
افوجاه
داقعلا الم سا ملقب



1569م وينوي 25 هرهاقلا
لب هد ال ولا ثيدح لفط تا خارص اهنا يلع منت مل هيوق هتاخرص تناك
تقش و اهلك هراحلا اهل تزتها ، ضر اال هربابج نم رابج هنا يلع منت تناك
ضر اال شوحو يتعا مودق نع نلعي هنأكو رجفلا هملظ يف ءامسلا نانع
ما هيلع تجرخ يتح قلقو ريحتم هفرغلا باب ماما فقي هيبا لعج امم

ناميلس ملعملل اهدي دمتو ريغص هفافل اهيدي نيب لمحت هيادلا مشاه

دلو .... ملعم اي كل يلخي كل باج يللا _

هئلمي نوللا رمحاريغص لفط هجو دجيل اهلخادب رظنو هفافلا ناميلس طقتلا
نوكلا ئلمي ةخارصو تاجنشتلا

لفطلا دهدهي مونلا هفرغ راوجب هكير اال يلع ناميلس ملعملا سلجف
ءايفو اال ةئاقدصا دحا دشار لوخدل هبتنا مث هنيبج يلع هلبق مسريو

لوقي

ناميلس ملعماي كوربم فلا _

دعقا لا عت دشاراي كيف كرابي هللا _

ريغص ناميلس انل تبج اه _

..... هلل دمحلا _

ملعماي هيا هيمستهو _

مث تاوطخ هدع مام اال يلا كرحتو يكابلا لفطلا هجو لمأتم ناميلس رظن
لا قو هانيع تعمل مث دشار هجوو هيادلا هجو يف رظن

افوجاه ديس _

لا قف بيرغلا مس اال رس نع لئاستلا مهنيع أ يف ءارقو مهيلا ناميلس رظنف

نا تفرع امل دعب هدراهنلا نكل ديس ايوبا مسا يلع هيمسا ايلع ردن ناك _
ابوروا كولم لذو رجملا لا مش افوجاه هكرعم يف رصتنا برعلا ناطلس

افوجاه ديس هيمسه دلو تبج ول ينا ايوبا سارب تمسقا

لا وق دشار مستبا

افوجاه ديس وبااي كل لوقا وال ناميلس ملعماي كل يلخي كل باج يللا _
ملعماي انا كبيسا ؟.....

يلا لخدو لفطلا اهاطعأو مشاه ما يلا ناميلس تفتلأو دشار فرصنأ



ابعادم اهل لا قو اهيلع نأمطي هتجوز

عماجلا يف رجفلا صاله ايلع عياض افوجاه داولا _

شاريفلا يف هما راوجب عيضرلا تعضو نا دعب هيادلا مشاه ما تفرصنأو
ناميلس نم ريناند هنفح دولوملا هو حال تذخاو

ظفحو ضر واال ءامسلا بر رابجلا كلملا ةعاط يلع ماي اال تعباتتو
توبنلا و اصعلا رارساو فيسلا ب هزرابملا نونف هيبا نم ملعتو نارقلا افوجاه

هدلول ناميلس لوقي ناك ام اريثكو ، ناسرفلا ك ليخلا بوكرو

سانلا نع ملا ظملا درو فيعضلا هرصنو سانلا همدخ يف كتوق نكتل _

لوط رصم هباوب لثم ال ئاهومن امنو افوجاه يلع اهتاكربب ءامسلا تداج
، ءانيس لا بج نم لبج ه قاس ، روثلا لثم ةدعاسو طسبنم ةضرع ، عراف
يف هيبا عم قاشلا لمعلا نم هتوق دمتساو هايحلا ءام اهئملي ةئداه ةتامسق

دعسو هباتكلا و ةءارقلا ملعتو باتكلا يف هساردلا يهنا نا دعب رجحملا
لك هيبا عم يضمي ناكو ، افوجاه هدلوب ماع رثا ماع ناميلس هيبا بلق
لمعلا لبق اله صلا دعب لبجلا يف هيبا عم بيردتلا عباتيو دجسملا يلا رجف

دونجلا دحا دي يلع ئش لك ملعت اضيا وهف هابص ذنم هيبا لعفي ناك امك
سلجي ءاسملا دنع ، ديعب نمز ذنم ناك اذه نكل ناطلسلا نم نيرافلا

يسني ال يتح نأرقلل هظفح نم هل رسيت ام ءارقي هيبا يدي نيب افوجاه
يف هيبا عم سلجي ناك ام اريثكو ، هايحلا و كولسلا بادا هيبا هنقليو
ثيدحلا افوجاه عباتي ناكو فرحلا باحصاو راجتلا و ءاملعلا سلا جم

. هملكب هوفتي نا نود مامتهاب

رفنت لا فط اال تناكف هتماخضل ارظن هنارقا لثم ءاقدص باال افوجاه معني مل
هيوهتسي ملو مهعم بعللا يف هبغرب هلخادب رعشي مل اضيا وهو هنم

و انبلا نيدلا سمش وهو دحاو قيدصب يوس زوفي ملو هنارقا عم سولجلا
ام ناعرس نكل انبلا بنيز هتخاو وه روصنم خيشلا باتك يف همز يال ناك

ليحنلا اهدسج نم هلوفطلا يفتختو هثون اال حم مال اهيلع رهظي ءادب
تانبلا يقاب لثم لزنملا يف تلظف

هليلخ هذختيو افوجاه نم برتقي هتلعج نيدلا سمش هوقو ةعاجش
فيسلا و توبنلا و اصعلا نع ئش لك هملعي نا هيلع ضرع نا دعب هصاخ

يتح قارفلا مدع يلع ادهعت مهو دهعلا كلذ ذنمو هيبا هملعي امك ليخلا و
افوجاه هدلول ناميلس لا ق موي تاذو ، تامملا

؟ يتما زوجتته نيرشعلا تغلب دقل _



هللا ءاشي امدنع _

عساوو ريبك مهقزر رجاحملا لا معو رجحملا يف لغتشتب تنا _

لجخ يف افوجاه لا قف

.... يردب هسل _

؟ هنتفلا نم كسفن يلع فياخ شم _

نينمؤملا هدابع ظفحي هللا _

تيبلا يف هفرغ كيل ينبهو زوجتت كنا تررق انا _

ايوب اي هفوشت يللا _

ركمو ءاهد يف ناميلس لا قف

انبلا تيب نم زوجتت بحت _

ته سلج يف لدتعا مث هردص حرشناو هنيع تعملو افوجاه ديس مستباف
لا قو هتبغر ءافخا لواحو

كرما رم اال _

عفنته شم ديكا .... مامت كتخا يز انبلا بنيزو كبحص انبلا نيدلا س مش _
هنم زوجتت ينات تيب كل فوشن

ال ئاق افوجاه عفدنأف

ايوباي عفنته هللا ءاشنا _

يضمي ملو انبلا بنيز هاجت هنبا ردص يف نكي ام فرعو ناميلس مستبأف
نا دعب انبلا بنيز يلع افوجاه فافزب لفتحت تناك اهلك هراحلا و اال ماعلا
مئا ال ولا تطبهو حئابذلا تحبذو هران اال تابولكو هنيزلا و االعالم تقلع

لا فتحا بيطحطلا هكراشيل افوجاه هجو يف هتوبن نيدلا سمش عفر
تلا عتو هيبا نم هتوبن طقتل وا ءاضيبلا هتئابع افوجاه علخف هفافزب

هقيدص عم لدابتو هسرع موي سيرعلا نيعجشم هراحلا يلا ها تاحيص
هداعك سيرع لا زوفب تهتناو هفيفخ تابرضب حرملا نم ئش يف بيطحطلا

. امئاد حارف اال

لها لك هل صقرو رامزملا ماغنا يلع هفافز دعب هتفرغ باب افوجاه قلغا
ال ئاق شاريفلا فرط يلع هسلا جلا بنيز يلا تفتلا و هراحلا



تانبلا تساي كوربم فلا .... ركشلا كلو دمحلا كل براي _

تلا قو ال جخ تمستبا

ديساي كيف كرابي هللا _

رتكا هد مس اال بحب انا ... افوجاه _

ايف هتح لكو يبلق يلع ديس تنا سب _

؟ تنيزاي ينيبحتب _

هيلع يشمتب يللا بارتلا قشعب انا اد هووووي ... ديس ملعم اي لا ؤس هدو _
رجحملا يف سمشل صوصخم لك اال تعبب تنك ينا فراع تنا بط ..

كناشع يديأب هخبط يللا انا ينا فرعت كنا ينمتب تنكو كناشع

ايب هساح ينوكت كنا انبر نم ينمتب تنك انا ... قدصم شم انا هللو _

كتمادخ انا اد كيل هشياعو كيب هساح انا اد _

ينردقي انبر ... تاتسلا تسو تانبلا تسو يسار قوف جات يتنا ال _
اهحتفي انبر ناشع هلل نيتعكر يلصن نيزياع انحا مهملا سب ... كيدعساو

عم هتايح ءادبي دحاولا نم لمجا شيفام انتايح مايا يقابو هدراهنلا انيلع
هلل نيتعكرب ضر اال تاقولخم لمجا

توص هنذأ يلا للستيو بابلا يلع فينع طبخ يلع افوجاه ظقيتسي
ال ئاق نيدلا سمش

بجو رصعلا يحصا ... سيرع اي مون هد لك _

هيبا دجيل هتفرغ نم جرخو اعرسم هبابلج يدتراو هشارف نم ضهن
رادلا ردص يف ناسلجي هقيدصو

ال ئاق هردص يلا همض و سمش مستبا

هلك هد مونلا هيا .... سيرعاي كرابم هيحابص _

سمشاي كلا بقع _

هللا ءاشنا ايوخا اي كتايح يف _

اهل زتها تيراغزب رادلا اهما اهيلع تلخد امنيح اهتفرغ نم بنيز تجرخ
ال ئاق احرف تيبلا

يلا ي كنيع يف هوصح .... هدراب يكيلع ينيع هلل ءاشام هللا مسب _



يبنلا يلع شيلصتام

اهل هلئاق هفرغلا لخاد اهماو تنيز تراوت

يليكحا ... يلا عت _

يد تاجحلا يكحا مارح يمااي هيا كل ييكحا _

يكيلع نمطا مز وال ... كما انا اد يلا عت كتشع كيلع تمرح _

هل هللا همسق امب اضرو تنيز عم سودرفلا يف معني افوجاهو ماي اال تلا وت
بنيزل هبحو هلمع يف انافتو هتايحل اضرلا و هعانقلا ب ئلتمي هردص و

اصرح سانلا دشا ناكو ادبا هللا ضرف كرتي ملف دح اال دحاولا هلل هتدابعو
حابصلا تامسن نم اهعبتي امو رجفلا صاله هصاخ دجسملا يف اله صلا يلع
يف تنيز تئاج يتح لمعلا لبق لبجلا يف بردت وي نأرقلا ءارقي وهو

هل لوقت مويلا كلا ذ

ناميلس وبا اي _

ايوبا نم هجاح هزياع تنا _

ريغصلا ناميلس وبا تنا ال _

اهنم هعمس ام قدصي ال وهو بيذاجملا ك احرف صقري لظو ءاوهلا يف زفق
تلا قف

نيرهش يف لماح ينا يل تلا ق ايادلا مشاه ما _

روهشلا و ماي اال دعيو ربصلا غرافب هدولوم رظتني لظو رادلا حارف اال تمع
. همسا لمحي هبلص نم لفط راظتنا يف

هيواز يف سلجو يهقملا لخاد يلا هجتاو نوسنيلا بوك افوجاه عفر
ال ئاق هراكفا تتشو هتولخ سمش هيلع محطقا يتح نه ذ لا دراش هديعب

هراوجب سلجي وهو

اهقزرب يجيتب لا يعلا شفختام .... تقولد نم مهلا ليشته تنا _

لصح يللا شفرعتام تنا امه ليشه انا يللا هيا لا يع _

؟ لصح يللا هيا _

يرحب هجو يلع رطيسو سراف فلا نيعبرا دخا هلودلا رصان ريزولا _
هرهاقلا نع هل ال قتسا الن عاو كانه زكرمتاو



نا هلا ب لقع يف لا ق ديكا كالب... كارت اال دونجلا رمع لوط ام يداع _
يضا ف شمو ابورا بالد يف كلملا عيسوتو برحلا ب لوغشم ناطلسلا

هجاح لمعيه شمو همز ال شولا م رعزا ليدب فورخ ينامثعلا يلا ولا و
ناطلسلا ديكاو مهعبط يف ردغلا و هنايخلا ... هرم لوا شم يد يبحصاي

هريغ فورخ انل بجيو يلا ولا لزعيهو هبدأت هقرف تعبيه

بلط يلع ادر يلا ولل هلا سر تعبو برحلا يف هريبك هرياسخ ناطلسلا _
ددملا كل لسرن نا كلمن ال نحنف هلودلا رصان عم دهاج اهيف هل لا ق ددملا

نوعلا و

هيا ينعي _

هتمحرب ان ال وتي انبر ينعي _

ال ئاق هيلع ايدانم خرصي هراحلا لا فطا نم لفط تاحيصل افوجاه هبتنا

ايادلا تاه تعبا كل لوقيب كوباو افوجاه ملعماي دلوت ب كتارم _

هب قحلي نا لواحي وهو هل سمش لا قو يهقملا جراخ افوجاه عفدنا

يجاهو مشاه ما بيجه اناو اهيلع نمطا تنا حور _

سمشاي رخأت يعوا _

هكسلا هفاسم _

تمعو ناميلس هلفطب هللا هقزرو افوجاه يلع يرخا هرم ءامسلا تداج
نظو هتراح لها يلع تبان لوفو شيع هللا هقزر امم قفنأو رادلا حارف اال

موي حابص يتح رمعلا هياهن يلا هتجوزو هنبا نضح يف هنجلا ب معنيس هنا
نارشابي نيدلا سمشو وه ناكو هرارحلا هديدش سمشلا تناك ماي اال نم

ديعب نم هيلع ايدانم خرصي دحا توص عمسو هداعلا ك رجحملا يف مهلمع
لوقي و لبجلا دعصي وهو

افوجاه ملعماي كوبا ذقنا _

لجرلل لا قو هيبجاح دقعو بجعتو افوجاه هجو صلقت

؟ عدجاي هيا يف _

بردلا و هباطحلا و هيجب واال هيروغلا يلع تمجه هلودلا رصان ركاسع _
كراعتي مهل جراخو هراحلا هلا جر مل كوباو هيلا مجلا يلع هلخادو رمح اال

مهاعم

؟ هيل مهاعم كراعتي _



يف هجاح لك بهنتو لتقتبو تاراحلا يلع مجهتب هلودلا رصان ركاسع _
هرهاقلا يلع ورطيسي ناشع اهقيرط

نينادوسلا دونجلا و نيف تحار هطرشلا و _

وحار نينادوسلا دونجلا و بادو حلم صف تبرهو دلبلا تباس هطرشلا _
دح نيبيس شمو لا فط واال ناوسنلا و يلا االه يف ولتقيب ديعصلا يلع

رصان دونج عم كراعتي ناشع علط فرع امل كوباو هجاح لك وقرسيبو
هراحلا لها وحبذيو هيلا مجلا يلع ولخديام لبق هلودلا

هيبا يلع ابعر هبلق قدو هقورع يف ءامدلا يلغو افوجاه دسج ضفتنا
اهبلقو اههجو ئلمي بعرلا و بنيز هتلبقتساو سمشو وه رادلا وحن هجتاو

ال ئاق خرصو اهيعارز يلع لفطلا هلماح ....

