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ةقباسم يف ةزئاف ةريصق ةصق

٢٠١٦ تايزل ا تنب راد

ملقب

ديع دمحأ ىوضر





تلفت ال حىت ةوقب اهدي اًكسمم وه اهمدقتي ةَّقز.. واأل عراوشلا نيب اًيوس ناضكري اناك

نيملا سملا تويب كِّدي .. مهسوؤر قوف ةوقب يودي يذلا نويهص ينب تايحورم فصق طسو هنم..

.. ةرَصاحملا ةزغ ءانبأ نم

نيح مهل نيسرشلا نيلتاقملا دحأ هتفصب هلزنم ىلإ مهقيرط يف نويليئارس اإل دونجلا ناك

لك امهئارو ناكرات ابرهو هتجوز ذخأف برهلا ةرورضب هُملِعُت هئاقدصأ دحأ نم ةلا سر هتلصو

ئش..

يِقبُت وال يضارأو تويب نم هلباقتام لك قرحتو ءامسلا نم طقاستت ةينارينلا ممحلا ب ائجافت

نماكم نع اهب داعتب اال عاطتسا هتنيدم عراوشب ةديجلا هتفرعمو برهلا يف هتربخلو ئش.. ىلع

.. رطخلا

اهتعرس فيفخت تلواح اهلا.. صوأ يف بدي بعتلا أدب دقو فوخلا ةدش نم فجترت تناك

اهل تفتلا و فقوت اهلقثب رعش نيح .. اهبذجي نم وه لب اهتدارإب كرحتت ال اهنأ تفشتكا اهنكلو

: اهسافنأ طاقتلا لواحت يهو تلا قف

… عيطتسأ ..ال تبعت مدآ..دقل -



… لوصولا ىلع انبراق ..دقل اًليلق يلمحت ِكوجرأ ةدنِك =

اوجنيل ةوقلا و نام األ امهحنمي امهيدي سم تال ناك .. ضكرلا ال صاوو اهسفن ىلع تلماحت

امهنم برقلا ب ةفيذق تطقس دقف ىوقأ اناك ةسخلا و ردغلا نكلو .. توملا نثارب نم امهسفنأب

… امهلثم ةاجنلا نولواحي اوناك نم الء شأ طسو اًضرأ امهتحرطو

هتدجوف اهبناجب هنع تثحب .. تقافأ ىتح ءامدلا طسو نيَدقا ظالر تقولا نم مك ملعت ال

امنيحو هلوح نم عستت يتلا ءامدلا ةكرب ىلإ رظنت ىهو هدي تكسمأو هنم تبرتقا .. رضتحي

: يكبت يهو تلا ق ةعطقتملا هتاهوأت تعمسو ةغئازلا هتارظن تأر

.. كنود شيعلا عيطتسأ ..ال يدحو ينكرتت ال مدآ -

: ةوقب اهدي نضتحيو مستبي وهو قلا

.. لمجأ نوكيس اًمتح دغ كمامأف .. كفلخ يرظنت وال ريسملا يلصاو ةدنِك يتبيبح =

ةرملا يهف .. ةشعترملا اهلمانأب ههجو سسحتت يهو بحتنت تلعجف اهئراب ىلإ هحور تدعص

يهاهو .. ةياهنلل هعم لظت نأ تنمتو اًريثك هتبحأ يذلا هجولا كلذ اهيف ىرتس يتلا ةريخ األ

… ةياهنلا



تسحأ .. اًمدو اًعمد فزنت يهو هيلإ رظنت تناك هب.. يمتحت طئاحلا راوجب تفقوو هنيبج تلّبق

نأ تداك .. يكبت يهو اهيدي نيب اههجو تعضوو ضر األ ىلع تسلجف اهنم اهحور باحسناب

اهريسم تلمكتساو ةريخ األ ةرظنلا هيلع تقلأو اهعومد تحسمف هتاملك تركذت ولالنأ ملستست

.. ةيودملا لبانقلا تاوصأ طسو اهدحو

لكلا .. ءايرب األ ءامدب تنولتو اهملا عم تدقف عراوشلا .. بناج لك نم اهب طيحي ميحجلا ناك

