعتل يلقال هعم شقانتت مدآ ةفرغ ىلإ باهذلا

اذكه ريغتم وه اذاملو

مهيأ ةفرغ ىلإ تبهذف هتفرغب هدجت مل

نيصخش نيب رودي راوح نع ةرداص تامهمه توصل تعمتسا
اديعب اهتدرط نكل هقيقح نوكت ول تنمتو باهلا ةركف ترطخ ؛

دعب هثودح دعوم نحي ءمل ىشب اهسفن لمأت ال ىتح

هفرغلا لخاد ىلإ مدقتت ىهو ءىطبب دوقملا تحتف

ايشغم طقستل اهلمح ىلع ضر األ ىوقت ملف همدصلا اهتقعص
اهيلع

هتأر ىذلا دهشملا تركذت ، اهلوح رظنت لقاثتب اهينيع تحتف
اهعومد تلزن ؛ اهينيع هتأر ام نع ثحبت اعيرس تلدتعاف

هقاتشم هيناح تارظنب اهل رظن ؛ اريثك هترظتنا نم تأر امنيح

!!!! مهيأ : اهيتلقم قرافت ال عومدلا و تلا قف

عومدو نينحلا تارظن ؛ اهيلإ رظني وهو هتفقو ىف لدتعا
؟؟ ىازإ سب : اهوسكت هحرفلا

نع شهجأ هلعجف ريثك تقول عبق توصب مهيأ اهباجأ
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تعجر ىنإ مهملا ؛ امام اي هتقو شم : لبق ام

لصح ىللب فرعي دح عونمم : ارذحم هثيدح عبات

نيدعب مهل لوقن ىقبن : لوقيل ىأرلا مدآ هقفاو

لوقتل ةوقب هتنضتحا ، مدآ اهنم مدقتف اهديب زوريف تراشأ
ىنبا اي ىنحماس : مدنب

طلغ كيف تركف

هتفرغ ىلإ لك باهذب قانعلا اذه ىهتنيل اهناضتحا نم ددش

................

اهنأكو رعشت ةؤلؤلو ددحملا رهشلا ءاهتنإ ىلع اموي ىقب
مهيأ حةلا ىف نسحت وأ رييغت ىأ ثدحي ال ةزجاع

رتوتلا هعم ديازتو اهقلق داز

، نيقيقرلا اهيفك نيب اههجو هنضتحم تسلجف اهتيب تلخد
ىف طغتل يلقال اهرصب تعفر ، اهفتك ىلع هدي سإالم عضو

اهيساويل هرظتنت تناك اهنأكو هناضحأ

اهسفن عم سلجت اهكرت ، تأده ىتح نانحب اهرهظ ىلع تبر
ذكلا ىلإ جاتحت ىهف يلقال

هدجت ملف اهفتاه نع تثحب ، اهعور نم تأده

ال يفلا ىف هتسن اهنأ تركذت

، دعب رخأت دق وجلا نكي مل اهظح نسحلو باهذلا تررق
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باهذلا ىلع اهرارصإ تحت جورخلا سإالمب اهل حمس

يفلا ةحاب ىف ءامسأ اهعمو هسلا ج ىدن ىوس دجت ملف تلصو
ال

ةؤلؤل اي ريخ : قلقب ىدن

ىف ىنوفيلت تيسن هللا، ءاش نإ ريخ !! شيقلقتم : ةؤلؤل

سب مهيأ ذاتسأ ةفرغ

هيتطح ىتنا ام ناكم هيدخو ىلضفتا بط : ىدن

اهفتاه بلجتل هعرسم تلخدو اهسأرب اهل تأموأ

نم افوخ اعيرس تضفتنا ، اهتفرش ىف هسلا جلا زوريف اهتأر
مهيأ اهدوجول سرتحي وال ةؤلؤل لخدت نأ

همداص هقيقح فاشتكإ نم اهعنمتل هعرسم تجرخ

..............

ىلع ىوقي ال هنأب ملعت وألاهن هفرغلا باتعأ ىلع ةؤلؤل تفقو
بابلا ىلع طبخت مل هكرحلا

ىلإ علطتي سلجي مهيأ تدجو ، ىرخ ىهاأل مدصنتل تلخد
فرعي ،ال هرئاح تارظنب اهل رظنف اهل هبتنا ، تافلملا ىدحإ

بيجي اذام

دق نكل زوريف تلصو ءانث األ كلت ىفو بنج ىلع ملقلا عضو
هانمتت اممل ثدحو ناو األ تاف

، بذكو هنايخب اهترسف ، ءاكبلا ىوس لح اهمامأ ةؤلؤل دجت مل
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اهمامأ زوريف تدجوف باهذلل دادعتسا ىلع اهلوح تتفتلا
هجاح لك كمهفه ةؤلؤل اي ىنتسا : هلئاق ثهلت

؟ هفراع ىتنك ىتنا : اهوزغت عومدلا تلا زامو ةؤلؤل

ىرخأ ةرم لا ؤسلا ةؤلؤل ترركف اهيلع بيجت مل

حرابما هفراع هسل وهللا سب هفراع تنك اويأ _

اهتئدهت لواحت ىهو زوريف اهتلا ق

اهناكو جراخلا وحن هعرسم تاوطخب تقلطناو اهفتاه تلمح
اهعنم ىدن تلواح ، وتلل هنم تررحتو نجس ىف تناك

دحأب ىلا بت مل اهنأ إال ءامسأ كلا ذكو

هعرسب ىنوفيلت ىتاه : ىدنل كالاهم ههجوم فوخب زوريف

هجاح اهل لصحي نسحأ اهلباقي هيلخ اهوخأ الم سإب ىلصتا

،ال اهيخأ سإالم نأ همأ تحضوأ امنيح همدصلا هنذأ تقلت
ىه !!!اذإ اهيخأ ، هينعي األرم نأكو هحرفلا ب رعش امل ىردي

هبنذم تسيل

  عقوتي ناك امك هئيس تسيل

إل اعيرس جرخو روفلا ىلع اهباجأف الم سإب ىدن تلصتا
هتخأ لا بقتس

بهذ هلا، حلا هذه ىف ىهو ديحولا اهناكم !! اهدجي نيأ ملع

ىكبت ىهو سلجت اهدجوف اهل

ايندلا هيل ىه : لوقتل يلقال تمصلا داسو اهبناج ىلإ سلج
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هدك!! ىد

ايندلا ىكريغت نأو ىكايإ وهاآلرخ: اهباجأ

روم لكاأل هديب ىللا هللاوه ىرفغتسا

لزنملا ىلإ وهجوتو مايقلا ىلع اهدعاسف يلقال هل ترظن

ىرخأ ةرم ال يفلا ىلإ باهذلا ةؤلؤل تضفر

؛ تجرخو اهتبيقح تلمح األماي ىدحإ حابص ىف تظقيتسا
هللا سإالمئاقال:الهلإإال توص اهاتآ جرخت نأ لبقو

هللا لوسر دمحم : هيلع تدر

اهتهجو ىلإ تبهذو

..............

فلملا تمدق اهب، لمعت تناك ىتلا هحرشملا مامأ تلصو
!!! فسآ : اراسيو انيمي هسأر زهي وهو فسأب لوقيل ريدملل

ىنات اناعم ىلغتشت عفنيه شم

شاقن ىندأ نود تجرخف األرم تمهفت

تتشم ركفو عئاض لقعب تاقرطلا ىف تشم

شماهلا ىلع هايحلا اهتعضوو اهتنهم اهديفت مل

حبصأ لب هتدقفو هيلع تلصح ىتح ىلا يل ترهس !!!! هبيبط

هنيجس بقل اهمسا لبق

سإالم دجت ملف مطحم بلقب اهلزنم ىلإ تداع



CLVIII

ساعنلا اهبلغف ريرسلا ىلع تسلج

اهديب كسمأ ، هديدحت ههجو ىرت مل صخشل اهدي تدم "

مالحم حضتت هوطخ لك عمو ملسلا تاجرد ىلوأ دعصو
كسمأف هتأر نإ ام هدي تكرت ، مهيأ هنأ حضتا ىتح ههجو

اهتدعاسم بلطي وهو رجش نصغب

عاطتسا امدعب يلا علا عضوملا ىلع فقي وهو ثهلي ذخأ
" همسبلا ىرخ ىهاأل هلدابتف اهل مستبيل جورخلا

ىف هللا ترفغتسا بيرغلا ملحلا اذه ىلع ةؤلؤل تظقيتسا
اهرس

ىلع همسبلا تمسر ؛ اهتايحل هبتنت نأو لمعلا كرت تررق
هقرافت فال اهيلع داتعي هلع اههجو

سإالم رظتنت تسلجو ءادغلا ةدئام تزهج

هتدرو ردص بحرب هتقلتف الم سلا اهيلع ىقليل اريخأ لصو
هيلع

سإالم: اهلأسف مهنيب حرملا نم وج ىف ءادغلا لوانتي سلج

؟؟ هحرشملا ىف هيا ىتلمع

كموي ايل ىكحا : ةلئاق عوضوملا رييغت تلواح

اهجارحإ دري ملف عوضوملا ريغت اهنأ ملع

هل تتفتلا سإالم، اهيلع ىدانيل قابط واأل ماعطلا ىقاب تململ
ةؤلؤل اي سيئسيتم !! ىلحأ هركب : لوقيل قابط األ لمحت ىهو
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اهيتفش بناج ىلع هقرشم هماستبا تمستباو قفرب هل تأموا
هترداغف

لمحي ام رثكأ هيعد نماأل اهل لمحيو هسفن ىف سإالم اهل اعد
هسفنل

كيخأ حرفت دقف راثي اإل هنيزي طابر نيتم طابر هوخ األ طابر
، هداعسلا نم كبيصن هيطعت ول ىنمتت ؛ كسفن باسح ىلع

هنزحل نزحتو هحرفل حرفت

مكتوخأ رمدت هايحلا عدت وال كيخأ قرافت فال

لصحي مل وأ هدقف نم ىوس هتيمهأو هردق ملعي ال دنس األخ
هيلع

رشع عباسلا لصفلا

م تريغت ، لسكو ساعنب تباجأف اهفتاه نينر ىلع تظقيتسا
اهيلع زوريف تضرع ؛ لصتملا نم تملع امنيح اهحم ال

تلا قف تضفر عبطلا ،ب روم اهلاأل حضوتل ال يفلا ىلإ مودقلا
شيضفرتم كوجرأ : لسوتب زوريف

؛ باهذلا مدعب هبغر اهلخادبو ىفاألرم ريكفتلا ب اهتدعو
هلمع ىلإ باهذلل سإالم ظقيتل تبهذو تأضوت

ماااا :سإال هلئاق ههجو ىلع نم ءاطغلا تبحس

ترخأتا يال موق
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؟؟ نيف ؟؟ هيا ئاقال: اعيرس ضفتنا

هد؟ هلوقتب تنا ىللا هيا وه : لوقتل هيلع تكحض

نإ قحله ىردب هسل ئاقال: هسافنأ طقتليل هعاسلا ىف رظن

هللا ءاش

:سإ لوقتل هئادغ ةبلع هتطعأ ، راطفلا رضحتل تبهذو هتكرت

ىنانكلا يفال حوره المانأ

امإ ىلا !عت مامت : ليصافتلا ىف لخدتي ملف اهتيرح ىلع اهكرت

اياعم كلصوأ

شرخأتتم ناشع تنا حور :ال، هلئاق تمستبا

اوس حورن ىكيلع ىدعه سب ىشام سإالم:

  فرصنا مث قفرب هل تأموأ

..................

اهجاردأ دوعت مأ لخدتأ ال يفلا مامأ فقت ىهو اهينيع تضمغأ
؟؟!

هذه لقعلا رصتنيل لقعلا و بلقلا نيب ام عارص دعب تلخد
لوخدلا اررقم هرملا

ةؤلؤل اي ىدعقا : زوريف لوقتل نيسلا جلا ىلع الم سلا تقلأ

هجاح لك ىمهفتهو

هيإ هد لصح ىللا ىمسأ ردقا : هلعفنم تلا ق
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قرط نع ثحبأو ، بتكلا أرقأ رهسب تنك :انأ ءاكبب تعبات مث

اهيب هديفأ ردقأ هديفم

هنإ فشتكأ :واآلرخ اهيتفش بناج ىلع رهظت هماستباب تعبات

عادخو بذك

رطيس ، راقتحاو ةلق تارظن هل رظنتل هتفرغ نم مهيأ جرخ
تمصلا داسف ، هروضح ىف اهبيصي ام ملعت فال اهيلع فوخلا

: لوقيل رتوتلا اذه نم مهيحيرتو مهبولقب فطللا ررق اريخأ

لوقه انأو !!! ءانثتسإ بال هيا ىف وفرعت نيزياع مكلك اعبط

مكل

هيفيكب أدتبم هثيدح لسرتسيل ، ماهلا هثيدحل عيمجلا هبتنا
ىأ ىلع ادج بعص ءىش ناك ادو لولشم تنك :انأ هعوجر

هلبقتي هنإ دح

ترفاعو تلواح انأ سب تلشف ايل ةلواحم لوأ

ىه هيف ىدن ايل تلخد ىللا مويلا دحل لولشم تنك
اهتبحاصو

مكنا سحأ جاتحم تنك ، ىنزياع مكنإ سحأ جاتحم تنك
ىندقتفم

مدآ زياع تنك ىنإ اهموي نم مكيلع ىبخأ خالىن ىللا و
نإ اصوصخو ، هيلع ليقت ناك لمحلا سب هيلوئسملا ب سحي

هكرشلا رامدل اوططخي اوأدبو ىبايغ اولغتسا نيسفانملا
نم اودكأتي المز ناكو تيبلا ىف روم األ ريدأ المز ناكف
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نإ نيفراع اونوكي ىقبي لبقتسملا ىف تبغ ول ناشع ىبايغ
مهيأ نع لقي ال ىنانكلا مدآ

لضفأ ىنإ بعص األرم ناك هد، لكب فراع ناك مدآ اعبط
ىمأ ىلع ىبخأ ىنإ بعصأ ناكو تيفاعت ىنإ مغرلا ب ىناكم

تكسامت سب

ناك ، ىوأ هيلا غ اهعومد تناك : هرثأت ىلع لدي كوالهم عبات

ىلمحت نم ىوقأ عجرأ ىنإ اهئاجر

ناك ، بولقم ىنانكلا رصق نامز ناك هدك انلمع ولال نامكو
لمر ةموك نع ةرابع هنامز

ناك ، طبظلا :ب هثيدح ىلع دكؤيل لوقي امم عيمجلا ءىجافت

انردق سب لماكلا ب ىنانكلا ةلئاع ىلع ءاضقلا و ىتوم دوصقملا
مهططخم فشكن

اي ىتحجن ىتنا يلقال: هتمص دعب لوقيل هدي عباصأ كبش

كتحجن كتبرجت ؛ هروتكد

نم علطنبو طلغنبو ىشرنب ، نيمرجمو شوحو نوكن نكمم
نيعادخ شم انحا سب باقع ريغ

دح ىلع بذكي رطضم شم ىنانكلا مهيأو

عقاو نوكتب اهلوقب ىللا هقيقحلا

ئاقال: ههجوب هل رادتسا مث هرهظ اهاطعاو هناكم نم ماق

!! كترادج ىتبثأو ىتحجن ىتنا ، كوربم
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ام دحأ نع هينيعب ثحبي هلوح رظنلا دواع

ىللا ىلع كركشب :انأ ةؤلؤلل كالاهم ههجوم زوريف تلا ق

نجسلا لخديه مدآ ىفاأللو كتدعو ام ىزو ، اناعم هيتمدق
هتلمع ىلع بقاعتيهو

شلتقم مدآ ؛ بنذم شم مدآ امام _الاي

عباتيل ةؤلؤل نيع ىف ةريحلا تارظن أرقيل مهيأ اهب هوفت
هيعو ىف شنكم مدآ ئاقال: هثيدح

نوناقلا رظن ىف بنذم شم وهف يلا بوتلا

دنع بنذم سب : لوقتل ةؤلؤل بيصن نم هرملا هذه درلا ناك

هللا دودح ىلع ىدعتاو ؛ انبر

هبساحيه وهو ىقب انبر ىبيس !!! مامت ئاقال: ءاهدب مستبا

، دحأ بساحتل ىه نمف ، قحم لعفلا ب وهف اهتسرخأ هتاملك
!! راهقلا دحاولا هلل باسحلا

حص كنم مقتنا انبر ام ىز : ةلئاق تاملكلا موجه دص تررق

؟؟

ماهس نم لباو جارخإ نم هعنمت هقلح ىف هريرم هصغ علتبا
مهبولق ىمرم ىف نيسلا جلا بولق بيصتف الم كلا

ىلع ايدانم هتوص لكب خرصيل ام دحأ نع اثحاب هتارظنب جلا
روفلا ىلع هباجأ ىذلا فسوي

مهيأ اي ريخ : فسوي
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، رهظي ىنانكلا مهيأ هج،والمز هقفصلا داعم : ءاهدب مستبا

اودعتسا

وهاآلرخ دعتسيل بهذو عيمجلا كرت

........ٌ ..........

انيسنت ىعوا ؛ شانبستم ةؤلؤل : عومدب ىدن

انتخا ىتناو كبحنب انحا

رخفب زوريف مستبتف ءامسأ مهل مضنتل اعيرس ةؤلؤل اهنضتحا
باوص اهرايتخإ نأ اهسفن ىف ركفتل

هلا طنب بيج ىف هدي عضي وهو جردلا ىلع نم مهيأ لزن
زوريف تدمحف ، اهاري نم رظن فطخت ، ءادوس هلح ايدترم

ىرخأ هرم هلا حلا هذهب هتأر اهنأ اهلخادب هللا

لعج ىلع هلخادب امسقم هتارظن ايدترم وهو ال يفلا نم جرخ
نمثلا نوعفدي عيمجلا

هل سيلف هرامد لواح نم لكو هتسفانم ىلع مدقأ نم لك
هلاالك ىوس ريصم

كتفت هداح باينأب ادسأ ، هسارشلل اآلرخ ىنعملا هنإاألمهي!!!!

