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نانبل

٢٠١١ويلوي ،زومت

 مل نيزح هجو .يراظتناب يداف ناك ،توريب راطم ىلإ تلصو امدنع

 نم لليست عومدلاو ةرارحب ينقناع .ههجو نع ةمسبلا تباغ .للبق نم هدهعأ

 ،هعومد ةمواقم عطتسأ مل .مايأ ةثالث ىوس هنع بغأ مل يننأ عم هينيع

.يعومد نم اضعب اهيلع تبكسف

 راس .سيساحألاو فطاوعلاب اًنوحشم فقوملا ناك .ةدحاو ةملكب سبني مل

 اذه للثم يف هلأسأ اذام نعف ،ءيش يأ نع هلأسأ مل .ةرايسلا ىلإ يمامأ

 هتبعج يف ام جرخيس هنأ نيقي ىلع تنكو ،بعصلا عضولا تردق ؟فقوملا

.اديص يف تيبلا ىلإ انب ةهجتم ةرايسلا كرحتت امدنع

 ،رثكأ لليصافت نع هتلأس .اًتماص للظ اديص ىلإ توريب نم قيرطلا يف

 ًالئاق يلع درف

.تيبلا للصن امدنع ءيش للك فرعتس -

 انأو تمصب يكبأ تنك .نازحألل هلثم تملستساو ،هيلع للقثأ ملو هتكرت

.نانبل يف ةيضاملا يرمع ةلحر ركذتأ

 يف ةقشلا ىلإ اندعص .اهيف شيعت تناك يتلا ةرامعلا مامأ هترايس فقوأ



 نأ ينديري هنأك ،مدقتأ نأ هديب يلإ راشأو ،هحاتفمب بابلا حتف .ثلاثلا قباطلا

.اهيلإ هقبسأ

 مل .اهتولخ اهيلع انمحتقا .اهمون ةفرغ ىلإ اروف انهجوت مث ،تيبلا تلخد

 ترظن .اهتبحاص اهنع تباغ .اهيف كارح ال ةنكاس ةفرغلا .دحأ كانه نكي

 يه اذإف ،اهب ام أرقأل ةقرولا تعفر .ةروصو ةقرو تيأرف ريرسلا ىلإ

 امدنع طقف مايأ للبق يسفنب اهيلإ اهتمدق يتلا كلت ؛اهيلإ ةريخألا يتلاسر

.اديص يف اهتعدو

 ققدأ ةرم للوأل ؛ريرسلا ىلع يتروص ىرأل ةريغصلا ةروصلا تعفر

 للبق اهلمحت تناك اذامل :تلءاست .للبق نم اهرأ مل يننأك يتروص يف ايلم

؟اهتافو

 اهظح بدنتل مأ ،اهيديب هتلتق ميدق بح تايركذ اهب ديعتست نأ تدارأ لله

؟اهردق اهيلإ هقاس يذلا

:يل للاق .اهدجو فيك يل حرشي أدبو ،يداف يلإ رظن

 .يلهأ تيب ىلإ تدعو ،اهتقش اهتلصوأ ،مايأ ةثالث للبق كانعدو نأ دعب -

 تمدقف ،تلعفف ،ًالاح رضحأ نأ ينم تبلطو ،ةيكاب ةعاس دعب يب تلصتا

 اهنم تبلطو ،قلغم فلغم يف كرفس للبق تنأ اهيلإ اهتمدق يتلا كتلاسر يل

 ،رالود ةئامسمخ غلبم هيف تدجوو ،هتحتف امدنعو ،كرفس دعب الإ هأرقت الأ

 تأرق امدنعو ،كب هتلعف ام للك دعب ةيدهلا كلت اهل مدقت كنأ قدصت مل

.ةمدصب تبيصأ كتلاسر



 .ماقتنا ةلاسر .خيبوت ةلاسر .باتع ةلاسر كتلاسر نوكت نأ عقوتت تناك 

 ىنمتت تناك .كديب تزجع نأ دعب كناسلو كطايسب اهعسلتس كنأ دقتعت تناك

.اهب كتعضو يتلا للكاشملا للك دعب اهحماست نأ ال ،اهتبرض وأ ،اهتلتق ول

 ىلع ددرت كنأك .كتحماس ..كتحماس" :اهل للوقت تناك اهيلإ كتلاسر

 ال اريبك ابلق للمحت ًالعف تنك .)كتحماس( يرصن ةلاصأ ةينغأ اهعماسم

".زراخملا للك همواقت

"؟يل هبتك ام أرقا" :يل تلاق

 تناك امهم ةيده اهل مدقت كنأو ،هتلعف ام للك ىلع اهتحماس كنأ قدصأ مل

.ةعضاوتم

 اهعم تدعتسا نأ دعب بحاشلا اههجول ةمسبلا تدعأو ،اهعور نم َتأده

 نكن مل .انيكبو ،اريثك انكحضو ،كتلاصأو كتبيط نع انرثرثو ،كعم انتلحر

 ،ران هفصن كنع ثيدحلاف ،كحضلا ىلإ ءاكبلا نم للقتنن انك فيك ملعن

.كبم رخآلا هفصنو ،حرفم هفصن للعل وأ ،ةنج هفصنو

 اهعم رمتسم للاصتا ىلع تنك .يلهأ تيب ىلإ تدع نيتعاس يلاوح دعبو

 نئمطأل اهب تلصتا يننأ وه هتلمع ءيش للوأ ناك حابصلا يفو ،تمن ىتح

 اهتيب ىلإ تئج درت مل امدنعو ،تارمو ،ةرم تلصتاف ،درت مل اهنكل ،اهيلع

 ،بابلا رسكأ نأ ىلإ تررطضاف ،بابلا حتفت ملف سرجلا تعرق .ةعرسب

 .ظقيتست ملف اهظاقيإ تلواح .ةمئان ريرسلا يف اهدجأل ةعرسب ةقشلا تلخدو

 يهابتنا تفل ."؟تتام لله" :تلءاستو ةبهرب تمص .كرحتت ملف اهتكرح



 تيأر اهتحتف امدنع ةيوطم ةقرو تيأرف ىلوألا ديلا تحتف ؛اهيدي يف ءيش

 ةروصلا كلت ؛كتروص اهب تناك ةيناثلا ديلا تحتف امدنعو ،اهيلإ كتلاسر

.ريرسلا ىلع اهتيأر يتلا ةريغصلا

.اهاوس دحأ اهاري نأ ديرت ال اهنأك ،اهيلع اهدي قالغإ تمكحأ دق تناك

:للاق مث ٍناوثل فقوت نأ دعب يداف دهنت

 اهيلإ كتلاسر نأل مأ ،ضوعي نل بيبح ىلع اًنزح تتام لله يردأ ال -

؟اهلمحتت دعت مل يتلا ريمضلا تازخوب اهرعشأ دق اهنع كحفصو

 تلآ امل اًشهدنم تنك .ةفرغلا يف رظنلاب للوجأ تحرو ،هينيع ىلإ ترظن

 يتلا اهعم يروص ىوس رأ ملف اهفرغ للك ناردج يف تثحب .رومألا هيلإ

 :روصلا كلت تايركذ ديعأ انأو تلءاست .نانبل نم يترجه للبق اهطقتلن انك

 يتلا يهو ،تايركذلا كلت ىلع صرحتو ،روصلا هذه للكب ظفتحت اذامل

 قشاعلا تنكأ ؟ضماغلا اهملاع ىلإ ينلخدأ يذلا ام ؟قرتفن نأ تراتخا

؟هسفنب هسفنل بئاصم نع ثحابلا تنك مأ ،ناهلولا

.هتلتقل هفرعأ تنك ول .ببسملا هللا نعل

 ففصتل حابص للك اهمامأ فقت تناك يتلا ةآرملا مامأ ترمسمت ،ةأجف

 رظتني اًنيزح يداف فقي يفلخو يتروص ىوس رأ ملف اهيف ترظن .اهرعش

 .اهتبحاص اهنع تباغ دقل ؛مويلا دعب ةنيزح نوكتس ةآرملا هذه ،يلعف ةدر

 بعرلا نوعرزي نورخآو ،ةايحلا نوعرزي سانأ .ةايحلا هذه ةملاظ

 !رامدلاو



 تومت اهتكرت بر اي اذامل ؟هعرزي مل نم رشلا دصحي نأ ابيرغ سيلأ

؟قيلط رح مرجملا امنيب ،اهبابش ناعير يف يهو

 ىرأل مونلا ةفرغ نم تجرخو ،يبيج يف ةلاسرلاو ةروصلا تعضو

.انتعمج يتلا ةديحولا ةروصلا امبر .ةثالثلا نحن انعمجت زافلتلا قوف ةروص

:يداف تلأس

؟اهب شيعتس لله ؟ثاثألاو ةقشلاب للعفتس اذام -

 يننأ تيسنأ ؟حابشألاو روصلا عم شيعأ نأ ينديرت لله .هللااب ذوعأ -

.هبحاص تنأف ،كل وهف ثاثألا امأ ؟يلهأ دنع نكسأ

؟ءيش يل يقب انقالط دعبأ ؟انأ -

؟اهلهأل ثاثألا يطعأ نأ ينديرت مأ ،هتيرتشا نم تنأ -

.اهئالب للك ببس مهف ،اًئيش مهطعت ال ؟اهلهأ -

؟حرتقت اذام ..اًنسح -

.مايأ ةدع نم رثكأ نانبل يف للظأ نل انأف ،ةمهملا كل كرتأس -

:هل تلق مث ،تمص

؟تيسنأ ..اهجوز تنأ يداف -

 اهتجوزت يننأ فرعت تنأ ؟قرو ىلع جوز يننأب ينركذت نأ ديرت لله -

 يف ماني يذلا جوزلا اذه ام .اهتقحال يتلا تاعئاشلل ادح عضأل كرفس دعب



!؟هلهأ تيب

 مداقلا انأو ال فيك ،ديدش قاهرإب رعشأ تنك .حلفأ ملف كحضأ نأ تلواح

!طقف ةعاسب كانه يلوصو دعب ريصق تقو للبق اكيرمأ نم
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ةدحتملا تايالولا

٢٠١١ ناريزح علطم

 ةلحر يف فيصلا ةلطع يف مهبحصأ نأ ىلع ماعلا اذه يدالوأ رصأ

 فأ ملو ةرم نم رثكأ مهتدعو يننأل ،ةدحتملا تايالولا جراخ ،ةديعب

 ببسب وأ ،ةيداملا ةقئاضلا ببسب رفسلا للجؤأ فيص للك تنك .يدعوب

 .ةبيرقلا ةيكيرمألا تايالولا ىدحإ يف ةريصق ةلحرب مهعم يفتكأو ،للاغشنالا

 ال ىتح يدعوب يفأس .مهل اراذعأ قلتخأ نأ يناكمإب دعي مل ةرملا هذه

 كلذك وه للب ،سيساحأ وأ ،رعاشم درجم سيل ءافولاف ،مهمامأ يتروص زتهت

.ءابآلا نم ءانبألا اهملعتي ،عقاولا ضرأ ىلع ةسرامم

؟ياواه ىلإ بهذن لله ..نكل

 نأ بحأ .ةريزجلا كلت للامج نم مغرلا ىلع كلذب ةبغر يل تسيلف ،الك

 ءاج يتلا برعلا دلب ىلإ اوفرعتيل ةيبرعلا للودلا ىدحإ ةرايزل يعم مهذخآ

.اهنم مهدلاو

 .اهترايزل ناوألا نآ ..معن .نانبل روزنس :يسفنل تلق ريكفتو تمص دعب

.يباحصأو ،يبراقأو ،يلهأل تقتشا .اهل يترداغم ىلع لليوط تقو رم

.نانبل معن .همالآ اهعم داعتساو هحورج تحتفت نمك تدهنت



:فطاوع يتجوز يلع تدرف

 ال مل .ةريثك للكاشملاو ،ةبعص عاضوألا ؟نآلا نانبل اذامل ..يبيبح اي -

؟ايزيلام روزن

.مداقلا ماعلا يف امبر -

 للسلسم نع عمست ملأ ؟نانبل يف ثدحي امم ىشخت الأ نكل ..اًنسح -

 ةرايس وأ ةلبنق انيف رجفنت نأ ديرن ال .كانه فيخم عضولا ؟تالايتغالا

؟ةخخفم

 ادلو كمأو كابأ نكل ،انه تدلو تنأ ؟اندالب تسيلأ ؟سواسولا هذه ام -

؟انتريغ اكيرمأ يف ةبرغلا تاونس نأ مأ ،كلذ ىلع اندوعت دقل .كانه

؟كانه نحنو نانبل ىلع برحلا لليئارسإ تنلعأ ول اذام -

 هلك نانبل عفري نأ نوقحتسي ًالاطبأ ..اهراظتناب نيمواقم ًالاطبأ دجتس -

.مهفاتكأ ىلع اماسو

 يننكل ،نانبل يف ةحايسلل ةبعص عاضوألاف ،قح ىلع مهنأ فرعأ تنك

 ةمواقملا للظ يف نانبل يف تشع .ماري ام ىلع نوكتس عاضوألا نأ دقتعأ

.اديعس تنك دقف ندملا نيب زجاوحلا للك نم مغرلا ىلعو ،يضاملا يف

 دصقأ ؟نانبل اهيف تنعل ةرم مك ؟اهنع ثدحتأ يتلا كلت ةداعس ةيأ ؟ديعس

.دعب اهسواسو نم جرخأ مل يننأ يل ودبي ...يتلا يه ،يه اهتنعل

 ،...ـلا انأ .للصح ام للك يف ببسلا انأ .ياوس ةنعللا قحتسي دحأ ال



 اذه ديدج دلب ىلإ رفسلاب يدالوأ تدعو يننألأ ؟نآلا نانبل روزأ اذاملو

 ،كبلعبو ،اديصو ،توريب ىلإ مهفرعأ يك كانه بهاذ انأ اقح لله ؟ماعلا

 يتايركذ ديعتسأ يك كانه ىلإ ةدوعلا ديرأ يننأ مأ ؟اتيعج ةراغمو ،للبجلاو

 تاحفص نم يل زفقتف دوعت اهاسنأ نأ تلواح املك يتلا يتايركذ ؛ةيضاملا

؟نامزلا اهيوطي نأ ةضفار ،يضاملا

 نأ اهنم بلطتو يضاملا اهيف ديعتست ةديصق رخآ بتكت ملأ ..عداخملا اهيأ

:اهيف اهل للقت ملأ ؟ةدوع نود كتايركذ للابج نم جرخت

 يلمحا ايه"

يلحراو ةبيقحلا كلت

اهلك ةميدقلا كرتافد يذخو

 سمألا تايركذ نم يكرتت ال

 ةلبق ىتح

لليمج رغث ىلع تعبط

 ردص ىلع تناك ادئاصقو

ؤلؤل ةدالق

اروص الو اًفرح الو اًتيب يكرتت ال

نينحلا مايأب انرّكذت



فلخلل يرظنت ال

كينيع يف عمدلاف

"فج دق ةنايخو ةياكح ذنم

؟يضاملا شبن للواحت اذاملف ،اهب كركذي ام للك اهعم ذخأتل اهتوعد دقل

 نأ اهنم تبلط يتلا تايركذلا ةداعتسال ةلواحم نانبل ىلإ ةدوعلا تسيلأ

 ؟اهذخأت

؟هايإ اهتلمح ام ضعب اهنم ديعتستل ةدوعلا للواحت اذامل

؟كنخت ملأ

 ؟ىتمو ؟فيك

.نانبل ةرايزب تركف ام كلذ للكب اعنتقم تنك ول

 نيب بلقتم هنكل ،لليمج دلب نانبل ..معن .اهنودب ىتح نانبل بحت كنإ للوقت

 ؛ههبشت تنأو ،ءارلا فرح ىوس نينثالا نيب قرفي ال ،برحلا نيبو بحلا

 يأ يف هديعتو ،تئش ىتم ءارلا فرح فذحت .نينثالا نيب قرفت دعت ملف

.ءاشت تقو

 ذنم احبصأ نيذللا ،كيقيدص روزتس .امهروزتس .اهجوز عم اعبط اهارتس

.كل نيوخأ ،ةديعسلا وأ ةموؤشملا ةظحللا كلت

 ..ارُظنا" :اديدحت يه اهدصقت كنكل امهل للوقتس .امهترايزل كدالوأ ذخأتس



".دامعو ،ديعسو ،يلع ىلإ يرظنا .يدالوأ مه اه

 مهو رودت فيك امهنويع ىرت نأ ديرت .ةظحللا كلت رظتنت كنأ دب ال

 .مهنوري

:ديكأتلاب كدالوأ كلأسي فوس .ءاكذو ،ًالامج رمقلا للثم دالوأ

؟مهدالوأ نيأو ؟ءالؤه نم ..اباب -

 اولاز ام دالوألاو للوقلا كنكمي اذامف ،اًئيش بيجت نأ عيطتست نل -

!؟اراغص

 للهف ،هضعب وأ يفخملا رسلا فرعت ،ءيش للك فرعت كتجوز نكل

 ؟بلقلا اذه ىلإ اهتقبس نمب يقتلتل اهذخأتس

 اهنكل ،اهب ةقالع كل دعي مل هنأ فرعت كتجوز نأ حيحص .نرغي ءاسنلا

 للثم كبقارتس .اهب بحرتو اهيلع ملست كارت يهو ةديعس نوكت نل

 ،كنويع بقارتس .لليوطلا بايغلا اذه دعب اهب يقتلت تنأو "سكاويإلا"

 ال تنأ .كتاسمه كيلع دعتس .كينيع نم ةكرح للك بقارتس .كهجو ريباعتو

 .يعيبطلا اهقح هنإ .اهفصو بعصي للاجملا اذه يف نهتربخف ،ءاسنلا فرعت

؟ىرخأ ةأرما هيلع اهعزانت لله مأ ،كبلق يف اًناكم للتحت الأ ؟كتجوز تسيلأ

 الأ كلذل ةقيرط للضفأو ،اهدرط نم دب ال ؟ينباتنت يتلا سواسولا هذه ام

 للجر انأف ،يضاملا حابشأ للك درطأل ام رمأب للاغشنالا يلع ؛ةدحولل ملستسأ

 بحتو ،للجرألا نكست يتلا ةيئرملا ريغ تاسوريفلا للثم ،حابشألا هنكست

.دحأ اهاري نأ نود مسجلا يف رخنت للظتو ،مسجلا يف ةملظملا قطانملا



 اموي مك .ركاذتلا مكل زجحأل نآلا بهذأس :دالوألل تلقو ،يفطعم تلمح

؟كانه ءاقبلا نوديرت

 ؟ارهش ىقبن نأ عيطتسن لله -

.ىرأس ..اًنسح ؟هلماكب ارهش -

:يلع ينلأس ،تيبلا رداغأ نأ للبق

؟كانه للزننس قدنف يأ يف ..اباب -

؟مكيأر امف ،ةشورفم ةقش رجأتسن نأ للواحنس -

.يتجوز ينتلأس ؟ةشورلا ىلع -

؟اديص يف نكلو ،اعبط ال -

.كباحص روزن شم اوهلا مشن نييحيار انحا ؟اديصب اندب وش وش -

.ةشورلا نم بيرق قدنف يف زجحأس بيط -

 ةشورلا نيب قرفلا اوفرعي نأ نود مهمأل تبجتسا يننأل دالوألا صقر

.اديص نيبو

 ال مل :يسفن يف تلق .قدنفلا زجحأ نأ للبق تددرتو ،ركاذتلا تزجح

 تررق ريكفت دعب .للهسأ نوكي دقف قدنفلاب يل زجحي يك كانه يدافب للصتأ

.مهل ةأجافم اهلعجأس ؛كانه ادحأ ملعُأ الو قدنفلا زجحأ نأ

 ثلاثلا فصلا ىهنأ يلع .ءادعس للافطألا داعو ،ةيفيصلا ةلطعلا تأدب



 فصلا ىهنأ دقو تاونس ينامث هرمعف ديعس امأ ،تاونس رشع هرمعو

 .تاونس تس هرمعف دامع دوقنعلا رخآو ،يناثلا

:يل للاق تدع امدنعو ،للاؤسلا مئادو ،ةكرح مهرثكأ دامع ناك

؟ركاذتلا تيرتشا لله -

.دامع اي اهتيرتشا ..معن -

؟اهتيؤرب يل حمست لله ..اباب -

؟ينقدصت الأ ؟اذامل -

؟اهارأ نأ تدرأ ينكل ،كقدصأ ،ىلب -

؟اذامل -

؟اهنول ىرأ نأ بحأ ينأل -

؟اهنول مهي اذامو -

؟اهارأ نأ ينديرت ال اذامل ،اباب اي هوووأ -

 :امهنم للك للاقو يلإ ديعسو يلع رظن

.ةركذتلا فوشن اندب اباب زيلب -

.رفسلا تيغلأ الإو ،ةيبرعلا عم ةيزيلجنإ تاملكب ينوملكت ال -

.ركاذتلا انرأ كلضف نم ..اًنسح -



 رفسلا نأ اوقدصي مل .اهيلع نوجرفتيو اهنوبلقي اوؤدبف ،ركاذتلا مهتلوان

.ةقيقح حبصيس نانبل ىلإ

 اذام طيطختلاب نانبل ىلإ رفسلا انررق ذنم تأدبو ،ةديعس يتجوز تناك

 ةينانبل ةقيدص كرتت مل .اهتدالو ذنم نانبل روزتس ةرم للوأل .كانه للعفتس

 نع ةكبشلا ىلع اعقوم كرتت مل .نانبل يف قطانملا ىلحأ نع اهتلأسو الإ

 مل قطانمو ،اهترز قطانم نع موي للك ينلأست تراصو ،هترازو الإ نانبل

.اهرزأ

:ةرم تاذ اهل تلق

 نانبل للك ةرايزل يفكي ًالماك ارهش كانه ىقبنس نحنف ،كسفن يقلقت ال -

.للامشلا ىتح بونجلا نم

:تلاقو ،ةكحاض يلع تدر

.رهس وأ ،ةرايز نودب اعقوم كرتأ نل -

 هذه يف نمآ ريغ رهسلا نوكي دقف ؟فطاوع اي رابخألا نيعمست ال تنأ -

.مايألا

؟بهذن اذاملو ،معن ..معن ..معن -

؟نيفاخت الأ -

 .يل للصحي نيينانبلل للصحي ام ؟فوخلل وعدي ام دجوي ال يل للقت ملأ -

 تلق كنأب تيسنأ .ناكم يف رهسنس ةليل للك ،رفاسن نأ للبق نآلا نم قفتنس



 ،نونفلا رهن يفو ،ةشورلا ىلع "هيفاك يتيب" يف كانه رهست تنك كنإ يل

 .اهروزأ نأ بجي نكامألا هذه للك ،...يفو

:تلمكأ مث تتمص

 ةليجرانلا برشن ةشورلا ىلع كعم سلجأ يننأ نآلا ملحأ ..يبيبح -

 ىلإ ءودهب باسنت ىقيسوملا امنيب ،انفونأ ىلإ لللستت طسوتملا هايم ةحئارو

 .انناذآ

 :تعبات مث ،تكحض

.اعم صقرلا مايأ ديعتسنل ةصرف يه -

؟نيصقرتس لله -

؟أل هيل ؟للاؤسلا اذه ينعي اذامو -

؟سانلا مامأ -

؟مالس اي ..يجوز عم صقرأ انأ -

:اهل تلق

.صقرلا فرعأ ال ينكلو -

:تلاق مث ،تكحض .اهاهاه

 صقرلا فرعت نكت مل ول ىتحو ،ةكبدلا يف ملعم تنأ .اهريغ بعلا -

 يل كرتا .يرمأ تحت نوكتس كانه انلوصو ذنم تنأ .قلقت ال .كملعأس



.ءارولا ىلإ تاونس رشع كديعأ ينعد .يبيبح اي كسفن

 .تير اي هيإ -

 تنأ ..يبيبح اي .ةنس فلأ نبا كنأك فرصتت امئاد تنأ .تير اي للقت ال -

.ينطبحت امئاد

؟نآلا ةديعس تنأ لله ،كترمإب نوكأس .يقلقت ال ..انسح -

.كعم ةديعس ..معن -

."هيه" :دالوألا حاص .ةلبق يتفش ىلع تعبطو ،ينم تبرتقا

 عالقإ دعوم رهظلا دعب ادغ ،رفسلا بئاقح مزح نم يتجوز تهتنا

 يتجوز ىتح اعيمج مههوجو ىلع داب رورسلاو ،ءادعس عيمجلا ،ةرئاطلا

 تضيبا دق تناك يل تارعش ضعب غبصت نأ ةليللا كلت يف ترصأ يتلا

 نأ ديرت للب ،طقف اريغص اباش ودبأ الأ اهتلحر يف ديرت يهف ،ءادوس اهلعجتل

.ديدج للسع رهش تلاق امك انتلحر نم للعجت

 اي .اريثك يهجو ريغت ًالعف ؛ةآرملا ىلإ ترظن .رعشلا غبص نم تهتنا

 .نانبل هيف ترداغ موي نم ءيشلا ضعب رغصأ ودبأس !مالس

؟نآلا ينارت امدنع للوقتس اذام ىرت

 ؟اهسفنل هب سمهتس ام دصقت لله ؟للاقي ام كانه دعي مل ؟اًئيش للوقتس لله

؟انه نحن :للوقت نأ ديرت مأ ؟اهرارقب تأطخأ اهنأب اهرعشت نأ ديرتأ

؟اهكرتت ملأ ؟نآلا اهب كينعي اذام



 للوقت اهارت اذام .اهتايح نم جرخت نأ ىلع كتربجأو ،يه كتكرت للب

؟نآلا

 لليق امك يروص جاوز هنأ مأ ؟هتجوزت ًالعف لله ؟اهتايحب ةديعس يه لله

؟كل

 اهيمحيل الاق امك هتجوزت ًالعف لله :يسفن للأسأ اًنايحأ .ةقيقحلا فرعأ ال

؟ًالعف هتجوزت اهنأ مأ ؟اهلوح نمم

 مهدحأ للأسأ املك .للايمألا فالآ اهنع اديعب شيعأ انأ ؟فرعأ نأ يل فيك

 ؟ةقيقحلا ينع ايفخي نأ اقفتا لله .ايفاش اباوج عمسأ ال ،ةرشابم ريغ ةقيرطب

 اذام ،جاوزألا ةرشاعم اهرشاعو ًالعف اهجوزت ول ىتح ؟اهايفخي اذامل

؟كتايح نم اهجرخت ملأ ؟نآلا كلذ كمهي

؟كلذ اهسفن يه كل تلاق امك كلذ اهل للقت ملأ ؟كتخأ للثم حبصت ملأ

 .كلذب ركفأ ال ..ال ؟اهيلإ ةدوعلاب بغرأ لله .اهنم ةبيرق وأ يتخأ يه معن

 ةاجن ةينغأ يل تنغ ول ىتح .اهيلإ دوعأ نل ديدج نم بزعأ تدع ول ىتح

.اهل دوعأ نلف ،"يلإ عجرا" ةريغصلا

 ؟ةداعسلا اهل نمتت ملأ ؟ايروص مأ ايقيقح ناك نإ اهجاوز كقلقي اذامل ..اًذإ

؟نامألا ئطاش ىلإ للوصولا نع زجاع كنأ مأ

 .عادصلاب باصأ مايألا كلت تركذت املك ؟يسفن فنصأ فيك فرعأ ال

 دعي مل .ءافولاب يسفن فصأ ىرخأ اًنايحأو ،ايبغ تنك يننأ يلإ لليخي اًنايحأ



 .ءافولاو ءابغلا نيب مايألا هذه ريبك قرف كانه

 للأسي حبصأ نمزلا اذه يف للكلا .مهدوعوب سانلا يفي نأ ادج ردانلا نم

:ام اموي يداف يل للقي ملأ .طقف هسفن نع

 اهطعت ال .للبهأ كنأ سانلا دقتعي ال ىتح كباصعأ كسمأ ..حماس اي -

؟اهلهأ دنع تناك وش اهلاح تيسن وش .ةدحاو ةريل

؟نوزهاج متنأ لله ،رفسلا موي مويلا

.ةعرسب ةرايسلا ىلإ دامع ،ديعس ،يلع -

 ،راطملا ىلإ ينلقنيس يذلا يئاقدصأ دحأ يعم ناك .اهلك بئاقحلا تلقن

.يتجوز للهأو

 اهؤلمتس تلاق ،اهتلأس امدنعو ،ةغراف ةلماك ةبيقح اهعم يتجوز تلمح 

:نانبل نم اًفحتو اياده

؟اهنم اًفحت اهئبعأ الو نانبل روزأ للوقعم -

.فحتلاو ايادهلاب تيبلا يئلمت نأ الإ كل مه الف ،كفرعأ انأ -

؟فحتلاب تومب انأ ،اعبط يإ -





)٣(

.توريب ىلإ ةهجتملا ةرئاطلا يف نآلا نحن

 اهل نوكيس لله ؛يتدلاوو يدلاو بايغ دعب توريب نوكتس فيك فرعأ ال

؟صاخلا اهقاذم

 نم قئاقد دعب اومان دالوألا .يئاوه بطم يأل ضرعتت مل ةئداه ةرئاطلا

 ىدحإ علاطت تأدبو فلخلا ىلإ اهسأر تدنسأ دقف مهمأ امأ ،ةرئاطلا عالقإ

 .ىقيسوملا ضعبل عمتستل اهينذأ ىلع ةعامسلا تعضو نأ دعب تالجملا

 ترظن .اننيب نوسلجي دالوألاو ،دعاقملا نم ىرخألا ةهجلا يف سلجت تناك

 ةديدج ةلبق اهل تدعأف ،نيع ةزمغو ءاوهلا يف ةلبق يل تلسرأف ،اهيلإ

 يننأ يلوح نم امهوم ينيع تقلغأو ،ءارولا ىلإ يسأر تدنسأ مث ،ةماستباو

.قيمع مون يف بهاذ

 بايغلا اذه دعب نانبل ىلإ يقيرط يف انأو مويلا اذه ينيتأيس مون يأ

؟لليوطلا

 .ةموكح رثإ ةموكح ؛ةريخألا يترايز ذنم نانبل ىلع ترم ةريثك ثادحأ

...ةضراعم .ةالاوم .تالايتغا للسلسم

؟يه امك تيقب مأ يه تريغت لله

 نأ دوأ تنك .اهنم ماقتنالا يف ةبغر يدل تناك نانبل نم يجورخ للبق



 نأ دعب ينكل ...نأ .اهضعأ نأ .اهمسج يف يرفاظأ بشنأ نأ .اهبرضأ

 تلهاست بحأ يذلا يدلب رداغأس يننأ تنقيأو ،ةرداغملا ةرئاطلا حانج تلخد

.اهنع تحفصو

 اذاملو ؟عقاولا رمألل مالستسا نم رثكأ سيل مأ ،ينم حماست ًالعف وهأ

؟ملستسأ نأ ينربجي يذلا ام ؟ملستسأ

.اههجو يف ارئاث تنك

 تدادزا لله ؟اهلكش ريغت لله .نانبل نم يجورخ ىلع ترم تاونس رشع

 للزت مل يهو اهرعش بيشي فيك ؟يرعش باش امك اهرعش باش لله ؟الامج

.اباش للازي ال نيعبرألا للصي مل نم للك ؟دعب بابشلا نس يف

؟مايألا كلت يف اهب كؤاقل ناك فيك ركذت لله ..نمز اي هيإ

 ةرارمللو كب هتلعف امل اهنع تيلخت كنأ كسفن عنقت .للابلا شوشم تنك

 ثحبت .تلعف ام ىلع اهحماستو عجارتت كلذ دعب كنكلو ،اهببسب اهتقذ يتلا

.اههاجت هب موقت ءارجإ للك اهيف رربت بابسأ نع

؟اهتلاح ببسب اهيلع قفشت لله

؟اهب للح امع ًالوؤسم كسفن دعت لله

 ؟للبقتسملا يف اهدرتست نأ للواحت لله

 هتبيبح يلخت نم مغرلا ىلع يذلا بحملا فرش كسفنل للجست نأ ديرت لله

؟نامزلا ردغو مايألا عقنتسم يف قرغت اهكرتي مل هنع



؟كبلق اضر مأ كريمض اضر نع ثحبت تنكأ

 يسفن فصأ اًنايحأ .اهرداغأ فيك فرعأ الو امئاد يننكست ةريحلا

!بيطلا بلقلاو بحلاب كلذ رربأو ،ءابغلاب وأ ،نونجلاب

؟بيطلا بلقلا

 تيرتشا .داؤف دمحم يرصملا برطملل ةينغألا هذه بحت امئاد تنك اذهل

.امئاد ةينغألا كلت عمست تنكو ةناوطسالا

 ناسح برطملا يتأي ناك اهعم "هيفاك يتيب" ـلا يف رهسأ تنك امدنع

:انلأسيو مشاه

؟اعمست نأ نابحت اذام -

:يلإ رظنت يهو هيلع درتف

 .بيطلا بلقلا -

 وأ ،اهعامس بحت تناك اهنأل امبر ،ةينغألا كلت تببحأ مايألا كلت ذنم

.ًالعف بيطلاب يبلق ةفصاو يل اهتدهأ اهنأل

؟ةرم فلأ كل اهلقت ملأ ؟كلذب كل فرتعت ملأ

 الو ريثكلا يل تمدق دقل .يتايحب تفرع نم بيطأ للب ،بيط للجر تنأ -

...كل ءيش يأ ميدقت نع ةزجاع يننأل ،ادبأ كقحتسأ ال انأ .ادبأ هقحتسأ

:اهلأست تنك



؟كسفن ىلع بلغتلا نيلواحت ال اذامل ؟يتبيبح اي اذامل -

 ،ةفيعض ةأرما ينكل ،للواحأ مك فرعت كتيل .تلشف يننكل اريثك تلواح -

 للك بسحاو ،ينحماس .كلذ فرعأ .يعم كتملظ دقل .هسفن فعضلا انأ للب

 نأ ةدعتسم .ًالخد يلع ردي ًالمع دجأ امدنع كل هددسأ اًنيد يلع هتقفنأ ام

...كلذب تادهعت ةيأ ىلع عقوأ

 للكف ،دجأ الف ،فقوملا بسانت تاملك نع ثحبأ نأ ًالواحم تمصأ تنك

:ةرم نم رثكأ هتلق هلوقأس ام

 ىلع شيعأو بحلا اذهب يسفن مهوأ انأو ةدملا كلت للك ينتكرت اذامل

 ةبرقم ىلع نيقشاع ماغنأل ىدص درجم ناك مأ ،ماغنأ هل تناك لله ؟هماغنأ

؟انم

 كفأ نأ عطتسأ ملو ،ءيش للك يلع كلم توبكنعلا طويخ للثم اهبح ناك

.اًتاتب هنم يسفن

 كلذ نم مغرلا ىلع هنكل ،ركسلا ةدش نم حنرتي يذلا ناركسلاك تنك

 يتلاب ينوادو" :ساون وبأ للاق امك ،ديزم نم لله :للوقيو رمخلا بذعتسي

."ءادلا يه تناك

 للهف .ةداعسلا ةمق بحلا بعت :يل لليق .هبعتأو يبلق ىوك مك بحلا نم هآ

؟كلذ للاق نم اًقداص ناك

 نأ ىلع سيق رصأ اذامل ؟ءاسنلا بحب للاجرلا نحن انسفنأ بذعن اذامل

؟ىليل نونجم يمسو نج ىتح ،ىليل بحب ههجو ىلع ميهي



؟داعسو ،دنهو ،ىولس للاب امف

 ةرتفلا ذنم اهددرت وأ اهعنمت تيأر امدنع اهتكرتو امزاح نكأ مل اذامل

؟اهيلإ اهيف تفرعت يتلا ىلوألا

؟هساوح للك كلميف للجرلا رسأي يذلا كلذ بح يأ

؟باذعلا اذهب ينتيلب بر اي اذاملو

:ًالئاق اهل بتكأ تنك مايألا كلت يف نكلو ،ءابغو ابعتو اباذع هيمسأ نآلا

ناوث يف يبلق نأ مسقأو"

"نرق فلأ مكاوه يف بذعت
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 دلبلا كلذ نانبلف ،يحايس لليلدو جمانرب ىلإ جاتحت نكت مل نانبل ةرايز

