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ءادهإ

ىنيبرشلا ىم ىلإ

، ىبلق تنب ، ىتنبو ىتخأو ىتبحاص .... ةبحُصلا و ةبحاصلا

مادق ةاجن قوط ىلنوكت اهنإ ىنمتأ ىللإو ، ىتيندو ىحور

هلل... فى هلل اهيل ىبحو ليا اهبحل ىترخأ ىف ةزعلا بر

وه دقهوال تنك نإ شفرع وم قيرطلا ىف ىنتقز ىللإ

تلضف ول ىللإ ىتايح ىف ىللإ ليمجلا قزرلا .. ىنبلغيه

رمعلا ىلع رمع جاتحه رمعلا ةياهنل انه نم اهنع بتكأ

ناشلع تاغللا لك تاملكو ملا علا تادلجم ل ةفاض باإل

... اهيب ىساسحإ نم ءزج فصوأ

... ةايحلا لك نم ى لغأ ايحةاي ىل ِتمُد
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الجالل عو ريمس ىم إىل

بجعلا إال شابجعيبم ىللإ ، ةعذ لاال ةيبد األ ةدقانلا ىم

ىكيل النعفالً ىنديفيب دًامي كيأر .. بجر ىف ماي صلا و

يدًام سب ، ةعرسب ىقهزتب كنإ مغرلا ىلع ةبقاث ةرظن

طلغ ىأ ىليعلطت كنإ دادعتسإ متأ ىلعو ةدوجوم ىقبتب

ك... يأر نع وال ليمجاي كنع شانغتسام نكل الم سلا و

نم ةجاح ىأ اهبجعيب ض يقنلا ىلع ىللإو مهنب ةئر اقلا عال

تعسو ، ىنامز ظوفحم بي جن ىنإ ىنسسح بوت ىجاتنإ

ةليمجلا و ةدايزب ةبيطلا نمك.. ةلوبقم سب ايالال ىد كنم

... ةداعلا ك

كوالانم انتمل بحب ، ىتاوخإ اونوكي ام لبق ىتانب ال عو ىم

شعفنيم اوتنإ ناشلع مكبحب ئش، وىأ لك ىلع انرزهو

... اوبحتت مكنإ ريغ
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ن... كيلإ

ئش، اهنع فرعأ دعأ ملو تفتخإ ىتلا ىوناثلا ةقيفر تايآ

... ريخب ِنوكت نأ وجرأ

سب بهي، ىكيل ىبح فصوأ كالم هيق ال شم ، لداع ءامسأ

اندوجو ىلع ،واألماي ىبلق ىف ىللإ ىلع دهشي انبر ىفكي

انبر .. شيهتنيبم ىللإ كالانم ىلع ىلا اوس،ولايل رمتسملا

ةحلا صلا ة يرذلا و ريخلا مكقزريو دمحأو تنإ كدعسي

... براي

، ىعيبط هدك ةولحلا ةليمجلا ىتونب ىنيبرشلا هنيمأ

سب فرعتب ىللإ ، دجب ةعدجلا ، لجار ت يمب ىللإ ةقيقرلا

ىف ىتريغص اي ىتمُد .. اهيف اهيلا وح ىللإ ببحتو بحت

... ىتايح

ال، مأ تاملكلا ضعب كل ىدهأ له ًاريثك تددرت .. دايز ة ريمأ

ِكل ىبلق ىف عضو هللا إالأن انلباقت مدع نم مغرلا ىلعو

ةايح ىف ةنج هللا كمادأف ، نيريبك مارتحإو ريدقت

... كئابحأ

و سؤبلا ردصم متمُدو .. نيملا مس تمُد .. عيطاق لام ةلش ىلإ

ةجاح لكو ، ةحلا صملا و قانخ ولا بحلا و كحضلا و دكن لا

ايف... مكلكرابيو اوكيف ىلكرابي انبر .. ىتايح ىف اهسكعو
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... دعب امأ

... ىدلا و مسإ وه ، ىمسإ ىف ىنبجعُي ام رثكأ

“ سابتقإ ”
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راظن األ بذجي ، رصق هنأ وه هنع لا قي ام لقا ناكم فى

نوكيل ىزيلجن اال زارتلا ىلع دّيُش رصق إهيل، رظنلا درجمب

ةديدج ةفيض لبقتسي مويلا ،و طقف تانبلل ةيلخاد ةسردم

رصقلا باب مامأ فقتل ةيسيئرلا ةباوبلا ربعت اهترايس ىرنف

ىه ىتلا ةريدملا ةفرغ ىلا خالهل نم هجتتل اهل حتفنيف

اهيلع هللا نمف باجن نماال ت مِرُح ىتلا ،و ناكملا ةبحاص

اهنأ اهنفرشيو بلقلا ندعسي لاالىت تايتفلا كلتب

... تايوتسملا ىلعأ ىلع نهيبرت نأ تعاطتسا

اهيلع ادب ىتلا ةديدجلا ةبلا طلا ىلا ةريدملا تمستبا

نم نا ىفرعت : اهعور نم أِدهُت نا تلواحو بارطض اال

تايآ كمسا نا كظح نسح

؟ هيل سب ، ًاركش : تايآ اهل تمستبا

هلك تيبلا ىف ةضوأ نسحأ ىف ىدعقته ناشع : ةمطاف

؟! دجب : تايآ هجو للهت

"أ" ربنع ىف ىدعقته ىتنا ،هد ًاعبط : ةمطاف

؟!...مث ربنع : قلقلا اهيلع ادبو ديدج نم تايآ هجو بحش

رعز ىف اهماما سلا جلا اهدلا و ىلا ترظن

ىهو ، ةسردملا ىف تنب لوا تلبقتسا ىد ةضو :اال ةمطاف

هدك دعبو ، لوط ىلع اهيبحته ىتنا ادج ةلوسع تنب

اودرب اوناك اهدعب ىجيتب ىللا تانبلا تناك ةفدصلا بو

ريغ مهاعم دعقي شدحم نا ىنم تبلطف االفل فرحب

هللا ءاش ام ىتناو ، نيرطاش اونوكيو االفل فرحب ىللا

كنا ةقثاو اناف ، ةقوفتم كنا لوقتب كتاجرد ىكيلع

مهاعم ىحاترته

ىف اهيا انضتحم ماق ىذلا و اهيب أل ترظنو تايآ تدهنت

ىتلا ىه فورظلا اهنكلو اهقارف هيلع زعي وهف ديدش نانح
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... كلذل هترطضا

هبتنتف بابلا تحتف ، اهتفرغ ىلا تايآ ةمطاف تذخأ

ظقوي امم اهب نيبحرم نللهيف ةمطاف دوجول تايتفلا

نكلو ةسعن تلا زام ىهو بابلا ىلا رظنتل اهمون نم انتاتف

... ةديدجلا ةفيضلا و ةمطافل هبتنت ام ناعرس

امه ىقب ىتفوش دادُجلا كتابحص ىتساي ىقب لود : ةمطاف

ع كانه ىللا ؟...و هيا دأ ةلي مج ةضو اال نامكو ىازا نيولح

... ىقب مكنيعي انبر مه، عاتب سوب كيبلا ىد ر يرسلا

هدك وه بط : اهناكم ىف تلا زام ىهو هاتفلا تمستبا

تقلق ايصخش انا ياه،هد نمطتب كترضح

... ئشلا ضعب ةحارلا ب تايآ ترعشو تايتفلا كحضف

وا فرع اوقبإ ... ىقب انا مكبيسا تانباي بيط : ةمطاف

اهتاجاح ناكم مكتبحاص

سماي رضاح : تانبلا

كلت دعف بارطضإ ب رعشت تايآ تأدبو ةمطاف تجرخ

ىلا ،عت سِب : تايآ ىلع ةيدانم اهتسلج ىف لدتعت نأ هاتفلا

ىتنا هويا : اهتباجأف ، اهسفن ىلع تايآ تراشأف

ىقب ىصب : شارفلا ىلع اهمامأ اهتسلجأف تايآ اهيلإ تبهذ

نمو االفل، فرحب انلك الانن هدو فلا ربنع انمسا انه انحا

... تاوخ نماإل رتكأ انلك انحإو ىد ةسردملا انلخد ام موي

درتف ، هتبحاص مسإب هوفتتو شارف لك ىلا ريشت تذخأ مث

ىأ كلذب نيرساك ، تايآ اهب ىيحتل اهدي نم ةراشإب هاتف لك

... مهنيب لوحي زجاح

انأ وه هيعمسته مسإ برغأو : تلمكا مث
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انأ؟ اهمسإ ةدحاو هيف :وه تايآ

ىتنا ، ىازا انه ىكوباج امه اهلا: ؤس نم هاتفلا تقعص

ءاضفلا ىرفست ىتنا ضر األ بكوك ىلع شم كناكم

هللا، ، ىكاعم رزهب : لظلا فيفخ اهبولسأ نم تايآ تكحض

؟ ىقب هيا كمسإ ىتنا

هريسأ ىمسإ : هاتفلا تكحض

؟! هريسأ : تايآ تبجعت

ىنبحيب هلصا هدك ىنامس ىللا وه :اها،بابا هريسأ تمستبا

مس نماإل رتكأ ىنتيبحو مس اإل تبح ودرب امامو ، ىوا

مهيف كلكرابي انبر : تايآ

لاالتى تانبلا ىقاب سكع ىلع ىرخأ ةرم هريسأ تمستبإ

مهيب ىنقحليو مهمحري انبر : ضعبلا نهضعبل نرظني نذخأ

ىلع األ قيفرلا ىف

ةفسأ :انا تايآ هجو نزحلا ىسك

هللا؟ ءاش نا ىقب هيا ىلع : اهتماستبإب هريسأ تظفتحإ

مانا ةزياع انا كريرس ىلع ,يوال طبع ىلطب

بط : اهتفقوأ هريسأ ،إالنأ ليحرلا ب تمهو تايآ تمستبإ

؟ هيل انه هياج ىتناو

امام : تايآ تدهنت

؟ اهلا :م هريسأ

اهج عال نعو اهنع ل وئسم ىقب ابابو ةرتف نم تبعت : تايآ

بعتتب تناك امام موي دعب موي سب ىتايح نعو ىنعو

عفني شم اناو الج علل هرب اهيب رفسلل هرطضا هدو رتكأ

دحل انه ىتايحو ىقرو لوحف ، مهاعم حوراو انه بيسا
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هللا ءاش نا الةم سلا ب اوعجريام

ىتناو نييسيوك اوعجريه هللا ءاش :نا هريسأ تمستبإ

شانيسنتم هللا ىلع سب ، ديدج نم كتايحل ىعجرته

ودرب اوسنتت اوتناو : تايآ تكحضف

، ديدجلا ةقادصلا دهع هلك تيبلا عمستل تاكحضلا تلا عتف

ةايحلا و بحلل نونع وه امك لظيس فلأ ربنع نأ اوتبثيل

... فورظلا تناك امهم

، ةيملعلا ا هتابغر عبشتل ىسارد باتك ةبلا ط لك تذخأ

لا جم ىف ُكالً هتابلا ط غوبنب روهشم فلا ربنع أن ثيح

الً،وإن ماكتم ًاملع ن وكنل نهضعب عم مهعضنف فلتخم

ىذلا اهابا صصخت سيلوا ال املو ، تايضايرلا بحت هريسأ

نم ىذلا لمعلا سفن وه سيلأ ، اهبرد رونو اهنيع ةرق وه

طقف باتكلا اذه حتفتل تناك ... اهابأ أاهم تقشع هلجأ

ال ىذلا ىضاملا هنإ ، ىسنت نأ اهل انأو ، هيف اهتايركذ ىرتل

... اهبلقاي هللا كلف ، اهبرد قفاريس ىذلا ىو سنُي

،هنإ هريسأ بلق ىلإ األماي بحأ ىتآو الم سب مويلا اذه رم

... تايضايرلا موي

نهنيعأ نحتفو هريسأ توص ىلع تايتفلا تظقيتسإ

ىف زفقت ىهو اهيلع

تايضاير ... تايضاير ... تايضاير : ءاوهلا

ةايحلل ىنات عجر نيتشنيا ؟وه هيإ هيف : اهينيع تايآ تكرف

؟! ةديدج ةجاح فشتكا سروغاثيف وال

، لثع ىتاي : اهيتنجوب هذخآ اهشارف ىلع هريسأ تزفقف

ةديدج هسل ناشع سب كرذعه ...انأ ةتوت ا فيفخ كمد

مايأ نم موي لك ىتساي ىصب ... ماظنلا ةمهاف شمو

عرف لك نم ىسردت اهضعب ىلع ةلماك ةدام وه عوبس األ
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عمجتنب انلك اننا ىنعمب ... ىرفلا مويلا ةعمجلا و سرد اهيف

لكانو ةنينجلا ىف ةرفس ىلع عمجتنو انيديإب خبطنو

ةميقم ةمطاف سم ةركف ىلعو ننجتنو صيهنو ملكتنو

تاسرد ملا ضعب هيف نإ ريغ ، اهتيب الً صأ النهد انه

تايضايرلا مويف ىقب هدراهنلا ...امأ رضحت نكمم

سم :ها ةلمكم ، ءاوهلا ىف ىرخآ ةرم زفقت ىهو اهتلا ق

تايضايرلا انل سردب ىللا ىه حامس

نيزياع امه نإ تعمس انأ هريسأاي سب : هريمأ تبقعف

حامس سمو داز ددعلا ألن نامك ةديدج ةسردم اوبيجي

... انيلع اهدحاول ردقته شم

سم ةراطش ىف دح اوق يهال امهو : ريكفتب هريسأ تدهنت

ةسردملا اوق ال ول مهنإ هاشخأ ام ىشخأ سب ، حامس

ةيناتلا لوصفلل حامس سم اوبيسيو انيل اهوبيجي ةديدجلا

ةعرسب انعم ملقأتته ةسردم ىأو نيرطاش اننإ ةجحب

ىردقت هيل تنى :باي هريسأ فتك ىلع اهدي ءامسأ تعضوف

ةسيوك نوكت ىجيته ىللإ نكمي شم ؟ هعوقو لبق ال بلا

انأ نيفراع اوتنإ سب ةضرتعم شم انأ وسأ :اي هريسأ

هيإ دأ انه ةسردملا ىف لئاو األ نيسردملا ب ةطبترم

ضورفم ىد ةسردملا ىد ىتنباي ه: نيمأ تكحض تلعف

اهاحيتتفم ىللإ ىنتإ ،هد كمسإ ىلع ىمستت

هدك تيبرخي ، ةطلكشم ةيلسع : اهشارف ىلع هريسأ تزفقف

واالد

؟ سب "هيل هدك " تيب ىبرختو ه: نيمأ

هد مخرلا كشلأ ىلطب تباي : اهنم هريسأ تكحض

انأ ىريغ نم ىشيعت شيفرعتم الً صأ ىتنإ ه: نيمأ
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اهاهاه ... ىشلأو

ىسبل لمكأ موقأ انأ ،ألهد ةريرش ةكحض نامكو : هريسأ

نسحأ

ديزيو اهنيزي ىذلا اهباجح نم لدعت ةآرملا مامأ تفقو

ىف لدتعت ىهو تايآ تلا ق امدنع لا، مج اهلا مج ىلع

انلك وال ىردب ةيحاص ىتنإ وه ودرب شتمهفم : اهشارف

نويلم تبسك ىللإ ىز ىخرصتب ىتنكو ، ةمون انيلع تحار

؟! هيل هدك هينج

نإ ةياكحلا لك ىتبيب حاي :الاااا ناهمسأ اهيلإ ترظنف

هلك هدراهنلا ىنعي تايضاير ةنونجم هريسأ ةسن اال

ونيرقبع اهنإ ىنعي ةفراع ىقبت ناشع ةقيقحلا ...و اهعاتب

تايضايرلا سب شم االت جملا لك ىف ىد ةضو األ

لك ، ةغلا :بم ةكحضم ةقيرطب اهيبجاح ىدحإ هريسأ تعفر

امامو ابابو ملعلا ىف الع طتسإ بح ىدنع ىنأ ةياكحلا

ًاميد ناك ،بابا مهمحري هللا ايف ىد ةياكحلا اومن ىللإ امه

لكل هيلع درأف ، ةمومذم ةداع ءايش األ ىف مهنلا ىلوقي

ئش مهنلا ملعلا ىف إال ىلوقيو كحضيف ، اهذاوش ةدعاق

سب شم ملعلا ه، ريسأاي انبر قح ىسنت ىعوإو ، دومحم

انيبن عم هتعب انبر ىللإ نامك ملعلا ةعيبطو نيناوق

اباباي كامهف هويا ... ىتبيبحاي ىنامهف (ص) ميركلا

ةدشب اهنيع تضمغأ ،مث ةآرملا مامأ ةدراش هريسأ تفقو

تذخأ ، ثدح امهم نزحلل ملستست نأ بجي فال قيفت ىتح

... اهمهدنه نم تلدعو ًاقيمع ًاسفن

انيلع حوريه روباطلا لسكلا تيبرخي : مهيلإ ترظن

روباط قشعتب اهنإ كلوقأ تيسن :هآ ناهمسأ تمستبإف

نامك حابصلا
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نم اهسب مال جرخت ىهو تلمكأ ...مث تظح ال انأ :ام تايآ

؟ اوكيف ةجاح ىلحأ هيإ تانباي نيفراع سب الب: ودلا

:هيإ حرمب تلا قو ناهمسأ فتك لعى اهعارذ هريسأ تعضوف

؟ ىناسفنلا روتكدلا معاي

تيب ىف ىناسح ،انأ ىوأ ضعب اوب حتب مكنإ : تايآ تكحض

ةسردم ىف شم مهتضوأ ىف تاوخإ عم ةدعاقو يعةل

لك :الن اهقنع ناقوطملا هريسأ ىفك ناهمسأ تنضتحإ

اهتيق ال تج املو ةجاح اهصقان ناشع انه تج ةدحاو

ضعبل انلمعو نيناقراغلا ىز نيلماع انك انه، ضوعتتب

ريبك رود تبعل هريسأ انبر، لضف دعب ودربو ، هاجن قوط

سب ىد هيإ اهيف لمعأ : ناهمسأ قنخت اهنأ هريسأ ترهاظت

ىداعملا اهيف حورأو اهلتقأ ، ىبراي

ىلإ دعتسي ذخأ لكلا ...و نيكح اض تايتفل ا ترجفنإف

ىلإ نيجراخ تايتفلا تناك ءانث األ كلت ىفو ... ةسردملا

لخدأ نكمم :وه ةديدش ةيوفعب تايآ تلا ق ىتح مامحلا

انأاأللو؟!

كسفن ةركاف ىتنإ : كحضلا نم ىعولا دقفت هريسأ تداك

و صاخ مامح اهيل ةدحاو لك انه ؟ ةماع ضيحارم ىف

ىللإ ىقن ىنعي ةدايزب تامامح هيف تاذلا هدب رودلا

كبجعي

شحو ىرظنم انأ :هد كحضت ىهو ضر األ ىلإ تايآ ترظن

ىوأ

ىنعي األلو ىف هدك انك انلك ىبلقاي سب هآ، ةحارصلا ه: نيمأ

ةماع ةرهاظلا

ىقب مكنذإ نع بيط ، ىدحاول شم ىنعي : تايآ هجو للهتف

ةسردملا نع رخأتأ ةزياع شم ناشع
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قرشتل ديدج نم ن هبولقل ةحرفلا تللستو ًاعيمج نكحض

ةداعس هنؤلمي رخآ مويل ىرخآ ةرم نهبولق ىلع سمشلا

ةطيحملا بولقلا ىيحُت ىتلا ةبذعلا نهتاكحضو نهتواقشب

كدنعف ، فورظ وال ليحتسم ال هنأب عيمجلل األلم ةثاب

... ريخب تنأف ًاذإ لمعي امه كوال بلقلا و لقعلا

ىويحلا حابصلا روباطب أدب تايتفلل ةبسنلا ب ًاعئار ًاموي ناك

تدهش ىتلا تايضايرلا ةرضاحم ،مث طاشنلا ب ئلملا

عم اهسكاشتو ئش ىأو لك نع اهلا ؤسو هريسأ ةواقش

، موي دعب ًاموي ديزي ىذلا اهل حامس بحو حامس ةذاتس األ

ضعب ىدب ىذلا و حام س ليحر لا يح قلقلا ضعب ركنن وال

ةبسنلا ب مهم صخش عفالً ىه ... هريسأ ىلع ئشلا

اذل لحرتس ًاقح اهنأ ىوق رو عش ه ريسأ ىدل ناك ،و هريس أل

... هرفس ةدم لوطتس رفاسم عدوي نمك اهيلإ رظنت تلظ

يسكنو ئش لكو ثدحي نل ئش نأب اهسفن عانقإ تلواحو

... ريخب

هنكلو رربم ريغلا نينحلا ضعب هعم لمحي الم سب مويلا رم

لطعي نم وه ناسن لباإل فقي ال تقولا ف هيقباسك رم

ىتح حمست نلو تقولا ةميق فرعت هريسأ نكلو ، هسفن

الاهم... حأ نع اهلطعي ئش ىأ نأو أ فقت نأب اهسفنل

اهيف ىتلا الةو صلا تاحار ىه ةسردملا كلت ىف ام لمجأ

ةفاض ،باإل نهضورف اولصيل دجسملا ىلإ تايتفلا نبهذي

ةسردملا كلت تناك ، تايحيس لام تابلا طلل ريغص ريد ىلإ

ميلعتلا ساسأ ىلع تايتفلا دعي هسفن ىف لماكتم عمتجم

نم ىذلا و ةيقيقحلا ةيتايحلا فقاوملل ضرعتلا و ةبرجتلا ب

ىلإ جورخلا تقو نيحي امدنع ىتح ةربخلا نهباسكإ هنأش

اهنإ ، نهفادهأ ىلإ لوصولا نم ن هعنمت قئاوع فال عمتجملا

نم ناكم لك ىف اهديرن ىتلا ةيقيقحلا ةسردملل جذومن

واألخالق... نيدلا ىلع ىبرت ٍعاو ليج لجأ نم انئانبأ لجأ



16

اذإ ةفرعمل ةقوشتم هريسأ تناكو ةفرغلا ىلإ مويلا ىهت نإ

عيكر ام كانه نأ مأ اهوجو ةسردملا تبحأ تايآ تناك ام

... اهوفص

اهريغن وال كتبجع ةسردملا ملعم اي ىقب ىلوق : هريسأ

؟ كبانجل

، اهيف دعقأو لزانته هللاانأ :و اهبولسأ نم تايآ تكحض

ىنعي ةلا طب شم ىه

، داضملا موجهلا أدبل ةراشإ ىف تايتفلا ىلإ هريسأ ترظن

تايآ ىلع نمجهو نهنكامأ نم تايتفلا تماق لعفلا بو

تاكحضلا تلع كلذ طسو ىفو دئاسولا ب اهنبرضي نذخأو

ةبلا البطلا بقتس اإل لفح ىرتل ةمطاف نهيلع تلخدو

اهتبيبح جعزيس ربخ اهبلق تايط نيب نكلو ، ةديدجلا

لهسلا لحلا ب نكي مل رارقلا اذهف ، اهبضغ ريثيس هلب ريسأ

... ىلا حلا تقولا ىف رفوتملا ديحولا هنكلو

وه ىقب هد هيإ : ةفرغلا فراشم ىلع ىهو ماستب اإل تلواح

؟! هيإ وال ىريغ نم أدب لا بقتس اإل لفح

رخأتم ىتيج ىللإ كترضح ، سماي ودرب ردقن انحإ : هريسأ

نيئدب هسل انحإ ةقوحلم سب

ىتنإو مكناشع هدك ربخ هيف بيط الً: يلق تحنحنت

هريسأ اي صخ باأل

تأدهتل ةلواحم ىف اهقلح ةباصأ ةصغ هريسأ تعلتبإ

؟! ريخ : اهسفن

نإب ملع اوكدنع ًاعبط اوتنإ : ىرخأ ةرم همطاف تحنحنت

انحإف ةسردملا ىجيته ةديدج تايضاير ةسردم هيف

نم ىوناثلا و ىدادع اإل لوصفل حامس سم لقن انررق

رطشأ مكن أل ةديدجلا ةسردملا رمأ اولوتته اوتنإو مكدعب
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مكرومأ اوشمت اوفرعتهو ةسردملا ىف سان

نكلو ملا، علا ةياهن سيل اذهف كسامتت نأ هريسأ تلواح

ريخ هلعل ريخ، تآ: وه ام لمحتت نأ ةقيقرلا اهرعاشمل ىنأ

، اهيقلنه اهجاتحن امل ديكأو ةسردملا ىف انعم حامس سمو

؟! تانباي هدك شم

هللا ءاش :نإ تايتفلا تباجأف

ةجاح هيف ... لصأ سب : ءايحتسإ ىلع همطاف تلمكأف

نامك

ىلو األ اهتقيفرو اهتسردم رتوت نم ىكبت نأ ةريسأ تداك

؟ ىنات هيإ هيف ، سماي ريخ : اهمأو اهيبأ دعب

سردم انلتتعب ةرازولا لصأ : همطاف تحنحنت

حامس سم اودعبت ىنعي : اهنع ًامغُر هريسأ توص تلف

نامك نكل ، اهانجتحإ ول انعم ىهأ شلعم ، ىشام انلوقو

هدك ىنيمهف ىازإ سردم اوبيجت اوحورت

ةرازولا كلتلوق : هريسأ لا ؤس ىلع در همطاف ىدل نكي مل

ريتك اوترهس اوتنإ اومان :يال ةفقاو تمه ...مث هريسأ اي

ريخ ىلع اوحبصت ، هدراهنلا

، مهيلإ هيتفز ىذلا عجوملا ربخلا كلذب ريخلا ىتأي نيأ نمو

ىتلا كتبيبح بلقب ىترسك دق ىتنأو ريخلا ىتأيس فيك

ام اذه األمل ىوس رجي نل هأيجم نأ نيقيلا ملع ملعت

عطتست ...مل اهضوار ىذلا بارطض وهاأل اذه هب، ترعش

، ةليمجلا اهتداع ىلإ تنكرف مويلا كلذ ىف منت نأ هريسأ

تسلجو ةحابسلا مامح ىلإ تهجوتو اهفحصم تذخأف

بلق زه بذع توصب نآرقلل هلترم كانه دعاقملا دحأ ىلع

اذه لعفتس هريسأ نأ نم ةدكأتم تناك ىتلا ةمطاف

تحاترإ ةبذع تالةو دعب ... اهراظتن إل اهتفرش ىف تفكعف
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لبق حاترتل اهتفرغ ىلإ تبهذ مث نمو ًاريثك هريسأ

هللا اوعدت تذخأ رجفلا دنعو ، ديدج نم اهتايح فانأتسإ

... ريخب نوكيس ئش لك نأب اهسفن هنأمطمريخلا ردقي نأ

ىفخت نأ ةدهاج هريسأ اهيف لواحت ةيداع األماي ترم

نأ لواحتو بعلتو حرمت تذخأو الاهت، يمز نع ًاديعب اهقلق

نأ ردقلل روم األ ةكرات ئشب ةئباع ريغ اهتسارد ىف زكرت

... اهرسيي

نكلو ديدج نم تايضايرلا موي ىتأو عوبسأ رم دق اهو

ةميزع تناك دقلف ، ىضاملا عوبس األ ىف هقبس نمك سيل

نم رخأ تناك ئش، لعفل اهيدل ةبغر وال ةطبثم هريسأ

رضحت ملو ديدش لقاثتب اهسب مال تدترإو ظقيتسإ

دق ديدجلا سردملا ناكو ، ةرخأتم لصفلل تبهذو روباطلا

اهئيجم لبق لخد

نيمودصم مكنإ فراع ،انأ تانب اي ريخلا حابص : سردملا

ىف مكاعم ىقبي سردم ونإ اوكيلع ةبيرغ ةجاح ألاهن

هد لصفلا تراتخإ اهنإ ىلتلا ق ةمطاف سم سب ، ةسردملا

ةظفاحم تانب نامكو سان رطشأ اوتنإ ناشع تاذلا ب

مكوخأ ىز ىنوربتعت مكنإ ىنمتب اناو ، اهدودح ةفراعو

؟ ىشام ، ريبكلا

مدعب نبجأف ، هريسأ رخأت ىوس تانبلا قلقي نكي مل

ىشام : مامتهإ

أدبن انيب يال بيط : سردملا

نيلماك شم انحإ ىدصق ... ىنتسإ :أل هريمأ

؟ صقان نيم : سردملا

انعتب ونيرقبعلا : ناهمسأ

ةسب وال نينرقب ىه ديكأ سب فسأ :انأ ةيرخس ىف مستبإ
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ميوقت ةلماعو ةيابك رعق ةراضن

دحأ تعفرف ةظحللا كلت ىف تلصو دق هريسأ تناك

اذهو ، عساو كترضح لا يخ نإ حضاو : ةدهنتم اهيبجاح

نلف ةيبعشلا تاوفهلا ب طبترإ اذإ نكلو ةزيم هتاذ دح ىف

تسلأ ، نيلا جدلا دنع لا حلا كب فقوتيسو عملا حبصت

؟! ةبيصُم

سردملا اهيلإ رظنف ، اهناكم ىلإ اهقيرط ىف ىهو اذه تلا ق

؟ كترضح نيمو : ًامهفتسم

نينرق مأ انأ ىنإ حضاو دقتعأ : اههجو بناجب تمستبإ

ةيابك رعق ةراضنو ميوقتو

ةيصخشو لا مج ةكلم ىه همامأ فقت ىتلا ف سردملا لهذ

طقف سيلو ةايحلا نوئش لكب ةملا عو ، ةيوق ةقثاو

... اهتاملك نم ةمكحلا تدب دقلف تايضايرلا

؟ دعقأ نكمم : ةلئاق هتلفغ نم هتهبن

ًايناث ، ةناهإ وأ هقيرت ىأ شتدصقم فسأ :وأالًانأ مستبإ

أدبن ناشع ىدعقت تيراي

ًاركش ًايناث لوبقم كراذتعإ :وأالً للمب تدهنتف

دقلف نكحضيو ضعبلا نهضع لب نرظني تايتفلا تذخأ

... برحلا هريسأ هيلع تنلعأ

مهدأ ىمسإ ،انأ ىسفن كم لمدقأ بحأ : سردملا

ةرظن اهتعبت ًاعيمج تايتفلا ةباصأ ةمدص ظح ال هنكلو

لكشب تكحضو اهفكب اهسأر تطبخف هريسأ امأ ، سأي

، كسفنب توجن دقل : عومسم ريغ توصب تلا قو ىريتسه

ةبوجعأب ىديإ تحت نم كذقنأ انبر

قياضت ةجاح هيف ىمسإ وه : بجعت ىف لأسف
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يال شم ، كلا ب شلغشتم ، صلا :خ ةمستبم هريسأ تباجأف

؟ أدبن

أدبن :ها...هايال ةفيخ مهنم سجوت

تايتفلا ،ف رتوتلا اذه لك زلا ىتح سردلا أدب نأ امو

سكاشتو لأست تذخأ هريسأو ةداعلا ك نجمدنإ

نأكو نهعم جمدنإو هفوخو هرتوت ىسن مهدأو , اهتداعك

فلدو بابلا قد ةرضاحملا ءانثأ ىف نكلو ... نكي مل ئش

ىتح لخد نأ امو ، باذجلا عونلا نم عفاي باش هنم

ىف اهاقلت هرودب وهو هيلع تزفقو همسإب هريسأ تفته

... مراع قوشب اهلبقي ذخأو هناضحأ

روما نوم ، ىدُع : هريسأ

اتيرو :سيني ىدُع

،و هتبعادم ىف ديزي ىدُع و ىلوفط لكشب كحضت تذخأ

ةلفح مكترضحو : ضاعتم اإل هيلع ادب مهدأ نأ بيرغلا

؟ ىتمإ صلخته ىد ناضح واأل سوبلا

؟ قياضملا نيم : ىدُع شهدنإف

، ديدجلا تايضايرلا سردم :هد تايتفلا و هريسأ تكحض

مهدأ رتسم

؟! معن : ىدُع

؟! نتباكلا نيمو : بضاغ توصب مهدأ درف

خولا :هد ةيوفعب ةريسأ تدرف

كلا خ كلا :خ هلبلا و حايتر اإل تام عال مهدأ هجو ىلع تدبف

؟!

؟ هيإ مكرابخأ : ىدُع ىلإ ترظن ...مث اماموخأ اهأ : هريسأ



21

، انترضح ةديفح نيف لأست ةلا معو ايندلا ةلدهبم ىد:اّنآ ُع

ىلتلا قو ىوأ الهن عزو ؟ هيإ وال اّنآ تسن ىه ، هريسأ نيف

فوشت ىجيت ىه دحل ريتك طيعأ لضفه ىنإ هريس أل لوق

اّنآ

انأ ًاعبط ،أل ىتبيبح : هريسأ هجو ىلع ديدشلا رثأتلا ادب

بيسأ شبحبم ىنإ فراع تنإ سب اهاسنأ ردقأ شم

ةساردلا ىف ةسردملا

؟ شيكشحوم ىدُع بط : ىدُع

ىدُع سب ، ىنشحو ديكأ :أل هتبقر ىف ىرخآ ةرم تقلعت

لغتشي حوريو ىنبيسيب

عم ىدعقتو ىنيبيستب نامك ىتنإ ،ام ىتخاي الم ساي : ىدُع

اوجيب امل كلا وخإ تيقبو اّنآ

تيبلل ىد ةراحلا ةشقانملا لجأن بط : هريسأ تمستبإ

سب : هريمأ هاجتإ ىف رظنو هعارذ لفسأ ى دُع اهذخأف

؟! هيإ نيلماع اوتنإ شيلوتلوقم

ىقاب امأ ، اهمامأ جردلا ىلإ ترظنو الً جخ هريمأ باصأف

ىقب تنإ ، ىوأ نيسيوك انحإ : نيبيجم نكحضف تايتفلا

؟! هيإ لماع

مهدأ راظنأ تبذج ةنانر ةكحض هريسأ نم تقلطنإف

هنع... ًامغر مستبي هتلعجو

ام دحل ةمطاف سم دنع ىكانتسه انأ هريسأ اي بيط : ىدُع

ولح هرظنم ىقب دحاولا نسح اوس،أل حورنو ىصلخت

ًاعدوم اهتهبج لبق ...مث صلا خ

كيلع رخأته شم هللا ءاش نإ انأو : هريسأ

ةديعس ةصرف : مهدأ ىلإ رظن ...مث ىتبيبح اي ىشام : ىدُع



22

تراكلا ،هد ةينات ةرم لباقتن اننإ ىنمتأ ، مهدأ رتسماي

لصاوت ىلع ىقبن ناشع ىعاتب

هدو ، لباقتن اننإ عفالً ىنمتأو ، مدنفأ اي دعسأ :انأ مهدأ

تقو ىأ ىف ىنملكت تيبح ول ىمقر

اهباحطص إل اهسورد نم هريسأ غارف ًارظتنم ىدُع لحر مث

لزنملا ىلإ

تقولد بايغلا دخأ ممكن انأ بيط الً: يلق مهدأ حنحنت

ىلع ةعجارم همدختسه مويلا ىقابو ، كلا خ ىقحلت ناشع

؟ ىشام الكت، يمز نم لئاسملا ىدخت ىردقتو تاف ىللإ

ىشام : هريسأ

، اهمسإ عامس دنع بيجت هاتف لكو ءامس األ درس ىف أدبو

امم لماك اهمسإب ظفلت امدنع هريسأ ضاعتمإ ظح ال لوكهن

نم ىوقأ ناك اههجو ناقتحإف ، رخأ ئش ظح اليال هلعج

اهلأسي نأ عطتسي مل هنكلو ، عيقسلا ةديدش ةيجلث هفصاع

مهوت وهو ةفدص درجم األرم نوكي دقو نهيلع ديدج وهف

... كلذ

و ىدُع عم باهذلل اهسفن ئيهتل اهتفرغ ىلإ هريسأ تلحرو

رعشت تناك اهنكلو ، اهتلئاع عم مايأ ةدع ءاقبلل دادع اإل

نهنودب األماي ىضقتس فيكف اه تاقيفر نع ليحرلل نزحلا ب

ًامئاد نهف ؟! اهنودب األماي كلت نه ن يضقتس ف يكو ،

ةبيبحلا اهتدج بضغ ىلع ردقت ال اهنكلو ، تامز تمال

ةيؤرل ةصرف ىلع لصحتس ًاضيأ ىهو ءازع األ اهلا وخأو

ئشلا ضعب ةساردلا نع اهسفن لصفت اهلع ، ًاضيأ اهمامعأ

... ديدج نم هلم وعُت دوعت مث نمو اهلقع حيرتف

ديدج نم ةداعسلا تلخدأ ، ةلئاعلا عم ىرخآ ةليمج مايأ تضق

لين ىف تلشف ةداعلا ك اهنكلو األلم، اهنم دمتست بولق ىلع

ام ىلع اهقفويل هيلإ تددوت مكلف بيبحلا اهمع نم اهدارم
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... اهيلع ًافوخ إال ضفري امو ، ضفري ام ًامئاد هنأ إال هيف بغرت

راوجب تلوكنو اهيضرتل اهتدج دنع تماقأ ةرملا كلت ىفو

... ىدُع برق األ اهقيفر

؟ ةجاح ىلوقي زياع شم ىدود : شارفلا ةفاح ىلع تسلج

اهرعش ىأر امدنع لوحت ام ناعرس هنكلو بجعتب اهيلإ رظنف

كنإ ىفرعت ارعئ: ةلوفطب مستبت اهلعجيف اههجو بعادي ىنبلا

ريغصلا ىبيبلا ىز هدك ةلماع هريسأ اي ىوأ ةليمج

ةئيرب دصقت : تمستبإف

اهأ : ةبذعلا هتماستبإب اهباجأف

تنإ سب ، نيركشتم : اههجو ىلع تلا زام ةماستب واإل تدرف

برهتب هدك

ىنعي هيإ نوكيه ، ةجاح لك ىنع ةفراع ىتنإ :ام كحضف

؟ هيبخم انأ ىللإ

ىف تاراوح حتفنب وال كلكش رجب ىنربتعإ ىديساي : تدهنتف

ىد ليوطلا ةليللا

؟ اهلوط ىللإ هيإو : اهنم بجعتف

؟! لعزأ وال حرفأ ةفراع شمو ةسردملا هركب ةعجار : هريسأ

ريغ كزياع شم انأ ىتبيبحاي : هعباصأ فارطأب اهتنجو سمل

، كنم انعبشو ىكيلع انمطإ هلل دمحلا انحإو ، هناحرف ًاميد

ىنعي ، اهاعم ىجيت ىتنإو ىجيت ةزاج واأل ةطيسب ةدم اهلكو

كتابحصل ىحورته كنإ ىحرفإ

هريمأو ىباحصأ :هآ ةمعان ةماستبإ اهنم تتلف

ىتنإ نيدعبو ، ىقب جارحإ ،امبالش محإ : هديب هسأر كح

؟ هيل بكهر ىشمته

ناشع هركب ىشمه ، نامك الم كلا ىف ريغ ىشام هنم: تكحض
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قودهو ، صيهشملا مويلا ىلئاعلا عمجتلا ىنعي ةعمجلا وه

تانبلا لكأ

ىقبته ىللإ مويلا اهليلوقو اهيلع ىليملس : نجشب اهيلإ رظن

اهبحب هسل ىنإ ك لوقأ تيسن ىلكش ، ديعب شم ىكلم هيف

اهبحأ لضفهو

ةساح انأ لوقتام ريغ نم : همستبم هدي ىلع اهدي تعضو

اهيلع كلملسهو ، ىمأوت اي كيب

: هعومد تلا س هنع ًامغرو ةدشب اهنضتحإ ةيدارإ ال ةكرح ىفو

تام تاف ىللإ ًادبأ الهن كعز فوشأ زياع شم كدنع ىتايحو

ىف فقه شمو مهراوشم ىلمكت ةزياع كنإ فراع ،انأ هريسأاي

كسفن نم كلا ب ىدخ ىدُع ةايحو سب كقيرط

... مامت ىقبته ةجاح لك هللا ءاش :نإ ىرخ اآل ىه تكبف

ىنعي ىنفياش تنإو هيل، هدك امارد اهتبلق تنإ نيدعبو

ديكأ نينس هسل ، رصبلا حمل ىف ةملا ع حبصهو ةعماج تصلخ

؟! ىبنج لضف ايلا،ته وح لكلا جاتحه اهيف

ىمأوتاي كبيسه ىرمع :وال هيفكب اههجو نضتحإ

نامك انأو مان ...يال دولأ : حرملا نم ليلق ىفضت نأ تلواح

لغشو ، هبحتب دح شوو ولح، ربخ ىلع حبصت ، مانأ حوره

نودب اهلونت ةنجو ، ةديعس لوط ىلع ةايحو ، حجان ًاميد

ريخ ىلع حبصت نماآلرخ ... باذع قباس وال باسح

لهأ نم ىتنإو : هعومد ىقاوب حسمي وهو درو اهنم كحضف

ايندلا ىف ةجاح لمجأ اي هيتلوق ىللإ ريخلا لك

ريكفتلا نم برهلا نيلواحم مونلا ىلإ امهنم كالً بهذ

عملا ىلإ اوبهذ ، مهباصعأ نم ىقبت ام لتقي ىذلا ضيغبلا

اولباقي نأ ىسع ، كانه مهتلا ض اودجي نأ ىسع األحالم

... كانه مهتبحأ

اهلصوي نأ ىدُع ررقو ةدوعلل هريسأ تدعتسإ ىلا تلا مويلا ىف
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عمجتلا ب هريسأ قحلتل برغملا و رصعلا نيب اميف اكرحتو ،

لوح صوصرم عيمجلا دجتل برغملا لبق تلصو ... ىلئاعلا

هريسأ : حرفب هريمأ تحاص ةيدارإ ال ةكرح ىفو ، ماعطلا ةدئام

هدراهنلا توفته شم مكلتلوق شم تج هريسأ ،

اهنم نكحضيو اهونضتحي نذخأو اهوحن تايتفلا نقلطنإف

ال كلذ مغرو هلك رهضلا تباغ اهنأكو اهلا ح نع اهولأسيو اهلو

كتحت ال ىتح ًاديعب تفقو هريمأ نكلو ... ةباج اإل نرظتني

هبتنت مل ىهو اهيلإ تبهذو تايتفلا هريسأ تدعبأف ... ىدُعب

: ةلئاق اهعارذب اهيفتك هريسأ تطاحأ مث نمو ، اهنم اهبارتق إل

ديعب شم هكلم هيف ىقبته ىللإ مويلا كلوقيبو ىكيلع ملسيب

شوهيفم نامك نكميو ديعب :أل اهنع ًامغر هريمأ عومد تكرحت

؟! نيف حوره ىليلوقت ىردقت انه صلخنو نيتنس اهلك ، لمأ

ىتيب ىلع : اهفقوأ ىدُع توص نكلو بيجت نأ ةريسأ تداك

ىلختأ وأ كبيسه ىنإ ةمهاف :ول لمكأف هيلإ امهنم لك ترظن

ًادبأ ىريغل ىنو والميكنتك انأ ىكلم ىتنأ ةطيبع ىقبت كنع

وال ةمهاف ، هيف شيلم انأ هد هيلمعتب لإلى لبهلا و

؟! ةمهاف شم

مهلوقته سانلا و كلهأو : اهعومد نيب نمو ىدحتب هيلإ ترظن

ىجي زوجتمو اهمأ قلطم اهوبأ اهترتخإ ىللإ ةمدآ ىنبلا ؟! هيإ

ىه فرعي شدحمو اهتنب تيسن ىللإ اهمأ وال ةدحاو نيرشع

ام لبق نم ىناسنته اهتعاس تنإ فراع ؟! هيإ لوقته ، نيف

ملكتت

وال هنابلب ليع :الانأ فنعب اهيلع ودر ىدُع وهج بضغلا اسك

بص غ لجار انأ هدك ىوأ لدن ىنيفوشت ناشع ةلسلس كلسب ال

تنكو ةيلقعلا ىاوق لماك ىف تنك كتيبح املو دح، ىأ نع

عمو هيف بنذ شيكلم ىتنإ ىللإو هيتلوق ىتنإ ىللإ لك فراع

ىقب هيإ ، ىلا يع مأ ىنوكتو اياعم ةايحلا ىلمكت كتراتخإ كلذ

؟! كبيسأ ىنيلخيه ىللإ
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ايوبأو ىنع تلختإ ىمأ ىد ، لمكت كيلخيه ىللإ هيإو : تدهنت

ناشع سولف كنبلا ىف هيل طحيب ىللإ ىمسإ ريغ شفرعيم

ايل ناك اذإ شفرعم ؟!انأ ىلهأ ، ةسردملا فيراصمو ىتابلط

؟! هيل لمكته ىقب تنإ والأل، لص نماأل لهأ

شولم فيضنو ولح ىكاوج ىللإ نإ فراع ناشع : بضغب رفز

ىتلطبام ول انبرو .. كبحب ناشعو هيب... ىترم ىللإب ةوعد

هيإ ىكيف لمعه انأ ىفرعته ام هد هيلمعتب ىللإ نانجلا

؟! هيإ لمعته : فوخلا اهيلإ للست

سانلا لك مادق كنضحه : اهينيع ىلإ ًةرشابم ًارظان مستبإف

بص غ ودرب كزوجتهو ... لصحي لصحي ىللإو ىد ةدعاق ىللإ

دح ىأ نعو كنع

اهيتفش نيب نم تتلف ةكحض ىفختل ةعرسم همامأ نم تبره

وه لب اهبحي ًاقح وهف ه، ديدهت ذفني ال ىكل تبرهو ،

ىلع ًايدارإ ال هيتفش تمستبإف برهت ىهو اهيلإ رظن ... اهقشعي

نع ًامغر هل حبصتس بيرق امع اهنكلو األهيب هدينعلا هتبيبح

لوهذ حةلا ىف فقت هريسأ دجيل هراوجب رظن ... عيمجلا

ىلإ تلوحت ام ناعرس اهنكلو ، هيعرصم ىلع حوتفم اهمفو

: هناضحأ ىف اهسفنب تقلأو اهديب قفصت تذخأو كحضلا

تنإ اهلك، ىد ايندلا ىف ىدُع ىلحأاي كقشعبو كبحب انأ

حص؟! ، اهبنج لضفته

؟! هيإ كيأر ىتنإو : اهعينيع ىلإ رظنف

ايندلا ىف لجار نسحأ كنإ ىيأر ، ىيأر : نانحب تمستبأف

انبيسته شمو اناعم لضفته كنإ اهلك، ىد

: ىدُع ىلع الم سلا ءاقل إل مهدأ برتقإ مهراوح ءانثأ ىفو

؟! هيإ كترضح رابخأ ، ىدُع ذاتسأ اي كيزإ

انه؟! كترضح وه : هريسأ هجو ريغت

؟! عنام ك دنع : مهدأ
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هيف فرصتنب ةسردملا ىف ىلئاع عامتجإ :هد ةوقب ترفز

انتيرح ديقتب هدك تنإ ىنعي ، انتعيبط ىلع

ةليعلا نم دحاو ىقبأ ناشع ىنتيعد ةمطاف سمو : مستبإف

ىداع مكتعيبط ىلع اوفرصتت اوردقت ىنعي ىد

شاسنتم ، ىوأ ىرف كنإ حضاو : اهيتفش بناجب تمستبإف

ىتليع ىلع اهفرعأ ةرملا بو كتخأ ىلع ىنفرعت ىقب

دخات ىدُع ةضوأ لصأ ... ةرملا ب كانه اياعم تابت اهدخأو

نيريرس

أدب نم هنأ ملعي ألهن كسامت هنكلو بضغلا ىلإ ههجو ريغت

اهنضتحإ ىذلا و ىدُع ةبقرب ىرخآ ةرم تقلعتو ... راجشلا

ام ىز ىناسنته شم ىنروزت ىجيته : اهيإ ًاعدوم ةوقب

لمعتب

ىمهف : اهيلإ رظن ...مث ىكاسنأ ردقه شم انأ ىبلقاي : ىدُع

شمو ىتارم اهنإو اهنع ىنغتسأ ردقه شم نإ ىد ةطيبعلا

اهجاز بم

.. ىوأ دماجاي ىدُع :اي بابل األ بلخي عئار لكشب تكحضف

ىدود يالسالماي

ىدود بلق :سالماي ىدُع

نم ىدُع راهنإ ىتح لعفت نأ تداك امو مهنع تلحرو

اهيلع درت شتفرعم دماج كتهبج تفذق سب : كحضلا

هدك،انأ نع شروطيم راوحلا ناشع درأ شتبحم : مهدأ

؟! هيل هدك لمعتب ىه فراع شم

ةيكذو ىوأ ةبيط هريسأ : مهدأ فتك ىلع هدي ىدُع عضو

هدك، اهتسق ىللإ ىه فورظلا سب ًادج، ةليمجو ىوأ ىوأ

شم تانبلا لك نم اهوركم كدوجو ةركف نإ شاسنتمو

، تاسردملا ىقابو حامس سم عم مهرمع لوط ، سب هريسأ
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تنإ نامكو ةبعص ةجاح ةأجف هدك مهيلع لخدي باش نإف

كنع اهتكسم هدو هريسأ حرج ىلع ىوأ ىاج

، مهنم ايلع ةفياخ ةمطاف سم نيدعبو ؟! هيإ ىنعي : مهدأ

هيإ شفرعم ىلوقت موقت

ىقبته ةجاح لكو ىشمته روم األ شفختم : ىدُع كحض

تقو ىأ ىف كرمأ تحت ىديساي اناو ةسيوك

لصتأ تجرح انأُأ شلعم ، هدحو هلل :األرم مهدأ مستبإف

هلوقأ كالم شتقلم ىنعي ، كيلع

هريسأ ىلع لأستب كسفن لمعإ تنك : ىدُع كحض

! عنقم ببس كتمزب هدو : مهدأ كحضف

خالىن هريسأ دوجو سب ، كملكه تنك عفالً :انأ ىدُع

ناشع ىديعاومو ىلغش لك تلجأو اهيفامو ايندلا ىسنأ

اهاعم رثأم عفالً ألىن اهاعم دعقأ

؟! اهبحتب ىداجردلل : مهدأ مستبإ

نسلا قرف مكحب ىنعي ايل ةدحاو برقأ ىه هريسأ : ىدُع

ةعرسب ىنمهفت اهيلخيب ريبكلا اهلقع نامكو ريبك شم ىللإ

انأ ،هد ملكتأ ام ريغ نم ايب سحت اهيلخيب نينحلا اهبلقو

، اهنم ىندخات ةجاح شيفم ناشع تيبلا نع تنلا تلصف

ىمأوت عفالً ىه

انبر : اهلوح نم كِحضُتو كحضت اهدجوف مهدأ اهيلإ رظن

اهيف كرابي

كفوشأ نذأتسأ رطضم انأ شلعم ، براي نيمأ : ىدُع دهنت

و تيبلا ناونع ىد، ةرملا دجبو ىنروزت كانتسه ريخ، ىلع

باحصأ ىقبن اننإ بباح ،انأ تراكلا ىف ةكرشلا

ىجيته ىللإ تنإ ةياجلا ةرملا :أل ًاملسم هدي مهدأ دمف
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ةتح ىأ ىف اوس جرخن ىديس اي اهدعبو هريس أل

مكيلع الم سلا ، انقفتإ : ىدُع

هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو : مهدأ

راوجب سلجو ، عمجلا ب قاحتل لإل مهدأ بهذو ، ىدُع لحرو

هللااي :و اهمامأ ةسلا جلا هريم أل ثدحتت تناك ىتلا و هريسأ

ليبن ومع سب ، ىوأ نيولح اوناك اوتاف ىللإ نيمويلا هريمأ

اندنع تيبلا ىنيداوي شيدرم ودرب

انحإو ، ىكيلع فاخيب هنإ هريسأ اي ةفراع ىتنإ : ةمطاف

تيبلا حاورم ىلع ىردب هسل هنإ انقفتإ

دنع كراز هج هنإ كدصق ىتنإ وه شلعم : مهدأ حنحنت

؟ هاعم كدخأي ضفرو كتدج

ىنيدوي شادرم سب ، هليعلا تيب ىف تنك :ألانأ هريسأ

ابابو امامو انأ انتيب

كتمامو ىكاباب نم كعنام وه شلعم : هراكفأ بيترت لواح

؟ هيل

ومع شم انبر وه امامو اباب نم ىنعنام ىللإ :أل، تكحضف

ليبن

؟! هيإ ىنعي : مهدأ

ىف نينس سمخ ىلا وح نم هللا مهافوت ابابو امام : تدهنت

ةيبرع ةثداح

فسأ :انأ فسأ ىف درو هقير علتبإ

مهتلتق ىللإ تنإ وه هيل : كحضلا تدواعف

ام فورظلا اهنكلو اهبلق ةبيطو اهلوح ىدُع كالم نم دكأت

؟! هيل ىكيدوي ضفار كمع سب ، ًاعبط :أل اهتلا حأ
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كريسم ، ىوأ لييييييوط عوضوم ،هد اااااااا :آل هريسأ

اوتنإ األلك,وال تقو تقولد ، تقولد شم سب ، هفرعت

؟! هيإ وال شوتخبطم

نيخبط ىللإ تايآو هريمأ ىد ىازإ :أل ناهمسأ تكحض

يإ ىقب تايآ ، ةرطاش هخابطو هريمأ بط : هريسأ تمستبإ

؟! ماظنلا

ىبرجتو ىقودته ىكيدأ : تايآ

فاعس اإل بلطه انأو : هنيمأ

لكأ شيفم بط ، هنيمأ اي هدك : تايآ

هنابسكلا :انأ هنيمأ تكحض

حوره انأ ىكيراجأ فرعه شم انأ اااااااا :ال تايآ تكحضف

نسحأ األلك بيجأ

دادعإب تايتفلا تماقو ةبح، األ تعمج ةليمج ةيسمأ

ةفلتخم فوفصو لوصف نم تايرخآ نهدعاسو ماعطلا

اهلعج امم هريسأ مامأ ماعطلا عِضُوو ... لمعلا اوزجني ىتح

اهبحب ىللإ خارفلا هد، هيإ : ةحرفب مستبت

هريسأ لوقت تدعقو ، اهلمعت اهنإ ترصأ هريمأ ىهام : هنيمأ

هبحتب ىللإ األلك اهلمعه انأو هياج

تناك اهلكش : ىلوفط نزحب هريمأ ىلإ هريسأ ترظنف

سب هد، باأللك ىنحلا صت امأ تلا قف ىنلعزته اهنإ ةفراع

الهن عز لضفه ودرب

؟! سب هيل الهن عز ىتنإو : هريمأ

؟! ةفراع شم ىنعي : هريسأ

ملكتن نيدعبو األلو لكان بط : هريمأ
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ىشوم ، ممممممممإ : هريسأ

نأ نكميام نلعفو نهتقاط قوف نلكأو نحرمو نكحض

ىقبيسا ... نهطسو بيرغ كانهف طباوضب نكلو ، نهحرفي

؟!... ثدحيس اذامأ ، لوطأ ةرتفل ًابيرغ

نأ دعب مهدأ لحرو ، نهتفرغ ىلإ تايتفلا تداع األلك دعب

نلدبأ .. نهعم اهاضق ىتلا ةعئارلا ةيسم األ ىلع عيمجلا ركش

ليلعلا ءاوهلا ضعب سفنتت ةفرشلل ه ريسأ تبهذو نهبايث

... هريمأ اهب تقحلف مونلا عيطتست ىتح

لصح ىللإ ىلع هريسأاي هفسأ :انأ هريمأ

تفوش ىللإ انأ شم انأ، ايل شيرذتعتم : هريسأ اهل ترظن

ىتبيبح نويع ىف ليع ىسفن

هنإ ةزياع شمو هنابعت انأ ىنع بص :غ هريمأ نويع تعمد

ايب شديقتيم هتايح شيعي هازياع انأ ىمه ليشي

دح ملكأم لك انأ وه : ىرخ باآل اهدي برضب هريسأ تماق

ىبراي ىد ةبيخلا هيإ ؟! طيعي اوكيف

، ماستب اإل حبش اههجو ىلع الح دقو هريمأ اهيلإ ترظن

، هتايح لك ىتيقب ىتنإو كفرع ام موي نم : هريسأ تلمكأف

شم ةياهنلل ىكاعم لمكيهو دجب كبحيب ىدُع ىنيقدص

علخيه

ةلكشم هيف سب : اهنع ًامغر هريمأ تكحضف

؟! هيدكن اي ىه هيإ : هريسأ

ةزاج ،األ نيتنس دعب سب كالهم ذفنيه ىدُع ىشام : هريمأ

؟! نيف حوره انأ ىقب ةياجلا

مناه ةلبهاي ىدنع : هريسأ تدهنت
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؟! نيناسل مأ اي ىازإ وه ىللإ : اهيبجاح نيبام هريمأ تبضق

ىتقش ىف ىنع ،ي ىدُع دنع شم ىدنع تلوق :انأ هريسأ

، اهيف مانأ علطب مويلا رخآ ىف ىنعي ، ةليعلا تيب ىف ىللإ

وال ىدحاول شدعقم ناشع اهيف ىنيرونته كترضحف

ىجيو ةجاح لك بيسيب ناك ألهن هلغش نع ىدُع لطعأ

ناشع آلان حورنو كدخاه ىناتلل تقولا نمو ، ىبنج دعقي

شم ناشع دوجوم ىقبيه شم ىدُع ًاعبطو اهيلع ىفرعتت

سب ، ىتشيع نيطيه فرع ول هنإ ةفراع ىنإ ولو ىقياضتت

؟! هيإ ىتلوق ،اه ىكينيع رطاخ ناشع هلك

ىه اهتنضتحاف هريسأ ةبقر ىف هريمأ تقلعت ًايئاقلتو

ايندلا ىف ةبحاص ىلحأ اي كبحب تلوق : اهرودب

ىلع نيق الي نينت اإل اوتنإ نإ ىقدصت : هريسأ تكحضف

ضعب

، رخأتإ تقولا مانن ،يال ىتنإ تبا ىقب سب : هريمأ تلجخ

ريخ ىلع ىحبصت

ريخلا لهأ نم ىتنإو : هريسأ تمستبإ

الةم سلا هللاب ةيعاد اهبلق ىف ًةيضار نهنم وكالً اتمان

ىتآو ةداعلا ك حرمو ةداعس ىف ةيلا تلا ...رماألماي اهبرد ىف

عوبس كاأل لسكب هريسأ تظقيتسإ ًاضيأو تياضايرلا موي

روباطلا حوره شم : اهعارذ ىف ءامسأ تقلعتف ، ىضاملا

إال هيلع دكنه شمو ىكيب إال لصفلا لخدنه وال كريغ نم

ىكاعم

وه ، هيلع دكنأ ةزياع ىنإ قلا نيمو : هريسا تكحضف

هلمعأ ام ريغ نم هغامد ىف ىنططاحو هدحاول ىدكن

ىتنإ ،هد هيلع دكنأ حورأ توربج لكب ىنازيعف ةجاح

هقدح
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الاهم ستسإ تنلعأ هريسأ : ءامسأ تهقهقف

طيبعاي ةعيدخلا و ُبرحلا اهنإ :ال هنيمأ تضفتنإف

؟! هفوسليفاي ىقب ىازإ : ءامسأ

هريسأو انيلع دكني وه هولحاي ىنعي : هنيمأ تحنحنت

ةطلج هلبيجتو هسرفتف هيلع درت دوربلا ىهتنمب

مارح ةخيشاي : تهوفتو بيرغ عزفب هريسأ ترعش

ةطلجلا ةجردل شم سب هيلع درأ نكمم ،انأ ىكيلع

هيلع ىدرت ةجاح مهأ : هنيمأ

هلوأ نم شتاملا قحلن يال شم بط : ناهمسأ

شتام هيتلخ :خالص تايآ تكحض

،خالص مممممممممإ : تايآ فتك ىلع اهدي هريمأ تعضوف

ةكرعم اهيلخن

يال اهمسإ هدك وال هدك :ال اههجو بناجب هريسأ تمستبإ

؟! انيب ،يال لصفلا ىلع

انيب :يال عيمجلا درف

ناكو ، كلذ وه ظح وال ةدراش هريسأو روباطلا نرضح

قبط ىلع هتتآ ةصرفلا نأ ةقيقحلا و اهفرعيل هلتقي لوضفلا

فرعي نأ دارأ هلخاد نم نكلو ، ىدُع هتقداصمل بهذ نم

نلعيل سرجلا قد ... طيسو نم سيلو ىه اهنم اهرهوج

أدبو ، لصفلا ىلإ تبهذو للمب تدهنتف ، ىساردلا مويلا أدب

ءانثأ ىف ، مامتهإ بالىأ ىه تعمتسإو حرشلا وه

مهدأ هيلع لبقأف ىدُع هنم لخدو با بلا قد ةرضاحملا

ىتلا و هريسأ ىلإ ىدُع رظن ،عبداه هايإ ًانضاحو ًابحرم

فلحإ ًايلا: ع اهيبجاح دحأ تعفر
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؟! كرابخأ هللا، :هاو ىدُع

ىداع : للمب تدر

هلعجامم اهرودب تمستبإ ىتلا و هريمأ ىلع هرظن ىقلأ

ىبيبح : هريسأ راوجب سلجو بهذ وهاألرخ،مث مستبي

؟! هيل الن عز

تنإ زكر ، هوهأ كمادق ةسيوك انأام هيإ، نم لعزه : هريسأ

اوس هوضقته ىللإ مويلا و كبحاص ىف

ىوأ عدج وه ةركف ىلع : ىدُع كحض

فرعب ،انأ كيأر شكتلأسم ةركف ىلع : ظيغب تمستبإف

نينرقب ىنفياش هنإ ىفكيو ، ىوأ سيوك سانلا ىلع مكحأ

ةيابوك رعق ةراضنو ميوقتو

ةركف ىلع : مهد أل هثيدح ًاهجوم كحض مث ىدُع مف جرفنإ

مهدأ اي ىوأ ضيرم كلا يخ تنإ

نم نيتلمج ىنتعمس ىهام ىلتتكس ىنعي ىهو : مهدأ

ظحاجلا و ىبنتملا عوتب

ةجاح ىنع ىبخت نكمم ىتبيبح ىه : هريسأ ىلإ ىدُع رظن

؟!

، كيلع تلعفنإ تنك نإ ةفسأو ، ةسيوك انأ ىدُع : تدهنت

؟! نكمم دح، ملكأ ةقياط شم دجب سب

دنإ كيولا ىضقنه كباسح ىلمعإ سب ، نكمم : قلقب در

اوس

تنإ طبظ سب ، جرخأ ةزياع ،انأ ديكأ : هريسأ

رضاح : ىدُع

اهباصأ اميف ببسلا هنأ رعشو ىسأب راوحلا اذه مهدأ عبات
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اوكدنع مويلا ىقاب اوتنإ تانباي بيط : حنحنت اذه،

اودعتست مكبيسأ ناشع تقولد بايغلا دخاه انأف ، سنياس

قلا: هريسا مسإ لوصو دنعو ءامس األ ىداني ذخأ لعفلا بو

مهدأ هريسأ

ناقتح اإل ببسب اهمسإ نع ةيناث لفغف اههجو بقاري ناكو

قطنب امل هيل ىقياضتب ىتنإ فرعأ نكمم وه : اهيلع ىدابلا

؟! كمسإ

طلغ هلوقتب ناشع : بضغب تدرف

هليلذ هريسأ ، ىكاعم قرفته ىهو : ههجو بناجب مستبإف

طلغ وال حص هلوقأ لعزي ىللإ ىقب هيإ

ةيفاص ةماستبإ تمستبإ اهنأ إال فينع لعف در اهنم عقوت

ًادابع نوكنل انقِلُخ ًاعيمج اننأ اذهاي كيفكي :أال ةبيجم

امو ، ةعفرلا و فرشلا و رخفلا نيع وه اذهو هلل ًءامإو

لب صخش ألى هريسأ ىنلعجي هللامل نأ هفرعت نأ كديرأ

لكو ىناونعو ىرخف ىبأ وهو نوكلا ىف رشبلا لمج أل

هعم نوكأ نأ ةرخ األ ىف ىتينمأ لكو ، ىتايح

قرفلا ةسردملا ىف شتدخم كترضح وه نيدعبو .. هاقلأو

مهدأ ةريسأ ىمسإ ،انأ ةطوبرلا ءاتلا و ءاهلا نيب

، ةلهول ملا علا نع هلصفف ببس هل ملعي مل فن عب هبلق قد

روصنم مهدأ ةريسأ :انأ تلمكأ اهنكلو

فشتكيل فشكلا ىلإ رظنو ةيناثلا ةرملل مدصُي هلعج امم

رظنف ، روصنم دومحم مهدأ ةريسأ هدجوف لماكلا ب اهمسإ

ةصقان ةجاح هيف وال لماكلا ب كمسإ هد وه : اهيلإ

؟! معن : هريسأ

روصنم دومحم مهدأ ةريسأ كمسإ ىتنإ ىنعي : مهدأ
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؟! هيل سب ، هويأ : هريسأ

ءامسأ ةباشت درجم ةجاح :وال ىدحت ىف مستبإ

مهدأ ةريسأاي اي..

ىنتكسم ىللإ هد وهام : هيلإ ىمري ام تمهف دقو تمستبإ

كيلع

؟! معن : اهيلإ رظن

تانباي ةيوش هنابعت :انأ تايتفلل ترظنو ةفقاو تمه

ةيوش مانأ حوره انأو سملا نم ىلونذأتسإ

ىشام : تانبلا

ةحاسلا ىلإ تايتفلا اهتعبتو ، ةفرغلا ىلإ هريسأ تجرخو

... لصفلا ىف ًايوس ىدُعو مهدأ نيكرات

: هتفك ىلع هدي ُاعضاوو ًاكحاض مهدأ راوجب ىدُع فقو

اي كغامد نم اهليش ، ةركف ىلع ريتك شركتت بحتب تنإ

اهدق شاتنام مهدأ

؟! ىغامد ىف اهنإ كلا ق نيمو : هيلإ ًارظان مهدأ مستبإ

...يال ريبك هلكش عوضوملا ابوأ : ءاوهلا ىف هدي ىدُع عفر

عوجلا نم عقاو انأ ىقب انيب

عوجت المز بساحه ىللإ انأ ام :هآ مهدأ كحض

ىف ةجاح ىلع صبه انأو ةيبرعلا ىلع ىنقبسإ بط : ىدُع

كلياجو ةحاسلا

كسفن شاسنتم سب : مهدأ مستبإ

موي كيل ىديساي رضاح : ىدُع

اهدجوف تايتفلا نهجتإ ثيح ةحاسلا ىلإ ىدُع بهذو

ىدُع نأ ءامسأ اهتهبن ىتح اهتاقيدص عم كحضتو وهلت
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ىللإ ىلع ةفسأ :انأ هيلإ تهجتإ مث اهفلخ ترظنف ، راوجلا ب

كلصو ىللإ ىنعملا ًادبأ شتدصقم تتاف ىللإ ةرملا لصح

هد

هيل، فرعأ ش تنك مو كنم لعزأ فرعب شم : ىدُع مستبإ

شلعزبم ، ىمادق روم األ تحضو هدراهنلا هريسأ تبلا سب

، ىنات شرركتتم سب انأ.. ىتريمأ انأ، ىتعتب ىتنإ ناشع

؟! ىتريمأ اي موهفم

ك بحاصل حور ...يال موهفم : ةقرب تكحض

؟! هيل هدك هنيقياط شم اوتنإ قحلا نم : ىدُع

هاطح شم هريسأ ةركف ىلع هللا... ىف هلل هدك وه : هريمأ

جرختب ام درجم ألاهن هنم الهن ،والعز ًاساسأ اهغامد ىف

ةفيرقم مونلا نم ةمياق اهنإ ةياكحلا لك ، هاسنتب ةعاقلا نم

اهايحصم ىللإ انأو سوباكب ملحتب تناك ،

ىف انأو ، كفت ام دحل اهاعم ىكيلخ ، كنمطي هللا : ىدُع

اها عم فرصته دنإ كيولا

ةيبرعلا ىف ضمح هنامز ىقب ..يال رضاح : هريمأ

مكيلع ،سالم ىشام :خالص اهنم كحض

هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو : هريمأ

تماصلا حاهلا ىلع هريسأو لقاصتم عوبس األ اذه رم

ىلإ اهبحطصإو ىدُع ىتأ عوبس األ ةياهن ىفو ، نيزحلا

امم دحأ ىلإ ثدحتلا مدعو ةلزعلا ترثآ اهنكلو ، تيبلا

هنكلو اماألرم، مهفيل اهتفرغ ىلإ لخدو ىدُع بضغ لعشأ

ةسلا ج اهدجيل ةفرشلا ىلإ هجوتف ةفرغلا ىف اهدجي مل

طاحأو اهراوج ىلإ سلجف ، اههجو نزحلا اسكو تمص ىف

ىرمع انأ هدك كلعزم هيإ ، ىتبيبح اي كلا :م هعارذب اهفتك

هد؟! لا حلا ىلع كتفوش ام
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ىنإ و ايلع هياج ةجاحب ةساح هفراع شم :انأ هيلإ ترظن

هفراع شم ، ىتقاط قوف ىقبتهاهنإ ،وأ اهلمحته شم

انعلطإ وال بيغلا ملع ىف انلخدإ انك انحإ وهو اهل: مست بإ

؟! هيلع

تنإ ىللإ لك ةمهافو هفراع ،انأ ىدُعاي شلمكتم : هريسأ

، هلوقب ىللإ مهفته شم تنإ تلوق امهم انأ نكل ، هلوقتب

ىقبت ةجاح لصحي امل ناشع ىد ةدعاقلا ركاف كيلخ سب

نكل ، بيغلا نيفراع شم انحإ حيحص هيإ... ىدصق مهفت

مداق وهام لكل مدآ ىنب لك أيهيب هنإ انيب انبر ةمحر نم

ةلخاد انأ ةايح ىد ساسحإ درجم شم ىدنع ىللإو ، هيلع

ىسفن ، امامو اباب رطاخ ناشع ىهتنت المز ططخو ، اهيلع

اوس هانأدب ىللإ لمكأو ليمجلا مهلدرأ

ىف مهفب شم انأ حيحص ، ىكاعم انأو : ًامستبم ىدُع دهنت

ىنيملعته ىتنإ نكل مكلغش

نام: األ هنم بستكل هنضتحتو ًايئاقلت مستبت اهسفن تدجو

ىف ىللإ كلونيو كبلق حيريو ىبيبحاي كيف كرابي انبر

كلا ب

جرخن ناشع ىسبلإ ىموق ،يال ىتيكف ًاريخأ : ىدُع كحض

لود مهيتظوب ىتنإ ىللإ نيمويلا ىليضوع اوس،

ةعمجلا هدراهنلا نإ ىسان تنأ كدحاول تنإ شم : تمستبإ

ىقبه ، نين ال عز تانبلا نامز ةسردملا تحور شم انأو

ةحار انأو ةولح ةجاح مهلبيجأ ةزياع ، اركب مهحلا صأ

شيكفوشم سب هلمعه انأ هازياع ىتنإ ىللإ لك : ىدُع

؟! موهفم ، ىنات الهن عز

لزنأ ةزياع ، سبلأ ىنيلخ ىقب انيوه ،يال موهفم : تمستبإ

ةزهاج ةيبرعلا ىق أال
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اهلك كرماوا ، اتيروينيس اي ىشام هدك، ىقب : اهنم كحض

ىتنإ ىزجنإ يال سب ، ةعاطُم

رضاح : هريسأ

، ةنيزحلا اهراكفأ ضعب اهتسنأ ةرهس ىف ًايوس اجرخ

لالةلي، كلت ىلع لا مجلا و ةجهبلا ىفضي نأ ىدُع عاطتسإو

امدنع ، ليلا فصتنم ةبارق ةعاسلا تناكو هفتاه نر ىتح

درلا ب ماقو ةماستبإ ههجو ىلع تح ال هيلإ رظن

؟ ليمجاي هيإ كرابخأ ، مكيلع الم سلا : ىدُع

الم سلا مكيلعو : مهدأ توص ىرخ اآل ةهجلا نم ءاجف

؟! ريخ هلك، هد ناقورلا هيإ ، هتاكربو هللا ةمحرو

؟! هيإ وال قيار ىنزياع شم تنإ وه : ىدُع كحضف

؟! هيإ هيف زجنإ : مهدأ

عم هرب انأ تيبلا ىف شم :ألانأ هريسأ هاجتإب ىدُع رظنف

اوه مشنب هريسأ

؟! ةسيوك ىه : مهدأ حنحنت

نيف تنإ هلل... دمحلا و ريخب اها، : هتكحض متك ىدُع لواح

؟!

