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 سهاٜات عٔ ايكطإٓ ايهطِٜ يًؿتٝإ ٚايؿتٝات

 

 

ٖٞ غًػ١ً َٔ ايككل ايؿا٥ل تعٌُ ع٢ً تٛنٝح َعاْٞ  *

 ايكطإٓ ايهطِٜ بًػ١ َبػط١ ٚقٛض َعٓبط٠ ػتصب إيٝٗا ايكاض٨.

* ٖٚٞ باب ططٜـ يف ا٭زب اٱغ٬َٞ ٚيٕٛ دسٜس َٔ 

 ايتؿػري ايعطٜل.

* ٖٚٞ مثط٠ خري٠ ط١ًٜٛ ٚػاضب غابك١ يف كاطب١ اؾٌٝ 

 ا أععِ ا٭دط.ايٓاؾ٧ ٚايتذاٚب َع شٚق٘، دع٣ اهلل َ٪يؿٗ

* وتاز إيٝٗا اؾٓس ايهبري ٚايطؿٌ ايكػري، ؾايهٌ ٜػتطٝعٕٛ 

 قطا٤تٗا ٚؾُٗٗا.

* تتٓاٍٚ تؿػري غٛض ايكطإٓ بايرتتٝب ابتسا٤ َٔ ْٗا١ٜ اؾع٤ 

 ايج٬ثني".
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 اٖسْا ايكطاط املػتكِٝ
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 عامل ايبشط ٚا٭مساى َا أعذب٘

ٌٓ بايػطٚض إٔ أٜاّ نإ ٜؿعط ،محٛز٠ َٔ ايًعب طٛاٍ ايٓٗاض َ

أسؼ بايتعب، ، اؾتام دسّا ملسضغت٘ ٚأغاتصت٘،ايعٝس قس اْتٗت

ؾطًع عًٝٗا ٚدًؼ  ،ؾذط٠ اؾٛظ ايهبري٠ يف سسٜكتِٗؾأغطع إىل 

 ٜٓتعط غٝاب ايؿُؼ يٝتؿطز ع٢ً أيٛإ ا٭ؾل اؾٌُٝ.

  .ؾأغُض عٝٓٝ٘ ْٚاّ.. ،ٖبت عًٝ٘ ْػُات اهلٛا٤ اؿ٠ًٛ

ّا عذٝب١ تػبح سٛي٘ يف ؟!! زٖـ سني ؾاٖس أمسانَا ٖصا

 ..عٕط عُٝل.

أغطعت مسه١ قطٕف نبري٠ ٚزخًت بني ضدًٝ٘. محًت٘ ع٢ً 

 ظٗطٖا ٖٚٞ تهشو. قايت ي٘:

 غآخصى إىل أٟ َهإ تطٜس أٜٔ تطٜس ايصٖاب ٜا محٛز٠؟ -

 أدابٗا: أضٜس إٔ أعطف نٌ أْٛاع ايػُو يف ٖصا ايبشط ايهبري. 

٢ أْٛاع أغطعت مسه١ ايكطف تطٛف عُٛز٠ يٝتؿطز عً

 .ايػُو نُا ٜطٜس

نُا  ،َسٚضّا ٚط٬ّٜٛ ٚمسهّا ،ضأ٣ مسهّا قػريّا َجٌ أقابع٘

ٕٕ عذٝب١ٕ تػط ايٓاظطٜٔ ػ٘: إٕ قاٍ يف ْؿ ،ضأ٣ مسهّا ًَّْٛا بأيٛا

 َجٌ عامل ايٓاؽ ايهبري ،عامل ا٭مساى عامْل نبري
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ي٘: أَا تعبت ٜا قسٜكٞ  قايت ،تٛقؿت مسه١ ايكطف

 ؟!!أَا ؾعطت باؾٛع ،محٛز٠

 .أضٜس إٔ أضدع إىل بٝتٓا .ْعِ.. .أدابٗا: ْعِ..

ست ب٘: قا ،طٝؿ١ّ مم٠ّ٤ًٛ بايًشِ تػطع إيٝ٘ضأ٣ مسه١ ي

ِْ َا أغعسْٞ  ،أضدٛى خصْٞ َعو إىل بٝتو سني ٜأنٌ ؿُٞ َػً

  قاحْل َجًو.

ه١ ايكطف ؾًُا ٚنعت٘ مس ،ؾطح محٛز٠ بايػُه١ ايًطٝؿ١

 ،ٝؿ١ ع٢ً نتؿ٘محٌ ايػُه١ ايًط ،ع٢ً ؾاط٧ ايبشط ٚٚزعت٘

ؾذأ٠ غكطت ايػُه١ َٔ بني  ،ٚأغطع َػطٚضّا إىل بٝت٘ اؾٌُٝ

 ..ٜسٜ٘.

ؾٛدس ْؿػ٘ ع٢ً ؾذط٠ اؾٛظ. عطف أْ٘ نإ يف  ،ؾتح عْٝٛ٘

ّٕ مجٌٝ.  ..َٓا

 عامل ايػُا٤ َا أضٚع٘؟!

َا أمجٌ تًو  هللاُٖؼ: ٜا  ،اقؿطت ايؿُؼ ٚنازت تػٝب

 ا٭يٛإ سٍٛ قطم ايؿُؼ اؾٌُٝ. 

تعذب  ،ؾتٮ٭ت ايػُا٤ بأنٛا٤ ايٓذّٛ ،غابت ايؿُؼ

يهٔ ايٓذّٛ ناْت أنجط َٔ شيو  ،١ّ٥أَ نجطتٗا عس َٓٗا َ دسّا

 .بهجري..
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ؼ: َا أضٚع عامل ُٖ ،ٚنبري٠ دسّا دسّا ،إْٗا بعٝس٠ دسّا

ٜا يٝتين أطري بني  ،خًك٘ اهلل مج٬ّٝ ٚععُّٝا، ايػُا٤ ايعذٝب

 مسع ْسا٤ أَ٘: ..ايٓذّٛ نُا غبشت يف عامل ايبشط ايهبري.

ؿذط٠ ٖٚٛ ٜكٝح: أْا قؿع َٔ ؾٛم اي، محٛز٠ ،محٛز٠ -

  .ٖٓا ٜا َاَا

ٚعامل  ،سه٢ هلا سها١ٜ عامل ايبشط ،محًت٘ بني شضاعٝٗا

  : ٌٖ ٖٓاى عاملٕٛ أخط٣ ٜا أَاٙ؟غأهلا ،ؾطست عهاٜت٘ ،ايػُا٤

دت ايّٝٛ أَا تؿط ،ٖٚٞ تبتػِ: طبعّا طبعّا ٜا بين قايت ي٘

ٚنصيو ايٓشٌ  ،سٜك١؟ إْ٘ عامل ٚسسٙع٢ً ايٌُٓ يف اؿ

  ٚايٓباتات. ،ٚايسداز

هلل نٌ ٖ٪٤٫ ايعاملني ٜا يهٔ ملاشا خًل ا ،ْعِ ،أدابٗا: ْعِ

  َاَا؟

 أدابت٘: خًكٗا اهلل َٔ أدًٓا ٜا بين.

 .ُٖؼ: اؿُس اهلل ضب ايعاملني

 اب١ٓ ايكط١ ؼطم شًٜٗا

ٝت طتِٗ "سٓإ" متٮ ايبمسع ق ،زخٌ محٛز٠ ايبٝت َع أَ٘

غأهلا: أٜٔ ابٓتو ايكػري٠ ٜا قطيت  ،ٖذُت عًٝ٘ ،باملٛا٤

 سٓإ؟!
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َػطعّا ست٢ غاض َعٗا  ،ٚغشبت٘ ٘عهت ع٢ً ططف نُ 

ايكػري٠ قس عًكت ايٓاض  ضأ٣ ايكط١ ،ٚق٬ إىل َطبذ ايبٝت

ٜا ٚوٗا يكس َطت  ،ناْت تكٝح َٔ ؾس٠ ا٭مل ٚايًٗٝب ،بصْبٗا

ٚقبت املا٤ ع٢ً ايكط١ َٔ ؾٛم ؾطٕ ايػاظ املؿتعٌ!!! أغطعت أَ٘ 

 ا ٚدًػت تًشؼ هلا شْبٗا احملطٚمست٢ اْطؿأت ايٓاض. محًتٗا أَٗ

 ٚتطنعٗا َٔ سًٝبٗا ايهجري.

ِ ُٖؼ محٛز٠ َتعذبّا: َا أضسِ قطتٓا ٜا أَاٙ.. ٌٖ ٜطس

  ايٓاؽ بعهِٗ بعهّا َجٌ قطتٓا؟

ٚنصيو  ،أ٫ تطاْٞ أسبو دسّا ،أدابت٘ ناسه١: ْعِ ٜا بين

  نٌ ا٭َٗات.

  : ٌٖٚ ضبٓا ٜطمحٓا ٜا َاَا؟ُٖؼ

صٟ ٚنع ايطمح١ اهلل ٖٛ اي ،بت٘ بػطع١ٕ: طبعّا طبعّا ٜا بينأدا

إْ٘ ايطمحٔ  ،ٖٚٛ أضسِ َٔ ا٭َٗات بهجرٕي ،يف ْؿٛؽ ا٭َٗات

  ايطسِٝ.

؟!!! إٕ ٖصٙ اٯ١ٜ َهتٛب١ يف قاح محٛز٠: ايطمحٔ ايطسِٝ

 غٛض٠ ايؿاؼ١ ٜا َاَا.

َٓ٘ ٚنُت٘ إىل قسضٖا ٜػُط  ٖا ؾطْح ععِٝ.نشهت أ

 

 



11 

 

 أبٛ قُٛز َاشا ؾعٌ؟

إْ٘ وبٗا دسّا  ،ؾأغطع محٛز٠ إىل َسضغت٘ َٗط٫ّٚأت٢ ايكباح 

٣ ايٓاؽ أَاّ زنإ داضِٖ ايًشاّ ضأ ،دسّا مسع أقٛاتّا َٔ بعٕٝس

اضِٖ أبا قُٕٛز عًِ إٔ د أغطع يري٣ َا اـرب؟!!، ٜتداقُٕٛ

أ٣ داضٙ ؾذأ٠ ض ،باب بٝتِٗ َؿتٛسّا ؾٓػٞ ،نإ ٜكًٞ ايكبح

قطر ب٘: َا ايصٟ أت٢ بو إىل بٝتٓا  ،مسعإ أَاَ٘ يف غطؾت٘ ٜػين

 ٜا مسعإ؟! 

 قطر مسعإ: ٖصا بٝتٓا!! 

٫ ٜعطف بٝت٘ َٔ بٝت  ،عطف أبٛ قُٕٛز إٔ مسعإ غهطإ

مجع أبٛ قُٕٛز أٌٖ اؿٞ، ٚمحًٛا ايػهطإ إىل املدتاض،  ،داضٙ

ٛا إٔ ٜتعًِ خاؾ ،هرب مسعإ ع٢ً تطى اؿٞٚطًبٛا َٓ٘ إٔ 

أبٓا٩ِٖ ايػهط َٔ مسعإ ؾٝػهب اهلل عًِٝٗ ؾٝسخًِٗ ّٜٛ 

 .ايكٝا١َ يف ايٓاض

 ايًل أ٫ ىؿ٢ عصاب اهلل؟؟

ايًشاّ أبٛ غعٕٝس  ٚنإ ،نإ ايٓاؽ ٜتداقُٕٛ َؿػٛيني

ضأ٣ ايكيب  ،ضأ٣ محٛز٠ َٓعطّا عذٝبّا !َا ٖصا؟ ،خاضز ايسنإ

ٜٚأخص قطع١  ،ٝسىل قطع ايًشِ يف زنإ أبٞ غعَٛؾٞ ميس ٜسٙ إ

أغطع محٛز٠ إىل أبٞ غعٝس ْٚازاٙ:  ،ثِ ٜطنض بعٝسّا ،نبري٠ َٓٗا

 ،اْعط يكس غطم يو َٛؾٞ قطع١ّ نبري٠ّ َٔ ايًشِ ،ٜا عِ ،ٜا عِ
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ٖٚٛ ٜكطر: ٖات ايًش١ُ ٜا  طاض أبٛ غعٕٝس خًـ َٛؾٞ

  سطاَٞ.

ٕس ايباب زخٌ َٛؾٞ إىل بٝتِٗ ٚأغًل ايباب. ططم أبٛ غعٝ

  ٖات قطع١ ايًشِ. ،َٛؾٞ ٖٚٛ ٜكطر: ٜا أبا

 ٚٚدٗ٘ أقؿط، قاٍ:  ،خطز أبٛ َٛؾٞ َع ابٓ٘

٫ ت٪اخصْا  ،أ٬ّٖ بو ٜا أبا غعٝس خص ٖصٙ قطع١ ايًشِ -

  َٔ ؾهًو.

 ٖٚٛ ٜكطر ب٘:  ،نطب أبٛ َٛؾٞ ابٓ٘ نطبّا َ٪ملّا

 نٝـ تػطم ايًشِ َٔ زنإ داضْا؟!!  -

طم به٢ َٛؾٞ َٔ ا٭مل ٚقطر: أمل تأَطْٞ ٜا بابا إٔ أغ

 ايًشِ؟!! 

ايكيب َٛؾٞ ٚاقؿط ٚد٘ أبٞ َٛؾٞ  ؾٛد٧ ايًشاّ به٬ّ

  سني اْؿهح أَطٙ.

ٖ٪٤٫ ٜا ٚقاٍ ي٘: إٕ  ،تؿت ايًشاّ أبٛ غعٕٝس إىل محٛز٠اي

  بين ٫ ىاؾٕٛ َٔ اهلل.

غأي٘ محٛز٠: ٜا عِ أ٫ ٜعًِ ٖ٪٤٫ ايٓاؽ إٔ اهلل غٝعصبِٗ 

 ؟!ٛ َايو ّٜٛ ايسّٜٔ ايكٝا١َ إٕ غطقٛا أَٛاٍ ايٓاؽ؟! إٕ اهلل ٖٜٛ
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 إٜاى ْعبس

 ،ٚأخص بٝس محٛز٠ ٚقاٍ ي٘: َػانني ابتػِ ايًشاّ أبٛ غعٝس

 ،ايؿٕٛ أَط اهلل ؾٝشكطٕٚ أْؿػِٗإِْٗ ى ،ٖ٪٤٫ ايهايٕٛ ٜا بين

ٚأبٛٙ ٜأَطٙ  ،َٚٛؾٞ ٜػطم ،مسعإ ٜػهط ،ٜٚػهب اهلل َِٓٗ

  ٓا ئ ْطاٙ ٖٚٛ ٜػطم قطع١ ايًشِ.ظٔ أْ ،بػطق١ أَٛاٍ ايٓاؽ

طم َٛؾٞ قطع١ ايًشِ ٚمل تطٙ إٕ غ ،اح محٛز٠: ٜا عِق

ٜؿًت ّٜٛ  ؾًٔ ٖٚٛ إٕ أؾًت َٔ عكابو ،ؾإٕ اهلل غرياٙ ،أْت

  ايكٝا١َ َٔ عكاب اهلل.

ا إٔ ٫ ٚأَطْ ،ؿُس هلل ٜا بين يكس ٖساْا اهلل: اُٖؼ أبٛ غعٝس

  ْؿعٌ َجٌ ٖ٪٤٫ ايهايني.

بسى ْع ، ايػُا٤ ٚقاح: ٜا ضب إٜاى ْعبسضؾع ضأغ٘ إىل

 ٚسسى ٚئ ْطٝع غريى أبسّا ٭ْو ٫ تأَطْا إ٫ باـري.

 إٜاى ْػتعني

اْٛت٘ ست٢ ٚدس ؾططّٝا ٜسخٌ َا ناز أبٛ غعٕٝس ٜكٌ إىل س

 ؟!!ؾأغطع يٝعطف َا اـرب ،ضآٙ محٛز٠ ،إيٝ٘

اٍ َٔ إْو أخصت امل ،ٞ: تعاٍ َعٞ إىل املدؿطقطر ايؿطط

  .ٖهصا قاٍ.. ،أبٞ َٛؾٞ ٚمل تعط٘ ؿُّا

  تعاٍ َعٞ إيٝ٘. ،ٛ غعٕٝس: ٜا ًٜٚ٘ َا أنصب٘طر أبق
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ٚأْكصٙ  ٜا ضب أعٔ أبا غعٝس ،قاٍ محٛز٠ يٓؿػ٘ ،غاضا َعّا

 َٔ ٖصٙ ايٛضط١ إْ٘ قازم. 

قاح ض٥ٝؼ املدؿط: ملاشا  ،زخٌ أبٛ غعٕٝس املدؿط َع ايؿططٞ

  اٍ َٔ أبٞ َٛؾٞ ٚمل تعط٘ ؿُّا؟أخصت امل

غطم ابٓ٘ قطع١  ،غعٝس: إْ٘ نصاب ٜا سهط٠ ايعطٜـ قاح أبٛ

ِٕ َٔ زناْٞ   .ؾأخصتٗا َٓ٘ ،ؿ

  .غأنعو يف ايػذٔ ؾٛضّا ،قطر ايعطٜـ: أْت ايصٟ تهصب

أبٛ غعٕٝس غٝٛنع يف  ،ُٖؼ محٛز٠ يٓؿػ٘: ٜا يطٝـ

صٟ أغتطٝع إٔ أخًك٘ إٕ ؾٗست أْا اي ،ِٖصا ظً ايػذٔ؟!!

قس ٜػذٓو ض٥ٝؼ  ،ٔ ايؿٝطإ قاٍ ي٘: إٜاى إٔ تؿعٌيه ،َع٘

 املدؿط.

ين ست٢ أْكص داضْا ٚقاٍ: ٜاضب أع ٛز٠ إىل ايػُا٤تٛد٘ مح

 . ايعِ أبا غعٝس

 ،إىل املدؿط ؾػاؾً٘ ٚزخٌ َػطعّا َٓع٘ ايؿططٞ َٔ ايسخٍٛ

 ٚقاح ب٘:  ٚقـ أَاّ ض٥ٝؼ املدؿط

  َٚٛؾٞ ٖٛ ايصٟ غطم ايًشِ. ،أبٛ غعٝس قازم -

 قطر محٛز٠ مبٛؾٞ:  ،ؾٛد٧ َٛؾٞ ٚأبٛٙ عُٛز٠

 زنإ أبٞ غعٝس؟  أمل تػطم قطع١ ايًشِ َٔ -

  خاف َٛؾٞ ُٖٚؼ: أبٞ أَطْٞ بصيو.
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 اضػـ أبٛ َٛؾٞ ٚقاح ض٥ٝؼ املدؿط: 

أ٫ ؽاف َٔ  ،يو ٜا أبا َٛؾٞ إْو غاضم ٚنصاب ايٌٜٛ -

 غهب اهلل أٜٗا ايهاٍ؟

نِ أبٛ غعٕٝس محٛز٠ إىل قسضٙ ٚاْطًكا َٔ املدؿط ناسهني 

 َػطٚضٜٔ.

 اٖسْا ايكطاط املػتكِٝ

ملسضغ١ ٜكطع. أغطع ٚزخٌ ا مسع محٛز٠ قٛت دطؽ

 نإ ٜؿهط ٜٚكٍٛ يف ْؿػ٘:  ،املسضغ١

أَا  ،ىايؿٕٛ أَط اهلل ؾٝذعِٜٗ اهلل ،"ٖ٪٤٫ ايٓاؽ ايهايٕٛ

   ٚاهلل ٫ ٜأَطِٖ إ٫ باـري"امل٪َٕٓٛ ؾٝطٝعٕٛ أَط اهلل

مسع َٔ  ،٭ْ٘ ٫ ٜؿعٌ إ٫ خريّا ،ضؾع ضأغ٘ ٚؾعط بايعع٠

 خًؿ٘ قٛتّا ٜٓازٜ٘: 

 سخٌ إىل ايكـ ٜا بين؟! ملاشا ٫ ت -

ؾشه٢ ي٘ محٛز٠ سها١ٜ ايػهطإ  ،ايتؿت ؾطأ٣ أغتاشٙ ٜٓازٜ٘

 مسعإ، ٚايػطام أبٞ َٛؾٞ.

قاٍ ي٘: أخرب  ،خٌ َع٘ ايكـأخص ا٭غتاش بٝس محٛز٠ ٚز

 ضؾاقو بايكك١ ٜا محٛز٠.

ٞ قاٍ هلِ ا٭غتاش: ٌٖ تعطؾٕٛ َا ٖ ،ؾًُا سه٢ هلِ ايكك١

  ؟أععِ ْع١ُٕ أْعُٗا اهلل عًٝٓا
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 .قاٍ محٛز٠: أْا أعطف ٜا أغتاش

 ،أْ٘ عًُٓا إٔ ٫ ْؿعٌ إ٫ اـريإٕ أنرب ْع١ُٕ أْعُٗا اهلل عًٝٓا: 

  إىل ايكطاط املػتكِٝ. ،ملػتكِٖٝٚساْا إىل ايططٜل ا

قؿل ايت٬َٝص ؿُٛز٠ٕ ٚقاح بِٗ ا٭غتاش: قٛيٛا َعٞ ٜا 

 أسبابٞ ايكػاض:

أْعُت  قطاط ايصٜٔ ،ٜا ضب اٖسْا ايكطاط املػتكِٝ -

 ٫ٚ ايهايني. ،غري املػهٛب عًِٝٗ ،عًِٝٗ

 ٚقاح محٛز٠:  ؾٗتـ ايت٬َٝص مجٝعّا نُا ٖتـ ا٭غتاش

 آَني ،آَني -
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 ٱ٬ٜف قطٜـ



18 

 



19 

 

 

 ٚآَِٓٗ َٔ خٛف

َُٓط٠  ّٗ َُٓط٠ َا ناْت أ ٜتكًٓب  تػتطٝع ايّٓٛ، نإ طؿًٗا ايٛسٝس 

ن٘ نإ َط ،ٚدٗ٘ ساض َجٌ اؾُط، ٚدػُ٘ ٜطػـيف ؾطاؾ٘، 

خطريّا، ٚناْت أَ٘ تبهٞ عًٝ٘، يكس شٖب أبٛٙ إىل ايػعٚ ٚمل 

 ٜطدع.

 .ايًٌٝ ؾسٜسنإ ايًٌٝ يف َٓتكؿ٘، ٚايؿٗط يف أٚي٘، ٚظ٬ّ 

َُٓط٠  ّٗ ن٬ّٝ باملا٤، ٚضاست تكب٘ يف ؾِ طؿًٗا املطٜض.  َٮت أ

 قايت يٓؿػٗا: 

َُٓط٠، مل أدس ضبٝع  َُٓط٠ إٕ َات ابٓٓا  "غٝصعين ظٚدٞ أبٛ 

َُٓط٠، يكس ٚيسُت ي٘ ايػعا ز٠ َس٠ عؿط غٓني ست٢ ٚيست ي٘ طؿًٓا 

َُٓط٠ َُٓط٠ بني قَٛ٘ يف  ،غبعّا َٔ ايبٓات قبٌ  ؾأقبح ضأؽ أبٞ 

ايرتاب خذ٬ّ، إْ٘ ؾِٗ نطِٜ، يهٓ٘ َا نإ يٝكرب ع٢ً أنجط َٔ 

َُٓط٠؟!ي٫ٛ إٔ ٚيسُت ي ،شيو إٕ َات ؾًٔ  ٘ ابٓٓا َٓط٠، ؾٌٗ ميٛت 

 ٚاسسّا".أبك٢ يف بٝت ظٚدٞ َّٜٛا 

ّ، ثِ ْبشت ايه٬ب بعٓـ، مسعِت سطن١ خاضز اـٝا

َُٓط٠  ّٗ  ٚقايت يٓؿػٗا: ؾعغطزت أ

 "عاز ايطداٍ َٔ غعِٖٚ، ٫بس أِْٗ قس غُٓٛا َا٫ّ نجريّا".
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أغطعت خاضد١ َٔ خُٝتٗا، يهٓٗا مل تط أسسّا قازَّا، عذبت 

 يصيو، ؾكاست: 

َُٓط٠؟ َطسبّا بوأ -  ٜا َطسبّا.  ...ٜا َطسبّا ،ٜٔ أْت ٜا أبا 

 ٌُٖ محًِت طؿًٗا املطٜض ٚأغطعِت ب٘ يتػتكبٌ ظٚدٗا احمل

بايػٓا٥ِ، ٚقؿت بعٝسّا تٓتعط قسَٚ٘ يهٓٗا ضأت َا أؾععٗا، ضأت 

اـٝاّ تؿتعٌ بايٓريإ، ٚمسعت ايكطخات متٮ خٝاّ ايكب١ًٝ، 

 عطؾت إٔ ايكازَني ِٖ َٔ ا٭عسا٤، أتٛا يػعٚ قبًٝتٗا.

بٓاتٗا ايػبع، ضأتٗٔ ٜبهني ٚسٛهلٔ أغطعت إىل اـٝاّ يتٓكص 

 ث٬ث١ ؾطغإ. قطخت: 

 خصٚا املاٍ نً٘ ٚاتطنٛا يٞ بٓاتٞ. -

ناْت ايٓريإ تًتِٗ اـٝاّ، ٚايه٬ب نًٗا َصبٛس١، ٚايعبٝس 

 ٚايبٓات ٚا٭طؿاٍ ٚا٭غٓاّ ٚاؾُاٍ يف غاس١ ٚاسس٠.

َُٓط٠  ّٗ كٗٔ، ؾكطر ض٥ٝؼ ع٢ً بٓاتٗا تطٜس ؽًٝ ٖذُِت أ

  نٖٛا.ايػعا٠: اتط

غاقت بٓاتٗا ايػبع ٚساٚيت ايؿطاض، قٗك٘ ايطداٍ نًِٗ، 

اقرتب ض٥ٝؼ ايػعا٠ َٓٗا ؾطأت ٚدٗ٘ ًُٜع بايؿط يف ن٤ٛ ايٓريإ 

املؿتع١ً يف اـٝاّ، نإ ٚدٗ٘ َؿطٛبّا بهطب١ غٝـ قسمي١، قطر 

 بطداي٘: 

 أَػهٖٛا.  -
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ؾأَػهٖٛا، َٖس ٜسٙ إىل أٍٚ طؿ١ً َٔ بٓاتٗا، ؾأَػهٗا َٔ 

ثِ ضؾعٗا بٝسٙ، قطخت َٔ ا٭مل ؾكطع عٓكٗا ٚأيك٢ ؾعطٖا 

 بطأغٗا أَاّ أَٗا ٖٚٛ ٜتُتِ: 

 َٚاشا تػتؿٝسٜٔ َٔ ايبٓات ٜا ؾادط٠؟ -

َُٓط٠ ٚٚيٛيِت، يهٔ بٓاتٗا ايػبع شعٔ يف ؿعات،   ّٗ قطخِت أ

 ؾػكطت ٫ سطن١ ؾٝٗا َٔ اـٛف ٚاؿعٕ.

 أؾاقت ع٢ً قٝشات عاي١ٝ: 

َُٓط٠. أٜٗا اؾبٓا٤، ٫ تؿطٚا،  -  أتانِ أبٛ 

ظغطزت، ؾكس عاز ظٚدٗا َع ؾطغإ ايكب١ًٝ َٔ غعٚتِٗ، 

شعٛا ْػا٤ ٚأطؿاٍ ٚؾٝٛر ايكب١ًٝ اجملاٚض٠ ٭ٕ ضداهلا ناْٛا غا٥بني 

َُٓط٠، ؾًُا عاز ايػعا٠ ٚدسٚا درياِْٗ  عٔ اـٝاّ، ٜػعٕٚ قب١ًٝ أبٞ 

َُٓط٠  ّٗ بعس ؾرت٠ قٝش١ أمل  ٜػعِْٚٗ، ٚاؾتبو ايؿطغإ، مسعِت أ

عاي١ٝ، إْٗا قٛت ظٚدٗا، ثِ مسعِت خبط١ ع٢ً ا٭ضض، ثِ 

ٖسأ نٌ ؾ٤ٞ. ضأت ايؿطغإ ٜػطعٕٛ َبتعسٜٔ، ؾكاَت ناجمل١ْٛٓ 

 .شح عٔ ظٚدٗا، ٚأخريّا عجطت عًٝ٘تب

ضأت٘ قس اخرتم أسس ايطَاح قسضٙ، ٚخطز َٔ ظٗطٙ. 

 قطخت: 

َُٓط٠.  -  ٜا ًٜٚٞ، ؾساى ْؿػٞ ٜا أبا 

َُٓط  ٠؟ايتؿت إيٝٗا ٚغأهلا: أٜٔ 
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 .. َٚات ايبٓات نًٗٔ..غري ،قايت ي٘: ٖٛ غري

ُٖؼ: ايجأض ٜا أّ َط٠، قتًين ايؿاضؽ املؿطٛب، اشٖبٛا إىل 

ْٗا سطّ اهلل ايصٟ ٫ َه١ ؾػتذسٕٚ عٓسٖا ا٭َٔ َٔ اـٛف، إ

  ٜػعٚٙ أسس.

 ثِ ُٖؼ: أعطين َا٤.

  باملا٤، ؾًُا عازت ٚدست٘ قس َات.شٖبت يتأتٝ٘ 

َُٓط٠ ؾشًُت٘ ٚأتت ب٘ إىل َهإ دج١ أبٝ٘،  أغطعت إىل ابٓٗا 

 ؾًُا طًع ايٓٗاض قايت ٫بٓٗا:

َُٓط٠، ٖصا أبٛى قس قتً٘ ايؿاضؽ املؿطٛب.  -  ٚيسٟ 

َُٓط٠:   قطر ايطؿٌ 

ٛاتٞ ٚقبًٝيت َٔ ايؿاضؽ ئ أٖسأ ست٢ أثأض ٭بٞ ٚأخ -

  املؿطٛب.

 ايتؿت إىل أَ٘ ٚغأهلا: يهٓين ٫ أعطؾ٘ ٜا أَاٙ.

 ُٖػت ي٘: 

. إْٓا ٫ؾو غٓطاٙ، ٚغٓأخص ضق٘ ٖصا .غتعطؾ٘. ...غتعطؾ٘ -

 ايصٟ قتٌ ب٘ أباى يتكتً٘ ب٘.

 إىل َه١ اٯ١َٓ

َُٓط٠  ّٗ طؿًٗا ع٢ً ظٗطٖا، ٚضاست تبشح يف  محًِت أ

املهاضب عٔ ؾ٤ٞ َٔ َاٍ تأخصٙ َعٗا، ؾًِ ػس ؾ٦ّٝا، ضأت 
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خٓذطّا ٚغٝؿّا ؾشًُتُٗا، ٚيبػت ثٝاب ضدٌ، ٚضاست تػطع إىل 

ناْت تٓاّ يف  ،قًتٗا بعس ؾٗط َٔ ايػري ايطٌَٜٛٛه١ َاؾ١ٝ ؾ

ايٓٗاض ؼت ايطَاٍ أٚ خًـ ا٭سذاض أٚ ؾٛم ا٭ؾذاض، ٚتػري يف 

 ايًٌٝ ست٢ ٫ ٜكتًٗا ايًكٛم ٚقطاع ايططم.

ناْت ضسًتٗا ضس١ً عصاب ٚخٛف، ٚأخريّا ضأت َٔ بعٝس 

 دباٍ َه١، ؾٛقًتٗا عٓس َٓتكـ ايًٌٝ. 

ايٓاؽ إَٓٓٛ ٚايه٬ب  زخًت إيٝٗا ؾٛدست نٌ ؾ٤ٞ آَّٓا،

 َط١ٓ٦ُ، ٚاٱبٌ ٚاـٍٝٛ َطبٛط١ ع٢ً أبٛاب ايسٚض. 

تٛدٗت إىل ايهعب١ ؾذًػت قطبٗا، ْٚاَت َع طؿًٗا ست٢ 

طًع ايؿذط، ؾًُا أؾاقت ضأت ايطعا٤ ٜكٛزٕٚ قطعاِْٗ خاضدني 

ٚيٝؼ َعِٗ غٝـ ٫ٚ ضَح، إِْٗ ٫ وًُٕٛ إ٫ عكِٝٓٗ، 

 ُٖػت يٓؿػٗا: 

 إِْٗ ٜعٝؿٕٛ آَٓني َط٦ُٓني"."َا أغعس ايكطؾٝني، 

َُٓط٠، ؾُٗؼ ٭َ٘: َت٢ غأض٣ ايؿاضؽ املؿطٛب ٜا  أؾام 

 أَاٙ؟

 أدابت٘: ٫بس إٔ تطاٙ، ٫بس إٔ تطاٙ.

َُٓط٠  ِّ اٚف خؿ١ٝ إٔ باملد ْبح نًب يف َه١ ؾاَتٮ قًب أ

يهٓٗا عازت إىل طُأْٝٓتٗا سني شنطت  ،ٜٗادِ ايًكٛم بٝتٗا
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ت ٫ٚ زاض. مل تػتطع ايتدًل َٔ أْٗا يف َه١ ٚأْٗا يٝؼ هلا بٝ

 كاٚؾٗا إ٫ بعس عس٠ أعٛاّ.

َُٓط٠ إٔ سٝا٠ ايكبا٥ٌ خاضز َه١ دشِٝ ٫ ٜطام،   ّٗ ؾعطِت أ

ٚؾعطت إٔ َه١ آ١َٓ  ،سٝاتِٗ نًٗا خٛف ٚضعب ٚغعٚ ٚقتٌ

َط١ٓ٦ُ ٫ خٛف ؾٝٗا ٫ٚ ضعب ٫ٚ قتٌ، عطؾت إٔ قطٜؿّا ٖٞ 

ٚا٫ط٦ُٓإ، ؾايعطب أغعس قب١ًٝ يف دعٜط٠ ايعطب ٜػٛزٖا ا٭َٔ 

نًِٗ ٜكسغٕٛ ايهعب١ اييت بٓاٖا إبطاِٖٝ يف َه١، ٚقس سٓطّ عًِٝٗ 

 زٜٔ إبطاِٖٝ اؿطب يف َه١، نُا سٓطّ عًِٝٗ غعٖٚا.