ناخدلا رثأ نم رمح باأل تنولت يتلا ءامسلا ىلإ ترظنو ةأجف تفقوت .. ملعي ال ثيح ىلإ ضكري

ةوق: نم تيتوأ ام لكب تخرصو نارينلا و

... ىفك .. ىفك .. ةايحلا ديرن الم.. سلا ديرن .. نايغطو ربجت ىفك .. رامدو لتق ىفك .. ىفك -

زيزأ عنمتل اهينذأ ىلع اهيدي عضت يهو ضر األ تشرتفاف كاهن اإل ةرثك نم اهاوق تراخ

نم ةكرحلا تأده دقف عاضو األ ريغتب ترعش تقولا نم ًةهرب ..دعب امهقارتخا نم تارئاطلا

اهيدي تلزنأ .. نيباصملا فاعسإو ءادهشلا ثثج لقنب نوموقي نيذلا بابشلا ضعب نم إال اهلوح

… ناودعلا ىهتنا ..دقل تايحورملل اًرثأ اهب دجت ملف ءامسلل ترظنو

: اًلئاق بابشلا دحأ اهنم برتقا



؟ ةباصم ِتنأ ..له هاتخأ ِكَلا ح فيك =

باألمل.. رعشت دعت مل اهنأ إال حورج نم اهب ام مغرف اًيفن اهسأر تزه

: اًرسفتسم اهل قلا

؟! ةدعاسم ةيأ نيديرت له =

: ءاكبلا ةرثك نم اهتوص جرشحت دقو تلا ق

.. نوناح تيب يف يلهأ ىلإ باهذلا ديرأ -

أدهت ىتح يرظتنا .. تارايسلا فادهتساب ودعلا موقي نأ نكمملا اآلن..نم باهذلا ِكنكمي =ال

.. ناكم برقأ ىلإ كليصوتب موقأسو اًليلق عاضو األ

؟ ىتم -

الم.. ظلا لحي نيح =

: تلا قف بورغلا ىلع براق دق هتدجوف رمح باأل بّضخملا سمشلا صرق ىلإ ْتَرظن

الم.. ظلا لحي ىتح هيف ثكمأ اًناكم ّيدل سيل -



ىتح هيف نيثكمتس .. مهلزانم تمدهت نمل هئاشنإب موقن ميخم ىلإ كبحطصأس يقلقت =ال

.. نوناح تيب ىلإ ةهجتملا تارايسلا فقوم ىلإ كِلقُأ مث ليللا مودق

تماقو طئاحلا ىلإ تدنتسا اهنكلو اهيلإ دنتستل هدي دمو اًنِئمَطم اهل مستباف هيلإ ترظن

ةحئار مهنم ثعبنت نيباصملا صاخش آبالفاأل تأجافتف ميخملا ىلإ هتعبت .. ضوهنلا ب

هباصتغ متا واًنط نع نوعفادي مهنأ ىوس بنذ ريغب تقيرُأ طاملا يتلا ةرهاطلا ءامدلا .. ءامدلا

… قح ريغب

دارفأ ةدع عم اًمداق هتحمل ىتح قلق يف اهينيعب عراوشلا طشمت ميخملا جراخ اًليل تسلج

: اًمستبم اهل ..قلا نيرخآ

موقيس يذلا فسوي يقيدص نع ثحبأ تنك دقف يرخأت نع رذتعأ .. هاتخأ كلا ح فيك =

ةوخ.. األ ضعبو ِتنأ نوناح تيب ىلإ كليصوتب

: رامع اهل ..قلا اهسأر تزهو هل ترظنف ثيدحلا عباتي هفلخ فقي ناك يذلا فسوي ىلإ راشأ

هللا.. نامأ اآلن..يف هعم باهذلا نيعيطتست =

: ماستب اال لواحت يهو تلا ق



… كل هللا وعدأو اًمئاد كركذتأ فوس يل.. كتدعاسم ىلع رامع يخأ اًريخ هللا كازج -

تناك ثيح ..ىلإ نوناح تيب ىلإ الم ظلا طسو تقلطنا يتلا ةرايسلا الل قتساب تماق

نيب هتوم باعيتسا عيطتست ال هنودب ةديحو يهاه نكلو .. ودعلا فصق نم مدآو يه يمتحتس

نم لضفأ ٍدغب ئبنت قيرطلا ءارو نم ءطبب جرخت سمشلا ةعشأ اهل ىدبتتف اهلوح رظنت .. اهيدي

