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 ...كي ظّذتني ؽن ط صارة أحشائهااؼ اؼى
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 .شوفا   ؽنه ، وال تنسىاؼظاملني لم  ا الغوك ه ؽن ض  ػك ب ػلَّ ؽ  أ  
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 بسم اهلل رمحو الرحيم

 

 ةدقد امل

سػ ـ لىػا افػرؼ ال ىػؽ كالمرسػىنف  الحمد هلل رب العػللمنف كالالػ ة كال      
 ...ي القلسـ محمد)ص( كاله الطلهرنفحبنب اله العللمنف اب

كبللتحدنػػد  بػػؿ   بعػػد كالػػٌنلو تىقنتنػػل مػػف المرحكمػػل العىكنػػل) كالػػدتي(  بػػؿ ك لتنػػل
القػػرف الم الػػـر  كذلػػؾ ل ػػدمل   ػػتي مػػف ثمل ن ػػلت المغػػلدرتي لىعػػراؽ  ػػي  نلنػػل 

   ػػد بسػػبب اتلتػػزاـ الػػدن ي ظػػلـ البعثػػي ك ػػذاؾ ؿ رجػػلؿ نمػػف ال ميطػػلردان مػػف  بػػ
ـى لىيَّ بلإللداـ الغنلبي بفنلدة نب لء  ضنتي   ً كر قلء دربػي مػف ً بىػؿ المػدلك حي

 ....لٌكاد الب در
كالػدتي  ػي  ضػلء المسػٌنب  ػي الػحف السػند القلسػـ بػف اتمػلـ   د إلتقنػتي   تي 

قع  ػي نطػراؼ مدن ػل ن(  ك )ابك الجلسـكنطىؽ لىنه اب لء القضلء ب (الحسف)ع
 .بلبؿ

  ػػػد بعثػػػت الػػػننـ برسػػػللل حن نػػػل  ػػػت ك  بر قػػػل ن ػػػي السػػػند جع ػػػر كهػػػي قنتنػػػل إلت
 ضػػػػلء  القلسػػػـ بػػػػف الحسػػػف  ػػػػي مر ػػػػد الفػػػػنند  ي سػػػكؼ نبنػػػػت  ػػػي ٌ بػػػػ م لدهػػػل 

نػل ل تػػرة  ن ب  ك ػلف ذلػؾ الم ػػلف هػك نحػد اام  ػػل التػي   ػتي  ػػد إ تبػ تي المسػنٌ 
لب ػػل الػػذنف نت ػػلكؿ احػػداث تىػػؾ ال تػػرة   تتسىسػػؿ  ضػػمفالػػزمف  مػػل سػػن تي  مػػف

كنث ػلء لقػػل ي    ي سػكؼ لػػف نراهػل ثل نػلن بػ  ٌ  كل ػدمل إلتقنػتي كالػدتي ك ػػذاؾ فػعرتي 
اء مطػػػلردات الجػػػ كزة لنػػػل بعضػػػلن مػػػف معل ػػػلتي التػػػي ت نتنػػػل جػػػرٌ  فػػػرحتي  بنػػػل

مػػف م ػػلف   ػػر  دكف اف   تػػيت قذ ػػرتي لنػػل ك   نػػتكم حقػػتنـ لػػي ان مػػل تكجٌ 
ر ك فػػػعللنػػػل ب تي طم ى ل ٌ  ػػػي ل كثنقػػػل اك اكراؽ ثبكتنػػػل الػػػحنحل  ك احمػػػؿ معػػػي ننػػػ

بلامػػػلف لىػػػا الػػػرةـ مػػػف  ثػػػرة المالػػػللب  الػػػذم  ػػػلف ن تىج ػػػي  كهػػػك الفػػػعكر
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نلطػػلؼ ك رٌبػػي  لػػي سػػكل رحمػػل ـ ن ػػفلؽ التػػي   ػػت اكاجننػػل بم ػػردم  كلػػكالمفػػ
مػػل ذ رتيػػه كبعػػد اسػػتمللنل لتعتالػػر( )ك  لػػيٌ إتالػػغي  هػػي العتػػرة النلدنػػل  ك ل ػػت

   للػت لػػي ُ)ني تػب  ػػؿَّ فػيء تىقػػل  نك كالمفػلؽٌ  المالػػللبل لفػيءو مػػف تىػؾ لنػ
لنل كل ف انف ا تبه كا ل لـ كمف لىا   سي  كنم ف اف ن ع  ػي  تكاجنه(   قىتي 

 ....مل ترا  كا تبه  نمل بعد  ؿَّ  ننل لحظل ب ندم الظللمنف   قللت اح ظ 
  رحمػػًؾ اهلل نػػل نيٌمػػل  امػػرم نػػل تعىػػـ بمػػل سػػن كؿ النػػهك   ٌ سػػبحلف اهلل  للػػت ذلػػؾ 

 ....بعدد  طر السملء كذٌرات النكاء
ك رامػػلت  ؿ بنػػت الرسػػكؿ  مػػل لقنتػػه مػػف معػػلجز  مػػل نحببػػتي ه ػػل نف نذ ػػر    

نث ػػلء تىػػؾ الرحىػػل  كلػػكت فػػ للتنـ ل  ػػت مػػف المى سػػٌننف  ل  ػػتي مػػف المعػػدكمنف  
ػػػػػكًب لىػػػػػػننـل  ػػػػػػتي مػػػػػػل  ػػػػػتي مػػػػػػف المعػػػػػٌذبنف   ل  ػػػػػػتي مػػػػػػف  كلػػػػػكتهـ  ف المغضُّ

 ..الٌضلٌلًنف
ن ػػػػػػػػكؿ سػػػػػػػػلدتي كمػػػػػػػػكالٌيُ ني ػػػػػػػػلطب ـ بمػػػػػػػػل كرد  ػػػػػػػػي زنػػػػػػػػلرت ـ الجلمعػػػػػػػػل لػػػػػػػػف 

(ُ ُي مػف المػدح  يػ ن ـ  كمػف الكالػؼ المعالـك مكاليَّ ت نيحالي ث لء ـ  كت نبىػ
 .ُ در ـ(

 : كتابي هذا امّ أ
  ػػػي  تػػػرة الثمل ن ػػػلت مػػػف القػػػرف  نػػػك لبػػػلرة لػػػف مػػػذٌ رات نحببػػػتي نف نيكثٌقنػػػل   

 ػػؿ مػػل نسػػع ت ي بػػه ذا رتػػي مػػف ب لعفػػرنف  كحلكلػػت جلهػػدان مػػف تسػػىنط الضػػكءا
احداث  ك د نطىقتي لىا هذا ال تلب اسملن ب ) السجنفي الحير( بللتبلرم   تي 

اتسػػػلتذة مػػػف زم  ػػػي الترضػػػكا لىػػػا الع ػػػكاف ك سػػػجن لن  كل ػػػف بعػػػض ات ػػػكة 
 ن ػػـك لىػػٌي بػػ ف نػػه   ػػل ترحكا  نح ػػي لػػف السػػجف كاتحػػداث التػػي تقػػعبللتبػػلر  

د مػػف ً بىػػؿ اامػػف الالػػٌدامي(  كبعػػد ت  نػػر بتغننػػر الع ػػكاف الػػا ) مػػذٌ رات ميطػػلرى 
                                                           

1
 : ِٓ ال ٠ؽضهٖ اٌفم١ٗ، ٚومٌه: اٌغٛسٟ فٟ ذٙم٠ة االؼىاَ.اٌصكٚق، ِؽّك - 



 ...................................................................................................................ُمَذكَّزاُت أْلسَِّجنِي احُلز //  حيدر راجي ناجي  

- 9 - 
 

 ) مػذٌ راتي ا مػل هػك لىنػه ا ف كهػكُ كمفكرة الم تاٌلنف   قػد ثبػت الع ػكاف لىػ
ػػر ( بللتبػػلر اف العػػراؽ السىػػ  ػػلف سػػج لن بلل سػػبل إلػػٌي كجدرا ػػه هػػي  ىٌػػه ًجنف الحي

 لتي حلكلت إ ترا نل بفتا الطرؽ كالكسل ؿ...الحدكد مع دكؿ الجكار  كا
ٌران حر تي ك ان  ي ذلؾ السجف ال بنر)العراؽ(   تي حيرٌ    ا تنػلرممف دكف  ند  كحي

 لىا الرةـ مف  ك ي مطىكبلن كمطلردان.
   بػػؿ اتلتقػػلؿ اا نػػر الػػرةـ مػػف د ػػكلي  ػػي سػػجكف ال ظػػلـ لعػػٌدة مػػٌراتلىػػا ك 

    .كتن تدكنف تىؾ ااحداثمحل دان لفتنل مطلرى  كل ٌف  تلبي هذا نت لكؿ ال ترة التي
بعػض الظػركؼ  ذ ػرتي بػدنت بسػرد ااحػداث بحسػب الترتنػب الزم ػي  ك   ػدك    

 محػلكتن استحضػلرالتي   ل  عنفنل  بػؿ اف نقػتحـ رجػلؿ اامػف بنت ػل كم طقت ػل  
مػف  إلحاللء الالػغنرة  ضػ ن لػف ال بنػرة م زكف  ي ذا رتي  ؿَّ مل لدمَّ مف 

دراؾ لحقنقػػػل مػػل  ٌ ػػل  عنفػػػهضػػع القػػلرمء الاث ااحػػدا    ػػػرنـ  ػػي حػػلؿ  نػػـ كاي
احببػػػت اف اد ػػػؿ  ػػػي الػػػىب المىػػػؿ ك ثػػػرة ال الػػػكص كالمقػػػدملت   كبعنػػػدان لػػػف

   العكف كالتك نؽ.  كمف اهلل  ستمد  مكضكع ال تلب مبلفرةن 
ااحػػػػػػد   جمػػػػػػلدم اتكلػػػػػػا نػػػػػػـك ُّا ػػػػػػؽ المك   ـَُُِ-ْ -ُٕ بتػػػػػػلرن ُ    

 قػػد تكٌجنػػت   (لىننػػل السػػ ـ)الالػػدنقه  لطمػػل الزهػػراءفػػنلد است ذ ػػرل كالمكا ػػؽ
 ٌىمػػل   ك طكنىػل سػ كات م ػذ كنتػه  مػل   ػتي  تلبػل ل الػا اهلل بفػ للتنل اف نػك ق ي 

 ف مػػف ذلػػؾ إت  ػػيت ا  ػػي لػػـ اتمٌ ػػجلهػػدان لت  نػػذ كالػػنل كالػػدتي  إ  ػػت نيحػػلكؿ 
كالػؼ الحللػل مػف ذا ػرة ل لػدم بقػي مػلكذلػؾ تسػت راج   سػى لن  الت رن  المػذ كر

 ػػػلظ ك ىمػػػلت ن نمػػػل القرنػػػب التػػػي لفػػػتنل ك ػػػذاؾ  محػػػلكتن الػػػنلةل اتحػػػداث ب ل
 دالنػلن   نترجـ  تلبي هذا الا لغػلت لدنػدةاف   ي كمؿي ا ٌ    العربي كةنر كالبعند

لػػي كمػػف    كنتقٌبىػػه مٌ ػػي لسػػا اف ن ػػكف ذ ػػران كذ نػػرةاهلل اف نثنب ػػي لىػػا ذلػػؾ
 .ت ب كف  إت مف نتا اهللى بقىبو سىنـ ت ن  ع  نه ملؿ ك نىكذ بي لنكـو  
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كتبد لي مف تقدنـ الف ر لالػلحب المبػلدرة الػذم  قػؿ  تػلبي هػذا مػف م طػكط 
ب ػػط نػػدم الػػا الكرد)ال تبػػل اتل ترك نػػل( كبسػػبب ذلػػؾ  ػػد  جػػد بعػػض ات طػػل  
كسكؼ    ننل  ي طبعلت ل القلدمػل إف كيجػدت  كاتقػٌدـ بفػ رم الجزنػؿ ل ػؿ مػف 

هػػذا ال تػػلب مػػف تفػػجنع كدلػػـ مع ػػكم  تسػػنمل الػػد تكر لبػػد  سػػلهـ  ػػي طبللػػل
الرضل لكض كالد تكر حسنف الطل ي ككنػل اهلل الفػن  محمػد الػلدؽ ال ربلسػي 

 كاتستلذ ملجد السن  ي كال ثنركف ةنرهـ. 
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 تمهيدال

 )سػػبعن لت كثمل ن ػػلت القػػرف مدن ػػل ال لظمنػػه المقدسػػه  ػػي بغداد ػػي   فػػ  ل    
  ػػػل  عػػػنش ال ػػػكؼ كالرلػػػب مػػػف جػػػ كزة ال ظػػػلـ البعثػػػي ف  متػػػدٌن نالعفػػػرنف( ك 

  ب مػف ا الػا فػملله الػا ا الػا ج كبػهالذم  لف ن نـ لىا ربكع بىد ل الحبنػ
هػػي مسػػللل  لىننػػل كؿ  ضػػنل  تح ػػل نلن  ػػل  كنسػػببنل ا  ػػل متنمػػنف  ػػكؼكحللػػل ال

لتزام ل به  ك  كا تمل  ل إلنه التفنع بػلرة لعتبػر الفػنعي المتػدنف  ي ذلؾ الحنف ني كاي
تػلرة  ميسػ حػزب الػدلكة اا كبلت تمػلء الػا  تػلرةانػراف بللعمللل الػا  لف متنـ

مػػ مف ك ػػذاؾ هػػي تنمػػل الالمىتػػـز  فػػنعيتنـ بنػػل المػػل نيػػنتي  د ػػا ل ػػت اك   ا ػػرل
تىػػؾ كمػػف الطبنعػػي اف لقكبػػل س  تنـ ال ػػلنيػػ ه ػػذاك  لحػػزب ا ذلػػؾ الػػا اا تمػػلء

ات  رارات مجىس  نػلدة الثػكر  حسب مل جلء  ي احدل  قر بالتنمل هي االداـ 
كل ػف   هكنتػه منمػل  ل ػت لمػالتن تىػؾعػدـ ب  ػؿ مػف لػلرض ال ظػلـ ني   المزلـك
   ؟التنمل ال طنرة  تىؾب ـ اإلتنلـ نؼ نت

 ػػػي تىػػػؾ ال تػػػرة  كاإلجلبػػػل لىػػػا ذلػػػؾ السػػػ اؿ نعر نػػػل  ػػػؿ مػػػ مف  ػػػد للالػػػر   
 قكط ح ػكمتنـ سػ م ذ مجن نـ لىسػىطل كلغلنػلك   كمل البعثبلف  ترة ح ن العراؽ

ٌف  ََِّ عػػػػلـالـ  كلغلنػػػػل ُٖٔٗ عػػػػلـ المػػػػف  ال تػػػػرة هػػػػيك  نالػػػػعب  تػػػػرة ـ  كاي
عػلـ الف مظىمل مٌرت لىا العرا ننف هي  ترة الحرب العرا نل اتنرا نل الممتدة مػ

 ننػػػػل  ل ػػػػت الحػػػػرب ك    الػػػػـرمػػػػف القػػػػرف الم ـُٖٖٗـ  كلغلنػػػػل العػػػػلـ َُٖٗ
بػػ ف الػػػداـ حسػػنف هػػػك  ىػػػـكمع ك مػػل هػػكالجػػػنش العرا ػػي كانػػػراف   مسػػتعر  بػػنف

ط الدكلػػل تسػػقلكذلػػؾ  مػػف دكؿ الغػػرب  كبتكجنػػهنػػراف  ا دن الحػػرب لىػػابػػ الػػذم
 التػػي لػػـ نفػػع  كرهػػل ات  ػػيك سسػػت بقنػػلدة العىمػػلء كرجػػلؿ الػػدنف  ال تنػػل التػػي ت 

جعنػػل الدن نػػه  ػػي  ػػـ بقنػػلد  المر نػػل كاسػػت ـ الح ػػـ اتسػػ مي  ن ـ ُٖٕٗ لػػلـ
   ند ركح اهلل ال من ي.بزللمل انل اهلل الس المقدسل
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رنػػػػلح التغننػػػػر  ػػػػي دكؿ  ت ػػػػي انػػػػراف بػػػػدن اتسػػػػ منل  جػػػػلح الثػػػػكرة ػػػػذ كم     
ت تح ػـ الم طقػه اف الح كمػلت التػي  ل ػل  لم طقه كبتكجنه مػف الػدكؿ ال بػر ا

اك ةنػػر  ان مبلفػػر لن ارتبلطػػبػػه ىغػػرب كمرتبطػػل ل لمرتبطػػل ك لضػػعجمنعنػػل  ك ػػذاؾ
لىػػا رنسػػنل الكتنػػلت المتحػػد  اتمرن نػػه الػػدكؿ ال بػػرل ك مػػع     الكالػػلن مبلفػػر

 ىهنػل  ل ػت كتزالػت كدكؿ الفػرؽ اتكسػط  لف الدكؿ العربنػكا  كةنرهل لكبرنطل ن
بػد نحالػؿ   اف راد لػه تغننػر اذا مػل نيػكاف نم   ان مبلفػر  لن ارتبلطػ  ي ل ػؾب لمرتبط

ـ حً ػػػتي نف حرنالػػػل لىػػػا  ت نػػػل  تىػػػؾ الػػػدكؿتالػػػرنن مػػػف لا اك ذفاتمػػػف ا ػػػذ 
 ػػي  نػػلزرلت م نػػل حملنػػل اسػػرا نؿ التػػي ة تسػػبلب لدنػػد الم طقػػل لىػػال سػػنطرتن

حملنل المالللن الغربنه مػف  ػ ؿ سػنطرة الغػرب لىػا ك   اتس ميالعللـ  ىب 
كا مػػػل  سنلسػػػنلن رنػػػد اف اجعػػػؿ الحػػػدنث ني  كت  م ػػػلبع الػػػ  ط كةنرهػػػل مػػػف اتسػػػبلب

الػػذم  د ؿ  ػػي الػػىب المكضػػكع ػػ بػػؿ اف  سػػرنع فػػ ؿو بذلػػؾ ن اف اكٌضػػحببػػت ن
   .ن كم ذ ر   ي هذا ال تلب 
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 )الوضع السائد آنذاك(
  تنمػػل ات تمػػلء الػػا حػػزب الػػدلكة  ػػكؼ  فػػنل اف تىقػػا الن ػػلال  ػػل  عػػنش     

التنمػػػل هػػػي السػػػبنؿ الكحنػػػد لىػػػت ىص مػػػف نم فػػػ ص ةنػػػر  تىػػػؾ ل ػػػت  حنػػػث
 دن نػلن    ؿ مالىي مىتػـز إلتزامػلن  ػ ذاؾ ك مف  بؿ ازتـ ال ظلـ البعثيمرةكب  نه 

) مل فػػػ ص ةنػػػر مرةػػػكب  نػػػههػػػك  نػػػك  ػػػي  ظػػػر الح ػػػـ البعثػػػي  ػػػي العػػػراؽ 
مف الفػنعي  ػلف   كلػذلؾ  ػ ف المػ  لىػا امػف ال ظػلـ كربمػل نفػ ؿ  طػران نسػى  ل( 

كت   ِ ػػرج م ػػهمػػل  ػػي ذلػػؾ الك ػػت ت نػػ مف لىػػا   سػػه اف نعػػكد الػػا بنتػػه اذا 
تف ازتـ   اذا امسػػا  ل مػػل  ػػي  رافػػهاك بنتػػه  نالػػبن  ػػي ذانػػ مف لىػػا   سػػه ا

 ػػػ ف الفػػػنعي   ام ك ػػػت ػػػي ك  ال ظػػلـ  ػػػل كا نعتقىػػػكف نم فػػػ ص  ػػػي نم م ػػلف
  لدنػه ا تمػلء لحػزب الػدلكة اك  نػرافمػع ا لمتدنف مفػ كؾ  نػه ب  ػه لىػا الػىلا

ل مػػف  ػػ ؿ الزنػػلرات التػػي  ػػلف نقػػـك بنػػلنل ضػػح تؼ مػػف المػػ م نفا  ك ػػد راح
ذ مػػػػػػف المسػػػػػػلجد   ػػػػػػكمػػػػػػ نـ مػػػػػػف  ػػػػػػلف ن  الفػػػػػػنعل لمرا ػػػػػػد ات مػػػػػػل الطػػػػػػلهرنف

 .كالحسن نلت
ر اتلػػػػداـ  ػػػػي مالػػػػن كفكت ػػػػا ال ثنػػػػر بػػػػنف ال ػػػػلس  لرلػػػػب  ػػػػد زرلػػػػكا اك       

  ك ػػذاؾ الم م ػػكفالتػػي نتم لهػػل فػػنلدة كهػػي درجػػل ال ل مالػػطىن الح ػػلـ الظىمػػ
 برنػػػػػلءالتػػػػػي تفػػػػػرح  ن نػػػػػل التقػػػػػلؿ ااتؼ مػػػػػف القالػػػػػص الم لمػػػػػل ا كه للػػػػػؾ 

الػذنف  ن ل ػؾبػ ف  نػتـ الت  ػدبعػد  تػر   ثػـ  كا تنلدهـ الا جنلت كامػل ف مجنكلػل
نم جػػرل لىػػننـ   سػػنـ اك جلمعػػلتنـ  ػػد لقػػكا حػػت نـ تنػػدكا مػػف بنػػكتنـ اك مدار ني 

  نػػػؿ كالتعػػػذنب  ػػػي سػػػجكف حػػػزب   ػػػكا افػػػد ا ػػػكاع التني مػػػل  ح ػػػـ اتلػػػداـ بعػػػد
 ا ذاؾ. د ل الحبنبىكؼ كةنرهل  ي بالظر  تىؾك د   ل  عنش   البعث

                                                           
2
لٌه ِا وُٕد أشؼه تٗ أا ٚألهأيٟ ؼ١ّٕيا وّٕيا فيٟ اٌّهاؼيً اٌّرٛسيغح ٚاّػكاق٠ّيح، ٚويمٌه فيٟ           - 

 اٌعاِؼاخ.
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 لىػػننـ مػػػف ظىػػـ  ػػػي ظػػؿ  ظػػػلـكمػػػل جػػرل  الفػػنعلحػػدث لػػػف  ت ت ك حػػف     
  لت  ثنرة مف   لت الفػعب العرا ػي  ػد  ؾه ل كاٌ مل  لف  حسب  البعث حزب

حتػػػا لىػػػا ضػػػغط  قػػػد جػػػرل التعػػػذنب كال ر عرضػػػت لىت  نػػػؿ كالتقتنػػػؿ كالتنجنػػػت
ن ػػػل كف الحضػػػكر  ػػػل كا اف بعػػػض المسػػػنحنف  ػػػي بغػػػداد ك   المتػػػدنف المسػػػنحي

  تدنف لن ػكف مالػنرهـ الػا المجنػكؿفنل اف نتنمكا بلللى  سنل  ي نـك اتحد  
كالطل  ل الفػنعنل بفػ ؿ     لت المجتمع للمل جمنع  ي نحـك ك د  لف ال كؼ

  دمػػكم الثل نػػل  ػػي ظػػؿ  ظػػلـ مػػكاطف مػػف الدرجػػلحنػػث نعتبػػر الفػػنعي    ػػلص
كا مػل هػك   بعن ػه ك مػذهبا بعن نػل لطل  ػ ا ػع اف  ظػلـ الػداـ لػـ ن ػف نمثػؿكالك 

 .  مالللن حزبه كالم ٌندنف لهالغربنل كنمثؿ اهكا ه ك  ثؿ المالللن ظلـ نم
الفػػػنعي كبػػػلت ص المتػػػدنف هػػػك اكؿ مظىػػػـك ضػػػمف سىسػػػل  ل مػػػل ك ػػػلف       

قبػكر الػداـ حسػنف الم ةالمتمثؿ  ي  نلد  المظىكمنف  ي ظؿ ح ـ حزب البعث
ـ   ثػػلت المجتمػػع العرا ػػيقػػىػػكمنف مػػف طبظتػػدرج  ل مػػل المتثػػـ   كلل ىتػػه لىعػػراؽ

حي كالنزنػػػدم نالمػػػكاطف ال ػػػردم كه ػػػذا الػػػا اف تالػػػؿ الحللػػػل الػػػا المسػػػنػػػ تي 
ك ػػذلؾ الحػػلؿ الػػا   ؿ المعلرضػػل السنلسػػنل ل ظػػلـ البعػػثكالفػػنكلي كالػػذم نمثػػ

انضلن   قد ت ػا ال ثنػركف مػ نـ التالػ نل كاتةتنػلؿ  لبعض معلرضنه مف الس 
 كاتلتقلؿ...

   لظمنػػل المقدسػػل  ػػي بغػػدادمدن ػػل الاحػػدل م ػػلطؽ  يك حػػف   ػػل  عػػنش  ػػ    
 لن ةللنػػلن الفػػبلب المػػ مف كلػػذلؾ د ع ػػل ثم ػػ ك ػػلف اب ػػلء الحػػي  ىنػػـ اك جىنػػـ مػػف

 كجنرا ي كاالد لء ط كلتي كاحبتي .  تسنمل اب لء م طقتي
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 مٜٓٛٔ-بغداد–المقّدسة-الكاظمّية

 
 
 (ابناء الحي والجيران)

اب ػػل نـ نبىػػُ مػػف  نحػػد ك ػػلف  ببنػػت ابػػك   ػػلح بنػػت معػػركؼ ر ػػل  ػػلف بجكا     
ك  ػػػل  ـ ُُٖٗك ػػػلف ذلػػػؾ  ػػػي لػػػلـ   كاسػػػمه لػػػد لف  سػػػ ل ةلفػػػر سػػػت  العمػػػر
ك ل ػت تجمع ػل تىػؾ   ء الحػيمجمكلل مف اب ػلمع  نف متقلربنف  ي العمرالدنقى 

ل  فػػترؾ  ػػي  ٌ ػػ ػػي ذلػػؾ ال رنػػؽ ك    ػػرة القػػدـل كمػػف ثػػـ االػػبح ل  رنقػػلن  الم ط ػػل
 ي مر ػز فػبلب ال لظمبػه اك  ػي   رؽ الفعبنل التي  ل ت دا مل تقلـلىبطكتت 

م ػلطؽ الفػػعىه   ىعػػب  ػي   ػل كاحنل ػلن   نػللػب الفػعبنل المكجػػكدة  نبعػض الم 
 .اك  لرجنل كالحرنل اك بعض الم لطؽ المحنطل بمدن ل ال لظمنل

لل ىػػػل  بنػػػر   ك ػػػلف بنػػػت ا ػػػر بجػػػكار بنت ػػػل مػػػف الجنػػػل ات ػػػرل تسػػػ ف  نػػػه    
)بنػػت ابػػك رفػػند الػػدجنىي(  ض ات لثذ ػػكر كبعػػل عسػػب مػػعمكل ػػل مػػف الكالػػدنف 

حنػث  ل ػل  ػرنبنف مػف لمػرم   االد ل يمف الذ كر هـ ااب لء ك لف اث لف مف 
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كهػػك  ابكهمػػل رجػػؿ  ػػرنـ الحسػػب كال ىػػؽك  (الػػلدؽ كجع ػػر)كلمػػر لػػد لف كهمػػل 
 .رفند الدجنىي )حمند( ابكالحلج

 ل  رنق ػػل الفػػعبي بلتضػػل كنجمع ػػل ةكاحػػد لر مػػف جع ػػر بسػػ ك ػػلف الػػلدؽ ا بػػ 
 جنراف ل ل . لالا  ك نم

 (ة لكرة القدم)فريق االخوّ 

 
حنػث   سػ ف  نػه هلفػـ كهػك الكحنػد تبكنػهبنػت ن رفػند يجكار بنػت ابػنقع بك   

  المسػػػىكؽ كال   ػػػؿ كةنرهػػػل ػػػلف نعمػػػؿ بعربػػػل لبنػػػع الس دكنفػػػلت مػػػف البػػػنض 
  ػس  رنػؽ  مع ػل  ػي  ػلف كهػك ات ػر  العمػؿ ذلػؾتبنه  ي  ك لف هلفـ معن ن 

الػ ر ك الػلحب )هك بنت ابػ   للؾ بنت ابعد بقىنؿ مف بنت هلفـكه   طقهالم
ك ػلف بنػت الحػلج   ىعب مع لنهك انضل   ك جبلر كهك اب نـ ك لف مع ل ال عبي(

كه ػلؾ  كبنت ابك رضل  كهـ مع ل انضلن  ابعد بقىنؿ مف بنت جبلركا كته لكدة 
مع ػل لمملرسػل الم طقػه  ػلف اب ػلءهـ نتجمعػكف   ػس كبنكتػلت ا ػرل  ػي  اسملء

 .  للكاء  رنؽ كاحد هك  رنؽ الم طق هكانل  رة القدـ تحت



 ...................................................................................................................ُمَذكَّزاُت أْلسَِّجنِي احُلز //  حيدر راجي ناجي  

- 17 - 
 

ك للػػه  جػػلمعي( )طللػػب ملء محمػػد ابػػف ابػػك لػػ ء ال لظمياتسػػتىػػؾ كمػػف    
  ك للػػد ككلنػػد اب ػػلء ابػػك  للػػد ال ػػلظمي  م نػػد يكم نػػد ابػػف ابػػ  ػػ اد ال ػػلظمي 

 ي لفػػػػبلب لػػػػػـ تسػػػػػع كمجمكلػػػػه ا ػػػػػرل مػػػػػف اكم ي)ال ربػػػػػللي( )هبرم( كحسػػػػف
 .ذم  لف نجمع ل معنـ ذلؾ ال رنؽذ رهـ كالمف الذا ر  

الفػن  )كهك فػقنؽ إسػمه محمػد نبػك جلسػـ الالػغنر مػدٌربه  رنػؽال لذلؾ  ك لف  
ك تبػلدؿ  لن حنػث   ػل  الػىي معػ لن ابػك جلسػـ متػدن  ػلف   ك ّ(ج ؿ الدنف الالػغنر

)  ػرة ل ػل  ػي مجػلؿ لن ضػل ل الػا  ك ػه مػدرببلا بنر ل ل اتحلنث معه ك   ه اخ 
 .(القدـ

مػػع ا ػػع الم طقػػل التػػي   ػػل  عػػنش  ننػػل سػػرنعل لىػػا ك  لاط لػػ تىػػؾ  ل ػػت      
قػل كهػي الم ط كال جػؼ   ػرب ء كبىػد عنل  رنب جدا مػف  ػراج اب لءهل ك لف مك 

 رنبػػػل مػػػف هػػػي ك مػػػلـ ال للالي)المدرسػػػل ال للالػػػنل(  ننػػػل مدرسػػػل اتتقػػػع التػػػي 
لىننمػػل )مػد بػػف لىػي الجػكادلـ محاتمػلـ مكسػػا ال ػلظـ كاتمػمر ػدم اتمػلمنف )

 .الس ـ(
ؾ سػػػػػكؽ فػػػػػعبي تراثػػػػػي  بنػػػػػر إسػػػػػمه سػػػػػكؽ  ػػػػػلف ه ػػػػػلبنت ػػػػػل  فكبػػػػػللقرب مػػػػػ   

 .اتسترابلدم
 ك ي  نلنل ال رع بإتجل  السكؽ تقع المدرسل ال للالنل.

  ان تبعػػد ل ػػل  ثنػػر  ي ال لظمنػػل كت ػػ ل ػػت  ىنػػل  درسػػ ل  ننػػل كالمػػدارس التػػي     
بػل ت ؼ المػلرهـ كمدارسػنـ  كف الػا مػدارس م تى ػه ن تمػ ك لف اب لء الم طقل
هب  ػػي  ػػذحنػػث   ػػل   ؿ بللمػػلؿ حػػرة كمنػػف حر نػػل م تى ػػلك ػػلف بعضػػنـ نعمػػ

س  ػي اك الجىػك مسلء لىتدرنب  ي ك ت مل  بؿ ال جتمع ك  مدرسلال الالبلح الا
 الم طقل كالتسلمر مع اتحبل.
                                                           

3
 َ(2111-2116ٔااب فٟ اٌثهٌّاْ اٌؼهالٟ ٌٍفرهج ) - 
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 (بداية االحداث)
 ػػػلف  سػػػتمع الػػػا مػػػل   ػػػل فػػػرنف كبن مػػػل  ػػػي بدانػػػل الثمل ن ػػػلت مػػػف القػػػرف الع   

 ػػي ة رت الثػػكر ت ٌجػػ كذلػػؾ بعػػدمل  ي م طقػػل الفػػرؽ اتكسػػط مػػف احػػداثنجػػرم  ػػ
محمػػػد ا ػػػكر كمػػػف ثػػػـ زنػػػلرة الػػػر نس المالػػػرم )  انػػػراف كملرا قنػػػل مػػػف تػػػدالنلت

مل جرل بعدهل مف احداث ك   العلالمل اتسرا نىنلكهي  الا تؿ ابنب( السلدات
 طلح ػػػلطل  نػػػه ك كحػػػرب اهىنػػػل   ػػػي لب ػػػلف  ػػػزاع دث ػػػد حػػػك   العربنػػػل الػػػدكؿ ػػػي 

ؾ امػر ه ػل ػلف ك   بدكلػل ال ػراب هلت دكلل لب لف الا افبحكٌ  كمستعرة  ل ت  د
هػك  نػلـ المقبػكر الػداـ حسػنف ب  الػلء الػر نس العرا ػي ك   حدث  ػي العػراؽ د 

ف نمػػر  بػػللت حي لػػ  حنػػث ـُٕٗٗلػػلـ كذلػػؾ  ػػي   حمػػد حسػػف الب ػػرالسػػلبؽ ا
ـ بقتػؿ العىمػلء ك ػل مف بعد   ح ـلىكاست مه   العراؽ نكرنللجم م البه  ر نس

الػػذنف  ػػتىنـ العىمػػلء  كمػػف  بػػللبعض ات ػػر كالت  نػػؿ بعضػػنـ كتعػػذنبنـ كتفػػرند
كال ثنػػر مػػف اتسػػر   محمػػد بػػل ر الالػػدر كجمللتػه مرجػػع الػػدن ي السػند)الُ  هػـ

 .(العراؽ كرجلتتهاب ل نـ كال ثنرنف مف  نرة فبلب العىمنل ك 
نػػه دالمػػدف اتنرا نػػل الحدك  بػػللنجـك لىػػا البعثػػي  ػػلـ ال ظػػلـ ـ َُٖٗلـ ك ػػي لػػ
زات  ثنػرة ك ك د التدل لىا المد ننف العزؿ كحػدثت تجػلنل للحت  لـ بك   لىعراؽ

ت نم ػف تجلهىػه الدلـ ال محدكد لالداـ مػف  بػؿ الغػرب   ك لف مف  بؿ  كاته
  لسػت ه ػل بالػدد ذ رهػل   ي تىؾ ال تػرة كه للؾ احداث  ثنرة ك عت  را ه   اك
ع لىػػا مجرنػػلت اتحػػداث  ػػي الثمل ن ػػلت مػػف ىػػاف نطٌ المزنػػد  عىنػػه  مػػف اراد ك 

 .اتحداث  ي ذلؾ الك تتىؾ  التي  تبت  ماللدرلنراجع ال  ك العفرنف فالقر 
 بحػؽ الفػعب جػل ران  لن  نس العرا ػي الجدنػد  ل ك ػطبنعي اف نالدر الػر مف الك     

دكد كالىػػف حللػػل الحػػرب الجػػنش لىػػا الحػػ حن مػػل زج ٌ كذلػػؾ  ػػي تىػػؾ الظػػركؼ 
لػػك  ػػلف مػػف ا لربػػػه اك نعػػلرض رننػػه حتػػػا ك ػػلـ بللتقػػلؿ  ػػػٌؿ مػػف   ضػػد انػػراف
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  كاالػػبن متنمػػلن  ا ثػػر مػػف ةنػػر  الفػػنعي حزبػػه  ك ػػلف التفػػدند لىػػا المػػكاطف
بذرنعػػل ال نل ػػل عػػدـ كربمػػل ني   لن كالػػذم ننػػرب مػػف الجػػنش متنمػػ  لن كال ػػردم متنمػػ

  .ْ ذا كه مف ال دمل العس رنل ي حلؿ هركبه  لىكطف
   قػػػد  ل ػػػت لقندتػػػه التػػػي نػػػ مف بنػػػل هػػػي ي العرا ػػػي ٌ لسيػػػاكامػػػل المػػػكاطف       

ا كا  ػػػل ال ثنػػػر مػػػف  ػػػلف حرمػػػل ال ػػػركج لىػػػا الحػػػل ـ حتػػػا كلػػػك  ػػػلف ظللمػػػلن  ك 
اتمػػػر  كلػػػيُّ  كحزبػػػه بللتبػػػلر  هػػػكه هػػػـ اكؿ المػػػدا عنف لػػػف الػػػداـ كح مػػػ لالسػػػ 
ل ثنػر ا ا الفعبىلىننـ كل تجرٌ  تىؾ  دللتنـ طاف ك    مل تجب طللته الذم

   مل سنتضن ل ل ذلؾ  نمل بعد .  كالكن ت  مف المنللؾ
مػػػف  اتحػػػداث سػػمعتي  تىػػؾك ػػػي  ضػػـ   ة ك ػػذاؾحػػكادث  ثنػػػر  ظنػػرت اذف    

 لن ر ابػك جلسػـ  ػد ةػلدر العػراؽ متكجنػاحد اتالد لء ب ف المدرب محمد الالػغن
  كل ػػػف بػػػدكف مػػػدرب ان  رنق ػػػل مسػػػتمر  بقػػػيك   لػػػا لب ػػػلف كا قطعػػػت ا بػػػلر  لىن ػػػلا

إت مػػػرة كاحػػػدة  ػػػي  مػػػع بعضػػػ ل ىتقػػػي  كلػػػـ   ػػػفاهمى ػػػل  ػػػرة القػػػدـ لن ك حػػػف انضػػػ
كاث لء تىؾ ال ترة سػمع ل بػ ف المػدرب ابػك جلسػـ  ػلـ   كبدن  رنق ل ن حؿ  اتسبكع

 س ف بجكار بنت ل .  ل ت لل ىته تبمراسىل لد لف الذم 
  لػػد لف بمراسػػىل المػػدرب ابػػك جلسػػـلل كاسػػتمر لىرسػػل لن لػػد لف جكابػػ  تػػبك     

ك ػذلؾ  نػـا بػلر المػدرب كن قػؿ سػ مه ل ك لف لد لف نكالػؿ تلضػلء ال رنػؽ
كاسػػػتمر جلسػػـ  يلضػػلء ال رنػػػؽ الػػا المػػدرب ابػػالحػػلؿ ن قػػؿ ا بػػلر الفػػبلب كا

  لحػزنف كالػؿ الػا بنت ػحتػا كرد الن ػل  بػر مػف الػزمف الكضع بن نمل الا  ترة 
  لف.مف   ؿ كالدة لد

  

                                                           
4
ح، ٠ٚصيكن تؼيك٘ا اٌؼفيٛ تي١ٓ اٌؽي١ٓ      وأد االػكاِاخ وص١هج ٌىً ِٓ ذفٍف ػٓ اٌفكِح اٌؼسىه٠ - 

 ٚاالـه.
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 م(ٜٓٛٔ)-اإلجرامي(-النظام-)ضحايا

 
 
 (بدء االعتقاالت) 

بػي اجػد  ل تحنػل  للعػلدة  ػ ذا   رجػتي   بػلب الػدارر ت لىن ػل طي   احد اانلـ  ي
كل ػػػف   الػػػدتي  علدتنػػػللقػػػلء ك  طىبػػػتك  اـ لػػػد لف كا  ػػػل ببػػػلب الػػػدار كهػػػي تب ػػػي

 .الزنلرة هي حللل حز نل كب ل نل تىؾالفيء الم تىؼ  ي 
راح لػػػد لف راح ُ تػػػردد  ىمػػػل  ىػػػٍت اـ لػػػد لف الػػػا الػػػدار كهػػػي بل نػػػل ك د     

 !   ...لد لف
 الا انف راح لد لف ؟  (رحمنل اهلل)الدتي ك  س لٍتنل       

ادرم لسػت ك   مجنكلػل رجػلؿ اتمػف ا ػذكا لػد لف الػا جنػل اجلبت اـ لد لف ُ
نػؼ ذهػب ل  ثـ راحػت كالػدتي تنػدن بنػل لتسػ لن  لقد راح لد لف اب ي  مل اال ع

 سبلب؟كانف التقىك  كملهي اا
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لػػػد لف اث ػػػلء مسػػػللدة  القػػػد جػػػلء الجػػػ كزة الػػػُ  ل ىػػػلن   راحػػػت تح ػػػي لنػػػل     
ي سكؽ بلب الدركاز   ػي  ي محؿ بنع الحقل ب كاتحذنه ال ل ف   لد لف لكالد 

ل مػف المػدرب  تفك  ككجدكا ل ػد  رسػلل مل د التقىك   ي المحؿ بعدك   ال لظمنل
 ك ػػلف  ػػي الرسػػللل  كالرسػػللل مرسػػىل مػػف لب ػػلف   (ٓ)ابػػك جلسػػـ محمػػد الالػػغنر

الرسػػللل ثػػـ اسػػملء ال رنػػؽ ك ػػد حققػػكا معػػه بفػػ ؿ سػػرنع لػػف تىػػؾ  مجمكلػػل مػػف
 .معنـ ان ا تلدك  مقند

ل ػدهل ا تػلب كالػدتي القىػؽ حن مػل سػمعت  ٔ(ه ذا كرد ػل ال بػر مػف اـ لػد لف )
ـ لػػد لف اف المػػدرب  ػػد كلىمػػت مػػف ا  بكجػػكد رسػػللل كاسػػملء  ػػي تىػػؾ الرسػػللل

المعىكمػلت تىػؾ  ك ػؿ  مػف نطلردك ػهاارجػلؿ ةلدر العراؽ كا لـ  ػي لب ػلف كاف 
كحنػد مػف بػنف ا ػكتي ال   ػتي   قػد لػذلؾ ا تلبنػل القىػؽ   ل ت جدندة لىا كالدتي

 رهـ متفػلبنل اك متقلربػلال رنػؽ  ىنػـ المػلكاف الضػلء   ال رنؽذلؾ ا تمي الا 
  الػػػا بنتنػػػلبعػػػدهل لػػػلدت ثػػػـ  ة سػػػلللتعػػػدٌ ل لفاـ لػػػد  بقنػػػت ـثػػػ  لمػػػرممػػػف 

ني ل ػػؾ مػػف  بلتػػت ت فػػا لىػػيٌ   ػػد  هػػي المػػرنة الم م ػػل العىكنػػهك ك ل ػػت كالػػدتي 
كمػف جنػه ا ػرل  ل لىػا مالػنر لػد لف مػف جنػ لن االػبحت  ىقػكا ػل   المجرمنف

لىػػا الػػرةـ مػػف تء المجػػرمنف   بػػدنت افػػعر بػػلل كؼ كالقىػػؽ لىػػا   سػػي مػػف هػػ
 .لفر للـ الستل سكل  ذاؾكىُ نبـ الذم لك   س ي غرال

تػػػه كالػػػدتي كل ػػػدمل لػػػلد مػػػف لمىػػػه ا برى    ػػػي لمىػػػه)رحمػػػه اهلل( ك ػػػلف كالػػػدم  
كبعػد انػلـ   بت لالنؿ مل حدث لعد لف كا برته لمػل جػرل  فػعر كالػدم بػلل طر

لػػذلؾ  ػػرر   ى رنػػؽن تمػػي ل ػػؿ مػػف  ػػلف  كفنعتقىػػ كانتمػػف بػػدن رجػػلؿ سػػمع ل اف
                                                           

5
ِؽّك اٌصغ١ه ٚ٘ٛ شم١ك ػضٛ اٌثهٌّاْ)ساتمًا( ٚاٌم١اقٞ فيٟ اٌّعٍيا االػٍيٝ اٌ ي١ؿ ظي ي       - 

 اٌك٠ٓ اٌصغ١ه.  
6
ظاسُ ٚٔفٝ ذٍه االقػياااخ   َ، ٚػٕك ػٛذٕا ٌٍؼهاق اٌرم١د تات2113ٟػٕكِا سمظ إٌظاَ ػاَ  - 

 ٠ه اػرماي اٌ ثاب.اٌٝ أٙا قػا٠اخ تؼص١ح ٌرثه ِ ١هًا
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نسػػ ف  ػػلف     قػػدالمػػلمي  ػػي مدن ػػل الحىػػلك  بنػػت جػػدمى ي الػػا اف نرسػػكالػػدم 
ثنػػػػر مػػػػف ارحػػػػلمي كبعػػػػض ب ػػػػي تي ه ػػػػلؾ كالمػػػػلمي كلمػػػػلتي كال جػػػػدم كجػػػػدٌ 

لػف ان الػا ه ػلؾ كبعنػدلذلؾ  رر  ي البنحل النػـك التػللي اف نبعث ػي   لمكمتي
 .لف اجكاء الم طقل كمل لف نحنطنل مف ا طلر دان بعنال لظمنل 

 م(ٜٓٛٔ-ة:عامالمهديّ -منطقة-الحمه-في-جّدنا-)بيت

 
 

ل ات ػذ ذلػؾ القػرار كالػذم مػحن    كذلػؾجدان  لن كالل ب لن  لف  رار كالدم ح نم     
 ذلػػؾ  ػػلف ني ػػرل  لحنػػل كمػػف  مػػف جنػػل ا لل ىتػػهدؿ لىػػا حرالػػه الفػػدند لىػػنػػ

 .ك ذاؾ مل الحل مل كالج كزة المجرمنفلىا كلٌنه كمعر ته بكا ع الطغ دلنؿ
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 (ة)التوّجه الى مدينة الحم
  ننػل مػت نالنػـك التػللي الػا مدن ػل الحىػل ك   ػي الػبنحل بلل عؿ  قد ذهبتي ك      

لػػػػػف اهىػػػػػي كا ػػػػػكتي  ان بعنػػػػػد      ػػػػػتي اسػػػػػلبنعمجمكلػػػػػل مػػػػػف اا رتغمػػػػػدة اسػػػػػت
ل  مػػف جنػػ هػػلالم طقػػل كاب لءادرم مػػلهي ا بػػلر سػػت لك ان جػػدلن  ىقػػ  ك كاالػػد ل ي
 ػي  لتقػؿي   ػت اتك ػع اف اي  ػحنث ا   جنل ا رل لىا   سي مف لن ك  ت  ل  

 .حتا حن مل   ت  ي الحىه لنم ك ت كننل لحظ
تتالػػلؿ بػػ هىي ع ااسػػتط ـكالىنػػللي كات بػػلر م قطعػػل ل ػػي كلػػكمػػٌرت اتنػػلـ     

 ػػػي الحىػػػه  ػػػي  ااجػػػدادك  ػػػت احضػػػر  ػػػي احػػػد مسػػػلجد   كت هػػػـ نتالػػػىكف بػػػي
 ػػي لنػػللي  لن ف نقػػنـ احػػد المػػلمي مجىسػػحنػػث  ػػل  م طقػػل المندٌنػػل كسػػط المدن ػػل

دلػلء القػركف ك  بعػد  ػراءة ل كنقـك بتكزنع الحىك )ذلؾ المسجد  فنر رمضلف  ي
 الحلؿ ل ترة مف الزمف . كاستمر ذلؾك  ت ا دـ  نه  ( محلضرةالات تتلح ك 

  ل منفالػػىلا ػػـك بتكزنػػع الحىػػكل ك  المسػػجد  ا ػػدـ  ػػي   ػػتي كذات لنىػػل كبن مػػل   
ذا بي ارل  رننتػه مػف    بػؿ بلتجػل  المسػجد (  ػد اراجػيالسػند ) ـ كالػدمالمرحك كاي

  نٌ بػؿ نػد  كاب ػيالػرت لىػا  ػدم ك  لجلرنػكدمػكلي  بعند كذهبت النه منػركتن 
 ػػي  بسػبب م ػلر تي اتكلػا لػه كلعػل ىتي  ربمػل  ػلف ذلػؾ ادرم لػـ الب ػلء سػتي كل

هػػي النػػه اـ للر الفػػكؽ مفػػ   نػػؿ  ل ػػت المفػػللر هػػي ة مػػف الػػزمفال تػػر تىػػؾ 
 ؟ لىٌي ذلؾ السىكؾ مىت ني تهي الك ت تلب ي  حللل القىؽ التي  ل ت
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 (مٜٓٛٔ-راجي-السيد-الوالد-)المرحوم

 
 ػػػد   ػػػت افػػػعر بضػػػنؽ فػػػدند  ػػػي ك   لػػػذلؾ الب ػػػلء اسػػػتطع اف اجػػػد مع ػػػان   ىػػػـ

بلترتنػلح  فػعرتل ػدهل   بللػدمكع ا  جػرتي  ك د  مل اف رننت كالدم ات  الدرم
 .مى نل الف قل كالكد كالرحمل ه التي  ل تتي ب ىمل  ندني كراح  ىن ن 
تكجن ػل  ثػـ  كسٌىـ لىا الحلضػرنف  ي المسجد جىس كالدم  ل دمل هدنتي      

جد  ػػي   ػػس المحىػػل  ػػي م طقػػل المسػػذلػػؾ الػػا بنػػت جػػدم الكا ػػع بػػللقرب مػػف 
ػػػ ىػػػاالػػػدم لـ ك ثػػػـ سػػػىٌ   المندٌنػػػل ػػػدٌ )جى   كالػػػلر نتحػػػدث معنػػػـ طػػػكن ن  تي(دٌ م كجى

 تالػػكت هػػلدي ل ػػي جىػػس كالػػدم معػػي كراح ن ىم ػػي ب  مل ا تنػػا م نمػػل كبعػػد
ا ػػت تعىػػـ بمعزتػػؾ  ب ػػٌي حنػػدرُ’ك ػػلؿ لػػي مػػف جمىػػل مػػل  ػػلؿ  نسػػتمع النػػه نحػػد

 ػػٌي ا ػػت بي  قػػلؿ اسػػمع ان  ابػػدذلػػؾ  ػػي  قىػػت لػػه اجػػؿ كا ػػل ت نفػػؾ  ان ل ػػدم جنػػد
 لزنز لىن ل كل ف فر  ل نلز النس  ذلؾ ؟ 

  ل تلب ي القىؽ مف   مه.؟  كالدم  قىت  عـ كل ف ملذا تقالد نل   
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لتقىػػػػكا )اب ػػػػلء الجنػػػػراف ني   ػػػػد نػػػػدر اف اب ػػػػلء الم ط ػػػػللحنسػػػػمع  قػػػػلؿ لػػػػي ُ ا    
ك ػػػ ف   كالتقىػػػكا  ػػػ ف  الكحنػػػد لكالدنػػػهكهػػػك كالتقىػػػكا هلفػػػـ    جع ػػػر كا كتػػػه

ال بػر ن ػزؿ لىػا رنسػي ذلػؾ    ػلف  دد لي  ؿ اسملء االد ل يعني ( كراح .....
 ـكلػ ان بػدكف اذف مٌ ػي الػا اف بقنػت متحنػر كاف دمكلي راحت تسػنؿ    للالللقل

 .استطنع ال  ـ
 نم ملذا اال ع انف اذهب ل ي ا جك ب  سي ؟   قىت لكالدم ُ ثـ ملذا    

 ػؿ لىػٍف ) ُ ػلؿ تعػللا  ف بقضلء اهلل ك ػدر ُ  حف م م ك حندر  يٌ بي  قلؿ لي      
ل  ىتىبى الىَّهي لى ىػلنياًلنبى ى    مػف اهلل ء مجػرمنف ت نعر ػكف ال ػكؼ تكاف هػ  ٕ(ل ًإت مى

لػدم ر المرحػـك كاكاسػتم  لػف الرجػلؿ التقلؿ ال سلء  ضػ ن  كف  يكهـ ت نتردد
 قىػػكؾ كلػػـ نجػػدكؾ  ػػيتعناذا جػػلء رجػػلؿ اتمػػف ل  ػػيٌ بي  ُالػػا اف  ػػلؿ ػػي   مػػه 

 .تؾ اسعتقىكف ا ك نء  تالبنت  للىـ اف ه
  ػػػذ ا كاتػػػؾ بػػػدتن   تي  نػػػؿ ترضػػػا اف  ُ قػػػلؿ لػػػي   قىػػػت  عػػػـ ا نػػػـ مجرمػػػكف    

 ملذا ا عؿ ؟    ف ملذا اال ع؟  قىت    نلكالدم كلل ؾ 
ك سػػٌىـ نمر ػػل الػػا اهلل لػػز  لىنػػؾ اف تػػ تي معػػي الػػا ال لظمنػػه  ػػيبي ُ  قػػلؿ     
فػػ للل محمػػد كاؿ محمػػد بك سػػ له اف ن ٌجن ػػل مػػف المح ػػل التػػي  حػػف  ننػػل   كجػػؿ

 .)ص(
ل لظمنػل تكجن ػل الػا اثػـ  رة مدن ل الحىل  ي النـك التػلليمغلدلىا ات ق ل  ل دهل

 .ال لظمنل –  ل تكجن ل الا بغداد كبلل عؿ     لنـك التللي ي البنحل ا
  

                                                           
7
 .51سٛنج اٌرٛتح:  - 
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 )احوال الضحايا(
لسػػ ل  ػػي مقػػلـ مػػدح احػػد مػػف  ـ(َُِٖ حػػف  ػػي هػػذا الك ػػت مػػف الػػزمف)    

الح كمػػل الحللنػػل  كلسػػ ل ممػػف ن نػػد ح كمػػلت امتػػلزت بلل سػػلد كالسػػر ل كالرفػػكة 
هػػػػل  كلنسػػػػت ل ػػػػل كاإلسػػػػتن ء لىػػػػا ممتى ػػػػلت الدكلػػػػل مسػػػػتغىنف م لالػػػػبنـ  كةنر 

تىػػؾ الحقبػػل مػػف الػػزمف سػػكل ا  ػػل  مػػفل  ػػي  فػػر تىػػؾ الكثػػل ؽ كالحقػػل ؽ مالػػىح
 فعر بكاجب ل تجل  الضػحلنل ك حػف جػزء مػ نـ  تمىنػه لىن ػل المسػ كلنل الفػرلنل 
كاا   نػػػل كاإل سػػػل نل  كذلػػػؾ مػػػف  ػػػ ؿ تسػػػىنط الضػػػكء لىػػػا نكضػػػلع ن ل ػػػؾ 

بقل الػػا مػل كالػػىت النػػه  كبػػدتن الػذنف بػػدمل نـ كالػػىت الح كمػلت الحللنػػل كالسػػل
مػػػف ت ػػػرنـ تىػػػؾ العكا ػػػؿ مػػػف الىحظػػػل اايكلػػػا التػػػي سػػػقط  ننػػػل ال ظػػػلـ  كل ػػػ نـ 
)الضػػػػػحلنل( االػػػػػبحكا مػػػػػف الم سػػػػػننف مػػػػػف  بػػػػػؿ ذكم المسػػػػػ كلنلت كالم لالػػػػػب 
كااحزاب  كت  رند اف تيستغؿ تىؾ المعل لة كالتضحنلت مف  بػؿ اهػؿ المالػللن 

ا ت لبٌنػػلن اك مالػػىحٌنلن لىبىػػكغ مػػف   لنػػل الػػا  كم تنػػزم ال ػػرص تت لذهػػل م سػػبلن 
م لالػػب اك امتنػػلزات ا ػػرل  كمػػكا عنـ كم لالػػبنـ لػػـ تػػ تي لىػػا اهى ػػل كلكا ػػؿ 

 ... الضحلنل إٌت بللمزند مف المآسي كالمالل ب كال سلد
 
 )بيت ابو هاشم(
 ػػلف  ػػي م طقت ػػل ب لنػػل  بنػػرة )ا ظػػر الػػا الالػػكرة المىحقػػل( تحتػػكم لىػػا      

مف البنكت الالغنرة بدا ىنل  ك ل ت تسػ ف مجمكلػل مػف العكا ػؿ  ػي  مجمكلل
تىػػؾ البنػػكت  كلػػذلؾ الب ػػػلء نكجػػد مػػد ؿ كاحػػد  بنػػػر  نػػد ؿ مػػف   لػػه جمنػػػع 
سػػػٌ لف تىػػػؾ البنػػػكت  ك ػػػي دا ػػػؿ ذلػػػؾ الب ػػػلء تكجػػػد حدنقػػػل  بنػػػرة تتكسػػػط تىػػػؾ 

جلر البنكت  ك ي  نلنل ذلؾ الب لء مػف الػدا ؿ نكجػد بنػته  بنػر مػع حدنقػل كنفػ
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دا ػػؿ ذلػػؾ الم ػػزؿ  كهػػك لبػػلرة لػػف بنػػت نت ػػكف مػػف لػػٌدة طكابػػؽ  كذلػػؾ الب ػػلء 
 .كالبنت تعكد مى نته لىسلدة مف اؿ الحىك

 
 
 )اقتحام ذلك البناء (

  ل ػػػت البنػػػكت الدا ىنػػػل  ػػػي ذلػػػؾ الب ػػػلء متقلربػػػل مػػػع بعضػػػنل الػػػبعض ا  ػػػر 
هلفػـ   يذلؾ الب لء بلحثنف لف هلفػـ بػف ابػلظلـ كحن مل ا تحـ ج كزة نمف ال 

االػػػطدـ مػػػع رجػػػلؿ اامػػػف بعػػػض الفػػػبلب الػػػذنف  ػػػل كا نسػػػ  كف ه ػػػلؾ  كذلػػػؾ 
حن مل فلهدكهـ كهـ نقتلدكف هلفـ معنـ  كندل ذلؾ الا التاللدـ مع الجػ كزة 

مػػػل ندل بلل تنجػػػل الػػػا التقػػػلؿ جمنػػػع الفػػػبلب الػػػذنف  ػػػل كا نسػػػ  كف  ػػػي ذلػػػؾ م
  .الب لء

بكهـ بقػػكة السػػ ح ك ثػػرة الجػػ كزة  كا تػػلدكهـ جمنعػػلن م ى ػػنف كرا نػػـ حنػػث سػػح
 ...جمعلن مف العكا ؿ ال ل دة لىمعنف
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 .كجمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ني ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ المعتقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػنف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػدامنـ  نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػل بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
نمل لددهـ  ىستي نتذ ر العدد بللتحدند  كل   ي لىا نقنف ا نػـ  ػل كا مجمكلػلن 