بنيز اي نيف ايوبا _

مهارو جرخ كوباو لا فطاو هراحلا نم ريتك ناوسن تفطخ ركاسعلا _
هراحلا هلا جرو وه توبنلا ب

داح لصن هل فيسو توبن ريرسلا لفسا نم جرخاو هتفرغ افوجاه لخد
ال ئاق هتجوز يف خرصو فيسلا وه ذخاو سمشل توبنلا يطعاو عم ال

جرخي شدحامو رادلا باب مكيلع يلفقاو بنيزاي يما نم كلا ب يلا خ _

يح بوص نيدلا سمش هعمو جئاهلا روثلا لثم ضكري افوجاه جرخ
نيب بهتلم كارعب لعتش ت هيلا مجلا تناكف هتراح لهاو هيبا هدجنل هيلا مجلا

روخت تأدبو تيبابنلا ب هراحلا يلا هاو مهلويخ يلع هلودلا راصن ناسرف
حيرجو ليتق نيب تاراشعلا هراحلا يلا ها نم طقسيو نورقهقتيو مهاوق
شوحولا لثم خرصي افوجاه مهنيب رهظ يتح مهبولق يلا فوخلا برستو
دسا هباثمب ناك سرف يلع سراف وحن ضكري هفيس رهاش هيربلا يف
هفيس ارهاش هسرفب افوجاه وحن هجتي سرافلا و هتسيرف هاجت ضكري

طقسو هدحاو فيس هبرضب سرفلا سأر افوجاه حاطا هنم برتقا امدنعو
ال ئاق خرصو هفيسب افوجاه هنعطو سرافلا و سرفلا

افوجاه انا ..... تووملا انا _

سرفلا يلتعأو هفيسب هنعطو هسرف نم هطقساو رخا سراف وحن زفق و
هنم هدحاو فيس هبرضف نونجملا ك هفيسب هلودلا رصان ناسرف لتقي حارو

هراحلا لها هدهاش امدنعو هيفتك قوف نم سرافلا سأرب حيطت تناك
ناكف لا تقلا يف هتسارشو افوجاه هوق نم لوهذلا نم هلا ح مهتباصا

لقت ال هعاجشب هراوجب لتاقي نيدلا سمشو سراف نوسمخ هباثمب لتاقي



هنأكو اهل ليثم ال تناك افوجاه ديس هوقو هعارب نكل افوجاه هعاجش نع
نم لجرتي هتلعج هقراخ هوق هتكلمتو ناطيشلا هسم وا بئذ نم عضر
ضر اال يلع هطقسي همكل سرفلا برضيو هفيسب تارشعلا لتاقيو هسرف
هرئاد هبش يف لتاقيف هلوح ناسرفلا فتليو سرافلا دعب سرافلا نعضو

لك عفد امم رخا يلا نيح نم للهيو ربكي و حيصيو مهنم تارشعلا لتقيو
ولتاقف بيرق رصنلا نأب ورعشو مهل هقثلا تداعو لا تقلا يلا هراحلا لا جر

لا جرلا دحا توص عمسو هب ومتحاو دحاو لجر لا تق لا طب اال لا تق هعم
لوقي

حيرج افوجاه وبا ... عقو ناميلس ملعملا _

ال ئاق افوجاه خرصف

تيبلا يلع هليشو نيف ايوبا فوش سمش _

نيب هلمحي سمشو هيبا حمل مث هيلا مجلا هحاس طسو هنع ثحبي لظو
لتاقو هنونج نجو خرصف ناميلس سأر نم طقاستت ءامدو هيعارز

هدي يف ضر اال يلع هدجو توبن لمحف لجر فلا هسبلتي هنأكو هسارشب
نا هليفك هتوبن نم هدحاو هبرض تناكو ينميلا هدي يف فيسو ارسيلا
ئلتمو نيفصن لجر مسقت فيس هبرضو رجح اهنأكو لجر همجمج مشهت

زفق هنكل هرئاد هبش يف مهلو ي خب ناسرفلا هيلع رثاكتو ءامد هجوو هبابلج
هتوبن يمرو هيب يمتحي هسرت ذخاو هسرف يلع نم هطقسأو مهدحا يلع

حيصيو خرصي وهو باقرلا ترياطتو ضر اال يلع

افوجاه انا توملا انا _

ام مهفلخ نيكرات هيلا مجلا جراخ هلودلا رصان ناسرف نم يقبت ام بره
بردلا يح يلا نيبراه لا ومأو لا فطاو ءاسنو هشمقاو عئاضب نم هوبلس
ودجي ملو هيلا مجلا هكرعم لبق هيلع ورطيس مهف مهل ريخ اال الذ ملا رم االح
مهددع ردقي ناكو هيلا مجلا يح يف انه اهودجو امك يلا االه نم هماقم
لومحم هراحلا افوجاه لخدو نوسمخ نم رثكا مهنم لتقو سراف هئامب

يتلا هتعاجشو هتوق نم نيبجعتم همسأب فتهت يلا االه لكو قانع اال يلع
لك ترهظ فيك كردي ملو هلعف امب ءاجافت هسفن وه يتح روصت لك تقاف

هلخادب هئبتخملا هوقلا هذه

روفو هيبا يلع نأمطيل لخد امنيح افوجاه راد ماما هراحلا يلا ها فطصا
سمشو بنيزو هما هلوحو هرهظ يلع يقلتسم هكير اال يلع هدجو هلوخد
هل لا قو هيبا دي فك كسمو هيتبكر يلع سلجف هسأر يلع هضامضو

هنيع نم رجفنا عمد لا و



كلا دب تنك تيراي ايوبأ اي كيلع هم سال فلا _

لا قو ناميلس مستب

يقشلا رمع .... نمطا فيفخ حرج اد ..... هراحلا شحواي كيلع رشلا دعب _
يقب

ال ئاق هبيجي لأسي نا لبقو سمش وحن افوجاه رظنيف

طيسب حرج هللو ريخب كوبا .... افوجاهاي نمطا _

لوقيو هنبا دي ناميلس كسمي

هيا تلمع ينمط _

هللدمحلا و رمح اال بردلا يلع وبره _

رجفلا لبق وعجري نكميو ينات وعجريه يوق شحرفتام _

ناميلسل سمش لوقيف

يد يز هنخس هقلع مهيدنه ينات وعجر ول ناميلس ملعماي نمطا _

مهل لا قو افوجاهو سمشل ناميلس رظن

لهاو لا فط واال ناوسنلا .... كارت اال كالب نم اهلهاو هراحلا يمحن مز ال _
اهيب درتو فيعضلا اهيب رصنت مز ال لا بجلا هوق كاطع انبر كتبقر يف هراحلا

فحزلا موي يلوتلا و كاعوأو ملا ظملا

هجاح مه شلا شتامو سب تنا حاترا ايوبأاي شفختام _

هدراهنلا اهباحص ال عجرت مز ال تقرستا يللا هجاحلا سمشاي _

حابر حابصلا و تنا حاترا .... شفختام ملعماي هرب اهلك هجاحلا _

نمطاو اهباحصا يلع تعجر يللا هجاحلا وعزو وحورو افوجاه دخ ال ال _
. اياعم افوجاه ماو بنيز

عيمج امهراوجبو هراحلا طسو افوجاهو سمش لوح يلا االه تفطصا
طسو اهباحصا يلا تاقورسملا عيزوت يف افوجاه ءادبو مهنم بلسام

ال ئاق افوجاه فتك مثلو لا جرلا دحا مدقت مث هل يلا االه فاته

ك فتك يف يفتك كاعم انا هدراهنلا نم ... عدجلا لجارلا ردقنبو هلا جر انحا _
كتلا جر نم دحاو ينربتعاو

فتك نومثلي هراحلا لا جر لك هفلخ عباتتو افوجاه ايحو هتوبن عفر مث



نولمحي ... هيف نيقثاو همسأب نوفتهي مهو هيلا نومضنيو افوجاه
نم لقثا ليقث لمح هفتك يلع نأب افوجاه رعشو مهفوفك يلع مهحاورا
مدقتف هراحلا لا فطاو لا جر هوجو صحفتي ناترئاح هانيعو مطقملا لبج
رعشو ءودهلا مع نا دعبو سانلا تكسي يتح هدي عفرو تاوطخ هدع

لبجلا ك توصب لا ق ئش لوق يف بغري هنا عيمجلا

رصم يلع ريبك رطخ يف نا ومهفت مز ال رصم لهأ اي ... هراحلا لهأاي _
هدحاو ديا نوكن مز ال دحاو لجار هفقو فقن مز ال هرهاقلا بلق نم رطخ

توما انا افوجاه يز دحاو فلا نم مها دي دلبلا ، رصم اند بال يمحن ناشع
دادعتسا يدنع انا هرم نامك هللو هللو شيعت يد دلبلا ناشعو مكناشع

ينودعست مز ال سب فياخ هتيب يف دعاق مكنم دحاو فوشا ينا وال توما
لغتشن مز ال هدراهنلا نم هبراحن مز ال ينات عجريهو دوجوم هسل رطخلا الن

هدحاو دلب رطاخ ناشع هدحاو ديا نوكنو ضعب عم

نم عومدلا ترجفنأو رجانحلا بولقلا تلصوو افوجاه مسأب سانلا تفته
لا قو مهيف افوجاه خرصف نويعلا

رصم ... رصم ... رصم _

. اهلك هيلا مجلا مهتاوصا تئلمو رصم مسا افوجاه فلخ نم سانلا ددرو

جرخت خارص تاوصا رمح اال برضلا يح يف يرخا تاوصا كانه تناكو
يلع هرطيسلا و نيمأتب فلكملا دنجلا دئاق كب فسوي هرجنحو بلق نم

يقبتام هل داع امدعب هدونجل ثدح امم اظيغ خرصي ناك هرهاقلا ءايحا
دونجلا نم بقلملا افوجاه نم مهل ثدح امل دونجلا هياور عمسو مهنم

عل تشاو . هرابجلا هوقلا و لا تقلا يف هعارب نم هرهظا امل ناطيشلا مسأب
هل لا ق امدعب دونجلا دحا لتقو هفيس رهشا هنا يتح اظيغ فسوي

لك يف دوجومو حيرلا يز كرحتيب ناك ... ناطيش اد .... مدا ينب شم اد _
يحلا يف ناكم

لوثمب رمأف يدنج لتقب ءادهي مل درمتملا ينامثعلا دئاقلا كب فسوي نكل
فقي ناورم ناكو قئاقد يوس ثبلي ملو هماما هلمحلا طباض كب نوارم
ال ئاق هل نكسمو رقم اهذختا يتلا ءايرث اال تويب دحا لخاد هماما

كب فسوي كرما تحت _

؟ هد هيلا مجلا يف لصح يللا هيا مهفا زياع انا _

هلك يحلا بدأنهو ءايح اال يقاب يز هيبعش همواقم درجم _

هرب دونجلا شودرطم اهيلها يلعو اهيلع انرطيس يللا ءايح اال لك ال _



مهولتقو يحلا

برحلا نع هجاح شوفرعيام يلا ها درجم يد ءادهت كزياع انا كب فسوي _
ددع فاعضا ناك يله اال ددع نا دكؤملا نمو لا تقلا نونفو رفلا و ركلا و

كانه مهانتعب يللا دنجلا

وركسعتو سراف هئامث ثال سار يلع جرخت تنا كزياع انا ناورم اي عمسا _
عولط لبق افوجاه همسا يللا بلكلا سار يل بيجتو هيلا مجلا يح يف

سمشلا

دخايو هسار بيجن ناشع مهم شم اد افوجاه نكل كب فسوي كرما _
هعضو نم ربكا عضو

... هيلا وح سانلا مل وي يلا االه طسو لطب دلوتي امل ينتسه شم انا _
هركب سمش قورش لبق اهلك سانلل هربع نوكي مز ال اد افوجاه

لا قو هظحل فقوت كب ناورم فرصني نا لبقو

لا ؤس نكمم كب فسوي _

لضفتا _

الد بلا ناطلس هلودلا رصان نلعنو يلا ولا رصق يلع شرطيسنام هيل _
رطيسنو يلا االه بدأن اهدعبو هينامثعلا هلودلا نع رصم مكحب هل ال قتساو
هرهاقلا يف يللا ناسرفلا لك نا اصوصخ هطرشلا قيرط نع هرهاقلا يلع