… مدآ اهربخأ امك هقباس

بابلا تقرط .. ةدوعلا ةلحر يف الةم سلا هل تنمتو اًريثك هتركشف ديرت ثيح ىلإ فسوي اهَّلقأ

: حرف يف تخرص اهتأر امنيحو اهرعش بيشملا وزغي زوجع ةديس تحتفف

.. كتم سال ىلع هلل اًدمح .. يتبيبح ةدنك =

لوقت يهو اهيلإ ترظن .. اًدحأ دجت ملو اهفلخ تعلطت امنيح اهتحرف تش تامال ناعرس نكلو

: قلقب

؟ كِعم ِتأي مل اذامل ؟.. ..نيأ يدلو مدآ =

ديراغزلا قلطت تلعج .. اهنبا داهشتسا األم تكردأف ةقرحب يكبت يهو اهيعارذ نيب ةدنك تمترا

هب… رخفت اًديهش حبصأ دقف اهعمد فكفكت يهو



نيحلا نيب زوجعلا موقت .. مونلا يف ةقرغتسم اهجوز ةدلا و تيب يف األلو اهموي ةدنك تضمأ

نم عزفت نايح األ ضعب يف تناكو .. ىرخأ ةرم مونلا دواعت مث اهديب اهماعطإو اهظاقيإب واآلرخ

… مونلا ىتح ءاكبلا يف شهجتو ثدحام ركذتتف اهمون

اهفلِس ءاج .. شارفلا حربت مل اهنكلو اًليلق اهتيفاع درتست تأدب يناثلا مويلا حابص يف

اهلهأ نطقي ثيح ةيبرغلا ةفضلا ىلإ روبعلل اهل حيرصت جارختس ا هنم تبلطف اهيلع نانئمط لال

... كلذب اهدعوف

يفو اهتايوتحم بلقت تلعج مث اهتحتفو مهبوره دنع مدآ اهايإ اهاطعأ يتلا ةبيقحلا تكسمأ

… ةضماغ ةماستبا اهينيع

: اًلئاق حيرصتلا اهميلستب ماقو اهفلس رضح يلا تلا مويلا ءاسم يف

.. ِتدرأ اذإ دغلا رصع رفسلا كناكمإب =

.. يعم كبعت رِّدَقأ .. نيسح يخأ كل ًاركش -

اهانيع تقرورغا يتلا زوجعلا دي تلبق .. اهليحر موي ةريهظ دادعتس اال متأ ىلع ةدنك تناك

لمحت يهو تلحرو ربعملا ىلإ اهليصوتل نيسح اهرجأتسا يتلا ةرايسلا تلقتسا مث عومدلا ب



… ةبذعلا هتماستباب اهمامأ حوليو اهبلق يف مدآ ةروص

ىلإ مهتباوب مهل ةبسنلا ب وهف اهلثم ليحرلا يف نيبغارلا ب سدكملا زِريإ ربعم ىلإ تلصو

يفكت ةفاسمب مهنع دعبت نيرفاسملا ريباوطو نييليئارس اإل دونجلا ب جعي ربعملا ناك .. ةايحلا

… لزّعلا نيملا سملا نماألهيلا دونجلا ةيامح .. مهتيامحل

هتملس .. اهمسا ءادنب دونجلا دحأ ماق اهسامح هيف رتفي مل راظتن نماال ليوط تقو دعب

ةظحللا ..اهنإ بقرت يف اهلوح ترظن .. ةبقاث تارظنب اهصحفيو هصحفي لعجف حيرصتلا

موقت نأ لبق ةداهَشلا ب تمتمتو اهدسج لوح فتلملا فسانلا مازحلا تسسحت .. ةبسانملا

: ةلئاق مستبت يهو رزلا ىلع طغضلا ب

،،، يقتلنلف ،،،

تمت

٢٠١٦



ىلع ةيصخشلا اهتحفص ةرايز مكنكمي ةبتاكلا عم لصاوتلل

كوبسيفلا

https://www.facebook.com/rody.eid.1








