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 كهػػ  ػػ ذا  لىنػػه  ظػػرة  للقنػػتي  ٌران حػػللن سػػآلم    سػػٌىـلىػػيٌ  ـنرنػػد نف نسػػىٌ  كهػػك إلػػيٌ 
نة   كهػك ذاتيػه الػذم المػر  ىػاالف ص الذم  تب تقرنػر  لذلؾ هك   س   طللب

  ا ػػرل ان افػن ء ل ػه اسػمع ك  ػػتي كهػػك مػف معػلرؼ لىػي د ػؿ البنػت  بػؿ انػلـ  
 .ل بعن ينات حن مل رننتي  ان ي لـ ا ف متل د ل  ك 

اف ن ىالػػػ ي  (لػػػز كجػػػؿ)كطىبػػػت مػػػف اهلل مػػػف لقل ػػػه   ػػػت ت لجحن مػػػل رننتيػػػه    
 .   ه كمف فٌر    بقنت متحٌنران م 

نتؾ كن ػل مسػتعد ك د تظػلهر ب  ػه حػزنف لىػا كضػعي ك ػلؿ ُ ا ػي سػمعت بقضػ
  كممػػل اسػػتغربت مػػف   مػػه ا ػػه  ػػلؿ ت ػػؾ ثقػػل بلل سػػبل الػػيٌ  اف ابقنػػؾ  ػػي بنتػػي

ن ىم ػػي كنحػػلكؿ ا  ػػللي كراح كا ػػؾ لىػػا حػػؽ  الىػػـ ب  ػػؾ مظىػػـك كا  ػػي ك  لػػيُ
 .ب  ه نرند مسللدتي 

كنرنػد اد ػللي   مسػؾ بنػدمالػا درجػل بىغػت ا ػه  ػلف ني  ان جػدان لحلحه فػدندإ لف 
لب المنل ػػػل  مػػػل نع مػػػف بػػػ الالػػػ ذلػػػؾ ظنػػػر لػػػي بػػػ فه ني ٌ ػػػ ك   بػػػللقكةسػػػنلرته  ػػػي 

 . سمننل  ي العراؽ
الػا درجػل ان  دفػدن لن نىن الحلح    لف هكمف ند  اردت اف اتحلفل  كا ىتي ك ىمل 

  ػػي الم طقػػل  اك  بحػػث لػػف ا  ع ػػي بػػ ف اجىػػس  ػػي سػػنلرته لىبحػػث لػػف لىػػي
ه  ػػػي سػػػنلرته ك ػػػلؿ بجل بػػػ  جىسػػػتي   احػػػد الطىبػػػل ل ػػػي ن تحػػػكا ل ػػػل بػػػلب البنػػػت

 قىػت لػه كانػف بنػت  للتػؾ ؟  ػلؿ ا ػه   سلحرؾ السنلرة ل ذهب الػا بنػت  ػللتي
ي كل  ػ   نـ مل ترنػد  ا ػت قىت له ُ اسمع نلطللب ا ل ا   رنب  ي حي الس ـ

 مػػت بػػ م  عػػؿ كاهلل سػػتجد ي ةنػػر ات سػػلف ا ػػت اذا  احػػب اف الىمػػؾ بفػػيء 
كست دـ اذا مل  مت ب عػؿ  ن ذنؾلن نم ا ي سلتالرؼ تالر   لن تعر ه سلبقالذم 
  بنن.

 .نطم ف ك سلسنر ببطء ُ ملذا تقكؿ نلحندر ا ل ا كؾ كارند مسللدتؾ  قلؿ  
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كاٌم حر ػػل م ػػؾ  ل نػػل سػػكؼ  لن ا ػػي احمػػؿ سػػ ح  طللػػبنػػل اسػػمع  قىػػت لػػه ُ  
سػٌنلرة ك  ػت  ػد  تحػت بػلب ال  لف ن  ذ   مػي لىػا محمػؿ المػزاح    ت ذنؾ 

  ك ػػػلف نسػػػ ؿ لػػػف لىػػػي  كبعػػػد لحظػػػلت كالػػػى ل الػػػا بنػػػت  للتػػػه  كلػػػـ اةىقنػػػل
 ذلػػػؾ نقن ػػػي بػػػ ف مػػػفممػػػل زاد   متػػػه ب ػػػ ـ ةنػػػر محتػػػـر لػػػه  رجػػػت  للتػػػه ك ىٌ 

 ػػ رجع ي الػػا بنػػت   رحلمػػهمرةػػكب  نػػه حتػػا ل ػػد نهػػك ن سػػلف ةنػػر اا سػػلف 
  مػػل ك  ػػت افػػعر ب  ػػه نرنػػد اف نقػػـك ب عػػؿ  ةنػػر مسػػتقرك   ػػلف مرتب ػػلن ك   لىػػي

ك ػؼ ل ػدمل كالػى ل الػا بنػت لىػي ك   تم عػه حػكاجزك  كل  ه نفعر بكجكد مكا ع
مػػلذا نرنػػد اف النػػه  ظػػر ا  ن معػػه مسػػرل  ػػرج مػػف السػػٌنلرة   رجػػتي ك   ببػػلب الػػدار

ب رسػػػي  لن  ػػلف مربكطػػ كراح نسػػحب حػػب ن  تهلسػػػنلر ال ى ػػي بػػلب ال   ػػتن  نالػػ ع
تالػ ع كملهػذا الحبػؿ الػذم   قىػت لػه مػلذا  السنلرة كهك افبه بللحىقل المطلطنػل

 ت فػػػػيء   كهػػػػك نػػػػدكر حػػػػكؿ المقعػػػػد ال ى ػػػػي لىسػػػػنلرة ؟  قػػػػلؿ تفػػػػيء  تسػػػػحبه
الحبػػػؿ مػػػرتبط بجنػػػلز الػػػ ـ اجنػػػزة اامػػػف بكجػػػكد  ذلػػػؾ  عىمػػػت  نمػػػل بعػػػد اف

المنػػػـ ا ػػػه جنػػػلز فػػػيء اك ال منػػػـ بم ػػػلف السػػػنلرة اك فػػػيء مػػػف هػػػذا القبنػػػؿ 
 .كا ل ار ض اتاللؿ ا بلرم .  بقن ل ببلب الدار كهك نىن لىي بللذهلب معه 

 
 (الطمبةالهروب من بيت )

ك ػلف  ػد لػلد مػف دكامػه كلحسػف   حتا جػلء لىػيالكضع ذلؾ  بقن ل لىا     
كحن مػػل فػػلهد الم ظػػر   بم ػػرد  الم لسػػب  ػػي الك ػػت لػػلد الػػا البنػػت ا ػػه ظالحػػ
  ت نالػػػىن اف تق ػػػكا بللبػػػلب إ ػػػه ؿ ت ٌضػػػ لجاء  سػػػٌىـ لىػػػا طللػػػب ك ػػػلؿ لػػػهت ػػػ

 قػلؿ لىػي حملنتػه مػف    رنػد حملنتػها  نرا ق ي حنػدر  قط ارند اف ت   جلبه ت
 نم فيء  ىـ نجبه .
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 ػذ  ُؿ نف اد ػؿ ن ػل  ػلؿ لىػي لػيبػك    لـ بسحبه كند ىػه الػدارثـ اف لىي    
 قىػػػت لػػػه ا ػػػل ا ػػػؼ ببػػػلب الػػػدار كا ػػػت الط ػػػي حقنبتػػػي  ان ةراضػػػؾ كاهػػػرب  ػػػكر ن

 ػػي دا ػػؿ البنػػت بعػػد اف  ػػلـ كبقػػا هػػك كطللػػب     حضػػرهل كاةىػػؽ البػػلب لىنػػه
حن نػل  ك  ػتي    ػي ةر ػل ا ػرلتمكنه طللب كجعىه نظف ا ي  ي الػدار عمىنل لب

ان  ت ابػدالبنػ ذلػؾكانق ػت بػ  ي لػف الػكد الػا  مسرللن   د حمىت حقنبتي كذهبت
ك ػػد  رجػػت امفػػي  ػػي م ػػلطؽ بغػػداد القرنبػػل مػػف بنػػت لىػػي هربػػآ مػػف طللػػب 

 ػػػذت الطر ػػػلت ال رلنػػػل المىتكنػػػل تاتحلفػػػا الطر ػػػلت العلمػػػل      كةنػػػر  ك  ػػػت
 ػػي بغػػداد كبعػػدهل اك  ػػت سػػنلرة اجػػرة كتكجنػػت بنػػل الػػا م طقػػل لػػ كم الحىػػل 

 .د مف محل ظلت العراؽ الا لدحنث تكجنت الا  راج  بنر ل قؿ المسل رنف 
حنػػث ا ػػه حن مػػل اد ػػؿ   حػػدث ي هػػك ل ػػه  نمػػل بعػػد امػػل مػػل  ػػلف مػػف نمػػر لىػػي 

 ركجي مف البنت حتا ثػلرت ثل رتػه كراح بلىـ طللب  فكمل نطللبآ  ي البنت 
حتػا نمسػؾ بعضػنـ بػبعض نالرخ ك لف نرنػد ال ػركج لم حقتػي كلىػي نم عػه 

تطلع اف ن ػػػػرج مػػػػف الػػػػدار إا اف طللػػػػب اسػػػػك ػػػػلد احػػػػدهـ اف نضػػػػرب اا ػػػػر 
كد ؿ سنلرته كلحقه لىي كالػعد معػه  ػي السػنلرة لم عػه مػف م حقتػي كالػلر 

 ػػػد  ػػػلدت السػػػنلرة اف السػػػنلرة  ٌىمػػػل اراد طللػػػب اف نجػػػد السػػػنر ك د نمسػػػؾ بمقػػػكٌ 
 . ي ابتعدت كللد الا البنت نثـ  زؿ لىي كترؾ طللب بعد اف اطم ف ت قىب 
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 )هروبي من بغداد(
لػدكتي مسػرللن نتٌىطػؼ  ػي الطر ػلت ال رلنػل الطىبػل بنػت  ل دمل  رجت مف   

تكجنػػت الػػا م طقػػل لػػ كم  ػػي الم طقػػل  ثػػـ نك  ػػت إحػػدل سػػنلرات ااجػػرة   ك 
 حن نػػػػل ك  ػػػػت  تػػػػذهب الػػػػا ال جػػػػؼالتػػػػي السػػػػنلرات حنػػػػث تكجػػػػد الحىػػػػل حنػػػػث 
 .   ا طننل  ت  ي  ؿ  طكة است نر اهلل 

 نكمػف لػلدتي اف ا ػر جػؼ جنػدة  ل ت  تنجل اتست لرة  ي الذهلب الػا ال      
 ػي تىػؾ الحػلتت التػي افػعر بنػل العسػر  لبعػض السػكر القرن نػل كبعػض اتدلػ

 الػػػل بػػػللح ظ كاتك ػػػؿ لىػػػا اهللجمكلػػػل مػػػف اتدلنػػػل ال لم ردداك  ػػػت الحػػػرج  
ب غػػػـ كمػػػذه)) النػػػـ نل ػػػلرج النػػػـ كمػػػ  س الكمػػػف تىػػػؾ اتدلنػػػل   ل  للالػػػلب ٌنػػػ

اهلل را رحمػػف الػػد نل كا  ػػرة كرحنمنػػل    نػػل اتحػػزاف كمجنػػب دلػػكة المضػػطرنف 
نػػػػؿ قنلم  نل لضػػػػي  ػػػػٌؿ حلجػػػػل  نػػػػل م تنػػػػا  ػػػػؿ فػػػػ كل  نلالػػػػلحب  ػػػػؿ  جػػػػكل

  نلربػػػػل    نلربػػػل     نلبػػػلل عـ  بػػػػؿ اسػػػتحقللن نلمبتػػػد   نػػػل رنـ الالػػػػ ن  العثػػػرات 
 ػػ رحم ي   ا ػػت رحمػػل ي كرحمػػلف  ػػؿ فػػيء نػػلرحمف الػػد نل كا  ػػر  كرحنمنمػػل 

الػدنف كتغ ن ػي مػف  كتقضػي بنػل لٌ ػي  حمل مف سػكاؾ تغ ن ي بنل لٌف ر  رحمل
ه محمػػد كالػػ ىػػا ػػدنر كبلتجلبػػل جػػدنر كالػػؿ اهلل ل ا ػػؾ لىػػا  ػػؿ فػػيء  ال قػػر

نهػل دلنػل كااذ ػلر التػي   ػت ن ر مػف بػنف ااان الدللء كاحػدذلؾ  لف  الطلهرنف(
  ك  ػػػػت اجعػػػػك ادلنػػػػل الىعػػػػف العلفػػػػكرا ي تزلػػػػت  ػػػػي بعػػػػض اتحنػػػػلفك ػػػػذاؾ ك 

 .ف الجبت كالطلةكتبلتسـ  كلع
 اكاجػػه   ػػت مػػلحنثالظػػللمنف هػػي  جػػلتي مػػف انػػدم ك ل ػػت  تنجػػل تىػػؾ اتدلنػػل 

ك  ت امفي بنف ال لس كاجد   سي مح كظػلن بنػ نـ  تف اتالػللي  العلب  مف
لـ ن قطع بػلهلل تعػللا  كنحنل ػلن ن ػكف طرنقػي بػنف الحػكاجز اتم نػل  كا جػك م نػل 

 ـ لف النكنل اك الكثنقل.
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الػػذم  رجػػت  نػػه مػف بنػػت لىػػي   ػػت  ػػد لزمػػت لىػػا ذلػػؾ النػػـك   ػي   ػػس   
ذهػب الػا الػدا رة  (طللػب) نمػل بعػد اف ك ػد ا بر ػي لىػي   الذهلب الا ال جؼ

مػػ نـ إتٌ اف مػػل  ػػلف   ك جػػرلكن بػػرهـ بمػػل   التػػي ن تمػػي الننػػل كهػػي دا ػػرة نم نػػل
رة مػف مغػدالػا  اؿ ت ػتش السػنلرات ل ت التي سنطرة الن  ذكا طللب كنق كا  ي 
 ػػػؿ ك  ػػػكا ه ػػػلؾ اك ػػػد   المحل ظػػػلت الكسػػػطا كالج كبنػػػلبغػػػداد كالمتكٌجنػػػل الػػػا 
 .سٌنلرة  لرجل مف بغداد

ك د ت  رتي  نه  ىػن ن  كلىمػتي  نمػل بعػد اف  ِٕ  تي حن نل  ي  راج الع كم   
سػػػنطرة مالػػػ ا الػػػدكرة مػػػف بغػػػداد  ل ػػػت تيقػػػؼ جمنػػػع المر بػػػلت المغػػػلدرة مػػػف 

 بغداد.
لىػا   ي كجك  الرٌ لب مف دكف اف نتعٌر ػكا فكن ظرك السٌنلرات نك  كف  ا ل ك    

الػػذم  (طللػػب)الرجػػؿ  ذلػػؾي مػػف  ػػ ؿ معر ػػل ا مػػل  ػػل ك نبحثػػكف لٌ ػػ  هكنػػلتنـ
 ػػػلف نػػػرا قنـ  ػػػي لمىنػػػل الت تػػػنش  ا ػػػه نعر  ػػػي مػػػف  ػػػ ؿ  ظػػػرة كاحػػػدة الػػػا 

تىؾ السنطرة كمػف دكف ت تػنش لىػا  سنلرت ل اجتلزتادرم  نؼ  ستكل كجني 
رةـ مػػػػف كجػػػػكد اتزدحػػػػلـ ل ػػػػد السػػػػنطرة ذاتنػػػػل كالتػػػػي  ل ػػػػت تك ػػػػؼ جمنػػػػع الػػػػ

 السنلرات .
 قػد ادلك  لن حنػث   ػت دن مػ  كرحمل ربػي  لنيمف الىطؼ اإل لن   ت متنق        

 ق تىؾ الىحظلت كفبننلتنل.مف  جكت 
ك  ػتي ا جػك بمعجػزة مػف تىػؾ    ػؿ لحظػل ل ت حنلتي معٌرضػل لى طػر  ػي    

مع ػػػا اف نقػػػؼ الجػػػ كزة  ػػػي سػػػنطرة كر نسػػػل لنيك  ػػػكا  ػػػؿ  الم ػػػلطر  كنٌت  مػػػل
 مر بل  كتمر مر بت ل مف دكف انل افلرة ؟

                                                           
27
ٌٍس١اناخ ٚسظ تغكاق ، ٚ٘ٛ ِؽظ اٌّهوثاخ اٌّغاقنج ٚاٌماقِيح ِيٓ  ٚاٌيٝ اٌّؽافظياخ     ِهآب  - 

 اٌعٕٛت١ح ٚاٌ ّا١ٌح.
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مػع احػد  الكالػلن  ػي  ت نتسػلهىكف نك نتسػلمحكفف ك المجرمػ كفالبعثنػ لف    
  ػت لمػل  لبػرٌ ني ا ل اتف إذ ا تب هذ  ال ىملت كت اسػتطنع نف ؾ الظركؼ  ك تى
 ؾ.افعر به ا ذامل   ت ك لل نه ني 

 ػػػي  ػػػؿ  ن ػػػلكرحمتػػػه ت ػػػزؿ لىن ػػػكؿ مػػػلداـ لطػػػؼ اهلل مكجػػػكد    ػػػت ي ػػػكل      
 بإذ ه .   ؿ فيء ننكف لحظل 

 ػػػػي تىػػػػؾ   جػػػػلتيك  كمي ػػػػي ت  نػػػػؼ همػػػػ بنػػػػر  كنثػػػػر  ػػػػلف لىػػػػدللء  ضػػػػؿ    
بعد دللء لعف الجبػت كالطػلةكت  هلنا ر   تي اتدلنه التي  تىؾكمف  اازملت 
كنػػػلمف   بػػػه حػػػد الفػػػدا د ثػػػ ي ني كنػػػلمف    قػػػد الم ػػػلر لي )نػػػلمف تحػػػؿ بػػػه ُ كاذ لبنمػػػل

بت بىط ػػؾ كتسػػبٌ   لالػػعلبتؾ القػػدر ذلٌػػت   نىػػتمس م ػػه الم ػػرج الػػا ركح ال ػػرج
 .ِٖ(الا ا ر الدللءبقدرتؾ القضلء كجرل   اتسبلب

دلػػلء بقػػراءة  نبػػدن الػػبلح ل ػػدمل اسػػتنقظ مػػف ال ػػـك ػػؿ   ػػي لن مكاظبػػ ك  ػػت    
  كالػا اهلل  كمػف اهللكبػلهلل  اهلل  )بسـُ  (ع)ركم لف ااملـ الاللدؽ الح ظ الم

كالنػؾ  ٌكضػت   النػؾ كجنػت كجنػيك   النؾ اسىمت   سػي اٌلىنـ  ك ي سبنؿ اهلل
  ح ظ ي بح ظ اتنملف مػف بػنف نػدٌم كمػف  ى ػي   كالنؾ نلج ت ظنرم  امرم

كاد ػع لٌ ػي بحكلػؾ  كمف  ػك ي كمػف تحتػي نمن ي كلف فمللنكمف املٌمي كلف 
ك  ػػػت اذ ػػػر بعػػػض   ٌِٗت بػػػلهلل العىػػػي العظػػػنـ (  ػػػكة إك كتػػػؾ    ػػػه تحػػػكؿ كت 

 راتدلنػػل كاتذ ػػل تىػػؾسػػبعنف مػػرة كنلجبػػلر لفػػرنف مػػرة ك مثػػؿ نلحػػل ظ اتذ ػػلر 
ك  ػػػت دكف ا قطػػػلع اث لءالمح ػػػل التػػػي   ػػػت النفػػػنل مػػػف ك  لن ا رنهػػػل نكمنػػػ   ػػػتي 

 قػد ر المحػدؽ     ػت اذ ػر دلػلء الىعػف كهػك مجػرب طر بكجكد ال عحن مل اف
 ك مف افد حلتت ال كؼ .   ت ا ج

                                                           
28
 اؼك أقػ١ح االِاَ و٠ٓ اٌؼاتك٠ٓ فٟ اٌصؽ١فح اٌسعاق٠ح اٌىاٍِح. - 
29
 قػاا ٚنق ػٓ االِاَ ظؼفه اٌصاقق)ػ١ٍٗ اٌس َ( فٟ وراب ِفاذ١ػ اٌعٕاْ، ػثاي اٌمّٟ. - 
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 (؟ حدث في بيت الطمبة ما)
 تكجنػػكا الػػا ػد مػػف د اف رجػػلؿ اا نمػػل بعػ بعػد  ركجػػي مػػف بغػداد لىمػػتي       

ك ػلف معنػـ طللػب   كهك بنت لىػي كزم  ػه   نه س فالذم   ت ا بنت الطىبل
  كراحػػػكا نسػػػ لك نـ ل ػػػي   كاحػػػدان كاحػػػدان الطػػػ مػػػف نحققػػػكف مػػػع كراح رجػػػلؿ اا

كهػػك ا  ػػل لػػـ  عػػرؼ   ف الحػػظ ا نػػـ ات قػػكا لىػػا  ىمػػل كاحػػدة كجػػكاب كاحػػدكلحسػػ
  مع ػػلإا ا ػػه  ػػلف نػػ تي لزنػػلرة لىػػي بػػنف الحػػنف كاا ػػر كا ػػه لػػـ نسػػ ف حنػػدر 
 رب العللمنف. كالحمد هللذل ن بذلؾ  جلتنـ كلـ نتعرضكا امٌ  كتٌمت
 ػذ تىػؾ حنػث  لر تنػل لأبػد م حنػثبنػت الطىبػه الػ حل  ا تنت  قد كبذلؾ      

 الىحظل التي هربت  ننل.
لػـ نعٌكضػنل   ل ت مغلدرتي لبنت الطىبل هػي ضػربل فػدندة القسػكة بلل سػبل إلػيٌ 

طىبل  لف نع ي بلل سػبل إلػٌي هػك المػ كل  كهػك ااهػؿ   اف بنت الفيء ك ذاؾ 
كااحبػػػػلب  هػػػػك التمكنػػػػؿ المػػػػللي لػػػػدلمي ملدٌنػػػػلن  تٌف اهىػػػػي  ػػػػل كا نبعثػػػػكف لػػػػي 

ي  ك ي ذلؾ النـك فعرتي ب قػداف  ػٌؿ فػيء  كبعبػلرة ا ػرل اتمكاؿ بكاسطل لى
 نالبحتي تل نلن لسنت لدم سكل رحمل ربي...

ل ػػػد مغػػػػلدرتي لبنػػػت الطىبػػػػل فػػػػعرتي بللغربػػػل مػػػػف جدنػػػد  فػػػػعرتي ب قػػػػداف      
ااحٌبل  فعرتي ب   ي رجعتي الا المربع ااكؿ  فعرتي ب   ي لدتي مفٌردان مػف 

 جدند.
الطىبػػل ا قطعػػت ا بػػلرهـ لٌ ػػي م ػػذ ذلػػؾ الحػػنف كلغلنػػل ل ػػد مغػػلدرتي لبنػػت     

ـ  ك  تي نتمٌ ا لقلءهـ اتفػٌ ر مػ نـ كنلتػذر َُِٖ  ك حف  ي للـ نكم ل هذا
الػػننـ لمػػل سػػٌببتي لنػػـ مػػف احػػراج ك ىػػؽ ك ػػكؼ  مػػل لػػدا لىػػي الػػذم اتالػػىتي بػػه 

 بعد  ترة زم نل مف مغلدرتي لبنت الطىبل.
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 ()دخولي النجف 
 ػػت السػػٌنلرة متكٌجنػػلن الػػا ال جػػؼ    ػػتي حن نػػل افػػعر بللتنػػه  حن مػػل تحرٌ        

نرة  كالرت نسػ ؿ   سػيُ  الػا ننػف ؟ كمػف انػف ؟ كالػا مىػف ؟   فكًمػنفعر بللحى
 ؟ ثـٌ مىف ؟ مىف

إلني ا ػت الػذم ا تػرت لػي ال جػؼ  ػي اسػت لرتي   ىػنس لػي  ػي ال جػؼ      
ـٌ سػػػػكم امنػػػػر المػػػػ م نف لىػػػػي)ع(  كل ػػػػف النػػػػي ُ  نػػػػؼ ك  ك  نػػػػل  رٌبػػػػل .....  ثػػػػ

تكٌجنػتي بقىبػي الػا كؿ بنػػت الرسػكؿُ سػلدتي ا ػتـ فػػ عل ي الػا اهلل   كلػنس لػػي 
الرحىػل  ي طنىػل  تػرةحكؿ كت  ٌكة   كن تـ ندرل بحللي  كالرتي ندلك كا لجي رب

 التي استغر ت ث ث سلللت اك ا ؿ. مف بغداد كالا ال جؼ
 مػػػل  رجػػػت م نػػػل بمعجػػػزة   ػػػتي ني ٌ ػػػر بػػػ ٌف ال جػػػؼ ةلدرتنػػػل  بػػػؿ اسػػػلبنع حن  

كنيلجكبػػػػل    نػػػػؼ نلػػػػكد إلننػػػػل مػػػػف جدنػػػػد ؟ لسػػػػتي ندرم مػػػػل هػػػػي الح مػػػػل مػػػػف 
رجػػػػكلي الػػػػا ال جػػػػؼ؟ كا ػػػػل لىػػػػا نقػػػػنف بػػػػ ف اهلل لػػػػـ نرجع ػػػػي الػػػػا ال جػػػػؼ إت 
ػػف ؟  نػػؼ ؟ لمػػلذا ؟  لمالػػىحل   ػػتي نجنىنػػل  كل ػػف ُ مػػلهي ؟ ننػػف ؟ متػػا ؟ مى

 الجكاب ُ لستي ندرم  كسنٌتضن ذلؾ  نمل بعد.
كنكؿ فػػيء   كالػػىت الػػا ال جػػؼ  ػػي ظننػػرة نػػـك  ل ػػت درجػػل الحػػرارة مرت عػػل 

 ػي فػلرع  نحػد ال  ػلدؽ نت الا كتكجٌ لمىتيه هك البحث لف س ف نطم فُّ إلنه  
امنػر المػ م نف لىػي  كنقع بللقرب مف المر د الطلهر)ع(  ااملـ زنف العلبدنف

ي الػلحب ال  ػدؽ كطىػب م ىػ نػه   اسػت جرت ةر ػلن  ك ػد     .)ع(بف نبي طللػب
   ػػي الغر ػػل  جىسػػت  ىػػن ن    ثػػـٌ ه ااجػػرة  لطنتيػػ  ث ثػػل ننػػلـاجػػرة  اف اد ػػع لػػهي 

ادرم مػػل سػػتي كن ػػل لحػػل ران  ضػػل علن   ىقػػلن    اتمفػػا  ػػي فػػكارع ال جػػؼ رجػػت ك 
    لظىٌمت الد نل بكجني .اتكجهكالا ننف   اال ع
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التعػب   قػد  ػلف تكجنتي حن نل الا احدل المقػلهي اجػد كسػنىل لىراحػل مػف    
نكمػػلن فػػلٌ لن كمرلبػػلن   جىسػػتي  ىػػن ن ثػػـ تكٌجنػػتي الػػا احػػد المحػػٌ ت لبنػػع ال ػػكاتـ  

متحٌنػران  كسػ ل ي البػل ع   بقنتك  تي نت ٌحص نمَّ ال كاتـ نفترم  كنننل ن تلر   
 حػػػي ػػػي حنرتػػػي كن ػػػل اتمفػػػا  ػػػي الطر ػػػلت ك ػػػد ا ػػػذ ي التعػػػب  لػػػف نمّْ  ػػػلتـو 

 تبحث؟
 إٌ ي ابحث لف  لتـ لىًحً ظ    لتـ نح ظ ي. ىتي له ُ نل لـ 

ذ هذا ال لتـ .   ل تلر لي  لتملن كنلطل نه  ك لؿ لي ُ  ي
نل حلج مػل هػي  ل ػل هػذا  س لتيه بعدمل كجدته م لسبلن لحجـ إالبعي  ك ىت ُ   
   ك نؼ سن  ع ي ؟ل لتـا

ػذ    حتػا كلػك ذهبػت بػه الػا الػداـ حسػنف    إٌ ػه   قلؿ لي بالكت مرت ع ُ  ي
 نح ظؾ.س

تىؾ ال ىملت هٌزت ػي مػف االمػلؽ  ك  ػتي حن نػل متحٌنػران لػف  ل ػدة ال ػلتـ  كاذا 
حن نػػل بػػ ٌف الػػذم ن طػػؽ ذلػػؾ  مػػل  ػػي  ىبػػي  كفػػعرتي ببػػذلؾ الرجػػؿ ك   ػػه  ػػد  ػػرن 

الرجػػؿ بتىػػؾ ال ىمػػلت هػػك اهلل كنمنػػري المػػ م نف)ع( الػػذم   ػػت بجػػكار    فػػعرتي 
كنلطنػػػتي لىبػػػل ع مػػػل طىبػػػه مٌ ػػػي مػػػف بفػػػيء مػػػف اإلطم  ػػػلف   لفػػػترنتي ال ػػػلتـ  

 .سعر
ػػػر الػػػن ي نسػػػكد الىػػػكف  كم تػػػكب لىنػػػه التعلكنػػػذ      جى  ػػػلف ذلػػػؾ ال ػػػلتـ هػػػك حى

السػػػػبعل  ك ػػػػلف ال ػػػػلتـ مػػػػف ال ضػػػػل  كبقنػػػػت محت ظػػػػلن بػػػػذلؾ ال ػػػػلتـ م ػػػػذ ذلػػػػؾ 
ـ(  ك  تي احمىه معي نن مػل تكٌجنػتي  ك  ػتي َُِِكلغلنل العلـ  ُٖٗٗالحنف)

ك  تي نمسحه  ي  ؿ ضرنن لمقلملت كؿ محمد نذهػب  نتبٌرؾى به  ي  ؿ حنف 
إلنه  ك  تي لىا نمػؿ اف احػت ظ بػه لحػنف ك ػلتي كنيػد ف معػي  ػي  بػرم لنفػند 

مح تػي ك ػي تفػٌردم    ػتي لىػا نمػؿ لي ل ػد رٌبػي مػل لل نتػه كمػل كاجنتػهي  ػي 
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اف ن ػػكف فػػلهدان لتىػػؾ المكا ػػؼ مػػع جػػكارحي التػػي ستفػػند لػػي بػػذلؾ ل ػػد ربػػي  
ي اف نغ ر لي  طلنلم  كنح ظ لي مػل لل نتػه  ػي الحنػلة الػد نل  ك ػؿ دالنلن رب

ذلػػػؾ  ػػػي سػػػبنىه ك ػػػي مػػػ نع العظمػػػلء اا نػػػلر مػػػف كؿ محمػػػد  كالثبػػػلت لىػػػا 
    كتنتنـ كالبراءة مف نلدا نـ. 

 
 () لحظاٌت خالدة 

  ل ػػػلتـ بضػػػرنحه بعػػػدمل ن مىػػػتي زنػػػلرتي امنػػػر المػػػ م نف كمسػػػحت ذلػػػؾ ا     
تكٌجنتي الا امنػر المػ م نف  ل  ػلن متر ٌػب مػف الجػ كزة  ك  ػتي  ػد لقػدتُّ ال ٌنػل 
بزنلرته منمل  ٌى  ي ذلػؾ    ػت نسػعا لزنلرتػه طللبػلن م ػه اف نػ كن ي  ك  ػتي  ػد 
تكٌجنػػػػتي النػػػػه كلرضػػػػتي لػػػػه حػػػػللتي  كتفػػػػٌردم  ك ػػػػك ي كضػػػػنللي كمح تػػػػي  

 كةربتي .....
   رجػػت مػػف ضػػرنحه ك ىٌػػي نمػػؿ بمػػل  ىبػػي مػػف م لجػػلة ن رةػػتي مػػل  ػػيكبعػػدمل 

    مل دلكته  كمل طىبتيه م ه.بسنستجنب لي 
 ك ػػػػلف مك عػػػػه مقػػػػلب ن   المقػػػػلهي جىسػػػػت  ػػػػي احػػػػد رجػػػػتي مػػػػف ضػػػػرنحه  ك     
 ننػل مت ٌ ػران  ضػل علن  جىسػتي   للمنػدافب تيسػٌما ىسكؽ ال بنر بػللقرب مػف م طقػلل

  ػػػتي مالػػػنرم المجنػػػكؿ   كبن مػػػل  كلػػػف  سػػػنحدث لػػػي  ل  ػػػلن  لسػػػتي الىػػػـ بمػػػل
كلن ػػي ت ظػػر الػػا مػػد ؿ السػػكؽ ال بنػػر  ك ػػلف  ىبػػي ك  ػػرم  ػػي م ػػلف  جللسػػلن 
   ػت ا ٌ ػر  ػي   كهػك مبتسػـ مف جنػل السػكؽ ال بنػر لىٌي فلباذ ا بؿ  ك ر 

ننػػل نهمٌنػػل  ا  ػػي   ػػتي  ػػي لػػللـ ك ػػر   لػػر لػػهي ني  ىػػـ لػػدة مكاضػػنع  ػػي ذه ػػي 
كل ػدمل سػمعت ذلػؾ ظنػر لىػٌي    َّي هكٌنتػؾك ػلؿ لػي الط ػا بؿ لىػٌي كل  ه 
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د وأد ذٍه اٌعٍّح ٟ٘ ّـافح اٌّماتً ٚاسرفىاوٖ، الْ ذٍه اٌغٍّيح وياْ ٠غٍثٙيا    فٟ لٌه اٌٛل - 

 اٌؼسىه ٚاوالَ إٌظاَ.
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القىػػػؽ كارتب ػػػتي  ىػػػن ن  كلػػػـ ن طػػػر ببػػػللي اف احػػػد اتالػػػد لء نقػػػـك معػػػي بتىػػػؾ 
 لـ تعر  ي نل سند ؟ ن لؿ ك  لىٌي  ـسىٌ الحر ل   

كهػػك نسػػ ف  ي  ػػي جلمعػػل المكالػػؿهػػك احػػد زم  ػػبػػه ذا إ ػػ   نػػه رى ال ظػػ  ػػد قتي 
 . ال جؼ

 
 
 (النجفي عباس المقاء مع عامر)

 ل ػدمل  ٌ ػل  ػي المكالػؿ انػلـ الجلمعػػل  ػلف مػف اتالػد لء المقػربنف الػٌي       
 جىسػػػػ ل  ػػػػي المقنػػػػا   كهػػػػك مػػػػف اهػػػػللي ال جػػػػؼ كاسػػػػمه لػػػػلمر لبػػػػلس سػػػػلجت

  ر ضػػػت ذلػػػؾ ل  ػػػه  الػػػا بنتػػػه هي كطىػػػب مٌ ػػػي اف اذهػػػب معػػػ  كتبلدل ػػػل الحػػػدنث
كا ػػل لػػـ   لالػػلحب ال  ػػدؽ لمػػدة ث ثػػل ننػػلـلن ي د عػػت مبىغػػ  بػػ ا برتػػه   ك االػػرٌ 

الػػػػلحب مػػػػع  ىػػػػـ ا قػػػػلؿ سػػػػ ذهب الػػػػا ال  ػػػػدؽ ك ن ضػػػػي م نػػػػل سػػػػكل سػػػػلللت  
 .ال  دؽ
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مبىػػُ ال ةدض إلػػل ػػر   كت ىم ػػل معػػهال  ػػدؽ ن ػػل لالػػلحب  ػػل تكجٌ كبلل عػػؿ    ٌ     
ا ػي  قىػت لػه ت دالػي نللػلمر كدل ػل  تػرؾ ال  ػدؽ  معػه  لػلمر  تفػلجرإلن ل 

  تر  ػػل ل اامػػف اك الفػػرط جلر  ػػد نػػ دم ب ػػل الػػا رجػػلؿ  ػػت ا فػػا مػػف نٌم ًفػػ
كن ػػل ضػػنؼ ل ػػد امنػػر   ذمتػػؾ نمػػلـ اهلل ءبػػرمني  فلػػه ا ػػي لػػ’  ىػػت ملبعػػدال  ػػدؽ 

)  ػدؽ  هػك  ػلف اسػـ ال  ػدؽلمػل  يىتيػه لػه  كل  ه لػـ ن تػرث    م نف لىي )ع(مال
 .ال كت(

كتفػػػٌر تي ك ػػػل كا طنبػػػنف   كتػػػهلىػػػا إ   ػػػتي كتعرٌ   ل الػػػا بنػػػت لػػػلمر ػػػنتكجٌ ك     
 معػػهك ػد جىسػػ ل   طػػرنن ال ػػراش لن مرنضػلػػلمر  قػد  ػػلف  امػل كالػػد  بتىػؾ الع  ػػل

 طكن ن  ي تىؾ الىنىل.
 م(ٕٛٔٓ)مع عامر النجفي، ال يزال في النجف 
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 في بيت عامر عباس() 
ىيػػػػؽ   فػػػػ      نت لىػػػػننـ مػػػػف حن مػػػػل رننػػػػتي لل ىػػػػل لػػػػلمر ككجػػػػدتنـ بػػػػذلؾ ال ي

ثػػـ  كجػكدم بنػ نـ  كطىبػتي مػػف لػلمر نف   ػرج مػف البنػػت  ىػن ن اتحػٌدث معػه 
 ػػي   سػػي اف هػػذ  العل ىػػل ال رنمػػل  ػػد   رج ػػل  ػػي تىػػؾ الىنىػػل  ػػلرج الػػدار ك ىػػتي 

اف ا بػػػػر لػػػػلمر مػػػػف تبػػػػد ك  مٌ ػػػػي  كتنم ػػػػف نف ارد  ػػػػرمنـ بىػػػػ ـو   استضػػػػل ت ي
مطىػػكب  لرحته كنيبػػٌنف لػػه بػػ   يضػػٌنتي منمػػل  ٌى  ػػي ذلػػؾ  كتبػػد لػػي مػػف مالػػبق

 كمطلرد مف  بؿ رجلؿ اامف . 
مػلجرل   ػؿَّ    كذ رتي لهت لالنؿكن برتيه بجمنع الل دمل  رج ل تحدثت معه    

   كذ رتي له  نؼ  ل ت  جلتي.لىا لل ىتيك  لىيٌ 
 حز لن فدندان. كحزف  ت ٌثران  بنران  للمر ت ثرحن نل     

  ربػػػػي بػػػػه  ػػػػياسػػػػللدؾ مػػػػل ام  كؼ كسػػػػ ان دبػػػػنك ػػػػلف جكابػػػػه ُ لػػػػف اتر ػػػػؾ      
 كاسترسؿ بلل  ـ كراح نىعف البعث كحزبه ....

 
 وقفة تأمُّل() 

مػل كاجنتػه مػف مكا ػؼ  كرحػتي اسػتذ ر مػل   ػؿ مراجعػلل لحظػله ػل ن ؼ ك      
ي ن قطػػع  كن ي  ػي الىحظػل التػ  ػتي  نػه  كمػل كالػىت إلنػه  ك نػؼ اف اهلل  ػد نػ

 ننل اامؿ   م ػذ  ركجػي مػف بنت ػل حل نىػلى  كلغلنػل كالػكلي الػا بنػت حػلتـ  ثػـ 
بنػػػت ابػػػي حنػػػدر  ثػػػـ ال ػػػرف لػػػذلؾ الرجػػػؿ المالػػػرم  ثػػػـ بنػػػت اتخ جع ػػػر  ػػػي 
م طقل اتلظمنل  ثـ  ي م طقل حي الس ـ  ي بغداد حنث بنت الطىبل  كبػنف 

لع هػك بنػت الطىبػػل  مك ػؼ   ػر ن قطػع ل ػي السػبنؿ  ك ػلف ك ػر ذلػؾ ات قطػ
كذلػػؾ حن مػػل  رجػػت م ػػه بسػػبب ذلػػؾ الرجػػؿ الم بػػر   قػػد ا قطػػع بػػي السػػبنؿ  
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لغلنػػل زنػػلرتي الػػا ال جػػؼ كالتػػي لػػـ ت ػػف بل تنػػلرم  ا مػػل هػػي بل تنػػلر مػػف اهلل  
ا  ي المؿ بلإلست لرة م ذ الىحظل التػي  رجػت  ننػل مػف بنػت ابػي حنػدر  ػي 

لػػػف ن ػػػذل ي كلػػػـ نسػػػىم ي طللمػػػل ا ػػػل  ال لظمنػػػل  كندر ػػػت حن نػػػل بػػػ ٌف اهلل سػػػكؼ
  بللطػػلهرنف مػػف كؿ ال بػػي محمػػد)ص(. ادلػػك  كنتمٌسػػؾ بدلل ػػه كذ ػػر   كاستفػػ ع

لىحظػػل م ػػذ اان نبػػدنتر  ػػي  بعػػد ذلػػؾ الىقػػلء مػػع لػػلمر  ندر ػػتي متنق ػػلن بػػ ف اهلل لػػف
  عػػلمربل كالػػا الىحظػػل التػػي إلتقنػػت  ننػػ  للمنفمػػف انػػدم الظػػبنػػل  جػػل ي  التػػي

لن ك  ػت مكاضػب  كه ػذا  لب جدنػد بلي  تن ني مل سرللف  لىٌي  بلب غىؽني مل   ىٌ 
كه ػػػػذا  ل ػػػػت الحػػػػلؿ   كال فػػػػكع هللترا قنػػػػل الػػػػدمكع   م لجػػػػلتالك الػػػػدللء لىػػػػا 

حنػػث ا ػػي   ػػت اتػػذ ر  نػػؼ اف اهلل  ػػد جعػػؿ لػػي اسػػبلب ال جػػلة  ٌي بلل سػػبل الػػ
دافػل الػا كالدفمف الحلج ابك حندر الذم الطػل ي الفػحلطل اك ال عػلؿ  اءان ابتد

 ػػػي ال لظمنػػػل  لػػػا االػػػد ل يكاذلػػػؾ المالػػػرم الػػػذم اكا ػػػي  ػػػي  ػػػرف الالػػػمكف 
اتالػػد لء ات ػػراد  ػػي المكالػػؿ كالبالػػرة ثػػـ   تلظمنػػل كالػػا لىػػي  ػػي بغػػدادكا

ن ػػػكف بعػػػدهل  ػػػد  س مػػػف نحػػػد ك ٌىمػػػل االػػػؿ الػػػا درجػػػل النػػػ   كالعمػػػلرة كال ػػػكت
مػػف  سػػتي ن  ػػد    ػػتي  ا ػػي ك رهػػلك   نػػد المسػػللدةالػػٌي  ر نمػػدي لن ك ػػ لن كجػػدت ف الػػ

نػػت بعػػدهل الػػا سػػرللف مػػل تكجٌ  (حػػي السػػ ـ)بنػػت لىػػي  ػػي م طقػػل الطػػكبجي 
كا مػل التقنػت معػه لىا مكلد  فذم لـ ن الك ي كهك للمر الاتخ  دال جؼ اج

نكجػد     ػ طرنػؽ الالػد للػف  التقنػت بػه ا ػيا كؿ  كت بكاسطل رحمل ربي به 
ًإ َّػل  )ُتعػللا   ػلؿ ني ربل يك ت طنط الكاي مل ه ل فيء  ي الكجكد اسمه الد 

ىىٍق ىل ي ًبقىدىر  .ُّ(و  يؿَّ فىٍيءو  ى
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 .49سٛنج اٌمّه: اال٠ح  - 
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 )مواقف مع عامر( 
 ػػلف لىػػي الحىػػي هػػك السػػ د بلل سػػبل الػػٌي  ا ػػه  ػػلف الػػذم نػػ تن ي ب  بػػلر      

اهىي كنكالؿ الا اهىي ات بلر التػي تتعىػؽ بػي  ك ػلف ثقتػي كسػ دم  كل ػدمل 
   لٌكض ي ربي بعلمر  كالذم سن كف لي مكا ؼ لدندة معه. قدته

نٌم  تي بػ ف ت ات ىػـ مػع اهىػه لػف كضػعنٌ  افلر لىيٌ ل دمل ا تىنت بعلمر     
  ك ػػلؿ ا ػػت تبقػػا معػػي  ػػي ال جػػؼ مػػل دمػػتي احػػد مػػف لل ىتػػه  ت ا فػػؼ سػػٌرم 

ع معػػه ك ػػي بنتػػه كمػػ بقنػػت لػػٌدة انػػلـ  ػػلف الػػلد لن بمػػل  ػػلؿ   قػػدك  ان  ننػػل مكجػػكد
فػعرت  تىؾ اانلـ هي ن ضؿ اانلـ التػي لفػتنل  ػي التفػٌرد   قػدك ل ت  اهىه 

للفػعكر بكجػكد العل ىػل كالحنػلة    مػل ارجعت ػي تىػؾ اتنػلـ بمػل لن  ننل بلاملف فن 
 . ركجي مف اهىي بتىؾ الحللل التي  قدتنل م ذاتسرنه 
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 كفػ تل  ك ػد ن لف للمر  ي ال جؼ ا مل  لف  نقضػي انػلـ العطىػل ال الػىنٌ    
لن كم ػػػلن  ػػػي بغػػػداد  ك ػػػلف لدنػػػػه ل ػػػلىػػػا ات تنػػػلء  ػػػلراد لػػػلمر اف نػػػ مف لػػػػي م 

مجمكلػػل مػػف اتالػػد لء ممػػف  ػػل كا  ػػي جلمعػػل بغػػداد  ك ػػلؿ لػػي سػػكؼ احػػلكؿ 
جلهػػدان بإسػػ ل ؾ  ػػي بغػػداد  ا نػػل نثػػري نمل ػػلن مػػف بقنػػل المحل ظػػلت  ك ػػلف محقٌػػلن 

 بذلؾ.
تحػػدث ل ك    ك ػػد التقن ػػل بػػهلن لطػػجػػؼ نعمػػؿ  نٌ  ػػي ال   تكجن ػػل الػػا الػػدنؽ لػػهي      
ك ػػػػلف هػػػػك كزم  ػػػػه  ػػػػد    ػػػػي جلمعػػػػل بغػػػػداد لن الفػػػػلب طللبػػػػ ذلػػػػؾ  ػػػػلف    النػػػػه

كف ا ػػل كطىػػب م ػػه لػػلمر بػػ ف ن ػػ  اسػػت جركا فػػقل  ػػي م طقػػل ال ػػرادة  ػػي بغػػداد
تبػػد لػػي مػػف اف ك ػػلؿ   لل  رةب بػػ رٌحػػ  نػػـ مػػف المسػػت جرنف  ػػي فػػقل ال ػػرادةمع

ه الػػذنف معػػه  ػػي السػػ ف كزم  ػػ    قى ػػل لػػؾ الحػػؽ  ػػي ذلػػؾ ياسػػت ذف مػػف زم  ػػ
 .مف محل ظلت متعٌددة هـ
 
 العودة الى بغداد()

  ػػػتي  ػػػد  ضػػػنت انلمػػػلن جمنىػػػلن مػػػع لػػػلمر  ػػػي بنتػػػه  كبػػػنف ا كتػػػه كنبنػػػه        
 ك  ػػػتي  ػػػد تعػػػٌكدتي لىػػػا لقػػػلء كالػػػد لػػػلمر  حنػػػث   ػػػتي ا ػػػرن لػػػه بعػػػض اادلنػػػل

ل دمل  لف نستر ي مف المرض  ك لف نطم ف بػذلؾ كترتػلح   سػه ك ىبػه  كهػك 
 انضلن  د تعٌكد لىا كجكدم بن نـ. 

  الػا بغػداد كل دمل ات ق ل مع ذلؾ الطللب حكؿ الس ف  كمكلد الىقلء تكٌجن ػل  
ذلػػؾ النػػـك  ػػي الفػػقل التػػي تقػػع ضػػمف  ػػلف مبنت ػػل ك مسػػلءان  ككالػػى ل الػػا الفػػقل 

  مػػف الب لنػػل ك ػػر طػػلبؽ  ل ػت الفػػقل  ػػي  ك طكابػػؽة  ػػكف مػػف لػػدٌ ب لنػل  بنػػرة تت
 .ك لف  ننل فر ل تٌطؿ لىا فلرع  بنر كجمنؿ



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

- 177 - 
 

 ػلف الطػٌ ب  ػد حضػركا مػف  الػا بغػداد  مف كالػكل لك ي النـك التللي        
كاجتمعػػػكا كارادكا اف نقػػػرركا كلىمػػػكا ب بػػػر كجػػػكدم معنػػػـ   محل ظػػػلتنـ جمنعػػػلن 

 ا قتنـ مف كجكدم مف لدمه.كهك  رار مك  ف فذلؾ الب
  ابحث لػف سػ فك   ي طللب مف المحل ظلت  ٌ بل   د ذ ر لنـ ك لف للمر    

كمػػف بعػػدهل ن ػػكف القػػرار   نستضػػن ك ي ث ثػػل ننػػلـتء الطىبػػل لىػػا نف    قػػرر هػػ
ٌمػػل افءإمػػل اف ابقػػا كافػػلر نـ  ػػي  ػػؿ فػػي تىػػؾ ك ػػ ؿ   ارحػػؿ مػػف ل ػػدهـ   كاي

كاامػلف لػي ال نػر   ف نجعؿب  ت ادلك اهلل   ـنلـ الث ثل التي  ضنتنل معناا
الػىكات اهلل ) لجنه بلادلنػل المػ ثكرة لػف ال بػي كاهػؿ بنتػه ني ك  ت ن كف   ان مل

ي بػف لىػالدللء المركم لف ااملـ السجلد   اتدلنل تىؾ كمف (لىننـ اجمعنف
كنػل ذ ػر مػف  ف ت سػ د لػه  )نللملد مف ت لملد له   كنلس د م ُ)ع( الحسنف

راء ا ػػػت الػػػذم سػػػجد لػػػؾ الىنػػػؿ كنػػػل   ػػػز ال قػػػ  كنػػػل لػػػٌز الضػػػع لء ذ ػػػر لػػػه  ت
. بعػد ث ثػػل ِّ(الػا ا ػر الػػدللءكضػكء الٌ نػلر  كضػػكء الفػمس ك ػػكر القمر....

مل نثنر الفؾ كا ػؾ مع ػل نؾ  جد   ـالط ب  ٌىنـ ك للكا لي ُ ا  ل ل ننلـ حضر
 به لىٌي. كتفلر  ل  ي  ؿ فيء  ف رت اهلل لز كجؿ لىا  ؿ مل ا عـ

 
 )المقاء باألهل( 
    سػػه لىسػػ ر  ػػلف لػػلمر  ػػد هٌنػػبعػػدمل تٌمػػت مكا قػػل الطػػ ب بللسػػ ف معنػػـ     

الا ال جؼ مرةن ني ػرل كطىػب مٌ ػي اف اذهػب معػه   ىٌبنػتي دلكتػه كتكٌجن ػل الػا 
مجمكلػػػل مػػػف  ال جػػؼ  كبقن ػػػل ه ػػػلؾ لػػػدد مػػػف الىنػػػللي كاتنػػػلـ  التقن ػػػل  ننػػػل مػػػع

اتالػػد لء الػػذنف  ػػل كا مع ػػل  ػػي المكالػػؿ  كمػػف بنػػ نـ الطللػػب لبػػلس ال ج ػػي 
الذم دلل ل الا بستل نـ  ي م طقل البك حدارم  ي الجل ب ات ػر مػف ال ك ػل  

                                                           
32
ّّٟ: ِفاذ١ػ اٌعٕاْ. -   ػثاي اٌُم
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كفػػرحت لػػه مػػل جػػرل لىػػٌي   ىػػـ نسػػتطع حن نػػل اف نقػػٌدـ فػػن لن مػػف  بنػػؿ الطرنػػؽ 
 معر ل اسملء منربنف اك مل فل ؿ.

اتث ػػػلء ن بر ػػػي لػػػلمر بػػػ ف اهىػػػي سػػػن تكف لزنػػػلرة  بػػػر كالػػػدم  ػػػي   ػػػي تىػػػؾ    
ال جػؼ اافػرؼ  ػػي مقبػرة كادم السػ ـ  كلسػػت متػذٌ ران  نػؼ نيبىػػُ لػلمر بػػذلؾ 
المكلد  كمعر تي بكجكدهـ  ي مسػجد ال ك ػل لىمػت بػه مػف لػلمر  ك ػي   ػس 

نػػرهـ النػـك تكٌجػه لػػلمر بسػنلرته كنتػا بلاهػػؿ الػا بنػت لػػلمر  بن مػل   ػتي ا تظ
  كبعػػػد  تػػػرة ا تظػػػلر  ػػػي بنػػػت لػػػلمر مػػػع ا كتػػػه سػػػمع ل بالػػػكت السػػػنلرة ه ػػػلؾ

 كمجن نـ الا بنت للمر.
 ػػلف لػػلمر  ػػد ا بػػرهـ  ػػي الطرنػػؽ بػػ ف ت نتحػػدثكا فػػن لن  ػػي مكضػػكع حنػػدر    

امػػػػلـ اهىػػػػه  كن ػػػػكف كضػػػػعنـ طبنعنػػػػلن امػػػػلـ اهىػػػػه   جىسػػػػف ال سػػػػلء  ػػػػي ةر ػػػػل 
ؿ التػػي  ػػلف ابػػك لػػلمر نر ػػد  ننػػل الضػػنكؼ  كجىػػس الرجػػلؿ  ػػي الػػللل اتسػػتقبل

 بسبب مرضه كلٌىته.
 ل ػػت كالػػػدتي ت ظػػر إلػػػٌي مػػف  ػػػ ؿ  تحػػػل البػػلب التػػػي تػػربط الػػػللل اتسػػػتقبلؿ 
 بغر ل الضنكؼ  كلـ تستطع التحث معي سكل ا نل ترمق ي ب ظراتنل مف بعند. 
بعػػد ذلػػؾ جىسػػ ل جىسػػلن جمللنػػلن كا تػػا الىقػػلء بن  ػػل ك ػػد كٌدلػػتنـ كرحىػػكا  كل ػػف 

ٌي الفػػعكر بػػلل راغ كالغربػػل  لػػؾ الىقػػلء  ػػد تػػرؾ  ػػي   سػػي نثػػران  بنػػران  كنلػػلد لىػػذ
لنت ػػي لػػـ  ىػػتي  ػػي   سػػي   ك كتجػػٌددت نحزا ػػي بعػػدمل ت ٌججػػت مفػػللرم ل ػػرا نـ

 .اراهـ كلـ نلتقي بنـ
بعػػدمل ا تنػػت  تػػرة العطىػػل الدراسػػنل   رر ػػل العػػكدة الػػا بغػػداد  حنػػث السػػ ف مػػع 

    ي ال رادة مف بغداد. الطىبل  ي فقتنـ الكا عل
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 )اخي الكبير نبيل راجي(.

 السكن في الكّرادة في بغداد()
فػػعرت بلتطم  ػػلف ل ػػدمل سػػ  ت  ػػي م طقػػل ال ػػٌرادة  ك ػػد حالػػىت لىػػا      

 س ل مف م لتنن الفقل  كالرت ا رج كنلػكد الػا السػ ف  ػي نمّْ ك ػتو نفػلء  
ذاؾ كتعٌر ػػتي لىػػا ال ثنػػرنف مػػ نـ كهػػـ محل ظػػلت فػػتا  كلفػػت بػػنف الطىبػػل ك ػػ

  تعٌكدكا لىا ر نتي بن نـ ك  ٌ ي نحد طىبل المحل ظلت نس ف  ي ذلؾ القسـ.
حن مػػل ت ػػكف لطىػػل  نلنػػل اإلسػػبكع ن ػػكف السػػ ف  للنػػلن مػػف الطىبػػل  ا نػػـ      

بػل مل لدا  سـ  ىنؿ مػ نـ  الكالػلن طى نتكٌجنكف الا محل ظلتنـ لزنلرة اهللننـ
المحل ظلت البعنػدة مثػؿ البالػرة كالمكالػؿ   قػد  ػل كا نػذهبكف الػا اهػللننـ  ػي 

  ؿ فنر مرة اك مرتنف.
 لف  ىك الس ف الجلمعي  د الطل ي  رالػلن لرتالػلؿ بلاهػؿ كاسػتدللء ا ػي 
 لسػػػـ الػػػا ذلػػػؾ السػػػ ف لرلتقػػػلء بػػػه  كل   ػػػي لػػػـ االػػػؿ الػػػا  تنجػػػل  ػػػي  ن نػػػل 
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مػػػرةن ا ػػػرل   كذلػػػؾ بعػػػدمل  لر ػػػت لىػػػي تالػػػلؿ بػػػه كبػػػ هىي الكالػػػكؿ النػػػه كات
 الحىي.

 
 المقاء مع أخي قاسم()

 زنلرتػػػػػهك ػػػػػد تحػػػػػٌدثت مػػػػػع لػػػػػلمر  ػػػػػي ذلػػػػػؾ المكضػػػػػكع كنبػػػػػدل اسػػػػػتعداد  ل    
كاتتالػػلؿ بػػ  ي  لسػػـ  ك ػػد ارفػػدته الػػا ل ػػكاف المحػػؿ الػػذم  ػػلف نعمػػؿ  نػػه 

كن بػػر  بم ػػلف  لسػػـ ل ك ػػد التقػػا بػػ  ي ن ػػي  كبلل عػػؿ  قػػد تكٌجػػه الػػا ال لظمٌنػػ
لتقػػلء  ثػػـ ك ػػد حػػٌددكا م ل ػػلن كك تػػلن لر  تكاجػػدم كنلطػػل  مكلػػدان  ػػي النػػـك التػػللي

 للمر الا الس ف. ن تي مع
 قاسم( )اخي

 
مػػػع لػػػلمر الػػػا ذلػػػؾ السػػػ ف    لسػػػـ  ك ػػػي مسػػػلء النػػػـك التػػػللي حضػػػر ا ػػػي   

الم بػػس  ك ػػد  ضػػن ل    كبعػػضمعػػه مػػف المػػلؿ لن ك ػػلف نهىػػي  ػػد بعثػػكا لػػي مبىغػػ
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معه تىؾ الىنىل كن بر ي بمل جرل لىننـ مف بعػدمل  رجػتي مػف بنت ػل  ك قػؿ لػي 
   ا بلر اتهؿ  لٌ ل ك ل كا نعل كف نفد المعل لة  كحنرة المجنكؿ.

 
 البرنامج في الكّرادة()  

    ػػت ارتػػدم م بػػس يل ػػدمل سػػ  ت  ػػي ال ػػٌرادة مػػع الطىبػػل  ػػلف بر ػػلمج     
ـٌ نتكٌجػػػه الػػػا فػػػكارع بغػػػداد مفػػػنلن لىػػػا الجلمعػػػل   كن ػػػرج مػػػع الطىبػػػل مبٌ ػػػران   ثػػػ

ات ػػداـ ل ػػي ا ضػػي ك ػػت ال نػػلر  ك ػػي اك ػػلت الالػػ ة   ػػت نذهػػب الػػا ا ػػرب 
  ت اذهب الا مقػلـ السػند ادرنػس الكا ػع   ك مسجد ا ضي به اك لت الظننرة 

مػػل ت ػػكف  ةللبػػلن تػػي   ػػت نتػػردد لىننػػل  نػػي نمػػل الم ػػلطؽ ال ػػي م طقػػل ال ػػرادة  ك 
 ل د مقلملت  ٌكاب اتملـ المندم)لع(  ي م طقل الفكرجل كسط العلالمل.