هلودلا راصن رما تحت

ناطلس هلودلا رصان الن عاو يلا ولا لزع .... كب ناورم يبغ تنا ناشع _
هبراحمل شيج كرحي ناطلسلا يلخيه هدو يلا علا بابلل حضاو يدحت يف
كوبرحيه ديعصلا يلع وبره يللا نينادوسلا دونجلا اهتاعسو هلودلا رصان
راوسا جراخ برحيب ناطلسلا شيجو كوبرحياه نيدرمتملا رصم لهاو
اهدعبو هرهاقلا ءايحا يلع رطيست كنا هديحولا كتصرف نكل هرهاقلا
مكحتام دعبو .... لهس رما هدو ديعصلا يف نينادوسلا دونجلا رصاحت
بصنو يلا ولا لزعت لهس يقبيه كناطلس درفتو الد بلا يلع كترطيس

يف هدوجوم يللا عاعرلا نم ريبك ددع ملن نامك ردقن و ناطلس هلودلا رصان
هبراحن اهدعبو اهيب هقهرن ينامثعلا ناطلسلا ماما اهيمرنو عراوشلا
دونجلا وبراحيب ديعصلا يف اندونج نيتتشم انحا نا ييسنت يعوأو

نم لضف يللو يرحب هجوو هروصنملا و هريحبلا يف يقابلا و نينادوسلا
هرهاقلا يف انه اناعم دونجلا

نكل ميلس كيأر _



مزح يف لا قو كب فسوي هعطاقف

هيلا مجلا يلع جورخلل دونجلا زهج حورو كالم هيافك _

يف ءادب و هدونج وحن هجت وأ كب فسوي رقم نم جرخو ناورم فرصنأ
سراف هئامث ثال نم هلمح ذخأو فويسلا و عوردلا و ليخلا زيهجتو مهزيهجت
رجفلا تامسن عمو رجفلا هبارق هيلا مجلا يح بوص هجت وأ هصرف بكرو
ءودهلا و نوكسلا و هيلا مجلا يح باتعا يلع ناك شمشلا رون غوزب لبقو

يلع رطيسي تمصلا و هقلغم تناك نيكاكدلا لكف اهلك هراحلا يلع رطيسي
يفو قرشلا هج نم مهيلع بهت يتلا حايرلا توص يوس توص ال ناكملا

دايجلا رفاوحو هراحلا لخاد دونجلا للستي ءادب رظحلا اهئلمي تاوطخ
لظو رشبلا نم مامت هيواخ هراحلا نأكو يحلا ءاجرأ ئلمي ءادب اهليهصو

غل وت يتح مدقتت يتلا دونجلا و نيكاكدلا و لزانملا هرظنب كب ناورم عباتي
دونجلا نيميو راسي يلع تويبلا تحبصاو هراحلا لخاد هدونجو وه مامت
برستي ءادبف فلخلا يلا هدوعلا وا قيرطلا لا مكتسا يوس مهل جرخم وال

هءاجافملا رصنع نا نظو همواقم يا دوجو مدعل ناورم بلق يلا قلقلا
يلا رظنف هراوجب مجحلا ريغص رجح طوقسل هبتنا يتح هتمدخ يف
خرصو لزانملا دحا حطسا يلعا نم هل رظني صخش فرط دجيل يلع اال

دق عجارتلا تقو نكل اهيف عقو يتلا هديكملل هفاشتك ال عجارتتل هدونج يف
وراكلا و راضخلا تابرعب اهل يمام اال ذفنملا هراحلا يلا ها دس نا دعب يهتنا

نا نقيت هنكلو هدونج يف خرصي وهو هعرس لكب مدقتلل ناورم عفد امم
دص مت نا دعب يحلا و هراحلا كلت نم جورخلل ديحولا ليبسلا وه توملا

يلا االه ءادباو راضخلا تابرعو وراكلا تابرعب هراحلل يماملا جرخملا
عبرا مزلي ناك هنا يتح ينابملا حطسا قوف نم هراجحلا ءاقلإ يف لا جرلا و
نا دعبو خارصلا و دونجلا تاحيص تلا عتو دحاو رجح عفرل ءادشا لا جر
يحلا لا جرو افوجاه مهيلع جرخرخ اال فصنلا هوق تفعضو مهفصن تام
هرواجملا يراوحلا و قوقشلا نمو تويبلا باوبا نمو ناكمو بصن لك نم

لا تقلا ناكو افوجاه نم موجهلا هراشا راظتنا يف نيئبتخم وناك نا دعب
ناكو سراف دلو هنأكو فيسب لا تقلا يف افوجاه عربو نوكي ام سرشا
لتق و هفيس طقس نا دعب سمش نم توبنلا طقتلا امدنع هعارب دشا

ناسرفلا مجامج تمشحتو ماظعلا تمطحتو سوؤرلا ترياطتو تاراشعلا
يف شوحولا وا روثلا لثم ناكف نيفصن يلا ناسرفلا نم تارشعلا قشو
هراحلا لها نم تارشعلا ددر ربك املكو هراحلا يلا ها بهلت هتاحيص هيربلا

هفلخ نم ربكا هللا هملك

لم واال هحور نع اعافد هسارشب لتاقي هسرف يلع كب ناورم ناك امنيبو
يلع هرظن طقس هتليخم بعادي هيلا مجلا ضر ا نم جورخلا و هاجنلا يف



حيرلا و دس اال وهف هتفرعمب هليفك هدحاو هرظن تناكو لتاقي وهو افوجاه
لا تقلا يف هراهملا و هرابجلا هوقلا وه نيمدق يلع ريسي يذلا توملا و
نعطي نا لبقو ءاوهلا يف هفيس عفرو هوحن هسرفب كب ناورم مدقتف

هوقلا هرظن نكل وه هنا دكأتو هل رظنف همسأب هيلع حاص فلخلا نم افوجاه
امم هنعطي نا لبق هظحل ركفي هتلعجو ناورم تكبرا افوجاه نيع يف
يتلا ناورم فيس هبرض هب يقلتي ههجو ماما هتوبن عفراب افوجاهل حمس

نم توبنلا طقسيو هاوق روختو زتهي هدسج تلعجو ضر اال يلع هتطقسا
ضر اال يلع نم فيس طقتلا ناورم نم هيناثلا هبرضلا يقلتي نا لبقو هدي
عطق هنم هدوهعم هقاشرو هفخب مث هيناثلا هرملل ناورم هبرض هيلع يقلتو
هفينعو هيوق تابرض هدع يقلتو ضر اال يلع ناورم طقسو ناصحلا جرس
املك هماما تبث املكو افوجاه زرابي لظو اهق تال هنكل افوجاه نم هعيرسو
نم هوقلا هذهب ودع يق يال مل وهف ناورم بلق يلا فوخلا و بعرلا برست

هزرابملا رمأ مسح يف بغرو هزرابملا نم افوجاه ربص دفن نا دعبو لبق
رسك نا دعب فلخلل طقس ي هتلج هيوق هبرض هردص يف همدقب ناورم برض

لزانملا باوبا دحا

كسمو ضهنف هل افوجاه هلكر رثا يلع لزانملا دحا لخاد ناورم طقس
يلا هعبتا افوجاه نكل لزنملا حطس وحن حيرلا هيقاسل قلطاو هفيس
ال ئاق خرصو هتراهمل ناورم بجعتف ناسرفلا هزرابم هزرابو يلع اال

ناطش تنا _

مسحو هوقب افوجاه لا ق

ضر اال دونج ريخ .... يرصم انا _

ال ئاق هيف خرص هريصم وه توملا و هميزهلا نأب ناورم رعش امدنعو

هلمحلا دئاق كب ناورم انا _

امم هجو يف هفيس رهاش وهو هنم برتقاو هزرابملا نع افوجاه فقوتف
ناورم هذوخ افوجاه عذنف هم ال ستسا رهشيل اديعب فيس يمرب ناورم عفد
يلع فيسلا لصن عضوو هقنع لوح مطقملا لبج هبشي يذلا هدعاس هفلو

هل لا قو ديدهتلل ناورم ردص

شيعت كبيسه اناو اهحلس يمرتو ملستست ركاسعلل لوق _

فيسلا لصنب ناورم ردص افوجاه حرج ناورم نم دانعو ددرت دعبو
الم ستس باال مهرمأو دونجلا يف خرصو حطسلا روص وحن عفدنأف

عضتو يحرجلا و يلتقلا لمحت كب ناورم ركاسعو راهنلا فصن يضقنا



دعيو اصحي هراحلا طسو نيدلا سمشو وراكلا تابرع قوف عيمجلا
ددع يصحي مهعم فقي ناك ناميلس ملعملا و ليخلا و عوردلا و فويسلا

نوخرصيو نيديقملا دونجلا لوح هراحلا يف وهلت لا فط واال ارس اال
لوقيو هقيدص يلع خرصي مهنم لكو هكرعم يف مهنأكو اصعلا ب نوبعليو
يذلا بابذلا ريغ هرثكلا و ددعلا يف دحا لا فط اال يهاضي ملو افوجاه انا
مل هعجاف يلع كب فسوي ظقيتسا يناثلا مويلا رجف عمو . هراحلا ئلم

لب هل هد ئ اع هيلا مجلا يلا اهلسرا يتلا هتلمح دونج دجي ملف ادبا اهعقوتي
يلعو يحلا لخدم يف هقلعم حورلا اهيف نوكت داكت ثثح هابشا دجو

اهيلع بوتكم هقرو كب ناورم سأر

لها مداخو ريقفلا هللا دبع افوجاه نم هنا ميحرلا نمحرلا هللا مسب )
كمحرن ءايح واال تاراحلا لها م حرا ، ملست لحرا رصم بعشو هتراح

( ناكم لك نم كيلع ان ج رخ واال املا س كلها يلا كديعنو

ليبزنجلا نم بوك يستحي هتجوز راوجب هشارف يلع ئكتم افوجاه سلج
هينع يف رهظو نهذلا دراش وهو رصعلا تقو فيصلا تامسن قشنتسي و

هلئاق هتجوز هنم تبرتقأف ليقثلا لمحلا

يللا و كتريس ريغ شاهلا م انبنج يللا تاراحلا و هراحلا يف اهلك سانلا _
هلودلا رصان دونج يف هتلمع

نا وقدصي نيزياع شمو هيف ومتحي دح يا هزياع بنيزاي هب غال سانلا _
هللا وه يماحلا

يف ببس كلعج انبر تناو بابس باال دخان مز ال اننا لا ق هضرب انبر سب _
يللا لوقته شم كيب سانلا هحرف فوشت ول ديساي هللو سانلا هرصن

هد هلوقتب

ايوباو يما مهو كمهو سانلا مه لياش انا _

نم رتكا ينعي هيا ارجيه ... ادبا هجاح مه شلا شتامو هللا يلع اهبس _
دحاو بلق تجرخ هد كديا فكب كنا سانلا نم هعماس ناد بط ارج يللا

هدحاو همكلب هردص نم

لوقيو هبابلج يلع ليبزنجلا نم تارطق طقسيو اكحاض افوجاه رجفني

يتقدص يتناو .. بنيزاي كناطش يزاجي هللا _

شاهروام هراحلا يف لا يعلا يد بط هيوش تنا وه هيل شقداصمو _
هيوش هتلمع تنا يللا وه ركسعلا و افوجاه هبعل ريغ راهنلا لوط هجاح



دحاو يركسع شوهفام يللا ديحولا يحلا هيلا مجلا يح نا هيافك

بنيزاي هلدهبتم ءايح اال يقاب سب _

لكو هتكاس شم هيناتلا تاراحلا هلا جر نيدعبو ميركلا همسا بر مهيل _
كارت اال عم هكرع يناتلا و موي

انبر يد سانلل هجاح لمعا مز ال نا سساح انا مهيلع نيرداق شم سب _
شم سانلا نع ملا ظملا درو ريخلا يف اهمدختسا ناشع هوقلا يناطع

سبو انتراح يمحا دعقا ناشع

كبلق ناك وال ليخلا و ركسعلا نم ايوخاي شتفخام تنا ديس اي يلوق اال _
دماج

نا سحا تنك هكرعلا طسو ريتك تعاسو بوعرم تنك اد تفوخ اال _
يديا نم هيمرا ايلع نياه ناكو لطر تيم يجي هنزو يقب فيسلا

يماو ايوباو يتنا كلدهبته ركاسعلا عقه امل ينا ركتفا تنك نكل ملستساو
هبيرغ هشعرو يمسج يف تلا ح هوق يف نا سحا تنك ناميلس داولا و

هشيرلا يز يدي يف يقب فيسلا و

ديساي توملا نم تفخ _

نم فاخي دح يف وه .... هراحلا لهاو داولا يلعو يكيلع تفخ انا _
توملا

هنم فاختب سانلا لك ها _

ناشع هداهشلا ينمتي يوق هناميا يللا امنا فيعض مهناميا يللا سانلا _
يبنلا انديس هيؤرو هنجلا ب زوفي

ديهشلا انا هريغص اناو باتكلا يف تنك امل روصنم خيشلا نم تعمس انا _
هلها نم دحاو نيعبسل عفشي

كاعم ينداختو يل عفشتو هنجلا لخدته رشلا دعب هجاح كل ارج ول ينعي

ايند يسفن يلع يمتكت هيوان يتنا وه ..... اياعم كيدخاو كل عفشا _
تنيزاي نامك هرخاو

كالم هدو ديساي كيلع صخا _

؟ هيا وال توما ينازياع يتنا بنيزاي دعس ظف مال ظف ال ملا _

ءايح واال عراوش بوجت كب فسوي ركاسع تناك ءانث اال كلت يف



ملو افوجاه نم ماقتنا ليخلا مادقا تحت تاراحلا يلا ها سهدت
هرهاقلا باوبا يلع اقنش يلا االه نم ريثكلا لتق لب كلذب يفتكي
يلا رمح اال بردلا لوحتو هلصقملا يلع ءاسنلا سوؤر عطقو

ءامدلا نم هكرب

هلا جر دحا نم يهقملا يلع سلا جلا افوجاه يلا ءابن اال تلصو
خرصت داوسلا يدترت هديس تلخد امدنع هعجافلا نكل ءايفو اال
هراحلا لها اهل هبتنف اهدراطي توملا نأكو افوجاه يلع هيدانم
لوقتو امهلبقت هيمدق يلع تنحناو افوجاه ماما تفقو مث اهلك