 ىلع ةريغصلا ةيحايسلا هنكامأ ةرايزل لليوط تقو ىلإ جاتحي ال ريغصلا

 .للحاسلا



 انرز امدنع انلعف امك اندحو فطاوعو دالوألا عم بهذأ اًنايحأ تنك

 ميرم للاثمت ثيح للبجلا ىلعأ ىلإ انلقنيل كيرف للتلا انبكرو ةصيرح ةقطنم

.ءارذعلا

.للبجلا ىلعأ نم توريب ىلإ نورظني مهو ءادعس دالوألا ناك

:فطاوع تلاق

!رظنم نم هعورأ ام .انه نم توريب ٌةليمج -

:اهل تلقو اهفتك ىلع يدي تعضو

 ركفن ال اذامل ؟اكيرمأ نم للمجأ سيلأ !انه نم رحبلا للمجأ ام يرظنا-

؟انه ىلإ ةدوعلاب اموي

.ميدق تيبب هبشأ يهف ،اديص ىلإ سيل نكل ،توريب ىلإ ةدوعلاب عنام ال -

 نانبل فرعت ملو ،)نغشتيم( يف تشاعو تدلو دقف ؛ةمولم ريغ فطاوع

 وأ ةدوعلاب ركفي دحأ ال كانه مهلك اهلهأ .ةيتوبكنعلا ةكبشلا للالخ نم الإ

.اهنع ثدحتي ىتح

 ايرثأ اًتيب حبصأ ميدقلا تيبلا اذه نأ فرعت اهتيل !ميدق تيبب هبشأ اديص

.ىسنت ال يتلا هتلوفطو اهجوز تايركذ هعراوشو هقرط يف مضي

.اديص نم للمجأ تسيل ادبأ اهنكل ،توريب ةليمج

:اينار للوقت تناك اذكه



 بحأ .اهسانو اهشينروكو ةميدقلا اهتقزأ بحأ .توريب نم للمجأ اديص

 رامدلا تالآو ،فصاوعلاو ،حايرلا نم مغرلا ىلع ةدماصلا اهتعلق

.ةيليئارسإلا

 ،توريب ىلإ رظنن تاونس للبق هسفن ناكملا يف اينار عم تفقو امدنع

 ،بدأب صلمتلا تلواح اهنكل ،اهقوطأل اهفتك ىلع يدي تعضو .اهنم تبرتقا

.ينم كاكفلا عطتست ملف ،تلواح اًثبعو

.يتبيبح اي ينم يبرهت ال ..كبحأ اينار -

!؟كيدي نيب انأو كنم برهأ اذامل -

 دادزأ تنك .ينركستف يفنأ ىلإ ةعرسب لللستت اهروطع ةحئار تناك

 نميألا اهفتك قوف يسأر تعضو مث ،يسأرب اهرعش تسسحت .اهنم ابارتقا

:اهنذأ يف سمهأل

!اعم اهيلإ رظنن نحنو توريب للمجأ ام -

:يل تلاقف

.دوعن انعد .ةيلاعلا قطانملا بحأ ال انأ .ًالامج رثكأ اديص نكل ،ةليمج -

؟ةعرسب اذامل -

.اديص ىلإ تقتشا -

 يف اصوصخو ،اهيلإ ةدوعلا تدارأ اديص نع تدعتبا املك اينار اذكه

 ديرت ال .ةميرجلا حرسم ؛اهيلإ ةبسنلاب مثآلا ناكملا تلكش توريب .توريب



.هدوجوب سحت نأ ديرت ال .ىرخأ ةرم هارت نأ

.اهيف شيعت نأ ركفت يتلا ندملا رخآ اهلعل للب ،اهيدل للمجألا تسيل توريب

 اهب تشع يننألأ ،اديص ىوس راتخأ نلف ،نانبل ىلإ تدع ول انأ ىتح

 يف ةلثام اهراثآ للازت ال بح ةصق للوأ اهيف كلمأ يننأل مأ ؟يبابشو يتلوفط

؟يركفو يلقع

 روصلا ضعب انل طقتلت فطاوع تناك امدنع ادراشو احراس تنك

.ةيراكذتلا

:دالوألا تلأس

؟متررس لله -

؟باعلألا نيأ نكل :فاضأ مث ،ديعس للاق .اباب اي توريب ةليمج -

:هل تلق

.قلقت ال .ابيرق باعلألل كذخأنس -

:يل تلاق فطاوع مهعم تبعتو ،دالوألا بعت نأ دعب

.حماس اي انعج دقل -

:مهل تلق -

 معطم وهف ،ميهاربإ ناطلسلا معطم يف كمسلا للكأن نأ مكيأر ام -

.ذيذل هكمسو روهشم



:فطاوع تلاق

؟اكيرمأ يف )رتسبول در( معطم للثم -

 للكألاف ،يقيقحلا اهمعطب كمسلا عاونأ نيقوذتتس كانه .ىهشأ هلكأ للب -

.ناكم للك يف هل دوهشم ينانبللا

 نكلو ،هتالوكأم معطب طقف سيل توريب يف ةروهشملا معاطملا دحأ ناك

 ىلع يدانت نأ ىلإ ةجاحب تسل كانه تنأف ،هتفاظنو ةعيرسلا هتمدخب اضيأ

 .كسأر كرحت نأ نود كيلإ يتأي وهف ،اًئيش تجتحا املك )نوسرجلا( للدانلا

 تلدبت اهدجتس اهنم تيهتنا نإ تابورشملا .امئاد ةلواطلا ىلع رفوتم ءاملا

 هعباصأ هجويو تالواطلا بقاري معطملا ةعاق فرشم .ةديدج سوؤكب

 دحأل تجتحا نإو ،مهتامدخ نومدقي اهيلع ءانبو ،نولماعلا اهفرعي ةكرحب

 كرحت نأ امف ،كدي عفرت وأ هيلع يدانت نأ ىلإ ةجاحب تسل تنأف مهنم

.كمامأ هدجت ىتح كسأر

 نخاسلا زبخلا كل مدقي ،ًاليلق هيف حيرتست نأ دعب كنأ معطملا يف ام للمجأ

 يف عابي يذلا للثم سيلو ،يهش همعط .ناوث ذنم نرفلا نم جرخ يذلا

.مايأ ةدع هيلع رم دق نوكي ثيح اكيرمأ يف سايكألا

 بقارنو كمسلا للوانتن اينار عم تنك ةليوط تاونس للبق معطملا اذه يف

 كمسلا يديب اهل مدقأ تنك .يناثلا قباطلا نم جراخلا يف عراشلا ةكرح

 اهبحستف اهمف يف ةكوشلا عم ةمقللا للخدأف ريغصلا اهمف حتفت تناك .هلكأتل

:مستبت يهو اهغضمتو



.حصنأ نأ ينديرت لله ،اريثك تلكأ دقل حماس -

.اينار اي مسجلل ديفم كمسلا -

.للكألا نم ديزمل عستي دعي مل ينطب نكلو -

 وهو هوبأ ذذلتي ريغص للفط كنأك .نيلكأت كارأ نأ بحأ اذامل يردأ ال -

 هارأ نأ بحأ ال .كرحتي ريغصلا كمف ىرأ نأ بحأ يننأك وأ ،همعطي

.اًنكاس

 ،اهايإ ينمعطتو نحصلا نم ىرخأ هعطق ىلإ اهدي دمتف ،مستبت تناك

:اهل للوقأ مث ،اهلبقأ يمف يف اهعضأ نأ للبقو ،اهطاقتلا يف أطابتأف

.ةرم للوأل كمسلا للكآ يننأك !اهمعط ذلأ ام هللا -

!رباكم اي -

 تابسانم يف للكألل نأ نيقدصت الأ .رباكأ الو غلابأ ال ..اينار اي ال -

 وهو ةزيمم ةهكن كمسلل نوكي ال فيك ؟ةصاخ ةهكنو ،اصاخ امعط ةنيعم

.هانيع ينرحست مساب هجوب يل مدقي

؟حماس اي للزغلا اذه نع فكت الأ -

؟ديزملا ينم بلطي كايحمو فيك -

:للوقت مث ،وهزلاب رعشت

!؟ىليل نونجم للثم حبصت الأ وجرأ -



؟للوقعم -

.اعبط -

:يل تلاقف ،يدورش فطاوع تظحال

؟ءيشب تحرس لله حماس -

 نود يضاملا ىلإ تحبس دق تنك امدعب انأ ثيح ىلإ ينداعأ اهلاؤس نأك

 دعب الإ ظقيتسي الو ،هبتني نأ نود وفغيف ،ءاذغ هبجو دعب يقلتسي نمك .دصق

.دحأ هظقوي نأ

:اهل تلقو تمستبا

.ساعنلاب دحاولا رعشيف ،ةدعملا بعتت للكألا ةرثك نأ ودبي -

 :يل تلاقف

 وأ نروبريد يف ريمألا معطمب ينركذي .ديج معطم هنإ اقح ،ذيذل للكألا -

.روهشملا شيشال معطمب

؟اعم هيف سلجن اًقباس انك ناكم يف تسلج املك حرسأ اذامل يردأ ال

 ؟هيلإ بهذن مل اًناكم كرتن مل اننأو ،ريغص نانبل نأ يبنذ ام

 ؟يضاملاو تايركذلا ريثت نكامألا نأ يبنذ ام

 يتقالع تهتنا ىرخأ ةأرماب ركفأو اهعم انأو حرسأ نأ فطاوع بنذ امو

؟اهعم



 لله .ةيوخأ ةقالع ىلإ ،ةقادص ةقالع ىلإ تلوحت وأ دبألا ىلإ تهتنا معن

 ةقالع ىلإ للوحتت نأ للاصفنالا دعب جاوزألا نيب ةقالعلل نكمي هنأ حيحص

؟ةيوخأ

؟ةوخإ اوحبصي نأ ام اموي قاشعلل نكمي هنأ حيحص لله

 للوحتت يتلا نداعملا للثم رخآ ىلإ عون نم للوحتي نأ بحلل نكمي لله

؟رخآ ىلإ للكش نم رانلا للعفب

؟كلذ قدصي نأ دحأل نكمي لله

 نع تفقوت لله ؟مالحألاو ماهوألا كلت قدصأ لله ؟يسفنل للوقأ اذامو

؟اهب ريكفتلا

.اهتيحان نم تريغت دقل ..معن

.تناك امك يل دعت مل ..معن

.اهلعفأ نل ،بزعأ تنكو ينجوزتو للاعت مويلا يل تلاق ول اًنيقي

.اهيلإ دوعأ نل ،ردب امو اهنم للصح ام للك نع رذتعت يل تءاج ول

 اًنيقي رمتسا ولف ،رمتسي مل انجاوز نأ هللا دمحأ جئاتنلاب ركفأ امدنع اًنايحأ

.نيناجم فصن يدالوأ نوكيس

 تنك اذامل ؟هيلإ بهذت ناكم للك يف اهركذتت اذامل ؟اهب ركفت اًذإ اذاملف

؟اكيرمأ يف تنأو اهنع للأست



 ام اهنم للنت مل كنأل ةميزهلاب رعشت لله ؟كتكرت اهنأل ةرارملاب رعشت لله

 بابشلا كل ديعت اهيتفش ىلع ةليوط ةلبقب عمطت تلز امأ ؟جاوزألا هلاني

 ةميزهلاب رعشت لله ؟ةايحلاب كرعشتف ،ءامدلا يرست امك كمسجب ىرستو

؟كلخاد نكست تلاز ام اهتصق نأ مأ اهمامأ

 ؟اهعم نماضتم تنأ لله ؟مئارجلا صصق للمحت عيطتست ال ،اهيلع نيزح

؟اكيرمأ ىلإ نانبل ترداغو اهتكرت اذاملف

؟للصح امب ارثأتم تنك

 ؟كدض اهتبكترا يتلا ةميرجلاب ارثأتم تنك

!؟ةميرجلا للوهل اي



)٥(

 ماعلا للامعألا ةرادإو ةراجتلا مسق ةيبرعلا توريب ةعماج نم يجرخت ذنم

 ةرتف دعب تفرعت كانهو .اديص يف يبرعلا كنبلا ىدل ابساحم تلمع 1996

 تناك .تاقورحملل ةفيلخ ةكرش ىدل ةريتركس للمعت تناك يتلا اينار ىلإ

 برقلاب ،كانه نم بيرقلا اهتيب ىلإ يترايسب اهلقنأ تأدبف ،فراعتلل ةصرف

 ةطيحملا راوسألاو هعقوم ينركذي يذلا ميخملا كلذ ،ةولحلا نيع ميخم نم

 رارصإو ،نيينيطسلفلا ةاسأمب هناكس اهشيعي يتلا ةيرزملا ةايحلاو ،هب

 للمعلا يف نيينانبللا مهئاقشأ عم ةاواسملا مهحنم مدع ىلع ةبقاعتملا انتاموكح

.نييروسلا عم للعفن انك ام سكعب ،مهتيضق للحت نأ ىلإ ةايحلاو

 اهدعف ،ريخأت نود اهلمع ناكم للصت ،ةطيشن ،ةحومط ةباش اينار تناك

 تناكو ،للمعلا يف اهتاليمز ةظيفح راثأ ام ،ىلوألا هتريتركس ةكرشلا ريدم

.ةلهذم تاملكلا فص يف اهتعرسو ديج للكشب ةعابطلا ديجت

 رعش نم ابيرق اريصق هلعجتو ،رمحألا نوللاب اهرعش غبصت تناك

 ةيانعب اهسبالم يقتنت .ءايزأ ةضراعك طسولا ةقوشمم ،ةفيحن تناك .بابشلا

 اهيلإ فرعتلل ةديحولا يتصرف تناك .ةريقف ةلئاع نم اهنأ نم مغرلا ىلع

 رييغت اًنايحأ دمعتأ تنك ةريصق ةفاسملا نألو ،اهتيب ىلإ قيرطلا للالخ

 ءادغلا للوانت ىلإ اهتوعد انتقالع تروطت امدنعو ،ريسلاب أطابتأ وأ ،كلسملا

 اهنكل ،ةيادبلا يف تددرت .شينروكلا ىلع ةلطملا اديص معاطم دحأ يف اعم

 ناكف ،هيلع تقفاو اهطرش فرعأ نأ نودو ،طرشب نكل تقفاوو تداع



 اهيتقيدص امهدعت نيتللا ،للمعلا يف اهيتليمز اهعم بحطصت نأ اهطرش

 نأ ديرأ تنك يننأ عم امهباحطصا ىلع ترصأ اذامل فرعأ مل .نيتلضفملا

 عم ارطضم تقفاو يننكل .صاخلا هقنور اهعم ثيدحلل نوكيل اندحو نوكن

 ةصرف اهنكل ،هيلإ تططخ يذلا فدهلا نع اديعب ايمسر انءاقل للعجي كلذ نأ

.رثكأ اهنم بارتقالا يف حجنأ ينلعل براقتلل

 ،يحيسم ينانبل نم ةجوزتم ةينانبل ةيحيسم ؛امير ىلوألا اهتقيدص تناك

 ؛رمس تناكف ةيناثلا اهتقيدص امأ .اديص نم ةبيرقلا ةشودغم يف نكستو

 ،اديص يف شيعتو ،ينانبل نم ةجوزتم اهنكلو ،نانبل يينيطسلف نم ةينيطسلف

.اربع ةقطنم يف انتيب نع اديعب سيل

 ةديج يتقالعو ،كانه تالماعلا مظعمو للمعلا يف اهيتقيدص فرعأ تنك

 اهزيمأو اينار عم ةقالع ىلع يننأ نرعشي نأدب امدنع نكلو ،اعيمج نهعم

.اهلوح تاياكحلا نجسنيو اهنم نرغي نأدب ،نهنع

 ناك .ثيدحلل ةصرف تناك رحبلا ىلع اديص معطم يف للوألا انئاقل يف

 ،للمعلا يف اهتاليمز نع ديزملا ةفرعمل ةصرفلا هيف تيلغتسا احرم وجلا

.نهجاوزأ عم عسوأ تاءاقل دعب اميف اهتلت ،ةديدج فراعم مامأ بابلا حتفو

 اعم جورخلاب اهعنقأ نأ تعطتساو ،يسفنلا زجاحلا ترسك كلذ دعب

 ثيح ةصيرح ةقطنم ةرايزل للبجلا ةقطنم ىلإ انتالحر ىدحإ يف ،اندحو

 اهيلع رساجتأل ةصرف تناك .كيرف للتلا يف اندحو اندعص .ءارذعلا للاثمت

:تلاقو يلإ ترظن ،اهفتك ىلع يدي عضأو



.دحأ اناري ال ىتح هبتنا ..حماس -

:امساب اهل تلق

 فيك للفسألا ىلإ يرظنا .ضرألا قوف ،كيرف للتلا يف اناوس دجوي ال -

 .سانلا ريسي

.اهدخ ىلع يتالبق ىلوأ تعبط ْترظن امدنعو

:تلاقو ةبتاعم يلإ ترظن .كلذ ينم عقوتت مل اهنأك ًالجخ ترمحا

.كدودح مزلا-

؟كلبقي نأ كبحي نم ىلع ريثك لله ..اينار -

...نكلو -

.يتايح يف ءيش للك نآلا تنأ .كبحأ انأ .ادحأ يشخت ال ؟اذام نكلو -

؟ةعرسب -

؟راظتنالا اذاملو -

.دعب ينفرعت مل -

.ءيش للك كنع تفرع -

.دعب اًئيش فرعت مل كنأ اًنيقي ؟تفرع اذامو -

.ةياكحلا للك يل تلاق كنويع -



.ةيهب تسلو اينار ينكل .ةيهب نويع للثم ؟ةياكحلا للك -

.كرارسأ نالمحت كانيع -

؟امهب تفشتكا اذامو -

.ئلآللا نم ريثكلا -

؟ةفيزم تسيل اهنأ دكأتم تنأ لله -

.نويعلا ةغلب ريبخ -

.رهام صاوغ كنأ ودبي -

:تلاق مث تتمص

 قامعألا يف صوغت امدنع اًنيقي .حطسلا ىلع وفطت تلز ام كنكل -

.ئطاشلا ىلإ تدع ول ىنمتت فوس

 "ءاملا تحت نم ةلاسر" هتديصق يف رازن للوقي امك انأ .اينار اي ادبأ -

 وحن ينيداني كينيع يف قرزألا جوملا" :ظفاح ميلحلا دبع اهانغ يتلا

 ثحبأ يتلا يتجوز تنأ .اهنع ثحبأ يتلا ةأرملا تنأ ..اينار ".قمعألا

.اهنع

؟ييأر ذخأت نأ للبق كتجوز -

؟رخآ يأر كلأ -

...نكلو ،كانمتت ةاتف للك .حماس اي عئار باش تنأ -



:اهتعطاق

.للبجلا سأر انلصو .يلمكت ال -

 ،ىلعألا ىلإ اندعص .ءارذعلا للاثمت ثيح ىلإ انلقتناو ،ةبرعلا نم انلزن

.رحبلاو توريب انيأر كانه نمو

:اهل تلق

!هعورأ ام رحبلا ىلإ يرظنا -

:يل تلاق

.ةلتاقلا شرقلا كامسأو ناتيحلا هلخاد يف نكل -

.ةليمجلاو ناولألا ةيهازلا كامسألاو ئلآللا هيفو -

:للوقت تعباتف

.ههايم يف اوقرغف رحبلا مهب ردغ وأ كامسألا مهتلكأ سانأ ماظعو -

.ةليلعلا هتامسنب نوعتمتي اوناك انلثم قاشع ماظع اهلعل -

.رساكلا شحولاك مهيلع فحازلا جوملا مهقرغأف -

؟دحلا اذه ىلإ رحبلا نيفاختأ -

 ةليمجلا مهلاكشأ كدعسي نيذلا رشبلاك امامت هلخاد ىلإ رظنأ ينكلو ،ال -

.اهعمطو اهعشجو اهتينانأو ةيرشبلا داقحأ للك مهلخاود يف نأ عم



.ةيفلخلا ةهجلا نم رومألا ىلإ نيرظنت اذامل -

.اهتقيقح ىلع اهارتف ،كارت نأ نود ءايشألا ىرت فلخلا نم كنأل -

 هذه للك للمحت فيك ،كثيدح ةقرو ،كلامج يفو ،كنس يف ةأرما ..اينار -

 اًنازحأ نيلمحت كنأ مأ ،مؤاشتلل ةوعد يه لله ؟ةفسلف يهأ ؟اهلخاد يف مكحلا

؟كلخاد يف ةنماك

؟ةصاخلا هتفسلف غوصي فيك ناسنإلا نازحألا مّلعت الأ .كلذ للك يه -

 ةفاسم نكل ،ينم تلفت نأ تلواح .يعارذب اهتقوط .رثكأ اهنم تبرتقا

.حلفت ملف هليلق ةكرحلا

:يل تلاق

.دويقلا هركأ ..حماس -

؟ديق كسأر امهيلإ نيدنست يذلا يعارذ للهو -

.موزللا نم رثكأ ءيرج تنأ -

.توريب ىلإ رحبلا اذه امك يلإ ةبسنلاب تنأ .كبحأ انأ -

؟اًذإ للاصتا رسج -

 هنإ ،ايندلاب ،ملاعلاب ينطبري يذلا رسجلا وهف ،ارسج هنيدعت تنك نإ -

.ةليمجلا ءايشألا ناسنإلا ىري اهب يتلا نويعلا امك

.ةيلخادلا ءايشألا ىرتل يفكت ال نويعلا نكلو -



.اهئاقب رس كحور نم دمتست يتلا يحورب اهارأس -

!ةعورلا هذه ام ..هللا -

 ةرم مهتابيبح نم مهماهلإ نودمتسي ءارعشلا .يملاع للك كنإ كل للقأ ملأ -

 يف ةنماكلا ةقاطلاك كنإ .ةيناث للك كنم يماهلإ دمتسأف انأ امأ ،نيح للك

.ًاليل اهراهن لليحتف ،ةكرحلا نع ءايشألا فقوتت اهنودب يتلاو ،ءايشألا

 يف ةحباس تناك .يردت نأ نود يردص ىلإ اهسأر تدنسأ دقو تدهنت

.هرارق فرعأ ال رحب

 يف اهل تسمه .معانلا ريصقلا اهرعش تسسحت ،بناجلا نم اهسأر تلبق

.اهنذأ

؟رمحألا نوللا نيبحت لله ..اينار -

؟ءايشألا نولأ نأ بحأ اًنايحأ -

؟مسرلا نيبحت لله -

 نأ بحأف ،ةعداخ ناسنإلل ةيعيبطلا ناولألا نأ اًنايحأ ىرأ ينكلو ،ال -

.دوسأ ضيبألاو ،ضيبأ دوسألا .اديدج اًنول اهيلع يفضأ

؟هقامعأ للاح فيكف ،ئلآللا هذه للكب اًئيلم ءاملا حطس ناك اذإ -

.ضوغلا قحتست ئلآل دجت ال دق-

؟فيك-



 يف ،ئطاشلا ىلع سمشلا تحت نوكت نأ بجي ةيقيقحلا ئلآللا نأل-

 وأ ضرألا تحت وأ ،مالظلا يف سيلو تيبلا ةقيدح يف ،للوهسلا يف ،للوقحلا

.راحبلا قامعأ يف

 يه مك توريب ىلإ يرظنا ..اينار .يتيب ةقيدح يف كتدجو اذهل-

!اهئانبأ حارج تململو مالسلا بوث تسبل نأ دعب اهلكش عورأ ام !ةليمج

 يف اودمص نيذلا قشعأ .بونجلاو اديص بحأ انأ .للمجأ اديص نكلو -

.رحبلا ئلآل ماستقال اوبراحت نيذلا هركأو ،راتتلا هجو

.كانه يرظنا ؟اهلامجب نيفرتعت ال اذامل .اديص ةقيقش توريب نكلو -

.نميألا اهدخ ىلع ةلبق تعبط فيك يردأ ال

؟كادي هلعفت ام يفكي الأ ..حماس -

:اهل تلقو يمامأ اههجو ىلإ ترظن

...كبحأ ..اينار -

:تحاصو ينم تتلفأف ،اهيتفش ىلع ةلبق عبطأل اهنم تبرتقا

؟حماس -

؟ىرج يذلا ام -

.ءاقدصأ نحن تيسنأ .انيلع مقنتس .انارتس ءارذعلا -

 سانلا فقي ثيح ىلإ ينتقبسف ،اهب تقحل .للفسألا ىلإ جردلا تلزن



.توريب ىلع نوجرفتي

:اهتلأسو اهنم تبرتقا

؟تبره اذامل -

؟قاشعلل اًناكم سيلو سدقم ناكم اذه ؟سانلا للوقيس اذامو -

:اهتلأس قيرطلا يف .اديص ىلإ اندع كلذ دعب

؟انتبوطخ نالعإ نيديرت ىتم :كتلأس امدنع يلع يدرت مل -

؟ةدحاو ةرم انتبوطخ -

؟ريثك اذه للهو -

.عرستت ال ..حماس -

.يتايح للك تنأ .كنودب شيعلا عيطتسأ ال ..اينار -

.جاوزلاب نآلا ركفأ ال ينكلو ،عئار باش تنأ ..حماس -

؟اينار اي اذامل -

.يردأ ال -

؟رخآ للجر كبلق يفأ -

.ال -

؟بسانملا للجرلا تسل انأ اًذإ -



.كسفنب كدادتعاو كتقث كيف بحأ .ةاتف للك ةينمأ تنأ .هذه الو -

.ينيحيرأف ءيش ةمث ناك نإ .اينار اي عنقم ريغ كمالك -

 اهنأب للجر نم جاوزلا نع ةأرملا فوزع نورسفت للاجرلا متنأ اذكه -

.رخآ بحت

 ديرت ال اهنكلو ،ةاتف للك ةينمأو ،عئار باش يننإ للوقت .ينريحي اهمالك

 ،اهل مدقت يذلا للجرلا بحت ال اهنأ امإ ؟جاوزلا ةأرملا ديرت ال اذامل .جاوزلا

...وأ ،هريغ رظتنت اهنأ وأ

؟اذامل )!وأ( ـلا هذهل اي 

 اهلعجي يذلا ام ركفأ انأو اهتيب ىلإ اهتلصوأ نأ دعب راهنلا ةليط تيضمأ

 ؟جاوزلا ضفرت

.فراعتلل للوطأ ةصرف ديرتو عنمتت نأ للواحت امبر

 نأ يلع للهو .هنم تمدصو اهكرتو باش عم ةقالع اًقباس اهل ناك امبر

 تالؤاستلا كلتب اريثك يسفن بعتأ اذامل ؟اهضفر بابسأ نع ثحبأ للظأ

 نم .اهعّنمتل ملستسأ الأ امإو ؟يسأر نم عوضوملا عفرأ نأ امإ ؟ةجعزملا

.ةبغار يهو عنمتت دق ؟يردي

 يف دعاسي كلذ للعل يلهأ ىلإ فرعتلاو انتيب ىلإ اهوعدأ نأ ناوألا نآ

.اننيب اميف براقتلا

:يتدلاول تلق يلاتلا مويلا يف



.يل ةليمز تيبلا ىلإ وعدأ نأ ديرأ ..يمأ -

؟نم ؟كتليمز -

.يواديصلا اينار ..اينار -

:تلاقو يمأ تكحض

؟اهبحتأ -

.اهيلإ فرعتلا دعب مكحلا كل كرتأس -

 كلذل ؟اهب كتقالع ام كلأسيس .هددشتو كابأ فرعت كنكل ،ينب اي اًنسح -

 الف جاوزلا ريغل كتين تناك نإ .كدلاو ةلطع ريغ يفو ءادغلا ىلع اهرضحأ

.سانلا تانب عدخت

.ادحأ عدخأ الأ يدلاو نمو كنم تملعت دقل ،يمأ اي ولو -

 انأو ،ديلو مث يهاز مث للماك انربكأ ةوخإ ةثالث يل ،ءانبأ ةسمخ دحأ تنك

 اولحرو اوجوزت مهلك .انس ينم رغصأ يهف ىليل ةديحولا يتخأ امأ ،مهعبار

.ينيوتحي بلق نع ثحبأ يدلاو تيب يف تللظ .انأ الإ ةديدجلا مهتويب ىلإ

.تيبلا ىلإ اينار توعد ةمداق ةبسانم للوأ يف

:اهل تلق

.صاخ ءادغ ىلإ كوعدت يمأ -

؟تيبلا ىلإ ينوعدت -



.هنم اءزج تحبصأ دقل ؟انع ةبيرغ تنأ لله .تيبلا ىلإ معن -

:تلاقو تكحض

؟ملستست مل كنأك .هنم كلابح يمرت ذفنم نع امئاد ثحبت -

.بوبحملا ئطاش ىلع الإ بحلا يف مالستسا ال -

.كرارصإ ينبجعي -

.ارارصإ كعنمت ينديزيو -

.كمالآ ةلحر كنع ففخأ نأ بحأ انأ .لللدتأ الو ،عنمتأ ال انأ -

.كراحب ئطاوش ىلع وسري نأ يبراقل نيحمست ال امدنع ديزت يمالآ -

 نأ حلصي الو باشعألاو ةراجحلاب ءيلم دحاو ئطاش ىوس يل سيل -

.دحأ هيف وسري

.ءاملا قوف امئاع كيتآس -

.ةلتاقلا كامسألا كلكأتس -

:ظفاح ميلحلا دبعل "ناجنفلا ةئراق" ةينغأ نم ينغأس اهنيح -

اديهش تام دق يدلو اي"

"بوبحملل ءادف تام نم

.كتايحضت للك قحتسأ ال انأو ،تومت نأ كديرأ ال ..حماس -



 بهذنس ءاعبرألا موي يسنت ال مهملا .ةليمجلا يمالحأ للك تنأ ؟فيك -

.ةعاسلا هذهب انل حمسيل للمعلا بحاص نم اًنذإ بلطنس .ءادغلل تيبلا ىلإ

 ءادغ تدعأ دق تناك .اهنبا ةجوز اهنأك اهتلبقتساو ،اينارب يمأ ْتحرف

:اينار اهتلأسف .ةرشعل يفكي

؟للماك مأ اي للكألا اذه للك اذاملو -

.انتفيض تنأ .نيرصقم انلز ام !ولو -

؟اذه للك للكأيس نمو -

.تنأ -

؟انأ -

 الإ اهدالوأ نع اًئيش يمأ كرتت مل .فراعتلاو ثيدحلل ةبسانم ةصرف تناك

:اينارل هتلاقو

 ،ةنس نوعبرأ نآلا هرمع للماك ينبا .اوجوزت ىليل يتنباو يدالوأ للك -

 امأ .تارايس يكيناكيم للمعيو توريب يف نكسيو تنبو دلو هيدلو جوزتم

 للمعيو دالوأ ةثالث هيدل .نسح رئب يف نكسيو جوزتم ،ةنس ٣٨ هرمعف يهاز

 للمعي ،ردبلا للثم تنب هيدلو جوزتم ،ةنس ٣٤ هرمع ديلو ينبا .ءانبلا يف

 يريرحلا ميلس اهجوزت دقف ىليل امأ .اديص يف يلهألا ىفشتسملا يف ابيبط

 حرفنس يذلا ،حماس ىوس تيبلا يف انل قبي ملو .توريب ةقطنم يف نكستو

.كعم ابيرق هب



:تلاقف ،اينار تئجوف

؟انأ -

 ،كتببحأ كتيأر امدنع ةحارصب ؟كنم للمجأ دجيس للهو ،تنأ اعبط -

.راتخي فيك حماس فرع دقل يسفنل تلقو

.كتايح يف هب نيحرفت هللا ءاش نإ -

.كعمو هب حرفأس -

 اهل تلاقف ،يمأ جارحإ مدع ىلع تصرح اهنكلو ،اينار هجو رمحا

:ثيدحلا رييغت هلواحم

 ىلإ ةرايزلا انل اودرت نأ بجي نكل .كل هيلخي هللا ،عئار باش حماس -

.انتيب

:اهتقفاوم لليلد انتوعد نأ تبسح دقو يمأ تلاق

 هابأو حماس بحطصأسو ،دعوملا يددح .مكروزن نأ فرشلا انل -

.كلهأ ىلإ فرعتلل

.مكترايزب انتيب نيزنس -

؟اهب كسمتلاب اًقحم تسلأ ؟ةيانعب تاملكلا يقتنت فيك تيأرأ -

:يل تلاقو اينار يلإ ترظن

.كتدلاو مامأ ينجرحت ال ..حماس -



 يلإ ترظن ،ءادغلا دعب ياشلا انل رضحتل خبطملا ىلإ يمأ تبهذ امدنعو

 ةراشإب يل تلاقو تكحضو ،اهبجاوح تكرحو ،اهناسل ىلع تضعو ،اينار

:اهدي نم

!!ادغ كيرأس -

 تاوطخ اهوحن مدقتلا تلواح املك .بئاجعلا ينترأ دقف ،ةبذاك نكت مل

 .رارصإب ضفرت جاوز ةملك عمست امدنع نكلو ،ةبحم ينتداز يبلق احتاف

:موي تاذ يل تلاق

؟ةعئار يهف ةمطاف يتقيدصب كيأر ام عمسا -

 .ةمطاف سيلو كبحأ انأ ..اينار -

 نوكي نأ نكمي يسفنل تلق .جاوزلا مدع ىلع اهرارصإ رس مهفأ دعأ مل

 ال ىتح كلذ اهلأسأ نأ تفخ !ءارذع دعت ملو باش عم ةميدق ةقالع اهل

.يفلخلا بابلا نم اهيلإ للخدأ نأ تررقو ،تكس .اهحرجأ

 همأو ،دايز ديحولا اهوخأ انلبقتسا ،عضاوتملا ميدقلا مهتيب ىلإ انترايز يف

 توريب يف ناك .١٩٨٥ ماعلا ةيلهألا برحلا يف يفوت دق اهوبأف ،ةليبن

.برحلا ءارمأ هلتق كانهو نييليئارسإلا نم ابراه

:اهيلع جرفتأ ينآر امدنع دايز للاق .طئاحلا ىلع ةقلعم هتروص تناك

 تيب دنع يمأ عم اريغص تنك .١٩٨٥ ماعلا برحلاب يفوت ،يدلاو اذه -

 ،ةينانبللا تاوقلا نم ةعومجم هتضرتعا امدنع يتخأ عم يدلاو ناكو ،يمع



.رهش دعب الإ هنع عمسن ملو ،هولتق مهعم ةداشم دعبو ،هوفقوأ

 برحلا تنعلو ،هيلع تمحرتف .ءازعلل تيب ىلإ ءاقللا للوحأ نأ أشأ مل

.ديدج نم انيلع اهسأرب للطت نأ للواحت يتلا ةنتفلا تنعلو .،اهلعشمو

.اهرانب ىوتكا دقو يبأ للاق

 ،همحري هللا ،يريرحلا قيفر خيشلا اولتق .أدهت نأ هنتفلل نوديري ال -

.للاتتقالل انوعفدي ىتح

:اًقلعم دايز للاقف

.ىرخأ ةرم برحلل دلبلا رجي نأ دحأل حمسن نل -

:ثيدحلا رييغت ًالواحم مهل تلق

.مكيلإ فرعتلاب ءادعس نحن -

:ةلئاق دايز مأ تدرف

 انراز  :نويرصملا للوقي امك نحن .هباحصأ متدعسأو تيبلا مترون -

.يبنلا

.اعيمج مكيف ةكربلا -

 ادغ نوكتس .اهنم انبرقتو اينار ةلئاع ىلإ انفرعت .ةليمج انترهس تناك

.ةدحوملا انتلئاع

 هراثآ كرت يذلا يداصتقالا عضولا وكشت ةسلجلا للالخ دايز مأ تناك



 للواحي ،ةرشع للطعيو اموي للمعي ،للمع الب دايزو ،ىفوتم دلاولاف ،مهيلع

 ناك ،نيديلا يلاخ هنأل جوزتي ملو ،ةنس نوثالث هرمع ،عيطتسي الف ةرجهلا

 مل هنأل اهوجوز اهلهأ نكل ،هبلق للك نم اهبحي ةينانبل ةاتف عم ةقالع ىلع

 ،اينار هتخأ نم هفورصم ذخأي وهو اهل مدقي اذام ،اهنم جاوزلل مدقتلا عطتسي

 نأ للدبو ،مهتابلط يف اهنوقحالي مهلك ،تيبلل يزكرملا كنبلا يه اينار

 ءابعألا ديزت يهف ةئيسلا مهتلاح ببسب فورصملاب داصتقالا اهمأ للواحت

.اهيلع

.سلبارط يف كتمع عوبسألا اذه روزن نأ كيأر ام ..اينار -

.هرتف ذنم اهرزأ مل يننأل ةيده اهل يرتشنس -

 ام .هينوج يف رحبلا ىلإ بهذن يلاعت .ةقونخم يننأ سحأ انأ ..اينار -

 مزاول انل يرتشاو يبهذا .تيبلا ىلإ يتاقيدص وعدأس ؟عوبسألا اذه كيأر

.ةوعدلا

 اهعم نيلماعلا مظعمل ةنيدم اهنأ اًقحال تفشتكا .نويدلاب ةلقثم هينار تناك

 هيلإ تلسوت ،هغلبم دحأ بلط املكو ،هسفن للمعلا بحاص ىتح ،بتكملا يف

 بابشلا ناك .هنيد ةميق ددستل هريغ نم تضرتقا حلأ نإو ،رظتني نأ

.اهيف اعمط اهنوضرقي

 تمكارت دقف ،ةيئاذغلا داوملاب مهديوزت نع فقوت تيبلا نم بيرقلا للحملا

 مهبلاطي حبصأ نيدلا ىلع للوفلا هنم نورتشي اوناك يذلا معطملاو .نويدلا

 .للماك رهش نع



 ،اهجرحأ مل كلذل .ببسلا اذهل جاوزلا ضفرت اينار للعل :يسفن يف تلق

.رخآ تقول عوضوملا تلجأو

 اهيخأو اهمأ ىلع حرطي نأ يبأ عم تقفتا دق انترايز للالخ تنك

.اهيأرب يتفرعم نم مغرلا ىلع انجاوز عوضوم ،عوضوملا

.ةرملا هذه قفاوتس اهنأب يوق ساسحإ يدل .اهتبغرل ملستسأ مل

:عيمجلل تلاقو انب مألا تبحر

.ريخ هللا ءاش نإو ،اهعم يكحأس انأ .اننوفرشت -

:يل تلاق .اهنويعب ينبتاعت اهنأك ،اينار يلإ ترظن

.عوضوملاب انثدحت دقل -

:اهل تلقو تمستبا

.كمأ نم درلا رظتنن -

:اهل تلقو اهمأ ىلإ تردتسا مث

.ينويع يف اهعضأسو ،اينار اعنقت نأ دايزبو كب يلمأ انأ ..دايز مأ -

:دايز للاقف

.كنويع ملست -

 ىلإ يترايس يف هتذخأ .اديص شينروك ىلع دايز عم تنك يلاتلا مويلا يف

 تقفتاف ،ةلاطبلا مومهب للقثم هنكل ،احرم اباش ناك .ًاليوط انثدحت .توريب



 ،اهنم يجاوز نعو اينار نع انثدحت .للمع داجيإ ىلع هدعاسأ نأ ىلع

.ايباجيإ باوجلا نوكي نأ هنم تبلطو

:يل للاق

 نهو نعنمتي تانبلا للك .يل اهكرتا ؟ولو كنم نسحأ اينار دجت نل -

.تابغارلا

:للاقو ركنأف ،رخآ بيطخب ةدوعوم تناك نإ هتلأس

.ًالصأ اهل حمسأ نل ناك ولو ،دحأ عم ةقالع اينارل دجوي ال -

.تيبلا ىلإ هتدعأو ،اعم انرهس ءاشعلا دعب

.عوضوملا ةشقانمل هتخأو همأ عم دايز سلج

:امهعم ةمساح اينار تناك

 بغرأ ال يننأ حماس تغلب دقل ؟درلاب مهومتدعو اذاملف ،جاوزلا ديرأ ال -

.جاوزلاب

.)اهمأ تلاق( ؟يتينب اي اذامل -

.جوزتأ نأ ديرأ ال -

؟هريغ ىلع كنيع لله ؟مالك اذهأ -

.جاوزلا ديرأ ال يننأ رمألا يف ام للك يناقدص ؟هريغ ىلع سيل ،ال -

:اهل اهمأ للاقف



؟اسناع نيلظتس لله .جوزتي كوخأو تومأ نأ دعب ادغ نيلعفتس اذامو -

.جاوزلا ديرأ ال انأ .سنام الو سناع ال -

 هل تلق ول للمع داجيإ يف يندعاسيس فيك ؟دانعلا اذه ام :هسفنل دايز للاق

:اينارل للاق !؟تضفر اهنإ

.كعم اننيملظتو كسفن نيملظت اذكه تنأ ..يتخأ اي يعمسا -

:هبضاغ اهمأ تلاقف

.هءارو ثهللا ديرتو يداف همسا يذلا اذه عم تقفتا ديكأ ؟اهمهي اذامو -

:اينار تلاقف

 ينيب سيل كل تلق .يداف يل نيلوقت هلكشم تثدح املك ؟مالكلا اذه ام -

.ءيش يأ هنيبو

:اهمأ تلاقف

!كببسب كابأ قحلأس يننأ ودبي -

.يكبت اينار تأدب

.ةوقلاب يجيوزت ناديرت اذامل يمع اي -

 نيفرعتت ًالثم ةنس ةدمل ةبوطخلا ىلع نيقفاوت ال اذامل ..اينار اي يعمسا -

 ؟نيلصفنت كبجعي مل نإ اهدعبو ،كيلإ فرعتيو هيلإ

؟اًقبسم ةجيتنلا فرعأ انأو يعم هطبرأو باشلا دعأ اذاملو -



؟نيرسختس اذام .نيبرجت تنأ يتينب اي -

:دايز للاقف

.للمع داجيإ ىلع يندعاسيس ،ةرتفلا هذهب -

:اهمأ تلاقو

.ايادهلا ضعب كل يرتشيو كنويد ضعب ددسي دقو -

 !؟هب ناركفت ام اذهأ -

:اهمأ تدرف

؟كيلع ةمكارتم نويدلا للظت نأ نيديرت لله ؟يدرتملا انلاح نيرت الأ -

:اهعومد تحسم نأ دعب اهمأ تلاقف ،ءاكبلا نع اينار تفك

 هوخأو ،ةنسح ةيداصتقالا مهعاضوأ هلهأو ،كبحي باشلا ..يتينب اي -

 .ةنس ةدمل ةبوطخ .كلقعب يركف .يكيناكيم ثلاثو ،ءانب دهعتم رخآو ،بيبط

؟عئار باش هنإ يلوقت ملأ .اجوز هب نيلبقت اهدعب كلعل يبرج

:اهسأر اينار تزه

.ةاتف للك ملح هنإ .هتفرع باش بيطأ هنإ ..معن -

 للمجأ ام .يمالحأ سراف هنإ :اهسفن بطاخت تعباتو ،ثيدحلا نع تتمص

.عيطتسأ ال ..ال ،نكل !اهبذعأو هتماستبا

 وهو فلخلا نم اهقوطت يهو هيدي تركذت .اهريكفت يف اينار تحرس



 ءارذعلا للاثمتو ،قشاعلا هلوب اهلاق .)كبحأ ..كبحأ اينار( :اهنذأ يف سمهي

 اهتفرغ ىلإ تبهذ مث .ال ..ال :خرصت تأدب ةأجف ...نكل ،كلذ ىلع دهشي

.اهيلع بابلا تقلغأو

.تقفاو اهنأ ترعش نأ دعب حيرتست اهمأ اهتكرت

:همأل دايز للاق

؟هنم جاوزلا ضفرتو هب ةبجعم اهنإ للوقت اذامل ..يمأ اي -

!يداف بحت ديكأ -

؟للوقعمأ -

؟ال مل -

؟اهتبطخل مدقتي مل اذاملف اهبحيو هبحت تناك ول نكلو -

.اهبحي ال وهو هبحت يه امبر -

؟امهنيب اًئيش نأ نيعقوتت للهو -

.اهنم هجاوز يف نوعنامي هلهأ امبر -

؟اهنم للمجأ نودجيس لله ؟اذامل -

 نأل مهماقم نود اننوري هلهأ نأل امبر .ةعيشلا نم مهو ةيّنس اهنأل امبر -

.تارايسلا داريتسا يف روهشم رجات هابأ

؟للحلا امو -



.قفاوت اهلعجأس ،يلع اهكرتا -

.اننويد للك ددسنل هصرف اهنإ .ةيبغلا -

؟فيك -

.ارهم هنم بلطنس -

؟جوزتت نأ دعب اذامو -

؟اهلهأ انسلأ .اندعاست للظتس -

 ىدل يل للمع داجيإ للواحي نأ حماس يندعو دقل .يمأ اي كراكفأ بحأ -

.ًالمع يل دجي نل تضفر ول اهنأ مزجأ انأو ،يكيناكيملا هيخأ

.ءامسلا نم انيلع للزن يذلا انذالم وهف ،هب طرفن نل .نئمطا -
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 تيب يف هترايزل يناعد دقف كلذل ،اهتيؤرب بغرأ يننأ فرعي يداف ناك

 :يل للاق .كانه اهاعدو ،هلهأ

.كتجوز نودب كئانبأ عم رضحا -

 ؟اهل للوقأس اذام ينقرافت ال فطاوعو فيك نكل

 :هل تلق

؟اضيأ اهتيعد كنأ ودبي -

 :يل للاقف

.كتجوز مامأ كجرحأ الأ تببحأ دقو ،اهتيؤرب بغرت كنأ دب ال -

 :هل تلق

.فطاوع ىلإ فرعتت اهعد .قلقت ال -

 :للاقو مستبا

؟اهبحت تلز امأ -

.اننيب ءيش للك ىهتنا دقل .الك -

 يننأ حيحصو ،ةرم نم رثكأ فتاهلا ىلع اهعم تثدحت يننأ حيحص



 .اهعم مالكلا عنصتأ تنك امئاد يننكل ،ينورتكلإلا ديربلا ربع اريثك اهتلسار

 ةقطنم حبصأ يضاملا نأك ،يضاملا نع اًئيش ثدحتن نكن مل .اهلماجأ تنك

 يرعاشمب اهركذأ مل .يتبحمو يقوش اهل ثبأ مل .اهنم بارتقالا انيلع مارح

 ةوخإ نوكن نأ تدارأ .يوحن ةميدقلا اهرعاشمب الو اهوحن ةميدقلا

 للوحتي نأ ةلوهسلا نم لله ،نكل .يناسنإو طيسب بلط نم هل اي .ءاقدصأو

 رخآلا هاجتالاب رعاشملا للدبت .خأ ىلإ قشاع نم بحملاو جوزلاو قشاعلا

.لليوط تقو ىلإ جاتحتو هبعص

 للثم اهنإ ؟ةدحاو ةجرد ولو ءارولا ىلإ يرعاشم دوعت نأ نكمي فيك

 روخصلا نم مغرلا ىلع ةعرسب داولا عاق ىلإ للبجلا ةمق نم للوزنلا

.قيرطلا يف ةرثانتملا ةراجحلاو

 لله ؛كرثعت تالامتحا تداز ىطخلا تعرسأ املكو ،ةرعو قيرطلا

 ،ةيلخادلا اهرعاشم ةقيقح ام يردأ ال ؟حورجلاب اًئيلم مأ ،املاس للصتس

 تلز ام يننأو ،اهلخاد يف اًقيمع صغأ مل يننأ تفشتكا اهمهف تلواح املكو

 ،عاقلا ملظملا عساولا طيحملاك يهف ،اهفطاوعو اهرعاشم حطس نم ابيرق

 فشتكت نأ نود دوعتف ،هعاق يف ءيش ةيؤر عيطتست ال هتلصو اذإ ىتح

 ىلع يندعاست ةءاضإ تافاشك يعم ًالماح ديدج نم صوغأ لله .اًئيش

 انأو اهسيساحأو اهرعاشمو اهبلق ايانث يف صوغلا عيطتسأ فيكو ؟ةيؤرلا

 تحبصأ انتالسارم ىتح ،اهنم ابيرق دعأ ملو ،اهعم شيعأ ال اهنع ديعب

 سيلأ ؟ينع ايفاخ يقب امب يسفن قلقأ مأ ،تفشتكا امب يفتكأ للهف ،ةردان

 باصأ هتفشتكا نإ يلعل ؟يردي نم ؟اهقامعأ يف ام فشتكأ الأ للضفألا



.اًقباس يه ينتمدص امك ةقيقحلا ينمدصت وأ ،للوهذلاب

 همأ عم انلبقتسا .هيف ءيش ريغتي مل .هفرعأ يذلا يداف للهأ تيب تلخد

 تلخد سلجن نأ للبقو ،انيلع اوملسو اعيمج انب اوبحر .هدلاوو ةريبكلا هتخأو

.دالوألا رعش للثم ريصقلا اهرعشب اينار انيلع

 اريثك تريغت .ةرشع نع تداز يتلا قارفلا تاونس دعب يمامأ يه اه

 اهدودخ تألم نم ةتيقملا ةدحولا لله ؟اهريغ يذلا ام .اهتفرع امع

 ؟ديعاجتلاب

 يلإ رظنت ،ةقدب انبقارت فطاوع نويع تناك .يلإ ترظن .اهيلإ ترظن

 يف تنك يننأ عم فطاوع بضغت الئل مستبأ مل .اهسفن ةظحللا يف اهيلإو

 يتايركذ للكو اديعس نوكأ فيك .لليوط بايغ دعب اهارأ نأ اديعس يلخاد

؟مالآلاب ةئيلم اهعم

 ،فطاوع يتجوز ىلع تملس مث ،روتفلاب جوزمم قوشب يلع تملس

 اذه يفأ .اهب تبحرو ،اهتلبقو فطاوع اينار تقناع ؛ةأجافملا تناك كانهو

:مهنم الك للأست يهو ادحاو ادحاو دالوألا ىلع تملس مث ؟يل ةلاسر

؟كمسا ام -

:ةلئاق تقلعو ،مهتقناع

!مهيبأ للثم نيولح -

:للوقت تلمكأف ،فطاوعل تهبتنا



.مهمأو -

:ينولأسو اهيلإ دالوألا رظن

؟هذه نم اباب -

.اينار وتلاخ ...هذه -

:اسماه يلع يل للاقف

!اًقباس اهنع انثدحت مل كنكل -

:ةعرسب هل تلق

.هتجوز هذهف ،يداف ومع نعو اهنع ام اموي كثدحأس -

 اموي كيبأ ةجوز تناك هذه :هل للوقأأ ؟نآلا كلذ نم رثكأ هل للوقأ اذام

؟ام

 عم تحاترا دق فطاوع نأ ترعش .يداف للهأ تيب يف ةولح ةرهس تناك

 انيردي نمو ؟ىرخألا ىلع امهنم للك للثمت لله .نيتليمز للثم اتراصو اينار

!اهتليمزل امهنم للك رمضت ام

 ىلع بالجلا بارشو كعكلا للوانتنل اديحو يداف يناعد يلاتلا مويلا يف

.نانبل نم يترجه للبق للعفن انك امك اديص شينروك

:لليوط ثيدح دعب يل للاق

؟اهبحت تلز امأ -



.تدارأ امك تخأو ةقيدص يه -

:للاق مث كحض

.كلذ ريغب يحوت سمأ موي اهيلإ كتارظن نكلو -

.يحوت ام سكعب يتارظن أرقت كلعل -

 ،اهيف ةلثام اهتدقع .بحلل الو جاوزلل حلصت ال ةأرملا هذه ..حماس -

.اهقالطل زهاج انأف اهديرت تنك نإ ،للاح للك ىلعو

؟جوزتم يننأ تيسنأ ؟انأ -

.نيتنثا كل للحأ عرشلا ؟كلذ يف اذامو -

 غارفلا تدسو ،اهناكم فطاوع تأبع دقل .ةدحاوب فتكم انأ ،يداف اي ال -

.رخبتملا اينار بح هقلخ يذلا يفطاعلا

:هل تلق مث ًاليلق تدهنت

 .اهتجوزت امل اجوزتم نكأ مل ولو ،اهب ملحأ دعأ مل يداف اي ينقدص -

 ىلع ترّثأ ةبعص ةلحرم تشع دقف ،يبلق اهل تحتف امدنع تأطخأ يلعل

.فرصتأ فيك فرعأ ملف ،يساوح للك ىلع ترطيسو ،ينهذو يرعاشم

:يل للاق

 .ادج نوعئار كدالوأ .للبقتسملا وحن قلطناو ،اريثك يضاملاب متهت ال -

.تيبلا مترداغ نأ دعب سمأ موي يكبت تناك دقل



؟اذامل ؟يكبت -

 اونوكي نأ نكمي ناك كدالوأ نأب ترعش اهلعل ؟مدنلاب ترعش اهلعل -

.اهدانع ىلع رصت مل ول نآلا اهدالوأ

:يل تلاق

!حماس دالوأ عورأ ام -

:اهل تلقف 

...مل ول اينار اي خآ .ماوع طبلا خرف -

:ةلئاق ينتعطاقف ثيدحلا للمكأ ينكرتت مل

 قزرو جوزتو همالحأ ققح هنأ ةديعس انأو ،بيصنو ةمسق ةايحلا -

.هلثم نيولح دالوأب

:تلاق مث تتكس -

 ىلع ةيبرعلا ثدحتت اهنأ ديج !اهعورأ ام ،ةفيطل فطاوع هتجوز -

.اكيرمأ يف تدلو اهنأ نم مغرلا
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.للمعلا ىلإ بهذتل اينار تظقيأو ،روطفلا مألا تدعأ ركابلا حابصلا يف



 تلاق مث ،ةكرشلا ىلإ هجوتلا للبق روطفلا للوانت ىلإ اهتعدو ،اهمأ اهتلبق

:اهعم روطفلا للوانتت يهو اهل

 دعب كفقوم ىلع تللظ نإو ،كتحلصم الإ ديرن ال نحن .يتبيبح ..اينار -

.هنم كصلخنس ةبوطخلا ةرتف

؟دعو -

 ىلع للكألا ىلإ تراشأو( ةمعنلا هذه ةايحو .ةليبن كمأ انأ .دعو -

.هنم كصلخأل يقفاوت مل نإ )ةلواطلا

 تناك للمعلا ىلإ تبهذ امدنعو ،اهمأ تابغرل تملستساو ،اينار تقفاو

.اهقافتاب ةديعسو ،ةيضار

 دايز تظقيأ ،تيبلا اينار ترداغ نأ دعبو ،اينار ةقفاومب مألا تحرف

 ةقفاوم هغلبيو حماس دلاوب رهظلا دنع للصتي نأ هنم تبلطو ،ربخلا هتغلبأو

.انبلاطم مهل يكحنس مهب يقتلن امدنعو ،ةيئدبملا للهألا

؟اوضفر ول اذام -

 هنإ .هبلق تلخد اهنأ ودبي .اينارب قلعتم حماسف ،اوضفري نل .فخت ال -

.اهلجأ نم ءيش للكب ةيحضتلل دعتسم

 اينار يتخأ اذامل فرعأ ال .هل تحترا انأو ،بيط باش هنإ ينيقدص -

؟انس اهنم ربكأ هنألأ ،ةبلصتم

 كدلاو ينجوزت انأ ؟اهنس للثم يف هديرت للهف ،تاونس عبسب اهنم ربكأ -



.تاونس رشعب ينم ربكأ ناكو

 عم سلج هنإ للب نبلاطم ةيأ ىلع ضرتعي ملو ،ديعسلا ربخلاب حماس حرف

 هنم ةيده اهنع اهدادس ررقو اهيلع ةمكارتملا نويدلا للك للجسي أدبو اينار

 ،قوسلا ىلإ اهعم للزن .رالود فالآ ةسمخ يلاوح غلبملا ناك .هتبيطخل

 كلذ ىلع دازو ،ايادهلا للمجأ اهل ىرتشا كانهو ،اديص يف بهذلا قوس

 رهن يف نيتلئاعلا نم براقألل ةريغص ةلفح ةماقإ ررق .رواسألا ضعب

 نيوعدملا نيب نم ناك .توريب للامش يف بلكلا رهن دنع عقاولا ،نونفلا

 عيمجلا ناك .ةكرشلا سيئرو ،امهاجوزو ،اميرو ،رمس للمعلا يف اهتاقيدص

 فرصتت نكت مل اينار نكل .نيسورعلل كرابي للكلاو ،ربخلاب ارورسم

 ينكل ،كلذب نرعش اهتاليمز .ءاوضألاو للافتحالاب ةديعس نكت مل .سورعلاك

 ،يلوح رودي ام زيمأ دعأ مل ةجردل ةداعسلا نم تنك امبر .ءيشب رعشأ مل

.ةواشغ هينيع ىلع نمك

 تظحال تارملا دحأ يفو ،مامحلا ىلإ بهذت ةعاس فصن للك اينار تناك

 ،امير نذأ يف سمهت رمس تناك اتداع نأ دعبو ،اهب تقحل رمس اهتليمز نأ

.اهيلإ نارظنيو ،ناكحضتو

 ةليوط ةرتف دعبو ،مامحلا ىلإ اهب امير تقحل دقف ةيلاتلا ةرملا يف امأ

 نذأ يف سمهت رمس تأدب ةأجفو ،رمس نذأ يف سمهت تسلجو امير تداع

 .ءاسنلا تارثرثب متهأ دعأ مل .اهجوز

:دايز مأل تلق



 يهأ ؟مامحلا ىلإ بهذت ةظحل للك اينار ىرأ يل ام ..دايز مأ اي -

؟ةضيرم

:ةمساب يل تلاقف

 فرعت تنأ .اهب اًقفر .انه اهدوجوب ةلوجخ يهف ،اهيلع قلقت ال -

.عضولا

 للقتناف ،اهتاقيدص عم سلجتل تبهذو ،يبناجب سلجت مل اينار تداع امدنع

:يل للاق .يبناج ىلإ ةينيطسلفلا رمس جوز

.تيبلا يف انترايزل كوعدأ .كيلإ انفرعت .ةديعس ةصرف -

.فتاوهلا ماقرأ انلدابت نأ دعب هتدعو

 نأ اهنم تبلطف ،ينغي ةلاصلا يف نيبرطملا دحأ ناك للافتحالا للالخ

 ةريصق ةرتف دعبو ،تدعتبا اهنم تبرتقا املكو ،عّنمت دعب تقفاو .اعم صقرن

.تبعت اهنأل ءافتكالا تبلط

 اميرو رمس تفقوف ،ةكبدلل نوفقي بابشلا ناك ،انلافتحا متخن نأ للبقو

 امك بعتلا اهيلع دبي ملو ،للفحلا مجنك كبدت مهعم اينار تبهذو ،امهاجوزو

.اديحو يفويض ةيقب عم ينتكرت .تلاق

 نم ةعاسلا تبرتقا دقف ،ناكملا ةرداغم اعيمج انررقو ،انلفح ىهتنا

.ًاليل ةدحاولا

.ةيعوبسألا انتلطع ؛ةعمجلا موي ناك يلاتلا مويلا نأ هللا دمحأ



 امير عم ثدحتي للحملا جراخ ىلإ قيرطلا يف وهو يدلاو تظحال

.هفتاه مقر اهيطعيو

 نم ينحيرت نأ اينار ترصأ .هتيب ىلإ انم للك هجوتو ،اعيمج مهانعدو

.اهمأو دايزو يه اهنم ابيرق نكست يتلا رمس اهتليمز عم تهجوتو اهليصوت

 دحأ فرعي ال ىتحو ،هعم صاخ عامتجال يدلاو ينبلط يلاتلا مويلا يف

 اديص شينروك ىلع نكامألا دحأ ىلإ ةرايسلاب انبهذ دقف ،هثيدح نومضمب

:ينثدحي أدبو ،"ته ازتيب" نم ابيرق

 ىنمتي ال بأ دجوي الو ،كتابلط للك تذفنو تبهذ دقل ..حماس اي عمسا -

 يعم تثدحت ،جراخلا ىلإ قيرطلا يف نحنو ،للافتحالا للالخ .هنبال ةداعسلا

 ديرأ .للامك وبأ يمع" :اهجوز عم يل تلاقو ،اينار ةقيدص ةينيطسلفلا رمس

".هتلعف ىلع حماس مدني نأ للبق اينار نع ةمهم ءايشأ نع كعم ملكتأ نأ

 ريغ تقولا" :يل تلاقف "؟نيدصقت اذامو" :اهل تلقو يناكم يف ترمسمت

 سلجأ نأ نكمي ،كب للصتأسو يولخلا كفتاه مقر ينطعأ .ثيدحلل بسانم

 ،ةليللا كلت منأ مل ،ينب اي ةحارصب ".ءيش للكب كثدحأو يجوز دوجوب كعم

 تلاقو ،للبجلا سأر يف ةيزاغلا ةعلط يف ،اهتيب يف اهترز يلاتلا مويلا يفو

.ينتلهذأ ءايشأ يل

:روفلا ىلع هتلأسف ،للوقي امم قلق انأو يبأل عمتسأ تنك

؟كل الاق اذام -

:للاقف



 تناكو ،يداف همسا باش عم ةقالع ىلع اهنأل كبحت ال اينار نإ تلاق -

 ديرت ال اهنإ هل للوقتو ،هفتاهتل مامحلا ىلإ بهذت ،نونفلا رهن للفح للالخ

.كنم جاوزلا

 اهبورهو للافتحالا للالخ اهتاكرح تركذتو ،يهجو رمحا .همالك نم ُّتهب

!؟اًذإ تقفاو فيكف ،جاوزلا ديرت ال اهنأ قدصأ مل ينكل .ينم

:للوقي امم للوهذم انأو يدلاول تلق

؟للوقت اميف داجأ -

؟ينب اي كيلع بذكأ للهو -

 عاقيإلا ديرت نوكت نأ نكمي الأ نكل ،دصقأ ال .يدلاو اي هللا رفغتسأ -

؟اهب

؟اذامل -

 نم ةبرقمو للمعلا يف ةجرد اهنم ىلعأ يهف ،اهنم راغت اهنأل امبر -

.ريدملا

 نأ بحت لله ؟كسفنب دكأتت ال اذامل .ةريطخ ءايشأ يعدت ،ينب اي نكلو -

؟اهعم عمتجت

:يدلاول تلقو ،يسأر تززه

.رمس عم عوضوملا عباتأس -



 تقفاو اذامل ؟بذكأ لله ؟قدصأ لله ؟للمعلا ام فرعأ ال .نونجملاك تنك

 ؟هجوزتت ال اذامل ؟هعم ةقالع ميقت يذلا اذه يداف نم ؟اًذإ

 :اهل تلق ،اينار ىلع رمأ ملو كنبلا ىلإ احابص تهجوت يلاتلا مويلا يف

 ىلإ سيفرسلا للقتست نأ اهنم تبلطو ،تيبلا نع ديعب راوشم يف تنك يننإ

.اهلمع ناكم

 ماودلا دعب رهظلا دعب دعوم ىلع انقفتاو ،رمس اهتقيدص عم ارس تلصتا

 تلخد .امهلبق ةداعلا يف رداغت ثيح ةكرشلا اينار رداغت نأ دعبو ةكرشلا يف

 تقلغأ .امهدحو رمسو مير تناكف ،للوألا قباطلا يف ةبساحملا ةفرغ ىلإ

:امهل تلقو بابلا

؟يئارو نم يرجي اذام -

:رمس تلاق

 للاوط يدافب للصتت للفحلا للالخ تناك دقل .كديرت ال اينار ..حماس -

؟اهعمسأ انأو مامحلاب تقولا

؟ةيمارغ ةقالع ىلع اهنأ يفكي اذه للهو -

 اوطغض نيذلا مه يلهأ .جاوزلا ديرأ ال انأ يبيبح" :هل للوقت تناك دقل -

".يلع

 .يب رودت ضرألاب ترعش .يهجو رمحا .قدصأ مل

:امير تلاق



 ةبوطخ اهلهأ عم قافتاب كنم جاوزلا ىلع تقفاو اهنأ اينار ينتربخأ دقل -

.اهنويد اهنع ددستلو ،للمعلا ىلع للوصحلا يف اهاخأ دعاستل ةنس ةدمل

؟كل اينار تلاق اذكه -

 يتلا تارهوجملاو بهذلا رواسأ ركذتأ .كلذ نم دعبأ وه ام تلاق للب -

؟ةبوطخلا ةيدهك اهل اهتيرتشا

؟اهب اذام ..معن -

.اهتاذلم ىلع اهفرصتل سولفلا تذخأو ،رواسألا فصن اهمأ تعاب دقل -

؟للوقعم -

.طقف عوبسأ للبق اهتيرتشا دقل .رواسألا نع اهلأسا ..ةطيسب -

؟اذه يداف نمو -

 هترايس مقر اذهو ،ةيزاغلا ناكس نم هنكل ،للماكلا همسا فرعأ ال -

.نوللا ءاقرز )مأ .يب( ةرايس قوسي )804356(

؟للبق نم هب اهتقالع نافرعت للهو -

.معن -

؟يناربخت مل اذاملو -

.نحن سيلو ،كلذ للوقت يتلا يهو ،اهجوزتتس كنأ فرعن مل -

 كلت نع ةيزاغلا للك يف ثحبأ تبهذو ،اًنذأتسم ةكرشلا نم تجرخ



 دحأ تلأس .قباوط ةدع نم ةريبك ةرامع مامأ فقت تناك .اهتدجوف ةرايسلا

 ضرعم بحاص نبا ،هللا دبع يداف ةرايس هذه :للاقف ،اهنع نيراملا

.اديص ىلإ قيرطلا يف تارايسلا

 اذامل ؟يلع تبذك اذامل ؟للوقعم .هعم ةقالع اينار ميقت يذلا ،يداف اًذإ اذه

 تناك لله ؟فدهلا ام ؟ةيادبلا نم يعم تجرخ اذامل ؟جاوزلا ىلع تقفاو

 يذلا انأو ،ةيادبلا نم جاوزلا تضفر يتلا يهو ينعدخت فيك ؟ينعدختس

؟يل اهعادخ تمكحأ لله ؟ةيليثمت اهضفر ناك لله ؟هيلع تررصأ

 رجات نبا رهظي امك يدافف ؟ينعدخت اذامل :للءاستأ عادخلاب تركف املك

؟هنع ثحبت اذاملف ،للاحلا روسيمو ينغ

 ال .ءيش للك ةفرعم بجي .ةقيقحلاب اهتهجاوم بجي نكل ،اًئيش مهفأ ال

 للاق ام اذهأ ؟ةعرسلا هذهب يبح راهني لله !قدصأ ال !للصحي اذام قدصأ

:مامت وبأ هنع

ىوهلا نم تئش ثيح كداؤف للقن"