هعم ثبعلا لواحي نمب

.........................

دعوو ديدج نم هدوعلا ب دعو ىلع ال يفلا ةؤلؤل تكرت
مهل اهترايز رارمتساب
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اهرظتنيس هنأ اهربخأ سإالم نأ امامت تسن

هنم الدر نكل اريثك هب لصتت تذخأ

" تماص " هلا بحلا هفتاه لعج هنأ تملعف

هنم رذتعتو ىتأي ىتح هترظتناف لعفت اذام ملعت مل

.............

ةؤلؤل ارظتنم فقوو ال يفلا ىلإ سإالم لصو

ضر األ قرافت ال هنويعو لخدف سرحلا نم خايلا بابلا دجو
ال جخ

هيلع بيجي نم ارظتنم ال يفلل ىلخادلا بابلا سرج قد

ءامسأو ىدن اهعمو زوريف سلجت تناك ءانث األ كلت ىف
سرج اوعمس ىتح مهنيب اميف ثيدحلا فارطأ نولدابتي

بابلا

، اهمامأ هتأر امنيح تلجخ ، قراطلا نم ملعتل ىدن تمدقت
ةؤلؤل ىدانت نكمم ئاقال: اهلأس امنيح ظوحلملا اهرتوت داز

اوس حورن ناشع

نم تيشم ةؤلؤل سب : لوقتل وتلل هب هوفت امم تبرغتسا

ةيوش

هب، لا اإلصت تلواح اهنأ ملعف هفتاه جرخأف همدصب اهل رظن
تبهذ اهنأ ملعيل اهب لا اإلصت دواع
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اياعم كتبعت !!! اركش : ىدن اثدحم قفلا

تحور خالص ىه

وال بعت وال نيدعبو هلل!! ركشلا : هلئاق كالهم ىلع ادر هتطعأ

ريخب اهنإ هلل دمحلا هجاح

تيبلا شم ىتاوخا ألن لضفتا كلوقأ ردقه شم ىنرذعاو

اعيرس ضر لأل رظنيل اهتلجخأ باجعإ تارظنب يلقال اهل علطت
؟؟ كب ،ام لجر اي كرصب ضغ : هسفن ىف ئاقال هبر ارفغتسم

هل اهتاملكو اهتاكرح هلقعب رودي لا زامو فرصناو اهنم نذأتسا
هتيب ىلإ ادئاع هجتاو هلعف امع اراركتو ارارم هبر رفغتسا

.............

؟ بابلا ىلع ناك ىللا نيم : زوريف اهلأستل ال يفلا ىدن تلخد

سإالم سدنهملا :اد هلئاق ءارمح دودخو قرشم هجوب اهتباجأ

تحور انهواال اهفوشي ىاج ناك ةؤلؤل وخأ امام اي

روفلا ىلع اهتمهفف اهينيعب اهل تزمغف زوريف ىلإ ءامسأ ترظن
اي هردلا ىف علو بحلا : هلئاق اهفتك ىف ىدن ءامسأ تزكن ،

ىدن تس

هدك بيع تب!!! كالاهم: هيفان ىدن

ىد اهيلوقتب ىللا نم هجاح شيفم

شيفسكتتمو سب ىلوق : ءامسأ
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هدك!!! دق ىتنا : ءامسأ لوقتل اهفتك ىلع ىدن اهتبرض

نم رتكأو هدك دق اويأ : هلئاق ظيغب اهناسل ىدن اهل تجرخأ

نامك هدك

نيتخ األ حرم اهولعت هرجاشم وج ىلإ وجلا لوحت
نكر لك ىلع اهتمصب عبطتف ال يفلا ناكرأ ءىلمت مهتاكحضو

هيف

براي مكدعسي انبر : ةلئاق هداعسب زوريف مهب تعلطت

والاألماي فورظلا مكقرفت وال مكحرفيو

ال امب حايرلا ىتأت مأ اهل عاصنتس واألماي فورظلا اقح له
؟؟ طباورلا ىوقأ ككفي راصعإب ءامسلا ىتأتو ، نفسلا ىهتشت

؟؟ ردقلا هعطقيأ ىرت هبحملا و ريخلا هعمج نيتم طبار هنإ

.....................

ام لوقتل هرظتنت ةؤلؤل دجوف لزنملا ىلإ سإالم لصو
ىندخات ىجيته كنإ تيسن سإالم!! اي هفسآ : هتأر نإ

كمهي :وال رخآ توكلم ىف حبسي وهو همسبب اهباجأ

ال؟ يفلا تحور تنا : ةؤلؤل

تيشم ىنإ قكلا نيمو : هلئاق عباتتل اهل أموأ

ىدن ئاقال: ىعو بال اهباجأ

همف نم اإلمس جورخ بقع مستبا
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كتخأ نوكت ىدن زياع شم :انأ هيدجب ئاقال اهمامأ سلج

همرتحمو هسيوك تنب ىد !!! ىقب هيل : هلئاق همدصب هل ترظن

ىتخأ اهتربتعا عفال انأو ادج

اهزياع شم وضرب سب همرتحمو هسيوك اهنإ فراع سإالم:

كتخا نوكت

؟ ببس ىنيدا : لوقتل هازغم تمهف

ىقبته كتخأ تقب ول ىه ناشع :  هملا ح تارظنب سإالم

ىتخأ نوكت اهزياع شم انأو نامك انأ ىتخأ

اهزياع شم هيلو : هلئاق نمذكلا رثكأ هيلع طغضلا تررق

؟؟ كتخا نوكت

نامك ىنم نسحأو ادج هبيط ىد

ةؤلؤل اي ىقب ىمهفت :ام هريحب سإالم

: اهاري ال ىتح اهلخادب اهيفخت هبغاشم هماستباب ةؤلؤل

تنا ىنمهف

ىتخأ اهنإ ريغ هينات هجاح اهزياع :انأ ددرتب سإالم

كوخأ نوكت اهزياع هيا _

هعفدتف فقوملا ةدح نم ففختل حرمو كحضب ةؤلؤل اهتلا ق
الم كلا ىلع

تخأ شم هجوز !! ةؤلؤل اي هجوز اهزياع _
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هفراع تنك : همسبب ةؤلؤل لوقتل عافدناب سإالم قاهلا

ىتنا وهللا بط !! هفراع ىتنك ئاقال: همدصلا نم ههاف غرف

ىوأ همخر

كتارظن مهفب تنكو ! هفراع تنك اعبط : ةؤلؤل

ىرصب ضغب تنك :وهللاانأ اهايإ اعطاقم سإالم

هفراع : ةؤلؤل

ىوأ اهبحب اهنأ !!! ىفرعت سب سإالم:

زاوج شيفم كلوقا نسحا ىقب ملتت :ام همدصب ةؤلؤل

؟؟ لمعلا و بط سإالم:

اهتدلا وو اهوخأ نم اهبلطنه : ةؤلؤل

كلبق جوزتا زياع شم انا سب سإالم:

لمعتو طيعت عجرتو اهجوزتي ىنات دح ىقب اهبيسو : ةؤلؤل

رحتنتو بارضإ

سب ديعبل شيحورتم !! براي ريتس سإالم:اي

كحرفيو كدعسي انبر : هلئاق ةؤلؤل هتنضتحأ

شيعت ىجيت ىضرته سب ئاقال: نزحلا ههجو تامسق تلع

يفال ىف هشياع تناك اما دعب انه

اهنإ وهأ كلوقب انأو ، ىضرته كبحتب :ول هنينئمطب ةؤلؤل
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ىضرته

ئاقال" ريكفتلا مدع ررقف هلئس األ هلقعب روديو ركفي هتكرت

 " مكل رش وهو ائيش اوبحت نأ ىسَعَو

ىسفن نم ىب فطلأ وه هل األرم عدأس

هديرأ ام سيلو يل ريخ هارت ام ىل بتكا براي : ايعاد قفلا

هب ريخ ىسفنل ىرأو

رشع نماثلا لصفلا

كانهو انه ىلإ بهذت ، لزنملا لخاد هعيرس تاوطخب تلوجت
تقولا قحلت نأ لواحت ،

نوعيطتسي فال هلجعلا مهذخأت رخأتلا نيح نيرصملا لا حكو
ءايش األ رغصأ ىلع روثعلا

بارشلا نيف ةؤلؤل _

اعيرس تبهذف هرمأ نم هلجع ىف وهو سإالم اهب فته
ئاقال اهفقويل اهلمع لمكتل تبهذو هل هتجرخأ ، هناكمب هربختل

مازحلا :

كتجاح ىلع ظفاح ىقبا : هنم بضغب لوقتل هل هتبلج

كل اهعلطه ىللا انأ هرم لك شم ، سيوك

تقولا هيدل دجي ،مل هئادغ ةبلع هل تزهجف بهذت اهكرت
اههجوتم اعرسم تيبلا نم جرخف ءىداه راطفب معنيل ىفاكلا

هلمع لحم ىلإ
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هرورغب همامأ فقي هآر امنيح هلمح ىلع ردقت ملو همدق تلش
لا زام نكل هتمدص نم قافأف ديدج نم هتابثل داع ، هئايربكو

ريصقلا ىدملا ىلع ةزاجأ ىف ناسللا

ىلوقته شم ئاقال: مهنيب تمصلا زجاح وه عطقي نأ ررق

؟؟ لضفتا

لضفتا اعبط _ها

همامأ افقاو سإالم لظو مهيأ سلج ، اريخأ سإالم اهب قطن
ىدانت نكمم ، ةرايزلا ببس برغتسم اعبط : مهيأ لوقيل

؟ ةؤلؤل هروتكدلا

، ىرخ ىهاأل اهتفيلح همدصلا نوكتل همودقب اهربخيل بهذ
هماستبا هرغث ىلع تمسترا اهتيؤر روف هناكم نم مهيأ ماق

ءاقمح

قفرب هكسمتل قرولا ضعب اهل مدقف هتيعضو نم لدع

!! هيحتفا _

هيف ام ةيؤرو هحتف ىلع اهثحي وهو مهيأ قاهلا

ىلع عكالهم اففأتم هتعاس ىلإ مهيأ رظنيل ءىطبب هتحتف
تقولا رورم

ىهاه ، هتأر امدعب اهعومد طقستل اريخأ هحتف نم تنكمت
تلمع ىتلا اهتنهمو هلج أل ترهس ىذلا اهبقل اهل، داعت اهتمارك

عصري بقلو بهذ نم قبط ىلع اهل دري ءىش ،لك اهلج أل
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هظحللا هذه رظتنت تناك اهنأكو ، هلوح نم ساملأ صوصفب
اهيلع بلغتي نأ سأيلا داك امدعب اهل تدر هحرف ، ىرخأ هرم

ناتللا هينيعب اهل رظن ، دادزت اهعومدو سإالم ىلإ ترظن
هنأكو ، اهنمطي هنأكو هحارلا اهب ثبتف نانحلا امهنم ضيفي
ثاغضأ سيلو ملح درجم سيل لا، حم ال عقاولا هنأ اهربخي

حأالم

هوفعب معيو همرك ىتأي امنيحف هللا، مرك وه اذه كش لببال
نيريثكلا هيلإ لصي ال ازنك تكلم كنأكف هتمحرب انرعشيو

بهللا،نإ هقثلا ب افلغم كلخادب ومني هداس اي ربصلا هنإ
ارختفم كسأر اعفار ىشمت هنأكو رعشتسف ذكلا تعطتسا

إالبهللا" كربص امو ربصا " دادرم

اركش _

انحا المز ناك ئاقال: اهيلع دريل اهتاعمد نيب نم اهب تهوفت

ىأ ىف ىلغتشت ىردقت ىتقولدو ، هيتلمع ىللا ىلع كركشن
اهيف ىتنك ىللا هحرشملا نم نسحأ ىئانج لمعم

هيلإ رظني نم اكرات داتعملا هخومشب فرصناف هل تأموأ
سإالم؟ اي :مكلا هلأستل ةؤلؤل هل تهبتنا ، هريحب

ىف تلشف : همامأ نمب هقلعتم تارظنلا تلا زامو اهيلع در

ىنانكلا مهيأ ةيصخش ديدحت

ناك نإ دقتعأ ام ىلع بالبمااله: لوقتل هبناج ىلإ تفقو

لغش كدنع
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ىف جراخلا ىلإ اعرسم لورهيل هعاسلا ىلإو همدصب اهل رظن
هلمعب قاحلل ال واحم

...........................

هل قاتشا هيف، شنإ لكل رظني وهو مخضلا ىنبملا مامأ فقو
لواح اآلن؛ ىتح لا زامو ريثكلا هل ىنعي ناك دقف ، اريثك

امك مهمامأ ناكف تاهيه نكل ىنبملا اذه ناكرأ مده ريثكلا
نصحلا

وأ هعم ىوهي نأ امإف ، ىوهي هكرتي نأ ىبأيو كرحتلا ىبأي
هاوس تومي

هتارظن عزو مث نمو ىنبملا اذه ناكرأ ىلع هتارظن تلا ج
ب ىنبملا اذهف رخفب مستباف هلوح هدوجوملا ىنابملا ىلع

هنأكو ، نونكملا رهوجلا ب هعصرملا ةؤلؤللا امك مهل هبسنلا
دوعصلا ىلع مهدحأ ىدحتتف مهنيب فقت هخماش هساملأ

مئاد رهس لا.... وط ىلا .....يل دجملا ملس

رخصلا ىلع همسا تحن ، دجملا ملس قلست ىتح لمرلا لكأ
ال لا وط ىلا ؛يل هباهيو عيمجلا همرتحي هناكم هسفنل عنصف

مني مل مئاد رهسو دعت

ىلع امزاع مونلا كرت همقلا ىلإ رظن املك ، ساعنلا هبلغي ملو
عاقلا نم مايقلا

عاقلا ىلإ رظنيو مرهلا ةمق ىلع افقاو اآلن وهاه
تببحأ املا ايل،طل قورت مل عاقلا اهيأ انسح : هسفن اثدحم
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ا تابيبح تببحأ دقف بهذلا ىتح وال هضفلا بحأ ،مل همقلا
سامل أل

فسوي توص هركف نم هلشتناف مدآو فسوي هراوج ىلإ فقو
هيب مهيأ اي لضفتا ئاقال:

ىلإ مدقتو هنويع اهفلخ ىفخي ىتلا ءادوسلا هتراظن علخ
امو ءىنهمو بحرم نيبام هفاحصلا هلوح تعمتجا ، لخادلا

لوقيل لخادلا ىلإ ربعو مهزاتجا ، هتدوع ىلع هلل ركاش نيب
داع ىنانكلا مهيأ : هتكرش رقم ىلإ لوخدلا كشو ىلع وهو

ال شحولا و هودع ىسني األدسال نأب ىلتق لواح نم حصنأو
هيلع ىدعت نم حماسي

ملف عيمجلا مالحم تشمكناف ءاجر ىفاأل بعرلا تثب تاملك
نمب كتفي هلعجت هوق هتداز امبرو هسارش ىوس هبيغلا هديزت

هادحتي

مهب حيطيف عيمجلا ىلع روثي ارساك اشحوو ادسأ نوكيأ هارت
؟؟ هتمتع ىف احابصم هل نوكتف ةؤلؤللا كلت هريغت مأ

روهزلا تاقابو هل امارتحا عيمجلا فقوف هكرشلا ىلإ لخد
امنيح فوخلا ىلإ عيمجلا تارظن تلوحت ، هلوح تعمجت

ىلع حضتف ههجو ملا عم شامكنا ، هميدقلا هتلا ح سفنب هوأر
؛ هتريغ فورظلا نأو ريغت هنأب اونظ ، مجلا بضغلا هتامسق

ءامسلا موجنب عقت ال هفصاعلا و لبجلا زهت ال حايرلا نكل

...........................
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تايتفلا تاكحض ىلع هدهاشلا ال يفلا ىف

باهذلا اليلقالو يفلا نم جورخلا ءامسأ ىلع ىدن تحرتقا
ناعرس نكل هديدس هركف اهتنظ دقف ءامسأ تمستبا ، قوستلل
نم ىساس األ ضرغلا تركذت امنيح اهحم مال تشمكنا ام

راظن نعاأل ىفختلا وهو انه اهدوجو

تقفاو ، ديدشلا ىدن رارصإ مامأ تفعض اهنكل ضفرلا تلواح
ثدحي ال نأ اهلخادب هللا ىعدت ىهو اهعم جورخلا ىلع

هركفلا هذه ببسب هوركم

ايوس اوجرخو زوريف نم ىدن تنذأتسا

لوملا ىلع انيدو هدبع ومع اي تحمس :ول ىدن

ىفلخلا دعقملا ىف اعم اوبكر مث نمو

خبالف هلعف ىونت امع ىكحت ىهو ثيدحلا اهذخأ ىدن
رخآ ناكم ىف تدرش ىتلا ءامسأ

ىحصإ : هلئاق اههجو ىلع هفخب اهبرضتل ىدن اهنم تظاتغا

ليوط موي انمادق هسل هدك اياعم

ىرجم تريغف اهلخادب اهروعش تبكت نأ ءامسأ تلواح
ىقبت ناشع هيا، ىلمعته كفوشن عجرن :امل لوقتل اهراكفأ

هدك كديا ىدمت

ىزوف اي رزهب تنك :خالصادانأ ىدن

سب تب!!؟ : لوقتل همدصب اههاف تغرف



CLXXVI

ىمع داو اي ىديره خالصاي كلوقأ :واال حرمب كالاهم تعبات

اممو مهسفن ىلع اوكحضيل ىرخ األ ىلإ امهنم لك ترظن
هب اوهوفت

؟ ايوس امهل عامتجإ رخآ اذه نوكيأ امبر

!!!؟ ءاقل رخآ امبرو

ءاقلل قيرط قارفلا دعب نوكيأ ىساقلا ردقلا اهيأ كارت
؟؟ هيف عوجر ال قرتفملا نإ مأ قايتش اإل بيهل ءىفطتف

