


( نومتم  ) قف ةتكم 
ةصن ةغص  ةردانلا ا  بتلا  لحتل 

باتلا اذهل  لحتلا  ماق 

 

https://t.me/Motamyezon


: ةمهم همل 
، ففلا ناسإلل  معد  نم  نكما  ام  مدقت  عيمجلا ع  صرح  قلطنم  نم  فوفكملل ، ةح  ةمدخ  ةاثم  وه  لمعلا  اذه 

ةلالقتسا هتاح  ةسرامم  ع  ەذه  انتامدخ  هنيعت  ثح  قتلاو  لعلاو  امتجالا  معدلل  ەغ  نم  ا  جاتح  يذلا 
. بط لش  عمتجملا  جامدنالاو  سفنلا  ةقثلا  هدل  ززعتو  ةحارو ،

ةملعتلا تالاجملا  ففلا   دعاس  ةعون  تامدخ  فوت  ع  انصرح  فوفكملل  ةرفوتملا  تامدخلا  حش  بسو 
، اجم لش  مهيدا  نوكت ب  صوصن  بتلا ا  لحتل  ةصاخ  تانقت  نم  رفوتي  ام  خسب  كلذو  ةفاقثلاو  ةملعلا 

.اهتءارق فوفكملا  ةصاخلا  ةءارقلا  جمال  نكمو 
 

: تاحت عم 

( نومتم  ) قف

بورجلا مضنا ا 

ةانقلا مضنا ا 
 

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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(3  ) ةلوهجملا داعألا 
 

افرلا دسلا  باهولا  دع 
 



ــه يونت
: لوقأ ءازعألا  ءالؤهلو  ..اهبتأ  لا  صصقلا  ةعقاو  ىدم  نع  فقوت  نودو  رارمتسا  ءارقلا  لأس 

.اهركذل لاجم  باسأل ال  ةاجإلا  نع  ةدش  رذتعأ 
 



..ةما ةمدقم هـــ
متش مالعإلا  لئاسوو  فحصلا  تلا ..)  ) اسلا  ناقتحالا  ةاد  ماع 2010 .. نحن  

طو هف  غت  ضغ  نمز  هنإ  ..دعصتلاو  نالغلا  إ  ةهجتم  رومألاو  ..تقولا  لاوط  اهضع 
هتاداع نم  ةهارلاو  قافنلا  حبصأو  ..هعاونأ  ل  بصعتلا  تاطف  هف  تَمن  ذإ  ..اثك 

شع قعف  ..ملؤملا  عقاولا  نع  امود  داعتبالا  لواحأو  بائتالاو  ةغلا  رعشأ  اذهل  ەدلاقتو ..!!!
مأ ( ـ ىرخأو ل ..فرغ  نت  ظفاح ) ملحلا  دع  ( ـ ةروص ل ەذه  ..تانيسلاو  تانسمخلا  ةقح   

سحلا دع   ) عئارلل ةمدق  ةحمل  ةروص  يوحت  رتويبملا  زاهجل  ةفلخلا  ةحوللا  موثل ..)
ّأ نولوق   ..املا  نأ أ   درأو  بعتلا - حص  نإ   - نمزلا نم  براه  نإ  اقح  اضرلادع ..)
ل  ..صق  ةاهن  تسل   ةلشملا  مهل : لوقأف  ..ةدعس  ةاهن  تت  دق  اح  ةصق  نأل  نزحأ 

.امود ادعتت  لا  دودحلا   نل  ..يدودح  ىدعتأ  ادج ال  طس  ناسإ  انأف  ..اهسفن  صق 

ركذتي امر  ..ةنس  يرمع 25  لا ..).…ـ ناملس  دلاخ   ) سا ..فنب  مفرعأ  نأ  تس  ..ةرذعملا 
تنك  امدنع  ةلوهجملا ) داعألا   ) مسا تحت  ماع 2003  ةرم  لوأل  اركذم  ت  دقف  ..مضع 

ةلوهجملا داعألا   ) مسا لمح  رخآ  اءزج  اهدع  تو  ..ركذتأ  امسح  رمعلا  نم  ةع  ةنماثلا 
ماع فوخلا ) لئاسر   ) باتك ىرخأ   ةصقو  ملظملا ..) بناجلا    ) باتك ةصق   نأ   ام  (.. 2
. اممح  اقدص  ەارأو  ملقلا  قشعأ  وك  نورت  ام  رخآلاو  حلا  اركذم ب  دأ  نإ  .. 2009

صصقلاو براجتلا  عن  اركذم  اوأرق  نم  ل  فرع  ذإ  ..فن  نع  هلوقأل  ثلا  دجوي  ال 
تثدح  اهنأ  نوثلا  قّدص  مل  لاو  ..ةصقلا  اح  اهب   تررم  لا  ةسوبالا 

لاوهألا نم  تأرو  اقت  ةقهارملا  ةف  ذنم  ةعبطلا  ءارو  ام  ملاع  تصغ   ثح  تلا ..!!!) )
لو ضومغلاو  بعرلا  نم  فولأم  اجم غ  راجت  تتاف  ..غصلا  يرمع  مغر  ناسإ  ەري  مل  ام 

روعشلاو ..سانلا  ا  نع  فالتخالا  رعشأ  يذلا  رمألا  انونجم ..!!! وأ  اذا  نظت  كلعج  ام 
راتخا ةلأسم  ادج   وتوي ) و( ..ةرملا  امتجا  غ  انأف  ةدحولا ..!!! ةاوب  وه  فالتخالا 
لواحأ اذامل  مث  ..نخآلا  انتالص  نم  عبت  اقت  انسم  ل  نأ  ق  نأو ع  ةصاخ  ..قيدص 

ةدحولاف ..ادحو  تسل  انأ  ..امومع  ادحو ..!؟ ؟ نوأ  نأ  ارّدقم   نا  اذإ  عمتجملا  عم  جامدنالا 
!!!. تقولا لاوط  قفرب 

تلوت لا  نونحلا  ةيطلا  ةناسإلا  كلت  ..اح  ام  لمجأ  ةمطاف )   ) ةبحلا دج  نوكت  امر 
مألاو ةدجلا  معن  تناف   (.. 1  ) وح رود  ام  هقفأ  عيضر ال  لفط  انأو  يادلاو  وت  يت ح 
كانه نوك  اذامل ال  اناحأ : لءاسأ  لعجت  اهنأ  ح  ..هلإ  تأجل  املاط  يذلا  نونحلا  ردصلاو 

.!؟ ملاعلا اذه  اهلثم  

احم اقشع  اهقشعأ  لا  ةيمرلا )  ) ةقطنم ةقنأ  ةقش  ةطس   ةئداه  ةاح  اهعم  شعأ  تلز  ال 
نأو قباسلا  نع  اثك  تغت  اهنأ  فعأ  ..اح  لاوط  اهيف  تشع  نأ  دع  قحلا  طو  اهتعأو 
تاراسلا ح تألتما  دق  ةنكسلا  اهءاحأ  نأ  فعأ  ..موي  دع  اموي  انيلع  قيضت  تتا  اهعراوش 

.لاوحألا ل  هقشعأ   انأو  طو  اذه  ..نل  ..هف  مت  انام  دجت  دات ال 

اماع حاجنلا  اهيف  ُتققح  لاو  بطلا  ةل  سارد   نع  ةسانم  نم  اقاس  أ  تثدحت  دقل 
..جختلا باتعأ  تْحصأو ع  ةسداسلا  ةنسلا  تلصو إ  نأ  ظنلا إ  عطقنم  قوفتو  ماع  دع 

ةجرد سارد إ  قوفتم   انأف  ..ەاروتكدلاو  تسجاملا  لوصحلاو ع  كلذ  دع  رارمتسالا  المآ 



مالم بس  مهضع  نم  ةقفشلا  تارظن  اناحأ  ىرأ  تنك  نو  ..ةللا  المز   دسح  ثت 
اذهو ..مئادلا  وده  بس  لوهلا ) وبأ   ) بقل اّ  نوقلط ع  مهنأ  ادج  ملعأ  ..ةتكملا  ةنحلا 
اوبلط ام  م  عيمجلل  نوعلا  مّدقأ  وك  مهنب  ادج  ةيط  ةعمس  نأو   ةصاخ  ..ادأ  ملؤي  ال 

ل مدقو  ادج  مودخ  دلاخ )  ) نأ المز   ناهذأ  تمسرا   لا  ةروصلا  نأ  دقتعأ  ..م 
!!!.. هنأشو هكن  مث  ..هقوفتو  هملع  نم  لهننلف  ..ادحو  نوك  نأ  بغري  هنل  ..ةنكمم  ةدعاسم 

نأو ..مهن  ئراق  نأ  انه  ركذأ  نأ  د  ام ال  ..بوتكملا  نوناقلا غ  اذهب  امامت  اضار  تنك  دقو 
..نولوق ام  اهضعب  رومألا  طرو  جاتنسالا  اكذ   اصخش  م  تعنص  دق  ةرمتسملا  ةءارقلا 

نم جرخأ  يذلاو  هلتمأ  يذلا  دحولا  حالسلا  اذه  امرو  ..ةققحلا  ل   ..ارورغ  سل  اذهو 
.اقاس اركذم  أرق  نم  ل  ظحال  ام  ةددع  قزم 

ةعئار  بح  ةصق  تررم  نأ  دع  ةصاخ  ..تاونس  ذنمو  اح  نع  امامت  بئاغ  وهف  بحلا  امأ 
ةأجف ء  ل  تي  نأ  لق  ..اركذم  نم  لوألا  ءزجلا  اهلصافت   تركذ  ثح  قهارم  ةف 
نوأ نأ  تمسقأو  ..ء  ل  مغر  لق  اهل  تهو  ل  ّعو ..!!! اهنع  امغر  ببح  لحل 

ەذه ل  دع  اهرظتنأ  تلز  الف  ..اموي  إ  دوعتو  ةزجعملا  ثدحت  نأ  المآ  ..دألا  إ  اهل  اصلخم 
نأ دقتعأ  ال  امنإ  ..فن  ع  اساق  تسل  ..افو  موي  إ  اهرظتنأس  نأ  دقتعأو  ..تاونسلا 

مالحألا ةاتف  تنا  ..نانحلاو  ةقرلاو  ةثونألاو  لامجلا  فقس  تنا  دقل  ..اهلثم  ةاتف  اموي ع  عأس 
!!!. ةدوع نود  لحرتو  تت  نأ  د  ..مالحألا ال  لو  ..قح 

نم لجخأ  دعأ  مل  رمأ  هنإ  ..ادج  ناج  انأف  ..ع  ضعلا  اهيس  ةخأ  ةققح  كانه  نوكت  امر 
دق لا  ةظحللا  امود  بقرتأ  ..لقتسملا  خأ  ..تاحلا  خأ  ..مالظلا  خأ  ذإ  ..ه  فاعالا 

فوخلا اذه  لو  ..يصخش  نم  ام ت  ل  مدتو  ناشلا ل  نم  ةعومجم  اهيف ع  مجهي 
دقف ..ازحأو  يرعاشم  نع  أ  رثرثأ  نل  ..و  ..قش  عقوقتلاو   ءاوطنالا  نم  دملا  بس 
مل اهدأ  مل  لا  راجت  نع  ..مداقلا  نع  ثدحتأس  اذل  ..ةقاس  تاسانم  ةدع  كلذ   تلعف 

اهشعأ لا  لاوهألا  لسلسم  اهلالخ  نم  لمتسأل  ارخؤم  اهثادحأ  تشع  ةددج  صصق  ..دع 3 
اننأ  ء  ل  لق  اوركذتت  نأ  موجرأ  نلو  ..هلع  ودت  يذلا  يرهاظلا  ءودهلا  مغر  اح   

ةفل اردأ  سبح  لظ  يذلا  اركذم  نم  ءزجلا  اذه  د  ترخأت   وك  ةرذعملاو  ماع 2010 ..
.اخأ ە  ررقأ  نأ  لق 

اهنوؤرقتس لا  راجتف  ..اهب  مسوؤر  تعدص  لا  ةمئادلا  حصن  اضأ  اوركذتت  نأ  موجرأ 
تنا الو  ..غفتلاو  كلا  نم  اهقح  اهوطعت  نأ  جاتحت  ..لل  ..لا إ  ءافص  ..ءوده إ  جاتحت إ 

داعألا كلت  ةثلاثلا إ  ةرملل  اعم  لخدنلو  ..اقمع  اسفن  اوذخو  ..راونألا  اوئضأ  ..نآلاو  ءاره ..!!!
.ةلوهجملا داعألا  ..تاونس  نم 10  ذنم أ  اهشعأ  لا  ةغلا  ةضماغلا 

.).…ـ لا ناملس  دلاخ  )



!!! لقعلا ءارو  ام 
نم وتلل  تجرخ  دقو  بطلا -  ةل  رقم  ثح  ةباجلا - )  ) ةقطنم سك )  راتس   ) قم سلجأ  

اذهل ..ةبحلا  انعراوش  ةورذلا   ةف  ارهظ و  ةناثلا  نم  بقت  ةعاسلا  ..مويلا  تااحم  رخآ 
نأ نود  قش  إ  دوعأ  ح  اللق  ماحدزالا  ةدح  فخت  نأ  إ  قملا  تقولا   ضع  قأ 

تقو  ) مسا ةعاسلا  كلت  ع  نوقلط  اذامل  فرعأ  ال  ..يرورملا  قانتخالا  نم  اصعأ  قحت 
!!!. الصأ عراشلا  كرحتي   ء  كانه  نك  مل  اذإ  ةورذلا )

لصف نأو  ةصاخ  ..مسجلا  لخاد  فيكتلا  ةدحوك  لمعت  لا  ةجلثملا  اوملا  ب  عتمتسأ 
ماألا و  متس  رهش  تااد  نم  ةفلا  كلت  حضاو   دانع  ءاقلا  ع  لاز   ال  فصلا 
المز اري  ال  تللا  تغصلا  تعامسلا  يدترأ  ..ةللا  ددجلا   اردلا  ماعلا  نم  وألا 

ومولتب  ) ةنغأ إ  اهنيح  عمتسأ  تنك  ..عبطلا  تااحملا  تاقوأ  الإ   اقت  امهنود  ةلطلا 
لا ةمحزلا  نعو  عقاولا  نع  امامت  الصفنم  ظفاح ..) ملحلا  دع   ) عئارلل لق  ادج إ  ةقلا  هل )

ةللا اهتسرد   لا  تامولعملا  ضع  عاجسا  الواحم  بتلا  دحأ  كسمأ  ..قملا  طحت   
توفت نأ  درأ  ..ء ال  ل  فرعأ  نأ  درأ  ..ء  ل  ملعتأ  نأ  درأ  ..نمزلا  عم  قاس  نأو  

ل ..لاملا  نم  نامألا ال  نأ  امود  ىرأ  وك  امهن  اثحاو  ائراق  لعج  ام  اذهو  ..ةدحاو  ةمولعم 
.ةتاحلا كتاراهمو  كتاردق  ةداب 

علا اهنإ  ..ماري  ام  ع  سل  ائش  كانه  نأ  ترعش  ..باتلا  ةءارق  امهنا   ءانثأو  نأ  مهملا 
ح ةسداسلا ..) ةساحلا  ( ـ ب نحن  اهيمس  ام  وأ  ..نويسفنلا  ءاخلا  اهنع  ثدحتي  لا  ةثلاثلا 

تفتلا دقف  اذل  ..لعفلا  ك  قدح  ەدجتو  هلإ  تفتلتف  ..ك  قدح  مهدحأ  نأ  ةأجف  رعش 
!!. قدحت  ام  ةاتف  كانه  نأ  دجأل  ةئجافم  ةروص 

ةرم  نم  أ  اهتيأر  ةلمز  عقاولا   ةاتفلا   نأ  ركذتأل  ةدحاو  ةظحل  ىوس  رمألا  لط  مل 
وألا ةساردلا  اهتس  اهنأل   ..لق  نم  ثدحلا  فارطأ  اهعم  بذاجتأ  مل  تنك  نو  ةللا  تارمم 
ةدحو سلجت  حضاو و  رتوتب  قدحت   تنا  ..اقت  تاونس   5 اهقسأ ب ـ انأو  لع  دح  ع 

تارظنلا كلت  كردأ  انأ  ..تلعف  امهم  اهتاعت  نم  وجنت  نل  ةثرا  شعت  اهنأو  ..ةق  ةدضنم  ع 
!!!. خلا الاغو  ال ت  ..اثك  اهتشع  دقف  ..ادج 

غ تامل  سمهت  و  اهعصب  إ  تراشأ  ..لاقملا  اهب  قدحأ  نأ  ةاتفلا  ترعش  امدنع 
: لوقت ادج و  اههافش  تأرق  ..ةعومسم ل 

.!!؟ اللق كلإ  ثدحتلا  عيطتسأ  له  - 

موق فت غ ال  وهو  ..اهدنع  سلجأل  انأ  ضهنأ  نم  الد  سلجتل م  أت  نأ  باحب  اهل  تأ 
تنك نو  ..يصخشك  ةلوجخ  ةصخش  بحاص  يذلا  كاترالا  وه  امر  ..ةداع  ناملتنجلا )  ) ه
ةاتفلا نأ  بغلا  ..اماع   25 لا ـ ولو  رمعلا  دقت  عم  لجخلا  اذه  ام ع  دح  تلغت إ  دق 
يدترت تنا  ..لواطل  لاقملا  رلا  سلجتو ع  ةددم  تاوطخ  هجتتل  تضهنو  تلثتما  

دقو ام  دح  إ  الط  ناف  اهرعش  امأ  ..مامألا  لط  ادرو  اصمقو  نوللا  قرزأ  يج  نولطنب 
.اهيفتك الدسم ع  هتكرت 

ددرتو تمص  إ  رظنت  تلظ  اهنل  ..ثدحتت  نأ  اهنم  ارظتنم  ذأ  نم  تعامسلا  تعزن 



: قيقر توص  تلاق  ..مث  ..حضاو 

!!!. كدحول كرتأ  نأ  بج  امر  ..امسج  أطخ  بكترأ  نإ  ..ةرذعملا  - 

اهنإ ال ..سانلا  قملا  ماحدزا  بس  ثدح  امل  دحأ  هتي  نأ  نود  ةأجف  ضوهنلا  تررقو  اهتلاق 
ام لعفلا  ةفئاخ  ةددم  ل   ..اهيدل  ام  خت  نأ  اهيلع  لاحتلا  أ  با  نم  كلذ  لعفت 

: دعتت نأ  لق  ةام  تلقف  ..اههاجت  ةقفشلا  ترعش  اذل  تد  ..!!!

نيدوت ام  كانه  نا  نإ  ..ةطاس  ل  كجاردأ  يدوعت  مث  م  لجتل  أت  نأ  نكم  ..الهم ال  - 
!!!. ددلا كوعد إ  ام  ىرأ  ..ضفتف ال  هلوق 

: رذح اهدع  لوقتو  سلجتل  ددب  دوعت  نأ  لق  ..قلق  ترظن إ  مث  ..اللق  اهنام  ترمس  

دق كنأ  تركذت  ..كتيأر  امدنعو  ..لشم  لحل  ةقثلا  ريدج  صخش  نع  ثحأ  تنك  ..ةرذعملا  - 
.عيمجلا كنع  هلوق  ام  اذه  يوطنملاو ..!!! ..يرقعلا  قوفتملا  بلاطلا  ..بسانملا  صخشلا  نوكت 

: حضاو لجخ  تلاق  مث  ..اللق  تتكس 

بخصلا اذه  كعم   ثدحتلا  عيطتسأ  نل  انأف  كفتاه ..!؟ مقر  لوصحلا ع  نكم  له  ..له  - 
.ء ل  كل  حأو  دع  امف  ك  لصتأس  ..ددشلا  ماحدزالاو 

بس ءادوس  ماأ  تررم  فكو  ةقاسلا  راجت  ائاقلت إ  يكفت  هجتيل  ءاذ  ةجاح إ  نأ  مل 
دقل ..لحتسم  اهب ..!؟ قثأ  له  ..سجوتلا  نم  ء  ترعش  اذل  ..مهب  قثو  سانلل  امتسا 

دق ..نل  اهعم ..!؟ لصاوتلا  ضفرأ  له  ..دج  ىوس  ملاعلا  اذه  دحأ   قثأ  الأ  نمز  ذنم  تملعت 
تلق مث  ..جح  تحنحنت  ..دحاو  لح  ىوس  اذإ  دجوي  ..لعفلا ال  ةدعاسم  ةجاح إ  ةاتفلا  نوكت 

: ححم توص 

.!!؟ ةصخشلا كته  عالطالا ع  حمس   له  ..له  - 

ةع تلقف  ..درت  نأ  نود  تعسم  نيع  ترظن إ  اهنأ  ..عبطلا ح  ةشهدلل  اثم  لط  نا 
: لط ارم 

اذهو ..كل  اهتيكح  ول  ادأ  اهيقدصت  نل  براجتب  تررم  دقو  ..ةاغلل  ةغ  اح  نإ  ..ةرذعملا  - 
ەدرأ ام  ل  ..ء  ك  نل  خشلا  كتاثإ  عالطالا ع  نإف  امومعو  ..دحأ  قثأ  الأ  متح ع 

نأل  ..ترم  أطخلا  سفن  بكتري  نأ  نكم  ءرملاف ال  ..طقف  كته  نم  ققحتلا  وه  ةاهنلا   
.راتخا ل  ..أطخ  هكترا  ام  نوك  نل  ةناثلا  ةرملا 

راوطألا بغ  قمحألا  باشلا  اذه  كتو  ضهنت  نأ  ةدج  ركفت  اهنأو  بارغتسا  رظنت إ  تلظ 
اهتاثإ جخت  مث  ..اهتيقح  نم  اهتظفحم  جختو  كتس  اهب  تئجوف  ..نل  ..امود  هنع  نولوق  ام 

(.. رامنأ  ) ..مسالا أرقأ  تحرو  ةصخشلا  ةهلا  تكسمأ  ..ەارأل  ةدضنملا  ع  هعضتو  خشلا 
ول اهيلع  نوعس  فك  ةطلا  لاجر  فرعس  ..نآلا  الثلا  اهمسا  فرعأ  ..انسح  لمج ..!! مسا 

: ادكؤم لوقأل  اهته  اهيلإ  دعأ  انأو  ىرخأ  ةرم  تحنحنت  مرج ..!!! يأ  ح  تكترا 

..كسباوك ل  قوف  اح  هتيأر   ام  نإ  ..اذه  بغلا  لطل  ددشلا  يراذتعا  ررأ  - 
.ك احرم  دلاخ ..)  ) سا ..لاح  ل  ع  يقدص ..!!!