"للوألا بيبحلل الإ بحلا ام

 مل .كلذك اهنأ اهيلع رهظي ال ؟ةركس ؟ةبذك ؟ةعدخ اهل يبح ناك لله

 اذه رس ام ..نكل ،ةيده نع للأست مل .انتقالع ةليط ءيش نع ينلأست

 ،يندراطت تلظ يتلا ةنيعللا راكفألا كلت نم تلفأ مل ؟يب بعلتأ ؟ءايربكلا

.اههجاوأس فيك ركفأ تأدبو ،يسفن تأده ةرتف دعب ينكلو

:اهل تلق .رماستن رحبلا برق سلجن انك .اهدحو اهتلباق يلاتلا مويلا يف



؟ةليوط انتبوطخ ةرتف نوكت نأ تبلط اذامل -

.رثكأ ضعب ىلإ فرعتن يك -

؟حماس يف هنع نيثحبت يذلا ام -

.هتدجو هنع تثحب ام -

؟راظتنالا اذاملو -

.ناسورعلا اهب عتمتي ةرتف للضفأ ةبوطخلا ةرتف نولوقي -

:ةماستبا عنطصأ انأو اهل تلق

 نأ كيأر ام .يتايح للك كنأ رعشأ .كنودب للعفأس اذام يردأ ال ..اينار -

 ؟راحلا وجلا اذه يف ادراب ابارش يرتشتو كانه ايريتفاكلا ىلإ يبهذت

:اهتلأس تقفاو امدنعو

؟سولفلا نم يفكي ام كعم لله -

؟ءيش قبي مل ال -

؟كل هتيطعأ ام للك تفرص -

.فيراصم ىلإ ناجاتحي يمأ وأ دايز اًنايحأ -

 يخأ للحم ىدل هلمع أدب دق )دايز( نأ فرعأ يننأ عم ،يسأر تززه

.يكيناكيملا



 تدارأ امدنع .اهل ةدايز )رالود 13 يلاوح( ةريل فلأ نيرشع اهل تمدق

 الو ،تيبلاب للاصتالا ديرأ كفتاه ينطعأ اهل تلق ،ايريتفاكلا ىلإ باهذلا

.ةيفاك تادحو يعم دجوي

 ،اميدق اًفتاه ناك .اهل هتيرتشا يذلا هسفن نكي مل فتاهلا ىلإ ترظن امدنع

:اهتلأس

؟كفتاهل للصح اذام -

.اهفتاه ينتطعأو يمأ هتذخأ -

:اهل تلقو تمستبا

.ءيش للك مدقن مألا للجأ نم -

 هنأ عم اهمأ هتذخأ يذلا فتاهلاب ركفا انأو ايريتفاكلا ىلإ اينار تهجوت

!!اهايإ اهتيطعأ يتلا سولفلا تذخأ .اهسيرع نم ةيده

.يل فشكتت تأدب ةديدج رومأ

 ماقرألا دحأ ناك .اهب تلصتا يتلا ماقرألا نع ةعرسب اهفتاه يف تثحب

 ،فتاهلا تقلغأ .تارم سمخ دحاو موي يف هب تلصتا .يداف مساب ًالجسم

.ابضغ تددزاو

 مويلا تفشتكا يننكل ،تركنأ دحأ عم ةقالع ىلع تناك نإ اهتلأس امدنع

 ىلع نوكي نأ يداف للبقي لله ؟كلذ للعفت اذامل ينريحي يذلا نكل ،اهتبذك

 يذلا وه ىرتأ ؟ةبوطخم وأ ؟رخآ باش عم ةقالع ميقت ةاتف عم ةقالع



 نم ةيحض نوكتأ ؟جاوزلا راطإ جراخ اهعم ةقالع ميقي نأ ديريو ،اهعدخي

؟تاريثكلا هتايتف نم ةاتفو ؟هاياحض

.ئطاشلا ىلع اهعم ريسأ تأدب ،درابلا نوميللا ريصعب تداع نأ دعب

.اهل تلق

؟اهمالحأ سراف يف ةينانبللا ةاتفلا هنع ثحبت يذلا ام -

.ةريغلا ،ةماسولا ،بحلا ،ءايربكلا ،ةيصخشلا تلاق -

؟ةريغلا -

.اهيلع راغي نأ هديرت ..معن -

؟كيلع راغأ يننأ نيدقتعت للهو -

.تكحض

.تاياورلا يف كنع بتكي يذلا مالحألا سراف تنأ .بحو ةريغ كلك -

.اهتباجإل تبجعتو ،تكحض

:اهل تلق

؟دحاو تقو يف نيلجر بحت نأ ةأرملل نكمي لله -

:تلاق مث تتمص .يلاؤس عقوتت مل

.دحاو تقو يف ادبأ نيلجر بحت نل ..ال-



:يموجهلا يلاؤسب اهيلع تقبطأف

؟هللا دبع يداف نيفرعت تنك نإ للأسأ نأ يل لله -

:تلاق .اههجو رمحا .يلاؤسب تمدص

.ةيزاغلا نم تارايسلا بحاص نبا اذه ،هللا دبع يداف -

؟هنيفرعت لله -

.يلمع ناكم نم ابيرق نكسي هنإ .هفرعأ -

؟هعم ةقالع كلأ -

:تلاق .يتلئسأل تبضغ

؟حماس اي ةلئسألا هذه ام -

:ةحارصب اهل تلق

؟هعم كجورخو ،هب كلاصتاو ،هب كتقالع رس فرعأ نأ ديرأ -

.رثكأ ال لليمز -

.ةرم ولو يب يلصتت مل .تارم سمخ سمأ موي هب تلصتا دقل ؟لليمز -

؟يلع سسجتت لله -

؟اهيلع اهبيبح راغي نأ بحت ةاتفلا نإ يلوقت ملأ -

!سسجتي نأ ال ،راغي نأ ..معن -



 كتقالع نع هعمسأو هارأ امع ينذأو ينويع قلغأ نأ ينيديرت للهو -

؟يدافب

.ةصاخ ةقالع هنيبو ينيب سيل -

؟سمأ موي هتيأر لله ..اينار -

.معن -

؟هعمو يعم ةيئانثلا كتقالع نم هيلإ نيفدهت يذلا ام !؟معن نيلوقتو -

.ةقيرطلا هذهب ينبطاخت ال ..حماس -

 هتجوز عم نيهزنتملا دحأ مامأ شينروكلا ىلع اهتمرو اهتلبد تصلخ

 .اهب تقحلو ،ةلبدلا تطقتلا .مادقألا ىلع اريس ناكملا ترداغ مث ،هدالوأو

.اهعم ثيدحلا عباتأل اهتفقوأ

:تلاقف

.جاوزلا ديرأ ال كل تلق .ينع دعبا -

.ابضاغ ناكملا ترداغو يترايس تبكر .بهذت اهتكرت

 ،ةقالعلا ءاهنإ انررقو ،للصح امع يبأو يمأ تثدح .تيبلا ىلإ تبهذ

 خيشلاب تلصتا .اهتبطخل ارهم اهتمدق يتلا سولفلاو بهذلاو ايادهلا دادرتساو

 ىتح عوضوملا لليجأت هنم تبلطو ،نارقلا دقع ىلع هعم انقفتا دق انك يذلا

.ديدجلا دعوملاب هغلبأ



 وبأ دعسأ يقيدص ىلإ اعم انبهذو يعم هترضحأو يهاز يخأب تلصتا

.هيلع تيون ام امهل تلقو ،رمألا امهل تحرش .هب قثأ يذلا نامر

 اهمأ تكرتو ،ينلبقتست مل .اهمأ عم كانه تناك .اينار تيب ىلإ انهجوت

 ىلإ تبهذو ،اهمأ عم ناثدحتي دعسأ يقيدصو يخأ تكرت .انب بحرت

:اهل تلق .بابلا تقرط .اهتفرغ

؟نآلا ةقالعلا ءاهنإ بجي .يحتفا -

:ينتلأسف .اهتنازخ ريراوج حتفأ ةفرغلا ىلإ تلخد .بابلا تحتف

؟ثحبت مع -

.كل اهتمدق يتلا ايادهلاو بهذلا نع -

 ةدع اصقان ناكف قودنصلا تحتف .يل اهتمدقو اهئافخإ ناكم ىلإ تبهذ

.بهذ رواسأ

:اهتلأس

؟رواسألا ةيقب نيأ -

.يمأ اهتذخأ -

؟اذامل ؟كمأ -

؟كل اهددسأس انأ .اهتعاب -

؟يداف نم ؟نيأ نم -



.يننيهت نأ كل حمسأ ال .سرخا -

؟ةرتفلا كلت للك يعادخ نيمست اذامو ؟كنيهأ انأ -

:اهل تلقو ،اهلك ايادهلاو بهذلا تلمح

 .نآلا اهنيسبلت يذلا ةيلخادلا سبالملا ىتح ،ايادهلاو سبالملا للك ديرأ -

 .اهنم ًالدب كل يرتشي يداف للعل

:اهل تلقو اهمأ ىلإ تدع

؟هللا دبع يدافب كتنبا ةقالع يفرعت ملأ -

.تارهوجملاو بهذلا قودنصب مهيلع للخاد انأو اهمأ تئجوف

:ينتلأس

؟تيبلا انيلع محتقت تئج لله -

.ناقتإب يلع اهومتمسر يتلا عادخلا ةلحر يهنأل تئج -

؟سولفلا كل عفدن نيأ نم -

.هللا دبع يداف نم -

 لله ؟تيبلا يف ءاسن ىلع مجهتلا نوديرت لله .تاناهإ يفكي ..حماس -

.كدحول يتأت نأ يفكي ناك ؟ةكرعم يف كنأك بابش ةثالث ىلإ ةلأسملا جاتحت

:دعسأو يهازو يخأل تلق .لللذتلا تاملك للك للمحتأ مل



.يضارغأ ةيقب للمحأل دعب اميف دوعأس .انب ايه -

.بضاغ للعفنم انأو ناكملا ترداغ

:دعسأ يقيدص يل للاق

 انأو جاوزلا ديرت كنإ يل للق .كانمتت تنب فلأ .للعزت ال ..حماس اي -

 ال .كبلق اهبحي نم راتخت نأ الإ كيلع امو ،سورع نم رثكأ ىلإ كذخآس

!رشبلا ءالؤه تبسان اذامل يردأ ال .اهتلئاع نم الو ،اهنم متهت

:ابقعم يهاز للاقف

 .راع اهردص فصنو انعم ةسلاج !فيطل اي !اهمأ حقوأ ام -

 سيل ينمهي ناك ام للك .للوقأ اذام فرعأ مل يننأ ةجردل ًالعفنم تنك

 للك ؟ينتعدخ اذامل نكلو ،بهذلا الو ،اهنع اهتددس يتلا نويدلا الو ،ايادهلا

 ةدحاو ةباجإ ىوس سيل .اًتاتب ةعنقم ريغ يلاب ىلع رطخت يتلا تاباجإلا

 ىلع هتردق مدعو اهل هبحب اهمهوي اعبطو ،هبحت يهو ،اهب ىلستي هنإ .ةعنقم

.جاوزلا

 ةقادصلا ةقالع ىلع تيقبأو اهمالكب تعنتقا ينأ تيل !عودخملا اذهل اي

 نأ اهيلع ناك .اًقيدص نوكي نأ حلصي ال اهلثم ؟ةقادص ةيأ ؟ةقادص .اهعم

.ءافخلا يف رودي ام يل حرشتو ةيادبلا نم ةحضاو نوكت

 .تانايخلا نمز هنإ .نمزلا اذه يف بح ال نأ ودبي ؟بحلا

:يل للاقو ىرخأ ةرم يهاز يتريح ىلع عطق



.تآجافملاب ةئيلم ةايحلا .ءيش ىلع مدنت ال حماس -

:ابقعم دعسأ للاقو

 يف تنأو انأ بهذأس ،ءاسم ةسداسلا ةعاسلا ادغ كيأر ام ..حماس اي -

.كل اهبطخن كبجعت نم ،هتانب ىرتل ءاقدصألا دحأ ىلإ ةرايز

 ديرأ تنك .ضفرلاب يل حمسي ال عضو يف تنك .همالك ىلع ضرتعأ مل

 .اهنم ماقتنالا

:هل تلق

.اعم جرخنل كتيب ىلإ رضحأس .اًنسح -

 اهتاقيدص ترشن دقف ،ربخلا نع ثدحتت ةكرشلا للك تناك يلاتلا مويلا يف

 نع تبيغتف ،عيمجلا تاقيلعت راثم اينار تحبصأو ،ةبوطخلا خسف ربخ

 تناك دقف ،للمعلا ىلإ اهداعأو ،اهب للصتا للمعلا بحاص نكل ،للمعلا

 خسف ةلكشمو ديدجلا اهعضو للغتسا .اهب ابجعم ناكو ،ةلضفملا هتريتركس

:اهل للاقو ،ةبوطخلا

.ًالصأ كقحتسي ال وهف ،هب يمتهت ال -

:هلاؤسب تئجوف .جاوزلا اهيلع ضرع ،اهتقث بسك نأ دعبو

 ؟جاوزلا -

؟عنام كيدلأ ..معن -



؟جوزتم كنكلو -

.اًتيب كل حتفأس .ةدحاو نم رثكأب جاوزلا انل لللح نيدلا -

 للمعلا بحاص وهو فيك نكل ،ههجو ىلع هعفصت ول ديرت اينار تناك

:هل تلاقف ،هبضغت نأ أشت مل .اهبتار ضبقت هنمو

.كلذب ثيدحلا ديرأ ال .ةبعتم نآلا انأ .دمحأ ذاتسأ ادج بعص -

:اهل للاقو مستبا

.كتحار ىلع يرّكف .نآلا يدرت ال -

.ام اموي قفاوت نأ دب الو ،تقولا للاوط هدنع يهف ،ًالجعتسم نكي مل

 امدنعف ،يدافب اهتقالع فشك ءارو اهتاقيدص نأ فرعت اينار نكت مل

:تلاق ةبوطخلا خسف ببس نع اهنلأس

.للجر يب مكحتي نأ بحأ ال انأ .ةيادبلا نم هل تلق .جاوزلا ديرأ ال -

:امير اهل تلاقف

؟يداف عم كتقالعب فرع هنأ نيدقتعت لله -

؟فرع ول اذامو ؟يداف -

:رمس اهل تلاق

؟تيسنأ ..ةاتف للك ملحو فيطل باش هنإ هنع نيلوقت تنك ،اينار اي ولو -



.هديرأ ال ينكل ،عئار باش هنإ للوقأ تلز ام ..معن -

:نيرسن ةينانبللا اهتقيدص تقلعف

 ذخأت ةديدجلا )مأ يب( هترايس يداف .قح كدنع .يداف نيديرت اعبط -

.للقعلا

:رمس تلاقف

.اهنم جاوزلل مدقتل اهبحي ناك ول -

:اينار تدرف

.جاوزلاب ركفأ ال :كل تلق -

:ةرخاس نيرسن تلاقف

 للك ؟جاوزلا اذامل .نييبوروألاو ناكيرمألا للثم "دنرف يوب" ديرت اينار -

.جاوز نودب هيلع للصحت هديرت ام

:بضغب اينار تدرف

.ةحقو اي يسرخا -

:اهسفن ةجهللاب امير تلاقف

؟اهكرت ول اذامو -

:رمس تلاقف



.هريغ نع ثحبت ةطيسب -

:نهتلأسو اينار تبضغ

؟يلع نرمآتت لله -

:نيرسن تلاق

 اذامل .حماس كبيطخ ىلع نيرمآتت يتلا تنأ .اينار اي رمآتن اذامل ؟رمآتن -

؟يداف عم ةقالع ىلع تمد ام هيلع تقفاو

.كصاصتخا نم سيل اذه -

:رمس اهل تلاقف

 :هل للوقتو مامحلا نم اهقيدصب للصتت اهتبطخ موي يف ةاتف كانه لله -

"...ينربقت"

:اهتلأسو اينار هجو رمحا

؟يلع نيسسجتت تنك لله -

 يف ؟تيسنأ .عيمجلل اعومسم ناك فتاهلا ىلع هعم كتوص نكلو ،ادبأ -

.ياب ...ينربقت" مامحلا

:متمتت تأدبو ،يكبت اينار تأدب

 عدخأ مل هللاو .يل هبلق حتفي نأ ديري دحأ ال زينمهفي نأ ديري دحأ ال -

 ديرأ ال :هل تلق ةيادبلا ذنم ينكل .عئار باش .فيطل باش حماس .ادحأ



.يندراطي للظ هنكل .اًقيدصو اًخأ ديرأ .جاوزلا

:ةكحاض نيرسن تلاقف

.مالع يردأ ال .كب نج -

:ةيودب ةجهلب ةقلعم امير تلاقف

 .تنب اي قشاع دلولا -

:اهنيع فرطب نيرسن تزمغ نأ دعب رمس تدر اميف

.ةيواديصلا ىليل .ال .ال .ال ؟ةيرماعلا ىليل -

.رمحلا بحي هنأ ودبي ،رمحألا اهرعشب نج

:نيرسن تلاقف

؟رامح كدصق -

:اينار تلاقف ،اعيمج نكحض

.ةملك عامس ديرأ ال ..ىفك -

:نيرسن تلاقف

 يداف هللاو .حماس فلأو حماس الب .كعم حزمن نحن ،نيخرصت اذامل -

.رمقلا للثم

 تكرتو اهتبيقح تلمح .تاقيلعتلا نم ديزملا للمحت اينار عيطتست مل



 فيثكت للواح هنكل ،هنونج نج كلذ للمعلا بحاص ملع امدنعو .ناكملا

 فقوتل هنم جاوزلا ىلع قفاوت نأ ؛نيرايخ نيب اهعضوف اهيلع طغضلا

 مأ راثأ ام ،تيبلا يف تيقبو هتكرتف .للمعلا كرتت نأ وأ اهدض تاعاشإلا

.اهيلع دايز

 ؟اينار تس اي شيعنس نيأ نمو ؟للمعلا تكرت -

.للمعي دايز وه اه ؟للعفأ اذامو ،تنأ ىتح ..يمأ اي ىفك -

 وه اضيأو ،هلصفي دق حماس وخأ للمعلا بحاصف ،هلاح يف هيعد دايز-

 اذام ؟كدي نم اسيرع تعضأ يتلا تنأ .جوزتيل رفوي نأ ديريو باش

؟كتبطخل مدقتيس لله ؟نآلا يداف كعفنيس

 ال عراوشلا يف ريست تجرخو ،تيبلا تكرت .اهمأ نم اينار تبضغ

 .بضغلا ةمق يف وهو هرارق ذختي فيك ناسنإلا فرعي للهو ؟نيأ ىلإ يردت

 رظن يف تحبصأ .ةجيتنلا كلت ىلإ للصتس رومألا نأ فرعت اينار نكت مل

 نيلماعلا هاوفأ يف ةغضم تحبصأ .ةيحضلا اهنأ ىرت اهنأ عم ةمهتم سانلا

 ؟ةمهتملا يه ةيحضلا حبصت نيح ةلادعلا نيأ .نيرخآلا اهبراقأو ةكرشلا يف

 تبثتس فيكو ؟للتاقلا رود سرامت نأ ةيحضلا ربجت امنيح ةلادعلا نيأ

 نم ؟ةدئافلا ام ؟خرصت لله ؟يكبت لله ؟نازحألل ملستست لله ؟نآلا اهتءارب

 دعتسم نم ..معن ؟...نم ؟اهتعمد حسمي نم ؟اهعم فقيس نم ؟اهقدصيس

 اهنإ ؟اهرارسأ للكب حوبلل ةدعتسم ًالصأ يه للهو ؟اهل عمتسي يك نآلا

.دحأل اهتصق حرشت نأ ىلع توملا للضفت



 مل اهنأ حماس عنقت نأ نآلا اهمهي ام للك .دحأ اهقدص نإ اهمهي نل ..ال

 دادعتسا ىلع وه لله ؟بولسأ يأبو فيك نكل ،هريغب ركفت الو هنخت

 ىمرم يف نآلا اهنإ .اهنم مقتني فيك ركفي نآلا هنإ اًنيقي ؟اهتعفارمل عامتسالل

.هماهس

.هلمع نم حماس وخأ هلصفي نأ ةيشخ هبلق ىلع دايز دي ناك

 .رمألا هب يهتنيس نيأ فرعي دايز نكي مل نكل ،كش الب عئار للجر

:اهل للاقو اينار نم بضغ

.انيلع اًطلسم اًفيس يداف للظيس ىتم ىلإ ؟اينار اي انتلصوأ نيأ تيأرأ -

 ال هنكل ."اهلاحب يتخأ كرتا" :هل للوقيو يداف برضيو بهذي ول دايز دو

 ،هعم نوفقيس نوريثك باحصأ هلو ،ةريبك ةلئاع نم يدافف .كلذ عطتسي

.رابكلا للامعألا للاجر نم هوبأو

 نم دب ال .يديب يتايح يهنأس اهتلتق اذإ نكلو .اهلتقأو ةميرج بكترأ لله(

.)مهافتلاب ةلكشملا للح

 هنم بلطو ،ةينانبللا ريفسلا ةديرج يف للماعلا يفاحصلا ،هلاخب دايز للصتا

 عانقإ يف هعم مهاسي نأ هبلاطو ،ةلكشملا هل حرش هب ىقتلا امدنعو .ءاقللا

 هلاخ نأ ئجوف هنكل .حماس عم فقوملا حالصإو ،يداف نع يلختلاب اينار

:هل للاق مصاع

 ىتح اهيأر مارتحا انيلع ؟جاوزلا ديرت ال تناك نإ حماس جوزتت اذامل -

.اهرمع للاوط جوزتت مل ول



:ةلئاق همالك ىلع تضرتعا هتخأ نكل

 دجت نأ بعصيس حئاضفلا هذه دعبو ،للمع الب نآلا تنبلا ..مصاع اي -

 يذلا يداف ببسب ذحشن نأ انديرت اينار .ةبعص ةايحلاو انيلع فرصت ًالمع

.اًئيش هنم دفتسن مل

:ءودهب اينار تلاق

.ةقادص ىوس ءيش هنيبو ينيب يف ام هللاو ..يلاخ اي -

:اهلاخ للاقف

!؟حئاضفلا هذه ام .ةبوطخم تنأو هب نيلصتت ؟ةقادص -

:مهل للاق .فقوملا حالصإ للواحي نأ دايز حرتقا

.هل فقوملا حيضوتو يدافب للاصتالل دعتسم انأ -

:اهل للاقو اينارل رادتسا

؟هلأسي يداف ىلإ بهذ ول اذام -

.عنام يدنع ام -

:ءافجب حماس هيلع در ،هفتاه نم يب دايز للصتا

؟معن -

 تيسن لله !ولو ،حماس اي هللا مالسلا .هتاكربو هللا همحرو مالسلا مكيلعو -

.حلملاو شيعلا



.ببسلا فرعت تنأ .ينذخاؤت ال .مكيلع مالسلا .دايز اي انيلع كقح -

:دايز يل للاق

 تحت انأ كلذ دعبو ،كعم ياش ناجنف برشأو كارأ نأ ديرأ ..حماس -

.نيكسلا تنأو للمجلا انأ .ديرت ام يف كرمأ

.دايز اي ةليللا نابعت ينكل .هللا رفغتسأ -

؟دغلا حابص كيأر ام -

:هل تلق

.اهزاجنإل رومألا ضعب يدل .ءاسم ادغ كارأس اًنسح -

.يلاتلا مويلا يف مهتيب يف اوقتلي نأ اينارو هلاخو همأ عم دايز قفتا

:اهل للاق .للصح امل ةريبك يداف ةأجافم تناك

 للك .اينار اي ببسلا تنأ ؟انب نرهشي نأ كتاقيدصل نيحمست فيكو -

؟كمالحأ نم نيحصتس ىتم .ةبوطخم تنأو ىتح يب نيلصتت ةقيقد

؟جاوزلا ديرأ ال انأ ..يداف -

 الإ ةديمح ةفص يكرتت مل ؟مرتحم ،بيط ،ديج باش هنإ يلوقت ملأ -

؟هنيديرت ال اذاملف ،هب اهتقصلأو

:اهل للاق مث ةظحل تمص

؟رسلا فرعي نأ نيشخت لله -



.ينقلقي ام اذه سيل ..ال -

؟كقلقي اذام اًذإ -

.جاوزلا ديرأ ال -

 ال .كتدقع للحت يك للاجملا يحسفاف ،ةبطخلا ىلع تقفاو دقل ..اينار اي -

 ملعأو ،ملؤم هنأ فرعأ .فاطملا ةياهن سيل للصح ام .كفقوم يف يبلصتت

.اسناع نيحبصتس كلذك تيقب نإ نكلو ،ةئيرب كنأ

.ينمهي ال -

؟كعم فقيس نم ؟انأ تم ول اذامو -

.هدابع ىسني ال هللا -

.هللا الإ هلإ ال -

 فرعت يتلا همأ ىتح .اهعم فقي يذلا ديحولا امبر .اهرس فرعي يداف

.اهكرت هبلاطتو هب خرصت اًنايحأ ةلكشملا

 ال اذامل .يداف اي انقحب يكحت سانلا .اهلكاشمو اينار نم انللم دقل -

؟اهجوزتت ال اذامل ؟اهجوزتت

:هل للوقي ناك هابأ نكل

 نم كتجوز نوكت نأ ديرن نحنف ،تيبلا نم كدرطأس اهتجوزت نإ -

.همرتحم ةلئاع



 مدع ىلع هربجي ناك امدنع هنكلو ،اهنع يلختلاب هبلاطي امئاد هوبأ ناك

 نزح ريثيو بضغيو ،تيبلا نم برهيو ةكرشلا كرتي هب أجافي اهلابقتسا

.همأ

.ةريحلا مئاد هوبأ ناك

 !؟اهفلخ رودي اذاملف ،اهنم جاوزلا ديري ال هنأ يعدي ؟اهنم هديري يذلا ام(

 للثم كتيل ،تيطعأ ام ىلع يبر اي كناحبس ،نونجم ،صلاخ ينبا نأ دب ال

.)ينبعتأ هرغص ذنم دلولا اذه .يلع كيخأ وأ دمحم كيخأ

 ديري ال هنأ هرم فلأ اهل دكأ .اهب اًطبترم للظ اذامل فرعي ال هسفن يداف

 اهفرع ذنم .تخأك ،ةقيدصك اهمرتحي امنإو ةأرماك اهبحي ال ،اهنم جاوزلا

 اهذقنأ يذلا وهف ،هب تقثو يذلا ديحولا ناك ،ةيلكلا يف تناك امنيح اريغص

 مادختسا ىلإ رطضي ناك امنيحو ،مهردغ نم اهامحو ،ءوسلا ءالمز نم

 للختت مل اهعم هفنع نم مغرلا ىلع اهنكل ،رصقي مل اهنع عافدلا يف ةوقلا

.هنع

 ىلإ هب اهتقث تناك .اهنم جاوزلا ديري ال هنأ ةديعس تناك .هل حاترت تناك

 ىكب يذلا رسلا كلذ ؛اهرسب هل تشفأ هيلإ تنأمطا امدنعو ،دودحلا دعبأ

 اهب هتقالع تراثأف ،اهنع ىَّلخَتي الأ ةرتفلا كلت ذنم ممصو هعمس امدنع

.يردي نأ نود تاهبشلا

.مامألا ىلإ ةدحاو هوطخ مدقتت مل اهنكل ،اهتدقع نم اهصلخي نأ للواح

 .ركفي يداف سلج



؟ينع نآلا حماس هلوقي نأ نكمي يذلا ام(

 ةقالع ىلع يننأ نآلا دقتعي هنأ دب ال .تانبلا فلخ رودي اباش يندعيس

.اهسفن ةقيرطلاب تركفل هناكم تنك ول ،قح هدنع .اهب ةيمارغ

 جاوزلا كشو ىلع يننأو ،اهبحأ ةباشب هقالع ىلع يننأ فرعي هنأ تيل

.اينار ةدعاسم نم دب ال .اهنم

؟فقوملا هل حرشأ ال اذامل ؟حماسب يقتلأ ال اذامل

 نع اًئيش فرعي الأ بجي ..ال ..ال ؟ةقيقحلاب هربخنس لله ؟فقوملا

 ،اهتلكشم نم صلختلل اهتدعاسم يلع .امهنيب فقوملا حالصإ بجي .اهيضام

 يف ةبيخلا ىوس ينجت نلف للحلا هاجتاب مدقتت مل نإ .ةيسفنلا اهتدقع نمو

.)ةايحلا

)٨(

 نأ ديرأ ال ،هجولا سباع ،هعم افاج تنك .مويلا كلذ ءاسم دايزب تيقتلا

.ةلئاعلا كلت نم ادحأ ىرأ

:ثيدحلا دايز أدب

 ينقدص نكل ،للقاع يأ هب للبقي الو ريثم ىرج ام نأ فرعأ ..حماس -

 مايأ ذنم ميدق قيدص يداف .ةأرماو للجر نيب ةقالع ةيأ اهل سيل اينار نأ



.كلذ نم هعنمي ام دجوي ال .اهبطخو مدقتل اهب ةقالع ىلع ناك ول .ةلوفطلا

:هل تلق

 ىتح هب للصتت نأ ىنعم ام ؟موي للك هب للصتت نأ ىنعم ام ..دايز اي -

 هديرت يه امبر ؟يردت ال تنأو هبحت امبر كيردي نم ؟انتبوطخ للفح موي

؟اهديري ال وهو

 انأ .كيلإ تآ مل كلذب كشأ تنك ول .كريكفت يف اديعب بهذت ال ..حماس -

 نأ كل حضوأ نأ ديرأ نكلو ،اينار نيبو كنيب ةقالعلا ديعأ يك رضحأ مل

.كفطاوع ردقتو ،كبحت اهنأو ،كعدخت نكت مل اينار

:للاق مث تمص

 كلذل ،للصح امم تمدص كنأو ،اهبحت تنك وأ اهبحت كنأ فرعأ انأ -

 ىلإ يعم يتأت ال اذامل .مهافتو باتع ةسلج نم دب ال .رومألا حيضوت بجي

 ىلعف اهكرت اهدعب تررق نإ .كانه يلاخو اينارو يمأ عم مهافتنل تيبلا

 ال ؟اهيلع انتدوع يتلا ةمسبلا نيأ ،للجر اي .كتقادص انبسك دق نوكن للقألا

 تومي نل اينارل بح نم كبلق يف هتلمح ام نأ دكأت .اذكه كبجاوح دقعت

.ادبأ

 ...نكل ،كحضأ تدع ؟؟أدبأ تومي نل :ارخاس يسفنل تلق

 يتقفاوم تنلعأو ،عوضوملاب تركف .يباصعأ تأده دقو ،اليلق تلملمت

.اينار عم ةيلئاع ةسلج روضح ىلع



.عيمجلا انلبقتسا كانهو ،مهتيب ىلإ يترايسب تهجوت

:ًالئاق ثيدحلا اهلاخ أدب .مهيلع تملس نأ دعب تسلج

 نارقلا دقع ةلفح رظتنأ تنك .حماس اي كيلإ انفرعت اننأ ةديعس ةصرف -

 ام للوح مهافتلل ينب اي انه نحن .حمست مل فورظلا نكل ،كيلإ رثكأ فرعتأل

 الو اهبيطخو اينار نيب ةميلس ةقالعلا نوكت نأ كمهي امم رثكأ انمهي .للصح

 يداف عم اهتقالع نأ اندكأتو ،اهعم انققد دقل .اهركعي نأ ءيش يأل حمسن

 تبهذ اميف قحم تنأ .ىرخأ ةقالع ةيأ هعم اهل سيلو ،ةميدق ةلامز ةقالع

 .هب اهلاصتا يف ترمتسا امدنعو ،كلذ نع كل للقت مل امنيح تأطخأ دقو هيلإ

 .ةبوطخلا ةلبد كل تمر اهنأ رذتعتو ،كيف اهفقومو اهيأر ىلع للازت ال يهو

 ام تنك نإو ،للصح امل انراذتعا رركأ ،ثيدحلل للاجملا كل كرتأ نأ للبق

 ،ايضار جرخت نأ مهملا .نوزهاج نحنف ةبوطخلا ءاهنإب كفقوم ىلع تلز

.هيلع يضقت الف بح اياقب كبلق يف ناك نإو

 .ساسحلا رتولا ىلع برضي .يضاملا فطاوع يف ريثي !للاخلا اذهل اي

:هيلع درأ نأ للبق تلاق .هجولا ةسباع ،ةنيزح تناك .اهيلإ رظنأ تنك

 .هب ةميلس ريغ ةقالع يل سيل للبق نم كل تلق امك ينقدص ..حماس -

 ال ةلامز هاجتاب تروطت انتقالع نكل ،هتببحأ يضاملا يف يننإ كل فرتعأ

 هارأ الو ابيرق اهجوزتيس ةاتف بحي هنكل .جاوزلا نم هعنمي ام دجوي ال .ريغ

.تدرأ ىتم هلأست نأ كنكمي .اردان الإ

 ةرماؤم يرجي ام دعأ مأ ،اهقدصأ لله .اراتحم تنك .ديرأ اذام فرعأ مل



.كلذك تلز ام يننأو ،اهتببحأ يننأ فرتعأ ؟يدض ةمكحم

:ةحارصب اهل تلق

 نيركفت ال ميدقلا كيأر ىلع كنأ مأ ينم جاوزلا نيديرت العف لله ..اينار -

؟هب

:تلاقو اهسأر تزه

.ةقفاوم معن -

.ةنس ةدمل ةبطخلا نوكت نأ طرش ىلع تلز ام للهو -

.ال -

 يف ريغتلا اذه ام ،بيرغ :للءاستأ ترصو ديدجلا اهفقومل تبجعت

 تناكو يلإ ددوتت اهنأك مويلا اهارأ ؟ةعرسلا هذهب اهريغ يذلا ام ؟فقوملا

.كلذ ريغ فرصتت مايأ للبق

:يل تلاق

؟ينبحت َتلز امأ ،جاوزلا نم مهأ ..حماس -

 ترعش اهنأل امبر .اهل يبحب ةمتهم اهنأ رعشأ ةرم للوأل .اهلاؤسل تمستبا

.هيلع رثأ هتلعف ام نأ تفرع اهنأل امبرو ،راهنا وأ ،للخلخت هنأ

:اهل تلق

 عم كتقالع نوكت نأ وجرأ .وه امك بلقلا يف كناكم للاز ام ..اينار -



.تهتنا دق يداف

:تلاقو اهسأر تزه

.ديكأت للكب -

:تلاقو مألا تلخدت

 نأ بجي ناك دقف ،ينب اي كيلع ةبتاع يننأ ولو ،قيفوتلا امكل ىنمتأ -

.ينبا نم للعزأ نأ عيطتسأ ال ينكل ،للصح ام للدب مهافتنو اذكه سلجن

:دايز اهل للاق

.اباتع ىفك يمأ اي -

.كبيطخ ىلع يملس يفق ..اينار -

 .انقناعتو اهيلع تملس .تفقو .يوحن تمدقت .اينار تفقو

:يل تلاق

.كيلإ ةءاسإلا دصقأ مل انأ .ينحماس -

:ءودهب تلقو ،اهيلإ ترظن

 .كتحماس -

.اهيدخ نم اهتلبق

:دايز مأل للاقو اهلاخ مستبا



.ضوعت ال ةصرف هذه ولو ؟تايولحلاو دايز مأ اي بورشملا نيأ -

؟هيلع تمدقأ ام حيحص لله .فوخلاب ةجوزمملا ةحارلاب ترعش

 يف رهسلل دغ موي بهذن نأ اهعم تقفتا ،باتعلاب ءيلم لليوط ثيدح دعب

 انم للك قلح يف للاز امف ،اهباصن ىلإ رومألا ديعت انترهس للعل توريب

 هنيب للوحنلو ،يعيبط للكشب سفنتلا انبح عيطتسيل اهجارختسا انيلع ةكوش

!هباحصأ بحلا قنخي نأ ىسقأ ام .قانتخالا نيبو

 تأده .يتدوعل ببس نع ثحبأ تنك يننأك ،ضار انأو مهتيب نم تجرخ

 ديعتسي يبلق أدب .ةقباسلا يتعيبط ىلإ دوعأ تأدب يننأك ترعشو ،يبضغ نم

 للضفب وه اهو ،ةدوربلا ةدش نم دمجتو ديربتلا ةفرغ يف ناك هنأك هتيويح

 هنأ ديج .ايجيردت هعضو ديعتسي دمجتلا ةفرغ نم جرخ نأ دعب بحلا ةرارح

 ةفرغ يف ناك ول هآ .ديدج نم هيلإ ضبنلا ةداعإ نكمأ دقف ،ادمجم ناك

.قباسلا هعضو ةداعتسا نكمأ املو قرتحال ،نايلغلا

 ينتوتحا اهنأك بلق ةضبن للك .يقورع يف ،يمد يف يرستل دوعت اينار

.اهلاعفنا ةمق يف يهو ىتح

 ؟هتلاق ام للك قدصأ اذامل ؟يب مكحتلا ىلع ةردقلا هذه للك اهاطعأ يذلا ام

؟اهاوس ىرأ دعأ مل يننألأ

 كف عيطتسي دحأ الو .اهل يبح تمكحأ للب ،يلع اهتضبق تمكحأ دقل

.ريست نيأ ىلإو دتمت فيك فرعأ ال توبكنع طويخ اهنأك .هطويخ

 ينكل ،اهيلإ تدع امل كلذ الولو ،اهبحأ يننأ فرتعأو ،ةعئار اهنأ فرتعأ



؟نآلا تقفاو اذاملو ،جاوزلا ديرت ال تناك اذامل فرعأ ال اراتحم تلز ام

 مأ ؟اهنع حفصأ مأ ؟اهقلطأأ ؟اهفوخ رس اذه ناكو ءارذع نكت مل ول اذام

 .اعادخ نوكي ال للقألا ىلعف كلذك نكي مل نإ ؟ماقتنا بحلا يف لله ؟اهنم مقتنأ

 فيك ؟فيك .كلذ ىلع للدت ال ،اهتاكرح ،اهتافرصت .عداخت يتلا اينار تسيل

؟فرعأ نأ يل

 يوادت يتلا يه مايألا .يتالؤاست للكل اريسفت مدقت يك مايألل كرتأس

.هيلع تناك امل رومألا ةداعإ يلع نآلاو .حورجلا

:يل للاق .يرارقل ابضاغ ديلو يخأ ناك

 .ةماهشلا نيأ للجر اي ؟اهيلإ دوعت هانلعفو هتلعف ام للك دعب ..حماس اي -

.كيمدق ءاذح قحتست ال هذه

:يل للاقو هنونج نج دقف دعسأ يقيدص امأ

.ريثك اذه !؟تعمس ام للك دعب اهنم جاوزلا ديرت .نونجم هللاو .نونجم -

.انفافز للفح رضحي الأ اهيلإ تدع نإ نيميلا مسقأ دقف يبأ امأ

 يل تنمت يفقوم ىلع تررصأ امدنعو ،ييأر نع ينينثت نأ تلواح يمأ

.ةداعسلا

:تلاقف ىليل يتخأ امأ

.حولملا نب سيق هدقف امك هلقع دقف يخأ -



:يل للاقو يفقوم مهفت للماك يخأ

 نإ ركذت نكل ،ددرتت الف اذكه كيأر ناك نإف ،للعفت امع للوؤسم تنأ -

 .كسفن ىوس مولت نل تاروطت تلصح

:للاقو ،يرارقل بضغ يهاز نكل

."للفطصا" -

 رمسب تلصتا اينار نأ ودبي .هوعمس امب ةكرشلا يف نولماعلا ئجوف

 ىلع اهدقح نم مغرلا ىلعو ،اهيلإ تدع يننأ وأ ،يلإ تداع اهنأ اهربختل

 يل ةبيطخ تداع اهنأ نهرابخإ ىلع ةصيرح تناك اهنأ الإ ،نهلك اهتاليمز

 تلشف دقل :نهل للوقت نأ ديرت اهنأك .نهتظاغإ تدارأ .ابيرق جوزتت فوسو

.اننيب قيرفتلل نكتالواحم للك

 يأ :نلءاست .اهيلإ تدع :يل هنلق ام للك دعب .يفقومل نبجعت اهتاقيدص

؟اذه يبغ

:ةلئاق نيرسن تبقع

 ام ؟اهاوس ري ملأ .اهيلإ هتبقر ملس دق ماد ام هيلع كحضت قح اهدنع -

؟اهب اًكسمتم هلعجي يذلا

:مكهتب امير اهيلع تدرف

.ىمعأ بحلا -

:نيرسن تلاقف



!يبغ وه مك .هبلقب ىمع -

:رمس تملكأف 

.اهيلإ داع يداف عم ةقالع ىلع اهنأ ملع نأ دعب .يبغ هللاو ..هآ -

:تعبات مث نيرسن تكحض

.يداف للخديف ،حابصلا يف جرخي ،اهجوزتي نأ دعب ادغ -

.عيمجلا كحض

:امير تلاق

.تبات نكمي .اهيلع اهيديزت ال ..رمس اي -

:نيرسن تلاقف

.هل نانسأ ال نمل زوللا معطي !هللا ناحبس -

.هلثم سيرعب يل ثعبي هتيل -

:امير تلاق

 هتغبصو اهلثم كرعش ترصق ول ؟نيرسن اي كل هبتني مل اذامل يردأ ال -

.كل هبتنا امبر رضخألا وأ رمحألاب

 .لليوطو معان يرعش .ةرم فلأ اهنم ىلحأ يرعش ًالصأ ؟هغبصأ اذامل -

.للاجرلا للثم اهرعش .اهلثم سيل



:رمس تلاقف

 سيرع كءاج دقل .هنم ىلحأ سيرع كيتأيس ..نيرسن اي يلعزت ال -

!؟بسانم ريغ راص ينيطسلفلا ينعي .ينيطسلف هنأل يلبقت مل كنكل ،ةطقل

 يف نسحأ ينيطسلفلا نكمي ،سكعلاب .ادبأ يدصق سيل ..رمس اي ال -

 ةموكحلا قيضت فيك نيفرعت تنأ ..رمس اي نكل .ةينانبللا ةأرملل هتلماعم

 ،ةرجهلا ىلإ رطضي دق للمعلا نم للصف ولف ،انه نيينيطسلفلا ىلع ةينانبللا

 رفس تازاوج مهحنمت نل نيينيطسلف ةينانبللا ةموكحلا مهدعتس اندالوأو

.ببسلا انتموكح ،انه مهعم بعتأسو ،ةينانبل

:رمس اهل تلاقف

.قح كدنع هللاو -

 امأ ،اهيف نكسي ةقش وأ تيب يأ ءارش هقح نمو نانبل ىلإ يتأي يكيرمألا

 ىلإ داع اذإ .ايديوس وأ ،ايكيرمأ هوربتعا ..يتخأ اي .عونممف ينيطسلفلا

.هعم اهذخأي نل ،نانبل يف ةقشلا للظتس نيطسلف

:امير تلاق

.بئاجع ايندلا ..هيإ -

:ةلئاق نيرسن تقلعف

 ىليل سيق للوقعم .حماس يدصق ..سيقو اينار ةصق نم بجعأ سيل -

.حماس للثم ناك



:رمس تلاقف

!رشف ؟اينار للثم تناك ىليل للوقعم كدصق -

 اذامل ،ادبأ همهفأ ال يذلا .يداف بحت هذه نكل ،سيق بحت تناك ىليل -

؟حماس جوزتت نأ ديرتو يداف عم ةقالع ميقت

.رسلاب ةقيشع اهديري يداف نأل ،ةطيسب -



)٩(

 ةصقلاب اوملع نيذلا ءاقدصألاو للهألا مظعم .رايتلا دض حبسأ مويلا انأ

 اوبرغتسا مهلك .ربكألا يبغلا مهرظن يف تحبصأ .اينارل ىلإ يتدوعل ينومال

 امدنع للصح امب ءاقدصألاو للهألا ضعب مالعإ يف تعرست امبر .يفرصت

 ىلع للقانتي ربخلاو رسلا متكأ نأ نكمي فيك نكلو .اهعم يتقالع تعطق

 ؟يلبق هب فرع يدلاوو للهألا نع هيفخأ فيك ؟نيرسنو اميرو رمس ةنسلأ

 ام للك .حصألا وه امب مزجلا عيطتسأ ال ؟اهيلإ يتدوع يف تعرست ىرت مأ

 الأ ؟ءاسنلا ملظن امئاد نحن اذامل مث ،يبلق هب ينرمأ ام تلعف يننإ هلوق نكمي

 ،سلبارط نم ةيداش للثم ؟اهلبق تايتف فرعأ ملأ ؟ةئيرب نوكت نأ نكمي

 جاوزلاب ركفأ مل ؟ةسردملا يف يتليمز ماهلإ نكت ملأ ؟ةينوج نم تييلوجو

 .امهسورد ناعجاريو ةسردملا يف نايقتلي نيبلاط يأك نيقيدص انك .اهنم

 ،يل اهنأ ول ىنمتأو ،للاجرلا ةوهشب اهيلإ رظنأ اًنايحأ تنك يننإ فرتعأ

 ةقالع ميقأ نأ ديرأ الو ،اهجوزتأ نل يننأ فرعأ امدنع عجارتأ تنك يننكل

 ةيبابش تارماغم يل نكت ملأ ،اهدحو جئاتنلا عراصت اهكرتأ مث ،ةقيدص عم

!؟نهريغ عم

 للالخ نهدراطن امئاد جروجو دمحأ عم تنك .تارماغملا مايأ ىلع هآ

.ةسردملا

 ول اذام .ةريبكو ةريغص للك يف ققدي اًقشاع ًالجر ،ًالقاع تحبصأ مويلا

 بلق يف سيلأ ؟كلذ ىلع اهبقاعأ لله ؟ةسردملا مايأ اهدراطي مهدحأ ناك



 يف قحلا انسفنأل يطعن للاجرلا نحن اذامل ؟نارفغلاو حفصلا ضعب قاشعلا

.نيطايشلا نهدحو نهو ةكئالملا اننأك ؟هنم انءاسن مرحنو نارفغلاو حفصلا

 تررق .اهعم يدعوم مويلا ؟هيف ددرتلا نكمملا نم دعي ملو يرارق تذختا

 تسبل .طسوتملا رحبلا ىلع "هيفاك يتيب" يف .توريب يف اهعم رهسأ نأ

.اهبحطصأل يترايسب تهجوتو ،"يتنريتإ" رطعب ترطعتو يدنع ام للمجأ

 ،ةنالعز تلاز ام اهنأك .ةرهسلاب اهل ةقالع ال ةيداع سبالم سبلت تناك

 .رهسلل ةقوشتم ريغ وأ

 :يل تلاق

 .للبق نم هلخدأ مل انأف ،"هيفاك يتيب" يف رهسأ ةرم للوأ -

:اهل تلق

.يضاملا عوبسألا فالخ نيسنتس .ةليمج ةرهس نيرهستس -

:تلاقو يل ترظن

؟سيرع كنأك مويلا كارأ -

.موي للك نم للمجأ كتماستباب مويلا تنأ ..اينار .هتسورع عم سيرع -

:تلاقو تمستبا

.سمألا ذنم ءيش يب ريغتي مل -

 اذامل يردأ ال ،ةشاشب داز كهجو .اعاستا تداز كتماستبا .ريغت للب -



.رثكأ موي للك كبحأ

 نوكت نأ ىلع تصرحو ،يولعلا قباطلا يف "هيفاك يتيب" يف انسلج

.ةرشابم ئطاشلا ىلع ةمدقملا يف انتلواط

.ًاليمج ئطاشلا برضت يهو جاومألا رظنمو ،رحبلا ميسن ناك

:تحاصف ،ةروهشملا ةينانبللا تالوكأملا نم ةليكشت اهل تبلط

؟ةرشع ال طقف نانثا نحن .للكألا اذه ام ..حماس -

.يلكأت نأ كديرأ -

:يل تلاق للدانلا بهذ نأ دعبو ،بولطملا نم ريثكلا تغلأو ينتعطاق

.ينعبشيس كدوجو ينيفكي -

 نأ ىوس هتبيبح نم للجرلا هديري يذلا ام .يرعاشم غدغدت تأدب نآلا

.بحلا تاملك هلدابت

:اهل تلق

.يعوجت ال يك للوط ىلع كعم ىقبأس كعبشي يدوجو ماد ام -

:اهل تلق مث ةظحل تكس

 تميقأ ئطاوشلا كلت ىلع !لليمج وه مك رحبلا ىلإ يرظنا ..يتبيبح -

 سلجن مويلا نحن اه .خيراتلا يف اهنع بتكي للازي ال ةراضح يضاملا يف

.ةديدج بح ةصق بتكن خيراتلا بلق يق



؟تحبصأ ارعاشأ -

.هناسل ةحاصف رسو ،حماس ماهلإ ردصم كانيع -

:تلاقو تمستبا

.نامز ذنم كتفرع ينأ تيل اي -

.اهتعنم يننكل ،اهبحست نأ تلواح .اهدي ىلع يدي تعضو

.ينم كيدي يبحست ال ..اينار -

.عيمجلا مامأ امثإ تبكترا يننأك اهلوح رظنت تناك .اهتلبقو اهتعفر

 .يديب اهمعطأ للظأ ىتح هتقو لليطأ نأ تدمعتف ،ايهش ناكو ،للكألا ءاج

 نأل امبر ،قباسلا نم ابواجت رثكأ اهتداع ريغ ىلع ةليللا كلت يف تناك

.اهتاباسح ديعت اهلعج للصح ام نأل امبرو ،رثكأ تروطت انتقالع

 ىلإ انلزن .ءاسم ةرشاعلا يلاوح ةعاسلا تناك ةرتفب ءاشعلا ءاهتنا دعب

 انفحتأ يذلا ،مشاه ناسح نانفلا ةدايقب برطلا ةرهس ثيح للفسألا قباطلا

 .ىقيسوملا عم لليامتتو ةرورسم اينار تناك .ةيبابشلا يناغألا نم ددعب

 ال اهبلقب يعم صقرت اهنأ رعشأ ةرم للوأل .تعدبأف اعم انصقرو اهتبحس

:اهل تلق ،صقرلا انايعأ نأ دعب انسلج امدنعو ،ةحارلاب ترعش .اهمسجب

.ةيرصم سيلو ةينانبل نكلو ،اكويراك ةيحت كنأك -

.نامز نم ةجهبلا كلت نيأ



:ينتلأس .نجلا نم اسأك تبلط

؟نجلا اذامل -

.كتداعس ماغنأ ىلع ركسأ -

؟اهب ركستل يانيع يفكت الأ -

.يبرو ىلب -

.بورشملا ريغ اًذإ -

؟ينركست اهنويع نأ ركنأ فيك .انل للاقتربب هتلدبتساو اهبلط دنع تلزن

 برتقا .مهب بحري فويضلا نيب ريسي أدب مث ،ًاليلق مشاه ناسح حارتسا

:اينار للأس مث ،انب بحرو انم

؟يعمست نأ نيبحت اذام -

:ريكفت دعب هل تلاقف

."بيطلا بلقلا" داؤف دمحم ةينغأ -

:اهلأس

؟دحأل اهيدهتس -

.يبيطخ حماس ،ديحولا بيطلا بلقلل ،اعبط -

:للاقو يلإ رظن مث مستبا



.بيط بلق وبأ اي ،حماس اي كظح -

؟ةينغأب يلع درتس للهو -

."...انلثم ىراكس بحلا ىأر لله" موثلك مأل ينغت كتيل اي ،ديكأ -

.وكينع مركت -

 عيمجلا اعدو ،ةبلحلا ىلإ اناعدو ،انب بحرو ،حرسملا ىلإ داع -

.فزعت ىقيسوملا تأدب مث ،انتحرف انتكراشم

بيطلا بلقلا"

... ..."

