الشهيد جيروم كورسل
تجربة اإليمان وإشراقة الوعي

بسم هللا الرحمن الرحيم
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اإلهداء
إلى أرواح الشهداء:
أبي حيدر الفرنسي
أبي عارف الباكستاني
أبي مصطفى الحجازي
أبي هاني البحراني
أبي محمد الجزائري
و ...و...
الذين هبوا من باكستان وفرنسا والجزائر والبحرين والحجاز
و ...و ...وامتزجت دماؤهم الطاهرة بدماء إخوانهم من
المجاهدين العراقيين ,دفاعاً عن اإلسالم وتحرير العراق ,مرفأ
األئمة األطهار
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ومذ هويت أيها الحسين في الرمال
تفجّر الفرات واستحال...
خيط الملح
وغارت العيون
وأضحت المياه
شطآن من سراب
كالشوك ,كالجراح
أضحت الحياة
------------------------------------------------------------------- -------------كمال السيد

كلمة المركز
فر ب
بشر فف رمتف
فر
فت غيري ف مصف
كيف
بإلنترن ,في شحظف مف
حيرغهم؟ كيت يق
بشلحظر  ,إشررء مرضيه رقطع كف ذفرر ,
شيردأ حيرة ذديدة في عرشم ذديد؟
بشجوبب يمك أن يكون في كلميي همر:
عنري هللا رشطفه ,رإ بدة بإلنتفرن رعممفه,
رهرب يلخف كف حيفرة بش فهيد بشف نتفي
بشمتلم ذي رم إيمرنو ي كو سف  ,ربشيفي
أ بد شهفففر هللا أن غكفففون قصفففي ة ك مففف
بشف بش  ,بشيي غ ق بشنو  ,رغظف غفدر
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حوشه ,حيى غقدم نفتهر ,في آخ بشمطفر,,
ء شحرفه,
ق برنر
ً ففي مفربع ع فقه ,رففدبً
ء ش هد .
ررفرً
رشد كمرل (ذي رم إيمرنو يف كو سف
في بشيرسع م نيترن عرم 4691م ,في بر يس
ألب غونتي رأم ف نتي متيحي  ,ركيف شفه
بشقفففد أن ي راففف بألحفففدب بشكريففف ة
بشميالحق شلثو ة بإلسالمي  ,منفر أيرمهفر
بألرشى ,ري هد رهو في سف بش بب ف ع ف
راففول بإلمففرم بشخمينففي إشففى ف نتففر,
في (نوف شوشرغو  ,ركفرن مف
ربسيق ب
بشطري ي أن غتيقط هر بشمنطق بهيمرمه
ربهيمرم بش رشم ,بشري كرن ييفربع ح كف
بإلمرم بشخميني رغطو ب أهم ثو ة شف ري
ي  ,رشفرء
ديني مليوني في بشق ن بش
بشقد أن ي را كمرل ذشك بش يخ بشمهي ,
بشقردم م إي بن ,ريي  ,ع ق ب عليفه,
ً ب خصييه ,بشيي غ يد إشفى
فينره متحو ب
بألذهرن او بألرشيفرء ربش صرشحي رعظمف
بألبطرل بشخرشدي  ,ذشك بش يخ بشفري ففع
يد ففرهيم بش ف رو رب غجففل بشطرفرة,
رامم على إنهرء عص ميه ئ ,رفجف ثفو ة
غر فف ب صفف ذديففد مفف غففر يخ إيفف بن
ربشمنطق كلهر.
فه
فرل كو س ف أن يري ف حيرغف
كمف
رق ف
ً شوذود  ,ب د
ً ذديدب
ري سم بإ بدغه متر ب
أن غدب كيه عنري هللا رشطفه ,فصمم أن يخط
في أعمرقه بنفدبء
ً ,رش
ً ذديدب
شه ط يقر
فق ع ف بشحقيق ف
فه بشرحف
ً منف
يص ف ط طرشر فر
ربشتففي نحوهففر ,مهمففر كرنففل بشم ففرك
ربشص رب ,ال سيمر رهو يفك بت عظم هرب
بش ذ بش جرع ,بشقردم مف قفم ,رطري ف
دينه رمرهره ,بشدبعي إشى بش مة ربش بفض
ً علفى
شلخنوع ,رمر كرن ذشك أمف ب يتفي ب
كو س بشف نتي ,فوبشدغه متيحي  ,رببنف
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ف
ذ كنيت  ,علميه ف منر ن وم أظفر
غ رشيم بشمتيع رغ بنيم بشكنيت  ,ب د أن
غففوفى أبففو بشيونتففي ,ربنمحففل أ لفف
ذك يرغه عنه.
ً سفهالً عليفه,
أذ ! مر كرن بشري أم ب
رهو ي يش في رسط ر ق ففي ظفالم بشمفردة
بشيرييف ,
ر كرمهر بشثقي  ,رشكنفه ق
برشيررعد ع بأله
مهمر كرن بشثم  ,ف
ربألقر ب ,رأحس برشر بف بيفنهم ,رشكنفه
أد ك مقرب ذشك بأنه بكي ت بشط يق بشري
كرن يرحق عنه ,ب د أن أضفرء شفه بإلمفرم
بشخميني م رشمه ربي شه خطوطفه ,فتفرف
ً عف بشحقيقف  ,ربشيقفى
إشى مصف برحثفر
ب يوط بألزه  ,بشري ع ضوب عليفه بإلسفالم
فره
فر ر م ف بشمف
فه بأل ب ف  ,رحف
بمربهرف
د كو سفف بشظففرم إشففى
بش ففي ي ,ثففم شففل
حرشه إشفى بشتف ودي  ,ربشيقفى
بشحقيق
ب ذرل بشدي في مكف ربشمدينف  ,بشفري
ً م بشمفره بش في ي,
حر ر بدر هم أيضر
رشك بشررعق بشصردق ال يكيفي بمر يتفمع,
ب عليه أن يحكم ب فد سفمرع بدعفرء كف
بألط ب.,
حرشه إشى قالع بشي فيع ففي
د كو س
شّ
بشنجت رقم ,شيي ف  ,بنفتفه إشفى حقيقف
ر منه ,ر م غفه بشده ف
ُل
بشي يع ,بشري ح
مر قي شه ( شفيس
ربسيوشى عليه بش ج  ,شّ
شدينر ف ق بفي بشمفربه ! بذهف ربقف أ
رشفم
ربخير شنفتك أي مره م بشمربه
يحر ر م مفره م في  ,رشفم يقفرل شفه
ً ,علفى مفرهرنر ,رال غكف
(غ رل ك شي ير
ً على مره بآلخف ي  ,رب فد أن فكف
سنير
قليالً ,قفرل :شقفد عممفل أمف ي ,ربخيف
بشي يع (مره أه بشريل رعي ة بش سفول
فيفه ,عف
رهكرب بخير بشمره بشري
قنرع رادق.
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ً ,شييربع
ً شي ير
عرد إشى ف نتر متلمر
متي بألحدب  ,ري هد غآم بشدرل بشكرف ى
على بشثو ة بإلسفالمي بشفييف  ,ربنقيفرد
ادبم ذشفيالً إل بدة أسفيرد  ,شي ف ح بفه
ذي رم برألسى ربألشم
بشهوذرء عليهر ,رش
رهو ي ى مترندة بلد ف نتر شهرب بألحمفق
برشتالح ,في فر ك برشيظفره ب بشم ر ضف
شتيرس بشحكوم بشف نتي  ,ريلقفى عليفه
بشقرض ,ريتفج عفدة مف ب  ,بفال ذنف رال
ذ ي ة ,سوى دعمه إلي بن رمخرشفيه شلظلفم
ربش دربن.
بشهج ة إشفى بشجهو يف بإلسفالمي
ق
ً م حل ف
فر برد فر
بإلي بني ف  ,ررا ف إشيهف
ذديدة م حيرغه ,شيد س بش لوم بإلسفالمي
في حوزة قم رينهف مف بشفكف بش في ي,
ً ,بشحيف
ريي  ,على رحه بشوقردة أبفدب
بدم علي ربشحتي ’ ردمرء بش هدبء بشفري
ً رسريالً ,ربدأ يق أ
بغر وب ط يقهمر منهجر
بشكثي ع بإلسالم بشنقي ,ربطلع على فكف
بش هيد محمد برق بشصد  +رغ  ,على ذشك
ً
بشمفك بش ظيم ,بشري دففع حيرغفه ثمنفر
إلخالاه شدينه بشحنيت ربشثو ة بإلسالمي .
بشيحق ذي رم بقفوب بفد بشمجرهفدة,
بشيي بش بقيون بنرءهر بألسرسفي ,ربشيفي
ً بش ديد مف بشمجرهفدي بش ف ب
ضمل أيضر
ربألذرنفف  ,بش بفضففي شلظلففم ,بش رشففقي
شلح ي  ,مف بشحجفرز ربشرحف ي رشرنفرن
ربشكويل رسو ير ,ربخير شنفته بسم أبفي
ً ب د يوم,
يومر
حيد بشف نتي ,ركرن ي
أن هدفه قد بدأ يظه بوضوح ,رأاف علفى
بشم ر ك في ذرهر بشحق ضد بشررط  ,عتى
فه
فوي نفتف
فهردة ,رغ غف
فأس بش ف
فرل كف
أن ينف
بشررحث ع بشكمرل م م ينهفر بشخفرش ,
ً
ً مض ف ذر
فهيدب
فر ,شف
في آخ ف بشمطف
فوى فف
شيهف
بدمر ه بشمكي  ,فوق غالل (حت آبرد ففي
مدين ك من ر  ,ففرخيلط دمفه مفع دمفرء
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شهدبء بفد بألبف ب  ,بشفري افدقوب مفر
عرهدرب هللا عليه ,رشيدف بيفنهم ,ب يفدي
ً مفثلهم
ع بأله ربشوط  ,رشيكفون شفرهدب
على بشظلم ربش دربن.
غلك هي حل بش هيد بشر ي ذيف رم (
أبو حيد بشف نتفي بشيفي ي ضفهر هفرب
ً م بحف
ّق ,قرافر
بشكيرب بأسلوب أدبي شفي
ً إشى ذوبنف غر يخيف مف
حيرغه ,ميط فر
بشثفففو ة بإلسفففالمي  ,رحمفففال أعفففدب هر
بشهوذرء ,رأسفرشيرهم بشمفرك ة ,ال سفيمر
بإلعالمي بشميخصصف ففي غ ويه بشحقفر ق
رطمس بشنو  ,رإقدبم أم يكر علفى إسفقر
طر ة بش كرب بإلي بني  ,شيج لنر نقر ن,
بففوعي أر درن رعففي ,بففي بشمجرهففدي
بشصردقي ربفي مجرهفدي بشظفالم بشجفدد,
بشري يخفون رذوههم بشقريح ر بء أقن
ً بيف (ال إشفه إال
سودبء ,بف ي بهيرنر
ّلففون بألب يففرء
هللا ,محمففد سففول هللا يقي
ريل رون بجمرذم بشمتلمي .
فدد
فع محدردي ف عف
فرب ,مف
فرب بشكيف
إن هف
افحرغه ,غمك م نق ش يط رثر قي شحيرة
ً ربضح ع أبطرل بفد
بش هيد ,رع ض او ب
فو م ف
فر غحملف
فحيرغهم ,رمف
فم رغضف
رأخالقهف
مصرع غهد بشجررل ,رغنوء منهفر عميمف
ّ ادقهم رإخال اهم رغففرنيهم
بألبطرل ,ربي
في بشررد ع بإلسالم رمقررمف بشطوب يفل,
ربش م على إقرم درش بش دل بإلشهي حيى
بشنفس بألخي  ,شند ك أن بفد كفرن خالاف
شلرطوش رمد س شليضحي  ,ربوغق بنصه
فيهر م ردن مخيلف شفييفرن شرفوب نفدبء
بش قيدة رنر رب أنفتهم شلح يف  ,فكرنفل
بشنييج أن غيحول غلك بشقوة بشصري ة في
بدبييهر إشى قوة ضر ب  ,كرنل رمر زبشفل
غثي بش ع ربشخو ,ففي افدر أعفدبء هللا,
رغر ق بألم ربشتكين ففي قلفوب عرفرد هللا
بشصردقي .
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كمر أن بشكيفرب ,مفع غنررشفه شحيفرة
شهيد ف نتي قرغ في افو ,بفد ربسي فهد
ً
غحل بي بشجهفرد ,إال أنفه يقفدم زخمفر
ً شلمجرهفففدي بش ففف بقيي ركففف
قويفففر
بشمجرهدي بشمخلصي في بش فرشم ,شلتفي
بثرر رإا ب على ط يفق بشحفق ربشنفو ,
ط يففق أهفف بشريففلض ,بشمضفف ء برشففدمرء
في لم
في يف
فهدبء ,رشكف
فو بش ف
ي بنف
ربشمف
فمل
بشمجرهففدي د رس بشصففمود ربشثرففر فففي
حرهفر بآلن ففي
م ر ك طويل بألمد غفدر
منرطق مخيلف م بش بق ,شف غنيهفي إال
ّ بهفر بإلسفالم رأهلفه,
ي م
مع غأسيس درش ُ
يرل بهفر بشنففرق رأهلفه ,غ فف  ,ففوق
رُ
برهر بي بش دبش عرشي خفرق  ,ري ق
دعي
فيهر نو بإلسالم بشخرش م دنس بشمفّ
ربشمنرفقي .
إن قص حيرة كمفرل كو سف هفي قصف
بشرحففق عفف بشحقيقفف  ,ربش حلفف نحففو
بشهدبي  ,ربشتف نحو هللا ,فح يّ بك إنترن
أن يرحق بنفته ع بشحقيق  ,رأن ال يكيفي
بمففر يتففمع ,بفف ييتففرءل مففع نفتففه
ربرسيم ب  :ه إننفي أسفي ففي بشط يفق
بشصحيع ,ره أن مفر يقوشفه بآلخف رن هفو
بشحقيق  ,فلو أن ك إنترن سرل نفته هرب
بشتؤبل رغح ى ع بألذوب بصفدق رإنصفر,,
ّف
ً أسير بشي صف ربشي نفل ,شيري
غر كر
حرش عرشمنر بإلسالمي ب ك ذر ي ,رشمحيفل
شإل هفرب,
م بشوذود غلك بشظره ة بشر
ّففل مجيم نففر بإلسففالمي ,رأاففرحل
بشيففي عم
كرشوبرء ,بشري ال عالء شه ,رمر أرذدهر إال
بشجه ربشي ص ربشي ويه ,رعفدم بش رف
في م ف بشحقر ق م مصرد هر بألايل أر
بشخو ,م بكي ر ,بشحقيق كمر هي.
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المقدمة
سيكون بشم ء في ري بشي تت ,إذب مر
أ بد أن يففؤ ط شحردثفف مففر أر شخصففي ,
بظ ر ,بشحرض  ,ب رحيى بأسلوب ب يد عف
ظ ر ,ربيئ بشفيف ة بشير يخيف ربشقفيم
بشيي كرنل سر دة في غلك بشفي ة.
رإذب أ دنر أن نفهم مرذب حص برشضرط
ركيت ,فإنه ييوذ علينر بش ودة إشى غلك
بشفي ة ,بكف مفر فيهفر مف دففق رحفي
رح ب ة رزخم أخالقي.
رأنر أق أ مقيطفر ممر كي عف ذشفك
بش رب بشف نتي ,غأشقل في رذدبني كلمفر
َب
مفرذ
نف
د ِي َ
هللا بشق آن بشك يم { :ر
مر َ
غْ
ََ
ْسٌ ل
َ
َ
ِن
موُ إ
ْسٌ ب
نف
د ِي َ
دب ر
ْت
غك
ل
ض َ
ِأيِّ أٍْ
مر َ
َ
غْ
ُِ ًَ
ََ
غُ
ِي ٌ } .
َر
ٌ خ
ِيم
َل
َلهللا ع
رشد كمرل (ذي رم إيمرنو يف كو سف
في
فرم 4691م ,فف
فرن عف
فع م ف نيتف
في بشيرسف
فف
في
فد بألر بف
فر ,بشرلف
فم ف نتف
فر يس ,عراف
بف
بش يق بثقرفيه بشر بي  ,بشيي هي مفمي
م ثقرفر قديم رحديث رمينوع .
(1

سو ة شقمرن ,بآلي .41 :
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ً على في مضفيق ذرلفي يقفع
رهوى شهيدب
ب
بي مدينيي ك مرن ر ر( إسالم آبرد
إي بن ,في م ة ملح قيرشي  ,خرضهر ذشك
رحفه كرنفل
ً ,شكف
ً مجهفدب
بش رب ,ظرمئر
ً ,هو قرس م إيمفرن
ً رإيمرنر
غيوقد حمرسر
بألنريرء.
في
فييه فف
ً شواف
فرب
فوب ى بشث ف ى غنفيف
ريف
مدين قم ,رسط إيف بن ,رعرافم ثو غهفر
بإلسالمي !
فك
فيطيع أن أقي ف ب م ف غلف
في أسف
أغ بنف
بش خصي  ,بشيي رشد م غي !؟ شكنهفر شفم
رن!
غمل! فرش هدبء أحيرء رشك ال غ