رظنت إ نمزلا  نم  ةف  تلظ  مث  ..امر  ةللا  نم  سا  فرعت  اهنأ  وي  ام  ااجإ  اهسأرب  تأموأ 
..ماللا و: أدتل  ةطقن  نع  ثحت  اهنأو  ..ام  ء  لوق  ةلواحم  قمع  ركفتو 



قح ال قزأمو  ةاغلل  ةدقعم  ةلشم  رمأ   نإ  دلاخ ..)  ) ا دعاسم  ارداق ع  نوكت  نأ  متأ  - 
عيطتسأ انأف ال  ..ناج  فق إ  الجر  جاتحأ  نأل  الإ  كلإ  أجلأ  مل  نأ  عقاولاو  ..اجرخم  هل  فرعأ 

!!!. ادأ كلذ  ؤرجأ ع  نل  ..رمألا  اقشأ  وأ  يدلاو  خأ  نأ 

: ةدج رامنأ ) ( ـ تلقو ل ..رتوتلا  ضعب  ادارإ  ترعش ال 

ام  ةئداه  سوفنلا  نوكت  ..دغ ح  دع  يأ  ..تدرأ  نإ  سمخلا  ءاسم  لاصتالا   عطتس  - 
.!!؟ دغلا دع  امل  راظتنالا  عطتس  لهف  ..تازاجإلاو  لطعلا  ةداعلا  

: لوقت اقمع و  اسفن  تذخأ 

عم رهس  تنك  ولو  ..ءاسم  ةع  ةداحلا  سمخلا   ءاسم  ك  لصتأس  ..دأت  ل  لضفأ  اذه  - 
رهسأس ..ارخأتم  تقولا  نا  امهم  كتدوع  دع  ك  لصتأ  نأ  نكمف  ..كراقأ  وأ  كئاقدصأ 

…. ح

: اهيلإ رظنأ  نأ  نود  ءودهب  اهتعطاق 

!!!. براقأ الو  ..يدل  ءاقدصأ   -ال 

امم ةللا  ماتلا   ازعناو  فحت  عجس  اهنأو  ةأجف  اهحمالم  تنال  مث  ..ةغتسم  ترظن إ 
تضهن و مث  لاقنلا  تاه  مقر  لجسب  اهدع  تماقف  ..ةروصلا  ەذهب  اهلمأ  اح  نأ  وي 

.انقفتا ام  دغ  دع  لاصتالا  دعولا  عم  ةع  ةحت  لت 

بقثلا ةهيش  اح  نأ  اناحأ  رعشأ  ..امود  لاحلا  وه  ام  ددش  ءودهب  نالاتلا  نامويلا  اهدع  رم 
امامت هعلتو  ةوق  هنم  بق  ام  ل  صتم  هنل  ..تمص  غارفلا  عبق   ەدجت  يذلا  دوسألا 

اهنأل نولا  ةدام   ىوقأ  ل   ..ةاغلل  ةق  ءادوسلا  بوقثلا  نأ  قرافلا  ..ناسلاو  نمزلا  ةماود 
حالا اهفذاقتتو  ةغ  ةقط  بئاصملا  صتمت  ةفعض  ةدارج  درجمف  انأ  امأ  ..ءوضلا  صتمت ح 

.ةوق الو  اهل  لوح  الف  امود 

لوانت دع  انتداعك  دج  عم  نوفلتلا  دهاشأ  تسلج  ثح  ..ناح  دق  سمخلا  ءاسم  نأ  مهملا 
لعف ارخؤم  اهنم  اعت  تأد  اهرهظ  مالآ   بس  ةعصلا  نم  ء  ضهنت  نأ  لق  ..ءاشعلا 
ءاسم ةاعلا  زواجتت  اهب  اذو  ةعاسلا  إ  ترظن  ..مونلل  بهذتس  اهنأ  ختل  ..نسلا  لماع 

اهدع إ تهذو  ..امود  لعفأ  ام  اهنبج  تلق  مث  ..نوفلتلا  قلغأل  يرود  تضهنف  ..للق 
(. رامنأ  ) نم لاصتالا  اقم  فرغ 

مث 10:30 ..رخآلاو 10:15 .. حلا  ةعاسلا ب  إ  رظنأ  انأو  بتلا  دحأ  أرقأ  فرغ  تسلج  
لاقنلا ال تاهف  رامنأ ..)  ) ..عبطلا تنا   ..اخأ  لاقنلا  تاه  نري  نأ  لق  ..اقت  ..و 11:05 

: رمألا ةروطخ  وت  ةقط  لوقتل  ..ةلماجملاو  بحلا  تاراع  انلدات  ..ادج  اردان  الإ  نري 

اثك كركشأ  ام  ..ةروصلا  ەذهب  كتاح  تلفطت ع  وك  ىرخأ  ةرم  يراذتعا  لقت  دلاخ ..) - )
ةققحلا ..ةققحلا  وه  ه  كخأس  ام  نأ  ركذتت  نأ  كوجرأو   .. عامتسالل  كدادعتسا  ع 

إ ةلعف  ةجاح  نإ  ل  ..ثعأو  وهلأل  ك  لصتأ  مل  انأف  ..ةغ  كل  تد  امهم  بسحف 
كوجرأف ..يرظن  ةهجوب  ةقث  لحم  نوك  ام  الاغ  تماصلا  ناسإلاو  ..ةقث  لحم  صخش  ةدعاسم 

.لذخت ال 

..ةغاص و: ناذآ  نأ   ەانعم  ام  اهل  تلق 



ملع تنك ع  نإ  يردأ  الف  ..لق  نم  ثدحلا  لدان  مل  انل  ةللا  امود   تلن  نحن  دلاخ ..) - )
ملع ةغان   نأ  تلق  ول  غلاأ  الو  ..سارد  ادج   ةقوفتم  ..وألا  ةنسلا  ةلاط   نأ 

ةناثلا ةلحرملا  الإ   ع  رهظت  مل  كلت  غبنلا  تامالع  نأ  فطلا  ءاحألا ..)  ) ولويبلا
.اثك ّيدلاو  تأجاف  ةروصو  ..بسحف 

: امهفتم تلق 

ثدح ام  اذهو  ل  ..حضاو  بس  نود  ةأجف  غبنلا  رهظ  ةثك  اناحأ  رامنأ ..)  ) ا بط  رمأ  اذه  - 
.هتلوفط ةف  فلختلا   اموي  هتذتاسأ  همهتا  ح  نياتشيآ )  ) مظعلا ملاعلا  عم  طضلا 

ەرأ ..جح  تحنحنتف  ..ادج  هفرعت   رركم  مال  هلوقأ  ام  نأ  وت  تاملو  قيض  تمغمغ 
ةطساولا  نم  اعن  اننأ  مهدحأ  خت  نأ  ..سانلا  اهفرع  ةلعم  ةلمج  لوقأ  ح  اثك 

.لافطألا اهفرع ح  ةمولعم  رركت  قمحأ  كنأ  عيمجلا ع  كل  رظنس  تلا ..) )

: كلذ دع  تلمأ  اهنأ  مهملا 

تلعج ع ةعفترم  ةسب  ةناثلا  سارد  تهنأ  نأ  دع  ةللق  روهش  ذنم  ةلشملا  تأد  دقل  - 
ذختس اح  نأ  اضأ  ةقثاو  تنكو  ل  ..أ  تقو ال  ةلأسم  وه  بطلا  ةل  وبق   نأ  ةمات  ةقث 

نأ تلق  ول  غلاأ  الو  ..كش  نود  رمتسملاو  دألا  حاجنلا  ..ةقوفتم  ةاتف  يأل  بطلا  نملا 
نأ نم ح  ..معن  ..بطلا  لاجم  اهلعفت   ةع  ةاتف  لوأ  نوأل  لن )  ) ةزئاج زوفلا  ملحأ  تنك 

.الحأ قيقحتل  دج  ل  سأ  املاط  فقوت  نود  ملحأ 

: بارغتسا تلق 

تنك ام  بطلا  ةل  لعفلا  تقحتلا  دقل  املا ..!؟ ةغص  كمالحأ  نع  ثدحتت  اذامل  - 
!!. كلوق دح  ةقوفتم ع  ةلاط  تلز  الو  بغرت 

نم ..انسح  ..دات  تحار  مث  ..ددش  ءطب  تأد  لا  اهتاقهش  ترعش  ..ەذه  راع  دنع 
اهلعجو ت هتلق  يذلا  ام  فرعأ  ..ةساسح ال  اهراتوأ  تفزع ع أ  نأو  ..ت  اهنأ  حضاولا 
توص ..مث  ..دهنت  نأ  لق  ..ةمل  قطنأ  ملو  اثك  اهئا  تمحا  لاح  ل  ع  ل  ..ةأجف 

: اهدع لمتل  ..لدنم  اهفنأ   غفت  اهنأ  وي  امم  ففففففف ..) )

لافتحالل اققش  عم  تجرخ  ةناثلا ح  ةلحرم  نم  رخت  ةلل  ..ةلللا  كلت  نأ أ  نكم   -ال 
ثدحلا فارطأ  هف  انلدات  ةاغلل  حم  وج  ءاشعلا   لوانن  كانه  انسلجف  لش ..)  ) معطم  

هئاقدصأ  نم  ةعومجم  عم  سلج  باش  دوجو  ةأجف إ  هنأ  نأ  لق  ..ةفلتخم  ةثك  رومأ  لوح 
دقف ..وه  امأ  ..باشلا  مظعم  لاحك  عفترم  توصو  حم  نوثدحتي  اونا  ..اس  ةق  ةلواط 

انأ ةرظن ..!! ؟ لوأ  نم  بح  ..ماه  ةرظن  هيع  تاب و  قدح   حارو  امامت  ەءاقدصأ  لهاجت 
ةحجار انأف  ..رمألا  ةقالع  رغصل س  نأ  دقتعأ  الو  دلاخ ..)  ) ا ةرظن  لوأ  نم  بحلا  امامت  ةنمؤم 

!!!. قحلا بحلاو  ةقهارملا  بح  ادج ب  مأ  نأ  عيطتسأو  ..لقعلا 

..الجخ  تَسرخل  اهنيح  جو  ةؤر  نم  تَنكمت  ول  امرو  ..مالم  احضاو ع  رانسالا  اد 
ا حزمت  كنإ  ةرظن ..!! ؟ لوأ  نم  بحلاو  ةقهارملا  بح  ب  يمتلا  عطتس  نسلا  اذه 

عمتسأ تللظو  ةطقنلا  كلت  تلهاجت  اذل  ..امومع  انه  نمت  ةلشملا  نأ  دقتعأ  ..نل ال  ..زع 
: ةلئاق لمتل  مامتها  اهيلإ 

ەرعش ..ام  دح  إ  ةمسو  هحمالم  ..هجولا  قيلح   .. اد  ام  اقت  يرمع  لثم  ااش   نا  - 



قسانتملا ەدسج  مسقت  حضوب  زي  قرزأ  تش )   ) عم يجلا  نولطنب  يدترو  بترم  صق 
حضاو ماهب  ةلط  ةفل  قدح   لظ  هنأ  مهملا  قغإلا ..!!! ةهلآ  دحأ  هنأو  ودي  هلعج  يذلا 
لغشأو هنع  لفغأ  تنك  امل  ..نل  ..هلهاجتأ  نأ  تلواح  ةادلا  ..امامت   ەءاقدصأ  الهاجتم 

دحأ ضهن  نأ  إ  ةقطلا ..!!! تاذ  قدح   ەدجأو  هلإ  تفتلأ  ..اققش  عم  ثدحلا  فن 
باشلاو ال ةع  كلذ  مت  ..باسحلا  ةروتاف  مهل  أ  نوسرجلل   ەدب  حّل  حارو  ةأجف  هئاقدصأ 

نأو ةصاخ  امر ..!!! امامت  اهيس  مأ  هتبجو  نأ  دق  نا  نإ  ملعأ  نأ  نود  تاب  قدح   لازي 
اذل ادأ ..!!! لاني  نل  هنأ  هسفن  ةرارق  ملع   هنل  دي  هنأو  ..نزحلا  ضع  اهــش  نا  هتارظن 

.يراظنأ نع  بغل  املسسم  هئاقدصأ  عم  ضهن  دقف 

: تلمأ مث  ..اهسافنأ  طقتلتل  تتكس 

اوح هلحر  دع  ام -  نم  تضهن  ح  ..نل  ..ىرخأ  ةرم  ەارأ  نل  نأ  اهنيح  تننظ  دقل  - 
نأ لمأ  كانه ع  نم  اس  ةق  ةفاسم  افقوتم  هتدجو  ..ەاملا  ةرود  ةهجتم إ  ةعاس -  فصن 

أجاف ەدوجو  نأ  ركنأ  ال  ودي ..!!! ام  إ  ثدحتلاو  م  باقالا  نم  نكمتيل  ةصرفلا  دج 
لوقل ددش  ددب  م  بقاف  ..فتأ  فك  فرعأ  ملو  ام  ترمس   نأ  ح  ..اثك 

كلت كت  نل  ..ةدحاو  ةفتاه  ةملام  وه  كنم  هلطأ  ام  ل  ..كوجرأ  ..كوجرأ  : )) تعماد نيع 
فرع وهو ال  ةدش  مثعلت  انأ ..))… ..انأ  ..ةصرفلا  كلت  يحنما  ..كلإ  لسوتأ  ..ء  ةملاملا 
نأ فعأ  دلاخ ..)  ) ..كلذ نم  ةقثاو  انأ  هح  ..!!! ىدم  خ  نأ  دي  نا  ..هتراع  متي  فك 

اد اذل  هتعلا ..!!! اذهب  ااش  بصأ  نأ  نكم  الو  لامجلا  ةقراخ  تسل  ل  ..حمالملا  ةلوبقم 
عض ىوس  ..اح  ركذت   ةفطاع  براجت  يأ  نكت   مل  هنأو  ةصاخ  ..قح  اغ  فقوملا 

.ةناثلا سارد  تااد  ناجلا   نبا  عم  ةثباع  ةفتاه  تاملام 

ركفأ تحر  ل  ..ائش  لقأ  مل  ل  ..ع  اهمال  ثأت  ىدم  فرعت  نأ  دت  اهنأو  اللق  تتكس 
دي نا  نو  ..حضاو  جضن  مدع  نع  مني  اذه  نإف  اهبحأ  دق  نا  نإ  ..باشلا  كلذ  فتب 

!!!. هتطخ ةجاذسل  اضأ  حضاو  ءاغ  اذه  ..اهعادخ ف 

: ةلئاق تفدرأ  رامنأ )  ) نأ مهملا 

كانه نك  مل  ..نل  ..سانلا  انيلإ  هتي  نأ  افوخ  وح  تفتلأ  تللظ  ذإ  ..فتأ  فك  فرعأ  مل  - 
يأ بس   الأ  ءاجرب  هنم  تلط  اذل  ..معطملا  ةداتعملا   ةمحزلا  بس  مامتها  يأ  انع  دحأ 

ددش ءاجرب  اسماه  هنل أ  ..هعم  يدجاوت  نظحل  نأ  لق  احل  كي  نأو  اققش  عم  جح 
باشك ادأ  ودي   ال  ..م  هقت  ةقط  ..ەانيع  ..تمص  هلإ  ترظن  ..هفتاه  مقر  ذخآ  نأ 
تفتلا اضأ ..!! ؟ لق  كرحت   دق  ام  ائش  نأ  ترعش  نأ  تلق  ول  ةفخس  ودأس  له  ..ثاع 

ذخأ نم  كانه  ر  نأ ال  تأر  ..مث  ..اققش  راظنأ  نع  ةدع  نأ  دأتلل  ةخألا  ةرملل  وح 
نم لاقنلا  تاه  تجرخأف  ..ةع  تفت  اذل  ..لقألا  ع  ةدحاو  ةرم  هتثداحمو  هفتاه  مقر 

..ةحضاو ةفهل  ع  ەالمأف  ..هفتاه  مقر  يلم  نأ  ةرظتنم  هلإ  رظنأ  انأو  ةفجترم  دب  بيقح 
.اققش ةاهنلا إ  دوعأ   نأ  لق  ..ەاملا  ةرود  لخدأ  انأو  فقوملا  اذه  نم  اهدع  برهأل 

..ةقالع يأ  ةاد  دنع  تاظحللا  لمجأ  نوكت  ام  ةداع  ەذه  نأ  ادج  كردأ  ..ع  امغر  تمسبا 
: لوقت اهدع و  تلمأ 

لشو ةدوعلا  قط  لاوط  ةتماص  ةراسلا  تسلجف   ..ةعاس  اوح  دع  معطملا  نم  انجرخ  - 
هذ عقاولا  امنب   ..ثدحلا  بغر  مدعو  دعم  ءالتما  رمألا إ  توزع  ..اققش ل  أجاف 



يدو ..باشلا  كلذ  فتاه  مقر  حسمأو  اهيهنأ  نأ  يدب  ..ةغصلا  ةرماغملا  ەذهب  لوغشم 
فرعت له  ..لعفلا  ه  لاصتالا  بغرأ  تنك  نأ  عقاولاو  ..ەااخو  هقامعأ  فرعأل  اهب  رارمتسالا 

نم تجرخت  دقل  تي ..!؟ اللدت ال  كحنمت  ةاحلا  نأو  ظوظحم  كنأ  رعش  تاظحللا ح  كلت 
ه لاصتالا  برجأس   .. ةددجلا  ةاحلا  ةده  باشلا  اذه  نوكس  امرو  ..وتلل  ةناثلا  ةلحرملا 

إ انتدوع  ءانثأ  فنل  لوقأ  تنك  اذكه  ..ائش  خأ  نل  ..رومألا  هلإ  لوؤتس  ام  اهدع  ىرأو 
.ءاسم فصنلاو  ةاعلا  نم  بقت  ةعاسلاو  تبلا 

: مامتها اهتلأس 

.!!؟ ه تلصتا  لهو  - 

: أ تدر 

..هفتاه سرج  نر  نإ  ام  ..مونلا  إ  اهذ  لقو  اس  رخأتم  تقو  لعفلا   ه  تلصتا  ..معن  - 
اهلاق  لا  ةاتفلا  نأ  هتخأو  ءاحتسا  ع  هتمل  ..ةحضاو  ةفهلو  ةام  باجأ  ح 
لا سواسولاو  تقولا  لاوط  ەراظتناو  هقلق  ىدم  نع  خ  وهو  قيمع  حاترا  دهنتف  ..معطملا 

لاصتالا ادأ   ي  ال  يذلا  ذذللا  ثدحلا  ..ثدحلا  أد  مث  ..اصتا  مدع  نم  افوخ  هتلتق 
ك هنأو  رباج ..)  ) همسا نأ  تفرعف  ..هتاح  لصافت  ل  خأ  ..ةاتفو  باش  لوألا ب  تاهلا 

( ادنلريإ  ) ةسارد  ةثع  ع  لصح  ثح  اضأ ..!!! بطلا  سرد  هنأ  بغلا  ..تاونس  ثالثب 
ةفدصو لعفلا  ةأجافم  ەذه  تنا  دقل  ..ةفصلا  ةزاجإلا  ةف  نآلا   تلا )  ) دجاوتم  وهو 

اق تلا )  ) بطلا  ةل  يرود  قحتلأس  نأ  ملع  قدص ح  مل  هنأ  ل  ثدحت ..!!! املق 
نعو ..اعم  انعمج  يذلا  ردقلا  نع  ثدحتي  حار  اذل  ..وتلل  ةناثلا  ةلحرملا  نم  تجرخت  نأ  دع 

نم أ  ح  ةصاخ  ..ىرت  ام  بغ  مال  ..هتاح  راوشم  هقفارأس   لا  ةاتفلا  نأ  ەروعش 
ل نأ  ترعشو  ل  ..ةاغلل  ارثؤم  نا  همال  نل  ..بسحف  ةللق  تاعاس  ذنم  ه  تقتلا  باش 

وهو ..ةراثيق  نع  ةراع  لق  نأو  ..لق  نم  اددحم  اءزج  سمتو  ادج  ةسوردم  اهلوق  ةمل 
ذذل عاتمتسا  ثدحتنو  ثدحتن  انللظ  اذل  ناحلألا ..!!! لمجأ  عمسو  اهتامغن  سمل  هتامل 

باهذلل هتنذأتساف  ..ارجف  ةعارلا  تزواجت  دق  ةعاسلا  نأ  ةأجف  تهبنا  نأ  ..رخآ إ  ملاع  اننأو  
.رهسلا ةداتعم ع  تسل  نأو  ةصاخ  ..امامت  ّفج  لقثأ  يذلا  ساعنلا  بس  مونلا  إ 

متهأ اذإ  لسلسم  عمتسأ إ  نأو  ..ذذللا  رتوتلا  نم  اوج  ةملاملا  عأ  سمهب  ثدحتت  تنا 
: مث ..هثادحأ  ةفرعمل  اثك 

ءادوس ااون  لد ع  ء  يأ  بلط م  نأ  نود  نهشلا  ةارق  رباج ) ( ـ قالع ب ترمتسا  - 
برقلا ةللق  تارم  ه  تقتلا  نأ  فعأ  ..باشلا  مظعم  لثم  نوك  ّأ  ةلمآ  اثك  اهاشخأ  تنك 

اثك ه  قلعت  لق  نأ  كتخأ  ول  كلع  بذأ  الو  ..لفطتملا  عأ  نع  ادع  اوشلا  دحأ  نم 
امسر  وبق  مت  نأ  دع  اردلا  ماعلا  ءدل  يراظتناو  غارفلا  تقو  عم  ةصاخ  ..ةفلا  كلت  لالخ 

ةللقلا تاءاقللا  كلت  عم  اقت  موي  ل  لاوط  تاعاس  هتثداحم  حمس   امم  ..بطلا  ةل 
دارفأو هدلاوب  ددشلا  هطاتراو  هحومط  تبحأ  ..ماألا  رورم  عم  هتبحأ  دقف  اذل  ..ةعطقتملا 

ثادحألا تعراس  ..معن  ..جاوزلا  نع  ثدحتي  أد  هنأ  ح  ..ه  قلعتي  ام  ل  تبحأ  ..هتلئاع 
يدل دلاخ ..)  ) ا قدص  ..هح  نم  امامت  ةقثاو  ةدعس  تنك  ..ىرت ل  ام  ةاغلل  ةغ  ةروص 

اذه ..ةدرولا  ةروصلا  كلتب  ةداع  رمتس  ال  ەذهك  اصصق  نأ  مهملا  ..ادأ  خت  ال  ةسارف 
.ملاعلا ةاتف   دعسأ  تنل  الو  ..لحتسم 



اهملفل ةصتلا  سوملا  ةاثم  وه  قبس  ام  لف  ..اخأ  ةصقلا  بلق  انلخد   دق  اه  ..انسح 
: لمت نأ  لق  ةاعلا  ةرملل  تدهنت  ..بعتلا  حص  نإ 

ام م  بلط  ..ةللا  اردلا   ماعلا  باقا  عمو  ه  قالع  نم  اقت  نهش  نم  أ  دع  - 
نل هنأ  مسقأ  ..ركنسأ  وأ  ضعأ  نأ  لقو  هتلئاع ..!!! هلاش  اقل   بلط  ..معن  ..ەاشخأ  تنك 

تافتلالل رطضن  نأ  نود  نامأ  تقولا  ضع  م  ق  نأ  دي  طقف  هنل  ..ادأ  إ  ء 
ماأ لالخ  دوعسو  كتخأ  ام  جراخلا  سرد   هنأو  ةصاخ  ..دحأ  اناري  نأ  نم  افوخ  رارمتسا 

.ةفصلا ةزاجإلا  ءاهتنا  دع  ادنلريإ )  ) ةللق إ

: لوقأ انأو  ةدوصقم  ةخس غ  تمسبا 

!!!. اذإ قشاعلا  اذه  ااون  تنيت  - 

: ةح تدر 

..نل ..نل  ..سفت  جاتح إ  الو  ىرت  ام  حضاو  رمألا  ..طضلا  - 

: ددش رانسا  لوقأ  انأو  اهتعطاق 

!!!. ةطاسلا ەذهب  كعدخ  نأ  نكم  ..هلاشلا ال  هعم إ  تهذو  ِهِتقدص  كنأ  وقت   -ال 