ك  ػػت ارتػػدم   بنػػر مقػػلـ  بنػػر ك نػػه مسػػجد نػػك  السػػند ادرنػػس كامػػل مقػػلـ     
 جمنػػع ػػي مكحػػدة الم بػػس   ل ػػت   حنػػثالطىبػػل  نرتدنػػه الػػذم   الػػزم المٌكحػػد

كهػػي لبػػلرة لػػف  مػػنص ابػػنض كب طىػػكف    ػػي العػػراؽ كالجلمعػػلت تالمحل ظػػل
 كالسترة الزر لء .  راللالي

 ل ػػي ت اثنػػر الفػػبنل لن ك تلبػ لن معػػي مى ػػالم بػس كاحمػػؿ  تىػػؾك  ػت ارتػػدم      
 اجػػػد الطىبػػػلل ػػػدمل نحػػػؿ المسػػلء الػػػا سػػػ ف الطىبػػل لػػكد   نيكابعػػد الفػػػؾ لٌ ػػػ

  ا ػػـك بػػهممػػل   ػػت الػػا فػػيء  انىت تػػك  ـكهػػـ لػػ  مفػػغكلنف  ػػي دركسػػنـ ك ىنػػلتنـ
   .كلـ اثنر ننل مف ىلحنث  ل ت حنلتي بلل سبل الننـ طنبل كطبنعل 

ك ي تىؾ ااث لء  لف للمر ن تي لن  ػذ ي معػه الػا بنػكت ن كالػه  ػي بغػداد    
 ػػػي م ػػػلطؽ جمنىػػػل كمدن ػػػل الثػػػكرة   كاحنل ػػػلن  ػػػلف مبنت ػػػل ل ػػػدهـ   مػػػل  ٌ ػػػل  ػػػد 

 جػد ل ػل لبع الػا جلمعػل بغػداد    ػل احنل ػلن تكىٌجن ل الػا نحػد ات سػلـ الدا ىنػل التػ
 م ل لن لىم لـ لن ن ه لؾ.



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

- 182 - 
 

    حالة اليأس() 
 ي نحد اانلـ   تي مػع لػلمر اث ػلء زنلرتػه لبنػت  للػه  ػي بغػداد  بعػدهل       

ةؿ تكٌجن ل الا القسـ الدا ىي لجلمعل بغداد   قد  ػلف لػلمر لدنػه بعػض المفػل
ه ػػلؾ ك  ػػتي ارا قػػه ان مػػل نػػذهب  كالقسػػـ الػػدا ىي هػػذا هػػك ن تىػػؼ لػػف السػػ ف 
 ػػي ال ػػٌرادة   للسػػ ف الػػذم  ػػي ال ػػرادة هػػك سػػ ف ثلبػػت بلل سػػبل إلػػي  كامػػل ذلػػؾ 

 القسـ الدا ىي ا مل هك لقضلء بعض الك ت كالىنللي.
كنث ػػػلء ت ق تػػػي   ػػػت احػػػلكؿ اف اسػػػ ؿ نم احػػػد لػػػه ل  ػػػل بػػػي اف نجػػػد لػػػي    

جػػلن لمغػػلدرة العػػراؽ منمػػل  ىٌػػؼ ذلػػؾ  ك  ػػت ننمػػؿ مػػف اتهػػؿ اف نبحثػػكا هػػـ م ر 
 ذلؾ  كا ل احلكؿ انضلن  كذاف لنىل تذٌ رتي مل جرل لىٌي كمل ن ل  نه مف تفػٌرد 
كةربل  ك كؼ كةنر ذلؾ   مل  ٌ رتي ب ي ل ػؾ الػذنف نسػعكف إل قػلذم مػف اهىػي 

ا بػي   ػإٌف ني ل ػؾ جمػنعنـ لػك امسػ ك كاالد ل ي  ك ٌ رتي ب  سي طكن ن  ي حلؿ 
سنتعٌرضػػػكف لرلتقػػػلؿ كالتعػػػذنب كمػػػل فػػػل ؿ  كبن مػػػل   ػػػل  ػػػي القسػػػـ الػػػدا ىي  
 ىبػػتي مػػف لػػلمر اف نتقػػؿ معػػي ال ػػراش الػػا سػػطن الب لنػػل التػػي هػػي لبػػلرة لػػف 
ثمػػلف اك سػػت طكابػػؽ   طىبػػت م ػػه اف نضػػع لػػي ال ػػراش لىػػا السػػطن كبللقعػػؿ 

السػطن  كذلػػؾ لعػدمل تكضػػ تي لىالػػ ة   ػإٌ  ي حمىػػت ال ػراش معػػه كتكٌجن ػل الػػا
كالتكٌجه الا اهلل  ل دهل فعر للمر بللبرد  ي السطن     ذ  رافػنـ ك ػزؿ الػا 

 الطلبؽ الس ىي  ي احدل ةرؼ القسـ الدا ىي.
كبقنػػػػت ا ػػػػل  ػػػػي السػػػػطن بم ػػػػردم  ك مػػػػت بللتكٌجػػػػه الػػػػا اهلل تعػػػػللا كالػػػػرتي    

لنػه  كذ ػرت لػه مػل حػٌؿ بػي ن لجنه ل ترة طكنىل كبحللػل مػف ال فػكع كال ضػكع إ
مف ظىـ  كمل   تي نيلل نه   إلا متا كا ل مػف م ػلف   ػر  كمػف سػ ف   ػر  
كمػػف الػػدنؽ   ػػر  كتكسػػىت بػػه كبحػػؽ جمنػػع مػػف ارسػػىه مػػف ا بنػػلء كمرسػػىنف 
كن مػػل طػػلهرنف كبحللػػل مػػف الب ػػلء كال فػػكع كبللالػػ ة لىػػا محمػػد كاؿ محمػػد 
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ىػػػػػػؾ الىنىػػػػػػل  كهػػػػػػي نف ن  ػػػػػػذ كاسػػػػػػتحى ته بنػػػػػػـ جمنعػػػػػػلن بقضػػػػػػلء حػػػػػػلجتي  ػػػػػػي ت
نمل ته)نمنت ي(  ي لنىتي تىؾ   قػد ن سػت مػف الحنػلة كمػف ننػل طرنقػل ا جػك بنػل 
مف ني ل ؾ الذنف نطلردك  ي ان مل ن كف  كبحللل مف التعب الفدند التىقنت لىػا 

 مػػتي  ػػي  رافػػي لىػػا نمػػؿ اف ت نيحنن ػػي مػػف ذلػػؾ ال ػػـك  كنجعىػػه الكسػػلدة  ك 
 قضل الا نـك القنلمل. كملن  للدان لنس  نه ن

ك مػػتي  ػػي تىػػؾ الىحظػػلت لىػػا ذلػػؾ اامػػؿ  ك  ػػتي  ػػد ننق ػػتي بلإلسػػتجلبل      
لػػػذلؾ الػػػدللء  ػػػي  ىبػػػي  كلػػػذلؾ إطم  ػػػت   سػػػي  الكالػػػلن بعػػػد تىػػػؾ الم لجػػػلة 
كالحػػػدنث المبلفػػػر مػػػع  ػػػللقي  كةمضػػػتي لن ىػػػيَّ ب ػػػـك لمنػػػؽ  كبعػػػد سػػػلللت 

ننقضػػت ي هػػي نفػػعل الفػػمس  كجػدتي   سػػي مطركحػػلن بػػ  س ذلػػؾ الم ػػلف  كالتػػي
 المفر ل  م ٌب ةى ببزكغ  جر جدند.

حن مل استنقضت ت لمتي  ثنران مف لدـ اتسػتجلبل لػدلل ي  حنػث   ػتي متػ م ن  
بعػػػدـ رجػػػكلي الػػػا الحنػػػلة  كنعػػػدهل اسػػػتغ رتي ربػػػي كتكضػػػ ت لالػػػ ة ال جػػػر  

مػػف  كمتػػك  ن لىنػػه  ا مػػل  ل ػػت تىػػؾ الحللػػل مػػف همػػزات الفػػنلطنف    عػػكذ بػػلهلل
 ذلؾ كالحمد هلل رب العللمنف. 
                             

 زيارة عمي الحمي الى السكن()
 ي احد اتنػلـ ا بر ػي لػلمر بػ ف ا ػي  لسػـ نرنػد اف نزكر ػي  ػي السػ ف      

كتػػـ تحدنػػد مكلػػد لك ػػت الزنػػلرة  ك  ػػل   تػػلر الك ػػت انػػلـ ال مػػنس اك الجمعػػل  
 ظلتنـ ك ىك الس ف مف الطىبل.بسبب مغلدرة الطىبل الا محل 

حن مل حلف مكلد الزنػلرة  ػإذا بػي اجػد لىػي الحىػي مػع ا ػي  لسػـ ك ل ػت ك     
 الم لج ة بلل سبل إلي.
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الحىػػػي  ك ضػػػن ل تىػػػؾ الىنىػػػل مػػػع ا ػػػي  لسػػػـ كلػػػلمر  ي لىػػػي  ػػػزار كن نػػػران     
اك ن ػػؿ تقػػلرب الفػػنرنف  الطىبػػل ل تػػرة ا مػػت مػػعك ل ػػت لنىػػل مبلر ػػل  ك  ػػت  ػػد 

 .نل ا تنلء الدكاـ  ي الجلمعل لغل كهي
  كاحنل ػػلن ا اتخ ثػػلمر ال ػػلظمي  ػػي محػػؿ لمىػػهك  ػػتي حن نػػل نتػػردد لىػػ      

 كه ذا ..   ت ا ضي ك ت ال نلر بللس ر لبر المحل ظلت الكد لن ن 
                             

 مجازفة كادت ان ُتوقع بنا() 
لن ا تراحػ كطػرح لىػيٌ    ي الفػقل ردمككجد ي بم  رللم  يذات نـك جلء       

   قىػت لػه  نػؼ  قضػي ب ف  سػل ر الػا المكالػؿ ل ػي  قضػي لنىػل  ػي الطرنػؽ
ل ػػدمل نالػػؿ ك   المكالػػؿبلتجػػل  الػػا  ان ءل سػػل ر مسػػ  قػػلؿُ ؟ّّلنىػػل  ػػي الطرنػػؽ 

 ضػػػلء اسػػػمه  ضػػػلء  ه للػػػؾك بػػػنف بغػػػداد كالمكالػػػؿ  القطػػػلر م تالػػػؼ الطرنػػػؽ 
المتك ػػؼ ه ػػلؾ بػػ  س الك ػػت كهػػك مٌتجػػه  ب م ل  ػػل اف  سػػتبدؿ القطػػلرك   بنجػػي

كبلل عػػؿ    ػػد  ضػػن ل الىنػػؿ  ػػي القطػػلر   ػػكف   الػػا بغػػداد بػػه ل عػػكد الػػا بغػػداد 
  القطػػلربمحطػػل ال لالػػل    الػػا الم طقػػلن ػػل الػػا م طقػػل لػػ كم الحىػػل قػػد تكجٌ 

اضػػػػطرر ل الػػػػا ك   التػػػػذا رك كج  ػػػػل ب  ػػػػلذ   م ػػػػلف بنػػػػع التػػػػذا ر كتكجن ػػػػت الػػػػا
سػػعر  هى ػػل ل ػػدمل نػػلتي الم ػػتش  ػػد ع لػػ ك  مػػف دكف تػػذا ر  الالػعكد  ػػي القطػػلر

 التذ ر كاف  لف سعرهل ن ر كنةىا. 

                                                           
33
اٌمغان اٌمٞ ٠رّٛظٗ اٌٝ اٌّٛصً ٠ٕغٍك ِٓ اٌّؽغح اٌهئ١سيح ِيٓ تغيكاق ٠ٚميف اشٕياا ِسي١هٖ        - 

٠صً اي ِٕرصيف اٌغه٠ك)ِؽغيح ت١عيٟ(، ٠ميف ٕ٘يان ٌفريهج ذسيرغهق سياػح          ػّكج ٚلفاخ، ٚػٕكِا
ِٓ اٌيىِٓ، ٠ٚريىآِ ِيغ اٌمغيان اٌمياقَ ِيٓ اٌّٛصيً ١ٌميف سياػح ِيٓ اٌيىِٓ أ٠ضيًا فيٟ ِٕرصيف               
اٌغه٠ك)ت١عٟ(، ػهفٕا لٌه ِٓ ـ ي ذىهان سفهٔا اٌٝ اٌّٛصً أ٠ياَ قناسيرٕا فيٟ اٌّهاؼيً ا ٌٚيٝ      

 ِٓ اٌعاِؼح.
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  كبن مػػػل  حػػػف  ػػػي الطرنػػػؽ اذ حضػػػر الم ػػػتش كمعػػػه مجمكلػػػل مػػػف الفػػػرطل   
ك  ػػػػكا ت   كا  ػػػػنف  ػػػػي م طقػػػػل ال ػػػػراغ بنػػػػت لربػػػػلت القطػػػػلر ك ػػػػلف لػػػػلمر معػػػػي

 قدى للمر السنطرة لىػا    ي تىؾ الىحظلت كس ؿ الم تش لف التذا ر  بجل ب ل
  سػػه  كبػػدا لىنػػه ال ػػكؼ الفػػدند كالقىػػؽ الػػذم نػػدلك الػػا الفػػٌؾ    قىػػت لعػػلمر 

بسػػبب  لػػلمر كلػػـ ن ػػف  ػػكؼ   قىػػؽا نػػـ نسػػ لكف لػػف التػػذا ر  قػػط  إهػػدن ت ت
ثػـ اضػطرب   معػه  تي ي  فعر بلل طر ا كا مل   لدـ حالكل ل لىا التذا ر

مف لربػلت القطػلر ات ػرل  ك ػلف لربل ن ذك ل الا   ك كف ب لحتا اللركا نف ٌ 
بػكجننـ  دهل ا ت ضػتي ل ػتػرغ  ػد نلػٌدك  ل ػؿ مػف ن ػللؼ  اك م ػلف   ننل سػجف 

 لا هذا الم لف ؟ كالحت لملذا نتنتـ ب ل ا
 .ف    بد مف التحقنؽ مع ملم ً طى مي ُ اف كضع ـ ةنر  قللكا  

 حتا تحققكا مع ل ؟ كهؿ  حف مجرمكف  )بالكت مرت ع( قىت
سػػػنت ٌىـ كنبػػػكح  ػػػؿ مػػػل نعىػػػـ    الػػػرت ا ظػػػر النػػػه لحظػػػل    ف لػػػلمركفػػػعرتي بػػػ

كالػلر نرتعػد كنرتجػؼ   لػكف كجنػهللمر  د تغنر ك لف  كنت ٌىـ ني ل ؾ لحظلت 
معنػػػـ لتغننػػػر   لطعتػػػه كت ىمػػػتي ك ىمػػػل نفػػػعر ب  ػػػه نرنػػػد اف نبػػػكح بفػػػيء  ىمػػػل 

 لرثل. ل  كال تنجل هي ال نت ىـ كن ضح المكضكع الذم ن كم للمر الت ٌك  به  ك 
ك ىػػت كهػػـ ن ظػػركف الن ل بػػه  رتعػػد امسػػ تي ل ػػدمل  ظػػرت الػػا لػػلمر كهػػك ن    

 ؟نلللمر ملذا االلبؾ ن هدُ إلهي 
 ػػػي ذلػػػؾ الم ػػػلف ل ػػػتن التحقنػػػؽ  كارسػػػؿ  نمػػػر الضػػػلبط بػػػ ف نبقػػػي لىن ػػػلبعػػػدهل 

بطىب بعض الع لالر لنتكجنكا الا الم لف الذم  حػف  نػه   ػذهبت المجمكلػل 
 بمل امرهـ به . 

لػػلمر ك  مر ارجػػكؾ ت تتحػػدث ابػدان كت تػػت ىـ لػػف نم فػػيء لىػت حن نػػل لعػػ ك    
  لف  ي تىؾ الىحظلت هك البكح بمل نعرؼ مف  ضنتي.ك ؿ هٌمه    تسل
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 حػف طػ ب لمػلذا تك عك  ػل  ن ػتـ ؟ نت الػا الم ػتش ك ىػت لػه مػلذا ترنػدكف تكجٌ 
 بمفل ؿ  حف  ي ة ا ل نل؟

سػػػػكؼ الطنػػػػؾ بقنمػػػػل  ا ر     ػػػػلمسػػػػ لل مػػػػلؿ كتػػػػذهػػػػي اذا  ل ػػػػت المسػػػػ لل     
 ؟ ني هذا اامراف تي  كارجكا   ضع نف بدؿ الضعؼ التذا ر

كبتىػػػؾ  اسػػػتمع الػػػا  ىمػػػلتي ات نػػػرة  ل ػػػدهل تغنػػػرت لنجتػػػه  كذلػػػؾ ل ػػػدمل    
 كلمػلذا ؟  قػلؿ لػي ُ مػل بػلؿ الػلحبؾ   بنػدكء كثقػل لللنػلالطرنقل ت ٌىمتي معػه 

  ؟ نرتعد هك
 ؟  ن تـ هلربكفهؿ 

ت  ػػل كالػػى ل الػػا  قطػػع تػػذا ر  اي  ػػل لػػـك  كلمػػلذا النػػرب؟ ا  ػػل طػػ ب قىػػت لػػه ُ 
مػػف التػػذا ر  م ل  ػػل فػػراء  لف ببػػكا برك ػػل   هل   ػػذتكجػػد ل م تػػب بنػػع التػػذا ر 

 . دا ؿ القطلر
   رلسػن  ىمػل الحللػل تىػؾ كت تنػهمػرنض  ت ُ ا ػهى  ؟  قلؿ كمل بلؿ اللحبؾ   

 ػتش الم ٌف ذلػؾ ي  ىبي ت (كجؿلز )ك  ت ادلكا اهلل   كدار بن  ل   ـ طكنؿ
بػ ف لػػلمر  لن متنق ػ ك  ػتي   لك ػل الػػا سػجف المحطػلحكٌ لكمػف معػه لػك امسػ كا ب ػل 

 ػػػد  طل تػػػه ك درتػػػه افهػػػك معػػػذكر   ب ػػػؿ الػػػراحلسػػػكؼ نػػػت ىـ لػػػف كضػػػعي 
لـ بػه لػلمر مػف الذم    إفٌ   لي مل  ٌدمه ؿ كجزا  اهلل الؼ  نر لىا    ذت  

ادلػػكا ربػػي بػػدللء الىعػػف  ػػي تىػػؾ الىحظػػلت ك  ػػت  للفػػيء القىنػػؿ لػػنس ب  عػػؿ
مػػل المعالػػكمنف اف ن ىالػػك ي   بػػلل بي كاااستفػػ ع ك  (كاسػػت جد بػػلهلل )لػػز اسػػمه

ترنػػد مػػع الم ػػتش ك ىػػت لػػه مػػلذا  حػػٌدثتي  ت  مػػرة ا ػػرل تحلكلػػك    نػػه ممػػل   ػػتي 
 اتف ؟
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معٌن ػػػلن  ك مػػػت  لن  قىػػػت  عػػػـ ك ػػػـ ترنػػػد ؟  طىػػػب مبىغػػػ ػػػلؿ ُ هػػػؿ ل ػػػدؾ  قػػػكد ؟  
مػػػرة  ك ػػػلؿ ل ػػػل ُ ت تعػػػكدا لمثىنػػػل  قطػػػع ل ػػػل تػػػذ رتنف   لنػػػه لىػػػا ال ػػػكربد عػػػه ا

 .ا رل
 اهلل لىػػا ذلػػؾ كفػػ رت ال بػػيٌ  تكالراحػػل كفػػ ر ل ػػدهل فػػعرت بلاطم  ػػلف     

هلل رب العػػػللمنف( ثػػػـ )الحمػػػد ككاهػػػٌؿ بنتػػػه كاا مػػػل الطػػػلهرنف لىػػػا تىػػػؾ الػػػ عـ 
ـك التػللي النػاد الػبلح كالى ل الا م طقل بنجي كبػدل ل القطػلر ثػـ لػد ل الػا بغػد

نللػلمر افػ رؾ لىػا  ػؿ مػل  ك ىػت لػه  لػلمر لػتكدٌ   كل د  زكل ل مف القطلر
كل ػػف الحمػػد هلل الػػذم   ت اف تك ع ػػل  ػػي انػػدم البعثنػػنفكل  ػػؾ  ػػد  لػػي  ٌدمتػػه

 ي مسػللدتي  كل ػف طل تػؾ طل تؾ لقد لىمت ب نلللمر  المح لتىؾ ل ل مف  جٌ 
النػـك هػذا  ػي الذم حالؿ اف ك   ت مؿ معيع اف كا ت ت تستطن  هلحدٌ   د بىُ

كهػذا    ػي المسػتقبؿ  لن لػف اطىػب م ػؾ فػن ػإٌ  ي سػكؼ لي إبلل سبل ك  ا ذار  هك
ثػػـ ل ػػه  حنػػث ا قطعػػتي ك ػػلف ذلػػؾ ا ػػر لقػػلء بن  ػػل   لتػػه كدٌ معػػؾ  لنػػدما ػػر 

كةػػلدرت السػػ ف الػػذم ككدلػػتنـ   ذهبػػت الػػا سػػ ف الطػػ ب كجمعػػت اةراضػػي
ل  ك ػػررتي بػػ ف ت نيطىػػع لػػلمر لىػػي نٌم ل ػػكاف الطىبػػمػػع  ارفػػد ي النػػه لػػلمر

 .ا كف  نه
                                

 ()فندق في الكاظمية
 ك  ػت افػتلؽ الننػل  مػدن تي حنػث ال رادة كتكجنت الا ال لظمنل تر ت       

’ كلمللػػػػه ك ػػػػلف  ننػػػػل   ػػػػدؽ ػػػػ هىي مػػػػلزالكا  ننػػػػل  تكجنػػػػت الػػػػا احػػػػد فػػػػكارلنل 
مػػػف  االػػػد ل ي اكمػػػف مػػػف اف نرا ػػػي احػػػد فػػػدند  ك  ػػػت لىػػػا حػػػذر  رنكفمالػػػ

حب ال  ػػػدؽ ةر ػػػل تطػػػؿ لىػػػا  ػػػد ىت ال  ػػػدؽ كالطػػػل ي الػػػل  ي  ك نعر ػػػ الػػػذنف
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نف لن لمػل معػؾ  ػي الغر ػل ت نػل  بنػرة ك لؿ لي ربمل نػ تي رجػؿ اك رجىػ  الفلرع
 .ك ننل مجمكلل مف اتسٌرة 

لػػذلؾ  لػػـ نػػ تكا   كل ػػ نـة مػػف الىنػػؿحتػػا سػػللل متػػل ر اي ل ػػؾ  م تظػػران  بقنػػتك    
تىػؾ لمتعبػ   تنجػل ي   ػت ٌ  ػ مت  ػي تىػؾ الىنىػل  كمػل لمنقػل ت ررت نف ن لـ  

بعػػػد  تػػػرة مػػػف   لسػػػتغر ت بػػػلل ـك كل ػػػف  الحلدثػػػل التػػػي مػػػرت لىن ػػػل  ػػػي القطػػػلر
   فػػعرت   نضػػت ال  ػػدؽ ك ػػع لىػػاسػػمعت البػػلب تطػػرؽ ك   ػػه زلػػزاؿ  ػػكمي 

ال  ػػدؽ  اف تىػػؾ هػػي د ٌػػلت بػػ ف رجػػلؿ اامػػف  ػػد لىمػػكا بم ػػل ي كهجمػػكا لىػػا 
ك لف ذ ر ربي كذ ر اهؿ البنت لىا لسل ي )نلهلل نلمحمد نػللىي  لبلب الغر ل

 تكجنػػت  مثػػؿ تىػػؾ الىحظػػلت   ( كه ػػذا اردد اسػػمل نـنلحسػػف نلحسػػنفنل لطمػػل 
 للللنػػػكجػػػدتنل  ا ػػػي ل ػػػي القػػػي ب  سػػػي الػػػا الفػػػلرع إتٌ )البػػػلل كف( الػػػا الفػػػر ل 

 . اامر تنجكزذلؾ ك حلر بلل سبل لي كبذلؾ ت كف لمىنل ا ت ان جد
ي ت تػرب مػف  قىت  ي   سػ  رهنب طرؽ بف ؿالبلب ملزالت تي  لف ذلؾ ك      

ك لدنػػت مػػف الطػػلرؽ ؟  ك  ػػت  ىػػؼ البػػلبكبلل عػػؿ   الطػػلرؽ ؿ مػػفالبػػلب كنسػػ 
  د اف ن لـ  ي  رافي كالبلب مق ػكؿا ي ارن   ن كلنجته مالرنل  ل   جلب ي رجؿي 

ك ىػػت لػػه لمػػلذا تطػػرؽ   ك تحػػت البػػلب  ػػتي لطم     مالػػرمكل ػػدمل لر ػػت ا ػػه 
 البلب ه ذا ؟ 

إٌت  ػػي هػػذ   نقظتسػػتلػػـ  ؾم ػػذ زمػػف كل ٌ ػػك   ثنػػران  البػػلب تي ر ػػط نٌ  ػػي قػػلؿ لػػي ُ 
 .الىحظل

إلقػػػلء  لن عػػػتك ٌ م  ػػػت   قػػػد  لىػػػا ح ظػػػهفػػػ رت اهلل تعػػػللا    قػػػد لىػػػا  ػػػؿ حػػػلؿ 
  لػػذلؾ  اتسػػت لرةكل سػػ اثػػؽ بػػ م احػػد ك  ػػت ت  ىحظػػلال تىػػؾ القػػبض لىػػٌي  ػػي

 . ّْ ي نٌم  رار ات ذ حالؿ لىا ااذف ه الا اهلل تعللا ااتكجٌ   تي 
                                                           

34
 ٟ آٔمان ٚعه٠مرٟ فٟ اٌؽهوح ٚاٌرّٕمً.٘ىما ٟ٘ ػم١كذ - 
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 (التوجه الى النجف) 
  لػػا ال جػػػؼبمغػػلدرة ال لظمٌنػػػل متكٌجنػػلن ا ػػٌررت   ػػي الػػبنحل النػػـك التػػػللي     

 جػػػؼ ن ػػػكف لبػػػر مػػػف بغػػػداد الػػػا ال الطرنػػػؽ ػػػلف   ك اسػػػت رت اهلل كذلػػػؾ بعػػػدمل
 -المحلكنػػػؿ -الحالػػػكىة  -المحمكدنػػػل -بغػػػداد) راج العػػػ كم(ا تنػػػلُ  الم ػػػلطؽ

  كن كف م تالؼ الطرنؽ  ي مدن ل الحىػه ال جؼ ( –ال ك ل  –الً ً ؿ  –الحىه 
محل ظل بلبؿ(  ك ل ت المر بلت تقؼ لرسػتراحل  ػي مدن ػل الحىػه ل تػرة )مر ز 

ؽ طرنقػػه الػػا مدن ػػل ال جػػؼ لت ػػكف ت تتعػػدل ال الػػؼ سػػللل  ثػػـ ني مػػؿ السػػل 
لبػر  الا ال جػؼ  تكىٌجنتي          .ّٓمل نيقلرب الث ث سلللتبال ترة الزمل نل 

 كمقلـ ك يٌبػل المدف المذ كرة  كلٌمل كالى ل الا ال ك ل حل ت مٌ ي إلت لتل الا  بر
   قػػررت اف اذهػػب الػػا ّٔ)ع(مسػػىـ بػػف لقنػػؿ بػػف ابػػي طللػػبالفػػنند المظىػػـك 

  ك زلت  ي مدن ل ال ك ل .ل عؿ  قد حالؿ ذلؾ كبلزنلرته  

 
                                                           

35
 لوهُخ لٌه اٌغه٠ك ٌإل٠ضاغ ٌٍٚرانؾ .  - 
36
ـُِمَي ف١يٗ اٌ ي١ٙك ِسيٍُ، ٚذيُ سيؽٍٗ فيٟ شيٛانػٙا ٚأوّلرٙيا ٚلٌيه فيٟ ػياَ             -   61اٌّىاْ اٌمٞ 

 ٌٍٙعهج.
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عظمػا ال لربعػاحد المسلجد ااكهك   جد المسجد اتلظـنك  ي مدن ل ال ك ل    
ل ك ػػل ال ثنػػر مػػف مقلمػػلت نكجػػد  ػػي مسػػجد ا  ك  ػػي اتسػػ ـ مػػف حنػػث القدسػػٌنل

رى لغػػرؽ النػػلل نف انػػلـ  ػػكح لىت ػػٌكر الػػذم  ػػلمك ػػع اثػػرم لن ك نػػه انضػػ  )ع(ات بنػػلء
 نػػه مكا ػػع اثرنػػل  ل الطك ػػلف   مػػل نكجػػدم ػػه  ػػي  ضػػن’ لضػػت المنػػل  ك   بػػي  ال

 . ثنرة
ي بػػف لىػػك ػػي مسػػجد ال ك ػػل نكجػػد الم ػػلف الػػذم ضػػرب  نػػه امنػػر المػػ م نف    

اتمػػلـ لىػػي )ع( م بػػر لم ػػلف  لن نثػػرانضػػ نػػهك   ابػػي طللػػب )ع( كهػػك المحػػراب
  نػؿ هػل ي بػف لػرك  الجى ينكجد  نه  بر الالػحلبك   ىقي  طبه  نهالذم  لف ني 

 . بؿ كا عل  رب ء مع الفنند مسىـد اهلل بف زنلد نالفنند الذم  تىه لبكهك 
 كس كجػػػلءكا بنػػػل الػػػا بحمػػػؿ الػػػر  الجػػػ كزة اتمػػػلـ الحسػػػنف  ػػػلـ ؿى تًػػػل ػػػدمل  ي    

ب ػػػت  زن ػػػب حػػػكراءنـ المتتقػػػدك ػػػلف معنػػػـ جمػػػع مػػػف السػػػبلنل كاتط ػػػلؿ   ال ك ػػػل
كاالػػحلب ب ػػي هلفػػـ  فػػنداء كجمػػع مػػف  سػػلء كا تنػػل اـ  ىثػػـك امنػػر المػػ م نف

   . ي ن جع مالنبل حدثت لىا كجه اارض الحسنف)ع(
ال ك ػػل هػػي التػػ رن   ال ك ػػل هػػي الحلضػػرة  كال ك ػػل هػػي الم سػػلت  كال ك ػػل    

 جػػد هػػي مػػكرد اا مػػل الطػػلهرنف  كال ك ػػل  جػػد  ننػػل تػػ رن  امنػػر المػػ م نف  مػػل 
ال ك ػػػػل  جػػػػد  ننػػػػل لىػػػػـك الالػػػػلدؽ   الػػػػدمكم ؿ زنػػػػلد ككؿ مػػػػركاف ننػػػػل تػػػػلرن  ك

 .        كالبل ر   مل  جد  ننل الدملء كالم سلة
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 اإلقامة في الكوفة()
  ػػػتي  كبن مػػل    زلػػت  ػػي ال ك ػػل كمفػػػنت  ػػي فػػكارلنل كمقلهننػػػل كاسػػكا نل    

  م لىػػػا   ػػػدؽ نقػػػع بجػػػكار مسػػػجد ال ك ػػػلر حنػػػث ك ػػػع بالػػػ  لىػػػا تىػػػؾ الحللػػػل
 الػػا قىػػت  ػػي   سػػي نذهػػب   ال  ػػدؽ اسػػـ )  ػػدؽ مسػػىـ بػػف لقنػػؿ( ذلػػؾ كنحمػػؿ
مل طىبػػػتي كذلػػػؾ بعػػػد  ال  ػػػدؽ كنلتبػػػر   سػػػي  ػػػي ضػػػنل ل مسػػػىـ بػػػف لقنػػػؿذلػػػؾ 

بالػللحٌنل  تعػللا اهلل ك ػد اسػت رتي   ي سل كف بجػكار  ٌ انف نحمن ي  م ه)مسىـ(
 جندة . اتست لرة    ل ت ات لمل  ي ذلؾ ال  دؽ كبتىؾ ال ٌنل التي  كنت بنل 

كهك بجكار البػلب   الا مدن ل ال جؼ ال  دؽ لىا الطرنؽ الم دم ذلؾنقع     
لىك ػػػكد كالمسػػػجد محطػػػل  بػػػنفكم ل ػػػه ن ػػػكف    نسػػػي لمسػػػجد ال ك ػػػل المعظػػػـالر 

كةػػػرؼ   ك ػػػلف تحػػػت ذلػػػؾ ال  ػػػدؽ مجمكلػػػل مػػػف المحػػػ ت التجلرنػػػل  االظػػػـ
  . فرؼ لىا فكارع المدن ل ن لن ف لى  دؽ سطحاي ك     ملال  دؽ ت كف  ك نل

                          
 (األقامة في فندق مسمم بن عقيل)

كجمػػػػػػػنعنـ  ػػػػػػػل كا  لؿمجمكلػػػػػػػل مػػػػػػػف الرجػػػػػػػ  كجػػػػػػػدتي  د ىػػػػػػػت الػػػػػػػا ال  ػػػػػػػدؽ    
 ال  دؽ ؟ مف اللحب ) ب ؿ ًثقىل( س لتنـ  ّٕمالرننف

  ػػت الىػػـ بػػ ف االػػحلب ال  ػػلدؽ كٌجنػػتي   مػػي إلنػػه  ك   نحػػدهـ    فػػلركا الػػا
ال ػلزلنف  ػي لػف اسػملء لنػـ لن فػ كا  م ػلطقنـ دكف لىا مدنرنل اامف  ي دنتر 

  هػػي طبنعػػل لمىنػػـ   كتىػػؾمػػلت الػػا دكا ػػر ال ظػػلـك ن قىػػكف معىا ك ػػل ك     ػػلد نـ

                                                           
37
نظيياي ِييٓ ظّٙٛن٠ييح ِصييه اٌؼهت١ييح، ٚويياْ ػييكقُ٘ آٔييمان ٠ُمييّكن تفّسييح ِ ٠يي١ٓ ِصييهٞ فييٟ   - 

ؼٍّيييٛا ِؽيييً اٌؼيييهال١١ٓ  فيييٟ اػٍّٙيييُ اشٕييياا اٌؽيييهب اٌؼهال١يييح ا٠ّها١ٔيييح،  ْ غاٌث١يييح   اٌؼيييهاق، ليييك
اٌؼهال١١ٓ وأٛا ليك ُوّظيٛا فيٟ اٌؽيهب ٚفيٟ اٌؼسيىه)ناظغ ذيان٠ؿ اٌؼيهاق فيٟ فريهج اٌصّا١ٕٔياخ ِيٓ             

 اٌمهْ اٌؼ ه٠ٓ(.
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ل ػػػدهـ  الػػػا ال  ػػػلدؽ لنسػػػ لكا لػػػف هكنػػػلت ال ػػػلزلنف اامػػػف نػػػ تي رجػػػلؿ لن كنحنل ػػػ
 ل نـ . مف العلمىنف  يكنست سركا 

 )ك سػػػػجتي مػػػػف م ٌنىتػػػػي  الػػػػل ا ػػػػلدت ي  ثنػػػػران(العلمىنف ثت مػػػػعك ػػػػد تحػػػػدٌ      
   بنػػرضػػلبط  نٌف ن ػػي ػػل اسػػ ف  ػػي بغػػداد ك نك   كا بػػرتنـ بػػل ي طللػػب جػػلمعي

كسػكؼ اتػردد ه ػل   ك ػد  ٌى  ػي بب ل نػل  رض ه ل  ي ال جػؼمف ات طعل  لدنهك 
 .د لبقل ي كلنس لي ك ت محدٌ 

اي ػنـ  ػي كر فػنر  لمػؿ  ػللطنتنـ اجػ رحبكا بػي ك ػللكا ال  ػدؽ  ػي  ػدمتؾ    
  . كالتي ا تلرهل لي ذلؾ العلمؿ    ضؿ ةر ل  ي ال  دؽ غرؼالحدل إ

ةػللبنتنـ  ػلف ك   نس  نه احػد سػكل العمػلؿ المالػرننف ؿلن  لف ال  دؽ  لرة     
 ػػػي ال  ػػػدؽ بػػػ جكر مػػػف ال ػػػلزلنف  البقٌنػػػل م نـ)المالػػػرٌننف(ك   لؿ ال  ػػػدؽمػػػف لٌمػػػ

بمثلبػػػل رزؽ  بنػػػر بلل سػػػبل لعلمػػػؿ ال  ػػػدؽ    ػػػلف المبىػػػُ الػػػذم الطنتػػػهي   زهنػػػدة
كا ػػػل د عػػػتي لنػػػـ اجػػػران  ال  ػػػلدؽ ت  ػػػذ ااجػػػكر بللىنىػػػلمعظػػػـ     قػػػد  ل ػػػتنـإلػػػن

 فنرٌنلن  ممل زاد مف احترامنـ  بنران لي.
بقىػؽ  كن ػل نفػعر ننػل ا ػلـ التي كلا ااي  هي الىنىلتىؾ ل دهـ ك ل ت    زلتي     

الالػػبلح ف االػػبن إكمػػل   ال  ػػدؽ ذلػػؾ تكذلػػؾ بسػػبب جنىػػي بحنثنػػلفػػدند جػػٌدان  
 ػػػي ل ػػػد  ىبػػػر   ك كالػػػىنت )ع( بػػػر الفػػػنند مسػػػىـ بػػػف لقنػػػؿحتػػػا تكجنػػػت الػػػا  

جػػؿ حمػػلنتي مػػف فػػر اتلػػداء ابػػ ف نفػػ ع لػػي ل ػػد اهلل  بػػه ىتي مقلمػػه ثػػـ تكٌسػػ
كحتػا   ؾكبجػكار   ك ػي مػدن ؾ  ضػن ؾ ن ػل ُ سػندمك لجنتػه  ملدمت ن ل بجػكار 
     رجك اف ت ت نب ي...ؿ اسمؾ نلسندمحمن نك  نه  ال  دؽ الذم  زلتي 

 اك ا ثػر نك ن ػؿ  فػنرنفال تمػدة اسػتغر لكبلل عؿ  قد بقنت  ي ذلؾ ال  ػدؽ    
الػػػػا احػػػػدل المحل ظػػػػلت مثػػػػؿ الحىػػػػل اك  هكاتكٌجػػػػمبٌ ػػػػران  ك  ػػػػت   لنػػػػل ا ػػػػرج 
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ال  دؽ  ذلؾ ل ي ا ضي ال نلر  ي الس ر ثـ الكد  ي الىنؿ الا كةنرهل  رب ء
 .  ي تت ضي لنى

  ػتي اامػر تنع ػي ن ػي  اف ذلػؾك تىػؾ ال تػرة  ر ذلػؾ البر ػلمع  ػيه ذا استم   
الم لجػآت  ك  ػتي نتك ٌػػع ن زم ػي مػف  ػػلف  ػلل كؼ   لػف الفػعكر بػللقىؽ ان بعنػد

كل ػػف اامػػر   ك ػػراك  ػػي نٌم م ػػلف   مػػف  ػػي ال  ػػدؽاا  ػػلج  ي رجػػلؿن مػػف اف
ذلػؾ كاف  ػلف  لمتي  ػلمحػؿ إ االػبن دا مػلن طم   ي هك كجكد م ػلف ني   لف الذم

  قط.لقضلء الىنؿ 
  بم ػػػػلف ا ػػػػلمتي ان  بػػػػر احػػػػدني بػػػػ ف ت   التػػػػي كاجنتنػػػػل لربيتعىمػػػػت مػػػػف تجػػػػ    

لىػا  ل دمل التقنت بػ هىي كاي ػكتي كبعػض االػد ل ي لػـ اطىعنػـ  إٌ  ي كبلل عؿ
 .لف الع كاف  نمل لك س ل ي نجد ٌك نيم ك  تي  ذلؾ الم لف 

  ك ػػػد ل  ػػػي الت قػػػؿال  ػػػدؽ   ػػػت افػػػعر بحرٌنػػػ ذلػػػؾ  تػػػرة ن ػػػلمتي  ػػػي ػػػ ؿ     
اف ارتػػػب تىػػػؾ كسػػػ حلكؿ   لء ا ػػػلمتي  ػػػي ذلػػػؾ ال  ػػػدؽ ػػػة حػػػكادث اثحػػػدثت لػػػدٌ 

حنػػػث   ػػػت اف فػػػلء اهلل    ىسػػػؿ الزم ػػػي  ػػػي الالػػػ حلت القلدمػػػلالحػػػكادث بللتس
مػف رللنػل  لن نقن ػ   ػت نفػعرت ػي  لن  فػن  لن ال ػرج بلل سػبل الػٌي فػن  افعر ب  تراب

 .ه لعبلد  اهلل كح ظ
                                    

 ()بعض الحوادث
مػف ان االبحت ن ثر استقرار    لىا محؿ لأ لمل  ي ال ك ل حالىتمل بعد     

 لن الػػػا ال  ػػػدؽ ننلمػػػلػػػكد لػػػـ ا لن احنل ػػػ  ػػػتي ك   ن    ػػػت ات قػػػؿ كالػػػكد لػػػن  ذم  بػػػؿ
سػكاء   ل نحػدكلػف نسػ ف  ننػرهػل اج كع مح كظػل كمػد ل ػت نف ةر تػي ك  لن نكلنلل

الػػػا بغػػػداد   نػػػه  ػػػي احػػػد اانػػػلـ سػػػل رتك    ننػػػل اك ةنػػػر مكجػػػكد ان   ػػػت مكجػػػكد
ل ػي اراهػل ك ل ػت فػقنقتي لزنلرتنػل  نذهب الا بنت فػقنقتي   ٌ رتي ب فكبعدهل 
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كهػػي مدن ػػل الػػغنرة   متزكجػػه مػػف ابػػف لمػػي كهػػـ نسػػ  كف  ػػي مدن ػػل الالػػكنرة
لن  كهػػك  ضػلء تػػلبع تقرنبػ لىػػا بعػد سػػتنف  نىػك متػػرتقػع  ػػي الج ػكب مػػف بغػداد 

ل ػػػد ا بنػػػتنـ كالػػػىت الػػػننـ  تكجنػػػت الػػػ الػػػا محل ظػػػل كاسػػػط ج ػػػكب بغػػػداد  
 ٌرحبػت بػي  لمل فػقنقتي   رتي لنـا مف زنلت لج ك د ىت لىننـ كل دمل   المسلء

ت بر ػي لػف  ىقنػل الفػدند ك نػػؼ راحػت ك   كراحػت تب ػي لىػا الػذم حػدث لػػي 
   نػػػػل   ىم ػػػػي ب ػػػػ ـ لػػػػف ن سػػػػل ي كنمػػػػل زكج   ل ػػػػت تػػػػدلك لػػػػي بػػػػلل رج كال ػػػػ ص

ه مرا ػػػب مػػػف  بػػػؿ رجػػػلؿ اامػػػف ك ػػػلؿ ب  ػػػ  حػػػرنص لىػػػيٌ كحػػػلكؿ اف نبػػػنف ب  ػػػه 
حػت نسػ لنل لػف كر كنمػل فػقنقتي  قػد بقنػت ت ىم ػي   كد ؿ ةر ته  مرا ب كبنته

كد الػٌي ثل نػل لتقػكؿ لتع  ت بر ي ل نـ حتا  لداهل زكجنل  زالت   احكاؿ نهىي
ان  ت نحترمػػػكف ال بنػػػر  كت كت نرحمػػػكف احػػػد  رمػػػكفلػػػي إف هػػػ تء البعثنػػػنف مج

 فيء مف اتجراـ.نم عنـ 
كع الرسػػػػللل التػػػػي ترنػػػػد نف الػػػػؿ الػػػػا  ػػػػاك  ػػػػت االػػػػغي    قىػػػػت لنػػػػل  عػػػػـ    

الػػػغنر كت  را ػػػب كهػػػ تء تنرحمػػػكفل ػػػدهل  للػػػت ُ نف زكجنػػػل مي  لػػػي  تكالػػػىنل
ال ػكع  لػؾذكاسػتمرت تتحػدث ب ػ ـ مػف   جػؿ كنمػرنةر كت  ػرؽ ل ػدهـ بػنف ر  بن

كسػكؼ لػف   مسػل ر الػبلح ةػد اف فػلء اهللي  قىػت لنػل نٌ ػ  الرسػللل  نمتي   دك 
ا لىػا  ىبػي سػتي تب ي ك ػلف ذلػؾ المك ػؼ هػك اا راحت فقنق  ترك ي ل د ـ

 ان الػػٌي ك  ػػت احػػلكؿ اف اجػػد لنػػـ لػػذر  حنػػث اف هػػ تء هػػـ ا ػػرب ال ػػلس  ك ػػذاؾ
كلنـ الحػؽ  ان ت نرحـ احد اف ال ظلـ  لف لن له  ي  ؿ مك ؼ فبنن  سي  كا  ع

 ػػي  ػػؿ مػػل ذ ػػرك   كل   ػػي مػػلذا ا ػػكؿ ؟ هػػؿ  ػػل كا محقٌػػنف ؟ نـ ن ػػل الػػذم   ػػتي 
لىا بلطؿ ا  ي  جكت مف رجلؿ اامف ؟ هػؿ  ػلف ن بغػي لىػٌي اف امػكت اك 

 نيلتقؿ  حلؿ ةنرم مف الضحلنل؟ كبقنت مت ٌ ران تىؾ الىنىل ..
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 لن  ػػػلمػػػلؿ لن ػػكف دنمػػف ا لن مبىغػػػي ن ػػذت مػػػف فػػقنقتالنػػـك التػػػللي الػػػبلح ك ػػي    
 .مف الزمفبعد  ترة  كالدتي لنـ ك د اللدتهلىٌي  

 ػي احػد   رجت م نـ كتكجنػت الػا مدن ػل الحىػل تبقػا  ننػل نػكمنف كا مػت    
 .محؿ ن لمتي  ي   لد نل ثـ رجعت الا ال ك ل حنث 

 
 (منطقة راغبه خاتون)

  كذات نػػـك   ػػذت  قػػكدم ل ػػدمل   كذلػػؾل ػػدملؼ ا ػػر اتػػذ ر  كه ػػلؾ مك ػػ    
 ػي    ك ل ػت زنػلرتي لػهه  ػلتكف  ػي بغػداد ػي راةبػ ) ضر(ذهبت لزنلرة  للي
 لف بنته لبلرة لف بػلب مػف حدنػد   كل ػد   ه  لف نـك جمعلسللل مب رة كنظ ٌ 

المػػد ؿ ه ػػلؾ مسػػلحل كتطػػؿ لىػػا تىػػؾ السػػلحل مجمكلػػل مػػف فػػبلبنؾ الالػػللل 
مػػػف   ظػػػرفػػػبلؾ الغر ػػػل لن ال ػػػلؿ  ػػػتن    كبعػػػد د ػػػل ؽ البػػػلب  ػػػتي طر   كالغػػػرؼ 

 لن  ك ػلك ػرج الػٌا مسػرل  مف ال ل ذ  تغٌنػر لػكف كجنػه فلهد ي ل دملك   الطلرؽ
 الػرت نسػ له لػف   ب مػف  بػؿ رجػلؿ اامػفرا ىػه مي ب ٌ ػ ُ ػلؿ لػيلن  ك ك ىقػ لن مرتب ػ

 ..احكاؿ اهىي
  قلؿ لي ملذا ترند ؟    
  كنم ػف لػؾ ن ل بحلجل الا بعض المػلؿُ  قىت له     ذت ك ل ت  قكدم  د   

بمجػٌرد مػل سػمع ي تكٌجػه مسػرللن الػا دا ػؿ بنتػه  كبقنػتي ك  استعلدتنل مف نهىي 
ك ػػػلؿ ت ضػػػؿ  لن حضػػػر لػػػي مبىغػػػ  كبعػػػد لحظػػػلت  ػػػلف  ػػػد نبػػػلب الػػػدارم ظػػػران ب
ـٌ كٌدلتػػػه  كابىغنػػػـ سػػػ مي قىػػػت لػػػه  ػػػذ المػػػلؿ مػػػف اهىػػػي   نل ػػػللي كفػػػ رته ثػػػ
ملـ زمل ي كةلدرتي   . الم لف مت لملن كت نعىـ بمل   تي نفعر به ةنر  للقي  كاي
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 ٖٛ(ب)مدينة المسيّ 
سػػػل نػػػل المقدٌ نػػػلب الػػػا المرا ػػػد الدن بن مػػػل   ػػػت ا ضػػػي ك تػػػي بللػػػذهلب كاا     

  كهػػػـ مػػػ كل رهـنتػػػردد لىػػػا مقلمػػػلتنـ ك بػػػك  لن   ػػػت دا مػػػ قػػػد اهػػػؿ البنػػػت )ع( 
م نب ػلء مسػىـ بػف  ي احد اتنلـ   ػت  ػد تكجنػت لزنػلرة مر ػدى   ك الفرند كالطرند

المر ػػػد  ػػػي  ذلػػػؾ نقػػػعك  ء  ػػػرب مدن ػػػل المسػػػنب القرنبػػػل مػػػف لقنػػػؿ  ػػػي مدن ػػػل 
كلبػد  محمػدم ذهبت الا ه لؾ لزنلرة  برى   ك م لطؽ رن نل ت بعل لقضلء المٌسنب

نػػػػػت الػػػػػا مر ػػػػػز ل تكجٌ زرتنمػػػػػ دملكبعػػػػػ (كلىػػػػػا ابننمػػػػػل ل)سػػػػػ ـ اهلل لىننمػػػػػ اهلل
حنػث   ب ت اامػلـ ال ػلظـ )ع( ّٗ(لىبى نف ازكر مر د السندة )طً   ررت  القضلء

نػػػت الػػػا مر ػػػدهل تكجٌ  تىػػػؾ المدن ػػػل متكاضػػػع  ػػػي نحػػػد فػػػكارع  نكجػػػد لنػػػل مر ػػػد
كبقنػػػػت ه ػػػػلؾ لػػػػٌدة سػػػػلللت  ضػػػػنتنل بػػػػنف الػػػػدللء كالالػػػػ ة كتػػػػ كة   الفػػػػرنؼ

زكر بنػػل السػػٌندة طىبػػل ب ػػت اامػػلـ ك ل ػػت تىػػؾ الزنػػلرة هػػي اكؿ زنػػلرة ا  القػػرنف
كسػ مل اهىػي لي بلل رج كد ع االداء  ت م نل نف تس ؿ اهللكطىب  )ع( ال لظـ

  جلة ر ل ي كةنرهل مف اتدلنل . ك 

 
                                                           

38
٠ميكن ػيكق    .اٌفيهاخ ا ٚسيظ   فٟ ِٕغميح  ِؽافظح تاتً ِٚهوى لضاا فٟ ػهال١ح ِك٠ٕح اٌّس١ة -

 َ ، ٠ٚ ييغه٘ا اٌفييهاخ أٌييف ٔسييّح. ذمييغ اٌّك٠ٕييح ػٍييٝ ضييفاف ٔٙييه     111تيي   2113َ سييىأٙا ػييا
 )ِٛلغ ٠ٚىات١ك٠ا اٌؼاٌّٟ(..ٚاٌؽٍح ٚوهت ا تغكاق ٔصف١ٓ ت١ٓ ِكْ

39
 ٚل١ً فاعّح. - 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A9
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 تػهننالػا بػلب الالػحف  ر  ي الػحف السػندة حنػث  ظػرت  لن جللس   تكبن مل    
لف اتط ػػلؿ   بحنػػث  ػػالػػذم حػػكؿ المر ػػدالسػػنلج  ػػذلؾ ك   دنمػػل  كهػػي الػػغنرة 

 الالػػػػحفكرننػػػػت مر ػػػػد  نتسػػػػكركا السػػػػكر بسػػػػنكلل لىعبػػػػكر الػػػػا الػػػػحف المر ػػػػد 
ب ػػػػي مػػػػل نك  قػػػػررت ل ػػػػدهل نف اتبػػػػٌرع رات  الفػػػػرنؼ نحتػػػػلج الػػػػا بعػػػػض التعمنػػػػ

 ػي لي  لن العمؿ سن كف ف نع  ي   سي ب ٌف ذلؾك ىت   الا ب لء ه المر دنحتلج
منػػػػر مسػػػػلجد اهلل تعهػػػػي  نتٌػػػػي  ك ل ػػػػت بػػػػي  البعثنػػػػكف ا  ػػػػرة  نمػػػػل لػػػػك امسػػػػؾ

نف تبنػت ف ب م ل ػؾ إ رحبكا بػلل  رة ك ػللكا   نكذ رت ذلؾ ل دـ الضرن  كبنكته
ك ىػت  ػي  ذلػؾ لىػا   قػت كا ةطنػل لؾ ال راش كااالضرنن ك حف  جىب ل د 

  كلػػػـ ن يػػػف مٌ ػػػي إٌت نٌ  ػػػي  نػػػه  لػػػي د ػػػؿلػػػنس   ترتنػػػب إلنػػػي ه ىُّػػػذلػػػؾ    سػػػي
نت   .   رٌبي نلىاامكر  ىنل  د سنٌ ل كبقنٌ   كى

 
 الكاظم(المبيت في مقام ابناء )

  كجتػػه ػػلف ال ػػدـ هػػـ لبػػلرة لػػف لل ىػػل مت ك ػػه مػػف إمػػرنة لجػػكز كاب نػػل كز     
ل كا نسػػ  كف بجػػكار ك ػ  ل ػؾ  قػػط ني   ي رننػػتي  ػكاظػف نف لػػدننل نب ػلء ك ػػرنف كل  

مل نحضػركا لػي طعلمػلن  ددا ؿ الضػرنن بعػكبقنت تىؾ الىنىل   الالحف الفرنؼ
  طىبػلة السػند ر بػبجل ػب  ان بقنػت كحنػد  ال ػدـ  ل دمل  رج الزا ركف بمػل  ػننـك 

 تفٌ ان لعػػٌدة نسػػبلب  جػػدلن ك  ػػت لنىتنػػل     ػػ  السػػند محمػػد ل  بػػر ن ننػػلكبجكارهػػ
  ك  ػتي ني ٌ ػر مػف  ي م لف لنس  نػه ات القبػكرلىمبنت ن لـ اكؿ مرة  ذلؾ  لف

   قػػد   ػػت ن فػػا مػػف مرا بػل رجػػلؿ اامػػف لػػذلؾ المر ػػد  ك  ػػت ال لحنػل اام ٌنػػل
 ا فا بل تحلـ المر د مف  بىنـ  ي ننل لحظل.
 كبقنت  ىقلن تىؾ الىنىل ك مت  ي سللل مت  رة.
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 ما رأيته في عالم الرؤيا()
ىػػل اف ه ػػلؾ تىػػؾ الىن  ػػي لػػللـ الر نػػل ي رانػػتي  ػػيكل ػػدمل اسػػتغر ت  ػػي  ػػكم   

بقفػعرنرة  مي كفػعرتي كبػدن نحػٌرؾ  ػدٌ   بػ طراؼ االػلبع  ػدمي ػد امسػؾ  لن ف ال
 ػي هػزة  بنػرة اف ن  ض جسمي كننزٌ نرند   ي جسمي  كبدنتي افعر ك  ف نحدان 

 لمسػػػتنقظ بػػػنف ال ػػػل ـ كام  ػػػلف فػػػعكر ك  مػػػل  افػػػعر بكجػػػكد فػػػ صك  ػػػت ان  جػػػد
ُ سػػػندم كمػػػكتم ت ـ  م لطبػػػلن السػػػند بػػػف اتمػػػللػػػه  ػػػي   مػػػي الطبنعػػػي قىػػػت 

ل ػدهل تك  ػت ك  كالػرتي ن لجنػه.. ػ  ي  ػل ؼ ذلؾ  لػ ؿ  إٌ  ي لسػت مػتحٌم ن ت ع
 بفيءو  د رحؿ. كفعرتي  ل الحر 
 تىػػػؾلػػػف   نمػػػل بعػػػد كسػػػ لت احػػػدان  ىػػػـ نجػػػد  مػػػف الكسػػػلدة رنسػػػي   ر عػػػت    

افػػ لص ن ك ػػكا مرضػػا اك ن نػػـ بحلجػػل الػػا مسػػ ل تػػ تي  إ نػػل  قػػللكا  الحللػػل
المػػػرنض مػػػف مرضػػػه  كالػػػلحب الحلجػػػل بقضػػػل نل نتعػػػل ا ل   ضػػػل اك )لزمػػػه(

 نل.ببر ل اتملـ كا ته العىك 
جسػمي ل ػي كتم نػت نف نػ  ض ببر ػل اامػلـ )ع(  لػؾكلذلؾ  ػل ي  ػدمت بعػد ذ

  د تزمت ي م ذ مدة طكنىل. ثنر مف الحلتت التي  ل ت ال جسدمت رج مف 
نػػت الػػا م ػػلف كجػػكد حنػػث ا ػػي  ػػد تكجٌ ه ػػلؾ نػػـك جدنػػد   ػػلفبلح الالػػك ػػي  

مػػػف  ككجػػػدت مجمكلػػلالعٌمػػلؿ  ػػي مدن ػػػل المسػػنب كهػػػك مػػل نػػػدلا )بللمسػػطر( 
 لمىنػػـ  ػػي الػػحف السػػند محمػػد بػػف اامػػلـ ال ػػلظـلنبلفػػركا  نػػـكنتنػػت بالعمػػلؿ 

بنػع مػكاد الب ػلء  رنبػل مػف لمحػ ت ه ػلؾ ك ل ت   السند  العىكنل )طىبه( كن ته
هػػك مػف  بػػؿ كذلػػؾ التسػننؿ  ان لػػذلؾ  ل ػت العمىنػػل سػنىل جػد  الفػرنؼالالػحف 

تمىػػت الجػػدراف الػػا مكضػػع مػػؿ ا اامػػلـ كالعىكنػػل )ع( كبعػػد ث ثػػل ننػػلـ مػػف الع
  االػػبن الالػػحف المبػػلرؾ  للالػػرح كالبػػلب الر نسػػي مػػف الالػػحفمرت ػػع بحنػػث 

 . للمحراب ف ىهكاللر ك  كمطٌرزة بلل قكشكمرت عل  االبحت  بنرة 
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  كا ػـك بػبعض التكجننػلت الػننـفرؼ لىا العمػلؿ ني ك  ت   ؿ تىؾ اتنلـ    
لك ي الػػا م زلػػه ك ػػد ك  ػػت  ػػد ا مػػت ل  ػػل مػػع ال ػػلدـ  ػػي الالػػحف ك ػػلف نػػد

لىػػػػا حسػػػػف   ػػػػل ي ادلػػػػكا لنػػػػـ تزلػػػػتي ك  ػػػػت ادلػػػػكا لنػػػػـ ك    ان ا رمػػػػك ي  ثنػػػػر 
مػػف اهلل  ػػد لىػػا نقػػنف ك  ك  ػػت افػػعر ػػي تىػػؾ المح ػػل   استضػػل ٌتنـ ك ػػرمنـ لػػي

  ك ػػذاؾالػػلد ل ل لػػي كذلػػؾ لمػػل ا ػػدمت لىنػػه مػػف  ٌنػػ لن جعػػؿ هػػ تء كةنػػرهـ لك ػػ
عر ببر ػػل حضػػكر السػػند ابػػف ك  ػػت افػػكلػػذلؾ  ػػ ف اهلل  ػػد سػػ ر لػػي  ػػؿ فػػيء 

 . لي ب ت ااملـ كرللنتنـد  ااملـ كالسنٌ 
                       

 ()الرؤيا في ضريح ابناء األمام
كنكؿ  الر نػػل  ػػي لػػللـ  م لمػػلترننػػت بعػػض الضػػرنن ال ػػ ؿ تكاجػػدم  ػػي مػػف 

فػػعرت بحضػػكر  ل ػػدمل   كذلػػؾالر نػػل  ل ػػت  ػػي الىنىػػل ااكلػػاتىػػؾ الػػر ل هػػي 
اطػػراؼ  جمنػػع ب ػػدر  ػػيفػػعرت ك   نمسػػؾ بػػ طراؼ نالػػلبع  ػػدمي  ػػلف  ػػدؿ رجػ