 ٌٖ ٖٛ ايؿاضؽ املؿطٛب؟

َُط٠ٓٓ  يف سهٔ أَ٘ أغٛض٠ شٖب١ٝ مث١ٓٝ ٚقاٍ هلا:  أيك٢ ايؿاب 

 ٖصٙ ٖسٜيت يو يف ٖصا املٛغِ َٔ اؿر.  -

َُٓط٠، ثِ ٚيٛيت. أَػهتٗا أ  ّٗ 

 عذب هلا، قؿعت إىل ثٝابٗا ؾًبػتٗا، ٚقطخت بابٓٗا: 

  ٔ أٜٔ يو ٖصا ايػٛاض؟.َ -

 أدابٗا: اؾرتٜت٘ َٔ غٛم عهاظ.

َُٓط٠.. ٖٝا يٓبشح عٔ  قطخت: إْ٘ غٛاض أختو ايهرب٣ ٜا 

 خكُٓا يف ايػٛم.

َُٓط٠ بًٗؿ١: قس ْط٣ ايؿاضؽ املؿطٛب؟!!.  ُٖؼ 

َُٓط٠.قطخِت ب٘: ايّٝٛ ّٜٛ   ايجأض ٜا 
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اختطـ غٝؿ٘، ٚغاض َع أَ٘ اييت ناْت تػطع ناجمل١ْٛٓ إىل 

غٛم عهاظ، ٚأخريّا ٚقؿت أَ٘ تٓعط َٔ خًـ ْكابٗا مٛ ضدٌ 

طٌٜٛ، إْ٘ ٖٛ ايصٟ قتٌ ظٚدٗا، ٚشبح بٓاتٗا، ٚأسطم ضداي٘ 

 خٝاّ قبًٝتِٗ نًٗا.

َُٓط٠ َِ عًٝ٘، ْعط ايؿاضؽ املؿطٛب إيٝ٘  اقرتب َٓ٘  ٚغًٖ

 َطسبّا بو. ُٖٚؼ: 

َُٓط٠: ٌٖٚ عٓسى َٔ ٖصٙ اؾٛاٖط ايهجري؟ إْين قا٥ؼ  قاٍ ي٘ 

 أتادط باجملٖٛطات.

عٓسٟ َجٌ ٖصا ايػٛاض غت١، ٚعٓسٟ  ،أداب٘ ايؿاضؽ: ْعِ

 فٖٛطات ٚخ٬خٌٝ.

َُٓط٠  مبهط بُٝٓا ناْت أَ٘ تػًٞ َٔ اؿكس. ابتػِ 

قاح: غأؾرتٟ َٓو نٌ َا عٓسى، ؾٗٝٓا إىل بٝتٓا ؾأْت نٝؿٓا 

 يهطِٜ.ا

 قاح ايؿاضؽ: 

  .ٖٝا.. .ٖٝا.. -

َُٓط٠زخًٛا بٝتِٗ ٚأْعيٛا ؾٝ٘ ا٭محاٍ،   ؾًُا اغتكطٚا أتاٙ 

 باؿًٝب ايباضز، ؾؿطب املؿطٛب ست٢ اضت٣ٛ، ٚدًػا ٜتشازثإ. 

َُٓط٠  ّٗ ايطعاّ ؾأن٬، تٓاٚيت أّ َط٠ ايطَح ايصٟ  أسهطت أ

 غشبت٘ َٔ دج١ ظٚدٗا ٚقايت مُلٓط٠: 
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 يهٝؿو. أعط ٖصا ايطَح -

 ملا ضأ٣ ايؿاضؽ املؿطٛب ضق٘ اقؿط ٚدٗ٘، ُٖٚؼ: 

 ضَح عذٝب!  -

َُٓط٠  ٜٓعط يف ٚدٗ٘. تٓاٚي٘ ٚضاح ٜكًٓب٘، بُٝٓا نإ 

َُٓط٠؟  غأي٘: َٔ أٜٔ يهِ ٖصا ايطَح ٜا 

َُٓط٠ ؾذأ٠ ٚقطخت:   ّٗ  زخًِت أ

َُٓط٠، ٖٚصا ابين غٝجأض  - إْ٘ ايطَح ايصٟ قتًت ب٘ ظٚدٞ أبا 

 َٓو.

َُٓط٠ وٌُ غٝؿ٘، ٚاملؿطٛب بٝسٙ قؿع ا٫ثٓا ٕ زؾع١ ٚاسس٠، 

 ضق٘.

َُٓط٠:   ّٗ  قطخِت أ

َُٓط٠.  -  ايّٝٛ ّٜٛ ايجأض ٜا 

 ثِ ايتؿتت إىل املؿطٛب ٚقطخت يف ٚدٗ٘: 

 أتصنط ّٜٛ شعت بٓاتٞ ايػبع ٖٚصٙ أغاٚضٖٔ. -

 قطر املؿطٛب: 

. يهٓين اٯٕ يف بٝت اهلل يف َه١، ٫ .أعطف. .أعطف.. -

 ٕ يف ا٭ؾٗط اؿطّ، ؾٌٗ ْػٝتِ؟إشا أدربمتْٛٞ، إْٓا اٯأقاتٌ إ٫ 

 ٚأْا نٝؿهِ ؾٌٗ تػسضٕٚ؟!!

َُٓط٠، بعس إٔ ٚقعت ع٢ً ا٭ضض:   ّٗ  ُٖػِت أ
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 ٖصا قشٝح ٚاهلل.  -

َُٓط٠، ٚدًؼ املؿطٛب بعس إٔ ض٢َ  ٚغكط ايػٝـ َٔ ٜس 

 ضق٘، ٚبعس غاع١ ٖسأت ايٓؿٛؽ. ُٖؼ املؿطٛب: 

َُٖط٠ قس أسطم اـٝاّ، شٖبُت إىل خٝاّ قبًٝيت ؾٛ - دسُت أبا 

 ٚقتٌ ا٭ض١ًَ ٚا٭طؿاٍ ٚايٓػا٤، ٚغطم اـٍٝٛ ٚا٭غٓاّ.

َُٓط٠: نُا ؾعًَت أْت بكبًٝتٓا.  ُٖػِت أّ 

 ؾُٗؼ: ٚاسس٠ بٛاسس٠، ٖٚصٙ أَٛايهِ نًٗا. 

َُٓط٠.  ّٗ َُٓط٠ باؾٛاٖط ٚا٭َٛاٍ، ؾطسِت أ  ِّّ  أيك٢ بني ٜسٟ أ

ٌ ؾذ٦ت إىل َه١ نٞ ُٖؼ: يكس غ٦ُت سٝا٠ ايػعٚ ٚايكت

أغرتٜح ٚأط٦ُٔ، مل أدس اَطأ٠ تكبًين ظٚدّا ٭ْين َؿطٛب 

 ايٛد٘.

َُٓط٠ ٚتابع املؿطٛب:   ِّّ  امحٖط ٚد٘ أ

َُٓط٠ قس نرب ؾٓعِ  - بٓاتو قس شٖي ٫ٚ خري يف ايبٓات، ٚ

َُٓط٠ قس َات ظٚدو ٚأْا ٫ ظٚد١ يٞ، ؾُا   ّٖ ايطدٌ، ٚأْٔت ٜا أ

مُلٓط٠ نٞ ٜتادط بٗا، ْٚػرتٜح أْا ٚأْت ضأٜو إٔ ْعطٞ أَٛايٓا نًٗا 

 يف بٝت ٚاسس، يف َه١ اٯ١َٓ؟

َُٓط٠ ُٖٚػِت أَ٘:   ابتػِ 

  َا أيطؿو!! -
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َُٓط٠ ٚعطٜػٗا  ٚظغطزت ايٓػا٤ خاضز ايبٝت ؾطسّا بعطؽ أّ 

 املؿطٛب.

 أطعُِٗ َٔ دٛع

نإ ظٚاز املؿطٛب نأْ٘ ناضث١ ْعيت مبه١ ؾٗٞ مل تعطف 

ٌٕ نايػٓٛات ايػ ََِش َُٓط٠ت اأعٛاّ   ،ييت تًت ظٚاز املؿطٛب بأّ 

 ًٖهت املٛاؾٞ، ٚاسرتقت ا٭ؾذاض ٚاؿكٍٛ يف دباٍ َه١. 

ٟٗ ٖٛ ايطابح ايٛسٝس يف َه١، ؾكٛاؾً٘  نإ َعتْٝو ايٝٗٛز

ايتذاض١ٜ تأتٞ باؿبٛب ٚا٭طع١ُ َٔ ايطا٥ـ وطغٗا ي٘ ُقٓطاع 

ا ايططم أْؿػِٗ ايصٜٔ نإ ميٓشِٗ عتٝو ا٭َٛاٍ ايٛاؾط٠ يٝشطغٛ

ي٘ قٛاؾً٘، نإ ضداي٘ ٜكؿٕٛ ع٢ً أبٛاب َه١ يٝؿرتٚا نٌ َا ٜأتٞ 

 ب٘ ايكازَٕٛ إيٝٗا، ثِ ٜبٝع عتٝو َا اؾرتاٙ بأنعاف مثٓ٘. 

 داع أٌٖ َه١ نًِٗ، ٚساض غازاتِٗ َاشا ٜؿعًٕٛ؟!!

َُٓط٠، عًِ إٔ ايكاؾ١ً ق١ًُ  ناز املاٍ نً٘ ٜهٝع َٔ بني ٜسٟ 

٥ـ، ؾأغطع إيٝٗا ؾًُا غأٍ بايبها٥ع يف ططٜكٗا إىل َه١ َٔ ايطا

 ضداهلا: 

 ٌٖ تبٝعْٛٗا؟  -

 أدابٛٙ: إْٗا يعتٝو. 

 ؾكطر: أيٝؼ يف َه١ إ٫ عتٝو؟ 

 ٚعاز إىل بٝت٘ خا٥بّا. ضآٙ املؿطٛب ؾًُا عطف َا ب٘ قاح: 
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 قِ َعٞ إىل غاز٠ قطٜـ.  ،ٖٝا -

 ٚيف ايساض ٚقـ املؿطٛب ٜكٍٛ: 

ؾٛع بعس إٔ ٜا غاز٠ قطٜـ، أبٓا٩نِ ٜهازٕٚ ميٛتٕٛ َٔ ا -

ًٖو ايعضع ٚاٱبٌ ٚا٭غٓاّ ٚا٭بكاض، ٚئ تٓكصنِ إ٫ ايتذاض٠، 

 ٚػاضتهِ بٝس ٖصا ايٝٗٛزٟ!!

  أدابٛٙ: َٚاشا ْؿعٌ؟

أدابِٗ: إْهِ غاز٠ ايبٝت اٯَٔ، ٚاملٛغِ َٛغِ سر، 

ٚقبا٥ٌ ايعطب نًٗا عٓسنِ، قٛيٛا هلِ: مٔ قطٜـ، ٚبٝت اهلل يف 

ْهاز منٛت َٔ ايؿكط ٚاؾسب،  بًسْا، ٚنًهِ ؼذٕٛ إيٝ٘، ٚمٔ

ٚئ ْسخًهِ َه١ إ٫ إشا تعٗسمت عُا١ٜ قٛاؾًٓا ايتذاض١ٜ سني تعرب 

 يف أضانٝهِ.

  عل غاز٠ قطٜـ، ٖٚتؿٛا: ٖصا ععِٝ.ق

 ٚملا ؾعٌ غاز٠ قطٜـ شيو أدابِٗ غاز٠ ايكبا٥ٌ: 

أْتِ غازتٓا أٌٖ ايبٝت، غريٚا آَٓني، ٚمٔ مُٝهِ نُا  -

 ز يف بًسنِ َه١.مُٞ بٝت اهلل املٛدٛ

َُٓط٠ يف ايطا٥ـ ٜؿرتٟ قُشّا ٚيبّٓا ٚأغٓاَّا،  ٚبعس أٜاّ نإ 

 ٜٚعٛز إىل َه١ يٝبٝع َا اؾرتاٙ ٭ٌٖ َه١ اؾا٥عني.

 عذب قاز٠ قطٜـ يؿعً٘، ٚغٓطِٖ ضع٘ ٚقايٛا ي٘: 

َُٓط٠ يتؿرتٟ يٓا بٗا َا تطٜس. -  أَٛايٓا نًٗا غٓطغًٗا َعو ٜا 
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 و: قاح ب٘ املؿطٛب ملا سسث٘ بصي

َُٓط٠؟ إٕ ؾٝٗا اـريات  - ملاشا ٫ تػاؾط إىل ب٬ز ايؿاّ ٜا 

 اهلا١ً٥، ٚأْا أعطف ايططٜل.

 ؾًُا أخرب قاز٠ قطٜـ بصيو قايٛا ي٘: 

يهٔ سٖط ايكٝـ قس ٜكتًهِ. ُٖؼ املؿطٛب: إٕ ب٬ز  -

ايؿاّ د١ٓ اهلل يف ا٭ضض، ؾ٬ سط ؾٝٗا ٫ٚ بطز، ٚمٔ اٯٕ يف 

 آخط ايكٝـ، ؾ٬ ؽاؾٛا.

َُٓط٠ َٔ نِ نإ غطٚض املؿطٛ ب ععُّٝا عٓسَا عاز َع 

، ٚمجاي٘ ق١ًُ غري ايؿاّ، ؾًُا زخًٛا َه١ نإ قاز٠ ِكَط٣ُب

 قطٜـ نًِٗ يف اغتكباهلِ ٚاْتؿط يف َه١ خرب املؿطٛب سني قاٍ: 

إٕ ضس١ً ايكٝـ إىل ايؿاّ قس ضعت نعؿني، أتٝٓانِ  -

بعس ايّٝٛ، اؾهطٚا اهلل بايطعاّ ٚايطبح َعّا، ؾ٬ ؽاؾٛا َٔ اؾٛع 

 ايصٟ دعٌ بٝت٘ يف قطٜتهِ.

 مجع عتٝو ايٝٗٛزٟ أَٛاي٘ ٚغازض َه١ إىل ٜجطب. 

 سُٝٓا ضأ٣ ايكطؾٝني هٗعٕٚ قاؾ١ً نبري٠ غأهلِ: 

 ؾُاشا تؿعًٕٛ؟!! -بعس-مل ٜأت ايكٝـ  -

 قٗك٘ املؿطٛب عايّٝا ٚقاح ب٘: 
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إٕ ؾتا٤ ايُٝٔ ضا٥ع يطٝـ، ٚخريٖا أععِ َٔ خري  -

ّ، ؾؿٞ ايكٝـ ْصٖب إىل ايؿاّ، ٚيف ايؿتا٤ ْصٖب إىل ايؿا

 ايُٝٔ.

نإ ؾباب قطٜـ ٜتػابكٕٛ يًصٖاب َع ايكاؾًتني نٌ عاّ 

يٝأتٛا بايطبح ايععِٝ، يكس أيؿٛا ايػؿط ٚأسبٛٙ، ناْت قبا٥ٌ 

ايعطب نًٗا تػتكبًِٗ ٚتطسب بِٗ ٭ِْٗ أٌٖ ايهعب١، ٖٚهصا 

 ب ٚغازاتِٗ.قاز٠ ايعط -بػبب بٝت اهلل-أقبح ايكطؾٕٝٛ 

 غازض اؾٛع َه١ إىل ا٭بس، ٚأقبح أًٖٗا أغ٢ٓ ػاض ايعطب.

 .ايبٝت.. .ايبٝت..

 ُشٔعَط ايكطؾٕٝٛ نًِٗ سني مسعٛا َٔ ٜكطر بِٗ: 

ٌُ بَٝت اهلل.. ايبٝت..ايبٝت. - َّ ايػٝ ٌُ ايهعب١َ. ،. ٖس َّ ايػٝ  ٖس

أغطع ايطداٍ إىل ايهعب١ وُٕٛ دسضاْٗا بأدػاَِٗ، إْٗا بٝت 

يصٟ بػبب٘ اَتٮت سٝاتِٗ با٭َٔ ٚايػ٢ٓ، ٚغازضِٖ اـٛف اهلل ا

ٚاؾٛع، ناْت قسٚضِٖ تتُعم سني ٜؿهطٕٚ إٔ ايهعب١ قس 

تصٖب َٔ َه١، ؾٝصٖب َعٗا أَِٓٗ ٚغٓاِٖ، ٜٚعٝؿٕٛ بعَس 

َٗٗسَٗا يف يهٔ ايػٌٝ  ،خٛف زا٥ِ، ٚضعب قاتٌ ٚدٛع ؾسٜس َت

 ٖسَٗا، ؾُاشا ٜؿعًٕٛ؟!!

 ايهعب١ املتٗس١َ ٜتؿاٚضٕٚ. ٚقؿٛا مجٝعّا أَاّ دسضإ 
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قاٍ قازتِٗ: ٖٝا إىل ايعٌُ يٓعٝس بٓا٤ بٝت اهلل ايصٟ وكل يٓا 

 ايػ٢ٓ ٚا٭َٔ، ٚإ٫ ؾكٝٓا.

ٚيف أٜاّ ق١ًًٝ ناْت ايهعب١ َطؾٛع١ ٜطٛف سٛهلا ايكطؾٕٝٛ 

 َكسغني ًًَٚٗني، َٚكؿكني.

عازت ايطُأ١ْٓٝ يكطٜـ سني عازت ايهعب١ أق٣ٛ مما ناْت، 

ٕٖ ايك از٠ إىل إٔ أَِٓٗ ئ ٜصٖب، ٚإٔ أبٓا٤ِٖ ئ هٛعٛا، ٚاطُأ

ٚإٔ أَٛاهلِ ئ تعٍٚ، ؾبٝت اهلل ٫ ظاٍ قا٥ُّا، ٚبطنت٘ ئ تعٍٚ 

 َٔ بِٝٓٗ.

يهٔ ٌٖ غٝصنط ايكطؾٕٝٛ ؾهٌ اهلل عًِٝٗ سني أضغٌ اهلل 

 إيِٝٗ ْبٝ٘ قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ؟

 اعبسٚا ضب ٖصا ايبٝت

ني يف نٌ َهإ، بُٝٓا نإ نإ قاز٠ قطٜـ ٜعصبٕٛ املػًُ

ايككاقٕٛ ٜٓؿسٕٚ أؾعاضِٖ سٍٛ ايهعب١، ٚوهٕٛ يًٓاؽ قك١ 

أبط١ٖ املؿطّٚ، ٚؾًٝ٘ ايهدِ، ٚدٓسٙ ايصٜٔ أتٛا هلسّ ايهعب١ 

 ؾأضغٌ اهلل عًِٝٗ ايطٝٛض تطَِٝٗ باؿذاض٠ ايكات١ً.

 مت٢ٓ ايػاَعٕٛ مجٝعّا إٔ ٜطٚا عبس املطًب ايصٟ قاٍ ٭بط١ٖ: 

  ت ضٓبّا وُٝ٘!!إٕ هلصا ايبٝ -

يهٔ ايٓاؽ ْػٛا قك١ ايؿٌٝ ٚأبط١ٖ سني ضأٚا ضد٬ّ ٜكرتب 

 َِٓٗ، قُتٛا مجٝعّا. ٚقـ أَاّ مجٛعِٗ ٖٚتـ: 
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ِٔ َضٗب ٖصا ايبٝت؟ٜا َع - ََ   ؿط قطٜـ، 

 قايٛا: ٖٛ اهلل. 

 غأهلِ: ٌٖ يطٓب ٖصا ايبٝت عًٝهِ َٔ ؾهٌ؟ 

ْكصْا ب٘ أدابٛا: ْعِ، يكس محاْا اهلل بايبٝت َٔ اـٛف، ٚأ

 َٔ اؾٛع.

 غأهلِ: ٌٖٚ تهطٖٕٛ اـطٚز يف ضسًيت ايؿتا٤ ٚايكٝـ؟

 ،يكس أيؿٓا ايػؿط ٚأسببٓا ايطبح .. إْٓا مبُٗا،.. ٫.أدابٛا: ٫.

 أيؿٓا ايػؿط يف ايطسًتني، أيؿٓاٙ ٚأسببٓاٙ.

  غأهلِ: ٚملاشا أيؿتِ ايػؿط؟!

أٌٖ  أدابٛٙ: ططٜكٓا آَٔ، ؾهٌ ايكبا٥ٌ ؼُٝٓا ٚتهطَٓا، ٭ْٓا

ٖصا ايبٝت. ٚي٫ٛ ايبٝت يكاتًْٛا، ٚملا اغتطعٓا ايػؿط يف ضسًيت 

 ايؿتا٤ ٚايكٝـ.

 قطر ايطدٌ: 

 ٱ٬ٜف قطٜـ إ٬ٜؾِٗ ضس١ً ايؿتا٤ ٚايكٝـ.  -

ُٖػٛا مجٝعّا: َاشا ٜطٜسْا اهلل إٔ ْؿعٌ بعس إٔ دعًٓا ْأيـ 

 ضسًيت ايؿتا٤ ٚايكٝـ؟!!

 أنٌُ ايكاضر: 

، ايصٟ أطعُِٗ َٔ دٛع، ؾًٝعبسٚا َضٖب ٖصا ايبٝت -

 ٚآَِٓٗ َٔ خٛف.
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 ظازت قطخات٘ سس٠ ٚاضتؿاعّا قاٍ: 

ملاشا ٫ تعبسٕٚ اهلل ؾُٝا ٜأَطنِ ب٘؟!! ملاشا تعصِّبٕٛ أتباع  -

زٜٓ٘؟ ملاشا تكؿٕٛ يف ططٜل ضبِّ ٖصا ايبٝت ايصٟ أنطَهِ ب٘، 

ٚأعطانِ ا٭َٔ ٚايػ٢ٓ؟ اعبسٚا اهلل ٚسسٙ، أطٝعٛا قطآْ٘، آَٓٛا 

 إ٫ ؾإٕ اهلل غًٝٗههِ نُا أًٖو أبط١ٖ ٚدٝؿ٘ ٚؾًٝ٘.مبشُس، ٚ

تؿٓطم ايٓاؽ نًِٗ، ٚمل ٜبل إ٫ شيو ايطدٌ املػًِ َع غاز٠ 

قطٜـ ٜطنًْٛ٘ بأقساَِٗ ٜٚطمجْٛ٘ ٜٚهطبْٛ٘ ٚهًسْٚ٘، يهٔ 

ٖٝٗات إٔ ٜرتى اهلل زٜٓ٘ ٚأتباع زٜٓ٘، يكس ْكط اهلل زٜٓ٘، ٚأععٙ 

 َٚٮ ا٭ضض ب٘، ؾٌٗ َٔ َعترب؟؟!!
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 أضأٜت ايصٟ ٜهصب بايسٜٔ
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 ٜتِٝ

 مل ٜعطف غًٛإ ملاشا ناْت أَ٘ تبهٞ؟ 

قباح شيو ايّٝٛ ضأ٣ عُ٘ َؿػٍٛ ايباٍ سعّٜٓا، ٜسخٌ إىل 

 غطؾ١ أبٝ٘ ٚىطز َٓٗا. اقرتب غًٛإ َٔ أَ٘ ٚقاٍ هلا: 

 ملاشا تبهني ٜا أَٞ؟ أَا ظاٍ أبٞ َطٜهّا؟ -

  ُٖػت: يكس اغرتاح أبٛى ٜا بين.

غًٛإ ن٬ّ أَ٘، ؾًُاشا تبهٞ أَ٘ إشا نإ أبٛٙ قس مل ٜؿِٗ 

اغرتاح؟!! يهٔ ايٓاؽ نجطٚا يف بٝتِٗ، ناْٛا مجٝعّا ٜٗتُٕٛ ب٘، 

ٚآخط ايٓٗاض ضآِٖ وًُٕٛ تابٛتّا، ًًٜٕٚٗٛ ٜٚهربٕٚ، أخصٚٙ 

َعِٗ، ضآِٖ ٜسؾٕٓٛ أباٙ املًؿٛف با٭قُؿ١ امل١ًْٛ يف قرب، ؾعطف 

َ٘ نإ ٜبهٞ طٛاٍ ايًٌٝ ت٘ َع أإٔ أباٙ قس َات، ؾًُا عاز إىل بٝ

غًٛإ أسس أغ٢ً عٓسٙ َٔ  ٌٖٚ يس٣ ،يكس َات أبٛٙ ،ٚايٓٗاض

  أبٝ٘؟!

٬ٜٚعب٘، ٜٚأتٝ٘ باهلساٜا نٌ ّٜٛ، ٚاٯٕ أقبح ٜتُّٝا  نإ وب٘

٫ أب ي٘، بعس إٔ َات أبٛٙ، يهٔ أَ٘ بكٝت َع٘، ناْت ؼًُ٘ 

ساٜا، ٚؼهٞ ٚت٬طؿ٘ ٚتساعب٘ يعً٘ ٜٓػ٢ َكٝبت٘، ناْت تأتٝ٘ باهل

ي٘ اؿهاٜات، نإ وبٗا دسّا مل ٜبل ٖٓاى َٔ ٖٛ أغ٢ً عٓسٙ َٔ 

 أَ٘.
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َهت ث٬ث١ أؾٗط، ٚناز غًٛإ ٜٓػ٢ سعْ٘ ع٢ً أبٝ٘، يهٓ٘ 

َا نإ ٜعطف ملاشا ناْت أَ٘ تؿٝل قباح نٌ ّٜٛ ٚعٝٓاٖا محطاٚإ 

 َجٌ ايسّ، ٚٚغازتٗا َبت١ً باملا٤؟!!

 ،ْٗا تبهٞ خٛؾّا َٔ اهلل، ؾٝعٔ أنإ ٜطاٖا تبهٞ يف ق٬تٗا

ْاّ تًو اي١ًًٝ َعٗا، ٚمل تهٔ تػتطٝع إٔ ؽؿٞ عٓ٘ بها٤ٖا 

نعازتٗا، بهت، ٚبهت، ٚبهت، ٚدًؼ ٖٛ ٜبهٞ َعٗا، ؾًُا 

 ضأت٘ ٜبهٞ ظاز بها٩ٖا، ثِ قاضت تؿٗل ؾٗكات عاي١ٝ.

 . ... أَٞ..قطر: أَٞ

اقرتب َٓٗا ؾطآٖا قاَت١ ٫ تتشطى،  ،ثِ ضآٖا تػهت ؾذأ٠

٘ سٍٛ عٓكٗا ْٚاّ، أؾام عٓس طًٛع ايؿذط ؾأَػو بٝسٖا ٚنع ٜسٜ

يٝكبًٗا نعازت٘ نٌ قباح يهٓٗا مل تًتؿت إيٝ٘، أخص بطأغٗا 

. أْا .َاَا. .. يهٓٗا مل ػب٘، قطر: َاَا...َاَا. .ُٖٚؼ هلا: َاَا..

ٔٓ أسسّا مل ٜطز  عًٝ٘، دًؼ ٜكطر ٜٚبهٞ دا٥ع أضٜس ايطعاّ، يه

 : ططم باب بٝت٘ ؾكطر ،زٕٚ ؾا٥س٠

 . ايباب ٜططم. .َاَا. -

 أغطع إىل ايباب ٚؾتش٘، ضأ٣ عُ٘ ايصٟ غأي٘: 

 ملاشا تبهٞ ٜا غًٛإ؟! -

 إْٗا ٫ تػُع ن٬َٞ. ب٘: أْا دٛعإ، َٚاَا ٫ تطعُينقطر 
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أغطع عُ٘ إىل زاخٌ ايبٝت َع ظٚد٘، ٚقـ أَاّ أّ غًٛإ 

 ُٖٚؼ: 

 "إْا هلل ٚإْا إيٝ٘ ضادعٕٛ". 

 نُ٘ عُ٘ إىل قسضٙ ٚبه٢ ،تبهٞبُٝٓا ناْت ظٚد٘ تكطر ٚ

ظاز عسز ايٓػا٤ يف بٝت غًٛإ، نإ اؾريإ ٜسخًٕٛ ِٖٚ 

 ٜبهٕٛ ٚيف آخط ايٓٗاض ضأ٣ تابٛتّا ؾعطف إٔ أَ٘ قس َاتت.

نإ ٜتُّٝا بػبب َٛت أبٝ٘، ٚاٯٕ أقبح ٜتُّٝا َط٠ ثا١ْٝ سني 

 َاتت أَ٘، مل ٜبل ي٘ يف ايسْٝا أسس إ٫ عُ٘.

 يف زاض عُ٘

ب٘ دسّا، ٜٚعطـ عًٝ٘، نإ ٜأتٝ٘ باهلساٜا نٌ نإ عُ٘ و

ّٜٛ، ؾهإ غًٛإ ٜٛظع اهلساٜا ع٢ً أ٫ٚز عُ٘، ٚنإ أ٫ٚز عُ٘ 

وبْٛ٘، يهٔ ظٚد١ عُ٘ ناْت تهطٖ٘، مل ٜعطف يصيو غببّا. نإ 

ىتؿٞ سني ٜسخٌ عُ٘ ايبٝت ست٢ ٫ ٜعطٝ٘ ؾ٦ّٝا نٞ ٫ تػهب 

تؿهٌ ٜا  ظٚد١ عُ٘، يهٔ عُ٘ نإ ٜػأٍ عٓ٘: أٜٔ غًٛإ؟

 بين، خص، ٖصٙ اهلس١ٜ يو.

نإ ٜأخص اهلس١ٜ َٔ عُ٘ ٜٚهعٗا يف سهٔ ظٚد١ عُ٘ 

 ُٜٚٗؼ: 

 أْا ٫ أسب ٖصٙ اهلس١ٜ. -
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نإ عُ٘ ٜؿعط بهطاَت٘ ٚشنا٥٘ سني نإ ٜؿعٌ شيو ؾٝعٜس  

 سب٘ ي٘، بُٝٓا ٜعزاز نطٙ ظٚد١ عُ٘ ي٘.

قاضت ظٚد١ عُ٘ تعاًَ٘ بكػ٠ٛ، ناْت ؼاٍٚ إٜصا٤ٙ، ثِ 

تهطب٘ ٚتؿتُ٘، ناْت ت٪شٜ٘ إٜصا٤ّ ؾسٜسّا، ناْت تسٗع٘. أخصت 

 ْعِ تسٗع٘، أٟ "ت٪شٜ٘" يهٓ٘ نإ ٫ ٜعٗط هلا إ٫ احملب١.

مل ٜعطف ملاشا بكٞ املكباح َؿع٬ّ تًو اي١ًًٝ يف غطؾ١ عُ٘، 

 اقرتب ؾػُع ظٚد١ عُ٘ تكطر: 

 أْا ٫ أسب ابٔ أخٝو غًٛإ، ٫ أضٜسٙ يف بٝتٓا.  -

غًٛإ ٜتِٝ، ٫ أب ي٘ ٫ٚ أّ ٫ٚ بٝت، ٖٚٛ  أدابٗا عُ٘: إٕ

 شنٞ ٚؾِٗ، إْ٘ ابٔ أخٞ.

قطخت: إْو ؼب٘ أنجط َٔ أ٫ٚزى، ٚأْا ٫ أغتطٝع ايكرب 

 ع٢ً ٖصا.

ضدع غًٛإ إىل ؾطاؾ٘ ٚضاح ٜبهٞ، نِ وب٘ عُ٘، ٚنِ وب 

إٔ ٫ ٜععذ٘، شنط َا نإ ٜعًُ٘ أبٛٙ، نإ ٜكٍٛ ي٘: ٜا بين إشا 

تٛد٘ إىل اهلل، ٚازع٘ إٔ ٜؿٓطز عٓو، ؾإٕ ناقت بو ا٭سٛاٍ، ؾ

 اهلل غٝشؿعو.

 ؾهط ط٬ّٜٛ، ثِ ععّ ع٢ً إٔ ٜٓؿص أَطّا.
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 غًٛإ َاشا غٝؿعٌ؟؟؟

أٓشٕ امل٪شٕ يك٠٬ ايؿذط، ؾتٛنأ ٚق٢ًٓ ايؿذط، ثِ ضؾع ٜسٜ٘ 

 إىل ايػُا٤ ٚقاٍ: 

ُٓٞ، ٚاسؿغ غعاز٠ عُٞ  ُٓٞ، ٜا ضبِّ ؾٓطز ٖ "ٜا ضبِّ ؾٓطز ٖ

  ٚأ٫ٚزٙ ٚظٚد٘".

 ظاز تكُُٝ٘ ع٢ً تٓؿٝص َا ْٛاٙ.

 .، يهٓ٘ نإ ٜعتكس إٔ اهلل غٝشؿع٘ناز اؿعٕ ٜكتً٘

ؾٛد٧ قباح شيو ايّٝٛ بعُ٘ ٜكرتب َٓ٘، ٜٚٓعط إىل ؾعطٙ 

بسٖؿ١ عع١ُٝ، عذب ي٘، ثِ ضآٙ ٜبهٞ، ظاز عذب٘، ٚمل ٜعطف 

ملاشا ٜهع عُ٘ ٜسٙ ع٢ً ضأغ٘ ٚميػح ي٘ ؾعطٙ، ادتُع سٛي٘ أ٫ٚز 

عطٕٚ إيٝ٘، اقرتبت َٓ٘ ظٚد١ عُ٘ ٚايسٖؿ١ متٮ عُ٘ ٚقاضٚا ٜٓ

نُ٘ عُ٘ إىل قسضٙ، ٚأخطز  دٗٗا، ساض ملاشا ٜؿعًٕٛ شيو َع٘ٚ

َٔ دٝب٘ نٌ َا ؾٝٗا َٔ ْكٛز ٚٚنعٗا بني ٜسٟ غًٛإ، ناْت 

  سَا أخصٖا غًٛإ ٚٚنعٗا يف دٝب٘.نجري٠، ٚؾٛد٧ اؾُٝع عٓ

ٙ، ؾطأ٣ غازض عُ٘ ايبٝت ؾاقرتب غًٛإ َٔ املطآ٠ يُٝؿط ؾعط

ؾعطٙ قس أقبح أبٝض، ؾعطف ملاشا به٢ عُ٘، مل ٜعطف ملاشا 

سسخ ي٘ شيو، يهٓ٘ مل ٜٗتِ، بٌ ظاز تكُُٝ٘ ع٢ً تٓؿٝص َا ٣ْٛ 

 إٔ ٜؿعً٘.
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 .ٚزاعّا..