: ددش نزح  تلاق 

كنكم الو  ادج  بغ  هعمسس م  ام  قدص  دلاخ ..)  ) ا قالطإلا  روصتت ع  ام  رمألا  سل  - 
ەراو ع ددشلا  هحاحلإ  دع  هلاشلا  هعم إ  باهذلا  تقفاو ع  فعأ أ  ..معن  ..هلخت 

.هتسارد فورظ  بس  ةلط  ةفل  اهدع  ەارأ  نل  نأ  ةصاخ  ..كلذ 

ال ةسارف  كلتمتو  اهتسارد  ةغان   اهنأ  كلذ  دع  لوقتو  ءاغلا ..!! ؟ اذهب  نوكت  نأ  لقع  له 
يذلا حلطصملا  كلذل  اروعش  تمسبا ال  اح ..!!! اهتفرع   ةكذ ) ةاتف  غأ   ) ەذه خت ..!؟

: لوقت اهتعمس  امدنع  ةع  مالم  ةدجلا إ  دوعت  نأ  لق  ..يرطاخ  لاج  

باش اهعدخ  ةاتف  درجم  ..ةدلقت  ةصقلا  نأ  نظت  تلز  كنأل ال  دلاخ )  ) ا ه  ركفتس  ام  مهي   -ال 
..كل ررأ  ..هنظت ل  ام  اذه  ..كلمت  ام  غأ  اهبلسو  اهسفن  نع  اهدوار  مث  ءان  نام  اهذخأو إ 

دع اخأ  تقفاو  نأ  لوقأ  تنك  ..كوجرأ  إ  عمتسا  طقف  ادأ ..!!! لختت  ام  تسل  ةصقلا 
ء نأ  نكم  الو  ظفاحسو ع  اثك  بح  هنأ  ەدوعوو  رمتسملا  حاحلإلا  نم  عبسأ  اوح 
ال اس  ركم  تقو  هلاشلا   إ  راس  هعتأ  نأ  هعم  تقفتاف  ..هتجوز  حبصأس  وك  إ 

هعم بهذأ  نأ  أشأ  مل  ..ريدقت  دعأ  ةعساتلا ع  تبلا   دوعأ إ  نأ  ..ءاسم ع  ةعاسلا  زواجتي 
هأ تذك ع  نأ  دع  دوعوملا  مويلا  تجرخ   ..مهملا  ..امامت  هتمحر  تحت  نوأو  هتراس 

( بلا كرام   ) ةقطنم انتب   نم  ةقلا  نقلا )  ) ةقطنم قدص   روزأس  نأ  مهتخأ  ح 
ةصخر تجرختسا  دق  وك  ةدع  تافاسمل  ةراسلا  ةداق  اوحمسل   اونوك  مل  مهف  ..ملعت  ام 

.بسحف ةصق  ةف  ذنم  ةداقلا 

: مامتها اهتلأس 

.!!؟ هلاشلا ه إ  حلت  نأ  لق  باشلا  كلذ  تقتلا  نيأ  - 

: أ تلاق 



نم ء  راس  هتعت  مث  كانه  ه  تقتلا  ..ةنكسلا  انتقطنمل  يزكرملا  قوسلا  فقاوم   - 
ءودهب هتراس  دوق  وهو  ادج  كلذ  اري  نا  هنل  ..ةفا  ةروص  ةداقلا  دتعأ ع  مل  وك  قلقلا 

تاه ثدحتي م ع  مل  هنأ  ام  ..ه  قاحللا  نم  نكمتأ  ةنوعر   وأ  روهت  نود  ةلوقعم  ةعو 
اهلالخ انلصو  اقت  ةعاس  فصن  ..اثك  رمألا  لط  مل  ..قطلا  نع  يكرت  تش  لاقنلا  ال 

س  راسو  ت  ةقامح  ترعش  نأ  ركنأ  الو  ةعلجلا ..)  ) ةقطنم هلاشلا   كلذ  إ 
نم ىوس  امامت  ملظملا  رفلا  عراشلا  كلذ  وخدو  ماعلا  قطلا  نع  اهداعتبا  دع  مالظلا 

يعو ء  ل  مغر  هعتأ  تللظ  ل  ..كانهو  انه  تاهيلاشلا  ضع  نم  ةثعنملا  ءاوضألا 
لخد ثح  بولطملا  هلاشلا  إ  اخأ  انلصو  نأ  إ  ..ةراسلل  امألا  جاجزلا  اقت   ةقصتلم 

راس إ تفقوأو  لخادلا  هتعتف إ  ..ةسئرلا  ةحاسلا  ةدؤملا إ  ةغصلا  ةاوبلا  هتراس ع 
اذه ..هلاشلا  إ  رظنأ  انأو  افم  قلق  ترعش  ذإ  ..اهكرحم  طأ  نأ  نود  هتراس  بناج 

ةذفان تلزنأ  ..لط  نمز  ذنم  هلخد  مل  ادحأ  نأو  امامت ..!!! اروجهم  ودي  ناملا  ..لحتسم 
اللق هتراس  عضو  نم  لدع  ل  ..إ  رظني  مل  هنل  ..احضوت  هنم  بلطأو  هلإ  ثدحتأل  ةراسلا 

نأ هنم  رظتنأ  ..بحو  نانح  إ  رظني  وهو  يحان  هجتاو  اهنم  لزن  مث  ..اهكرحم  ط  نأ  لق 
لهم ع مل  ..لهم  مل  هنل  رفقملا ..!!! ناملا  اذه  نم  ارغتساو  يرطاوخ  هل  لقنأل  بق 

.ةأجف ء  ل  غت  ذإ  ..قالطإلا 

: ةفهل اهتلأسف  ..ىرخأ  ةرم  تاظحللا  كلت  شعت  اهنأو  ..حضاو  بس  نود  ثهلت  تحار 

.!!!؟ خأ ثدح ..!؟ اذام  - 

: ددش لاعفنا  تلاق 

دات ا ح  يونت  دقح  تارظن  ةأجف إ  نونحلا  هتارظنو  ءرملا  ةماسبا  لوحتت  نأ  بغلا  نم  - 
قلا ةع  ةذعلا  هتماسباو  هحمالم  تلدت  دقف  صخشلا ..!!! سفن  مامأ  كنأ  قدصت  ال 
عضو دقف  ..ادأ  هلختأ  مل  ام  ماق  ..مث  حضاو ..!!! بس  نود  اعرم  ادرا  اساق  ههجو  حبصأو 

نل ..كلتقأس  : )) ةددش ةهارك  لوق  وهو  ةوق  ل  اهيلع  طغض  حارو  ..بقر  ةأجف ع  هد 
ام نأل  ..ادأ  ةفئاخ  نأ  مل  ..طغضو  ..طغض  وهو  اهلاق  كلذ ..)) كدعأ  ..ةح  انه  نم  رخت 

.ةفطاع يأ  كفتلا  نم  ىوقأ  نا  ثدح 

: ءاغ اهلأسأ  تدكو  ل  هتعقوت ..!!! ام  رخآ  اذه  نا 

.!؟ كلتق لهو  - 

تلقو لاؤسلا  اذه  تكرادت  ظحلا  نسحل  نل  ..انكرت  دقفن  ةبغ ح  ةلئسأ  حطن  ةثك  اناحأف 
: لاقملا

!!!. لعفلا كلذ  عقوتأ  مل  ..مل  ..لإ  ا  - 

: ةتاعم تلاق 

.ادأ ثدحس  ام  عقوتت  نل  ..كتخأ  دقل  - 

: لمتل ..درأ  ملو  اتوهبم  تكس 

ل ..هتوق  ل  بقر  ع  طغض  وهو  امامت  افنأ  فقوأ  دقف  ..همواقأل  تقولا  دجأ  مل  - 
بعتلا حص  نإ  ةنونج -  ةقط  ركف  قع  حارو  ..ظحلا  نسحل  ةناثلا  نم  ءزج  فن   تكرادت 



بالا بج  امود   هعض أ  تبلل  اطاتحا  احاتفم  كانه  نأ  ةأجف  ركذتأ  نأ  لق  ..يذاقنإل  - 
نم امامت  الخ  هجوو  هنع  ثحأ  ةددش  ةعص  ىلا  يد  تددم  اذل  ..ةراسلل  ناجلا 
طقسو ع كف  ..دغولا  كلذ  هتسرغو  ع  حاتفملا  تكسمأ  ..اخأ  هتدجو  نأ  ..ءامدلا إ 
نم ةفل  ءاوهلا  وج  ألمأ  تحرف  انأ  امأ  ..ادج  ةرذق  ةمش  قلط  وهو  ملألا  نم  اخراص  ضرألا 
..ةع فتلا  تلواح  اهدنع  ..هتعبط  إ  فنت  دوع  نأ  لق  امر  ةققدلا  تزواجت  نمزلا 
ل ..سوبالا  اذه  نم  برهلا  مث  نمو  ةاوبلا  نم  جورخلل  ءارولا  إ  راس  عاجرإ  تررقف 

ع قلغل  هلاشلا  انلوصو  ةظحل  اللق  لئام  عضو  هتراس   نكر  دق  رباج )  ) نأ تئجوف 
نم لولا  نم  اد  كانه  نك  مل  اذل  ..برهلا  نم  نكمتأ  ودي ح ال  ام  كلذ  دمعت  دقل  ..قطلا 
هسفن  كرادت  هنأ  ودي  ذإ  ..كلذل  تقولا  دجأ  مل  ..هلاشلا ل  ةاوب  جراخ  اضكر  برهلاو  راس 

امامت عنمو  ةاوبلا  دنع  فقل  عهف  ..قنخلا  ةلواحم  دع  افنأ  اهيف  تطقتلا  لا  تاظحللا 
أقف دعو  مئاتشلا  نم  لس  رطم  وهو  ةاصملا  هنيع  ع  ەد  عض  نا  ..برهلا  نم 

تعت قانأ  ..ەألم  نأ  دع  يدسج  نم  لس  دا  لانردالاو  بعرب  وح  ترظن  يع ..!!!
ذاختال ةناثلا  نم  ءزج  امأ  نا  ..وجلا  ةرارح  بس  جو  ع  امامت  لاس  جااملاو  لمالا 

نأ وق إ  ل  تضكرف  ..هسفن  هلاشلا  لخاد  رارفلا إ  دلاخ ..)  ) ا معن  هتذختاف ..!!! ..رارقلا 
با كانه  نوك  نأ  ةلمآ  ةع  تلخد  ..ظحلا  نسحل  احوتفم  ەدجأل  هلاشلا  با  إ  تلصو 
عيمج ..فنل  هتلق  ام  اذه  ..ىرخألا  تاهيلاشلا  سانلا   داجنسالاو  اشلا  وحن  جورخلل  لخ 
فن دجأل  اخأ  تلخد  ..ملعت  ام  اشلا  إ  ةام  كدوقت  ةفلخ  ااوبأ  يوحت  تاهيلاشلا 

لش ارعذ  سمادلا  مالظلا  اذه  بس   ام  ةداع  ..هل  رارق  ال  ددش  مالظ  طسو  امامت  ةعئاض 
اهلتق دي  نونجم  باش  نم  برهت  ةاتف  نهذ  نوك   نل  مالظلا  نم  فوخلا  فرت  ..نل  ..كرح 

.دحأ هملع  بسل ال 

: لمتل ..اهباعل  فش  نأ  دع  امر  ءاملا  نم  بوك  ..ائش  ب  اهتعمس  مث  ..الط  تتكس 

بس امم  كانهو  انه  ةرثانتملا  ثاثألا  عطق  مدطصأ  انأو  ةققح  ةثرا  هلاشلا  وخد  نا  - 
يرعاشم تدلت  نأ  دع  ملأ  يأ  رعشأ  نأ  نود  اذه  ل  ..ةرم  نم  أ  ضرألا  ع  وقس 

مادقأ عقو  عمسأ  انأو  ةأجف  افنأ  تستحا  ..مث  ..اح  ع  يزغلا  فوخلا  بس  ىرخألا 
يع أقف  ىرخأ  ةرم  دعوتو  ظافلألا  رذقأ  تش  نع  فك  وهو ال  بالا  نم  بقت  رباج ) )

نأ دع  اهلتق  بغرو  ةئب  ةاتف  بح  لغتس  يذلا  اذه  قح  يأ  ..لإ  ا  لتق ..!!! نأ  لق 
دق اذهك  ارمأ  نأ  اموي  لختأل  نأ  مل  ..ةاغلل  فخم  ..فخم  ملاعلا  نأ  اقح  ه ..!! ؟ تقثو 

..معن ..كاش  ..كاش  ..توصلا  كلذ  عمسأ  انأو  هذ  ةعورملا   رطاوخلا  كلت  تراد   .. ثدح 
دحأ نم  رق  إ  هنأل  تدعاس  ةفا  ةروص  ناملا  ترانأف  رباج )  ) اهلعشأ ةعالو  توص 

..متأ ام  اشلل  يدؤملا  لخلا  بالا  إ  امر  وأ  فرغلا  إ  يدؤي  غص  رمم  ..تارمملا 
طسو ةمدق  ةدضنم  هنأ  بت  ام  ادطصا  ةجن  اخ  باصأ  يذلا  ملألا  مغر  تضهنف 

.رمملا ةحان  ةعم  تهجتاو  ..ةلاصلا 

نآلا عقاولا ح  فرعأ   الو  ..تجن  اهنأ  اهظح  نسحل  ..كلت  اهتامل  افنأ  فطخت  نأ  تدا 
: ةفهل اهدع  تلمأ  ..كش  نود  ء  ل  اهنم  فرعأس  ..اهتلعف  فك 

ع ع نأ  ةظحلل  تنمت  دقل  ..اهب  تررم  لا  بعرلا  ةلاح  روصتت  نأ  ادأ  نكم  ال  دلاخ ..) - )
لاع إ  ..لقألا  تبلا ع  هعم إ  ذخأس  وهف  ..يرعش  نم  رجو  ا  عسوو  يدلاو 

تج  نأ  مهملا  ..نآلا  لاع  وه  عللا  هلاشلا  اذه  حبصأ  دقف  ..امامت  هتس  يذلا  لمجلا 



..خبطملا فن   دجأل  ..دعوتو  متش  لازي  دغولا ال  كلذو  ءارولا  رظنأ إ  نأ  نود  صقلا  رمملا 
ام اذهو  ..ام  دح  إ  ناملا  رمقلا  رون  ءاضأف  اس  بك  نا  خبطملا  كاش  نأ  ظحلا  نسحل 

..عقوتأ تنك  ام  اشلا  إ  يدؤملا  جورخلا  با  ..صالخلا  با  ع  روثعلا  ع  دعاس 
ىرخأ ح ةرم  افنأ  تستحا  نل  ..بالا  ضقم  هجتأ إ  انأو  بك  دح  ءادعصلا إ  تسفنتف 

وقل باجتسا  اذإ  اذه  ..ةوقلا  هحتفأو  هلرأل  تقولا  دجأ  نل  ..حاتفملا  دوصوم  بالا  نأ  تملع 
تفتلا ..هحتف  عيطتسأ  ال  قلاع  هنإ  ..كاشلا  ةحان  تهبنا  ..بق  رباج )  ) توص اعط ..!!!

نم باش  لوحت  ةفك  نع  تقولا  سفنب  لءاسأو  قزأملا  اذه  نم  جخم  نع  ثحأ  رعذ  وح 
تدجو هذ ح  نم  لاؤسلا  اذه  الت  ..نل  ةأجف ..!!! مرجم  بطلا إ  سردو  ةمحم  ةلئاع 

ادأ روصتت  نأ  كنكم  ..لإ ال  ا  ..لإ  ا  ..هتحتفو  هتيحان  تهجتا  ..خبطملا  رخآ   اغص  اا 
!!!. قدصت ةفنع ال  ةمدص  ل  ..ةأجافم  نكت  مل  ..بالا  فلخ  هلع  تع  ام 

: ةدمعتم ةدح غ  اهتلأسف  قهش  تتكس و 

.!!!؟ بالا كلذ  فلخ  تدجو  اذام  رامنأ ..!؟)  ) ا ثدح  اذام  - 

: فجترم توص  تدر 

اهتيهام بتأ  مل  لا  ةفرغلا  كلت  ةئتخم   ىرخأ  ةاتف  ىرخأ ..!!!! ةاتف  كانه  تنا  دقل  دلاخ ..) - )
.دع

: لوقأل أر  يد ع  تعضو  نأ  ح  تت ..!!! تجافم ال  يوحت  لعفلا  ةغ  ةصق  ەذه 

.ائش مهفأ  انأ ال  ..امامت  لحتسم  هنيلوقت  ام  - 

: لعت ةلهاجتم  تدر 

نولعف ام  امامت  ..خأ  اهد ع ف  ال  تعضوو  ةوق  يد  نم  تبذج  ةاتفلا  نأ  بغلا  - 
انيلع عس  الو  كوجرأ ال ت  : )) ةاغلل رتوتم  توص  تسمه  اهنأ  برغألاو  مالفألا ..!!!  
بس امامت  تزجع  ..اهحمالم ل  بت  ةلواحم  لوهذ  اهيلإ  تفتلا  كوجرأ ..)) ..انلتقو  رباج ) )

اذه ال اضأ ..!! ؟ رباج )  ) ااحض نم  ةحض  له   ..ةاتفلا  ەذه  ..ةاتفلا  ەذه  ..ددشلا  مالظلا 
ةئتخم تلظ  اذاملو  نآلا ..!؟ اهيلع ح  ع  مل  فكو  انه ..!! ؟ ةئتخم  ذنم م و  ..قدص 
ةقطنم ةلئسأ  نآلا ..!؟ ىوس  جورخلا  نم  اهعنم  هلاشلا  دحأ   كانه  نك  مل  اذإ  تقولا  لاوط 

طسو ةفرغلا  كلت  ةاتفلا   عم  ةئتخم  انأو  تااجإ  نع  ثحلا  حمس  نك  مل  تقولا  نل  ةاغلل 
حجرألا ع  نزخملا ..!؟ ةفرغ  انأ   له  انأ ..!؟ نيأ  ..لمالا  جو  رمغ  قرعلاو  سمادلا  مالظلا 

توص ..امامت ح  ناملا  مع  ءودهلا  ..رظتنو  ..رظتن  نحنو  اننام  ترمسم   انللظ  ..معن 
ذإ ..ركفأل  تقولا  دجأ  مل  انع ..!؟ ثحي  نلأ  عللا ..!؟ اذه  بهذ  نيأ  ..هعمسأ  دعأ  مل  رباج ) )

نأ غ دع  ةصاخ  رخآ ..!!! ء  إ  لوحت  دقو  رباج ..)  ) ..وه نا  ..ةأجف  نزخملا  با  حتف 
..دب هتعّو  لمح  القع  لتخم  حافسك  ودي  هتلعج  ةئاد  ةقط  شامق  ةعطق  ةاصملا  هنيع 

لوق وهو  ءارفصلا  ةماسبالا  كلت  مسبا  ..مث  ..رظنملا  ةفخم  كس  ةكسمم  ىرخألا  ەدو 
اهطقسل ىرخألا  ةاتفلا  ع  ةام  ضقناو  اهلاق  نم ..))!؟ ىرت ..!؟ ا  نم  أدأس  : )) ةخس

علهب ختو  هتمواقم  لواحت  تحارف  امأ   ..اهنعط  مث  نمو  اهلبكت  الواحم  اهقوف  سلجو  اضرأ 
ةرخص ةأجف إ  هنأ  نأ  لق  ..رظنملا  اذه  مامأ  امامت  تْلصت  ..ناملا  ءوده  ددي  اهتوص  ىدصو 

اهنومدختس مهنأ  ودي  ..جراخلا  يدؤملا إ  خبطملا  با  دنع  لامهب  ةمرم  اس  مجحلا  ةبك 
نود ةرخصلا  تهذ إ  ..انتويب  باوبألا   ضع  عم  لعفن  ام  احوتفم  خبطملا  با  ءاقإل  ةداع 



اذه لعفأ  ..ثالث  ..ترم  ..ةرم  ..عللا  كلذ  سأر  اهب  ت  ..مث  ..يد  اتل  اهب  تكسمأو  ددرت 
وهو ضرألا  ع  عقوو  ..ەاوق  تراخ  دقف  ..ودي  ام  ةجتب  تءاج  ا  نل  ..ةفجترم  دب 
ةوق نم  هتمجمج  تهوش  نأ  دع  اجردت  هتكرح  دمهتل  ..ةخألا  هسافنأ  ظفل  هنأو  ضفتي 
لوه نم  ةحضاو  ةروص  ثهلأ  انأو  ادع  ةرخصلا  تمر  ..ءامدلا  ههجوو  هسأر  ألتماو  ا 

!!!. فقوملا

اك شعأس  م  اهب ..!؟ رمأ  لا  بئارغلا  ەذه  تت  م  ..لءاسأو  اهيلإ  عمتسأ  تنك 
دحأ ەري  مل  ام  ىرأو  اقت   16 لا ـ نس  ذنم  ملاوعلا  كلت  امود   قرغأ  اذامل  انأ ..!؟ اذامل  سانلا ..!؟

(: رامنأ  ) تلمأ ..تالؤاسلا  كلت  طسو  قرغ  يذلا  قعو  ماتلا  مص  مامأ  ..و  يغ ..!؟

راس تعره إ  ..ةراسلا  بيقح   هنإ   ..لاقنلا  تاه  تركذت  ..ةمدصلا  تعوتسا  نأ  دع  - 
..للق ال ةنماثلا  زواجتت  اهنإ  ..ةام  ةعاسلا  رظنأل إ  بيقح  نم  فتاهلا  تجرخأو  جراخلا   

اهيف تعأ  ةقط  دجأسو  نآلا  دوعأ  نأ  بج  ..ظحلا  نسحل  لئاع  نم  تالاصتا  يأ  دجوت 
اذه لوقأ  ..اهل  تضرعت  حورج  وأ  تامدك  يأ  خأ  نأ  لواحأس  ..تبلا  وخد  لق  يرهظم 
إ رظنت  و  جراخلا  إ  تقحل   لا  ةاتفلا  وحن  يرظن  هجوأ  انأو  فن  مطأل  ماللا 
تنا ظحلا  نسحل  ..ةاوبلا  نع  اهدعتو  دغولا  كلذ  ةراس  بكرت  نأ  اهنم  تلط  ..ةدجنسم 

تلّجرت مث  ..ط  نع  هتراس  دعتل  تهذو  يرماوأل  تلثتماف  ..ةراسلا  ةدوجوم   حيتافملا 
نم ثعي  يذلا  درالا  ءاوهلا  اثك  انَشعنأ  دقو  سوبالا  اذه  نم  اخأ  جخنل  ..م  تكرو  اهنم 
نأ ..ماعلا إ  عراشلا  نم  ثعت  لا  راونألا  هلدتسم  ةع  راس  دوقأ  تنك  ..فيكتلا  زاهج 

احضاو نا  ..سانلا  اك  ةداع  ةاح  شعن  اننأ  اخأ  رعشل  ..قئاقد  اوح 10  دع  هلإ  تلصو 
انرمأ فشك  متس  ..هلاشلا  كلذ  اهانكرت   ةثجو  لتق  ةمج  كانه  ..فخم  قزأم  انم   ل  نأ 
انكرت اننأو  ةصاخ  ..ةلما  ةمج  دجوت  هنأ ال  مالفألاو  صصقلا  نم  انملعت  دقل  ..الجآ  مأ  الجاع  نإ 

بعرلاو قلقلا  تاظحل  مغر  ةلمع  ةقط  كفتلا  تلواح  ..كانه ل  تامصلا  نم  ًئاه  اددع 
..هلاشلا إ  ءانثأ ط  اهتحمل  لا  ةعلا  تاجولا  معاطم  دحأ  إ  هجوتلا  تررق  ذإ  ..كلت 

لدعأل كانه  ەاملا  ةرود  مدختسأس  ..نئالا  محدزم  غو  امامت  الزعنم  ودي  معطملا  اذه 
انيم فرحنتو  قطلا  قش  راسو  هذ  ماللا   اذه  ددرأ  ..تبلا  إ  دوع  لق  يرهظم 

نا ظحلا  نسحلو  ..اخأ  معطملا  انلصو إ  نأ  ..يد إ  فاجتراو  ددشلا  يرتوت  بس  اراسو 
لهو : )) لوقت نأ  دت  اهنأو  ةغتسملا  ةاتفلا  تارظن  مامأ  راس  تنكرف  ..تعقوت  ام  لاخ  هش 

اذه ..م  اهــكر  ذنم  ةدحاو  ةمل  لدان  مل  اننأ  ةأجف إ  هنأل  عجلا ..))!؟ روعشلا  تقو  اذه 
: ةام اهيلإ  رظنأ  انأو  قلق  توص  تمغمغ  ةجردلا ..!؟ ەذهل  انكفت  قلقلا  مهتلا  له  بغ ..!!!