 ػي االػلبع  ػدمي بعػد ذلػؾ فػعرت بػ ف ابػف اامػلـ  ػد بػدن نمسػؾ بقػكة   جسمي
كل ػػػدمل كالػػػىت  (ل )الرلفػػػلضػػػك عػػػآل بػػػدنت افػػػعر بلل    جسػػػدم ل ػػػي نػػػ  ض

ـ بػػ ف مػػلكتكسػػىت بلا بالػػكتي  الػػحت  الػػا م طقػػل الر بػػل مػػف  ػػدمي   ضػػلال
كاكؿ مػػرة  ػػي حنػػلتي ابنػػت  ػػي احػػد لل كؼ سػػنمل كن ػػل تن مػػؿ ت ػػي فػػعرت بػػ

نقظػل  بػنف ال ػـك كالبذلؾ  نف ن لـ بجكار  بر  ك  ت افعرك   اهؿ البنتاضرحل 
ك   ػه كا ػؼ  النقظػل  ت نت ىـ معه  ي حػلؿ   ل تكسىت بللسندنحن   ت حنث 

  كبقنت لىا ذلؾ حتا الالبلح.  كؼنملمي كفعرت بلل
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 (الرؤيا الثانية)
ثػػـ دلػػكت اهلل اف   ػػي   ػػس الم ػػلف الػػٌىنت هلل ر عػػلتي النػػـك الثػػل ي  ػػ       

 كمل سن كف  كلف الحللل التي   ت لىننل. ن فؼ لي مل جرل لىيٌ 
بػػػ ف نفػػػ ع لػػػي الػػػا اهلل تعػػػللا بتسػػػننؿ امػػػرم كاف  مػػػف ـ تكسػػػىت بلتمػػػلـثػػػ    

 فن لن نطم ف النه.... نرن ينح ظ ي مف فر المجرمنف  كنف 
اراد نف نػػػػػػػػد ؿ الػػػػػػػػا الالػػػػػػػػحف  نلر ػػػػػػػػه لن  الػػػػػػػػرننػػػػػػػػت ف  ػػػػػػػػي تىػػػػػػػػؾ الىنىػػػػػػػػل   

كطػػػرؽ البػػػلب   حنػػػث  ل ػػػت البػػػلب مق ىػػػل )الػػػحف السػػػند ابػػػف ال ػػػلظـ(الفرنؼ
دا ػػػػؿ  ك  ػػػػتي   ا ظػػػػر الػػػػا مػػػػل نجػػػػرم تي لػػػػف البػػػػلب كالػػػػر ان  ك  ػػػػت ن ػػػػل بعنػػػػد

  ػػد  ػػرج مػػف القبػػر  ككجنػػه ه فػػعرنػػلػػنس  ػػي كج لن ك جػػ ة رننػػت فػػلب  الضػػرنن
حػػلن طنبػػل  ػػد مػػأت ذلػػؾ الم ػػلف  كبعػػدمل ك رجػػت معػػه را  ال ػػكرم ػػه نضػػيء 

  كنزجػػػر ه كراح نطػػػرد  كنكبٌ ػػػ  ه الػػػا ذلػػػؾ الرجػػػؿتكٌجػػػمػػػف القبػػػر   ػػػرج السػػػند
 ػػػلف   ك  ػػػت ا ظػػػر الػػػا ذلػػػؾ الرجػػػؿ  ٌىمػػػل حػػػلكؿ نف نػػػد ؿ الالػػػحف الفػػػرنؼ

نف   اذهػػب كت تػػ ٌجس هػػذا الم ػػلفُ مػػل مع ػػل  لن ب  مػػ’ كنقػػكؿ لػػه  نطػػردالسػػند 
 .كالعنلذ بلهلل ي جن ـ  م ل ؾ  م ل ؾ لنس ه ل 

  فػرنؼنحلكؿ نف نتسػىؽ سػكر الالػحف ال الرجؿى بعدمل طيرد  لف ثـ رننتي      
  ك ػػلف نحػػلكؿ اف نػػد ؿ ن حقػػه كنضػػربه بللحجػػلرة كهػػك  ثػػـ  ظػػرت الػػا السػػٌند

الا الحٌململت   كفػعرتي بكجػكد افػ لص لػـ اراهػـ بعن ػي  نػ تمركف بمػل نقكلػه 
 لـ اراهـ بعن ي. السند  ك   نـ م  ل  كل   ي

حنػػث نف اامػػلـ  ػػد   هػػي ر نػػل حقنقنػػلالر نػػل  تىػػؾ ندر ػػت نفبعػػدمل استنقضػػت 
كالتقػلؿ المػ م نف ب بت تنػت لكا ى ػل نجلب ي لىا طىبي كنرا ي مف  لف  ػد تسػبٌ 

 كالىت النه .ت ل كمل 
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نمل ػػ لن  ػػد زادت ػػي تمسػػ    ػػي تىػػؾ الىنىػػلالر نػػل التػػي رننتنػػل  ل ػػت          لن كحبػػ لن كاي
 ػػػد سػػػمعت ل ػػػه  ػػػي تىػػػؾ  ك  ػػػتي ( )ع( )محمػػػد بػػػف اامػػػلـ ال ػػػلظـد لؾ السػػػنٌ بػػػذ

حلجػلت مػف نقالػد  مػف نعطي كنقضػي ال ثنر مف ال راملت  كا ه المدن ل ب  ه 
تىػػؾ   ػػس  ػػي حقػػؽ  ت لن م ػػه طىبػػ طىبػػتي   مػػلذلػػؾ ب  سػػي حنبػػت ك ػػد جرٌ   الػػزٌكار
لدل ي كاراد كهػػك الػػذم  ػػ كلٌر  ػػي بعل بػػل ذلػػؾ الرجػػؿ الػػذم   ػػت الر ػػه  الىنىػػل

 اف نكفي لىٌي  ي بنت الطىبل.
محمػد بػلف  لىسػند ػ ؿ زنػلرتي  ل دمل   تي  ػي مدن ػل المسػٌنب ك الكالػلن     

 ػػي مدن ػػل المسػػنب ببر ػػل  لػػي اهػػؿه  الػػلري  ػػد افػػعر بػػ  ٌ  الػػبحتي ا ال ػػلظـ)ع(
نػػػت الػػػا الضػػػرنن كل ػػػدمل استنقضػػػت مػػػف ال ػػػـك تكجٌ   ابػػػف اامػػػلـ ال ػػػلظـ )ع(

 تعللا بحؽ اللحب المقلـ اف نح ظ ي مف النف االػداءكس لت اهلل   كف رته
 . لن كم رج لن كالمجرمنف كنف نجعؿ مف امرم  رج

                                  
 ()الرؤيا الثالثة

ل ػػػدمل   ػػػتي ا ػػػنـ  ػػػي الػػػحف اتمػػػلـ  ل ػػػت العل ىػػػل تػػػ تي لػػػي بللكجبػػػلت       
ة  بنػرة  ػي لـ كهػي امػرنثت مػع ال لدمػل لأمػ  ػت  ػد تحػدٌ الث ثل مف الطعلـ  ك 
 ل ػػد ت ىمػػت معنػػل كسػػ لتنل لػػف ال تػػرة التػػي  ػػدمكا  ننػػل  السػػف كهػػي اـ ال ػػلدـ

كبن مػل    ل ت تجنب ي لف  ؿ س اؿ ن ص ااملـك  القبر الفرنؼ  ااملـ كلف
 قىػت لنػل   لىػا كجنػي فػيء ك ػ فٌ    ظػرة رننتنل ت ظػر الػيٌ  معنل اتحدث  تي 

    ؟همل ال بر نلحلجٌ 
  ا ػػػي ارنػػػد نف اسػػػللؾ نف تطىػػػب مػػػف اامػػػلـ نف نعػػػل ن ي مػػػف لٌىتػػػي   جػػػلبت ي 

كل ػد ا تػه  مقلمػؾ  بنػر ل ػد  كا ػتً   ا ت  لدمل ل ػد اامػلـ للنل نلحلجٌ   قىتي 
 . ب م ل ؾ نف تس لننـ  نعطك ي  ؿ مل ترندنف ل العىكنه طىب
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  لر ػلار نتكا دكف الا الحضرة المبالزكٌ  بدن الا العملؿ ك د كتر تنل كذهبتي     
زكار بعػػض  طػػع القمػػلش لىػػتجىػػس بجػػكار فػػبلؾ القبػػر كتعطػػي ل ك ل ػػت الحلٌجػػ

  ت تظػػر مػػف الػػٌزكار نف نعطكهػػل فػػيء مػػف المػػلؿ ل ػػت ذات الىػػكف اا ضػػر ك 
تتالػرؼ بتىػؾ اامػكاؿ حنػث ك ل ت ت  ذ مل نكضع بدا ؿ الضرنن مػف امػكاؿ 

   ػػػكميالمسػػػلء ك بػػؿ  حػػػٌؿ ك ػػتكل ػػدمل    ؿلل دمػػل المقػػلـ مػػػف ت ظنػػؼ كملفػػػ
ك ل ػػت   ثكا معػػيدٌ كجىسػػكا كتحػػ  ل كنب نػػل الػػا الحضػػرة المقدسػػلالحلٌجػػ حضػػرت

كهػػي تحمػػؿ معنػػل ك نػػل ك ننػػل مجمكلػػل مػػف الق لدنػػؿ كمعنػػل ل  ػػد جػػ ءت الحلٌجػػ
تػػػػي اف ن بر ػػػػي لػػػػف سػػػػبب لىٌ اف تطىػػػػب مػػػػف اامػػػػلـ   ارجػػػػك ُ ك للػػػػت  ب ػػػػكر

طىػب م ػه مػػل كنلػؾ ل ػد اامػػلـ   قىػػت لنػل نف فػلء اهلل ادلػػككفػ ل ي  كمرضػي 
 ػػػؿ    كن ػػػل بػػػدكرم سػػػ طىب م ػػػه كالبػػػل ي لىػػػا اهلل  ف ذ رتػػػي كهػػػك نسػػػمعؾ ا 

ك ػػل كا  ثػػـ ذهبػػكا كتر ػػك ي  كالػػا ابػػف اامػػلـ كالسػػندة العىكنػػلإلنػػه  لل ػػد  فػػنئو 
 لىالػػحف الر نسػػيكاي  للنػػل  ك ػػذلؾ البػػلب  البػػلب غىػػؽل ػػدمل نػػذهبكف نقكمػػكف ب

لل كؼ ل ػػػدمل ن ػػػلـ  ػػػي بػػػافػػػعر ك  ػػػت بػػػنف  بػػػرىنف  الضػػػرنن  دا ػػػؿ ن ػػػل ابقػػػا
مػف طىبػت  ك ػد  مػف رجػلؿ اامػف تي فػن   اسبلب لدندة م نػلدا ؿ الضرنن

كهػك نمػر  ػد   لىا مبنتػي دا ػؿ الضػرنناـ ااملـ نف تنفنعكا  ي الم طقل  دٌ 
   مل   ػتي افػعر ب ػكؼ مػف اامل ف تىؾ ن دم الا التقلؿ مف نبنت  ي مثؿ

 ػلف م لاط نػه كحنػدان  كاف  ػلف احسلسػي بمػف ذلػؾ الم ػلف الػذم بقنػت دا ىي 
ـك ك عػلدتي ل ػد ال ػ  ك ربػي مػف اركاحنػـ الطػلهرةكالراحل  ك ي بحضرة اا مل 

ل اف ر ػل اتمػلـ كالعىكنػل السػندة طىبػم ه بب ثـ طىبتي  (لز كجؿ) قد ذ رت اهلل 
 نعن ك ي لىا   سي  ي  ؿ اتحكاؿ. 

 ػػػي لػػػللـ الر نػػػل  ل ػػػـك رننػػػتي   كبعػػػد اسػػػتغرا ي  ػػػي اتكجنػػػت الػػػا ال ػػػـكثػػػـ     
 لنػل محٌجبػل د ىت كاذا بي نرل سندة جىنىل  المقدسلي  ي دا ؿ الحضرة ك   ٌ 
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لىننػػػل  متي  سػػػىٌ  )ع(جللسػػػل بجل ػػػب  بػػػر السػػػندة طىبػػػهكهػػػي  ر دٌ ك ىػػػ  بنػػػرة هنبػػػل
ة كالسػند  فػجرة بجل ػب القبػر كجػدتي كبن مل ن ػل ا ظػر الننػل   كردت لىي الس ـ

هػي لىنىػل كلملذا  ؟تنل ُ سندتي م ف ف الحلجل اـ محمد س ل إلننل تس د ظنرهل
 ؟ كلـ نجدكا لنل نٌم ل ج

لن كذ ػػرت لػػي اسػػم  ل ل  ُ  ػػؿ اـ محمػػد كلتسػػ ؿ لػػف    ػػ قللػػت لػػي مػػل مع ػػ 
هػػي  ل ػت كبن مػػل   ف  سػنته ػػي ا  كل  )اتسػـ(  ػػت  نمػل مضػػا اذ ر  إلمػرنة  
ؿ ثػػـ  للػػت لػػي  ػػ  لجرهػػكجىسػػت  ػػي حً  ة الػػغنر  لاذ ا بىػػت ط ىػػ  معػػي تتحػػدث

استنقضػت لىػا  ثػـ     نل بحلجل الػا رللنػل للىحلجل اـ محمد اف تعت ي ب   
لػػي  العىكنػػل الطػػلهرة   نمػػل  للتػػه ان بقنػػت مت  ػػر بعػػدهل مػػف ك  الػػكت نذاف ال جػػر 

ر كبن مػػػػل ن ػػػل جػػػػللس  ػػػي ضػػػػرنن اامػػػلـ كن ٌ ػػػػكا ػػػل مسػػػػتغرب مػػػف تىػػػػؾ الر نػػػل  
مػل ك  ػت احػلكؿ اف اسػتذ ر  ػٌؿ لتىػؾ الر نػل  تػ كن ن  كمحلكتن إلنجلد ت سنران اك

إذ   ػتي مت ٌ ػران   كبن مل  الرسلللتىؾ كنل بكملذا تقالد العى  الم لـ ذلؾ رانته  ي
لػػي طعػػلـ   ػػد حمىػػكا  ػػل كا الػػا الضػػرنن لنجىسػػكا معػػي  ك  نػػلل كاب ي د ىػػت الحلٌجػػ

سػبقتنل    تي  د  ك بؿ نف تس ل ي الحلجللن  مكا جىس ل سكنسىٌ بعدمل ك   ات طلر
  الضرنن فجرة ؟ دا ؿ ي هؿ  ل ت ه ل بلل  ـ ك ىت لنل ُ نلحلجل 

اتػػذ ر الم ػػلظر التػػي نيحىٌػػؿ الر نػػل  كاف اف  ت ػػي حلكلػػتي   ػػلف سػػ الي ل ػػكم   
كا بػرتنـ   السػندة العىكنػل دت لىننلس ٌ تت ك  نت كالفجرة التي   ـرننتنل  ي الم ل

رننتنػػػػل ت لج ػػػػت مػػػػف   لػػػػف ذلػػػػؾحن مػػػػل سػػػػ لتنل بت لالػػػػنؿ الم ػػػػلف الػػػػذم رننتػػػػه  
 مت بكجكد فجرة  ي هذا الم لف ؟انف لىً ف  ل ىل مً  بدهفلو  كنجلبت ي  س الي

 .نمس فجرة  ي هذا الم لف بللضبظ  لقد رننت نـكُ  قىت لنل  
ك ػد  طعػت  بػؿ ا ثػر مػف   ه ػل فػجرة  ػي هػذا الم ػلف ل ػت كاهلل  قللت ُ  عػـ 

 .لفرة الكاـ نك ا ثر
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ت ظػػر الػػٌي  ظػػرات  كراحػػت  بػػي لن ممػػل زادهػػل انمل ػػ سػػ اليمػػف كل  نػػل ت لج ػػت  
   لـ ن ف نلندهل مف  بؿ.لجنبل

 ػر  ػي هػذا الم ػلف ةنػر هػذنف ك بػر ل هػؿ نكجػد ُ نلحلجٌ  ثـ س لتنل  ل  ن      
 .)ع( (السند محمد اب لء اتملـ ال لظـالسندة طىبل كا ننل كا الد )؟ نفالقبرى 

 .  جلبت ي ُ ت نكجد  
نػػل ب ػػت كاظ ٌ   غنرة  ػػي الر نػػل كجػػكد ط ىػػل الػػي رننػػت نلحلجػػل نٌ ػػُ   قىػػت لنػػل

 .)ع(ب ت اتملـ ال لظـ  لالعىكنل طىب
  نكجػػػد  بػػػر لط ىػػػل  عػػػـ  ل   مػػػي اجػػػلبت ي  ل ىػػػل ُل ػػػدمل سػػػمعت الحلٌجػػػ     

 .كنسمنل )   ه( كل  ه ةنر ظلهر
   ػػه(مف نسػػمنل )رنػػد نف نسػػ لؾ لػػف نمػػرنة إٌ ػػي ني ثػػـ  ىػػت لنػػل ُ نلحلجػػل       
تحػػدث معػػي كهػػي ت  بػػبطء رننػػت الحلجػػل  ػػٌد تغنػػٌر لك نػػل كالػػلرت تػػت ىـ  ؟هػػي

المػػػرنة التػػػػي تىػػػؾ ب ه للػػػؾ فػػػػيء م  ػػػي متعىػػػؽاف   عىمػػػتي     بطرنقػػػل مرتب ػػػل
   .اسمنل  ذ رتي 

 مػػف   رللنتنػػل لىنػػؾً  للػػت لػػي  )ب ت اتمػػلـ(ل ُ اف العىكنػػل قىػػت لنػػل نلحلٌجػػ   
   ؟ هي

مػػرنة  ل ػػت ت ػػدـ  ػػي هػػذا الالػػحف إ اسػػـ لنػػذ  المػػرنة  كهػػي  عػػـ نكجػػد  قللػػت ُ
ي ٌ ػإل لنل نلحلٌجػ  قىتي   اتف تقنـ مع لل ىل  ي ةر لت كهي ر ك د  ب  الفرنؼ

 تعللا سكؼ ا برؾ ل نل.ف فلء اهلل إ قللت    المرنة تىؾ ارند نف ارل
لـ اامػػمػػف  ل ُ لقػػد طىبػػتي  قىػػت لنػػل نلحلٌجػػ   ر المكضػػكعغٌنػػتي  حلكلػػت اف ثػػـ   

اف   ف لػي  ػي هػذ  الر نػلك د تبنٌ   تؾً سبب لىٌ ظنركا ل ل كا ته  بؿ  كمي ب ف ني 
إٌت لىػٌي  كمػل. ف العىكنػل  للػت لىنػؾ مراللتنػلا  السبب هك تر ػؾ لنػذ  المػرنة

 .كالبل ي متركؾ لؾ  الرسلللل ي اف اكالؿ 
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 العل ىػػل حللػػت تىػػؾ كل ػػف  لغػػرض ا رامنػػلالمػػرنة تىػػؾ ل نػػ  ثػػـ ا ػػي طىبػػت ر     
لىػػػا دلػػػكتي تىػػػؾ بسػػػبب ظرك ػػػي اام نػػػل  دان ن ػػػف مفػػػدٌ كلػػػـ   بن ػػػي كبػػػنف ذلػػػؾ

بكجػػكدم  ػػي ذلػػؾ الضػػرنن   تي مػػف ت ل ػػؿ ات بػػلر بػػنف ال ػػلسك فػػن  الالػػعبل
ن مىػػت ث ثػػل اك اربعػػل مل ىػػؾ العل ىػػل )ال ػػدـ( كمضػػنت بعػػدالػػا تاامػػر   تر ػػتي 

نػػت الػػا مدن ػػل حن نػػل تكجٌ   ا تنػػا العمػػؿ  ػػي ب ػػلء الضػػرنن   قػػد  اك ا ثػػر انػػلـ
ثػـ   الس ـ( لالحسنف كا نه العبلس )لىننم رب ء لزنلرة سندم كمكتم ااملـ 

 .  دؽ مسىـ بف لقنؿ    حنثرجعت الا ال ك ل
 تمػػػػؿ ب ػػػػلء سػػػػكر الالػػػػحف كالبػػػػلب الر نسػػػػل لىمقػػػػلـ  كا تمػػػػلؿ ارضػػػػنل بعػػػػدمل ا

الالحف الفرنؼ  فعرتي حن نل بغمرة مف السعلدة  كالرت افػعر بػ ف المػكلا 
اذا اراد اف ن  ػػذ نمل ته)  سػػي( مٌ ػػي   ػػإٌ  ي  ػػد اسػػتعددتي بػػذلؾ الػػا لقػػلء ربػػي 

 ا  ي فعرت بقنمل ذلؾ العمؿ  كبمل نت لسب مع طل تي ك ذاؾ.
 
 (مسجد السهمة) 

بػ ف    ػت  ػد  ػررتي    ػي   ػدؽ مسػىـ بػف لقنػؿ ل ك ػلا ػي  ن متي  ل دمل       
ان   مػػل ن عػػؿ ذلػػؾ الم م ػػكف  ػػي  ػػي  ػػؿ نػػـك ث ثػػلء مسػػلءىل نزكر مسػػجد السػػن

 .العراؽ
 ك نػػػه )لع(اامػػػر اإلمػػػلـ المنػػػدم مقػػػلـ لالػػػلحبنكجػػػد  ػػػي مسػػػجد السػػػنىل    

م ػػه مقػػلـ ك  )ع(مػػف اهػػؿ البنػػتك نػػه مقلمػػلت لػػبعض اا مػػل  لأ بنػػلء مقلمػػلت 
كادرنػس  ادـ)ُا بنػلءمقػلـ  ك ػذلؾ  كمقػلـ اامػلـ الالػلدؽ  اتملـ زنػف العلبػدنف

ك ػػد ذ ػػرت الركانػػلت لػػف اهػػؿ البنػػت )ع( كا بػػلر  (لىػػننـ السػػ ـ)(  كابػػراهنـ
ه نىتقػػػػي بلامػػػػلـ  لٌ ػػػػ  اربعػػػػلءالعىمػػػػلء اف مػػػػف زار مسػػػػجد السػػػػنىل اربعػػػػنف لنىػػػػل 
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الػا اهلل  لن كمتكجنػبفرط اف ن كف الزا ػر  ػللص ال نػل نك ندر ه  المندم )لع( 
 كهي   ربعنف لنىل مف  ؿ اسبكع بؿ اف ت قضي اتب ذف اهلل  اقضلجته تي حك 

 )مسلء الث ثلء( .لنىل اتربعلء 

 
ك  ػػػػتي مسػػػػجد السػػػػنىل  ػػػػي  ػػػػؿٌ نػػػػـك ث ثلء زنػػػػلرة ب بلفػػػػرتي كبلل عػػػػؿ  ػػػػإٌ  ي     

كاللر ذلؾ النـك هك ااهـ  ػي  حرناللن لىا اف ت ت كت ي ث ثلء  ي اتسبكع 
ل  ك ػػي حنػػلتي مػػف  ػػؿ فػػيء  كجعىػػت نػػـك الث ثػػلء هػػك محجػػكز لرمػػلـ الحٌجػػ

 السنىل.   كهكمسجد
 بللحضػػكر مػػتي التز ك  َْ  ػػتي ا الػػد لػػه  ػػي  ػػؿ ث ثػػلء  ك كاسػػتمٌرت زنػػلراتي     

لىػا ان بقنت مسػتمر     إٌ  يا تقىت مف ال ك ل ملكحتا بعد لي ه لؾ منمل حدث
   .كذلؾ بعد حنف   ج اهلل ل ي رٌ  لغلنل ملتىؾ الزنلرة 

ف  بنػػر إلتقنػػت برجػػؿ دنػػنىل ك ػػي احػػدل الىنػػللي حنػػث   ػػت  ػػي مسػػجد السػػ    
  مت لىنػهكسػىٌ  النػهً  نػتي حنػث تكجٌ   سػهنر  نضػعنل لىػا نرتدم العملمػل السػكداء

نػػد ع ي  مػػل فػػيءه    ٌ  كسػػط الزيحػػلـ مػػف ال ػػلس  النػػه ذهبػػتي  ذا م لمػػلادر  سػػتي كل
ـ اا مػػػل نلسػػػند ل اذا ارد ػػػل اف   ىٌػػػُ   قىػػػت لػػػهي    ػػػرد السػػػند السػػػ ـ لىػػػيٌ   النػػػه

                                                           
41
 ِسعك اٌسٍٙح. - 



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

- 217 - 
 

التػػػػي نم ػػػػف مػػػػف   لنػػػػل اف تالػػػػؿ الػػػػننـ هػػػػي الطرنقػػػػل   مػػػػل (لىػػػػننـ السػػػػ ـ)
 ؟ ل اك نعىمكا بمل  عل نه  ي   كس ل االكاتي 

ذلػؾ السػند  طػرت   ػي ل ػدمل رننػتي كل ٌ   ااس ىل لـ ا ف  د هن تنل مف  بؿ تىؾ
ال ػػ ـ كنػػركف كسػػ لته ل نػػل   جػػلب ي السػػند ُ اف اا مػػل نسػػمعكف   لىػػا بػػللي

)كا ػػػي ُالسػػػند ُ نلػػػـ تقػػػرن  ػػػي الزنػػػلرة الفػػػرن ل كن مػػػؿ ...كنػػػردكف السػػػ ـ المقػػػلـ 
كل ػػػف اهلل  ػػػد   ُْقػػػلمي كتسػػػمعكف   مػػػي كتػػػردكف سػػػ ميافػػػند ا  ػػػـ تػػػركف م

راح السػػػند   ( نمػػػي بىذنػػذ م لجػػػلتنـ حجػػب لػػػف سػػمعي   منػػػـ ك تحػػػت بػػلب 
 لطىػػب مػػ نـ مػػل ترنػػد ُ اف كالػػؿ  ػػي   مػػه لنقػػكؿ لػػي مػػل مع ػػل  نحػػدث ي الػػا 

ػػ ػػؾ  ػػل نـ )ع( نػػركف مقلمى ثػػـ تر  ػػي السػػند   ؾؾ كنػػردكف سػػ مى كنسػػمعكف   مى
 ػد ثبتػت  ػي  تىػؾ  ل ػت  ىملتن  الا الزنػلرة  ػي مسػجد السػنىل المعظٌػـكمضا 

لغلنػػل هػػذ  ك اذا مػػل ديؽى  نػػه بقػػٌكة  ثبػػت بلل فػػب نك سػػتقر ن ىبػػي  للمسػػملر الػػذم 
ن ثػر مػف رةـ مضي ف ك نل الس  ي ذا رتي لـ تمحي  تتزاؿ  ىملته الىحظلت كاف

 .لىا تىؾ الحكادثعل لفرنف س ل سب
 

 )ذكريات نورانّية(
 .م ي  ي  ؿ فدةنهي مىج ي ك  مقلملت اا ٌمل الطلهرنف  ل ت      

ـ لف مسػجد ال ك ػل المعظٌػكنبعد   لن ال ك ل انضمدن ل مسجد السنىل  ي نقع    
نلػػكد ك لن ك  ػػت نذهػػب مفػػن  لىػػا ات ػػداـ ان بمػػل نقػػلرب مسػػنر  الػػؼ سػػللل سػػنر 

 ثنػركف مػف  المسػجد زٌكار تي الػانػ ث ثػلء ك ػي نػـك ال ن  انضػ مفنىلن  الا ال  دؽ
ل نػؿ الغ ػراف كالتكبػل كر نػل اتمػلـ )لػع(  لن كسػعنلىثػكاب  لن محل ظلت العراؽ طىبػ

 حسب  نته .    ن 
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 ن ن  ػت ات قػؿ بػنف اامػل ف  ػي ال نػلر ثػـ الػكد لػ ن لمتي  ي ال ك ػل    ؿك    
   .كه ذا   ت ا ضي ك تي ك ذاؾ   الا ال  دؽ

للنػل اهلل لػي كح ظػه طر كل ف ر  ل ت تاللد  ي بعض المفل ؿ كالم لربمل    
بقرا ػػل القػػركف كاتدلنػػل  لن ك ػػد   ػػت مىتزمػػ  تحػػكؿ دكف اف ا ػػع  ػػي انػػدم الظىمػػل

)ع( نـعظػػـ اادلنػػل الػػكاردة لػػ م)ع( حنػػث   ػػت ا ػػرن المػػ ثكرة لػػف اهػػؿ البنػػت 
لتت ال كؼ  ك ي حػلتت اتضػطرار كحػلتت الح ػظ كمػل فػل ؿ   ى ػؿ  ي ح

 ضنل تالنب ات سلف  جد لنل ح ن  ي ندلنل المعالػكمنف مػف كؿ محمػد  قػ ن 
 لف جدهـ المالط ا)ص(. 

حتػػػػكم لىػػػػا أدلنػػػػل كهػػػػي م تفػػػػرة  ػػػي ارجػػػػلء الػػػػب د كهػػػػي تكه ػػػلؾ  تػػػػب ل   
ن ػلؾ    فنر العربنلكاا لنل ال لالل ل ؿ م لسبل دن نلمجمكلل  بنرة مف اتد

لنػل هػي امػل لػف داتتىػؾ  ك ػؿ   لالل بفػنر رجػب كفػعبلف كرمضػلفادلنل 
   نل ف لء مف  ؿ داء . ن كجمنعنل )ع(لطلهرنفاك لف اا مل ا ال بٌي )ص(

ف بػػػ فػػػعرت الػػػرتي نك   لىػػػا  ػػػراءة  ػػػؿ دلػػػلء  ػػػي م لسػػػبته مكاظػػػبك  ػػػت   
  ػتي ك   كدلل نػل كزنلرتنػل ب ػؿ م لسػبلالتزمت  كذلؾ ل دمل  إ تظمت حنلتي  د

سػػـ  ػػلف حػػدنثي مػػع ا  ػػرنف نتٌ ك  )ع(الحسػػنفا ػػرن زنػػلرة للفػػكراء لأمػػلـ نحنل ػػلن 
اك حن مػػل ات ىػػـ معػػه   ػػتي حن مػػل  لػػيٌ إالمقلبػػؿ نالػػغي  ك  ػػت ن ظػػر  بللح مػػل

  ػت  ػد ذهبػت    بنػذا ال الػكص ر حلدثػلن ذ ٌ تػكا   ن كف ه لؾ حػدنث مفػترؾ
تػػه ك ػػلف لػػه الػػدنؽ  ٌنػػلط ذهب ػػل لزنلر   ل لػلمربر قػػالػا ال جػػؼ  ػػي احػػد اانػػلـ 

الػر ل   ك لىنػه ػت  تعرٌ  كجػد ل كالػد  كلػـ  جػد   نػه   نعمؿ لف  ي المحؿ الذم 
لمػػلذا ت ػػلؼ  قػػلؿ لػػي   لمػػل ثػػـ كالػػى ل الػػا مكضػػكع الالػػ ة تحػػدث احلدنػػث ل

 ؟ح كمل البعث مف المالىنف 



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

- 219 - 
 

ل الالػػػػراط الػػػػا ربػػػه كنػػػذ ر  ب ىمػػػػل اهػػػد ه اف المالػػػػىي حػػػنف نتكٌجػػػُ   قىػػػت لػػػه
كا ػػت تعىػػـ   ىػػـظي ف ربػػه الطرنػػؽ الحػػؽ الػػذم لػػنس  نػػه    ػػه نطىػػب مػػ  المسػػتقنـ

نتكٌجػػه الػػػا   ػػذلؾ  ػػ ف المالػػػىي اذا نراد افك   انػػف نكجػػد الظىػػػـ  ػػي نكم ػػل هػػػذا
كهػػػذا نتطىػػػب م ػػػه   نػػػ مر بػػػللمعركؼ كن نػػػا لػػػف الم  ػػػرمػػػف  بػػػد لػػػه    للقػػػه

كهػذا مػل ت ن ني ل ػه ي ل  ركؼ ل ي ن مر به كاف نجد الم  رالبحث لف المع
 .ترند  ح كمل البعث

 سػػ ت الرجػػؿ    ػػل نـ نػػللـثػػـ  ىػػت لػػهُ الػػا ه ػػل نقػػؼ الحػػدنث  نػػذا ن  ػػي     
  الت  نر ممزكجل بلل كؼ ممػل  ىتػهي  حللل مف كاللر  ي  ي   مي ر كراح ن  ٌ 

 رالػػػل  مػػػل كجػػػدتي حػػػللتي  ىٌ  هػػػي  ل ػػػتتىػػػؾ ك   ل ػػػل  كبقػػػي هػػػك نت ٌ ػػػر كدٌ لػػػه  
كالا مل  ػلف نجػرم البعث  الا مظللـ  ىملتي ي   ـك بللتىمنن ن  ت   لىتحدث

  ذاؾ .ك مف ظىـ لىا ارض العراؽ
 

 ()نبذة عن حكومة البعث
 ػػي ُ نم ِْالبعػػثحػػزب  ػػلف العػػراؽ نعػػنش حللػػل ال ػػكؼ نبػػلف  تػػرة ح ػػـ      

سػػتطنع اف لف اا سػػلف المػػ مف تنحنػػث  ػػ  الػػداـ حسػػنف المقبػػكر  تػػرة ح كمػػل
الػا المسػجد اك  الكالػلن اذا  ػلف متكٌجنػلن  لىا حنلته اذا  رج مف بنتػهف مٌ   ن

بحسػػػب مػػػل  ػػػلف نعالػػػي رٌبػػػه   سػػػلفاكف انزٌ ػػػك ػػػلف البعثنػػػكف    لنالػػا الحسػػػن 
ال مػػر كالىنػػك مػػل ف ننػػذهب الػػا بجمنػػع كسػػل ؿ المعالػػنل   الكالػػلن اذا  ػػلف 

 لن نمػمتٌ  ػلف نف اف المػ مف  ػي حػكالقمػلر كةنرهػل مػف اتلمػلؿ ال لسػدة  كال سلد 
حللػل القىػؽ كال ػكؼ ان مػل  ه نعػنشلػذلؾ   ٌ ػ  لىػننـان كهك نفػٌ ؿ  طػر    ل دهـ

 اك لػػػػلم ن  لن اك ضػػػػلبط ان اك مػػػػدنر  لن اك من دسػػػػ لن ه سػػػػكاء  ػػػػلف طبنبػػػػذهػػػػب اك تكٌجػػػػ
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 الكالػػلن اذا  ػػل كا مىتػػزمنف   ػػكؼ ك ىػػؽحػػلؿ  ػػل كا  ػػي  كه ػػذا   جمنػػع ني ل ػػؾ
  ػػػػلفك  كح لنػػػػل مػػػػع ال ظػػػػلـ كنلكا ػػػػه    الػػػػل لنػػػػـجػػػػد ت حىٌػػػػكا  لن مػػػػلبػػػػدن نـ   

  حتػػا اف بعضػػنـ  نمػػل بنػػ نـ ك ػػذاؾ نتػػداكلكف جمنػػع تىػػؾ القالػػص نػػكفالعرا 
  الل م لدهل ُ  حن نل ا تفرت   ك دا رب الا ال  تل  لف نجعؿ بعضنل

 ػػػؿ نػػػـك ك ػػػلف ن تػػب التقػػػلرنر  ػػي   المػػػ م نف ػػلف ه ػػػلؾ رجػػؿ نمػػػف نرا ػػب    
كحن مػػػل لىػػػـ   الفػػػ ص  لسػػػد كا   ػػػه سػػػن ل ذلػػػؾف حنػػػث ن تػػػب  ػػػي تقرنػػػر  ا

  ب مػػف  بػػؿ رجػػلؿ اامػػف ت ػػه نػػذهب الػػا المسػػجد كنالػػىيرا ىػػالمػػ مف ب  ػػه مي 
كتػرؾ الالػ ة بسػىك ه ؿ تحػكٌ   كل دمل لىـ ب  ه ميرا ب كنحضر مجللس الذ ر 

  ه الػػا محػػ ت ال مػػكر  سػػه ب  ػػه تػػرؾ الالػػ ة كتكٌجػػ ظنػػر ػػي المسػػجد كراح ني 
 .كن رج نل ن ند ؿ كاللر 

رك  ذلؾ الم بر)الميرا بي له(  ب ٌ ه اللر نترٌدد لىا مجللس ال سػؽ   ملل د    
رجؿ اامف  ي تقرنر  ات نر الا  نلدته ب ف هػذا    راد اف ن تب تقرنران     تب

 ...ا   ه تحس ت نٌف  حك اتحسف ك الرجؿ  د تغنر 
ه ػلؾ بعػض المسػنحنف ك  ك ػذاؾ   ػي العػراؽم تفػرةن  ل ػت  هي الحللػلتىؾ      

عػػػل ي  ػػػلف ني  لن ف  ػػػي العػػػراؽ انضػػػبػػػ ف المسػػػنحي المتػػػدنٌ    ػػػد ا برك ػػػل  نمػػػل بعػػػد
ن فػكف الػذهلب   ػل كا   را بػلال  ػل س  ل ػت مي     قد ا بر ل بعضنـ ب فٌ ال كؼ

 لنػػه مػػفرنػػد اف اثبػػت مػػل ادٌ  كت   الفػػبلب لن حػػد ك الكالػػالػػا ال  نسػػل نػػـك اا
مػػل ارنػػد اف ا تػػب مسػػنحنف اك ةنػػرهـ بقػػدر الحػػكادث  نمػػل ن ػػص ات ػػكة ال تىػػؾ

  ػي هػذ  ااسػطر مػف ال ىمػلت  مػل  تبتػه  كنٌف ه مف مظللـ كرننتي ه  ٌؿ مل ت نتي 
كربمػػل نيقػػٌدر بقطػػرة مػػف بحػػر الظىػػـ الػػذم  ػػلف سػػل دان  ػػي لػػراؽ نسػػنر نيعىػػدُّ  نػػك 

 اهؿ البنت  كلراؽ اا بنلء كالاليحيب ال راـ مف ذرارم سٌندو اا لـ. 
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كنلكا ػه  إ نػل سػكؼ  تػب لػف المظػللـ التػي  ػلف نرت بنػل ال ظػلـ  اف   لد ىك ار 
 .ض مل المجىدات الت  ننل  ت تني كت فل
 
 (العودة الى بغداد) 

   مػل ذ ر ػل سػى لن ال ك ػل   ػت الػكد الػا ال  ػدؽ لػن ن   دمل   ػت ا ػنـ  ػيل     
 الػػػػا مبلفػػػػرةن  ه  تكٌجػػػػ   ػػػػلت متػػػػل رة الػػػػؿ  ػػػػي اك ن   ػػػػتي  حنػػػػلفك ػػػػي بعػػػػض اا

 .ةر تي
كاذ بػػي  كل ػػدمل كالػػىت الػػا بلبنػػل ك عػػلدتي رجعػػت الػػا ةر تػػي كذات نػػـك    

 تراجعػتي  هل دمل رننتيػك   ش  ي حقنبتي كاةراضيلؿ المالرننف ن تٌ اجد احد العمٌ 
بػػػ ٌ  ي ر ات ػػػرنف فػػػعً ني  الػػػرتي ك   حػػػدثبمػػػل ك بفػػػيء الىػػػـ  ي تك ػػػ  ٌ  كتظػػلهرتي 

ثػػـ لػػدت الػػا ةر تػػي   الػػا الممػػر داـ كذهبػػتي طنل اتالػػفػػ ؼ تجلهىػػت المك ػػ
 الرجػػػؿ الػػػذم  ػػػلف نبحػػػث  ػػػي حقنبتػػػي بقػػػدكمي لىػػػـ ني الػػػكتي ل ػػػي  لن كا ػػػل را عػػػ

  كهػك نتظػلهر بػللت ظنؼالعلمػؿ المالػرم  كبلل عؿ حن مػل د ىػت الغر ػل كجػدتي 
 . ثـ ا الرؼ الم لف ؼن ظبتكاستمر هك   لىنه متي  سىٌ 

 ان  حلكلت اف اجػد ت سػنر   ت بلل طر  ي ذلؾ الم لففعر بعد تىؾ الحلدثل      
نجػد فػن لن    ي كلػـمػل نراد ذلػؾ العلمػؿ اف نسػر ربٌ  ى  ٌ رتي  الرجؿ كب عىه  لذلؾ 

 كرٌبمل  لف  مي ٌىؼ مف  بؿ رجلؿ اامف  كرٌبمل كرٌبمل ...
  ال  ػػدؽذلػػؾ جػػكدم  ػػي كمنمػػل  ل ػػت الػػدكالي  ػػ  ي فػػعرت بػػلل طر مػػف ك    
 لر لمل  نه. نف ابحث لف م لف ك ر  ررتي  قد لذلؾ ك 
بعد ذلؾ الػذم رننتيػه االػبن ذلػؾ ال  ػدؽ مالػدر  ىػؽ بلل سػبل إلػٌي  كبقنػتي      

 كاتالػػػػىتي   نػػػػت بعػػػػدهل الػػػػا مدن ػػػػل الحىػػػػلتكجٌ ك   ىػػػػن ن ثػػػػـ ةػػػػلدرت ذلػػػػؾ ال  ػػػػدؽ
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إٌت نٌ  ي لػـ احالػىه هلت ٌنػلن  لػذلؾ  ػررتي بػ ف  نلتقي به ل ي  ّْ(الحىي لىي)ب
 . قد ا قطع ل ل ترة مف الزمف نـ كنس ؿ ل ه نذهب الا بنت

كاتذٌ ر ب ٌ  ي ذهبتي الا بنت لىي كطر تي البلب    رج هػك ل تحنػل كت لجػ ى    
بكجكدم ه ػلؾ   لسػتقبى ي كرٌحػب بػي كن ػذ ي الػا م ػلف بعنػد لػف بنتػه  ك ػلؿ 

ل  بحث ل ؾ ك رند اف  سمع ل ؾ فن لن كلـ   ػف لي لدٌم ا بلر مف اهىؾ  ك  ٌ 
 ..ملهي ا بلرؾ  عىـ

 ػد ك   زنػلرة ااهػؿ  ػي ال لظمنػلمػف  لىتػك  د لػلد لف هك بعىي  حن مل إلتقنت  
  ك ػل كا نبحثػكف لٌ ػي بػ جمعنـ  لىمػلن بػ ٌ  ي لتقػا بػ  ي  لسػـ  ػي محػؿ لمىػهإ

ٌ  ػػي   ػػتي نحسػػب ا بعػػد حلدثػػل لػػلمر الػػرتي ني  ػػي محػػؿ إ ػػلمتي لػػف الجمنػػع
 امف. ل ؿ فيءو نلؼى حسلب  كلدكالي الحرص كا

نػػػف  ُ   ػػػتي  ػػػلؿ لػػػيل ػػػدمل التقنػػػت بعىػػػي     ابحػػػث ل ػػػؾ م ػػػذ زمػػػف إنػػػف ا ػػػت كاي
ُ  قػلؿ لػي   قىت لػه ا ػي اسػ ف  ػي م ػلف ت نعىمػه ات اهلل كاهػؿ البنػت ؟تس ف

 الػػػػا بغػػػػداد ن تظػػػػركف  ػػػػدكمؾ ٌىنػػػػـ هػػػػؿ كاا   ػػػػي بغػػػػداد لن لقػػػػد كجػػػػد ل لػػػػؾ سػػػػ  
نػلرب  نػؼ افػ رؾ  ك  ك مل هذ  الرحمل كمل هذا الىطؼ االنػي  )نلسبحلف اهلل

 نػل   ( ضىؾ كجػكدؾ ك رمػؾ نلرحمػلف نػلرحنـلن  ي  كتحمدى     ف رى ؾ دي كاحمى 
   ضػؿ مػف السػلبؽب جػلء البػدنؿ حتػا   د ا تظػرلكلـ ن ا ل اةلدر   دؽ ال ك ل 

زنػػػف العلبػػػدنف نػػػت الػػػا اهلل بللفػػػ ر الجزنػػػؿ كدلكتػػػه بػػػدللء اامػػػلـ تكجٌ حن نػػػل 
 ِمممنْ  َوَكمممْ  ُشممْكِري، ِعْنممَدَها َلممكَ  َقملَّ  َعَممميَّ  َأْنَعْمَتَهمما ْعَمممةٍ نِ  ِمممنْ  َكمممْ  ) ُالػذم مطىعػه

َممْن َقملَّ ُشمْكِري ِعْنمَد ِنْعَمِتمِه َفَممْم  َفَيما َصمْبَر،، ِعْنمَدَها َلمكَ  َقملَّ  ِبَهما اْبَتَمْيَتِني َبِميَّةٍ 
َوَيمما َمممْن َرآِنممي َعَمممى  َيْحِرْمِنممي، َوَيمما َمممْن َقمملَّ َصممْبِري ِعْنممَد َباَلِئممِه َفَمممْم َيْخممُذْلِني،

الممذُُّنوِب اْلِعَظمماِم َفَمممْم َيْفَضممْحِني َوَلممْم َيْهِتممْك ِسممْتِري، َوَيمما َذا اْلَمْعممُروِف الَّممِذي اَل 
                                                           

43
 اذصٍد تٗ اٌٝ ت١رٗ، ٚلٌه تؼكِا ل٘ثد اٌٝ ِؽً ٚاٌكٖ فٍُ أظكٖ ٕ٘ان. - 
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مٍد َوَعَممى آِل  ُل َواَل تَمُزوُل، َصملِّ َعَممى ُمَحمَّ َيْنُقُصِني، َوَيا َذا النِّْعَمِة الَِّتي اَل َتَحموَّ
 .ْْ(ا َواْرَحْمَناُمَحمٍَّد، َواْغِفْر َلنَ 

كهػل ا ػل  )ال ك ػل(مػف ذلػؾ الم لف لن مل ػن ثػر ا   ت ب مس الحلجل الػا م ػلف    
 ؟ اتف قىت له ملذا  ال ع   الدنقي الك ي ياجد هذا الم لف ل د لى

 فٌ بػػػ   بعػػػد  نمػػػل كلىمػػػتي مػػػر ب ل ػػػل اارتٌػػػني )ا ػػػي( لقلسػػػـ ب تالػػػؿ ن سػػػكؼُ  ػػػلؿ 
لدنػه الػدنؽ    ك ػلف ػي الجػنش العرا ػي لن م ى ػ لن  ػدنجي   لفك   جع را ي اا بر 
   ػي كسػط بغػداد  ػي م طقػل المربعػل لن بنتػ لن  كالدنقه الج دم نمتىؾج دم انض

  ك ػلف  ػد ات ػؽ مػع كبجػكار فػلرع الرفػندكهي احدل اتز ػل القدنمػل  ػي بغػداد 
الدنقه ب ف نس ف معه  ي ذلؾ البنػت  ك ػد تكا قػكا لىػا سػعر معػٌنف لرنجػلر  

  قط.كبقي مكلد الىقلء 
 تكجػػػػد اك ػػػػلت متػػػػ  رة مػػػف الىنػػػػؿ حنػػػػثت الم طقػػػػل تبقػػػا المحػػػػٌ  تىػػػػؾ   ػػػي   

 بػللزكار لن مزدحمػ ن ػكف الفػلرعك كالمحػلؿ التجلرنػل  كالمطػللـ   المقلهي الفػعبنل
 .دا ملن 
ل ػػي مػػف حتػػا  جػػد لػػؾ طرنقػػل كلىنػػؾ اف تبقػػا  ػػي م ػػلف  ُ ػػلؿ لػػي لىػػي    

بػ  ي كتكا ق ػل لىػا مكلػدو   كبلل عػؿ  قػد اتالػؿ لىػي تالؿ بنل الا ذلػؾ البنػت
 ىتقػػي بػػه  ػػػي نػػـك معػػػٌنف كسػػللل معٌن ػػل  كبللضػػػبط الم ػػلف  ػػػي احػػدل مقػػػلهي 

 المالرننف  ي م طقل المربعل كسط فلرع الرفند  ي بغداد.
ك ػػي نػػـك المكلػػد  ػػلف ا ػػي جع ػػر  ػػد الطػػا مكلػػدان لالػػدنقه ل ػػي  ىتقػػي     

ٌرؼ لىػا  ػؿ فػيء  ػي سكنلن معه  ل ي نعٌر  ي لىنػه كاتىقػا م ػه الم تػلح كنتعػ
 الم طقل مف   له.

                                                           
44
 اٌصؽ١فح اٌسّعاق٠ح اٌىاٍِح. - 
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كلػـ اطىػب مػف لىػي نف نػلتي تكجنػت الػننـ بم ػردم ل دا  رب مكلػد الىقػلء    
لػػػف محػػػؿ ا ػػػلمتي ام ا سػػػلف لػػػ ف لىػػػا لػػػدـ اإللن حرنالػػػ ي   ػػػتي  ػػػمعػػي ت ٌ 

    ذاؾ كطرؽ ال ظلـ  ي التعذنب.كبسبب كضع العراؽ ي منمل  ل ت  رابته م ٌ 
 
 (في بغداد البيت الجديد) 

الػػػا    كل ػػػدمل كالػػػىتي الت ػػػؽ لىنػػػه المكلػػػد لىػػػا الػػػا بغػػػداد تكٌجنػػػتي  ل ػػػدهل   
محٌمػػ ن  لك ػػت بقنػػت  تػػرة مػػف ا  مػػ نـ ان لػػـ نجػػد احػػد  ا الػػذم تكالػػد ل  نػػهالمقنػػ

 فػػلهدتي ال ثنػػر مػػف اا  ػػلر كالنمػػـك كاإلحتمػػلتت  كبعػػد مػػركر بعػػض الك ػػت 
   ػي المقنػا كجىسػ ل  ىػن ن    تبلدل ػل السػ ـ كالتحنػل  نقهكمعه الد  جع رن ي 

فلرع الرفػند ك ػلف  الم زؿ  ي احد ااز ل مف ذلؾ كنقع  ن ل الا الم زؿثـ تكجٌ 
فػػػيء    ػػػلف  ػػػإٌف القػػػدنـ كالحػػػدنث ت نع ػػػي  لػػػيٌ إان  كبلل سػػػبل جػػػد لن الم ػػػزؿ  ػػػدنم

 المنـ ل دم هك الم لف ا مف .
كنكجػد  نػه سػطن كاسػع   سػ ف  ػي بعػض ةر ػهمف كالللن لىكم لف ال  لف    

الػػػلحب  الطػػػل ي  ك ػػػد  ػػػزؿ  ػػػي الم كت لكل ػػػل مكضػػػكع إ ػػػلمتيتحػػػدث ل  ملكبعػػػد
 كس لتيه  ـ  س ل لم تلح الم زؿ ل د ـ ؟  الم زؿم لتنن  س ل مف  الم زؿ

لىم ػزؿ ل ػد احػد ه ػلؾ  سػ ل ا ػرل  قلؿُ هذ   س ل لػؾ  كن ػل نمتىػؾ  سػ ل  ك 
   ك ػلف  ػدنبقا  نه لنىل اك لنىتػلف زؿ بنف الحنف كا  ر  لىم  نك ن تي  ل ا لرب

كا ػػي ثػػـ ةػػلدر الم ػػزؿ هػػك   الز ػػلؽ الضػػٌنؽر  ػػي لىػػا بعػػض الجنػػراف  ػػي لٌ 
هػػي  ػي الطػػلبؽ اتكؿ ك  الغػػرؼ تىػػؾ كاحػػدة مػف ا تػػرتي  بم ػػردم  ل ػدهل كبقنػت

  لىػػػا الطرنػػػؽ الضػػػٌنؽتطػػػؿ فػػػبلبن نل ك   لىم ػػػزؿ تطػػػؿ لىػػػا البػػػلب الر نسػػػي 
 ػػػي حػػػلؿ ا تفػػػلؼ رجػػػلؿ اامػػػف اتحتمػػػلتت ن امػػػلمي اسػػػك  د كضػػػعتي  ػػػ ك  ػػػتي 

لىػػا سػػطكح  ن نػػل هركبػػي ب  طٌػػطك  ػػت  ػػد الػػعدت الػػا السػػطن اي  لىم ػػلف 
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 ل الم ػػػػزؿ ةر ػػػػل ةر ػػػػ د  حالػػػػتي ك ػػػػ  هجػػػػـك رجػػػػلؿ اامػػػػف الجنػػػػراف  ػػػػي حػػػػلؿ
  اك ا ػؿ زمفالمف كاحدة الم زؿ   ؿ سللل ذلؾ حنثنلت  جمنع ت لىا كتعرٌ 

الم ػزؿ ك  ػت ذلػؾ  ي بقػل ي  ػي لٌمل س  عىه ؿ كالرتي مت ٌ ران م ز ل ي ا  بقنتي 
م طقػػػػل  ػػػػي ت نكجػػػػد ل ػػػػدؾ الػػػػدنؽ نسػػػػ ف ن ُ قىػػػػت لػػػػهثت مػػػػع ا ػػػػي  ػػػػد تحػػػػدٌ 

 ػػػػي محل ظػػػػل  عػػػػـ ل ػػػػدم الػػػػدنؽ نسػػػػ ف  ػػػػي  ضػػػػلء ربنعػػػػه  ُحدكدنػػػػل؟  قػػػػلؿ
  كتبػػػد مػػػف  اكتن  معػػػه كل ػػػف نجػػػب اف ازرع الثقػػػل  مػػػف فػػػملؿ العػػػراؽالمكالػػؿ 

لىػػـ نت  ُ قػػلؿ قىػػت لػػه ك ػػـ نسػػتغرؽ ذلػػؾ مػػف الك ػػت ؟   ضػػكعبللمك  م لتحتػػه
   .ربمل فنر اك ا ثر

نب ػلء العفػل ر العربنػل  كهػك مػف  العرا ػي ي الجػنش  لن ج دنٌ  لف كالدنقه هذا   
 ػػػػي   ػػػػس الكحػػػػدة  لن ج ػػػػدن ك ػػػػلف  لىػػػػا الحػػػػدكد العرا نػػػػل السػػػػكرنل تسػػػػ فالتػػػػي 

ا بعػض الك ػت لت ػكنف الػتحتػلج  كلػذلؾ  ػلف القضػنل      مػع ا ػي. العس رنل
 . بؿ م لتحته بللمكضكع  الثقل

 
 )بوادر األمل(

الم ػػزؿ رنثمػػل نػػتـ اامػػر بػػنف ا ػػي  ذلػػؾ  ػػي قػػد سػػ  تي    مػػف  ػػلحنتي لامػػ     
  ك  ػػتي لىػػا نمػػؿ بػػلف ن ػػكف ال بػػر  رنػػب بللمكا قػػل لىنػػرب الػػا كبػػنف الػػدنقه

كم ػػتي لىػػا نهٌبػػت اإلسػػتعداد انػػل   ل ذلػػؾ الج ػػدمسػػكرنل لبػػر حػػدكدهل بكاسػػط
  ل ػػػت تىػػػؾ   حنػػػلتي ت ػػػيعمىنػػػل  ركجػػػي مػػػف العػػػراؽ كلػػػك  ٌى  رالػػػل تتعىػػػؽ ب

  ك  ػػتي نسػػ ؿ مػػف اهلل المحػػلكتت التػػي  مػػت بنػػلتىػػؾ  فمػػ كاحػػدةهػػي  محلكلػػلال
ػػػنك اف نجعػػػؿ ال نػػػر  نمػػػل ن تػػػلر     ػػػي تىػػػؾ المحلكلػػػل   بلل جػػػلة كال ػػػرجلىػػػٌي  فٌ مي

مػف العػراؽ  نػركبلىان حلكلػت مػرار   ٌ  ي  ػدبػلن لىمػ  بلامػؿ تجلهنػل ك  ت نفػعر
 نقنفنفػعر بػلل  ػت  د ك   تىؾ المحلكتت بجمنعاهلل لـ ن ذف كل  نل  فىت  اٌف 
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   ػي احسلسػي ك ىبػي  م   نك مكجكدكجكد لـ ن لرؽ مؿاا بل تراب ال رج  كنف
   ت اكا ػؽ لىػا لذلؾ  ل ي  مل   ت اجنىهذلؾ كانف ؟  ؟ كمتا ؟ كل ف  نؼ

 ركجػي المحلكلػل لطرنقل اك كاسطل نػتـ مػف   لنػل  لنن مّْ لرض  اكال كر ا
الػػػا   ػػػي ال جػػػؼ لىنػػػرب بػػػه لػػػدتي بػػػدءن مػػػف ت  ػػػر المػػػلء الػػػذم كي   ف العػػػراؽمػػػ

  ىمػل لرضػت لىػٌي   لتلغػلـب ءيبطرنؽ انراف كالعػراؽ المىػ ان كا تنلء  السعكدنل
  كل ػػف اامػػر ن تنػػي بػػر ض الػػلحبنل  تػػردد مػػف دكف نمك  طرنقػل كا قػػت لىننػػل

 ـلػ محلكتتي لىنػركب مػف العػراؽ   حنث  ل ت جمنعاك ب فىنل لسبب اك   ر
 ركجػػي مػػف  تضػػي بعػػدـف المالػػىحل  ل ػػت تقت    ػػت اجنىنػػلت تمػػؿ امػػكر 

 .  كسنتبنف تحقلن  ذلؾ الك ت العراؽ  ي
م ػػػه  كنطىبػػػكف ( ع)ـال ػػػلظمكسػػػا زنػػػلرة اامػػػلـ بػػػكف لىػػػا ظنكا  ػػػلف اتهػػػؿ   

 .لن ل  نه جمنعالف للل كال  ص ممل   ٌ 
نػػد ىكف البنػػت  ػػ  نـ   االػػبن بنت ػػل  ػػي ال لظمنػػل مسػػتبلح لرجػػلؿ اامػػف قػػد    

 الجنػراف نتضػلنقكف   كالػلرالمرا بل لنؿ  نػلر لىػا م زل ػل ل ت متا مل فل ا ك 
 تىؾ اإلجرا لت المتعٌس ل  كف مف نعلمف ذلؾ  كبدنكا 

  ػػػي الم ػػػزؿ الجدنػػػد بقنػػػتي   الػػػلحب الم ػػػزؿ بعػػػدمل  ػػػرج ا ػػػي جع ػػػر مػػػع    
بلحثلن لف جمنع زكانل الم ػزؿ  ك  ػتي نيد ٌػؽ لىػا نمػر  كهػي طرنقػل النػرب  ػي 
حػػلؿ نػػتـ ا تحػػلـ رجػػلؿ اامػػف لىم ػػزؿ     ػػت نبحػػث مػػف الىحظػػل اتكلػػا التػػي 

 س  ت  نه.
د ػؿ الػا الم ػػزؿ ك  لػلد الػلحب الم ػزؿ بضػع سػلللت سػمعت البػلب بعػد     

ثػػـ الػػعد ل الػػا السػػطن   نمػػل ف اتفػػنلء مػػف  ػػرش كاةطنػػل الػػا رفػػد ينكا ػػذ 
ككضػػػع لهل لىػػػا اتسػػػٌرة  ػػػي ك ػػػلف  نػػػه لػػػدة اسػػػٌرة   قى ػػػل ال ػػػراش مػػػف الغػػػرؼ 

 م تىػػؼ تػداكؿلحب الم ػػزؿ  ك ٌ ػل  ك ضػنت تىػػؾ الىنىػل مػع الػالعىػكم  السػطن 
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كنحػػػػػب ال نػػػػػر لآل ػػػػػػرنف  ب القىػػػػػب الرجػػػػػؿ طٌنػػػػػذلػػػػػؾ ك ػػػػػلف   الحػػػػػدنث بن  ػػػػػل
  لمػػػدة اسػػػبكع مػػػف ال دمػػػل العسػػػ رنل  ػػػي اجػػػلزة  ػػػلفك   ظىػػػكمنفالم لن ك الكالػػػ

  لل ىتػػػه كا كتػػػهلىػػػا ي   ػػػك ػػػد لرٌ   قضػػػنت ذلػػػؾ ااسػػػبكع معػػػه ان مػػػل نػػػذهب 
عركف بػػل ي نفػػارا قنػػـ انػػف مػػل ذهبػػكا حتػػا االػػبحكا   كالػػرتي بػػكفطنٌ  جمػػنعنـك 

ك ػلف احػد ا كتػه لىػا ابػكاب    ل ػذكا ن فػ كا لػي بعػض اسػرارهـ  كاحػد مػ نـ 
كسرللف مػل ا قضػا ذلػؾ اتسػبكع  كحمىنل   ي ا تنلر اتثلث سللدته   زكاج 

ا سػػػا   ػػػدتي  بحنػػػث اٌ ػػػي  ا فػػػغىت معنػػػـ بدرجػػػل  بنػػػرة   ك ػػػدمػػػع ذلػػػؾ الرجػػػؿ
 بسبب ا فغللي مع تىؾ العل ىل .ظرك ي الالعبل 

لػي   الظػركؼ التػي اتنحػت تىػؾافػعر بػ ف  الػرتي ذلؾ ات فػغلؿ مف   ؿ    
الػػذم  النمػػـك كالقىػػؽمػػف ي ال ثنػػر ؼ اهلل لٌ ػػث   ٌػػحنػػ  هػػي  عمػػل مػػف اهللإ مػػل 

 ػي المكالػؿ   ت الل نه  بؿ ذلؾ الك ت .  غلدر الػلحب الػدار الػا معسػ ر  
 . ي ذلؾ الم زؿ المكحش كبقنت بم ردم 

 
 (التحرك بالعمل ضد النظام) 

ا ػػرج مػػف البنػػت تفػػترم   ػػتي ك   بػػلامف  ػػي ذلػػؾ الم ػػزؿ بػػدنتي نفػػعر      
  قػػل كاسػػكا نلطك ػػد تعٌر ػػت لىػػا از ػػل الم   كبعػػض اتطعمػػلبعػػض المعىٌبػػلت 

  الكالػػػلن  ػػػي نػػػل بعػػػض الك ػػػت نالػػػا بعػػػض المقػػػلهي ت ضػػػي ك  ػػػت اذهػػػب 
 .الىنؿ ثـ الكد الا الم زؿ 

كبن مل ا ل ا تظػر  بػرك نػلتن ي مػف ا ػي حػكؿ ذهػلبي ل د ا لمتي  ي ذلؾ ا     
مػف تقػدنـ الفػ ر بػ ف ت بػد لػي المكالؿ فػعرت الا  ضلء ربنعه  ي محل ظل 

 .لز كجؿ لىا هذ  ال عـ التي ا عـ لىٌي بنل  هلل
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للهػػدت   سػػي لىػػا نف ا ػػـك بمػػل اسػػتطنع  عىػػه لمعلرضػػل  ظػػلـ الػػداـ المجػػـر 
 .المتلحل بلل سبل لي  ي ذلؾ الك تكمف   ؿ الكسل ؿ كحزبه ال ل ر 

نسػنل تقػع بػللقرب  ي  ىب بغداد كمحطلت البلص الر محؿ ا لمتي  قد االبن  
ع بػػػللقرب مػػػف فػػػلر ه ػػػلؾ سػػػلحل  بنػػػرة  ػػػي م طقػػػل المنػػػداف ك ف فػػػلرع الرفػػػند مػػػ

البلالػلت الػا معظػـ م ػلطؽ ت ط ؽ  لن ر نسن ان الرفند كتعتبر هذ  السلحل مر ز 
بلل سػػبل الػػا الجنػػل ات ػػرل مػػف فػػلرع الرفػػند حنػػث تقػػع بغػػداد ك ػػذلؾ الحػػلؿ 

 ػػػػلت اتك  ك ػػػػي اةىػػػػبكهػػػػك فػػػػلرع تجػػػػد  دا مػػػػآ مػػػػزدحـ م طقػػػػل بػػػػلب الفػػػػر ي 
 ػي احػد اتز ػل  قػررت نف كالم طقل التي اس ف  ننػل كا عػل كسػط فػلرع الرفػند 

ل قػؿ كنضػعنل دا ػؿ البلالػلت الح كمنػل ابدن ب تلبػل فػعلرات ضػد  ظػلـ البعػث 
الػا  تفترم متطىبلت ذلػؾ العمػؿ  تكجنػتمف الم زؿ  حن نل   رجت .الر لب

كهػك فػلرع تبػلع   لرفندفلرع ا   كهك احد الفكارع ال رلنل مف(ْٓ)فلرع المت بي
ذلؾ لػػػػت لتطىبػػػػجمنػػػػع الم  لفػػػػترنت  كت ثػػػػر  نػػػػه الم تبػػػػلت  مػػػػل نػػػػه ال تػػػػب القنٌ 

 .العمؿ
ل ػط كهػي لػذلؾ ام لسػبل  لن بػلل ط العػرنض كاكرا ػت ػط ل ي  لن  لفترنت ا  م   

 ل كةنرهل.بنضلء كمكاد تالقافبه ب لرتك لت 
ك  ػػػت   ت لربنػػػلبػػػلع  ننػػػل مجػػػ تي  الم تبػػػلت التػػػي مػػػل ذهبػػػت الػػػا بعػػػض     

الذنف  ػل كا  مف رجلؿ الدنفابحث  ي تىؾ المج ت لف الكر لبعض العىملء 
 ننػػػػل الػػػػكر لىرمػػػػكز الدن نػػػػل  مجػػػػ تو  إف كجػػػػدتي  ػػػػ رمػػػػكزان لىمجلهػػػػدنف ك ػػػػذاؾ 

ك ػػد جمعػػت  ػػي ذلػػؾ النػػـك بعػػض المجػػٌ ت   .لػػـ تكجػػد تر تنػػلكاف   افػػترنتنل
 تىػؾ المجػٌ تت اجمع   ك    جنت الا الم زؿتك ك التي احتكت بعض الالكر  

                                                           
45
أؼك أُ٘ اٌ ٛانع اٌصماف١ح فٟ تغكاق، ؼ١يس ذىصيه ف١يٗ اٌّىرثياخ ٚاٌّغياتغ، ٚذٕ يه ف١يٗ أؼيكز          - 

 اٌىرة ٚاٌّعٍّاخ اي.شماف١ح ٚاٌؼ١ٍّح.
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ادا ػع  ل ػي معػي لن حلٌداحمؿ س ن   تي نكل دمل ا رج مف الم زؿ    ي ةر تي 
  ك  ػػػػتي اضػػػػع ذلػػػػؾ السػػػػٌ نف  ػػػػي حقنبػػػػل الػػػػغنرة تضػػػػـ بعػػػػض لػػػػف   سػػػػي بػػػػه

 . اتةراض ا طىؽ بعدهل الا حنث نفلء اهلل
 
 نشر الشعارات ضد النظام في بغداد()
 ل ػػت ك ٌىنػػل    تبػػت ب ػػط لػػرنض لػػٌدة فػػعلراتت الػػا الم ػػزؿ ل ػػدمل كالػػى 

كمػف ضػمف هػػذ    تػدلكا العػرا ننف لى نضػل ضػد ظىػـ ال ظػلـ الع ىقػي  ػي بغػداد
نػل نب ػلء العػراؽ هػؿ  كت سػالفعلرات التي  تبتنل هذ  الجمىل ُ الا متا هذا ال

 كن ػػكف حػػد العىمػػلءك  ػػت اضػػع الػػكرة الػػغنرة ا      ؟رضػػنتـ بللػػذٌؿ كالنػػكاف
 الفعلر بجل بنل.