انتيب ىف : مهدأ

نيف هد مكتيب فرعأ ىسفن اماي : ىدُع

برهتب ىللإ تنإو ىجيت ةرم نويلم كيلع تمزع : مهدأ

،و ةيوش لوغشم ىنإ ةياكحلا لك برهب هللاام :و ىدُع

تنإو األد، ىلع ىقبيه جورخلا ىنعي انيلع لخاد اتشلا

رتكأ لشغتته

اركب تاناحتم نإاإل كلا ق دح ، فلحإ : مهدأ
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وال أدبته قبس ام ةعجارم شم هد، لسعلا داواي هيإ : ىدُع

؟! ىتمإ لباقتنه هد، ىرهلا نم كبيس هيإ...

ناكملا و تقولا فوش ىد، كدي إل ىد كديإ نم :انأ مهدأ

كاعم انأو كبساني ىللإ

اشعلا دعب ناكملا سفن ىف اركب كيأر هيإ : ىدُع

اوس ىلصنو اشعلا لبق اهيلخ سب اطشإ : مهدأ

ىشام :خالص ىدُع

مكيلع الم سلا ،يال هريس أل ىقب كبيسأ : مهدأ

الم سلا مكيلعو ، ىديساي ىشام : ىدُع

اهيف تنإ ىللإ ةحرفلا هيإ : هريسأ هل ترظن قلغأ نأ دعب

؟! كاعم ناك نيم ىد،

؟! لعز ريغ نم : ىدُع

هنإ فياش مادبو كتايح ىف رح تنإ : هريسأ تمستبإ

مهأ ،انأ ةكربلا ىلع خالص كيذأيه شمو سيوك ناسنإ

المز انأو رخأتإ تقولا ، انيب ...يال كتداعس ىه ىدنع ةجاح

اركب ةسردملا ناشع مانأ

انيب ،يال نامك ىوأ سيوك وه وهاألرخ: مستبإ

تدلخو ، اهتاقيدصل ىولحلا تعاتبإ نأ دعب تيبلا ىلإ اداع

نزحلا اهئلم هتئاف مايأ بعت هيف تحارأ قيمع مون ىلإ

ةليمجلا اهتايحل ةدوعلل تدعتسإ حابصلا ىف ... رربم ريغلا

ديدج نم

امدنعو ، ةسردملا ىلإ باهذلل تدعتسإ ركابلا حابصلا ىف

تباغ اهنأكو ةوافحب تايتفلا اهتلبقتسإ لصفلا ىلإ تلخد

... تاونس نم نهنع
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نم ،هد حرابمإ عامتجإ ىرضحت شم هريسأ اي هدك : هريمأ

لوط ىلع انعلطو انلكأ ، متيملا ىز لماع ناك كريغ

هباحصأ ىسن ىدُع ىق ال نم وهام :ها ءامسأ

بل زقزقن انه نيدعاق انيلع ىنيعاي انحإو : هنيمأ

راعلا وال راتلا لوهلا ،ياال ىريغ نم بل متلكأ : هريسأ

ىدير هايا

ىللإ انأ ىنعي : هريسأ قنع لوح اهدي ناهمسأ تعضوف

هيإ ىلمعتب ىلوقيه دح هللاام ،و تقولد كقنخأ

ىسولف ىدخ ناهمسأ اي ىكوجرأ ، هريسأ ، ااااااا :أل تايآ

، هريسأ ىبيس سب كلمأ ام لكو ىتارهوجمو

ئهإ .. ئهإ .. ئهإ

تايآ اي ىتبيبح : هريسأ

سيكلا فرعن ام دحل ناهمسأ اي سب قياقد سمخ : تايآ

ككلم ىه اهدعبو هيإ هيف اهاعم ىللإ

بط تايآ اي هدك : هيليثمت ةكرح ىف اهنيبج هريسأ تبضق

ىدحاول هيف ىللإ لكاه ىللإ انأو سيك شيفم

؟! هريسأ اي ىكيلع نوهنو : هريمأ

صوصخم ىدُعو انأ تيف ال انأ هد ًاعبط :أل هريسأ تمستبإ

ىللإ ةجاحلا اوكيف ةدحاو لكل بيجأ ناشع حرابمإ

اهبحتب

براي اوكيف كرابي انبر : هريمأ

ناشع ةجاح شانفوشم هسل انحإ سب ، نيمأ : هنيمأ

مهليعدت

ةجاح ريغ نم مهليعدب :انأ هريمأ
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ليمجاي اهنم نيدكأتم ةجاح ىد : ءامسأ

هيإ وال انأ ايلع اولستته اوتنإ ، ىتنإ تباي ىقب سب : هريمأ

لك هوهأ سيكلا اودخ ،يال نسحأ انأ اياعم اوزكر :أل هريسأ

اهيلع اهمسإ اهتجاح هدحاو

انايلخم ةجاح مهأ سب ، هريسأ اي ىملست : ناهمسأ

ام ىز الهن عز شمو ةشفرفم ةعجار كنإ نيطوسبم

ىتيشم

ودرب الن عز ىقبيو اوكفوشي دح : هريسأ تمستبإ

ةغلا :بم ناهمسأ

اهبلق ىلع نم نزحلا ضعب بهذو تايتفلا تكحض

ريغ ىف اذه اهساسحإو اهكش نوكي نأ ىسع ، ريغصلا

ىسارد موي أدبو ئش... ألى دعتستلو األماي رظتنتلف ، هلحم

، نايسنلا مدعل قباسلل ةدوعو ديدج ملع هعم لمحي ديدج

نم قباسلا اهلكش ذخأتل تداع ، رمتستل ةايحلا تداع

لا؟! حلا اذه ىلع رمتستس لهف ، ديدج

نأ اهسفن تعنقأ دقو ديدج نم حتفتت هريسأ تأدب

اهسورد ىلإ تداعف ئش، ال نع ةرابع اذه اهساسحإ

ديدج نم تايضايرلا موي ىتأ دق اهو ، قباسلا ك اهتايحو

ألن نكلو مهدأ ىف اهيأر تريغ ،الألاهن فلتخم مويلا ادبو

اهل ئفدلا دوعيس مويلا ، ةلضفملا اهتلا ح ةيادب وه مويلا

اهناكم ىف نهنم لك تسلجو لصفلا ىلإ نبهذ ... ديدج نم

همستبم كانه تفقو ، كابشلا ىلإ تبهذ هريسأ نكلو

نأ لواحي نمك بيرغ لكشب ءاوهلا سفنتت تذخأو

هركتحت نأ تدارأ ، هيتئر ىف هسبحيو هلك ءاوهلا قشنتسي

لصفلا ىلإ مهدأ لخد ءانث األ كلت ىفو ... اهدحو اهل

اوهلا ىطفشت ةزياع :هيإ، كحضف ةلا حلا كلت ىلع اهدجوو
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نيجسكوأ ةيوش انليبيس بط كدحاول هلك

هلكش اتشلا سب ، ًادبأ :أل اهتداع ريغ ىلع ةقرب تمستبإ

ىد ةنسلا ىردب ىجيه

؟! رطملا ةحير : اهنم هعمس امل هجو للهتف

؟! نامك تنإ اهمشتب تنإ اهأ... : هريسأ

هيف نكل ، اهيف اوزكريب شم سب اهمشتب سانلا لك : مهدأ

نامك اهيب اوعتمتسيو اهيف اوزكريب ىللإ امه هدك انيز سان

هوفشيبو ، اتشلا اوبحيب ىللإ سانلا اوقبيب لود : هريسأ

هيب اوعتمتسي اوفرعيب هدك ناشع ، مهيل لضفملا لصفلا

؟! اتشلا ىبحتب ىتنإو : قمعب اهيل إ رظنف

هيف، افدلا ب سحب ىنإ كلتلوق ول ىنقدصته : تمستبإف

ىنضحتب اهرهاوظ لكب هعيبطلا نإ سحب

ىنإ كلتلوق ول ىتنإ ىنيقدصته : هتماستبإ تعستإف

؟! كقدصم

: هيلإ ترظنو ةكحض ىلإ اهتماستبإ تدازف

! سردلا أدبن ىقب نكمم ... كقدصه

هدراهنلا ،ف ىردب ىجيه اتشلا نإ ةبسانمبو ، ديكأ : مستبإف

هدك انحإ هلك، جهنملا ىلع ةعجارمو هبعص لئاسم هلك

؟ نيقفاوم اوتنإ ، لوطنه

نع سب ىوأ اتشلا ىف شانلم اننإولو : ناهمسأ تدرف

؟! نيقفاوم تانباي اوتنإو ، ةقفاوم ىسفن

شرضيم : هنيمأ

نيدفتس لام انحإ وهأ ، ىشام : تايآ

رتسم هللااي ةكرب ىلع : ءامسأ
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هلطع ةيافك ، أدبن ىقب :يال هريمأ

مكدياوع شم ؟! ىتمإ هج هد داهتج وهاإل : مهدأ

له نكلو ، هنيبو مهنيب اميف ةنده نينلعم نكحضف

؟!... نفسلا ىهتشت ال امب حايرلا ىتأتس مأ لوطتس

نعاآلرخ اضر ىف عيمجلا لعج الم،سالم سب مويلا اذه رم

دهشي نأ بجي ةندهلو ليمج لكل ىركذ مويلا اذه لعج ،

هتعنطسإ حرف ، حرف ىف عوبس األ هعم رمو ، خيراتلا اهيلع

ءانع اهنع ففخيل اآلىت ليمجلا اهئاتش لجأ نم هريسأ

موي ، ةعمجلا موي ءاج دق اهو اهلك، ةيضاملا ةنسلا

ءزج حبصأ مهدأ نأ حضاولا نم ىذلا و ىلئاعلا عامتج اإل

... ةبيط سوفنو اضر نع هنم

ىتلا هيقشلا حايرلا ضعبل لئام ناك هوج ، عئار موي ناك

تارطق ضعب مهيلع تطقسأو ءايش باأل وهلت تذخأ

فتحاالت، اإل ةفرغ لخاد ميختلل تايتفلا عفد اممرطملا

نهلعجو نهبولق حرملا ئلمو ، ةاطغملا ةلا صلا ب هبشأ ىه

ذخأ ، هانيع نيأو وه نيأ نكلو ، مهلوح نم ىلع هنوضيفي

، تارطقلا كلتب ةمراعلا اهتحرفو اهتيويحو اهطاشنل رظني

اذه ، قبس امع ًامامت ةفلتخم ماعلا اذه ءاتشلا ب هتحرف نإ

ةرم أللو ءاتشلا ىري هنأكو ىه، اهتداعسب ٌحرف وه ماعلا

تارطق تدادزإ هتبقارمو نهوهل ءانثأو ... ةايحلا ىف

ءاتشلا لوأو رطملل لوزن لوأ ، ىقيقح رطم حبصتل رطملا

امهيسفن ادجو ةلهولو ، هانيع ىف هارتل اهينيع ىف هاري

هنع اهانيع تحازأ ، رطملل سيلو ضعبلا امهضعبل نارظني

رعشت ملو هيلإ لحرو اهلفغأ ىذلا اهبلق نع تهس اهنكلو

كلت ىف عقو امه كوال ، اهبلق ناكم لحأ دق هبلق ألن اذهب

،و ثدح ئش ال نأ هسفن عانقإ لواح امه كوال ةديصملا

... ثدح ئش لك نأ ةقيقحلا
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ىللإ لكاأللك ىقب لكأ ةزياع ، رشباي هناااااااااعج : تايآ

ةرطاش هخابط كنإ هعماس معاله، هريسأ

؟! هيإ وال طوبظم المهد كلا : مهدأ اهيلإ رظن

ترظن ...مث قودته كترضح تقولد هنع: اهرظن تبجح

كيأر ىنمهي : هيلإ

ةعمجلا ك نيرواجتم اسلجو ماعطلا تايتفلا نعضو

ئش، ههجو ىلع ودبي وال ماعطلا قوذتي ذخأو ، ةيضاملا

نأ طقف تدارأ اذامل ملعت وال حايترإ مدعب رعشت تناكو

... ناكملا نع لحرت

هروسأ اي ىد الةو حلا هيإ الم، ساي : تايآ

ةغلا بم ىلطب : ةقيقر ةكحض اهنم ردصو رتوتلا ضعب بهذ

كيز ولح األلك ىتمعطتسإ هدك ناشع ولح كؤب ىللإ ىتنإ

صلخأ ىنتسإ بط ىنيسكاعتب ىتنإ ىقب هد هيإ : تايآ

فسكتأ فرعأ ناشع لكأ

كلكأ هريسأ اي دجب الً:أل ئاق بقعف ًاعيمج نكحضف

ننجي

ىد رتسماي ًاركش : هيلإ ترظن مث ةمدصب اهسأر تعفر

نم نسحأ ىنيلختهو ىتركاذ ىف لضفته ةقيقر ةلماجم

ىسفن

تقتلإ امدنع جرخت نأ تبأو هترجنح دنع تاملكلا تفقو

هيطعت تناك هنع، اههجوب تحاشأ اهنكلو ًاعم، مهانيع

؟! ابرهيس لهف ... اهسفنل اهيطعت نأ لبق بورهلل ةصرفلا

اهنوحدمي رامع واأل فوفصلا فلتخم نم تايتفلا تذخأ

اوتنإو اولكو تانباي ىقب سب : تلا الًقف جخ دادزت ىهو

يال نيتكاس
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رخآ حرمو ديدج نم األلك ىف اوأدبو اهنم عيمجلا كحض

مجاالً... مويلا ديزُيل ديدج

كلذ ىف ، بعصأ عضولا حبصأو رطملا دتشإ تقولا رم امل

تارطق ضعب سمتلت جراخلا ىلإ هريسأ تجرخ تقولا

ئش ىشخت ،وال اهبلق اهب حيرتو اهلخاد اهب لسغت رطملا

ددشيس لب اهقيدص اهيذأي نلف ءاقدصأ ءاتشلا و ىهف

نأ مهدأ ىلع حلت ةمطاف تناك لخادلا ىف امأ ... اهدضع

ىف هلزنمل ةدوعلا هيلع بعصلا نم ألهن ةسردملا ىف ىقبي

جرخ هنأ ىتح هدشب ضفري ناك هنكلو , فورظلا كلت لثم

هفقوأ هريسأ رظنم نكلو , ةباوبلا ىلإ هجوتم ةعاقلا نم

امهراوحل هريسأ تهبتنإف ، هفقوتل هب قحلت ةمطاف لعجو

نيف ىلع : مهدأ ىلإ اثيدح هجوم روفلا ىلع هيف تلخدتو

؟ رتسم اي

ىنعي لطبتب شم دوزتب ايندلا و رخأتإ تقولا ، حورم : مهدأ

ىشمأ المز

كسفن ىلع درتو ملكتتب كترضح وه : تمستبإ

؟! هيإ ةزياع : مهدأ

ميان تنإو لكانه شم شفختم : اهتماستبإ تعستإ

عفالًالمز سب الً... صأ شوردقتم : ىدحت ىف مستبإ

انه مانأ شعفنيم ، ىشمأ

مانته ىللإ ، كتعاتب ةضو األ ةطاسبب ،ألن عفني :أل هريسأ

لك ةديعب ىنعي جربلا ىف ىللإ ةضو األ ىه ، ىنعي اهيف

داوس درجم هد قفاو رتسم اي تحمس ،ول انضوأ نع دعبلا

ىنعي ، تابيه لكلا ، بحتام ىز ىشمت ردقت اركبو ليللا

ىواستم عيمجلا

ةضو األ نيف ، قفاوم انأ ىشام :خالص اهيلإ رظن مث دهنت
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ةمطاف سم اي ىد

نامز نم ىتملكتإ كتيراي ، تقفاو ًاريخأ : ةمطاف تمستبإف

ايارو ىديساي ىلا ،عت هريسأ اي

للبتل اهناكم ىلإ هريسأ تلحرو ةعاق لا مامأ نم ال حر

ةفرغلا ب ًاديحو حبصأ امدنع ... رطملا ءامب ديدج نم اهسفن

هنكلو وهاألرخ، رطملا ضعب سمتليل ةذفانلا ىلإ هجوت

فقت ىهو اهاري نأ عاطتسإ دقلف ىه اهسمتلي هسفن دجو

توصب اهتاقيدص ىف ىدانتو ةحابسلا ضوح ةفاح ىلع

مهب قحلتسو ئشلا ضعب جراخلا ب ىقبتس اهنأ ةنلعم ىلا ع

بيجُي هبلقو اذامل هلأسي هلقعو اهيلإ رظني ذخأ ، ليلق امع

اهعم هكرتنو ةحارتسإ ذخأن ال امل اذهب ىلقعاي كل نأش ال

بيجُي ىك بهذف هفتاه نر ءانث األ كلت ىف نكلو الً يلق

... هيلع

، مونلا ىلإ دلختو اهسب مال لدبتل اهتفرغ ىلإ هريسأ تدعص

ضعب نهعم تحرمف تاظقيتسم نلزام اهتاقيدص تدجو

دق تناك ، اهسب مال لدبتل مامحلا ىلإ تبهذ مث ئشلا

ىدامرلا و دوس األ نوللا نم ةليقث ةيلزنم ةئابع تجرخأ

تناك اهنأ ثيح ًاريثك اهبحت تناك اهب، هقحلم ةعبق اهلو

ةيلا ع ةناكم تاذ تناك اذل اهمأ اهكلت تم ىتلا كلتل ةهباشم

ىلإ تهجوت مامحلا نم تجرخ امدنعو اهل، ةبسنلا ب

ام اذإ نيبتتل ةقرطلا ةياهن ىف ةدوجوملا ةريبكلا ةذفانلا

وهو مهدأب تئجوف اهنكلو ال، مأ رمتسم لا زام رطملا ناك

اهسأر ىلع ةعبقلا تعضوف ، ىسيئرلا بابلا نم جرخي

هل... تطبه مث هيلع تدانو

؟ حبصلل ىنتست كنإ انقفتإ شم انحإ ؟!.. نيف حيار : هريسأ

ىشمأ المز انأ هريسأاي شلعم : بضغلا ضعبب اهباجأ

ىنتيدإ تنإ ، ىشمت كبيسه شم :أل هعنمتل همامأ تفقوف
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اهيب مزتلت المز ةملك

ضعبب اهباجأو ، اههجو ىلع ةيلا جلا ةءاربلا ىلإو اهيلإ رظن

كلنسحأ تقولد ىمادق نم هريسأ اي ىليم : ءودهلا

هد وجلا ىف ىشمته شمو ليمه شم :أل هريسأ

ىدُع تقولد شتشمم ول انأ :ام بضغ ىف هتوص ىلعف

هتعمس ىللإ هدك دحل ةيافكو ، ىوأ سيوك ىنيشمي فرعيه

هنم

همهفأ هملكه انأو كتضوأ عجرت نكمم بط : هريسأ تدهنت

كلر ذتعي هيلخأو

نكميو ىوأ كبحيب ىدُع : تلمكأف بجعتب اهيلإ رظن

مكن إ بحه شم انأو هيل بحاص برقأ تنإ تقولد

هد نإ ةصاخ هد لكش وابلا ةلوهسب هدك ضعب او رسخت

كتضوأ ناكم شفرعيم نامك وهو ، بلسلا ب هيلع رثأيه

تنإو ، انعاتب ىنبملا ىف ميان كنإ هغامد ىف هج ديكأف

هيإ دأ رويغ وه فراع

ىنازياع دجب ىتنإ هريسأ : اهيلإ رظنو ىدُع رمأ ىسن

؟! ىنتسأ

... ىسفن كلم شم انأ رتسم : هلخاد ىف رودي امب تسحأ

دح ىق نهال شم هدك هد وجلا ىف ىشمت شعفنيم تنإ

كدعب هيف ظيغن

ام بذكتو اهلخادب ام ىفخت نأ لواحت ىهو اذه تلا ق

نود لحرت اهعدي نلو ةصرفلا كلت توفي نل هنكلو ، هلخادب

... هنادجوو هدلُخ ىف رودي امب اهملعُي نأ

... ىكلم ىتنإ سب ، كسفن كلم شم : اهينيع ىف هانيع ددس

ايف اوظيغت ةصرفلا اوكيده شمو
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، ةجاح مهاف شم تنإ : فنعب ضبني اهبلقو هيلإ رظنت تناك

توملا ب هسفن ىلع مكحيب هنأك ىقبي ىنم برقيب دح ىأ

ديهش ىكادف تومأ بحأ انأو : مهدأ

ىف ىنات دح ىأب وأ كيب ىحضه ام ىرمع انأو : هريسأ

ىتايح

ذخأو هرم أل ةحضافلا هتاملك قفدت فقُي ام دجي مل

بعت هقتاع نع حيزي نأ ديري هنأكو هداوه نود ثدحتي

اهيف كتايح ىللإ ةديحولا ىتنإ نإ ةمهاف :ول هتئافلا األماي

نمو ، كدحاول شم كنإ كنمطأ بحأ ىقبي ، رطخو رارسأ

ىدحاول ىنات نوكه شم ىنإ تررق انأو كتلباق ام موي

لصح امهم

؟! مهدأ : اهناسل اهناخ

كبحب : اهيدي نيب هبلق همسإب تلعجف

انأ نود هنع اههجو ترادأف اهتدشو هتملك نم تقعص

ةضو األ علطه :انأ اهحيريل ثدحت هنكلو ، رخآ ئشب ظفلت

ىلر ذتعي هد داولا نم ةملا كم ىنتسهو

تيسن رتسم اي هفسأ :انأ هيلإ ترظنو اهسفن تكلا مت

كملكيه وه ،حاالً ىسفن

شرزهيبم ردقلا نإ كفرعأ بحأ سب ، كتحارب ىدناع : دهنت

ريخ ىلع ىحبصت ، شرزهبم نامك انأ نإو ،

اهنزح ىف اهكرتيل ، اهرمأ نم ةريح ىف اهكرتيل اهنع بهذ

ىدُع تفتاه ... ًادبأ ًاذإ أدهت نلو هب تأدب ةفصاعلا نأ

: مهنع ًاديعب ميقي مهدأ نأ هل تحرشو لعف امع هتفنعو

نامكو كبحاص ىلع فياخ شم ىازإ تنإ ةمهاف شم انأ

؟! هيف قثاو شم كنإ تبثيب هدك هاعم كم كال
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سب هيف، قثاو ديكأو هيلع فياخًاعبط ةطيبعاي : ىدُع

انأو ، ىتساي هيف حجنو هيل رابتخإ ناك هد ىلوقت ىردقت

الن؟! عز ناك ىداجردلل وه ، هوهأ هل رذتعأ لصته

ةبوجعأب ه تعجر انأ ،هد ىلقعزو زفرنتم ناك ك لوقب : هريسأ

ىمان ىحور ،يال هملكأ حوره انأ شيلعزتم :خالص ىدُع

ريخ ىلع ىحبصت ، ىتنإ

ريخلا لهأ نم تنإو : هريسأ

بابلا دنع اهناكم ىف ةسلا ج تلظو ىدُع اهعم قلغأ

لقثُم بلقب مستبتف هتملك ركذتتو رطملا عباتت ىسيئرلا

ذخأ ىذلا ىدُع نم لا صتإ ىقلت دقف وه امأ .. هيلع فقشُم

هذه تداع نكلو ديدج نم ةقادصلا تداعو هل رذتعي

، اهنيبو هنيب اميف رادام ىلع هعلطي نل وهف رسب ةرملا

ىرخأ ةرم األرم اذه ىف ثدحتي ال نأ هسفن دهاعو

... هتملكو ردقلا رظتنيلو

، تيبلا ىلإ دوعي ىكلو الة صلل مهدأ جرخ رجفلا ناذأ دنع

انه هيإ ىلمعتب ىتنإ : بابلا دنع سلجت تلا زام اهب ئجوفف

؟!

؟! نيف حيار تنإ : هتوص ىلإ تهبتنإ

،انأ نيناقلق مهنامز ىلهأ ، حورأو رجفلا ىلصه : مهدأ

عجرأ امأ إال اونمطيه شم ودرب سب مهتملك

ىشام : هريسأ

انه؟! هيإ ىلمعتب ودرب شيلتلوقم : مهدأ

ىسفن تيسنو رطملا بقارأ تدعق شيفم : هريسأ

هدك كفوشي دح شبحم ىعلطإ يال بط : مستبإف
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تبرضف ، هيتيب سب مبال اهنأ تركذتو اهسفن ىلإ ترظنف

الةم سلا عم ، بيط : تدهنتو اهديب اههجو

هريسأ : مهدأ

معن : هريسأ

هد نزحلا فوشأ ناشع اياوج ىللإ شيكلتلوقم :انأ دهنت

، ىكينع ىف اهفوشأ ةحرفلا ىنتسم تنك وال كشو ىلع

ىنيكرشت ىردقت ىللإ ةديحولا كتيسح ناشع كلتلوق

،انأ كنم مارح وال طلغ ةجاح بلطب شم انأو ، ىتايح

كلمدقته انأ حمست كفورظ ام لوأو اياوج ىللإ كفرعب

ناشع كشو ىلع نم هد نزحلا ىليشت ىقب نكممف .. ًاروف

ىسفن حماسه شم هدك انأ

تنإ :ام هقتاع ىلع نم لمحلا ليزت نأ ةلواحم تمستبإ

شم ..انأ بنذ شكلم تنإ ىنعي ، ىعبطب هيدكن ىنإ فراع

كيلع ةفياخ سب انأ ةجاح تلوق كنإ الهن عز

ىفاخت كزياع شمو ، هيدكن شم ىتنإ ىتساي :أل كحضف

ايف؟! ةقثاو شم ىتنإ ،وال نيسيوك ىقبنه

نينت اإل انحإ انيل تبثته ىللإ ىه فقاوملا و :األماي هريسأ

تنإ : تكحضف ، ملسلل هرهظو اهل ههجوو ريسي ذخأ

كتبقر رسكنتو عقته هدك ىشمت تلضفول

حص؟! ، هينمتتب ىللإ هدو وهاألرخ: كحضف

ىتين تناك ام ىرمع ،انأ كحماسي هللا : ةماستبإب تباجأف

كريغل وال كيل ال هدك هشحو

فراع انأ :ام مستبإ

، اهبلق متأل ةحرفلا و ههجو ىلع تلا زام هتماستبإو لحر مث

كانه اذام ؟!، اذام مأ األرم ىضقنأ ؟! اذام مث نكلو
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الً... يلق أدهت نأ األماي ىسع ؟! مهرظتني

نم األب بجعو ، هراظتنإ ىف هابأ دجيل هتيب ىلإ لصو

بهذو هلبق مث ىنغيو ندندي تيبلا لخد ىذلا هنبإ حلا

، ىفشي انبر قلا: نماألبإالنأ نكي ملف ، هتفرغ ىلإ

ىنبإ اي كيدهيو

هابأ دجي ملف رهظلا ليبق ظقيتسإو حابصلا ةليط مان

ىلإ بهذ اهدعبو ، ىلصيل دجسملا ىلإ بهذو ئضوتف

ربخ ال نكلو ، هذاتسأ نع رابخ أ كانه نوكي نأ ىسع هتيلك

بهذو ههجو نزحلا ىسك ... ضر األ نطب ىف ىفتخإ هنأكو

هلع هيفكب ههجو كرفي ذخأو سلج ، لضفملا هناكم ىلإ

مع اي هيإ : ىدُع توص ىلع قافأ هنكلو ً، ال يلق أدهي

؟! ىنم الن عز هسل تنإ

كشو فوشأ قياط شم ،انأ ًادبأ :أل مهدأ

ةجاح ىلع ىنمزعإ يال بط : ىدُع كحض

كشو فوشأ قياط شم كلوقب ىد، الةح كلا هيإ : مهدأ

! ىنمزعإ ىلوقت

نجرزم ىبحاصاي سب كلا ،م كبلق ارو نم : ىدُع كحض

نبلا ي ىفاص انلوق خالص شم هيل

سب هريسأ رطاخ ناشع : مهدأ

؟! هيإ هدوال بح :هد ىدُع

تاناحتم اإل دعب ىلع ةيوش ىنتسه ةحارصبو :هآ، مهدأ

كاعم باتكلا بتكهو ىمسر اهل مدقته اهدعبو

، ةفاوج صفق ملكتب كنإ ىنسسحم هيل تنإ : ىدُع شهدنإ

ةركف ىلع اهلا خ انأ

اياوج ىللإ ىلع كلوقب انأ ةجاح تلوق انأ وهو : مهدأ



53

ضفرت أل فياخ ، مدقتأ هللاامل ءاش نإ ىندناست ناشلع

ضفرتته هدك هدك تنإ :ألام ثبخب ىدُع مستبإ

هد وه ،ام اهلهأ ىنعي دصقت الم؟! سلا ةمامح اي هيل : مهدأ

ىنفوخم ىللإ

وال اهاباب دنع ،ال اوضفريه شم اهلهأ ىلع :أل،ول ىدُع

قرافلا نم فياخ تنإ ول مهدأ اي ةطاسبب ، اندنع

هدك انركف ام انرمع ألانن ةلكشم شم ىد ىقبي ىعامتج اإل

انلمع امع انبعت انلك بهد ةقلعم انؤب ىف شاندلوتم انحإو

الانت ئاع خيرات ىلع انظفحو انسفن

شيعأ ردقأ هلل دمحلا انأو ، ىوأ ولح هدك ىقبي : مهدأ

ام ريغ نم هيف ةشياع ىه ىللإ ىوتسملا ىف هريسأ

قرف ىأب اهسسحأ

اهسفنل ةلماع شم هريسأ ،ألن ةلكشم ىد :وال ىدُع دهنت

، ليختت امم طسبأ ًادج ةطيسب اهتايح ىد سكعلا ب ىوتسم

شم ةسردملا موسر ىه فيراصم هيلع لا قتي ىللإ لك

رتكأ

هيل اهدقعتب هدك ةذيذلو ةولح ةايحلا :امل للمب مهدأ رفز

؟! مخر اي

اهسفن تاذ هريسأ : ىدُع

؟! اهلا :م مهدأ

ىف هيف اهلا، م فراع شم ىنإ ةلكشملا ىد ىه : ىدُع

خالىن ىللإ هدو شاهفرعم ًايصخش انأ رارسأ اهتايح

دح ىأ نإ ضفرتب هريسأ ، ضفرتته هدك هدك كنإ كلوقأ

ام لدب ىه ، اهبيبح هد دحلا ناك ول كلا ب امف اهنم برقي

نم هيلع ًافوخ هدعبتب ىه دحاو رتكأ ىقبيه هبرقته

اهنيفراع شم انحإ ةجاح
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ىقبي ىنم برقيب دح "ىأ ىلوهتلا ق ىللإ الم كلا سفن : مهدأ

ىأب وأ كيب ىحضه شم انأو ، توملا ب هسفن ىلع مكحيب

هلل اهبيس .." ىتايح ىف ىنات دح

ةجاح شيلتبلطم ودرب هللا.. إال هلإ :ال ىدُع

هدراهنلا ىشو ىف اهلفقتو حرابمإ ىنقزهت ىنعي : مهدأ

حجب تنإ ،ألهد كمزعأ ىنزياع ودربو

لخبلا ىلع ىناي انأ كمزعه :خالص ىدُع

بساحه شم ودرب سب كحماسي هللا ، ليخب :انأ مهدأ

ىسانتي نأ لواحي امهنم كوالً احرميو اكحضي اذخأ

هلأسي نأ ركذت هنأكو مهدأ هبتنإ الم كلا طسو ىفو همه...

ئش... نع

ترتخإ تنإ ىنعي انعمشإ وه ىدُع اي قحلا نم : مهدأ

؟! اهلك تانبلا نع نودًا هريمأ

تنب لوأ تناك هريسأ : هدشب هرفزو عيمع سفن ىدُع ذخأ

ىه ىللإ لك اهل ترفو ةمطاف سم كلذ عمو ةسردملا ىف

ىف اهدحاول هريسأ تلضفو ، ىوأ اهبحتب تناكو هاجاتحم

ىف نكل اهاعم تابأ حورب ريتك تنك اهيفو هنس ةسردملا

، ةعماج ةينات ىف تنك اهمايأ انأو ، ىدادعإ ةينات هنس

فراع تنإ ام ىز هريسأ نس ىف تناكو هريمأ تلصو

هريمأ نإ قفاوت اهنإ هريسأ ىلع تحرتقإ ةمطاف سمف

شنكم ألاهن تقفاو هريسأو ةدحاو ةضوأ ىف اهاعم تابت

ىحاورم لق ًاعبطو ىوأ هريمأ تبحو باحصأ اهدنع

تارايز تلق هدك دعب نكل انروزت تأدب ىللإ ىه هريسأو

موي ىفو ، اهدحاول هريمأ بيست شبحتبم ألاهن هريسأ

هريمأ ألن اهاعم تابأ حورأ ىلتلا قو هناقهز ىهو ىنتملك

... اهشحو اهاباب ألن اهلهأ دنع تابت ناشع تيبلا تحور
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ىف بعصأ فاآلىت لمكي ىك هاوق عمجتسي نأ ىدُع لواح

انيلع تلخد ليللا ب صنو رشادح ةعاسلا ىلا وح : هتركاذ

عومد نايلمو لدهبتم اهشوو هعطقتم اهمودهو و... هريمأ

اهتدخأ هريسأو ىشو ترود : هبلق لقثو هعومد تلزنف

هريسأ اهتمين ةضو األ اوعجر املو ، اهموده اهل ريغت

ىلع تدعقف ىسفن كسمأ شتردقم ، اهنضح ىف اهتدخأو

، هدايز اهعزف هد ًاعبط ، اهتعارد نم اهتكسمو ريرسلا ةفاح

هيإ اهتلأسو ىسفن كسمأ ىنإ تلواحف هريسأ ىلتيصب

ةيوش تكسامت ؟.. هدك ىكيف لمع نيمو كلصح ىللإ

هاعم تابأو اباب فوشأ ناشع تيبلا ةحيار تنك ىلتلا قو

تيبلا فيضنت ىف لوغشم لكلا تيق ال تلصو امل سب

ىف شنكم ابابو اباب تارم معالاه ةلفح ناشع وزيهجت و

ىتضوأ تعلطف ، لغشلا ىف هسل ىقبي تلوقف تيبلا

تأدبو ىنفوشي دح وال دح شفوشم ناشع اهيف تلضفو

مهتاوصأ تلع ةعاس صن دعبو ةعست ةعاسلا ةلفحلا

نإ تيسح هدك ةرشع ةعاسلا ،و ةبيرغ حهلا ىف اوناكو

دعب سب اباب هتركتفإ األلو ىف حتفتيب ىتضوأ باب

اهلتلوقو اهعارد نم ىنات اهتكسمف طيعتب اهتيق ...وال ةيوش

لمكتب ىهو اهطيع توص ىلعف لصح ىللإ هيإ ىلمك

هيإ زياع هلتلوق املو اباب تارم باحصأ نم دحاو هتيق ال

توصلا سب خرصأ تلواح ايلع مجهو ةصرف شيندم

ىديإب هيف برضأ تلضف عمس شدحمو ىلا ع ناك تحت

تموقف ايارو هجف ةحيرستلا ىلع تحورو هتيقز اهدعبو

باب نم تجرخو ىرجأ تلزنو هشو ىف ىاربس باإل هتيشر

نم تموق ىنتيق ...ال ىنفوشي شدحم ناشع مدخلا

نامكو ةيحضلا ىتنإ ىنعي اهلوقبو اهيف قعزبو ىناكم

ىتنإ ىنات المهد كلا كنم عمسأ زياع شم ، ةفياخ

، كسفن نع ىتعفاد ىتنإ سكعلا ب طلغ ةجاح شيتلمعم

انه نمو ، كقح كلبياج نوك أل هريمأ اي دبعأ امو ىنيدو
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ىقبي كفوشي زياع ول ىكوبأو تيبلا حاورم شيفم حيارو

هدك ملكتتب تنإ ىلتلا قو ىلتيصب ؟!... موهفم انه، كليجي

ىلمعت هريمأ اي ىصب اهلتلوقف ، نامك تنإ كاصقن انأ ىازإ

وه ىللإ ىنيلأسته ىتملك ةملكلا نإ حيارو انه نم كباسح

ىتبيطخ تقولد نم كسفن ىربتعت وه ىللإ كلوقه ىازإ

ةملك هيل دح شيفم ىنعي ، ىتارم ىقبته الً بقتسم ىنعي

، ريسع ىقبيه هاعم ىباسح ىللإ ىكوبأ ىتح ىريغ ىكيلع

؟!... موهفم

اهؤبو ةحنتم تناك : اهفصي وهو هعومد نيب نم مستبإو

كحضلا نم سطفي مهلكش ناك ودرب هريسأو حوتفم

كحضف نهنع فصولا ىف لقي ال هدجوف مهدأ ىلإ رظن مث

؟! هيل هدك نامك تنإ تحنت تنإ مع اي هيإ هنم:

ىف :وال كحض ؟!...مث فلحإ : شاهدنإب مهدأ هل لا قف

زياع سب هنم... برهت تفرع اهنإ هلل دمحلا سب األحالم،

لا ؤس كلأسأ

كيز تركف ،انأ ىبحاصاي هيإ لوقته فراع : ىدُع مستبإ

اهلا ط ناك ول ىتح ... ةدحاو ةباجإ ريغ شتيقلم سب هدك،

فاخه تنكو اهبحه تنك ودربو اهبنج فقه تنك ودرب انأ

تقولد لمعب ام ىز اهيف ركفأ لضفه تنكو اهيلع

هريسأ تفرع تقولد ، ىبحاص اي لجار : مهدأ مستبإ

نيمل هعلا ط

اهيف بيصن كيل ،ول ةينات ةجاح هريسأ :آلااا ىدُع كحض

كليكحته ىه

؟! هيإ تلمع نيدعبو : مهدأ

انأو مهتضوأ ىف اومان ، ليللا لوط مهاعم تلضف : ىدُع

نارهس تلضف ىجيه ىللإ هيإ مون سب ، مهبنج ةضوأ ىف
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قششق راهنلا ام لوأو ىجي حبصلا ىنتسم ليللا لوط

املو ، هريمأ وبأ تيب ىلع رياطو ةيبرعلا ىف انأ تنك

، رظنم هد ىلع ميظعلا هللا رفغتسإ ةدحاو ىلتحتف تطبخ

نيتراجس لوقت ردقت هيإ ةبراض تناك ىد شفرعتم

تناك ، ىكسو نيتزازإ عم نيوره نيرطس ىلع شيشح

ملسلا بنج اهموكو اهقوف ملق اهتفه انأ سب ىعولا ةدقاف

ىهو اهلصبب ةبنكلا ىلع اهمدق دعاق تلضفو تلخدو

لصو تالهت لوق نيتعاس دعبو سفنتت ةفراع شم ىتح

ةموكتم ىللإ هتارم ىلع تعقو هينيع لخد املو اهوبأ

ىنم بهلا دخاي ناشع انأ تملكتف اهيلع ىرجو ضر األ ىلع

تنإ ىلا قو ىلصبف تنإ لجار تنإ كتمزب هلياق تمقو

هصرخي هنإ ليفك ىمسإ ناك هدك، ىلوقت ىازإو نيم

، ىدلا و عم ىد ةرتفلا ىف تناك هترا جت لك نإ ةصاخ

تناك ىازإو ةريمأ رظنم ىلعو لصح ىللإ ىلع هلتيكحو

اهيلع ىمرف هتكسم اهبرضي ناشع فليه هسلو ، ةلدهبتم

لضفو اوس اندعق ىده ام دعبو ، اهدرطو الق طلا نيمي

ةسردملا هريم أل حوره انأ ىلوقيب هسلو رذتعيو ىنركشي

ىللإو هيف هتلمع ىللإ ىلع رونلا إال فوشت ام كنيعو

لواح ول هنإو ًايئاهن هريمأ فوشي هنإ هتعنمو ، هلوهتلوق

لوهذم ناك لجارلا ، هعنمب هشو ىف ىنيق يهال اهلحوري

اهيف ىللإ سب ةدحاو حهلا هتلوقو ةصرفلا تزهتناف

ةحارصبو ، ىناهزوجت هلتلوق ىه هيإ ىلا ق اهفوشت كيلخأ

شتضفرتم انأ

زورك موت مع اي هيل : هيتفش ىدحإ بناج مهدأ عفر

و عم ناك هلغش لك كلتلوق ام ىز :وأالًألن ىدُع كحضف

هريمأ تيبح دجب ألىن ًايناث ، اياعم ىقب تام ام دعبو ىدلا

ىتح اهيلع ظفاحه تنك وألىن اهسفن نع اهعفد تيبحو

شددرتم لجارلا مهملا ، بيرغلا نم سب شم ىسفن نم

هريمأ ةقفاوم ىلع هتقفاوم قلع سب لوط ىلع قفاوو
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ةسردملا ىلع انحورو هتدخأف ، اهيف ككاش تنك ىللإ

ىف هريمأ تمرتإ اوعجر املو تانبلا ةضوأ ىف انينتسإو

اهمدق ىضرع ترركو ايلع، ترج هريسأو اهاباب نضح

األلو ىف ، بعص ناك فقوملا نإ فراع انأو ، تتكسف ىنات

فقوملا تذقنأ هريسأ سب ، هريغص هسل تناك واألرخ

، اهدحاول ةحتافلا تأرقو ىديإ تحت نم اهسفن تبحسو

تأرق خالص انأ هيإ تلا قو انلتصب تصلخ ام دعبو

بصغ هريمأ تمستبإف ىم، كال ىف عجره شمو ةحتافلا

، ىقب يال ةقفاوم ىقبي تكحض هوهأ هريسأ تلا قف اهنع

اهلر ذتعي لضف اهاباب اهدعبو ةحتافلا انلك انأرق الً عفو

ىف لضفتب هدك هدك هريسأ نإ مهلتلوقو تلخدت انأو

نإو اهاعم دعقته هريمأو ةزاج األ ىف ىتح ةسردملا

هدك دعبو ، كلذك اهابابو هيلع هريمأ تقفاوف ىئاهن ىم كال

ةسردملا ،و مهيلع نمطأ حورب ىناتلل تقو نم تنك

ةرتف اولضف هريمأو هريسأ سب تداز تانبلا و ترهشتإ

ءامسأ مايأب اهدعبو ناهمسأ تج ام ىقب دحل مهدحاول

ام ىز هدك ةولح ةلش اونوكو اوس اولضفو ةنيمأ مهدعبو

دهاش ةسردملا ىف لكلا ،و تايآ تج ًارخؤمو فياش تنإ

اهبحب ام لك ربكنب ام لكو اهيلع ىفوخو اهيل ىبح ىلع

رتكأ اهمرتحبو رتكأ

؟! نامك هيإو : مهدأ دهنت

ةجاح كليكحي ىللإ ةرخأ ..ىد سبو : ءايحب ىدُع كحضف

ىد، ةليمجلا ةصقلا ايلع ىبخت زياع تنك : مهدأ كحض

ءاش نإو كلتلوق تيج تيبح انأ هلل دمحلا ، كيلع صخإ

غامد عجو ريغ نم بيرق اهبطخه هللا

هد ريتكلا و ريتك مكاوج هريسأو تنإ ، ملعأ هللا : ىدُع

رتسي انبر ، مكديفي ام لبق مكيذأيه



59

هللا ، دقعمو ىدكن كنإ ىخأ اي قدصت : قيضب مهدأ رفز

حبصلا لغش ىدنع ىشام ،انأ هريمأ اي كنوع ىف يكنو

مكيلع ،سالم ىردب

حورأ موقه نامك انأو الم، سلا مكيلعو : ًاكحاض ىدُع باجأ

ةئيلم لوقعلا ،و تايركذلا و بحلا ب ةئيلم بولقلا الو حر

هيلع لحيس مون دهمم هقيرط مهنم نمف ، تارارقلا ب

... ليقارعلا و قئاوعلا

موي هعم بحصيف ىهتنيل رخآ ءاجو مويلا ىهتنإ

إالنأ طاشن نم اهنم عقوتملا سكع ىلع نكلو ، تايضايرلا

ثدح ام تسن اهنأكو لساكتب اهمون نم تماق هريسأ

اهملك اذإ تمصلا و نزحلا اهيلع ادبف ، نيموي ذنم امهنيب

اهنكلو عيمجلا نع هرخأتم تجرخو تاراش باإل بيجت دحأ

ال كبترم ناك دقف وه امأ ... هلوصو لبق لصفلا تلصو

لصفلا ىلإ اله محت وال ناتلقاثتم هامدقو لعفي اذام فرعي

ىلإ جلو مث قيمع سفن ذخأ بابلا ىلإ لصو امدنعو

... موي لكك اهلماعيو اهنيعب هنيع ىقتلت أال ررقو لصفلا

أدبو ، نهلثم ىهو للمب ةداعلا ك نبجأف الم سلا نهيلع ىقلأ

طاشنب سيل نكلو كلذك ىهو هعم نلعافت ، سوردلا حرش

ضعب ةعجارم ىف أدب هحرش ىهنأ امدعبو ... اهتداعك

امل ىلفقتب تناك ةجاح رتكأ هيإ تانباي نيفراع : ءازج األ

؟! ةلأسم لحأ

؟! رتسماي هيإ : شاهدنإب هنلأسف

سب ، طلغ وال حص وه ىسفن لأسأ ًاميد تنك ، جتانلا : مهدأ

خالاهل نم نكمم اهيف متضوع ول ةلداعم مكيل ىدنع انأ

والأل حص اهلوتلصو ىللإ لولحلا نم اودكأتت

ام ىلإو هلوق ىلإ ًاديج هبتنت هريسأ كلت هتاملك تلعج

اه... ؤلمي فوخلا و فنعب قدي اهبلق ذخأو هبتكيس
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ةبرجتلا ب ريغ عنتقنب شم انحإ سب : هنيمأ

مكيروه انأو : مهدأ مستبإ

بتكي مهدأ ذخأو ةروبسلا ب هقلعتم هريسأ انيع تناك

و هئارو فقت هريسأ دجو ىتح ىهتني داك امو ةلداعملا

ام وحمب تماقو هاحمملا تلوانتف ، اههجو لكأت ةمدصلا

؟! ىتننجتإ ىتنإ هد، هيتلمع ىللإ هيإ : هبضغ راثأ امم ، بتك

ةلداعملا تبج : اهيلع ىه ىتلا ةمدصلا حةلا نم جرخت مل

؟! نينم ىد

هكوكش دكأ ام هنم نطف هنأ إال ئش ىأ اهلا ؤس ىف نكي مل

لبق هبلق لكأت ةمدصلا و هفلخ دعقملا ىلع ىوهف ، ةقباسلا

: اهتاكرحو كالاهم لكل ةقباس اهعومدو هيلإ ترظن ... ههجو

؟! تنإ

؟! ىازإ هيل.. ؟! اوتام لأس: هنكلو بيجُي نأ عطتسي مل

لحرو ةأجف ضهن هنكلو ، راهنأ ههجو ىلع هعومد تلزنو

اهتفرغ ىلإ تلحرو ... اهلك ةسردملا نع لحر لب لصفلا نع

ضعب نكست اهلع اهشارف ىلإ توآف ، اهبلق لقثُي واألمل

ئشلا

ىف تايتفلا ىقاب اكرتو امهيبلق ميأل مهلا ب امه كال لحر

امه كال لعجف ةدودعم قئاقد ىف امهنيب ثدح امم لوه ذ

دحأ ؤرجي مل نكلو اهئارو نلحرف ، عجفُملا لا حلا اذه ىلع

بارتق اإل تلواح ىتلا و هريمأ ىوس اهنم بارتق اإل ىلع

... هريسأ دي اهتدعبأف

حاالً ىتقولد كلباقأ زياع كلوقب : مهدأ

وأ ةجاح اهيف هريسأ ىه هيإ، هيف ىنمهفت شم بط : ىدُع

؟! ةجاح كيف تلمع
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والأل؟ انعاتب ناكملا ىجيته تنإ : بضغب مهدأ رفز

هوهأ قيرطلا ىف :خالصانأ مراعلا هبضغب ىدُع رعش

ىلوق : همامأ هسلجأو مهدأ هبذج ىتح ىدُع لصو نأ ام

؟! ىازإ اوتام رايم مادمو مهدأ د/ ىقب

تنإ : رايم وأ مهدأ فرعي نأ هل نأو هلا، ؤس نم ىدُع قعُص

؟! نينم مهفرعت

؟ بواجته وال لأسته تنإ : بضاغ توصب مهدأ باجأ

اوجرخ نينس سمخ نم .. ةيبرع ةثداح ىف : ىدُع

ىللإو هريسأ ريغ نيف نيحيار اوناك امه فرعي شدحمو

ناك لقن ةيبرع قاوس قيرطلا ىفو ، لوقت اهنإ تضفر

ترجفنإ ةيبرعلا و مهطبخ ناك لمرف امعو ةعرسب قوسيب

.. اهيف امهو

ذخاو تآجافملل ىملا علا مويلا هنأكو مهدأ دي ىف طقسُأ

؟! قاوسلا و بط .. لقن ةيبرع .. ننينس سمخ : متمتي

نمح لار دبع ذاتس األ اهكسام ناك ةيضقلا : ىدُع دهنت

ليبن ىمع تلأس املو ، همحري هللا مهدأ وخأ روصنم

شتمهفمو ، هريسأ ةبغر انذفن انحإ ىلا ق ريبكلا مهوخأ

نع دح عم ملكتت تضفر هريسأ ألن اهدعب ةجاح

عوضوملا

ىلع رمهنت رانلا ءامك عومدو ىرخ اآل ولت ةدحاولا تامدص

نم ضهن ... هبلقل ققحم تومو مات عايض هنلعم ههجو

بهذيل ىدُع ءادنل هبتني ملو هب كتفت ةمدصلا و ىدُع مامأ

... ميحجلا حبصأ اآلن هرظن ىف ىذلا تيبلا ىلإ

عومدلا تراهنإ ىتح هفل نأ امو بابلا ىف حاتفملا عضو

حمل نأ امو هتدوع راظتنإ ىف سلجي هابأ ناكو ىرخآ ةرم

مهدأ اي كلا :م هيلع قلقو عزف ىتح لا حلا هذه ىلع هنبإ
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؟! هيإ كيف

؟! هيل شتنجستم تنإ هس: نف كلا متي نأ مهدأ عطتسي مل

تنإ ، مهدأ اي هيإ لوقتب تنإ : هنبإ كالم نم األب بجعت

؟! تننجتإ

و لجارلا ىبلق ىلع نينتإ ىلغأ لتقت ، مهلتقت ىنعي : مهدأ

ةملكلا ىنعمب مهنبإ ىنوربتعإو ىنودعاس ىللإ تسلا

شمهتلتقم تنإ ، اولولصو ىللإب هم تحرف قرست ، مهلتقت

، رمدإ اركب ىف ىلمأ ناشع نامك انأ ىنتلتق تنإ مهدحاول

انأو اياعم شيعت الً صأ ىازإ ، اياعم ىقبته شم اهلصأ

شتنجسم هيل تنإ .. مهمدب ةثولتم ربتعت ىديإ

ًانزح تعطقت دق هسافنأ نكلو اذه نم رثكأ لوقي نأ دارأ

هريسأ ، هيبأ دي ىلع تُقال ناذللا همأو هيبأ ىلع ًامهو

لك دعب ايحي املو ، حيرلا عم تبهذ دق هرمع لمأو هتبيبح

هيبأو هتفرغ ىلإ بره اذه... لك عم ايحي فيكو اذه

نمو له ثدح ام مهفي ىك هيلع لخدي نأ لواحي جراخلا ب

الق غإ مكحأ هنكلو ، هيلع ًاقلق عبطلا الم،بو كلا اذهب تآى نيأ

! لخادلا نم ةفرغلا

، ناكملا نع لحري ىك هسب مال ململي نأ عيطتسي ىك اهقلغأ

اميف ركفيو أدهي هلع ليحرلا ررق ... اهلك ةظفاحملا نع لب

اهتايح نم ماتلا ءافتخ اإل ريغ لعفيس اذامو ، هلعفيس

... نكي مل ًاموي هنأكو ىدُع ًاضيأو

األب مدُص ، لحريل هتبيقح هعمو ًاريخأ ةفرغلا نم جرخ

إال هوفتي ملو هيبأب ئسلا هنظل ىوس ئشل سيل هنبإ ىف

هتح ألكن كحماسه ودربو ةقيقحلا فرعت اركب : ليلقلا ب

ىنم

عيمجلا ىف هتمدصو ىربك هتماطف ألهيب عمتسي نأ أشي مل
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نكلو هفتاهي نأ لواحي ىدُع ناك ءانث األ كلت ىف ... ربكأ

ىدُع لع هفتاه قلغأف مهدأ لم دقو ىودج نود

ةقيقحلا فرعي هلع هريسأ فتاه ىلإ ىدُع هجتإ ... هاسني

الم سلا : هريمأ تناك لب تباجأ نم تسيل اهنكلو اهنم

مكيلع

؟! هريسأ نيف لا الم،مأ سلا مكيلعو : ىدُع بجعت

هيلع صقت تذخأو ةمئانلا هريسأ هاجتإ ىف هريمأ ترظن

ىلع هبلق فى مُظع قلقلا نكلو ئش مهفي ،مل ثدحام لك

اهلا... ح ىلع نأمطيل ةسردملا إىل ًاعرسم داقف هتبيبح

اهمامأ هيتبكر ىلع اسجو ، قربلا ةعرس ىف اهيلإ لصو

اباب دعاسم ناك : طقف تلا قو هحيرتل هل اهانيع تعفرف

نيميلا هعاردو

هسفن ىلع ةرطيسلا لواحو تاملكلا كلت نم ىدُع قعُص

تفتلإو هيعارذ نيب اهلمح ةعيرس رحكة ىفو ، اهلجأ نم

ءاش نإ انأو هريسأ تدخأ انأ نإ ةمطاف سمل ىلوق : هريم أل

اهلوقأ اركب اهليجه هللا

ىف اهعضو ىتح هيعارذ نيب هنيكتسم هريسأ تناك

لخد لصو امدنع .. تيبلا ىلإ قلطنإ مث هراوجب ةرايسلا

.. هريسأ اهينيع رون ىلع قلقتو همأ هب رعشت ال ىتح ءودهب

ىلع اهعضوو باجحلا اهنع علخو اهتفرغ ىللإ اهذخأ

اهرعش ىلع سلمي ذخأ .. ءاطغلا اهيلع ىخرأو شارفلا

هتفرغ ىلإ بهذف مونلا اهاتأ دقو تأده اهنأ رعش ىتح

رفز ، قلغم لا زام هفتاه نكلو مهدأ فتاهي نأ لواحو

ةفرغ ىلإ بهذ مث هسب مال لدبأ ئش، مهفي ال وهو قيضب

اهنم دمتسيو هنينأمطلا اهيلإ ثبيل اهراوجب مانو هريسأ

نام... األ

نأ تثبلا م نكلو الً يلق ملا علا نع اهسفن تلصف
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تيب ىف اهسفن تدجو اهنيع تحتف امدنعو ، تظقيتسإ

ذخأو ىدُع ظقيأ امم شارفلا ىلع ةعزف تمهف اهتدج

سب كلا ،م ىتبيبحاي ىدهإ : اهنأمطيو اهدهدهي

؟! هيإ ىكيف

؟! ىازإ انه تيج :انأ هريسأ

كلتيج ..امل مهدأ ، ةسردملا ، هركاف شم ى :تنإ ىدُع

؟! مهدأ شتفوشم قحلا نم ، تركتفإ ، هويأ هويأ : هريسأ

هتيق ال هلتحور املو ، ىنفوشي هنإ ممصو ىنملك : ىدُع

، نينم مهفرعي وه شيلقم سب رايمو مهدأ د/ نع ىنلأسيب

ةرم ،وأللو ةثداحلا ليصافت نع هفر عأ ىللإ هلتلوقف

هنإ تيسح اهدعبو ىد، ةقيرطلا بو طيعيب مهدأ فوشأ

ىشمو ىنباسو ملا علا نع لصفنإ

ناشع ةفلتخم سرادم روزي ةرتف لك ناك اباب : هريسأ

مهتامامتهإو ىملعلا مهريكفت ىوتسمو ةبلطلا فوشي

ىحل لزن ةرم ىفو ، ىقيقح ىملع ريونت لمعي لواحيو

هبقاريب بلا ط هيف نإ ظح ،وال كانه ةسردم حارو ىبعش

وه فرعي اباب دش هدو اهلمعيب وه ةجاح لك ب تكيبو

وأ ةرهشلا بحيب شنكم اباب فراع تنإ ام ىزو هيإ، لمعيب

وه هد لفطلا لأس املو ، ىوأ هفرعي دح شنكمف ءاوض األ

لك ظفاح الهاق ابابو عبارلا ع حتفتإ دلولا هيإ، لمعيب

هلأس ابابف ، اهيلع لا غش هسل وه ىللإ ىتح هثاحبأو هتازاجنإ

ديارجلا عاتبل حوريب هنإ قهلا دلولا ،ف نينم هد لك فرع وه

ىأ اهيف ىللإ ةيملعلا الت جملا ىف أرقي هبيسي هيلخيو

امل هيإ نوكي هسفن وه هلأسو هيب ىوأ حرف اباب هنع، ةجاح

نمو ، كيز نوكأ ىسفن بواج ةءارب لكب دلولا ،ف ربكي

لك ىف هاعم هدخاي ىقبو هد دلولا ب لفكتإ ابابو اهموي

دح بحي شنكم فراع تنإ ام ىز تيبلا ادعام ناكم
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ةيلكلا ىف اباب ذيملت ىقبو ربك دلولا مهملا ، نيف هتيب فرعي

لك فرعيو هثاحبأ لك ىف اباب كيرش ىقب هنإ رتك ،واأل

ةيلكلا ىف هليامزو هئاقدصأ لضف اباب ةافو دعب .. هرارسأ

ًاميد ناكف ، لياسر اوبيسيو تيبلا نوفيلت ىلع هوملكي

بيجنلا كذيملت " هتلا سر ىف لوقي هفرعت ول فورعم روتكد

هسلو كرابخأ ىلعو كيلع لأسي ىجيب موي لك هسل

قباس ىز اوعجرت ناشع الةم سلا ب انيل كعوجر ىنتسم

ىتح وال اباب دعاسم نيم فرعأ شتنكم ًاعبط "..انأ مكدهع

ةروبسلا ىلع ةلداعم بتك مهدأ هدراهنلا سب ، همسإ

،و ةيباسحلا تايلمعلا جئاتن ةحص نم دكأتلا ىف اندعاست

املف ، اهيل لصوت ام لوأ اهيلع ىلياق ناك اباب ىد ةلداعملا

اباب، عم ناك ىللإ باشلا وه هنإ تيكش اهفرعي مهدأ تيق ال

نإ ةفراع وه..انأ هنإ ىلتدكأ نامك وه كش امل هتمدصو

اننم ىبختسي هنإ ةجردل شم سب هيلع ةديدش ةمدصلا

؟! هيإ هدك،وال

نع ىنلأس :هد اهيلإ رظن مث ىدُع درش ةظحللا كلت ىف

شفرعم انأ ًاعبط سب ، قاوسلا نعو مهتطبخ ىللإ ةيبرعلا

ناشع اهنع ىملكتت كنإ ىتضفر ىتنإو ةيضقلا نع ةجاح

وأ ةجاح فرعي هنأكو مودصم ناك وه سب ، تكس انأ هدك

هريسأ اي فراع شم .. ةجاح ركتفإ

ببالش ىقبي اركب سولفب هدراهنلا ربخ :اي تدهنت

قح كدنع : مستبإ

اناك ، اهيلإ ةجاح ىف امه كال ناك ةيناح همض هيلإ اهمض مث

نوكيس ئش لك ًادغ نأو نانئمط باإل روعشلل ةجاح ىف

... ريخب

تضفر اهنكلو ءاقبلا ب اهعانقإ لواح ىلا تلا مويلا ىف

ىلإ رذتعيل ةسردملا ىلإ اهعم بهذف ، ريخب اهنأ هل تدكأو
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ًاعابت رابخ األ ىتأت نكلو ، سم نماأل ناك امع ةمطاف

... رطيسملا وه نونجلا حبصيو لقع نم ىقبت امع ىضقتل

: ثيدحلا ةيار ىدُع ذخأف ، اهمامأ اسلجو ةمطاف ىلإ ال خد

حرابمإ كليجأ شتفرعم سب ةمطاف سم يا فسأ انأ

ىتحمس ول اننم شيلعزتم ، هريسأ ىف كنذأتسأ

نوكت هريسأ ةجاح مهأ سب هيإ نم لعزأ : ةمطاف تمستبإ

تقولد ريخب

سماي هلل دمحلا : هريسأ

ريبك ناك هلكش حرابمإ لصح ىللإ سب : ةمطاف تفدرأف

ىوأ

؟! هيإ ىنعي : هريسأ تبجعت

نإ ىنلأسو برغملا حرابمإ ىنملك مهدأ : ةمطاف تدهنت

، كدخو هج ىدُع نإ هلتلوقف والأل ةدوجوم ىتنإ ىتنك

، شلجأتيم ىرورض ألرم تقولد ةسردملا ىجيه هنإ ىلا قف

ىأ هنم مهفأ تلواح هتلا قتسإ مدقي ناشع عفالً هجو

الً عفو ةلا قتس اإل ىلع م مصو الم كلا ضفر سب ةجاح

هد؟! لكل لصح ىللإ هيإ وه سب .. اهيلع هلتقفاو

، درلا عطتست ملو ةديدش ةمدصب اهيلإ رظنت هريسأ تناك

اهنع ةمدص لقي ال ناك ىذلا و ىدُع ىلإ ترظن مث نمو

ةلا؟! قتسإ : تهوفتو

اهب كسميل هدي ىدُع كرحو ، اهنيع ىلع اهدي تعضو مث

مث تسفنت ... اهيلع ةدشب هبرض دحأ نأكو هسأر ةرخؤم

.. اجرخي نأب هل اهسأرب تراشأو ىرخأ ةرم هيلإ ترظن

شم ناشع ىقب ىشمنه انحإ ةمطاف سماي ىشام : هريسأ

مكيلع هدك،سالم نم رتكأ كترضح لطعن
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الم سلا .. مكيلعو : ةمطاف تشهدنإ

نيرواجتم اسلج دعب، لصو دحأ نكي ملو لصفلا ىلإ ابهذ

الً: ئاق ىدُع دهنت ىتح ، هنييع األرم ىف ركفي امه كوال

هنإ حرفي سب ، اوتام مهنإ لعزي ضورفم ناك وه ، شلعم

مدق هد سب ، هوأدب رايمو مهدأ ىللإ اولمكته مكنإو ىكاق ال

.. هتيب شفرعم انأو هنوفيلت لفقو هتلا قتسإ

ىنتسإ ىنتسإ ام: ئش ركذت هنأك هبتنإ ةأجفو

؟! هيإ هيف هيإ، : هريسأ هل تهبتنإ

لأسأ حوره انأ ةينات ةسردم ىف لا غش ناك مهدأ : ىدُع

ئشل لصوه كانه نم ديكأ ، اهيف

ىوأ بيط تنإ : هتفقوأ هريسأ دي نكلو ًافقاو مهو

هللا؟! ءاش نإ ىقب هيل : ىدُع بجعت

، ودرب كانه نم لا قتسإ امإاي ، نينت نمأإل ةجاح :ألهن هريسأ

حورته كنإ فراع ديكأ ،ألهن ىنات ناكم حارو لوح امإ اي

لأست

اوحرفيف ، امهب نئجافتيل تايتفلا نلخد بيجُي نأ لبقو

امدنعو ئشلا ضعب اهيلإ نثدحتي نذخأو هريسأ دوجوب

ناكملا فرعه ديكأ لوحول وه :ام ىدُع اهيلإ رظن ، نغرف

هنم مهفأو هلحورهو هحار ىللإ

كترضحل رثأ بيسيه شم لوح ول وه :ام اهيتفش تول

ةلوهسلا ىهتنمب هلحورت ناشع هارو

..هد اهيدقعت هيوان ةينات ةجاح هيف هسل : هنيبج بضقف

ىلا علط ىتعلط ىتنإ

شحورتم ىلوق هلتلصو :ول ةقيقر ةماستبإ تمستبإ

كدحاول
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ىتساي رضاح : ىدُع

ىغامد ىف ىللإ نع اوملكتتب اوتنإ وه : هريمأ امهيلإ ترظن

؟!