 تنك ةليللا كلت يف نكل ،للبق نم ةينغألا كلت تاملك يف تققد دق نكأ مل

 الو" :للوقي ناك امدنعو ،اهلاعفنا ةمق يف يهو يل رظنت تناك .اهيلإ ادودشم

 نأ ديرت اهنأك يلإ ريشت تناك ،"ريخلاب نايلم نايلم امياد ...ىسقيب هرمع

.اهتائيس نع رفكت

؟ةجهبلا كلت للك نيأ

 ،رمخلا نم تلقل ارمخ انبرش ول ؟اهفرعأ يتلا اينار هذه لله ..يهلإ اي

 تركس اهنأ مأ ؟اهنويع نم تركس لله .هبرش نم ينتعنمو ،هبرشت ال اهنكل

؟بيطلا يبلق نم يه

 للوقي "ىراكس بحلا ىأر لله" تاملك ماغنأ ىلع صقرت يهو اهآر نم

 .اهتقرو اهتثونأ تناب دقل .تعدبأ دقل .للبق نم اهفرعأ يتلا اينار تسيل اهنإ



 ،تافرتحم تاصقار ىدل الإ رفوتت ال ةفخب اهعم يبلق لليميو لليامتت تناك

.يهاجتاب ةوطخ مدقتت نأ تررق اهلعل

 ،عيمجلا بضغيل .ينم اهذخأي نأ دحأل حمسأ نل .اهب طرفأ نل ةنتافلا هذه

 .قشعي امو بلقلاف

.يلام سأرو ،يتروث للك اهنإ .اينار يتبيبح يه كلت

.اهيلإ ءيسي نأ دحأل حمسأ نل .اهلجأل ايندلا للتاقأس

 ةريغ نم هآ .اهنم نرغي نهنأك .نيرسنو ،اميرو ،رمس ةنسلأ سرختل

!ءاسنلا نويعو ،ءاسنلا عمطو ،ءاسنلا

.حيرتسنل انبحسنا ،صقرلا نم انبعت

:اهل تلق

.ةليللا للفحلا ةمجن تنأ -

:يل تلاقف

.هيف كدوجوب للفحلا للامج -

:ةقلعم تلاق مث تتمص 

.انه اعم رهسنل ام اموي دوعن امبر .مشاه ناسح عئار -

؟كيأر ام ،مداقلا عوبسألا .نيئاشت تقو يأ يف -

.ةقفاوم اهسأر تزه



 ةرم للوأل ترعش ينكل ،صقرلا نم انبعت دقو لليللا فصتنم دعب اندع

.ةداعسلا ةمقب

 تالبق اهيدخ ىلع تعبطو اهنم تبرتقا ،ةرايسلا للخاد انسلج امدنع

 نود ترم يتلا مايألا كلت ضوعأ نأ ديرأ يننأك .اهددع فرعأ مل ،ةعيرس

.اهيلع تدوعت يتلا يدورو فطقأ نأ

 ،بيطلا بلقلاو مشاه ناسحو ،ةرهسلا نع ثدحتن انك قيرطلا للالخ

:اهتلأس

؟يبلق ةبيطب نيرعشت ًالعف لله -

؟هتفرع بلق بيطأ بحاص تنأ -

 الأ ؟بيطلا يبلق ؛طقف يب اهبجعي ام اذهأ .اهثيدحل عمتسأ انأو تلءاست

؟اهل يبحو ،يتماهشو ،ينيعو ،يتماسو اهبجعت

:اهل تلق

؟بيطلا هبلق ؛للجرلا يف ةأرملا ريثي ام رثكأ اذهأ -

 فنص يننإ :للبق نم كل للقأ ملأ .ينرسأي ام عورأ اذه يلإ ةبسنلاب -

 بلقلا الإ للدبتيو ريغتي ءيش للك ؟للبق نم هب عمست مل ءاسنلا نم ديدج

:ينغي ناك امدنع هعمست ملأ .للدبتي الو ريغتي ال ،بيطلا

...ىسقي فرعيب ال"

"ريخلاب نايلم ،نايلم امياد



.اضيأ بحلابو -

.ريخلا ةمق للب ،ريخلا نم عون بحلا -

؟نآلا يلع ةبضاغ تسل كنأ كمالك نم مهفأ -

؟كتبضغأ يذلا انأو ،بضغأ فيك -

؟ينع ةيضار تنأأ -

.اضرلا للك -

:اهل تلقو اهتعدو ،اهلهأ تيب برق انلصو

.بيطلا بلقلل ةلبقب نيحمست لله -

 للبقأ تمدقتو اهدخ تلبق .اهسأر ىلع يدي تعضو .اهدخ يل تمدق

 .ءارولا ىلإ تعجرو تلفج ىتح اهيتفش ىلع يمفب تسسحأ نأ امو ،اهيتفش

:تخرص

؟حماس -

؟يتبيبح اي ىرج اذام -

.ريخ ىلع حبصت -

.ةرايسلا نم تجرخو بابلا تحتف مث

.اينار ..اينار -



 .احابص ةثلاثلا ةعاسلا نم ابيرق تقولا ناك ،ةرايسلا نم تجرخو اهتيدان

:اهل تلق

؟للصح يذلا ام -

:تلاقو ينم تبرتقا

 نأ دصقأ مل .ةفسآ .هافشلا نم ينلبقت امدنع قيضب رعشأ .يردأ ال -

.مايألا عم دوعتأس ،يلع كربص نكل .نزح ىلإ كتداعس للوحأ

؟ةمداقلا ةرملا يف -

.ةمداقلا ةرملا يف -

.ءاقللا ىلإ اًنسح -
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 ةلئاعلا عم اهنكل ،روطتت اينار عم يتقالع تناك .مالسب مايألا ترم

:مهل تلقف ،يتدوع ربخ نع ينالأسو اهجوزو رمس يب تلصتا .روهدتت

 ةلامز ىوس تسيل يل اهومتلقن يتلا تامولعملا للك .اهل تدع معن -

.ميدق قيدص عم ةيداع

:رمس يل تلاق

.قيفوتلا كل ىنمتن نحن .كوربم فلأ -

 وأ اهنم نرغي نهنأل امإ اهيلع نضرحي اهتاقيدص للك نأ ادكأتم ترص

 نمف ؛اهتافرصتب نهبتشي نأ نهقح نم .اينار عم رودي ام نفرعي ال نهنأل

 فيك .مامحلاب اهل قيدص عم اهتبوطخ ةلفح يف اينار للصتت نأ للوقعملا ريغ

.فرصتلا كلذ باعيتسا نكمي

 ىتح مزاللا نم رثكأ اسولف ينم بحست تناك كلذلو ،للمع الب اينار تناك

:ةرم اهتلأس يننأ

؟سولفلاب نيبهذت نيأ -

:تلاقو اههجو رمحا

.ًالمع دجأ امدنع اهايإ كدسأس -



 نأ ديرن اننأ ينم رثكأ نيفرعت كنكل .ينيقدص .كلذ دصقأ ال يتبيبح اي -

.انتقش زيهجتل سولفلا رفون

 يف ةبسانم ةقش اندجو ىتح ثحبلا انأدب ،ةبسانم ةقش رجأتسن نأ انقفتا

 دجن دقف ،راظتنالا ينم تبلط اهنكل ،اهرجأتسن اندكو حلصلا ضاير عراش

.اهنم للضفأ

:اهل تلق ،تيبلا ىلإ ةدوعلا للالخ

.ةصقانلا عطقلا للدب كل يرتشأسو ،ادغ تارهوجملا كل ديعأس -

.يكبت يب تلصتا مايأ دعبف ،ًاليوط انتحرف مدت مل

:يل تلاق

.مويلا كارأ نأ ديرأ -

:تلاق .بجت ملف ببسلا نع اهتلأس

.كارأ امدنع فرعتس -

؟شينروكلا ىلع ؟ءاقللا نيبحت نيأ -

.انتيب يف انه ال -

؟قيضلا مكتيب يف اذامل -

.اديص ةحارتسا يف يقتلن نأ ىلع تررصأ

.ايكيتسالب اسيك للمحت تناك .تيبلا نم اهبحطصأل يترايس يف تبهذ



:اهتلأس

؟يوتحي اذام -

:تلاق

.اهل سبالملا ضعب -

؟كعم سبالملا ترضحأ اذاملو -

.تالحملا دحأ نم اهلادبتسا ديرأ -

؟كبجعت مل اهنأ ودبي -

:تلاقف ثيدحلا رييغت تدارأ

.مويلا للدتعم سقطلاو ،لليمج وجلا -

.لليمج ءيش للك كدوجوب -

.امئاد سيل -

.انرتسا مهللا .هلوقتس امالك اهيدل نأ اهثيدح ةربن نم ودبي

 اًناكم انرتخا ،انلصو امدنعو ،اديص ةحارتسا ىلإ قيرطلا يف تعرسأ

.نوميللا نم نيسأك انبلط نأ دعب انسلج .سانلا نع ةديعب ةيواز يف ادرفنم

:يل تلاق

.ينمهفتو ينعمست نأ وجرأ ،ادج مهم كل هلوقأس ام ..حماس -



 ىلع تدوعت دقف ،للاصفنالا بلطتس اهنأ اًفلس فرعأ انأو ينذأ تيخرأ

.اهنوؤش يف اريبخ تحبصأ يننأك ركفت فيك فرعأ تأدبو ،اهلاعفأ دودر

 عمسأ ىتح اههاجتاب يسأر تمدق نأ دعب اهثيدح أدبت نأ يديب اهيلإ ترشأ

 انه انم ابيرق نوسلاجلا هعمسيف اهتوص يلعت نأل ةجاحلا نود للوقت ام

.كانهو

 ،كعادخ يف رمتسأ نأ عيطتسأ ال يننإ كل فرتعأ نأ ديرأ ..حماس -

.ينحماس

:اهل تلق ينتأجاف

؟فيك ؟يعادخ -

 جاوزلا تدرأ ول .باش للضفأ .عئار باش تنأ .جاوزلا ديرأ ال انأ -

 نأل يمأ نم طغضب تقفاو دقل .جاوزلا ديرأ ال يننكل .شاقن نود كترتخال

 اننويد ددسن ىتح سولفلا هنم يبحسا" :يل تلاق ،ةبعص ةيلاملا انعاضوأ

 سيل كلذ نأل تددرت ."تببحأ نإ هيكرتا ةرتف دعبو ،انمزاول يرتشنو

 تلبقو تعجارت ،للصح ام للصحو يلمع نم تلصفنا امدعب يننكل ،يفده

 نأ عيطتسأ ال ينكل ،دحأ عم الو يداف عم يل ةقالع ال انأ .رودلا بعلأ نأ

 ميلم للك .ينم جاوزلا نم ديفتست نل .يبجاوب موقأ نل ،دحأل هجوز نوكأ

 وه اذهو ،ًالمع دجأ امدنع هددسأس يلع اًنيد هربتعاو هلجس يلع هتفرص

 اهتعاب يمأ اهنإ .ةصقانلا عطقلا نع ينلأست ال .ىرخأ ةرم كل هديعأ بهذلا

 هركأ انأ .اهذخأت تناك كنم اهبحسأ تنك يتلا سولفلاو ،ينلأست نأ نودب



 .يعم ام مهيطعأ نأ يننوديري مهلك .يخأو يمأ هركأ .تيبلا هركأ .يسفن

 !قيدص ىلإ ةجاحب انأ .كل هجوز نوكأ نأ عيطتسأ ال انأ ،ينحماس حماس

.يبناجب فقي بأ ىلإ !خأ ىلإ

:ةيرخسب اهل تلق

؟ةيضاملا ةناوطسألا ىلإ اندع -

.ةقيقح هذه .ةناوطسأ تسيل هذه -

؟كمأل نيملستست اذاملو -

 نأ كيأر ام ،ةمطاف اهمسا ةقيدص يدنع ..عمسا ؟للعفأ اذامو يمأ اهنإ -

؟كل اهبطخأ

:اهل تلقو تكحض

 تيسنأ .مايأ للبق ءادعس انك ؟اينار اي كلقعل ىرج اذام ؟يل اهيبطخت -

؟مشاه ناسحو بيطلا بلقلا

.ةعنطصم ةلفح تناك .سنأ مل -

؟فيك -

 هيف هلمحأ يذلا سيكلا اذهو ،جاوزلا ديرأ ال .ينمحرا كوجرأ ..حماس -

.هقحتسأ ال انأف ارخؤم يل هتيرتشا ام للك

:يمد يف يرسي بضغلا أدب دقو اهتلأس



؟يدافب تلصتا لله -

.هب للصتأ موي للك ..معن -

؟موي للك يدافب نيلصتت -

؟كيلع بذكأ نأ ديرت لله -

؟هب للاصتالا مدعب يدهعتت ملأ -

.كل هجوز حلصأ ال يننإ :كل تلق -

:اهتلأسو اهيلإ ترظن

 نيشخت دحأ عم ةميدق ةقالع ىلع تنك لله :للوقلا ينيقدصأ ..اينار -

؟اهفاشكنا

 سيل .هتفرع للجر للبنأ كنإ ينقدص .دحأ عم ةقالع يل سيل :كل تلق -

 يتلا انأ .ءيشل حلصت ال يتلا ةزجاعلا ةناسنإلا انأ .انأ يف نكلو ،كيف بيعلا

 اهلخادب ،للتاق مالظ اهلخادب اهيف بجعتو اهارت يتلا انأ .اهيف لللخلا ششعي

 محرا .ينريغت نأ عيطتست نل ،حماس .ملاعلا تاضقانت للك اهلخادب ،فوخلا

.باذعلا كسفن ىلع رفوو كسفن

 سبنأ نأ نودب ،للحملا انرداغ باسحلا تعفد نأ دعبو ،اهنم سيكلا تلمح

.ةملكب

 ببس مويلا هتربتعا يذلا يداف نم مقتنأس فيك ركفأ قيرطلا للاوط تنك

 برحلا موقتس .هيلع رانلا قلطأل ،هنعطأل ،هبرضأل بهذأس .بئاصملا للك



 يجاردأ تدعو تيبلا اهتلصوأ .ايعيش للتق يّنس نولوقيس .اهدعب ةيلهألا

.مقتنأس فيك ركفأ

 مسقت ملأ ؟يداف عم ينريحي للازي ال يذلا ببسلا يه مأ ؟ببسلا يداف لله

؟هب للصتت نأ رصت اذاملف ،هب ةيمارغ ةقالع ال نأ

:ينلأس ،يتداع ريغ ىلع تنك .يتريحب يدلاو رعش

؟امتفلتخا لله -

:مزجلا هبحاص ىلع ودبي ال ددرتب تلق

.فلتخن مل ..ال -

:كحض

.كفرعأو كدلاو انأ ؟ينلبهتست ال ،يدلو اي -

.عوضوملاب ادغ كثدحأسو ،مويلا بعت انأ -

 .يدحو نوكأل يتفرغ ىلإ تبهذو ،سولجلا ةفرغ تكرت

:هل يمأ تلاق

.هتبيطخ عم مصاختي دب ال بيطخ للكف ،حيرتسي للامك ابأ اي هعد -

.نيتعاس وأ ةعاس ىوس اهيف منأ مل ،ةليوط ةليل تناك

.جاوزلا مدع ىلع اهرارصإو ،اهعم يتقالع للك اهيف ضرعتسأ تنك



 ًالالد ضيفت تناك ؟اهريغ يذلا ام .مايأ للبق ةلفحلا يف ةعئار تناك

.يفافز ةليل تناك اهتيل .انفافز ةليل تناك ول ىنمتأ تنك .ةثونأو

 يمف عضأ ةظحلل اًقوش دادزأ موي للك .ربصلا غرافب مويلا كلذ ترظتنا

 قبطأس ىتم .اهاوس اهئفطي نلو ،ًالاعتشا دادزت يمسج يف رانلا .اهمف ىلع

 ؟دحاو شارف يف اهعم نوكأس ىتم ؟يردص ىلإ اهمضأو اهيلع

 ادحأ نأ دقتعي لله .يباصعأب بعلي هنأك ؟هب اهلاصتا دعب ريغتت اذامل

 ىلع يضقي هكرتأ نل .حماس نوكي نم فرعيس ادغ .ئطخم ؟ينم هيمحيس

.يعم هتميرج نمث عفديس .يداؤف يف امن بحو ،لليمج ملح
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 يدلاو اهيف تدقتفا ينكل ،ادج ةعئار تناك اديص ىلإ ةيلئاعلا يتلحر

 امدنعو ،اينار سأر تحت نم دلبلا ترجاه .يمأ تباغو ،يبأ باغ ،اريثك

 يف امهل وكشأ تنك .ينايبر نم اهنع باغ قشعأ يذلا نطولا ةرايز تررق

 للك ناك للب ،يناكرتي مل تربك امدنعو ،للكاشم نم ينهجاوي ام رغصلا

.هتانج امكنكسأو ،هللا امكمحر .يحرج يوادي نأ للواحي هتقيرطب

 عم ،يتدلاوو يدلاو يربق ةرايز وه يلوصو دعب هتلعف ءيش للوأ ناك

 .ابيهر ارظنم ناك .يتاوخأو يتوخإ عيمج ةبحصبو ،دالوألاو يتجوز

 انادحو امهتوم يف ىتح !نيدلاو نم امهمظعأ ام .امهيربق للوح اندحوت

.اعيمج

 هدعب مث ،يبأ ةزانج تناك فيك للماك يخأ ينثدح ةربقملا نم انجورخ دعب

 ىلإ رضحو ،عييشتلا مسارم رضح يداف نإ :يل للاق ،يمأ ةزانج تاونسب

.طقف ءازعلا تيب ىلإ ترضح دقف يه امأ ،ءازعلا تيب

 قيدص ىلإ للوحت اًذإ اذكه .يبايغ نم مغرلا ىلع هبجاوب موقي اًذإ يداف

 عم للصح امدعب ،هيلع دقحأ تنك .يلكاشم ببس هنأب ركفأ تنك نأ دعب ميمح

.اينار

 ىلإ تهجوت تاونس رشع نم رثكأ للبق ةثداحلا كلت نم يلاتلا مويلا يف

 تلصتاف ،كانه هدجأ ملف هنع اَثحاب يداف وبأ هكلمي يذلا تارايسلا ضرعم



.هبتكم نم ايفتاه هب

؟يداف ..ولأ -

؟ملكتملا نم .يداف ..معن -

.حماس انأ -

:اًئجافتم للاق يمسا عمس امدنع

؟اينار بيطخ تنأ -

؟تنأ نيأ .كلباقأ نأ ديرأ .انأ معن -

.تيبلا يف كرظتنأس .انفرشت كترايز .ًالهسو ًالهأ -

؟تيبلا اذامل -

:ينعطاقف

 يتيب يف فيرشتلاب ىظحن نأ بجي .كل ةرايز للوأ هذه ،حماس اي ولو -

...يف

:هتعطاق

.كيلإ مداق انأ .تيبلا فرعأ -

 ناك .يلقع يف شيعي هنأك مداق انأ اذامل هسفن ةرارق يف فرعي يداف ناك

.ءيش للكب هربخت اينار تناك دقف ،هئاقلل يراظتنا نم رثكأ هب يئاقل رظتني



 ال ،ىرخأ ةماود يف ينعضو يل هلابقتسا نكل ،بضغلا ةمق يف تنك

؟يلوح للصحي يذلا ام فرعأ

:ينآر امدنع امساب يل للاق

.انفرشت .حماس ًالهأ -

.للبق نم هفرعأ مل يننأ عم لليوط نمز ذنم اضعب فرعن اننأك انقناعت

.هدلاو ةرامع نم يناثلا قباطلا ىلإ هفلخ تهجوت

:سولجلا ةفرغ انلخد نأ دعب يل للاق

 دوعأسو ،تئش امنيأ سلجا .كتيب تيبلا .حماس اي كدوجوب رون تيبلا -

.ةقيقد دعب كل

 للمحي ناك .همأ اهنإ يل للاق نسلاب ةريبك ةأرما عم قئاقد دعب يلإ داع -

:يل للاق ،يبناجب سلجو ،يمامأ هعضو ،اريبك اباتك هدي يف

؟اذه ام فرعت لله -

:هل تلقو باتكلا ىلإ ترظن

.ميركلا نآرقلا اذه اعبط -

:للاقو هيلع هدي عضو

 ةقالع ال هللا دبع يداف انأ يننأ ،ميركلا نآرقلا اذهبو ميظعلا هللااب مسقأ -

 ملو ،اهلبقأ ملو ،اهعجاضأ ملو ،اهعم منأ مل .ةوخألا ةقالع ىوس اينارب يل



.اينار ةصق فرعت اهنأل للوقأ ام ىلع دهشت يمأ هذهو ،دهشاف مهللا .اهقناعأ

؟هقدصأ لله ،همالكب تئجوف

؟كلذل مداق يننأ تفرع فيك -

 ،اينار ةصق كل للوقأس نآلاو .ثدح ام لليصافت للك ؟ءيش للك فرعأ -

.اهحماست وأ ،اهرذعت نأ امإف

:اهل للاقو همأ ىلإ رادتسا

 ماعط انل ئيهت نأ ةمداخلا يغلبو ،ادراب ابورشم انل يرضح ..يمأ -

.ءاذغلا

.مكسفنأ اوبعتت ال .كلذل تآ مل ال ؟ءاذغلا ماعط -

.انداز نم للكأي نأ بجي انتيب للخدي نم -

:هل تلقو تكحض

.بجاولاب موقأ فوسف ابجاو ناك نإ -

 ام ؟ابذك نآرقلاب مسقي نأ نكمي لله .هلاق ام تعمس امدعبو ،ًاليلق تأده

.نآلا هلوقيس ام ىلإ عمتسأس ؟هتيب يف ينلبقتسي اذامل ؟كلذ ىلع هربجي يذلا

:يل يلاق

 انأ ؛اناوس اينار ةصق فرعي دحأ ال .للوقأس ام ىلإ اديج عمتسا ..حماس -

.نآلا تنأو يبأو يمأو



 نوشيعي اينار للهأ ناك ،ةيلهألا برحلا للاعتشا ءانثأو ،١٩٨٥ ماعلا يف

 عقو سامتلا طخ نم ابيرق مهبراقأ دحأ ةرايز نم مهتدوع ءانثأو ،توريب يف

 ،اهدلاو للتق اهنيع مأب تدهاش دقو ،ةينانبللا تاوقلا يديأب اينارو اهوبأ

 همأ مدختل اهذخأي نأ بلط تاوقلا نم نيمرجملا دحأ نكل ،اهنولتقي اوداكو

  همأ دعاست نأ اهرمأو اهذخأ .تاونس رشع اهرمع ناك .تيبلا يف زوجعلا

 بهذي ناك تيبلا ىلإ دوعي ناك امدنعو .نوحصلا لليسغو ،خبطلاو سنكلاب

 اهرذحيو ،خرصت ال يك اهمف قلغي ناك .ايسنج اهبصتغيو ،مانت ثيح ىلإ

 ةنيكسملا تكستف ،اهتبقر ىلع نيكسلا ناك ثيح للتقلاب دحأ اهتوص عمس نإ

 .اهيمحيو اهدعاسي نأ هللا وعدتو ،ملألا نم يكبتو

 هللا وعدتو ،راهنلا للاوط للمعت ،ًالعف ةمداخ تناك .مألا مدخت اينار تناك

 ةدعل ملألا يناعت اينار تلظ .ةمحرلا هبلق فرعي ال يدنجلا كلذ ديعي ال نأ

 اي .مرجملا اذه نم ينصلخ ،ينمحرا بر اي" :عطقنت ال اهعومدو روهش

 اذه اذامل ؟هتبنذأ يذلا ام ؟للافطألا بحت الأ ،اذكه يب للعفي هكرتت اذامل بر

"؟ملظلا

 تناكو ،نيبناجلا الك نم نيفوطخملا للدابت ىوس اهتطرو نم اينار ذقني مل

 دقف ،دعي مل اهدلاو نكلو ،للدابتلل اهدلاو مساو اهمسا اولجس اهلهأو اهمأ

 هيف اوغرفأ دقل .هسأر نم لليست ءامدلاو ضرألا ىلع حنرتي هتأر ؛تام

.مهبولق يف ةنيفدلا دقحلا تاصاصر

 يذلا يدلاو ىلإ اهملسو اهذخأف بزحلا يف نيلوؤسملا دحأ اينار ملتسا

 اهنيح فرعن مل .مهيلإ اهاندعأو اهلهأ ىلإ انفرعت ىتح يمأو وه اهب ىنتعا



 ينلاهف ،يب تقثوو انربك امدنع يل هتكح اهنكلو ،ءيشب انربخت ملف ،اهتصق

.يعم اهالمحتيل يمأو يبأل اهعضو تحرشو ،هل تضرعت ام

 دقو ،اديص ىلإ اولقتنا ثداحلا دعب مهنكل ،توريب ناكس نم اهلهأ ناك

 تروطت كانه نمو ،مهل هانمدق ام ىلع اننوركشي ةرم نم رثكأ انوراز

 .اهعم بعلأ تيبلا يف اندنع يهو تنك .اهرغص ذنم ،اينار عم يتقالع

 كلذل ،اهوخأ يننأ ترعشو ،يتخأ اهنأ ترعشف ،يل تحاتراو اهل تحترا

 يذلا مرجملاب اهركذي هنأل سنجلا هركتو ،جاوزلا هركت اينار تشاع

 تعفر نإ اددهم ،اهتبقر ىلع هنيكس اعضاو اهقوف هب اهركذي ،اهبصتغا

.اهتوص

 .ةاناعملا ينعي ،ملألا ينعي ،يضاملا ينعي سنجلاو ،سنجلا ينعي جاوزلا

 ذنم كل تلاق امدنعف ،هب ةبغر للك تدقف ،جاوزلا نع ثيدحلا هركت كلذل

 سيلو ،هديرتو هب سحت امع قدصب ربعت تناك ،"جاوزلا ديرأ ال" :ةيادبلا

.كريغب ةقالع ىلع اهنأل وأ ،كهركت وأ كبحت ال اهنأل

 يلثم حبصت نأ وأ ،اهلمحتت نأ الإ اهبحت تنك نإ كمامأ سيل نآلا تنأو

".اهحرج يواديل نمزلل اهكرتتو ،اهل اًخأو اًقيدص

 ،ينيع نم عومدلا تطقاست .للوقي ام قدصأ ال انأو هيلإ عمتسأ تنك

.يئامنيس مليف يف يننأك

 ؟اهل ثدح اذه للك ،يهلإ اي -

 ،يب تقثو ،تربك نأ دعب اهنأ اهب يتقالع .اهل ثدح اذه للك ..معن -



 ،اهدعاسأ نأ يسفن تدهاع مويلا كلذ ذنمو ،يكبت يهو اهتصق يل تكحف

 وأ اهيخأل سيلو ،يل أجلت دحأ عم ةلكشم اهعم ثدحي املك اذهل ،اهعم فقأو

 رهشلا ةيقب اهكرتتو اهنم اهسولف ذخأت يهف ،اهلالغتسا للواحت اهمأ .اهمأ

 اهنأب اهمأب كشت اهنأ ىتح ةبعص فورظ يف شيعت .اهتاليمز نم نيدتست

 هعم ةرم اهتأر دقو ،توريب يف نكسي يذلا للاجرلا دحأ عم ةقالع ىلع

.اديص يف كنبلا ىلإ ةبهاذ تناك امدنع

 نم مقتنأ تئج دقل ،تامزألا هذه للكب ترم دق اينار نأ فرعأ نكأ مل

.اهعم نماضتأو ،همالك نم رثأتأ ،اذنأ اه نكلو ،يداف

 نأ فرعأ نكأ مل .ةنتافلا ةباشلا هذه اهب ترم يتلا بئاصملا للوهل اي

.هلك نانبل مجحب ةاسأم اهنويع فلخ

 ،قالخألاو ،ةفاقثلاب ابرح تناك للب ،حالسلاب ابرح نكت مل ةيلهألا برحلا

.رئامضلاو

 اوبكتراو ،مهقالخأو مهرئامض اوعابو ،مههوجو نع ةعنقألا عيمجلا علخ

 عئاظفلا تبكترا برلا مسابو ،نطولا مسابو ،نيدلا مساب ماثآلاو شحاوفلا

.تامرحلا تكهتناو

 ديعي ىرت اي نم ،فئاطلا قافتا نع نلعأو ،برحلا تأده دقو نآلاو

 يذلا مرجملا بساحي نم ؟اهحارج دمضي نم ؟ةيقيقحلا اهتماستبا اينارل

؟هتميرج بكترا

:يتريحو يعومد ظحال دقو يل للاق



 اهيأر ريغتس تناك "هيفاك يتيب" يف اهعم ترهس ةليل اينار نأ ملعت لله -

 نأ تلواح .للعفت اذام اهيلإ ترشأو ،اهباهذ ىلع تررصأ ينكل ،رذتعتو

 نم اهفوخ دكؤت كلذ دعب تداع اهنكلو ،اهفوخو اهلازعنا نم اهجرخأ

.جاوزلا

؟اعنطصم ناك اهحرفو اهضفر نأ كمالك نم مهفأ -

:للاق مث ةظحل يداف تمص

.اهجوم نكلو ،اعنطصم سيل -

 اذه لله .قامعألا نم ينتزهو ،ةقيقحلا ينتمدص دقل .للوقأ ام فرعأ مل

 ةأرما ىلإ اهلوح دق اهعم للصح ام نأل مأ ؟ءارذع تسيل اهنألأ ؟اهفوخ ببس

؟اهل جوزلا ةرشاعمو جاوزلا هركت ةدراب

:يريكفت اعطاق يداف يل للاق

.ةمداخلا هترضحأ دقل ،نوميللا ريصع برشنل للضفت -

.تيبلا مزاول يف مألا دعاست ةيكناليرس ةمداخ مهيدل ناك 

.يداف اهلعشأ يتلا رانلا دربي مل هنكل ،درابلا ريصعلا تبرش

:يل للاق

؟اهراضحإب يل حمست لله -

؟نآلا يه نيأ -



.اهمأ دنع -

 .اذامل هلأست مل .تيبلا ىلإ روضحلا اهنم بلطو اهب للصتاف ،ضرتعأ مل

.شاقن نود رماوألا ذفني هتيرس يف يدنج اهنأك روفلا ىلع ترضحو

 تلخدو تدعص ،هتيب مامأ يترايس تدهاش دقف ،يداف دنع يننأ تفرع

:يداف اهل للاقف ،انيلع تملس .اهب سلجن يتلا ةفرغلا

 ،كجوز ادغو ،كبيطخ وهف ةميدقلا كتصق حماسل تحرش دقل ..اينار -

.رارقلا هلو فرعي نأ هيلعو

:اهل للاق ،للاؤس اهينيع يفو هيلإ ترظن

 ،امتلصفنا ول ىتح هتريح نم جرخيل فرعي نأ هقح نم حماس ..اينار -

.صخش للك يفو يبو كب كشيس كلذ نودب

:اهل تلقف ،ًاليلق تدهنت

 ،ءيش للك نع حفصأ نأ دعتسم ،للصح امم مغرلا ىلع انأ ..اينار -

؟نيلوقت اذامف ،كنم جاوزلل دعتسمو

:روفلا ىلع يداف درف 

 فرعي هنأ يفكي .رركتي ال سيرع وهف ،حماسب يطرفت ال ..اينار -

 فوس جيردتلابو ،كتلكشم ىلع ربصلاو ،كتدعاسمل دعتسمو ،كتصق

.كتدقع نيزواجتت

:اهل تلق



 .ةرم فلأ يضاملا نم رثكأ كب كسمتم مويلا انأ -
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 اهعضول يتفرعم دعب .انك امك اندعو ،تداع اينار عم يتقالع يه اه

 للقاع ناسنإل نكمي فيك ركفأ انأو تاعاسلاو مايألا تيضقو ،اهيلع تنزح

 ؟ةيلهألا برحلا انب تدأ اذكهأ ؟تاونس رشع١٠ اهرمع ةلفط بصتغي نأ

 للازي ال ساسحإ نم درجم ناسنإ مكو ؟برحلا كلت تقلخ اينار مك ىرت

؟ينانبللا عمتجملا بلق يف ششعي

 دلبلا اوبهنيل ةديدج برح ىلإ انرج نوديري !ضيغبلا يفئاطلا دقحلا اذهل اي

 للطت نأ ةنتفلل حمسن نل .مهل حمسن نل ال .انلافطأ اوبصتغيل .ديدج نم

 نل .اهنع عفادنس .ديدج نم اهولعشي نأ بازحألا كولمل حمسن نل .اهسأرب

 .مهمالحأ ققحن نل .ةديدج اينار ىلإ انيدل تنب للك اولوحي نأ مهل حمسن

.اهنع ردصي ام للك للمحتأس .ينويع يف اينار نوكتس

 .اهيلع ربصأس .جاوزلا ضفرت تناك اذاملو ،ةيسفنلا اهتلاح فرعأ نآلا

 ءيشلا كلذ ينمهي دعي مل .جاوزألا ةرشاعم اهرشاعأ مل ول ىتح اهجوزتأس

 نم صلختتو اهتلاح نم اينار جرخت نأ ينمهي ام للك .للاجرلا هلعفي يذلا

.دوسألا اهخيرات

 امدعب ،ةلئاعلا قيدص حبصأ يذلا يداف روضحب اهعم ءاقل يف اهل تلق

 هب للصتأ ترص .زيزعلا يقيدص ،يقيدص هنأ رعشأ ترص ،هنعلأ تنك

 .يقيدص هدعأ ترص همسا هركأ تنك نأ دعبف !تآجافملا كلتل اي .ايموي



.هللا ناحبس

؟اهبعاتمو كمأ نع اديعب كتيب ىلإ نيلقتنتو ،جوزتن ال اذامل ..اينار -

 :يل تلاق

.طورشب -

؟يه امو -

 .ةريغص ةيلئاع ةسلج طقف .رمزو للبطو ةلفح نودب كلذ متي نأ ًالوأ -

.دعب اميف اهفرعتس ايناثو

:اهل تلق

.ددرت نود قفاوم -

 ةزهاج ةقش .ديدجلا انتيب ىلإ اهب تلقتنا .نارقلا اندقع دق انك نيعوبسأ دعب

 هنيح يف تناك ،رهشلا يف ةريل فلأ ٢٠٠ ـب اربع ةقطنم يف اهانرجأتسا

.ابيرقت رالود ١٢٠ يلاوح

 مث يل ترظن ،اهءارو تلخدف مونلا ةفرغ ىلإ تلخد .ةقشلا اهعم تلخد

:تلاق

؟جراخلا يف ًاليلق رظتنت نأ نكمي لله ..حماس -

 ةفرغ ىلإ تجرخ .ةأجافم يل رضحت نأ ديرت اهلعل ،يسفن يف تلق

.سولجلا



:يل تلاق

.دوعأ ىتح رظتنا -

:اهتيدانف ،قلغم هب اذإف بابلا حتفأل تدع ،لليوط راظتنا دعب

؟ةلوغشم تلز امأ يتبيبح ..اينار -

:ءودهب يل تلاق

.كدحو نولاصلا يف ةليللا مان ..يبيبح -

؟نيلوقت اذام ..اينار -

.تعمس امك -

 ال نأ كدعأ انأو يحتفا ؟اينار اي ينم نيفاخت لله .ينيمهفت نأ كوجرأ -

.ةليللا كسملأ

.ةليللا حتفأ نل -

.يدحو كانه تمنو ،سولجلا ةفرغ ىلإ تدعف

 تناك يمأ .فشانلا جاوزلا اذه ىلع نوبتاع ءاقدصألاو اهلك ةلئاعلا تناك

 مل يذلا يبأ هدحو .للافتحا نودب جوزتي حماس نأ اوروصتي مل .يكبت

 للك اهنم برقتأ نأ للواحأ تنك .هرضحي نلف للافتحالا ميقأ ول هنأل ضراعي

 .يدحو مانأ نأ رصت تناك اهنكل ،ةليل

 ،نيكسب اهتداسو تحت ظفتحت تناك اهنأ مايألا دحأ ةحيبص تظحال



:تلاق نيكسلا دوجو ببس نع اهتلأس امدنعو

.يسفن نع عفادأل -

:اهل تلق

؟يتملكب نيقثت الأ -

.يبلق نئمطيل نكلو ،ىلب -

؟فوخلا اذه اذاملف -

 ال .يقوف نوكتس كنأب تركف املك ينكلمتي بيرغ روعش .فرعأ ال -

.روعشلا كلذ للمحتأ

.ءاكبلاب شهجت تأدب

 .بعصلا فقوملا كلذ هجاوأ ةرم للوأل يننكلو ،ةبعص اهتلاح نأ فرعأ

 يسفن بيبط ىلإ تهجوت نيموي دعب .أطخلا وه امو ،حصلا وه ام فرعأ ال

:هتلئسأ للك ىلع ةباجإ ينم عمس نأ دعب يل للاقف ،ههجاوأ امع هلأسأ

 ول امبر .ربصلا كيلع .يرحس للح دجوي ال .يعيبط رمأ ههجاوت ام -

 ول .للصح ام ىسنت نأ للواحت نانبل جراخ للسع ةلحر يف اهعم تبهذ

 .امكنيب للصفي يذلا زجاحلا رسكتس ةدحاو ةقالع ولو اهعم ميقت نأ تعطتسا

 ترصأو ،نانبل نم جرخت نأ للبقت مل نكلو ،بيبطلا هلاق ام للك تلعف دقل

 ضعب .تيبلا جراخ تيبملاب ينبلاطت تحبصأ للب ،اهنع اديعب مانأ نأ ىلع

 ال مهو ،للافتحالا ىلإ مهعدأ مل اذامل ينوموليو يل نوكرابي اوناك ءاقدصألا



 :يل للاق دق ءيش للك فرعي ناك يذلا يداف هدحو .هيف انأ ام نوفرعي

 اذام فرعت نأ نود اهعم فقت نأ ترتخا دقل .حماس اي ريثكلا يناعتس"

."ةيادبلا نوكي دق يردي نم مويلا هارت امو ،كلذ كفلكيس

 لله ؟اندالوأ ريصم نوكيس اذام :اديحو سلجأ انأو للءاستأ ترص

 ينكل ،للبق نم كلذب ركفأ نكأ مل ةحارصب ؟مهمأ دقع نولمحي مهو نودلويس

؟اندالوأ ريصم ام ؛ريكفتلا مئاد تحبصأ اينار عم ينماضت نم مغرلا ىلع

 ىلإ يضارغأ تلقن .ةرشاعملا نع اهلأسأ دعأ مل .عقاولا رمألل تملستسا

 دقو ،اهتعيبط ىلع ريست رومألا تكرت .كانه مانأ ترصو ،ةرواجملا ةفرغلا

 ،خبطو ،للسغ ؛هجو للمكأ ىلع يتيبلا اهبجاوب موقت تناك .كلذل تحاترا

 مونلا ةفرغ نم بارتقالا للواحأ امدنع نكلو ،تيبلا رداغت تناك ام اردانو

.اهنم جورخلا ينم بلطتو ،ديدش رعذب باصت

 ،يهازو ،ديلو يخأو ،للماك يخأو ،يمأ ؛براقألا نم ريثكلا انراز

 اوناك .اهبراقأ ضعب انراز امك ،يترايز اضفر يتخأو يبأ نكل ،مهتاجوزو

:مهل للوقتو كحضت تناك ؟للوألا للفطلا للطيس ىتم :ينولأسي اعيمج

.هللا ديري امدنع -

.هللا ديري امدنع ..معن -
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 يف للمحي رحبلا اذه !لليمج وه مك يدالوأ اي اورظنا .اديص شينروك انه

 تميقأ هئطاش ىلعف ،هلك خيراتلا للمحي للب ،خيراتلا نم اصصق هتايط

 ةليوط تاعاس يضقي مكدلاو ناك امامت انهو ،اهريغ ترثدناو ،تاراضح

.هقاوشأ هل ثبيو هدحو رحبلا يجاني

:فطاوع يل تلاق

؟للمجأ ةينوج ئطاش ةحارصب نكلو ،اديص ئطاش لليمج -

:نينثالا اوراز دقو دالوألا للاقف

!لليمج ريغ ئطاشلا اذهف ،معن -

 ئطاوش للك نم للمجأ هنإ ،مهدلاول ئطاشلا اذه ينعي اذام نوفرعي مهتيل

 كانه .اهعم تسلج مك روخصلا كلت قوف كانه .تايركذ نمكت انه .ملاعلا

 ئطاش اي هآ .بالجلا عم كعكلا للوانتأ تسلج مك بالجلا يعئاب بناجب

.اديص

 كتلكشم اهنإ ..ال ؟انلكاشم !انلكاشم يف شقانتن يداف عم انه تهزنت مك

 فرعت ال تنك يذلا تنأ .للكاشملا يف كسفنب يمرت تنك يذلا تنأ .كدحو

 فرتعا للب ،للشافلا كبحب فرتعا .حماس اي كئابغب فرتعا .فرصتت فيك

 ىلإ رظنا .بارس فلخ ثهلت كرمع نم تاونس تعيض .امهاو تنك كنأ



 ئطاش ىلع نوضكريو نوبعلي فيك دالوألل رظنا .كبناجب فطاوع ةمسب

 يف سيل هنأك سيعتلا كظح بدنت نمزلا كلذ يف تنأ تنك امنيب ،اديص

.اينار الإ هلك ملاعلا

 متاك راص كميرغ ناك امدعب ،ءيش للك يف يداف نع ثحبت تنك

؟كلذ ركنت لله ؟ءابغ كلذ نكي ملأ .ءيش للك يف هريشتست ،امكرارسأ

 ريرسلا ىلع ةدمم اهتيأرف ،مايألا دحأ يف تيبلا ىلإ تدع امدنع ركذت لله

 ،ةعرسب ةلاسرلا تأرق .ديلا طخب ةبوتكم ةقروو ،ءاودلا ةبلع اهبناجبو

:يلي امك تناكف

حماس زيزعلا يجوز"

يداف زيزعلا يخأ

 دقل .عطتسأ ملف ةيضاملا يتدقع ىلع بلغتأ نأ تلواح .اريثك امكتبعتأ دقل

 .امكب للح امع ةلوؤسملا انأ .قرألاو قلقلاو تاهبشلاو بئاصملا امكل تبلج

 نأ وجرأ .ينم امكحيرأل راحتنالا تررق دقل .كلذ للكل ادح عضأ اذنأ اهو

".عادولا ..عادولا ..عادولا .ينع احفصتو ،يناحماست

:يدافب تلصتا ناوث دعبو ،فاعسإلاب روفلا ىلع تلصتا ،رحتنت اينار

.ترحتنا اينار ْقحلا ..يداف -

؟فيكو نيأ -

.ةعرسب للاعت .مونلا ءاود نم ةلماك ةبلع تبرش .تيبلا يف انه -



 كرح .فاعسإلا ةرايس للصت نأ للبق تيبلا يف يدنع يداف ناك قئاقد دعب

:يل للاق .اهنطب ةكرح ىلإ رظن .اهدي

.سفنتت للازت ال -

:اهل تلق اهينيع تحتف ةأجف

؟للصح اذام ..اينار -

 للاقو ،اهتلاسر أرق .للاؤسلا عمست نأ للبق يعولا نع تباغو تداع اهنكل

:يل

.اهيلع كنيعي هللا .اهعم بعتتس كل تلق -

:للاقو يل رظن

.ةركف يل ترطخ -

؟يه ام -

 امبرل للصح امب اهل فرتعت ظقيتست امدنعو ،نآلا اهعم مانت نأ كيأر ام -

.اهتدقع كفنت

:هل تلقو هيأر نم ترخس

 ةيلمع نم ءزج هنإ ،اًفده سيل سنجلا .مئاهبلاك اهعم مانأ نل ال -

.سيساحأو رعاشم للدابتو ،ةيفطاع

 ةعرسب اهل تيرجأ كانه .ىفشتسملا ىلإ اهانلقنو فاعسإلا ةرايس تءاج



 دعب اهيعو تداعتساف ،ةمزاللا لليلاحتلا ءارجإ دعب ةدعملل لليسغ ةيلمع

.تاعاس

 ،اهاخأو اهمأ ىتح الو ،ةلئاعلا نم ادحأ غلبن مل .اهتمالس ىلع هللا اندمح

؟اهل نالعفيس اذامف

:يعيبطلا اهعضو ىلإ تداع نأ دعب يلاتلا مويلا يف اهتلأس

؟كلذ تلعف اذامل -

.ينم كحيرأ ىتح -

:ارضاح ناك دقو يداف اهل للاقف

!كلتقب هنومهتي دقو ،ةهبشلا هل نيبلجت كلذب كنكلو -

.يدي طخب يتلاسر تبتك كلذل ،دحأ همهتي نل ..ال -

.للكاشملا بلجب كمهتن مل اننكل -

.يببسب هنايناعت ام فرعأ انأف ،اًئيش الوقت نأل ةجاح ال -

:اهل تلق 

.كيلإ ةجاحب انأ ..اينار -

:يداف للاقف

.اينار يتخأ ىلإ ةجاحب اضيأ انأو -



 امكل بلجأ ينكلو ،امكيلإ ةجاحب ..معن .امكيلإ ةجاحب اضيأ انأو -

.اهيخأل ريخلا بلجت ال تخأل خأ تنأو ،قرو ىلع جوز تنأ .للكاشملا

:تلقو اههجو يف تمستبا

 وجرأ ،تيبلا ىلإ بهذن انوعد نآلاو ،كتمالس ىلع هللا دمحلا ..اينار -

.كيلإ ةجاحب امئاد نحنف للصح ام يرركت الأ

 نأ اهناكمإب للاق بيبطلا .تضفخنا اهترارح ،اهسأر ىلع يدي تعضو 

.مالسب رداغت
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 قلغتو اهتفرغب مانت .قرو ىلع اجوز تيقب ينكل ،مالسب رومألا ترم

:اهلأسأ امدنعو ،ماكحإب بابلا

؟يب نيقثت الأ ؟ينم نيفاختأ ؟بابلا نيقلغت اذامل -

:يل للوقت

 اذكه .بنذلاب ينرعشتو ةرم للك اهسفن ةلئسألا رركت ال كوجرأ ..حماس -

.ريغتأ نأ كدعأ .انأ

 دنعو ،هوعدنف ."انعم رهسيل يداف وعدن ال اذامل" :يل للوقت اًنايحأ تناك

 ينجعزي نل .حابصلا ىتح اعم رهسلا امكنكمي" :ةلئاق بحسنت لليللا فصتنم

 دعي ملف ،سولجلا ةفرغ يف يدافو انأ اندحو ىقبن للعفلابو  ."زافلتلا توص

.هؤافخإ نكمي رس كانه

 :امئاد اهل للوقي ناك

 !يفكي ،كيلع مارح .يريغتت نأ بجي ..اينار اي

:بضغب هيلع درتف ،اهيلع خرصي اًنايحأ هنأ ىتح

.كصاصتخا نم سيل اذه .سرخا -

:اهل للوقيف



.كسأر ترسكل ،حماس انأ تنك ول خآ -

.ردقت نل -

:ابضاغ يل للاقو كحض

.اهب رح تنأو ،كتجوز هذه -

.تيبلا رداغو 

:يل تلاقف ،دري مل هنكل هب للصتت تأدبف ،بنذلاب ترعش فرصنا نأ دعبو

.هحلاصو هب تنأ للصتا -

:اهل تلق

.حابصلا ىتح هيكرتا -

 هللا ،يلاحب ينوعد" :اًخراص يل للاقف .هب تلصتا ىتح أدهت مل اهنكل

.طخلا قلغأ مث ."اينارل امو يل ام انأ .مكيلخي

 تداز اهنكل ،أدهتس رومألا نأ تدقتعا .هعم تفلتخا اهنأ اديعس تنك

.ًالاعتشا

 :يل تلاق

.هسفن تيبلا يف كعم مونلا عيطتسأ ال انأ -

:اهتلأسف



؟موي للك هلعفن ام اذه سيلأ ؟اذامل -

:يل تلاقف

.نآلا تريغت رومألا نكل ،هلعفن ام اذه معن -

؟ريغت يذلا امو -

.انأ رداغأ وأ تيبلا رداغت نأ امإ ..حماس .فرعأ ال -

:يسفنل تلق

 كعم هتبنذأ يذلا ام .بر اي .بئاصملا هذه ىلع ميظعلا هللا رفغتسأ -

؟ينبقاعت ىتح

 يتلا ةبيرضلا نم اءزج تيبلا يترداغم تربتعاو ،رشلا ترصتخا اذكه

.اهتدقع نم اهصلخأ يكل اهعفدأ

 ،يتبيصمب مهملعأو يلهأ نم ادحأ جعزأ نأ درأ مل يننألو ،تيبلا ترداغ

 ظقيتسأ ةرايس ترم املك تنك .اديص شينروك ىلع ةرايسلا يف تمن دقف

 للعفي اذام ذإ ،يب هبتشال كردلا دحأ يل هبتني مل هنأ هللا دمحأ .اهتوص ىلع

؟اديص شينروك ىلع هترايس يف مئان جوزتم للجر

 ببسل تلعتشاو تداع مايأ ةدعل رومألا تأده املكو ،ثادحألا ترركت

 اهنأل ةثلاثو ،ةحاترم ريغ اهنأل ىرخأو ،بضغ يداش نأل ةرمف ،ديدج

 تأدب .اهنم كاكف ال ةبيصمب يسفن تطرو يننأب رعشأ ترص .ةفئاخ

:ينلأست انلكأ اذإف ،يداف ىوس ثيدح نم اهيدل نكي ملو ،زتهت بحلا رعاشم



؟ةرشعل يفكي للكألاف ،كعم تأي مل اذامل -

.للوغشم للجرلا ..يتبيبح -

 ،يدهع قباس ىلإ دوعأ تأدب ىتح ،هب للصتت ،اعم انسلجو انأده املك

؟هبحت نوكت نأ نكمي لله .يدافب اهتقالع يف كشأ

 يوني يتلا يم هتقيدص ىلإ تفرعتو ،اهب هل ةقالع ال يداف نأ ادكأتم تنك

 نأ رعشأ تأدب ينكلو ،ةيمسرلا ةبوطخلل ادعوم اهعم ددحو ،اهنم جاوزلا

.تلشف اهنكلو ،اهيلإ هتلامتسا ديرتو ،يداف بحت يتلا يه اينار

:هل تلق ،هب ينعمج يئاجف ءاقل يف

...تنأ للهف ،كديرت اهنأ كشأ ةحارصب انأ ..يداف -

:ينعطاق

 ،بح رعاشم ىتح الو ةقالع ةيأ اهنيبو ينيب سيل كل تلق ..حماس -

 .اينار جوزتأ نل يم عم ةقالع ىلع نكأ مل ول ىتح للعز نودب كل للوقأو

.ةوخألا رعاشمب ىوس اههاجت رعشأ ال انأ

.كلذ ريغ كهاجت اهرعاشم نأ رعشأ يداف اي ينكلو -

 ركفأ الف ،اهجوز تسل يننأ وهو طيسب ببسل ينم برقتت يه ..حماس -

 ،اندحول تيبلا يف اهعم تنك ول يننأ دكأتم انأ .ةقثلاب رعشتف ،اهترشاعمب

 ،اهنم برتقأ نل يننأ ةقثاو اهنأل بابلا قلغت نأ نودب اهتفرغ يف مانتس

 اذهل .جاوزألا ةرظن اهيلإ رظنت ،اهديرت ،اهجوز كنأل كنم فاخت اهنكلو



 اهيلع رسكت الئل كنم فاخت اهنأ ىتح لليللاب اهيلع بابلا قلغت .كنم فاخت

.بابلا

.يلخاد يف كشلا للتق يف يندعاست نأ كديرأ كلذ نم مغرلا ىلع -

؟اهب للصتأ الأ ينديرت لله ؟للعفأ نأ ينديرت اذام ،كرمأ تحت انأ -

 نأ حماس تعنقأ دقل اينار" :اهل للوقتو يمامأ نآلا اهب للصتت نأ كديرأ -

."جوزتنو كتبطخل انأ مدقتأ فوسو ،كقلطي

؟ءافو الو هل دهع ال للجر ينأب اهمامأ رهظأس ينكلو -

.اهنحتمأ نأ ديرأ قلقت ال -

.ينقدص قفاوت نل -

؟تقفاو ول اذام -

.تنأ كب امبرو ،اهب يتقالع ةياهن نوكتس -

؟انأ اذاملو -

.قفاوت نل اهنأ قثاو ينكل .كدنع كش عضوم نوكأس يننأل -

.رنل برج -

؟كلذ للعفأ نأ ينديرت ىتمو -

؟نآلا -



؟ةعرسب -

.معن -

.للوقت اذام اهعم قسنيو اهب للصتيف ادغ للوقأ نأ ىشخأ تنك

:ريصق تمص دعب يل للاق

.زهاج انأ -

:هيلع تدرف ،اهب للصتاو ،للاقنلا هفتاه عفر

؟نيموي ذنم كتوص عمسأ مل .يداف الهأ -

 اذهبو ،كقلطي نأ هتعنقأو ،حماس عم تيقتلا مويلا ..اينار يعمسا -

 جاوزلاب كملح نيققحتو ،اعم شيعنو كنم جاوزلل مدقتأس انأو ،هنم نيحاترت

.يداف نم

:ةقدصم ريغ اينار تخرص

 شيعلا هعم تلكأ ؟نئاخ اي ؟ينم جوزتتل ينقلطي نأ هتعنقأ ؟للوقت اذام -

 كنيع ؟ةقادصلا يه هذه لله ؟كقيدص هنإ للوقت ؟هنوخت نأ ديرتو حلملاو

 ،بلك اي ،ناويح اي ،كمأ نعلي ،كابأ نعلي .نئاخ اي كيلع هوفت ،هتجوز ىلع

.حلملاو شيعلا نئاخ اي

.طخلا تقلغأو متشتو نعلت يهو يكبت تناك

:يل للاقو يلإ رظن



 لله ؟ةيفطاع رعاشمب يهاجت رعشت ال اهنأ نآلا تعنتقا لله ؟تعمسأ -

 ةوخأ ةقالع يعم اهتقالع .ةناويحلا ،ينمتشت اهتعمس نأ دعب نآلا تطسبنا

 نم نآلا .رثكأ كب تقثول اجوز سيلو ،اهل اًقيدص تنك ولو .يب قثت اذهل

؟رمألا حلصي

 تلق ،اينار اهب اذإف ترظن .يدنع فتاهلا نر ةأجف .هثيدح يداف للمكي مل

.تمصي نأ هل

.اينار ..ولأ -

.طخلا ىلع يكبت تناك

.دحأب قثأ دعأ مل ،ادحأ ىرأ نأ ديرأ ال .كناخ دقل .نئاخ يداف ..حماس -

:اهتعطاق

.ينيمهفأ للصح اذام -

...ينم بلطي يداف -

؟كجوزتيو كقلطأ نأ -

؟كلذ كل للاق لله -

.كب للصتي نأ هل تلق يذلا انأو يبناجب يداف -

؟كلذ تلعف اذامل -

 كرعاشمب ةقداص كنأ يل تبثي يكو ،نيقيلاب كشلا عطقأ يك -



.يهاجت كسيساحأو

:تلاقو ،ًاليلق تحاترا

 هل رذتعت نأ وجرأ ،هتمتش دقو ،نآلا ةبعتم انأو ،ينراثأ همالك نكلو -

.تاكرحلا كلت نع فقوتت نأو ،اًذإ

.كراذتعال عمتسي يعم وهو ،هسأر للبقأو هل رذتعأس -

:يداف اهل للاق

.حماس وحن ةوطخ نيمدقتت كتيل نكل .اينار كتحماس -

:يكبت يهو تدر

.ايكلم ءاشع زهجأس ،ءاشعلا ىلإ امكوعدأ انأ .هللا ءاش نإ -

 .اعم اًذإ رضحنس !للوقعم ريغ ؟ايكلم ءاشع زهجت اينار -
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 مل .رادحنالاب أدبي مث ةمقلا ىلإ للصي نأ نكمي بحلا نأ فرعأ نكأ مل