ملعماي ينبا يلعجر .... يزوج اوحبذو ينبا وفطخ ركاسعلا _

لوقيف هديسلا داعبا انبلا سمش لواحيف

يد يز هجاح لا مو هلا م افوجاه ملعملا وهو ... تساي يدعبا _

هديسلل لوقيو افوجاه هفقوتسيف

شيفختام عجريه كنبا ضر واال تاومسلا قلخ نم قحب _

اهل لوقيو هتجوز يلع يدانيو هراد يلا هديسلا ذخأيو

فوطخملا اهنبا اهل عجرن ام دحل اندنع هفيض يد تسلا بنيزاي _
اهيمركا

اهيساوتو اهنضتحتو فطع يف هديسلا يلا بنيز رظنتف

هراح يهنا نم يتنا _

هساردلا نم انا _

هللا ءاش نا ملعملا و يدنع نم هيبلج كلبجاه يلا عت بط _
كيسانو كلها انلك انه انحاو كنبا كل عجريه

ال ئاق يهقملا يلع سلا جلا نيدلا سمش يلا افوجاه قلطنا

سمشاي اهلك هلا جرلا عمج _

ملعم اي ريخ _

هساردلا لزننه _



يد هكرع يقبته شم يد افوجاهاي تننجتا هدك تنا ليحتسم _
برح يقبته

اهدونج انحاو برح ال عف يه _

فرح باحصا لود ركسع شم يد كاعم يللا سانلا _

يللا الب كلا كارت اال امه ركسعلا الن ركسع شم ال عف امه _
يقبيب براحت امل رصم هلا جر اما برحلا مئانغ ناشع وبراحيب

رصم دونج اهمسا

لوقيو عيمجلا يف خرصيو هراحلا طسو يلا افوجاه هجتي مث

يللا تومنه انلك ماي اال نم موي يف رصم هلا جراي هراحلا لها اي _
هيمحه اناو انه دعاق هيلخي ناوسنلا يز هريرس يف تومي زياع
عفاديب وهو ديهش لجار تومي زياع يللا و رابجلا كلملا هللا نوعب
سمش علطته شم ناشع اياعم يجي هفرشو هضرعو هضرا نع

هساردلا يح يف دحاو يركسع يفو هركب

دحا هوفتي نا نود تمص يف افوجاه يلا رظني عيمجلا فقي
لوقيو دوعيو بجعتي افوجاه لعج امم هدحاو هملكب

عراوشلا يف طلم مهورعيب ركاسعلا مكناوسن ... هيا نينتسم _
يف مهلا فطا اوعرزي يكرتلا ركسعلا ام دحل نينتسم تاراحلا و

مكناوسن نوطب

هعمو افوجاه كرحتيو افوجاه مسأب هراحلا لا جر لك خرصيف
نم هيلا مضنا نمو هراحلا لا جر نم لجر هئامث ال ثو انبلا سمش

هساردلا بوص هرواجملا تاراحلا

هعمو لا بحلا ب ديقم اهلخدو رهظلا دنع هساردلا افوجاه لصو
هراحلا طسو سمش مدقتو هراحلا طسو فقوو هنيمي يلع سمش

لا قو

فورخلا يز فتكتم كديا نيب افوجاه ... كب فسوي _

هيتبكر يلع اضرا هطقساو هرهظ يلع هتوبنب افوجاه برض مث



لك هلوح نمو سم وش افوجاه ماما فقوو كب فسوي جرخف
ذكرمتل ارظن سراف نيسمخلا زواجتي ال مهدادعت ناكو هدونج

هرغ نيح يلع مث رمح اال بردلا يح يف كب فسوي دونج بلغا
هسار يلع هيوق هبرض كب فسوي برضو هتوبن انبلا سمش عفر
عم كب فسوي دونج لك كبتشي نا لبقو اضرا طقسي هتلعج
سمش نم توبن طقتلا و هدويق نم صلخت افوجاه ناك سمش
وا هيويس اال رومنلا لثم دونجلا طسو افوجاهو سمش لتاقو

وناك نا دعب ناكم لك نم لا جرلا يقاب مجه مث هيقيرف اال دوس اال
كارتش لال افوجاه هرفاص راظتنا يف يحلا باوبا يلع نيئبتخم
افوجاه ناك رصعلا ناذا لبق لب اريثك لا تقلا مودي ملو لا تقلا يف

نع يحلا طسو ثحبي لظ اهدعبو هلك هساردلا يح يلع رطيسي
بلط يف سمش لسراو لا فطا ثالث يلع رثع يتح هديسلا نبا
االم ترثع امدنعو لا فط اال نيب نم اهنبا يلع فرعتلل هديسلا

ال ئاق افوجاه مستبا اهلفط يلع

هلل دمحلا _

هساردلا نم بره كب فسوي نا افوجاه فشتكا ام ناعرس نكل
هساردلا يح هيامحب لا جرلا يقابو سمش رمأف هكرعملا طسو
نيلبرغملا يح بوص كرحتو لجر هئام هعم ذخأو هيلا مجلا و

ركسعو افوجاه نيب نوكي ام فنعاو سرشا كانه لا تقلا ناكو
نا دعب كب فسوي يلع ضبقلا ب رفظي مل افوجاه نكل كب فسوي
رمح اال بردلا يح بوص ابراه رف هن ال نيلبرغملا يح يلع رطيس

عاطتسا هل افوجاه هدراطمو لا تقلا نم رهشا ثالث رادم يلعو
الح سلا قوسو نيلبرغملا يح يلع رطيسي نا هلا جرو هللا نوعب

راوجب رفص اال بردلا و و ينادرملا يحو ينيكاكسلا يحو
هدايق تحت ءايح اال هذه لك تحبصاو هيلا مجلا و هساردلا

يا راوجب رمي وا اهلخدي نا يكرت يركسع يا عطتسي ملو افوجاه
امهنم يح

وه رمح اال بردلا يح يف ريخ اال هنصح يف كب فسوي لظو
هلا سر هل تلصو نا دعب اذيغ طاطشا و هلا جر نم لجر هئامسمخو

هل لوقي يرحبلا هجولا يف ذكرمتملا هلودلا رصان دئاقلا نم



كيلع هتارصتنا رابخا انتلصو امك افوجاه درمتملا رابخا انلصو )
سأرب يل يتأت نا كيلعو ءايح اال نم ريبك ددع يف هيلا تتملا

ينيتأي نم كل تلسرا واال اردب رمقلا نوكي نا لبق افوجاه
( كسأرب

يلع ضبقي نا هيلع بجيف كب فسوي عم عاضو اال ددقعت
مايا هسمخ نم لقا هماما حبصا يا ردب رمقلا لا متكا لبق افوجاه

ءايح اال طسو افوجاه مزهي مل هنا نيقيلا مامت نقيأ كلذلو
يلا ها لكف كلذ ريغو اهب هريبك ايارد يلع افوجاه الن عراوشلا و
رما يف ركفي نا هيلع ناكف لا تقلا ءانثا هنواعت تاراحلا و ءايح اال
يف مهنيب لا تقلا حبصيو تاراحلا جراخ افوجاه هب جردتسي ام

يف هتراهمو لا جرلا و داتعلا و هدعلا ب هيلع قوفتيس كلذبو الء خلا
تاراحلا بيدارس نع اديعب رفلا و ركلا

معني مل هنكل هلا جر هلوح نمو هل رقم هيلا مجلا يح افوجاه ذختا
كلت يفو طواحي لا زام رطخلا نا هروعشل هنيكسلا و ءودهلا ب
اهيلع رطيس يتلا ءايح واال تاراحلا خياشم هيلع لخد هظحلا
تائابع مهفاتكا يلعو ريرحلا نم بيل جال نودتري مه و افوجاه

مهدحا لا قف هماستبا مههجو يلعو ريرح

افوجاه ملعماي رشبا _

لا قو هدعقم نم ضهن مث هبقاث هرظن افوجاه مهل رظنف

هراحلا خيشاي ريخ _

هجو يلع عجر برهو رمح اال بردلا يح باس كب فسوي دئاقلا _
يرحب

تاحيصلا تلا عتو تاراحلا يلا ها عيمجو نيدلا سمش حرفف
هراحلا خياشم دحا لا ق عيمجلا ءاده نا دعبو ليلهتلا و ريبكتلا ب

افوجاه ملعماي هيا لمعت يوان _

افوجاه لا قف

هيا لمعن نكمم فياش تناو _



ناشع مهيلع صلا ختو قيرطلا يلع هلا جرلا و تنا مهل جرخت _
ينات شوعجريام

هل لا قو افوجاه مستباف

امه سب هلا جرلا و انا مهارو نوكه رجفلا يف هدراهنلا قح كعم _
تقولد نيف

نم رجفلا يف كرحت ي هو كانه نيركسعم مطقملا لبج يف _
كنم نابره سانلا ديساي كنم فياخ ناشع .... ميدقلا قيرطلا

نارفلا يز

ءارفص هماستبا مستبي وهو افوجاه لا قف

افوجاه ديس انا ينم فاخي مز ال اعبط _

سمش هل لا قو افوجاه سلجو تاراحلا خياشم فرصناو

عارزلا كب فسوي كسمن ناشع افوجاهاي انتصرف يد يه _
هتكوش رسكنو هلودلا رصانل نيميلا

هل لا قو مستباو سمشل افوجاه رظنف

سمشاي هد الم كلا تقدص تناو _

انيلع وبذكيه شم انلهاو اننم هراحلا خياشم ... هيل شقدصامو _

ناشع نيمك انيف نيلمعو كب فسويل انوعب هراحلا خياشم _
مطقملا دنع انلك انكسمي فسوي

هد هلوقتب يللا هيا _

يللا ريرحلا تائابعلا و ريرحلا بيل ال جلا نم كلا ب شدخام تنا _
ريرحلا وباج هب ال غلا تاراحلا خياشم يلوقت ردقت اهنسبل وناك
وسبلي شوفرعيام اندنع هراحلا نايعا سمشاي ماكبو نينم

خياشملا اهوسبليه ريرح بيل جال

نيمك انيف ولمعي ناشع كب فسوي نم سولف وذخا مهنا دصقت _

خياشملا قدصنه اننا فراع كب فسويو اعبط _



لمعلا و بط _

رحاسلا يلع رحسلا بلقنيه _

هعمو مطقملا لبج وحن افوجاه هجتي ناك يناثلا مويلا رجف يف
يف لغوت امدنعو مهنيب نم انبلا نيدلا سمش نكي ملو لجر هئام

نمو مام اال نم كب فسوي دونج هل رهظ مطقملا لبج ءارحص
وه بره هنكل هلا جرو وه فصتنملا يف افوجاه طقسو فلخلا

رعشف ال يوط مودي مل عارص دعب قيضلا رمملا هاجت هلا جرو
دعبو قيضلا رمملا يلا افوجاه دراطو بيرق رصنلا نا كب فسوي

دودسم هرخا نم رمملا نا فشتكا رمملا يلا كب فسوي لصو نا
هب عقوا افوجاه نا رعشف ناكم لك نم هيلا علا لا بجلا هلوح نمو

ذفنملا قلغاو فلخلا نم هل رهظ نيدلا سمش نكل عجارتلا لواهو
نا كب فسوي فشتكا مث راضخلا و وراكلا تابرعب مهل ديحولا
ءادبو يلع اال نم لا بجلا نولتعي لا جر نم هعم ناك نمو افوجاه

دونجلا خارص تصو لبجلا يلعا نم مهيلع هراجحلا ءاقلا يف
يلا االه تناك زاجو يلغم تيز مهيلع يقلا لب كلذب يفتكي ملو
لعشم كسما مث رصعلا كلذ يف زاجلا هبمل لا عشا يف همدختست

مهلعاشم عيمجلا يقلأف هلا جر لك هعبتاو مهيلع هتلعش يقلا و
مجه هظحللا كلت يفو دونجلا نم هعم نمو كب فسوي لعتشيل
افوجاه هراشا رظتني ناكف رمملا لخاد هلا جرب انبلا نيدلا سمش
رمملا لخاد كراعملا سرشا تاراد اهنيحو دونجلا لا عشا يهو
لبجلا يلعا نم افوجاه طبه مث كب فسوي لا جرو سمش نيب

لك لتقب يهتنا فينع لا تق يف سمش عم كرتشاو هلا جرو وه
تارشعلا هدسج يفو يح فسوي يلع طبقلا و كب فسوي دونج

هل لا قو هسار افوجاه عطقف حورجلا و تانعطلا نم

تاراحلا ناوسن سار تعطق ام يز كسار عطقه _

دونجلا دحا عم كب فسوي سأر لسرا لب كلذب يفتكي ملو
هلودلا رصان يلا هحبذملا نم اجن يذلا ديحولا يدنجلا وه ابيرقتو

هريحبلا يف هركسعم يف

يذلا ميظعلا راصتن باال حارف اال نم عيباسا ثالث اال يضمي ملو
كارت اال دونجلا نم تاراحلا لك فيظنتو دنجلا يلع افوجاه هققح



نم داع ناطلسلا نا افوجاه فرع نا دعب مهل هراشبلا تئاج يتح
بدؤي هريحبلا يلا شيج لسراو رصتنم ابروا لود نم برحلا
نوعمتجي رصم لها لكو افوجاه ناك مايا هدع دعبو هلودلا رصان

رماوا دعب هلودلا رصان دئاقلا قنش هيلمع نودهاشي ليوز باب دنع
هربع هلودلا رصان نم لعجي نا ناطلسلا بغري ناكف ناطلسلا

هلعف امل هنم ماقتناو رصم يلع هرطيسلا هسفن هل لوست نم لكل
اما ءايرب اال قح يف هسرشلا حباذملا و تاراحلا يلا ها يف هدونج

مهنعافعو ناطلسلل مهئ وال ونلعأف نينادوسلا دونجلا

هيبا طسو هميرك هايحب افوجاه اهيف معن نينسلا و ماي اال ترمو
سمش هقيدص فافز دهشو دواد يناثلا هلفط بجنا و هتجوزو

يف افوجاه تامو اماع نوتسلا زهاني رمع نع سمش تامو انبلا
كراعم ضاخ نا دعب ايكاب هشارف يلع تام اماع نوعبسلا رمع