مقٌدمػل  ػي  نلالقهبلص ك الكر ل  ي الطلبؽ العىكم مف ال تىؾك  ت نضع      
الطػػػلبؽ العىػػػكم بحنػػػث نم ػػػف ام را ػػػب  ػػػي الطػػػلبؽ العىػػػكم نسػػػتطنع اف نقػػػرن 
ذلػػؾ الم فػػكر  ا ػػه سػػن كف مقلبػػؿ لن نػػه  ك ػػؿ مػػف نرنػػد ال ػػزكؿ سػػن كف ذلػػؾ 

 املمنل لىطلبؽ العىكم.الم فكر نملـ لن ىنه   نك بجل ب الزجلجل ا
بحنػػػث ت ػػػكف   جىػػػكس الر ػػػلبك  ػػػتي نحنل ػػػلن اضػػػع الم فػػػكر  ػػػي نحػػػد مقللػػػد  

اضػعنل  ػي ؾ ت  ػي    ي الطلبؽ العىكم  مف نجىس لىا نٌم  رسيٌ لكاضحل 
 ل ػؿ الكاجنل اتملمنل لنتسػ ا بكسط كؽ م لف السل ؽ ك كسط الفبلؾ ااملمي 

 .نتنل   جللس  ي الطلبؽ العىكم مف ر 
مثػػؿ   الفػػنعنلذات الغللبنػػل م ػػلطؽ البلالػػلت التػػي ت طىػػؽ الػػا ال ا تػػلر ػػت ك 

 ..الحرنل كه ذا   اك لبلص الذم ن طىؽ الا مدن ل الالدرا
ا ط  تػػه مػػف  قطػػل    نمالبػػلص ل  ػػت اضػػع المىالػػؽ  ػػي اكؿ ا ط  ػػك      

نقػػؼ  ننػػل ذلػػؾ البػػلص  ثػػـ ا ػػزؿ  بعػػد ذلػػؾ بػػ كؿ محطػػل مػػف المحطػػل ااكلػػا  
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 ت قى ي الا م لف ا ػر جر سنلرة نجرة است ي مف البلص مبلفرةن   تي كبعد  زكل
اذهػػب الػػا ك ػػر الم طقػػل التػػي نقػػؼ  لن احنل ػػ  ػػتي ك   بعنػػد لػػف محطٌػػلت البػػلص

مل ن ػكف اتػرؾ البػلص  ػي اكؿ محطػل بعػدؾ  ثػـ ثـ ا طىؽ مف ه ػل ننل البلص 
 .كالفعلر ضد ال ظلـ المىالؽ  د كضعتي 

العمؿ  للتقنت بالػدنقي ل  س    ت ا ل ملضو ت ك ي كاحدة مف تىؾ الحلت    
ا ػـك   ػتي نت كالىمته بمل  لتنت به الا الب  الك ي الدنؽذلؾ ال( )لىي الحىي

     ػل جػلهز العمػؿ بنػذا المسػللدةاذا اردت ُ لؿك ػ  ؾبػذل لند ي مف لمؿ   به
 إحػػػدلذهب ػػػل بعػػػد ذلػػػؾ ال ك   كا قػػػتي   اذهػػػب معػػػؾ احالػػػؿ لىػػػا الثػػػكاببػػػ ف 
ثػـ   الػا ك ػر محطػل  ػي مدن ػل الالػدر احػدهل كا طىػؽ ب ػل لت البلاللت محط

 لن  كضػػع ل مىالػػق  ه الػػا م طقػػل البػػلب الفػػر يالمتكٌجػػ ات ػػر ر ب ػػل  ػػي البػػلص
 ـهمػػفػحذ تل لكال ىمػػلت  حػف   تلرهػػ  تحػد السػػلدة اتجػ ء  كمعػه الػػكرة ان  بنػر 

ج   ػر مػل  ضػع المىالػؽ كالطرنقػل هػي ا  ػل حن    ظلـ البعث ال ل رال لس ضد 
ثػػـ  بتعػػد لػػف م ػػلف   نجػػرة لتعنػػد ل الػػا م ل  ػػل  ػػذ سػػنلرة مبلفػػرةن ك  مػػف البػػلص

 .ب سرع ك ت مم فالبلص 
  كل ٌ نػػػػل  ل ػػػػت ا ػػػػـك بنػػػػل كبػػػػللرةـ مػػػػف بسػػػػلطتنل   ػػػػت التػػػػي تىػػػػؾ االمػػػػلؿ  

ت ػي   ػت افػعر بللسػعلدة الحقنقنػل  ي حنػلتي  اجمؿ اانلـ  مف نلب   تيفعر ي
ن طػػػر  ػػػذلؾ العمػػػؿ نعتبػػػر  ػػػي العػػػراؽ مػػػف   لىػػػا الػػػرةـ مػػػف لظػػػـ  طكرتنػػػل

ي سػعلدة هػلحللػل التػي   ػت نلنفػنل كا   اتفنلء  ي زمػف حػزب البعػث ال ػل ر
 ل ػػػػت تفػػػػعر ي بػػػػ ٌ ي  رنػػػػب مػػػػف اهلل تعػػػػللا  كذلػػػػؾ ك   مػػػػف  لحنػػػػلت تيكالػػػػؼ 

محػػػػلربتي لػػػػه  كاف ظىػػػػـ ك لى ير ضػػػػ مػػػػف  ػػػػ ؿ مرضػػػػلة ربػػػػيالفػػػػعكر نىق  ػػػػي ب
الالػمت التػي    كاف حللػلحللػل الػذؿ عتبػرا الظىػـ مػف دكف لػذر نالس كت لىػ
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العرا ي ك ذاؾ هي  تنجل لى كؼ الغللب لىػا   ل ت مطبقل لىا لمـك الفعب
 ال لس.

ذلؾ  ػ  ي  كن ل لىا ذلؾ الحلؿ تُّ   ت لىا ثقل كنقنف لك مً  ك ذاؾ  إ  ي ك     
فػػللر  ل ػػت ت تىج ػػي  ػػي الم   تىػػؾ هػػيل ػػي سػػ لقا اهلل لػػز كجػػؿ كهػػك راضو 

 ذلؾ الك ت.
 
 رأيُته بعيني( ما)

بػػت  ننػػل  ت   ك  ػػتي  ػػدرةبعػػض المىالػػقلت ال بنػػا ػػل كلىػػي  ذات نػػـك حمىػػتي    
مدن ل كتكجن ػػػل الػػػا مدن ػػػل الالػػػدر)  ضػػػدال ظلـ ان  تلبػػػل بػػػلل ط العػػػرنض فػػػعلر 

ر ػب ل  كا تظر ل  ىػن ن   مدن ل الالدرمف   ي ا ر محطل زل ل ثـ  الداـ سلبقآ(
ه الػػػا كالمتكٌجػػػ  مدن ػػػل الالػػػدرالكا عػػػل  ػػػي محطػػػل ال تىػػػؾالم طىػػػؽ مػػػف البػػػلص 

 ) بللقرب مف الس ف(.سلحل المنداف كسط بغداد
 ر ب ػػل  ػػي دا ػػؿ    ػػذاؾكلرا نػػل  لف سػػل قكا البلالػػلت مػػف ج سػػنلت ةنػػر ػػ    

  ػت  ػد  ثـ تحٌرؾ البلص مف تىؾ المحٌطل ك ػلف  لرةػلن  كبعػدمل ا طىػؽالبلص 
  كنث ػػلء إلالػػل ي لىفػػعلر   ػػلف لىػػي نيرا ػػب البػػلص  ثػػـ ؾ الفػػعلرذلػػ الالػػقتي 

كاسػت جر ل سػنلرة  طل  ك ٌػؼن بنػل  ثػـ  زل ػل مسػرلنف ي نكؿ مح مف البلص زل ل 
ذهب ػػػل الػػػا   كسػػػط بغػػػداد  بعػػػد سػػػللل مػػػف كالػػػكل ل  الػػػا كسػػػط بغػػػدادلتكالػػػى ل 

 رنن ػل  كف  نلنل محط ت البلاللت القلدمل   كهك الم لف الذم ن سلحل المنداف
 جمنػػػػع كرجػػػػلؿ اامػػػػف كالفػػػػرطل  ػػػػد اك  ػػػػكااطرا نػػػػل جمنػػػػع  السػػػػلحل مغىقػػػػل مػػػػف

لىػا  عػكاتجمٌ  ػد لس ال ػ ػلف ك   نل كا ذكا ن تفػك كم عكهل مف الحر ل   البلاللت
ل ػػدمل  ظر ػػل الػػا ذلػػؾ المفػػند   نجػػرم مػػلذاكهػػـ ت نعىمػػكف   اطػػراؼ السػػلحل

رسػػللل  كي ق ػػل بإنالػػلؿ  ػػل ا   ر ل اهلل تعػػللا لىػػا ذلػػؾ التك نػػؽفػػك  ان  رح ػػل  ثنػػر 
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مػل كا ٌ   ت ن نػد  نٌ ػهك  لن لٌمػل نقػـك بػه مػف ظىػـ الا ال ظلـ نف الفعب لػنس سػل ت
تف ال ظػػلـ تنتػػكرع حللػػل ال ػػكؼ هػػي التػػي  ل ػػت مسػػنطرة لىػػا لمػػـك ال ػػلس 

 .ضد معلرضنه كضد  ؿَّ مف نت ٌك  ب ىمل حؽ رلف ارت لب ابفع المجلز 
 بغداد(-الميدان-ساحة)

 
 
 (الناس آنذاك وضع) 

  ح ػػـ البعػػثاث ػػلء  تػػرة ذلػػؾ   لس  ػػي ذلػػؾ الك ػػت  ػػل  نفع ال ػػ ػػلف كضػػ      
لػداـ بللفػبلب النػلربنف مػف ذ ح ػـ ات  ٌػني   ػلف مػف ال ػلس  نػؼ  ثنر ك د فلهد

  عػػدمك نـنـ لف نػػ تكا بػػبعض الفػػبلب الػػا م ػػلطقنبػػ اتمػػر حنػػث بىػػُ   الجػػنش
بعػدمل نقكمػكا بللقػلء  طػلب ك   لالفػنعنم لطؽ العػراؽ  جمنعك د حدث ذلؾ  ي 

 تىػػػؾك   لىػػػننـلط ؽ الرالػػػلص بػػػ نقكمػػػكفاإلحت للٌنػػػل  اء بعػػػض المراسػػػنـر كنجػػػ
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زرلػػكا الرلػػب  ػػي    ك ػػدثػػيمػػف  تػػرات ح ػػـ ال ظػػلـ البع الحللػػل  ل ػػت  ػػي  تػػرةو 
  الفػعب مػف جنػل ذلػؾالكحفػنل ضػد اب ػلء تنـ ل  كس ال لس مف  ػ ؿ مملرسػ

 .ل ر اي  جنلكضد فنعل اهؿ البنت مف 
ؼ القالػػػػص الحقنقنػػػػل كالتػػػػي نركننػػػػل معظػػػػـ نب ػػػػلء كاكه ػػػػلؾ الم ػػػػلت بػػػػؿ     

  لل ل  نبلف  ترة ح ـ البعثكلك س ل ل نٌم ا سلف لرا ي لٌم    الفعب العرا ي 
    إٌ ػػه تػرة ح ػػـ البعػث ػػٌؿ لرا ػي للالػػر ل فٌ    ػإسػػلكنل لكجػد ل اج بتػػه ت ػكف م
 . ك ذاؾتي  لف نعنفنل حكؿ المعل لت ال ان  بنر لن مف الم  د  نحمؿ مى 

سػػمعت اف نبػػف   ب العرا نػػل اتنرا نػػلالحػػر  ػػي العػػراؽ كاث ػػلء طللبػػلن ل ػػدمل   ػػت 
  كذلػػػؾ مػػػف  ػػػ ؿ زنػػػلرة لٌمتػػػي الػػػا بنت ػػػل  ػػػي )محمػػػد جػػػكاد  نالػػػؿ( لمتػػػي 

درم  ػػػ ف رجػػػلؿ نُ ت  قللػػػت  ب نػػػللمػػػل جػػػرل إللٌمتػػػي    ػػػد سػػػ لتي ال لظمٌنػػػل  ك 
كتػػ تي   ك ل ػػت ٌلمتػػي تسػػ ف مدن ػػل الحىػػل  تمػػف ا تػػلدك  مػػف كحدتػػه العسػػ رٌنلا

 ػػي الػػدكا ر لػػا بنت ػػل  ػػي ال لظمنػػل مػػف اجػػؿ اف تسػػ ؿ لػػف كلػػدهل االػػا بغػػداد 
  ػػل كا معػػه  ػػي الج ػػكد الػػذنفنذهػػب معنػػل الػػا بنػػكت االػػد ل ه  ك  ػػتي   اتم نػػل

 .سبب التقللهلف ؼ عرٌ تمف اجؿ اف    س الكحدة 
ُ  ػػػلف ابػػػف لمتػػػي ؿ كهػػػيل بللت الػػػنالحلدثػػػ افٌ  بعػػػد مػػػف ر ل ػػػه  عىم ػػػل  نمػػػل    

   ػػي كاحػػدة مػػف  طعػػلت الجػػنش العرا ػػي  كحدتػػه العسػػ رنل  ػػي ؼج ػػدم م ىٌػػ
 حدثت مفػجلرة بػنف الضػلبط كبػنف احػد   نقـك بكاجبه  ي حراسل الكحدة  ك لف

ف نالبعثنػػػػػ الىػػػػػ كفك ػػػػػل كا نطىقػػػػػ   ػػػػػي الكحػػػػػدة العسػػػػػ رنلنف نػػػػػلنف البعثك المسػػػػػ  
 ػػلف مػػف  مػػل    ػػد اسػػت ز الضػػلبط لمسػػ كؿاذلػػؾ   ػػلف   )التكجنػػه السنلسػػي(ب

 ػػػذهب المسػػػ كؿ البعثػػػي كا بػػػر  ه  ظلمػػػالضػػػلبط إت نف نسػػػب كنىعػػػف الػػػداـ ك 
مػػػف  ػػػلف  ػػػي ذلػػػؾ  ؿَّ كالتقىػػػكا  ػػػ  بنػػػرة ت  ػػػكات ام نػػػلء جػػػ   الجنػػػلت اام نػػػل

 لن    تػػلدكهـ جمنعػػ   ػػلف اث ػػلء كاجػػب الحراسػػلك   المكضػػع بمػػل  ػػننـ ابػػف لمتػػي
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ا ػه  ُجرنمتػه هػيم ل  نمل بعد اف ابف لمتي  ل ت ك د لى ل الا جنلت مجنكل
ذلػػػػؾ  ضػػػػده لػػػػـ نقػػػػـ بػػػػدلكل نٌ ػػػػظلمػػػػه ك سػػػػمع الضػػػػلبط نىعػػػػف كنسػػػػب الػػػػداـ ك 

 .الضلبط 
كهػذا هػػك   الضػلبطذلػػؾ  تسػػٌتر لىػا  عػؿمجػـر ا ػه  هػػك نـ بػؿتٌ إذف  نػك ميػ   

 .هي حقنقتنـ التي  ل كا نح مكف بنل العراؽ تىؾنـ ك م نكم
 ني ل ؾ. ؼ بنفضعاهك ا لف ك   العس رنله تكحد ي ج دم نحرس     

   ؟ عىا مف نفت ي
 ؟ ن تمر ب مر  لف  هؿ نفت ي لىا الضلبط الذم

نفت ي لىا البعثػي  ػي التكجنػه السنلسػي كالػذم هػك ا ػؿ رتبػل لسػ رنل مػف اـ 
 ؟ درجته حزبنه نلىا افٌ سىطل نحمؿ  كل  ه طذلؾ الضلب

 ؟بنف ه تء ضعؼ ا ملذا ن عؿ هذا الج دم المس نف كالذم هك ا
 ؟ محمد جكاد  نالؿمل الذم حالؿ تبف لمتي 

الػػػػا جنػػػػل  العسػػػػ رنل ب لتقللػػػػه كا ػػػػذك  ػػػػلـ رجػػػػلؿ اامػػػػف اك اتسػػػػت بلرات     
 اسػمهكاتضن  نمل بعد ا ه  لف  ػي سػجف ال لظمنػل كهػك سػجف  بنػر   مجنكلل

 المعتقىػػنف السنلسػػنفمػػف  م ػػآتلالسػػجف نحتػػكم لىػػا ا ذلػػؾك  (الفػػعبل ال لمسػػل)
ثػػـ   لػػل ا  ننػػل افػػد ا ػػكاع التعػػذنب كالت  نػػؿك ػػد   ة سػػتل افػػنردٌ لمػػ  نػػه كم ػػث

السػػجف  نػػلىػػل كاظ ٌ ل تػػرة طكنلسػػجف بللىنػػه  ػػـ حي د ك ػػ  لىمحل مػػل ـى دٌ بعػػد ذلػػؾ  يػػ
 ػػلت التػػي اتمثىػػل كالعنٌ ذلػػؾ نحػػد ك    اك بللسػػجف ل تػػرة  مػػس لفػػرة سػػ ل الم بػػد

 .تعتبر  نر فلهد لىا مل  لف نحدث  ي العراؽ 
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 التشكيالت األمنّية لمنظام() 
ء   ػػؿ الفػػبلب  ػػلف نجبػػرهـ لىػػا ات ضػػكا ان  ظػػلـ الػػداـ لػػـ نتػػرؾ احػػد ػػلف     

 لالػل ك   حنث ند ىنـ  ػي معسػ رات تدرنبػل  ملـ الا حزبهضرانته كات  تتح
 فنمػػرتبطالةنػػر  رجػػلؿنجبػػر ال ك ػػلف ل لء العطىػػل الالػػن اث ػػ ل الجػػلمعننفالطىبػػ

 .لمفلر ل  ي تف ن ت الجنش الفعبيالا ابكظن ل دا مل 
ك ػد    ػكات احتنلطنػل لىجػنش العرا ػي الجنش الفعبي هي  لف ال ظلـ نعتبر   

 ػكف  ىٌ ك ػلف بعضػنـ ني فلرؾ ال ثنر م نـ  ي الحػرب العرا نػل اتنرا نػل بػللجبر  
الػا نرسػؿ ك ػلف بعضػنـ   لػف النػلربنف مػف الجػنش لن كضع حكاجز ام نػل بحثػب

 قػػد   لىػػـ بنػػل حراسػػلت اك ةنرهػػلنس لػػي القتػػلؿ كلنػػـ منمػػلت ا ػػرل لػػجبنػػلت 
منـ ب سػػػـ ط  ػػػع نػػػ ظٌ  ػػػلف ال ظػػػلـ نرنػػػد تج نػػػد الفػػػعب ب  مىػػػه حتػػػا اتط ػػػلؿ 

لزٌجػه  ػي  ػكات  نبحثػكف لػف  ػؿ للطػؿ لػف العمػؿ   ك لف رجلؿ البعثالبعث
 الجنش الفعبي.

ا ػػػه  ػػػل كا اف الػػػداـ كالك  ل هػػػكالمقدمػػػل التػػػي  ػػػدمتن اف الغػػػرض مػػػف تىػػػؾ     
اب اف نل ػػػذك   ك ػػػل كا مفػػػلر ل  ػػػي  كاطػػػع الجػػػنش الفػػػعبيىلنجبػػػركف الفػػػبلب 

ػػالحتػػا بػػدتن لػػف اإلبػػف النػػلرب  ك ػػي حػػلتت  ػػل كا ن  ػػذكف  لػػـ ف إ رهن ػػل  دجى
 نجدكا اإلبف كه ذا.

ك بػػػلر  نػػػذهبكف الػػػا العجػػػزة كالمعػػػك نف  ػػػلف الر ػػػلؽ  ػػػي بعػػػض الم ػػػلطؽ     
ك د  ػلف الػبعض نمػكت   لجنش الفعبيمف ااك  ر ل  لن  نـ  لطع كا مالسف لن كٌ 

ت    كالر ػػػلؽمػػػف المرضػػػا كاف بعضػػػنـ  ػػػل ا ػػػي المعسػػػ ر اك اث ػػػلء التػػػدرنب 
مػػف  هػػك جمػػع ا بػػر لػػدد  ػػلف ل ػػدهـ المنػػـك  المػػرنض كالمعػػل ا نف  ػػكف بػػن رٌ 

الػػا جبنػػلت  ـلغػػرض ارسػػللن الرجػػلؿ  كت ننمنػػـ ةنػػر ذلػػؾ  ك ػػل كا نجمعػػك نـ 
 المستعرة . تلؿالق
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ـه  ػػي القتػػلؿ ضػػد انػػراف ثنػػرة مػػف الجػػنش الفػػعبي  لن ك ػػد فػػلر ت  ر ػػ       ك سػػ
إت ا نػػـ مستضػػع كف ت نمى ػػكف حتػػا كلػػنس لنػػـ ذ ػػب م نػػل  ػػد نيبنػػد بلل لمػػؿ  

 .رادة ا  سنـاا
ـٌ نك د        . بنر م نـ  تؿ  سـه  ي   ك  ي الحرب العرا نل اتنرا نلسر بعضنـ ت

   حنث  ل ت ؽ  ي بدانل الثمل ن لت مف القرف العفرنف هك العراذلؾ  
 الجنلت التللنلُ  تت لؼ  كاته مف

 .يمالجنش ال ظل -ُ
 .الجنش الفعبي  -ِ
 .ال رؽ الحزبنل – ّ
 .اتمف جنلز -ْ
 .اتست بلرات جنلز  -ٓ
 اتست بلرات العس رٌنل.-ٔ
 .الم لبراتجنلز  -ٕ
 .حرس ال ظلـ -ٖ
 ا ضبلط لس رم -ٗ

 الحرس ال لص -َُ
 .الحرس الجمنكرم  -ُُ
 الفرطل. -ُِ
 الم ل حل. -ُّ
 الر لؽ البعثنكف -ُْ

 كةنرهل ال ثنر لستي نلىمنل..
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  ك ػػد نلت بعػػد  ركجػػي مػػف العػػراؽمٌ سىػػمي البفػػتا  الفػػعبى ال ظػػلـ د جٌ ػػ  ػػدك      
 ي  نلنل الثمل ن ػلت نل استحدث لف  د  ة كات جدند حسب مل سمعتب استحدث
 ع لىا المزنػد  ىنراجػع كالذم نرند اتطٌ   التسعن لت مف القرف العفرنفكبدانل 

 ال تب ذات الع  ل بللمكضكع .
  كاحػػدةكاتمػػل ال  سػػـ الكحػػدة العربنػػلإنح ػػـ ب ان  لسػػد لن لف  ػػي العػػراؽ  ظلمػػ ػػ   

مػػف  ػػلف نحػػلرب العػػرب  بػػؿ ةنػػرهـ  نٌ ػػه ػػي حػػنف   كنػػدلك الػػا القكمنػػل العربنػػل
فػنعي  لـ كرجػؿ دنػفلحنث  تؿ ن ثػر مػف اربعػل نتؼ لػ  العرا ي الفعب اب لء

ر د محمد بػل ك لف لىا رنس ه تء السنٌ   العرب العرا ننفالفنعل معظمنـ مف 
 .الالدر كن ته العىكنل ب ت الندل

  مػـ المتحػدة الدرت مػف م ظمػلت حقػكؽ اا سػلف  ػي اا د حالل نل اا تىؾك 
 كمقربنػػهنػػل الػػا الػػداـ كلفػػنرته    ػػه مقلطقػػل تعػػكد مى نتك ك ػػلف العػػراؽ ب  مىػػه 

 .كحزبه
                              

 بعة( رَ في منطقة المُ )
   قػد تر ػت  ػي ت ك ر معقؿ لي  بؿ مغلدرتي لبغػدادتىؾ الم طقل التي  ل    

  سػػي ذ رنػػلت لػػنس لنػػل  ضػػنر   نػػي تقػػع  ػػي  ىػػب العلالػػمل الجمنىػػل بغػػداد  
لـ اتػرؾ فػلرللن  ػي بغػداد)المر ز( إٌت ك  تي ن ضي  ننل سلللت ال نلر  حنث 

كسى ته     تي نمفي مف فػلرع الرفػند الػا بػلب الفػرجي  كمػف بػلب الفػرجي 
الػػا فػػلرع نبػػي  ػػ اس  كم ػػه الػػا ال ػػٌرادة  كم نػػل الػػا السػػند ادرنػػس  كم ػػه الػػا 

 ...ـ ا عطؼ الا الجنل ااي رل كه ذا ٌرادة  لرج   ث
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 ىسػػطنف  بػػللقرب مػػف سػػلحل بنػػركت  ك  ػػت نذهػػب  ػػي الىنػػؿ الػػا م طقػػل فػػلرع

  ك  ػتي نلتقػي ب ب ػلء  ػللتي  ػؿ مػف حنػدر كنحمػد حنث بنت  للتي)اـ لالػلـ(
مػػف دكف اف ند ػػؿ الػػا بنػػتنـ  حنػػث   ػػت نسػػتحي مػػف لل ىػػل  ػػللتي كا ػػل  ػػي 
ذلػػؾ الكضػػع     ػػتي ا ضػػي ك تػػي مػػع اب ل نػػل لسػػلللت متػػ  رة مػػف الىنػػؿ  ػػي 

ع الرفػػند)المربعل( مفػػنىلن لىػػا اا ػػداـ  م طقػػتنـ  ثػػـ الػػكد الػػا البنػػت  ػػي فػػلر 
مف الا سػلحل بنػركت الػا م طقػل  ػراج ال نضػل  كم ػه الػا فػلرع الجمنكرنػل  

 ثـ الا فلرع الرفند حنث م طقل الربعل.
استقرضػتي مبىغػلن مػف  ػللتي بكاسػطل اب نػل حنػدر   دك ي نحػدل الىنػللي   ػتي  ػ

بػػذلؾ المبىػػُ  نمػػل بعػػد   كن بػػرتي نهىػػي    رسػػىت لػػي لفػػركف دن ػػلران  ػػي ك تنػػل
كحلكلػػت كالػػدتي بإلحػػلح فػػدند اف تعنػػد المبىػػُ الػػا  ػػللتي إٌت ا نػػل ر ضػػت اف 
ت  ػػػػذ  مػػػػف كالػػػػدتي    ػػػػلف ذلػػػػؾ المبىػػػػُ الكحنػػػػد الػػػػذم لػػػػـ نػػػػتـ اسػػػػترجلله الػػػػا 
اللحبته  ك ي المقلبؿ  قد اسػترجع نهىػي جمنػع الػدنكف التػي   ػتي  ػد اسػتد تنل 

ف الػػلد تنـ كاسػػتد تي مػػ نـ  كلػػذلؾ  قػػد   ػػتي مػػف ات ػػلرب اك اتالػػد لء اك ًمٌمػػ
    مف ال لحنل الملٌدٌنل   تي م ت نىلن بحمد اهلل كبكجكد اتهؿ ال راـ.  
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 (المقاء مع بعض إخوتي)
 لن نلمػػػنك  لن مػػػلننحنػػػث  ضػػػنت بعػػػد ا ػػػلمتي  ػػػي تىػػػؾ الم طقػػػل كسػػػط بغػػػداد         

ي ارنػػد مقلبىتػػه  ػػي  بػػ  ٌ  ان ارسػػىت لػػه  بػػر   كذات نػػـك ك  ػػت لىػػا اتالػػلؿ بعىػػي
ك ىػػت لػػه    ػػي م ػػلف مػػف بغػػداد إٌت ق ػػل لىػػا مكلػػد اك نػػكمنفكبعػػد نػػـك   بغػػداد

تسػػػػتطنع اف  بػػػػبعض ا ػػػػكتي  نػػػػؿكنرنػػػػد اف اجتمػػػػع   ا  ػػػػي لىػػػػا ابػػػػكاب سػػػػ ر
 ػػلؿ   كل ػػدمل لػػلد  الػػا ال لظمنػػل ذهػػب لىػػي ىٌبػػا الػػدلكة  ك   ؟ت بػػرهـ بػػذلؾ

 .لقلءؾالا نـ مستعدكف  ٌ ب ي ك لسـ ك د ا برك نؾ  بنؿ ك ُ لقد التقنت ب  لي
كالتػػي تقػػع بػػللقرب راةبػػه  ػػلتكف  تكالػػد ل اف ن ػػكف الىقػػلء  ػػي م طقػػل         

 ل تر  ػػػل ا ػػػل كلىػػػي   ـك التػػػلليك ػػػلف المكلػػػد  ػػػي النػػػ  مػػػف اتلظمنػػػل  ػػػي بغػػػداد
بػػللقرب مػػف بنػػت  بغػػدادمػػف  للتػػه  ػػي م طقػػل الطػػكبجي  الػػا بنػػتذهػػب لىػػي ك 

 . كلدت ا ل الا الس ف الطىبل الذم س  ت  نه معنـ 
 ػي احػد المقػلهي  م تظػران   ػلتكف لالا م طقػل راةبػ ذهبتي ك ي النـك التللي     

مػػف ن ػػكف ا ػػكتي  لن ك  ػػت لىػػا حػػذر فػػدند  ك ػػ  التػػي ات ق ػػل لىػػا الىقػػلء  ننػػل
 .اامف  بنف مف  بؿ رجلؿا ى رى مي 

 لف ػ المكا ؼ حنػث تىؾمثؿ  ي ه  برة ك د االبحت لدن  بر قتنـ لف لىي    
 قػػد  ػػلف   جػػؿ اف نالػػؿ الػػا الم ػػلف المحػػدد ػػي طرنقػػه الت ن  ػػذ لػػٌدة محطٌػػ

ثر مف بػلص ل ػي ن  رنٌ غى ك لف ني د  ب حتا نالؿ الا الم لف المحدٌ غرٌ ني ؽ ك فرٌ ني 
 ك ػد سػىؾ  اجػؿ اف نالػؿ الػيٌ ثـ ن تي بت سي  لن را ب نمل لك  لف مي ع اثر  نضنٌ 
 سـ . بنؿ ك ل مى كى  ى نالم حا ل دمل جلء بر قل  ذلؾ

مػل بعػد الغػركب اٌم حنث كالىكا  ػي ك ػت بعد ت  نر طكنؿ التقنت بنـ  ان كن نر 
 ػي بعد الػ تي المغػرب كالعفػلء  سػٌىـ بعضػ ل لىػا بعػض ثػـ مضػن ل كجىسػ ل 

ل ل الحػدنث ك ل ػت لحظػلت حرجػل كتبلد  احد المطللـ  ي م طقل راةبه  لتكف
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كتحالػػػؿ ال لرثػػػػه  نسػػػػلكر الجمنػػػع  فػػػنل اف ن ك ػػػػكا مػػػرا بنف فلكالقىػػػؽ  ػػػان جػػػد
 ػػد مػػٌف لىن ػػل  ل هسػػبح اهللى  كل ػػفٌ   لىػػا الجمنػػعمػػل تقػػع  ٌ اي ك   لنسػػت لىػػٌي  حسػػب

ن ػػػل الػػػا م طقػػػل ثػػػـ ا الػػػر  ل كتكجٌ ك ػػػد  ضػػػن ل لػػػٌدة سػػػلللت   بعل نتػػػه كح ظػػػه
اسػػ ف    ػتي  المربعػل حنػػث اتز ػل القدنمػػل ك ػلف ذلػػؾ بػللقرب مػػف الم طقػل التػػي

  ننل . 
 
 (موقف محرج)

 السػػػ ف  ػػػي م طقػػػل المربعػػػل   جػػػ ة بػػػللقرب مػػػفلن ل  مفػػػا جمنعػػػل ػػػدمل   ػػػ     
ه   تٌجػػػ  فػػػلهد ل مجمكلػػػل مػػػف الرجػػػلؿ كالفػػػبلب كا  ػػػنف  ػػػي بدانػػػل احػػػد اتز ػػػل

ك ػػػلف ل   ى  ػػ يمفػػالػػلر نبنػػد  ك  ان  بنػػر  ان نحمػػؿ حجػػػر كهػػك   رجػػؿ مػػ نـالػػكب ل 
  لم ى ػػل  تر ػػه نفػػتكل ػػدمل رنن ػػل    لك نٌ السيػػ ظن ػػلدم لىن ػػل كنػػتى ظ بػػبعض اتل ػػل

 ك ل ػت  فػرب ال مػركتالػر لته الف ص  د ب ف لىا كجنه ذلؾ  ك ذهب اف
مفػ ىل  ػي  ل حػرص لىػا لػدـ حػدكث اٌنػ لك ٌ ػلىنػه  ملت الس ر كاضحل ل 

جنػل ا ػرل نكجػد  ػي كمػف  ل هػذا مػف جنػكضػع ل الحػرج ل  بسػبب تىؾ الم طق
جػرم ن لرالػ تر  ل ذلؾ الرجؿ كذهب ل ك   طل م ل حل اتجٌراـر لف ان الم طقل مر ز 

 ل.اف ننركؿ لنقترب م  كحلكؿ ة ى  ل كن لدم ب ل لظ  ذر 
  ػلف نرنػد اف نضػرب  (ا تبػلر لسػنر ل ػل ذلػؾ هػك  ىت  ي   سػي افل دهل  )

حػد ل ت قػد  كلػك ضػرب ا ػللحجر  بنػر   الحجر لىا م طقل الػرنسل بذلؾ احد ى 
ك حػػف لمػػل نقػػـك بػػه مػػف  عػػؿ  كت نػػدرؾ  لىػػكلي ان ك ػػلف ذلػػؾ الرجػػؿ  ل ػػد  كلنػػه

كبلل عػػؿ   ا امػػر  اسػػتمركا بللسػػنر كا ػػل اتػػكلٌ  قىػػت لىبػػل نف   ك ػػذاؾك ع ػػل ب زمػػل 
تحمػؿ هػذا ُ مػلذا ترنػد؟ لمػلذا لػه  قىػت   نتي كتالػدٌ  ل نـ استمركا لىا مفػنتنـ 

 ؟ الحجر
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حن نػػل   كر ػػع الحجػػر لنضػػرب ي بػػه لىػػا رنسػػي  الػػلح بػػكجني  ػػلف رٌد  اف    
د النػػ  نػػهدى ب ىتػػل نى    مسػػ تي لن حلزمػػلن   ػػي   سػػي اف هػػذا اامػػر نتطىػػب مك  ىػػت  ػػ

ل  ػػه   م عػػه مػف ضػربي اك ضػرب ا  ػرنفالتػي تحمػؿ الحجػر كنػد  ات ػرل ا
ال  ػلؽ لىػا ندنػه ثػـ ضػربته لـ نرتػدع كاالػر لىػا مكاالػىل المحلكلػل  فػددت 

كل ػػدمل سػػقط ك ػػع   سػػقط لىػػا اثرهػػل لىػػا اترض مبلفػػرة  هرنسػػلىػػا ضػػربل 
الػػػػكت لػػػػللي كنطىػػػػب مػػػػف االػػػػد ل ه ال جػػػػدة كراح ن ػػػػلدم ب  الحجػػػػر مػػػػف نػػػػد 

هـ ن لدكف مػلذا حضركا را ضنف ك ك  مجمكلل   ك ل كاء جلء االد ل  كاتستغلثل
كهػػػـ نر عػػػكف ؟ مػػػف الػػػذم ضػػػربه  ؟كلمػػػلذا سػػػقط الرجػػػؿ لىػػػا اترض ؟حالػػػؿ

ك ػلدت اف ت ػكف معر ػل دامنػل بن  ػل     مػل نبػدكااالكاتنـ ك د بلف لىننـ الفر 
 كرللنته كح ظه . للا لكت لطؼ اهلل سبحل ه كتع

 لىػػا اترض الػػا الرجػػؿ كهػػك سػػل ط راحػػكا ن ظػػركف  حضػػر هػػ تء   ل ػػدمل  
  كارت عػت ك  ػكا الػا جػل بيـ لىي ك ػلء ا كتي كمعنػجثـ   ك د استعدكا لىفجلر

كالػػػر ت  الػػذم  ػػلف نحمىػػػه السػػ راف    ػػس الحجػػػر حمىػػػتي  حن نػػل ااالػػكات 
( قػكة إلننػل  ػد  زلػت لىػا  ىبػيعرت ب ي هذا المك ػؼ فػ  ه تء اجمعنف )ك بكج

؟ كمػػف مػػ  ـ نقبػػؿ اف منػػٌددان لنػػـ  لنػػـ مػػف مػػ  ـ نػػدا ع لػػف هػػذا الرجػػؿ ك ىػػت
 ؟لىنه الطرنؽع قطى ني 
 ؟هذا الحجر لنضرب ال لس نحمؿ هذا كهك نلـ تفلهدكا  
بالػػكتو سػػ لتنـ  ػػلدنتنـ ك ثػػـ   كبحللػػل ةضػػب ك ػػلف   مػػي هػػذا بالػػكت لػػلؿو  

 ؟لم طقلف المس كؿ لف هذ  امى مرت ع ُ 
 ؟ف اب لء الم طقل مف هذ  التالر لتنن 
اكل ػػػؾ ط ػػػلء ةضػػب سػػػببلن  ػػي إ الالػػػر لت  ل ػػتتىػػؾ المك ػػػؼ ك  ذلػػؾاف      

  ال ىمػػػلت  تىػػػؾكل ػػػ نـ حن مػػػل سػػػمعكا   بنـحلضػػػرب الػػػلركا  لنثػػػءكا الػػػذنف جػػػل



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

- 232 - 
 

كالكا ػػع اف الػػذم نػػت ىـ بقػػكة    ػػل ةربػػلء لػػف م طقػػتنـ ٌ  ػػ  نـ فػػعركا بػػلل كؼ ا
اك مػف مػف رجػلؿ اا ا ه ه  ف المقلبؿ نظ ٌ   كلـ نعٌرؼ لف   سه الطرنقل تىؾكب

  نك مس كد مف  بؿ جنل ح كمٌنل م ن ل   تىؾ هػي الثقل ػل لم نٌ نتلبع الا جنل 
 السل دة ك ذاؾ.

نػل القػكم تف ال ػلس تعتقػد ب ٌ ػه مػػدلـك  حػد مػف مكاجتنم ػف ا إٌ ػه كلػذلؾ    
م طقػػل ا الػرةـ مػف نٌ  ػػل  ٌ ػل  ػي لىػ ال ػػكؼذلػؾ لىػا ك ػػذاؾ  ػد التػلد ال ػلس ك 

  ل كا ن فػكف مػف الػكاف ال ظػلـ كالبعثنػنفل  ٌ إت اف السي  سي ٌنل  ي مجمىنل  ل ت
 .ننضلن 
ذلػػػؾ احمػػػؿ  تزلػػػت كن ػػػل  متحنػػػركف ني ل ػػػؾ كهػػػـ ك ػػػؼ  بعػػػد ذلػػػؾ المك ػػػؼ     

 ػػػي  قػػػلؿ ا  نجنػػػب مػػػ نـ كت احػػػدلنػػػـ   كمسػػػتمر  ػػػي   مػػػي كنسػػػ ىتيالحجػػػر 
كت نقالػد انػذاء   هذا الرجؿ س رافنل ا ي  لمك ؼ  ك لؿ ليُ لتندنت ا ال بنر

الػػنس  ػػذلؾ ا ػػه لػػـ نقالػػد انػػذاء  ُ قػػلؿ لنػػـ  ل ػػؾكٌجػػه   مػػه الػػا اك    ثػػـٌ احػػد
 ؟ احد

 ة النس  ذلؾ؟هذ  المرٌ  ط كل  ه ا 
لن ػػػل بعػػػد مػػػل  ػػػلدت ت ػػػكف إا نعتػػػذركف الػػػلرك    ثػػػـ عػػػـ  عػػػـُ نـ ضػػػ  جػػػلب بع 

 ك ل ل اهلل فٌرهل .  لرثل
ػػ قػػد د ػػع اهلل ذلػػؾ       كهػػك ت نػػت ىـ ب نػػل  ىمػػل ػػؾ الػػلحبنـ ك نػػض لني  ؿ  حمى

 ككٌدلػتنـ لرات  قػؿ الر ػلبالا م لف سػنٌ  مفن ل ك   كذهبكا ك حف سى  ل طرنق ل 
 تىػؾ الىنىػل ػي ا د عػه لمػل  ػلف الظػـ لىػربػي ل فل ران الا الم زؿ كا ل  ثـ لدتي 

 . بؿ  ركجي مف العراؽـ نتالتقن  لف ذلؾ ك ر لقلءك   نت  ننل ا كمنالتي ر 
ر اف دٌ  ىػػك  يػػ  مػػف المكا ػػؼ الالػػعبل التػػي كاجنت ػػل ؼ نيعىػػدُّ ك ػػلف ذلػػؾ المك ػػ    

كحن نػػػػل   الفػػػػرطل كرجػػػلؿ اامػػػػف حضػػػرتكحػػػدثت مفػػػػلجرة لالمحػػػػذكر  ؿحالػػػ



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

- 233 - 
 

مػػل ن  فػػؼ امر ػػل ك قػػع  ػػي مػػل تنحمػػد لقبػػل  اك ربٌ سكربمػػل   سػػنطىبكف هكنلت ػػل
  كهػػػـ  ػػػي م طقػػػتنـ لدهـ ا ثػػػر مٌ ػػػ ػػػلف لػػػد ن ل ػػػؾبػػػلذل تف الػػػلب بعضػػػ ل ني 

ك ػػد كلػذلؾ  ػػ ف ذلػؾ المك ػؼ  ػلف بمثلبػػل ا تبػلر اك امتحػلف   كال ػلس نعر ػك نـ
  ىال ل اهلل مف لكا به ك جل ل م ه .

ر اهلل لػز البنت كالرت ا ٌ ر بمل جرل كافػ الا ذلؾ المك ؼ رجعت  بعد    
 تىؾ المكا ؼ .  فرَّ  كجؿ كدلكته اف نقن ل

ة ننلـ حتػا جػلء ي  بػر مػف كالػدتي ب  نػل ترنػد اف البنت لدٌ  كبقنت  ي ذلؾ   
  ػتي   ػت افػعر بقػرب ال ػرج ك ك د   لـ    ر بذلؾ ؟  كننف؟ ترا ي كل ف  نؼ 

  كد ػي مػف  ػرب ال ػرج ف اهىي  لف لدننـ   س اتحسلس الذم  ػلف نراباتك ع 
  بػػران  لنػػل  بعثػػتي  إلحلحػػلن فػػدندان  لىػػا طىػػب ر نتػػي كلػػذلؾ  ػػ ف كالػػدتي الٌحػػت

ا ضػؿ م ػلف اسػتطنع اف ارل  نػه كالػدتي هػك كل ػف   ي لىا اتػـ اتسػتعداد ب  ٌ 
   . ي م طقل المسنب 

ج ػػػػكب  كسػػػػط العػػػػراؽ هػػػػك  ضػػػػلء نقػػػػعك مػػػػل ذ ر ػػػػل مسػػػػبقلن  ضػػػػلء المسػػػػنب   
ك نػػه مجمكلػػل   كهػػك  ضػػلء تػػلبع الػػا محل ظػػل بلبػػؿ  سػػلالمقدٌ  محل ظػػل  ػػرب ء

كمحمػد كا تػه ء مسػىـ كالقلسػـ بػف الحسػف مػ نـ اب ػلمف  بكر اتكلنلء كالفنداء 
 . (لىننـ الس ـ)اب لء اتملـ ال لظـ  لطىب
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 ()لقاء والدتي
 ظػػرهـ  ػػي  ضػػلء المسػػٌنبي سػػكؼ ا ت بػػ   م لدهػػل هػػؿ رسػػلللالػػا اا بعثػػتي     

 )ابك الجلسػـ( الفػنندبػف مر د القلسػـ كامل الم لف  سن كف  ال منس القلدـ  نـك
 ػي اتمػلـ ال ػلظـ كا ننػل محمػد نب لالسػند  طىبػمف  بر  القبر بللقرب ذلؾكنقع 
 ػػػػلظـ بمسػػػػل ل المػػػػلـ حنػػػػث اف المسػػػػل ل بػػػػنف  بػػػػر القلسػػػػـ ك بػػػػكر نب ػػػػلء اا)ع( 

 (  نىك متر.ّ)اك  ( ِمقدارهل )

 
كا تػػرب مكلػػد الىقػػلء ذهبػػت مػػف بغػػداد الػػا المسػػٌنب  ثبتٌ ػػل المكلػػد ملبعػػد      

  )ع(الػحف القلسػـ بػف الحسػف  ىقلء   بىغػتمبٌ ران كمفتل لن لتىؾ الر نل كذلؾ ال
ة مػػف كبعػػد مػػدٌ  ان لنػػـ بػػؿ ااهػػؿ الػػا ه ػػلؾ كبقنػػت م تظػػر  ك للعػػلدة  قػػد كالػػىت

  سػػكل لن نػػل كمعنػػل ا ػػي جع ػػررننػػت امػػرنة محجبػػل تنػػرل م نػػل فػػيء   الػػزمف
  ك  ػػتي  ػػي المكالػػؿ ل ػػت كحدتػػه العسػػ رنل ك  ك ػلف ا ػػي جع ػػر ج ػػدم م ىٌػػؼ

لىننمػػػل  متي  سػػػىٌ   نسػػػ ف الم طقػػػل الحدكنػػػل الػػػذم حن نػػػل م تظػػػران  بػػػر الػػػلحبه
ثػػـ ا  ػػل   ػػل منن ػػنف ا  سػػ ل لىمبنػػت  ػػي الػػحف  ػػي الالػػحف الفػػرنؼ  كجىسػػ ل 
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مػف لىزنػلرة  ذاؾ بلل سبل الا الزا رنف اذا  دمكا كحنث  ل ت العلدة   القلسـ )ع(
 ػػي تىػػؾ   سػػنر ل   تم ػػلف اف نبنتػػكا  ػػي الالػػحف الفػػرنؼبعنػػدة   ػػلف ب نمػػل ف
  كمػػف جمىػػل كالػػلنلهل لػػي كتبلدل ػػل الحػػدنثمػػف ر نتػػي لكالػػدتي  دتي كتػػزكٌ  الىنىػػل

 نف نيسٌجؿ  ؿَّ مل رننتيه  ي مح تي  كمل لل نته مف الظللمنف.
ل ن ػػػص ذهػػػلبي الػػػا  نمػػػ نيحػػػٌدد مػػػك  ي بػػػ ف ي طىػػػب مٌ ػػػ ك ػػػلف ن ػػػي  ػػػد      

 ػػػذهب بعػػػدهل لزنػػػلرة الػػػدنقه ل مػػػدل إسػػػتعدادم لػػذلؾ    كسػػػ ل ي لػػػف المكالػػؿ
    لى ػتي  ػي لحظتنػل بػ ٌ  ي الحػدكدم لكم الذم نس ف  ي  ضػلء ربنعػالمال 

لىػػا نهٌبػػل اتسػػتعداد لػػذلؾ  كت نم ػػف الم ل فػػل  نػػه  كطىبػػتي م ػػه بػػ ف نػػذهب 
 ب سرع ك ت كا ل س لتحؽ به.