كمال واإلمام
يقرل أنه ال يمكف فهفم آيف ظفره ة,
ً ع ذرر هر ففي بشمرضفي! بف أنفه
ب يدب
يمك بسي بق بشمتيقر م خالل مفر ذف ى
في بشمرضي.
ً ,إذب مفر
ذشك! إننر ركمر يقرل أيضفر
ع فنر م أي ذئنر ,أمك أن ن ف  ,إشفى
أي ذبهرون!
شهرب يي ي علينر أن نره إشى بر يس
بآلن ,حيففق حففط بإلمففرم حرشففه فففي هففر
بشمدين  ,ركرنل حكوم بشر ق بشمنحط ففي
بردبد قد قرمل بإب رد .
شم غتيقرله بشكويفل ,ربعيفر شرنفرن
ذف
فى غحمف
بأنه بلد ض يت ,ال يقوى علف
قوي مثله!
يومهر أطلق بإلمرم غص يحه بش هي أنه
إشفى مطفر ,
سو ,يرقى يينق مف مطفر
ريقود بشثو ة إلسقر بش ر !
***
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بير يخ 4691/91/96م ,رشد كمرل كو س ,
رعندمر را بإلمرم بشخميني بفر يس ,كفرن
كمرل في بش بب ف ع ف مف عمف  ,رمف
ً أنه غأث بمج يفر بشثفو ة
بشمحيم ذدب
ربشرليرن بش ري ففي إيف بن ,سفيمر رأن
قر د بشثو ة يتك بآلن ,في غلفك بشفيف ة
نوف شوشرغو ,إحدى ضوبحي مدينيه.
ينق عنه فرقه أنه كرن حرد بشركرء,
رييميع بربك ة قويف  ,إضفرف إشفى رشفع
شديد في بشمطرش  ,رهر مقدمر بشنروغ؛
رأ ل بشظ أن ربشفد بشيونتفي ميفوفى,
فهو ي يش مع ربشدغفه بشف نتفي ري ينفق
بشدي بشمتيحي .
بالسم بشحقيقي ذيف رم كو سف  ,شكننفر
ً هو (كمرل ,
ً ع بير
سن ب رقد بنيخ بسمر
يحم نكه إسالمي ! رم ييأم ففي حيفرة
بشمتلمي م شفمرل أف يقفر ففي ف نتفر,
ً ثنيفر
سيكي ت بت ع أنهم يؤشفون مجيم ر
ف ففي أن
يتي صي ف ربتر هوبذس بشهوي
يررب بتهوش في بشمجيمع بشف نتي.
ن ففأ (كمففرل دبخفف أسفف ة متففيحي
ميدين  ,رم بشطري في ففي يفرب ربشفد
ً
بشيونتي أن ين أ على بشمتيحي  ,ميفأث ب
بأحضرن بألموم بشدبفئف  ,خراف ربن بألم
رذد بشصري هو قس متيحي ,ر ذف ديف ففي
كنيت م كنر س بر يس.
ي أنه م بشمؤكد أن ذي رم بدب ي ي
ً ,فجفرر
ً أنفه شفيس ف نتفير
ً ف يئر
شيئر
غ ود إشى بلد آخ هو غفونس) ,(2رأن أبفر
ينيمي إشى دي آخ .

في

( 1قرل كمرل :كرنل أمي غصحرني إشى بشكنيت
بآلحرد.
( 2ظ على ب غرر مع ربشد  ,رأخر م ة إشى بلد
حليه إشى غونس عرشق في
بألالي غونس ,رقد ظلل ذك ير
ذبك غه ,ب د أن غوفي ربشد .
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رقد غ كل إقرم بإلمرم بشخميني
هللا عليففه فففي بشضففرحي بشرر يتففي (نوففف
شوشرغو أادبء في بشحيرة بشف نتي  ,رم
بشطري ي أن غ د أنظر بشجميع ,بيطفو ب
أضخم رأكر ثو ة ش ري  ,في أربخ بشق ن
ي .
بش
رشقد أحدثل زير ة هرب بشفيى شإلمرم ف
قر د هر بشثو ة ف زشفمبالً ففي رذدبنفه
بشميفيع...
كمرل ييطلع إشى رذه بإلمرم بشخمينفي,
رحرش بشنو  ,غرم هرب بشوذه بشمرر ك.
ففي زم يلفه بشضررب ربشدخرن ...
في زم بش يطرن ...
سم بش ع مالمحفه ففي بشمفدن
في زم
بشخر ف ...
بش رشم متيتلم بي أنيرب غنفم
ّ
ً ...
اديدب
في هرب بشمم بشرر س...
غمخضل بأل ض ,فأنجرل رح هللا ...
رذه يحم شر ب بألنريرء ,ربميفدبدب
بشتمرء ...
ً ...
سيفر
ً مفف ب ض
ً  ...اففهيالً مخمرنففر
ق آنففر
ك بالء...
م يوم عرشو بء!!
رقد مأل ظهو هرب بإلنترن بإلشهي فجفأة
ً
قويفر
بشمت ح بش رشمي ,ركرن ففي ظهفو
ّرذب.
أخ
في اوغه بشهردئ أنررم بشمبو ...
غ بغي بشيو بة ...
رب ر ة بإلنجي ...
رآير بشق آن بشمجيد.
يحم في يفد ففأس إبف بهيم ,شيه فم
رذو بإلشه بشر ي !
رعصففر موسففى غنتففت سففح بألبرشتفف
ربش يرطي ...
ضفوبن
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رفففي عينيففه غيففأشق رح بشحتففي ,
...
ربشج بح بشيي هممل سيو ,بشقرر
كمرل ييطلع إشى هفرب بشوذفه بشمضفيء
بنو آخ بش سرال بإلشهي .
فرم
مي ف بإلمف
فد
ً أن غحف
فيس عجير فر
رشف
همة في رذفدبن
بهرش بشنو  ,بشيي غؤط
بشفيى ,بشري يرحق ع شيء مفقود! غ ى ه
كرن بنيخربه بسم كمفرل ي فود إشفى غلفك
بشلحظر بشير يخي  ,رهو ينظ إشفى هفرب
بش يخ بشوقفو  ,بشمتفير ق ففي سفكينيه,
بينمر بش رشم يموء حوشه برألحدب ؟!
في عف سف
شهرب ييترءل بش رع بش بف
هر بشنهض بشخرشدة قر الً:
ب بك! قف مفر بشتفففف فيفك شوثرف
ُحد
ل بهر بألعمرق في عرشم بشج
هم
ريقففول بش ففرع بشجمب فف ي مصففطفى
بشرمر ي:
ً
ً ثففر ب
ر أيففل فففي عينيففك مففففمب
ينهفففُّ م شف بشضيرء ريمهفف
يميففففد قفف آن بشخلففففود ذريفففففنه
رذ بحه بدمفففرء بشيآمفف غتخف
إن
يميد في نر بشحضفو حضفو
ض كت ى أر غملم قيص
ريقول بش رع بش بقي ذوبد ذمي
يففر ثرقفف بشنظفف ب بشمتففيفيض بهففر
بشنففظ
ي
حرر إذب مر فففر مف
ً إشففى بشير يففخ غنرئه
غفمففد كفففر
م بشتيت منيص
بأن ذ حك
أذ ! شقد أش ق بشنو علفى قلف ذشفك
بشفيى بشرر يتي ,رهو يليقي أشق بإليمفرن
بشتالم!
م هرب بش يخ ,بشري يرم
( 1ذوبد ذمي  :بش رع حت بشتنيد ,م أهرشي
بشنرا ي  ,سوق بش يوط ,م ش بء بشمهج في حقر
بشثمرنينر ربشيت ينر م بشق ن بشمرضي فد أدب
بشهرد ,بشجمي .
بشجهرد ربشثو ة ب
14

هرب بإلنترن شم يك ي يش ففي افوم ,
من مالً ع بشحيرة ,إنه ال ي فيش ففي ديف
على قم بشجر  ,إنه في قل بألحفدب ؛ إال
أن ب غررطه بشوثيق برشنري رآشه بألطهفر
هو بشري منحه هر بشطمأنينف ربشتفكين
ربشتالم.
كمرل ييطلع إشى هرب بش يخ ,بشري را
إشى ذ رة بشنقرء ربشطه ربشمهد ,إال أنه
مر يمبل على بغصرل رثيق برشتيرس رهموم
فرس ,ري م ف عل ف غح ي ف هم م ف ني ف
بشنف
بشدكيرغو ي ربالسيردبد ربشطريرن! رهنفر
بش رحي.
غكم بشقوة في شخصييه رغأثي
بشقديتفي
بش ردة ففي حيفرة
شقد ذ
ِّ
أنه كلمر زبد ر عهم ,زبد بنفصفرشهم عف
بشحيرة بش رمف  ,فمفر بر شك برشتيرسف !
فى
فى خطف
في علف
في يتف
فرم بشخمينف
رشك ف بإلمف
ً برشنريوربأل مف
أذدبد بشطره ي  ,بفدءب
بألطهر م آشهض.
هنر يكم مجد بإلمرم بشخمينفي +بشفري
يفيض رذود برشيتريع ربشحمد.
إن ك بشري بشيقوب برإلمرم بشخميني+
ش رب بهرب بشفيض م بشطرق  ,غطلقه هر
بش خصي بشف يدة.
فمع ك بشهفدرء بشفري يرمف  ,إال أن
ً,
ًً رميوهجفر
ً في بألعمرق ميوقدب
هنرك شيئر
يضط م بنو بشحقيق ...
بييفر
رال شك أن ذي رم أر كمرل شف
ذر  ,م بشطرق  ,ينفد إشى رحه بشظرمئ
بشيي غن د بشكمرل ,,رغرحفق عف بشهويف
بشمفقودة!
هففرب بإليمففرن بش بسففخ! هففرب بشفففيض
بش ر م م بشطرق بش رحي هو بشري يح ك
فوم
فمري رغخف
فوبط بح ف قف
إي ف بن ,م ف شف
(بالغحرد بشتوفييي إشى بشمحيط بشهندي!
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إنه بآلن يمأل رذدبن هرب بشفيى ,ري سّخ
حرشفف
فففي أعمرقففه ,ريجتففد فففي ضففمي
بشكمرل ,بشيي ييوق إشيهر ذي رم ,ب قلفه
بشميفففيع ,رخيرشففه بشوثففرب ,رحمرسففه
بشمليه بطرق بش رح.
كمرل بأن حيرغه قد أافرع شهفر
ري
م نى ,رأنه قد بكي ت بشط يق بشري يرحفق
عنه...
رشقد أضرء بإلمفرم بشخمينفي شفه هفرب
بشط يق!
رهففو ط يففق شففر ك ,إال أنففه مرمففو
برشنو  ...شر ك ألنه ي ركس بشط يق ,بشري
ّ
فالذ
فر ة بشر ف ب ,بشمثقل ف بمف
فه حضف
غنيهجف
بشحيرة بشدنيوي ربألنرني ربالسير بق في
بشمردة...
أمر ط يق بإلمرم بشخمينفي فهفو ط يفق
بش رح ربشيترمي ,ربش قي بألخالقي ,ربشقيم
بإلنترني بشنريل ...
بنفس بشخ وع ,بشري ينيربه كلمر
رش
أارى إشى آير بشق آن بشك يم!
هرب بشخ فوع بشمحيف  ,بشفري ال ي ف ,
سريالً شه ,ش دم م فيفه بشلرف بش بيف
رإد بك م رني بآلير !!
هرب بشفيى بشف نتي بعينرق
رهكرب ق
بشدي بإلسالمي بشحنيت شيردأ حل بإليمرن
فر بش حل ف
فر هف
فى محطف
فل مص ف أرشف
فكرنف
بشمثي ة.
ي ري بش يخ أبو ذ ف بشمنصو ي).(1
د شي كيت دخ بإلسالم  ,ركيفت ذهف
غحّ
إشى مص  ,رفي بألزه حفر ر مف بشمفره
بش ي ي ,ب د ذشك ذه إشفى مكف  ,ركفرشك
حففر ر  ,ريقففول هنففر :رأنففر أحقففق فففي
( 1أبو ذ ف بشمنصو ي :هو بش يخ بشمجرهد فهد الروط
حتي  ,م أهرشي بشرص ة ,قضرء بشمدين  ,نرحي بإلمرم
بشصردق× .كرن بحد مجرهدي فوء بش هيد دسيري  ,رأحد
خطررء رمرلري قوب بد .
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بشمربه  ,رفي بألزه ط حوب عليّ بشمفربه
بأل ب  ,رحر رني م بشمره بش ي ي ,ثفم
ذهرل إشى مك ربشمدين  ,رهنفرك حفر رني
ً م بشمره بش ي ي!! فقلفل
ً شديدب
غحري ب
في نفتي ألذه إشى مدين بشنجت .رعنفدمر
رالل إشى بشنجت قلل شهم:
ً ,رأ يفد
أنر ذ متيحي ,أارحل متلمر
بخيير أحد بشمربه  ,فرشيقيل مجموع م
بش لمرء؛ فقرشوب شي ,أنل بقف أ ربخيفر
ً م بشمربه  ,رشم يقوشوب غ فرل
شك مرهرر
ً ,رهفرب دشيف
ً ,رال غكف سفنير
رك شي ير
ربضع علفى أن مفرهرهم علفى حفق ,فهفم ال
يخرفون ,ثم ذهرل إشفى مدينف قفم شفنفس
بشر ض ,رعندمر رالل إشى قم ,كرن كالمهفم
نفس كفالم أهف بشنجفت ,ركفأنهم ميفقفي
بينهم ,رقفد أرافى أحفدهم بآلخف بفرشك,
رقرشوب شي:
بني! شيس عندنر فف ق بفي بشمفربه ,
أنل بخير مره م بشمربه ي جرك ,فقلل
شهم :أنر سأخير بشمره بش في ي ,مفره
أه بشريلض.
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أنا الذي يعين الحكومات!
في بألرل م شرر عرم 4696م ,بشموبففق
بيع بألرل ÷ذ ي ,رد بإلمفرم
شلثرشق م
بشخميني بر يس ,عل مي طر ة ف نتفي ,
فرشم
فرن بش ف
فوط  ,ركف
فى أ ض بشف
فدة إشف
عر ف
ي بق م درهر غطفو ب بش ثو ة بش ف ري
بشكر ى ,رشقد رالل إشى أخط م بحلهر!
شرهد ماليي بشنفرس بإلمفرم بشخمينفي,
ً ,فيمفر
ً مطمئنر
ً في بشطر ة ,هرد ر
ذرشتر
كرنل حكوم برخيير
غهدد بإ الق مطر مه برد بشدرشي ,ففي
ب بش رام طهف بن ,مفع بحيمفرل غ ف ض
طر ة بإلمرم إشفى هجفوم طفر ة ففرنيوم
مقرغل !
في غلك بشظ ر ,بش صير  ,كفرن بإلمفرم
بشخميني يجلس بك طمأنين رسكين .
ربشنصت ,م اررح
رفي بشترع بشيرس
م هرطل بشطر ة في مطر
بألرل م شرر
مه آبرد ,ررضع بإلمرم بشخمينفي أقدبمفه
ً مف
عرمفر
على أ ض بشوط  ,ب د خمت ع
بشحيرة في بشمنفى.
رأارى بش رشم إشى أرل خطرب ش ري ,في
مقر ة ذن بشمه بء ,إشفى قر فد بشثفو ة
ي ل بصو ذوه ي قر الً :أنر بشفري ي في
بشحكوم في هرب بشرلد!
رهنر غنرثق فجأة ظفره ة بشيكريف ...
شقد كرن بشيص يع م بشقوة ,بحيق شم ي د
ً مع غلك بشكلمفر
بشيصفيق برأليدي منتجمر
بشقويفف  ,بشيففي أشهرففل رذففدبن بش فف
بإلي بني بشمتلم.
ع ة أيرم فقط ,أمضرهر بشماليفي مف
بشثوب في بش وب ع ,ركرنل بشنهري سقو
بشنظرم بش رهن رهي ,رقيرم نظفرم ذديفد؛
( 1شرهرو
ضر بهلوي.