، ٌٖ تأتٝٓا قاست ظٚد١ عُ٘: غًٛإ، تعاٍ ٜا سبٝيب

  باـبع ٜا بين؟!

 . .. ْعِ..ابتػِ ُٖٚؼ: ْعِ.

ٜاى إٔ تهٝع٘ إٕ عُطى عؿط قايت ي٘: خص ٖصا ايسٜٓاض، إ

 غٓني. 

أدابٗا: َا ضأٜو إٔ أزؾع مثٔ اـبع َٔ ايٓكٛز اييت أعطاْٞ 

 إٜاٖا عُٞ؟؟

  ٘: نُا تطٜس ٜا غًٛإ، ٖٝا اشٖب.ُٖػت ي

أغطع غًٛإ ٚعاز بعس زقا٥ل ٚقس اؾرت٣ اـبع، ؾؿطست ب٘ 

 ظٚد١ عُ٘، ُٖؼ هلا: 

غأشٖب يكس ْػٝت ٜا َاَا إٔ أزؾع يًؿطإ مثٔ اـبع،  -

 ٭زؾع ي٘ سك٘.

 قاست ب٘: ٖٝا اشٖب.

ْعط غًٛإ إىل ظٚد١ عُ٘ ٚإىل أ٫ٚزٖا، ثِ زاض يف أما٤ ايساض 

ٜٓعط إيٝٗا قطع١ قطع١ نأْ٘ ٜٛزعٗا، ضأ٣ قٛض٠ عُ٘ ع٢ً 

ايطاٚي١، ؾٛنعٗا يف دٝب٘، ٚأغطع خاضدّا ٖٚٛ ٜكٍٛ: ٜا ضب 

 انتب يٞ َٔ عٓسى ؾطدّا.

 ض ٜٓازٟ: ضانب ؾؿ١ٓ. أغطع إىل "ايهاضاز" ؾػُع ايػُػا
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ضنب َع٘، ٚطاضت ايػٝاض٠ بعس ؿعات إىل َس١ٜٓ )دؿ١ٓ( 

اييت ناْت أبعس َس١ٜٓ يف بًسِٖ، نإ ٜطٜس إٔ ٫ ٜطاٙ عُ٘ ٫ٚ 

ٜػُع ب٘، نإ وب إٔ ٫ ٜععر ظٚد١ عُ٘ ٫ٚ أ٫ٚز عُ٘، يكس 

 ٚنع قٛض٠ عُ٘ يف دٝب٘ يٝٓعط إيٝٗا سني ٜؿتام إيٝ٘.

 َػهني؟

ايػٝاض٠ يف َس١ٜٓ دؿ١ٓ، ٚضاح ٜتذٍٛ يف ْعٍ غًٛإ َٔ 

ظٚد١ عُٞ بعس ايّٝٛ، أغٛاقٗا، نإ ٜكٍٛ يف ْؿػ٘: ئ ت٪شٜين 

 غأضٜح عُٞ َين َٚٔ ُٖٞ. ،ئ تسٖعين

ضأ٣  املٛاعني املدتًؿ١. زخٌ غٛم اؿسازٜٔ ٚايٓشاغني ؾطأ٣ أْٛاع

ٚايػهانني  ادط ٚامل٬عل ٚا٭طبام ٚايعداداتايؿ٪ٚؽ ٚايطٓ

ػٝٛف. عذب غًٛإ هلصٙ ا٭ْٛاع َٔ املٛاعني، قاٍ ٚاـٓادط ٚاي

يٓؿػ٘": ملاشا ٫ أؾرتٟ َاعّْٛا َٔ ٖصٙ املٛاعني، ثِ أشٖب ٚأبٝع٘ 

يف أما٤ املس١ٜٓ، ؾأضبح ب٘ بعض ايسضاِٖ، ثِ أؾرتٟ َاعّْٛا آخط 

 أسس؟!!"  ٖٚهصا ست٢ ٜكبح َعٞ بعض املاٍ ؾ٬ أستاز إىل

ط ٚايكشٕٛ، غًِٓ اقرتب َٔ ساْٛت ضدٌ ضآٙ ٜكٓع ايطٓاد

 عًٝ٘ ٚغأي٘: 

 بهِ تبٝعين ٜا عِ قشّٓا َٔ ٖصٙ ايكشٕٛ؟  -

أداب٘ ايعِ أبٛ أمحس قاسب اؿاْٛت: مثٓ٘ عؿط٠ زضاِٖ ٜا 

 بين.
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أسك٢ غًٛإ ْكٛزٙ نًٗا ؾًِ تعز ع٢ً ث٬ث١ زضاِٖ. ْعط إيٝ٘ 

 أبٛ أمحس ٚقاٍ ي٘: 

 ٌٖ تعٌُ عٓسٟ ٜا بين؟  -

 .. أعٌُ عٓسى.. ْعِ..: ْعِ.ؾطح غًٛإ بٗصٙ ايؿهط٠، ٚأداب٘

 قاٍ ي٘: تعٌُ عٓسٟ بجُٔ طعاَو.

 أنٌُ غًٛإ: ٚأْاّ عٓسى يف ٖصا اؿاْٛت.

قبٌ املعًِ أبٛ أمحس ؾطط غًٛإ، ٚزخٌ غًٛإ إىل اؿاْٛت 

يٝتعًِ َٔ أبٞ أمحس أغايٝب قٓاع١ ايكشٕٛ ٚايطٓادط. نإ ايعِ 

ْ٘ ناْت أبٛ أمحس عذٛظّا ٜعٜس عُطٙ عٔ غتني عاَّا، يهٔ قشٛ

يف غا١ٜ ايطٚع١ ٚاملتا١ْ، ؾطح بٓؿاط غًٛإ ٚشنا٥٘ ٚؾطٓت٘، ؾعاز 

يف إنطاَ٘، نُا ؾطح غًٛإ بهطّ أبٞ أمحس ٚأخ٬ق٘ ْٚبً٘ ٚعؿت٘ 

 ٚق٠ٛ زٜٓ٘.

نإ ٜطعاٙ نابٓ٘ ٜٚعًُ٘ أغطاض قٓاع١ املٛاعني بكرب ٚسًِ، 

مل ٜهٔ ٜػهب َٓ٘ إشا أخطأ، ٫ٚ ٜٛغ٘، ٚناْت أّ أمحس عذٛظّا 

ظٚدٗا، يٝؼ هلا ٚيس، أسبت غًٛإ ٚقاضت تطعاٙ نأْ٘ َجٌ 

ابٓٗا، ٚععَت ع٢ً أبٞ أمحس إٔ ٜأتٞ ب٘ إىل بٝتِٗ يٝٓاّ َعِٗ. 

ٖٚٝأت ي٘ ؾطاؾّا ْعٝؿّا، ٚقٓعت ي٘ بٝسٜٗا ثٝابّا دسٜس٠ ضا٥ع١ 

 ا٭يٛإ.
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نإ غًٛإ وُس اهلل نٌ ّٜٛ أيـ َط٠ إٔ ؾٓطز ُٖ٘، ٖٚٝأ ي٘ 

طأ٠ ايطٝب١ يٝعٝـ َعُٗا بػ٬ّ، يهٔ ٖصا ايطدٌ ايهطِٜ، ٖٚصٙ امل

 ٌٖ تسّٚ ٖصٙ اؿٝا٠ ايطٝب١؟

 َاشا دط٣؟؟

ق٢ً أبٛ أمحس ق٠٬ ايكبح يف املػذس، ٚعذب يػًٛإ 

سني ضآٙ قس غبك٘ إيٝ٘، ؾًُا اْتٗت ايك٠٬ أخص بٝسٙ ٚعازا إىل 

 ايبٝت َعّا. قاٍ ي٘: 

يسٜٓا عٌُ نجري، ؾكس  ٓصٖب اٯٕ إىل اؿاْٛت ٜا غًٛإغ -

 قاْا ؾٝذ قط١ٜ مشبني إٔ ْكٓع ي٘ مخػني قشّٓا.أٚ

 .ُٖؼ غًٛإ: غأغبكو إىل احملٌ ٭ٚقس ايٓاض يف ايهري..

أغطع غًٛإ ٖٚٝأ ايؿشِ ٚاؿطب ٚأؾعٌ ايٓاض، بُٝٓا نإ 

أبٛ أمحس ٜكل ايٓشاؽ، تٖٛذت ايٓريإ يف ايهري، ٚبسأ ايعٌُ. 

طٜكٗا، نإ غًٛإ ٜعإٚ أبا أمحس يف تربٜس قطع ايٓشاؽ بعس تط

ٚؾذأ٠ قطر ايعِ أبٛ أمحس ثِ ٚقع ع٢ً ا٭ضض زٕٚ ٚعٞ. أغطع 

غًٛإ إيٝ٘ ؾطأ٣ قطع١ نبري٠ َٔ ايٓشاؽ اؿاَٞ قس ٚقعت ع٢ً 

ضدً٘ ؾأسطقتٗا، ؾأغطع يريؾعٗا عٔ ضدً٘ ؾٛدسٖا قس يككت بٗا، 

قب عًٝٗا املا٤ يٝربزٖا أغطع اؾريإ إىل أبٞ أمحس ٚمحًٛٙ إىل 

 ؾًُا أؾام محًٛٙ إىل بٝت٘. ايطبٝب، ؾهُس ي٘ ضدً٘،
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نإ غًٛإ ٜبهٞ بكُت سني نإ ٜط٣ ايعذٛظ أّ أمحس 

تػٗط ط٬ّٜٛ يرتع٢ ظٚدٗا ايصٟ نإ ٦ٜٔ َٔ ؾس٠ آ٫ّ ضدً٘، 

ٚبعس ؾٗط َطنت أّ أمحس َٔ ؾس٠ تعبٗا ٚغٗطٖا ع٢ً ظٚدٗا 

نإ غًٛإ ٜػٗط عًُٝٗا ، تتشػٔ ضدٌ أبٞ أمحس إ٫ ق٬ًّٝٚمل 

هٔ ٜتكٛض إٔ ٜػتُط َطض أبٞ أمحس ٚظٚد٘ ٚىسَُٗا يهٓ٘ مل ٜ

 ؾٗٛضّا نا١ًَ.

خطز غًٛإ َٔ بٝت أبٞ أمحس قباح شيو ايّٝٛ ٚاؿعٕ 

ٜهاز ٜكتً٘، مل ٜبل يف بٝت أبٞ أمحس ٫ٚ ساْٛت٘ أٟ ؾ٤ٞ ٜبٝع٘، 

يكس باع نٌ َا يسٜ٘ َٔ أزٚات َٚٛاعني يٝؿرتٟ بجُٓٗا ايسٚا٤ 

طعاَّا َٓص  ٚايطعاّ، نإ غًٛإ ٜبهٞ بكُت، ؾٗٛ مل ٜصم

 َٜٛني، ٚأبٛ أمحس ٚظٚد٘ ٜهازإ ميٛتإ َٔ اؾٛع، ؾُاشا ٜؿعٌ؟

 يف ؾٛاضع دؿ١ٓ ٜؿهط َاشا ٜؿعٌ؟ خطز َٔ بٝتِٗ ًَٗٛؾّا ٜػري

 هب إٔ ٜٓكص أبا أمحس ٚظٚد٘ َٔ املٛت دٛعّا.

زخٌ غٛم اـهاض ؾطأ٣ ضد٬ّ ٜٓتعط َٔ وٌُ ي٘ غًتني َٔ 

 ايؿان١ٗ، اقرتب َٓ٘ ٚقاٍ ي٘: 

 ٜس َٔ وٌُ يو ٖاتني ايػًتني ٜا عِ؟أتط -

ٖٝا امحًُٗا  .ْعِ.. .ْعط إيٝ٘ ايطدٌ باغتع٤٬ ٚقاٍ ي٘: ْعِ..

 ٚاَـ خًؿٞ. 
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ؾعط أُْٗا ثكًٝتإ، ٚنإ ٖٛ َطٜهّا،  ،محٌ غًٛإ ايػًتني

ؾٗٛ مل ٜأنٌ َٓص َٜٛني ٚنإ املهإ بعٝسّا، ناز ثكٌ ايػًتني 

أبٞ أمحس ؾًُا ٜكتً٘، عذب سني ضأ٣ قاسب٘ ٜػري مٛ بٝت 

ٚقٌ إىل بٝت أبٞ أمحس زخٌ ايطدٌ ايبٝت امل٬قل ي٘، ؾطح 

 غًٛإ ٚقاٍ يف ْؿػ٘: 

ربت٘ غرب أبٞ أمحس ؾػٛف إٕ داضْا غين، ٚيٛ أخ -

 ْ٘ داضٙ.إ ،٫ؾو ،ٜػاعسٙ

زخٌ َع قاسب٘ إىل بٝت٘ ؾٛدسٙ قكطّا ضا٥عّا، ٚنع ايػًتني 

ِ ايػين، بٗس٤ٚ، ٚضاح ٜؿهط بٛغ١ًٝ يٝبسأ اؿسٜح َع داضٖ

ٚيٝدربٙ عاٍ أبٞ أمحس ٚظٚد٘ عػاٙ ٜػاعسُٖا، ٚؾطح دسّا سني 

 قاٍ ي٘ قاسب٘: 

 أيػت أدري أبٞ أمحس؟  -

 . .ْعِ. ..ؾأداب٘: ْعِ.

اشٖب ٚقٌ  .يهٓ٘ قعل سني قاٍ ي٘ شيو ايطدٌ: سػّٓا..

 ٭بٞ أمحس إٕ داضى نطٚاع غٝعطٝو أدطى. 

محس َطٜض ُٖؼ ي٘ بأزب: أضدٛى أعطين ا٭دط اٯٕ ؾأبٛ أ

 وتاز إىل ايطعاّ، إْ٘ مل ٜأنٌ َٓص َٜٛني.

 قطر ب٘ ايطدٌ: قًت يو اشٖب اٯٕ.
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اضػـ غًٛإ َٔ ايػهب ٚقطر ب٘: داضى أبٛ أمحس 

َػهني ؾكري ٫ هس ايطعاّ، ٚاهلل أَطى إٔ تػاعسٙ، ٚؼض ايٓاؽ 

أعطين  ٘، ٚأْت ٫ تعطٝين سكٞ ٭ْكصٙ؟!ع٢ً إٔ ٜعطٛٙ َا ٜهؿٝ

 َٔ املٛت ٚأْكص ظٚد٘. أدطٟ ست٢ أْكصٙ

ؾٛد٧ غًٛإ ظاضِٖ ايػًٝغ ٜكؿع إيٝ٘ ٜٚهطب٘ نطبّا ؾسٜسّا 

 ٜٚكطر ب٘: 

 ٜايو َٔ ٜتِٝ قصض!!  -

غكط غًٛإ ع٢ً ا٭ضض َٔ ؾس٠ ايهعـ ٚا٭مل، ؾذطٙ 

 ايطدٌ ٚأيكاٙ يف ايعقام ٚأغًل باب زاضٙ.

نإ ٜكطر: ٜتِٝ، ي٦ِٝ، ٜطٜس َين إٔ أعطٞ َايٞ ؾاضٟ، 

ٌٖٚ عٓسٟ ٚقت هلصٙ  ،إٔ أسض ايٓاؽ ع٢ً َعاْٚت٘ نُا ٜطٜسْٞ

 ايػداؾات؟!!

ْٗض غًٛإ بكعٛب١ ٖٚٛ ٜبهٞ، ٜٚهاز ميٛت َٔ اؾٛع 

ٚا٭مل، ضأ٣ َٔ بعٝس ضد٬ّ َػطعّا، ؾابتعس عٔ ططٜك٘، يهٓ٘ ضآٙ 

 ٜكرتب َٓ٘، ثِ ٜكـ أَاَ٘، ُٖؼ ي٘: 

 ٖصٙ عؿط٠ زْاْري يو ٚ٭بٞ ٚأمحس ٜا بين.  -

 صٙ املؿادأ٠ ؾابتػِ، ٚقاٍ يًطدٌ ايهطِٜ: أؾام غًٛإ ع٢ً ٖ

 ٖٞ قطض غأٚؾٝ٘ يو ٜا عِ إٕ ؾا٤ اهلل.  -

 يهٔ شيو ايطدٌ مل ٜػُع٘، يكس أغطع بعٝسّا.
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 ٌٖ دا٤ ايؿطز؟

طاض تعب غًٛإ ْٚػٞ َطن٘ ٚآ٫َ٘، ٚقؿع إىل أٍٚ با٥ع 

ضآٙ، ٚاؾرت٣ دبّٓا ٚخبعاَّ ٚؾان١ٗ ٚؿُّا ٚأغطع إىل ايبٝت. ناز هٔ 

ايبٝت ؾطأ٣ أبا أمحس ٚظٚد٘ ٫ وػإ بأسس. به٢  سني زخٌ

 عطق١ ٖا١ً٥، ُٖٚؼ: 

 "ٜا ضب ٫ ؼطَين َٔ أبٞ أمحس ٚظٚد٘". 

 . .. َا٤..ؾٛد٧ سني ضأ٣ أبا أمحس ٜؿتح عٝٓٝ٘ ُٜٚٗؼ: َا٤.

أغطع ؾكٓع ي٘ عكريّا ٚضاح ٜػكٝ٘ َٓ٘، ٜٚػكٞ ظٚد٘، ست٢ 

، ٚمل ٜؿعط أْ٘ ؾبعا، ٚتٓاٍٚ ٖٛ ق٬ًّٝ َٔ ايطعاّ ست٢ ؾبع أٜهّا

قس ْاّ يف َهاْ٘، أؾام ؾطأ٣ أّ أمحس تكـ عٓس ضأغ٘، ؾطح بٗا 

٭ْٗا ؾؿٝت، يهٓ٘ نإ ٜؿعط بأمل ٖا٥ٌ يف ضأغ٘، ٚنعـ ؾسٜس 

 يف دػُ٘ نً٘، ُٖؼ أبٛ أمحس َٔ ؾطاؾ٘: 

 اؿُس هلل، يكس ؾؿاى اهلل ٜا بين.  -

 عذب غًٛإ يكٛي٘ ٖصا، ُٖٚؼ: 

  ٌٖٚ أْا َطٜض ٜا عِ؟! -

 ت أّ أمحس ُٖٚػت: نشه

ٖٚا أْت قس ؾؿاى اهلل ، َٓص أغبٛعني ٚأْت ْا٥ِ ٜا بين -

 نُا ؾؿاْٞ، ٚبكٞ إٔ ٜؿؿٞ اهلل أبا أمحس متاَّا بعس إٔ ؾؿٞ دطس٘. 
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ٚبعس بهع١ أٜاّ أقبح غًٛإ قّٜٛا، ٚعاؾاٙ اهلل َٔ َطن٘. 

 غأي٘ أبٛ أمحس: 

 َٔ أٜٔ أتٝت بايسْاْري ايعؿط٠ ٜا بين؟!!  -

 دط٣ َع٘ َٚع داضٙ "نطٚاع".  ؾشه٢ ي٘ َا

 متتِ أبٛ أمحس ٚايػهب ميٮ ٚدٗ٘: 

ٌٜٚ نطٚاع، إْ٘ ي٦ِٝ، أمل ٜعًِ إٔ اهلل أخربْا إٔ َٔ ٜسٗع  -

ٜا ًٜٚ٘  َهصِّب بايسٜٔ؟!ايٝتِٝ، ٫ٚ وٗض ع٢ً طعاّ املػهني ٖٛ 

 ٜٖسعٞ أْ٘ َٔ املػًُني ٜٚهطبو ٜٚ٪شٜو، ٜٚؿتُين؟!

هصب بايسٜٔ، ؾصيو ايصٟ ُٖػت أّ أمحس: أضأٜت ايصٟ ٜ

 ٜسٗع ايٝتِٝ، ٫ٚ وٗض ع٢ً طعاّ املػهني. 

 ؾطح غًٛإ بٗصٙ اٯٜات دسّا، ضؾع ضأغ٘ ٚقاٍ: 

إشّا قس دعٌ اهلل ايصٟ ٜ٪شٜين أْا ايٝتِٝ َهصبّا بسٜٓ٘، َا  -

 ... اؿُس هلل..أععِ اٱغ٬ّ، َٚا أضٚع٘، اؿُس هلل.

رت٣ َٔ ايكازّ ططم باب بٝتِٗ ؾذأ٠ّ، ؾأغطعت أّ أمحس ي

 إيِٝٗ، ٚمل تهس تكٌ إىل ايباب ست٢ مسعت قٛتّا ٜكطر: 

أْا داضنِ نطٚاع ٜا أبا أمحس، إْٞ أزعٛى َع غًٛإ  -

 ايٝتِٝ إىل سؿ١ً اؾتتاح املػذس ايصٟ بٓٝت٘ يف ساضتٓا. 

 عذب أبٛ أمحس، ُٖٚػت أّ أمحس: 

  ػادس اهلل َٔ ٜهصِّب بايسٜٔ؟!!!ٌٖٚ ٜعُط َ -
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 اٍ هلا: يهٔ أبا أمحس ق

 َٚا ٜسضٜو إٔ ٜتٛب داضْا نطٚاع؟ -

 نطٚاع ملاشا ب٢ٓ املػذس؟

خطز غًٛإ َع أبٞ أمحس ايصٟ نإ ٜػتٓس ع٢ً عهاظ٠ يريٜا 

َػذس نطٚاع. نإ نطٚاع ٜتبدرت نايطاٚٚؽ أَاّ املػذس ايصٟ 

بٓاٙ. ٜٚػتكبٌ أٌٖ اؿٞ بهٌ تهرب، ؾًُا ادتُعٛا نًِٗ ٚقـ 

 نطٚاع ٚقاح: 

ٝت٘. أيػت ٚا إىل ٖصا املػذس ايععِٝ ايصٟ بٓتؿهًٛا ٚاْعط -

ملػذس ٦َات ا٭يٛف، أيػت يكس نًؿين ٖصا ا ععُّٝا أٜٗا اؾريإ؟

 أْا أنطّ ضدٌ يف ايعامل، ؾُاشا تكٛيٕٛ؟  نطميّا؟

 مل هب٘ أسس َِٓٗ. ْعط إيِٝٗ بػهب ٚقطر: 

 أظٓهِ تٛاؾكٕٛ ع٢ً أْٞ أععِ ٚأنطّ ضدٌ يف ايعامل.  -

  ؟!ًو ٖصا ٜطنٞ اهللُٖؼ غًٛإ: إٕ عُ

قطر نطٚاع: أعطف إٔ اهلل ضإض عين يهٓين أضٜسنِ إٔ 

 تعطؾٛا أْتِ أْين نطِٜ ٚععِٝ. 

ُٖؼ أبٛ أمحس: إْ٘ ٫ ٜطٜس إٔ ٜطن٢ اهلل عٔ عًُ٘: إْ٘ 

 ٜطٜس إٔ ٜطن٢ ايٓاؽ عٓ٘، إْ٘ ٜطا٥ٝٓا، ُٖٚؼ اؾريإ: 

 إْ٘ ٜعبس ْؿػ٘ ٜطٜسْا إٔ منسس٘ ٚمُسٙ، َا أتعػ٘، إْ٘ -

 ٜٓػ٢ إٔ اهلل غٝبطٌ عًُ٘ ٭ْ٘ ٜطا٥ٞ ايٓاؽ.
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سإ ٚقت ق٠٬ ايعكط، ؾأشٕ امل٪شٕ، تكسّ نطٚاع ٚق٢ً 

 بايٓاؽ إَاَّا، َٚا ناز ٜٓتٗٞ ست٢ ايتؿت إىل املكًني ُٖٚؼ هلِ: 

ٞ أسػٔ ق٠٬ قًٝتُٖٛا يف إٕ ق٬تهِ ٖصٙ ٖ -

  ق٬تٞ خاؾع١ ضا٥ع١، ؾُا ضأٜهِ؟ إٕ ،٭ْٞ إَاَهِ ،سٝاتهِ

ع قس ؾكس عكً٘، إْ٘ ٓاؽ ُٖٚػٛا: ٫ ؾو إٔ نطٚاغهب اي

  َٔ املطا٥ني.

 تطى أٌٖ اؿٞ املػذس، ٚعازٚا إىل بٝٛتِٗ، ِٖٚ ُٜٗػٕٛ: 

  َا أتعػو ٜا نطٚاع! -

ٚدًؼ أبٛ أمحس وهٞ ٭ّ أمحس َا ؾعً٘ نطٚاع، يهٔ أّ 

أمحس ناْت سع١ٜٓ. عذب أبٛ أمحس هلا. اقرتب َٓٗا غًٛإ 

 ُٖٚؼ هلا: 

  سٜٓا َٔ ايسْاْري؟نِ بكٞ ي -

زَعت عٝٓاٖا ٚمتتُت: ث٬ث١ زْاْري ؾكط. ٫ٚ أزضٟ إٕ نٓا 

 غٓذٛع بعسٖا. 

. ٖاتٞ ايسْاْري ٭ض٣ َاشا .٫. .ابتػِ غًٛإ ُٖٚؼ: ٫..

 غأؾعٌ بٗا.

نإ غًٛإ ٜتعاٖط بايػطٚض، يهٔ قًب٘ نإ ٜتُعم َٔ اؿعٕ 

١ ٚا٭مل، َاشا غٝؿعٌ؟! ُٖؼ ٭بٞ أمحس ايصٟ عاز َٔ سؿً

 اؾتتاح داَع نطٚاع َتعبّا دسّا: 
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 غأشٖب إىل ايػٛم، ٚأعٛز بعس غاع١ٕ. -

خطز غًٛإ ٖٚٛ ٫ ٜط٣ ططٜك٘ َٔ اهلِ ٚاؿعٕ، أسؼ 

ؾذأ٠ّ بطؿٌ ٜكطر بني قسَٝ٘، يكس قسَ٘ زٕٚ إٔ ٜسضٟ، محً٘ 

َٔ ؾٛم ا٭ضض، ٚضاح ٜساعب٘، ضأ٣ يف ٜسٙ يعب١ ع٢ً ؾهٌ 

ٗا، به٢ ايطؿٌ ؾأعازٖا مجٌ َٔ خؿٕب أخصٖا َٔ ٜسٙ يٝٓعط إيٝ

 إيٝ٘، ٚغاض ٖٚٛ ٜؿهط: 

 ملاشا ٫ أقٓع يعبّا يٮطؿاٍ َٔ مإؽ؟! -

 عاز إىل ايبٝت َػطعّا، ؾٛد٧ ب٘ أبٛ أمحس، قاٍ ي٘: 

 ٜاعِ ؾهطت إٔ أقٓع يعبّا َٔ ماؽ، ؾُا ضأٜو؟  -

١، يهٓٗا ؼتاز إىل َٗاض٠ ُٖؼ ايعذٛظ: إْٗا ؾهط٠ ععُٝ

  عع١ُٝ.

 ًُين، ٚأْا أقٓع ايًعب. قاح غًٛإ: أْت تع

ٚاؾل أبٛ أمحس، ٚأغطع غًٛإ إىل ايػٛم يٝؿرتٟ ا٭زٚات 

اي٬ظ١َ، ؾًُا عاز ضأ٣ أبا أمحس ٜطغِ ع٢ً ٚضق١ قٛض٠ سكإ. 

ؾطح ب٘، أخص أبٛ أمحس خؿب١ ٚغهّٝٓا، ٚضاح ٜكٓع متجا٫ّ 

 يًشكإ ايصٟ ضمس٘. ؾًُا ؾطؽ َٓ٘ قاح يػًٛإ: 

 َٔ ماؽ َجٌ ٖصا اؿكإ.  خص ٜا غًٛإ، اقٓع متجا٫ّ -
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أَػو غًٛإ ضقا٥ل ايٓشاؽ ٚبسأ واٍٚ إٔ ٜكٓع َٓٗا 

سكاّْا َجٌ سكإ أبٞ أمحس. نإ أبٛ أمحس ٜطاقب٘ ٖٚٛ ٜططم 

 ايٓشاؽ ٜٚهبػ٘ ًٜٚؿ٘، نإ ٜعٌُ مبٗاض٠ٕ ٚسطٕم ؾسٜس.

اْت٢ٗ ايٓٗاض ٚمل ٜٓت٘ سكإ غًٛإ، ؾػٗط عًٝ٘ ست٢ أْٗاٙ. 

إيٝ٘، ؾطأ٣ عٓك٘ ط٬ّٜٛ، ٚأضدً٘  أخصٙ َٓ٘ أبٛ أمحس ْٚعط

 قكري٠، ٫ٚ شْب ي٘. قاٍ يػًٛإ: 

سػّٓا ؾعًت ٜا بين، قِ اٯٕ إىل ؾطاؾو، ٚغتكًح غساَّ  -

 َا أخطأت يف ٖصا اؿكإ.

ْاّ غًٛإ ََُّٗٛا سعّٜٓا ٭ْ٘ مل ٜكٓع سكاّْا مج٬ّٝ. ضأ٣ يف 

ز َٓاَ٘ ضد٬ّ نبري ايػٔ قٟٛ ايعه٬ت ٜكٓع سكاّْا، ٖٚٛ ٜتؿط

 عًٝ٘، ؾكاٍ ي٘: 

 عًُين ست٢ أقبح َجًو َاٖطّا.  -

ؾعًُ٘ ست٢ قٓع غًٛإ سكاّْا ضا٥عّا، ؾطح ب٘ دسّا. قاٍ 

 ايطدٌ يف َٓاَ٘: 

 ملاشا ٫ تكٓع ؾاضغّا ٜطنب ع٢ً ٖصا اؿكإ ٜا غًٛإ؟  -

ٚعًُ٘ نٝـ ٜكٓع ايؿاضؽ. ؾكٓع٘، ؾهإ ؾاضغّا ضا٥ع 

 بأع٢ً قٛت٘: اؾػِ، وٌُ غٝؿّا ٚضقّا ٚغُّٗا. قطر 

 ؾاضؽ فاٖس.  .ؾاضْؽ فاْٖس.. -
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أسٖؼ بٝس باضز٠ٕ متػح ضأغ٘ ؾاغتٝكغ ؾٛدس أّ أمحس تكـ 

 قطب٘ غأيت٘: 

 َٚٔ ٖٛ ايؿاضؽ اجملاٖس ٜا غًٛإ؟  -

عذب. ْٚعط سٛي٘، ؾعطف أْ٘ نإ يف سًِ. نإ ايٛقت عٓس 

َٓتكـ ايًٌٝ. أخص قؿا٥ح ايٓشاؽ ٚا٭زٚات، ٚضاح ٜكٓع ؾطغّا 

ّا، أشٕ ايؿذط ؾًِ ٜٓتب٘ غًٛإ إىل قٛت٘ ٫ُْٗان٘ يف قٓاع١ ٚؾاضغ

اقرتبت َٓ٘ أّ أمحس ُٖٚػت  ،ًعب١ ايٓشاغ١ٝ اييت ضآٖا يف سًُ٘اي

 ي٘:

أضاى قس تعبت ٜا غًٛإ ٚايؿذط قس أشٕ، ٖٝا إىل اؾاَع  -

 يت٪زٟ ايك٠٬. 

 ْعط إيٝٗا ٚقاٍ: 

 . بعس إٔ أنٌُ قٓاع١ ايؿاضؽ اجملاٖس غأشٖب ...غأشٖب -

 تطنت٘ ق٬ًّٝ ثِ عازت إيٝ٘ ُٖٚػت ب٘: 

ٖٝا إىل ايك٠٬ ٜا غًٛإ ست٢ ٫ تؿٛتو ايك٠٬ يف  -

املػذس، إٕ اهلل ٜٗسز ايػاٖني عٔ ايك٠٬ تٗسٜسّا َؿععّا، أ٫ 

ٌْ يًُكًني ايصٜٔ ِٖ عٔ ق٬تِٗ  تعطف إٔ اهلل ٜكٍٛ: ؾٜٛ

 غاٖٕٛ.

 اْتب٘ غًٛإ ُٖٚؼ َتعذبّا: 

  عٔ ق٬تِٗ غاٖٕٛ؟! ًني ايصٜٔ ٌِٖٜٚ يًُك -
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تطى أزٚات٘ ٚأغطع يٝتٛنأ. ْػٞ ؾطغ٘ ٚؾاضغ٘، ٚاضػـ 

خٛؾّا َٔ تٗسٜس اهلل يًصٜٔ ٜػٕٗٛ عٔ ق٬تِٗ، ؾًُا ٚقٌ إىل 

املػذس ضأ٣ اٱَاّ قس بسأ ايك٠٬ ؾٛقـ يف آخط قـ، يهٓ٘ َا 

ناز ٜسخٌ يف ايك٠٬ ست٢ عاز ٜؿهط يف سكاْ٘ ٚؾاضغ٘، مسع 

 اٱَاّ ٜكطأ: 

ٌْ ي  ًُكًني ايصٜٔ ِٖ عٔ ق٬تِٗ غاٖٕٛ". "ؾٜٛ

ؾعاز ٜؿهط يف ايك٠٬، ٚقاٍ: هب إٔ أقًٞ ق٠ّ٬ ٫ غٗٛ 

 ؾٝٗا ست٢ ٫ ٜعصبين اهلل.