ه  ػػلف نػػـك بعػػد اسػػبكع كاظٌ ػػ بػػ ف اذهػػب ن ػػل الػػا المكالػػؿ لت ق ػػل لىػػا ذلػػؾ    
ن ل الا ضػرنن كتكجٌ  (لز كجؿ)دلك ل اهلل ثـ  كلقد ل العـز لىا ذلؾ ال منس 

  تعػللا بػ ف نح ظ ػلل ػد اهلل لن ل ػل م ه اف ن كف فػ نع القلسـ بف الحسف كطىب ل 
ثػـ  م ػل لنىتنػل  ػي   فػلؽ ـكن نه انل مالػللب اك م ػلطر طرنق ل ت ن كف نف ك 

ن ل  الػػىٌ   الػ ة الالػػبنل الػػكت ااذاف لىػا  ثػـ استنقضػػ ل الػحف القلسػػـ )ع(
   كث لء ذلؾ ال ـك رنن ل جمنعلن ر لن م تى ل.  ىن ن  بعدهل ك م ل

كنمػل   ضػنتي  ػد  ي تافػعر ي بػ ف حػلج رنـ الكجػه  رجؿه  ك  فٌ  ن ل   قد رانتي    
رجػػؿ نرتػػدم الػػزٌم العربػػي العرا ػػي  ك ػػدـ ل ػػل  لىن ػػل ا ػػي  قػػد رنل ك   مػػل  ػػرج

 ملن.     طعل
 عىم ػل   كطم  نػل لن ـ ل ل طعلمػ دٌ   ن رجلن اف ه لؾ ل كالدتي  قد رنت انضامٌ ك      
  ف ن ػػكب ل ػػهاك  ػػد بعػػث الن ػػل مػػالرجػػؿ مػػلهك ات القلسػػـ بػػف الحسػػف  ذلػػؾبػػ ف 

 . نرالتدؿ لىا  للؿ  ل نل ر نل الللحكلىا  ؿ ح
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ن ػػػػل ل ػػػػي  ىتقػػػػي  ػػػػي مد ن ػػػػل كا ػػػػي جع ػػػػر  ان مكلػػػػد ػػػػي تىػػػػؾ الىنىػػػػل حػػػػدد ل     
مػػف  ع اك اسػػبكلىنفنظ ػػه بعػػد اسػبك كالمكلػد  لالمكالػؿ ك ػػذهب الػا م طقػػل ربنعػػ

 .تي  ي م طقل المسنبت رن  الىقلء مع كالد
 أخي(-جعفر–)سيد

 
 زنػػلرة مػػل اهػػؿ البنػػت كمرا ػػدهـ  بعػػد ذلػػؾ الىقػػلء بزنػػلرات الػػكداع ا ك مػػتي     

 .لي  ي تىؾ المحلكللكال جلة م نـ الف للل لن ا نرة طللب
 
 (األخيرةماحدث في الزيارات )

 نا ػر  لن )ع(  ػي  ػرب ء المقدسػل   ػت دا مػ الحسػنف حن مل   ػت ازكر اامػلـ    
 ىمػل ك ػد   ػتي ي لزنػلرت ـ ( مٌ ػ العنػد اهلل ك ػر )كت جعىػهي هذ  ال قرة مف الزنلرة 
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لزنػلرة تي ب  ي سللكد ءافعر بعد  را   تي    مف الزنلرة المقطعذلؾ الؿ الا ن
 ػػلف حنػػث   رادتػػينبػػنف فػػعكرم كبػػنف   ان ك  ػػت محتػػلر   نبػػي لبػػد اهلل )ع( ثل نػػل

كاف ت   كنف ابقػػػا الػػػا جػػػكار   فػػػعكرم نربط ػػػي ب مػػػلمي نبػػػي لبػػػد اهلل الحسػػػنف
تػػر ض كظرك ػػي  ل ػػت ارادتػػي بن مػػل   كاطىػػب مػػف اهلل العػػكدةـ مػػف زنلرتػػه حػػرى ني 

كلػذلؾ   ي   ت النش الرلب كال كؼ كلدـ الراحل  ي العراؽ  اإلنه  العكدة 
كا ػي تػردد مػف ال  ي حللػل  كفا  مف الزنلرة المقطع ذلؾحن مل   ت االؿ الا 

 لػذلؾ   ػت ا ػٌكض  النقػنف بحػلليلىػـ بػذلؾ الىـ ب ف اتملـ الحسنف هػك لػللـ 
  المقطع مف الػدللءذلؾ ب مف اف اتنرٌ امرم الا اهلل كالا اتملـ  ٌىمل حلكلت 

 مػل تمػر اتنػلـ  ىمػل  رنتػه    ي تىؾ اانلـ  الدللء ذلؾحقنقل  حنث ا ي لمستي 
ل ػػػد  بػػػر كاجننػػػل نحقنقػػػل   ػػػت     تىػػػؾ هػػػي)ع(تهل ػػػد حضػػػر اجػػػد   سػػػي إت ك 

ت حرم ػل اهلل مػف زنلرتػه ك دمتػه  ػي  بػي لبػد اهلل الحسػنف )ع(نسندم كمػكتم 
 .الد نل  كف للته  ي ات رة

لػػـ اسػػتطع زنلرتػػه امػػل سػػندم مكسػػا بػػف جع ػػر اتمػػلـ ال ػػلظـ )ع(  ػػ  ي      
ا زنلرتػه لؾ   ػت افػتلؽ الػلذك    ركجي مف العراؽ لغلنلك  ان ل دمل   ت مطلرد

كبمػػل ا ػػي   ػػت مقبػػؿ لىػػا سػػ ر  قػػد بعثػػت ان   ثنػػر  اامػػلـ محمػػد الجػػكاد كزنػػلرة 
الػػا كالػػؿ سػػ مي كتحنػػلتي نف بػػ  لػػه بنػػد لىػػي الحىػػي ك ىػػتي سػػكد ااب ػػلتمي 

كرجكتػػػه بػػػ ف نمسػػػن ذلػػػؾ ال ػػػلتـ   اتمػػػلـ مكسػػػا ال ػػػلظـ كاامػػػلـ محمػػػد الجػػػكاد
 .بفبلؾ ضرنن ااملمنف )ع(

ذلػػؾ ذهبػػت الػػا بعػػد ان  لىػػي بػػذلؾ العمػػؿ  جػػزا  اهلل  نػػر  قػػد  ػػلـلل عػػؿ  كب    
القلسػـ بػف اتمػلـ مكسػا ال ػلظـ  القضلء مػد كف اتمػلـ ذلؾ ضلء القلسـ ك ي 

  لتػػػهطنىػػػل حن لن كةرنبػػػ ان حنػػػث لػػػلش مفػػػٌرد  الم طقػػػل بلسػػػمهتىػػػؾ نت مٌ ك ػػػد سيػػػ  
القػػػـك الػػػذنف  ك ػػػلف  نبػػػلف ح ػػػـ العبلسػػػنفكذلػػػؾ  ػػػي القػػػرف الثػػػل ي مػػػف النجػػػرة  
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ك بػػػؿ اف نتػػػك ا بىحظػػػلت  فػػػؼ لػػػف حقنقػػػل   للغرنػػػببنسػػػ ف ل ػػػدهـ نسػػػمك ه 
بػػف نب   سػػه  نػػؼ ن ػػكف كراح ن ٌ ػػ تػػ لـ ل ػػد ذلػػؾ ر ػػنس القػػـك   اسػػمه ك سػػبه

  بػػؿ لىػػا الع ػػس مػػف ذلػػؾ  ػػإٌف اتمػػلـ ت نقػػـك ب دمتػػه كهػػكمػػلـ  ػػي جػػكار  اا
 س مقلبػػؿ اجػػكر زهنػػدة كبقٌنػػل ال ػػل ىضػػنكؼل القلسػػـ افػػتغؿ ل ػػدهـ نسػػقي المػػلء

كمػػف اراد   حػػزافااكتنػػنع القلسػػـ تثنػػر كمظىكمنتػػه ك ضػػنل   كذلػػؾ  ػػلف لمىػػه
 . ىنراجع الماللدر الم تاله بذلؾ معر ل ت لالنؿ ا ثر
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د ىت الا الالحف الفرنؼ حنث لـ ن ػف  زنلرة القلسـ )ع(لحن مل تكجنت     
 ل ػػدهل رننػػت رجػػ ن سػػل ك  ػػد ىت الػػا الحضػػرة المقدٌ   مػػف الزا ػػرنف ره للػػؾ ال ثنػػ

نػت تر ػت الم ػلف كتكجٌ  لن  ثػـٌ بلب الفػبلؾ م تكحػ  ك لف دا ؿ الضرنن  ؼن ظٌ 
اذ حػػدث الػػكت مػػف دا ػػؿ  لن كا  ػػ  ػػتي  كبن مػػل  م ػػلف تالػػىي  نػػهابحػػث لػػف 

كل  ػػه احػػدث كهػػك الػػكت مالػػبلح  بنػػر  ػػلف  ػػد ك ػػع لىػػا اترض   الضػػرنن
 ػػد الالػػكت  ذلػػؾ كاف مػػف دا ػػؿ الضػػرنن     ػػه الػػكت ا  جػػلرك  لن لللنػػ لن الػػكت

  كفػػعرت بلرتنػػلح   سػػي  ػػد ا ػػرج  ػػٌؿ ال ػػكؼ مػػف  ىبػػي   كل  ػػهجعى ػػي ارتعػػد
ب طم  ػلف بعػدهل ك ػد فػعرت  الالػكت الػذم را قػه اهتػزاز  للضػرنحي  بعد ذلػؾ
 رجػت مػف الالػحف الفػرنؼ كتكجنػت   ثـ ا مىت الزنلرة مل بعدذلؾ ك كس ن ل 

بػف لىػي بػف ابػي طللػب  لح ند العبػلسالا  ضلء الحمزة )ع( حنث نكجد مقلـ 
  كجمنػػع تىػػؾ اا ضػػنل هػػي ) ضػػلء الحمػػزة(نت تىػػؾ الم طقػػل لىػػا اسػػمه كسػػمٌ 

 .تلبعل الا مدن ل بلبؿ
 
 (ما حصل في المحاويل)

مدن ػل الحىػل كمػف  ا ننت زنلرتي لىقلسـ كالحمزة )ع( تكجنػت الػا ملبعد       
هػك مػف ذرٌنػل   ك لسػند لىػي بػف الحسػنفبعدهل الا  ضػلء المحلكنػؿ لزنػلرة  بػر ا

ل ب  ػه كسػلط الفػنعنمل الطػلهرنف )ع( كالسػند لىػي بػف الحسػنف مفػنكر بلا اا
العرا ػػػي حنػػػث ا ػػػه نعطػػػي لزا رنػػػه مػػػل نطىبك ػػػه م ػػػه  بػػػللتعبنرْٔ(ة)الػػػلحب فػػػلر 

كا ال ثنػػػر مػػػف ال ػػػلس ا نػػػـ  ػػػل ك ػػػد   ػػػت اسػػػمع ل ػػػه  (لػػػز كجػػػؿ)بمفػػػن ل اهلل 
كنػتـ لنػـ ذلػؾ بػ ذف  ننـ السػند ل ػي نعػلفػبلؾ نجىبكف مرضلهـ كنربطك نـ  ػي 
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تعػػل كا كفػػ كا ك ػػد فػػكهدت حػػلتت الػػعبل مػػف المرضػػا اهلل كببر ػػل ذلػػؾ السػػند 
 .ببر ته

طػػكا بحبػػلؿ قبػػر الفػػرنؼ كجػػدت مجمكلػػل مػػف ال ػػلس ك ػػد ربي الحن مػػل كالػػىت    
مف طرؼ كالطرؼ الثل ي مف الحبؿ مفدكد بفبلؾ اامػلـ لىػي  (الند اك القدـ)

  ػتي  ػد مػف اامػلـ مػل  الا ذلؾ المفػند طىبػتي  كحن مل  ظرتبف الحسنف )ع( 
ك  ػػت   دلنػػلكبعػػض ااف نكتكجنػػت الػػا الالػػ ة ك ػػراءة القػػر   ج ػػت مػػف اجىػػه

 رحىتػػػي الػػػا محل ظػػػل المكالػػػؿ محػػػلكلتي ات نػػػرة  كهػػػي  مػػػف ان جػػػد لن  ىقػػػحن نػػػل 
هػي ال لالػؿ امػل نف الرحىػل  تىػؾحنث   ت افػعر اف  كم نل الا  ضلء ربنعل 

حنػػث  ل ػػت تىػػؾ الىحظػػلت   مػػل مكاجنػػل مالػػنرم المحتػػـكا ػػرج مػػف العػػراؽ كا
ك  ػػػت افػػػعر بالػػػعكبل  لن الك ػػػت نمػػػر سػػػرنع نكبػػػد  هػػػي مػػػف االػػػعب الىحظػػػلت

اك ا ػػػي احػػػلكؿ   مػػػلبنف البقػػػلء  ػػػي العػػػراؽ كالعػػػنش بلفػػػد ا ػػػكاع العػػػذابالقػػػرار 
لػػذلؾ سػػ لت   مػػف اجػػؿ اف احالػػؿ لىػػا حٌرنتػػيالنػػرب كاجػػلزؼ ب ػػؿ مػػل امىػػؾ 

  اك نعطن ي جكابلن نرا  بعن ي  كنسػمعه كن ل بجكار  بر  جزة  ي معاملـ اف نرنى ا
مػلـ بن ػي ك لجنػت اا جنػت  حػك الضػرنن  قمت مػف م ػلف الالػ ة كتك ب يذي ي  

ل ا ػػػي ا سػػػمت لىنػػػه اف ذ ر م نػػػل سػػػك تػػػ لجنتػػػه ب ىمػػػلت لػػػـ ن  ػػػد ك  ػػػت  كبن ػػػه
 اسػػى ه  ػػي  كنػػتي نف لػػف  ن نػػل الطرنػػؽ الػػذم   نػػه ن لػػينكٌضػػ لن نعطن ػػي جكابػػ

هػػؿ هػػك كمػػف ك نػػه   ه النػػهالطرنػػؽ الػػذم سػػ تكجٌ  ذلػػؾكهػػؿ اف   مدن ػػل المكالػػؿ
 ؟ جلة اـ ت
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 )المحاويل عمي بن الحسين(

 
لن ترن ػػػي فػػػن  دمللػػػف ا ػػػرج مػػػف ضػػػرنحؾ إٌت بعػػػ طىبػػػت م ػػػه ك ىػػػت لػػػه ا ػػػي    

ٌت سػكؼ ا ػرج م ػؾ كا ػل مىػيء   النه في  نطم كهػذا ممػل لػنس   بػللحزف كالزلػؿكاي
لمػرم  ضػنت  قػد   كحنػلتيكا ت تعىـ بكضػعي  م دنلسن مف فنمتؾ كال لتؾ

كت    ف النػػػهكت بنػػػت اطمػػػ  كم الػػػننـكهػػػؿ لػػػي نت  لن   نبػػػ لن حزن ػػػ لن مطػػػلردا  ل  ػػػ
 ...كت كت كت  االد لء استطنع مف   لنـ حملنل   سي

ا ػػػػتن  تػػػػلب اهلل سػػػػكؼ لػػػػه نلسػػػػندم  ك ىػػػػتي  ان جىسػػػػت بعنػػػػد ك  ػػػػت اب ػػػػي ثػػػػـ   
 بػؿ اف ا ػتن  نػتي ك  ت  ػد  كى   حه مف القركف هك اجلبتؾكف مل ا تلن   )القركف(

 ت؟  كاهؿ نبقا  ي حضرة ااملـ حتا نرٌد لىي   القركف
  نجنب ػػيكاف اتمػػلـ سػػكؼ   بػػ ف ابقػػا  تعطػػي دتلػػل   ل ػػت ا نػػل القرا نػػل    

قىػت  ػي   سػي لىػي    طكؿ الك تمف ثـ فعرت بللمىؿ  بقنت مٌدة مف الزمف 
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سػػكؼ اسػػىٌ ه كهػػك النػػركب الػػا لىػػا الطرنػػؽ الػػذم القػػركف   ػػينف اسػػت نر اهلل 
 .سكرنل
 ؟هؿ  نه  جلة اذا سى ته ُلىا ذلؾ الطرنؽلقركف ا  كنت  بؿ  تن     

اتٌنػػل مػػف سػػكرة نكسػػؼ )ع( كهػػي لىػػا لسػػلف ظنػػرت  القػػركف كل ػػدمل  تحػػت   
ىػػا نى )ال بػػي نعقػػكب )ع(  ىىنػػًه ًإٌت  ىمػػل نىًم ػػتي يـ لى ػػ ي يـ لى  نػػًه ًمػػف  ىبػػػؿي  ػػلؿى هىػػؿ كمى

ـي الٌراًحمنفى  نره حلً ظنل كىهيكى نىرحى   .ْٕ﴾  ىللىَّػهي  ى
 ػي   سػي اف الطرنػؽ الػذم سػكؼ اسػى ه كهػك  ل فعرتي ناا تىؾ ل دمل  رنتي   

 ركجػػػػي مػػػػف العػػػػراؽ لػػػػف طرنػػػػؽ سػػػػكرنل سػػػػن كف  نػػػػه نمػػػػلف لىػػػػا الػػػػرةـ مػػػػف 
مطلبقػػل  نلت ال ظػػر  ػػي ا نػػل كرٌ ػػزت  ػػي معل ننػػل  كجػػدتي حنػػث د قػػ   طكرتػػه

   تي نبحث ل ه. ر الذمملأ
  كاتمػر ا  ػر هػك نف ك  ػآ  ػت ا ػكم ال ػركج مػف العػراؽ ك مػل ذ ر ػل   قد    

اتسػػبلب التػػي  هػػك كاحػػد مػػف تىػػؾك   نقػػنـ  ػػي سػػكرنل م ػػذ سػػ كات طكنىػػل لػػي اخ
رج مػف  قػد  ػ  ن يهي ر نل   لف طرنؽ سكرنلمف العراؽ فجعت ي ل ركجي 

( ك ػد ـَُٖٗ) ػي لػلـ  نرا نػللحػرب العرا نػل اامػف اا العراؽ م ذ اانػلـ اتكلػ
ة سػػ كات ثػػـ رحػػؿ الػػا سػػكرنل النػػرب الػػا ال كنػػت كا ػػلـ  ننػػل لػػدٌ مػػف اسػػتطلع 

 تحػػػت ضػػػغط مػػػف ح كمػػػل الػػػداـ   كذلػػػؾنػػػلال كنتالح كمػػػل مػػػف جل ػػػب  ان  الػػػر 
 حس ه .ا ذاؾ ل دمل  ل ت الع  لت بنف البىدنف 

 النفػه  تي  لت كل ف الكضع الذم لىا الرةـ مف كجكد ال ثنر مف التطمن   
  نػػلـ ال ػػكؼ التػػي   كلػػف نفػػعر بػػه احػػد ةنػػرم لٌػػـ  ػػي تىػػؾ الىحظػػل  هػػك نٌ  ػػي 

لفتنل تنم ف اٌم  ىـ اك  ىملن اف تترجـ حقنقل ذلؾ الكا ع المرنػر الػذم   ػت 
م ػه معجػزة اك  ان لحسػنف م تظػر  بقنت  ي ضرنن السند ااملـ لىي بػف ا  الل نه
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لتىؾ ا نػل  كلىا الرةـ مف  راءتي  لغرض الذم ج ت مف اجىهبل  رامل تتعىؽ
كالحقنقػػل    اك جػػكاب الػػرنن ي طللبػػت اامػػلـ بمعجػػزة ػػا  تإمػػف القػػركف ال ػػرنـ 

االػػػبن كاف الك ػػػت  ػػػي الضػػػرنن  بقػػػل ي  ة  تػػػر  مػػػف طػػػكؿ ا ػػػي فػػػعرت بللمىػػػؿ
نػت الػا   ك ػد تكجٌ بل نػل لن م ت نػ قررت ل دهل اف ن رج مف الضرنن   نداهم ي

سػػل رج  ُ قىػػت لػػه  مسػػؾ بللفػػبلؾكسػػىمت لىػػا اامػػلـ ك لجنتػػه كن ػػل مالضػػرنن 
ذهبػت ثػـ   كمػل سػمعته ل ػؾ  ل   ػت تعطنػه لى ػلسمػم ؾ  م ؾ نلسندم كلـ ارى 

  ك ػلف بعػض ل ػركج كنػتي اكمػف بعػدهل  حكلػه لىطػكاؼك  لكداله الضرنن حكؿ
ضػػػػرنن  ػػػػد ك  ػػػػكا بجػػػػكار الضػػػػرنن ك ػػػػد ربطػػػػكا مرضػػػػلهـ لىػػػػا فػػػػبلؾ ال ػػػػلس 

حضػرة لبػلل ركج مػف ا كل دمل ا مىت طكا ي حكؿ الضرنن كهممتي   )ع(املـا
نالدر مف احد المرضػا المربػكطنف  ػي الضػرنن  لن لللن لن ي اسمع الكتب   ذا  

 هػػي حللػػل مػػف اترتعػػلشك  حللػػل مػػف اتهتػػزاز كتسػػما ب)الىزمػػل( قػػد االػػلبته 
ت   ط ؽ الػػػر لت ك ىمػػػلتـك بػػػات سػػػلف المىػػػز ذلػػػؾ تالػػػنب ات سػػػلف كنقػػػـك 

الفػػػ ص  ذلػػػؾ كل ػػػف لػػػف طرنػػػؽ  ـر لػػػف  ىمػػػلت اامػػػلعٌبػػػنػػػل تي  ٌ ا هػػػك ن نمنػػػل
 .المىزـك

نػػكف النػػه جحن مػػل نػػركف احػػد المىػػزكمنف  ػػ  نـ نتك  كلػػذلؾ  ػػلف ال ػػلس كالػػزٌكار   
 ػؿ  ضػنل كنذ ر  ننـال لن مكجناللر   مه   ك    ذا لمسك مسلنتمس كا به اك نى

حىنػػػػل اك العػػػػ ج الحقنقػػػػي ل ػػػػؿ  كنػػػػذ ر لنػػػػـ طرنقػػػػل   جػػػػلء الزا ػػػػركف اجىنػػػػل
سرار التػي ت ابعض اتسملء اك ان لدم المىزـك ب ملبعد ف ص معضىل كل ؿ

 . نعىـ بنل إٌت ذككهل كهـ الزا ركف كالقلالدكف
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 (؟ أصابني ما) 
ؼ  ػي مثػؿ ذلػؾ المك ػ ي لػـ نرى  ت  ان ل دمل رننت ذلؾ المفند الرت متحنر     

ا سػػػلف نىزمػػػه اامػػػلـ كال ػػػلس نتكجنػػػكف حكلػػػه لنطىبػػػكا مػػػف  ن ػػػكف بػػػ ف  حنػػػلتي
مػػػف  اامػػػلـ   نمػػػل بعػػػد اف المىػػػزـك نػػت ىـ لػػػف مػػػل نرنػػػد  عىمػػػتي   اجػػػلبتنـاامػػلـ 
امػل مػف  ػلحنتي   تء المىػزكمنف  ف طرنػؽ هػكل ػف لػ  رسل ؿ لزٌكار  مف اناللله

مػف  لن   س الك ػت   ػت  ل  ػكبػ  لىػا ذلػؾ المىػزـك لن مػف بعنػد ل ي بقنت مت رجػ
 طػلرردلك ت ىـ لف كضعي كا ػل م   ت ا فاحنث   ات تراب م ه لعدة  كاحي

بقنػت  ي ػكل     لتنى ػلالػا اسػن دم بػي ك امػرم  ك ي مثؿ حللي  إٌ ه سن  فػؼ
ن ػػلدم المىػػزـك  ذلػػؾبػػلل ركج سػػمعت  كل ػػدمل هممػػتي   كلىػػا مسػػل ل مػػ نـ لن كا  ػػ

كاف  ضػػنتؾ   كم تػػكح  كمػػف نقػػؾر ط  مػػلـاا لػػؾ  نقػػكؿ ب سػػمي )حنػػدر حنػػدر( 
 ....ت ل دم كل  نل ل د امنر الم م نف لىي بف ابي طللبلنس

 ؟ كسمعتيهنته ننالحنن هذا الذم ر  ان متحنر  الجمىل كبقنتي  تىؾلقد سمعت      
 ؟هؿ ا ل  ي لللـ الر نل

 ؟ ملذا نحدث اـ 
 ه ن ػػػلدم تي هػػػك ن ػػػي ل ػػػدمل سػػػمع م نػػػل التػػػي انق ػػػتل ػػػدم ك المنمػػػل كامسػػػلللي    

 الػػػػرت   الػػػػٌي  مكجنػػػػلن  ل ػػػت كالػػػػىت الػػػػا درجػػػل النقػػػػنف اف الرسػػػػللل ب سػػػمي 
 ذلػػػؾحن مػػػل الػػػرخ    ػػػلـ بت ػػػرار تىػػػؾ الجمىػػػلل ػػػدمل لن ك الكالػػػاالػػػغي الننػػػل 

كل ػػدمل سػػمعت ذلػؾ الالػػكت كرننػت ذلػػؾ الحػػدث كراح ن ػػلدم ب سػمي   المىػزـك
 ػػػه  ػػػلدا ي   كنظٌ ػػػه اكبالػػػكرة مبلفػػػرة االػػػلبت ي دهفػػػل لجنبػػػل ا قػػػدت ي الحر ػػػل

 ؟ ارا   ن ل الذم ذلؾ نؿ نعقؿ  بغسمي كاسـ كالدتي 
  اجىػهزاد ي دهفل هك  طقنـ ب سػمي كبللمكضػكع الػذم ج ػت  فنئو  كنف ا ثر

 .الف صذلؾ ك د الٌرح به 
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كا ػػػل اذ ا قػػػؿ ه ػػػذا  كمػػػل سػػػمعتي  اف هػػػذا الػػػذم ا تبػػػه هػػػك لػػػنف مػػػل رننػػػتي     
 ك ػػؿ مػػف ل ػػد  امػػر  حلجػػل ػػٌؿ الػػلحب   مػػي الػػا ه اف نكٌجػػحببػػتي ااحػػداث 

نػـ اامػلف اهػؿ ت ٌ    بػكرهـ )بقىبه( نك زنلرةه الا اهؿ البنتىنتكجٌ    مستعالي
  بػػػػػػػػر  بن ػػػػػػػػل محمػػػػػػػػدنامػػػػػػػػلف اهػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػملء  مػػػػػػػػل اارض  مػػػػػػػػل اف ال جػػػػػػػػـك 

     .المالط ا)ص(
 
 ()العودة الى بغداد 

ابػي لبػد  براامػلـ  نت لزنػلرة تكجٌ  )ع(هؿ البنتن لترننت مف  رام دملبع     
 نمنػػػر المػػػ م نف)ع(لزنػػػلرة  بعػػػدهمل نػػػتكتكجٌ  )ع(اهلل الحسػػػنف ثػػػـ ا نػػػه العبػػػلس

نػت لزنػلرة اا مػل الطػلهرنف  ػي  ػرب ء  ػ  ي تكجٌ   اٌم احػد ني بػركمف دكف اف 
 بػر امػل  بػر     مل تكٌجنت لزنلرة  بر كالدم  ككٌدلػتنـ ك بكر الفنداءكال جؼ 
   ػػػػتي نمػػػػل  ػػػػي تىػػػػؾ ال ترةنمػػػػف زنلرت رمػػػػتي ي  ػػػػد حي   ػػػػ   ال ػػػػلظمىنف  اإلمػػػػلمىنف

 نزكرهمل  قط مف البيعيد.
 ٌىمػػل   ػػت ازكر  ػػت افػػعر بنػػل كالنفػػنل هػػي ا ػػي  كمػػف الم لر ػػلت التػػي      

 قػػػرة مػػػف الػػػا ال ل ػػػدمل   ػػػتي االػػػؿ كمػػػكتم نبػػػل لبػػػد اهلل الحسػػػنف )ع( سػػػندم
 ػي زنػلرة  (    ػتم ػي لزنػلرة الحسػنفعىه ك ر العنػد الزنلرة كهي ) الىنـ كت تج

ربػػي لىػػا  رت  كبعػػدهل اسػػتغ المقطػػع لػػذلؾ ل ػػد  را تػػي تُّ تػػرددالػػكداع لػػه تىػػؾ 
   .ذلؾ

لىػػػا نقػػػنف بػػػ ف اتمػػػلـ    ػػػتي كال ػػػل ؼ ك     ػػػت مػػػل بػػػنف الم ػػػر ي  كلػػػذلؾ  ػػػل   
لػػل ا ػػذت جك بعػد ذلػػؾ  ػػل ي   ي ك ػػذاؾعػذر ي لىػػا مل  ػػت افػػعر بػه  ػػي دا ىػػن

تىػػؾ الرحىػػل المجنكلػػل  الكالػػلن  ػػي اٌنػػلهـ  لن ت )ع( مكدلػػالػػا مرا ػػد اهػػؿ البنػػ
ك  ػػػت  ػػػي ذلػػػؾ   إلػػػٌي  عرجػػػت الػػػا بغػػػداد كبقنػػػت  ننػػػل نػػػـك اك نػػػكمنفبلل سػػػبل 
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ع تف ال ظػػػلـ  ػػػد اسػػػتط ـي لػػػ ػػػكل  الك ػػػت احػػػلكؿ اف اتالػػػؿ بكالػػػدتي تٌ ىمنػػػل 
  اتفػػنلء المرا بػػلك ػػلف النػػلتؼ مػػف جمىػػل   كضػػع جمنػػع اهىػػي تحػػت المرا بػػل

كالػػػػدتي  بػػػػؿ مغػػػػلدرتي بغػػػػداد  سػػػػملع الػػػػكت دلنػػػػـ رسػػػػللل بػػػػ  ي ارنػػػػ لكالػػػػىت 
  ك ػد ا ػذتي مػ نـ مكلػدان  ػي ك ػت اتالػللي كن  ػي سػكؼ المكالػؿ الا لن متكجن

 ػػػي  اتالػػػىت بنػػػـ مػػػف الفػػػلرع  ػػػد ي كبلل عػػػؿ  ػػػ  ٌ  اتالػػػؿ كمػػػف دكف مػػػل ت ىػػػـ 
دكف اف مػف  الا الكت كالػدتياستمع    تي قد    ـ ا لات ىٌ  مل كمف دكفالمكلد 

اهلل  ػػػرنـ اهلل ارحػػػـ الػػػراحمنف  اهلل ُ ـ سػػػ ـ لىػػػن ) ُبنػػػل بفػػػيء كهػػػي تقػػػكؿاجن
 . رنـ  اهلل حل ظ (

  لىػا النػ ؾ مقػب ن    ػتي  المقطع حنػث ا ػيذلؾ  كن ل ه ل ارند اف ا ؼ لىا  
بللم ػػػلطر  له كالطرنقػػػه محلطػػػ  مجنػػػكؿ بلل سػػػبل الػػػيٌ  هػػػذا هػػػك امػػػركاف سػػػ رم 

كحن مػل   بػ  ي مػل بػنف المػكت كالحنػلة ك  ػت افػعر  بػللمكت كالمنللػؾ لكمح ك 
ك ػلف   كرضػلهلبػ مس الحلجػل الػا دلل نػل    تي  الا الكت نمي كن ل تاستمع

  بنػػل لػػف طرنػػؽ النػػلتؼ ػػدرم اف اسػػتمع م نػػل الػػا هػػذ  ال ىمػػلت التػػي ت ٌكهػػت 
 لػػػنس بسػػػل ي  كل ػػػف اجنبنػػػل كل ػػػف   ػػػتي   ب نػػػل  ىمػػػل لكمػػػف دكف اف ات ىػػػـ معنػػػ

مػػللـ نعفػػه ع كالػػ ه تحػػد اسػػتطـ المفػػند لػػذلػػؾ ك   كحر ػػل  ىبػػي  بػػدمكع لن ػػي
 .مل   ت افعر به فعر د نرٌبمل    ه  ب  سه  هك كنتذكؽ مراراته

لت ػرج كالػدتي كتسػمع ي  لىػا البنػتكبلل تنجل  ل ي   ت اتالؿ لػدة مػٌرات    
التػػي مى نػػل الفػػ قل ؿ الجمػػ   كتىػػؾكهػػي ممىك ػػل بػػلل كؼ تىػػؾ ال ىمػػلتالػػكتنل ب

   ك ىملتنػػل تىػػػؾللء المتضػػمف لػػذ ر اهلل ك رمػػػه كرحمتػػهمحفػػكة بللػػػدكالح ػػلف ك 
 ػػر مػػل سػػمعتنل م نػػل  ػػي حنلتنػػل  ا نػػل  ػػد تك نػػت بعػػد مغػػلدرتي كهػػي   ل ػػت

 بعٌدة فنكر.لىعراؽ 
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 (الى الموصل مغادرة بغداد)
ال ىملت لبر النلتؼ هػي ن ػر  ىمػلت كالػدتي التػي   ػت  ػد  تىؾ  ل ت       

كا تقىػت    ػت بعػٌدة افػنر  ػد كا تنػل الم ٌنػلالك  ذلؾ حنث ا نل بعد  م نلتنل سمع
حمػػد كالزهػػراء كزن ػػب مػػع محمػػد كاؿ م حفػػرهل اهلل   الػػا لػػللـ الغنػػب كالفػػنلدة

حنػػث اف  ىملتنػػل تىػػؾ بقنػػت تػػرف  ػػي سػػمعي  )لىننـ السػػ ـ(كات مػػل الطػػلهرنف
 .لىا  ند الحنلةك ىبي لتبقا  للدة ملدمت 

  ػػت  ػػد لزمػػت لىػػا السػػ ر الػػا المكالػػؿ حنػػث  لن ـك التػػللي الػػبلح ػػي النػػ   
بعد الػ ة الظنػر كالعالػر  ػي مكلدم مع ا ي  ي جلمع  بي اهلل نك س )ع( 

 لدتي ك للعػلدة  ل نػل  ل ػت تعنػدبغداد اتالىت بكا مغلدرتي ك بؿ نـك ال منس  
 .ال ىملت    س تىؾ

مػػػر طنىػػػل ننػػػلـ  ػػػلف بجػػػكار البنػػػت الػػػذم   ػػػت اسػػػ ف  نػػػه رجػػػؿ نفػػػرب ال    
الس ل  كل  ه  ي النـك العلفر مف المحٌرـ  لف نقـك بتكزنع بعػض الحىػكل كهػك 
نستمع لقالل مقتؿ اتملـ الحسنف)ع( بالكت الفن  لبد الزهرة ال رب  ػي مػف 

 لىا اذالل الكت العراؽ مف بغداد.
                                   

 (وقضاء وربيعة الموصل)
ي جع ر  ي نػـك ال مػنس  ػي جػلمع  بػي اهلل نػك س  ػي  لف مكلدم مع ا    

 المكالؿ.
الػػػا  رجػػت ا ػػل مػػف الم ػػزؿ  ػػي بغػػػداد نػػـك ااربعػػلء الػػبلحلن بعػػدمل اسػػتمعتي ك 

  حنػػػث  ػػػلف النػػػـك العلفػػػر مػػػف )جنرا ي(مقتػػؿ اتمػػػلـ الحسػػػنف مػػػع ذلػػػؾ الرجػػػؿ
 فنر المحٌرـ الحراـ.
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 اتربعػػػػلء نػػػػـك  الػػػػا ه ػػػػلؾ لالػػػػر ت الػػػػا المكالػػػػؿ ككالػػػػىتي نػػػػثػػػػـ تكجٌ      
ثػـ بعػد ذلػؾ   كبقنػت  نػه لنىػل كاحػدة  كسػط المدن ػل نػت لىبحػث لػف   ػدؽكتكجٌ 

ل ػي    ػلؾ ه ػي ن)ع( لىقػلء نػك س اهلل  بػيالػا مر ػد  كذهبػتي ا ذت اةراضػي 
 .العرا نل كالذم نقع لىا الحدكد السكرنل ( ضلء ربنعه)احدل  رل ذهب الا  

 يونس)ع(-النبي-مرقد-الموصل

 
 ػل  نىػك متػػر اك لبمقػدار ممحل ظػػل المكالػؿ  مر ػزنبعػد لػف   ضػلء ربنعػل    
كبعػد    ػي جػلمع ال بػي نػك سبقنت  تػرة سػللل اك سػللدتنف  قدكبلل عؿ    ا ثر

الجػػلمع نقػػع  ػػي م ػػلف    ك ػػلفنػػت بػػ  ي جع ػػر  ػػي جػػلمع ال بػػي نػػك سة التقمػػدٌ 
مرت ػػع بحنػػث نتسػػ ا لمػػف نقػػؼ  ػػي الالػػحف اف نػػرل القػػلدمنف مػػف لػػدة فػػكارع 

ت  كهػػك لن كل ػػدمل التقنػػت بػػ  ي رننتػػه مرتب ػػ  ل التػػؿ اك الجبػػؿ ٌمػػ لىػػاع ت ػػه نقػػ
 تىؾ .ندرم مل سنحدث  ي رحىت ل 
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اتسػتعداد لمكاجنػل  بػ تـٌ     ػتي  قػد  كل ٌ  ي لىا الػرةـ مػف الػعكبل المك ػؼ   
 مالػػنرم ب  سػػػي كمػػف دكف االتجػػلء الػػػا احػػد سػػػكل اهللاي ػػػٌرر المجنػػكؿ ل ػػي 

كالػرت   سػت مػف جمنػع ال ػلس ه ػلؾ كن   ػي العػراؽ  ىقد مىىت الحنلةى  تعللا 
ت ػػي   ػػت  منمػػل حالػػؿ  لػػذلؾ   ػػررت بػػ ف اكاجػػه المػػكت لن ت اثػػؽ ب حػػد مطىقػػ

 . ذاؾك نرا  سعلدة بلل سبل اليٌ 
اف نحػؿ لىن ػل  ي لىن ل اف  ذهب ب سػرع ك ػت الػا الػدنقؾ  بػؿ  قىت ا     

ي برزهػػػػل  ػػػػ  كر ػػػػل اجػػػػلزة لسػػػػ رنل ل ػػػػيك ػػػػلف ا ػػػػي  ػػػػد جىػػػػب لػػػػي   الظػػػػ ـ 
لػػػدـ  ػػػي م نػػػكمنـ العسػػػ رم ب)ا كتسػػمٌ   السػػنطرات  ػػػي ت ػػػكف افػػػبه بللنكنػػػل

الرجػؿ نسػ ف  ذلػؾ ي الطرنػؽ اف   تكجن ل الا  ضلء ربنعل ثـ  زل ل ( تعرض
 ػػػلف ك   لىػػػا الطرنػػػؽ ال ػػػلرجي لمر ػػػز القضػػػلءالتػػػي تقػػػع  ْٖ ػػػي احػػػدل القػػػرل

كجػػػػكد بعػػػػض  كلػػػػـ نسػػػػ ل ل احػػػػد لػػػػف هكنلت ػػػػل لىػػػػا الػػػػرةـ مػػػػف لن الطرنػػػػؽ سػػػػلل 
ك ػػد تػػـ ذلػػؾ بحمػػد اهلل كلػػـ  جػػد اٌنػػل  ل(ربنعػػ -مكالػػؿ)السػػنطرات لىػػا طرنػػؽ 

 .الكل ل لتىؾ القرنلالل ل مف ك 
 ربيعة(-)الموصل
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 نتّا واْ اسّٙا ذً اٌٜٙٛ اٚ اَ اٌٜٙٛ . - 
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ؿ جػالر  كذلؾ الا بنته   رفد ل اهللي القرنل   زل ل سل ىنف لف ذلؾ الرجؿثـ    
لف ا ػي  ػد ك ػ  الجػنش العرا ػيمػع ا ػي  ػي لن  لف ج ػدن  ل مسبقلن نٌ هك مل ذ ر 

ك حػف   ك ػد ات ػؽ معػه لىػا مكلػد لىزنػلرة   لتحه بمكضكع  ركجي مػف العػراؽ
ذلػػػؾ الرجػػػؿ لػػػف  ك  ػػػت ا فػػػا مػػػف اف نتػػػردد  لمكلػػػدا نتن ػػػل ب ػػػلءان لىػػػا ذلػػػؾ

 لن ك  ػػػت دا مػػػ  مػػػل هػػػي لػػػلدة  ثنػػػر مػػػف ال ػػػلس  ػػػي الىحظػػػلت اا نػػػرة   مك  ػػػه
  ذلػػؾ النػػـك لمىنػػل  ركجػػي  ػػي لػػي  ػػيؿ بػػ ف نسػػنٌ  )لػػز كجػػؿ(اطىػػب مػػف اهلل

   ػلعرٌ ت ك مػل         (.  ان لرجؿ  كرحب  ب ػل )جػزا  اهلل  نػر اذلؾ بنت    ل كالى
االػػػكؿ   ك ل ػػػت ال ػػػـر   كهػػػـ نهػػػ ن لػػػذلؾ  ك لسػػػتقبىك ل كضػػػنٌ اهىػػػه ك ػػػد الىػػػا 

مػػع بعػػض اهػػللي القرنػػل لن سػػكن جىسػػ ل  ل  ل ػػدهـ بل نػػ الضػػنل ل العربنػػل ملزالػػت
 .لىنؿالا ك ت متل ر مف ا ء الرجؿكاالد ل

 نػػػػػؼ هػػػػػي  كسػػػػػ ل ي  ػػػػػل  ن   ػػػػػرج الجمنػػػػػع مػػػػػف البنػػػػػت ا تىن ػػػػػل بػػػػػهمل كبعػػػػػد   
 ؟المع كنلت

 .للؿ كلىا اتـ ااستعداد ُ  قىت له  
ثػـ  الػبن  ػي الالػبلح ل ػي تسػتطىع   لنىتػؾ هػذ  ه ػلاف تبنػت  ا تػرح  قلؿ ليُ

لت ػػػكف ل ػػػدؾ   كطبنعتنػػػل ا ثػػػرؼ لىػػػا الم طقػػػل تعػػػرٌ  ػػػي تالحػػػدكد كالطرنػػػؽ ل
 ؟   ملذا تقكؿبللطرنؽ الذم سكؼ تسى ه ر ل جندةمع
كت ارنػػد اف   نرا ػػي كت احػػده  ان نػػت كت ارنػػد اف ارل احػػدنبلػػف   قىػػت لػػهُ ت كاهللً  

الطرنػؽ المػ دم  لىػا ي سػكل اف تػدلٌ  لن كت ارند م ؾ فػن   م طقل لا ظر الا نن
ه ػػػل كنرا ػػػي اهػػػؿ  ت ػػػي اذا بقنػػػتي  بل نػػػل اامػػػر اتػػػلبع سػػػكؼ كن ػػػل   الػػػا سػػػكرنل

ات ظػػلر سػػكؼ  ػػ ف   نسػػمعكف بنػػركب فػػ ص الػػا سػػكرنلبعػػد ذلػػؾ ثػػـ   لقرنػػلا
كت   بم ػػردمالػػلرع المػػكت ني كدل ػػي   م ػػرك  ىػػؾ نمَّ تتجػػه النػػؾ كت ارنػػد نف نحمٌ 

 .بسببي ل احده نت ذٌ نيرند نف 
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   ؟ترند ال ركجكل ف  ؿ متا   ُ لؾ ذلؾ  قلؿ    
 ر هذ  الىنىل. قىت له   رج بعد اف نغنب القم

                                    
 الميمة الحرجة()

كالمالػػػلدؼ العلفػػػر اك الحػػػلدم لفػػػر  (ـُٖٗٗ/ٖ/ِ) ُتػػػلرن ب ػػػلف ذلػػػؾ     
الكاحػػػدة كالثل نػػػل )السػػػللل نف بػػػمػػػل  ْٗ  ػػػؿ ػػػي ذلػػػؾ بػػػ ف القمػػػر نكنع  مػػػف محػػػـر

          .(لن البلح
 ل ػل مػفتبػد ان ك ػلؿ اذ  ال ػ ـ استحسػف ال  ػرة الرجػؿ لػذلؾمع تسال دمل       

ـٌ     لـ سللل لىا ات ؿ اف  .ذهبث
 اتمػلـ الحسػنفالػا زنػلرة نػت حن نػل تكجٌ  حػد لغر ػل ك الكبقنت ا ل كا ي  ي     

كرحػت ا ػلجي ربػي   منفنػت الػا زنػلرة اا مػل المعالػك ثـ تكجٌ  (زنلرة للفكراء)
لنػػػػل ال ػػػػكؼ كادلنػػػػل اتحػػػػراز كم نػػػػل اد  بػػػػبعض ادلنػػػػل الالػػػػحن ل السػػػػجلدنل

 .ذلؾ فعرت بللتعب كال علسبعد   ك كةنرهل
 ىػـ افػعر   م تظران ةنػلب القمػر كمجػيء الرجػؿ لنك ضػ ل   مت  ىنأن ل دهل    

  ت ق ػػل لىنػػه ل لىػػا المكلػػد الػػذم اضػػنك  كهػػك كااخ الػػلحب الػػدار ب  سػػي إاٌ 
رننت ر نػل كهػي اٌف اب ػل ا ػي زن ػب   ىؾ الىحظلت التي  مت  ننلي  ي ت كل  

 قػػد نل بػػللرةـ مػػف الػػغر سػػ ٌ محٌجبػػل   ك  الر نػػل ط ىػػل نػػل  ػػي لػػللـرننتي   الالػػغنرة
كل ػف الم ػلف  نػه   ك ل ت  ي م لف مظىػـ  ة السكداءء ل ت ترتدم العبلرننتينل 
ك ل ػػػت سػػػعندة  لن لتعت ق ػػػي  للت قتنػػػل ن ػػػل انضػػػمنركلػػػل  ك ػػػد ا بىػػػت الػػػيَّ   ضػػػكء

 .بر نتي 
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 ٠غ١ة. - 
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)ع( كالتػي بة زن ػنل افلرة كبفلرة مف السندرت ذلؾ ب  ٌ كل دمل الحكت  سٌ     
 ت ػػذان   ػػت مل كسػػت كف لػػك ي كمىج ػػي بعػػد  ا ػػل مقبػػؿ لىػػا زنلرتنػػل  ػػي سػػكرنل

  ي العراؽ . لن جمنع ا ؿ الطلهرنف الطلهرة مفكالذرنل كا كتنل   بننلب
                             

 ()عممية هروبي الى سوريا
  عػػػلت ثػػػـلػػػدد مػػػف الر ل ػػػدمل انقضػػػ ل الػػػلحب الم ػػػزؿ  مػػػت ثػػػـ الػػػىنت       

  المجنػػػكؿ نٌ  ػػػي   ػػػت مقبػػػؿ لىػػػا مكاجنػػػل حنػػػث  بللػػػدللء تكجنػػػت الػػػا ربػػػي
  (%ٓ) ننػػػػل رٌبمػػػل سػػػت كف  ػػػي احسػػػف ااحػػػػكاؿ بكالػػػذم ت ػػػكف  سػػػبل ال جػػػلة 

%( ُ ل ػػػت ال سػػػبل ) ركجػػػي مػػػف العػػػراؽ كلػػػك  المنػػػـ هػػػكك  ل ال مسػػػل بللمل ػػػ
  الكاحد بللمل ه .

ارنػػد م ػػؾ سػػكل  ت  ؾلػػه ارجػػك   ىػػتي   بسػػنلرة الػػلحب الػػدار ا ط   ػػل ك بػػؿ    
 ل لىا ا نل اراضي سكرنٌ  ؿ ي لىا افلرة اك ل مل تدللي كهك اف تدٌ  ان كاحد لن فن 

ُ ثػـ بعػد ذلػؾ  ػلؿ لػي   است نر اهلل  ي  ؿ في ك  تي   ك ل ت المسبحل بندم
د ػػل ؽ حتػػا كالػػى ل الػػا كمػػلهي إٌت   لىػػا بر ػػل اهلل كر ب ػػل السػػنلرة كا طىػػؽ ب ػػل

 قلؿ لػي هػذا ا ػر فػلرع  ػي   سكرنل لف العراؽ بنف الطرنؽ العلـ الذم ن الؿ
ٌنػػػل طرنػػؽ لػػلـ مم ػػف البػػلرة لػػػف كهػػك   بن  ػػل كبػػػنف سػػكرنلالعػػراؽ  نػػه تبىػػنط 

 هػك اف  كل ػف اتمػر المنػـ  نػهل  فبن لكلنس  نه انٌ   سٌنلرة اف تمر مف   له
 .بنف سكرنل كالعراؽالفلرع هك ال لالؿ ذلؾ 
 قػلؿ لػي   تضػحت ل ػل بعػض ات ػكار البعنػدةإك د  كبن مل  حف  ي الطرنؽ     
 ؟ترل تىؾ ات كار هؿ

 .  عـُ  ىت له  
 .هذ  ات كار هي دا ؿ اتراضي السكرنل ُ قلؿ 
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كل ػػػف   أسػػػت لرة بػػػلل زكؿ مػػػف السػػػنلرة  ػػػي ذلػػػؾ الم ػػػلفلل ػػػدهل   سػػػلرلتي    
 ثػػـ ا تقى ػػل ر تقػػؿ ب ػػل الػػا م ػػلف ك ػػت  ُ ارجػػك افقىػػت لػػه   ال نػػرة لػػـ ت ػػف جنػػدة

مػػػف   لػػػه ر نػػػل ات ػػػكار  ل ػػػل ك ىمػػػل  الػػػؿ الػػػا م ػػػلف نم ػػػف  الػػػا م ػػػلف ك ػػػر
لغلنػػػل مػػػل   ت لرةسػػػل ػػػي نتسػػػ ا لػػػي اتالسػػػكرنل اطىػػػب م ػػػه اتبطػػػلء بللسػػػرلل 

 .كالى ل الا م لف  ل ت اتست لرة  نه جندة
اتضػكاء  هػؿ تىػؾ  قىػتي  تك ػؼ   كت تتحػرؾ ان له  ػؼ ه ػل رجػلء ل دهل  ىتي     

 ؟سكرنل نن هي  يالبعندة كالماللب
 . هل قلؿ لي  عـ م ل بللم    
 ؟ لذا نكجد بن  ل كبنف هذ  اتضكاءكمُ  قىت 
كمم ػف  َٓلسػ رنلنػل الم ػلف ه ػلؾ ربلذلػؾ   ػي    ػؿ فػيءكجكد ع تك ٌ  ُ قلؿ 

بحػؽ  فػن لن  ي اطىػب م ػؾ ػكل    فػيءع  ػٌؿ  تك ٌػ  كجكد م لبرات كرجلؿ نمػف 
 نػػػػذا اتمػػػػر  نػػػػه ف نػػػػدنؾ نااف بػػػػاذا امسػػػػ كا بػػػػؾ  ػػػػ ف ر بتػػػػي    ػػػػؿ مقدسػػػػلتؾ

 .املمنـ ٌنلؾ اف تذ ر اسمي إ  ذا القكا القبض لىنؾ   الدامي كالداـ اهىي
لىنػؾ   ىمػل ل  ب ٌنػكلػف ات ػكٌ   ي لػف الطػننـ ر بتػي هػذ   ػ  ٌ   ف اطم له  قىتي    

ك ػػػد  ركحػػػي   تػػػزع م نػػػلتي  مل هلمػػػدة بعػػػد لن  ي اٌت جثػػػ كلػػػف ن  ػػػذك   اف فػػػلء اهلل
 الػا ل ػي ا ػلـك بنػل مػف نعترضػ ي حتػا كالػكلي ان ندة حلدة جػدمعي حد ا ذتي 

نسػػػػ ؿ اهلل اف نح ظ ػػػػي   ك  ت  ػػػػي ارضػػػػي كبػػػػ دماك امػػػػك اتراضػػػػي السػػػػكرنل 
  كن ػػػذت بعػػػض اتةػػػراض التػػػي  ل ػػػت معػػػي  ثػػػـ  زل ػػػل مػػػف السػػػنلرة  ن ػػػيكن جٌ 

الالػػػحن ل السػػػجلدنل ك تػػػلب كهػػػي لبػػػلرة لػػػف حقنبػػػل الػػػغنرة نكجػػػد  ننػػػل  تػػػلب 
()ص( كم بػػػس  ىنىػػل كمجمكلػػل مػػػف مػػػدح تؿ)بنػػت ال بػػكة الػػغنر  نػػه افػػعلر

                                                           
51
 ِٛالغ ػسىه٠ّح ؼكٚق٠ّح. - 
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 ل ػػت مػػلؿ مبىػػُ مػػف الك كبعػػض الكثػػل ؽ لمرا ػػد اا مػػل )ع( الالػػكر كالمعلنػػدات 
 إذا  جكت. د ارسىتنل لي لتسللد ي  ي ةربتي  (رحمنل اهلل)كالدتي 

                                
 لحظات مميتة()

 ك ػػػذلؾ  ن ػػػي جع ػػػر لػػػتي  ػػػرل ككدٌ اتنػػػد للب حمىػػػت الحقنبػػػل بنػػػد كالحدنػػػدة    
 ف ت ا ػػػرل بػػػ  تعل ق ػػػل كن ػػػد لػػػي مػػػرةن   الرجػػػؿ الػػػذم اكالػػػى ي الػػػا ذلػػػؾ الم ػػػلف

 ان مت  ػدلػنس  الرجػؿ ذلػؾ   ػلف   قد ات ىـ ب نل  ىمل اذا امسؾ بي رجلؿ اامف 
نضػػع ي لىػػا الحػػد ال لالػػؿ بػػنف العػػراؽ  نػػك لػػـ  ان جػػد لن ك ػػلف  ىقػػ  مػػف  جػػلتي

كضػػػع ي لىػػػا الفػػػلرع العػػػلـ كمػػػل بػػػنف الفػػػلرع كالحػػػدكد مسػػػل ل  كل ػػػف كسػػػكرنل
لن م نػل فػن   ػي لػـ ارى  كل   المسل ل  لف ه لؾ لسل ر كةنرهل تىؾك ي  ل  لالى

كهػػي مسػػل ل اتراضػػي السػػكرنل بحسػػب  كلػػه   سػػكل ذلػػؾ الضػػكء الم بعػػث مػػف
مػف الضػكء كل ػف الظػ ـ المكجػكد  ػي السػملء نجعػؿ البعنػد   ان بعندة كبعنػدة جػد

كاظػػف اف المسػػل ل التػػي  ل ػػت بػػنف الضػػكء كالم ػػلف الػػذم تر ػػك ي  نػػه مػػل  لن  رنبػػ
اف الم طقػػػل   اهلل الىػػػـ   ا ػػػؿ اكا ثػػػر نىػػػك متػػػر نك الث ثػػػنف نقػػػلرب العفػػػرنف 

   بمع ػاجػلمتعرٌ  لن كاحنل ػ لن م بسػطل احنل ػ متمٌكجػل  ي  رجت م نل هي ارضالت
 .ىل تكجد ت ؿ  ىنلن كاحنل  كط  ىن ن  ننل العكد كهب

التػػػي  ل ػػػت حجػػػب مػػػف  ػػػ ؿ المرت عػػػلت البسػػػنطل  ػػػلف الضػػػكء نم ػػػف اف ني    
سػ لت الرجػؿ  ػـ المسػل ل بػنف السنلرة  مغلدرتي ك بؿ  كجكدة  ي تىؾ الم طقلم

 ؟الفلرع كال لالؿ الحدكدم بنف العراؽ كسكرنل
 ػد ح ػر  لن ك  ػد  لن لللنػ    ػؾ سػتجد ه ػلؾ تػ ن   ب تجػل  الضػكء ا ؾ ذاهب ُ قلؿ 

الػػا كالػػىت بمجػػٌرد مػػل    ػػت    نمػػل بن نمػػللنتبػػنف الحػػد ال لالػػؿ   البىػػدنفبػػنف 
 .التؿ كلبرته   لىـ ا ؾ د ىت اتراضي السكرنل
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 ؟بنف الفلرع كالتؿ لكهؿ نكجد فرط  ك ـ المسل ل بنف الفلرع كالتؿ ُ ىت له 
ا ػػػؾ تبػػػد لػػػؾ مػػػف اف تتك ػػػع  ػػػٌؿ فػػػيء محتمػػػؿ اف  ُلػػػي كنللدهػػػل لىػػػيٌ  قػػػلؿ  
 ىتػث لػه ُ ثػؽ بػ ٌ  ي س يسػٌىـ هػذ )  تعل ق ػل ملكبعػدفػيء مكجػكد   ػؿ   اللد ؾن

 نفرت الا ر بتي(  كلف نيسٌىـ هذ )كنفرتي الا ر بته(.
اتمٌ ػل  طنىػل  ا لبػؿ مالػنرم الػذم   ػتي لنتر ك ي  ةلدركا الم لف كذهبكا  ثـ    

 بنل . ال ترة التي  ضنتنل  ي العراؽ ننلـ المح ل التي مررت 
                             

  (التردد عمى األقدام)
المكضػػػع مػػػف الفػػػلرع ك ػػػد   ػػػت  حن مػػػل تر  ػػػي ا ػػػي كالػػػدنقه  ػػػي ذلػػػؾ      
ل ػػػدمل ك   راضػػػي السػػػكرنللسػػػنر ب تجػػػل  الضػػػكء الم بعػػػث مػػػف االىػػػا الن للزمػػػ

لمل  آلٌ لعدة د ل ؽ مت مٌ  لن بقنت كا    ةلدرت سنلرتنـ عدملتر ك ي  ي الفلرع كب
   ك ػ ٌ  ي  يجعػتي بتىػؾ الىحظػلت المكضػع ذلػؾالػا  كمػل الػذم جػلء بػي  جرمن
لػػػـ افػػػعر بػػػع مػػػف  بػػػؿ   لىػػػا  ىبػػػي رلػػػبه   ىبػػػي كد ػػػؿ د  ػػػكؼ فػػػدن راكد ػػػي 

   كالرتي اس ؿ   سيُ
 مل الذم جلء بي الا ه ل ؟

 ؟ العراؽ  ي ابؽى  كلملذا كالىت الا مل كالىت النه كلـ لـٍ  
 ؟كمل الذم اال عه  ي سكرنل 
التػي  فػللحظػلت الكحك ػد لفػت  مل حدث لي    ؿَّ   ي تىؾ الحظلت   سنتي  

 رنهػل ل ػدمل نٌ رت اتحلدنػث التػي   ػت حنػث تػذ ان لـ افعر بمثىنل مف  بػؿ ابػد
  سػٌما بىنىػل الكحفػلالتػي تي   ك  ي الىنىل اتكلا مػف ك لتػهنكضع المنت  ي  بر  

انػف اهىػي؟ ننف إ كتي ؟ ننف لفػرتي؟   سه  ي تىؾ الىنىلُ  تحنث نس ؿ المنٌ 
 ؟ انف اب ل ي؟ انف االد ل ي؟ انف   ف؟ كانف؟ احبتي انف
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ث حػػدٌ  مػػل ني الػػرت احػػٌدث   سػػي  حنػػث  بػػذلؾفػػعرت   ػػي تىػػؾ الىحظػػلت     
كن ػل الكحفػل  لنىػلى  حنػث لفػتي    ػي القبػر ه ي لحظػل د  ػه ككضػعه   سى  المنتي 

 داـ ب تجل  الحػد كالتردد مف اتك د االلب ي فيء مف ال كؼ   لىا  ند الحنلة
 كن ل ا ؼ لىا الفلرع الر نسي . ان كبقنت مت  ر   ؿ بنف سكرنل كالعراؽال لال

الػا   ػس الفػلرع  كنلػكد ل دهل  ررت ب ف ارجػع ي تىؾ الىحظلت الحرجل     
رجع الا بعػض القػرل اٌم ا  جل  المعل س لىحدكدتٌ ب إل  كل ف الذم ا زلك ي  نه

 ؟العرا نل كل فُ نلالني مل الذم اال عه ب  سي
ذهػػب ا ػػي نرجػػع ك ػػد  ) نػػل إلنػػي( هػػؿ ث   سػػيكنحػػلد لن   مػػ اردد الػػرتي ك     

     نؼ بي؟الننل م لزؿ الج كجد كت ن   ي الطرنؽ كثر نس لنملكالدنقه كل
لن  ػػػي ارض ظىمػػػلء  مفػػػٌردان ةرنبػػػ مػػػلذا نالػػػ ع  ػػػي تىػػػؾ الىحظػػػلت   قػػػد   ػػػتي   

  ن للػػؾ فػػبنلت   ػػي سػػللل متػػ  رة مػػف الىنػػؿ كجػػدتي   سػػي كا  ػػلن لىػػا الحػػدكد
ف مػػف اهػػللي القرنػػل اك  ػػت  ػػد لىمػػت    نمػػل لػػك تراجعػػت لػػف  ػػرارم ان  ثنػػرة جػػد

لعفػل ر التػي تسػ ف بػللقرب مػف الحػدكد ا ان بػنفال ظلـ البعثي  لف  د افػلع  بػر 
مللنػػل بػػ ف  ػػٌؿ مػػف نمسػػؾ بفػػ ص نرنػػد اف ننػػرب مػػف الحػػدكد  ػػ ف لػػه جػػل زة 

عػػت الػػا الطرنػػؽ كل ػػدمل تػػردٌدت كرجلرا ػػي ك ػػذاؾ .  ااؼ دن ػػلرتقػػدر بعفػػرة 
كاف الفػػ ص الػػذم تر  ػػي لىػػا الفػػلرع ت اسػػتطنع العػػكدة   ذلػػؾ  ػػؿٌ تػػذٌ رت 

دم نػ   لن  ي لػـ الػرؼ طرنقػ إ ٌ ا رل   لحنلكمف   لحنل   ي ذلؾ الك ت مفالنه 
   كن ل كا ؼه متحٌنر.ب ت ات  لر لىٌي  ي تىؾ الىحظلت تفل  الا  رنتنـ

 الػػرت اذ ػػر اهلل   بػػي ك  ػػرمربػػي ك طقػػت  بىسػػل ي دكف  ى تكجنػػت الػػا     
 ىالػػ ي ممػػل ن ػػل  نػػه نػػلرب نػػلرحمف  .. نػػلنهلل نػػ رب نػػ  اهلل  ػػكؿ ا ػػي لسػػل ي 

  ىال ي .بحؽ محمد كاؿ محمد 
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  ()األنطالق نحو الحدود 
  اذ ر ال بي كاهؿ بنتػه م ه الرتي  العكف الرت اطىبل دمل ذ رتي اهلل ك      

ف نف نلحسػػلاهلل نلمحمػػد نػػللىي نل لطمػػل نلحسػػنػػ ب سػػمل نـُ اطىػػب العػػرف مػػ نـ ك 
نلسػجلد نلبػل ر نػلجع ر الالػلدؽ نلمكسػا نل نبل ال ضؿ العبػلس نػلزهراء نلزن ػب 

ال ػػلظـ نػػللىي الرضػػل نلمحمػػد الجػػكاد نػػللىي النػػلدم نلحسػػف العسػػ رم نلحجػػل 
جػػل  ه ب تتكٌجػػن لن  فػػن  لن ل اهلل نػػل اهلل  الػػرت فػػن نػػ  نلالػػلحب الزمػػلفبػػف الحسػػف 

ذ ػر تىػؾ   طػكة ا طكهػلك  تي اذ ر  ػي  ػؿ  حلؿ الر ض  الحدكد كاسرع  ي
 الطلهرة. ااسملء

حر ػػل ب تجػػل  الضػػكء كب تجػػل  ك امىػػؾ مػػف سػػرلل   ػػت ر ػػض ب ػػؿ مػػل ن بػػدنت   
 ادكس   ػػتي  كل ػػدمل   ػػت ار ػػض   ػػت افػػعر بػػ  ي  التػػؿ ال لالػػؿ بػػنف البىػػدنف

كاف   ػػػت   ـ مػػػلهيالىػػػ ـ ن ػػػفالحفػػػرات كلػػػتحػػػت  ػػػدمي لىػػػا بعػػػض  كنسػػػحؽ
  هػػؿ هػػي لمػػكلسػػت ادرم  كبػػنف ن ػػدامي  احػػس اف بعضػػنل  ػػلف نػػر ض معػػي

 ؟اـ فيء ا ر للي ن هي
كلػػػذلؾ   كالحػػػدكد هػػػي مسػػػل ل  الػػػنرة  ػػػت اتالػػػكر اف المسػػػل ل بػػػنف الفػػػلرع   

  ػت    إٌت ن  ػي؛الؿ الا ذلؾ الضكءا  ك بذلت  ٌؿ مل لدم مف  كة ل ي اسرع
لن الكت ت  سي نرت ع ارت للػبدن ك   ف فدة الر ضن قطع مبدن سي  ى افعر ب ف  ى 

كم فػك ل م طقػل هلد ػل هػي  ل ػت   ننػلكاف الم طقل التػي   ػت ار ػض     ن هل
     ػت ا فػا ذلػؾ مل الدر مػف م ػلف سمع مف بعند إذا ني اف الالكت بحنث 
ي ا ػػػه مٌ ػػ لن لىكالػػػكؿ الػػا الحػػػد ال لالػػؿ ظٌ ػػػ اإلسػػراعي اجتنػػدت  ػػػي   ػػػ  ٌ لػػذلؾ 