ةرملا تنا  ةروصلا ..!!!)) ەذهب  اهتب  انم إ  ل  دوعت  نأ  نكم  ..انرهظم ال  نم  لدعن  نأ  بج  ))
ةلط ةلا  ءاضب  ةاتف  اهنإ  ..ءاوضألا  تحت  حضوب  اهيلإ  رظنأل  تقولا  اهيف  كلمأ  لا  وألا 
..اهيلع عللا  كلذ  ءادتعا  بس  هنم  ءزج  قزمت  الط  اناتسف  يدترت  ..ام  دح  ةلحن إ  ..رعشلا 

تدو  مالسسا  اهرود  تعتف  ..معطملا  با  ةحان  تشمو  ةراسلا  نم  تلجرت  نأ  مهملا 
انهجتاو معطملا  انلخد  رباج ..)  ) نم اهتذقنأ  لا  انأ  وك  الخ  نم  نامألا  نع  ثحت  اهنأو 
تاراع انيلع  قلأ  اللا  تايسآلا  تالماعلا  ةحان  رظنن  نأ  نود  ەاملا  ةرود  إ  ةام 

ع بالا  تقلغأ  ح  ..ەاملا  ةرود  تدجاوت   نإ  ام  ..و  ..داتعملا  انغلا  نهتوص  بحلا 
.ةرم لوأل  نامألا  رعشأل  فن 

: بارغتسا اهتلأس 



إ تلصو  فكو  ةاتفلا ..!؟ كلت  تءاج  نيأ  نم  ..نآلا  ح  اهمهفأ  ال  ةثك  رومأ  كانه  - 
نم بس ..!؟ نود  لتاق  إ  بطلا  ةل  قوفتم   بلاط  لوحتي  نأ  لقع  له  ..مث  هلاشلا ..!؟

.اردلا هصصخت  نأش  ..اذك ح  نا  كل  هلاق  ام  ل  نأ  حضاولا 

: ةع تدر 

اهلهج لا  ةبطلا  تاحلطصملا  ضع  ركذو  صصختلا  لوح  ثدحتي م  نا  دقل  ..لحتسم  - 
!!!.. العف بطلا  سرد  نم  الإ  اهفرع  نأ  نكم  ةعص ال  ةلئسأ  بج ع  اناحأو  ..سانلا  ةماع 

.هتباجإ فرعأ  زغل ال  اذهف  انلتق  دارأ  اذاملو  لتاق  لوحت إ  فك  امأ 

: اتقؤم ةطقنلا  كلت  الهاجتم  اهتلأس 

.!!؟ طضلا اهتصق  ام   ..ةاتفلا  نع  اذام  - 

: ضومغ تلاق 

يرعشو ةآرملا  ش   إ  ترظنو  ..مامحلا  تلخد  نأ  لوقأ  تنك  دقل  ..كل  لمأ  عد  - 
ءوسلو ه  تررم  ام  لوه  نم  ةأجف  ءالا  ترجفناف   ..جو  ثولو  لاس  يذلا  جااملاو  عملا 

وز حبصس  هنأ  تننظ  يذلا  باشلا  تلتق  نأ  ةقدصم  ..ءادوسلا غ  ةلللا  كلت  دع  يرهظم 
تألمو اقمع  اسفن  اهدع  تذخأ  ..ةجعأ  توملا  نم  توجن  نأ  اضأ  ةقدصم  غو  ..اموي 

لأ تقولا  سفن  ارذو و  يد  لسغأ  تحر  مث  ..شاعتنالا  ضع  لصحأل ع  ءاملا  جو 
وقس بس  اللق  تفلت  امر  ..اثك  ترت  دق  نكت  مل  ظحلا  نسحل  ..اث  ةققد ع  ةرظن 

نم ةغصلا  رطعلا  ةجاجز  اهدع  تجرخأ  ..اهنع  راغلا  لت  دق  ةع  ةضفن  ..نل  ..ضرألا  ع 
ودأل ەافشلا  رمحأ  تعضوو  يرعش  بتب  تمق  مث  ..ششششش  شششششش  ..بيقح و 
لا ةبلا  ةلشملا  ركفأ  ..يرافأ  بترأل  مامحلا  طئاح  إ  اهدع  تدنسا  ..لضفأ  لاح 

نوعس ..ةرباج  مهنإ  ..ةطلا  ..تاققحتلا  ..اهتبكترا  لا  لتقلا  ةمجو  ..اهيف  فن  تعضو 
نومس مادقأ  راثآ  ..كانه  اهتكرت  لا  ةمص  فلألا  نم  ةدحاو  ..روسكم  رفظ  ..ةغص  ةرعش  ع 

رودت  رطاوخلا  ..امئاد  اهنولعف  مهنل  ملعأ ..!! ال  فك ..!؟ ..ةلتاقلا  ة  نولو  ةسج  اهنم 
ةعئار ةروص  س  نا  ء  ل  ..لئاع  ..سارد  ركذتأ  ..ةلمجلا  ةطسلا  اح  ركذتأ  ..أر 

نأ تدجو  ..كفتلا  نم  قئاقد  دع  ..و  ..هس  قتسم  عيضس  يذلا  قحلا  اذهب  اقل  لق 
نأ نود  فرغ  لخدأ  نأ  لمأ  ..الوأ ع  تبلا  إ  باهذلا  وه  الاح  امأ  حاتملا  دحولا  لحلا 
لق اهتب  إ  ةاتفلا  كلت  لاصإ  بج  ..نلو  ..اهنيح  القث  امه  ع  حاس  ..ءل  دحأ  هتي 

اهتيقح تكسمأو  اثك  اهرهظم  نم  تلدع  دقو  يراظتنا  ةاتفلا  دجأل  مامحلا  نم  تجرخ  ..كلذ 
ورخ رظتت  مل  اهنأ  ودي  ..اهباث  قزمت  نام  ختل  تاتفلا -  نحن  ادج  اهنقتن  ةنف -  ةقط 
..نآلا ةقاللا  دعاوق  ركفل  قئارلا  لالا  هدل  نمف  ..دأت  ل  ..لاجرلا  ەام  ةرود  لوخد  تراتخاو 

فك : )) ةام اهتلأس  ..ناملا ح  نع  اندعتباو  انبكر  نإ  امو  ..ةراسلا  إ  عتل  اهيلإ  تأ 
..ةرجألا ات  : )) ٍكا توص  تدر  كانه ..))!!؟ ك إ  يذلا أ  نم  هلاشلا ..!؟ كلذ  تئج إ 
ذخأتل أتس  قدص  نأ  دارفأ أ  تخأ  دقل  ..نآلا  ةداق ح  ةصخر  لصحأ ع  مل  انأف 

ء ل  ع  اهعم  تقفتا  لا  قدص  تءاج  ..لعفلاو  ..ةثلاث  ةقدص  لاقتسا  لفحل  اهعم 
إ تهذو  ةرجأ  ةراس  تكر  كانه  نمو  ..ةق  ىرخأ  ةقطنمل  يزكرملا  قوسلا  إ  تذخأو 
إ ةلوهس  لصوت  ةطخ  مسر   يذلا  رباج )  ) نم الما  فصولا  تذخأ  نأ  دع  هلاشلا 

( رباج  ) حمالم تئجوف  ..ءاج ح  ثح  نم  دوعل  هترجأ  قئاسلا  تدقنو  تلصو  نإ  امو  ..ناملا 



مسق وهو  هلاشلا  اعفد إ  عفدو  ةوق  بقر  نم  كسمأف  دقحلا ..!!! ةوسقلا  غتت إ  و 
..ه اهئاقل  ةفك  نع  اهتلأس  لق ..)) نم  هف  اهدهعأ  مل  ةغ  ةقط  ثدحتي  نا  ..لتقس  هنأ 

اهقحال لظ  ثح  ..يراجتلا  انراملا )  ) عمجم اهدجاوت   ءانثأ  ةفدصلا  ه  تقتلا  اهنأ  تلاقف 
اذه نأ  تلق  اذإ  دلاخ )  ) ا كلع  بذأ  نل  ..هفتاه  مقر  ذخأ  اهعنقأ  نأ  إ  اهيلإ  ددوتو  كانه 

فرعأو عدخ  باش  ..اهاوس  دحأ  اهمهف  لا ال  نألا  رعاشم  ەذه  ةغلا ..!!! نم  ء  رعشأ 
نو ..اضأ  اهدو  بسك  لواح  نا  هنأل  ةاتفلا  ەذه  نم  ةغلا  ترعش  كلذ  عمو  ..لتق  نأ  دا  هنأ 

هتركذ ام  ل  نم  برغألا  ام  فرعت  له  ..ودي  ام  هلاشلا  انب إ  أل  خفلا  ةاثم  هلمأ  رمألا  نا 
ەذه له  ..اهرود  ادج  ةقوفتم  ..اضأ و  بطلا  ةل  سردت   اهنأ  ةاتفلا  نم  تفرع  دقل  كل ..!؟

.!!؟ ةفدص

: لوهذ اهتلأس  لحتسم ..!!! اذه  ..قدصم  اهيلإ غ  رظنأ  انأو  ةشهد  يانيع  تعسا 

نأ نكم  ..لحتسم ال  اذه  بطلا ..!!!؟ ةل  نوسردت   معمج  ..ةاتفلا  كلتو  رباج ..) ..تنأ و( - 
مث نمو  نزخملا  ةفرغ  ةاتفلا   سح  نم  نكمت  فك  ..مث  ..بغلا  دحلا  اذه  فدصلا إ  لصت 

..كلذ ءانثأ  برهلل  افا  اتقو  كلمت  تنا  دقل  كتراس ..!؟ هعتل  ةنكسلا  كتقطنم  ةدوعلا إ 
.!!؟ برهت مل  اذاملف 

: مث ..قمع  تدهنت 

ظقس ملو  ..ةردخم  ةدام  يوح  لدنم  رباج )  ) اهمم نأ  دع  اهيعو  تدقف  اهنأ  ةاتفلا  لوقت  - 
صوصخ امأ  ..هلاشلل  رخآ  جخم  نع  حو  هنم  وره  ءانثأ  ردص م  يذلا  جيجضلا  عم  الإ 

..يلا ةلطلا  ضع  لاحك  اطلام )  ) العف  بطلا  سردت  ةاتفلاف  كلاؤس  نم  لوألا  قشلا 
تفرع لا  ةاتفلا -  تلصوأ  نأ  مهملا  ..ثدح  ام  اذه  نل  ..قيدصتلا  ةعص  صق  نأ  ادج  كردأ 

اهلقتو إ اهتقدص  أت  نأ  ضفملا  نم  ثح  اهتقطنمل  يزكرملا  قوسلا  إ  نانح - )  ) اهمسا نأ 
تالؤاسلاو لشم  ركفأ  تحرف  انأ  امأ  ..فورظلل  اسحت  اهفتاه  مقر  اهنم  تذخأ  دقو  ..اهتب 

مرجم إ  هتبحأ  يذلا  حمطلا  نونحلا  رباج )  ) لوحت فك  ..بوص  ل  نم  امد  ع  لاهنت 
تالامتحالا إ برقأ  اذه  ام ..!؟ بسل  بطلا  نسرد  اللا  تاتفلا  قحال  وه  لهو  ةأجف ..!؟
له وألا ..!؟ ةرملا  قحال   الصأ ح  بطلا  ةل  قحتلأس  نأ  فرع  فك  ..نل  ..قيدصتلا 

..!! ؟ اذه ل  نم  فدهلا  ام  اذامل ..!! ؟ تامولعملا ع ..!! ؟ ضع  جختسا  دقو  عتي  نا 
.كلضف نم  ةظحل  دلاخ ) )

ةعامسلا إ  اهدع  تداع  ..نوملعت  ام  اثك  تثدحت  دقف  ..اهمولأ  ..ام ال  ائش  ب  اهتعمس 
: لمتل ةشعتنم 

عف ..يرهظ  فلخ  الؤاس  ل  تكرت  دقو  يدعوم  نع  ةعاسلا  ةارق  ةرخأتم  تبلا  تلصو  - 
دجأ  ط مل  ذإ  ..ةعقوتم  ةسالس غ  رومألا  ترم  ظحلا  نسحل  ..نل  ..هأ  ةهجاوم  نآلا 

اهلاغشا  بس  ء  إ  هتت  نأ  نود  ةرباع  ةحت  ع  تقلأ  لا  دلاو  ىوس  فرغ  إ 
انخاس امامح  ذخآل  ةام  تهجتاف  ..لقث  لمح  ها  نع  حازنا  طقف  اهدنع  ..ةفتاه  ةثداحم 
لحت نل  ةتقؤملا  رعاشملا  ەذه  نل  ..يرهظ  فلخ  اهلمأ  ةثداحلا  كلت  تمر  نأو  رعشأ  لعج 
ةرتوتم ةقلق  حلا  كلذ  ذنم  تللظف  لتق ..!!! ةمج  كانه  لازت  ..ةثج ال  كانه  لازت  ..ةلشملا ال 
ةصقلا كلت  دقل م ع  دلاخ ..)  ) ا ثدح  ام  ل  اذه  ..ةظحل  يأ  يرمأ   فشك  نم  ةفئاخ 
راظتنا وه  فك  روصتت  نأ  كنكم  ..موي ال  ل  ضقلا ع  ةظحل  رظتنأ  انأو  عوبسأ  نم  أ 



سارد كلا   عيطتسأ  نإ ال  ..رمألا  تيل  العف  ةطلا  ضقت ع  نأ  متأ  اناحأ  ..ءاللا 
!!!. لصاوتملا قلقلا  ..بعرلا  ..عاضلا  رعشأ  ..ملعت  ام  وتلل  تأد  لا 

: لجخلا نم  ء  تلق 

لا ةدعاسملا  ام   ..نل  ..اثك  امتها  تراثأ  دقو  لعفلا  ةغ  كتصق  نأ  فعأ  ..ةرذعملا  - 
.!!؟ طضلا اهنبلطت م 

: لوقت قمع و  ترفز 

دقو ةللا ..!!! لق   نم  دحأ  عم  ثدحتت  كرأ  مل  نأ  مسقأ  داأ  ل  ..اموتك  اتماص  ودت   - 
اضأ كدرأو  ..قزأملا  اذه  نم  اجرخم  دجتو   ناج  فقت إ  نأ  كدرأ  اذل  ..ةغان  كنأ  تعمس 
رومأ كانهف  ..كلت  بعرلا  تاظحل  تشاعو م  اهتاح  تذقنأ  لا  ةاتفلا  نانح ..) ( ـ تلت ب نأ 

كنع و اهتخأ  دقل  ..كسفنب  اهيلإ  تثدحتو  اهعم  تسلج  ول  الإ  اهقدصت  نلو  كلهذتس  ىرخأ 
.اندعاس كوجرأ  ..كوجرأ  ..اندعاس  نأ  لمأ  كءاقل ع  عنامت  ال 

تلق اذل  ..ةلما  اهتصق  تخأو  تقثو   نأ  دع  اهتدعاسم  نع  رذتعأ  نأ  بعصلا  نم  ..انسح 
: اركفم

لواحأس رامنأ ..)  ) ا كتدعاسم  نم  نكمتأس  تنك  نإ  فرعأ  ..دأت ل ال  ل  كلذ  عنامأ  ال  - 
ةقطنم سك ) راتس   ) ءاسم  ةعاسلا 6  ادغ  تلن  نأ  بسانملا  نم  له  ..انسح  ..لاح  ل  ع 

.!!؟) فم )

: لمأ تدر 

يدلاو ملع  ولف  ..كاوس  هلع  دمتعأ  وأ  ه  قثأ  نم  دجوي  ..ركذتت ال  نأ  كوجرأ  نل  ..دأت  ل  - 
.اقشأ تغلأ  ول  أوسأ  نوكس  رمألاو  ..لتقل  رمألا 

ةملاملا نأل  ..ادأ  اسل  نم  جخت  نل  ةصقلا  كلت  نأو  ماري  ام  نوكتس ع  رومألا  نأ  اهتنأمط 
مل ل  اقت  تعاس  لاوط  انثدحت  دقل  ..للق  ارجف  ةدحاولا  ةعاسلا  تزواجت  نأ  دع  اخأ 

تحرو ..شارفلا  ع  اهدع  تقلتسا  ..اهتبارغو  اهتصق  ثادحأ  لوه  نم  اقالطإ  تقولا  رعشأ 
فن تسسدف  ..لقثت  تأد  وفج  نأ  رعشأل  ةعاسلا  فصن  ةارق  زافلتلا  تاونق  ب  لقنتأ 

.اح نم  رخآ  اموي  رمل  ..مالحألا  رح  تقرغو   فاحللا  تحت 

ةع ةداحلا  ظاقسالا   ..اأ  مظعم  لاحك  امامت  ةعمجلا ..)  ) اتلا مويلا  ثلا   ثدح  مل 
عضل ةراذملا  مث  ..ةلاغلا  دج  عم  ءادغلا  لوانت  ..دجسملا  إ  اهدع  باهذلا  ..احاص 

ام مويلا  اذهل  ودج  طس   يغت  كانه  نل  ..هحأ  يذلا  تورلاو  ءودهلا  وه  اذه  ..تاعاس 
.قافتالا بسح  نانح ) و( رامنأ ) ( ـ تلأل ب راس  تكرو  ..جورخلل  دج  تنذأتسا  ذإ  ..نوملعت 

( رامنأ  ) تدجو ..ةللق  قئاقد  ةسداسلا  زواجتت  ةعاسلاو  سك ) راتس   ) قم إ  تلصو  امدنع 
لامجلا نم  دملا  اهت  نول  فاضأ  ةلا  ءاضب  ىرخأ  ةاتف  عم  رظتت  كانه  ةسلاج 

عم فراعتلا  تاراع  تلداتو  ةع  ةحت  امهيلع  تقلأ  ..ودي  ام  نانح )  ) ەذه ..اهحمالمل 
ددشلا امهضاعا  مامأ  تاتفلل  ةوهق  بلطل  تضهن  ذإ  ناملتنج ..) ( ـ يرود ك تمق  مث  نانح ..) )

اسمم امهيلإ  دوعأ  نأ  لق  ةللق  تاظحل  ..ام  تنك  ل  ..ةلماجملل  كانه  تقو  ال  نأو 
زهجو ركسلا  نم  اسك  حتف  انم  ل  حارو  هتال ..) ( ـ لا ةوهق  نم  ةنخاس  باوأ  يوحت 3  ةحفص 

: ةأجف رامنأ ) ( ـ تلق ل ..مث  ..بلل  هتوهق 



…. و نانح ..) ( ـ اقل ب كراإ ع  بس  مهفأ  عقاولا ال   - 

تجرخأ مث  ..ام  رمأ  ناتقفتم ع  امهنأو  ..ةع  امهضع  ناتاتفلا إ  تَرظن  ذإ  ..راع  لمأ  مل 
..مهف مدع  تقاطلا  إ  ترظن  ةلواطلا ..!!! امأ ع  اهتعضوو  اهتيقح  نم  ةقاط  امهنم  ل 

اذه امهيلع  حطأ  نأ  تدك  طضلا ..!؟ هلوق  نادت  يذلا  ام  ..امهنم  لل  ةصخشلا  ةهلا  اهنإ 
قدحأ مث  ..تقاطلا  قدحأ  ..قدص  ال  ارمأ  تظحال  ةأجف ح  امل  تعلتبا  ل  ..لاؤسلا 
ضحم نا  اردلا  تاتفلا  صصخت  هاش  نأ  ادأ  عنتقأ  مل  انأ  قح ..!!! زغل  اذه  ..تاتفلا 

سفن نالمحت  ناتاتفلاف  ..اثك  ةفدصلا  ناوق  زواجتي  رمألا  نأ  دكؤي   نآلا  ەارأ  ام  نل  ..ةفدصلا 
: لوهذ امهتلأس  ..امامت  لحتسم  ..لحتسم  اذه  دالملا ..!!! خــــرات 

.!!!؟ مأوت امتنأ  له  - 

: اثك تأجاف  ةدح  نانح )  ) تلاق

كنأ رامنأ )  ) تلاق دقل  ..بألا  مسا  سفن  لمحنسف  مأوت  انك  ول  مأوتك ..!! ؟ كل  اودن  لهو  - 
.ءاذلا اذه  ىرأ  انأ ال  ..ءاذلا  غلا 

ددش جح  ترعشف  ..اهيف  اهلاقأ  لا  وألا  ةرملا  اهنأو  ةصاخ  ةحاقولا ..!!! تنم  اهدر  نا 
ل ..فقوملا  اذه  نم  جح  حنحنت  و  رامنأ )  ) تحملو ل  ..حضوب  جو  رمحا  دقو 
اوح ذنم  لتق  ةمجل  ضرعتلا  كشو  ع  تنا  ةاتفلا  ەذه  ..رذعلا  اهل  سمتلأ  نأ  تلواح 
..اضأ ةطلا  لاجر  لق  نم  ةلءاسملل  ةضرعم  اهنإ  ..اسفن  ةنم  نوكت  نأ  نكم  الف  ..عبسأ 

ركفت نأ  نم  ثك  أ  رمألا  رباج ..)  ) وعدملا كلذ  تلتل  تجرخ  اهنوك  ةحضفلل  ةضرعم 
.اغتسم تك  تززهو  ةناهإلا  كلت  تزواجت  اذل  ..لماجم 

: قباسلا راوحلا  ةلهاجتم  ضومغ  رامنأ )  ) تلاق

فدص ثودح  ةس  ام   ..صصختلا  سفن  نا  ــ سردتو ..دالملا  ـخ  يرات سفن  نال  ـ محت نا  ـ تاتف - 
دغلا ءاسم  العف  كانه  رفاسسو إ  اطلام )  ) بطلا  سردت  نانح )  ) نأ كتخأ  دقل  ەذهك ..!! ؟

.اهتسارد اضأ   ادج  ةقوفتم  اهنأ  فضأ  نأ  تس  ..اردلا ل  ماعلا  ةاد  لق 

: لذاختب امهتلأسو  ..رمألا  كرادت  تلواح  ..قدص  تاتفلا ال  ةاح  بملا ب  هاشلا  اذه 