ىلإ نيهجوتم اهنم اتجرخف لوملا مامأ ةرايسلا تلصو
لخادلا

لا فطأ نهنكل نهلوقعب رابك ، بعلو كحض مث نمو حرفو حرم
نيح رابك ال، وكوش نهل بلجي نم نرظتني راغص ، نهلا عفأب
امك تاقيقر ، تايتفلا نهنإ ، دشرلا نيح ةودقو حصنلا

قفرب اهيلع هحسم لقأ تاساملأ ، نهرسكي ءىش لقأ ريراوقلا
نهعملي

باهذلا ىف هوضق بعتم تقو دعب دعقملا ىلع ءامسأ توه
عجرنهو لكانه : هلئاق ىدن اهمامأ تسلج ، كاذو اذه نيب

لمكن

!!؟ ىنات هيف هسل وه : هطخاس هربنب لوقتل اهينيع تقيض

:وهللا ءامسأ بقعتل ، اهرغث ىلع هتماش هماستبا ىدن تلع

!! ىكيروه !! ىدن اي عجرن امل
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األلو لكان انيلخ وسوس اي تقو شم : كحضب ىدن

ناكملا ىلع ءامسأ تارظن لوجت امنيبو ىفاأللك اتعرش
،ج اهنع نوثحبي اوناك نم مه مهنإ ، هاشخت تناك ام تحمل

مهل هرواجملا هلواطلا لوح نيسلا

نع ىدن لوضف راثأ امم اهرهظ مهيطعتل ءامسأ ترادتسا
؟ ءامسأ اي :مكلا تلا قف ذكلا اهلعف ببس

لعج امم فوخلا اهينيع ىف حضتاف اهل ترظن

اهفلخ اهترجو ىدن ديب ءامسأ تكسمأ ، ديزي ىدن بارغتسإ
طئاحلا فلخ اوفقو ، هفلخ ءىبتخت طئاح برقأ ىلإ ههجتم
ىوقت ال ضر األ ىلع هسلا ج ءامسأ توه دقو انه ، ليوطلا
اهيتفش نيب نم تاملك تجرخ ، همدصلا نم كرحتلا ىلع

ىدن اهتعمس

تماق ةمايقلا نأكو هملكلا كلت ددرت تذخأ " ةياهنلا اهنإ "_

لوهملا مويلا هنأك وأ

، اهئدهت اهتنضتحاف ىدن اهراوج ىلإ تسلج

مدآ ىكوخأ ىلع ىلصتا : لوقتل يلقال تأده

ىنولتقيه نسحأ هعرسب ، انذقنيه وه

تلصتا اهنأ ؟؟إال نمم اهذقني ،وأ اهثيدح ببس ىدن مهفت مل
هب

.....................
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هيلوئسملا ب رعش دقف ، تافلملا همامأ هبتكم ىف سلجي ناك
ءزج اهنأب رعشو اهيلع داتعا ىتح هيخأ اهباغ ىتلا هرتفلا ىف

هنم

بنج ىلع هدي ىف لومحملا فلملا عضو

وه ناكف اهيلع مهيأ عيقوت بلجيل بهذو ايوس تافلملا عمج
ليدبلل رثأ ىأ ىفني لص األ دجاوتي امنيحو هل ليدب

هفتاه نينر ىلإ عمتسا ثدحتي نأ لبقو تافلملا هاطعا

الت يابوم ناكم شم _اد

ىلع ىوقي ملف مدآ ناسل تدقع تارظنو بضغب مهيأ قاهلا
هيلع درلا

ىدن وه لصتملا نأ ىأر امنيح اريثك برغتسا

نكمم ، ىدن ىد : لوقيل مهيأ نيبو ليابوملا نيب هتارظن عزو

!! هجاح نيجاتحم اونوكي

فتاهلا ىلع باجأف هعبصأب هل هراشأ

ثدح ام ملعف ، مهعم ثدح امب ىدن هتربخأ

هيلعو ال بيفلا هضارغأ دحأ ىسن لعمالهنأ باهذلل نذأتسا
اهرضحيل باهذلا

ام بطخ كانه نأ ملعف مهيأ ىلع هليحلا رمت مل عبطلا ب

اماألرم اقح وهال ملعيسو بهذي هكرت
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...................

ندجاوتي ثيح ىلإ مدآ لصو

اهيلإ بهذف هل تراشأ ، ىدن هتأرف نهيلع هتارظنب اثحاب لخد

، اهنم كلمتي فوخلا و ضر األ هشرتفم ءامسأ ىأر امنيح مدص
، دعوم بال هناضحأب تمتراف اهتاجن تأر امنأكو هتأر نإ ام

فرعي مل ىذلا مدآو ، اهفرصت نم همدصب اهيلإ ىدن ترظن
مأ نام األ اهلخادب ثبيو اهناضتحإ نم ددشيأ فرصتي فيك

؟؟ اهنانئمطإ اضفار اهجرخي

عيمجلا راظنأ مامأ اهب اجراخ اهفتك نم اهكسميل قفرب اهدعبأ
؟؟ نولعفتس اذام ىنورتلف ىهاه لوقي هنأكو

نع ثحبت اهنأكو هينيع رحب ىف تهاتف هب اهتارظن تقلعت
هينيع ةملظ ىف اهتدجن

وه هنإ لجأ ، مهادحإ تأر امنيح فوخلا داع

مهيلع هقلعم هفئاخلا اهتارظنو اهلحم تبشخت

ىكاعم !!انأ ىدها ئاقال: فنعب اهزه

ال يفلا ىلإ نيدئاع ةرايسلا اعيمج اوبكرف لوملا نم جرخ

؟ نيكتستف هعم اهرعشت هحار درجم مأ بح وهأ

هحارلا و نام نأاأل اوركذ دقو نوكي اذامف كلا ذك نكي مل نإو
؟ بحلا تام عال نم
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رشع عساتلا لصفلا

بيرغ روعش هيلع رطيس ال، يفلا ىلإ تايتفلا هعمو مدآ لصو
هنم؛ نكمتم روعشلا لاذكلا زامو هناضحأ ىف تناك امنيح
تقبو اديج اهترثد ، اهتفرغ ىلإ اهب تبهذو ءامسأ ىدن تذخأ
ىلع دسمتل ىرخ ىهاأل زوريف تتأ ، اهعور نم ءدهت اهبناجب

كانه ثدح امع ىدن نم تمهفتساو نانحب اهرعش

.............

سلا جلا مهيأ ىلإ اهب بهذتل ةوهقلا زوريف تزهجف ليللا ىتأ
ىلإ هجوتي مدآ تأر نإ ام رخآ ابوك تعنص ، هبتكم ىف

هفرغلا

هل اهركش نع ريبعتك اهب ىه بهذتل ءامسأ اهنم اهتذخأ

هدي اكبشم هدجوف ؛ لوخدلل نذأتسا امدعب هفرغلا ىلإ فلد
هدوجوب ملع نإ ام هينيع فرطب هل تفتلا ، هرهظ فلخ

انه لضفت ءامسأ عفنيه شم _

ىوه ، هناسل تمجلف همامأ فقاولا مدص دومجب مهيأ قاهلا
مطحت ، مهل تعمتسا ىتلا هنيكسملا كلت بلق وه امك هبلق

ىنأ تملع : اهسفن هثدحم تلا قف هملكلا كلت عامس روف اهبلق

ىب بحرم سيل ىنأ تملع دق اهو مهيلع هبيرغ

بلقلا اياظشو همطحملا كتمارك اياقب ىعمجتلف انسح
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!!!! سفن اي انه ِكل ناكم فال ايه ، هرثعبملا

كلعجت اهرغث ىلع هماستبا مسرت ىهو لمحت امب تعجر
هلوهسب مئتلت نل خورشو روسك اهلخادب نكل ريخب اهنأ مسقت

؟؟ :مكلا اهلأستل اهنم زوريف تبرغتسا

انأ شيفم : ريكفت دعب بواجتل ءاقمحلا هماستب اإل ىوس الدر

تعجرف همهم هجاح ىف اوملكتيب مهتيقل سب هسيوك

، اهلوق ىلع دهاج هنأ ملعا ، هملكلا هذه لوقي نمب نيهتست ال
هبذكب كعنقيل اهرهظي هماستبا هبشو هملك درجم اهنأ ملعا

ريخب هنأ ىهو

؟؟ كلا ذك هنأب كعنقي نأ لبق هسفن عنقي مأ ريخب قح وهأ

اهسفن ثدحت تسلج ، هلقاثتم تاوطخب اهتفرغ ىلإ تدعص
الىل بقتسم توملا نوكيأ ىرت اآلن؟؟ رفملا نيأ ىلإ يلقال:

ةشحو نم ىنحيريو ىقيرط ىف ىنبحاصيف ىجورخ روف
؟؟ اهتبرغو هايحلا

، هفرغلا لخدت ىدن ىرت ىهو ىرخأ هرم هماستب اإل تمسر
هرادجبو تلثم اهب، ام ىدن فشتكت ملف ليثمتلا ىف تعرب

اهنزح تفخأف

تللست عيمجلا هيف مئانلا تقولا ،و ليللا ىتأ ىتح ترظتنا
، اهكرت ىبأت عومدلا الو يفلا جراخ ىلإ هريغصلا اهتبيقحب

ال يفلا ىلع هعيرس هرظن تقلا ، قيفرلا و سنؤملا اهل تناكف
انهو ىركذ عورأ تضق انه ، كاذو اذ ىلإ رظنت ، جراخلا نم
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تكرت اضيأ انهو األم، تدجو انهو ، تاوخأ ىلع تلصح
بحلا ىنيتأي نيحأ : اهسفن هثدحم تلا ق بيبح عم اهبلق

؟؟ حيرلا عم هب بهذتف هايحلا هب فصعت ىباتعأ ىلع فقيو
!!؟ هينافلا ايندلا اهتيأ لدعلا وه اذهأ

دامرلا ايحأ نمك ناكف مُر امدعب هايحلا ىلإ ىبلق داع انه
اهثيدح عباتت ىهو مكهتب تمستبا ؛ تاتف ىهو

امك ٍميمر دوعيل بلقلا ذكلا رسك دق اضيأ انهو : اهلقع لخادب

ناك!!!

لوقتل ، باهذلا ب دادعتسا ىلع تناكو ترادتسا
ِكدهاعأ ، تافتل اإل مدع ىلع سفن اي ِكدهاعأ : اهسفن هدعاو

ال ىضاملا ىف عبق نمو ىضاملا ؛هنإ ءارولل رظنلا مدع ىلع
نل ملسلا مجح ىلإ رظني نم !!! لبقتسملا شيعي نأ هل قحي

!!! هدعصي

هحرملا اهتاظحل اهل ليخ راح، ًاعادو هلمكأب ناكملا تعدو
: تلا ،ق اهمامأ هارت روصملا طيرشلا امك تناكف اهتاكحضو

ءاقل وال قرتفملا هنأ مأ اموي نيدوعتأ تاكحضلا اهتيأ ىرت
اآلن!!!؟ دعب اننيب

ثيغتست اهنأكو اإلهل، فطلو فطع اوجرت ءامسلا ىلإ ترظن
هاوس ثيغم هبوال

ىرنلف !!! ثدحي ام ثدحيلو ، ميدقلا اهلزنم ىلإ هدوعلا تررق

!!؟ ايابخ نم ردقلا ىف دجوي ام
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...........................

هرارحلا و ءوضلا ب معت اهتقارشإب سمشلا ترهظ

ءىشو رتوتو قلق ، ديدجلا اهلمع ىف ةؤلؤلل األلو مويلا هنإ
ا اهترم اهنكل اهب، لمعت ىتلا ىلو األ اهترم تسيل ، فوخلا نم

اهل درتس ، هبيبط اهل لا قيس تيبلا نم جرخت نيح ىلو أل
اهتمارك

هريخ كاآلهنواأل سأرلا ةأطأطم جرخت نل

ىه!!! نوكت نم ملا علا ىرتسو جرختس

احرف لا بقتسا نوكيأ هارت ؟؟ اهل ملا علا لا بقتسا نوكيس فيك
نيعأ ىف اهتيؤر ىلع تداتعا هنقاح تارظن ىرتس مأ اهتدوعب

؟؟ نيرظانلا

هعاسلا ءدب نع هنلعم قدت هعاسلا توص ىلع تضفتنا
ك هظقيت سإالم ةفرغ ىلإ هعرسم تلوره ، احابص هعباسلا

رخأتته سإالم اي هعرسب :يال داتعملا

؟؟ ماك هعاسلا ىه : فنعب هسفن نع ءاطغلا زألا

ىلإ رورملا ب سمشلل حمست ىتح راتسلا ليزت ىهو هتباجأ
نيتقيقدو 7 حايلا هعاسلا : هفرغلا

!! ىردب هسل اد بط ئاقال: ديدج نم مونلا ىلإ داع

ناشع ىردب عجرتو ىردب حورت :المز هسكاشمب ةؤلؤل

اياعم ىجيته
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؟؟ نيف حورنه ئاقال: ءاطغلا لفسأ نم اهل رظن

: هلآسُملا ىلع عكالهم اهنقذ لفسأ اهيعبصا تعضوو هل ترظن

ايوخ أل بطخن حورنه

مكاعم انبر بيط _

ئاقال: اعيرس ضفتنا ، مونلا ىلإ دوعي وهو بالبمااله قاهلا

؟؟ ىريغ خأ ِكل ِتنا ؟؟ نيم ِكوخأ

ابيرقت ، ريغصلا ايوخأ : هيلع درتل هنونج ىلعو هيلع تكحض

سإالم همسا هدك

سب هسيوك نوكت براي ؟؟ نيم ايل ىبطخته _ادانأ!!!

رزهب شم :انأ ةؤلؤل لوقتل ؛ حرمو كحضب قاهلا

كصقان شم هلل دمحلا تناو كل بطخن حورنه ةدراهنلا
ريخأتلل ىعاد شيفمف ، هجاح

!! زياع شم انأ سب : هلخادب هنفدي بضغو قنحب رفز

ىهو عنطصم ريكفتب هلئاق اهدي عبرت ىهو هبناج ىلإ تفقو
!!؟ ىدن اهنإ كل تلق ول بط : هنونج ريثت

؟؟ هيتقو حورنه ، ىقب هدك ثيح ئاقال: اهتيعضو دلق

نم عجرن :امل هحرملا اهتاكحض نيب نم لوقتل هيلع تكحض

هللا ءاش نإ لغشلا

قيفوتلا ئاقال:ب اهيلع ىدانيل بهذت اهكرت
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جورخلل تدعتساو هلبالدر تمستبا

:سإال اهبارش ىدترت ىهو تلا قف هلجع ىلع اهرامخ تدترا

زهج راطفلا !!! ماااا

، هروطف لوانت ىف عرشو دعتسا امدعب وهاآلرخ جرخ
هيف سبللا سإالمإوال اي هدك ولح : هلئاق ةؤلؤل هتعطاقف

هقيض هجاح

نم تقلق بالدر، هماعط ىلإ رظنلا دواعيل اهيلع هتارظن عزو
هريغأ حوره :خالص نزحب لوقتل هدر

وهللا ةؤلؤل اي ولح : هتاكحض ىلإ تعمتسا

قيض شم وهأ ضافضفو

ىووأ دراب كنإ فرعت : ظيغب ةؤلؤل

فراع : حرم ةماستباب سإالم

هللا :الهلإإال اضر همسبب ئاقال اهفقوتساف لزنملا نم تجرخ

هللا لوسر دمحم : هزيمملا همسبلا سفنب هيلع تدر

...................

ىنانكلا يفال ىف

عمتجا ، اهتدلا و ىلع ىدانت ىهو ال يفلا ءاجرأ ىدن توص ىلع
مهيأو مدآ ىتح اهلوح عيمجلا

، اذكه هتخا ةيؤر هل قارت ،مل اهيلإ عرس وهاأل مهيأ ناك
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النأ واحم اهنضتحيل بنج ىلع هضقانتملا هرعاشم عضو
هيفتخم ءامسأ : ثيدحلا ب تأدب اماألرم، مهفي ىتح اهأدهي

اهموده ىتح اهايقل شمو ريتك ترود هلك، تيبلا نم
اهلك هيفتخم

اهتلمع هجاح رخآ هيا : لأسي وهو هدماج مبالحم مهيأ فقو

؟؟ اهوتفوش هرم رخآ ىتماو

اهضعبب روم األ طبر أدب دقو انه ؛ ءىش لكب زوريف هتربخأ
هئجافملا هقيرطلا هذهب اهباهذ ءارو ببسلا ام ملع ىتح

انه نوكتهو طبظلا ب صنو هعاس : هتعاس ىلإ رظني وهو قلا

فيسلا ك مهيأ ةملك نأ ملعت ىهف ىدن تأده

هدعوب فلخي ال وهو دعو اهنأكف

هل ملاالمز هلظ وهف فسوي فتاهي وهو هعرسم تاوطخب جرخ
هل!! نيعملا قيدصلا وه ناكم لك ىفو ،

ءامسأ ةدوعل ةلحر ىف ايوس كالامه جرخ

نيهب وال لهسب األرم نكي مل

ىلإ اهلوصو نع هنلعم ديدش كاكتحا توص هرايسلا تراثأ
تاف هدكو ئاقال: هتعاس ىلإ مهيأ رظنيل هددحملا مهتهجو

اهتددح انأ ىللا هدملا صن

ىلع األ ىلإ فسوي هعمو مهيأ دعص

بيجي نم ارظتنم تاقرط ةدع بابلا قد
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.......................