لذ  ػػػ اد ال ػػػلظمي بػػػ  س المكضػػػكع لنسػػػت بللقىنىػػػل  كل ػػػدمل تحػػػٌدثت مػػػع اتسػػػت
 ).نجلب ي  ل  نُ )اف ضحلنل الب لء )ال لف(  لف لدد  بنر ت نيستنلف به

 
  )احوال هاشم بن ابي هاشم (
 لف هلفـ تلبلن  ي  رنؽ الم طقل  كمر ز   ي المىعب هك حراسل المرمػا     

قػي بللم طقػل نكمٌنػلن كذلػؾ حن مػل ن تنػي ك لف  رنػؽ ال بػلر نعتمػد لىنػه  كهػك نىت
  .مف لمىه ك ت المسلء

كالػػد  رجػػؿ  بنػػر نعتػػلش لىػػا بنعػػه لس دكنفػػلت نقػػـك بترتنػػب مسػػتىزملتنل  ػػي 
ذلػػؾ الب ػػلء كنحنل ػػلن  ػػي الم طقػػل  لنضػػعنل  ػػي لربػػل  بنػػرة المسػػلحل لنػػتـ  ننػػل 

 .كضع ن بر لدد مم ف مف الم  كتت كالمفننىلت
ة التقػػػلؿ هلفػػػـ  حػػػلكؿ كالػػػد  مػػػ عنـ   قػػػللكا    ػػػذ  لمػػػد  ل ػػػدمل حػػػلكؿ الجػػػ كز 

سػػللل ك عنػػد  النػػؾ   ػػر ض ااب كترجػػلهـ  ثػػـ تكسػػؿ بنػػـ اف نم حػػك   رالػػل 
لى  ـ  بعد ذلؾ تجمعػكا لىػا ابػي هلفػـ بعػدمل ضػربك  لىػا  بػر ًسػٌ ه كنهػل ك  
   كتر ك  لىا اارض بل نلن نتىكل مف ااسا لمل حٌؿ بكلد  الكحند  الػذم لػنس

  .له ت نخ كت ن ته  حنث  لف هلفـ هك السىكل لكالدنه
بعػػػد التقػػػلؿ هلفػػػـ بقػػػي ابػػػك هلفػػػـ  تػػػرة مػػػف الػػػزمف م زمػػػلن لى ػػػراش بعػػػد تىػػػؾ 
الحلدثػػل  كلػػـ نػػدـ طػػكن ن حتػػا التحػػؽ بػػللر نؽ االىػػا لػػنعىف لػػف ا نػػداـ الػػر ف 

ـ(  كبعػػد الثػػل ي مػػف العل ىػػل التػػي ت ك ػػت مػػف ث ثػػل ار ػػلف )الكالػػد  كالكلػػد  كااي 
رحنػػؿ ابػػػي هلفػػػـ بقنػػػت اـ هلفػػػـ تتىقػػا المسػػػللدة كالرللنػػػل مػػػف الجنػػػراف حتػػػا 

 ..التحقػػػت بػػػلبي هلفػػػـ بفػػػ ؿ سػػػرنع بعػػػدمل تعرضػػػت ازمػػػلت الػػػحنل فػػػػدندة
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ا تنت لل ىل ب لمىنل  كنيط    كرهل  ي م طقت ل)المقلبىل ل ػراج السػند محمػد(  ػي 
  ف؟ال لظمنػػػػػػػػػػػػػػػػػل  لػػػػػػػػػػػػػػػػػتيعىف الم طقػػػػػػػػػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػػػػػػػػػدادهل ب  ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ  كل ػػػػػػػػػػػػػػػػػف ننػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الجػػػكاب ُ اف الحػػػداد  ػػػلف  ػػػي القىػػػكب  قػػػط   الكالػػػلن اذا مػػػل تعٌرضػػػت تىػػػؾ 
  .العكا ؿ لنجـك ج كزة اامف البعثي

امل العكا ؿ ااي رل  ىست الىـ ملذا حدث لنل مف مالل ب  كذلؾ بعػدمل  قػدكا 
ػػػل تجػػػدر اإلفػػػلرة النػػػه ه ػػػل  هػػػك اف  ػػػؿ ضػػػحنل تػػػذهب   ًممَّ اب ػػػل نـ كنحبػػػتنـ  كى

اءهػػػل مجمكلػػػل  بنػػػرة مػػػف المالػػػل ب كال ػػػكارث   للضػػػحنل  ػػػد  جػػػدهل ت ىٌػػػؼ كر 
تيستىفنىد كتمضي  ل زةن الا ربنل  كل ف ات رنف هـ مف نتحمػؿ العػبء اا بػر  

 ... كهك مل لمس ل  مف لكا ؿ ضحلنل الم طقل
 

 ) الصغيرمنطقة ابو جاسم وجمال  (
  نسػػػػ  كف معػػػػلن ُ )فػػػػن  جػػػػ ؿ نبػػػػك جلسػػػػـ لػػػػه افػػػػقلء اث ػػػػلف مػػػػف امػػػػه كابنػػػػه  

 .)الالغنر  كجملؿ الدنف
مػلـ مسػجد ك  الفن  لىي الالغنر ُككالد    نؿ المرجعنل  ػي العقػكد الملضػنل كاي

 .براثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي م طقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اإللطن نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال لظمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
تسػػ ف لل ىػػل ابػػك جلسػػـ بجػػكار الالػػحف ال ػػلظمي الفػػرنؼ  بػػللقرب مػػف بػػلب 

التػػػي فػػػمىت م طقت ػػػل ا تقػػػؿ الجػػػ كزة  الػػػلحب الزمػػػلف)لع(  كبعػػػد اتلتقػػػلتت
لنبحثكا لف  ؿ مف له ل  ل بللضحلنل اك مف له ل  ل بلبي جلسػـ الالػغنر  
 تكجنػكا الػػا بنػػت )ابػػك جلسػػـ( لنعتقىػػكا مجمكلػػلن  بنػػرةن مػػف اب ػػلء تىػػؾ الم طقػػل  
كالتقىػػكا ث ثػػل ا ػػكة مػػف بنػػت كاحػػد   كنقػػع بجػػكار بنػػت المػػدرب الالػػغنر  كهػػـ 

 .(    كالتيقؿ ك ركف مف تىؾ الم طقل لجي كا كنه)
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خوته وجيرانه)   (احوال المدرب وا 
امػػػل المػػػدرب )محمػػػد الالػػػغنر( اك ابػػػك جلسػػػـ الالػػػغنر   نػػػك  ػػػد ةػػػلدر العػػػراؽ 
متكجنلن الا لب لف  كاللر نراسؿ لد لف  ك د  رج معه ا كنػه   ػؿ مػف الفػن  

نر  ك ػػؿ ةػػلدر لىػػا طرنقتػػه  ك ػػد جػػ ؿ الػػدنف الالػػغنر  كجمػػلؿ الػػدنف الالػػغ
ذ ر لي   اد ال لظمي  بل نـ  رجػكا جمػنعنـ بكاسػطل جػكازات السػ ر العرا نػل  

 ....حنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث ا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽ بفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي
امل جملؿ )ابك ضنلء الالغنر( ك ػلف احػد نلضػلء ال رنػؽ مع ػل   قػد  ػرج مػف 

  . كااٌلػػػػػهالعػػػػػراؽ كراح نعمػػػػػؿ مػػػػػع السػػػػػند محمػػػػػد بػػػػػل ر الح ػػػػػنـ كنالػػػػػبن مػػػػػف 
ـ  كبقػي  ػي  دمتػه لىسػلدة ََِّكاستمر مع الح نـ لغلنػل سػقكط ال ظػلـ لػلـ 

اؿ الح نـ حتا مف بعد استفنلد السند محمد بػل ر الح ػنـ  كاسػتمر  ػي  دمػل 
  . السند لبد العزنز الح نـ  حتا ك لته  كتنزاؿ نعمؿ مع السند لملر الح ػنـ

  . لفعبي المقدس مل نعمؿ النـك   حد الزللملت  ي الحفد ا
 
 (احوال المدرب ابو جاسم)

بعدمل  ػرج مػف العػراؽ متكجنػلن  حػك لب ػلف  ةلدرهػل  نمػل بعػد لنسػتقر  ػي انػراف 
  .كنعمػػػػػؿ مػػػػػع ن نػػػػػه  ػػػػػي المجىػػػػػس االىػػػػػا مػػػػػع السػػػػػند محمػػػػػد بػػػػػل ر الح ػػػػػنـ

 ....بكبعد سقكط ال ظلـ لمؿ  ي كزارة الفبلب س رتنران لكزنر الفبل
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 الكاظمّية المقّدسة(عودتي الى )
)بػؿ رننتػه ك   ػه مػف الفػبلب لن الحي  لرةػ ل دمل كالى ل الا م طقت ل رننتي      

قػػلؿ  ػػي اف اتلت  اتلتقػػلؿ ب نػػل لحظػػلمػػف لن  ل  ػػ ( ك  ػػتي فػػبلحمػػف اتحػػي 
نع ػي   نع ػي المجنػكؿ  نع ي التعذنب  نع ي المكت  ذلؾ الك ت نمثؿ اتلداـ

 ! ف ب نل طرنقلكل القتؿ
اتبرنػلء مػف  دمنل ازتـ ال ظػلـ لقتػؿحػد  نعىػـ بػللطرؽ التػي  ػلف نسػت  لهلل ك    

  ثنػره ك    بعثػير مف اتبرنلء  ػي سػجكف ال ظػلـ الذب ال ثن قد لي   الفعب اب لء
ةتالػػػبف  ػػػي  ػػػد ني  سػػػلء ال ب  كه ػػػلؾ كتؼاث ػػػلء التعػػػذن  ضػػػكا حػػػت نـمػػػ نـ  ػػػد 

ك ػػػػـ مػػػػف   الػػػػكرالف نػػػػتـ  ػػػػتىنف بلبفػػػػع تالػػػػلبنثػػػػـ بعػػػػد اة  سػػػػجكف الظػػػػللمنف
 اتر ػػػػلـك   كهػػػػـ  ػػػػي السػػػػجكف كاث ػػػػلء التعػػػػذنب ثػػػػـ مػػػػلتكا تػػػػـ التقػػػػللنـ ط ػػػػلؿات

  ٖ ػػي سػػج ت الفػػعبل ال لمسػػل  ػػي سػػجكف ال لظمنػػل كةنرهػػل كالكثػػل ؽ كيجػػدت
ك ػػي دكا ػػر   سػػج ت ككثػػل ؽ  ػػي سػػجف ابػػي ةرنػػب جػػدتكي   قػػد ك ػػذلؾ الحػػلؿ

كجػػدت بعػػد سػػقكط  ظػػلـ الػػداـ  مػػف الكثػػل ؽ اتمػػف كالم ػػلبرات كه ػػلؾ ال ثنػػر
 جػػػرل  ػػػي ذلػػػؾ ح ػػػي ال ثنػػػر مػػػف المآسػػػي كمػػػلكالتػػػي ت ـ  ََِّلػػػلـ  حسػػػنف
نل الالػػػػغنر كننػػػػـر لعظمتنػػػػل جػػػػدت كثػػػػل ؽ نفػػػػنب مػػػػف ت لالػػػػنى قػػػػد كي   التػػػػلرن 
بػلمر مػػف العقػ ء كبػػ مر ب ػػت  ي  ػد كلػذلؾ  ػػ ف ال ثنػر مػػف تىػؾ الكثػػل ؽ   ال بنػر

العػػػلـ لحػػػدثت  لىػػػا المػػػأ نل فػػػ تػػػـ ثػػػل ؽ لػػػك ف تىػػػؾ الك ا  مػػػف رجػػػلؿ الػػػدنف
كربمػػل  ة ل الكاحػػدمجػػلزر كحػػركب طلح ػػل بػػنف اب ػػلء الفػػعب الكاحػػد كاب ػػلء المىٌػػ

جػدت  ػي دكا ػر اامػف كي الكثػل ؽ التػي  تىػؾف ال ثنػر مػف ا  ىل الكاحدة بنف العل
 ن ػكف امػل   ثنر مػف اتبرنػلء ب بقتؿ كالتقلؿبٌ تسى الم بر الذم  لفباظنرت  د 
رنػػد اف  اكةنرهػل كت ة مػف الم طقػػل الكاحػدا ربػلء الضػحنل اك ن ػػكف الم بػر  مػف

                                                           
8
 َ.2113ظٙهخ ذٍه اٌّؼٍِٛاخ تؼك سمٛط إٌظاَ ػاَ  - 
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 ػػػػرج م ػػػػه إت  ا البػػػػلب سػػػػكؼ لػػػػف  ػػػػي هػػػػذ ػػػػل نذا د ى   ت  ػػػػلذ ر الت لالػػػػنؿ ػػػػ
ب ممػل بعفرات الال حلت ممل ن دم الا ضػنلع مػل ارنػد  تلبتػه  ػي هػذا ا ل تػل

 . المعلالر  ي حقبل مف الت رن  مل جرل لىيٌ ك ت نته اث لء رحىل الحنلة 
كل ػػدمل رجعػػت   كالػػدممػػع كالػػىت الػػا م طقتػػي  ل  مػػؿ مػػل بػػدن ل    قػػدعػػكد  ك  

نل  للنػػػل مػػػف اتالػػػد لء كالجنػػػراف  كلىمػػػت نقن ػػػلن ب طػػػكرة الػػػا الم طقػػػل كجػػػدت
مجمكلػػػل  ىنىػػػل جػػػدا ك ػػػؿ جمنعػػػلن كلػػػـ نتبقػػػا مػػػ نـ سػػػكل التقىػػػكا  قػػػد  الم طقػػػل 

 بنل .اك طرنقل ن جك لن م ب  كجد لهي ن د   نـم  كاحد
 
  (العودة الى البيت)

ىػػب ك  ةبػػدمكع ةزنػػر ( اسػػتقبىت ي الكالػػدة )رحمنػػل اهلللػػدت الػػا البنػػت ل ػػدمل    
بقنػػػت  ػػػي دار ػػػل لىػػػا مضػػػض كلىػػػا  ىػػػؽ   الفػػػكؽ الػػػا كلػػػدهله مىنػػػكؼ مى ػػػ
اتي ك ا ظػلر ال سػلء الىػث  ىمػل  رجػت مػف الػدار   ػت ارل حنػ  نفك كؼ فدندى 

هػف بالػكرتي دت نف نرنف الػكرة اكت تكجنت اكتدهف تطلرد ي حنث مل  فى  قد
ك ىعػػػب سػػػكنل ك غػػػلدر ل  جتمػػػع  ػػػي الم طقػػػل  ٌ ػػػ  قػػػد  ت  ػػػي نذ ػػػرهٌف بػػػ كتدهفٌ 

سػػكل ل طقػػل كا ػػل كحنػػد لػػـ ار   ػػت امفػػي  ػػي الم ل ػػدمل ك  بػػؿ التقػػللنـ   سػػكنل
 ال سػػػػػلءلفػػػػػبلب كلػػػػػـ نبقػػػػػا  ننػػػػػل سػػػػػكل  رةػػػػػت م طقت ػػػػػل مػػػػػف اني  قػػػػػد   اتط ػػػػػلؿ
ك ل ػت ك لف رجلؿ الم طقل معظمنػـ لسػ رنكف  ػي جبنػلت القتػلؿ    كاتط لؿ
   ػػت ل ػػدمل. لن  ننػػلالالػػن نل لىطػػ ب ك  ػػت طللبػػهػػي  تػػرة العطىػػل ة تىػػؾ ال تػػر 

  لمػرمت لسب مػع تت حللل مف القىؽ اد ؿ الا البنت كاجىس مع اهىي النش
االػػػبت  قػػػدلؾ القىػػػؽ  ئ ال بنػػػر  ك تنجػػػل لػػػذالعبػػػ ذلػػػؾ ؿاسػػػتطنع تحٌمػػػ   ػػت تك 

   ػػذاؾكلػػؾ الضػػغط ال  سػػي الػػذم   ػػت النفػػه ذبسػػبب  ةب زمػػلت   سػػنه فػػدند
ر بػػ ف مػل تطػرؽ البػلب افػع  ىٌ   الػدار ؽ بػػلبي طػرى  ٌىٌمػل تي  ي ػت اازمػلت تػ تن ك ل
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 ىمػػل نػػ تي الن ػػل ك ػػلف    بضػػلته  تتسػػلرع لػػدد الطر ػػلت تطػػرؽ لىػػا  ىبػػي تىػػؾ
كبىغػػت   الطػػلرؽ هػػـ رجػػلؿ اتمػػف لػػؾذ احػػد نطػػرؽ البػػلب  ػػ حف   ػػل  تك ػػع اف

 ػػلذا  ػػتن   الػػا البنػػت ةالعػػكد كنرنػػد  ػػرج كالػػدمحللػػل القىػػؽ ل ػػد ل حتػػا حن مػػل ن
 بىػػُ اتمػػر حتػػاك   البػػلب  ػػ   ي اتالػػٌكر اف الػػذم  ػػتن البػػلب هػػـ رجػػلؿ اامػػف

حن مػػػل   ػػػت ن ػػػلـ  ػػػ  ي   ػػػت اتك ػػػع مجػػػيء رجػػػلؿ اامػػػف  ػػػي ننػػػل   اث ػػػلء ال ػػػـك
كاف    مػل حالػؿ ذلػؾ مػع بعػض االػد ل  ل ا المجنكؿمعنـ ال ملدنلحظل ت ت

 ل التػػي   ػػتالحللػػكاسػػتمرت تىػؾ    .الػػكرةذلػؾ نع ػػي التعػػذنب ثػػـ القتػؿ بلبفػػع 
معر ػل مػل   ػت احػد ت نم ف ك   كالتي تنم ف ترجمتنل لىا الكا عنل الل ي م 

  لفػػػتنل ا ػػػل  ػػػي العػػػراؽ تػػػيالظػػػركؼ التىػػػؾ ت لىنػػػه   ػػػس ات لمػػػف مػػػرٌ  هالل نػػػ
 ػػػػي لػػػػراؽ  نػػػػركفهػػػػـ  ث ىػػػػا نقػػػػنف اف الػػػػذنف لػػػػل كا مثػػػػؿ مػػػػل لل نػػػػتي ي ل ػػػػكا ٌ 

اث ػلء العطىػل الالػن نل  م ػزؿ ػي ال   ػتي مقنمػلن ك   .الثمل ن لت مف القرف العفرنف
نقػػػػكؿ المثػػػػؿ العرا ػػػػي )  ػػػػرة تجنب ػػػػي ك  ػػػػر    مػػػػلك   ات  ػػػػلر ػػػػي ب نتقىٌػػػػ   ػػػػتي ك 

 ك  همػػػػػل (تػػػػػكدن ي ل للػػػػػؾ مالػػػػػطىن ك ر)حسػػػػػبه تجنب ػػػػػي كحسػػػػػبكه  تػػػػػكدن ي(
 ػػػي ظػػػؿ تىػػػؾ .كهػػػك ) متفػػػتت اا  ػػػلر بسػػػبب القىػػػؽ كال ػػػكؼ(مع لهمػػػل كاحػػػد 

كحلكلػػت اف اجػػد االػػد لء جػػدد   لػػف م طقت ػػل رت بػػ ف اجػػد بػػدن ن  ٌ ػػالظػػركؼ 
ابحػػث لػػف ل  ػػلت الم قػػكدكف  ػػي   سػػي  ػػ   ي بػػدنت لمىػػئ ال ػػراغ الػػذم تر ػػه 

ل ي الػ الػذم   ػت ال ػراغ مػ ءكحلكلػت اف اجػد لمػ ن ا .دجدند  كاالد لء جػدي 
  ػػػيمعػػػه   عمىػػػت  القػػػداما الػػػد لءاحػػػد اتمػػػع  ػػػي السػػػكؽ   هكجدتيػػػ م ػػػه  ك ػػػد

ذا اللر ك ت العال مػلرس اذهب الا مر ز فبلب ال لظمنل ا   تي  رال نلر كاي
ضػػي  ػػي  رنػػؽ  ػػلدم ال لظمنػػه الرنل فػػلر ت ك ػػد  هػػكانتي كهػػي لعبػػل  ػػرة القػػدـ

تػػػي االػػػبحت لػػػف تىػػػؾ الم طقػػػل ال نبتعػػػدكاردت اف    لتفػػػغؿ   سػػػي مػػػف جنػػػ
لم طقػل معرك ػل بم طقػل اتىؾ  ك د اللرت  مف جنه ا رلمفبكهل ل د ال ظلـ 
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 مػف بنػتة مػف لل ىػل كاحػدة ك تمف  مسل ا ك التقؿ رجلؿ ا قد ( ة)حزب الدلك 
نسػػ  كف بجػػكار الػػذنف هػػـ تء   كهػػ  الػدجنىي رفػػند يابػػالحػػلج  كهػػـ لل ىػػل  كاحػد

كالتقػؿ   مػ نـ مػف  مسػلن اا  قػد التقػؿ رجػلؿ  ننـ سبعل ذ كربنت ل مبلفرة كلد
   مػل التقػؿ الػذم   ػل م ظمػنف النػه م طقت ػل مػف دا ػؿ ال رنػؽ ال ثنر مف اب لء

 .ال ظلـ لفكا ٌنلن  ي حمىل كاحدة ا ثر مف لفرنف فلبلن 
) ػ اد ال ػلظمي( بػ ف الحمىػل التػي التقػؿ  ننػل د ا بر ي الحلج ابػك مالػط ا  ق

اتمػػف  ػػد ا تحمػػكا بنػػت جبػػلر  ابػػف ا تػػه محمػػد ) بنػػت ابػػك لػػ ء(  ػػلف رجػػلؿ
 بنت ابك  تػلح( كالتقىػكا جبػلر  ثػـ التقىػكا ا ػل   تػلح كاث ػلء اتلتقػلؿ  ػلؿ لنػـ)

اطىقػكا سػراحه  د ؿ ب نػل  ضػنل سنلسػنل... ثػـ له لنسبل ه ضلبط مج د ك   ٌتلح
  بعدمل ار بك   ي سنلرتنـ المى ا بللمعتقىنف. 

 
نكف كهػػـ مفػػغكلكف  ػػي كحػػداتنـ العسػػ ر  بقػػا مػػف اب ػػلء الم طقػػل سػػكل تكلػػـ ن 

) ا الػػػد الػػػذنف هػػػـ  ػػػي بعػػػدد اتالػػػلبع لقىػػػتنـ مجمكلػػػل تتعػػػد إتٌ العسػػػ رنل  ك 
     ػل ا تر  ػل  ح ػلمػف تىػؾ المهػ تء الػذنف  تػب اهلل لنػـ ال جػلة  كحتا  لمرم(
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ل ا  ػػر املمػػه نحػػلكؿ  ل اذا رنكبػػدن احػػدي     ػػل  ػػد ابتعػػد ل لػػف بعضػػ ل الػػبعضك 
مرا بػػػكف  ٌ ػػػل بل  ػػػل ظػػػف   ك  ػػػل  لن   ىتقػػػي اك  تحػػػدث معػػػطرنقػػػه ل ػػػي تاف نغنػػػر 

حن مػل  ىتقػي   ل  ػل  رنك ػل اذا التقن ػل مػع بعضػ ل  نمػل لػك كربمل  عتقؿ بلنػل لحظػل
مػػػف اك  ػػػل احػػػد كن بػػػر رجػػػلؿ ااالمعتقىػػػنف ك  ػػػلؼ اف نراذ ر ا كت ػػػل تسػػػ    ػػػل

 . ر ل الحزبنل ب بر للا
 ػػ ف بللتػػدنف  ـ لػػدل اجنػػزة ال ظػػلالم ػػلطؽ الفػػنعنل كالمعرك ػػه كنظػػف اف معظػػـ 

 العػراؽ  ىػهك   اب لء تىؾ الم لطؽ نفعركف بلل كؼ   سػه الػذم   ػل  عنفػه  حػف
لمعػػػػدتت الم ػػػػلطؽ كمػػػػل  لن كطبقػػػػ  لكتػػػػلف نعػػػػنش ال ػػػػكؼ كل ػػػػف بػػػػدرجلت مت ػػػػل

 .ا ذاؾ ةتف ذلؾ ن دم الا تجمعلت كهي محضكر   لفبلباتحتكنه مف لدد 
كالىػػـ اف ه للػؾ مظىػػكمنف   ـ كاجرامػهكلسػت اتحػػدث لػف ت لالػػنؿ ح ػـ ال ظػػل 
ر مػػػػف اب ػػػػلء فػػػػعب ل العرا ػػػػي كلىػػػػا ا ػػػػت ؼ ادنػػػػل نـ كمػػػػذاهبنـ بػػػػؿ كحتػػػػا ثػػػػ 

نػل تحق لن  ػرل انضػ نػي ات ةنػر اسػ منل اتحزاب العىمل نل التي ت مف ب   ػلر
تىػػؾ  بالػػدد  تلبػػل تػػ رن  العػػراؽ  ػػي ه ػػل لسػػتظىػػـ ال ظػػلـ ك سػػلكة ج كزتػػه. ك 

المىقػػلة  المسػػ كلنل جبر ػػيتلىتػػلرن   ك ا قػػؿ تجربتػػي  اف تل   ػػي نحببػػك   المرحىػػل
ٌمػػػل ت ػػػل  اب ػػػلء ل لن فػػػن لىػػػا لػػػلتقي إلظنػػػلر مظىكمنػػػل ن ل ػػػؾ الضػػػحلنل لػػػذ ر 

بػػذلؾ اردت اف اسػػىط اتضػػكاء لىتػػلرن  لىػػا ك  .ال تػػرة تىػػؾ ػػي العرا ػػي الفػػعب 
 . لؽ الجمنع كل ف ب سب مت لكتاف  ظلـ البعث  د اجـر بح

 
 
 
 

  



 ...................................................................................................................ُمَذكَّزاُت أْلسَِّجنِي احُلز //  حيدر راجي ناجي  

- 36 - 
 

 (الحاج ابو رشيد الدجيمي وقفة مع بيت)
 (الجلر الج ب لبنت ل)
 (.لل ىل متدٌن ل  رنمل ااالؿ كالمحتذل)

الحػػػلج ابػػػك رفػػػند )حمنػػػد الػػػدجنىي(  رجػػػؿ مكالػػػكؼ بلل يبػػػؿ كالطنػػػب كالنػػػدكء 
 .كالتقكل

  : الحػػػػػػػػػػػلج حمنػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػه سػػػػػػػػػػػبعل مػػػػػػػػػػػف ااكتد كهػػػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػػػؿه مػػػػػػػػػػػف
مػد  كب ػت كاحػدةُ كاحُ لمػلر الػذ كرر  كلػه مػف ااكتد رفندُ اإلبف اا بػ -ُ

 .ابتنلؿ
رفػػػػػند اك الحػػػػػلج رفػػػػػند   ػػػػػلف لػػػػػه محػػػػػؿ تجػػػػػلرم  بنػػػػػر )سػػػػػكبر ملر ػػػػػت(  ػػػػػي 

  ك ػػػلف ا كتػػػه نػػػه ال جػػػؼ  ك ػػػلف ذلػػػؾ المحػػػؿ نجمػػػع ال لظمنػػػل  مقلبػػػؿ  ػػػراج 
 .مر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزان لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاب رز نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

الحػػػلج رفػػػند  ػػػلف  لر ػػػلن لىقػػػركف  ػػػي م طقت ػػػل  ك ػػػلف الػػػكته نػػػدٌكم  ػػػي سػػػملء 
كذلػػػؾ ل ػػػدمل نقػػػرن كنػػػلت اهلل  ػػػي المدرسػػػل ال للالػػػنل  كةنرهػػػل مػػػف ال لظمنػػػل  

رفند ُ اتالؼ بلل ىؽ الر نع  كالزهػد كالتقػكل  كلقػد جلكر ػل  لسػ كات  المحل ؿ 
ػػػلران( اك فػػػن  ان ت ال نػػػر كالالػػػ ح  كتػػػرؾ ل ػػػل كلػػػدطكنىػػػل لػػػـ  سػػػمع ل ػػػه ا )لمَّ

اتستلذ احمػد  )احد  ض ء الحكزة العىمنل  ي ال جؼ( كال لظمنل   مل لهلملر
 .نعمؿ حللنلن  ي  العتبل ال لظمنل المقٌدسل

 . تػػػـ التقػػػلؿ الحػػػلج رفػػػند مػػػف  بػػػؿ ال ظػػػلـ المجػػػـر  كتػػػـ إلدامػػػه  نمػػػل بعػػػد
سػػػعند ُ ذلػػػؾ الفػػػلب المنػػػذب المفػػػنكر بللنػػػدكء كاارنحنػػػل   كلػػػه محػػػؿ  -ِ

 .تجلرم نقع مقلبؿ  راج ال جؼ كسلمراء. التقىه ال ظػلـ  كتػـ إلدامػه  نمػل بعػد
 ػػػلظـ ُ العػػٌرنس  لػػػـ نمضػػػي لىػػػا زكاجػػػه طػػػكن ن كنيلتيقػػػؿ تلر ػػػلن زكجتػػػه  -ّ

  .الحلمؿ بكلد  الكحند  لنتـ إلدامه  نمل بعد
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الػػلدؽُ الفػػلب الػػذم لػػـ نتعػػدل السػػلبعل لفػػرة مػػف لمػػر    نيلتيقػػؿ كتػػـ  -ْ
  .إلدامه  نمل بعد

جع ػػػرُ الػػػذم لػػـ نبىػػػُ مػػػف العمػػػر سػػػكل سػػتل لفػػػرة سػػػ ل نك ن ػػػؿ.. لنػػػتـ  -ٓ
لدامه  نمل بعدال   ...تقلله   كاي

هػػ تء  مسػػل فػػنداء مػػف لل ىػػل كاحػػدة  كن سػػـ بػػلهلل العظػػنـ ا نػػـ لػػـ نرت بػػكا ننػػل 
جرنمػػػل اك  ضػػػنل م ىٌػػػل بللقػػػل كف اك التػػػداء لىػػػا احػػػد  كن سػػػـ بػػػلهلل ا نػػػـ لػػػـ 
نتالػػػ كا ات بللالػػػ ح كاإلنمػػػلف كالالػػػدؽ  كمػػػف  ػػػ ؿ جنرت ػػػل لنػػػـ   هػػػؿ   لػػػـ 

 ...الال ح عرؼ ل نـ إت ال نر ك 
  : لػػػػـ نتبقػػػػئ مػػػػف لل ىػػػػل الحػػػػلج حمنػػػػد مػػػػف نكتد  السػػػػبعل إٌت اث ػػػػلف كهمػػػػل

 لبد الزهر     لف متزكج كنس ف  لرج بنت اهىه كل  ه  ي   س الم طقل -ُ
ء اا بػر  ػي ي ػرنـ ُ المعنػؿ الكحنػد لتىػؾ العل ىػل ال بنػرة  ك ػد تحٌمػؿ العبػ -ِ

  . مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كلنته تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ااسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة الم جكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
مػػل حػػلؿ الكالػػد الحػػلج حمنػػد   إ ػػه لػػـ نعػػنش طػػكن ن بعػػد  قػػد  اكتد   االػػلبه ا

 .المرض كبعد ذلؾ التحؽ بللر نؽ االىا
( الحلجل اـ رفندُ تىؾ المػرنة الالػللحل   ذات القىػب الرفػند   الالػلبرة الكالدة)

الطلهرة  ك ػد لمىػت المسػتحنؿ اجػؿ اف تىقػا  بػران لػف اكتدهػل    ىػـ تحالػؿ 
 بر ل نـ اث لء تىؾ ال ترة حتػا االػلبنل  المػرض ال بنػر     ػذ م نػل لىا ام 

لل نتنػػل بللتػػدرنع حتػػا ندر تنػػل الم ٌنػػل حسػػرةن لىػػا  قػػدهل ل نػػرة ااب ػػلء   لر ػػت 
الحنلة كهػي ت ظػر الػا نتػلما الحػلج رفػند كزكجتػه الطػلهرة) اـ لمَّػلر( كت ظػر 

 .الا ارمىل الفنند  لظـ ككلد 
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 جل الشهيد الحاج رشيد (يمي، نعّمار رشيد الدج )الشيخ

 
اـ لمَّلر ُ الحلجل هي مف نسرة تعكد الا  نرة بنكتلت ال لظمنل  مف لل ىل 

هل الذنف نذٌ رك نل ءزكجنل  ك ل حت مف اجؿ تربنل اب لت  رنمل   قدى 
  ذلؾ الكلد البلر ) الفنك د(  كمف كثلرهل ككثلر تربنتنل هبللمرحكـ رفند)الفنن

 .احمد كاب تنل ابتنلؿ  لٌملر( كا ك 
ل نمػػػؿُ ب ػػػت نـ نمػػػؿ  زكجػػػل الفػػػنند  ػػػلظـ  تىػػػؾ المػػػرنة الالػػػللحل  كا ػػػل الحلٌجػػػ

اتحدث ل نـ ا  ػي افػعر بػ  نـ  ػل كا نهػ ن ل ػل  جنػراف كر قػلء درب بللمعل ػلة  
 ....ك د لف ل سكنلن  كمعل لت ل كاحدة مع ال لرؽ

 ..... هلل دٌر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كؿ بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػند
 ...كرهػػػػػػػػػل ب قػػػػػػػػدهـ ل نػػػػػػػػػرة الرجػػػػػػػػلؿ كااب ػػػػػػػػػلء  ػػػػػػػػي ال لظمنػػػػػػػػػللل ىػػػػػػػػل نيط ػػػػػػػػ   

  .هلل دٌر ـ نل كؿ بنت رفند كنل كؿ بنت حمند
لمَّلر ُ ) احد  ض ء ك قنلء الحكزة العىمنل  ػي ال جػؼ كال لظمنػل( اك الفػن  
ػػلر الػػدجنىي  ذلػػؾ الفػػلب المنػػذب   الػػذم ت ن ػػلؼ  ػػي  ىمػػل الحػػؽ لكمػػل  لمَّ
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الغنران  حمىه ب ندن ل  كلٌمػلر   سػه لر تػه فػن لن  ت ـ  لملر الذم لر ته ط  ن 
  درس العىػػػـك الدن نػػػل كنالػػػبن  قننػػػلن ر ابػػػف الفػػػنند رفػػػندجىػػػن ن مجلهػػػدان  لمػػػل

 ..لللملن كرللن  نسفعر بحس ال قراء كالمظىكمنف
 ُ ام عمَّار

  بؿ اف نتكجه رجلؿ اامف الالػٌدامي إللتقػللي بىنىػل اك لنىتػنف  زارت ػل الحلجػل 
ػػل بنت ػػل  كطىبػػت مػػف المرحكمػػل كالػػدتي  اف تػػت ىـ معػػي    قػػللكا لنػػل الػػا ر اـ لمَّ

ا ػػه ةنػػر مكجػػكد   طىبػػت مػػف كالػػدتي العىكنػػل اذا جػػلء حنػػدر  ىنػػ تي الػػا بنت ػػل  
 ...ارند اف ات ىـ معه بمكضكع منـ

حن مل ليدتي الا البنت  نبىغت ي المرحكمػل كالػدتي بػ ف ا تػؾ اـ لمَّػلر ترنػد اف 
ػػػلر   ت ىمػػػؾ  ػػػي مكضػػػكع  منػػػـ   تر ػػػت البنػػػت كتكجنػػػت لبنػػػت الحلجػػػل اـ لمَّ

ك ل ػػػت العل ىػػػل جمنعنػػػل مكجػػػكدة ك ػػػذاؾ   ك  ػػػت ببػػػلب الػػػدار ك ىمت ػػػي الحلجػػػل 
ب ىمػػلت تزلػػت نتػػذ رهل   كمػػف جمىػػل مػػل  للػػت ُ ) كنػػل حنػػدر ا ػػت كاهلل مثػػؿ 

  الػػػػػػػػػػػػلدؽ كجع ػػػػػػػػػػػػر  كا ػػػػػػػػػػػػل  ل  ػػػػػػػػػػػػل لىنػػػػػػػػػػػػؾ   قىػػػػػػػػػػػػت لنػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػلذا ؟
ةربػػػلء  ػػػي م طقت ػػػل  كسػػػمعت احػػػدهـ نقػػػكؿ   قللػػػتُ نػػػـك امػػػس فػػػلهدت رجػػػلؿ

لآل ػػػر ا  ػػػي ه ػػػل لغػػػرض مرا بػػػل حنػػػدر   كم ػػػذ تىػػػؾ الىحظػػػل كا ػػػل نرتعػػػد  ك ػػػلن 
   ....لىنؾ مف ه تء

ثـ  للت ُ  كنل دنربللؾ   لؼ ل دؾ  تب اك فيء  ي البنػت ارجػكؾ ابعػدهل 
 ...... لػػػػػػػف بنػػػػػػػت ـ  اذا   ػػػػػػػت تمفػػػػػػػي مػػػػػػػع جمللػػػػػػػل ارجػػػػػػػكؾ اتػػػػػػػر نـ

  ....حرالػػػػػػػػنل لىػػػػػػػػا احػػػػػػػػد ا كتنػػػػػػػػل بػػػػػػػػؿ ن ثػػػػػػػػر   ػػػػػػػػل ك ػػػػػػػػ فٌ كاهلل رننتنػػػػػػػػل  ل
 طم  تنػػل  كل ػػف بػػ  س الك ػػت ت ىمػػت معنػػل   مػػلن   ازدادت  ىقػػلن م ػػه  ا  ػػي 

لػف تػذهب  سػكؼ لع ت ال ظلـ كتكىلػدتنـ اف حل ػت ال رالػل  ػإف دمػلء الفػنداء
سيدلن  ل دهل ازدادت  ىقػلن كرلبػلن كمػع ذلػؾ  إ نػل لػـ تنػدن  تنجػل ل  مػي معنػل  
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بعػد كل  نل استمرت  ي  ىقنل لىمجنكؿ  كبعدمل حدث  نمػل  ف رتنل ككٌدلتنل ثـ
 ... لعل ىت ػػػل  ذ ػػػرت ذلػػػؾ لىمرحكمػػػل كالػػػدتي كن برتنػػػل بمػػػل  اٌلػػػت ي ب  منػػػل

ال ػػلجنف مػف تىػػؾ العل ىػل(ُ كذلػػؾ بعػد سػػقكط ال ظػلـ بعػػد  نحػدث ي  ػػرنـ ) احػد  
 .المدرسل ال للالنل ه ال ل ف بجكارـ  ل دمل  م ل بزنلرته  ي بنتََِّللـ 

  : لؿ لي 
 بػػػؿ اف نقػػػـك ازتـ ال ظػػػلـ بل تحػػػلـ بنػػػت ـ   طيًر ىػػػت لىن ػػػل البػػػلب  كلمػػػل  تحتنػػػل 
ا تحـ رجلؿ اامف بنت ل كالعدكا الا سطن البنت  كلـ استطع اف ات ىـ معنػـ  
 قػػػػللكا لسػػػػتـ ا ػػػػتـ المقالػػػػكدكف  ك حػػػػف  قػػػػط س سػػػػت دـ بنػػػػت ـ  كالػػػػعدكا الػػػػا 

كؼ جل بػػلن  كبقن ػػل ل تػػرة مػػف الػػزمف حتػػا سػػمع ل نالػػكات السػػطن  كنمرك ػػل بػػللك 
 .. إط  لت ال لر  ك رجكا مسرلنف لى لرج  كسمع ل بعد ذلؾ مل حدث ل ـ

 
 (ية الوضعاستمرار )

  ك مػف ال ػكؼ كمػف العمػؿ مػع ت مىػل الدراسػل حذلؾ ال لىا لؿالح استمر    
  ػت  ػد ك    ـزك ذلؾ الحلؿ  ػل  ي   ػت احػلكؿ النػركب مػف كا ػع الم طقػل المتػ

 ػت   كبػ  س الك ػت  ل الرنلضػنل ل ػرة القػدـ  ػي بغػدادفلر ت  ي بعػض ات دنػ
مثػػؿ حللػػل ات ت ػػلؽ اث ػػلء الطعػػلـ كالفػػعكر   الػػل ي مػػف حػػلتت مرضػػنل فػػدندة

الحػػػلتت نرا قنػػػل ارتبػػػلؾ  تىػػػؾالتػػػ  س ك  كبػػػذلؾ نالػػػعب لىػػػيٌ   بل قطػػػلع النػػػكاء
الػػػذنف ا  ػػػرنف مػػػف ازلػػػع    ػػػت افػػػعر بػػػ  ي لن كاحنل ػػػ  كمػػػل فػػػل ؿك ىػػػؽ فػػػدند 

ذلػػؾ ؿ الطعػػلـ كاسػػتمرت الحنػػلة لىػػا نػػ  ىكف معػػي اك الػػذنف اجىػػس معنػػـ لت ػػلك 
 .الم كاؿ



 ...................................................................................................................ُمَذكَّزاُت أْلسَِّجنِي احُلز //  حيدر راجي ناجي  

- 41 - 
 

ا ضػي  ننػل بعػض الك ػت  ةنػر م طقت ػل    ػت م طقػل ا ػرل   تي  د كجػدتي   
ا مسػػػػػػػخ بػػػػػػللقرب مػػػػػػف سػػػػػػلحل الزهػػػػػػراء اك مػػػػػػل تالفػػػػػػنك  له ػػػػػػلؾ  كهػػػػػػي م طقػػػػػػ

 ب)الفكالل(.
ل مجمكلػػػل مػػػف زم  ػػػي  ػػػي المدرسػػػل اتبتدا نػػػل  ػػي تىػػػؾ الم طقػػػل نسػػػ ف  ننػػػ  

كالمتكسػػطل  كالػػرت التقػػي معنػػـ كازدادت ل  تػػي بنػػـ  ك ػػلف بعضػػنـ بػػ  س 
مرحىتػػػػي الدراسػػػػنل  لػػػػذلؾ  ػػػػإ  ي است  سػػػػت بنػػػػـ  كهػػػػـ است  سػػػػكا بػػػػي كازدادت 

 ل  تي بنـ.
ك ػػلف  ػػي تىػػؾ الم طقػػل  رنقػػلن  ركنػػلن  ل ضػػممت النػػه  كالػػرت العػػب معنػػـ  ػػي 

الكدنػػل ك ػػي الػػدكرات التػػي  ل ػػت تقػػلـ لى ػػرؽ الفػػعبنل  ػػي ال لظمنػػل   المبلرنػػلت
رؽ ا ػذاؾ تطىػب م ػي اف نلعػب معنػـ لرسػتعلرة  مثػؿ ال رنػؽ ك ل ت بعػض ال ػ
  كهك  رنؽ ال سكر ال ػلظمي  ك رنػؽ المسػتقبؿ كةنرهػل  ك ػلف ال لظمي العرنؽ

 تىػػػؾ ال رنػػػؽ الجدنػػػد الػػػذم ا ضػػػممت النػػػه هػػػك  رنػػػؽ الفػػػنكخ   سػػػبل الػػػا اسػػػـ
 الم طقل.  

 ػػػػي جلمعػػػػل  تػػػػـ  بػػػػكلياتلدادنػػػػل ثػػػػـ بدراسػػػػتي حتػػػػا ا مىػػػػت  لن ك  ػػػػت مىتزمػػػػ 
 ػػد ي   ػػ   القبػػكؿ كبػػذلؾ) سػػـ ات تالػلد(   مكالػؿ  ػػي  ىنػػل اتدارة كات تالػػلدال

 .ب  مىنل بؿ لف العلالمل الم طقل لف ابتعدتي 
  



 ...................................................................................................................ُمَذكَّزاُت أْلسَِّجنِي احُلز //  حيدر راجي ناجي  

- 42 - 
 

 (نسىذكريات التُ ) 
ة الرنلضػػػػنل بػػػػ ف ه للػػػػؾ  ػػػػي الجرنػػػػد  ػػػػرنتي  مػػػػف تىػػػػؾ ال تػػػػرة  ػػػػي احػػػػد اتنػػػػلـ   

ؽ  ػػػي الػػػدكرات الدكلنػػػل ل ػػػرة ت ت ػػػلب تلبػػػنف نمثىػػػكف العػػػرا لن رنلضػػػن لن مفػػػركل
اك الثلم ػل  ةلىػا اتلمػلر دكف السػلبعل لفػر  حالػرٌنلن ك ػد  ػلف اتلػ ف   القػدـ
تجػػراء ات تبػػلر ل ػػؿ  لن لػػ ف  ػػد الطػػا ك تػػك ػػلف اإل  حسػػب مػػل اتػػذ ر ةلفػػر 

 لالعػػراؽ ا تنػػلر م ت ػػب مػػف ال لفػػ نػػل لتمثنػػؿ مػػف نجػػد  ػػي   سػػه القػػدرة كالقلبى
الفػللجنل  ك لف المكلد  ي مىعب  لدم الػزكراء  ػي م طقػل  كالفبلب ل رة القدـ

 .لف م طقل ال لظمنل ان الم طقل ت تبعد  ثنر  تىؾك 
ػػػب   لػػػب لتمثنػػػؿ   رالػػػل ذلػػػؾ اتلػػػ ف  كجػػػدتي   سػػػل نل اهلل الػػػٌي لعىػػػي اي تى ى

 رالػل ذهبنػل لتػرؾ العػراؽ  ل كبػذلؾ تتػك ر لػدمٌ دل الػدكؿ اتج بنػالعراؽ  ي اح
راؽ  ػي اةػلدر  مػف العػ لن ك لف نمىي  ي ذلؾ لعىػي اجػد م رجػ ك ظلمه الدمكم 
 هلتي  ي  طر مل دمػت الػنش  نػت  ي   ت افعر ب ف حن  ان كت الكد النه ابد

كلػػذلؾ  ػػ   ي   ػػت ابحػػث لػػف    ػػي ظػػؿ  ظػػلـ  معػػي ت نمىػػؾ ذرة مػػف الرحمػػل
 .ي لـ ا ىن بذلؾ كل    مف العراؽج ك  ر لا له مف   احالؿ طرنؽ

اذا لىػػـ احػػد بمػػل  ػػه   ػػت اسػػٌر  ػػي   سػػي تىػػؾ اتهػػداؼ مػػف محػػلكتتي تىػػؾ  ت
  كلػػذلؾ لػػـ ن ػػف لػػي حنػػلتي اذا لىػػـ احػػد بػػهذلػػؾ ن ى  ػػي  ربمػػل  ا ػػكم القنػػلـ بػػه

 .  ر نؽ نسٌر  فن لن مف اسرارم   تعٌكدتي ال تملف م ذ ذلؾ الحنف
 ىػػػذلؾ   قػػػل ا ػػػرج بنػػػل مػػػف العػػػراؽن ػػػت احػػػلكؿ اف اجػػػد انػػػل طر كلػػػذلؾ  ػػػ   ي  

 اتل ف  رالل لي . ذلؾ كجدت
( الرنلضػػنل التػػي  ننػػل اتلػػ ف كتكجنػػت الػػا مىػػت الجرنػػدة )الالػػحن ل ح      

مىعػػػب الػػػزكراء كالػػػذم نجػػػرم  نػػػه ات تبػػػلر ت تنػػػلر الم ت ػػػب العرا ػػػي ال لفػػػئ 
 . العراؽ  ي بطكلل هىس  ي الدكلنل ل ي نمثؿ
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  ػػت  ػػي الطرنػػؽ احىػػـ بػػ   ي سػػكؼ ن ػػكف احػػد ال لبػػنف الم ت بػػنف  ا  ػػي   
   ػػلب ل ػػدمل كالػػىت الػػا المىعػػب  ػػت كاثقػػلن مػػف منػػلراتي الرنلضػػنل  كل   ػػي 

ؾ كرننػت ه ػل  الم ػلت مػف ال لبػنف  ػد حضػركا الػا المىعػب كجػدتي  نمىي   قػد
ف ال لبػػنف الػػا  ػػل كا  ػػد  ٌسػػمكا تىػػؾ اتلػػداد النل ىػػل مػػل مػػف المػػدربنف مجمكلػػ

العػػدد مػػف ذلػػؾ  حن مػػل رننػػت  لن ف تلبػػنجػػلمنع نتعػػدل لػػددهـ ال مسػػل كالعفػػر م
 ذلػػؾ كلىمػػت  نمػػل بعػػد بػػ ف  اء ذلػػؾ المفػػندال لبػػنف فػػعرت ب نبػػل اتمػػؿ جػػرٌ 

 تىػػؾ المسػػرحنلت الم ر ػػل كالتػػي نسػػت دمنل رنلضػػنكا ال ظػػلـ احػػدل اتلػػ ف هػػك
ظنػػػلر الػػػكرة معن ػػػل لػػػدل اتلػػػ ل ػػػداع ال ػػػلس  كل ػػػف الكا ػػػع بع ػػػس ذلػػػؾ   ـكاي

 لن.تملم
ثػـ الى ػكا  لن كزة  ػل كا  ػد الػٌدكا تلبػنف مسػبقتء الجػ   اف هػ لن  ل ي لىمت تحق 

كمعظػـ اكل ػؾ الػذنف حضػركا تجػراء ات تبػلر  ػد لػلدكا هػذا   لى لس مفركلنـ
 تىػػؾك  اسػػلبنعلن كربمػػل  لن سػػتمرت ات تبػػلرات انلمػػكل ػػف لػػنس بػػ  س النػػـك كاي مػػل ا

ممػل   مف تىػؾ الطػرؽ التػي نسػت دمنل جػ كزة ال ظػلـ ةالزا  ل هي كاحد الطرنقل
 جمنػع الا ال سلد  ػي لن الرنلضل  ي العراؽ كممل ادل انضادل ذلؾ الا هبكط 

 الم سسلت  ي الدكلل العرا نل تحقآ . 
 
 (إلتفاته) 

كهػك  لصلقنقػلن  لتمػ ا  ػت نلػبس  ػي نػدم النم ػل دمل اجرنت ات تبػلر      
ر  ات تبػػل ذلػؾ ( لٌى ػػي ا جػن  ػػيلػدم الطػػل ي اٌنػل  امل ػػل )اسػتعلرةا كانعػكد الػػ

  لطنتػه الػا المػدرب  ػي حن ػهمػف ال قػداف     كل   ي  فنت لىا ذلؾ ال ػلتـ
هػػػك داكد  ل ػػػي نحػػػل ظ لىنػػػه رنثمػػػل ا تنػػػي مػػػف ات تبػػػلر  ك ػػػلف المػػػدرب ا ػػػذاؾ

 تبػػػلر كبعػػػدكبعػػػد ات   العػػػزكام لقبػػػه هػػػكالمنػػػـ   كبمػػػل لػػػه اسػػػـ ا ػػػر  كماالعػػػز 
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ةػدا  ػلؿ لػي المػدرب لىنػؾ اف تػلتي   س مػف تىػؾ المسػرحنل النػبحللػل  فعكرم
ات ا ػػي  ػػررت  ػػي   سػػي اف ت  ل ػػي ت مػػؿ بقنػػل ات تبػػلر   ػػي الالػػبلح التػػللي

رت كل ػػدمل ذهبػػت الػػا الػػدار  سػػنت ال ػػلتـ ل ػػد المػػدرب كلػػذا  ػػر   تء  الػػكد لنػػ
 إلرجلله. ي النـك التللي العكد  

                                 
 (حادثة عند العودة) 

م طقػػل  \ ػػي مىعػػب  ػػلدم الػػزكراء  ػػي بغػػدادل ػػدمل ا تننػػت مػػف اجػػراء ات تبػػلر 
ل  المىعػب بكاسػطل دراجتػي النكا نػي ك ػد اتنػت الػا نػلب مػت بتبػدنؿ ث  الفللجنل

 ػد فػعرت بػ ف الطرنػؽ  ػلف  ك  ػتي ( آ الطرنػؽ العػلـ )نم طرنػؽ البلالػلتسلل 
 ػػػررت اف الػػػكد لىػػػا طرنػػػؽ  كلػػػذلؾ  ػػػل  ي ذهػػػلبي الػػػا المىعػػػب  ل ػػػد طػػػكن ن 
ل بطرنػػػؽ دجىػػػل ن  ػػػذ ي الػػػا ال لظمنػػػ ؾ طرنػػػؽ بجػػػكار  نػػػرل ػػػك ػػػلف ه  ال نػػػر

  كلػػـ ت ػػف لػػدٌم   ػػرة  ػػي ذلػػؾ بسػػلحل لبػػد المحسػػف ال ػػلظمي ان مػػركر  م تالػػر
 . الطرنؽ ت  ي تكؿ مرة اسى ه

كن ػرع د ىت  ػي لػدة طػرؽ  بن مل ا ل ا كد دراجتيك  تكجنت لذلؾ الطرنؽ      
 فكل   ػػػػي كاث ػػػػلء مسػػػػنرم  كج ػػػػت بػػػػ  بمحػػػلذاة ال نػػػػر م تالػػػػران الطرنػػػػؽ العػػػػلـ 

مجمكلػل مػف البرامنػؿ كهػي افػلرة لىػا  تػه نلن  ػيالطرنؽ  د اةىؽ ك ػد كضػع 
الػذم لػـ ت ػف  نػه انػل حر ػل  الطرنػؽ لػؾكل   ػي د ىػت ذ  م ع مػركر السػنلرات

كجػػدت مجمكلػػل ذلػػؾ الطرنػػؽ  ل د ىػػتكل ػػدم ت مػػف المر بػػلت كت مػػف ةنرهػػل 
ك ػد كضػعكهل   اسىحل كهـ جللسنف لىا  راسػي لنػـنـ مد ننف كمعمف الرجلؿ 

  ػػػس  الػػػا كل ػػػدمل رننػػػتنـ كرنك ػػػي اك قػػػت دراجتػػػي ثػػػـ لػػػدتي   بنػػػت  بنػػػر  ػػػلرج
 .  الطرنؽ الذم اتنت م ه 

 ) فعرت ب  نـ رجلؿ نمف ال ظلـ   لرتب تي كحلكلت النرب م نـ(
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 بػػػ جمعنـ  ػػػلمكا نتنػػػت  مػػػل رجعػػػت مػػػف حنػػػث رنك ػػػي بػػػ   يك  يٌ لػػػل ػػػدمل  ظػػػركا ا
( نجػػب التك ػػؼ )كراحػكا ن ػػلدك  ي ب ىمػلت جلرحػػل كبالػػكت مرت ػع تعطػػي مع ػا

طرنػػػػؽ  تجنػػػػت  حػػػػكلي بالػػػػنحلتنـ كاكلػػػػـ ابػػػػل    ػػػػت  ػػػػد ر بػػػػت دراجتػػػػي ثل نػػػػلن 
تك  ػػت ل ػػدهل   ك  ي ب الػػكات ا ػػكلك سػػىحتنـ ك ػػلدبتنن ػػل ن ػػلمكا  هلل ػػد  العػػكدة

 قػػلـ احػػدهـ   بنػػدم كا ػػل امفػػي الػػا م ػػلف جىسػػتنـ كا ػػذتنلدراجتػػي ك زلػػت مػػف 
ب  ذم كجر ي الا تىؾ المجمكلل كهػك نقػكؿ لػي ُهػؿ هػذا الم ػلف هػك اسػتدارة 

 ضػعتي نلؾ ل ي تػ تي الػا ه ػل ثػـ تعػكد ب لمػؿ حرنتػؾ ؟  قىػت لػه ُ ت كل   ػي 
 دان جػ ه  بنرهـ ك لف له فلرب طكنػؿ كفػ ىه م نػؼقلؿ احدهـ كاظ ٌ    الطرنؽ

كمػػف ؟ كمػػف ارسػػىؾ الن ػػل  ؟  قػػلؿ لػػي ُ مػػف ا ػػت كملهػػذ  الحقنبػػل التػػي تحمىنػػل
  كاحػد كالػػكت ر نػػع كم نػػؼارفػدؾ الػػا هػػذا الم ػلف ؟ مجمكلػػل اسػػ ىه بػػ  س 

  عت الطرنػػؽ كلػػـ نبعث ػػي احػػد قىػػت لػػه كاهلل نػػل اسػػتلذ ا ػػي ضػػنٌ  ل ػػدهل ارتب ػػتي 
ك  ػػػت   سػػػي الرنلضػػػنلا نػػػل حقنبػػػل  ننػػػل م ب ُ قىػػػت لػػػه ؟  قػػػلؿ ملهػػػذ  الحقنبػػػل

ؿ لػي كمػل هػك دلنىػؾ لىػا  قػل  بلر تمثؿ العراؽ  ي  رة القػدـا ت ءتجرا لن ذاهب
الالػػػحن ه بػػػ ٌف  كل ػػػف الػػػذم طمػػػ   ي  بػػػلل كؼ ؟ ل ػػػدهل فػػػعرتي الػػػحل   مػػػؾ

لر كالم ػلف   ػلف ك ػلف  ننػل مكلػد ات تبػ ل ػت بنػدم   التي  لف  ننػل اتلػ ف
لـ هل ا تػلد ي الجػ كزة كاك  ػك ي امػثػـ بعػد  بعػض الفػيء ٌ ػيذلؾ ممل   ػؼ ل

امػػػر ج كزتػػػه بػػػ ف ل ػػػدمل سػػػمع   مػػػي   ذلػػػؾ الرجػػػؿ الػػػذم  ػػػلف نحقػػػؽ معػػػي
دته الػػػا م ػػػلف اتلػػػ ف كالمكلػػػد كارفػػػ ثػػػـ الطنتػػػه الالػػػحن ل  ن تفػػػكا الحقنبػػػل

 ػػػلؿ لػػػي ُ الط ػػػي    كمجمكلػػػل مػػػف اتهل ػػػلت  ع ػػػدهل كبعػػػد مػػػدة مػػػف الػػػزمف
ه  ػد الػدؽ النكنل حن نل اطمػ ف لػي كاظٌ ػ(  للطنته هكنتؾ )البطل ل الف النل

ُ ت كاهلل ت الىـ لػف  ىت ؟  قلؿ لي ُ اسمع هؿ تعرؼ ملهذا الم لف    مي
 ػػلؿُ هػػذ  دا ػػر  تلبعػػه لىدكلػػه )نع ػػي دا ػػرة    فػػيءنم هػػذا الم ػػلف كهػػذا البنػػت 
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ل  سكؼ لف نعىػـ بػؾ  نن كاذا د ىتى    د ىؾ  ننل اتفمف الم ترض اف نمف( ك 
ؾ ه ػػل ثل نػػل كل ػػف الىػػـ اذا رننتػػة  ذ  الٌمػػر كل   ػػي سػػكؼ اتر ػػؾ هػػ احػػد ات اهلل

 .سكؼ تتىـك ات   سؾ
عػػذب  نػػه ك ننػػل معتقػػؿ ني مػػف الم ػػلف  ػػلف دا ػػرة لأ ذلػػؾ  نمػػل بعػػد اف كتبػػنف    

نػػػه  ك  رف اف ذلػػػؾ الم ػػػلف هػػػك بنػػػت  بنػػػكاظػػػ  كربمػػػل نمكتػػػكف  نػػػه  المعتقىػػػكف
نػػل تلبنػػكت ال بنػػر  ربمػػل تعػػكد  مى نا تىػػؾكاف   سػػرداب اك فػػيء مػػف هػػذا القبنػػؿ

 بعػد تسػ نرهـك   بتسػ نرهـ الػا انػراف  ظػلـ البعػث الذنف  ػلـالا بعض العرا ننف 
 بنػر هػك البنػت الذلػؾ  ك ػلف   قكلل كةنػر الم قكلػلمبماللدرة ممتى لتنـ ال  لمكا

البنػت تعػكد مى نتػه    كاف ذلؾمف  بؿ ال ظلـ البعثية احد تىؾ البنكت الماللدر 
 نػػػـ اة نػػػلء  ىػػػـ  سػػػمع اك   مظىػػػكمنف كلػػػـ ن ػػػف ذ ػػػبنـ إت ل ػػػك نـ فػػػنعلت ػػػلس 

اف  ظػػلـ الػػداـ  ػػد  ػػلـ بتسػػ نر  ػػٌؿ مػػف لػػه االػػؿ تر ػػي اك  ػػلف لػػه االػػؿ لن نكمػػ
كل ف التس نر تر ز  قط لىا الفنعي كالذم تمتػد االػكله الػا   ركسي اك ةنر 

هػػلجرت   ػػد ن للػؾ لكا ػػؿ   ات سػػلف ذلػػؾ ا لمػػل ةكبغػػض ال ظػػر لػػف مػد  انػراف
العػراؽ كتمر ػزكا  نػه كثبتػكا للفػكا  ػي ك  لػلـ اك ا ثػر ي  تمف انراف مف  بػؿ مػ

ه    ػػ لكبلل تنجػػذلػػؾ ال ظػػلـ  لػػـ نفػػ ع لنػػـ ل ػػد لنػػـ كاب ػػل نـ ك ػػؿ ذلػػؾ  لن اسلسػػ
كا مل  لـ الداـ بقتػؿ اب ػل نـ    كا نمتى ك ه لنس هذا  حسبل ؿ مل م نـ ا تزع 

البنػػػػت الػػػػذم رانتػػػػه  ذلػػػػؾ ق ت   ػػػػلفنػػػػـ  ػػػػي السػػػػجكف كالمعػػػػتالبػػػػللغنف بعػػػػد زج
 كك عت الحلدثه  نه هك احد بنكت اكل ؾ المس رنف الا انراف . 