.!!!؟ ام ك  اقإ  نادت  له  ام ..!؟ ةعل  ناسرامت  له  ..له  - 

: ةصع رامنأ )  ) تدر

ل ..ع  ثلا  فرعتو  سا  فرعت  تنأ  ..ةللا  كتلمز   انأ  دلاخ ..!؟)  ) ا كلذ  لعفن  اذاملو  - 
.!!؟ فرخت ام  كعادخ  لواحأ  اذاملف  ..ةصخشلا  قاط  علّطت ع  كتلعجو 

لس نم  جخم  نع  ثحأ  نإ  ..امامت  ملس  اهمال  لعفلا  ..اهبضغ  صاصتما  الواحم  تكس 
ةعدخ دجوت  له  نل  ..ام  ةعدخ  نع  ةراع  هل  رمألا  نأ  وه  جراخملا  لهسأو  ..اذه  زاغلألا 
امامت الهاجتم  قملا  فقس  رظنأ إ  انأو  يع  تضمغأ  ..كلذ  سكع  وي  ء  ل  الصأ ..!؟

: ةأجف رامنأ ) ( ـ تلق ل نأ  ..وح إ  نم  ل 

.!!؟ طضلا اهنادت  لا  ةدعاسملا  عن  امف  ..م  تلط  ام  نانح )  ) عم كتلاقمل  تئج  دقل  - 

: لمأ رامنأ )  ) تلاق



.الح انل  دجتس  امر  ..لجر  قتاع  ەذه ع  انتلشم  لن  نأ  جاتحن  - 

..بغلا زغللا  اذهل  تااجإ  روثعلا ع  ملاعلا  ةط   ققحم  يأ  عيطتس  ..الدع ال  سل  اذه 
..اهتاسالم فشك  موق  نمل  ةزئاج  تدصرو  تننالا  عقاوم  ةصقلا  تل  لالا  قئار  تنك  ولو 

فك ..غ  نم  ا   ..ثلا  حضوت  اهلع  ةأجف  هذ  تأرط   ةماه  ةطقن  كانه  ..الهم  ..نل 
: ةع رامنأ )  ) تلأس رمألا ..!! ؟ اذه  تاف 

.!!؟ هفتاه مقرب  ظفتحت  تلز  له ال  رباج ..)  ) ..باشلا كلذ  نع  اذام  - 

: حضاو كاترا  تلاق 

ل اضأ  توحمو  ل  ..ه  لص  ل  عطقأ  نأ  تدرأ  ..يزاهج  نم  هفتاه  مقر  توحم  دقل  ..ال  - 
ام ماألا  ەذه  فتاوهلا  ماقرأ  ظفحت  سانلا ال  ..همقر  ركذتأ  انأ ح ال  فسألا  عم  ..ةقاسلا  هلئاسر 

.ملعت

ءاشألا ەذه  ..دأت  ل  ..هتاذ  ءلا  تلعف  اهنأو  أ  افن  اهسأر  تزهف  نانح ..)  ) إ ترظن 
نم ء  رعش  اهنم  ءاهتنالا  دنعو  ..ةمجلا  حم  نع  هتامص  ل  حسم  مرجملا  موق  نأ  هش 

..فخم رخآ  رمأ  هذ  أرط   لإ ..!!! ا  ..مث  ..هلها  نع  القث  امه  حازأ  هنأو  لالا  ةحار 
: رذح امهتلأس 

عوبسأ اوح  ذنم  هلاشلا  كلذ  ةاقلم   تلاز  ال  رباج )  ) ةثج نأ  نانعت  له  ..الهم  ..الهم  - 
.!!؟) 2)

: رتوتب نانح )  ) تاجأ

مهخنل هتأ  دارفأ  لصتن  وأ  الثم ..!؟ ةطلا  لصتن  نأ  انم ..!! ؟ هعقوتت  يذلا  ام  ..عبطلا  - 
.!!؟ ثدح ام 

: اتوهبم تلأس 

صخ لعفلا  نا  نإ  نافرعت  لهو  هلإ ..!! ؟ لوصولا  ةفك  ناركذت  له  هلاشلا ..!! ؟ نع  اذام  - 
.!!؟) رباج  ) ةلئاع

: ركذتت نأ  ةلواحم  فقسلا  رظنت إ  و  رامنأ )  ) تدر

نم نكمتأس  اهسفن  ةقطنملا  تهذ إ  ول  امر  ةعلجلا ..)  ) ةقطنم هلاشلا   نأ  وه  ەركذأ  ام  ل  - 
لوح موح  امئاد  مرجملا  نأ  نولوق  ..كلذ  ؤرجأ ع  نل  ل  ..ثحلا  نم  ء  هلع  روثعلا 

.دحأ انآر  ام  اذإ  تاهبشلا  ثي  دق  كانه  اندوجو  ..ةمجلا  حم 

ةظفحم انبع  اذإ  ةصاخ  ..ائش  انل  فشك  دق  ىرخأ  ةرم  هلاشلا  باهذلا إ  نل  ..ملس  اهمال 
انل ني  ء  عنس ع  امر  ..ملعأ  ال  كلذ ..!؟ نم  ىودجلا  ام  ..ةصخشلا  هته  انيأرو  رباج 

يوق قئاعو  ةققح  ةلشم  كانه  ةأجف ..!!! سرخأ  نأ  لق  امهيلإ  كلت  يرطاوخ  تلقن  ..قطلا 
أرق نم  ل  اهفرع  ةققح  ەذه  ..ةعورم  ةجردل  ناج  انأف  ..كانه  إ  باهذلا  نم  عنمس 
هف ةاقلم  ةثج  يوح  هلاش  لخدأ  نأ  نكم  ..اثك ال  مالظلا  خأ  نأ  ام  ..ةقاسلا  اركذم 

تومأس امرو  م  بجعلا  عنصس  لاخلا  نإ  ..نفعتلا  إ  اهقط  و  عوبسأ  ذنم  لامهب 
..و ..نآلا  ةثجلا ح  دوجو  فشكت  مل  ةطلا  تنا  اذإ  اذه  ..ناملا  وخد  لق  ةبلق  ةتكس 

: ةلسوتم تلاق  ذإ  ..ةفئاخلا  ةرئاحلا  ارظنو  افملا  مص  تمهف  رامنأ )  ) نأ ودي 



..م ال بهذتل  كلإ  جاتحأ  نإ  ..ىرخأ  ةرم  هلاشلا  باهذلا إ  نم  رفم  نأ ال  ودي  دلاخ ..) - )
..كوجرأ ..اهتسارد  لامتسال  دغلا  حاص  رفاسس  نانح )  ) نأو ةصاخ  ..يدرفم  باهذلا  عيطتسأ 

ح راذعألا  نع  ثحأ  امود  لظأو  ..أ  نع  امامت  تلزعنا  دقل  ..ةموي  سباوك  شعأ  انأ 
..بحأ ال نم  عم  فالخ  عو  بح  ةصق  رمأ  نأ  نظت  ققش  نأ  ل  ..فرغ  مهنم   تخأ 

ةدماه ةثج  دقري  قح  لتاق  درجم  وه  هتبحأ  نم  نأ  قرافلا  عم  ةحصلا  نم  ء  اهنظ  نأ   ملعت 
.قحلا هلام  فرعن ح  روجهم ال  هلاش   

: رتوتب تلق 

ەري مل  ام  بئارغلا  نم  تأرو  ..ةصقلا  اح  زاغلألاو   بئاصملا  نم  ثلا  تررم  دقل  - 
اس نا  قع  نأ  فعأ  ..اذا  وأ  انونجم  انظتسف  براجت  نم  هتشع  ام  امتخأ  ولو  ..ناسإ 
إ سانلا  ءوجل  ةجرد  ادأ إ  لصأ  مل  ل  ..ارماغم  مظعم  ةاحلا   دق  اق ع  امهم  

.املذخأ نأ  اثك  خأ  ..ەذهك  ةغ  ةدقعم  ةضق  لحل 

له ..لاقملا  يع  فوخلا   تارظن  ..اددحت  رامنأ )  ) يع و  امهييع  لمألا   تارظن 
فشك ول  قتسم  نت  ةققح  ةطرو  عقأس   امرو  ..كش  نود  اعرو  اقلق  فجترأس  بهذأ ..!؟

..ةاغلل اغم  رمألا  ودي  ..ء  ل  أو  ام  نم  ضهنأ  له  كانه ..!!! يدوجو  ةطلا  لاجر 
قتسمو اح  ضأ  انأو  ..ثلا  ضتس  كنأ  امود  عتو  ادج  ةعص  ةماهشلا  نأ  ةلشملا 

..محا ..كلذ  مغر  ..انبج ل  دادزأ  فن  دجأ  رمعلا  مدقت   املو  ..اعاجش  تسل  نأ  ام  ..انه 
ةحضاولا  ةفهللاو  تاتفلا  تارظن  مامأ  ضفرأل  ةعاجشلا  كلمأ  مل  تقفاو ..!!! ..محا 

.لعفلا ثدح  ام  اذه  نل  بغ  ي  ضقانت  ..امهحمالم 

: لوقأو ااجإ  أرب  وأ  انأو  امهرراسأ  جارفنا  تظحال 

(. رامنأ  ) ا كعم  بهذأس  ..انسح  - 

ةحصلا تنا  نو  كانه  ادحو  نوأ  نل  لقألا  ع  ..انسح  ..ددش  نانتما  رامنأ )  ) إ ترظن 
حاص رفاسس  اهنوك  نانح )  ) انعدوو ..اعمج  انضهن  ..و  ..امامت  دمتعت ع  ةفئاخ  ةاتف  نم  ةمدآلا 

تقفتا مث  ..انقتاع  ء ع  ل  كتس  اهنوك  اهيلع  ةحضاولا  حاترالا  تارظن  تُفت  ملو  ..دغلا 
ةثج  نم  برقلا  دجاوتن  نأ  انيلع  نوكس  ..دغلا  هلاشلا ع  اهعم إ  باهذلا  ع  رامنأ )  ) عم

.رخآ لح  دجوي  ..نل ال  ..عوبسأ  نم  ذنم أ  كانه  تلظ  اهنوك  نفعتلا  اهقط إ 

اهعم دعت  خبطملا  ةمداخلا   عم  تنا  لا  دج  ةحتلا ع  تقلأو  ..قش  اهدع إ  تدع 
دحأ أرقأ  ةعاسلا  فصن  ةارق  سولجلا  مث  نمو  اث  لدتل  فرغل  تهذ  مث  ..ءاشعلا  ةجو 

..ءاشعلا لوانتل  يدانت  و  دج  توص  ةلاصلا ع  إ  اهدع  جخأ  نأ  لق  ..ةبطلا  بتلا 
امامت لوغشم  هذ  ..ناملا  قبطملا ع  تمصلا  قش  نوفلتلا  توصو  لمج  ءودهب  لأن  انحر 
بس بعتلا  نم  ء  رعش  تتاو  تك  لا  دج  رظنلا إ  قسأ  ..ةدوعوملا  دغلا  ةرماغم 

ةمداخلا نأو  اهسفنل  هتت  نأ  اهل  رمتسملا  اجرو  اريذحت  مغر  خبطملا  ةلط   تافل  اهفوقو 
..فرعأ اقح ال  ..دج  نود  نم  ملاعلا  نوكس  فك  فرعأ  ..اهسفنب ال  ء  ل  لعف  ةرداق ع 

و:

..يدلو ا  ةعنقم  تسل  كتااجإ  نأل  ىرخأ  ةرم  اؤس  ررأ  انأو  ..اثك  كتلأس  نأ  ملعأ  دلاخ ..) - )
دع ادحو  شعت  نأ  ةركف  لختأ  ..كلع ال  مطأ  نأ  درأ  ..ك  حفأ  نأ  درأ  جوت ..!! ؟ اذامل ال 

.الط شعأ  نل  انأف  ..افو 



: ةيط رومألا  نأ  اهل  وأ  نأ  الواحم  ةضع  ةماسبا  تلق 

امامت  لوغشم  نأ  ام  ..نآلا  لالحلا ح  ةنبا  دجأ  مل  نأ  ةلشملا  ..أ  ا  كرمع  لاطأ هللا  - 
يدجاوت ءانثأ  اثك  جاتحتس  ..تقولا  اذه  تجوزت   ول  اثك  جوز  ملظأس  ..نت  ام  سارد 

ةف نوكتس  ..رخت  دع  شسملا  بردتلا   ةف  نم  كعد  ..بتلاو  ةللا  ب  رمتسملا 
…. نأ عقاولاو  ..ادج  ةعص 

اصلخم لظأس  نأ  فكو  ..تاونس  ذنم  تلحر  لا  ببح  نع  ثدحتأس  تنك  ..ةأجف  تسرخ 
اح اهتشع   لا  ةفخملا  براجتلا  نع  اضأ  ثدحتأس  تنك  ..دعت  مل  نو  دألا ح  اهل إ 

دجف ال ..اع  فن  تكرادت  نأ  الإ  ..عيمجلا  نع  يوطنأو  هلمأ  ملاعلا  ەرأ  تلعج  لاو 
ببحل اصالخإ  ةلط  ةفل  هتيدترا  يذلا  متاخلا  ..اح ح  نم  رخآلا  بناجلا  نع  ائش  ملعت 

اهد بلطأسو  ام  ةاتف  بحأ  نأ  نظتو  هلإ  رظنلا  سلتخت  تنا  دج  نأل  ..هعلخ  تمق  دق 
.(3  ) ثدح نل  ائش  رظتت  اهلعج  بغرأ  ملف  ..اق 

يدنع ء  نأ ال  ع  ام  تك  تززه  ..ال ل  لمأ  نأ  ةرظتنم  رظنت إ  تلظ  اهنأ  مهملا 
اوز نع  ثدحتت  اهنإ  ..رخآ  تقول  ماللا  اذه  رت  نأ  تررق  اهنأو  نزح  تَمسباف  ..هفضأل 

م ..اركذم  نم  ةسانم  نم  اهنع  أ  تثدحت  باسأل  فر  دنع  تلز  انأو ال  ..ارخؤم  اثك 
..هتدج ناسإلا  ةقالع  نم  لمجأ  اندلا  دجوي   ال  اقح   .. كمامتها  بحأو  دج  ا  كحأ 
!!!. بهذ نم  اهبلقو  ..ةضف  نم  اهرعش  ةأرما  ةدجلاف  ..دحاو  تب  اهعم   شع  نا  ول  ةصاخ 

اندعوم لقو  اع  ةعارلا  رامنأ )  ( ـ ب تلصتا  نأ  ركذتأ  ..رظتنملا  مويلا  تسلا ..)  ) موي
مث نمو  بلا ..) كرام   ) ةقطنمل يزكرملا  قوسلا  دنع  رظتنس  اهنأ  تغلأف  ..ةعاس  اوح 
نأش قلقأ  الأ  تخأ  اهنل  ..اهلهأ  نع  اهتلأس  ..هلاشلا  كلذ  اعم إ  بهذنل  كانه  بكس م 
نع ثدحتن  نحن  ..مهملع  نود  باش  عم  جورخلاو  اهلهأ  عادخ  نم  ثك  مهأ  ةضقلاف  ..كلذ 

.أطخلا تنا  نو  لتق  ةمج 

هجتم إ راس  رامنأ )   ) عم تنك  ..ددحملا  دعوملا   

انيلع مخ  يذلا  رتوتلا  لتقن  نأ  انلواح  ثح  ..هلاشلا  كلذ 

( ةعلجلا  ) ةقطنم إ  اخأ  انلصو  نأ  إ  ..اهمومهو  بطلا  ةل  ةساردلا   لوح  ثدحلا 
فصن ةارق  ةقطنملا  ءاحنأ  لوجن   اهدع  انحر  ..ءاسم  فصنلاو  ةعارلا  زواجتت  ال  ةعاسلاو 

نأ ..رخآلا إ  ولت  ادحاو  تاهيلاشلا  رظنت إ  امامت و  ةزفحتم  رامنأ )  ) ..اللق امر أ  وأ  ةعاسلا 
: حضاو لاعفنا  ةأجف  تفته 

!!!!. وه هنإ  ..لإ  ا  ..وه  اذه  ..وه  اذه  - 

هتباوب ع  راس  تلخد  ..امامت  اروجهم  ودو  لعفلا  مدق  هنإ  ..نعمتب  هلاشلا  إ  ترظن 
نل ..هلمأ  ناملا  نت  سمشلا  ةعشأو  حاترالا  يروعش  ركنأ  ..ةحوتفملا ال  ةئدصلا  ةددحلا 

ةحان هجتنل  ةراسلا  نم  انلجرت  ..مالظلا  لح  نأ  لق  ةعاس  نم  لقأ  انمامأ  ..اثك  رخأتي  نل  ءاسملا 
تحتو لجر  عم  مت  اهنوك  نانئمطالا  نم  ء  ةرعاش  ناج  مت  رامنأ ) ..هلاشلا و( با 

.اهنم جأ  لجرلا  اذه  نا  نو  ..ه 

ول ..فخملا  رلا  توص  عمسل  ددش  ءطب  ەانعفد  ..اللق  اراوم  ەدجنل  بالا  إ  انلصو 
رظنأ ..ناملا  مخ ع  بغ  نوكس  ..نونجملا  تدعتباو  راس  إ  تْدعل  الل  اذه  ثدح 



ةدضنم  ..لامهب  ةكوم  ةمدق  ثاثأ  عطق  ..فوخلا  نم  ء  ةسئرلا  هلاشلا  ةلاص  إ 
كلذ نم  ته  ح  رامنأ )  ) اهب تمدطصا  لا  اهتاذ  ةدضنملا  اهنأ  ودي  ..ةلاصلا  فصتنم 
حفت نأ  ضفملا  نم  سلأ  ..عوبسأ  نم  أ  ذنم  انه  ةدوجوم  هتثج  نإ  ..الهم  ..باشلا 

!!!. قالطإلا ةحئار ع  يأ  مشأ  انأ ال  اهتحئار ..!! ؟

مالفأ هذ  تأرط   اذامل  ملعأ  ال  ..ةثجلا  نوكت  نأ  ضف  ثح  ددش  رتوتب  اهدع  انهجوت 
ەرود بعل  بصخلا  لاخلا  ..عبطلا  ..انيلع  مجهتو  ضهنس  ةنفعتملا  ةثجلا  نأو  ءاحألا  وملا 

وخد لاح  هذ  تأرط   ادج  ةماه  ةطقن  عم  ةأجف  لاخلا  اذه  راهنا  ..نل  ..ءانبجلا  عم 
دع كانه  ةعاق  هتراس  نوكت  نأ  ضفملا  نم  جراخلا ..!!! رباج )   ) ةراس َرن  مل  نحنف  ..خبطملا 

دجأل خبطملا  انلوخد  ةظحل  هذ  لؤاسلا   اذه  راد  ةراسلا ..!؟ تهذ  نيأ  رامنأ ..)  ) هتلتق نأ 
اهل لقنأ  انأو  امهفتسم  رامنأ )  ) ترظن إ ..هتراس  ءافتخا  عم  امامت  عقوتم  اذه  ..امامت  الاخ  ناملا 

ةراس رمأ  ركفت  مل  اهنأو  اهتقعص  دق  ةثجلا  ءافتخا  ةأجافم  نأ  احضاو  اد  ..نل  ..كلت  الؤاس 
 - مهدحأ نأ  نآلا  ملعت  اهنإ  ..ءالا  كشو  ع  و  إ  ترظنف  ..اهرود  تفتخا  لا  رباج ) )

.انترطس قاطن  جراخ  حبصأ  رمألا  نأ  ع  اذهو  ..ةراسلا  ذخأو  ةثجلا  لشنا  دق  امر -  ةطلا 

..يداع ء غ  يأ  عن ع  نأ  نود  نام  ل  انثحو   هلاشلا  فرغ  انلخد  ..كلذ  مغر  نل 
كلت لـ يرطاوخ  تلقن  ..دحأ  انيلع  ع  نأ  لق  جورخلا  نم  د  الو  انه  تنا  دق  انرود  نأ  ودي 

هلاشلا نم  انجرخ  ..حضاو  عاض  اهحمالمو   ةام  الل  تلثتماف  ..قلق  توص  رامنأ ) )
.اخأ دعتنو  ةراسلا  بكل 

( بلا كرام   ) ةقطنم نيدئاع إ  ماعلا  عراشلا  انلصو إ  الإ ح  ءادعصلا  سفنن  مل  اننأ  فعأ 
لاوط تنك  ..اهتقدص  عم  بكل  ىرخأ  ةرم  يزكرملا  قوسلا  إ  رامنأ )  ) لصوأ نأ  ضف  ثح 

مهغلأ نم  ةثجلا ..!؟ اوذخأو  رمألا  ةطلا  لاجر  فشك  له  ..يرمأ  نم  ةددش  ةح  قطلا  
روعش دوار  ..لاؤسلا  كلذ  هذ  حط  امدنع  روجهملا ..!؟ هلاشلا  كلذ  ةثج   دوجوب  الصأ 
..نل ..ام  بسل  ناعالتت   تاتفلا  نأ  ه  سأ  لامتحا ال  كانهف  ..ناسحلا  هعضأ   مل  بغ 

.!؟ الصأ فدهلا  ام  كلذ ..!؟ نالعفت  اذامل 

لتاق وه  له  ..اذه  رباج )  ) ةققح نع  لءاسأ  تحرو  ..اتقؤم  هذ  نم  لامتحالا  اذه  تدرط 
نلمح اللا  تاتفلا  لتق  بغري  ام  بسلو  مالفألا  نولوق   ام  ( Serial Killer  ) لسلسم
هئاقل فورظف  ..امامت  لحتسم  اذه  ..نكم  ال  بطلا ..!؟ ةل  نسردو   دالملا  خــــرات  سفن 

أ ناتاتفلا  هاشت  فك  ..ةفداصم  تنا  ول  نل  ..امهنم  تملع  ام  ةفداصم  تنا  تاتفلا 
نأ رباج )  ) جاتح اذامل  مث  ..حضاولا  امهقوفت  ..اردلا  امهصصخت  ..امهدالم  خــــرات  ..رمأ  نم 

لهسأ رمألا  نوكس  اهلتقل ..!؟ ةدح  ع  هلاشلا  إ  امهنم  ل  تأ  مل  اذامل  اعم ..!؟ امهلتق 
.اهنيح اثك 

ةقط ام  نم  زفقأو  ةوق  ضفتنأ  نأ  لق  قطلا  لاوط  اهحرط  قع  لظ  ةثك  ةلئسأ 
ةروصو ةأجف  ءالا  ةنيكسملا   تَرجفنا  دقف  ظحلا ..!!! نسحل  رامنأ )  ) اهل هتت  مل  ةكحضم 

ملع مهدحأ ع  نأ  تَردأ  نأ  دع  ه  رمت  ام  امامت  امهفتم  فن  تلامت  ل  ..اثك  تعزفأ 
تلواحو ..اهعومد  حسمتل  راس  ةدوجوملا   ةقرولا  مراحملا  ةلع  اهتيطعأو  ..ةمجلا 

..رمألا ةطلا  فشكت  نأ  وه  ثدحس  ام  أوسأ  نأ  اهتخأف  ..لمألا  ضع  اهحنمو  اهتاساوم 
ةهجاومو ةحضفلا  ةدحولا   ةلشملا  ..سفنلا  نع  اعافد  رباج )  ) تلتق اهنأ  اهنيح  نوملعسو 

كفتلا انيلعو  ّهلا  سل  قزأم  وهو  ..هلاشلا  ااش   لاقتل  تجرخ  اهنوك  اهئاقشأو  اهدلاو 