كبن مػػل   ػػت   ل ػػف اامػر تعػػدل ذلػػؾ ب ثنػرك    تنفلل متػر اكمػػ ػػل رنػب بمقػػدار م
ذال لالػؿ ك ار ػض ب تجػل  الحػػد  سػػمعت الػكت فػلح ل  بنػػرة تسػنر بػػ  س  ا بػياي

   فػػػػػنت اف نرا ػػػػػي السػػػػػل ؽ اك ةنػػػػػر     الطرنػػػػػؽ الػػػػػذم   ػػػػػت  ػػػػػد تك  ػػػػػت  نػػػػػه
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 ـثػػ ان تىػػؾ الفػػلح ل بعنػػد ت حتػػا ذهبػػ لن مت  نػػ اترض كبقنػػت  لىػػا  ل بطحػػت
 .الجرم كالر ض  حك الحدكد كاالىت نضت ك 

ل ػػدمل   ػػت ار ػػض ب تجػػل  الحػػدكد   ػػت ارا ػػب الطرنػػؽ الػػذم هػػك نمػػلمي     
كلػػف نمن ػػي كلػػف فػػمللي ل ػػي ت ا ػػع  ػػي  مػػنف ن ػػكف الجػػنش اك الحػػرس  ػػد 

لػذلؾ  ػ  ي   ػت   ك ك  ػت ا فػا اف ا ػع  ػي ح ػرة   نف مػف العػراؽلى ػلرٌ  البه 
اتجػػل  سػػنرم  حػػك  ػػـك بتغننػػر   ػػتي ا لن مرت عػػ لن  ػػ ذا رننػػت م ل ػػ مػػف بعنػػد  ا ظػػر

طرنػػؽ الضػػكء كالمالػػبلح ع كل ػػي ت اضػػنٌ   ارض م بسػػطل لتسػػنؿ لىػػٌي الر نػػل
 مف الحدكد .ان الذم   ت نرا  كهك بعند جد

ال كرا نػل  ءنىنػع بتىػؾ اتسػملم كا ػل لىػا افػد الحػذر كلسػل ي  كاالىت الجػر    
 الػػعدت لىػػا ذلػػؾ  ترابػػي  حتػػا كالػػىت الػػا تػػؿ    كم لجػػلتي لربػػي لػػـ تتك ػػؼ

  الػعدتي  ان ا ػر  تػٌ ن  رننػتي   برته ككاالىت مسنرم  حك الضكء ك جػ ةلثـ   التؿ
 .الضكء ذلؾ ب تجل   يككاالىت طرنق لىنه كلبرته

 
 ػر لىػا الحػػدكد كل ػدمل لبػرت التػؿ الثػل ي كهػك لبػلرة لػف   ػدؽ  ػلف  ػد حي   

    لال ن ان لت كف حد ضعتكي الت ؿ    كتىؾبنف البىدنف 
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بعػػػد ذلػػػؾ ا تىج ػػػي فػػػعكر بػػػ  ي  ػػػد بىغػػػت    الضػػػكء السػػػنر بلتجػػػل   كاالػػػىت
 ل امفػػػػي لىننػػػػل هػػػػي ارض سػػػػكرن   ػػػػت التػػػػيرض كاف اااتراضػػػػي السػػػػكرنل 

نمنػػر المػػ م نف كاامػػلـ لىػػا  متي نػػت الػػا ارض العػػراؽ كسػػىٌ كتكجٌ حن نػػل ك  ػػت 
اهػؿ البنػت الػذنف   ػت ازكرهػـ  ػػي  ا مػػلجمنػع لىػا  الحسػنف كالعبػلس كسػٌىمت

 كا ننػل لسػنمل السػندة طىبػمت لىػا اامػلـ مكسػا ال ػلظـ كاكتد  ت سىٌ   العراؽ
مػػػف القػػػركف ال ػػػرنـُ الجمىػػل  تىػػػؾ ادلػػك كاب ػػػي كارددكالػػػرت ( )عكالسػػند محمػػػد

ك ػػػد   ػػػت اذ ػػػر  الػػػل مكسػػػا  (ل ي مػػػف القػػػـك الظػػػللمنفالحمػػػد هلل الػػػذم  ٌجػػػ)
 الػػرتي نف ك  حػػك  ىسػػطلن  مػػف  رلػػكف كم  ػػه حن مػػل  ػػر هلربػػحن مػػل  ٌجػػل  اهلل)ع(

كةنػػر  مػػف ات بنػػلء ( ع) الفػػعكر الػػذم احػػس بػػه مكسػػاافػػعر بفػػيء مػػف ذلػػؾ 
ان ي لػـ ن ػف مت  ػد ػالػرةـ مػف ا ٌ    ت ا كلنػل لىػا  الظللمنف  نف مف  كمنـال لرٌ 

االػػؿ الػػا م ػػلف لػػـ   ػػيا  ل  ااراضػػي السػػكرنالػػا  ػػل مػػف د ػػكلي ل ػػل بللملم
 .بعد الضكء كالمالبلح 

                           
 ()الوصول الى سوريا

ر  ل ػت تالػن التػي للبػر النضػلب كااراضػي المتمكجػ ثـ كاالػىت المسػنر    
كتلرة ت كف مرت علت لنست بعللنل كالمنػـ ا ػي   ػت افػعر بػ  ي   تلرة م بسطل 

ف كبػدن ال جػر نىػكح  مضت مػدة مػف الػزم  اسنر  ي الطرنؽ كاتتجل  الالحنن 
اسػػنر إذ سػػمعت    ػػتي كبن مػػل   الضػػكء االػػؿ الػػا م ػػلف تزلػػت لػػـبػػلا ؽ كا ػػي 

ك ػػػي مك رتنػػػل مل  ػػػل تحػػػرث كهػػػي لبػػػلرة لػػػف سػػػنلرة    تر تػػػكر الػػػكت سػػػنلرة 
 .كلنس  ننل سكل  رسي كاحد كهك لىسل ؽ   كاف مقدمتنل م فك ل رضاا
 عىمػػتي كء اسػػمع الػػكت التر تػػكر نرت ػػع    ػػت  ىمػػل ا تػػرب مػػف مالػػدر الضػػ   

بػػػ  س  الطرنػػػؽكبقنػػػتي مسػػػتمٌران  ػػػي  ني ػػػلس  مػػػف  رنػػػل نعػػػنش  ننػػػلبػػػ  ي ا تػػػرب 
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بحرثػػػه كزرلػػػػه  ه مفػػػغكتن كرننتيػػػالػػػا الػػػػلحب التر تػػػكر  حتػػػا كالػػػىتي  اإلٌتجػػػل  
  ك  ػػػهني فػػػرت بنػػػدم ل ػػػي ن  زلػػػت  ػػػي نرضػػػه كك  ػػػت امػػػلـ التر تػػػكر ك   لػػػأرض

ك ػػلؿ لػػيُ الت تػػكر  ؾ محػػرٌ   ى ثػػـ اط ػػ   ػػزع ك ػػلؼ م ػػي كاضػػطربكل ػػدمل رك ػػي 
 ؟ مف ا ت

كنك  تيػػػه   كنسػػػتطنع اف نيكالػػػؼ  مػػػرٌكع حن مػػػل  رجػػػتي ي كفػػػ ىي تحػػػلل ت ل ػػػ  
رنسػػي  تنجػػل لىػػر ض السػػرنع لىػػا ارض  نمػػأُ التػػراب للتػػلليفػػ ىي ك ػػذاؾ  ب

ك  ػػت نحمػػؿ بنػػدم حدنػػدة طكلنػػل مػػل   ك تنجػػل ت بطػػلحي لىػػا اارض  هفػػل
ك ػؼ سػنلرته نن    ػيكحن مػل ر ك   ك  ػت احمػؿ حقنبػل الػغنرة  نقلرب المتر اك ا ؿ

كسػ ل ي كهػك  ػل ؼ  الترا تػكر  ك ػد ك ػؼ  كالػلر نرتجػؼ   رةك زؿ م نل مبلفػ
 مف ا ت؟

  ل ت المسل ل بن ي كبنف المزارع لفرة امتلر اك مل نقلرب ذلؾ.
 ؟هؿ ا ت لرا ي اـ سكرم ُ قىت له 
  سػكرنل الػا ف لىا كالػكلي  ل ي اطم   اؿسال ذلؾ اف نس ؿراةبلن  ي    ت 
  لمسػنرتي لن د لبنن التي ات ذتنل ه ي لـ ن ف  د كالىت الا الضكء اك المالاٌ 

   ُنهررت لى    اتس ىل تىؾلذلؾ    ي س لته 
 العراؽ؟  ي سكرنل اـ هي  ي هؿ هذ  اترض

   ؟كس ل ي ملذا ترند ا ت  سكرم  ُ هذ  سكرنل كن ل لجلب ي  ل  ن  
 ؟ كا ت سكرم؟  ت متل د اٌف هذ  اترض هي سكرنل قىت له هؿ ا

مػػف اارض هػػي سػػكرنل ؟  تىػػؾعػػدمل ت  ػػدت مػػف اف كب  هػػذ  سػػكرنل  قػػلؿ  عػػـ 
كهػػك   ؟  قػػلؿ لػي  عػػـررت لىنػه بػػلهلل لىنػؾ هػػذ  سػكرنل ػػ ػ ؿ لنجتػػل السػكرنل 

 تىػؾ اارض هػي ل ػدمل انق ػت افك  تنزاؿ ن ىم ي مف  ىؼ السنلرة )التر تػكر(
ابػػف    ػػل   ل ن ػػي ت ت ػػؼنػػ ؿك ىػػت لػػه تعػػل  دنػػدة مػػف نػػدم حرمنػػت ال  سػػكرنل
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كارنػػػدؾ اف   كحزبػػػهمػػػف الطلةنػػػل الػػػداـ لن ت الػػػا سػػػكرنل هربػػػلمػػػؾ لرا ػػػي ج ػػػ
ت السػكرنل ) ػكات الحػدكد الػا القػكا  يم ي الا ا رب م  ر فرطل اك تسٌىمتسىٌ 

 .اك ةنرهل(
   الحقنبل التي  ي ندؾ؟ كهؿ ا ت مسٌىن؟ ُ مل هذ قلؿ لي   
مػػػل  ر الػػػاا ظػػػك تعػػػلؿ   ُ لػػػنس ل ػػػدم سػػػ ح كحقنبتػػػي هػػػذ  املمػػػؾ قىػػػت لػػػه   

الػػػػا الم  ػػػػػر تػػػػي معػػػػػؾ كك ػػػػػلؿ لػػػػي سػػػػػكؼ     طمػػػػ ف مػػػػػف   مػػػػي  .نلبػػػػدا ى
ذلػػؾ ك ػػذ رنس التر تػػكر كتػػرؾ العربػػل  ى ػػه ثػػـ ار ب ػػي معػػه ثػػـ بعػػد   الحػػدكدم

  ي التر تكر كتكجن ل الا ا رب م  ر لىفرطل .
                           

 (ما حصل في المخفر الحدودي)
ته )التر تػػػػكر( ك ػػػػد  ل ػػػػت تكجن ػػػػل الػػػػا ا ػػػػرب م  ػػػػر حػػػػدكدم  ػػػػي سػػػػنلر      

  اك ا ػؿ بقىنػؿ متراتالمسل ل بنف اللحب المزرلػل كالم  ػر مسػل ل لفػرة  نىػك 
حن مػػػل كالػػػى ل الػػػا الم  ػػػر الحػػػدكدم كجػػػد ل  ػػػٌؿ مػػػف  ػػػلف  ػػػي ذلػػػؾ الم  ػػػر 

بعػػدمل طر  ػػل    ػػلف  ػػد ك ػػؼ ببػػلب الم  ػػر ان كاحػػد لن الحػػدكدم  ػػ  ـ مللػػدا حلرسػػ
 . رج الحلرس البلب لىنه 

    جلبػه المػزارعُ ا ػل الػلحب مػزرع بللم طقػلا ػتـ كمػلذا ترنػدك ف ؟ ُ مف  لؿ  
ـى   سه. كهذا لرا ي  د د ؿ البىد بكاسطل التنرنب  كنرند اف نسٌى

  ةنػر فػرلي همعنػـ كاف د كلػ د فػ ص لرا ػيجػك ل ػدمل سػمع الحػلرس بك    
كهػػذا   ذلػػؾ الحػػلرس ك ػػلؿ مػػلذا تقػػكؿ؟   جلبػػه المػػزارع هػػذ  هػػي الحقنقػػل  ػػ جئت

؟  قىػت لػه  قلؿ لي هؿ ا ت لرا ي نملمىؾ كنم ف لؾ اف تس له العرا ي  ؿالرج
  قػػلؿ تك  ػػكا ه ػػل  ىػػن ن   مػػف  ظػػلـ الػػداـ المجػػـر  لن  عػػـ كج ػػت الػػا سػػكرنل هربػػ

 كس لكد . 
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  ٌؿ مػػػف  ػػػي الم  ػػػر بػػػلل بركراح ن بػػػر  ػػػ لن الػػػا الم  ػػػر مسػػػرلد ػػػؿ الحػػػلرس 
  لىػػػػػننـ د ػػػػػؿ  ي فػػػػػي لجنػػػػػب  ػػػػػدنت ػػػػػلكبكف لر نتػػػػػي ك ػػػػػ  ٌ س ارٌ كالػػػػػلر الحػػػػػ

لىػػػا كنرادكا اف نتعر ػػػكا ي لػػػٌدة اسػػػ ىل   ػػػ د ىك ي الػػػا الم  ػػػر كراحػػػكا نسػػػ لك 
ا نػػػػـ  ػػػػل كا  ػػػػد كضػػػػعكا   ك الػػػػذم د ىػػػػت م ػػػػه لتحدنػػػػد  قطػػػػل د ػػػػكلي  الم ػػػػلف

ربٌنػه هػي ل ك بٌنػنف ر ك ل ػت المسػل ل بػ  بػنف البىػدنف لىا الحدكد مػل نل)مكا ع(ربل
  ت ػػػػلكب الج ػػػكد بحراسػػػػل الحػػػػدكد نكمػػػػف الم تػػػرض اف لن  تقرنبػػػ مسػػػمل ل متػػػػر 

مػػػػكا ح ل ػػػػي ني  الكا ػػػػع لنفػػػ ىكا دكرٌنػػػػل راجىػػػػل  كذلػػػؾث ا نػػػػـ نػػػذهبكف  بػػػػنف نػػػحب
  اك ا نػػـ ن حقػػكا اٌم طػػلري  ىػػا الحػػدكد كنم عػػكا د ػػكؿ نم اج بػػي بضػػتنـ ل

 ػػػي لىػػػا الحػػػدكد كلػػػنس نم  كظن ػػػتنـ لىػػػا ال ػػػط التمػػػلس مػػػع العػػػراؽ  كل ػػػف
حنػث تبػنف لػي بػ  ي  ػد د ىػت  ػي  معػي    مػل حػدث اتراضػي السػكرنلدا ؿ 

 ػػد ك   نف  نىػػك متػػر مػػف دكف اف افػػعر بػػذلؾاتراضػػي السػػكرنل ت ثػػر مػػف لفػػر 
حضػر  بنػرهـ   كبعد ذلػؾ كات ذلؾ الم  رمف  بؿ  بدنت ااس ىل ت نلر لىٌي 

كهػك نرتػدم ا ه  رج الٌػٌي  ركاتذ ٌ    ر نس لذلؾ الم  ركهك ضلبط  بنر نعمؿ 
حنػػػػػث ا ػػػػػه ارتػػػػػدل الب طىػػػػػكف   نرتػػػػػدم زٌنػػػػػه العسػػػػػ رم  ل نىػػػػه بنضػػػػػلء دكف اف 

  سػػبل النػػهلظػػنـ بلل  راف المك ػػؼ الػػذم  ػػزؿ بػػه هػػك امػػالعسػػ رم  قػػط كذلػػؾ 
 كسنتضن ذلؾ  نمل بعد . 

ربنعػػل ُ ن  ػػي  رجػػت مػػف  قىػػت لػػه؟ الضػػلبط ُ مػػف ننػػف د ىػػت البىػػد  سػػ ل ي   
  لمػزارع حػك المالػبلح ك ػي طرنقػي الػا المالػبلح كجػدت ذلػؾ ا لن ك  ت متكجن

   ػتي ك ثـ س ل ي لدة اسػ ىل   فرطللىكطىبت م ه اف نكالى ي الا ن رب مر ز 
بعػػدهل نمػر بػ ف نرجػػع   ك ه بلاسػ ىل الػا المػزارع تكٌجػػاسػتجكب ي مل كبعػد  اجنبػه
معنػػـ كذهب ػػل   ر بػتي   كبر قػػل بعػض الفػػرطل الػػا حنػث الحػػدكد العرا نػػل بسػنلرة

 قىػت     ػذك ي؟  قػللكا الػا  الحػدكدانػف تالػا ُ قىػت لنػـ   الا الحدكد العرا نػل
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 قىػػػػت اف   ػػػػتـ  ػػػػكنتـ اف   ت ت ػػػػؼ  ؟  قػػػػللكا ت لىنػػػػؾ كمػػػلذا  الػػػػ ع بللحػػػػدكد
كت ارنػػد لن كا ػػتـ ت ك ػػكا مسػػ لنف ل ػػه  ك ي لىعػػراؽ  ػػ  ي االػػ ع ب  سػػي فػػن ترجعػػ

ُ بػػػػػ  نـ نرنػػػػػدكف اف نت  ػػػػػدكا مػػػػػف  قطػػػػػل د ػػػػػكلي  قػػػػػللكا   العػػػػػكدة الػػػػػا العػػػػػراؽ
ػػػػك   كبمسػػػػ  اىػػػػك حنػػػػث ارادكا اف نحػػػػٌددكا المك ػػػػع كنحمٌ    ػػػػت د ػػػػكليف  ػػػػلف ك لنل مى
  ل ػػػػت   نحرسػػػػكف الحػػػػدكد   ػػػػل كا الحػػػػدكد لىػػػػا اكل ػػػػؾ الػػػػذنف لنل  ىتػػػػلفك مسػػػػ  

حتػػا كالػػى ل الػػا ا ػػر م طقػػل   مػػل نقػػلرب ال الػػؼ سػػللل بالسػػنلرة تسػػنر ب ػػل 
ل ك ننػػػػ )مك ع(كهػػػػي لبػػػػلرة لػػػػف ربٌنػػػػل  لسػػػػ رنل سػػػػكرنل لىػػػػا الحػػػػدكد العرا نػػػػل

  ربنػػػل لرا نػػػلمػػػف بللمقلبػػػؿ  نقػػػع الربٌنػػػل تىػػػؾكد ك ػػػلف مك ػػػع مجمكلػػػل مػػػف الج ػػػ
 . ل ت  د كضعت لحملنل الحدكد العرا نل كه ذاك 

ك ػػل كا    مسػػل ج ػػكد اك سػػتللػػددهـ  ل التػػي كالػػى ل الننػػل  ػػلفا ػػراد الربٌنػػك     
هػػذا لرا ػػي ُ  قػػلؿ لنػػـ    ػػت ىـ معنػػـ العسػػ رم الػػذم ج ػػت معػػه   ٌىنػػـ  ػػل مكف

ل ػػػدمل سػػمعكا ذلػػػؾ  ؟ ه ػػػتـ كا ػػتـ حػػٌراس الػػػكطف كحملتػػد ػػؿ مػػف بنػػػ  ـ  ػػ نف  
ل  نػثـ ارسؿ بطىب االحلب الربٌنل الثلمرتب نف كاجتمعكا   ب جمعنـ  لمكا  ٌىنـ 

د ل بعػػد ثػػـ ليػػ لن  جػػل كا هػػـ انضػػ   ل متػػرلمكالتػػي تبعػػد لػػ نـ مػػل نقػػلرب ال مسػػ
د ل كجػكل ػدمل رجع ػل   الذم نقع بعمؽ ااراضي السكرنلذلؾ الا   س الم  ر 

ف لكدت ل كمع ل جمنع الحٌراس  ػي تىػؾ المكا ػع ك ن تظر  لن كجمنعنـزارع مك ك المي 
. 

نهػللي  كجػدت لف رجلؿ الفرطل  د حققػكا معػه كل ػدمل  ظػرت الػا الم  ػر    
 ػد تجمعػكا حػكؿ مر ػز   ( )لس رنف كمػد نف القرنل  ىنـ مجتمعنف  كمف بن نـ

    سػه لى ػ ـ ال بنػر  ػد هٌنػك لف الضلبط   الفمس  د افر ت  ك ل ت الفرطل
     .معي كاللر نس ل ي ال ثنر مف ااس ىل كن ل اجنبه 
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ثػػػـ نرجػػػع الػػػٌي ثػػػـ الػػػلر نحقػػػؽ مػػػع اكل ػػػؾ الج ػػػكد الػػػذنف  ػػػل كا  ػػػي الػػػربٌنتنف   
ك لف الضلبط  ػد بػدن بضػرب   كنس ل ي لف  ن نل د كلي كب م ك ت  لف ذلؾ

ط  لف نرند اف نحالػر  نمل بعد اف الضلب بعض الج كد كهـ نالر كف ك نمتي 
مسػ كلنل  ىتػلف الحػدكد اث ػلء الج ػكد  نحٌمػؿ نه الحدكد ل ػي  الك ت الذم د ىتي 

اف ن  ػػػػػذكا ارادكا كل ػػػػػ نـ تء  ػػػػػل كا  ٌىنػػػػػـ  ػػػػل منف   الكا ػػػػػع اف هػػػػ ػػػػػي ك   د ػػػػكلي
كلػػػػػذلؾ  ػػػػػ ف الج ػػػػػكد  ػػػػػل كا   ب نػػػػػل طرنقػػػػػلك بجىػػػػػدهـ كن قػػػػػذكا اركاحنػػػػػـ بلل ػػػػػذب 

ـ  ػػػي اٌم ك ػػػت د ىػػػت الحػػػدكد حتػػػػا ت ىٌػػػػ ان كنقكلػػػكف لػػػي رجػػػلء  نسػػػتغنثكف بػػػي
تف العقكبػػػل سػػػت لؿ الجمنػػػع إف لػػػـ   لىػػػا العقكبػػػل كلػػػنس  ى ػػػلنحالػػػؿ بعضػػػ ل 

ؾ لػػػك ػػػد لىمػػػت كاث ػػػلء التحقنػػػؽ مػػػع هػػػ تء الج ػػػكد اف ه ل  د ك ػػػت الػػػد كؿحػػػدٌ ني 
تي نػػ  اٌم نجػػب اف  ت ػػكف بػػنف الػػربٌنتنف نقػػـك الج ػػكد بللت ػػلكب نجػػب افدكرنػػل 

بػػ ف الطرنػػؽ  لن كلىمػػت انضػػ  ل الم طقػػل مػػل بػػنف الػػربنتنف لحراسػػ لن بعضػػنـ مفػػنٌ 
 ػلف مقلبػؿ بللك   الربنتفهلتنف  لف مل بنف  لالذم سى ته نث لء هركبي الا سكرن

كالػىت الػا ذلػؾ الربلنػل حتػا  تىػؾف لرا نتنف ك د  ػلف مػركرم بػنف ؾ ربنتنه ل
حت لػؾ بعػد مػل فػر ذك     ا برهـ لف م ػلف مسػنرم كا ط  ػيالمزارع الذم بدكر 

 ك د حدٌدكا الم لف الذم  رجت  نه مف العراؽ . لنـ 
 تػػػرة إسػػػتراحل لج ػػػكد ؾ بػػػ ف ه ػػػل لء التحقنػػػؽ مػػػع هػػػ تء الج ػػػكد لىمػػػتي اث ػػػك     

كالثل نػػػل كال الػػػؼ لثل نػػػل بػػػنف السػػػللل ا مػػػلاتسػػػتراحل محالػػػكرة  تىػػػؾنف ك الػػػربنتى 
لنل لىػا نٌم ا نػل تتقػع انػل مسػ ك ت كف الحدكد  للنػل التي ال ترة  لن  كهيالبلح

الك ػػت ذلػػؾ اذا  ىػػت بػػ  ي د ىػػت الحػػدكد  ػػي كلػػذلؾ  ػػ  ي مػػف ني ل ػػؾ  اٌم احػػد 
حتػػا كالػػىت    ػػي ذلػػؾ ٌ ػػران كبقنػػت مت   هػػ تء الج ػػكدجمنػػع  قػػذ  ػػإٌ  ي سػػكؼ ني 

الك ػػت  ذلؾ ىػػت لىضػػلبط ا ػػي د ىػػت الحػػدكد بػػ الػػا درجػػل النقػػنف مػػف ن ػػي اذا
كبن مػل الضػلبط   ه  نػـ كربمل مف ح ـ ن كف  نػه   جكف مف م ز نـ ن ل نـ س
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حنػػػػث   نعلك ك ػػػػه بػػػػللتحقنؽ كالضػػػػربنحقػػػػؽ معنػػػػـ ك ػػػػلف لىضػػػػلبط مسػػػػللدكف 
جىسػػكف  نػػه الج ػػدم ني نكضػػع بعضػػنـ  ػػي دكتب كهػػك لبػػلرة لػػف اطػػلر سػػٌنلرة 

نػػػه بػػػلل نزراف اك السػػػكط    كنر عػػػكف  دمنػػػه كنقكمػػػكف بضػػػربه لىػػػا دا ػػػؿ  دمى
 الج ػػػػدم ػػػػلف ك ) ال ىقػػػػل(  كتسػػػػٌما تىػػػػؾ الطرنقػػػػل بللتعػػػػذنب كنيطىقػػػػكف لىننػػػػل ب

 .نالرخ كنالنن
 ل ط نلنسػػػػتلذ لحظػػػػل ػػػػدمل رننػػػػت ذلػػػػؾ المك ػػػػؼ ر عػػػػت نػػػػدم ك ىػػػػت لىضػػػػلب    

التػي  رت السػلللُ ا ػي تػذ ٌ  قلؿُ مل ل دؾ  قىػت لػه  ربهت تضل  لحظنلنستلذ 
ُ د ىػػت  قػػلؿُ ت ىػػـ بػػ م ك ػػت د ىػػت؟  قىػػت لػػه  السػػكرنلد ىػػت بنػػل الحػػدكد 

تىػػؾ  كل ػػدمل  ىػػت لػػهلن  كالثل نػػل كال الػػؼ الػػبلحنػػل الحػػدكد مػػل بػػنف السػػللل الثل 
 هسػمعت هػؿ؟ نػل سػندم  ههػؿ سػمعت ُالج ػكد نالػر كف كنقكلػكف الجمىل سػمعتي 

 .ل  ي تىؾ ال ترة  ي اتستراحل حف   ٌ  ء حف ابرنل ؟نلسندم
ت نػػػػـ  ػػػػل كا   الج ػػػػكد نت ىمػػػػكف كن ظػػػػركف الػػػػٌي  ظػػػػرة ال ل ػػػػد لأمػػػػؿ ػػػػلف      

الػلركا نىكحػكف   ت ىمػتي سػمعك ي ل ػدمل  نـكل ػ   ن ذبكف كن ل كف مػف   مػي
   ػػإٌف   مػػؾ هػػذا سػػن ٌجن ل  ه ػػذا  نمػػت مػػف  ػػ ؿ   مػػؾ الػػٌي اف اثبػػت لىػػا
 افلراتنـ ك ظراتنـ.

ن ػل  ُ؟  قىػت لػههؿ ا ت مت  د مف ذلؾ ُكس ل ي ر إليَّ ه الضلبط ال بنثـ تكجٌ   
 ُ ىػػت ؟مت  ػػدهػػؿ ا ػػت  ُ قػػلؿ  ا ػػي مت  ػػد مػػف ا ػػي  اراؾ نمػػلمي مت  ػػد  مػػل 

ـ معنػػـ الضػػلبط بػػ ف نتر ػػكا الج ػػكد كنجمعػػك نـ ثػػـ ت ىٌػػثػػـ بعػػد ذلػػؾ نمػػر     عػػـ
كد ػػؿ  ػػي المػػلؽ اف هػػذا الفػػ ص جػػلء  لنػػـ ثػػـ ذ ػػر   نػػه تػػكبن  لنػػـ لن   مػػ

ةنػػر  كهػػك مٌحمػػؿ اسػػىحل مػػلذا لػػك جػػلء    اضػػي السػػكرنل كهكسػػٌىـ   سػػه الن ػػلات
سػػ يحل ـ  هب  ى ػػل الػػا السػػجف كربمػػل ػػذك  لن ؟الػػـ تتنػػدـ  نػػه بنكت ػػل جمنعػػ ؟مػػدمٌرة
ثػـ امػر ب رجػللنـ الػا  .الػكطف   ك ػكا نهػأ لػذلؾ    ـ تحرسػكف ؟ لثقنى اح لملن 
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كالػػلر الج ػػكد ن ظػػركف الػػٌي  ظػػرات مى نػػل اامت ػػلف كالفػػ ر   كتػػر نـمػػكا عنـ 
 .لنـن قلذهـ مثىمل  لف د كلي بىدهـ م سلة  ي  لن سبب ي الرتي ت ٌ 
ت ا ػكؿ ك  ػ  ه بػ ف م   ػي مػف ا قػلذ هػ تء المسػل نفلىا  عمت ف رتي اهلل    

كنسػ لؾ بػ ف ت نظىػـ احػد   نػي ا ػي مظىػـك ك ػد لفػت المظىكمنػلُ ال ي   سػي
ذهػػب الج ػػكد الػػا مػػكا عنـ لت ػػتن    قػػد   ػػلف  مػػل نراد اهلل )لػػز كجػػؿ(  ببيبسػػ

 .  ال حل جدندةلنـ 
                              

 (المعتقالت السورية)
مل ةػػلدر الج ػػكد نمػػر الضػػلبط ب حضػػلرم الػػا ةر تػػه كمعػػه مجمكلػػل بعػػد     

ثـ بعػد ذلػؾ ك لمكا بتكجنه نس ىل كن ل اجنبنـ   السكرنفمف الضبلط كالمس كلنف 
نمر ب ف ن تكا لي بفلم ك ػلف ذلػؾ اكؿ فػيء نػد ؿ معػدتي م ػذ د ػكلي ارض 

لنػـ ت للمػؿ بػلحتراـ لىػا الػرةـ مػف ا ػي تسػببٌ ني  ي ذلؾ الم  ر ك  ت   لسكرن
  ك ػػػلؿ    ىمػػػل جلرحػػػل اك إهل ػػػل كالحمػػػد هلل ل ىػػػـ اتىػػػؽ مػػػ نـ ننػػػ دان فػػػدنلن ب ربل ػػػ
سػت بلرات كهػـ بجنػلز ات اتالػى ل   ك ػد معؾ اجراءات ل ى ل ػا م ف ػ ح ط ػالضلب

 عىنػػؾ اف ت تظػػر حتػػا نػػ تي   تجػػراءات  مػػلؿ بقنػػل اسػػكؼ ن  ػػذك ؾ معنػػـ إل
 قىػػت    كجػػؾ السػػكرم الحػػدكدمتػػؿ رجػػلؿ اتسػػت بلرات لن  ػػذك ؾ الػػا  ضػػلء 

ا تىػػك ي كت   كل ػػف ت تعنػػدك ي الػػا العػػراؽ   ػػذك ي الػػا نم م ػػلف ترنػػدكف ُلػػه
ا ػػه مػػف المسػػتحنؿ اف  رجعػػؾ الػػا  قػػلؿ لػػؾ ذلػػؾ كالىػػـ   ترجعػػك ي الػػا العػػراؽ

  ف رته كحمدت اهلل لز كجؿ .   العراؽ
ال رلػػػي  م تكحػػػل البػػػلب كفػػػبلبن نل مطىٌػػػل لىػػػا الفػػػلرعكضػػػعك ي  ػػػي ةر ػػػل    

 بكجػػكدكالػػلركا نت ػػل ىكف ال بػػر  نػػركاك ػػلف ال ػػلس  ػػد تجم  كهػػك  ىػػؼ الم  ػػر
كهػك مكجػكد  ػي الم  ػر لػذلؾ  ػ ف اهػللي  لن ا سلف لرا ي جلء مف العراؽ هلربػ



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

- 267 - 
 

  العرا ػي النػلربذلؾ لنحالػىكا لىػا  ظػرة لػالقرنل الػلركا نت ػلزلكف  نمػل بنػ نـ 
  سػ ـ كالتحنػلللالٌي بلنلدننـ بكف نفنر كف حكؿ ال كا ذ كالفبلبنؾ ك   ل كا نتجمع
الج ػػػػكد كالفػػػػرطل  ػػػػد  قىػػػػكا   كاف  بػػػػلر الجدنػػػػدةنػػػػكمنـ مىنػػػػئ بلا  قػػػػد االػػػػبن

ثػػـ بعػػد  تػػرة مػػف الك ػػت .       الػػننـ ياا بػػلر الػػا ذكننػػـ لػػف ت لالػػنؿ  ػػدكم
ف كالػا ا   نرتػدكف م بػس مد نػلكلل مػف اافػ لص مت سٌنلرة تحمؿ مجءجل

ثػػـ بعػػد   بعػػض ااسػػ ىلي سػػ لك ثػػـ   ىػػن ن ىسػػكا  فػػ لؿ بعضػػنـ حنػػث جنتػػذ ر ن
 تكجن ػػل الػػا تىػػؾ الم طقػػل   تػػؿ  كجػػؾ لىن ػػل اف  ػػذهب الػػا مدن ػػل  ُذلػػؾ  ػػللكا

حنػػػػث فػػػػعرت    مػػػػت حن نػػػػل ي  ػػػػىػػػػـ بللمسػػػػل ل اك الك ػػػػت ا بسػػػػنلرتنـ كلػػػػـ ال
 مػػػل   تىػػػؾ المدن ػػػللالفػػػدندنف كلػػػـ اسػػػتنقظ إٌت ل ػػػد كالػػػكل ل بللتعػػػب كاترهػػػلؽ 

د ى ػػػػل الطػػػػلبؽ الثػػػػل ي ك   ذات لػػػػدة طكابػػػػؽ د د ى ػػػػل  ػػػػي مب ػػػػا ك ػػػػ فػػػػعرت إت
ب حسػػػػف كاسػػػػتقبىك ي   كاسػػػػتقبى ل لػػػػدد مػػػػف الفػػػػبلب العػػػػلمىنف  ػػػػي تىػػػػؾ الب لنػػػػل

كذلػػؾ ات سػػت بلر اترة  ل ػػت هػػي دا ػػرة لىمػػت  نمػػل بعػػد اف تىػػؾ الػػدا   نسػػتقبلؿ
بػػ ف ك ػػد اجىسػػك ي  ػػي احػػدل الغػػرؼ ك ػػلؿ لػػي بعضػػنـ   ا برك ػػي بػػذلؾ بعػػدمل
مل سػ ل ي بعضػػنـ لػف ا ػلدتي كتر ػػك ي بعػد   كذلػؾؾبط سػكؼ نحقػؽ معػػالضػل

ك ػػد الػػػلر الضػػػلبط   ال بنػػػر اد ىػػك ي لىػػػا الضػػلبطكبعػػػدهل    ػػي تىػػػؾ الغر ػػل
لمرا ػد نهػؿ البنػت  ان   ػت احمػؿ الػكر   ك  ل ي لف اافػنلء التػي   ػت احمىنػلنس

) القالػػػػل د ال للػػػدات  ػػػػي مػػػدح اهػػػػؿ  ػػػي العػػػراؽ ك ػػػػلف ل ػػػدم  تػػػػلب ل كا ػػػه 
الػػػػلر ذلػػػػؾ   التػػػػي كجننػػػػل الػػػػيٌ نسػػػػ ىته  مػػػػؿ الضػػػػلبطا  مل )ع( كبعػػػػد (تالبنػػػػ

ب ػؿ الػراحل   ي كلقنػدتي كمػذهبي  الػرت اتٌحػدث لػهالضلبط نس ل ي لف دن 
مػف نتػه لف بعض مػل حػدث معػي كمػل رنك لف  راملت نهؿ البنت )ع(  كا برته

ف كراح نسػػػ ل ي لػػػكالػػػا زنػػػلرتنـ  نتفػػػكؽ الػػػننـ   (  الػػػلر معجػػػزات لػػػ نـ )ع
جنبػه لػف ني كلف نبي ح ن ل ال عملف    ػت  ي بغداد  بد القلدر ال ن  ي مقلـ ل
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  ػلف نقػكؿ   لزنػلرة العػراؽ كزنػلرة المرا ػد المكجػكدة ه ػلؾفػك ه  للبػد ػؿ ذلػؾ  
ُ ال تػػلب الػػذم   ػػت نحمىػػه  قػػلؿ لػػيٌ )ع( كراح نقىٌػػب لػػف اهػػؿ البنػػت ا بر ػػي 

كهػػذ    بع هػػك لػػؾ؟  قىػػت لػػه مبلفػػرة بػػللطال تػػلبهػػؿ اسػػتطنع اف احػػت ظ بنػػذا 
ال تػلب ثػـ كزع    ػذ   ب م ل ػؾ ا ػذهل لن ه انضػالالكر )المعلندات(  ل ت بدا ىػ

كن ىػػت لن ثػػـ لمىػػكا لػػي طعلمػػ  المعلنػػدات لىػػا بعػػض المػػكظ نف الػػذنف هػػـ معػػه
م ػػػذ نف  ل ػػػي سػػػكرنكهػػػك ا ضػػػؿ مػػػل تذك تػػػه   الغػػػداء ذلػػػؾ طعػػػلـ ػػػلف ك   معنػػػـ

 .مف د ىتنل كحتا  ركجي مف سجك نل بعد مدة مف الز 
   جعػؿ تىػؾ الػلر ن تػب  ىمػل سػ ل نهن مؿ الضػلبط التحقنػؽ معػي ك مل كبعد   

ثـ نلطا ذلؾ المىؼ الا بعػض ر قل ػه كالػلر   مىؼ المعىكملت ككضعنل  ي
كهػػػك نقػػػكؿ اتم ػػػا لػػػؾ ن لمػػػل طنبػػػل  ػػػي سػػػكرنل كل ػػػف ه للػػػؾ بعػػػض   نػػػكدل ي 

ااسػت بلرات  قلؿ  حف كظن ت ل  ي ؟ ات تبد مف القنلـ بنل  قىت ملهيااجراء
 ن لؾ تسىسػؿ تبػد مػف المػركر  نػه   كدكا ت اتنت الن ل لف طرنؽ فرطل الحد

كن ػكؿ  إلنػهالرت استمع ك   اتُ فرطل الحدكد ثـ ااست بلرات ثـ الم لبر نع ي
تػػذ رت اتجنػػزة القمعنػػل كاتم نػػل العرا نػػل    قػػد ي  ػػي العػػراؽ   ك ػػ  ٌ  ػػي   سػػي
 ي ػػػ سػػي إف بعػػض الفػػر نهػػكف كل   قىػػت  ػػػي    اسػػمل نل ككظل  نػػلكا ػػت ؼ 

كنمػػل   ل العػػراؽي  ػػد  جػػكت مػػف بعثٌنػػ ػػت ٌ ان لىػػا الػػرةـ مػػف ذلػػؾ  قػػد   ػػت سػػعند
كاف هػػ تء منمػػل لػػٌذبك ي   هػػ تء  منمػػل لمىػػكا بػػي  سػػن كف نهػػكف لىػػٌي ب ثنػػر

ا تنػػػلء كاف السػػػجف تبػػد لػػػه مػػف    ػػ ف لقػػكبتنـ ت تالػػػؿ الػػا لقكبػػػل اتلػػداـ 
   .م ه ركج كبعد  ال

ـ  لؿ لٌي الضػلبط  حػف   تظػر سػٌنلرة كبعػض اتفػ لص لن قىػكؾ الػا  ػرع ث   
 . الم لبرات  ي القلمفىي
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هػػي مدن ػػل ن ثػػر  ننػػل المسػػنن السػػكرنف كهػػي تبعػػد مسػػل ل ن ثػػر  (كالقلمفػػىي)  

ت ػي  ضػنت الطرنػؽ كاظ نػل سػللتنف مف سللل مف م طقل تؿ  كجؾ السكرم 
دنعي ككدل ػػي  ػػؿ مػػف  ػػلف  ػػي ذلػػؾ بتػػك  الضػػلبط  ثػػـ بعػػد ذلػػؾ  ػػلـ  كن ػػل  ػػل ـ

لدة اف لص كاسػتىمك ي حنث جلءت السٌنلرة ك ننل  .حتراـالمب ا ك لف ذلؾ ب 
 م ػذ البدانػل  بللتعلمػؿ ةنػر محترمػلطرنقػل هػ تء اافػ لص  تمف اكل ؾ ك ل 

 ػػػي طم  ػػػلف كذلػػػؾ بعػػػدمل فػػػعرت بللراحػػػل كاإل لن  عىمػػػت نف القػػػلدـ سػػػن كف سػػػن 
 .اتست بلرات

حنػث  ػلؿ لػي    ي حن ه لـ ا نمهلن  ف ضلبط اتست لبرات  لؿ فن ر بكاتذ    
 ل  ػػي الػػدكا ر التػػي ُ ن ػػي حنػػدر ا ػػؾ  ػػد تعلمػػؿ معلمىػػل سػػنٌ همػػف جمىػػل مػػل  للػػ
 ىػػـ ن ػػف ا نػػـ مػػل   ف  ػػلطمكل ػػف هػػذ  اافػػنلء  ىنػػل ركتن نػػل   سػػن  ذك ؾ الننػػل

 العراؽ . لفبننل ب ف لؿ بعثنٌ  دمل رننت اف لتن الضلبط لي إا بعذلؾ   لله
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تسػػنر  كراحػػت السػػٌنلرة لرتنـ كن ػػذك ي معنػػـنالقػػلدمكف  ػػد ار ػػكب ي سػػ ػػلف      
ثػػـ  لن نةىػػب الك ػػت  ل مػػ   ػػت  ػػي ػػي  ٌ ار  اتػػذ  ـن ػػؿ لػػ كن ثػػر ا  سػػللتنف ةلمػػدٌ 

القلمفػػىي حنػػث د ىػػت السػػنلرة  ػػي مجمػػع  نػػه مجمكلػػل مػػف كالػػى ل الػػا مدن ػػل 
 .ند ىك ي بنلك الب لنلت الالغنرة ثـ ا تلدك ي  ي ب لنل 

 نمػػػل بعػػػد ا ػػػه  احػػػد المػػػكظ نف كمعػػػه حػػػٌراس لىمػػػتي اسػػػتقبى ي  بعػػػدمل كالػػػى ل   
ي  ػػػٌؿ اةراضػػػي    ػػػذ مٌ ػػػ  فػػػكارب طكنىػػػل لػػػه لن  مكضػػػ السػػػجلف ك ػػػلف طػػػكن ن 

مل  تػب إسػمي لىننػل بعػدكذلػؾ ةر ػل الم ػزف  ةر ػل اامل ػلت اكككضػعنل  ػي 
 . ال قكد العرا نل التي   ت  د جىبتنل معيبمل  ننل 

الرجػػػػؿ الػػػػا بػػػػلب مػػػػف حدنػػػػد  ذلػػػػؾ ن مى ػػػػل ااجػػػػراءات  ٌىنػػػػل ن ػػػػذ ي ملبعػػػػد    
البػلب سػٌىـ نم  ذلػؾكاد ى ي بنػل ك ػلف  ىػؼ   بم لتنحه حنلثـ   ـ ب ت  ض مل

 دملرض بعمػػػؽ متػػػرنف اك ا ثػػػر ثػػػـ بعػػػ)درج ( كهػػػذا السػػػٌىـ ن زل ػػػل الػػػا تحػػػت ات
ثػـ اد ى ػي تحنػل  ػرل ك ػلـ ب ني ه الػا بػلب مػف حدنػد اد ى ي تحػت اترض تكٌجػ

 لن ك ػلف  نػه مجمكلػل مػف اابػكاب نمن ػ لن ضػنق ان نع ي ممر  ان اذا بي ارل دهىنز ك  بنل
ك ػػػلف  ػػػي ذلػػػؾ الممػػػر   اك ا ثػػػر ان مػػػل نقػػػلرب العفػػػرنف متػػػر بثػػػـ مفػػػن ل   كفػػػملتن 

   ذ ي ذلػؾ الرجػؿ الػا ك ػر الممػر كالػا جنػل النسػلر حنػث   مف حدند بابكا
ذا بي اجػدهل   ه لؾلمل كالى ل ك  لن م تكح لن رننت بلب  لؿ لي اد ؿ ه ل  د ىت كاي

كلرضػػػنل ا ػػػؿ مػػػف متػػػر  متػػػر ك الػػػؼ طػػػكتن بمػػػل نقػػػلرب  ل ػػػت مسػػػلحتنل  ةر ػػػلن 
إٌت لػـ ن ػف اسػتطنع اف ا ػلـ بفػ ؿ مسػتقنـ  ا ػدامي طػكتن    تي نيمػٌدد ت ي حن مل
 .مياف اث ي  د

ضػػع ا  اك كالطػػل ي   ن ػػل لفػػرب المػػلء   ػػد ىت  ػػي تىػػؾ الغر ػػل الالػػغنرة    
بللمػلء كا رجنػل لػنآل  اسػتىمنل ممىػ ةالق ن ػل  تىػؾنٌم اف   حلجتي مف البكؿ  ننػل

 .ك ننل بكتن 
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حمػلـ ثػـ نةسػؿ الق ن ػل كبعػدهل ن ػكف  ػد كضػعت ال جلسػل  ػي الثـ بعد ذلؾ    
 .النـك التللي  تعلد العمىنل  يكه ذا   هل بللملءامأ

تطػػٌؿ   الػػغنرة بػػلب تل ػػذة بعػػد ذلػػؾ  ػػلـ بغىػػؽ البػػلب لىػػٌي ك ػػلف  ػػي الىػػا ال  
تىػػػؾ  ف الم  ػػػردة ثػػػـ تر  ػػػي كذهػػػب كمػػػفلىػػػا الممػػػر الػػػذم  نػػػه ابػػػكاب السػػػجك 

بطرنقػػػػل ةنػػػػر التػػػػي   ػػػػت  كل ػػػػف جدنػػػػدة بلل سػػػػبل إلػػػػيٌ  بػػػػدنت م سػػػػلت الىحظػػػػل
 .  الل ننل

                                    
 (نفراديإل سجن اال)

  ػت   مػف حللػل الضػنؽلػل ي ني ك ػد   ػت  ؽد ىت  ي ذلػؾ الق ػص الضػنٌ      
كل ػف ل ػدمل اك  ٌىمػل فػعرت بللظىمػل كه ػذا لن ضنق لن د ىت م ل مل افعر بنل  ىٌ 

كاجنػػت معل ػػلت التفػػرد  ػػي العػػراؽ  سػػنت تىػػؾ الحللػػل التػػي  ل ػػت ت تػػلب ي بػػنف 
دم  ػػي سػػكرنل بػػدنت افػػعر بػػذلؾ . كل ػػدمل د ىػػت السػػجف اا  ػػرا ػػرلال تػػرة كاا

كتكجنػػػت لزنػػػلرة اا مػػػل ااطنػػػلر بػػػ ف   بللػػػدللء  ػػػي تكجنػػػت الػػػا اهلل ٌ كل   ىػػػن ن 
كن ػػػل  ػػػي ظىمػػػلت السػػػجف كضػػػنؽ الم ػػػلف ككحفػػػل الغربػػػل   نفػػ عكا لػػػي ل ػػػد اهلل

  ػت افػػعر بضػنؽ الالػػدر  ٌىمػػل حنػث   لػف الػػكطف كااهػؿ كااالػػد لء ان بعنػدك 
الم لطر التي   ت الل ننػل ك اف نتذ ر ننلـ التفرد كال كؼ كالقىؽ   ت احلكؿ 
ذلػػػؾ الت  نػػػر  مػػػل   ػػػت نلػػػكد الػػػا الطم  نػػػل حنػػػث  ػػػلفسػػػرللف ك    ػػػي العػػػراؽ

مػػػل   ػػػت ل بللقنػػػلس مػػػع بمثلبػػػل جٌ ػػػالسػػػجف اا  ػػػرادم  ذلػػػؾ نجعى ػػػي افػػػعر بػػػ ف
 .اكاجنه كالل نه  ي العراؽ
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 تحػػت   كذات نػػـك ة مػػف الػزمف  ػػي ذلػؾ السػػجف المظىػـ ضػػنت مػدٌ  لهكبعػد    

تننػ  الػا التحقنػؽ سػكؼ ُ  لؿ لي لن رجآل ض م  ذا بي اجد   بلب السجف لىيٌ 
لىػا لن ػٌي  طعػل ك ػل كا  ػد كضػعكا    هنل ب ل  ذهبت معػهُ نتـ التحقنؽ معؾ 

رجػػؿ ككضػػع ي  ػػي ةر ػػل ثػػـ ا ػػذ ي ال ؟كمػػف ننػػف ؟الػػا ننػػف رلن  مػػلش  ػػي ت
لىػػا ال رسػػي  طلكلػػل ك رسػػي كنجىػػسل ػػدمل  تحػػت لن ػػٌي كجػػدت    ػػتن لن ػػيٌ 

كبند   ىػـ   كراؽملمه مىؼ مف ااطكنؿ القلمل كن ان  كهكرجؿ فكاربه طكنىل جد
ظػل كتدتػي كالػا لحظػل كالػكلي  ػي الم ػلف حكه للؾ حٌراس  راح نس ل ي مف ل

 الذم اجىس  نه نملمه .
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   ()ليمة التحقيق
 اؿ سػػػال كل ػػػف ل لمكمنػػػلىػػػيَّ المحقػػػؽ   ل ػػػت معظػػػـ اتسػػػ ىل التػػػا طرحنػػػل    

لمػلذا ج ػت الػا سػكرنل؟  فػرحت    كهػكس  ي اجلبتػهنت رٌ ك الذم  لف ند ؽ  نه 
  ...ك ػلف ل ػد ل  ػذا ك ػذالظمنػل ب  ي   ت مع مجمكلل  ي م طقتػي  ػي ال  له

 د  تفكا ه تء  لف امف بنت ل كالرت افرح له  نؼ الا لحظل ا تحلـ رجلؿ ا
 ...ك نؼ ا نـ اللدركا  ٌؿ مل   ت امتى ه مف كثل ؽ ك تب   بنت ل

 نمػل  ملذا حالػؿ ـ  لؿُث  لنـ لا كلن  ىمل كرجؿ ك ر ن تبكف  ؿٌ  هكك لف    
 ؟ بعد

  يك  رجػػت مػػف الػػدار ك  ػػت ارنػػد اف ا عػػؿ المسػػتحنؿ  ػػي ت ن  ػػذ قىػػت لػػه ُ
  ػي م زل ػل ػلف  ذك ي مػف م زل ػل نُ حن مل  ىت له؟ معنـ .  قلؿُ ملذا ال عت

لمىػػت  ملانػػدننـ بعػػد  نربػػت مػػف بػػنف  الر نسػػي الػػؿ الػػا البػػلبنممػػر ضػػنؽ 
  كل ػدمل جػؿ المحقػؽ نسػ ل ي كهػك ن تػبالر   ػلف   لنػـ مبلةتلحر ل  ننل  ننـ 

ك ػلف ن تػب ك ػػد   لػه كهربػت مػف بػنف انػدهـ ىػت   كالػىت الػا لحظػل النػركب
ن ػػل هربػػت  لػػه ُ  حن مػػل  ىػػتي مػػع   مػػي مت ػػلل ن  ػػلف ك   لىػػا طكلػػهالػػلر كا  ػػلن 

لىػػا  رسػػٌنه مػػف ز  ػػلـ كرمػػا القىػػـ مػػف نػػد  ك  ػػ  ضػػلبطنـضػػربت  دملمػػ نـ بعػػ
نع ػػػي هػػػؿ اطىقػػػكا لىنػػػؾ   ف(بعػػػدنسػػػكؾ كى نبللىنجػػػل السػػػكرنل )هػػػؿ  كهػػػك ن ػػػلدمٌ 

ي   ػػت ار ػػض  ػػكل  لىػػيَّ  قىػػت لػػه  عػػـ ضػػربكا الرالػػلص ؟ بعػػدهل الرالػػلص
 رحت لػهكفػ  مػ نـ  جػكت لغلنل مل دـ نمنف ك دـ فملؿ   بف ؿ ز زاؾ متملنؿ

د ىػػػتي مػػػف بنػػػ نـ    ػػػلف مجمكلػػػل مػػػف الفػػػبلب نق ػػػكف  ػػػي م طقػػػتنـ كا ػػػل نػػػؼ 
 ٌركا حن مل رنك ي ار ض ك ى ي رجػلؿ اامػف نطىقػكف  د كجمنع ن ل ؾ الفبلب 

كد ى ل جمنعلن  ػي احػد ال ػركع الػذم   ك لف حلؿ الظ ـ  ي الم طقل لىيٌ  ال لر
 تلهػػت لىػػا رجػػلؿ اامػػف كثػػلرم   قػػد تكٌجنػػكا الػػا احػػد  نت ػػٌرع م ػػه  ػػركع  ثنػػرة 
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 ػػد ىتي  ػػي   (ُٓ)بػػ   ي  ػػد د ىػػت  ػػي ذلػػؾ البنػػت  البنػكت كا تحمػػك   ظٌ ػػلن مػػ نـ
 ػ ٌدم الػا م طقػل ا ػرل بعنػدة لػف بنت ػل  ك  ػتي اسػمع حن نػل  احد ال ركع التػي

الػدنقي ك ػلف  بنػت هبػت الػاذ ثػـ  الكت اإلط  لت التػي لػـ تتك ػؼ لحظتنػل
 ػلف  ػي بعػض  ك ػد  ك ػلف المحقػؽ ن تػب  ػٌؿ فػيء للػه لتقتػـ اهك ا  ر  د 

ل تػرة  مر التحقنػؽكاسػت  نتمللؾ   سه مػف  ثػرة مػل   ػت احٌدثػهلـ ن ف الىحظلت 
استغرؽ مف الك ػت ربمػل  ػلف اربػع اك  مػس سػلللت  درم  ـ ا ستكل  طكنىل

  مػه كهػك ن تػبا ىٌ   ػتي  كبن مػل  سللل ن ظػر الننػل عدـ كجكدل كلـ الىـ بللك ت
نػػػث ن ػػػذ نمسػػػؾ ح   جػػػ ة تك ػػػؼ لػػػف ال تلبػػػل كالػػػلر ن ظػػػر الػػػٌي  ظػػػرة م ن ػػػلك 

 قػػلؿ ان   ظػػر الػػٌي  ظػرات م ن ػػل جػػدسػػل ت كنكهػك   بػػه نلربه الطكنػػؿ كنمسػػبفػ
 .ُ ا ت  د  دلت يلي
  دلتؾ ؟ لذاُ كلم قىت له    
اذا  لن مج ك ػػ ا ػػكف كن ػػل   قػػلؿ ُ جعىت ػػي ا ػػدمع معػػؾ  ػػي  ػػ ـ ت نػػد ؿ العقػػؿ 
   ُ ك نؼ ت ند ؿ العقؿ ؟ قىت له   ـك بتالدنقؾ بنذا ال  ـا 

 ؟ر لىٌي هذ  الح لنلترند اف تمرٌ  ُ لؿ
 ؟  ي العراؽ تعتبر  ح لنلا ل  هكهؿ هذا الذم لل نتي  ؟ُ كانل ح لنل  قىت 

 حن مػػل  ػػلؿ لػػي جمىتػػه ات نػػرة ؟ الػػذم بعثػػؾ بنػػذ  القالػػل الػػا سػػكرنل  قػػلؿ مػػف
الػػلرت حنػػث االػػبحت معل ػػلتي التػػي لفػػتنل لن م نـ  ك ػػالػػرت نرتعػػد   هػػذ  

 ......ن ل مبعكث كالرتي  م سكجل  ح لنل
 اف نالػدر لـ ن ف اتك عك   قد ا  سر  ىبي   ال  ـ معهت مىل ن نل لـ استطع ح

 .م ه ال  ـذلؾ 

                                                           
51
َ، أـثهٔييٟ ترفاصيي١ً لٌييه اصييؽاب لٌييه اٌث١ييد اٌييمٞ    2113تؼييك سييمٛط إٌظيياَ اٌثؼصييٟ ػيياَ    - 

 اًا ُِٕٙ تإٟٔٔ لك اـرثأخ ف١ٗ.الرؽّٖٛ ظّٕ
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  فعرتي بللتعب ك نبل اامػؿ  كا نػلرت  ػكام  نـه الٌي بعض التي كل دمل كجٌ    
 ..الرجؿ ذلؾمف 
ُ اسػػػمع نػػػل اسػػػتلذ ا ػػػػي  ىػػػت لػػػه  ك الطػػػل ي اهلل القػػػكة  ػػػي ال ػػػ ـ بعػػػد ذلػػػؾ   

ا ػػت ك   كا ػػل اجنبػػؾكا ػػت كظن تػػؾ اف تسػػ ل ي    ىتنػػل لػػؾ مسػػ كؿ لػػف  ػػؿ  ىمػػل
نػػد ا ػػتـ ُ ا ػػتـ ل ػػد ـ م ػػلبرات  ػػي العػػراؽ كن  قىػػت   قػػلؿ  عػػـ  ف اجػػلبتيتػػدكٌ 

  اف تبعثػػكا مػػػف نسػػػ ؿ  ػػي مػػػدن تي كم طقتػػػي ارجػػػكك  ه ػػػلؾ تعىمػػكف  ػػػٌؿ فػػيء 
  ػي بنت ػل لف  ػؿ فػيء حتػا لػف تػ رن  الحلدثػل كمػل ك ػع كب م ل  ـ نف تس لكا

كاذهبػػكا الػػا بنت ػػل لتػػركا  نػػؼ اف رجػػلؿ اتمػػف  ػػد   ا ػػكالي ػػدكا مػػف الػػحل  تلت
  ل نػػل  نػػي مفػػنكرة  ػػي ال لظمنػػل كنمػػل الحلدثػػل التػػي تحػػدثتي   اسػػتبلحكا بنت ػػل

امسػػ تي كا قطعػػت لػػف ال ػػ ـ  هػػللي ل تػػرة طكنىػػل ثػػـ حنػػث االػػبحت حػػدنث ات
   .كل   ي فعرت بلل كؼ م نـ  ي حلؿ لدـ تالدنقنـ ل  مي

كالرت ا لؼ م ه بػؿ ا ػلؼ    ي نمرم ا مؿ التحقنؽ بقي هك فلؾٌ  دملبع   
الػػػػا الز زا ػػػػػل  ػػػػ مر الحػػػػلرس ب رجػػػػللي   ن تظر ػػػػي  ػػػػلف مػػػػف المجنػػػػكؿ الػػػػذم

   .ات  رادنل
                             

         مناجاة من داخل السجن()
 تعػػللا ادلػػك اهلل الػػرتي ك  ان فػػدند لن حز ػػحن مػػل د ىػػت الػػا الز زا ػػل حز ػػت       

لنىتػي )ع( كبقنت اا مل المعالكمنف كتكجنت لزنلرة   ي كحز يكاف ك النه همٌ 
 ا ذلػؾ المحقػؽ الػرت ادلػك لىػ  سػكل لحظػلت تىؾ لػـ ن ػـ  ننػل الػا الالػبلح

