
شبح رخصو يديوه نيمأ عادو يف  

روشب نعم : ملقب

نايلاغ ناقيدص دحاو موي يف كنع بيغي نأ ًالهس سيل  
ةايح نم ةّيهبو ةليمج ةبقحب امهنم دحاو لك مسا طبترا  

ةرصاعملا انتما ..
ةمألا هذه ناسرف نمً اريبكً اسراف توملا بيغ ةرهاقلا يفف  
مازتلالاو ركفلا داوج ةوهص نع لجرتي أ ىبأ يذلا  
مدقت مغر يقبف ،هرمع نم نيعستلل هتبراقم مغر يموقلا  
نود يموقلاو يثحبلاو يركفلا هئاطع يفً اقفدتم نينسلا  
ريزغلا هملعو ةينغلا هتبرجت نأكو فرصتي للم وأ للك  
ىلإ اهدري نأ يغبني هقنع يف ةنامأ يه ةعساولا هفراعمو  
هبر راوج ىلإ لحري نأ لبق هتمأ ءانبأ ىلإ يأ اهباحصأ  
ًايضرمً ايضار .
ةكرحو ً،امومع ةينيطسلفلا ةروثلا تدقف هللا مار يفو  
ًالضانمو ،اهتداق نمً اّزيممً ادئاق ً،اصوصخ "حتف"  
ام لك مغر قيمعلا لؤافتلاو صالخإلاو ةيويحلابً اضبان  
ىضمأ ...تاقافخإو تاطابحاو تابيخ نم هتيضق هتشاع  
نيذلاو هللا لوسر دمحم ":ةميركلا ةيآلابً ايدهتسم هرمع  
ميظعلا هللا قدص "مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم .



نيذلاو هللا لوسر دمحم ":ةميركلا ةيآلابً ايدهتسم هرمع  
ميظعلا هللا قدص "مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم .
رصانلا دبع لامج قيفر يديوه نيمأ باغ ةرهاقلا يف  
ليحرلا ىتح 1952 ويلوي 23 ةروثل ىلوألا تايادبلا ذنم  
نيمألا لب ،1970 ربمتبس/لوليأ يف دلاخلا دئاقلل ريبكلا  
هبايغ ىتح رصان ليحر ذنم ،مسقلل يفولا ،دهعلا ىلع  
هجاتنإ ّلش الو ،عمق هتكسأ الو ديق هبهرا امف ،سمألاب  
تامهملا ذفني ريبكلا هدئاق ةرضح يف لاز ام هنأك ،قئاع  
لبقتسملا فرشتسيو ،ةيلوؤسمب عاضوألا للحي ،ةقدب  
ةدقوتم ةريصبو ةبقاث ةيؤرب .
رساي قيفر )رازن وبأ( شبح رخص باغ هللا مار يفو  
دبع لياهو فلخ حالص قيفر ،ريزولا ليلخو تافرع  
لامك قيفر ،لياص دعسو رارش وبأ دجام قيفر ،ديمحلا  
جروج قيفر ،راجنلا فسوي دمحمو رصان لامكو ناودع  
لضفو ميركلا دبع قيفر ،ىفطصم يلع وبأو شبح  
قيفر ،دمحأ ميحرلا دبعو نسحم ريهز قيفر ،ورورش  
ينيطسلفلا ينطولا لاضنلا يف زربألا ةيروثلا ةقالطنالا  
ًاريبعت ددري ناك يذلا ،ىلوألا تاصاصرلا قيفر ،رصاعملا  
هحور سكعو ،خسارلا هلؤافت نع ربع ،همساب قصتلا  
لوحت دقو .."طبظت مزال" :هبعش نادجو يف ةسورغملا  
ال تاياكح ىلاو جمارب ىلاو دئاصق ىلإ هعم ريبعتلا  
"طبظت مل" رومألا نا هليحر يف عجفألا لعلو ...يهتنت  
نم ريثكلا نأ مغرً انايحاً اءوس تداز لب ،ديري ناك امك  



"طبظت مل" رومألا نا هليحر يف عجفألا لعلو ...يهتنت  
نم ريثكلا نأ مغرً انايحاً اءوس تداز لب ،ديري ناك امك  