أنٌُ ق٬ت٘ بٗس٤ٕٚ بعس إٔ تابع نٌ ن١ًُ قاهلا اٱَاّ يف 

ايك٠٬ ؾًُا اْتٗت ايك٠٬ أغطع إىل أزٚات٘ ٚيعبت٘ يٝهٌُ قٓعٗا 

 يهٓ٘ مل هس َططقت٘. ُٖؼ: 

 ٔ َططقيت ٜا أّ أمحس؟ أٜ -

 أدابت٘: أتاْا داضْا ٜطًب إٔ ْعريٙ َططق١ّ، ؾأعطتٗا ي٘. 

 غهب غًٛإ ُٖٚؼ: 

 يهٓين عاد١ إيٝٗا، نإ هب إٔ ٫ تعريٜٗا ٭سس.  -

إٕ اهلل هعٌ ايصٟ ٫ ٜعري َٛاعٝٓ٘  ،ُٖػت ي٘: ٫ ٜا غًٛإ

 يًٓاؽ َهصِّبّا بايسٜٔ. أمل تكطأ يف غٛض٠ املاعٕٛ: 

ٌْ يًُكًني ايصٜٔ ِٖ عٔ ق٬تِٗ غاٖٕٛ ايصٜٔ ِٖ  "ؾٜٛ

 ٜطا٩ٕٚ، ٚميٓعٕٛ املاعٕٛ؟!".
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ٖسأ غهب غًٛإ، ٚبعس زقا٥ل أعاز اؾريإ املططق١ اييت 

 اغتعاضٖٚا، ٚعاز ٖٛ إىل إنُاٍ قٓاع١ ؾطغ٘ ٚؾاضغ٘.

ناْت أّ أمحس تطاقب٘ ست٢ اْت٢ٗ َٔ قٓع يعبت٘. أخصتٗا 

أمحس املطٜض، ؾًُا ضأ٣ ؾطأتٗا ضا٥ع١ دسّا، ؾأغطعت إىل أبٞ 

 ايًعب١ طاض عكً٘ َٔ ايؿطح، ؾُٗؼ يػًٛإ: 

 بهِ غتبٝعٗا ٜا بين؟  -

 ؾُا ضأٜو، بهِ ْبٝعٗا؟!  أداب٘: ٫ أزضٟ ٜا عِ

ُٖؼ أبٛ أمحس: بعٗا بسٜٓاضٜٔ. اشٖب إىل اؿاز خايس يف 

غٛم ايٓشاغني ٚقٌ ي٘: ٜكٍٛ يو أبٛ أمحس خص ٖصٙ ايًعب١ 

 ٚأعطين زٜٓاضٜٔ. 

 ؿاز خايس يًعب١ غًٛإ ٚضٚعتٗا، ؾكاٍ ي٘: عذب ا

 َٔ قٓعٗا ٜا بين؟!  -

ؾًُا أداب٘ أْ٘ ٖٛ ايصٟ قٓعٗا، قاٍ ي٘: إشٕ ْػُٝٗا: ؾاضؽ 

غًٛإ اجملاٖس، ٖٝا اقٓع يٞ ١٦َ يعب١ َجًٗا، ٚخص مثٓٗا، 

 غأٚظعٗا يف مجٝع ايب٬ز، إْٗا يعب١ ضا٥ع١. 

، ٚاؾرت٣ اؾرت٣ غًٛإ بسٜٓإض زٚا٤ّ ٭بٞ أمحس، ٚطعاَّا

 بايسٜٓاض ايجاْٞ قؿا٥ح ماغ١ٝ ٚعاز إىل ايبٝت غطٜعّا. 

نإ غًٛإ ٜعٌُ يف ايٓٗاض ٚيف ايًٌٝ يٝكٓع يعب٘ امل١٦، نإ 

نًُا اْت٢ٗ َٔ قٓاع١ يعب١ٕ، شٖب إىل اؿاز خايٕس، ٚأعطاٙ إٜاٖا 
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ؾٝعطٝ٘ زٜٓاضٜٔ. نإ ٜكٓع يف ايٓٗاض ٚاسس٠ّ ثِ قاض ٜكٓع اثٓتني، 

 أقبح ٜكٓع عؿط يعٕب نٌ ّٜٛ مبٗاض٠ ٖا١ًٕ٥.  ثِ أضبعّا ست٢

َٚهت ؾٗٛض ٚغٓٛات، ٚزخٌ ؾاضؽ غًٛإ اجملاٖس إىل 

بٕٝت، ٚنرب غًٛإ ست٢ أقبح عُطٙ عؿطٜٔ غ١ّٓ. ظاز َاي٘،   نٌ

ٚؾؿ٢ اهلل أبا أمحس، ٚضاح ٜعٌُ َع غًٛإ يف قٓاع١ يعٕب كتًؿ١ 

 اؿذّٛ ٚا٭ؾهاٍ، ست٢ أقبشت يعب غًٛإ متٮ ايب٬ز.

 املؿادأ٠

 نإ غًٛإ ٜكًٞ يف املػذس سني مسع ضد٬ّ ٜكٍٛ ٯخط: 

 شاى ٖٛ غًٛإ، إْ٘ ٜكًٞ.  -

 .... اؿُس هلل.ُٖؼ ايطدٌ ايجاْٞ: اؿُس هلل.

ؾًُا اْت٢ٗ َٔ ق٬ت٘ ؾٛد٧ بطدٌ ٜٗذِ عًٝ٘، ٜٚهُ٘ إىل 

 قسضٙ، ٜٚكبٌ ضأغ٘. 

 ْعط ؾإشا ٖٛ عُ٘. ٖذِ ع٢ً ٜسٙ ٜكبًٗا، بُٝٓا نإ عُ٘ ٜكٍٛ

 ي٘: 

عجت عٓو يف نٌ ايب٬ز ٜا بين، ؾًِ أدسى، نازت  -

ظٚدٞ متٛت سعّْا عٓسَا تطنت بٝتٓا ٭ْٗا عًُت إٔ َٔ ٜ٪شٟ 

ايٝتِٝ ٖٛ َٔ املهصِّبني بايسٜٔ، خاؾت إٔ متٛت ٜٚعصِّبٗا اهلل بايٓاض، 

٭ْٗا آشتو. ثِ عٓسَا ٚقًت إيٝٓا يعبو اييت امسٗا ؾاضؽ غًٛإ 
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غًٛإ ٖٛ أْت، ؾُا ظيت أغأٍ عٓو اجملاٖس قًت: قس ٜهٕٛ 

 ست٢ ٚقًت إيٝو، غاَح ظٚدٞ ٚغاقين ٜا بين.

ُٖؼ غًٛإ: يكس غاقتٗا َٓص خطدت َٔ بٝتو ٜا عِ، 

ٚغأغاؾط َعو ٭ظٚضٖا، ٚأظٚض أ٫ٚز عُٞ، يكس اؾتكت إيِٝٗ 

 دسّا. يهٔ إٕ مسح يٞ ايعِ أبٛ أمحس، ٚاَطأت٘ أّ أمحس. 

ٛ أمحس ٚظٚد٘ ٜطنبٕٛ ٚبعس غاعإت نإ غًٛإ ٚعُ٘ ٚأب

غٝاض٠ ٜٚػطعٕٛ إىل بًس عُ٘، ؾًُا زخًٛا ايبٝت به٢ اؾُٝع يًكا٤ 

غًٛإ، ٚبه٢ غًٛإ َعِٗ أٜهّا، ٚبه٢ أبٛ أمحس ٚأّ أمحس ملا 

عطؾٛا قكت٘، عذب اؾُٝع سني ٚقـ غًٛإ، ٚغازض ايبٝت 

ؾتبع٘ عُ٘، ست٢ ضآٙ ٜسخٌ املكرب٠ ٜٚػطع إىل قرب أَ٘ ٚأبٝ٘، 

 ا ٜٚبهٞ. اقرتب َٓ٘ ٚدًؼ ٜبهٞ َع٘.ٚهًؼ إيُٝٗ

أقبٌ ايٓاؽ ٜطسبٕٛ بػًٛإ، ٜٚػأيْٛ٘ عٔ يعب٘ ايطا٥ع١، نإ 

 ٜكٍٛ هلِ: 

مخػ١ أقٓإف َٔ ايٓاؽ ٜعتربِٖ اهلل َٔ املهصِّبني  -

 بايسٜٔ:

ايصٜٔ ٜ٪شٕٚ ايٝتِٝ، ٚايصٜٔ ٫ وٗهٕٛ ع٢ً طعاّ املػهني، 

يف ٚقتٗا، ٚايصٜٔ  ٚايصٜٔ ٜػٕٗٛ عٔ ق٬تِٗ زا٥ُّا ٫ٚ ٜكًْٛٗا

يف ق٬تِٗ ٫ٚ ٜؿكٕٗٛ َا ؾٝٗا، ٚايصٜٔ ٫ ٜعريٕٚ   ٜطا٩ٕٚ ايٓاؽ

 درياِْٗ َٛاعِٝٓٗ. إٕ اهلل ٜكٍٛ: 
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ؾصيو ايصٟ َُٜسٗع ايٝتِٝ، ٫ٚ  ،ايسٜٔ"أضأٜٓت ايصٟ ٜهصِّب ب

ٌْ يًُكًني ايصٜٔ ِٖ عٔ  ،وٗض ع٢ً طعاّ املػهني، ؾٜٛ

 ٕٛ املاعٕٛ".ق٬تِٗ غاٖٕٛ، ايصٜٔ ِٖ ٜطا٩ٕٚ ٚميٓع

قاض ايٓاؽ ٜبشجٕٛ عٔ ايٝتا٢َ يٝهعِٖٛ يف بٝٛتِٗ ٜٚهطَِٖٛ، 

ٜٚبشجٕٛ عٔ املػانني يٝػِٖٓٛ، ٜٚعريٕٚ َٛاعِٝٓٗ يهٌ َٔ 

ٜطًبٗا. ٜٚكًٕٛ قًٛاتِٗ يف اؾاَع ٚيف ٚقتٗا، ٚوطقٕٛ إٔ 

تهٕٛ ق٬تِٗ نا١ًَّ خاؾع١ّ، ٚناْٛا ٜتٛاقٕٛ إٔ ٜعًُٛا أعُاهلِ 

 ِ زٕٚ إٔ ٜطا٩ٚا بٗا أسسّا َٔ ايٓاؽ.نًٗا يرين٢ اهلل عٓٗ

غعس ايٝتا٢َ، ٚغين املػانني، ٚأقبشت أزٚات ايٓاؽ 

َٚٛاعِٝٓٗ يهٌ ايٓاؽ ٜػتؿٝسٕٚ َٓٗا مجٝعّا، ٚناْٛا سني 

ٜكًٕٛ خاؾعني ٜٚكط٩ٕٚ غٛض٠ املاعٕٛ ٜصنطٕٚ شيو نً٘ 

ؾٝٓؿصْٚ٘. ؾعاؾٛا إخ٠ّٛ َتشابني، ؾُا أععِ ٖصٙ ايػٛض٠ ايكػري٠ 

 ػًُني ع٢ً نٌ ٖصا اـري ايععِٝ.اييت زيت امل
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 أعطٝٓاى ايهٛثط
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 ضغاي١ َٔ دعٜط٠

عاز ايكٝاز أبٛ خايس ظٗط شيو ايّٝٛ إىل بٝت٘ َبهطّا، ؾٛد٦ت 

ظٚد٘ ب٘، ٚقؿع إىل سهٓ٘ ابٓ٘ خايس ؾطسّا ب٘، ُٖؼ هلا: تعايٞ ٜا 

 أّ خايس، ئ تعٛز إيٝٓا أٜاّ ايتعب بعس ايّٝٛ. 

سٙ إىل غًت٘ ٚأخطز َٓٗا عًب١ تًُع ظازت زٖؿتٗا سني َٓس ٜ

َا  ،ب١ ق١ٜٛ، ُٖػت أّ خايس: ٜا غ٬ّنايصٖب، يف ططؾٗا ن٬ٓ

 ٖصا؟!!

ُٖؼ: أيكٝت قباح ٖصا ايّٝٛ ؾبانٞ، ٚغأيت اهلل إٔ 

ٜػٓٝين، ٚبعس قًٌٝ ؾعطت إٔ ايؿبه١ أقبشت ثك١ًٝ، ٚغشبتٗا 

بهٌ َا يسٟ َٔ ق٠ٛ ٚعه٬ت، ٚإشا بٞ أدس ٖصٙ ايعًب١ َع 

 ١ًْٛ مل أؾاٖس َجًٗا طٛاٍ سٝاتٞ. أمساى َ

ُٖػت ي٘: إْ٘ بطن١ زعا٥و ٜا أبا خايس، إْو ضدٌ قاحل، 

ٚاهلل ٜػتذٝب زعا٤ ايكاؿني. قاطعٗا: تعايٞ ْؿتح ٖصٙ ايعًب١ 

 يٓط٣ َا ؾٝٗا.

أخصتٗا َٓ٘ أّ خايس ؾٛدستٗا ثك١ًٝ، أخصٖا َٓٗا، ٚبسأ ٜبشح 

 ْاز٣:  ،عٔ ططٜك١ يؿتشٗا، ضأ٣ ؾٝٗا ثكبّا

 تٞ إبط٠ ٜا أّ خايس.ٖا -
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أعطت٘ إبط٠ ؾأزخًٗا يف ثكب ايعًب١، ؾإشا بايعًب١ تٓؿتح بعٓـ، 

ٚتكؿع َٓٗا عًب١ قػري٠ غٛزا٤، ٚدٛاٖط نجري٠، ٚعكٛز ٚأغاٚض 

 َٔ شٖب. 

 طاض عكٌ أّ خايس، يهٓٗا مل متس ٜسٖا إىل اؾٛاٖط ٚا٭غاٚض. 

 قايت ي٘: ٌٖ أْت قازم ٜا أبا خايس؟ ٌٖ أتٝت بٗا َٔ ايبشط

 ٚمل تأخصٖا َٔ َهإ آخط؟!! 

 عطف أْٗا تؿو ب٘، قاح بٗا: 

ٕٓ َٔ ٜأنً٘  - ٚوو ٌٖٚ عطؾتين َّٜٛا آنٌ املاٍ اؿطاّ؟ إ

ؾػٛف ٜأنٌ يف اٯخط٠ ْاض دِٗٓ. امجعٞ ٖصٙ ايعكٛز ٚاؾٛاٖط، 

 ٚتعايٞ ْؿتح ٖصٙ ايعًب١ ايػٛزا٤.

 َاشا يف ايعًب١ ايػٛزا٤؟!!

ضأ٣ ؾٝٗا خٝطّا يْٛ٘ أمحط،  أخص ايعًب١ ايػٛزا٤ ٚبسأ ٜكًبٗا،

غشب٘ ٚإشا بايعًب١ تٓؿتح. ْعط ؾطأ٣ ؾٝٗا ٚضق١ َٚؿتاسّا، ٚبٛق١ً 

ايٛضق١ ؾطأ٣ ؾٝٗا نتاب١ قس قت َٝاٙ ايبشط بعهٗا،   قؿطا٤. ؾتح

 قطأٖا بكعٛب١، ؾإشا َهتٛب ؾٝٗا: 

ِّ َهإ ٝو. إٕ ٖصٙ ايعًب١ ٖس١ٜ َين إي ،"أٜٗا اٱْػإ يف أ

إٕ أتٝت إىل دعٜطتٓا اييت امسٗا  ،ايهجري عٓسٟ َٔ ٖصٙ اؾٛاٖط

)املؿ٠٤ٛٓ ايبرتا٤( ؾػأعطٝو َٔ اؾٛاٖط ايهجري بؿطط إٔ تهٕٛ 

نبري ايعكٌ، نطِٜ ايٓؿؼ، قٟٛ اؾػِ، ؼب ايٓاؽ ٚتطٜس هلِ 
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اـري، ٖٚصا املؿتاح ٖٛ َؿتاح بٝيت، عٓسَا غتكٌ إىل اؾعٜط٠ 

ٓسٖا، غتذس ع٢ً ايؿاط٧ ؾذط٠ دٛظ نبري٠، ٫ تٓعٍ إ٫ ع

ٚبعسٖا مب١٦ َرت إىل ايُٝني غتذس ٖٓاى بٝيت، إٕ مل تهٔ نبري 

ايعكٌ قٟٛ اؾػِ، نطِٜ ايٓؿؼ، ؾ٬ تأت إيٝٓا، ٭ْٓا غٓكتًو، 

إْٓا ئ ْػاقو بٗصٙ اؾٛاٖط إٕ نٓت نبري ايعكٌ  ،إيٝوإْٓا عاد١ 

قٟٛ اؾػِ، نطِٜ ايٓؿؼ ٚمل تأت إيٝٓا، غتذس يف ٖصٙ ايعًب١ 

تعاٍ إيٝٓا مٔ يف  ،غطتٗا غتكٌ إىل دعٜطتٓاط١ٜ بٛابٛق١ً ع

 ،ٜا نبري ايعكٌ، ٜٚا نطِٜ ايٓؿؼ خطط، تعاٍ إيٝٓا أٜٗا ايكاحل،

 "إْٓا يف خطط ٚاهلل .يف خطط.. .إْٓا يف خطط..

 َاشا ؾعٌ أبٛ خايس؟!!

قاض أبٛ خايس ٜطزز: دعٜط٠ امسٗا املؿ٠٤ٛٓ ايبرتا٤؟!! َا 

 َع٢ٓ ٖصا ا٫غِ؟!! 

 تعطف َع٢ٓ اٯ١ٜ ايهطمي١: )إٕ ؾا٦ْو قاست أّ خايس: أ٫

 ٖٛ ا٭برت؟(. 

ايؿا٧ْ ٖٛ  ،. ٚاهلل إْٞ أعطف َعٓاٖا.. ْعِ..قطر: ْعِ.

إٕ اغِ  ،برت ٖٛ املٓكطع ايصيٌٝايصٟ ٜهطٙ ايٓاؽ ٜٚبػهِٗ، ٚا٭

  ٜط٠ املهط١ٖٚ ايصي١ًٝ املٓكطع١( إْ٘ اغِ عذٝب.اؾعٜط٠ ٜعين )اؾع

  ا؟!!أبٛ خايس: يهٔ نٝـ ْكٌ إيٝٗقاح 
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ْعطت أّ خايس ؾطأت خايسّا ٜسسطز ع٢ً ا٭ضض ايعًب١ 

 ايكؿطا٤ املسٚض٠، اختطؿتٗا َٔ ٜسٙ، ْٚعطت إيٝٗا ٚقاست: 

ٖٞ اييت  ،١، َهتٛب عًٝٗا اغِ اؾعٜط٠ٖصٙ ٖٞ ايبٛقً -

 غتٛقًٓا إىل اؾعٜط٠. 

اقرتب َٓ٘ ابٓ٘  ،ٛ خايس ضأغ٘ بني ٜسٜ٘ ٚضاح ٜؿهطٚنع أب

 ُٖٚؼ ي٘: 

 إٕ أٌٖ اؾعٜط٠ يف خطط.  ،ب ٜا أبٞهب إٔ ْصٖ -

ٕٛ أقٜٛا٤، ٚنطاّ ُٖػت أّ خايس: ٚمٔ ٚاؿُس هلل قاؿ

  ايٓؿٛؽ ؾًٓصٖب.

اؾرت٣ أبٛ خايس قاضبّا َٮٙ بايطعاّ ٚايؿطاب، ٚأخص اؾٛاٖط 

َع٘، ٚٚنع يف قٓسٚم سسٜسٟ مجٝع َا عٓسٙ َٔ نتب، 

٢ً ٚٚنع َعٗا ْػد١ ضا٥ع١ َٔ ايكطإٓ، ٚقباح ايّٝٛ ايتايٞ ق

ايكبح َع ظٚد٘ ٚابٓ٘، ٚزعٛا اهلل إٔ ىتاض هلِ اـري يف ٖصٙ 

ايطس١ً ايعذٝب١ إىل دعٜط٠ )املؿ٠٤ٛٓ ايبرتا٤( اؾعٜط٠ املهط١ٖٚ 

ايصي١ًٝ املٓكطع١، قؿعٚا إىل ايكاضب بٓؿاط عذٝب، ٚقازٚا قاضبِٗ 

 يف شيو ايبشط ايصٟ ٫ ٜطٕٚ ي٘ ْٗا١ٜ.
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 َاشا دط٣ يف ايبشط؟!!

ٚؾٗط ٚؾٗطإ، زٕٚ إٔ ٜكًٛا إىل  ،َٕه٢ ّٜٛ َٜٚٛا

دعٜطتِٗ )املؿ٠٤ٛٓ ايبرتا٤( ناْٛا يف نٌ ّٜٛ ٜكًٕٓٛ ٜٚسعٕٛ اهلل إٔ 

 ٜٛقًِٗ إىل اؾعٜط٠ بػ٬ّ، إِْٗ ٜطٜسٕٚ إْكاش ايٓاؽ َٔ اـطط.

ْاّ أبٛ خايس تًو اي١ًًٝ سعّٜٓا، ْٚاَت أّ خايس نصيو، 

ِٓ ضا٥ش ،ايس ٜطاقب ايٓذّٛ، ٚايكاضب ٜػريٚدًؼ خ ١ زخإ ؾ

 ٚسطٜل، ظٔ إٔ يف ايكاضب ْاضّا، أغطع إىل ٚايسٙ، ٚقاح: 

  . أؾِ ضا٥ش١ ْاض ٚزخإ... بابا..بابا. -

قؿع أبٛٙ ٚزاض يف أما٤ املطنب ؾًِ هس ؾ٦ّٝا، يهٔ ضا٥ش١ 

ايسخإ ناْت تتعاٜس باغتُطاض، نإ ايًٌٝ يف آخطٙ، ٚبسأت أنٛا٤ 

  ايؿذط تتعاٜس، قًٓٛا مجٝعّا، ٚدًػٛا ٜسعٕٛ:

  .أٚقًٓا إىل اؾعٜط٠" ،"ٜا ضب

َٔ بعٝس ضأٚا ْاضّا  ،ظازت ضا٥ش١ ايسخإ، ٚطًع ايٓٗاض

عع١ُٝ، َا ظايٛا ٜكرتبٕٛ َٓٗا ست٢ ضأٚا دعٜط٠ غٛزا٤، قاح 

 خايس: 

إْٗا اؾعٜط٠ اييت  ،اْعط ،. ٖصٙ ؾذط٠ اؾٛظ.بابا. ..بابا. -

 ْطٜسٖا.

ح ٜٓعط إىل اٚقـ ايج٬ث١ ٜتؿطدٕٛ، أخص أبٛ خايس َٓعاضٙ، ٚض

  .تًو اؾعٜط٠ ايعذٝب١
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ضأ٣ ايٓاؽ ؾٝٗا هلِ أؾهاٍ غطٜب١، ٚدِٖٛٗ غٛزا٤ مم٠٤ًٛ 

 .خا٥ؿٕٛبايكػ٠ٛ، ٚظٗٛضِٖ ق١ٝٓ، ٚنًِٗ 

أٚقـ أبٛ خايس قاضب٘ ٚغط ايبشط أَاّ ؾذط٠ اؾٛظ بعٝسّا عٔ 

ايؿاط٧ ؾًُا غابت ايؿُؼ ٚزخٌ ايًٌٝ سٓطى قاضب٘ ست٢ ٚقٌ 

٠ اؾٛظ، نإ َهاّْا َٗذٛضّا، مل إىل ايؿاط٧، ٚٚقـ عٓس ؾذط

 ،ٜػتطع إٔ وٌُ َع٘ َٔ قاضب٘ إ٫ عًب١ اؾٛاٖط ٚاملؿتاح ٚايكطإٓ

ٚمحًت ظٚد٘ ٚابٓ٘ بعض ايهتب ٚؾ٦ّٝا َٔ ايطعاّ، ْعيٛا إىل 

 ايرب، ٚع٢ً بعس ١٦َ َرت ضأٚا بٝتّا نبريّا، أغطعٛا إيٝ٘.

 َاشا ضأٚا يف ايبٝت؟!!

باب ؾاْؿتح، زخًٛا ٚأغًكٛا ٚنع أبٛ خايس املؿتاح يف قؿٌ اي

 ايباب. َٔ بعٝس مسعٛا قٛتّا ٜكطر: 

  ٜا ضبِّ أْا َعًّٛ. .َعًّٛ.. .َعًّٛ.. -

غهت ايكٛت ثِ ضأٚا بابّا قس اْؿتح، ٚخطز َٓ٘ ؾٝذ نبري، 

 ؿٝت٘ بٝها٤، ٚٚدٗ٘ ٜؿع بايٓٛض، أغطع إيِٝٗ ٖٚٛ ٜكٝح: 

عًب١ ٌٖ ٚقًتهِ اي ،بهطاّ ايٓؿٛؽ، أ٬ّٖ باؿهُا٤ أ٬ّٖ -

 ٚايطغاي١؟

 ْطٜسٖا د٦ٓا . ٖصٙ دٛاٖطى ٫.ْعِ. .أداب٘ أبٛ خايس: ْعِ..

  يٓطؾع عٓهِ اـطط.
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عطف  ،اْك٘ ٚقٓبً٘، ٚزَٛع٘ متٮ ؿٝت٘أقبٌ ايؿٝذ إيٝ٘، ع

 قاح:  ،يٝ٘ دٛاٖطٙ أْ٘ قاحل نطِٜ ايٓؿؼسني ضز إ

  .أتاى اؿهُا٤ ٚايطٝبٕٛ، تعايٞ.. ،ٜا أّ ْاغٝؼ -

يعٗط، تػتٓس ع٢ً عٓهاظ قسِٜ، أغطعت إىل ضأٚا اَطأ٠ ق١ٝٓ ا

 أّ خايس تهُٗا ٚتبهٞ. 

ضدًٝٗا، ٚضدًٞ أبٞ غذست ع٢ً ا٭ضض ٚأخصت تكٓبٌ 

ُٖؼ  ،عّا إىل غطؾتِٗ اييت خطدٛا َٓٗاٚغاضٚا َ خايس، ضؾعٖٛا

 ايؿٝذ: 

  يف خطط ٜا بين، هب إٔ تٓكصْٚا. إْٓا -

 ؟!!يس: َٚا ٖٛ اـطط ٜا غٝسٟ ْاغٝؼُٖؼ أبٛ خا

 ًِ ٚايٓاضايع

إْٗا ْاض عع١ُٝ ٜا  اغٝؼ: أمل تطٚا زخاّْا َٔ بعٝس؟ُٖؼ ْ

 بين خطدت يف دعٜطتٓا ٚهلا قك١ عذٝب١.

 غأي٘ خايس: َٚا ٖٞ قكتٗا ٜا دٓساٙ؟

اغتُط ْاغٝؼ ٜكٍٛ: أْا ضدٌ سهِٝ، ٖٚصٙ أَٞ ايطاٖط٠، 

ٕ ٜطنبٗا َٓص ١٦َ عاّ ؼطُت ع٢ً ؾاط٧ دعٜطتٓا باخط٠ ٖا١ً٥، نا

-َاتٛا نًِٗ إ٫ ؾاب َجًو ٚشاى قربٙ  ،ْعطؾِٗ ضداٍ غطبا٤ ٫

قاٍ إْ٘ َٔ ب٬ز بعٝس٠ أًٖٗا َٔ  -ٚأؾاض إىل قرب يف ٚغط ايساض

املػًُني، قطأ عًٝٓا بعض َا وؿع٘ َٔ نتاب املػًُني ٚامس٘ 
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ضأت  ، ْػُع َٓ٘ إ٫ بهع آٜات ثِ َاتغؿاٙ ملآيهٓٓا ٚ ،ايكطإٓ

 عتٗا، ٚعًُتين إٜاٖا.أَٞ يف ٖصٙ اٯٜات نٌ اؿه١ُ ؾهتبتٗا ٚسؿ

 قاح أبٛ خايس: َٚا ٖٞ ٖصٙ اٯٜات ٜا عُاٙ؟. 

. غأقط٩ٖا عًٝو، .. سػّٓا..قاطع٘ اؿهِٝ ْاغٝؼ: سػّٓا.

 يهٔ هب إٔ أغػٌ دػُٞ نً٘ قبٌ شيو. 

دًؼ ٚاػ٘  ،يف عط٠ َا٤ قطٜب١ ٚضدع َٗط٫ّٚأغطع ٚغطؼ 

 إىل ايكب١ً، ٚقطأ: 

ٌٓ يطبو ٚام ،"إْا أعطٝٓاى ايهٛثط ٕٓ ؾا٦ْو ٖٛ ا٭برت" ،طؾك  إ

ْعط أبٛ خايس إىل ابٓ٘ ٚظٚد٘ ٚابتػِ، ٚبهت أّ ْاغٝؼ، 

 ٚبه٢ اؿهِٝ ْاغٝؼ. 

 ُٖؼ أبٛ خايس: ٌٖٚ تعطف َعٓاٖا ٜا غٝسٟ؟!!

، َٓش٘ . قاٍ يٓا إٕ ايهٛثط ٖٛ اـري ايععِٝ.. ْعِ..أداب٘: ْعِ.

 ثط.ٚغُٝٓشِٗ يف اؾ١ٓ ْٗطّا امس٘ ايهٛ ،اهلل يًُػًُني يف ايسْٝا

تٛقـ ْاغٝؼ ٚبه٢: يهٓٓا مل ْعطف أٟ ؾ٤ٞ َٔ شيو اـري 

 ايهجري ٜا بين.

  قاح خايس: إْ٘ اٱغ٬ّ ٜا غٝسٟ.

َٗٔت ْاغٝؼ به٬َ٘، ُٖٚػت أّ ْاغٝؼ:   ُب

 َٚا أزضاى ب٘ ٜا بين؟!! -

 قاست أّ خايس: إْٓا َػًُٕٛ ٜا غٝستٞ.
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تهطعا هلا  ،غٝؼ ْٚاغٝؼ ع٢ً ضدًٝٗا ٜكب٬ْٗاٖذُت أّ ْا

 ٫: ٚقا

 ٌٖ تعًُٝٓٓا نٝـ ْكًٞ ٚنٝـ ْٓشط؟ -

أداب خايس: أْا أعًُهِ نٝـ تهٕٛ ايك٠٬، ٚأبٞ ٜعًُهِ 

 نٝـ تٓشطٕٚ.

  .ا٭غٓاّ ٚغريٖا يف اؿر قطب َه١قاٍ أبٛ خايس: ايٓشط ٖٛ شبح 

 قاح ايؿٝذ: ٚأٜٔ ٖٞ َه١ ٜا غٝسٟ؟!!

 قاح خايس: يف ب٬ز املػًُني اييت أتٝٓا َٓٗا.

إىل دٝب٘ ٚقاٍ يًشهِٝ: ٌٖٚ تطٜس إٔ تكطأ َس أبٛ خايس ٜسٙ 

 ايكطإٓ نً٘؟؟!!

ٜا يٝتين أعطف آ١ٜ ٚاسس٠  ،أداب٘: َٚٔ أٜٔ يٞ شيو ٜا بين

 نً٘ خري. ،َٓ٘

 أخطز أبٛ خايس ْػد١ ايكطإٓ َٔ دٝب٘ ٚقاٍ: ٖصا ٖٛ ايكطإٓ نً٘.

َٔ امل٥٬ه١ أضغًهِ اهلل  . أْتِ.ٖتؿت أّ ْاغٝؼ: قشٝح.

اؿُس هلل إْين مل أَت  ،عطاْا اهلل إٜاٖاهِ أععِ ٖس١ٜ أإْ ،إيٝٓا

 قبٌ إٔ أيكانِ.

ٌٖ تأخصْٚ٘ ٚتعطْٛين  ،ُٖػت: عٓسٟ قٓسٚم دٛاٖط

 . يهطِٜ؟!!! أضدٛنِ اقبًٛا َين شيوٖصا ايكطإٓ ا

 بهت بها٤ عايّٝا.
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٢ ٫ أنٕٛ ست ،أعطف اـري ايععِٝ قبٌ إٔ أَٛت أضٜس إٔ -

٫ أضٜس  ،غٛض٠ ايهٛثط ُا قاٍ اهلل يف آخطن ،َٔ املبػٛنني ا٭ش٤٫

 إٔ ٜبػهين اهلل ٜٚصيين نُا ؾعٌ بٗصٙ اؾعٜط٠ نًٗا.

ُٖؼ أبٛ خايس: ايكطإٓ ٖس١ٜ يهُا، ٚغٓعًُهِ نٌ َا ؾٝ٘ 

 َٔ خري.

ٕ ٜكب٬ْ٘ أخصا ايكطآ ،به٢ ْاغٝؼ ٚبهت أَ٘ َٔ ايؿطح

ُٓاْ٘ بكُت عُٝل.   ٜٚه

 ؟!!َا قك١ ايٓاض

 اغٝؼ؟ ُٖػت أّ خايس: يهٔ َا قك١ ايٓاض ٜا غٝسٟ ْ

 َػح ْاغٝؼ زَٛع٘ ٚقاٍ: 

  إْٗا سها١ٜ غطٜب١ ٚعذٝب١. ،غأسهٞ يهِ سهاٜتٗا -

بعس إٔ َات ايؿاب املػًِ املربٚى، نإ عُطٟ عؿطٜٔ غ١ٓ، 

أسبين  ،ٚأخصت أزعٛ ايٓاؽ إٔ ٜ٪َٓٛا بٗاسؿعت غٛض٠ ايهٛثط، 

أيْٛين: زٓيٓا ع٢ً اـري ايععِٝ. نجري َٔ ايٓاؽ، يهِٓٗ ناْٛا ٜػ

ـ ْكًٞ ٜػأيْٛين: نٝ ،!! ؾ٬ أعطفمباشا ٜأَطْا؟ ،طع٢ً ايهٛث

هلِ: اؾعًٛا اـري ٚاتطنٛا نٓت أقٍٛ  ،ٚنٝـ ْٓشط، ٚأْا ٫ أعطف

 ناْٛا سا٥طٜٔ. ،ايؿط

 أتاِٖ ضدٌ خبٝح، قاٍ يًٓاؽ:  ،ٚأخريّا
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ٝهِ ست٢ أزيهِ ع٢ً اـري أضغًين اهلل إي ،أْا ايهٛثط -

  ايععِٝ.