أرقتل فيرشلا فحصملا تبلجف للمب ىسركلا ىلع تسلج
مهدحأ اهيلع رثعي ال ىتح اقبسم ذفاونلا لك تقلغأ ، هيف

ىلع تاقرط توص ىلإ عمتست ىهو همدصب اهينيع تقدح
ابرإ هقزميو اهبلق شهني نأ داك ىتح فوخلا اهكلمت ، بابلا

هقرفتم

هحتف لبق تددرت ، بابلا ةيحان ههجتم هئيطب تارظنب تماق
نم اهداعأ ، ركفت ىهو لخادلا نم بابلا ىلع هدنتسم تفقو ،
افوخ تضفتنا ، ىرخأ هرم بابلا ىلع تاقرط توص اهراكفأ

اريخأ بابلا تحتفف

تلشف نكل تابثلا تلواح ، اهمامأ مهيأ تأر امنيح تمدُص
ال نأو همامأ دومجلا مزتلت نأ تلواح ، تابثلا كلم مامأ

ءىش هل حضوت

مامأ دومجلا عيطتست فيكو ، ءىش لك مهفف اهينيع اهتناخ
!! هسفن دومجلا هاشخي نم

ناشع اياعم ىجيته ، هملك وال ريغ نم : هرمآ هربنب مهيأ

هجاح لك ىمهفته كانهو ؛ تقو انمادق شيفم

ىلع لقعلا هضوخي عارص نيب امو ، كارحلا اهيمدق تبأ
بلا غلا وه بلقلا نوكي ، بلقلا

نينحلا هبّوذيو قاتشي نم ، بيرغلا وضعلا كاذ
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نيبحملا نيع ةيورو ءاقللا ىلإ قوتي نم

نم ،وه اهيلع ناطلسلا و هنميهلا هل نم اهبلقو مهعم تبهذ
اهل ملاالمز وهو اهكرحي

....................

تللهت ، مهيأ ةرايس توص ىلإ اوعمتسا امنيح عيمجلا فقو
داع ديكأتلا ،ب ادبأ هيلا خ نوكت ال مهيأ ةدوعف مهبولق ريراسأ

هب!! دعو ام هعمو

صنو هعاسلا و قياقد سمخ ىقاب : لوقي وهو هتوقب لخد

ءامسأ تعجر سب صلخت

هتراثأو هبل هتبلس امع ثحبت ناكملا ب بوجت قشاعلا نيع
، داؤفلا راتوأ تسم ال نمل اقوط بوجت ، ناهلو قشاع هتلعجف

قايتش واإل نينحلا هبوشي رتو قدأ ىلع نحل بزعأ فزُعف

لواح ، بلقلا ىف نونكم بح ىفخي وهو تضقنا تاعاس
هانيع هحضفت ال نأ ارارم

بهذي ال باذعلا و ىفخي ال بحلا نكل

ىلإ هقاس هفذقت نم ناقرحت قشعلا بيهلو بحلا ران اهنإ
!!! كانه

كلت ةيؤر ديري ، اهينيعب ضر لأل رظنت نم ىلع هانيع تعقو
و ثيدحلل قاوتلا ،هنإ ءاقل عورأ هنيبو اهنيب رودتف نيعلا

بحلا عملا ىف ايوس ابوذيف قشعلا ىف باذملا قوشلا



CLXXXIX

رون نم فورحب مهقشع فورح اعم ارطسيف نونجملا

نوكيل ، تييلوج هتبوبحمو ويمور قشع مهقشعب نودحتي
لثملا هب برضيو دلخأ مهقشع

ثحبت امبرو هلجخ اهينيع تعفر ، رئاثلا هبلقب فطللا تررق
!!! هايؤرل ىه قوتت امع امهب

مهلوح نم فقو نمزلا نأكو تارظنلا تالتق

باتعلا تاملك ترثكو

ىأر امنيح مهيأ توص ىلخادلا مهثيدح عطق
هيوش زكرن نكمم : لوقيل مهتارظن

!! كرمأ حضف دق :اه هسفن ىف ئاقال مهيأ ىلإ مدآ رظن

ئاق هرطاخ ىف رودي ام ملع هنأكو ثبخب هماستبا مهيأ مستبا
!! نامز نم حوضفم ال:

هحضفت ال ىتح هتيعضو ىلإ داع ام ناعرس همدصب هل رظن
عيمجلا مامأ هرعاشم

دح !! ءامسأ اي هيل ىتيشم : اهبتاعت ىهو هيكاب ىدن اهتنضتحا

ىشميو هتخأ بيسي

ىرخأ هرات األم نيبو هرات تخ األ نيب باتعلا ىلا وت اذكهو
هجاح حضوأ فرعأ ىنولخ : هرملا هذه ئاقال مهيأ مهعطق

ثيدحلل لا جملا هل نيكرات عيمجلا تمص
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نورشعلا لصفلا

ىتعمس ىتنا ءامسأ هروتكد اي اعبط : ثدح ام ارسفم مهيأ

مدآ عم ىثيدح لوأ

انه ىدعقت شعفنيم كنا هلوقب انأو ىنيتعمس

اذه قلا مهيأ نأ لبقتت مل ىتلا زوريفو همدصب ىدن تقهش

هثيدح عباتيل مهل رظن

كااااب شاااااا فال

انه لضفت ءامسأ عفنيه شم : مدآ اثدحم مهيأ

هيخأ ىلع دريل هبلق ىوهف همامأ فقاولا مدص دومجب قاهلا
ىه انه؛ول ىه ناشع ال يفلا ىجاب انه!!انأ لضفت ئاقال:المز

ىنات عجريه ميدقلا مدآ تيشم

نم ال يفلا ىف نيلجار عم انه لضفت عفنيه شمو تنب ىه _

اهجوزته انأ هدك ناشع ؛ جاوز ريغ

هيخأ لعف در ملعيل ثبخب مهيأ قاهلا

هدك لمعته شم تنا امقهلا:ال! باعيتسا لواحي وهو مدآ

؟ هدك شلمعم هيلو : مهيأ

؟ اهتيبح تنا : امهفتسم عبات مث
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هعامس لضف إالهنأ باوجلا ملعي هنأ مغر

! اهتيبح انأ هويأ هلا: ؤس ىلع دري وهو مدآ

، اهيب قيلأ ناشع تريغت ايل،انأ هجوز اهتنمتا انأ هويأ
!! مهيأ اي شاهزوجتتم

امدعب دومصلا ىلع دهاجي هنأكو هدي ىفك نيب ههجو نضتحا
همومسملا رجانخلا امك تناك ىتلا هيخأ تاملك ىلإ عمتسا

هرملا نم رثكأ هوقب نكلو اهتانعط دواعتف همحر بال هيف نعطت
، ههجو ىلع نم هدي لا زأف هيخأ بناج ىلإ سلج ، ىلو األ
وهو اهب،قلا ردابيو وه اهلعفي ةرم وأللو ةأجف هنضتحاو

كنم اهعمسا زياع تنك : هناضتحا نم ددشي

اهزوجتته شم تنا ىنعي : مدآ

، اهزوجته شم مع :الاي فقوملا ةدح نم ففخي وهو مهيأ

كل اهيلخه

! مهيأ اي اركش ئاقال: هناضحأ ىف مدآ ىمترا

نعاأللو تريغتا تنا

!! ىنريغ ىللا ركشا : همسبب قلا

مهيأ سيل هنأ مسقي داكي هلا حلا هذه لثم ىف وهو هري نم
هتاذب ىنانكلا

هتمسب ، ناك نإ ىأ همهي وال تاق بعلاال ىلا البي ىذلا مهيأ نيأ
ءاهد همسب نع هرابع
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هاتفل هبح هريغ ىذلا مهيأ اآلنوه هارن ام امأ

بلقلا نم هعبان هتماستبا

كاااااااااب

مهل ىكحي وهو عقاولا ضرأ ىلإ مهيأ داع

ترادتسا ، اهيلع هتارظن قلعم هتدجوف مدآ ىلإ ءامسأ ترظن
نم اهعلتبتو ضر األ قشنت نأ ىنمتت ىهو ىرخ األ ههجلا ىلإ

اهلجخ طرف

انأف عنام شيكدنعم ول ءامسأ هروتكد ئاقال: مهيأ توص ردص

مدآ ريغصلا ايوخأ نم جاوزلل كديإ كنم بلطب ايصخش

طرفل اهتحت نم بوذتس ضر نأاأل تنظ ىتح هدشب ترتوت
ةأجف تعفترا ىتلا اهترارح

فقوملا اذه نم جرخم دجت اهلع فنعب اهدي ىف تكرف
وهاآلرخ رتوتملا مدآ ىلإ ترظن ، مزأتملا

هقفاوم : هلئاق اهسأر تأموأ

هركذت هتطعأ اهنأكو اهتقفاوم عمس امدعب حرفلا نم هبلق زفق
ديدج نم ةايحلل

ناشع !! هميئل :هااي لوقتل اهنضتحت ءامسأ ىلع ىدن تلا م

لوملا ىف انحاو هيف هشبلكم ىتنك هدك

امهثيدح ىلإ دحأ عمتسي نأ نم افوخ اهلوح ءامسأ ترظن
ب ىتنا ،بوالش حياضف بوالش ىتقولد ىلفقا بط : لوقتل
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ىملكتت تاذلا

؟؟ هيا ىلمعته كفوشنه

؟؟ هيا كدصق : همهفتسم ىدن اهتلأس

ىمهفته : لوقتل اهتلعف اهل درت اهنأكو ءامسأ اهيلع تلا م

نيدعب

هفرغلا ىلع انيب يال انملت هفرغ :انل حرمب ىدن

؟ هيا هيف : مهثيدح ءانثأ زوريف تتأ

سب كراابم اهلوقب تنك !!انأ امام اي شيفم : ىدن

؟ ءامسأ اي حص شم : هعباتم اهفتك ىف اهتزكو

امام اي حص هويأ : اهدصقم تمهف امدعب ءامسأ

ىتبيبح اي كرابم : هلئاق زوريف اهتئنه

هئنهتلا اهيلع تدرف ءامسأ اهل تمستبا

ىبيبح اي كراابم : هلئاق مدآ ىلإ زوريف تهجتا

امام اي ىكيف كرابي هللا _

همسبب مهيأ ىلإ زوريف ترظن ، هتدلا و نضتحي وهو مدآ قاهلا
همهفف ارمأ هربخت اهنأكو اهايإ اهلدابف

ىلع بيرق نوكيه حرفلا ريتك ىنتسنه شم ، كوربم : مهيأ

هيف اودعقته ىللا حانجلا زهجن ام
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هتهجو ىلإ كال فرصناو كالهم ىلع نيقفاوم عيمجلا أموأ

.......................

اهلمع ىف قاش موي ءاضق دعب لزنملا ىلإ ةؤلؤل تلصو
مهتهجو ىلإ هب بهذت ىتح سإالم رظتنت تسلج ، ديدجلا

اهيلع قفتملا

ليلقب سيل تقو دعب اريخأ لصو

حورن ناشع سإالم :يالاي ةؤلؤل

رداق شم : بعتلا ضعبب سإالم

؟؟ :مكلا هلئاق قلقب هبناج ىلإ تسلج

كترارح سب : هترارح سسحتت هسأر ىلع اهدي تعضو

!! هسيوك

سإالم؟ اي _مكلا

ئاق قفرب اهدي ىلع تبر ، ءاكبلا كشو ىلع ىهو قلقب اهتلا ق
حورنو هيوش حاتره لغشلا نم سب داهجإ ال:اد

، ةدراهنلا ناكم حورنه شم :ال!!! اهرامخ علخت ىهو ةؤلؤل

حاترت والمز نابعت تنا

نم هد مويلا ىنتسب ادانأ ىتنب :اي داتعملا هحرمب سإالم

!! حاترا ىلوقت ىموقت نامز

هوعد شيلمو ةدراهنلا حورنه انحا
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اهتقفاوم ىلع عكالهم قفرب هل تمستبا

ضفر مويلا اذهب هريكفت مامأو يلقال، حاتريل هتفرغ ىلإ بهذ
هيتأي نأ مونلا

هتفرغ نم جرخو ءادوس هيلحب هلدب ىدترا

نمو همدصب هل ترظن ، قلقب هسلا جلا ةؤلؤل هرطع ةحئار راثأ
كراب هللام هللا! ءاش :ام هعماد نيعب قفلا هديدجلا هتيعضو

؟؟ سب ئاقال:مكلا اهتاعمد ففج

كاعم اونوكي بأو مأ كل بيجأ ردقه شم : هلئاق هتنضتحا

انأ ام ىز اوحرفيو اناعم اونوكي ىسفن ناك هد!! ىز موي ىف

كل هناحرف

ناك اناعم اوناك ئاقال:ول اهثدحي وهو اهناضتحا نم ددش

ىمأ ىتنا ، ةؤلؤل اي اياعم ىتنا سب ىلحأ نوكيهو قرفيه
اهلك ىتليع ىتناو ايوبأو

هلواحم ىف تلا قف كبالاهم هيلع نزحلا تلخدأ اهنأ ترعش
شحو انلكش ىقبيه نسحأ ىقب :خالص ءاوج األ فيطلتل

  سانلا مادق

اهلج أل كحضف هكاحض إل اهتلواحم مهف

ىجآو ىرامخ سبله ىناوث _

اعيرس لخادلا ىلإ فلدت ىهو ةؤلؤل اهتلا ق

سإالم عم هحار ةدراهنلا :انأ اهتدلا و اهدلا و ةروص مامأ تفقو
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ىه ىنانكلا مهيأ تخأ ىدن هل بطخنه هل؛ بطخن ناشع
ضفخنم توصو هداعسب تعبات ادج؛مث همرتحمو هسيوك

اهبحيب سإالم نامكو ارس: مهربخت اهنأكو

نامك انأو هد مويلا ىنمتيب وه كالاهم: عباتت ىهو تكحض

ربك سإالم نإ تيسح سب ىتقولد !! نامز نم هانمتب تنك

لصفنم تيب هدنع ىقبيهو

!! ىريغص ربك دقل لجأ : اهسفن لخادب تعبات مث

!!! ىنكرتيسو

اوقفاوي مهنإ مكتاوعد : هلئاق هروصلا عم اهثيدح ىلإ تداع

ىنانكلا يفال ىلإ نيهجتم لزنملا نم ايوس اوجرخ

........................

، اهيف علطت بتكلا ىدحاب هكسمم اهتفرغ ىف زوريف تسلج
ب قراطلل تنذأف اهتفرغ باب ىلع تاقرط توص ىلإ تعمتسا

لوخدلا

مهيأ تأر نإ ام رواجملا دوموكلا ىلع باتكلا تعضو

ىتأ امل تملع ، ريرسلا ةفاح ىلع اهبناجب سلج

مدقتي نأب هل تراشأف

فقسلل علطتي وهو ريغصلا لفطلا امك اهمدق ىلع هسأر عضو
!!؟ امام اي حصلا وه هد لصح ىللا ىركتفت ئاقال:
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! ىنبا اي حص : هيلع درت ىهو ريزغلا هرعش ىلع اهديب تدسم

ال صأ مهقرفت عفني شنكم

؟ ةؤلؤل هروتكدلا بلط ىف كيأر هيا بط _

قح انلو ىداع بلط : هبيجتل اهريشتسي وهو مهيأ قاهلا

لوبقلا وأ ضفرلا

هضفرت ام لبق هدك ركتفا هبحتب كتخاو : هديؤم تعبات مث

؟؟ تناو : هتمص نع زوريف هعطقتل يلقال تمص

؟؟ هيا :انأ امهفتسم اهلأس

نيم نيفراع تناو انأو ؟ ىنبا اي ىقب رقتسته شم _

قدي هتلخو كبلق تيحأ ىللا نيم نيفراع كل!! هبسانملا

سحيو

!! امام اي فراع ئاقال: اهيلع دريل هل حملت ىهو زوريف اهتلا ق

عفنيه شم تاذلا ىدب فس لوأل

عفنيه شم ىللا هيا وه : ةيبصعلا نم ءىشب زوريف

؟؟ قفاوته اهنإ ىركتفت ىتناو : ريكفتب مهيأ

هفيرش هدحاو شيفم بلط اهنم بلط صخشب قفاوته
اهيشري لواح صخشب قفاوته !! هلبقت

هينهملا اهتريسم فقو صخشب قفاوته ،إوال

نماأللو، أوسأ عجره ىنتضفر ولو امام اي قفاوته شم
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ضفرلا لبقتته شم ىتيصخش

مهيأ اي لكوتو مزعا : اضرب زوريف

عال ةرتف لوط كاعم تلمكو !! كتدعاس ىه ، قفاوته ىهو

اههجوي ىللا هجاتحم ىه سب ، كتبح ناشع كج

تاق علاال ددعتم دحاو بحته ! ىنتبح اهنإ شدقتعم : مهيأ

!!؟ هيئاسنلا

كلمت درجم ؟واالاد مهيأ اي اهتيبح تنا : ماهفتساب زوريف

؟ هوطسو

!! اهتيبح فس ئاقال:لأل هتسلج ىف لدتعا

هماهس ىلوأ بحلا ىمرف ، ىمرم ىف بحلا هباصأ بلقلا هنإ
نوكتس ام ناعرسو هتبن ريصتس هرذب ، هدوجو نع انلعم

مهبح دهشب نيبحملا اهيقسي هعرفتم هرجش

مودقب هربخي فسوي لا صتا نع انلعم هفتاه نينر عمس
( ةؤلؤلو (سإالم هيفيض

مهلا بقتس إل دعتستل هتدلا ول هحاسم اكرات مهيأ جرخ

......................