طػػػكؿ   ن رجعػػػت الػػػا الطرنػػػؽ العػػػلـ م ٌضػػػ ملبعػػػدهل الػػػا البنػػػت بعػػػد ثػػػـ لػػػدتي 
 الطرنؽ لىا تىؾ الطرؽ التي لنس  ننل ات الم لطر كالمنللؾ . 



 ...................................................................................................................ُمَذكَّزاُت أْلسَِّجنِي احُلز //  حيدر راجي ناجي  

- 47 - 
 

  الم طقػػػل الجدنػػػدة  ػػػي بقنػػػت مسػػػتمران  ػػػي تكاجػػػدمثػػػـ لػػػدت الػػػا البنػػػت ك     
 اتردد  ننل لف طرنؽ بعض الزم ء القداما امثلؿ اتخ ثػلمر كرنػلض الرتي ك 

 .  كةنرهـكملجد كمجند  لكننلد ك راس ل ت )الطكنؿ(كللمر محمد 

 
  ػػت اتػػردد لىػػا تىػػؾ الم طقػػل حتػػا تعر ػػت لىػػا ا ثػػر فػػبلبنل ك ػػل كا طنبػػنف 

ل  قدته مف االػد لء لمٌ فيء بعض الض ي  حمدت اهلل لىا ا ه  د لكٌ   لىغلنل
  ك ثنػػػر هـ  ػػػي المػػػلر متقلربػػػلكا ثػػػر   تء الطنبػػػنف  مػػػف م طقتػػػي كلكضػػػ ي بنػػػ

   ػػي الالػػؼ السػػلدس اتلػػدادم كامتحل ػػلت الب ىكرنػػل لىػػا اتبػػكاب مػػ نـ  ػػل كا
ت ر  ل كتكزل ل الا  ىنلت م تى ل بؿ محل ظػلت   كبعد ا تنلء الدراسل اتلدادنل

 . لن ا رل انض
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المجمكلػل حتػا  تىػؾهػكتء اا ػكة كاسػتمرت ل  تػي بجدند  مػع   بدنت ل  ل
 .ه لؾ ننل  بللدراسلا تقللي الا جلمعل المكالؿ كاستمرارم 

 نلتقػػػيلمكالػػػؿ ازكر الم طقػػػل الجدنػػػد  ك ك  ػػػت  ىمػػػل الػػػكد الػػػا بغػػػداد مػػػف ا   
التػد ل ك   س هكانت ل  ي مر ز فبلب ال لظمنػلكربمل   ل  ملر   لتالد لء ه لؾب

 .سل  ي  ؿ لنىل جمعل رب ء المقدٌ  لب الالىا الذه
العػػكدة الػػا   ػػس ع مػػف ال لظمنػػل الػػا  ػػرب ء ثػػـ ك ل ػػت ت طىػػؽ سػػنلرات المٌرجػػ

الحسػنف كا نػه  لرة نم زنلرة ااملـبعد اتملـ مراسـ الزن الم لف الذم   طىؽ م ه
 (.  م نف )لىننـ الس ـ  ابي ال ضؿ العبلس بف امنر الم

  ل نػػه اهى ػػل مػػف ظىػػـ ال ظػػلـ المجػػـررة معظمنػػل مػػل نعك  ػػل  ت ػػلكؿ احلدنػػث  ثنػػ
 .ك لف بعضنـ  لٌركف مف ال دمل العس رنل

 
 (اوضاع المنطقة الجديدة) 

نـ ج ػػػػػكد  ػػػػػي الجػػػػػنش ضػػػػػ ػػػػلف اتالػػػػػد لء الجػػػػػدد  ىنػػػػػـ مػػػػػف الطىبػػػػل كبع     
حنػث  ؿ متقلربل مف الدراسل كالعمر ي مراح   ل جمنعلن  امل الطىبل  قد  العرا ي

 بػػؿ مرحىػػل  بكل ػػل  ػػي  اث ػػلء اتمتحل ػػلت الكزارنػػل لن كنل ك الكالػػ  ػػل  ػػدرس سػػ
تمكز)بجل ػػػػب جسػػػػر  ُْك ػػػػلف م ػػػػلف تكاجػػػػد ل لىدراسػػػػل هػػػػك سػػػػلحل  ل الجلمعػػػػ

 اا مل( بجكار تنر دجىل.
  لجلمعػلتحسػب  بكلػه  ػي ابل  ػد تكجػه كاحػد مٌ ػ   ػؿي   ت ر  ل بعػد ذلػؾ ك د    

حقػػػكؽ ك ػػػلف اتكؿ لىػػػا لىػػػا  بػػػكؿ  ػػػي  ىنػػػل ال ل تػػػل  قػػػد حالػػػؿ اتخ  ػػػراس
 ىنػل  كلػه  ػي بتػـ كثػلمر كحالؿ للمر لىا  بكؿ  ي ا لدنمنل ال  كف   العراؽ

 .كه ذا بلل سبل الا ا  رنف العىـك كانلد  ي  ىنل التربنل
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ؼ مػد عي  ػد االػنب  ػي  الػ )ابرنػؽ(ر ك  ل  ىقبه بامل الج كد  قد  لف ثلم  
لن (  قػػد  ػػلف ج ػػدنة)فػػرار  لضرنػػكامػػل  لن كاالػػبن معك ػػ  اث ػػلء كجػػكد   ػػي البالػػر 

 ػػػي  ػػػرار الع ػػػك  د اتلتحػػػلؽ الػػػا كحدتػػػه العسػػػ رنلحنػػػث  ػػػلف اذا ارالن  مفل سػػػ
اك ا ثػػر حتػػا ن تظػػر  سػ لمػػدة ل ػػلف نحضػر اسػػبكع كننػػرب   الالػلدر لىنػػلربنف

ك ػػد   لػػف النػػلربنف لنعػػكد مػػف جدنػػد لنعنػػد ال ػػر  ثل نػػلا ػػر الػػدكر  ػػرار ل ػػك 
الػػا لػػلـ  َُٖٗالعػػراؽ كانػػراف مػػف لػػلـ  اسػػتمر ه ػػذا حتػػا  نلنػػل الحػػرب بػػنف

كهػػػك رجػػػؿ فػػػجلع كمػػػ مف كاتػػػذٌ ر لػػػه مك ػػػؼ معػػػي ذات نػػػـك  ل ػػػت  ـ ُٖٖٗ
النجكمػػػػلت  ل ػػػػت المعػػػػلرؾ ضػػػػلرنه بػػػػنف الجػػػػنش العرا ػػػػي كالجػػػػنش اتنرا ػػػػي ك 

ة ر مسػ ٌ   ل ػت التى لز كاجنزة الرادنػك  ٌىنػل   كاتجمنع ك  ةكالحرب مستعر  ل  ل م
لن جمنكرنػػػػػلن مرسػػػػػكممػػػػػف ال ظػػػػػلـ  لء ذلػػػػػؾ الػػػػػدراث ػػػػػك   ل دمػػػػػل الجػػػػػنش العرا ػػػػػي

كمػػف لػػـ العسػػ رنل لىػػا النػػلربنف اف نعػػكدكا الػػا كحػػداتنـ نجػػب مضػػمك ه ا ػػه ك 
ه نفػػػػػد ت ػػػػػذ بحقػػػػػ سػػػػػكؼ تسػػػػػ ر   ػػػػػي مػػػػػدة ا الػػػػػلهل اسػػػػػبكع كات عد الػػػػػا مك نعػػػػػ

 مػػػػف الجػػػػنش  سػػػػن كف ح مػػػػهي لن اتسػػػػبكع هلربػػػػ ذلػػػػؾجػػػػد بعػػػػد  مػػػػف كي  لت بػػػػعقك ال
 .  اتلداـ

 
 ) قصة رياض(

كل ػػدمل   كهػػك نسػػ ف مػػع اهىػػه مػػف ال دمػػل العسػػ رنل لن  ػػلف رنػػلض هلربػػ      
جػلءت مجمكلػل مػف   ا قضا اتسبكع اك المنىه التػي الطلهػل ال ظػلـ لىنػلربنف

كل ػ نـ لػـ ه  كداهمكا الم زؿ كبحثكا ل ػاتست بلرات العس رنل الا بنت رنلض 
ك ػػلف   ض لىنػػهمػػرة ا ػػرل حتػػا نىقػػكل القػػب كدكف الٌ ػػرةنجػػدك  ك ػػللكا ا نػػـ سػػنع

م لبيء الم ػزؿ كطىػب مػف اهلل ل اؾ  ي الم زؿ كل  ه ا تب   ي احدرنلض ك ذ
كبلل عػػؿ  ػػلف   المح ػػل تىػػؾمػػف  كفػػ للل محمػػد كاهػػؿ بنتػػه اف ن جػك (كجػػؿ لػزٌ )
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الم ػػزؿ مللػػدا ذلػػؾ الم بػػ  الػػذم ا تبػػ  بػػه  جمنػػع  بلنػػل  تػػنشبتالجػػ كزة  ػػلمكا 
تء   المنػـ  ػرج هػ   ػركم ػلف   ػي نػل  ل ػت زاكنػل  ػي المطػب  اككاظ ٌ   رنلض

لػذم كالرلػب ا لف حللل النىع لىا لقب  ض ن  لن رنس لن كتر كا بنت رنلض مقىكب
ف الػبنحل نػـك مػف ك لف ذلؾ  ػي ك ػت مب ػر مػ  لعل ىل رنلض المجرمكف تر ه

لن  ػػػرج رنػػػلض مػػػف بنتػػػه مسػػػرل البنػػػت كبعػػػد  ػػػركجنـ مػػػف  انػػػلـ فػػػنر رمضػػػلف
نػػػل السلدسػػػل للل مب ػػػرة مػػػف الالػػػبلح كاظ ٌ  ػػػي سػػػ كجػػػل  يمتكٌجنػػػلن الػػػا بنت ػػػل  

 سػػػ ؿ ل ػػػي   طػػػرؽ البػػػلب   ػػػرج بعػػػض اهىػػػي ل تحػػػه كاذا بػػػه رنػػػلض لن الػػػبلح
  اف رنػػػلض ببػػػلب الػػػدار كهػػػك نرنػػػدؾ  جػػػلء ا ػػػي كانقظ ػػػي مػػػف ال ػػػـك  قػػػلؿ لػػػي

جػػه ككثػػلر ال ػػكؼ  ػػد بػػدت الك  ي ارا  متٌغنػػربػػ   رجػػت النػػه كسػػىمت لىنػػه  ػػ ذا
فػػرح لػػي  ػػؿ مػػل جػػرل ك ي ةر ػػل الضػػنكؼ البنػػت  ػػ  ػػي  د ىتػػه   لىػػا كجنػػه

 قىت لػه ُ تلىنػؾ   لىنه ك لؿ لي إف اتست بلرات نبحثكف ل ي  ي  ؿ م لف
  حنػػث   ػػل الػػل منف   ػػي فػػنر رمضػػلف تند تػػه  ك ػػلف ذلػػؾ كحلكلػػتي   كاطمػػ ف

ا ػرل مػف  قىت له لػنس مػف المالػىحل اف تبقػا  ػي البنػت  ى ػذهب الػا مدن ػل 
الػا مدن ػل سػلمراء  لن كذهب ػل معػ  حسػف ال  ػرةاستك   اجؿ اف  قضػي ك ػت ال نػلر
 للىننمػػػػػ)لىػػػػػي النػػػػػلدم كاتمػػػػػلـ الحسػػػػػف العسػػػػػ رم حنػػػػػث مر ػػػػػدم اتمػػػػػلمننف 

ل  ػػػد ا طر ػػػل ك ٌ ػػػ  الزنػػػلرة  ضػػػن ل مراسػػػـ دملذهب ػػػل الػػػا ه ػػػلؾ بعػػػك ػػػد   السػػػ ـ(
اف مدن ػػػل سػػػلمراء تقػػػع فػػػملؿ مدن ػػػل  مػػػف الجػػػدنر بللػػػذ رك  . ػػػي الطرنػػػؽ ك حػػػف

ك الػؼ ل ػي  الػؿ نم  حتػلج الػا سػللل   ل  نىك متػر م اكال لظمنه بتسعنف 
 الرحىػل كل ػد تىػؾ نػلر  ػي لكبلل عؿ   حف  ػد  ضػن ل ك ػت ا  الا مدن ل سلمراء

كا مػػل بقنػػت معػػه كج ػػت بػػه الػػا   لػػـ  ػػذهب الػػا بنتػػه كلػػـ اتر ػػه لكحػػد لكدت ػػل 
 تىؾ الىنىل ل ػد ل بلتاف تنفعر به احد ك  بنت ل بك ت مت  ر مف الىنؿ كحلكلتي 

 ة الالػػػػبنالػػػػ مل ندن ػػػػل كبعػػػػد  كانقظتػػػػه مػػػػف  كمػػػػه ان مب ػػػػر   ػػػػي البنػػػػت ك نضػػػػتي 
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بنػػت  ػػدنـ هػػك   ػػي كهػػك نسػػ ف)ابػػك طػػي( حػػلتـ ’ الػػا الػػدنؽ لػػي اسػػمهتكجن ػػل 
كدارهػػػػـ    رنبػػػػل مػػػػف الػػػػزمف  بػػػػؿ افػػػػنر  ػػػػد تك نػػػػت’ ك ل ػػػػت امػػػػه  ككالػػػػد   قػػػػط

 .بعد  قد كالدته االبحت مكحفل
بقػػي كطىبػػت م ػػه كرجكتػػه بػػ ف ني رنػػلض   كلٌر تػػه بالنػػه كجىسػػ ل ل ػػد   ػػذهبتي   

 .ٗرنثمل تندن اتكضلع ثـ نرحؿ  ي بنته رنلض ل د   ترة مف الزمف
 )رياض محمد الكاظمي(

 
لىػػا  ػػدمت ل كالمحل ظػػل لىػػا رنػػلض   سػػتعدادا لطىب ػػل كنلىػػفحػػلتـ  جلبسػػت ل 

 ة.ر   ؿ تىؾ ال ت
دد لىػػننـ ك  ػػت ا ػػل اتػػر   ة انػػلـكبلل عػػؿ  قػػد م ػػث رنػػلض  ػػي بنػػت حػػلتـ لػػدٌ    

ك ػي ذلػؾ الك ػت   ػت  ػد  تحػت   هػدنت اتكضػلع   لغلنل مػلٌمراتبللنـك لٌدة 
                                                           

9
اؼثثد اْ الوه لصح ن٠اض وّٕٛلض ٌٛالغ اٌؽاي آٔمان ٚو ا٘ك ؼاي، فأِصاي ن٠اض ٠إلػّكْٚ  - 

 تا٢الف ِٓ اٌ ثاب فٟ ذٍه اٌؽمثح .
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ك ػػػػلف   ك محػػػػؿ لبنػػػػع المفػػػػلكم مػػػػع  ل ترنػػػػل ػػػػي م طقػػػػل رنػػػػلض كهػػػػ لن مفػػػػركل
حنػػث   ػػت )ابك طػػي( ك ػػلف نعمػػؿ معػػي حػػلتـ  هاالػػد ل  ل  ىنػػـ نتجمعػػكف  نػػ

لف ا ػػي ك ػػ  كعالتمػػد لىنػػه  ػػي تمفػػنل بعػػض امػػكر ال ل ترنػػل  ػػي ذلػػؾ المفػػر 
التمػػد لىنػػه  ػػي ال ل ترنػػل ك لالػػل  ػػي الػػداد  ر   ػػتالالػػغنر  لسػػـ هػػك ات ػػ

ك ػد  بلسػتمرار  نزكر ػل  ػلف  ) بنػؿ(امل ا ػي ات بر  ك فنط المفلكم  نك همنـ
   ضػنل رنػلضكامػل   االد ل ي الذنف نترددكف لىا ال ل ترنػل جمنع تعرؼ لىا

 مػػػػل  ػػػلف نفػػػػعر التػػػي جعىت ػػػػي اتػػػذ ر مكضػػػػكع المفػػػركع تف رنػػػلض حن نػػػي 
اجػؿ  تػي بػه الػا ال ل ترنػل لػن ن ءن  ػت   للضنؽ  ي بنت حػلتـ كنفػعر بللمىػؿب

ال ل ترنػل لـ  ي  لء كنتحدث معنـ ثـ نتر ه ن اف نىتقي بمف نثؽ بنـ مف اتالد
  ثػػػـ ن ػػػـك بػػػإة ؽ المحػػػؿ بعػػػدمل اضػػػع رنػػػلض  ػػػي ذلػػػؾ ذهب الجمنػػػعنػػػ ملبعػػػد

  حػػػػؿ دكف اف نػػػػرا  احػػػػدف الم رجػػػػه مػػػػني ل ػػػػي لن نتػػػػي النػػػػه الػػػػبلحءثػػػػـ المحػػػػؿ  
 رنػػب  بنػػت رنػػلض ك ػػلف  حتػػا لػػلد رنػػلض الػػا بنتػػهه ػػذا العمىنػػل  اسػػتمرتك 

 جد  مستعدان ام طلري  ك جػد   دا ملن     إ هكبلل سبل الا رنلض  مف ال ل ترنل
 .مستىزملت النرب  ي حلؿ ا تحلـ الم زؿ مف  بؿ الج كزة   د هٌن  جمنع

 
 (وفاة الوالد)

 قػلؿ لػي   اهىػي كلىػا كالػدم كالطنتػه ال ػنسلبنػت كسػٌىمت لىػا  د ىت ا    
  لنػؾه إالسكؽ كاحببت اف اجىب ي   زكله لهذا  قىت له هذا مفمش كهذا اكؿي م

ك ػػػلف ل ػػػل   ذلػػػؾ المفػػػمش ثػػػـ الػػػعد ل الػػػا السػػػطنمػػػف ت ػػػلكؿ كالػػػدم ك  جىسػػػ ل 
ا ػػلـ  نػػه    ػػت السػػطن اتكؿ كالسػػطن الثػػل ي كهػػك لػػللي  سػػطحلف  ػػي الم ػػزؿ

 .تي كمف بن نـ كالدمىبن مل ن لـ  ي السطن اتكؿ جمنع ا راد لل   ردمبم 
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بضػػنؽ  ػػي  تي ع كفػػعر نتقطٌػػالػػلر سػػي  ى بػػ ف  ى   ػػد فػػعرت  ىنىػػلك  ػػت  ػػي تىػػؾ ال
كبن مػػل لن ك ػػي تىػػؾ الىنىػػل انضػػ  ك  ػػت ت الىػػـ مػػف انػػف نػػلتي  ػػؿ ذلػػؾ  الػػدرم

لد اف   ت اجىب بعػض المفػركبلت الغلزنػل لى ل ترنػل حنػث تعرضػت لحػلدث  ػ
ك ػػػي طرنػػػؽ السػػػكؽ كجػػػدت   الػػػا البنػػػت لػػػف طرنػػػؽ السػػػكؽ كرجعػػػت  نقتى ػػػي

   لفػػترنتنل لػػه  لكالػػدم بعضػػنلا تفػػرت   حببػػت اف اجىػػب  ل نػػل الالػػنؼ  ػػد 
   فمش.الم ا نل ك ل ت ك مل اتذ ر

 علدتػه  بػؿ اف ن ػلـ نقػؼ لىػا ىنىل لـ استطع ال ـك ك ػلف كالػدم  ي تىؾ الك    
(  بػػؿ  كمػػه نف ال ػػلظـ كالجػػكاد )عسػػىـ لىػػا اتمػػلمفػػر ل السػػطن )البػػلل كف( لن

  مػلمنف  سػتطنع ر نػتنف مػف لىػا السػطن اتكؿ كالثػل يتف م لرات ك بلب اإل
   ػػػتكبن مػػػل   ـ لىػػػا ال بػػػي كات مػػػل الطػػػلهرنف  بػػػؿ  كم ػػػلل  سػػػىٌ كلػػػذلؾ  قػػػد  ٌ ػػػ

نلػػد  ك زلػػت الػػا المطػػب  كحلكلػػت اف تاسػػتنقظ    ىػػـ اسػػتطع  ثػػـال ػػـك محػػلكتن 
اذا مػػف للدتػػه ك ػػلف مػػف  كمػػه  كالػػدم فػػعرت بلسػػتنقلظ    حن نػػلسػػل  لن  حىنبػػلن 

 ذهبػتي   كبػللا تىػؾ ي ك ه  م لىا احدل ا كاتي لتىبنل طىباسنقظ مف  كمه ن لد
الػذم   ػت  ػد الددتػه   للطنتػهلن  حىنبػ  ػد طىػب ك ػلف  طىبػه لن مىبنػ  ن النه مسرل

ثل نػػػلن ال ػػػـك  لػػػتي ثػػػـ حلك   الػػػا  رافػػػي كلػػػلد كالػػػدم الػػػا  رافػػػهكرجعػػػت   ل  سػػي
كل  ػه  ػي  لن كجػدت كالػدم  ل مػ  زلػت الػا السػطن اتكؿ ثػـ   لـ اسػتطعكل   ي 

 قىػت  ػي    ذهبت النه كالقنته لىا  رافه ات ا ه لـ نفػعر بػي  كضع الجىكس
  اف الكسػػػلدة لػػـ ت ػػػف تحػػػت راسػػػه لدرجػػػل هتػػػ  سػػي ا ػػػه  ػػػل ـ كمسػػػتغرؽ  ػػي  كم

كضػػػػعت  ملف ذلػػػؾ اتمػػػػر بعػػػدك ػػػػد اسػػػتغربت مػػػػال ػػػراش  لىػػػػال كضػػػعته نػػػحن 
 .الكسلدة تحت رنسه
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 اف مػػف لػػلدتي ل ػػت الػػا السػػطن العىػػكم حنػػث م ػػلف  ػػكمي ك  ثػػـ رجعػػت    
 الػىنت بضػع ر عػلت  ػي جػكؼ الىنػؿ  بػؿ  ػكمي ثػـ ا ـك بللال ة  بػؿ ال ػـك  

   .عد سمللي لالنحلت ن ي ال بنر  بنؿاستنقظ ات ب ـ مت كل
ف البنػت حنػث الػحكت مػف ال ػـك لىػا  ػي السػطن العىػكم مػ لن كبن مل   ت  ل م

ن ػػلدن ي ُ حنػػدر حنػػدر ا ػػزؿ   ال بنػػر  بنػػؿ كهػػك  ػػي السػػطن ااكؿالػػراخ ا ػػي 
  زلػػت مػػف السػػطن   تعػػرض ازمػػل  ػد اتسػػعلؼ  ػػ ف كالػػدم كاطىػب الن ػػل سػػنلرة

ذا بػػي اجػػد كالػػدم  لن مسػػرل   لػػدـ مػػف  ػػؿ  تحػػل مػػف الضػػل ه ػػزؼ ا ػػد االػػلبه كاي
ي لػػػـ  ػػػكل   لن ؾ   سػػػي  حلكلػػػت اف ا عػػػؿ فػػػن اتمللػػػ لػػػـ  كا  ػػػه ك مػػػه نػػػهمػػػف لن 
سػػػػنلرة ل قػػػػؿ كالػػػػدم الػػػػا الحضػػػػلر  ػػػػلرج البنػػػػت إللن مسػػػػرل   رجػػػػتي   اسػػػػتطع

      .كا فغى ل بت بن ه  سنلرة  لف كالدم  د  لرؽ الحنلةبلل نتنتي  كل دمل  المستف ا
نعػػل ي مػػف  الػػلركالػػدم ك  نػػه  مػػرض   ك ػػداث ػػلء فػػنر رمضػػلف ػػلف ذلػػؾ      

مػػػػف لنػػػػد ال طػػػػر مػػػػف لػػػػلـ  ثػػػػل ي ػػػػي الػػػػبنحل النػػػػـك الؾ حػػػػدث ذلػػػػك ه  مرضػػػػ
 ـ.ُٖٖٗ -ٓ -ُٗبللضبط  ي    ك لفـُٖٖٗ

                             
 (المرحوم الوالدبعد وفاة )

 تكجن ػػلثػػـ ال ػػلظمنف  زنػػلرة اتمػػلمنف حمىنػػل لـ الج ػػلزة ك بمراسػػ بعػػدهل  م ػػل     
ال ضػؿ العبػلس  بػي نػه اكا نث مر دم اتملمنف الحسنفحالا  رب ء المقدسل 

مر ػد سػندم كمػكتم ابػي تكجن ػل الػا مدن ػل ال جػؼ حنػث ثػـ   ( ـالس للىننم)
قل ػػد ل كللدات ػػل  ػػي المراسػػنـ هػػي مػػف ل تىػػؾاف   الحسػػف لىػػي بػػف ابػػي طللػػب

( الج ػلزة اف    ذ   كهي ت بنف مكتل ل الػا زنػلرة  لك ػذهب بنػ)نم ج ػلزة المرحػـك
حنػث    ي مدن ل ال جػؼثكا  ات نر  ي مقلبر ل ات مل اتطنلر ثـ    ذ  الا م

 مقبرة كادم الس ـ كاظ نل هي ا بر مقبرة  ي العللـ . 
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كالمى ت لى ظر كممل ت استطنع ا  ل ه  هك ا  ل حن مل ن زل ل المرحـك كالػدم    
 ػػي  بػػر   كهػػك لبػػلرة لػػف سػػرداب نحتػػكم لىػػا مجمكلػػل مػػف ال ل ػػلت)لحكد( 

 مػل كضػع ل المرحػـك  ػي لحػد  كاةىػؽ لىنػه الىحػػد  نػت لىػا فػ ؿ طػلبقنف  حنبي 
بللب ػػلء  كبعػػد تىقن ػػه ال ىمػػلت التػػي سػػكؼ نيسػػ ؿ ل نػػل  ػػي  بػػر   كل ػػدمل ا تنن ػػل 

تحظ ػػل بكجػػكد ضػػكء راءة سػػكرة ال لتحػػل ك بػؿ مغلدرت ػػل لىسػػرداب مػف التىقػػنف ك ػػ
ؾ الضػػكء اك بسػػرلل البػػرؽ  ػػد جػػدح  ػػي ذلػػؾ السػػرداب  لسػػت ادرم مػػل هػػك ذلػػ

 .(اتر ه لىم تالنفكهذا المكضكع ال كر.)
م نػػػل ا نػػػل ُ  ػػػد ف امكات ػػػل ه ػػػلؾ كذلػػػؾ لعػػػدة اسػػػبلب  مػػػف للدت ػػػل  فػػػنعلك      

لىنػػػػه )طللػػػػب امنػػػػر المػػػػ م نف لىػػػػي بػػػػف ابػػػػي بجػػػػكار المر ػػػػد الطػػػػلهر لمكت ػػػػل 
 سػػت د ك  كدـ   ػػكح  هػػكد  الػػللن(  ) مرا ػػد ات بنػػلء  ػػي جػػكار ك ػػذلؾ  (السػػ ـ
كهػػػك اف   طرنػػػؽ ال بػػػي كاهىػػػه بنتػػػه اتطنػػػلرلػػػف ل كردت الػػػحنح تنػػػلاالػػػا رك 

   ه سن كف  ػي مػ مف مػف لػذاب القبػر ة  البقعل الطلهر تىؾ د ف  ي مف ني   ؿ ٌ 
بػ  فػؾ كت  لػه كفكنفػ عكال بػي كلترتػه المكم نف  ىقل  امنري تكا ه سن ته كضغط

 .   لىننل اهلل اف نمنت ي ادلك  ك رنب  كتىؾ هي لقندتي 
 
 (ةالفرصة الذهبي) 

نع نسػتط حده لؾ ام ل نل تالثقلة مف اتالد لء اذا  لف ؿ  دا م  اس   ت     
م ػػػذ الحللػػل ل ػػدم تىػػؾ  بقنػػتحنػػث    ػػركج مػػف العػػراؽلى لن ف لػػي طرنقػػمٌ  ى نيػػ اف

كمػػػف  لػػػف طرنػػػؽ   ػػػت ابحػػػث   مت ػػػي حتػػػا د ػػػكلي  ػػػي الجلمعػػػلالالػػػغر كتز 
ا نمػه  كلػـ لػـ    مللي فن ئ ن ب لف ك  ف القدر   كل   ي لـ اجد ذلؾ الطرنؽ

 متا ؟  نؼ؟ ؟ انف ؟ لملذا؟مل هك استطع ادرا ه  كل   ي ت الىـ 
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م ػػػذ الػػػغرم كا ػػػل   ػػػت نفػػػعر بػػػ ف مالػػػنبل مػػػل سػػػتحؿ بػػػي  ك ػػػلف الػػػدرم    
 ن قبض بنف الحنف كات ر بسبب ذلؾ الفعكر.

 .  كت مع الن لنل جكاب ا ف نجدلـ كالمفللر  التسل تت تىؾ ؿ  
 

 )ابو القاسم شومان(
 مػػػػف لن تػػػػي الػػػػا بغػػػػداد  لدمػػػػك)المكالػػػػؿ(   ػػػػت  ػػػػي الجلمعل   ػػػػتحن مػػػػل       

لػي ك ػد كالػؼ    نب اتعللع ل ػد بك  ت ب  س الك ت ابحث لف ط  المكالؿ
العػ ج لػف كل ف   بلءلف طرنؽ اتط ـ ت فلركحنل  كال ل  بعض اتالد لء

ج مكف العػػ ل ػػد اكل ػػؾ الػػذنف نسػػت دطرنػػؽ بعػػض اتدلنػػل كمػػل فػػل ؿ  ك جػػد  
 مػػفالعفػػل ر ك  ػػي م ػػلطؽ ء نتكاجػػدكف  ػػي  ػػرل  ل نػػل ابللر عػػل كاتحػػراز كهػػ ت

دنؽ  قػػد  ػػػلف لػػي الػػػ  الػػل ي م نػػػل   ػػػت كاث ػػػلء م ل فػػت ل لىحللػػػل التػػي  الرنػػؼ
لس رم نعمؿ بػللجنش  ج ػدم  بػلز كهك)ابػك القلسػـ حػلتـ فػكملف (  قػلؿ لػي 

كهػػػك نعػػػللع   دنػػػللا  ػػػي محل ظػػػلد نسػػػ ف  ػػػي  رنػػػل الحػػػكنش سػػػنٌ نكجػػػد ه للػػػؾ 
 .فبنل لكلنست لىنه نن سلف جند ا كهك المفل ؿ ال  سنل كالعالبنل ال ثنر مف

نسػ ف  ػي م طقت ػل ك  الػد لءات ابػك القلسػـ هػك احػد ك ػلف  لستحس ت ال  ػرة   
 )فػكملف(   الي’ ك لف ابف لمػه الػدنؽ ط ػكلتي كاسػمههك ن بر مٌ ي لمران  ك 

لل ىتػػػه ا تقىػػػت الػػػا م طقػػػل نسػػػ ف  ػػػي   ػػػس م طقت ػػػل اٌت اف ك الػػػي هػػػذا  ػػػلف 
 .  لن بللالد ل كسنلتي مكضكع  الي تحق الرت تنرا  اٌت  )دكر الضٌبلط(ا رل

 ذلػػػؾ دنػػػللا ك رنػػػل الحػػػكنش سػػػل ىنف لػػػف تكجنػػػت مػػػع ابػػػي القلسػػػـ الػػػا مدن ػػػل 
 .السند لىي الحسن ي كالمعركؼ ل ه )ابك حزاـ (ه ك لف اسم الٌسند
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مػػػرة  رر ػػل بػػػ ف  ػػلتي لػػػذا    جػػد  لػػػـلىػػي كل ػػدمل كالػػى ل الػػػا م ػػزؿ السػػػند     
بعػػد لكدت ػػل  حػػلكؿ ابػػك القلسػػـ جلهػػدان ك   معػػه ان  ثٌبػػت مكلػػدمل  ػػف بعػػدلك   ا ػػرل

   لترتنب مكلد مع السند لىي  ي ك ت  د ات ق ل لىنه جمنعلن.
مػػػع ؿ بعػػػد اسػػػبكع اك ا ثػػػر ك ػػػلف ذلػػػؾ لقلء ػػػل ااك ثػػػـ تكجن ػػػل الػػػا زنلرتػػػه      

 يابػلىنه لػف طرنػؽ  ت د تعر  تك    للسندثـ استمرت الع  ل بالسند لىي  
 ػػلف  ل ػػدمل معػػهلن  ػػلف ج ػػدن’ ؽ لػػهلػػف طرنػػؽ الػػدنؼ لىنػػه تعػػرٌ   كهػػك القلسػػـ

نسػ ف بجػكار  ذلؾ الرجؿ) الدنؽ ابي القلسػـ(   ك لفان  ي الجنش العرا ي بلز 
 (.)ابك حزاـم زؿ السند لىي الحسن ي 

 ػػلف ذلػػؾ  بػػؿ ك ػػلة ك  ت ػػلبن  ػػي لسػػندك ػػي احػػد اانػػلـ  م ػػل بتكجنػػه دلػػكة الػػا ا  
لػػذا  قػػد ارسػػى ل بطىػػب  ل حن نػػ المرحػػـك كالػػدم  الػػذم  ػػلف نعػػل ي مػػف المػػرض

   كاسػتغر ت الزنػلرة لعػدة لكالػدم كجىػس ل ػد ان دلػلءالسند كزار ل  ي البنت ك رن 
 سرنع .ا قضت بف ؿ ك د ل د ل سلللت 

كنش الػػا ا تقػػلؿ السػػند لىػػي مػػف  رنػػل الحػػ سػػمع ل ب بػػركبعػػد  تػػرة مػػف الػػزمف   
 مػف المحبػنف كالمرنػدنف لػه ةاالػبحت لػه  للػد  ػد كا ػه بغداد  ي مدن ل الحرٌنػل 

الننل  بللقرب مف المرا د المطنٌػرة  ؿ بنػت  رر ات تقلؿ   إ ه لذلؾ    ي بغداد
   العالمل.

 ( احداث في الموصل) 
ك  ػػت  ػػد تعر ػػت     ػػت تزلػػت اتػػردد بػػنف بغػػداد كالمكالػػؿ حنػػث جػػلمعتي    

 االػػػلرح  ك  ػػػت مقٌػػربنف إلػػػيمػػػف ال ػػي الجلمعػػػل كاالػػػبحكا د االػػػد لء جػػػدي لىػػا 
 ي الػدامال ظػلـ الالتػي تتعىػؽ بظىػـ تىػؾ تسػنمل    ي  ثنر مف اتمكربعضنـ 
 .بد مف معلرضته ب نل كسنىل  ل تكا  ل ت
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 ذلػػؾىػػا تقىػػت معػػي ركح العػػداء ل ا ل ػػدمل ا تقىػػت الػػا المكالػػؿ  ل ػػت  ػػد   
زج اب ػلء  الذم  تؿ العبلد كدٌمر الػب د ك ػذاؾ   مػل الداـ() ظلـ البعث ك ل ظلـا

 جمنػػع  مػػف الػػدـ  زنػػؼكاسػػتمر    نلنػػل لنػػل تراؽ  ػػي حػػرب لنػػل بدانػػل كلنسػػالعػػ
 مػػف الجبنػػل الدا ىنػػل  قػػدك   ال لرجنػػل جبنػػلالالعػػرا نف  ػػي جبنػػلت القتػػلؿ مػػف 

كربمػػػل التقػػػللنـ اذا مػػػل لمىػػػكا   ل ت ل ػػػل ال ػػػلسى ظػػػلـ جػػػنش مػػػف المرتز ػػػ ػػػلف ل
 .نعتبرهل ال ظلـ ت ٌؿ بلامف كال ظلـالتي ك  لم لل لتبسط اا

مػػف كاالػػبحكا مكالػػؿ  ػػت لىػػننـ  ػػي التعرٌ  اتالػػد لء الػػذنف  ػػلف مػػف بػػنف     
نسػػ ف  ػػي ك   ل لالػػرنلمػػف ا كاالػػىه ُ لػػ ء ل ػػلب  ػػؿ مػػف هػػـ مقػػربنف الػػيٌ ال

كحسػػنف   رنػل   ل ػل  كهػك ات ػر مػف ال لالػرنل كلبػد الػرحمف  َُ)الحرٌنػل(بغداد
كاي كتػه مػف الفػنداء  ػي حػزب  فنعي مف  ضلء تىع ػر (ُُ)تقي تر مل ي حسف
كمجىػػي مػػف   كلبػػلس ال ج ػػيجػػؼ  كلػػلمر لبػػلس سػػلجت كهػػك مػػف ال ة الػػدلك 

كحسػػنف كرنػػلض كلبػػد الحسػػنف مػػف  مػػف طػػكنرنع  ك جػػلح ال رنطػػي  المفػػ لب
مػػػػف ذ ػػػػرهـ ات ل ػػػػد كا ػػػػركف لػػػػـ نسػػػػع المقػػػػلـ ال ػػػػكت  ك جػػػػـ مػػػػف الحالػػػػكة  

ل معلن  د ايلتقى ل  ي سػجكف المكالػؿ لعػٌدة مػرات سػكنلن  ػي تىػؾ ) ك  ٌ ضركرة ال
 ال ترة المظىمل(  لذلؾ  قد ازدادت ل  تي بنـ.

ف الطللػػػػب التر مػػػػل ي ازدادت الثقػػػػل بن ػػػػي كبػػػػنتي  ػػػػي المكالػػػػؿ مكاث ػػػػلء ا ػػػػل   
تلبعػل الػا    ػه لىػا ارتبػلط بمجمكلػلبك د  لتح ي  نمػل بعػد ي  حسنف حسف تق

ك ػػػد حػػػدث ي   كاف ا ػػػل   ل ػػػد مجمكلػػػل  ػػػي المكالػػػؿ  نلحػػػزب الػػػدلكة اتسػػػ م
  لؼ مف ال ظػلـ كت مػف المػكتكت ن  ان لف ا نه حنث  لف مجلهدان حسنف  ثنر 

لىػا حسػنف  ػدمتي ا ػكف احػد  لرضػتي نيلجبت بف الػنل ذلػؾ الرجػؿ  ك ك د 

                                                           
11
 س١أذٟ لوهٖ ِٚٛالفٗ الؼمًا. - 
11
 َ، ػٓ اٌرهوّاْ فٟ ذٍؼفه .2115فٟ اٌهٌّاْ اٌؼهالٟ ف١ٟ اٌكٚنج االٌٚٝ سٕح اصثػ ٔائثًا   - 
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فػرلي ـ هػك لمػؿ كاف لمىنػ  المجمكلػل ملدامػت تعػلرض ال ظػلـتىػؾ الضلء 
(  تف الظـ الجنػلد ص)محمد  كالعترة النلدنل مف اؿ (ؿلز كج)نرتضنه اهلل 

  ) مػػل جػػلء  ػػي الحػػدنث ال بػػكم الفػػرنؼ(ل ػػد اهلل  ىمػػل حػػؽ ل ػػد سػػىطلف جل ر
 .الدنقي حسنف اف نعٌر  ي لىا ا نه  مل طىبت مف

بللتسػػػػكنؼ  ام ا ػػػػه نقػػػػكؿ لػػػػي سػػػػكؼ اجػػػػد لػػػػؾ الك ػػػػت   ػػػػلف الجػػػػكاب م ػػػػه    
تػػػه  لر ن لن ك  ػػػت متحمسػػػان كه ػػػذا  الم لسػػػب الػػػا لقل ػػػه   كسػػػكؼ ارتػػػب مكلػػػد

كبلت ص ل دمل سمعت بلف لدنه اسىحل كهك نقـك بعمىنلت ضػد اجنػزة اتمػف 
  كل ػف اامػر  ػد متػا مػل فػلء ال ػلرجالا كا ه مرتبط بجنلت تكالىه   كال ظلـ

  ي الدراسل كالدكاـ. ا ل ت  ر لىٌي كاستغر تي 
نقي دمػف الػ لن مق عػ لن سػبب لػـ اجػدلحظتي هذ  كا ػل ا تػب هػذ  اتسػطر  اكال    

 .   حن نل المجلهد لـ نعٌر  ي لىا ا نه ملف السبب الذحسنف 

 
 (التركماني ) حسين تقي
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  نث جلء حسنف كا بر ي ب بػر حػزنفحكذات نـك كا ل  ي الجلمعل  علدتي    
 ػلف نقػلـك ك ػد كاف ا ػل    حلالػركا بنػت ا نػه ػد اتمػف  رجلؿ لؿ لي ب ف  قد 

ل حتػػػا تم  ػػػكا م ػػػه سػػػتمر بللمقلكمػػػتػػػلد  كامػػػف سػػػ ح كل  ا ػػػرغ معظػػػـ مػػػل ل ػػػد
  بإلتقػػػلؿ مػػػف تبقػػػا مػػػف لل ىتػػػه لـ رجػػػلؿ اتمػػػفك تىػػػك  كاستفػػػند)رحمه اهلل( ك ػػػ

   مػل لتقىكا جمنع الذ كر مف ا ػكة حسػنفكا ) ي تىع ر(كتكجنكا الا بنت نهىه
ف   كامػل حسػنالتقىكا زكجل الفػنند كاكتد  الالػغلر  ك ػد الػدمكا زكجػل الفػنند 

 ل ػػػه تػػػرؾ تىع ػػػر كا تبػػػ   ػػػي المكالػػػؿ ل تػػػرة مػػػف الػػػزمف كلػػػلد الػػػا دكامػػػه  ػػػي 
 ...الجلمعل ك جا مف ني ل ؾ الظىمل بللجكبل

  ػػي   ػػت تل ن ػػل   بالػػدمل بتي الػػإ  ي ني ل بر  ػػحن مػػل ا بر ػػي حسػػنف بػػل      
ال ظػلـ  مل كمعلرضػلك كهك مقل  لرجؿ اامؿ الذم   ت ا فد النها ذلؾاجد  ي 

الػػرتي نكٌجػػه    ال ظػػلـ ال لسػػد ذلػػؾ كحر ػػه ضػػد ةػػؿالػػدرم مػػف  كت رنػُ مػػل  ػػي
 بػػػػؿ  لىػػػػا ا نػػػػؾلمػػػػلذا لػػػػـ تعر  ػػػػي  هيُ الػػػػدنقي حسػػػػنف ك ىػػػػت لػػػػ الىػػػػـك الػػػػا
 .               ك لف جكابه ةنر مق ع  للعلدة  ؟استفنلد 

  بحسػنف الػػا ك ػت متػػ  ر مػف تػػلرن  كجػكدم  ػػي العػػراؽكاسػتمرت ل  تػػي    
مػرات كمػف ضػمف زنلراتػه  ػلف  ػد جىػب معػه ة لػدٌ ك د زار ػي حسػنف  ػي بغػداد 

ك نػػه  لىسػػند الفػػنند محمػػد بػػل ر الالػػدر ان كالتػػي تحمػػؿ الػػكر بعػػض المىالػػقلت 
كلػه مقكلػل  ال من ػيني ػرل لىسػند ركح اهلل ك  نسػت نض الجمػلهنر كهػك  ىمل م ه 

 اف  ىالػؽإم ل  ػل ب  ػلكل ػدمل ذ ػر لػي ذلػؾ  ىػت لػه ا   ننل نسػت نض العفػل ر 
 ب.بلاللت  قؿ الر ل الالكر  يتىؾ 
الالكر  ي بلاللت  قؿ الر لب الح كمنػل  تىؾلىالؽ كبلل عؿ  ل  ل تكجن ل     

المىالػػػقل الكاحػػػدة هػػػي لبػػػلرة كجػػػكد الػػػكرتنف ك   كلىػػػا  ػػػط ال لظمنػػػل كالفػػػعىل
نسػػػلر   ك  ػػػس الفػػػػيء كات ػػػرل لىػػػا  الػػػغنرتنف كاحػػػدة لىػػػا نمػػػنف المىالػػػؽ
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  الفػنند الالػدر محمػد بػل ر رل لىسػندال من ػي كات ػالسػند الػكرة  بلل سبل الا
ال من ػي كهػك مكجػه لىفػعب العرا ػي كالػ ص  السند حدنث ؽم تكب  ي المىال

كحػل ظكا لىػا نللفل ر دجىػل كال ػرات ثػكركا اك هبػكا كدا عػكا لػف اتسػ ـ هك )
   .م تالؼ الثمل ن لت ذلؾ  ي(  لف قركفال
 
  (انتقال السيد عمي الى بغداد) 

 ػػػي  ػػػؿ اسػػػبكع اك الػػػؿ ك مػػػف الملن  لدمػػػ  غػػػدادب  بن مػػػل   ػػػت اتػػػردد لىػػػا      
قػػؿ الػا بغػػداد االػد لء بػػ ف السػٌند لىػػي  ػد ا ت   قػد سػػمعت مػف احػػد ااسػبكلنف

بجػػكار مدن ػػل ال لظمنػػل  ػػي  ػػي مدن ػػل الحرنػػل كالتػػي تقػػع  لن كا ػػه  ػػد اسػػت جر بنتػػ
  بنتػػه الجدنػػدزر ػػل   ػػي ك  ػػل ا ػػل كحػػلتـ ك الػػي كابػػل القلسػػـ كل ػػدهل تكجن  بغػػداد

 ػل كتػلرة اذهػب ا   تػلرة نػذهب حػلتـ ك الػي   ػلكاستمرت الزنػلرات بن  كرحب ب ل
 . ي بنته هىتقي ب ل لن كابل القلسـ كتلرة  ذهب جمنع

افػػػػبه السػػػػند  فاهػػػػؿ البنػػػػت )لىػػػػننـ السػػػػ ـ (ك ػػػػلاكؿ احلدنػػػػث   ػػػػل  تػػػػد       
كاجنػل ال ظػلـ مف ضمف تكجننلته هك اتسػتعداد لم ت ل   ك لبللمعىـ كالمرفد ل 

 نػػػػػدم )لػػػػػع(مظنػػػػػكر اتمػػػػػلـ المكضػػػػػكع ا ر  ػػػػػي ك  ػػػػػل  تػػػػػذ  حظػػػػػل ػػػػػي انػػػػػل ل
 .  المبلرؾ مف جنل ا رلظنكر لع ملت الك 

  مػػػػل ل لمرا ػػػػد المقٌدسػػػػلا رةزنػػػػلل لن  ػػػػلف سػػػػند لىػػػػي  ثنػػػػر السػػػػ ر ك الكالػػػػ   
ك ػػػلف   مػػػف احػػػداثاانػػػلـ مسػػػتقبؿ ك ػػػلف نحػػػدث ل بمػػػل سػػػنحدث  ػػػي   الطػػػلهرنف

  بطػػػب اتلفػػػلب لن  مػػػل ا ػػػه للر ػػػ( لىػػػننـ السػػػ ـ )بحػػػدنث اهػػػؿ البنػػػت  لن للر ػػػ
 نتػػػرددكف لىنػػػه  ػػػي م زلػػػه لمعػػػللجتنـ بلتلفػػػلب كاتحػػػرازحنػػػث  ػػػلف ال ػػػلس 

كهػػك   ()لىننـ الالػػ ة كالسػػ ـؿ بنتػػهرة لػػف ال بػػي كاهػػك كبػػبعض اتدلنػػل المػػ ث
 ه.الزا رنف لىا بنت لدد ا بلؿ لف سببلن  ي ازدنلد ك  مر الذماا
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ك حػػػػػف  عىػػػػػـ بػػػػػ ف   ن ػػػػػلؼ مػػػػػف ال ظػػػػػلـ كتك ػػػػػلف تنبػػػػػللي ب ثػػػػػرة الزا ػػػػػرنف    
نػػ دم الػػا ال طػػر التجمعػلت كالزنػػلرات المت ػػررة لىػػا فػػ ص  ػي ذلػػؾ الك ػػت 

ب ػػػؿ  مع ػػػل تحػػػدث ػػػلف نك   بػػػذلؾ نبػػػلليـ لػػػ السػػػند كل ػػػف  ا ػػػر كالمػػػزكرلىػػػا الز 
 كا الػػػػػػد  معػػػػػػهحن مػػػػػػل   ػػػػػػل    ػػػػػػرد   الكالػػػػػػلن ك    ظػػػػػػلـال الػػػػػػراحل لػػػػػػف ظىػػػػػػـ

 تىتقػي بػه ػت لىسػند مجػلمنع ا ػرل ) الي كحلتـ كابػي القلسػـ كا ل(ك لمجمكلت ل
 .  عىـ مل ندكر بن نـ مف حدنثكت
لب  ػػل كا  ػػد ت لىػػا مجمكلػػل مػػف الفػػبر ػػ ػػي كاحػػدة مػػف تىػػؾ الزنػػلرات تعٌ ك    

   ك ػػػلف مػػػف ضػػػمفمعنػػػـنػػػـ كتبلدل ػػػل الحػػػدنث بكالتقن ػػػل ه  زاركا السػػػند  ػػػي بنتػػػ
د كاالػبح ل ا ثػر  نمػل بعػكالػذم تعٌر ػت لىنػه  (ُِ)ُ اتخ الػ ح العبنػدم ني ل ؾ

 االد لء .
 )الشيخ صالح العبيدي(
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سػند بنػت ال لن نتػردد لىػادا مػك لف  نس  اسمهي ر  ل لىا فلب ك ر ك د تع     
مػػػلـ ا  ػػػي ذهبػػػت الػػػا زنػػػلرة اا ركنتػػػذ الػػػ ح العبنػػػدم ل لن ك ػػػلف الػػػدنق  لىػػػي

  سػػػنفحداـ  ػػػي زنػػػلرة اربعن نػػػل اتمػػػلـ اللىػػػا ات ػػػلن فػػػنالحسػػػنف)لىنه السػػػ ـ( م
بمالػػلبه العظػػنـ  لن اتمػػلـ الحسػػنف ت سػػنك ل ػػت العػػلدة المتبعػػل اف  مفػػي لزنػػلرة 

   ػػل  ت سػػا بلا مػػل   لسػػملء كمػػف  ننػػل كاترض كمػػف لىننػػلالػػذم ب ػػت لىنػػه ا
طنػػلر مػػف  ػػ ؿ اداء مػػل ات كطللػػل هلل كلرسػػكله كلأ )لىننـ السػػ ـ(اتطنػػلر

 ػػؿ سػػ ل  معىػػـك اف  ػػي    ك مػػل هػػك ل ػػت تحػػؼ بللم ػػلطر فاي ك  ة الفػػعنر  تىػػؾ
مػػػف  المػػػكم نف ضػػػحلنل  تنجػػػل لمفػػػننـاتركاح مػػػف فػػػنعل نمنػػػر م ػػػ ت تػػػذهب 

 )ص(.رسكؿ اهلل الحسنف ابف ب ت  ؿ زنلرتنـ لأملـ 
 كالدنؽ ا ر اسمه جمػلؿ (ُّ)اتخ ال ح العبندمبر قل   ل الا الزنلرةتكجن   

)ل ػػػػد م طقت ػػػػل  ػػػػي ال لظمنلمػػػػف  كهػػػػك نسػػػػ ف  ػػػػي م طقػػػػل  رنبػػػػل  ُْاتسػػػػدم
ك ػلف تلبػلن  ػي  ػرة القػدـ مػع ال ػرؽ ات ػرل  كاحنل ػلن  ػلف نىعػب مع ػل  السلدة(

 . ب  س ال رنؽ الذم ا تنا بل تنلء الضل ه
نف ال ػػلظم نفا طىق ػػل مػػف مر ػػد اتمػػلم    قػػدلمػػدة ث ثػػل انػػلـ ل كاسػػتمر مفػػنٌ    

 ػػل كل ػػدهل تكجن   ن ( الػػبلحآ ككالػػى ل الػػا  ضػػلء المحمكدنػػل لػػن)لىننمػػل السػػ ـ
كبقن ػػػل حتػػػا اذاف ل  ننػػػل  ضػػػن ل لنىت ػػػاحػػػدل الحسػػػن لت  ػػػي المحمكدنػػػل ك الػػػا 

حتػػا بىغ ػػل  لن ثػػـ ا مى ػػل طرنق ػػل مفػػن ال جػػر الػػ ةل كبعػػدهل ادن ػػل  رنضػػ  ال جػػر
ظنػػر النػػـك الثللػػث الػػا تكجن ػػل الػػا  ػػرب ء حنػػث كالػػى ل   ثػػـ  ضػػلء المٌسػػنب

ـ ادن ػل مراسػ ك ػد لسػ ـابي ال ضؿ العبلس لىننمػل ا مر د اتملـ الحسنف كا نه
 الزنلرة . 
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  ػػػل   ك نط ب ػػلحػػػمػػف حنػػػث الم ػػلطر التػػػي  ل ػػت ت ل ػػت الرحىػػػل طكنىػػل كفػػػل ل 
كل ػػػف ح ػػػظ اهلل كرللنتػػػه ل ػػػل كفػػػ للل ات مػػػل    تك ػػػع اتلتقػػػلؿ  ػػػي انػػػل لحظػػػل

 اتطنلر حلؿ بن ل كبنف تىؾ ات طلر.
الزا ػػرنف  ػػد   ل ػػت تسػتقبؿالتػػي  نلالحسػن  تىػػؾ ك ػد   ػػل  ػد سػػمع ل بػػ ف االػحلب

القسػػـ ات ػػر بػػ مر ال ظػػلـ   كه ػػذا  ػػ ف طرنػػؽ الحسػػنف  لػػدـني ك التقػػؿ بعضػػنـ 
ال ػلس لىػا  مػف حنث استفػند ا تؼ  طرنؽ الفنلدة كهك طرنؽ اتحرارهك 
اتمػػلـ لىػا طرنػػؽ مػف الثػػكرات كات ت لضػػلت  رك ػد حػػدثت ال ثنػػ  الطرنػػؽ ذلػؾ

 ك ي ارض العراؽ كةنرهل .   الحسنف
ة المسػػ ل  سػػنر  ػػي ذلػػؾ الطرنػػؽ ك حػػف  ػػرل الرجػػؿ ال بنػػر كاامػػرنل كل ػػدمل  ٌ ػػ 

ف  حػػػك الحسػػػنف ك  كسػػػنـ مىن ػػػل ك متكجنػػػكال سػػػلء كاتط ػػػلؿ ك ٌىنػػػـ نف كالمعػػػٌك 
 .  امي الرلب المتمثؿ بللبعث الالدٌ  كجكد ذلؾبللسعلدة لىا الرةـ مف 

حنػػث ا ػػه نجمػػع القىػػكب  ػػي حبػػػه   اتمػػلـ الحسػػنفجػػزء مػػف حقنقػػل  ذلؾ هػػك ػػ
كمل دتػػػػه ه تً  رى نجمعنػػػػـ  ػػػػي سيػػػػ  كنج لسػػػػنـلسػػػػ تنـ نلػػػػكا نـ ك نى ػػػػل تجمػػػػع الم كن

 ل ه كفجللته .ـ مف حبه كمف تضحنته كانمنلنطعمنـ كنسقن
الحسػػػنف اتمػػػلـ هػػذا حن مػػػل نتكجنػػػكف لزنػػلرة لػػذلؾ     ػػػل  ػػػرل ال ػػلس الػػػا نكم ػػػل 

قلدمػل  ػي السػ ل اللىػا ات ػداـ  جػدهـ نطىبػكف مػف اهلل اف نػك قنـ لىعػكدة  لن مفن
 مرة ا رل. لىا ات داـ لن مفن تهلزنلر 

مػػػف ك   الزنػػػلرة تىػػػؾة م قطعػػػل ال ظنػػػر  ػػػ ؿ ادا نػػػـ لفػػػعركف بىػػػذتء  ػػػل كا ن  هػػػ
ه نػػتـ التعػػلرؼ بنػػ نـ  كنتبػػلدلكف لتىػػؾ المسػػل لت الفلسػػعل لزنلرتػػ ننـ ػػ ؿ مفػػ

 .الطرنؽ ذلؾ  يح الحسن نل ك الر 
ف  بػػػػؿ ااهػػػػللي الػػػػذنف مػػػػ ا ػػػػكاع العطػػػػلء لزنػػػػلرة الحسػػػػنف نجػػػػد الملفػػػػيك       

 نس  كف لىا طرؽ الملفنف لىزنلرة.
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الزا ػػػر  طعمػػػكاني نبػػػذؿ اةىػػػا مػػػل ل ػػػد  ل ػػػي مػػػف ال ػػػلس  كه ػػػلؾ ال ثنػػػر مػػػف    
  فػػعر بػػه ال ػػلسنمػػل مػػلـ   كت ارنػػد اف اتحػػدث ه ػػل لػػف ت لالػػنؿ ألكالقلالػػد 

لىػػػػا بعػػػػض اف اسػػػػىط اتضػػػػكاء  مػػػػذٌ راتي كل   ػػػػي احببػػػػت ه ػػػػل كمػػػػف  ػػػػ ؿ
 اتذ رهل كتمستنل ف النلن إلثبلتنل لىت رن  . الك  لت التي

كنحببػت اف اذ ػر فػن لن فػلهدته ك ػذاؾ  كهػك اف الملفػي لزنػلرة اتمػلـ الحسػنف  
مػػل ف مػػف العػػراؽ   إ ػػه لػػـ نحتػػلج الػػا فػػيء مطىقػػلن  تف ااهػػللي مػػف ابعػػد اا

كالمحبػػػنف لرمػػػلـ الحسػػػنف نقكمػػػكف بتزكنػػػد الزا ػػػر ب ػػػؿ مػػػل نحتلجػػػه مػػػف  دمػػػل  
لػػرةـ مػػف  طػػكرة ذلػػؾ ال عػػؿ ك ػػذاؾ   للقػػلدـ مػػف البالػػر  نجػػد  ػػي طرنقػػه لىػػا ا

الم  ػػػػػػػؿ كالمػػػػػػػ كل كجمنػػػػػػػع مسػػػػػػػتىزملت الراحػػػػػػػل لغلنػػػػػػػل كالػػػػػػػكله الػػػػػػػا  ػػػػػػػرب ء 
 الحسنف)لىنه الس ـ(. 