سم هد عوبس نماأل : اهتاقيدص ىلإ ترظنو هريسأ تفقو

انيل ىنات عجرته حامس

ملو مهدأ رمأ اوسانتو نهبولق تحرفو نههوجو للهت

هريمأ ىقبت نكلو هنع، اولأسي نأ ةلواحملا درجم اولواحي

ىدُع لحر .. اهتقيفرب درفنت ىتح ىفخت نأ لواحتو ةرئاح

فقوتلا ف جامدن اإل هريسأ تلواحو رخأ ىسارد موي أدبو

... اهلئامش نم سيل

مل لعفلا بو ىدُع تفتاهمب هريسأ تماقو مويلا ىهتنإ

ةبيخب تبيصُأ ىه... تعقوت امك ئش ىلإ لصي نأ عطتسي

ةايحلا اه بلق ىلعو مونلا اهانيع ىلع تمرح ةريبك لمأ

مامح ةفاح ىلإ ديدج نم ترفف ريكفتلا اهلقع نعو

هللا ىلإ ترف أناه ةقيقحلا و اهفحصم اهاعمو ةحابسلا

ليلق دعب هل.. كيرش ال هدحو هدنع نم جرفلا و هب أجتلت

... ىرجي ام مهفل اهنم ةلواحم ىف هريمأ اهب تقحل

؟! نيدعبو : هريمأ تدهنت

؟! هيإ ىف نيدعب : هريسأ اهل تهبتنإ

وال ىتنإ تب اي ايلع ىرودو ىفلته تنإ : اهنيبج تيضق

ىز ىقبأ انأ وه نيدعبو هيإ، ىدصق انأ ةفراع ىتنإ هيإ،

كنع شفرعم أوان ةجاح لك ىلع كليكحأ ىجأو بدملا

، فرعأو الم كلا ىف ىدُع عقوأ نكمم انأ ةركف ىلعو ، ةجاح

؟! هيإ هيف ىلوقو ىصخلف

: اهنم تكحض مث نمو شاهدنإب اهل رظنت هريسأ تناك

كدحاول ةحوضفم ىتنإ ،وأالً ىتنإ تبأ ةطيبع ىتنإ
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ىدُعل ىحور ًايناث ، ةجاح ىليكحت ىجيت ةجاتحم شم

األمه هدو ىقب ًاثلا ،ثو ةجاح شفرعيم الً صأ وه هيلأسإو

انأو ىازإ انأ كلوهفرعف هيإ! ىفرعت ةزياع ىتنإ شفرعم انأ

؟! هافراع شم

ةيجح األ كلت مهفت اهلع ةرسيو ةنمي اهسأر هريمأ تزه

فرعأ ةزياع ، ىنيتخود كلقع برخي : هريسأ اهتلا ق ىتلا

؟! هيلو نيف حار هد هيإ همسإ

هيإ همسإ : اهفنأ دنع اهتبابس تعضوو هريسأ اهيلإ ترظن

ولح! مهدأ همسإ هد

؟! هيل ىشم هدك ةردلا ىف علوم بحلا :امل هريمأ تمستبإ

ايف كسمي ضورفم ناك ، شفرعم ىنيقدص : هريسأ تدهنت

هد سب ىناتلا ىقل انيف دحاو لك ام دعب هنانسو هيديإب

هريمأ اي ةجاح شينمهفم ، نامك مودصم ىشمو ىشم

ىقبيه ىللإ ديحولا ناك ام دعب ىنات ىدحاول ىنباس

ىنباس .. هريمأ اي ىنباس ، ىنمهاف

شبنيل مهدحأ رظتنت تناك اهنأكو اهعومد ترمهنإ انهو

تلواح ... مومه نم اهردص لقثأ ام جرخت ىتح اهتركاذ ىف

نيب اهتذخأ ىودج نود نكلو اهنع ففخت نأ هريمأ

ًاريخأ تسفنت ىتح اهرطاخ بيطت تذخأو اهناضحأ

: كحضت ه ريمأ اهب تئجافت ىتح .. ئشلا ضعب تأدهو

ةراسخب ايلع ةياج هللا و ىتنإ طيعأ ىنيتلخ هدك كبجاع

لصأ ىنيلمحتسإ ىقب شلعم : ىرخ األ ىه هريمأ تكحضف

لبق سب عجريهو هيق هللاتهال ءاش ..نإ ىنم رفم شيفم

كئادأ ىلع ىلضفت المز هد لك

شيفم هللا ءاش نإ ررم اي شيفاختم : هريسأ تمستبإ

هيلع قلعتم انلك انلبقتسم ،هد ىفده نع ىنلطعته ةجاح
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هيإ ةيبخم ىتنإ فرعأ ىسفن اماي : للمب هريمأ ترفز

هيإ نع ىملكتتبو

ةسردم انارو مانن ىموق ..يال كنيعب :هد هريسأ تمستبإ

انيلخ ريخ ىلع لود رهش ماكلا ىدعي انبر بكار، ةركاذمو

ىقب لمحلا صن نم حيرتسن

انيب ..يال براي نيمأ : هريمأ

اهردص ىلع ًامه لمحت ةدحاو لكو نهتفر غ ىلإ نبهذ

ًاضيأو هب لح امو مهدأ ىف ركفت هريسأف ، ميظعلا لبجلا ك

ةقيفرو اهرمع ةقيدص اهلغش هريمأو ، اهلبقتسمو ًادغ ىف

ىتح تقولا ضعب تاظقيتسم نللظ اهب.. لح امو اهبرد

ضعب بِهذُي هلع هيلإ ندلخف نهيلع هراصتنإ مونلا نلعأ

... نهنع ءانع ال

هليصافت لكب األمل لمحت ةئيطب ةعيرس األماي ترم

ديلا امب نكلو هيفخت نأ ةدهاج هريسأ لواحتو ، هيناعمو

و ةايحلا و عقاولا ءارو ام ىلإ درشت تاظحلف ، ةليح

مايأ ، ةلتاق ةينلا قع ةقيرطب عقاولا عم جمدنت ىرخأ تاظحل

بال رمت تاعاسو هوفغ درجم ىتح وأ مون نود اهيلع رمت

نزح نم حهلا هيلإ لآ امو مهدأ حلا لمهن نلو ... ظاقيتسإ

نعًاديعبو ءاقدص نعاأل ًاديعب له األ نعًاديعب درشتو

ةئفطنملا هتحرفو ةبولسملا هتكحض ىه ىتلا ةبوبحملا

ةداعسلا حم مال هنع تباغ ، رارمتسإب دقتُملا هبلق فغشو

و ةلخادلا سافن األ ضعب نم إال ةايحلا هنع تباغو

نأ دهج لكب دارأ سافن األ كلت ىتحف هنع، ًامغُر ةجراخلا

مويل ولو لج األ لوط هل بتك هللا نكلو ، اهنع ىلختي

و قارفلا هلتقي امه كوال األرخ ىف ركفي امه ...كال رخأ

ىبلقاي كل تلعف ئم:ام ادلا اهلوق هريسأ دنعف ، ريكفتلا

؟!... ىنم كسفن عزنتل
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... رذُع ىل سيلو ، بنذ ىل سيلو ىنيحماس : مهدأ امأو

اذام ، دعُبلا ىف طقف ئش ال ىف اهعيض ُن رمعلا نم رمت مايأ

ناكل ، فرتعإو اهيلإ بهذ ول اذامو ، لأسو رظتنإ ناك ول

... بلقلا ةقرحو قارفلا ةقشم اهيلعو هيلع رفو

اهتواقش ىدبتل هريسأ تعسو ديدج نم نهل حامس تداع

نيزح لا زام بلقلا نكلو كحضتو ، بيجُتو لأستو ةداعلا ك

ىلع ةيقبتملا روهشلا ترم ، هقيفرو هفلإ نع ثحبي

قوفتلا ب نفرُع تايتفلا كلتف الم، سلا ضعبب تاناحتم اإل

رمي لألرخ تقولا نم ىدُع ...إون حاجنلل ديدشلا مازتل واإل

بتكلا ب كسمي نايح األ ضعب ىفو ، نهيلع نأمطيل نهب

نبجُي نهو ةلئس األ ىرخ األ ولت ةدحاو نهلأسي لظيو

... كحضلا نم نرجفني نأ اوداكيو

ىف طق سيه شدحم هدك انلتج ةلئس ولاأل فر :عت هريمأ

ةماعلا ةيوناثلا

ىلوملك :خالص كحضلا ب اههجو قارش إل ىدُع كحض

تاناحتم اإل طحأ ىنيلخت ةرازولا

كلقع لمعته ، ريبكلا تنإ ، نسحأ بيطلا ،أل ىبارخي : ةنيمأ

ىلع هيلمجته تنإ هريمأاي ةيوش ىدهإ .. ودرب مهلقعب

هيإ! وال انباسح

تلواح اهنكلو مهنع فلتخم هاجتإ ىف رظنت هريسأ تناك

ءاش ام ىتنإ ،ام هنيمأ اي ىقب هيل : ئشلا ضعب جمدنت نأ

نيفراع شم انايلخمو انلك انيتشق بشخلا كسمن هللا

حبصلا نم بواجن

انأ،ام ايلع ملكتتو تكست تكست تنإ انومعاي هيإ : هنيمأ

حبصلا نم انخفان ىللإ ىدُع عم ىزكرت

ىاجو هلغاشم بياس هيلع قحلا لجارلا ىنعي : ناهمسأ
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اوركنتو اولكات ططقلا ىز اوتنإ ،هد اناعم عجاري

والد كلفقويو كلا ح حلصي هللا ةخيشاي ىحور : ىدُع

الل حلا

، اهيلع تحشته تنإ هيإ ىرج هلل، نينسحُماي هللو : تايآ

ىد ةرملا ب ةموهفم ريغلا ةيبلوللا كتلأسأ ىف سب تنإ زكر

ةعاس كلا قب تنإ ىللإ تيكاتكلا عوضوم ًةصاخ :هأ ءامسأ

؟! ةماعلا ةيوناثلا ب تيكاتكلا عالةق هيإ ىه هد، هيف ملكتتب

اوكلبيجيب وه نيمهاف شم اوتنإ : ةيرخسب هريمأ تكحض

ةديكملا و ةعدُخلا ىد ، ةعقوتم ريغلا ةلئس األ

ريغلا انلبيجي موقي امل عقوتملا مهفن ىقبن امل شم : هريسأ

ةدقعم ىهام رتكأ نامك اهدقع ، عقوتم

ال عيمجلا ملكت اذإو كحضت ال تملكت اذإ هريسأ تناك

نيأ ملعت ال ثيح كانه ىه موقاي مكعم تسيل ىه ، تصنُت

اهيلع لقثُي نأ دارأ وما اذه ىدُع ظح نم...ال عم ملعت نكلو

:يال ًافقاو مهف اذه نم رثكأ لمحتي دعي مل تاب هنكلو

ةلئسأ لمكأ ىجه ةيوش نامكو ةركاذم اولمك تيكاتكاي

ىف لا غش وال لا معأ لُجر تنإ وه ، ىنات تيكاتك : ءامسأ

لخاد هلكش هريسأ اي مهلا كلا خ ىفوشت ،ام ةجتنملا األرس

رطخ هدكو ريطلا ازناولفنأ ىلع

ُهركي ىللإ هللا ش ،نإ رشلا ديعب : هريمأ

ىفلحإ : ناهسأ

ةفراع شم ىتنإ ىنعي هللا، :هأو هنيمأ

شفرعم :أل ناهمسأ

:والانأ هنيمأ
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ةركاذم اولمكو اوصلخإ ،يال نيناجماي : ىدُع

هيلإ تفتلإ ، نهنع ًاديعب اهب بهذو هعارذ لفسأ هريسأ ذخأ

وهو هنضح ىف اهسفن تدجو اهنكلو هتلباقم ىف نوكتل

اهل هتمض ىف دتشي

لعزه هد، نضحلا ةجاتحم شم كنإ ىلوقت ىعوإ : ىدُع

ىوأ

ةماستب اإل حبش اهطلا خو اهينيع نم تلزن دق عومدلا تناك

هاجاتحم ًاميد ديكأ ىديساي هل:ال اهسأر تعفرف

هد نزحلا و عجرت ةولحلا ةكحضلا ىقب نكمم بط : ىدُع

كشو ىلع نم ىشمي

حتف ، سب ايل هبحب ىنفرع ، ةجاح ىأ انيب شلصحم : هريسأ

ىشم ، ىبلق هاعمو ىشم ، ىشم اهدعب سب ، سب ىبلق باب

اي هيل ىشم وه ، ةحورجم ىدحاول ىنباسو حورجم وهو

! ىدُع

: اههجو ىلع ةيدابلا ةجضانلا ةلوفطلا كلتل ىدُع مستبإ

ىدعت ىنعي ، ىوق ىقبيو جضنيو ربكي مكبح ناشع ىشم

مدقتيب لب عجارتيب شم وه ام ىز تباث وهو نحِملا هيلع

اهبلق تسم ال ةحارلا نأكو لا كاألفط تجنشتو هيلإ ترظن

ركفيب نامك وه : لمكأف ، كلت ةربعُملا ةطيسبلا هتاملك نم

فراع جعانأ ريه ، ىكيل حورجمو كليعديبو تقولد ىكيف

هللا ءاش ،نإ عجريه هنإ

شوبلطتم عجريام دحلو هللا، ءاش نإ ىديإ ىلع : هريسأ

ةشياع ىللإ ةديحولا ةجاحلا ىد هيف ركفأ لطبأ ىنم

اهيلع

اوكاعم ركاذأ ىاج هأ ،انأ ىعجارتت شيكلخيم هد سب : ىدُع

لك ىز مهيلع ىلو األ ىعلطتت كزياع انأ سب اوكدعاسأو



74

ةنس

هللا ءاش :نإ هريسأ

... ىدُع لحري نأ لبق ةركاذم اولمكيل تايتفلا ىلإ اداع مث

؟! نيفل متلصو :اه ىدُع

ةداملا ةياهنل ىدصق ، هيييي .. ةتوكتكلا ةياهنل : ءامسأ

تيكاتك ..اي ةلئس األ أدبن يال بط : ىدُع

هتلئسأ ىلع لا زام وهو هعم ةركاذم نلمكأو هنم نكحض

تاناحتم اإل رمت نأ نهلمأو هلمأ لكو ، ةرملا ب ةعقوتم ريغلا

هللا... نهلف هللا، دنع نم حاجنو قوفت ىلع

، تاناحتم اإل تأدب نأ ىلإ لا حلا كلذ ىلع نهعم ىقب

وه ناكو ، قوفتب نبيجي ام ًامئاد نك نهم كال بسحو

نهلغشي وال نهيلع نأمطي ىتح طقف نهب لا اإلصت لضفي

... ةعجارملا نع

لوغشم ًامئاد ناك دقلف هلو، اهل رتوتب ةرتفلا كلت ترم

نم اآلن ملعي هنكلو ، اهرابخأ عامسل ًاقاتشم اهيلع لا بلا

ىه امأ ، اهتيحان نم ةنيكسلا ضعب هبلق ىف ناك اذل ىه

مكف ، هيلإ قوشلا اهقلق املثم تاناحتم ااإل هقلقي نكي ملف

اهلتق دقو ، هيلع ةفئاخ هيلإ ةعوزفم تظقيتسإ ىلا يل نم

،مل كلذ انب تلعف اذه،امل لك ،امل هيلإ نينحلا و هيلع قلقلا

اهل سيل ىتلا ةلئس األ كلت ىوس اهرطاخ ناسل ىلع نكي

اهلع قيمع مون ىف طغت اهلا ؤس نم لمت نأ امف ، ةباجإ ىأ

الاهم... حأ ىف هب مدطصتف ىسنت

تذخأ ناحتمإ ألرخ قباسلا مويلا ىفو تاناحتم اإل ترم

... ناحتم اإل دعب ًادغ ليحرلل نهسفنأ ن دِدعُي تايتفلا

تينانب اي ىنوشحوته : هريسأ
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تنإ انيمحرت ،ام تيكاتك نزو ىلع : سأيب ء امسأ ترفزف

ىكاكأ تبرق انأ هد ىقب كلا خو

مكل ركاذيب ناك هيلع قحلا ! ىتنإ تبأ اهلا خ :مهلا هريمأ

ىتح بهلا، ىف ىللإ هلونيو حهلا حلصي هللا هللا :و ناهمسأ

كفي ناشع هجو هلغش باس هنإ ةيافك هركاذم ريغ نم ول

هلكرابي هللا هيف، انك ىللإ طغضلا انع

ىنيع نم عمده ةرفلا خالص نسح أل ةيافك بط : هنيمأ

ءامسأاي تيكاتكلا عالةقب ةرف!!اهل : تايآ

تفوش ول :انأ اهيبجاح دحأ تعفرو اهنيبج ءامسأ تبضق

، ةماعلا ةيوناثلا ب هتق عال نع ًاروف هلأسه توكتك ىأ

مهاعم طروتم نوكيل ىفوخ ،اي ىدُعب هتق عال نع واألمه

ىخارف ليكشت ىف

رشباي تعسل ءامسأ ، تلمك : تايآ

لود ىلوقت صقان ىتنإ ، ىتنإ ةلبهاي هيإ كخارف : هريمأ

! هرفصأ ةجاح هوبرش

؟! هيإ اولمعته ، ىقب لبه اولطب ... تيكاتك شم ديكأ : هريسأ

؟! نيف ىلع اوحورتهو

اباب ، ًاعبط انتويب ىلع ، نيف ىلع نوكيه ىنعي : هنيمأ

لا بقتسإ ىلماع نوكيه هللا ءاش ،نإ ىوأ ىنشحو

ناكم ىأ ىف ىقب فيصن حورنو هدخهو ، شلصحم

ىرعاش

ام دحل هرمع ىف لوطيو هيف كرابي انبر : هريسأ تمستبإ

ىكيب حرفي

ام لوط وه راح: هوأت اهنم ردصو نزحلا هنيمأ ىلع ادب

لكلا هيف ناعمط لكلا ، ودرب حرفي فرعيه هارو هتاوخإ
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عومدلا و هريسأ ىلإ ترظن ..مث ثروي ناشع تومي هزياع

زوجتي اباب ىسفن انأ ىفرعت : اهيتلقم ىف تكرحت دق

شمو ، مهترصحب اوتومي ىللإ امه ناشع دلو فلخيو

هدك لمعي اما إال هبيسه

ىف تمترإف ، مهيعرصم ىلع اهيعارذ هريسأ تحتف

هلقاع ىتنإ اهل: كسمُم نود عومدلا تلا سو هنيمأ اهناضحأ

زياع ناك ولو اباب، رضت ةجاح ىلمعته شمو نوم نوماي

روم األ ريسي انبر ىبيس ، نينس نم اهلمع ناك زوجتي

هريبدتب هللا و كرهبيهو

حسم نم نكمتتل هريسأ نع تدعتبإو هنيمأ تسفنت

براي ريخلا انقزرإ براي : اهعومد

اههجو ىلع ىداب مهلا و ةدراش ءامسأ تناك ءانث األ كلت ىف

؟! هيل هدك ىتحنت ، ةتوكتكاي ىتنإو : هريسأ اهنم تبرتقإف

بيئكلا تيبلا عجره ، ةفراع ىتنإ :ام ملأب ءامسأ اهل ترظن

تيب عوتب هبش تسو لجار هيف شياع ىللإ ، ةملضلا

، دقحلا ىهنتمب اولصبيبو ىناتلا هراك دحاو لك ، بعرلا

مهسفن اوكسمي اولواحيب مهنإ نم مغرلا ىلع لألمل، ةعجار

هدك، شم امه ةفراع انأ سب ىنودعسي اولواحيبو ىمادق

ىناتلا لتق مهيف دح ىرتاي ، ضعب اوبحي نيفراع شم امه

انأ ىنإ ًاميد ةساحو ، هدكل مهلصو هيإ شفرعم ، هسل وال

شم امامو نياخ شم اباب هد، مهنيب ىللإ دعبلا ىف ببسلا

هيل بيئكو ةملض تيبلا هيل هدك، نيلماع ىقب هيل ، ةيدكن

؟! هييييييييييييل ، ةقانخ نع ةرابع مهنيب ةملك لك

ال تناك ، هكرتت ال اهبلقب ةقلا ع ةرارملا و اهتامل ك تجرخأ

اههجو ليصافتو اهبلق شهني ناك األمل نكلو ىكبت

دح ول ىتنإ :ام اهنضح ىلإ اهتبذجو هريسأ اهنم تبرتقإ

ةطُخ كلتلمع تنك انأ هيلع دمتعُي
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ايب تهتنإ ىللإو هدك، لبق ىللإ ططخلا ىز : اهيلإ ترظن

ةقلطملا ىز ةلماع تيبلا ىف كدنع ةدعاق

ى،المز لواحت هد،المز جارح اإل هيلو ، محإ : هريسأ تحض

سب دوجوم حاجنلا نإ هانعم لشفلا ، ىلشفته ول ىتح

طلغ تناك ىللإ ىه هيل اهانمدختسإ ىللإ ةقيرطلا

لضفنه مومعلا ىلعو ، كفتك ىلع ىديإ : ءامسأ تدهنت

؟! انيسنته وال ضعبب لا صتإ ىلع

تيكاتكاي اوسنتت اوتنإو : هريسأ

ةلينلا ىداي ، ىنات : سأيب اهل ترظن

اهسأرب ريشت تناك ىتلا و ناهمسأ ىلإ اهرظنب تلوت مث

تنإو : ةبيبحلا هريس األ اهتيأ ىلأست ال نأب ةرسيو ةنمي

ليمجاي

انيشحوته : هريسأ نضح ىف تمترإو ناهمسأ تمستبإ

ىلع علطه ىتساي ..انأ كتس غال ىنشحوتهو ىتنإ تبأ

ليتوأ ىف كانه دعقأ خيشلا مرش

اياعم ىدعقت ىجيت هد؟!ام لك هيلو : هريسأ

سب ، كعاتب ىخسلا ضرعلا ىلع ًاركش :وأالً ناهمسأ

هدو اوس، حورنهو خالص وتلا خ تدعو ألىن عفنيه شم

ةيوش اندنع ىدحاول انتقش ىف دعقأ شعفنيم ألىن ًاعبط

، ميظعلا هللا رفغتسإ ، اركب نم منهج ةزياع سان ناريج

ول ىتح وأ ىدحاول انعاتب هيلا شلا ىف دعقأ عفنيه شمو

امام ىقب امأ ... ليتوأ حورنه هدك ناشعف ، وتلا خ اياعم

ىف ىقب مهيلخ ، سولفلا ارو نامك اورجي مهيلخف ابابو

نم ىنظفحي انبرو ، ةجاح ىأ نع نينايرد شمو مهرفس

ىقب ةنتف ىأ

ىتبيبح اي نيمأ : هريسأ تمستبإ
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: هلبب تانبلل رظنت تناك ىتلا و تايآ ىلإ تلوحت اهدعبو

؟! هيإ ابابو امام رابخأ ، ةتوت اي ىتنإو

فوشي ىللإ : ةيدجلا تام عال تايآ هجو ىلع تمسترإ

همومه هيلع نوهت سانلا مومه

هلل دمحلا ًاعم: نلقو مهانضأ نزح دعب نم تانبلا نكحضف

ئش لك ىلع

مهيز نضح ةزياع انأ ةوعد شيلأ : تايآ تكحضف

كنضح ىتنإ هد،هد هيإ : ةدشب اهتمضو هريسأ ىلع ترجو

ىلع ىلزجح ابابف ىتساي ىقب انأ امأ .. ىتنإ تبأ ىوأ ولح

ةزاج األ ىضقنو امام فوشأ ناشع اركب مهلحيار ةرايط

كانه

؟! كلصويه نيم بط .. ةعلا ،و ىقب هويأ : هريسأ

دعب اركبو تقولد ىتطنش رضحه دح،انأ :وال تايآ

راطملا ىلع ىشمه هللا ءاش نإ ناحتم اإل

تماقو اهفتاه ثيح ىلإ تبهذو هريسأ تمستبإف

كرابخأ ، ىوأ ىنتشحو .. مكيلع الُم سلا : مهدحأ تفتاهمب

ناحتم اإل دعب اركب ةرفاسم تايآ صب بط هللدمحلا ؟!.. هيإ

اهلصوأ حورأ ةزياع تنكو

اذه ندري نهنأ ىلع ةراشإ نهيديأ تايتفلا نعفر انهو

... ًاضيأ

، ىبلقاي كيف ىلكرابي انبر ... حورنه انلك صب بط : هريسأ

..يالسالُم اهلك ىد ايندلا ىف ةولح ةجاح لكو ىحورو

مكيلع

ىدُع ، اركب كلصون ىجينه خالص سب : تاي آل ترظن مث

تعضو انلك..مث ىكاعم حورن ناشع سيبوتوأ بيجيه
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اناعم كلصوي ىجيه نامك وهو : هريمأ فتك ىلع اهعارذ

؟! نيف ىحورته هريمأ اي ىتنإو بط : تايآ تهبتنإ

اوس ةزاج األ ىضقنه ، ىدنع ىلع : هريسأ تباجأف

ةياكحلا شتفرعم انأ سب : تايآ

ىه: بيجُتس اهنأ هريمأ اهل تراشأ هريسأ بيجُت نأ لبقو

،مأ ةيوه شيكلم كنإو عايضلا ب ساسحإ ، ةياكحلا لك

ىسن هنإ ةجردل هسار رعش ددعب اهدعب زوجتإ بأو تجه

ناشع هريسأ ىلتعب انبر هد تقولا ىف ، تنب هدنع هنإ

تخبلا ىف ىدُع ىلر هظي اهدعبو لكآالانم، اوس ىسنن

ىنبحيبو ايلع فاخيب دح هيف نإ ساسحإ برجأ ناشع

نم قلخي انبرو ، نونجلا ةجردل ايلع ريغيبو هسفن نم رتكأ

ىللإ وه ىقبي ىدُعو هنم، ةلوئسم ىقبأو رون ةمتعلا طسو

. ىضقأ ىنإ قلا ايلع هفوخ نم ناشعو ، ذفنن انحإو ررقيب

هريسأ عم ةزاج األ

ىكابابو بط ؟!.. نامك هيإو : تايآ

لوئسملا وه هنإ اباب,وقهلا نم ىمسر ىنبطخ ىدُع : هريمأ

شم اباب ةجاح لوقي ىدُع امل كلذل ئش لك ىف ىنع

ال هنإو ىنبحيب ىدُع نإ فراع ناشع ةملك ىأ اولدريب

ىنيذأي نكمي

بط .. ريخلا مكقزريو ضعب ىف مكل كرابي انبر : تايآ

؟! ةياكحلا هيإ ، هريسأ اي ىتنإو

لك سبو ، ةثداح ىف اوتام امامو اباب : هريسأ تمستبإ

ةياكح شيفم ىنعي ، ةدحاو ةظح ال ىف تلصح ةياكحلا

مهمحري انبر : تايتفلا نددرف

ىهف اهلهجت ألاهن نهلا وحأ نع تايتفلا هريسأ لأست مل
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ةدحاو لك دمحت نأ تدارأ نكلو ، نهسفنأ نم رثكأ نهملعت

نم ةئطو لقأ نوكتس اهتبيصمف اهقزر ام ىلع هللا نهنم

ردق ىلع نوكي نأاإلتبالء نهملع ت نأو ، اهتخُأ ةبيصُم

امو سفن لك عسو ملعي هللا نإف ، نهلا متحإ ةردقو نهنامي إ

نيملا علا بر هللدمحلا ...ف هلمح عيطتست

، اهبئاقح زيهجت ىف تايآ ندعاسيو الً يلق نحرمي نذخأ

ًاعيرس تقولا رمو ، نهسفنأ ىلعو اهيلع تاحزملا نيقلُيو

ىتح دغلا ةدام ىلع ةعجارملا هعم تتأو لاللي ىتأ ىتح

ريغلا ىدُع ةعجارم نم نملسيو ، كسم اهماتخ نوكي

نهباصأ ىذلا و اذه هحرمب ئبعلا نهنع ففخ مك ، ةيقطنم

... ريخلا لك نهازجو هللا هازجف ، ًاضيأ نونجلا ب

ىدُع ندجيل نجرخ ناحتم اإل ءاهتنإ دعب ىلا تلا مويلا ىف

ذخأيس هنأكو ةريبك ةلفاح هعمو جراخلا ب نهراظتنإ ىف

... اهلمكأب ةسردملا

اهلك رصم ىه ، ىدُع اي هد هيإ : شاهدنإب هريسأ ترظن

؟! اهعدوت ىجيته

:ال اهنضتحيل امهعيرصم ىلع هيعارذ حتفو ىدُع مستبإ

اوبعلت اورزهت مكتحار ىلع اوقبت ناشع سب ىبلقاي

قاوسلا عم مادق دعقه انأو .. نيطوسبم اوقبتو ، اوططنتت

ىرد نم وال فاش نم ال ىقبي ناشع

تجرخ نأ امو ، نانح ىف هتنجو تلبقو هل تكحض

: سأيلا تام عال اههجو ىلع مسترإ ىتح هتدجوو ءامسأ

الً هأ

ةتوكتك اي ىتنإ ىكيب الً :هأ ىدُع كحضف

كببسب خارف لكأ لطبه انأ هد ىخأ :اي اهنع ًامغُر تكحضف

قوفتب اوحجنت اوكلك مكنإ ةجاح مهأ ... ىترفو ىقبت : ىدُع
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ايندلا ىف سان نسحأ مكفوشأو

براي نيمأ : تايآ تدهنت

ىف ةديدج هسل كنإ مغرلا ىلع : اههاجتإب ىدُع رظن

تيرايو ... تايآ اي انيف رثأيه دجب كبايغ إالنإ ةقطنملا

شيعجرتمو ىحورت

مث تايآ نيع تظحج دقو ، ًاكحض تايتفلا تر ج فنإف

ىكيب عقت ةرايطلا براي ىلوقت صقا ن تنإ : امهتقيض

مهبنذ شم نيقابلا باكرلا هدك، شيلوقتم تايآ :الاي ىدُع

ةجاح

ىفوشتام أل.. انأو باكرلا كيلع نابعص تنإ ىنعي : تايآ

هريسأ اي كلا خ

هريمأو هريسأ مهي دح ىأ تايآ اي ىصب : ىدُع كحض

ىوأ شيلعزتم ىتسايو .. ىلا بسنلا ب كلذك وهف ، هاوبحيو

طنشلا اوتاه اوحور ىقب ..يال ىكاعم رزهب ايلع قحلا هدك،

ىشام : نددرف

بيترت دعبو ، نيكحاضو نيحرف بئاقحلا ب اوتأيل نلحرو

ىف ىدُع دعصو فلخلا ىف نبكر ، ةلفاحلا ىف بئاقحلا

نكحضي فلخلا ىف نهو ، قئاسلا عم رماستي ذخأو مام األ

ىف الهح صإ نكمي إلصالحام ططخلا نعضيو نرماستيو

ةديدجلا ةنسلا ىف ندوعي نأ ىسع ، نهنم ةدحاو لك ةايح

حوأ رفلا ىتأي نيأ نمف ىه ،إال ةحارلا و حرفلا ضعبب

هلع ، راذنإ قباس وأ رربم نود داعتب قرراإل بيبحلا و ةحارلا

غرف مام األ ىفو ئش... ىأ هنم مهفت ئش ثدحي وأ دوعي

درشيل قيرطلل همامأ رظنو قئاسلا عم هراوح نم ىدُع

امدنع بئاغلا هقيدص عم هل جورخ لوأ ركذتي ، ركذتيو

قئاسلا ناكم ىف مهدأ بكر هريمأ عم هراوحب لوغشم ناك
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، لزانتي نلو دوقيس نم هنأ ىلع رصأ ىدُع هل داع املو

، لهمت ىلع ىرخُأو ًاعرسُم ًةرات دوقي ذخأو ىدُع هل لزانتف

ىلع رم ابص ىقيدص امهنأكو ناحرميو ناكحضي اناك

ىلع تح ..ال نيرئاس دهعلا ىلع امهو ماوع األ امهتقادص

هتبيبح ىلإ رظنيل هتكرح ةنيزح ةماستبإ ىدُع هجو

ةكحضلا كلت ءارو نزحلا نم نانطأ ئبخُت ىتلا ةمولكملا

كحضت اهرظن ، هعماسم ىلع ةديدجلا ةيلا علا ةنانرلا

املف عيمجلا عم اهدهع ىلع تلا زام ، اهلوح نم كِح ضُتو

نم همامأ رظن ؟!...مث عيمجلا ةباثمب اهل وه نم اهلزخ

... ديدج نم قيرطلا عم درشيل ديدج

اهنأكو ةديدش ةرارحب اهنعدوي نذخأو راطملا ىلإ اولصو

ىلإ الم سلا ًاضيأ نلسرأو ، ًاددجم اهوري نل نهنأو رجاهتس

إوال اهنودب دوعت أوال نهاياده ىلع اهنيصوو اهمأو اهيبأ

ذفاونلا فلخ تراوتو تلحرو .. ىرخأ ةرم رصم لخدت نل

ىدُع رعش ... تفتخإ نأ ىلإ اهبقارت نويعلا و ةيجاجزلا

زوفي ىتح نهيلإ هقبسف نهبولق بعاد دق ىذلا نزحلا ب

؟! سيبوت األ ىف اوكطنش اوتنإ الً: ئاق هيلع

لوط ىلع حورن ناشع اهنبج هويأ : هريسأ هل ترظن

ماك! ةعاسلا و ىقب نيف ،هد ىتخأ اي نيم : اهتنجوب ذخأف

: اههجو ىلع هدي لحم اهدي عضت ىهو هنم اهسفن تصلخ

ىدُع اي ىتمإ كنم تعسل ىه ؟!، هيإ هيف هيإ

مهدأ تفرع ام موي نم : اهنذُأ ىف سمهو ثبخب مستبإف

ضعب اهنع ًاديعب هردص ىف هتعفدو ىرخ األ ىه تمستبإف

تارظانلا تايتفلل تفتلإو هعارذ لفسأ وه اهذخأف ، ئشلا

رذبأ اوتنإ نيولحاي تانباي تررق :انأ ةداعس ىف مهيلإ

نيطوسبم اوتنإ نإ فراع ،انأ ادغلا ىلع مكمزعأو ةدراهنلا

ريتك ىسفن نع ملكتأ شبحم ، ىنوركشت بفالش
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اي سكات دخاه :انأ للمب ناهمسأ تدرو ، شاهدن اإل نهباصأ

؟! ةجاح ةزياع شم حورأو هريسأ

ىلا ع طغضلا نسح أل كلكرابي هللا ىكاعم ىنيدخ : هنيمأ

هدحاول

هلل دمحلا .. ةرداق شم انأ دجب :أل ءامسأ

ىشم اهدخأ ،وال هريسأ اي ديعب تيبلا وه : هريمأ

اي ىتنإ ىتح : هريمأ نهسأر ىلعو ىدُع نهنم شهدنإ

اوتنإ دجب سب ، وكاعم رزهب فسأ خالصانأ بيط .. هريمأ

شيع ىقبي ناشع اوس، ىدغتن ام لبق اوحورته شم

حلمو

اوتنإ هيل،ام هدك اوتلعز تانباي هيإ : هريسأ تكحض

رازهلا بحيب هنإو ىدُع نيفراع

ام لبق حورنه شم ، دجب ملكتنب ىللإ انحإ وهو : ناهمسأ

تانباي هدك شم ىه، ىللإ ةموزعلا ه مرغن

ًاعبط ديكأ : نددرف

انمزعته تنإ وه سب : هتلأسو اهتصُغ تعلتبإ ءامسأ نكلو

؟! هيإ ىلع

ىلع مكمزعه .. ءامسأ اي ىتنأ كرطاخ ناشع : ىدُع مستبإ

ىقب ،يال خارف

تيكاتك ةبروش كلولمعي مهيلخه انأو : ءامسأ تمستبإ ف

شوهيفم ناكم حورنه :الالالال، ءاوهلا ىف هيعارذ عفرف

هلوأ نم مويلا قحلن ىقب انيب ،يال صلا خ خارف

هصن نم كدصق : هريسأ تكحضف

هقحلن مهملا : ىدُع
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نمو ، ديدج نم نحرمي نذخأو ديدج نم ةلفاحلا ندعصو

قئاسلا ىلإ دوعي مث نمو ، ىدُع نهسكاشي لألرخ تقو

ىلإ اولصو نأ ىلإ ةيلسملا اايهت كحو هعم قيشلا هر اوحو

نيلحي ام نبلطي نذخأ ، ىدُع اهفرعي ىتلا معاطملا دحإ

ةدحاو لك دجت امدنع نههوجو ىلع ةيلج ةلوفط ىف نهل

نهبقاري ىدُع ناكو ، دوقفملا زنكلا تدجو اهنأكو اهبلطم

تاظحلل ولو ىتح نهداعسإ عاطتسإ هنأ ةداعس ىف

نذخإو ىه ال ملا ىلإ نهبحطصإ كلذ دعب ...مث ةطيسب

مويلا كلذ ىف ، تاجلثملا و ىولحلا نعتبيو نحرميو نبعلي

نلواحي نك ، رثكأو فلخلل ماوعأ ةرشع نمزلا ب ندُع

ترم دق وأ نهلباقت دق مومه ىأ قرطلا ىتشب نايسنلا

... نهيلع

ديدج نم هجاوتل اهلزنم ىلإ ةاتف لك تلصوو مويلا ىهتنإ

لحل ل تقولا ناح لهف ًاقباس اهنم تبره ىتلا مومهلا كلت

؟! ةندهلا سيلو

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

اهيلإ اهمأو اهابأ عره ىتح تلخد نأ امو ةقشلا ىلإ تفلد

ىرخ األ ىه ددشت نأ تدارأ مكو اهنضح ىف اهمأ اهتقلتو

النأ واح ، اهابأ عم تلعف ًاضيأو تكسامت اهنكلو اهيلع

ةبهاذ ترذتعإو ةصرفلا كلت تضفر اهنكلو اهاعم املكتي

ءادعصلا ءامسأ تسفنت ىتح تلعف نأ امو ، اهتفرغ ىلإ

اهفلخ اوتأي نل مهنأ اهسفن نهارتو بابلا ىلإ رظنت تلظو

ىلع فقت اهمأ تلظو اهب اهابأ قحلو اهنظ ابيخ امهنكلو

.. ثدحي ام بقارتل بابلا ةفاح

:اه ءامسأ هل تلدتعإو شارفلا ةفاح ىلع رهام سلج

؟! كتابحص عم ىطسبتإ

هويأ : ءامسأ
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؟! كلعزم دح ؟ هدك ةرشكم هيل لا :مأ رهام

ناشع نام واألمهاأل بحلا و ةحرفلا و ءودهلا تبس : ءامسأ

بطبطت ةرم شتركفم تنإ وه اباب ، بعرلا تيب انه، ىجأ

شتركفم ، اهعومد حسمت شتركفم ماهلا، اهلأستو امام ىلع

هيل تنإ ..وه ةيوش مهلا اهنع ليشت شتركفم ، اهاعم ركفت

كسفن علطت ًاميد تنك هيل ؟ كسفن ىف ركفتب ًاميد تنك

؟! هيل اهتزوجتإ تنإ ةيدكن امام ؟...امل مولظملا

هافياش ىتنإ ،امل ىتنإو : فقت اهمأ ثيح ىلإ تلوحت مث

شياع شمو ىكيف لمهم وه امل ،؟ هاعم ىتلمك هيل نياخ

ىتينتسإ هيل ةرم فلأ مويلا ىف كلتقيبو سبو هسفنل ريغ

كناشع اولوقته اوتنإ ، بواجه انأ اوبواجت ام لبقو انه؟...

تحور تقولد ألىن ىناشع شم أل ىقب مكلوقه انأو ،

، ىناشع شم ىنعي ، اوكاعم ةشياع شمو ةيلخاد ةسردم

وه مكلوقه ،انأ سيرع كليجي ىقبي امل ناشع اوتلوق ولو

ةديحولا باجة ..اإل مكهبش ىقبأو زوجتأ ناشع ةلبه انأ

ىناتلا بحيب مكيف دحاو لك نإ ىه ةيقطنملا و ةحيحصلا

ريغتي ىناتلا ىنتسم مكيف دحاو لك نكل نامك ةدشبو

هنأكو ةايحلا ىف هكيرش ةدعاسم ريغ نم هدك هدحاول

امام اباب اي فراع هيإ.. زياع ىناتلا هديإ رهض ىلع مشيه

لوغشم تنك تنإ سب كناشع اهسفنب متهتب اهرمع لوط

سب كنم برقي هسفن ناك اباب امام اي ةفراع ، اهفياش شمو

ةساح ..انأ هيعمست ام لبق نم هيمهتتب ًاميد ىتنك ىتنإ

نكمم ، مانأ ةجاتحم انأ نيفراع سب ، هتلق انأ ىللإ فعض

؟! ىدحاول ىنوبيست

تلخد امك ءودهب تجرخ ىتلا و ةداغ هاجتإب رهام رظن

نأ امو وهاألرخ، اهعبتو لص باأل ةدوجوم نكت مل اهنأكو

مل قاهر اإل ةدش نمو مونلل اهبنج ءامسأ تملس ىتح عفال

ةفرغلا ىلإ ةداغ تقبس جراخلا ..بو همواقت نأ لواحت
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ةعنام ةفرغلا بابب تفقو اهنكلو اهب قاحللا رهام لواحو

لخدإ اهدعبو ةضو نماأل ةجاح دخاه شلعم : هلوخد

كتحارب

نم ةرتف تلظو بابلا تقلغأو الم كلل ةصرف هلهمت ملو

امل، ملعي وال راظتن اإل هيلع طلا دقو لخادلا ب تقولا

هنم اهظقوي ملو قيمع مون ىف تبهذ دق ءامسأ تناكو

ام، ًئش فنعب قلغي وهو ةقشلا بابل اهعامس ىوس

دجتل بابلا تحتفو تماقف ةداعلا ك اهبأ هنأ تدقتعإف

نيم : هتلأسف اهيلإ رظن مث بابلا مامأ لوهذ ىف فقي اهابأ

؟! بابلا ىلع

تجرخ ىللإ ةداغ ىد ، شدحم : لوهذلا سفنب اهباجأف

هد ىز تقو ىف نيف تحار ؟! امام كالهم: نم تشهدنإف

اهاباب ةقش تحار : رهام

فرعتب تنك ىللإ ديحولا ناكملا : اههجو بناجب تمستبإف

كيل كنم تبره ىنعي هيف، اهبحت

عم ًامامت ىفانت ءودهب بابلا تقلغأو اهتفرغ ىلإ تجلو مث

نم درت نأ ىنمتتو اهفتاهب ةكسمم ىهو ةقح لاال اهتلا ح

ةطُخلا ىتلمع الم.. سلا مكيلعو : ةفهلب تباجأ اهب،مث لصتت

ةحلا ايف تيبلا تباس ىمأ ىهأ ةديكملا و ةعدُخلا و

سيوك بط : هريسأ تمستبإ

؟! ىتنإ تب اي سيوك ىللإ هيإ وه : ءامسأ تظاتغإ

اي نينت نماإل لح هيف ىقب تقولد لصأ ، سب ىدهإ : هريسأ

لقعب ركفيو اهيفصيو هسفن عم دعقيه دحاو لك إام

اودنعيه امإ ،اي ةطشإ اي بيلح نبل اي ىفاص اوعجريو

ميلسلا رارقلا ىقبيه نيتلا حلا كال ىفو .. اوقلطيو
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تبلق اهلكشو ىنيتدقع ، دعس ظف ال ؟!ملا اوقلطي : ءامسأ

دجب

؟! بلقته هسل ىه ، دجب اهلوأ نم ةياكحلا ىهام : هريسأ

؟! طبظلا ب هيإ ىتلوق ىتنإ وه سب

ديفملا رصتخملا تلوق سب انأ ،هد ةجاح شتلوقم : ءامسأ

ىجيت ىتنإ ؟!.. تيبلا تباسو ديفملا رصتخملا : هريسأ

لصح ىللإ ىكحت ىقبتو اركب اناعم ىرطفت

دعقهو ىشام : تباجأ مث تقولا نم ةهرب ءامسأ تتكس

؟! ىشام ، نيولح ةبح اوكا مع

الص خو هلك مويلا ىضقت ام بط : هريسأ تكحض

، اركب اهيلع كلوقه هدك ةجاح ىغامد ىف هيف :أل ءامسأ

اياعم طبظت اهنإ ىعدإ سب

روم لكاأل كلر سيي انبر : هريسأ

هريم أل اهيلصوو ريخ، ىلع ىحبصت ،يال براي نيمأ : ءامسأ

هلهأ نم ىتنإو كلوقنب ىهو :انأ هريسأ

مل ًئش نأكو ىرخأ ةرم مونلا ىف تحارو اهاعم تقلغأ

... ثدحي

ىف اهراوجب ةنئاكلا هريسأ ىلإ ساعنب هريمأ ترظن

؟! لصحيه ىللإ هيإ ىركتفت : شارفلا

ريخ براي سب ، ملعأ هللا : هريسأ

براي : هريمأ

هريسأ تمستبإف ، قيمع ٍمون ىف تطغ دق ىهو اهتلا ق

امو ءامسأ هعمو دغلا ىتأيل مونلا ىف ىرخ األ ىه تحارو

... رابخأ نم لمحت
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.................................

تامسنلا كلتو ئداهلا ليللا كلذ لمأتت ةفرشلا ب فقت تناك

نم كانه ناكو ، رحلا ةدش فطلتل ءاتشلا دنع نم ةبراهلا

تلا ق بارتقإ ىأ لبقو ةفرغلا ظالم ىف اهئارو كرحتي

و توصه إوال ليسأ اي ىنيضخت شيلوحتم : ناهمسأ

ملتته سانلا

ايل كرهضو ىنيملكتب ىد، ةقثلا تب اي هيإ : ليسأ تمستبإ

كتلا خ انأ ىنإ ىنيسسحت ىلواح ، باقلأ ريغ نم نامكو

؟! هيل هدك مهسم ليمج اي كلا ..م ةيوش

مهيف ركفب ىنتيق :ال اههجو رطشب ناهمسأ تمستبإ

؟! نيم امه : ليسأ

، ابابو امام مهنإ يمالىد ةداهش ىف نيبوتكم ىللإ : ناهمسأ

، ىنوفوشي اولزنيو ىنوركتفي نكمم مهنإ ًأطخ تدقتعإ

...مث ىنوفرعيه شم تقولد ىنولباق الًول صأ امه

انأ هد ىسفن بعتب انأ هيل ىقبي ، نيلزان شم : ةلئاق تدهنت

دكن ةيواغ ةليع

؟! ىتمإ اركب ىشمنه ... كنيشحاو ىقبي اهل: ليسأ تمستبإ

حوره انأ هيتلوق ىللإ دعب : اهيبجاح دحأ ناهمسأ تعفر

ىمهفت نكمم ، ليسأ اي ىنشحويب دح شتعم ، ىدحاول

؟! هدك

سب ، ةفسأ ،انأ ىنم هدك شيلعزتم :خالص ليسأ تدهنت

رذُغلا مهلسمتلت ىلواح

تيرايف ، تصلخ راذع لكاأل ام دحل ريتك تسمتلإ : ناهمسأ

هد ىوأ خيابلا عوضوملا ىلع لفقن

اركب ىشمنه شيلتلوقم ودرب سب ، ىتساي ىشام : ليسأ
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؟! ىتمإ

مانأ ىنيبيس تقولد سب ، ىبحت ام تقو : ناهمسأ تمستبإ

ريطنو طنشلا زهجن ىحصن ام تقوو ةلصاف دجب ألىن

مرش ىلع

اهشارف ىلع نهنم ةدحاو لك تبهذ الًمث يلق اتكحاضت

ال ناتقيفر هون اهدجو اهتدج دنع ناهمسأ ثوكم ذنمف

لماك ىف انوكي ىتح قيمع ٍمون ىف تا بهذ .. ناقرتفت

... رظتنملا رفسلا موي ، ىلا تلا مويلا ىف امهطاشن

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

هتدجو تيبلا اباب تحتف امدنعف اهنم دعسأ كانه نكي مل

حبصأ هلا حو اهل ٍقايتشإ ىف ئفادلا هنضحو اهراظتنإ ىف

قنعب ةقلعتم ليللا لا وط هنيمأ تلظف ، اهايؤر دنع ريخب

لكو ، ةدحاو ةيناثل ولو هكرتت نأ ضفرلا لك ةضفار اهيبأ

كلذ ردق ىلع هداعسإ ىرخ األ ىه عيطتست نأ اهتينمأ

ىف اهريغ ةداعس ال هنأ ملعت ال ىهو اهل قيمعلا بحلا

... هايند

ةيحاص ىلضفته ٍبح: لكب ثدحتو اهل اهتمض نم ددش

؟! ةركب ةئجافم ىكيلع حورتو ريتك هدك

ةزياع شمو اباب اي ىوأ ىنشحاو بح: ىف تمستبإ

؟! هيإ ةئجافم نيدعبو ، ةظحل وال كبيسأ

ىتبيبح ..! ودرب ةئجافم ىقبته اهيلع تلوق ول انأو : نزام

حبصلا نيقياف ىقبن ناشع مانتو ضمغته تقولد

،يال مونلا ىف حورت امل ريغ ىشمه شم انأو ، ةئجافملل

ىقب ىضمغ

ىبيبح اي ريخ ىلع حبصت : فراج نانحب هتنجو تلبق

ريخلا لك لهأ نم ىتنإو اهل: مستبإ
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ةكلمو هتبيبح مانت ىتح ركذُي ٍدهُج ىأ ةرملا كلت لذبي ملو

تملستسإف ةدشب مويلا اذه نم ةدهجُم تناك دقلف هبلق

وال اهراوجب مونلل هعفد اهل هقايتشإف وه امأ ، ًاعيرس مونلل

... ديحو وه حبصُي وال ةديحو اهكرتي

ةئجافملا ةفرعمل ريبك قايتشإ ىف تناك حابصلا ىفو

ىف كالً هتفرعم بجي ام امنإو ئش لك اهل لقي مل هنكلو

... هتقو

لوق ىقب اباب :اي ةنيمأ

رفاسنه تلوق انأ ؟!ام هيإ لوقأ : نزام

؟! نيف حورنه سب هيف، ركفب تنك ىللإ هدو ليمج : هنيمأ

إوال سبل ىلمك ،يوال كلوقه شم ؟! نيف حورنه : نزام

كبيسأو ىشمه

قيرطلا لا وط تلظو ظيغلا اهنم كلمتو اهنيبج تبضق

ناكف بيجُت ال ثدحتلا وه لواح اذإو ثدحتت وال هتماص

... ةباجإ دجي وال ةركلا دواعي مث تمصيو كحضي

ةيملا ىكف بط ! ريتك هدك ىسفن ملكأ لضفه :انأ نزام

لود رشاتعبرأو

اوس اننإ ةطوسبم انأ اباباي ، نيف نيحار انحإ ىلوق : ةنيمأ

ىز ةلماع ىنإ ةساح انأ سب ايندلا ىف ةجاح ىلحأ ىدو

نإ عم ةقيا ضم هيل انأ ةفراع شم ، ىنبحاس تنإ و ةرقبلا

ريكفت ريغ نم ةضمغم انأو هارو ىشمأ ىللإ ديحولا تنإ

ةقياضم نكل

ال، زنو اهل راشأو ةحارتسإ راوجب هترايس نكرو نزام مستبإ

أدب ، بارشلا و ماعطلا اهل بلطو لخادلا ب ارقتسإ امدنعو

حايتر اإل ضعب اهيلع ظحلي
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ىتربك ناشع : نزام

؟! هيإ : ماهفتسإب هل ترظن

ىتربك ناشع ةقياضم : هانيع تئلم دق عومدلا تناك

سب دعاوقلا لك ربا ىنإ فراع ،انأ ةيصخش كلا قبو

نامك دخاتو جضنت لواحتب ةباش تقبو تربك ىتبيبح

ةزياع شم ناشع نامك ديحولا ببسلا هد شم سب .. رارق

ىتنإ ىللإو ةديحولا هتبحص ألكن ةجاح كنع ىبخي اباب

كِبعت هنإ إال ةيوش كحيرم هنإ نم مغرلا ىلع هيف ىركفتب

ةزياع هسلو ريتك ةلمحم ةعجا ر ىتبيبح نامكو ، ريتك

حص! ..انأ غرفت

؟! ىقب هيف ركفب ىللإ هيإو لا: كاألفط تجنشت

زوجتأ ىنإ : نزام

هسل تنإو امام ةافو موي نم ةنس ماك تاف فوش : هنيمأ

ضر األ ىلع نم ةرياط ىنيلخم هدو اهاركذ ىلع شياع

هسولف ىلع كنمأ ىللإ ىدجو كدوهجمو كبعت سب ريط،

كتاوخإ عمط ه هرا ك ىنيلخم هد لك هتنب كزوج ام دعب

امام اولتق ام ىز كولتقي نيزياع مهن إ ةدكأتم ،انأ كيف

كوثرويه هدكبو اهدعب زوجتته شم كنإ نيفراع امهو

ىنإ ىنسسحم تنإ نيدعبو .. لجر ىلع لجر نيطاح امهو

ىنيدأو ىردب هسل ، كبسانت ىللإ ةسورعلا تيق خالصال

رودب

مهنإ ى نعم شم ، هنيمأ اي هدك نيشحو شم امه : نزام

ىنولتقي مهنإ اوططخيب خالص ىقبي ةجاح ىنم اوبلطيب

اباب!! : ةرمزتم اهيبجاح دحأ تعفر

ىللإ هناسن اإل شتجم هسل هلل، اهيبيس اباب، بلق :اي مستبإف

وال لمعتب تناك كتامام ام ىز ىحورو ىسفنب ىنسسحت
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ىنع ليشتو ىنحيرت ةدحاو ىق هال نكمي ، اهيقله ىرمع

ىتبيبح ىز ىقبت سب هيلع ىتومته ىللإ ليعلا كلفلختو

شتدقتعم ىحافكو ىرمع ةكيرشو

؟! هيإ هدوال بح ،هد حيييه : هنيمأ

شيتنعم هيإ!خالص وال ايلع ىقوفته ىتنإ : اهنم كحض

؟! نيف نيحيار انحإ ىفرعت ةزياع

ىف ىلمتأو كتوص عمسأ ةزياع تنك سب :أل،انأ تكحض

إلهي، اولصو كريكفتو كتين فرعأو ملكتتب تنإو كحم مال

سبو

مهتهج ىلإ ال صو ىتح امهقيرط ال مكأو امهماعط ال وانت

هارتشإ دق نزامب صاخ ناكم ىف ال زنو ،" خيشلا مرش "

... هنيم أل هيرُي نأ دارأو ًارخؤم

ىلإ اتلصو دق ليسأو ناهمسأ تناك ءانث األ كلت ىفو

مث نمو امهِئايشأ بيترتل امهتفرغ ىلإ اتدعصو قدنفلا

... ئطاشلا ىلإ لوزنلا

اهاب أل دعتل ركابلا حابصلا ىف تظقيتسإ دقف ءامسأ امأ

هدعي ذخأو فقو دق هدجتل خبطملا ىلإ تبهذف ، راطف اإل

هسفنب

؟! اباب اي هيإ لمعتب : ءامسأ

راطفلا رضحب هفياش ىتنإ ام ىز : رهام مستبأ

رضحت فرعتب ىنعي : روتفب نكلو ىرخ األ ىه تمستبإ

؟! راطف

لبق ةرتف تدعق ىلصأ انأ ام ديكأ اهلا: ؤس ءارو امب رعش

ةداغ تج ام دحل ىسفن اهيف مدخب تنكو ىدحاول زاوجلا

ىلكأ نع سب شم ةلوئسملا ىه تقبو ة جاح لك تريغو



93

... اهتلخ اهلك ىتايح ىلتبتر ، ىلغش نع نامك هد ىسبلو

هيلإ رظن ةنج... اهتيلخ ىه: تلمكأف لمكُي ملو دهنت مث

ام دحل ةيعيبط روم األ تناك ايف، تلمح ام دحل : تلمكأف

دلولا ىف كسفن ناك تنإو ىنتفلخ امام

ىكبت اهلعج امم هناضحأ ىف اهبذجو ةمدصب اهيلإ رظن

تنب كنإ تفرع امل انأ ؟!هد هدك كلا ق ىللإ نيم : ةقرحب

امو ايندلا تكلم ىنإ تيسحو ةحرفلا نم لبهته تنك

ام ىز ةرخ األ ىف ةنجلا نمضه سيوك كتيبر ول ىنإو اهيف

دلو تركف ام ىرمع المامقلا..انأ سلا الةو صلا هيلع ىبنلا

تنب وال

امام تبيس هيل بط هب: ةقلعتم تلا زام ىهو هتلأسف

لك تهركو بائتكإ اهلج ام دحل تدلو ام دعب اهدحاول

؟! اهسفن ىف ىتح كشت تأدبو ةجاح

هتعبتو هتفرغ ىلإ بهذو اهل مستبإو الً يلق هنع اهدعبأ

ةظفاح هعمو جرخ ليلق دعبو ةلا، صلا ىف ترقتسإو ىه

: روصلا حتفو همدق ىلع اهسلجأو اهدي نم اهبذجف روص

مجو ىتدلوتإ ،امل ةفيعض ىتنكو ىوأ هريغص ىتنك ىفوش

كتدخو تكحض ةضرمملا ف كلا تشأ شتفرعم ايل ىكودي

هيإ، ىكيمسأ ترتحإ قرولا لمكأو فلأ تلضف انأو ىنم

هدك ناشعو ، ءامسأ ىكيمسه تلوق صلا خ تقهز املو

الم وكلا دلولا زياع ىنإو كبحب شم ىنإ تركتفإ كتمام

ىف ايلع حتف انبر نإ هلب ةنيطلا دوز ىللإو هد، طيبعلا

بنج نوكأ شتفرعمف لوغشم ىقب هلك ىتقوو ىلغش

امل رخأتم ريغ هد اهريغت شتظحلم ًاعبطو ، رارمتسإب ةداغ

اهموي نمو ، اهحلصأ شتفرعمو تظاب تناك ةجاح لك

اهلكشو اهريغ ىتايح ىف دح هيف نإ ةكاش ًاميد ىهو

رمع وال اهدعب وال اهلبق اهلخد شدحم ىتايح نإ تسن

اهنع ىنضوعي دح ىق هال



94

؟! اهبحتب : هيلوفط ةقيرطب هيلإ ترظن

... هتباج إل ةجاح وال ليلد ريخ هتماستبإ تناكف مستبإ

لغ؟! شلا حورته شم تنإ بط : ءامسأ

األلو رطفن سب ، حوره :أل رهام

ةدحاو هيف لصأ هدك نطب صن كاعم لكاه انأ بط : ءامسأ

؟! ىشام ، راطفلا ىلع ىنامزاع ىتبحص

ىشام : رهام

؟! ىشام ، كباسح ىلع ادغلا ىلع كمزعه ىقب انأو : ءامسأ

قفاوم انأو : اهنم كحضف

نينتإ ةعاسلا و سيوك نوكي معطم فوش ىشام : ءامسأ

كانه لباقتن

هحورأ بحب تنك دحاو معطم ريغ شيفم الً: يلق درش

ةداغو انأ

كانه لباقتن اطشإ : ءامسأ

هللا ءاش :نإ رهام

فارطأ ابذاجتي اذخأو ماعطلا ةلواط ىلع هعم تسلج

، اهتسردم نعو هلمع نعو تايركذلا نع اثدحتو ثيدحلا

اهسب مال تدترإ ىتح لحر نإ امو ه، ليحر دعوم ناح ىتح

و ىلإ امنإو ًةرشابم هريمأو هريسأ ىلإ سيل نكلو تجرخو

... اهابأ عم تلعف امك هيلإ ثدحتتو اهارت ىك اهتدلا

، سم باأل اهمأ هيلإ تلحر ىذلا و اهدج لزنم ىلإ تلصو

قاروأ ىلع ىضمت اهمأو باب ال ىلع فقي صخش تدجوف

... ةرماغ ةداعس ىف مة ستبم ىهو هعم

هد انه ناك ىللإ لجارلا نيم ، امام : ءامسأ
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درولا لحم نم :هد دورولا نم ةقاب اهمأ اهل تزربأف

نيم : اهابأ هنأ عقوتت ملو اهتاتش عمجت نأ ءامسأ تلواح

؟! هايرش ىللإ ىتنإ وال درو كلتعب

هريغ نيم نوكيه ىنعي : اهنم ةداغ تكحضف

ىقب امام اي نيم وه : رتوتو بضغب ءامسأ تثدحتف

! ىباصعأ شيلظوبتم

ة ظحل " نامك درولا عم ولح كالم تعاب ، رهام ديكأ : ةداغ

ىنع ةبئاغ ِتنأو ِكلا ب امف ، ماوعأو نينسب ِكنع دعُبلا ىف

ِكلا ب ىلع نكأ مل نإو ، ىلا ح ىلع ِتقفشأ امأ ، سم األ ذنم

ىه لب ىنم ءزج ىه ىتلا ةيلا غلا كتعطق ىلإ ىتقتشإ امأ

" ىنيتشحو ... ىلك

اوتنإ ام بط .. ىفلحإ : ءاهلبلا ك ترهظو ءامسأ مف جرفنإ

هوهأ نيولح

لا: مج ِلا مجلا ىلع تدادزإف لجخ ىف ةداغ تكحض

هدك لمعي هنإ شتعقوتم

ىوأ دماجاي ودود اي لمع هوهأو : ءامسأ

ءامسأ اي ىقب سب : ةداغ

ىقب سبه رضاح : ءامسأ تكحض

راطف رضحأ حوره : ةداغ

ادغلا ىلع ىكامزع انأ سب رطفه شم ،انأ ىنتسإ :أل ءامسأ

كعاتب معطملا ىف لباقتنه هد ولحلا درولا ةبسانمبو ،

؟! اطشإ ، نينتإ ةعاسلا ابابو ىتنإ

اطشإ : ةداغ تكحضف

مهدحأ لوصو نع نلعيل بابلا سرج نر ءانث األ كلت ىفو
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نيم فوشأ حوره ، ىنات درو كلتعب هيإ : ءامسأ

ةضمل اي ىحور : ةداغ تكحضف

نأ امو ، اهمامأ فقي باش تدجوف بابلا ءامسأ تحتف

... ضر األ ىف امهنم ٌلك رظن ىتح ضعبلا امهضعب ايئار

؟! ةمدخ :ىأ ءامسأ

ىنتتعبو تقلقف ةكرح اهيف ةقشلا تقل امام ، هويا : باشلا

اهيف نيم فوشأ

هفرعأ ىللإ ، ىنعي هيل قلقت كترضح تمامو ؟! امام : ءامسأ

ىنات دح ةقش شم انتقش اهنإ

ةرامعلا سفن ىف نينكاس انحإو : ضاعتم اإل باشلا ىلع ادب

ىف هيف ناك ىضرفإ ، اناريج نم بانلا دخان انبجاو نمو

ىمارح ةقشلا

ىمارح ةقشلا ىف ول هدك لقعلا ب وهام : ءامسأ تبضغف

؟! كلحتفيه وه سرجلا تينر تنإو

كانه اذام ايريل ةداغو باشلا ةدلا و تجرخ ءانث األ كلت ىف

؟! ءامسأ اي هيإ هيف : ةداغ

؟! دمحأ اي انه نيم : باشلا ةدلا و

نكمم شم ، ةيلع : ةديسلا كلت ىلإ تقلطنإو ةداغ تحاصف

؟! ةشحواي كيزإ ، ةداغ : ةيلع

امام اي ىقب ىشمه انأ بط .. ةشحوو ةيلع : ءامسأ

كتنب ىد ؟! امام : ةيلع

ءامسأ هويا : ةداغ تمستبإ

نينس نم كتمام ةبحاص ،انأ ىتبيبحاي كيزإ : ةيلع
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كتلباقمب تفرشتإ طنط الًاي :هأ ءامسأ تمستبإ

ىتبيبح اي انأ ايل فرشلا : ةيلع

؟! ةيلع اي كنبإ هد روم األ باشلا :و ةداغ

دمحأ ، هويأ : ةيلع

؟! ىبيبحاي كيزإ : ةداغ

طنط اي ريخب : دمحأ

اماماي ىقب ىشمه بط : ءامسأ

، نينتإ ةعاسلا اوس جرخن ى قبنو اياعم ىنتستام : ةداغ

! ىازإ سب كدحاول ىدعقتو هيإ، ىلمعت ىحّورته

، هريمأو هريسأ عم رطفأ ةحار ،انأ حّوره شم :انأ ءامسأ

هللا ءاش نإ انداعم ىلع حّوره ،و تيبلا ىف هريسأ دنع

؟! نيم هريمأو هريسأ : عافدنإب لأسو دمحأ بجعت

مامتهإ ىأ هرعت ملو هلا ؤس نم ءامسأ تشهدنإ

ريتك مهيلع ىليملس ىتبيبح اي بيط : ةداغ

انداعم ىسنت ىعوإ سب ، امام اي رضاح : ءامسأ

هللا اشء :نإ ةداغ

، ًادراش فقو هنكلو لحرت ىك مام األ ىلإ ءامسأ ترظن

ىدعأ ةزياع تحمس :ول تلا ،قف هبتني مل هنكلو تحنحنت

ىلضفتإ :اه،هأ، هبتنإف

مكيلع الم سلا :يال ءامسأ

الم سلا مكيلعو : عيمجلا ددرف

ىلا ،عت ىوأ ىناشحو ىتنإ ،هد ىلخدإ ةيلع اي ىلا :عت ةداغ
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دمحأ اي

دعب ، داعم ىدنع ألن ىشمأ رطضم ،انأ طنط اي ًاركش : دمحأ

مكيلع الم سلا ، مكنذإ

الم سلا مكيلعو : نبجأف

هلصأ شلعم : دمحأ نع اهملكت ىهو ةداغ دنع ةيلع تلخد

ةزاج األ ىف ىتح هتقوو رتويبمكو تاغل تاسروك دخايب

لوغشم

؟! صلخ وال ماك ةنس ىف وه ، هقفوي انبر : ةداغ

مولعو داصتقإ ةينات حيار هسل هد ىتبيبح :الاي ةيلع

ىف لغتشي زياع ناشع هسفن نم نسحيبو ، ةيسايس

ةيجراخلا

هقفوي انبر : ةداغ

ةداغ تفخأو نهتايح نع الً يوط نثدحتي نذخأ مث

مكلو هعم اهتايح ةيرس تبحأ مكلف رهام عم خالاهف

... هتبحأ

ًاعم ماعطلا نلوانتي نذخأو هريسأ دنع ءامسأ تلصو

نهم كال تقو ىتح سم األ ذنم ثدح ام نهيلع صقتو

ىركفت ىفرعتب ىتعلط ىد، ادغلا ةكرح هولح سب : هريسأ

ميلحلا دبع علط ىكوبأ ىتنإ ،هد درولا هتح ىلح :األ هريمأ

صلا خ

؟! ةداغ طنط ىدصق هيإ، اهرابخأ ةيداش طنطو : هريسأ

ةطوسبم امام .. اوكبحب سب نيمخر اوتنإ اوقدصت : ءامسأ

ىد، ةقهارملا تاكرحب ةناحرفو ارول رمعلا ب تعجر اهنأكو

انتراج ةدحاو لصأ هاعم هيإ لمعته ىه شتفرعم سب
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تيجو مهتبيسف ملكتنب انحإو انيلع تبط

ريتك اولمعيه هفوشتو حورت :امل هريسأ

مهاعم تنك ىنتيراي : اهديب ةلواطلا هريمأ تطبخف

نثدحتيو ًاريثك نسكاشتيو الً يلق نحرمي نذخأ مث

رمي تقولا ذخأو .. حازم ىلإ عضولا لوحتي ىتح ةيدجب

... ثدحي نأ هاسع ام نرظتني نهو

رضحتي نم كانه ناك نكلو هريسأ دنع ءامسأ تلظ عبطلا ب

نم ىوتسم ىلع ودبيل هيدل ام لضفأ رهام ىدترإ ... اهئاقلل

هبلق نأب ملع ىلع نكي ملو ةريغصلا هتبيبح ، اهلباقيس

ةئداه سب مال تدترإ ةداغ ًاضيأو ، ليلق امع هب فصعيس

... ئشلا ضعب ةحِر فلا اهتلا ح عم تتالمئ ةجهبم ناولأ تاذ

نيع نعاأل ةديعب ةدئامل همسإب زجح دجوو اهلبق لصو

ئيجم ىتح رظتني لظو ، ًاضيأ ةئ داهو ئشلا ضعب

... ءامسأ

تايركذلا اهسأر قوف تقلح ىتح ناكملا ىلإ تلصو نإ ام

دعب،مث نمزلا هلدبي مل ىذلا ناكملل رظنت تلظو

... تلخدو اهسفن تعمجتسإ

هسأر عفر ىتح ىه، هظح تال ملو ام ئشب لوغشم ناك

هاري امك وأ نمزلا هريغي مل ىذلا ليمجلا اههجوب مدطصيل

اهنيعأب ثحبت ةرئاح ىه تلظو ، نمزلا هريغي مل هنا وه

همادنه نم لدعو هناكم نم ضهنو مستبإف ، ءامسأ نع

اهتربجأ ةرحاس ةماستبإب اهوحن مدقت هظح تال اهلعج امم

... ىرخ اآل ىه ماستب اإل ىلع

ىنيتشحو : رهام

أو... :انأ هيلإ رظنلا عطتست مل
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شمو نينت اإل انحإ انتمزع ىه ةياج شم ءامسأ : رهام

؟! شعفنم وال انأ كمزعأ ىقب ىليحمست ، ةياج

ًاعبط عفني ، شعفنيم هيل : هيلإ ترظن

ىلضفتإ : رهام

سلجو بهذ مث دعقم اهل بحسو ةدئاملا ىلإ ًايوس اهجتإ

اهتلا بق

ىوق قيقر ، درولا ىلع ىسريم : هداغ

ىد...مث ايندلا ىف كنم قرأ ةجاح هيف نإ شدقتعم : رهام

ذنم دئازلا هلمح هعم غرفي نأ لواحو قيمع سفن ذخأ

شتفرعمو كتقاط قوف كتلمح ، دجب فسأ :انأ تاونس

، تنب وأ دلو ىف تركفام ىرمع انأ سب ، كمضأو ىكيوتحأ

ىتيسن ىتنإ ةداغاي سب انبر، دنع نم ريخ هلك ناشع

انحإو نم انتيبحُصو ضعبل انتيريج ىتيسن ، ريتك تاجاح

انك ام رتك نم ىتخأ كركاف تنك ىنإ ىتيسنو نيريغص

ىللإو ىتايح ىف بح لوأ كنإ ىتيسن ، ضعب عم ًاميد

، هدعب وال هلبق شيفم ىللإ ىنعي بح، رخأ لضفيه ديكأ

اهدخ ىنتسإ تابلط شيلم ىنبإ اي ىلا ق امل ىكاباب ىتيسن

انعجرو موي ناك ىللإ لسعلا رهش ىتيسن ، ىشام تنإو

ىنيتدعو ىتنإو ، نابعت ناك ايوبا ناشع لوط ىلع هدعب

كنإ ىتيسنو ، تام وه سب نسحتي اباب امل ىنات دحاوب

ىسنت ىتقحل ، ىنيتنمطو ازعلا دعب كنضح ىف ىنيتخ

اهنوكب ىتحرف ىتيسن كنإ األمه سب ، كلمحب ىتحرف

ىتيسن نامك ىتنإ سب ريتك ترصق ىنإ فراع ،انأ تنب

... رتكأ

وذ ناك هنكلو ليلق نوكي دق هردص ىف هلمح ام لك قلا

كانه نكي ملو ئش بال ىه ترعش ، امهيلكل ريبك ىنعم

تيسن تنإو : اهسفن عامجتسإ تلواح اهنكلو باوج
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؟! هيإ وال لكانه شم ... ىنمطتو ىنيوتحت

؟! نيدعبو سب ، لكانه : رهام

، ةميدقلا هسفنل عجري ، ىنات ركفي دحاو لكو ىشمنه : ةداغ

ليوط راوشملا وال لمكي ردقيه وه ركفي و

تيبلا ...اه لمكأ رداق ،انأ ةداغ اي لمكأ رداق :نأا رهام

؟ هيإ لماع ميدقلا

ىذلا هبحلو ثدحتلا مدع ىف اهتابغرل همارتح إل تمستبإ

... ةيلع تلباق : ريغتي مل

ضعب ال خدأو ، ًايوس هوشيعي مل موي نع امهراوح ال مكأ

... ادوعي نأ اسع ريغتلا و بحلا

ًاباهذ هريسأ ةقش طشمت ءامسأ تناك ءانث األ كلت ىفو

... ثيدحلا ىلع ائُرجت وال اهابقاري هريمأو هريسأو ًابايإو

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

رحبلا دهشيل ًاعم ناريسي نابيبح امهف ديعب نم امهترظن اذإ

ناريست ناتقيدص امهل ةلباقملا ةهجلا ىفو .. امهبح نع

نم اوبرتقإ امدنع نكلو ًاعم.. ناحرميل رحبلا ةازاحمب

دونهلا تاخرص الق طإب ناهمسأ تماق ض بلاع مهضعب

كنفدأو كخوته ، ىديرهاي راعلا وال راتلا : ةبيجعلا رمحلا

ىدانه اي هنهإ ةيح

ىتنإ الق: نماإلطن اهتاكحض عنمت نأ هنيمأ عطتست مل

كنضحأ امأ انه األلو ىلا ؟!..عت هيإ هيف ، ىتنإ تبأ ةنونجم

ىناشحو ىتنإ

: اهثيدح ناهمسأ تلمكأ مث نمو ضعبلا امهضعب اتنضتحإو

؟! ىبطختت ىتقحل ىتنإ هد، هاعم ةيشام ىتنإ ىللإ نيم

اياباب ؟!هد نيم بطختأ : شاهدنإب هنيمأ اهل ترظن
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ناهمسأاي

؟! ىازإ ىكاباب : اهيلإ مث هيلإ ناهمسأ ترظن

اي ىنعي ىازإ نوكيه ، ىاشلا ىف ركسلا ىز : هنيمأ

اهسوبأو نضحلا ب ىتبيبح دخأ امأ ىليم نيدعبو .. ناهمسأ

؟! كنيف ، ليسأ اي ىوأ ىناشحو ... نامك

ةدوجو م ،انأ نين جما اوتنإ هللا :و نهنم ليسأ تمستبإ

؟! هيإ كرابخأ ، ىنيتسن ىللإ ىتنإ سب ىتساي

؟! هيإ وال انيفرعته شم ، ةسيوك ىه : ناهمسأ

اباب ةفراع ىتنإ ام ناهمسأ اي ةطيبع ىتنإ : هنيمأ

ةركاف ام كتايحو : ناهمسأ

اوفاش ىللإ امه هريمأو هريسأ ىد ، طوبظم ، هآآآآآ : هنيمأ

اباباي لودو ، نزام اباب ، هوهأ اهيف انحإ مومعلا ىلع اباب...