ّنه بش ر
يس رز بء عي

برخيير  :آخ
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محمد

شينطلق ايحر بشقتم بش بي ففي بإلذبعف
ربشيلفميون :هنفر طهف بن! افو بشثفو ة
بإلسالمي في إي بن!
االلتحام بالثورة والقائد
كمرل في غلك بشفيف ة بشير يخيف
ذ رة بشحمرس رهو ي ى ذشك بإلنترن
يطففيع بقرضففيه ,بيففد بش ففمالء,
مففدذ بأسففلح بشففدمر ررسففر

كرن
قد بلغ
بإلشهففي
بنظففرم
بشقه !
بشثو ة شينهض على أنقفرض
أذ بنيص
فى
فوم علف
فرم يقف
فرهي؛ نظف
فرم بش رهن ف
بشنظف
بإلسالم!
ش ي
ربنر ق بألم في قلوب ماليي بشمتلمي
ربشمتيضفف في ربشمقهففو ي فففي بش ففرشم,
بشطررة برشخط !!
رش
ا ح بش يس بشف نتي (ميي بن يومهفر
ارا بنطلقفل
قر الً :إن بشثو ة بإلسالمي
ي .
م قل بشير يخ شيخي ق بشق ن بش
رقففرل موشففي دبيففرن رزيفف بشففدفرع
بإلس ب يلي :مر حص في إي بن زشمبل سفو,
غصلنر همبغه ب د قلي ...
رحد بالاطفر ,بش رشمي ...بش وب كف
فدهر
فالمي رقر ف
فو ة بإلسف
فع بشثف
بش ف وب مف
بشكري !
ربشطوب يل كف بشطوب يفل ربشحكومفر
بشميرط س ضد هر بشثو ة بشفيي !
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المؤامرات الكبرى
ربدأ بشمؤبم ب بشدرشي في بشفدبخ
ربشخر ء؛ ع ف ب بشمفؤبم ب ففي إقلفيم
خوزسيرن رفي إقلفيم ك دسفيرن رمحفررال
شقيرم بنقالب عتك ي.
رغمكنل بشقوى بالسي مر ي م دفع ب ض
بألحمبب بإلي بنيف ربشمنظمفر بشتيرسفي
إشى منرهض بشثو ة...
كرنل بشردبي مع حمب غودة بش فيوعي,
بشري بح ييفآم علفى بشثفو ة ربشنظفرم
بإلسالمي ,بيوذيه مف بالغحفرد بشتفوفييي,
رهكرب برشنتر شمنظم (مجرهدي خلق بشيي
غ فع ش ر ب إسفالمي  ,رغفمعم أن آيف هللا
بشطلقرني هو بألب بش رحي شهر!
حقيقفف نفففرق هففر بشمنظمفف
رظهفف
بإلي بنففي
رحقففدهر علففى بإلسففالم ربش فف
بشمتففلم ,ف ف ففل بشتففالح بوذففه بشنظففرم
بإلسالمي؛ ربدأ عمليرغهفر بإل هربيف مف
غفجي رب ييرال رخطفت رغفآم رذرسوسفي
رعمرش ؛ شقد كرنل بحق منظم شلمنرفقي !
كرنل بشوالير بشميحدة غ مي بكف ثقلهفر
رذهففدهر بشجرسوسففي ,مفف أذفف بإلطرحفف
بففرشثو ة رإسففقر بشنظففرم بشثففو ي فففي
طه بن.
رعنففدمر هففرذم بشطففالب بشجففرم يون
سفر غهر رغم بعيقرل طرقمهر بشدبلومرسفي
ك هر  ,رغم ل هيريهر برشوحف ؛ هنرشفك
أرحل إشى نظرم بشر ق بشمنحط في برفدبد,
بشهجفوم بش فرم ,
رإشى عميلهر ادبم ب
في يفوم بالثنفي بشثفرني ربش ف ي مف
أيلول عرم 4699م.
رباطفل بشدرل بش بي ربشر بي ر بء
بش دربن ,غتفرند بش فيطرن .درل بشخلفي
غمد بشنظرم بشر ثي بملير ب بشفدرال ب ,
ربشوالير بشميحدة غضع غحفل غصف  ,قفردة
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بش ففدربن أقمر هففر بشصففنرعي شم بقرفف
عمليففر بشففدفرع بإلي بنيفف ؛ آال ,بشصففو
ربشم لومر غيدفق على بشقيردة بشر ثي ,
م أذ غ كيع إي بن ربإلسالم؛ شكفي غضفط
في بشنهري إشى أن غيوس بأم يكر رغف ء
ع ذوبسيتهر بش هر !
أمر ف نتر ف بحل غفمرد نظفرم بشر فق
بطر ب سوپ أغندب د بشميطو ة.
في باريس!
في هر بشفي ة ,كرن كمرل كو سف قفد
فدي
فرق بشف
في ي برعينف
بشمصف
فر ق ف ب
بغخف
بإلسالمي بشحنيت بنتخيه بألالي  ,يتي على
ّ ففي نففس هفرب
خطى آل سول هللاو رشقد حفم
بش رب أن ي ى حكوم بالد غتفرند حكومف
حمب بشر ق بشمنحط في عدربنه على إيف بن
بإلسالم!
فرمى ري رف
رهنر ن ى كمرل كو س ييتف
فوق ك بالعيرر ب بشجر بفيف ربشدينيف
ربشطر في  ,ري فّ عف غالحمفه مفع ثفو ة
بإلسالم رغضرمنه مع قر دهر بشكري !
رفي هر بشفي ة ,كرن كمرل ي ر ك ففي
بشندرب  ,ريحضف بشمفؤغم ب  ,ريقفت ففي
طلي ففف بشميظفففره ي خفففالل بشمتفففي ب
فت
فدد بموبقف
فل غنف
في كرنف
بالذيمرعي ف  ,بشيف
بشحكومفف بشف نتففي بشم رديفف شل فف
بإلي بني بشمتلم.
كرن كمرل ييأشم ب دة رهو ي ى أسفلح
ف نتر غيدفق إشى حكوم بشر ق بشم يدي ,
رغ فففمز قد بغفففه بش تفففك ي رمركنيفففه
بشح بي .
رقد غ ض ذشك بش رب بشمؤم شالعيقفرل
أكث م مف ة ...رقفد بعيقف ففي إحفدى
بشمظره ب بشيي أطلقل فيهر ش ر ب غندد
برشحكوم بشف نتي  ,شيمكق ففي بشم يقف
أيرم.
سر
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فدى عفرمي ,
رخالل غلك بشفي ة ,رعلى مف
كرن بش رب يي دد على بشم كم بشثقرفي في
سفر ة بشجمهو ي بإلسفالمي  ,ريلفيهم مفر
يحص عليه مف بشكيف ! شقفد عف  ,كمفرل
ربشقف بءة,
بنهمه بش ديد ففي بشمطرش
ً ييوق إشفى م فف
ً مي ط ر
فقد كرن ظرمئر
بشمميد م ثقرف بإلسالم رفك .
كرن شوقه في بشتف إشى إي بن ييفأذ
رإشحرحه علفى إخوغفه بإليف بنيي يفمدبد
يكر  ,يرك بحدهم رقفد بشيقفر
رإا ب
في عرم 4691م أنه حررل أن يثنيه ع فك ة
بشتف  ,ريؤكد شه أهمي رذود في ف نتفر
شك درن ذدرى.
ويقولون إنه لمجنون!!
ُدمل ربشدغه ,عندمر فيحل عليفه بفرب
ا
فى قط ف م ف
ً علف
فه ربقف فر
فه ,فوذدغف
فيف
ً على نقط  ,رقد
بشقمرو قد ف شهر ,رم كمب
أ مض عينيه ,ريقوم بح كر عجير !!
يضففع كفيففه علففى كرييففه ,رينحنففي,
ي مفهوم  ,ثم يهوي إشى
رييميم بكلمر
بأل ض فيضع ذرهيه علفى قط ف مف بشطفي
بشجر ,,ثم ي ف هر ,ثم ي ود يف ف ذشفك,
ً!!
رهو ال يليفل إشى م حوشه أبدب
رافلل شل فر بء!!
سمل عالم بشصلي
أن ببنهففر قففد أاففي بمففس مفف
غصففو
بشجنون!!
رمر غد ي أن رح هللا عيتى ب م يم× قد
هدب إشى رح هللا بشموسوي بشخميني!!
بسينجد بألم برشط بشنفتفي ,ر بذ فل
ً...
أحد بألطررء بشنفترنيي ركرن يهوديفر
ش حل شه ك شيء.
قرل كمرل :كنل بمضي أرقر طويل في بشمد س ,
(1
يتخ ن مني,
ركنل أمدي بشصالة فيهر ,ركرنل بشفيير
خرا رأنه شم غك شي عالق ادبق مع فيرة! رهرب أم ال
بش
في ثقرف
بالذيمرعي
بشنرحي
ً م
ي د احير
بشف نتي.
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يف

قرشل شه إن ببنهر يقوم بح كفر
طري ي رشيتل مأشوف !!
كرن بشطري بشنفترني يصفري برنيرفر
إشى هر بشم أة...
سأشهر:
ف شمرذب شم غحض يه؟!
قرشل إنه ي فض ذشك  ...يقول أنه ففي
كرم احيه بش قلي !!
ً عف بشط فرم
قرل :هف بمينفع مفؤخ ب
ربش بب؟!
أذربل :ن م! ن م! ...أذك أنفه عفرد
ً ,شكنه شم ي ب بشمفرء
ظرمئر
يوم بشجم
رب بش مس!!
إال ب د
ً ,عندمر يقت ببنك,
سأل بشطري  :أخي ب
أم يترلهر؟!
ه كرن يضع يديه على اد
عندمر قرشل بألم أنفه شفم يكف ي قفد
رإنمر يي كهمر...
كفيه على اد
ً رقرل :هرب م ض ال
أسه أسفر
هم بش ذ
عالء شه!!
ً
ً ,ركفرن خر ففر
شقد كرن بش ذ يهودير
ً ,فإي بن ب د بشثو ة قد أعلنل نفتهر
ذدب
ً أعلف
درش موبذه ضد إس ب ي  ,رمفؤخ ب
مضفرن
م شفه
بإلمرم بشخميني آخ ذم
ً شلقدس!!
عرشمير
فو ة
فم ثف
فرد أعظف
فري قف
فرب بش ذ ف بشف
هف
ذمرهي ي أطرعفل بفأعيى دكيرغو يف ففي
ً يفنهض
ً سيرسير
بش ق بشوسط ,رغؤسس نظرمر
على بشدي رينفيع على بشتمرء!
يقففول بشفيلتففو ,ربشمفكفف بشف نتففي
مي ي فوكو ,خالل حوب حول فلتفف ثفو ة
بإلي بني عفرم4696م :إن بإليف بنيي
بش
في هر بشثو ة ,رقر ك شيء قفد قفرشوب
رح بشثفو ة ف
هرب ي ك
ألنفتهم ف رش
أنه يج غريي هرب بشنظفرم ,رأن نفيخل
م ش ر هرب بش ذ (بش ر ! يج غفدمي
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ً
هر بشمؤستر بشفرسدة ,رأن نحد غريي ب
ً
شرمالً ففي كف بشفرالد ,رأن نرنفي نظرمفر
ً رسيرس خر ذيف
ً بقيصردير
ً رنظرمر
سيرسير
مخيلف .
ّف
فرب ,أن نري
فم م ف ك ف هف
رشك ف بألهف
ّف أسفلوب
أنفتنر ...في بشردبيف أن نري
حيرغنر رعالقينر برآلخ ي ؛ مع ك شيء مفع
بألبدي  ,مع هللا!
يج أن نقوم برشيريي بش رم !
رفي مث حدر هر بشحرش م بشيريي
بش ميق في حيرغنفر ,غكفون شفدينر ثفو ة
حقيقي راردق  ,رفي أيي أن بإلسفالم قفد
كرمالً هنر...
نهض بدر
بمفففر ب فففض بالشيمبمفففر بشدينيففف
ربشقوبعد بإلسالمي  ,هي بشيفي أرذفد كف
هرب بشهيرم ربشتح ربالندهرو!
أي أن بألهم م ك هرب ,هو بشدي ففي
عالقيه مع بشنمط بشخرص في بشحيرة ,بشفري
ً في بشرلفوغ,
ً ,رضمرنر
كرن ي ني شهم رعدب
ربشواول إشى شيء يمك أن يحول ذهنيفيهم
على نحو ذر ي؛ ربشي يع ب ك دقيق افو ة
يميم مف خفالل غ رشيمفه
م بإلسالم ,بشري ُ
رمضمونه بشررطني رمحيوب  ,بفي بشطرعف
شلقففوبني ربشحيففرة بش رحيفف بش ميقفف ,
ف ندمر نقول إنهم ف ففي غ فرشيم بإلسفالم
ررارير ف يهدفون إشى إيجفرد غحفول ففي
ذهنييهم ,رهر بش مي ال غخيلت مع حقيق
رذود بسيخدبمر كالسيكي إسالمي  ,رهي في
نفس بشوقل مصي ي في غحديد هوييهم.
إنهفففم بهفففر بشط يقففف شحيفففرغهم,
قفوة
ربشمطربق شلدي بإلسالمي برعيرفر
ثو ي إنمر يهدفون إشى شيء ي بشطرعف
بش ميرء شلقوبني .
إنهم ف رم خالل عودغهم إشى بشيج بف
بش رحي  ,بشيي ي يقدرن رذودهر في بإلسالم
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ّع ف يطل ون ريهفدفون إشفى غجديفد
ربشي ي
بشص ح بشكلي شلوذود ربشحيرة.
ً أرشئك بشري يتيندرن إشى
كثي رن ذدب
مر كس في مقوشيه بش هي ة :بشدي أفيفون
بش وب .رشكنه شم يحفد مف ة ربحفدة أن
ي ي بحدهم إشى بشجمل بشيي غ قف هفر
رح ,ففي
بشمقوش مررش ة رهي :إن بشدي
دنير خرشي م بش رح!
إذن مع هرب بشيوايت ,بسفمحوب شفي أن
أعل ب ك ا يع أن بإلسالم في عرم 4699م
شم يك أفيون بش وب ,ب أنه ي فد علفى
رح بش رشم بشفرقد شل رح! .
رذه بشدق
أايرل بألم على مر يردر بخير أم في
ببنهر بشم غد ,رش لهر فرغحل أبرهر بشقس
بشمتيحي برشموضوع ,فوعدهر بأنفه سفي م
فى حظي ف ة
فرل إشف
فد بشضف
فردة حفيف
فى إعف
علف
بإليمرن!!
رشهرب يمكف أن نفتف إ سفرل بشكيف
ربشمطروعر بشيي غصفد هر بشكنيتف ردر
بشمتيحي  ,بشيي كرن يتيلمهر ,كمر
بشن
ً,
رى في ذك يرغه ع غلك بشفيف ة سفرخ ب
ريقول في نفته:
ي يدرن أن يمتِّحوني م ة أخف ى! رشكف
هيهر هيهر أن أغ ك ديني.
ثففم ذ بففل ربشدغففه أسففلوب بإل فف بء
ربشي ي  ,ف ضل عليه بشمر ير إذب مفر
غ بذع ع عقيدغه بشجديفدة ,رشكنفه كفرن
ي فض!

( 1عرم بنطالق بشثو ة بإلسالمي
رح عرشم فرقد شل رح:
(2
علي نوذ
برالسينرد إشى حتي
شنرسي رغر يخ نگر ي :ص 899
بشمنه بشم في ربشيدري بشير
25

في إي بن.
فوكو,
مع مي ي
حوب
رو
ي ,فلتفه غر يخ,
ف ( ,896فلتفه غر يخ,
يخي .

الحرب اإلعالمية!
كرن النيصر بشثو ة بإلسالمي في إي بن
بألث بشكري ربش ميق في بنر ر بألم في
قلوب بشماليي م بشر ؛ رشم يقيص ذشفك
علففى بشمتففلمي  ,رإنمففر غجففررز إشففى
بشمتيضفف في مفف بنففي بإلنتففرن ,بشففري
ي زحون غحل ني أنظم دكيرغو ي رطرفرة
متيردي ؛ فكرنل بشثو ة شفمس غ ف ق علفى
هم بد,ء بألم .
قلوبهم ,غ
مفف أذفف ذشففك ,ع ففق كمففرل بشثففو ة
بإلسالمي بك رذفود  ,رنففر إشفى دبخف
في إيف بن مف
رذدبنه؛ ذشك أن مر حصف فف
رحي كرنل غدفع برإلنترن إشى أن
ّ ب
غري
ييجه م ة أخف ى إشفى بشتفمرء ,رإشفى أن
يررل قصفر ى ذهفد ففي أن يرفدأ ط يقفه
برنففرء ذميففع عالقرغففه علففى أسففرس آخفف
بش سرال بإلشهي رآخ بشكي بشتمرري .
ً بي فرشيم آخف بألنريفرء ففي
متيني ب
بشير يخ ربي رشيم بأل م بألطهر م آشه.
في بش رشم
قوى بش
م أذ ذشك ش
بخط بشثو ة ,ر بحل غيآم عليهر ,فكرنل
بشح ب بشظرشم ربش فدربن ,رقيفرم نظفرم
بشر ق بشمج م ,بقيردة افدبم ,ب ف حف ب
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ر ففمر أ بضففي بشدرشفف

بإلسففالمي

شففرمل
بشفيي .
ر بفق هر بشح ب بشمدم ة ن ر إعالمي
مكثت ,رييه غ ويه او ة بشثو ة ربشنظرم
بإلسالمي بشجديد.