 
 (بداية المحنة)

ك ػػػػلة المرحػػػػـك كالػػػػدم ا تقىػػػػت مػػػػف جلمعػػػػل المكالػػػػؿ الػػػػا الجلمعػػػػل بعػػػػد      
 دى قىػكمضػمك ه نحػؽ لىطللػب ات تقػلؿ اذا  ى المست الرنل  بمكجب القػل كف ك ػذاؾ  

احد نبكنه  كبمكجب فنلدة الكا ػلة   ػدمت ذلػؾ الطىػب  كتػـ ا تقػللي الػا بغػداد 
 . ي الجلمعل المذ كرة

ك ٌ ػل  قضػي   احنل لن مع  الي ل د لكدتي مف الجلمعػلا ضي ك تي    تي     
لحل لػػػدف ك ت ػػػل مفػػػنلن  ػػػي فػػػكارع ال لظمنػػػل الر نسػػػل  فػػػلرع المحػػػنط كفػػػلرع سػػػ
 كه ذا   كاحنل لن  لف حلتـ ) ابك طي( نلتي مع ل ك ذلؾ ابك القلسـ.

 لىػػػػػي بللسػػػػػندتىػػػػػؾ اتحلدنػػػػػث المرتبطػػػػػل  ثنػػػػػرة نهمنػػػػػل  نحلدنػػػػػث   ػػػػػل  ت ػػػػػلكؿك 
     كمل ندكر  ي العراؽ مف احداث.كمكالند  ل ل
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 وليمة الغداء()
اء ل ةػػدبػ دلما ػل ك الػي كحػلتـ كبعػػض االػد لء سػند لىػي لن ػل ذات نػـك دي     

كمحمد هذا كحسب لىمػي  ك  ل  طىؽ لىنه )محمد السمنف( (ُٓ) ي بنت محمد
كلػػذلؾ  ػػل  ي  كج ػػت ب  ػػه االػػبن لىػػا  لن دن نػػ لن لػػـ ن ػػف مىتزمػػب  ػػه كمعر تػػي بػػه 

حنػث    ػي بنتػه كلنمػلال تىػؾ كا ه  د دلل ل مع سػند لىػي الػاي  بسند لىالىل 
  ضػل ل الػا السػندلإلب  ثػر اك ا السػتل افػ لصنف مػل نقػلرب لػدد المػدلكٌ   لف

 ث الحلضػػركفحنػػث تحػػدٌ    ل ػػت ةرنبػػل مػػف  كلنػػل بعػػض الفػػيءالػػدلكة تىػػؾ ك 
 ظػػلـ اتحلدنػػث  ل ػػت تت ػػلكؿ مكضػػكع  جمنػػعك ا مػػع السػػند حػػكؿ مكاضػػنع فػػت

 .البعث ك ن نل معلرضته
ؿ مػػػػف  بػػػػؿ االػػػػحلب سػػػػجٌ الجىسػػػػل  ل ػػػػت تي تىػػػػؾ  افاتضػػػػن  نمػػػػل بعػػػػد  ػػػػد ك     

مػػف  بػػؿ  مػػرا بنفلن بل  ػػل   ػػل جمنعػػ لن ف ل ػػل انضػػتبػػنٌ  ك ػػذلؾ (السػػمنف )محمػػدالبنت
 .الكاف ال ظلـ

تىػػػػؾ بعػػػػد ا قضػػػػلء جىسػػػػت ل  تىػػػػؾلػػػػف الػػػػرت نتسػػػػلءؿ    بفػػػػيء  ننػػػػل فػػػػعرت ٌّ
 ننل  كنحسست بفػيء ةرنػب  ػي تىػؾ اتف لص الذنف حضركا    كلفالكلنمل

 الجىسل ندلك الا الفؾ كالرنبل.
ىػت لػه مػف الػذم ند ػؿ محمػد  ق مت بتكجنػه السػ اؿ الػا  الػي   نمل بعد ك    

  ي هذ  القضنل؟ ك نؼ تت ىمكف لف ال طلـ بمحضر ؟ السمنف 
اثرتنػل لىػا  الػي سػ لته مجمكلػل مػف ااسػ ىل ك كمف الذم لٌر ػه بسػند لىػي؟ ك 

هػك الػذم  )ابك طػي(بػ ف الػدنق ل حػلتـ نمػل بعػد  ل  لتضن ل  كلىا ابي القلسـ 

                                                           
15
ِؽّك اٌسي١ّٓ وّيا ٔغٍيك ػ١ٍيٗ فيٟ إٌّغميح، ٚ٘يٛ اتيٓ إٌّغميح، ٌٚىٕيٗ تؼ١يك ويً اٌثؼيك ػيٓ                - 

 اظٛاا اتٕائٙا فٟ اٌرهت١ح ٚاالـ ق.
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كمحمػد هػذا لىػي  ه بللسػند  ػلرٌ   ؿ محمد السمنف  ي مجمكلت ل  كهك الػذمند
 .  لف امرهـ مف كؾ  نه   عر نـ لف  د اتالؿ بجمللل لـ 

لػػف كسػػ لته لػػف الجىسػػل كلػػف الحلضػػرنف  ك  ـ  نمػػل بعػػدمػػع حػػلت تثػػـ تحػػدث   
 تء لىا السند ك نؼ تعر كا لىنه ؟   ك نؼ د ؿ ه  اتمكرؿ تىؾ ت لالن

امَّ ربػػكا  نـ اف ننٌ تء ب م ػػل  كهػػ   ػػد  االػػد لء قػػلؿ لػػي ُ اف محمػػد السػػمنف ل  
معلرضػػػل   ػػػل مػػػف ى  ً مى ني  اف نجىبػػػكا ل ػػػل مػػػل لن كب م ػػػل نـ انضػػػ  فػػػ ص الػػػا انػػػراف

حػػلتـ كذهبػػت  ثػػـ بعػػد ذلػػؾ تر ػػتي   ةرنبػػل لػػي لػػف افػػنلءكراح نتحػػدث   ال ظػػلـ
 ؟ اـ ت  تء الجمللل مف الثقلة   س لته اف  لف ه لىي  الا السند

 ة.هـ مف الثقل  جلب ي اف فلء اهلل     
لىػا السػند بػللتردد  كامف الذنف بػدن هـ نيطىؽ لىنه ب)ابك جنلد( كهك ف نحدل 

 ذهب معه.ن السمنف ك لف محمد  ي بنته  لىي
بط  ػػػي اتسػػػت بلرات  ػػػي جنػػػلد هػػػذا هػػػك ضػػػل لابػػػك ػػػد اتضػػػن  نمػػػل بعػػػد اف     

ته ب ف نقػـك بتنرنػب ب م ل نجنلد هذا  د ا  ع سند لىي   لف ابكك    ظلـ البعث
الػػا  ػػي ذلػػؾ الك ػػت نبحػػث لػػف طرنػػؽ  يك ػػلف سػػند لىػػا انػػراف  نم ا سػػلف الػػ

 . الا انراف ) نس(راف مف اجؿ اف نٌنرب فقنؽ زكجتهان
لػػف مىجػػ  اك طرنػػؽ ن رجػػه مػػف ال دمػػل العسػػ رنل كنبحػػث لن ك ػػلف  ػػنس هلربػػ  

سند لىي مػف اجػؿ  امؿ بلل سبل الااذلؾ   لف ابك جنلد هذا هك   مف العراؽ
محمػػػد السػػػمنف  لػػػهكذلػػػؾ بعػػػد اف اكضػػػن   لػػػا انػػػرافزكجتػػػه ااف نكالػػػؿ فػػػقنؽ 

كبلل عػػؿ  ػػ ف ابػػل جنػػلد  ػػلـ ب  ػػذ  ػػنس   كحػػلتـ بػػ ف ابػػل جنػػلد  ػػلدر لىػػا تنرنبػػه
ٌدلػػا ب  ػػه  ػػد هػػٌرب  نسػػلن الػػا انػػراف الػػا جنػػل مجنكلػػل معػػه كفػػ ص ا ػػر   كاي

 لبر اراضي  ردستلف.
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تضػن ل ػل كا  ف ب ف  نس  د كالؿ الا انراف كا ه ب نػرنظ لىي ك لف السند   
ؿ  ػػػػي سػػػػجكف البعػػػػث )الفػػػػعبل  ػػػػنس االػػػػبن  ػػػػي رهػػػػف اتلتقػػػػلبػػػػ ف  نمػػػػل بعػػػػد 

االػبح ل جمنعػلن كر قل ه تىؾ بلتضل ل الا السند لىي  كاف مجمكلت ل (ال لمسل
 الالٌدامي.تحت مجنر الم لبرات كاامف كالر ل   مرا بنف

 زرتػػه  نػػه ا ػػلمػػع سػػند لىػػي هػػك ذلػػؾ الىقػػلء الػػذم لػػي ر ا ػػر لقػػلء  ػػلف كاتػػذ ٌ 
ك ػػي تىػػؾ   مػػكاؿ مػػف  بػػؿالسػػند لىػػي بعػػض اا  ػػٌرضى ف حػػلتـ  ػػد ك ػػل  كحػػلتـ

كرجع ػػل مػػف   بعػػض اتمػػكاؿ الػػا حػػلتـلىػػي السػػند  لػػلدى نالزنػػلرة التػػي زر ػػل  بنػػل 
اكؿ حػدنث السػند كمػل سػ قـك بػه مػف الػا ال لظمنػل ك  ػل  تػد لن نل مفػنمدن ل الحر 

 لمؿ .
 قصي شومان( -مصطفى)ابن اختنا(-)حيدر
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 (اقتحام الدار ليمة) 
ك بػػؿ اف االػػؿ الػػا   بنت ػػل الػػا لن ذات نػػـك   ػػت امفػػي  ػػي م طقت ػػل متكجنػػ   

كحن مػػ     ك  ػػت ل ػػدا نلمػػف  ى ػػي  ى ػػي ك ػػد  ػػلدت ي امػػرنة تمفػػي  رننػػتي   البنػػت
زكجػػل المعتقػػؿ رفػػند اتخ اا بػػر ل اـ لمػػلر ا نػػل الحلٌجػػ  الننػػل لر تنػػل  ظػػرتي 

هػػػي تسػػػ ف ك   مل ن ػػػلت مػػػف القػػػرف العفػػػرنفانػػػل الثلتقىػػػكا  ػػػي بدا كتػػػه الػػػذنف اي 
ت بمقػػلـ ا ػػي اتالػػغر كارنػػد  للػػت لػػي ُ ن ػػي حنػػدر ا ػػ  بجػػكار بنت ػػل مبلفػػرة

  ػػػت امفػػػي  ػػػي حنػػػدر ا ػػػل  قللػػػت ُ ا ػػػي   ت ت ضػػػىي ن حلجػػػل قىػػػ   الػػػنحتؾ
ك ػد سػمعتنـ   بنت لنف ك د ك  ل  ي بدانل الطرنؽ الم دنل الا ىى رجي  السكؽ كرانتي 

  ك ػد حنػدر لرا بػلمه ػل  ا ػي كا ػؼه حدهـ  لؿ لآل ر ُ نتحدثكف ل ؾ كسمعت ا
   قللػت لػي ُ ا ػي حنػدر ا تبػه جػدان ل  ػل ك  استمرت  ػي حػدنثنل ك ل ػت حزن ػل

ذا  .... هنت ـ فيء مم كع   بعد  اك مزٌ  لف  ي ب لىا   سؾ كاي
ك   ػػػه زاد ػػػي  زاد ػػػي االػػػراران  إ ػػػه  ال بػػػر ذلػػػؾ حن مػػػل سػػػمعتي   بلل سػػػبل لػػػي   

كل ػف ان   فػ رتنل ك ىػت لنػل جزا ػي اهلل  نػر  لن فعر بػلل كؼ مطىقػكلـ الن  حملس
اف ك ا كتػه ت نػـ ا ػكتي ت ت زكجػؾ ك   ضػحلنل ـبل  ل سكؼ لف   سػا الىمي 

كراحػت تب ػي   اـ لمػلر لقػكلي ل دهفػت الحلجػل . فلء اهلل نك ق ل لآل ذ بث رهـ
بنػػػذا  حػػػٌدثت تكتنػػػه دنػػػر بللػػػؾ لىػػػا   سػػػؾ كت ػػػرر لىػػػٌي بللىنجػػػل العرا نػػػل ) كٌ 

 كتر تنل كةلدرت الا بنت ل . (ال  ـ
  ك ػلف مػف الم تػرض لػي لػي  ػ ـ الحلجػل اـ لمػلر  د ىت بنت ػل ك سػنت  ػؿٌ  

اف ا ػػػـك بإ  ػػػلء جمنػػػع ال تػػػب الدن نػػػل كالقالػػػل د الفػػػعرنل كةنرهػػػل كابعػػػدهل مػػػف 
  فٌ ك ػالبنت  كل   ي لـ الر اهمنل  بؿ  سنت مل ذ رته لػي الحلٌجػل اـ لمػلر  

 ن نمػػه كلػػـ لن كلػػـمسػػبق لػػـ نلىػػـ بػػه  مػػل ن تظر ػػي كنقػػكد ي الػػا امػػرو  ان  ػػدر  ه للػػؾ
 ني ٌ ر بعمىنل الك لنل م ه.
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 )قبل يوم من االقتحام(
  دتي  نه  ي ال راش طنىل ذلػؾ ال نػلركر  لن ت مرنضحاالبك ي النـك التللي    

ا ػػػػي  بنػػػػؿ الػػػػا طبنػػػػب اتسػػػػ لف لمعللجػػػػل بعػػػػض ك ا ػػػػل تكجنػػػػت  مسػػػػلءالك ػػػػي 
 احد اتضراس اـ حفكتهر هؿ  ىعت ذ ٌ تست ا ي اتس لف كالىثه كلنلبلت اتلت

 .  ىعت احد اتس لف د   كنظف ا  ي ك ر اـ ل ج
 ػػػد ى ل البنػػػت    فػػػعكر ةرنػػػب بػػػهالىػػػـ  ـك ػػػ   ي لىػػػا مكلػػػد مػػػع فػػػيء لػػػ   

)زن ػب )رحمنل اهلل( كا تي كزكجل ا ػي  بنػؿ ك ػلف لػه ب تػلف كاستقبىت ي الكالدة 
 .لن  ي الدار انض ان  لسـ مكجكدف ا ي ( ك لكرك نه

كبنت ػػػل هػػػك لبػػػلرة لػػػف بنػػػت   الطػػػلبؽ اتكؿ مػػػف البنػػػت ػػػي  لن  جىسػػػ ل جمنعػػػ   
للمػػػػد ؿ الػػػػا سػػػػلحل البنػػػػت ب ن تنػػػػي لبػػػػر ممػػػػر  الػػػػنرلربػػػػي مد ىػػػػه ضػػػػٌنؽ 

ب  كبجل بػه حمػلـ ال سػحل مطػ تىػؾكسط الػدار  سػحل  بنػرة كنحػنط بك  الدا رنل  
لىضػػػػنكؼ كن ػػػػرل مػػػػر الػػػػدار ه للػػػػؾ ةر ػػػػل كبجػػػػكار مغنرة  ر  كحدنقػػػػل الػػػػ بنػػػػ

 ست ند م ه  ي الالػنؼ الضنكؼ سرداب  بنر   ل كنكجد تحت ةر ل   بجل بنل
الطػلبؽ  ك ػي  المىتنبػل  ػي الػنؼ العػراؽارت لع درجػلت الحػرارة  مف ل تك ا به

كاحػػدة م نػػل  مطػػب  اتكؿ مػػف البنػػت ه للػػؾ اربعػػل ةػػرؼ  بنػػرة ك  ػػل  سػػت دـ 
جػػد لػػدن ل سػػطن كنك   مػػف  بػػؿ العل ىػػلكلل غ ػػرل مفػػكالغػػرؼ ات  سػػرةنجمػػع اا

 لن الػن  العل ىػل  نػه هػك م ػلف ت ػلـ السػطن ذلػؾك  اترضػنل  كؽ ةر ل الضػنكؼ
  السػػػطناتربعػػػل  كذلػػػؾ مبلفػػػرة  ػػػكؽ الغػػػرؼ نقػػػع م ك سػػػطن لىػػػ ه ػػػلؾك ػػػلف 

  ػل   ػلـ  نػه  نػلتي الن ػل ضػنكؼ ل ػدمل ك بم ػردم   ا لـ  نه   تكا الد العىكم 
 .الضنكؼ مف الرجلؿ حف ك  لن جمنع
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ل ػل كالػدتي )رحمنػل اهلل( طعػلـ  تبن مل   ل جللسنف  ي المطب  العىكم ك ػد نلػدٌ 
ر ػػت طي  مػػي  كضػػعتنل  ػػيكمػػع اكؿ لقمػػل   جىسػػ ل لت ػػلكؿ العفػػلء ػػد ك   العفػػلء

 .الفعكر جلء ي ذلؾ للسنـ االلب  ىبي كت الىـ لـ ك ل ت الطر ل    البلب
 
 (ساعة اقتحام الدار) 

هػػكاجس  ل ػػتافػػعر بػػللقىؽ  كلسػػت الىػػـ بمػػلذا  ك ذلػػؾ الك ػػت   ػػت   بػػؿ     
حن نػل  فػعرتي  طػع بفػيء  كل ػدمل طير ػت البػلب ن  ثنرة  ي ذه ي  كل   ي لـ

 مالػمملن  تي لف اتمػر كا ػع بػي ت محللػل  كل   ػي   ػبػت عٌىًل ذلؾ القىؽ  كت نىػب
 . بعدـ الطل ي لىج كزة بندم ذلن ن 

ا ػي  بنػؿ   ػ نض   ؿ كالمضُ لتىػؾ الىقمػللف اا تك  تي ل دمل طير ت البلب 
 ()الفػر لبن مػل ذهبػت ا ػل الػا البػلل كف   مف الطلبؽ اارضػي ل تن البلب ك زؿ

 المطٌىل لىا الز لؽ ل ي ارل مف الطلرؽ لىبلب . 
 ػزؿ ا ػي ك ػتن البػلب  ػ ذا بػه نجػػد    ـُٖٗٗ فػبلط ُِ  ػلف ذلػؾ بتػلرن     

تػػػػرة ةي لىػػػػا رنسػػػػه هػػػػي لبػػػػلر  لػػػػف دفدافػػػػل ك نرتػػػػدم الم بػػػػس العربنػػػػه ك  رجػػػػ ن 
لػػػػـ لن فػػػػن  معػػػػه  ٌىـ ا ػػػػيت ػػػػ ا ػػػػل انضػػػػلن مػػػػف الفػػػػر ل)البلل كف(   كرانتػػػػهي   كلقػػػػلؿ
  ػلف    ي كللد الا المطػب  كجىسػ ل ثل نػلكد ؿ ا ذلؾ الرجؿ  كذهب  اسمعه

مػف طػرؽ البػلب كالػدتي  لته  سػ  اتمػر الػذم رك  ذلػؾ مػف ان كمتحنػر لن ا ي مرتب 
  جبتػه اف   ل ي لػف حنػدر   مف  بؿ  ساكلـ نر   لـ الر ه رج ن  تي ؟  قلؿ ُ ران

ا تنػػػا  ان  قػػػلؿ ت ت فػػػ ر   ار ت ضػػػؿ مػػػلذا ترنػػػد م ػػػه ا ػػػه مكجػػػكدحنػػػدر  ػػػي الػػػد
 .اتمر

  طر ػػػت البػػػلب ثل نػػػلن لن ك جػػػ ة عػػػجمنكبن مػػػل   ػػػل  تحػػػدث   تر  ػػػي كذهػػػب ثػػػـ   
ؼ كد ػؿ رلػب  فػعرت بلترتبػلؾ كال ػك   كل ف الطر لت  ل ت  كنل كمتسلرلل
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بلتجػػػل  السػػطن العىػػػكم  مػػػف مل ػػدة الطعػػػلـ كر ضػػتي    نضػػتي   ػػي  ىبػػػي  فػػدند
ا  ػي ننق ػت اف الػذنف   ل ػي ا جػك ب  سػيل ي اهرب مف لىا سطكح الجنػراف 

 ال ظلـ مف دكف اف اراهـ .  طر كا البلب هـ رجلؿ نمف
د حنػث لػـ نعػلن  لىعقػؿ مكضػع ننػل نجػد ـ الىحظػلت لػ تىؾةرنب ك ؿ  فعكره    

كالػػدتي  العىػػكم  سػػمعتي  ٌىـكاث ػػلء الػػعكدم السػػ  المقػػلـذلػػؾ  ػػي  لن لىت  نػػر م ل ػػ
 مف كرا ي لتىحؽ بي  س لت ي الا انف تذهب ؟ ت لدن ي كهي مسرلل ك 

سػللت ي   ل  ػلدت ي كالػدتيمل ػدك ل ػتن بلبػه   لىا السػطنن د كالىت الا  ك  تي 
 ا ػل هربػت ذاإاهىػي بمالػنر كالػدتي ك  لن ر مىٌنػا ٌ ػ كالػرتي   ػت ك حن نػل ؟ الا انف

  ار كالتسػىنـ امػر اهللفعكر بلتسػتقر  حضر ي    تىؾ الىحظل ي  مف الج كزة
مػف سػٌىـ    زلػتي   لحظػلتات   ىػهلػـ نسػتغرؽ الحػكار ذلؾ الحر ل ك  تىؾ ل ت ك 

مكلػػل مػػف الرجػػلؿ نجػػد مج ن  ػػي  ػػ ذا سػػكر السػػطن اتكؿ  حػػك  لن السػػطن متكجنػػ
   كا  د تكسطكا سلحل البنت.ك ل   معنـ نسىحلنحمىكف ك المد نف 

 
 (لحظات االعتقال) 

 هـ كا  كف  ننل.سلحل الدار ك   كؽالطلبؽ ااكؿ  مف ا ظر الننـ مف  الرت
 )مف م ل ه الس ىي كهػك ن ظػر الػٌي كا ػل  ػي الطػلبؽ اتكؿ(هـس ل ي احدي ل دهل 

   هؿ ا ت حندر ؟  ك لؿ ُ كاظٌ ه  بنرهـ
  عـ ا ل حندر ملذا ترند ؟  ُ   ىت له    جبته كا ل  ي الطلبؽ العىكم

 ؟(ُٔ) قلؿ ُ لملذا ا ت هلرب مف ال دمل العس رنل
 .عس رم حتا اهرب مف ال دمل كالجنشست ب قىت ُ ا ل ل 

                                                           
16
ّٖٛ ػٓ اٌٙكف اٌمٞ ظاا ِٓ اظٍٗ. -   اناق لٌه اٌضاتظ اْ ٠ّ
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  جىػههػذا اراد بػه اف نمػٌك  بػه لػف ةرضػه الػذم جػلء مػف االه   ب ف س كفعرتي  
 .اك ا  ي لـ ا نـ لملذا س ل ي ذلؾ الس اؿ

 ػػػلف  هي كبن ػػػ ػػػذلػػػؾ الحػػػدنث الػػػذم دار بن نث ػػػلءك ل ا ػػػزؿ الػػػا ه ػػػ ُ قػػػلؿ لػػػي   
رجػلؿ    ػل كا الػلمتنف جمنع ػلل  ف مل نجرم بن  لات ركف  ىنـ نستمعكف كنرك 

 سكنلن. كاهىياامف 
الت  نػر  حن نػل لػـ اسػتطع   ػتي ك  كهـ  حػ لن مف سٌىـ الدار متكجن ل دهل  زلتي    

   .ع الذم   ت  نهلىكض لن مستكلب لـ ن فبؿ   ك د استسىمت لىكا ع ب م فيء
 مف ىل؟ س ىل  م نل ُ اب ي حندر ا ت لمىتى ه الٌي بعض اا ل ت كالدتي تكجٌ 

 ب  سي الا لللـ ك ر. ت الا س النل  ا  ي   ت  د ذهبتلـ الت 
سػػجكف  تجػػلربي مػػعلىػػـ لىػػـ النقػػنف كمػػف  ػػ ؿ ا  ػػي افػػدند  هػػك كبل تالػػلر 

لن)بتىؾ تقىػػػػكا ف الػػػػال اذاه م ػػػػنعر تػػػػي بقسػػػػلكة ال ظػػػػلـ ك كمػػػػف  ػػػػ ؿ مال ظػػػػلـ  
هػػي    كتىػؾلػػداـلىنػه بلإللن سػن كف مح كمػػ لن  ل ػه نقن ػػ كبتىػؾ الطرنقػػل   التنمػل(

كلػػذلؾ  لن جلزمػػ ان ت  نػػد ان متل ػػد  ػػت بػػؿ    ػػذ ك ت م نػػل لن متنق ػػالحقنقػػل التػػي   ػػت 
ان ن ىمػػكف لبػػد  نـك ػػ فػػعر ن  ػػت    ػػي بنت ػػل كدلػػك ي الػػننـ ن ل ػػؾ حن مػػل د ػػؿ

كا ػػػل  ػػػي بنتػػػي  ل ػػػدهـ سػػػجنفال ـ لػػػلمىك ي  مػػػل نعػػػلمىكف  اك ا نػػػل ػػػدهـ ذلػػػن ن 
 .الا اهللامرم  متي ي سىٌ  لذلؾ      كبنف اهىي

اث ػػػػلف مػػػػف  ػػػػلـ  تي كل ػػػػدمل  زلػػػػ  الػػػػننـ  ػػػػي سػػػػلحل الػػػػدار  زلػػػػتي  بعػػػػد ذلػػػػؾ    
 س ل ي  بنرهـ انف هكنتؾ؟ثـ   الج كزة كنمس كا بي

 .نل  كؽ  ي ةر تي كهي  ي مح ظتيله ُ ا  قىت  
 ا نل  كؽ .  ُ  قىت لهننف  تبؾ؟ ؟  ؟ انف اةراضؾ ي انف ةر تؾ لثـ س

دكا بػػ جمعنـ ثػػـ الػػع  يبت تػػنش البنػػت كبػػلا ص ةر تػػ الجػػ كزة حن نػػل امػػر   
اث ػلف مػف الجػ كزة كهمػل كبقػي معػي   تر ك ي بسلحل الػدارك الا الطلبؽ ااكؿ 
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 البنػػػػت كبػػػػلا ص ةر تػػػػيف جػػػػ كزة كراحػػػػكا ن تفػػػػك حن مػػػػل الػػػػعد ال  مسػػػػىحلف
  كالػػلركا نسػػػ لكف لػػف  ػػػؿ الػػغنرة ك بنػػػرة لػػف مقت نػػػلتي  تكجنػػكا الػػا م تبػػػي

بػػكف مػػف كنطى ػػل كا ن ػػلدكف ك  .كاالػػكاتنـ اث ػػلء الت تػػنشك  ػػت اسػػتمع ل  منػػـ 
  اك اكلنػػػل ل ػػػي نضػػػعكا جمنػػػع مػػػل   ػػػت اك حقل ػػػب ن نلسػػػلن هـ اهىػػػي اف نعطػػػك 

ا نػػػلس  لىػػػا اهىػػػي كنقكلػػػكا الطك ػػػل فكنالػػػر ك  متعىقػػػلتي كمقت نػػػلتي  ك ػػػل كا 
 فػيء لػهي  ػٌؿ    كجمعكامعنـ  نلن  ذك ل نمأك نل مف حكا جي  ل ي   )ل لنؾ(
 .ل  ل بي

كا ػػذكا  ػػؿ الػػد لتر كال تػػب ي   ػػذكف  ػػٌؿ  تػػلب مكجػػكد  ػػي م تبتػػ بػػدنكا نثػػـ   
حنػث   كثل ؽم لت الالكر كال دمل  لف  ك ك لف ل دم افرطل تسجنؿالدراسنل 

مػػف ط ػػػكلتي  الالػػػكر ت ظ بجمنػػعحػػػا   ك  ػػتمراحػػؿ حنػػػلتيؽ نػػػكثت  ػػت احػػب 
ك ػػػػلف  ػػػػي الم تػػػػب  ػػػػٌؿ ذ رنػػػػلتي كمتعىقػػػػلتي   د ػػػػكلي الجلمعػػػػلكالػػػػا لحظػػػػل 

 تىػػؾ كمػػف كالقالػػل د  ك ل ػػت ل ػػدم مجمكلػػل مػػف اتفػػعلر  كالكثل قنػػل نػػل ك القل 
ك ػػػد ارسػػػىتنل الػػػا   ضػػػد ال ظػػػلـالمجػػػلمنع الفػػػعرنل   ػػػت  ػػػد  تبػػػت  الػػػندتنف 

 .لرب سـ مستع  لرج العراؽ للتااحدل اتذ
 ػػػي   ػػػت احػػػت ظ    مػػػل مم كلػػػل لػػػدل ال ظػػػلـك ػػػلف  ػػػي الم تػػػب  تػػػب دن نػػػل   

  ك ل ػػت كؿ اابتػػدا ي كالػػا مراحػػؿ الجلمعػػلفػػنلداتي مػػف الالػػؼ اتبالم تػػب 
 .اكراؽ منمل  ثنرة لـ اتذ رهل

 تىػػػػؾ  ػػػػؿ   السػػػػ كات الطكنىػػػػل تىػػػػؾا تػػػػب هػػػػذ  ال ىمػػػػلت بعػػػػد  ػػػػؿ  كا  ػػػػي اذ  
ا الػػا ك ػػت طكنػػؿ كا مػػل احتػػلجك قنبػػل كاحػػدة كاحػػد اك حس لػػـ نسػػعنل  ػػناافػػنلء 

مػػػل   ػػػت نمتى ػػػه مػػػف نفػػػنلء اك ا ػػػكؿ بفػػػ ؿ ندؽُ لقػػػد ا ػػػذكا حتػػػا جمعػػػكا  ػػػٌؿ 
 .جمنع ت رن ي ككضعك   ي ا نلس ن ذكهل مف بنت ل
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 اثناء االعتقال( إلحساسوا الشعور)
   قػػػد   ػػػتي راضػػػي بجمػػػع اة ن ل ػػػؾامػػػل مػػػل  ػػػلف مػػػف امػػػرم اث ػػػلء  نػػػلـ       

 ػػي ةر ػػػل الضػػػنكؼ ا ػػػل  جىسػػػ ل   قػػػد كل ػػػؾ الػػػذنف ذهبػػػكا الػػا اتلىػػػام تظػػران اي 
 .   ان كبقنت م تظر  الج كزة الذنف كضعكهـ إلحتجلزم ك 

 قػػػد حلكلػػػت اف    ر متػػػا ن تنػػػي ني ل ػػػؾ    ػػػتي حن نػػػل مت ٌ ػػػران كل ػػػدمل   ػػػل   تظػػػ
اف    ىمػػل حلكلػػتي   ء كهمػػل ت نجنبػػلف بفػػي   لنملكرحػػت اسػػ )الج كزة(ا ٌىمنمػػل

كهمػػػػػل   ػػػػػي الكجػػػػػه كالم طػػػػػؽ  الػػػػػ بل ك فػػػػػك ل  ػػػػػننـ تي جػػػػػدل   ػػػػػي ك ا ىمنمػػػػػل 
 قلمػػل ك ػػلت لػػي ت   بػػلب الغر ػػل ػػتن ا مػػف م ػػل ي  حلكلػػت اف ا ػػـك  تن ىمػػل ي

جىسػػت  ـ تبسػػـ احػػدهمل ثػػ  م  مػػل لنمػػل ت ت ل ػػل  ػػل ي لػػف اهػػرب  قىػػتي   تتحػػرؾ
 م تظران. ي م ل ي 

 ػػػي  ي اةراضػػػيكل ػػػؾ الػػػذنف نبحثػػػكف  ػػػني مػػػلذا نبحػػػث لػػػف كلػػػنس لػػػي لىػػػـ    
  كبػنف ني ل ػؾ  فػغ ن بػنف هػ تء الػذنف نحتجزك ػيالطلبؽ العىكم  ك لف ذه ي م

 ػػي الطػػلبؽ العىػػكم  كبػػنف المحلكلػػل لىنػػركب مػػف بػػنف انػػدم هػػ تء  الػػذنف هػػـ 
كنسػت ك  ػت  ػد  كبنف تكسىي بلهلل كبف للل المعالػكمنف مػف كؿ محمػد)ص(  

(   فػػعرت بللنػػ س  كالػػرتي ادلػػك اهلل لػػز كجػػؿ)رحمػػل اهلل مػػف  تٌ مػػف الحنػػلة إ
ت بنػلء كبحػؽ بحػؽ سػند ا ب ف ن  ذ امل تػه)نمنت ي  ػي تىػؾ الىحظػلت( كدلكتػه 

كاف نمنت ػػػي كن  ػػػذ ركحػػػي كا ػػػل  ػػػي بنت ػػػل    ن  ػػػذ امل تػػػهف بػػػ  ات مػػػل الطػػػلهرنف
ن ػكف ـ بك  ي ثػذتء كنعػ  ن  ػذ ي هػمػف نف لػي   نػر ذلؾ ػ  كبنف اهىي كا كتي

 . ذاته )المكت( المالنر
ادلػك  بقىبػي كلػنس   ػتي ك   نس ؿ اهلل تعللا بػ ف نسػتجنب دلػكتي الرتي       

ت ػلد ك     ل ػت   سػي تعتالػر ن ظػركف الػي َّ  ػل كا تء الجػ كزة   اف ه  بىسل ي
   .اف تزهؽ
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ي تىػػؾ (  ػػ رة )تفػػبنه ل مػػلـ لىػػي عةر ػػل الضػػنكؼ الػػك لػػدن ل  ػػي ك ل ػػت    
تىػؾ الا اهلل كبف للل اللحب    كتكجنت بنلالا تىؾ الالكرة  ظرتي الىحظلت 

   ػتي ممػل  لن كم رجػ لن )ع( إت مل جعؿ لي اهلل  رجػالالكرة   كا الد اتملـ لىي 
ٌمل اف نجعؿ لي م رجلن.الىحظتىؾ حي  ي ن  ذ رك    إٌمل اف نه  لت  كاي

 ػػه ا لػػنس ك ػػذاؾ  مػػف المػػكتلن لػػـ ا ػػف  ل  ػػ الػػذم ت الػػه إٌت هػػك    ػػكاهلل     
هػػك التعػػػذنب  ني ل ػػؾ كل ػػف الػػذم   ػػت ن فػػػل  مػػف  لػػي  حسػػػب  سػػن كف راحػػل

اف ا فػػػػؿ  ػػػػي اتمتحػػػػلف اث ػػػػلء مػػػػف   ك  ػػػػت ا فػػػػا نـ الكحفػػػػنلنسػػػػللنبمػػػػف ك 
التعػػػذنب  ك ػػػد نجعى ػػػي التعػػػذنب اف ن طػػػؽ بللبلطػػػؿ نك نتنػػػـ برن ػػػلن ل ػػػي ا جػػػك 

 ػي نذنػل  لن ن فا اف ا كف سػبب  لحنل ا رل   تي كمف   مف  لحنلكذلؾ  ب  سي
نق ػلن مػل سػنحدث لػي اث ػلء   ا  ػي لػـ ا ػف متبسببي ابرنػلء ا ػركف نحد اك نت ثر

 التعذنب  نمل لك ا تلد ي ني ل ؾ الج كزة معنـ.
ف رجػػلؿ اتمػػف اذا ا تػػلدكا احػػدان  ػػإ نـ نسػػت دمكف  عىػػـ لىػػـ النقػػنف بػػ    ػػلك     

مػػف  ػػت ن فػػا البلطىػػل  ك  لترا ػػلتإلا كا م ػػهن تزلػػفػتا كسػػل ؿ التعػػذنب ل ػػي 
 ػػكف  ػػد   ػػت الػػبرهـ  ػػي التعػػذنب  كن ن ل ػػؾ الػػذنف  ػػد ن قػػدكفاف ن ػػكف مػػف 

ك  ػػػت   لػػػدل القلالػػػي كالػػػدا ي ىكمػػػلمعب سػػػللننلػػػدننـ رجػػػلؿي اامػػػف    اتمل ػػػل
مػف اهلل  لػذلؾ طىبػتي    لىػا   سػي اا فػ  ػتي ا فا لىا ات رنف ا ثر ممل 

 نل( كنقبضػػ   سػػي) تػػه بػػ ف ن  ػػذ اهلل املكبفػػ للل امنػػر المػػ م نف  (لػػز كجػػؿ)
 . لن المجنكؿ اك نجعؿ اهلل لي م رجالا المجرمكف  ني ل ؾ  بؿ اف نقتلد ي

 ؟  ن كف الم رج ك نؼ ذلؾ ملهك كل ف  
 .  ذلؾ مف اهلل كحسب طىبتي كل   ي  ست نلىـ ل
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 ب(ر بالهر )التفكي
كا ػرج مػف  تء  ف اهػرب مػف هػبػ  ٌ ػرت   قػد الحػلؿ ذلػؾ لىا بن مل   تي       
 ػػػركف ك ػػػلف ات  همػػػل اث ػػػلفمعػػػي   ػػػل كا الػػػذنف اف  الػػػدار الػػػا  ػػػلرج بنػػػ نـ 

تء    ٌف هػػبػػكل   ػػي بعػػد ذلػػؾ  ىػػت  ػػي   سػػي   م فػػغىنف بللبحػػث لػػف متعىقػػلتي
  نق كف ببػلب الػدار لن نعنـ دكف اف نتر كا حٌراستنم ف اف ند ىكا الا البنت جم

بن مػل ك  تػه ف ن  ػذ امل مػف  المػكلا اكالػرتي نطىػب اجعتي لػف تىػؾ ال  ػرة  ر ت 
دكف اف  الممػػػػلتهػػػػي بمػػػػل ا  ػػػػي اطىػػػػب مػػػػف اهلل ك  ة ا ػػػػل  ػػػػذلؾ اذ راكدت ػػػػي   ػػػػر 

  إمػػػل ذد ني ل ػػػؾ  عػػػؿ فػػػنئب لػػػي مػػػف القنػػػلـ بػػػد ذف   إ  معنػػػـتء   ن  ػػػذ ي هػػػ
مػػل ضػػربنـمقػػلكمتنـ ٌ نػػـ    كاي حن مػػل نػػركف مٌ ػػي ذلػػؾ ال عػػؿ  ػػإ نـ سػػنرمك  ي  كاي

دتػه مػل ار  ن ػكف  ػد حققػتي بذلؾ   ك سنطىقكف الراللص لىيٌ لن  ك حتم بللراللص
 ػػد ن ػػكف نظىمنػػـ  ان سػػملءاذ ػػر اك ب لػػذَّ ني مػػكت بفػػرؼ دكف اف ال كهػػك مػػف اهلل 

كنيك ػػػػع بنػػػػـ اث ػػػػلء التعػػػػذنب  كاف مالػػػػنر ني ل ػػػػؾ الػػػػذنف اذ ػػػػر اسػػػػمل نـ سػػػػن كف 
 المكت المحقؽ انضلن.

مػػف اهلل  لن طللبػػاامػػر  ا ذلػػؾ العػػـز لىػػ كلقػػدتي  تىػػؾ  بعقنػػدتي لػػذلؾ  ػػررتي     
بػػذلؾ  كمػػلهي إٌت لحظػػلت بػػنف ا عقػػلد  القػػكة كالفػػجللل ( اف نم ح ػػيلػػز كجػػؿ)
 لن االػكاتلحظتنػل    سمعتي   سي ه معر  ن  ٌ ني   تي   حنث  تي لىا ذلؾ اامر نٌ 

ػٌىـ الػدار  ت ػزؿ ا ػداـو  كالكتى  لللنلن   )الج كزة( بعػددهـ ال بنػرتء  ذا بنػاي ك  مػف سي
  ك ػػػؿ مػػػل   ػػػتي مػػػف كثػػػل ؽ   ػػػت امتى ػػػه مػػػل نحمىػػػكف معنػػػـ  ػػػؿَّ  ػػػد جػػػل ا كهػػػـ 

نحت ظ به  كحن مل ا تربكا مٌ ي كنمركا بل تنلدم معنـ ك  ػتي لىحظػلت كا ػل ا ظػر 
 الا مل  ل كا نحمىك ه مف نةراض.

لػبعض   نػه نسػملء  ان  رننت د تر    ننل   ظر الا ات نلس كمل كضعك ت ا      
قتضػا لػداـ بمبم رد  الػا اإلذلؾ ن دم   ك د  الل د بلسمل نـ نه االد ل ي  ك 
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مػػػػف جمىػػػل  التػػػػي  ػػػل كا نحمىك نػػػػلاتةػػػراض  مػػػف ضػػػػمف ك ػػػػلف   ػػػل كف البعػػػث
 . ُٕلبعض العىملء ان الكرة لىسٌند ال من ي كالكر  المم كلل  م نل الالكر

 
 (لحظات مع الموت) 

 ػػػد انق ػػػت  حن نػػػل  ل ػػػدم مػػػل كجػػػدك ك حمىػػػه الجػػػ كزة  مػػػل  ل ػػػدمل رننػػػتي       
 ..ظلت  ل ت املمي كلىٌي استغ لنللح إتٌ بللن ؾ كملهي 

ػػ  ػػد رننػػتي  ا رجػػك ي مػػف الغر ػػل كك   ػػل بسػػلحل الػػدار ك  ػػتي      م كى كالػػدتي كا ى
 كهػفٌ   ك ل ػت ا تػي كزكجػل ا ػي  ػد ك  ػف  ػي احػدل زكانػل البنػت   بنؿ ك لسـ

 الػػػلركا    ػػػد كنسػػػكا مػػػف حنػػػلتي جمنعػػػلن  تنـ ػػػد رننػػػ ك  ػػػتي   كنب ػػػنفن ظػػػرف الػػػٌي 
 ا ننـ الذم سىقا  ت ه لمل  رنب.نب كف كراحكا نٌكدلك  ي  كداع ا نر 

ك بػؿ  ركجػي معنػـ ب طػكات    قػلدك ي  هنػل ل  طىػؽالجػ كزةُ   قلؿ  بنػر    
مػػف سػػلحل البنػػت الػػا الممػػر الػػذم نػػ دم ب ػػل الػػا بػػلب الػػدار  ل ػػت كالػػدتي  ػػد 

تتكسػػؿ الػػننـ اف ت كتب ػػي ك كتضػػم ي الػػا الػػدرهل  ي ٌىقػػت بػػي كراحػػت تقبى ػػتع
ك ػلف   بعػد نٌنػلـ اء سػكؼ  عنػد  لػؾً  قللكا لنل ارجعػي الػا الػكر   ن  ذك  ي معنـ

مػػػػف ةر ػػػػل  مػػػػل ا رجػػػػك ي  ػػػػي  بػػػػؿذي الضػػػػلبط  ػػػػد  ػػػػلؿ لػػػػي كهمػػػػس  ػػػػي اي  ذلػػػػؾ
ثػػػـ  لن  رنبػػػلكد  قػػػؿ لنػػػـ سػػػ   ذا سػػػ لؾ اهىػػػؾ  ػػػـ سػػػتبقاقػػػلؿ لػػػي ُ ا   الضػػػنكؼ

كا ػػػػػل    ػػػػػذك ي ا ػػػػل كاتر ػػػػػك   بػػػػؿ  ػػػػػركجنـ   للػػػػػت لنػػػػـ كالػػػػػدتي  ك ا طىقػػػػكا بػػػػػي
مػلمي    ػت اراهػل ن المفػند ك ػلف ذلػؾ  إت مل تر تمك استحى  ـ بالداـ حسنف 

 ل ػػ نـ د عكهػػل كر عػػكا االػػكاتنـ  ال ػػ ـ ذلػػؾ كتقػػكؿ لنػػـ  تء الظىمػػل  ؿ بنػػتتكسػػ

                                                           
17
ىيُ تاّػيكاَ، ـصٛصيًا فيٟ     اْ ذٍه اٌصٛن وأد ذ يىً ـغيهًا ٚذٙك٠يكًا ٌىيً ِيٓ ٠مر١ٕٙيا، ٠ٚؽ       - 

 فرهج اٌصّا١ٕٔاخ ِٓ اٌمهْ اٌؼ ه٠ٓ )ا٠اَ ؼىُ اٌثؼس اٌصّكاِٟ(.
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ذاهػب   ػل     ػل مع ػـ كانػف مػل ترنػدكف هىػي نمػف  ان  قىت لنـ تت ذكا احدلىننل  
 مع ـ.
ػػه)لنػػل  الػػا كالػػدتي ك ىػػتي  كتكجنػػتي       مػػل  رنػػب كسػػ لكد لٌ ا ػػي ب نػػر  (نمل نمَّ
كتب ػػي كهػػـ  ي كراحػػت تضػػم ي الػػا الػػدرهل كتفػػمى   ذم   سػػؾ نػػل نمػػي   ػػ  تػػ

 .ك ي مف ل دهل كسحبك ي الا الممر  ذ   نسحبك ي م نل
 ػػد ا ػػزؿ  (كجػػؿز ل)ف اهلل بػػ   ػػد انق ػػتي  امػػل   ػػتي الىحظػػلت الم لمػػل  تىػػؾ  ػػي    

 المح ل .  تىؾ لتسللد ل لى ركج مف  الس ن ل لىن ل
ت  ل ػػ  قػػد  مػػف المػػلء مػػ نـ اف افػػرب  ىػػن ن  معنػػـ طىبػػتي  ركجػػي  ك بػػؿ     

ثػػـ  بنػػدم   فػػربت م نػػلر   سػػمحكا لػػي بللفػػرب   ػػي الػػحف الػػدا لػػدن ل مغسػػىل
ت  لن ضػػنقالممػػر ك ػػلف   ا تػػلدك ي معنػػـ حتػػا د ى ػػل الممػػر المػػ دم الػػا البػػلب

    ػلف بعضػنـ نمفػي نمػلمي نمػر مػف   لػهلػه اف ف نم ػ كاحػد ؿإت لرجي نسع 
  . كالى ل الا بلب الدار كالبعض ات ر نمفي  ى ي 

نػػػػدم ب ػػػػلف احػػػػدهـ نمسػػػػؾ حن مػػػػل مفػػػػن ل  ػػػػي الممػػػػر المػػػػ دم الػػػػا البػػػػلب     
 ػلف  ػد  ػرج   حن مػل كالػى ل الػا البػلب  ك ندم النم ػابا  ر نمسؾ ك   النسرل

كالبػػلب   الجػ كزة كمجكلػػل ا ػػرل تمفػػي  ى ػػيالبػػلب مجمكلػػل مػػف امػلمي مػػف 
لن ممسػ      ػلف الػذم   ك ػلف الػذمإت لفػ ص كاحػد ه ػركج مػف   لػلىتنسع 

كتر نػػل لن ػػرج مػػف البػػلب لنسػػتقبى ي بعػػدمل ا ػػرج ا ػػل  ا ىتنػػل ػػد   بنػػدم النسػػرل
 ال ػػػركج مػػػف ل ػػدمل اردتي ك   كبقنػػػت نػػدم النم ػػػا بنػػػد رجػػؿ اامػػػف ا  ػػػر م ػػه 

كهػػذ   ٌىنػػل    ذلػػؾ الرجػػؿ الػػذم  ػػرج نمػػلميتقبى ي نتػػرؾ نػػدم النم ػػا لسػػ بػػلبال
  نـهػػرب مػػنك لن ن اف ا عػػؿ فػػ ننػػل   ػػد  ػػررتي  كل   ػػي   ػػتي   مػػلهي ات لحظػػلت

 ػػػي م طقتػػػي كبػػػنف اهىػػػي كمػػػف دكف اف مػػػكت لىػػػٌي  ل ػػػي ن ال ػػػلرطىقػػػكا نل ػػػي 
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ل(  بػؿ  ىنػؿ ) مل لقدتي تىػؾ ال ٌنػ را ف ص الد ل ي اك نم مف ا ان ذم احدني  
 مف الحلدث.

 اتنمػػػف  عىػػػي  ىعػػػتي  ػػػد  ك بػػػؿ اف اضػػػع  ػػػدمي لىػػػا لتبػػػل الػػػدار   ػػػتي      
) لحت نت( مػػف دكف لىػػا لتبػػل الػػدارتر تػػه ا  ػػر كال عػػؿ   جعىتػػه دا ػػؿ الػػدار

  ػػت  ػػد كضػػعتنل  ارتػػدم ج  نػػت ) مالػػىل(حن نػػل  ك  ػػتي  اف نفػػعر الجػػ كزة 
مي اتكلػػا لىػػا العتبػػل كالثل نػػل كمػػل اف كضػػعت  ػػد  لىػػا  ت ػػي دكف ارتػػدا نل

مػػف   بػػدتن مسػػؾ بنػػدم لني  ػػلرج البنػػت لىػػا اترض حتػػا اسػػتقبى ي رجػػؿ اامػػف 
نلىػـ مػلذا الػ عت  بل تلطنته ندم النم ا بضػر ن    قدندم النسرلنه الطاف 
  كا ػل  ػي حػلؿ الػا الجنػل النسػرل مػف بنت ػل لن كبػ  س الك ػت ر ضػت مسػرل  به

 .مف سرلل كطل لالذهكؿ كب سرع مل  ل ت لدم 
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 (المطاردة مع الموت) 
 لػي  ػللقرار  ػلف تبػد ؾ ك ذا مت به  العمؿ الذم لحجـ لن ن ف مستكلب لـ      

ثػـ ا ػي   ػت ابحػث   ب نػل الػكرة  ل ػت ات ىػص مػ نـاف  مػفم ه  ك ػلف لىػيِّ 
سػػل  ي الػػا  ػػد  اف القػػدر  ػػلف إت ه مػػكت كلسػػت ابحػػث لػػف النػػركب م ػػلػػف ال

 لن مسػػتكلبلسػػتي  ي كالػػا ا ف  ػػ    ااتجػػل  ذلؾبػػنػػكجن ي   ػػلفذلػػؾ النػػركب  ك 
مػػلهي كل ػػف   جنػػل ةنبنػل بػؿ ك ػ   ي   ػػت مسػٌنر مػػف   بػػه الػػذم  مػتي حػدث لى

هػؿ هػـ م   ػل مػف السػملء ؟ اـ هػي اركاح اتكلنػلء كالمعالػكمنف   الجنل تىؾ
ـي ؟  لتقػد بػ ف كل   ػي ا  اتسػ ىل لتىؾ إجلبلن الا اتف لـ اجد ؟  زمل  ل اـ هك إمل

 .  تء  د سلهمكا  ي ا قلذم  ي تىؾ الىحظلت كالتي بدنت لىتك  ي حن نل   ؿ ه
ب تجػػػػل  نسػػػػلر لن ر ضػػػػت مسػػػػرل  مػػػػف انػػػػدم رجػػػػلؿ اامػػػػف ت ٌىالػػػػتي  حن مػػػػل    

كبعػػػد مسػػػل ل   بعػػػد لىننػػػل  نمػػػل كر ضػػػت ر ضػػػل المػػػكت  مػػػل نطىقػػػتي   البنػػػت
بػػ لىا االػػػكاتنـ  ن ػػلدكف نـسػػػمعتي  السػػرنع  مػػػف الػػر ض ران اك ا ثػػر مسػػنف متػػ

ث ػػلء  ػػلف رجػػؿ نمفػػي اا تىػػؾ ك ػػيكهػػـ نر ضػػكف  ى ػػي  نػػذا المجػػـر بامسػػ كا 
 تىػػػؾ ذلػػػؾ الرجػػػؿ ل ػػػدمل سػػػمعك بإتجلهػػػه   ار ػػػض ؽ الػػػذم   ػػػتي نػػػبػػػ  س الطر 

كك ػػؼ    ػػيعر ىن اف الرجػػؿ ذلػػؾ حػػلكؿ  لن را ضػػكا ػػل  ك ػػلف نفػػلهد ي اتالػػكات
منػػؿ ناف   حلكلػػتي   لىػػيٌ  طرنػػؽلى هاة  ػػ لالػػدان  سػػط الطرنػػؽ ك ػػتن ندنػػهك  ػػي 
  تكٌجنػػتي  ان مػػل لىػػيٌ  اتتجػػل  نمنػػؿ بػػ  س ةمػػر ا ػػه  ػػي  ػػؿ  إت  اك فػػملتن  لن نمن ػػ

ك ل ػػت ننػػل لر ىػػل تػػكاجن ي كا ػػل بسػػرلتي تىػػؾ   ػػذلؾ نع ػػي ا  ػػي سػػكؼ اسػػقط 
لىا اترض كمع ل  اف الجػ كزة سػنىحقكف بػي    ػلف حرالػي اف ت نمسسػ ي 

 ذلؾ الرجؿ كا ل لىا سرلتي تىؾ.
كا ػػل  نػػدم لضػػربه ر عػػتي تىػػؾ   كا ػػل بسػػرلتي ذلػػؾ الرجػػؿ مػػف ا تربػػتي  مػػل حن   

 )الػػػػر لي نل اسػػػػمنتي  ان بكجنػػػػه الػػػػر ل لللنػػػػل جػػػػد كالػػػػر تي  لىػػػػا تىػػػػؾ السػػػػرلل 
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مػػػػف  ؿى ًمػػػػحي  هرانتيػػػػتىؾ  تالػػػػؿ نػػػػدم الػػػػا كجنػػػػه كن ػػػػل بسػػػػرلتي المػػػػكت(  قبػػػػؿ اف
  اهلل الػػػػذم ت اهلل إ  هػػػػك   ػػػػك نلمسػػػػهدكف اف  لالػػػػؽ بجػػػػدار الطرنػػػػؽني اارض ك 

ا  ػػػي لػػػك   كالالػػػقه بللجػػػدارمػػػف اارض  حمىػػػه لن مى ػػػ  ػػػ فٌ ك  ػػػي ك تنػػػل  فػػػعرتي 
اك  ػػػػد   اسػػػػقط لىػػػػا اارضكاحت  ػػػػت بػػػػه   ػػػػإ  ي مػػػػف المحتمػػػػؿ اف  ضػػػػربته

 ػػي حػػلؿ سػػقكطي  ىحقػػكا بػػي نػػـ  ػػد نك ػػؿ ذلػػؾ لػػنس  ػػي الػػللحي ا  ر ي  نػػ
 . ك  تي نتجٌ ب ذلؾ لىا اترض

الػػػا تقػػػلطع ال ػػػركع بجل ػػػب  كالػػػىتي لن لغلنػػػل مػػػل ثػػػـ ا مىػػػت طرنقػػػي مسػػػرل    
امػػل الػا اامػػلـ كهػػذا ع كالػػذم بػدكر  نت ػػر    بػػؿ  نلنػل الفػػلرعالمدرسػل ال للالػػنل 

حنث اذهب الا جنل النمنف  كاٌمل اف  ى ي الا السكؽ كهك مزدحـ بلل لسنكال
ٌمػػل اف حػػلؿ ك ػي  نلنتنػػل ن ػكف السػػكؽ انضػكجػد بعػض المت  طرنػػؽسػىؾ الن لن  كاي

كا  ػػر  ػػي  نلنتػػه الػػا طػػرنقنف احػػدهمل الػػا السػػكؽ  نت ػػرع ككهػػالنسػػلر  بإتجػػل 
 .نلت رللتك  از هبلتجل  ا

ذلػػؾ الطرنػػؽ كلىػػا مسػػل ل طرنػػؽ جنػػل النسػػلر كبمجػػرد مػػل د ىػػت  سػػى تي      
  اط  ػلت ال ػلر تالػٌكب  حػكمبػدنت   لسػت مت  ػدان  ا ثر اك ا ؿ  متر  مسنف
لعنػلراتنـ  سػن ن  لن )ز ػزاؾ(  ػي ت ن ػكف هػد نع ػي  كفػملتن  لن ار ض نمن ػ كا ذتي 
ك ػػلف    نلنػػل ذلػػؾ الطرنػػؽالػػا كالػػىت ؿ لغلنػػل مػػل الحػػلذلػػؾ  كاسػػتمر  ال لرنػػل
اتز ػػػه(  )حنػػػث ت رلػػػلت )حنػػػث السػػػكؽ( كامػػػل فػػػملتن  لن إمػػػل اف اتجػػػه نمن ػػػلىػػػٌي 

  ػػػتي ك ؽ كاسػػػتمرت اتط  ػػػلت تطىػػػ   حػػػك جنػػػل النسػػػلر نػػػتي كبػػػدكف ت  نػػػر تكجٌ 
بعد اف احػدل  نمل  الحلؿ لىمتي لؾ كاث لء ذ  دكف تك ؼ مسرللن)سرلل المكت(

 لىنػػه ك ػػؼ بعضػػنـ   كسػػقط لىػػا اترض لن مسػػتطر  اتط  ػػلت االػػلبت رجػػ ن 
  كل  نـ حن مل ت  دكا م ه كاالىكا مطلردتنـ لػيل  م نـ اف الماللب هك ا  لن ظ 
اسػتمركا  ػي  لػ نـ  كل ػ نـ  ىػن ن  تبتعلدم لن التك ؼ مف بعضنـ  لف سببذلؾ ك 
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 ذلػؾك   ال بنػر الا طرنؽ  رلي مف   س ذلؾ الفلرع تي مطلردتي الا اف كالى
 ػي  كممػل سػللد ي  ة طػرؽم رؽ لعدٌ  ذلؾ هك ك لفف  الطرنؽ ن  ذ جنل النمن