.هنم جخم 

ثح للق  ءاسم  ةسداسلا  زواجتت  ةعاسلاو  ةقشلا  إ  اهدع  تدعو  ..اخأ  رامنأ )  ) تلصوأ
دجأ امود ح  احك  املقو  ةقرو  تجرخأ  ..مث  ..ثدح  ام  ركفأ  تقولا  لاوط  فرغ  تسلج  

حيتافملاو تامللاو  ةضعلا  طوطخلا  ل  ةقرولا  ع  عضأ  تأدو  ..اهلح  نع  زجعأ  ةلضعم 
أرطت  نأ  لق  ..ةلما  ةعاس  لاوط  فن  تس  امامت ح  موحزم  قعو  زغللا  اذهل  ةساسألا 

.هنعأ ام  نومهفتس  رفصلا ..!!! نم  أدأ  نأ  ..ةاغلل  ةغ  ةركف  هذ 

: ةفهل دل  ..نري  اهفتاه  عمسأ  انأو  تاظحل  رامنأ ..) ( ـ تلصتاو ب لاقنلا  تاهب  تكسمأ 

(. دلاخ  ) احرم - 

: دو تلق 

.ةلشم اصتا  بس  الأ  لمآ  - 

: لوقت رتوتب و  ترفز 

.!!؟؟ ء تلصوت إ  له  ..خأ  ..تامسرلا  كلت  نم  كعد  كوجرأ  - 

: ةضماغ ةجهل  تلق 

قحتس رمألا  نل  ..دع  هفرعأ  ال  نأل  بسلا  نع  أس  ال  ..هنم  ققحتلا  درأ  ء  كانه  - 
.!!؟؟) رامنأ  ) ا تدلو  شسم  يأ  ..خأ   ..ةجتلا 

: تلاق مث  ..ركذتت  اهنأو  تاظحلل  تتكس 

.!!؟ لأس اذامل  شسم ..)..…(  - 

: قمع ركفأ  انأو  احضوم  تددر 

قوفتلا ..لاجملا  سفن  صصختلا   ..دالملا  خــــرات  ..ةطقن  نم  نانح ) أ   ) عم هباشت  كنإ  - 
فرط اذه  نا  امر  ..عبطلا  امدالم  خــــرات  امنب   تعمج  ةثداح  لوأ  ..نل  ..ددشلا  اردلا 

.!!؟) نانح  ) تدلو نيأ  فرعت  له  ..خأ  ..زغللا  لح  انل  فشكس  يذلا  طخلا 

..و ..اهلأسو  نانح ) ( ـ لصتتل ب طخلا  تلفقأف  ركفل -  اهسامح  تدأ  نو  ابلس -  اهباوج  نا 
اتدلو  دق  نانح ) اهنأ و( ختل  ةللق  قئاقد  اهدع  تلصتا   دقل  ..تننظ  ام  امامت  ..معن 
كلذ دنع  ادغ  تلت   نأ  اهنم  تلط  ..ددش  حاترا  تدهنت  طقف  اهدنع  شسملا ..!!! سفن 

ىدحإ دوجو  نود  تامولعم  يأ  ةرادإلا  حنمت  نل  حجرألا  عف  ..ىوصقلا  ةرولل  شسملا 
.ةجتلا قحتس  رمألا  نل  ..ملعأ  ال  فك ..!؟ ..كانه  انرظتي  لحلا  نأ  دقتعأ  ..م  تاتفلا 

هش صاخ  شسم  وهو  ..هتاذ  شسملا  لاقتسا  ةعاق  رامنأ )  ( ـ تقتلا ب ..اتلا  مويلا   
ناملا إ  لاقتسالا  ةفظوم  انلدت  نأ  لق  تقولا  ضع  رمألا  بلطت  دقو  ..ةسانملا  ادج 

..دلاوملا لجسب  صاخلا  مسقلاو  شسملا  ةرادإ  نع  ثدحتأ  ..اؤس  ةاجإلل ع  بولطملا 
نأ مهنم  انملعف  ..ةقالعلا  ةحاص  رامنأ )  ) دوجوب ةصاخ  ..اثك  رمألا  لط  مل  ماع 1992 .. دلاوم 
اذه ع  له  ..ببطلا  سفن  د  عو  مويلا  سفن  نم  فلتخم  تقو  اتدلو   دق  تاتفلا 

.امر ائش ..!؟

: فسأ تاجأف  ..ببطلا  نع  لاقتسالا  ةفظوم  تلأس 



.ةلط تاونس  ذنم  انه  هلمع  كرت  دقل  ..انعم  لمع  دع  مل  ..ةرذعملا  - 

: حاحلب اهتلأس 

.ةاغلل مهم  رمألا  ..كوجرأ  هعم ..!؟ لصاوتلل  ةقط  يأ  كانه  له  - 

باوبألا عيمج  قرطأ  نإ  ..ه  تقتلا  اذإ  الصأ  ببطلل  هلوقأس  ام  ملاع  ماللا غ  اذه  لوقأ  تنك 
..اقت اح  اهتهجاو   لا  بئاصملا  عيمج  نم  تجرخ  اذكه  ..بسحف  تالامتحالا  ل  ركفأو 

شسملل ةسئرلا  ةعاقلا  إ  هجتنو  اهكنل  ..رذتعت  و  فسأ  اهسأر  ةفظوملا  تزه  ..نل 
لاقتسالا ةعاق  طسو  تفقوت  نأ  ..اهتاقاط ح  ل  لمعت  قع  تارحمو  جورخلل  ادادعتسا 

مل ل  ..ه  ركفأ  امع  تلأسف  رامنأ ..)  ) لوضف راثأ  ددش  قمع  ركفأو  ضرألا  إ  رظنأ  انأو 
..شسملا ظوم  مدقأ  نع  اهتلأسو  لاقتسالا  ةفظوم  إ  ىرخأ  ةرم  تهجوت  ل  ..اهبجأ 

اهنإ ..دعاصملا  ةهجتم إ  ةسئرلا  ةعاقلا  ةفدصلا   مت  تنا  ةدس  تراشأ إ  اهنأ  فطلا 
..ةرادإ ةفظوم  تد   دقو  ..ةع  ةسج  نم  اهنأ  احضاو  نا  ..عئار  اذه  ..اذإ  ةدوصقملا 

نم دع  جختأ  مل  نأ  مغر  ببط  نأ  اهتخأ  ةغص ح  ةذك  اهيلع  تذكو  فنب  اهتفّرع 
: ةضع ةماسبا  اهتلأس  ..ةدجو  ماحا  لماعتت م  نأ  اهتدرأ  ..نوملعت ل  ام  بطلا  ةل 

.تانيعسلا ةف  انه   لمع  نا  دقل  روتكدلا ..!؟ )……(  فرعت  له  ..دس  ا  ةرذعملا  - 

ەذه ..ام  رمأ  اهتركذ  نأو  اهييع ..!!! اهتحمل   لا  لوهذلا  ةرظن  توفت  نأ  ادأ  نكم  ال 
: ددش توفخ  تدر  ذإ  ..خأ  ملو  ..دأت  ل  ائش  فرعت  ةدسلا 

.اماع اوح 14  ذنم  هلصف  مت  دقو  لعفلا  انه  لمع  نا  ..معن  - 

: فدهلا تصأ  نأ  ترعش  دقو  ةفهل  اهتلأس 

نوك امر  ..فرعأ  نأ  ادج  مهي  ..كوجرأ  طضلا ..!؟ هلعف  يذلا  ام  هلصف ..!؟ اوماق  اذامل  - 
.ه اطترم  ةاتفلا  ەذه  صم 

: ةفظوملا تلاقف  ..مهف  نود  رظنت إ  و  رامنأ )  ) العف إ يدب  شأ  انأو  اهتلق 

اذه ..نت  نأ  لق  اهتململ  نم  شسملا  ةرادإ  تنكمت  دقو  اهلصافت  لهجأ  ةحضف  بس  - 
ام ل  اذه  ..ةثداحلا  كلت  ةلط ع  تاونس  رورم  الول  دحأل  هلوقأل  نأ  ملو  ..ةاغلل  ي  ماللا 

.!!؟ لأس اذامل  ..نل  ..هفرعأ 

: اهلاؤس الهاجتم  قدص  تلق 

.!!؟ ببطلا كلذ  لوصولل إ  ةلسو  يأ  كانه  له  ..يدعاس  كوجرأ  - 

: أ تدر 

مقر نأ  دقتعأ  ..تدرأ  نإ  هتجوز  كلاصإ إ  عيطتسأ  ..نل  ..تاونس  عض  ذنم  وت  هنأ  تعمس  - 
اوح 3 ذنم  ةرم  رخآ  اهعم  تثدحت  دقل  ..تبلا  يدنع   فتاوهلا  فد  لجسم   اهفتاه 

.تاونس

نأ ت افوخ  لاقملا  اهفتاه  مقر  لوصحلا ع  أو ع  تاه  مقر  اهيطعأ  انأو  اثك  اهتركش 
قفنل ..ءل  صوت  لاح  اهب  لصتأس  نأ  اهتغلأو  رامنأ )  ) عم تجرخ  مث  ..اهركذأف  هتمرب  رمألا 

هلمأ حبصتو  مهدحأ  كلع  دمتع  نأ  لمج  روعش  ..اهنم  تلاهنا ع  لا  ركشلا  تامل  عم  اخأ 



.خألا

وك ال اهعم  ءاشعلا  لوانت  نع  دجل  ارذتعم  ةساردلا  بتك  تقرغو ب  قش  اهدع إ  تهذ 
تأفطأو ..قاهرإلا  نم  ء  بتلا  تقلغأف  ..مونلا  تقو  ناح  نأ  ..لألا إ  ةغر   يأ  رعشأ 
شارفلا تمترا ع  مث  ..مالظلا  خأ  وك  اهنود  مانأ  لا ال  ةتفاخلا  ةءاضإلا  كلت  ىوس  راونألا 

!!!.. لصفتلا اهثادحأ  عجسو  ةصقلا  كلتب  اروعش  ال  هذ  حل  ..فاحللا  تحت  ترثدتو 
تلدت دقو  ..انملع  ام  ةمحم  ةلئاعل  تو  ادنلريإ )  ) بطلا  سرد  قوفتم  حمط  باش 

..!؟ تاتفلا نع  اذام  ..ناتاتفلا  هتدأ  ام  اذه  ..لتاق  لوحتف إ  اهاحضو  ةلل  امامت   هتصخش 
سفن ..دالملا  خــــرات  سفن  ..امهتاح  طمن  ام   اهباش  ناهباشت  امهنإ  نانح ..) و( رامنأ ) )

امه نآلاو  ..لوهجم  بسل  انملع  ام  اقحال  هلصف  مت  دقو  امهتدالو  ع  فأ  يذلا  ببطلا 
شسملا ةفظوم  نأ  ودي  ..الهم  ..غبنلا  ةجرد  اهتسارد إ  ةقوفتم   امهنم  لو  بطلا  ناسردت 

يرود اهب  لاصتالا  تس  دقو  ..ببطلا  كلذ  ةجوز  مقر  اهنم ع  لصحأل  لاصتالا   تس  دق 
ودي ..أر  اهضعب   طلتختو  بوذت  رافألاو  ..رخأت  تقولا  نأل  ادغ  لصتأس  ..ةساردلا  بس 

…… ااااو اذه  ..حضاو  اذه  ..مانأس  نأ 

ةظحلل ترعش  دقو  ..ةللا  اهذ إ  لقو  مونلا  نم  اقسا  لاح  اهب  تلصتا  ..اتلا  مويلا   
تمدن اهنأ  ودي  ببطلا ..!!! ةجوز  مقر  عت ع  مل  اهنأ  تخأ  بذكتو ع ح  لصنت  اهنأو 

نأ اهتدده  ذإ  ..ناسإ  يأ  عم  هلعف  دوأ  ام  رخآ  افسآ  تلعف  ..اذل  ..هفرعت  ام  الب  اهع  ع 
تاماهتالا ضع  ..لهس  رمألا  ..شسملل  ةحضف  بسأو  مالعإلا  لئاسول  عضوملا  اذه  حتفأس 

لاقملا اهل  تمسقأ  ل  ..تاظحل  عيمجلا   ب  رمألا  نيل  امتجالا  لصاوتلا  عقاوم   
ةلئسألا ضع  اهيلع  حطأل  ببطلا  ةجوزب  تلصوأ  اذإ  ةناث  اهب  لصتأ  نلو  ف  حتفأ  نل  نأ 

مقرلا حنمت  نأ  لق  ..ددلا  نم  تاظحل  ..ء  ل  اهدع  أسو  ەدرأ  ام  ل  اذه  ..بسحف 
.دحأل ار  بسأ  نل  نأ  ىرخأ  ةرم  اهل  دكؤأو  قمع  اهركشأل  لعفلا 

امدنع ةأجف  زفحتأ  نأ  لق  ةلط  ةفل  نري  فتاهلا  لظف  ..ةام  ببطلا  ةجوزب  اهدع  تلصتا 
ةعامسلا و: مهدحأ  عفر 

ولأ - 

لخدأل  ةسانم  ةقط  نع  ثحأ  انأو  ددش  ماحا  ةحتلا  اهيلع  تقلأ  ..حجرألا  اهنإ  ع 
: مث ..عضوملا  بلص 

ةاغلل ماه  رمأ  كانه  ..ببط  نإ  ..محا  نإ  دلاخ ..)  ) سا ..لاصتالا  اذهل  ةرذعملا  ..دس  - 
.هللا همحر  كجوز  صخ  هنإ  ..هنأش  كعم  ثدحتلا  درأ 

: ةعا تلاقف  ..رمألا  اهتخأ  ةفظوملا  كلت  نأ  ودي  ذإ  ..اصتا  ملع  تنا ع  اهنأ  احضاو  اد 

.لاشملا ةهجاوم  ىوقأ ع  الو  ..نسلا  ةبك   ةأرما  نإ  ا ب ..!؟ ەدت م  يذلا  ام  - 

: ددش ماحا  تلق 

اهثادحأ رمأ  ةغ  ةصق  كانه  نل  ..دحأل  رلا  يونأ  مقتسم ال  باش  نأ  دس  ا  كل  مسقأ  - 
نم ةعاسل  كعم  ثدحتأ  يعد  كوجرأ  ..رمألا  ةقالع  همحر هللا -  كجوزل -  نأ  دقتعأو  ..الاح 

ال اذهك  رمأف  ..هجول  اهجو  ك  تلأ  نأ  ط  ..ادأ  اهدع  كقاضأ  نل  نأ  كل  دكؤأو  ..نمزلا 
.فتاهلا شقاني ع 



ددرتو لقاثب  قفاوت  نأ  لق  ..ودي  ام  اهسأرب  رمألا  نزت  و  لط  تمص  ةملاملا  داس 
مويلا اهتراز ع  اهعم ع  تقفتاف  ..ركشلا  تامل  اهيلع  لأ  انأو  يرراسأ  جفنتل  ..حضاو 

ةلاح لعج   زغللا  لحل  اقا  نأو  ةصاخ  ..لتق  نا  لوضفلاف  ..ااحم  نم  ءاهتنالا  لاح 
.ام احاجن  ققح  اندحأ ح  رثأتي  ام  امامت  ..اذ  عم  قشع 

نهذو بتلاو  تااحملا  ب  ةقهرم  ةلط  تاعاس  كانه  قأل  ةللا  إ  اهدع  تهذ 
ةقطنم  هجتأو إ أ  اهدع  جخأل  اخأ  ء  ل  تنا  نأ  ..ةصقلا إ  كلت  لصافتب  لوغشم 

ببطلا ةجوز  ةقش  نام  ..امود و  ةمحدزملا  ةراجتلا  وح )  ) ةقطنم ..اهبنجت  لواحأ  تلا ) )
..راسل فقوم  روثعلل ع  اقت  ةعاس  عــر  رمألا  بلطت  ثح  ةمدقلا  ةنكسلا  ةرامعلا  كلت   
..ةلطملا ةقشلا  مامأ  فن  دجأل  ..بولطملا  قباطلا  إ  دعصأو  اخأ  ةرامعلا  لخدأ  نأ  لق 

.رظتنأ تحرو  ددش  بدأ  بالا  تقرطف 

حتفتل ..سا  اهتخأو  تحنحنت  ..كش  نود  ببطلا  ةجوز  اهنإ  ..ه  نع  لأس  اتوص  عمسأ 
اندلا نأو  ائك  انح  اههجو  اد  دقو  دأت  ل  اماع   60 لا ـ اهرمع  زواجتي  زوجع  ةدس  ذو 

ْ
 

دع لوخدلا  تعدو إ  راسكنا  تحر   ..تذخأ  ام  اهتحص  نم  تذخأو  ەاجتا  ل  نم  اهت 
إ باهذلا  نذأتسل  سولجلا  م  تلطو  ةقشلا  ةلاص  إ  تداق  مث  ..فنب  اهتفرع  نأ 

ةدحاو ةفرغ  يوحت  ةاغلل  ةغص  ةقش  اهنإ  ..لوضف  وح  رظنأ  ةلاصلا  تسلج   ..خبطملا 
.لمجلا ءاوتحالا  كرعش  ةموملم  ةغص  كلذك  ةلاصلا  ..امر 

..اهتفاضل اثك  اهتركش  ..صع  ةلع  يوحت  ةغص  ةنص  اهدو  ةدسلا  دوعتل  ةللق  تاظحل 
اهتخأو ..هل  اتضرعت  امو  تاتفلا  نعو  ..راز  بس  نع  اهتخأ  ..عضوملا  لوخدلا   تررق  مث 
ببطلا نأ  فشأل  شسم ..)……(  امهتدالو   نام  تلصو إ  نأ  امهتاح إ  تعت  نأ 

تانيعسلا فصتنم  هلمع   نم  لصف  هنأ  تئجوف  دقو  ..اهجوز  وه  امهتدالو  فأ ع  يذلا 
ام ازغل  كانه  نأ  تكردأف  ..اعمج  انملع  ام  اهتململ  شسملا  ةرادإ  تلواح  ةحضف  بس 

.ةغلا ةصقلا  ەذهب  قلعتت  ةثك  ةلئسأ  بج ع  امر  ازغل  ..ببطلا  كلذ  ةاح  طح 

: هنام نم  لق  علخ  ددش  نزح  تلاقو  ..عمدلا  اهانيع  تقرورغا  مث  ..ةدسلا  ّإ  ترظن 

..امومع ..يدلو  ا  دألا  إ  ةحفصلا  كلت  قلغأ  نأ  دوأ  تنكو  ماع 2003 .. وز  وت  دقل  - 
اأ شعأ  ةطس  ةأرما  انأ  ..اهدع  احل  كت  نأ  كوجرأ  نل  ..هتفرعم  دت  ام  كخأس 

.لاشم يأ  طروتأ  نأ  درأ  الو  ..ةخألا 

نم اذه  ل  لعفأ  نإ  اهل  تمسقأو  ..دج  رمع  ةأرما  نأ أ  ادأ  نكم  نأ ال  قدص  اهتبجأ 
..اهنام نم  تضهن  مث  ..ةراح  ةلط  ةدهنت  تدهنت  ..اذل  ..ةققح  ةطرو  نم  تاتفلا  ذاقنإ  لجأ 

حتفت و  اهعمسأ  تنك  ..اقت  ةعاسلا  عــر  نم  تقا  ةلط  قئاقد  بغتل  اهتفرغ  تلخدو 
اخأ و ةلاصلا  دوعت إ  نأ  لق  ..ام  ء  نع  ثحت  اهنأو  جاردألا  ضعب  ثعت  مث  بالودلا 

ام تراشأ  اهنل  ..اهدعاسأل  تضهن  ..اهنس  ةأرمال   ةلقث  تد  قاروألا  نم  ةبك  ةمزرب  كسمت 
تسلج نأ  مت إ  اهبقارأ  انأو  ام  تسلجو  ..كلذ  تمحاف  ..دعاسم  جاتحت  اهنأ ال  ع 

: مث  .. ةلاقملا  ةكرألا  ةعص ع 

ةملعم  تنك  دقل  ..قالطإلا  دحأ ع  هملع  وه  ال  قاروألا  ەذه  ەأرقتس   ام  ..يدلو  ا  - 
..قاروألا ل كلت  تاتحم  بك  دح  ملعأو إ  ةفاقثلا  نم  ه  سأ  ردق ال  انأف ع  اذل  ..اش 
..هلمع نم  وز  لصف  باسأ  قلعتي  ام  ل  اهيف  دجتسو  كسفنب  اهأرقتل  كل  اهبلجأ  نأ  ترثآ 



.دحأ اهركذتي  دع  ملو  لط  نمز  ذنم  ةصقلا  ەذه  تتام  دقف  ..كعم  اهذخأ  عيطتس 

ترعش نأ  ..وضف ح  قاروألا ع  ىوتحم  ذوحتسا  نأ  دع  فنع  قفخ  لقو  اثك  اهتركش 
تضهنف ..اقل  اس  اهدع  دجأ  مل  ..و  ..عبطلا  لحتسم  اذه  نل  ..انه  اهأرقأ  نأ  ةمراع  ةغرب 

: ددش نانتما  ةدسلل  لوقأ  انأو 

..لاؤسلل ةرذعملا  ..نل  ..اهتءارق  دع  تقو  عأ  اهنم  صلختأس  نأ  كدعأ  ..م  اهذخس  - 
.!!؟) تلا  ) براقأ  وأ  لهأ  كدل  له  ك ..!؟ تع  نم  دجوي  الأ  كدحول ..!! ؟ شعت  فك 

: اهرمأ امتهال  ةنتمم  تاجأ 

نم 40 أ  تلا )  ) تشع  ..ةدوعلا ل  اثك  اوبلط م  دقو  ..يدل  نومق   يدالوأ  - 
لاملا نم  يفك  ام  نولسرو   لاحلا  وروسم  انبأ  نأ  ام  ..اهقارف  لمتحأ  الو  يرمع  نم  اماع 

و ..اضأ  انه  شعت  ةق  يدلو  ..رخآلاو  حلا  ب  رال  نوتأ  مهنأ  مث  ..ةهش  ةروص 
.امود لصاوتتو م  رارمتسا  اهرود  روزت 

انأو اهجاعزإل  ىرخأ  ةرم  ترذتعاو  ددش  فطل  اهتعدو  مث  ..اهيلع  تنأمطا  نأ  دع  دوب  تمسبا 
تلقو دج  ةحتلا ع  تقلأ  ثح  اخأ  قش  إ  دوعأل  ..إ  تحت  قاروألا  الماح  جخأ 

لا ضورفلا  ضع  دوجوو  عجلا  اسحإ  مدع  اللعتم  ءاشعلا  لوانت  نع  اهنم  رذتعأ  انأو  اهنبج 
مامتها قاروألا  اسمم  شارفلا  سلجأو ع  فرغ  إ  اع  اهدع  هجتأل  ..دغلل  اهمامتإ  ع 

.وح نم  هلمأ  ملاعلا  تس  اهلصافتب ح  قرغأو  اهتءارق  أدأل  ددش 

انأو ضفتنأ  تلعج  لا  ةبطلا  تاحلطصملا  نم  ثلا  ..تحلا  لعلا  ماللا  نم  ثلا  كانه 
اذه  ثدح  نأ  لقع  له  اذهك ..!! ؟ ء  كانه  نوك  نأ  لقع  له  ..ةحفص  ل  نم  تنأ 

رارمتسا ىرأ  نأ  اردقم ع  هنأ  ودو  ..اح  ادأ   فقوتت  نل  تجافملا  نأ  ودي  تلا ..!؟) )
إ جاتحت  لا  ةمهبملا  رومألا  ضع  كانه  تلاز  ..نل ال  لقع ..!!! هقدص  ال  ام  براجتلا  نم 