 امدعب الإ هبحاص ىلع ةنعل حبصيو هران دربت نأ نكمي بحلا نأ فرعأ

 .اهريغت ةريغلا للعل :يسفن يف تلق .اهنم تيناع ام تيناعو ،اينار تجوزت

 ناكو ،تيبلا يف اهدحو اهكرتنو اعم رهسنو جرخن نأ ىلع يداف عم تقفتاف

 ناكو ،تاصقارلاو ءاسنلا ثيح تاهونيزاكلا ىدحإ ىلإ انبهذ اننأ اهربخي

:يداف يل للاقف .ريغتت مل ادبأ اهنكلو ،اهتراثإ دمعتي يداف

 يف انسل نحنف ،اهخارصب متهت الو ،اهتفرغ ماحتقا كيلع .حماس -

.اهجوز تيب يف ىقبت نأ اهمزلي انه نوناقلا .اكيرمأ

 ىلإ تمدقت .سولجلا ةفرغ يف نكت مل .بابلا تحتف .مايألا دحأ يف تدع

 للوأل .راهنلا ةلوليق اهلعل ،ةمئان تناك .اجيجض ثدحُأ نأ نودب مونلا ةفرغ

 امبر .اًقلغم بابلا نكي مل !ةأجافملل اي .مونلا سبالم يف يتجوز ىرأ ةرم

 تيقلتساو يسبالم تعلخ .ةفرغلا ىلإ تلخد .يروضح عقوتت مل اهنأل

 ،اهب تكسمأ .بورهلا تلواح .ةبوعرم تظقيتسا .يب تسحأ .اهبناجب

 اهرشاعأ الأ بجي يننأ ملعأ تنك .ةكرعم يف يننأك اهتكراع ،ينتمواقف

 .اهيدل فوخلا زجاح رسك تدرأ يننكل ،ةوقلاب

:اهل تلق ةكرحلا ىلع نيترداق ريغ اهاديو امامت اهب تمكحت نأ دعب

 يفقوت .ينعنمي دحأ الو اهلعفأس تدرأ ول نكلو ،اًئيش كب للعفأ نل -



.كجوز هاجت ةوطخ ولو يمدقتو

.اهتفرغ نم تجرخو اهتكرت مث

 باوصلا تلعف دق تنك نإ فرعأ ال .دعتري اهمسجو ،ةرارحب يكبت تناك

 تلعف يننأ مأ هيلع تمزع ام للمكأ نأ بجي ناك لله فرعأ ال ؟تأطخأ وأ

 للظت نأ نكمي لله ؟راظتنالا ىتم ىلإ ؟ىتم ىلإو ؟تفقوت نيح باوصلا

؟اذكه

 مجهي دسأ اهنأكو يب خرصت ةيداعلا اهسبالم ةسبال ،ةرتف دعب تجرخ

 ةروص تباغ .اهبصتغي ناك يذلا مرجملا كلذ يب تأر اهلعل .هتسيرف ىلع

 .هتميرج سرام يذلا مرجملا ةروص ىوس قبت ملو ،بيبحلا /جوزلا

 ةئيربلا ةلفطلا اينار ةيصخش صمقتت تداعو ،اهسفن تيسن دق اينار تناك

 نوكيس فيكف اهيبأ للتاق وه اهبصتغم نأ اهلاب نع بغي مل يتلا ةبعترملا

:ةخراص ينم تبرتقا .اهلاح

 تيسنأ ؟كدهع تيسنأ ؟اهلعفتو أرجتت فيك ،ناويح اي ؟اذكه تلعف اذامل -

؟هنوديرت ام للك اذكهأ ؟ساسحإ للك نم درجتت اذكه ؟كدعو

 ،يباصعأ تدقف يننأ ودبي ،عدترت مل امدنعو ،اهتوص ضفخ اهنم تبلط

 ،للجسم نم يلوح ام للك يدي ةضبقب تبرض مث ،يمامأ نم اهتعفدو تفقو

.ءيش للك ترسكف ،زافلتو ،ةعباط ةلآو ،بوساح زاهجو

 نع يجورخو ةعقوتملا ريغ يتروث تدهاشو ،تلعف ام تأر امدنع

.ءاكبلاب تشهجأو تعجارت يروط



 ترعش دقو ،اهسأر مطحأ نأ تدكو ،ةمراع ةرملا هذه يتروث تناك

 اهنم بلطأ مل .للزنملا ترداغو يمامأ نم تبحسنا نأ دعب فقوملا ةروطخب

 قبي مل ةجردل ايلاع يتوص ناك .يدوعت ال تبهذ نإ :اهل تلق للب ،ةدوعلا

 .انراجش عمسو الإ راج

 نعلأ ناكرب يف رئاث انأو ينتكرت .ةملكب سبنت نأ نودب للزنملا ترداغ

 ؟اهنم جاوزلا ىلع تممص اذامل :بضغلا ةمق يف انأو للءاستأ تنك .يظح

 هتياهن نوكت نأ بجي بحلا لله ؟جاوزلا ديرت ال اهنأ اهفقومب عنتقأ مل اذامل

 للك قيطأ دعأ مل ،للمحتلا عيطتسأ دعأ مل ؟تلعف امم رثكأ للعفأ اذام ؟جاوزلا

!قالطلا ؛للحلا .للكاشملا هذه

 ،اهبناجب ىقبأس .ءاقدصأ ىقبنل اًنسح .اًقيدص ينديرت .قالطلا ..معن

 ىلإ اهديعي قالطلا للعل .جاوز نودب اهتلكشم نم ضهنت نأ ىلع اهدعاسأس

.اهباوص

:هل تلقو يدافب تلصتا ةأجف ،للعفأ اذام يردأ ال ،تيبلا يف اديحو تسلج

 مادقألا ىلع اريس للزنملا ترداغ دقو اننيب ةيمالك ةداشم تلصح يداف -

.اهفتاه اهعم ذخأت نأ نود

:يداف للاق

 هلوحأس اًنسح .ةرايس يرتشيس نوبز عم للوغشم نآلا انأ .هللا مكحماس -

.لليلق دعب كب للصتأسو ،اندنع فظوملا ىلإ

 ىلإ بهذف ،اهدجي ملف تيبلا ىلإ قيرطلا يف اهنع ثحبي يداف جرخ



 للك هابتنا ريثي رمحأ اههجو ،سانلا نع اديعب ةسلاج كانه اهآرف شينروكلا

 ىلإ تدعصف ،يدعصا اهل للاق .ةيكاب هتءاجف ،ديعب نم اهادان ،قيرطلل رباع

.ةرايسلا

:هتلأس

؟نيأ ىلإ -

:اهل للاقف 

.كتيب ىلإ -

.تيبلا ىلإ باهذلا ديرأ ال -

:اهب خرصف

 كينيعو رمحألا كهجوب كدحو نيسلجت عراشلا يف ءاقبلا نيديرت للهو -

؟سانلا للوقيس اذام ؟عومدلا نم نيتلباذلا

.حماس ىرأ نأ ديرأ ال -

 كيلعو ،كجوز حماس يسنت ال ،ءودهب رومألا ثحبن نآلا ..ةطيسب -

.ةعاطلا بجاو

.ضعب نع نوعفادت للاجرلا متنأ اعبط ؟ةعاطلا -

 ،هبيجو ،هبلقو ،هلقع كل حتف يذلا حماس ؟اينار اي حماس كبجعي الأ -

 بضغ للمحتو ؟كلكاشمو ،كدقع للك للمحتو ،كلمحت يذلا حماس ؟هتيبو



؟تنأ كراتخاو سانلا مالك عمسي مل يذلا حماس ؟كببسب هيلع هلهأ

.مويلا ينناهأ دقل -

؟كحماس ةرم مك .هيحماس ؟ولو كناهأ هنأ ضرتفنل -

 بابلا ناك دقف اهالخد .ةقشلا ىلإ ادعص .تيبلا اينارو يداف للصو

:اًقلعم للاقف .ضرألا ىلع رياطتملا جاجزلاو ،للصح ام يداف ىأر .احوتفم

؟ةيماح تناك ةكرعملا نأ ودبي -

:للاق مث تمص

 عفدتس يتلا ءايشألا هذه رسكت نأ للدب ؟حماس اي هيلع تردق ام اذهأ -

.اهسأر رسكت نأ بجي ناك كبيج نم اهنمث

:اينار تحاصف

؟يلع هضرحتأ -

:اهل للاقف

 اده ىلإ ًالعفنم هارأ ةرم للوأل .اهلعف امل تبنذأ كنأ الول ..اينار اي -

.دحلا

:للاقو يداف ينم مدقت 

؟كبضغأ ام ..حماس اي -

:اهل للاق بيجأ نأ للبقو 



.هحالصإ نكمي رسكت ام للك .هبرشن اًئيش انل يئيهو يبهذا -

:ينلأس .خبطملا ىلإ اينار تبهذ 

؟للصح اذام -

:ًالئاق عبات اًئيش حرشأ نأ للبق

.كل للوقأ اذام يردأ ال .كنوع يف هللا ناك -

:انل تلاق .انمامأ تسلجو ،نوميللا ريصع تمدقو اينار تداع

 نأ ديرأ الو ،اريثك امكتبذع دقل .اديج يناعمست نأ وجرأ ..يداف ،حماس -

.كلذ نم رثكأ المحتت

 ،ًالمع دجأو يلهأ تيب ىلإ دوعأس .قالطلا وه للح للضفأ نأ ىرأ انأ

.امكفورعم ىسنت ال يتلا امكتخأ نوكأسو ،للمع داجيإ يف يتدعاسم امكنكمي

:يداف اهل للاق

 ىوس للح كيدل دجوي الأ .امئاد نيعرستت امك يعرستت ال ..اينار -

 ؟قالطلا

 .جاوزلا يه يتلكشمو يتدقع .مكحيريو ،ينحيري يذلا للحلا هنأل ..معن -

.ةعيطملا تخألا نوكأس يتايح نم يغلأ اذإ

:اهيلع درف

؟رمعلا للاوط كل كوخأو كمأ ىقبتس لله نكلو -



.ادحأ ىسني ال هللا نإ -

:اهيلع درف

 جاتحت ايندلا نكل .كلذ فرعأ .ادحأ ىسني ال هللا يل نيلوقتس ءيش للك -

 مرجملا ناك امدنع كيسن اذاملف ،نيرسفت امك رمألا ناك اذإ .ريبدت ىلإ

؟كعم هتميرج بكتري

.ضرألا ىلإ رظنتو ةرازغب يكبت تناك

:اهدودخ ىلع لليست عومدلاو تلاق

.يمأ ريغ نم ةوخإ يل نوكيل ينيلتبي نأ هللا دارأ امبر .يبيصن اذه-

:اهل تلق

 ،يريغتت نل كنأ نيرعشتو يئاهنلا كرارق اذه ناك نإ .هللا الإ هلإ ال -

 قفاوأو ،يضفر نع للزانتأس انأف ،يسفنلا بيبطلا ىلإ باهذلا نيضفرتو

.قالطلا ىلع

:يداف اهل للاقف

 ةمكحملا يف اهل قوقح ال قالطلا بلطت يتلا ةأرملا نأ نيفرعت -

؟ةيعرشلا

:انل تلاقف

 دوقن يعم ناك ول ؟قوقح نع للأسأ للهف ،ًالصأ امكل ةنيدم انأ ؟قوقح -



.يناحماست نأ ىوس ديرأ ال .باسح نود حماسل اهتيطعأل

 ام تبتكو ،املقو ةقرو للمحت تداع مث ،ىرخألا ةفرغلا ىلإ تبهذو تفقو

 :يتأي

فارتعاو رارقإ

 قالطلا تبلط يننأب مويلا رقأو فرتعأ ..يواديصلا اينار هاندأ ةعقوملا انأ

 يننأو ،نيمألاو يفولاو صلخملا جوزلل ًالاثم ناك يذلا ،حماس يجوز نم

 هل ةنيدم يننأو ،ءيش يأ هتمذ يف يل سيلو ،يقوقح للك نع هل للزانتأ

.هنيد دادسو هركش نع ةزجاعو ،يل همدق امم ريثكلاب

 ،هبناج نم لللخل وأ هيف بيعل سيل حماس يجوز نم قالطلا يبلط نإ

.ةيجوزلا يتابجاوب مايقلا ىلع ةرداق ريغ ةجوز يننأل نكلو

دهشا مهللا

 اينار :عيقوتلا

 اهعيقوت بناجب عقوو ملقلا كسم اهأرق نأ دعبو ،يدافل ةقرولا تطعأ

.دهاشك

 اذإ )للمجلا مزح( مازحلا عفني اذام ؟ءيش للك مده نأ دعب ةقرولا عفنت اذام

؟للمجلا عاض

 يسفن عنقأ نأ ديرأ تنك ينلعل ،اذامل يردأ ال يبيج يف ةقرولا تعضو

 .للصح امب



 .قالطلا انبلطب يضاقلا ئجوف .ةمكحملا ىلإ انهجوت يلاتلا مويلا يف

:انل للاق

.ةليلق رهشأ ىوس امكجاوز ىلع ضمي مل ..يدالوأ اي -

:هل تلق

.اهبلط تذفن دقو اهرايخ هنإ ..يضاقلا يديس -

:اهل للاقف

؟ءيشب كجوز رصق لله .قالطلا هللا دنع للالحلا ضغبأ نإ ..يتنبا اي -

.ضرألا هجو ىلع جوز للضفأ هنإ ،ادبأ -

؟يتنبا اي اذامل اًذإ -

:هل تلاقف

.ةيجوزلا يتابجاوب موقأ نأ عيطتسأ ال -

.يكبت يهو اهتلاق

 نأ اهنم بلطف ،هيلع ترصأ اهنكل ،اهرارق نع اهينثي نأ يضاقلا للواح

:اهل للاقو ،رارقلا ىلع يضاقلا قداص كلذ دعبو .للوقي ام هفلخ ددرت

.هتعلخ كنأل ديدج دقعو ديدج رهمب الإ هيلإ ةدوعلا كل للحي ال -

.ةمكحملا يف انرظتني يداف ناك .ةمكحملا انرداغ



:هل تلق

،ءيش للك ىلع دهاشلا تنأف ،للصح ام مهل حرشاو ،اهلهأ تيب اهلصوأ -

 .ءاشت ام ذخأتلو ،هنم اهضارغأ للمحتل يتأت تءاش ىتم حوتفم تيبلاو
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 .ناهرلا ترسخ .اًئيش ترسخ يننأك ترعش .مئاشتم انأو انقالط ذنم

 فطاوع درجم دعي مل بحلا نأك .بحلا يف ةيقيقح ةلوج للوأ ترسخ

 .ةيملعلا براجتلاب هبشأ نيهاربو براجت ىلإ جاتحي للب ،ةيناسنإ رعاشمو

 .تالداعملا ددحت يتلا يه جئاتنلا

 تبو ،كحملا ىلع ينتعضو ةريرملا ةبرجتلا هذه .تلشف انبح جئاتن

 لله ؟كلذ نع للوؤسملا نم ؟ةبرجتلا تلشف اذامل ؟انبح للشف اذامل :للءاستأ

 للواحت مل يتلا يه مأ ؟جاوزلا مدعب اهحئاصنل عمتسأ مل يننأل للوؤسملا انأ

 لله ؟تلشفو تلواح اهارت ؟بيهرلا اهيضام نم صلختلل ةوطخ مدقتت نأ

 عيطتست ام للك تلذب اهلعل ؟ةيلوؤسملا اهلمحأ اذامل ؟للواحت مل اهنأ حيحص

 نمو اهنمو ينم ىوقأ سوباك هلعل .عطتست ملف سوباكلا كلذ نم صلختلل

 اهلتق يذلا مرجملا كلذ ؟للشفلا كلذ نع للوؤسملا وه سيلأ .هسفن بحلا

 نأ ةينانأو دقح ةعاس يف ررقي ةايحلا هذه يف مرجم مك ؟انبح للتقو ينلتقو

؟راغصلا مالحأ ىلع يضقي

 نوري الو ،مهمالآو نيرخآلا حارج ىلع نوذذلتي نيذلا كئلوأ نوريثك

.فيزملا مهئايربكو ،مهتاذلم قيقحتل ةليسو ىوس مهلوح نميف

 مهكرت للب ،هءانبأ محي مل يذلا نانبل ؟للصح امع للوؤسملا نانبل لله

؟مهنم مهودع هدارأ ام نوذفنيو نوعراصتي



 دقحلا جيجأت نع للوؤسملا نم ؟ةيفئاطلا برحلا للاعشإ نع للوؤسملا نم

؟سانلا بولق يف

 ؟ماقتنالاو للتقلا ىلع سانلا عيجشت نع للوؤسملا نم

 ةيساوس انلك انقلخت ملأ ..بر اي ؟كدابع للكل ملاعلا اذه عستي الأ ..بر اي

 نوقرحي اذامل ؟كمساب نولتقي اذاملف ؟ىوقتلاب الإ رخآو ناسنإ نيب قرف ال

؟اذامل ؟كمساب للافطألا

 فرعأ ال .بعص عضو يف تنك .يتالؤاست يف حباس انأو يكبأ تنك 

.للوقأ اذام

 للافطأ يف همومس ذفني هتكرت اذامل ؟هتميرج ذفني هتكرت اذامل ..بر اي

 اهديفي اذام ؟هعنمت نأ كرودقمب نكي ملأ .ينرذعا ..بر اي ينرذعا ؟ءايربأ

؟ةمايقلا موي بقاعيس مرجملا نأ

.يريكفت ىوتسم نم دعبأ كتمكح نكل ..بر اي كرفغتسأ

 يتاقوأ للك ركذتأو دهنتأو ،يعومد حسمأ تأدبو ،ريكفتلا نع تفقوت

.ةرم للك يب هتلعف امو ةرملا يمايأو ،اهلقأ امو اهعم ةولحلا

:رئاح انأو يسفنل تلق

 الإ بحلا نوكي ال اذامل ؟نيدسجلا ءاقتلاب الإ بحلا نوكي ال اذامل -

 ؟تاسمهلاو تاسمللاو تالبقلاب الإ بحلا نوكي ال اذامل ؟يسنجلا للاصولاب

 بحلا نيأ ؟للجرلاو ةأرملا نيب بحلا نم رخآ عون ملاعلا اذه يف دجوي الأ



 ؟اهجاوز عطتسي ملو ،ةأرما للجرلا بحأ ول اذام ؟هبرجن ال اذامل ؟يحورلا

 هبح للعجيو ،ةداعسلا اهل ىنمتي نأ نكمي الأ ؟اهب ملحي للظي لله ؟اهاسني لله

 لله ؟ايسنج ازجاع للجرلا حبصأ ول اذام ؟ةوهش للك نع اديعب ايحور ابح اهل

؟دسجلا ةوهش دقفي امك حورلا ةوهش دقفي

؟تالؤاستلا كلت للك نم هديرأ يذلا ام

 نم هذاقنإ للواحأ يننأك وأ ،هتني مل اينارل يبح نأب ،يسفن عنقأ يننأك

 ام .تمي مل وهف ؟ةايحلا ىلإ هديعأ اذامل !ةايحلا ىلإ هديعأ نأ للواحأ .عايضلا

 نم اهيلإ يدتهأ انأ اه .دعب هتلصوب هاجتا فرعأ مل ينكل ،ضبني ايح للاز

 بائذلا اهشهنت اهكرتأ اذاملف ."اًقيدصو اًخأ كديرأ حماس" :يل تلاق مكل .ديدج

.اًقباس بلاعثلا اهتشهن امك

.دحأ اهل ءيسي نأ ىضرأ نل

 يدافو انأ اعم انرهس .ءاقدصأ اندع .اهتعيبط ىلإ انتقالع تداع مايأ دعب

 ةدقع نم تصلخت دقف ،يب ةقثو احاتفنا رثكأ تحبصأ .ةرم نم رثكأ اينارو

 .اهدسج سيراضت نع ثحابلا جوزلا

 يدلاو يل للاق .ينومال للهألا .مهتاقيلعت نم الو سانلا مالك نم ملسأ مل

:ةرم

؟اهب يقتلت للازت ال اذاملف ،اهتقلط دقل ..حماس اي -

.ءاقدصأ انيقبو ةجوزك اهتقلط دقل ..يدلاو اي -



 اذاملف اًقيدص كلبقت تناك نإ !؟ةجاح كلقعل ىرج لله !؟ءاقدصأ -

؟كتقلط

.قفتن مل -

:خبطملا نم يمأ ىدانو ارخاس كحض

.طارقس ةفسلفو كنبا مكح يعمسا يلاعت ..للماك مأ -

:للأست يمأ تءاج

؟طارقس نم ؟طارقس -

 ،اًئيش عوضوملا نع نافرعي ال امهالكو ،اًئيش طارقس نع فرعت ال يمأ

؟امهل للوقأ اذامف

:اهل تلق

 اننإ هل تلقف ؟اهارت انايحأ للازت الو اينار تقلط اذامل ينلأسي يبأ -

.نيقيدص انيقبو نيجوزك انفلتخا

:تلاقو اهيبجاح يمأ تبطق

 ءيلم نانبل ؟نانبل يف اهريغ رت ملأ ؟كترحس لله ؟اهارت تلز امأ -

؟نهادحإ كل بطخأ ينعد كليخد .للاجرلا نم رثكأ تانبلاب

:عوضوملا ريغأ ىتح اهل تلقو تكحض

.ةرتف دعب نكل ،ةديج ةركف -



؟ةرتف دعب اذامل -

.سانلا تانب ملظأ ال ىتحو ،اهاياقب نم ايئاهن صلختأل -

:تلاقو خبطملا ىلإ دوعتل اهرهظ ترادأ

"...ةبيبز اي كرمع للوط" -

.للثملا للمكأو يدلاو كحض

 .سانلا مالكل يرهظ ريدأ الأ يلع ناكو ،عنقم ريغ هلعفأ ام نأ فرعأ

 .مهلك سانلا نع فلتخي نأ هقح نم ،هيأر نع عفادي نأ ناسنإ للك قح نم

.هلمكأب اعمتجم هجاوي نأ بعصلا نم نكل

 ،اهعم يتاءاقل نم لللقأ نأ يلع ناك .تاعئاشلل ادح عضأ نأ يلع ناك

 ةريثم نوريثك اهدعي يتلا ةقادصلا كلت ،اهل يتقادصب ادحأ ربخأ الأو

:للءاستيو كلذ هريثي ناك ايعو ءاقدصألا رثكأ ىتح ،ةيرخسلاو كحضلل

 اهجوزتيس فيك ؟فيك .ةقادص هيمستو دمصي مل جاوز ؟ءاقدصأ -

 ول اذام .اهعم كتقالع يف اًقداص تنك ول ىتح اهل ءيست كنإ ؟رخآ صخش

 ؟ةقباسلا كتجوزل اًقيدص كارت نأ للبقتس لله ؟ىرخأ ةاتف نم جاوزلا تررق

.نكمم ريغ اذه ..ال ..ال

.اهتارارق جئاتن للمحتت يك اهكرت اهحلاصل نوكي دق .نكمم ريغ اذه معن

:دعسأ يقيدصل تلق

 ضعب فرعت كنإ يل تلقو ،جاوزلا يلع تحرتقا امدنع ركذت لله -



؟جاوزلا نس يف ةمرتحم تالئاع نم ايابصلا

؟زهاج تنأ للهف ،حماس اي كلذ ركذأ -

.روفلا ىلع زهاج -

:للاقو يلإ رظن .دعسأ قدصي مل

 فنص نم ايابص نآلا ىرتس تنأ سنت ال .هفرعأ يذلا حماس تنأ نآلا -

 ،قفاوت نأ للبق ايلم ققد .سانلا عم يهجو دوست الف ،نهتناكم نهل ،رخآ

.هتقلط وأ هتجوز قلط للجر عيمجلا رظن يف نآلا كنأ ركذتو

؟كلذ نع نولأسي امدنع مهل للوقتس اذام -

؟أدبن ىتم .يلع ةريغصلا لليصافتلا للك عد .قلقت ال -

؟نآلا نم -

.دعوملا كربخأو كب للصتأس .ةلئاع للوأ روزنس ادغ .اًنسح -

 ىلع اًنايحأ .اهدويقو ،اهنجسو ،اينار ةعموص نم جورخلا تررق اريخأو

 ينلعل .كلذ بجوتت يتلا تاظحللا يف ةبعص تارارق ذختي نأ ناسنإلا

 فلخ اًثحاب يرمع عيضأ الأ ةيادبلا نم يلع ناك .رارقلا ذاختا يف ترخأت

.بارسلا

 .دعسأ ءاقدصأ دحأ تيب ىلإ ءاسم ةنماثلا ةعاسلا يلاتلا مويلا يف انبهذ

 حبصأ نهربكأ تاجوزتم ريغ تانب عبرأ هيدل ،هرمع نم نيسمخلا يف للجر

.نهادحإ راتخأ نأ يلع ناك .ةنس ٢٢ ،٢٤ ،٢٦ ةيقبلاو ،ةنس ٢٨ اهرمع



 للمعلا نع اًثحب نيرجاهملا مظعم نأل للاجرلا نم رثكأ ءاسنلا نانبل يف

 فالآلا تدصح اماع ١٥ ترمتسا يتلا ةيلهألا برحلا نألو ،للاجرلا نم

 .مهنم

 دوعت للجر انأف ،جاوزلا يف ةقيرطلا هذه نم ًالوجخ تنك .تاليمج نهلك

 بجعأ مل يننأ كلذ ينعيس نهادحإ ترتخا اذإو ،دحأ بلق رسكي الأ

 اومحيل مهدالب ىلإ نوبرتغملا نوينانبللا دوعي ال اذامل ..يهلإ اي .تايقابلاب

؟عايضلا نم للامجلا اذه

 ،انرماست .دعسأو انأو نادلاولاو تانبلا ؛ةيلئاع ةسلجك اعيمج انسلج

 ،ىلوألا ةعماجلا نيهنأ نهنم ثالث ،تافقثم تايتف نك .ياشلا انبرشو

 صصخت ةثلاثلاو ،عامتجا ملع صصخت ةيناثلاو ،يزيلجنا بدأ صصخت

 ةعماج يف سردت للازت الف ةعبارلا امأ ،اًثيدح نهعربأ تناكو ،يبرع بدأ

.للامعأ ةرادإ صصخت ،ةيبرعلا توريب

 للمعلا نع تالطاعف ةيقبلا امأ ،ةريتركس سولبيب كنب يف للمعت ةريبكلا

.اهراثآ يناعن للازن الو ،برحلا انترمد .انبعش ءانبأ نم فالآلا للاحك

:حلاص جاحلا نهدلاو يل للاق

.انفرشي انتيب يف كدوجو .حماس اي كيلإ انفرعت ةديعس ةصرف -

 دعسأ يقيدصل نأ ةقيقحلا .كتفرعمب روخفلا انأ .حلاص جاح اي اركش -

.نامز نم كيلإ انفرعي نأ بجي ناك .مهب ءرملا زتعي ءاقدصأ

:تانبلا عم ثيدحلا امحتقم دعسأ للاق



 تنك نإف ،سولبيب كنب يف للمعتو ،يزيلجنا بدأ صصخت ،ةيماس هذه -

.كب بحرتس كانه باسح حتف ديرت

:تلاقو ةيماس تمستبا

.سولبيب كنب ىلإ ةجاحب سيلو ،يبرعلا كنبلا يف للمعي هنكل -

:تلقو تكحض

.نانبل يتهجوف تبهذ امنيأ .ينانبللا كنبلا نع ينغتسن ال -

:تلاقو تمستبا

؟مكدنع للمعلا فيك -

 ةيبرع للود يف عورف هل يبرعلا كنبلاف ،نئابزلاب ءيلم امئاد انيدل كنبلا -

 ىلإ ةفاضإ هيف تاباسح مهل نانبل يف نيينيطسلفلا ةيبلاغ ،ملاعلا للودو

.نيينانبللا

 نعو ،داصتقالا نع ؛ةريثك ءايشأ ىلإ عرفت مث ،كونبلا نع ثيدحلا ناك

:دعسأ للاق ةأجف .انسفنأ انيسنو ،انترهس تلاط .نانبل نعو ،بدألا

.ةرداغملل تقولا ناح -

:هل للاقو حلاص جاحلا ىلإ رادتسا

.ابيرق كب للصتنسو ،كتفايض ىلع كركشن -

 ًالاثم ًالعف اوناك .ةفايضملا ةلئاعلا كلت ىلع ءانثلاب جهلن نحنو هتيب انرداغ



.ثيدحلا نسحو ،قالخألاو ،مركلا يف ةينانبللا تالئاعلل

:دعسأ يل للاق

 ىتم ىرخأ روزنس الإو ،ينغّلب نهادحإب تعنتقا نإف ،ركفت ككرتأس -

.تدرأ

:هل تلق

.ةليللا ركفأ ينعد -

:يل للاقف

؟كتبجعأ نم يلوأ للكشب -

:امساب هل تلق 

 ،نهقرأ ةيناثلاو ،نحصفأ ةثلاثلاو ،نهلمجأ ةريغصلا ..ةحارصب -

 .نهبيطأ ىلوألاو

:يل للاقف

.نهلك نهديرت كنأك -

:هل تلق .هعم تكحضف ةيلاع ةكحضب اهعبتأو 

 ريغ للزت ملو ةنس ٢٨ اهرمع نأل ىلوألا ىلع نيزح انأ ..ةحارصب -

.نانبل يف راطقلا اهتوفي نأ فاخأ .ةجوزتم

:يب حاصف



 للحت نأ عيطتست ال .قلاخلل قلخلا عد ،حماس اي اينار عم كتلكشم هذه -

 ؟نهلك نهجوزتت نأ ديرت للهف ،تاريثكلا ةيماس للثم دجوي .ملاعلا للك للكاشم

 .كلت ةبيصمو هذه ةلكشمب متهت الو ،للئاسملا هذه ىلإ رظنت ال .كب نلبقي نل

...طقف ركف

:ًالئاق هتعطاقف

؟ةصاخلا يتحلصمب -

:يل للاقف

 للضفأ نهيأ ىرتل انئج .هلجأل انئج امب ركف دصقأ .امامت كلذ دصقأ ال -

 للامجلاف ،كلت وأ هذه ىلإ لليمت امبر .كرايخ يف رح تنأ ؟ةجوزك كل

 ولو ،بلقلا ىلإ نهبرقأ داعس ةيناثلا ربتعأ ًالثم انأ .رخآل صخش نم فلتخي

.اهيلإ مدقتأ امبر جاوزلا يف تركف

:هل تلقف

؟اهيلإ مدقتت ال اذامل -

:للاقف

 ركف .ةليللا ررقت نأ سنت ال .للاؤسلا ريغت ال نكل .عوضوملاب ركفأس -

.كلذ ريغب ركفت الو ،للبقتسملا ةجوزب

.ثالث نم ةدحاو راتخأس ..اًنسح -

.عبرأ نم -



.ةدحاو نع تلزانت دقل -

؟يه نم -

؟تيسنأ .داعس -

.هنانسأ للك تناب ىتح دعسأ كحضف 

)١٧(

 نميف ركفأ تنك يدحو اهنكسأ يتلا يتقش يف مونلا ىلإ دلخأ نأ للبق

 نأ تلواح ؟يل ةجوز نوكتل للضفألا نهيأ ؛يمامأ نهضرعتسأ تنك .تيأر

 ةدقع يف عقأل اينار ةلكشم نم جورخلا ديرأ ال ،ديدجلا ةيماس ديق نم جرخأ

 ُتسل معن ."ملاعلا بئاصم نع ًالوؤسم تسل" :اقح دعسأ اهلاق دقل .ةيماس

 .انس اهنم ربكأ نه نم كانهو ،تاريثكلا ةيماس للثم كانه .كلذ نع ًالوؤسم

 نمو ،بئاصم اهلك ةايحلا نأك ،تابكنلاو بئاصملاب ةئيلملا ةايحلا هذهل اي

.ظوظحملا وهف اهنم تلفي

 ةرم تايتف عبرأ ىرأل ينذخأ اذامل :يسفنل تلقو يتارايخ يف ترتحا

 يهف ةريغصلا ىلإ ةبسنلاب .دعسأل داعس كرتأس ،ةثالث نهلعجنل اًنسح ؟ةدحاو

 يزيلجنالا بدألا سورع نيب رايتخالا يلع كلذل ،ةيعماج ةبلاط تلاز ام

 دقل .بدألا بحأ انأو ،ابدأ نهرحبأو ،اًثيدح نهبذعأ ءايمل نأ ىرأ .يبرعلاو



 بدألا عئاورب ادغ ينفحتت اهلعل ؟هنع تفقوت اذاملف ،اميدق رعشلا بتكأ تنك

 جوزتأس .يتلزع نم جرخأس .ءايمل ..معن .ءايمل :ادغ هل للوقأس اًذإ .يبرعلا

.ءايمل

.اهناكم ةقلعم اهروص للازت ال ذإ طئاحلا ىلع يمامأ اينار ةروص تناك

 وأ اينار نيب راتخأ نأ ديرأ ال !ةجيتنلا كلت ىلإ للصأ نأ ديرأ ال ..ال

... ،يل تخأ ،ةقيدص اينار .اهقيرط تراتخا اينار .ءايمل

 هب رعشأ ام اذه سيلأ .ةقيقحلا يه .بذكأ ال ..ال ؟يسفن ىلع بذكأ لله

؟نآلا

 اًتخأ اينار تحبصأ لله :يسفن ىلع للاؤسلا تدعأو ،ًاليوط تركف

؟يل

:يلاتلا مويلا يف دعسأل تلق

؟كيأر امف ،ءايمل ىلع يرايتخا عقو دقل -

 .اهب ىردأ تنأو كتايح اهنإ .رارقلا بحاص تنأف ،ينلأست ال ..حماس -

 .ةعور رثكأ نهمأو ،عورأ نهابأو ،تاعئار تانبلا نأ ماع للكشب ييأر انأ

 ،ةاتفلا بحت نأ طقف مهملا سيل ..حماس يخأ .اهترهاصمب رختفت ةلئاع اهنإ

؟كدالوأل للاخ نع ثحبت نأ اضيأ كيلعف

:هل تلق

؟دعب فشتكي مل فوسليف كنأكل ،مكحلا نم ةورث كنأ رعشأ -



؟للوقت اميف داج تنأ لله ..مهملا -

.معن -

؟ةيمسرلا ةبطخلل ادعوم هعم ددحأ للهف -

معن -

؟للوصألا بسح كدلاوو كمأ رضحتس للهو -

 تيبلا للهأ ئيهأ ينعد ؟عوبسأ دعب دعوملا ددحت ال اذامل .عنام ال -

.كلذل

.هللا ةكرب ىلع ..اًنسح -

؟داعس نع اذامو -

.يتارايخ يف ققدأ نأ يلع .اهريغ فرعأ انأف ،ركفأ تلز ام -

 نيديعس يتوخإو يدلاو ناك .حلاص جاحلا عم اندعو ناك عوبسأ دعب

 ريغ جوزتأس يننأل نكلو ،ةيناث ةرم جاوزلا تررق يننأل سيل ،يرارقل

 يلظ هنأك ،يردص قوف اسوباك حبصأ يذلا اهبح نم صلختأسو ،اينار

 .يلقع ىلع رطيسي .يلخاد نكسي امدنع الإ يفتخي الو تبهذ امنيأ ينعبتي

 يتخأ اينار ..معن .يمامأ هتيقل هنم تبره املكو ،مانملا يف ينروزي

 كلذ نم ينصلخت مامألا ىلإ ةوطخ ىلإ جاتحت ةقادصلا هذه نكلو ،يتقيدصو

 ديرأ .اهلامجو ،اهينيع نم صلختلا ديرأ .يبلق نكسي يذلا يدسجلا بحلا

 اهمسج نع فقوتلا ديرأو ،ةيدرولا اهدودخو اهيتفشب ريكفتلا نع فقوتلا



 يتفش قابطإو ،يعارذب اهقيوطت يفو ،هناضتحا يفو ،هكالتما يف يتبغرو

.اهيدهن رحس نم صلختلا ديرأ .اهيتفش ىلع

 ،ةيحور ةرظن ىلإ اهيلإ يترظنب ومسأ نأ ديرأ كلذل ،ةقيدص اهديرأ ..معن

 نع فقوتلا يلع اذل .كلذ للدب يبلق للتحت اهتراهطو اهتءاربو اهمد ةفخ للعل

 ،اهعم يتقالعلو ،يلبقتسمل ططخأو ،ينزاوت ديعتسأ يكل ةظحلل اهب ريكفتلا

.للضفأ للكشب

 يناعدو ،جاوزلاب يتين ربخب ملع دق ناك يذلا يداف يب للصتا نيموي دعب

 اصوصخ كانه رهسلا بحأ يننأ ملعي هنأك ،ةشورلا ىلع "هيفاك يتيب" ىلإ

.للفحلا مجن مشاه ناسح نوكي امدنع

 انك .انلخد امدنع نوفوركياملا ربع انب بحري مشاه ناسح ناك ًالعف

 هنأ مأ ،اننيب ةوجفلا رسك دارأ لله ؟اينار يداف اعد اذامل يردأ ال ،ةثالث

؟رخآ ءيشل ططخي

 وه الف ،اينار ةلكشم ةهجاوم يف اديحو هكرتيس يجاوز نأ يداف رعش

 تررق امدنعو ،ادحأ جوزتت نأ ةلباق يه الو ،اهل رهظلا ةرادإ ىلع رداق

 هتكرت هتقيدصف ،رمعلا للاوط ةيلوؤسملا للمحي للظي نأ فاخ جاوزلا

 ال هنإ اهل للاق امدنعو ،اينارب ايئاهن هتقالع عطق اذإ الإ هنم جاوزلا تضفرو

 .هب اهتقالع تهنأ ،كلذب اهدعي نأ عيطتسي

 ،اهدي نم ايئاهن ريطيس يداف نأ اهعنقأو ،اينارب يداف عمتجا ريكفت دعب

 ةعيبطو ،ةايحلا ةنس جاوزلاف ،ديدج نم ةلواحملا اهيلع .هيلإ ةدوعلا اهيلعو



 .رشبلا

 يف تناك دقف ،ةقفاوملا ىلع يعانقإب وه للفكتي نأ ىلع هيأر ىلع تقفاو

 ةيلوؤسم اهنالمحيو ،اهب ناخرصي موي للك اهوخأو اهمأو ،للمع نود تيبلا

 ،ةحارلاب رعشت اهتيب يف .امهمالك نم ابره تقفاو اهنأك ،عضولا روهدت

 ىلع اذامل :للءاستت امئاد تناك .ةدقعلا كلت الول ،بابشلا عورأ حماسو

.للصح ام للصح امل كلذ الول ؟ةأرملا عم ءيشلا كلذ للعفي نأ للجرلا

 انب بحري مشاه ناسح وه اه .ةططخم تناك ؛ةيوفع نكت مل يداف ةوعد

:ابحرم للاقف ناجوزتم اننأ دقتعي ناك .اينار ةروص ظفحو ،ينظفح هنأك

...خألاو اينار هتجوزو حماس ،ءازعألا انفويضب بحرأ نأ يل اوحمسا -

:هل تلق

.هللا دبع يداف -

:للاقف

.ةينغألا هذه هل مدقأس ينم ةيدهو .هللا دبع يداف -

 يل اهتدهأ يتلا "بيطلا بلقلا" داؤف دمحم ةينغأ اهنإ .ديدج نم اهديعي وه

.روهش للبق

.يل اهتدهأ يتلا ةينغألا ركذتي للازي ال ..يهلإ اي

:اهلأس .انيلع ملسو ،انب بحرو ،اهنم مدقت ىهتنا امدنعو



 ؟ةرملا هذه هيدهت نأ نيديرت اذام -

:تلاق ريكفت دعبو ،تتمص

."ينركتفت زياع ول" داؤف دمحم ةينغأ -

 تناك .ةينغألا عم اهسأر زهتو ،اهينيع ضمغت ًالعف تناك اهأدب امدنعو

:اهعم نحنو مشاه ناسح عم ينغت

ينركتفت زياع ول" -

ةقيقد كينيع ضمغ

"ةقيقحلا فوشت تناو

 ناك ..يهلإ اي ؟ايئاهن اهنم صلختلا ررقأ ملأ ؟حورجلا هذه حتف اذامل ..هآ

.ديدج نم دوعي ءيش للك

:يداف يل للاق

 ررقت نأ للبق .كبحت اهنأ دكأتم انأو ،اهبحت للازت ال كنأ فرعأ ..حماس -

 لله ؟ىرخأ ةرم نالواحت ال اذامل ،اهعم ةعجرلا طخ عطقتو جاوزلا

؟تملستسا

.كلذ يل للوقي نأ عقوتأ مل انأف ،ّتمص .للوقأ اذام فرعأ مل

:هثيدح للمكأف

 ،نيبلق يف شيعت نأ تجوزت نإ فاخأ .سانلا تانب ملظت ال ..حماس -



 امكنيب ددجأ يك انه امكتوعد انأو ،ضعبل امتنأ .ةديدجلا كتجوز كعم يناعتف

.ةعيبلا

 ناكو ،تلشفو اهعم تلواح دقو ،قالطلا تبلط اهنأ فرعت تنأ ..يداف -

.اهتحلصم هيف يه هارت امل اًكرتشم انرارق

 اهلمحتي نلو ،كاوس دحأ اهمهفي نل .كتيب يف كعم نوكت نأ اهتحلصم -

.كنم عورأ الو بيطأ ىرت نل يهو ،كنم رثكأ دحأ اهبحي نلو ،كاوس دحأ

:اينارل يداف للاق

؟هنيبحت تلز امأ ..اينار -

:تلاقو تمستبا

؟باوجلا فرعيسو هبلق تاقد للأسيل -

 ملستسأو ،فعضأ اذنأ اه ؟ديدج نم فطاوعلا ةغدغد اذامل ..بر اي -

.اهتماستبال

:اهل تلق

 .يه امك تلاز ام كروصو ،زهاج كتيبو ،ريغتي مل بلقلا يف كناكم -

.اهناكم ريغأ مل اهتكرت يتلا ةريغصلا كءايشأ ىتح

:يداف للاقف

 هذه .ملستسي وأ راهني نأ امكبحل ديرأ ال .دوعتس اهنأ فرعت كنأك -



.اعم اصقرت نأ قحتست ةديعس ةظحل

 للسنا امنيب صقرلا ةبلح ىلإ انهجوتو ،اعم انفقو .يدي تعفرف ،اهدي تدم

 دعب رهاسلا مظاكل ينغي نأ هل للاقو مشاه ناسحل اًئيش سد هنأك ،يداف

:ةيلاحلا هتينغأ

ينيديز اًقشع ينيديز"

"ينونج تابون ىلحأ اي

 ىلإ نيبيبح داعأ هنأب ةداعسلاب رعشيو هتراجيس نخدي اديحو يداف سلج

 يف اناري نأ ىلإ ةجاحب وهف ،ةرملا هذه امهقفوي نأ هللا ايعاد ،امهضعب

.انتبرجت حاجن ىدمب ةطبترم ةمداقلا هتداعس نأل ةيقيقح ةداعس

 اهعورأ ام .املح ناك اهيدل يضاملا نأك ،ةيقيقح ةداعس يف اينار تناك

 ال ىتح اريثك اهسملأ نأ للواحأ مل !للجو وأ فوخ نود ينغتو صقرت يهو

 رظنت تناك .اهبلق ىلإ قرطلا للضفأ اذهف ،ةيوفعب فرصتت اهتكرت .اهريثأ

 بح تاعرجب ينيجشت اهنإ .رهاسلا مظاك عم لليامتت يهو مستبتو يلإ

 دعب اهكرتأ نأ يل نكمي فيك .ةقباس تانحش نم يب ام يفكي ال هنأك ،ةديدج

؟ةليللا هذه

 دمحم يتارامإلا برطملا للفحلا ىلإ رضح دقف ،ةعئار انترهس تناك

 انروصتو ،اهيلع انصقر ."كنيع مركت" ةروهشملا هتينغأ انل ىنغو ،مزاملا

 نيبرطملا ضعبك ربكتم ريغ ،اًفيطل ابرطم ناك دقف ،هانببحأ .هعم اعيمج

 ،عيمجلل مستبي ،"هيفاك يتيب" ىلع اًفويض نوّلحي اًنايحأ اوناك يذلا نيرخآلا



.امساب مهعم روصتيو ،روهمجلا ىلع ملسيو

 ىلإ قيرطلا يفو ،ًالوأ اينار انلصوأ .انتويب ىلإ اندع لليللا فصتنم دعب

:يل للاق يداف تيب

 ينكل ،اهيلع ربصتل تقولا ضعب كمامأ للازي ال هنأ فرعأ ..حماس -

.اهبحت مك فرع ةليللا اهعم صقرت كآر نم .حاجنب اهزاتجتس اهنأ دكأتم

:هل تلق

 صلختلا للواحأ تنك .هب انك ام ىلإ دوعنل انعرست دق نوكن الأ وجرأ -

 للوقأس اذام ىرت .ديدج نم يضاملا ىلإ ةليللا تنأ ينتدعأف ،اهتدقع نم

؟ادغ حلاص جاحلل

 قلعت ال .كتلكشم كيفكي ..حماس .ببسلا مهفتيس ديكأتلابو ،هل رذتعا -

.سانلا للك للكاشمب
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 نأ .نابسحلا يف نكي مل ةليللا ىرج يذلا ام .عطتسأ ملف مونلا تلواح