جللسػػنف لىػػػا مػػف الفػػبلب لن مجمكلػػ رانػػػتي  ي ذلػػؾ الم ػػلف ن  ػػي اتبتعػػل ذلػػؾ 
 ني ل ػػػؾ مػػػف كحن مػػػل ا تربػػػتي   كالػػػذم نػػػ دم الػػػا لػػػدة طػػػرؽ رنػػػؽطم ػػػرؽ ذلػػػؾ ال

  نضػػػكا بػػػ جمعنـ   سػػػمعكا الػػػكت اتط  ػػػلتبلتجػػػلهنـ ك ار ػػػض  لكا ػػػ كرنك ػػػي
 ػػي ذلػػؾ  ني ل ػػؾ  تفػػتت  ػػؿ  نػػ دم بػػه الػػا م زلػػه لن مػػ نـ سػػىؾ طرنقػػ كاحػػدو  ؿي ك ػػ

ط  ػػػلت اتك ل ػػػت طرنقػػػي  ػػػي النػػػرب   مىػػػتي     مػػػف بنػػػ نـ   ػػػتي  كن ػػػلالطػػػ ـ 
مل  نػػه كبعػػد  ػػد ىتي   رلػػي الػػا طرنػػؽ  حتػػا كالػػىتي   ال لرنػػه ملزالػػت مسػػتمرة

  اسػػمع الػػكت اتط  ػػلت لػػـ ازؿ الطرنػػؽ   ػػت ػػي ذلػػؾ  بنػػرةن مسػػل ل  عػػتي  ط
 إلت ػتي كل ػدمل  ال ىؼ ات  د هؿ هـ تزالكا  ى ي اـ ت  اف الت ت الا لتي  حلك 

اف الظ ـ ك ثػرة الفػبلب النػلربنف  ػي ي   ى  ان ىـ اجد احدكا ل بسرلتي تىؾ   
ىػؾ ااسػبلب  ػد سػلهمت  ػؿ ت  ال بػي كاهػؿ بنتػه حمل ربي كفػ للل الم طقل كر 

   ... ي  جلتي  ي تىؾ الىحظلت
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كمػػف م طقػػل الػػا ا ػػر   كا ػػذت بلتسػػتمرار بػػللر ض مػػف ز ػػلؽ الػػا ز ػػلؽ    
القػكؿ بل نػل طػل تي   عك د استغرؽ ذلؾ ك تلن  كن ذ مٌ ػي جنػدان لػـ اسػتط   رلني 
  كهػػػك حػػػلتـهػػػك ك  ت نحػػػد ااالػػػد لءمػػػف بنػػػب قر بػػػلل طرنقػػػلن  كجػػػدتي اث ػػػلء ذلػػػؾ ك 

 ف  ي م طقل اا بلرننف  ي ال لظمنل.نس 
  ػل  ىتقػي سػكنلن مػع سػند لىػي كمػف ضػمف  حلتـ مف اتالد لء الػذنفك لف    

 مجمكلت ل.
ك  ػػت  ػػي ك تنػػل حػػل ي القػػدمنف ك  ػػت ارتػػدم م بػػس ال ػػـك كحػػللتي نرثػػا    
المنػػـ لػػـ   نرا ػػي احػػد مػػف المعػػلرؼ اك ةنػػرهـلىػػا اف ت لن ك  ػػت حرنالػػ  لنػػل

  المسػنر تػلرة حػلتـ  كاالػىتي الذهلب الا بنػت ذلؾ الك ت سكل   تي ببللي  ين
 .الا بنت حلتـ  ل ت ا ظلر الملٌرة الا اف كالىتي ني  رل  ي ت ني  كالر ض تلرةن 

 
 (االستنجاد باالصدقاء) 
  طر تنػػل ثل نػػلن   ثػػـ طر ػػت البػػلب  ىػػـ ن ػػرج احػػد  ك  ػػت ل ػػد بػػلب بنػػت حػػلتـ  

 ؟كالا ننف سكؼ نذهب؟ي انف ذهبكا ي   س  قىتي    ىـ ن رج اليٌ  لن كثللث
لػـ ك تحػت بػ ف البػلب  ػد  ي   كج ػتي  إذا بػياحػلكؿ طػرؽ البػلب  ػ  ػت   كبن مػل   

  ك لدنػت  ػي الػكتي هػؿ البنت كنةىقت البلب  ي كد ىت لن  تحت  مغىقلت ف 
كننػف كتسػل ىت انػف ذهػب حػلتـ كانػف ابػك  ؟ مف احد  ي البنػت؟  ىػـ اجػد احػدان  

 نهىه؟
 ؟ك نؼ ك نؼ ؟لب م تكح  ك نؼ تر كا الب
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 (حالتي في الهروب)
مبلفػرة الػا المغلسػػؿ  ذهبػتي    ىػت بنػت حػلتـ كاةىقػت البػػلب  ى ػيل ػدمل د   

بػه  لفػ ر  لىػا مػل مػفٌ لت الىي هلل ر عػني   ك كضتنف ا  نه هك تي كؿ فيء   ر نك 
  رانتنمػلننػل ك ظػرت ال بدنت ندم بلإلرتعػلش  كل دمل  تحت ح  نل الملء  لىي

حن مػػل ك   اك اسػػمع مثىنػػل مػػف  بػػؿ نرى كلػػـ   فػػل لػػنس لنػػل مػػف  ظنػػرترتعفػػلف رل
 ػلف المػلء تنالػؿ م ػه   جػؿ اف اةسػؿ بػه كجنػيا  ت اضع الملء  ػي نػدم 

كا ػػذت بػػلت ص  ػػدملم  ي تفػػيء كذلػػؾ لفػػدة الرلفػػل كاتهتػػزاز الػػذم االػػلب
 هي سػدم  ىُّػج كالػلرا  ػدملم  ىـ استطع الك ػكؼ لىػالرلفل مف جسدم  ىه   

م لىػػا كجنػػي انػػد  ػػتي اضػػع  ا  ػػي حن مػػل بػػي اامػػر بىػػُ رتعش حتػػانرتعػػد كنػػ
  لػـ نالػؿ مػف المػلء ات الفػنئ النسػنر  ت ػه  ػلف نتسػل ط ل ي اةسىه لىكضكء

 مف ندم بسبب تىؾ الرلفل.
اف اتهتػزاز  لن ت ارادنػك ػد   ػت الطػـ كجنػي تىنف م ةنر مستقر ا ل ت ند      

  لىكضػػػكء ل ػػػدمل ك  ػػػتي ذلػػػؾ ف  ك حػػػنإت  ػػػي ذلػػػؾ الدر ػػػه االػػػذم االػػػلب ي لػػػـ 
  متطػلنر مػف نػدما مىت كضك ي بكاسطل الرطكبل المتبقنل مف الملء الكبعدمل 
 )لىنػػه السػػ ـ(سػػندم كمػػكتم اتمػػلـ مكسػػا بػػف جع رجنػػل  بػػر الػػا  تكجنػػتي 

لىننمػل كفػ رتنمل ثػـ دلكتنمػل بػ ف ت  سىمتي   كالا اتملـ الجكاد)لىنه الس ـ(
هىػػػي كالػػػذم االػػػبن مالػػػنرهـ بلل جػػلة لػػػي كا ػػػد ربػػػي نفػػػ عل لػػػي لنف ك نتر ػػل ي 

ا  ػػػي حن مػػػل ر ذ ٌ نتػػػك   مػػػف الر عػػػلتان ثػػػـ الػػػىنت هلل لػػػدد  بلل سػػػبل الػػػي مجنػػػكتن 
بضػػربلت نضػػرب اارض ك ل ػػه رلػػلش اضػػع رنسػػي لىسػػجكد  ػػلف رنسػػي    ػػتي 

  ل ػػػت اسػػػ ل ي لػػػـ ت ػػػف مسػػػتقرة  كحتػػػا سػػػرنعل متتللنػػػل كحػػػللتي اث ػػػلء الالػػػ ة
نػػرتعش كبػػدكف تك ػػؼ  ػػلف جسػػدم  ىػػه   الػػكت االػػت لؾكلنػػل  عضػػنلتػػرتطـ بب

جبنتػي االػبن لنػل كثػر   ةنػر مسػتقرتنف  تنجػل لتىػؾ الرلفػل لحتػا  ػدملم  ل تػ
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ر اف الملء الذم   ت كاتذ ٌ    تنجل لىضرب المت رر لىا اترض ل د السجكد
نالػؿ الػا  ك ا ذتػه ببػلطف   ػي ت ػي لػمبلفػرة تاحلكؿ اف افربه مف الح  نػل 

  ل ػت اسػ ل ي تػرتطـ اضع  مي برنس الح  نل حنػث مجػرل المػلء     تي    مي
 .  نلب

ا ػػتحـ  نػػه  بػػ  س الك ػػت الػػذم قللػػهالتتػػـ بػػ ف حػػلتـ  ػػد   نمػػل بعػػد تبػػنف لػػي     
مجمكلػل مػف رجػلؿ ل  د هن كا ل ؿ كاحػد مٌ ػ ني ل ؾ اف رجلؿ اامف بنت ل  بمع ا

  طر ك ػد نىحػؽ بػي فػعرت بػلل  اامف القلء القبض لىن ل  ى ل  ي ك ت كاحد
ت  ػي  بقػا  ػي بنتػه كبحثػت لػف  عػلؿ نلبسػهتء الا بنت حلتـ   فنت اف اه  

كتر ػػت بنػػت حػػلتـ كتكجنػػت   ن ذتػػهك  عػػلؿ  سػػل ي   ىػػـ نجػػد سػػكل   ػػت حل نىػػلن 
 ..ك  نهلم لف ك ر لعٌؿ اهلل نرفد ي الا طرنؽ ا ج

الالػحف  )البنت الذم إ تب تي  نه)بنت حػلتـ( تػـ تندنمػه بسػبب مفػركع تكسػعل
  ال لظمي( 
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 (حيدر يبيت اب في)
بعػػػدمل ا مىػػػت بعػػػض الر عػػػلت هلل  ػػػي بنػػػت حػػػلتـ  كبعػػػد دلػػػكاتي بعػػػد ذلػػػؾ   

كهػك بنػت الػدنؽ  تكجنػت الػا بنػت ك ػر   بعػدـ اامػلف  ػي بنػت حػلتـ فعرتي 
لزنػػػلرة ء المقدسػػػل  ػػػي بعػػػض لنػػػللي الجمعػػػل اذهػػػب معػػػه الػػػا  ػػػرب   ػػػدنـ   ػػػتي 

 نه العبلس )لىننمل الس ـ(. ااملـ الحسنف كا مر دم 
  طر ػػتي   حنػػدر ك ػػلف مك عػػه  رنػػب مػػف بنػػت حػػلتـ ينػػت الػػا بنػػت ابػػتكجٌ      

سػػػتغرب مػػػف ن ػػػرد لىػػػٌي السػػػ ـ كل  ػػػه مت لىنػػػه   ػػػرج ابػػػك حنػػػدر كسػػػىٌ   البػػلب
ا ػل ارتػدم البجلمػل كهػي م بػس رك ػي ك ك     ظر الػيٌ   ي ذلؾ الك ت  زنلرتي له

نػث اف ال ػكؼ ح  لؿ  سػل ي كحػللتي نرثػا لنػلمي  عػالبس  ي  د ك  تي   ال ـك
  رة مف الىنؿ .آمتلف مجن ي النه  ي سللل   د بلف لىا كجني  ض ن 

كهػك نسػ ل ي لن   ي بنته كجىست اللمت  د ىتي  ؿسند ل ت ضٌ   قلؿ لي اه ن      
الػػػكت  هػػػؿ سػػػمعتى    نػػػل حػػػلج ُلػػػه  قىػػػتي   ـبػػػلل  ’ كا ػػػل سػػػل ت حتػػػا بلدرتػػػه

مػف رجػلؿ اا لقػد ا ػتحـحػلج ابػك حنػدر  قىت له    عـ  ُ قلؿ لي ؟ لرالاط ؽ 
كنٌف الػػكت اتط  ػػلت ال لرنػػه  ل ػػت مسػػددة   ك ػػد هربػػت مػػ نـبنت ػل كالتقىػػك ي 

 كا ل ارند م ؾ  دمل .  (لز كجؿ)  ٌجل ي اهلل حكم 
جػػرؾ لىػػا اهلل كلىػػا نك   نف نبنػػت ل ػػدؾ هػػذ  الىنىػػللػػه  ُ مػػلهي ؟  قىػػتي  ػػلؿ  

 رسكله كاهؿ بنته .
 جىػػب لػػي مل ػػلن كفػػلم      الالػػمت كا ػػذ ان د  ثنػػر كتػػردٌ  ت لجػػ  مػػف   مػػي     

كجىسػػػت ل ػػػد  مػػػل نقػػػلرب السػػػللل مػػػف الك ػػػت  ك حػػػف  تحػػػلكر لىػػػا مكضػػػكع 
 هركبي مف الج كزة.

 طىب مٌ ي اف ا رج مف بنته  كتكٌسؿ إلي   قىػتي لػه اف اامػر الػعب جػدان    
 كف لٌ ي  ي  ؿ م لف ؟  نؼ نم   ي اف ا رج مف بنتؾ كرجلؿ اامف ن تف
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لي ُ سند ل هذ  امكاؿ ل دم   ـ تحتػلج ب م ل ػؾ اف ت  ػذ م نػل مػل ترنػد   قلؿٌ  
ف  ػػلؿ ُ اف ت ػػرج مػػف بنتػػي ا  ؟ مػػلهك ُ ىػػت لػػه ان كاحػػد لن م ػػؾ فػػن  ارنػػدكل ػػف 

نف رجػلؿ اتمػف نطػلردك  ي كاذا  رجػت مػف ل ػدؾ ربمػل  قىت له ُ ابك حندر  
 كارنػػد اف ابنػػت ل ػػدؾ سػػكاد هػػذ   م ػػؾ العػػكف لن بػػي ُ كا ػػل ج تػػؾ طللبػػنمسػػ كا 
 الىنىل .

نػػ تي رجػػلؿ اامػػف الػػا ل ا ػػل مػػرنض كا ػػي مػػرنض كا ػػلؼ اف  قػػلؿ سػػند     
 .م ؾ اف ت رج  بنت ل   رجك

 ٌ ػل  ػذهب  حن مػل ُ ابػك حنػدر لي الفلم  قىت لهي ـ ذلؾ بعد اف  دٌ   لؿثـٌ      
  الضػػرنن المبػػلرؾفػػبلؾ ب مسػػؾ  ل ػػدمل ٌ ػػل   لزنػػلرة اامػػلـ الحسػػنف  ػػي  ػػرب ء

( كا ػكؿ لػؾ نػل ابػل لن لظنمػ ان ابل لبد اهلل )نللنت ل   ل مع ـ    ػكز  ػكز    ل  قكؿ نلك 
هػك جػزء مػف  ػرب ء بػنف معسػ ر اؿ هػذا المك ػؼ  ف تعتبػرم ؾ ا حندر كارجك

تء المجرمػػػكف   كن ػػػل ابػػػف الحسػػػنف كهػػػ  )ع(زنػػػلد كبػػػنف معسػػػ ر اامػػػلـ الحسػػػنف 
 .   تؿ ني م ؾ ربمل   رجتي   ذا   نطلردك  ي

ثػػـ   كتر  ػػي كذهػػب الػػا الغر ػػل الثل نػػلل ػػدمل سػػمع   مػػي ا ػػذ  الالػػمت ك     
  كاتػػرؾ الم ػػلف ارجػػكؾ’ الػػٌي  قػػلؿ ُ رحػػـ اهلل كالػػدنؾ سػػند ل  ػػـبعػػد ذلػػؾ لػػلد 

لػػه ُ   قىػتي   نسػت م ػهك ع ػدهل   مػرنض لن  ػلؿ ُ ا  ػي مػرنض كهػذا ا ػي انضػك 
ي اسػػػػت دمنل لعىٌػػػػف تعطن ػػػػي  مسػػػػل د ػػػػل نر  ػػػػ رجكا ا  اذا  ػػػػلف تبػػػػد مػػػػف ذلػػػػؾ

 .  جكر  قؿ كمل فلبه
  ك ػػػلؿ لػػػي ُ  ػػػذ مػػػل تحتلجػػػه   بنػػػرة مػػػف ال قػػػكد منػػػل ابػػػك جنػػػدر لػػػي  ػػػ  رج   

ك اك عػػػؿ ل م ػػػه اف نعطن ػػػي دفدافػػػ كطىبػػػتي   د ػػػل نر مسػػػل م ػػػه  قػػػط     ػػػذتي 
م ه اف نعطن ي مسبحل ل ػي  كطىبتي    مل  سمننل  ي العراؽ (ه رجللنللط)فحٌ 

ـٌ ك  ػػػتي مػػػفسػػػت نر اهلل بنػػػل ت تػػػلر الطرنػػػؽ ا ن  لػػػهي لن لىػػػا بػػػلب دار  مكدلػػػ  ثػػػ
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حجػي ابػك  ُلػه  قىػتي    نػهبحسرات لمنقػل كب ظػرات مى نػل العتػب ك نبػل اامػؿ 
  مػف مح تػي هػذ  م ؾ هػذ  اتفػنلء  ػ ذا  جػكتي  ك د ا ذتي   ذاهبس ن ل  حندر

  لرجك اف تسلمح ي بنػل   ته ذ اهلل املنكاذا  لن اف فلء اهلل  س لندهل النؾ حتم
 تي املـ اهلل .مذكتبري 

مػػف الػػزمف كبعػػد  تػػرة  ء  جػػكت نـ لػػـ ت جػػك )سػػكالن ارنػػد م ػػؾ فػػن  ُ ت قػػلؿ   
 .النه بكاسطل الدنؽ لي سكؼ ن تي ذ ر   نمل بعد(فنر اك ا ثر  قد نرجعتنل 

 
 )التجّول في أزّقة الكاظمّية(

بمػل  لن  ػي سػللل متػ  رة مػف الىنػؿ  لسػتي لللمػ (ابػك حنػدر)ت  رجت مف بنػ   
 الرالػػلص طػػ ؽإنجػػرم  ػػي فػػكارع مدن ػػل ال لظمنػػل   الكالػػلن بعػػد االػػكات 

 تىؾ.
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م ػػه    رجػػتي    ػػي م طقػػل ات بػػلرننف  ػػي ال لظمنػػل حنػػدر يابػػ  ػػلف بنػػت     
حػذر  ػي  لىػا ك  تي   محىل الا ا رلات قؿ مف ز لؽ الا ز لؽ كمف  كالرتي 

ا تنػػػلر كمػػػف  ػػػٌؿ فػػػيء ك  ػػػت اسػػػتعنف بلتسػػػت لرة  ػػػي المسػػػبحل   ء ػػػؿ فػػػي
كهػػػي   الضػػػنقل الطػػػرؽ ػػػي المفػػػي حنػػػث سػػػى ت  كاالػػػىتي ك   الطرنػػػؽ اا سػػػب

حنػػث ت ثػػر  ننػػل البنػػكت الفػػعبنل  ال لظمنػػل  نب ػػلءٌت ل إرؼ بمعللمنػػطػػرؽ تنعػػ
  ػيه النػه ا كلنس  ي  لطرم اٌم م لف اتكٌجػ ان متحنر   تي ك   القدنملكالم لطؽ 

كبػػػلا ص   اف رجػػػلؿ اامػػػف سػػػكؼ نبحثػػػكف ل ػػػي  ػػػي  ػػػؿ م ػػػلف   ػػػت اتك ٌػػػع
 قطعػػػػت  ػػػػ ؿ ذلػػػػؾ الك ػػػػت مػػػػف م ػػػػلف   ػػػػر ات ٌقػػػػؿ  تزلػػػػتي   ك بنػػػػكت اا ربػػػػلء

ُ )ات بػػػػلرننف  السػػػػمن ت  نيـ ال ػػػػكمي  البحٌنػػػػل  م طقػػػػل تج نػػػػد الم ػػػػلطؽ التللنػػػػل
 كم  تػػل  يال لظمنػػل  بػػللقرب مػػف مر ػػز فػػبلب ال لظمنػػل  م طقػػل بسػػتلف لػػٌ  

تسػما حتا كالػىت الػا م طقػل ال لظمنل  الفكالل  كا نران فلرع ال كاب(  ملء
  (سػػػلحللدف’)اسػػػمه ػػػرب دٌكار  بنػػػر كمعػػػركؼ الم طقػػػل هػػػي  تىػػػؾك   اببػػػلل كٌ 

بػػػ ف  الػػػا اهلل لن كمتضػػػرل ران متحنػػػ  ػػػتي  كبن مػػػلك بػػػؿ نف االػػػؿ الػػػا سػػػلحل لػػػدف 
لبنػع   ػ ذا بػي اجػد محػ ن  ػذلؾ    ػت كبن مل ن ل   نه   ت ممل لن نجعؿ لي م رج

كل   ػػي    رننتػػه مق ػػ ن    بػػز  نػػه ال بػػز العرا ػػيني كهػػك  ػػرف   الالػػمكف العرا ػػي
جػػػػد احػػػػد ني  ػػػػي   سػػػػي ا ػػػػؼ ه ػػػػل لعىػػػػ  قىػػػػتي   المالػػػػبلح بدا ىػػػػه ضػػػػكء رننػػػػتي 

كهػك فػقنؽ   لىػا لىػـ بػ ف الػدنقي  ػنس ا  ي   تي   ال رف ذلؾ  يالمعلرؼ 
  ُٖرا قػػه بعػػض العمػػلؿ المالػػرننفك ػػلف ن ان نعمػػؿ  بػػلز  ػػلف زكجػػل سػػند لىػػي 

   ك  ػتثػـ طر ػت زجػلج البػلب لػدة طر ػلت  ببلب الم بز ك ػلف مق ػ ن  ك  ت 
لػػػذلؾ بعػػػد طر ػػػي  لن لػػػي  رجػػػ جعػػػؿ ػػػؿ ذم حػػػؽ لىنػػػه اا مػػػل ادلػػػك ربػػػي بحػػػؽ 

كل ػػدمل   مػػف دا ػػؿ الم بػػز لن تحػػل لػػي البػػلبنف  ػػد ا ػػب  فػػلبٌ ’  كجػػدت  لبػػلبا
                                                           

18
 وأد اٌّفاتى فٟ تغكاق ٚاٌّؽافظاخ اغٍثٙا ٠ؼًّ ف١ٙا اٌؼّاي ِٓ ِصه. - 
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لىنػه   ػتي  ػد تعرٌ  ك  ػتي   مػد المالػرمحمه امل تٌعر ت لىا كاحػد مػ نـ كاسػرننتن
كبقػا بن  ػل سػ ـ   ل دمل  ػلف  ػنس نػ تي  ػي بعػض اتحنػلف لمقلبىػل سػند لىػي

  ىمل   ت نرا   ي الطرنؽ . 
لىنػػه  عر  ػػي ك ػػلؿ لػػي   سػػىمتي بػػلب الم بػػز   احمػػد المالػػرم ػػتن بعػد ذلػػؾ    

(  نػػؾ د  ػػ حنػػدر انػػه الػػي للمػػؿمعػػي بىنجتػػه الماٌلػػرنل )ازنػػؾ نكت ىػػـ   ت ضػػؿ
لـ نعنػدهل بػي  ان ٌي افنلءت ه فلهد   ؟الذم جعىؾ ه ذامل كتع ي  نؼ حللؾ ك 

كثػػػلر ر كلىنػػػه كلػػػكف كجنػػػي متغٌنػػػ  رةحنػػػث رك ػػػي ارتػػػدم دفدافػػػل  الػػػنلن مسػػػبق
كارنػد    ػي احمػد ا ػل حالػىت لػي مفػ ىل  ػي البنػتنلػهُ   قىتي   ال كؼ الفدند

 الىنىل .  ي هذا الم بز  قط هذ  بنت ه ل نم ؾ  دمل كهي اف 
اف القػػلري ال ػػرنـ ك بػػؿ اف  ني مػػؿ تىػػؾ المحطػػل  احببػػت اف اسػػٌىط الضػػكء الػػا 

 ػي تىػؾ السػلللت    ىمػل االػؿ الػا حللػل    اهلل كالطل ه لىن ػلمدل رحمل  نرل
النػػ س اجػػد بعػػدهل  رجػػلن مػػف اهلل ن قػػذ ي مػػف تىػػؾ المح ػػل لنعػػكد اامػػؿ لػػي   ػػلؿ 

تَّػػػا ًإذىا اٍسػػػتىٍن ىسى الرُّ  تعػػػللاُ ـٍ  ىػػػدٍ )حى ظى ُّػػػكا نى َّنيػػػ ػػػؿي كى ـٍ  ىاٍلػػػري ىل( سي ػػػلءىهي   (ُٗ) يػػػًذبيكا جى
 (كجػؿلز )اف اكٌضػن مسػ لل مرتبطػل بػلهلل كماللدنؽ ركنتنل بإـٌ لن ػي  كنحببػتي 

 ذلػؾ الكسل ؿ الملدنل لر عجمنع اتبكاب ك  حن مل تغىؽء كذلؾ كب ستجلبته لىدلل
 بغتل. ك الر اهلل ر  تي امن   ثـٌ الب ء

 
                          

  

                                                           
19
 .111سٛنج ٠ٛسف:  - 
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 المبيت في فرن الصمون في النّواب()
   ػػي تىػػؾ الىنىػػل ػػلن  ىػػك لػػـ اجػػد م ب ػػي ذلػػؾ الك ػػت   امػػل مػػل حالػػؿ لػػي       

 ػػػػلف العػػػػراؽ كضػػػػع  اف كبمػػػػل    ػػػػر حتػػػػا الالػػػػبلحلبقنػػػػت امفػػػػي مػػػػف م ػػػػلف 
  سػلللت متػ  ر  م ػه  ػي اذا  ػلف لن ك الكالػ لن ن تنسمن ب ف نتحرؾ ات سلف 

اك مػػػػػل نثبػػػػػت  نػػػػػلطللػػػػػب بنكنػػػػػل تعرن ل ىل كني ىمسػػػػػل ػػػػػد نتعػػػػػرض  اإل سػػػػػلف  ػػػػػ ف
  .لف القل كف نف لرجالمف ةنر  ته  كالت  د م ه ب  هف الن

 )شارع النّواب في الكاظمّية بالقرب من ساحة عدن، حيث فرن الصمون(

 
لىػػا   ل ػػت كاضػػحلن  ال ػػكؼحللػػل   ػػلفتي ك ػػذاؾ لل سػػبل الػػا كضػػعننمػػل بك      

بػي  كبللتللي    نـ اذا نمسػ كا  ف النتيكنل اثبت بنل كجني كلنس لدم انل ه
 .  ان  سكؼ لف ا ىت مف اندننـ ابد

الم بػػز   حنػػدرلت ضػػؿ ن  ػػل  نُ بعػػدمل ت ىمػػت مػػع احمػػد المالػػرم اجػػلب ي     
 ػكؽ ت ػكر  نقع   ذ ي الا م لف   )بىنجته المالرنل( دمتؾ تحت’ كال رف  ىه
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اك ربمػػػل   لتبػػػدنؿ م بسػػػنـ  ؾ ةر ػػػل نسػػػت دمنل العمػػػلؿتكجػػػد ه ػػػل حنػػػثال ػػػرف 
هلل لىػا ا تي فػ ر  الغر ػل تىؾ ي  ل دمل د ىت   كؿ فيء لمىته  لك ت راحتنـ

 .ي مف   لنل مف القـك الظللمنفل ٌ كالتي  ج ه  عم
   ػػت ىمػػل ك   الػػا اف طىػػع الالػػبلح لن را عػػ  بقنػػت  ػػي تىػػؾ الىنىػػل سػػلجدان       

ز كنتكٌجػه الػػا الم بػتػرؾ اف ن لػذلؾ  قػد  ػررت  لػـ نسػتطع  ىػن ن حػلكؿ اف ا ػلـ ني 
 .   م لف ك ر

 ػػد كاالػػكات السػػٌنلرات  مػػف بنػػكتنـ ن رجػػكفبػػدن ال ػػلس  كمػػع طىػػكع ال جػػر      
بفػػيء  ل ػػدمل فػعرتي ف  ك مع االػػكات الزبػل ف لفػػراء الالػمك ك  ػػت اسػ  تارت عػ

لىػػا ذلػػؾ المك ػػؼ احمػػد المالػػرم تي فػػ ر  ملبعػػد زبػػالم  مػػف اامػػلف ةػػلدرتي 
 ب  ػه  ػد كل   ػي   ػت اتك ػع ف  د ا برته بمل جرل لىػيى حنث ا ي لـ ن   ال بنؿ

حػػػزب  ظػػػلـ ك  ػػػت اتم ػػػا اف كرا  بعػػػد سػػػقكط     ػػػت ا  نػػػه لفػػػعر بفػػػيء ممػػػ
اتم ػا اف كرا   ـ  كا ػلَُِٖكالػا اتف ك حػف  ػي لػلـ  ََِّ ػي لػلـ البعث 

 .لىا مك  ه ل ي اف ر 
 
 (أول ايام التشريد)

 ػػػػي م طقػػػػل  الػػػػا بنػػػػت سػػػػند لىػػػػيكتكجنػػػػت  كفمجػػػػت مػػػػف  ػػػػرف الالػػػػ ر      
  كهركبػػي مػػف بػػنف انػػدم رجػػلؿ اامػػف التقػػللي ب بػػر اف الىمػػه كاردتي  الحرٌنػػل 

 ا  ػي   ػت ارنػد إتٌ   عد المسل للىا ات داـ لىا الرةـ مف بي  لن النه مفن تي ذهب 
ك ػد   كنطىع ال نلر الك ت ل ي ن ثر ال لس  ي  ركجنـ الا الفلرع اف ا ضي

 طر ػتي   لن السلدسػل كالسػلبعل الػبلحالسػللل  مػلبنف كالىت الا بنػت سػند لىػي 
فػػػقنؽ زكجػػل سػػػند لىػػػي كاسػػػمه )محمػػد اك احمػػػد( لىػػػا مػػػل    ػػػرج الػػػيٌ ب  البػػل

 ؟ت ضؿ مل هذ  الزنلرة الم لج ل ك لؿ لي  ذ رتا



 ...................................................................................................................ُمَذكَّزاُت أْلسَِّجنِي احُلز //  حيدر راجي ناجي  

- 94 - 
 

 في بيت سيد عمي()
 ػػػي ان  قػػلؿ لػػػي ا ػػه لػػػنس مكجػػكد  لػػػف سػػند لىػػػي سػػل  ن  بنػػػتال ػػد ىت الػػا    

ك للػت   لىن ػلت مد ىت لىن ل زكجل سند لىي كسىٌ   اذ ل ا ل ا ىمهمكبن   البنت
 قىػت   اف  ي اتمر فيء ةنر طبنعي كفعرتي   ةه الا الزنلر اف السند  د تكجٌ 

 قػد ا ػتحـ   السػند تف رجػلؿ اامػف نطػلردك  ي ـىٌػ ني  اف تبد لي مػف نلنـ رجلء
إ  ي  ػػػػ  كبن مػػػػل ا ػػػل ا ىمنػػػـ  ب لمىنػػػل قالػػػلكح نػػػػت لنػػػـ ال  بنت ػػػلجػػػلؿ اامػػػف ر 
زكجػل السػند لػف  سػ لتي كل ػدمل ا مىػت حػدنثي   زكجل سػند لىػيب لء كج ت ب 

ند لىػػي سػػبب ب ل نػػل  قللػػت لػػي ُ لقػػد جػػلء رجػػلؿ اامػػف لنىػػل امػػس كالتقىػػكا سػػ
 .هك اافانف كت ادرم  كا ذك  معنـ

 مػػػؿ ني   نضػػػت مػػف م ػػػل ي كلػػػـ ي  نسػػػلقل لىػػػا ر ال بػػػر  للالػػل ذلػػػؾ  ػػزؿ    
معنػـ ك ىػت لفػقنؽ زكجػل السػند ُ مع ػا ذلػؾ بػ ف  د  طعػت  ػٌؿ فػي ق حدنثي

   لستي ندرم   عـ  د ن كف مرا بلن.لبنت ـ تحت المرا بل ااف ؟  قلؿ ليُ ربمٌ 
ُ  قىػػت لنػػـ     لرفػػدك ي النػػه ن ؟لنػػـ بالػػكت لػػلؿ ُ انػػف طرنػػؽ السػػط  قىػػت

كسػ  ظر لػؾ   قػللكا لػي ُ اهػدن  ىػن ن   الطرنؽ  ػلرج البنػت   ي كاا رجكا كا ظر 
   الطرنؽ

لػي  ظػر ن ػرج ك ن كس ىته اف محمد ك لدنت لىاىت ُ لنس الك ت ك ت هدكء  
 نكجد احد ؟  هؿمف نرا ب الدار اهؿ نكجد  الطرنؽ
كجػػػلء بعػػػد لحظػػػلت ك ػػػلؿ تنكجػػػد احػػػد  ػػػي  محمد)فػػػقنؽ زكجػػػل السػػػند(   ػػػرج

ك ػػػد ازداد   تن لكفػػػم لن  ػػػنمن لن متى ػػػك  لن لجػػػت مػػػف البنػػػت مسػػػر ل ػػػدهل  ر  الم طقػػػه .
كا ػل اسػنر الػا ادرم مػل الػذم ن تظر ػي مػف بػ ء  سػتي كل  ت المح لالب ء ك بر 

كالظػػـ فػػيء لىػػا ات سػػلف ا ػػه نسػػنر  ػػي طرنػػؽ مظىػػـ تنػػرل مػػف   المجنػػكؿ
 للػػذم جػػلء بػػي   النػػه مػػف لمػػؿ ضػػد  ظػػلـ البعػػث   لػػه تحقنػػؽ مػػل   ػػل  الػػبكا
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اك  لن اك م ب ػلن د ل ػل م رجػًجػك القل ػد ل ػل كنم ػف اف نت السػند ب لتبػلر  هػك الا بن
 ػػػد  اف المح ػػػل العػػػراؽ   كل ػػػف حن مػػػل رانػػػتي الػػػا  ػػػلرج  لن كجػػػد ل ػػػل طرنقػػػنربمػػػل 

ااحػػػ ـ تبػػػددت مػػلؿ ك ا تىػػػؾ  ػػػٌؿ  ل ػػدم تحطمػػػتٍ ا السػػند  حن نػػػل كالػػىت الػػػ
 .انف اذهب الا ت الىـ نن متحنر  لن   البحت ضل ع

 
 في بيت عالء عكاب()

التػػػي   ػػػت الحللػػػل  نف نالػػػؼ كت اسػػػتطنعلىػػػي  رجػػػت مػػػف بنػػػت السػػػند      
 لن لفػرنف للمػ مػس ك ال ىمػلت بعػد ا ثػر مػف   ا تػب هػذ  اذ ي ػحنث ا لىننل  

 ؾ ك ػػذااف اتػػذ ر  نػػؼ  ل ػػت مفػػللرم  محػػلكتن جنػػد ام ػػل يمػػف ذلػػؾ التػػ رن  
السػػػػملء   ػػػػ فٌ ك )ُ   ىمػػػػل كهػػػػي ػػػػدنملن  ل ػػػػت العػػػػرب تقكلنػػػل ي ا ػػػػكؿ  كلػػػػل  ػػػل  ك 
 ك ذاؾ. ه ذا  لف الحلؿ بلل سبل الي( لىا اترضطبقت ني 

حيدر(-)عالءعكاب
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ل  ػػل  بنػػـ مػػف  ل ػػت لػػياتالػػد لء اك ماسػػتذ لر  كمحػػلكتن ان  بقنػػت متحنػػر     
   ػػي طرنقػػي الػػا المجنػػكؿ   ػػت ملفػػنلن  كبن مػػل  لىػػيسػػند مػػف ةنػػر مجمكلػػل 

سػمه لػ ء ل ػلب لف معي   لي  لن الدنقرت  ٌ ذحنث ت   ػي جلمعػل المكالػؿ كاي
كتذٌ رت اف بنته نقع  ي   ػس الحػي الػذم نسػ ف    لف مف المقٌربنف إلا   سي

كمدن ػػل الحرنػػل هػػي لبػػلرة لػػف مجمكلػػل   نم  ػػي مدن ػػل الحرنػػه   نػػه سػػند لىػػي
بنػػػت ك ػػػلف  كلػػػا   كالثل نػػػل  كالثللثػػػل () الحرنػػػل اتُك ننػػػلز ػػػل امػػػف اتحنػػػلء كا

 ةكاحػػد ػػي  قػػعن لن ل ػػلب انضػػكبنػػت لػػ ء   الم ػػلطؽ تىػػؾ السػػند نقػػع  ػػي احػػدل
بػػنف ك ػػلف الك ػػت مالػػا بنػػت لػػ ء ل ػػلب  لن فػػنذهبػػت مثػػـ   مػػف تىػػؾ الحرنػػلت

لر ػػػػت   ػػػػد ك  ػػػػت  (ـُٖٗٗ-ِ-ُّ)ُ نػػػػـك الػػػػبلحالسػػػػللل السػػػػلبعل كالثلم ػػػػل 
كذلػؾ بعػد   لالػا الجلمعػل المست الػرن مف جلمعل المكالؿ ل ء ل دمل ا تقىتي 

 (.مه اهللك لة كالدم )رح
 تي طر ػػل ػػدهل كالػػىت الػػا بنػػت لػػ ء بعػػدمل سػػ لت بعػػض اتهػػللي ل ػػه      

  ت لػـ اتعػرؼ لىنػه كهػك لػـ نعر  ػيك  ػ   رج فقنؽ ل ء كاسمه بنػلء  البلب
كج ػػت لزنػػلرة لػػ ء    ءُ ا ػػل حنػػدر الػػدنؽ لػػ لػػه لػػذلؾ بلدرتػػه بػػلل  ـ ك ىػػتي ك 

 نتنـ.  كند ى ي  ي ب ٌرحب بي
االػد لء ابػ نـ  ك ػي سػللل    كهي اف نػ تي احػد ل ت ةرنبل  كللن ملالزنلرة    

مػػػرة   ػػػذلؾ الفػػػيء ةرنػػػػب بعػػػض الفػػػيء   الكالػػػلن  ػػػي حللػػػػل  اكؿمبٌ ػػػرة ك 
 حللتي التي   تي لىننل  مظنػرم ال ػلرجي نػكحي الػا الرنبػل  الدفدافػل التػي 

 الا اترتنلب.  ت ارتدننل   ل ت  النرة كمظنرم ككضعي  ىه  لف ندلك 
ا  ػر   رحبػكا   ػك نك  لستنقظ جمنع مف  لف  ي بنت لػ ء  كحضػر كالػد ي    

 حنػػث   ػػرةك  ػػت ارل حللػػل اتسػتغراب  ػػي كجػػكهنـ لزنػلرتي الم لج ػػه كالمبٌ  بػي
  ػت  ػد ك د   اكؿ زنلرتي لنـ   كتىؾ  ل تلىا لل ىل مف  بؿلـ اتعٌرؼ    ت
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ي  لػذلؾ  ػل   ف اف اد ػؿ الػا بنػتنـ مٌرة كاحػدة مػع لػ ء دك كالىت الا بنتنـ 
 ػػػ ـ مػػػف  ػػػ ؿ  لل ىػػػل لػػػ ء تعر  ػػػي كاف ك ػػػذاؾ  البنػػػت تػػػذٌ رت ل ػػػكاف ذلػػػؾ

ه  لػذلؾ  نػـ لػدننـ معىكمػلت  ر ي ب نر امػلـ نهىػنذلن  نك دا ملنـ لٌ ي  ل ء 
 ل ي .

بػػل لػه ا ػي التػػذر لىػا زنػػلرتي الم لج ػل كالغرن  قىػػتي  ابػػي لػ ءمػع   ت ىمػت   
ُ إٌف لػػػ ء  ػػػي  قػػػلؿ  لػػػف لػػػ ء كا ػػػي ج ػػػت الػػػا ه ػػػل سػػػل  ن   بعػػػض الفػػػيء

العػػكف  نػػدى  لن  ىػػت لػػهُلـ ا ػػي ج ػػت الػػا بنػػت ـ طللبػػ  هػػك  ػػي الجلمعػػل  المكالػػؿ
 ؟ ستطنع مسللدتؾ كملهي  التؾ قلؿ ُ  نؼ   م  ـ

حػػػؽ مػػػف  بػػػؿ ازتـ  مي طػػػلرد ك مي ا ف القالػػػل  لمىػػػل ك ىػػػت لػػػه ن ػػػل  لػػػهي   ػػػذ رتي  
كالطنتػه  لىي  كضع السندقاٌلل  كتحدثت معه حكؿ  ٌؿ ال له ال ظلـ كفرحتي 

  ىت له ُ نللـ هؿ مف م كل ل د ـ ل ترة مف الزمف ؟ ك   الت لالنؿ  ؿَّ 
 . ذ ر لي بعض االذار كالطنته العذر   
ثػـ  مػف بعنػد  ت اـ لػ ء تب ػيالػك اث لء حدنثي مع ابي لػ ء   ػت اسػمع ك   

  ػي ت زلػت ارتػدم تىػؾ م نـ بعض الم بػس ت ثـ طىبتي   الطعلـاحضركا لي 
التػػػػي   ػػػػللطك ي بعػػػػض الم بػػػػس  التػػػػي تحتنػػػػلالبجلمػػػػل ك الدفدافػػػػل القالػػػػنرة 
نص   الػػبن مظنػػرم م نػػل ب طىػػكف  ػػلبكم مػػع حػػذاء ك مػػ تت لسػػب مػػع حجمػػي 

   كنظٌف ا نـ الطك ي مبىغلن مف الملؿ انضلن.ا ضؿ مف ذم  بؿ
ابػي  ىتنػل  التػي  ة  كهػي تىػؾ ىمتػي ات نػر لنػـ   ىػتي ل د مغلدرتي لنـ ك       

هل ل ػػـ إف  تػػب لندي سػػ ي ةػػراض لنػػـ هػػذ  ات  ىػػتي   حنػػدر مػػف  بػػؿ ل ػػدمل  لر تػػه
 افػنر كبلل عؿ كبعد مدة تقػٌدر بفػنرنف اك ث ثػل  كاٌت  سلمحك ياهلل لي ال جلة 

  بذلؾ . ةراض  ٌىنل بكاسطل الدنؽ  ٌى تهبعثت اا
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 (في األعظمّية) 
ان نػػػػر بقنػػػػت متحٌ    تكىٌجػػػػهىػػػػـ الػػػػا انػػػػف نللػػػػ ء كن ػػػػل ت ا  رجػػػػت مػػػػف بنػػػػت      

ادلػك  ك  تي ت   جؿ اضللت الك مفنىٌل لىا اا داـ اة م لطؽ  ذهبت الا لدٌ 
   مفػنت مػف الحرٌنػل الػا سػلحل لػدف   نه  ت ممل  لن ربي اف نجعؿ لي م رج

كم نػػل الػػا  كمػػف سػػلحل لػػدف الػػا م ظقػػل اتلطن نػػل   كتقػػع اطػػراؼ ال لظمنػػل 
م طقل الرالل ل لبر احد جسكر بغداد  كم نل الا م لطؽ متعػددة  كلػـ ن طػر 

 ببللي نٌم احد اتكٌجه النه.
بػػ ف ابحػػث لػػف  رة    ػػ  ػػدحت  ػػي ذه ػػي تىػػؾ الحنػػٌرة حنػػثب   ػػتي  كبن مػػل    

قىػػت  ػػت لىػػننـ  ػػي الجلمعػػل المست الػػرنل ل ػػدمل  ي كالػػذنف تعرٌ االػػد ل ي الجػػدد 
معػػػي  ػػػي  سػػػـ ات تالػػػلد   ػػػلف  كهػػػك احػػػد الطىبػػػلزمػػػن ن ي  تػػػذ رت اف لػػػ  الننػػػل

  كذلػؾ اذهب النهررت اف  ق  اسمه جع ر  لف  د زار ي  ي ال لظمنل مف  بؿ
 لىمبنػػت ل ػػد  لحلكؿ معػػهبعػػدمل اسػػت رتي اهلل تعػػللا  ك ىػػت  ػػي   سػػي بػػ   ي سػػ

  ل جػػرل لىػػيٌ مػػم فػػيء كسػػكؼ لػػف اذ ػػر لػػه  دكف اف اتطػػرؽ الػػا مكضػػكلي
 ) ال سػرة(   تكجنػتي  ي اتلظمنػل بػللقرب مػف مىعػب ال فػل ل  اهىه ك لف بنت

 نػػد اف اتحػػدث النػػؾ قىػػت لػػه ار     ػػرج الػػٌي كتبلدل ػػل التحنػػلالنػػه كطر ػػت البػػلب 
 م طقػل ال سػرة  التلبعػل الػا االظمنػل   ػي ل  ػي م طقػتنـ  مفػن  لرج البنت  

ذ  ل ػػدؾ هػػ طىػػب م ػػؾ المبنػػتمفػػ ىل  ػػي البنػػت كا ي نيلػػل ي مػػفك ىػػت لػػه إ ػػ
 معػه كد ىػت   ك ػلف الك ػت  ػي بدانػل الىنػؿ م زلػه   ثـ رجع ػلب بي رحٌ   الىنىل

ػػ  ػػر هػػك الكلػػد  نمػػل بعػػد اف جع كلىمػػتي   هكتعٌر ػػت لىػػا كالػػد  كسػػىمت لىػػا امّْ
كالػػذم بلل جػػؿ ل ػػدمل د ىػػت الػػا بنػػتنـ الالػػغنر  كفػػعرتي   الكحنػػد امػػه كابنػػه

اف مسػػػلحل ذلػػػؾ  لػػػنس  نػػػه سػػػكل ةر ػػػل كاحػػػدة كمطػػػب  ك سػػػحل الػػػغنرة كالتقػػػد
  ثر بقىنؿ.نك ا ران مت عفرنفتنتجلكز الالبنت 
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ان مػل جػلدت بػه  ػدمكا لػي لفػلءكبعدمل ا تنن ػل مػف ا لمػل الػ تي العفػل نف     

 الىنىػل اتكلػا التػي تىػؾ ثػـ تكجن ػل الػا ال ػـك ك ل ػتكجىس كالػد  مع ػل  ن  سنـ 
 .كا ل مطم ف بعض الفيء ننل بعض السلللت   متي 

كجبػػل ات طػػلر ت لكل ػػل  مل ػػلرج البنػػت بعػػد زمنىػػي بلح  رجػػت ا ػػلك ػػي الالػػ   
كجنؾ لنىػل  لحن مل رنُ إٌف ابي  لي زمنىي قلؿ   الضنل ل سفح ف رتنـ لىا 

ىػػكب لىدكلػػل كهػػك هػػلرب اف هػػذا الفػػلب مط) راسػػته  ػػلؿ ل ػػل    كمػػف  ػػ ؿنمػػس
داهـ نيػ اف  ػه  ػلف نتك ػع ب نػل لحظػلاالا الالبلح    نك لـ ن ـ (مف امر معنف

لػه كافػرح لػه برر ني كل دمل سمعت  كله حلكلت اف   البنت مف  بؿ رجلؿ اتمف
اف كجنػؾ كجنػؾ  نإف كالػدم  ػد  ػر   ػلؿ لػي ُ  مفػ ىل ت نلل ي مفلنس ب   ي

  حنػػػث  ػػػلؿ لػػػي اف مػػػف جدنػػػد ان االػػػبحت متحنػػػر    حن نػػػلنػػػكحي ب فػػػنلء  ثنػػػرة
كمع ػا   لػي  طنػر بلل سػبل مر  كذلؾ نكجنؾ نكحي الا ا ؾ  ل ؼ مف فيء

تسػػػنمل  ػػػي ذلػػػؾ الك ػػػت حنػػػث اف   لىػػػيٌ القػػػبض  اىقػػػذلػػػؾ ا  ػػػي ب نػػػل لحظػػػل ني 



 ...................................................................................................................ُمَذكَّزاُت أْلسَِّجنِي احُلز //  حيدر راجي ناجي  

- 111 - 
 

 بلتضػػػػل ل الػػػػا  اجنػػػػزة اامػػػػف كرجػػػػلؿ الم ػػػػلبرات نمى ػػػػكف الفػػػػكارع كالطر ػػػػلت
ي حلجز نم ػ نٌم    بقنت ه ذا ك  ت اتحلفا بلف االؿ الا. م نلااحكاجز ال

     .نكنل اللف  كاتعٌرض لىمسل ىل
                            

    (صعوبة األيام)
مػػػف  بنت ػػل  كهربػػػتي بػػدن النجػػػـك كا تحػػػلـ  ُٖٗٗ -ِ -ُِ ػػي مسػػػلء نػػػـك      

مػػل ن  ك  ػت  ػػد  ضػنت لنىتػػي  ػي  ػػرف الالػمكف ك ػػد  جػل يى اهلل مػػ نـ  الظىمػل 
   . ي بنت الدنقي جع ر  ي اتلظمنل  لف مبنتيالنـك التللي  قد 

 
    (اليوم الثالث) 

كلػـ ن طػر  ان بقنػت متحنػر  ل دمل ةلدرت بنت الدنقي مف م طقل اتلظمنػل    
كبمسػبحتي التػي اسػت نر   (لػز كجػؿ)لذا لج ت الػا اهلل   ببللي نحد اذهب النه

ن ػكف اا ثػر الػذم طرنػؽ بنل  ي ات لذ الطرنؽ الم لسب اث لء حر تي  كلػف ال
لف نجعػؿ بػ بللطلهرنف مف اؿ محمدادلك   ي  ؿ لحظل  كاتكسؿ    ك  تنمل لن 

 ػنـ ني  اف رفػد ي الػا م ػلف كمػف اسػتطنعكاف ن   نػه   ػتي  ممػللن كم رج لن لي  رج
  ػت اتك ػع بػ ف   ك ات ػلرب ع الذهلب الػااستطـ لك    نه حتا كلك ل ترة  النرة

مػػف ك   حنػػلا مػػف  لهػػذ  ل  ػػل بػػي  ػػي  ػػؿ بنػػت لػػهرجػػلؿ اامػػف نبحثػػكف ل ػػي 
كجػػد ل ػػدم ن ػػد  مػػف  ػػذتف بعػػض اتالػػد لءه مػػف مػػل رننتيػػ  لحنػػل ا ػػرل  ػػلف

اف ال كؼ  لف مسػتكلي لىػا  ااالد لء كاا ربلء  جمنع مف س مف الن لحلل
 .الجمنع 
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     (ٜٜٛٔ -ٕ -ٗٔيوم ) 
ب نبػػل افػػعر   ػػتي ي لىػػا الػػرةـ مػػف ا  ػػبػػلهلل لامػػؿ نفػػعر ب لن دا مػػ   ػػتي       

  كلػػػذلؾ   ػػػت مػػػل دم ػػػل  تضػػػٌرع النػػػه نػػػلبل رحمتػػػه  كل ػػػفاهلل  مػػػف لبنػػػد  ؿمػػػاا
 لمػػذلػػؾ كمتػػا؟ ن ي مػػف مح تػػي كل ػػف  نػػؼ ؟ ن جٌ بػػ ف اهلل سػػبلاطم  ػػلف  نفػػعر

 ػػي ا قػػلذم   ن اجػػد  نػػه امػػ اف اسػػعا اٌم فػػيء نتك ػػع لػػذلؾ   ػػتي   ػػتي نجنىػػه  
حنػػث  كمتػػ ٌم ن  ان ر مت ٌ ػػ طر ػػلت بغػػداد ػػي  اسػػنرل   ػػتي كبن مػػ  .كلػػك ل تػػرة م  تػػه

  الػىل  رابػل بعنػدة ـتربط ل بن فالذنمف لف  طر ببللي اف اذهب الا احد الفبٌ 
   ػي معنػد السػ ؾ  ػي بغػداد لن طللبػك ػلف لىػي  )الحىي( السػىطل ي يلىػ كاسمهي 
مػػػع  ته  ػػػلف نسػػػ ف  ػػػي مدن ػػػل بغػػػداداث ػػػلء دراسػػػنسػػػ ف  ػػػي مدن ػػػل الحىػػػل ك  كهػػػك
  جي ػي حػي السػ ـ م طقػل الطػكب ا بنتػلن طىبػه  ػل كا  ػد اسػتلجرك مكلل مػف المج

عػه دكف اف حػلكؿ منك اذهب الا لىػي  ػي معنػد السػ ؾ سكؼ  قىت  ي   سي 
لىػػٌي   ك ل ػػت نالػػعب  ضػػنل   ػػت نيلل ننػػل هػػي  افػػرح لػػه ت لالػػنؿ مػػل جػػرل

كمػف بعػد  مس لل الم كل   تىؾ المس لل التي   ت ابحث ل نل  ي بدانل نزمتػي 
 ل   ت احلكؿ الا اف اجد م رجلن لى جلة مف الظللمنف.المػ ك 

 
   (في الكرخ معهد السكك) 

نعر ػه نحػد مػف   ىػـ السػىطل ي لف لىيد ىت  ي معند الس ؾ كس لت        
 قىػت لػه مػف  ؟ محل ظػل هػك لُ مػف ننػ  سػ ل ي نحػدهـ  ػ   ن   الذنف التقنت بنػـ

  ل ػػػػؾ اف تسػػػػ ؿ طػػػػ ب محل ظػػػػل بلبػػػػؿ قػػػػلؿ لػػػػي ب م   (بلبػػػػؿل ظػػػػل الحىػػػػل )مح
 كسػػػ لت ل ػػػه  عر ػػػه  كبلل عػػػؿ  قػػػد ارفػػػدك ي الػػػا بعػػػض طىبػػػل محل ظػػػل بلبػػػؿ

 قػلؿ لػي    ػي البنػتنسػ  كف معػه  ػل كا تعر ت لىا الطىبػل الػذنف بعضنـ  ثـ 
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الطللػب  ذلػؾ ػذهب   بػه اافكسػكؼ نتالػؿ احدهـ ُ اف لىػي اتف  ػي الحىػه 
 قػػػلؿ لػػػه   لزنلرتػػػؾ  ػػػد جػػػلءك ػػػلؿ لػػػه اف احػػػد ا لربػػػؾ  ا بنتػػػه الػػػ كنتالػػػؿ بعىػػػي

نسػػتغرؽ اسػتقبىه رنثمػل نلػػكد الػا بغػداد ك ػلف الطرنػػؽ بػنف الحىػل كبغػداد  ُلىػي
كا ػذك ي معنػـ كسػىمكا لىػٌي  ءكازم  ػه كجػل بعػض  تجمػع  قػط   سللل كاحػدة
دـ لىػي القػل كرحضػلغلنػل  ك د  ػلمكا بكاجػب الضػنل ل نـ  بقنت معالا البنت  

 . مف مدن ل الحىل
) عمي خضير عباس السمطاني)عمي الحمي(

 
 
  عمي الحمي(                )
ل ػػدمل كالػػى ل الػػا بنػػت الطىبػػل   كتعر  ػػل لىػػا بعضػػ ل  كسػػ لك ي مػػف ننػػل     

ا ػػل محل ظػػل ا ػػت؟  قىػػت لنػػـ ا ػػل مػػف مدن ػػل البالػػر   كلػػدم ا ػػلرب  ػػي بغػػداد  ك 
 جىسػػ ل طػػكن ن الحىػػي  لىػػيل ػػدمل حضػػر   ك َِطللػػب  ػػي الجلمعػػل المست الػػرنل

                                                           
21
 لٍُد ٌُٙ لٌه ذ٠ًّٛٙا ّتؼاق اٌ ثٙح ػٕٟ. - 
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 تكجن ػػل الػػا ةر ػػل ثل نػػل   لىػػا ا  ػػراد ٌىمػػهن م ػػه نف  بعػػدهل طىبػػتي   مػػع زم  ػػه
  ػد  ػررت بػ ف   ػل حلضػر ك  ػتي  ػلؿ مػل هػي ن   دمػللىي ارجك م ػؾ  ك ىت له

 بقنػػل  ن ػػكف  ػػرار  اف مػػف لن كذلػػؾ  ك ػػ  لىػػي مػػل جػػرل م لحقنقػػ ننػػل ت ا ػػكؿ لػػه
كنرنػػد   لقػػد حػػدث فػػجلر كمفػػ ىل بن ػػي كبػػنف اهىػػي  قىػػت لػػهي   إلتقنػػت بنػػـالػػذنف 
كل ػف   البنػت بنتػؾ كا ػل ب ػدمتؾ ُ قػلؿ  اذا ام ػفلػٌد  نٌنػلـ ا ل دؾ ه ل قاف اب

 ػػػػذ كنف  بػػػػر زم  ػػػػي ت  ػػػػي لسػػػػت الكحنػػػػد  ػػػػي هػػػػذا البنػػػػت كلىػػػػٌي ني اف لىػػػػٌي 
بػػلف الػػننـ كن ػػذ مػػكا قتنـ  ػػذهب ان.هلل  نر جػػزاؾ ا  لػػؾ ذلػػؾ ك  قىػػت لػػه  تنـمػػكا ق

  بػػنف الطىبػػل لن دا مػػتحػػدث معنػػـ الحللػػل تىػػؾ  تف  لىػػننـ لعػػٌد  ننػػلـ لن احػػؿ ضػػن 
كنػػػتـ ا ػػػذ  ك لن لىػػػننـضػػػن كالنحىٌػػػكهػػػي اف نػػػ تي بعػػػض اتالػػػد لء اك اترحػػػلـ 

ف ا  مػػل لن ل ػػدهل فػػعرت بلاطم  ػػلف  كلػػ. بللبقػػلءـ سػػملح لنػػىمكا قػػل ات ػػرنف ل
  كلػػػك بفػػػ ؿ م  ػػػت  لػػػي اسػػػبلب السػػػ ف بكاسػػػطل لىػػػي  ى كجػػػؿ  ػػػد هنػػػاهلل لػػػز 

لىػػٌي اف ات ػػذ  اانػػلـ  ك ػػلف مسػػتقبؿ ػػي لمػػل سػػنحدث لػػي لن مىٌنػػ ر ٌ ػػني  الػػرتي  
هػػي ك  مسػػ للو كهػػي الكثنقػػل هـ  رت بػػكل ػػدهل  ٌ ػػ  مػػف  ػػؿ فػػنئالحنطػػل كالحػػذر 