ليسأ اهتلا خو ىتبحص ناهمسأ

سب فسأ ؟!...انأ اهتلا :خ شاهدن اإل نزام هجو ىلع ادب

اهتلخ ىلع ريغص كلكش كترضح

اهاباب ىلع ريغص كترضح ام ىز : ليسأ تمستبإ

ىتنإ : ديعبل اهدي نم هنيمأ ناهمسأ تبذج ءانث األ كلت ىف

ىكاباب اونإ هدكأتم

هسفنب متهيبو ةضاير اباب، هآآآ ، ةيوش ىلقعت :ام هنيمأ

هتايح ىف ةدوجوم انأو هلكأبو

؟! ةزيم ىد ةريخ األ ىهو : ناهمسأ

ناهمسأاي ىكيلع صخإ : هنيمأ

فارطأ نابذاجتي ليسأو نزام ناك ئطاشلا دنعو

... راوحلا
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هنيمأ تفلخو لوط ىلع ةيلكلا دعب تزوجتإ ىلصأ : نزام

لوط ىلع تتام ىتبيبح ام ىزو ، لوط ىلع ودرب

كقياضأ شتدصقم ةفسأ :انأ ليسأ

و جاحلا لا ..مأ ىنقياضيه ىللإ هيإو ًادبأ :ال نزام مستبإ

ناهمسأب اونتعيب ىللإ امه مهنإ فرعأ ،انأ نيف ةجاحلا

نسلا ىنعي ةديعب ةفاسملا نإ ةج بح اوجي اوضفر : ليسأ

هدكو

؟! كجوزو بط : نزام

ةطبترم شم :انأ ليسأ تمستبإ

؟! ىازإ : نزام بجعت

بيصن شلصحم هسل : ليسأ

مكدحاول انه اوتنإ دصقأ ،انأ ىدصق شم :أل نزام كحضف

؟ ىازإ

دخان فرعنب ، ىنعي ىداع ، هآآآآآ : ليسأ تكحض اهنع ًامغرف

ام ىز ةدحولا نم ىجيب تاعاس نام ،األ انسفن نم بانلا

كتعيبطو كترطف نم ىجيب نام ،األ ةمللا نم ىجيب ريتك

انبر ديكأ بيط ىتنإ ام لوط ىنعي ، رشبلا لماعته ىازإو

نإ ةفراع ؟!..انأ تاينلا لاب األمع امنإ ودرب شم ، كظفحيه

ةفسأ انأ سب ، لجار ول ةصاخ مهم هد اناعم دح دوجو

سب ةقاطبلا ىف لجار درجم نوكي نكمم

ةلا، جرلا دض هنإ ىلع كم كال دخاه شم : نزام مستبإ

ىق تهال ًاميد سب حص، كم كال نم كريب ءزج ىنيقدصو

ةلقاع ةيصخش ىقب ىلوق ... كبنج دح ةجاتحم كسفن

تقولد دحل هيل كيز ةملعتم ديكأو ةليمج نامكو ةيداهو

؟! طابترإ ريغ نم ىنعي ، اهدحاول
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ىلقع ناشع جاى ناك ىتيب لخد دحاو لك شم : تدهنت

ىلا مجب ىهابتي ىشمي زياع ، ىلا مج ناشع امنإ ىئوده وال

ةروجابأ اورتشي مهحصنب تنك لود ىز ىللإ عراشلا ىف

ىتخأ نشع هج ىللإو .. ىنم رتكأ رونته ناولأ عبس مأ نم

هشوكم انأو ىناشع اورفاسيب مهنأكو ، اورفاسيب اهزوجو

سب ةسيوك سان ىلا ج هنإ ركنه شمو ، مهسولف ىلع

ايب ىدؤي ريبك بيع ىق أال تنك ،المز بيصن ةلأسم

ناسرعلا انلجي لطبو انصلخ ام دحل ، ضفرلل

ريخلا كقزري انبر : نزام

مكايإو : ليسأ

تعفدنإ ىتح ، تمص ىف نابقاري ناهمسأو هنيمأ تناك

ىد؟! ىازإ ىنع ةبياغ تناك ئش: ركذت نمك هنيمأ

ىد؟! هيإ ىه : ناهمسأ

ليسأ : هنيمأ

هنيمأ اي ىكيلع صخإ : هنيمأ هيف ركفت ام ناهمسأ تنطف

؟! اهيتومت ةزياع

اباب هدك لقعلا ب سب ، ًاعبط ،أل ةطيبعاي كؤب نم ىفت : هنيمأ

، هامهفي دح هجاتحم ليسأو ، زوجتيه هدك هدكو

دح نإ حمسيه شمو بوبحو ًادج بيط اباب ىنيقدصو

،هد ضعب ىف اوتوميب مهنأكو ملكتنب انحإ نيدعبو ، اهيذأي

ضعب ىف اوكسميل ةفياخ الً صأ انأ

ىق نهال شم ديكأو ، اوراتخي ىللإ امه مهيبيس : ناهمسأ

هلل..يال اهيبيس سب ، ليس أل نزام ومع نم نسحأ دح

مهلعجرن

هللا،يال ب معنو : هنيمأ



105

؟! نيف اوتحور تانباي هيإ : نزام

اباب اي هوهأ انه : هنيمأ

ةسنآ ول ىنعي ، اهلوقا ةزياع ةجاح ىدنع انأ بيط : نزام

ىدنع هيلشلل اولقنتت مكزياع ،انأ ناهمسأو حمست ليسأ

مكدحاول اودعقت عفنيه شم اوكيلع نمطم ىقبأ ناشع

قدنفلا ىف

، هيلشلا ىف نعدك دعقن عفنيو : اهتهبج ليسأ تبضقف

فلحإ

اوتنإو كانه مكتعاتب ةفرغلا دخاه هللا،ألىن :و نزام مستبإ

ضعب عم اودعقته الهت تلا

نيدعبو ، طلغ تمهف ، ةفسأ :انأ اهعافدنإ نم ليسأ تلجخ

كترضح قياضنه انحإ هدك

ىنوحلا صت والمز ىنيتقياض ىتنإ هد كم :كبال نزام مستبإ

امم ًابجعت امهيبجاح ناهمسأو هنيمأ نم كالً تعفر

لصح ىللإ لكش :هد ناهمس أل هنيمأ تسمهو ثدحي

لصح

؟! تابرشلا لبنه ىنعي : ناهمسأ

؟! ىازإ بط : نزامل ليسأ ترظنف ، نكحض مث

اركب ىضقنه ًايناثو انه، مكتاجاح اوبيجته :واالً نزام

اهلك مرش اوكففله اوس،

ليسأ هفوشت ىللإ ىدصق الم... ساي : ناهمسأ تحاصف

دعب ، كترضحل ًاركش دجبو .. انقفتإ : ةهربل ليسا تركف

ىقب انحإ ىشمنه كنذإ

ريغ شتلمعم انأ ىتساي وفعلا ريخ،و ىلع لباقتن : نزام
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؟! هنيمأ ...يالاي بجاولا

هنيمأ وبأ :يالاي ةحرفب هنيمأ تدرف

ام نأو ، ةيقب ثيدحلل نأ حضاولا نم هنكلو اوقرتفإو

... لعفلا ب ثدح وأ ثدحي دق هوشخي

هتبيقح ىلإ هئايشأ ةداعإب موقي نزام ناك ةفرغلا ىفو

هنيمأ تناكو ، هلحم ناتاتفلا لحتو ناكملا نع لحريل

خالاهل.. نم هثدحت هرغث نع ةثحاب ءودهب هبقارت

هدك :نماألرخ هنيمأ

:اه؟! نزام

؟! كيأر هيإ : شارفلا ةفاح ىلع هنيمأ تسلج

؟! هيإ ىف : نزام

سانلا لكو مهاف انأو مهاف تنإ ؟!ام هنيمأ وبأ : هنيمأ

ةمهاف

هللا :و هعارذب اهيفتك ًاطيحم اهراوجب سلجو نزام مستبإ

؟! كيأر هيأ ىتنإ ، فرعأ ام

رمع سب ، ططخأو ركفأو رودب ًاميد تنك : هنيمأ تمستبإ

اناعم اهدوجو نم مغرلا ىلع ىغامد ىف تج ام ليسأ

لمحتتهو ةزاتمم هناسنإ ليسأ ىيأر زياع ولو ، رارمتسإب

كملكه ام ىرمع انأو ، ىدته ام ىز دخآت المز سب ريتك

وبأ اي هيإ ،وال لماعتت فرعته كنإ ةقثاو شم انأو هدك

؟! هنيمأ

، فوشن اهدعبو اركب اوس هلك مويلا ىضقنه انيدأ : نزام

طلغ هيف شاقبيم ناشع األلو اهلمعأ زياع ةجاح هيف سب

ىد؟! هيإ ةجاح : هنيمأ
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كباحصأ ىبيجت ناشع قدنفلا ىلع ،يال ىفرعت اركب : نزام

ةيوش حيرا نامك انأو

ىشام الم: ستسإب هنيمأ تدر

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

ملو امهتقوب ناعتمتسي ةداغو رهام ناك ءانث األ كلت لك ىف

رعشت تناك نم ىه ءامسأ نكلو ، ةعرسب رم هنأ ارعشي

اهبتنإ امدنعو اهل، امهدحأ ةملا كم راظتنإ ىف هرورم لقثب

الن... عاف امه اذام افرعي ال امهنأ اهبتنإ تقولل

هيإ دأ هدك ىز اياعم كجاتحم تنك هيإ دأ هااااي : رهام

! ةداغ ... ىبنج كجاتحم تنك

! معن ىه: تمستبإ

ىنيتشحو : رهام

لك كاعم تنك انأ :ام ةقيقر ةكحض ىلإ ةماستب اإل تعستإ

موي

نع دعبن نيممصم انك ضعب عم شانكم ةداغاي :أل رهام

؟! تقولد هيإ لمعنه .. ضعب

ةرتف ةزاجأ ىف انيلخن ىنعي ، ةيوش هدك لضفن : تدهنت

ضعبل ىنات عجرنو ىدهن ام دحل

ءامسأ بيجهو كحوره ،انأ انيب ،يال كتحار ىلع : رهام

ىكاعم تابت كلا هبيجأ اهدعبو هريسأ دنع نم

؟ اركب اناعم راطفلا ىلع كمزعأ ىلحمست بط : ةداغ

! ىنعي مكقياضيه شم :ول رهام

! انيب ،يال اندعست ةجاح ىد سب هيإ ةقياضم : ةداغ

انيب :يال رهام
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اسام ال دق امهنأكو امهنم كلمتت ةداعسلا و ناكملا نع ال حر

مل عبطلا ،بو ءامسأ اهيلإ ذخأ مث اهلصوأ .. امهلمانأب موج نلا

نإ امو ، ةياورلا و ءاقل قحاإل ةداغل كرتو ئشب اهربخي

تكحو تثبلا م ىتلا مأها ىلع تلوره ىتح ءامسأ تلصو

نم رثكأ اهدعسيل اهمأو اهبأ ءاقل نكي ئش..مل لك اهل

اهنأكو اهاعم ثدحتت تناك اهل، اهمأ ةقادصب اهروعش

تقبأو .. اهباجعإو اههابتنإ ناريجلا نبإ بذج ةقهارم

اهل... ةأجافم راطف اإل عوضوم

مونلل تدلخ مث نمو ، هريمأو هريسأ ءامسأ تنئمط

... ريثكلا ب لفاح نوكي دق ديدج موي لا بقتس إل

ريغ ةرايز ىف بابلا سرج نر ىلا تلا مويلا حابص ىف

مث نمو بابلا حتفتل تمه .. ءامس أل ةبسنلا ب ةعقوتم

هدي ىف الً ماح بابلا دنع فقي اهيبأ نوك نم تئجافت

درو... ةبحص

؟! ةدوجوم امام ، مسمس اي ريخلا حابص : رهام

تباجأ نكلو ، ةأجافملا لوه نم ةباج اإل ءامسأ عطتست مل

اهفلخ نم اهمأ

انرونم رهاماي لضفتإ ، ةدوجوم ًاعبط : ةداغ

ىنيدعته شم مسمساي ..هيإ مكرون :هد رهام

شعفنيمو اندحاول تانب انلصأ شلعم :أل ءامسأ

هسل ،انأ ىتم إ تيلوجو ويمور ةياور تلخد انأ ...وه لخدت

حص؟! ، ةميان

اي ىشمأ ىنعي لا: ،قو اهنم رهامو ةداغ نم كالً كحض

؟ ءامسأ

ام انأ هد لجار اي هيإ ىشمت : لخادلل هبذجت ىهو ءامسأ

نم ةفقاو امام ىراتأو ، ىشمت موقت تيج كنإ تقدص
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ىشام .. ىنيذغتب ىد لوقأ انأو قلستو رمحتو ىلقت رجفلا

ىديساي انيطعي كاطعإ ىللإ

هدك بيع ءامسأ اي ىقب سب : لجخلا ةداغ ترعش

حوره ، مكتحار ىلع ىقب مكبيسأ بيط ، هدك ىقب : ءامسأ

هريسأ دنع رطفأ

ىلع اوس عمجتن نيزياع انحإ ، نيف ةحار سب ىنتسإ : رهام

ةدحاو ةرفس

اوكتف ، ءامسأ وبأ اي ريتك ةياج :األماي ءامسأ هل تزمغ

ةيفاعب

ىكيفاعي هللا : اهنم اكحض

ةداعسلا ىسع ، ديدج نم امح ال تيل لا جملا امهل تكرت

مهدنع نكست نأ قفاوت

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

ئطاشلا دنع نفقي تايتفلا تناك رخأ ٍ ناكم ىفو

ثيدحلا رثكأ ناكو ، ثيدحلا فارطأ نبذاجتيو نحرمي

ةروصلا فشكت نأ ةدماع هتايحو اهدلا و نع ةنيمأ لبِق نم

، رايتخ اإل ةيرحو ريكفتلا قح اهل ةكرات ليسأ مامأ ةحضاو

اذإ هسفنب وه اهحضوي ىك اهدلا ول روم األ ضعب تكرت دقو

... اهيلإ ريكفتلا هذخأ

تعُج انأو ىوأ رخأتإ نزام ذاتس :األ ليسأ

ىدنع ىلا ق حرابمإ ، نيف حار ةفراع شم قح، كدنع : هنيمأ

ىه هيإ شلقام سب ةمهم ةجاح

ىاج هنامز ، هاعم هتجح بياغلا اوربصإ ةعامج :اي ناهمسأ

رخأتيام براي سب : ليسأ
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عوجلا نم تيم انأ نسح أل نيمأ : اهفلخ نم توص اهاتأ

ت خرص اهنكلو قلعت تداكو كحضت ىهو ت وصلل تفتلا

الةم سلا ىلع هللا دمح ، ىتما اوتيج ، امام اباب : حرفب

ع ىوهلا ،ي سياربريس انلولمعتب ، ىقب هد هيإ : ناهمسأ

لا مجلا

هدك ىناشحو ىتنأو ىتنإ تبا شكب ىلطب : لماك كحض

ودج اي ىبيبحاي : ناهمسأ

وه كبيبح وه ىنعي ىتخاي الم ساي ه: ريمس تبقعف

ىشام ه، دحاول

سب هلك.. بحلا ىتنإ هد ةمسمساي ودرب ردقأ انأو : ناهمسأ

؟! ىتمإ مكيأر اوتريغ ىلولوق

لصتإو ركاذتلا انلزجح همركي هللا نزام ذاتس :هداأل لماك

انقلقف مكروضح مزلي ًادج مهم عوضوم هيف انلا قو انيب

انمطو انانتسا ةحارصلا وهو لوط ىلع انيجو مكيلع

انه ىلع انباجو

عم نانتمإب هيلإ ترظنو اهلخادب ام ئشب ليسا ترعش

ةرحاس ةماستبإ

ةجاح لمعأ شبحمو جضانو ريبك لجار :انأ نزام ثدحتف

ريتك تاجاحب هنايلم ىتايحو ، ةجح ىأب ةملضلا ىف

بلا ط انأ لماك ذاتسأ ..اي راصتخإب سب ، اهيكحه ىريسم

كترضح نم ليسأ ةسن اآل ديإ

نم اهيبأ ناضحأ ىف تزفقو الم كلا ىقاب هنيمأ رظتنت مل

اهنع ًامغُر اهعومد تطقاستو حرفلا ةدش

ةقفاوم شم ؟!ول هيل ىطيعتب ىتنإ دكن اي هيإ : ناهمسأ

اهانمتي نيم فلأ ليسأ ىتبيبحاي
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تانبلا تس ىد ليسأ ضفرأ ناشع نيم :انأ هنيمأ اهتبرض

انحإ در، ىلع لجعتسم شم ،انأ ةعامجاي سب اونتسإ : نزام

نع مكليكحه انأ الهل خو اوس مويلا ىضقن هللا ءاش نإ

هنيزياع اوتنإ ىللإ تقولا اودخ اهدعبو ىفورظو ىسفن

قفاوت ليسأ ةسنآ ول ناسنإ دعسأ نوكهو ريكفتلل

اهعلتبتو قشنت ضر نأاأل ول تنمتو ليسأ بقعت مل

.. لجخلا ب اهروعش ةرثك نم اهلخادل

ةديعس ىقبه نامك انأو : ةلئاق تبقع هنيمأ نكلو

؟! نوم نوماي كمسإ ىريغته ىتنإ هد هيإ : ناهمسأ

ىكل تقولا ضعبل اوقرتفإو .. نهنم عيمجلا كحضف

لوبقلا نوكي نأ ىسع ، ديدج نم ءاقتل اإل اودواعي

... دوجوم

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

؟ تق ولد مهدحاول امه ىنعي ه: ريسأ

اي ىلأست ةرم رشاع ىد ، هآآآ : ماعطلا ب ؤلمملا اهم فب ءامسأ

ه ريسأ

،ام ةملك وال ةمهاف شم انأو ىغلتب ىتنإ :ام ظيغب هريسأ

ريطيه وهااللك ةحارب

ةشياع ىتنإ ايام هيييييي :إإإإ ءامسأ بقارت ةريمأ تناكو

انه! ىضوعت ةياجو ةعاجم ىف

ىل لا ةريسأ نامكو ، ةحوتفم ىسفنو هناعج تباي : ءامسأ

األلك ىف ىرتفه ديكأ ف االلك ةلماع

كسفن كدصق : فرقلا تام عال ةريمأ ةهجو ىلع تمسترإ

صقان شم لفلا ىز ةجاحلا و جاحلا نإ مهملا ، ةمورخم
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ىقب تيبلا اوعجرت مكنإ ريغ

ىقبو اوحلا صتإ مهنإ مهملا ، تايلكش ىد لك هللا :و ءامسأ

انليلمعت ام ةريسأ اي قحلا نم ، لسعلا ىلع ةنمسلا ىز

ىد ةولحلا ةبسانملا ب ةكيك

دلبلا ىف لكأ ىق نهال شم انحإ ىد كتريتو ىلع ره: يمأ

ىللا ىف ركفن ين دعبو تقولد راطفلا ىف ىكيلخ اهلك،

ةشحوتم ىد ىناي ىاج..

عم انتدعق شوروصتتم هااااااااااااااي ه: ريسأ تمستبإ

، ىنوشحو تانبلا ىقاب اوقدصت هيإ، دق ىنشحوتب ضعب

اوكيلع ملستب تايآ قحلا نم

؟ هيإ ةلماع ىهو دجب : ماعطلا نم ءزج الع تبإ دعب ءامس أ

ىصلخت يغرامل كتوص شعمس مو ىسرخت ىتنإ ه: ريمأ

حفط

ىكوبا تارم انأ وه تباي طعن: صم ظيغب ءامسأ

هريسأ اي مهملا ، ىبلقاي ىكيل شاهنمتم ه: ريمأ تمستبإ

؟! هيإ اهراب خأ اهت مامو هيإ ةلماع ىه

ولو نسحت ىف اهتمام حةلا لوقتب هلل، دمحلا ريخب : هريسأ

ةيادب ىف ضعب عم مهلك اوعجريه نسحتلا ىف ترمتسإ

ةساردلا

الةم سلا ب اوعجريو براي اهيفشي انبر رب، هللاكأ : هريمأ

ىتنإو بط ، هريسأ اي كديإ ملست هلل، دمحلا : ءامسأ

؟! ىازإ اهلتلصو

هيتقتع كنإ انبر دمحيب ىللا وه ه:هداأللك ريمأ

ستاو ىلا بتع اهتيق وال ىلتلصو ىللا ىه انه، فلأب : هريسأ
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هللا ،و حبصلل ضعب بلق ىلع كلفيان ة يحاص هسل تنكو

لوأ انويسن ىللا لينلا رصق نيتخرف ىز شم ريخلا اهيف

انلك انبولق حرفي انبر ،يال رحبلا اوفاش ام

سبحن انيلخ هريسأ اي ىقب ىاشلا .. براي نيمأ : ءامسأ

حاالً تقولد كمد سبحه ىللا :دهانأ هريمأ اهيلع تزفق

اوصلخت امع ىاشلا لمعه انأو : هريسأ تكحضف

اي ةفسأ ىع..خالص لختب ىتنإ هريسأ اي ىنيقحلإ : ءامسأ

هريمأ

كش أ ىنإ ولو ، ىنختتل ىكيلع ةفياخ تباي : هريمأ

كسفن ىلع ىدرتو ىمل ك تتب ىت نإ وهو :هأ، ءامسأ

وال األلك ىف كلا صب ايلع ىلوقتل انه فلا ب ىتساي : هريمأ

ةليخب

هلك بحلا ىتنإ هد ودرب ردقأ انأو : ءامسأ

ساناي اهبحب : هريمأ

زول ىق أال ىجأ ىاش لمعأ حورا انأ وه : هريسأ تءاجو

مكيفشي انبر ، نولا صلا ىف ركسو

ىشتخو نايأ يييييي :مأ دحاو توص ىف هريمأو ءامسأ

ديدج نم تاكحضلا تلا عتو

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

ًا كمهنم روهشلا هيلع رمت وهف ، نزامل ةبسنلا ب ًاعئار ًاموي ناك

ئش لك نكلو ، ئشلا ضعب هلا حل رظنلا نود لمعلا ىف

ىف ةطقنلا كلتل ديكأ تلا مئاد ناكو ، هنيمأ ةدوعب فلتخي

مكو مهنيب الةق علا ةوقل اههبني هنأكو ليسأ عم هراوح

دعب ثدحيس ام كانه نأ حضاولا ..نم ةمهفتم ليسأ تناك
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.. ثدح ام لك

ةجيتنلا ةفرعمل قوشتم لكلا ناك مويلا ةي اهن ىفو

.. ناهمسأو هنيمأ ( نيرشو ءانه نييولحلا نيتخ (اال ًةصاخ

؟! ىتما ةجيتنلا دخانه :اه هنيمأ

قرولا ححصن امل شم : ليسأ اهل تمستبإ

اهونلعت !ام اوححصته هسل اوتنا وه ىوهلا :ي ناهمسأ

الص خو ىوفشلا نم تقولا

سب ىسفن نامك اناو تانباي هللا :و حرف ىف نزام كحض

انيلا وح ىلل ا رواشنو ةر اختسإ ىلصن والمز لوصأ لوص اال

اناعم ة ليوط ةزاج األ ىهأو ، ودرب

هيب نزام اي طوبظم : ليسأ

؟! هيب : ىلا ع توصبو دحاو سفن ىف اولا قو عيمجلا مدصنإ

ىف سب بعتته ىنبا اي شلعم : لجخ ىف ره يمس تكحض

قبى هيإ لمعنه ةيوش األلو

لوأ انيب ام لعجي انبرو ىمأ اي كمهي :وال نزام كحض

هللا ءاش نإ رخآ شولم

عم إال قيفت ملو ىعولا نع تباغ اهنأكو هنيمأ تدرش

بابا! بلقاي كلا :م اهيبأ نم ةيناح ةسمل

: عيمجلا نع اهرظن د عبت نأ ةلواح م ددرت ىف هنيمأ تلا ق

ىدصق .. هدك .. ىنعي كترضح وه

كبيبحو كر مع بحاص اباب ىلع ىبخته ! هنيمأ : نزام

رهيأ.. دخات ىنعي .. ودج غلبته كترضح وه : اهقير تعلتبإ

ابا باي هفوشت ىللإ : هنيمأ ى نيع ىف عومدلا تألألت
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نزام اهبذج اهدعبو .. هنيمأ نضتحت نأ ىلإ ليسأ اذه عفد

ىنا هفراع ىتنا ام هيأر دخاه ىتبيبحاي ًاعبط : هناضح أل

نم زوجتي دح نيدعبو ، هتروشم غري نم ىشما فرعب شم

هوبأ ىأر ريغ

ىف قرقرتت عومدلا لعج امم هنيمأ تاقهش تلا عت انهو

اذه لثم لبق ت اهيلع بعص هنأ ملعي ناك .. نيرضاحلا نيعأ

ْنكلو .. ليحتسم هيلإ ةبسنلا ب هنأ ملعت تناكو .. عضولا

.. لوبقلا إال انيلع امو هتمكحو هتملك عضوو مكح دق ردقلا

اذه... اندرأ نم نكن ملأ

و ليسأ نم ترذتعإو .. تأده ىتح اهرهظ ىلع طبري ذخأ

عفالًام طيبع ىتنا انبرو : طيسب در ىوس كلمت ىمل تلا

ضعب ىلع نيقي ال ناهمسأو ىتنا قفو امأ إال عمج

ىرخآ ةرم ليس أ اهتمضف ماستب اإل حبش اههجو ىلع رهظ

اهيلإ

؟! هيإ وال نضحته شم انأو : ناهمسأ

ىد ةريغلا روما فوشن اما ، ىتخا اي ىلا :عت ليسأ تكحض

ىتاوخإ إال اهلك ايندلا نم ريغا :انا ناهمسأ تكحض

لبنو حرفن ناشع اوركف ا ونعد جتا اوتناو .. ىبيابح

ضعب عم انلك ىقب في صنو تانبلا مزعنو تابرشلا

ر كفنو انبر ريختسه مومعلا ىلع كم.. اه ىللإ لك :هد ليسأ

ىرارقب نزام ذاتس األ غلبيه ىدلا و اهدعبو اوس

انلعلطي هيب نم صلخن انحا وه : سأي ب هنيمأ اهيلإ ترظن

اباب هللااي ..كل ذاتس األ

هيلشلا ىف ليسأ ةلئ اع عم ةنيمأ ، اوقرفت مث عيمجلا كحض

هبلق ة بيبح وبأو ىناثلا هدلا و فتاهي ىك قدنفلا ىلإ نزامو

ريخ... ىلع هللا مهعمجيو مهتلا ض اودجي مهلعل ، ىلو األ



116

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

هريسأ ترظن ، راطف اإل ةدئام ىلعو ىلا تلا مويلا حابص ىف

ماه... ٍئشب اهرابخ إل هريم أل

! رمرم : هريسأ

! رييييييييييييخ ؟! رمرم : هريمأ

راطف صلخن يال سب هللا.. ءاش نأ ريخ : هريسأ تكحض

آلاّن.. حورن ناشع عيرسلا ىف ىقب

؟! نيف حورنه : تعمس ام لوه نم ه ريمأ حم مال تدلجت

وه اّنأ، دنع تيبلا حورنه ه: ريس أ تدر ءاة لارب ىهتنمبو

؟ هيا وال ضعب ىلع اوفرعتت المز شم

لص.. أ سب : هريمأ

نم ةكرشلا ىف هنامز هد شيقلقتم ؟! ىنعي ىد :ُع هريسأ

ةرتف تينت سا انا هريمأ .. تقولد عجرب شمو ىوا ىردب

ىوا ى نتيشحو اّنآو هدك ةر يبك

، ىكاكسم انا وه ىحورت ام هريسأ اي بيط : هريمأ

ىكيلع ئبع ناى شينسسحتم

: ةليصأ ةيرصم ةكرح ىف ايهيتفش هريسأ تول

؟! نامك هيإو

دق امع ديدشلا جارح باإل ترعش دقو ه ريمأ اهيلإ ترظن

تلا ق

رطض ه ةطيبع ألكن ةداعلا كو كالاهم: هريسأ تلمكأف

المز ىتنا وهام ىتنإ لولخلا مأ ريخ..اي األ كم كال فذحا

وه ، ةيكزتلا ب ىازا لجار لا كزوجنه لا موا اّنآ، ىلع ىفرعتت

يهقعط لوق امن ريغ نم انحور ناان فرعي حامل يحص
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اهاعم كتحار ىلع ىقبت ىتنا رطاخ ناشع سب انيباقر

: هريسأ عارذ ب قلعتت ىهو فس األ ضعبب هريمأ تلا قف

ةحار هيا ىنعي ةمهاف .. ةفياخ انا سب ىنم شيلعزتم

ىتامح اهنا شفرعتم ىهو ىتامح ف وشا

ولو .. رونأ رونم ىف انبنرأ : اهيبجاح دحأ هريسأ تعفر

ىكايدوم انا هد نيدعبو .. اهيلمعا نامك هديإ ىبلطت ىتل ُط

ىجهو اهؤب حتفت ىه ام لوأ نم ىنيعبته كنإ ةفراعو

نامك ةباح ىبنلا و ىليلوقته حورن يال كل وقأ

االلو لصوا سب الم.. سلا الةو صلا هيلع : هريمأ تكحض

سبلا ناشع ىد كانه ىللا ةضو األ لخدا ىنا ةلحرمل

دبإال ىلع ها ثحل ةفرغلا ةيحانل اهعفدب هريسأ تماقف

زهج أو ةرفسلا مله ..انا زجنن انيلخ ىت خأا يالي بط : اهبا يث

... صلا خ كتحارب ف

ءامسأ تفتاهمب هريسأ تماقو نات، اتفلا تدعتسإ لعفلا بو

ال نهدجت ملو ت تأ اذإ ىتح تيبلا ب نسل نهنا اهملعتل

ة... ديدج ةرماغم تأدب دقو نبهذو .. قلقت

فاعضأ فوخب ترعشو اهي نيعب هتأر هام ريمأ رهبو نلصو

هابتنا تفل ىذلا و فئاخلا اههجو ىلع اذه ادبو ةفعاضم

؟! هسيوك ىتنا هريمأ اي كلا ا:م هيلإ هريسأ

ىدُعو ىنعي حص؟! ، كتدج تيب :هد هريمأ اهيلإ ترظن

انا ىنعي ، هتمام بيسيه شم زوجتإ ول ًاعبطو انه شياع

انه؟! زو جته ضورفم

تيب هد هويا ! ةجاح ه مهاف شم انأ ىتنب اي هيف : هريسأ

ىتدج

مكنا ةفراع ،انا كتدج رصق كدصق : هريمأ توص تلفف
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ىداجردلل شم سب هينغا

ىف تا بيب ناك ىدج نافعاالاهت: طبض هريسأ تلواح

ىللا رصقلل لصو ام دحل تانلغشلا لك لغتشاو عراشلا

ىبري هنا هدوهجم لكب لواحو هد هيلع ىلوقتب ىتنا

ًاعبط سب مهدنع ىللا لا بملا شورغتيم م هنا ىلع ىلا وخا

فاش دحاو لكو هدكو مهيلع ىسقيه شمف هاموالهد

موي ىف اهنا ًادج هتراجت ىلع فاخف هنع، ديعب هقيرط

والمأ، بأ بال مدآ قلخ نم ناحبسو د، هتت نك مم ةليلو

طمرمتا دحاو رتكا هد ىدُع وها ، ىدُعب هقزري هنا انبر ءاشي

ل زنيب وهو هرغص نمو فورصم هيديب شنك م ىدج ،

، ًاعبط ىدج نيع تحت ، ةجاح لكو ةجاح ىا ىف لغتشي

هدخ ىدج ةباح ةباحو ةساردلا ىف رطاش ناك كلذ عمو

ررق املو هاعم وه ناك ةكرشلا حتف املو هلغش ىف مهاع

عومجم بياج ناك هنا عم ةراجت لخد ةعماجلا لخدي

بط

ىملع ناك وه ؟! بط هر: يمأ تشهدنإ

ةريبك ةجاح وا بط لخدي ةزياع ناك بابوا اها، هر: يسأ

هعجشو ىوا هيب حرف بابا ةراجت لوقيب الهاق امل سب ىنعي

نم الن عز ناك هللا ناحبس ىللا ، ىدج داصق عمها فقوو

عفريه ىللا رطاشلا هنبا عيضيب نوكي نكمم هنا هسفن

ممصو رجحلا نم فشنا هغامد ىد ُع هيا ىلوقت سب هسا ر

ىتلخد ألكن ىقابلا ةفراع ىتنا ًاعبطو ةراجتلا سردو

ةفراع ىتنا هلك هد نامليهلا و رصقلا .. هدك دعب انتايح

ربكت ناشع تيقشو تبعت ةبيط سان ىبخم هنا هدكأتمو

بحتو ةلا جر نوكت فرعتب سانو اهسفن ىلع ظفاحتو

وال كنم علخ ىدُع شنوكي ،وال ةدشلا تقو كبنج فقتو

؟! ةجاح

ل جار ىد ُع هريسأ اي ىكيلع صخإ : اهدي هريمأ تبرض
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هر مع لوط

هتمز ال ناك لا موأ ، ةفراع انا ام هآآ : اهلتقت نأ هريسأ تداك

هد؟! ناضمحلا فلايمل ىقب هيا

؟ ةياجوخ كتدج ىلوقتب شم ىتنا : هريمأ تدهنت

! ضارتع اإل هجو ىقب نيف ، هويا : هريسأ

انناو ةيرصملا انتاداع مهفته شم ديكا ىه ىنعي : هريمأ

هناعمطو ةشحو ىنا لوقت نامك نكممو بحن نكمم

ةليعلا مسا ليشا عفنا وال ماقملا دق شم ىناو اوكيف

هيل : ظيغب ب وحصم هلبو بالمباالة رظنت هريسأ تناك

شم ةليعلا مسا ىلشته ىتنا ؟! ىكيلع ليقت ىقبيه

تبيس انا ةياكحلا لك شتكحم انا ةماعو يهيل.. شته

ىلجر ناشع لخدن ..ويال هيكحت ىه آلاّن مهملا ءزجلا

ىدُع يا كنوع ىف نوكي هللا طة، يبعاي .. ةفقولا نم تقفقف

للهت ىذلا و نلماعلا دحأ حتفو بابلا سرج تقد لعفلا بو

.. ةليوط روهش نم ةبئاغ ال ةليمجلا مهتريغص ةيؤرب ههجو

لجاراي كيزا : هوتل حِتُف ىذلا بابلا نم هريسأ تلطأ

بيطاي

ىتلخدو تيبلا ىترون لا مجلا و نسحلا تس ديع: س مع

هدراهنلا اهلا م هدك ايندلا لوقا اناو ، انهلا و دعسلا هيف

ىوا ةليمج

ىناشع هد لك بيطاي لجاراي : ةحرفلا ب هريسأ ترعش

ةريغص ة ريمأ ماك اندنع انحا وهو عسيد: مع

؟! ىنعي اهعلدن

نينتا : هريسأ تكحض
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سفانت ردق ت ىللا ىد نيم ىقب ىازا : ديعس مع بجع تف

لا؟ مجلا و نسحلا ست

ةدود لال ىتبحاص : بابلا ءارو نم هريمأ ه ريسأ تبذجف

ه ريمأ تسلا

انيتفرش ، ىتن باي سارلا و نيعلا ىلع : ديعس مع كحضف

انيترونو

ومع اي ًاركش : هريمأ هل تمستبإ

ىتنباي هدحاو هلل ركشلا : ديعس عم

؟ ديعس مع اي نيف اّنآ لا موأ : هريسأ

ًاعبط بتكملا ىف ، ىنعي نيف نوكته : ديعس مع

ىقب اهلخدنه انحا بيطاي لج رايا حص : هريسأ

هل اهنيع تقيض دقو لإهي تداع اهنكلو كرحتت نأ تداكو

ديعس مع ريذ: حتلا ىلع دالةل

؟: هيإ هيف ىتنباي هيا ًا: ريثك اهنم كحضف

تانوفيلت توال ارباخم شيفم : هريسأ

نينت اال اينيع :من ديعس مع

اّنآ ىلع هريمأ ..يالاي كينيع ملست : تكحضف

تذخأو الً يلق بابلا تحتفو بتكملا نم تبرتقإ

... نكلو ًايلم اهلمأتت

اّنآ ىلع ىملست لخدت شمو هدك ريتك ىتنا ىفقته اه: تدج

.. اهيتشحو ىلوقو

ةهجتم بابلا تعفدو ةوق نم تيتوأ كبلام تكحض

ناضح نماأل ريثكلا ري ثكلا و سأرلا و ديلا ة لبقم اهتيحان
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كنم ىلمتا ةزياع تنك سب ، ىتنا ىبلقاي ىقب ىازا : هريسأ

هريسأ عم نيم : اهتدج

كنع ىم كال نم ىتبحص هريمأ ىد :هآ تركذت اهنأكو

ىكيلع فرعتت ترصأ

ةسلا لاج ةكلملا كلتل رظنت ءاهلبلا ك فقت هريمأ تناكو

لا مجلا اهبإالنأ نسلا مدقت نم مغرلا ىلع ىتلا و اهماما

لك هريمأ ظحلت ملو ، لحريو اهكرتي نأ لكاإلءاب ىبأ

اهزهت تناك ى تلا هريسأ دي ىلع إال قفت ملو هريسأ تائادن

قيفت ىك فنعب

ىلع .. اندنع نكست ةنجلا نم تلزن ةيروح هد هيإ : هريمأ

اي ةشحو ىتعلط إالناك اهنم هبش ىكيف كنإ نم مغرل ا

ىسفن ىف علوأ ضورفم اناو هريسأ

شم : اهمامأ ةفقاو لا ةاتفلا كلت نم ة دشب ةدجلا تكحض

دنع نم سانلا كبحت ىلحأ حور سب ولح ًاميد لكش لا مج

هدك انبر

ىتبيبح اي ..ىد ضعب ىلع ىقب مكفرعأ : هريسأ تكحض

ىتح ًادبا ىنبيستب شمو لوط ىلع اياعم هريمأ ىتبحص

كانه ةليعل ا تيب ىف ىتقش ىف اياع م هدعاق ىه

اهع اتب اباب عات ب تيب نيف هيل : ةدجلا تب تجع

حرتقا ىدُعف اور فاس اهتمامو اهبا ب سب دوجوم : هريسأ

اهدحاو ل ىه وال ىدحاول ىقبا اياع،الانا م دعقت اهنإ ايلع

اهتدج هب تكسماو معطلا هريسأ تمر

اها..ُأىد ةدج: لا

ات يرجرام اّنآ.. هريمأ تساي ىقب ىدو : هريسأ تلمكأ
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ميرم لهس : ةدجلا

ميرمل ري غتإ اهمسا ةياكحلا قرحا ةزياع شم : هريسأ

كرمعو نامز نم باحصأ انحإ هريسأ اي ةبيرغ سب : هريمأ

اّنآ؟! نع ليصفتلا ب ىليتكح امو

ىنوكتو موي ىجيه هنإ ىباسح ةلماع تنك ناش :ع هريسأ

نم ةياكحلا كليكحت ىللإ هى ًايصخش اّنآو انه اياع م

مكيلع الوم سل قطقط

الم سلا مكيلعو ه: ريمأ تكحض

ىقب ىكحأ اولضفتا : ميرم

، لوط ىلع عوضوملا ىف لخدن ىنعي : هريسأ تكحض

.. ةيوش اوشدردت امع توكسبو ىاش طبظا حوره

ىريغ نم ش وأدبتم

انحا ىنتسا هيل هلك فراع ىتنا : ميرم تكحض

؟! هريسأ ىكيلع نوهتو : ةيلثمت ةيلوفط ةكرح ىفو

رخأتإ شم .. نوه شم :ال ميرم

... ةياكحلا تأدبو ًاعيرس تدا عو تبهذ

ىعاتب صأب ىبرأ انإ فراع انا مهفا ه ريمأ لواح : ميرم

همهفإ .. سان سب

ليمج نامكو موهفم ًاعبط ه: ريمأ تكحض

ىدُأ و ىتديفح ..ىز شاكب : ميرم تمستبإ

مهملا .. ىلحأ هدك همسا ىقدصت : هدشب هريمأ تكحض

نينم ىتدبنه

تنك نسة.. ٤٥ هدك نم ، فيصلا نمادن دبنأ : ميرم تدهنت
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سب شحو كالم لوق و ىدنع ىج إ بابش ناك ، ةليمج ريتك

سمش دس هدك باش هج ةرم ىفو .. هعرسب هيتمهف شم اان

سب مهف شمو كحض وه ىتغل ب ىشما تلوق ،انا فقاو

..انا لخدإ آزي وهو هتيب باب ىلع دعاق ىنا ىنمهف لواح

هتيب تطبخل .. تبطخل خل. ..انا تكحضو باب ىتيصب

ناك هيلا تيصبو انتيب دنا ىتيشم انا تموق .. ىتيب

موي .. ىفتخا وهو تيب تلخد ،انا ىدنا صبو ولح كحضا

قلا ىنفوشو اجيا هالص ىشام اناو ناب شم و موي رج

كالم لثمي فقو “و ريتك كفوشا ناشا ىنات عجرا " ىبر بأ

هملك ى.. برأ فرإ ناك اباب ..هج هيلع كحضأ اناو هلوق زوآ

اباب ترشك هدك اناو نانوي انعجر ... مهفإ شم اناو ريتك

تطبخل .. ىرصم ناشأ قلا اباب كحض .. ىبرعأ ملأنى تلوق

ناك اباب ، مهفا شم اوكالم لوق رصم ىف ناشع تلوقو

ريتك شم سب كالم تفرإ .. سردم عفنإ شم سب سيوك

رخأتم اج يإ وهو ريت ك ىنتسا ناكم سفن .. ىنات ةزاجأو

تنكو ىن دع اسو ىعاتب ىبرأ طوسبم ناك .. نامك ولح ناك

ناك .. بواج وه ةجاه لك هتلأس نيدعبو .. نامك طوسبم

ىناكم تريغ انا ىكيلع صبا فرأ شم لوق و ىوا ريقف

ةجاه مهاف شم اناو كحض وه لعز دعب ىنفوشإ ناشأ

ملكإ هاعم حار زيزأف اباب اجيإو كحضإ وه طوسبم سب

صخش هد زيزأ لا: ؤس ةهجوم لاكالم ةريمأ تعطاق انه

ىدج هد اها : هريسأ تباجأو هدشب هريسأو ميرم تكحض

زيزأ ةاّنآ غلبو زيزع ًاراصتخإ ،وأ زيزعلا دبع

؟! لمكن نكمم ةلطعلا ىلع ةفسأ : لجخب هريمأ تمستبإ

ىدن ا ىنات مجو ، لمكن ..اانه فسأتإ شم : ميرم تمستبإ

ىتك ضه انا سولف شيفم ريقف وه هيزوج ىتنا قلا ابابو

ى برأ قلا اباب سب هيا لوق نب مهف شم زيزأ .. ىتملكتا شمو

شي وإ لغ تشا الانا قلا زيزأ ل، دهب ىه سب قفاو انها



124

لعزا ىه،انا دخ ىلا ع ىش لصحو هناهرف

اناو ريتك لغتشا وه بره تيب ىف شي إو هتزوجا .. ىدحو

، ىوا ناهرفو وه ىنغ ناشأ سولف فوإني رصا شم تنك

نيشأ هدك انحاو هنس نينتا تد ولح..أ وتكهض بح تنك

ىقب انه سب ريتك انا اباب هبش ليمج ريبك رونأ انآمو ولح

ديدج لغش ناكم ة رهاق ىف انشيإو ىوا سولف انآم

هديعس انا فوش ىج بابوايإ طوسبم زيزأو ريتك سولفو

ىنبا ميهر هجو ةنس تدأ .. ريتك بعل بيجيو رونأ ليشيو

نييوله هيوش انيقب انها ىنعي قزر هآم هج قلا زيزأ و ىنات

زيزأ ملك اناو هج موي .. زيزأ نم ريتك سولف ايآم ناك اناو

هتيدإ اناف ىازا لأس زيزأ تنا تعاتب سولف ايآم انا تلوق

ريتك تاج اه بيجو تيب ىف بيس تنا تلوق سولف

ىوا ه هرف وه هيإ، لمإ فوشو كآم هيلخ انا فرصأ شم

تج رايم صن هنس ميهرو هيب.. صاه هعا تب لغش لا قو

، هيوش ىلها هريسأ هبش ، ىوا ىه انا هبش لوق زيزأ ايند

ريتك لغش ربكإ زيزأو ريتك هنسو هنسو هنس تدع نيدأ بو

وه ةكلم انا ايب قيل ناشأ ريييييبك تيب ىنبا هنا رر قو

آم اولغتشا شم سب بكوروالد هد تيب ىنبو هدك، لوق

زيزأ سب لأزأ هرفأ فرآ شم ىتنكو لم اه تفرإ انهو زيزأ

سب ايمرسآاهد ىز هبنج وده ديدج قزر لوق طوسبم

رفاس صله رونأ .. نيد أب زوجو سردإ ريغص تنب رايم

بيط هتارم ريغص هزاجأ ىجإ انهإ ىسن زوج نانوي

انفلهو .. لغشنإ زوجإ دأبو ىوا لوغشم روتكد ميهر .. هوله

انا ريتك هعلد ، زيزأ هبش ىوا انا هبه ليمج رييييييتك ىدُأ

ناك ريغص رييتك لغتشإ هاله هدك بح شم زيزأ سب

لوق تيسن هآم..هأ ركاذو هعجش مهدأ ىبيبه ناك و رطاش

مهدأ دنأ كانه شي إ ناك نينس سمه ىدُأ ناك زوجتإ رايم

سردإ ريتك ممصو ىدُأ ربكو اننبا شم مهنبا ىز ناك ريتك

ًاعبط هريسأو ةكرش دنسإو إهلي مسإ ليش ناش أ ةراجت
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مون ريغ ضعب اوبيس شم ىنات صن ىدُأ ناك اينود ترون

هآآآ .... رايمو وه بقار هريسأو لغتشإ أدمه ىبيبه وأ

صه ريتك هسل ىنوشح و

اّنآ نو هيب ئش لك اهل: تمستبإف اهتدج مهفت هريسأ تناك

رايمو مهدأ جرهو ةليمج هريسأ ربكو : ميرم تدهنت

شمو ريتك اوباغ .. لوق شم فرإ هريسأ هفر، إ شم راوشمل

تلا ق هريسأ سب م اقتنإ نيزيأو نين ال عز انك ىنات مج

نمح ر نامكو ريسأ به ليبن .. جرهو هبنذ شم نابلغ لجار

ليبن سب ة رسأ تيب فوش زوع ىه كالم.. اوعمس مهدأ دنأ

نمح رو مرتهم ريتك ىنروز ىجيإ صه..وه فرأ وه أل لوق

حص؟! ، نمحرلا دبع ومعو ليبن ومع : هريمأ تلأس

هقيقف اي حص : هريسأ تكحض

هص؟! ، موهفم سب بأص ةغل فرآ :انا ميرم تمستبإ

ًاعبط حص : هريمأ تكحض

رتكأ وا هنس تالهت دأب مهم .. هريسأو ىدُأ ىز شاكب : ميرم

ىوا ىنشهو ريتك تلعز تامو ىدهو زيزأ ىنباس

ناتاتفلا تكرحتف ميرم نويع ىف عومدلا تقرقرت

نم اهجرخت فيك ركفت هريمأ تدخأ .. اهتاساومو اهناضتح إل

ىد؟! ميرم ةياكح هيإ بط : تلأسف هلا حلا ذهه

سان ناشأ ىمسإ ريغ زيز أل تلوق : اهعومد ميرم تحسم

شم مسإ ىنأي قول ريتك زيزعأ كهضإ ، ةياجوه اولوق

كي أر هيإ وله ميرم لا قو فرك ركفو .. ىشام ةياجوه ىله

مسإ هدو هتايح دحاو به انا قلا ميدق بيبه تلأس ًاعبط

ىبيبه .. ميرم ىتيقب انهو .. ىمسإ قيل

لكلا دجوف ىدُع هنم لخدو بابلا حِتُف األانثء كلت ىف
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فانص لكاأل نمو نولأو ال كشأ ماعطلا و قاسو ٍمدق ىلع

... بجع تف

ديعس مع : فته

هيب ىدُع اي هويا : ديعس مع

؟ هيإ وال فويض اندنع ؟، هدك برهكم تي بلا ملا ريخ : ىدُع

هريسأ ةسن ىداأل : ديعس مع مستبإ

هد.. لك اهناشع لمعتيب ىللا هريسأ ديكأ :آه ىدُع

هريسأ ؟! نيم لوقتب : ةريبك ةعرسب داع هنكلو ليحرلا مهب

ىجيت ةرم لوا ىه ريخ هيل هيباي هويا ديع: س مع كحض

و درب اه تيب هد وهام

؟! اهدحاول ىه ىلوق سب ، ًاعبط :هأ ىدُع

ىردا كترضح : ديعس مع

! ةطوبظم ىموده كيأر هيإ بط : ىدُع كبترإ

كتكايش ىف تفوش ام ىرمع : ديعس مع

حص؟! بتكملا ىف امه .. محا : ىدُع

حص : ديعس مع

تايتفلا عم هتدلا و جورخ همدقت فقوا نكلو ىدُع م دقت

هنم تبعترإو هريمأ هنم تلجخ .. نهعز فا امم بتكلا نم

اهب... كتفيس ،حًامت هريسأ

هريسأ اي هد هيإ : هريس أل هريمأ ترظن

فرعأ هللاام :و هريسأ

انلوق شم ديعس مع اي هدك عفني : ديعس معل ترظن مث
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! تارباخم شيفم

هيب ىدُع ناشع تارب اخم هيف شنكمو : ديعس مع كحض

شتنكمف ، ةريبكلا مناهلا عم ىدغتي ناشع موي لك عجريب

هيب! انه،واليإهاي كنإ هلوقأ هملكأ ىنا جاتحم

هريس ايأ ىلا ..عت ديعس مع اي هيإ : باتعب هريس أل ىدُع رظن

كزياع

تيبلا ع هريسأ اي كقبسه : هريمأ تلا قف

ىنتسا ، كمادق فقاو انا روطرط : بضغب ى دُع مل كت انه

عجرن امل ريغ شجرختم امام .. كدنع

اي تحمس :ول ئشلا ضعب أدهف هعارذب هريسأ تكسمت

! شينيننجتمو هيوش ىنتست نكمم زفرنتم انا هريمأ

تاقهشلا ىوس جرخي لفن اههيف تحتف اذإ ىهف بجت مل

ا مهيلع قلغأو ب تكملل ه ريسأ ذخأ ... عومدلا و

؟! ىنيفرعت ام ريغ نم ةجاح ىلمعتب ىتمإ نم : ىدُع

انا ةماع ... ىدُع اي هدك ىوا زفرنتتب ىتمإ نمو : هريسأ

ىلع اهتيبح اّنأو اّنأ، ىلع فرعتت هريمأ ناشع هدك تل مع

اهيلع انلخد ام ةعاس نم اهيف ىللا تمهفو هركف

موي هلص ،ا ةياكحلل ىقب زهجا ىشمن ام دعب كرصعت هو

ىملا علا تاياكحلا

سيوك ًايناث ، مكلعزأ ىنا شتدصقم فسأ :وأالً ىدُع

ةركف ىلع ناذأتسإ ريغ نم عفني وه سب هيتلمع ىللإ

ناك هدك هدك ًاثلا الً،ث صأ ىنوف والتهشو ىجاه شتن مك

اوتيكاح اوتنا نيدعبو هيف.. فرعت امام ىللا مويلا ىجيه

هيإ! وال ةجاح لك

ة جاح لك ةجاح لك : هريسأ
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هريمأ ة ريم لأل رذتعأ ىنيلخ ..يال ىشام : ىدُع

:يال تمستبإ

ةدئاملل اسلج هريمأو ميرم تناكو ًاي وس اجرخ

ىكوبحيب هر..ال يسأ ريغ نم اولكاته ىقب هد هيإ : ىدُع

ىكوبح يب

! ىدغتإ شم ىدُع هيإ : ميرم

ىلع اوقبي تانبلا ناشع امام اي شلعم : ىدُع

ىوان شتنكم سب ىنم شيلعزتم فسأ انا هريمأ ... مهتحار

ناشع لوط ىلع ىشماو هريسا ملكه تنك ،انا دعقا

رصقلا شي تفوشمو مكدخ الم كلا ًاعبط مكتحار اودخات

ال نأب تأموأف

عماس ؟!مش هيإ : ىدُع

:أله اهنع ًامغُر هريمأ تمستبإ

هريسأ اي اهيجرفتام بط ىوهلا :ي ىدُع

ام هيا هيف هللا اه: توص ُهعم عفتراو اهبجاح هريسأ تعفر

ىروعش اوعار هدوجوم ىنا اوظحلت

ىتن ..هدا ىتنا ىتبيبح اهن: ضتحإو هيلع ىرجو ىدُع عزف

ىبلقاي ،ها بحلا

ىدُع اي ىشمإ : للمب هيلإ ترظن

ىتضوأ بالش سب رضاح : ىدُع

اهدق شم تنا ة لكشم لمعتب هدك تنإ : هريسأ تكحض

مكيلع الم سلا ..يال ةمهاف ىتنا ام ىنعي : ىدُع كحض

الم سلا مكيلعو : نددرف



129

ةدئاملا سأر ىلع ةسلا جلا اه تدج نيب هريسأ تسلج

... اهبناجب دعقم ىلع هريمأو

انعمشإ : هريمأ تسمه

مكحرف موي ةرم لوأ ىق بت ناشع : هريسأ تكحضف

كسفنل هيبجتب ًاميد : هريسأ تلا ..قف هريمأ تلجخف

ريخ تناك نإ اهرس ىف تعدو ن هنم ميرم تكحض

هل... اهردقو حاهلا حلص أف كلذ ريغ تناك نإو هل اهلعجإف

ةلوج لمعب تماقو هجو لمكأ ىلع هريمأب هريسأ تمتها

هيف... رتميتنس لك ح رشت تذخأو رصقلا ب ةيحايس

ىنا رتلا ودلا ع علطيب ىللا ملسلا :هد هريسأ

حص! رود، نم رتكأ هيف وه : هريمأ

لوط هيبن .. كدحاول اهيتفرعو هد هيا : اهيلإ هريسأ ترظن

كرمع

ةفياخ انا ،هد كلا هدك،اهم ه دراهنلا هريسأ اي كلا :م هريمأ

قوف نم ىنيقوزتل ملسلا علطا

ناشع هيلوقتب ىللا كلجسه هدك دعب ىتبيبح : هريسأ

ديكأ ديكأ هرب نم رصقلا ىتفوش ىتنا ..ام ىلا م ىفرعت

ىنعي نيرود نم رتكأ

اهلا ؤس ىلع هريسأ لعف تدر نم ًافوخ اهقير هريمأ تعلتبإ

رصقلا ىف تيرافع هيف ديكأ ىقبي : مداقلا

اهاوق عمجتست ىتح ئش لاال ىف رودت هريسأ نيع تناك

لكو اّنآو ىدُعو انلك..انأ انحا الً صأ : ءودهلا ضعبب درتو

تخبلا ىف كلنيعلا طو نييتيم انه سانلا

اي ىنيشوح ىوهلا ة:ي يليثمت ةكرح ىف هريمأ نيع تظحج
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امأ

تب : لوقت ىهو هتجرخ أو قيمع سفن هريسأ تذخأ

كسبلأو دجب هتيرفع بلقه إوال هدك ىدهإو ىطبظتإ

ىكاعم رزهب تباي :خالص هريمأ تكحض

رصقلا ىف فلن انيلخ ىقب خالص بط : للمب هريسأ تدهنت

ىنا تلا رودلا هد ىتساي ىصب .. حورن قحلن ناشع صلخنو

ودج تعاتب ةريبكلا ىد شولا ىف ىللإ ، مونلا فرغ هيفو

نكرلل ىقب ىجين ... ىتضوا ىد انيمي ىلع ىللإ ّنآوا،و

األلو ىف ، ىدُع حانج هد كا نه ىللإ صنلا ىداهلا ديعبلا

كتد اعس فرعو ربك ىدود امل سب ةيداع ةفرغ تناك ًاعبط

مونلل ةر يبك ةفرغ ىقبف ضع ب ىلع رودلا ىقاب مض

نكرو صاخ مامح عم ىبيب هيف ول هدك ةقدنحم ةدحاوو

اوج ةقدنحم ةقش ىنعي ، هدكو تابورشملل هدك خبطم ىز

هدعب ىللإ ىلع ..يال رصقلا

هفوشه ىريسم : هريمأ تمستبإ

لا موأ ، دجب ةطيبع ىتنا :ألهد ظيغ ىف هريسأ تحنحنت

ىمادق ؟!.. ىم ،أل نيمل هلماع ىدُع

، فويض ةقش ىز تسى اي ىقب انه : ىولعلا رودلل ندعص

ىجي ناك هرتف لك اباب بابواألن امامب ةصاخ رتكأ تناك

ام ىز اهيف ىد انيلع انه.،ام نييولح ةيوش دعقنو امام وه

مامحو فرغ تلتو نشبيسير ىز هريبك صةلا ةفياش ىتنا

نم هورجه ىللإ تيبلا باحصأو فويضلل تلمعتإ خبطمو

رود ناك الً صأ الً ..صأ ىلا وخأ نيسوق نيب ام نمز

مهيب لااألدم طو اويشم امل سب ةيداع فرغ مهيب صاخ

فويضلا رود ىقبيو ليدعت هد رودلا ىلع لمعي ررق ودج

مادم ىقبت امل دقتع هدأ دعب ىللإ ..لادور اوجي امل بابح واأل

مظنملا بيكاركلا رود وه ةماعو اوس.. هعلطن ىقبن ىدُع
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؟! ىازإ وه ىللإ :هد بجعتب هريمأ ترظن

ىللإ ةميدقلا تاحاجلا وه ىللإ :هد هريسأ تكحض

عوبسأ لك دجًا فيضن هد رودلا سب ، اهمدخ تسنب شاندع م

انأ ىتاعلط ريغ ،هد هوفضني اوعلطيب انه هلا غش ىللإ سانلا

ىف شطرفنبم هدك ناشع ، تايركذلا ركتفن املو ىد ودو

هد رودلا نم مهملا .. اناعم ىركذ اهيل ديكأ ألن ًادبأ ةجاح

جرب هد هلين حوال ابشأ جرب شم ةركف ىلع .. جرب لل ملس هيف

ناكم ىنعي تامامحو فرغ هيف انه هلا غش ىللإ سانلل

قهزلا امل هيف دعقنب ىدودو انأ ريتك ًادج فيضنو ة حارلل

وال هيف قياضن دح وال اهلمعن ةجاح نيق ال شمو انكسمي

ىلحأ ىكيب ىلستنه ىجيت امل شيقلقتم .. هلمعن بلقم

هيلست

نوهأو هريسأ اي ىكيلع صخإ : اهفتك ىلع هريمأ اهتبرض

ىكيلع

ىنوهت هأ ىد ةطب خلا دعب : ظيغب هريسأ اهيلإ ترظن

شيلعزتم ىحوراي :خالص هريمأ تكحض

األسلف ىلإ نلزنو ، بجت ومل فرقب هريسأ اهيلإ ترظن

... راظتن اإل ىف ميرم ثيح

؟! نيف حار تانب : ميرم

ىش مت تانب المز سب اّنآ، اي مها انه تانب : هريسأ تمستبإ

رخأتإ تقولا ناشع تقولد

هريسأ ترظن .. اهفتاه نر تحى كالاهم لمكت هر يسأ دكت مل

ًاضيأ بجعتلا و حر فلا تام عال اهيلع ادبو فتاهلا خالل

ليسأ اي كيزإ .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا : هريسأ

؟! هيا كرابخأ هللا و ىناشحو
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هلل دمحلا ىت بيبحاي ريخب الم.. سلا مكيلعو : ليسأ تكحض

؟! هيإ اهرابخأ ا ريمو هيإ.. ةلماع ىللإ ىتنا

ىلع ش اندعم كخالص نيف ..هيإ ريخب هلل دمحلا : هريسأ

هدك هيفتخم هرتف كلا ،قب صلا خ كلا ب

هللا و سب ىنم الهن عز ىنوكت هريسأ اي ىعوا : ليسأ

ةفراع ىتنا ام فورظلا

و هيف ىتنا ىللا ةفراع انأ ام سب هيإ كنم لعزأ : هريسأ

موي نم ىللا ىلع ى قا وبلا رودلا ، تيبلا و ىكابابو كتامام

انحإ فرعت وال انيلع لأست شتركفم تأدب ةزاج اماأل

هنيمأ مناهلا وال ىه ءاوس نييتيم وال نييشياع

هنيمأو ناهمس أل باتعب ليسأ ترظن ءانث األ كلت ىف

اهءارو ناتسلا جلا

مهيرذعت نكمي ىدنع ىللإ ربخلا ىلع كلوقأ :امل ليسأ

هيإ!؟ وال ضع عمب اوتنإ ! مهرذعأ : هريسأ تبجعت

انلباقتإ انلك.. خيشلا مرش ىف هويا : اهقير ليسأ تعلتبإ

تفقاو وانأ ىديإ بلط نزام ذاتس األ نيدعبو ةفدص

هدكو ةبوطخلا اورضحت هريمأو ىتنإ ىجيت كملكب تنكو

ىنعي نامك تايآ ىفرعتو اوكاعم ىجيت ءامسأ ىغلبتو

كلوقه ئش ىا لبق ، ىكانهاي كدعساي ..! نزام لكنأ : هريسأ

لجار نزام لكنأ .. كندو ىف قلح مهي طحت تاجاح ة يوش

هتيصخشب دحاو لك عم لماعتي فرعيب ىوأ لتنچو دجب

كتعيبط ىلع ىكيلخف هيمهفت كنإ بعص هدك ناشعو

ىف هدنع ةموحرملا ..ودلا فرصتيه وهو هاعم ىتناو

هاباب هيربتعت هد هيلباقتو موي ىجيه ديكأو ماأللو اقملا

ىعوإف رضاحلا تقولد ىتنإ .. ىكاباب ةلزنم ىف ىنعي

برقيه ىللإو ئش لك وه ىضاملا ألن ىضاملا ىف ىش نتك
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بحلا هنيمأ مأ طنط نإ ىنعمب هس فنب هسفن ىهنيب هنم

ىكاعم رصقيه ام هرمع وه سب هتايح ىف واألربك األلو

دحاو ىنعم ريغ شولم هدف كراتخإو كلمدقتإ هنإ ة ركفو

ةرشعلا ب كلمصبا ..أوان هاوج ةريبك ةجاح ىتسمل كنإ

نإ ىنعم ،ب ةلقاع ىتلمك ىتنإ ول سب هلك ر معلا كلوهنمضأو

ىف اوبعلي اولواحيهو كلا ح ىف ىكوبسيه شم هتاوخإ

ىف كتخأ ىلصحته ىقبي مهيد عأا ىليلوقته كغامد

ةقدصم فنسك ىلمعإ هيإ، ىلمعت بط ، اهميعنو ةنجلا

و كنيب امنإ مهمادق ىصوتيه مش وهو هيلع ةدكنم كنإو

اباب ناشع حرفلا نم هرياط هنيمأ .. مكدعسي انبر هنيب

، ثاريملا اولوطيه شم هتاوخإو دلولا بيجيو زوجتيه

ىد ناشع اهنم رتكأ ىبرقتو اهتبحاص ىقبت كنإ ىلواحف

ىكيدأو كريغ شاهل م ناهمسأو .. هيلع نونجب ريغتب

ىه زاوجلا ىف ىركفت ىتيدبإ ىتنإ ام لوأ ىتفوش

ىف ىعوأ ودرب ىنعي اهيف امو ايندلا تسنو ىكيب تلغشنإ

ىنعي .. اهيل تقولا دح برقأ كنإ ةفراع ىتنإ اهيسنت موي

هتارم وباو هتليعب لجارلا ىزوجتته ىتنإ نماألرخ

اي كوربم فلأ فلأ .. ىكابابو كتمام ريغ ،هد نيتنب ىكاعمو

ليس أ

ىللإ دعب هللا هو ريسأ اي ىكيف كرابي هللا : ليسأ تكحض

ىنات ركفأ عجره انأ هد هيتلوق

نزام لكنأ عفالً ليسأ هللااي :الو هريسأ تكحض

ريغ نم حالةو شيفم سب ةكلم كشيعيهو شبستيام

شد مح ناش لع اهيف ىللإ لك كفرعبو كحصنب انأو ران..

و هلهأ نع هشحو ةجاح لوقيه شم نزام لكنأو كلوقيه

هدك ناشع دأإهي كبحب انأ ةفراع ىتنإ هنم.. كفوخيه ال

كورب م فلأ دجب مومعلا ىلعو .. كحصنب

مكاز اعي كلوقب هدك، فشانلا ع كوربم فلأ ! معن : ليسأ
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مرش اوجيت ىنعي اياعم

و اّنآ ىأر دخأ المز ألىن ةجاحب كدعوأ شردقم : هريسأ

ىجين عفنيه شم ألانن ىدُعو نمحرلا دبع ومعو ليبن ومع

كسفنب اهيمزعتو ىلصتت المز ىتنإ ءامسأو .. اندحاو ل

طنط بيجيه ر هام ومعو اوقفاويه اهدنع مهنإ دقتعأو

كلوجيو ةداغ

شم وه ديكأو ىدُع ملكي نزام ذاتس األ ىلخه :انأ ليسأ

ضفريه

ىتنإ .. هيتلوق ىتنإ ىللإ لك نع رظنلا ضغب : هريسأ تبجعت

هد ىنيلشت ةزياع ىتنإ ..!! ذاتسأ اي نزام لكن أل ىلوقتب

كت حلا كليجا المز هدك هللا..ألانا ءاش نإ كزوج ىقبيه

اهيل ع شتكستيم

ذاتس األ ىقبي كبيجيه ىللإ هد ناك اذإ : ليسأ تكحض

لألدب نزام

هللا.. ةياعر ىف .. ىكيلع درأو فورظلا فوشه : هريسأ

مكيلع الم سلا

ىلإ ترظن مث ليسأ تقلغأ الم... سلا مكيلعو : ليسأ

مد! مكدنع اوتنإ ةمذلا :ب ناتاتفلا

أل ةحارصلا : لجخ ىف هنيمأ تدر

ردق ت ىه شعفنيم ىنعي أل، ىللإ هيإ وه : ناهمسأ تخرض

فورظ اندنع نوك ي نكمم اننإ

ىه ىللإ هد وهام : ناهمسأ لعف ةدر نم ليسأ تمِدُص

نوكي نكمم نإ تقلقو مكيلع تقلق اهنإ هيف مل كتتب

لكب اهوتكراش شم مكنإ لعزت اهقح نامك و ةجاح مكلا رج

و ةولحلا ىف ضعب عم ًاميد اوتنإو لصح ىللإ

اوتفوش امل هيل اوتنإ قح اهيل شم ول ىتح نيدعبو ... ةرملا
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تناك ىللإ ىه نكمي شم اهيلع شوتلصتم مكت ال يابوم

مكتوص عمست ةجاتحم تناك نكمي شم ؟! ةجاح اهيف

!! نامأ ةيوشب سحت ناشع

ىد اهيلع ىملكتتب ىل :لإ رباكت نأ تررق ناهمسأ نأكو

ةجاح لك فرعت اهنإ مغرلا ىلع اهتاي ح انتكرش ام اهرمع

انيلع اهبلق اهسفن لمعتو شيجتمف شانمأتبم اهنأكو اننع

ىللإ هيإ وهو : ليسأ ةمدص نم ىوقأ هنيمأ ةمدص تناك

انلك انح إف هيف ولو هيبخت ناشع الً صأ اهتايح ىف

ناشع األرخ ىفو األلو ىف هيل، ى بختب هريس أ نييفراع

هيإ ىكيف كلا م ىتنإ شفرعم ..انأ رتكأ شم انيلع ةفياخ

ىقوف

ىك لي ريخ األ ةاجنلا قوط ىنإ ةفراع :انأ ليسأ تدهنت

ةفياخ ىتنإ .. شيسنتم سب ، ىزاوج نم ةفياخ كنإو

ةرداق كلذ عمو اهاباب رسختهف ه نيمأ امأ كتلا خ ىرسخت

دح لوأ ىنيقدص تدعب كنع انأ ولو روم.. األ نزوت

ىلتلا ق هيإ ىلوقتب تناك ةفراع .. هريسأ وه كبنج هيق تهال

هتليعب لجارلا ىزوجتته ىتنإ ”نماألرخ كالاهم ةياهن ىف

..“ ىكابابو كتمام ريغ ،هد نيتنب ىكاعمو هتارم وباو

نإ مغرلا ىلع .. هنيمأو ىتنإ اهيب تدصق نيتنب ىكاعم

شيفم سب هيإ ىلع ةلخاد انأ ني فراع نينت اإل اوتنإ

ىللإ سب هريسأ ىنحصنت تركف وكيف ةدحاو وال

كشيعيهو شبستيم لجر هد نزام لكنأ ىلتلا ..ق ىنتحصن

هدك تاجاح ةيوش نم كلا ب هدخاو ى قبت سب ةكل م

وال ةشحو شم هريسأ .. ىازإ ةيشام ةليللا ىنتمهفو

اهيف اولخدت مكنإ ةباح شمو دة حولا تبرج سب ةيرشح

نم مكبرقت اهنإ ىف ريتك دعاستب اهنإ دقتعأو ، اهوش يعت وأ

.. مهضوعي دح شيفم نإ هيإ دأ ةساح ىه ناشع مكيلهأ

بالش بط هيإ.. اهرابخأ ءامسأ اوفرعت اوتنإ ىقب ةبسانملا ب
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شم زو جتب ىللإ ..انأ اهتامامو تايآ نع شولأست امب هيل

حص دح وأ طلغ دح عل طب ىنإ ىم كال اودخأت اوعوإو اوتنإ

اوحبصت .. لدعلا ب اومكحت اوتنإو م كمادق روم األ حضوب انأ

ىدحاول ىقبأ ةزياع لاصةلا ىف مانه انأ ريخ ىلع

ذنأ بحت ملف هدراش تناك ىتلا ناهمسأ ىلإ هنيمأ ترظن

اهل تمستبإو اهرهظ ىلإ اهدي تررم فقط اهيلع لق ثُت

حبصلا ملكتن هنيمأ اي ريخ ىلع ىحبصت : ناهمسأ تدهنتف

ليسأ : ةماست بإ هريمأ ىلإ ترظن همث ريسأ تدهنت لثملا بو

زوجتتب

هريسأ نضحتو ءاوهلا ب ريطت تذخأ و حرفب ةريمأ تزفق

ريخ : نبهذ دق نهنأ ًادقتعم ىدُع هيف داع ىذلا تقولا ىف

؟! هينج نويلم اوتبسك

..ىد ىلحأ ةجاح ى ديساي :أل هريسأ تكحضو هريمأ تأده

نزام لكنأ زوحتتب ىد دح ىا شمو زوجتتب لي سأ

قدصا ةرداق شم هللاانا :اي ةمراع ه ريمأ ةحرف تناك

حرفلا نم ايلع ى مغيه ىنا ةساح

ىدُعو ىتنإ اّنآ اي ًاعبط مكنذإ دعب ... كنع رشلا ديعب : هريسأ

مهحرفنو مهبن ج ىقبن ناشع مرش رفاسن نييزياع انح إ

مهاعم حرفنو

تنك انأ ىلوقت ام ريغ نم ىتبيبحاي : ىدُع كحض

امام اي هيإ ،وال ىسفنب مكلصوه

ةباي ن ليس أل كوربم لوق بجاو موق ىتديفح عبطًا : ميرم

انأ

كتايحت اهغلبه اّنآ ًاعبط : اهتدج دي هريسأ تلبق

اناعم ىجيت شم كترضح هيلو : تلا ق مث ًايلم هريمأ تركف
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وج؟! ىريغتو

ىتنإ : هريسأ تلا قو ، ىدُعو هريسأ نوي ظتع حج انه

ةيهاد ىف انيدوته هيإ ىببهتب

هريمأ ..انأ فرإ شُم ىه هريسأ اهيبيس : ميرم تمستبإ

فوشأ فرآ شُم هباس زيزأ دأب تيب نم جرخُأ شم هولح

ىف لضفأ بهأ ..انأ زيزأ ريغ معط هيل شُم ايند سان

ىنوسنإ شُمو اوطسبتإ اوحور اوتنإ .. هدنأ ح ورأ دح ىركذ

ىسنا شمو ىسفن ىسنأ انا :هد ةرارحب هريسأ اهتلبق

ىتبيبح

رييي يبك شاكب هريسأ : ميرم تكحض

نزهجي ىتح تيبلا ىلإ نهلا صإب ىدُع ماق اهدعبو اوكحض

... دغلا رفسل

هيإ وال ىتمن ىتنا ىتنباي هويا : هريسأ .. فتاهلا ىف

ةخرف انا وه هيل : ءامسأ

ةتوكتك ه:أل ريسأ تكحض

؟! كتملك ليسأ مهملا .. اسم اي ىلوق و ىسمتا : ظيغب ءامسأ

ىسنته ، ىنم لبق ك ملكته تناك ىنعي لا موأ : هريسأ

هيإ! وال كسفن

ردقا انا وه ةسيسنربلا تساي :أل ءامسأ تمستبإ

اوحورته ديكا .. ىقب ىتبيب : هريسأ تكحض

نينم ىد ةقثلا ىتبيج : ءامسأ

طنطو ميلحلا دبع لكنا نم : اهتكحض متك هريسأ تلواح

ةيداش
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ىؤب حتفب هسل انا هد اهيف ىلوقتب : اهرودب ءام سأ تكحض

ىدود اي حورن ه ركف هللا و لوقيب اباب تيق ،ال مهلوقاو

؟! هيا وال ايافق ىلع اوحلا ص تيه امه .. انلسع رهش ددجن

مهيف كلكرا بيو مهينهي انبر ىتساي : هريسأ تكحض

ىكيف مهلكرابيو

اوس حورنه ..اه براي نيمأ : ءامسأ

نار يط زجحيه ىدُع : هريسأ

كانه لباقتن ىقبي ،خالص ةيبرع حورنه انحإ ء:أل امسأ

ريخ ىلع

ريخ ىلع ىحبصت ،يال ىتبيبح هللااي ءاش :نإ هريسأ

ريخلا لك لهأ نم ىتناو : ءامسأ

ةحرفلا و دوعوملا مويلا دغ مويل دعتسي لكلا و ليللا رم

انكراش ي نم دجن مل نإ نزحل ةحرفلا لوحتت .. ةمراعلا

... انكراشي نم راتخنلف

... حابصلا ىف

؟! ةميان هسل ةرورع اي هيإ : هريسأ

باب ىلع ةفقاو تبلا ل وقي هدك كعمسي ىللإ : ليسأ

اهلحتفي ى للا هيق ال شم ةيلشلا

سب دحاو ىهنا وه شفرعم بابهالىن ىلع شم :أل هريس أ

ىنات ةرهاقلا رفاسه اي ىنيقحلتاي طشلا ع ةفقاو

هوها كتفوش انا نيف ىحورت كد نع شفقإ : ليسأ

ىشفقإ ىقبإ نيدعب و األلو كشو ىلسغإ ىتنباي : هريسأ

كتحارب

لوط ىلع كلا يج انا كدنع ىكيلخ : ليسأ تكحض
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.. ىبلقاي كراظتنإ ىف : هريس أ

اهضعب عم ة ريثك ءايشأ لعفت اهناكم نم ليسأ تراط

اهنم ناتاتفلا تبجع ت ىتح هريسأب قحلت ىتح ضعبلا

، اولصو هريمأو هريسأ : اهفلخ بابلا قلغت ىهو هلن تلا قف

ىف ةحرفلا لمحت اهنكلو خمتةفل لا األعف دودر تناك

... اهتايط

ىناشحو اريس : فتهت ىهو ليسأ ترج

باتكلا بتك .. كوربم نويلم فلا : اهنضحب هريسأ اهتقلت

؟! ىتما

هلجاع ربلا ريخ ىقبي انه انلك اننإ امب : ليسأ

مج اهزوجو كتخأ ىه ه: ريسأ

لمكته مهريغ نم ةحرفلا : فلخلا نم ناهمسأ توص ىتأ

نوكت نأ نكمي وال ةليوطلا ب تسيل باتع ترظن نهنيب لح

تحة اي ىن يت شحو : هريسأ اهرصإ ىلع تمستبإ .. هريصق

نوكلا ىف ةمز ال شاهلم ةليع

انأ ىناشع ةياج الً صأ ىتنإ .. ةبادك : ناهمسأ تكحض

حامسلا رعشتستل اهنضح ىلإ ترج مث

ه يتل وق ىللا شعفنيم سب ، ىجازمب ىدعه ىشام : هريسأ

ا وجيهو .. ةيوش نم

هركي دح هو ىتخااي تيراي : ناهمسأ

لعتشإ تانتا ف تاومح لغش سب : هريسأ

ىوهل ياال ىريغ نم : هنيمأ

لوط دعب اهنم عبشتل اهنضحل اهتبذجو هريسأ تكحض

قارفلا
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والأل تلصو ءامسأ شوفرعتم : هريسأ

شدحم اماي اناي ىوهلا ؟!...ي ىنع لأسيب دح ء: امسأ

ىنات ىم ايوا وبا عم ةيبرع ىبكرا ىلوقي

شحو قوسيب هيل : هريسأ

قوس كلهم ىلع قوس ؟!..ألهد شحو : ءامسأ

... نيكحاض ًاعيمج نرج نإف

لكن ا نيف لا موأ ، وسأ .. ىريغ نم اوكحضتب هد هيإ : هريمأ

ةيداش ىطناو ميلحلا دبع

نيدعب انولصحيه و اوحيريب : ءامسأ

رومأ روم األ ىف نإ حض هللاو ءاش :ام ناهمسأ

! تابرشلا لبنه ىنعي ه: نيمأ

نيزوجتم مهام هن يمأ اي طيبع ىتنإ : ءامسأ

لمعي دح ىا لح مكلوفوش هووووووووي : هنيمأ ترجض

همعط فرعا ةزي اع تابرش برشا ةزياع انا سب ةجاح ىا

هيإ!