ةعاسلا نأ  فشأل  ةقرو  رخآ  ةءارق  نم  تهتنا  زغل ..!!! نم  هل  او  ..زغللا  اذه  لحل  قيمع  كفت 
بس شارفلا  تهذ إ  اذل  ..ةساردلا  ماأ  رهسلا  اداتعم ع  تسل  ..لللا  فصتنم  نم  تقا 

.ء ل  مغر  انئمطم  تمن  دقو  ..ةركملا  ةحاصلا  احم 

ظفحتب اهتملام  تجأف ع  رامنأ ..)  ) تلصتا  ..ةللا  جوت إ  ءانثأو  اتلا  مويلا  حاص   
لاوط اهنع  اطقنا  بس  نع  قلق  تلأس  اهنأ  ..رخآ ح  ملاع  شعأ   نأو  اهل  ادو  ..ددش 

: امغمغم تلقف  ..شسملل  انتراز  ذنم  موي 

يكرتا طقف  ..لحلا  نم  ادج  بق  نأ  دقتعأو  ..طخلا  فرط  يد ع  تعضو  نأ  عقاولا  - 
ةأجافم دهشس  اننأ  نظأو  ..الاح  لغش  ام  ل  كتضق   يقدص  ..نخآ  موي  وأ  مويل 

!!!. ةلئاه

..نل ال ..دملا  فرعت  نأ  دت  تنا  ..ددشلا  اهضاعا  طسو  طخلا  قلغأل  كلذ  دع  اهتنذأتسا 
كانه تلاز  الو  قاروألا  كلت  هتأرق   ام  امامت  ًوغشم  قع  نا  دقف  ..حلل  يدل  تقو 
..!! ؟ فك فك ..!؟ ؟ تااجإلا ..!؟ كلت  ع  عأس  فك  ..تااجإ  جاتحت  ةثك  تالؤاس 

دراش نهذ  قش  تدعو إ  ااحم  نم  تهتنا  نأ  فن إ  لاؤسلا ع  كلذ  حطأ  تللظ 
هلإ ح تلصوت  ام  مهف  اهتالواحمو  فقوتت  مل  لا  رامنأ )  ) تالاصتا الو أ  ..كفتلا  قراغ  
غ طاقنلا  ضع  كانه  لازت  ال  نل  ثلا  تفشك  نأ  ىوس  ء  اهخأ  مل  ل  ..نآلا 



.كفتلا نم  دملا  جاتحأ  ..ادحو  نوأ  نأ  جاتحأ  ..ةحضاولا 

ولت ادحاو  تاجاتنسالا  بتأو  ةددش  ةقد  ىرخأ  ةرم  قاروألا  كلت  أرقأ  فرغ  اهتلل   تسلج 
أ ضملا  ثحلا  اذه  نل  ..ةرملا  ەذه  ترعش  ام  هذلا  قاهرإلا  نمز  ذنم  رعشأ  مل  ..رخآلا 

هذ بكت   تامولعملاو  ..جو  ةئجافم ع  ةماسبا  ترهظ  اذل  ..لاوحألا  بلغأ  ةجتب  
طخ تامللا  ضع  ددش  سامح  تتك  ..لهذم  ..لهذم  اذه  ..لإ  ا  ..اخأ  ةروصلا  حضتتل 

.حاجنب اهتللح  ةباسح  ةلأسم  مامأ  نأو  ..رخفلاو  اضرلا  روعشلا  ةلالد  ةاغلل  بك 

ةصن ةلاسر  تثعو  تاهب  تكسمأف  ..ءاسم  ةعساتلا  نم  بقت  اهدجأل  ةعاسلا  اهدع إ  ترظن 
لاهنتل ..ريدقت  دعأ  ادغ ع  اهب  تلأ  نأ  بجو  ء  ل  تلصوت إ  نأ  اهيف  اهخأ  رامنأ )  ) إ
اهجورخ ددشلا ع  اهضاعا  عم  يدل  ام  فشك  بلاطت  لا  اهلئاسرو  ىرخأ  ةرم  اهتالاصتا  ع 

ام تدارأ  ام  اهتب م  نم  جورخلا  انعمتجم  ةاتفلا   سلا ع  نم  سلف  ..اقالمل  رمتسملا 
اهتنأمط دقو  اهئاقل  ام ع  تنك  اذل  ..فتاهلا  هتشقانم ع  نكم  اذهك ال  ارمأ  نل  ..نوملعت 

.ماري ام  نوكتس ع  رومألا  نأ 

ثح ..هتاذ  فم )  ) ةقطنم سكراتس )  ) قم و  ةام  اتلا  مويلا  رامنأ )  ( ـ ب تقتلا 
املق ةقثب  اهروضح  رظتنأ  تسلج  مث  ةجلثملا  اوم ) ( ـ لا اهل  تشاو  اهلق  كانه  تْدجاوت 

إ رظنت  و  تسلج  ذإ  ..اهحمالم  ع  ةحضاو  ةفهللا  تنا  ..اخأ  تلصو  نأ  إ  ..اهلتمأ 
: ص تلق  ..مث  ..اهب  صاخلا  اوملا )  ) بوك سملت  نأ  نود  ددش  رتوتب 

ال نأ  نظت  تنك  ولو  ..لقع  هقدص  ال  كل  هلوقأس  ام  ..ادج  إ  متس  نأ  كوجرأ  - 
( نانح  ) عم كتاح  ثادحأ  بملا   هاشلا  نأ  يركذتف  ..نونجلا  نم  بو  لحتسم 

امتدلو امنأ  انملع  دقل  ..انسح  ..لاقملا  يداع  اسفت غ  بلطتي  يذلا  رمألا  ..اضأ  لحتسم 
دقو ..اهملعن  نكن  مل  باسأل  اقحال  هلصف  شسملا  ةرادإ  تماق  يذلا  ببطلا  سفن  د  ع 
ع اهنم  تلصحو  هتجوزب  تقتلاف  ..تاونس  ذنم  وت  هنأ  تفرعو  ببطلا  كلذ  تعت 

مت دق  ببطلا  نأ  اهنم  تفرعف  ..هتافو  ذنم  تاركذملا  كلت  علط ع  نم  لوأ  انأ  تنك  ..هتاركذم 
ملع نود  اهب  موق  نا  ة  براجت  بس  بطلا  ةنهم  ةسرامم  نم  هنامرحو  هتفظو  نم  هلصف 
اعم ناملح  انا  دقل  ..دقل  ..باصعألاو  خملا  ةحارج  صتخم   هل  لمز  عم  شسملا  ةرادإ 

!!!!. يلا خملا  خاستسا 

: ددش لوهذ  رامنأ )  ) تلاق

!!. ةملعلا ةحانلا  نم  لحتسم  دلاخ ..)  ) ا امامت  لحتسم  اذه  خملا ..!! ؟ خاستسا  - 

ء: هئجاف  دع  مل  ىأر ح  ام  بئارغلا  نم  ىأر  نم  نأش  تلق 

نأ ت  ال  نل  ..الحتسم  هنونظ  ءاملعلا  نأ  ادج  كردأو  ..قيدصتلا  سع  رمألا  نأ  فعأ  - 
عاخا وأ  فاشا  ل  (.. 4  ) نوثلا هنم  رخسو  املا  الحتسم   نا  هسفن  خاستسالا 
ققحتت نأ  إ  ..تاساردلاو  ثاحألا  إ  روطتت  مث  ..نا  ـ ەذألا ةركف   در  ـ جم ..اذ  ـ كه أدي  ـي  ملع

هنأ دكؤت  اهعمجو  امتدالو  فأ ع  يذلا  ببطلا  قاروأو  تاسارد  تلصح ع  دقل  اخأ ..!!!
ذإ ..يلا  خملا  خاستسال  باصعألاو  خملا  ةحارج  صصختم   هل  لمز  عم  اثاحأ  يرج  نا 

احرط دقو  ..ةافولا  تالاح  بس  ةمظع  لوقعل  ملاعلا  نادقف  ددشلا ع  فسألا  نارعش  انا 
ساموت  ) يرقعلا ملاعلا  خم  خاستسا  انمق  ول  اذام  ..قاروألا  كلت  ةرم   نم  هتأرق أ  امهم  الاؤس 



عم باشلا  اذه  شاعتس  رمعلا ..!؟ نم  نعلا  باش   إ  ەانلقنو  الثم  ( 5 ( ) نوسدأ
ةددج ةملع  تاظنب  انل  أل  كش  نود  هقافآو  هكرادم  عستسو  ةثيدحلا  اجولونكتلا 

..هلمز إ عم  هثاحأ  ببطلا   قلطنا  انه  نمو  ..هلمأ  ملاعلا  هجو  غت  دق  ةرهبم  تافاشاو 
ذخأ اماق  ذإ  ..هتامولعمو  ەءاذ  ل  يوح  يذلاو  هخم  نم  ءزج  خاستسا  تاونس  دع  احجن  نأ 

نم ءزجلا  كلذ  لوحتت إ  نأ  اهلهأتو ع  اهرطتب  اماقو  (.. 6  ) ةعذجلا ببطلا  االخ  نم  ةنيع 
 - امهملع نودو  ام -  امهلْمح  ةف  ءانثأ  نانح )  ) ةدلاوو كتدلاو  ببطلا  نقح  مث  ..ومنت  خملا ح 

ثرإ ببطلا  عضو  دقل  ..هتاركذم  هلصافت   ركذ  ةاغلل  روطتم  بولسأو  هغامد  نم  ةلخ 
مت نأ  ددش إ  مامتها  امتدلاو  لمح  ةلحرم  عباتي  لظو  ..امسأر  هخم   اهب  ألتما  لا  همولع 

يذلا هلمز  دض  ةمسر  ىوكش  مدقت  عم  هلصف  ماق  يذلا  شسملا  ريدم  لق  نم  ەرمأ  فشك 
فرع ملف  ..نسلا  لماع  بس  تاونس  اهدع  ببطلا  وت  مث  ..اضأ  هلمع  ةهج  نم  هلصف  مت 
امنم ل  تشاع  دقف  نانح ..) تنأ و( امأ  ..ناسلا  رمألا    حبصل  ..هراجت  هلإ  تلآ  ام  دحأ 

ةقعلاو  غبنلا  تامالع  املع  رهظت  تأد  ـط بـ قف اهنيح  ..ا  ـ متك نأ  اد إ  ــة جـ يداع ـة  لوفط
ببطلا تامولعمو  ءاذ  لصألا  نالمحت  امنأل  ..ثك  املج  ناقس  امتحصأو  ءاحألا  ملع 

ثدح ام  ارخأتم  رهظ  دق  اهغوبن  نا  نإ  خت  مل  نانح )  ) ..امتدالو فأ ع  يذلا  يرقعلا 
.!؟ اضأ اهعم  ثدح  ام  اذه  نأ  دقتعأ  ..كعم ل 

: كش تلأس  ..مث  ..اهيلع  اهمولأ  ةهالب ال  قدحت   تلظ  ل  ..ةمل  رامنأ )  ) قطنت مل 

.!؟ ثعت م له  دلاخ ..) - )

: ةطاسب تلق 

!!!. ببطلا تاركذم  بوتكم   كل  هتلق  ام  ل  ..ال  سل  اذه  - 

: ةركنسم تدر 

نل ..نآلا  كلذ  ركذتأ  ..لعفلا  رخأتم  تقو  رهظ   دق  اهغوبن  نأ  تخأ  نانح )  ) نأ فعأ  - 
ببطلا نأ  املاط  انتلوفط  غبنلا   رهظ  مل  اذامل  مث  ..لقع  هقدص  ال  ادج  بغ  كمال 

..!؟ همولع ىوس  هنم  ذخأن  مل  فكو  لوقت ..!! ؟ ام  انتدالو  لق  انسأر  هخم   نم  ءزج  خستسا 
.!؟ لمالا هتاكذو  هكولس  هنم  ذخأن  مل  اذامل 

: ددش مامتها  تلق 

مت لا  ( 7  ) يلا مونيجلا  ةطخك  تسلو  ..ادج  ةدقعم  خملا  لمع  ةطخ  نأ  حال  - 
ناملا ..ناسإلا  دنع  ةراذلا  زكرم  نآلا  ءا ح  ـ ملعلا فر  ـ عي ذإ ال  ..تانيعسلا  رخاوأ  اهفاشا  

نم عبي  ائش  تسل  الصأ  ةراذلا  نأ  حجري  مهمظعمو  ..هفرع  امو  هملعت  ام  ل  يوح  يذ  ـ لا
نل ..دحاو  نآ  خملا   زارمو  ءازجأ  نم  ةعومجم  لمعو  رزت  ةصالخ  امنو   ..هنيع  زكرم 

..لحلا نم  اثك  اقا  دق  ببطلا  نأ  ودي 

اماق مث  نمو  ..همولعو  ناسإلا  ءاذ  لمحت  لا   ( 8  ) خملا ةددحم   ةقطنم  افشاو 
عقوتأ ..نآلا  م  هتاركذم  لمحأ  يذلاو  امتدالو  ع  فأ  يذلا  ببطلا  خم  نم  اهخاستسا 

تلقتسملا امتصخش  نانح ) و( تنأ  تظفتحا  اذهل  ..امتدلاو  ملع  نود  كلذ  العف  امهنأ 
طقف هخم  نم  لعلا  بناجلاو  ەؤاذ  وه  ببطلا  نم  ەامتذخأ  ام  نآلا ..!؟ تمهف  له  ..امتثونأو 

.ةصخشلا هتاكذ  سلو  كل  تلق  ام 



: ةدح ةأجف  رامنأ )  ) تلاق

.!!؟ انلتق لواح  يذلا  رباج )  ) عللا كلذ  اذه  ل  ةقالع  ام  دلاخ ..) - )

: امامت اهلاؤس  الهاجتم  تلمأ 

ركذو ل  ..امتدالو  ع  فأ  يذلا  ببطلا  قاروأ  بوتكم   كل  هلوقأ  ام  ..ررأو  دعأ  - 
تنا نإ  ىل  نسلا  اكت  نأ  بقي  لظ  دقل  ةللق ..!!! ماأ  امتدالو  دع  هثاحأ  اممسا  
هلمع نم  ف 

ُ
لص هنل  ..وه  نا  ام  امتسارد  تغان   ناحصتس  امتنك  نو  حجنس  كلت  هتجت 

بس ةللق  تاونس  اهدع  تومل  ..كلت  ةنوناقلا  هراجت غ  شسملا  ريدم  فشا  نأ  دع 
لئاسول اهلوصو  لق  اهيلع  ةرطسلاو  ةضقلا  ةململ  شسملا   ةرادإ  تحجن  دقو  ..نسلا  لماع 

اضأ هلمع  ةهج  نم  هلصف  دع  هل  ثدح  ام  ملعأ  الف  رخآلا  ببطلا  امأ  ..حضاو  وه  ام  مالعإلا 
رخأتملا غبنلا  نم  عنب  تصأ  كنأ  كنم  تملع  دقل  ..ةسانملا  ..ال  مأ  قزري  اح  لازي  نا ال  نو 
لاقملا تناع  له  ..خأ  ..كلوق  دح  ع  نانح ) ثدح ل(ـ ام  امامت  ..ةناثلا  كتسارد   

.!؟ ةلوفطلا ةلحرم  ملعتلا  تاعصلا   نم  ائش 

: ةقثب تلق  ..رمألا  فرعم  ةفك  نع  لأس  نأ  لق  ..و  ..تعسم  نيع  ترظن إ 

خَستسملا ءزجلا  نأ  وه  بسلا  ..هثاحأو  ببطلا  تاركذم  ةروكذم   ةطقنلا  ەذه  تنا  دقل  - 
ًخد ع امسج  هنوك  امنم  ل  خم  عم  ملقأتلاو  مائتلالا  ةبك   ةعص  دجو  دق  هخم  االخ  نم 
تقولا  ضع  رمألا  بلطتي  ذإ  ..بلق  لقن  ةلمع  يرجن  ح  ثدح  ام  امامت  ..امدسج 

 - خملا خاستسا  ةلمع  نأ  كش  نل ال  ..لهأتلا  ةف  دع  ةعبطلا  هتاحل  دوعو  ضملا  وحص 
ةلهس تحصأ  بلق  لقن  ةلمع  نم  اثك  بعصأ  امعم -  ببطلا  لعف  ام  هنم  اءزج  لقنلف  وأ 

ةلحرم لازي   كخم ال  نأ  دقتعأ  اذل  ..تافشسملا  نم  ددعلا  سرامتو   احلا  اننامز  اس  
.تاونسلا ەذه  ل  مغر  ال  َفاعتي  ملو  مائتلالا 

: امسبم تلمأف  ..اقالطإ  ال  قلعت ع  مل  اذل  ..ةقدصم  عمتس إ غ  لازت  تنا ال 

..ةغلا ةصقلا  ەذهب  ام  مهأ  نوك  دقو  رامنأ ..)  ) ا اثك  كس  نآلا  هنيعمسس م  ام  امرو  - 
هل دوجو  ..رمألا ال  عقاو  هل   دوجو  ال  رباج )  ) وعدملا باشلا  كلذ  ..ةأجافملل  يدعتسا  ..انسح 

(!!!. نانح تنأ و( كلاخ  جس  نم  هنإ  ..قالطإلا  ع 

تللظ ذإ  ..بقعتلل  ةصرفلا  اهحنمأ  مل  ل  ..حضاو  وه  ام  اهيلع  ادج  اق  ال  عقو  نا 
اهنم تلطو  م  ه  تئج  يذلا  ببطلا  فلم  نم  ةدوجوملا  قاروألا  ضع  جخأ  انأو  ثدحتأ 

: لمأ انأو  اهتءارق 

نود املإ  اهلقنو  ببطلا  اهيناع  نا  لا  اهتاذ  و  (.. 9  ) ةسولهلا نم  ناناعت  نانح ) تنأ و( - 
نم اع  نا  ..همولع  لو  ەءاذ  يوح  يذلاو  هخم  نم  هخستسا  يذلا  ءزجلا  نأ  ودي  ذإ  ..دصق 

سفن نأل  ةرعش ..)) نونجلاو  ةقعلا  ب  : )) ةهشلا ةلوقملا  وه   اذه  امرو  ..اضأ  ةسولهلا 
يذلا وه  نوك  دق  ..تالشملا  لح  انتاردقو ع  انتامولعمو  انءاذ  يوح  يذلا  خملا  نم  ءزجلا 

( شان نوج   ) هشلا تاضالا  ملاع  ةصق  ركذ  اذهو  ..لاقملا  ةسفنلا  انضارمأ  يوح 
كلذ و  ..ةمهو  ةصخش  عخت  امنم  ل  تلعج  لا  ةسولهلا   ەذه  نأ  مهملا  (.. 10)

اهتَبحاص لا  ثادحألا  امتشعو  ةمهولا  ةصخشلا  سفن  امتعخا  فك  رباج ..!!)  ) وعدملا
خم ..خملا  سفن  نم  اءزج  نالمحت  نانح ) و( كنأل  هلاشلا ..!؟ ثدح   ام  بغ  قسانب 



امنأ ..اهتامولعم ال ت  نم  ثلا  فلأتس  امر  ..قاروألا  كلت  يرظنت إ  نأ  كوجرأ  ..ببطلا 
دع اقحال  اهنيمهفتسف  ..نآلا  اهمهف  كلع  ذعت 

ّ
ر ولو  ..اهبتك  يذلا  لجرلا  تامولعمو  ءاذ  نالمحت 

ثدحس ح اذهو  ..لمالا  امنم  ل  غامد  ببطلا   هخستسا  يذلا  ءزجلا  كلذ  مئتل  نأ 
اممامأ نإ  ببطلا ..!!! تاركذم  لوقت  ام  حجرألا  ع  نعلاو  ةداحلا  نس  إ  نالصت 

.لعفلا يرقع  لجر  خم  نم  اءزج  نالمحت  امتنأف  ..بطلا  ةل  ارهاز   القتسم 

: ةصع تلاق  مث  ..وتلل  هتعمس  يذلا  ماللا  هنم  ضفنت  اهنأو  اهسأر  تزه 

ختو رومألا  دقعت  نأ  ال  نحم  دعاس   نأ  لمآ  تنك  دقل  ءارهلا ..!؟ اذه  ام  دلاخ ..) - )
(.. نانح  ) تلعف كلذكو  ..فنب  هعم  تجرخو  رباج )  ) عم تثدحت  دقل  ..لقع  اهقدص  ةصق ال 
ع هعم  املام  ل  لختأ  تنك  نأو  ..ءاوهلا  عم  ثدحتأ  تنك  نأ  خت  نأ  دت  له 

عنتقم تنأ  له  لما ..!؟ نهش  لاوط  بح  ةصق  تلخت  نأ  خت  نأ  دت  له  فتاهلا ..!؟
.!!؟ اذه كمال 

: اهتدحل ٍلام  ةطاسب غ  تلق 

سانلا اذكه  ..كعانتقا  مدعل  عقاولا  كمولأ   الو  ..ةحضاو  ةلدألا  ..ال  ل  عنتقم  انأ  ..معن  - 
كنل ساقملا ..!!! مهلوقع   نأو  ..مهلوقع  عم  انت  ةمولعم  يأ  قيدصت  نوضفري  ..امود 

( نانح  ) ةاحو كتاح  هاشلا ب  نأ  يركذت  ..لاح  ل  ائشف ع  ائش  ةققحلا  كلت  علتبس 
امغوبن رهظ  دقو  ..ببطلا  سفن  د  عو  مويلا  سفن  امتدلو   امتنأ  ..قدص  الو  لعفلا  بم 

ةصقلا ەذه  نأ  عقاولاو  ..بطلا  ةساردل  امنم  ل  تهجوت  مث  ..ةناثلا  ةلحرملا  ةأجف   اردلا 
نأ ل  ..فلختلا  هتذتاسأ  همهتا  دقل  ..هسفن  نياتشيآ )  ) هشلا ملاعلا  نع  ًؤاس  يدل  ثت 
ءزج خاستسا  ءاملعلا  دحأ  ماق  لهف  (!!!.. 11  ) ةعساتلا نس  الإ   ةلما  ةلمج  قطني  مل  كسملا 

لصوتو هلمأ  ملاعلا  مهدحأ  قبس  امر  ..امر  امعم ..!! ؟ ثدح  ام  نياتشيآ )  ) سأر هخم   نم 
..دحأ ملع  نودو  ةلط  تاونس  ذنم  اد -  ــ يدحت يلا  خملاو  ةلا -  ءاضعألا  خاستسا  إ 
ةئبلا نع  ادع  سل  يأ  ..لصألا  يواسمن  وه  خاستسالا  ةركف  هدل  تزرب  نم  لوأ  نأو  ةصاخ 

ملعتلا  تاعص   تناع  دق  تنك  نإ  للق  ذنم  كتلأس  اذهل  تشيآ ..!!!)  ) تجنأ لا 
تاعصلا  سفن  تناع  نانح )  ) نأ كسفنب  تدأو   باجإلا  ِتجأ  دقو  ..كتلوفط  ةلحرم 

.اضأ اهتلوفط 

: مالسسا تلأس 

.!؟ طضلا هتصق  ام  هلاشلا ..!؟ نع  اذام  - 

: صب اهيلإ  شأ  انأو  تلق 

يذلا ال هلمزل  كلم  وه  هلاشلا  ..هلاشلا  كلذ  امهثاحأ   ناسرام  هلمزو  ببطلا  نا  دقل  - 
.ةسولهلا ةلحرم  ءانثأ  هلإ  املوقع  امتداق  دقو  ..ەرمأ  فشك  مت  نأ  دع  ائش  هنع  فرعأ 