 ةعرسلا هذهب ييأر تريغ اذاملف ،يريكفت يف نكي مل ىرخأ ةرم اهيلإ دوعأ

؟يناوخإو ؟يتخأل ؟دعسأل ؟حلاص جاحلل ؟يدلاول للوقأ اذام ؟اذامل

 يننأ ءايمل فرعت لله ؟ءايمل بطخأس يننإ حلاص جاحلل دعسأ للاق

 ةمدص نوكتس ؟ييأر تريغ يننأ ادغ تملع مث تفرع ول اذام ؟اهبطخأس

 اهلعل .فافزلا ةليلب ملحتو ،نآلا تحرف اهلعل .حرفت نأ للبق نزحتس !اهل

 كلتل اهسفن نآلا دعت امبر يردي نم .ضيبألا سورعلا بوثب اهسفن روصتت

.ةليللا

 يف ثبعلاو ،ةميرج رطاوخلا رسك ؟سانلا تانب ملظت اذامل ؟حماس اي اذامل

 ؟دعب ءايمل ينهركتس لله !؟للبق نم كلذ فرعت ملأ !ربكأ ةميرج سانلا بولق

 ادغ اعم زرابتن نأ بحأ تنك .ةعئارلا ةاتفلا كلت ةنيكسم ؟يلع دقحتس لله

 رعشو ،انيم انحو ،نيسح هط بدأ للوح اعم شقانتن نأ بحأ تنك .رعشلاب

 يف اببس نوكأس يننأل انأ نيزح .ناربج لليلخ ناربج بدأو ،يروخلا ةراشب

.بلق ةساعت

 ،ءايمل هتنبا بطخنس اننأ حلاص جاحلل تلق دق نوكت ال دعسأ اي كتيل ..هآ

؟فيك .نوهأ عضولا نوكيس للقألا ىلع

 نآلاو ،ظحلا ةبحاص اهنأ دقتعت نهنم للك امبرف ءايمل نع هل للقي مل نإ



.نهنم ةثالث بلق يف نزحلا عرزأس

 فيك فرعأ ال ،ةديدش ةفصاع ةهجاوم ىلع مدقم انأ ؟يبأو يمأ نع اذام

 يعم فقي ال ةكرعملا يف اديحو فقأ اينار نم تبرتقا املك اذكه .اهلمحتأس

 ول اذام .يبناجب تفقو ول اديحو للظأسو يبيصنب ىضرأس تنك .يداف ىوس

.اهلمحت ىلع ىوقأ ال ةثراك ؛ةثراك نوكتس ؟ديدج نم للكاشملا ىلإ اندع

 نم فيفختلا ًالواحم هل تلق ،ربخلا هل تحرشو ،دعسأب تيقتلا حابصلا يف

:يرارق

 ،اينار بحأ تلز ام يننأ كيلع يفخأ نلو زيزعلا يقيدص تنأ ..دعسأ -

...كلذل ،ةيجوزلا يتقالع ىلع اهل يبح رثؤي نأ فاخأو

:اعطاقم يل للاق

.اينار ةلكشمو ،اينار ىسنتس ،ءايمل نم كجاوز دعب -

:هل تلق

.اينار ىلإ عوجرلا تررق انأ ..دعسأ -

؟فيك ؟ديدج نم اينار ؟اذام -

:يل للاقو ،ههجو رمحاف ،ةيضاملا ةليللا يف للصح ام هل تحرش

 يتقالع ءيست نأ ديرتأ ؟كل ءايمل ةبطخب سانلا تدعو نأ دعب اهلعفت -

.حماس اي ةملكب طبترت سانلا ؟حلاص جاحلا عم



!بيصنو ةمسق جاوزلا نكلو -

.هتلعف امل حاترم ريغ انأ ..ةحارصب .ريكفت دعب تررق كنكلو ،حيحص -

:بضغب يل للاق .ههجو نول ريغتو هيبجاح بطق

.هلمع نكمي ام ىرأ ينعد -

:هتيدان .ابضاغ رداغو ينكرت

..دعسأ ..دعسأ -

 ىلع دري ملف هب تلصتا .ناكملا رداغو هترايس بكر .فقوتي ملو ،دري مل

 هتفرع ،يل قيدص زعأ ناك دعسأ .هب تلعف امل يتبقاعم ررق هنأك يلاصتا

.ةلوفطلا ذنم

 يب خرصف ،ربخلاب هتملعأو ،هلعف ةدر ىرأل يدلاو تيب ىلإ تهجوت

:ًالئاق

؟نونجم تنأ لله -

:تلاقف يمأ امأ

.اهب كقلعت رس ام فرعأ ال .كترحس اهنأ ودبي .ريثك اذه ..ال -

:بضغلا ةمق يف وهو يبأ للاقف

.كعم ثدحتلا ديرأ الو كتيب للخدأ نل ىرخأ ةرم اهتجوزت نإ -

.ىرخألا ةفرغلا ىلإ جرخو يمأ عم ينكرت



:تلاقف يمأ امأ

 جاحلا ةجوزل للوقأ اذام .كيف يتيبرت ةراسخ اي .سانلا مامأ انتحضف دقل -

.اهفرشأ نم حلاص جاحلاو ،اديص تالئاع نسحأ نم سانلا ءالؤه ؟حلاص

.للعفأ اذام فرعأ ال تيبلا نم تجرخف ،يبأب تقحلو ينتكرت

 ةرم اينار تجوزت اذإ يترايز مدع اوررقو ينوبتاعو اولصتا يلهأ للك

:يل للاق هنكل ،ينعطاقي مل يذلا للماك يخأ طقف .ىرخأ

 ددرتلا اذه اذاملف ،اريزو وأ ،ءارزو سيئر نوكي كلثم ..حماس اي -

 ال .كتايح يف للشفتس كرومأ مسحت فيك ملعتت مل نإ ؟فقاوملا يف ريغتلاو

 سد ككرتت نمو ،اهبحأ كبحت نم .للكشلا اذهب كيلع رطيست نأ ةأرمال كرتت

.كتايحب مكحتي كبلق للعجت ال .اهيلع

 رمألا للهسل ةيرازولا تارارقلا للثم بحلا تيل .فرعأ ال .قداص هلعل

 .رارقلا تذختاو

 حبصأس تلشف نإف ،اديحو مامألا ىلإ مدقتلا ؛دحاو رايخ ىوس يل قبي مل

.سانلا نيب مهتناكم قاشعلل ديعأس تحجن نإو ،نيرخآلا هاوفأ يف ةغضم
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 نارق دقعل ةيعرشلا ةمكحملا مامأ انك .٢٠٠١ للوليأ نم رشاعلا ،نينثالا



.ضرغلا اذهل دعت مل اهنأل هملتست مل رهمب ديدج

 يضاقلا بتاكم راسي ىلإ عقت يتلا ةفرغلا يف ةاضقلا دحأ مامأ انفقو

 بلغتن ملو ،ادحأ انعم رضحن ملو ،اندحو انبهذ .يناثلا قباطلا يف سيئرلا

 قاروألا عيمج انعقو .نوريثك ةمكحملا يف دوهشلاف ،دوهشلا راضحإب

 ىلع اهجوزتأ يننأب هءارو ددرأ نأ يضاقلا ينم بلط ةداعلاكو ،ةيرورضلا

 اهنم بلط ام بسح يه تلاقو .اننيب ىمسملا رهملا بسح هلوسرو هللا ةنس

.اهسفن تجوز اهنأ

 :انل للاقو ،يضاقلا انل كراب

.امكارأ نأ ديرأ ال .قالطلا ىلإ ادوعت ال -

 امك ةديدش يتحرف نكت مل .ديدج نم تأدب انتايح نأك ،نيحرف انجرخ

 دعت مل اههجاوأ يتلا ةلكشملاف ،ءيشلا ضعب ةرتاف تناك للب ،ةقباسلا ةرملا

 كلذل .هحاجنإل تاوطخ اهمدقتو ،جاوزلا رارمتسا يف نكلو ،اهجاوز يف

 الو ،ةلفح ال .ديدج ءيش اهعبتي نلف ،ةجهبلا اهنع تباغ نارقلا دقع ةركف

 رهسأ نولاصلا ةفرغ يف مونلل دوعأس يتفرغ يف مونلا للدبو ،للسع رهش

:يل للوقتو يلع نحت نأ رظتنأو ،رابخألا عباتأ ،يدحو

.للوخدلاب كل تحمس دقل ..للاعت -

 فرعي دحأ الو ،يلع امرحم للازي ال ًاليل مونلا ةفرغ ىلإ للوخدلا ..معن

.للامجلا اذهب عتمتأ يذلا ديحولا ينأل يندسحي اهعم يناري نم للك .كلذ

 تالبقلا فطقأو ،اهيلإ ددوتأو اهفطالأ .اهدحو ينم برقتت اهكرتأ تنك



.ةداعسلا ةمق يف نكأ مل .اهيدل ششعملا فوخلا زجاح رسكي كلذ للعل ،هسلخ

 نم يحضأ يننأ دقتعأ تنك مايألا كلت يف .يسفن نع ايضار تنك يننكل

 تضرعت اهنأل ،اهيلع يفوخ للجأ نم مهألاو ،اهتببحأ ةناسنإ للجأ

 امدنع يكبي للافطألاك للجر انأف ،ينكرحي ام زربأ ناك كلذ للعل ،داهطضالل

 الو عوجلا نم نئي ًالفط زافلتلا يف ىري امدنع يكبي .ملظلا صصق عمسي

 كلت نكت مل ول اًنيقي اهيلع قافشإلا .اًذإ فطعلا هنإ .اًئيش هل مدقأ نأ عيطتسأ

.ديعب نمز ذنم يرارق تذختاو ،اهوحن ُتريغتل اهتلاح

 يننأ سحأ .ملظلا يدحتب سحأ .نيمولظملل يراصتنا اهعم يفوقوب سحأ

 ولو ،سانلا للك همهفي ال روعشلا اذه .مهراصتنا قيقحت نم نيمرجملا عنمأ

 دحأ فرعأ .انلخاود يف ام فرعي دحأ ال .ينم اورخسل مهل هتحرش

 ققدو اهلأس امدنعو ،ءارذع ريغ هتجوز نأ فشتكا جوزت امدنع ءاقدصألا

 نأ للدبو ،ةريغص يهو اهيخأ نم ءادتعال تضرعت اهنأ فرع عضوملا يف

 هفراعم نم ادحأ كرتي ملو ،اهقلط اهقحب تبكترا يتلا ةميرجلا ىلع اهدعاسي

.رهش دعب ترحتناف ،كلذ نع هثدحو الإ هلهأو

 .ءاسنلا الإ نوبقاعي ال مهنكلو ،مئارجلا مظعم نوبكتري نيذلا مه للاجرلا

 دارأ ول اًنيقي .ةمحر مهبولق يف سيل .مهسنج اهبكترا مئارج ىلع نهنوبقاعي

 ءايبنأ الإ ةنجلا للخد ام اضعب مهضعب سانلا بقاعي امك سانلا بقاعي نأ هللا

.مهضعب وأ رشبلا

:تلاقو يلإ ترظن .ةلبقب ينتعدو اهشارف ىلإ تبهذ امدنع ،لليللا يف



.كراظتنا للوطي نل ..حماس -

:اهل تلقو تمستبا

.هيلإ جاتحأ ام للك كينيع يف موي للك ىرأ نأ يفكي -

:ينتلأس تاظحل دعب تداع اهنكلو ،مانتل تبهذو ينتكرت

؟تمن لله -

:اهل تلق

.ةقلق تمد ام نفج يل وفغي ال -

:تلاقو تكحض

؟اياش برشت نأ ديرت لله -

.ءيش للك برشأ كيدي نم -

 .اهيلع ركست امئاد يهف ،يتاملك اهتبجعأ

:تلاقف

 .يعباصأب اهيلحأسو ياشلا نم نيبوك رضحأس -

.للسعلا نم ىلحأ ياشلا نوكيس -

.اهلعفأس ؟دكأتم -

 كعباصأ رمت امدنع فيكف ،ةوالح هديزت امهتيؤر تناك نإ .اهيلعفا -



.هيلع

.ياشلا رضحت ترداغو ،تتكس

:يل تلاق .يبناجب تسلجو ،تداع

؟ىرخأ ةرم انجاوزب ديعس تنأ لله -

 فرعأ تنك دقل .ءيش ريغتي مل يرظنا .كتيب ىلإ كتدوعب ديعس ..اينار -

.نيدوعتس كنأ

؟تفرع فيكو -

.ياوس دحأل ينوكت نل كنأ ينربخأ يبلق -

:اهل تلقو اهيلإ ترظن .ينم برقتت اهنأ ترعش .ياشلا يل تمدق

؟تنأ كروعش ام ..اينار -

 ةجوز همدقت ام كل مدقأ مل يننأ حيحص .كل هفصأ فيك فرعأ ال -

 ةبحم ينديزت هذه كتيحضت .ينبحت كنأل رباص كنأ فرعأ .دعب اهجوزل

 كببسب يدافو تنأ ينتكرت ول اًنيقي .كنودب شيعأس فيك فرعأ ال .كل

 ال .يشهن للواحي للكلا ،بائذلاب ءيلم ملاع يف انأ .ايندلا هذه يف تعضل

 نمو يداف ةوخأ نم ةقثاو يننأل ،يداف عمو كاوس دحأ عم نامألاب رعشأ

.يهاجت هروعش

:اهسأكب يسأك تبرض نأ دعب اهل تلق



.انجاوز ةحصب -

 عانقإ للواحت امبر .ءيشب ركفت اهلعل .سعنت مل اهنأ ودبي .ًاليوط انرهس

.يوحن مدقتلا اهيلع نأب اهسفن

:تلاقو ةلواطلا ىلع سأكلا تعضو

.ينيع نم ساعنلا راط -

؟هريط يذلا ام -

.مونلا ديرأ ال يننأك ،ملعأ ال -

:اهل تلقو اهرعش ىلع يدي تعضو

؟كيفتك ىلع ميخي ىتح للوطي كرعش نيكرتت ال اذامل -

؟لليوطلا رعشلا بحأ ال -

؟اذامل -

.اديحو يضاملا عد .حماس اي يحورج حتفت ال -

؟ةملؤم تايركذ رعشلل ىتح -

:تلاقو اًقيمع تدهنت

 نوكيل هقلح تررق تربك امدنعو ،ةلفط تنك ذنم يرعش تهرك -

.دالوألا رعش نم ابيرق اريصق



:اهل تلقف اهنزحب ترعش

 لله .كلذ فرعأ مل .كنزحت ءايشأب كتركف يننأ فسآ ..يتبيبح -

؟هنيركذت

:تلاقو اههافش ىلع تناك ءارفص ةماستبا

 ةمقن اهنإ ،ينقرافت ال هتروص ،نآلا يمامأ هنأك ،هنايسن عيطتسأ ينتيل -

.ةليل للك يندراطت

؟توريب للك يف هنع ثحبن ال اذامل -

 ؟هب للعفنس اذامو ؟نيبراهلا عم بره هلعل ؟كانه يقب لله ؟هدجنس نيأو -

 ؟همكاحيس نم ؟هبساحنس فيكف اوبساحي مل رباكألا نومرجملا ماد ام

:يتسلج نم تلدع نع دعب اهل تلق

.انلك نحن .انأ .بعشلا -

 نم ؟مهنم صتقيس نم ؟هريغ تائملا ،تارشعلا نع اذامو ؟عيطتست لله -

!؟مهتاماستبا اياحضلل ديعيس نم ،مهتبقاع اذإو ؟مهبقاعيس نم ؟مهمكاحيس

 ،هفرعأ ينتيل .ينونجس ول ىتح ،ينوبساح ول ىتح عيطتسأ ..معن -

.ةنس فلأ تنجس ول ىتح يديب هلتقأس

 باقع نوذفني امدنع رارحألا بقاعي نأ ةميرج سيلأ ؟كونجسي اذامل -

 نم صتقي نمف ،دحاو مرجم للتقل ادعتسم تنك اذإو ؟نيمرجملا قحب ةلادعلا

 ىلإ نطولا اولوح نيذلا نم صتقي نم ؟نانبل ةلتق نم صتقي نم ؟ةيقبلا



؟ةيلبق صصحو فئاوط

.انلك ..انلك -

؟اياحضلا نيأو ،نومرجملا نيأف ،ءايربأ انلك انك اذإ ؟انلك -

.نطولا نع اعافد اوبهي نأ بجي ءافرشلا للك دصقأ -

.ريبك مرجملا -

.ربكأ نحنو -

 ،انعمطو ،انزجعو ،انروصق يف ،انتاذ يف ،انلخاد يف عورزم مرجملا -

.انعشجو ،انتينانأو

 .هذهب ينتبلغ - 

.اهينيع نم طقاستت اهعومد تأدبو ،تتكس

:اهل تلق

 هللا هنم صتقي نأ دب الف هنم صتقن مل نإ .ءاكبلا يفكو ،عمدلا يسبحا -

 وأ ،ناطرسلاب بيصأ وأ هدي وأ هلجر دقف نآلا هلعل يردن ال .هترخآ يف

.ةرايس ثداح يف تام

.هل رفغأ نلف ةرم فلأ تام ول -

.انأ الو -

 يردص ىلع اهسأرب تقلأ .يوحن اهتبذجو اهيفتك ىلع يدي تعضو



.همالآ للكب يضاملا ديعتست تتمصو
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:اهلأسأ نأ نود اهتصق درست تأدب فيك فرعأ ال

 .امهتضمغأف .»كينيع يضمغا« :اهل للاق ،ةيركسع بيج ةرايسب اهذخأ

 .اهنضتحي وهو طقس يذلا اهيبأ ةروص اهمامأ ةلثام تناك .اًئيش ىرت دعت مل

 نيأ فرعت ال ،ةفئاخ ةرارحب يكبت تناك .ريخألا قمرلا ىتح اهنع عفاد

.اهقوسي

 ،هلجرب اهلكر اهظقيأ امدنعو ،مونلا اهبلغ دقف اهتدم فرعت مل ةرتف ترم

."يلاعت" :اًخراص اهل للاقو

 عراشلا زيمت مل .تارامعلا ىدحإ ىلإ اهدي نم اهذخأف ،ةرايسلا نم تلزن

 .ققشلا ىدحإ ىلإ للخد كانهو ،ثلاثلا قباطلا ىلإ دعص .للبق نم هلخدت ملف

 .همأ يه زوجع ةأرما ةقشلا يف ناك

:اهل للاق

.اهسأر عطقأس ،كتبلغ نإو ،يبايغ يف كمدختس ةمداخب كتئج -

:للاقو اهيلإ رادتسا

؟عومسم -

:هل تلاق



.كرمأ -

.كلذ ريغ فرحب سبنت ملو

 تتأ نيأ نم اهلأست مل .اهيلع تيبلا للمحب تقلأ .ةديدش ةأرما همأ تناك

 تناك لليللا يتأي ناك امدنعو .جئاتنلا مهملا .لليصافتلاب ةمتهم ريغ اهنأك

.ةجالثلا حتف نم اهرذحت نأ دعب خبطملا يف مانت اهكرتت

 :هيدانت همأ تناك دقو ،يتأي ال انايحأو ،لليللا نم ارخأتم يتأي اهنبا ناك

 اينار اهتعمس مايألا دحأ يف نكل .همسا عمست نأ اهديرت ال اهنأك ."امام"

."ينوط" :اهتفرغ يف هيدانت

؟نانبل يف ينوط مك ؟ينوط يأ نكل .همسا اذه اًذإ .ينوط

:اهل للاق ،اهظقيأو خبطملا يف اينار ىلإ ءاج

.للكألا يرضح ،للكآ نأ ديرأ -

:اهل للاق عبش نأ دعبو 

.يلاعت ،انه يمانت ال -

.هتفرغ يف مانت نأ اهنم بلطو

 تمان .اًفوخ بعترت اينار تناك .هسبالم علخي أدب ،بابلا قلغأ امدنعو

 دعت مل .ةحارلاب ترعش .رونلا أفطأ ،ةظحل دعب .اهسأر ىلع ةيناطبلاب تقلأو

 ناك .خرصت تداك .ةيناطبلا اهنع بحسي دحاوب ترعش ةأجف .اًتوص عمست

 مامأ عفرو ."كلتقأس تخرص اذإ" :للاقو اهيلإ رظن .ضفتني اهمسج للك



 مل .اهسأر تزه .تفاخ .اهب سحتل اهتبقر ىلع اهعضوو نيكسلا اهينيع

.هل ولحي امك هكرحي راصو اهرعش ىلع هدي دم .ملكتت

 ناك .ةدماه ةثجك تملستسا .كلذ للعفي اذامل فرعت مل .اهمف يف اهلبق ةأجف

 أدب ةأجف .فجترت فيك الو للعفت اذام همهي نكي مل ،اهب هتدايس سرامي

 .يلخادلا اهلاورس اهل علخ هأجف .اهسبالم اهل علخي راصو ،اهمسج سسحتي

 مث ،اهيلجرو ،اهيدهن ؛اهب ءيش للك سسحتي هدي عضو .تمصب يكبت تناك

 نم دحأل يحمست ال" :اهل للوقت اهمأ تناك يتلا ةقطنملا ىلع هدي عضو

 هنإ .هل حمست ملو ،هتمواقم عيطتست ال ،للجر هنكل ."اهنم بارتقالا دالوألا

 .ةيحضلا اهنإ .اهلأسي نأ نود ديري ام سرامي

 .اهلخاد يف ءيشب ترعش .اهقوف ايراع هتأر .هعضو نم للدع ةأجف

."يآ ..خآ" :بضغي ال يك ضفخنم توصب تلاق .ملألا نم نئت تراص

 ،ملأب تسحأ .اهتيناسنإو ،اهتلوفطو ،اهتماركو ،اهتراكب ءاشغ قرتخي ناك

 اذامل ؟كبضغيل هتلعف يذلا ام ؟هتبنذأ يذلا ام ..يبر اي هآ" .طقاستت عومدلاب

".يندعاس ؟بر اي

 :اهل للاق

 نيدوعتت فوس كلذ دعبو ،ىلوألا ةرملا يف طقف ملألا اذه .يفاخت ال -

 ةمداقلا ةرملا يف .يدلوت مل الإو ،كمأ عم للعفي كوبأ ناك اذكه .هيلع

.ةذلب نيرعشتس

.هتميرج سرامي وهو هوأتي راصو



 .ديازتي عجو هنإ .ملأ هنإ ؟ةذل ةيأ !؟ةذل

 يجانت تناك ملأ للك عمو ،اًفوخ دعترتو للءاستت تناك "؟يف هلخدأ يذلا ام"

 اي اذامل .اذكه يب للعفي هكرت امل ايح يبأ ناك ول .ينمحرا يبر« :اهبر

»؟هنولتقي مهتكرت اذامل ؟بر

:ةحارلاب رعش دقو للاق .اهمامأ ايراع فقو ىهتنا نأ دعب

 يمأ يجعزت ال .كنم جرخي امو مدلا يلسغاو مامحلا ىلإ يبهذا -

.ادحأ يربخت الو ،ةمئانلا

 يذلا ءاملا نأك .للستغيل مامحلا ىلإ وه بهذو ،مانت اهكرت تداع نأ دعبو

 دحأ للتق دقل .هتلعفب اوهزم ناك .هتميرجو هراع للسغيس همسج هب للسغيس

 ،هسفن نطولا بصتغي ناك هنأ ملعي مل .هودع ةنبا بصتغي وه اهو ،هئادعأ

 !هتيناسنإو ،هفرشو ،هتمارك بصتغي ،هسفن بصتغي ناك .اهلمكأب ةيناسنإلاو

 ىلع اصيرح نوكي نأ ةميرجلا كلت للثم بكتري ناسنإل نكمملا ريغ نم

 بلق ىلإ هلالخ نم اوربعي يك نطولا ءادعأل ًالهس اًفده نوكيس .نطولا

!؟بلقلا ىلإ للوصولا اوعاطتسا نإ مسجلا يف ىقبي اذام .هورمديل نطولا

:اهلأست اهتمدخ يف للمعت يتلا ةأرملا ةراج اينار تعمس تارملا دحأ يف

 ؟تنبلا هذه كل نيأ نم -

:اهل تلاقف

 .زجاوحلا نم ينبا اهرضحأ -



:اهل تلاقف

.اهلهأ ىلإ اهوعجرأ ،كيلع مارح -

.اضيأ انم نورسأي مهنكلو -

 نايكبي اهمأو اهوبأ ديكأ .مارح ..مارح .هلفط هذه .برلا انحماسيل -

.اهيلع

.هولتقف برهي نأ للواح .هولتق .تام اهوبأ نكلو -

.اهلهأ ىلإ اهيديعأ حيسملا ةايحب مكليخد ،اهيلع يبلق تعّطق .ةنيكسم -

 اهنكل ،اهعم اهتلماعم نم تنسح ةرتفلا كلت ذنمو ،بجت ملو ةأرملا تتكس

:هل للوقت اهتعمس تارملا دحأ يفو .اهنبا هلعف امب ملعت نكت مل

؟اهلهأ ىلإ تنبلا ديعت ال اذامل ..ينوط -

.كمدخت اهنكلو -

 للاقو مانملا يف برلا ينراز دقل .ةلفط اهنإ .ييأر تريغ دقل ..ينوط -

 يذلا انابأ تبضغأ دقل .اهلهأ نم ةلفط يمرحت نأ كسفنل نيحمست فيك" :يل

 ."شرعلا زتهاو ءامسلا يف

 يهو اهلهأ ىلإ اهتداعإب هبلاطت نأ عقوتت مل .اهنبا مامأ يكبت ةأرملا تأدب

 .اهتلماعم يف ةديدش تناك يتلا

 نيب ىرسألل للدابت للوأ دنع اهديعي نأ اهنبا اهدعو لليوط شاقن دعب



 صاخشأ ةدع عم اهسفن تدجو ةرتف دعبو ،هعم اهذخأ مايأ ةدع دعب .نيبناجلا

 ،اهمسا نع اهولأسو ،رورسب اعيمج مهولبقتسا .رابك للاجرو ءاسنو بابش

 :فوخب مهل تلاقف

.اينار -

؟اينار اي تنأ نيأ نم -

.توريب نم -

 .رخآ شيج ىلإ اهوملسو ،ىرخأ ةقطنم ىلإ اهوقاس دقف ،اهثيدح متت مل

 نكل .ينوط هلعف ام اهب اولعفي نأ نيلتاقملا للك نم ةفئاخ ةبعترم تناك

 فرعت مل .اًنامأ رثكألا بناجلا ىدل رخآلا فرطلا يف اهنأ دعب اميف تفرع

 اهذخأ يذلا نيلوؤسملا دحأ ىلإ اهوملس .نآلا مه نيأ الو ،اهلهأ حبصأ نيأ

.مهناكم فرعي وأ اهلهأ ىلع روثعلا متي ىتح هتلئاع عم شيعتل هتيب ىلإ

.اهينيع ضمغت اهارأل ةرتف دعب اهيلإ ترظن

:اهل تلق

؟كتايركذ رحب يف نيحبست لله ،اينار -

:ةمئان اهنأ اهلالخ تسسحأ ىرخأ ةظحلل اهتكرتف ،درت مل

.اينار ..اينار -

:تلءاستو ،يديب اهرعش تدسم .اهنيبج نم اهتلبق .درت مل



.بر اي ..اهتنحم زواجت ىلع اهدعاس ..بر اي -

 ىلإ اهسأر تدنسأ دقف ييأر تريغ ينكل ،اهتفرغ ىلإ اهلمحأ نأ تركف

 .مونلا ةفرغ ىلإ تهجوت .رغصألا ةبنكلا ىلإ تلقتناو يبناجب ةداسو

 ملحت اهلعل يردي نم .ةمئان اهتكرتو اهتيطغ .هب تدعو امارح ترضحأ

.فافزلا ةليلب

.ضرألا ىلع تمنو ةرتف دعب زافلتلا تأفطأ مث ،رابخألا عباتأ تيقب

 يه لله .خيراتلا يف ةرم للوأل ةدحاو ةفرغ يف اعم انمن فيك ركفأ تنك

.كلذ نوكي نأ وجرأ ؟ةيادبلا

.ءاضم هتكرت .ةبعترم ظقيتست ال ىتح رونلا ئفطأ مل 

 فيكو ،اهب انأ يتلا ةلاحلاب ركفأ اًقلق تنك .مونلل ملستسأ نأ تلواح

 مهلك .اهئاقدصأ نم ىتحو براقألاو ءاقدصألا نيب نم اًذوبنم تحبصأ

 ةرشاعم ىوس اهل مه ال ،بوعل ةاتف ،ةنئاخ ،ةرهاع نم جوزتم يننأ نودقتعي

 لله ؟نولعفيس اذام اهوفرع ول ىتحو ،ةقيقحلا فرعي دحأ ال .للاجرلا

 مأ انأ :أطخ ىلع انم نم ؟يلع مهدقح ديزيس مأ ؟اهعم نينماضتم نونوكيس

؟مه

 اهنأ ةلكشملا .حاترأ ينكرتت ال .بوص للك نم ينمجاهت امئاد راكفألا

 ينيتأت ال اذامل ؟نآلا اذامل .يندصقت اهنأك ،مونلا ينع عنمتل لليللاب ينمجاهت

 يذلا تقولا راتخت اذامل ؟اهترواحمو اهلابقتسال ادعتسم نوكأ امدنع راهنلاب

 ءادعألاك اهنإ .ءادوسلا راكفألا هذهل اي ؟ىوقلا رئاخو اًفيعض هيف نوكأ



 نع نوثحبي .فعضألا ةقلحلا نم الإ كنومجاهي ال نيذلا رشبلا نم نييقيقحلا

 بورهلا عيطتسأ ينتيل .كتاعافد للك اوقرتخيل اهنم كنومجاهيل كفعض ةطقن

 ،اهب ركفأ يذلا انأ تسل ..هآ .اهب ريكفتلا نع فقوتلا عيطتسأ ينتيل .اهنم

 ديري للهو ،اهل حمسأ نأ نود ينمجاهت .ينع امغر ينمجاهت يتلا يه اهنإ

 هلكاشم هل للك .هسفن قدنخلا يف اهايإو يننأك ؟كمجاهيل كنم اًنذإ كودع

.اهنم نورخآلا هقرتخي فعض طاقن هل للك .ةيسفنلا

 .اهمون نم ْتظقيتسا ،مونلل ادادعتسا ينيع تضمغأ نأ امو ،وفغأ تدك

 ىلع امئان ينتأرف اهلوح ترظن .نامألاب روعشلا اهيطعأل مونلاب ترهاظت

 ىلإ تبهذو ينتكرت .مونلا ةفرغ ىلإ هب هجوتتل مارحلا تلمح .ضرألا

.اهمون ةفرغ

.قيمع مون يف انم للك بهذو

 

)٢١(

 باب كرتت مانت امدنع اينار تراصو ،تيبلا يف اعم انتارهس ترركت

 اهنكل ،تنسحت رومألا نأ تدقتعاو ،اريخ ترشبتساف ،احوتفم مونلا ةفرغ

.ىفشتسملا ىلإ بهذأ نأ ديرأ يل تلاقو حابصلا يف ينتءاج رهش دعب

؟كب ام ؟ىفشتسم -



.جلاعتأ نأ ديرأ .ةضيرم انأ -

؟نيجلاعتت -

.يسفن جالع ىلإ جاتحأ ..معن -

:اهل تلقو اهثيدح تبرغتسا

.ةتباث ىطخب مامألا ىلإ نيمدقتت كنكلو -

.يدحو بهذأس وأ ينذخ كوجرأ .مدقت دجوي ال -

.ىفشتسم يأ ىلإ -

.يداف ربخت ال .توريب يف ةيسفنلا ضارمألا ىفشتسم ىلإ -

.كانه ىلإ انهجوتو يترايسب اهتلمح

 ىرخأ ةضرمم تءاج ةرتف دعب .راظتنالا انم تبلطو ،ةضرمم انتلبقتسا

 اهتلئسأ تأدب امدنعو ،ةيئاصخأ ةروتكد ىلإ انتلوح مث ،ةلئسأ ةدع انتلأسو

 اهل حرشت اهتكرتو تجرخف ،ةروتكدلا عم اهدحو نوكت نأ اينار ينم تبلط

.سانلا مامأ ةروص وه يذلا اهجوز نع ثدحتلا ديرت اهلعل .ةيرحب

 تعفدو ،قاروألا ىلع تعقوو ،مهدنع مانتس اهنأ ينوربخأ ةعاس دعب

 اهتوعدو اهتعدو نأ دعب ىفشتسملا ترداغو ،اهجوز يرابتعاب موسرلا

.بيبطلا تاداشرإ ىلإ عامتسالاو ربصلل

:يداف ينلأس ءاسملا يف



؟ىفشتسملا ىلإ اهتلقن كنأ ينربخت مل اذامل ..حماس -

 تلق .ادحأ ربخأ الأ ىنم تبلط اهنأ نم مغرلا ىلع هب تلصتا اهنأ ودبي

:هل

.مويلا للاوط ًالوغشم تنك -

 نم هحيرأ نأ ديرأ للب ،روفلا ىلع هربخأ نأ ديرأ ال ةقيقحلا يف تنك

 ،اهنع ديحولا للوؤسملا يننأو ،يتجوز اهنأ رعشأ نأ ديرأ .اهلكاشمو اينار

:يل للاق هنكل

.ينرز للاعت .عيرسلا ىلع كارأ نأ ديرأ ..حماس -

:هلوقب ينأجاف هنكل ،هتلعف امل ينموليس هنأ اعقوتم هترايز ىلإ تبهذ

 يف اهولأس امدنع مهل تلاق دقل .ةريثك تاءاسإب تماق اينار ..حماس -

 اهنإو ،اهلهأ قيرط نع ةوقلاب كتجوزت اهنإو ،كبحت ال اهنإ كنع ىفشتسملا

.رخآ اصخش بحت

.ةقعاصلا للوزن يلع للزن همالك .تعمس ام قدصأ مل

؟كلذ تلاق يه ؟للوقت اذام -

 بجي ينقدص .يرورض ريغ ىفشتسملا يف اهدوجو ..حماس .معن -

.اهجارخإ

؟كلذ تلاق اهنأ تفرع فيك مث ...ىلإ جاتحت اهنإ تلاق ةروتكدلا نكلو -



.يل تلاق يتلا يه -

.للعفأس اذام هرثأ ىلع فرعأ مل .كابتراب تبصأ

 ،)للاقنلا فتاهلا مادختساب حمسي ال( يل اهودانف ىفشتسملا يف اهب تلصتا

:اهتلأس ،اهعم تثدحت امدنعو

؟نآلا تنأ فيك -

.ةديج ةحصب انأ -

؟ىفشتسملا ةرداغم نيديرت لله -

.ادج تائيس تاضرمملاو ،بعص انه عضولا ..معن -

؟يداف نم هتعمس يذلا ام -

.جالعلل عضخأو ىفشتسملا يف مانأل ةليسو دجأ ىتح كلذ مهل تلق -

:اهل تلق .درأ مل

.جورخلاب كل اوحمسيل ىفشتسملاب للصتأس -

 .اهجالع ىلع فرشملا بيبطلا ىلإ ينولوحف ،ىفشتسملا ةرادإب تلصتا

:يل للاق

 ةعباتم عيطتسأ ال ،نآلا تجرخ اذإف ،نيعوبسأ ةرتفل يفارشإ تحت اهنإ -

.تجرخ اذإ يل دعت ال كلذل ،جالعلا

:هل تلق



.قفاوم -

.ةرداغملاب اهل حامسلل ىفشتسملل يبط رمأ رادصإ هنم تبلطو

 ىلإ اهباحطصال ،ءاسم ةعساتلا ةعاسلا تناك ،ًاليل يداف عم تهجوت

 اولاق .همأ ىلإ دوعي ريغص دلو اهنأك اهمالتساب قاروألا ىلع تعقو .تيبلا

:يل

.ةرداغملاب اهل حمسن نل ،يصخشلا كروضح نودب -

:ينذأ يف تسمهو يدحو ةيواز ىلإ ةضرمملا ينتبحس مث

.كبحت ال اهنإو ةوقلاب كتجوزت اهنإ للوقت ،اهنم سرتحا -

.اهصرح ىلع ةضرمملا تركشو ،يسأر تززه

 تداع اهنأ هللا اندمحو ،ةمالسلاب اهتأنه قيرطلا يف .تيبلا ىلإ اندع

:اهل للاق .هتداع ريغ ىلع يداف ناك .ةملاس

 يذلا للجرلا اذه ىلإ نيئيست ةرم للك يف اذامل ؟اينار اي هنيلعفت يذلا ام -

؟فلخلا نم هنينعطت اذامل .ءيش للك كل مدقو كبحأ

:اهل للاقف ،ةبسانم ةباجإ نع ثحبت اهنأك ،درت مل

 كتبرضل هناكم تنك ول .كحماسي نأ امئاد تدوعت كنأل ،يدرت مل اعبط -

.نآلا

:هل تلاقف تبضغ



.يجوز نيبو ينيب للخدتت ال -

:ابضاغ حاصف

؟هيلإ نيئيست اذاملف كجوز ماد ام ؟كجوز ؟اذام -

 ،ةجوز نوكأ نأ حلصأ ال ،ةنونجم انأ مكل للقأ ملأ ،ةنونجم ..ةنونجم -

.جاوزلل عفنأ ال انأ

 ةدوعلا ىلع يقفاوت ملأ ؟مالسب الصفنت ملأ ؟ةناويح اي هل تدع اذاملف -

 اذامل !؟هنم جاوزلا ىلع نيقفاوتو كسفنب ةمكحملا ىلإ هعم يبهذت ملأ ؟هيلإ

 ىلع كجوزتي نأ هيلع بتك للهو ؟ريغتلاب هتدعو اذامل ؟ةدوعلا هنم تبلط

؟ودراب تيجيرب كسفن نيدقتعت لله ؟ءاوهلا

:هل تلقو هبضغ نم تأده

 ةضرمملا يل تلاق اذام فرعت لله .كعور نم ئده .يداف اي للعفنت ال -

؟يب تدرفنا امدنع

...ةوقلاب كتجوزت اهنإ اهل تلاق اينار نإ كل تلاق .فرعأ اعبط -

؟مالكلا تعمس كنأك -

.هب تاضرمملا تربخأ اهنأب اهسفن يه هتلاق ام اذه نكل هللاو ال -

؟كلذ للك قحتسأ للهو -

 .ادبأ اهتافرصت للمحتأ دعأ مل .اينارب اعرذ تقض دقل ةحارصب ..حماس -



 .فرصتلا ةيرح كل كرتأس نآلا

:اهل للاقو سلجت ثيح فلخلا ىلإ رادتسا

 ال ناك نإو ،هب يلصتا كجوز اذه .مويلا دعب يب يلصتت ال ..يعمسا -

؟للكاشمل تضرعت يتلا ةديحولا تنأ لله .طئاحلاب كسأر يّقدف كبجعي

:هل تلاق .اعنطصم ناك اهءاكب نأ ةرملا هذه ترعش .اهتداعك يكبت تأدب

 نأ امكدعأ .للعفأ اذام فرعأ ال انأ .يناحماس .يديب سيل هفرصتأ ام -

.ريغتأ

:يداف يل للاق اديص انلصو نأ امو ،ارخاس يداف كحض

.تيبلا ىلإ ينلصوأ ..حماس -

 :اهل للاقو ،للاقنلا هفتاه للمح ،ةرايسلا نم جرخ امدنعو ،انعدو كانهو

:اهب خرص مث ،مطحتف ضرألاب هبرضو ،"يرظنا"

.كتوص عمسأ ال ىتح فتاهلا ترسك دقل .يب يلصتت ال -

.ناكملا انرداغو هانكرت

:تيبلا يف يل تلاق

.هحلاصتو يداف ىلإ بهذت ال اذامل -

.هدحول أدهيس هيعد :اهل تلق 

 اهتقالع عطقت نأ بحأ تنك .يسأر تبكر انأو ،اهيأر ىلع ترصأ اهنكل



 للك تيسن .ينثدحت ال توزناو تلعز اهنأ الإ .اهعضو نم ريغت اهلعل هعم

:ينتلأس يلاتلا مويلا يف .يداف الإ اهمهي دعي ملو ،اهتميرج

؟يداف رزت ملأ ..حماس -

.ال -

؟كاخأ سيلأ ؟اذامل -

 ،يداع للكشب تفرصت .للعفنأ ملو ،بضغأ مل يننكل .يتراثإ ديرت تناك

:يل تلاق يعم ةليح للك عفنت مل امدنعو ،اهفده فرعأ تنك دقف

.ةرايسلا ديرأ - 

؟اذامل -

.ضارغألا ضعب ءارشل بهذأس -

.بهذتس نيأ ىلإ فرعأ يننأ نم مغرلا ىلع عنامأ مل

 ال اهنأب ةضرمملا يلإ ترسأ ام دعبف ،تءاش ثيح ىلإ بهذت اهتكرت

.ءيش ينريثي دعي مل ينبحت

.ةعقوتم ريغ ةمدص تناك

 يننإ للوقت يعم نوكت امدنعو ،ينبحت ال اهنإ تاضرمملل للوقت اينار

 !هتفرع صخش للضفأ

 عم فرصتتو قطنمب ينثدحتو يعم سلجت .همهفأ دعأ مل بيرغ كولس



 مارتحالاب ىظحت اهلجأل يتايحضت نأ ول مهفتأس تنك .رخآ قطنمب نيرخآلا

 امدنع للعفأس اذامو ؟اقح ةضيرم يه لله ؟فافختسالاو نعطلاب ال ،ريدقتلاو

 ففخيس فيك ؟بيبطلا تاميلعتب مازتلالاو ءاودلا يطاعت نع ضيرملا عنتمي

؟هضرم نم

 اهثيدح نكل ،كلذ ردقت اهنأ ول اههاجت يتيحضت ةميقب رعشأ تنك

 ينتجوزت اهنأ تعدا ىلوألا ةرملا يف .طابحإلاب باصأ ينلعج تاضرمملل

؟تقفاو اذامل ةيناثلا يف اهنكل ،اهلهأ نم ضيرحتب

."يداف بحأ !رخآ اباش بحأ ..هبحأ ال"

.يداف بحتو ،ينبحت ال

 ركذتأ تدع .يلهأو يئاقدصأ هلاق ام للك ركذتأ .ينتباصأ ةيئابرهك ةقعص

.هب يننثدح ام للكو ،نيرسنو ،رمسو ،امير

 هباشتت امدنع .ضيبألا نم دوسألا زيمأ دعأ ملو ،ديدج نم طلتخت قاروألا

.راتخنس اهنم يأ امهم دوعي ال ناولألا

:فتاهلا سرج نر ةأجف

.ولأ -

 اهذخ .نآلا اهلتقأِ ال ىتح يدنع نم كتجوز ذخ للاعت ..كليخد ..حماس -

 هذه .اهصصق نمو اهنم تبعت انأ .امكليخد يلاحب يناكرتا .يب الصتت الو

.بذك يف بذك انل هتكح ام للك امبر يردأ ال ةنونجم



 .يسكات ةرايسب روضحلا للواحأس .كعور نم ئده يداف -

 تيقبو ،عراشلا ىلإ تهجوت .يلع درت ملف اهب تلصتاو طخلا تقلغأ

 ضرعم ىلإ ينلصوي نأ قئاسلا نم تبلطف ،يسكات ةرايس ترم ىتح يشمأ

 ناك .اههجو ىلع نئاب بضغلاو بتكملا يف سلجت تناك كانهو ،يداف دلاو

:اهتلأس ،اهنيبج ىلع حرج

؟ضارغألا يرتشتل يبهذت ملأ ؟للصح اذام -

.يلع درت مل

:يل للاقف

 سوبأ ..حماس اي كليخد .اهتبرضف ينبرضت نأ تلواح .انكراعت دقل -

.يناكرتاو اهذخ كيدي

 يف يمد عضأ نأ يلع ناك .ءودهلا صمقتأ نأ يلع ناكو ،ًالعفنم ناك

.فقوملا جلاعأ ىتح ةجالث

:اهل تلق

 .ةرايسلا حاتفم ينطعأ -

.ضرألا ىلع يل هتمرف

:اهل تلقو هتلوانت

.تيبلا ىلإ يلضفت -



:يل تلاق

.انه نم جورخلا ديرأ ال -

؟هنم نيديرت اذامو -

.هحلاصأ نأ ديرأ .ءيش ال -

:اهب خرصف

 ينمزلت ال اهجوز ىلإ ءيست ةأرما .كحلاصأ نأ كديرأ ال ..ةناويح اي -

.انه نم يجرخا .ينفرشت الو

.اديحو يداف ناكو ،للامع هيف دجوي ال ناك بتكملا نأ هللا دمحلا

 نوناقلاو يتجوز يهف ،دحأ ينعنمي الف ،ةوقلاب اهبحس يناكمإب ناك

:ًالئاق اهتبحسو اهدي تكسم .ىرخأ ةرم يباصعأ تكسامت نكل .ينيمحي

.حيرتسي هيكرتاو نآلا يلاعت -

.تلاقو اهدي تبحس

.دعب اميف رضحأس .كدحول بهذا .ينكرتا -

.كيلع اريثك تربص دقل .هبضغ يديزت الو هدحول يداف يعد ..اينار -

.ينقلط كبجعي ال ناك اذإ ؟تربص اذام ىلع ؟تربص ؟معن ..معن -

:اهل للاقف ينم رثكأ يداف بضغ .باصعأ دوربب اهتلاق اذكه



.مارتحاب هعم يلماعتو ،كجوز يمرتحا ،ةبلك اي يسرخا -

:هل تلاقف

.تنأ سرخا -

 مل اهجوز انأو ،اًنيميو ًالامش اهبرضي اهيلع مجهف ،هروط نع جرخ

 مأ ،يعم انماضت اهدض به دقف هلثم اهبرضأ لله !للعفأ اذام ناوثل فرعأ

 ضفرت يتلا كلت ةجوز ةيأ نكل !؟يترضحب يتجوز برضي وهف هدض فقأ

 ناك ول ىتح ،اهنع بيرغ صخش بتكم يف ىقبت نأ رصتو ،اهجوز تابلط

؟اهيخأ ةلزنم يف

 رسن اهنأك هتكسم امدنع هبرض تلواح اهنكل ،امهنيب تلحو ،يديب هتكسم

 ىلع رارصإلا اذهو ةوقلا هذه اهل نيأ نم ..يهلإ اي .هتسيرف مجاهي

 !؟ةهجاوملا

:اههجوب اهباصأ ثيح ًاليلق أده نأ دعب هل تلق

.ةوقلاب تيبلا ىلإ اهبحسأسو ،أدها -

 اهتلخدأ .ةبرع رجأ يننأك ،اهنع امغر اهيدي نم اهتبحسو اهيلع تمجه

:اهل تلق .تيبلا ىلإ تكرحتو ،ةرايسلا ىلإ

.كمحرأ نل .يبضغ نيفرعت .يسفنب كبرضأس هيلإ تدع اذإ -

 بابلا تحتف ءارمح ةراشإ مامأ تفقو امدنعو ،ةملكب قطنت ملو تتكس

 .ةيفلخلا ةقزألاو عراوشلا يف تفتخا اهنكل ،اهب قاحللا تلواح .تبرهو



.هبضغ نم ئدهأل يدحو يداف ىلإ تدع

:هل تلقو للصح امب هتثدح

.اهب ىردأ تنأ .أدها كوجرأ نكل ،يب للصتا ترضح نإ -

:ًاليلق هباصعأ تأده نأ دعب يل للاق

 ينكل ،كرعاشم حرجأ نأ دصقأ ال انأ .يراذتعا للبقا كوجرأ ..حماس -

 نكأ مل .اهيلإ دوعت نأ كتعنقأ يننأل اضيأ رذتعأ .اهل كتايحضت للكل ملأتم

 كدعست نأ نكمي ناك ةجوز نم كتمرح دقل .اهلاح ىلع للظتس اهنأ ملعأ

.للوؤسملا انأ .رذتعأ انأ .كمهفتو

:هل تلق

 هذه .هيف حيرتسن ناكم ىلإ بهذن للاعتو ،تاراذتعالا نم نآلا انعد -

.برطنو رهسن نأ بجي ةليللا

:يل للاقو كحض

 ىلإ بهذنس ."هيفاك يتيب" بحت كنأ فرعأ .توريب ىلإ كوعدأ ةليللا -

 توص ىلع ةليجرألا نخدأ نأ ديرأ .يولعلا قباطلا يف ىقبنس نكل ،كانه

.رحبلا جاومأ

 ريغو بهذا .يناكم للحيو يتأيل نيفظوملا دحأب نآلا للصتأس ..اًنسح -

.ءاسم ةنماثلا يف يقتلنسو ،كسبالم

 امدنعو ،اهعراوشو اديص ةقزأ يف تفتخا .ةرايسلا نم اينار تبره



 نكت مل .رحبلا هاجتاب ةئيطب ىطخب ريست تداع اهقحالي دحأ ال نأ تدكأت

؟حماس اهعنميس لله ؟تيبلا ىلإ دوعت ال اذامل ؟كانه ىلإ ريست اذامل فرعت

 رحبلا ءامب ناسنإلا محتسي نأ للمجأ ام .ةظحللا كلت يف اهذالم رحبلا

.همسج ىلع ةقلاعلا خاسوألا للك للسغيف

 نم تبرتقا .رحبلا ىلإ اريخأ تلصو اهنكل ،يشمت يهو بعتلا اهايعأ

 تسلج .ةمطالتملا جاومألا للمأتت تسلجو ،سانلا نع ديعب ناكم يف ئطاشلا

.اهعومد تفج نأ دعب قفألا يف ةحراس

 ةرتف دعب تقلتساو كانه تسلج .اهرعش كرحيو اهبعادي رحبلا ميسن ناك

 اهتصق يكحت ةينغأ نع ثحبت ،ندندت تأدب .اهددع فرعت ال تاعاسل

 ميلحلا دبع ةينغأ ىلإ ترقتسا ىتح ىرخأ ىلإ ةينغأ نم تلقتنا .اهينغتل

:ظفاح

يبيبح تنك نإ"