شيرين والوحش
فل مؤست ف إذبع ف
فرم 4694م أب مف
في عف
فف
ً مفع
رغلفميون نظرم بشر ق بشصدبمي عقفدب
مؤستففف ( بيمنفففغ پيك ففف Picture Rising
في ي
فم (شف
فرء فلف
ً إلنيف
فدب
فينمر ي عقف
بشتف
ربشوحش  ,فقرمل بدم م رهد ربق يف مفع
مفر ك حول بشح ب بش بق ي بإلي بنيف ؛
فرم بشح ف س
فو قيف
فهد يصف
فر م ف
في طلي يهف
فف
بشثو ي ب د رثرق إنترن علفى أنفه أسفي
ع بقي إشى سفير غي  ,ثفم بنطالقهمفر ففي
بغجففرهي مي ركتففي  ,مفف خففالل بشخففدع
بشتينمر ي  ,رغصوي ذشك بشم هد على أنه
فلم رثر قي ,ي كفس رح في قفوب بشحف س
بشثو ي في أسرشي غ رمفلهر مع بألسفف ى.
رقد عفف ض بشففلفم في إيفطرشيفر
ربش فف بق ربشصففي ربشيربففرن رذميففع
بشدرل بش بي برسيثنرء سو ير رشرنرن.
رفي عرم 4699م ,غمل محركمف بشمؤستف
بشتينمر ي بشمفركو ة ففي رمفر ,رافد
بشحكم بير يمهر مرلغ نصفت مليفر شيف ة
إيطرشي  ,مر ي ردل أ ب مر ف أشفت درال
أم يكي!
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حمال بشي ويه بإلعالمي رشوشل
رقد أث
فرم
فدى بش ف أي بش ف
فالم ,شف
فو ة بإلسف
فى اف
علف
بألر بي ,رم بشمؤكفد أن إسف ب ي كرنفل
غدعم رغرري هفر بشن فرطر  ,خراف ب فد
إعالن بشجمهو ي بإلسالمي دعمهفر بشمطلفق
شقضي فلتطي  ,ربعيرر هر درشف موبذهف
ضد بشكيرن بشصهيوني ,ركرشك إعالن بشجم
ً
ً عرشمي فر
فرن يوم فر
مضف
فه
بألخي ف ة م ف شف
شلقدس ,ف رد قضي فلتطي م ة أخ ى إشى
بشوبذهفف  ,ب ففد أن سففقطل مفف بشففربك ة
بش بي .
ً مف ذك يرغفه ففي
ي ري بش هيد ذرنرر
ً
بر يس ,ففي بشوقل بشري كرن فيفه عرشفقر
ً بصفو غه بشم ف ق
شإلمرم بشخميني مأخوذب
في رذدبنه ,كرن بإلعالم بشمر ض ربشدعرير
بشر ثي ربشصهيوني قد نجحل في بشي ويش
على هر بشصو ة بشم ق  ,بحيفق نجفد أن
كمرل كو سف ي لفق افو ة افري ة شإلمفرم
بشخميني على ,فكرن بشمر ة ينظ رن إشيفه
رخو ,فيري فدرن بتف ع  ,ربفرشطرع
بده
كرنوب يقوشون في أنفتفهم (هفرب خمينفي,
رسينفج في أي شحظ !! .
فكيال
فق غ ف
فدي خلف
فل شمنظم ف مجرهف
كرنف
في ف نتر ,رب د هف رب بنفي افد
ربس
ر ذوي إشى ف نتر ,أافرع هفرب بشينظفيم
( 1بني اد  :أبو بشحت بني اد  ,رشد عرم 4644م ,في
يس شلجمهو ي بإلسالمي في
مدين همدبن ,بنيخ كأرل
شيرء عرم 4699م ,رب د بضط ببر غمبمنل مع ن وب بشح ب
بشيي شنهر ادبم بشمج م ,غرنى مجلس بش و ى ق ب سح
بإلمرم بشخميني ق ب
عنه ش د أهلييه ,رأاد
بشثق
عمشه رإقرشيه في ايت 4694م.
ذوي :مت ود ذوي ,رشد عرم 4619م .رشى بقيردة
(2
مجرهدي خلق شدى بشترڤرك بش رهن رهي ,رغم
منظم
إعدبمهم ,ثم ف ض قيردغه على بشمنظم  ,بشيي نفر
ربنيهى به
رب ييرال
غفجي ب
م
أعمرالً إذ بمي
بشمطر ,إشى بالاطفر ,مع نظرم ادبم في ح به بش دربني
ضد بشجمهو ي بإلسالمي .
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ً ,ركرن م كم بشطلرف
ً رن رطر
أكث بغترعر
بشمتلمي  ,بشري أسته بشطلر بإلي بنيفون
بشتر رن على خفط بإلمفرم بشخمينفي ففي
حرش غصردم مع هر بشي كيال .
ريقول :عنفدمر اف د قطفر بشميف ر,
رذلتل ففي أحفد بشمقرعفد ,هف ب بشجفرشس
ً مف غصف فهم,
أمرمي!! شقد ضفحكل كثيف ب
رغ جرل شمر شإلعالم بألذنرفي مف بشيفأثي
على بش وب.
فه إذ
فرل برشر ب ف فففي رطنف
كمف
ري ف
ً ففي رطنفي ربفي
يرفر
يقول :شقد كنفل
ً ,ركرنوب يطلرون مني بشي بذع
أس غي أيضر
ربشيخلي عقيدغي بشجديدة .
فم
في بشم كف
فه فف
فم رقيف
في م ظف
فرن يمضف
كف
بشطالبي ,حيى أنه غ ك موبال د بسيه ففي
بشثرنوي رهو في بشتن بألخي ة منهر.
ذب يوم ,ذرء بم أة ميوسفط بش مف
في رذههر مالمع بشصالح ربشرف بءة ,نحيفف
بشجتم ,قرشفل بأنهفر أم ذيف رم ,رأنهفر
غ يد بشيحد مع بشمتؤرل ,قرشل رهي غ هق
ب ر غهر (أعيدرب إشي ببني! ...
طمأنهر بشمتؤرل قر الً :إن ذيف رم ففي
مأم  ,شقد بعينفق عقيفدة ال غينفرقض مفع
عقيدغك...
برشهدرء رقرشل بأشم إن ببنفي ال
ش
ً...
يمر ني ,رييري ع بشريل كثي ب
ً ,رقفرل
رعدهر بشطرش بإلي بنفي خيف ب
أنه سييحد إشى ذي رم.
قرل ذي رم إن متر حيرغي قفد غريف ,
رأمي غحررل إعردغي إشى بشمرضفي ...شقفد
ً ,رأارع بسمي (كمرل  ,ألننفي
أارحل متلمر
أن د بشكمرل...
( 1ذب م ة غقدم ذي رم شيأخر أحد بشملصقر بشيي كرن
على عنوبن
يوزعهر بشطالب بإلي بنيون ,فوق ل عينر
بشم كم بشطالبي بإلي بني ,رهكرب كرنل بشردبي ...
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قرل اديقه ... :شكنهر أمك رعليفك أن
غر هر ,بمر بعينقل بإلسفالم ,مف يفد ي؟
ً.
فهم كمرل أسه موبفقر
بح كمرل يي دد علفى بشريفل ,ريمضفي
ب ض بألرقر مع ربشدغفه ,ركرنفل بفدر هر
ففي م كفم بشطلرف  ,ركرنفل غرطفي
غمر
أسهر أثنرء بشميفر ة ,رب لف بشظف أن
ببنهر قد طل منهر ذشك.
رأخر يردر م مالمع رذههر أن شفكوكهر
ً ,رففي غلفك
رهوبذتهر قفد غرفدد غمرمفر
آيف هللا مهفدي شفر
بشفي ة زب بش هيد
آبردي ف نتر,ربسيضرفه بشم كفم ,ففأشقى
كلم مفؤث ة ,دف فل ذيف رم إشفى بشقفول
ب دهر :ببحق ع شيء مفقود ,شيء ي ف ني
برشطمأنين  ,أحفس إننفي أضف ل ففي هفر
ً ,ال بع  ,مر هو؟ شكننفي بآلن
بشدنير شيئر
برشتكين  ...شقد رذد مر كنل أبحق
بش
عنه في هرب بشمكرن.
شنم ي يد ذيف رم بشجلفوس علفى بأل ض,
شهرب كرن ي رني م فق ففي ذشفك ,بقيف ح
عليه أحد فرقه أن يمد ذليه ,شكنه أبى
ألنه كرن يصري بك رذود إشى غالرة آير
بشق آن بشك يم.
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الهجرة
د كمرل كو س بش حرل إشفى سفو ير ,
شّ
ركرنل دم ق آنربك بشم ففأ بآلمف  ,بشفري
بسففففيقط بشمهففففرذ ي بش فففف بقيي ,
بشمي فففرطفي مفففع بشثفففو ة بإلسفففالمي ,
ربش بفضي شلح ب بشظرشم  ,بشيي كرنل قد
دخلل عرمهر بشثرشق.
رهنرك يليقي إخوة ذمب يي رغونتيي
ً مف
ً ذفدب
رع بقيي  ,فوذفد نفتفه ق يرفر
بش فف بقيي  ,شطيرففيهم ركفف مهم رمففوقفهم
بشمثيفف  ,رذشففك الاففطفرفهم مففع بشثففو ة
بإلسالمي رقر دهر بإلمفرم بشخمينفي ,ذشفك
بش يخ بشوقفو ؛ رقفد سفمع مفنهم بش فيء
بشكثي  ,ر آهم ي ملون بك ذد رن ر على
بإلطرح بنظرم بشر فق بشمجف م؛ شقفد أى
بإليمرن بفرشنفوس!؟
بقلره رعقله مر يف
أى هففؤالء بشمففؤمني كيففت عرفف رب فففوق
بشحوبذم بشقومي ربشجر بفي  ,شيقفوب مع
بشجمهو ي بإلسالمي في إي بن ,ضفد عف بق
بشر ق!
فرشتففيد بشخمينففي يمثفف بآلن بإلمففرم
بشحتففي × ,بينمففر يمثفف اففدبم رنظرمففه
بش نص ي بإلذ بمي م تك بشطر يف بألمفوي
يميد ب م رري !
شقد كفرن بشمهفرذ رن بش بقيفون ففي
موقفهم أبطرالً حقيقيي  ,أعردرب م ذديفد
ره بشمتلمي بشمهرذ ي في فج بإلسالم!
ّ هفؤالء بشمهفرذ رن
رشرشك عنفدمر شفك
فم
فر بسف
فوب عليهف
فلح  ,أطلقف
فوبغهم بشمتف
قف
ثفم (فيلفق
ثم (ف قف بفد
(شوبء بد
بد  ,حيق غمث م ك بد  ,بكف زخمهفر
بشيففر يخي موقففت بشمهففرذ ي بشمتففلمي ,
إشى خر ء ف نتر,
بشتف
حررشل ربشدغه من ه م
(1
شه ربشدغه حقير ,
شكنه كرن قد بغخر ق ب  ,رقد أحض
رض ل فيهر ب ض بأل بض ربشثيرب ررسر له بش خصي .
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أذف أن غكفون
بشفري كفف رب

رقيرشهم بني قفومهم ,مف
كلم هللا هي بش لير ركلمف
بشتفلى.
رفي هر بشفيف ة غ فّب كمفرل كو سف
بثقرف عرشو بء ,ب د أن أارى بك رذود
إشى قص ك بالء ربطوال بإلمرم بشحتي × في
يوم عرشو بء ,أطول يوم في بشير يخ!
في هر بشفي ة ,مر يمبل كمفرل كوسف
ً ,فكرن يق أ بشكثي
يليهم بشكي بشيهرمر
عفف بإلسففالم ربإلمففرم بشخمينففي رمرففردئ
ّع ,بشري هو في حقيقيه يمثف افو ة
بشي ي
بإلسالم بألاي .
قفف أ بش ديففد مفف بشكيفف شكرففر
بشمفك ي  ,ففي طلي فيهم بشتفيد بش فهيد
محمد برق بشصد ربش هيد م غضفى مطهف ي
كمر ق أ كيرب (بإلسالم بإلي بنفي شلمفكف
ربشفيلتو ,بشف نتي (هن ي كو برن إضرف
فرن
فهي  .كف
بش ف
فر
فرب (بشم بذ ف
فى كيف
إشف
يقيني بشكي  ,رب د ق بءغهر يري هر إشفى
زمال ه ألنه كرن ي رني في م ي فيه ري فيش
ً ب زقه ,ركرن يف دد:
بشكفر ,,قرن ر
عي
هر هي بشحيرة ,رعلينر أن نصر .
شرشك كرن ييوق شلهج ة إشى أ ض بإلسالم
ربشح يفف ربشك بمفف بإلنتففرني  ,ري ففد
بش وق ش مي قر د بشثو ة بإلسالمي .
رفي هر بشفي ة سمع بشكثي ع بشتيد
محمد برق بشصد  ,ذشك بش ظيم بشري دعفر
ش ره شلثو ة على بشظلم رمترندة بشثفو ة
بإلسالمي  ,ربسي هرد مع شقيقيه بشفرضفل
بنل بشهدى.
شقد رذه بش هيد بشصد ندبء إشى كف
بش بقيي بشمفؤمني قفر الً :ذربفوب ففي
بإلمرم بشخميني كمر ذبب هو في بإلسالم!
رقد بسيجرب ع ف ب بآلال ,مف بش فررب
بش بقي شرشك بشندبء بشير يخي ,رخرضفوب
م ر ك بش  ,ربشك بم  ,ضفد نظفرم همجفي
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مففدذ بكفف أسففلح بشففدمر ربشي ففري ,
فقدموب قوبف طويل مف بش فهدبء؛ رففي
هر بشفي ة كرنفل قفوب بش فهيد بشصفد
فر
فى ذن ف بقي ف بشفصف
ً إشف
غقرغ ف ذنر فر
بشمجرهدة ضد قوب ذشك بشنظرم.
رعنففدمر غ ففكلل قففوب بففد  ,كففرن
بش بقيون يمثلون عمودهر بشفق ي ,ركفرن
بش ررب بشمؤم  ,بشقردم م مخيلت بشفدرل
بش بي  ,ينضوي غحل بيف هفر بشقفوب
بشظرف ة ،فال عج عندمر ي ى بشم ء بش رب
بشحجرزي ربشرح بني ربشلرنرني ربشكفوييي
ربشتو ي ربشجمب ف ي ربشمصف ي ربألفرفرني
ربشف نتي ربشرركتيرني.
ي  ,كمفرل
رهنر في هر بشفي ة ,سوُ ,
كو س بفف (أبفو حيفد بشف نتفي أسفوة
بإخوبنه بشمجرهفدي بش ف بقيي  ,بشفري
حرفظوب ف ربرش م م ش بس بشظ ر ,رعنت
بشموبذه مع نظرم همجي ف على إنترنييهم
رمجدهم بألخالقي ر ريرغهم بشترمي .
أقول ذشك ألننر ن هد بآلن مر يج ي ففي
سو ير م ظهو شلجمرعر بشيكفي ي  ,رمر
غقوم به مف عمليفر قيف رذبفع ,ربقف
ّك شلقلوب!!
شلرطون ,رشق شلصدر  ,رغلو
شقد ع  ,كمفرل كو سف أر أبفو حيفد
بشف نتي بخلقه بش فيع رهدر فه ربر رشف
رذهففه ,ممففر ذ لففه شخصففي محروبفف مفف
بشجميع .
رشرشك ففإن إيمرنفه برإلسفالم رغدينفه
يخيلت ع إيمرن هفر بشممف بإل هربيف ,
في بشيقفر ي بألخيف ة غمفر س
بشيي ظه
ش ر ك ة بشقدم ب مرس بشضحرير بألب يرء!
( ... 1رقد غترءل أحد زمال ه :شم غ كل حيرة بش فر
في ف نتر ,رذئل شي يش حيرة بشم رنرة؟!
ط يقي  ...أ يد أن أعيش في ظالل
فأذربه :شقد بخي
بإلسالم.
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شقد حم أبو حيفد بشف نتفي بشتفالح,
شيقرغ في ذرهر بشح ب بشم ي ل  ,ركفرن
فل
في كرنف
فهردة ,بشيف
فى ني ف بش ف
فوق إشف
ييف
فم
ف
فر
فد حققهف
فرة ,رقف
في بشحيف
فه فف
أمنييف
غواير ب ض بشمتؤرشي بمن ه م بشوافول
إشى بشخطو بألمرمي .
شقد كرن كمرل كو س يمث ففي نظف هم
بإلسفالم
ث رة كري ة رمتيقر ربعد في ن
في أر بر .رال غوذد في هرب بشكالم ذ ة م
بشمررشر  ,ألن كمرل كو س رفي ضون في ة
قيرسي  ,أغق بشلريفي  :بش بيف ركفرن
ف
ف ربشفر سفي
ينطق بهر ذميل فصيح
حيى كرن يق أ مخيلت بشكي بهر ف ركأنفه
قد سمع مقوش بش هيد محمد حتي به يي ,
بشري قرل عنه بإلمرم بش بح :
به يي كرن شوحد أم  ,رمقوش بش هيد
به ففيي :غ لمففوب بش بيفف ألنهففر شرفف
بشق آن ,رغ لمفوب بشفر سفي ألنهفر شرف
بشثوب ! .
ال أد ي ه سفمع أبفو حيفد بشف نتفي
ب ملي بشدذي  ,بشيي كرد أن غري متر
( 1فقد بنطلق م مدين قم ,عندمر سمع بهجوم كري
شنه بشمجرهدرن ش ق بشرص ة ,شكنه شم يد ك بش ملير إال
ي (در ة
في نهرييهر ,ربشيحق برشدر ة بشخرمت ربش
غد يررغهر في
بشيي بدأ
بش هيد أبي طر ق بشرص ي
م تك بش هيد بشصد بير يخ 4699/94/18م ,ثم نتّ إشى
فوء بش هيد دسيري  ,شي ي ك م ه في متك خط دفرعي في
منطق عملير ش ق بشرص ة.
يس مجلس بشقضرء بأل لى
( 2محمد حتي به يي :كرن
بإلي بني ,بسي هد إث غفجي نفرغه زم ة مجرهدي خلق
بإل هربي .
ً ,فقد حد أن بعي ض مدي بشمد س
( 3كرن يممح أحيرنر
ً
عند بشررب قر الً برشلر بش بي  ,بشيي شم ييقنهر ذيدب
آنربك:
ً!
ف أنر متيض ت ,مر في فلوس ,أ يد نقودب
فقرل بشمدي  :رشك ير كمرل برألمس أخر بشمنح !
فقرل :نفد !
كرن يممح بي بش بي ربشفر سي في حديثه عندمر ي يد
ممرزح ب ض بشمتؤرشي .
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بق ر بمفر ففي بشمنطقف

