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غسع غٌى شاشح دٌفصًىْ اًظدًد

اًِحلم :طِػٔا ُػٌىُاخ دشٌس اًى ادطاي هادفٍ طسي ةٌٕ طٌٍِ اًظٌد وواًدن ،حٌص ًلىي واًدن ًٌظٌد (ةػد اطذلاًح
اًحسًسي ُٕ اًحوىُح) "ةِا أٍٓ دسطر ُٕ اًحوّ ُا هى زأًى ةوٌِذٍ ًىَ اطذلاًذٍ" أي حٌٕ كاي اًحسًسي "اطذىدغى هللا هرا
اًتٌد اًحتٌث" ،وزد طٌٍِ اًظٌد غٌى اًحسًسي كاا ًالئ "هاْ طٌد ًالا وغاؾفٌ ًالا ودػٌّ آٍٔ أغٌّ أٓه ال ًِوٕ اْ دشوٍ حوىُح ُؼ اًساٌع
اًحاًٍ ةاًىطاؾح ذادها" .هٍ دٌِى هرا اًذظظٌٍ؟.
اًحسًسي :ال أغٌّ طٔتحص غٔه
اًِحلم :هٍ فادحى واًدن ًىُ ًالا غٕ هرا اًحدًص ةاًذحدًد اًري طسي ُؼ طٌٍِ اًظٌد؟
اًحسًسي :ال
اًِحلم :هٍ أدتسن أي شذظ آدس غٕ هرا اًحدًص؟
اًحسًسي :ال وًوٕ أظٕ اْ شذط ًالا كاي ًٍ اْ طٌٍِ اًظٌد ه ّدد واًدي ًىُ ًالا وأةٌغه آه ًظث اْ ًذسن اًتٌد وئال طٌلذٍ وأظٕ اْ
ذًى حطٍ غاَ .99
اًِحلمًِ :اذا ًظأي واًدن زأي طٌٍِ اًظٌد حىي اطذلاًذه؟
اًحسًسي :ألْ طٌٍِ اًظٌد فٍ "طٌتر" اًظىزًٌٕ وهى هاْ دااِ ًالا غٌى دىاضٍ ُػهّ.

اطذلاًح اًحسًسي ُٕ اًحوىُح
اًحسًسي :ةشاز االطد كاي ًىاًدي "شوٍ أي حوىُح دسًد وأظٕ اْ ةشاز االطد وهاًػادج هى زطٍ ضسًح طد ًالا ةلىي شٍ وةٌفػٍ
شٍ آدس ،وفٍ اًىاكؼ حظٍٔ ُتازن هاْ ُػؿٌػ ًالا غٌى اًِىغىع ألْ واًدي ٓظم ُؼ ُتازن االُس هٌه.
اًحسًسي :وًوٕ فٍ أًهاًح هآىا ًٌػتىْ
وًّ ًسًدوا واًدي اْ ًػىد زاٌع حوىُح.
اًِحلم :غفى ًالا حٌٕ دلىي "ًّ ًسًدوا" ُٕ دلطد؟
اًحسًسيً :ػٍٔ ئٌٍُ ًحىد ،طٌٍِ اًظٌد ،زطذّ غصاًٍ وةشاز االطد.
اًِحلمُ :ا هٍ ؾتٌػح اًػئكح اًذٍ هآر دسةـ واًدن اًساحٍ واًظٌد ؾئي طٌِاْ؟
دػؿٕ اًِاي ..طأفظس هٍ شٍ ةىطهى ..آشس هٍ ُا ًذىفس ًدي غدن.
اًحسًسي :غئكح ئةذصاش ..ةحذح ..ةِػٔى ئذا ًّ ِن
اًِحلم :هٍ ُا ًذىفس غد واًدن؟
اًحسًسي :هٍ ُا ُٕ شأٓه اْ ًػسٖ ..فٍ أًهاًح ؾئي هاْ ُلسة ًالا طد ًالا ُٕ طٌٍِ اًظٌد ..هاْ ضدًله ..وفٍ ٓفع اًىكر ؾئي
وطأكىي ًى هٌف هآر االُىز دػٍِ ..اًظىزًىْ غٔدها هآىا ًسًدوْ ُٕ واًدي اْ ًظاغد احد ًالا هاْ زطذّ ًأدٍ وًلىي :زفٌم..
ؾئي ةحاطح اًى ُظاغددىً ..رًى غٌٌى اْ ددفؼ ًه ةػؼ اًِاي ألْ طسًدده ُف ٌّظح ..وًظىء اًحظ وغٌى اًسغّ ُٕ اْ واًدي ًّ
ًوٕ ًسًد اْ ًفػٍ ذًى دطىض ًالا واْ اًظفٌس هآر ُٕ أكظى اًطحف غٌٌه ُٔر غاَ ُ 1992ؼ آه ًّ ًوٕ ًدًه أي ُشاهٍ ُؼ
ؾئيً ..وٕ ؾئي هاْ ُٕ أًىع اًري اذا دفػر ًه ُا ًالال ًوذث غٔى ةشوٍ طٌد ..دِاُ ًالا هِا شازي اًىبً ..وٕ شازي أًىب هاْ
اطىأ ..شازي أًىب غاهس.
ؾئي ًدًه طسًدج وهى ًوذث فٌها ُٕ اًِِوٕ اْ ًوذث شٍء طٍء ًوٕ ًدًه هذاب آدسوْ ةاُوآهّ اْ ًػوظىا وطهاخ ٓظس
ةشوٍ هاٍُ ..ؾئي
أدسي ًرًى هى ًٌع ههرا اًري اطِه شازي اًىب ..شازي اًىب ُلاُس ُٕ ..وطهح ٓظسي هى ةاع غٌِسٖ ٍل
طٌِاْ ُذذٌف ..هاْ ًلىَ ةػٌٌِاخ اةذصاش او ةاالحسي هاْ ًظذذدَ طسًدده ًٌحطىي غٌى ُاي وهاْ ًدًه ضحافٌىْ هاةساهٌّ
االٌُٕ ..ئةساهٌّ االٌُٕ هاْ ُٕ زطاي طٌٍِ اًظٌد ..اةساهٌّ االٌُٕ اًري ًذسأض اآلْ طسًدج االدتاز هاْ ُٕ زطاي اًظٌد ..اًظٌد
هاْ ًدًه اةساهٌّ االٌُٕ فٍ اًظفٌس ..وٓلىال ٓاضٌف فٍ أًهاز ..وؾازق دسشٌشٍ فٍ اًشسق االوطـ ..وشازي اًىب فٍ اًدًاز.
اًِحلم فٍ ُلاةٌح طاةلح ُؼ ًظٔح اًذحلٌم كٌر اْ اًظىزًٌٕ ٓظِىا حٌِح غد اًحسًسي كتٍ  14شتاؽ  ..2005غٔدُا دلىي
اًظىزًٌٕ ُٕ دلطد؟
اًحسًسي :زطذّ غصاًٍ ..آضف شىهر ..وأدوادهّ اًِذِشٌح ةظٌٍِ اًظٌد وئٌٍُ ًحىدً ..لد كاُىا ةذٔظٌّ حٌِح اغئٌُح وضفر
واًدن ةاًذاإ وةأٓه ًلف وزاء اًـ 1959وهى اًري دظتث ةاضدازٖ وآه هِا دػٌّ غدو ًظىزًا ..طٌٌِاْ فسٓظٌه وهى كسًث طد ًالا