اهب هتارظن هقلعتملا مهيأ هعمو مدآ مهلبقتسا

تابثلا حةلا مغرو رهظت نأ بعصلا نم ىتلا هرعاشم مغر
رارس األ فشك ىلع رداق نينحلا إالنأ هيلع هرطيسملا

هيفخملا
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تلخد ، مهيلع ميخي تمصلا سإالمو اهبناجبو ةؤلؤل تسلج
جرحلا ب ةؤلؤل رعشت ال ىتح مهعم تسلجف زوريف

، اهدحول ىريف ىبيست هدك عفني ؟ ولول اي هيا : هداعسب زوريف

ىوأ ىنيتشحو ىتنا اد

ىووأ ىنيتشحو وهللا ىتناو : ىرخ ىهاأل حرفب ةؤلؤل

سإالم سدنهم اي رونم : مهيأ قلا تقولا نم ليلق دعب

كترضح رونب : جرحب سإالم

انيج انحا اعبط : تمصلل ببسملا جرحلا عطق ررق دقو سإالم

نيفراع مكلكو سإالم، ايوخ أل ىدن هسن اآل ديا بلطن ةدراهنلا
اننع هجاح لك

اعبط سورعلا ريشتسن :المز اهثيدح ىلع ابقعم مهيأ

ةؤلؤل اي اعبط ال يفلا لهأ نم ىتنا : زوريف

تانبلا ىفوش ىلخدا

، نوثدحتي ءامسأو ىدن تدجوف ىلعأ ىلإ ةؤلؤل تدعص
المواأل سلا ىف هوضق تقو دعبو ، اريثك اهتيؤرب اوحرف

ءاقللا ب هحرفلا و ناضح

باجحلا ىسبلا :يال اهرمأ نم هلجع ىلع ىهو ةؤلؤل تلا ق

ةأجافم هيف تحت ىلا عتو

هيا!؟ ةأجافم : لوضفب ىدن
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سيرع : هسكاشمب ةؤلؤل

هزياع شم انأ سب : نزحب ىدن

اهلخادبو ىدن مهعم تلزن ءامسأو ةؤلؤل نم لك حاحلإ دعبو
مات ضفر

: ةؤلؤل لوقتل ضر األ ىلإ رظنت ىهو لجخب هفرغلا تلخد

هسورع اي هدك كشو ىعفرا

ىبأيو بلقلا هاوهي نم هنإ !! لجأ وه، هتدجو امنيح تمدص

ناك ببس ألى هضفر

هب رعشي امم زفقي اهبلق داكيو رتوتب تسلج

ضر اهباأل ديمت ول ىنمتت ، هكبرُم رعاشمو ، هطلتخم سيساحأ
اهفوج ىف اهئبختف

اعيمج اوجرخو مهنيب اميف نوثدحتي ايوس مهوكرت

شوتلمعم انأ هيل بط ئاقال: هججأتو مدآ ففأت رهظ دقو انه

اهاعم ملكتأ جاتحم تنك ؟ هدك ايل

هزياع تنا ىللا ىكحا ىقباو اهزوجتت هركب : كحضب زوريف

ترتبف مهيأ تارظن هل تتأ ىتح اهيلع درلا كشو ىلع ناك
هفوشت تنا ىللا ريبك ئاقال:خالصاي هتاملك

هبتنا روهظلا نم اهتكحض عنمت اهمف ىلع اهدي ءامسأ تعضو
ملتا ئاقال: مهيأ نم هزغن هيتأتل يلقال اهيف حرس ، مدآ اهل

ريخ ىلع زوجتت ناشع
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تمهف ، رطاش ئاقال: هثيدح مهيأ عباتيل هتفقو ىف لدتعا

وهأ هعرسب

نورشعلا و ىداحلا لصفلا

ميخملا تمصلا ةيعضو تالمز ىهو بغلا رتوت ىف اهيدي تكرف
نكل ثيدحلا ىف وه أدبي ىتح ترظتنا ، هفرغلا ءاجرأ ىلع

الم كلا ىلع مدقأ املك هعنميف هباتني لجخلا نأ اودبي ام ىلع

هيبصعب اهمدق تزه ، ريسفت هنم رظتنت يلقال اهرصب تعفر
ميخولا تمصلا اذه ىه عطقت انأ تررق در هنم دجت مل نيح
هيف مهام اهنعو هنع ففخت اهلع ءاوج نماأل فطلتف

ىف هثيدحب اهعطاقيل تاملكلا ىدحإب هوفتلا كشو ىلع تناك
نم ىلإ رظنت هقشاع تارظن هيف؛ تثدحت ىتلا تقولا سفن
حيرلا توص ىوس مهيلع ميخم ءوده .... هقشع رئب ىف ىوه

مهنأكو نوحشملا وجلا فطلت هدوشنأ فزعت اهنأكو هئداهلا
ةلآك تناكف رئاثلا بلقلا تاقفخ .... عاخنلا دح نيقشاع

داؤفلا راتوأ سم تفال نحل بزعأ اهيلع فزعي نامكلا

ميخرلا جوملا ك ناكف روثي نأ ررقو ءودهلا ضفر نونجم بلق
  ءودهلا و تمصلا مزلي ىرخأ ةراتو ضيفيو اولعي ام ةرات

هملكب هوفتلا كشو ىلع تناكف ، مئادلا اهتمص اهل قاري مل
؟ ىنع هجاح ىلأست هباح ئاقال: هتوصب اهتلمج وه رتبيل

اهقامعأ ىلإ لوصولل ةلواحم ىف اهب تباذف هينيع ىف ترظن
هرداق ريغ ، ىعو لاال عملا ىف اهب فذُق ول امك تناكف تدرش ،
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رثكأ اهبذجي رحس اهنأكو هدوعلا لواحت املك ، عوجرلا ىلع
قشاع ىأ اهيلإ لوصولا ىنمتي ةطقن ىلإ لصت ىتح رثكأف

نوجملا و بحلا نكي

ىلع درلل عكالهم قفرب تأموأف عقاولا ضرأ ىلإ اريخأ تداع
، ىلجلا اهكابتراو حاهلا ىلع هفيفط همسب مستبا هلا، ؤس

ىلع رصم هللاهنإ :اي اهسفن هثدحم لوقتل اهبل تفطخ همسب

ديكأتلا ب ىنونج

هجاح ىفرعت وأ ىلأست هباح شم ول ىلضفتت ىردقت _

هرطيسملا رتوتلا حةلا ىأر امدعب اهب فطللا ررق دقو قاهلا
اهيلع

وحن اهيمدقب تلوره ، جورخلا ب حامسلا رظتنت تناك اهنأكو
جارف اإل مكح ىلع تلصحو نجس ىف تناك اهنأكو بابلا

، جورخلا كشو ىلع ىهو بابلا دوقمب تكسمأ ، اريخأ
فوخب شم ،انأ هركف ىلع ئاقال: هتوصب اهفقوأ

، هكحض ىلإ همسبلا تلوحت ام ناعرسف مستبتل هل تتفتلا
اههجو ىلع هحضاو رورسلا و كحضلا تام عوال تجرخ

امك تمألأل ىكئ ملاال هجولا اذه حبصأف اقنور اهل فيضتف
موجنلا

مهسوؤر قوف قلحت ماهفتس اإل تام عوال عيمجلا اهل رظن
ماهلا؟ ىه : امهفتسم مدآ لوقيل

اهتارفش دحأ كفي نأ ليحتسم هضماغ تارظنب مهيأ اهل علطت
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هلقع لخادب هدراطي ناك لا ؤسل باوج ىلع لصح هنأكو

ئاقال:اه ضكرلا ب هبشأ تاوطخب ىشمت ىهو اهفقوتسا

؟ هيا واال هقفاوم

هقفاوم _

مستبيل مهيأ اهعمس ، اهسفنل سمهت اهنأكو هتفاخ هربنب اهتلا ق
ىه : عيمجلا هعمسي ىتح هتوص ىلعي وهو قفلا هيوفعب

هقفاوم

امك تناكف ىه امأ حِرفو ءىنهم نيب ام عيمجلا ىلإ ترظن
نم اهلمح ىلع ردقت ال ضر األ نأكو ، قيلحتلا ديرت روفصعلا
مضنتو ءامسلا بحس فلخ ءىبتخت نأ تررقف اهتحرف ةدش

هعم لاال اهموجن ىلإ

: ءودهو توفخب ئاقال ةرشابم اهمامأ تفقوو زوريف تبهذ

ىد يفالىز ىف ىدعقته شم ، هقفاوم تنا هدكأتم ىتنا

تلمكأ اذه، اهل لوقت اهتدلا و امل ملعت ال ىهو ىدن اهل تعلطت
؟ ريكفتلل تقو هجاتحم إوال هقفاوم : اهثيدح زوريف

دجت اهلع نينيعلا كلت نع ثحبت ىهو ناكر األ اهرظنب تلا ج
اهتدلا و لا ؤسل ةباجإ امهيف

: هلئاق اهتدلا و بواجتل نام هنماأل تدمتسا اهنأكو اريخأ هتأر

هقفاوم !! امام اي هقفاوم

برقأ ىلإ ضكرت ، طرفم لجخب اعيرس ىلع األ ىلإ تدعص
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اهلجخ نم هب ءىبتخت ناكم

اي هدك كتقفوشو :وهللا هسكاشمب هلئاق ءامسأ اهفلخ تلخد

ىدون

نم ةبون ىف امهيتلك توه ام ناعرسو بضغب اهل ترظن
نونجلا و كحضلا ءامس تحت كحضلا

انحاو هقفاوم ىدن ئاقال: هرهظ فلخ هدي عباصأ مهيأ كبش

عنام شاندنعم

سإالم ىلإ تعلطت ، ربخلا اذه عمست ىهو اهانيع تقرب
: هناضتح إل تعفدنا مث نمو ءوده لكب اهبناج ىلإ فقاولا

سإالم اي كراابم

ىتبيبح اي كرابم

نم تجتحاو هينيع تملظأ دحو غارفلا ىلإ هرظنب مهيأ علطت
باكترا نم هسفن عنم لواحي وهو هدي ةضبق روك ، بضغلا

راغت قح ىأبو ؟ راغتأ ! قمحأ اي أدها : غايلا انمث هفلكت هقامح

؟

! اهيخأ هنإ هنم كعدف راغت تنك نإو

ىدمو سإالم جرخي نأ قافتا عم جورخلل ةؤلؤل مهتنذأتسا
هجورخلا هذه نم الدب سإالمإالهنأ ضفر مغر ادغ،

ةديدج ءايشأ اهنع فشتكيل
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هبلق ، اهرثأ ىلإ علطتي ، همامأ علطتي وهو همامأ هرصب قلع
عايصن اإل ضفري رئاثلا

نأ تضفر احور اهعم بحس نمك تناكف ال يفلا نم تجرخ
اهنع اهدعبب بذعتت احور ، اهكرتت

همامأ هتدلا و دجوف فلخلا ىلإ مهيأ تفتلا

تمصلا ترثآ نكل هدلخ ىف رودي ام تملع

.....................

تناك ام تغرف ، عزفملا ربخلا تملع امنيح اعيرس تضهن
، ديكأ تننجتا تنا !! ىازإ : هلئاق تعمس امم همدصب هيستحت

لصحي اد ليحتسم

ىللا اد وه وهاآلرخ: هيبصعب ئاقال اهمامأ فقاولا اهباجأ

عجر ىنانكلا مهيأ ! لصح

، مهيأ اهدده فيكو هيضاملا اهلا عفأ ىف يلقال ماهير تدرش
هركف تعمل ، ددهي ال مهيأ نأ ملعت اهنأ اصوصخو اهفوخ دازف

هركفلا هذهب تقتلا نا ام تمستبا ، اهذيفنت تررقف اهينيعب
ئاقال: ربخلا لماح توص اهتاظحل اهيلع عطق ، اهلخادب

نوكي ديعب شمو ةؤلؤل هروتكدلا عم دحتاو نعاأللو فلتخا
اهبحيب

: هيبصعب لوقتل هناكم ىف هتمجل هعفصب ههجو ىلع توه

ايل لضفيه سان فرعو فل امهمو سبو انأ ىبيبح مهيأ
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كبحيب شم ئاقال: هعفصلا عضوم سسحت

!؟ هرهاع بحيه

ارب علطا !! سرخا _

ىوس لح دجت ملف الم كلا نم هعنمت ىهو خارصب اهب تفته
اهمامأ نم هدرطت نأ

ةئيه نم تبتر ، اهمامأ عوضوملا هآرملا ىف اهسفن ىلإ ترظن
هليمج :انأ اهسفن نانئمط إل هلواحم ىف لوقت ىهو اهرعش

ىنبسي ردقيه شم ديكاو وها

مطحتتل هآرملا ىف هب هكسمم تناك ىتلا بارشلا سأك تفذق
نم هريغص عطق نع هرابع تحبصأف ، تاتف ريصتو هآرملا

هرثانتملا جاجزلا تابيبح

:أال هلئاق جاجزلا ىلإ رظنت ىهو هيضر األ حطس ىلع تسلج

!!؟ بحلا ىل قحي

بتك ،مأ تايتفلا ىقابك هئداه ةايح شيعأ نأ ىل قحي أال
ىغبني ناك اذام ؟ ناكم لك ىف مسلا نم تاملك عمسأ نأ ىلع

!؟ لعفأ نأ

؟ ءىش ىديب نكي مل

هيريتسهب كحضتل جاجزلا عطق ىدحا ىف اهتروص تسكعنا
ىللا انأو ، مهيأ اي ايل عجرته : هلئاق امامت اهنونج نج دقو

كعجره
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....................

ئاقالو ةأجف ضهنيل هيسركب فتلي وهو ءاهدو ركمب مستبا
انتعاتب تقب هصقانملا هدك : هتوص ىلتعي رورسلا

همقلا تردصت ىنانكلا تاكرش هدك كالهم: ىلع مدآ بقع

ىذلا رصنلا ةماستبا اهنإ ، هكاتفلا هتماستباب مهيأ هل رظن
ريثكلا ملح ،هنإ اريثك هلج أل ىعس

نامكو : بوساحلا ةشاش ىلإ علطتي وهو هيلمع هربنب فسوي

انل اهمضنه ىفونملا تاكرش

ام ثدح ركذت هنأكو اذهاإلمس ركذ دقع اعيرس مهيأ هل رظن
هب هعمجي

املو نجسلا ىف حايلا ىفونملا مزاح كالهم: فسوي عبات

عملااألمعلا ىف هريبك هجض ثدحتن علطي

انحا ئاقال: غارفلا ىلإ علطتي وهو دعقملا ىلع مهيأ سلج

ءاوس نماأل ناقلق انأ هتكسن ردقن

هتايح ىف هرم فأللو بارغتساو همدصب فسوي هل علطت
هب رعشي روعش نع همامأ مهيأ حصفي

هدييأت ىلع عكالهم هسأرب أموأف مهيأ هدصقي ام فسوي مهف

؟ هيا ىف وه : ثدحي امع ماهفتس المواإل كلا مدآ ررق

دومجلا نم اهيلع داتعا ىتلا مهيأ تارظن ىوس در دجي مل
روهظلا نم هعنمتو اهلخادب ام ائيش ىفخت اهنأكو
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مستبا ، مهيأ ىلإ همداقلا ةلا سرلا توص هعطقف تمصلا داس
ىف اكيرمأ : اهنخدي وهو ئاقال هتراجيس جرخأف اهبقع

!! انراظتنا

.......................

ىلا تلا مويلا ىف ةؤلؤل لزنم ىف

نم الء زابلا تابيبح جرخت ىهو نويزفيلتلا عباتت تسلج
اإلسالم ةيحت اهيلع ىقلي وهو سإالم اهيلع لخد ، اهرشق

الهم سلا ىلع هلل دمحلا : تلا قف اهبناج ىلإ سلج

هؤلؤل اي كملسي هللا : توفخب سإالم

ىفو اهذخأي هتكرت الء، زابلا تابيبح عضب طقتلي هدي دم
! ىقب سب : لوقت ىهو هيدي ىلع هتبرض هيناثلا هرملا

سبو نامك هبح :خالص ىلوفط لعزب سإالم

لخدا ، اهذخأيل لا جملا هل تحتفف كلت هتارظن مامأ تزجع
اوس اوجرختو ىدن دخات حورته ناشع سبلا سإالم اي

كشو ىلع وه امنيبو كالاهم،ماق ىلع بيقعتلا نود اهل أموا
شم ىتناو : همهفتسم اهلأس هسلا ج تلا زام اهدجو لوخدلا

ىسبلت ىموقته

؟ هيل سبلهو : ماهفتسإب ةؤلؤل

اناعم ىجيته شم ىتنا _
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شم :ال لوقتل مهعم اهجورخل ططخ دقف اهلأسي وهو قاهلا

مكاعم ىجآ عفنيه

يال بط : هتعاس ىلإ رظني وهو قفلا اهفقوم سإالم مهفت

ىشما ام لبق ىكاعم لكآ ناشع هعرسب زهجي ادغلا

ةدراهنلا ىدن عم لكاته تنا :ال ةؤلؤل

تبعت انا ئاقال:ام حرمب هكيرأ برقأ ىلع ىوه دقو سإالم

حورهو ىكاعم لكآه نيئانبلا و لا معلا عم لغشلا ىف ةدراهنلا
وضرب اهاعم لكآ

ىهاأل حرملا هلدابت ىهو لوقتل هلكش ىلعو هيلع تكحض
هدعملا " ىنعجوتب ىنطب ىلوقتو ليللا ب شيجتم سب : ىرخ

" ءادلا لصأ

ءاودلا لصأ ىتناو : احزامم كالاهم ىلع بقع

اهتاكحضب لزنملا ءاجرأ أل تمتل كالهم ىلعو هيلع تكحض
انبر : هسفن اثدحم لوقيل اذكه اهآر امدعب سإالم حرفف

كحرفيو ةؤلؤل اي كدعسي

مامأ عوضوم هقرو ىأرف هسب مال ىدتراو هتفرغ ىلإ لخد
هتخأ ىلع مستبا هد" كمادق ىللا نم مويفرب طح " ةآرملا

مويفربلا نم ليلقلا عضوف

" قفرب اهحتف ىرخأ هقرو دجو ىتح جورخلا كشو ىلع ناك

هروخف انأ ام ىز كيب نيروخف مهنإ كل اولوقيب ابابو امام
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كبلق ىللا جوزتته كنا نيطوسبمو كحرفل نيناحرف ،و كيب
" ريغصلا ىخأ كبحنب سإالم؛ اي كبلقل هداعسلا ؛ اهراتخا

كشو ىلع تناكف هيتلقم عومدلا تزغ دقو هقرولا قلغأ
هتأر نإ ام تفقو ، هسلا ج تلا زام اهدجوف جرخ ، جورخلا
اهسب ال تناو نسحأ تقب هلدبلا نا فرعت : لوقتل كلت هتئيهب

، ريغصلا لفطلا امك ىكبف اهنضتحا دعوم بوال راذنإ قباس بال
؟ نابعت تنا سإالم؟ اي :مكلا لوقتل هتلا ح نم تبرغتسا

ةؤلؤل اي اركش : عومدب سإالم

ىقب :ها فقوملا ةدح نم ففخت ىهو ةؤلؤل

اهاعم شجرختمو تنبلل رذتعت زياع كنا لوق

سب ئاقال: اهفتك ىف اهزكو هب تهوفت امم همدصب هتخ أل رظن

هجاح اهنع شيفرعتمو ىتنا فطاوعلا ىف شيكلم ىقب

انتراج فطاوع طنط فرعا ئاقال:الانا هل ترظن

الء زابلا قبط ىلإ رظن ، داتعملا مهحازم ىلع ايوس اوكحض
ادغ شيتلمعم هسل ىتنا هد هيا ئاقال: همامأ

نا هركب اهلمعا ناشع ىد طرفب تنك انا سب تلمع : ةؤلؤل

هللا ءاش

ىلع ناعج انأ ناشع يال بط : هيدعاس نع رمشي وهو سإالم

هركف
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.........