بشير يخ في بش
ً؟!
ربش رشم أيضر
ه سمع ب ملي ب ييرل بشطر ي افدبم
م ,عندمر كرن موكره يررد نرحيف
عرم
بشففدذي  ,ريخيفف ق بشرتففرغي بشمكيظفف
ب بآلال ,م أشجر بشفركه ؟!
ب
فدمر بنقضفل
ه سمع بيلك بشملحم  ,عنف
مجموع م شررب بش بق بألبطرل على موك
بشطر ي رأمط غه بوبب م بش ارص؟!
شقد نجر ادبم م مو محقق بأعجوب !
رم بشطري في ,ففي ظف نظفرم بشر فق
بيفدمي
بشهمجي ,أن يصد افدبم أربمف
هر بشمدينف  ,ربعيقفرل أسف بأكملهفر,
شيتجنوب في م يقال في بشصح بء.
أمر بشدذي فقفد أحرشيهفر بشج بففر
إشى أنقرض ,رغم بذيثر أكثف مف ع ف ة
آال ,شج ة! .
هل الدين إال الحب!
هكرب ر د ع بإلمفرم بشرفرق × ,نفرك
ذشك ألن كمرل ذي رم كو س آم برإلسالم ع
رعي عميق ,رنفر هفرب بإليمفرن ففي عقلفه
رقلرففه ,رشهففرب كففرن يففمدبد إنتففرني
ً ,رع ذشك يقول:
رحنرنر
إنني ربشحمد هلل ,قد أد كفل بشحقيقف ,
ررالل إشفى مصفد بشنفو  ,بشفري ذفربني
بصيصففه مفف بففر يس ...ررفقنففي هللا ألن أ ى
في
فرعي فف
فرء ذمف
في شقف
في ,فف
فرم بشخمينف
بإلمف
حتيني ذمر بن .
بشصنم في نيترن عرم 1994م ,رإشقرء
ب د سقو
(1
بشجررن ,غمل محركميه على قضي
بشقرض على بشطر ي
بشدذي فقط ,حيق أدي هو رعصربيه بإلذ بمي  ,إذ حكمل
بشدذي
ً ,رهكرب ثأ
برإلعدبم شنقر
عليه بشمحكم
شك بميهر ردمرء ضحريرهر.
( ... 2ركرنل أمنييه بشكر ى أن يمر بإلمرم بشخميني,
شييحد م ه على بنف بد ,سرع م بشمم  ,رقد غحققل
أمنييه رشك شدقر ق م دردة ,رخالشهر سأشه بإلمرم +أي
غ لمل بشفر سي ؟ أذرب :في إي بن.
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فو
فرل كو س ف  ,رهف
فد أن كمف
رم ف بشمؤكف
ييطلع إشى ذشك بشوذه بشمضيء ,فإنه كفرن
ي ى فيه مب رأمرنيه رأحالم بشرد.
ً مف بشيتفريع
ً طري يفر
شقد كرن فيضفر
ربشحمد ربالبيهفرل ,أطلقيفه شخصفي هفرب
بش ذ رمهربيهر بشيي ال غقررم.
شقد كرن كيله م بشنو دبفق  ,نففر
إشى قلوب ك بشحرض ي .
شقد كرن بشخميني م كم هفرب بالنفجفر
بإلسالمي ,رشقد كرن في قلوب بشمتلمي ففي
بش ق بألرسط .
هكرب غ كل بشمير ة بنطررعهر في عقف
ررذدبن بشكرغ ربش فرع بألم يكفي ربف
كر ل سفت ,رقفد ذفرء مف بذف
درد زر
غقييم شخصي بإلمرم بشخميني م خالل ب فض
بشم ففريي بشيففي يتففيخدمهر فففي غقيففيم
بآلخ ي .
ف شقد دم ك بشم فريي بشيفي ضفننل
أنهر سي ينني على غقييمه!!
ً بأنفه شفم
ف شقد أشرع فينفر إحترسفر
ينيص على نفته فحت  ,ب أنه أافرع بآلن
ً
أعلى م ذشك بكثي  ,شقد ار بآلن خردمفر
شتيد آخ .
ف شقد بقيحم بإلمرم بشخميني على قلري
رعقلي ,بيير م بش رطف بشيفي يمكننفي
أن أافهر بأنهر بيجربي قصوى .رهرب مفر
أفض أن أطلق عليه شفظ بشح .
فال عج أن يحد بشيحفول بشكريف ففي
رح هرب بش رب بشقفردم مف بفر يس ,مف
بشمكرن بشري غيكرثت فيه ظلمر بشمرديف
إشى مر رافه بف (مصد بشنو .

م

ً ,سو ,غجد بشكثي
قرل بإلمرم :حررل أن غيقنهر ذيدب
بألشيرء في هر بشلر .
( 1م كيرب (بإلمرم بشخميني ثو ة بش ق بإلشهي :ص. 14
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م أذ هرب ,نجد أن كمرل كرن يفمدبد
فيم ب
فدعى برسف
يف
ً ,ركف
فرني رحر فر
إنتف
فرن ُ
شمحروبييه في أرسفر كف بشفري ع ففو
ربشيقو م زمال ه ر فرقه؛ راففه بحفدهم
ً مفف ذميففع بشطففالب
قففر الً :كففرن محروبففر
ربألسففرغرة ,كففرن اففروح بشوذففه ,كثيفف
ً رذب أخالق
ً ارو ب
بالبيترم  ...ركرن مؤمنر
عرشي  ,فتالم عليك ير عميمنر بشخرشد ففي
نفوسنر.
رشقد ذرء بعينرقه رإيمرنفه برإلسفالم,
في في ة شدد بشر ب مف هجميفه بإلعالميف
شي ففويه بإلسففالم  ,ربشي ففويش علففى قففيم
بشثو ة بإلسالمي .
ّل ب ضهر
كي حو
ففي غلك بشفي ة ,اد
إشى أفالم سينمر ي  ,حيق اد كيرب (آير
شتففلمرن شففدي ,راففد كيففرب
شففيطرني
فدعى
فو ة أخ ف ى ,غف
فر شكرغر ف مرمف
(أبوذف
.
(غتليم نت ي
كمر غفم إنيفرء أففالم ,غقفت ر بءهفر
في
فال ببنيف
فهيوني م ف قري ف ( بف
درب ف اف
ً  ,في محررش شي ويه او ة بإلسالم في
أبدب
إي بن ,م خالل قص شتيدة أم يكي غفدعى
(بييي محمودي  ,ب فد طالقهفر مف زرذهفر
بشثرني بإلي بني ,بشدكيو محمودي ,فظه
غلففك بشقصفف  ,شييحففول إشففى فلففم يثيفف
غترمال  ,بقيل درن ذوبب!
ففي م ف
فض بشمنصف
فإن ب ف
فك ,فف
فع ذشف
رمف
ً ع
ّق قر الً :إنه يردر ب يدب
عل
بشصحفيي
بشحقيق  ,ب يمك بشقول أنفه أكرربف ال
ي .
رقرل بشر رفيتو (بيف مفوني ي  :إن
ّ  ,رأن بألمفو قفد ذف ى
ك شيء فيه مفمر
نت ي  :كرغر

( 1غتليم
بشتويد.
( 2أدذر بر غوكي :م بس

بنرالدو ,شجأ

م

احيف
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إشى

ال بوشيكر بإليطرشي .

ً ,رخالا بشقول :إن
غصوي هر ب ك سيء ذدب
ً مر يج ي في إي بن.
بشفلم ال يطربق أبدب
ريضيت بشر رفيتو في ندرة عقفد ففي
بشيلفميون بإليطرشي قر الً:
ء ال يمكف
إن بألم يكيي يضفم رن عفدبً
عالذه غجر بلدي همر :إي بن بتر حردث
بحيالل بشتفر ة ,رڤيينرم.
رفي سيرق هفر بشهجمف بش سف  ,غفم
ٍ أكث غجنير على بشحقيقف هفو
إنيرء فلم
فلم ( ذم ث ير  ,رفيفه رففي كف بألففالم
بشيي أنيجل في هرب بشتيرق ,يظه بشمتلم
ً ,ينهرل برشض ب بشمر ح على
ً همجير
ميوح ر
فدر
فالل بشقص ف بش رطفي ف  ,غرف
فه ,رخف
زرذيف
مظره بشحجرب ربشحفمن ,رخطفو بشقيفرل,
رش ر ب بشثو ة ,ك ذشك م أذف غصفوي
ر أافوشي
بشثو ة بإلسفالمي علفى أنهفر مفّ
ميط  ,,يهدد متي ة بش رشم بشميحض  ,بف
بشدنير بأس هر.
إن فلم (شي ي ربشفوحش ينيمفي إشفى
هر بشمجموع م بألفالم ,بشيي يف بد مف
ر ب هر محرا ة بشثو ة بإلسالمي  ,رغطويفق
غأثي هر ,ربشقضرء على إش رعهر بألخالقفي؛
م هنر يأغي إيمرن كمرل ذيف رم كو سف ,
ً,
ذشك بش فرب بشف نتفي بشرر يتفي مثيف ب
ً
منفه شخصفي ف يفدة ,بف نموذذفر
شيج
شل خصي بإلسالمي  ,بشيي غتيند إشى دعر م
ثال :
•بش رح :حيق بال غرفر برشريف  ,بمفر
رحي .
يميلكه بإلنترن بشمؤم م طرقر
فه بإلنتففرن
فق يي رمفف فيف
•بش ق ف  :حيف
رمف دب بشوذود ,بمر
بشمؤم مع بشطري
ي يم عليه م إمكرنر عقلي .
•بألخفففالق ربشي رمففف مفففع بشمجيمفففع
ربآلخ ي  ,بمر يميلكفه بإلنتفرن بشمفؤم
بشمتلم م طرق أخالقي .
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رشقد كرن ذيف رم أر كمفرل مثفرالً ففي
إطالعفه بشم ففي,
أخالقه ,كمر ع  ,بتف
رعمق غدينه.
ً كرن ير ق في بشيفكي  ,ر بمفر
أحيرنر
شفل ذشك ب ض فرقه بشري غتفرءل عف سف
ذشك ,فقرل كمرل:
ف شقد را بمي بشمؤمني إشى م غرف
بشكمرل م خفالل بشيفكف  ,رقفد ذفرء ففي
بشحديق بش ف يت :تغفكف سفرع خيف مف
عرردة سر ي سن <.
عندمر كرن يره شمير ة بشتيدة فرطم
بنل بإلمرم موسى ب ذ ف × يمضي م ظم رقل
بشمير ة في غالرة بشق آن بشكف يم ,ركفرن
ي ق او بشم حوم بشمق ئ بشمص ي بش هي
عرد بشررسط عرد بشصمد ,رقد بقينى نتفخ
حففظ
كرمل مف بألشف ط شفه ,رقفد قف
فو ة
فو سف
فرن ييلف
فر كف
ً مف
بشق ف آن ,ركثي ف ب
م يم×.
ً ب فد منيصفت بشليف
كرن ينهض أحيرنر
شلصففالة ريتففير ق فففي بشمنرذففرة بلريففه
بشف نتي .

والدة الشهيد
بقيل ربشدة كمرل غفمر م كفم بشطفالب
بشمتففلمي برسففيم ب ؛ شالطمئنففرن علففى
ببنهر.
39

ركرن كمرل ييمنفى أن غ ينفق ربشدغفه
بإلسالم ,رأن غأغي شل يش م ه في إيف بن ,
في مدين قم ,رشهرب كرن ي س شهفر ب فض
فو ة ي ف
بشكي ف بشديني ف بشمي ذم ف بصف
مررش ة.
ب د شهو م إقرميه ففي إيف بن ,شفد
بش حرل إشى ف نتر ,شمير ة ربشدغه ,بشيي
ظ يحلم برعينرقهفر بإلسفالم ,ربافطحربهر
ً ,ألنه
إشى إي بن ,ريردر أنهر رعدغه خي ب
ب د عودغه إشى إي بن غحد مع أحد زمال ه
زميلفه أن بييفه
حول إقرميهفر ,ففأخر
ً.
مفيوح شهمر م ر
ذب شيل خ يفي عرم 4698م بغصف بفه
أن ربشدغه قد غوفيفل
عمه هرغفير شيخر
ب د أن ادميهر سير ة ,رقفد فف بشتفر ق
بشمخمو .
في بشيوم بشيرشي ,سرف إشفى ف نتفر,
شيلقي عليهر نظف ة بشفودبع ,رقفد حفررل
بشمتيحي في أن غوب ى بشث ى ففي مقرف ة
بشمتلمي  ,رشك درن ذدرى.
ذبك ,شم يترف إشى ف نتفر,
ب د سف
ً مدة سي شفهو  ,ال يتفيطيع
رقد ظ حمينر
إخفرء حمنه ,بشيي كرنل مالمحه بردي ففي
رذهه.
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عطاء الشهيد
ب د مدة قصي ة بفدأ ييحفد بش بيف
بشفصحى ركرشك بشفر سي  ,فقد كفرن ي فق
ً مفف بألشمرنيفف
بشلرففر  ,رغ لففم قففد ب
ربإليطرشي  ,ربدأ يخرشط بشطلرف بألغف بك
فر
فض بشلرف
فرشك ب ف
في لم بشي كي ف  ,ركف
شيف
بألف يقي  ,م خالل مخرشطيفه مفع بشطلرف
بألفر قفف  ,بشقففردمي مفف درل بشقففر ة
بشتم بء.
غ ذم عدد م بشكي إشى بشف نتي  ,م
في بإلسالم شل الم بشتفيد
بينهر (بش ي
حتففي بشطررطرففر ي ,ركففرشك (بشحجففرب
شل هيد مطه ي.
ركرن يي ررن مع مؤست ن ف بشم فر ,
شه كيفرب (بأل ب فون
بإلسالمي  ,بشيي ن
ً,
ً حيق بنيخ بنفته أ ب ي حفديثر
حديثر
رغ ذمهر إشفى بشلرف بشف نتفي  ,ركيفرب
( سرش بشحقوق شإلمرم زيف بش ربفدي ×,
ً ,رقد غم غوزيفع
بشري كي مقدم شه أيضر
كيره ففي عفدد مف بشفدرل بشيفي غفيكلم
سفر
برشف نتي  ,ركفرن يقفوم بي ذمف
بشمؤست شلخر ء.
كرن ش ل ميوقدة ,رينطوي علفى طرقف
كري ة ,حيى أنه كرن يتربق بشمم  ,ريح ص
ً ,رشهرب كرن
على ك دقيق شئال غره هد ب
شديه ب نرم دقيق في حيرغفه ,شفيس فيفه
ً مفع
مجرل شلث ثف ة ,رشهفرب كفرن اف يحر
فرقه رزمال ه.
أن ييفمرء ,رقفد كفرن ييمنفى أن
ق
ً ,ريتففميهمر (علففي
ً ربنيففر
يفف زق رشففدب
رزه بء  ,رقد ففرغع أحفد فرقفه بفرشك,
رسرف إشى (نجت آبرد في ضوبحي أافهرن,
شك أمنييه في بشمربء شم غيحقق.
كرن في هر بشدنير عرب سري ال يملك
ً ,رشو ذم فل كف رسفر له شمفر مفأل
شيئر
بفرشرنى,
حقير اري ة ,إال أنه كرن ي
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ً بمر آغر هللا  ...رعندمر قف
ركرن قرن ر
بشتف إشى م هد شمير ة بإلمفرم علفي بف
موسى بش ضفر× أاف افديقه عليفه شيأخفر
رإقرميفه,
ً م بشمرل شميرعه رسف
مرلرر
ففف فض رقففرل :مففرذب يحيففرء بشمفف ء فففي
ً يتفد
بشدنير؟! ثال أشفيرء فقفط :ط رمفر
ً يتك فيفه.
ً ي غديه ,رمكرنر
مقه ,رثوبر
ً رأطفرخ ط فرمي ففوق
رهر أنر أ غدي ثوبر
في حجف ة بشمد س ف ,
فك فف
فأة ,رأسف
بشمطفف
رأ يد أكث م ذشك.
شقد سطع بشنفو ففي أعمرقفه ,رأضفرء
ط يقه نحو عفرشم آخف  ,مف فم برشصففرء,
فه
في أعمرقف
فدحل فف
فيء برشمت ف ب  .ربنقف
ملف
ش ب ة بشيوذه إشى ذرهفر بشقيفرل .حيفق
ش ب ة بشيوذه إشى ذرهفر بشقيفرل .حفد
في حلق د س أخالقفي آليف
ذشك شدى حضو
فر :إن
فرل فيهف
فري قف
في بشف
فوبدي آملف
هللا (ذف
بش هردة في سري هللا غؤه بإلنترن شلحيفرة
م ة أخ ى .م أذف ذشفك كفرن يكثف ففي
دعر ه ذك بش هردة ,ريتفأل هللا أن ي زقفه
بشنهري بشدبمي في سريله.
ّق
ً م فرهد غفدف
ً ي بقف م فدرهر
أحيرنر
إشففى ذرهففر
قففوب بشي رئفف (بشرتففي
بشقيرل ,ر بمر شر ك في غ ييع ن ش شفهيد
ً قرل :يرفدر أن
إشى مثوب بألخي  ,رأخي ب
بشم ء يي لم أشفيرء ال يجفدهر ففي طيفر
بشكي .
ً درن
فض بشمتفؤرشي كفرن حفرذمب
شك
ً شلتمرح شفه
غوذهه إشى بشجرهر  .ظّ مص ب
ففم أن
برالشيحففرق بجرهففر بشقيففرل,
بشمتؤرشي ففي بشمد سف أرضفحوب شفه أن
ً ,رسفو,
نظرم بشر ق يتفير ذشفك إعالميفر
يهّء في أن إي بن غمء برشطلر بألذرنف
(. . . 1كرقي طالب بشحوزة بش لمي بشوبفدي
 ,دبخ بشمدب س.
ّنون في
بشخر ء ,بشري يوط
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م