ُٕ أًظاَ اًظىزي وضف زفٌم اًحسًسي ةاًِشسوع اًِشتىٖ او ُا شاةه ..وؾئي ازطئْ وضفه ةتسهٌٍ كسًؿّ ..هآىا كاطٌٕ طد ًالا
غٌٌه وئذا ُا ٓظسخ ًِا ادػسّع ًه اًٌىَ ُٕ حٌِح اغئٌُح فظذسي اْ اًِظأًح ٓفظها.
اًِحلم :فٍ ًتٔاْ او فٍ اًدوي االدسي؟
اًحسًسي :فٍ ًتٔاْ ..او ةاالحسي فٍ ًتٔاْ وطىزًا دحدًد ًالا دشسًٕ واًتػص وأذهس اغذتسخ ذًى ٌُفذ ًالا طد ًالا ًئٓذتاٖ ..الٓه هِا دػٌّ
فهّ غاد ًالج ًوذتىْ دهدًداخ ..غٔدُا دوذث اًتػص غٔى شٌي ًالا فهرا ًػٍٔ ةِشاةح دهدًد ..وأذهس أٍٓٔ ادطٌر ةىاًدي وطأًذه ئذا
ُا هاْ كد كسأ ُا هذث فٍ ضحٌفح اًتػص الٍٓٔ هٔر أؤًد فوسج اْ ًلىَ ةذلدًّ دٔاشالخ وطأًذه ًِاذا ال دذٔاشي؟
اًِحلمً :ذٔاشي غٕ ُاذا؟
اًحسًسي :هٍ درهس ..االطذِاع اًري كٌر ًى غٔه ةٌٕ زطذّ غصاًٍ وشازي اًىب؟ هآىا ًذفاوغىْ حىي االٓذذاةاخ فٍ ةٌسوخ
والاحح واًدي كٌر ًه دٔاشي ،دااِ ًالا ُا ةذذٔاشيًِ ..اذا ال دذٔاشي هرٖ اًِسج ..وكاي ال ًٕ ادٔاشي ..غِسي طذىْ غاُ ًالا ..كٌر ًه
طٌلىُىْ ةاًراءن ..فأطاب فٌٌفػٌىا ذًىً ..حفسوْ كتسهّ ةٌدهّ.
اًِحلم :وهٍ هاْ ذًى ُىكفى اًػ ًالا ُٕ ُىغىع اًذِدًد ًٌحىد؟
اًحسًسي :اًذِدًد ًٌحىد هاْ ُذذٌف ًالا.
اًِحلمًِ :اذا هى ُذذٌف ُا داَ اًػ ًالا ٓىغ ًالا ُٕ آىاع اًذٔاشي؟
اًحسًسي :اًظتث هى أٍٓٔ غسفر ُا اًري ًٔىوْ فػٌه ةاًتئد ..كتٍ ذًى ًّ اهٕ اغسف ..هٔر اشظػه فٍ اًظاةم غٌى ُىاطهذه
وًوٕ ةػد اْ غسفر ُا غسفذه اضتحر ادغىٖ ًذلدًّ اًذٔاشالخ.
اًِحلم :شوس ًالا غٌى اًذىغٌح ..ئذا ًِاذا دػذلد اْ اًحٌِح ش ّٔر غٌى واًدن فٍ دٌى اًفذسج دحدًد ًالا؟
اًحسًسي :اغذلد اْ طاغح اًطفس هآر كد حآر الغذٌاي واًدي.
اًِحلمُ :ذى طاء اًِػٌّ ًٌلاء واًدن؟
اًحسًسي :طاء فٍ هآىْ اًشآٍ غٌى ُا اغذلد ..فٍ هآىْ اًشآٍ او شتاؽ ال أذهس ..زةِا فٍ ٓهاًح هآىْ اًشآٍ او ةداًح
شتاؽ ..اغذلد اْ واًدي كاي ًه ..وآذّ دٌِوىْ االشسؾح ..كاي ًه ..آر دؿٌث ٍُٔ ..وآا اؾٌث ُٔى اْ دلىي ًتشاز االطد آٍٔ ال
ًِوٕ اْ اهىْ غد طىزًا او ُا شاةه ًؤوّ ال ًِوٕ اْ دىاضٌىا اًذطسّف ةهرا اًشوٍ وًٌد ..ووًٌد أطاةه ئٓى دِشٍ غٌى ازع
دؿسج او شٍء ُٕ هرا اًلتٌٍ..
اًحسًسي :هٔر كد كٌر شٌي ًالا ئًظاةٌ ًالا فٍ اًظاةم غٕ وًٌد اًِػٌّ.
طػد اًحسًسيً :ى اطذِػر اًى دطسًحاخ وًٌد اًِػٌّ اآلًْ ..لد اضتح اطىأ ُٕ ةشاز االطد ٓفظه.