نورشعلا و ىناثلا لصفلا

هرج األ ةرايس قئاسل لا ملا عفد امدعب ال يفلا وحن همدقب ىطخ
ريثكلا ببهلا رطخو هلئس نماأل ريثكلا و ريثكلا هلقع ىف ،راد

تاعقوتلا نم

؟؟ ىنفلا خت مأ ىتاعقوت قفو نوكتأ اهارت : هسفن اثدحم قفلا

جورخلا ب اهتدلا و نذأتسإ ال، يفلا نولا ص ىف هرظتنت اهدجو
جرخ مث نمو

ىجراخلا ال يفلا باب ىلإ هعم تهجتا امنيح احرف هبلق صقارت
ب اهنأ سحأو هلخادب رخفلا ب رعش ، هعقوت ام لعفت نأ نود

رايتخ اإل معن لعفلا

هيوش ىشمتن كيأر _هيا

هءاميإ عم تمستبا ، هركفلا اهيلع ضرعي وهو سإالم قاهلا
ئاقال: هسفن فنع ، هريغص هماستبا حبش هتتغابف ، هريغص

!! لجر اي كبرب

ارازوأ كلمحت تاقامح بكترت وال كرصب ضغ

دناعت ىهو تاملكلا جورخل دهاجي ،وه هملك بال هثيدح لمكأ
دودحلا هتاقدو هتاقفخ تقاف دقف ءودهلا ىبأي ىذلا اهبلق

: اهلا ؤس ىلع درلا اهيطعيل همهفتسم هل ترظنف ةءاجف فقو

ىجآو هجاح بيجأ قيرطلا ىدعه ، سب هيوش انه ىفقا
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ىف ةريبك هديس مامأ فقي وهو هتأر ، هرثأ عبتت ىهو تفقو
قيرطلا ىلع روهزلا عيبت رمعلا

همسبلا كلت ىف تدرش ، دوقنلا هل ىطعي وهو هتمسب تظح ال
ام ةفرعمل اهيلتعي لوضفلا و ءوده لكب هتاكرح عباتت ىهو

رادي

روهزلا هدي ىف لمحي وهو اهوحن مداق هتدجو

هرطعلا هتحئارب جوزمملا اهريبع متشتل نهادحإ اهاطعأ
جيزم عورأ تناكف

،داز نانتم واإل ركشلا قيربب ناعملت اهينيعو قفرب اهنم هتذخأ
ريثكلا ب اكسمم لا زامو هدحاو ةرهز اهاطعأ دقف اريثك اهلوضف

لصون امب كلوقه قفلا: هب ركفت ام ملع

اهنم كلمتو هدح نع داز لب لوضفلا لزي مل قيرطلا خالل
هرهز هيطعي ريغص لفط لباق املكف

لمحت ىلخأ هرهزو ، هحرفب هرهز ، خيشل هرهزو لفطل ةرهز
لمحي نمك ناكف ، ناك ألىنإ اهيطعي سالم ةلا ،سر هدوملا

اإلسالم تاداهش ىدحإ هديب

ىلضفتا _

  هيلإ لخديل ىهقملا باب عفدي وهو قاهلا

ضرتفملا نمو ايوس اسلج ، همامأ نم رمت ىهو لجخب تفلد
نأ ضفري توكسلا ف تاهيه نكل ثيدحلا فارطأ اولدابتي نأ
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مهنيب ثيدحلل جماال اكرات بهذيو عاصني

وهاآلرخ، تمصلا مزتلإ هنكل وه أدبي نأ هنم رظتنت تتمص
وه أدبي نأ ررق

...... ِتنا _

بنج ىلع توكسلا كرتي نأ ىأر دقو ددرتب قاهلا

تنا _

ىف ال خديل ضعبلا امهضعب ىلإ ارظن ، هظحللا سفن ىف اهتلا ق
فدصلا كلت ىلع كحضلا نم هبون

قيرطلا ىف ىنتبس تنا : هداج هربنب هلئاق هتمص تعطق

دورو خويشلا و األفطلا ىدتبو ؟ هيل درولا ةعاتب نع تحورو
؟ هيل

ربجأ اهل، رظني أال لواحي وهو قفلا كالاهم بقع مستبا
ضفخ هللااهب، هعمجي ىتح رصبلا ضغت نأ ىلع هساوح
اهتربجأ نسلا ىف هريبك تس ىد درولا ةعاتب ئاقال: هرصب

ربجأ ىنإ تيبحف درو، عيبت فيصرلا ىلع دعقت اهنإ فورظلا
ىف ولو هللا ةيانع هكردت رطاوخلل ارباج راس نم ، اهرطاخب

رطاخملا فوج

نم هملكلا هلمحت ام لكب جرال اهمامأ ىرت ىهو رخفب تمستبا
حأالاهم ىف هيلع لصحت نأ ليختت ،جرالمل نزو

بحب انأف خويشلا و األفطلا ةلأسم امأ ئاقال: كالهم عبات



CCXIV

اوداهت قلا" ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ألن األفطلا ىداهأ

" اوباحت

كوبحيب لكاألفطلا هدك : هلئاق هيوفعب تكحض

ثدحتي نأ نود وهاآلرخ كحضلا اهلداب

كحضتب تنك بط : هارجم دختي لوضفلا لا زامو تلا ق

؟ هفلأ مكنيب هيف نإ تيسحو هيل تسلل

نوكيب ىد سانلا ئاقال:ألن اهل رظني وهو كشب هينيع قيض

ضفريه وه مهنم دح دعاسأ بحأ املف ، هدايز هفع مهدنع
هرشابم ريغ هقيرطب مهدعاسبف هدعاسملا

كحضا امل ىنعي هيا نامكو

كحضأ بحب وضرب انأو : لوقت ىهو اهتمسب تعستا

ىفاأل ىقب ىرود هج : ذذلتب هوهقلا بوك ىستحي وهو قلا

هلئس

بهللا هلهس هلئسأ سب _

ىتنا وه ىتنب :اي هتاكحض نيب نم لوقي وهو اهيلع كحض

ناحتما ىف شم انحا ، هلفط

هلفط هسل انأ اويا : حرمب هلئاق هيلع تدر

ىدخاته هباجإ لك ئاقال:  تايولح عضب هبيج نم جرخأ

هيده ىنوبنوب دحاو
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، تايولحلا ىلع اهرصب هطلسم ىهو هداعسب تمستبا
هركفلا ىلع تفقاوف

لا ؤس لوأ _

وه؟ هيا :اه هيلع درتل هتوهق نم هفشر ىشتحي وهو قاهلا

هيبرع هزياع كنا شيتلوقم هيل ِتنأ بط : هداج هربنب سإالم

؟ هدك ىلع هدوعتم كنإ اصوصخو كقح ادو اهيب ىجرخت

: هلئاق بنج ىلع حازملا تكرتو هيدجلا ىلإ اهحم مال تلوحت

للفو تايبرع ايندلا ىف هجاح لك شمو دوعتا المز ألىن
أل شياع تنإ ام ىز شيعأ المز ىنإ ايل تلا ق امامو ، سولفو

ىلع كتايح كاعم شيعأ ىنإ هباح انأو كاعم شيعه ىن
هطيسبلا كتقيرط

هل، ةجوز اهايتخإ رارق ىلع هحرفلا ب رعشيل رخفب اهل علطت
ناقفخلا ىف عرست بلقلا تاضبن

نوكت ىتح هدحاو هيناثل ولو قلغنت نأ ضفرت نيعلا نوفجو
، نيقشاعلا هماود ىف هعقوأو داؤفلا رسأ نمم ىأرم ىلع
، ليلعلا قشعلا ميسن مهبذجيو هرات بحلا حاير مهذخأت

راتسلا ليزتو قشاعلا حضفتل نويعلا عملتف بولقلا ىوهت
نيريثكلل لثم برضم نوكيل هبح نع هنلعم

: ثيدحلا ىف اهرود ىه ذخأتل اهدعو امك ىولحلا اهاطعأ

،؟ كاعم ىللا تايولحلا ببس هيا

وه ايل صبتب شم امياد هيلو : هلئاق كابتراو ددرتب تعبات مث
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؟ ىنعي هشحو انأ

إوالم تايتفلا ةيلقع ملع هنأكو اذه، لثم لا ؤس رظتني ناك
ناشع انلوق ام ىز اياعم امياد تايولحلا : مهفتب قفلا نرظني

لألفطلا اهيدب

ىكل صبب شم انأف ىناتلا لا ؤسلا صوصخب امأ ئاقال: فدرأ

أل هشحو ألن شم ادو

امل ىتبيطخ درجم حايلا ىتناو رصبلا ضغب انرمأ انبر ادألن
فلتخيه عضولا ىتجوز ىنوكت

، زوجي ألهنال نيبوطخملا ىقاب ىز هيرحب كملكأ عفنيه شمف
ام هبوطخلا حالىل، شم هسل ألكن كديإ كسمأ عفنيه شمو

جاوزلا ب دعو ىهإال

رعشت ىهو اهتوهق بوك ءاستح إل دوعتل مهفتب هل تأموأ
عف تنمتو تارظنلا هل سلتخت تناكف ، اهأطخ ردقم اهلخادب

ببسلا اهل حضوأ هنكل نيبوطخملا ىقابك اهدي كسمي الول

هعم أدبتل ، اهسفن نم ريغت نأ تررقو اهلخادب هللا ترفغتسا
هحارلا نم ائيشو هكربلا ب ايوس نامعني هقرشم هيادب

......................

، رئاجسلا رثأ نم ثعبنملا ناخدلا همف نم جرخيل قنحب رفز
ئاقال:المز همامأ فقاولا ىلإ علطتي وهو هتيبصع تداز

هعرس ىصقأبو انه نم جرخأ
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هيب مزاح اي لواحنب _

هبضغ صتمي نأ لواحي وهو همامأ فقاولا صخشلا قاهلا
ذكلا ىف ظحلا هفلا حي مل نكل

لوقت كزياع شم : هطرفملا هتيبصع توصب كالهم مزاح عبات

جرخه عفال ىنإ عمسأ زياع ىد، لواحنب

نيموي ريتكلا ب علطته _عفال

همامأ هعوضوملا قارو األ ىلإ علطتي وهو قاهلا

نيموي ىنتسه هسل : مزاح نم درلا هيتأيل

نم ،قلا شاقنلل لا جم وال ددحم تقو هنأ ملعف در دجي مل
اننيب ،األماي كلعجار : هريرشلا هتاكحض نيب

.......................

نم رتو ىلع فزعت هئداه تامغن هفلغي وج ىف قاشعلا دنع
نم ةبارق ىلع نوكت نيح بولقلا فزعك اهفزع نامك

بوبحملا

مهل اصيصخ ةؤلؤل هتدعأ وج ىف مهماعط نولوانتي اوسلج

رورس نم تامسن اهنيزت تاكحضلا تلع

انأ عنام شيكدنعم سإالمئاقال:ول توص وجلا اذه عطق

جاوزلا رمأ ىف لجعتسن ناشع ةدراهنلا مهيأ ذاتسأ ملكه

األلو، اهعيبر ىف هحتفتم ءارمح ةدروك اهيتنجو تدروت



CCXVIII

ىلعأب اخراص .... هعوضخ انلعم هبلق رأثيل لجخب تأموأ

اهل هقشع مكب اربخمو هل توص

سلتخي كالامه بنج ىلإ ابنج اراسف ، باهذلل اودعتسا
اهضعب ىلإ عمسلا قرتست بولقو ، تارظنلا

هلبق لوخدلا لاب جملا اهل كرت ال، يفلا ىلإ ال صو

سلجي ىذلا ألمهي ههجوم كالهم لوقي نأ لبق اجرح محمح
نكمم مهيأ ذاتسأ اي تحمس :ول ةلئاعلا دارفأ سلجت هلوحو

بال هدك ريتك اهاعم جرخأ عفنيه شم ألىن جاوزلا رمأ لجعن
جاوز

ىهف اذهاألرم ىف اهريشتسي هنأكو هتدلا و ىلإ ريكفتب رظن
كلالهم هديؤم هيلإ اهينيعب تراشا األلو، ىدن رمأ ىلو

عفنيه شم نامك انأو ئاقال: مدآ توص تمصلا تاظحل عطق

مهاعم ىنوزوج ، هدك لضفأ

لوقيل هل دعوتي هنأكو ارزش هيلإ رظني وهو هينيع مهيأ قيض
اكيرمأ رفاسم :انأ هرهظ فلخ امهضعبب هيدي كبشي وهو

، مكجاوز نلعه انعوجر روف ، اناعم مدآو فسويو انأ ةدراهنلا
ىتقولد نم جاوزلل اورضح

اهبيطخ لضفه ؟ هيإ ىريصم انأو بط : قلقو ماهفتساب مدآ

؟ ريتك هدك

هنأكو نمكالهم ءامسأ لجخب هجوزمملا ىدن تاكحض تلا عت
اهجارحإ دمعتي
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ناينيعلا كلت ضفخل دهاج ، تاكحض توص هعمسم ىلع عقو
فرصتي ، ناطلسلا وه حبصأو بلقلا درمت دقف تاهيه نكل

ءاشي امفيك

........................

عطق دقف ، هفهلب ةؤلؤل هل تحتفف هلزنم ىلإ سإالم داع
هتيؤرب تحرفو لوطملا اهراظتنا

؟ هيا لصح :اه عافدنإب ةؤلؤل

: هلئاق هفتك ىف هزكنتل هيلوفطلا اهتافرصت ىلعو اهيلع كحض

؟ هيا تلمع لوق صلخا

وهأ لوقه هحارب بط : رثكأ زازفتساب سإالم

اكيرمأ نم عجري مهيأ ذاتسأ امل جوزتنه _

رثأ نم طوقسلا ب اهتاعمد ىوهتل اهل علطتي وهو سإالم قاهلا
داكي توصب ئاقال هتفرغ ىلإ لخدو اففأتم اهكرت ، اهتحرف
؟ ةؤلؤل اي ىنات ىطيعته !! ىنات هووي : اعومسم نوكي

تباخ ، اهعمسيو اهل تفتلي نأب هفطلتست ىهو هيلع تدان
هركب هلسبلا لمعه ىللا ئاقال:انأ اهيلإ تفتلا امنيح اهنونظ

هفرغ ىسفنل زجحأ ىقبي : هلئاق هرملا هذه اهتاكحض تلا عت

ىفشتسملا ىف

ةقفرب األخ اهدهعي نماألهفل وج ىف مويلا ىضقنا اذكهو
وهع مهزيمي ام نكل مهبرقت محر ةلصو مهعمجت هوخأ ، هتخأ
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اوناك ول امك تحبصأف ، هتخأب عالةقاألخ تقاف ىتلا مهتق ال
هل نوكت نأ اهيلع ىفخي ملو واألم تخ األ اهيف دجو ، ءاقدصأ

هجاتحي ىذلا قيدصلا

اقيدص اهل ناك اهلاألب، ناك اذه لبقو اهلاألخ وه ناكو
اهملا ع اآلنلك ىتح لا زامو

هبسنلا اهل،بو ائيضم عاملا هتلعجو هب تفتكا دقف اهل هبسنلا ب
و ىلإ طق دقتفي ،مل ىنمتي ام لك هل تحبصأو اهب ىفتكا هل

هيدلا و دقفي نم وه ميتيلا ، اموي همتيب طق رعشي ملو هيدلا
ب هبشأ وج ىف شيعيف بحلا دقفي نم وه ميتيلا انه  نكل

هبائكلا

نورشعلا و ثلا ثلا لصفلا

امك تناكف ، اهنيب اميف قباستت اهنأكو اعيرس األماي ترم
حفلتو اهلبقتسي نم حرفت هفيفط همسن نوكت اهادحإ حيرلا
دهتف فصعت ، هيتاعلا حايرلا امك تناك ىرخ األ امنيب ، ههجو

هنيفس مظعأ قرغت دقو عارش ىوقأ

هجهبو رورس ... تاحرف ... تامسنب هلمحم هايحلا ىه اذكه

ةظحل هجهب لك فلخو ملأ، ةخرص هماستبا لك فلخ نكل
اهنول فطختف اهيلع تهبت نزح

ريرم روعش هلباقي رورس لك فلخ

ردقت نل كنأ رعشت امبر ، سأيلا امبرو هايحلا نم طابح اإل امبر
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تننظ ام لعفتف اإلهل فطع ككردي مث ءىش ىأ لعف ىلع
هلعاف ريغ كسفن

" ليحتسم " ةملك عضول لا جم وال هلا حتسإ ال

ءىش لك ىلع رداق هللا معنف رداقلا ةملك طقف

ادجاو اإلهل معن هتدجوو هب، تثغتساف اريصب اعيمس هتملع
ابيجتسم برلا معنو

ايندلا هذه ىفو ءامسلا ىف لمأتت ىهو رثكأو اذه اهلا بب رطخ
هيزاوتم ضرأو دمع بال ءامس ، اهلزنم ةفرش خالل نم هبيرغلا
عطُق ، رسيو هلوهسب اهيلع ىشملل هطسبنم حطسأ ، ىساورب
اهلا بب رطخي امل ملعت ،ال مهيأ اهلا بب رطخ امنيح اهلمأت لبح

رظتنت هلئس نماأل ريثكلا ؟ ايوس مهعمجي ىذلا ،ام اريثك
ردقلا ىوس اهملعي دحأ ال ذكلا عمو هباجإ

ةمسب نكل انايحأ هيهتشن ال امب ىتأي نم ردقلا هنإ لجأ
هحرف ىلإ لوحتي ام ناعرسف انيلع نايغطي اضرلا روعشو

ةمينرت هنأكو جرخف ، هيتفش نيب نم همسإ تقطن " مهيأ "

: اهسفن هثدحم لوقتل ، هئداه ىقيسومو فلتخم نحل تاذ

نمو اموي هتضغب نم ،هنإ مهيأ املو ؟ ردقلا ىفخي اذام ىرت
نمو بعرملا ىسوباك ،هنإ ىتايح ىف هب ىقتلأ أال تينمت

؟ ىتايح ىف هرتفل ىعايض ىف ببسلا ناك

هعاسلا نع انلعم هبنملا توص اهركف ةماود نم اهلشتنا
هلمع ىلإ هجتيل سإالم ظقيت ىتح تلوره ، هددحملا
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ىلإ هرصب اههجوم لوقيل هروطف لوانتو سإالم ظقيتسا
مهيأ ذاتسأ هددح ىللا مويلا ةدراهنلا : ةؤلؤل

خأ درجم سيل .... اهيخأ جاوزل دعتست ىهو هحرفب هل تأموأ

..............................