زوفي ملو سانلا يقاب لثم هريرس يلع تومي هسفن دجي هسرش
ينمت امك هداهشلا ب



افوجاه هياور نم هيناثلا هياكحلا

افوجاه دوادو ناميلس



١٦٠٠م ماع نم رياني ١٦ ةرهاقلا

( ايلا ح هيلا مجلا ) قبط هراح

نم يتأي .. الم ظلا دايص للستي ... سمادلا ليللا ظالم يف ...
عمست فال نوكسو تمص يف فحزي ، هب رعشت نأ نود كفلخ

يهو ةهيركلا ةسافنأب رعشت يتح ، كءارو هنا فرعت وال .. ائيش
كديمجت يف دايصلا سافنا حجنت امدنعو ، كقنع هرخؤم بهلت

.. برهلا يلعرداق ريغ ... هكرحلا يلع رداق ريغ ... كناكم يف
عامس يف ءادبت .. كعارذ كرحت وا كمدق كرحت نا عيطتست ال

قوف نم يلدتيو ينابملا حطسا قوف نيدايصلا مادقا تاوطخ
يلا كنوبحسيو كقنع هرخؤم يف اهنوعرزي فيطاطخ حطس اال

اعطق كمحلو كدلج قيزمت نم نيدايصلا نكمتي انهو يلع اال
. ئش كنم يقبتي ملو كنولكأيو ، ماظعلا يتح

هنأكو اراسيو انيمي هسأر زهو هكف يلدتو دواد نيع تزرب
هدي عضوو هليلق تاوطخ دواد مدقتو اهنم راكف اال كلت فرصي

ال ئاق سمهو هل هبتنا يذلا ناميلس فتك يلع

كرحتتام ؟ هيل فقاو كلا _م

دواد كرحتف هراحلا لخدم وحن هعبصأب راشأو ناميلس دهنتف
ليللا هملظ تحت هدي يف هتوبن كسمم هقاشرو ةفخ يف اعرسم

ناكرحتي هللا دبعو ناميلس هعبتاو الم ظلا طسو رهظ حبش هنأكو
يلا نيح نم رظنلا نوقرسي مهو حيرلا لثم قبطلا هراح طسو
دواد فقوت ، نيدايصلا موجه نم افوخ ينابملا حطسا يلا رخا
تاظحل رظتنا ، ءايرث اال تويب مضت يتلا هراحلا لزانم دحا ماما

مث لزنملا رادجب هث ال ثلا قصتلا و هلل دبعو ناميلس هل مضنا يتح
ناميلس يلا رظني وهو ال ئاق دواد سمه

دح شوهفام تيبلا نا دكأتم تنا _

اسمه لا قو ههجو يلع هدي فكب حسمو ناميلس دهنتف

تويبلا باحصا ... ايوباو يما نبا ايوخا كنا دكأتم انا ام يز _



هجاح لك اهيف وباسو عوجلا رتك نم شيع فيغرب اهوعب

لا حلا ريغتو رصم له ال ثدحام يلع افسأتم هسأر دواد زهف
دواد ناك نا دعبو زبخ فيغرب هلمكأب راد عيبل رم اال لصو يتح
مهاشخيو سانلا مهبحت غالل راجت افوجاه ملعملا ءانبا ناميلسو

مهنم لك توبن هوق نمو هيلضعلا مهتوق نم لا زن واال صوصلا
. قزرلا هلق و عوجلا ببسب هروجهم تويب صوصل يلا الن وحتي
الث ثب ربك اال دعيو اماع نوث ثال رمعلا نم كلتمي ناميلس نا مغر
هوخا مهنا فشتكتل يفكت مههجو يف هدحاو هرظن نا اال تاونس

هريغصلا نانيعلا و دعجملا رعشلا و ءارمسلا هرشبلا سفن مهل مهف
. لا بجلا لثم ناقيسو روثلا لثم عارزو ريغصلا فن واال ءادوسلا

دبع لظو لزنملا لخاد مهنم لك للست يتح تاظحل يوس رمي مل
ذنم مهل قيدص وهف ئش ثدح اذا مههبنيل قيرطلا بقاري هللا
هبعرمو هليقث راظتن اال تاظحل ترمو ادبا مهقرافي ملو رغصلا
رمقلا ءافتخاو ليللا الم ظو اهلك هراحلا يلع رطيسي ءودهلا ف

ئش فاضا هراحلا يلع ميخي يذلا توملا حبشو وجلا هدوربو
يف اراسيو انيمي تفلتي هلعج امم هللا دبع بلق يف بعرلا نم

تاكرحتب رعشي ءادب لا حلا اذه يلع وه امنيبو بقرتو قلق هلا ح
هئابع تحت كرحتت حابشا وا الت يخ كانه نأكو هلوح نم هبيرغ

لوبط نم يلعا تحبصا يتح هبلق تاقد تعراستف الم ظلا
فيط حمل هنا يلو اال هلهولا نم هل ادبو هسافنا تلا عتو برحلا
يذلا ينبملل هرواجملا ينابملا حطسا قوف كرحتي دوسا حبش
نم هاق ال مل ازفحتم ءاوهلا يف ايلا ع هتوبن عفرف هنوقرسي

حبشلا هعباتمل هنم هلواحم يف يلع اال يلا هسأر عفرو همجاهيس
فقوتو تاوطخ هدع كرحتف ، يودج نود هماما نم ربع يذلا

ظالم نكل تاهاجت اال عيمج يف هلوح رظني لظو قي رطلا طسو
مهاس رمقلا ءافتخاو هيؤرلل هقيرط يف هماما قئاع فقو ليللا
برتقت تناك هيلا ع سافناو مادقا تاوطخ توص ، ريبك لكشب
حولي ءادبف ريبكلا هفنا يلا برستت تئادب هنفع هحئارو هنم
تدمجتو فده يا بيصي هلعل هريبك هيئاوشعب ءاوهلا يف هتوبنب

امدنع قرعلا نم هكرب يف قرغو هقورع يف مدلا دمجتو هفارطا
يلدتو هردص يف هسافنا تسبحناو هيبكنم يلع هيرشب ديب رعش



ناميلس توص عمسي ءادب خرصي نا لبقو هانيع تزربو هكف
هل لوقي هنذأ يف سمهي

كتيب برخي هللا يجرودان فقاوو كلجر تحت فياش شم تنا _

ناميلس دجيل هفلخ تفتلأو اقيمع اسفن ذخاو هللا دبع ءاده
هل لا ق مث ريبك لا وش لمحي

ينتلا خ هنفعملا كتحر ناميلساي يمحتس ت يوان شم تنا _
توبنلا ب كلتقه تنك ... نيد ا يصلا نم دحاو كركتفا

ممست مهلجي كوحفط ول امه ؟ هيل قوفطخي نيد ا يصلا تناو _

اسماه لوقيو رخا لا وش هعمو دواد برتقيف

عجرن نيزياع انفوشي دح ام لبق انيب ياال ريتك انه لضفنه _
قشقشي ام رجفلا لبق هراحلا

دواد ملعماي كرما _

يف ايعس روجهملا تيبلا روص هازاحم يف هث ال ثلا كرحتي
دبعو ناميلس هفلخو دواد مهمدقتي هراحلا جرخم يلا لوصولا

يلا نيح نم نوفقوتيو حابشا مهنأكو هفخ يف ناكرحتي هللا...
وا مهعبتتي دحا ال نا دواد دكأتي يتح مهلوح رظنلا نوقرسي رخا

عفرو هراحلا رخا يف قيضلا رمملا دنع دواد فقوت ، مهب رعشي
اسماه لا قو هبابلج فرط

ناشع يناتلا ارو دحاو يدعنه الف علا هفر ع مع تيب رمملا رخا _
انيب سحي شدحم

لا قو ربص دافن يف ناميلس دهنتف

هجاح فوشيه شم يحاص ول يتح ريرض ه فر _ع

لو اال تنا يدعته هيلع كل لوقب يللا لمعاو داي صرخا _
هبارخلا يف لباقتنهو رخ اال يف اناو كارو يللا لغبلا نيدعبو

اقسلا هيفنح ارو يللا

ال ئاق هللا دبع اثدحم ناميلس تفتليف



لغباي الم كلا عماس _

هنم لا وشلا طقسو ضر اال يلع ناميلس تطقسأ هعجافلا نكل
ضر اال يلع هللا دبع سأر يأر امدنع جاجزلا لثم هانيع تدمجتو

دهشملا ب ئجافتف كرحتلا يلع هثحي هل دواد تفتلأف دسج بال
يلع انزح هبلق رطفناو رجفني ناكربك هانيع نم عومدلا ترمهناو

ناميلس عارز يلع هتضبق مكحا هنكل هلوفطلا قيدص قاريف
نم هبذجي وهو ال. ئاق هعاجشو هوق نم هيدل يقبت ام عمجتساو

ضهنيل هعارز

انه امه ديكاو هوفطخ نيد ا يصلا .... كرحتن مز _ال

ال ئاق خرصو ءاوهلا يف هتوبن عفرو ناميلس ضهنف

... توملا انا افوجاه ناميلس انا يناوزلا الد واي ولا عت _

سمه يف لا قو ناميلس مف يلع هدي فك دواد عضوف

كرحتاو كتوص متكا يحصته سانلا تننجتا تنا _

ايكاب لا قو همف نع هاخا دي ناميلس حازا

دواد اي نفدت هتج شولا _م

سانلل اهلوقن هجاح يق ال نه شم ناشع انه اهبسنه سارلا _و
كرحتا .. حبصلا

لظو هراحلا جراخ اعرسم كحرحتو لا وشلا ناميلس لمحف
قبط هراح رخا يف اقسلا هيفنح فلخ هبارخلا غلب يتح ضكري
يف رفحلا ب مهنم لك ءادبو هتبحص يف دواد ناك تاظحل دعبو

ضر اال

د لبلا نم جرخنهو يفكيه اناعم يللا بهدلا ناميلس اي شفختام _

علخف بهذلا نفد نم وهتنا يتح لا حلا اذه يلع مهنم لك لظو
ضفنو بارتلا رثا نم هنوسلك يف هدي حسمو هبابلج دواد

هرهظب دنتسم ضر اال يلع سلجو يرخا هرم هادترا مث بابلجلا
هدسجب يمترا يذلا ناميلس يلا رظنو هبارخلا رو س طئاح يلع



يلا همضو ناميلس قنع لوح هعارز فل مث هراوجب ضر اال يلع
حمل يفو هلوفطلا قيدص قاريف يلع اراح ءاكب يكبو هردص

افقاو بهو توبنلا ب كسماو هيخا ردص نع ناميلس دعتبا رصبلا
لا قو ناطيشلا نم سم هب هنأكو هيمدق يلع

انه امه ... هنتن هحير مماش _

نم لا جر هسمخ مهل رهظ نا دعب هتوبن عفرو هرودب دواد هبتناف
ناطيشلا ءانبا مهنأكو الم ظلا محر

توملل وئاج مهنكل ؟ اوئاج هاجتا يا نمو ؟ وناك نيا دحا يردي ال
وه توملا ، سنا وا نيطايش مهسنج ناك امهمو مهتوق تغلب امهم

مهف هراحلا ءانبا مهيلع نوقلطي امك نيدايصلل ديحولا ليبسلا
نجلا مهاشخي يذلا افوجاه ناميلسو افوج اه دواد نوهجاويس

هيف امب ملا علا ، ضر اال يلع كرحتي ريغص شيج هباثمب مهف هتاذ
سار يلع مهدحا توبن نم هدحاو هبرضف مهتوقل هبسنلا ب مازقا

يتلا يلو اال هرملا نكت مل ، رجحلا لثم اهميشهتل يفكت لجر
نا موي نم كراعملا يلع وداتعا مهف آعم رطخ اهيف ناهجاوي

همدخ يف مهل هللا اهبهو يتلا مهتوق ريخصت يلع ادهاعت
درو رشلا مدهو قحلا هملك الء عأو مولظملا هرصنو فيعضلا
ببسب اال صل يلا مهدحا لوحتي ملو اهباحصا يلا قوقحلا

هيراضلا شوحولا هذه اال عيمجلا ب كتفي ءادب يذلا لتاقلا عوجلا
تناك يتلا هريفولا مهلا وماو هعساولا مهتراجتل ناميلسو دواد

س لفا يتح هعاجملا هيادب ذنم نيلماك نيماع رم يلع مهل نوع
هاجت رظني وهو ناميلس نيع نم رياطتي ررشلا ءادبو ، مهنم لك
فويس مهيديا يفو داوسلا نودتري نيذلا نيمثلملا لا جر سمخلا

فيطاطخو

يناوز الد واي توملا نضح يف ولا عت _

يف هرهظ عضوو هحجرأي لظو ءاوهلا يف هتوبن ناميلس عفرو
. رخ اال وه هتوبن ال ماح دواد هيخا رهظ



١٦٠٠م ماع رياني ١٧ ره هاقلا

حابص يف قبط هراح ضرا نم ربش لك سمشلا طويخ تلتحإ
عاعش ريغ هراحلا لها نم نودرشملا دجي ملو يناثلا مويلا

داتعا يتلا هملكلا مهنم دحا عمسي نا نود هنم نولهني سمشلا
. ( شيفام ) اهعمس عيمجلا

ناكدلا بوص اهجتم هراحلا ناميلس لخد هليقث تاوطخ يف
هيلع سلجي ديحو يبشخ يسرك ريغ ئش يا نم امامت يلا خلا
ال ئاق ناميلسل هتيؤر روف افقاو بهف هتوبن يلع دنتسم دواد

حبصلا نم نيف تنك _

نفادملا يف تنك _

هللدبع سار تنفد وضرب تننجتا تنا _

رجفلا يف تحور ينفاش شدحم شفختام _

بهدلا متاخلا يف فرصتا حورام دحل يناكم دعقا يلا عت بط _
قيقد لا وش بيجن انيلخ اياعم يللا

يمحتسا حورا زياع تنك انا _

حور يقبا عجرا امل _

هرودب سلج يذلا هيخا وحن تافتل اال نود اعرسم دواد فرصنيو
نزحلا و مل اال نم رحب يف نهذلا دراش هتوبن كسمم يسركلا يلع