اًِحلم :دلطد ةػد اغذٌاي واًدن اًحسًسي.
اًحسًسيً :لد هٔر اظٕ اْ وًٌد اًِػٌّ ُِوٕ اْ ًٌػث دوز ًالا اًظاةٌ ًالا فٍ ذًى اًىكر ًوٕ ذًى ًّ ًوٕ هافٌ ًالا غٌى ُا ًتدو هِا ٓسي
اغذلد هاْ هٔان اًوشٌس ُٕ اًذلازًس وُٕ اًوسٖ واالْ ئذا طأًذٍٔ هٌف حدز ُا حدز وًِاذا حدز فأٓا اغذلد أْ آضف شىهر
وُاهس االطد ًهِا دوز هتٌس فٍ ذًى.
اًِحلم :فٍ ُاذا؟
اًحسًسي :فٍ غٌٌِح االغذٌاي واًذحػٌس ًدفؼ ةشاز فٍ ادظاٖ أدر هرا اًلساز ..الٓه غٔدُا دىفٍ حافظ االطد ذهتر ُؼ واًدي
ًذلدًّ اًذػاشي ًىاًدج ةشاز وذهتر ًذلدًّ اًذػاشي ُؼ ُطؿفى ؾئض اًري هاْ وشًس ًالا ًٌدفاع ..وةٌِٔا هٔا ٓددٍ هاْ آضف
ُغادز ًالا فٔظس ؾئض اًى واًدي وكاي ًه( :هللا ًظذس طىزًا ُٕ هاًسطاي) وهاْ غٌى حم.
اًِحلم :هٍ هٔر دػٌّ اْ واًدن هاْ طٌذىطه ًصًازج طىزًا فٍ  14شتاؽ؟
اًحسًسي :الً ،ى هاْ ًدًه ٓىاًا ًٌلٌاَ ةصًازج طىزًا ًؤر غسفرً ..ؤر غسفر ُٕ وطاَ او غتد او ُٕ دئي االشذاص اًرًٕ
اغسفهّ.
اًِحلمً :ى هاْ ًدي واًدن ٓ ٌّح ًٌلٌاَ ةهرٖ اًصًازج هٍ هاْ وطاَ او غتد طٌػٌِاْ ةرًى
طػدٓ :ػّ هآا طٌػٌِاْ ..هٌف هاْ طٌرهث؟ طٌس ًالا غٌى االكداَ
اًِحلم :ال ،وًوٕ أًٌح هآر الدصاي ٌٓحً ًّ ،وٕ كد كسز ةػد ذًى
اًحسًسي :فٍ اًذاُع غشس ُٕ شتاؽ
اًِحلمٓ :ػّ غٌس ُلسزُ .ظسد ُذؿـ
اًحسًسي :أشى فٍ ذًى
اًِحلم :هٍ دػسف ةشاز االطد شذطٌ ًالا
اًحسًسيٓ :ػّ اًذلٌر ةه ُسدٌٕ او سئسحُ ،سدٌٕ فٍ فٌئ فٍ دُشم ..وفٍ ُسج ساًشح ذهتٔا ًٌغداء ..آا وهى وزاٍُ ُذٌىف،
واًػ ًالا فٍ ئحدي اًِساخ غٔدُا هاْ اًٌِى غتدهللا فٍ دُشم ةشاز اضؿحث االٌُس غتد اًػصًص ةٕ غتدهللا وغتد اًػصًص ةٕ فهد
وأحد اضدكااٍ غتدهللا هاٍُ وأٓا ؾتػ ًالا ًٌػشاء
اًِحلمُ :ذى هاْ ذًى
اًحسًسي :أغذلد فٍ غاَ  1999أو غاَ  .2000ةاًح اًػاَ 2000