دعًٛٙ ًَهّا، ؾكاض ٜأَطِٖ إٔ ٜعطٛٙ ا٭َٛاٍ ٚإٔ ٜػذسٚا 

ي٘، ٚإٔ ٜصعٛا ي٘ ايصبا٥ح. ٚنع هلِ َٔ عكً٘ ْعاَّا نً٘ خطأ 

ٜكٓع هلِ اـُط  ،ِ ٚقاض ٜكٍٛ هلِ: ٖصا ٖٛ ايهٛثطٚظً

 ،َا ٜؿا٤. ؾكٞ ايٓاؽ، ٚنؿطٚا ب٘ ٜٚبٝعِٗ إٜاٙ، ٜٚأخص َٔ ايٓػا٤

اط٧ ايعامل، ؾػهت ايٓاؽ ؾكاض هربِٖ ع٢ً ايسخٍٛ يف زٜٓ٘ اـ

ي٘، ؾاظضقت ٚدِٖٛٗ، ٚاْؿذطت َٔ ططف اؾعٜط٠ ْاض عع١ُٝ، 

غتأنٌ  ،ز ظًُ٘، ٖٚٞ نٌ ّٜٛ تعٜس ٜا بينتعزاز اؾتعا٫ّ نًُا ظا

  ايٓاض اؾعٜط٠ نًٗا.

قاح أبٛ خايس: هب إٔ ْٓكصنِ إٕ ناْت ايٓاض تعٜس إشا ظاز 

 نٌ اؾعٜط٠.ِ ست٢ ٫ تأنٌ ايٓاض ايعًِ، ؾٝذب إٔ ْٛقـ ايعً

 ٚتأنٌ ايٓاؽ َعٗا.

 ُٖػت أّ ْاغٝؼ: ٚنٝـ تٛقؿٕٛ ايعًِ ٜا بين؟؟!

  ب إٔ ْعطف أسٛاٍ اؾعٜط٠ أ٫ّٚ.قاست أّ خايس: ه

أغطعت أّ ْاغٝؼ ٚأعطت أّ خايس ثٛبّا َجٌ ثٝاب أٌٖ 

اؾعٜط٠ نُا أعطت أبا خايس ثٛبّا ٚقايت: ٖٝا إىل اؾعٜط٠ يتعطؾٛا َا 

 عٓس املػا٤.ؾٝٗا، َٚٛعسْا نٌ ّٜٛ 

  ٝابٞ أْا؟ٚقاح خايس: ٚأٜٔ ث
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نُت٘ أّ ْاغٝؼ إىل قسضٖا ٚأعطت٘ ثٛبّا مج٬ّٝ ؾًبػ٘ ٚخطز 

 .ايج٬ث١ َعّا..

 َاشا ضأ٣ أبٛ خايس؟؟!

ضأ٣ ضدا٫ّ ٚدِٖٛٗ  ،َا نإ أبٛ خايس ٜكٓسم َا ٜط٣

 ظضقا٤، ٚظٗٛضِٖ ق١ٝٓ ىاؾٕٛ َٔ نٌ ؾ٤ٞ. 

يٝؼ نأٌٖ اؾعٜط٠ مسع قطاخّا َٔ بعٝس، أغطع ؾطأ٣ ضد٬ّ 

ٚدٗ٘ أظضم، ٚظٗطٙ َػتكِٝ، ٜصبح باـٓذط ضد٬ّ َٔ أٌٖ 

إٔ تعطٝين زاضى، غأشعو  اؾعٜط٠ ٖٚٛ ٜكٍٛ ي٘: أ٫ تطٜس

أخص ايطدٌ  ،ضأ٣ ايٓاؽ سٛهلُا ٜبهٕٛ ٜٚتؿطدٕٛ ،ٚآخصٖا

ا٭ظضم بٝت ايصٟ شع٘، ٚأنًت ايه٬ب دج١ املصبٛح، اقرتب أبٛ 

اضػـ  ،، ٚقاٍ ي٘: َطسبّا ٜا عِاؾعٜط٠ خايس َٔ ضدٌ َٔ أٌٖ

خٛؾّا َٓ٘، قاٍ ي٘: َاشا تطٜس َين؟!! أداب٘: أضٜس إٔ أزيو ع٢ً 

 ايهٛثط ٜا غٝسٟ.

: ٌٖ تطٜس إٔ تٓذٛ َٔ ؾتح ؾُ٘ بسٖؿ١، أنٌُ أبٛ خايس

  ايعاملني؟

 . .. ْعِ..أداب٘: ْعِ.

. اشٖب إىل بٝت اؿهِٝ ْاغٝؼ عٓس املػا٤ ٚأْا ..ّاؾكاٍ ي٘: إش

 .غأؿل بو
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 ،اقرتبت ،٦ت أّ خايس ظُع نبريؾٛد َٚاشا ضأت أّ خايس؟!!

ٚدٛٙ ظضقا٤ ٜػٛقٕٛ ٦َات  ايطداٍ ايصٜٔ هلِ ،ضأت َٓعطّا ؾعٝعّا

إىل َٝسإ نبري، مم٤ًٛ بايٓػا٤ املتؿطدات. ضأت املًو غٓسٚح  ايٓػا٤

هًؼ ع٢ً عطف نبري، ٚدٗ٘ أظضم ناي١ًٝٓ، قاّ َٔ عطؾ٘ بعس 

  اٍ هلٔ: َا أمجًهٔ.ٓػا٤ أَاَ٘، قإٔ ٚقؿت اي

ٚأْتِ  غآخصى َعٞ ،ب َٔ ٚاسس٠ ٚقاٍ هلا: أْت مج١ًٝاقرت

 أٜٗا اؾٓٛز ايعضم خصٚا َا تطٜسٕٚ َٔ ايٓػا٤. 

 ٚػطأت اَطأ٠ ٚقايت:  ،ضؾهت ايٓػا٤ مجٝعّا

، أقشاب ايٛدٛٙ ايعضقا٤ نٌ ايٓػا٤ؾصبح  ،٫ أضٜس -

بهني ٜ ،ات ق١ٝٓ، ٚٚدٖٛٗٔ ٜأنًٗا اـٛفناْت ظٗٛض املتؿطد

 شٖب املًو ٚاؾٓٛز.، َٔ عْٝٛٗٔ ايسَا٤ُٜٚدطدٔ 

اقرتبت أّ خايس َٔ ٚاسس٠ َٔ املتؿطدات َٚػشت هلا 

 زَٛعٗا ٚقايت هلا: 

  ٌٖ ؼبني إٔ ٫ تعًِ ايٓػا٤؟؟! -

 ضٗبٓا املًو ٜؿعٌ بٓا َا ٜؿا٤.  اْتؿهت ٚقايت: نٝـ ٜا أختاٙ؟

 أدابتٗا: اشٖيب ٖصا املػا٤ إىل بٝت اؿهِٝ ْاغٝؼ.

 َاشا دط٣ يف بٝت ْاغٝؼ؟!!

ْاغٝؼ ٚأَ٘ َع أبٞ خايس ٚأّ َباضنّا، دًؼ  نإ َػا٤ّ

ُؾتح ايباب ٚزخًت املطأ٠ ُٖا١ْ، ٚبعس قًٌٝ زخٌ ايؿاب  ،خايس
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عٓسَا زخًٛا ايبٝت، ؾعطٚا  ،مسٗاض ٚأت٢ َع٘ بؿاب امس٘ ؾعٝٓا

 بايطاس١ ٚايػ٬ّ.

 ُٖػت ُٖا١ْ: َا ٖٛ أٍٚ ططٜل ايهٛثط؟ 

 يس: إٔ ؼبٛا اـري ٫ٚ ؽاؾٛا املٛت.أدابٗا أبٛ خا

 ُٖؼ مسٗاض: ٌٖٚ ٖٓاى َٔ ٫ ىاف املٛت؟!!!

أتسضٟ ٜا  ،س: َٔ ىاف اهلل ٫ ىاف َٔ أسسْطكت أّ خاي

 مسٗاض إٔ اهلل ٚعسْا إٕ مٔ َتٓا يف غبٌٝ اهلل بأععِ سٝا٠؟!!

 قؿع ؾعٝٓا ٚغأٍ: ٚنٝـ شيو ٜا أختاٙ؟!!

سٝاتٓا يف ايسْٝا، ٜٚعٝـ أداب٘ أبٛ خايس: ٜعٍٚ ايعًِ َٔ 

ا٭٫ٚز ٚاٯبا٤ ٚا٭َٗات سٝا٠ نًٗا ْعِٝ، ٚيف اٯخط٠ دٓات 

 خايسات ؾٝٗا نٌ َا تؿتٕٗٛ.

 ٛا: َا أس٢ً املٛت يف غبٌٝ اهلل.زَعت عٕٝٛ اؾُٝع ٚقاس

 .إٕ نإ اهلل غٝعطٝٓا شيو..

ُؾتح ايباب، ٚزخٌ  ،اؾُٝع مبا مل ٜهْٛٛا ٜتٛقعْٛ٘ ؾٛد٧

 قاح:  ،قـ اؾُٝع َصعٛضٜٔم، ٚايطؿٌ خايس نايرب

. شٖبت قباسّا ٭تؿطز ع٢ً اؾعٜط٠، عٓس .بابا. .بابا.. -

 ايعٗط ضأٜت ايٓاض تعزاز.

 ٚدٓٛزٙ قتًٛا ايطداٍ. ،ُٖؼ ْاغٝؼ: ٭ٕ املًو قتٌ ايٓػا٤
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أنٌُ خايس: يهٓين َٓص ؿعات ضأٜتٗا ترتادع، ضأٜتٗا بعٝين 

 ٜا أبٞ.

، باـري ايععِٝ ،يهٛثطآَٓا با. يكس .اهلل. .قاح اؾُٝع: اهلل..

كاش ايٓاؽ َٔ ايعًِ، غعّٝا ٱْ ؾرتادعت ايٓاض، ٖٝا إىل ايعٌُ

 زٕٚ إٔ ناف َٔ املٛت.. ،ٚخطط ايٓاض

قاض بٝت اؿهِٝ ْاغٝؼ مم٤ًّٛا بايٓاؽ، ٚايٓاض ناْت يف نٌ 

 ّٜٛ ترتادع.

 يف قكط املًو

أَط املًو إٔ ٜأخص دٓٛزٙ نٌ ا٭َٛاٍ ٚإٔ ٜصعٛا نٌ 

ٚزخًت قكط  ،ؾتأدذت ايٓاض ٖٚذُت ع٢ً اؾعٜط٠ ،اٍا٭طؿ

 ،ضأ٣ بعض دٓٛزٙ تأنًِٗ ايٓاض ،ؾط ٖاضبّا ،ٚأنًت عطؾ٘ ،املًو

  ٕٛ َٓٗا زٕٚ إٔ ٜكٝبِٗ َٓٗا نطض.ٚضأ٣ دٓٛزّا ىطد

غأهلِ: نٝـ أقبشت  ،ضأ٣ ٚدِٖٛٗ بٝها٤ ،ْعط إيِٝٗ

  ٚدٖٛهِ بٝها٤؟

آَٓا باـري ت: أدابٛٙ بعع٠: ٭ِْٗ َا ناْٛا ىاؾٕٛ املٛ

بسٜٔ املػًُني، ؾٛد٧ املًو، يهٔ ٚدِٖٛٗ  ،ايععِٝ، بايهٛثط

 ناْت تعذب٘. قطر بِٗ: َٔ زٓيهِ ع٢ً ايهٛثط؟ ٖاتٛٙ ٭ضاٙ.

ٚبعس ؿعات نإ أبٛ خايس أَاّ املًو ٜتشساٙ، ٚسهط َع٘ 

 مجٝع امل٪َٓني. 
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 قاح املًو غٓسٚح: َٔ أٜٔ أتٝت أٜٗا ايػطٜب؟؟

 ٚٚدٗ٘ مم٤ًٛ بايهٝا٤: أداب٘ ٚضأغ٘ يف ايػُا٤، 

أْا َٔ ب٬ز املػًُني اييت ْبع ؾٝٗا اـري ايععِٝ، ٚع٢ً  -

 أضنٗا ْعٍ ايكطإٓ ع٢ً ايٓيب.

 قاح ب٘: قٌ يٞ ٜا ضدٌ َاشا ٜكٍٛ ايكطإٓ؟!!.

أداب٘: ئ أقٍٛ يو ست٢ ػُع أٌٖ اؾعٜط٠ نًِٗ يٝػُعٛا َا 

 ْكٍٛ.

اـطط ٜبتعس أسب٘ املًو ضآٙ نطميّا ٚععُّٝا، ٚضأ٣ ايٓاض ؽـ ٚ

 عٔ اؾعٜط٠.

 قاح املًو غٓسٚح: امجعٛا أٌٖ اؾعٜط٠ نًِٗ سٍٛ ايككط.

غري ق١ٝٓ استؿس ايٓاؽ ٚملا ضأٚا أبا خايس ٚأقشاب٘ ظٗٛضِٖ 

غأٍ املًو: قٌ يٞ ٜا غطٜب ؾ٦ّٝا عٔ  ،ٚٚدِٖٛٗ بٝها٤ تعذبٛا

 اـري ايععِٝ ايصٟ دا٤ يف ايكطإٓ.

املًو إٔ وٖب ايٓاؽ، قاح أبٛ خايس بأع٢ً قٛت٘: اهلل ٜأَط 

٫ ٜأنٌ عػ٬ّ ٚمسّٓا ٚؿُّا ست٢ ٜأنًٛا مجٝعّا عػ٬ّ ٚمسّٓا 

 ٚؿُّا، ٖٛ أععُِٗ، يهٓ٘ خازَِٗ.

 قاح ايؿعب: ٖصا ععِٝ

 قاح املًو: َٚاشا أٜهّا؟؟
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قاح أبٛ خايس: ايٓاؽ أسباب، ٚايؿكري ٜعطٝ٘ ايػين ست٢ 

تًٓاٙ، ست٢ ٫ ٜكبح غّٓٝا، ٚاملطأ٠ نطمي١، إٕ عؿل ظٚدٗا غريٖا ق

 ٜهٝع ا٭٫ٚز.

 قاح ايؿعب: َا أععِ ٖصا ايه٬ّ!!!.

 ْعط املًو، أضاز إٔ ٜكتٌ ٖ٪٤٫، يهٓ٘ قاٍ: 

 ؟!!ؾُاشا أؾعٌ ايؿعب َعِٗ، ٚايٓاض قس تأنًين -

 قاح املًو غٓسٚح: ٚايٓاؽ َاشا ٜؿعًٕٛ باملًو؟!!

با٭ضٚاح إٕ  قطر أبٛ خايس: ايٓاؽ وبٕٛ املًو، ٜٚؿسْٚ٘

 ٚاهلل ٜعطٝ٘ اؾ١ٓ إٕ عسٍ. ،طٜسٙ اهللؾعٌ َا ٜ

  ؾٗات ايكطإٓ ٭طبك٘. ،قاح املًو بأع٢ً قٛت٘: أْا آَٓت

 ابٖٝض ٚد٘ املًو ٚأقبح نايٓٛض ٜتٮ٭. قاح ايٓاؽ: 

  نًٓا مب ايكطإٓ ايهطِٜ. -

ٌٗ ايٛدٛٙ ٚاغتكاَت نٌ ايعٗٛض.  ابٖٝهِت ن

كس اْطؿأت . ي.ٜا ْاغٝؼ ٜٚا أّ ْاغٝؼ. ..بتاٙ.قاح خايس: ٜا أ

 ؾٝٗا ايٛضٚز. ،يٓاض ٚأقبشت ا٭ضض َهاْٗا خهطا٤ا

غػٌ  ْٚعٍ َٔ ايػُا٤ َطط غعٜط ،أضعست ايػُا٤ ٚأبطقت

 اؾعٜط٠ نًٗا، ٚغػٌ ْؿٛؽ ايٓاؽ مجٝعّا.

ٖٛ  ،ٖٛ أؾهًٓا ،ؿهِٝ ْاغٝؼ: أبٛ خايس ٖٛ املًوٖتـ ا

 . َٓكصْا
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 ٚقاح:  ،ايتاز عٔ ضأغ٘ٚمحٌ املًو 

 ،هِٝ ْاغٝؼ ٖٛ ايٛظٜط ٚاملػتؿاضٚاؿأبٛ خايس ٖٛ املًو  -

 ٚأْا يف خسَت٘.

 ٖتـ ايٓاؽ: وٝا ايٛظٜط ٚاملػتؿاض.

ايٛظٜط، تعايٛا ْكًٞ  قاح أبٛ خايس: غٓسٚح املًو ْٚاغٝؼ

  هلل ؾهطّا.

ٖٚبت عًِٝٗ َٔ نٌ اؾعٜط٠  ،اقطؿٛا قؿٛؾّا، ٚقًٓٛا خاؾعني

  .غًِٓ ايٓاؽ ٚدًػٛا ٜتؿهطٕٚ ،طط١ٜ، نأْٗا ايطوإ ْػُات

 قاّ ؾعٝٓا ٚقاح ط٬ّٜٛ: 

ملاشا ٫ ْػري اغِ اؾعٜط٠؟  ،غٝسٟ ايٛظٜط ،غٝسٟ املًو -

 تعايٛا ْػُٝٗا دعٜط٠ ايهٛثط. 

ٚقايٛا  ،ُاٖري، ٚظغطزت ايٓػا٤ امل٪َٓاتتعايت ٖتاؾات اؾ

  مجٝعّا: اغِ ععِٝ.

 ؾٛد٧ ايٓاؽ بكٛت املًو ٜٓازٟ بِٗ: 

َٚع٘ ظٚد٘،  ضأٚٙ مجٝعّا ،أٜٔ أبٛ خايس، إْٞ ٫ أضاٙ -

ِّ ٚخايس ابٓ٘، ٜػريٕٚ مٛ ايبشط ٜطٜسٕٚ  ايػؿط. أساطٛا بِٗ َٔ ن

 غأيِٖٛ بًٗؿ١:  ،داْب

 إىل أٜٔ ٜا أسباب؟!! -

 أدابِٖٛ مجٝعّا: 
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ْطٜس ايصٖاب إىل اؿر غعّٝا ْٚكًٞ  ،إىل بٝتٓا ،إىل أضنٓا -

  .ْٚٓشط

ؿر ْػع٢، ْٚٓشط هلل نٌ إىل ا ،ٚقاح املًو: خصْٚا مجٝعّا

ٚملا أعطاْا َٔ اـري  ،ؾهطّا يؿهً٘، ٚمحسّا ـريٙ ،هشاٜااي

 .ايععِٝ

َٚطت ؾٗٛض، ٚعاز اؿذٝر،  َٚاز ايبشط بأيٛف ايبٛاخط

ٚعِ ايػطٚض قسٚض اؾُٝع، ٚغاز ايعسٍ، ٚظاٍ ايع٬ّ، ٚناْت 

 سها١ٜ.
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 يهِ زٜٓهِ ٚيٞ زٜٔ
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 عبس اي٬ت غازٕ ا٭قٓاّ

١ ؾسٜسّا، ؾايّٝٛ اْت٢ٗ نإ تعب عبس اي٬ت غازٕ ايهعب

َٛغِ اؿر. أغًل عبس اي٬ت باب ايهعب١ ٚدًؼ هُع أضباس٘، 

نإ بطٜل ايصٖب ٚايؿه١ ميٮ عْٝٛ٘، ٚناْت أنٛاّ اهلساٜا اييت 

قسَتٗا قبا٥ٌ ايعطب يٰهل١ متٮ ْٛاسٞ ايهعب١ نًٗا، أثٛاب ايُٝٔ، 

ٚغٝٛف ايؿاّ ٚسًٝٗا، ٚؾه١ ؾاضٕؽ، ٚزْاْري ايطّٚ، ٚعكٛز 

ْؿػ٘: قاٍ يف  ،ملطدإ ٖٚساٜا ايسْٝا َٔ نٌ َهإ٪ي٪ ٚاايً

 . غأؾرتٟ ٖصا ايعاّ أيـ ْاق١

نإ ٜتًُؼ نٌ ؾ٤ٕٞ بٝسٜ٘ نأْ٘ ٫ ٜكسم إٔ نٌ ٖصا اـري 

 غٝهٕٛ ي٘.

مسع نذ١ّ عاي١ّٝ، تطى نٌ ؾ٤ٕٞ ٖٚطٍٚ خاضدّا، ضأ٣ بين 

ص ٜتُتِ ٜٚػُػِ: شبٝإ سٍٛ قُِٓٗ اي٬ت خاؾعني، أخ

  ضبهِ ٫ ترتنٛٙ.، اعبسٖٚا اعبسٚٙ

اقرتب َِٓٗ ٚقاض ميػح ض٩ٚغِٗ ٚظٗٛضِٖ ٚميٮ اؾٛ 

َٓ٘ نٌ  ،ضبهِ ٫ ؽصيٛٙ ،بايبدٛض ٜٚتُتِ: اعبسٖٚا اعبسٚٙ

  خري ضب ادعًٛٙ. ،اعبسٖٚا اعبسٚٙ ،ايعاؾ١ٝ
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ْعط عبس  ،ايتؿتٛا ٜطٜسٕٚ ايطدٛعطاف اؾُٝع بايهعب١، ٚ

: ٜا بين ٢ قٛت٘اي٬ت ؾطأ٣ مح٬ّ َٔ متط عٓس ايكِٓ قاح بأعً

  شبٝإ ْػٝتِ ٖصا ايهٝؼ.

  ي٘: إْ٘ ٖسٜتٓا يطبتٓا ٜا غٝسٟ. عاز إيٝ٘ ؾٝدِٗ ُٖٚؼ

ْعط إيٝ٘ عبس اي٬ت بػهب ٚقاح ب٘: ٌٖٚ تكبٌ ضبتهِ إٔ 

ٓاّ؟ ٫ بس تطعُٖٛا متطّا؟ أٜٔ ايصٖب ٚايؿه١؟ ٚأٜٔ اٱبٌ ٚا٭غ

 ئ تكبٌ َٓهِ عبازاتهِ أبسّا.  ،إٔ تػهب ضبتهِ عًٝهِ

اضػؿت  نًِٗ سني مسعٛا قطار عبس اي٬ت اؾُاع١ عاز

 قًٛبِٗ، ٚاَتٮت ْؿٛغِٗ بايػهب ع٢ً ؾٝدِٗ ايبدٌٝ قاح

  أسسِٖ: يطبتٓا اي٬ت َين مج٬ٕ.

 ٚقاح آخط: َٚين خطٚؾإ. 

ٚاقرتبت اَطأ٠ ٚقايت: ٖٚصا عكسٟ يطبتٓا ايػاي١ٝ، ٜا عبس 

 اي٬ت اطًب يٓا ضناٖا.

اٍ ايًٌٝ ٚأشبح غٗط طٖٛسأت ْؿؼ عبس اي٬ت ُٖٚؼ: غأ

  أطًب بطن١ ا٭ضباب ٚايطبات. ،ا٭غٓاّ ٚاؾُاٍ

إْٗا  ،غتػهب أقٓاّ ايهعب١ نًٗا عًٞ ،به٢ ٚتأٚٙ: ٜا ًٜٚٞ

 ث٬خ ١ٕ٦َ ٚغتٕٛ قُّٓا، ؾُٔ أضنٞ، َٚٔ أنطّ؟! 

غازض بٓٛ شبٝإ ايهعب١ ٚعبس اي٬ت ميػح زَٛع٘. ؾًُا ابتعسٚا 

  ٖا.بٕح ٚقاٍ: غ١ُٝٓ غاي١ٝ ضعٓانشو غ
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 ،ٚدسٖا غري ْاقك١ ،ؾكاّ إىل أقٓاَ٘ ٜعسٖا ،غًب٘ ايٓعاؽ

  هعب١ ٚٚنع ضأغ٘ ع٢ً ٚغازت٘ ْٚاّ.ؾتح باب اي

 ٚايهأٖ َاشا ؾعٌ؟

مل ٜطٌ َْٛ٘، مسع بها٤ّ ٚقطاخّا، قؿع إىل باب ايهعب١، 

ٍٕ، أخص ٜسَسّ: اعبسٖٚا ضأ٣ اَطأ٠ تبهٞ، َٚعٗا ث٬ث١ ضد ا

  ضبهِ ٫ ترتنٛٙ. ،اعبسٚٙ

أؾكت ضأٜت مجايٞ ملطأ٠: نٓت ْا١ُ٥ يف خُٝيت ؾًُا قاست ا

  ٚأمحايٞ نا٥ع١ّ.

  ُٖؼ عبس اي٬ت: نِ عسزٖا؟!

  أدابت: أضبع١ ٜا غٝسٟ.

 غأهلا: ٌٖٚ زؾعت يطبتٓا َٓا٠ سكٗا ٜا عؿطا٤؟! 

ضباب مج٬ّ قطخت: أقػِ باي٬ت َٚٓا٠ يكس زؾعت يٮ

  ق٬ُّ بجٝاب ايُٝٔ.

إىل ايهأٖ ا٭ععِ،  ٖٝا ،اْتؿض ايػازٕ ُٖٚؼ: سػّٓا

  ٜٚػتٓطل ا٭قٓاّ ٚا٭ضباب. ،يٝػأٍ اؾٔ

 ؾػأهلا: َٚاشا يف ا٭محاٍ ٜا عؿطا٤؟ ، غاضٚا مجٝعّا

أسص١ٜ أدابت بًٛع١: اؾرتٜت َٔ َه١ ثٝابّا ٚعطٛضّا، ٚ

  َٚع اؾُٝع قِٓ ضبتٓا َٓا٠. ،ٚا سػطتاٙ ،ؾا١َٝ، َٚطاٜا

 . .قاح ايػازٕ: ٜا سػطتاٙ... ٜٚا نطباٙ.
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ٚقاح بِٗ: ٖٝا إىل ايتؿت إىل أ٫ٚزٖا  ،املطأ٠ ٚٚيٛيتبهت 

ٌْ خطري ،ايهأٖ ؾٛضّا  ٖٝا إىل ايهأٖ ايكسٜط. ،شْْب نبري، ٚعُ

 زخٌ ايػازٕ إىل ايهأٖ ٖٚٛ ٜبهٞ، قاٍ: 

  أناعت قِٓ َٓا٠. ،اَطأ٠ خاط١٦ ،٫َٟٛ ايععِٝ -

 ،ٖٝٗات إٔ تٓذح بعس ايّٝٛ ٖٝٗات قاح ايهأٖ: ٖٝٗات

  ٚسٝا٠ نًٗا أخطا٤. ،تعاغ١ ٚؾكا٤

  قاح ايػازٕ: غتؿتسٟ غتؿتسٟ.

غتسؾع  نِ هأٖ: غتؿتسٟ ْؿػٗا َٔ غهب َٓا٠؟!ُٖؼ اي

  ست٢ تطن٢ اٯهل١ ٚايطبات؟!

غتسؾع عؿطا٤ َا تطٜس  ،غأٍ يٓا ايطب١ َٓا٠ ٜا ٫َْٛاأداب٘: ا

  َٓا٠.

 ُٖؼ ايهأٖ: ٌٖ أْت غ١ٝٓ أّ ؾكري٠؟!! 

 . .٤.أغٓٝا ...قاح ايؿباب: مٔ أغٓٝا٤

غرتن٢ عٓهِ ايطب١ ايعع١ُٝ  ،قاح ايهأٖ: ٫ بأؽ ٫ بأؽ

  َٓا٠.

 ُٖؼ ايػازٕ:  ،ؾطح اؾُٝع

  اـري؟أٜهؿٝٗا ٜا غٝسٟ مج٬ٕ ق٬ُٕ بأمحاٍ  -

 . .قًٌٝ. ...ٔ سادبٝ٘ ْٚهـ ؿٝت٘ ُٖٚؼ: قًٌٝضؾع ايهاٖ

 . .أضبع١. .ُٖٚؼ: إشٕ أضبع١.. ،به٢ ايػازٕ
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ٕٕ ٚمتتأططم اي . عػاٖا .غٓػأهلا. ...ِ: غٓػأهلاهأٖ ضأغ٘ عع

 إٔ تطن٢ ٚتكٓع. 

اغأٍ يٓا َٓا٠ أٜٔ  ،َتٛغ٬ّ: باهلل عًٝو ٜا ٫َْٛا ُٖؼ ايػازٕ

  مجاٍ محطا٤. ،مجاٍ؟ إْٗا نًٗا محطا٤ ٚا٭ضبع١ غٓذس قُٓٗا؟

 ،ٜكٍٛ: اؾتح ايباب ٜا عبس اي٬ت َؿ٢ ايهأٖ َت٬ُّٗ ٖٚٛ

 ٚيٓسخٌ َعّا إىل َٓا٠.

ٔ بين ُٖؼ ايهأٖ: غطقٗا ؾطنا٩ْا َ ،زخ٬ غطؾ١ّ َع١ًُ

ىربِٖ أْٓا غٓأتٞ  غأضغٌ هلِ َٔ ،ؾعاض٠ ٖٞ يف خٝاَِٗ اٯٕ

  ٭خصٖا َِٓٗ.

  نِ غتعطِٝٗ َٓٗا؟ ُٖؼ ايػازٕ:

ٚيٓا ا٭محاٍ نًٗا َع  ،أداب٘ بػطع١ٕ: هلِ َٓٗا مج٬ٕ

  مجًني.

ٙ ٚقاٍ: قطع اهلل عٓكو َا أَػو ايػازٕ بهتـ ايهأٖ ٖٚع

  عت يًُطأ٠ أسس مجاهلا ع٢ً ا٭قٌ.أضديٛ  ،أطُعو

  نُا تطٜس. .. سػّٓا...ُٖؼ ايهأٖ: سػّٓا.

 ،ز: اعبسٖٚا اعبسٚٙقاح عبس اي٬ت ٖٚٛ ٜؿتح ايباب ٚىط

. .. أطٝعٛا أَطٙ... نأٖ ععِٝ..نأٖ نأٖ. ،ضبهِ ٫ ترتنٛٙ

 . .ْؿصٚٙ ْؿصٚٙ.
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ٜٔ غٓذس نشهت املطأ٠ يهشه٘ قاست: أ ،نإ ٜهشو

 ؟!!ٓا٠ ٜا غٝسٟقِٓ ضبتٓا َ

ٖٚٞ غانب١: إْٗا عٓس بين ُٖؼ ايػازٕ: قايت ضبتٓا َٓا٠ 

  أنطَٛا نٝؿهِ. ،١ مجاٍٚقايت أٜهُا: ٫ تأخصٚا إ٫ ث٬ث ،ؾعاض٠

 قاح ا٭٫ٚز ايج٬ث١: َا أنطَٗا ضبتٓا َٓا٠.

ٚعاز ايػازٕ ٚايهأٖ  ،عازت املطأ٠ َػطٚض٠ّ بكِٓ َٓا٠

 أضعٗا َٔ ػاض٠ٕ ٫ ؽػط؟!! َا ،محاٍ ايبها٥ع َع ايج٬ث١ مجاٍبأ

 ؟!ٚايكاز٠ نٝـ ٜعًُٕٛ

٢ََٓٔ" ٚبسأت اـٝاّ تٓتؿط يف  بسأت ٚؾٛز اؿذاز تٓعٍ َٔ "

ـٕ ٜأتٕٛ إيٝٗا ٚؾسّا ٚؾسّاْٛاسٝٗا. نا أبٛ طايب  ٖصا ،ٕ قاز٠ قطٜ

يهٔ  ،ٚنصيو أبٛ غؿٝإ ٚعتب١ بٔ ضبٝع١ ،ٚسٛي٘ أبٓا٩ٙ ٚإخٛاْ٘

ٌٕ ملا زخٌ ؾها٤ ٢َٓ نذت ا يػاسات بأقٛات عبٝسٙ أبا دٗ

 ٚعُاي٘.

ٜـ فًػِٗ ايهبري َػا٤ شيو تكسض ٖ٪٤٫ ايػاز٠ َٔ قط

 تهًِ أبٛ غؿٝإ ٚقاٍ: ،ايّٝٛ

 ،ْعطٝٗا زّْٜٛا نجري٠ّ ٖصا ايعاّإٕ قبا٥ٌ ايعطب تطًب إٔ  -

  إٔ ْأخص بهٌ ١٦َ زضِٖ ث٬خ ١٦َ. َا ضأٜهِ

ٌٕ ٚقاٍ: ٖصا سْل   أْا َٛاؾل. ،تٓشٓح أبٛ دٗ
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ّٛ يكس خًـ: نإ هب إٔ ؽربْٚٞ قبٌ ٖصا ايٝ قاح أ١َٝ بٔ

  ٚمخػني.نٌ ١٦َ مب١٦  ،أعطٝت ايعطب مجٝع أَٛايٞ

  سٛا: خػاضتو نبري٠ يف ٖصا ايعاّ.قؿل اؾُٝع ٚقا

ٝع زؾع١ ٚاسس٠ ٚبأٜسِٜٗ ؾكؿع اؾُ ،زخٌ عبْس إىل اـ١ُٝ

  تسخٌ إيٝٓا أٜٗا ايهًب زٕٚ إشٕ؟!!قاسٛا: نٝـ  ،اـٓادط

خريّا ٚأ ،ط ؾاضمت٢ ع٢ً ا٭ضض ٚزَا٩ٙ تػٌٝطعٓٛٙ باـٓاد

ـٕ إىل فًػِٗ بُٝٓا ضدع  ،اْتؿض عس٠ اْتؿانإت َٚات غاز٠ قطٜ

ََٔٓ ،ٜتشازثٕٛ  ،٢ باملٓازٜٔ ٜكطخٕٛ: أٜٗا ايٓاؽنذت دٓبات 

 . ايطبا ١٦َ بج٬خ ١٦َ

أخصٕٚ إٕ مل َٔ أٜٔ ٜ ،يهِٓٗ ٫ س١ًٝ هلِ ،تأٚٙ ايؿكطا٤

س تًٗو َٔ طاعتِٗ ٚإ٫ ؾك٫ بس  ،ٜأخصٚٙ َٔ غاز٠ قطٜـ

 ٚأ٫ٚزِٖ. ،ػاضتِٗ، ٚمتٛت أغٓاَِٗ

 اٱغ٬ّ ٜطٜس اـري ٚايعسٍ.