ظقيتسا يتح هدودعم قئاقد ريغ رمي ملو هقيدص قارف يلع
نم لا بحلا ب نوديقم لا جر سمخ دوجو وفشتكيل هراحلا لها

لئاستلل مهعفد امم . اقسلا ةيفنح نم برقلا ب مهيدياو مهلجرا
. راهنلا لا وط عوضوملا اذه يف ثيدحلا و

لك سلج هراحلا يف هايحلا تبدو اهرونب سمشلا ترانا نا دعبف
دجوي فال هدخ يلع هدي عضاو هناكد يف هفرح بحاصو رجات

يرتشي وا عابي ئش



ناميلس ناكد نم اماع نوسمخلا بحاص راطعلا ناوضر برتقا
ال ئاق

؟ لصح يللا تفرع ، ناميلس ملعم اي ريخلا حابص _

؟ هيف انحا يللا نم ر تكا لصح يللا هيا وهو _

اقسلا هيفنح دنع نيفتكتم نيدايص سمخ يف نا لوقتب سانلا _

هدحاو هرم نيدايص سمخ ؟ هقدصي دح كالم اد وهو _

نامك نيفتكتمو ال _

ناوضر معاي نيطايش سمخ برضي ردقي يللا هد نيم وهو _

شم انيز نيمدا ينب نيدايصلا نا وفشتكا سانلا يه ام _ال
نيطايش

مهيز رشب ولكايب نيمدا ينب يف وهو _

سانلا يف ينات هيا لمعي نكمم عوجلا فراع شداحم _

ريخ يلع يد ماي اال يدعي انبر _

ناشع ناكدلا ع يقب ان ا حورا ، ناميلس ملعم اي كنم عمسي انبر _
هدحول هبياس

ناوضر مع اي لصفتا لضفتا _

هيناغلا ميرم هنيع فرطب حملو ناميلس ناكد نم ناوضر جرخيو
نولتت يعاف اال لثم هديس يهف ناميلس دنع ناكدلا لخدت

سنجلا عيبت يهف سنجلا نونف يف هيلا ع هراهم كلتمتو لكشتتو
عم اهيلع بلقني نا لبق اهنئابز مها نم ناك ناميلسو عفدي نمل

. هعاجملا لولح

اهيني عب ناميلس لكأ ت يهو علد يف تلا قف

نيملعملا ديس اي رشقم زول ك حابص _

ضر اال يلع هب طبخو هتوبن يلع هتضبق مكحاو ناميلس دهنتف
لا قو هوقب



هلل كلملا حبصاو انحبص أ ... ميرك اي قازر اي ميلع اي حاتفاي _

انتشحو ... نامز نم كفاش شدحم ... ملعم اي كفاش نم شاع _

حبصلا ع هجاح هزياع ميرم تس اي ريخ _

كازيع تنك هدك هحارصبو كيلع نمط أ تلق انا ... بيط كازيع _
همدخ يف

هللا ءاش نا ريخ _

داخف هدك كنيبو ينيبو ه راجنلا يف مهفتب كنا ه فرع انا لص _ا
نيرامسم هزياع تناكو ملعماي يوق هنابعت ريرسلا

صقان شم انا كليبس لا حل يقب يحورو قدلا يف ايل شدعام _
ينيفاكم ي للا ايف انا

تنك انا ؟وهللا هيا كيف ريخ ناميلس ملعم اي هم سال فلا كتملس _
هجاح هببس تباي كنع ملعملا بايغ ديكا تلقو كيب هساح

ابضاغ ميرم هجو يف ناميلس حيصي

كيحارطم يك نفد م لدب انه نم تس اي يش ما _

لأسا هياج ينا ينركشت ام لدب اد ا قلت رش لمعت ريخ .. بياجع _
كيلع

يرخ اال حيصتف هديب هنع اديعب ناميلس اهعفدي

يق ال تي يحلا ريسمو ... بدا هلق ريغ نم يشمه _خالص

ميرم راد يف نامز يلا يل ركذتيو ناميلس دهنتيو ميرم جرختو
لوقي مث مستبيو

مايا اهعجري ام هللا ميظ علا هللا رفغتسا _

لا فطا كانه مث يكبت لا فطاو ءاسن خارص توص عمسي ءادب
كلتل ن اميلس هبتنأف هراح ال يف رمملا رخا وحن ضكرت ءاسنو

لا قو ضكري لفطب كسمأ و هبيرغلا هكرحلا

؟ هراح لا يف تام يللا نيم ض؟ اي هيا يف _



ركسعلا عم كراعتيب دواد ملعملا اد ناميلس ملعم اي تام شدحم _

نود دواد هيخا هنواعمل حير لا هعرسب ضكرو هتوبن ناميلس عفرو
. هكرعلا ببس نع ئش يا مهفي نا

ركسعلا نم ناسرف هسمخ هلوحو فقي دوادو ميظع ده شملا ناك
يف هتوبنب برضي وهو مهفويس نيعفار ليخلا رهظ يلع نوبكر ي

دي يف هسيرف عقو دسا هنأك هنع ناسرفلا دعتبت يتح ءاوهلا
نم هطقسا فلخلا نم ناسرفلا دحا يلع ناميلس مجهف دايصلا
يلع اهنم رجفنت ءامدلا لعج هسأ ر يلع هبرض دواد هبرض و هسرف
هدي يلع هبرض هبرض ي دواد نم ناسرفلا دحا برتقا املكو اهرثا

اضرا طقسيو هس رف يلع نم هبزجي مث هنم فيسلا طقسي
نم ناسرفلا يقاب بره يتح اعلض هل رسكيو ناميلس هبرض يو

فتلت تناك سان لا و مهحاورا يلع افوخ دوادو ناميلس ماما
ال ئاق هكرعلا ءاهتنا دعب مهيف دواد حاصف ثدحي ام دهاشت مهلوح

هحلا صم فوشي حوري دحاو لك ؟ هيا يف ؟ هيا _

مع تيب وحن هجتيف دواد ملعملا نم افوخ مهنع سانلا ف رصنيف
هفر ع جرخ ف يلا ع توصب هفرع يلع دان و ناميلس هفلخو هفر ع

ال ئاق قيقدلا لا وش ال ماح رادلا نم

ملعماي كتعاتب هنام _اال

هل لوقيو لا وشلا يلا رظني مث ايلم هل رظنيو دواد هنم اهذخأيف
لا وشلا ح تفي نا دعب

هعصق تاه _

ال ئاق حيصيف هفرع هجو يلع هحرفلا مسترتف

هدايزو لطر ليشتو هدوجوم هيبلجلا ام هيل هعصقو _

قيقدلا ب هفرع بابلج هئ بعت يف دواد ءادبيو ه بابلج عفريو
يلع قيقدلا لا وش لمح يذلا ناميلس هعمو فرصنيو هل مستبيو
لدب هلمحي هتوبن هاطعا نا دعب دواد ريغص لا هيخا نم لدب هرهظ

لزنملا يلا مهقيرط يف مهو هل لا قف هنم



لود بو كرملا والد ه يا كنم نيزيع وناك _

ركسعلا دصقت ؟ ن يم _

؟ مه ريغ دح عم كر اعتنب انك ان حا وه ؟ دوا د اي كلا _م

ولمعي وبحف اياعم ناك يللا قيقدلا لا وش وفاش مهلصا ... ادبا _ال
. لا وشلا ودخي نيزياع هيا لا قو هلا جر مهسفن

... دواد اي لا وشلا تبس تنك _

م هنم دخاتي افوجاه ملعملا دا وال زياع ناميلس اي تننجتا تنا _
.. قيقد لا وش

ركسع بلقتته هراحلا و تكسته شم هموكحلا _

ال عفنم دواد لوقيف

ميرح لا يز تيبلا يف دعقنو انسؤؤر يلع هحرط طح _خالصن
نافرخ ال صا امه يللا ركسعلا نم فياخ ناميلس ملعم لا ناشع

نيدايص سمخ حرابما انلتق انحا سب ... دواد اي دصقلا شم _
مهدحو ل نيدايصلا و انيلع ايندلا وبلقيه ديكا نيدايصلا هعامجو

نامك ركسع براحن هصقان شم هيافك

ماما فقوت دعب ضر اال يلع لا وشلا عضو هيخا نم دواد بلطف
يت لا هريغصلا مهترسا مضيو دحاو ق باط نم نوكمل ا مهلزنم باب

ناميلسو قزرو سمش هئانباو همطاف هتجوزو دواد نم نوكتت
. هماو

يلا هلوصو روفو يرخا هرم ناكدلا يلا ادئاع ناميلس فرصنا
يذلا شامقلا رجات نيدلا ردب هنباو هتلا خ هنبا درو دجو ناكدلا
ماع نيرشعلا هبحاص هاتفلا كلت درو ، هراحلا نايعأ نم دعي

هبلق قدف ه ناكد باب يلع فقت رمح اال اهرعشو ءاضيبلا اهترشبب
هظقيلا نيبام بيرغلا روعشلا اذه هباتناو ريغص لفط هنأكو رعشو

تو ملا و هعاجشلا و فوخلا و عب شلا و عوجلا و رح وال دربلا و مونلا و
نم لقثا همادقا تحبصاو اقرع ببصتيو مثعلتي ءادبو الد يم لا و
دنع ضر اال يل ا رظني وهو اسماه لا قو هتوبن يلع دنتسف لا بجلا



هناكد باب

ريخلا ح ابص _

اهينيع يفو اههج و ي لع هفهلا و هلئاق درو تهبتناف

ناميلس يس اي كحابص دعسي _

؟ هجاح يف درو اي ريخ ... كيحابص دعسي _

مز ال يلا ب لقع يف تلقو هكرعلا ب تعمس لصا هللا ءاش نا ريخ _
كيتلا خ نبا يلع ينمطتت تباي

اهلا حل تحار و هطيسب هكراع يد ... درو اي ريخلا يكيف _

. ريخ ب كنا هكرب _

نيع يف ترحباو ريرحلا هئابعلا فرطب اههجو تفخ وأ تمستباو
لبق ماعطلا هل دعت هراد يف اهنا ليختتو اهقزمي قوشلا و ناميلس
يلا لصي نا دع ب هيمدق هل لسغتو هس مالب هل علختو رضحي نا
نيع يف واالحالم قوشلا رحب يف قرغلا مواقت و دهنتتف رادلا

تلا قو دواد

يقب انا يشمه بط _

درواي يردب هسل ... هيل _

يف ايوبا يلع يدعه هسل لصا شينئوعتستم يما ناش ع _
ناكدلا

ناميلس رعشيو علدلا نم ريثكلا لمحت تاوطخ يف درو فرصنتو
نم ءانبا بجنيو جوزتي نا ينمت مك وه ف هردص قراف ي هب لق نا

نا يلا جاوزلا رخؤي هلعج هعاجم نم الد بلا يلع لح ام نكل درو
لينلا ءامو حيحش عرزلا و اهمعطي فيكف يرخا هرم لا حلا لدعتي

. ترحصت ضر واال فج

هراحلا ءاجرا لك تمص لا لتح أ قبط هراح يلع ل يل لا ميخ امدنع
سانلا تفتخأ و تاوص اال تفتخأو ات وما ره اح يلا تلوحت و



ريغ ئش كانه دعي ملو تفتخأ و ت فقوت حاير لا يتح ، اعيمج
نم افوخ هراد لخاد يمتحي عيمجلا ، فيخملا شحوملا تمصلا
هرس اال تعمتجا ناميلس لزنم يفو هشحوتملا نيدايصلا تامجه

ريطفلا نولوانتي عومشلا ءوض يلع ماعطلا هيلبط لوح اهلك
هلئاعلا ت داتعا امك هرخاف راد نك ت مل ، مهل دواد ما هتعنص يذلا

في نكسلل مهعفد امم ئش لك وعابو هعاجملا دعب ريغت لا حلا ف
. ريخب اعيمج مهن ال لا ح لك يلع هديعس االم نكلو ريغص راد

ءاصفرقلا تسلج يتلا االم ادع ماعطلا لوانت يف عيمجلا ءادب
هجتاو هريطف ذخأف دوا د اهل هبتناف نهذ لا هدراش هديعب هيواز يف

ماعطلا ب اهل هدي دمي وهو ال ئاق اهوحن

؟ هيا وال يلكاته شم دواد ما اي هيا _

هجاح هل لصح نوكيل هفياخ انا شعجرام هسل ناميلس كوخا _

قبط هراح هوتف وخا اد ناميلس ما اي ريغص شم ناميلس _

هريغ نم هوتف شوفرعيام نيدا ي صلا _

هفوشا علطه هدك نم رتكا رخأت ول يمأ اي شيفختام _

كبلق نمطي انبر هيلع يبلق نمطو ينباي تقولد حورتام بط _

لو اال يلكات سب يمأ اي رضاح _

يلع نمطا امل اال يكنح يف همقل طحه وال لكاه شم انا _
ناميلس

بابلا وحن هجتيو ابناج ماعطلا عضيو ا هدي لبقيو دواد دهنتي
تكرحت يتلا همطاف هتجوز وحن رظني مث هيديب هتمامع لدعيو

هتوبن هلوانت يهو هلئاق دواد وحن اهرودب

نيملعملا ديساي توبنلا _

عبس كيزوج همطف اي ايلع شيفختام _

انيلع كني عيو كيمحي انبر _

دنتستف رف صن يو بابلا حتفي مث تاظحلل اهانيع يف رظنيف



قزرو سم ش هجتيف هفلخ دواد هقلغأ نا دعب بابلا يلع همطاف
سمش لوقيو همطاف وحن ماوعا هسمخلا باحصا هئانبا

؟ نيف حار ايوبا وه يمأ _

هيل رخأتأ كمع فوشي حار _

ن يدايصلا نم فياخ شم وه بط _

هلئاق دواد ما وحن همطاف رظنتف

نيبياغ نينتا تقولد بياغ يللا سب دحاو ناك ... هدك كيبجع _

حبيصتف رادلا باب و حن هجتيو هريغص اصع لمحي قزر حملت مث
هلئاق هيف

قزراي نيف حيا ر _

هينيع يف لا فط اال هء اربو قزر لوقيف

ناشع ايوبا ارو يشمهو يتوبن اياعم انا يمأ اي شيفخت _ما
ش. يفختام هيمحا

بط .... ههههه ... كتوبن يد هريغصلا اياصعلا يه ... يبلقاي _
كراعتت فرعتو يوق نوكي كعارز ناشع لو اال كلكا لمك يلا عت
يرخا هرم هيلباطلا يلع سلجتو دوعتو سمشو وه هلمحتو