 ػي ذلػؾ ر نػل نرا ػيى اهلل  ىحظلت التػي  متنػل تىؾ ال ي ك   كن ل  ي تىؾ الطلمكرة
 سن كف  ذلؾ. لتنل ب  ه    كٌ نملمي ذلن ن  فك   ؿ  الرج
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  الظنػػػر بعػػػدكا ػػػل لىػػػا ذلػػػؾ الحػػػلؿ  ك ػػػي نحػػػد اتنػػػلـ كالضػػػبط نػػػلـ مػػػٌرت ااك  
ك  ػت الػػنش ال ػػكؼ كالقىػؽ مػػف  ػػؿ   تحػػت ي  ػػد  بػػلب السػػجف الر نسػنل سػمعتي 

  ك ل ػػت السػػجفذلػػؾ ف انػػل  تحػػل لبػػلب ن ػػلؼ مػػالػػرتي ك   فػػيء نسػػمه تحقنػػؽ
ف سػػج لء   ػػرنف  ت ػػتن  ػػي  ػػؿ نػػـك اةػػراض لدنػػدة  م نػػل ا نػػـ  ى ػػكا نسػػتدلك 

 كم نل لك ت الطعلـ كه ذا..
لمحقػػػؽ الػػػلحب  ٌف ا كج ػػػت بػػ   تحػػػل بػػػلب السػػجف حنػػػث ب ٌػػترٌ ن   ػػػتي  كبن مػػل 

  ك ػلف ب  سه ز زا تيي  كج ت به كهك ن تن بلب  لف نحقؽ معالذم الفكارب 
بػلامس  ػلف نتكلػد ي كالنػـك  ؟ جػرل قىت سبحلف اهلل مل الذم   نتذلؿ نملمي 
 ؟البلبلي  تن ن زؿ ب  سه لن

م ل ػػػػؾ إبك كهػػػػذا الحمػػػػلـ ل ػػػػدؾ    قػػػػلؿ  ػػػػـ نػػػػل حنػػػػدر كلػػػػٌدؿ ثنلبػػػػؾ كاةتسػػػػؿ 
سػػ  ـك بػػذلؾ اف  ُ قىػػت لػػه  مكلػػد بعػػد سػػللل مػػع المعىٌػػـ لػػدنؾاتةتسػػلؿ تف 

 .فلء اهلل 
 .ن مؿ ةسىؾ كت ظن ؾ كسللكد بعد سللل ُ قلؿ   
 .حملـاذهب الا ال لن  تكحكل  ه ترؾ بلب ز زا تي م   تر  ي كذهب    
   ػػػد تحققػػػػتالتػػػي رننتنػػػل حن نػػػل حمػػػدت اهلل ك ىػػػت سػػػبحلف ربػػػػي اف الر نػػػل    

 لال ىمػػػتىػػػؾ   نمػػػل بعػػػد نف ك ػػػد لىمػػػتي   ت الىػػػـ مػػػلذا نع ػػػي ب ىمػػػل معىٌػػػـك  ػػػت 
 .تع ي ر نس  رع الم لبرات

كاجىسػ ي   للد ذلؾ المحقػؽ ب  سػه الػٌي لن  ػذ ي الػا ب لنػل ن ػرل ذلؾ بعد    
ل ذهػػػب كلٌمػػػ   ػػػي تىػػػؾ الغر ػػػل لن جللسػػػ لن فػػػ ب د فػػػلهدتي ك ػػػ   ػػػي ةر ػػػل ات تظػػػلر

كلىمػت   س ل ي ذلؾ الفلب هؿ ا ت لرا ػي ؟  قىػت لػه  عػـ  الحراس كالمحقؽ
نلىػـ  ـ ن ػفي لػ مه ت ت ا ىٌ كالرت      ت م ه ضلن مف لنجته ب  ه لرا ي ان

ي بعػد مػل كلـ الد نثػؽ بػ ٌم ا سػلف لرا ػ )سكرنل(البىد ذلؾء لف طبنعل نٌم في
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كلىمػت ا ػه مسػجكف   كا ل اتنرب م هثـ راح ن ىم ي   دته  ي تىؾ المرحىلفله
 ثػـ جػلء المحقػؽ كاد ػؿ  ا ػرل السجف كل  ه  ي ز زا ػل ا  رادنػل معي  ي   س

لىا الضلبط ال بنػر كبقنػت ا ػل  ػي ات تظػلر  تػرة مػف الػزمف حتػا الفلب  ذلؾ
سػػػ لؾ المعىٌػػػـ  ثػػػـ جػػػلءالمحقؽ الػػػٌي كهػػػك نتكسػػػؿ  قػػػلؿ لػػػي ُ اذاكن ػػػذك     ػػػرج 

 قىت له حلضر اف فػلء اهلل ا ػكؿ ة  ا ه  لف نعلمى ي معلمىل جندل ي  قؿ له 
 .ذلؾله 

                              
 (ٕ٘)(المقاء مع الضابط الكبير)

كةر تػػه هػػي   ال بنػػر  كجدتػػه نرتػػدم م بػػس مد نػػلد ىت ةر ػػل الضػػلبط  ػػ     
كرٌد   همت لىنػطلكلػل  بنػرة  سػىٌ   نػه جنػلز تى ػلز كل ػد لبلرة لف م تػب  بنػر 

   لده لكحػػػكبقنػػػت معػػػ  لىػػػٌي السػػػ ـ ك ػػػلؿ لىمحقػػػؽ نذهػػػب ن ػػػت   ػػػرج المحقػػػؽ
لػػا اتكراؽ كن ظػػر الػػٌي كهػػك لبػػلرة لػػف ا ػػكالي كالػػلر ن ظػػر ا لن ك ػػلف بنػػد  مى ػػ

حتػػػا بىػػػُ بػػػه اف   ثػػػـ الػػػلر نسػػػ ل ي بعػػػض اتسػػػ ىل كن ػػػل نجنبػػػه  كن ػػػل الػػػلمت
ب ػػؿ  نجنبػػه   ػػتي ك   ح كمػػل الػػداـ حسػنفنسػ ل ي لػػف اكضػػلع العػػراؽ  ػي ظػػؿ 

 قىػػت لػػه امػػل   راد كلػػف مظىكمنػػل الفػػنعل سػػ ل ي لػػف مظىكمنػػل اا ػػ الػػراحل 
نػ تكف بعػد الفػنعل  نػـ اا ػراد امػل ك   مظىكمنل نلا  ك نل س ىنمظىكمنل الفنعل 

 ػي الكا ػع ك ػي ُ  قىػت لػه  ؟ف اننمػل ن ثػر مظىكمنػللي كا   قلؿ  بمظىكمنتنـ 
تف الػداـ  ػلـ بضػربنـ ب تسػىحل اا راد نعل كف مف ظىـ فدند  هذ  ال ترة   ف

 .م نـ   ؿ لحظلت ال نمنلكنل ك د  تؿ ااتؼ 
كلػـ ا ػف لىػا لىػـ ثـ راح نس ل ي لف نسعلر السػىع كال ضػركات كالطملطػل   

لف ربمػػل  ػػ  لتىػػؾ ااسػػ ىل ان كالػػا ااف لػػـ اجػػد مبػػرر   ااسػػ ىلتىػػؾ نسػػ ل ي  ذالمػػل
                                                           

52
 نئ١ا فهع اٌّفاتهاخ فٟ ِك٠ٕح اٌماِ ٍٟ، ٔٙا٠ح اٌصّا١ٕٔاخ ِٓ اٌمهْ اٌؼ ه٠ٓ. - 
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جلبػػػل ذلػػػؾ الفػػػلب الػػػنرنػػػد اف نقػػػلرف بػػػن ذم التقنػػػت بػػػه  ػػػي ةر ػػػل ف إجػػػلبتي كاي
 ػػػلؿ لػػي بػػ ف الضػػػلبط   ت ػػي ل ػػػدمل التقنػػت بػػذلؾ الفػػػلب  نمػػل بعػػد  ات تظػػلر

ي  ػػكةنرهػػل  تك عػػت ب  ػػه  ػػلف نقػػلرف بػػنف اتجلبػػلت ت سػػ له لػػف ال ضػػركات 
 لن   ػػػه الطػػػا ا ػػػلدة مبػػػللُ  ننػػػل ك الكالػػػبلىمػػػت  نمػػػل بعػػػد مػػػف ذلػػػؾ الفػػػلب 

م ػه ا ػه سػكؼ لن  لحفل  ػي العػراؽ ظٌ ػ ان ذ ر اسعلر  حنث  تسعلربلل سبل الا ا
 .ن جك بذلؾ 

 ل ػػػػت لىػػػػا راح ن ظػػػػر الػػػػا ا ػػػػلدتي التػػػػي   ته  ىاسػػػػ الضػػػػلبط ن مػػػػؿ ملبعػػػػد   
 قىت لػه ُ سػمعت ؟ ك د س ل ي هؿ ل دؾ احد مف ا لربؾ  ي سكرنل   طلكلته 

هػػػك ت نعىػػػـ ك    ػػػي السػػػندة زن ػػػب اف ا ػػػي ال بنػػػر مقػػػنـ  ػػػي سػػػكرنل م ػػػذ سػػػ نف 
لػه بعػض   ػذ رت؟ ثـ س ل ي هؿ ل دؾ معلرؼ ه ل ةنػر ا نػؾ   ه لبكجكدم 

  اتسػػملء مػػف العىمػػلء كبعػػض المػػ م نف الػػذنف ا ػػلمكا  ػػي سػػكرنل م ػػذ زمػػف بعنػػد
   رننت اثػر اترتنػلح لىػا كجنػهمل كبعد ان كن نر   نلىـ ل نـ نٌم فيء ـي ل ل  ك 

اف  ي هذا الم لف ؟  قىػت لػه  لؿ ليُ هؿ تحتلج الا فيء ؟ هؿ ا ت مرتلح 
 لـ ل ػػػد الالػػػ ة  ػػػ ف الطنػػػلرة ضػػػركرنل نتػػػلـ  ػػػ  ي اهػػػـ فػػػيء ل ػػػدم هػػػك الحٌمػػػ

 .لدم
كحن مػػػل   لػػػي بفػػلم ك ػػلدل بػػػ ف نػػلتي المحقػػؽثػػػـ بعػػدهل نمػػر    ػػلؿ  نمػػت    

ذا ؟  قىػػت لػػه ُ  ػػٌ  بػػؿ  ػػلف حضػػر المحقػػؽ سػػ ل ي الضػػلبط هػػؿ نسػػلء النػػؾ هػػ
 ا بػػػلل ـ لىػػػا حنػػػدر(دنػػػرك  ىمحقػػػؽ ك ػػػلؿ لػػػه )ثػػػـ كٌجػػػه   مػػػه ل  معػػػي  لن لطن ػػػ

كل ػػدمل ذهب ػػل ب تجػػل  الز زا ػػل   لؿ المحقػػؽ ُ نمػػرؾ سػػندمقػػ   نجػػل السػػكرنلىبلل
ني ٌ ػػػر بػػػذلؾ الم ػػػلـ الػػػذم رننتػػػه  بػػػؿ انػػػلـ  ػػػي ذلػػػؾ المحقػػػؽ   نػػػؼ الػػػلر    ػػػتي 

   . لن الر نل حقنقل ككا ع اللرتحقنقلن)سبحل ؾ ربي(  قد 
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 بػػػي رل مػػػلذا سنالػػػ عنػػػلتي   ـ   سػػػي ىٌػػػني  زا ػػػل   ػػػت اث ػػػلء لكدت ػػػل الػػػا الز ك       
ر كجػك  قػؽ  ػ  ي اتػذ ٌ ا ظػر الػا كجػك  الحػرس كالمح   ت ي حن مل ؟ ت ٌ  ه تء

 .  الذنف  جكت مف اندننـ بمعجزة الننل هـ المجرمنف  ي العراؽ ك البعثننف 
الحػػػػرس  ػػػػتن بلبنػػػػل ك ػػػػلؿ لػػػػي ُ اف بػػػػلب   ػػػػلـ كحن مػػػػل كالػػػػى ل الػػػػا الز زا ػػػػل   

كؿ ٌىـ( فػ رت اهلل لػز كجػؿ ك ستبقا م تكحل بكالػنل مػف الضػلبط )المع ز زا تؾ
 لىا ذلؾ . محمد

                                 
 (كان بداخل الزنزانات)

حر ػػػل مػػػف ذم  بػػػؿ حنػػػث ا ػػػي  تحػػػت بػػػلب الز زا ػػػل الػػػرت ن ثػػػر ل ػػػدمل      
رزت احػػ ل ػػدمل اف اهلل  ػػد مػػٌف لىػػيٌ   ك فػػلءمتػػا مػػل ن   ػػت اذهػػب الػػا الٌحمػػلـ

ر الم ػػػلف الػػػذم طنٌػػػني نف  طنػػػلرة الجسػػػد كالم بػػػس كحلكلػػػتي   كال ظل ػػػل الطنػػػلرة
   .  كنجىس  نه  ن لـك     ت االىي

ك  ػت ا ظػر الػا الز زا ػلت المق ىػل ؿ   د  ضنت لٌدة ننػلـ لىػا تىػؾ الحػلك     
كلػـ اسػتطع   د ك ػلف معظمنػـ مػف السػكرننفحػرجؿ كاحنث  لف  ي  ؿ كاحدة 

 ل ػػت مق ىػػل كلػػـ ابػػكاب ز زا ػػلتنـ  افٌ  سػػمع االػػكاتنـ ػػت ا   ك افػػ للنـاف ارل 
 استطع ر نل نحدهـ. 

 ننػػػػل ضػػػػكء كاةطنػػػػل  ػػػػلف ك   م تكحػػػػل ػػػػلت االز ز تىػػػػؾ ك  ػػػػت نرل كاحػػػػدة مػػػػف   
  ن تػب  نػه ا ار   ك  ػتي كنجىػس بػدا ىنل رجػؿ كل ػد  د تػر  ان ك رش  ظن ػل جػد

 تلبػػػل  ػػػٌؿ مػػػل  هكظن تيػػػك ل ػػػت   الػػػر مػػػف الم ػػػلبراته ل عىمػػػت  نمػػػل بعػػػد ب ٌ ػػػ 
  كز زا تػػه  ل ػػت مقلبػػؿ ز زا تػػي  نحػػدنسػػمعه مػػف السػػج لء مػػف دكف اف نعىػػـ بػػه 

 .ن فل الرتي ك 
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 ؽالرجػؿ نػر ذلػؾ    لف   ي السجف هي الال ة كالدللء  لف فغىي الفلةؿ   
كه ػػذا فػػن     ب الػػٌي كنسػػ ل ي لػػف امػػكرم ككضػػعي كنهىػػي بػػدن نتقػػرٌ   لىػػيٌ  ه ىبيػػ

كمػػػف دا ػػػؿ الم ػػػلبرات  ل الػػػران مػػػفر لػػػٌي  ػػػد سػػػ ٌ  (لػػػز كجػػػؿ) ػػػ ف اهلل  لن  فػػػن 
 السجف تحت اارض.

 ٌىمػل حػلف ك ػت دكامػه  ػي السػجف  ك ػي بعػض بعض مع  الر ل  تحدث      
الػذم اف الطعػلـ  كبعػض ااطعمػل الىذنػذة  نجىب الٌي بعػض ال كا ػه ااحنلف 

كس دكنفػػل  لن    ػػؿ الػػبلح ههػػك لبػػلرة لػػف س دكنفػػ  ػػلف نطعمك  ػػل  ػػي السػػجف
لبػػػلرة لػػػف رةنػػػؼ ل  ل ػػػت كالس دكنفػػػ ان كس دكنفػػػل    ػػػؿ مسػػػلء ان   ػػػؿ ظنػػػر  

الػػغنرة كفػػرنحل نم  طعػػل   ك ننػػل  طعػػل كاحػػدة مػػف ال   ػػؿ   بنػػر مػػف ال بػػز
الػػا اف   الطعػػلـ الػػذم  ػػلف نقٌػػدـ ل ػػل  ػػي ذلػػؾ السػػجف هػػك كذلػػؾ  مػػف الطمػػلطـ

كال كا ػػه ب   ػػلف نجىػػب الػػٌي بعػػض ال بػػل  مػػٌف اهلل لىػػٌي برجػػؿ الم ػػلبرات هػػذا 
اذ   ل رننتػه مػف  عػـ اهلل لىػيٌ مٌمػ كذلؾنذ ر ي   لف كل  ه  لنس  ؿ نـك لن احنل 

مػف رن ػل ك  ػت لىػا نقػنف    ي كلػـ نتر  ػي حتػا  ػي  عػر السػجكفلا ه لػـ ن سػ
افػػعر  ي   ػػتي  ػػ ػػؿ ذلػػؾ ت   ر لػػٌي  ػػؿ فػػيءك نػػؼ  ػػلف نسػػ ٌ   اهلل كلط ػػه بػػي

كلػػذلؾ    ػػه لػػـ نتر  ػػي  ( لػػز كجػػؿ) ػػلف بعػػنف اهلل   ػػي العػػراؽ لل نتػػه بػػ ف مػػل
 .لحظل كاحدة 

                                
 ()االنتقال الى دمشق

  ػس بر ػلمجي  لىػا  تي م تظران لمػل سػنحؿُّ بػي بعػد ذلػؾ السػجف  ك  ػت      
نذهػػػػب الػػػػا  كل ػػػػدمل  ػػػػلف رجػػػؿ الم ػػػػلبرات ن ػػػػرج مػػػػف السػػػجف   ػػػػتي  النػػػكمي 
    تي   ذا  ل كا بحلجل الا بعض المسللدةهـ بدا ىنل اؿ الذنف  كنس الز زا لت
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كةسػىنل  لنػـ   ػل ي المػلء  ػياستطللتي مف  ػ ؿ ام     اسللدهـ لىا  در 
رجللنل لنـ ك  لنـ   .  طل  ل ذة البلب الالغنرةبكاساي
 ىـ معنػـ كهػـ نسػ لكف ل ػي كل  ػي كاللرت بن ي كبن نـ مكٌدة حنث   ت ات   

ك ػػلؿ   حػػللتي تىػػؾ حتػػا جػػلء الحػػلرس ت لىػػاثػػـ بقنػػلن  ارل افػػ للنـ مطىقػػ ـ لػػ
)اٌم مدن ػل دمفػؽ( كلىنػؾ سكؼ ت رج مف هذا المعتقؿ كترحؿ  الا الفػلـ لي 

 اف ترتدم ثنلبؾ التي نتنت بنل . 
كبعػػػد  ىنػػؿ جػػػلء   ثػػـ ا ػػػذ ي ككضػػع ي  ػػػي ةر ػػل  بنػػػرة مػػف السػػػجف   سػػه    

  ثػػػػـ نةىػػػػؽ البػػػػلب بػػػػ  س تىػػػػؾ الغر ػػػػل  نجىسػػػػنـ معػػػػيفػػػػ ص كمعػػػػه رجػػػػ ف ك 
ك ل ػل   لبػر الحػدكد الػا سػكرنل اا نمػل لرا نػلف كجػلءلػي معنمػل  تبػنف  دثتي  تح

 ل كت نعىػػـ احػػدي   ك ػػؿ كاحػػد م نمػػل محجػػكز  ػػي ز زا ػػل  معػػي  ػػي   ػػس السػػجف
 الػػػر ل ث ثػػػل افػػػ لص  ػػػي   الػػػا الفػػػلـىكف سػػػنرحٌ  لن ك ػػػل كا هػػػـ انضػػػ  بػػػل  ر

ضػػػػر حنػػػػث   ػػػػت استح  ػػػػد إ تػػػػرب افػػػػعر بػػػػ ف ال ػػػػرج  الػػػػرتي    ز زا ػػػػل كاحػػػػدة
) ركجػػي  التػػي مػػررتي بنػػل  لغلنػػل الىحظػػل التػػي م ػػت  ننػػل مػػع ني ل ػػؾُ المراحػػؿ

كالػػػػكلي الػػػػا -كالػػػػكلي الػػػػا المػػػػزارع  -هلربػػػػلن مجنػػػػكؿ المالػػػػنر مػػػػف العػػػػراؽ
 ػػػل ز زا -زا ػػػل ا  رادنػػػلز  -القلمفػػػىي  سػػػجف -تػػػؿ  كجػػػؾ  - ػػػر الحػػػدكدم الم 

 .لرا ٌنلف( فلكمعي ف الز زا ل  بنرة  - م تكحل البلبا  رادٌنل 
سػػ ي كا  ػػر   حػػدهمل فػػنعي مػػف محل ظػػل كاسػػطكن العػػراؽ  مػػف  ػػلف الػػرج ف 

ضػع ل  ػي كل   ػل حن مػل كي   ل  عػل ي   ػس المعل ػلة ك  ٌ   مف مدن ل المكالؿ هكك 
مل بعػػػد رحنػػػؿىثػػػـ تٌنن  ػػػل ل لن حػػػالػػػلر السػػػجف ل ػػػل ا ثػػػر راحػػػل كا  تل  سػػػجف كاحػػػد

 .ل ذلؾطىبكا م ٌ 
  ا ػرل كل  نػل  ػكؽ اارضالػا ب لنػل ب ػل كجػلءكا ا رجك ل مف تحت اارض   

حنػث  ػلمكا بتسػىنم ل الػا مر ػز   فرطل  ػي كسػط المدن ػلالثـ  قىك ل الا مر ز 
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  الرجػػػػلؿ ل قى ػػػػل مػػػػف القلمفػػػػىي الػػػػا مدن ػػػػل دمفػػػػؽالفػػػػرطل كاك ىػػػػكا ب ػػػػل بعػػػػض 
اك مػل نقػلرب لفػر سػلللت ب قػد نسػتغرؽ الطرنػؽ   كالمسل ل هػي لنسػت بقرنبػل

ا بعػػػػػض ن مىػػػػػك  ارادكا افىم ػػػػػل  نمػػػػػل بعػػػػػد اف هػػػػػ تء  ػػػػػد لك  ػػػػػل اك ا ػػػػػؿ  ا ثػػػػػر 
 ل قى ل الا دمفؽ.جراءات اإل
ه  ػػػي كسػػػط مدن ػػػل ك ػػػد كضػػػعك ل مػػػع المك ػػػك نف  ػػػي م  ػػػر الفػػػرطل كاظٌ ػػػ   

ص ال بنػر الػذم كبعد ذلؾ  قىك ل الا ب لنل ثل نل ل ي   تظر  دـك البػلالقلمفىي 
 .نكالى ل الا الفلـ

رجلؿ مف الفرطل العس رنل ككضػعكا  رللت مف احتجلز ل ه لؾ حضكبعد سل 
  مكضػػع البػػلص كلغلنػػل كا تلدك ػػل مػػف تىػػؾ الب لنػػل اتةػػ ؿ بلنػػدن ل )ال ىبجػػلت(

كحن مػػػػل   نقػػػػلرب العفػػػػرة مػػػػف رجػػػػلؿ الفػػػػرطل كمعنػػػػـ اسػػػػىحتنـك ػػػػلف مع ػػػػل ملا
لس ن ظػػركف الػػلر ال ػػمػػف تىػػؾ الب لنػػل كجػػل كا ب ػػل الػػا الطرنػػؽ العػػلـ   رجك ػػل ن

 ع  رجك ل مف الب لنل التي   ل  ننل الػا كسػط الفػلر انـ  ٌ االن ل ك    ل مجرمنف 
 المتكٌجه الا دمفؽ.   ذ البلص ل ي 

  ر بك ل  ػي    جزت ل لتحني بللر لب سكل المقللد التي  ان كءك لف البلص ممى   
 كالعلر  مف   لنل بلل زم ن ل  ظرات فعرتي إلكاللر الر لب ن ظركف البلص 

إلن ػل  ل ؾ ال لسني  لىٌي مف  ظرات عت ي  لف نهكف كلك نٌف اترض ا فقت كابتى
 ك ذاؾ.

كرجػلؿ الفػػرطل   لن ػػل ك حػف م بىػكف بلتالػ لدإن ظػركف  ف الرٌ ػلب كال ػلس ػل  
ر نعتبػػػر م سػػػلة الم ظػػػ ذلػػػؾ  ػػػلف   مػػػف حكل ػػػل كهػػػـ نحمىػػػكف اسػػػىحتنـ بلتجله ػػػل

( )عفحن نػػػل  نػػػؼ  ػػػلف حػػػلؿ اتمػػػلـ زنػػػف العلبػػػدن رتي تػػػذ ٌ   ػػػي كل ٌ   بلل سػػػبل لػػػي
حن مل جلءكا به كبعنلؿ اتملـ الحسنف الا ب د الفلـ كهـ نيسلرل كالػ س ت ظػر 

 إلننـ.
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 ػػكاهلل  ػػلف ذلػػؾ   ذلػػؾ اامػػلـ العظػػنـ  كفػػعرت بفػػيء  ىنػػؿ ممػػل  ػػلف نحمىػػهي   
لىػا تىػؾ  لن ك حػفرت مالػنبل اهػؿ البنػت )ع( ك الكالػمػل تػذ ٌ  ىٌ ي لٌ ػؼ ن  ٌ 

كهػػػك م بػػػؿ  ان اسػػػنر ف العلبػػػدنف اامػػػلـ زنػػػ إ تػػػلدكا ر  نػػػؼ  ٌ اتػػػذ الػػػرتي   الحػػػلؿ
مػػػف  كتػػػلرة نسػػػك ك ه لىػػػا الجمػػػؿ لن لىػػػا اا ػػػداـ تػػػلرةن ن  ذك ػػػه مفػػػنٌ ك  بللجلمعػػػل

   ػػت افػػعر بعظمػػل اهػػؿ البنػػت   لػػف  ظػػرات ال ػػلس الػػننـ  ضػػ ن  دكف كطػػلء 
 .اث لء تىؾ الحللل التي   ت النفنل ك ذاؾ)ع( 

سػػػٌبي السػػػند   رنتػػػذ ٌ  الػػػرتي ك   المقعػػػد الم الػػػص لػػػي ل جىسػػػت لىػػػامػػػحن     
لػػػذم   ػػػت  نػػػه  ػػػي ا طرنػػػؽمػػػل  ل ػػػت  ػػػد اتػػػت مػػػف   ػػػس ذلػػػؾ الكربٌ  )ع(زن ػػػب

 الػػػداءعػػػل للفػػػكراء  ػػػد سػػػل نـ احنػػػث االػػػبن اهػػػؿ البنػػػت بعػػػد  لج  القلمفػػػىي
ثػػػـ كم نػػػل الػػػا ت رنػػػت ثػػػـ بنجػػػي  للمكالػػػؿ   رل مػػػف  ػػػرب ء الػػػا ال ك ػػػلسػػػلني 

 .دمفؽ الان نران ك  –لب لف  –حمص  –حىب  –س جلر كمف ثـ حدكد سكرنل 
لىػػا مػػل جػػرل مػػف مالػػل ب لن لىػػا مقعػػدم كدمػػكم تجػػرم حز ػػ لن   ػػت جللسػػ    

  محػػٌرـ الحػراـ كبدانػػل فػنر الػػ رك ػػد   ػت الػػنش انػ ـ   لىػا اهػػؿ البنػت )ع(
مكا ػؽ لػ  س الك ػت مػع السػبي الزن ػي   قػد   لف الك ت مف ال لحنل الزم نلك د 

ف الك ػت الػذم سػبنت  نػه مهك ا  ر متقلرب   ٌ ل  ي  لنل فنر محـر الحراـ 
دهـ اامػػػػلـ زنػػػػف مػػػػلمنـ كسػػػػنإن ػػػػب كالعىكنػػػػلت مػػػػف اؿ البنػػػػت ك ػػػػلف السػػػػندة ز 

 ااسلرل . ني ل ؾ  العلبدنف لىا رنس
                                 

 )في طريقنا الى الشام(
بجل بػه نجىػس لىمعتقػؿ ك ػلف  ػؿ مقعػد    ضن ل لنىت ل تىؾ  ػي الطرنػؽ         

كبعػػد   كنجىػػس الفػػرطي بجل بػػهلمعتقػػؿ نجىػػس بجػػكار ال ل ػػذة فػرطي حنػػث اف ا
ثػػـ كالػػى ل الػػا مدن ػػل بحػػؿ  نكد ػػل  لص ب تػػرة زم نػػل امػػر الضػػلبط ؽ البػػا طػػ 
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  كمػػف كمػػف م ػػلف الػػا م ػػلف  فػػرطللىكالػػىك ل الػػا م  ػػر نك  الػػبلحلن  دمفػػؽ
ـٌ حتػا بىغ ػل ب لنػل سنلرة الا ا ر ا ػذت ل سػنلرة   نجىسػك ل  ننػل بعػض الك ػت  ثػ

حسػب  بك ػ ن   ف المسػجك نف ـان ي لبلرة لف ال دكؽ  بنػر نحمػؿ لػددرة كه بن
ك نػػػؿ ل ػػػل  نمػػػل بعػػػد ا ػػػه  ػػػرع    زلك ػػػل  نػػػهن الػػػا م ػػػلفحتػػػا بىغػػػكا ب ػػػل   سػػػج ه 
 .كهك  رع  بنر  نه ال ثنر مف المسجك نف تحت اارض لىم لبرات   ىسطنف

كا ب  ػػذ ل الػػا ثػػـ  ػػلم  ا زلك ػػل  ػػي بكابػػل ال ػػرع كهػػي تقػػع لىػػا الفػػلرع العػػلـ   
كا ػػذك ل الػػا  لسػػتقبى ل مجمكلػػل مػػف رجػػلؿ الم ػػلبرات   ثنػػرة   ةػػرؼ نػػه  م ػػلف

ك ػػلمكا اةراضػػ ل  جمنػػع ك ػػل كا  ػػد ا ػػذكا  تحػػت اترض ك نػػه ةر ػػل  بنػػرةم ػػلف 
لن  لرنضػ ان حنث  لف ه لؾ ممر رض ثـ ا زلك ل تحت االىننل   ل  بتسجنؿ نسمل

ثػـ اكالػىك ل الػا بػلب   كفػملتن  لن من ػالممػر تكجػد ابػكاب مػف حدنػد نذلػؾ  ك  ؿ
 .البلب كراح الحٌراس ن تحك نل ذلؾ ل د  ك  ك ل    مف حدند ةر ل

                                    
  ()زنزانة العراقيين

 ػػي ز زا ػػل  بنػػرة لسػػ ل  ػػدرم مػػل هػػي  ثػػـ  ل ػػدمل  تحػػكا ل ػػل البػػلب ند ىك ػػل     
 نةىقكا البلب كد ى ل  ننل. 

د ى ل الا تىؾ الز زا ل رنن ل كجكهلن  ثنرة ت ظر إلن ل  مف االىا كمػف  لمحن    
 كجػػد ل   مػػف تحػػت السػػقؼك     ػػد ا بىػػت لىن ػػل مػػف الىػػا السػػقؼكجػػك اتسػػ ؿ  ك 

  ظػػػر الػػػننـ كبقن ػػػل ه ػػػذا ل ك  ػػػ  ن ظػػػركف الن ػػػل كهػػػـ سػػػل تكف الػػػلمتكف رجػػػلتن 
 .لحظلت

 ف ؟ذلؾ الالمت ك ىت لنـ هؿ ا تـ لرا نك    سرتي     
)بمنجع ك ػػػػػلف نسػػػػػما   ٌى ػػػػػل لرا نػػػػػكف  ػػػػػي هػػػػػذا المنجػػػػػع   جػػػػػلبك ي ُ  عػػػػػـ  

كبعػد    لبػلرة لػف مػد ؿ البػلب   هيال بنرةالغر ل تىؾ حنث  ل ت  المزدكجه(
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ؾ للـ ه ػػالحٌمػػ ذلػػؾثػػـ  ػػي سػػقؼ   ؾ تكالنػػت كحمػػلـ  ػػي م ػػلف كاحػػدمبلفػػرة ه ػػل
مػف اترت ػلع  ؾ مسػل له ػلك   الػىي لىغر ػلاالـ كالسػقؼ بنف سػقؼ الحٌمػمسل ل 
    قػػدالفػػنعل ن ػػلمكف  ػػكؽ ذلػػؾ السػػقؼ مػػف المتػػر الكاحػػد حنػػث  ػػلف ػػؿ تقػػدر ب 

 لـ ةػػػرؼالحٌمػػػ ذلػػػؾ ثػػػـ نكجػػػد بجل ػػػب  مكضػػػعنـ ه ػػػلؾؾ كا ػػػذكا تجمعػػػكا ه ػػػل
  اربعػل ز زا ػلت ا  رادنػػل لبػلرة لػفكهػي   ا  رادنػل الػغنرة كهػي م تحػل اتبػكاب

مرت ػع مػل بػنف سػطن  لن جػد انضػاث تػنف متقلبىػل ك ك نػل نك  الغػرؼ  ػؿتىؾ ك ل ت 
ق نف ا ػػؿ مػػف المتػػر مػػل بػػنف السػػال بنػػرة تكجػػد مسػػل ل الز زا ػػل الز ػػزا تنف كسػػقؼ 

ل  ػي كاٌمػ  فػنعلالمكجػكدنف  ػي السػطن هػـ مػف العػرا نف ال جمنػعك ػلف   الكاحد
ل كبعػػػض المسػػػنحنف  ٌ السيػػػ كفنرة  قػػػد تجمػػػع النزنػػػدنكف كالعرا نػػػالز زا ػػػلت الالػػػغ

مػل بػنف لربػي   السػجف مػف العػرا نف ذلػؾالمكجكدنف  ػي  لف جمنعك   العرا نف
 ػػػػلف لػػػػدد ل مػػػػل نقػػػػلرب حنػػػػث    كسػػػػٌ ي كفػػػػنعي كنزنػػػػدم كمسػػػػنحي  ردم ك ػػػػ

 .سلحل ت تزند لىا لفرنف متر مربع ي م لن ال مسكف سجن 
بػػ ف  الػػعد الػػا د ى ػػل ك ػػلف احػػدهـ  ػػد افػػلر الن ػػل كلىػػا انػػل حػػلؿ     ػػل  ػػد    

الػػا  نمػػل ا ػػل  الػػعدتي   ل ث ثػػلك ٌ ػػ ل ـ مػػع الفػػنعنم ا  ػػل سػػ قب العىػػكم  الطػػلبؽ
ػػ بن مػػل   قنمػػكف  ػػكؽ السػػقؼنضػػع اكل ػػؾ الػػذنف  ػػلف  ػػد كي ـ ىٌ السػػقؼ بكاسػػطل سي

ل كهػػك  ٌ الغػػرؼ ات  رادنػػل مػػع ا كا ػػه السيػػ لحػػدإه اتخ ال ػػردم السػػ ي الػػا تكٌجػػ
 لن لنل ػػذ م ل ػػ معػػي الفػػنعي  الػػعد هػػك ا  ػػركامػػل ا  ػػر   ن ػػكف تحػػت السػػقؼ

لػف العػراؽ ي  مع  ؿ مف  ي الز زا ل كالػلركا نسػ لك كبعدهل تجٌ   فنعلكسط ال
 د ػػكلي  ػػي ذلػػؾ ك بػػؿ تعٌر  ػػل لىػػا بعػػض    كلػػف محل ظلتػػه كلػػف  ػػؿ فػػيء

ػػػٌراس بعػػػض  السػػػجف   ػػػت  ػػػد سػػػ لتي   ػػػي اةراضػػػي ا ػػػذكا الم ػػػلبرات الػػػذنف حي
لػي ُ ؟  قػلؿ ه ػـ سػ بقا  حػف  ػي هػذا الم ػلف حتػا   ػرج م ػ س لتينـ مل لتاا
السػػػجف كالػػػلر هػػػ تء  كل ػػػدمل د ىػػػتي   قػػػكف ه ػػػل نػػػـك اك نػػػكمنف اكث ثػػػل ننػػػلـتب
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  كل ػػػدمل ابقػػا ه ػػػل نػػػكمنف اك ث ثػػل ننػػػلـكؼ ي سػػػ ا بػػرتنـ بػػػ  ٌ    قػػػد ي ن ىمػػك ٌ 
ن بػػػػرتنـ بػػػػذلؾ  الػػػػلرى جمنػػػػع السػػػػج لء نضػػػػح كف  ك ػػػػ   ي ح نػػػػت طر ػػػػل اك 

 ؟ ـ قىت لنـ مل الذم نضح     لهل  
 مف  لؿ لؾ ذلؾ ؟ُ كا قلل

جمنعنـُ  حف ل ػدمل نتن ػل الػا ه ػل  ػللكا ل ػل  قلؿ لؿ لي ذلؾ   لف السجٌ  ُىت  
ل احػػد الػػا النػػـك لػػـ ن ػػرج مٌ ػػ ذلػػؾ ال ػػ ـ ننضػػلن  كم ػػذ اف  ػػللكا ل ػػل كلحػػد ا ف 

 هذا.
  س لتينـ كم ذ متا كن تـ ه ل  ي هذا الم لف ؟

الم ػػلف  قػػلؿ نحػػديهـ ب  ػػه ه ػػل م ػػذ تسػػعل افػػنر  ك ػػلؿ ا  ػػر ب  ػػه  ػػي ذلػػؾ    
م ػػذ نحػػد لفػػر فػػنران  ك ػػلؿ ات ػػر م ػػذ سػػتل افػػنر  ك ػػلؿ ك ػػر ثمل نػػل افػػنر 

م دهفػػػلن مػػػف  ضػػػل نـ تىػػػؾ ال تػػػرات الطكنىػػػل  ػػػي ذلػػػؾ الم ػػػلف كه ػػػذا   الػػػرتي 
ر كهك المنجع  كبعد استمللي لنـ نيالبت ب نبل نمؿ  ي   سي  ا  ػي الالغن

ػػدً  متي بتىػػؾ ات بػػلر   ػػت لىػػا امػػؿ بللبقػػلء ه ػػلؾ سػػكل لنػػلؿ  ىنىػػل  كل   ػػي الي
لىػػا الػػرةـ مػػف ن ػػه  ػػلف  رجػػلن لػػي بللقنػػلس مػػع السػػجكف التػػي مػػررتي بنػػل  ػػي 

 سكرنل.
لىػػا بعػػض  يعر تػػازدادت ممضػػت الىنػػللي كاانػػلـ ك  قػػد ذلػػؾ الحػػلؿ  لىػػا   

كنالػػبح ل  نمػػل بعػػد االػػد لء كالػػا هػػذ  الىحظػػل التػػي ا تػػب   السػػج لء المػػ م نف
 ػي  لىػا الػرةـ مػف ا نػـ نقنمػكف ة معنـل  تي مستمر  فٌ إ   اتسطر هذ  ننل 

 .ب د م تى ل 
)الحػػػػلج محمػػػػد حسػػػػنف   ػػػػي ذلػػػػؾ السػػػػجفُ  ػػػػت لىػػػػننـالػػػػذنف تعرٌ  ني ل ػػػػؾكمػػػػف  

كالحػلج   محمػد الجبػكرمكالحػلج ابػك حنػدر   كالحػلج حنػدر ال نبنػل ي  الالغنر
 .(كةنرهـ  ثنركف كالحلج محمد الرمنثي   لبلس الط نىي ابك حبنب
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مػل لطىػب كاي امػل لجىػب الطعػلـ   لث ثل افػنلء سجف تت تن إتك ل ت بلب ال    

مػػػػػػل ب ػػػػػػتن بػػػػػػلب   احػػػػػػد السػػػػػػج لء لىتحقنػػػػػػؽ السػػػػػػجف اطػػػػػػ ؽ سػػػػػػراح بعػػػػػػض كاي
 .المسجك نف

ذا   ات طػلرطعػلـ ك ػت مب ػر  نػي لجىػب  ػي  لن البػلب الػبلحتحػت  ي   ذا      كاي
كهػػػك االػػػعب فػػػيء   احػػػد ل الػػػا التحقنػػػؽ الك ػػػت  نػػػك   ػػػذذلػػػؾ  تحػػػت بعػػػد ’

  ل ػت   السجنف الا اتهل ل كربمل الضربحنث نتعرض   دا ؿ السجفل ل د 
 .حن مل   ل  سمع الكت  تن البلب لن د لت  ىكب ل ت بض  ك 
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 (بدايات الفرج)
لبػلب ا تحػت    ك ي احد ااٌنػلـ سلبنعا كاستمر الكضع لىا مل هك لىنه     

   تكٌجنػػػتي الػػػا ذلػػػؾ التحقنػػػؽ  ك ػػػلف لػػػـ ن تىػػػؼ لػػػف نػػػؽك ػػػلدكا ب سػػػمي لىتحق
التحقنػػؽ الػػذم نيجػػرم لػػي  ػػي القلمفػػىي  ك ػػل كا نسػػ لك  ي بػػ  س ااسػػ ىل التػػي 

بعػػػد ك  سػػ لك ي  ػػي القلمفػػىي  ك ػػػذلؾ المعىكمػػلت جمنعنػػل  ررتنػػػل لعػػٌدة مػػٌرات 
  كبقنػػػػػت م تظػػػػػػران بعػػػػػدهل   حػػػػػلؿ السػػػػػػج لء مػػػػػػرة ا ػػػػػرل اسػػػػػتدلك ي اسػػػػػبكلنف
 ا  رنف.

جػػػدد ) محمػػػد ك ػػػلدكا ب سػػػملء االػػػد ل ي ال السػػػجف بػػػلبتحػػػت كذات نػػػـك  ي      
لبػػػػلس الط نىػػػػي ) ابػػػػك )ابػػػػك جلسػػػػـ(  ثيمحمػػػػد الرمن  الجبػػػػكرم )ابػػػػك حنػػػػدر( 
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مػف السػجف    س ـ لى ػركج بمع ا هٌن كا ن (ضبكا اةراض ـ) قللكا لنـ   حبنب(
 .كتىؾ هي نجمؿ  ىمل نسمعنل السجنف  ي ذلؾ الك ت ك ي ذلؾ الم لف

 ػػػلف ابػػػراهنـ  بػػػؿ رحنىػػػه مػػػف السػػػجف  ػػػد  ػػػلؿ لػػػي ُ نبًفػػػر   ػػػإٌ  ي لػػػف ني اٌلػػػر  
 معؾ   لستبفرت  نران  مف تىؾ ال ىملت.

 )ابراهيم الرميثي(

 
تعىق ػػل بػػبعض  قػػد    ػػللنإبلل سػػبل  ةالسػػىك  ة الث ثػػل نعتبػػركف ػػك  ػػلف هػػ تء اإل   

 نـكل ػػ   م ػػرحه  فػيءه  كذلػػؾ ا نػػـ سػػنغلدركف السػجف اتٌ   كاالػبح ل ا ػػكة  ػي اهلل
مػف اتحػدث  لدمٌ  كلـ ن ف  ل د  ركجنـ ككحفل  ي   سي  ان  بنر  ان سنتر كف اثر 
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اا ػرب الػا   سػي  ػي  ك ػلف حنػدر ( يلنػحنػدر البنبسػكل الحػلج ) ةنرهـ النه
 .  كمعه بقٌنل ات كةالسجف

 )حيدر البهبهاني المذحجي(

 
 ػػػي م طقػػػل  نـ اف نسػػػ لكا لػػػف ن ػػػيبلر ػػػت لنػػػـ  ػػػركجنـ مػػػف السػػػجف كرجػػػكتي  

  ك ػل كا لػتنـ ككدلػك يكدٌ ك   ف)ع( اسػمه )محمػد لىػي( ابػك حسػنالسندة زن ػب 
  لدك ي ب  نـ سػنبذلكف  الػلرل جنػدهـ ل ػي نبحثػكا لػف ن ػي  ػي دمفػؽاك  د 

 بنف ال م نف  ي م طقل السندة زن ب )ع( .كب ت ص 
مػػػف الػػػزمف كا ػػػل   نػػػب   تػػػرة  كبعػػػد  ػػػركج هػػػ تء الفػػػبلب مػػػف السػػػجف بقنػػػتي    
لت الالػػػلد ل اث ػػػلء ارل بعػػػض الم لمػػػك  ػػػت لف النػػػـك نمػػػرُّ لىػػػٌي بالػػػعكبل  ك ػػػ
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ف  م نػػل  ل ػػت تتحقػػؽ  كم نػػل  ل ػػت تعطن ػػي بعػػض اامػػؿ  كجػػكدم  ػػي السػػج
  قد  ل ت تتطلبؽ مع الكا ع بعد انلـ  كذلؾ مل تنىٌق ت م ه.

ك  ػت   القمػر  ػي م ػلمي كهػي ا ػي رننػتي  رننت ر نل  ي السجف   تي  دك      
ـٌ الر نػل تىػؾر بمع ػا ا ٌ ػ الػرتي ثػـ استقضػت مػف  ػكمي ك النػه ا ظر  اٌكلتنػل   ثػ

مػػدة كالبػػدر نحتػػلج لػػه ان  للي ُ اف القمػػر  ػػلف ا ػػرب بػػ ف ن ػػكف بػػدر ك ٌسػرتنل  للتػػ
سػن تن ي  قىت لعؿ ال رج    ي نغنب لنبدن دكرته مف جدند لفنر ك راسبكلنف 

مػػػػلـ لرة اإل ػػػي زنػػػ ك ػػػػد التزمػػػت لىػػػا المداكلػػػل  ذلػػػؾ النػػػـكبعػػػد اسػػػبكلنف مػػػف 
 حنػػػث تنكجػػػد امٌ   ك ػػػلف الك ػػػت نمضػػػي بالػػػعكبل  الحسػػػنف )ع(  ػػػي  ػػػؿ نػػػـك

ك ػل كا ن رجك  ػل مػف السػجف   سػكل ات تظػلر ذلػؾ الك ػت  عىػه  ػي قػـك ب فيءو 
نقػػػـك الػػػبعض بح  ػػػل الك ػػػت    كاث ػػػلء ذلػػػؾسسػػػللل  ػػػي اتسػػػبكع ل ػػػي  تفػػػمٌ 

 .بحلجل لىح  ل كه ذا ن كفالمسجك نف لمف 
كبللفػبلب الػذنف  رجػكا مػف   ر  ي الر نل التي رننتنػل  ٌ ني تنلـ كن ل رت اك د م  

كجػدك  لمػلذا لػـ نػ تي لنسػ ؿ    ذاالسجف ملذا ال عكا ؟ هؿ كجدكا ا ي اـ ت ؟ 
 ؟لٌ ي
  تظر كلنك  ل لىا البػلب  ٌ ل كبن مل ر   ل ت تراكد ي ال ثنر مف ات  ل  قد   

ؾ كه ػػل لن  هػػك الػػبلحراح السػػجنف كلػػلدة ك ػػت اطػػ ؽ سػػ  تن يػػتبقػػا متػػا مػػل 
حػػلتت الإٌت  ػي ان كت ن ػتن البػلب لىن ػػل مسػلء ان كلالػػر  لن الػبلح  ك تػلف لىتحقنػؽ

 ػػي السػػجف كةنرهػػل مػػف ثػػؿ ن ػػذ اتكا ػػي اكت ظنػػؼ بعػػض الممػػرات م  لطلر ػػال
 .اتلملؿ
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 ((ٔ)حادثه )حوادث في المعتقل  
خ محمػػػػد الرمنثػػػػي مػػػػف ال ػػػػـك لسػػػػتنقظ اا  ػػػػل منف  لٌ ػػػػ  نحػػػػد اانػػػػلـ   ػػػػي      

 س له الحلج )ابك حندر( مل بؾ كل ـ ا ػت لـ كاراد الد كؿ الا الحمٌ  مستعج ن 
 ؟مستعجؿ

ل ػدهل اسػتنقظ ك   اذهػب الػا الحمػلـ اف حلكلػتل  ي الفػنطلف ك   جلبه ُ  ػد جػ 
هػػػـ ل ال ىمػػػ تىػػػؾك  لف نسػػػتمعكف الػػػا  ىمػػػل الفػػػنط الػػػلركاك  كفنالسػػػج لء النزنػػػد

نع ػي ا نػـ نىع ػكف  ذلؾب ف المسػىمنف ل ػدمل نى ظك نػل  ػ ـ نعىمكفكه  سك نلنقدٌ 
  .  الفنطلف كابىنس

  ك ػػد ك ػػؼ فننػػدنالنز  بعػػض المسىمنف)الفػػنعل( كبعػػضمعر ػػل بػػنف  كبػػدنت    
نػػل بػػنف المسػػىمنف الفػػنعل ك ػػلدت اف ت ػػكف معر ػػل دام ان كاحػػد لن الػػ  النزنػػدنكف

كنث ػلء ذلػؾ الك ػت  كالتػدا ع  المتبػلدؿلا الالنلح كالؿ اامر اك د  نف كالنزندن
ب نػػػدهـ النػػػراكات كد ػػػؿ رجػػػلؿ الم ػػػلبرات كهػػػـ نحمىػػػكف بػػػلب المعتقػػػؿ  يًتحػػػت 
ٌت بللتقػػلؿ اث ػػنف مػػف ا تنػػت القضػػنل إإف كمػػل   الػػكتنـ  كد ىػػكا لىن ػػلكارت ػػع 

ك نلمػدة نػكمنف  ادنػلالفنعل كاث نف مف النزندنل ك لمكا بل تنػلدهـ الػا سػجكف ا  رٌ 
 . ثل نل بل لنـ  ي ت نت رر اامر عقك ث ثل 

 
        {(ٕ)الحادثة } 

الػػا إحػػدل سػػلحلت ل   ػػرج  ننػػل مػػف المعتقػػؿ  ٌ ػػ  سنلـ التفػػم ػػي احػػد نٌنػػ     
كالقنػػػلـ كلحر ػػػل الجسػػػـ  نػػػر النػػػكاء نتغك   تىقػػػا افػػػعل الفػػػمس ػػػي  للسػػػجف   ل

لحنتػػه طكنىػػل  لن  ل ػػتنزنػػدن رجػػ ن  ادكا اف نحٌىقػػكار ك  ا بقػػص فػػعر الػػرنس كالىحػػ
كلىم ػػل  نمػػل بعػػد اف   كنىػػلطالم ػػركض اف تنبقػػا معتقػػؿ كلحنتػػه كمػػف  ان  جػػد



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

- 293 - 
 

 ل فػػن  نزنػػدم كلػػه مرتبػػل لللنػػل ضػػمف مراتػػب لىمػػلء النزندنػػالمعتقػػؿ هػػك  ذلػػؾ
  كل ٌ ػه ذلػؾ النزنػدم لبرات كرجلؿ السجف اف نحىقكا لحنٌ ك د حلكؿ رجلؿ الم ل

ثـ اجتمع لىنه مجمكلػل مػف المسػلجنف كرجػلؿ الم ػلبرات كحػلكلكا   ض ذلؾر 
عتقىػػػنف كا فػػػغىكا بػػػذلؾ الم جمنػػػع تر ػػػكا   إ  ا نػػػـ مػػػل اسػػػتطللكا   حىػػػؽ لحنتػػػه

   ػػزاؿحىبػػل ك   نػػل الفػػمس كالػػر ل  ت ػػٌرج  ك ػػد ك   ػػل  حػػف  ػػي سػػلحل  النزنػػدم
 لكسػػل ؿ مػػفا  ػػؿبحػػلكلكا   ك مػػف رجػػلؿ الم ػػلبرات بػػنف رجػػؿ مىتحػػي كمجمكلػػل

 لن للكا ثػػـ تجمعػػكا لىنػػه كافػػبعك  ضػػربكل ػػ نـ مػػل اسػػتط  اجػػؿ اف نحىقػػكا لحنتػػه
إت ا ػه لػـ    ت حتػا سػللت الػدملء مػف ذلػؾ النزنػدمب اندم كالنػراكات كبػللر 

 ػػي ز زا ػػػل ل ػػكة كن تػػلدك    ثػػـ ا ػػذك   ترادة ن ل ػػؾ الرجػػلؿنستسػػىـ كلػػـ ن ضػػع 
حىػؽ  بسػبب لالػنل ه امػر  ػرلني  عقكبل  م ث  ننل لٌدة نٌنلـ   لف  د ا  رادنل

 ل.الىحن
د ذلػػؾ النزنػػدم ك ػػد تعجب ػػل مػػف الػػمك   حىػػؽرنن ػػل  كلحنتػػه لػػـ تي  تػػهكبعػػد لكد   

 .اجؿ لقندته حنث االر كالمد لىننل  لىا تحمؿ  ؿ تىؾ الضربلت مف
 

 ()المقاء مع أخي
ك ػي   عض مل التػد ل لىنػه مػف ات تظػلرم فغىنف بب ذات نـك كبن مل   ل      

ـٌ  طر ػت البػلبك ت المسػلء     ك حػف  عىػـاسرٌ مػف  بػؿ الحػبعػد ذلػؾ تحػت  يت ثيػ
ل ػػدمل ن ػػتن بػػلب السػػجف ن ػػكف    ك للعػػلدةف ك ػػت المسػػلء لػػنس ك ػػت تحقنػػؽبػػ 

بحنػث اف الػذم نػد ؿ   تر ب كال ؿ ن ظركف الا البلبالسج لء  ىنـ  ي حللل 
 ل .ر تي ر كس السج لء تف اجسلدهـ ت  لىن ل ت نرل اتٌٌ 

 ؟بف راجي  قللكا مف هك حندر  الا السجف مف الحٌراس  لفد ؿ اث   
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ي  ػػت ٌ    ػػلد اف نتك ػػؼسػػمي ن ػػذ  ىبػػي نػػدٌؽ بفػػ ؿ سػػرنع إل ػػدمل سػػمعت ب   
 . قىت ن ل حندر  قللكا تعلؿ مع ل هنل   سميبإت لج ت حن مل نذالكا 

كن ػػػػذكا إلةملضػػػػنل   ّٓلن لطػػػػكضػػػػعكا لىػػػػا لن ػػػػي مطٌ  دملبعػػػػ  ػػػػذهبت معنػػػػـ   
 للػل ثـ اك  ك ي ل د بلب   االعدك ي الا ممر ك ر حتا نسك ك ي  ي الممر

 .كةر ل  بنرة
ك  ػت ا ػؼ بػذلؾ الممػر   بجل ب الجدار ككجنػي بلتجػل  الجػدار لن  بقنت كا     

  لىػا لن ػيكضػعك  لج مػف الغطػلء الػذم  زلػلبحنث فعرت  لن كا    تي كبن مل 
إٌت ك ػػػلج ت ي ضػػػربل  لىػػػا نع ػػػي   كمػػػل كضػػػعتي نػػػدىمَّ حٌر ػػػه  ىػػػن ن ني  ػػػ ردت اف 

 تنجػػل  ػػد فػػعرت بعػػدهل بكجػػع  ػػي الػػرنس     ك فػػدندة مػػف ال ىػػؼ لىػػا كجنػػي
اك  ػػك ي  ػػي الػػذنف  جػػلؿ الم ػػلبراتمػػف احػػد ر   ك ل ػػت تىػػؾ الضػػربل الفػػدندة ل

 . ترة طكنىللذلؾ الم لف 
ع كلػـ ن ػف اسػتط  ع نف التػرض لىػننـاستط ـتحرؾ كللابعدهل استطنع  ـ ى   

   .الم لف ذلؾدة اك نس لنـ لملذا ن ل كا ؼ بىـ ب ىمل كاحاف ات 
لم ػػػلبرات كا ػػػذك ي معنػػػـ كاك  ػػػك ي  ي اث ػػػلف مػػػف رجػػػلؿ اءبعػػػد ذلػػػؾ جػػػلك     

  ػػػت اسػػػمع  ننػػػل االػػػكات ا ػػػلس نت ىمػػػكف   ك بػػػلب ةر ػػػل  بنػػػرةلىػػػا التػػػلب 
بعد ذلؾ  للكا لػي ار ػع   ي لـ ن ف ا نـ لملذا ن عىكف بي ذلؾ كل  ٌ   كنضح كف

الغطػػػػلء الػػػػذم نكضػػػػع لىػػػػا  ذلػػػػؾ نطىقػػػػكف لىػػػػاك ػػػػل كا   لء لػػػػف لن نػػػػؾالغطػػػػ
ل تىػػػػؾ الغر ػػػػ الػػػػا ند ىػػػػك ي ثػػػػـٌ   ي ر عتنػػػػل لػػػػف لن ىػػػػ (الطٌملفػػػػلت)ب العن ػػػػنف
ذا لر ػت نحػد  كن ظر  ي كجك  الجللسنف للكا اد ؿ ك   ال بنرة   لىم ػل مػ نـ ان كاي

ـٌ  معنػػـ  ػػد ىتي   بػػه مقللػػد  ػػد  ل ننػػ ك ػػلف  نك  ػػك ي  ػػي كسػػط الغر ػػل ال بنػػرة ثػػ
ك ػػلف ه للػػؾ طلكلػػل لىمكظػػؼ المسػػ كؿ ااربعػػل  كضػػعت حػػكؿ جػػدراف الغر ػػل 
                                                           

53
ّّاشاخ، ٟٚ٘ ّغّاض اٌؼ١َٕ١ٓ. -  ّّٝ ػٕكُ٘ ب اٌغ  ٚذس
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ك ػػػد ك ػػػؼ بعضػػػنـ بمػػػد ؿ البػػػلب لعػػػدـ كجػػػكد   ك ل ػػػت الغر ػػػل مىن ػػػل بللرجػػػلؿ
المنػـ ا ػي    نػـ ل لالػر مػف الم ػلبرات كنم عػكف مػف الجىػكسامل كربٌ   مقللد

ك ل ػػت تىػػؾ  نػػل الػػا كجػػك  مػػف  ػػل كا  ن ا ظػػر ك  ػػت  ػػي كسػػط الغر ػػل كالػػرتي 
 ظػػرت مػػف ن عػػؿ هػػ تء بػػي   الكجػػك  ةرنبػػل بلل سػػبل إلػػٌي كلػػـ ا ػػف الىػػـ لمػػلذا 

 قلؿ لي احد  بلر الجىسل كربمػل   ى ظرل ى ت ىـ ارل مل ني   حكلي ب ظرة سرنعل
 مػػرةن  ثػػـ حلكلػػتي  ػػلف الضػػلبط   قػػلؿ ا ظػػر الػػا هػػ تء  نػػؿ تعػػرؼ مػػ نـ نحػػد؟ 

مكجػػػػكدنف  ت ػػػػررت  ظراتػػػػي لى  نقػػػػلد  ظػػػػرة كدٌ قػػػػتي ال ظػػػػر لمػػػػف حػػػػكلي ا ػػػػرل 
مف بن نـ  ك لف ا ي  ػد  لر  ػل م ػذ  ا ي مكجكدن كف  ل دهل ا ه ربمل  فعرتي 

سػػػػ كات لدنػػػػدة  ك ػػػػد  سػػػػنت الػػػػكرته بسػػػػبب التغنػػػػرات الجسػػػػمٌنل كذا رتػػػػي لػػػػه 
  ك ل ػػت  تػػرة  را  ػػل لػػه تجػػلكزت التسػػعل نلػػكاـ  تقتالػػر لىػػا الػػكرته القدنمػػل

 .ا الكرته الحقنقٌنلكلذلؾ  لف مف الالعب التعرؼ لى
 (سوريا-محمدعمي-سيد-)اخي
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ثػػػـ لىػػػا الػػػحل اٌدلػػػل ي   كالتعػػػرؼاراد هػػػ تء ا تبػػػلرم الغر ػػػل  تىػػػؾ ػػػي      
ك ػػػلف  ػػػؿ مػػػف  ػػػلف   ا ظػػػر الػػػا الكجػػػك   تي نلػػػدت ال ظػػػر بفػػػ ؿ ادؽ كالػػػر 

   ػػػتذلػػػؾ الػػػذم  ػػػكاهلل    ػػػه مفػػػند درامػػػي اك سػػػن مل ي   ن ظػػػر الػػػٌي  ان حلضػػػر 
ل لىػػػا اهٌبػػػ  ػػػلفنػػػ قظ لىػػػٌي ك اف نرنػػػد  لن نػػػت ف الػػػظػػػر  رنثػػػـ د قػػػت ال رننتيػػػه  