ناش ع اهينبنو ينا دلا دهن انحا هد هدك سب : ليسأ تكحض

تانبلا تس رطاخ

ىقب ىتبيبح هن: يمأ اهتنضح

تانبلا و ليسأ ةماقإ ناكم ىلإ نلحر مث ًاريثك نكحض

... اهسيرع ىلإ فزتل ليسأ نزهجيلو مجيًاع اوزهجتيل

... ةسو رعلا زيهجت ءانثأ

اهوفتك هويا : ًاكحض اهيلع ىشغُي هنأ ريسأ تداك

هللا ب ةقشلا ع انعتسإ .. هدك
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مسرم ىف كسفن ةر كاف ىتنإ : كحضب ليسأ تحرص

شم انأو ميسنلا مش ضيب ةبش نوكا وال ةحول ىشو و

ةفراع

ىللإ انأ هد هيإ وال مكسفن اونيسن اوتنإ : نهنم تصلمتو

ىسفنب ىسفن چيكمه ..نأا مكلك مكام لعم

سب ، ىچيكم ىتبيبحاي ىچيكم : اهتكحض هريسأ تمتك

هلمعه تنك ىللإ بنج ةجاح ىجيته شم ودرب

كيم نسحأ ىتنا هد ىليلوقته لاإهيإتنى :هاامو ليسأ

ىشو نع ديعب سب ملا.. علا ىف تسيترا با

هنارسخلا ىشتنإ : هريس أ

ت وص نهتكحض صلق نكلو .. نيكحاض ًاعيمج نرجفنإف

حرفنهو ةسورع ىتيقب ًاريخأ : بابلا دنع نم ًامداق ىوثنُأ

؟! ىكيب

الةم سلا ىلع هللا دمح ىتبيبح ناميإ لي: سأ تزفق

انيتركتفإو ىتيج ًاريخأ ىنيتشحو

تناك ىتلا ،و اهنيع ىف ناهمسأو اه نضح ىف ليسأ تناك

اهتزكو ... ثدحي مل ًائيش نأك و دوربلا ىهتنمب اهل رظنت

... تلعف ام اهتيلا يو كرحتت ىك اهعارذ ىف هريسأ

: هريسأ اهل تسمه ف ماهفتسإ ىف هريسأ ىلإ ناهمسأ ترظن

اهيلع ىرجت ىكاينتسم ىه .. اهاشحو ىتنإ ديكأ .. هدك بيع

كسفن ة قدصم ىتنإ بالبماالة: ناهمسأ اهيلإ ترظن

ىتنأ ىكيف ةقدصم :ؤت هريسأ

تهجوتو ناهمسأ ترفزف أده ُم اهنأكو هريسأ ةملك تناك

مهتلعج ةيوق ةعفص عي مجلا عفص ئش تل عفو .. اهمأ وحن

.. ةمدصملا نم اودمجتي
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اهمأ نضح ىف اهسفن ىقلتس اهنأ عيمجلا األمو تدقتعإ

اهمأ ىلإ اهدي ناهمسأ تدم امنيح عيمجلا بذك نكلو

ىتمركتإ كنإ ًاركش الةم.. سلا ىلع هللا دمح : ةلئاق طقف

..وال كدحاول ىتيج ىرتاي ، كتخأ حرف ى رضحت ىتيجو

هيف الةم..ها سلا ىلع هللا دمح ةينات ةرمو ، ليلب نابيه

ام دحل اهيف ىحاترت ىردقت ة يضاف دقتعأ ةينات ةضوأ

نيجراخ انحإو كغلبنه .. زهجنو سبل ليسأو انحإ صلخن

اهدي دمت هريسأ لعج امم هريسأ راوجب اهجاردأ تدو اع مث

ةوقب طيحت جلث تعطقك تناك ىتلا و ناهمسأ ديب كسمتل

ةفرغلا إىل تلحر إالنأ اهتدلا و نم ناك امو ... هريسأ دي

... ناهمسأ تلا ق امك ىرخ األ

ىرخأ ةرم عوضوملا ب دحأ ثدحتي نأ هريسأ أشت مل

دعب تماقف اآلن، سيل نكلو مأاه هجاوتس حًامت ناهمسأف

ءانغلا ،ب مجوت ىف ليسأ اهب دعتست تناك ، تمصلا نم ة رتف

ىتح ، نكي مل ًائيش نأكو عيمج لا اهل باجتسإ دقو حرملا و

... نارقلا تقو ناحو ءاسملا ءاج

هللالامه كراب : نوذأملا وقل عم تافاته وال ديراغزلا تلا عت

ريخ... ىف امه نيب عمجو امهيلع كرابو

نوبذاجتي ةريبك ةرئاد ىف ئطاشلا ىلع عيمجلا سلج

تاكرح عنصب ءامسأ تأدب نأ ىلإ ، راوحلا فارط أ

وه..أل شم وه..أل : ةنيعم ةطقنل رظنت ىهو ةيرابختسإ

ىلا م اناو وه شم وال وه..وه

كرحتي ءامسأ تارظن هتلعجف مههاجتإب رظني ناكف وه امأ

هتاكرب هللاو ةمحرو مك يلع الم سلا الم: سلا ىقليل مهوحن

وه تلوق شم الم: سلا ديدرت دعب ءامسأ تكحض

ةسنأ اي ىناركف هسل كنإ ىرورس ىعاود نم : دمحأ متسبإ
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كترضح كيزإ ؟! ةداغ طنط اي هيإ كترضح رابخأ ... ءامسأ

؟! ومعاي

كتفوشب انطسب هللا و هيإ تنا كرابخأ .. دمحأ اي ريخب : رهام

ىد

ةسنأ اي لوقيب هد،هد نيم .. رهام ومع اي سب انتسإ : هريسأ

! وسأ اي هيف كمرتحي دح ىللإ مويلا ..هج ءامسأ

ىمارحلا عاتب ذاتس اال هترضح : ءامسأ تكحض

الً هسو الً :هأ هريسأ تمستبإ

ىكيب الً :هأ لجخ ىف دمحأ مستبإ

؟ هيل فقاو ، دمحأ اي دعقإ : ةداغ

دعب .. مكعزأ زياع شم سب طنط اي فسأ : لجخب دمحأ

مكنذإ

.. ىتآ ثي ح نم بهذو بيجيل ةصرفلا دح أل طعي مل

؟ ةداغ ىطنأ اي هد نيم : هريسأ

داصتقإ ةيلك ىف سر ديب انتراج ةيلع نبإ دمحأ :هد ةداغ

سىو امولبدلا كلسلا ىف لغتشي ركفيبو ةيس ايس مولعو

هدكو ةيجراخلا

روم اال ىف ىقبي المز ،هد ةدحاو ةرم ةيجراخ :ال هريسأ

رومأ

روم لكاأل ىنعي شيجلا ىف ريبك طباظ ناك هاباب : رهام

ةلهس

ةركفف دهتجمو حومط باش دمحأ نإ دقتعأ سب : ءامسأ

رتكأ شم روم األ ىف ىللإ روم األ سب ناشع ىد باابه

لكل عمتسم هلعج امم مهل ةبسنلا ب بيرق دمحأ عقوم ناك
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هلعفب اوموقي ام لك ىريو مهم كال

ىلع شتمدعتب م ىللإ ةدهتجملا سانلا بحب :انأ ىدُع

انبجاو انحإف ةولح ةدعاق اوباس له نإاأل ول ىتح اهلهأ

عمو اناعم اوبعت ىللإ انيلهأ ربكنو اهربكنو اهيلع ظفاحن

مههاجت بج او لقأ ىد،هد ةدعاقلا

تنإ ، تنإ هدك ىلع لا ثم ربكأو قح كدنع : ءامسأ تمستبإ

شياع هسل ناك كد ولا ولو ىدُع كاي تليع تفرش عفالً

تقولد كيب روخف هنامز ناك

رظن تحت ءامسأ هحد مت ىذلا ىدُعلا اذه نم دمحأ بجعت

ىلع اضر تام عال كانه لب امهنم قيلعت ودن اهيوبأ

؟! اذه كالاهم..نم نم مههوجو

اهبجاح تعفرف .. مههاجت دمحأ تارظن هريسأ تظح ال

وهاألرخ.. ىدُع هابتنإ هبن امم ريكفتب ترفزو

! دمحأ ذاتسأ : ىدُع فته

معن : دمحأ هبتنإ

و ةحرف ىد اناع م دعق ت ىجي تو ةملك ى لدرت هللاام :و ىدُع

؟! هيإ ،وال عمجت ةحرفلا

ثعبيو ئداه اذه مهعمجتف ةدشب هذا ديري هنأ دمحأ رعش

سلجيل هجوتو روفلا ىلع قفاوف ، بلقلا ىف باألةفل

.. مهطسو

نس حأ هدك هللا :و هريسأ

مدنفأ : دمحأ

هريسأ :انأ هريسأ

؟! كرس أ نيمو : دمحأ مست بإ
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ةماعو ، هوهأ رزهت فرعتب تنا هللاهد ه: ريسأ تكحض

مهدأ ةريسأ ىمسإ ..هد ةولح ةياشلأ

ىهو تفتخإ ام ناعرس ةيبناج ةمسبل ةكحضلا تصلقتو

.. نييس لا جلا ىقابب هفرعت

ده عسو ىقب كدنعو هنيمأ اهبنجو .. هريمأ ه:دى ريسأ

ةسور علا ليسأ زوج ىقبو هنيمأ اباب نزام لكن أ سيرعلا

هدك لبق اوتلباقتإ ءامسأ ًاعبط ىدو ىد.. هبنج ىللا ةولحلا

ر.. هام ومعو ةداغ طنط ىدصق ها اش..هيإ ىطنا ًاعبطو

ليسأ ت مامو وبا ه ريمس طنطو لماك ومع نيدعب و

مهتنب ناميإ طنط مهبنجو مهتديفح ناهمسأ مهطسو تتو

هد كبنج ىللإ و تنإ ًاعبطو لا مج ومع اهزوجو هريبكلا

.. ىقب قشعلا ىناتلا ىصن ىبح ىقب

كبيطخ : ةحرف هبشب دمحأ اهع طاقف

ةلا جرلا ىه ! ىبيطخ : ةكحضم بالةه ةرظن إهيل ترظن

ىلا !..ألخ ةأجف هدك عساو مهلا يخ ىقب مهلك

ىازإ : هدقفتي هيلإ دمحأ رظن

ضر ت عته ىخأ اي انبر تمكح : ىدُع كحض

.. مهوج ىلع دمحأ ذ خأ فيكو م هنم عيمجلا كحض

كلوقأ تيسن :هأ هريسأ

ىديس اي ىقب ىدُع لم: كت ىهو دمحأ اهل هبتنإ انه

هويا دم: حأ

ىد ىبنج ىه ىللإ هريمأ بيطخ ىقبي : هريسأ

اي كترضحل كوربم ..و حرفلا لا بقعو كوربم فلا فلا : دمحأ

نزام ذاتسأ
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كيف كرابي هللا : ىدُعو نزام

نامك تنإ كيب حرفنو جرختتام ىديس اي لا بقعو : ىدُع

براي نيمأ ، براي ك لكراب ي انبر : دمحأ

؟! دمحأاي كدحاول انه تنإو ر: هام

امه سب .. ىباحصأ سان عم انه انا ىمعاي :أل دمحأ

ىف شيلم اناو صقرو عزرو ةصيهو ةلفح ىف نينارهس

ىلع ىشمتأ تلوقف ر، تكأ ءودهلا ل ضفب ىنعي هد، وجلا

.. ةيوش رح بلا

تلمعام نيزاي : ءامسأ

! معن : دمحأ

هللا ءاش امو اناع، م تدعقو انتلباق كنإ ىنعي دصقأ : ءامسأ

ةعرسب وجلا ع تدخ كيلع

نييرشع مكلكش اوكيلع هللا ءاش ام ىللإ اوتنإ : دمحأ

ىتح ،هد راهنو ليل ضعب عم نييشياع شم ًاعبط : ءامسأ

هريمأو هريسأ عم ةميقم تنك ةزاج األ ىف

؟! ىازإ راهنو ليل مهاف شم : دمحأ

ةيلخاد ةسردم ىف تانبلا لصأ : لماك

؟ هيل ؟! ةيلخاد ةسردم : دمحأ

، نيرفاسم ديًام اهابابو اهتمام ناهمسأ ىنصخي ىلل : لماك

تناك ليسأو تر، بك ةمظعلا فياش تنإ ام ىز اهتدجو انأو

لح، ملسأ هد ناكف ةيضاف شتنكم ف لغشو ةسارد نيب

رارمتسإب صصختم دح ةياعرو نيع تحت نوكت

اننم ًادج ةبيرق ةسردملا : اهدلا و باجأف .. ءامس أل دمحأ رظن

تنك انأو كانه لضفت المز اهنإ ميدق تلا دعب انفشتكأ نكلو
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لح ملسأ ناك ودرب هدف اي اعم ةداغ لغاشو لوغ شم ًاميد

انيل

ناك ابابو اي اعم هدوجوم شم ىتدلا :و هريمأ رود ءاج

لخدأ ىنإ تب لطف هتارم عم شتمها فتم نأوا زوجتم

ةجاح ىلحأ تناك لح، ملسأ ناك ألنهد ةيلخاد ةسردم

ايندلا ىف ىلتلصح

ىدلا وف نأا ..امأ نامك هيإو هااااآآ : هريسأ اهيلإ ترظن

ني يفو تم ىتدلا وو

هلل ءاقبلا : دمحأ

ًاركش .. هدحو هلل ماودلا و ءاقبلا : هريسأ ت مستبإ

كلا خ دنع شيتلضفم هيل ىتنإ لا، ؤس سب .. وفعلا : دمحأ

؟! كدجو كتدج هاعم ديكأو

ايلو ، ةثداح تناك ةيداع شتنكم امامو اباب ةافو : هريسأ

ىمع نامكو ريب كلا ىمعو وه ةيضقلا ب لغشنإ ىما حم مع

تنبو والد هدنع نمحرلا دبع ىمعو والد، اهلك ه ختفل ليبن

دماج بعت ودجف اّنآ دنع ..امأ مهدنع حيرتسه شتنكمف

نييضاف شم ًاميد نيناتلا ىلا وخأو امامو اباب ةافو دعب

ىتيلؤسم لمحتي هنإ ىلع ريغص هسل ناك ودرب ىدُعو

سم هد تقولا ىفو .. ةريبك ةياعر ةجاتحم تنك انأو ةلماك

ةسر دملا حاتتف إل بترتب تناكو امام فرعت تناك ةمطاف

اهدنع لزنأ ىنإ ةركف تضرع لصح ىللا ب تفرع املو

لح ملسأ ناك هد سب ، ددرت دعب تقفاو ىهو اّنآ ىلع

رس لا ةملك ىه لح ملسأ نإ حضاو : تكحض مث

دق ًاعيمج مهنأ اوظح ال ثيح اهنم عيمجلا كحض

صخش لك ىوضوف وحن ىلع الم كلا رمتسأ .. اهومدختسإ

نر نأ ىلإ .. هعم عوضوم حتفيل هراوجب نمب درفنا دق
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.. لصتملا نم تللهتف هريمأ فتاه

ىنتشحو ىبيبح .. مكيلع الم سلا : هريمأ

نم لصتملا نم ملع دقلف هريم أ تهوفت امدنع ىدُع مستبإ

الم كلا ىف اهتفهل

نم تأدب ةزاج ،األ ةشاكباي ىقب هيإ كتشحو : ىفطصم

الن عز ؟..ألانأ ىتربع وال ىتلأس وال ىتنإو ىتمإ

رفاس كل تلوق ىللإ ىقب انأ وه اباب ىس الماي ساي : هريمأ

ىتمإ عجار شلوقتمو لغش ىف

اهلعج امم هريمأ ىلإ اورظني مهو عيمجلا ةماس تبإ تعستإ

نم برتقي دحأ نأ وا بيرغ ئشب ترعش .. ةفيخ سجوتت

ىلع ةيناح ةلبق عضيل برتقي مهدحأ ناك لعفلا ..بو اهفلخ

ةأجفم اكل هلمعأ ناشع شتلوقم : لوقيو اهدخ

ى.. بيبح اباب : ةأجا فملا و ةحرفلا ةدش نم هريمأ تخرص

ملس ًايل فقاو وهاألرخ ىدُع مهو ، هتبقر ىف قلعتت ل تماقو

... هامح ىلع

ةركف ىلع .. ىروعش اوعارت ام ريتك هدك اولضفته هيإ : ىدُع

ًادج ريغب نأا ىمعاي

اهيبرمو .. اهلك تانبلا ةريمأ كاعم قح كيل : ىفطصم كحض

شم .. ريغت المز ىقبي ، كسفن نم رتكأ اهبحتبو كي.. إدي ىلع

؟! هيإ وال طوبظم ىم كال

ىنبجعيب ىمعاي فراع : هايإ ًانضتحم ىدُع هيلإ هجتإ

ةلمجلا سفن ىف ددهتو دكأتو لأستب كبولسأ

تنإ ئش لك نع دي :عب ىدُعل هناضتحإ نم ىفطصم ددش

؟! هيل كفوشن انيلختب شم .. ىنشحاو نا مك
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لغشلا ىمعاي هللا :و ىدُع باجأو .. مهنكامأ عيمجلا ذختإ

املو فراع تنإ ام ىز ىسار قوف ه لكو ربكيب موي دعب موي

ناشع لغشلا ىف قبطأ نكمم ةجاح جاتحت تانبلا

ةجاح وال نيم يو مهلضفأ

ربكتب كنإ كتلكشم .. كاعم دح جاتحم تنإ : ىفطصم

كاعم ليشي ىللإ ىلع كباسح لماع شمو لغشلا

لغشلا ب ىسف ن لغشأ بباح ودرب انأ ىمع هللااي :و ىدُع

فراع تنإو .. تانبلا و امام وه هريغ ًايلا ح شيفم لصأ

و دح اتج حت ام ريغ نم لكه اه موي ىضقتب فرعتب امام

اوجاتحإ ولو ضعب او لسيب تيب لا ىف ض عب عم تانبلا

وهما مهيلع نمطم نيدعبو .. مهدنع نوكأو ةملا كم ةجاح

مهنم بهلا دخا يب وه ليب ن جاح لا دنع ةل يعلا تيب ىف

رونت هريمأو ةنس اهلك تناه نيدعبو هلل.. دمحلا و سيوك

... ىتيب

ريخلا مهل اونمتو ةداعس ىف عيمجلا لله

قرفتنهو ةنس قدصأ ةرداق شم : ءامسأ

نقلو ملكتن امل اهتايح ىف لغشنته ةدحاو لك : هنيمأ

ىنتدخ ةيلكلا شلعم

ام دحل لطامن لضفن ةجورخ ىلع قفنت املو : ناهمسأ

وال ةرخ األ ىف داعم ىلع قفتن فرع نه ملعأ هللا و تومن

ماظنلا هيإ

طيعأ هزياع نأا هد سؤ بلا هيإ ىوهلا :ي هريمأ

ةيبلسلا ةقاطلا هيإ فوأ : لغو قهزب هريسأ مهيلإ ترظن

ىف عمجتن هللاه ءاش نإ عوبسأ ..لك هدك تيبرخي ىد

رابخأ فرعنو رزهنو لكأنو ملتنه ةليعلا تيب ىف انت قش

لكو انعمجي سيفلا وأ ستاولا ع بورج ريغ هد ضعب
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ةردقب نكمم اننإ ريغ هد اهرابخأب ةلا سر بيسته ةدحاو

ملعأ هللا و ةيلكلا سفن لخد ن قردا

ضعب بلق ىلع لضفنه انحإ ام ىبلقاي نيدعبو : هريمأ

هريمأ اي ملعأ هللا : هريسأ هجو لعى قلقلا ادب

؟! مهاف شم : ىدُع

نيف دعقه ةفراع شم هسل :انأ هريسأ

اندنع دعقت كنإ ىلع ضرتعيه شم ليبن ومع : ىدُع

رتكأ نمطيه هدك هد سكعلا ب

ىنإ قف اويه هنإ ركتف :تو اهسفن دخأت نأ هريسأ تلو اح

؟! ابابو امام ت يب ان تيب عجرأ

ىلع ىتح وأ هباصعأ ةرطيسلا ىدُع عطتسي مل

نإ ىوأ سيوك ةفراع ىتنإ .. ىتخأ اي معن ه: توص ةربن

وال ةمهاف هريس ايأ كانه ةحار شم كنإو قفاوم شدحم

ىنات بولسأب كمهفأ ىبحت

ةميا وق ناكملا كلا بيس انأ تلا والت ىنات بولسأ :ال هريسأ

.. رحبلا ىلع الً يلق ىشمتل تلحرو هريسأ مهتكرت

: هقيرط هريمأ تضرتعإ نكلو اهئا ور بهذي نأ ىدُع مه

ظوبته ايندلا اهارو تحور ول ةيافك ة يوش اهدحاول اهبيس

ىنات عجرتو ىدهته ىه اناعم كيلخ .. رتكأ

دعتبت اهنأ ترعش نأ ىلإ ءادتهإ بال ىشمت هريسأ تذخأ

وأ هو تت نأ لبق تلصو ثيح سلجت نأ ترثأف ًا ريثك

مامأ ًادج ريصقلا اهتايح طيرش األمل...رم اهبيصي

ىلإ كانه ىلإ تلصو ىتح ال، ىرخأو كحضت ةرات .. اهينيع

ءاملا ىلإ ترظن ئش.. لك لدب أ ىذلا ريصقلا دهشملا كلذ

اميفو ترهظ ركته،امل ..ذت اهحور حرجب هيلإ ىضفت اهنأكو
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كانه معن .. بابس نعاأل لأست مل ،امل تنأ نيأو ، تيفتخإ

تعمج ،امل ودبي امك سيل هنكلو ثدح دق ثدح ،ام بابسأ

اهكراشت مل امل كدحو كلقع ىف ةروصلا

تباصأ ةريثك ىرخأ ةلئسأو ؟! املو ... املو ..ملا... ىعم

تناك ىتلا ةجوم لا بضغأ امم مراعلا بضغلا ب اهباصعأ

اذه تدخأف ، اهراكف أل عمتست تناك اهنأكو اهمامأ ةفقاو

هثفنب مو قتو ةليوطلا تافاسملا عهب طقتل ديعبل بضغلا

اهنع ًادعتبم موقيو هعزفي امم ة ريثكلا روخصلا كلت ىلع

ئط وشا اي ِكل ثدح اذام ... تغابملا موجهلا اذه نم ًافوخ

بضغ يىن فكي أال ّٰىلع ٌةبضاغ ِتنأ ىتح ، ةيردنكسإ

ًاحراس فقاولا مهدأ لا ..قو ىتبيبح بضغو .. مهلك ةبح األ

دعبأ المز ناك .. ىشما المز ناك : ةبضاغلا جاوم األ ىف

أطخ توم ناك ول ىتح .. ديدج نم ىراكفأو ىسفن بترأو

كمأ توم ىف ببس ايوبأ نإ ئش كدنع عفشيه شم هدف

... بويع انلك انحإ هريسأ اي نييلا ثم شم انحإ .. ىكوبأو

نوكتس ىتم ىلإ نكلو براهلا كلذ قحم نوكي دق

جاوم األ نأك ...و قحلا كلذ كلتقيو كبيصي نأ ىلإ .. قحم

تدا ع نإ امف ، مويلا كلذل س وسج نوكت نأ ىلع رصت

.. هريسأ فتاه نر ىتح

مكيلع الم سلا : بيجت ىهو ماستب اإل حبش اهيلع ادب

لبلباي كيزإ .. هتاكربو هللا ةمحرو

هتللدمو هتبيبح ىه اهف ةحماج ةداعس ىف ليب ن كحض

ىنيتشحو .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكي عول : هللدت

تابرشلا و لسعلا لصأ اي تابن ركس اي تانبلا تساي

هدك انا ىد تايولحلا ةيمك هيا : ًايدار الإ هريسأ تكحض

خوده

و هيإ ةلحرلا رابخأ .. ىتبيبحاي كنع رشلا ديعب : ليب ن
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؟! هيإ مهرابخأ ناسرعلا

انحإ ، كيلع اوملسيب انه ىللإ لك هللدمحلا ريخب : هريسأ

ةزياع ومعاي كلوقب .. مانن موقنهو ةيوش اوس نينارهس هسل

قفاوته كنإ ةقثاوو ةفراعو بلط كترضح نم

ىفوخاي قفاوأ ىنيتلخ نامكو ىتبلط ىنعي : ليبن كحض

! ىتذفن ىنوكتل

ومع ارو نم ةجاح لمعأ ودرب ردقأ انأو : هريسأ تكحض

ىبيبح

؟! ومع بلقاي بلطلا قبى هيإ ةشاكباي ىش :ام ليبن

لوقبو .. ىنع ي كنذأتسب تنك هيييإ : تلا ق مث هريسأ تددرت

.. ىنعي وه ىللإ .. ىنإ سب عفني ول

؟ هيإ هيف هريسأ اي نيدعبو : ليبن

هرو زأ ناشع هللا دبع معو ناونع هزياع : هريسأ

ىلع .. اهتعاس نم كج لجلم ىللإ هد ىقب : ليب ن مستبإ

كتبيس سب انا ةجيتنلا دعبو ىعجرت امل سب رضاح مومعلا

نم ىكرحتته شم نكل بج اولا ناشع حرفلا ىحورت

ةجيتنلا لبق ىبنج

اركب عجرأ لواحه ةماعو .. سان اي ىقب ىوأ وبحب : هريسأ

دعب ناب ته اولوقيب لصأ ةجيتنلا لبق ةدوجوم ىقبأ ناشع

ومع اي انليعدإ .. اركب

اوجيتو اوكل ك اوكيف قثاو هللا..انأ ءاش نإ حاجنلا :ب ليبن

ريخو انه ىلع ىحبصت .. ىمانت كبيسأ ..يال براي الةم سلا ب

براي ريخ لك لهأ نم تنإو : هريسأ

قحلتل تماق و تقلغأ .. راوحلا اذه ًاريثك اهبلق حارأ
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مهعم س لجت تناك ثيح تفقو ... ىرخأ ةرم عيمجلا ب

كبار عجره :انأ ةمولعم ريغ ةطقن ل رظنت ىهو تلا قو

وال نامك نيموي ىدعقت ما اريس اي ىتقحل ىتنإ وه : ليسأ

ةجاح

هدك ةأجف ه: بضغ ىله ةرطيسلا الً واحم ًافقاو ىدُع مه

حص! ىيأ ر ريغ نمو

ةزياع شم انأ ىدُع : ءودهلا ىهتنمب هريسأ هيلإ ترظن

نا قلق ليبن ومعو اركب دعب ةجيتنلا نإ ةياكحلا ..لك قناختأ

شولر جيم رطاخ ناشع لزنأ تررقف ايلع نري ةيوش لكو

انأو .. ىنيبرم ىللإ ىمع وه ىلا خ تنإ ام ىز ةجاح

ىنعي ، عجره تلوق انأ اركب لزننه شتلوقم

ةيوش كقح نم تنإو نيلصاو هسل مكنإ ىنعمب .. ىدحاول

هريمأ نامكو ، ريتك لغشلا ىف كسفن بعتتب تنإ ةحار

انأو ةجيتنلا ت قو انه ضعب عم مك لك اوقبتو وج ريغت

... مكيلع نمطأ مكملكأ ىقبه

الم كلا لك تهنأ دق تناك فرحب ىدُع قطني نأ لبقو

ريخ ىلع اوحبصت : اهلوقب

ديرت تناك ىهف ناهمسأ تناك األلم ةبيخ ل ضرعت نم رثكأ

ذهه تبهذ ام ناع رس نكل ، ةعاجش ةعرجو ةعفد اهنم

: ةسماه ناهمسأ فتك هريسأ تسم ال امدنع ةبيخلا

ةجاح ىف ىكازياع

ياكريب كارو : ناهمسأ تمستبإ

لدو لق ام لكب تفتكإ الم كلا ىف هريسأ ليطت مل

ناهمسأ بلق نيلُت ىتح اهعضو ىلع كالاهم ىف تطغضو

لكل المنإ كلا ةص خال ىسار جاتو ىتساي ىصب الً: يلق

شقحتستم و طيبع كرظن ىف تنابول ىتح هتارربم دحاو
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بأو مأ ىتبيبح ايو نامك ىوا ة ريبكو ة ريبك هدنع ىه سب

تحت اوقبي ام نسحأ نوفيلت ةنرب ول ىتح نيدوجوم

شيتنم ن وامك اهيف مهنضحب ىعبشت ةظحل ىنمتتب بارتلا

رفسلا لبق ةبعص فورظ اوشاع ك تمامو ىكاباب يطالاه..

ىف ىقبتو سولف ىكاعم ىقبي ناشع اورفس هدك ناشع

شم ..انأ اذكهو اهى ةسردم ىلخدتو سيوك ىوتسم

اهاعم ىملكتت ىكازياع

هللا؟! ءاش نإ هيإ ةزياع كترضح لا موأ : ناهمسأ

ةقيرطلا ىوأ عفنته .. اهينضحت ىكازياع : هريسأ تمستبإ

شيفختم ةبرجتم ىد

فوشن امأ : ةوقب هريسأ تنضتحإو ناهمسأ تكحض

ريخب كشو فوشأ .. ةروتكدلا تساي

رارمتسإ ب مكملكه .. ىتبيبحاي ريخب ىتنإو : هريسأ

ىلا تلا مويلا ىف تداع َمث نمو قدنفلا ىلإ هريسأ تلحر

و ًاقلق ناك ثيح ةقشلا ىف عماه معاه طبار .. اهتيب ىلإ

اه قلق ناك اإلطالقلب ىلع هقلق نكت مل هريسأ نأ بيجعلا

تم اق مث مويلا لا وط ةيداع تناك .. ربكأ اهئاقدصأ لا يح

، ةجيتنلا ءانثأ لصاوت ىلع نوكت ىتح ىدُع ىلع لا باإلصت

نأ ىلإ رظتني لظ و ركابلا حابصلا نم عقوملا اهمع لّمح

... هريسأ ةجيتن ترهظ

ااااااااارييييييي ييسأ ااااااااي : ليب ن

كيف ومعاي كلا :م هيلع هريسأ ترجف ىدُعو هريسأ تعزف

؟! هيإ

ىف دحاو لا ىتيدو : لوقي وهو بضغلا هيلع ودبي نأ لواح

ناهم! تساي نيف ة يملا

ىلع هنضح ىلإ تمترإو اهيف ام مزعب هريسأ تكحض
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لبلباي حسفتي حار : روفلا

براي حاجنل حاجن نمو ، ىبلق ة بيبحاي كوربم فلأ : ليب ن

ءاوهلا ىف ريطي ذخأف قيشلا راوحلا اذه ىدُع عمس عبطلا ب

.. ًاددجم اهتلعف دق ريسأ نأ عيمجلا ملعف ةداعسلا ةدش نم

ال عقوملا طيمئناوف نأ اوعيطتسي مل فس لأل مهنكلو

.. مهئاجرل بيجتسي

ىنإ ركتفنو ةيوش ىقب طبع لطبن تيراي : ىدُعل هريسأ

ىدود اي سولجلا ماقرأ ىلع ىنمي ..ال مكلا هبيجأ ردقأ

تناك ىرشبلا مهيلإ فزتو ماقر األ اهيلمي ىدُع ذخأ

99و%98.5 نيب تحوارت ريبك لكشب هبراقتم مهعيما جم

.. اهتاوخأك لحرت وال ةحرفلا اذه ىقبت اهلعل .. ةحرفلا تناكو

نه لهأو تايتفلا عيمجل هريبك هم يلو دعي نأ ليبن ررق

ًاعتمم ًاموي او ضقيل مرش، نم ًاعيمج مهتدوع دنع اولفتحيل

... ءاقللا نيرظتنم عيمجلا قف او دقو .. ةليمج ةبحص ىف

قرأو لمجأ تقتنإ دقو هريسأ تزهجت ىلا تلا مويلا ىف

تقلأ اهمع ةقش ىلإ تلزن ..مث سب ال ملا نم اهيدل ام بحأو

ةرايزلا تون اهنأ اهمع تملعأو تيبلا لهأ ىلع الم سلا

الم... سلا اهلمحف

هيف ربش لك ىلإ رظ نت تذخأو ناكملا كلذ ىلإ تلصو

ىه اهب بس ملعت ال ةماستبإ اههج و ىلعو ت يب لك ىلإو

ىلإ اهاغتبمل تلصو .. ىفتتخت نأ تبأو اهيلع ترهظ طقف

نم ربهة بابلا مامأ تفقوو تدعصو هتدصق ىذلا تيبلا

حتفُي نأ اهطرف نم بابلا داك ةقر كبل هباب تقد مث تقولا

اهل... هحتف نم كانه نكلو ، دحأ نم ةدعاسم نود

نأ لواحي ناك هرمع نم تاينيسمخلا ىف لجر ناك

مأ اهفرعي ًاقح له اذه، عطتسي مل هنكلو ىه نم طبنتسي



156

ىه... نم

انا ،ألهد شينتركتف م بيطاي لجار اي هيإ هر: يسأ تمستبإ

! كيأ ر هيإ تنإ وال ىقب لعزأ هدك

امهنأ نامزجي هبلقو عهلق نكلو اهنم لجرلا بجعت

شم سب كفرعأ ىنإ سساح انأ ىتن هللاباي :و اهنافرعي

ركتفأ فراع

ىجأ المز وه ىنعي : هريسأ وهج نيزت ةماستب اإل تلا زام

ةولحلا بلامىب ةسورعلا ةكسامو ناصح ليد ةلماع انأو

انأ ..ام ىنفرعت ناشع دوسأ ىف ضيب األ ناتسفلا ةسب وال

هللا دبع ومع اي تربك خالص

اهنم رثكأ ركذتلل نكت مل ةلواحم ىف هينيع لجرلا قيض

ىلع ةاتف تحبصأو تر بك دق ةريغصلا ةاتفلا ًاقحأ .. لمأتلل

... ىتليمجاي ِتربك ىتم .. بابشلا ةلحرم ب أاوب

؟!هد ىتمإ ىتربك ، هريسأ : ةمراع ةحرف ىف هللا دبع مستبإ

ىلخدإ ىلا دكه..عت شينمهفم ليبن ،أل ةسورع ىتيقب ىتنإ

هدك شي فقتم

ىف طيسبلا تيبلا كلذ ىلإ هئارو تجلوو لخادلل اهقبس

ءارو تقفو .. هناكرأ لك ىف نينحلل لماحلا هءو ايشأ لك

بلجل خبطملل بهذف وه امأ ةقشلا لمأتت ىساركلا دحأ

اهل... ريصعلا

سب هد بعتلا هيل الم: بكلا هريسأ هيلإ تهجوت داع امدنع

هللا؟! دبع ومع اي

ايلع ةيافك نيدعبو هدك، شيلوقتم ىقب هيإ بعت هللا: دبع

لكو ايندلا و مهلا ىنيسنت اهدحاول ىد ىد، معو ةملك

ةايحلا

ىلل تامدقملا لك ترصقو قي رطلا ايلع تلهس : هريسأ
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يفه ملكتأ ىاج

؟! فدهو ببسل ياجة ىنعي هللا: دبع

كترض حل ىجأ ة ررقم انأو نا لامز نامز نم : هريسأ تدهنت

ىوناثلا صلخأ امل تلوق نكم ،وأي ىتمإ شتددحم سب

صلا خ

دج؟ ىللإ هيإو هللا: دبع

! مهدأ : هريسأ

؟ كدلا هللا:و دبع

! كنب :إ هريسأ

لا قيل ريثكلا كانه نكي ملف هللا دبع تمص

هنإ تفر ع تنإ ،و كنبإ عفالً وه ىنعي : هريسأ تدهنت

ىنلب اق

موي نم هدك ىكبيب شوتفشم راهنم موي ىف عجر هللا: دبع

ىا شيندم وه سب هيلع ًادج تفخ اه.. محري هللا همأ ةافو

شتنجستم تنإ قهلا ىللإ لك ةجاح وأأفمه ملكتأ ةصرف

كدلا و ةثداح ىلا ب ىلع تج ةجاح لوأ ًاعبطو هيل..

ريغ ةثداح اياعم شلصحم ىتاي ح لوط الىن كتدلا وو

وه وال عوضوملا ب هتق عال هيإ وه مهاف شتنكم سب ىد..

ىمأ هتارمو روتكدلا عىل لوقيب هيلو هيإ نع ملكتيب

تركتفإ ىغامد ىف كالهم تعجارو ىشم املو .. ايوبأو

هاعم مهدأ دخا ي ىقبو ةقطنم لا راز هج ىللإ ريبكلا روتكدلا

ال انأ سب هدك دعب ةيلكلا ىف مهدأ ىلع روتكد ىقب ىللإو

مهدأ ترذع انهو هيإ.. همسإ ىتح وال هلكش فرعأ تنك

مودصم ناك ألهن ةقاهلا ملك لك ىف

هريسأ تعفدنإ امن يح هثيدح لا مكإ لجرلا عطتسي مل



158

ناك ول هيإ لصحيه ناك هيإ، ىف هرذاع : ةلئاق الم بكلا

ىلع تنك انأ فرعت .. لصح ىللإ فرعو لأسو ىنتسإ

راتخإ ىللإ وه سب اه ليصافت لكب ةقيقحلا هلوقأ دادعتسإ

انحإ شم

انأ ىتنباي سب هيإ وليلوقت : قلقلا نم هللا دبع بلق قفخ

ىربصتب ىتنإ ، لكش ىأبو ىد ةرملا عك نمه تنك ىللإ

لك ىبيس ، ةظحل ىف ئش لك ىدهت ناشع اهلك ىد نينسلا

اهنامز ىللإ ه سفن هيلع ةيافك مهدأو .. اهار جم دخات ةجاح

شانهتمو ىكيب قلعتإ ىللإ هبلقو ىتقولا هدلجتب

ناك المهد كلا : اهسفن ىلإ ءو دهلا هديعم هريسأ ت دهنت

راتخي ام لبق ايل هدعاسمو دنس مهدأ ىف تفوش امل نامز

ةجاح لك نم هسفن علخيو دعبي هنإ

شدحم ناشع دعب نكم ي شم هيملظت هيلو هللا: دبع

نامك وه ىكيلا وح ىللإ ىلع ىفاختب ىتنإ ام ىز ، ىكيذأ ي

... ىكيلع فاخ

دكه ألىن ىقب نذأتسأ المز انأ ومعاي شلعم ... نكمي : هريسأ

ترخأتإ

ىتنإ هد كنم عبشأ ةيوش ىنتسا ىتقحل ىتنإ وه هللا: دبع

شيكتفوشم نينس

نامك ديعبل اندخايه الم وكلا ىنم عبشته : هريسأ تمستبإ

ليب ن ومع .. ةليعلا تيب ىف اندنع ةياجلا ةعمجلا ىجيت امل

هريسأ حاجن ةموزع شيجتم ىعوإ كلوقيبو كيلع ملسيب

ىوأ لعزي نسح أل

ةداهشلا لا بقعو ىتبيبحاي كوربم فلا هللا: دبع هجو للهت

كلضفرأ ودرب ردقأ انأ دوجوم نوكأ المز رضاح .. ةريب كلا

ىلع اوس ىجينو دجسملا ىف ليبن عم ىلصه .. بلط
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تيبلا

هللا ةمحرو مكي ..ياللاسالملع ىمع اي كراظتنإ ىف : هريسأ

اهعمو اهمودق ذنم ًاحوتفم لا زام ناك ىذلا بابلل تهجتإ

هللا ةمحرو الم سلا مكيلع : ًاعدوم هللا دبع

ليبنل الم سلا ىلصوت شيسنتم ... هتاكربو

نينت اإل اينيع نم : هريس أ

نكلو .. ةبراضتم ة ريثك رعاشم اهلخاد ىفو هريسأ تلحرو

تنئمطإو بيطلا لجرلا ذكل تراز دق األرم ةياهن ىف

... هيلع

هللا.. دبع إال عيمجلا رضحو رظتنملا ةميلولا موي ءاج

نزحيسو بأ نكي امهم نأوه ببسلا اهنأ هريسأ ترعش

.. تحور ام ىنتيراي : اهسفن تم وال هنبإ لج أل

ة ريخ األ اهلقع رايهنإ ىناوث ىف اهذقنأ ليبن اهمع نكلو

دربب اهاردأ امو ئجافم درب هب اصأ هللا دبع نأ اهغلبأ امنيح

رثكأ لوقلا نمكيو ، اريثك اهبلق حاترإف ، هتدشو فيصلا

... سم األ ىف هترايز ىف ناك هنأ ليبن اه يلع دكأ امدنع

ةيلا ع تاكحضو بحلا المو سلا رمب عئار موي ناك

األهل نيب فراعتو الح، وفلا حاجنلا ب تاينمأو

كلتل ةمطاف روضح وه مجاالً مويلا داز امو ... بابح واأل

اوعفر دق اهتانب نأ رخف بلا اهساس إوح ةليمجلا ةسلجلا

ةنس هدعب نم رجيل مويلا ىهتنإو ... اهبلق اوحرفو اهسأر

... ةداعسلا ب ةئيلمو ة حجان نو كت اهلع ةديدج ةيسارد

ماع هنأكو سيياقمل ا لكب بيرغو بيج مع اعلا ذكل ناك

راوج ىلإ ىقبت نأ تررق ناميإف الت.. كشملا و دقعلا لح

دوعتو كانه اهصخي ام لك ءاهن إل رفاستس اه نأو اهتنبإ

ة صرف حنمت نأ تلواح ىتلا و ناهمسأ راوجب نوكتل
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دجي ملو ، صرفلا كل نيب نم ةديعسلا نوكت اهلع ةديدج

مهأ هتنبإ نأ رعش ةلهولف ةقفاوملا ىوس ل وقي ام لا مج

ترقتسإ ...امك هدوقن ىلع ديزت دق ىتلا دوقنلا ةنفح نم

األرخو عابط فرع دق امهنم لكو ليسأو نزام ةايح

األماي تراسف ام هنم لك ةايح ىف ةروظحملا ةقطنملا

ىرخ األ ىه هنيمأ بناج نم اضرو ءودهو ةداعسب مهنيب

بناج نم ًاضيأو ، ثدح دق اهو كلذ تنمت الطاامل ىتلا

والىت هل ىلو األ اهترايز دعب ليسأ بحأ ىذلا و ألاهم اهدج

ر هام داع ... ًاضيأ نزامل بأ ةباثمب دعي وهف هرركتم تحبصأ

بحلا ب ئلم بلقو ىفاص نهذ ب ةرملا كلت نكلو هلمعل

نم باطو ذل كلام لمحت مويلا فصتنم ىف تا ملا كمو

تناك ىتلا و ةداغ بناج نم الح بفلا تاينم المواأل كلا

عم سلجت حابصلا ىف اهيبأ ت يب ىلإ باهذلا ب اهموي لغشت

عاجرتسإو ةفلتخملا ةايحلا رومأ ىف نارماثتت ةيلع

دادع إل اهتيب ل دوعت ،مث ءاكبلا دح كحضلا و تايركذلا

لا حو اهلا ح ىلع نانئمط لإل ءامسأ ةثداحمو ماعطلا

نود نكلو آايت تداع ةساردلا ةيادب عمو ... اهتاقيدص

ةدم اهئاقب اوحرتقإ ابطء نأاأل ثيح اهتدل ووا اهدلا و

عم تايآ تداعف حاهلا، ىلع نانئ مطإو ةهاقن ةرتفك ىرخآ

قوش ىف امهف تقو برقأ ىف اهب قاحللا ب اهيوبأ نم دعو

نهركذ نم لمت ال ىتلا و ددجلا اهتاقيدص ةلباقمل

ءاقبب ةرماغ ةداعس طسو ة ريمأك ايحت هريمأو ... رارمتسإب

هنع ةباينلا ب هلا معأ ةرادإو ةرتفلا كلت ىدُع بناجب اهيب أ

لوخدلا ررق ىذلا ديدجلا لمعلا ضعبل وه غرفتي ىتح

ناك ،وإن رثكا هتكرش رب كيو ةطاشن نم عسوي كى هيف

ىف مهلا عضي نأ هامح عنقي نأ وه كلذ نم ىدُع فده

هعم لمحيو هراوجب نوكي ىتح ًاعم ام هعمجت ةكارش

تىر ىهو هريمأ بلق دِعسُي ىك ًاضيأو اهلا معأو ةكرشلا

اهراوجب ما هنأو بحو قافو ىلع ىلبقتسملا اهجوز و اهيبأ
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مدعو اهمأ دوجو مدع محل اذه ففخي نأ ىسع رارمتسإب

تانبلا ةداعس اهيفكيف هريسأ ...امأ اهناكمب دحأ ةفرعم

اهابأ مسإ اذه نأ دقتعأ ؟! مهدأ .. ةديعس ىرخ األ ىه نوكتل

سوباك درجم ناك ثدح امو اهلطبل ىرصح بقل وه ، طقف

روهظلا لواح ملي هنإ ىتح هنم، اإلفقاة ىلع تكشوأ ىهو

ًاذإ... ًابراه لظيلف .. بورهلا ىلحتسإ دق هنأكو

ىف اآلن نحنو ، تاقو األ لمجأ لا حك ًاعيرس لاسةن ترم

نم ناكو ، ىوتسملا ناحتمإ ريخ، األ ناحتم اإل لبق ام ةليل

ُهنركاذت يل نهي لع ريسي ئش اذهف ىدُع رضحي أال ىعيبطلا

نك اذام هنود نم ملعن ..ال ةرابجلا هتدعاسم نود نهدحو

... نلعف

نم هيإ لمعيه فراع شنكم دحاولا هااااااااااااااي : ءامسأ

؟! ىدُع ت يكاتك ريغ

هنم ةبضاغ اهنأكو ب جت ملو اهيتفش هريسأ تول

ىف انبر دعب لضفلا بحاص وه هد ىتنباي ًاعبط : هريمأ

اناعم عجاري ناشع هتلطع ةيافك ، انحاجن

هيإ لا موأ ًاعبط :هأ مايه ىف ناهمسأ تماز

؟! :هيإ هريمأ

هيراوس ناتسف : هنيمأ

! معن : هريمأ

اهنم نيكحاض نرجفنإ

سيرعلل دهشي نيم ىتبيبح :طبًاعاي تايآ

ىد ةزاج األ ىض قه ىلكش انأ هد ىقب هيإ سيرع هر: يمأ

هريسأ دنع نامك
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هيل هيل،اهه اسملا ع ىبدنت ،ب ىتموباي سب هيل ء: امسأ

ىنيمهاف

هيإ لمعنه ىلا والق ةجاح ىأ شيلا قم وهام : هريمأ

ة: بيقحلا ىف اهدي نم سب ال ملا تعطق ه نيمأ ت تعضو

تقولد هيإ ةزياع ىتنإ مهاف شم

ىنعي ضورفم شم ؟! هنيمأ اي ةطيبع ىتنإ : هريمأ

متك تلواح مث لمكت هريمأ لع ةرتف هنيمأ ترظتنإ

ى طح اهوالإهي.. تعاتب ةشيفلا دش وكيف دح اه: تاكحض

كبلق وه ىنعي لاكالم،وال مهفن نمكي ةلمج اوج ةلمجلا

مارغلا رتك هفقو

نهتاكحض تلا عتو رثكأ نهسفنأ كاسمإ تانبلا عطت ست مل

.. ًابرض ةداسولا ب مهيلع تلا وهنإ هريمأ ظ اغأ امم

بضاغلا ها هجوو هريسأ دورش تايآ تظح ال

ملاك؟ رشادحو هيملا مع اي هيإ : تايآ

.. قولا ىنوبيس شلعم ، شيفم : هريسأ

نيب هرصتعت تناك ىذلا اهفتاه نر ىتح اهت لمج لمكت مل

ليللا صنل ىنتسن انك ام نامك هيإو لا: عفنإب ت باجأف اهيدي

نسحأ

ناطلغ ىنإ فراع .. ىتساي لاسالم مكيلعو : ىدُع كحض

ىنم ىلعزتام ىتايحو ، ىنع بصغ هللا و سب ترخأتإو

شحو فلا ىقبي هد كديإ سوبأ ىد ىز ةجرتفم ةليل ىف

سانلا تس اي كسا ر ىلع بحأ

هترحس املا الط ىتلا اهتكحض عنم هريسأ ع طتست مل

كتكحض نم ىلحأ هيف وه هدك هويا : ىدُع
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حيسا بوالش هيف :هآ هريسأ

ةنوك بلال ىف ةسردملا ةرسأ روباط زياع يال بط : ىدُع

ليوط جمانرب انارو ةعرسب

الةم سلا عم ، رضاح : هريسأ

تماق .. ةفرشلل مهذ خأت فيك ركفت ىهو هريسأ تق لغأ

.. اههجو ىلع ضاعتم اإل عالمتا مسرب

وال رشادحو هيملا ىكفت ةفراع شم ىتنإ ىوهلا :ي تايآ

هط! ىازإ كدعاسأ هيإ،

؟! كملكيب كنا نيم و كلعز نيم اريس اي كلا :م ناهمسأ

؟ ةيوش انلك ةنوكلبلا ىف فق ن عفني وه ، ةقونخم :انأ هريسأ

ًاعبط ديكأ : دحاو توصب ت ايتفلا تحاص

اهأر نأ هدج،ام اوت ناكم رظنتل ةفرشلا ىلإ ىه مهتقبس

شئمل هديبو ةرايسلا ةمدقم ىلع هدسج دنسأ ىتح

نأ ام ىذلا و ىدُعب نئجا فتو تانبلا اهتقحل هتف.. رعم عطتست

“ ةفراع ” ةينغأ تناك .. ءانغلا ب أدب ىتح همامأ ًاعيمج نرهظ

ىتنيدم ىكاوه لتحإ ىتنإو كتلباق ام موي نم

ةفراعو ىتريمأ هويأ ىتريمأ ةظح فىال ىتيقبو

رمعلا شيعنو ىلا يع مأو ى تبيب حو حالىل ىنوكت ىسفن انأ

... ةفراعو ىتنإو انأ هويأ ىتنإو انأ

تناكو اهعارذب اهطسو فلت ه ريمأ راوجب فق ت هريسأ تناك

ىلإ اهيتفش لصت اهطرف نم تداك ةدشب مستبت هريمأ

ءاملا ريبانصك اهانيع تناك تقولا سفن ىفو اهينذأ

... ةحرفلا ةدش نم ًاضيأ لئاسلا

هدك عوطلم لضفه : حرمب ثمقلا كلت هتينغأ ىدُع ىهنأ
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اننم مانيب نوذأم هيف ريتك

نم انافرق ىد لزنن امع ةوهق اوبرش هيإ، مانيب : تايآ

حبصلا

كيلإ قيرطلا ىف نحنو تي كاتكلا نع هملك : ءامسأ

عرسأ ةنوك بلال نم هلطنه :انأ هنيمأ

هيش ما حور .. تقولا ىف اوعيضو نامك اوملكتإ :يال ناهمسأ

مهتنس ىف ني نلزا شامهم

انأ هد لصحي هللاام :و اهتمص نع ره يمأ تجرخ ًاري خأ

ناموللا هيف حورأ

هاجتإب ةفرغلا ىف ةنونجملا ك ىرجت ىهو نماه اوكحض

بابلا

ىتنإ هد نيلغاشلا سبلب ىلزنته نونجم اي ىنتسإ : هريسأ

و.. خيطبلا ب ةيابعلا ىلع ةليرم ىتنإ هد ىطبعتإ

ىف وج وج ةداسو تقلت اهنأ ثيح الم كلا هريسأ لمكت مل

... اههجو

ةيدهلا ىكيف ةراسخ ة لدهبم ىلزنإ خالص هدك ىقب : هريسأ

كلا هتبج ىللإ

ىبل ةق بيبح هروسأ : هريسأ ىلإ ددوتلا ه ريمأ تلواح

ىللإ ودالىب ىحتفإ :خالص زازئمشإب هريسأ اهيلإ ترظن

هد وهو ىتنإ كببسب ىموده هنم ملأ ةفراع شم

هانفصو اذإ ناتسفب ئ جافتتل الب ودلا هريمأ تحتف

.. هئاهب عاض دقف ليمجلا ب

مامحلا ب هيدترتل ناتسفلا تذخأو ةدشب هريمأ اهتنضتحإ

ةفرغلا باب ىلع نم تداع اهنكلو
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هدك لصأ ، كساقم ىلع هيتبج ىنوكت ىعوأ هريسأ هر: يمأ

ايف لخديه شم ودربو ةنس ةيم تياد لمعأ أانالمز

ام ىنعي ىازإ وه ىللإ :هد ماهفتسإب هريسأ اهيلإ ترظن

هوهأ كيتاب سو ةولح ىتنإ

ة نيخ ت شم ىه ، ةيوش كنع ة ضيرع هريمأ ىتنباي : ءامسأ

ةفلتخم مكبلا وق سب

اهبلا ق نإ ةفراع انأ ام ىداجردلل ةلطه شم انأ دي :كأ هريسأ

تل وق انا ىرظن ىف ىنيتككش ىكيلع مارح .. ىنع فلتخم

ةجاحب كفدحأ ام لدب ىشم ..إ ايارو نم تنخت تبلا

داين شخي ام لبق لمرت ي لجارل وا كلجأ بيجت

.. هريسأ توص ىلع نهبتنإ نأ ىلإ تايتفلا امه تنم كحض

ىقب نكمم هللدمحلا كحض اوتص :خالصخال هريسأ

قحلن ناشع مكن ي تاسف اوملتست ةدحاو ةدحاو ىلوجت

هد تحت سعن بي ىللإ نوذأملا

كلتل بحو حرم ىف دحاو توص ىف مجيًاع نحص

... اهبحب ًاعيمج مهترسأ ىتلا هريس األ

ثيح ، ةكلملا لوح تاريم كاأل اودبو مهنيتاسف نيدترإ

او دتر إ دقف نه امأ ليمج ىرهز نولب ناتسف هريمأ تدترإ

ىلإ نل ..زن ةروكلا قيرفك اودبف ليلقب ق مغأ لنو ةجرد

نم صوصخم اهتنيز ىهبأ ىف تناك ىتلا و ةاطغملا ةلا صلا

ىفطصم اهفلخ سلج ة لواط كانه ت ..ناك هريمأ لجأ

نع هراوح ىف ًاحرم ادب ىذلا نوذأملا مهطسوتيو ىدُعو

ىقب نكلو ةلواطلا فرط ىلع ليبن سلجو ، ةمدقمك جاوزلا

اوربتعي فمه نمح رلا دبع رضح امك ، غراف األرخ فرطلا

ن، مأوههتا تايتفلا ءابأ رضح ًاضيأو .. مهل ريغص خأ ىدُع

... ةمراع ةحرف تناكو
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نأ ىدُع لواح دقعلا ىف أدبي نأ نوذأملا دارأ املك نكلو

هريسأ هنم ترج ض ىتح اذه.. امل مهفي دحأ وال هلطعي

حبصلا ناحتمإ انارو نوذأملا ومع اي انصلخت :ام تحاصف

ىردب

عايصن اإل ىوس دجي ملو ىدُع لبكت ه ريسأ تملكت امدنعو

... عيمجلا ةبغرل

كنيفطاخ وال سيرع اي قفاوم : نوذأملا

ىنيفطاخ ةحارصلا : ىدُع لا قو عيمجلا كحض

نزذأملا و معاي شاكلطعنم بط هللا، :و هريمأ

ةظحل لوأ نم ىنيتفطخ ىتنإ شم كتمزب : ىدُع مستبإ

ىكارو تيشم انأو ىمشم ىلع ىنيتدخأو اهيف كتفو ش

هيإ لمعب وال نيف حيار انأ فرعأ وأ سحأ ام ريغ نم

نامك هيإو ... ىنات عجار انأ نيف حيار :انأ هريس أ

ىلع اوبح يب لود نوذأملا و معاي انصلخت ..ام ىنوتعقف

مهسفن

سيرعلا ..خالص ربصل ا ىتنب ايإ ربصلا : نوذأملا كحض

ةقفاوم ةسورعاي ىتنإو .. قفاوم

طقف اهسأرب تأموأو هريمأ تلجخ

نوذأملا ومعاي حور موق ، تقهز ىللإ انأ دجب : تايآ

؟! ىتنب اي سب هيل : نوذأملا

ىدُع انافرق بح صلا نم ىد ةف وسكم اهيف ةلماع ىللإ : تايآ

تناكو ، ىنيسن اولكش والأل، لصتإ شملكتم بط شاجم

ىتمإ عجره ةفراع شمو ةلحار ىنإ مليف لغ شتهو ةيوش

ريغلا تاسكاعملا كلت ىلع كحضلا ىف عيمجلا ر جفنإ
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.. تانبلا نم ةعقوتم

ةقفاوم :خالص هريم أ

شتعمسم ىنولو لجلج ي كتوص ىلخ هدك هويأ : ناهمسأ

ةلوبقم بس سيوك

ىلع ةياكحضلا ىلع هدك هويا : ءامسأ

لعيامه كرابو امهل هللا كراب لوق نوذأملا ومعاي :يال هنيمأ

تني رغزم موقن انحإو ريخ ىف يبهنام عمجو

ةياهنل ا رتتب لزننو : نوذأملا

طئاح لزبوقر نن ةزي اع تنك :بسانأ هريمأ

؟! هلباق وال لتقلا دعب هري:ده أس

ميرك بر لباقت ام لبق ةعرسب ىنبإ اي ىضمإ : نوذأملا

مكعب اوص ىنوف ال اهدعبو .. ةسور ايع هدعب ى ضمإ ىتنإو

ىشعتن اهدعبو م، صبن ناشع

ًاضيأو ، حرفلا و لكاألةفل لمحت ةليمجو ةعتمم ةرهس تناك

س..لب يرعلا مأ اهنأكو هريسأ ىنيع نم تلا س ىتلا عومدلا

... ةسورعلا مأ ًاضيأ

دوهشلا :يال نوذأملا

ةرشعلا ب مصبأو هوهأ دهاش :انأ ليبن

؟ ىناثلا دهاشلا نيأ : نوذأملا

توصلا وس هقيف ي ملو ةقير الع تبإ لواحو ىدُع هجو ريغت

ومالان اي دوجوم : بابلا دنع نم اآلىت

اهلوح امب اهر شعو دفقت اهلعج هريسأ نايك توصلا زه

نضتحي وهو ىدُع رظن م ىلع تقاف ىتح تاظحلل

تحاشأ ... ةرارح ىف لعهي دشيو مهدأ برا هلا هقيدص
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لواح ىذلا ىدُعل ترظن اهنكلو هنع اهرظنب هريسأ

هل... ماستب اإل ىف تلشف اهنكلو اهل ماستب اإل

هسأر عفر نأ امو ، مصبو جاوز ال دقع ىلع مهدأ ىضم

و هدرابلا حم ال ملا كلت عم لا مجلا دشة ىف تناك اهأر ىتح

تفاضأ ىذلا ناتسفلا كلذ ىف .. هيلإ رظنلل ةضفارلا نويعلا

ىف كرحتت ىهو هتباثلا تا وطخلا كلتو لا مجلا اهيلإ ىه

... ىدُع هاجتإ

امهنيب عمجو امه يلع كرابو هللالامه كراي نأ نوذأملا نلعأ

ئش لك تسن إالنأ هريسأ نم ناك ريخ..امف ىف

عومدلا تلزنو ديدج نم ةمسبلا اههجو ىلع تمسترإو

حرفن سيرع تيقبو تربك : ىدُع نضتحت ىهو ى رخأ ةرم

ىنبإ ايو ىحورايو ىبلق بلق اي كوربم هيب... حرفنو هل

ىنايك نكاسو ىنم ربكأ ىللإ

لك هااااااااااااااي : ىدُع قلا اهل هناضتحإو هعومد نيب نم

حرفأو كبلق حرفي بر ...اي ىرمع نم ىلغأ اي انأ ايل هد

: اههجو نضتحإ ...مث هينمتت ىللإ ب نامك ىتنإ ىكيل

ةركف ىلع ... كتكحض غري زياع شم ىد عومدلا شعفنيم

ىزاوج دقع ىلع ده شي هنإ ىندعاو ناك وه

دعولا ىفوي فرعيب علط : هريسأ

هيدل نكي ...مل اهناضتحإب ىفتكإو ةباج اإل ىدُع عطتسي مل

لص... األ ىف ةباجإ

ىف ىمترت اهب تئجوف ىتلا هريم أل تلوحت و هتكرت

ىرخ األ ىه اهناضتحإ تمكحأف ، اهناضحأ

ىللإ تقولا هج ريتك كلمحتسإ وه هنم كلا ب ىدخ : هريسأ

المز ىكيصوه شم نامكو .. نامك ىتنإ هيف ىلمحتست

كسفن ىلع ىظفحت
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مامت ىقبيه هلك شيقلقتم رضاح : هريمأ اهيلإ ترظن

مارجوربلا تيقب لمكأ ناشع ىقب ىليم بط : هريسأ

رودتل ته رادأ و لجسملا هاجت تبهذو هريسأ اهتكرت

تداك اهعم نينغ يو تانبلا نحصيف “ كباتك اوبتك ” ةينغأ

جرخي مهدأ تحمل اه نكلو مهب قحلتل كرحتت نأ هريسأ

تايتفلا ىلإ ىه ترظنف ، هيلإ هابتن اإل تفلي ال ىتح ءودهب

... جراخلا ىلإ هب تقحل مث

؟! بوره لمك ت حيار هيإ : هريسأ

دعب ىلع ألاهن ديعس وهأ م لعي نكي ملو مهدأ فقوت

نم أصعب ىه ىتلا اهتوص ةربن نم عزف مأ هنم تاوطخ

... ريمضلا توص

هل صأ هللا عدب ومع روز األلق ىلع بط : هريسأ تلمكأ

كيلع ننجتيه

اهيلإ تفتلإ ... ريعبلا رهظ تمسق دقو ةشق اهتاملك نأكو

؟ ايوبأ ىفرعت ىتنإ هللا؟! دبع ومع : هتاتش عمج الً واحم

كنم رتكأ هفرعأ نكمي .. ةفرعملا زع : هريسأ تمستبإ

ةدكأتم : ىدحتل هتربن تلوحت

ةرشعلا ب كلمصبأ ىنبحت : هريسأ

دقع ىلع ىليمصبت بحأ تنكو ، كبحأ هويأ مه: دأ دهنت

ايوبأ سب .. مويلا سفن ىف مهاعم ىتنإو انأ نوكنو زاوج

لك ظوب دصقي ام ريغ نم ىنم رتكأ هيفرعت ىتنإ ىللإ

ىازإ كلو قأ ردقه شم سب .. ةجاح

؟! ىازإ كلوقأ انأ ىن بحت : هريسأ تكحض

اكلالم ىلع ةردقلا دقاف هلعجت ةبوعصب مهدأ سفنت
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طبخ امل ةجاح لك ظوب كالاهم: لمكت نأ هريسأ تررقف

رتسم اي كلوقأ بحأ ىقب ..انأ مهلتقو ابابو امام ةيبرع

صن ىد نإ روصنم مهدأ روتكد دعاسماي لقاعاي ريبكاي

ةيضقلا نم جرخ وه كسفن تل أس ام كرمع تنإ ، ةقيقحلا

، كلوقه ودربو الم كلا كيلع رفوه ... باقع ريغ نم ىازإ دى

ومع تيلخ ىللإ انأ هويأ .. ىببسب اهنم جرخ كا باب

ةطاسبب ولادكألهن دض الغ بلا نع لزانتي نمحرلا دبع

اباب ذقني لواحي ىرج لزن ةيبرعلا طبخ ام دعب ده لجارلا

ةيبرعلا فس لأل سب ةيبرعلا نم مهبحسيو توملا نم امامو

ناك اعبط سب ديعب رطنتإ وه انبر رتسو ةأجف ترجف نإ

شم ريغص ةليع تنك ... ىفشتس ملا لخدو دماج باصتإ

ايوبأ طبخ ىللإ لجارلا روزأ ةزياع ىنإ ريغ ةجاح ةمهاف

ومع وعفالً هيإ كيف اولمع امه هيل مهتلتق هلأسأو ىمأو

ىد ةركف ىلع ، ىسفنب هعمسأ ناشع هروزأ لخالىن يبن

ىفو ىمادق هسفن ءربيو ىنفوشي هنإ كاباب ةبغر تناك

ةرايسلا فحص ريرقت هج كاباب دنع انحإو مويلا سفن

ةيبرع لمارف ألن بنذ شولم كاباب نإ ىسفنب تدكأتإو

ليكو نم تبلط انأ سب ةفدص نكمي ، ةبياس تناك اباب

ةجيتنلا تناكو كامن امام ةيبرع ىلع صبي هنإ ةباينلا

هنع جرفُأ كاباب هدكبو لوهجم ه نكلو لعاف لعفب ةثداح

هنع كشلا دعب ىل لإو ، دصاق نوكي نكمم هنإ كش ىأ نود

هلحيار ناك ىللإ ناكملا نع دعبلا لك ديعب ناك اباب نإ رتكأ

ناتية ةجاح ىأ وأ ةيبرعلا فقوي شفرعم هنإ هانعم هدو

دويب ليبن ومعو اهموي نمو هد.. قيرطلا ىف ىش مي هتلا خ

انأ قحلا نم دجًا..هأ باحصأ اوقب نامكو هللا دبع ومع

بر تهه ..اه كيلع ملسيب سيوك وه بيرق هدنع تنك

دوجوم تنإ ءاوس ر يتك ةقراف شم تقولد ىنقدص .. ىنات

بياس ..اباب ةدحاو ةجاح ىف ىدنع نمكت كتيمهأ أل.. وأ

هببسب تام ىللإ هلغش األخري، هلغشل قرو كاعم
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هنكلو ثدحتلا لواح ، هسفن ىلع ةرطيسلا مهدأ لواح

ىلبي اس ناك : قطن ..مث باعيتس لإل تقولا نم ريثك ذخأ

كنم اهبلطت ىهام دحل شاهحتفتم ىلا قو دكه ةطنش

هدعتسم إاهن دكأتم ى قبتو

يمن؟! ىه : مهف مدعب هل ترظن

تقولد إال ىتنإ اهنإ فر عأ شتنكم : مهدأ

ام دحل كاع م اهيلخ سب ةطنشلا شحتفتم : هريسأ تدهنت

هدعتسم ىقبأ

تدقف رايم ماد مو مه دأ روتكد تنب كنإ تفرع :امل مهدأ

و ىازإ فرصتأ فراع شتقبم ئش لك ىلع ةرطيسلا

امل ىنإ ةثراكلا و اوت ام مهنإ فر عأ شتنكم ىنإ ةلكشملا

طبخلتم تنك .. ايوبأ ديإ ىلع اوت ام مهنإ تفرع ، تفرع

شم كلتلوق ..ام ىكيلع تفخ ، فياخ تنك نام كو هياتو

اوروديب ديكأ مهولتق ىللإ ، رارسأ كدنع ىللإ كدحاول ىتنإ

ىف شيدختتم ىنوق يال امل ناشع دعبأ المز ناك ايلع

راوشملا ىلمكت ةزياع ىتنإ ام ىز ىلمكتو نيلجرلا

و هريسأ راوجب فقوف ام هنع ثحبي جرخ دق ىدُع ناك

: هلئاق تلمكأو ةوقلا هنم دمتست اهنأكو هيلع تدنتسإ ىتلا

اي انتفرش مومعلا ىلعو .. ةفيعض كتجح ودرب سب نكمي

فلأ ..عم هلوأ نم بورهلا قحلإ حور ..يال مهدأ رتسم

الًمأ جاع ديكأ ألىن كناونع ىنفرعت تي راي سب سالةم،

كجاتحه الً جأ

هافراع ىتعلط خالص ىتنإ :ام ههجو بناجب مهدأ مستبإ

لإى لحر .. هدجت نأ اهل نكمي ثيح ىلإ ل ..حر مهدأ لحر

... مويلا دعب بوره ال هنأ ررقو هتيب

؟! لصح ىللإ هيإ وه : ىدُع اهيلإ رظن
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ةجاح :وال هريسأ تدهنت

لصح ىللإ هيإ ك لوقب : ةوقب اهدعاس ىدُع كسم

هيإ فرع ت زياع كنإ دكأت األمل:م ةدماجلا اهحم مال ىلع ادب

تقولد ىرظن ىف كنإ دكأت سب كلوق ه رضاح .. لصح ىللإ

ومع نيم فراع هللا.. دبع ومع إنب مهدأ رتسم هيز.. كيز

بابوا امام طبخ ىللإ لجارلا انأ كلوقأ هللا.. دبع

.. مهلتق ىللإ لجرلا رتكأ ةيب..نماالرخ رعلا ب

هللا :و هبلق ىف ملأ وه ةظحللا كلت ىف ىدُع هب رعش ام لك

بىق هوبأ نامكو هد، ىبحت ىحورت اهلك سانلا نود ىتنإو

مهلت ق هنإ ةروخف كنإ ىليلوقت صقان .. ومع

هيز كيز كلتلوق شم : هريسأ

ا هفتك ىلع تلزن هادي نكلو اهعفصي نأ ىدُع تداك

نم هيلع ةياكحلا درس تداعأف .. ديدج نم ةوقب اهكسميل

اهركذتت تلا زام اهنأ نم اودكأتي نأ اوديري مهنأكو ديدج

لكل هقباس اهعومد تناك ةرملا هذه نكلو .. اهظفحتو

ةرم وأللو تناك .. تقو ىأ نم سرشأ ناك ىدُعف اهتاملك

... هعم ىهو عزفلا ب رعشت

ىنيتفرعو شيتملكتم ..هيل هريسأ اي هيل الً: يلق ىدُع أده

ةزياع شمو هتكاس ىتلضف ..هيل اهموي نم ةجاح لك

؟! ةجاح انيفرعت

ألن نيفراع اوناك نمحرلا دبع ومعو ليبن ومع : هريسأ

ليكو ىد تامولعملل انلصو املو ةيضقلا ىف تناك مهيديإ

لوهجم دض ديقتتهو فر عي دح ىعاد شيفم قلا ةباينلا

روهتي شدحم تيرايو نامأ ىف اولضفت مك لك ناشع

لعى تلفقتإ ضةي الصقلا خو .. ةيذؤم ةجاح لمعيو

ىشمأ ناشع ىعارد بيست ىقب نكمم ... لوهجم دض .. هدك
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اهلكو هنع تلحرو هنم اهسفن تصلخو هتباجإ رظتنت مل

إال اهسفنب رعشت ملو ًاعيرس مانت اهلعج ..ملأ امهيلك نم ملأ

اهعم و ظق يت ستف ب رضي اهفتاه هبنم ثيح ًاحابص

... تايتفلا

؟! حرابمإ نيف ىتيفتخإ : هريمأ

ريتك ىكيلع انرود : تايآ

؟! ىدُع : هريسأ

اهدعبو ةيوش اناع م دعقو ةعاقلا انل لخد : هريمأ تبجعت

ناحتم اإل ناشع مونلا ىلع يال انلق

ىلع انمزعيه هنإ اندعوو اهش: ارف ىلع نم ءامسأ تزفق

تتاف ىللإ ةنسلا ىز ناح اإلتم دعب ادغلا

تلا ..قف اهراوجب هنيمأو ناهمسأ نم كالً تسلج

؟! هيل هدك هم راو ىكينيع : ناهمسأ

؟! هيإ طةوال يعم ةميان ىتنإ : هنيمأ

مامحلا ىلإ تهجتإو اهشارف نم تضهن نكلو بجت مل

نأ نود اهدحو اهناحتمإ ةنج لل تلحرو اهسب مال ءادتر إل

نع لأس ىتل دُع هريمأ تفتاه ناحتم اإل دعب ... ةملكب قطنت

... نيهتنإ نهنأ هملعتو هدجاوت ناكم

هريسأ نيبو كنيب تلصح ةجاح هيف وه ىدُع : هريمأ

؟! حرابمإ

؟ انعمشإ : دوربب ىدُع در

ةعاس نم ناشع ةماع هيل.. هدك دوربب :برتد هريمأ

ريغ ش تقطنمو شملكتتبام ىهو مونلا نم تحص ام

كيلع نمطتت لواحتب ىهو كمسإ
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ةيوش شلعم : هئافخإ لواح نكلو األمل ضعبب رعش

قورته جرخن ،امل ةسيوك ىقبتهو

ىدَع اي الةم سلا عم : هريمأ

تفرصنإ ... اهفرصت نم ةشهدلا ب هتباصإ عم ةملا كملا تهن أو

هدعوب ىفيل نهل وه قلطنإو ، هريسأ نع ثحبتل ةفرغلل

.. نهل

ىتنإ ، هريسأ اي هريسأ : فتهت ىهو ةفرغلا هريمأ تلخد

؟! نيف

ةنازخلا ىلإ تهجوتف هدوجوم اهنأ ىلع رثأ كانه نكي مل

دقف ًاذإ سب بالمال ةغراف اهتدجوف اهب ةصاخلا

عيمج تداع ىتح اذكه ةس جال هريمأ تلظ ... تلحر

... تايتفلا

او سوبتو اوملست وش تجم هريسأو ىتنإ ىتنباي هيإ : هنيمأ

؟! هيل نين ال عز مكنإ اولمعتو

هريسأو هيل ةزوبم هريمأ اي هيف .. هنيمأ اي ىنتسإ : ءامسأ

؟! نيف

... نهل عمتسي ةفرغلا اباب ىلع فق وو ىدُع لصو نها

تح ّور ديكأ شاهتقلم اهيلع رودأ تعجر .. شف رعم : هريمأ

ام ريغ نم سب ىازإ تح :رّو ىدُع ءارو نم توص ىتآ

اوس حورن ناشع تايآ تخ األ ملتسأ نامكو ملسأ

رتيس ىبيبلا ىز ةلماع ىتنإ اريس ايو هللا :و تايآ تكحض

ىقب شلعم انأ ةر مو هريمأ ةرم

ىلع هعارذ عضوو دهنت ... هيلإ ىه رظنت ملف ىدُع اهيلإ رظن

ايلع ىتلأس ىت يحص امو لوأ كنإ تعمس : اهفتك
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! نكمي ه: عارذ تحازأ

لمكي ملو نب... :اي ىرخأ ةرم هعارذ عضو الًمث يلق ركف

هآآآآآآ آآآآآآآ : تومي هنأكو ملأ ىف حاص دقلف كالهم

هريمأ هيلع ترجو هدنست نأ تلواحو هريسأ تعزف

.. هلوح تايتفلا تفتلإو

ىدُع اي ايلع هيإ..در هيف كلا م ىدُع : ةقرحب هريسأ تكب

هدك شينبستم

ىتلضف لو وهام الً: ئاق اهل سمهيل برتق نأت اهيلإ راشأ

لوط ىلع تومه انأ هدك ىنم الهن عز

مخراي ىنتوم هت تنك : هفتك ىف هتمكلو تم ستبإ

ىللإ تنإ ىقب : ناهمسأ تلا قو هدشب تانبلا ت كحض

؟! هدك حبصلا نم اهلعزم

؟! ةلدن اي هيز ىيز انأ ىقب : مستبيو اهينيع ىلإ رظني ناك

و هقياط شم كنإ تيس والأل..ح هيز تلمع : هريسأ تدهنت

رايم هدوالأل..ول بيطلا لجارلا اوتملظ نينت اإل اوتنإ الأل..