اًِحلم :كتٍ وفاج واًدٖ
اًحسًسي :ةػد اغذٌاي واًدٖ .دٌظ (ًػحى) ضاز زاٌظ ًالا ًٌظِهىزًح ًّ ًػد ًٌذلٍ اًتظؿاء ُشٌٍ وأًاض اًػادًٌٕ .وغٔدُا
أًذلٌذه فٍ اًِساخ اًذٍ ذهسدها هاْ ًذحدز غٕ هٍ شٍء ،غٕ ًتٔاْ وغٕ أْ ال ُشوٌح ًدًه ُؼ واًدي ،وهٔر أكىي ًه أٓه ئذا
هاْ هٔان أي دوز ًِوٕ أْ أًػته ًٌذلسًث ةٌٔى وةٌٕ واًدي طأهىْ طػٌد ًالا طد ًالا ًفػٍ ذًى ،هاْ ًدًٔا ًلاء ُؿىي ةاًحلٌلح
ُسدٌٕ ،فٍ هٍ ُسج هٔا ٓظٌع ًظاغذٌٕ ،هاْ ًذحدز هشٌس ًالا غٕ هٍ شٍء غٕ وًٌد طٔتئؽ وغٕ واًديً ،ؤه ًّ ًوٕ طٌتٌ ًالا ،ةٍ
ئًظاةٌ ًالا وُٕ سّ أضتح زاٍُ ُذٌىف ُػه اًىضٍ ةٌٔٔا
اًِحلم :هٍ الشاًر غٌى دىاضٍ ُؼ زاٍُ ُذٌىف ُٔر ادطٍ ةى ًذػصًذى ةىفاج واًدن
اًحسًسي :ال أةد ًالا ،هآر دٌى آدس ُسج دىاضٌر ةها ُؼ أحد ُٕ اًظىزًٌٕ
اًحسًسي :هاْ هٔان أحادًص آه طٌٌذلٍ وًٌد اًِػٌّ فٍ (هىةٔهاغٕ) غسفر ةرًى ةػد غٌٌِح االغذٌاي ،دٌسي زود الزطٕ أدتسٍٓ
ةرًى ،دٌسي هاْ كد اًذلى واًدي وأدتسٍٓ ةرًى.
أغذلد آه هاْ فٍ دُشم وطاء ًصًازج واًدي ٓهاز اًظتر ،وكاي ًىاًدي طٌلىُىْ ةاغذٌاًى
شػس ةشٍء ُا ،وكاي ًٍ أٓه كاي ًىاًدي :زفٌم ،غٌٌى أْ دوىْ حرز ًالا طٌلىُىْ ةلذٌى ،وفٍ اًٌىَ اًذاًٍ هاْ دٌسي طٌغادز ًتٔاْ،
وادطٍ ةه واًدي وكاي ًهً :ذػٌٕ غٌ ٍّ أْ ازان ،وةاًفػٍ اًذلٌا .وطأًه اًى أي ُدي ُا كذٌه ًٍ هى أُس طدي فأطاةه هى ةاًفػٍ
هرًى ،هرا ُا شػس ةه
فٍ دٌى اًفذسج هاْ دٌسي كد اًذلى ةشاز االطد ودحدسىا غٕ اًـ 1559ودؿتٌله ،وغٔدُا دّ اًذؿسق اًى ُىغىع اًحسًسي زأي
اًغػث فٍ غٌٌٔه ،وهاْ ةشاز ُٔصغظ ًالا طد ًالا ،ال ٓظذؿٌؼ أْ ٓذحدز اًى زفٌم ،كاي ًه :ال أغسف اًذفاضٌٍ ،وًوٕ هرا ُا كاًه دٌسي
ًٍ
غٔىاْ :ال أزًد أْ أهظس طىزًا فٍ ًتٔاْ
اًِحلمً :ى فاش واًدن فٍ االٓذذاةاخُ ،اذا هاْ طٌغٌس ،وأي دأسٌس هاْ طٌفػٍ واًدن غٌى زااطح اًظِهىزًح
اًحسًسي :هاْ كد شٍ اًسااطح ًى حاش غٌى اًشٌشٌٕ ،هاْ ةاُوآه االٓلئب غٌى اًساٌعً ،ى حطٍ غٌٌها ،وًوٕ هرا ًّ ًوٕ طصء
ُٕ دؿذه ،دؿذه هآرً ...ػٍٔ أٓه ًّ ًفوس ًىُ ًالا أٓه ًسًد أْ ًوظس طىزًا فٍ ًتٔاْ ،هاْ دااِ ًالا ًلىي ذًى ،ئٓى "أٓا ُا ةدي اهظس
طىزًا ةٌتٔاْ" وًؤٍ أزًد أْ اكٔؼ اًظىزًٌٕ أٓه ًىطد ؾسًلح أفػٍ ًلٌاَ غئكاخ ةٌٕ طىزًا وًتٔاْ