تطبظ" دق هتاعقوت ".
رصم لوقع نم ريبك يجيتارتسا لقع باغ ةرهاقلا يف  
ةرهاقلاو ديعسروب نع عافدلا ططخ عضو نأ دعب ،ةمألاو  
ناك نا دعبو ،1956 ماع رصم ىلع يثالثلا ناودعلا مايأ  
، 1967 وينوي/ناريزح ةسكن رثا ،ىنميلا رصانلا دبع دي  
ىوقلا زكارم ةينهذ نم اهنمأ ةزهجأو رصم شيج جارخإل  
يف ةديحولاو ىلوألا ةرملل عمجف ،اهبيبالت يف تلغوت يتلا  
ناكف ،تارباخملا ةيريدمو ةيبرحلا ةرازو نيب رصم خيرات  
ةئطوت تناك يتلا فازنتسالا برحل اوسسأ نممً ادحاو  
1973 ربوتكأ يف ديجم روبعل ادادعإوً اريضحت لب .
نيطسلف لوقع نم زيمتم يميظنت لقع باغ هللا مار يفو  
،هتيلوؤسم ىلوت عقوم لك يف هتامصب كرت يذلا ،ةمألاو  
هيف ىأرف ،هيف ةهجاوملا رامغ ضاخ ناديم لك يفو  
عرطصتو ،ىؤرلا زتهت تناك نيح نامأ مامص نوريثكلا  
نمز يف ةميلسلا ةلصوبلا ناكو ،ىوقلا رحانتتو ،تارايتلا  
ىسنأ ال ىسنأ نأو ،ةرداهلا فصاوعلاو ةيتاعلا حايرلا  
ولسوا قافتا نم رهشا دعب سنوت يف هترز نيح يننأ  
ـل ةيلخاد ةرشن هبتكم جاردأ دحأ نم يل جرخأ فيك  
مازتلا دكؤتو موؤشملا قافتإلل ةعذال تاداقتنا لمحت "حتف"  
لماكلا ريرحتلا رايخب ةليصألا ةينيطسلفلا ةكرحلا .



مازتلا دكؤتو موؤشملا قافتإلل ةعذال تاداقتنا لمحت "حتف"  
لماكلا ريرحتلا رايخب ةليصألا ةينيطسلفلا ةكرحلا .
،نانبلل ريبكلا ٌبحملا وهو ،يديوه نيمأ باغ ةرهاقلا يف  
نيب ةلاسرك هتيمهأل كردملا ،هتايصوصخو هفورظل مهفتملا  
ناك ةرم لك يف يعادلا ،هلك ملاعلا نيبو مهنيبو ،برعلا  
ةدحو اوظفحي نأ نيينانبللا نييبورعلا هناوخا نانبل روزي  
يف ءارفس اونوكي ناو ،هتلاسر اودسجي ناو ،مهدلب  
ةبورع نع عصنألا ةروصلا هئانبأل اومدقي ناو ،مهتمأ  
يناسنإلا اهعاعشإب ةعماج ةيراضح ةيطارقميد .
ريبك ٌبحم اضيا وهو شبح رخص باغ ،هللا مار يفو  
ىربكلا ةيضقلل ريغصلا نطولا اذه ةيمهأل كردم ،نانبلل  
ذنم نانبل يف هدوجو لالخ صرح يذلاو ،نيطسلف يف  
ال ،هعقاوم لك لالخ نم مجرتي نأ 1982 – 1970 ماع  
اذه ،نانبل يف "حتف" ميلقإ نع هتيلوؤسم لالخ نم اميس  
وأ زواجتم لك هاجت ةمراص تاسايس يف كاردإلاو بحلا  
،مهتاكلتممو سانلا تامارك ىلع ٍدعتم وأ نمألاب ّلخم  
،هناوخإو رامع يبأ ديهشلا عمو ،هعم انرهس املاطف  
انراعش ناكو ،كانه زواجت وأ انه للخ ةجلاعمل يلايللا  
..اهئادعا هجو يف ةمواقملا عم نحن" :نيح لك يف  

ًاعم اهئاطخأو "..
يف قرافلاو ،ةلصافلا تافاسملا مغر ،هللا مارو ةرهاقلا يف  
يف امواس ام ،نيريبك نيلضانم سمألاب انعدو ،لايجألا  
تباوث نم تباث يف ايخارت امو ،أدبم يف انداه امو ،قح  



يف امواس ام ،نيريبك نيلضانم سمألاب انعدو ،لايجألا  
تباوث نم تباث يف ايخارت امو ،أدبم يف انداه امو ،قح  
مهتلمح يتلا تاروثلا ئدابم ىلع "نينيما" ايقب ،ةمألا  
تاريغتملا لك امهب تمطترا "نيترخص" ايقبو ،اهولمحو  
تاديدهتلا لك امهتبالص مامأ تعجارتو لب ،تاروطتلاو  
تايرغملاو .

هللا امهمحر
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