ة ديحولا ىتبحاصو ىمأ تناك ىهف ىدُع اي كتخأ تنا ك

ايخدىل دح ىنتسه شم ديكأف ، ابابو ىه اهلك ىتايحو

كسمأو رامحلا بيسأ ،مش حصلا صخشلا نم سب ىراتب

ةعدربلا ىف

ىنوموق .. ةئيب ةيقوس تقب كظافلأ .. ةعدربو رامح : ىدُع

ىنعجو ىرهض

هوسكي لا زام اههجو اكن ىتلا هريمأو هريسأ ىلع دنتسإ

اهسأرب تراشأو ىدُع زمغب هريسأ تم ..اقف بضغلا

ذخأو هيعارذ ىلع اهلمحب ماق و ىدُع مستبإ ..ف هريم أل

جحت ى هللإ ىدُع :لزننىاي خرصت ىهو ءاوهلا ىف اهب فليو
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تايتفلا كلذكو اي رتس هب كحضي هوو ىدُع فق وتف

ىنيتشيع ىتنإ هللا مأيهرو اي هيإ كلوقأ ةفراع شم : هنيمأ

ىتايح ىف مهشيعأ بحه شم ةيسنامور ةبح

زاوجلا تهرك :انأ ءامسأ

اوزوجتيب ام لوأ نيولح زاوجلا لبق امه م كلتلوق : ناهمسأ

نسحأ نيبوطخم مكتيلخ اوتنك .. برض تب مهزويف

ًاعيمج جح لا انلبتكي برايو تب اي مهم كال شيعمستم : تايآ

براي

انأ ىتايح ةكلم اي ىصب : هريم أل رظن ...مث براي نيمأ : ىدُع

تاج اح هيف ودرب سب ةجاح ىكيلع ىبخأ ردقأ ام ىر مع

اهيكحأ ًادبأ شردقم ايب ةصاخ شم

هدك ناشع الن عز شم :انأ اهيتفش هريمأ تول

لاإهي؟! موأ : ىدُع بجعت

ىف ملكتن انكب المامل كلا ىف كبولسأ نم الهن عز :انأ هريمأ

اوتحل تإصا اوتنإ هلل دمحلا حبىق، ضوه شمو نوفلا

كهد ىلع ىدُخ ىداع ايف، متش هيإ : هريسأ تكحض

! طبظلا ب هيإ تلوق تنإ : هفتك ىف ىدُع تمكل ىب..مث حاي

ىفتك سبجأ حوره :انأ ىدُع بقعف اهنم عيمجلا كحضف

ىنيمحرت ..ام عجرأو

ىدود اي شلعم : ةيلوفط ةكرح ىف هفتك تلبقف

هللا دبع ومع ناونع ةفراع عفالً ىتنإ وه : دهنتو حنحنت

؟! هيل : ظيغ ىف تمستبإ

هيلع فرعتأ زياع ىلصأ : ىدُع كحض
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ناشع كبحاصل حيار تنإ سب .. ىوا بيط وه : هريسأ

ىنات اوعجرتو مكبولق اوفصت نامك ناشعو كشحاو

كلعز هيلع ةيا فك شم : ىدُع دهنت

ايل هاعم ىل لإ ىف سب هتي ..هأم اياعم قرفي شدعم : هريسأ

يلانب ىف اص ىدنع ةجاح مهأ : نانح ىف اه تهبج لبق

ةطشقاي بي لح ًاعبط : تكحض

حورن هدوال ىسنامور لا كموي ىف انيدغته : ءامسأ ترفظ

انيله أل

هدك اوجرخته وال مكموده اوريغ اميال بط : اهنم كحض

ةريرو :ف تايآ

تحت مكيناتس م :وانأ ىدُع

مدع عنصت ةلواحم هريمأ ىلإ هريسأ ترظنف نهنع لحرو

نعى؟! هيإ كلا ق وه : مامته اإل

كلوقه شم : هريمأ تكحضف

ةحورم ىتنإ ..ام كتحارب ىتساي ىشام : هريسأ تكحض

مكدعسي انبر .. هاعم

ةفراع شم .. ةفياخ ىلع ةطو سبم ، ىوأ ةطبخلتم : هريمأ

اهلك انأو كبحتب ّنآوا لقاع ىدُع نمإهي.. ةفياخ : هريسأ

ىكاباب نامكو ةيوش لك كلطن ب ىنيق ال تهو نيعوبسأ

شيفاختم ىقبي ر ارمتسإب كليجه

سب ى بنج نوك ت امام ىسفن ناك : نزح ىف هريمأ تدهنت

ا هلهسي هللا ..يال نيف ىه

بيجت نظ ءوس ةيمك ىف شة ياع انأ كديإ سوبأ : هريسأ
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اهعمسنهو اهيق ال نهو اهيلع رودنه اه.. يملظت ..بالش بائتكإ

مكحن اهدعبو

نامكو ىتنإ ايلع ةياف ك ىنيقدص ة: دشب هريمأ اهتنضتحإ

هللا ءاش نإ ىتمام ىقبته ىدُع تمام

ريغن ..يال كبحتب الً صأ ىه هللا، ءاش :نإ هريسأ تم ستبإ

انتومي علطي ام ىدُع لبق

ةيهي فرتلا ةلحرلل نودعتسي نهو تايتفلا ب نقحلو نكحض

... ىدُع ىهيفرتلا ريبخلا ةبحصب

نم دكأتو اهتيب ىلإ ةاتف لك ىدُع لصوأ مويلا ةياهن ىف

هريسأ لص وأ اهدعبو .. اهترسأ اهتملتسإ دق ةدحاو لك

... ةلئاعلا تيب ىلإ تايآو

انه؟ ىلضفت ةممصم ودر :ب ىدُع

هويأ : هتنجو ىلع ةلبق تعبطو هريسأ تمستبإ

حص؟! ىنم الهن عز هسل : اهيلإ تفتلإ

ودرب سب ة.. يملا ىف ةيم ةيفاص ىنإ لوقأ شردقم : هريسأ

اي كنم لياش ىبلقو موي ىف أمان شردقم ىنإ فراع تنإ

ىحور مأوتو ىناتلا ىصن

حيرتس ه شم ىنإ فراع ودرب سب فراع : ىدُع مستبإ

كدحاول انه ىتنإو

انه قلعتلل كتوص ىطو بط : هريسأ تكحض

تيبلا ىف مكلطنأو موي ماك اهلك شقلقتم نيدعبو .. حبصلل

طنشلا ب مكلصحه انأو اولزنإ ..يال فوشن امأ : ىدُع

لدبت نأ هريمأ تداكو ةقشلا ىلإ ندعصو ةلفاحلا نم نلزن

اهنأ تركذتف تايآ هىو اهنم ترخس هريسأ اهسإالنأ مالب
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... ةلحار

ن يمخر اوتنإ هد ىقب هللا تيسن : هريمأ

؟! تانبلا تساي هيإ ىتيسن : ىدُع

ىقب تانب رازه ، كلا ب شلغشتم .. ةجاح :وال هريمأ ت مست إب

هدكو

نم ن هسفنأ ىلع نرطيسي نأ نلواحي هريسأو تاي آ تناك

ئشلا ضعب سولجلل ًاعيمج اوهجوت ،مث اهيلع كحضلا

خبطملا ىف ىندعاس موق ىدود : هريسأ

هوها ىكاعم ىاج ىتساي رضاح : ىدُع

... اهنع ًاديعب هب درفتست دنأ يرت تنا ك

؟! لقاع ىدُع : هريسأ

بسح ىلع : ىدُع

؟! معن : هريسأ

شم انحإ هريسأ .. ىنم كتبحاص ىلع ةفياخ : ىدُع كحض

ن يدعبو طلغ اهنإ سحأ ةجاح لمع ام ىرمع انأو ، ةباغ ىف

لوط ىقبته الً صأ ى هو لغشلا ىف تقولا لوط انأ

ىنات عجرت اهنإ هآنم شتنكم انأو .. امامب ةلوغشم تقولا

هدكف ريت ك رفاس بي تقولد ألهن سب ئشل شم ، اهاباب تيب

ةجاح لك شيفختم ؟!.. هيإ انلمع ىقب ..ي اهدحاول ىقبته

ةسيوك ىقبته

اههجو قرافت ال ةماستب واإل ليمج لكشب هيلإ رظنت تناك

اه طيحيل هتبقر ىف تقلعت ىتح هثيدح ىهنأ نأ امو

تنإ ول شفخبم الً صأ هل: تسمهف ه.. يعارذب

نام األ تنإ .. دوجوم
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نم برهملا ىتنإ .. ىتايح ىف ةولحلا ةجاحلا ىتنإو : ىدُع

ئش لك

اهنكلو ةضماغ ةديدج ةلحر أدبتل ال، حر الًمث يلق اسلج

... ةليمج

لظ ت ىك ىرخأ الل طأ ىلع ىنبُت ةايحو مايأ نم أدبت مايأ

نمو ضر هللاأل ثري نأ ىلإ ةرمتسم ةايحلا كلت

ه، قباسك حاجن هعمو ىهتنإ ، ًاضيأ ماعلا ذها ىه ...تنإ اهيلع

دهعو حاجنلا ىلع نيقب لب ًاريثك مهتاجرد فلتخت ملف

قيسنتو تابغرلا ةباتك ىف اوأدب ةجيتنلا دعب .. قوفتلا

ال ىدُعو نبغاشتيو نللهي هريسأ ةقش ىف اوناك .. قيسنتلا

... نهل قيسنت فال نئ دهي مل نإ نهدده لب لنه عمسي

وال مشعلا شنكم انددهتب ، ىدُع اي اهترخأ ىد ىقب : ءامسأ

اوس هانركذ تيكاتك

دجب ىتعسل ىتنإ ،هد كتوص شعمسم بلاذتا ىتنإ : ىدُع

بتكه وال موي لك حجنه انأ وه سان اي هناحرف : ءامسأ

نسة لك قيسنتلا

شعمسم ، قيسنت رخأ ىنوكته تاذلا ب ىتنإ وهام : ىدُع

؟! نيمب أدبنه ...يال كلصوأ ام دحل ىقب هد ولحلا كتوص

انأ ايب أدبنه : ةلئاق دعقملا عىل ءامسأ تسلج

ةيانج بكترأ ام لدب ىنع اهيليش هريسأ : ظيغب ىدُع رفز

كديإ ىف ىوتسيه وسأ اي ىقب ةيافك : هريسأ تكحض

اياعم ىلا عت ىكيدهي انبر .. اندعاسي دح نهالق شمو

ىلا م وانأ بتكأ ةزياع انأ سب : سباع ىلوفط هجوب ءامسأ

ىقب

ةقز ال ىتنإ هد ىقب ىلا :عت ةدشب هريسأ اهتبذج
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مهيف دح لهسأ ىقبه ايب أدبن دقتعأ : تايآ اهناكم تسلج

ايندلا كليضفن هدإحان بعصأ تسىوال :اي ىدُع مستبإ

اهلك

صب ... ريخلا كلبتكيو براي ىدُع اي ملست : اهرودب تمستبإ

ةرهاقلا ىلع كيلخ ، ةسدنه األلو ىف بتكإ ىديس اي

، ةروصنملا مهدعبو لضف باأل مهبترو ناولحو سمش نيعو

ودرب ةيلضف باأل ةينات تاظف احم ىف اهبتكإ هدك دعبو

ةبيرق نوكتو

نيت ال شو بي حال اهلبتكإ : ءامسأ

ول ىلكش :انأ ظيغب هريسأ تدرو تايتفلا تكحض

ت اليل شو قأالم ةبح كدبهه شيتكسم

اي ىتمإ هدك ىوأ ةفينع ىتيقب ىتنإ ىوهل :يا ءامسأ تعزف

؟! هريسأ

كتفرع ام موي نم : ءامسأ فتك ىلع اهدي هريمأ تعضو

ىبلقاي

شل ،عم تايآ اي ىلمك .. نامك تقولا ىف اوعيض : ىدُع دهنت

ىكانلطع

تابساح ةسدنه دعب قبى بتكإ .. كمهي :وال تايآ

ةيبرت ىلبتكإ مهدعبو ، نكام األ سفن ودرب ، تامولعمو

ةلبأ ىقبته هد هيإ : هنيمأ

سبو داواي سب لوقأو ة ياصع كسمأو :هأ تايآ تكحض

تنك ،انأ ةيقيبطتو ةليمج نون ف شاسنتم ىدُع .. تباي

ةيضاير ةيبرت نامكو شلعم ..هأ مهتعاتب تارابتخ اإل تلمع

ىعدإو تعبو تخسن ، مامت لا ما مت هدك ، اينيع نم : ىدُع

ريخلا ب
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ريخ براي : تايآ تمستبإ

هدعب ىللإ :يال ىدُع

؟! هيإب أدبنه :يال دعقملا ىلإ ءامسأ تزفق

ةقشلا ربا كدرطأ ىنإب : ىدُع

اماماي هيإ ناهمسأ اي ..إهي ىوهلا :ي دعقملا قوف نم تز فق

كرود نم كلا ىب دخا ت شم

؟: أدبن :يال اهنم كحضت ىهو ناهمسأ تسلج

أدبن :يال هسأر ىدُع زه

تابن مولع ىلبتكإ هدك األلو ىف : ناهمسأ

تارشح زياع انأ سب : ىدُع

ىراتختب ماع قيسنت هد ىتنباي : ةكحاض هريسأ ترجفنإ

ناشع اهيف ىلخاد قيسنت ىلمعت ىعجرتب كلتج ولو ةيلكلا

مسقلا ىراتخت

لبق ةيلك تلخد تنك انأو ىقب هوي : اهديب ناهمسأ رت اشأ

هدك

ني دعبو بط .. نيناطلغ ىللإ انحإ انيلع كقح : ىدُع

ىچ ولويب ةيبرت ىديس اي نيدعب : ناهمسأ

األرخ ىلع األلم ىكيف دوقفم ىتنإ هر:ألهد أيس

ىقابلا و سب ةيبرت :خالصخالص، ناهمسأ تكحض

ىقب ىد تا جاحلا و ةلديصو بط ىقب اهد ..بع نيدعب

ىللإ ،يال ةمدخ ىا مامت هدك : ةرتف دعبو ... رضاح : ىدُع

هدعب

األرخ؟! ىف اهيلخت ىتبيبح اهل:ام لا ،قف هريس أ تسلج
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ألكن كلحيرأ تقو لد ىلبتك إ ىبيبح :ألاي تمستبإ

ناهمسأ زى ىلبتكته

ىت بيبح اي فراع : اهتنجو ىلع هدي عضي وهو اهل مستبإ

فراع

نيزياع سانلا ديس اي صب : هنيمأ تءاجو هريسأ تماق

ىد اهبحي كبلق ىللإ نم ة ولح تاجاحو بط ىقب

اهارو كعباوص ىلكت هليكشت كلمعه :دهانأ ىدُع مستبإ

ىف كلا هدعقيو ىدُع اي كلكرابي ة: دشب هنيمأ تكحض

كلا يع

ىليلوق الةم.. سلا اوب جي امه سب برا ي نيمأ بلهةف: ىعدف

؟! نيدع وب ىقب

تايلك ىقابب علطتو ةلديصب لزنته نيلباق هني:وال مأ

مولعب ىهنتو بطلا تاصصختو

ةداس وال شينار كب اهازياع بط : ىدُع كحض

ايلع قيلي ىللإ لمع :إ هنيمأ تدرو ، اريثك امهنم نكحض

ناول األ ىف شجرهبتم سب

هد عب ىللإ ... سانلا تساي خالص سب : ىدُع

ىلإ رظنت ءامسأ دجوف لخهف رظنف سلجيل دحأ دجي مل

؟! هيإ نم هدو ة: عنطصم ةءارب و ءوده ىف ضر األ

هيبأ اي كنذإ ةي نتسم : ةعنطصملا اهتءاربب ءام سأ تدرف

ىدُع

...! مهمامأ ةلثاملا هذه ،َمن بجعت ىف اهيلإ عيمجلا رظن

نادوسلا ةراجت ، رضاااا اح : ىدُع

، ريبكلا تنإ ىوه :ياالل دعقملل ًاع يرس ترجو ءامسأ تعزف



184

هللا ىخأ اي كمرتحب

يال ةماع ؟! ىتمإ نم : ىدُع

كفوشنبو كمرتحنب انلك كيلع صخإ : ءامسأ تمستبإ

قيسنتلا لمعه شم ..خالص هدك لوقت موقت ريبكلا انوخأ

ريخ ىلع اوحبصت ، حورأ موقه

اي ريخلا حابص ..!! رصعلا ريخ ىلع حبصن : ىدُع مستبإ

ةزياع ىتنإ ام ىز ىرزهو ىتنإ تباي طبع ىلطب .. ءامسأ

نامك

ن؟! ادوسل نما شانيفم خالص ىنعي : ءامسأ تكحض

؟! هيإ ةزياع ..يال نادوسلا نم شاينفم : ىدُع مستبإ

ةسدنهب ىقب اهدعب ىلزنإو ةراجت األلو ىف ىلبتكت ء: امسأ

ةجاح كبجاع ولو ةيبرت مهدعبو تامولعمو تابساحو

كعنمه شم اهب تكإ

؟! هيل سب ، ةئيرج ةكرح : ةباتكلا نع تاظح لل ىدُع فقوت

؟! هيإ لمعنه ىقب ةيسفن ةدقع : هريسأ تمستبإ

بنج فقأ ىسفن سب ، ًاعبط :أل ةماستبإب ءامسأ تباجأف

هدعاسأو اباب

كلبتكي كبنج دعاق دحاوب ىنيركفتب : ىدُع مستبإ

قيسنتلا

ةلديص و بط باس ى: دُع فت ك ىلع اهدي هريسأ تعضو

تقولا انلك انيدأو ، همحري هللا ودج دنس ىقبي ناشع

ربكتب موي دعب موي ىللإ هتراجتبو هتراطشب فلحنب

... هدك ىز ةجاح فرعن ةرم لوأ انحإ : ءامسأ تمستبإ

، كدحاول لا معأ لجر ىقبت زياع انه ىلا عت نيدعبو
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ل وأو لغش اباب عم لزنأو ةسارد صلخأ سب ىنانتسإ

ة ريبك ةقفص ىف ك كراشه اهلمعه ةجاح

خالص سب : اهقيسنت لمكأ ... ىكينتسم انأو : ىدُع كحض

لا األمع ةأرمإ ةرضاح انصلخ

نم تنإ هيب ىدُع ًاركش : عنطصم رورغب ءامسأ تماقف

ةبرجتلا رر كنه ديكأ هاعم تلماعتإ ىللإ سان لا لضفأ

هيإ : هريمأ ىلإ رظن ...مث مناه ءامسأ ديكأ : ىدُع كحضف

؟! ىقب

ىقب :يالانأ هريمأ تكحض

... ىسنامورلا دهشملا كلذل مايهلا ضعبب تايتفلا ندهنته

؟! هيإ بتكأ ىسار جاتو ىتساي قبى ىليلوق : ىدُع

مول ع نيدعبو ةلديص ةجاح لوأ : ركفت اهنأك و هريمأ تماز

لعى ةجاح هيف ولو بطب األرخ ىف لزنإو ةيبرت اهدعبو

عنام شيدنعم انأ كجازم

هلك :خالص اهتركذ امك اهتابغر بتري ذخأو ىدُع مستبإ

مكنإ ىنودعوت ةجاح مهأ سب ، ةبيرغ اوك لك مكتابغر .. مامت

ول ىتح مكتايلك ىف ىلوأ زكارم اوبيجتو نيقوفتم اولضفت

نيعتي مكريغو ةلا قتسإ اومدقت نكمم اونيعتت نيزياع شم

ىلو األ مكزكارم ىلع اوظفاحت ودرب سب

بلقاي هللا ءاش :نإ فلخلا نم هريسأ تنه ضتحإ

ىفو دي دح ىقبنه انحإ اناعم تنإ ام لوط نيدعبو .. ىبلق

مامتلا

اي ًادبأ مكبيسأ ام ىرمع انأو : هنضتحت ىتلا اهدي نضتحإف

حورلا حور

ةفراع ىقبأ سب ناشع ىتمإ ىدغ تنه انحإ :طب ءامسأ
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ال ىتح ماعطلا دادع إل خبطملل نبهذو اهنم ًاعيمج نكحض

مامأ سلا ج ىدُع لظو ، اهعوج دتشإ اذإ ىه نهلكأت

نيهتني ىتح ةماع داصتق اإل رابخأو هلمع دقفتي هبوساح

ن... هلا غشأ نم نه

اوق يل ًايوس اهوضقي ىتلا ةعئارلا األماي كلت نم موي ناك

ةبيط نكتلف ، ةبحُصلا مث ةبحُصلا ... ةايحلا بعاتم ىلع اهب

... ةايحلا انل بيطتل

نيب لمحي ىذل ،ا ديدجلا ماعلا اذه أدبيل ًاعيرس األماي ترم

... ديدج وه ام لك هتايط

ةباوب مامأ ًايوس ن لباقتي نأ األلو نهموي ىف نقفتإ

ًاعم... ئش لك نأدبي امك ًاعم ةساردلا نأدبيل ةعماجلا

ملف ةديحو اهتيلك ىلإ ءامسأ تكرحت نلصو امدنعو

ةيلكل اهدحو هنيمأ تبهذ ًاضيأ ،و اهاوس ةراجت دحأ راتخي

، ةسد نهلا ةيلكل ة ديحو تلحر تايآ تلعف كلذكو بطلا

اهنأ رعشت ال ىك لدة يصلا ىلإ ىدُع اهبحطصإف هريمأ امأ

ناهمسأو هريسأ ىوس ىقبتي ملو األلو.. اهموي ىف ةديحو

شلضفتم : ىنعمب نك حضو ضعبلا امهضعب ىلإ اترظنف

، نهيلك ىلإ ًاضيأ نه نلحرف لا... حرلا دشن انب ايهف ، انريغ

تراتخإ نهنم لكف ًاضيأ تاديحو انوك ست نهنأ قحلا و

حرشتس اهنأ ناهمسأ نم دعو عم اهتليمز نع فلتخم مسق

ةفلتخم و اهل همهم نوكت دق داوم نم هذخأتس ام هريس أل

... هسردت امع

ىهاهو قيرطلا نع لأست ىهو تاونس .. قيرطلا ةيادب

كلذ بأهاا تيب ىف ى هاه .. قيرطلا ةيادب باتعأ ىلع

عمادالته نضتحإو تاونسل هنضتحإ ىذلا ناكملا

ىه ، ءايش األ كلت ةدوجوم تلا زامأ هزئ.. اوجو هتاعارت خإو

و هئايشأ ملستي هتيلك نم رضاحملا جورخ درجمب هنأ ملعت

له ئش، ملتست لالم وط ت اونس دعبو اهنكلو ، دوعي ال
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ًاديع ب ءايش األ كلتب اوقلأ مهنأ مأ اهل لقي ملو اهمع اهملتسإ

تارمملا نيب ريست ىهو دورشلا اذه لك طسو ىفو

اهمسإب فتهي نكي ..مل ىلا ع توصب ىداني مهدحأ تعمس

رايم مادم ،اي رايم مادم ىه: اهيداني هنأكو ادب نكلو

رغصأ هنأ نكمملا نم وأ لي لقب نيتسلا زواجت دق لجر ناك

ىداني نم ىلإ رظنتل هريسأ تفقو ة.. ريبك هتئيه نكلو

هنكلو الم كلا نع زجاع اهمامأ فقو ... اهدصقي ناك لعفلا بو

ىوأ اههبش كلصأ ، رايم مادم كتركتف إ فسأ :انأ لوقيل داع

لجرلا ة نبإو اهتنبإ انأ هل لوقت نأ تدارأو هريسأ تدهنت

اهنكلو مكيلإ ىمتني هنأ ءاملع لا لك هب نوهابت ىذلا ميظعلا

هبشأ ىنإ فرشلا ،ايل كترضح مهي :وال تلا ق طقف لعفت مل

هفرعت كترضح دح

ىللإ ديحولا .. فورعم روتكد :انأ نانتمإ ىف لجرلا مستبإ

ارب سولف اولوقيب ارب، اورفاس ىقا ،بلا هليامز نم انه لضف

ناشع رفاسي هنإ شتقدصم ىللإ ديحولا سب .. ةولح

دوجوم ناك ول هيبحته ىتنك .. مهدأ روتكد ناك سولفلا

تفتكإ اهنكلو هريغ بحأ ال انأ هل لوقت نأ هريسأ تدارأ

... ةنيزحلا اهحم مال ىلع اهتمسر ةقيقر ةماستبإب

انه؟! هيإ ىلمعتبو هيإ كمسإ شتفرعم : فورعم

ىف ةبلا ط هسل انأف انه، هيإ لمعب ..امأ هريسأ ىمسإ : هريسأ

روتكد بتكم ىرتاي وه سؤلا ىنلغ شا ناك .. ىلوأ ةنس

؟! دوجوم هسل مه دأ

؟! شطلغم انأ ىنعي : فورعم دهنت

؟! مدنفأ هنم: تبجعت

ملع عب اتب لا يجأ هيف هسل نإ دصقأ : فورعم مستبإ
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دوجوم ًاعبطف بتكملل ةبسنلا ة..ب جاح نوكت اهسفنو

شعفنيم ريبك عملا مهدأ ،ألن دوجوم هللا نوعب لضفيهو

ىنوكت سب كانهل كدخأ نكمم انأو ، ةأجف هدك هرا ثأ ىحمن

ةيضاف

ًادج،ألن ةيضاف انأف ىد ةيحانلا نم : هريسأ تمستبإ

ةرضاحم لوأ ىلع تاعاس تلت ىجي وال ىمادق

؟! هيل ىردب ةياجو : فورعم

شبس نم انلوق ى، باحصأ ناشع لوقت ردقت كت رضح : هريسأ

اوس انلك انيجف هد ىز موي ىف ضعب

مو؟! لع ىف انه مكلك : فورعم

ىتح ، ةينات تايلك ىف ىقا ،وبلا سب ناهمسأو :ألانأ هريسأ

ىنات مسق ىف ناهم سأ

؟! ىوناث ىف ماك ةبياج ىتنك : فورعم

99.5%: هريس أ

؟! بح مولع ةلخاد ىنعي : فورعم

طوبظم : هريسأ

كولام انه ىكاباب ىز ىنيربتعت كزياع فو:انأ رعم

انأ حرش ىأ ىتزوع ولو لوط ىلع ىنيجت ةجاح ىجات حت

مهدأ روتكدلا بنكم حورن اياعم ىلا ..يالعت دوجوم

ًايصخش وه هلباقتس اهنأكو فجتري اهبلقو هعم تبهذ

ءانث األ كلت ىف ... نمزلا اهيلع افع ءايشأ ةعومجم تسيلو

لوصو رظنت تارضاحملا جردم ىف سلجت ناهمسأ تناك

جردم وه اذه نوكي نأ تكش نأاه ىتح ، صخش ىأ

نيذلا الب طلا نم ةعومجم اهذقنأ نكلو ، ةرضاحملا

ًا ريثك اوناع مهنأكو مهيلع بواد لخادلل ةدحاو ةرم اوعفدنإ



189

هتاحفص بلقتو اهرتفتب ثبعت تلظ .. ناكملل اولصي ىتح

ناكم ث يح ةصنم لا ىلع قفوو باش مهيلع لخد ىتح

رثكأ ًانس ربكأ نوكي نأ ضرتفملا نم سيلأ ... رضاحُملا

ىهظت ىتلا هتدقعو اه هجو ىلع ًايلج ريكفتلا ..دبا ًاراقو

تام عال ىلع و ددُجلا ةبلطلا الء ؤهل باشلا مستبإف .. قيضب

... مههوجو ىلع ةيلجلا ماهفتس اإل

؟! هيإ نيلماع بابش اي مكيزإ الً: ئاق ثدحتي ذخا

هلل دمحلا : ًاعيمج اومتمت

ىف انه ديعم هسل ، ديرف روتكد :انأ هتمسب ىلع ظفاح

هاروتكد لصو أ ىلوعدإ ةيلكلا

براي نيمأ : نيلئ اق اومستبإ

كترضح شانفرعم ودر اهل:ب نذأف اهدي ناهمسأ تعفرف

وه ةداملا روتكد نوكي ضورفم شم دصقأ هان، هيإ لمعتب

؟! دوجوم ىللإ

حص، هلك كم كال ًانياث ، ىدعقإ ىلض فتإ دي:وأالً رف مستبإ

هيف شنوكيم ضورفم مكيل هنس لوأ ىف يمو لوأ سب

، هدكو اورخأتتبو نيهيات اوقبتب مكن أل هدك دأ تارضاحم

ىنلصو امل انأو ، اولصوت اوتفرع مكيلع هللا ءاش ام سب

اننإ مكفرعأو مكاعم شدردأ ىجأ تيباح نيدوجوم مكنإ

سحي ىللإ ىنعي ، ىتامدخ ضرعأ نامكو اوس لماعتنه

ىلعو ، دادس انأو ىنيجي هاعم ةفقاو ةجاح نإ موي ىف

ةبسانملا هللا...ب ءاش نإ حاجنلا ،بو لباقم ريغ نم ةر كف

متنك .. ىوناثلا ىف مكعيما جم فرعأ سب زياع تنك

؟! ماك ني بياج

كترضح ضرع ىلع ًاركش دجب : ةفقاو ناهمسأ تمهف

ةجاح ىد ألن شعفنيم لا ؤس هد نإ دقتعأ سب ىخسلا
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اني لع ةطفاي اهقلعن ضور فم شمو ةصاخ

ىدحإ تماق نكلو ... بضغلا اذه لك املف دي رف اهنم عزف

صن عومجم ةبياج :ول رورغلا اهيلع ادب ىتلا و تايتفلا

نع ..انأ ىداع بوا جي نكمم كريغ نكلو شيبواجتم صن

94 ةبياج ى سفن

ىنهتت ىتبيبحاي كوربم فلأ فلأ : ناهمسأ اهل تمستبإ

ب راي مهيب

ناهمسأو كحضلل دي رف عفد امم ةقعاص اهتباجإ تناك

... رخفب سولجلل

عومجم اهلخد نيم فرعأ ناشع سب تلأس دي:انأ رف

؟! بح اهلخد نيمو

روتكد اي بح ديكأ ة: اتفلا سفن تباجأ

نودب اهيتفش تكرحو اهنيع فرطب ناهمسأ اهل ترظن

هتكحض متكو دي رف اهمهفف ... روتكد اي ةكوهس ديكأ : توص

نك لو ديدج نم راوحلا ريديل هسفن عمجتس ي نأ لوا حو

اذه ...امقلا لخدإ : حاصف اذه.. نم هتعنم بابلا تاقرط

هملتسإف بابلا نم هيلع لطي ةس اردلا قيفر دجو ىتح

تناكو ة، دئاسلا هى باتعلا و قوشلا تاملكو هيعارذ نيب

راثأ امم فيضلا لوخد عم ترهظ دق ناهمسأ ةماستبإ

دي... رف لوضف

هللا و ىنتش حو معاي كنيف دي: رف

اذك ىف تمضل تنك سب دوجوم هللا،انأ و رتكأ ىتنإ : مهدأ

الم كلا ىف شيندختم نيدعبو .. ةيوش تلغشنإف اوس لغش

؟! هيل ىاج انأ ىنيسنتو

ىد يساي ريخ .. ببسل ىاج نامك ىنعي : ديرف
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ناهمسأ اي كيزإ .. كلياج شم الً صأ :انأ مهدأ كحص

؟! هيإ كرابخأ

؟ هيإ كرابخأ ىللإ كترضح هلل، دمحلا ري خب : ناهمسأ

؟! ةأجف تيفتخإو ةأجف ترهظ

ناهمسأ اي لغاشم : مستبإف باتكلا ب تك موي ركذت

.. ىلي عدإ

ىللإ و ليش ضر األ ىلع نم اهليشت ىد : ديرف ىلإ رظن مث

ىدنع سانلا ر طشأ نم تناك ..ىد مهاف ذفنتي هازياع ىه

ةسردملا ىف

كعومجم ىلوقت هزياع شم هدك ناشع ، ةسردملا هآآ : ديرف

هيلع ةقفشم اهنأكو اهيتفش تول طقف هبجت مل

ىتعاتب ةسردملا نم ىجي شعفنيم وه هيإ، : مهدأ كحض

؟! لدع دح

؟ً! ال صأ اهنم جرختيب دح هيف وه : ديرف

ةسرد م نم ةجرخت م ناهمسأ أمد ىنب ..اي نامك خبل : مهدأ

ةيافك ىد ةملكلا دقتعأ ، رصقلا

لئاوأ نم هدك ىلع ىتنإ : رذتعي هنأكو ديرف اهيلإ رظن

ةماعلا ةيوناثلا

99% ةب ياج اها، : مستبت ىهو ةرورغملا ةاتفلل ترظنف

بارت ىف ةبياد ىنعي ىوأ بحلا بح انه ةياج ىنعي

ةيلكلا

، اهنع اههجوب تحاشأف ىزخلا ب ىرخ األ ةاتفلا ترعش

... مهدأو ديرف هاجت إ ىف ترظنو ناه مسأ تدهنتف

انأ ةجاح كشو ىف فق و وأ كقياض دح ىأ :ول مهدأ
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ريبكل ا مكوخأ مهدأ رتس م هسل ،انأ دوجوم

ر تسماي ديكأ : ناهم سأ تمستبإ

؟! اهترضاحم ىلع لزنته وال ىكاعم تج هريسأ : مهدأ

! نيف تحار ةفراع شم سب اياعم تج : ناهمسأ

ديرف اي ىقب كبيسأ ...يال فراع انأ سب الً: ئاق مستبإ

داعم طبظن ىقب تانوفيلت ىلعو كلغش فوشت

هللا ءاش نإ ىشام :خالص ديرف هيلع ملس

ةيلكلا ب مهفرعيل ةبلطلا عم هراوحل ديرف داعو مهدأ جرخ

نأ هل رهظ دقلف كلت عيماجملا ةفرعم ةركف نع فزع ودق

مهدأ نماه...امأ ملعتي نأ هيلعف رعاشملل ةيعارم ةاتفلا كلت

... اهيلإ باهذلا ىرح هنعاوأباأل ثحبلا ىلع مزعف

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

، حرابمإ انه هسل انك اننأكو ىهام ىز ةجاح لك : فورعم

ةوهقلا ةحير هس ،ل شقانتنو مل بنكت هسل نكا اننأكو

... هيديإ ة سملب هبتك هسلو ةدوجوم

هنأكو رعشت تناك ئش لكل قايتشإب رظنت ىهو ىكحي ناك

ناك لعفلا ...ب ايندلا ةرونم اباب ةبيبح : لوقيل اهيلع لخديس

؟! بهذ نيأف ، وتلل انه ناك اكن ملا بحاص نأكو ئش لك

... ىركذ ةما س تبإ اهيتفش ىلع مسرت تلا زامو بحنز تدهنت

لوح تفتلا ،ف جراخلا ب دريل نذأتسإف فورعم فتا ه نر

قلغم ناك هنكلو جارد األ دحأ حتف تلواحو بتكملا

حيتافملا عيمج كلمي نمو ، تعقوت امك حاتفمب

اهنكلو حاتفملا جرختل اهتبيقح سم لت نأ تداك .. اهاوس

اهيلإ رظني هدجتل ترظنف بابلا ىلإ دنتسي دحأ تحمل

ءارو اهابأ دعقم ىلع تسلجو اهتبيقح تكرتف ، مستبيو
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اهم... امأ دعاقملا دحأ ىلع سلجيل وه لخدو ، بتكملا

دنع نم ىاج هسل انه.. ىكيق هال ىنإ دكأتم تنك : مهدأ

ىوأ ةقيش ةرماغم ىعم سته كنإ دقتعأ ، ناهمسأ

؟! هيإ وال تلصح ةجاح : هريسأ

ناك هنإ حضاو سب راوحلا ةياهن ىف تلصو :انأ مهدأ

ناهمسأ زوفب ىهتنإ هنإ دقتعأ ، قيش

اهيلع ط واليتطن اهبلغي شدحم نإ ىنم هي ىللإ :هد هريسأ

لك نإ سساح :انأ ةفرغلا ىف هينيع بلقي وهو مهدأ دهنت

روتكدو ةضو األ ىف حرابمٱ هسل انك ىه، ام ىز ةجاح

ةديحولا و فورعم روتكدو انأ انسار قوف اهرسكيب مهدأ

هاعم جلصعت ةلداعم امل ناك ... رايم مادم هيدهت ردقت ىللإ

ةتح نزوأ رداق شم لشاف انأ ىداجردلل لوقيو بصعتي

هسل مهنإ سيوك : هعومد طسو نم مستبإ ...مث ةلداعم

عافتنإ قح شاه و دخم و ةضو باأل نيظفتحم

قلخ نبرا نإ فراع ، رطاش هرمع لوط : هريسأ تمستبإ

هدك ناشع واأليشاء، تاقولخملا ىقاب نم ىلعأ ناسن اإل

ئش لك ىدعي ب ناك ، همادق فقت ةجاح بحيب شنكم

ىللإ سب .. ةيرشبلا ةمدخل هيلا وح ةجاح لك رخسي وب

؟! هببسب لتقتإ ىللإ تاذلا هدب ثحبلا انعمشإ هلبرغ تسب

غري شيدنعم انأ سب ةباجإ ىدنع نوكي ىسفن ناك : مهد أ

؟! شياع هسل انأ هيل مهسأر ىلع لح، شاهلمو رتكأ ة لئسأ

هيإ نع ناك ثحبلا شفرعتم :ألكن هريسأ تدهنت

؟! نينم اوفرع امهو : اهيلإ رظن

نم رشنتإ ثحبلا نامز ناك ةجاح فرعت ول :ألكن هريسأ

سانلا نيب ةلوادتم اهنامز ناك هاوج ىللإ ةجاحلا و نامز
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كنإ اودكأت فا تكا س تنإو نينسلا تدع سب ، تقولد

نإ ةبيرغ سب .. ةجاح ألى قرو كاعم وال ةجاح شفرعتم

سساح ناك هنأك ىد،و ةطنشلا كاعم باس اباب

كنامز ناك شاهحتفم ىنإ هيل ىدعو ولال انأ :ام مهدأ

نامك انأ ايلع ىمحرتتب

سيوك بط : ىنعملا موهفم ريغ لك شب هريسأ تمستبإ

دعولا ىلع تظفاح كنإ

عضاو فورعم لظ .. هقناعيل مهدأ مهف فورعم لخد انه

؟! دحب كركفتب شم مهدأ اي كتمزب : مهدأ فتك ىلع هعارذ

رايم مادم : مهد أ مستبإ

حص؟! هيب ىنيدانتب تنك كترضح ىللإ مس :هداإل هريسأ

انه! مكل ةليمز تناك اهلكش

انه سردت اهنم تبلط ىتنب هللااي :و فورعم كحض

، تضفر ىه سب انه ةدعاق تناك ام رتك نم ةرح تاسرد

هنع لغشنت شتبحمو ريخ، واأل األلو اهمامتهإ مهدأ ناك

ةريغصلا انتخأو مهدأ روتكد مادم ىقبت ىه .. ئشب

ىترضاحم نذأت سأ المز :انأ اهتعاس ىف هريسأ ترظن

ناكملا ىلع رودأ حورأ ،المز ةيوش نامك أدبته

؟! ىكاعم ىجأ ىبحت : مهدأ

مكنذإ دعب .. ىسفن ىلع دمتعأ المز انأ رتسماي ًاركش : هريسأ

ناك هنأ ؟مأ هنا كمل د اعأ ؟ هتحماسأ ئش، مهفي ملو تلحر

األلق ىلع نكلو الً، يوط ارواحتي ...مل اهيد ل ناكم بال

حاهلا... ىلع نئمطإو اهتوصل عمتسإ

نيب تبرتو تدِلُو اهنأكو ةقثب ةيلكلا تارمم نيب تراس

تراسو ، اهينيع مامأ رمت اهابأ تايركذ لكو ت راس ، اهتابنج
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اهنأكو تراس ، ًاضيأ تارارقلا ك اهاعم ريست راكف األ تناكو

عفالً... كلذك اهنأ وأ رب كت اهنأ رُعشتل ًاضيأ ر معلا ب ريست

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

ىلع نه امك نهو تا يتفلا ىلع الن ماك ناماع ، ناماع رم

نم اهابأو تايآ تمأ داع امهيف .. تارئاس ةقادصلا دهع

نع تايتفلا عطقنت ملو ... ديدج نم ةرس األ عمتجتل جراخلا

لا زام ةعمجلا ءاقل ىتح ، تاثداحم ولا تاملا كملا و ءاقللا

بابح حلااأل دقفتل ًاي وس نبهذي نايح األ ضعب ىفو ، ًامئاق

... مهيلع نانئمط واإل ةسردملا ب

تبهذف نري اهتقش باب سرج هريسأ تدجو موي ىف

... قراطلا نم ىرتل

سدنهمشابلا ترضح ، اشاب رمع الً، :هأ هريسأ تحتف

صلا خ ىناسن ىللإ

هدك هللاام و ىتنباي : ئشلا ضعب معر لخد

؟! ىازإ لا موأ : ىلعلا اهتفش تعفرف

تصلخ ةفراع ىتنإ ..ام هدك : هدسجب لا مو معر كحض

ىقب ضعب فوشنه .. شيجلا ىلع لا حرلا تيدشو ةيلكلا

؟! ىتمإ

؟! هيل ىمع تارم لعزم ىقب ىلوق ... ملحلا ىف : هريسأ

ىنزوجت ةزياع .. هدك ناشع ىكيل ىناتعب ىه هآآآآ رمع:

؟! ىقب طلغلا نيف اها : هريس أ

! شيج صلخأ ملا شم هريسأ رمع:اي دهنت

ةعنتقم شم : هريسأ
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ةجاح شيفم ًةما حص؟!ع الم، كلا ىف ىنيعقوتب معر:

لا قتت

؟! ىقب هيإ ، تلصح ةجاح هيف ىقبي : ثبخ ىف تمستبإ

ىلع اهلك ة ليللا هللا :و ىكحي نأ ديري هنأكو رمع كحض

قياقد سمخ اهضعب

،يال ىمع تارم ىلع ق...يال ياقد سمخ : سأي ىف هل ترظن

ىنعقفت ىاج تنإ

ىلل إ ةديحولا كنإ تلوق انأو اريس اي هدك رمع: كحض

ىني م هفته

انأ مجنه ، قياقد سمخ نم نأا اباب اي هيإ مهفأ : هريسأ

حص؟!

لوأ ىف انكلسه هدك نيتنس نم ناك المهد كلا رمع: دهنت

ىللإ ةعاقلا باب ىلع تطبخ ىدو ، صلا خ موي لوأ ، ةنسلا

قاهلا روتكدلا سب انه، مهيلع مهنإ هركفم تناك ، اهيف انحإ

ىنبجع ، نيف مهتعاق اهفرعو تاعاقلا انلدب انحإ نإ

شتركفم ىداع سب ، اهمدقلل اهمارتحإو الم كلا فى اهبولسأ

ىلا يخ ىف ىلط بنت اهتيق ال سب .. ىنعي اهتعاس ىف .. ريتك

ىنعي ةنس ىلا سل ناك ًاعبطو هيل، شفرعم ةيوش لك

كك سلا ىف شيلم ىنافراع ىتنإ و طابترإ ىف ركفب شتنكم

ىللإ ناح بسو الص، خو ىلا خي ىف تلضفف ، ةجوعملا

، ةأجف ودرب ىفتخت ناشع ةأجف ىمادق اهرهظ

صلا خ اهدعب ىنات شاهتفوشم

تنإ كملكتب شتنكم قياقد سمخلا نامك ىنعي : هريسأ

خالص تلجتإ انأف ةطلج ىلبجت زياع ول ًةماع ، مهيف

ًاعبط رمع:أل

أل؟! ىللإ هيإ ؟! هيإ هيف وه : هريسأ تبجعت
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سمخلا ، مهيلع قصىد ىللإ قياقد سمخلا لود شم رمع:

، ىمادق رهظت كبر ءاشي ، ةنسلا رخأ ىف اوناك لود قياقد

بيسأ ، اهفوشي هلل دبع وال ناحتم اإل ةنجل من ةجراخ تناك

اي اهلوقب .. اهملكأ تحور ، ًاعبط ،أل ىديإ نم ىدعت ةصرفلا

فوشتام كنيعو هيإ، كمسإ فرعأ نكمم تحمس ول ةسنآ

ءاش نإ ةقاطب ىلمعته هيل عبارلا ع تحتف ىدو رونلا إال

شنوكت BMWوال ةيبرع ىلع بحس ىنل هللاوالهدخ

،ام ىنسرحت ىاج تنإو طخر ىف ىتايحو ةماع تارباخم

تنإ ام هدك تلمع شتن كم ةماهش وال ةءو رم كدنعول تنإ

اهقيرط ضرتعي هنإ دحل تحمس شتنك م تخأ كيل ول

ىنتباسو سبو ... كنذإ دعب ريغ نمو هد، نيهملا لكشلا ب

، ىنات شاهتفوشمو تجرختإ ًاعبطو ، تيشمو حنت م هدك

هدك ىقبأو ةدحاوب ترأبط فياخو ًادج اهيب لو غشمو

؟! هيإ ا..وال ياعم اهملظب

ملعم اي كترفش ىد : هريسأ تكحض

لزان ..انأ ناطلغ ىللإ :انأ ظيغب درف

كبجع ملسلا وه لزنت ناشع طعلا تنإ سب ىنتسا : هريسأ

هدك ىوا

نم ىديس اي صب ريك: فتلا هيلع ادبو الً يلق تتمص

اهنإ هدك ىنع ،م ةعماج نيلخاد هسل انك انحإ ىنعي نيتنس

اندق

كنياصو كس راح ىبنلا مسإ رمع:

نوكت نكمم تايآ نإ دصقأ ، مهفإ ىنبإ :اي هريسأ ترفز

؟! هيإ مسق ىف ىه شفرعتم ، اهنع انل صق ط تتوأ اهافراع

ىرامعم ىلقياهتيب رمع:

ىه و مسقلا سفن ىف تايآ لصأ ، ىوأ ولح هدك :هد هريسأ
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م هلك مهافراع ىه ديكأف ةريبك شم اهتعفد نإ تلا ق تناك

؟! هيإ ةسب ال تناك هيإ،وأ ناك اهلكش ركاف تنإ

تبطختإ شنوكتم براي سب ، اهليصافت لك ركاف هويا رمع:

تقول د نم بطختت ىللإ ىد هيإ ةسدنهم : هريسأ

ت قولا اهبطخه نيم ىه تفرع ول انأ رمع:ام

ىنعي اهتقو ىف دصقأ هييييييي : هريسأ

ى؟! تمإ اهيفوشته ىد كتبحص بط رمع:

نره مهلك اولصوي امل انعاتب عمجتلا ىديس اي اركب : هريسأ

أدبنه إوحان نيركشتم ابوهو تافصاوملا اهيدت علطت كيلع

تاقيقحتلا

؟! كمع ترمو بط رمع:

ةلأسملا امام خالصاي اهلوقتو تقولد لزنته : هريسأ

و نسحلا تسب ىكيلع لخاد ىنيق ال تهو تق و ةلأسم

اهيق ال تهو ، سب قفوتت اهنإ هري ألس ىعدإ سب لا مجلا

ىليعدإ ى قبإو ىه، ىللإ نم ة تورغز ةعقر موقته

ةجاح ةزيا ع شم ..يال كليع ىاد تخوأ اي كليعاد رمع:

سالةم فلا وريم اي كتم :سال هريسأ

مكيلع رمع:سالم

هتاكرب هللاو ةم حرو الم سلا مكيلعو : هريسأ

تايتفلا فتاهتل تب هذو هريسأ هء ارو تقلغأو رمع لحر

ىهو اذه لعفت .. تايآ ةصاخ ، روضحلا نهيلع دكأتو

نر.. خأتي حىت وأ اهنع نبغ ي نل نهنأ ديكأتلا لك ةدكأتم

ًادغ نهل اهع نصتس ىتلا ءايش األ ىف دعت تذخأ اهدعبو

نه... يلإ ةداعسلا لخد تو نحرفي نهلع
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حابصلا ىف هريمأ ىدُع رضحأف ، دفاوتلا ىف تانبلا تأدب

، تايآ عم تدعصو ناهمسأ ترضحو ، ءامسأ اهتلتو ، لحرو

باب هريسأ اهل تحتف نإ ام درجمب .. هنيمأ تر ضح ًا ريخأو

نم ة جلخ لكب فصعي بضغلا و تعفدنإ حىت ةقشلا

ا... هتاجلخ

؟! هيل كريخنم نم ران ىعلطتب نينتلا معاي هيإ : هريسأ

ىوأ قوذلا قالالت ىد مكت عاتب ةرامعلا ناكس : هنيم أ

؟! نيم ناكس : تبجعت

بضاغ ووه اهمع نبا لداع لخد ىتح لمكت نأ تداك ام

... مهدحأ لتق ديريو رثكأ

انأو هريسأ اي ىقح ىلببجت سب ملكته شم :انأ لداع

كتقش ىف ىنإ مرتحه

اوكلا ؟!م لصح ىللإ هيإ لداع اي سب ىدهإ بط : هريسأ

هدك نينت اإل اوتنإ

كلوقه ًاعم:انأ نانث اإل ددرف

لداعاي ملكتإ ، هنيمأ اي ةظحل : هريسأ ت دهنت

هريسأ قعص امم ه فتاه زربأ ةملكب لداع هوفتي نأ لبق

... ةدش ب مدصُت اهلعجو

هبياج هسل ىللإ لي ابوملا هليترسك : هنيمأ ىلإ هريسأ ترظن

نيناحرفو ةلفاح هلنيلم اع انك انحإ ..هد حرابمإ لوأ

ردقأ نإ هفراع ىتنإ هريسأ اي ليابملا ىلع شم : لداع

تظوب نا مك مناهلا امنإ ، زياع ول هنم ة رشع بيجأ

ريسناس األ

ىجي سدنهملا ملك ، ليبن ومع ىوهلا :ي هريسأ تعزف
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هحلصي

ومع لوصو لبق هحلصي هللا ىلع سب هتمل ك انأ :ام لداع

ملسلا علطي ردقيه شم ألهن ليبن

؟! طبظلا ب لصح ىللإ هيإ هيل، هد لك مهفأ نكمم : هريس أ

تاأللو طلغ ىللإ :انأ بضغب لداع سفنت

فر اع كنإ سيوك هن: يمأ هتعطاق

لداع اي لمك .. هنيمأ اي ىتنإ ىتكسإ : بضغب هريسأ تلا قف

تعجرو مهم قرو بيجأ ناشع لغشلا تلزن :انأ لمكأف

نكرب انأوف ، لغش دروأ لزنأو ةجاح دخا تيبلا ةعرسب

، ةيبرعلا ب اهيف تييي يفح تيفح و ىمادق ترهظ ىد ةسن اآل

ناكف ىنوهتدإ ىه ىلل إ ةقاوسلا سرد نع رظنلا ضغب

اهلتلوق لجعتسم تنك انأو لوطأ واألخالق ميقلا سر د

تج ىدو ريسناس األ تبلط علطأ ناش ع تيشمو كنذإ دعب

عفنيه شم ىلتلا ق ىلضفتإ اهلتلوق تلخدو هج امل ايارو

املو انأاأللو علطه لجع تسم انأ شلعم بط اهلتلوق عبطًا،

علطيه هسلو لفق بابلا و رودلا تبل طو هيب، لطإ ىقبإ علطأ

ىلتلا ق ىعلطته كيأر ىتريغ اهلتلوق ، ىنات ل زنيب هتيق وال

و اهتبيس الص، خو هلطع هيل هيبلطتب لا موأ اهلتلوق أل

ىنتي والق لصح ىللإ رركتإ ودرب سب ىنات علطا تلواح

ىكيده انأو ىلا عت بط الل حلا تنباي اهلتلوق ، اهمدق

ىلغش ىلع رخأته انأ هدك سب ىرهض

الص خو هيقياضت ة زياع ىتنك ىتنإ : هريسأ

هلصوي امل هنإ ساسأ ىلع هبلطب تنك ًاعبط :أل قيضب هنيمأ

لوط ىلع ىلزني

تعلط مهملا لا: قف لمكُي نأ لداعل تراشأو هريسأ تدهنت

تنك انأو ىنات لزن هتيق ال انتقش لخدأو الصيهفحت خو
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متشه تنك ناشع شاهتملكم حتف املو ، طيع أ زياع

فلح ريسناس األ ةئجا فملا تناكو انرود قرم بلط ترركو

هنم تجرخو ىلورهظ قرزلا تيرافعلا ًاعبط لا، غش و هام

فرعأ زياع انأ اهل وقبو ليابوملا اهيفو هدك ىديإب حوشبو

ىف تماق هدك، ىتحيرتسإ هيتظوب هيإ ىنم ةزياع ىتنإ

تطبخف ، ةطنشلا اهيييييف ىلإ اهديإب هحوشم لعف در

هيإ لا قو ، ةطنش ال هقوف نامكو لي ابوملا راطو اهيب ىديإ

انأو ملسلا ىلع تراطو ، ةطنشلا تخس و ناشع الهن عز

دخاه ىقبي هريسأ مادب تلوقف انه تلصو ام دحل اهارو

تقولد انأ سب ، ةجاح لكبو ليابوملا ب ىقح علوي ... ىقح

ول ىنم ظوبته ةعاضبلا ًا عبطو ةمهم ةقفص ىنم تع اض

اهيلع تينتسإ

ىللإ لجارلا مقر شاكعم تنإ ؟! هيل ىنتستو : هريسأ

؟ كنم ملتسيه

هيب ىشمأ لي ابوم ىني دي دح امع ىنيلح سب ، اياعم : لداع

هدر اهنلا

ىليابوم ىديس اي لضفتإ : اهفتاه هتلوانو هريسأ تمستبإ

ةجاح كنم زياع شم ىدخ ىلوقت ام دحل كرمأ تحت

نم ةقرو جارخإب ماق .... ايندلا ىف هريسأ ىل حأ ىتنإ : لداع

ىه تنإ نأ امو هريسأ ىدل اهلا خدإب اقم ماقرأ ةدع اهب ه بيج

لجارلا ىفرعت ىتنإ هريسأاي هد هيإ ب: جعتب قلا ىتح

؟! هملكب ىللإ

؟! نيم مسإ كدنع رهظ وه ، نينم هفرعأ ه: ريسأ تبجعت

نزام لكنأ : لداع

ىلع هن يمأ نمولي نك امدع ب ًاكح ض تايتفلا ترجفنإ

لكنأ اها هن: أليم ريشت ىهو هريسأ تلا قو ةيلوفطلا اهلا عفأ
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هنيمأ ةروتكدلا وبأ نزام

هريسأ اي ىكيل نيركشتم .. هدنع ىقح ىقبي : لداع كحض

ركش فلأ انه، دحل

هريسأ اي كيزإ .. مكيلع الم سلا : نزام باجأ فتاهلا ىلعو

؟! هيإ وال تلصح ةجاح هيإ، مكرابخأ

نبإ هانأ ريسأ شم هيب..انأ نزا المايم سلا مكيلعو : لداع

... ليبن جاح لا فرط نم روصنم نمحرلا دبع لداع ، اهمع

هدك ةلكشم تلصح سب كيلع ترخأتإ ىنإ فراع شلعم

كدنع ىقح سب لصوأ امل اهيلع كترضحل ىكحأ ىقبه

هيب نزام اي تنإ

؟! نييسيوك تانبلا يخرو شم ن: زام

شم سب ،انأ هوهأ ىمادق لفلا ىزو نييسيوك : لداع

قيرطلا ىف كلياج خالص انأو ىرخأت ىلع لعزت كزياع

دحل هريسأ ليابوم نم كيلع نرأ لضف ه شلعم سب ، هوهأ

لصح ىللإ كمهفأو كلباقأ ام

م ..لاسالمعكيل كراظتنإ ىف انأو ىنب نز:خالصاي ام

الم سلا مكيلعو : لداع

رظن ...مث تانب :سالماي هنيم أل ةرشابم رظنو ةملا كملا ىهن أ

حارف األ ىف كلا هدرن يسار اي ىاب : هريس أل

كسفن نم كلا ب دخو نزام لكن أل ىم :سال هريسأ

اي نيع نم رضاح : لداع

نم مويلا ىفتكإ دقف لمعلا ب قحليل ًاعرسم لداع طبه

.. هرربم ريغلا ةلطعلا و لكاشملا

.. اهفقوأ رمع توص بإالنأ ابلا قلغُت نأ هريسأ تداك
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! هريسأ رمع:

معر اي ،عتاىل وريم : هريسأ تمستبإ

ىف دخاو هدمهلا داولا الً: ئاق هديب هفتك كحي فقو

بهلا شدخمو ىنطبخ هدك،هد هشو

ىف انحإ انيلخ ، فخأ اهمد هنم ةياكحلا : هريسأ تكحض

اتوي ىدانه انأو لخ دإ ىلا عت انعوضوم

اوفرع لي هيلع نرظن نهو رهظ تايتفلا ىطعأو رمع لخد

ىهو تايآ هريسأ تدان ...و اوفتكي نلأ ، ىرخآ ةرم ىتأ نم

رمع.. راوجب اهناكم ىف

هيهأ تايآ رمع : هريسأ

رمع:هأ... فتلإ

ىنبلا ىفرعت ىتنإ ..!! تنإ وه : اهنيبج تبضقو تايآ تعزف

هريسأ اي نينم هد مدآ

نامك ىتنإ الم كلا ىف شيخبل ،تم ىتنإ وه : هريسأ تكحض

ليبن ىمع معرإنب هد

؟! ىنعي ىازإ :ده، تاي آ

ضرتعنه انبر ةمكح رمع: كحض

ىف ىنفقو هيإ،هد لمع وه ةفراع ىتنإ : هريس أل ترظنف

نبإ ىقبت شقحتستم تنإ هيإ، كمسإ ىلوقي ةيلكلا صن

هريسأ بيرق ىقبت وأ ليبن ومع

؟! هيل كمسإ فرعي عزيا ناك ةفراع ىتنإ : هريسأ تكحض

فرظتسيب ديكأ ، ىنعي هيل نوكيه : تايآ

كبطخي ناشع :أل، هريسأ
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نأ نود تاياتفلا ثيح ىلإ تبرهو تايآ حم مال تدمجت

اهي... لع ًاكحض نلِتُق دق نهو ةملكب قطنت

؟! كيأر دنع هسل ه:اه ريسأ

بيجأ لزنأ ىت ..اهنإ ىيأر ريغأ ردقأ أان ًاعبط رمع:

؟! ةجاحلا

تعفر ..مث كنع اهملكه هسل شم كسفن ىلع ىدهإ : هريسأ

؟! اهضبن سجأو : اهتوص

ايلع... ىربصإ هريسأ ىاي شام ى: طاو توصب تايآ

تقو برقأ ىف هتملا بكم هريسأ من دعو ىلع رمع جرخ

... عوضوملا مامت إل

انلكش : ليامتتو كحضت ىهو ن همامأ هريسأ تفقو اهدعب

تابرشلا لبنه

: هريسأ تلا قف لجخ ىف تايآ تمستبإو تايتفلا تكحض

ىللا كي دنع لا بقعو ، رومأ روم األ ىف لصح ىقبي هللا

اناعم ىترغزت

ىشام ، هريسأ اي هدك : تايآ

، ىمع نبإ ناشع شم ، شتضوعتيم رمع : اهراوجب تسلج

ةماعو .. ىكيف ريغ شر كفيب م نيتنس هلا نإهقب ةيافك سب

لخدو تتاف ىللإ نسة لا جرختإ ليبن معر سدنهمشابلا وه

لصأ ، نومضمف هلغش امأ صلخي ب رقو لوط ىلع شيجلا

تبلط اهيماحم لا غش نمحرلا دبع ومع ىللإ ةكرش لا

هيب اوبجعُأ ويڤ رتنإ لمع املو رمع جرخت دعب نيسدنهم

، ظوفحم اوناكم نإ هونمط فامه ةلكشم ش يجلا ناك سب

ىد ةقشلا ةزياع ولو تيبلا ىف انه ىقبتهف ةقشلل ةبسنلا بو

كرمأ تحت ىهف
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كتعاتب ىه شم ىازإ : تايآ

هنإ لقلا صفنم تيب هلا قب اباب امل سب هويأ : هريسأ تدهنت

اهمايأ تيبلا هسل ناك ، اهيف زوجتي رمع ىد ةقشلا بيسه

ةافو دعب ًاعبط سب ، راودأ تس تقولد ىز شم راودأ تلت

ذفنه سب ًاميد ىلا حوتفم انه ةقشلا تناك امامو اباب

ةفراعو ةقشلا عىل ةدخاو ىتنإ نيدعبو اباب، ةيصو

ديدج شفع كلبيجنه ًاعبطو اهليصافت

كوربم ... كدنع فويض تقولد انحإ ىنعي : هنيمأ تكحض

ةسورع اي

ول لداع ، ةموحرماي ىكيف كرابي هللا : هريسأ اهل ترظن

هنانسب كلكايه انه ىتنإو عجر

ىنيركفت ةممصم ىتنإ هريسأ اي ىقب هوي : ىكبت نأ تداك

ىنعي هللاوانأ و ىنع بصغ سب هللا و ىسفن نم الهن عز انأ

ى جازمب هدك لمعأ نكمم

ى كاعم زهب ىسنإ :خالص هريسأ

دعب هد شفعلا ريغه شم انأ اريس اي ةفراع : تايآ تمستبإ

ىنعي كنذإ

ملكأو اركب كلي جه .. نامك ىنذ إ ريغ نمو : هريسأ اهت نضتحإ

ودرب انه عوضوملا حتفنهو ع وضوملا ىف ىكابابو كتمام

ضعب ىلع اهيف اوفرعتت ةيئ دبم ةرايز داعم م كنم دخانو

ةبوط ىنبنو اندنع ىجيت ام ةبوطخلا ةلبد ناي يدعبو

انبح شع ىف ةبوط

ام كدنع لا بقع ، ىلو :لوولولولولولولولولولولولول ناهمسأ

ماستبإ مأ

؟! نيم ماستبإ : ءامسأ
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ةب وطخلا مويل نططخيو نبتري نهلكو ةداعسب مويلا رم

، سورعلا رهجتس نمو نسبليس اذامو نلعفيس اذامو

ىلع كحضلا كحضو نهم كال نم الم كلا لم ىتح اذكهو

... نهتاكحض

.. ةليمجلا ةبحصلا ب نعتمتسي نلزام نهو ًاعيرس ليللا ىنج

هنيمأ بحطصيل نزام هء اروو لداع لصو لفس األ ىفو

... لزنملل

هيب نزام اي انترون : هترايس نم لداع لزن

ةنس ماك نم انه تيج انأ لداعاي قحلا نم : نزام بجعت

كدلا و ريغ شتلب قما ىنعي ، دوجوم شتنكم تنإ سب

كمعو

تنك اهتعاس سب ، هريسأ حاجن ىف طوبظم : لداع مستبإ

ريغ شانعجرمو فيصنب ى نمو دجامو ميركو رمعو انأ

بيصنلا سب مكلباقن انسفن ناك موي ماكب اهدعب

انأف دانعو ىدحت ةياكح لا دخاو ول لداع اي صب : نزام دهنت

كحورب ىدنع غلالةط شرزهبم

ملكتن انيلخ هيب نزام اي شلعم : مهفتب لداع هل رظن

لضفتٱ .. قوف

رونلا هيإ الً :هأ بابلا مهل تحتفف هريسأ ةقش ىلإ ادعص

؟! لكنأ اي كيزإ هلك هد

هللدمحلا و ريخب ىقبي كتفوش مادب : نزام مستبإ

ى؟! شام رطق هيإ تنإ ا: هنيبج تبضق دقو لداعل ترظنف

؟! ةجاح كلتلماع انأ وه كلا م ىتنباي هيإ لد: اع بجعت

هفتك ىف رمع طبخ لز ان تنإ و امنإ انأ شم : هريسأ
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ىلع ىللإ ةعولدلا اهيف تام ىنعي .. نامك هيإو : لداع ماز

! رجحلا

ىتنإ ةليمك اي ىريغتب ىتنإ ىتاي : هريس أ تمستبإ

نامك انأ كمع نبا شم والانأ هلا مو : لداع

سب ، رابكلا ىتاوخإ اوتنإ .. ىمع نبا شم :ال هريسأ تكحض

ىلوهعلطم ناطلغ كنإ مهفته هليكحتو كليحيو هلزنت امل

فتكو فتكب

ىتياكح سب .. تايا كحلا ىف تومب تا، كحيا لد: اع كحض

اهلمكن تقولد المز ىقب

اولا عت بط ... هنيمأ اي كمحري هللا : قلقلا هريسأ ىلع ادب

اولخدإ

ةفقاو هنيمأ تمهف تانبلا ةهجاوم ىف نز امو لداع فقو

ذاتسأ اي لصح ىللإ ىلع ةفسأ :انأ لداعل اثيدح ةهجومو

عطق تإ ىناتسف ةيبرعلا ب ىنطبخ امل تنإ سب .. لداع

هري سأ نم ىنات دحاو دخأ تيرطض إو

ىتطلغ حلصأ توالمز طلغ انأ ىقبي لد:أل اع

؟! مدنفأ : هنيمأ

ىنم كديإ بلط لداع لصأ : نزام حنحنت

! معن ًاعم: نفتهف تايتفلل ةمدص تناك

كلا ناطلغ انأ ىديساي ةماع و رزهتب هدك تنإ : هنيمأ

ىنيزوجتتو كتطلغ ىحلصت المز ىقبي ىشام : لداع

كبلط ضفرب انأو : ةيدجلا هنيمأ ىلع ادب

لداع توص نكلو طبهتل عيمجل ا ةكرات هنيمأ تكرحت

امنإ دانع وال ىدحت كديإ شتبلطم ة،انأ فراع : اهفقوأ
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عبطًا تن، ب ىأ هاجت هدك ةحارب تيسح ام ىرمع ناشع

ىف انأو ىللهتو ىقعزتب ىتنك ىتنإ سب ، ىنمو هريسأ ريغ

تنك الً صأ انأ ىديإ نم راط نوفيلتلا امل ىتح ىنات عملا

ىنايلخمو ىنتيدش ةجاح ىكيف نإ ريغ زكرم شم اهتعاس

تاجاح انيب ام هيف نإ تيسح ةبح... كمادق لضفأ زياع

تاياك ح ىكينعل لوقتب اينعو

: اههجو ىلع تلا زام ةيدجلا ترظن و هنيمأ هل تقفص

كبلط ضفرب انأ وضرب ، بايد ورمع ذاتسأ اي تصلخ

ةملك ىأب هوفتت نأ عطت ست لوم نزح ب اهل رظنت هريسأ تناك

... اهابأ اهعبتو هنيمأ تلحرو .. ضر لأل ترظن طقف

ملكتن لداع اي ىنتسإ هري: سأ تف تهف ليحرلل لداع كرحت

ةيوش

ىموده ريغأ لزنه : لداع

ةيوش ىنتسإ : هريسأ

وه علطي رمعل ىلوق ىقب إ صلخأ امل فورلا علطه : لداع

ىكيل ةي غاص ناذآ ىلك ىتساي اهتعاسو نامك

ىديإ نم هيلع نره رضاح : هريسأ تمستبإ

، ىتنإ تباي ىنيلذته ىتنإ : هبيج ىف ىذلا اهفتاه ركذت

ةجاح كنم زياع شم هوهأ كليابوم ىدخ

اهلبق وال نامك ىتحيرش ىلعجرت ام دعب هدو : هريسأ

ةيبرعلا ىف اهتيسن ا،انأ هدعب ديكأ هنع: ًامغُر كحضف

الً صأ

يمة هعجرت هللا شا نإ كرمأ تحت نوفلا طبع لطب : هريسأ

توف فورلا طعلا تنإو سب المهد.. كلا انيب انحإ ةتح،هو

كتكس ىف معر ىلع
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،سالم رضاح : لداع

:سالم هريسأ تدهنت

لا األعف دودر تلا هنإ ىتح لعفي نأ داك امو لداع لحر

ث... دح ام هاجت هريسأ ىلع

ةبعل اهركفم وه هد، هببه وه ىللإ هيإ : ناهمسأ

دق مش هلكش حص، تفرصتإ هنيمأ ةفياش :انأ ءامسأ

هردصب ايندلا دخاوو ة يلؤسملا

مهنإ ةصاخ هدك شفق شدخاتتم ضورفم روم :األ هريمأ

رهضلا نيلكشتم هسل اوناك

؟! ىكاوج هيإ ىلوق ، هريسأ اي هيل هتكاس : تايآ

اوطمرمتإ هلا جر نيفلخم ىمامعإ :وأالً هريسأ تدهنت

شمف امام قلا ىناتلا وال اباب قلا دحاو ال ةطمرم ىلحأ

حصلا فراع وه ،أل ناهمسأ ةسن ايآ ةجاح وال ةبعل اهركفم

ةيلؤس ملا دأ وه ًا يناث ... رازهلا نم دجلا فراعو طلغلا نم

ىقبيه هتارارق ررقي امل فراعو هيإ لمعيب وه فراعو ىوأ

شدحم ناشع سب هردصب اي ندلا دخاو وه هيإ، اهجئاتن

ىقب هيإه لمعنه ىقب ةمارك هد نع هيلع سودي هوال رسكي

هدعب نم هبر غري دح ىلع دمتعب شم مهش داو ءامسأ اي

رخأ ىتنإف مناه هريمأ اي شفقلا ةلأسم ىقب امأ ، هعارد

ىدُع ىللإو كلصح ىل لإ ىتيسن وال اهنع ىملكتت ةدحاو

معر ترفش تايآ ى هام هدك ىوأ ارول عجرن هيلو ، هلمع

هبيصن نوكت راهن ليل ىعدو هغامد ىف اهطح ؟! هيإ لمع

حدرلا ةلصو لمكت ناشع اهؤ ب حتفته هسل تايآ ه دراهنلا و

شم لا...انأ يع بعل بعلو رادو شفلم ىنيزوجتت قاهلا

ىرهض ىف اوفقو ةلا جر نع عفادب انأ ىمع والد نع عفادب

هن يمأ نم الهن عز شمو ... سانلا تانب هيإ ىنعي نيفراعو
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ىه امنإ ، سب لداع ضفرتب شم ألاهن اهيلع الهن عز انأ

... اهنم برقي لواحي لجار كل ضفرته

ىلع تاق رط تعمسف ، تقولا نيبتتل اهتعاس ىف ترظن

ال وهو ةداح اهح مالم تناك ... ىدُع ناكف تحتفو بابلا

حاهلا... هيلع ىفخي

تقولا هريمأ حّورت ناش ..يالع تيج كنإ سيوك : هريسأ

رخأتإ

؟ هيإ وال تلصح ةجاح : ىدُع

ىقبإو كاعم تان بلا لصو ، نيدعب كلوقه ةجاح :وال هريسأ

ىلعجرإ

ىشام :خالص ىدُع

ببسلا نع نهلئسف تاتماص نك قيرطلا ىفو هعم، نلزن

كالم سف لان قو ، تاي آل كرابف ، ثدحام هيلع نصصقف

ها جت ةيساقلا نهتاملك ىلع نهم روال معو لداع نع هريسأ

اهف رعيل ةصرفلا لداع طعت مل اهنأ هنيمأ ىلع الم لب لداع

امهعمجي هللا لع ريخلا ب لامه اعدو اهلا ح هل حرشتو هسفن

... دارأ ثيح ريخلا هدح ىلع كالً امه قزري وأ ريخ ىلع

ام دعب عبطلا هعم،ب ثدح ام رمع ىلع صقي لداع سلج

هنع... ًامغ ُر ًاكحا ض رمع رجفنإف ، لثملا رمع لعف

..ام كحضت فرعت ناشع كزغزأ ال، واي نامك كحضإ : لداع

ةدحاو تدخ ، ةبوطخلا ةلبد اي هلينغنه خالص دحاو تنإ

ةلقاع

ىنوركف يب مكم كوال مكتدعق لامه: دعاص وهو ىدُع كحض

مهف ، هراوجب دعاصلا مهدأ ىلإ هديب راشأو .. هدك سانب

.. فراعتلا و ةيحتلل ر معو لداع
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كيلع ىاباي ، ىخأ اي شرتس تبم تنإ : مهدأ

ةلا جرلا هريسأ تاوخإ لود ىديس اي كفرعأ : ىدُع كحض

ىنم مهتخأو ، دجامو ميرك يفه هسلو

اذه نأش امف كش، ةرظن ىف امهضعبل رمعو لد اع رظن

دود للا ىبح صا مهدأ هدو : فراعتلا ىدُع لمكأف م.. هتريسأب

ةس ردملا ىف هريس أل تايضايرلا سردم ناكو

: لوقي وهو ةدشب اهيلع طغض هنكلو ميلستلل هدي رمع دم

نكت ملو ةدش اهنم لقأب لداع ت طغض نكت ملو الً... هأ

... ةدح هنم لقأ هتجهل

، مهدأ دوجو نم تبجعتو هريسأ تدعص ةظحللا كلت ىف

انه؟! هيإ لمعتب تنإ : تلأستف

ىليتل وق ىتنإو اوس جرخن ضورفم ناك : ىدُع حنحنت

اياعم هبيجأ تلوقف َىلا عت

ىتح هب بحرم ريغ هنأ حضاولا نمف جرحلا ب مهدأ رعش

... تاملكلا ضعب هيلإ تهجو اهنكلو لحري نأ دارأ ، اهنم

هدك نيفقا ىد..و كتايزب انتفرش كيب الً هأ ًةماع : هريسأ

؟! هيل

فرعتنب : هنانسأ ىلع رمع زج

ول تومه نيتملك ىدنع اودعقإ او لضفتإ بط : هريسأ

شموهتلقم

كنع رشلا ديعب : مهدأ

قزهته ىللإ انأ ةيملا فى مكدي إ اوتنإ ؟!ام نامك هيإو : لداع

كفص ىف ةفقاو هريسأ شفختم : ىدُع

:انأ ةيناح رفح ةماست بإب رمعل هريسأ ترظنف ًا عيمج اوسلج
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اباب ةيصو ذفنه

يإه؟! ةيصو معر: بجعت

كقح نم ةقشلا نإ ةيصو ، نامك لبهتسإ ىشام : هريسأ

زاو جاي لوقت ام لوأ

شم عبطًا ه.. ركاف هسل ىتنإ هريسأ يا هااااااااااااااي رمع:

عفنيه

هللا؟! ءاش نإ ىقب هيل هر: يسأ تدهنت

؟! نيف ىحورته ىتنإ رمع:

نم رتكأ هيف وه رمعاي ..فىإهي ناريجل :نعدا هريسأ

نامكو .. ىدُعو اّنآ دنع تيبلا كدنع .. ىلا حوتفم ىللإ توي بلا

هوتيسن اوكلك والخالص ريبك ت يب ىلبياس اباب

انحإ سب ، هريسأ اي ةجاح شانسنم : اهقيضب رمع رعش

ىزوجته كنإ انباسح نيلماع انلكو ىدعبتب امل نجتتنب

أل ًاعبط ودربو .. ىنعي ىتزوجتإ ول هد انطسو

لوقه بيط ايفاأللم... دقاف ىداجردلل : هريسأ ت كحض

ةطوسبم تناك تفرع امل نسح أل رظن فرصت تاي آل ىقب

نإ فراع تنإ ،ام شفعلا ريغت ةيوان شم اهنإ ىلتلا ق ىتح

اهلوقأ ىقب ،خالص سانلا بجعيبو ولح امام قوذ

شعفنيام

نإ هريسأ اي هوووووووووي الً: ئاق هيعار ذب راش أف

ىه ىنعي .. ةملك كلعجرأ شفرعبم ىناي ىفلحت شيتنوكم

اهريغن هدك وال هدك ةجاح شيفم ةطوسبم

هللا ىلع تنإ لكتإ ، اهبجاع هلك هلك : هريسأ تكحض

طيعت سانو زوجتت سان : لداع
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هتلين تنإ ىللإ هيإ ، بباح ول نامك قزهتتو : هريسأ ترشك

هد؟!