ـٕ ٚامحطت عِْٝٛٗ غهبّا سني  اقؿطت ٚدٛٙ غاز٠ قطٜ

قاٍ ا٭ٍٚ: َا شْب ٖصا  ،عٛا ضدًني ٜتشازثإ قطب خُٝتِٗمس

 ايعبس ست٢ ٜكتًٛٙ؟!

َٛاٍ طٜـ ٜهسغٕٛ ا٭ٚؾطاع١ٓ ق ،ٚملاشا ميٛت احملطَٕٛ دٛعّا

  يف خعا٥ِٓٗ؟
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ٕ ْعطٞ ايؿكري َا٫ّ ٖس١ٜ أداب٘ ايجاْٞ: قُس ٜكٍٛ: عًٝٓا أ

 ٚؾطاع١ٓ قطٜـ ٜعٜسٕٚ ؾكطٙ.  ،ست٢ ٜصٖب ؾكطٙ

قُْس ٜكٛي٘ ؾأْا ع٢ً زٜٔ  إٕ نإ ،قاٍ ا٭ٍٚ: َا أععِ ٖصا

  قُس.

ؾٛد٦ٛا مبا ظاز ضعبِٗ سني زخٌ غازٕ ايهعب١ ٚنآٖٗا 

قطر  ،مل، ٜطػؿٕٛ َٔ اـٛف٠٤ًٛ با٭ٚأتباع٘، ٚدِٖٛٗ مم

 ايػازٕ: 

ًٜٚٞ  ٜا ،ٛا آهلتهِ قبٌ إٔ ٜسٚغٗا ايعبٝسأٜٗا ايػاز٠ أزضن -

  ئ ٜهٕٛ يف ايهعب١ قِٓ ٚاسس. ،إشا لح قُس يف ْؿط زٜٓ٘

غ١ غتصٖب َٓ٘ ٜؿٛض عكً٘ نإ عٓسَا ٜتكٛض إٔ ا٭َٛاٍ املهس

  باؾٕٓٛ.

 .٠ نًِٗ: ٖصا خطري، نًٓا َٗسزٕٚقاح ايػاز

 .ٚا إىل َه١ مجٝعّا ِٖٚ ََُٕٗٛٛعاز

 ضبٌّ ٜعصب عبسٙ!!!

ٜس إٔ قؿع قؿٛإ بٔ أ١َٝ عبسٙ أبا ؾه١ٗٝ ٖٚٛ ٜكطر ب٘: تط

  تكبح َجًٓا أٜٗا ايهًب؟!!

 ،ُٖٚؼ: أقبشت َجًو ٚاْت٢ٗ ا٭َط ْعط إيٝ٘ أبٛ ؾه١ٗٝ

آَٓت باهلل  ،ئ أعبسنِ بعس ايّٝٛ ،نؿطت بو ٚبأقٓاَو

  ٚبايكطإٓ.
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ٌٕ ٚأخص هطٙ يف  ،ٙ ع٢ً ا٭ضضضنً٘ بطدً٘ ٚأيكا ثِ ضبط٘ عب

 ايكشطا٤ ٜٚهطب٘ ست٢ ناز ميٛت.

َِٝط٠ َا شْبٗا  ؟!ُظْٖ

 ،ظْري٠ بهطبات غٛط عُط بٔ اـطابتؿكل ظٗط املػه١ٓٝ 

ا ْأ س نطَين ايكطإٓ ؾًُاشا تعًُين؟قايت ي٘: يك ،ٌَ َٔ نطبٗا

  ٚايٓاؽ نًِٗ َجٌ بعهِٗ. ،َجًو

 ايسَا٤.َٚٮ ٚدٗٗا ب ،أخطغٗا بايػٛط

 ايطاغٞ ٜعصب ابٓ٘

 ،طر غٌٗٝ بٔ عُطٚ بابٓ٘ أبٞ دٓسٍ: غأقتًو أٜٗا ايؿادطق

ػاضتٓا غتدػط ، ت٪َٔ بسٜٔ قُس ٚتهؿط بسٜٔ غاز٠ قطٜـ

  .ٚظعاَتٓا غتعٍٚ ،ٚأَٛايٓا غتصٖب

٘: يٛ آَٓت َجًٓا ٭قبشت ععُّٝا قاح أبٛ دٓسٍ يف ٚد٘ أبٝ

ٜٚعٝٓهِ  ،هعؿا٤ٜا ؾطاع١ٓ قطٜـ تػتعبسٕٚ ايإْهِ  ،ٚضسُّٝا

 ئ ْطٝعهِ بعس ايّٝٛ أبسّا. ،ايهٗإ ٚايػسإ

 ؾهطب٘ أبٛٙ باؿسٜس ست٢ ناز ٜكتً٘.

٫ ٜتشسثٕٛ إ٫  ٚأقبح ايٓاؽ ،نذت دٓبات َه١ باملعصبني

إٔ هعٌ ناْٛا ٜكٛيٕٛ: ٜا ًٜٚ٘ ٜطٜس  ْػا٤ّّ ٚضدا٫ّ ،عٔ قُٕس ٚزٜٓ٘

١ٓ قطٜـ طاعٜٚهؿطٕٚ بايهٗإ ٚبؿ ،ايٓاؽ ٜعبسٕٚ اهلل ٚسسٙ

 ٚبا٭قٓاّ. املتػًطني عًٝٗا
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ْ٘ غٝدًك٘ َٔ ٭ ،ايؿكري متت٧ً باؿب هلصا ايسٜٔ ناْت ْؿؼ

ؿعطٕٚ باـطط ٭ٕ ظعاَتِٗ ٚنإ ا٭ضباب ٜ ،نٌ أْٛاع املعامل

  غتعٍٚ.

 ايؿطاع١ٓ ٜتؿاٚضٕٚ

نإ اؿعٕ ميٮ  ،١ٓٗ ٚايػس١ْ ٚايؿطاع١ٓ ٜتؿاٚضٕٚدًؼ ايه

ايعبٝس  إٕ ،ٕس أقبح خطريّاإٕ أَط قُْؿٛغِٗ قاٍ ايهأٖ: 

  ٚايؿكطا٤ ٜطؾعٕٛ ض٩ٚغِٗ!!

إِْٗ ٜطٜسٕٚ إٔ ٜهْٛٛا  ،ُٖؼ أبٛ دٌٗ: ٚنصيو ايٓػا٤

  َجًٓا.

أٚ  إَا إٔ تكتًٛا قُسّا، ؼ عتب١ بٔ ضبٝع١: أقٍٛ يهِ س٬ُّٖ

 ػعًْٛ٘ َعهِ ظعُّٝا َتػًطّا. 

تعايٛا  ،ايب وُٝ٘ؾأبٛ ط ،اح أبٛ دٌٗ: أَا قتً٘ ؾػري ممهٔق

ٜٚعرتف  ،ضمبا ٜػهت عٔ زٜٓٓا ٚزٜٔ آبا٥ٓا ،عً٘ ًَهّا عًٝٓال

  بععاَتٓا.

 قٛيٛا ي٘: مٔ ْعبس إهلو ،قاح ايهأٖ: أقٍٛ يهِ اؿل

مٔ ْطٝع بعض َا ٜطٜسٙ اهلل ٚأْت  ،َّٜٛا، ٚأْت تعبس آهلتٓا َّٜٛا

  َا ضأٜهِ؟!! ،تطٝع بعض َا مٔ عًٝ٘

 ا ؾًٓصٖب إيٝ٘.ٖٝ ،ع ٚقاسٛا: ٖصا ٚاهلل ٖٛ اؿٌقؿل اؾُٝ
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 قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜػتُع

إ طُع أضباب قطٜـ يف قُٕس عٓسَا دًػٛا ٜتشسثٕٛ إيٝ٘.. ن

ٝس ٚايٓػا٤ قاٍ عتب١: يكس ػطأ ايعب ،ٜػتُع إيِٝٗ نأْ٘ قسْٜل قسِٜ

ٓٓا نؿطٚا بسٜ ،إِْٗ ٫ ٜطٜسٕٚ إٔ ٜطٝعِٖٛ ،ٚايؿكطا٤ ع٢ً ايػاز٠

 ٓو ٚبٝٓٓا أَطّا ٚغطّا؟ َا ضأٜو إٔ لعٌ بٝ ،ٚزٜٔ آبا٥ِٗ

  ُٖؼ قُس: َٚا ٖٛ؟

  ،ٚأْت تعبس آهلتٓا َع إهلو ،قاٍ ايهأٖ: ْطٝع ضبو ْٚعبسٙ

ٌٕ: ْٚطٝع بعض زٜٓو ٚأْت ٫ تطؾض زٜٓٓا  ،زَسّ أبٛ دٗ

  َا ضأٜو؟ ،نً٘

 ،مقُت قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ثِ اَتٮ ٚدٗ٘ بايعط

مسعٛا َا أَطْٞ ثِ ؾتح عٝٓٝ٘ َٚػح عطق٘ ٚقاٍ: ا ٚأغُض عٝٓٝ٘

 قٌ ٜا أٜٗا ايهاؾطٕٚ ٫ أعبس َا تعبسٕٚ.  -ب٘ ضبٞ: 

 ُٖؼ ايهأٖ: ضؾض ضب٘ إٔ ٜعبس قُس أقٓآَا. 

  قُس: ٫ٚ أْتِ عابسٕٚ َا أعبس. أنٌُ

 ئ ْطٝع نٌ َا دا٤ َٔ عٓس اهلل. ،متتِ عتب١: ْعِ

 ٫ٚ أْتِ عابسٕٚ َا أعبس.  ،تابع قُس: ٫ٚ أْا عابْس َا عبسمت

  ٚقايٛا: إٕ ضب قُس ٫ ٜٗازْٓا. م اؾُٝعأطط

 . ػِ قُس ٚقاٍ: يهِ زٜٓهِ ٚيٞ زٜٔابت
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ٌٕ بػهب: زٜٓٓا خري َٔ زٜٓو ئ ْرتى زٜٓٓا  ،قطر أبٛ دٗ

ـٕ ،ْٚتبع زٜٓو يٝؼ بٝٓهِ ٚبني قُس إ٫  ،ٚأْتِ ٜا غاز٠ قطٜ

  ايػٝـ.

ضؾض  ،ات ايتعصٜب َٔ دسٜس نس امل٪َٓنيٚاؾتعًت َٛد

عًٝ٘ ٚغًِ زٜٔ ايػس١ْ ٚايه١ٓٗ ٚايؿطاعني ٚضؾض قُس ق٢ً اهلل 

اِٜٚٗ بايعبٝس ٜٚػ ،قُس ٭ْ٘ ًٜػٞ ظعاَتِٗ ايعامل١ٖ٪٤٫ زٜٔ 

نإ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜسٚض ع٢ً  ،ٚايؿكطا٤ ٚايٓػا٤

 ٫ٚ بس.  ٕ ًَٛى ا٭ضضاملعصبني ٜكٍٛ هلِ: اقربٚا ٚغتكبشٛ
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 ْكط اهلل ٚايؿتح
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َُاس١  ُطٖا مخؼ غٓني، ٌٖ تعطؾٕٛ قكتٗا؟ع طؿ١ً ُغ

 تعايٛا ؾامسعٖٛا.

 ؾاغٌ ايٓاؽ

َُاس١   ٜؿػٌ أًٖٗا َٔ قب١ًٝ ٔنَِٓس٠؟! َاشا مل تعطف ُغ

ٟٖ َطح. َؾٔكَِٝت ضأت أَٗا عابػ١ ايٛد٘، ٚأباٖا ٫ ٜعٗط هل ا أ

 ٕ يف بٝتِٗ ايصٟ مل ؼعٕ ؾٝ٘ قط؟ملاشا نٌ ٖصا اؿع ،شيو ايّٝٛ

زَني، تابعتِٗ بعٝٓٝٗا ست٢ ٚقًٛا إىل خٝاّ ضأت َٔ بعٝس ؾطغاّْا قا

 أًٖٗا. 

ضأت ايٓريإ تؿتعٌ، ٚاـطؾإ تؿ٣ٛ ٚاملا٤ ٜطف سٍٛ اـٝاّ 

 يٝربز دٛ ايكشطا٤. قايت يف ْؿػٗا: 

 "غأْاّ اٯٕ ثِ أؾٝل ست٢ أغتطٝع ايػٗط َع أبٞ ٚنٝٛؾ٘". 

ّٕ عُٕٝل.  اْسغت يف خ١ُٝ أَٗا. ٚشٖبت يف ْٛ

َُاس١؟!  َاشا ضأت ُغ

ا ضأغٗا دسّا، مل تعطف غبب ا٭مل، خطدت َٔ اـ١ُٝ آملٗ

تؿتت تبشح عٔ أَٗا، نإ ايٛقت ي٬ّٝ، مل ػس أَٗا ٫ٚ أباٖا، اي

عت َٔ بعٝس ق٬ّٝٗ، ِٚٚقع مس ،ؾًِ ػس خٝاّ ايكب١ًٝ نًٗا

ْعطِت ؾطأت ؾطغاّْا ٜػطٕٛ ٚدِٖٛٗ، ٫ تعٗط إ٫  ،سٛاؾط

  .ِْٛٗ، ضَت بٓؿػٗا يف سؿط٠ٕ قطٜب١عٝ
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يؿطغإ ٜٓعيٕٛ عٔ خٝٛهلِ ٜٚكرتبٕٛ َٓٗا، أساطٛا ضأت ا

 عؿطتٗا، قاح أسسِٖ:

  . قَٛٞ َعٓا.... إْا ْطاى..مساس١ -

 ؾٛد٦ت بِٗ، يهٓٗا مل تتشطى َٔ سؿطتٗا. 

ٝٛهلِ ضنبٛا خ ،ع إيٝٗا أسسِٖ، ٚمحًٗا ع٢ً نتؿ٘قؿ

ٚقًٛا إىل ٚاس١ٕ ؾٝٗا شٖبٛا بٗا بعٝسّا بعٝسّا ٚأخريّا  ،ٚأخصٖٚا

ٌٕأْ، ٌٝؾذطات ن ثِ ضبطٗا  عهلا ايطدٌ عٔ سكاْ٘، ٚأت٢ عب

 ع٢ً ن١ً عاي١ٝ، مسعتِٗ ٜكٛيٕٛ: 

  يكس دعٓا َت٢ غٓأنٌ مساس١؟! -

مل تؿعع َِٓٗ، يهٓٗا ضأتِٗ هُعٕٛ سٛهلا سطبّا، ٚأخريّا 

أخصت تكرتب َٓٗا  ،ب، ؾاؾتعٌ ٚأقبح ْاضّاأؾعًٛا اؿط

  .سطاضتٗا

 ناْٛا ٜهشهٕٛ ٜٚكٛيٕٛ: 

  غٓؿٜٛو بايٓاض ٚبعسٖا غٓأنًو. يف٫ ؽا -

ض إىل ٚقًت ايٓا ،تعطف ملاشا مل تؿعط باـٛف َِٓٗمل 

 ْعطت إىل ايػُا٤ ٚقايت:  ،شًٜٗا، ٚأسطقت ططف ثٝابٗا

 ٜا ضب أْكصْٞ.  -

 ضأت َٔ بعٕٝس ؾاضغّا ٜكرتب عذبت ي٘.

  ملا ضآٙ ايؿطغإ ٖطبٛا.



111 

 

 ا، ثِ ضؾعٗا ست٢ ٚنعٗااقرتب َٓٗا، ٚقطع بػٝؿ٘ سباهل

 غأيت٘:  ،ع٢ً ؾطغ٘

  َٔ أْت ٜا عِ؟!! -

 إٔ تعطيف َٔ أْا ٜا طؿًيت مساس١؟!أدابٗا: ٌٖٚ ؼبني 

 غأٚقًو إىل أًٖو ثِ أخربى بامسٞ. 

َا  ،َا أنطَ٘ ،ب ي٘ٚاَتٮ قًبٗا باؿ ،عذبِت ي٘، ٚؾطسِت ب٘

 أْبً٘.

َٔ بعٕٝس مسعت نذ١ّ ٖا١ًّ٥، ثِ ضأت ٦َات ايػع٫ٕ تكرتب 

ٕ سٍٛ ايؿاضؽ، ابتػِ هلا ْعٍ ٚأخص ميػح َٓٗا، تٛقؿت ايػع٫

سٛي٘ سكس هلا دًؼ ؾذًػِت  ،ع٢ً ظٗٛضٖا ٚأنتاؾٗا نأْ٘ أبٖٛا

ؾكاضت تأنٌ َٔ ٜسٜ٘ نأْٗا تعطؾ٘ َٔ  ،بعض ايعؿب ٚأعطاٖا

 ،يف ن٤ٛ ايكُط ًُٜع أنجط َٔ ايكُطضأت مساس١ ٚدٗ٘  ،أيـ عاّ

 .َا أضٚع٘، َا أنطَ٘، َا أمجً٘، اَتٮت ْؿػٗا باؿب ي٘

مل  ،انططبت، ثِ أغطعت بعٝسّا بعٝسّانذت ايػع٫ٕ ٚ

اضؽ نأْ٘ ٜطٜس إٔ ٜػتُع إىل ٚقـ ايؿ تؿِٗ مساس١ ملاشا ٖطبت!!

 أت ٦َات ايٓاؽ ٜبهٕٛ.ثِ ض ،بعٝس.. مسع قطاخّا ٜأتٞ َٔ بعٝس

ٕ ٜهِ ايطؿ١ً نا ،نب ايؿاضؽ ؾطغ٘، ٚأخطز غٝؿ٘ ٖٚذِض

ايؿطغإ َٓ٘  مساس١ إىل قسضٙ بٝس، ٜٚهطب ايؿطغإ بٝس، ٖطب

  نأْ٘ ٜػشطِٖ.
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ضآِٖ َطبٛطني  ،ؾؿطسٛا ب٘ ،ضآٙ ايٓاؽ ايصٜٔ ناْٛا ٜبهٕٛ

 قطخت مساس١:  ،باؿباٍ

  . أْتُا ٖٓا؟!!.. أَٞ..أبٞ. -

يؿاضؽ سباهلِ، ؾو ا ،ا َع أٌٖ قبًٝتِٗ نًٗا َأغٛضٜٔناْ

 ٚنُٗا أبٖٛا إىل قسضٙ. ٚنُت مساس١ أَٗا،

 ْازت٘:  ،بعٝسّا ضأت٘ ٜػطع ،ْعطت إىل ايؿاضؽ يتؿهطٙ

أْت  ،أْت نطِٜ ؟. مل تكٌ يٞ َٔ أْت.ٜا عِ. ...ٜا عِ -

 أخربْٞ َٔ أْت؟!!  ،ؾِٗ

٣ٓٚ يف ايسْٝا قٛت نايطعس نإٔ اؾباٍ ٚايػٍٗٛ ٚا٭ؾذاض  ز

 ْطكت ب٘: 

 ،ٚساَٞ ايٓاؽ ،َٓكص ايٓاؽ ،. إْ٘ ايٓيب قُس.إْ٘ قُس. -

 . .. قُس... قُس..قُس. ،هاٖس َٔ أدٌ خري ايٓاؽ

 !! ضززت مساس١ َػتػطب١ّ: قُس!! قُس!! قُس

 . ؾتشت عٝٓٝٗا ناْت يف َٓاّ ،أسػت بٕٝس باضز٠ٕ متػح ٚدٗٗا

 قايت هلا:  ،َٗاضأت أَٗا تكـ أَا

  َايو ٜا مساس١؟! -

  َٓكص ايٓاؽ قُس. ،قُس ،قُس .ٖتؿت مساس١: قُس..

 ا.ٚنإ َعِٗ أبٖٛ ،ف ملاشا أغطع ايهٝٛف نًِٗ إيٝٗامل تعط

 أساطٛا بٗا ُٖٚػٛا:
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 َٚٔ ٖٛ قُس؟. تكٛيني قُس!! -

  أدابتِٗ: إْ٘ ايٓيب قُس.

ؾًُا أخربتِٗ مساس١  ،ٚامحطت عِْٝٛٗ ،اقؿٓطت ٚدِٖٛٗ

 مبا ضأت يف املٓاّ أططقٛا ض٩ٚغِٗ نأِْٗ قس أقابِٗ خطْط ععِٝ.

 َاشا ٜطٜس قُس؟!

 غأيتٗا:  ،ّ ايٓاؽ ٚدًػِت ُغُاَس١ َع أَٗاْا

   ٜا أَاٙ ايٓيب قُسّا؟!تعطؾني ٌٖ -

إمنا  ،أعطؾ٘ يهٔ ٫ تطؾعٞ قٛتو ،أدابتٗا: ْعِ ٜا مساس١

إْ٘ نإ يف َه١،  ،يٝصٖبٛا يٝشاضبٛا ايٓيب قُسّادا٤ ايهٝٛف إيٝٓا 

يكس أْعٍ اهلل عًٝ٘  ،املس١ٜٓ، إْ٘ ٜسعٛ إىل اٱغ٬ّ ثِ خطز َٓٗا إىل

  .ايكطإٓ

  س١: َٚاشا يف ايكطإٓ ٜا أَاٙ؟!!ُٖػت مسا

إْ٘  ،يهٔ ايٓاؽ ٫ ٜؿُٕٗٛ ،أدابتٗا: ؾٝ٘ اـري ٜا مساس١

 . ٜأَط بإَٔٛض نجري٠

  ٚمباشا ٜأَط ٜا أَاٙ؟! ٖتؿت مساس١:

ايٓاؽ ضبِٗ ٜٚػتػؿطٚٙ َٔ قايت أَٗا: ٜأَط َج٬ّ إٔ ٜػبِّح 

  شْٛبِٗ.

 عذبِت مساس١ ُٖٚػت: ٫ أؾِٗ ٜا أَاٙ َا تكٛيني. 
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١ ؾٗٛ إٔ ٜكٍٛ اٱْػإ: قاطعتٗا أَٗا: أَا ايتػبٝح ٜا مساس

 ... غبشإ اهلل..غبشإ اهلل.

 ؟!!مساس١: َٚاشا ٜعين ٖصا ٜا أَاٙ ُٖػت

اهلل  .أدابتٗا: إْ٘ ٜعين ٜا مساس١ إٔ املط٤ ٜكٍٛ: اهلل ععِٝ..

  ئ أطٝع أسسّا غٛاٙ. ،ئ أطٝع إ٫ َا ٜأَطْٞ ب٘ اهلل ..عامل.

 ُٖػت مساس١: ٌٖٚ ٖٓاى أمجٌ َٔ ٖصا ٜا أَاٙ؟! 

عت أَٗا: َٚع٢ٓ أغتػؿط اهلل ٜا مساس١ إٔ ٜطًب اٱْػإ تاب

 َٔ اهلل إٔ ٜػػٌ ي٘ شْٛب٘.

  ٛب ٜا أَاٙ؟ُٖػت مساس١: َٚا ٖٞ ايصْ

ٚإٕ آش٣ ، إٕ نطب اٱْػإ أخاٙ ؾكس أشْب ُٖػت أَٗا:

  ؾكس ؾعٌ شْبّا.، داضٙ

  اس١: ٌٖ ايصْب ٖٛ ايعًِ ٜا أَاٙ؟قاطعتٗا مس

ِٕ  ... ْعِ..أدابتٗا ؾطس١ّ: ْعِ. َِ اٱْػإ ْؿػ٘ نإ َصْبّا.إ  َظًَ

 ٚإٕ ظًِ ايٓاؽ نإ َصْبّا.

 . .. أغتػؿط اهلل..ُٖػت مساس١: غبشإ اهلل.

ٕ تكٛيٞ شيو أَاّ أبٝو ٜا ؾستٗا أَٗا ٚقايت هلا: إٜاى أ

 .إْ٘ ناؾط بسٜٔ قُس ،مساس١

 !!!تعطف ملاشا ٜهؿط أبٖٛا بسٜٔ قُسمل  ،بهت مساس١
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 دا٤ ْكط اهلل ٚايؿتح

مسعت أباٖا ىطب يف  ،هت مساس١ نجريّا شيو ايكباحب

 ايؿطغإ ٜكٍٛ هلِ: 

غٓصٖب إىل َه١  ،ايٓيب قُس بٗصٙ ايػٝٛف غٓكطع ضأؽ -

 ،طٜس إٔ ٜػًب إخٛآْا َٔ أٌٖ َه١قُس ٜ ،يٓشاضب َع قطٜـ

 َاشا تكٛيٕٛ؟!!  ،نًٓا أعسا٤ قُس

 .. ... نًٓا أعسا٤ قُس.ٖتؿٛا مجٝعّا: نًٓا أعسا٤ قُس

 ،ٚغاب ايؿطغإ ٚضا٤ ا٭ؾل ،ضنهت اـٍٝٛ بعٝسّا بعٝسّا

 قطخت مساس١: 

  إْين أسب ايٓيب قُسّا تٌ ايٓيب قُس؟!!ملاشا ٜطٜسٕٚ ق -

 ،ؾُٗا ٚقاست بٗا: اغهيت ٜا مساس١نطبتٗا أَٗا ع٢ً 

 أخاف إٔ ٜكتًو أبٛى.

 .َّٜٛا.. مل تعطف مساس١ إٔ تٓاّ ،مل تصم مساس١ أٟ طعاّ

 عاز أبٖٛا ُٖٚؼ ايٓاؽ:  ،١ أٜاَّٜٚٛني ثِ ث٬ث

غًب أًٖٗا، ٚاْتكط عًِٝٗ ٚأقبح  ،يكس ؾتح قُس َه١ -

 أًٖٗا َٔ املػًُني. 

 مسعت أَٗا تكٍٛ:  ،ؾطست مساس١ دسّا دسّا

  يكس دا٤ ْكط اهلل ٚايؿتح. ،اؿُس هلل -
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يعًٗا  ،ْٚاَت نجريّا نجريّا ،أنًت مساس١ َٔ ايطعاّ نجريّا

ضأت  ،زخًت خ١ُٝ أَٗا ،أؾاقت قباسّا ،تط٣ يف املٓاّ قُسّا

 بكٝت عابػ١ّ، قاٍ هلا:  ،، أخصٖا بني ٜسٜ٘اقرتبت َٓ٘ ،أباٖا

 ٌٖ أْت َطٜه١ ٜا مساس١؟!  -

  اشا تهطٙ ٜا أبٞ ايٓيب قُسّا؟!أدابت٘: مل

 ُٖػت ي٘:  ،ؿتح أبٖٛا ؾُ٘ ٚمل ٜهًُٗا به١ًُمل ٜ

ين َٔ ٜٓكصْٞ َٔ ايٓاض، ٚىًك ،ضأٜت٘ يف املٓاّ ٜا أبٞ -

 ،ٜطزْٞ إيٝهِ غامل١اجملطَني، ٚىًكهِ نًهِ َٔ أغط ايعاملني، ٚ

 إْين أسب ايٓيب قُسّا. ،ست٢ ايػع٫ٕ تؿطح ب٘ ،وب٘ نٌ ؾ٤ٕٞ

 ايٓاؽ ٜسخًٕٛ يف زٜٔ اهلل أؾٛادّا

َٗٗا:   ْازت أ

 ٖٝا إىل اهلٛزز.  ،مساس١ -

اهلٛزز ٚقاّ اؾٌُ يٝبسأ زخًت  ،ناْت ؾطستٗا ٫ تٛقـ

 بسأ ايؿطغإ غريِٖ ايطٌٜٛ إىل َس١ٜٓ ايطغٍٛ. ٚ ،املػري

 .ِٗ ٜطٜسٕٚ إٔ ٜسخًٛا يف زٜٔ قُسأٌٖ نٓس٠ نً

ََٔ أٚي٦و ٜا  ،َٔ بعٕٝس ضأت مساس١ قاؾ١ً أخط٣ َٖٗا:  غأيِت أ

  أَٞ؟!

 مسعت َٓازّٜا ٜٓازٟ: 
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 ،إِْٗ إخٛآْا َٔ بين زٚؽ ،غٓػري َع ايكاؾ١ً ايعابط٠ -

 .ٜطٜسٕٚ ايسخٍٛ يف اٱغ٬ّ

ّٕ ناْٛا ع٢ً أبٛاب املس١ٜٓ.ٚبع  س أٜا

س١ٜٓ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ نإ ايٓاؽ ٜسخًٕٛ بامل٦ات إىل َ

بطنت اؾُاٍ،  ،نٌ ؾٕٛز َٔ قب١ًٝ .أؾٛادّا.. .أؾٛادّا.. ،ٚغًِ

 قايت ي٘:  إىل َػذس ايطغٍٛ: تعًكت بأبٝٗا ٚتٗٝأ ايطداٍ يًصٖاب

 َٓاَٞضأٜت٘ يف  ،أسٗب إٔ أض٣ ايٓيب قُسّا ،خصْٞ َعو -

 ٚأضٜس إٔ أضاٙ أَاَٞ.

  نُٗا إىل قسضٙ ٚأخص بٝسٖا.

 ٚزخٌ َعٗا َٚع قبًٝت٘ إىل: َػذس ايطغٍٛ ايععِٝ

َا  ،ٖٛ ْؿػ٘ ايصٟ َٓص غ١ٕٓ ضأت٘ ،ؾطسِت نجريّا ملا ضأت٘

ٚتهًِ أبٖٛا  ،تهًِ ايٓاؽ َع٘ ،َا أسًُ٘ ،َا أنًُ٘ ،أضٚع٘

يف املس١ٜٓ نِ متٓت إٔ تػهٔ  ،ثِ عازٚا إىل خٝاَِٗ ؾطسني ،َع٘

 ٚيتػُع َٓ٘ اـري ٚايسٜٔ. ،يٓيب ايهطِٜ يرتاٙ نٌ َّٜٛع ا

قطأ  ،شٖبِت َع أًٖٗا إىل َػذس ايطغٍٛأشٕ امل٪شٕ يًك٠٬. 

 ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: 

ٓاؽ ٜسخًٕٛ يف زٜٔ اهلل "إشا دا٤ ْكط اهلل ٚايؿتح ٚضأٜت اي

 ؾػبح عُس ضبو ٚاغتػؿطٙ إْ٘ نإ تٛابا". أؾٛادّا

 ؾًُا اْتٗت ايك٠٬ غأيتٗا:  ،يف ايك٠٬ أَٗا تبهٞضأت 
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  ملاشا بهٝٔت ٜا أَاٙ؟ -

ق٢ً اهلل عًٝ٘ أدابتٗا: أَا مسعت ٜا مساس١ َاشا قطأ ايطغٍٛ 

أخؿ٢  ،اهلل قُسّا إٔ ٜػبش٘ ٜٚػتػؿطٙ يكس أَط ٚغًِ يف ايك٠٬؟!

 . ْت٢ٗ عًُ٘ ٚدٗازٙ ٚغٝؿاضم اؿٝا٠ٜا مساس١ إٔ ٜهٕٛ قس ا

تكٛض إٔ ٜصٖب قُس َٔ بني ايٓاؽ مل ت ،ٜهّابهت مساس١ أ

  : ٜا ضٓب اسؿغ يٓا ْبٝٓا قُسّا.زعت اهلل ،ٚميٛت

مل تسضى سني ناْت  ،عازت مساس١ َع أًٖٗا إىل ب٬زِٖٚ

تػازض َس١ٜٓ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أْٗا غرتدع إيٝٗا 

غطٜعّا، سٝح غتبهٞ ايسْٝا نًٗا ع٢ً َٛت ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

 .ٚغًِ
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 َٚٔ ؾط ساغس إشا سػس



111 

 



111 

 

 

 يف ايًٌٝ هب اؿصض

مسعٛا قاضخّا  ،ايٓاؽ َٔ َِْٛٗ عٓس َٓتكـ ايًٌٝ أؾام

 ٜكٝح: 

أٜت٘ ٜػري ض ،، أزضى ابٓو قبٌ إٔ ٜأنً٘ ايهبعٜا أبا قُٛز -

  ْازٜت٘ ؾًِ ًٜتؿت إيٞ. ،خًـ ايهبع نأْ٘ َهبٛع

 : قطر ،اٙخطز أبٛ قُٛز َٔ بٝت٘ ناجملٕٓٛ ٚبٝسٙ عك

  أٜٔ ضأٜت ابين قُٛز ٜا بطنات؟ تعاٍ زيين عًٝ٘. -

يكٝس أغطع بطنات مٛ بٝت٘ ٖٚٛ ٜكٝح: غآتٞ بباضٚز٠ ا

  اغبكين إىل ايٓبع قطب املٓشسض. ،ٚايؿاْٛؽ ثِ أؿل بو ؾٛضّا

 قاح بطنات:  ،ٚق٬ إىل ايٓبع َعّا

أْا أمحٌ ايؿاْٛؽ، ٚأْت تبتعس عين ست٢ ْط٣ َا  -

  ًْشل مبشُٛز قبٌ إٔ وكٌ ي٘ ؾط. ت٢أغطع خًؿٞ س ،سٛيٓا

ٜهٕٛ سصضّا  قطر أبٛ قُٛز: نٓت زا٥ُّا أْب٘ ابين قُٛزّا إٔ

 ،ت زا٥ُّا أقٍٛ ي٘: إٕ غػكٓا َعًِنٓ ،عٓسَا ىطز يف ايًٌٝ

ٚزٚاب ا٭ضض ٚٚسٛؾٗا نجري٠ سٍٛ قطٜتٓا يهٓ٘ مل ٜػُع 

 ن٬َٞ.