غئكح زفٌم اًحسًسي ةحصب هللا

اًِحلمُ :ؼ أي اؾساف طٌاطٌح هاْ ًحاوي واًدن ةٔاء دحاًف
اًحسًسي :فٍ حٌٔها فذح واًدي غئكح ُؼ وًٌد طٔتئؽ ،كسٓح شهىاْ ،وفذح حىاز ًالا ُؼ حصب هللا ،أغذلد فٍ حٌٔها أْ اًساٌع ٓتٌه
ةسي دآه دٌآح هتٌسج وًّ ًػد ًشم ةه وًّ ًسًد اًػٍِ ُػه ،وًرًى فذح كٔىاخ طدًدج ُؼ إٌُٔ غاَ حصب هللا حظٕ ٓطسهللا
اًِحلم ُٕ :هاْ اًسطىي ُؼ حظٕ ٓطسهللا
اًحسًسي :هاْ ًىطد شذظ ًدغى ُطؿفى ٓاضس وحظٌٕ دٌٌٍ ،وهاْ ًىطد اًػ ًالا وطاَ اًحظٕ ،واًري هاْ ًػٌّ ةذفاضٌٍ
اًٌلاءاخ دااِ ًالا ،وًوٕ ًٔلىي أْ واًدي أزاد (حظٕ ٓطسهللا) هاْ ًذػِٕ اًٌلاء حظٕ ٓطسهللا ،زفٌم اًحسًسيُ ،طؿفى ٓاضس
وحظٌٕ دٌٌٍ ،وهاْ وطاَ (اًحظٕ) ًٔذظس فٍ اًذازض ،وحٌٕ دسطىا ُٕ اًٌلاء هاْ واًدي ًلىي ًِطؿفى ٓاضس ِنئزو ًىطاَ هٍ ُا
داز فٍ االطذِاع
اًِحلم :وُٕ هى ُطؿفى ٓاضس
اًحسًسيُ :طؿفى ٓاضس أغذلد أٓه حصب هللا
اًحسًسي :واًدي هاْ ًشم ةحظٕ ٓطسهللا هشٌس ًالا وزأي آه ةاُوآه أْ ًػٍِ ُػه وأْ ًػلد ادفاك ًالا ُؼ حظٕ ٓطسهللا واغذلد أْ
حظٕ ٓطسهللا زطٍ ًٌذصَ ةوٌِذه ،وهرا ُا ال أغسفه أٓا.
اًِحلم :هٍ ُذى هاْ ًذّ اًٌلاء ةٌٔهِا
اًحسًسيً :ظر ُذأهد ًالا ًؤٍٔ أغذلد حىاًٍ هٍ اطتىع أو هٍ  10أًاَ
اًِحلمُٔ :ر ُذى ةدأخ دحطٍ هرٖ اًٌلاءاخ
اًحسًسي :طذح اشهس كتٍ اغذٌاًه اًحسًسي
اًِحلم :هٌف هآر ؾتٌػح اًػئكح ةٌٕ واًدن وٓظٌث ٌُلادٍ؟
اًحسًسي :ؾتٌػٌح ،هاْ وشًس ًالا وًّ ًوٕ غاؾ ًالئ ُؼ واًدي ،وًوٕ ٓظٌث طٌاطٍ ُحٔى ،ئذْ ؾتػ ًالا ًّ ًوٕ ًىاطه واًدي.
دػٌّ أٍٓٔ طػٌر ٓظٌث (ٌُلادٍ) زاٌظ ًالا ًٌحوىُح ،وُٕ سّ حاوي ؾػٍٔ ،وأٓا ال أحث اًرًٕ ًؿػٔىْ فٍ اًظهس.
اًِحلم :هٌف هآر ؾتٌػح اًػئكح ةٌٕ واًدن واًىًٌد ةٕ ؾئي
اًحسًسي :هآر اًػئكح طٌدج طد ًالا اًى أْ ال أغٌّ ًِاذا دغٌس هٍ شٍء.

اًحسًسي :واًدي ًّ ًفهّ ًِاذا هاْ اًىًٌد ةٕ ؾئي ًفػٍ ذًى ،هٔا ٓذشى أْ دوىْ اًحوىُح اًظػىدًح دحاوي ئزطاي زطااٍ ئًى
واًدي حذى فٍ ًىَ اضدزخ اًحوىُح اًظػىدًح كساز ًالا ُٕ اًدًىاْ
اًٌِوٍ دلىي ئْ ُىاكف اًىًٌد ةٕ ؾئي ال دِشٍ وطهح أًظس اًسطٌِح ًٌظػىدًح أو اًظٌاطح اًظػىدًح ،ألْ األٌُس اًىًٌد هاْ ال
ًوف غٕ ئهآح واًدي.
اًحسًسي :أظٕ أْ اًىًٌد ةٕ ؾئي أزاد أْ ًطتح زاٌع حوىُح (ًتٔاْ) ،واطذحطٍ غٌى اًظٔظٌح اًٌتٔآٌح ،وًّ افهّ ًِاذا؟.
اًذظظٌٍ اًشآٍ (شٌسان ًلىي ًٌحسًسي آذهته)
اًحسًسي :كتٍ شهس وٓطف أو شهسًٕ (ُٕ اغذٌاي اًحسًسي) هٔا داافًٌٕ ،وٕ ال أحدً ..ػٍٔ هى هاْ دااِ ًالا ًلىي ئٓهّ ًٕ ًذظسأوا
واًساٌع شٌسان ادطٍ ةه ًىَ كتٍ (اغذٌاًه) وكاي ًه" :ئٍٓٔ كٌم طد ًالا غٌى أُٔى ،ئٓذته ًا زفٌم".
اًِحلم :هٍ هاْ هرا غٌى اًذـ اًِشفس
اًحسًسي :ال ،حطٍ هرا غٌى اًهادف اًػادي ،وًؤٍٔ أغٌّ أْ اًساٌع شٌسان كاي ًه هرا ،أغذلد أٓه كاي ذًى أْ دٌسي زود الزطٕ
هاْ كد اةٌغ اًفسٓظٌٌٕ شٍء واًساٌع شٌسان ًػسف هٌف ًظذذف واًدي فٍ أُٔه.
اًِحلم :كٌر "أغذلد" ًِاذا دػذلد ذًى؟
اًحسًسيُ :اذا دلطد؟
اًِحلم :أْ اًظٌد دٌسي زود الزطٕ...
اًحسًسي :ئٍٓٔ أحٌٍ أٓه ئذا ادطٍ اًساٌع شٌسان ةىاًدي ًٌلىي ًه ئٓذته ،فاًِػٌىُح دوىْ آدٌح ئُا ُٕ اًِذاةساخ أو ُٕ (دٌسي)
فهى هاْ كسًث طد ًالا ُٕ غىزدًٕ ُىٓر ،وهى هاْ ًتٌغ (ُىٓر) ةاًِشاوزاخ اًذٍ دظسي ةٌٔه (الزطٕ) وةٌٕ ةشاز االطد فهى هاْ
كد اًذلى وًٌد اًِػٌّ أو شذظ آدس.
اًِحلم :وهٌف هآر ددفؼ هرٖ األُىاي
اًحسًسي :غٌى األغٌث غتس أةى ؾازق ،أغذلد ذًى
اًِحلم :هٌف هاْ واًدن ًدفؼ اًِاي؟
اًحسًسي :هاْ ًػؿٍ واًدي اًِاي ألةى ؾازق ،وأةى ؾازق هاْ ًدفؼ اًِتٌغ ًسطذّ.
اًِحلم :وُٕ إًٔ هاْ واًدن ًحػس اًِاي