بشوبفففدي شلد بسفف فففي أغففون بشحفف ب.
رعندمر بدأ بش طلف بشد بسفي  ,بنيرفه
طالب ,م
أحد بشمتؤرشي إشى بخيفرء غت
بشتودبن ربشجمب ف رشرنفرن ركفرن كمفرل
ً
أحدهم .ثم غلقل بشمد س بغصفرالً هرغفيفر
م طرش إي بني م أهرشي مدين قم كفرن
في ذرهر بشحف ب ,شيخرف بشمتفؤرشي أن
هؤالء بشطالب قد أكملوب في ة غد يرهم على
بشتففالح ,رسففو ,ييوذهففون إشففى بشخطففو
بألمرمي ب د يومي  .كلت بشمتفؤرشون ففي
ً بمهم إعردغهم .
ً شرنرنير
بشمد س طرشرر
. .
عرد كمرل مع بشطلر ميفرم ي  ,ركفرن
ب ضففهم يففر  ,بشففدموع ,يفف أن ذففررة
بش هردة ظلل متي ة في أعمرقه ,إشفى أن
ل آال,
غ فف  ,علففى فيلففق بففد  ,بشففري ضففم
بشمهرذ ي  ,بشري كرنوب يتط رن بشمالحفم
في ذرهر بشقيرل.
الفصل األخير
م بشمؤكد أن كمرل كو س أافرى إشفى
بشقص بشكرملف شمصف ع بإلمفرم بشحتفي ,
برشق ب م شطآن بشف ب  ,في يوم عرشو بء
سن سن  94هجف ي 49 ,غ ف ي بألرل 999م,
بصو بش يخ بشك ري& ,ذشك بشصفو بش فجي
بشري ينر ق م بشقل .
إنني ربثق مف ذشفك ألنفه كفرن كثيف
بشلقرء برشمجرهدي بش بقيي  ,رقد عف ,
عنففه حفف عميففق شإلمففرم بشحتففي  ,رغففوق
شل هردة ,ألنهر بقص ط يق شني بشت ردة؛
إذ غمث حرش بالسي فهرد شديفه ذ رة مفر
يمك شإلنتفرن أن يصف إشيفه ,ففي ط يفق
بسم كمفرل ,يكمف
بخيير
بشكمرل ,رش
ر بء هرب بشيطلع شل هردة في سري هللا.
م أذ ذشك ,حم بشتفالح ,رشفر ك ففي
م ر ك بيل بشمقدس ,فوق سفوح ذرفرل شفرط
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شمي بن ,رخالل هر بشم ك هوى على غلفك
بشتفوح بشمضمخ بدمرء بش هردة بشقرنيف
عدد م شررب بش بق .غلك بش ملير رمفر
سخّل مفهفوم بالسي فهرد
سرقهر م عملير
في سري هللا أكث فأكث .
يقول أحد فرقه :قفرد حف بشحتفي ×
ً
شالشيحرق بجرهفر بشقيفرل؛ سفأشيه يومفر
في
فرل :إن فف
فغ؟ قف
فره شليرليف
فرذب ال غف
شمف
ً
بسي ففهردي أعظففم غرليففغ! كففرن عرشففقر
شل هردة .رغرك ني إذربيفه بأحفد شفهدبء
عملير ك بالء بشثرنيف  ,زميلفي بش فهيد
أبي برق بشمحمدبري) ,(1كنر زمالء في مجل
ً ,ي م في مجل
ً ب ر
بشهدى ,ركرن خطرطر
بشيوحيد رذ يدة كيهفرن ,ركفرن أيفه أن
بإلنترن ,قر أن يره شلقيرل ففي ذرهفر
بشحفف ب ,عليففه أن ييطهفف مفف ذنوبففه
رخطرير !
ً حيفى بشيقفى آيف هللا
شرشك كرن مي ددب
بش يخ مظفره ي ,ركفرن يفدّس بألخفالق ففي
مدين قم ,فقرل شه :ير بني! إن محر بف
نظرم بشر ق بشمجف م يرتف كف بشفرنوب!
رشرشك امم على بشيوذه إشى ذرهر بشح ب,
ربشيطوع في قوب بد .
كرن ببنه مظره ينفرهم بشتفي أشفه
فقط ,رقفد غ فرثل بفه زرذيفه رشفم غجفد
ً في ثنيه ع ق ب .
غوسالغهر نف ر
بفقه ففي يفوم بسي فهرد
رى شي م
ً م ه
أنه في اريح ذشك بشيوم ,كرن ذرشتر
عند بشجر  ,رفرذأ بقوشه أنفه سيتي فهد
ً! شم يك هنرك مر ي في
هرب بشيوم! طر ر
إشى حصول م ك ! كرن ذشفك ففي بشيرسف
برش م م ب ردة بشجفو
ً ,رشرب ق
اررحر
أن يريتفف فففي ميففر نهفف اففري  ,تفف
بش هردة!
(1

هو بش هيد ظره

حتون حتي  ,م
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أهرشي بش مر ة.

ً ,هفوى أبفو
في بشترع بشثرني ظهف ب
ً ,فوق سفوح ذررل حرء عمف بن!
برق شهيدب
كرن ظره حتون أر أبو برق في بشثرمنف
ي م عم !
ربش
مر غمبل بالبيترم غ غتم علفى رذهفه,
رمر يمبل ي س نظ بغه بشر يئ مف خفالل
او ة م لقف ففوق شفرهدة بشقرف  ,بشيفي
غرتلهر قط ب بشمط أر أيفدي بشمب ف ي
ردموعهم في شيرشي بشجم ر .
قفد بشفي ك ,ب فد
ركرن كمرل كو سف
عملير ك بالء بشخرمت  ,مع ففوء بش فهيد
دسيري  ,في متك خط دففرعي ,شف ق مدينف
بشرصففف ة ,بيفففر يخ 7891/24/42م .غلفففك
فر
ً ,بتف
ً حقيقي فر
فل ذحيم فر
فر كرنف
بش مليف
كثرف بشني بن ,بشيي كرنل غصفرهر قفوب
بشر ففق .رقففد رى بشتففيد أبففو برسففم
بشمر قع) ,(1حفظه هللا قر الً :إن شفدة بشقصفت
ً في ب ض بش ملير ,
بشصدبمي شم غي ك شر ب
رقد ح ثل بشقرب ت بأل ض ,حيى بسفيطيع أن
أقول أن بشقصت أهلك حيى بشر وض! رشفرشك
عر ع ده يه ,عندمر أى حمرم بيضفرء,
عند نح دبم ش هيد ع بقي) ,(2كرن قر ذشك
ً يقرغ غحل بي يميد بش ص  ,شكنه
ذندير
مّ بنفس غلك بشلحظر بشيي م بفه بشحف
ب يميد بش يفرحي ,قرف أن ينيقف إشفى
م تك بشحتي ×.

( 1أبو برسم بشمر قع :هو بشتيد عرد بش زبق نو  ,م
أهرشي مدين بشصد  .كرن أحد بشكوبد بشطري في قوب
بد  ,بسي هد ببنه بير يخ 4694/91/99م ,أثنرء م ر كيه
بش ي  ,ش ق
بشجهردي  ,في منطق
في إحدى بش ملير
محرفظ ميترن.
ً
( 2هو بش هيد همرم خضي م أهرشي بردبد ,كرن اربئير
ربعينق بإلسالم ,رضحى م أذله ,رقد غ ذم شه في موسوع
شهدبء بش بق ,بشجمء بشثرني ,افح .498
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ذلك الغروب الدامي
أعلنل بشجمهو ي بإلسفالمي موبفقيهفر
على ق ب مجلس بألمف بشفدرشي  ,869بشفري
يقضي بوقت إطالق بشنر  ,ركرن كمرل ك سف
يومهر يوبا د بسيه بشديني ففي مدينف
قم بشمقدس  ,رقد قفرم بيمديفد إقرميفه,
بشيي غنيهي في  49آذب 4699م إشى 8شفرر
4696م.
رهنر أرد أن بس د بألحدب كمر غصو هر
مرك ب أحد أس ى بشح س بشثو ي .
ب ففد أن بسففيمع بش قيففد شيق يفف
بشففدكيو بشمتففؤرل  ,بسففيدعى بشميفف ذم
بإلي بني شطيت دهقرن  ,ردب هرب بشحديق:
ف شقد غجّع قر دكم كأس بشتم! بنيهل
بشح ب ,ه ع فيم؟
ف بإلمرم بشحت بشمجيرى ارشع م رريف
ً نحي م ق ب إمرمنر!
ً ,إننر ذمي ر
أيضر
بدب بش قيد ركأنه متيمع ذيد ,قرل:
ف إنني بشك بهرب بإلعالن ,رأعيقد بفأن
قوبغكم غتي د شلهجوم على بش ف بق . . .
أعيقد أن في بألم مكيدة.
ف بشجميع ي لم أن بشكرب شيس م أخالق
بإلمرم.
قرل هردي گنجي  :مر كنل أح أن أض ب
هرب بشمث  :م شك في نفته شك ففي يف
(يظ بشكرف أن بشنرس كلهم كفف ة نحف
شتنر مثلكم.
سيد نرا

(( 1بشقدم بشيي بقيل  ,مرك ب
غ ي كمرل بشتيد ,ص  199ف .191
( 2بش قيد بحد بشضفرر بشفري كفرن ي مف ففي بشصفح
بش تك ي  ,رذرء إشى متي فى بش شيد بش تك ي شليفييش.
( 3بشدكيو نرا عميفم :طريف مخفي بم رشجف أسف ى
بشح ب بإلي بنيي في متي فى بش شيد بش تك ي.
( 4شطيت دهقرن :أحد أس ى بشح ب ,م أهرشي خوزسيرن.
( 5هردي گنجي :أحد أس ى بشح ب م بشح س بشثو ي.
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حتيني پفو ,

ف على أي حرل ,بمر إننر ال نثق بكم
فقد ق نر بشهجوم) ,(1ربحيالل منرطق ربس
غقوي م كمنر في بشمفررضر  ,رنف ض عليكم
ش رطنر ,رننيمع منكم شط بش ب!!
قرل أحد بشضرر بألس ى):(2
قروشكم رقت إطالق
ذه
غ لنون م
بشنر  ,ثم غ نون بشهجوم على إي بن,
مرذب سيقوشون شل رشم؟!
ً رقرل بلهج فيهر
بسي ر بش قيد يظر
ط س ر ر :
ف بشتيد بش يس بشقر د شيس متؤرالً
شل رشم,
ال نكي
أمرم أي ذه  ,نح
رشتنر م نيي بأحد!
قلل شه :حيى أمرم هللا؟!
السبت  22تموز 8811م ـ بغداد ـ
مستشفى الرشيد
ربشح س
بشيوم كرن ب ض بشمضمدي
عصريي  ,قط وب عنر حصينر م بشحلي في
رذر بإلفطر  ,رال خر ع بش الء ,بشحر س
(غوفيق أحمد  ,بشري غ بطنر به عالق
طير  ,فتّ شنر بشتر ؛ رفي يديه ذ يدة
في افحيهر
إشى خر
بشقردسي  ,أشر
بشثرني  ,يفيد ع مص ع أحد أكر بشقردة
بش تك يي في هجوم بألمس.
او ة بشلوبء بشر ثي (سرشم حمودي
قر د بشلوبء بشخرمس بشم رة ,غيوسط
مص عه أمس في بش الم ,
بشصفح  ,رخر
بني بن قوبغنر .ركرن عنوبن مرن يل
بألرشى بش يض :إشى بألمرم ير
بشصفح
م
ّل قوب ادبم هجومهر على إي بن ,ب د أ ب
( 1شن
إعالن إي بن موبفقيهر على بشق ب  ,869رقد قرم دهقرن
بي ذم عنرري بشصحت بش بقي  :بشقردسي ربشجمهو ي
ربشثو ة ,ركرنل بش نرري بش يض غيحد ع هجوم ثالث
ربشط يق
بش الم
رم رة ,متيهدف
مد ع
ف ق
ع
بش رم بي خ م ه رعرردبن ,رم تك حميد رذفي .
( 2أحد ضرر بشف ق ( 14حممة في بشجيش بإلي بني.
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ذرل

أحفرد خرشد رس د راالح بشدي  ,ير
(قردسي ادبم !
الثالثاء  22تمـوز 8811م ـ بغـداد ـ
مستشفى الرشيد
ً,
كرن بشوقفل منيصفت بشنهفر غق يرفر
عندمر الحظنر بالبيهرء في رذو بشر ثيي ,
ركرش ردة ردد أن بع  ,بشتف ففي ذشفك,
هر هي بشم ة بشثرشثف بشيفي أ ى فيهفر
بشر ثيي ف حي  ,بشم ة بألرشى كرنفل ففي
سففج بش شففيد ,عنففدمر قرمففل بشتفففين
بشح بي بألم يكي بإسقر طر ة بش كفرب
بشمدني  ,ربشم ة بشثرني عندمر أعلنفل
إي بن موبفقيهر علفى قف ب مجلفس بألمف
 ,رهر هي بشم ة بشثرشث خفالل
بشدرشي
شه  ,نرديل علي شطيفت دهقفرن مف ر بء
بشنرفرة:
ف شطيت مرذب يج ي ,شمرذب هم ف حون؟!
ً علفى
ً كريف ب
ف بشمنرفقون شنوب هجومر
إي بن!!
شهرب غصيع حجوشهم كرشديك !!
 ,ش
ب د موبفق إلي بن على بشق ب
اففدبم ر قيففه بألخيفف ة ,بففدفع قففوب
فرن
فى إي ف بن ,ركف
فوم علف
فرفقي شلهجف
بشمنف
بشدكيو عميم نرا ييصيد هكرب موبضفيع,
ذرء إشى بشمصح  ,قرل ربشف ح غطفع علفى
رذهه:
شقد بنيهل إي بن! ,ألنهر ربفقفل علفى
بشق ب !
عندمر غحد بشدكيو  ,فهمل أنه يقصفد
ً آخ .
أم ب

( 1بير يخ 4699/99/91م ,مترعدة شصدبم ,أسقطل بشمدين
(إي برص بشيي كرنل ميجه م بند عررس إشى دبي,
ً مع طرقمهر ,بهد ,بشضرط على
رعلى مينهر  169بكرر
بشجمهو ي بإلسالمي  ,شقرول رقت بشح ب.
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قفوب بشمنفرفقي بشحفدرد
شقد عرف
بشر بي  ,برطرء رإسنرد مف ذفيش افدبم,
رغو لل في منرطق (س پ ذهرب ر (ك ند
ر (إسالم آبرد .
فل إي ف بن
فل بشح ف ب ,رأعلنف
فد بنيهف
شقف
 ,ففدفع افدبم
موبفقيهر علفى بشقف ب
بف قه بش تك ي الذييرح إي بن م ة أخف ى
 . . .فففرنم حتفففرن رسففف درن ضفففربطي
بالسيخرر ب يص حرن برشنص  ,رشك أمثفرل
فرحق ؛
فون بهميم ف سف
فد ي ي فف
فق أحمف
غوفيف
فى أ م ف
فه حيف
فول أنف
فق يقف
فون بشر ف
غلفميف
فوب
فدرب زي بشقف
في إي ف بن ب غف
بشجم ف فف
رغفدفقوب نحفو ذرهف
بش ري (بشرتفي
بشقيرل.
ربقي بشر ثيون مليممي بشصفمل إزبء
هجوم بشمنرفقي  ,شكنهم شم ييحملوب ذشفك
أكث م يوم ,ثم بنطلقل بشصفحرف غطرف
رغممفف  .برسففيثنرء غوفيففق أحمففد ,كففرن
بشجميع متف ر ي  ,رحفق شهفم أن يف حفوب
فهجوم بشمنرفقي كرن آخ ف افهم ,رآخف
أر بقهم.
كنر متير بي شمر يج ي ب د بشقف ب ,
رزردنر غوفيق أحمفد بيفرافي عف قيفرم
بش مالء في مر ي  ,بفف (منظمف مجرهفدي
خلق ب ملير عتك ي  ,غحل عنوبن تضفيرء
فرق,
فع بشنطف
فوم ربسف
فدي < رشف هجف
بشخرشف
برسينفر ذميفع
( 1قرمل مر غتمى بمنظم مجرهدي بش
هجوم كريف ,
أعضر هر في بشدرل بألر بي  ,ربشيحضي ش
أيرم
ً طه بن  ,رب د غت
غحل ش ر (بشيوم مه بن ,ر دب
قم ,869
م إعالن إي بن موبفقيهر على ق ب مجلس بألم
بدأ عمليرغهر برسفم (ضفيرء بشخر شدي  ,عرف مضفيق,
غترندهر بشقوب بشجوي بشصفدبمي  ,فرذيرحفل بشمنطقف
بشر بي  ,إشى دبخ بش مق بإلي بني ,رزحفل نحفو طهف بن
رسقطل ب ض بشمدن بشصري ة ,أهمهر (إسالم آبرد  ,رب غك
 ,رأض موب بشنفر ففي ب فض
بشمنرفقي مجرز بحق بش
رعنفدمر
بشحقول ,رربالوب زحفهم نحو مدين (ك من فر
بإلعالم نرر بشهجوم ,غدفق بآلال ,م أبنفرء
غنرقلل رسر
فرن بش ميف متف ود
بإلي بني نحو ذره بشقيرل .كف
بش
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ربحيالل ب ض بشمفدن بشحدرديف بشصفري ة,
رظه مت ود ذفوي ففي غلفميفون برفدبد
ً أن ك رحدة م رحدبغفه بشقيرشيف
مص حر
سيوبذه ثال أر أ بفع مف رحفدب بشجفيش
بإلي بني ,رأضر ,أن قوبغفه بشيفي غنفدفع