شم ىدُع معاي هيإ ، ىوهلا :ي كحضم لكشب لداع عزف

ىفص ىف اهنإ تلوق

ىلا كحتإ ىللإ :هد ىدُع هل رظن

ىللإ عفني .. كاعم شم مهمدق كفص ىف : هريسأ تدهنت

هد؟! هتلمع

نيدعبو اهوبأ تملكو اهيب تبجعُأ هيإ تلمع : لداع

ةر شعو لف ةيم رمع ؟!..ام ىقب هدك ىف طلغلا هيإ اهتفرع

ةشير وهو ةحطب ىسار ىلع ،والانأ هوهأ

ى خأ اي كبب سب لكشفتته اهل كش كقن تيبرخي رمع: رفز

دحاو األلق ىلع ريخ، ىلع كلمم تي انبر ىديس :الاي لداع

مض لي انيف

ةديحولا ىنعي تايآ دخ رمع الل حلا نبا هري:اي سأ ترفز

تيب نوكت ةلكشم شاهدنعم ىللإ ، انيف ةدقعم شم ىللإ

فاخت ام ريغ نم ةر سأو

نيدقعم نيدعبو .. براحنه انحإ وه نمإهي؟! فاخت : لداع

؟! ىازإ

شتجمو اهمأو اهوبأ نيب تبرتإ تايآ ىنعي : هريسأ

ءزج ربكأ انشيع انحإ امنإ ، ىوناث ةينات ىف ريغ ةسردملا

زوجتيب اهابابو مأ ريغ نم ه ريمأ ، ةسردملا ىف انتايح نم

اهتعمجو هتقوف تلصح ىللإ ةثدا حلا سب سفنتب ام رتكأ

ملو ةبرغلا و رفسلا مهعيض اهوبأو اهمأ ناهمسأ ، ىدود ىلع

نكمي اولواحيب مهيدأو مهاعم مهتنب اوعيضف سولفلا

نيم ةفراع شم رمع تشاع ء امسأو ، ىنا ت ةرسأ اوعجري

افد شوهيفم دراب تيب ىف تشاع هركيب نيمو بحيب
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ةياكحلا ف هنيمأ امأ ، ايندلا اوحلصي اوأدب لله دمحلا سب

لكو ةيردص ةح بذب تت ام ةريغص ىهو اهتمام توم

اهدنع اوناك نزام معو تاوخإ نإ ةياكحلا نع فورعم لا

هنيمأ هركو ديعق ىقبو لشتإ اه ودلا اهدعب تتام ام ةليل

ناشع اهابابل ةسورع ىلع رود بت ًاميد تناكو مهيل داز

ىه ىللإ ، هسولف نم ةجاح شودخيم امهو دلو فلخي

ىنعي ىوأ هسولف شم الً صأ

ىتس ورع : مهف مدعب لداع لا قف

لكنأ لصأ .. كزوجتته شم : ىلوفط ىدحت ب هريسأ تدرف

ناك سب ، ىنتقلخ امك الى وماي ناك ريغص وهو نامز نزام

لغتشي هتلخ اهشاع ىللإ ةبعصلا ةلا حلا و ريبك حومط هدنع

اهيب أدبيو هدنست سولف ةيوش لمعي نا شع ه نانسو هديإب

، هامح ةكرش ىف لغتشإ هدك ةيلك ةين ات دعبف ، صاخ لغش

ىقب لغشلا ىف هص ال خإو هئاكذب اهدعبو ريغص فظوم أدب

ىللإ وه مكتغلب لغشلا ب ةصاخلا تاقفصلا نع لوئس م

ةكرشلا بحاصل تلصو هتعمس ًاعبطو هلك، لغشلا صلخيب

ةيلكلا ىفو ، هعاتب دعاسملا خاله هبجعو هلغش فاش املو

اهمسإ اهنع هفرعي ىللإ لك تنب بحيب نزام لكنأ ناك

هنيمأ

! ةميدقلا هتبيبح مسإ ىلع : هنيبج لداع بضق

هتسارد نزام لكنأ صلخ ام دعب موي ىفو : هريسأ تمستبإ

وامل ةكرشلا بحاص دنع ةلخاد اهفاش شيجلا نم دفنو

لغش هجاتحم اهنإ رك تفإو هيل هان ىه اهلأسو اهدن تجرخ

لخدف تشمو هتباسو هيلع شتدرمو تكحض ىه عبطًا

نع هلأس ةكرشلا بحاصف ، اهيلع هلأسو لغشلا بحاصل

ردقيه انه تلغتشإ ولو اهبحيب هنإ هلا قف اهيب همامتهإ

ىلا عت بط قهلا ةكرشلا بحاصف ، زاوجلل اهبلطيو اهفرعي

لكن أ ًاعبطو هيف، كزياع لغش ىف هدراهنلا تي لاب ىدنع
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اهاق ال حار املو .. ةجاح مهاف شم هدنع نم جرخ نزام

ةكرشلا بحاص هج ، ًاعبط هدلج ىف توميه ناك ، كانه

دنع هسل نيم تنبو نيم ىه تفرع كيدأ قهلا هاعم دعقو

مهن بلط لجارلا ف حهلا دأ ىلع هنإ نزام لكنأ كم،در كال

ىنات هل عجريو اهشوحم وه ىللإ سولفلا بيجي حوري هنإ

ىلع هاضمو سولفلا دخ لجارلا ف هدك لمع الً عفو ، موي

، ىتنبل كنم نسحأ ىق هال شم انأ قهلا اهدعبو ريتك قرو

لكنأ اهدعبو ، هاعم اودعق اهوبأ ةديحو واوألاهن زوجتإو

هامح ىللإ سولفلا و هيلع ىضم ىللإ ق رولا نإ فرع نزام

لكنأ نإو هتورث لك نع هلزانتإ هنإ لباقم اهلك تناك اهدخ

دومحم ودجو اهموي نمو ئش، لك نع لؤ سملا ىقب نزام

هتبيبحو هنيمأ طنطل غرفتإو ةكرشلا ب ةوعد شول م

هنيمأ نيدعب تج ىللإ ةريغص لا

لا زامأ ، ًاعيمج نيسلا جلا هوجو ىلع ودبي ةياكحلا رثأ ناك

... اذكه قثي نم كانه لا زامأ ، اذكه بحي نم كانه

ىوأ ةبيرغ ةياكح ىد هااااااااااااااي : لداع

عمط ببسب هتبيبح اهيف رسخ ةنيزح ةياكح : هريسأ

انيناع انحإ .. سانلا لك ىف اهتقث هتنب ترسخو ، هتاوخإ

ىف ًادج هيناودع تناك ، انيلع تدخ هنيمأ ام دحل ريتك

بح نامكو انيف اهتببح فقاوملا و فورظلا سب األلو

تركذت اه نأكو تتمص ... انيف قثت خالاه انيل نزام لكنأ

اهتدجو داهت جو : لوقت ىهو لداعل ترظن مث ئش

؟! ىتنإ ةنونجم اي اهيتدج و ىللإ ىد هيإ ىه : لداع عزف

هتعضو مث هب بلقت تذخأو ةوقب هدي نم فتاهلا تبذج

دري... األرخل بناجلا ةرظتنم اهنذأ ىلع

هنيمأ ، لداع شم لكنأ اي هريسأ الم،انأ سلا مكيلعو : هريسأ

؟! تقولد هيإ ةل ماع
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اهبنج ليسأو تمان : نزام

؟! ماك ةعاسلا لغشلا حورتب كترضح وه بط : هريسأ

ىنامصخ م ىتنإ ىتبيبح اي هيل سؤاهلا: نم نزام بجعت

دوجوم شم انأو ىجيت ةزياعو

،هد ليحتسم ..هد كترضح نم لعزأ :انأ هريسأ تكحضف

ةزياع تنك ، لغشلا لبق كفوشأ ةزياع ناشع لأسب انأ

ةي وش كترضح عم ملكتأ

ىكانتسه انأو ، ىكيب رونته اهلك ايندلا :دى نزام مستبإ

ىكاعم ملكتأو كفوشأ ام لبق جرخه شم

هدك صنو ةعبس كدنع لصوه انأ لكنأ :خالصاي هريسأ

شاكلطعم ناشع هللا ءاش نإ

ريخ ىلع ىحبصت ، كراظتنإ ىف انأو نز: ام

ريخلا لهأ نم كترضحو : هريسأ

هيإ : مهب تحاصف اهب، ةقلعم نويعلا و هريسأ تقلغأو

مانأ ةلزان ..انأ اهيف شوكلم ةجاح هيل، هدك ىلوصبتب

يخر ىلع اوحبصت

هلهأ نم ىتن :إو اوددرف

ططختب تناك ام نإ ىعارد رمع:أقعط قلا تطبه نأ دعب

كناشع ةجاحل

اهجرفإ .. نامك ايوخا :صّبرفاياي ىلوفط نزح ب لداع درف

براي كدنع نم

... ىرخآ ةرم ريخ ىلع اوعمتجي ننأ يلمآ اوقرفتو

هعم، ثدحتلا و نزام ةرايزل هريسأ تبهذ حابصلا ىفو

، هنيمأ ىنيع نع ًا ديعب ًا ريثك اوثدحتي اوذخأو هب تدرفنإف
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هنيمأ ظقي لُت هريسأ تدعصو هلمعل نزام جرخ مث

بع تال ليوط تقول كانه تلظ الً... يلق اهسكاشتو

هنيمأ ف تاه نر ىتح ، ليسأ نم نزام نبإ ريغصلا دومحم

هيلإ باهذلا ىف اهيلع حلي ذخأ ىذلا و لصتملا اهابأ ناكو

ن أمطتل ًاضيأو هتبآكو لزنملا نع ًا ديعب هعم مويلا ىضقتل

، اهرغص ذنم مهرت مل ىتلا اهسان ىرتو ةكرشلا حلا ىلع

... اهيبأ نم ح احلإ دعب تقفاوف

،ام هلحورأ ىنإ ممص اباب هريسأ اي ىقب شلعم : هنيمأ

! اياعم ىجيت

تايآ دنع ةحار ىنإ ةيسان ىتنإ نيف ىكاعم ىجأ : هريسأ

هد لصح ىللإ شنإ تدصقم ةفسأ انأ هريسأ : هنيمأ تلجخ

بيصنو ةمسق ئش لك سب ، لصحي

انأ الًول صأ ، نامك هيإو : هريسأ هجو ىلع للملا رهظ

انرطف انك وال هدراهنلا ىشو ىفوشته شيتنكم الهن عز

، ةيوش كسفن ى حرفو ىدعتسإ ىتنإو ىش مه اوس..يالانأ

ىكيلع ىنينمط ىنيملك ىقبإ ىعجرت امل

هللا ءاش :نإ اهنضتحت ىهو هني مأ تمستبإ

ةكرشلا ىلإ جورخلل دعتست هنيمأ ت ذخأو هريسأ تلحرو

... ناكملا اذه ءاجرأ نيب اهتلوفط ركذتت ىهو

الًمث يلق اهيبأ بتكم ىف ت ثكمو ةكرشلا ىلإ تلصو

ااعهت، متجإو هلمعل اهابأ كرتتل ةكرشلا ىف اهتلحر تأدب

فرعتتو ىمادقلا ىلع الم سلا ىقلت ، فوطتو فوطت تذخأ

شئ، لك نع رسفتستو لا وح نعاأل لأست لاُجدد، ىلع

ىهنأ دق اهابأ نأ نيح ىف ريثكلا ةلوجلا اهنم تذخأف

هنك لو دحاو عامتجإ وسى لديه دعي ملو هلمع مظ عم

... مهم
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هلا غشنإ ةدش نم نكلو بابلا تقد ا هدل وا لمع ءانثأ ىفو

... تدجوف هنم لطتل ًاديور ه تحتفف ظح مليال

ىلبنح تعلط تنإ هد،هد بعت لا هيإ ، انصلخ ًاريخأ : نزام

لداع اي ىوأ

شوهيفم ىنعي شيع لكأ هدو ، لغش لغش :لا لداع كحض

هراز

، ةيلعامسإ ىف ةكاوف ةعرزم مكد نع نإ تعم س كلوقب : نزام

؟! طوبظم

طوبظم هيلخن طوبظم شم ولو : لداع

زواع تنك مهملا ، ملست ىديس اي ىشام : نزام كحض

اجنام ةنحش

تمهف كترضح اااااا اااااااا :ال ىريتسه لكشب لداع كحض

تيبلا عبت لوق ت ردقت ىنعي ، ةصاخ ةعرزم لغط،دى

ىوأ ريبكلا مجحلا شم اهلصأ ، عيبلل شم انيل اهلوصحم

اهيراش ناك ىللإ وه همحري هللا مهدأ ىمع : دهنت ..مث هدك

ىنعي ةليعلا مأالك ىف اهلخد ليبن ىمعو بابا تبجع املو

اهيب عفتننب انلك

دخا ه تنكو مكعبت ىخأ اي اهركفم تنك .. همحري هللا : نزام

تيبلل ةيمكو ةراجتلل ةيمك

ًادج،انأ ةلهس تيبلا امنإ ةبعص ىد ةراجتلا : لداع م ستبإ

ناشع اهلوصحم بيجأ ناشع حورأ ىوان تنك هدك دكه

ظوفحم كبيان هللا ءاش نإف ، تيبلا ع هعزون

بعتت هيل ، ىعاد شيفم ىنب ،اي كتسبد ىلكش :انأ نزام

ليامج ىنيلي شت نامكو كسفن

هريسأ ىد ، حيار هدك هدك انأ سب هيإ ليامج : لداع كحض
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ىلع تيبلا ىف شتنكم اجناملا ول ىنمو ىه ايف علوته

اهيلع نيموطفم شلوقت عوبس األ رخأ

مكيلع اوعلديه شونكام ،نإ مهيف كرابي انبر : نزام كحض

؟! نيم ىلع اوعلديه

، مهيل انظفحيو انيل مهفحي انبر ىمعاي قح كدنع لد: اع

سب هتنب هملسيه ىللإ صخشلا ىف قثاو ناك دحاولا امهم

ال هريسأ ةصاخ ، اهيلع فياخو اهمه لياش لضفيب ودرب

انلكرابي و اهيف كرابي انبر اهمهب دح سسح والبت ىكتشتب

، ىتاوخإ شم ىتاهما مهسحب ىمعاي فرعت .. ىنم تس ىف

انيق تال ةلكشم ىأ ميرك وأ دجام وال رمع ىوأ لصحت امل

انيف دح ،امل تانباي انوقحلإو فورلا ىف عامتجإ انلمع

ايندلا مه نم هنيدناس هرهض ىف مهي يبالق لعزي

فقي عجري ناشع هت ميزع اودشيو هحرج ىلع اوبطبطيبو

نم ةمعن لود تانبلا تاوخ ًاأل ،عفال هيلجر ىلع ىنات

هلل دمحلا انبر، دنع

ىدنعانأ قح،ام :نعدك بابلا دنع فقت هنيمأ نزام حمل

ىللإ ىلع ىنتربصو ريتك ىبنج تفقو اهلك، ايندلا ب هنيمأ

ىهو تقولد ةديدج ةايح ىنبأ ىنتدعاسو نامز ىلصح

هن؟! يمأ اي هيإ ،وال هاعرتبو اهوخأ ىبرتب ىللإ

؟! هنيمأ وبأ اي هيإ زياع : كحضت ىهو لخادلل تفلد

هجو ...مث ريخب ىنوكت براي ، هنيمأ ةسنآ اي كيزإ : لداع

نوكت ه ىتيده برغملا دعب هللا ءاش :نإ نزامل هثيدح

ةدوجوم

كيل ًاركشو ةل وبقم ةيده ةماع ، ممصم ودرب : نزام

مكيلع الم سلا ،يال سب هيإ ىلع لد: اع مستبإ

هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو : تفاخ توصب هنيمأو نزام
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هتاكربو

؟! ىتطسبتا :اه نزام

ىناشحو تناك ةكرشلا شروصتتم ًادج، : هنيمأ تمستبإ

تنإ كلغش فوشت ناشع ىقب رهّوح هيإ..انأ دأ

انلك ىدغتنو اوس ّوح رنه نامك ةعاس صن ىنتست :ول نزام

ضعب عم

رمعلا كانتسأ انأ ،هد ىشام ىقبي هدك ناك اذإ هل: تمستبإ

أل شلوقمو هلك

كزياع هلك، رمعلا ىنينتست كزياع شم انأ سب : نزام دهنت

ةلياش نامكو ، كتايح ىف ةحاجنو كتسارد ىف ةر طاش

كدحاول ووالد جوز فهي تيب

، ىنزياع شمو ىنم تقهز خالص تنإ : هنيمأ هجو ريغت

كبنج لضفه ودرب انأ هدك ول ىتح

وهو هتن ب ىنملس ايف قثو امل كدج نامز ..! نامك :وهيإ نزام

دح ىف قثه ام لوأ نامك انأو ، هتورث نع ىكيهان ضمغم

هتاوخإ نإو ًة صاخ ، حيرتسم ىبلق انأو هيل كملسه

ىكوبحيب نامكو هيب،وأل اوحرفي مهسفنو هوبحيب

لهس عوضوملا :ول هيلإ ريشي ام ىلإ مهفت ىهو هل ترظن

صلختو حاترت ناشع اباب اي ىنملس هدك ىوأ

لوخدلل دادعتسإ ىأ اهيدل نكي لفم ةعرسم ناكملا تكرت

دقو اهيلإ لوخدلا نع ىنغ ىف ىه ه يملك ةكرع م ىف

كابش ىف طقستل نمأباها تبره اهنكلو ، ةرساخ جرخت

نزحي مل هنأ مسقيو ثدحتيو ثدحتي لظ ىذلا اهدج

نزام هنبإب اهنع ه ضوع اهذخأ ى فذلا هتنبإ قارف ىلع موي

مهتايح غار ف ئلم ريغص ديفح ًاضيأو ىه هتديفحو

حورجلا نم تلك سفنلا المو كلا ديفي فيك نكلو ... ًاعيمج
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نينسلا و لا وط لا ماوع األ رابغ لفسأ تنِفُد دق حورلا و

نأ امو اه تفرغل تهجوتو وهاألرخ اهدج تكرت ه.. تئافلا

ىتلا هريسأ لا صتإ نع ًانلعم اهفتاه توص عال ىتح تلعف

رطيسم قاهرإو ح ضاو روتفب اهتباجأف ، اهيلع نئمطت تناك

ئشلا ضعب حا ترت هنأ ريسأ اهنم تبلطف اه، توص ىلع

اهيلإ هنيمأ بهذت ىك اهفتاهت س تيبلا ىلإ اهتدوع نيحو

لوبقلا ىوس رايخ اهيدل نكي ملو ، ًايوس ءاسملا ايضقيل

... ًاريثك اهيلإ جات تح ىهف

ىذلا و رمع إىل ىرشبلا لمحت اهتيب ىلإ هريسأ تداع

ىق ال ىذلا ،و هتبطخ عوضوم ىف همأو هيبأ حتاف هرودب

ةقرو اهمع هريسأ تل وانف ، عيمجلا نم ناسحتسإو لوبق

ديدحتل فتاه مقر كانهو اهتلئاع نع لأسيل تاي آ تانايبب

هنبإ وه اه هينيع ىف ق رقرتت عومدلا و ليبن اهذخأ ، داعملا

... ديفحلا ب هيدهيو ةرسأ نوكيسو رارقلا ذخأ ركبلا

كاعم انرب كتهو تربك معر اي هاااااا :ي ىكاب توصب ليبن

، ةايحلا ُسةن ىد ىهام جاح اي هيإ ارج ن: محرلا عبد كحض

مهلك مهيب حرفتام دحل رمعلا تلوط كيدي انبر

هريسأ مه ريغ لياش هللاام نيبل:و دهنت

بيسته تنإ ، ىقب هد هيإ : كحضُم لك شب هريسأ هل ترظن

هوهأ ةسيوك انأ ام ىلا م انأ نيدعبو ايف؟!.. كسمتو رمع

نم فيهور كبلق ىللإ لبلب اي سب تنإ ة، رشعو لف ةيمو

هدك،أل دكن اهوبلقته حرف اندنع انحإ نيدعبو ىت، يح ان

تنإو ، دماج بلقب هدك لخدن انيلخ ةولح ةدورغز انوعمس

ريتكلا ب هدعب وأ اركب ىنعي سانلا ىلع شرخأتتم ىمع اي

قافت واإل فراعتلا ناشع داعم ددحت مهملكم نوكت

ىتبحاص ة دحاو نسح أل ةيوش حيرأ علطه انأو .. هدكو

؟! لداع نيف قحلا نم ...وه ةياج
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قيرطلا ىف هنامز عج، ارو لغش راوشم ىف : نمحرلا دبع

اوعلطإو هتاه ىقبإ ىج ي الةم،امل سلا ب لصوي : هريسأ

رمع اي فورلا

نعاي نم رضاح رمع:

سيرعاي كينع ملست : هريسأ

اهي لإ ىتأت ىكل هنيمأ فت تلاه اهتقش ىلإ هريسأ تلحرو

اهلخادب ام ىفشي المنأ كلا ىسع اهيلإ ىضفُت و ًاعم اسلجيل

... ريخلا ىلإ هللا اهيدهيو

دحأ كتدجو ىتح تيبلا نم جرخت نأ هني مأ تدا ك

قيدانص ةدع هعم لمحيو اهدلا و نع لأسي صاخش األ

، اهمتشي نم لك ركست ىتلا وجناملا ةحئار اهنم حوفتو

تلحرو ةيدهلا ملتسيل اهابأ تدان .. ىفوف دعو هنأ تملعف

... هريسأ ىلإ ىه

ءاوهلا سمتلت اهتيب حطس ىلع سلجت هريسأ تناك

اسك اهنع ًامغُر نكلو ددحم ئش ال ىف ركفتو شعنملا

لوخدلا ىف حجن هنكلو كلذ دصق ت نكت ،مل نزحلا اههجو

ت اونسلا تاتش عمجي نأ لواحي ىذلا بلقلا كلذ ىلإ

نع رذنأ ىذلا اهفتاه توص إاللعى قيفتست ..مل ةدئابلا

مث ريخ األ رودلا ىلإ دعصت نأب اهتباجأف ، هنيمأ لوصو

هنيمأ اهيلإ تلصو لعفلا اللم،بو سلا ىلع حطسلل دعصت

ةحضاوو ةحيرص هنيمأ تناك دقو ًاريثك نثدحتي نذخأو

هريسأ تلأسو ثدح عام ثيدحلا ب تعرش دقف ًادج

... ةحيصنلا

ىنلأس تب ىللإ نيم اوفوش هللا ناحبس : هريسأ تكحض

ايوالد ةحيصنلا

كتفرع ام موي نم ام ىتنب اي ةطيبع ىتنإ : هنيمأ ترفز
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؟! ديدجلا هيإ هدك لمعب انأو

ة دكأتم ؟! ىنيتفرع ام موي نم : هريسأ

اي هااااااااااااااي ًاعم: األلو مهده ع هركذتم هنيمأ تكحض

لك نإ هركاف تنك ، ةفياخ تنك ةر.. كاف هسل ىتنإ ريسا

ىف ادوس تناك ةجاح لك ، نامأ شاهلمو ةرا دغ سانلا

امام توم دعب ىنيع

ىف ةقثلا ةدقاف كنإ هيف، ملكتب ىللإ هد :ام هريسأ تمستبإ

ىلع هنم، ىفاختب هافراع شم ىتنإ دح ول ىنعي ، هسل لكلا

هاعم لغتشيبو لد اع فرعي نزام لكنأ نإ نم مغر لا

ىتلفق ، ىردب ىردب ىتمجاه كنإ إال ىمع نبإ ىقبي لداعو

هنم ةفياخ ، ةفياخ ناشع ، سرجلا نري ام لبق نم بابلا

ك..نم تمام عم لصح ىللإ كلصحي نإ نمو هلهأ نمو

ةيسفنلا ةدقعلا ارو ىتيشمو بلقلا و لقعلا ىتيغل األرخ

المز ناك وه ،أل ناطلغ شم هنإ لوقب شمو .. كدنع ىللإ

د هميو كتايح لخدي ىازإ فوش يو اياعم ملكتي ىجي

، لصح هنإ سيوك ناكو ، لصح لصح ىللإ سب ، هدوجو

تاف ىللإ ب هرثأتم هسل كنإ فوشن خالان هد ىردب دصقأ

فوخل ةركفلا ضفر امنإ لداع ضفر شم عوضوملا نإو

.. ىكا وج

ىهو لداع ة رايس تحمل اهنكلو لمكت نأ هريسأ تد اك

ةيؤرل طبهتس اهنأ هنيمأ نم ترذتعإف ةرامعلا لفسأ لصت

ةقش ىلإ هريسأ تطبهو ، روفلا ىلع دوعتسو مهم ئش

اه دجو ىذلا رمع،و اهل جرخف سرجلا تنرو ل يبن اهمع

.. ةبوعصب اهسافنأ ط قتلت

الن طع ريسناس وهاأل ملسلا ع كلزنم ىللإ هيإ رمع:

هج لداع :أل لوق ت ىهو سفنلا تظفلو ءادعصلا تسفنت
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ىجيب هرمع لوط وهام ، ةلمجلا ىف شاهدن اإل هيإ رمع:

! اجناملا كلباج ناشع ،وال لغشلا دعب

ىربص ةرخأ اي هيإ ةجنام : هريسأ

؟ هدك ىرج كلزنم ىللإ هيإ لا موأ .. كربص ةرخأ معر: بجعت

هدك .. ىنعي هيأ، :أصل هريسأ تجلجلت

نماألرخ ىتاه ؟! هيإ ىتببه : هبجاح ًاعفار ظنرهل

هنيمأ سب شتببهم ، كملكب ىنإ هناطلغ انأ قدصت : هريسأ

فورلا ىف قوف

لبق تارباخملا ىف ىتلغتشإ ىتنإ : باجعإب اهل رظن

، قوف ىلع وه هعيشنو هدك نيفقاو لضفن انحإ ىصب .. هدك

! قوف نم هفدحته وال ايندلا ةدهمم ىتنإ شم

ايندلا ،ف عوضوملا نع ملكتنب هسل انك : هريسأ تكحض

فرصتيه هلقعب وه ، ةيوش ةيشام

ىللإ لقاعلا نيم وه : ةظحللا كلت ىف مهدنع لداع لصو

؟! فرصتيه

ىنتعزف هد، سيل وبلا لغش ىنب ايإ هيإ : هريسأ

ىتعزفتإ هدك ناشع ةبيصمل او طط ختب ىقبي : لداع كحض

! تلصو اجناملا ،اه

هيفو ، نامك تنزختإو ريبك اي تلصو : هريسأ تكحض

تنإ قبسإ سب ، ةيوش نامك فورلا لصوته ةنحش

يالاي بط ، ىكيلع شفختيام لبقتسم ىكيل : اهنم كحض

انحإ قبسن رمع

ةجاح ىف هلأسب ةياس مخ رمع ىل بيس :أل هريسأ

كلصحي هو
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؟! هيإ ةجاح : لداع

لصح ىللإ لك نع كليكحنه كلصحن امل وهام : هريسأ

دوجوم شم تنإو هدراهنلا

شورخأتتم ىشام سب مكل حاترم شم : امهيلكل ارظن

كليد ىف : هريسأ

هبلقو حطسلل ًاهجوتم دعصملا لقتسإو اهنم كحضف

اهيأ امكئارو اذام .. نارمأتملا ناذه ءارو نم ئشب هربخي

... نايقشلا

دنع دمجتف اهب، ًاركفم هكرات هلقعو مات ءودهب ملسلا دعص

ىف ةدراشو هينيع مامأ سلجت اهاري وهو ملسلا رخأ

رثأ رفسلا وأأن ملحي هنأ األرم ئداب ىف نظ .. ريبكلا عراشلا

ةقيقح اهنأ نم دكأت ام ناعرس نكلو ، ةيلقعلا هاوق ىلع

، هدحو هدوعص ىلع امهرارصإو رمعو هريسأ ركذت ثيح

نل هريسأ ،الال ىرخآ ةرم هرهنت نأ ناديريأ ، اذامل نكلو

نوكي دق ًاذإ ، كلذ ثو دح لمحتي نل رمعو اذهب حمست

؟!... روطت ك انه لعفلا ..بأ روطت كانه

... هدوجول تهب تنإف هنع ًامغُر هتكحض تتلف

ىتكحض كسمأ شتفرعم سب فسأ :انأ لداع

؟! ايلع كحضتب تنإ وه سب ، ًاميد براي : هنيمأ تمستبإ

هو يأ ةحارصلا هك: حض نيب نم درف

ًاركش دجب : اهنيبج تبضق

هيل،انأ كحضب األلو ىفرعت شم سب .. ًاوفع الً: يلق أده

اهبيجيو اهيدوي دح نكمم ىداجردلل ، ىسفن ىلع كحضب

و دجب ىه ىسفنل ل وقب فقاو تنك دجب انأ وه ىنعي دكه،

ىف هناحرس ىتنإو ىكيف ناح رس فق او تنك ، ملحب الانأ
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عراش لا

ىد؟! كم كال ىف ىللإ ناحرسلا ةيمك هيإ : هنيمأ تكحض

اننإ هدك نم مهفأ ىنعي : لوقي وهو هنع ًامغُر كحض

!؟ تاجاح ىكينعل لوقته اينعو تاياكحلا ىدت بنه

ام وه:اي لا ،قف ثدحتلا نع اهعم تزجع ةدشب تكحض

ديع ةدراهنلا ،وال هوهأ ىكحضت ىفرعتب ىتنإ هللا،ام ءاش

ةغ يزغوزلا يمالد

تداعو ت سفنت هيإ.. :لا لوقت ىهو كحضت تلا زام تناك

، كحضلا لصأ الً صأ هذه:انأ كحضلا ةبون دعب اهيعول

كاعم كحضأ عشان شاكفرعم انأ سب

هريسأ : دهنت .. ريتك قرف ايف،ت ةقثاو شم : لداع مستبإ

، كتمامل لصح ىللإو ىكاباب ةايحو كتاي ح نع ىنتملك

لا! ؤس كلأسأ نكمم سب

لضفتإ ه: نيمأ

؟! هريسأ ىبحتب ىتنإ : لداع

ىلع كلوقأ : اهايحم ىلع ىداب نانحلا و هنيمأ تمستبإ

كدسحأ ىلحمست وأى.. هنينح ، ىمأ اهسحب سر، ةجاح

اهيلع

ىقب ىنم .. اهيف ىنيكراشت نإك كلحمسأ :أل، لداع مستبإ

اهنع ةبح ةعلدمو اهنم رغصأ اهنإ ريغ ةجاح اهنع شقرفتم

م كتمز ال اوتنإ ان لوقت ميدًا ىفرعت ، اهيز ودرب ةنينح سب

منن دعقنو قبى تانب تاوخإ انلو بجتو ازوجتت مكنإ ة ريبكلا

ةبيط تس ىمأ .. ةبيجع اهتاحومط ، هدكو تانب ةدعقو ىقب

رطاش ىماحم ايوبأ .. ىازإ ةيشام ايندلا مهافو ةملعتمو

ةقش قوف ةصاخلا ىتقش ىدنع ، هاقباس هتعمسو روهشم

هللا... ءاش نإ تايآو رمع ةقش ىقبته ىللإ ، هريسأ
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سولف اهلك ،أل كقحو ىقحو ثرو اهمسإ ةجاح شاندنعم

اننإو ريخلا و قحلا ىلع انيبرمو ريبكلا ليبن ومعو ةليعلا

مأوت رمعو انأ نإ ىفرعت .. ضعب مرتحن

وخاي!! اي معن : ةيئاقلتب تدرف

ليبن ىمع ، كمهفأ .. تخأ اي زوجي ،ال ىكوخأ : اهنم كحض

ابابو ، رخأتم فلخ ودربو رخأتم زوجتإو هدخ لغشلا

نبإ انأ نامكو ةبح، ترخأ ةفلخلا سب ىردب زوجتإ هسكع

لألرخ، ىسفن كسمب ةجاح وال ىبصع شم سب ، ةعبس

ىفشتسملا ىلع اهودخأف قلطلا جاهلا ىمع تارم مهملا

تايلمعلا تلخدف ملأب تساح تيوصلا و رتوتلا نم امامف

ناشعو ةظحللا سفن فى رمعو انأ ايندلا تيجو ، نامك ىه

هتملكو ريبكلا ايوخأ هفوشب انأ كلذ عمو م، أوت انحإ هدك

ة ريبك لك ىف هيأر دخا بو ىتبق ر ىلع فيس

، هدعب انأو ابابو ىمع دعب ةليعلا ريبك وه ىنعي .. ةريغصو

هللا مهدأ ىمع .. ضعب ىلع فاخنبو دجب ضعب بحنب

انحإو هيف، عمجتن ناشع هد فورلا لمع ىللإ وه همحري

ىني تعمس ديكأ ، رتكأ ضعب نم بر نوق هيف عمجتن انلضف

حبصلا ملكتب انأو

؟! نيدعبو بط : تدهنت

ىركف ئاقم لضفيهو ىراس ىضراع ،انأ نيلباق :وال لداع

ةقفاوم كنإ ىسحت ام تقوو ، كلهم نم لقأ لقأ ىلع

ما ىرمع انأف ةضفار ولو لصو ةقلح ةدوجوم هريسأ

تاتس ىلخأو ىتايح ىف بح لوأ ىكيب ىفتكهو لعزه

شيفختم حرفلا ع كمزعأ ىقبه ، ةسورع ىلوفوشي ةليعلا

دح هيف ، خيش اي ةقلطم ةموب ىلع كوفز اه: نيبج تبضق

هدك! زاوجلا ب اهعنقيب هدحاول لوقي

ملسلا نادعصي رمع اهفلخ نمو لداع خفل هريسأ تناك
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... ةريخ األ ةلمجلا إال اعمسي ملف

اولا هبجنه ىدو ؟!.. ةقلطم ةموب لا: رقف معل هريسأ ت رظن

؟! نينم

؟! ىازإ اهفرعنه كدصق : هريسأ تكحض

هللا و رقف اوكشو اوتنإ ، ةموبلا ىوأ اوكتكحض هللا :و لداع

ام لكلا تس اي هيإ هيف ... ىتسعت ىف ىسيئ رلا ببسلا اوتنإ

ةولح ىتنك

ىللإ ىد نيم ىه ؟! هيإ لوقتب تنإ فياش شم تنإ : هنيمأ

ىنإ ىفوشت ناشع ىل وقت صقان ، كحرف ىلع اهمزعته

كنم نسحأ ةدحاو تبج

هدك،خالص ىدصق ام انبرو ىتس :اي هتكحض متك لواح

،انأ كريغ زوجت ه شم ىلصأ ، صلا خ زوجته شم

تيسح ام ىرمع انأ ىنات كلا هلوقهو هدك لبق كلا هتلوق

قد بلقلا ىنعي ، ىنمو هريسأ ريغ تن ب ىأ ةاجت هدك ةحارب

هرماوأ ذفنن المز تاذلا ب هدو

؟! مدنه شم ىنعي : ةاجنلل ةريخأ ةلواحم ىف تدهنت

لباقنب ةيداعلا انتايح ىف ىصب : هراكفأ بتريل هة ربل تمص

، ةيوش اهدنع فقن وأ لمكن انيلخت ، انيوق ،ت انرسكت لكاشم

لسع شم زاوجلا كلذك ، ىشمتب ةايحلا ةياهنلا ىف سب

اهيف ،أل رمتسم دكن شم و درب سب ، ةعاس نيرشعو ةعبر األ

فلأ ىداصق ىكيلع نامك ىتنإو لماع ايلع انأو ، اهيفو

،و اهلشفنب ىللإ ودرب انحإو ةايحلا ىشمنب ىللإ انحإ ، لماع

ام ىرمعف ، ةايحو تيب ىنب أو رقتسأ ىنإ ريغ زياع شم انأ

ىف امه ىنيقدص ىل هأ ىلع ولو ، كحرجأ وال كقياضه

ىلع كلوزاح نيه امه هناطلغ ىتنإ ول ىتح ىنم رتكأ كفص

ىلوقت تقو ىأ ىف كلهأ ،؟ كفوخم ىنات هيإ ، ىباسح
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، ليللا ب نينتإ تناك ول ىتح ىكيدوه حورأ ةزياع

؟! ىنات هيإ

ىنتعجو ىلجر اوصلخإ : هريسأ ترفز

خياد ىنإ سساح انأو رمع:

؟! هيإ كيف ، سيوك تنإ رمع : هريسأ تعزف

هريسأ يا ىنيدع : مهنيب ةلصافلا تاجردلا لداع طبه

اه.. يلع هسلجأو ةكير اللأل صو نأ ىلإ لداع هدناس

زياعو ، كديواع ىز ةجاح شتلكم ديكأ : هريسأ هب تحاص

كاعم اهتومت ناش ع زوجتت

تيسن ىنإ ةياكحلا لك سيوك انأ ىتنباي شيفاختم رمع:

تمن انأ ىتعجر املو ن اقلق تنك ارب ىتنإو حبصلا ىسفن

ىتموق ولو .. سرجلا ىنرت ةياج نإوتى ريغ شتحصم

ناصحلا ىز ىقبه انأ ىد ةولحلا كديإ نم اشع ىترضح

..يال ىلجر ىف ىبلق تعقو هللا :و بضغلا ضعبب تمس إتب

اوس اشعلا رضحن اياعم ىلا عت هنيمأ

ىقب ىلياعد ىمأ ىد ، كديإ نم لكاه نامكو لد: اع مستبإ

كاعم هسل اباب مقر وه هن: يمأ تحنحنت

ليبن ابابل هتيديإ : لمكأف يلإه ترظنف :أل... لداع مستبإ

ىنم رتكأ هيإ اولمعيه نيفراع امه ، نمحرلا دبع ابابو

؟! هيإ وال مهلكأنه شم هريسأ اي هيإ : هنيمأ

والالمز نماأللو اكن ،ام ىناي زئزا: مشأب لامه ترظن

خالص تنإو طو، البه ولل ىبيجتو انوبج ىللإ ىبذعت

صلخأ امع ةعيرس ةجاح ك لتعبه ..معر تيطبتإو تيده

ةبوطخ ىلع نيلخاد ان حإ ابأ اي كتحصب كن يزياع
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.. ليواومو

ذفنن انحإو رمأ ىرمؤت ىتنإ رمع:

كالم اهيف ىد ىه ًاعبط : لداع

و كدعاسه ، ترخأتإ انأ هااااااااااااااي اهت: عاسل هنيمأ ترظن

؟! ىشام ، ىندخاي ناشع هج اباب نوكي صلخن امع

ىلع ، حلمو شيع انيب ىقبيه تلوق ىللإ انأو : لداع

داولا ىقب اوتنإ ،يال اناعم ل كاي ىمع ىف كسمن ريخ مومعلا

انم رفرفيب

رضاح : اتمستبإ

ةايح ، ضعبل ها ضعب ملست رومأ ، ةدقع ةياهنل ةديدج ةيادب

، اورمتسي نأ ىلع اوممص سانُأو ، لمتكت نأ ىلع رصت

ةاي... حلا مهل رمتستف

و ليبن ةبحُص ىف تقولا ضعب ىضقو نزام ىتآ

نأشل نيقرطتمو روم األ ضعب ىف نيثدحتم نمحرلا دبع

ءاهتن اإل دعب نوكي فراعتلا و ةرايزلل دعوم اوددح ... جاوزلا

مهتبطخ متت نأ ىلع ةينلا نيدقاع ، تايآو معر رمأ نم

مهل لعجو دابعلا بر نذأ اذإ دحاو ويٍم ىف ًاعيمج

نوكيل ًايوس ماعطلا لوانتل ًاعيمج اودعص ...مث بيصنلا

...“ حلمو شيع ” مهنيب

ر يخلا دارأ امُييرد،ونم لعفي هللا و ديرُت تنأو دي رُأ انأ

عمج طيسب ٍلفح ىفف روم... لكاأل هللاهل رسي الل حلا و

نم كلالً ةكبشلا سابلإب هريسأ تماق تا ياتفلا الت ئاع

كلالً ةضفلا متاوخلا ءاطعإب ىنم تماقو هنيمأو تايآ

... هدعب نارقلا دقع م تيل ماع داعم اوددحو لد، اعو رمع نم

اهيل كنم ةسنعم اي كلا بقع : ءامسأو ناهمس أل هريسأ ترظن
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عبرأب انيلع ةلخاد تبلا نإ ساسأ ىلع :هد ءامسأ تكحض

مهوبأو لا يع

زربماب ةطنش ةلياشو :أل اهتاكحض نيب نم ناهمسأ تبقعف

رانلا ىلع ةعضا ورلا

..انأ اهيل كنم تباي ىد ةفخ لا هيإ : كحضلا تعنطصإف

اوتنإ ، ىملعلا ىلبقتسمو ىتسارد ريغ ىنلغاش شم ةدحاو

؟! هدك وال هدك ةجاح شيفم هيإ، اولمعته ىقب

! اهلصبتي رظانم ىد ىه هدك، وال هدك :ال ناهمسأ

، كسفن ىف كتقث ىنبج عيب ةي: رخسب ءامسأ اهل ترظن

ىسار جاتو ى تساي : هريس أل ترظن مام... لأل ةعفاد ىنيدتب

ةفاض ،باإل كدوتب ىنعي عمبابا لغشلا لزنأ تأدب انأ

لاحّللا اهلحي ىقبي صلخأ املو ةساردلل

دجب ةطيبع ىتنإ :ألهد تلا ق ىتلا ناهمس أل هريسأ ترظنف

صلخن ، ةليللا سفنلا ىف ضعب عم انحإ شم وه ىتنباي ،

حانلا فوشن اهدع بو هيف انحإ ىللإ نم سب

ىنعي : لوقت ىهو اهسفن تط لإتق مث ةدشب هريسأ تكحض

ىللإو اول، هأتإ ىللإ امه ةلديصو ةسدنهو بط ىف ىللإ

تام اچ يبلا ب ملا علا وزغ ، ايندلا اورون ةراجتو مولع ىف

دبتأ ديدج نمو ... ةحرفلا ةنلِعُم ةيلا ع تاكحضلا تقلطنإف

ةياهنل لوصولل األرخ رطشلا أدبي ، حاجنلا ة كرعمو ةسار لاد

ةصاخ جاالتلا ملا لك ىف مهنب أرقت هريسأ تناك ، نوثاراملا

، ملعلا هنم ىقتستل تاعاسلا ب فورعم سلا جت تناك اهل، معب

ىلإ اهذخأيل ريثك هنذأتست تناك ، ريبك عملا وه لعفلا ب

ثاحب األ لكو كانه بتكلا لك أرقت تناك مه، د/دأ بتكم

فقو اذإ هنع، ةثدحتملا االت قملا لكو اهدلا و اهاهنأ ىتلا

تناك اهرودب ىتلا ناهمسأو فورعمب تناعتسإ ئش اهيدل
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لك نم قيحرلا ىقتست ت تناك ... ديرف ةدعاسم بلطت

اهلع ، مهل ةعف نمو سانلل ءافش هيف ئش جتنت اهلع نيتاسبلا

... رايم مادم همرحو مهد د/أ دادتمإ نوكت

، داعيملل دعتسي ناك ، ًاريثك اهنع حهلا لقي ملف مهدأ امأ

رلد دعتسي ناك ، هلخديس ىذلا ريبكلا ىدحتلل دعتسي

ديعتسي هعم،اكن فقو ىذلا لجرلا كلذل ليمجلا

هئ فاك مأوًا ..ًابأ امهتايح ءاجرأ نيب هتايركذو هعم، مهتايركذ

هللا ىسع له... حاجنلا ملسو ه قيرط لوأ نوا كيل ردقلا امهب

... ةقيقحلا ةفرعم ىف احج نيو امهردقي نأ

ضفرت وأكناألماي كريب بتثالق نارمي ، نارخأ ناماع رمي

لي وطلا ءاتشلا لبق عتمتسي نأ عيمجلا ديرت اهنأكو رمت نأ

رام دلا ىلع ممًا صم ليحرلا ًا ضفار مهيلع لحيس ىذلا

الل... طأ درجم مهكراتو

هريسأ جرختب لا فتح لإل تاي تفلا ت عمجت ميرم رصق ىف

.. ىرخ أل لوخدلا و ةلحرم مهئاهنإو ، ءامسأ و ناهمسأو

ىلو األ زكارملا ىلع ناهم سأو هريسأ نم ُكالً تلصح

ناهمسأ تلبق ، ءامسأ كلذ ت،ك اديعُمك ني للعت نحشرتو

ءامس أو هريسأ هل..امأ دادعتس اإل تأدبو ديدجلا بصنملا

... نهركف ىلع رطيسملا وه بصنملا ضفر ةركف ت ناكف

عون والهد اهيل كنم ةطيبع ىتنإ : بضغ ب هنيمأ ت رفز

قوسلا ىف ديدج تاردخم

ةركف ىلع لوط كناسل : اهتنجو هريسأ تصرق

اباب دعاسأ و قوسلا لزنأ ةزياع ةدحاو انأ ىتنب :اي ءامسأ

ري تسيچ امو سير تلاد ىقب ةركفف سانلا ب طلت خأو

هدك امإ اي هدك امإ ةب،اي عص ىقبته هاروتكدو

؟! هيإ معىأرهي بط : هريسأ تدهنت



233

، اوتاف ىللإ ن يتنسلا هاعم ت لزن ىنإ طوسبم كمع : ءامسأ

ةيلكلا ىف سيردتلا و ةساردلا لمكأ ىنإ ممص م سب

ىف ىلضفت ىتنإ .. اهانقلو تهات : ريكفتب هريسأ تدرف

تحى ىكاباب هيف ىدعاست كدنع ىضافلا تقولا و ةعماجلا

عم هدك .. ةيضاف ىتنإو تيبلا ىف تاباسحلا ىلمعته ول

هد ةس ارد ىلمكت كنإ ةركف ىلعو ، ىتلمك هدكو ىمع

ىلمعلا لغشلا ىف ريتك كدعاسيه

؟! هدك نييفياش او تنإ ىنعي : ءامسأ تدهنت

نامك هدك وبأو : دحاو توص ىف نفته ف

ىللإ نيم اوفوش : ديدج نم اهنيبج هنيمأ تبضق مث

الم كلا عمستب ىللإ تانبلا ةنيز ، نيلقاعلا تس ، اهعنقتب

ىنيلغتش ته ىمع نبإ تارم ناشع لوه ىتنإ تب : هريسأ

انأ ًايناث ، هتبيطخ هسل :وأالًانأ هنيمأ اهنم تبرتقإ

ىتنإ األمه هدو ًاثلا ،ث بسن انيب ىقبي ام لبق كتبحاص

نامك ىتنإ كديفيه وهام ةيلكلا ىف لغش ىلمكت المز نامك

نع فلتخم ىقبيه ىلغش انأ ىنوم اي ىصب : هريسأ تدهنت

ةعاس نيرشعو ةعبر األ ةغرفتم ىقبأ المز ءامسأ

ىلمعإ ، اهانقلو تهات : اهفتك ىلع اهدي هريمأ تعضو

ليجأت

! عفني وه : هريسأ تبجعت

د يرف وأد/ مهدأ رتسم لأسن : ناهمسأ

دق تعأ : هريسأ تبقعف .. اهيساوت اهنأكو هريس أل هريمأ ترظن

امأ ، انلأس يهف شفرعم ول ىتح ، رتكأ انديفيه ديرف د/ نإ

هدك لبق ب صنملا ضفر ًا يصخش وهف رتسملا
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ن؟ ينم ىتفرع ..! دجب : ةشهدب تايآ تبقع

اوناك مهمظعم ىللإ هرتاكدلا ىقابو ، فورعم د/ نم : هريسأ

ىف ىوأ روهشم ىنعي .. جرختي ام لبق هلوسرد هوأ ليامز

هلكش ريتك ةب تكملا روزيب رارمتسإب كانه هنإ ريغ ،هد ةيلكلا

هدك ىز ةجاح وأ ثحب ىلع لا غش

هدك ىز ةجاحب ىحض هيل بط ةبيرغ : تايآ

ىلع روديب ناك نكم :ي اههجو بناجب هريسأ تم ستبإ

رتسم ملكي ىدُع ىلخهو كبار ةيلكلا حوره مهملا ... ةجاح

هلباقأ ه زياع ىنإ ديرف د/ فرعي هيلخي مهدأ

انلوهدإ وه ، اياعم همقر ام بط ، ةفللا ىلع ىوهلا :ي ناهمسأ

ه زياع ول تقولد هملكأ ، اناعم له ةرضاحم لوأ ىف

كريخ رتك ىقبي : هريسأ

اهرمأ نع هلا ؤسب هريسأ تماقف ، ديرف ناهمسأ تفتاه

اهيلعو ةليوط ةدمل سيل نكلو كلذ اهل نكمي هنأب اهدافأف

ىف تلا اموز هعم، تقلغأو هتركش األرم.. اهمزل اذإ ديدجتلا

، لحلا و ريخلا وه ،ام لجؤت مأ ضفرتأ ، اهرمأ نم ةريح

ةدع رومأ ىف نثدحتي نذخأف تاي تفلا نع اهتريح تمتك

... ىدُع لصو نأ ىلإ ، ىرخأ و ةظحل نيب نحرميو

عجرأ وال ىجأ : بابلا نم ه سأر لخدأ

عجرإ : هريسأ تكحض

اياع م نيم ىتفرع ول لا موأ : كحضف

دجب عجرت ىقبي :أل دجلا اههجو اسكف

لخد نأ ام ىذ لا مهدأ هئاروو لخادلل فلدو اهنم مستبإف

نييعتلا ىضفرت ه زياع دجب ىتنإ ةدح: ىف لئا ست ىتح
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الم سلا مكيلعو : ءودهب تدرو اهسفن ىلع ةرطيسلا تلواح

ددحه ىللإ ايب،انأ ةصاخ ةجاح ...ىد هتاكربو هللا ةمحرو

هيإ ه زياع شمو هيإ ه زياع انأ

رأى، انيل انلك ، ةصاخ شم :أل قيض هنم رثكأ فنعب رفز

ىدخ ، ىرذتعت شعفنيم ، هيعمسته كنع بص غ وأ كجازمب

ىقبإ هازياع ىتنإ ىللإ متي ام دعبو ىنعي ليجأت ، ةزاجأ

دنس دجب ىق بتهو ليمجلا ىدرته هدك ىتنإ ، ىعجرإ

هيب فلحتي فلخو

ودرب سب ، ةحيصنلا ىلع ىسريم : دحت ىف هل اهرظن تعفر

لكش ىأبو ىازإ ليمجلا درأ فرعأ انأ

: ةيراض ةكرعمل عضولا بلقني نأ لبق ىدُع لخدت انه

ه دصاق مهدأ هريسأ اي هيإ ..يفه ةعامج هللااي با اودهتسإ

قيرطلا ع كلديو دعاسي

قيرطلا هد نإ ىلقياهتيب هللا، :و بجعتلا ضعبب هل ترظن

؟! هناطلغ ،والانأ نامز باسه هو ىللإ

...انأ ةجاح شتبسم :انأ ءودهب درف قلحه ىف ةصغب رعش

، شسردبم سب ، اهيف ئداب هسل ، تقولد هاروتكدلا رضحب

ىلع رودب تنك ىلصأ هد، عوضوملا ىف ىنلياش ديرف وأ

نينت ،اإل نيق ي رطلا ىف ىلمك كلوقأ ناشع انه ،انأ ةجاح

ىلجرو ىكاعم انأ كلوقأ ياجة ، ىداع كمادق نيحوتفم

ىتنإ ةجاح شيرسختم سب .. قيرطلا ىف كلجر ىلع

اهتقو شم تقولد سب ىداع اهيلمكت نكمم

، رتسم اي ىنترهب : اهسأر قوف تبُص ةقعاص لثم كالهم ناك

طبظلا ب هيإ وال ثحاب وال سردم وال روتكد تنإ

؟! هيإ انأ ىفرعت هز ياع هنع: ًامغُر مستبإ

هيإ : ىدُعل ترظن ...مث فرعأ ةزياع شم رتسم :الاي هريسأ
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؟! كيأر

كنإ ف ياش هي،ثمقلا: تفش دقاع وهو ري كف تب اهل رظن

نيقيرطلا ىف ىشمت

،خالص قفاوم تنإ ىنعي : ىلوفط ل كشب هل تكحض

ىدتبه

ىجيت كنإ ناو :نآاآل فوخب ط ولخم نانحب اهل رظن

ىقب ةيوش ان دنع ىدعقت

نام األ ةدمتسم ةهل نتمم هيعارذ نيب تمترإو هل تكحض

، ضعبلا نهضعبل لببه نرظني تايتفلا تناك عبطلا هنم...بو

وه ،ام اوثدحتي نيقيرط ىأ نع شئ، منىأ هفي ال نهف

وه هلج...امأ أل نييعتلا ب ىحضت نأ تداك ىذلا اهاألرخ لمع

تلا زام ىهف اهب، هتق عال ةاجت ةيلا ع طابحإ ةعرج لا نف

نكلو ، هيلإ ا هدر ل هتيمتسملا هتاعافدل عمتست وال مجاهت

ام هلمع ىف عورشلا ىوس ئش ىأ ناي سن هيلع اآلن

، ئشل ال صي نأ ىسع ، اهدلا وب ةصاخلا ةبيقحلا اهميلستو

... ملحو ًحاجن اققحي نأ ىسع

مهدنعل لقتنتس هريسأ نأ ىف ليبن نم ىدُع نذأتسإ

ه ريمأ لا غشنإ ىف اهاعرتل ًاضيأو اهل، اهتدج قايتش إل

فيك ف ءايحتسإ ىلع ليبن مهل نذأف ، هلمعب وهو ةساردلا ب

ام نكلو ةلو، هسلا كلتب تيبلا ةكحض نع ىلختي نأ هل

لمي نأ ىلإ ةرركتملا ةرايزلا ب هتدعو اهنأ امك ، ةليح ديلا ب

نم لمي مل هنم ا هبرق ىف ىهف ميل، فيك نكلو ، اهنم

سي ل نكلو هريسأ تلحرو ..! دعتبت ام دنع لميسأ ، اهتبحص

... اهتدج تيبل

اوج شلخدتم ، ىدُع اي انه : فقوتيل اهديب هل تراشأ

كلصوأ عساو عراشلا ام ىتنب اي هيل : اهبلط نم بجعتف
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بابلا دحل

بابلا نم لخده شم سب فقو ىنباي : هريسأ

كابشلا نم ىطنته هيل : فقوتف

..انأ ىدُع اي اهفرعت المز ةجاح لك شم ه: ينيعل ترظن

ةقيرطب حص األ ىنعم ،وأبلا ىقب ىتقيرطب تيبلا لخده

هواّنآ ريمأ نمو كسفن نم كلا دخب اباب..