 نػػل  ػػد الػػلدرهل رجػػلؿتف كثػػل قي كهكنػػلتي  ىٌ   لنػػل هػػكنتياثبػػت مػػف    التػػي
حمػػػؿ هكنػػػل لىػػا ا ػػػؿ تقػػػدنر ني تبػػد لػػػي مػػف اف     ػػػرت بػػػ   مػػف مػػػف بنت ػػلاا

ؿ اك اف اسػػ ف  ػػي نم   ػػدؽ اك ات قػػؿ مػػف م ػػلف الػػا اسػػتطنع مػػف   لنػػل الت ٌقػػ
ك ل ػت هػي الىنىػل الثللثػل التػي ا ػلـ قنت تىؾ الىنىل ل د لىي مػع زم  ػه ب  ر.ك
 لىػػػا ان مػػػلزاؿ مسػػنطر  قىػػؽكالكل ػػف ال ػػكؼ مػػػف المجنػػكؿ  لن ننػػل ا ثػػر اطم  ل ػػػ 

 -ِ -ُْك ػػػػػلف ذلػػػػػؾ بتػػػػػلرن   م  ػػػػػذ    ت  نػػػػػرمجمنػػػػػع جػػػػػكا حي  كا ػػػػػذ مػػػػػف 
 .ـ ُٖٗٗ
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  (بداية االنطالق)
نسػػػتطنع مػػػف   لنػػػل اف ب ن نػػػل الحالػػػكؿ لىػػػا كثنقػػػل  مىٌنػػػلن   ٌ ػػػرني بقنػػػت       

حػكاجز كالسػػنطرات كذلػؾ لكجػكد ال  كمػف مدن ػل ت ػرل  ات ٌقػؿ مػف م ػلف   ػر
 لن ك  ػت متك عػ ك ذاؾ.  رؼ  ؿ محل ظل مف محل ظلت العراؽل لىا مفلاام ن

 لمػل اإلاف تظػكؿ  تػرة اتك ػع ن ػف كلػـ ر ل ػه ك لىػي  اف اترؾ البنت الذم نس  ه
انجػػلد تبػػد لػػي مػػف كجػػكد كسػػنىل اسػػتطنع مػػف   لنػػل  ػػلف لػػذا   ل ػػدهـ طػػكن ن 

رت ك ػػررت حن نػػل  ٌ ػػ جػػلؿ اامػػف التػػي الػػلدرهل ر  بػػدنؿ لػػف هػػكنتي الف الػػنل
  الػػا التج نػػػدالػػػا جػػلمعتي كالػػػا  ٌىنتػػي اطىػػب مػػػ نـ  تػػلب ت ننػػػد بػػ ف نذهػػب 

الا مػف  ف كى عى د ني ناف ن  ذ  تلب ت ن مستمران  ي دراسته ك لف ب م لف اٌم طللب
    .الجلمعل  ي  التسجنؿقسـ الا الجنل التي نذ رهل الطللب لاامر اك  ننمهي 
هػػي    كهػػي اف اذهػػب الػػا جػػلمعتيالمحلكلػػل تىػػؾ قػػنف مػػف افا ن  ػػت لىػػ    

بػ ف رجػلؿ اامػف  ػد بحثػكا ل ػي  لن ا  ي الىـ نقن ػ لي  محلكلل ا تحلرنل بلل سبل
سػنمل الجلمعػل كال ىػي لف إلػ ـ  ػؿ مػلهك مػرتبط بػي كت  ض ن    ؿ م لف ي 

ع مػػف ا ػػلمتي مػػ نػػكمنف ي  ػػررت بعػػد نػػـك اك كلػػذلؾ  ػػ    التػػي   ػػت ادرس  ننػػل
تبػد لػي مػف اف الطىبل اف اذهب الا الحالكؿ لىا ذلؾ ال تلب  ك ػلف لىػٌي ك 

لػػي مػػف اف   بػػد     ػػت لىنػػه ك ػػذاؾ نغنػػٌر الكضػػع الػػذم حػػٌرؾ ا ػػـك بفػػيء تا
  ػلف ل ػدم مػػف  كالػه اتطنػلر  هلل العػكف كفػ للل ال بػياجػلزؼ كاطىػب مػف ا’

مبىػُ  ل تػرة كهػكرؼ لىا   سػي  ػ ؿ تىػؾ اكاالالملؿ مل استطنع به اف ات قؿ 
ال مسػػػػل د ػػػػل نر كالتػػػػي ا ػػػػذتنل مػػػػف الحػػػػلج ابػػػػي حنػػػػدر  بػػػػؿ نػػػػكمنف مػػػػف ذلػػػػؾ 

    .    ك ذلؾ مل ا ذته مف لل ىل ل ءالت رن 
مػػف نرنػػد اف نمسػػؾ  كاكاجػػه  ػػؿَّ   لبػػؿني  ػػد  ػػررت اف   ػػتي  ػػي ذلػػؾ الك ػػت     
س  هػي ركح المقلكمػل كالػا ك ػر   ػ  ك جدنػدة لان ركحػ ػي   سػي  تي ك د كجد  بي
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  مف نرند اف نمسػؾ بػينلىا   سي لمقلكمل اٌم رجؿ  ان ا  ي ات ذت لندحنث 
 . ةنجل كاحدل دهـ كال ت ان  كف اسنر ن  ي ت  لكمهني 
 
      (دخول الجامعة المستنصرية)

يَّ اف اتىقػػػػا  ػػػػت النفػػػػه  ػػػػي تىػػػػؾ الظػػػػركؼ نحػػػػتـٌ لىػػػػالكضػػػػع الػػػػذم        
كتبػػػد لػػػي مػػػف ات ػػػلذ  ػػػرارات كاف  ل ػػػت الػػػعبل  ل  الضػػػربلت بالػػػبر كبفػػػجلل

كل  نػػل ت ػػدم ي مسػػتقب ن  ك  ػػت نفػػعر بػػللمكت  ػػي  ػػؿ لحظػػل  لػػذلؾ لػػـ ن ػػف 
منمػػل ان داالػػبحت ت ن فػػا احػػ  الػػركح  ػػي   سػػي تىػػؾ رلػػتزي ا فػػل .  ل ػػدمل 

ل النػػـك التػػللي حي الػػبن ػػ  لػػذلؾ  ػػررتي المجلز ػػل.  ل ػػت سػػىطتهي لىػػا  كمنمػػل 
)مر ػز تجمػع البلالػلت( تكجنػت الػا م طقػل المنػداف  رجت مف بنت الطىبػل ك 

كمػػف ثػػـ د ىػػت  ػػي احػػد   كمػػف المنػػداف تكجنػػت الػػا فػػلرع الرفػػند   ػػي بغػػداد
 بعػػػػض الفػػػػيء  ن طػػػػكن لن ن سػػػػ  لفػػػػترنتي    اتسػػػػكاؽ كالػػػػذم نبػػػػلع  نػػػػه سػػػػ ل نف

  ػػػد لزمػػػت حن نػػػل بضػػػرب  ػػػؿ مػػػف  ػػػي ت اف نجىػػػك  لػػػي  البػػػل ع مػػػف كطىبػػػتي 
ل ظػػػلـ امػػػل ك كا مػػػل لمقل حسػػػب لػػػف الػػػ  س   لن  للػػػلػػػنس د ذلػػػؾك   بسػػػكء نرنػػػد ي
اسػػمن  ت  ػػي حػػلؿ هجمػػكا لىػػٌي  كا ػػي  ػػد لقػػدتي العػػـز  ػػي   سػػي بػػ ف كازتمػػه
منمػػػل  ل ػػػت ال تػػػل ع  اف الػػػذهلب معنػػػـ نع ػػػي التعػػػذنب   تنػػػلدم معنػػػـللنػػػـ ب

لن  ك ػػلف لػػي كمنل ػػ ا ػػكف ذلػػن ن  تكاف ا تػػرت اف امػػكت بعػػزة ن ػػل ك  كبعػػد  القتػػؿ 
ركحػػه ذٌرة مػػف ااحػػرار كالمظىػػكمنف  ك ػػ ف ة  ػػدك  (ع)امػػلـ الحسػػنف امػػف  درس

ت ي  اك فػيء مػف لزنمتػه  كن ػذتي ذلػؾ السػ نف ككضػعته  ػي حقنبتػػي  ػد تىبٌسػ
  كالنػػدؼ م ػػه هػػك اكاجنػػه  ػػإف ذلػػؾ السػػ نف سػػن تي دكر  ػػد تحسػػبلن ام طػػلري 

      .الد لع كالنجـك  ي حلؿ  فؼ امرم لدل رجلؿ اامف
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كبمػل ا  ػي لػـ  بم بسػي ةنػر ال ظلمنػل  ا الجلمعل المست الػرنلتكجنت ال     
البػػلب الر نسػػي لىجلمعػػل   قػػد تر ػػتي   المٌكحػػد لىطىبػػللىػػزم الرسػػمي  لن ن ػػف مرتػػدن

الػػػزم الطػػػٌ ب الػػػذنف  ػػػل كا ن ػػػلل كف  الػػػذم نػػػد ؿ م ػػػه م ػػػلفالكتكجنػػػت  حػػػك 
كف )تف  ػػي البػػلب الر نسػػي نم عػػ بػػدؿ مػػف نػػلتي مػػف البػػلب الر نسػػي  الرسػػمي

  ؿ طللب ن للؼ الزم المكحد(. 
ؾ جػدار ك ػلف ه ػل  عػل ىػؼ ب لنػل الجلمنػذهبكف   للم لل كف لىزم المكحػد     

مىعػب   فػلرع  ىسػطنف كبجػكار  الجلمعل كالذم نقع لىا فلرع اسػمه ىؼ ب لنل 
 كا ػلالطىبل نتٌسكركف الجدار لىد كؿ الػا الجلمعػل  قد  لف   رة القدـل الجلمعل 

 .    بؿ اف نعتقى ي الج كزة لتت مملثىل  ت اد ؿ  ي ح

 
ك ػد   ػت لىػا حػذر   كمعػي حقنبتػيالجػدار كتسػٌكرته  ذلػؾ الػانتنػت  قد      

    ػػي الجلمعػػل مػػف رجػػلؿ اامػػف كالم ػػلبرات نفل ثنػػر اكجػػكد ت  ػػي الىػػـ بفػػدند 
ك ػد د ىػت    ػي لن ػيٌ فمسػنل  ٌظلرة  كضعتي   قد  اتك ا الحذر الفدندك  ت 

  لىٌي نحد .  لف  نه زم  ي الطىبل اث لء الدكاـ  ي تنتعٌرؼ م  ي الك ت الذ
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ا تػػرت ذلػػؾ الك ػػت  تكجنػػت الػػا  سػػـ التسػػجنؿ  ػػي  ىنػػل اتدارة   ػػتي  ػػد ك     
ا ػي احػد ك  ت املـ المكظ ل )الس رتنرة (  قىػت لنػل   كات تاللد  سـ ات تاللد

   .ف الػا دا ػرة التج نػدب ت ننػد مع ػك م  ـ  تلطٌ ب هذ  ال ىنل كهذا القسـ كارند 
ك ػلف لىػٌي اف ا تػب  ننػل بعػض   لطت ي استملرة  ننل مجمكلل مف ال راةلت 

 ػي الػا الكرة  بػؿ مجن’ المعىكملت مثؿ اتسـ كةنرهل كالكرة ك  ت  د ا ذت
 .الجلمعل كجىبتنل معي

 المطىكبػػل  المعىكمػػلتضػػعت الػػكرتي لىػػا اتسػػتملرة كن مىػػت  تلبػػل  ػػٌؿ ك ك   
اف  قللػت تبػد مػف   لىا الالكرة  تـ تقـك المكظ ل بكضع الك  ت ا تظر اف 

ك ػػػلف ر ػػػنس   ا ػػػتـ لىػػػا الالػػػكرة حتػػػا  ػػػع ر ػػػنس القسػػػـ لىػػػا هػػػذا ال تػػػلبنكٌ 
بػه م تػكح    ػذت كبػلب م ت  ةر تػه المجػلكرة لغر ػل السػ رتنرة القسـ نجىػس  ػي

قػػػـك ر ػػػنس القسػػػـ  ػػػرل لنني لػػػل مػػػف  تػػػب ك ممجمػػػع  قتػػػه ار ك  السػػػ رتنرة ال تػػػلب
 .  لن جمنع عنلنك بت
سػبقك ي الػا الجلمعػل اامػف  ػد  رجػلؿ   ػت ا فػا اف ن ػكف ي ذلؾ الك ػت   

لنضػػػعكا اسػػػػمي  ػػػػي ات سػػػػلـ  ك  ػػػػت ن فػػػػا انضػػػػلن اف ن ك ػػػػكا  ػػػػد ابىغػػػػكا ادارة 
ت تىػػػػػؾ اتحتمػػػػػلتت  ػػػػػك ل  ك ػػػػػينمتػػػػػا مػػػػػل ر  الجلمعػػػػػل بإ بػػػػػلر رجػػػػػلؿ اامػػػػػف

مكاجنتنػػػػل  ك ػػػػد   ك  ػػػػت مسػػػػتعدان ل ػػػػي ت  نػػػػرم ل ػػػػد جعىتنػػػػ ٌىنػػػػل  كال رضػػػػنلت
   رٌكضت   سي لىننل.

ؿ نٌ ك ىبػػي ن ػػلجي ربػػي بػػ ف نسػػ ان   ػػت مفػػدكدل ػػدمل سػػٌىمت ال تػػلب لىمكظ ػػل    
  القسػـ كد ىػتي  المكظ ل الا ةر ل ر ػنس تكجنتك د   لي منمتي دكف مفل ؿ

 قىػت لنػل ُ   ا ػرج ان  قللت لي ُ رجلء  دارت كجننل إالٌي    ت امفي  ى نل 
را ب الكضع كا تظر امػر اي ببلب الغر ل  لن املمنل ت كا  كبقناجؿ اجؿ س  رج 

 ال تلب . 
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  تي ا فا مػف اف ن ػكف اسػمي  ػد كضػعك  ل ػد ر ػنس القسػـ  كبمجػرد اف    
ن ظػػػػر الػػػػا اسػػػػمي  إ ػػػػه نضػػػػغط لىػػػػا زر ن ػػػػكف رجػػػػلؿ اتمػػػػف بجل بػػػػه  ػػػػ ؿ 

 لحظلت  ذلؾ الذم   ت ن فل .
ٌؿ  تػلب سػـ كالػلر نك ػع  ػالقكضعت المكظ ل مجمكلػل ال تػب امػلـ ر ػنس    

كا ػػػل   ػػػت ا ظػػػر النػػػه   ؽ محتػػػكل ذلػػػؾ ال تػػػلبند بتػػػ مل نقػػػـك بعػػػدكذلػػػؾ  املمػػػه
 مػػف  بىػػه لت تظػػر ال تػػلب ا  ػػرع  ٌػػكالمكظ ػػل كا  ػػل بجل بػػه ت  ػػذ  ػػؿ  تػػلب مكى 

  راح ن ظػػر النػػه  الػػ ي كهػػك ا ػػر  تػػلبالػػذم ن  ال تػػلب الػػلرل ػػدمل  كه ػػذا 
ت ي كاجػػػلب لىنػػػه دكف اف ن ظػػػر  ػػػي ك بػػػؿ اف نػػػد ؽ ال تػػػلب جػػػ ء  اتالػػػلؿ هػػػل

 .مع المتالؿ طكنؿ كراح نت ىـ  ي النلتؼ كد ؿ  ي حدنث   كتر ه تلبي 
كتسػػػلرع  ػػػي لف ت  ػػػذ ال تػػػلب بػػػالمكظ ػػػل  نفػػػرتي الػػػا  ػػػدمل طػػػلؿ الك ػػػتكل    

املمػػه كبػػللقرب مػػف نػػد   نػػدهل لتجعىػػهب  ػػل  تػػلبي كحمىتػػهظ   ػػذت المك   تك نعػػه
  ػػػي ال تػػػلب  كدكف اف ن ظػػػر اك نػػػد ؽ النػػػلتؼ ك ٌػػػع ال تػػػلب اث ػػػلء حدنثػػػه  ػػػي 

 ػػػتـ الجلمعػػػل كضػػػعت مل  ل ػػػل ال تػػػب كالطت ػػػي  تػػلبي بعػػػدت المكظ ػػػل بء جػػل
نػلتي كهػي ل ػدمل   ا ػل التبرهػل معجػزة  ل ت تىؾ  رامل مف اهلل   لىا الكرتي
 ػ ف مػف ثػـ   اراد  نػه اف نػد ؽ  ػي معىكمػلتي ب  س الك ت الػذم ياتاللؿ هلت 

 ػ ف اهلل لتسػننؿ امػرم  كبػذلؾ المك ػؼ  ر لػي تىػؾ السػ رتنرة اهلل سبحل ه  د س
بػػؿ بالػػرم تزنػػد مػػف  اراهػػل بعػػنف  ىبػػي    ػػت ال رامػػلت التػػيتىػػؾ ك  ػػد ح ظ ػػي 

 ثقتي بلهلل لز كجؿ .
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 (آنذاك أهمّية الكتاب الرسمي)
ت مػػػف اهمنػػػل ذلػػػػؾ ال تػػػلب ب  ػػػػه الػػػلدر مػػػػف جنػػػل رسػػػػمنل  كهػػػي الجلمعػػػػل    

الجلمعػػػػل لىػػػػا الالػػػػكرة المكجػػػػكدة  ػػػػي الىػػػػا  المست الػػػػرنل  كا ػػػػه م تػػػػـك  ػػػػتـ
ف لػػػي اف ات قػػػؿ مػػػف   لػػػه كنظنػػػر   ػػػي السػػػنطرات الػػػ حل ال تػػػلب  كا ػػػه نم ػػػ

 كالحكاجز  نمل لك طىبك  م ه.
اذهػػػب الػػػا ةر ػػػل  ػػػلف لىػػػٌي اف بعػػػدمل اسػػػتىمت ذلػػػؾ ال تػػػلب مػػػف المكظ ػػػل  ك 

 الاللدرة كالكاردة  ي م لف ا ر.
كضػع الػذم  ػلـ بػدكر  ب   كهكالمس كؿالا المكظؼ  كبللقعؿ  قد ا ذت ال تلب

 ػػػػي  لن بػػػػللر ـ كالتػػػػ رن مكثقػػػػالػػػػبن ذلػػػػؾ ال تػػػػلب كن لن كتلرن ػػػػلن ر مػػػػ ال تػػػػلب لىػػػػا
 .   ُٖٗٗ/ِ/ ُٕك ُٓ نك مل بنف الجلمعل المست الرنل  ي  سـ ات تاللد 

 
 (بداية األمل)

 رجػػػت مػػػف الجلمعػػػل مػػػف   ػػػس الطرنػػػؽ الػػػذم د ىتنػػػل م ػػػه  كذلػػػؾ بعػػػدمل      
  بػػػللحزف كدمػػػكلي جلرنػػػلفػػػدند ال ػػػرح الممتىػػػئ   ػػػتي ك   الت ننػػػداسػػػتىمت  تػػػلب 

بػػ  س الطرنػػؽ الػػذم نتنػػت  لن ك  ػػت ملفػػن  افػػ ر اهلل لىػػا تىػػؾ ال عمػػل الػػرتي ك 
اف نرا ػػي احػػد مػػف تقػػع لىػػٌي لنػػكف رجػػلؿ اامػػف اك اف مػػف  ان حػػذر  ـ نزؿم ػػه كلػػ

طرنػػػػؽ  ان الجػػػػدار ثل نػػػػل مت ػػػػذتسػػػػٌكرت  مل  رجػػػػت مػػػػف الجلمعػػػػل بعػػػػد  زم  ػػػػي
 .كدةالع

لىننل  ىمػلت ت ننػد مثػؿ   نند هذا هك لبلرة لف كر ل مطبكعه ك لف  تلب الت    
 هػػػك احػػػد ط ب ػػػله اتمػػػر   نػػػد ل ػػػـ بػػػ ف الطللػػػب  ػػػ ف ال   ػػػي الػػػا مػػػف ننمػػػ)

كضػع كتالػكر  لالػلحب الت ننػد الكر ػل جنػل النمػنف مػف ك ػي الىػا  (لىمرحىل..
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 قمػت    ػلؾ  ػراغ  ػي الكر ػله ػلف ك   ؿ بتك نػع ر ػنس القسػـنحتنل ال تلبل كتػذنت
الػػػػا  كذهبػػػػتي   نػػػػد ات سػػػػلفت الكر ػػػػل الػػػػغنرة بحجػػػػـ  ػػػػؼ كبقنىػػػػ  بقػػػػص ال ػػػػراغ

بمػل نفػبه  ذلػؾ ال تػلب نالػبن   كبػذلؾالمالٌكر لنقـك ب بسنل كتغىن نػل بلل ػلنىكف
كل ػف اتمػر   ك تلبل مطبكلػلك ننل تك نع   تف  ننل الكرة كلىننل  تـ  النكنل

 لالػػبن ذلػػؾ ال تػػلب   كلػػـ ن ػػف  ننػػل تػػلرن  ا تنػػلء هػػـ اف  ننػػل تػػلرن  الػػدكراا
ف ا   ػي ال  ػلدؽ كاف ابنػتؿ مف   لنل اف ات ٌقػ لي هك لبلرة لف هكنل نم ف

د اف نقػػنـ كلػػك حػػكبػػدك نل تنم ػػف ت  ال  ػػلدؽ تطللػػب بنكنػػل ل ػػؿ مػػف نقػػنـ  ننػػل
 .ىنىل كاحدةل

   ػي  مػتك اهػ   بؿ اف ا ػبس النكنػلالمنـ الذم هدا ي النه ربي  يءالفاف   
 ان اف ن ػػكف اسػػمي مكجػػكدمػػف  لن  ك ػػ مػػف ذلػػؾ ال تػػلب اسػػمي كاسػػـ ابػػي بتغننػػر

ك ػػػد ك ق ػػػي اهلل تعػػػللا لنػػػذا اتمػػػر  بػػػؿ اف   لػػػدل السػػػنطرات اك لػػػدل ال  ػػػلدؽ
حػػػرؼ  نم جعىػػػتي   رت اسػػػمي مػػػف حنػػػدر الػػػا محنسػػػف ػػػد ةٌنػػػ  ك ا ػػػبس النكنػػػل

ف كبقنػت النػلء  لالبحت حرؼ سن كؽ الحلء كدمجت حرؼ الداؿ كالراء المنـ 
ر نػبلضل ل  قطل  ػكؽ الجػنـ كه ػذا تغكاالبن اسـ كالدم مف راجي الا راضي 

ف النكنػػل كل ػػدمل ا تمىػػت   ال لحنػػل تىػػؾ مػػف لن ممػػل زاد ػػي اطم  ل ػػاسػػـ كالػػدم  كاي
مػػت   ػت التبرهػل هكنػل  قػط لى  ػلدؽ ك ػد تعىٌ  كا مػل   ل ػت لنسػت بنكنػل حقنقنػل

 لن اف ات سػلف اذا اراد اف نطىػب فػن كهػك  لن  ػي حنػلتي منملن درسمف ذلؾ النـك 
  النػه كالم لجػلة  ءقدـ لىنه بقكة ثـ نتضػرع بللػدلل عىنه اف ني   لز كجؿمف اهلل 

الم ػػرج ك بػد ل  سػػلف اف نتحػرؾ كنطىػػب ال ػرج     ي ػ ف اامػػل ي تت ػلؿ بػػللتم ٌ 
  ت اف نجىػػس  ػػي بنتػػه كنطىػػب ال ػػرج مػػف مػػف اهلل تعػػللا  ػػي  ػػؿ فػػ كف حنلتػػه

 ىػػػه نػػػدلك ات سػػػلف الػػػا  )ع(التجػػػلرب لٌىمت ػػػي ذلػػػؾ  كحػػػدنث اهػػػؿ البنػػػت اهلل 
ىيكٍا  ىسىنىرىل الىَّهي ذلؾ  كالقركف ال رنـ انضلن ندلك الا ذلؾ   لؿ تعللاُ ) كى يًؿ اٍلمى
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ـٍ كىرىسيكليهي كىاٍلميٍ ًم يكف ىى ي  ِِ(هي سػبي حى  نػكى  ى ف نتكٌ ؿ لىا اهلل ً مى ك لؿ انضلنُ) كى  ُِ(ى لىمى
اامػػر  نػػه  ن ػػكفاف ت المنػػـ لن كمنمػػل الػػعب  لػػؾ اتمػػر الػػعبحتػػا لػػك  ػػلف ذ

 معالنل هلل   إ ه سن كف  ي لنف اهلل تعللا كتحت رللنته.
كل   ي لـ ا سػا بػل  ي مفي بثقل ن الرتي ل دهلكل دمل امتى ت تىؾ النكنل    

 قتؿ.س كا بي  ىف ن كف مالنرم ةنر الاملك كمطىكب ك مطلرد 
تبػلدر الػا  المست الػرنل ارع القرنبػل مػف الجلمعػل ػي الفػك  امفي   تي  كبن مل   

 ػػي فػػػلرع  ك ل ػػت ا تػػي كزكجنػػل نسػػ  كف   ذه ػػي نف اذهػػب الػػا بنػػت ا تػػي
كهػػػػػي لػػػػػـ ت ػػػػػف بعنػػػػػدة لػػػػػف الجلمعػػػػػل  بػػػػػللقرب مػػػػػف سػػػػػلحل بنػػػػػركت   ىسػػػػػطنف

  مػػلذا جػػرل لىػػننـلػػف اهىػػي ك   ىنـاسػػ ػػد  ٌ ػػرت  ػػي زنلرتنػػل ك   المست الػػرنل
  لب الػػػننـ  ظنػػػرت  تنجػػػل ااسػػػت لرة جنػػػدة بللػػػذه (كجػػػؿ لػػػزٌ )كاسػػػت رت اهلل 

   . ة سللل اك ا ؿتغرؽ المفي لمدكاس لن لىا ات داـنل مفن تكجنت الا بنت
 

 (شقيقتيب ئيلقا)
كبػلب  بنػرة    بنػرة هك لبلرة لف بنت  ي مقدمته حدنقػل لف بنت فقنقتي     

ت الػا  تكجنػ  كبلب تطؿ لىا الفػلرع ال رلػي ننضلن  تكجد حدنقل ك ي م  رته
بنػػتنـ  ك بػػؿ طر ػػي لبػػلب بنتنػػل    ػػت  ػػد لمىػػتي جكلػػلن است فػػل نل حػػكؿ بنتنػػل  

 ػػتن احػػدهـ ن ان سػػي م تظػػر طر ػػت البػػلب الر ن  ت  ػػي  فػػنت اف ن ك ػػكا مػػرا بنف 
ببػػلب  لن كا  ػػ   ػػتي   ك لىػػانطر ػػلت البػػلب بثػػـ طر ػػت  ب لػػي البػػلب  تػػ  ر الجػػكا

  كبعػػد تػػ  رهـ ة المطػػب  ل ػػذ ػػ ؿ مػػف   ػػي دا ػػؿ البنػػت حر ػػلالبنػػت كنرل ال
كهػي  نػل رننتي   ملمنػل بلب المطػب  المطػؿ لىػا الحدنقػل اافقنقتي تحت  ي   ىن ن 

                                                           
21
 .115سٛنج اٌرٛتح: - 
22
 .3سٛنج اٌغ ق:  - 
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احػػت كر   تغنػػر لػػكف كجننػػلفػػقنقتي ل  ظػػرت الػػٌي مػػحن   ك )زهػػراء( اب تنػػل تحمػػؿ
لبنػػت ا الػػا  ػػد ىتي   ادرم مػػلذا حػػدث لنػػلسػػتي تالػػرخ كتب ػػي كجسػػمنل نرتعػػد كل

كحلكلػػت اف   تنػػدن  نػػل لػػـ لهل ك نهػػدني  الػػرتي ك   بقػػٌكةبعػػد  تحػػي لىبػػلب الر نسػػي 
 قىػػت لنػػل هػػؿ نكجػػد  خ ف اسػػمع م نػػل سػػكل الب ػػلء كالالػػراا ىمنػػل كلػػـ اسػػتطع ا

اذف مػلذا  كسػ لتنلُ  ت احػد  ػي البنػت حلكلت اف تجنػب  ل ىػل ؟ احد  ي البنت
 جرل ل ي ؟ 

ل لبك ػػ ػػل نػػـك امػػس كهػػـ نبحثػػكف ل ػػؾ ك ػػد نر  ػػد هجمػػكا لىن قللػػت اف اامػػف    
تٌ  ا جلء ـ حندر  عىن ـك للكا اذ  .ك د كضعكا مف نرا ب بنت ل  ا بلر ل كاي

ال ى ػػػي مػػػف الػػػا البػػػلب  لن مسػػػرل نػػػتي ذلػػػؾ ال بػػػر تكجٌ م نػػػل  ل ػػػدمل سػػػمعتي     
منػػػركتن مػػػف بنتنػػػل    رجػػػتي    مػػػؿ معنػػػل اٌم حػػػدنثنني كتر تنػػػل دكف اف   البنػػػت

 . نـلالا م لف بعند  ثـ ذهبتي   ت ٌحالت الطرنؽ ملبعد
 
 (لم تدومفرحٌة ) 

لػػػػػـ تػػػػػدـ  رحتػػػػػي بحالػػػػػكلي لىػػػػػا النكنػػػػػل التػػػػػي الػػػػػدرت مػػػػػف الجلمعػػػػػل      
حتػػي  ػػي تىػػؾ النكنػػل ات سػػللل مػػف ال نػػلر  ا  ػػي ر المست الػػرنل  كلػػـ تسػػتمر  

 تكٌجنت الا بنت ا تي بعد حالكلي لىنكنل بسللل كاحدة.
ف نػل احن   لنق ػتي  بعػد ذلػؾ الحػدث  الحزف الفدند د ا ذ ي ك  لن مرلكب  تي     

ٌت ك ػػػد حػػػٌذرك  مػػػف إاهىػػػي ك رابػػػلتي مػػػف ان رجػػػلؿ اامػػػف سػػػكؼ لػػػف نتر ػػػكا احػػػد
 اذا  ػػلف لن كالػك ال  النػه  ي نلجػ لن كم ػ لن ل ػدهل ا ػه لػنس لػػي م ل ػنٌق ػتي كت  زنػلرتي

لىػػا  عمػػل  (لػػز كجػػؿ)اهلل   فػػ رتي     ربػػل ينارحػػلمي ك  ذلػػؾ الم ػػلف احػػد مػػف
 .لتي مرةن ا رل ج
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كذلػػؾ   نمتحػػلف مػػف اهلل لػػيهػػك  ػػي   سػػي اف ذلػػؾ  قىػػتي  لىػػا  ػػؿ حػػلؿ ك     
نػػل  قػػد الػػىت  نػػه لىػػا النك بػػ  س النػػـك الػػذم حك   لىػػا النكنػػل حالػػىتي  ملبعػػد

 .االلب ي ذلؾ ات تبلر
ل ي مػػػػف انػػػػدم حن نػػػػل تك ىػػػػت لىػػػػا اهلل ك ىػػػػت  ػػػػي   سػػػػي اف الػػػػذم  ٌجػػػػ     

اردد  لن ك  ػػت دا مػػ ان مػػل ن ػػكف  ي كنح ظ ػػي مػػ نـ نتػػكتٌ  كالجػػ كزة  ػػي بنت ػػل  نػػ
ؿ لػف نالػنب ل إ  مػل  تػب اهلل ) ػتحػكؿ كت  ػكة إت بػلهلل العىػي العظػنـ ( اتنل )

راء للسػػػند  الزهػػػب لن اهلل كبلت مػػػل اتطنػػػلر ك الكالػػػبرسػػػكؿ  ( ك  ػػػت اسػػػت جدل ػػػل
مػػلـ الزمػػلف )لػػع  لػػـ ن ػػلر  ي طنىػػل الػػذم دلػػلء الىعػػف  ك  ػػتي مػػداـك لىػػا  (كاي

  اف ا ػػدـ لىنػػه ارنػػد  ػػي  ػػؿ امػػر (لػػز كجػػؿ)اسػػت نر اهلل   ػػت ك  ال تػػرة تىػػؾ 
كٌط ػػتي ف تػػردد ك مػػف دك  ػػي اتسػػت لرة ل ػػؿ  تنجػػل ت ػػكف  كمسػػٌىملن  لن ك  ػػت مطنعػػ

 .تبعلتنل منمل بىغتلىا تحمؿ   سي بلل
الطمبة(-)بيتُ 
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 (العودة الى بيت الطمبة)
مفػػنىلن لىػػا ات ػػداـ مػػف م طقػػل ؾ الحلدثػػل  رجعػػتي الػػا بنػػت الطىبػػل بعػػد تىػػ     

فػػػلرع  ىسػػػطنف الػػػا م طقػػػل الطػػػكبجي  ػػػي حػػػي السػػػ ـ  لعػػػدد مػػػف السػػػلللت  
 طعػػتي المسػػل ل مػػف فػػرؽ بغػػداد الػػا ةربنػػل  ػػي ذلػػؾ الك ػػت  كلػػـ ا ػػف حنػػث 

مستفػػعران ت لىك ػػت كت لىمسػػل ل  ا  ػػي   ػػتي الػػنش  ػػي لػػللـ ك ػػر  كهػػك لػػللـ 
لحػزف كالمفػللر الم تى ػل  نمػل سػن كؿ  ػي الت  نر كالدللء كالم لجلت كالقىػؽ كا

 امرم مف مستقبؿ مجنكؿ  كمح كؼ  ي ال بلنل كالم لطر.
ك  ػت   كال ػكؼبلتحػداث  لن  ػلف مىن ػ نػـك ت الا بنت لىي بعدرجعبعدمل     

ا  ػي لػـ اسػ ؿ  لن كممػل زاد ػي ةٌمػ  اامػؿمػف ذلػؾ افعر تلرة بلامؿ كتلرة ب نبل 
النجػػـك  بعػػد ذلػػؾمػػل الػػذم حػػدث لنػػـ   ظمنػػلقتي لػػف ا بػػلر اهىػػي  ػػي ال لفػػقن

التسػل تت  تىػؾ ؟  ػؿ؟ ا كتي ملذا الػ ع الجػ كزة بنػـ كالدتي ؟ مل حلؿالبعثي
نٌنػػػل إجلبػػػل إٌت  ػػػي لػػػللـ الر نػػػل  كلػػػللـ كلػػػـ نجػػػد لنػػػل    ل ػػػت تركاد ػػػيكةنرهػػػل 

 الم لملت التي   تي افلهدهل ل د  ؿ ًس ىل ك كمل.
 اجلبػػػػلاهىػػػػي  كلػػػػـ احالػػػػؿ لىػػػػا  نٌم  بػػػػر مػػػػفلػػػػـ اسػػػػتطع الحالػػػػكؿ لىػػػػا  

تف البنػػػػت مرا ػػػػب كا نػػػػد اذا لن  هلت نػػػػ  ػػػػ  اسػػػػتطنع اف اتالػػػػؿ بنػػػػـ اسػػػػ ىتي 
سػػػللرض   سػػػي نٌ  ػػػي ك   مػػػف  لحنػػػل نـاحػػػراجلن  ػػػي سػػػبب  كف بنػػػـ سػػػتالػػػىت ن

  نتعر ػػػكف لىػػػا الم ػػػلف الػػػذم اتالػػػؿ م ػػػهرجػػػلؿ اامػػػف     ربمػػػل ن ػػػكفلى طػػػر
 ان كه ػػػػذا بقنػػػػت متحنػػػػر الػػػػلؿ  كم ػػػػلف اتت  نـ سػػػػكؼ ن تفػػػػ كف نمػػػػرمإ ػػػػ كبػػػػذلؾ

 بنت الطىبل .بنت لىي  ي الا حتا كالكلي  لن كمنمكم
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 (مصارحتي لعمي الحمي)
طػكن ن  كمػف جمىػل    سػي مػع رحػت ا ٌ ػر ل دمل رجعت الػا بنػت لىػي       

 لن  ىمػػلذا ن ػػكف سػػبب   ػػي متػػكرط مػػع ح كمػػل البعػػث الالػػدامين ٌ  ت  نػػر  ػػلف  هػػك
 ؟معيالطنبنف الطىبل  ني ل ؾ طنكر لتى 
ل ػي  لن كهـ تنعىمكف فػن  ر بسبب كجكدم معنـ كربمل نتعرضكف الا الم لط 
لػدـ  بت  نػب الضػمنر مػف بػدنت افػعر رل    ي ني كمف  لحنل   هذا مف  لحنل 

ف ا ػلتن لىػي بمكضػكلي بػ   ررتي   لذلؾ  قد تء لسبب كجكدم معنـ  ه معر ل
دهل ا ػػه نعىػػـ ب ٌنتػػي بعػػ كاف اهلل سػػكؼ لػػف ن سػػل ي  كؼ نتننػػ  لمغػػلدرة بنػػتنـكسػػ

 كسرنرتي.
  كبقٌنػػل اتمػػػكر مػػع ربػػػي كمػػع   سػػػي كمػػع ات ػػػرنفلن المنػػـ اف ا ػػكف الػػػلد    

  ني  ىنل بند اهلل تعللا.
ه ػذا ل بىٌنػل  نهػكف مػف اٌنػ ػللمكت لىػٌي   بللي بمل نقػع لىػي مػف بػ ءـ ني اذف ل 

رتي ك ٌ ػػ البنػػت جىسػػتي  الػػا كلػػذلؾ حن مػػل كالػػىت  ك ػػذاؾ  ل ػػت طرنقػػل ت  نػػرم
  كبعػدهل تكٌجنػتي الػا مػع لىػي كبػل ي الطىبػلمىٌنلن بن ي كبنف   سي  ثـ جىسػتي 

ذهبػػػت الػػػا الغر ػػػل ك  ن ل ػػػؾ الطىبػػػل كمػػػف دكف لىػػػـالغر ػػػل التػػػي  ننػػػل امتعتػػػي  
كامتعػػػػل ككضػػػػعتنل  ػػػػي حقنبتػػػػي الالػػػػغنرة  مػػػػل لػػػػدٌم مػػػػف اةػػػراض  ػػػػؿ كجمعػػػت
 لىرحنؿ. كجنزتنل

 لرحه لػػف حقنقػػل كضػػعي كاالػػ يالحىػػ مػػع لىػػينتحػػٌدث ذلػػؾ  بػػؿ اف لف  ػػ    
 نػػػر ضسػػػكؼ ؼ لىػػػا حقنقػػػل امػػػرم  ل ػػػه رٌ انق ػػػت اف  ػػػٌؿ مػػػف نتعػػػا  ػػػي  ػػػد 

 ػررت  ػي   سػي بػ ف ا ػرج مػف   ىذلؾاستقبللي كجكارم بلتضل ل الا إنكا ي  
   ك د نتعرض لىم لطر بسببي.اطىب مف احد اف نبقن ي ل د   ملدكف 
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اف مػػف   لنػػل لػي نم ػػف  التػي لنكنػػال  ػػي  ػد حالػػىت لىػا ن  ػتي ني ٌ ػػر بمػل ك  
   ػػػإٌ  ي تكٌ ىػػتي لىػػػا اهلل مك  ػػػلن ب  ػػػه ال طػػػكرةا ػػنـ  ػػػي اٌم   ػػػدؽ كمنمػػل بىغػػػت 

   سن قذ ي كن ٌجن ي.
 نـ ب ف نت ىـ مع لىي لىا ا  راد. تكجنت الا ةر ل الطىبل كاست ذ تي 

كتقبىػكا م ػي ذلػؾ ك ػرج لىػي مػف ةػر تنـ كتكجن ػل الػا الغر ػل التػي تطػؿ لىػا 
 ال رلي  كالتي  ل ت م ل لن لكضع حقل ب ل  ننل. الفلرع

 
 لحظات خالدة() 

   ػػد تسػػتغرب م ػػه ػػي مكضػػكع   ىمػػؾا سػػكؼ عىػػيُ ك ىػػت ل   ػػد ى ل الغر ػػل  
 ي بػ   ل ػدمل نتنػت الػن ـ  ػي هػذا البنػت ؾ قىت له ا ي  د ا برتي   قلؿ كملهك ؟

 قػلؿ مع ـ  كا تـ كا قتـ لىننل  نلـ ة ندٌ اف ابقا ل دتي مف ىل  ي البنت كار لدٌم 
 إف هذا اتمر الحنن . 

 .لـ ت ف تعىمهاحب اف االلرحؾ بفيء  ُله  قىتي 
  قلؿ ُ كملهك ؟ 
كت ارنػػد اف   كا ػػل  ػػي حللػػل  طػػرةجػػدان  اتمػػر  طنػػر اف   ا ػػي لىػػي  ىػػت لػػه 

 .نٌم مفل ؿ كلزم  ؾب لؾ اسبٌ 
 مل ال بر ؟  انُ متحنر   قلؿ 
ُ  ى ك ػد ا ػتحـ رجػلؿ   نـ بلت تملء الػا حػزب الػدلكةت ي مإ ٌ   اسمع نل لىي تي

ك ػػػد  ل ػػػت   مػػػف انػػػدننـ بمعجػػػزة مػػػف اهلل )لػػػز كجػػػؿ ( تُّ  ىىػػػ ػػػد نك   اامػػػف بنت ػػػل
 لن دن نػػ لن كا ػػت تعىػػـ اف  ػػٌؿ مػػف ن ػػكف مىتزمػػ  القضػػنل  ٌىنػػل بسػػبب االتػػزاـ الػػدن ي

 ح مػػػهي كمػػػف الطبنعػػػي  ػػػ ف   منل نػػك مػػػتنـ بلا تمػػػلء الػػػا حػػػزب الػػػدلكة اتسػػػ 
 ......نف نالعرا  ه جمنع  كهذا اتمر نعر  مل تعىـاتلداـ 
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كت لجػػػ  مػػػف   مػػػي  بػػػؿ ا ػػػه االػػػبن مالػػػدكملن   مػػػلذا نقػػػكؿ ؟ لسػػػتغرب لىػػػي  
 كملذا ن عؿ؟

 (   ثـ  ٌ ر  ىٌنلن كس ت.تحكؿ كت  كة ات بلهلل)نقكؿ اللر نيرٌدد ك ك 
 ؟ع ملذا ترند نف تال بعدهل  لؿ ُ  

ت فػػػنئ سػػػكل نٌ  ػػػي احببػػػتي اف نالػػػلرحؾ لػػػف نمػػػرم  كنحببػػػتي اف  قىػػػت لػػػه ُ 
 اف رؾ لىا مكا  ؾ كمكا ؼ زم  ؾ؟

  قلؿُ ثـٌ ملذا بعد ؟
ي  ػػد جمعػػت اةراضػػي كهػػذ  هػػي املمػػؾ كارنػػد اف ارحػػؿ كاتػػرؾ  ػػا  ىػػتي لػػهُ  

 .ل ـ ره كا ل فل   البنت
   كبمل نيجنبؾ لف كضعؾ الحللي؟بيؾ  قلؿُ كمل ظ ٌ 

هػـ كاجنػتنـ  ك سن كف  جكاب ا  رنف الذنف ا ل متنقف مف نٌف جكابؾ  ُ قىت  
 . بمجرد مل لىمكا بكضعي كحللتي

  قلؿ ُ كمل  لف جكابنـ ؟
كن ػػل نلػػذرهـ اف الكضػػع    ىػػت ُ  ػػلف جػػكابنـ ا نػػـ ر ضػػك ي كنبعػػدك ي لػػ نـ 

 ان؟جد  طنر
 ؾ .ل ؾ الذنف  ذلك ن  لف ن كف جكابي  جكاب   ت كاهلل  قلؿ ُ 
 ؟ملذا تقكؿ نل لىي ُ قىت 
 مطىقلن. ي د تتتك عه م ٌ لن ع نلسند حندر سكؼ تسمع م ي   م قلؿ ُ اسم 
  قىت ُ كمل هك ؟ 
كنٌف    ػي حنػلتيان لػـ ا عػؿ  نػر  ي كلعىٌ    ي هذ  الحنلة الد نل  لؿُ ا  ي لفتي  

 .ر ي مف نجؿ اف اد ؿ الج ل بسببؾلٌي ل ي ن تبإاهلل  د بعثؾ 
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   ذ  ىبػي نعتالػرنك  كلي تجرم مف دكف إذفو مٌ ي دم بدنت لف نت ىـ  ل دمل 
مػػل ذ ػػب االػػد ل ؾ  ؟ كؿ نػػللىيىػػت لػػه ُ مػػلذا تقػػ   ك فػػ رت اهلل لػػز كجػػؿ ثػػـ

 ؟الطىبل 
  (كر بتػه كهك نفػنر الػا لكزتػه  )لف اتر ؾ حتا كلك ذهبت هذ  قلؿ لي ُ كاهللً 

 .رك ي مف اجؿ اف تنالؿ النؾ م ي س ضحي ب  س  ل  ذلؾكمع ا 
 حن نػػل كب نػػتي لل قتػػهي كلػػل ق ي  نمسػػ تي بػػه ك    ػػي   مػػه الجػػدَّ  كل ػػدمل رننػػتي  

 ..له بلل نر كدلكتي 
كا ػػؾ تبػػد مػػف اف تبقػػا مع ػػل  ػػي كنرجعنػػل الػػا م ل نػػل  ةراضػػؾ ن  ػػذ قػػلؿ ُ  

ل ي تبقػا مع ػل  ان املمنـلؾ لذر  جد سمع زم  ي ك ث كسكؼ اتحدٌ   هذا البنت
 . ف رته كدلكت له بلل نر  كف مف مالنرؾكمالنرم سن    ي هذا البنت

 لن. د بعثؾ لي  رجاهلل  كاف ه مع مل دمتي اف اهلل لف نتر  ي  ُله  قىتي     
ك ػد فػرحت لػه مػل  ان لىػننـ ـ الرؼ ا بلر اهىػي كا ػل  ىػؽ جػدُ لىي لله ىت ك 

 حدث لي  ي بنت فقنقتي  ي فلرع  ىسطنف . 
ىب لػػػؾ  ػػػؿ اا بػػػلر كسػػػ ج   قػػػلؿُ ت تقىػػػؽ سػػػلذهب الػػػا بنػػػت ـ  ػػػي ال لظمنػػػل

 .كاطم  نـ لىنؾ
 .ل  ل ب ل ك ؿ مف له احذر اف اامف نرا ب بنت ل ُله  ىت  

 لسػػػـ كل ػػػف سػػػ ذهب الػػػا محػػػؿ ا نػػػؾ    قػػػلؿ ُ ا  ػػػي لػػػف اذهػػػب الػػػا بنػػػت ـ   
  ي السكؽ الل غلن(. نعمؿا ي ) لف  لسـ 
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 زيارة عمي لمكاظمّية() 
عىمنػػـ ي اف نػػزكر اهىػػي  ػػي ال لظمنػػل لن فػػؼ لػػي لػػف ا بػػلرهـ  كني  ػػرر لىػػ 

 ب  بلرم.
بعػد نػـك اك نػػكمنف تكىٌجػه لىػي الػػا اهىػي  ػي ال لظمنػػل  كتػ  ر  ػي لكدتػػه     

كالػػلرت الظ ػػػكف كاا  ػػػلر تػػ تن ي نمن ػػػلن كفػػػملتن  ك ػػػد بىػػُ بػػػي القىػػػؽ كال ػػػكؼ 
 كالف كؾ م  ذهل..

  مػف   ػس ذلػؾ النػـك ا بنػت الطىبػل لىػي الػلػلد ك ي سللل مت  رة مػف الىنػؿ 
 نػػؼ هػػـ اهىػػي مػػلذا الػػ عت كالػػدتي كهػػي ك  ػػت الػػنش القىػػؽ الػػذم تنكالػػؼ 

مػلذا الػ ع المجرمػكف ترما لىػا كلػدهل؟ تستمع الا الكت اتط  لت ال لرنه 
إٌت ل ػػدمل  ػػتن اهلل تسػػ تت  ثنػػرة  ل ػػت  ػي   سػػي لػػـ اسػػتطع البػكح بنػػل  ؟معنػـ

 .  لي ة لىي رج مف   ؿ مسللداللي بلب 
 
 (معرفة اخبار األهل)

لػف ا ظػلر ان   رج ػل مػف البنػت بعنػد مف الىنؿ  للد لىي  ي سللل متل رة    
لػي  ركذ ػك لؿ لي ا نـ  ىنـ ب نػر   هىينب  بلر    بر ي  ـ الزم ء كاسمللن

اف   كملاامػػػف  ػػػد ا تػػػلدكا ا ػػػي ال بنػػػر  بنػػػؿ كاف ااهػػػؿ  ػػػي كضػػػع م سػػػبػػػ ف 
كلػػـ ن بر ػػي بت لالػػنؿ ف ك نفػػل     كمتػػا مػػلاامػػف نػػداهمكف البنػػت  ػػي نم ك ػػت

 .ا ثر
مػػف  لن مبىغػػلػػي  لػػدتي ػػد احضػػر لػػي بعػػض الم بػػس ك ػػد بعثػػت كاالمنػػـ ا ػػه   

ي اف كتطىػػب مٌ ػػ ان ك نػػلر  ا نػػل تػػدلك لػػي لػػن ن  تقػػكؿ  ننػػل لػػي  المػػلؿ مػػع كالػػنل
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 ػػؿ مػػل    كذلػػؾمػػف مػػلؿ كا نػػل سػػتبعث لػػي  ػػؿ مػػل احتػػلج   احػػل ظ لىػػا   سػػي
 .   لىا  عىه تقدر ل ت 

تىػػؾ تعرضػػنل لاٌف ك   مرنضػػل  ػػي حن نػػل ك ػػد  ل ػػت  هػػي كالػػنل كالػػدتيتىػػؾ   
 .الحكادث  د زاد مف مرضنل

 ػ ف لىػي    ب الذنف  ل كا  ي البنػت مػع لىػيكامل مكضكع الس ف مع الط   
اف نسػػ ف  كنرنػػد  ك ػػلؿ لنػـ اف سػػند حنػػدر هػك طللػػب  ػػي الجلمعػل  ـ معنػػـت ىٌػ

 مػػلذا  لن كسنفػػترؾ مع ػػل  ػػي الطعػػلـ انضػػ  انجػػلر لىبنػػت مع ػػلمع ػػل كسػػكؼ نػػد ع 
 ؟تقكلكف 

دم ػل لفػ ل معػه لػٌدة انػلـ مف اف نسػ ف مع ػل مػل لدن ل ت مل ع لن ُ   جلبكا جمنع
 .(هلل لز كجؿ رحبكا بلل  رة )ك ؿ ذلؾ هك مف ل د اكلر  ل ا   ه كدن ه 

ك ػؿ   ك ػؿ فػيء مػف ل ػد اهلل  ل نػر مػف ل ػد اهللبت ء مػف ل ػد اهلل كا لا    
  كمػػف نفػػ ر  ل مػػل نفػػ ر ل  سػػه   فػػ ر اـ    ػػرلنبىك ػػل نذلػػؾ هػػك ا تبػػلر ل ػػل 

  تىػؾ  ل ػت لقنػدتي كتزلػت  ك سػ له اف لػف العػللمنف كمف ن  ر   ف اهلل ة يّّ 
 .نثٌبت ل لىننل كلىا ةنرهل مف العقل د التي كردت لف كؿ محمد

كاف اهلل سػػػػبحل ه   ك ػػػػي  ىبػػػػي  كةنرهػػػػل  ٌىنػػػػل  ل ػػػػت امػػػػلميا نػػػػلت  تىػػػػؾ     
 . مل  لف مٌ ي إٌت اف اف ر اهلل لىا  ؿ حلؿ ي ك تنل  بنل  كتعللا نىنم ي

 
 (الذهاب الى النجف) 

لن  كلػبلامػلف  لىا بقل ي معنـ  ي البنػت فػعرتي ل دمل كا ؽ زم ء لىي      
ه الػػػا اتكٌجػػػ لن بػػػ  ي انضػػػ ان الطىبػػػل متظػػػلهر  ني ل ػػػؾمػػػع  لن ك  ػػػت ا ػػػرج الػػػبلح  مػػػل

كه ػػػذا اسػػػتمرت اانػػػلـ ل تػػػرة  رجعػػػكا النػػػه كالػػػكد الػػػا البنػػػت ل ػػػدمل نالجلمعػػػل  
 مف الزمف . معن ل
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 ؟  نؿ مف كالنل    ه سنزكر اهىي  ي ال لظمنلب ذات نـك  لؿ لي لىي    
  كا ػػػػل لػػػػـ ءكاف ت ن سػػػػك ي مػػػػف الػػػػدلل اكالػػػػؿ لنػػػػـ سػػػػ مي  قػػػػطُ  قىػػػػت لػػػػه  

 ا سلهـ.
محػؿ  ه  ػينػذهب ال ػ  ب  ي  لسـ ك للعػلدةكنلتقا  ال لظمنل  ذهب لىي الا  

 .ا ي  لسـ ثـ نلتي بلت بلر
اهػؿ زكجػل ا ػي كهك اف  مف اهىي  سلرو  ب برو  جلء ي لىي ك ي ذلؾ النـك   

نرادكا اف نمػػدكا ل ػػل نػػد ك ك ػػد سػػمعكا بقضػػنتي    بنػػؿ نسػػ  كف  ػػي ال جػػؼال بنػػر 
هػػك لمىػػه  ػػلف ك   فػػلح للدنػػه ك  )جنرا نـ( قػػد  ػػلف رجػػؿ نسػػ ف بجػكارهـ  العػكف

ك ػد ا ترحػكا لىػا اهىػي بػ ف   الا السػعكدنلًمف ك  حمكتت بفلح ته قؿ بعض ال
 ىنػ ت الن ػل ك ػللكا إذا كا ػؽ حنػدر   الفػلح ل تىػؾنقكمكا بتنرنبي الػا السػعكدنل ب

 . ب اامر مع اللحب الفلح لل ي  رتٌ  لن مسرل
  لىػػا ال ػػكرمبلفػػرةن ال بػػر كا قػػت ؾ للػػذ بمجػػرد سػػمللي  ل سػػبل إلػػي بل امػػل   

 اافرؼ. الا ال جؼ تكىٌجهك ررت اف ا
  كل ػػػػدمل ت  حػػػػك ال جػػػػؼ ػػػػي الػػػػبنحل النػػػػـك الثػػػػل ي تكجنػػػػقػػػػد  مػػػػت كبلل عػػػػؿ  

  ػػػدىك  ي ب جمػػػؿ اسػػػتقبلؿ  ك اسػػػتقبكالػػػىتي ه ػػػلؾ  الػػػا بنػػػت الحلٌجػػػل اـ لىػػػي 
 .جعىكا لي ةر ل  ي الطلبؽ العىكم

 
 (احداث النجف) 

كهػػك فػػقنؽ زكجػػل القرنفػػي الػػا ال جػػؼ اسػػتقبى ي محمػػد  ل ػػدمل كالػػىتي       
 لن كاهىنػػـ جمنعػػك ػػذلؾ اسػػتقبىت ي امنػػـ الحلجػػل اـ لىػػي   ا ػػي  بنػػؿ  ػػي بنػػتنـ

 ك ػل كا  ػد جعىػكا لػي ةر ػل  ػي الطػلبؽ العىػكم  مػ نـ ي كاحػده  ػ  ٌ   تي نفعر ك ك 
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  قىػتي   الرجػؿ الػلحب الفػلح ل ذلػؾامػر  ان  ننػل م تظػر    حنػث م ثػتي بنػتمف ال
   انف اللحب الفلح ل ؟ سل  ن ُ  د كلي الا ال جؼ مف كؿ كهىل النـ 

كسػػػكؼ   الفػػػلح ل  ػػػد ةػػػلدر الػػػا السػػػعكدنل اف الػػػلحب قػػػللكا   ارنػػػد اف ا ىمػػػه
 ل ػي نػتـ  مف البقلء ل د ل رنثمل نعكدلؾ تبد   ك حىته نكمنف اك ث ثتستغرؽ ر 

ننٌرب ػػي  الػػلحب الفػػلح ل ل ػػيلان  بقنػػت ل ػػدهـ م تظػػر   ترحنىػػؾ الػػا السػػعكدنل
 .الا السعكدنل 

 
 (محكومون باإلعدامال) 

حتػػػا طػػػلؿ ا تظػػػلرم لمػػػدة   ا تظػػػر الػػػلحب الفػػػلح ل ب ػػػلرغ الالػػػبر   ػػػت     
 .اسبكع

كاف رجػلؿ اامػف  ال جػؼ  بك ػكع احػداث  ػي كاث لء  ترة ات تظلر كالػى ي  بػر
ك ػػد   كالم ػػلبرات نبحثػػكف لػػف مجمكلػػل مػػف الرجػػلؿ  ػػي  ػػؿ م ػػلف مػػف ال جػػؼ

حنػث تبػنف ل ػل  نمػل بعػد   مػف  بػؿ رجػلؿ اتمػف لالمدن ل مف  ػؿ اطرا نػ تك طي 
ي قػلني  ػل كا  ػد   لب النػلربنف مػف ال دمػل العسػ رنلاف ه للؾ مجمكلػل مػف الفػب

  ك ػػلف لػػداـبلإلجمػػنعنـ  كا مػػك ػػد حي   لقػػبض لىػػننـ مػػف  بػػؿ سػػىطلت البعػػثا
 نـ  ػػػرركا بػػػ ف نرن ػػػكااف نقػػػـك ال ظػػػلـ بإلػػػدامنـ  ػػػي بغػػػداد  كل ػػػ ف الم تػػػرض مػػػ

 . ي مدن نـ ن كفب ف ء القرار بت  نذ نمر اتلداـ جل   بنـ
هػػ تء  نػػدى  تً ني ك ػػد   ننػػل  ؼ تف اهػػللننـ نسػػ  كفمحل ظػػل ال جػػ  جػػلءكا بنػػـ الػػا 

ك ػػػد   لبنف محل ظػػػل ال جػػػؼ ك ضػػػلء ال ك ػػػلالػػػا سػػػجف الػػػغنر  ػػػي الطرنػػػؽ مػػػ
ك ػلف    بػؿ إلػدامنـثػـ امنىػكهـ لػٌدة ننػلـ   لػداـاإل مػرنالػا ه ػلؾ مػع  كالىكا

اف نسػللد  نجػلزؼ ب  سػه مػف اجػؿ رادنك  لن طٌنبلن م م  لن اس السجف ا س  احد حرٌ 
 .لسجفمف اتلداـ مف   ؿ هركبنـ مف ا الت ىصه تء  ي 
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نمػػر كهػػك اف نقػػـك بتنػػرنبنـ مػػف  السػػج لء لىػػا ات ػػؽ الحػػلرس مػػعد ك ػػلف  ػػ   
 نـ نم ػػػػ نـبػػػػ    بػػػػرهـني الػػػػا نهػػػػللي السػػػػج لء لف نػػػػذهب هػػػػك ك ػػػػرر بػػػػ  السػػػػجف 

 .ذكننـ  بؿ نـك كاحد مف الدامنـمع مقلبىل ال
تػػ تي لىمقلبىػػل نف  لىػػا  ػػؿ لل ىػػله نجػػب هػػك ن ػػك ا لىنػػه ك كاامػػر الػػذم ات قػػ    

لمىنػػل ال ػػرار مػػف    كذلػػؾ لتسػػننؿلن كالػػىب ان حػػلد لن فػػن  ـجىػػب معنػػتبػػد لنػػل مػػف 
 لنـ. السجف

تضػػػع  ػػػي كسػػػط      ػػػؿ لل ىػػػل ن بغػػػي لىننػػػل نف  ت قػػػت العكا ػػػؿ  نمػػػل بن نػػػل   
  طعل حدندنل مف الفيء المت ؽ لىنه مف  بىنـ.الطعلـ 

 ػػي  عل ىػػل ات ػرل تضػػع المقػػبضكال  مطر ػػلالرنس  جىػب عل ىػل ك ػػع لىننػػل    
كه ػػػذا  قػػػد   تي لثقػػػب الجػػػدارل ػػػك  رنكلل ىػػػل جىبػػػت المسػػػملر ا  ا ػػػرمكضػػػع 

   ػي النػركب ـلغرض مسػللدة اب ػل نات قت العكا ؿ لىا ذلؾ اامر  نمل بن نل 
 ػػػد ك   لػػػذكم المح ػػػكمنف لنىػػػل الػػػدامنـ كالمكاجنػػػل زنػػػلرةالكبلل عػػػؿ  قػػػد الطنػػػت 

 مػفهػي ك ػر لنىػل لتزكر المح كمنف لىا التبلر اف تىؾ الىنىػل جلءت العكا ؿ 
مػػػل نفػػػتنكف مػػػف طعػػػلـ تبػػػد مػػػف اف نعطػػػكهـ  تظػػػلهركا بػػػل نـ  ك حنػػػلة اب ػػػل نـ

  بؿ الدامنـ.كفراب 
القػػدكر بعػػد ت تػػنش سػػرنع ت ػػه لػػـ ن ػػف احػػد  سػػمن لىعكا ػػؿ مػػف اف تػػد ؿ     

 .التي نكضع  نه الطعلـ تكضع تىؾ اتفنلء  ي كسط القدكر نتك ع ب ف
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 هروب السجناء من المعتقل()
بعػد ا تنػلء الزنػلرة كالمقلبىػل   ك هلك   الا السج لء   ب دكاتتىؾ ااكالىت       

ك ػػػد ات ػػػؽ السػػػج لء لىػػػا  ػػػتن ثقػػػب  ػػػي الجػػػدار  ـ لزلنلػػػلدت العكا ػػػؿ الػػػا م ػػػ
كامػػل   ا ػػه نطػػٌؿ لىػػا م طقػػل م فػػك ل  للنػػل مػػف السػػ لفال ى ػػي مػػف السػػجف 

للج كف ع بعػػػػض المسػػػػجك نف بػػػػ ػػػػتن الثقػػػػب  ػػػػي الجػػػػدار كهػػػػك اف نتالػػػػ ٌ   ن نػػػػل
لػا حللػل مػف النػ س تء ا  هػلىػا كالػكؿ كهػك دتلػل   ر كف بالػكت لػلؿكنالػ

اس  ػػد حػػلكلكا اسػػ لتنـ كل ػػ نـ ك ػػلف الحػػرٌ   بعػػد لػػدة سػػلللت لحنػػلتنـل قػػدا نـ 
مػػف  ان ا زلجػػكا  ثنػػر ام ػػل نـ ت نػػـ س كتر ػػكا انـ   ػػرج الحػػر ااٌلػػركا لىػػا الػػرا 

 معتقؿ..لف مك عنـ القرنبل مف ال لذلؾ ابتعدكا   ثرة الالراخ
حػػػداث ثغػػػرة  ػػػي إبنقػػػـك   ػػػركه ػػػذا  قػػػد  ػػػلف  سػػػـ مػػػ نـ نالػػػرخ كالقسػػػـ ات    

ف السػػج لء مػػف ثقػػب الجػػدار كتمٌ ػػ  ة سػػلللت ا تمػػؿ العمػػؿكبعػػد لػػدٌ   الجػػدار
لفػػ ص كاحػػد نسػػتطنع مػػف   لنػػل النػػرب مػػف  ىػػؼ  كالػػ ع  تحػػل تتسػػع اتٌ 

كبلل عػؿ  قػد  جػن  كمف ثػـ النػرب ل اف السجف ال ى ندر جا ر تسكٌ كبعدهل   الب لنل
 . ؾ المسجك نف  ي النرب مف السجفاكل  ؿ
 ػػ  بركا    نػػه ان ه الحػػٌراس الػػا السػػجف  ىػػـ نجػػدكا احػػدك ػػي النػػـك التػػللي تكٌجػػ   

اس  ػػػي السػػػجف ككضػػػعكا الحػػػرٌ   اجنػػػزة اامػػػف كاتسػػػت بلراتالسػػػىطلت  جل ػػػت 
هػك ك ت ه بللتبلر  ر ػنس الجمنكرنػل   ك د كالؿ ال بر الا الداـ حسنف   ىنـ

لداـ لنػ تء هك الذم  لـ بتك نع  رار اإل   كبللتبلر القل د العلـ لىقكات المسىحل
 .القبض لىننـ منمل  ىؼ اتمر لىننـ بكجكب إلقلء د قد فدٌ   المسجك نف

منمتنػل القػلء القػبض لىػا   ك عس رنل مف بغػدادالقكات ال  بدنت مجلمنع مف   
كات ضػبلط العسػ رم ت كرجلؿ اتمػف ت ال جؼ بللم لبراتأمل   نفال لرٌ ن ل ؾ 
 .لمح كمنف الذنف هربكا مف السجفا البحث لفن كبد  كةنرهـ
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 (خيبة االمل) 
ا تفػر ذلػػؾ ال بػػر ا تفػػلران سػػرنعلن  ػػي ال جػػؼ كالمحل ظػػلت ات ػػرل  كبػػدن       

ل ػدهل كهػك بنػت    ك الكاللن العل ىل التي   ػت اسػ فال لس نفعركف بلل كؼ
 الحلٌجل اـ لىي.