اهب دجاوتملا و اكيرمأ نم همداقلا هلحرلا لوصو نع نلعُأ
فسوي مهتبحصبو هيخأو مهيأ

رخآ عملا ىف هركف هذخأي مهنم لكو ال يفلا ىلإ هدوعلل اهجوت
ب نكل ألماي طلا بايغ دعب هتبوبحم ءاقلب ركفي مهدحأ ،

ماوع أل طلا ىذلا بايغلا امك ناك بلقلل هبسنلا

،دق اهئاقفرب رعشت بولقلا نكل اهضعب نويعلا ىرت دقال
نع قشاعلا بلق فقوتي امدنع نكل ضبنلا نع بلقلا فقوتي

امهتايح ءاهتنإ ةرفاص اعم انلعيل هقيفر هعم ذخأي ضبنلا
وهو ضعبلا توميو بحلا ليبس ىف سانلا تومي ، ايوس
سفن األ هيهتشت ال امب ردقلا ىتأيو ، هقيفرب ىقتلي نأ ىنمتي

انايحأ

....................

، هلوصو نع هنلعم هرايسلا توص عامس درجمل اهبلق درمت
ىف ىدن تلباق ، كانهو هنع ثحبت اعيرس جردلا ىلع تلزن

؟ ءامسأ اي :مكلا لوقتل اهقيرط

ام ىلإ ىدن تعلطت ، اهينيعب هنع ثحبت تلظ لب اهبجت مل
؟ نيم ىلع رودتب : تلا قف ءىش دجت ملف هيلإ رظنت
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رودب شم : اهرمأ فشُك دق هنأ تملعف اهل رظنت ىهو ءامسأ

دح ىلع

مث نمو ءامس أل مستباو ىدن ىلع ملسف ال يفلا ىلإ مهيأ لخد
هتدلا و ىريل جردلل هجوت

اهمضي نأ عاطتسا ول ،دو ءاقللا تاظحل شيعي مدآ اكرات
ىلإ وه جاتحا تقو ىف ترهظ دقف ، اهقشع مكب اهربخيو
ىف ننفتو بحلا ىنعم هيف ملع تقو ىف اهبحأو ، اهدوجو

قشعلا بيلا سأ

شيفم : هيرخسب ئاقال مهيأ توص مهنيب وجلا ذكلا عطق

عوبس األ رخآ حرفلا مدآ هداي لكل ىعاد

هل فزتس اقحأ !!؟ عوبس األ رخآ هب، هوفت امم همدصب هل رظن

هعست هحرفلا دعت ؛مل اريثك هانمت موي ىف اهاريو اسورع
ناشع هقامح :بالش مهيأ هعطاقيل اهمامأ فقوو اهيلإ هجوتف

ريخ ىلع هد عوبس األ ىدعت

قح كاعم :عفال اجرح محمحي وهو مدآ

كوربم ئاقال: مهيأ توص ىلإ تعمتساو مهيلع ىدن تكحض

مهاعم كحرف نامك ىتنا ، ىدن اي

ىوهتسو ىرخأ هملك ، اهلمحت اهمدق داكتو ىهاألرخ ترتوت
اهلجخ طرف نم ضر األ ىلع

لوقيل مههوجو ىلع هيدابلا هحرفلا و عيمجلا ىلإ مهيأ علطت
دعتسي هلك : جردلا دعصي وهو
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مكلغش وفوش اوحور فسويو مدآ ، هطلغ ىأ زياع شم

هئداه تاقدب بابلا عرق ، هتدلا و ةفرغ ىلإ دعصو مهكرتو
لوخدلا هبب تنذأف

،مأ اهديلول تقاتشا مأ تارظنب هل ترظن ، اهيلع ملسف لخد
اهباصأف ءىدابملا شرع ىلع تعبرت هيلا ثم ةأرماو حوصن

اهسوه

هنأكو ، هلقعب رودي ام درس ىف أدبيل داتعا امك اهمدق ىلع مان
رئب ىف اهب بصيل تارابعلا و رعاشملا ىفخيو تاملكلا ءىبخي

!! هتدلا و اهنإ ، ديحولا هنمأم طقف وه قيمع

شم ، ىمأ اي اهبحب :انأ ريكفتب هفرغلا فقسل رظني وهو مهيأ

ءوست روم األ موقت اهحتافأ فياخ ، رداق

ركفت كيلخم ىللا ببسلا هياو : هلئاق نانحب هرعش ىلع تتبر

؟ كضفرته اهنإ

نسحأ ىه ؛ اهيز شم انأ :ألىن لوقي وهو هتسلج ىف لدتعا

انأو... ىلصتب ىه ، ريتكب ىنم

: هلئاق زوريف هل مستبتل هطقنلا كلت دنع الم كلا نع فقوت

، كبيصن نم اهلعجي هنإ انبر نم بلطاو ىلص ، مهيأ اي ىلص
كل اهيلخت فرعته شم هدك ريغ كل نوكته نذأ انبر ول

حتفف اهثيدح قدص رعشتسا ، لوقت اميفو كالاهم ىف نعمت
امام اي ىلصأ حوره ئاقال: موقي وهو هتلدب رز
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ىنبا اي انبرل ىلص : هلئاق قافشاب هل تعلطت

مزتلا و ىلص ، هدك كنم تبلط انا ناشع ىلصت شم

هتفرغ ىلإ هجتي وهو قفرب اهل أموأ

، نيملا علا برب هئاقل انلعم هيدي عفر ، هلبقلل هجوتو أضوت
نم هعورأ امو نئمطا ، دوجسلا تاظحل تلا طو دجس

ىف صلخأ نمل بيجم عيمس هللا نأ ملعو ىعد ، نانئمطا
ءاعدلا

هنيكسلا هبب رعشتسي هبر نيبو هنيب ءاقل ، دوجس هيلي عوكر

: هسفن اثدحم زازهلا هيسرك ىلع سلجو صالهت نم ىهتنا

فيك مهيأ ،اي ضرف نم حأالاه امو هنيكسو ، هحار اهنإ
ءافصلا روعش تهرك فيك ؟ هدملا هذه لك كبر ءاقل تهرك
اهلج أل طقف سيل نكلو ريغتأس !! ريغتأس لا، بلا ةحارو

أللج ريغتأس هل، رفغي نأ هانمتف هاصع دبع هل بر أللج لب
لعفلا بو تبجنأ اهنأب رعشت نأ انلج،أللج أل اهتايح تسرك مأ

لا جر اهل

" قحتست هنجلا "، هنجلا أللج ريغتأس

ىلع تعبرتو اهلج أل بلقلا قد هقوشعم أللج ريغتأس اريخأو
هل همكاح تحبصأف هشرع

!!! هناطلس ىه تراص لب ناطلس هل دعي مل

هرومأ اريخأ بتر ، ريكفتلا نم تقو دعب
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نإ امو ددحملا تقولا ب هربخي الم سإب لصتيل هفتاهب كسمأ
مهل بسانم ناك

.........................

نإ امو ، هفرغلا ىلإ ايوس اودعصو ءامسأ ديب ىدن تكسمأ
خرصت امهاتلكو ، امهنيب حرملا تاخرص تلع ىتح خدال

ىرخ األ هجو ىف هحرفب

!! اريخأو : هحرفب ىدن

؟ هيا اريخأو : هلئاق همدصب ءامسأ اهل ترظن

ىفبكلا شيدخاتم :ال ىدن

ظفحتلا اذه ىلع ىضقتل اهلجخب ءامسأ تملع
!! اريخأو عفال سب : هلئاق دوجوملا

وج ىف امهضعب انضحتل ىرخ ىهاأل ىدن تاكحض تلع
ريثكلا هيلإ رقتفا ليمج ىوخأ

امنيب ، هوادع دشأ مهنيب موقت محر ةلص مهعمجت تاوخأ
ىوق اطبار ايوس اولكشف هايحلا مهتعمج نيرخآ تاوخأ

........................

؟ هيا لوقتب _

اهلوقي وهو ةأجف هلواطلا ىلع نم سإالم ضهن

بهذي اهلقع ذخأ ام، بطخ كانه نأ تنظف ةؤلؤل بلق ىوه
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نم اهحم مال شمكنتل أوس األ تنمخ ! كانه اذام نمخيو روديو

قلقلا

: بعرلا اهتربن ىف ترهظف قلقلا هزه ، زوزهم توصب ةؤلؤل

؟ هيا ىف

ىتبيبح اي ىدها : اهئدهي وهو قفلا هفئاخ اهنأ ملعف اهل رظن

هللا ءاش نإ ريخ اد

تسمحتا اناو عوبس األ رخآ حرفلا نإ لوقيب مهيأ ذاتسأ اد
همدصلا ىنتدخأو سب

هنينئمطلا نم ءزج اهل در هنأكو هتعمس امدعب هحارب ترفز
هتملك بقع اهتدقتفا ىتلا

؟ هيا لصح : هحارب اهثيدح تعبات

عوبس األ رخآ حرفلا نإ قلا مهيأ ذاتسأ سإالم:

ربخلا اذهب تملع نإ ام اهبلق ريراسأ تللهت

اذهل زيهجتلا و ططخلا عضوب تعرسأو هتئنهو هل تكراب
مويلا

.....................

ءاقللا نوكيل ديدش ءطبب األماي اهيلع ترم هقشاع بولق
ريثكب عورأ

هيف رهظي طيسب ناتسف ىدن تراتخا ، فافزلل عيمجلا دعتسا
ىف ركفت تذخأ ، نونجلا ب اهقشاع بيصتل اإلسالىم رهظملا
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ىدجي مل نكل هلعف ةدر عقوت تلواح اهب اهاريس ىتلا هظحللا
اهعقوت ىف تلشف دقف اعفن األرم

ناتسفلا مامكأب هكسمم ىهو هفرغلا ب رودت تذخأف ءامسأ امأ
نونجلا اهباصأ هب، هكسمم ىهو شارفلا ىلع تمترا ىتح

هيلع اهفافز ةلدبب اهقوشعم ىرتس ىتلا هظحللا تركذت املك

عيمجلا اهانمت هظحل

وهاآلرخ ركفي سإالم سلج ، تاملظ نم هلمحي امب ليللا ىتأ
هتقوشعم ودبتس فيك

ك اهديرأ : هسفن اثدحم قفلا اهليخت امك نوكت ول اهانمت

ىدن اهديرأو ، ىدابملا ىف ميرمك ىفاألخالق، هشئاع هديسلا
اهريبعب حوفي ارطعو ، اهمساب

ملااآل علا ىف ىتح قيفرلا اهديرأ ، هنجلا ىلإ ايوس بهذنف
رخ

؟؟ اذكه نوكتأ اهارت

ءىجافيس فيك ركفي ، فلتخم لكشب ركفي وهف مدآ امأ
نأ ديري ، ازيمم اموي هديري ، موي اذكه لثم ىف هتقوشعم

فلتخم لكشب هديدجلا هتايح أدبي

دعبلا مهقزمي نيرخآ نيقشاع خبالف مونلا ىلإ مهنم لك دلخ
، هظحل اذكه باهت بولقلا و حوبلا نوديري ، هنارينب مهيوكيف

هملكب هوفتلا نم ىتح فاخي هنكل قطنلا مهناسل ديري

ىف هقثب لوقتل داتعملا امك اهيدلا و ةروص ىلإ ةؤلؤل ترظن
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نوكأس لب ناك نإ ىأ اهكولي هغئاس همقل نوكأ :نل اهسفن

اهسمل ال واحم رمي نم ىوكي اهئوض هعم ال ةرهوج

؛ لفحلا دعب ادغ ءىش لكب اهربخي نأب هسفن دعو مهيأ امأ
بعص ثدحو ىساق ىأر ردقلل نوكيس مأ لعفيس اقح له

؟ هبلق ريني ىذلا ءوضلا ءىفطي

...................

، عيمجلا هرظتنا موي نع هنلعم هقرشملا سمشلا ب حابصلا ىتأ
جايكملا هريبخ ىلإ ىدنو ىه بهذت نأ ءامسأ تحرتقا

سئارعلا ب هصاخلا

هيلإ هممصمب ىتأتل هلكشملا زوريف مهل تلح

ىذلا بلقلا حارفأو تامسب تحت دادعتس باإل مهنم لك أدبتل
قشعلا هدوشنأ ماغنأ ىلع صقارتي

.............

؟ نيف هلفحلا _

ام ءىشل دعتسي هنأكو ريرشلا هجولا ىذ صخشلا ذكلا اهلأس
ىنانكلا يفال ةقيدح ىف ئاقال: هلا ؤس ىلع باوجلا هاتآ ،

اكحاض هدي ىف نيكسلا كسمم وهو رصن ةمسب مستبا
ا دعوم هج ىتقولد ئاقال: هتعاشب اهيف حضتي ههيرك هكحضب

ماقتن إل
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ريخ واأل نورشعلا و عبارلا لصفل ا

ارحس نكلو ارحس امهاتلكل فيضيل اهناتسفب نهنم لك تقلأت
عملا ىف كب ىوهيف كذخأي باذج ارحس ، صاخ عون نم

باذجن واإل هعورلا

تركذت امنيح عمدلا نم تارطق عضب ءامسأ ىنيع ىف ترهظ
اهملسيل دحأ اهيدل سيل اهنأ

ناشع اوزهجا :يال هلئاق زوريف نهيلع تلخد امنيح تأجافت

مكدخاي لخديه مهيأ

كال ىلإ هفيضم زوريف اهيلع مهفتل نانتما تارظن اهل ترظن
؟ هيا واال نامك ىتنا ىتنب شم ىتنا وه : هلئاق اهم

نينح رعشتست اهناضحأ ىلإ لوخدلا ىوس لح ءامسأ دجت مل
موي اذكه لثم ىف األم

................

ترهبنا ، لوخدلا اهلب نذأف سإالم ةفرغ باب ىلع ةؤلؤل تقد
تسلا اهتخب ،اي ىوأ ولح كلكش : سامحب ئاقال هتئيه نم

ىدن



CCXXXI

ىقب دسحلا أدبيه _

فلخ ىفخت ىهو هيلع درتل اهيلع كحضي وهو حرمب قاهلا
المهد كلا نم كبيس : ءىش اهرهظ

هد حاتفملا دخ : هلئاق هيفخت ام تجرخأ

هد؟ هيا ئاقال: ديدش بارغتساب قفرب هكسم

حاتفم :اد ثبعب ةؤلؤل

هيا عاتب ، حاتفم هد نإ فراع انأ :ام هفخب اهسأر ىلع اهبرض

هد؟ حاتفملا

حاتفم :اد لوقت ىهو هماتلا هيدجلا ىلإ اهحم مال تلدبت

ىدنو تنا اهيف شيعته ىللا كتليف

انأو كبايغ ةرتف لوط ، ريتك هل زهجأ تدعق انأ هد حاتفملا
هميرك هايح شيعت كل،المز اهزهجب

تدوعتا ام ىز شيعت المز ىدن نامكو

وهو شارفلا ةفاح ىلع اهسلجأ مث قفرب اهيفتك نم اهكسمأ
زياع ول ىنإ كركف ىتنا ىنعي ئاقال: اهمامأ همدق ىلع سلجي

ناشع ريغتن المز شم ةؤلؤل ؟الاي ردقه شم يفال ىف دعقا
شيعت اهزياع انأو اياعم شيعت ىجيته ىللا ىه دح، ىأ

ال يفلا اهل بيجا ىقبا نيدعب انأ ام ىز اياعم

حرفه سإالمبهللا، اي اهلبقا : هفتك ىلع سسحت ىهو ةؤلؤل

اهتلبق ول ادج
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اهيف اياعم ىشيعته سب ىشام _

رارق ادو كالهم: ىلع افيضم مثقلا اهل رظني وهو قاهلا

ىهتنم

: اهسفن هثدحم تلا قف لا جم اهل كرتي مل نكل شاقنلا تلواح

؟! دوعأس ىنأ نظأ ال نكل ؟ كتقفرب شيعأس كعم تدع نإ

ران نم فرج افش ىلع اهنأكو روعشلا اذهب رعشت امل ىردت ال
نأو رعشت ؛ اهتايح ءاهتنا نع انلعم عاقلا ىف اهب ىوهيف

ثدحيس ام بطخ

اهتايحب تاظحل رخآ اهنأكو

رمقلا هيا سب سإالمئاقال: توص اهركف ةماود نم اهجرخأ

هد؟

شم ىدن فوشت :امل حازمب لوقتف راكنتساب اهبجاح تعفر

اهريغ رمق فوشته

ديري ام لعفل هحاسم هل كرتت ىتح هتكرتو

هيتآ ىننظأ : هلئاق ثدحتت ىهو اعم اهيدلا و ةروص تذخأ

!! بيرق امع

ثيح ىنانكلا يفال ةقيدح ىلإ نيهجتم الم سإو ىه تقلطنا
سحت كازيع شم : لوقت ىهو ةأجف ةؤلؤل تفقو ، لفحلا

هدحولا ب هظحلل ولو

اناعم ابابو امامو اناعم انبر سب دح اناعم شم انحا نإ هفراع
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ةؤلؤل اي اياعم ىتنا نإ هيافك : همسبب لوقيل اهل أموأ

! اموي كعم نوكأ ال نأ ىشخأ : اهسفن ىف لوقتل هل ترظن

........................