ىنيملكته .. هسفن ىلع ىناتلا ىصوي ىللإ مني وه : مستبإ ف

؟ رارمتسإب

...يالسالم ديكأ : هتبقرب تقلعتف

:سالم ىدُع

هتأر تحى ةفقاو تلظو ، اهبئا قح تذخأو ةرايسلا ترداغ

ةعقاولا ةماعلا ةقيدحلا ىلإ تهجوت وهاألرخ،ثم رداغي

سانلا عباتت ةسلا ج تلظ األرخ... ىحلا ىف اهلزنم فلخ

ىهو مهتكرت نيذلا الء ؤهل مههوجو قباطت نأ لواحتو

مه ؤهالء نأ مأ نيدوجوم اولا زام لعفلا ،بأ ةريغص

ىف ا وأدب صاخش نأاأل ترعش نأ ...ام نورخأ صاخشأ

راوس ألحداأل ههجت م ةفقاو تمهو تمستبإ ليحرلا

بلق ىف تناك ،مث...مث تاحتفلا دحأ نم تربعو ةيعارزلا

تايركذلا عجرتستو لزنملا ءاوه قشنتست تفقو ... اهلزنم

ةعئاج تداعو حرمت تجرخ ، حابصلا ىف انه تناك اهنأكو

! ماعطلا نيأ : تيبلا لهأ ىف خرصت

اهت.. غفر ىف اهسب مال بترتل األرخ رودلل تدعصو تمستبإ

معن .. اهصصقو اهبتكمل ، اهباعل ،أل اهتفرغل تداع لعفلا لهب

اوال هرعاشم فصت تاملك ،فال تداع طقف ، تداع دق

... هيلع ىه امل لصي لا يخ

ةفر غ ىلإ تبهذف ، تقولا نم ديزم عيضُت نأ لو احت مل
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اهردص همامأ اهيعارذ ةدقاع اهباتعأ ىلع تفقوو ، اهيوبأ

ةفرغلل رظنت تناك ، بابلا ةفاح ىلإ اهدسج هدناس

ةيضق لوح ناشقانتي وبأااه ىرت اهنأكو ةقيقر ةماستبإب

ةكحضل تلوحت ، ىملعلا يهما لبقتسم اهفك ىلع لمح ت ةمهم

كلت ىلإ ةفرغلا فصتنم ىلإ اهرثإ ىلع تكرحتو ةريغص

... اهتيضرأ ىلع ةريبكلا ةرئادلا

ملا علا ىف ةراسخ تنإ اباب اي فرعت : ىلا ع توصب تثدحت

ةرئادلا فصتنم ىلع طغضلا ب تم اقو تكحض هلك... هد

تماق دعصمك لفس لأل ةرئادلا اهب تكرحتف اهم، دق ةمدقمب

لفسأ ىلإ ة رئادلا اهب ت لصو يللقاهلإهي.. راود األ دحأ بلطب

امل نكلو عبطلا ب تيبلا نم ىلفسلا رودلل سيل ، اذام لفسأ ،

ىكل اهابأ هع نص ، لماكلا ب لزنملا ل فسأ رودل ، لفسأ وه

رهظيو براجتلا هب ىرجي ، ىرسلا صاخلا هلمعم نوكي

اهل هلفك دق ناكم نمآ اذه نوكي ..دق هتازاجنإب اهدعب ملا علل

هب، مهتايح ركذتتل ًا ضيأ هيف،و هثاحبأ لمكت ، هيلإ برهت ،

... تايركذ انه اوشاع مكل

ىلع اهمامأ مهدأ نم اهيلع تلصح ىتلا ةبيقحلا تعضو

اهنم تكرت دق تناك ىتلا قارو نماهاأل تجرخأو ةدضنملا

اهت عمج ىتلا ةيلئاعلا روصلا ،و اهصحفتتل مهد أل ةخسن

كلت ىف اهبأ اهكرت امل بجعت تناك ، ناكملا اذه ىف اهيوبأب

دير ي نكي مل ألهن نكمملا نم ، اذكه ياه فخي املو ةبيقحلا

، ةلوهسب اهدجي ىكل مهد أل ليلد نوكتل ،وأ دحأ اه فرعي نأ

نأ اهيلع ، أدبت نأ اهيلع ، مهملا ئشلا ب سيل ، ملعأ هللا

رسخي هلعجو هيلإ لصو ىذلا ام فرعت نأ اهيلع .. لمكت

؟!... هببسب اهمأو وه هتايح

هتيادب ىف ناك ىذلا لمعلا ىف راهنلا ب ليللا لصاوت تناك

براجتلا ءارجإب موقت ةلداعم تنزو املك تناك ، ًاحرم

ئبتختل ىرجت مث ًاعم تانوكملا طلختف ، اهيلع ةيلمعلا
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اذه لجستل اهيلإ ىرجت رجفنت مل اذإو ، ةدضنملا ءارو

ةطلخلا اهيف رجفنتل ىرجت اهنأ ملعت نكت مل اه نكلو ، مدقتلا

ئلم براجت لقحل اههجو لوحت اه، تعنص ى تلا ةيمنهجلا

لجخ ىف تكحض ةآرملل ترظن املك ، رارمح واإل ءوتنلا ب

تناك .. هسفنب اذه لعفي لقاع صخ ش كانهأ ، اهسفن نم

ةفراع شم هللا :و اهمأو اهابأ روص بطاخت ام اريثك ًاضيأ

ىنعي ، اهتبتك ىللإ تانوكم لا ىلع اباب ىس اي ىازإ كركشأ

عقرفأ ةلا مع ىنيدأ ، نامك ريداقملا بتكت فراع شتنكم

ضرأ هتيق ال ول ىقب لعزت شاقبتم كعاتب لمعملا ىف

... شتمام فلخ ىللإ ، شفختم : تمستبإ ..مث ضرأ

مهدأ مدقتل ة بسنلا ب ئطبب مدقتت ةلحرملا كلت ىف تناك

نم برتقإ املك موي دعب ًاموي لبذت هحم مال تناك ىذلا

براجتلا ديعي ناك ، قانتخ واإل قيضلا ب رعشي ناك ، ةجيتنلا

تارملا نيي مال هف تاه ةشاشل رظني ناك ، تارملا آالف

لصو ام ًاقحأ ، دادزي هبضغو تلفت هباصعأ تناك ، اهرظتنم

؟!... هيلإ

نعلتو بست تذخأ اهباصعأ ىلع ةماتلا ةرطيسلا تدقف

، ةنونجملا ك تاود واأل قارو األ ىف حيصت تناك ، جئاتنلا

تدارأ ، ةجيتنلا سفنل تلصو ت كامل ةقرحب ىكبت تناك

تلصو اميف أطخلا نيأ هلأست أن تدا ،أر هفتاهت نأ ًاريثك

؟... لبق نم هبرجت ملأ ظهن، ءوس ًا ديج ملعت اه نكلو ، هيلإ

اهناكم نم تماق ،مث اهعور نم أدهتو حاهلا ىكبت تسلج

طسق تذخأ اذإ اهلع ىلع أل ةدعاص هلمكأب لمعملا ة كرات

ئش... عقاولا نم ريغت وأ مهفت نأ تعاطتسإ ةحارلا نم

نييولح ريتك ، متنإ تعاتب ةمل بح انأ تانب اوفرعت : ميرم

هريمأو هريسأ ىز ، نيبيط

تنإ ولح ،اي كيز ولح دح هللاام :و ءامسأ اهنم تبرتقإ
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ىجاب ىنإ هناحرفو ىوأ ةليمج ىتنإ اّنآ هللااي :و هنيمأ

ىكاعم دعقأو كفوشأ

، هريس أ فوشأ امأ سب ، نامز نم ىكانفرع انتيراي : ناهمسأ

هد لك انع تبخ اهنإ اهلده به

ةيفتخم ةرتف اهلا ،قب ىقب اهفوشن ىقبن امل شم : تايآ

هريمأ اي هيإ ،وال ناكم اهلفراع شدحم

طخ هد عوضوملا يفن،و ىه فرعأ هللاام هري:و مأ تدهنت

ىوأ شحو هلع، ز ني فراع اوتنإ ى،و دُع دنع رمحأ

نعاه هلأسأ شردقبمف

اهفوشأ فرعه شم هيإ ىنعي : سأي ىف ءامسأ تدر

ىف هدك مكلك مكي أر دخأ ةزيا ع تنك انأ ..هد نامك هدر اهنلا

.. ةجاح

ءامسأ اي ىقفاو : ملسلا ىلعأ نم توص مهاتأ

؟! نيم ىتنإ : ءامسأ ىنيع تظحج

اهفتك طاحأ ىذلا ىدُع ردص ىلع اهسأر دنست هريسأ تناك

ليعامسإ :مأ هعارذب

ىنوتشحو : نهدنع ل تلصو

كلدهب ىللإ نيم .. نيم ىتنإ فرعن امل شم : تايآ تمستبإ

هدك

حص؟! ، كعجوي نيفو ة رهاظم ىف ىكو شفق ديكأ : هنيمأ

ةلجع ةرجأم تناك ديكأ هيإ،هد ةرهاظم : هريمأ تكحض

اهشو هفياش شم ، اهخفن ةلجعلا بحاصو ترخأتإو

ىقيرتت شيكلحمسم : هريمأ وجه ىف اهعبصإ هري سأ تعفر

ةيوش اهيمرتحت ىلواح ةيابحلا ع
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ةفراع ،انأ ةقيرت اولطب : اهنم برتقت ىهو ناهمسأ تمستبإ

؟! هدك كلدهبم هيإ ىلع شغةلا ىتنأ سب هيإ، نم هد

ةقرو ترهشأ .. ةجاح ىف كيأر دخأ ةزياع : هريسأ تدهنت

؟! هيإ عا تب هد بكرملا ىفرعت : اههجو ىف

ىف كديفيه ىللإ ىصب : نعمتب ناهمسأ هل ترظن

ةيئايمك ةغيص ،ألهن ىقب هيل ، هريمأو هنيمأ هنع تامولعملا

روهظل ىد ؤي اهمدختسإ ةيئايمك داوم اهنإ ىنع ..بم ضرمل

ةريطخ ضارمأ

:هد هنيمأ تلا ،قف هريمأ اهعم ترظنو ةقرولا هنيمأ تلوانت

خملا ىف رومد لمعيب

عالج، هل شوفشتكم ،لسه ددحم عالج شولم : هريمأ

، ىحارج لخدت لصحيو ددحم ةقطنم ىف ده ومجي نكمم

لصو ولو ، ضرملل ةمدقتملا لحارملا ىف ًاعبط هد لك

تو بملا ضيرملل ى عدن ىقبي هرخأتم ةلحرمل

؟! ىازإ سانلل لصوي بط : اهقلح ىف ةصع هريسأ تعلتبإ

شم هد بكرملا ىصب ، برشلا و ..األلك ىوأ ةلهس : ناهمسأ

مارج لدعمب ثمالً لأللك فاضيب وه ةدحاو ةرم دخاتيب

ول ألهن لبتم األلك نوكي المز سب ، مويلا ىف ثمالً

ىلع اونفعيه كم سلا وأ ةمحللا وأ خارفلل هد مارجلا ىتنقح

ًا يناث ىوأ نابيه شم تارهبلا عم هيتفض ول نكل ، روفلا

ىفتخيه همعط

هذافنلا هتحير نم مغرلا ىلع : هريسأ

ىوأ نكمم ةركف ىلعو .. تارهبلا عم كلتلق ىهام : هنيمأ

بكرملا نم رطخأ جلي نوكيو ىد تارهبلا عم لعافتي

هسفن تاذ

هيلع لصحتب سانلا ىازإ بط : هريسأ
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شم هد ىز بكرم ًاعبط ، ةطيبع ىتنإ ىتنباي هيإ هري:هو مأ

مدختسيب ناك األلو ىف وه ً، ثمال راطعلا دنع هيق تهال

ةرازو تقبو عنمتإ هراطخأ اوفشتكإ امل سب معاطملا ىف

ىللإ ةعاضبلا لكو معاطملا لك ىلع فرشتب ةحصلا

اهلصوتب

ةيملا ع معاطمل عورف كدنع ىتنإ :ام هريسأ

ةحصلا ةرازول ةعضاخ ىد ىتح : هنيمأ

اذإ :إال ناهمسأ تلخدتف

؟! هيإ اذإ :إال هريسأ

ايفام لغش ، نوناقلا ىلع اولياحت اذإ :إال ناهمسأ تدهنت

تاب ا صعو

مهاعم هلا غش ىتنإ ، نينم ىتفرع ىتنإو : هريسأ تبجعت

؟! هيإ وال

ام لبق ىتح تضفر سب ايلع، ضرعتإ : ناهمسأ تكحض

اي ىصب .. اهيف ىللإ ىنمهف ديرف د/ هدك دعب سب ، ةليللا مهفأ

و بطلا و مولعلا تايلك ىلع حورتب ىد ايفاملا ىتس

شم ول ىتح مهيف ىللإ تفلا سانلا اودصريو ةلديصلا

لا، جملا ىف نيقوفتمو اومهفيب او نوكي مهملا ، نيبترم

نيفياخو ة روهشم مع اطم مهنإب مهورغي اودتبي نيدعبو

مهاعم اولغتشإ ول مهنإو ، سانلا ةحص ىلعو مهتعمس ىلع

اوللغزيب ةخبطلا اوكبسي ناشعو ، نينمطم اوقبي ه هدك

اوذقنيبو ميظ ع لمع اولمعيب ألهن ايادهلا و سولفلا ب مهينع

و ماعطلا ةيعون هيإ لأسيب اننم مهاف لا ًاعبط سب .. ةيرشبلا

ة يرع ةليوط هتسل انوديبف ، هتيوست ىف ةمدختسملا داوملا

عراوش ىرجت ةزياع كنإ ىسحت اهتيحص رتك نم تاجاحب

دخايه ىللإ وه ىحاصلا سب ، ةعاس عبر ىف اهلك رة هاقلا
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ًا يلود ةمرحم تابكرم هيف ىد ةصيهلا طسو ىف نإ بهلا

ضفريو كلزفتيب ىللإ ، ةليلق تايمكب مدختس ولبت ىتح

ىلع الً صأ شتصبم انأ ..امأ ىفصتيب ةماهشلا و ريمضلل

ثاحب لااأل جمب متهمة ىنإ مهلتل قوو ىد مهتعاتب هتسللا

ام دعبو ، مهملكه راكلا ريغأ تركف ول ىنإ دعو ىلع ةيملعلا

رهجملا تحت هسل انأ ًاعبط سب ، مهبلقأ ىنإ تررق تمهف

ةرا زو ًاعبطو ، ىنات اولخدي ة صرف اوقل ول مهنإ ثي حب

ةعماجلا نم الىن فلا روتكدلا ىق تبال ام لوأ ةحصلا

سبلي بعشلا و شيتفتلا شنط وت رهبنتب ةين ال علا

ىوأ ةروهشملا فالهن ةروتكدلا شم ىتنإ سب : هريسأ

ىد ةعلطلا ىلوب :سي لوقت ىهو اهتمص نع ءامسأ تجرخ

؟! انعمشإ : هريسأ تبجعت

نف : اهفكب األرخ تكسمو هريسأ فتك ىلع اهعارذ تعضو

نيمعطمل نين ال عإ تلمع تيج انأ ىنعي .. قيوستلا

ةمدقملا تامدخلا و ماعطلا ةيعون تركذ األلو نيفلتخم

اإلعالن ىف تيجو ، مامت ئش لكو ناكملا ىف نيلماعلا و

ةركلا بع ال وأ ملا علا وأ نانفلا نإ ريغ شتلقمو ىناتلا

؟!... ىهنأ ىراتخته ىقب ى تنأ ، معطملا حتتفي ىاج الىن فلا

.. ىرصملا بعشلا ةيلق عب ىركف

فالن هحتتفإ ىللإ عبطًا : اههجو بنا جب هريسأ تمستبإ

ةلماك شم كتباجإ ودرب ، روهشملا لافالىن

وأ دساف لا معأ لجر ، ةبعللا ة يقب ىد ىهام : ءامسأ تدهنت

الً، صأ اهردصم فورعم شم ةيبنجأ معاطم ة لسلس

روتكد وأ طلغلا نم حصلا مهاف شم هتايح ةيادب ىف ديعم

األرخفالن ىفو ، ةيبرعلا قح لمكي ناشع هريمض عاب

ةبح نامكو هيب سانلا ركفي الن عإ لمعيه ىللإ روهشملا

؟! ىنات لوقن وال ىتمهف .. فيصي هرفست سولف
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: اهيفكب اههجو كرفت ىهو ءاوهلا قشنست نأ لواحت تناك

سب ةمهاف تنك الً صأ ،انأ ةجاح مهفأ ةزياع شتنعم

ع قاولل ىنعجريو ىنزهي دح تجتحإ

ىد: ُع ناكف اهفلخ ترظنف اهفتك ىلإ دتمت دي تدجو

، ىقوفت نكمي اوه ةيوش ىمش هرب هريسأ اي ىجرخإ

ةس و عنم هسل كلكش

اي قحلا نم : ءامسأ ىلإ تتفتلإف هيلإ ىمري ام تمهف

ىقفاو كلوقب تنك ، ةجاح

؟! هيإ ىلع ب:وأاقف جعتب ءامسأ اهل ترظن

عةيل طنط نبإ دمحأ ىلع : اهيتفش تول

هد وه :قبى نلقو دحاو توص ىف تانبلا نكحضف

عوضوملا

اباب دي ،كأ نينم ىتفرع ىتنإ ، ىهو ىتنإ سب ن: هنم ترفز

امام و

أل... ىتنإو ىلول صوي اوفرعيه امه ىنعي : هريسأ تمستبإ

نم ىكيف لكنشتإ لجار ،هدلا ىقف او كلوقبو تفرع مهملا

كفرع ام موي

دمحأ هد شم دة حاو ةظحل : ريكفتب هيبجاح ىدُع دقع

رشم عاتب

رون كيلع هو ييي :يأ هريسأ تكحض

،هد ىقفاوت المزًا ىتنإ :ألهد ءامس أل رظنو ىدُع مستبإف

كتطلغ ىحلصت ،المز اهموي هسفن نيلا وح فليب ناك

ىلإ تجرخو نرواحت ي هريسأ نهتكرتو ًاعيمج نكحضف

دنتسم كانه دعقم ىلع سلا ج مهدأ دجتل رصقلا ةقيدح

... هيدي يبن هسأرو هيمدق ىلإ هيعارذب
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تدزو تدعو ىلبق ىد ةجيتنلل تلصو ًاعبط : هلئاق هتتغاب

اهيف

مهفأ ىاج ،انأ هريسأ ةاي جاح ىأ مهاف شم :انأ هسأر عفر

ى تنإ كنم

روتكدلا دعاسم ناك انيف نيم وه هيل را: كنتسإب هتباجأ

؟! شوفلخم ىللإ هنبإو مهدأ

ةطنش اهلباسو هتنب انيف نيمو : بضغب اه باجأف

، انيف نيمو ، انيف نيم .. رمعلا هاعم شاع انيف نيم .. هرارسأ

ريتك تاجاحو .. انيف نيمو

، ريتك تاجاح شلوقتم ؤت، ؤت :ؤت بِعرُم ءودهب تباجأ

اهتحتف ،انأ ةطنشلا ع ولو ىد، تاجاحلا ىه هيإ ىنفرع

ىقابلا و قرو ةيوش ريغ شاهيفم نإ فر عا تنإو كمادق

روص

ىنعي ، طلغ ةجاح ىف ديكأ نإ ريغ شفرعم دربحنز:انأ

بح مهاياون فرع املو مهاعم لغتش إ نوكي نكمم

هيإ هد ضرملا فرعي لواحيب ناك هنإ ،وأ هوفصف مهحضفي

ءودهلا سفنب اهدجوف اهيلإ رظن .. هردصم وهيإ طبظلا ب

: ةديدش ةدحب عفترم توصو مراع بضغب لمكأف لتاقلا

فرا ..مشع هريسأ اي فراع شم

: ىكبت ال ىك تمستبإو اهئدهيل اهيتئرل ءاوهلا ضعب تبحس

مهد ايأ تنإ ، ةناوطس اإل كيلع ةديدج شم ... ةفراع انأ سب

باصنو ، سولف عاتبو ، لوغ هتفوشو اباب تندأ كسفن اوج

ضرملا مهلعرتخإف ، سانلا ةحص لحتسإ لتاق نامكو

تقلطأ ...مث مهم ال حأ لك ىلع ىضقيب ىللإ هد ليمجلا

قثو اباب ىازإ ، ةجاح وال تنإ : اهتوصو اهعومدل نانعلا

قلا تنإو نينس هاعم تشع ىازإ ، هتيبرت نوكت ىازإ ، كيف

انت ايح نم حاالً تخجر تنإ .. هثاحبأ ىف هدعاستب هيإ
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عفرأ فرعه انأو ديعبل كنونظب ىشمإ ، ىنات شعجرتم و

حور مهدأ اي ىشمإ ، ىمأ ق حو هقح بيجأو ايوبأ سا ر

شعجرتم تيرايو نابره تنك ام ناكم

اهنم رثكأ ءاجرل هترظن تلا حتسإو رثكأ وه هتوص ىلا ع

تنك ، ايني ع ىف تتام ةجاح لك ،انأ ىتنإ ى مهفإ : بضغ

،امل طلغ ةجاح ىدنع نكمي براجتلا ىف ديزأو ديعب

انأ، هيق أال شتردقم ىللإ لحلا تقل تلوق ىني لباقت ىتبلط

وأ كجازم ،ب ىشمه شم ،انأ ىنيمهتتو تقولد ىتنإ ىجيت

وال حاتره شمو ةجاح لك ىف ككيرش انأ كنع بصغ

شم .. لصح ىللإ هيإو هيإ، هيف مهفأ ام لبق نيع ىلضمغت

الج علا هليق نال ناش عل ضرملا انلباس نكمي

ىلمحب ىمرأ ىسفن ناك فراع : دادزت اهعومد راهنأ تناك

المز ...انأ عفنيه شم سب ، اياعم هليشت ناشلع كفاتك قوف

لح شتقل م ىد،ول اهيف ان عقو ىللإ ةروز للف لح ىق أال

مادع باإل لكلا عو ىسف ن ىلع مكحب ىقبي

فقو ةيدارإ ال ةك رحبف ، رصقلا ةبا وب وحن تكرحتو هتكرت

؟! نيف ةحار : اهمامأ

ةحورم : ةرشابم هل ترظنف

كلصوي ىدُع ىنتسإ : مهدأ

كنذإ دعب .. جاتحم ول تنإ كلصوي هيلخ : دحت ىف هل ترظن

د وعت نأ ديرت الها،ال محت ال اهامدقو تلحر ، تلحرو هتكرت

... برهم وال رفم ،فال دوعت نأ اهيلع نكلو

بال نكلو سفنتلا لواحت ؛ ةيرزم حةلا ىف تيبلا تلصو

لا زام ديقعتلا و كشلا ناطيش نكلو ريكفتلا لواحت ، ىودج

ىه تلا زامو ةميقعلا هراكفأب سوسوي اهسأر قوف سلا ج

اهنأ إال هتءاضإ مغربو ىذلا لمعم لل تلصو ... ةملستسم
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وهاألرخ.. هيلع تغطف اهبناوج تحاتجإ هملظب ترعش

عومدلا دادزت ةرم لك ىفو ، ًابايإ و ًاباهذ هطشم ت تذخأ

بضغلا اهيلع طغضو ليكلا اهب ضاف نأ ىلإ ، عزجلا اهعمو

ما لكب ةدضنملا برضب تماقف ؛ نزحلا اهحور تامأو

ت راط و اهيدي لفسأ تزتهإ اهنأ دح ةوق نم تيتوأ

كلت ىف .. تطبه الًمث يلق ىلع أل اهمامأ روص ولا قارو األ

ةعقاولا ةروصلا كلت اهدي لبق اها نيع تطق لإت ةظحللا

ىف تناك اهنأ ودبي ، اهمأب اهعمجت تناك ، ةرشابم اهم امأ

ىه امأ ة، روصلا كلت ىف اهيلإ ريشت اهمأ تناكو ثلاة ثلا رمع

.. تناكف

:انأ بجعلا نم ريثكلا عم نماأللم ئشب حيصت تذخأ

ىلع ه دناس شتنكم ..انأ ةطيحلا ىلع ه دناس شتنكم

هيل..انأ هدك ةفقاو تنك هيإ،انأ لمعب تنك ، ةطيحلا

ةطيحلا هع دناس شتنكم

تناك ، ناكملا اذه نع ثحبت ىهو اهسفن لوح فلت تذخأ

لمأ لكب اهنكلو فق، ت تناك نيأ ًا ريثك حضوت ال ةروصلا

نم ثحبت فق، وت نود ثحبت تناك حورلا ءاجرو ايندلا

.. اهتبحأ لك لجأو اهلجأ نم ، اهتدلا و لجأ نم ، اهدلا و لجأ

... هلجأ نمو

كلذ نيبو هنيب تقباط ، ضر نماأل بيرق ٍنام اكمل ترظن

ههاجتإب ةرظان اهيتبكر ىلع تثجو ، ةروصلا ىف ىذلا

هيلع اهدي تعضو .. اهنظ بيخُي أال هوجورت اهنأكو

هتعفد ،مث اهدي هيلع ترقتسإ ىتح هسسحتت تذخأو

األرم، ئداب ذنم ت هبتنإ اهتيل ايو ، لخادلل الً يلق ةوقب

فصويف فِصُو اذإ ىذلا ى، فخلا ناكملا كلذ دجتل تناك

... لجرلا اذه ةيرقبع ىلع عطاق لا ليلد بلا

باب ىوس نكي مل ىذلا ،و هاوتحم نع طئاحلا جرفنإ

دحأ كشي وال اهلك ةفرغلا يلالمئ ضيب باأل ىلطم ىجاجز
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، ةلخادب ةيلا تتم راونأ تء اضأ .. رخأ عملا ىلإ باب هنأ

نع ناتحوتفم اهانيعو اهناكم نم ةفقاو هريسأ تمه

طسبأ ىف ناكملا ناك .. اهمامأ هارت امل فاهم اذكو ام هرخأ

ىرخأو ةردان تاتابن عبطلا ،ب تاتابن ةظ فاح هل فيرعت

ةوقب اهب ةيانعلا و اهتعارزب اهابأ ماق ، اهتعارز مرحم

نم هفلخل اهل ًاظفحو اهيلع ًافوخ ناكملا اذه ىف اهظفحو

... هدعب

ةيزاوتملا هفوفص نيب لوجت ىهو هلخاد ىلإ هريسأ تفلد

لك ةيادب ىلع ةنودملا ةيح يضوتلا تاتف لاال ةيانعب أرقت

هبش تناك ٌاعي مج كلوناه ، عون لك سسحتت تذخأ فص،

ب جي أاهن تهبتنإف ، ناكملا ةرارح ضافخن إل كلذ ةدمجُم

ى تحو ىرخ األ ىه دمجتت ال ىتح لحرتو ديرت ام ذخأت نأ

... ةفرغلا ك لتب صاخلا ظفحلا ماظن دسفي ال

ةرم تثجو ةفرغلا نم تجرخو تدارأ ام لك تعمج

تماق ، حوتفملا بابلا قلغتف طئ احلا عىل طغضتل ىرخأ

فى تعرش ورةق،مث ىف ا هتقتنإ ىتلا عاون لكاأل ةباتكب

نأ عيطتست مث نمو اهتدورب نم صلختتل اهتجلا عم

تهتنإ نأ دعب .. ثحبلا رصانع نم ديرت ام اهنم صلختست

تماقو ، ىدُع ىلإ اهلا سرإو قرولا ريوصتب تماق اهنم

... هتفتاهمب

؟! نيم : ًاسعان هتوص اهاتأ

نامك امنإ ميان تلوقو ةشاشلا ىف شتصبم ىنعي : ترفز

ىد ةبيخلا هيإ ىد ، ىتوص فراع شم

ىقب هيإ ةزياع ، سيوك ، ةيوش ىتقوف ىنعي : ساعنب مستبإ

ةير ايمتف حبصلا لغش ىدنع ىد، ىز ةعاس ىف

مهد أل كلا هتعب ىللإ ةروصلا تعبت كازياع ت: كحض

بيج ت كنإ لواح هريسأ كلوقتب هلوقتو هيب لصتتو
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ةفلتخم نكامأ نم ا هبيجت سب ىد تاتا وبنلا باشع األ

حوره شم انأ ناشلع هيف كشي شدحم نإ لواحيو

مسقلا نم دح نمضأ

تاردخملا ىف ىرجاتبو ملعلا ىتبيس ىتنإ : ههجو كرف

تقولد

تفرع مهملا ، طيسب تلوق تن ك تاردخم اهتير :اي هريسأ

؟! هيإ لمعته

مسقلا حور هلوقأو مهدأ ملكه اها : ساعنب تدهنت

ىلع اننع بوغل مسقلا ملك تنإ كلو ى..قأ وهلا هب:ي تخ رص

ديصر رفوت ىتح ، لوط

اينيع نم رضاح قح، كدنع ىقدصت : ىدُع

اياعم زكر ىدُع ، كين يع نم ىللإ هيإ :هو ةدشب ترفز

ةروصلا هلتعبه .. ىكاعم رزهب ىتس :خالصاي اهنم كحض

حورت ىعوأ سب ةفلتخم نكام نمأ اهيف ىللإ تاه هلوقأو

نيمرجم نمضنه شم انحإ ناشلع مسقلا

نمإكن مغرلا ىلع سيوك ام دح ىلإ : اهديب اههجو ةبرض

األلم كيف دوقفم

حبصلا لغش ىدنع ناشلع ىقب ىلفقإ :طب ىدُع

ةزاجأ هدخ و كسفن محرإ : هريسأ

خري ىلع ىحبصت ،يال ةزاجأ اركب اشاب مس:خالصاي تبإ

ريخلا لك لهأ نمو : تكحض

اهلمع لإى تتفتلإو ، ئشلا ضعب ةئداه اهسفنو هعم تقلغأ

هغلبو م هدأ فت اهف ىدُع ..امأ كانه اهتلا ض دجت اهلع هل مكتل

... اهتلا سرب
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لدن كنإ تفرع ىشام :خالص ىدُع كالم نم مهدأ م ستبإ

بيجأ فراع انأ ةماع .. ىنمضته شم ايلع ضبقتإ ولو

نينم ىد ةجاحلا

شوفشكتم ناشلع ةفل تخم نكام نمأ كلوقتب ىنب :اي ىدُع

ىف انيدوته ىنباي هيإ ِشف :ّكن مهدأ ت وص ةربن تلع

بيجه ىللإ ناكملا ت، اردخملا ىف رجاتن ب انحإ وه ، هيهاد

هيف..يال ىندعاسي ىللإ ىق هال نامكو ناكم نمآ هنم

مان حور ىشمإ

امأ سب ، كلتلوق كتملك ىنإ نا طلغ انأ قدصت : ىدُع

..سالم كفوشأ

:سالم مهدأ مستبإ

دقف ، تاوطخب هيلع ةمدقتم ه ريسأ تناك ةلحرملا كلت ىف

اهنم تصلختسإف ةيعيبطلا اهتلا ح هبش ل تات نلااب تداع

اذكه تلظ ، ىرخأ ةرم اهتجلا عمب تماق الةثم عفلا اهداوم

ةيلكلا ىلإ كرحت دق حابصلا ىف وه ..امأ حابصلا ىتح

... هراظتنإ ىف ديرف ناكو

؟! هيإ زياع ،اه ةحلصملا ىف إال شينركتفتبم تنإ :ام ديرف

ههج و ىف ةروصلا رهش أ طقف ثدحتي مل

ىد تاجاح لا زياع تنإو ، ايوخ اي معن : ديرف نيع تظحج

؟! هيإ ىف

؟! هيإ وال ىلموهبجت فرعت :ه مهدأ

؟ هيل سب ، فرعه : ريكفت ىف ديرف رفز

ىف ثحب مهأ ة، يوش كحيره سب هيل.. ريغ نم : مهدأ

ىتايح نم مهأ هسفن تاذ ثحبلا نكمي ، ىتايح
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ىندعاست سب كدعاسه ري: كفت ب ديرف هل رظن

؟! ىنذ بتبت تنإ : مهدأ هنم بجعت

:هآ ةحارصلا ىهتن مب ديرف درف

؟! هيإ زياع : مهدأ دهنت

هريسأ : ديرف

اي معن : ديرف صيمق بيب بتال كسمو م هدأ بضغ ىلا عت

اهتيليح

ىف هج ىللإ ،مش ىدهإ مع :اي هسفن إفالت ديرف لواح

عوضوم حتفت ىه ناشع اهيل ىنلصو دصقأ ، كغامد

ناهمسأ عم ةبوطخ

لوقت شم هص: يمق ةقاي ىلع حسمي ذخأو مهدأ هتلفأف

سساح شم انأو كتشوشل ن اقرغ تنإ هدك،هد

سان ىز : ايلعلا هتفش ديرف عفر

! ةجاح لوقتب ، معن : هلبلا مهدأ عنطصإ

ةجاح شيفم وال ىندعاسته ة...اه جاح :وال بضغب درف

لمعملا نم دخاتته

شم كدعاسه .. ىنذتبتب دجب تنإ :ألهد ظيغب مهدأ رفز

اهنإ ولو ، ناهمسأ لهاتست و عدج تنإ ناشع امنإ ئشل

كنم نسحأ ىللإ لهاتست

ةصرف ىد ةحارصلا سب ، فراع : عنطصم سأي ىف درف

نمو ، مارغلا و بحلا لغش ىف شيلم فراع تنإ ،ام ىرمع

باب وه لح ملسأف ، هدكو غشالىن ىهو اهتفرع ام موي

تيبلا

؟! فرصتأ حورأ وال ةجاحلا ىلبج ...ته نامك :وهيإ مهدأ
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برق .. كتحلصم عاتبو ةلبج تنإ :هد هفتك ىف همكل

ىد ةجاحلا ب جرخته شم كنإ كباسح لمعإ سب ، ىمادق

انه نم

ةيلكلا ربا اهزياع ،انأ اهيلع جرفتأ ىاج نأا لا موأ : مهدأ رفز

بحلا وال ىنم تمن تنإ وال ىنمهاف ، اهيلع لغتشأ ناشع

ةردلا ىف علو

دحاو ملكب ىنإ ناطلغ :وأالًانأ هنانسأ ىلع ديرف زج

تنإ كسافنأ لذأ ردقأ ىنإ عم ىنع ةجاح هفرعبو كيز

ةنعدج ةكرح ىد ًايناث ، شيلحمستم ىق ال خأ سب نامك

ةحورته ناكم ىأ نم رتكأ ةزهجم ةيلكلا لماعم ىنعي ىنم

ةرتاكدلا عا تب ىصوصخلا هد لمعم ىأ كّلغ شه شمو

تحت ىنعي ، تقولد ثاحب والأ براجت لمعيب دح شيفم

كيفطن قحلن ةبيصم تلمع ول نامكو ، كرمأ

لواحتب تنإو هيإب كيلع ىعدأ ، ىنوف :تط فرقب هل رظن

! طرشب سب كم كال عمسه .. اياعم عدج علطت

وه؟! هيإ : ديرف

انه لا غش ىنإ فرعي شد حم : مهدأ

هللا ةكرب ىلع ..يال قرز األ نابدلا ىتح دير:وال ف

وهاألرخ مهد أ أدبيل لمعملا بوص ًايوس اقلطنإ لعفلا بو

وهاألرخ... هبلق حيري ام دجي هلع هبراجت ىف

لدبت ، رابتخ اإل تاودأو ةرهج األ لوح رودتو فلت تذخأ

ىلع تلظ ثلالاث.. ةيلعاف ديزت األرخ،وأ للقت ، عون ىف

هتديق ديدج تفشتكإ املك ً، ال ماك مويلا لا حلا اذه

ىف ىه ، رخأ ئش فشتكتل ةركلا دواعت ،مث اهتحرف تدازو

اهابأ نكي ،مل ضرملا كلذل عالج دجت نأ لواحت ساس األ

ام اذه الج، علا دجت نأ اهنم دير ي وهو إال ًاضرم اهل كرتي
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تانا حليو جاتحتس اهنأ تنقيأ اآلن اهنكلو اه، نهذ ىف ثبل

.. ىدُع تفتاهف ، هيلإ تلصو ام حاجن نم دكأتت ىك ب، راجت

هلل دمحلا و هيلع ضبقتإ مهدأ هيإ ، معن : ىدُع

نإ لا حشإ ، كيلع مارح ىنباي هنم: مستبت ىهو تدهنت

ةزياع انأ ،األمه تقولد هنم كبيس ةماع .. كبحاص شنكم

نر مهبيجت ام دعبو .. نيبنرأ ىلع ني فرا هدك كريخ ةلضاف

ىلا عتو ةجاحلا تاهو ، نيفل لصو اوفوشو مهد أل ىقب

تتاف ىللإ ةرملا ىز عر اشلا لوأ ىلع

نا ري بفلا هيإ ىلمعته ، لكاتتبو بنار األ بط : اهنم بجعت

لود ، ىدُع اي سب هيإ لكأ ... ةطلس مهيب لمعه : ترفز

براجتلل

ىنعي ، ةجاحل ىتلصو ىنعي ..! براجت : للهتو هردص حرشنإ

! لمأ هيف

المز ىقبي نييشياع انحإ ام لوط ىبيبح هنم: تكحض

تلصو ىنإ مهد أل لوقت كازياع شم سب .. لمأ هيف نوكي

هتحارب لغتشي هيلخ ، ةجاحل

نوكأو نمز ةعاس ، ىبلق نم هتح اي رضاح : حرفب لا قف

لصوأ امأ برق ىكيلع ،هنر كدنع

كاينتسم : نانحب تدرف

كلت ىلإ تتفتلإ هته،مث نأ ىتح اهلمع ىقاب عباتت تسلج

لكل ، ىزغمو ىنعم ةروص لكل نأ اهلخادب ترعش ، روصلا

اهنكلو ، اهتركاذب اهلك رفحُت مل امل ملعت ،ال ىركذ اهنم ةدحاو

ىأب اهلخادب ةنم اكلا ةداعسلا ديعتست نأ بجي نأاه ملعت

نكلو يق، رطلا ةياهنل تلصو لعفلا بأ لأستت تذخأ ... نمث

ىه ، مويلا تلعف امب سم باأل اهابأ اودراط نم ملع ول اماذ

تدهنت اهب، اوقلعت نمع ىشخت نكلو اهتايح ىلع فاخت ال
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، نامك مهيلع ضبقتيهو ريخ، لك لصحيه : لمأ ةماستبإب

؟! نيف دحل تلصو مهدأ اي ىرتاي

لوصولل تقولا نم ريثكل جاتحي مل هلا جم ىف هتربخل

ال ًاضيأ هلعج اذه نأ نكمملا نم ن كلو الج، علا ةلداعمل

ًاديج فرع ي ناك اهل.. ىه تلصو ىتلا جئاتنلا لكل لصي

نم رخأ رصنعب ضرملا رصانع نم رصنع لك هج اوي فيك

ىلع لصحو ًاعيرس هتلداعم نزو اذل الج، علا رصانع

ض رملا ب تاناويحلا نقحي ناك دق ، بيرجتلل هتناويح

ىف الج بعلا اهحور قحلي ىتمو اهلخاد هروطت ظح يلال

هيلإ ريشي ديرف ظح ال هئاهتنإ نيح ىف ، بسانملا تقولا

ةمقعملا ةفرغلا نم جرخو هلمع ىهنأف ، ةملا كم هيدل نأب

هيلع داعأف لصتي ناك نم ىدُع هدجيف رظنيل ، لمعملا ب

لا... اإلصت

وال ايلع ضبقتإ نمط ت لصتتب هيإ الم، سلا مكيلعو : مهدأ

ريخلا كيف ،أل هسل

ام لوأ اياعم ةلفاق هسل هريسأ اهيف لوقتب : ىدُع كحض

هيلع ضبقتإ مهدأ هيإ ا هتلوق ىنتملك

؟! هيإ كلتلا قو : هقير علتبإف

هيف،هد تنإ ىللإ ىف زكر مع :يا هتوق لكب ىدُع كحض

؟ نيف دحل تلصو كلوقتب ، كتقو

نام رباأل دحل : ةداعسب دهنت

هدك ىبلق اوحرف ىقب هويأ : ىدُع للهف

لك ، ىداه اي لوقنب هسل انحإ ربصإ ىنباي : مهدأ هنم كحض

تنقح ،انأ ىلمعلا ءزجلا هسل ، ىرظن در جم هولا نلصو ىللإ

يمو لكو ، موي ماك هدك ىقب مهبقارهو براجتلا ناريف

هرخأ بيجأ ام دحل ض رملا نم ةبسن مهنحقه
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انأ مهملا .. روتكد كنإ دكأتم ، هرخأ بيجت : ءازهتسإب لا قف

ىللإ ىنماه قنت ىهو ت انويح ةبحب هريسأ ىلع طعلا ودرب

اهبجعي

اهفوشأ ام دحل اهيلع ىلملس ىشام : مهدأ

..يالسالم كملسي هللا : ىدُع

ىف رمجلا نم رحأ ىلع ىهو ، اهيلإ لا حرلا دشو هعم قلغأ

نيديدش رذحو بقرت ىف تجرخ ف اهفتاه .. هلوصو را ظتنإ

ءايش األ هنم تذخأ هل.. تلا ق امك ناكملا ىف هراظتن إل

امه نأ اهبلق نئمطإف ، مهدأ عم هراوح لمجم ل تعمتسإو

ءاهتن اماإل هنكمي ىتح بردلا سفن ىلع ًا يوس ناريسي

تتأ ثيح نم تداع نام... األ ربل عيمجلا اوذخأيو ، ًايوس

نع فلتخم بولسأب نكلو ، تفقوت ثيح نم تلمكأو

أطخ بكترإ نوكي دق هنأب كشلا اهرواس دقلف ، مهدأ

هعضوب ىه تماقف ، بكرملا ب ًةرشا بم تاناويحلا نقحب

هتقيرط ىلع بقعت ملو لمه، هتمدق ماعط ىف ةنيعم ةيمكب

... نيتقيرطلا اتلك هنع رفستس ام ىرت ل ترظتنإ طقف

ىتح اهيلع بكرملا ريثأتو تا ناويحلا ظح تال تلا زام تناك

ةشاشل رظنت تلظ اهنأ دح اهعقوتت نكت مل ةملا كم تقلت

... لصتملا لم ىتح فت اهلا

مل ناريبك نزحو رتو ت ىف لمعملا ىف ئ جيو بهذي ناك

لك اذه ناكأ انه، دنع هتبرجت تهتن ،آ لعفي اذام فرعي دعي

ب جت مل ىلو األ ةرملل اهت، فتاهمب ماق هتريح ةرثك ئش..نم

... ىرخأ ةرم ةلواحملا داعأف

مك المعيل سلا : ةبيرلا نم ئشب تباجأ

؟! هيإ كرابخأ الم.. سلا مكيلعو : مهدأ

؟! ريخ لله.. دمحلا : بجعتب تلأسف
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تتام نارف :لا دهنت

ىعيبط ئش : اههجو بناجب تمستبإ

؟! معن : هنيبج دقع

، سبو كدحاول مكحت تدوعتإ شلأستبم :ألكن تدهنت

ىقابلا و حص كسفن فياش ميدًا الص، خو كغامد نم كيأر

الص.. خو كسفن نم فرصتتب ، طلغ مهلك

ه، ريسأ : هتوص ىلع ضافو هساوح لك ىسك بضغب باجأ

واألخالق،انأ ميقلا ىف سرد ىنيدت ناشع كملكب شم انأ

؟! هدك اياعم لص ح هيلو هيإ، ىتلمع كلأسأ كمل كب

هيل، كل تلوق انأف هيل! هدك كاع م لصح : اهنع ًامغُر تكحض

تيطح انأف هيإ، تلمع امأ دح، ىأر شدختبم ناشل ع

هلوعفم عم براقتم ه لوعفم ىق بي ناشع األلك ىف بكرملا

تلأس بكرملل تلصو امل ناشع ،؟ هيلو ، رشبلا عىل

لصويب هنإ ىلولا ق امهو ، هيلع هريم أو هنيمأو ناهمسأ

، نفعتب موحللا ىف ةرش ابم نقحتإ ول هنإو برشلا و باأللك

هراثأ ىفتخيب تاراهبلا و همعط األ ىقابب تطلختإ ول نكل

تنإ ىلا تلا هيف،بو ببحُم ريغ معط ىأ وأ هتحيرو

تفرع .. تيمُم ىقبيه هلوعفم ديكأ ًةرشاب م هيب تنقحول

تاناويحلا ةماع واألخالق... ميقلا ىف سرد كتيدإ هيل

ضعب اهلصح ، اهمسج لخدي بكرملا أدب اهيلع هلا غش ىللإ

لواحتبو هلا غش هسل ة عانملا نكل ط، اشنلا ىف روتفلا

ىلخو ، برشلا و األلك ىف بكرملا طحت بر مو..ج اقت

لا ؤس ..ىأ رتكأ كدعاسته ىنعي هتباث تارتف ىلع تابجولا

! ىنات

ىنإ شتدصقم فسأ :أان جارح واإل اهنم لجخلا ب رعشي ناك

ىكيلع لعفنأ
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تيراي ةينات ةجاح ىأ شيفم ول مهدأ ربص: غارفب تدهنتف

الك..عم طعم نامك انأ ديكأو ، ىنلطعم دجب ألكن لفقت

الةم سلا

كملسي هللا .. ةداف لإل ًاركش : اهباجأف

ٍتقو ىف تتأ اهنأ ترعش ، ةملا كملا ىهن ت ىهو رثكأ تدهنت

اهلقع طويخ تطلخ اهنأ ريغ ىنعم ىأ اهل نكي ،مل ئطاخ

هبرشتل ئش لوانتل دوعصلا ترثأف ، بضغلا ب هتباصأو

... ىرخأ ةرم لمعلا دواعتو أدهتف

اهت، فتاهم هيلع ناك ام هسفن موليو بئتكم لظف وه امأ

تانا ويح ب ىتأيل ديرف فتاهف ، ثدح دق ثدح ام نكلو

لوقت ام لعل لعفي نأ هيلع تقلأ امك هثحب لمكُيل ىرخأ

... حيحص

تاظح ال ملا نيودت ىف تأدبو اهلمع ىلإ ىرخأ ةرم تداع

لمعلا بكرملا أدب ىتلا تاناويحلا عضو تاروطت لوح

من لينلا و اهخم دضع ىف تفلا و اهاي خال ريمدت ىلع

هنيكسملا تاناويحلا كلت هاجت ىس باأل رعشت تناك خالهاي..

ديق ىلع وه ىقبيل طقف ..! اذكه نا اهباإلسن هلعفي امل

،ىأ ملعلا ةجحب تاقولخملا نم هريغ لتقب موقي ف ةايحلا

... ةفيعضل ا تاقولخملا كلتب رضي ى ذلا ذها ٍملع

انأ شوفختم : ةلوفطلا ىه تنمب رأفلا و بنر األ ىلإ ترظن

فعضت ةعانملا ام لوأ تناه هللا و سب ني نابعت مكنإ ةفراع

ةبسن نإ ةفراع انأ وه ، اودلا ب مكنقحه فق ت اهتمواقمو

نييسيوك اوقبته هللا ءاش نإ سب ةفورعم يغر حاج نلا

اوناك نيدوجوم اوناك ام امو :ولبابا اهسفن نم تكحض مث

، بنارأو نارف ىملكتب ، ةيلقعلا ضارم األ ىفشتسم ىلوبلط

ىدسحتت هللا ءاش ام
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ة نيع تبحسو رأفلا ب تكسمأ مث ةفيعض ةماستبإب تدهنت

ةيانعب مهصحفتت تذخأ بن.. عماألر تلعف لثملا وب هنم مد

ترر ،واآلنق مدلا لمع ريس ىلع تاروطت نم قرط ام

... لصملا نقحب لخدتلا

ىنتعت ظولت ، ءاودلا مهنقحت ىهو ةداعسب مستبت تناك

نم مهيلع هظحلت ام لك نودتو ةلوعفم ىرسي ىتح مهب

لمعلا نم ىرخأ مايأ ةيلمعلا كلت تذخأ .. تاروطت

هنكلو تاناويحلا ةحصل نسحت خالاهل تظح ال ءانتع واإل

ضيرملا ىلع ناكف ، ضرملا روطت ل ةبسنلا ب ًادج ئ طب ناك

ةيهشلا نادقفو بوحشلا نماألالمو ةبي صع ةرتف ايحي نأ

... هتحص ديعتسي ىك ىرخأ ةرتفو ، هتعانم ديعتسي ىتح

تشخ اهنكلو ، لصملا ةيلا عف نم ديز ُت نأ اهيلع بجي ناك

تسفنت .. هلمكأب لصملا لمع لطبيف نوكم نم ديزت نأ

دربملل ةدوعلا تررقو ا، هراكفأ بيترت عيطتستل قمعب

طشمتو هتار مم ربعت ، ناكملا كلذل ةداع لعفلا ،بو ىرسلا

املكو ، ثحبت تذخأ .. رضي فال عفن امي دجت اهلع هت اتابن

هريثأت نع رسفتس تو أرقت تذخأ ، عون ىلع اهنيع تعقو

تانو كملا نم ىأ عم ةيسكع ةيلعاف وذ ناك ام اذإو

، اهتلا ض ىلع تر عث ىتح .. لصملا ىف ةمدختسملا

ىلع اهابأ بتك اذك ،ه ةزِفحُملا عاون نماأل عون تدجوو

جورخ بال تماقو هضع ب تذخا ...“ زِفحُم عون ” عونلا اذه

، هتركذت لمعلا مضخ ىفو ، لصمل ا ىلإ هتفاضإو هتجاعمل

، قباسلا نمهك تبلطو تا بنلا مسإب هلا سر ىدُعل تلسرأف

... لعفو

ىتلا تاناويحلا حلا ظح زتوال هجتو بِكرُتو رظتنت تلظ

... مهلا ح هيلإ تلآ امو بلا”غالةب“ ًامئاد اهتادانو اهتفصو

ىتلا هرامث هل ناك نكلو تقولا نم ديزم اهنم اذه ذخأ

، تاناويحلا ء امد ىف ديدج لا لصملا تنقحو ، اهبعت اهتسنأ

ًامامت هيلا خ اهتدجوف ، ءامدلا تللحو الً يلق ترظتنإو
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اهتحرف ةدش نم ًاريثك ت ..كب هيئايمك داوم ألى رثأ ىأ نم

... حاجنلا اهمهلأ ىذلا هلل ًاركُش تدجسو

هوهأ مكقح م كلتبج لهل.. دمحلا : ةعطقتم سافنأب تلا ق

بحو نانحو قوش لكب اهلبقت تذخأو قارو باأل تكسم

، ةبرجتلا كلتب صاخ دحاو فلم ىف اهتبتر ،مث مارتحإو

... ىدُع ت فتاهو ، رخأ لمف ىف جئاتنلا ىقاب عضوب تماقو

؟! هيإ ةلماع لا.. مجلا و نسحلا تس : ىدُع

، ىندخ ليللا ب ىلا ،عت ايندلا ىف ةدحاو نسحأ هنم: تكحض

ىنعي ، كسفن ىليضفت ىنعي راوشم ىف كلغتس ه اركبو

اركب شنوكيم نكمم هييييييي ... لغش شيفم

والأل اركب رب ىلع كليسرإ : اهنم بجعت

لصو اوفوشو هملك والأل.. صلخ مهدأ بسح ىلع : ترفز

ليللا ب ىندخات ىجيت ديك اال سب .. ددحن اهدع ،وب نيف دحل

ىشام :خالص ىدُع

ترظنف ، هتملتسإ امك هتد اعأو ناكملا تبترو هعم تقلغأ

... بيرق كلا عجر هللا ءاش :نإ ةلئاق هئ اجرأ لك ىلإ

اهدوجوب فلاِرح تيبلا عدوتو اهئايشأ مل ملتل تدعص

كل لمأتتو هئاجرأ ىف ىش متت تلظ ، اهليحر ىلع نيزحلا

تناك اهنأ ،إال ناكملا ظلةم نم مغرلا ىلعو هيف، بشٍر

... راون األ عيمج نع اهنغأ امم بلق هظر نع هليصافت ظفحت

ىف عراشلا ىلإ تجرخو لح، ىتح ءاسملا ترظتنإ

ًاعيرس اهاتأ لب اهيلع رخأتي مل ىذلا و ىدُع راظتنإ

ىتح رخأ موي ىلإ جاتحي مهدأ نأ اهربخأف ، اهبحطصيل

هريسأ ئِجرُتس ىلا تلا للإهي،بو صو ام ةحص نم دكأتي

... اهراوشم
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تقبس .. مهيلإ ءاجو معمه لصاوت و ىه تنإ ىتح هترظتنإ

.. ةراي سلا دنع ًارظتنم هتدجوف جراخلا ىلإ ىدُع هريسأ

هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا : تمست بإ

انصلخ الم..هيإ، سلا مكيلعو ة: ماستب اإل سفن درف

نيف ىلع حورنه ، بيط .. انصلخ : تأموأف

! ثوحبلا زكرم ىلع : بجعتب باجأف

ةمكحم لا ىلع :أل.. تدهنتف

لوصو نكلو ، رثكأ اهرواحي نأ دارأو هحم مال تدمجت

ىلإ لأسي نأ نود ىدُع وداق ًاعيمج اوبكرو ه.. تكسأ ىدُع

ىنبم مامأ اوفقوت لعفلا ..بو نيأ ىلإ ًاقبسُم ملعي هنأكو ، نيأ

... مكاحملا عمجم وهو ، ريبك

ةجاح مهاف شم :انأ اهنم برتقإ

انيب ..يال مهفتهو ةيوش هل: ترظن

هنأكو ادب ، مهدحأ ىلع تلأسو لخادلل اوف لد لعفلا بو

ىلإ اول خد نأ درجمب ... اهرظتني كنا ًاضيأو ، مهم صخش

ىوأ ىتربك هااااااااااااااي : اهيلإ ًارظان ًا فقاو مه ىتح هبتكم

؟! هيإ كرابخأ .. هريسأ اي

نينس ىراب ..خأ ةلياه ىرابخأ : نانحو ةداعس ىف تمستبأ

انأو ىد ةفقولا كترضح مادق فقأ ناشلع ، ىدعت اهت ينتسإ

بحأ .. تدع ىهأو ، نامز نم امامو اباب اوأدب ملح ةلمكم

ث، حبلا ىف ىك يرش مهدأ ذاتس ،واأل ىلا خ ىدُع كفرعأ

ن يميلا اباب عارد ناك ةركف ىلع

او دعقإ اولضفتإ ً، ال هسو الً :هأ مهيلإ رظن

: تزع راشتسملا ىلإ الم كلا هريسأ تهجو اوسلج نأ دعبو
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رتكأ هنيفراع اوتنإ دقتعأ ، هامهف شم انأ ءزج ىف كترضح

لك انه : فلملا تهل زربأو .. ىقابلل تلصو انأو ، ىنم

ىدف هد فلملا امأ ، هجئاتنو ثحبل با ةصاخلا ليصافتلا

األلو،و فلملل ةيدؤملا براجتلا قيرط نع اهلت لصو جئاتن

اهجئاتنو هبرا جت فلم عمها ودرب مهدأ

مكنإ ظح :مال اهضعبب اهنراقي تزع ذخأف ، هفلم مهدأ ملسف

ةجيتنلا ىلع اوتقفتإ سب ء ايش األ ضعب ىف متفلتخإ

انحإو انه دحل تصلخ مكتمهم : دهنتو تافلملا تقلغأ مث

هيف سب ، عارتخإ ةءارب لجستيه عبطًا .. ىقابلا انيلع

لفقن اننإ ها سأر ىلع األلو، لمعتته ةينات تاءارجإ

ثاحبأ لمكتب ةثحاب هيف نإ ربخ رشننه تقولد .. ةيضق لا

هدو ، هتيب نامكو هلمعم مدختستب اهنإو مهدأ روتكدلا

ىكومجاهي وأ ىكومواسي مهنإ مهكرحي نكمم

، مهدأ / روتكدلا تنب اهنإ شلقتيم هيل :وأالً مهدأ بجعت

ىف ىقبته هريسأ نإ هانعم هد كترضح كالم شم ًا يناث

رطخ

رتسم اي لماكل إمسىبا تيسن كلكش : هيلإ ترظن

صقان مسإ هيف ناك : ريكفتب درف

تنب شم انأ ىنعي اباب.. أوب ىدج :إسم روفلا ىلع تباجأف

ءامسأ هباشت وأ هتبيرق ةدح او در جمو ، مهدأ روتكدلا

هريسأ مع ىقبنه انحإ ًايناث امأ اإلاجةب: تزع عباتو

، اندنع دحاو مقر هى اهتم وسال اهتيامحو ، رارمتسإب

ًادبأ شوقلقتم

ترظن ،مث ىرخ األ ىه تكحضف كحض مث ًايلم اهيلإ رظن

لخدأو هدراهنلا تيبلا عجره انأو ، مدنفأ اي انقفتإ : تزعل

.. مكاينتسمو ، كانهل تلقتنإ خالص ىنأك ىمام األ بابلا نم
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كنذإ دعب ، ىقب انحإ نذأتسنه

ةعامجلا اهل: رظن ،مث مهد أو ىدُع حفاصيل ًافقاو مه

ىكيلع اوملسيب

لباقتن مهلوقو ريتك مهيلع ىلملس : اهنع ًامغُر تمستبإف

كنذإ دعب .. بيرق

هيف تداع ، ةصقلا نم رخأ لصف أدب ليحرلا عمو اولحرو

بابلا نم تفلد ةرملا اذه نكلو ىرخأ ةرم اهتيبل هريسأ

نأ لبق أماي ةدع ت ..رم عيمجلا نيعأ ىلع نوكتل ىم األام

ه ضرع ت لباقف ، اهءاقل بلطي لوهجم نم لا صتإ ىقلتت

نأ اه ديري ناكو ، ةلباقم نود ديري اميف ملكتف ضفرلا ب

، ضفرلا ب ةباج اإل هتئاجو ، اهثاحبأ لمع نع فقوتت

ةليل ىفو ... لتقلا ب دعوف ، دانعلا دجوف ديدهتلا مدختسإف

مهدح أ نأو جراخلا ب ةبيرغ ةكرح كانه نأب ترعش ، ةئداه

ملعت ىهف قلقلا ب رعشت مل اهنكلو ، لزنمل ا باب لعفلا ب حتف

ىف مهنم ءزج طقسو .. خفلا ىف عقيس لخديس دحأ ىأ نأ

ىف اهئافخإ متف ىه امأ ، مهل ةطرشلا هتبصن ىذلا خفلا

ىقاب ىلع ضبقلا م تيو تاقيقحتلا ىهتنت تحى ديعب ناكم

... نامأ ىف ام دح ىلإ نوكتو ةباصعلا دارفأ

لك حضفو ديدجلا لصملا الن عإ متو ًامامت عضولا أده

ام نكل ...و رمدملا ىئاي مكلا بكرملل ةمدختسملا تاسسؤ ملا

ىف اهتفشتكإ ىتلا تاراقعلا مادختسإ وه رثكأ اهدعسأ

نيب ئسلا مهظح مهعضو ىذلا رشبلا نم ريثكلا عالج

تاياوتسم ىف مهدأو ىه اهميركت ..مت ضرملا باينأ

لهف ًاعم.. ءاجر لكاأل ىف امهيمسإ نرتقإو ، ةيملا عو هيلحم

مًاع؟!... امه انرتقيس

قشأ ، ىوووووووووه :يال اهتوص ىلعأب هريس أ تحاص

تننجتإ ا ولوقي سانلا و ىموده
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طغضلا كليجيه ىدهإ ىتنباي : هريمأ تكحض

خالص ىلا ج وهام : بضغ ب تدرف

؟! تقولد هيل كسفن هلعزم ىتنإ : ناهمسأ تلا ق

لوقتو اهلوهلمعن بأ كيم لياتسإ تلا :هدت بضغب ترفز

ىلس إغ ىموق كلوقأ هيإ، اهلمعأ ، ظوبيف طيعتو شحو

ةولح هدك ىتنإ ، حرفلا ىف با كيم شيفم ه نيم ايأ كشو

تبسهو دحاو رخأ هللا :خالصو هنيزح ىهو هنيمأ تلا ق

هيلع ةجاح كلوقه شم ىتنإ هيقن كلوقأ ، هيلع

ولح دحاو ىقنه انأو كشو ىلسغ إ ىموق بط : هريسأ

ىكيدهي انبر ىتبيبح ،يالاي كناشلع

ةرتوتم ىتنب اي اهيلع ةحارب : ءامسأ تلا قف هنيمأ تلحر

ودرب

حرف وه ،ام زوجتتب ىللإ ة ديحولا اهنإ ساسأ ىلع : هريسأ

هللا ءاشم هوهأ ىعامج

هدك انأ سب ىليلوق ، كبيس .. ىنعي ىوأ ىعامج شم : تايآ

مامت

ةحرطلا اهليفل ىتحمس ل..ول فلا ىز اهأ : هريسأ اهتصحفت

مامت هدك ىه كديإ ملست يال،

؟! ليسأ نيف ىه : ناهمس أ

تحت تابيترتلا ىلع نمطتب : ةدئاع ىهو هنيمأ تدر

دحل اولصو مهفوشأ ىدُع ملكه :انأ هريسأ تلا قف

ناك انأ ىكاعم ىشميهو ىوأ قيقر هد هدك ىصب .. نيف

هيإ ،اه كتحارب ىراتخت كتبيس سب األلو هيلع ىنيع

؟! كيأر
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هللا ءاش نإو ايلع هبرجه ولح، هلكش وه : هنيمأ تمستبإ

ولح عل طيه

عجرأو ىتملا كم صلخأ حوره .. براي نيمأ هري: سأ

ىف ىعامجلا نهحرفل تايتفلا دادعتسإ ةفرغ نم تجرخ

مهب ىهتنإ نيأ ىلإ ملعتل ىدُع تفتاه .. رصقلا ةقيدح

... فاطملا

؟! سيرعاي رابخ األ ..هيإ مكيلع الم سلا : هريسأ

انطبظم ناك ةعاس ىف الق حلا ، لفلا ىز : ىدُع كحض

م كدنع رابخ األ هيإ اوتنإ ، اهلمعن ةجاح نيق ال شم نيدعاقو

ىقاب و بأ كيم صلخته هنيمأ ىنعي ، انصلخ هبش : تدهنت

ىللإ نييروصملا نينت اال تملك انأو .. حرطلا اوفليب تانبلا

تنب تعب ديرف هريخ رتكو قي، رطلا ىف نيياجو انعبت

ناكملل تاطوش تدخو لغشلا ءانثأ روصو ويديڤ انروصت

هيف ىقبيه شمو روصلل ولح ناكم رصقلا دقتعأ ، هدكو

دلقيه شد هيز،مح

؟! هيف ىروصتته شم ىتنإ هيل، : ىدُع دهنت

ىلع دكّن ،ه انصلخ انك شم ىدُع اي ىنات : قيضلا اهيلع ادب

هدر! اهنلا ض عب

ةزياع ىتنإ ، ىكيلع دكنأ الً صأ شردقم ، ًاعبط :ال حنحنت

ام وها ،م ليتق مكلر وصأ انأ هيإ،ألهد بتوظوال ةزاوجلا

ىنع ي ىوأ مارح األرخ، ىف بتووظ كلهد شربصأ

ىلع زوجتتب تنإو ىدهإ معاي هنم:خالص تكحض

اوجرخت هنر كيده زهجن ..امل هدك كسفن

ريبك اي اطشإ : حرم ىف فدر

هنيمأ تدجو ، تاروطتلا رخأ ىرتل تبهذو هعم تقلغأ
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تبهذ .. دادعتس اإل نممتأ دق تاي ء،وافلت اهتن اإل كشو ىلع

، سورعلا ىه اهنأكو اهروص اهبأ ىف اه دجتل اه تدج ةفرغل

ىرتل لفس أل تطبه مث ً، ال يلق اهتسكاشو اهسأر تلبق

رصقلا تابنج نيب ةيكوكم ةلوج دعبو روم.. األ ريست فيك

لك نأ دكأتتل تايتفلل تداع ريوصتلا لا معأو خبطملا و

ىقابو هريسأ اهب تداشأو هنيمأ تهتنإ ، مارُي ام ىلع ئش

ًار... يثك اهعور نم أده امم تايتفلا

ىدنع ،انأ بيااااط : حرفو سامح ىف هريسأ تدهنت

مكل زجحتإ لسعلا رهش ، اهلوأ هدراهنلا مكيل ريتك تأجافم

اهبرغ و اهقرش اهوفلته اهلا، حب رصم ربع ةيكوكم ةلوج ىف

ىقبيهو ، اركب دعب رفسلا و ةحايس ةكرش عم تقفتإ ،انأ

ةملكلا ىنعمب رهش

هرئاطلا الت وبق ولا ناضح األ اهيلع تلا وتو ةداعس ىف نلله

تبهذو نهتكرت .. نهغابصأب اههجو ني ولت نم ًافوخ

... حرفلا و ةفزلل دادعتس لإل اوتأي ىك ىدُع تفتاهمل

مهع مو اولصو ، ناسرع لا لص و ةطسوتم ةينمز ةرتف دعبو

ىتح هتجوز ىلع مهنم دحاو لك نيع تع قو نأ ...ام مهدأ

اوذخأ .. لجخلا نم تايتفلا ،و حرفلا نم مهبولق تزفق

ىرخأو ةيعامج ةرات ، ةفلتخم عاضوأب روصلا اوطقتلي

ىلع جوز لك عمجي ام ،وأ نهدحو تا يتف لل وأ طقف لا جر

... هدح

راظتنإ ىف لخادلل ًاعيمج اوفلدو ر، يوصتلا تسلج تهتنإ

نع نهجاوزأ الغ بإب تايتفلا تماق رو،ف ضحلا لا متكإ

، حرمب اهمسإب اوفتهيو اهور كشي اوذ خأف ، هريسأ ةيده

وال ةداعس ىف تايتفلا رسأ اهعمو ميرم مهيلإ ت مضنإو

... قلقلا نم ليلق لا ركنن

، اهيعرصم عىل رصقلا باوبأ ت جرفنإو داعملا ناحو
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، ةبطخلا بيترتب اوجرخ دقو ، مهفويض ىلإ اوجرخيل

مهدعبو ، تايآو رمع مهفلخو ، ةمدقملا ىف ه ريمأو ىدُعف

ماتخلا ىف ناكو ، ءامسأو دمحأ مهعبتف ، هنيمأو لداع

مهدعاقم ىف اورقتسإ نأ دعب ريغ.. ال طقف ، ناهمسأو ديرف

رايعلا نم تناك اه نكلو ىرخأ ةأجافم هريسأ ىدل تناك

... اهلوق بعصلا ناكو ، ليقثلا

سف لاتن ميظنت ل ةلواحم ىف هتجرخأو قيمع سفن تذخأ

مكلتمدق :انأ اهمف نم هتبرق ،مث توصلا ربكمب كسمت ىهو

ىتائجا فم نإ تلوق ، اهيب اوتحر ف اوكلكو اوج انحإو ة يده

ىتداعس ًاعبطو كو مرب فلا وأالً سب ، شتصلخم هسل

ىلع كلوصح مهدأ روتكد كوربم نامكو ، شفصوتتم

، ةلهس شم ،عفالً ةلهس شم ..فماجتئى هاروتكد ةجرد

رمع ًاعبطو ديرفو مهدأ و ىدُعل األلو ماقملا ىف ىه

ىلا وخأ ، ىتدج ىم، امعأ ، انفرعت ىللإ سانلا لكو ، لداعو

ةربن ًاضيأو مهئامسأ عامس رثإ ىلع نيفقاو بابش لا مه

بقرت حةلا ىف اوناك ىقابلا ،و هيكاب هبشلا ةددرتم لا اهتوص

، فرعت تناك اهنأكو ةمستبم تناك ىتلا ميرم اداعام

... اهيلع اهي نيع تعقو نيح هريسأ اهنم تمستبإف

جاوز األ سولج ناكمل ىدؤ ىملا بلامشم فقت هريسأ تناك

ر هظإ : هلئاق تراشأو هيلإ ترظنف ، رصقلا ببا اهرهظ ىف و

نام األ كيلع نابو

رمعلا نم تاينيسمخلا ىف نوكي دق لجر بابلا نم جرخف

نكلو ماوعأ ةدعب هرغصت لا مجلا ىف ةيآ ةأرمإ طبأت دقو

ىتح ارهظ نأ ..ام مهرامعأ نم تانيرشعلا ىف مهنأكو اودب

ىوس عمسُي دعي ملو تاقهشلا تلا عتو نويعلا تظحج

... بولقلا تاقد توص

لجرلا حاصف ، ديدش بحب مهل ترظنف ، هريسأ دنعل ال صو
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؟! شوكتشحوم هيإ، ىرج هيإ : بابشلا ب

دجب :هد ىدُعل لا قف مودصم مهدأ ناك

ىسفن قدصم شم : ىدُع درف

نم دكأتي هنأكو هنضح ىف ةأرملا بذجو م هيلإ راط مث

ىتنإ رايم اهل: هقايتشإ ران ئفطيل ًاضيأو ة، يقيقح اهنوك

ملحب ة،والانأ شياع ىتنإ ا: هيلإ رظنيل الً يلق اهدعبأ .. دجب

حص؟! اوتعجر اوتنإ ، مهدأ هيبأ : لجرلا هاجت رظن

: مهدأ د/ هيلع درف ، مودصم زامال وهو ناعمدت تعيهان ناك

ملتت ام ىتارم ىف ناضحأ لزان تنإو ريغب انأ ىنبإ اي

ةيوش

مهعبتو ههاجت ر معو لداع قلطنإ تحى مهدأ د/ قطن ام

مهدأ د/ هجوت عيمجلا أده نأ دعب .. بابح واأل براق األ ىقاب

تقلع ى تلا ميرمل ةعاطلا المو سلا دو رف ميدقتل رايمو

سب ة يوش رخأتإ اوتنإ ، عجرإ امه هريس أل لوق تنك : ةلئاق

عجرإ

طقفو ، مهدأ مهنم برتقإو هريسأ راوجب ديدج نم اوداع

رايمل الم بكلا هقوش نع ربعو ، مهد د/أ ناضحأ ىف ىمترإ

تنك ىنإ ايلع مولتب تقولد سانلا لك نإ ةفراع :انأ هريسأ

شم عبطًا سب ، تيبخو نييشياع امامو اباب نإ ةفراع

ًاعبط ، ىبختست نييشياع مهنإ ةياكح المز ناك ىجازمب

اباب ليامز ىقب امأ ، اوتام اوناك مهنإ نييفراع ىللإ ىلع

مهنإ اودقتعإف او فت خإ مهنإ ريغ شوفرعيم امام فراعمو

..هأ مهتنب ىنإ اوفرعي شونكم ىللإ ريغ ،هد نيرفاسم

انأو الةم سلا ب اوعجر ىنعي مهأ امه مهملا .. دقعم عوضوملا

: هناضحأب ىمترتو اهاب أل رظنت ىهو تمستبإ م.. هتنب

انأ ام رتكأ ىنيتننج هدك كبجاع
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انيترهبو ةنونجم ىتنإ :امل اهيلإ اهبذجت ىهو رايم تكحض

؟! هيإ ىتلمع ىتنك ةلق اع ول لا موأ هدك

ىتبيجو ىسا ر ىتعفر : قايتش إو بفرخ اهابأ اهل رظن

ًاميدو ىكيب روخف انأو ايندلا ىلع ىتيج ام موي ..نم ىقح

، ىكيلع دناس رمعلا لوط لضفهو ، ىدنس كفوشأ تنك

حرملا الىث ثلا ىقبنه اوس.. لمكنهو

ىف مهناضحأ ىف ديدج نم تمترإو ، مهتاكحض تلا عتف

... قايتش نماإل نينسلا كلت لك ضيوعتل ةلواحم

ظيغ ىف هنيع قيض ىذلا و ىدُع هاجتإب نارظه اهم تكرت

اذخأو هنضحل قلطنت اهلعج امم كحضم ٍلكشب نكلو

لا ؤسلا و عيمجلا تائنهت نيب تيقبو ، امهتداعك اسكاشتي

اجن فيك لوقت نأ تسن اهنأ تركذتف اذه ثدح فيك نع

تثدحتو ربكملا ب تذخأو اهجاردأ تدو اعف ، ثداحلا نم

المز ناك ةجاح مهأ تيسن ةعامج اي شلعم : ىرخأ ةرم

هللا دبع ىمع بيطلا لجارلا تءا رب انأ نينس لا..نم قتت

، ببسلا تناك اباب ةيبرع ل مارف نإ انلوقو ةباينلا مادق

ومع نإ ةياكحلا ةيقب سب ، طوبظم المهد كلا ًاعبطو

اهقياس ش نكم ىللإ هتعاتب ةيبرعلا نم ةعرسب لزن هللا دبع

دعبو ابابل عجرو ، ةيبرعلا نم امام جّر خو ، ةجاح وال ةعرسب

ومع ىتح ديعب مهترطنو ترجفنإ اباب ةيبرع هجّر خ ام

ىترايز بلط ،وامل ةريبك ةرتفل ىفشتسملا لخد هللا دبع

ام دعبو امامو ابابل تلخد اهمويو ةباينلا نم بيترتب ناك

ىمع تملك ةايحلا ديق ىلع مهنإو مهيل ع تن طإم

ةجحب هللا دبع ومعل انماهتإ نع لزانتي ناش عل نمحرلا دبع

اومهفت نيروكشم امه ًاعبطو ، ببسلا هى لمارفلا نإ

ىللإ وه هللا دبع ومع نإ عضولا ىقابو .. عضولا

تنإ هللا دبع ومع اي ًاركش : نانتمإب هيلإ تتفتلإف .. مهذقنأ

اهلك انت ليع تذقنأ
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ًأ، دهم و ًاركاش هناض حأ نيب ليب ن هاقلتو يعنهي تعمد

ىحورب هلنيدب انأ هد لجارلا ىنعي : مهدأ ىلإ ىه تتفتلإو

هحور ىدف هنإ درجمل اه كلمأ ةجاح لكو ىلا مو ىرمعو

فرشأ هد لجارلا ، توملا بلق نم مهذقنأو امامو ابابل

ديكأ ناك داب علا بر هتملظ سانلا لك ولو ايندلا ىف لج ار

كيل ركش نويلمو وأفل، ةرشاعو ةينات ةرم ملست .. هفصنيه

هتلمع ىللإ ىلع

تلزنو ترِسُك هي نيع ىتح ، هناسل تاملكلا كلت تمجلأ

هيديو هسأر لبقو اهابأ ثيح ىلإ هامدق هتداق ،و ضر لأل

... موي هيلع بضغي مل اهابأ نأ ًادكأتم وهو ، حامسل طلاًابا

هدك متي م هوتبلق اوتنإ : عيمجلا ىف تحاصو هريسأ ترفز

او صيه ، حرف هدراهنلا ميظعلا هللا ..و هنيمأ اي كتا كرب هيل،

هوهدك ىقب

ىنعي ىازإ وه ىللإ هوهدك : ىدُع

ىردأ تنإ : دحتلا نم ئشب تد رف

ىردق ايلع،اي ريغ شيقوفتبم ىتنإ فرعأ ىسفن : كحض

بجاولا ب موقته ىه ، ىنات دح ىقب ك ردق :الاااا تمستبإف

ىلا هأ ميلست انيملستب كساح لد: اع

ميلست ى لحأ : تاي آل رظني وهو رمع درف

نينح :اي هريسأ هل ترظنف

؟! عنام كدنع هيإ : ديرف كحضف

، نيدعب ىليكشي ىجي شدحم سب .. تملكت :انأإ تكحضف

اهنط نم ىس فن لمع ه

؟! ىازإو نينم اهلحرتي ىدو : هكحض نيب نم دمحأ در
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مهنيب فوطت هريسأو ، اوكحا ض تيو اوملكتي اوذخأ

لا نتل ليبن ىلع للدت تو كاذ لاح صتو اذه كحاضتو

اهيبأ عارذ لفسأ دوعت األرم ةياهن ىفو رودتو رودت .. هاضر

، ريصقلا اهرمع تاياكح مهيلع ةصاق ، اهمأ ديب ةكسم م

دصياقتاه... نعو عم اه صصق مهل ةيوار

تبحسنإف اهب، طيحملا بخصلا اذه نم رجدلا ب ترعش

ضعب اهسأر حيرتل رصقلا نم ئداه رخأ ناكم ىلإ ءودهب

بطرلا ميسنلا ةحئا ر متشت تفقو ... دوعت مث نمو ئشلا

كلذ ركذتي هلعج ءوده لكب اههجو مست فبي اهيلع رب اعلا

نم ًاقراس تمص ىف اهبقاري ًافقاو لظف ، لصفلا ىف مويلا

تهبتنإ هنكلو ة.. دراب ة يملك برحو راجش نودب ناوث زلامن

... ةديحو تسيل اهنأو هل

؟! نامز نم انه تنإ له: ترظن

ىوأ شم : ءودهب باجأ

كنذٱ دعب بط : ةدئاع هاطختتل تكرحت

انلا بقع : اهئارو نم ًاعيرس فته

هل:عنم؟! ترظنو تفقوت

انلا بقع لوقب : هتفاخ ةماست بإ مستبإ

ىنتملك ،امل مهدأ اي صب : تدهنتو اهتفقو ىف تلدتعإ

ةياج مامتهإ ةملكب تحرف ، ةريغص ام ٍدح ىلإ تنك نامز

ريغ ىنات ل كشب ايا عم لماعتيه دح نإ تحرف ، ىدحت دعب

صصخت لا جم سفن نم دح نامك .. فوشأ ةد وعتم انأ ام

هللا و سب .. اياعم ليشيهو ىلمح هيلع ىمره ىنعي اباب

ام قلب كيب شتقلعتم ىنإ دودحلا دعب أل ميرك انبر ميظعلا

ىعدُم لا ىقبت ، مهتم نيمو ئرب نيم كدحاول ررقتو بره ت

ىتح وال بعتيه نيمو لعزيه نيم شكمهمو ، ىضاقلا و
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تركف ، ىنرمدته ناك ةظحل ىف ىد ىز ةكرح نكمم نإ

ملحبو عجرت كاينتسم تنك ىنإ شركنم .. سبو كسفن ىف

المز ودرب سب حلا، صتنو ةيوش تلوقو ، كلباقأ امل كيب

، ةجاح لك حلصي المز انبر ىدصق ،أل ةجاح لك ظوبت

عيبي نكمم هنإ اباب مهتتو توربجلا ىهتنمب ىجيت ناشلع

نكمم انأ ىنقدص .. سولف ةيو ش لباقم هسفنو هريمض

لصوت نكل ، ىداع هيف حماسه تنكو ، ىقح ىف حماسأ

كريغ نويلم وال تنإ ال هد قوف ،أل مهتمذو امامو ابابل

كسفن فياش هيإ نامكو .. اهيف ىبضغ اوهجاوي اوفرعي

لكو حص ىللإ وه كيأر ، شطلغيبم ىللإ فراعلا مهافلا

مهفيب وال كئاكذ ىف شم ألهن ناطلغ كريغ دح وىأ

حماسن و طلغت موصعم كنإ ركاف ىطغ و داز ىللإو .. كيز

طغ بتض تنإو رشب نأكان وال انرعاشم ىف ظط ناشلع

ىف نم مكمحري ضر األ ىف نم اومحرإ ىخأ ،اي مهيلع

لغشب انعمجي ررق ردقلا مهدأ اي راوحلا ةياهن ء... امسلا

بأحثاه هلا قبيو هقيرط قشيه دحاو لكو صلخ الص خو

دعب ةصاخ ، ةجاح ىف ىناتلا جاتحيه شمو ةصا خلا

تيرايو ، لدا بتم مارتحإ انيب ىللإ كول ، امامو اباب عوجر

تاف ىللإ ىسنن

كلر ذتعأ تقولد ىاج انأ هريسأ : ءاجر هلكو درلا لواح

مهاعم شانحم ةيافك ،مش ىكل م ىنوكتو انيب ىللإ عجرأو

! هدراهنلا

لك ملتلوقو مهدأ يا لوبقم كراذتعإ ربص: غارفب تدهنت

ىقبأ نكمم ناكف هدراهنلا ..أام لدابتم مارتحإ انيب ىللإ

ىتايح ىف الً صأ شتلخدم توأ يفو تنك ول مهاعم

ناكو ردق هد هدراهنلا نكل ، هدعوب ىفو كر يغ ناكو

دحاو لك نإ ليلد نامكو ، هليصافت لكب بوتكم

ايل ،وول هبسا ين ىللإ دخايب سب ، ةجاح كل شدوخيبم

سب .. ةلجعتسم شم انأو هتقو ىف هبيجيه انبرف بيصن
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، ةجاح انيب نوكي عفني شتعم مهدأ اي تنإو انأ

؟! هيل فراع

؟! هيل ًابي: جُم هسافنأ تعطقت

ةساح شعتم انأ ناشلع : قمعب تسف ونت هيلع اهانيع تتبث

ىروعش نم ةطقن رخأ ىف تنإ ... كيب

هرظن حيشُي نأ نود فقوو .. اهفلخ رظنت نأ نود تلحر و

هنعا...

....................... تمت ........................