اًحسًسي ُٕ :دصٓذه ،هاْ ًؿٌث ُٕ دزوًش أْ ًحػس ًه غشسج آالف أو دِظٌٕ اًف أو ُيح اًف وهاْ ًفػٍ ذًى.
اًِحلم :ئذ ًالا ةشوٍ ُٔذظّ هّ هاْ ًدفؼ ًه
اًحسًسيً :سطذّ؟
اًِحلمٓ :ػّ
اًحسًسي :دظػٌٕ أو ُيح اًف ،حظث ،دحدًد ًالا هاْ األُس ًذذٌف ةٌٕ هىٓه فٍ ةٌسوخ وهىٓه فٍ غٔظس ،غٔدُا ًوىْ فٍ ةٌسوخ
هاْ ًؿٌث سئسٌٕ ،وفٍ غٔظس هاْ ًؿاًث ةظذٌٕ اًى دظػٌٕ اًف ،وأحٌآ ًالا هاْ اًحلٌس ًؿٌث أهشس ُٕ ذًى ،هاْ ًلىي أٓا ةحاطح
اًى أْ أطاغد شذط ًالا ُا ،وطاغدٍٓ هٍ افػٍ ذًى ،وًظث أْ افػٍ هرا وأفػٍ هراً ،ظث أْ أضٌح حِاًٍُ ،ػٍٔ هآر ُظأًح
اةذصاش ،غٌٌِح اةذصاش هاٌُح ،ةٍ أهشس ُٕ ذًى هآىا ًسطٌىْ غسةادهّ ًٌذطٌٌح ًدي االشذاص اًرًٕ ًطٌحىْ غسةادٔا .وهاْ ًلىي
أحٌآ ًالا أْ حدًلذه ةحاطح اًى وزود ،فٔسطٍ ًه شذظ ًػذٍٔ ةاًحدًلحً .ػٍٔ ةادصاش هاٍُ.
اًحسًسي :غٔدُا هاْ غاشي هٔػاْ فٍ ةٌسوخ هاْ زطذّ غصاًٍ شذط ًالا آدسً ًّ ،وٕ ًطسخً ًّ ،وٕ ًهدد ،غٔدُا هاْ غاشي هٔػاْ
كاطٌ ًالا ُؼ اًحسًسي ،هاْ زطذّ غصاًٍ ًأدٍ وًلىي ًه :ال دذفٓ ،حٕ هٌٔا أضدكاء ،فواْ واًدي ًػسف أْ هرا ٓىع ُٕ دىشًؼ االدواز،
وهاْ واًدي ًلدَ ًه اًِظاغدج وًػؿٌه اًِاي.
اًحسًسي :اًذلٌر زاٍُ ُذٌىف وٓحٕ ٓحاوي كدز اًِظذؿاع اْ ٓحظٕ اًػئكح ةٌٕ واًدي وةشاز .هاْ هٔان شذظ ًدغى ؾه
(ًػث دوز ًالا وهاْ كسًت ًالا ُٕ غااٌح االطد وُٕ ةشاز االطد) شذظ ًدغى ؾه ...ؾه هى شلٌم ٓظٌث ٌُلادٍ زاٌع اًىشزاء ،وأغذلد
آه ًّ ًٌػث دوز ًالا اًظاةٌ ًالا ،هاْ ةاُوآه ًػث دوز ئًظاةٍ أهشس ةوشٌسً ،ؤه ًّ ًفػٍ
اًِحلم :ؾه ٌُلادٍ وزاٍُ؟
اًحسًسي :زاٍُ غٌى ُا أغذلد هٍ ُا هٔر أًذلٌه وأحٍِ زطاًح ُٕ واًدي اًى ةشاز ،هآر االُىز دظسي غٌى ُا ًساَ ،هاْ ًٔلٍ
زطاًح وهآر هٔان اًظاةٌح ،وًوٕ غٌٌى أْ دذرهس أٓه غٔدُا اضتح ةشاز زاٌظ ًالاً ًّ ،ػد ًسًد أْ ًٌذلٌٍٔ ،فطاز زاٍُ ضٌح
وضٍ ةٌٍٔ وةٌٕ ةشاز واًػ ًالا ةٌٔه وةٌٕ واًدي .وحاوي واًدي فذح غئكح ُؼ ةشاز ،حاوي ذًى وًوٕ ُٕ دئي اكٔاع ةشاز أٓه
ةاُوآٔا فػٍ اًوشٌس طىًح ،وًوٕ ُٕ غٌس هٍ هرا اًفظاد اًري ًحطٍ فٍ ًتٔاْ ،وُا اًى ذًى ،فٍ اًتداًح طازخ االُىز غٌى ُا
ًساَ ،وًوٕ غٌى ُا اغذلد ةظتث اًذلازًس اًذٍ هآر دسفؼ ُٕ طٌٍِ اًظٌد واٌٍُ ًحىد وهٍ اًِحتٌٕ ُٕ أُشاي ٓاضس كٔدًٍ وهٍ
اًرًٕ ًوسهىْ واًدي ةاالغافح اًى حصب هللا وٓتٌه ةسي ،اًرًٕ ًّ ًوىٓىا ًسًدوْ ًٌػئكح أْ دذحظٕ ،وهاْ ُٕ ُطٌحذهّ
اًظٌاطٌح أْ ال ًذلازب زفٌم اًحسًسي وةشاز االطد ،وهرٖ هآر اًػ ًالا ُطٌحح آضف شىهر ،ألٓه هاْ ًسي فٍ اًحسًسي دهدًد ًالا
أٌُٔ ًالا واطذسادٌظٌ ًالا ًظىزًا ،ألْ واًدي غٔدُا هٔر أذهث ُػه اًى طىزًا ،هآر أًاض دٌىح ًه فٍ اًشازع ،وهرا أُس ال ًظث أْ
ًحدز فٍ طىزًا ،دطىض ًالا ُؼ زاٌع وشزاء طٍٔ .هرا األُس ُشٍ دهدًد ًالا ًٌظىزًٌٕ ،وطىد زاٌع وشزاء طٍٔ كىي هى أُس ًّ
ًػظتهّ غٌى االؾئق.