 بعػػػػػض لمحلتػػػػػه  تػػػػػذٌ رتي   ل ػػػػػد  ك ظػػػػػرت النػػػػػه  ك  ػػػػػتي   اتسػػػػػتعداد لمعػػػػػل قتي
نػػػد ؽ  الػػػلر هػػك ػػي ككحن مػػل ر   ه ن ي)محمػػد لىػػػي(نٌ ػػ كلمحػػلت كجنػػه  عر تػػػهي 

 عر  ػػي   م ػػل ن ظػػر الػػا ا  ػػر  ػػؿّّ برهػػل مػػف الك ػػت  بقن ػػلك   ال ظػػر  ػػي كجنػػي
كسػػقط ل لىػػا اارض ن ػػل  عل قتػػه  لىػػٌي لمعػػل قتي ك ػػذلؾ  عىػػتي  زكلر تػػه ثػػـ   ػػ

 لن كالػػػرت نب ػػػي ب ل ػػػ  مػػػف حنػػػث ت  ػػػدرم ل نقبػػػؿ ا  ػػػر كدمكل ػػػل تجػػػرم كنحػػػدي 
ك ػػػلف الحلضػػػركف  لن مرت عػػػ ػػػلف اتضػػػن لػػػي  نمػػػل بعػػػد اف الػػػرا  ل ك ػػػد  لن لللنػػػ

كف  ل ك ن ظػر    لذلؾ المفند ن ظركف الن ل كبعضنـ لـ نتمللؾ   سه مف الب لء
ا ػػذت مٌ ػػل المعل قػػل كالب ػػلء مل كبعػػد حقنقػػي كل  ػػه الن ػػل ك ل ػػه لػػرض مسػػرحي 

 ػػػراح ن ػػػي    كنمػػػر بػػػ ف  جىػػػس  ىػػػن ن ان  مػػػلءلنػػػـ الػػػلح الضػػػلبط اجىبػػػكا  لن ك تػػػ
 الػػرت لن  جمنعػػكلػػف كالػػدم المرحػػـك كلػػف كالػػدتي كا ػػكتي لػػف اهىػػي نسػػ ل ي 

لػػـ نذ ػػر لػػه مػػل جػػرل ك   لػػه ك ػػلة كالػػدمإٌت ا ػػي لػػـ نذ ػػر   مػػ نـ ن بػػر  لػػف  ػػؿ 
؟ كس لته متػا ن ػرج مػف هػذا الم ػلف  ا تحـ رجلؿ اامف بنت ل ملبعدلىا اهىي 

 .كمل هك ااجراء التللي 
 ؟ متا سكؼ ن رج  ُسل  ن إٌنل   الضلبطالا ن ي تكٌجه حن نل    

الػػػػػػا بعػػػػػػض   حػػػػػػف بحلجػػػػػػل  ك اك ث ثػػػػػػل نٌنػػػػػػلـ  قػػػػػػطنػػػػػػكمنف  ُ  جلبػػػػػػه الضػػػػػػلبط
  ال ىمػلتىػؾ كا لػي   ػس ل اد ىػك ي ه ػل اكؿ مػرة  ػللُ حن مػ قىت لػه  ااجراءات

نمػػػر الضػػػلبط ل ػػػدهل   ضػػػنت نسػػػلبنع لدنػػػدة م ػػػذ ذلػػػؾ الحػػػنف كن ػػػل الػػػا ا ف 
 .ب  تنلء ك ت المكاجنل
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طىبػػت مػػف ن ػػي اف نجىػػب لػػي بعػػض الحىكنػػلت  ػػي ىم ػػلف  بػػؿ مغػػلدرتي لك    
حنػػث ( فالمنجػع المسػٌما بللمزدكجػل )السػجثػـ لػدت الػا ذلػؾ    المػرة القلدمػل

الػػلر ذلػػؾ الحػػدث هػػك حػػدنث السػػللل ل ػػد  ك ػػد  السػػج لء بمػػل حػػدثا بػػرت 
 نلطػػتنػػل كالتػػي لىر نػػل التػػي رننتي  ان كمتػػذ ر   ن ثػػـ بقنػػت متػػ مٌ   السػػج لء كالسػػٌجل نف

ا ػػؽ ك ػد تح  ػػي ا  الفػػنر العربػػيافػلرة الػػا  ركجػػي مػف السػػجف بعػػد ا تنػلء 
ن ػل    كبن مػللـ مف لقل ي ا يانكبعد لٌدة   تقترب مف التحقؽبدنت ب ف الر نل 

  ك ػػػلدل الٌسػػػجلف ب سػػػمي  ػػػذهبت منػػػركتن   تحػػػت البػػػلب ي  ػػػي السػػػجف إذ ي جػػػللس 
  ػػػي الم ػػػلف  ػػػس  ي الػػػا ك لنقتػػػلد)الطملفػػػلت( لىػػػا لن ػػػي  كاكضػػػع ـك عػػػلدتن

 .مف  بؿ  نهالممر الذم اك  ك ي 
 ()االنتظار لمفرج 

هـ الػػػا كن ػػػذ ي احػػػدي   برهػػػل مػػػف الك ػػػت حتػػػا  ػػػلدكا ب سػػػمي ك  ػػػتي  ل ػػػدهل     
كل ػػدمل كالػػىت الػػا القللػػل رننػػت   نكؿ مػػٌرة ننػػل ن ػػي  القللػػل التػػي رننػػت  ػػس 

لىننمػػػل كجىسػػػ ل ل تػػػرة مػػػف   سػػػٌىمت  سػػػكداء كلملمتػػػه ن ػػػي كمعػػػه رجػػػؿ معٌمػػػـ 
 مػػل   نحػػث لىػػا الالػػبر  كهػػك  نػػه مكلظػػل لن   مػػمعػػي السػػند  ثػػـ ت ىٌػػـ  الك ػػت

ك ل ػت   تقـ م ه  ػي القرنػب العلجػؿك لؿ اف اهلل سكؼ ن   لىا الداـ دللا ه 
 لجركح  ىبي ل دمل سمعتنل مف تىؾ ال ىملت دكاء 

كال بنػػر  ػػػي العمػػر كهػػػك سػػملحل السػػػند )محمػػد لىػػػي   جىنػػؿ القػػػدرذلػػؾ السػػػند 
  ك لف ن ي  د جىب معه لىبل مػف المنجعثـ رجعت الا        .الطبلطبل ي(

تىػػؾ الحىكنػػلت اكؿ مػػرة الحىكنػػلت     ػػذتنل ككزلتينػػل لىػػا المسػػلجنف  ك ل ػػت 
 تد ؿ ذلؾ المنجع.
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كاذا  لن السػػػػجف الػػػػبلح تحػػػػت بػػػػلب ي    ك ػػػػي نحػػػػد اتٌنػػػػلـظػػػػران تلن م  بقنػػػػت ننلمػػػػ   
نع ػػػػي جنٌػػػػز اةراضػػػػػؾ   ْٓ(ضػػػػػب اةراضػػػػؾ)ن ػػػػلدم ب سػػػػمي حنػػػػدربللسػػػػٌجلف 

ال ىمػػلت التػػي سػػمعتنل  ػػي سػػكرنل نجمػػؿ مػػف   ل ػػت تىػػؾ ال ىمػػل هػػي   كج لى ػػر 
المسػػػػجك نف كاف  ػػػػل كا مستكحفػػػػنف ا  سػػػػنـ.  جمنػػػػع رحػػػػل لك ل ػػػػت ال  ك ػػػػذاؾ

 جمػػػنعنـ  ػػػل كا ن تظػػػركف لحظػػػل ات ػػػراج لػػػ نـ   ػػػكٌدلتنـ جمنعػػػلن  متم نىػػػلن لنػػػـ 
 . بلل رج 

 
 (وزيارة السّيدة )خروجي من السجن 

الػػػػا الضػػػػلبط  تكجن ػػػػل  ػػػػلف ن ػػػػي  ػػػػي اا تظػػػػلر ك    رجػػػػت مػػػػف السػػػػجف     
مػف القنػلـ تبػد التػي  ػلف  اتجػراءك م ػل بػبعض اإل  نفالمس كؿ لف  رع  ىسط

الػػػذم بػػػ ف  ُكراح نقػػػكؿ لػػػي  سػػػ ل ي لػػػٌدة اسػػػ ىلالضػػػلبط ال بنػػػر ك   قلبىػػػت بنػػػل 
  البىػػػد  سػػػ مللىػػػا لن  ت ػػػذهل ح لظػػػكاجنتػػػه  ػػػي السػػػجف هػػػك مجػػػٌرد اجػػػراءات 

بىػػد  الػػذم اتػػلح ل ػػل  كفػػ رتي  ه مػػت بتكدنعػػه كفػػ رتي كل ػػدمل ا تنػػا مػػف   مػػه 
 ػي مع ن ي الا بنته الكا ع  ػي م طقػل السػندة زن ػب  ذهبتثـ   ا لمل رالل ا

   .دمفؽ
 ل ػػػذة ل مػػػف  ػػػ ؿ جف الػػػرت ا ظػػػر الػػػا اافػػػنلء التللنػػػ ركجػػػي مػػػف السػػػ بعػػػد

 ُقل السندة زن ب)ع(الا بنت ن ي  ي م ط السٌنلرة التي ن ٌىت ل
سػػللل مػػف المػػل لػػدا  السػػجف ة تػػر طنىػػل  لرم ػػل م نػػقد حي ُ الفػػمس كضػػكءهل -ُ

 .اسبكع ؿ 
  ػػػػل محػػػػركمنف مػػػػف ر نػػػػل فػػػػ ؿ الفػػػػجر كاةالػػػػل نل كالكا نػػػػل  ُ اتفػػػػجلر -ِ

 كثملرهل .
                                                           

54
 ذٍه اٌىٍّح اٌرٟ واْ ٠رّّٕا٘ا ٠ٕٚرظه٘ا ظ١ّغ اٌسعٕاا. - 
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كهػـ م تى ػكف  لرع الفي   كنتحر كف فنمفك  الا ال لس كهـ الر ل   ظرك  -ّ
ك ل ػػت تىػػؾ اتنػػلـ التػػي  ضػػنتنل لػػـ ت ػػلرؽ ذا رتػػي  ػػي  ػػي نلمػػلرهـ كنلػػكا نـ  

   جمنع نحداثنل.
  كهػػك إذا  ٌجػػل يى اهلل مػػف ان ي   سػػي ك ػػذرت  ػػذر العػػـز  ػػ  ػػد لقػػدتي  مسػػبقلن  ك  ػػت

   ي سكؼ ن ىع حػذا ي  ػي البػلب السندة زن ب )ع( مح تي ككالىت الا  بر 
مػف البػلب الػر نس كحتػا  لن زح ػالػا  برهػل ذهػب ثػـ ا  الر نسي لىالحف الفػرنؼ

 )ع( .  حضرتنل فبلؾ
لسػجف مػف بػلب اكل ف اتمر الذم حدث هك نف ن ي  د ا ذ ي بسػنلرة اجػرة   

حرجػػت ني ك ػػد  ػػي حػػي السػػندة زن ػػب)ع(  عالػػا بػػلب بنتػػه الكا ػػ ) ػػرع  ىسػػطنف (
الزنػػلرة  ُ قػلؿ   بػػؿ ذهػلبي الػا البنػػت ة قىػت ا ػػي تبػد مػف زنػػلرة السػند ان  ثنػر 

تعٌر ػػت لىػػا زكجػػل ي كبلل عػػؿ  ػػ  ٌ   تسػػترنن كتسػػتحـ ملبعػػدسػػت كف ف فػػلء اهلل ا
ك ضػػػن ل بعػػػض ثػػػـ جىسػػػ ل   ن ػػػي كرننػػػت نب ػػػلء  كهػػػـ كلػػػدنف )حسػػػنف كجع ػػػر (

إٌت   ب ػذرم بػ ف ن ػي  د  كنػتي تكجن ل لزنلرة السندة زن ب )ع( ك  ت الك ت  ثـٌ 
  كظػركؼ ا ػرلكحنػ  ي مػف ال ػلس  فػرنؼ الالػحف ال ٌف اإلزدحلـ الفدند  ين

  ا ػي نك ةنػر ذلػؾ فػنت اف نقػكؿ ال ػلس ن ػه نر ك  ك ل ي بلل ىػذر  حللت دكف  د
لىػػػا  ت ػػػي مػػػف نف ن ػػػي بلل ػػػذر الػػػذم  طعتػػػهي م عمجتمعػػػلن سػػػبلب اا تىػػػؾ   ػػػؿ

 .  سي
لطبلطبػػػل ي  كذ ػػػرت لػػػه  تكٌجنػػػت حن نػػػل الػػػا كنػػػل اهلل السػػػند محمػػػد لىػػػي ا   

 ف  د إر بتي ذ بلن بعػدـ الك ػلء بػذلؾ ال ػذر  فا اف ا ك ك  تي ن  مكضكع ال ىذر
 سػػػرله )كاظٌ ػػػ لن لتىػػػؾ المسػػػ للكذ ػػػر لػػػي اسػػػم سػػػملحل السػػػند حن نػػػل  طمػػػ   ا 

 ت  نلبػػل لػػف ذلػػؾ ال ػػذر كبعػػد نػػـك اك  تالػػدٌ  ل ػػؾ  مر ػػكعلؿ ال ػػذر   ك ػػحػػرج(
كدلػػػا ال ػػػلس كالعػػػرا ننف  ػػػي سػػػكرنل نػػػكمنف ن ػػػلـ ا ػػػي كلنمػػػل  بػػػرل  ػػػي بنتػػػه 
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كنسػػ لك ي لػػف العػػراؽ كنهىػػه كا تفػػر ال بػػر كالػػلر ال ثنػػر مػػف ال ػػلس نتكا ػػدكف 
ف د  مػاجرنػت معػي لقػلءات متعػد’كاللركا نتحققكا مػف  ػؿ الػغنرة ك بنػرة ك ػد 

 كاتل ـ كالعىملء كالمس كلنف . الالحؼ
 م.ٕٚٔٓالطباطبائي(المتوفى-عمي-محمد-السيد-اهلل-)آية

 
 

 ()لقاءاتي في سوريا
كهػػي اف لػػدمَّ نيم نػػل  ػػي سػػكرنل بعػػد زنػػلرتي لعتػػرة المالػػط ا)ص(    ل ػػت    

مػع ن ػي محمػد   للتقنت بلل ثنر مػ نـ  لرج العراؽلعىملء كالمجلهدنف  ي بللتقٌ ن
 تكر )احمػػػػػد دالػػػػػ  م ػػػػػل بزنلرتنػػػػػل هػػػػػي ف الػػػػػٌنل الفػػػػػن  لو كنكؿ ف الػػػػػنٌ ي  لىػػػػػ

حي ال  ط كسػط  ك ل ت فٌقتيه تقع  ي)رحمه اهلل(  ي بنته ل قد استقبى   (الكا ىي
  حػػػػكؿ الكضػػػػع  ػػػػي العػػػػراؽ ك ػػػػذاؾ ان ث ل  ثنػػػػر كتحػػػػدٌ   العلالػػػػمل السػػػػكرنل دمفػػػػؽ
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مػع بعػض  لف لل ىته كلف كلد  محمد حسنف  ك ػلف الفػن  لػه ل  ػل س ل يك 
نرحػلمي  الكالػػلن ال بػػلر مػػ نـ  حنػػث  ػلف نقػػنـ ل ػػدهـ مجللسػػه الحسػػن نل  ػػي 

 .  ترة ال مسن لت كالستن لت  ي مدن ل الحىه
  السػػند لبػػد الزهػػرة ال طنػػبؽ المحقٌػػ ُهػػيك امػػل الف الػػنل الثل نػػل التػػي التقنتنػػ  

 مػػػل إلتقنػػػت بللفػػػن  كالفػػػللر محمػػػد جػػػكاد الػػػدجنىي  كالسػػػند نلسػػػنف المكسػػػكم  
لسػػند  ل ػػؿ المكسػػكم  كالسػػند لػػلمر الحىػػك  كاتسػػتلذ ابػػك اسػػراء المػػلل ي كابػػك كا

  . مجلهد الر لبي كلد لف اتسدم  كحسف ال قنب كابك  بكغ الب در كك ركف
م نػػلُ الفػػن  منػػدم ال للالػػي  كالفػػن  جػػكاد  إلتقنػػتي بف الػػنلت لدنػػدة مػػل   

مػػػػػػف كؿ كالحػػػػػػلج لىػػػػػػي   بػػػػػػكر كمجمكلػػػػػػل  لضػػػػػػىل مػػػػػػف اتسػػػػػػلتذة  ال للالػػػػػػي 
كالفػػن  لبػػد كد تػػكر  ػػ اد كاي كتػػه ال ػػراـ  كالفػػن  لبػػدك ال للالػػي  ال للالػػي  

الحمنػػد المنػػلجر  كالفػػن  الفػػلهركدم  كالسػػند الز جػػل ي كك ػػركف   مػػل إلتقنػػت 
الفػػن    كمػػ نـ بف الػػنلت سنلسػػنل  م نػػل  نػػلدات  ػػي حػػزب الػػدلكة اتسػػ منل

ابػك امنػر  مػ نـ ميم ظمػل العمػؿ اتسػ ابك زهػراء ال لالػرم  كف الػنلت مػف 
  معػػػي بعػػػض الىقػػػلءات الالػػػح ٌنل   ك ػػػد نيجرنػػػت بػػػلبي  كالفػػػن  م ػػػٌتن كةنػػػرهـ

 نمػل نتعىػؽ بػبعض   الكالػلن  ك  ػتي ن ػل مالػدرهل  حن نل العراؽ ك يفرت ن بلر
 اتحداث التي حالىت  ي العراؽ ك ذاؾ.

 ػػػي تكضػػػنن   فػػػرت ال ثنػػػرك ػػػد    لقػػػلءات الػػػح ٌنل ا ػػػرل معػػػي مػػػل نيجرنػػػت 
 .تىؾ المعىكملت  جمنع كاظنلر حقنقل ال ظلـ كتـ  فرعب العرا ي معل لة الف

اسػػت دت ك   ندبػػلء كفػػعراء لػػـ نسػػبؽ لػػي معػػر تنـ مػػف  بػػؿلىػػا ر ػػت  مػػل تعٌ    
نعر  ي مف   ؿ معر تػه اسػرت ل ال للالي  الفن  مندم  لفك      ان م نـ  ثنر 

ي  للالػػػكا كتػػػه هػػػـ الفػػػن  جػػػكاد ال للالػػػي كالفػػػن  هػػػلدم ال   ػػػي ال لظمنػػػل
)لىػي   بػكر( نجتمعكف  ي بنت الحلج المرحػـك  ك ل كا كالفن  لبدك ال للالي
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 ػػت لىػػا بعػػض الفػػبلب  ػػي كتعرٌ حن نػػل    ػػت التقػػي بنػػـ    ػػي  ػػؿ نػػـك جمعػػل
 ال للالػػي الحػػلج ضنلء)لىػػا   ػػتي تعرٌ مػػل   (بنػػت الحػػلج المرحػػـك )لىػػي   بػػكر

ف كال ىػػؽ ا نتالػػ كف بلانمػػلكمجمكلػػل م م ػػل  ػػل ك  (الػػلدؽ ال للالػػيكالػػد تكر 
  ػػياسػػعل مػػ نـ  ػػي امرن ػػل كمػػ نـ كهػػـ النػػـك م تفػػركف  ػػي بػػ د اهلل الك   الر نػػع

 كةنرهل. استرالنل كم نـ  ي اكربل
 ػػػلف الحػػػلج ضػػػنلء ال للالػػػي طللػػػب  ػػػي جلمعػػػل دمفػػػؽ  ك ػػػلف نػػػذٌ ر ي  ػػػي  

كلٌر  ػػي لىػػا زم  ػػه  انػػلمي الجلمعنػػل  ك ػػد را قتػػه الػػا جلمعتػػه ا ثػػر مػػف مػػٌرة
 ىي  ػػػي دمفػػػؽ  كتفػػػٌك ت الػػػا تىػػػؾ اتنػػػلـ التػػػي  ضػػػنتنل  ػػػي  ػػػي القسػػػـ الػػػدا

 جلمعل المكالؿ.

 
بػػػه الػػػرت التقػػػي لبع ي  ػػػي جمنػػػع امػػػكرم  كنت قػػػد ي ك  ػػػلف الحػػػلج ضػػػنلء نتػػػ 

 .دا ملن  كاالبن مف االدؽ اتالد لء
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ر اكالػىكا  بػػ ء كر قػلء السػجف  كهػػـ الػذنفب الػد ل نكمٌنػػلن   مػل الػرت التقػي    
لس بػػػػػل نػػػػػدر ابػػػػػك حمحمػػػػػد الجبػػػػػكرم ـ التقػػػػػللي الػػػػػا ن ػػػػػي ابػػػػػك حسػػػػػنف كهػػػػػ

 لن.ك ىتقي سكن مفيالر ل  ك    محمد الرمنثي   ابك)ابك حبنب(ىيالط ن
 ك ػذلؾ الحػلج محمػدبعد  ترة تـ اط ؽ سراح حندر البنبنل ي مػف السػجف     

 ان  كنجمع ػػل بنػػـاالػػبحكا لػػي االػػد لءالالػػغنر ك ػػؿُّ الػػذنف  رجػػكا مػػف المعتقػػؿ 
كم نػػػػل الحسػػػػن ل الحندرنػػػػل انضػػػػلن  سػػػػن نلت ك ػػػػي الح)ع( الػػػػحف السػػػػندة زن ػػػػب 

حسػن نل اامػلـ دم ك حػالكاالسند كحسن نل   الكا عل  ي كسط م طقل السندة زن ب
   كحسن نل السند الفنند حسف الفنرازم)الزن بنل(  كم سسل اهؿ البنػتالاللدؽ
 .كةنرهل 

ك ػػد اسػػػتدلل ي السػػػ نر اإلنرا ػػػي  ػػػي ذلػػػؾ الك ػػػت كاست سػػػر م ػػػي لػػػف احػػػكاؿ   
كا برته بمل   ػت اسػمعه لػ نـ   مػل سػ ل ي لػف  رل اإلنرا ننف  ي العراؽ اتس

 كضع العراؽ كالعتبلت المقٌدسل.
تػػب حػػزب م    كم نػػل ُالمعلرضػػل اإلسػػ منل ك ػػذاؾ م لتػػبنةىػػب ك م ػػل بزنػػلرة 

 . كةنرهل كالمجىس االىا الدلكة 
 
 (ةالعالقات الجديد) 

ؽ سراحي مف معتقؿ  ػرع الم ػلبرات لـ استطع اف ن تـ  رحتي ل د اط       
رم     ت ا نـ سػلللت طكنىػل  ػي حضػرة السػندة زن ػب)ع( كن ػـك بفػ  السكرنل

ن ػب )ع( لىػا رللنتنػل لػي اف ر السندة ز  مل   ت   هلل لىا تىؾ ال عـ الجىنىل
  ػػت  ضػػىنـ كدلػػكاتنـ كن  لسػػنـ ب جػػلتي  ك مػػف  لن حنػػث   ػػت متنق ػػ  كفػػ للتنل

ان  جػد ان ك  ت سػعند المطٌنرة  حضرتنل لفرنؼ  ك يا  ي الح نل ام ث طكن ن 
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  كذلػػؾ لػػـ ل ػػدمل   ػػت ن ػػـك بػػبعض العبػػلدات كالفػػعل ر مػػف دكف  ػػكؼ كذلػػؾ
 نجد   ي العراؽ حن مل  ٌ ل  نه.

  ػػؿ العػػرا ننف  ب لتبػػلرم مػػف  إلػػيَّ ان مػػل ن ػػكف نػػلن ت ظػػلر متكجارل اك  ػػتي   
الػكت ـ ت الػب لػدلكتي كنجتمػع  ػت   ل  ال تػرةالذنف د ىػكا الػا سػكرنل  ػي تىػؾ 

 .لىا فرؼ تىؾ الدلكة الم م نف بعض 
  لػي لن نلت كالعىملء كم نـ مػف االػبن الػدنقالف الكتعرٌ ٌت لىا ال ثنر مف   

  لػف نالػد ل ي الػذنف  ػل كا معػي  ػي العػراؽ ك  ت افعر ب ف اهلل  ػد لٌكضػ ي
 ا اك الػػذنف مػف نكل ػػؾ الػذنف استفػندك ب  ضػؿ  ف اهلل  ػػد لٌكضػ يبػ   ػل  ن  سػتي كل

بنػػـ  اسػػتمرت ل  تػػي جػػدد ان اهلل رز  ػػي ن ػػكةن مػػ م نف كاالػػد لءكل ػػٌف   ايلتقىػػكا
 .غلنل  تلبتي ل ىملتي هذ م ذ ذلؾ الحنف كل

الػػػا اامػػػلـ مػػػف إمػػػرنة سػػػكرنل ن تنػػػي  سػػػبنل  لن ك ػػػلف ن ػػػي ابػػػك حسػػػنف متزكجػػػ  
نسػػػ  كف  ػػػي م طقػػػل نػػػل نهىك   رسػػػكؿ اهللنة لىكنػػػل ب ػػػت كهػػػي نمػػػر    )ع(الحسػػػف

   كلػػل(  رنػػل ال) جػػع الػػا م طقػػل ادلػػب  ػػيكل ػػف االػػكلنـ تر   )ع(السػػندة زن ػػب
 . نىك متر فملؿ العلالمل دمفؽ  (ََّ)د عي كهي تقع لىا بي 

 مػل نٌف لػي  كلنػلؿ  ػي سػكرنل الا تىػؾ الم ػلطؽ كاالػبن لػي نهػؿه  ن لك د تكجٌ   
 .مف الس نف ان    مت  ي سكرنل لدد ي العراؽ   نهؿه 
لقػػراءة ال تػػب الدن نػػل كةنرهػػل  بسػػبب ا تقلد ػػل لنػػل  ػػي العػػراؽ    ػػتي متىٌن ػػلن     

 .لا الدراسلنت ا  ت  د تكجٌ كالرت ن رن ال تلب نىًك ال تب  ك 
ك د بدنت بللدرس ال قني مع سملحل كنل اهلل السند محمد لىي الطبلطبل ي  ػي 
حسن ٌنل ال تلب كالعترة   مل بدنتي بللتعلمػؿ مػع الم تبػلت كاالػبحت لػي ل  ػل 

 مع بعض االحلبنل.
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ك ل ػػػػػػت مرجعٌنتػػػػػػي تعػػػػػػكد الػػػػػػا السػػػػػػند ال ػػػػػػك ي  ك  ػػػػػػتي ني ىٌػػػػػػد   ػػػػػػي ااح ػػػػػػلـ 
كالمعػػػلم ت  كبسػػػبب ذلػػػؾ   ػػػتي م  تحػػػلن لىػػػا جمنػػػع المرجعنػػػلت كاإلتجلهػػػلت 
الدن نػػػل  كلػػػـ ن ػػػف نتحٌسػػػس مػػػف نم ا تمػػػلء لآل ػػػرنف   قػػػد ن مػػػت ل  ػػػلت مػػػع 

محمػػػػد  المرجػػػػع ندمقىػػػػدم السػػػػند اإلمػػػػلـ ال من ػػػػي   مػػػػل هػػػػي مػػػػع مقىػػػػدم السػػػػ
الفػػنرازم  كبقٌنػػل المراجػػع   مػػل   ػػتي نضػػع  ػػي ةر تػػي الػػكرن لجمنػػع العىمػػلء  

   كةنرهـ. لرا ننف كلب ل ننف كانرا ننف
مػػف ؿ  ػػي العػػكدة الػػا العػػراؽ مػػكك   ػػتي نتمٌ ػػا ل ػػدمل كالػػىت الػػا سػػكرنل     

إ  اف الظػػػركؼ السنلسػػػنل حللػػػت دكف   كب نػػػل كسػػػنىلالطػػػلةكت  نجػػػؿ مقلكمػػػل
 ذلؾ . بىكغ 
ي سػػكؼ لػػف ا ػػرج مػػف سػػكرنل   رجػػت مػػف العػػراؽ   ػػت نظػػف بػػ  ٌ  كحن مػػل    

ي فػػعرت بعػػد سػػ نف مػػف  ػػإا ا   حتػػا نحػػنف ال ػػرج لىعػػرا ننف بسػػقكط الطلةنػػل
ام الػػا الغػػرب   الػػا دكؿ الىجػػكء التكٌجػػه مػػفلػػي ي تبػػد ا ػػلمتي  ػػي سػػكرنل بػػ  ٌ 

ػػػٌب  ػػػي رهـ نػػػت    ػػػلف ف اةىػػػب العػػػرا ننف ك ػػػذاؾت رة الػػػا الغػػػرب اك النجػػػن الى
حتػا االػبن الفػلرع العرا ػي  لن كتٌنػلران جلر ػلن جمللن اللر ذلؾ الفعكر   الفرؽ

  ك ػلف العقػؿ الجمعػي هػك الػذم نسػٌنرهـ بػذلؾ بػللنجرة  ني ٌ ػر كانػراف ي سػكرنل 
نجػػػرة بعػػدمل  ػػػلف اتجلهنػػػل  حػػػك لؾ   ػػػت  ػػػد ةنػػٌرت كجنتػػػي الػػػا اللػػػذ اإلٌتجػػل  
 .العراؽ 

رنل  ػررت اف س نف  ىٌمل ن ست مف اا لمل  ي سك مف  دم ثت  ي سكرنل لد   
لمػف  ػلف  حػك دكؿ الغػرب التػي ب تػت تسػتقبؿ الىجػكء  لن ا رج مف سػكرن  متكجنػ
الػنب ل مػف ذلػؾ هػك ممى ػل السػكند التػي   ػلف    ضطنلد د تعرض  ي بىد  لأ

 م حت ل اا لمل كحرنل العمؿ كالدراسل كمل فل ؿ . 
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 ػؿ مػل حػدث لػي حببت اف ن تب كنل  الل طكنىل رحىتي الا السكند لنكل ف   
ا ترحنػػػل  كهػػػي   ػػػرة   تػػػلب كنجعىنػػػل  ػػػي اف ن تبنػػػل ك ػػػررتي  الرحىػػػل  تىػػػؾ نث ػػػلء

  حقبػل مػف الػزمفلتىػؾ ال كتكثنقػلن   لن ت رنٌ نٌ  لن ل ي ت كف  مكذجلىٌي بعض اا كة 
 كل  نل مف  كع ك ر.ني رل  لتبدن مع ل معل لة جدندة 

سػػػي آمالمػػػف ال ثنػػػر  ػػػلء مدرسػػػل نهػػػؿ البنػػػت )ع( ؽ كاباب ػػػلء العػػػرالقػػػد لػػػل ا  
 ػد  ػٌركا ك  الػٌدامي مف بطش ال ظلـ ال لن هرب مطلرداتالمجلز لت ك الك  م لطرالك 

مػػف ب دهػػـ بسػػبب القمػػع كالظىػػـ  كلػػذلؾ  ػػإٌ نـ  ػػرركا بمغػػلدرة ب دهػػـ متػػكٌجننف 
لػػػف  لن بحثػػػك اإلسػػػتقرار كالمحل ظػػػل لىػػػا دنػػػ نـ كراء  لن سػػػعنالػػػا الػػػب د ااج بٌنػػػل 
 اام ي كالدراسي ...كتد كمستقبىنـ الضملف لىعكا ؿ كاا

نف طرنقػل الرحىػل نحمػؿ مضػلم ان جدنػد لن ف ك ق ػي اهلل بػ ف ن تػب  تلبػإ قررت    
   ك ػػي تالػػٌكرم  ا نػػلكالمجلز ػػلت  ل ػػت مح ك ػػل بللم ػػلطر الػػا الغػػرب كالتػػي

ل المنػلجرنف للػلن  اسبلب لدندة  كم نل إظنلر حت رن نستحؽ ذ رهل كتدكن نل ت
  كاحببػػت كالم بسػػلت القلسػػنل را قنػػل مػػف م تىػػؼ الظػػركؼاث ػػلء هجػػرتنـ كمػػل 

اف اجعػػؿ رحىتػػي   مػػكذج لمػػل تعػػٌرض لػػه العرا نػػكف  ػػي تىػػؾ المقبػػل مػػف الػػزمف 
 .. كمل فل ؿ.. كطرؽ تنرنبنـ

 د ظنرت   لنل ال ثنر مف ال راملت لمف نعتقد بكتنل اهؿ البنػت  ػي تىػؾ ك   
بب تىؾ ال راملت بللدرجل اايكلػا  كنػت اف نبػدن  تػلبتي بت لالػنؿ المراحؿ  كبس
اث ػلء تىػؾ  التي ظنرت ببر لتنـ)ع( لكجكد بعض ال راملتكذلؾ  تىؾ المراحؿ 

ي سػكؼ    ٌ ب )السىجنفي الحير(ررت بعد نف نتـ طبللل  تلبي هذا ىذلؾ    الرحىل
سػنحمؿ ل ػكاف )  كالػذمهػذا ال تػلب  الجػزء الثػل ي مػف   تلبػل ايبلفر بمكضػكع 

ال ػنس بػكؾ  ك ػد    ك د  تبت جزءان م ػه  ػي الػ حتي لىػارحىتي الا الغرب( 
اهلل اف نػتٌمـ اتالد لء كاترحػلـ  لػذلؾ دلػكت  لؿ الجلب ال ثنرنف مف القٌراء ك 
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اف فلء لي ذلؾ   ربلن إلنه  كلن كف ذ ران لىملت كبعد الىملت  ي الد نل كا  رة 
 اهلل تعللا . 
اف ا ػػكؿ بػػ ف كالػػدتي  ػػد  لر ػػت الحنػػلة بسػػبب المػػداهملت مػػف  بػػؿ كاحببػػت ه ػػل 

مل ةلدرتي العراؽ بفنكر  كتػدالت اتسػبلب لىننػل البعث الالٌدامي  كذلؾ بعد
كل قدهل اتحٌبل كت للب الزملف لىننػل  رحمنػل اهلل  كامػل بقنػل اهىػي  جمػنعنـ  ػد 

كاتبتعػػػلد لػػػف تفػػػٌردكا ممػػػل حػػػذا ببعضػػػنـ اف نغػػػلدركا العػػػراؽ كت  ػػػي اا ػػػرنف 
  الم طقل  كهلل الحمد نكتن كك ران.
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 اخلامتة

مل حدث كمل كاجنت مف تىؾ المالللب كالمحف كحػلتت ال ػكؼ  ؿ  بعد    
كالػػىت كمػػل رننتػػه مػػف  ػػرج بعػػد ذلػػؾ المػػ زؽ  كتعٌرضػػي الػػا ال ثنػػر مػػفالفػػدند 

 ُتنلالا ال تل ع ا 
   ػه     ص  ي  كانػل تاهك نحمؿ ك  رٌبهمع  اللد لن  نذا  لف نف اا سلف -ُ

 تعللا . تهـ المالللب كافد المحف برللنمف الظ سكؼ ن جك
  نك م  عػػلمػػف اجػؿ مالػػىحل ت هلل  لمػػؿ اا سػلف  للالػػآن نجػب اف ن ػػكف  -ِ

كا مػػػل    دمػػػل ا نػػػه مقلبػػػؿ  دمػػػل اي ػػػرل لىػػػا تقػػػدنـ ؿقبًػػػاف ت ني  بمع ػػػا
هي   نػػؿ    ػػه سػػبحل  كحػػد   مػػف اهللالثػػكاب ك  نعمػػؿ ال دمػػل كن تظػػر ااجػػر

 .ب جلبته كالك كؼ الا ج به  ي اض ؾ الظركؼ 
  لتعػمي ت سنٌمل ندلنل اانلـ كندلنل لنللي الجي   المداكمل لىا م لجلت اهلل -ّ

 ػػؿ مػػل  هنطىػػب م ػػه  ثػػـ رٌبػػ مػػعلىػػا تمػػلس  ػػي حػػلؿ طينػػرو ك كاف ن ػػكف 
 .نحتلجه

 ن بغػػػي   تػػػرتبط بجمنػػػع م لسػػػبلت السػػػ ل ال ثنػػػر مػػػف اادلنػػػل التػػػيؾ ه ػػػل -ْ
ر كالت ٌ ػبحػلؿ ال فػكع    نػل لػك  يػرٍنٍت   كمل لىننل كالحث لىا ذ رهلالمدا
بحسػػػػب مػػػػل  كالالػػػػعكبل  مػػػػف الفػػػػٌدة منمػػػػل بىػػػػُ ل تكالػػػػىه الػػػػا مػػػػراد    نػػػػ

 . تقتضنه المالىحل
 كاحػدة تػه كلػك  ػي  ػؿ نػـك الػ حللىػا  راءالتمسؾ ب تػلب اهلل كالمداكمػل  -ٓ

 كانػلت الػكارادة لػفالر كاف  مػع التػدٌبر  ػي كنلتػه كمعل نػه   لىا ن ؿ تقػدنر
 ػػي الػػد نل  ذلػػؾر كثػػل  كسػػنجد ات سػػلف ال بػػي كاهػػؿ البنػػت )ع( ة نػػل بػػذلؾ

 . كا  رة



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

- 319 - 
 

كالمكاظبػػل لىػػا ذلػػؾ  المداكمػػل لىػػا زنػػلرة ال بػػي كاا مػػل المعالػػكمنف )ع( -ٔ
ه بقرا ػػل نتكٌجػػ نم ف اف   ػػلمقدسػػلكنذا تعػػٌذٌر حضػػكر ات سػػلف الػػا المرا ػػد ا

 د . عي الزنلرة لف بي 
 كنحػػػٌبنـ منمػػػل  ل ػػػت دنل ػػػلتنـ   ػػػإ نـ  ىػػػؽ اهلل  لىػػػا ال ػػػلس رؼتٌعػػػناف  -ٕ

  كالتسػػلمن كاي فػػلء السػػ ـ لىػػا القرنػػب كالبعنػػد  كلػػدـ معػػلدات احػػد مػػ نـ
كاإلحسػػلف   تىػػؾ الػػ لت اهلل كالتػػي جٌسػػدهل نهػػؿ البنػػت كالتغػػل ر كالتغل ػػؿ 

 .نيحتذل به ذجلن بفرنلن  ي حنلتنـ كاالبحت  مك 
دة لػػف كار  اتدلنػػلتىػػؾ كالجسػػدنل ك   سػػنل اامػػراض ال لجمنػػع ه ػػلؾ ادلنػػل -ٖ

لىػػننـ السػػ ـ(  ن بغػػي لىػػا  ػػؿ مسػػىـ بػػؿ ال بػػي محمػػد كلػػف اهػػؿ بنتػػه )
االتػػػزاـ  عىنػػػه   بىٌنػػػل لكنتعػػػل ا مػػػف انػػػلىػػػا  ػػػؿ ا سػػػلف اذا اراد اف ن جػػػك 

اتدلنػػػل المركنػػػل لػػػف المعالػػػكمنف تىػػػؾ الػػػا اهلل تعػػػللا بكاسػػػطل ه كالتكٌجػػػ
 نـ )لىػػننـ اتدلنػػل الػػكاردة لػػ ػػد ذ ػػرت  ه للػػؾ ال ثنػػر مػػف ال تػػبك )ع(. 

 كذ رت ت لالنؿ تىؾ اتدلنل كك ت الس ـ(   مل 
دكاء  - عىػػػػـك اهػػػػؿ البنػػػػػت كل جػػػػلتنـ هػػػػػي   ذ رهػػػػػلكم لسػػػػبل    راءاتنػػػػل
 .هحلتت جمنع ك يلأ سلف 

كا مػػل  ( قػػط الضػػراء كالضػػنؽ كالحػػرج كالفػػٌدة) ػػي حػػلتت  الػػدللءن ت نقػػر   -ٗ
 لن احسلسػػػػبػػػػلهلل  الػػػػىلدكاـ الاا سػػػػلف لىػػػػا  ػػػػي  ػػػػؿ ااحػػػػكاؿ ل ػػػػي نبقػػػػا 

 إ ػه نػذ رهـ  السػٌراء الذا رنف هلل  ػي   إٌف ُ ان كذ ر  كحمدان  ان كف ر ان كمفللر 
 . ي السٌراء

ف الملل ػل  اتستفعلر ب ٌف إملـ زمل  ل مٌطىع لىػا  ػؿ الػغنرة ك بنػرة مػ -َُ
سػػػػنرل اهللي لمىى ػػػػـ كرسػػػػكليه مالػػػػداؽ  كلػػػػه تعػػػػللا ُ )ك ػػػػؿ إلمىػػػػكا  كذلػػػػؾ 

    م كف(.كالم
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   عىنػػػه كتقضػػا حكا جػػهمػػف نراد اف نح ظػػه اهلل مػػف المنللػػؾ كالم لطر  -ُُ
لم الكالػل لنػـك للفػكراء  نقراهػل  ػؿ نػـك كسػنجد ا ثػلر بزنلرة الحسػنف ا

 . ي ذلؾ
تىؾ الكاللنل  د استقنتنل مػف حػدنث المعالػكمنف كندلنػتنـ كمػكالظنـ   -ُِ

ه سػنجد ا نػل    إ ػكن  ي ات سلف اف نٌطىع لىا  تلب الالحن ل السػجلدنل
 تحمؿ  ي طٌنلتنل ال ثنر مف الحىكؿ لىمعض ت بكاسطل الم لجلت.

 
 : الحظة

ل ذ رته  ي هذا ال تلب  ػد  فػرته  ػي الػ حتي  ػي ال ػنس مٌ م ب ٌف ال ثنرلىعىـ  
بكؾ  ك ػد حالػىتي لىػا بعػض المىعكمػلت التػي  سػنتنل بسػبب اانػلـ كالسػ نف  

كاف بعػض الف الػنلت التػي  فػنكد تعىنقػلت ال د حالػىت بعضػنل مػف  ػ ؿ ق
 ػػػي ال تػػػلب هػػػـ لىػػػا  نػػػد الحنػػػلة  كهػػػـ فػػػندكا بالػػػدؽ مػػػل ذ رتػػػه مػػػف  ذ رتنػػػل

 ػػػؼ المفػػػتر ل افػػػنكدان  ػػػي المك  بللتبػػػلرهـ بػػػؿ زادكا لىػػػا مػػػل ذ رتيػػػه معىكمػػػلت 
 لرجػػه   ػػي دا ػػؿ العػػراؽ اك التقنػػت بمعظمنػػـ سػػكاء  ػػل كا ك ػػد بن ػػي كبنػػ نـ  

ه لبػػػر الملسػػػ جر كالكتسػػػلب كال ػػػلنبر كالػػػذم لػػػـ اسػػػتطع ر نتػػػه   قػػػد اتالػػػىت بػػػ
 كةنرهل.

جمنع ات ػكة الػذنف لػـ اذ ػر اسػملءهـ بسػبب حببت ه ل اف ني ٌدـ إلتذارم لكن   
الذا رة  كنلتذر مف جمنع مف  ٌدـ لي  دملن  ػي رحىتػي تىػؾ كلػـ اذ ػر   لسػا 

ر   سػػكؼ نذ ػػر   ػػي  ػػلت ي ذ ػػ اهلل تعػػللا إلضػػل ل كاسػػتدراؾ  ػػؿ مػػلاف نػػك ق ي 
  كنستغ ر اهللى رٌبػي كنتػكب إلنػه مػف  ػؿ ذ ػب اك القلدمل مف هذا ال تلب الطبعل

تقالػػػنر اك  الػػػكر بسػػػنكو نك بعمػػػد  كاسػػػتغ ر  بجمنػػػع مػػػل نحػػػنط بػػػه لىمػػػه مػػػف 
نثٌبت ػػػػي لىػػػػا كتنػػػػل نهػػػػؿ البنػػػػت كالبرا ػػػػل مػػػػف نلػػػػدا نـ  ػػػػي الػػػػد نل اف ذ ػػػػكبي  ك 
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ر ػػل ي كمػػف كا  ػػرة  كنػػرحـ كالػػدٌم كجمنػػع ارحػػلمي كمػػف نىػػكذ بػػي كاالػػد ل ي ك 
  ك س لهُ حسػف العل بػل  كحسػف ال لتمػل  كحسػف سبق ي بللحس ا  ي لقلء ربي

 .   سكء الم قىبفركر ن  س ل ك   ك عكذ به مف الم قىب
كمماتي بمما وسمعت بمه ذاكرتمي، وهمو اليسمير ِمّمما رأيتُمه وعاصمرُته فمي )تمت 

 (لهوشفاعة المصطفى وآ بحمد اهلل تعالىتمك الحقبة من الزمن، وتم ذلك 
 حيدر راجي ناجي

 
 :استدراك

 )الوثائق المرفقة(
احببػػػػتي ه ػػػػل اف ار ػػػػؽ بعػػػػض الكثػػػػل ؽ الدالػػػػل لىػػػػا مػػػػداهملت جػػػػ كزة اتمػػػػف 
الالٌدامي الا بنت ل كم حقلتنـ لي كاهىي كلىػا مػدل السػ نف كاتلػكاـ كلغلنػل 

 ـ.ََِّسقكط ال ظلـ للـ 
 
 السياسيني(يف  ؤسسة السجهاء ) 

 ـ رجعت الا العراؽ.ََِّبعد سقكط ال ظلـ البعثي  ي للـ 
بعد لكدتي لىعػراؽ  مػت بتقػدنـ معلمىػل لىسػج لء السنلسػننف  ػي الم سسػل التػي 

كذلػػؾ بعػػد تفػجنع كد ػػع مػػف اب ػلء  ضػػنتي كهػػـ ؾ) ال لظمٌنػل   -تقػع  ػػي بغػػداد
 بعػػل لىكثػػل ؽكبعػػد جنػػد جننػػد كمتل الػػي فػػكملف  كابػػل القلسػػـ حػػلتـ  كا ػػرنف ( 

المفػػلؽ بعػػد ك  ذلػػؾ لسػػ كات  اسػػتغرؽ ك تلب ػػل ك تػػلب ـ ) لىػػا مقكلػػل العػػرا ننف(
البحػث لػف ك   مف مراجعل الدكا ر كمتلبعل اتكراؽ الرسػمٌنلالتي لل نتنل ال ثنرة 

ر ػل ي  ػي السػجف  كبعػد  ػؿ  مػفاب ػلء م طقتػي ك   نؿ كانجلد  مع الفنكد مػف 
جمنػع مػل   ضنتي  كبعد  ي نٌت ذ  راران   حالىت لىا مقلبىل القلضي ل ي ذلؾ
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 ٌدمتػػه لنػػـ  ػػلف ح ػػـ القلضػػي لػػي بػػػ ف احالػػؿ لىػػا التقػػلؿ نػػـك كاحػػد  قػػػط  
حقػكؽ ملدٌنػل سػكل ا ػؾ تعتبػر  للػنس لػؾ ننػ لي ُ كاالدر بذلؾ  راران به   ك لؿ

ي)معتقؿ( كلمدة نـك كاحد  قط  كلدنؾ حقكؽ مع كنل  هذا مل  للػه سجنف سنلس
 القلضي .

كالكثػل ؽ التػي تثبػت الػحل ا ػكالي بمػل جمنػع المى ػلت  ـ مف امت  يلىا الرةك 
 ي ذلػؾ اب لء م طقتي  كل ف القرار لـ نتبٌدؿ  الفنكد مف  ي ذلؾ العفرات مف

ػػػر( )الٌسػػػؿ ُلػػػؾ احالػػػؿ لىػػػا نػػػـك كاحػػػدكبعػػػد  ػػػؿ ذ المعتقػػػؿ ك السػػػجنف جنف الحي
 .المضطندك المفٌرد ك 
 لقلضي . رار الح ـ مف  بؿ الـ نتبٌدؿ  كبعد  ؿ ذلؾ 

بػلامس  قػد االػبحكا  ػل كا نيطلردك  ػل  عـ هذا هك حلؿ العراؽ النػـك  اف الػذنف 
  كهػـ مػف نتبػك ا المرا ػز التػي تالػ ع القػرار  ػي ال ثنػر ك  ػلهـ مػف نحل مالنـك 

نػػػػػػه المفػػػػػػت ا  كل ػػػػػػد اهلل نجتمػػػػػػع ل  كاي مػػػػػػف الػػػػػػدكا ر كالم سسػػػػػػلت  كهلل الحمػػػػػػد
 .  ال الكمكا

 
 دقائي  ع الدكتور حسني الشهرستاني(ل)

 ػي ل ػدف  ٓٓنذ ػر ه ػل بػ ٌ  ي  ػد إلتقنػت بللػد تكر حسػنف الفنرسػتل ياحببت    
مٌمػػل لل نتػػه  ػػي العػػراؽ   كمػػل جػػرل لىػػٌي  بػػؿ سػػ كات  كذ ػػرتي لػػه جز ػػلن نسػػنران  

  كذ ػػرت لػػه  نػػؼ هربػػتي مػػف بػػنف انػػدم رجػػلؿ اث ػػلء ح كمػػل البعػػث مػػف تفػػٌرد
  لىػػػػيَّ  ػػػػي ال لظمٌنػػػػل المقٌدسػػػػل تطىقػػػػط  ػػػػلت التػػػػي ني  نػػػػؼ  ل ػػػػت اإلاامػػػف ك 

 كبعدمل استمع الا مل ذ رتيه له 

                                                           
55
شغً ِٕاصة ػك٠كج تؼك سيمٛط إٌظياَ ، ِٕٙيا    اٌكورٛن ؼس١ٓ اٌ ٙهسرأٟ، سع١ٓ س١اسٟ،  - 

 ٚو٠ه إٌفظ، ٚٔائة نئ١ا اٌٛوناا ٌ ؤْٚ اٌغالح ٚغ١ه٘ا ..
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  لؿ لي ُ  ـ ف ص  لـ بلل عؿ الذم  عىته ن ت  ي العراؽ ؟ 
 معل لتؾ  ي العراؽ؟  س ك ـ ف ص مثىؾ نحمؿ 

 ثنػركف مػف امثػللي   نكجػد ربمػل  تي لست لللـ ب حد  كل   ي ا ػكؿ  ل ت إجلب
 ؿ اسمل نـ كنرسؿ إالٌي اسمل  ـ.لر نـ    قلؿ لي اذهب كسجكل   ي لست ا

لػػػـ احالػػػؿ لىػػػا انػػػل  كلغلنػػػل النػػػـك  نلػػػكاـ ة بعثػػػت لػػػه رسػػػللل  نمػػػل كم ػػػذ لفػػػر 
 .اجلبل

مػػػف    ػػإٌ  ي لػػػـ نحالػػؿ لىػػػا نٌم فػػنئ ـ( َُِٖ-ّ-ُٓهػػػذا ) كلغلنػػل نػػكمي
 هذا الكطف الجرنن   تنجل لمل جرل لىٌي كلىا لػل ىتي مػف معل ػلت كمػف ظىػـ

لحظػل  إفٌ   ػإٌ  ي ن ػكؿ مقبكر  كلىا جمنػع ااحػكاؿكاضطنلد مف  بؿ ال ظلـ ال
 ػي العػراؽ ال ػكؼ كالتفػٌرد كالعػذاب الػذم لفػته اإللتقػلؿ ك كاحدة مف لحظػلت 

ت تيقٌػػدر بػػثمف كت بت ػػرنـ  كت نيقػػٌدر ذلػػؾ إٌت اهلل العزنػػز القنٌػػلر  كا تظػػر لطػػلء  
  ي الد نل كا  رة.

ٌ ل هلًل  كاي ٌ   ل إلنًه راجعكف  كت حكؿى كت  ٌكةى  إٌت بلهلًل العىيّْ العظنـ()كاي
 

 ()املرفدقات

 ػػي حالػػىت لىننػػل ضػػمف المىػػؼ الػػذم كجػػد ل   بعػػض الكثػػل ؽ التػػي كنر قػػتي    
 ـ ََِّالفعبل ال لمسل بعد سقكط ال ظلـ  للـ 

ال لمسػػػل  كحػػػل ظكا لىػػػا  الفػػػعبلى  اب ػػػلء ال لظمنػػػل اتبطػػػلؿ ؿكذلػػػؾ ل ػػػدمل احتػػػ
 ي  ػػد حالػػؿ لىنػػه اتسػػتلذ ملجػػد اٌلػػ ػػلت المعتقىػػنف  ك ػػلف المىػػؼ االػػذم ن ي مى

حن مػل هجمػكا لىػا الفػعبل  رجػي ال ػلظمي مػع ر ل ػه ااتبطػلؿلبد العزنػز ال ز 
كتكزنعنػػل الػػا  المحل ظػػل لىننػػللىػػا تىػػؾ المى ػػلت كتٌمػػت  اسػػتن  نـال لمسػػل ك 

 .ك ذاؾ  االحلبنل
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 احملتويات

  الصفحة املوضوع 

  ٘ اإلهداء 
  ٚ المقدمة 
  ٔٔ التمهيد 
  ٖٔ (آنذاك السائد الوضع) 
  ٘ٔ (والجيران الحي ابناء) 
  ٛٔ (االحداث بداية) 
  ٕٓ (االعتقاالت بدء) 
  ٖٕ (الحمة مدينة الى التوّجه) 
  ٕٙ الضحايا احوال 
  ٕٚ البناء ذلك اقتحام 
  ٜٕ (الصغير وجمال جاسم ابو منطقة) 
  ٖٔ (المقّدسة الكاظمّية الى عودتي) 
  ٖٙ (الدجيمي رشيد ابو الحاج بيت مع وقفة) 
  ٓٗ (الوضع استمرارية) 
  ٕٗ (التُنسى ذكريات) 
  ٗٗ (العودة عند حادثة) 
  ٕ٘ (الوالد وفاة) 
  ٘٘ (الذهبيه الفرصة) 
  ٚ٘ (الموصل في احداث) 
  ٔٙ (بغداد الى عمي السيد انتقال) 
  ٘ٙ (المحنة بداية) 
  ٜٙ (الدار اقتحام ليمة) 
  ٓٚ (االقتحام من يوم قبل) 
  ٔٚ (الدار اقتحام ساعة) 
  ٕٚ (االعتقال لحظات) 
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  ٘ٚ (االعتقال اثناء واإلحساس الشعور) 
  ٚٚ (بالهرب التفكير) 
  ٛٚ (الموت مع لحظات) 
  ٔٛ (الموت مع المطاردة) 
  ٗٛ (باالصدقاء االستنجاد) 
  ٘ٛ (الهروب في حالتي) 
  ٚٛ (حيدر ابي بيت في) 
  ٜٛ (الكاظمّية أزّقة في التجّول) 
  ٕٜ (النّواب في الصمون فرن في المبيت) 
  ٖٜ (التشريد ايام أول) 
  ٜٗ (عمي سيد بيت في) 
  ٜ٘ (عكاب عالء بيت في) 
  ٜٛ (األعظمّية في) 
  ٔٓٔ (ٜٜٛٔ -ٕ -ٗٔ يوم) 
  ٔٓٔ (الكرخ في السكك معهد) 
  ٕٓٔ (الحمي عمي) 
  ٗٓٔ (االنطالق بداية) 
  ٘ٓٔ (المستنصرية الجامعة دخول) 
  ٜٓٔ (األمل بداية) 
  ٔٔٔ (بشقيقتي لقائي) 
  ٕٔٔ (تدوم لم فرحةٌ ) 
  ٗٔٔ (الطمبة بيت الى العودة) 
  ٘ٔٔ (الحمي لعمي مصارحتي) 
  ٙٔٔ (خالدة لحظات) 
  ٜٔٔ (لمكاظمّية عمي زيارة) 
  ٜٔٔ (األهل اخبار عرفةم) 
  ٕٓٔ (النجف الى الذهاب) 
  ٕٔٔ (النجف احداث) 
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  ٕٕٔ (باإلعدام المحكومون) 
  ٕٗٔ (المعتقل من السجناء هروب) 
  ٕٙٔ (النجف من الخروج) 
  ٕٛٔ (كربالء الى التوجه) 
  ٜٕٔ (كربالء الى الطريق) 
  ٖٖٔ (المقّدسة كربالء في) 
  ٖٗٔ (لمهوية األول اإلختبار) 
  ٖٙٔ (الفندق في حدث ما) 
  ٜٖٔ (بغداد الى العودة) 
  ٓٗٔ (الموصل الى التوّجه) 
  ٔٗٔ (طويريج الى التوّجه) 
  ٕٗٔ (الكاظمّية الى الدخول) 
  ٖٗٔ (الموصل الى العودة) 
  ٙٗٔ (تمعفر الى التوّجه) 
  ٚٗٔ (البّعاج قضاء الى الذهاب) 
  ٜٗٔ (البصرة الى التوّجه) 
  ٔ٘ٔ (البصرة من العودة) 
  ٖ٘ٔ (العمارة مدينة الى التوجه) 
  ٘٘ٔ (الكوت الى التوّجه) 
  ٜ٘ٔ (الموصل الى العودة) 
  ٕٙٔ (الطمبة بيت من الهروب) 
  ٗٙٔ (بغداد من هروبي) 
  ٛٙٔ (النجف دخولي) 
  ٔٚٔ (النجفي عباس عامر مع المقاء) 
  ٙٚٔ (بغداد الى العودة) 
  ٚٚٔ (باألهل المقاء) 
  ٜٚٔ (بغداد في الكّرادة في السكن) 
  ٓٛٔ (قاسم أخي مع المقاء) 
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  ٖٛٔ (السكن الى الحمي عمي زيارة) 
  ٗٛٔ (بنا ُتوقع ان كادت مجازفة) 
  ٚٛٔ (الكاظمية في فندق) 
  ٜٛٔ (النجف الى التوجه) 
  ٜٔٔ (الكوفة في اإلقامة) 
  ٖٜٔ (الحوادث بعض) 
  ٜ٘ٔ (خاتون راغبه منطقة) 
  ٜٙٔ المسّيب مدينة 
  ٕ٘ٓ (السهمة مسجد) 
  ٜٕٓ (البعث حكومة عن نبذة) 
  ٕٔٔ (بغداد الى العودة) 
  ٕٚٔ (النظام ضد بالعمل التحرك) 
  ٜٕٔ (بغداد في النظام ضد الشعارات نشر) 
  ٕٕ٘ (لمنظام األمنّية التشكيالت) 
  ٕٕٚ (الُمَربعة منطقة في) 
  ٖٕٗ (والدتي لقاء) 
  ٜٖٕ (المحاويل في حصل ما) 
  ٕ٘ٗ (بغداد الى العودة) 
  ٕٚٗ (الموصل الى بغداد مغادرة) 
  ٕٚٗ (ربيعة وقضاء الموصل) 
  ٕٕ٘ (سوريا الى هروبي عممية) 
  ٕٗ٘ (مميتة لحظات) 
  ٕٚ٘ (الحدود نحو األنطالق) 
  ٜٕ٘ (سوريا الى الوصول) 
  ٕٔٙ (الحدودي المخفر في حصل ما) 
  ٕٙٙ (السورية المعتقالت) 
  ٕٔٚ (اإلنفرادي السجن) 
  ٖٕٚ (التحقيق ليمة) 
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  ٕٚٚ الكبير الضابط مع المقاء 
  ٜٕٚ الزنزانات بداخل كان 
  ٕٓٛ (دمشق الى االنتقال) 
  ٖٕٛ (الشام الى طريقنا في) 
  ٕٗٛ (العراقيين زنزانة) 
  ٕٛٛ (الفرج بدايات) 
  ٕٜٕ المعتقل في حوادث 
  ٜٕٛ (السّيدة وزيارة السجن من خروجي) 
  ٖٓٓ سوريا في لقاءاتي 
  ٖٛٓ الخاتمة 
  ٖٔٔ استدراك 
  ٖٖٔ المرفقات 
  ٜٖٔ المحتويات 
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