. راغصلا ماعطا يف ءادبتو

هسراقلا ءاتشلا هدوربو فيخملا تمصلا و بابضلا و الم ظلا طس و
درجمف ن اميلس عن ثحبلل رباقملا وحن اهجتم دواد ريسي ناك

نع دواد فقو ت هللا، دبع ربق دنع هنا عقوتي هلعج ناميلس ءافتخا
كرحتي ناسنا حبش دجو امدنع هرجش فلخ ئبتخاو كرحتلا

ال ئاق هفقوتسأف ناميلس هنا اعيرس فشتكا هنكل الم ظلا طسو



ناميلس اي هد لك نيف تنك _

كباج يللا هيا دواد _

نيف كفوشا ناشع تجرخ ... كيلع اهعجو اهبلق كما _

طسو هكرح دوجو ظح ال هدحاو هملكب ناميلس قطني نا لبقو
دواد سمهو هرجش فلخ هعم ئبت خاو دواد ديب كسمأ ف الم ظلا

لئاق

؟ داي هيا يف _

ياج دح يف ابيرقت ... هبيرغ هكرح يف _

نيدا يص ونوكي كركف _

سان مهنم انلتق انحا ام ركسع وا _

لا شب ه هجو ي فخيو رمحا بابلج ي دتري ل جر ديعب نم رمي مث
يف هوحن ناميلسو دواد رظنيف رباقملا وحن هجتم رمحا هنول

رباقملا يتح ل جر لا فلخ نوهجتي ريكفت يا نودبو جب عت
روبقلا دهاوش دحا فلخ نيئبتخم اديعب ناميلسو دواد فقوتو

عم عمتجا يتح ريثكلا تقولا نم رمي مل ، ثدحي ام نوبقاري
وحن دواد رظنف سب المال سفن يدترت يرخا هعومجم ل جر ال

ال ئاق سمهو ناميلس

هجاح مهنع فرعت ... يد سانلا نيم _

م هفوشا هرم لوا _

هيل هدك مهشوشو نبيبخمو _

هجاح عمسن نكمي هيوش مهنم بر قن لا عت _

مهنم لك ظح يال مث ناميلس هعبتيو تاوطخ هدع دواد برتقيف
ناميلسو دواد كرحتيف رباقملا شاوحا دحا يلا نولخدي مهنا

رعشي نا نود شوحلا باب نم هسلخ ورظنيو شوحلا روس وحن
سلجو هرئاد هبش يف اران ولع اش مهنا مهنم لك ظح ال يو دحا مهب
لجر مهمدقتيو هسلجلا سفن نيذختم ضر اال يلع عبيمجلا



ءاجو ه فلخ عيمجلا ددريو مهدحا سمهي ءادب و ههجو يفخي
هنوعمسي ام ريسفت ناميلس او دواد عطتسي ملو فيعض توصلا

هيادب يف مهنم لك نظو هدهاشملا نم ردقلا اذهب وفتكا مهنكل
هدوعلا قيرط يف مهو ناميلس لا قف نيدايصلا هعامج اهنا رم اال

نيداي صلا هعامج امه يد سانلا ديكا _

وبلقنيهو يفختم ركسع مهلكش لود ! ناميلس اي نيم نيدايص _
هفيلخلا يلع

لينلا روصق يلع رطيسو هفيلخلا يلع خالص بلقنا ركسعلا _
مهنم برقي ردقي دح شدعامو

؟ نفادملا يف هيا لمعتب ؟ . يد سانلا نيم لا ما _

ر يبك هلكش عوضوملا _

فرعنه هركب _

فر ع نو مهنم بيرق يبختسنو يردب نم هركب حورن مز ال انحا _
؟ هيا وال هو تف شاهلا م يد هر احلا يه ... هيا نيزياعو نيم امه

هيا لمعنه فرعنه املو _

سانلا و هراحلا بيسنه شم انحا وهام انبر هيلع انردقي يللا _
هي ا يلع تاوتف انحا لا ما هراحلا لها دع اسن مز ال هدك

وبره دادغب يلع ورف سا م هلك كتلا جر .... . هلا جر ريغ نم تاوتف _
رفاس ن نامك انحا مز وال انرغ دح لضاف شدعام عوجلا نم



ماعلا سفن نم رياني ١٨ هرهاقلا

باشلا اذه ، حوتف ليوعو خارص يلع قبط هراح لها ظقيتسا
لمعي يذلا دوس اال رعشلا و هيلسعلا نويعلا بحاص ليحنلا رمس اال
امم يريتسه لكشب همف نم ليست ءامدلا تناك ، هيناغلا ميرم عم
يلع طقس ام اعيرس هنكل باشلا هئدهت هلواحمل هر احلا لها عفد

اح ون لا و خارصلا و تاحيصلا تلا وتع ريخ اال هسافنا ظفلو ضر اال
نامثجل ا لوح سانلا عمجت و باشلا توم يلع هراحلا ءاسن نم

ميرم راد اال هل راد نو فرعي ال مهف هيناغلا ميرم راد يلا هولمحو
خيش هعمو دواد ملعملا رضح يتح رادلا ماما سانلا تدشتحاو

و هس سال يف مهنيب نم رمي يتح ملعملل عيمجلا حسفا و هر احلا
ببسب يعيبط هبش ئش حبص ا هراحلا يف توملا ثداح نا مغ ر

وا ثالث لك كانهو انه خارص عامس يلع سانلا داتعا و عوجلا
لا ق و نفدلا حيرصت بتكي مل هراحلا خيش نا اال مايا ةعبرا

لصح يللا هيا فرع ي وكيف دح ... عطقنا هناسل هد داولا _

امم دحاو سفن يف عيمجلا ثدحتو هلو ح نم تاوص اال تلا ع تف
ال ئاق مههجو يف خارصلل دواد ملعملا عفد

له كنم لغب اي ملا كتي يللا سب دح او _

دواد نم افوخ شعتري وهو ر وضحلا دحا لا قف

دح يف نا لوقيو رواشيبو هراحلا يف يرجيب داولا انفش انحا _
هناسل عطقو ليللا ب ميرم لتق

لا قو هنيع يف دواد رظنف

هراش اال ه غل مهفتب تناو _

سانلا ديس اي هو يا _

ت لتقتا يللا ميرم هثج نيفو _

دعر لا لثم يلا ع توصب دواد لا قو هداهشلا بحاص تهب ف

... هخسو هرا ح اي هناعج هراح اي ميرم هثج لكا مكيف دح ديكا _



يشاو نم هل كنم لغب اي يفخ ا

يذلا هراحلا خيش ادع ح يرل ا هعرسب هماما نم سانلا فرصنيف
ههجو يلع كابتر اال حم ال مو لا ق

سانلا ديس اي هطرشلا غلبن بحت _

يف هل رظنو هراحلا خيش فتك يلع هدي عضو نا دعب دواد لا قف
هنيع

نمو هد داولا نم ربكا لكاشم اهدنع هفيلخلا دونج و ركسعلا _
يتح ركسعلا نم دحاو يركسع كرح تيه شمو .... سموملا ميرم
خيش اي ينمهاف .... سموم يبص شم هراح خيش تام يللا ول

. هراحلا

يف هل دواد ديدهتب رعشو هقلح فجو هراحلا خيش هجو ر فصا
با شلا لتقم نع هطرشلا الغ با وا نفد لا حيرصت هباتك مدع هلا ح

قرع ببصتي وهو لا قف ميرم وا

نفدني داولا و زهاج نوكي نفدلا حيرصتو سانلا ديس اي _حاال
رهظلا لبق

يلع سلجو هناكد وحن هجتا مث هراحلا خيش نيع يف دواد هرظن
ن اكو قئاقد يوس رمي ملو ناميلس هيخا راوجب بشخلا يسركلا
ضعب عم كرحتلا يف ءادبو باشلا ليسغت نم يهت نا هراحلا خيش
نم رم يذلا شعنلا يلا ناميلس رظنف هراحلا لها نم نيعيشملا

دواد اثدحم لا قو هماما

؟ تام يللا نيم _

م يرم يبص ح وتف داولا _

؟ هد يز ليع لتقي يللا نيم ه دو _

بلك تنب هنوعلم هراح يها نينم فرعا اناو _

هعاضب هيوش بيجن جازم ا يل ناك انا ... ينعمساو هدك ادها بط _
مهيف رجاتن كتلا خ زوج نيدلا ردب ملعملا نم



هعاضب هدنع كتلا خ زوج وهو _

ريمحو لا غبو مياهب ا هلك هللا ءاشم هبيرزلا و نولو فنص لك نم _
لويخو

... ضعب ولكيب رقفلا و عوجلا رتك نم سانلا يد .... هد لك هيا _
هد لك نينم باج

هقرسي ردقي دح شيفام نا برغ اال سب ... ملعم اي كملع يملع _
هبيرزلا نم برقي وال

نم هرشاعلا يف يبص ي لا هبتناو دواد تاملك عطق لفط خارص
هظحل رظتناو يبصلا يلا دواد رظن ف مه وحن اعرسم ضكري هرمع

هل لا قو هسافنا طقتلا يتح

؟ هيل خرصتب ضاي كلا م _

ناميلس ملعملا و تنا كتبقر عطقب رمأ هفيلخلا ... ملعم اي برها _
ر كسعلا نم نينتا حرابما تلتق ناشع

طقسي ه لخن عزج نأكو يسركلا يلع سلجو ناميلس نول تهب
نايعا نيع نيدلا ردب نم بسنلا و درو نم جاوزلا م لح راطو

نم رياطتي ررشلا و يبصلل رظن مث دواد عم رظ نلا لدابت و هراحلا
يبصلل لا ق مث اقيمع اسفن ذخاو هنيع

؟ نينم هد الم كلا تفرع تنا _

ركسعلا و ... لوقيب يللا وهو اهلك رصم يراوح فليب يدانم يف _
ملعم اي كوكسمي ناشع هراحلا ولخديهو هيوش اهلك

؟ انه يلع ياج ركسعلا تفش تنا _

رمح اال بر د لا يف مهبياس انا .... ملعماي هويا _

لا قو دواد نيع يف رظنو هتوبن كسماو افقاو به

برهن مز ال .... اهيف ناكم انل شدعام _

زهو هيخا مف يلع هدي ناميلس وضع هملكب دواد هوفتي نا لبقو
هذه نكل ، ءاقبلا يف دواد هبغر يه مك ملعي هن ال يفنلا ب هسأر



لك ، اه ب مهل هقاط ال هريبك دادعاو هفيلخلا دونج هج اويس هرملا
. دوادو ناميلس نع ثحبي حبصا هفي ل خلا دونج نم يدنج

نا دعب ئش لك مهفلخ نيكرا ت لبجلا هاجتا يف مهنم لك بر ه
بوجي يدانم لا هسفنب عمسو يبصلا كالم هحص نم دواد دكأت

يلع افوخ قزمتي دواد بلق ... ربخلا ع يذي هسورحملا يراوح
نم جاوزلا و ءارثلا ملح رثعبت ناميلس اما ، هماو هئانباو هتجوز

ركسع نع اديعب لبجلا دنع فهك لخاد مه نم لك سلجو درو
باهذلا و اهلك رصم نم بورهلا ريغ لح مهدحا دجي ملو هفيلخلا

و هعاجملا لولح دعب ءاقبلل عفاد يا كانه دعي ملف دادغب يلا
. مهلتقب ه فيلخلا رمأو قزرلا بايغ

بهذلا جرختس ي يتح هبارخلا يلا دواد هجتا الم ظلا لولح دنع
قفتاو ليحرلل دادعتسا هئانباو هتجوزو هما ذخأيو كانه نوفدملا
لمح و ليحرلل لبجلا يف رجفلا دنع هعم لباقتي نا ناميلس عم
يلا هجتأف بوكرلا و نؤملا زيهجت هيلؤسم هقتاع يلع ناميلس
مث تاظحلل تي بل ا ماما فق وو ليللا همتع يف نيدلا ردب تيب

عومدلا اهئلمت اهانيعو درو هل تحتفف قفرب بابلا يلع قرط
تلا قو

.... ريخب كنا هلل دمحلا _

درو اي يكبتب يتنا _

كيلع روديب ركسع لا ... ناميلس ملعم اي كنم زعا يدنع اناو _

درواي ينيدعست كيزياع انا ... تيج انا هدك ناشع _

سان لا ديس اي كتمادخ انا _

لغب ماكو وراك هيبرعو ليخ زياع انا _

ايوبا يحصا ينتسا ... ملعم اي رضاح _

لو اال هنيز يع يللا دخان ... قفاويه شم .. ال يكوبا _

. لبطس اال يلع اياعم يلا عت بط _



يتح لا غب الث ثو لويخ الث ثو هبرع ذخأيو اهعم ناميلس هجتي
ذخأيو هرهاقلا نم ليحرلل مهب هصاخلا هعتم اال عضو نم نكمتي
دهاعتو درو عدو نا دعب اعرسم لبطس اال نم جرخيو ماعطو ءام
. اهنم جاوزلل تقو برقا يف هرهاقلا يلا هدوعلا يلع اهعم

هرس اال عامتجا دعب نكل هريبك هرهاقلا نم جورخلا هلكشم نكت مل
لويخلا اهرجت يتلا هبرعلا عيمجل ا بكر نا دعبو لبجلا دنع اهلك

ال ئاق دوادل نام يلس سمه ليحر لل اعيمج ودعتساو

،؟ دوا د اي نيف بهدلا وه _

ناميلس اي قرستا بهدلا _

لوقيو نونج لا نم هلا ح هباتنيو خرصيو ناميلس لعفني

،؟ يازا قرستا ،؟ قرستا هيا ينعي _

هجاح شيفامو . ناكملا سفن يف تر فحو هبارخلا تحر _

انيلع كحضا انحا ينعي _

.. ان يلع يللا مودهلا ب رصم نم جرخ نه و .... انيلع كحضنا ها _
ريخ يلع اهنم جرخن براي سب