ةدأخ أشػس اْ ًدي ةشاز االطد ُشوٌح ...هٍ ُا هٔر اذهث اًى طىزًا ًّ أهد أزي ضىز واًدٖ ..شػسخ أْ ًدًه شٌي ًالا ُا غد
واًدًه ...هِا دػٌّ اْ ةشاز االطد أضتح زاٌظ ًالا فٍ غِس اًـ ،39وغٔدُا أضتح زاٌظ ًالا ذهث اًى أوي كِح غسةٌح هساٌع ًظىزًا،
وأغؿى ُحاغس ًٌٌِىن واًسؤطاء اًرًٕ ًذسةػىْ غٌى ُٔاضتهّ ُٔر  15غاُ ًالا ،واطذفصٍٓ ألٓى ًا غتٍ أكٍ ُا دظذؿٌؼ فػٌه هى
أْ ال دػؿٍ اًسؤطاء ُحاغسج فٍ اًلىٌُح .هاْ ًسًد استاخ ذادهً ،ؤه ًّ ًفػٍ ذًى ةشوٍ اًظاةٍ ،ةٍ غٌى اًػوع هاْ فىكٌ ًالا،
وًذحدز ةِٔؿم :أٓا أغسف أهشس ُٔوّ.

اًذظظٌٍ اًشآٍ :اًحسًسي وأُٔه
اًِحلم :ةسأًى هٍ ًىطد أحد ُٕ اًِلسةٌٕ اًى واًدن واًري ُِوٕ أْ ًظسب ُػٌىُاخ اًى اآلدسًٕ ،اًى اًػاًّ اًذازطٍ ،اًى
االشذاص اًِهذٌِٕ ةٔشاؽ واًدن؟
اًحسًسي ُٕ :االشذاص اًِلسةٌٕ طد ًالا؟
اًِحلمٓ :ػّ
اًحسًسي :أٓر دػٌّ أْ ُٔصًٔا هاْ هاًلؿاز اًى حد ُا ،اًوشٌس ُٕ اًطحافٌٌٕ هآىا ًددٌىا وًذسطىا وهاْ ًىطد اشذاص ًػٌِىْ
آى دػٌّ ُٕ هّ هظٌِس ُٔطىز اًري هاْ ًظٌع ًذِظح أو طذح طاغاخ ،وسّ ًوذث دلازًس ًظٌٍِ اًظٌد غٕ االشذاص اًرًٕ
ًأدىا اًى اًلطس .أغذلد اْ االشذاص اًِلسةٌٕ ُٕ واًدي واًرًٕ ُٕ اًِِوٕ أْ ًظسةىا ُػٌىُاخ غٔه ..ئذا زاودٍٓ اًشى ةأحد
اشى ةشذظ هٔهاد اًِشٔىق ،وهى هاْ ُظذشاز واًدي ُٕ اإلغئَ فػٍ شٌم.

ال أشى ةهآٍ حِىد أو غتد (اًػسب) أو وطاَ (اًحظٕ) أو أةى ؾازق .أؤُٔهّ غٌى حٌادٍ هِا فػٍ واًدي ،ودفػىا سِٕ ،أةى ؾازق
دفؼ سِٕ ،وطاَ ًدًه أغداء هشٌسًٕ ،دػٌّ فٍ ُحٌـ واًدي وهرًى هآٍ.