كنع للحرأ يك يندعاس

 يبيبط تنك وأ

كنم ىفشأ يك يندعاس

...فرعأ ينأ ول

يتمتاخ فرعأ ينأ ول

".تأدب تنك ام



.ةقطنملا نم رمي ناك يذلا بابشلا دحأ اهل هبتنا ةأجف

 ىلع فرعو ،اهبناجب سلج ناذئتسا نودبو ،اهوحن هجوتو هترايس فقوأ

:هسفن

.فرعتن نكمم .دمحأ كبوسحم -

:هل تلاق

.ينع دعباو ،انه نم فرصنا -

:اهل للاقف

؟ماقملا دق تسلأ ،اذامل -

.ينع دعبا كل تلق -

:اهل للاقف

.ماع ناكم يف انه انأ ؟كيبأ كلم ئطاشلا للهو -

:ًالئاق اهل مستبا مث 

؟قيدص نع نيثحبت لله .كرعش ةصق ينبجعت -

:هب تخرصو ههجو ىلع هتبرضف همالك للمحتت مل

 .انه نم دعبا ..بلك اي ..ناويح اي -

.هنع ةدعتبم تفقو



.اهب قحل مث ،ةظحلل هدخ ىلع هدي عضوف ،هتلعف امب دمحأ ئجوف

 يلاعت ؟نيبهذت نيأ ىلإ .بيبزلا للكأ للثم بيبحلا برض ،ةطيسب -

.هنيرظتنت يذلا نم كل نسحأ .كرمأ تحت انأ .يترايسب كلصوأس

 اهل للاق ةراملا دحأ نم تبرتقا امدنعو ،اهءارو عرسأف ،ىطخلا تعرسأ

.اهفرعي هنأ ارهاظتم

.تيبلاب كراظتناب يمأ .ينم ابوره كافك ..ةلبع اي -

:هل تلاقف

.ميئل اي ينع دعتبا -

:ةاشملا دحأ هل للاق

.كيلع بيع .يخأ اي اهنم كعد -

:دمحأ هل للاقف

.تيبلا ىلإ اهلصوأ نأ ديرأ يتخأ هذه -

:هل تلاقو هيلإ ترادتساف

.كفرعأ ال انأ ؟كتخأ انأ -

.ءيش للك للحنسو ،يعم يلاعت ؟بضغ ةعاس يف انع تيلخت !ولو -

.اهءارو ريسلا دمحأ عباتو ريسلا تعبات



 سيل ؟حماسب للصتت لله .اهتطرو يف اهدعاسيل دحأب للاصتالا تررق ةأجف

 حماس ناك .حماسب تلصتا .ديدجلا همقر فرعت ال يدافف .نآلا هاوس اهل

:يعازوألا ةقطنم الصو دقو ،توريب ىلإ امهقيرط يف يدافو

.حماس ولأ -

؟تنأ نيأ ،اينار الهأ -

.ينذخ للاعت كوجرأ ةطروب انأ -

؟للصح اذام ؟ةطرو -

.اديص شينروك ىلع ينقحاليو ينسكاعي بابشلا دحأ -

؟نآلا كانه نيلعفت اذامو -

؟ال مأ رضحتس لله -

.كيلإ قيرطلا يف نحن -

.ةينونج ةعرسب اديص ىلإ اداعو ،للصح امع يدافل حماس للاق

:دمحأل تلاقو تفقو

؟هديرت يذلا ام -

:اهل للاقف

.ةديدج ةرايس يعم .اعم رهسن نأ -



؟كترايس نيأ -

:هل تلاقف .هديب اهيلإ راشأ

؟توريب ىلإ بهذتس لله -

.نانبل يف ناكم يأ ىلإ -

 ديعب نم هترايس تأر امدنعو ،حماس للصي ىتح هعم ثيدحلا لليطت تناك

 ،يداف عم ةعرسب اهنم جرخ .اهنم ابيرق هترايس فقوأ .اهديب هيلإ تراشأ

:هل تلاقف

.وه اذه -

.دمحأ وحن تراشأو

 هيلع ضبقلا ىقلأو يداف هقحل .برهف نيمك يف عقو هنأ دمحأ فرع

 اينار اذخأ .هيمدق ىلع فوقولا عيطتسي دعي مل ىتح يدافو حماس هيلع مجهو

.ناكملا ارداغو

:حماس اهل للاق

؟انه هنيلعفت تنك يذلا ام -

.ئطاشلا ىلع سلجأ تنك -

؟تلعف اميف كتاباسح نيعجارت -

.يناحماس .ةبنذم يننأ فرعأ -



.ةرارحب اهيدخ ىلع لليست اهعومد .ديدج نم ءاكبلا ةمغن ىلإ تداعو

 صلختأو تومأ ينتيل .ةحيرم دعأ مل يننأ فرعأ .يعم امكتبعتأ انأ -

.يناحماس هآ .ةايحلا نم

:يداف اهل للاق

 ضعب .نيرذتعت نيدوعتو هسفن ءيشلا نيلعفت ةرم للك يف ..اينار -

 تاضرمملل يلوقت نأ كسفن ىلع نيلبقت فيك .اهحالصإ بعصي ءاطخألا

 نأ نيديرت لله ؟يداف نيبحت كنإو ،ةوقلاب هتجوزت كنإو حماس نيبحت ال كنإ

 ةدوعلا ىلع تقفاو اذاملف هنيبحت ال تنك نإ ؟كلذ اذامل ؟اننيب ةنتفلا يعرزت

 تخأك تنأ ةرم فلأ كل تلق انأف يننيبحت تنك نإو ؟هيلإ

.يمالحأ ةاتف كنأ اموي رعشأ مل .ةأرماك كبحأ ال انأ .يل

:هتعطاق

 ام للك دصقأ مل يننأ ملعت تنأ .هب ركفت امم اًئيش دصقأ مل انأ ..يداف -

 مث )...تتمص( ينكل .تاضرمملل هتحبأ ام تسيل يرعاشم نأو ،هتلق

.اهيلع متدوعت يتلا يتاقامح نم ةديدج ةقامح تبكترا :تعبات

:اهل انلقو ،تيبلا انلصو

.يدافو انأ راوشم انيدلف ،تيبلا ىلإ نآلا يدعصا انسح -

؟امكعم يناذخأت نلأ -

 ،نيحاترت ككرتنسو ،باصعأ ةحار ىلإ ةجاحب انأو يداف .نآلا سيل -



.مونلا ىلإ دولخلا ىلإ ةجاحب تنأف

.توريب ىلإ نيهجتم ناكملا انرداغو ،ةقشلا ىلإ دعصت اهانكرت

:يداف يل للاق قيرطلا يف

 امبر يردأ ال .ريغتت نل اهنأ دقتعأ .ةبهار اهتايح شيعتس ةاتفلا هذه -

.جاوزلا ديرت ال اهنإ كل تلاق امدنع ةيادبلا ذنم ةقداص تناك

:هل تلق

 .اهتدقع نم اهصلخأ نأ للواحأ تنك نكل ،يداف اي ةقداص اهنأ فرعأ -

 تناك ًالعف اهنأ دقتعت لله .للواحت مل .مامألا ىلإ ةدحاو ةوطخ مدقتت مل اهنكل

؟اهجوز تنأ تنك ول ىنمتت

:ابرغتسم يلإ رظن

 امدنع ركذت الأ ؟ءارولا ىلإ ةدوعلا انديرت لله ؟هلوقت يذلا ام ..حماس -

 فرصتت اهنإ .ايئاهن كريكفت نع كلذ دعبا ؟تلاق اذام كجوزتأس اهل تلق

 ةمئاد ةدقع ىلإ تلوحت ودبي ام ىلع ةثداحلا كلت .رثكأ ال نيناجم فرصت

 .اهل ةوخإ ىلإ انالك للوحتن نأ للحلا نأ ودبي .اهنم صلختلل للاجم ال اهيدل

 تنأ اه ،كلثم ينبعتي اهعم كبعت ،حماس اي نكل ،نآلا يذهأ يننأ فرعأ

.ىرت

 مل .ةجيتن ىلإ للصأ ملو ريثكلا تلمحت .يداف اي اهبح ينبعتأ دقل -

 فرعأ ال .ةلباقم تايحضت ىلإ جاتحي يحورلا بحلا ىتح .ريغتت مل زنسحتت



 حيرت ةرهسل انسفنأ ئيهنلو اهركذ نم حيرتسن نآلا انعد .كل للوقأ اذام

.انباصعأ

:يل للاق ."هيفاك يتيب" انلصو

 نوكيس ةليللا نأ تفرع ،هيف للزنن للاعتف ،انه رهسلا بحت كنأ فرعأ -

.ركاش للضف برطملا ناكملا روزيسو ،يواح دامعو مشاه ناسح

.اًذإ "هيفاك يتيب" ىلإ -

 رحبلا هجاون انسلجأو للدانلا انلبقتسا .ىلعألا قباطلا يف ناكملا انلخد

 كفي نأ دحأل عمست الو ،اهحيبت ال .راهنلا رارسأ للمحت يتلا ةيليللا هجاومأب

.اهمسالط

:يدافل تلق .ةليجرأ هتبلط ءيش للوأ .اًئفاد وجلاو ،اردب رمقلا ناك

:يل للاقف .يباصعأ حيرت يهف ةليجرألا نخدأ نأ ديرأ -

.كلثم حافتلا سيلو بنعلاو للسعلا بحأ انأ سنت ال نكل ،نينثا اهلعجا -

 هنأك انمف نم دعاصتي ناخدلاو اردب رمقلا نوكي امنيح رحبلا عورأ ام

 مهيلع قلطن نيذلا نييلصألا اكيرمأ ناكس ةالصك ءامسلا ىلإ انتاوعد للمحي

.رمحلا دونهلا

:يداف يل للاق

.للكآ نأ ديرأو ناعوج انأ -



.ةبيرغ ةرهس اهلعجنل .للبق نم للكأن مل امك للكأنس .كلثم انأو -

 ةطلس دحاو ،للبتم دحاو ؛تاطلسلا نم ةليكشت هنم تبلطو ،للدانلا تيدان

.نيصخشل ةلكشم موحلو ،صمح نحص دحاو ،ةلوبت ةطلس دحاو ،ءارضخ

 اهنإ .سانلا ءالؤه للك عم دعوم ىلع اننأك روضحلاب جعي معطملا ناك

 ةوخإلا بورحو لليئارسإ تعرز امدعب مهحرف نوينانبللا ديعتسيل ةصرف

.تيب للك يف نزحلا ناريجلاو

.لليوط نمزل اهرسخت دق كنأل ،اهعيضت الف حرفلا ةعاس يتأت امنيح

:هل تلق ،ةلصاوتملا انتقادص بخن انبرشو ،مهنب انلكأ

.نانبل ةحصب -

:يل للاقف

.نانبل ةحصب -

.اعم انيلجت اننأ ودبيو ،اعم انلكأو ،اعم انبرش

:يل للاق

.ةرهسلا تأدب دقف للفسألا يف ةعاقلا ىلإ بهذن للاعت -

 نم ابيرق انسلج .قاشعلاو تالئاعلاب جعت تناك .ىلفسلا ةعاقلا ىلإ انلقتنا

.ةقرفلا

 ملسو ءاجف ،ءانغلل هرود رظتني اسلاج ناك يذلا مشاه ناسح انل هبتنا



:انلأس .انيلع

.مادملا نيأ -

:هل تلق

.اندحو رهسن انئجف مويلا ةلوغشم -

:للاقو انب بحرف

؟اًئيش عمست نأ بحت لله -

:هل تلق

.موثلك مأل اًئيش انعمست كتيل اي

؟اذام للثم -

."ركاف هسل" -

.امكنويعل اهينغأس ."نامز ناك ركاف هسل" -

 تأدب املك نقباستي نكو ،نهدحو تايتف ةدع اهيلع ةلواط برقلاب تناك

 .صقرلل ىقيسوملا

:يداف يل للاق

.نهيلإ فرعتلل ةصرف -

 نأ فرعي ناك .ةلثامم ةماستباب هيلع تدرف ،اهل مستباو ،نهادحإ ىلإ رظن

 للخدتلا مدعو تايصوصخلا مارتحا عيمجلا مزلت يتلا هنيناوق معطملل



 ةشيشلا نع للوؤسملا للدانلل للاقو ،ةبسانم ةظحل للوأ رظتناف ،نيسلاجلاب

 ةمدخ انمدخي ناك ."وبمولوك"ـب نولماعلا هيمسي اًشوبرط سبلي ايرصم ناكو

 كلتل تركلا اذه طعأ :يداف هل للاق .ةرهسلا رخآ هاسنن ال انك اننأل ةصاخ

 مساو ،همسا هيلع تركلا ناك .دحأ هبتني نأ نود كانه ةسلاجلا ةاتفلا

.هفتاه مقرو ،هدلاوب صاخلا تارايسلا ضرعم

.اهتبيقح يف هتعضوو هل ترظن .تركلا ةاتفلا تذخأ

:هل تلق

تكبش دق ةرانصلا نإ ودبي -

:يل للاقف

.ةدحاو نع كل ثحبت ال اذامل -

:هل تلقف

.اينار يفكت الأ -

:يل للاقف

.اهلبقت نأ عيطتست ال تنأ ؟ةجوز اينار ربتعت للهو ؟اينار -

؟اهعم ينآر ول مشاه ناسح للوقيس اذامو -

.للجر كنإ للوقيس -

.اجرفتم ىقبأس انأ ..ال -



.اهريثأت تحت تلز ال كنأل ،اجرفتم ىقبتس اعبط -

.مامحلا هاجتاب تهجتاو اهتبيقح تلمح ةظحل دعب

 هفتاه ةشاش ىلع مقرلا ىلإ يداف رظن .يداف فتاه سرج نر قئاقد دعبو

:للاق مث

.بيرغ فتاه مقر -

.ولأ -

.يداف كفيك ..ًالهأ -

؟ملكتملا نم -

.ايلوج انأ ؟تيسنأ -

؟ايلوج -

 كلتب هب تلصتا دق اهسفن نوكت نأ عقوتي مل .ايلوج نم ركذتي راص

.ةعرسلا

:هل تلاق

.تاظحل ذنم تركلا اهل تلسرأ يتلا انأ .تيسن ولو -

:للاق مث هديب هنيبج برض

؟كفيك .فسأتم .يبناجب نيسلجت تنأو يب يلصتت نأ عقوتأ مل -



.حضوأ للكشب اهتوص عمسيل ىقيسوملا ةجض نع ًاليلق دعتباو فقو

:هل تلاق

 انأف ادغ كب للصتأسو ،اعم صقرن للاعتف صقرلل  جرخأس لليلق دعب -

.تاقيدصلا نم ةعومجم عم نآلا

.نهلمجأ تنأ .ايلوج اي يرمأت -

:هل تلاقو ،همالك اهدعسأ دقو تمستبا

.فيطل تنأو -

:اعدوم اهل للاق

.كبحأ -

.ةلبق فتاهلا ىلع عبطو

 عم صقريل ةعاقلا طسو ىلإ دعص مث ،هعم للصح اذام ينربخيل يداف داع

 اهنأك همامأ ىولتت تناك .هجول اهجو اهمامأ حبصي ايجيردت مث ،نيصقارلا

 دامع توصو ىقيسوملا توص ىلع اهصقرو اهلامجب هترسأ .صقرلل ةكلم

.ينغي وهو يواح

 للجرألا ةكرحو ىقيسوملا توص مهمهي ام للك .ينغي امب متهي دحأ نكي مل

 اهلمأتي ناك .همامأ لليحنلا دسجلا كلذ كلتمي هنأ ول ىنمتي ناك .داسجألاو

 ةظحلب املاح ،اهعم كرحت تكرحت املكو ،ازراب اهردص ناك دقف ،ةوهشب

.للبق نم برشي مل هنأك ،ناشطعلا هقير لللبيل همامأ ىرعتت



 للاق .مستبيو هنويع بقاريو ،اهعم صقري وهو يداف بقاري حماس ناك

؟جوزتي ال اذامل يردأ ال .طسبني هعد :هسفن ابطاخم

 ىلع نم سانلا ضرقنال ةيسنجلا ةوهشلا كلت الول .للاجرلا نرحسي ءاسنلا

 نيب عمجي يذلا بحلا نم اءزج اهلعج نأ هقلخ يف هللا ةمكحف ،ضرألا هجو

.هاثنأو للجرلا

 اهنكل ،اهلثم ةعئار تناك يمامأ صقرت تناك امدنعو ،اينارب ركفأ تنك

 ةراثإلا ةمق يف ينلعجت نأ دعبف ،تيبلا ىلإ دوعن امدنع اهتعور للتقت تناك

 نم الإ اهفرعي ال !تاظحل نم اهبعصأ ام .دراب للجر ىلإ ينلوحتل دوعت

.انأ اهتشع يتلا تاظحللا كلت شاع دحأ ال نأ اًنيقي .رداونلا نم مهو ،اهبرج

 بحي للجر .اهسمل عيطتسي الو دحاو تيب يف هتجوز  عم ماني للجر

.نيرخآلا تاجوز ىلع صصلتي صل هنأك ،بابلا بقث ربع اهبقاريو هتجوز

 ىلإو ،هتجوز ردص ىلإ رظني ،ةيسنجلا هتراثإ ةمق يف نوكي للجر

 ىتح كلذ عيطتسي ال هنكل ،اهنم اًئيش سملي ول ىنمتي ،اهمسج ىلإو ،اههافش

.هبناجب سلجت يهو

 ،يمسجو يبلق يف للعتشت نارينلا تناك .يتراثإ ةمق يف اهيف تنك ةرم مك

!؟اذكه شيعأ نأ يلع بتك للهف ،ىودج نود نكل

 ال تناك اذإو ؟يدبأ نامرح ةيحضتلا لله نكل ،تيحض دقو ةيحضت بحلا

 رشبلا ةيقب للثم رشب انأف ،نابهرلاك شيعأ نل ؟للعفأ اذامف ريغتت نأ ديرت

.قح هيلع هدسجل



.فلخلا ىلإ ةجيتنلاو كلجأ نم سانلا للك تلتاق ..اينار اي كيلع هآ

:يل للاق .صقرلا نم ابعت يداف داع

 نرداغيس انناريجو ،احابص ةدحاولا نم ةعاسلا تبرتقا دقف دوعن انعد -

.نآلا

 ،باسحلا انعفدو ،نهانقبس اننكل ،ةرداغملل نهسفنأ نرضحي نك ،ًالعف

.ناكملا انرداغو

 .ةمئان اينار تناك .ةقشلا ىلإ تدعو ،هتيب ىلإ يداف تلصوأ
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 اينار ظقيتست مل .للمعلا ىلإ باهذلا يلع ناك دقف ،اركبم تظقيتسا

 طغت تناكف بابلا اهيلع تحتف .بجت ملف اهتيدان .اًقيمع ناك اهمونف ،اهتداعك

 اهتكرح .اهظقوأ تبهذ .ةعبارو ،ةثلاثو ،ةيناث هرم اهتيدان .قيمع مون يف

 فقت يتلا ةريبكلا ةآرملا ىلع ةقلعم ةقرو ىلإ تهبتنا ةأجف .كرحتت مل يديب

 يف اذام ىرأل تبهذ .اهجايكام عضتو اهرعش بيترتل حابص للك اهمامأ

 ينيصوت يل هتبتك دق اًئيش نأ دب ال .قصاللاب ةآرملا يف ةقصلملا ةقرولا

.أرقأ تأدبو ةقرولا تبحس .هلمعب

حماس زيزعلا يجوز

 ينأو ،امكيلع تلقثأ ينأ فرعأ .يدافلو كل هتببس ام للك ىلع ينرذعا

.امكلكاشم للك ببس

 .حيرتسأو تومأ ينعد .ينفعست ال .ايئاهن راحتنالا تررق ةرملا هذه كلذل

.ينم صلختلاب امكتداعس نأ ةعنتقم انأ .تلشف ينكل ،تلواح دقل

.ءاقللا ىلإف

 تثحب .اهتداعك ءاودلا ةبلع تبرش اهنأ تفرع دقف ،ةعرسب ةقرولا تيوط

 مل فيك .اهتبرش اهنأ دب ال .ةغراف مونملا ءاود ةبلع تيأرف ريراوجلا يف

 .فاعسإلا ةرايس رظتنأ نل .نآلا تتام نوكت دق ..يهلإ اي ؟لليللاب كلذل هبتنأ

 تلمح .اهسبالمب تمان دق تناك .يفتك ىلع اهتيقلأو يدي نيب اهتلمح



 نم تبرتقا امدنعو ،جردلا تلزنو ،يفلخ بابلا تقلغأ .تجرخو يحيتافم

 ىمغأ يتجوز نإ :هل تلق ؟ربخلا ام ينلأسف ناريجلا دحأ يندهاش ةرايسلا

 ،هتركش .يفلخلا دعقملا ىلإ اهلاخدإو ةرايسلا باب حتف ىلع يندعاسف .اهيلع

.ىفشتسملا هاجتاب تقلطناو

 هتملعأو يدافب تلصتا ،ةزكرملا ةيانعلا ةفرغ ىلإ اهولخدأ نأ دعبو

:يل للاق .روفلا ىلع ىفشتسملا ىلإ رضحف .ربخلا

 ةرملا تسيل هذه .اهبنذب ترعش املك اهتداع هذهف ،كعور نم ئده -

.للبق نم اهتلعف دقف ،ةيناثلا الو اهلعفت يتلا ىلوألا

 راشأو ،اهراضحإ يف انرخأت اننأل ةئيس اهتلاح نأب انربخأو بيبطلا انءاج

.نآلا ةدعم لليسغ اهل نولمعيس مهنأ ىلإ

 نم تقافأ دقو ،للضفأ عضوب اهتفرغب تناك تاعاس ثالث يلاوح دعب

.ةملاس اهتيؤرب تدعس .مونلا

 للمحت يلعو ،اهل يبح نمث عفدأ يننأ فرعأ ّتب دقف ،اهبتاعأ نأ أشأ مل

.يسفنب هترتخا يذلا يرايخ هنأل كلذ للك

:اهل للاقو ةمالسلاب يداف اهأنه

.كتمالس ىلع هللا دمحلا -

.كملسي هللا -

؟اينار اي اذامل -



:ةرسكنم ،ةسباع يهو تلاق

.تحرتساو ّتم ينتيل .ينم امكحيرأل -

 نم صلختلا كيلع ناك .اندعست يتلا قيرطلا تسيل قيرطلا هذه -

.كلكاشمو انلكاشم للك يلحتل يضاملا

.تلواح .عطتسأ مل -

:اهمالك تعبات مث ،ةرارحب يكبت تأدب

 .يلقعب رودي ام الو يلخادب ام نافرعت ال امتنأ .للواحأ يننأ يناقدص -

 يننأ امكل فرتعأ يننكل ،يسفن ىلع بلغتلل ادهج تلذب دقل .تلواح دقل

 متهي نأ حماس ىلع .قالطلاب الإ للح ال .عيطتسأ نلو عطتسأ مل .تلشف

 ناك يتلا ةاتفلا كلت جوزت هتيل .يلإ ةدوعلا ىلع قفاوي مل هتيل .هلبقتسمب

.اهبطخيس

:تلاقو يوحن ترادتسا 

 كرعاشم فرعأو ،ينبحت كنأ فرعأ .كوجرأ ينحماس ..حماس -

 تيحض دقل .كلذ للك قحتسأ ال انأو ،ريثكلاو ريثكلا يل تمدق دقل .يهاجت

 للجر مظعأ تنأ .يفولا جوزلا معن تنكو ،تبعتو ،تملأتو ،يلجأ نم

 ىوس كل بلجأ نل .كقحتسأ ال انأ .للبنلاو ،ةلاصألاو ،ةماهشلا كيف .هتفرع

 كبح اياقب نم للعجاو ،كدعست ةجوز نع ثحباف ،ةجوز نوكأ نل .للكاشملا

 ىلإ ةدوعلا تدرأ املك اهيلإ دوعت ىركذ درجم ،ةيقب هل تناك نإ ،يل

 ..ينحماس .ريثكلا كرمع نم تذخأ دقل .تقولا عيضت ال ..حماس .يضاملا



.ينحماس كوجرأ ..ينحماس

:يداف اهل للاق

.كلذ دعب هيديعتست نلف هترسخ نإ حماسف ،قالطلا بلطب يعرستت ال -

:ةرازغب نيدخلا ىلع لليسي عمدلاو تلاق

.ةبسانملا ةاتفلا دجي نأ هدعاس .رانلا ىلإ دوعي نأ هديرأ ال -

:اهل تلق

 يحاترت نأ دعب .بعص عضو يف نآلا تنأ .كل للوقأ اذام يردأ ال -

 للكلو ،يحيرتستل لليلق دعب تيبلا ىلإ كديعنس .عوضوملا يف ثيدحلا نكمي

.ثيدح ثداح

 تيب ىلإ بهذأسو ،حاترت تنأ ككرتأس .كعم رضحأ نل .حماس اي ال -

.ينلبقتت نأ اهيلعو يمأ يهف للصح امهم .يخأو يمأ

.كب تمشي نم للوأ يهو ،ةئيس كمأ عم كتقالع ..اينار -

.هببس انأ للصح امف ،تمشت نأ اهقح نم -

:يداف للاقف

 انفقو اذهلو ،ةيحض تنأ .ةسيئرلا ةبنذملا تسل نكل ،هنم اءزج نيلمحتت -

...نكل .كعم

:عبات مث تمص



 هريثأت نم دعب يصلختت نلأ .يناجلل مالستسالا مدع اهيلع ةيحضلا -

؟كيلع

 مئارج نم رهدلا دبأ نوصلختي ال دق يداف اي اياحضلا .عيطتسأ ينتيل -

 عطقي وأ اهل اهعلقيف اهنيع يف ةيحض ةباصإب مرجم موقي امدنعف ؛مهيحافس

؟ةيحضلا شيعتس فيكف ،اهدي وأ اهلجر

:اهل تلق

.ردقلل تملستسا كنأك -

.يردقل تملستسا -

 اي ءيش ىلع كربجأ نل .اًقحال ثدحتنسو تيبلا ىلإ دوعنس ..اًنسح -

.اينار

 اهانجرخأو ،قاروألا انلمحو ،باسحلا انعفد .ىفشتسملا بتكم ىلإ انبهذ

 ،ءاسم اهترايزب دعوو ،هلمع ىلإ يداف بهذ .تيبلا ىلإ اندع .ىفشتسملا نم

.ةيانعلا ىلإ جاتحت امبرف تيبلا يف اهعم تيقبو

 سولجلا ةفرغ ىلإ تدعو ،ًاليلق حاترت اهتكرتو ،اهريرس يف تقلتسا

 .اينار هتلاق ام يف ركفأو ،زافلتلا رابخأ عباتأ

 اهنإ للوقت .ريغتت الأ تررق اهنأك ،ىرخأ ةرم قالطلا بلطت يه اه

 ؟نآلا للمعلا امو ؟فيك ؟تلواح ًالعف لله ؟حيحص اذه لله .حجنت ملف تلواح

 نآلا قالطلا ؟للبسلا للك تدفنتسا لله ؟اهقلطأس ةرم مك !قالطلا ..قالطلا



؟ءايمل ترسخ نأ دعب

!سيعت ءاسنلا عم يظح نأ ودبي

 علطم متمتأ تأدب .حولملا نب سيق ةفيلخ ينلعل ،اينار عم تبذعت مكل

:ةديدجلا يتديصق

 ناوث يف يبلق نأ مسقأو"

"نرق فلأ مكاوه يف بّذعت 

؟ةغلابملا هذه ام ؟نرق فلأ

 قاشعلا لله .بحمو جوز هلمحتي مل ام تلمحت دقل .نرق فلأ ..معن

 .ةيوق ةزه ىلإ جاتحأ يننأك ؟نيناجم

 :يل نولوقيس .يبأ مهلوأو ،مهلك ءاقدصألاو براقألا للك ينم رخسيس

 مل اننأل "؟اهتقلط اذامل" :يننولأسيس ؟مهل للوقأس اذامف "؟كل للقن ملأ ؟تيأرأ"

 ،للبق نم اهتبرج دقل" :نيلئاق يلع نودريسف ،رربملا اذهل تكحض ؟قفتن

.انلشفف انتافالخو انلكاشم للحن نأ انلواح "؟اهيلإ تدع اذاملف

.ةركف يل ترطخ ةأجف

 .فيخس رربم اذه ؟ادالوأ بجنت ال اهنأل اهقلطأس يننإ مهل للوقأ ال اذامل

؟ةقيقحلا للوقنس للهف ؟بيذاكألا ءارو يفختلا اذامل ؟بذكلا اذامل

؟اهقالط رربت نأ كيلع اذامل .اًئيش للقت ال ..ال



 يضاقلل يبارعألا هلاق ام مهل للق .قيرط يف انم للك :هل للق كلأسي نم

:هلأس امدنع

 ؟كتجوز قلطت نأ ديرت اذامل -

:يبارعألا هل للاقف

.اهرارسأب حوبأ نأ زوجي الو ،يضاقلا ةرضح اي يتجوز اهنإ -

 هلأس ةمكحملا نم جرخ امدنعو .قالطلاب هل مكحو هدرب يضاقلا بجعأ

:هؤالمز

؟اهتقلط اذامل -

:مهل للاقف

 للهسيو اهقّفوي هللا .سانلا ةباغتسا يقح نم سيلو ،يتجوز دعت مل -

.اهرمأ

 اًثحاب تقولا عيضأ يذلا انأ ينم ىكذأ ناك دقل ؛يفولا يبارعألا اذهل اي

 ؟هنم رفم ال ارمأ قالطلا حبصأ ًالعف لله .هيلع مدقن دق امل عنقم باوج نع

 ًالصأ انأ ؟اهفقوم ىلع ترصأ نإ للعفأ نأ يتعاطتساب اذامو ؟قفاوأس لله

 .قرو ىلع جوز

.هباحصأ ىلع اران هلعجيو ،جاوزلا هلتقي اًنايحأ بحلا ..ًالعف

 للمع نع ثحبأس .اديص يف للظأ نل ،للصحو ،قالطلا ىلع ترصأ اذإ

 ىلإ امبر .جيلخلا ىلإ ،رثكأ دعبأس ..ال ..ال ،قرفلا ام ؟توريب .توريب يف



 .براقألاو ءاقدصألا نويع نم حاترأس .ةعئار ةركف .اكيرمأ وأ ايلارتسأ

 ئفطت امك اهبح نارين ئفطي دعبلا للعل اهران نم صلختأ نأ للواحأس

.تاباغلا يف ةلعتشملا نارينلا ريصاعألا
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 كلت ذنمف ،وه هنأ قدصأ مل .ةأجافم ؛مقرلا يف تققد .فتاهلا سرج نر

 بهذأ نأ يلع ناك .ينع دعتبا هنكل ،هتعطاقم نلعي مل .يب للصتي مل ةثداحلا

 اهلكاشم تناك يتلا اينارب تلغشنا ينكل ،ةقيرط ةيأب هحلاصأو هل رذتعأل

.ارخأتم تقولا راصو مايألا ترمو ،يتقو للك ذخأت

؟كلاح فيك ..ولأ -

.كتوص عمسأ مل ةدم ذنم .حماس ًالهأ -

 نأ تببحأف ،يلع بضاغ كنأ دقتعأ تنك ينكل ،كروزأ نأ يلع ناك -

.تأده دق نوكت ةصرف رظتنأ

.ةوعد يدنع كل .كارأ نأ ديرأ .ريخب انأ قلقت ال -

؟اذام ةوعد -

.كارأ ىتح كل للوقأ نل ال -

؟يقتلن نأ ديرت نيأ .زهاج انأ -

.ءاسم هدنع مويلا ةليجرأ نخدأ نأ ديرأ .ناسح ىهقم يف -

؟ةسداسلا ةعاسلا -



.بسانم دعوم -

 نخدي .كانه ىلإ ينقبس دق ناك .ناسح ىهقم يف تنك ةسداسلا ةعاسلا

 ضعب ىلع انملس .ينآر امدنع فقو .نوميللا ريصع برشيو ،ةليجرألا

.نيتعمد يدخ ىلع تلزن .ةلوفطلا نم باحصأ نحنف ،انقناعتو

:ابتاعم هل تلق

؟ةدملا هذه للك ينعطاقت دعسأ اي اذكه -

:للاقو اًفسأ هسأر زه

 اي ءايمل للهأ مامأ ينتجرحأ مك سنت ال .انضعب بتاعن نأ ديرن ال -

.يفافز للفح روضحل كوعدأ نآلا انأ للاح للك ىلع .حماس

.ةوعدلا ةقاطب يل مدقو 

؟ظحلا ةديعس نمو ؟ىتم .كوربم فلأ ؟حيحص -

 رحبلا ىلع ةلطملا ةعاقلا يف .ناث نوناك رهش علطم يف للافتحالا -

.اهفرعت سورعلاو ،ةعلقلا بناجب

:تلقو حرفب هيلإ ترظن .داعس :مسالا تأرقو ةوعدلا ةقاطب تأرق

.اهترتخا كنأ ديعس انأ ،دعسأ اي قيفوتلا كل ىنمتأ -

:يل للاقف

 ؟ادلو كل ىرنس ىتم ؟كرابخأ ام تنأو -



:هل تلقو تكحض

.ميرك هللا -

:ينلأسو ،يراكفأ أرق هنأك يلإ رظن

.اًئيش ينع فخت ال ؟ماري ام ىلع رومألا لله -

:ىسأب هل تلق

 ىلع قافتا ىلإ انلصو دقل .ديرن امك ريست ال رومألا .دعسأ اي ال -

.قالطلا

:للاقو هيبجاح بطق

 كعد .كبوث نم تسيل يه .كعفنت نل اينار ..حماس اي .كلذ عقوتأ تنك -

 دعسأ نآلا تنكل ،ءايمل تبطخ كتيل ..خآ ..خآ .كلبقتسم نع ثحباو اهنم

 يف نولمعي نيذلا نم ينانبل اهبطخ دقف ،ترخأت كنكل ،نانبل يف ناسنإ

.اهب هفافز دعب كانه ىلإ اهذخأي فوسو ،تارامإلا

:هتلأس

؟اهفافز ىتم -

 .ةثدحتمو ةفقثم ةاتف ترسخ دقل .انأ يفافز للبق يأ ،نيعوبسأ دعب -

 اهو ،اينار ءارو يرجت تنأو هلك رمعلا كحيرتس تناك ةاتف كنم تعاض

؟قالطلا ىتمو ،اهقلطتس مويلا تنأ



.مداقلا عوبسألا يف -

؟قالطلا ىلإ متلصو اذاملو -

 ةرجهلا تررق دقو ،جاوزلا نم ررحتأس مهملا .انلكاشمب كلاب للغشت ال -

.اكيرمأ ىلإ

؟انكرتتأ ..حماس ؟اكيرمأ -

؟يهجوب نانبل تقاض ..دعسأ اي -

 بابشلا رجاهي اذامل ؟نانبل كرتن نمل ؟رجاهي نأ للكلا ديري اذامل ؟اذامل -

.نانبل ناكس نم رثكأ امبر نوبرتغملا نوينانبللا ؟ايلاخ نطولا نوكرتيو

!ةحارتساللو للمعلل ةصرف اهلعل -

.اهبحت للازت ال نوكت الأ وجرأ .يمالك عمست مل .كتبعتأ اهنأ فرعأ -

:هل تلقو تمستبا

؟قرفلا امو -

.ادج ريبك -

؟فيك -

 ،سردلا ملعتت مل كنإف ،اهبحت تلز ام للصح امم مغرلا ىلع تنك نإ -

 تعضو دق كنإف كبلق نم اهتعزن نإو ،اًقحال هسفن بطملا يف عقت دقو

.حيحصلا قيرطلا للوأ ىلع كيمدق



؟اهعزنأ فيكو -

 .هنطب يف تلخد ةصاصر وأ همسج نم امهس باصملا عزني املثم -

.كلذ دعب حاتريس هنكل ،ملألاب رعشيس

؟ةطاسبلا اذهبأ -

 ال يرظن هجو بسح دحاو بناج نم ةيحضت للك .حماس اي اعبط -

 للجأ نم نوحضيو مهبعش للجأ نم نولتاقي نيذلا سانلا ىتح .اًئيش يواست

.هومدق ام ىلع نومدنيسو نوطبحيس هؤانبأو نطولا مهمركي مل نإ هتيرح

.يتايح نم اهجرخأو ،اهتايح نم جرخأ نأ للواحأس .رفسلا تررق اذهل -

 نم براه .كيلإ اهتارظن نم براه .ةقيقحلا ههجاوم نم براه تنأ -

"!؟حماس اهقلط اذامل" :نولأسيس يذلا سانلا

 رفاسأ نأ بحأ نكل .ىرخأ ةأرما حبصتس عوبسأ دعب .نآلا اهنم انعد -

 فرعت تنأ .ةدحتملا تايالولا ىلإ ةحايسلل ازيف ىلع للوصحلل صربق ىلإ

.نامز ثادحأ ببسب ازيف حنمت ال انه ةيلصنقلا نأ

 للقأ ةريصق ةفاسملاو ،ةريشأت ىلإ جاتحي ال صربق ىلإ رفسلا .ةطيسب -

؟ةعرسلا اذامل نكل .ةرئاطلاب ةعاس نم

 ىلع للوصحلل للهسأ نوكي دقف ،جوزتم انأو بلطلا مدقأ نأ بحأ -

 رارقتسالل بهاذ يننأ نودقتعيو نوضفري دقف اهتقلط مهل تلق نإف ،ةريشأتلا

.كانه



.يفافز للفح كروضح للبقو ،كعدوأ نأ للبق رفاست نأ كايإ -

.انه ىلإ رضحأس اكيرمأ يف تنك ول ىتح .دعسأ اي ولو -

 دق يتلا قاروألا للك هعم ًالماح صربق ىلإ ةهجتملا ةرئاطلا يف حماس

 هتداهش .ةيصخشلا هتقاطب .جاوز دقع ةداهش ؛كانه ةيكيرمألا ةرافسلا اهبلطت

 .كولس نسح ةداهش .اديص يف يبرعلا كنبلا يف هلمع دكؤت ةقيثو .ةيعماجلا

 هل ةيصخش روص ىتحو ،ةقاوسلا ةصخر .ضارمألا نم ولخ ةداهش

.مهلاب يف رطخت دق ةقرو وأ ةقيثو كرتي مل .اينارلو

 نم روس ،برح ةعلق ؛ةعلقلا هبشت يتلا ةرافسلا مامأ ناك يلاتلا مويلا يف

 ىلإ نوبهاذ مهنأك رودلا ىلع سانلا .ناكم للك يف سارح .فارطألا للك

 يف حبصتس ؟سانلا للكل ةرجهلا باوبأ اكيرمأ حتفت ول اذام ..يهلإ اي .ةنجلا

 .للالتحالا .رقفلا ؟مهدالب نم سانلا رجاهي اذامل .رثكأ امبرو نيصلا مجح

 مهلعل ؟مهدالب نم ناكيرمألا برهي مل اذامل ...عقاولا نم برهلا .عمقلا

 نع ثحبلل سيل نكلو ،انلثم نورجاهي امبر وأ ،كانه نامألاب نورعشي

.هتاريخ نوقرسيو هنوزغيل ينغ ديدج دلب نع ثحبلل نكلو ،للمع

 نيرخآلا امك تعضخ ،يرود ءاج امدنعو ،اصخش نيرشع دعب فقأ تنك

 امدنعو ،ةينورتكلإ ةلآ ربع تررمو يمسج ءاحنأ للك يف قيقد شيتفت ىلإ

.للوخدلاب يل اوحمس نمألا للقرعي اًئيش للمحأ ال يننأ اودكأت

 سانلا ناك .نيعجارملا ةعاق يف ترص ىتح ىرخأ ىلإ ةعاق نم تلخد

 ناك .كلذب ةصاخ ةنيكام نم هبحس امقر للمحي مهنم للك .مهرود نورظتني



 رخآو ةحايسلا وأ ةرايزلل اهدحأ ؛كيبابش ةدع ىلإ نومسقم نوعجارملا

 .اذكهو ةرجهلل

 ةفظوملا ىلإ قاروأ نم يتزوحب ام للكو بلطلا تمدق يرود ءاج امدنع

 نوريثك ناك .نيرخآلاك تسلج .اهب تققد نأ دعب يلإ اهتداعأف ،ةلوؤسملا

 ،ةينانبللا هتجوزل ةرجهلل ابلط مدقيل ءاج اكريمأ نم ناك مهدحأ .نيينانبل مهنم

 اهنأ للصنقلل ينانبللا دكأ دقل .ةلماك ريغ ةقاروأ نأل هبلط ضفر للصنقلا نكل

 وأ سرعلا روص هنم بلط للصنقلا نكل ،نارق دقع ةداهش مدقو ،هتجوز

 خسن نع هلأسف ،هرضحي مل هنأ ىعداف ،للفحلل ويديفلا تيساك نع ةخسن

 ناك هنإ للاقف ،ةدحتملا تايالولا نم اهب للصتي ناك امدنع فتاهلا ةروتافل

 خسن نع للصنقلا هلأسف ،اًقبسم ةعوفدملا توركلا للالخ نم اهب للصتي

 امدنعو ،اهنم خسنب ظفتحي ال هنإ هل للاقف ،تنرتنإلا ربع اهعم تالسارمل

 ،هبلط للصنقلا ضفر ،جاوزلا دقع ىلإ ةفاضإ اهب هجاوز تابثإ يف للشف

 ىلع مهنارق نودقعي اوناك نوريثك .ةيفاك نكت مل جاوزلا دقع ةداهشف

 كانهو ،يكيرمألا ةماقإلا ترك ىلع للوصحلا يف مهودعاسيل صاخشأ

.جاوزلا قدص دكؤت ىرخأ تاتابثإب بلاطي للصنقلا حبصأ كلذلو ،نهنوقلطي

 اهجوزب قاحتلالل ةرجهلا ازيف ملتستل تءاج ةينانبل تناكف مويلا ةأجافم امأ

:للصنقلا اهلأس .اينروفيلاك ةيالو يف

 عفادتو ةدحتملا تايالولا مدخت ةنطاوم ينوكت نأل نيميلا نيمسقت لله -

؟اهنع

.ال -



:اهلأسو للصنقلا برغتسا

؟ةدحتملا تايالولا ىلإ ةرجهلا نيديرت ال اذامل -

.كانه شيعي يجوز نأل -

؟ةدحتملا تايالولا ىلإ ةرجهلا نيديرت الأ -

.هاوس ءيش الو نانبل بحأ ..ال -

؟كانه هعم نيشيعتو نانبل ىلإ كجوز نيديعت ال اذاملف -

.للعفي هتيل -

.اكيرمأ ىلإ ةرجهلا ديرت ال ةينانبل ةنطاوم ةرم للوأل

.ةرجاهملا ازيف كحنم عيطتسأ ال يننأ فسآ -

:هل تلاقو ةينانبللا كلت رثأتت مل

.للصنقلا يديس كل اركش -

 تايالولا للوخدب حامسلا مدعب همتخ دعب اهرفس زاوجو اهقاروأ تلمح

.هلك نانبل اهقوف عفرت اهنأك اهسأر ةعفار تجرخو ،ةدحتملا

 امدنعو ،تعجارت دقف انأ امأ .ةحارصب اهتلاق .ينم عجشأ تناك ةأرملا هذه

:هل تلق ،اكيرمأ ىلإ بهذأس اذامل للصنقلا ينلأس

!ةحايسلل -



؟نيأ ىلإ -

.اديرولف ىلإ -

؟اديرولف اذامل -

.ءاتشلا للصف يف ئفاد اهسقط نأل -

؟ةبيرقلا ايكرت وأ ،ايروس وأ ،رصم روزت ال اذامل -

.ملاعلا يف ةيطارقميدلاو ةيرحلا زمر اكيرمأ روزأ نأ بحأ -

 دلب نوكت فيك .للوقأ امب عنتقم ريغ يلخاد يف تنك يننأ عم ابجعم اهتلق

؟اهب انلافطأ للتقتل لليئارسإ ىلإ اهتحلسأ للسرت يتلا يهو ةيطارقميدلا

:امستبم يل للاق

؟كانه ثكمتس مكو -

.ناعوبسأ طقف -

؟كلذ دعب دوعتس للهو -

.يراظتناب يلمعف ،اعبط -

 اًفوخ قدي يبلق ناك .ىرخأ ةرم راظتنالا ينم بلطو ،اًقفاوم هسأر زه

 .يبلط ضفر نم

 بلقلا اذهل اي !هرفس زاوج ىلع ةحايس ةريشأت هحرفت يذلا بلقلا اذهل اي

 نب سيق ةيصو ذفنأ يننأك ،بوبحملا دلب رجه ررقف قشعلا هانضأ يذلا



:ىليلل للوقي وهو حولملا

ةعساو هللا دالب ينيكرتا الأ"

"اناطوأو ابابحأ للدبأ ادغ

 ىلختن فيك ؟انناطوأ للدبن فيك نكل ،ةموهفم نوكت دق بابحألا لليدبت

.ءادعس اهرجهنو انلهأ ،انخيرات ،انرعاشم ،انتايركذ اهيف كرتن ؟اهنع

!هرجهب هئانبأ ضعب حرفي يذلا نطولا اذهل اي

 وعدأ تنك كابشلا نم تبرتقا امدنعو ،يمسا ىلع تدانو ةفظوملا تداع

.اريخ ةجيتنلا نوكت نأ هللا

 كفطع هللا اي .بر اي .ميحرلا نمحرلا هللا مسب" :يلخاد يف تلق

."كتدعاسمو

:ةضيرع ةماستباب ةفظوملا يل تلاق

.كرابم -

.اموتخم رفسلا زاوج يل تداعأو

 تناكو ،اًفهلتم رفسلا زاوج تاحفص تحتف .ادئاع تردتساو اهتركش

 ىلإ رفسلا اهلالخ عيطتسأ تاونس سمخ ةدمل ةحوتفم ةريشأت ةأجافملا

.تئش ىتم ةدحتملا تايالولا

 مهنأ مأ ،عوبسأ دعب دوعأس يننأ اوقدص لله ؟يمتاحلا مركلا اذه ام



 هيضارأ حلصتو اهلهأ نم ةغراف نانبل حبصتل اعفد ةرجهلا ىلإ يننوعفدي

؟ةيبونجلا هتراجل اعمطم

.رصنلا ةراشب دئاع يننأك اوهزم تجرخ

:ينلأس .ديلو يخأ ينلبقتسا .نانبل يف تنك ءاسملا يف

؟ةجيتنلا فيك -

:هل تلقف

.تاونس سمخل ةريشأت ينوحنم -

:يل للاقف

؟كانه ىقبتو ًالعف رفاستس للهو -

.قيفوتلاب يل عدا .دوعأس ىتم فرعأ ال نكل .رفاسأس -

:للاقو هيبجاح بطق

 كلقعو كبلق ذخأت مل .اينار تفرع ذنم تريغت دقل .حماس اي كدقتفنس -

.رفسلاب تركف امل اهعم للصح ام الول ،انلك انع كتدعبأ للب ،طقف

 هجوتأس مويلا .قارفلا ةعاسل يسفن تزهجو ،مويلا اذه اركبم تظقيتسا

:اهتلأس .ةيعرشلا ةمكحملا ىلإ اينار عم

؟كلهأ نم دحأ كعم يتأي نلأ -

؟قرتفنس ،انجوزت امك .ال -



؟مهيربخت نأ نيديرت الأ -

.نآلا سيل -

؟اذامل -

.للمع نع ثحبأو ،يدحو نكسأ نأ ديرأ -

 .امهطورش يلع ناضرفيس للصح ام دعب نآلا .يمأ ملظ ىلإ دوعأ نل

.يبتار مهحنمو للمعلا ينناديري

.تيبلا يف ءاقبلا كنكمي .ةدحتملا تايالولا ىلإ رفاسأس انأ للاح للك ىلع -

؟اقح -

.معن -

؟رفاستس ىتمو -

.هللا ءاش نإ رهش دعب -

؟انكرتتس اذكه -

؟هنيديرت ام اذه سيلأ -

 ييأر ريغأ مل ينكلو ،كتداعس نع ثحبتل للاصفنالا كنم تبلط ..حماس -

.كتقادص نع للختأ ملو ،كيف

 ىلإ امبر جاتحي .ةقادص ىلإ هبح للوحيل تقولا ضعب ىلإ بلقلا جاتحي -

.ةيلخاد ةروث



:ةعطاقم يل تلاق

.ديدج نم اهبحت ةأرما جوزتت امدنع ريغتتس -

؟اهدجأس يننأ نيدقتعت للهو -

.كتازمغ نم ةزمغ ىنمتت ةيبص فلأ ؟ال مل -

:تلقو !ابجعتم تكحض

؟ميسو انأ دحلا اذه ىلإأ -

 .اهتايح كيرش يف ةأرما هنع ثحبت ام للك كيف تنأ .اميسو طقف تسل -

؟اهتيسن لله ؟ءايمل ىلإ دعت ال اذامل

:اهل تلقو يسأر تززه

.سمأ موي تجوزت ءايمل -

:تلاقو تتمص

 ىلإ كفرعأ نأ ينديرت لله .كل اهديعأ نأ عيطتسأ ينتيل .ببسلا انأ -

؟نهادحإ

 يقيدص فافز للفح رضحأس يننأ الولو ،رهش دعب رفاسأس انأف ..الك -

.عوبسأ دعب ترفاسل دعسأ

.اديصب اعرذ تقض كنأك -

 يردي نم .هيف سفنتلا عيطتسأ ال ،ريغص نطولا اذه نأب رعشأ اًنايحأ -



.ريصق بايغ دعب دوعأو ،هيلإ قاتشأ دقف

 يف تلشف دقل .ةهزن ىلإ نابهاذ اننأك يترايسب ةمكحملا ىلإ اعم انهجوت

:انل للاق .يداف انعم تأي مل .اهرارق نع للودعلاب اهعانقإ

.قالط ةمكحم رضحأ نل -

 يف اهل للاق .اهرارق نع ةدوعلاب اهبلاط دقو انعم رضحي فيكف ،هعم قحلا

 ترسخ يننأل مدنأ دق" :هل تلاقف ."نيمدنتس ..اينار اي نيمدنتس" :قباسلا مويلا

 هدالوأو هتجوز عم ادغ هارأ امدنع ةديعس نوكأس يننكل ،جوزك حماس

 دق يننأ نافرعتسو ،يب امكيأر ناريغتس تاونس دعب ،نوحرميو نوحرسي

."بئاصلا رارقلا تذختا

 انمدق .انيلع دوعت ىتح ،ةرم نم رثكأ اًقباس هاندعص يذلا جردلا اندعص

 ىلإ انلخد انرود ءاج امدنعو ،انرود انرظتناو ،انبلط للوؤسملا فظوملا ىلإ

 أرق نأ دعب انيلإ رظن .ةقباسلا ةرملا يف هيلع انلخد يذلا هسفن يضاقلا

:يل للاق .هيدي نيب يتلا قاروألا

.ةحزم سيل قالطلا ؟ينب اي اذامل -

.قالطلا تبلط يتلا يه ،يضاقلا يديس اي -

:اهلأس ،هسأر زهو اهيلإ رظن

؟يتينب اي قالطلا نيبلطت اذامل -

.هدعسأ نأ عيطتسأ ال -



.رمألا يف تركف لله -

.)ةرازغب يكبت تأدب( ...ريكفتلا للك -

:اهلأس

؟ءيش يف رصق لله -

؟جوزلا معن ناك دقل ..ال -

؟قالطلا نيديرت اذاملف -

.اهجوز دعست ةجوز نوكأ نأ عيطتسأ ال ،فرعأ ال -

 عطتسأ ملو ،اهعم تراهنا يعومد نأ فرتعأ .ةقفشلا ريثي اهؤاكب ناك

 ال ةبهر اهل هعوقو ةعاس نكل ،قالطلا ىلع انقافتا نم مغرلا ىلع .اهفقو

.اهبرج نم الإ اهب رعشي

:يضاقلا اهل للاق

.ءيش يأ الو رهم ال ؟كقوقح للك نع نيلزانتت كنأ نيفرعت -

.ينحماسي نأ ىوس هنم ديرأ ال .فرعأ -

:للاقو يل رادتسا

.اًئيش اهنم ديرت لله ،ينب اي تنأو -

.اًئيش ديرأ ال ..ال -



:اهل يضاقلا للاق

"...كنم يسفن تعلخ يواديصلا اينار انأ" :يتنبا اي يئارو يددر

:يل للاق مث

:يئارو ددر

"... ..."