كال ػػػػكؼ لىػػػػا العل ىػػػػل التػػػػي بػػػػللقىؽ  بػػػػذلؾ ال بػػػػر فػػػػعرتي  ل ػػػػدمل سػػػػمعتي     
نٌمل الندؼ الذم اتنت به الننـ هك لقل ي بسل ؽ الفػلح ل لتنرنبػي ك احتض ت ي  

 الا السعكدنل.
مػػػػػف   لنػػػػل الػػػػػا  بػػػػللنركب الػػػػذم كلػػػػػد لالػػػػلحب الفػػػػػلح ل   ػػػػتي م تظػػػػػران ل  

ال تػػػرة لػػػـ  تىػػػؾ طنىػػػلك    ػػػي الغر ػػػل العىكنػػػل مػػػف الػػػدار حن نػػػلت ك  ػػػالسػػػعكدنل  
 ان اجػؿ ت ػلكؿ الطعػلـ جػزاهـ اهلل  نػر مػف ا رج م نل إت حن مل ن ػلدك  ي لى ػزكؿ 

 ػػػي  ػػػؿ نػػػـك   ػػػت ك    ي احػػػد اب ػػػل نـك ػػػ  ك  ػػػت اجىػػػس بعػػػض الك ػػػت معنػػػـ 
ة مػػػرات  ػػػي النػػػـك لػػػدٌ   ػػػتي نسػػػ لنـ بػػػؿ   نسػػػللنـ لػػػف ا بػػػلر الػػػلحب الفػػػلح ل

 عدـ كالكؿ الرجؿ الا اهىه. ن تن ي الجكاب ب  كاحدال
  ل امنػػػر المػػػ م نف)ع(ٌبػػػ ي  فػػػلهداالػػػعد الػػػا سػػػطن الم ػػػزؿ ا لن   ػػػت احنل ػػػ     

حنػػث   لػػي ل ػػد اهلل لن ىالػػ ي ممػػل   ػػت  نػػه لن ه النػػه لن ػػكف فػػ نعاتكٌجػػك  ػػت 
نمنػػر المػػ م نف كسػػند ن ػػلجي ا ػػلجي ربػػي ك   ػػت افػػعر بلتطم  ػػلف ل ػػدمل   ػػت 

ذا   كبعػػػد مػػػركر نػػػػكمنف مػػػف هػػػركب المح ػػػػكمنف  )لىنػػػه السػػػػ ـ( المكحػػػدنف كاي
  كبعد د كلنػل الػا بللحلجل اـ لىي د ىت الا دارهل بعدمل  ل ت  لرج الم زؿ

 الا ةر تي  ػي الىػا الػدار  ك ػلؿ اف جػٌدتي اتط لؿ احد البنت  لمت بإرسلؿ
 ننػػل بعػػد اف  سػػرلت ال   ػػي مكضػػكع الػػلحب الفػػلح ل تحػػٌدث معػػؾترنػػد اف ت
  ننل.  ل كا نجىسكفالتي  ةر ل اتستقبلؿالا  بللد كؿ است ذ ت
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اف فػلء ان  قىػتُ  نػر    قللت لي ُ ل دم ا بػلر لػؾ مػف الػلحب الفػلح ل     
 ؟ اهلل

ات ق ػل معػه    ك ػد قللتُ اف اللحب الفلح ل  لف نرند ا راجػؾ الػا السػعكدنل 
المح ػػكمنف مػػف تء   هػػهػػركب كل ػػف ات ل  ػػل  ػػلف  بػػؿ حلدثػػل   فلىػػا مبىػػُ معػػنٌ 

اتحػػكاؿ اام نػػل  ػػي  كءكذلػػؾ لسػػ  ثنػػران  ف  ػػ ف اتمػػر ا تىػػؼنمػػل ا ك   السػػجف
 .ال جؼ

ف امر التنرنب نالػبن مسػتحن ن ب  ك للت اف الرجؿ اللحب الفلح ل ن بر ي  
المجلز ػػل  تىػػؾمسػػتحنؿ اف نجػػلزؼ مثػػؿ ال   كاالػػبن مػػف ػػي ظػػؿ تىػػؾ الظػػركؼ

 لك الطن ل  الم ننف . ك حتا 
 قىػت لنػل ُ نػل   ىبػي ك سػي ن زلػت لىػا ر  ػد ال بر  للالػللقل  ذلؾف  ل       

مػف ا راجػي  نم ف له؟ كهؿ هدنت اتكضلع  ي حلؿ  مؿنل هؿ الطل ـ حلجٌ 
 ػد تػ دم ك  ان  ػه  ػلف  ل  ػآ جػدا قللت ُ لـ نعطن ي اٌم نمػؿ  ؟العراؽ  نمل بعد

  نُ هػػػؿ  ػػػل  ي لسػػػكٌجػػػه الػػػي سػػػ اتن ك ػػػد   بلت سػػػلف الػػػا النػػػ ؾالقضػػػنل  تىػػػؾ
 ؟هك احد ه تء ال لرنف مف السجف ترندك ي مٌ ي اف نهٌربه الذم  الف ص

 
 (الخروج من النجف) 

كجػػػي مػػػف العػػػراؽ ب نػػػل ل ػػػدمل اتنػػػت الػػػا ال جػػػؼ  ػػػلف النػػػدؼ هػػػك  ر         
ء ال ػػػػػلس مػػػػػف هػػػػػ تك ػػػػػد ج ػػػػػت الػػػػػا ال جػػػػػؼ بطىػػػػػب كبػػػػػدلكة   طرنقػػػػػل  ل ػػػػػت
)جػزاهـ اهلل هذ  الحلجل ال لضىل كاكتدهػل كب لتنػل   ك ت )اـ لىي (الم ىالنف بن

   (.ان  نر 
اؽ ب نل طرنقػل  ل ػت كمنمػل هك ترؾ العر  مف ت قىي  ي المدف ندؼال لف      

  ػتي إ راجي مف العراؽ  كل دمل اتنت الا ال جؼ كا برك ي بطرنقل   العبت



 ...................................................................................................................ُمَذكَّزاُت أْلسَِّجنِي احُلز //  حيدر راجي ناجي  

- 127 - 
 

 ٌ رت بمستقبىي  ػي العػراؽ  ي حن مل  كل بللتردد   ىت اامر  ي بدانتهبقاست د 
 .لقبكؿ انل كسنىل  ان مضطر كجدت   سي 

اف ار ػب    كهػيامل طرنقػل تنرنبػي التػي  ػلف مػف الم ػركض اف تػتـ  نػي     
نحمػؿ الػا ح ػر مػف المػلء الفلح ل تحمؿ  ى نل برمنؿ  بنر  تىؾ ي الفلح ل ك 

 ل كل ػػدمل  الػػؿ بػػللقرب مػػف الحػػدكد ن رج ػػي سػػل ؽ الفػػلح  السػػعكدنلالبػػلطف 
ك ػػد كضػػع    ػػي المػػلء( كنجعى ػػي اةػػكص  ػػؿ الت  ػػر )برمنػػؿ المػػلءلنضػػع ي دا

نجب لىػٌي ك   رنثمل  عبر الحدكدمف   له  ي  مي ل ي ات  س  لن  لرة لن  رطكم
 اف ابقا لىا ذلؾ الكضع ل ترة  د تتجلكز السللل اك السللتنف مف الزمف.

تىػؾ ةـ مػف الػعكبل كلىا الػر  تىؾ الطرنقل مف التنرنب  د تكدم بحنلتي      
ك ػػد  منمػػل بىغػػت  لىمجلز ػػلا  ػػي   ػػت لىػػا اسػػتعداد  الطرنقػػل  ػػي التنرنػػب اتٌ 

دكمنف كلسػتي را ضػلن انػل طرنقػل   ت افعر ب   ي مف المعي  ت كا قت لىننل 
 تنرنب منمل بىغت.لى
كلػػـ ا ػػف كالنػػلل نف    ل مػػل المعػػدكمنف ضػػمف  ػػت افػػعر  ك ػػذاؾ بػػ   ي مػػف   

اد ؿ  ي )تػل  ي( كهػك مىنػئ ب ف  التي   ت مكلكدان بنل  كهي لىحللللن مستكلب
 ػػػػد ضػػػػكء كت هػػػػكاء سػػػػكل  تحػػػػل الػػػػغنرة  ػػػػل كا  اف الم ػػػػلف لػػػػنس  نػػػػهك   بللمػػػػلء

لىػا تىػؾ كمػع ذلػؾ  قػد كا قػت   ساكالىكا مف   لنل ذلؾ ال رطػـك ل ػي اتػ  ٌ 
 .كل ف اتمر لـ نتحقؽالمحلكلل  

افػػػعر  ك  ػػػتي   حلجػػػل اـ لىػػػيلػػػذا  قػػػد ا ت ػػػا سػػػبب كجػػػكدم  ػػػي بنػػػت ال      
ت  قػد مػرٌ    نمل لػك بقنػت ل ػدهـ ا ثػر مػف ذلػؾ لىننـ  ن لب  سكؼ االبن ي ب  

ي  لاهػؿ حنػث  نعػلمىك   ػل كا ال ترة تىؾ  ؿ   ك لفرة انلـ لىا بقل ي ل دهـ
   .نحرالكف لىا اركاحنـ   ل كا حرالكا لىٌي بمقدار مل
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   (بالءالتوجه الى كر )
كدم كذلؾ مف   ؿ كجػ  بتىؾ العل ىلا ترب مف  ل دمل فعرت بلل طر  د    
 قػد ـ  ل دهل  ررت بمغلدرة بنتنـ كمتكٌجنػلن الػا  بػر امنػر المػ م نف )ع(.  بن ن

ف بنػػتنـ  ػي النػػـك التػػللي ثػػـ  رجػت مػػككٌدلػػتنـ   فػ رتنـ ملاسػت ذ ت مػػ نـ بعػػد
ك  ػت   ب كالا نم جنل اتٌكجهاذهالىـ الا انف  حنث  رجت كن ل تلن  البلح

   . عىها كم ارند اف   ي  ؿ امر (كجؿ لز)است نر اهلل 
 كنػت اف ازكر اامػػلـ لىػي بػف نبػي طللػب )لىنػػه    ػي الطرنػؽ  ػتي بن مػل     

   ػلف مك عػه الا حٌملـ  ي السكؽتكجنت   ذهلبي الا الضرننالس ـ ( ك بؿ 
ةسػػػؿ الزنػػػلرة ثػػػـ  نػػػه  لةتسػػػىت   ػػػي فػػػلرع الرسكؿ)فػػػلرع بػػػلب  بىػػػل اتمػػػلـ ع(

  كلىػػا الػػرةـ مػػف  طكرتنل)الزنػػلرة( ك ػػذاؾ كل   ػػي اسػػـ الزنػػلرةاداء مر تكجنػػت 
 نرت لي بلإلنجلب. مت ب عىنل بسبب اتست لرة التي ظ

ت ػلذ الطرنػؽ ااسػىـ  ػي إل لرةاسػت مػف مراسػـ الزنػلرة  مػت ب  ػذ بعد ا تنػل ي  
انػػف نتكٌجػػه  كالػػا ننػػف نذهػػب ذلػػؾ مغػػلدرتي لى جػػؼ  حنػػث   ػػتي متحٌنػػران  الػػا 

   ؟الحنف
كبلل عػػػؿ  ػػػ  ي تكجنػػػت الػػػا ل  تنػػػلر لىػػػا مدن ػػػل  ػػػرب ء المقدسػػػك ػػػع ات  ػػػد ك 

لؿ نمػف م تفػركف  ػي  ػؿ رج ك لف ه لؾ  الٌسنلرات الم دنل الا  رب ء مك ؼ
ك ػػد ك ػػع ال ػػكؼ  ػػي   سػػي كبػػدن القىػػؽ   كبػػلا ص  ػػي  ػػراج الٌسػػنلرات  م ػػلف

  كاف ذ ػر  ف ن ىالػ ي مػف تىػؾ المح ػلبػلكا ربي كا لجنػه اد الرتي    ن تلب ي
جلد بنػـ كالتكسػؿ الػننـ   مػل اف لـ ن لر  ي ك ذاؾ مف  ػ ؿ اتسػ  المعالكمنف

  ي.  ل ت تكاجن دللء الىعف العلفكرا ي لـ ن لر  ي  ي  ؿ لحظل لسر
 ػػي  ػػؿ م ػػلف  تنجػػل لنػػركب  ػػلف الكضػػع  ػػي المدن ػػل نسػػنطر لىنػػه ال ػػكؼ   

 ػػػػػكلنف مػػػػػف  كل ػػػػػدمل د ىػػػػػت ال ػػػػػراج كجػػػػػدتي   مح ػػػػػكمنف بلتلػػػػػداـالسػػػػػج لء ال
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مػف كال ػكع اا ػر   مػف البلالػلت ال بنػرة ػكع  الػا  ػرب ء   لالمتكٌجن السنلرات
( كهػي ت ػكف اسػرع  ػراتك طىػؽ لىننػل  ػي العػراؽ )ت سػي    الغنرةالسنلرات ال

 ػػػػذاؾ ككاف مػػػػك  ي   مػػػػف البػػػػلص الػػػػذم نحتػػػػكم لىػػػػا لػػػػدد  بنػػػػر مػػػػف الر ػػػػلب
لػػف الطرنػػؽ بقػػدر مػػل   ػػت ابحػػث ات ضػػؿ  ن لػػي بػػ ف ا تػػلر اتسػػرع اكتنسػػم

 قػػػد اسػػػت رت كك ػػػع ات تنػػػلر لىػػػا اف  (لػػػز كجػػػؿ)كببر ػػػل اهلل لن   ػػػاا ثػػػر نمل
 .(ب بللسنلرة الالغنرة ) ت سي   راتاذه
   ػػػرب ء المقدسػػػل متكجنػػػل  حػػػك ا طىقػػػتر بػػػت السػػػنلرة كا تظر ػػػل  ىػػػن ن  ثػػػـ    

   .لا  لرجنل لبر الطرنؽ الر رجي الر نسا ك رج ل مف محنط ال جؼ
 
  (كربالء الى طريقال)
  كمػػػػػل إف تحر ػػػػػت ي بجل ػػػػػب ال ل ػػػػػذة النم ػػػػػاجىسػػػػػت  ػػػػػي المقعػػػػػد ال ى ػػػػػ      

   المتعىقػػل بػػللح ظ مػػف الػػذ ر الح ػػنـ مػػف كنلتػػه نػػلتبقػػراءة ك السػػنلرة  إٌت كبػػدنتي 
 ان كمػػػف  ى نػػػـ سػػػد مػػػف بػػػنف انػػػدننـ سػػػدان  جعى ػػػلا ػػػل )نػػػل مثػػػؿ ننػػػل ال رسػػػي   كا

ذلػػؾ  ثػػـ بعػػد  ن رنهػػل  ػػت  نػػلت ر ني كه للػػؾ ننػػلت     ةفػػن لهـ  نػػـ تنبالػػركف(
كطىبػػت مػػ نـ لن  سػػٌىمت لىػػننـ جمنعػػ  ك زنػػلرة ال بػػي كات مػػل الطػػلهرنفنػػت لتكجٌ 

نر    نػل تسػك   تي نفعر ب  نل  ل ػت ل طىقت السنلرة ك  .اهللاف نف عكا لي ل د 
نػػػرة الم تفػػػرة مػػػف بلػػػداد ال بسػػػبب ااى  لن ي   ػػػت  ىقػػػ ػػػت   كجػػػكارحي لىػػػا  ىبػػػي

 قطػػل  هػػي  ػػت ا فػػا مػػل ن فػػل  ك   ف كازتـ ال ظػػلـ  ػػي محل ظػػل ال جػػؼاامػػ
 ػػػػكف  ػػػػي اطػػػػراؼ نة لػػػػلدمك عنػػػػل ك   السػػػػنطرة التػػػػي منمتنػػػػل ت تػػػػنش المػػػػكاط نف

 . المحل ظل 
اف  مػػػػر بللسػػػػنطرة مػػػػف  ػػػػل اذف تبػػػػد ل  ب تجػػػػل   ػػػػرب ء ػػػػلف طرنق ػػػػل  بمػػػػل اف  

كجػػد لهل كل ػػدمل كالػػى ل الػػا م ػػلف السػػنطرة  اك  ػػي اطرا نػػل  المحنطػػل بػػلل جؼ
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 ػػػكف بػػػنف طر ػػػي كن الػػػغي ء للسػػػنطرة هػػػي لبػػػلرة لػػػف ب ػػػل  ةلىػػػا ةنػػػر العػػػلد
  ػػػػؿ مػػػف ن ػػػرج مػػػػف   نػػػلبني ػػػرل ل طرنػػػػؽ الػػػذهلب ك سػػػنطرة لنع ػػػي الطرنػػػؽ 

تمػٌر السػػنلرات  لن  تػنش كاحنل ػلىت السػػنطرة  تىػؾلبػر  لػه مػػف المػركرال جػؼ تبػد 
   .حن مل كالى ل الننل لن كجد ل اامر م تى   لكل    دكف تك ؼ

كاف الػدكر كالػؿ الػا   ا  ل ت تظر دكرهػل اجػؿ الت تػنش قد رننت المر بلت ك   
ك ػلف   ان رؾ إٌت بمقػدار  ىنػؿ جػدالمر بػلت ت تتحػرننػتي ك   منؿتجلكزت المسل ل 

مػف الجػنش كهػك افػبه بللرا عػل كلىننػل رجػلؿ لن  عػمرت لن الج كزة  ػد كضػعكا م ل ػ
  ٌنلرات كالمر بػػلت ػػل كا مػػدججنف بللسػػ ح ك ػػد كٌجنػػكا  كهػػلت ب ػػلد نـ  حػػك السػػ

   هي الالكرة التي استطنع اف ارسمنل لذلؾ المك ؼ . تىؾ
   للنكنػل التػي احمىنػل لػـ ا ػف  ػد لل سبل الا كضعي الغنر مسػتقر نالػ ن نمل ب 

كحمىي انلهل ربمل نثنر الفؾ ل د رجلؿ اتمػف  كاالػبحتي است دمتنل مف  بؿ  
 ػػي لػػللـ ا ػػر  حنػػث  ػػلف رجػػلؿ اتمػػف نػػد قكف بفػػ ؿ   الػػؿ مػػع المػػكاط نف  
كاسػػىكبنـ كطػػرنقتنـ  ػػي التعلمػػؿ مػػع ال ػػلس  ل ػػت سػػن ل جػػدان  كت نسػػتطنع احػػد 

 اف نت ىـ معنـ بب ت ف ل.
اف ا ػرج  ان حلكلػت مػرار  دلن  ك ػالم ظػر  ػٌدت اف ا نػلر   سػن ذلؾحن مل رانت    

كم تف السػػنطرة تقػػع  ػػػي طرنػػؽ الػػػحرا  ة كنذهػػػب ب تجػػل  الالػػػحراءمػػف السػػنلر 
  كا تػػلبت ي حللػػل حن نػػل  كهػػي ا  ػػي اتػػرؾ السػػنلرة كاهػػرب بلتجػػل   ػػلرج ال جػػؼ

الالػػػػحراء  كل   ػػػػي  ٌ ػػػػرتي  ػػػػي ذلػػػػؾ   ىػػػػك  رجػػػػتي مػػػػف السػػػػنلرة متكجنػػػػلن  حػػػػك 
  ىمػلل ا كف  د ج نت لىػا   سػي  ك الالحراء   للج زة نرك  ي بكضكح كل ده

  ػػػت اتىػػػك بعػػػض   ي كتم ع ػػػي مػػػف ذلػػػؾ.الػػػبر تػػػ تن ي حللػػػل تالنػػػرب حلكلػػػت 
( ك  ػػػت كاهػػػؿ بنتػػػه )صال بػػػي  عػػػض اتدلنػػػل الػػػكاردة لػػػفالقرن نػػػل كبنػػػلت ا 

ستفػػ  ل كتكسػػى ل ن ػػل تكج ػػل كا  )نلسػػلدت ل نػػل نكلنػػلء اهلل كا ػػكؿُ ه ب هػػؿ البنػػتاتكٌجػ
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  ل ػد اهلل افػ ع ل ػل ل ػد اهلل(نلن نػل كجنبػنف نػدىم حلجلت ػل   ك ػٌدم ل ـ ب ـ الػا اهلل
  الحللػل   سػنل سػرللف مػل تعػكد   كل ػف  ػت اسػتقر بعػض الفػيءكبعػد القػراءة 
ت  الكثػػل ؽ كالنكنػػل كنػػد قكف بكجػػك  الر ػػلب كنػػد قكفتء ن ظػػركف    ىمػػل ارل هػػ

كنػتـ   ىمل افعر بللقىؽ ن ثر  ك  تي ن فا  ي حلؿ ر نل رجػلؿ اامػف لنػكنتي
 ر ضنل  تيرل ملذا سن كف مك  ي؟

ك  تي ن فا مػف ن ل ػؾ الظىمػل ل ػدمل نسػ لك  ي لػف هػكنتي    ػت ا فػا اف 
 نركا القىؽ لىٌي  كاذا رنك ي  ىقلن  حن نل ت ن  ع ت هكنل كت ةنرهل مف الكثل ؽ.

 
 لحظات مرعبة()  

الػا جنػل معنـ ي   زلك ي مف السنلرة كن  ذك نل سحن ن لن مرتب   ىك رنك ي      
   تقدـ فرحه .  ملكمح كمنتي لـ ت  ا  كضعي كاف  مجنكلل

لف بػػ  ػػرت كمػػف  ثػػرة القىػػؽ كات تظػػلر لكالػػكؿ سػػنلرت ل لىت تػػنش   ػػتي  ػػد      
ل ة لف فلح ل  قؿ مكاد ا فل نكهي لبلر   ا رج مف السنلرة كار ب سنلرة ا رل

جللسػػنف ال رجػػلؿ اامػػف رننػػتي  مػػف السػػنلرة  بػػلل ركج ممػػتي كل ػػدمل ه  رن لىت تػػنش
عللنػػػل ن ظػػػركف الػػػا  ػػػؿ حر ػػػل مػػػف حر ػػػلت الٌسػػػنلرات القلدمػػػل الرا عػػػل ال ػػػكؽ 

كسػكؼ ني فػؼ لنػـ   ػي امػرم  فػتبهسػكؼ ني  ا ػرج   ي اذابػ  كانق ت  كال لرجل
 كالسػنلرةكبن مل ن ػل  ػذلؾ  لىٌي  نمل لك رنك ي  لرجلن  الراللص نطىقكفكلعىنـ 

  ػػت الػػنش حػػلتت مػػف الالػػراع لػػـ  ضػػمف دكرهػػل لىت تػػنش  تسػػنر ببطػػئ فػػدند
 رننػت مجمكلػل   الت ػتشف  قطػل ا كالػى ل الػا م ػلالفنل  بػؿ ذلػؾ الك ػت حتػ

  جمكلل مف اتسػ ىلمبك ؼ  ٌؿ سنلرة كنس لكف السل ؽ مف العس رننف نقكمكف 
الرجػػؿ  ؾذلػػك ػػلف   ااسػػملءمػػف  ل مػػل  م تػػكبه  ننػػل كر ػػل طكنىػػلكبنػػد احػػدهـ 
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ل كالػػؿ الػػدكر الن ػػل بػػللت تنش لٌمػػ  ك القل مػػل تىػػؾ نعػػرض هكنػػل  ػػؿ فػػ ص لىػػا
 لن مٌ ػل جمنعػثػـ طىػب   السػل ؽ كطىػب هكنتػه كاجػلزة السػكؽبجل ػب ك ػؼ احػدهـ 

كراح  لن (    ػػػذهل جمنعػػػالم بػػػكس كا ػػػل الطنتػػػه هػػػكنتي ) تػػػلب الت ننػػػد  هكنلت ػػػل
 تكجنػه ااسػ ىلب ػلف نقػـك ك بنػد    كاحدة ك ل ت هكنتي ك ػر النكنػلتند ؽ ب ؿ 

حللػػػػل ت نعىمنػػػػل ات اهلل ك  ػػػػت الػػػػنش    ػػػػٌؿ الػػػػلحب هكنػػػػل بػػػػبعض اتسػػػػ ىلل
نجىػػس  ػػلف اذ ت ىػػـ الرجػػؿ الػػذم   لػػف هكنتػػهبن مػػل هػػك نسػػ ؿ احػػدهـ   ك ك ػػذاؾ

تء    تبػػنف اف هػػرجػػؿ اامػػف لىػػا رجػػؿ اامػػف كرٌد لىنػػه  كسػػىـبجل ػػب السػػ  ؽ 
لػػػػف ا  ػػػػر ؿ  نسػػػػ نمػػػػل بنػػػػ نـ  ػػػػؿه كراحػػػػكا نت ىمػػػػكف    لتػػػػربطنـ ل  ػػػػل الػػػػدا 

كا تالر ال  ـ لىػا اسػ ىل مػف  هكنلت لكا الرؼ ذهف رجؿ اامف لف  ه احكال
كمتا سػتعكد كل ػدمل ا تنػكا مػف الا انف تذهب كمف انف اتنت  ك ر  كهك   كع

دكف اف مػػػف  ظػػػر الننػػػل ك دكف اف نلن جمنعػػػد رجػػػؿ اامػػػف هكنلت ػػػل الػػػل    منػػػـ
 قىػت  قػط  كل ػدمل تحػدث الػلحبه    بػ كؿ هكنػلكل  ػه بػدن   نس ل ل لف فػيء 

بؿ  ػلف ذلػؾ بػ مر  مطىقلن  لف طرنؽ الالد لاامر لـ ن ف ذلؾ  ي   سي اف 
رنػػؽ اب ػػي طػػكاؿ الط كالػػرتي  كمػػف العتػػرة النلدنػل    نق ػػتي بػػ ف ذلػػؾ م ػه إلنػي

   ل ػػت مفػػللرم حن نػػل بػػنف الفػػ ر هلل الػػذم حتػػا كالػػكل ل الػػا مدن ػػل  ػػرب ء
لمك ؼ مف  لحنل  كمف  لحنل ا رل  قػد ت للبػت النمػـك لىػا ا قذ ي مف ذلؾ ا

لف بػػربػػي دلػػكت ك   رنسػػي كلسػػت الىػػـ بمػػل سػػنجرم لىػػٌي مػػف م ػػلطر مسػػتقب ن 
رب ػػػػل مػػػػف حػػػػدكد محل ظػػػػل كل ػػػػدمل ا ت  المجػػػػرمنف ال  ػػػػرة ني ل ػػػػؾتنسػػػػىم ي الػػػػا 

  كالتػػي  ل ػػت ت ىػػك مػػف العسػػ ر  كلػػذلؾ د ى ػػل  ػػرب ء اك  ت ػػل سػػنطرة  ػػرب ء
 .مف دكف ت تنش ء رب 

برحىػل تبػػدك مػف االػػعب الػرح ت التػػي  ػػرب ء  ػي ذلػػؾ النػـك مدن ػل  ػد ى ل    
 ث لف   دؽ ن كن ي .حكرحت اب طكتنل  ي حنلتي ك ذاؾ  
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  (المقّدسة في كربالء) 
ـ نالبحت ني ٌ ر ب ن نل استعملؿ النكنػل التػي لػ رب ء حن مل كالىت الا       

 نلد نطم ف إلننل بعد تىؾ الرحىل الفل ل.
نبػدك لىنػه القىػؽ   ػإ نـ ؿ اامػف اذا رنكا ف الػلن مرتب ػلن   ت الىـ بػ ف رجػل   

نىقكف القبض لىنػه حتػا لػك  ػلف نحمػؿ الػؼ هكٌنػل  ك الكالػلن اذا نمسػ كا بػه 
    ي اامل ف المقدسل.

ي م ػذ  ػحنػث ا  ـ ذلػؾ النػك  ػي   لف اكؿ ا تبلر لىنكنل التي   ت احمىنػل     
سػػكل تىػػؾ   لن نل مطىقػػتاسػػت دم ا ػػف  ػػد تنل مػػف الجلمعػػل لػػـسػػتىمتػػي االىحظػػل ال

ت  ػػػػػي ي   ػػػػػت احمىنػػػػػل ل ػػػػػكل   الحللػػػػػل التػػػػػي اظنرتنػػػػػل  ػػػػػي سػػػػػنطرت ال جػػػػػؼ 
 ػػػي ال  ػػػلدؽ   التػػػي   ػػػت نحسػػػب حسػػػلبنل  كنٌمػػػل اسػػػت دامنلالحػػػلتت الطلر ػػػل 

 تىؾ الرحىل. تلرن  مف ااكلا  ل ت تىؾ التجربل 
 )مرقد سيد الشهداء اإلمام الحسين،وأخيه ابي الفضل العباس)عميهما السالم(.
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 اإلختبار األول لمهوية()
ىنكنػػل التػػي   ػػت احمىنػػل  كاف تىػػؾ التجربػػل سػػت كف  ػػلف ات تبػػلر اتكؿ ل    

 م الىنل بلل سبل لي  مفٌرد كمطلرد كمح ـك لىنه كال ...
كمعػػػركؼ ل ػػػد   )لنىػػل الجمعػػػل( ػػػي نػػػـك ال مػػػنس ب ء الػػػا  ػػر  ليكالػػػك  كا ػػؽ 

ممتى ل بػللزا رنف لقبػر سػند الفػنداء المدن ل  ت كف  نهالعرا ننف اف نـك ال منس 
الػػػذنف استفػػػندكا مػػػع كزنػػػلرة  بػػػكر الفػػػنداء   )لىننمػػػل السػػػ ـ(كا نػػػه العبػػػلس 

 .اتملـ  ي نـك للفكراء
كف مػػف جمنػػع المحل ظػػلت  ػػي تىػػؾ الىنىػػل  ك مػػل هػػك معىػػـك  ػػلف نػػ تي الزا ػػر    

كمػف بػنف ني ل ػؾ الزا ػرنف هػـ مػػف مدن ػل ال لظمنػل  ك  ػتي نتجٌ ػب مػف اف نرا ػػي 
نحػػػػػد مػػػػػف المعػػػػػلرؼ  كمػػػػػع ذلػػػػػؾ  قػػػػػد رك ػػػػػي بعػػػػػض المعػػػػػلرؼ القػػػػػلدمنف مػػػػػف 
مدن تي)ال لظمنل(  كل   ي نلرضتي ل نـ  كن  نػت   سػي لػف جمنػع اتمػل ف 

 المزدحمل.
ف مبنػػػت  ػػػي احػػػد ال  ػػػلدؽ المجػػػلكرة لىعتبتىػػػنف المقٌدسػػػتىنف    ػػػتي نبحػػػث لػػػ     

ف  كلػػـ نجػػد م ل ػػلن  لرةػػلن  ػػي جمنػػع ال  ػػلدؽ ال  ػػلدؽ  ىنػػل ممتى ػػل بػػللزا رن ل ػػت ك 
 التي بحثت  ننل.

كبعدمل ن ستي مف انجلد م ػلف  ػي ال  ػلدؽ  تكٌجنػتي الػا زنػلرة المػكلا نبػي     
 ٌضػػػ ن زنلرتىننمػػػل لىػػػا البحػػػث  ػػػي لبػػػد اهلل كن نػػػه العبلس)لىننمػػػل السػػػ ـ(  م

ال  ػػلدؽ   تكٌجنػػت الػػا الزنػػلرة طللبػػلن مػػف سػػلدتي الفػػ للل كال ضػػؿ  ػػي حمػػلنتي 
 ػػي ظػػؿ تىػػؾ الظػػركؼ التػػي   ػػتي اكاجننػػل   الكالػػلن  ػػي تىػػؾ الىنىػػل العظنمػػل 
كهػػػػي لنىػػػػل الجمعػػػػل  كا ػػػػل بجػػػػكار حبنػػػػب اهلل كذبنحػػػػه كسػػػػبط ال بػػػػي المالػػػػط ا 

 طمل الزهرا  كا ي الحسف المجتبا.ككراث لىي المرتضا  كابف  ل



 ...................................................................................................................ُمَذكَّزاُت أْلسَِّجنِي احُلز //  حيدر راجي ناجي  

- 135 - 
 

مل نٌدنػػت مراسػػـ الزنػػلرة كمػػل تٌكٌجػػب لىػػٌي مػػف نلمػػلؿ  ننػػل   رجػػت بمػػل بعػػد    
 نحمىػػػػه مػػػػف حقنبػػػػل  كد ىػػػػت السػػػػكؽ كافػػػػترنتي بعػػػػض المػػػػ  كتت كالحىكنػػػػلت 

  العبػػػلس بػػػف لىػػػي )ع( لػػػـ اتػػػذ ر اسػػػمه رنػػػب مػػػف مر ػػػد تكجنػػػت الػػػا   ػػػدؽ 
مػػف جنػػل البػػلب المقلبىػػل  الػػحف الفػػرنؼ نػػك بجل ػػب ال  ي الػػرؼ مك عػػه ػػكل  

ف طلبقػه ا  ك ػلف  نػه سػىـ ل ػد المػد ؿال  دؽ  ي   د ىتي  لقبر سند الفنداء 
 .كةرؼ ال  دؽ تقع  ي االىا   نه مح ت تجلرنل هك م لفاترضي 

   د ىت ال  دؽ كت ىمت مع اللحبه   
 ا لـ  نه هذ  الىنىل ؟ لف صو كاحد مف م لف  قىت له ُ هؿ 
 ..ال  دؽُ ا ظر ك مل ترل اف ال لس ن لمكف حتا  ي الممرات اللحب  

 ػلـ  ػي كت نىنػؽ بػي اف ا ىت له ُ ا ػي طللػب  ػي الجلمعػل كج ػت الػا  ػرب ء 
 .ممر ال  دؽ اك م لف  نذا

 .هؿ تقبؿ اف ت لـ  ي ةر ل مع جمللل ن رنف ُ قلؿ لي   
 .سرنر م لف  نهالمنـ نكجد   مل ع ل دم ىت ُ ت

تػػؾ ااسػػٌرة هػػك حػػد نك  الغر ػػل تحتػػكم لىػػا ث ثػػل اسػػٌرة ك    نػػه سػػرنر قػػلؿ ُ  عػػـ 
 نف سن تنلف  ي الىنؿ . راف لزا رى  كا  لؾ 

ـٌ ن  كا قػػػت   كالػػػرتي ا ظػػػر الػػػا  ن نػػػل التعلمػػػؿ مػػػع طنتػػػه هػػػكنتيلمبلفػػػرةن  ثػػػ
 هكنتي تىؾ  ت نل التجربل ااكلا بلستعمللنل.

  كلػػـ نػػدٌ ؽ  ػػي عىكمػػلتؿ اسػػمي كبعػػض المنسػػجل ػػدمل امسػػؾ بنػػكنتي  ػػلـ بت  
  نػػت الػػا الغر ػػلتكجٌ   كنلػػلد لػػي النكنػػل  ثػػـ مػػل طىػػب م ػػي النكنػػل  ثػػـ نلطنتػػه

 ك ل ت  مل كال نل لي.
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 ػػي ذلػػؾ مػػل حػػدث لػػي  ل كجىسػػت متػػ م ن بجل ػػب الطلكلػػل  ان ك ػػد ا تػػرت سػػرنر    
 ػد لفػتنل  ػي  ك نػؼ  جػكتمف كرجعت بذا رتي الا  ػؿ لحظػل   ػتي   النـك 

.  ذلؾ النـك
مػػػػل كلً  نرسػػػػـ  لرطػػػػل لىطرنػػػػؽ الػػػرت ني ٌ ػػػػر بػػػػ عـ اهلل تعػػػػللا لىػػػػٌي  كبػػػػدنتي ك    

 نذهب؟ كملذا س لمؿ ؟ سكؼ انف س  ـك به مف حر ل لىنـك التللي  إلا 
لسػػػت ندرم مػػػل سػػػ  ـك بػػػه مػػػف لمػػػؿ اك حر ػػػل اك سػػػ ر اك ةنػػػر    ُالجػػػكاب  

 لي كبػػدنتي اسػػت نر اهلل لىػػا الحر ػػل لىنػػـك التػػلبنػػدم   المسػػبحل حن نػػل ك ل ػػت
 ػػؿ مػػل ك  ػػت ا تػػب   كنتي كمح ظتػػي الالػػغنرةهػػك ػػد كضػػعت لىػػا الطلكلػػل 

    تبػت جػدكتن لتحر ػلتي لىنػـك التػللي  كبػدنتي لىا كر ل الغنرةن كم القنلـ به 
جمنػػػػع    ػػػػينطمػػػػ ف لمػػػػل ن ػػػػـك بػػػػه مػػػػف حر ػػػػل كمػػػػف  عػػػػؿ  ا  ػػػػي استفػػػػنر اهلل

 تحر لتي.
 
 دق(ما حدث في الفن)

 بن مل   تي ا تب مذٌ راتي كالجدكؿ الملؿ النـك التػللي مػف حنػلتي  ك جػ ةن     
ذا بػي  التػي ا ػل جػللسه  ننػل  ك ػ ؿ لحظػلت نقترب مف الغر ػللن سمعت الكت كاي

د ػػآل ك ػد   رجػػلؿ اامػف  نن ػل كلنمػػل هن ػل  مد نػلم بػس  لفنجػد رجىػنف نرتػػدن
همل  حػػػك تكٌجػػػه احػػػدي   ػػػ ـ اك كمػػػف دكف سػػػ ـ  الغر ػػػل كبفػػػ ؿ مثنػػػر لىدهفػػػل
 ثـ  لؿ لي ا  ر ممل ا ت  ل ؼ هل؟  هكنتي ك حك مح ظتي  ل ذهل

  كالػػػػلر كتغنػػػػر لػػػػكف كجنػػػػي كبػػػػدا لىػػػػٌي ال ػػػػكؼ  الػػػػرت ت ات ىػػػػـ بفػػػػيء   
 قىػػػت  ػػػي   سػػػي كاهلل ا نمػػػل  كالقىػػػؽ  كل   ػػػي سػػػل ت م بنػػػر. لحظػػػلت لسػػػنرة 

 نػـ نفػبنكف اتفػ لؿ   النن ػل تىؾاتف لؿ ك تىؾ مثؿ ي رننت  ا   رجلؿ نمف 
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  كل ػف نكجػد ه ػلؾ فػيء نطمػ   ي كهػك كجػكدم بجػكار التي هجمت لىا بنت ل
 ابي ال ضؿ العبلس    نؼ ن ذل ي؟.

كنجعىػكف  )المسػدس(كف اتسىحلىػنرتدكف الم بس المد نل كنحم  لف ني ل ؾ    
مػػف ب ك نر بػػللر   ػػت ا ٌ ػػكرننػػتي ذلػػؾ  ػػننـ   الم بػػس ؼمػػف  ىػػ ان السػػ ح ظػػلهر 

ن ػػػػكف لىػػػػا الفػػػػلرع بعػػػد اف اضػػػػربنمل بػػػػ ٌم فػػػػيء المطىٌػػػػل  )البػػػػلل كف(  ل ػػػذ ال
 لن م تظران متر بلن.سل ت لن ملمي  بقنت متملس ن

ك ىػت   الحر ػلت كالرت ت ا كل لىا ال ػ ـ ك  د بدن القىؽ كاضحلن لىٌي ك    
ل دهل ت ىـ الرجؿ الػذم ن ػذ  ( ع)ل د الحسنف كالعبلس  ي   سي ا ي ضنؼ 

  الجمىػػلتىػػؾ   ػػلؿ ؟ ()نكلػػك ا ػػت لػػنش  ػػلنؼلػػي نمػػلزح ي ك ػػلؿ  هػػكنتي كهػػك
ك حف  عىـ ب ف هذ  ال ىمػلت تنت ػك  بنػل إت اهػؿ مدن ػل ت رنػت كمػل حكلنػل مػف 

 .ا ضنل ك كاحي
كلػػـ    ضػػحؾ ك ػػلؿ ت ت ػػؼ  حػػف ج  ػػل زا ػػرنف لن  قىػػت لػػه ُ ت ا ػػل لسػػت  ل  ػػ 

حنػػث   هػػك نرنػػد ا ػػل تيك    ػػي   مػػه  ثػػرن ملذلػػؾ بعػػد ػػلؿ ان   ػػ تي ل ػػ ذم احػػد
تعػػػذنب ال هػػػك نفػػػد مػػػف ك ل ػػػت تىػػػؾ الىحظػػػلت بلل سػػػبل لػػػي لن نعتبرهػػػل مزاحػػػا ػػػه 

    .   كاللر ن ط  يلى  س
 ؟ مف نٌم محل ظل ا تملُ لنمل  ىت    ىن ن  استقرت حللتي كهدنتي  ملبعد    

اـ ا نمػػل نمزحػلف  لن هػػؿ هػذنف حقػ  ا  ػرٌ  اًلػرتي  ل ػدهل  مػف ت رنػػت حػف  قػلت  
جػػؿ ا ـا لىزنػػلرة اجػػلء كهػػؿ همػػل  عػػ ن  ؟اف كنرنػػداف اسػػتجكابي  بػػؿ التقػػلليجػػلدٌ 

 ؟فيء ا ر
 رج مف ال  دؽ كاتر نمل  ػي الغر ػل ا قػلذ تبد لي مف اف ا قىت  ي   سي    

نف مػف نقػؼ كرا نمػل لنذنف الرجى اف ن ند ُا كؿ  ي   سي ك  ت ل م نمحنلتي 
  ػػت اسػػرح  كا ػػل  ػػي  الػػيٌ  منػػـكنكجنػػكف    نتحػػدثكف كا كالػػلر    ػػلرج الغر ػػل



 ...................................................................................................................ُمَذكَّزاُت أْلسَِّجنِي احُلز //  حيدر راجي ناجي  

- 138 - 
 

هػػؿ لمىػػت  ؟ؿ لػػي احػػدهمل ُ نكلػػك ا ػػت لػػنش  ػػلنؼ  ك جػػ ة  ػػللػػللـ ك ػػر  ػػي
 ُ قىػت لػه  ال ىمػلت تىػؾالرجػؿ ب ذلػؾ لسػت ز ي  ؟كت لؼ العقكبل  لن اجرامن لن فن 
ل  ػي لزنلرة اتملـ الحسنف لم لن طىب   كا مل ج ت الا  رب ء  لن لـ ا عؿ فن   ت

 . (لز كجؿ)اهلل  ل د مف الثكاب الجزنؿالزنلرة 
 .جىها ه ل ل  س السبب الذم ج ت ا ت اج  ل ال انضلن ك حف  ُ قلؿ لي   
 ؟اتنتمل الا ه ل كلملذا  ُ قىت لنمل    

كج  ػل الػا ه ػل   لاحدهمل  حف مف محل ظل ت رنت مف  ضلء الالػن نٌ  ُ قلؿ   
ا ػي  ػ ف  فػلر الػا احػدهمل()كنعللجػل ا ػي هذالم (لىنه السػ ـ)لزنلرة العبلس 

 ػد سػمع ل ك  لن ل ج ىـ  جد له   معللجتهجزت ااطبلء لف ك د ل  مرنضهذا 
ؾ امػػلـ لء السػػ ل  ػي ت رنػػت كةنرهػػل اف ه ػػلمػػف اب ػػ مػف الفػػنعل كمػػف لػػدد  ثنػر

كاف ال ػػلس نػػذهبكف النػػه لحػػؿ مفػػل ىنـ كلفػػ لء مرضػػلهـ  ػػي  ػػرب ء   لىفػػنعل 
 .ل طىب م ه اف نفل ي ا ي هذا  ك د ج  ل الا العبلس بف لىي )ع(

حنػػث   كزادت طمػػ  ن تي ان  ثنػػر بػػه  ال ػػ ـ سػػررتي  ذلػػؾ ل ػػدمل سػػمعت مػػ نـ   
 ث الػػننـ ب رامػػلت اهػػؿ البنػػت )ع(اتحػػدٌ  كالػػرتي    ػػي   منػػـ الالػػدؽى  كجػػدتي 

ثنػػر ل ا ال عػػال ثنػػر مػػف المعػػلجز كتك نػػؼ اف مر ػػد العبػػلس فػػند   كمعػػلجزهـ
كل ػػػف لػػػنس  ػػػؿ المرضػػػا كا مػػػل اامػػػر   مػػػف المرضػػػا ل ػػػد د ػػػكلنـ الضػػػرنن

 .ت كف اتستجلبل قتضا المالىحل مل المرنض كبنتك ؼ لىا  نٌ 
 ف كلػػـ  طىػػػب م ػػه الػػػا ا   حػػف ج  ػػػل لزنػػلرة العبػػػلس )ع(ل ُ احػػػدهم  قػػلؿ    

ثػـ  رجػع   مػع الػ ة الالػبن  ػذ ر لػه حلجت ػل  م ػه ل ػد ال جػرطىب سػ   لكل  
 .الا اهى ل  ي ت رنت 

الالػػػدؽ  ػػػي  نػػػٌتنـ  تي ا ػػػي كجػػػد   ػػػل بنفاف تنػػػٌردهـ ( ز كجػػػؿلػػػ) اهلل تي  سػػػ ل
 كالطنب  ي  ىكبنـ .
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 (الميمة التي قضيناها)
  ابػػػػي ال ضػػػػؿ العبػػػػلست نم ػػػػف   ك ال ٌنػػػػل تىػػػػؾالػػػػا العبػػػػلس بهػػػػ تء  ءجػػػػل     

 ك ػػد  ـ ابػػف  ػػرنـنا ػػه  ػػر مىنػػـ نن نػػب  ه سػػكؼ تكحسػػب مػػل اظػػف كالتقػػد ن ػػ
   كط ػػتي معػػه حتػػا الالػػبلح  كبقنػػتي  مػػها ىٌ  ا  سػػر  ىبػػي لىػػا المػػرنض كرحػػتي 

رح ػػػػل  تحػػػػدث لػػػػف ك   بلل   ػػػػل   ب رامػػػػلت اهػػػػؿ البنػػػػت )ع( كبػػػػلحقنتنـاحػػػػلكر 
الثػػػل ي الػػػا اف كالػػػؿ لأمػػػلـ ثػػػـ ك نػػػؼ الػػػلر اتمػػػر لى ىن ػػػل اتكؿ الالػػػحلبل 

جعػػل  لالػػذم نٌدل الػػا ت  تنجػػل ا حػػراؼ ال ػػط الرسػػللي ك نػػؼ  ل ػػ  )ع(لىػػي 
كاهؿ بنتػه كاالػحلبه كهػـ  نػر نهػؿ ااملـ الحسنف كا كته  رب ء كذبن السبط 

ا ػػه نقػػكؿ  إت  الرجػػؿ نقت ػػع بػػلل  ـ كبللحجػػل البللغػػل  ػػلف  ـ اترض  ػػي زمػػل ن
 ػػي  لن ه ضػػعن  ػػد  ػلف نجػػد   سػك   ي لسػػت بعػللـ ػت ر المكضػػكع لػي ارجػػكؾ ةٌنػ

 ذلػػؾك   د نقػػل  ػػي التػػلرن  ت  ػػه معىكمػػلتمػػف المسػػل ؿ لعػػدـ ام  ثنػػرالػػرد لىػػا 
 اامر ن لد ن كف ل د معظـ اهؿ الس ل  ي العراؽ .

 
 )العودة الى بغداد( 

لػدة  ػي احػد ال  ػلدؽ نت الا مدن ل الحىل كبقنػت ه ػلؾ بعد لدة ان ـ تكجٌ      
ىنػػؿ  ػػي الحنػػث   ػػت ا ضػػي ال نػػلر  ػػي اتسػػكاؽ كالمقػػلهي ثػػـ الػػكد   لنػػللي 

  ػتي الا بنػت لىػي مػع الطىبػل ك  الا بغدادبعدهل رجعتي ثـ  .ابنت  ي ال  دؽ
بإنجػػػػلد  بػػػػر اك محلكلػػػػل لتنرنبػػػػي مػػػػف العػػػػراؽ   كب نػػػػل  ػػػػرج الا تظػػػػر حالػػػػكؿ 

 طرنقل.
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 التوّجه الى الموصل()
 الػػػػذهلب الػػػػالىػػػػا كبعػػػػدهل لزمػػػػت   بضػػػػعل انػػػػلـ   ػػػػي بنػػػػت لىػػػػيبقنػػػػت     

كل ػػػػدمل كالػػػػىت ه ػػػػلؾ  مػػػػت تقػػػػع  ػػػػي فػػػػملؿ العػػػػراؽ مدن ػػػػل كهػػػػي   المكالػػػػؿ
 بللتكجػػه الػػا القسػػـ الػػدا ىي ل ىنػػل اتدارة كات تالػػلد كهػػي  ىنتػػي السػػلبقل  بػػؿ

نحػد  المعلرؼ  بعثتمف ك  ت ا فا اف نرا ي احد   ا تقللي الا المست الرنل
( ء ل ػػػلبكالػػػدنقي )لػػػ الػػػا الغر ػػػل التػػػي نسػػػ ف  ننػػػل زمنىػػػي القػػػدنـ  الطىبػػػل

 .القسـ الدا ىي  ي الفلرع العلـ  لرج   ي ا تظر ب  ه لنبىغ
  عػػػ ءب  ة التقنػػػت جػػػك     ػػػي تنرا ػػػي نحػػػد ػػػي احػػػدل الزكانػػػل    ػػػت ن ػػػؼ    

كل دمل س لته  نػؼ لىػـ   مل جرل لىٌي ب ؿ  ر لن كفرحت له  التي  كجدته لل
 ؟بذلؾ

)  ػػي الحرٌنػػل( نػػـ    ػػي مدن ػػل المكالػػؿ بعػػد زنػػلرتي لاجػػلب ي بػػ ف كالػػد   ػػد زار  
كطىبػت م ػه لل نػه ني  تلمػل   ػك ػلف نتػ لـ   اك م ػرج بدن ل  ت ىـ لػف حػؿحن نل 

نجػػػػد لػػػػي مػػػػ كل اك نبحػػػػث لػػػػي لػػػػف الػػػػدنؽ نسػػػػللد ي لىػػػػا النػػػػركب مػػػػف نف 
حب ي الػػا الػػدنؽ ل ػػل طنالػػات ق ػػل لىػػا اف  معػػلن  العػػراؽ  كبعػػد الحػػدنث الطكنػػؿ

 . لف بنته  ي  ضلء طكنرنع التلبع الا محل ظل بلبؿ
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 التوّجه الى طويريج()
ضػػلء تكجػػد  نػػه اتراضػػي الزرالنػػل كنتكسػػط الطرنػػؽ  هػػك   ضػػلء طػػكنرنع    

اسػتعداد  لمسػللدتي بنػذا  لػ ء لد  بػ  مف الحىه الم دم الا  رب ء المقدسل
 ( اتخ )لبػػد الحسػػنفذهبػػت بر قػػل لػػ ء الػػا  ضػػلء طػػكنرج لزنػػلرة   ك الجل ػػب

ل ػػد   ػػي احػػد البسػػلتنف التػػي لػػي الزنػػلرة بػػ ف اجػػد مػػ كل  تىػػؾك  ػػت ا الػػد مػػف 
لغػػػػرض مػػػػف كا    ػػػػنـ ل ػػػػدهـ الػػػػا اف نفػػػػلء اهللنف نك   تمتى نػػػػل لفػػػػنرته كنهىػػػػه

ضػغط لىػا اتخ لبػد الحسػنف ل ػي  ؿمعػي حتػا نفػ ؿ للمػاالطحلب ل ء 
 ػي  كبلل عؿ كالى ل الا بنته ك لف نسػ ف  ن كف الطىب مف اث نف مف االد ل ه

ان  كبعػػدمل جىسػػ ل جػػزا  اهلل  نػػر   ل ػػد   ل رنػل مػػف  ػػرل  ضػػلء طػػكنرج كاستضػػل  
جىسػػلن طكنىػػل مػػع لبػػد الحسػػنف  بعػػدهل بػػدن ل  تحػػدث حػػكؿ سػػبب زنلرت ػػل النػػه  

التػػي نمتى ك نػػل    ػػلف  ك ػػد طىبػػت م ػػه ن ػػل كلػػ ء اف نبقن ػػي  ػػي احػػد البسػػلتنف
ا ػػكف ا بىػػك ي اف   قىػػتي    اف ا رم ػػل ل ػػد كتعػػذر إلن ػػل بعػػد ض  ر الجػػكاب ُالػػ

ك ػػلؿ اف ارضػػ ل م فػػك ل كالغرنػػب معػػركؼ ل ػػد ل  لن ر ػػض انضػػ  ل ػػد ـلن حػ ٌ  
ل ػػؿ  العػػذر الػتمس لن  ك  ػػتي لف الػػلد  ػ هكاظٌ ػػ ممػل ننسػػنؿ لمىنػػل القػبض لىنػػه

كبعدمل ن سػ ل مػف اتخ لبػد الحسػنف  تكجن ػل الػا بغػداد  مف نر ض مسللدتي 
  كا تر ػت مػع   كن ػل تكٌجنػت الػا بنػت الطىبػلا ل كل ء  كذهب لػ ء الػا بنتػه

 .ل ء حن نل
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 (الدخول الى الكاظمّية)
 ػػػلف لػػػػي الػػػػدنؽ مػػػػف ال لظمنػػػػل نعمػػػػؿ  ػػػػي م طقػػػػل جسػػػػر الفػػػػنداء كسػػػػط     

  كالػػػرتي نتػػػردد لىنػػػه  ػػػي محػػػؿ لمىػػػه كا ضػػػي ل ػػػد  لػػػدد مػػػف ِّ()ثلمربغػػػداد
كاسػػتمر ذلػػؾ  ذلػػؾ الػػكد الػػا بنػػت الطىبػػل السػػلللت ل ػػي ا ضػػي  نػػلرم  كبعػػد 

 سلبنع.البر لمع ا
اذا  ػػلف نعػػرؼ نحػػدان لػػه ل  ػػلت مػػع  ثػػلمر ال ػػلظمي  ك ػػي تىػػؾ ال تػػرة سػػ لتي 

بعػػض ات ػػراد الػػذنف نسػػ  كف  ػػي فػػػملؿ العػػراؽ   قػػلؿ لػػي بإم ل ػػؾ نف تسػػػ ؿ 
 .ِْااخ )ثلمر تلجٌنل(

 لظمٌنػل اجػؿ اف نلتقػي  لت قت مع اتخ ثلمر ب ف نيجػلزؼ كاد ػؿ الػا مدن ػل ال
 بلاخ ثلمر الذم ل د  االد لء مف ال رد  ي  ردستلف كهك نثؽ بنـ.