اًحسًسي :غتد ةاًؿتؼ ال ،وًوٕ اآلْ اًػلٌٌح ُذذٌفح ،دػٌّ ًّ ًوٕ هٔان اًىغٍ (االٍُٔ) اًري ًىطد اًٌىًَ ،ػٍٔ أةى ؾازق هآر
غداء
غئكذه ُؼ أغٌث اًظىزًٌٕ ،غتد هآر غئكذه ُؼ غتاض اةساهٌّ واًري هاْ ُٕ غِٕ فسًم إُٔ اًحسًسي ،واًري ًظهس ًال
دظاهٔا( .غتاض اةساهٌّ) غٌى اًػوع ،وًؤه ًػٌّ هٌف ًػٍِ فسًم أُٔٔا ،وغٌٍ اًحاض دػٌّ كطح غٌٍ اًحاض

اًِحلم :هٌف ًِوٕ أْ دذأهد ُٕ أٓهّ أوفٌاء وأٓر هٔر فٍ أغٌث اًىكر ُا هٔر فٍ اًظػىدًح

اًحسًسي ُٕ :هإالء األشذاص؟
اًِحلمٓ :ػّ وأٓر دػٌّ أٓٔا طٌِػٔا ةشس وًدًٔا ٓلاؽ غػف ،وفٌٔا كاةٌٌح اًظلىؽ ،فوٌف ًِوٕ أْ دوىْ ُذأهد ًالا
اًحسًسي :دػٌّ ُٕ االغِاي اًذٍ ًلىَ ةها اًشذظ ..هٍ ُٕ اًػسوزي أْ دظظٍ هرا اًوئَ
اًذظظٌٍ اًشاًص -زطذّ هدد ةاطّ اًظتؼ
اًحسًسي :هٍ فذح اًظآث اًظىزي دحلٌل ًالا ُتاشسج ةػد اغذٌاي واًدي؟ أو حاوًىا هشف وكااؼ ُٕ كذٍ اًحسًسي؟ أو ُٕ حاوي
اغذٌاي ُسواْ حِادج؟ الشٍء ...فٍ اًىاكؼ حىي كػٌح ُسواْ حِادج  ...ةاطّ اًظتؼ ...فٍ ئحد االطذِاغاخ هاْ واًدي ُىطىد ًالا
وةاطّ اًظتؼ ،واطأًىا ..ال أدرهس اًذفاضًٌٍ ..وٕ زطذّ غصاًٍ كاي ًـ ةاطّ (اًظتؼ) "ال دلٌم ةاطّ (اًظتؼ) ًٕ ٓفػٍ ةى ُا
فػٌٔاٖ ةِسواْ حِادج
وفٍ األطاةٌؼ اًشئسح األوي ةػد اغذٌاي واًدي هآىا ًذطسفىْ هأْ شٌي ًالا ًّ ًحدز أو ةاألحسي هآىا وكحٌٕ ،فِش ًالئ ةشاز االطد ًّ
ًذطٍ حذى
اًِحلم :هٍ ًِوٕ اْ دشسح ًٔا ؾتٌػح اًػئكح ةٌٕ واًدن اًساحٍ وغتد اًحٌٌّ دداَ
اًحسًسي :واًدي ًّ ًوٕ ًحث فازوق اًشسع ،فازوق اًشسع هاْ شذط ًالا ال ًشػس واًدي ةاًىد دظاهه .غٌى اًسغّ ُٕ أٓه دحٍِ
دواًٌف غئطه غٔدُا طاء ُٕ دُشم اًى اًظاُػح االٌُسهٌح ُٕ أطٍ اًػئض ،وهاْ واًدي ُذىدس ًالا طد ًالا وؾٌث ُٕ أؾتااه
اًذطىضٌٌٕ االشساف غٌى غٌٌِح غئطه ...وهآىا افػٍ األؾتاء ،وًوٕ فازوق اًشسع هاْ ًدًه دااِ ًالا ُشاهٍ طٌاطٌح ُؼ واًدي.
حذى فٍ أًاَ حافظ االطد ،وهاْ حٌٔها ًّ ًوٕ غٌى واًدي اْ ًلٌم ،ألْ غتد اًحٌٌّ دداَ هاْ حٌٔها هى اًِظإوي وًٌع اًشسع

اًذظظٌٍ اًشاًص :آضف طفاح
اًِحلم :كٌٔا أْ واًدن ًّ ًٌذم ُاهس االطد ةحٌاده ،وُاذا غٕ آضف شىهر
اًحسًسي :آضف شىهر ال أغذلد أٓه اًذلى واًدي فٍ اًِاغٍ ،وًؤه (آضف) ًّ ًحث واًدي أةد ًالا
وأغٌث اًِشاهٍ اًذٍ هآر دحطٍ ُػٔا هآر ُٕ آضف شىهر .وأًػ ًالا آضف هاْ زط ًالئ طفاح ًالا ،وأغسف ذًى ًٌع فلـ ُِا
طِػذه فٍ ًتٔاْ ،وًوٕ اًػ ًالا أشذاص دػاٌُىا ُػه فٍ االطذذتازاخُ ،ش ًالئ دػٌّ ُا ًلىًه اًظػىدًىْ غٕ آضفً ..لىًىْ آه
ُشٍ ُحِد ةٕ ٓاًف ...هى زطٍ كىي ،وًػٌِىْ ةوٍ أفػاًهُ ...سج هٔر أطٌع ُؼ االطذذتازاخ اًتاهظذآٌح ،وهاْ ذًى ةػد
اغذٌاي واًدي وكاي ًٍ ئٓه اًذلى آضف شىهر وهاْ شىهر ًظاهس ةأفػاي اًذػرًث اًذٍ هاْ ًٔفرها