وهو لا قو ءاده مث هر هظ يلع بلقنا يتح هوقب ناميلس كحضف
دواد نيع يف رظني

... دادغب يف تاراح تاوتف يف وه _

فرع نه لصون امل _

دواد ماو همطاف مه عمو ناميلسو دواد نم لك هبرعلا بكرو
يف هنو تفلا ب ملحي ناميلس لظو دادغب بوص نيهجتم لا فط واال

هلئاعلا تلصو هليوطو هقاش هلحر دعبو هتايح معنت يتح دادغب
يراوحلا دحا يلع ناميلسو دواد رطيسو دادغب هنيدم قوس

. ديدجلا هوتفلا ناميلس حبصاو



١٦٠٠م م اع نم رياني ١٦ ةرهاقلا

قبط هراح

نم لك هقفرب هللا دبع كرحت ١٦٠٠ ما ع ريا ني نم رشع س داسلا يف
نيرخا صاخشا كانه نكل ال يل لزانملا دحا هقرسل ناميلسو دواد
دواد رفس دنع انتصق يهتنت ملو مويلا سفن يف نوكرحتي وناك
رقفلا هنعل نم دشا هنعل دجوي وال هنوعلم هراح يهف ناميلسو

نم كانه نا كل لوقا ام دنع قدصت نا كيلع بجي كلذل عوجلا و
. الم ظلا يف كرحتي ناك

ءاضيبلا هتيحلب نيدلا ردب سلجي ناك مويلا اذه حابص يف
هشمقا رجات وهف هب صاخلا ناكدلا باب دنع ريرحلا هتئابعو

نم دحا يا يلع لخبي ملو مركلا و هبيطلا ب سانلا نيب رهتشيو
ههجو قرافت مل هتماستبا نا كلا ذ نم رثك واال ئشب هراحلا لها

هتوبن ال ماح مويلا اذه يف هللا دبع هيلا رضح امدنع يتح اق ال طا
ففر اال رسكو ناكدلا لخدو هنيع نم رياطتي ررشلا و هدي يف
مستبم نيدلا ر دب ناك ضر اال يلع هشمق اال تطقسو هيبشخلا
ثدحتو تاياكحلا االف اهفلخ يفخت بيرغ عون نم هماستبا
لا قو بضغلا هيلع رهظي نا نودب ءودهو هقث لكب هعم

يوق الن عز كلكش تنا هللا... دبع ملعم اي ريخ _

يللا نع ملا كتني ه زياع انا يللا عفدتي حرابما كل تلق انا عمسا _
دواد ملعملا رهظ ءارو نم كنم لصحيب

اهلك سانلا نع هواتئ اال عفر دو اد ملعملا _

شكرحتيم يناس لو ريب يف لضفي كرس ناشع يقح يد هوات اال _
شم كتقيقح يلع كفرع ول دواد .. هفرعي يللا لك يلع لوقيو

. كبيسيه

حبصلا هركب ... ينات كرحتيه شم كن اسل ملع م اي شف خ تام _
هدايزو كب لط كيده اناو يلا عت

بهذ هعطق فلا ... نيدلا ردباي هركب داعم رخا _



هتيحل يلع هدي عضو يذلا نيدلا ردب ناكد نم هللدبع فرصنيو
اثدحم لا قو ههجو يلع هماستب واال اه تاريعش بعادي ءاضيبلا

. هسفن

ه شع بار خ يلع نز روبد _

يضوفلا نم ناكدلا بيترت هداعا نم نيدلا ر دب يهتنا نا دعبو
اهنا فرعي نا هيلع لهسل ا نم ناك هللا دبع اهيف ببست يتلا

وحن رظنف ا مئاد اهقبست اهب رطعتت يتلا لفلا هحئارف هيلا همداق
ديدش سامحب لا قو ناكدلا باب ماما فقو نا دعب قيرطلا

اهلك تاتسلا تسو لكلا تس ميرم هملعملا ب ال ها _

تلا قو ناكدلا باب ماما تفقوتو ميرم تمستبأف

.. دهش طقنيب كناسل هدك لوط يلع تنا _

.. ال ها فلا اي ال هسو ال ها تاتسلا تس اي ركسلا و دهشلا يتنا _
ترون هناكدلا يد ... يلضفتا

ينات دحل حورا وال هد ولحلا كم كال يز هولح هعاضب كدنع _

نوكي اه لك هراحلا يف مسج يلح ال شامق يلحا ... يجيت يدو _
يجاه اناو هوج نزخملا يلخ اد يلضفتا ... حاال يكيلجر تحت

. يدنع لغش يلحا يلع كيجرفا

هيبشخلا فوفرلا دحا وحن تهجتا مث ناكدلا ميرم تلخد
مل سال اهماما ترهظو يرس باب حتفنف هوقب اهديب اهتعفدو

اهفلخ يرسلا بابلا تقلغاو ضر اال تحت قباط يلا يدؤت هيب شخ
نزخملا لخد ار اسيو انيمي رظني نيدلا ردب اهيف لظ تاظحل دعبو
روفو هظيلغ ءادوس هريبك هعمش هدي يف ا كسمم ميرم فلخ

هريدتسم هدضنم نم اال امامت يلا خلا عبرملا وبقلا اذه هلوخد
يدربلا قرو هبشي قروو رمحا عمش اهياقبو هيرشب همجمج اهيلع
لوح بشخلا نم نايسركو دودلا اهلكا رأف هثج و ءامد سأكو

امامت هرياغم هجهلب نيدلا ردب لا ق هدضنملا

. هدك كيرخا يللا هيا يتنا _



هيدجلا اهئلمت هجهلب ميرم تلا قف

يشمي هللا دبع هينتسم تنك _

هيل شيتجام ... حرابما يكاعم يداعم ناك _

اهزياع تنا يللا هجاحلا يف فرصتا تفرعام لا بقع _

يكاعم اهيتبجو _

اهلمعا ش فرعام هجاح شيفام ... ميرم انا اد بيع _

اهسب مال نيب اهيفخت تناك ءامد رطقت شامق هفافل هيطعتو
احتفيو هدضنملا يلع هفافلا عضي و نيدلا ردب اهذخأيف

لوقيو مستبي مث ايلم هل رظني يرشب ناسل اهنم جرختسيو
لوقتو بجعت يف هل رظنتف ميرم اي يملست

هد ناسلا نيم ناشع _

صلا خ شملا كتيام تكسي هزياع دحاو يف _

هلل دبع دصقت _

اهفرعي مز ال شنكام تاجاح فرع _

؟ هيا فرع _

كتوص هزياع يتنا ...وال ميرم اي نامك يتنا يفرعت مز ال شم _
. نامك يتنا يفتخي

ه جاح يا كنع شفرعام ال صا انا هوعد شيلا م انا هيا يلعو ال _
كنم هتبلط يللا يل تلمع تنا مهملا

رظني وهو لوقيو رمح اال نولا ب شقن اهيلع شامق هعطق اهيطعيف
اهينيع يف

تتاف يللا هرمل ا هيتلمع يللا سفن اهيب يلمعت _

نم اهيلع يدان ي ميرم يبص حوتف توص عمستو هنم اهذخاتف
ردب لوقيف جراخلا



هد تفزلا حوتف يس باج يللا هياو _

انه يلع يجي نوبز يف ول هل تلق انا _

لوقيو رضخ اال شامقلا نم هفل اهيطعيف

نم هيا يتيرتشا يتنا لأس دح ول ناشع يكاعم يد يلخ _
يكابجع شم يللا هشامقلا هجحب انه يلع يجيت هركبو يدنع

ميرم اي هم ال سلا عم ... اهيعجرتهو

وحن هجتي وبقلا نم اهجورخ نم ردب دكأت نا دعبو ميرم فرصنت
هعومجم بابلجلا بيج نم جرختسيو ناسلا كسميو هدضنملا

لفسا نم ذخأي مث ناسلا يف رب اال زرغب ءادبيو هريغصلا رب اال نم
يف اه ديعي مث ناسلا لوح طيخلا طبر وي طيخ هركب هدضنملا
لعش وي موهفم ريغ الم كب سمهي و يرخا هرم شامقلا هعطق
هسفن اسدحم لا قو هرئاد هبش يف روخبلا نم هريبك هعومجم

باب يلع هد نفدام دعب تكست ناشع هللدبع اي ليللا ب انداعم _
. كتيب

باب يلع سلجو هلمع يهنا نا دعب وبقلا نم نيدلا ر دب جرخ
روف ك بلق يف هنينئمطلا ثبت يتلا هدوهعملا هتماستباو ناكدلا
عشي يذلا ههجو نيزت ءاضيبلا هتيحلو ههجو يلع مسترت اهتيؤر
نيسلا جلا هراحلا لها نم نودرشملا وحن رظني لظو هبيط و رون

اهوسكي هزراب ما ظعو قزمم بابلجب تاقرطلا و هفصر اال يلع
هلقو فافجلا نم قوقشلا و تاحيقتلا هئلمت دلج نم هقيقر هقبط

. هئبو واال ضارم اال راشتناو ءاملا و ماعط لا

*****************************

ر ادلا هحاس يف هذف ا نلا راوجب هعباق درو و راهنلا فصن يضقنا
ملعملا رورم راظتنا يف هيلا ع اهسافناو هدش ب قفخي اهبلقو

هرظنب ذوفت اهلعل ناكدلا يلا هقيرط يف رادلا مام ا نم ناميلس
ماما نم رمي ام امئاد وهف اهبلق يلا برستي قل قلا لعج هرخأت نكل
اضرلا نيعب اهل رظنت اهلك ايندلا نأكو رعشتو اهوحن رظنيو هذفانلا
نم درو علتقي ديعب نم سودرف توص ءاج هرملا هذه نكل ،



ءادنل بيجتس تو ناميلس هيؤرب زوفلا ملح نمو راظتن اال تاظحل
هديدش هيبصع يف هلئاق رركتملا سود رف

تراط ايندلا يه رضاح ... يما اي رضاح _

ديعب نم سودرف توص يتأيف

راط يللا وه كلقع .. كما نيع اي ال _

فقت س ودرف دجتف اهفلخ رظنتو هذفان لا قلغتو درو ضهنتو
مثعلت يف لوقتو درو كبترتف اهرصخ يف اهديو

هياج تنك .. انا _

شسلخام هسل ادغلا و ... ياج هنامز يكوبا _

تم اق همايقلا يه هيا يف هفراع شم انا ... امام اي رضاح _

سانلا طلغ كيبابشلا نم صبلا ... يكيلع هفياخ انا تباي _
... انشو لكاته

فصنلا يض قنيو اههجو يلع ءايتس اال حم ال مو درو فرصنت
... ءادغلا دادعا يف راهنلا نم رخ اال

ماما درو تسلج رادلا يف نم لك م ان نا دعبو الم ظلا هئابع تحت
ملحلا قيقحت يف دابعلا بر يجانتو ءامسلا يلا رظنت هذفانلا

طسو كرح تي نم كانه نأبو مادقا تاوطخب ترعش اهنكل دارملا و
حبش بقارت فرغلا باوبا دحا فلخ اديعب تئبتخأ و ليللا هملظ

ال ماح ءادوس سب مال يف ايفختم الم ظلا طسو كرحتي نيدلا ردب
وحن درو تكر ح تف رادلا باب نم جرخو هريبك هعمش هد ي يف
صوصلا لثم كرحتي نيدلا ردب دجتل قيرطلا وحن ترظنو هذفا نلا

اهسفن ثدحت درو تسمهو . ليلل ا همتع يف

؟ هيا يلع يوانو نيف حيار ... ايوب اي كتياكح هيا _



ماما هل هعنص يذلا لمعلا نفدو هللدبع لزنم وحن نيدلا ردب هجتا
فلخ ئبتخأف لزنملا نم جرخيس دحا نا رعش يه تن ا امدنعو هراد

نوفدملا لمعلا يلع سادو بابلا نم هللدبع جرخ امدنعو هرجش
هلتق لواح و هبقاري لظ و نيدلا ردب هعبتا و هديدش هقنخب رعش
هليلا كلت يف هتقرسل لزنملا لخاد ناميلسو دواد بايغ ءانثا
قطنلا طقف هللدبع ناك هراحلا نم مهجورخ دنعو حجني مل هنكل
امدنعو هسار لصفو هلتقو ردب هيلع مجهو رح سلا ببسب امامت
هثجب ردب يفتخاو هنم سارلا تطقس هثجلا بحس يف ءادب

. هلل دبع سأر ناميلس فشتكاو هللدبع

دوجو ريرضلا هفرع مع فشتكا لب طقف اذكه هلي لا كلت رمت ملو
توص ببسب رجفلا اله صل هقيرط يف وهو هبارخلا يف بهذلا

ناميلس نيب هكرعلا تهتنا يتح رظتناو يلا علا ناميلس
داعو هلك بهذلا يلع يلوتساو هبارخ لا وحن بهذو نيدايصلا و

هلزنم يلا

نيدايصلا دحا هل فرتعا نا دعب نفج هل ضمغي ملف ناميلس اما
موقتو نيديصلا هباصع هماعز سأرتت نم يه هيناغلا ميرم نا

ررقف دونجلل مهموحل عيبو مهحبذو سانلا فطخل مهل طيطختلا ب
ميرم لتق

امدنعو اهحبذو اهيلا ناميلس هجتا يناثلا مويلا ءاسم دنعو
فرتعي ال يتح هناسل عطقي نا ناميلس ررق ميرم يبص هدهاش

رباقملا يف مهب عمتجت ميرم نا ناميلسل فرتعا هنكل هيلع
اذهو هيحضلا لتق لبق نجلا مهنوعي يتح مهعم رحسلا سرامتو

نيدايصلا موجه لبق سانلا اهمشي يتلا هنتنلا هحئار رسفي

مهترساو افوجاه دوادو ناميلس رفاس ثلا ثلا مويلا ءاس م يفو
. يرخا هرم رصم يلا هنم دحا دو عي ملو .... دادغب يلا

هللا دمحب تمت

داقعلا الم سا ملقب