ك ػػػػػػػػي   ػػػػػػػػس تىػػػػػػػػؾ الىنىػػػػػػػػل تكٌجنػػػػػػػػت الػػػػػػػػا م طقػػػػػػػػل ثػػػػػػػػلمر بقػػػػػػػػرب مستفػػػػػػػػػ ا 
ال لظمنل)القدنمػػل(  كطر ػػت البػػلب لىنػػه    ػػرج مسػػرللن  كا ػػذ ي الػػا الػػدنق ل 

ر ب  نػل  ل ػت لنىػل ثلمر  ك لف ذلؾ  ي ك ت مت  ر مف الىنػؿ  كالػا اتف نتػذ ٌ 
 بلردة.

  ػػرج ثػػلمر  كت ىم ػػل  ىػػن ن  ػػلرج بنتػػه  كابػػدل تعلط ػػه مع ػػل   طر  ػػل البػػلب   
االػػػد ل ه ال ػػػرد  ك  ػػػتي المكالػػػؿ حنػػػث  كل  ػػػه لػػػـ نسػػػتطع اف نػػػ تي معػػػي الػػػا

راجنػػلن م ػػه اف نالػػطحب ي الػػا المكالػػؿ ل ػػد االػػد ل ه الػػذنف نسػػ  كف بػػللقرب 
  ب  س الك ت  نـ ندرسػكف  ػي جلمعػل المكالػؿمف الحدكد العرا نل اإلنرا نل  ك 

كل ػدمل ن سػت م ػه   ىػتي لػه الط ػػي ل ػلكنف االػد ل ؾ  ػي المكالػؿ كسػػ ذهب 

                                                           
23
 شاِه ِؽّك : صك٠مٟ ِٕم ا٠اَ اٌكناسح االتركائ١ح، ٚاـٛذٗ ظ١ّؼُٙ اصكلائٟ ٚناض اؼكُ٘. - 
24
شاِهذاظ١ّح : ف١ّا تؼك اصثػ ٠ؽًّ شٙاقج اٌكورٛناٖ فٟ ػٍُ اٌف١ى٠اا، ٚ٘يٛ االْ نئي١ا لسيُ     - 

 اٚ ػ١ّك فٟ اؼكٜ ظاِؼاخ تغكاق.
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الػػػننـ ا ػػػل كات ىػػػـ معنػػػـ    بػػػدل ت ٌك ػػػه مػػػف ذلػػػؾ ت ػػػه نحسػػػب حسػػػلبلت  ثنػػػرة  
كا نػػػران  ػػػلؿ لػػػيُ اذهػػػب الػػػننـ كابىغنػػػـ سػػػ مي كتحػػػٌدث معنػػػـ ب  ػػػؾ  ػػػلدـ مػػػف 

 طر ي.
                                  
 العودة الى الموصل()

ل ػػدمل حالػػىتي لىػػا الع ػػكاف مػػف اتخ ثػػلمر تلجٌنػػل لػػبعض االػػد ل ه ال ػػرد     
 ػػي المكالػػؿ  تكجنػػت الػػا بنػػت الطىبػػل  ػػي تىػػؾ الىنىػػل  كنلػػددتي العػػدة لىسػػ ر 
الا المكالؿ  ي النـك التػللي  ك  ػتي نيطىػع لىػي الحىػي لىػا جمنػع تحر ػلتي  

ؼ احػػػػلكؿ هػػػػذ  المػػػػرة بػػػػلل ركج مػػػػف العػػػػراؽ لػػػػف طرنػػػػؽ  قىػػػػت لػػػػه بػػػػ   ي سػػػػك 
 ػػي  المكالػػؿ  حٌدثتػػه بجمنػػع الت لالػػنؿ  كدلػػل لػػي ب نػػر ثػػـ كٌدلتػػه  كةػػلدرتي 

 البلح ذلؾ النـك متكٌجنلن الا المكالؿ  لالدان ني ل ؾ الطىبل.
رةن اي ل ػػؾ ال ػػرد   رحبػػكا بػػي جمػػنعنـ  ل ػػدمل كالػػىت المكالػػؿ ذهبػػت مبلفػػ  

سػػػكف  ػػػي جلمعػػػل المكالػػػؿ  ػػػي سػػػ كاتنـ ات نػػػرة  ك ػػػل كا مجمكلػػػل طنبػػػل  ندر 
ك ػػل كا نسػػ  كف  ػػي ات سػػلـ الدا ىنػػل  ػػي   ػػس الجلمعػػل  كتسػػٌما بللمجمكلػػل  
كهػػػي لبػػػلرة لػػػف مجمكلػػػل مػػػف الب لنػػػلت كالم لػػػب كالقللػػػلت كا سػػػلـ ال ىنػػػلت 

 كبعبلرة ا رل ا نل مدن ل جلمعنل  كب لنلت ات سلـ الدا ىنل مف ضم نل.
طم  ػػػػػػلف مػػػػػػف احػػػػػػد اتالػػػػػػد لء المقػػػػػػٌربنف لثػػػػػػلمر تلجٌنػػػػػػل  كبعػػػػػػدمل فػػػػػػعرت بلت

ا تالالػػػت بػػػه  كت ىمػػػت معػػػه لىػػػا ا  ػػػراد  كفػػػرحتي لػػػه  ضػػػنتي بللت الػػػنؿ  
ك ىف له ن  ػي بحلجػل الػا النػركب مػف العػراؽ ب نػل طرنقػل  ل ػت  كالػا نمّْ بىػد 

  لف  المنـ ا رج مف العراؽ  سكاء الا انراف اك الا تر نل.
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اف بنت ػػل    ك ػػلؿ لػػير حز ػػه الفػػدند لمػػل سػػمعه م ػػياظنػػ ل ػػدمل لىػػـ بقالػػتي   
كهػي ِٓ  ك ػد  عػؿ ال ظػلـ مػل  عػؿ بنػلضلء حىبجػه  ػي محل ظػل السػىنمل نل ي  
 تظػر ه ػػل  ػي القسػػـ  قػػلؿ لػي ا   ػي فػػملؿ العػراؽ لىػا الحػػدكد مػع انػراف تقػع 

حىبجػػل ل ػػي الم طقػػل الحدكدنػػل بػػللقرب مػػف رنثمػػل نػػذهب الػػدنقي الػػا  الػػدا ىي
  ك لؿ لي ا ت تبقا مع ل ه ل  ي هذ  الغر ل مف القسػـ ه لؾ ضعن مف لؾ الك 

الػػدا ىي  كطىػػب مٌ ػػي اف ت التقػػي مػػع الطىبػػل العرب)العػػرا ننف(  كاف ت ابػػكح 
 بسٌرم ت لىعرب كت ل  راد.

ك لؿ لي اف الدنقي هذا سػكؼ نػذهب لتػ منف الطرنػؽ النػؾ  كهػك لػلـز لىػا  
ف سػ رته تىػؾ   إ ػؾ سػتذهب معػه  كمػل مػ غلدرة العراؽ انضػلن  كمتػا مػل نعػكدم

ثـ تذهب معه الا حىبجه كم نػل الػا  هي ات انلـ تستطنع اف تقضننل مع ل ه ل
م ل ػػؾ اف تبنػػت ه ػػل  ػػي ك ػػلؿ لػػي ب لسػػعنه  ثنػػران لىػػا مك  ػػه ك  فػػ رته   انػػراف

 .حنف لكدة الدنقي كل ف تت في سرؾ الا احدلةر ت ل 
  ك ل ػت  ػي ل ل الطرنػؽف لن مٌ  الحدكد ه الدنقه الا بقنت ل دهـ بن مل تكجٌ    

ك حػػف ت  عىػػـ بنػػل  قػػد تبػػنف ل ػػل  نمػػل بعػػد اف  ػػد ك عػػت   حىبجػػه احػػداث  ثنػػرة 
ف مػ د ضرب  ضلء حىبجه بلتسىحل ال نمنلكنل ك د  تؿ ااتؼ الداـ حسنف 

كحن مػػل ذهػػب الالػػدنؽ ال ػػردم لن فػػؼ ل ػػل   ا كا  ػػل اا ػػراد  ػػي ذلػػؾ القضػػلء
 هلبعػػدد كالػػد ل بػػلف رحىتػػه تىػػؾ مػػل هػػي ات انػػلـ    ػػؿ  ك الطرنػػؽ   كهػػك  ػػلف  ػػ
 اف مػف احػػد االػد ل ه م ػػلد  كالػػؿ الن ػل  بػػر   كبعػػد  تػرةا قطعػت ن بػػلر  لىن ػل

جمنػػػػع اهػػػػؿ ذلػػػػؾ الالػػػػدنؽ ال ػػػػردم  ػػػػد مػػػػلتكا كتك ػػػػكا  ػػػػي اتحػػػػداث كالقالػػػػؼ 

                                                           
25
ق ِيٓ اٌؼهال١يح اال٠ها١ٔيح، ٚوياْ ٔظياَ      ؼٍثعح: ٘ٛ لضاا ذاتغ اٌٝ ِك٠ٕح اٌس١ٍّا١ٔحػٍٝ اٌؽكٚ - 

صكاَ لك ضهتٙا تاالسٍؽح اٌى١ّ١ائح، ٚناغ ضيؽ١ح ذٍيه اٌضيهتح اٌّ ياخ ِيٓ اٌضيؽ١ا تسيثة اٌغياو         
 َ.  1988اٌساَ إٌاذط ػٓ اٌضهتح اٌى١ّ١ا٠ٚح واْ لٌه ػاَ 
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الالٌدامي لىننل  لذلؾ  قد ا قطعت ا بلر الػلحب ل  كذلػؾ بعػدمل ا تظػرت لػٌدة 
 ع ل دهـ  ي القسـ الدا ىي.اسلبن

اطػػػراؼ بعػػػض الطىبػػػل الػػػذنف  ػػػل كا مع ػػػل  ػػػي الجلمعػػػل ارادكا اف نػػػد ىكا الػػػا  
 بقػػا    عػػتنـ مػػف ذلػػؾملنتعر ػػكا لىػػا اهػػللننـ كل ػػف الح كمػػل  الم  كبػػل حىبجػػه

الطىبػػػل كةنػػػرهـ مػػػف اهػػػللي الم طقػػػل لىػػػا حػػػدكد الم طقػػػل كهػػػـ ةنػػػر مطم  ػػػنف 
 ػػي  الػػذنف  ػػل كا نسػػ  كف لفالسػػ ٌ  جمنػػعاف  ك ػػد تبػػنف  نمػػل بعػػد  لمالػػنر اهىنػػـ

الػػػػػداـ حسػػػػػنف   ظػػػػػلـ ال نمنػػػػػلكم الػػػػػذم ضػػػػػربه المدن ػػػػػل  ػػػػػد االػػػػػلبنـ السػػػػػ ح
  نف اهػػػللي حىبجػػػه  ىنٌػػػـ  ػػػد  تىػػػكا الػػػا ت اا بػػػلر بػػػنف ات ػػػرادكلٌمػػػكج كزتػػػه 

 . ي الجلمعل ب  لمل م تـ العزاء لىا اهىنـ ككهـراح ذك 
 ػػػي ةػػػرؼ ات قػػػؿ نػػػل ف   ػػػت   لبقنػػػت  ػػػي المكالػػػؿ مػػػل نقػػػلرب اتسػػػبكلن   

  مػف ل د بعض اتالد لء مف  ىنػلت ا ػرل ل  ك د   ت اذهبات سلـ الدا ىن
   ػػتك ك ػػلف ذلػػؾ  ػػي فػػنر رمضػػلف المبػػلرؾ  الػػذنف ت نجنىػػكف حقنقػػل امػػرم 

 .  ت لىا لدد ةنر  ىنؿ مف اتالد لء ا ذاؾ تعرٌ  ك د لن حن نل الل م
رددتي  ننػل هػك  سػـ  ىنػل التربنػل  ك ػد ك لف مف بنف ات سلـ الدا ىنل التي ت   

 ػلف  نػه مجمكلػل مػف الطىبػػل مػف المحل ظػلت  كمػ نـ مػػف  ػلف مع ػل  ػي   ػػس 
القسػػػـ الػػػدا ىي الػػػذم   ػػػل  سػػػ ف  نػػػه سػػػكنلف كذلػػػؾ  بػػػؿ ا تقػػػللي مػػػف جلمعػػػل 
المكالػػؿ الػػا الجلمعػػل المست الػػرنل  كتػػرردت لىػػننـ  كتعٌر ػػت لىػػا االػػد لء 

ضنـ اث لء  ترة تفػردم  ك ػلف مػف بػنف ني ل ػؾ جدد مف بن نـ    تي  د زرت بع
الػػػذنف زرتنػػػػـ  ػػػي بنػػػػكتنـ  اتخ السػػػػند حسػػػنف مػػػػف  ػػػرب ء  كاتخ محمػػػػد مػػػػف 
الحىه  كاتخ لبد الحسنف مف ال جؼ  ضلء ابك ال نر  كجمنعنـ زرتنػـ  نمػل 

 بعد  كبتُّ تل د  ؿ كاحد م نـ لنىل كاحدة.
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 الى تمعفر(التوّجه )
   ػررت مغػلدرة القسػـ الػدا ىي  ل مل ن ستي مف ات تظلر لذلؾ الطللب ال ػردم

كالػػرتي ابحػػث لػػف االػػد ل ي القػػداما الػػذنف زامىك ػػل  ػػي الدراسػػل  كتػػذٌ رت اف 
ام الػػدنؽ تر مػػل ي كهػػك ذلػػؾ المجلهػػد كمػػف العل ىػػل المضػػحٌنل  كلىػػا الػػرةـ 

ك ىػػت لىػػا اهلل كذهبػػت الػػا مػػف معر تػػي بكضػػعه اتم ػػي المتػػردم  إٌت ا  ػػي ت
زنلرته  ككالىت الا بنػتنـ ل ػد حىػكؿ الظػ ـ كطر ػت البػلب     ػرج مسػتغربلن 
مت لج ػػلن مػػف زنػػلرتي تىػػؾ  كل ػػدمل اسػػت نمت م ػػه  ذ ػػر لػػي بػػ ف بنػػتنـ مرا ػػب  
كرجػػلؿ اتمػػف نتػػرددكف لىػػا بنتػػه تف ا كتػػه جمػػنعنـ نلػػدمنـ ال ظػػلـ البعثػػي  

كاتط ػػػلؿ  كمػػػع ذلػػػؾ  ػػػلف رجػػػلؿ اتمػػػف لػػػـ  كبقػػػي هػػػك الكحنػػػد المعنػػػؿ لى سػػػلء
 نتر ك .

 .(مٕٙٓٓوي، اصبح نائبًا لمبرلمان )السيد حسين حسن تقي التركماني الموس
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جىست ل د  كطىبت م ه اف نجد لي م رجلن الا تر نل  لىػا التبػلر اف تىع ػر 
 ضلء  رنب مف تر نل   قػلؿ لػي لىػا الػرةـ مػف  طػكرة المك ػؼ  كالحػلؿ  مػل 

 كل   ي سكؼ اسعا لؾ   ؿ هذ  السلللت. تفلهد  
 كبلل عؿ  إ ه تر  ي ك رج مف البنت  كللد بعد سللل مف الزمف  للي الندنف.

ا بر ي ل دهل بل ه ت ىـ مع احد ا كاله لتنرنبػؾ الػا تر نػل كل  ػه ر ػض ر ضػلن 
  لطعلن  كاللر ن ٌ به لىا ذلؾ المسعا.

 قضاء البّعاج( الذهاب الى) 
بعػػدمل ا تنن ػػل مػػف مسػػ لل الػػذهلب الػػا تر نػػل  ا بر ػػي السػػند حسػػنف تقػػي       

بل ػػه نتكىٌجػػب لىػػي اف ا ػػرج مػػف بنتػػه  ػػي سػػللل مبٌ ػػرة مػػف ال جػػر  فػػنلن مػػف 
تعػػٌرض ا ػػل كنيلرضػػنـ لى طػػر  رجػػلؿ اامػػف  ػػي ت ن تفػػ كا زنػػلرتي لنػػـ  ممػػل ا

سػنلرته الػا ال ػراج المكحػد كتر  ػي كبلل عؿ  رج ل  ػي سػللل مبٌ ػرة كاكالػى ي ب
 كذهب.

 ي جلمعل المكالؿ   ٌ ل  د تعٌر  ل لىا طىبل المحل ظلت بح ـ السػ ف  حن مل 
الذم  لف نجمع ل  ك ل ت ل  لت ل طنبل  كلذلؾ حن مل ك عت  ي مح تي   ػتي 

 ػػػػي بنػػػػـ متكٌجنػػػػلن الػػػػا اتالػػػػد لء الػػػػذنف تربطنت ٌقػػػػؿ مػػػػف المدن ػػػػل الػػػػا ات ػػػػرل 
 .ل ي الجلمعل  كامل  ي القسـ الدا ىي كامل الم تبل كةنره الع  ل امل

ك ػػلف مػػف بػػنف الطىبػػل الػػذنف تعر ػػت لىػػننـ هػػك الطللػػب حسػػف الحمػػدا ي مػػػف 
 ضلء البعلج   ي اطراؼ المكالؿ مف م طقل الجزنرة مف الم طقل الغربنل مف 

 المكالؿ  كتبعد لف الحدكد السكرنل سكل ث ثنف  نىك متر اك ا ؿ مف ذلؾ.
كٌجنػت الػػا ذلػػؾ القضػلء سػػل  ن لػػف بنػت حسػػف الحمػػدا ي  ك  ػل  طىػػؽ لىنػػه  ت

 ػػي الجلمعػػل ب)حسػػف بٌعػػلج(  كبلل عػػؿ  قػػد تكجنػػت الػػا البعػػلج بعػػدمل ةػػلدرت 
 تىع ر.
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كالػػػىت الػػػا بنػػػت حسػػػف كاسػػػتقبى ي كالتقنػػػت بعل ىتػػػه كرحبػػػكا بػػػي  ثنػػػران  كمػػػف 
بلتضػػل ل الػػا  نت   ػػكف ب ن نػػل  دمتػػه طبنعػػتنـ ه ػػلؾ ا نػػـ ن رحػػكف بللضػػنؼ ك 

ا نػػـ نتكسػػىكف بػػه مػػف اجػػؿ اف نبقػػا ل ػػدهـ ث ثػػل انػػلـ  كنقكمػػكف ب دمتػػه لػػن ن 
  نلران.

 ي   س الىنىل التي التقنت  ننل مػع حسػف البٌعػلج    ػت  ػد ا برتػه بمػل حالػؿ 
 لي  كا  ي لـ كنتي الننـ لزنلرتنـ ات مػف اجػؿ اف ننٌربػك  ي الػا سػكرنل   ت لجػ 

بػػللحزف الفػػدند لدرجػػل الب ػػلء  كالػػلر نىػػكم ي  ثنػػران  كبػػ  س الك ػػت ا ػػه فػػعر 
 قطعػػػت   مػػػه بػػػ ف نيتػػػرجـ ال ػػػ ـ الػػػا  عػػػؿ  ك ىػػػت لػػػه ُ اتنتػػػؾ لتنٌرب ػػػي الػػػا 

 سكرنل  هؿ تستطنع اـ ت ؟
  جلب ي ب  ه لنس له القدرة لىا ذلؾ  كل  ه كالد ي ب ف نطىب مف كالػد  ذلػؾ 

 الطىب.
مػع كا  ػرد حسػف  رحلمػه كا كتػه   ػلـسػكنل مػع اك ي   س الىنىل كبعدمل جىسػ ل 

 نبنه ك لتحه بمكضكع زنلرتي لنـ.
 الموصل(-غرب-)البعاج 
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ل ػػدمل سػػمع ابػػك حسػػف بػػلل بر الػػلر نرتجػػؼ  ك ػػلـ بتػػكبن  حسػػف كذ ػػر لػػه    
حجػػػػـ الم ػػػػلطر التػػػػي ربمػػػػل نتعرضػػػػكف لنػػػػل  بللتبػػػػلرهـ نسػػػػ  كف بػػػػللقرب مػػػػف 

رات ابػػي حسػػف إلػػػٌي كجىسػػػكا مع ػػل  كل ػػف  ظػػ   ثػػـ لػػلد حسػػف مػػع ابنػػهالحػػدكد
ث معػػه لىػػا ا  ػػراد لمعر ػػل الػػلرت ت ن  ػػي  حن نػػل  طىبػػت مػػف حسػػف اف اتحػػدٌ 

مػػل جػػرل بن ػػه كبػػنف ابنػػه  ػػي امػػرم   ػػذ ر لػػي حسػػف بػػ ف كالػػد  ةضػػب لضػػبلن 
فدندان لىا زنلرتي تىؾ  كا نل تسػٌبب لنػـ الم ػلطر  كا ػه ت نسػتطنع تقػدنـ انػل 

 مسللدة بسبب كضعنـ الحرج.
قلن مف مبنتي ل دهـ  كالرتي ن فا مف ابي حسف  كالػرت بعدهل االبحت  ى

احسػػػب لػػػه الػػػؼ حسػػػلب  ك فػػػنت مػػػف اف ن ٌبػػػر لٌ ػػػي لتسػػػىنمي الػػػا الع للقػػػل 
 ك كات اتمف.

كاحتمىػػت ا ػػه نسػػىم ي  ك ػػلن مػػف ال ظػػلـ اك طمعػػلن بللجػػل زة التػػي نلػػٌدهل ال ظػػلـ 
ا لىعفػػل ر الحدكدنػػل  كهػػي  ػػي حػػلؿ التبىنػػُ لػػف ام فػػ ص نرنػػد النػػركب الػػ

 سكرنل .
ك مػػػت  ػػػي تىػػػؾ الىنىػػػل كن ػػػل لىػػػا  ىػػػؽ ك ػػػكؼ فػػػدندىنف  كا  ػػػي لػػػـ نتػػػذٌ ر هػػػؿ 

  كرجعػػػػت الػػػػا ةمضػػػػت لن ػػػػلم اـ ت  كل   ػػػػي تزلػػػػت نتػػػػذٌ ر تىػػػػؾ المجلز ػػػػل
المكالػؿ مبٌ ػػران مػػف الػػبنحل النػػـك التػػللي  بعػدمل  مػػتي بتكدنػػع حسػػف ذلػػؾ الكلػػد 

   الطٌنب.
 ه الى البصرة(التوجّ ) 

جمنػػػع ال ػػػرص كالمحػػػلكتت  ػػػي المكالػػػؿ  تػػػذٌ رتي بػػػ ف  مػػػف ل ػػػدمل ن سػػػتي     
ه لؾ طٌ ب  ل كا مع ل  ي الس تنف ااكلننف مف الجلمعل   ل كا مع ػل  ػي   ػس 

قػػػؿ الػػػا تال ىنػػػل كالقسػػػـ الػػػدا ىي. ا تقػػػؿ بعضػػػنـ الػػػا جلمعػػػل البالػػػرة كمػػػ نـ ا 
 ست الرنل  كه ذا...بغداد  مل ا  ي ا تقىت الا الجلمعل الم
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رت تػذ ٌ ك  ػتي  ػد الا الجلمعلت القرنبل مػف محػؿ سػ  لهـ   ك د ا تقؿ بعضنـ 
 لن  ػػػي المكالػػػػؿل سػػػػكنٌ ػػػ ي  ن مػػػػللػػػي  ػػػػي جلمعػػػل البالػػػرة حاالػػػػد لء  بػػػ ٌف ه ػػػلؾ
  كحالػىت ك ػد سػ لت لػ نـ اث ػلء كجػكدم  ػي المكالػؿطنبػل   ل ػت كل  لت ل 

 ػػػد    ػػػتي   ضػػػلء البٌعػػػلج الػػػذم تر ػػػت  نػػػه ك ػػػي النػػػـك لىػػػا بعػػػض ل ػػػلكن نـ 
كهػػذا الطرنػػؽ   ىػػؽ البلالػػلت مػػف المكالػػؿ الػػا البالػػرةتكجنػػت الػػا حنػػث ت ط

ؿ ا الا فملؿ العػراؽ ثٌ  نك نم  هك اطكؿ طرنؽ كاالعب طرنؽ ات ذته ك ذاؾ
مػػػػل لػػػػدا ك ػػػػت تك  ػػػػلت  لفػػػػر سػػػػلللتن ثػػػػر مػػػػف ج كبػػػػه كنسػػػػتغرؽ كا الػػػػا 

 .اتستراحل  ي الطرنؽ 
  متكجنػػػلن الػػػا بغػػػداد لػػػف طرنػػػؽ المػػػدف ا طىػػػؽ البػػػلص مػػػف المكالػػػؿ مسػػػلءان   

 -كاسػػػط-الالػػػكنرة  -بغػػػداد -بىػػػد -سػػػلمراء-ت رنػػػت -بنجػػػي -التللنػػػلُ مكالػػػؿ
 البالرة. -العملرة

الػا جلمعػل تكجنػت  كل دهل   ل النـك التلليحالا البالرة  ي البن تكالى    
 كال ك نـ. ك  ت ات مؿ اف اجدهـ  ي ا سلمنـ  لف االد ل ي لن البالر  بحث

  ل ػػػه مػػػف ني ل ػػػؾ الطىبػػػل  هػػػك اف اسػػػتعنف بنػػػـ الػػػذم   ػػػت ابحػػػثامػػػل الفػػػيء 
 لنقٌدمكا لي اسنؿ الطػرؽ لىنػركب الػا السػعكدنل اك الػا انػراف اك الػا ال كنػت 

 ن ل ػػػػؾكمػػػػف  ػػػػ ؿ مػػػػف كجػػػػكد معػػػػلرؼ لنػػػػـ كت بػػػػد   ف محل ظػػػػلتنـ حدكدنػػػػلا
 . ي فتا الكسل ؿ المعلرؼ استطنع اف ا رج مف العراؽ

ك ػػد   التقنػػت بكاحػػد مػػ نـ الطرنػػؽ   ك ػػيـ  ػػي الجلمعػػل كبن مػػل   ػػتي نسػػ ؿ لػػ ن
جمنعػػػػلن  ػػػػي بنػػػػـ  بعضػػػػنـ كالتقنػػػػتي  لػػػػي   سػػػػتدلاسػػػػ لته لػػػػف بقنػػػػل اتالػػػػد لء 

دلػل ي الػا الػذم   احمػد  الطللػب ا ربنـ الا   سػي كهػك ك د را قت الجلمعل  
المسػلء  لتحتػه بللمكضػكع الػذم ج ػت مػف  ل ػدك   بنته كبقنت ل دهـ تىؾ الىنىػل

نبحثكف ل ػي كت م ػرج مػف مح تػي كفرحت له  الل هركبي كاف اامف   نجىه
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كا ػه   مف   مػي كابػدل تعلط ػه كحز ػهاحمد  ت لجئ   ات بنركبي  لرج الب د
ذلؾ اامػر  ل اتالػد لء ل ػدمل  ػلتحتنـ بػلجز  لف مسللدتي ك ػذلؾ بقنػالىف 

 لـ.كل دمل ن ست م نـ   ررت مغلدرتنـ كذلؾ بعدمل ن مت معنـ ث ثل ان
 (العودة من البصرة) 

كالػػىت الػػا درجػػل النػػ س مػػف البالػػرة  ػػررت نف اذهػػب الػػا مدن ػػل مل بعػػد     
بػػ ف اذهػػب الػػا احػػد افػػلر لىػػي الػػدنقي احمػػد البالػػرم مل العمػػلرة كذلػػؾ بعػػد

 ػد تػرؾ ك لف حمند العمػلرم   كهك حمند العملرم  العملرة مدن ل  ي  االد ل  ل
ك ػػػػد   اك  ل ػػػػب ضػػػػلبط لن كف ضػػػػلبط ػػػػي الجػػػػنش العرا ػػػػي لن ػػػػ عكٌ الجلمعػػػػل كتطػػػػ

ك  ػػت   الػػا  ػراج البالػػرة الر نسػػي  تكجنػػتي  ػي العمػػلرة ل كا ػػه  احمػػد الطػل ي
ك ػي الطرنػؽ تك  ػٍت السػٌنلرة  ػي   هب الػا العمػلرةابحث لف البلاللت التي تػذ

 قػػد الىػػف السػػل ؽ لػػف لجػػز  لػػف  ه ػػلؾ   ضػػلء القر ػػل كت اتػػذ ر سػػبب ك ك نػػل
اـ  لف ه للػؾ امػر نم ػع حر ػل مػركر ي السٌنلرة لطؿ  ذلؾ  نؿ  لف   الحر ل

 ؟ لستي الىـ .المر بلت 
لػف   ػدؽ اك م ػلف اسػتطنع نف لن بحثػتكجنػت الػا مر ػز القضػلء ا ي المنـ    

 حنػػث كجػػدتي   ان جػػد لن متكاضػػع لن  ػػ  ي كجػػدت   ػػد كبلل عػػؿ    نػػه تىػػؾ الىنىػػلا ػػنـ 
 .لقضلء كفكارله رجت ارل اك   كن لسه معظمنـ مف ال قراء  ن القضلء منم

اف  ضػػلء القر ػػل هػػك الم ػػلف الكحنػػد الػػذم نجتمػػع  نػػه  نػػرا دجىػػل كال ػػرات     
 ذلػؾك   العذبػلمػف المنػل  ان  بنر  لن المزنع الٌربل ي حكض ذلؾ ل مف   ؿ كٌ ل ي ن 

 ذلػػؾكمػػف الم تػػرض اف ن ػػكف  الحػػكض ال بنػػر نطىػػؽ لىنػػه اسػػـ )فػػط العػػرب(
  ي م طقػػل الفػػرؽ اتكسػػط كالعػػللـالقضػػلء مػػف نجمػػؿ المػػدف  ػػي العػػراؽ بػػؿ  ػػ

ل نػػرنف لظنمػػنف مثػػؿ دجىػػل  حنػػث تنكجػػد  ػػي العػػللـ اجمػػع م ػػلف ن ػػكف مىتقػػا
كل ف  ظلـ البعث لـ نكلي اٌم اهتملـ لتىؾ المػدف كن ػي لىػا نقػنف اف   كال رات
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ك  ل ػػت القر ػػل  ػػي م ػػلطؽ ةنػػر فػػنعنل ت ػػلـ ىػػسػػبلب طل  نػػل  اال ظػػلـ اهمىنػػل 
ا نػػػل  رنبػػػل مػػػف الحػػػدكد  هػػػي ذ ػػػب مدن ػػػل القر ػػػل  ػػػؿك   ت ننػػػل السػػػدكد كالبحنػػػرا

 كا نل مدن ل فنعنل. اتنرا نل
 القرنة(-)قضاء

 
 فذٌ كحػػنف نٌ   كك  ػػت لىػػا مفػػلرؼ فػػط العػػربالقضػػلء   مفػػنت  ػػي فػػكارع   
 ك ل ػػت الغر ػػل التػػي  بللحفػػرات لن  ػػالػػا ال  ػػدؽ  كجدتػػه مىن اف المغػػرب لػػدتي اذ

 نػػؼ   ػػل اتػػذ رنالػػا ا ف ك ك   سػػي لىقضػػلء ننػػل مطىػػل لىػػا الفػػلرع الر ن سػػ  تي 
لػـ كحتػا اسػملء تىػؾ الحفػرات   الحفرات تسنر لىػا جػدراف الغر ػلتىؾ  ل ت 

 . بؿ ذم ي لـ ارهل مف  ا ف الر نل ا
كبعػدهل تكجنػت   الػ ة ال جػر االكات نذاف كاستنقضت لىا تىؾ الىنىل  متي  

 العملرم . بنت اتخ حمند الا   لرةكم ه الا العمالا  راج القضلء 
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 (عمارةالتوجه الى مدينة ال)
 لرفػػػد ي   ل ػػػدمل كالػػػىت الػػػا مدن ػػػل العمػػػلرة سػػػ لت لػػػف م طقػػػل حمنػػػد      

مت سػػىٌ   هنبػػل هطكنػػؿ لػػ طر ػػت البػػلب   ػػرج رجػػؿك   الػػا بنػػت حمنػػد الجنػػراف
   ك ظػر الػا هن تػي  اجلب ي ا ه ةنػر مكجػكدهؿ حمند مكجكد ؟  لىنه ك ىت له

ك ػػد ذهبػت الػػا البالػػرة ك ػػلف االػػد ل  ل   نتػػه  غػػداد لر ا ػػي  ػػلدـ مػف ب ُت لػػه قىػ
اسػػتقبى ي الحػػلج ابػػك ك  ند ى ػػي الػػا بنتػػه بػػي ك   رٌحػػب   ػػد ارفػػدك ي الػػا بنػػت ـ

ك ػػد  مػػت  لن اك منتػ لن  ػلف حنػػ إف  اهلل  نػر الجػػزاء( بلؿ )جػػزا حمنػد احسػػف اسػتق
ع مػ ت ػلف كالػد حمنػد نجػرم اتالػلتك ي  نػلر النػـك التػللي   تىؾ الىنىل ل دهـ

ك ػػػلؿ لػػػي اف حمنػػػد كالػػػد حضػػػر ظننػػػرة النػػػـك التػػػللي  ك ػػػي    ػػػي معسػػػ ر   كلػػػد
كبن مػػل  حػػف جللسػػكف   كبقنػػت ا تظػػرالػػلحبؾ سػػكؼ نػػلتي مسػػلء النػػـك  فػػ رته 

   تػػرة طكنىػػلل لن  ػػل بػػه  مػػل رحػػب هػػك ب ػػل كجىسػػ ل سػػكناذ د ػػؿ لىن ػػل حمنػػد  رحب
ىنىل كمفن ل  ػي  ي تىؾ ال رج ل ك   كبعدهل طىبت م ه اف ات ىـ معه لىا ا  راد

ك  ػػت  ػػي مكضػػكع  ركجػػي مػػف العػػراؽ  تحػػٌدث لن ػػل العمػػلرة ك بعػػض فػػكارع مد
حمنػػد حنػػث كا ػػرهـ   الػػذنف التقنػػتنـ ك ػػل ك معػػذكرنف ا ػػكةا ات نٌػػـ الػػذار  ػػؿٌ 

ك ػلؿ لػي ا ػل  ػي   العملرة كحػدكدهل مػع انػرافذ ر لي ب  ه لس رم لىا حدكد 
المسػػت قعلت  تىػػؾ ك ػػي  كانػػراف علت مػػلبنف العػػراؽال ػػط اتمػػلمي كه ػػلؾ مسػػت ق

 ك ػػلف  لػف تىػػؾ الم ػلطر حمنػػد نتحػٌدث مطػػكتن  راحك   ثنػر مػػف اتلغػلـنكجػد ال 
الػا  ػررت مغػلدرة مدن ػل العمػلرة  ه  ل دة  ػي   مػي معػكل دمل لـ ارل  ان معذكر 

 العكدة الا بغداد . هي كجنتي هذ  المرةك مدن ل ا رل 
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(ٜٙٛٔ-ٜ٘ٛٔي جامعة الموصل)الصورة جمعتني مع زمالئي المذكورين ف)
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 التوّجه الى الكوت()
نكالى ي حمند الا ال راج العلـ  ي النػـك التػللي كةػلدر  كا ػل تكٌجنػت حنػث    

 تقؼ المر بلت التي تتكٌجه الا بغداد.
 ة فلهدتي احد ااالد لء الػذم  ػلف  ج  ك البلص ر  دـكا تظ  ت كبن مل      

ك ػلف نسػ ف معػي  ػي   ػس الغر ػل   ِٔ جػـ لبػد اهللسػمه كاي معي  ػي الجلمعػل  
اسػتمر  ا  كل  ػه لػـ ن مػؿ دراسػته  ننػل  ك ػد ي القسـ الػدا ىي  ػي السػ ل اتكلػ

حالػػػؿ لىػػػا  بػػػكؿ  ػػػي ال ىنػػػل العسػػػ رنل   ثػػػـ سػػػتل افػػػنر  دراسػػػته سػػػكل ػػػي 
قنتػه  ػي ثػـ الت  ذلػؾ ك ػر لنػدم بػه  ك ػلف ش العرا يالجن  ي لن بطلنت رج ضل

كراح  ؿ كاحد ن بر ا  ر لف كضػعه ك  ػت اتج ػب اف اذ ػر     راج العملرة
كذلػػػؾ لمػػػل االػػػبن  بمػػػل بطرنقػػػل ت  نػػػر  الىػػػـلػػػه مػػػل حػػػدث لػػػي ت  ػػػي لػػػـ ا ػػػف 
 مر بػػػػلت ال قػػػػؿ الػػػػا بغػػػػداد كل  نػػػػل تػػػػ  رت لضػػػػلبطلن.   كبن مػػػػل   ػػػػل م تظػػػػرنف 

الػػػذنف نسػػػ  كف  ػػػي  زم   ػػػل السػػػلبقنف نف  ػػػذهب الػػػاحػػػلن كهػػػك ا ترا جػػػـ   ترحل ػػػ
كهػي   مدن ػل ال ػكت حن نػل  ػيرت  ٌ ػ  ك ر زهل مدن ل ال ػكتمك   محل ظل كاسط

 لن هػي بللم تالػؼ تملمػس طرنق ػل  نمػل لػك تكجنػت الػا بغػداد  ػتقع لىا  مدن ل 
 كبػػ  س الك ػػت ربمػػل  اتالػػد لءجتمػػع مػػع  رننتنػػل  رالػػل ا  بػػنف بغػػداد كالعمػػلرة

 ل طىق ػػل     إلنػػه.اسػػعا  لػػذم   ػػتأمػػر المسػػللدتي ل اجػػد  رالػػل مػػع احػػدهـ
كا ػػػؽ ك ػػػد  لن ل ػػػل سػػػلبق الػػػذم  ػػػلف زمػػػن ن تكجن ػػػل الػػػا بنػػػت حسػػػنف ك الػػػا ال ػػػكت 

ن ػل الػا م ػزؿ تكجٌ  ك ػدر مػف تىػؾ السػ ل  لنػد ال طػتلرن  كالكل ل إلنػه هػك لنىػل 
  اتالػػػػػد لء ك ػػػػػد اسػػػػػتدلا بقنػػػػػل   ه ػػػػػلؾ  كاسػػػػػتقبى ل  ػػػػػي بنتػػػػػه كجػػػػػد ل  حسػػػػػف

  ػػػي ال ظػػػر الػػػا د ػػػؽني  ك  ػػػتي  ل ىػػػؾ الىنىػػػل سػػػكنك ضػػػن ل ت كحضػػػركا جمػػػنعنـ 
بكضػػعي اك مػػف ةنػػر الم لسػػب اف ا ػػلتحنـ   ػػهن  كجػػدتي   ـ كاكضػػللنـنكجػػكه

                                                           
26
 ٔعُ ػثك اهلل واْ و١ًِ  ٌٕا فٟ ظاِؼح اٌّٛصً ٚاصثػ ا١ٌَٛ ضاتغًا وث١هًا. - 
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ذلؾ  قػػد كلػػ  ي رانػػتنـ تنمى ػػكف القػػدرة لىػػا مسػػللدتي ػػ ٌ ا  العػػكف مػػ نـ طىػػبن
          .    ررت الرحنؿ الا بغداد  ي البنحل النـك التللي

كا ؽ ذلؾ النـك هػك اكؿ انػلـ لنػد ال طػر المبػلرؾ  ي البنحل النـك التللي      
اتذالػػػػػلت  ف ال ػػػػرنـ  ػػػػػيكالػػػػكت القػػػػػر لػػػػذلؾ العػػػػػلـ   كت لج  ػػػػل ل ػػػػػدمل سػػػػػمع ل 

 كالفػػػكارعكف  ػػػي  ػػػؿ م ػػػلف  ػػػي الطر ػػػلت العرا نػػػل  كاسػػػتمع ل الػػػا الػػػكت القػػػر 
 لنػػدنػػلـ القػػركف ال ػػرنـ ناف نعػػرض مػػف لػػلدة حػػزب البعػػث  لػػنسكةنرهػػل  ك ػػلف 

لن بر ػػل بػػ ف  حضػػر الػػدنق ل حسػػنف لتبعػػد لحظػػك مػػف ذلػػؾ   ت لج  ػػل  ال طػػر 
التػي  طػل رةال ػي حػلدث تحطػـ  ه تىػتػـ  د كزنر الد لع العرا ي لد لف  نر اهلل 

ت الػػػا دٌ ن لترابنػػػبػػػ ف ه للػػػؾ للالػػػ ل ك ػػػد ذ ػػػر التى زنػػػكف العرا ػػػي   ػػػلف نقٌىنػػػل 
ي   كنلى ػػت الح كمػػل البعثنػػل  ػػكزنػػر الػػد لعالطػػل رة التػػي  ػػلف نسػػتقىنل  سػػقكط

 مر طبنعػي بػ فنك  بنلف اللدر م نل  بإل ف حللل الحداد العلـ  ي لمـك البىد.
سقكط تىؾ الطل رة  ه ذا لٌكدت ل ح كمػل تتـ لمىٌنل التى نقلت لىتمكنه لف سبب 

 بػػػػػدنت  البعػػػػػث ل ػػػػػدمل ت عػػػػػؿ جرا منػػػػػل ك ل ػػػػػت مسػػػػػتعدة لتفػػػػػكنه ننػػػػػل حقنقػػػػػل .
ت ت طػػكم لىػػا اب ػػلء كالتػػي اتذالنػػل كالتى زنك نػػل  ػػي تىػػؾ القضػػنل  التحىػػن ت 

سػػه الػػداـ حسػػنف نف  ظػػلـ البعػػث كلىػػا ر الفػػعب بػػ   قػػد انقػػف  الفػػعب العرا ػػي
  بسػػبب ازدنػػلد فػػعبنته بػػنف اب ػػلء الجػػنش بقتػػؿ لػػد لف  نػػر اهللالػػذم  ػػلـ هػػك 

العرا ي مف  لحنل  بسػبب مك  ػه مػف المفػل ؿ العل ىنػل التػي حػدثت بػنف الػداـ 
مػػػل الػػػحل ب  نمػػػل بعػػػد ك ػػػد تبػػػنف ل الػػػكزنر(كبػػػنف زكجتػػػه سػػػلجدة  نػػػر اهلل)فػػػقنق

   .ذ ر ل  
الػػا   ػػي   ػػس ذلػػؾ النػػـك ةلدر ػػل ال ػػكت بعػػدمل كٌدل ػػل االػػد ل  ل متػػكٌجننف     

كا ػل تكجنػت   ه الػا محل ظػل بلبػؿتكٌجػ الػذم جػـ مع ا تر ت  ال راج العلـ  ك د
كبقنػت مػع  )بنػت الطىبػل(الػا بنػت لىي . ل د كالكلي بغداد تكجنتالا بغداد
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لن جعىت ػي اةػلدر بنػت الطىبػل ا ثر   ل ت  نلنتنل اسػبلبك اننلـ  لمدة لفرة لىي
الػػا اتبػػد  كلػػكت لطػػؼ اهلل ل ل ػػت ك عػػت لىػػا رنسػػي كاهىػػي مالػػنبل ت تيحمػػد 

 لقبلهل.
 
 (احداث في بيت الطمبة)

ل ػػدمل رجعػػت الػػا بنػػت الطىبػػل    ػػتي  ػػد الطنػػت لعىػػي اتةػػراض كال قػػكد     
در) الحػلج لطنػؼ(  ػي ال لظمٌنػل  كهػك الرجػؿ الػذم التي اسػتد تنل مػف ابػي حنػ

د ىػػت  ػػي بنتػػه  ػػي الىنىػػل اتكلػػا مػػف هركبػػي مػػف انػػدم رجػػلؿ اامػػف  ػػي اكؿ 
لنىل مف مح تػي  كارفػدتي لىنػلن بع ػكاف المحػؿ الػذم نعمػؿ  نػه ابػك حنػدر   مػل 
كاسػػػػترجعت ا ػػػػل ب  سػػػػي اتةػػػػػراض التػػػػي اسػػػػتعرتنل مػػػػػف بنػػػػت لػػػػ ء ل ػػػػػلب  

ا ذته م نـ  كاسترجعت الا  ػؿ ذم دىنػفو دىن ىػه  كل ػؿ ذم كارجعت لنـ  ؿ مل 
 نمل لو نمل تىه.

 مػػفلن سػػمعت الػػكت لن  ل مػػ الطىبػػل  كبن مػػل   ػػت  ػػي بنػػت   ػػتي  ػػي احػػد اانػػلـ    
ي  ػػكل   د ػػؿ البنػػت  قىػػت  ػػي   سػػي اف احػػد الطػػ ب  ػػد   بػػلب البنػػتدا ػػؿ 

ك الػلحب مػف دا ػؿ البنػت  ك ػد  ػلـ ب ػتن البػلب ك   ػه هػ سمعت الكت رجػؿ
البنت   حلكلت اف اجد لذلؾ الرجؿ ال ل ت كف له تىػؾ الالػ حنل ب ػتن البػلب 
كالػػد كؿ الػػا البنػػت كالتحػػرؾ بدا ىػػه ب ػػؿ حرٌنػػل   قىػػت  ػػي   سػػي ربمػػل ن ػػكف 

   ؼ لىننـ ك د حالؿ لىا م تلح البنت.احد الطىبل الذنف لـ اتعرٌ 
فػػػعرت  بػػػه  كل ػػػدمل د قػػػت ال ظػػػر مػػػف  ىػػػؼ الغطػػػلء الػػػذم   ػػػت مىتحػػػؼه     

  القلدـ كالذم د ؿ البنت هك لنس مف الطػ ببلل كؼ كالقىؽ مف ذلؾ الرجؿ 
الرجػػػؿ ك ػػػلدل ذلػػػؾ   جػػػلء  العمنػػػؽنػػػت كجنػػػي بللغطػػػلء كتظػػػلهرت بػػػلل ـك  غطٌ 

 عر تػػه ا ػػه   جبػػهني  ىػػـ   احمػػدهػػك ال ػػل ـ اف  ػػلف نظػػف  قػػد  نحمػػد   ب سػػـ احمػػد
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 ك نػؿ مع ال ظلـ البعثػي نعمؿ  هك نؿ    ي امر  لن ك  ت فل ٌ احد ا ربلء لىي 
 احد م برم ال ظلـ البعثي .  لف ت بعد ذلؾ ب  ه كت  دٌ ؟ اـ ت نمف 

  كا ػػل  ػػي بنػػت لىػػي لىػػا نػػد ذلػػؾ الرجػػؿ ك  ػػت ا فػػا اف ن  فػػؼ نمػػرم   
دد ن تػػب  ػػي كر ػػل كربمػػل  ػػلف نػػر  كراح هػػكان  الغطػػلء جنػػد ي اح مػػتي  كلػػذلؾ  ػػل ٌ 

اك ا ثػػر  لمػدة لفػر د ػل ؽ  لل تلبػلك باسػتمر هػػك   بعػض ال ىمػلت نث ػلء ال تلبػل
ك ػػػلف ذلػػػؾ   ه الػػػا ال ػػلرج كنةىػػػؽ البػػلبكل ػػدمل ا تنػػػا مػػف  تلبػػػل الكر ػػل تكٌجػػػ

إٌت ا ي لػـ ا ػف  الر ه مف بعند ك د   تي  ان م بر  نعمؿكهك الرجؿ اسمه طللب 
 مبلفػرةن   مػتي كل ػدمل  ػرج طللػب مػف الػدار   م ػه ان حػذر  ك  ػتي   لىا ل  ػل بػه

مػػػف  لرجنػػػل  الػػػدا ؿ  ػػػي تنسػػػتطنع احػػػد  تحنػػػل بللم تػػػلح  بػػػلة ؽ البػػػلب مػػػف
ل ػدمل  تحػت ك    ننػل  ػلف ن تػبا ػذ م ػه الكر ػل التػي كذهبت الا الد تر الػذم 

الػػػػد تر كجػػػػدت اثػػػػلر ال تلبػػػػل كاضػػػػحل لىػػػػا بعػػػػض اتكراؽ مػػػػف تحػػػػت الػػػػد تر 
 مػل  تبػه تي نر  قػ ان جػد  ل ت نثػلر ال تلبػل كاضػحلن     قدالكر ل اتكلا لن ك الكال

 ت )نم ٌنػػػػل(لبػػػلرة لػػػف تقرنػػػػر الػػػا جنل ت تىػػػؾ ال تلبػػػل هػػػػيك ل ػػػػ لن  ىمػػػل  ىمػػػ
 افة  ل ػػػت  ػػػد حالػػػىت لىػػػا سػػػنلرة بسػػػبب  قػػػدنلػػػف امػػػر    ك ػػػلف تقرنػػػران الىمنػػػل

ة  لذبػل نالمر  تىؾب ف  ذلؾك د  تب طللب  العرا نل اتنرا نل  حربالزكجنل  ي 
 ككككال  .كاف زكجنل لنس بم قكد 

 لػهي   فػرحتي ك ػلف لىػي  ػد حضػر    ل إذ طر ت البلبالكر  نكبن مل   ت ا ر     
  كل ػدمل إٌطىػع لىننػل  ػلؿ لػي دالكر ل ل ػي نت ٌ ػ كالطنتهي ه  اث لء ةنلبمل حدث 

 ػػلؿ لػػي اف مجػػيء طللػػب الػػا هػػذا الم ػػلف هػػك ارجػػك اف تػػذ ر ذلػػؾ  احػػد  ك 
تػػػه ب  ػػػه لػػػـ نرا ػػػي اك نسػػػمع لػػػي  ل بر  ؟ هػػػؿ ركؾ اك سػػػمع الػػػكتؾ   ػػػذنر فػػػـ 

لىػي كل ػدمل مػع ك ػلف طللػب لىػا الػىل  رابػل   لؿ تبػد مػف الحػذر   ق لن الكت
ي ذات نػـك اف حنػث  ػلؿ لػ ان ي  ثنر م ٌ  لن االبن لىي محرج  مل حدث له ذ رتي 
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ؾ   قىػػػػت لػػػػه ت لىنػػػػؾ كت تػػػػػزري كازرة كزر املمػػػػ نػػػػػيد كجهػػػػذا  ػػػػد سػػػػكٌ  لن طللبػػػػ
 اي رل...

 
 العودة الى الموصل()
 ك  ػػػتي   الػػػا المكالػػػؿ نػػػتي ثػػػـ تكجٌ  بعػػػد ذلػػػؾ ب ٌنػػػلـ كبقنػػػت  ػػػي بنػػػت لىػػػي    

نػػػـ لىٌ   نػػػران  ىػػػتكت مٌ   الػػػذنف ن مػػػت ل ػػػدهـ  بػػػؿ ذلػػػؾ الجمللػػػل ات ػػػرادان  لالػػػد
ة  للكا ب م ل ؾ البقلء لػدٌ    كل دمل كالىت ه لؾ لي لبر الحدكد لن  رجكجدكا مى 

ف نـ فػػػعركا بػػػلل كؼ مػػػف كجػػػكدم معنػػػـ اكل ػػػ    ػػػي اامػػػر ل ػػػي   ظػػػرلـ اٌنػػػ
نـ مػف دكف اف تنػ تي طللػب لربػي كنسػ ف  ػي ةػر  نسمن لنـ بػ فـ كضعنـ ل
ات ػراد الػذنف بعػض لػدل  ثػلر الفػ كؾننػتنـ ممػل بقسػمنـ اك  ىٌ ل  ل ن كف له 

ال ػػكؼ   ػػلف  ػػي ذلػػؾ الك ػػت حنػػث اف معىػػـك هػػك ك مػػل  نتػػرددكف لىػػننـ ػػل كا 
 . ىكب الجمنع ي س ف نكالرلب 

ثقػػل بػػنف ال ػػلس   ػػلف الكضػػع  ػػي العػػراؽ مب ػػيّّ لىػػا اسػػلس ال ػػكؼ كلػػدـ ال  
 لن ك بعثنػػػا ان  فػػػنل اف ن ػػػكف م بػػػر  ػػػلل ردم  ػػػلف ن ػػػلؼ مػػػف ال ػػػردم ا  ػػػر  

لػػػػذلؾ  ػػػػل نـ   ك ػػػػرمػػػػف ا ك ػػػػذلؾ الحػػػػلؿ بلل سػػػػبل الػػػػا العربػػػػي    ػػػػه ن ػػػػلؼ 
  ك ػػػذاؾ لن نػػػكاء مػػػف  ػػػلف مطىكبػػػننحرالػػػكف لىػػػا اف تنجػػػلز كا بػػػذ ر ال ظػػػلـ اك 

كدم ه ػػلؾ نالػػبن نفػػٌ ؿ   ا  ػػي كجػدتي  ػػي كجػػبغػػداد  ػػررتي الرجػػكع الػػالػذلؾ 
  طران لىٌي كلىا الطنبنف مف ات راد الذنف ككك ي.

 نػػه ك ػػت دكاـ  كالػػىتي  مك ػػلف الك ػػت الػػذ )الطىبػػل(بنػػت لىي ٌجنػػتي  لالػػدان ك ت 
 قىػػت نذهػػب البػػلب  ػػلف مق ػػآل كلػػي  ػػي البنػػت احػػد كت اسػػتطنع الػػد كؿ نع ػػي 

 .احد الطىبل  ي البنت  كن ؼ ببلب الدار لعٌىي اجد
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السػند ب بػر ك ػلة ؽ الالػد ل  قػد رننػت لىػي  ػي الطرنػؽ ك ػد ن بر ػي كلف طرن
 نلى ت ال بر . كاف ات بلر  ىنل   ال من ي  ي انراف

  سػي  لػه  ػي ي   ػت احترمػه كا ػفٌ  ت لىا رنسي  ال بر  للالللقل    لف   
لن ك  ػػتي نلتبػػػر  اامػػؿ لىمستضػػػع نف نمثػػللي بعػػػد اتمػػلـ الحجػػػل بػػػف لظنمػػػلن حبػػ

 الحسف )لع(.
 

 المخاطر()مواجهة 
  لنػػل  ك  ػػتي  نك ن ثػػر  الػػا بنػػت الطىبػػل كبقنػػت ث ثػػل انػػلـ نػػتي بعػػدهل تكجٌ     

 ػػػي الم طقػػػل ل قػػػـك بجكلػػػل  ػػػي السػػػكؽ  الطىبػػػل ا ػػػرج  ػػػي بعػػػض اتحنػػػلف مػػػع 
ا مدن ػػػػل ) ل ت تسػػػػمٌ معنػػػػـ ذات نػػػػـك الػػػػا مدن ػػػػل الالػػػػدر ا ػػػػي ذهبػػػػتي  ركنتػػػػذ ٌ 

 ػػل سػػػنلرة مػػػف المدن ػػل ر بكدت ػػل كل ػػد ل   ػػي مجىػػػس ال لتحػػل لىمفػػلر ل الػػداـ(
   ػي انػراف ان السػل ؽ  ػلف اسػنر ل ػل اف كتبٌنف   مع السل ؽ تحدث لاجرة )ت سي( ك 

نػه ث ل لف انراف كمل جرل لىكراح نحدٌ كللد الا العراؽ بكاسطل اتمـ المتحدة  
مػػل  ػػلف نقكلػػه لػػف  ٌ ػػذب  ػػؿَّ ني ك ػػذاؾ  ك  ػػتي   اث ػػلء اسػػر   ػػي انػػراف م آسػػيمػػف 

ك ػػػػل كا   لن ىػػػػـك بعضػػػػنضػػػػنـ  ػػػػلـ بع لػػػػدارالػػػػا اكالػػػػى ل  مػػػػلحن   ىػػػػلسػػػػكء المعلم
كراحػػػكا نتحػػػدثكف  (ف انػػػراف) نؼ  تجػػػرن ك سػػػ ؿ السػػػل ؽ لػػػنقالػػػدك ي بللحػػػدنث

لىدكلػل ربمػل  ػلف ن تبػر كت  ػل   مف رجلؿ اامفكنقكلكف ربمل ن كف السل ؽ هك 
  بػػلنىػػل مزلجػػل  ضػػنتنل مػػع هػػ تء الطىؿ   لػػتىػػؾ ا  ل ػػت كه ػػذا كربمػػل كربمػػل  

 .  كبدنكا نحذركف مٌ ي
 كل ػػدمل رجعػػتي   تػػيي ذاهػػب الػػا  ىنٌ  ٌ  ك ػػ عػػلدتي   ػػي النػػـك التػػللي  رجػػتي    

 لن كا  ػػ   ػػتي  كبن مػػل ان  نػػه  كلػػـ ا ػػف احمػػؿ الم تػػلح معػػي الػػا البنػػت لػػـ نجػػد نحػػد
 هتكٌجػػ ك ػػرج م نػػل رجػػؿ  بجل ػػب البنػػت حنػػث ك  ػػت سػػٌنلرة ان ببػػلب الػػدار م تظػػر 