طبأتت ىدنو نمي األ هعارذ طبأتت ءامسأو جردلا مهيأ لزن
بكلا ىلخ ئاقال: هاصوأو سإالم ىلإ ىدن ملس اآلرخ، هعارذ

شاهلعزتمو اهنم

نزحلا و مهلا اوسناو حرفب مكتايح اوشيع

مهيأ نم ىدن دي ذخأف ، قفرب هل ريشتف ةؤلؤل ىلإ سإالم رظن
ىذؤي ال بحي نم ئاقال: كالهم ىلع قفاوي وهو

ىف ضر األ ىلع اهرصب طلستل فراج قشعب ىدن هل ترظن
همامأ اهحضفت ىتلا اهتارظن نم لجخ

، ىدن ىلع سإالم ىصوي وهو مهيأ كالم ىف ءامسأ تربدت
رهظيو اذه لثم اهل لعفي اهل خأ ىنمتت ىهو اهعومد تسبحف

اهيلع هفوخ

هرهوج كملسب ئاقال:انأ مدآ مامأ فقيل هريس مهيأ لمكتسا

ىوأ غىلا اهنمت كعفده ترسكتا ول ناشع اهيلع ظفاحف

اهربخأ امنيح هقدصب ترعش دقف نانتماب ءامسأ هل ترظن
اهلعزه شم ئاقال: مدآ اهذخأ اهلاألخ، نوكيس هنأب

ىلوقته ىه اهتلعز ناو : لوقي وهو كالهم ىلع مهيأ بقع

ىازإ ىنم دفنته ىنيرو ىقباو
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ىنعي ئاقال: هيمارد هكرح ىف هتبقر عضوم مدآ سسحت

محري ال نم عم تعقو

قلطناو هترابع ىقاب ترتبو هتسرخأ تارظنب مهيأ هل رظن
لفحلا ىف سانلا لبقتسيل

ىدن ليكو ناك امك ءامسأ ليكو وه ناك

اهل صصخملا دعقملا ىلع سلجيل هجوتو ىدن سإالمدي ذخأ
ووال هيسنامور هملك ىكل تلوق هرم وال نإ فراع : لوقيل

انزوجتا هسل شانكم ادألن سب كبحب نإ ىكل تلوق هرم
ىتجوز ىتنا ىتقولد نكل هد، نم كالم كلوقأ عفني شنكامو

كبحب ىنإ كلوقهو

، كبحب هويأ ئاقال: كالهم عباتيل لجخو رتوت ىف اهيدي تكرف

اهتقو ألىن راطملا ىف كتفوش ام موي نم كلوقه شم
ىرصب تيضغ

تدرمتو ىنتناخ ىنيع ام موي نم كتيبح ىنإ كلوقه نكل
ىكيلإ ترظنو

فرتعي هتبحأ نم وهاهف اهدسجب هريرعشقلا تبد كلت هتاملك
هبح مكب اهل

هلئاق رختفت اهنأكو عاخنلا ىتح هقشاع تارظنب اهل ترظن
شرع ىلع وه عبرتو هبلق شرع ىلع تعبرت نم انأ لجأ "

" ىبلق

هظحللا هذه رظتني ناك هنأكو هشئاطلا تافرصتلا وذ مدآ
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اهيلإ هجوت ىتح امهجاوز خيشلا نلعأ نإ ،ام ربصلا غرافب
اآلن ىهو هل اهنأب اهربخي هنأكو دعوم قباس بال اهنضتحاو

هعمو هيدي نيب

، همراع هحرفب سإالم ىلإ رظنت ىهو ةؤلؤل تاعمد تطقس
هداعسلا متت نأ اهلخادب ىعدت اهبناجب فقت ىتلا زوريفو

ىدحإ عم ثدحتي ىذلا مهيأ ىلإ زوريف ترظن ، مهيلع مودتو
مهيأ اي كحرفي انبر : لوقتل لا جرلا

ب كقزريو : هلئاق كالاهم عباتتل ةؤلؤل ىلع عقيل اهرصبب تلا ج

كلهاتستو اهلهاتست ىللا

..............

، هيلع هحضاو فوخلا تام عوال مهيأ نع ثحبي فسوي لظ
هنذأ ىف ءىشب هربخيف هيلإ هجوتيل اريخأ هيلع هرظن عقو

؟؟ هيا _

ئاقال همامأ فقاولا فسوي ىلإ علطتي وهو همدصب مهيأ قاهلا
مقتني ىاجو جرخ ىفونملا مزاح ىازإ : هيبصعب

مقتني ىاج شم : ناكملا ءاجرأ ىلإ علطتي وهو بعرب فسوي

ةؤلؤل هروتكدلا لتقي ىاج ،اد تنا كنم

لبق هتايح ذخأيس !! اهلتقي : همدق ىف طقسف هبلق ىوه

!! اهتايح

هولتقا : همستبملا ةؤلؤل ىلإ علطتي وهو هدماج تارظنب قلا
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؟ نيم لتقن : همدصب فسوي

مزاح فوشي ىللا سرحلل لوق ئاقال: هيلإ هرصبب تتفتلا

هسارحلا ددشو ، هلتقي ىفونملا

هعرسسسب فقاو المز تنا كالهم: مهيأ عباتيل فسوي هل أموأ

ذفن

إوال هب هربخأ ام لعفل اههجوتم همامأ نم فسوي فرصنا
هميخو بقاوعلا نوكتس

ىف بهذت نيأ ىلإ ملعيل ةؤلؤل تافرصت عباتي نأ مهيأ ررق
مزاح نم همداق ردغ هوطخ ىأ نم اسارتحإ لفحلا

عيمجلا راظنأ تهجوتف نوفوركيملا اهعمو ةؤلؤل تدعص
: اهيدلا و ةروص اهديب هكسمم ىهو سإالم ىلإ ترظن ، اهيلع

اعيمج مكل كراابم سإالم، اي كرااابم

نم ءزج مهيلع صقت نأ تررق دقو ثيدحلا ىف تجمدنا
،و نينس 3 ىرمع تنك سإالم فوشأ هرم لوأ ناك : اهتايح

، اهدعب ىفوت ىدلا وو نينس 4 هدنع وهو ىف تفوت ىتدلا

شم لفط ىعرت اهنإ نينس 7 رمع ىف هلفط ىلع بعص ناك

ربكيب وه انبر ألن هتيبر ىنإ لوقه

، هيساق رشب نايلم عملا ىف هديحو هلفط ، سب هتيعر انأ
اياعم تربكو تربك ، هسارشبو اهكولي ردقي دح ىأ همقل تنك

هيلوئسملا

ىنلخدو ىنملع ، ىحاجن ىلع نهارو لا معأ لجر ىتلا ح ىنبت
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سإالم ناشع ىتسارد بناج ىلإ لغتشب تنك ، بطلا ةيلك
عومدو اههجو ىلع هماستباب تعبات ،مث صقن ىأب شسحيم
هتمهف المهد،انأ كلا شفرعيم هسفن وه : هلئاق اهيتلقم وزغت

شرثأتيم ناشع هينات تاجاح

نبا ىنأكو هلماعب تنك امامت ، سردي ناشع دلبلا ارب هتعب
: اهيلإ رظنت ىهو هلئاق اهيدلا و ةروص تجرخأ خأ،مث شم

شنكمم ، هديعس هايح كل ىنمتنبو سإالم اي كل كرابنب انحإ
ام ناكم ىنإ فرعا نكل هرمع نماض اعبط شدحمو تومأ

كبحأ لضفه تحور

لفحلا ىف نيدوجوملا سانلا ىلإ رظنت ىهو يلقال تتمص
تكشوأو عمجتت مهعومد تأدبف كبالاهم مهيف ترثأ دقو

كال ىلع هبقعم تلا ،ق طقس اهضعب نكي مل نإ طوقسلا ىلع
مكسفنل اهوشيعته امل نكل هبعص فورظو هرثؤم هصق اهم:

عفال!!! هبعص ىه هيا دق اوسحته

احتاف هعومد تراهناف هسفن ىلع رطيسي سإالمنأ عطتسي مل
امهيف لخدتل اهل هيعارذ

ىف تسمغناف هيلإ تهجوتو اهدي نم نوفوركيملا تكرت
ايوس لزنت مهعومدو هناضحأ

ىف نيوعدملا لدج راثأ امم لفحلا نع ءابرهكلا تعطقنا
ةؤلؤل الت ضع خاترا سإالم ظح فال ليلق دعب تتأ ، لفحلا
لئاسلا كلا ذب رعشف قفرب اهزه ، هفتك ىلع همئان اهنأكو

ءامدلا اهنإ ، هيدي ىطغي ءىفادلا
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هتلا الفح ،خب هلوح نم اعزف سانلا لوره

ةؤلؤل ىلإو هرات ءامدلا ىلإ رظني وهو همدص هباتنا دقف
ىرخأ ةرات همئانلا

اهثيغي نأب هللا ايعاد اهمساب اعله خرص

ناكرأ زه خارصب لوقيل اهلحم هيمدق تدمجت دقف مهيأ امأ
ىفونملا مزاح اولتقا ال: يفلا

هسار ايل وتاه

يفلا لخد امل لوأ لتقتا ىفونملا مزاح ئاقال: فسوي هيلإ ىتأ

كلتقي هنإ هفده ناكو ال

انحا سب ، كلتقي وهو ةؤلؤل لتقت اهنإ ماهير عم قفتم ناكو
تلمع ىللا ىه ماهير نكل ؛ هلتقن ام لبق فرتعاو هانكسم

هركنتمو هدوجوم حايلا ىهو هدك

هعرسب جراخملا لك ولفقا _

كالهم عباتف هتصاخ هسارحلا مقاط ىلإ ريشي وهو مهيأ قاهلا
هرتاكدلا ربكأ بلطاو ىفشتسملا ىلع ةؤلؤل دخ مدآ ئاقال:

هتمدص نم اوت قافأ ىذلا الم سإو وه اهلقنب مدآ عرسأ

ذ ههابتنا راثأ ، هبقنملا هديسلا كلت هاجت هبارغلا ب مهيأ رعش
هعرسب هد باقنلا ىليش قفلا: هيدترت ىتلا متاخلا كلا

؟ اذه بلطي فيكف هبلط ىلع لفحلا ب نيدوجوملا لك ضرتعا
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اهنأ حضتيل اهنع وه هلا زأف تقولا نم ريثكلا هيدل نكي مل
اوبهذ نإ امو باهذلا نيدوجوملا عيمج نم بلط ، ماهير

تاعفصب اهيلع ىوه ىتح

ىذلا األدس تجرخأ كلت اهتلعفب اهنأكو هنونج حةلا ىلإ داعف
هلخادب

اهخارص نم ىودج ال نكل اهدجني نم نع ثحبت تخرص
تسن دقو هعم بعللا تررق ألدس هسيرف فاطملا اهب ىهتنيل

رابكلا نم بعللا عونمم هنأ

.............

سفنت ، اهتلا ح نسحتب ملعف ىفشتسملا ىلإ مهيأ هجتا
هيح اهكرت نأ هلخادب هللا ادماح ءادعصلا

أدبيو ادوعي المنأ سإو مدآ نم بلطو اهتياعر وه ىلوت
امهتايح

لك هجوتف هعنقي نأ مهيأ عاطتسا نكل هدشبو سإالم ضرتعا
هتايح ىلإ مهنم

ىناوث 10 مهعمو هقيقد و25 ناتعاسو ناموي

ىتلا هضبن هبلقل درتف ظقيتست ىتح تاعاسلا دعي مهيأ ناك
اهعم فقوت

هتدجوف ىوقلا سمشلا ءوض رثإ لقاثتب اهينيع ىه تحتف
لصح ىللا هيا وه : تلا قف اهمامأ
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سب ىتنعطا _

ءاودلا تاوبع ىدحا كسمم وهو دوربب قاهلا

اه ىلمعا : همفب هكرح لعتفي وهو قلا

اهمف ىف ءاودلا عضيل اهب هرمأ ام تلمع

ءىش لك نع حاصف ررقاإل دقو سلج مث نمو
زياع انأ سب بسانم شم تقو هنإ فراع : باذع هيفكيف

كنع ديعب انأو هرم نويلم بذعتب تنكو ، كبحب ،انأ كزوجتا

سب _

هقفاوم ىلوق هجاح وال شسبم : لوقيل هعطاقت ىهو اهتلا ق

خوالص

ىف فقو لقعلا نكل لوبقلا ةراشإ ىطعأف اهب اهبلق قطن
ةقفاوملا نع هدصي هقيرط

هيوش ىركفت كبيسه : مهفتب مهيأ

ىلع قفاوأ فيك : هلئاق هرثأ ىلإ ىه ترظنف بهذو اهكرتو

ام؟ اموي ىرامد ىف ببس ناك نم

دعب ىرخأ هرم ِكداعأ نم هسفن وهو ئاقال: اهبلق اهيلع در

رامدلا

اموي ىف هسيرف هل نوكأ دقو سرتفم ادسأ ىلع قفاوأ فيك
ام؟
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ِتنك ام ولو هيبحت ِكنكل : اهبلق نم لصافلا باوجلا اهل ىتأ

هلعف امع ريربت هل ىتقلتخا امل كلا ذك

ىتلا تايركذلا نأكو ثدح ام ىف تدرش ىتح لألمام ترظن
اهمامأ رمت هب اهعمجت

، هبرقب نوكت امنيح هسحت تناك ىتلا روعشلا ذكلا تركذت
نإ اذامف تيم هبش ناك هنأ نم مغرلا ب هتسحأ عئار روعش

؟ هايإ اهلدابيو ىح وهو هشيعتل روعشلا اذه ددجت

همتاخلا

ناك نمم طق اهعقوتت نكت مل هريبك هداعسب اهيلع األماي ترم
جلا سفن سيل ، فلتخم اصخش حبصأف ام، اموي ىف جالاهد

بلقلا نلعأو ، هتبحأو اهبحأ ، هوسقبو اهدلج ىذلا الد
هنأ طق نظي ملف بحلا ىلع درمت بلق ، بحلل هعوضخ

حبصي ملف ال صأ بحلا دوجوب نمؤي مل رخآ ابلقو هيف، عقيس
هنإ لا لكاألوح ىفو رخآ عون نم قشاع حبصأ لب ابحم

نم وه لب قشعيو بحي نم ،وه هنميهلا هل نم ،وه بلقلا
رورسو حرف همزلي هبح األ ءاقلو نزحيو حرفي

ءام، ىتح وأ رجش اهب دجوي ال ءادرج هلحاق ضرأ ىف تراس
اهنم ةوسق دشأ امبرو ءارحصلا امك ابيرقت

اهلوح نم ضر األ تلوحتو اهمامأ هريغص ءام ةكرب اهل ترهظ
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ءىكتت زوجع هديس ترهظ مث نمو عورزو ءارضخ دورو ىلإ
نكل ميرمل ملاالهكئ تلا ق امك لوقأ اهل:نل هلئاق اهتزاكع ىلع

تناع ةكلمم بعشل الص خلا وه نوكيس هباآلن نيلمحت ام
ذقنملا و دجنملا مهل وه نوكيسو مهملا ع ىلإ بهذيف اريثك
نوكيل " ناير " هيمس طقف هيف، وه امم مهجرخيس ىذلا

ملا علا ذكلا ىف كلم مظعأ نوكيس لعفلا ،بو مهل اناحيرو اناير

هللام : هلئاق ناطيشلا نم تذاعتساف تأر امم اعزف تظقيتسا

اذه رش انع فرصاف رش ناك نإو ال جاع هلعجاف ريخ ناك نإ
!! ملحلا

هلئاق اهتآرم مامأ تفقوف ديدج موي أدبل تدعتساو تماق
ردقلا ،هنإ ثدحيس اذه لك نأ ىردي ناك نم : اهلقع لخادب

ئاقال اهرصخ لوح هديب فتلا ، اهيلإ بهذف مهيأ ظقيتسا
ايابخ اهنإ : اهرطاخ ىف لوجي ام ملع هنأكو قشاع توصب

ردقلا

............

ةياور نم ىناثلا ءزجلا اورظتنا

دوس األ ةباغ ىف هفيرش

دامع ىدن ملقب