  س اقرتبٓا.يك ،قطر بطنات: اْتب٘ أبا قُٛز

 : قاح أبٛ قُٛز ،عا عٛا٤ّ عايّٝامس ،ؾذأ٠
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  أض٣ أَاَو ؾ٦ّٝا ٜتشطى. ،اْتب٘ ٜا بطنات -

ؾأنا٤ ايؿاْٛؽ ايصٟ وًُ٘  قؿع بطنات ع٢ً ؾذط٠ٕ قطٜب١ٕ

 ايػاس١ نًٗا. 

١ َٔ ايهباع تسٚض ضأ٣ ث٬ث ،عط أبٛ قُٕٛز ؾطأ٣ ؾ٦ّٝا أؾععْ٘

ْعط إيٝٗا ؾإشا  ،ٙ قطط٠ غاخ١ٓٚقعت ع٢ً ٜس ،سٍٛ دج١ٕ تتدبط

ع ايج٬ث١ َعّا َٔ عٛت ايهبا ،محٌ عكاٙ ٖٚذِ ،ٞ قطط٠ زّٖ

زٕٔ ٚقع نبع َٔ ٚبهطب١ٕ ٚاسس٠ َٔ عكا أبٞ قُٛ ،ٍٖٛ املؿادأ٠

ُٕٛز إىل ْعط أبٛ ق ،ٚؾط ايهبعإ ايباقٝإ بعٝسّا ،ايج٬ث١ َكت٫ّٛ

ٚقطب٘  ،غ٘ َهػطإشا بٗا نبّع نبري ضأ ،اؾج١ اييت ناْت تتدبط

 .سذط نبري مم٤ًٛ بايسَا٤

غأٍ ْؿػ٘: ٌٖ نػط ابين قُٛز ضأؽ ٖصا ايهبع بٗصا 

 اؿذط؟

 قطر بأع٢ً قٛت٘:  ،يهٓ٘ مل هس ابٓ٘ قُٛزّا

  أٜٔ أْت ٜا قُٛز؟ -

كـ أَاّ ايتؿت ؾطأ٣ ضد٬ّ ٜ ،مسع سؿٝؿّا ع٢ً ا٭ضض قطب٘

بطنات ٜػػٌ  ضأ٣ ،َُٓٗاأغطع َكرتبّا  ،دج١ٕ ممسٚز٠ٕ ع٢ً ا٭ضض

 قاح:  ،ٛز ب٬ سطاىٚقُ ،ٚد٘ قُٛزٕٔ باملا٤

  ٌٖ أقاب ابين َهطٚٙ ٜا بطنات؟ -
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ٜبسٚ أْ٘ قس  ،. أضاٙ ٜتٓؿؼ باْتعاّ.٫. .ُٖؼ بطنات: ٫..

 .أغُٞ عًٝ٘

 ،قؿع بطنات إىل بٓسقٝت٘ ٚأطًل ،مسعا سؿٝؿّا ٜكرتب َُٓٗا

 ثِ نشو عايّٝا ٚقاح:  اقرتب َُٓٗا أبٛ قُٛز،

  ،ٜعٕ ضطًنييكس اقطست أضْبّا  ،ٖصٙ َهاؾأتو ٜا بطنات -

  قاح بطنات: ظٓٓتٗا أؾع٢.

 : قاح ب٘ أبٛ قُٛز ،غسز بطنات بٓسقٝت٘ ،مسعا سؿٝؿّا دسٜسّا

  إْ٘ قُٛز قس أؾام. ،إٜاى إٔ تطًل ايٓاض -

 ٚغاعسٙ ست٢ دًؼ.  ،أغطع أبٛ قُٛز إىل ابٓ٘

  اؿُس هلل ع٢ً غ٬َتو ٜا قُٛز. قاح بطنات:

  قاٍ ي٘ أبٛٙ: نٝـ أْت ٜا بين؟

ايهبع ناز  ،ضأغ٘ ُٖٚؼ: أْا غري ٚاؿُس هللُٛز ٖع ق

طبين بطدً٘ ع٢ً ضأغٞ يهٓ٘ ن ،ٜأنًين ؾكاضعت٘ ست٢ قطعت٘

  ؾؿكست ٚعٝٞ.

ُٖؼ أبٛ قُٕٛز: أمل أسصضى ٜا بين َٔ ؾط َا خًل اهلل إشا 

طدت خ ،ب ايٓٗاض؟ إٕ ايًٌٝ إشا أقبٌ ٜا بينأقبٌ ايػػل ٚغا

ع٢ً نٌ  ،ٕ ؼصضٖا ٜا بينؾٝذب أ ،مجٝع كًٛقات اهلل املدتؿ١ٝ

 ساٍ اؿُس هلل ع٢ً غ٬َتو. 

 اقرتب َٓ٘ ُٖٚؼ يف أشْ٘: 
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ػري َعٓا إىل ايكط١ٜ ع٢ً أمًُو ع٢ً أنتاؾٓا أّ ت -

  ضدًٝو؟

 نشو قُٛز ٚقؿع ٚعاز ايج٬ث١ إىل قطٜتِٗ غامنني.

اغتكبًت ايكط١ٜ نًٗا أبا قُٕٛز ٖٚٛ وٌُ ا٭ضْب ايصٟ 

هط ايهبع ايصٟ قتً٘  ٚضأٚا ابٓ٘ قُٛزّات ببٓسقٝت٘.. اقطازٙ بطنا

 ،يهبع ايصٟ قطع٘ أبٛ قُٛز بعكاٙباؿذط نُا ضأٚا بطنات هط ا

ٚأنٌ  ،ٚؾ٣ٛ ا٭ضْب ايهبري ،بٛ قُٕٛز ايٓاض يف باس١ ايكط١ٜأٚقس أ

ٚقاّ أطؿاٍ  ،أٌٖ ايكط١ٜ مجٝعّا َٓ٘ ؾطسني بػ١َ٬ قُٕٛز ايػايٞ

 .ايكط١ٜ ٜطٛؾٕٛ سٍٛ ايهبعني املكتٛيني

سثٕٛ عٔ ؾذاع١ أبٞ عاؾت ايكط١ٜ بعسٖا ؾٗطّا ٚأًٖٗا ٜتش

نإ اٯبا٤ وصضٕٚ أبٓا٤ِٖ َٔ ؾط َا خًل اهلل سٍٛ  ،قُٕٛز ٚابٓ٘

قطٜتِٗ َٔ زٚاب ٚسٝٛاْإت ؽطز َٔ أٚناضٖا سني ٜأتٞ ايًٌٝ 

 ٜٚػطٞ ايػػل زْٝاِٖ نًٗا.

 اؿاغس ٜٗٛزٟ

ٕز ؾكس بات نإ ٚاسس ؾكط َٔ أٌٖ ايكط١ٜ َععٛدّا يٓذا٠ قُٛ

ؾس٠ غٝع٘ ناز ٜٓطح َٚٔ  ،ا٩ٍٚ تًو اي١ًًٝ غانبّا َكٗٛضّاؾ

َٔ ؿِ  قٓعت ي٘ ظٚد٘ طبل أضظ َع قطع نبري٠ ،اؾسضإ سٛي٘

قايت يٓؿػٗا: يعٌ ظٚدٞ ىـ  ،ايسداز ايصٟ ٜبٗر ايٓؿؼ

 غهب٘ سني ٜأنٌ ٖصا ايطعاّ ايًصٜص.
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ٚقاح: ٫ أضٜس  ،يٝ٘ ايطعاّ، ؾط٢َ بكشْٛ٘ بعٝسّاقطبت إ

 . طعاََا ٫ٚ ؾطابّا

نإ ؾا٩ٍٚ ٜت٢ُٓ إٔ ميٛت قُٛز  ،ناْت تعطف غبب غهب٘

 ،نإ أٌٖ ايكط١ٜ نًِٗ هلِ أ٫ٚز ،ٚميٛت َع٘ أ٫ٚز ايكط١ٜ مجٝعّا

 أَا ٖٛ ؾًٝؼ ي٘ ٚيس.

مل ِٜٓ تًو اي١ًًٝ ست٢ مسع قٛت ايسٜو ٚمسع بعسٙ 

ُٕٛز ٙ أبا ق. مسع داض.اهلل أنرب. .قٛت امل٪شٕ ٜكٍٛ: اهلل أنرب..

أطٌ ايكبح ٜا  ،قس ظٗط ايؿًل ،قِ يًك٠٬ ٜكٝح: ٖٝا ٜا قُٛز

 غٓكطـ ايّٝٛ مثط ايعاّ نً٘. ،يسٜٓا عٌُ نجري ،بين

  ؾٛضّا. أداب٘ ابٔ: أَطى ٜا أبٞ غأقًٞ ٚأؿكو إىل ايبػتإ

ٌٕ ضأ٣ ؾا٩ٍٚ داضٙ أبا قُٕٛز ٜ طنب ع٢ً محاضٙ بعس قًٝ

 مسع٘ ٜكٍٛ:  ،ٚبعس قًٌٝ ؿك٘ ٚيسٙ ،ٜٚتذ٘ إىل بػتاْ٘

َا أععُو  ،ٖصا ايؿًل ،غبشاْو ٜا ضب ٖصا ايكباح -

ْػِٝ  ،أس٢ً ايسْٝا عٓسَا ه٤ٞ ايكباح َا ،َٚا أمجٌ َا خًكت٘

  .ٚأؾل مجٌٝ ،ططٟ

 أبٛ قُٕٛز ي٘ ٚيس ٚيٝؼ يٞ ٚيس قطر: ،نطب ؾا٩ٍٚ ْؿػ٘

ْٕ قػريٚي٘ بػتا إْين أسػسٙ قًيب ٜأنً٘  ،ٕ نبري ٚيٝؼ يٞ إ٫ بػتا

ٜكبح ٚبػتاْ٘ اؾٌُٝ ٜعٍٚ ٚ ،يٝت ابٓ٘ قُٛزّا ميٛت ٜا ،اؿػس

  ٚبػتإ َجٌ بػتاْ٘. ،يٞ أْا ؾا٩ٍٚ ٚيس َجٌ ابٓ٘
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أٜٔ غشطى  ،تعايٞ إيٞ ،قطر ناجملٕٓٛ: أٜٔ أْت ٜا ضاسٌٝ

ايصٟ تعًُت٘ َٔ أبٝو؟ ٖٝا اعكسٟ اـٝطإ ٚاْؿجٞ يف ٖصٙ ايعكس 

ٜكٝبُٗا  ا أؾًتا َٔ ايػشطاغشطٟ يٞ أبا قُٕٛز ٚابٓ٘ ست٢ إش

  اؿػس.

أخصت ضاسٌٝ اـٝٛط ؾعكستٗا ٚقاضت تسَسّ ٚتُِٗٗ 

 .ٚتٓؿذ عًٝٗا ْؿدّا َػتُطّا ساقسّا، ٚتٛقس عًٝٗا نٌ أْٛاع ايبدٛض

 قُٛز نٝـ ٚقع ٚايبػتإ ملاشا اسرتم؟!!

ثِ ضأ٣ محاض ابٓ٘  ،ؾعط أبٛ قُٕٛز بهابٕٛؽ ٜٓعٍ ع٢ً قسضٙ

ايسَا٤ تٓعٍ َٔ ضأغ٘ ٚقُٛز ٜتسٖٛض َٔ ؾٛق٘ ٚ ،ٜكع ع٢ً ا٭ضض

 قطر: 

َٓص  ،َا ٖصٙ املكا٥ب ،أعٛش باهلل َٔ ايؿٝطإ ايطدِٝ -

ست٢  ٚايّٝٛ ٚقع ع٢ً ا٭ضض ،ّٕ ناز ايهبع ٜأنٌ ابين قُٛزّاأٜا

  أعٛش باهلل َٔ ايؿٝطإ ايطدِٝ. ،ناز ميٛت

أغطع  ،َٔ بعٝس زخاّْا نجٝؿّا ىطز َٓ٘ضأ٣  ،اقرتب َٔ بػتاْ٘

أغطع َع ابٓ٘  ،عٌ يف اؿطب ايصٟ ميٮ ا٭ضضتؿتضأ٣ ْاضّا  ،إيٝ٘

 ؾُا ظا٫ ٜكبإ املا٤ ع٢ً ايٓاض ست٢ اْطؿأت. ،إىل ايبػتإ

: أخص ٜطزز ،ٓؿذط َٔ اهلِدًؼ أبٛ قُٕٛز ٚقسضٙ ٜهاز ٜ

  َاشا سٌ بٓا؟ ،أعٛش باهلل َٔ ايؿٝطإ ايطدِٝ
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 نطب ع٢ً قسضٙ ،عٕٝس ضأ٣ ؾا٩ٍٚ ٜكرتب َٔ بػتاَْ٘ٔ ب

اْعط إىل ٚدٗ٘ ٜا بين  ،ٜبسٚ إٔ ؾا٩ٍٚ وػسْا ...ُٖٚؼ: اهلل أنرب

 تعاٍ ٜا بين يٓكطأ غٛض٠ ايؿًل.  ،إْ٘ ٜكطط بايػِ

  طب ايكبح.قطأ قُٛز: قٌ أعٛش ب

 قاح ب٘ أبٛٙ: ضب ايؿًل ٜا بين. 

َٚٔ ؾط  ،قٌ أعٛش بطب ايؿًل َٔ ؾط َا خًلؾأعاز قُٛز: 

 ايًٌٝ إشا اْبػط ع٢ً ا٭ضض. 

 ،نأْو ْػٝت غٛض٠ ايؿًل ،ا قُٛزقاح ب٘ أبٛٙ: ٚوو ٜ

  قٌ َٚٔ ؾط غاغٕل إشا ٚقب.

غأي٘ ابٓ٘: أيٝؼ َعٓاٖا ٜا أبٞ: َٚٔ ؾط ايًٌٝ إشا عِ 

  ضض؟ا٭

  ٔ عًٝو إٔ تكطأ اٯ١ٜ ٫ َعٓاٖا.. يه.. ب٢ً..أداب٘: ب٢ً.

َٚٔ ؾط ساغٕس إشا  ،ُٛز: َٚٔ ؾط ايٓؿاثات يف ايعكستابع ق

  .سػس

أبٛ قُٕٛز ٫بٓ٘: ضزز غٛض٠ ايؿًل ُٖؼ  ،أقبح ؾا٩ٍٚ قطٜبّا

 ث٬خ َطإت ٜا بين.

يػٛض٠ ؾعط أبٛ قُٕٛز ٚابٓ٘ بايطاس١ ٚايطُأ١ْٓٝ بعس قطا٤تُٗا 

مثاضٙ بٓعطات٘ اؿاقس٠  نإ ٬ٜسل ،زخٌ ؾا٩ٍٚ ايبػتإ ،ايؿًل

 قطر ب٘:  ،اؿاغس٠
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  اخطز َٔ ايبػتإ ؾٛضّا. ،ؾا٩ٍٚ -

 أْا أسبهِ.  قطر ؾا٩ٍٚ: ملاشا أخطز؟

  إْو ساغس. ،اح ب٘: قًت يو اخطز َٔ بػتآْاق

مل  ،خطز َٔ بػتإ أبٞ قُٕٛز َػطعّااقؿط ٚد٘ ؾا٩ٍٚ ٚ

 ٜػتطع ض١ٜ٩ ططٜك٘ َٔ ؾس٠ غٝع٘. 

 ْٗا١ٜ ايهاضٜٔ أي١ُٝ

نإ بطنات ٚاقؿّا ؾٛم ؾذط٠ ايعٜتٕٛ ايهبري٠ اييت ناْت يف 

بػتاِْٗ ؾطأ٣ نٝـ ططز أبٛ قُٕٛز ؾا٩ٍٚ َٔ بػتاْ٘ ٚمسع 

ٜا أبا قُٕٛز َٚت٢  ٍ ٜكٍٛ ٖٚٛ ٜػطع إىل بٝت٘: َت٢ غتُٛتؾا٩ٚ

أمل ٜ٪ثط  ،ٌ قًيبإٕ اؿػس ٜأن ،ٜٚعٍٚ بػتاْو ،غُٝٛت ابٓو

 إْٗا تٓؿح يف عكسٖا َٓص َٜٛني. ؾٝو غشط ظٚديت؟

طاض  ،ْٚعٍ أَاّ ؾا٩ٍٚ ،قؿع بطنات َٔ ؾٛم ؾذط٠ ايعٜتٕٛ

طب ٟ ٚأخص ٜهأَػو بطنات بكهٕٝب قٛ ،عكٌ ؾا٩ٍٚ َٔ ايؿعع

 نإ ؾا٩ٍٚ ٜكٝح َٔ ا٭مل. ،ؾا٩ٍٚ نطبّا أيُّٝا

ادتُع أقشاب ايبػاتني يٝعطؾٛا َا اـرب ؾًُا أخربِٖ بطنات 

مبا نإ ؾا٩ٍٚ ٜكٛي٘ نطبٛٙ ٚضنًٛٙ ٖٚسزٚٙ بايكتٌ إٕ مل ٜرتى 

 قطٜتِٗ ؾٛضّا. 

ٚقبٝإ  ،َٔ بٝت٘ وٌُ أَتعت٘ َٓهؼ ايطأؽخطز ؾا٩ٍٚ 

ٕ ي٘: َٓص عؿط غٓني أتٝت إىل ايكط١ٜ ٜطمجْٛ٘ باؿذاض٠ ٜٚكٛيٛ
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٢ٓ إٔ ٜعٍٚ ثِ أْت ؼػسْا ٚتتُ ،ا ؾأعطاى آبا٩ْا بٝتّا ٚبػتاّْاقطٜتٓ

 ٚظٚدتو ايٓؿاث١ يف ايعكس ؼاٍٚ غشط آبا٥ٓا ٚإخٛآْا. ،اـري عٓا

 قاح كتاض ايكط١ٜ: إٕ ايٝٗٛزٟ ٫ ٜػري طبع٘ ٫ٚ ٜرتى خػت٘.

ٝٗا ساغس عاؾت ايكط١ٜ بعس شٖاب ؾا٩ٍٚ َطتاس١ ؾًِ ٜبل ؾ

ٚعًِ اٯبا٤ ؾٝٗا أبٓا٤ِٖ مجٝعّا غٛض٠  ،٫ٚ غاسط٠ تٓؿح بايعكس

 ايؿًل.
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 تبت ٜسا أبٞ هلٕب ٚتب
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 أبٛ هلٕب ىطب ابٓيت قُس

ٚقؿت ضق١ٝ بٓت قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ،نإ َػا٤ّ سًّٛا

أبٞ هلٕب ٖٚٛ َع أختٗا أّ نًجّٛ تتطًعإ َٔ خًـ ايباب إىل 

نإ ٚدٗ٘ ٜربم نأْ٘ ايؿه١ املُعٚد١  ،ايعاَط٠ ٜسخٌ زاضِٖ

إ عٔ ميٝٓ٘ ٚمشاي٘ ٚنإ ابٓاٙ عتب١ ٚعتٝب١ ميؿٝ ،بايٛضز ا٭محط

ناْت خسه١ تطاقب قُسّا ٖٚٛ ٜطسب بعُ٘ أبٞ  ،نأُْٗا غٝؿإ

ِ ؾطاب ايػهط املعطط مبا٤ هلٕب، ؾًُا دًػٛا أغطعت يتكسّ هل

َطٕٚ ابتػُت ا٭ختإ ٚدًػٛا ٜتػا .ثِ أنًٛا.. .ؾطبٛا.. ،ايٛضز

عٝا٤ٕ عٓسَا قاٍ أبٛ هلب: د٦ت أطًب ضق١ٝ ٚأختٗا ظٚدتني 

ٟٓ ٖصٜٔ. ؾُا ضأٜو ٜا ابٔ أخٞ؟   يٛيس

 أططم قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ق٬ًّٝ، ثِ ُٖؼ: 

  نُا ؼب ٜا عِ. -

ٌٕ ظ  ،ٚد١ أبٞ هلٕب ايعطٚغني بايرتساباغتكبًت أّ مجٝ

 يف بٝت أبٞ هلٕب. ٚعاف اؾُٝع سٝا٠ّ نًٗا قب١ ٚغطٚض

ٕٕ ٚأّ مجٌٝ  أبٛ غؿٝا

 ْؿدت أّ مجٌٝ يف ٚد٘ أخٝٗا أبٞ غؿٝإ نا٭ؾع٢، ٚقايت ي٘: 

ٕٔ دسٜٕس -  ،غٝذعًهِ أغؿٌ ايٓاؽ ،إٕ قُسّا ٜسعٛ إىل زٜ

 َاشا تٓتعطٕٚ؟  أعطف ملاشا ٫ تكتًٕٛ قُسّا؟٫
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ثِ تهًِ ٖٚٛ ٜؿس ع٢ً أغٓاْ٘  ،خؿض أبٛ غؿٝإ ضأغ٘

 ٚقاٍ: 

  هب إٔ ْكتً٘. ،ماضب٘هب إٔ  -

ٌٕ: غأنٕٛ أْا أنجطنِ ي٘ سطبّاقاست أّ مج  ،إْ٘ داضٟ ،ٝ

 ئ ٜعطف قُس بعس ايّٝٛ طعِ ايطاس١. ،ٚأبٛ هلٕب ظٚدٞ

 أٍٚ اٱٜصا٤

ٌٕ تهطب ايباب بطدًٗا  ؾٛد٦ت ضق١ٝ بٓت قُس عٓسَا ضأت أّ مجٝ

ٌٕ: أٜٔ أختو؟ ،أغطعت إيٝٗا تػتكبًٗا ،ٚتسخٌ   قطخت أّ مجٝ

  إْٗا تعس ايطعاّ. ،ق١ٝ َػتػطب١ّ: ٖا ٖٞ شٟ قاز١َض ُٖػت

ّٕ تطسب ٌٕ أقبًت أّ نًجٛ ٌٕ ضق١ٝ، قؿعت أّ مجٝ ،بأّ مجٝ

 ٚقطخت:  ،ٚنطبت أّ نًجّٛ بطدًٗا

ق٫ٛ ٭بٝهُا إٔ  ،٫ أضٜسنُا عٓسٟ ،اخطدا َٔ بٝيت -

 ٚإ٫ ؾػٛف ماضب٘ ْٚ٪شٜ٘. ،ٜرتى زٜٓ٘

ّٕ ُٖٚػت ٖٚٞ تهُُٗا:  اغتكبًت خسه١ ضق١ٝ ٚأّ نًجٛ

 غريدع عُهُا أبٛ هلٕب ٜٚعٝس نٌ ٚاسس٠ٕ َٓهُا إىل ظٚدٗا. 

مسع اؾُٝع أّ  ،ُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إىل بٝت٘زخٌ ق

ٌٕ تكطر: ٜا عتب١..  اعح يو عٔ ظٚد١ دسٜس٠.  .مجٝ

هب إٔ ْ٪شٟ قُسّا  ،ر أبٛ هلٕب: ٚنصيو أْت ٜا عتٝب١قط

 ست٢ ٜرتى زٜٓ٘.
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ٝ٘ ٚغًِ غٝع٘، ٚزخٌ إىل نعِ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عً

غطؾت٘، أغطعت خسه١ ظٚد٘ إيٝ٘ ٖٚٞ تكٍٛ: ٌٖٚ ٜطٜس قُس 

 إ٫ اـري يًٓاؽ؟!! 

  .ُٖؼ ضغٍٛ اهلل يبٓتٝ٘: قربّا..

 . .ُٖػتا؟ يف غبٌٝ اهلل َا ٫ قٝٓا.

 ُٖٚػت خسه١: ،ؾبه٢ اؾُٝع يبها٥ٗا ،بهت ضق١ٝ

 َا أغؿ٘ ٖ٪٤٫ ا٭قاضب؟!! -

 ايؿٛى با٭محاٍ

ٌٕ يف ايبٝت سّا غطٜبّا.. مل هس أبٛ هلب ظٚنإ قبا د٘ أّ مجٝ

ت أّ بعس ؿعإت زخً تػا٤ٍ: أٜٔ ٖٞ أّ مجٌٝ؟! ،٫ٚ ٚيسٜ٘

ٌٕ تٓعع ايؿٛى َٔ ٜسٜٗا ـٕ ،مجٝ عذب  ،ٚيف عٓكٗا سبٌ َٔ يٝ

اؾتح  : أ٫ ؼب إٔ تط٣ قُسّا غهبإ؟ابتػُت غبٕح ٚقايت ،هلا

 ايباب يرت٣. 

 ى متٮ ايططٜل أَاّ بٝت قُٕسؿٛؾتح ايباب ؾٛدس أمحاٍ اي

اٍ: ٜايو َٔ ؾٝطا١ْٕ ٜا أّ نطب نؿّا ع٢ً نـ ٚنشو ٚق

  إْو تعًُني إبًٝؼ ايؿط. ،مجٌٝ

اؾرت يٓا  ،ٚمٔ ْ٪شٟ يو قُسّا ،قاست: أْت تسؾع املاٍ

  ؾّا يٓطَٞ أٚغاخ٘ ع٢ً باب قُٕس.ايّٝٛ خطٚ
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ت ٚأْ ،أْا أزؾع املاٍ ،ٚنً٘ بني ٜسٜو ،قاطعٗا: َايٓا نجري

  ت٪شٜٔ قُسّا.

: أٖهصا ٜؿعٌ اؾريإ مسعا َٔ بعٕٝس قٛت قُٕس ٜكٍٛ

  رياّْا نطاَّا ٜعًُٕٛ ٖصا ايعٌُ.٫ أظٔ إٔ د ٚا٭قاضب؟

، ٚابٓت٘ ؾتشا ايباب ؾٛدسا قُسّا ٜعٌٜ نتٌ ايؿٛى عٔ ططٜك٘

ٌٕ:  ،تػػٌ ا٭ٚغار عٔ بابِٗ  قطخت أّ مجٝ

 غٓ٪شٜهِ ست٢ متٛتٛا أٚ ترتنٛا زٜٓهِ. -

ضغٍٛ اهلل نًُا خطز َٔ بٝت٘ أٚ زخٌ إيٝ٘ ٜكاب با٭ش٣  نإ

ٚناْت بٓات قُٕس ٜبهني  ،ساط٘ ب٘ أبٛ هلٕب ٚظٚد٘ ٚأبٓا٩ٙايصٟ أ

 سعّْا ع٢ً ٚايسٖٔ، نإ ٜٕٗٛ عًٝٗٔ ٜٚكٍٛ: 

 عًٝٓا إٔ لاٖس يٓٗسٟ ٖ٪٤٫ ايهايني. -

 ٜ٪شٜ٘ يف بٝت٘

يكس زعا  مل هط٩ أبٛ هلٕب ع٢ً َتابع١ أشاٙ حملُٕس شيو ايّٝٛ.

نٝـ ٜسخٌ إىل بٝت٘  ،قاضب٘ إىل بٝت٘قُس مجٝع أعُاَ٘ ٚعُات٘ ٚأ

 قطخت ب٘ أّ مجٌٝ:  ،صٟ مل ٜرتى ٚغ١ًّٝ إ٫ آشاٙ بٗاٖٚٛ اي

 أسهط َعو ٭ضٜو إٕ نإ غٝؿهٛى إىل أًٖو، ؾسعين -

  َاشا غأقٓع ب٘.
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قُٕس. ْػٞ أبٛ هلٕب سٝا٤ٙ، ٚيبؼ ثٝاب٘، ٚخطز إىل بٝت 

ملاشا ٜ٪شٟ ابٔ أخٝ٘ قُسّا؟!! يهٓ٘  ،بِٗ َٓ٘أظٗط إخٛت٘ ي٘ غه

 ٚقـ بٛقاس١ٕ ٜكٍٛ: 

سسثٓا عٔ نٌ ؾ٤ٕٞ إ٫ عٔ زٜٓو ايصٟ خايؿت  .ٜا قُس.. -

غتًٗو  ،طٜس إٔ ػعٌ ايعطب نًِٗ أعسا٤ْاإْو ت ،ب٘ ايعطب نًِٗ

ِٕ ،ٚغٝصٖب أبٓا٩ْا ،أَٛايٓا ٚأْتِ ٜا بين  ،إْو أٚقعتٓا يف ؾٕط ععٝ

 قُسّا قبٌ إٔ ٜكتًهِ ايعطب. عبس املطًب، آَعٛا

دًؼ  ،َٔ بٝت قُٕس، ؾدطز اؾُٝع بعسٙخطز أبٛ هلٕب 

عُت٘  مل ٜبل َع٘ إ٫ ،اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ سعّٜٓاضغٍٛ 

 ُٖػت قؿ١ٝ:  ،قؿ١ٝ، ٚابٔ عُ٘ ايطؿٌ عًٞ

 أًٖو نًِٗ َعو.  ،٫ ؼعٕ ٜا قُس -

زاٙ أًٖ٘ إٕ عا ،١: املػًُٕٛ نجريٕٚ ٚاؿُس هللقاطعتٗا خسه

  ٓؿٛغٓا ٚأَٛايٓا.ؾهًٓا ْؿسٜ٘ ب

   بس إٔ ٜٓتكِ اهلل َٔ أبٞ هلٕب.قطر عًٞ: ٫

قطخت  ،ايعغاضٜس تٓطًل َٔ بٝت أبٞ هلٕبؾٛد٧ اؾُٝع ب

 أّ مجٌٝ: 

تًٛا قُسّا قبٌ إٔ هب إٔ تك ،باضنتو اٯهل١ ٜا أبا هلب -

 ٘ ؾعطّا غأعًُ٘ يكبٝإ َه١أَا أْا ؾكس ٚنعت ؾٝ ،ٜكتً٘ غرينِ

  ٜ٪شٚٙ.يٝؿتُٛٙ ٚ ،نًِٗ
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ايتؿتت قؿ١ٝ إىل قُٕس بػهٕب ُٖٚػت: هب إٔ تسعٛ 

ٚأًٖو  ،١ًٝ إٔ ٜكـ أبٛ طايٕب إىل داْبوأًٖو َط٠ ثا١ّْٝ ٚأْا نؿ

 نًِٗ أٜهّا.

 ٚتك٫ٕٛ:  ،نًجّٛ إىل عُتُٗا قؿ١ٝ تكب٬ْٗاٖبت ضق١ٝ ٚأّ 

 .دعاى اهلل أيـ خري ،أْت أععِ َ٪١َٓ ٜا عُتاٙ -

 أًٖ٘ َع٘

ْت عٝٓا أبٞ هلٕب تطَٞ بايؿطض، سني زخٌ بٝت قُس نا

 ؾػُع٘ ٜكٍٛ: 

ُٛتٕٛ ثِ غٝشٝٝهِ ٚاهلل غت ،ٚاهلل إْٞ ضغٍٛ اهلل إيٝهِ -

 ٚإَا إىل ايٓاض. ،ؾإَا إىل اؾ١ٓ ،اهلل يٝشاغبهِ

ٚأْا  ،ٚقاٍ: قس قبًٓا ْكشو ٜا ابٔ أخٞٚقـ أبٛ طايب 

 . أمحٝو ست٢ تبًؼ َا أَطى اهلل ب٘ َعو

  َع عًٞ: ٚنًٓا َع أبٞ طايب.١ٝ ٚقاست قؿ

 ٚقـ أبٛ هلٕب ناجملٕٓٛ ٚقطر: 

نإ هب عًٝهِ إٔ  ،ٚاي٬ت مل أدس أغٛأ مما ؾعًتِ -

 تكتًٛٙ ٫ إٔ تٓكطٚٙ. 

 قطر ب٘ أبٛ طايب: ٫ ٚاهلل، مٔ َع٘ مُٝ٘. 

 ٚقـ أبٛ هلٕب ناجملٕٓٛ ٖٚٛ ٜكطر:
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إشٕ غتصٖبٕٛ ٚتصٖب أَٛايهِ ٚأ٫ٚزنِ، ٚاي٬ت ئ  -

غأقـ َع  ،ٔ أغتػين عٔ َايٞ ٫ٚ عٔ أ٫ٚزٟي ،ٕ َعهِٛأن

 أعسا٥هِ ست٢ ميٛت قُس.

 ٜٚ٪شٜ٘ أَاّ أٌٖ َه١ نًِٗ

 ،ع َا يف ايسْٝا َٔ بها٥ع ٚمثاضعازت قاؾ١ً ايؿتا٤ ق١ًُ ظُٝ

٥ع تعذب٘ يٝتادط نإ أبٛ هلٕب ٜطٛف يف ا٭غٛام ٜبشح عٔ بها

ْٗا َٔ قٓع إ ،ٛابُٖؼ: َا أضٚع ٖصٙ ا٭ث ،بٗا طٛاٍ ايعاّ

  قاٍ يكاسبٗا: نِ تطٜس بٗا ٜا عِ. ،ايطّٚ

 أداب٘: نُا تطٜس ٜا أبا هلٕب. 

 غأي٘: قٌ َا تطٜس ٚأْا أعطٝو؟! 

 أداب٘: سػّٓا غأبٝعو َعٗا ٖصٙ ايعطٛض ايؿا١َٝ.