بإلي بنفي سيتفيقرلهم,
بأن بش ف
ذوي قد رعد عنرا
ً ذديدة ,رسيتند قيردغهر إشيهم .في
رسي ك أشوي رف قر
ذشك بألثنرء ,كرن بشمجرهدرن بش بقيون قد غح كوب مف
م تك هم في ك من فر  ,نحفو بشجنفوب شمتفرندة إخفوغهم
أفوبء منهم مف ق (إسالم آبرد  ,بينمفر
هنرك ,رقد عر
كرنل أفوبء أخ ى في بشط يفق إشيفه ,إذ شفرهدرب غقفدم
زم ة (مجرهدي خلق فقرموب بتفد ط يفق غقفدمهم ,رشمفر
بشمطلف علفى
غكرملل قوبغهم ,غتلقوب على بشم غف فر
بشط يق ,ثم قرمل طر ب سفميي بفإنمبل ففوء بش فهيد
بشصد  ,خلت قوب بشمنرفقي  ,ربدب بشهجوم عليهر م ك
م ك حرمي بي بشط في  ,غمك فيهفر
بشمحرر  ,ردب
بشمجرهدرن م قي ربسف أعفدبد كريف ة مفنهم رغفدمي
بش ديد م آشيرغهم ,فف بشررقون اوب بشحدرد ,ب فد أن
غ كوب أشالء قيالهم غمأل بشمنطق . . .
ً ,في غلك
أذ ! شقد كرن در بشمجرهدي بش بقيي محو ير
فربط
فم سف
فمة قرسف
فد (حمف
فهيد بشقر ف
فرن شل ف
فر ركف
بش مليف
بشد بذي ف أبي ميثم بشصفردقي  ,ربشمجرهفد أبفو محمفد
ً ففي إدب غهفر ,ربفق أرل
ً بر زب
بشرردبدي ,رآخ ي در ب
غق ي ميدبني مصو  ,في شقرء مع أحد قفردة قفوب بفد
بشمجرهد (أبوحت بش رم ي  ,بشري ز ,ب ى غح ي (إسالم
آبرد ب د ع ي دقيق م هميم بش در.
ركرنل منظم (مجرهدي خلق غقدم خالل بشحف ب بشمف رضف
على بشجمهو ي بإلسالمي  ,خفدمر ك ر ى شحكومف بشر فق
بشصففدبمي ,فقففد كرنففل غقففوم بجمففع بشم لومففر  ,عرفف
ذوبسيتهر في إي بن ,خرا في بشمنرطق بشح بي  ,رأمرك
إارب بشصوب يخ بشر ثي  ,رغفأثي غلفك بشهجمفر علفى
بإلي بني ,إضرف إشى عمليفر بشيفجيف ,
م نوير بش
رعملير بال ييرل ,ربشن فر بشجرسوسفي ففي بشك فت عف
بشموبقع بش تك ي  ,ربشم بكم بشحيوي ربألمني  ,رإعدبد
بشيقر ي حول مدى ذرهميف بشقفوب بإلي بنيف رآشيهفر
بشح بي  ,ربق بش ر ر ربشح ب بشنفتفي  ,إضفرف إشفى
خدمرغهر دبخ بش بق ,في قمع بالنيفرضف بش في ي ففي
بشجنوب ,ربشح ب على بشكف د ففي بش فمرل ,رقفد بعيف ,
بشنظرم بشر ثي ,عر أحد أ كرنه ,بيلك بشخدمر  ,رأشرد
بإخالص بشمنظم بش ميل رغفرنيهر ,في خدم نظرم بشر ق
بشمقرو .
( 1مت ود ذوي :قر د مفر ي ف  ,بفف (منظمف مجرهفدي
خلق .
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ذفوع

بقوة ,غحل ش ر (ذهفرب بفال
غطيع بنظرم بشمالشي!!
رغنرق بشر ثيون أن ذوي قرل شصدبم,
خالل شقر ه به :علفيكم غجهيمنفر برشتفالح
في
فر مهم ف بس ف بشخمينف
فو  ,رعلينف
بشميطف
إشى بردبد!
رإحضر
كرن بشر ثيون موش فون برشجفدل ,رففي
ً,
نفففس بشوقففل ال يحتففنون بإلاففررء أبففدب
ً
ي فضون آ بء بآلخ ذملف رغفصفيالً ,طر فر
بينهم م ييفهم موقفنر ريرع شلحقيق .
مصي
عندمر قرشوب :هر بشم ة سييق
إي بن شقد بنيهى أم هر!
قلل في م ض بشجوبب :ركم غرلفغ قفوة
بشمنرفقي ؟ ه غتفرري ف قف مف فف قكم
بش تك ي ؟ ك فيرشقكم رأشوييكم شم غقه
إي بن ,على مدى ثمرن سنوب مف بشحف ب,
فرفقي م ف
فيمك حفن ف م ف بشمنف
فت غف
فكيف
قه نر؟
بألكث ي ال غصري ,رذفّ همهفر بشقضفرء
علففى إيفف بن ,مففر يثيفف بشيتففرمل أن
م ففرمليهم غحتففنل م نففر ,أثنففرء هجففوم
بشمنرفقي على إي بن .كرنوب ي رملوننفر
برحي بم ,رسمحوب شنر بقضرء سرعر أكثف
دبخ بشترح !
ـ بغداد ـ مستشـفى
تموز
السبت
الرشيد
كنر نيربع أخرر إي بن  ,رسم ل هفرب
ً .شقد غم إشحفرق هميمف
ً سر ب
بشيوم خر ب
فق
فد غوفيف
فرن أحمف
فرفقي  .كف
فرحق برشمنف
سف
بشحر س بش بقي بشطي يوبفينر برألخرر ,
ً عمفر
ركنر نيظره بأننفر ال ن لفم شفيئر
يج ي في ذرهر بشقيرل ,خالل حفديثنر مفع
ً شم ي فودرب ييط قفون
بشر ثيي ؛ هم أيضر
إشى هرب بشموضوع .كرنوب ييصو رن أننر ال
ن فف  ,عمففر يففدر فففي بشحففدرد رهميمفف
بشمنرفقي هميم منك ة ,رمفع أن ب ضفهم
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سفو,

هميمف

أذع أنه ال يمكف
بهر بشتهوش !
قرل برق د خ رن شهم :نح أسف ى رال
يمكننر بالغصرل برشمنرفقي  ,رشك شو كنل
بففدل متفف ود ذففوي ,ألطلقففل علففى هففر
بش ملير بسم (فنفرء بشخرشفدي  ,فهفرب
بق ب شلحقيق ربشوبقع!
فقط بشمالشفي
قرل غوفيق بحمد :شقفد بسف
نظرم بش فر بكف ذر رغفه ,فكيفت يمكف
شلمنرفقي إسقر حكم بشمالشي؟!
ب ض بشر ثيي ف في غحليلهم شلوبقع
ينطلقففون مفف أحقففرد رك بهيفف إليفف بن
ربإلي بنيي  ,فيردر غحلفيالغهم ففي ريف
بشتخرف ربشيفره  .كنل أغ ج في دبخلي,
رأقول في نفتي :أعيقد أنه بهر بش ميف
ً
ادبم مهرذم إلي بن ,ميصفو ب
شألمو  ,ق
أنه سو ,يحيلهر خالل أسروع.
قرل هردي گنجفي :عنفدمر يفكف افدبم
بهر بشط يق  ,غ يد م هؤالء أن يفكف رب
بط يق منطقيف ؟ هفؤالء م ث بشخففرفيش,
غ يش في بشظالم ,ري مي بشنو عيونهر!
قرل شهم أحد بشضرر بألس ى :ففي عهفد
بشنظرم بشتفربق ,كفرن م سرمكم يخفرفون
بش ر  ,ريحترون شه بشت حترب ,رقد هممفه
بشخميني ,بشري أخ ذيمو م أ ضكم ,فمفر
ً
ً قيرسر
برشكم بف ( ذوي ؛ إنه ال ي د شيئر
برش ر !
م ـ بغداد ـ مستشفى
آب
االثنين
الرشيد
ً :شقد بسفي رد
ً سر ب
سم ل بشيوم خر ب
ر
مففدن (قصفف شففي ي
قوبغنففر رحفف
م بحيالل بش فدر ,كمفر غ بذ فل
(سومر
قوب ادبم ع بشمنرطق بشيي بحيليهر ففي
( 1برق
بشثو ي.

حكفم بشمالشفي,

د خ رن :أحد بألس ى بإلي بنيي
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م

بشح س

بشجنوب ,رقد بسيمر بشر ثيون في بحفيالل
ب ض بش بضي بإلي بني  ,ب د إعفالن إيف بن
؛ رشو نجحوب ففي
موبفقيهر على بشق ب
فرم ح ف ب أخ ف ى ,شيح ي ف
فك شيطل ف قيف
ذشف
بش بضي بشمحيل  ,كمر قفرل أحفد ففرقي,
ركمر قرل هردي گنجي أن (شحفم بشمنفرطق
بشمنفرطق
بشجنوبي أشر شصدبم مف سفر
بألخ ى!
م ـ بغداد ـ مستشفى
آب
الثالثاء
الرشيد
بشيوم يوم بشيأس بشر ثفي ,أعيقفد أن
بوببر بحيالل أذمبء م أ بضي إي بن قفد
أراد  ,بوذو بشر ثيفي  ,ففأعلنوب رقفت
إطالق بشنر .
م ـ بغداد ـ مستشفى
آب
الخميس
الرشيد
بشيوم ذرء بحد بألطرفرء ,رم فه ببنفه
أر
بشففري يرلففغ مفف بش مفف بشيرسفف
بش رش ة .كرن ببنه ي فره! شفون بشر ف ة
شديدة بشتم ة أر ق زنجفي .مفر إن قفرل
بشطري البنه إننر أس ى إيف بنيي  ,رإذب
برشصري يهرذمنر بتفيت بال سييكي ,ريضف ب
على مرسنر ررذوهنر!
كرن بألب ي بق بترش بشوشد بش فجرع!
رقد بفي ع ببيترم ع يض  ,ربدب ي بق
ب يق أسنرنه بشريضرء ,رسط رذهه بألسفود,
ً!
أكث شم رنر
قرم منصو بشتي بشخوزسيرني بي ذمف
ً شتف ردة
كالم بشطري  ,بشري بفدب متف ر ب
ببنه ,ري يفد أن يطيف خوبط نفر! فجفرء
أقرع م ف لفه :هفرب بشصفري يكف
عر
بشمجوس ,شم بق شفه أن يضف بكم!! هكفرب
بإلي بنيي !! .
ن أ ,إنه يك
(( 1بشقدم بشيي بقيل هنرك  ,مرك ب
پو  ,غ ي كمرل بشتيد ,ص  199ف .191
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سيد نرا

حتيني

بال وداع
يقول بحفد ففرق كمفرل كو سف  ,رهفو
ييحد ع غلك بأليرم بألخي ة مف حيرغفه,
ب د موبفق بإلمرم بشخمينفي +علفى قف ب
:869
كرن بش هيد أبو حيد بشف نتي من فرالً
في د بسيه بشحوزري  ,رشم يك م نفر ففي
بشجره يومئر ,رعندمر شف نظفرم بشر فق
هجومه م ة أخ ى ,غ طلفل ذميفع بشفدرب
ربشمففدب س بشحكوميفف  ,رأعقفف بشهجففوم
بشر ثي هجفوم بشمنفرفقي علفى بشمنفرطق
بشر بيفف مفف بشففرالد .رغطففوع بآلال ,مفف
بش ررب بإلي بنفي بشفري هفّ شلفدفرع عف
ثو غه بشمرر ك  .في ذشك بشوقل كرن بفرب
فه بشطلر ف بألذرن ف ,
ً بوذف
فوع مرلق فر
بشيطف
رشرشك عندمر غقفدم أبفو حيفد بشف نتفي
شليطوع ,ففض طلرفه ,رشكنفه غ فرذ مفع
بشمتؤرل ,بشري حررل إقنرعه بفأن بقفرء
ً شإلسالم ,رهنفر ثفر
في بشحوزة أذدى نف ر
بش هيد بوذهه قر الً :إن بإلسفالم ففي خطف
بآلن ,رإذب سقطل بشثو ة فمر قيميفي أنفر
ً؟ فال إسالم يرقفى رال حفوزة رال طلرف
إذب
أذرن ! هنرشك أذع بشمتؤرل ,رغم غمريد
بكيرب خرص موذه إشى قوب بد  ,حيق كرنل
غ ببط على م فر  ,مدينف (إسفالم آبفرد
بشمحيل .
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را أبو حيد ف مع ب ض فرقه بشفري
ف مدينفف ك من ففر ,
بسي ففهدرب م ففه
فرسيقرلنرهم بف ح!
قلل شه ,كيت أغيل رأنل ممنفوع عليفك
بشيطوع ؟!
مع بشمتؤرل!
فأخر نر بقص شجر
ً غفره إشفى ففوء
قلل شه :إنك دب مفر
(بش هيد دسيري  ,فكيفت ذئفل إشفى ففوء
(بش هيد بشصد ؟!
ً مف بألط أبفي سفجرد
قرل :طلرل شخصير
إ سرشي إشى فوء بش فهيد بشصفد
بشرررن
هر بشم ة ,ألنني بع  ,برن هرب بشفوء هو
مفف يقففوم عففردة بيحطففيم خطففو بش ففدر
بألمرمي  ,في ك بش ملير بشيفي غخوضفهر
بشقوب .
ف شمرذب؟!
ف ألنني أ يد أن أسي هد هر بشم ة!!!
كمرل كو س بالشيحرق بقوبف
شقد ق
بش هدبء!
غ ى ه أارى إشى ندبء بشتيد بش فهيد
محمد برق بشصد  +رهو ي لف بصفو شفجي
قر الً ,رأنر أعل شكم ير أبنر ي بأني قد
اممل على بش هردة ,رش ف هفرب آخف مفر
غتم ونه مني!
قلل شه :ذمبك هللا ير أخي أبر حيد خي
بشجمبء ,ر زقك هللا بش هردة!
رفففي غلففك بشفيفف ة بشلحظففر راففلل
بشطر ب بشتميي بشضخم  ,شنق بشقفوب
ربشقيففرم ب مليفف إنففمبل خلففت خطففو
بشمنففرفقي  ,ركرنففل هففر خطفف بش ففهيد
بشقر د أبي ميثم بشصردقي .
( 1بشمجرهد محمد سرشم عرد بشحتي  ,م أهرشي بردبد,
كرن أحد مجرهدي قوب بد  ,رمتؤرالً شم ررني إدب ة
بشقوب .
أبو ميثم بشصردقي :بش هيد حممة قرسم سربط
(2
ّ عدة
بشد بذي ,م أهرشي بردبد ,أحد قردة بد  ,غحم
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قف ب