 بجاح ىلإ اهمدقو ،قاروألا متخو ،قالطلا رارق ىلع يضاقلا قداص

 يكبتو قالطلا بلطت ةأرما يف نيرئاح نوفظوملاو بجاحلا ناك .ةمكحملا

.هيلع تلصح اهنأل

:تيبلا ىلإ قيرطلا يف اهل تلق

 جاتحأ نلف ىقبت ام كل كرتأسو ،تيبلا يف ةصاخلا يضارغأ للك ذخآس -

.هيلإ

؟كلهأل هيطعت ال اذامل -

.هيف نينكستس يذلا تيبلا يف ثاثأ ىلإ نيجاتحتس ،هيلإ ةجاحب اوسيل -

.ءيش للك نع كل تلزانت دقل .كلذ للعفت نأ اربجم تسل -

 اننإ يلوقت ملأ .ةقيدصك كل همدقأو ةجوزك هنع تلزانت .كلذ فرعأ -

؟ءاقدصأ

.كل ةصلخم انأ مك ىرتس .برجت كتيل ؟كلذب رعشت تأدب لله ؟اقح -



:انقلطت اننأ فرع نأ دعب انل للاق .يداف ينراز ءاسملا يف

؟حماس اي للعفتس اذام -

.ةجوزك يل للحت ال يهف ،ادغ تيبلا كرتأس -

:تلاقو يلإ ترظن

.هكرتأس انأو كرفس ىتح هب قبا .كتيب تيبلا -

 نوكأس .يرفس للبق يلهأ عم هلمع يلع امم ريثكلا يدلف ،يلع يقلقت ال -

.مهعادوب ًالوغشم

:يداف اهل للاق

 هل ةحار رثكأ نآلا تيبلا جراخ مونلا نوكي دقف ،ديري ام للعفي هيعد -

.هيف هروزت يتلا سيباوكلاب ريكفتلا نم حيرتسيل

:اينار تلاق

 نع ثحبلاب دغلا ذنم أدبأس .للمع نع ثحبلا يف يندعاست نأ وجرأ -

.بسانم للمع

:يداف للاق

 هتببحأو هتفرع اًقيدص نأل نيزح انأ .امكل ةنيزحلا ةياهنلا هذه عقوتأ مل -

 ؟دلبلا كرتتس اذكه ؟يئاهن رفسلا رارق لله ..حماس .اًنيزح دلبلا رداغيس

.ام اموي هللا ءاش نإ دوعأس -



.)احزام يداف للاق( ؟ءارقش ةيكيرمأ عم دوعتس لله -

 نأ دعب يمأ ينتلأس .سبالم ةبيقح عم ىرخأ ةرم يلهأ تيب ىلإ تدع

:ربخلا تفرع

؟ةقشلا اهل تكرت اذامل -

 مزاع انأف ،للاح للك ىلع اهبحاص ىلإ اهديعأس تنك ؟اهب للعفأس اذامو -

.مداقلا نيرهش دعب رفسلا ىلع

؟ثاثألا للك اهل كرتتأ -

.ةظحل للك اهب ينركذي اًئيش ديرأ ال -

.هقحتست ال يهف ،هعيبن -

 ةيمهأ امف ناصحلا بهذ اذإ .ةيبناج ءايشأ يف كتقو يعيضت ال ..يمأ -

!؟هجرس

؟اهتقلط اذاملو -

؟قفتن مل -

.نوفلتخي ال قاشعلا ؟يل كمالك تيسنأ -

.نوفلتخي ال قاشعلا .معن سنأ مل -

.مهفأ مل -

.ريغت يناثلاو اًقشاع اندحأ يقب وأ ،اًقاشع دعن مل اننأ ودبي -



.تريغت يتلا يهو ،تيقب تنأ اعبط -

 يلقرعت الو اعرسم قلطني يضاملا يعد نكل .طبضلاب نم فرعأ ال -

.ةبقاث نويعب للبقتسملا ىلإ رظننلو ،هترطاق

 كل بطخأس .متهت ال .اهنم كلذ للك عقوتأ مل .كباصأ امل ةنيزح انأ -

.اهنم للضفأ

.نانبل نم ايلك رفاسأس .يمأ اي كلذل تقو ال -

؟ةعرسلا هذهب انكرتتأ -

.للضفأ للبقتسم نع ثحبأس -

 ىلإ ةرجهلا اذامل .يبرعلا كنبلا يف للمعتو ،حيرم عضو يف كنكلو -

؟ناكيرمألا دالب

.انقناعتو هيلع تملس .يب بحر .تيبلا ىلإ داع يذلا يبأ للخد ةأجف

 اذه ؟ةجوز الب حبصت امدنع الإ كارن ال اذكهأ .كل انقتشا ..حماس -

.يه امك كتفرغو ،كتيب تيبلا

.رفاسأس انأف ،ًاليوط ىقبأ نل .يدلاو اي اركش -

 كل للصح ام للك ىسنت يك كل ةصرف نوكت دق .كلذب ديلو نم تملع -

.ةديدج ةمهب انيلإ دوعتو ،كباصعأ حيرتو

:يمأ هل تلاق



؟للماك ابأ اي ةرجهلا ىلع هعجشتأ -

 نأ دعب نآلا ةيفطاع ةمزأ يف رمي ديكأتلاب هنكل ،هعجشأ ال انأ ..ىده اي -

.ةهاقن ةرتف ىلإ جاتحي هنإ .ةميدقلا همالحأ تراهنا

 اهنم للمجأب هجوزأس .دالوأب قزري نأ للبق اهنم صلخت هنأ هللا دمحيل -

.دوعي امدنع

.ناكم للك يف نانبل تانبف دوعي امدنع -

 :للاق مث ةهرب تمص

.اكيرمأ يف ىتحو -

؟كانه ىقبي نأ هديرتأ -

.اهب ةدوعلاو جاوزلا هنكمي .الك -

.للماك ابأ اي نانبل ىلإ دوعي الأ فاخأ -

 ىلإ هبونج نم نانبل بحي .ينانبل هندعم .حماس دوعيس .كلذ يلوقت ال -

 هب نورجاتي نيذلا فئاوطلا راجتل هكرتي نأ للبقي ال هنأل دوعي .هلامش

 حبصي نأ نيينانبللا ردق هنإ .كانه نورخآو انه هنهري نأ ديري مهضعب

.نامألاو ةداعسلا نانبلل ديرت ال ةيجراخ ىوق دي يف ةادأ مهضعب

:يدلاول تلق

 للك .ةيقطانملاو ،ةيبزحلاو ،ةيفئاطلا حاير هب ثبعت دلب نحن ..يدلاو اي -



 يف قرغن ال ىتح مهافتلا الإ انل رايخ ال ،هتقيرط بسح نانبل ديري انم

.اهيلإ عيمجلا انعفدي ةديدج بورح

:يمأ تلاق

.نيعمجأ برعللو نانبلل ريخلا بيجي هللا -

:يبأ ينلأس ةأجف

؟كتقش ثاثأب للعفتس اذام -

.اهل هكرتأس -

:للاقو ،هيبجاح بطق

؟اهل تيبلا ثاثأ كرتت -

 ،ةيلئاع ةايحو ةجوز ترسخ دقل ،لليلق للبق يمأل تلق دقل ..يدلاو اي -

؟كانه ةنازخو انه ايسرك قحالأ للهف

.كل هعيبل دعتسم انأ -

 نع  عجارتي نأ كنبا نم ديرت للهف ،ةملك اهتيطعأ دقف ،كسفن بعتت ال -

؟هدعوو هتملك

 تركف ول .اهعم كتلكشم ببس هذه كبلق ةبيط نكل ،لليصأ كنأ فرعأ -

.ءايمل عم كتقش يف نآلا تنك امبر .اهيلإ تدع امل ىلوألا ةرملا يف

)!كبلق ةبيط الول( يدلاو مالكب تركف



 بيطأ بحاص تنأ يل تلاق مك .يه ىتح بلقلا بيط يننأب فرتعي للكلا

 نم تبلط امدنع ةينغألا كلت يندهت ملأ .)بيطلا بلقلا( يل تنغ مكو ،بلق

؟اهينغي نأ مشاه ناسح

 بيطلا بلقلا عفني اذام ؟ءيش للك رسخي امدنع بيطلا بلقلا عفني اذام

؟يساقلا بلقلا ىوس ناهرلا بسكي بلق ال نأ ىري وهو

 ةفسالف للك !؟رسخي نمو بسكي نم طقف ةلأسملا لله ؟قابس يف نحن لله

 اولظ مهنكلو ،سانلا مهقحالو ةايحلا مهتبعتأ مهقاشعو مهئامكحو ملاعلا

 ميحج يأ ..ميحج .ميحجلا ىلإ بولقلا ةاسق للك بهذو ،خيراتلا يف نوشيعي

!؟هيف انأ امم ربكأ

  ناوث يف يبلق نأ مسقأو"

"نرق فلأ مكاوه يف بذعت

:يل للاقف ،يدورش يبأ ظحال

.شاقنلا اذه قلغنس .قلقت ال .تحرس كنأ ودبي -

:اهلأسو يمأ ىلإ رادتسا

.اندنع حماس ؟ءاشع نم انل ترضح اذام -

 .نآلا للكألا ىهشأ مكل رضحأس !ولو -

.خبطملا ىلإ ترداغو تفقو



:اهل للاقو يبأ اهادان

.اعم ةلئاعلا عمجل ةبسانم اهنإ ،اندنع اورهسيل دالوألاب يلصتا -

.نآلا للصتأس ..اًنسح -

:يدلاول تلق

 بعت دعب يسبالم ريغأو محتسأل تبهذو هتكرت .لليلق دعب كل دوعأس -

 تدع امف يناسل دقعنا ةرملا هذه .يتداعك ينغأ مامحلا للالخ تنك .مويلا

 .طبحم يننكل اودع تسل ال .هل اودع تحبصأ يننأك ،بحلل ينغأ نأ ديرأ

!يظح سعتأ ام

 كلذ عمج تلواح امدنع ىتحو .دامر ىلإ للوحتي يتايح يف بح للوأ

.كامسألا هعلبت دق .رحبلا يف طقسو ءاوهلا يف رياطت هب ظفتحأل دامرلا

 ىودعلاب نوباصيف دعب اميف سانلا هبرشيف ،ءاملا يف بوذي نأ فاخأ

. اهسفن

.اديص ئطاش للامر ىلع دامرلا ضعب طقاستي دقف ؟يردي نم

 اوركذت اديص للامر ىلع اموي متيقلتسا اذإ ..نوقشاعلا اهيأ ..سانلا اهيأ

 .اهيلع نوسلجت يتلا للامرلا كلت قوف )دامرلا( طقاست قشاع ةصق دامر

 تجرخ .اهقورع يف مدلا دمجت .ناقفخلا نع اهبلق فقوت .يبح ةصق تتام

 ناك .ميظعلا اديص رحب جاومأو حايرل ىركذ درجم تحبصأ .اهنم حورلا

:داؤف دمحم ةينغأ ددرأ تأدب .اًنيزح يتوصو ،اًنخاس ءاملا



يبح كيف ةراسخ"

يبلق كيف ةراسخ

"...كيلع يكبأ ةراسخو



)٢٤(

 ابخص ناكملا ألمت ةيقيسوملا ةقرفلاو ،نيوعدملاب جعت ةعاقلا تناك

.باشلا اهبرطمو ،ةيقيسوملا اهتالآ تاوصأب

 يدلاو عم امداق دعسأ ينآر امدنعو ،بابلا ىلع نيسورعلا للهأ انلبقتسا

 .انل هزجح عقوم يف هسفنب انسلجأو ،ةرارحب انلبقتساو ءاج يتدلاوو

 يف مهنأ انوربخأ نيذلا ةلئاعلا هيقب انرظتناو ،دعسأ انيلإ راشأ ثيح انسلج

 .قيرطلا

 هذه ترسخ يننأل ةبآكلاو طابحإلا ينبيصي اذامل ؟مئازهلا فاخأ اذامل

 يرمعل ،ةينيعبرألا ةأرملا كلت ىلإ رظنا ؟اهريغ نانبل يف دجوي الأ ؟كلتو

.اعيمج نهنم للمجأ اهنأ

 ةبيط .ايبغ نكت ال .هب كسفن تعضو يذلا مقمقلا نم حماس اي جرخا

 ،نزحلل الو ،ءاكبلل تقو الف ،كيحانج درفاو ،مستبا ايه .امئاد عفنت ال بلقلا

.سباعلا هجولل الو

:يمأل يبأ للاق

...هنأك ىرخأ ىلإ ةدحاو نم للقتنت هنويع حماسل يرظنا -

:تلاقو يمأ هتعطاق

.هل اهبطخأس انأو راتخي نم يل للقيلف ..اًنسح .سورع نع ثحبي -



:اهل تلقو تكحض

.دوعأ امدنع -

 .ةيقبلا مث ،يهاز اريخأو ،هتجوزو ديلو هعبت مث ،هتجوزو للامك للخد ةأجف

 مهوكرت نورخآو ،دالوألا رضحأ مهضعب ،نيترواجتم نيتلواط ىلإ انسلج

.تيبلا يف

.نيسورعلا عم اوكبديل عيمجلا وعدي برطملا

 كبدن نيفقاولا عم تفقوو داعس هسورع دي يف هديو هفافز ةلذبب دعسأ مدقت

.ةلوفطلا قيدص هنإ ؟ىرت اي نملف ،دعسأل ينغأو صقرأو كبدأ مل نإ .هعم

 ىقيسوملاو نيئلألتم نيمجنك انعم ناكبدي اناك .ةيرئاد ةقلح يف امهلوح انك

 انكبد يفاصلا عيدو ةينغأ ماغنأ ىلع .ديزملا ىلإ انعفدتو اننحشتو انريثت

 .ةحارتسا ةلهم انيطعيل ةديدج ةلصو ىلإ برطملا للقتناف ،انبعت ىتح امهعم

 نوكت نأ ىنمتأ تنك .امهتليل هذهف ؟ال مل ،امهتداعس ةمق يف داعسو دعسأ ناك

.دحأ هاري نأ ديري ال صلك اهتقلطو بيرغلاك تجوزت دقل ؛اهلثم يفافز ةليل

 نكبدي داعس تاوخأ تناك ؟اهقيرط يف عقأ نأ يردق ناك اذامل فرعأ ال

 اهجوز تصحفت .ةلفحلا يف نيمجن اناك اهجوزو ءايمل .نهتخأ للوح انعم

 اهبيصن اذه .ةنس ١٧ يلاوحب اهربكي .هرمع نم نيعبرألا يف ودبي .ديدجلا

 .هدعستس يتلا يه للب ،اهدعسي هلعل ؟يردي نم

 يف اوبعتي نأ نودبو ،ءانع نودب سان هاجت ريست ةداعسلا ؛ايندلا اذكه

 تايحضتلا نومدقي نورخآو .ينغلا هيبأ للام ثري نمك امامت ،اهنع ثحبلا



 .قرطلا للك مههوجو يف قلغتف نيرخآلا داعسإل

 ال نورخآو ،هدالوأ معطيل راهن لليل للمعي سانلا ضعب ؛ةبيرغ ةايحلا هذه

.مهبتاكم يف نوسلاج مهو للاومألا مهيتأت نيأ نم نوفرعي

:يمأ يل تلاق

؟اهبطختس تنك يتلا اهجوز بناجب سلجت يتلا ةاتفلا كلت تسيلأ -

.بيصنو ةمسق ةايحلا ؟اًئيش يلوقت نأ نيديرت لله .يمأ اي معن -

:تلاقو اهسأر تزه

 ال .اينارب تقحلو كسأر تبكر .كبيصن نم تناكل كلقع تمكح ول -

؟كسمتلا اذه للك اهب اًكسمتم تنك اذامل يردأ

.مالكلا اذه للك عفني ال .يمأ اي ءيش للك ىهتنا -

:اهسفن ةلواطلا للوح يعم سلجي ناك يذلا ديلو للخدتف

 هل وعدنو اهنم ررحت دق نآلا .هب ام هيفكي .هحورج يديزت ال ..يمأ اي -

.قيفوتلاب



)٢٥(

 ربكأ ،اريبك راطملا ناك .ناغشتم -تيورتيد راطم ىلإ ةرئاطلا تلصو

 مهضعب ؛ةريثك سانجأ نم ةرئاطلا يف سانلا .تارمب توريب راطم نم

 ،ةرئاطلا يف مهضعب ىلإ تفرعت ...نويقارعو نوينانبلو نوينيطسلف برع

 .يبناجب سلجي ناك نانبل يف نيئجاللا نيينيطسلفلا دحأ نأ يظح ناك دقف

 هجتم انأ يتلا ةيالولا يف للمعلا تالاجمو ،اكيرمأ نع قيرطلا للاوط ينثدح

 هعنقأل يحايس دلب اهنأل اديرولف ىلإ بهاذ يننإ للصنقلل تلق دقل .اهيلإ

.كانه ىلإ هجوتلا يونأ ال رمألا ةقيقح يف يننكل ،ازيفلا ىلع للوصحلاب

:يل للاق 

 رعشتس .ملقأتلا يف ةلكشم دجت نل .ةريبك كانه ةينانبللا ةيلاجلا .قلقت ال -

 روزت امدنع .تالحملاو يداونلاو معاطملا كانه .نانبل يف كنأ اًنايحأ

 للكشت تحبصأ دق ةينانبللا ةيلاجلا نأ فيك رعشتس ىفطصملا قاوسأ تالحم

.كانه ةايحلا يف ًالقث

:هتلأس

؟ىفطصملا قاوسأ امو -

 ةيمالسإو ةيبرع تالوكأم نم هجاتحت ام للك هيف ،ريبك يراجت للحم -

 بسح للمعي وهو ،هتمدخو هتفاظن نكلو ،هتحاسم مهملا سيل .ةيكيرمأو

 عابت تالجملاو ةيبرعلا فحصلا نأ ىتح ،رتويبمكلا ربع ةيكيرمألا ةقيرطلا



.كانه

؟هناونع يل بتكت نأ كل لله .عئار -

 كلدي فوسو نروبريد يف ينانبل يأ هنع للأسا نكل ،هناونع فرعأ ال

.هترايزل كذخآس ،كرومأ بترت نأ دعب يب للصتا تببحأ نإ .هيلع

؟كانه ًالمع دجأ نأ نكمي يننأ دقتعت لله .كل اركش -

 هبحاصف ،للحملا بحاص نم راسفتسالا كنكمي نكل ،حماس اي فرعأ ال -

.ادج بيط للجر رديح جاحلا

 رديح جاحلا للباقأ نأ ةرئاطلا يف انأو تمزعو ،مالكلا اذهل ًاليلق تحترا

 يف للمعأ تنك يننأ عم ،للمع نع ثحبأ اكيرمأ ىلإ تئج .للمع نع هلأسأل

 .يداف تعدوو اهتعدو .مهلك للهألاو نانبل تعدو .اديص يف يبرعلا كنبلا

 ،رجاهم ىلإ للب ،حئاس ىلإ سيل تلوحت مويلا انأ .مهارأس ىتم يردأ ال

 للمع نع انه ثحبأ تئج .اًئجال نوكأس ةقيقح يننأ عم ابرتغم يننومسي

 .ةميلأ تايركذ نم ابراه تئج .ةيسفن ةحارو ةماقإو

 انضعب ناكو ،نيينيطسلفلا نيئجاللاب اعرذ قيضن اًنايحأ نانبل يف انك

 مويلا انأ اهو ،مهدالب نم اودرُط مهنأ عم مهب اعرذ انقض .مهدرط نوديري

.رخآ ءوجل نع ثحبن مهدحأ عم

 ،ةاواسملاو ،للمعلا قح نيرخآلا دالب يف اوحنمي نأ نوينانبللا ديري اذامل

 مهنأ عم للثملاب مهدالب يف نيئجاللا اولماعي نأ نوضفريو ،ةنطاوملاو

!؟مهؤاقشأو مهناريج



:يراجل تلق

؟نانبل نم تنأ نيأ نم -

.اليتاش ةقطنم نم انأ -

؟نانبل نم ترجاه اذاملو -

 امإ للاغشألاف ،ةساردلا عيطتسأ الو ،ًالمع دجأ مل ؟ينلأستأ ..حماس اي -

.نويروسلا اهيلع انمحازي امإو ،اهب للمعن نأ عونمم

؟قارعلا نم نيرخآ نيئجال للبقتسن اننأ عم ،مكيلع وسقن اذامل يردأ ال -

.دحأ مهيلع ضرتعي مل نويحيسم مهنأل -

 اهضعب ةيمالسإلا فئاوطلاو ،نوملسم نوينيطسلفلاف ،كلذك رمألا سيل -

.نانبل يف مهديري ال

.ةيفئاطلا تاميسقتلاو ةيسايسلا تابذاجتلل نهر اننأك -

 .ةيسايسلا انتادايق نم رظن دعب هل دحأ ال .نانبل ةحلصمل ركفي دحأ ال -

.نويفئاط مهلك

 عم فلتخأ اميف نانبل للوح نيينيطسلفلا عم قفتأ انأ اهف ،ةحارب ترعش

.هلوح نيرخآ

 بهذ ،انقرتفا كرامجلا مسق نم انبرتقا امدنع .مالسب ةرئاطلا تطبه

:قرتفن نأ للبق يل للاق .ةريشأتلا مسق ىلإف انأ امأ ،نييكيرمألا مسق ىلإ ريمس



 مايأ للالخو ،فيلاكتلا لليلق قدنف ىلع كلدأل جراخلا يف كرظتنأس -

 نكل ،للاغ انه نكسلاف ،كسولف رفوتل برعلا ضعب عم نكسلا يف كدعاسأس

.اريثك للقأ فيلاكتلا نوكتسف صاخشأ ةدع عم تيبلا ةرجأ تمساقت ول

.انقرتفاو هتركش

 ،رقشأ ،ةماقلا لليوط ضيبأ ًالجر ناك .تاريشأتلا فظوم نم تبرتقا

 حارجلاو ،ةديعب تسيل للوليأ ثادحأف ،مستبي نأ نود يلإ رظن .ءاقرز هنويع

:ينلأس .ةملؤم تلاز ام

؟ةدحتملا تايالولا يف ىقبتس مك -

.ارهش -

؟للزنتس نيأو -

.ةريغصلا قدانفلا دحأ يف -

؟انه ادحأ فرعت لله -

.ال -

 .ةرئاطلاب ينرذح ريمس نأ الول ،معن بيجأس تنك

.يلإ هداعأو رفسلا زاوج يل متخ

 ىلإ تلخد يننأب اوهزم يقيرط تعباتو ،كلذ دعب اريثك تحرتسا

.ةيكيرمألا دحتملا تايالولا



 ودبي .ةيبرعلا ةغللاب تناك راطملا يف تاراشإلا ضعب نأ رثكأ يندعسأ ام

 جعي راطملا ناك .مهدالب يف هودقف نأ دعب رود مهل حبصأ انه برعلا نأ

 ،مهسابل نم نيينانبللا فرعت نأ ابعص نكي ملو ،ناكم للك نم سانلاب

.مهقانعو ،مهثيدحو

 ناك .اهتدجو ىتح )م .لل .ك( انتلقأ يتلا ةرئاطلل بئاقحلا ناكم نع تثحب

:يل للاق ينآر امدنعو ،هبئاقح نع ثحبي يلثم فقي ريمس

.اكيرمأ يف كب ًالهسو ًالهأ -

 يأ ىلإ رفاست نأ كنكمي .ادحأ شخت ال .ةدحتملا تايالولا يف تنأ نآلا

 .رفس زاوج وأ ،ةقاطب نع دحأ كلأسي نأ نود ةدحتملا تايالولا يف ناكم

 .جراخلا ىلإ اهلقنل ةبرع رضحنل انه كبئاقح رضحاو بئاقحلا مازح بقار

.قدنفلا ىلع روثعلا يف كدعاسنس .نورظتني جراخلا يف يئاقدصأ

 ريمس ةبرع ىلع ديلا ةبيقح عم اهتعضو ،ةدحاو ةبيقح ىوس يعم نكي مل

:انلأسو كرامجلا فظوم انيلإ رظن هتبرع رجي ناك امنيبو ،هفلخ ترسو

؟متئج نيأ نم -

!نانبل نم -

.شيتفتلا ىلإ بهذن نأ انيلإ راشأف

 انيلإ اوراشأ تالوكأم للمحن ال اننأ اودكأت امدنعو ،بئاقحلا اوشتف

.جورخلاب



 يلع اوملس .نانبل نم نوينيطسلف مهلك .ريمس راظتناب ءاقدصأ ةدع ناك

:ريمس مهل للاق .ةينانبللا ةقيرطلا ىلع يب اوبحرو

 نأ مكديرأ .للمع نع ثحبي ءاج .اديص نم نانبل نم حماس مكفرعأ -

.فيلاكتلا لليلق قدنف ىلع روثعلا يف هودعاست

:مزاح ىعديو مهدحأ هل للاقف

.بابشلا ضعب عم نكسلا هنكمي ؟قدنف اذامل -

؟نآلا ادحأ فرعت لله -

 نيينيطسلفلا بابشلاب للصتن )ةقيورتلا( دعب ادغو ؟ولو يدنع مانيس ةليللا

.هيف ماني اًناكم هل دجنسو نيينانبللاو

:للاقو مزاح يلإ رظن

.ينويعب تنأ اديص نويعل ،حماس اي كنيع مركت -

؟اديص نم تنأ لله .مزاح اي اركش ..اركش

.ةولحلا نيع ميخم نم انأ -

:هل تلق

.قدنف ىلع روثعلا يف يتدعاسم نكمي .كسفن بعتت ال -

 كيف مشأس .مايأ ةدع كلمحتن الفأ ،ةنس نيسمخ انومتلمحت ؟للوقعم -

 .بالجلاو كعكلاو ،اهشينروكو اديص ةحئار



.تيبلا ىلإ انب هجتاو ،ةريبك )يس .مأ .يج( ةرايس يف مهعم تبكر

 تنك .هتيب ىلإ مزاح عم تهجوتو ،اوقرفت هتيب ىلإ ريمس اولصوأ نأ دعب

 هتيب يف ينلبقتسي نأ للبقي فيك تبجع .دعب مزاح فرعأ مل انأف ،اجرحم

!ينفرعي نأ نود

 ناكو ،نانبل يينيطسلف نم هلثم تناك .اراح ًالابقتسا هتجوز ينتلبقتسا

:يل للاق .اعم انيشعتف ،ازهاج ءاشعلا

 حيرتل مامحلا ىلإ بهذتس نآلا .مويلا نم كاخأ ينربتعا ،للجخت ال -

 .رفسلا ءانع نم كسفن

 :يل للاق ،ةرواجم ةفرغ ىلإ ينداق

.اعم جرخنس حابصلا يفو ،بعتم كنأ كش ال .مانتس انه -

:هل تلق

.كلمع نع كلطعأ يننأ دب ال -

.مركلا للهأ نحن تيسنأ .حماس اي ةفايضلا بجاو -

:هل تلقو ،تمستبا

 يف يقتلن امدنع فورعملا اذه كل درأ نأ وجرأ .كمرك ىلع اركش -

.نانبل

 اقح ترعش .سولجلا ةفرغ ىلإ وه داعو ،يرايغ عم مامحلا ىلإ تلخد



 اوممريل تنمسإلا للاخدإ انتموكح مهنع عنمت يذلا ميخملا نبا ،هل نيدم يننأ

.هتيب يل حتفيو ةدعاسملا يل مدقي مهتويب

 ،ةحارلاب ترعش ىتح يمسج ىلع للزني ءاملا أدب نأ امو ،ادج ابعت تنك

 للوأل ترعش دق تنك ،مونلل ادادعتسا ةداسولا ىلع يسأر تعضو امدنعو

.نطولا نع دعبلا ينعي اذام ةرم

 دالب يف ةليوطلا يتلحر أدبت هنم يذلا مويلا هنكل ،للوألا مويلا هنإ

.بارتغالا

)٢٦(

 دقو ،مزاح عم نروبريد ةقطنم يف ىفطصملا قاوسأ تالحم تلخد

 .ميظنتلا اذهو مجحلا اذهب نوكي نأ عقوتأ مل .هبيترتو للحملاب ًالعف تبجعأ

 نأ نانبل رخف هنإ .كلذ للبق اهترز يتلا ىرخألا تالحملاب نراقي ال ناك

 نئابزلا ..يهلإ اي .تابجحم نك تافظوملا ضعب .اينانبل للحملا اذه نوكي

 ةينانبللا تالجملاو فحصلا يهابتنا تتفل !نانبل نم رثكأ انه تابجحملا

.رابخألا نيوانع تأرق .ةيبرعلاو

 .ةحنجألا نيب جرفتن للحملا ىلإ انلخد .نانبل نع بغأ مل يننأ تسسحأ

 للك .زرألاو ساطرق ةعاضب تيأر .للحملا مسقي فيك يل حرشي مزاح ناك

!اكيرمأ ىلإ نانبل اولقن مهنأك ،انه ينانبللا للكألا



 نولقني ،نانبل يف نيقابلا ضعبو ،مهعم نانبل نولقني نوبرتغملا نوينانبللا

 داعو ،نويكيرمألا نوينانبللا رجاه ول للضفأ ناك مك .نانبل ىلإ اكيرمأ

 !نوينانبللا نويكيرمألا

 للجر اهلخاد يف ناك .ةبقارملا ةفرغ باب ىلإ مزاح هجوت ،قئاقد دعب

 ةرادإو تاشاشلا ىلع للحملا ةبقارم هتمهم ةبقارملا تاشاش مامأ سلجي

:هل للاقو ،هيلع ملس ،للبق نم هفرعي مزاح ناك .للحملا

.حماس همسا ديدج ينانبل باش ىلإ كفرعأ -

:ابحرم ملسو يلإ رظن

؟تنأ نيأ نم انفرشت -

.اديص نم -

.روص نم بونجلا نم انأ .ةكربلا انيلع تلح ؟اديص نم -

:مزاح هل للاق

 نع ثحبيو ،حلصلا عراش يف يبرعلا كنبلا يف للمعي ،بساحم حماس -

؟هتدعاسم نكمي للهف ،للمع

:للاقو هسأر زه

.هلأسنل ًاليلق رظتنا .رديح جاحلا رضحيس لليلق دعب -

.دوعن مث جرفتنل للحملا للخاد ىلإ اندعو ،هانركش



.قفاوي نأ هللا وعدأ تنكو ،ربصلا غرافب رديح جاحلا ترظتنا

 :مزاح يل للاق لليلق دعب

 .رديح جاحلا رضح -

 ،نسلا يف ريبك للجر امهدحأ نالجر سلجي ناك .بتكملا ىلإ انهجوت

 نم نيثالثلا يف باش يناثلاو ،هرمع نم نيعبسلا يف هنأ ودبي ،ضيبأ هرعش

 ،زوجعلا للجرلا هجو يف رظنلا ققدأ تنك زانسلجأو انب بحر .امساب هرمع

:مزاح يل للاقف

.رديح جاحلا ىلإ كفرعن -

 اذامل يردأ ال .زوجعلا سيلو مستبملا باشلا ناك رديح جاحلا نأ تئجوف

 نوبهذي نيذلا مظعم نأل امبر .نسلا يف اًنعاط ًالجر رديح جاحلا تليخت

 كلذ نوكي نأ عقوتأ مل امبر .ءانبألا سيلو ءابآلا لليجب ،نسلا رابك جحلل

 .ةرادإلا يف ةربخ ىلإ جاتحي مجحلا اذهب للحم .للحملا بحاص وه باشلا

 اذه للك ققح ،يقيقح ينانبل هنأ هب ارخف تدزو ،ةرظن للوأ نم هب تبجعأ

 .هلثم مهلك مهتيل .نوينانبللا مه اذكه !؟بابشلا ناعير يف وهو حاجنلا

:ابحرم انل للاق .ةفاطللا كلتب نوكي نأ عقوتأ مل .احرم رديح جاحلا ناك

 نانبل ةحئار امكب مشأ انأ !مالس اي .للحملا مترون .ًالهسو ًالهأ -

.اسلجا .نيطسلفو

 :هل للاقو بابشلا دحأ ىدان ةأجف



.فويضلل اًئيش انل رضحأ -

:مزاح هل للاق

...مكدلب نم حماس اذه .رديح جاح اريثك كلتقو نم ذخأن نل -

:هل للاقو ،رديح جاحلا هعطاقف

 اهئزجن اذاملف ،رامعتسالا اهأزج ،اعم اندالب اهلك ،مكدلبو اندلب للقت ال -

؟نحن

:هل للاقو مزاح كحض

 :يل اولاقل ،)اندلب( نانبل يف اهتلق ول ،رديح جاح اي ،نانبل اندلب نم -

!"اندلب يف ناطيتسالا ديرت"

:رديح جاحلا للاقف

.حماسو تنأ للحملا ترون .نولوقي امل قلقت ال -

:هل تلق

.كفطل نم اذه ،رديح جاح اركش -

:ينلأس

؟نانبل نم نيأ نم تنأ -

.اديص نم -



.دومصلا ةعلق نم ،بونجلا نم ينعي -

.هللا ءاش نإ دومص ةعلق نانبل للك -

؟كانه للمعت تنك اذامو .هللا دمحلا -

.للضفأ للمع نع اًثحب انه تئج دقو ،يبرعلا كنبلا يف فظوم انأ -

؟بساحم تنأ -

.ةيعماج ةداهش يعمو ،اعبط -

.بساحم ىلإ ةجاحب نحن .ميظع -

:مزاح للاق

.رديح جاح اي كيلإ انئج اذهل -

:رديح جاحلا هل للاقف

.حماس نيعو كنيع مركت -

 للاقف ،هانركش .اجناملا ريصع نم ةجاجز انم للكل مدقو ،فظوملا رضح

:رديح جاحلا

 ،ةماقإ نودب كنأل انيدل للمعت كنأ ايمسر ابلط كل مدقنو ،كفظونس -

.اينوناق كعضو نوكي ىتح للمع ازيف كوحنمي نأ بلاطنو

:للاق مث تمص



.ةقطنملا يف رثك مهف ،ةينانبل نم جاوزلا يونت تنك نإ -

:هل تلقو تمستبا

.انه ىلإ للقتنا هلك نانبل نأك ؛نئابزلا نم حضاو -

 كعم بترنسو ،للمعلا ملتستل عوبسأ دعب يدنع للاعت .هللا ةكرب ىلع اًذإ -

.بئارضلا ةحلصم للمع ةقيرط ىلع كعلطنو ،رومألا ةفاك

:للاقو اًنذأتسم مزاح فقو

 نوكيس .كلامعأ عباتت ككرتن نأ انل حمساو ،رديح جاح اي كل اركش -

.عوبسأ دعب ددحملا تقولا يف انه حماس

 هللا ادماحو ،رديح جاحلا اركاش مزاح عم تجرخو ،للحملا ترك تلمح

.للمع داجيإب ينقفو هنأ ىلع

 للك مزاح يل مدق دقل ؟امهيلك مأ مزاح مأ رديح جاحلا ركشأ لله يردأ ال

:يل للاق مث ،تالاصتا ةدع ىرجأ ،للمعلا يل أيه نأ دعبف ،عاطتسا ام

 بلاط .هعم حاترت نأ نكمي ،كلثم ينانبل باش عم ةقش كل تدجو -

 نيأ اهنيح ررقت ،دلبلا ىلإ فرعتت نأ دعبو ،ةقشلا ةرجأ هعم مساقتت ،يعماج

 انعد ،نيسح همساو ةقشلا يف ككيرش ىلع كفرعأ نأ للبق نآلا امأ .نكستس

 عناصملا ىدحإ دهاشتو ،ةينانبللا ةفانكلا للوانتنل اروتش معطم ىلإ بهذن

.نوينانبللا اهب رخفي يتلا ،ةدحتملا تايالولا يف تايولحلل ةروهشملا



)٢٧(

 ةمق يف دالوألاو فطاوع يتجوز تناك .نانبل ىلإ انترايز تهتنا مويلا

 .ابيرق دوعن نأ مهتدعو يننكل ،ةرايزلا ديدمت ينم اوبلط مهنأ ىتح ةداعسلا

 نوكت نأ عقوتأ مل .هنع تلحر يذلا نطولا ىلإ اموي عجرن دقف ؟يردي نم

 اينار عم ىتح ،كانه للهألا عم ةعرسب تملقأت .ةداعسلا كلت يف فطاوع

 امدنع ركذأ .تاونس ذنم اهفرعت اهنأك اهعم رثرثت تناك .اهتقيدص تحبصأ

 نأ ينم تبلط اينارو ،يداف انعم ناكو ،اعم اديص شينروك يف ىشمتن انك

 اهنأك اينار فتك ىلع اهدي تعضو .اهعم ةيراكذتلا روصلا ضعب طقتلت

.ةيقيقحلا اهتخأ

؟اينار ةاسأمب فطاوع ترعش لله

 نأ تعاطتسا يتلا يهف ،ريثكلاب اهل نيدم يننأ رعشأ .ةأرملا هذه ةميظع

 نم يجارخإب تحجن يتلا يه .هيف شيعأ تنك يذلا مهولا نم ينعزتنت

 اًقيمع هروذج برضو ،امنو ،شاع يذلا يقيقحلا يبح اهنإ .ةجاجزلا قنع

.يبلق يف

 نئابز نم اهلهأ عم تناك ،تاونس للبق اهيلإ تفرعت امدنع ركذأ تلز ام

 ،ءادغلل اهتوعد .ةفدصلاب اهيلإ تفرعت كانه ."ىفطصملا قاوسأ" تالحم

 ارمع نأو ،دعب بحلا ةلحر أدبأ مل يننأ ترعش اهتيقتلا امدنعو ،بلطلا تبلف

:تاءاقل ةدع دعب اهتلأس .يل بتك اديدج



؟كل اجوز يب نيلبقت لله ..فطاوع -

:تلاقو ،تمستبا

.كنم للضفأ دجأ نل -

 نيينانبللا ءالمزلا ضعبو رديح جاحلا عم تنك ىتح لليوط تقو ضمي مل

.انجاوزب اهعم للفتحأ تنك عيباسأ دعبو ،اهدي بلطن اهلهأ تيب يف

 يأ حنم يكيرمألا للصنقلا ضفر دقف ،روضحلا ةلئاعلا نم دحأ عطتسي مل

 امدنعو .هلثم نولعفي دقو ،دعي ملو ةرايز يف بهذ مهنبا نأل ازيف مهنم

.ةايحلا اقراف دق يمأو يبأ ناك ةلئاعلا عم نانبل ةرايز تررق
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 اروعش ناك .للماك رهش رفس دعب ةدحتملا تايالولا يف انتيب انلصو اريخأو

 هتلعف ءيش للوأ ناكو ،بئاقحلا انلخدأ .لليوطلا بايغلا اذه دعب ةحارلاب

 تايركذلا ءانع نم امبرو ،رفسلا ءانع نم حيرتسأل تختلا ىلع تيقلتسا

 يف تأطخأ لله .ةميدقلا تايركذلا كلتل ادح عضأ نأ تررق دقف ،مالآلاو

 نر ىتح ةباجإ نع اًثحاب يريكفتب حرسأو ركفأ تنك ؟ماعلا اذه نانبل ةرايز

:يسفن يف تلق .فتاهلا سرج

؟ةمالسلاب انئنهي للصتاف انلوصوب فرع يذلا اذه نم -

:توصلا ينءاجف ،ةعامسلا تعفر

 ؟حماس ..ولأ -

.رخآلا طخلا ىلع يداف توص ناك

 انم عرسأ كنأ ودبي ،دعب قئاقد رشع انلوصو ىلع رمي مل .يداف ًالهأ -

.بجاولاب مايقلل

 ناكو ةهرب فقوت( ...نكل ،كلذل للصتأ مل ،حماس اي بجاولا للهأ تنأ -

:هتلأس .)يكبي

؟هوركم كباصأ لله ؟يداف اي ربخلا ام -

...يه نكلو ،ريخب انأ -



؟للصح اذام ،ىرخأ ةرم يه للقت ال -

؟مويلا تيفوت -

؟فيك ...تيفوت -

 يف اهنأ فرعأ تنك .يلع درت ملف بابلا تعرق .اهتقش ىلإ تبهذ

 ةفرغ تلخدو ،ةونع تيبلا تمحتقاف ،اهباصأ اًئيش نأ تدقتعاف ،للخادلا

...اهدجأل اهمون

:هل تلق .هءاكب للصاوو هثيدح للمكي مل

!؟ةعجافلا هذه ام ..هللا اي !؟ةعرسلا هذهب ،تتام -

 طقسف فلخلا نم ةمدصلا ىقلت يذلا للثم تنك .هل للوقأ اذام فرعأ مل

.هيلع ايشغم

:لليوط تمص دعب هل تلق

؟نفدلا لليجأت نكمي مأ مويلا اهنونفدتس لله -

:للاعفناب يلع در

.تنأ نذأت ىتح اهنفدب مهل حمسأ نل -

؟ةفص يأبو ؟انأ -

؟عادولا ةرظن يقلتل روضحلا يونت لله .ةفص ةيأب فرعت تنأ -

.توريب ىلإ رداغأس ةليللا -



.كراظتناب نحن -

.ثيدحلا ىهنأ مث

:ينتلأسو يتجوز ىلإ ترظن

 ؟لليلق للبق كانه نم دعن ملأ ؟توريب ىلإ -

 .تتام دقل -

؟اهونفديل للهأ اهل سيلأ .للعفت نأ كاسع ام نكل .هللا اهمحر -

...نكلو ،للهأ اهل ىلب -

 للمحت للظتس ىتم ىلإ ؟تهتنا اهب كتقالع نأ للقت ملأ ؟اذام نكلو -

؟اهتوم دعب ىتح اهلكاشم

 .قح ىلع نوكت دق ،ءايشألا للك يتجوزل حرشأ نأ بعصلا نم

:تقّلع مث ،يثيدح اهبجعي مل

؟ةنسلا ىركذ يف مأ ؟نيعبرألا ىركذ يف رفسلا يونت للهو -

:اهل تلقو اهينيع يف ترظن

.ةريخألا ةلحرلا اهنأ كدعأ -
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:هل تلق اهلهأ تيب ىلإ قيرطلا يف

؟اهتدقتفا لله -

 :ًالئاق يلع در

؟تنأ اهتيسن للهو -

؟هقيرط انم للك رتخي ملأ -

؟ايئاهن كتايح نم ًالعف تجرخ لله نكل ،تارايخلا نع ثدحتن مل نحن -

.نآلا امبر -

؟اًذإ تدع اذاملف -

.عادولا ةرظن يقلأل امبر ،يردأ ال -

 هاجت بجاو وهأ ؟ثثجلا ىلع عادولا ةرظن ءاقلإ ىلع سانلا رصي اذامل

 ةولح امايأ ديعتسن ةرظنلا كلتب اننأل مأ ،انرئامض يضرن يك مأ ،مهبحن نم

؟اهيلع عادولا ةرظن ءاقلإب اهركذتأس يتلا مايألا كلت نيأو ؟تضم

 مايأ ؟ءاقشلا مايأ ؟ةدماه ةثج يمامأ ةددمم اهارأ نيح هركذتأس يذلا ام

؟ترم يتلا ءابغلا مايأ مأ ،بحلا

 ربصن نأ ،انيف للح امل يكبن لله ؟انيف هللا ةدارإ مأ ؟انبيصنو انظح وهأ



؟هب حاجنلا انيلع اًناحتما هدعنو

 لله ؟ةيصخشلا يتروصو ةريخألا يتلاسر للمحت يهو تتام اذامل ىرُت

 ،يب هتلعف ام ىلع مدنلا تاظحل شيعت تناك لله ؟ةميدقلا انتصقب ركفت تناك

 مأ ،سعتألا اهرايتخاو سيعتلا اهظح يكبت تناك لله ؟اهب للح ام ىلع مأ

 امهم ؟اهدلخب رودي ناك ام فرعأ نأ يل فيك ؟يل اهتراسخ يكبت تناك

 كتقهرأ .اريثك يعم كتبعتأ دقل" :للوقت نأ تدارأ اهنأك ،تتام دقف رمألا ناك

 ..مالسب للحرأل يدافو ككرتأ نآلاو ،يلكاشمب

 ام ؟راحتنالا تلواح امدنع كل اهتبتك يتلا ةلاسرلا كلت حماس اي ركذت لله

 اهنأك ةلاسرلا كلت صن ظفحتو ،صاخلا كفيشرأ يف اهتلاسرب ظفتحت تلز

:اهيف كل تبتك ،رعش ةديصق

توملا ىنمتأ

ءيش للك ىلع مكركشأ

 للوأ انأ ينكلو ،ياياحض مكنأ نونظت مكعيمج ،يبلق للك نم توملا ىنمتأ

.يسفنل ةيحض

 ،للعف دقو ينيدهي نأ هللا نم تبلطو ،اًقباس يتايح نع ةيضار نكأ مل

.يلخاد يف يذلا حرجلا نولهجت مكنكلو

 ديرأ يننأل سيلو ،ههركأ يذلا يئطخب ةهجاوملا نع ةزجاع انأ مك

 ،سانلل يتبحمو ،ةيضاملا يتايحب ةيبغ تنك يننأل يسفن هركأ للب ،بذكلا

.مكلو ،بعاتملا يسفنل تبلج مكو ،يب اورضأ مكو



 نم فوخلا يطخت ىلع ينودعاست نأ اولواحت نأ وجرأ ةيح تللظ نإ

 تم نإو ،يلخاد يف يتلا يضاملا تايافن نم صلختلاو ،يئاطخأب فارحنالا

.ينوحماسو ينحماسي هللااف

اينار

 ةرم مك !كتايحب نيبذعتتو نيملأتت تنك مك .هللا كمحر .اينار اي كيلع هآ

 بورهلا امئاد نيلواحت تنك !ةريخألا ةظحللا يف كانذقنأو راحتنالا تلواح

 تنك .بائتكالل ةملستسم تنك .ةهجاوملا نيفاخت تنك .راحتنالاب كلكاشم نم

 كسفن ترمدف كماهوأل تملستسا .ماتلا زجعلاب نيرعشت .ةمواقملا نيديرت ال

 تملستسا اهنأ فرتعت نكت مل .ةقيقحلا نم نيبعترت .كوبحأ نم ترمدو

.اهتدقع يطخت للواحت اهنأ رصت تناكو ،يناجلل

 ىلع تملس .ةزانجلا قالطنال اننورظتني اوناك .اهلهأ تيب ىلإ انلصو

 ةأرماب ءازعلل قباس جوز ءاج نأ ثدحي ملف ،روتفب ينولبقتسا نيذلا للهألا

 نكل ،رربم ريغو ،موهفم ريغ فرصت .قحاللا اهجوز ةبحصبو ةجوزتم

 .اعيمج مهفرعي يداف

:نيزح توصب مهل للاق

؟ءيش للك ىهتنا لله .هرفس للبق ءازعلا مدقي ءاج -

:تلاقو اهسأر مألا تزه

.قئاقد للالخ قلطننس -



 يذلا بنذملا انأ يننأك يلع ملست ملو ،اههجو تحاشأو اهمأ ىلإ ترظن

 وهف ،روضحلل ينركشو يزاعتلا للبقت دقف دايز اهوخأ امأ ،اهتنبا قحب مرجأ

 .اهقالط ءارو اهنأ فرعيو ،همأ نم رثكأ هتخأ فرعي

:اهمأل للاقو ،فوفصلا يداف قرتخا

.عادولا ةرظن اهيلع يقلنس -

:اهمأ هل تلاقف

؟اهنع ابيرغ بحطصتس فيك -

.يعم وهو اهجوز انأ ؟ةنايرع يه للهو -

 ةفرغلا للخد .مهيلع هريثأتب قيرطلا قش هل تكرت .ةدحاو ةملكب هوفتأ مل

.اينارو اناوس قبي ملف انءارو بابلا قلغأ .هءارو تلخدف

.يدبأ مون يف قودنصلا يف طغت تناك

 ،اعم ةحتافلا انأرق .عادو ةظحل يف ةيحتلا نامدقي نييدنجك اهنم انمدقت

 مومه للك اهعم للمحت اهنأك ،اًنيزح ابحاش اههجو ناك .ةمحرلاب اهل انوعدو

.هتايح يف حيسملا اهلمحي مل يتلا ملاعلا نازحأ تلمح اهنأك وأ ،ايندلا

.ةريخألا ةرملل اهارأل اهنويع حتفت نأ اينمتم اهيلإ ترظن

 اهتارظن نيأ ؟اهنويع رحس نيأ ؟اهينيع نم عشي ناك يذلا قيربلا كلذ نيأ

 .يناكم يف ترمسمت ؟امهب اروهبم لليللا مانأ ال تنك يتلا



:يداف يل للاق

؟رظتنت اذام -

 ىلع يندعاسي امئاد ناكو ،يراكفأ أرقي امئاد ناك .هب ركفأ ام مهف هنأك

؟نآلا حجنت للهف ،تلشف اهلك نكل ،تاوطخب مدقتلا

:يل للاق

 اهلبق .عومدلا فرذن اهمامأ انرمسمت ام اهتيسدق تدقف دق ةثجلا تناك ول -

.ةفرغلا يف اندوجو للاط دقف ،عادولا ةلبق

 ناتنجولا ناتاه ،اهيتنجوو اهيتفش يف رظنلا تققد .اهوحن يسأرب تلم

.دحأ اهيلإ للصي نأ عنتمت تناك دقف اهاتفش امأ ،امهتلبق مك ناتليمجلا

 وأ كلذب تممه املك ةيبصع ةلاحب باصت تناك اهنكل ،اهلبقأ نأ ملحأ تنك

 ةقطنملا اهنأك ايريتسهب باصتو بضغت امهوحن تمدقت اذإو ،امهنم تبرتقا

 نم ،اهيتنجو نم اهلبقأس .دحأ يأ اهيلإ للوصولا عيطتسي ال يتلا ةمرحملا

 يل حمست مل .فوخ نود اهيلع يتالبق عبطأ نأ يل حمست تناك يتلا ةقطنملا

 .ةنايخ اهنإ ؟اهتوم دعب امهنم برتقأفأ ،نيتفشلا نم برتقأ نأ

 اهسأر ىلع يدي تعضو .اهسأر قوف يسأر حبصأ .رثكأ اهنم تبرتقا

 تيقلأ .اهعم يتلحر ديعتسأ ةظحللا كلت يف تنك .ةريخألا ةرملل هسسحتأ

 رمهنت يعومد تناك .بابحألا قناعتي امك اهتقناع .اهيلع يردصو يسأرب

.دحأ هقيرط يف فقي ال قفاد رهنك للب ،فراج لليسك



 ..حماس« :ينذأ يف نري هتعمس يننأكل ،اهتوص ءاج نيأ نم يردأ ال

.»يتفش ىلع نيتقلاعلا هيتفش معط نم ينصلخ ..حماس ...كبحأ

 ،اهيسآم ةمتاخ عادولا ةلبق نوكتل امهيلع يتفش تقبطأو اهيتفش ىلإ ترظن

 ةلبق رخآ تعبط .اهرمع للاوط اهقوذتت تلظ يتلا ةميرجلا معط اهب ريغأل

 للظ يذلا مرجملا ةروص مزهت يك اهلسغت عومدلا تناك امنيب اهيتفش ىلع

 عبطي ام رخآ اهبصتغا يتلا هتالبق نوكت ال يكو ،اهمزهيو اهلخاد شيعي

.اهيتفش ىلع

.ةيضاملا نينسلا مالآ ففخت اهلعل ،قداص بيبح ةلبق اهنإ

:تيهتنا نأ دعب اهل تلق

!يتبيبح اعادو -

:للوقت يهو اهمأ توصو بابلا ىلع قرط ىوس يدورش نم ينظقوي نل

.بابلا احتفا .نآلا أدبتس ةزانجلا -

.يتفقو نم تلدعو ،انعومد انحسم .يلثم عومدلا فرذي يداف ناك -

 ضعب للخد .هقالغإ نمكحأو نفكلا نقلغأ .ءاسنلا ضعبو اهمأ تلخد

.اهب اوجرخو اهولمحو اهبراقأو اهلهأ نم للاجرلا

:اهبناجب فقت ةأرما ىلإ متمتت اهمأ تعمس

.نامأ مهيلع سيل للاجر ؟اهقلط اذاملف اهيلع نالعز ناك نإ -



:اهيلع تدرف

.مارحلا دالوأ ىلع الإ نوهت ال ةرشعلا .هيملظت ال كيلع مارح -

 للهألا ضعب مضت ةريغص ةزانج تناك .ةربقملا ىلإ ةزانجلا تهجوت

 .اهتوم دعب اهنم اوؤربت مهنأك ،اهفراعم للك رضحي مل .ءاقدصألاو براقألاو

 ىلع اجوز ناك هنأ مهتفرعم نم مغرلا ىلع ةزانجلا يف يداف للهأ ناك

.اهعم اونماضت مهنأل اهوبحأ .قرو

 نكي مل .ريخألا اهاوثم ىلإ مهعم اهلمحو يداف مدقت .عومدلا طسو اهاّنفد

 للوصألاو ديلاقتلا تناك .ربقلا ىلإ اهلازنإ يف ةكراشملاو مدقتلا يرودقمب

.يلع اهمارتحا ضرفت

 ناك .تمصب بقاريو ،تمصب ملأتيو ،تمصب يكبي يذلا ديحولا تنك

.مالك يأ نم غلبأ فقوملا كلذ يف تمصلا

 توريب اهتراكب ءامد تخطلو ،ملاعلا اهنازحأ تألم يتلا اينار يه اه

 ةلوفطلا كلتل اي ؟اهتياهن كلت نوكتأ !ريخألا اهاوثم ىلإ للزنت ةليمجلا

 قرسي املثم اهوقرس .اهمالحأ اوعاضأ .ءيش للك اهيف اولتق للاجرلا !ةبذعملا

 هتلآ فزاعلا نم قرسي وأ ،اهب وهللا نم همرحيل للفط باعلأ صل

.اهتمسب اوقرس .اهتجهب اوقرس .ةيقيسوملا

.يكبي اهبلق اميف ،اهريغ كحضُتو كحضت

 اًقيرط دالجلا ران نم نولعجيو ،عادبإ ىلإ مهمالآ نولوحي سانلا ضعب

.ةمقلا ىلإ



 رين نم اوررحتيل ،مهيلع عقاولا داهطضالا داز املك نوروثي نودهطضملا

 ،اهدالج ديب ةسيرف تعقو دقل .ريغتت نأ تعاطتسا ام ادبأ اهنكل ،ملظلا

 اهمرحيف هتسيرف ةبقر للوح هيّكف دسألا قبطي امك اهتبقر ىلع هرفاظأ قبطأف

.ةملؤملا اهتياهن شيعت تاظحل اهكرتيو ،ةكرحلا نم

-تهتنا -
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