ٜا بين  ...اضخّا ٜكطر َٔ بعٝس: ٜا بين عسٟؾذأ٠ّ مسعا ق

  ...ٜا بين عبس َٓاف ..ٜا بين ٖاؾِ. ...ؾٗط

َع أٌٖ َه١ نًِٗ إىل َهإ ٚضنض  قًب أبٞ هلبقؿع 

 ،ع٢ً دبٌ ايكؿا ضد٬ّ ٚاقؿّا ٜكطرَٔ بعٝس ضأ٣  ،ايكٛت

ٚخربٙ  ،قاٍ يف ْؿػ٘: قُس ٫ ٜهصب ،ؾٛد٧ سني عطف أْ٘ قُس

  ٫ بس إٔ ٜهٕٛ خطريّا.
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بني ايٓاؽ يٝػُع َا غٝكٛي٘ اْسؽ  ،أغطع ست٢ ناز ٜكع

! نُا ؟!ا دٝـ اؿبؿ١ٛيٕٛ: ٌٖ غٝٗامجٓمسع ايٓاؽ ٜك ،قُس

  ٖامجٓا أبط١ٖ عاّ ايؿٌٝ؟

 غهتٛا مجٝعّا عٓسَا مسعٛا قُسّا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜكٍٛ: 

ٔ ٚضا٤ إٕ قًت يهِ: إٕ عسّٚا قس أتانِ َ ...أٜٗا ايٓاؽ -

 ؟!ٌٖ تكسقْٛين ،ٖصا اؾبٌ

 قطخٛا مجٝعّا: مل ْعطؾو إ٫ قازقّا. 

 نٞ أْكصنِ َٔ ايٓاض. إٕ اهلل أضغًين ...ايٓاؽ قاح قُس: أٜٗا

 ،ٚمب٘ ْٚكسق٘ ،يٓاؽ: ٚاهلل إٕ ضغٍٛ اهلل ْعطؾ٘ضزز بعض ا

 ٫ ؾو أْ٘ ئ ٜسيٓا إ٫ ع٢ً َا ٜٓؿعٓا يف سٝاتٓا.

ٕب ٜكطر: أهلصا مجعتٓا ٜا قُس؟ تبّا يو مسعٛا أبا هل

 . يكس قطعت عًٝٓا ػاضتٓا ،أًٖهو اهلل

  عُ٘ أعًِ بؿأْ٘ َٓا.قاٍ ايٓاؽ: 

 ،ي٫ٛ َا مسعٛٙ َٔ عُ٘ َٕٓٛ بسٜٔ قُٕسناز ايٓاؽ ٜ٪

 ٚعازٚا إىل أعُاهلِ َػطعني. ،ٚتطنٛٙ غدطٚا َٔ قُس

ٖا ٖٛ شا عُ٘ أبٛ هلٕب ٜؿتُ٘  ،اَتٮت ْؿؼ قُس باٯ٫ّ

عاز إىل بٝت٘ ٚقسضٙ ٜهاز  ،٪شٜ٘ ٚميٓع ايٓاؽ َٔ اٱميإ بٜ٘ٚ

 ،ئ ٜػُعٛا ن٬َ٘ ،ايٓاؽ نُا ؾتُ٘ أبٛ هلبغٝؿتُ٘  ،ورتم

 .ٜ٪َٓٛا بٓبٛت٘ ٚئ
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 اهلل ٜساؾع عٓ٘

ٙ مبا ضبح دًؼ أبٛ غؿٝإ إىل ايعباؽ ىرب ،ناْت ي١ًّٝ ضا٥ع١

 ،إْ٘ أبٛ دٌٗ ،ضد٬ُ قازَّا  ضأٜا َٔ بعٕٝس ،شيو ايّٝٛ َٔ ػاضت٘

 . .. أ٬ّٖ..قاسا ب٘: أ٬ّٖ.

 يهٓ٘ مل هبُٗا غأٍ بًٗؿ١ٕ: 

  ؽ مباشا ؾتِ قُس أخاى أبا هلب؟!أزضٜت ٜا عبا -

  َاشا قاٍ ب٘؟! ،ايعباؽ ُٖٚؼ: ٫ ٚاهلل َا زضٜت د٧ؾٛ

 أداب٘: ظعِ إٔ اهلل أْعٍ عًٝ٘ ٖصٙ ايػٛض٠.

  )تبت ٜسا أبٞ هلٕب ٚتب(

إْ٘ ٜسعٛ عًٝ٘ بكطع ٜسٜ٘  ،ٖتـ أبٛ غؿٝإ: ٜا ٜٚح قُس

 ٬ٖٚى ْؿػ٘!!! 

 :ٌٕ  تابع أبٛ دٗ

 )َا أغ٢ٓ عٓ٘ َاي٘ َٚا نػب(. 

 ؟!َاشا غٝٓعٍ ب٘ ،ي٘ ٫ٚ عًُ٘ٚملاشا ئ ٜٓؿع٘ َا قطر ايعباؽ:

  بٛ دٌٗ: )غٝك٢ً ْاضّا شات هلٕب(تابع أ

٫ بس إٔ  ،ٜكطر: ٚاهلل إٕ قُسّا ٫ ٜهصب قؿع ايعباؽ ٖٚٛ

  ،٫ بس إٔ أشٖب ٭ْكصٙ ،ٛ هلٕب اٯٕ ورتم َع بٝت٘ َٚايٜ٘هٕٛ أب

)ٚاَطأت٘ محاي١  ،ر أبٛ دٌٗ: اْتعط ست٢ أنٌُ عًٝوقط

  .اؿطب(
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َٮت ططٜل قُس ٚاهلل يكس  ،: ٌٜٚ أخيتقطر أبٛ غؿٝإ

  باؿطب ٚا٭ؾٛاى.

 . أنٌُ....قطح ايعباؽ: أنٌُ.

 تابع أبٛ دٌٗ: )يف دٝسٖا(.

  قطر أبٛ غؿٝإ: َاشا يف عٓكٗا؟

ٌٕ: )سبٌ َٔ َػٕس(   أنٌُ أبٛ دٗ

ٌْ َٔ ْإضقطر ايعباؽ ٖٚٛ ٜطنض: ٜ  ،ا ًٜٚٗا: يف عٓكٗا سب

ٜإ قُسّا ست٢ ْعٍ عًُٝٗا َا ظا٫ ٜ٪ش ،ٜا ًٜٚٗا ٌٜٚٚ ظٚدٗا

 ايعصاب... 

 ،٘ مل هس ؾٝ٘ ْاضإّ ٫ٚ سطٜكّاٚقٌ إىل بٝت أخٝ٘ أبٞ هلب يهٓ

َٔ َطٕض أقاب٘ مل ٜعطف ي٘ زخٌ إيٝ٘ ؾٛدس أبا هلٕب ٜكٝح 

 ،ػُع مبا ْعٍ ع٢ً قُٕس َٔ آٜاتاقرتب َٓ٘، عطف أْ٘ مل ٜ ،غببّا

 غأي٘:  ،طن٘ ٚاػ٘ إىل بٝت ابٔ أخٝ٘ قُست

  ٍ اهلل عًٝو آٜإت يف أبٞ هلٕب؟هلل عًٝو ٜا ابٔ أخٞ ٌٖ أْعبا -

. تبت ٜسا أبٞ .. ْعِ..ُٖؼ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ْعِ.

 هلب ٚتب. 

غًٝٗو  ،صاقطر ايعباؽ: باهلل عًٝو ٜا ابٔ أخٞ ٫ تكٌ ٖ

 ٜٚصٖب َاي٘ ٚأًٖ٘. ،عُو
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٫ٚ بس إٔ ًٜٗو ًٜٚٗو  ،ُٖؼ قُس: يكس ْعٍ قٍٛ اهلل ب٘

  ع ظٚد٘ يف ْاض دِٗٓ ّٜٛ ايكٝا١َ.ٜٚسخٌ َ ،َاي٘

ٌٖٚ  : ٌٖ غٝشرتم ّٜٛ ايكٝا١َ بايًٗب؟!ُٖؼ ايعباؽ

 غٝطٍٛ سطٜك٘؟!! 

 أداب٘: خًٛز ٫ ٜٓتٗٞ ٜا عِ. 

ٌٕ ظٚد٘ يٓاض يف ٌٖ غٝبك٢ سبٌ ا ،ُٖؼ ايعباؽ: ٚأّ مجٝ

  عٓكٗا خايسّا أٜهّا؟!

 . .. ْعِ..ُٖؼ قُس: ْعِ.

 ًٖٚهت ظٚد٘ َع٘ ،بُٖؼ ايعباؽ: ًٖو ٚاهلل أبٛ هل

نشهت ي٘ أّ  ،ٛ هلٕب شيو ايكباح َٔ آ٫ّ دػُ٘ؾؿٞ أب

تا٥ُو قايت ي٘: يكس مسعت ؾ ،ٚٚنعت ايطعاّ أَاَ٘ ،مجٌٝ

ِْ ٜا أبا هلٕب. ،حملُٕس أَاّ أٌٖ َه١ نًِٗ ٌْ ععٝ  إْو ضد

غهتت ٚغهت أبٛ هلٕب سُٝٓا مسعا َٔ بعٕٝس أطؿاٍ َه١ 

 ٜٗتؿٕٛ:

غٝك٢ً  أغ٢ٓ عٓ٘ َاي٘ َٚا نػبَا ، )تبت ٜسا أبٞ هلٕب ٚتب

 .يف دٝسٖا سبٌ َٔ َػسٕٕ( ،ٚاَطأت٘ محاي١ اؿطب ْاضّا شات هلب

إْ٘  ،ٕب ٚقطر ناجملٕٓٛ: ٜا ٜٚح قُسطاض قٛاب أبٞ هل

 ؟!ُين نُا ؾتُتٜ٘ؿت
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ُا: ٜا يٝت٘ نإ مسعا َٔ خاضز ايساض قاضخّا ٜكٍٛ ٖٚٛ ٜسخٌ بٝتٗ

 إْ٘ ن٬ّ اهلل.  ،ايسإْ٘ اهل٬ى ٚعصاب اهلل اـ ،ؾتُّا َٔ قُس

ٌٕ: ٚأْت أٜهّا ٜا عباؽ؟!!   قاست أّ مجٝ

يكس اْت٢ٗ نٌ  ،َا ْكشٓانُا بأ٫ ت٪شٜا قُسّا قاح بٗا: نجريّا

  اب اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ أبؿع ٚأقػ٢.ٚعص ،إٔ تًٗها٫ بس  ،ؾ٤ٞ

ٌٕ ناجمل١ْٛٓ ٚبٝسٖا سذْط نبري تطٜس إٔ تكتٌ  خطدت أّ مجٝ

ٚغكط  ،ٗا َؿسٚز٠ْ عبٌ ايٓاض املًتٗبتقُسّا... ٖٚٞ ؼؼ نإٔ ضقب

 أبٛ هلٕب ع٢ً ا٭ضض ٚنإٔ ايٓاض بسأت تأنً٘.
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 مل ًٜس ٚمل ٜٛيس
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 اي١ًًٝ املؿ٪١َٚ

َٖٓب ساضؽ باب ايكػطٓط١ٝٓٝ َصعٛضّا سُٝٓا مسع قاضخّا 

 ٜكطر: 

 اؾتشٛا ايباب.  -

َٓس ضأغ٘ َٔ ْاؾصت٘ ؾٛم ايباب، ؾٛدس دٓسّٜا ًَهّٝا، أغطع 

  يباب، ٚقاح بايؿاضؽ: َا اـرب؟اٚؾتح 

  أداب٘: أمحٌ ضغاي١ إىل ايكٝكط.

أحل عًٝ٘  ،َػطعّا، ٚعاز اؿاضؽ إىل ؾطاؾ٘ زخٌ ايؿاضؽ نايػِٗ

 غ٪اٍ يف ْؿػ٘: َاشا يف ايطغاي١ اييت وًُٗا ايؿاضؽ إىل ايكٝكط؟!

َٖٓب َط٠ّ أخط٣ ع٢ً قطار  َا نازت عٝٓاٙ تػُهإ ست٢ 

ضآٙ َصعٛضّا  ٚإىل ايكٝكط؟! أعٓـ َٔ غابك٘؟ ضغٍٛ آخط؟!

 ٚدطاس٘ نجري٠ْ، عذب يصيو، قاٍ ايؿاضؽ: 

 يكس ٖعَٓا املػًُٕٛ، ٚأضغًين ايكا٥س أطًب عّْٛا. -

 إْٗا ي١ًٝ ؾ٪ّ َٚصي١. ،ُٖؼ ايؿاضؽ: َا أتعؼ ٖصٙ اي١ًًٝ

  مسع َٔ بعٝس نٛنا٤ ؾسٜس٠، أطٌطاض ايّٓٛ َٔ عٝٓٝ٘ سني

 ُٖٚؼ: إشا ب٘ ٜط٣ دٝؿّا قازَّا، َٮٙ اـٛف، 

 . ٚقٌ دٝـ املػًُني إيٝٓا -
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١ٝٓٝ نً٘، اقرتب ٖع اؾُٝع ا٭دطاؽ، ؾاغتٝكغ دٝـ ايكػطٓط

إِْٗ  ،َاشا أض٣؟! مسع أّْٝٓا ٚتٛدعّا ُٖؼ: ،اؾٝـ ايصٟ ضآٙ

بِٗ ممعق١، ٚاؾطاح دٓٛز َٔ دٝـ ايكٝكط عِْٝٛٗ شاب١ًْ، ٚثٝا

 ٕٛ.ؾتشت ايكػطٓط١ٝٓٝ أبٛابٗا يٝسخًٗا املٓٗعَ ،متٮ أدػاَِٗ

 املًو ٜتعذب

ٖعت أخباض اهلعا٥ِ قًب قٝكط إَرباطٛض ايطّٚ، مجع 

ِٖ  ،ع١ٕ نا١ًَأعٛاْ٘، ٚدًؼ ع٢ً عطؾ٘، مل ٜتهًِ به١ًُٕ يػا َٚع

 غأٍ:  ،ايكُت اجملًؼ نً٘

 نٝـ ٜٓتكط املػًُٕٛ عًٝهِ؟! ،ٚوهِ -

ِٖ، ٌٖ ِٖ َٔ اؾٔ أّ نٓا ْطغٌ هلِ ايكًٌٝ َٔ اؾٓس ؾٝػًبٛ

  َٔ ايبؿط؟

 ْٜط َانط: ُٖؼ ٚظ

٫ بس إٔ ْكتًِٗ  ،ا٫ْتكاضات ئ تػتُط ٜا ٫َْٛا إٕ ٖصٙ -

  ايّٝٛ أٚ غسّا.

 ظاز غهب قٝكط ٚقطر: 

٫ أظٓو إ٫ ناشبّا  ،َٓص غٓني ٚمٔ نػط ِٖٚ ٜٓتكطٕٚ -

 ٚكازعّا.

 ايتؿت إىل قازت٘ ٚقاٍ: 

 قٛيٛا اؿكٝك١ ٫ٚ ؽاؾٛا.  -
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 ٚقـ أسس ايكاز٠ ُٖٚؼ: 

  ٫َٟٛ. أْا أقٍٛ يو ٜا -

  اض ي٘ ايكٝكط بطأغ٘: قٌ َا تطٜس.ؾأؾ

 قاٍ ٖٚٛ ٜطػـ: 

نجط َٔ سٝاتِٗ، ٚوب إٕ املػًُني قّٛ وبٕٛ زِٜٓٗ أ -

 ٚقا٥سِٖ ٜطع٢ دٓسٙ أنجط َٔ ضعاٜت٘ ٭ًٖ٘.  ،بعهِٗ بعهّا

  إْو قازم. .قطر ايكٝكط: أنٌُ.. ،نر اجملًؼ باهلُؼ

َاتٛا يف اؿطب  تابع ايكا٥س: إِْٗ ٜ٪َٕٓٛ ٜا ٫َٟٛ أِْٗ إٕ

ٚأععِ ا٭َانٔ يف  ،سكًٛا ع٢ً أععِ ايطن٢ عٓس اهلل َعٓا

 ؾأْت أعًِ بٓا ٜا ٫َٟٛ.  ،أَا مٔ ،اؾ١ٓ

 ،دٝٛؾٓا تٓٗب قطاْا ،قطر ايكٝكط: مٔ ع٢ً عهػِٗ

 ،ِٗ قٛازْا إ٫ ايطنض خًـ ايؿٗٛات٫ ٜ ،ٚقا٥سْا ٜعًِ دٓسٜٓا

  إْو قس قسقتين.

 قٌ يٞ: َا ٖٛ عُٛز زِٜٓٗ؟!!  . ثِ تابع: يهٔ.قُت ق٬ًّٝ.

  س.اهلل ايكُ ،قٌ ٖٛ اهلل أسس ،أداب٘: عُٛز زِٜٓٗ ٜا ٫َٟٛ

  قاح ايكٝكط: َٚاشا ٜعين شيو؟

ٌْ ٚقٟٛ، ٚؾطع٘ ايهاٌَ ٚسسٙ هب  إٔ أداب٘: إٕ اهلل ناَ

 ٫ ؾطع املًٛى ٚايػ٬طني. ،وهِ سٝا٠ ايٓاؽ يف نٌ َهإ

 ح: امحطت عٕٝٛ ايكٝكط ٚاَتٮ بايػهب، ٚقا
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 َاشا تعين؟!  ،ٚاهلل ايكُس -

 ُٖؼ ايكا٥س ٖٚٛ ٜطػـ: 

ٚنٌ  ، اهلل، ٚاهلل ٫ وتاز إىل أسسإٕ نٌ ؾ٤ٞ وتاز إىل -

 ؾ٤ٕٞ هطٟ يف اؿٝا٠ بأَطٙ.

 ؟!!أططم ايكٝكط ُٖٚؼ: ٖهصا إشٕ

 اَتٮ بايػهب ٚقطر نايجٛض: 

 ٫ بس إٔ ٜٓكطْا أبْٛا ايصٟ يف ايػُا٤.  بايطب املػٝح ٚأَ٘ -

 نأْ٘ ىؿ٢ َٔ ايكٝكط إٔ ٜكتً٘. ػـ ايكا٥س َٚػح عٓك٘ بصضاع٘اض

 ثِ قاٍ:  ؾٛقـ اؾُٝع يٛقٛؾ٘، غاض ميّٝٓا ٚمشا٫ّ ٚقـ ايكٝكط

 ا٥تْٛٞ بأسس أقشاب قُٕس ست٢ أضاٙ بٓؿػٞ. -

 ا٭غري عبس اهلل بٔ سصاؾ١

أساط ب٘ فُٛع١ َٔ  ،ب عبس اهلل بٔ سصاؾ١ ملا سكٌ ي٘عذ

ناْٛا  ،ٜٔ َِٓٗ ست٢ اْهػط غ٬س٘تٌ نجريق ،دٓٛز ايعسٚ

 ،أٚقؿٛٙ أَاّ قا٥سِٖ ،ٕ ٫ ٜ٪شٚٙ ٚأخريّا أخصٚٙ أغريّاواٚيٕٛ أ

 ؾػأي٘: 

 ٌٖ تعطف قُسّا؟!  -

 أداب٘ عبس اهلل ٚضأغ٘ يف ايػُا٤. 

 . عؿت َع٘ غٓني ط١ًّٜٛ ،أْا َٔ أقشاب٘ -
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ُٖؼ ببعض نًُإت إىل ايصٜٔ اَتٮ ٚد٘ ايكا٥س بايؿطح ٚ

 عطب١ٕ ضا٥ع١ٕ نأْٗا ب عبس اهلل سُٝٓا محً٘ اؾٓس إىلظاز عذ ،سٛي٘

ٚاْطًكٛا ب٘ يف  ،اط بايعطب١ عسز نبري َٔ ايؿطغإأس ،عطب١ ًَو

 نإ ٜػأٍ ْؿػ٘: إىل أٜٔ ِٖ شاٖبٕٛ بٞ؟!!  ،غؿٕط طٌٜٛ

ٚمل تتٛقـ عطبت٘  ،ٔ ايكػطٓط١ٝٓٝ ؾؿتح بابٗا ؾٛضّااقرتبٛا َ

ايسْٝا َجً٘ إ٫ قكط نػط٣ أْعيٛٙ يف قكٕط مل ٜط يف  ،ؿع١ّ ٚاسس٠ّ

ّٜٛ زخٌ إيٝ٘ عبس اهلل وٌُ ضغاي١ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إىل 

 عطف أِْٗ ٜكٛزْٚ٘ ملكاب١ً قٝكط. ،نػط٣ ععِٝ ايؿطؽقاسب٘ 

 مل ًٜس ٚمل ٜٛيس

تدٌٝ إٔ ٜط٣ أمجٌ َٔ قكط َا نإ عبس اهلل بٔ سصاؾ١ ٜ

ٜٓعط يف أؾذاْض َٔ نٌ ْٛع، ٚأظٖاْض َٔ نٌ يٕٛ، أخص  ،ايكٝكط

أما٤ ٖصٙ اؿسا٥ل املسٖؿ١، نإ ٜطزز يف ْؿػ٘: َت٢ غٓؿتح 

قطع  ، ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِايكػطٓط١ٝٓٝ نُا ٚعسْا ضغٍٛ اهلل

 مسع ضد٬ّ ٜٓازٟ:  ،عًٝ٘ ؾطٚزٙ قسّٚ َٛنٕب نبري

 قطبٛا ا٭غري إىل فًؼ اٱَرباطٛض.  -

 ؾًُا أقبح أَاّ ،اهلل ضأغ٘، ٚاَتٮت ْؿػ٘ بايعع٠ضؾع عبس 

 .اٱَرباطٛض أخص ايكٝكط ٜتأًَ٘، ٚايكُت كِٝ ع٢ً اجملًؼ نً٘
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ٛت ْعط عبس اهلل إىل ايكٝكط ؾطأ٣ ثٝاب اؿطٜط ٚعكٛز ايٝاق

أؾاض إيٝ٘ ايكٝكط إٔ ٜكرتب َٓ٘،  ،ٚايصٖب ٚتاز ايٰي٧ ٚاؾٛاٖط

 ؾاقرتب َت٬ُّٗ، قاٍ قٝكط يف ْؿػ٘: 

 ذطب""ٜكٛيٕٛ: إٕ زٜٔ ٖ٪٤٫ أغ٢ً عٓسِٖ َٔ نٌ ؾ٤ٕٞ، يٓ

 ؾادأٙ ايكٝكط بكٛي٘: 

  ضأٜو يٛ أقبشت ؾطٜهٞ يف املًو؟ َا -

  يكٍٛ ٚغأي٘: نٝـ؟!ؾٛد٧ عبس اهلل بٗصا ا

أداب٘ اٱَرباطٛض: إٕ تطنت زٜٓو ٚأقبشت َٔ عبٝس ايطب 

  ع ٚأَ٘ ايعصضا٤ أعطٝتو ْكـ ًَهٞ.ٜػٛ

ًَٚو ايسْٝا نًٗا َا  ٖتـ عبس اهلل: يٛ أعطٝتين ًَهو نً٘،

إٕ اهلل ٜكٍٛ: قٌ ٖٛ اهلل  ،ميهٔ إٔ أعبس بؿطّا ٫ ،تطنت زٜين

 مل ًٜس ٚمل ٜٛيس. ،اهلل ايكُس ،أسس

 ضزز املًو: مل ًٜس ٚمل ٜٛيس. 

 ُٖؼ ي٘ أسس ٚظضا٥٘: 

 ٜعين إٔ اهلل يٝؼ ي٘ ٚيس ٫ٚ أب ٫ٚ أّ.  -

  طر ايكٝكط: عؿٛى ٜا ضب ايػُاٚات.ق

 ايتؿت إىل عبس اهلل ٚقاٍ: 

  ٞ غأقتًو.ٕ مل تكبح ع٢ً زٜين ؾإْإ -

 ابتػِ عبس اهلل ُٖٚؼ: 
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زٜين،  تػتطٝع قتًٞ، يهٓو ٫ تػتطٝع إدباضٟ ع٢ً تطى -

  ٫ٚ ٜؿب٘ ايبؿط. ،إْ٘ يٝؼ بؿطّا ،٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ هلل ٚيس

  اقًبٛٙ. ،قطر ايكٝكط: اخطؽ

 .ٓس إيٝ٘ ٚضبطٛٙ إىل ؾذط٠ٕ عاي١ٝأغطع اؾ

يط١َٝٚ ايػٗاّ ٚنًُِٗ با أؾاض ايكٝكط إىل فُٛع١ٕ َٔ ضَا٠

 قاح بعبس اهلل:  ،ن٬َّا

 آَٔ بسٜين قبٌ إٔ أقتًو.  -

 ابتػِ عبس اهلل ُٖٚؼ: 

  ْين أخاف َٔ املٛت يف غبٌٝ اهلل.ٜٚح ٖصا اجملٕٓٛ، ٜعٔ أ -

 .قطر اٱَرباطٛض: اقتًٛٙ..

دًٝ٘ قاٚيني ؽٜٛؿ٘ يهٓ٘ مل ضَٛٙ بايػٗاّ قطٜبّا َٔ ٜسٜ٘ ٚض

 دٔ اٱَرباطٛض ٚقطر:، ىـ

  غأغًكو ست٢ متٛت. ،أقتًو بٗصٙ ايططٜك١ ئ ،قؿٛا -

  ٚأؾعًٛا ايٓاض ؼت٘. قطر: ٖاتٛا قسضّا نبريّا

 ؼت قسٕض نبرٕي مم٠ٕ٤ًٛ باملا٤. ٚبعس ؿعإت ناْت ايٓاض تتٖٛر

 قطر ايكٝكط:  ،ا ٜػًْٛٗا ست٢ نازت ايكسض ؼرتمَٚا ظايٛ

 ؾًُا أسهطٚا أغريّا قاٍ هلِ:  ،ٖاتٛا أغريّا َٔ املػًُني -

  أيكٛٙ يف ايكسض. -

 قاح عبس اهلل: يف غبٌٝ اهلل ٜا أخٞ.
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 ثِ قطر بايكٝكط: 

إٕ املػٝح  ،و زٜٓو إٔ تكتٌ ايٓاؽ بػري شْبٌٖ ٜػُح ي -

  ٫ ميهٔ إٔ ٜػُح بٗصا. ،نُشُس ْيْب

 قطر ا٭غري ٖٚٛ ٜتكًب يف ايكسض: 

 . .٫ إي٘ إ٫ اهلل. -

 َٚات ؾٛضّا.

ت بو نُا ؾعًت ين ؾعًقطر ايكٝكط: إٕ مل تسخٌ يف زٜ

  بٗصا ايهًب.

 قطر ب٘ عبس اهلل: 

 ،اؾعٌ َا تطٜس ،ا املػًِ أؾطف َٓو أٜٗا ايعاملإٕ ٖص -

 يكس غبكين أخٞ إىل اؾ١ٓ.

  ٛض: أيكٛٙ يف ايكسض ٚخًكْٛٞ َٓ٘.قطر اٱَرباط

ؾهط عبس اهلل: "ٜا يٝت يٞ  ،غطع اؾٓس إيٝ٘ ٚقازٚٙ إىل ايكسضأ

ثِ  .هب ٖصا ايهاؾط ايكاغٞ"..أيـ ضٚح ؾ٬ أَٛت غطٜعّا ست٢ أغ

  ؾٛقّا إىل اؾ١ٓ. ،اهلل ؾسَعت عٝٓاٙتصنط دعا٤ ايؿٗسا٤ عٓس 

 ابتػِ اؾٓس ٚأغطع أسسِٖ إىل اٱَرباطٛض ٚقاٍ ي٘: 

  نأْ٘ قس ْسّ. ،إْ٘ ٜبهٞ ٜا ٫َٟٛ -

 قاح بِٗ: ٖاتٛٙ. 

 ؾًُا ٚقـ أَاَ٘ قاٍ ي٘: 
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  ًهيت نًٗا.زٜين ٚغأستؿٌ بو يف ممٖٝا اتطى زٜٓو ٚازخٌ يف  -

 ْعط إيٝ٘ عبس اهلل ْعط٠ اغتٗعا٤ ٚقاٍ ي٘: 

ِٗٓ َٔ عصاب د ٔ أْٞ قس خؿت َٔ عصابو؟ إٕ ؿع١ّتع -

  اؾعٌ َا ؾ٦ت. ،أنرب َٔ عصابات ايسْٝا نًٗا

 قطر ب٘: ملاشا بهٝت إشٕ؟ 

أداب٘: متٓٝت إٔ ٜهٕٛ يٞ َٔ ا٭ضٚاح َا ٜعٜس ع٢ً عسز ؾعط 

َٓٗا ضٚسّا ْبتت يٞ ضْٚح  ست٢ إشا قتًَت أٜٗا ايعامل ،دػُٞ

 دسٜس٠ غريٖا نٞ أبصهلا نًٗا يف غبٌٝ اهلل. 

قازت٘ ٜٓعط إيِٝٗ ٚاسسّا زٖـ ايكٝكط يكٛي٘ ٚايتؿت إىل 

 نإ ٜػأٍ ْؿػ٘:  ،ٚاسسّا

  ؟يف أتباعٞ ضدٌ َجٌ ٖصا املػًِ ٌٖ

ثِ عاز ٜتطًع إىل عبس اهلل. ؾؿعط أْ٘ َجٌ اؾبٌ، ؾاَْذ ععٜع، 

 ؿط، قاٍ يف ْؿػ٘:٫ ٜكٌ إيٝ٘ أق٣ٛ ايب

ْٔ ععِٝ، ٚإٕ ضدا٫ّ   ٚاهلل إٕ زّٜٓا ٜ٪َٔ ب٘ ٖ٪٤٫ هلٛ زٜ

وًُٕٛ ٖصا ايسٜٔ َٔ أَجاٍ ٖصا هلِ أععِ ايطداٍ ٚأقسؽ َٔ 

 نٌ ايكسٜػني". 

 اقرتب َٓ٘، ٚؾو قٝٛزٙ، ٚقاٍ ي٘: 

 غأطًكو إىل أًٖو بؿطط إٔ تكٓبٌ يٞ ضأغٞ. -

 ْعط إيٝ٘ عبس اهلل ٚقاٍ ي٘: 
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إٕ أطًكت َعٞ مجٝع ايصٜٔ يف ممًهتو َٔ  أقٓبٌ ضأغو -

 أغط٣ املػًُني. 

 ابتػِ ايكٝكط ٚقاٍ ي٘: 

 أْا َٛاؾل.  -

 اقرتب عبس اهلل َٔ اٱَرباطٛض ٚأخص ضأغ٘ بني ٜسٜ٘ ٚقبٌ دبٝٓ٘.

 يف املس١ٜٓ املٓٛض٠

نإ َّٜٛا ععُّٝا يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ِٖٚ ٜطززٕٚ: ٫ إي٘ إ٫ اهلل، 

 قُْس ضغٍٛ اهلل.

مل ًٜس ٚمل ٜٛيس، ٚمل ٜهٔ ي٘  ،اهلل ايكُس ،ٛ اهلل أسسقٌ ٖ

 نؿّٛا أسس.

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚدًػٛا اػٗٛا إىل َػذس ايطغٍٛ 

عاْكِٗ ٚاسسّا  ِٗ أَري امل٪َٓني عُط بٔ اـطابدًؼ َع ،ٜكًٕٛ

 ٚاسسّا، ثِ َقٖطَب إيٝ٘ عبس اهلل بٔ سصاؾ١، ٚقاٍ ي٘: 

  يٛ سهٝت يٓا قكتو؟! -

 أخص ضأغ٘ ٚقبً٘ ٚقاٍ:  ،مبا دط٣ َع٘ؾًُا أخربٙ 

 سل ع٢ً نٌ َػًِ إٔ ٜكبٌِّ ضأؽ عبس اهلل ٚأْا أٍٚ َٔ ٜكٓبً٘.  -

مل ٜبل بْٝت َٔ املػًُني إ٫ ٚؼسخ بكك١ سصاؾ١ يكس ؾتح 

ايكػطٓط١ٝٓٝ بإمياْ٘ ايػاَٞ قبٌ إٔ ٜؿتشٗا املػًُٕٛ ظٝٛؾِٗ 

 املٓكٛض٠ ايكاٖط٠.
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 )عبد الودود يوسف( في سطور 
 

 م.8391عام  -شىسيت-مىاليذ مذيىت حمص مً  -

اهتقل )عبذ الىدود( إلى دمشق العاصمت بعذ حصىله على شهادة  -

حصل على شهادة و الذساشت الثاهىيت /البهالىسيا مباششة، 

البهالىسيىس في التاسيخ. ثم على شهادة اإلااحصتير مً حامعت القاهشة 

. لنً مشاغله حيث قّذم سشالته هىاك.. وقذ أهجز سشالت الذلتىساه.

شجه عً مىاقشتها. 
ّ
 النثيرة في النتابت والتأليف أخ

 م، وله بيتان وثالثت أوالد.. 8391متزوج مىز عام  -

 في الهيئت  -
ً
 في مذيشيت اإلاتاحف وآلاثاس في دمشق، ثم مفتشا

ً
عمل مفتشا

 اإلاشلزيت للشقابت والتفتيش. وهى عضى في اجحاد النّتاب العشب. 

ث التاسيخيت.. وحقق النثير مً اإلاخطىطاث لتب النثير مً الذساشا -

 والنشاشاث والنتيباث، 

للصغاس مجمىعاٍث قصصيٍت عذيذة، مً مثل: حهاياث حاسثت، لتب  -

 وحهاياث عً القشآن، وحهاياث عً الصالة.. 

دساشت أيذيىلىحيت، وقادة الغشب يقىلىن:  :لتب للنباس: بىاء ؤلاشالم -

 )سوايت(،  أبيذوا أهله، وجفصير  ،دّمشوا ؤلاشالم
ً
اإلاؤمىين، وماهىا همجا

وثىسة اليصاء )سوايت( وصىاسيخ عابشة للقاساث )سوايت(، وهىاك العذيذ 

يشش حتى اليىم منها: القصم الثاوي مً بىاء ؤلاشالم 
ُ
مً اإلاؤلفاث لم ج

وهى: مىهج الحياة )عذة أحزاء( وبعض قصص ألاطفاى، وبعض 

 حشيق لبىان: إلاارا؟!.. الشواياث، وجفصير اإلاؤمىين )عشض مىّشع(، و 

 .م8311آراس  98في  تالثاهيو م، 8391اعتقل مشجين: ألاولى عام  -

 اهقطعت أخباسه مىز رلو الحين وحتى اليىم. -