قي شه :أنل أذنري؟! رقد افد
بمنع ذهرب بألذرن إشى بشجره .
قففرل :إن بشجرهفف إسففالمي  ,ال غخففي
برإلي بنيي فقط! فطل قرول غطوعه ,رأشع
في ذشك.
رب فد بشموبفقف بيفر يخ 4699/99/11م,
طل إ سرشه إشى فوء بش هيد بشصد !
قي إن بشفوء قد غح ك!
قرل :ش لي أشحق به.
قيفف  :بمففر هففو بالن فففي منطقفف
بش ملير .
قرل :أ سلني! ش لي أغمك م بشلحفرق
بهم!
د شفه أن يلحفق بفرشفوء ففي
رف الً ,قّ
بشلحظر بألخي ة ,بشيي كرنل غقفوم فيهفر
ب مليف
بشطر ب بشتميي (بشهيلوكري
بشنق إلنمبل بشفوء خلت خطو بشمنرفقي ,
فكرن بش هيد كمرل كو س أحد بشمقفرغلي
بشري شر كوب في غلك بش ملي بشرطوشي .
يفف ري أحففد فففرق بشجهففرد (عرففرس
ذك يرغه ,فيصو م هد بشفودبع
بش ارفي
قر الً:
عندمر را خر دخفول زمف ة (مجرهفدي
خلق ربلو هفر م فر  ,مدينف ك من فر ,
رغهيأ بشمجرهدرن ,بشري كرنوب في مدين
ً ففي
قم ,شالشيحرق بفإخوغهم ,كنفل ربقففر
حينهففر أردعهففم ,ركففرنوب يصفف درن فففي
بشتير ب  ,ف بيل كمرل كو س يفيكلم مفع
بشتوبق ,ريطل منهم أن ينيظ ر  ,يثمفر
متؤرشير منهر :متؤرل هيئ بأل كرن ,رقر د ف ق محمد
سول هللا ,رمتؤرل بش م بشجهردي دبخ بش بق . . .
أشقى عليه بشقرض عندمر كرن في مهم ذهردي في بردبد
(إب بهيم عرد ذرسم
مع بش هيد أبي أيوب بشرص ي
بشرصي ي سن  1994رحكم عليهمر برإلعدبم.
هو بشمجرهد عررس حمردي علي بشترعدي ,م أهرشي
(
بردبد.
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يجل حقيريه رممفر يحيرذفه ففي بشتفف ,
ركرن ييوس بهم أن ينيظ ر  ,ربنطلق إشى
فكنهر,
فرن يتف
في كف
بشيف
مد س ف (بشحجيي ف
رس عرن مر عرد رهو يحم حقيريه ,ررذهفه
ً ,إذ بسيطرع أن يلحق بإخوغفه
ييهل ف حر
قر بنطالقهم ,فودعيه كمر ردعل بآلخ ي .
فد بشنرا ف ,
فو محمف
فد أبف
فر بشمجرهف
أمف
بشمتؤرل عف إ سفرل بشمي طوعي  ,فيف ري
ذك يرغه ع ذشك بش فرب بشف نتفي قفر الً:
علينفر شليطفوع,
أمر بشجنتير بشيي م
فكرنوب بي شرنرنيي رسو يي  ,رمف درل
بشخلي رمص يي رذمب يي ربركتيرنيي ,
رف نتي يدعى كمرل كو سف  ,ركنييفه أبفو
حيد بشف نتي ,رهو طرش حفوزة ففي قفم,
رذرء عدة م ب شلجره  ,رعندمر أغى طلف
غنتيره إشفى ففوء بش فهيد بشصفد  ,ألنفه
كمفر يقفول,
يي  ,برسم (بش هيد بشصد
ركرن قد غطوع قر ذشك في ففوء بش فهيد
ً
دسيري  ,ركرن يقضي في كف مف ة  18يومفر
إشى  4أشه .
ً ,بمفر ال يقف عف
كرن بشيطوع مفيوحر
ي بشيد ي  ,ثفم أافرحل
ثالث أشه  ,م
ثالث أشه مع بشيد ي  ,شكنفه ب فد ذشفك
سمع شلحوزريي رطلر بشمدب س ربشمد سي
بفففرشيطوع أيفففرم بش طففف  ,إذب أحرفففوب
بشم ر ك في أي عمليفر  ,رميفى شفرءرب.
أمر أبو حيد بشف نتي ,فقفد غطفوع عفدة
م ب  ,ركرنل غلك آخف مأمو يف بسي فهد
فيهر ,رشمر ذرء ع فيه ,فقفرل برشفصفحى:
بشتالم على بإلخوة بشمجرهدي  ,فقلفل شفه:
رعليكم بشتالم ر حم هللا ,فقرل أبو حيفد :
أبو محمد بشنرا  :هو بشمجرهد عرد بش ضر ش يت
(1
سك .
بشط بوشي ,م أهرشي محرفظ ذي قر  ,قضرء قل
غقلد عدة متؤرشير في قوب بد  ,كرن آخ هر م ررن آم
م ررني بشقوب .
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فهيد
فوء بش ف
فق بفف
فوع رأشيحف
فد أن أغطف
أ يف
بشصد .
قلل شه :إن مجرهدي فوء بش هيد بشصد
قد غح كوب أمس إشى بشخطو بألمرمي .
فقرل :أخي أ سلني إشى بشففوء ,ش لفي
أذد م يوالني شهم.
فقلل شه :م بشص وب أن أ سفلك إشفى
بشفوء.
فأا علفى طلرفه ,فقلفل شفه :عنفدنر
أفوبء أخ ى مث فوء بإلمرم بشكرظم.
فهيد
فى فففوء بش ف
فلني إشف
فرل :ال أ سف
فقف
بشصد .
قرل أحد بإلخوة :مرذب غختف ؟! أ سفله
إشى بشفوء.
فوء بش فهيد
فكيرل شفه :ينتف إشفى فف
بشصد .
فقرل :حددرب شي مكرن بشفوء!
فوافنر شه ,ربنطلق ,رشمر را بشخطو
بشخلفي  ,سأل ع بشفوء ,فقرشوب شه :سو,
نيحفف ك ب ففد يففوم أر يففومي  ,فيمكنففك
م بفقينر شنوالك إشى هنفرك ,فتفمع أبفو
حيد بشف نتي سفر ق سفير ة يقفول عنفدي
غجهيمب أ يد إيصرشهر إشى ففوء بش فهيد
ً,
بشصد  ,ي يدرنهر بآلن ,فرشيحق به ف حفر
رقرل :شقد قلفل سفأذد مف يأخفرني إشفى
هنرك.
را في نفس بشيوم ,ف حروب بفه ,رشفم
ي فففوب بففه بأنففه ف نتففي ,فتففرل أحففد
بشمجرهدي برشفصحى ,أيف مفرء بشوضفوء؟
ركلمر أخ ى ,فضحك بشمجرهد قفر الً :شفيس
هرب رقل فلتف ! فجرء آخف  ,رقفرل شفه:
هرب أذنري! فقرل شه :مر ع فيفه أذنرفي,
غوق يه ع بقي ييفلتت برشفصحى ,ففي رقفل
ٍ ,رف الً ذه رشفر ك ففي عمليف
نح في ذد
فر
فق بش ف ك بشطيف
فرن بشف يف
فمبل ,ركف
بإلنف
(ايرد شي بزي قر د بشقوة بشر ي شجفيش
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يقود غلفك بش مليفر

بشجمهو ي بإلسالمي
بشقيرشي . . .
غترءل أحد بشمقفرغلي عف أهفم شفيء
يحملففه بشمقرغفف  ,قففرل اففيرد شففي بزي:
بشمرء! ال يوذد مفرء ففي بشمنطقف بشيفي
سييم فيهر بإلنمبل.
بينمر كرنل بشم رحي غحررل بشيحليق,
را خمت مقفرغلي  ,كفرن كمفرل أحفدهم,
فتأشه أبو أحمد بشنفدبري  :مفرذب غف ف
هنر ير كمرل؟ فأذربه ب صري  :مرذب بف
هنر؟! بإلسالم بشيوم في خط  ,رال يحفق شفك
هنر ,هفر بشحف ب
أن غقول شي مرذب غف
شيتل ح ب بإلي بنيي ضفد بش فدر ...هفر
ح ب بإلسفالم مفع بشكفف  ...هفر م كيفي
رم ك ك بشمتلمي .
قفففرل طيفففر بشم رحيففف  :إن سفففقو
فدد بشكري ف
فر بش ف
بشم رحي ف محيم ف بتف
شلمقرغلي  ,شك ايرد شفي بزي أشفر شفه
شيقلع على متؤرشييه ,فطلف بشطيفر مف
بألخي أن يجلس إشى ذرنره شمترعدغه.
مقرغالً ,كرنوب
أقل ل بشم رحي غحم
يرك رن بشلهو يترحون بحمد  ...رعنفدمر
كم
رالوب إشى غالل (حت آبرد على ب د
ففيرد
ففت اف
ففر  ,هيف
فف ك مرن ف
فف مدينف
مف
برشمقرغلي أن بقفمرب.
فيالل
فك بشف
فوق غلف
فرغلون فف
فيم بشمقف
بسف
شيحكيم موبضف هم ,ربنيظف رب إشفى قريف
بألربمف مف آمف هم
بشر رب ,حيفى افد
بشتففيد أبففو حتففي بشن يمففي شلرففدء

( 1بشندبري :طرش عرد هللا كرظم ,أحد مجرهدي فوء
بش هيد بشصد  ,كرن م ه في غلك بش ملير حيى
بسي هرد .
( 2أبو حتي بشن يمي :بش هيد ذمرل خمرس عرد بشحتي ,
م أهرشي بردبد ,حي بألعظمي  ,بشي ك في م ظم بش ملير
بشيي قرم بهر فوء بش هيد بشصد  .رخيم حيرغه برش هردة
59

برشهجوم ,رسقط شهيدبن في بشلحظر بألرشى
م بدء بش ملير  ,رذ ح ثمرني  ,رعنفدمر
حّ بشمترء ,طل منهم بالنتحرب ربالنيظفر
إشى اررح بشيوم بشيرشي ,على أمف رافول
فوذي م بشمجرهدي إلسنردهم م محو ي ,
ررضع بشمنرفقي بي فكي كمرش .
ييحد أبو أحمد بشنفدبري قفر الً :ففي
م بشيوم بشثرشق علفى
غموز
اررح يوم
غوبذدنر في بشفيالل ,بفال مفرء رال فربء,
راففول
بقينففر ننيظفف حيففى بشتففرب
بشي ميمب  ,رطرل بالنيظر  ,فقفرل بشتفيد
أبو حتي بشن يمي :ال يمك بالنيظر أكث
بشقيرم برشهجوم على
م هرب بشوقل ,رق
بش در م محو ي .
على ب د أمير  ,فوذئنر بكمي  ,نصفره
ثالث م بشمنرفقي  ,بشري بدمرب بفإطالق
رببفف مفف بش اففرص علينففر ,فقففرم أحففد
مقرغلينر بقر ,مرن يدري أ دغهم قيلى
فوبشي
في حف
فدم ,رفف
فلنر بشيقف
ً ,ررباف
ذمي فر
بشترع بشحردي ع ة رالل بالشيرركر مع
فر (
فهد منف
فر ,فرسي ف
فرفقي ذ رغهف
بشمنف
مقرغالً.
د شهفدب بش فرب بشف نتفي أن
أذ ! قفّ
يكي ت بشنو  ,فهفر إشيفه بقلرفه ,ربكف
خلي في كيرنه ,فكرن كرشف بش بشريضرء,
بحل غدر حول شموع بشحقيق  ,حيى بلرفل
م حل بالحي بق ,رغلك ذ رة بش ق بإلشهي.
م ر ك ضر ي في غلفك بأل ض,
شقد دب
رشرء بشقد أن ي يش أبو حيفد بشف نتفي
شحظر فيهر ره م عرشفو بء ,فقفد نففر
بشمرء منفر يفومي  ,ركفرن مجرهفدر ففوء
بش هيد بشصد ففي ريف بإل هفرق ,بتفر
ضفف ب ففض
بش طففش بش ففديد ,ممففر أثففر
في نفس بش ملير  .غجد غ ذم
بد  ,ء  4ص .184
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حيرغه في موسوع

شهدبء

بحيجوب على عدم رافول

بشمجرهدي  ,بشري
بشمرء!
فد
فو حيف
فرل أبف
فر  ,قف
فك بشلحظف
في غلف
فف
فدة
ففر ذببل ف م ف شف
فه ب ف
ً فرقف
مخرطر فر
بش طش :ير إخوغي بار رب ,رغفرك رب عطفش
.
بشحتي × رأنصر
قرل ذشك ,ثم غقدم اوب قفوب بش فدر,
ّق بش افرص
ر بح يقرغ برتفرش  ,حيفى مفم
ً ففوق بشثف ى
رسرعد  ,رهفوى شفهيدب
اد
بير يخ  / /م.

خاطرة حول الشهيد
ي ري بش يخ أبو ذ ف بشمنصو ي قر الً:
فوب
فرفقي دخلف
فأن بشمنف
فر بف
فلينر أخرف
راف
ً ركرن بشج حى يئنون ,شرهد كمرل
( 1كنر ظرمئي ذدب
رقد يرتل شفير رأارع شترنه كرشخ ر م شدة بش طش
قرل ش فيقه برشفصحى:
رقد ض ت بص
ف ه عندك مرء؟
ف ال ,عليك أن غصر !
ف ن م ,سأغحم .
رثر شرط برشلهج بش بقي  ,فيترءل ع سر ذشك ,فقي
شه :إنهم ينيقدرن بشمتؤرشي على عدم إ سرل مر يلمم
م بشمرء ربشرربء.
فرقه قر الً:
هنرشك خرط
ف إننر نيأسى برإلمرم بشحتي ! بشيوم نكي ت عطش بشحتي
رأنصر !
رسكل بشلرط حيى شم ينرس أحدهم برنل شف .
رفي غلك بشلحظر  ,غقدم كمرل برغجر بش در ركأنه ي يد
نحو
شي رنق بش هردة ,ري ح
هجومه بألخي
أن ي
بألبدي .
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ك من ر  ,فخ ذنر م قم بشترع بش رشف ة
ء برشتير ب  ,ررالنر في اررح بشيفوم
مترً
بشيرشي م تك بشمجرهفدي ففي ك من فر ,
رهنففرك بشيقيففل برش ففهيد أبففي حيففد
بشف نتي ,ركنل بع فه منر عمليفر (شفرط
شمي بن  ,فقد كفرن م في بفرشفوء ,ركنفر
ً ربذرر  .رففي إحفدى بشليفرشي,
نمتك م ر
ً ,ركنفل
كنر ذرشتي بي قيلى كثي ي ذدب
أخر ,رأحر مف بشميفل ,بفرش م أنفي ال
ً شل در ,رشكني أخر ,م
ً كري ب
أخ ى هجومر
بشميل ,رهرب رهم ي برد بإلنترن  ...كفرن
بش هيد أبو حيد بشف نتي ي يد أن يصفلي
ف
االة بشلي  ,ركرنل بيننر مترف م
م,ركففرن مفف بشمفيفف ض أن ي فففع اففوغه
شيخر ني ,شكنه شم يف  ,فصحل بفه :قفت,
ً ,ربسفيم برشم في,
رشكنه شم يقف شفيئر
فر
فق بشنف
فد أن أطلف
فرم ركف
فحرل (أقتف
فتف
عليه ,ربشحمد هلل بشري شم يقفد أن أقيف
ً ,حيى خرطرني بصفو مفنخفض ,رهفو
مجرهدب
يحم بندقييه :أنر أبو حيد  ,رشخوفي م
بشموغى كنل أغصو أن أحفدهم رثف علفيّ,
قلل شه إنك ميل ,فيج عل يك أن غحمفد هللا
سرحرنه رغ رشى أنفي شفم أقيلفك ,رغصفرع
شهردغك على يد ظرشم مثلي!! فأخر يضحك.
شيع ركوكر م بش فهدبء علفى أكيفر,
بآلال ,,رر ي ذثمرنففه بشثفف ى فففي مقرفف ة
بش هدبء ,في مدينف قفم بشمقدسف  ,حتف
فرقه مف شفهدبء بش ف بق
راييه  ,بجن
رإيفف بن رأفررنتففيرن ربركتففيرن رشرنففرن
ً عف بشثفو ة
ربشحجرز ربشرحف ي  ,دفرعفر
بإلسالمي  ,رغح ي أ ض بشمقدسر (بش ف بق
بشحري .
فرء عمليفر
ب د ثالث أيفرم مف بنيهف
بشم ارد ,را عدد م ن وو بش هدبء إشفى
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مدين قم ,رأذي فل أسفمرمهم ففي بشصفح
بشكري شم قد بشتيدة بشطره ة فرطم بنل
بإلمرم موسى ب ذ ف × ,ركرن (أبفو حيفد
بشف نتي م بي بألسمرء ,ر غف شل فهيد
ً,ر ش له بش فهيد بشوحيفد
غ ييع خرص عص ب
بشري ي يع في مث هفرب بشوقفل ,إذ ذف
بش ففردة أن يففيم غ ففييع شففهدبء بشحفف ب
ً.
اررحر
كي راييه بشخي ة برشلر بشفر سفي ,
ركرنل موذمة ,يطل فيهر إب بء ذميه رأن
ً ,رأنه مدي بمرلغ
يومر
يقضى عنه ايرم
فيد
فالب مد س ف بشحجيي ف (سف
فد طف
فيط ألحف
بتف
أنصر ي  ,رأن أ بضه بشطلر بشجمب يون
ربشيونتففيون برسففيثنرء مففريرع اففري
( بديو يتلم إشى بشطرش بإلي بني (أكر
ثقفيرن م أهرشي مدين زنجرن.
نيتفرن
هف ق ف
ذمردى بشثرني
م كمرل بشتيد
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