: ىرخأ ةرم  تلأسف  ..صق  ةرغث   داجإل  جخم  نع  ثحت  تلظ 

.!؟ تاتف اذامل  ەذه ..!؟ هتجتل  ةدحاو  ةاتف  مدختس  مل  اذامل  - 

: فش طمأ  انأو  تلق 

نم انقتم  نوك  تاتف   ع  هتجت  جئاتن  ىري  نأ  دي  نا  ..بسحف  دأتلا  نم  دملل  - 



رهظ امالو  ..بطلا  ةل  امال   تقحتلا  دق  اهف  ..ةحجان  هتجت  نأ  حضاولا  نم  ..جئاتنلا 
مولع ل  نامهفتسو  أ  ةروص  امغوبن  رهظسو  ..ةناثلا  ةلحرم  قوفتلاو   غبنلا  اهيلع 

ءاضعأ ا  عم  مجسو  هخم  نم  خستسملا  ءزجلا  كلذ  امامت  مئتل  نأ  دع  هئاذو  ببطلا 
.امغامد

: ةع تلمأف  ..ةماه  ةطقن  تركذت  ..لصافتلا ل  ل  نم  تهتنا  نأ  ةظحلل  تننظ 

تقتلا بـ كنأ  تننظ  دقف  ..امنم  ل  اهتشاع  لا  ةمهولا  ثادحألا  تافالتخالا   ضع  كانه  - 
كانه انراملا ..)  ) عمجم ه   تقتلا  اهنأ  نانح )  ) تنظ ح  لش ..)   ) معطم رباج )  )

ل هتأر  ام  اضأ  افالتخا  كانه  نأ  دقتعأو  ل  ..هلاشلل  امنم  ل  مودق  ةفك  اضأ  فالتخا 
ظحالتسف ةفخملا  ةلللا  كلت  لصافت  نانح )   ) عم تشقانت  ولو  ..املتقل  هتلواحم  ءانثأ  امنم 

امتفلتخاو  رباج )  ) صخشلا تاذ  ةؤر  امتقفتا ع  اذامل  ..افلتخم  ائش  تأر  دق  امنم  ل  نأ 
ءزجلا كلذ  امنم ع  ل  غامد  ةفلتخم   تاثأت  كانه  نأ  كش  ..ملعأ ال  ال  لصافتلا ..!؟ ضع 

.فسألا عم  اضأ  هفرعأ  ال  فالتخالا ..!؟ عن  ام  ..خَستسملا 

( رامنأ  ) تحارو ..لط  تمص  ناملا  داس  اذل  ..اذهب  فعأ  ..ادج  ثك  ..ثك  اهل  هتركذ  ام  نا 
تلأس ..اتنسا  نم  اقثاو  تنك  ل  ..ةمحملا  صق  دنف  در  نع  ثحي  اهلقعو  إ  رظنت 

: قلق اهدع 

.!!؟ نآلا ثدحس  اذام  - 

: سامح تلق 

نأ بجو  ..لتق  ةمج  يأ  كترت  مل  كنأ  يأ  ..هل  دوجو  اذه ال  رباج )  ) نأ الوأ  رفت  نأ  بج  - 
عأ إ  لوصولا  عطتسف  ..يرقع  لجر  ءاذو  تامولعم  لمت  نآلا  كنأل  أ  رفت 

نم صلختلا  ِكلع  نل  ..وه  صصخت  ام  ةدالولاو  ءاسلا  ضارمأ  صصخت  تاتسملا  
( نانح تنأ و( كلع  ةلشم  اهنإ  ..كلذ  متس  فك  لهجأ  نأ  عقاولاو  ..ِكل  اهلقن  لا  تاسولهلا 

.ملع نم  ..لقتسملا  اجالع   اهل  نادجتس  امر  ..اهتهجاوم 

: لمأل اللق  تكس 

نإ دألا  إ  لا  اذهب  ظافتحالا  ناعطتسو  ..ء  ل  نانح )  ) غالإ عطتس  ..نآلا  مهملا  - 
..نام ل  اهاتو   ثاحألا  كلت  اذخأت  نأ  وأ  امنام -  تنك  ول  هلعفأس  تنك  ام  اذهو  امتدرأ - 
المعت نأ  امجرخت  دع  ناعطتس  ..براجت  ناف  نالوحتت إ  كلذ  ال  العفت  الأ  امحصنأ  ل 
رمألا ..كلذ  دع  اممسا  لعلا  ثحلا  جخل  ببطلا  كلذ  ثاحأ  صقاونلا   ل  ادسو  اعم 

نع امامت  ادعتبا  ..هلمزو  ببطلا  أطخ  سفن  اسرامت  الأ  وجرأ  نل  نانح ..) ( ـ لو كل  كوم 
.ةلا تانيعلا  براجتلا ع 

ذإ ..معن  ..اهقامعأ  ء   كرحت  له  ..رثأتلا  نم  ء  ترظنو إ  ..اذه  ال  دع  الط  تتكس 
: ةحضوم تلاق 

يأ ەرعأ  ملو  روعشلا  اذه  مهفأ  مل  نانح ..)  ) ىرأ ح  حاترالا  بغ  روعش  باتي  نا  دقل  - 
.ء ل  مهفأ  نآلا  ..ه ل  انررم  ام  بس  مامتها 

: امسبم تلق 



.هلهجأ ثأت  ..ام  طاع  ثأت  اذهل  نوك  امر  ..خملا  نم  امامت  اهباشم  اءزج  نالمحت  امنإ  - 

رثأتب لوقت  نأ  لق  ..حفاصتل  اهد  دمت  و  رامنأ ) ( ـ اهدع ب أجافأل  ..يدل  ام  ل  اذه  نا 
: ددش

تلشنا دقل  ..لوقأ  ام  فرعأ  ..كنإ ال  ..كنإ  ..عئار  باش  كنإ  دلاخ ..)  ) ا كركشأ  فك  فرعأ   -ال 
.دألا كل إ  ةنتمم  انأ  ..لق  ل  نم  كركشأ  ..عاضلا  نم  ( نانح  ) تلشناو

( نانح  ) امأ ..لاحلا  ةعبط  ةللا  ءاقللا   دعولا  عم  اهعدوأ  نأ  لق  ..ةرارح  يرود  اهتحفاص 
ل ..امود  احك  ..ادحو  اهدع  كتل  ..هتلعف  ام  ع  اثك  تركشو  اقحال  تلصتا   دقف 

الإ ..ەذه  داعس  مغر  ..و  ..دعاسمل  امهبلط  دع  تاتفلا  لذخأ  مل  وك  ةاغلل  ادعس  تنك 
انذخأس نيأ  و  هسفن  ملعلا  ةارغو  ..ةصقلا  كلت  ةارغ  ركفأ  ةظحللا  ەذه  ح  تللظ  نأ 

ةلاتلا ملعلا  تازفق  له  ةأجف : لاؤسلا  كلذ  هذ  أرط   اذامل  فرعأ  الو  ..ةفخملا  هتازفق 
ثعن  امدنع  ةصاخ  ..يردأ  ال  ةواهلا ..!؟ قامعأ  اراهنا   نوكتس  وأ  ..لقتسملا  انذخأتس إ 

!!!. ەءارو امو  ..يلا  لقعلا 



!؟ ةلاقملا ةقشلا  ثدح   اذام 
امو نانح ) و( رامنأ )  ) ةصق ءاوجأ  نم  ةللق  عيباسأ  ذنم  تجرخ  دقو  ماع 2010 .. نم  رتأ  رهش 

ملاعلا اذه  ةققح  نع  تت  مومهو ال  تالؤاس  فن  راثأو   يردص  جلثأ  حاجن  نم  اهبحاص 
ةصق ةزاجإ  انتمداخ   رفس  دع  ةفلا  كلت  ةاغلل   ةئداه  ءاوجأ  شعأ  تنك  ..وح  نم 

دع فاس 
َ

تَر دقل  ..تقولا  ضع  مهعم  قتل  د )  ) انراقأ  إ  اهرود  دج  رفسو  ..اهدلل 
ملو تَك  دقف  ..ةمداخلا  نم  الد  تبلا  لامعأ  موقت   نأ  ادأ  بغرأ  مل  ذإ  ..م  ددش  حاحلإ 
دهج يأ  لذت  الأ  اهنم  تلط  ول  عمتس إ  نل  اهنأ  ادج  ملعأ  انأو  ةصاخ  ..تنا  ام  اهتحص  دعت 

مل ادحو  ةقشلا  يدجاوت   نأ  عقاولاو  ..ةمداخلا  باغ  ةف  لاوط  معاطملا  لأ  شعن ع  نأو 
 - اهرمع لاطأ هللا   اهنإ -  ..اهل  ةمق  دج ال  نود  ةاحلاف  ..ةلزعلل  شع  مغر  ةجهبلا  ثي  نك 

ةدوع ةام  هلس  يذلاو  صلا  غراف  ةمداخلا  ةدوع  دعوم  رظتنأ  تنك  اذل  ..اح  ام   مهأ 
.دج

ةهظلا ةف  دوعأف   ..ةللا  تقولا   مظعم  قأ  ..ماألا  كلت  هلعفأل   ثلا  كانه  نك  مل 
طسو سلجأ  مث  ..نوفلتلا  ةشاش  مامأ  اهمهتلأ  لا  ءادغلا  ةجو  بلطأو  معاطملا  دحأ  لصتأل 
ةففخ ءاشع  ةجو  فنل  دعأل  خبطملا  بهذأ إ  نأ  لق  ..مويلا  لاوط  ةبطلا  عجارملاو  بتلا 

أدو بتر  ئداه  موي  تيف  ..شارفلا  اهدع إ  هجتأل  ..ىرخأ  ةرم  نوفلتلا  ةشاش  مامأ  اهمهتلأ 
نو اثك  اهبحأ  لا  ةطسلا  ةاحلا  ەذه   ةاترو ..!!! اءوده  نوك أ  نأ  المآ  رخآ  موي  اهدع 

ام امامت  ..بقع  اسأر ع  اح  بلقو  رخآلاو  حلا  لط ع ب  ةعبطلا  ءارو  ام  ملاع  لظ 
!!!. ەذه انصق  ثدح  

دع لمجلا  ءاخسالا  كلذ  ارعاش  ةقشلا  ةلاص  تسلج   ..سمخ ح  ةلل  ءاسم  اذه  نا 
لق اثك  انا  تدش  ةلط  ةاور  أرقأ  تنك  نأ  ركذتأ  ..ةساردلاو  تااحملا  لفاح  عبسأ 

زواجتت اهتدجوف  ةعاسلا  ع  ةرباع  ةرظن  تقلأ  ..تقولا  رورم  عم  قاهرإلا  نم  ء  رعشأ  نأ 
..ةءاضإلا ع حيتافم  ثح  ةقشلا  با  ةحان  تضهنو  ..باتلا  تقلغأف  ..للق  ءاسم  ةاعلا 
ةأجف ع صإ  دمجت  ..نل  ..لل  ءاهتنا  نلعأل  فاحللا  تحت  رثدتأو  فرغ  اهدع إ  هجتأ  نأ 

..ةحضاو ةصع  سمهي  مهدحأ  بم ..!!! توص  ةأجف  ماسم  إ  لصو  ح  ةءاضإلا  رز 
تصلقت ..سمهلا  كلذ  تعمس  امل  هلمأ  ناملا  مخ ع  يذلا  قبطملا  تمصلا  الولو  ..معن 

نم تقا أ  ..ةقشلا  جراخ  نم  أ  توصلا  نأ  هنأ إ  نأ  لق  ..قلق  وح  تفتلأ  انأو  اعمأ 
فق حجرألا -  ع  اماع -   40 لا ـ ەرمع  زواجتي  لجرب  ذو 

ْ
..ةحسلا  علا  ةرظن ع  تقلأو  بالا 

وه له  ..ةيسآ  ةسج  نم  لماع  ةدعاسم  اهيلإ  هتاجاح  لقنو  ةلاقملا  ةقشلا  با  ةتع  دنع 
ةقشلا كلت  نطقت  تنا  لا  ةغصلا  ةألا  تلحر  دقل  ..دأت  ل  كلذك  وه  ددج ..!؟ رجأتسم 

.نآلا اهنكسس  مهدحأ  نأ  ودي  ..حلا  كلذ  ذنم  ةروجهم  لظتل  ..ةللق  عيباسأ  ذنم 

ودي ..ةمراصلاو  ةداحلا  لجرلا  تارظن  هنأل إ  ..لوضف  ةحسلا  علا  رظنلا ع  نعمأ  تحر 
ةدح امهنم  بلطو  ءاغلا  ْلماعلا  فص  وهو  حضوب  هعمسأ  ..هلهجأ  بسل  جازملا  ركعتم  هنأ 

دعصملا ةحان  اهجتاو  هلإ  اعاصناف  ..بئاقحلاو  ثاثألا  عطق  لق  الوأ  قودنصلا  اتأ  نأ  ةسماه 
نم رحأ  ع  قودنصلا  كلذ  عم  امهتدوع  ارظتنم  وه  فقو  ح  ..اع   يراظنأ  نع  ايغل 

. اد  ام  رمجلا 



بقارأو لجرلا  ىرأ  انأو  وفطلا  عاتمتسالا  نم  ء  هلالخ  ترعش  اس  لط  تقو  م 
امهو نالماعلا  جخل  ..حتف  دعصملا  با  توص  تعمس  ..مث  ..يدوجوب  ملع  نأ  نود  هتارحت 

دعصملا اذه  هجارخو ع  هلاخدإ  نم  انكمت  فك  ..ظوحلم  لش  مجحلا  بك  اقودنص  ناحس 
قش ثح  ثلاثلا  قباطلا  ه إ  اتأ  اح ح  هعم  امهيسفن  اح  امهنأ  كش  ال  غصلا ..!! ؟

.ددجلا راجلا  كلذ  ةقشو 

ةغلا إ ةعص  ىرخأ  ةرات  هناعفدو  ..ةرات  هناحس  امهف  ..ادج  لقث  قودنصلا  نأ  احضاو  نا 
عــمو لطتسم  وهف  ..الثم  نوفلت  هلخاد  نوك  نأ  نكم  ال  ..دعصملا  نم  امامت  ەاجرخأ  نأ 

وهو ةرتوتملا  لجرلا  حمالم  تأر  نأ  الول  ..لعفلا  كلذ  نمخأس  تنك  ةجالث ..!؟ ..تقولا  سفنب 
..!؟ تاردخم ..اداع  ائش  يوح  قودنصلا  نأ  ادأ  وي  ال  لشو  ددش  قلق  هلوح  رظني 
هنكس أ تب  ەذهك   ةقش  راتخ  نلف  كلذك  رمألا  نا  ول  نل  ..ملعأ  ال  رمخ ..!؟ تاجاجز 

تالئاعلا اهنكس  ةئان ال  ةقطنم  بهذس إ  ل  ةيمرلا ..)  ) ةقطنم الصأ  راتخ  نلو  ..ةلئاع  نم 
…. نأو ةصاخ  ەوبشملا … هطاش  سرام   

ةع لجرلا  تفتلا  ةأجف ح  للشلل  يكفت  ضرعت  دقف  ..ةخألا  راع  لمأ  مل  نأل  ةرذعملا 
ول ..لإ  ا  ..ةوق  ضفتنأ  تلعج  ةقط  ةحسلا  علا  قدح   حارو  قش  با  ةحان 

..كرحتأ نأ  نود  هلإ  رظنأ  ام  ارمسم   تللظ  اذل  ..هقاري  نم  كانه  نأ  ملعل  نآلا  تدعتبا 
نا نإ  دأتلا  لواحو  ةحسلا  علا  قدح   حارو  ..ه  قصتلا  قش ح  با  نم  اثك  بقاف 
تم  باعللا  ترعشو  امامت  افنأ  تمتك  يدوجوب ..!؟ رعش  له  ..له  ..هقاري  دحأ  كانه 
..!؟ يدوجو لجرلا  فشك  ول  رلا  ام  ..اراهنأ  ءامدلا  خض  أد  لق  ..رتوتن  ثدح ح  ام  ف 
اثك يرتوت  راثأ  ماعلا  نوكسلا  اذه  نل  ..لجخلا  ىوس  ر  يأ  كانه  نوك  نل  امر  ..فرعأ  ال 

.فورعملا بُج  عم  ةصاخ  ..حضاو  بس  نود 

ةرم لماعلا  ةحان  تفتلو  ةلا  نم  ء  اخأ  بالا  نع  لجرلا  دعتي  نأ  لق  ةللق  تاظحل 
سفنت دقو  ةأجف  هحمالم  تنال  ..ةقشلا ح  لخاد  حبصأ  قودنصلا  نأ  هنا إ  نإ  امف  ..ىرخأ 

ل مت  نأ  إ  ..لقأ  رذح  بئاقحلاو  ثاثألا  عطق  ا  نالقني  نالماعلا  حبصأف  ..اخأ  ءادعصلا 
..رخآل نكسم  نم  اهلمأ  كتاح  لقنتل  كش  نود  للق  نمز  اذه  ..طقف  ةعاس  فصن  لالخ  ء 

.ددجلا هنكسمل  ثلا  هعم  ذخأ  مل  هنأ  ودي 

رم ةّدح ال  فانالا   امهرمأو  لاملا  نم  ابك  اغلم  لماعلا  دقني  كلذ  دع  لجرلا  تدهاش 
هتقش لخد  مث  ..موهفم  كشو غ  ددش  رذح  ىرخأ  ةرم  هلوح  تفتلا  ..الحر ح  نإ  امو  ..اهل 

..فرغ و ادئاع إ  يرود  بالا  نع  تدعتباو  ءادعصلا  تسفنت  طقف  اهدنع  ..بالا  قلغأو 
.مالحألا ملاع  اجردت   بغ  قعو  ةثداحلا  كلتب  قلعتي  ام  ل  تس  ثح  شارفلا 

..اقالطإ هفداصأ  وأ  ددجلا  يراج  تلأ  نأ  نود  كلت  ةغصلا  رماغم  ع  ةللق  ماأ  ترم 
ةلللا ح كلت  ةوق   ةهجاولا  داع إ  دق  رمألا  نأ  الإ  ..هنأش  قلعتي  ام  ل  تس  نأ  فعأو 

نانئمطالاو فتاهلا  دج ع  ةملام  نم  وتلل  تهتنا  ثح  داتعملا  اضأ  ةلاصلا  اسلاج   تنك 
تجمدنا دقو  ولإلا  اهعقوم  لالخ  نم  ةمويلا  فحصلا  ىدحإ  أرقأ  اهدع  تحر  مث  ..اهيلع 

تاقرط توص  عم  ةأجف  ضفتنأل  ..جيلخلا  لقتسم  لوح  يداصتقا  للحت  ةءارق  امامت  
ةعاسلا ةحان  تفتلا  ..ادج  لط  نمز  ذنم  انتقش  راز  ادحأ  نأ  ركذأ  ال  ..بغ  اذه  بالا ..!!!

كلذ روزي  مهدحأ  ..ةلاقملا  ةقشلا  اهنإ  ..ال  ..رركتت  تاقرطلا  ..للق  ءاسم  ةنماثلا  زواجتت  اهدجأل 
يلا وضف  سرامأل  قش  با  ستلا إ  ةرك  بثاوتي  بلق  تهجوت  اذإ ..!!! بملا  راجلا 



ةغ ااث  يدترت  ةأرما  ..معن  ةأرما ..!!! ..وه  رئازلا  ..الهم  ..ىرخأ  ةرم  ةحسلا  علا  رظنلا ع 
.لاحلا ةعبط  يراج  ةقش  با  هجاوتو  اهرهظ  ريدت   ..اهحمالم ف  بت  عيطتسأ  ..عباطلا ال 

لدسي ع اهرعش  ..ام  ةضار  سرامت  امر  وأ  عم  مجر  تحت  اهنأو  وي  لش  ةلحن  تنا 
نا ول  ..تركذ  امف  ..نكم  ال  ..ال  ةراعدلل ..!! ؟ رادت  ةقشلا  ەذه  له  ..لإ  ا  ..ةقرب  اهيفتك 

اع رطاوخلا  كلت  رودت  ..اذهك  ئداه  ةنكس و   ةقطنم  ةقش   رجأتسا  امل  كلذك  رمألا 
.ةدحلا نم  ء  اهعاصأ  بالا  قرطت  لازت  ةأرملاو ال  هذ   

اهقلح مل  هنأ  ودي  ..ام  دح  هتيحل إ  تمن  دقو  راجلا  تاذ  اهل  جخو  حتفُ  بالا  دجأ  ..اخأ  ..و 
ذإ ..ةأرملل  هتارظن  تأجاف  دقف  وه  امأ  ..امهل  رم  ءادعو ال  ضغب  هلإ  تُرظن  ..ماأ  ةعض  ذنم 

..ةلمج اهنأ  وت  ةفلخلا  اهتيه  نأو  ةصاخ  ..دوب  اهل  مسبو  باحب  اهلقتس  نأ  اعقوتم  تنك 
هتعمس ل  ضفخنم  توص  لاقو  ..ةصعلا  هش  حضاو  لوهذ  اهيلإ  رظن  لاقملا  هنل  

: ادج

اذه 10 كلط  تضفر  دقل  م ..!؟ نيدت  اذام  كس ..!؟ ناونع  تفرع  فك  ..ةنيعللا  اهتيأ  - 
!!!. اقاس تارم 

: ودي ام  هتدح  ةلام  قيقر غ  ئداه  يوثنأ  توص  تدر 

.ةققحلا فشأ  نأ  كدراطأ إ  لظأس  كلوح ..!!! كوكشلا  نم  دملا  ثي  ام  اذه  - 

: ىرخأ ةرم  اهلأس  مث  ..بضغ  اهيلإ  رظن 

.!؟ اونع تفرع  فك  - 

: ةخس هلع  تدر 

.دألا ءاتخالا إ  عيطتس  نل  ..غص  دل  ل   اسور ..)  ) شعن  نحن ال  - 

: هنانسأ طغض ع  وهو  لاق 

!!. اذإ سسجتت ع  كنإ  - 

: ىوقأ فقوم  اهنأو  دحتب  تلاق 

كعدأ نل  ..لا  فشأ  نأ  كدعأ  ل  ..نآلا  اههنك ح  فرعأ  ةنيعم ال  ةمج  بكترت  تنأ  - 
.قحلا اهيأ  كتاح  أنهت  

ع ةرطسلا  امامت  دقف  دقو  ةوق  اهعفد  ذإ  ..هتعقوت  ام  رخآ  لعف  ..ەذه  اهتمل  تلاق  امدنع 
قح لجر  يأ  ..اهب  سأ  ةجض ال  ةثدحم  قش  با  ةنيكسملا   تمطتراف  ..ودي  ام  هاصعأ 

ةماجبلا اعم  بالا  تحتفف  ..لمتحأ  مل  ..طقف  اهدنع  ..و  ةأرما ..!! ؟ مجهتي ع  يذلا  اذه 
دقف ..بضغأ  لعفلا ح  افخم  نوأ  نأ  ودي  ..قح  بضغ  لجرلا  ترظنو إ  اهيدترأ  لا 

ام ناع  ذإ  ..ائش  لوقأل  تقولا  دجأ  مل  ل  ..يدوجول  ةأجف  رتوت  هنأ  ادو   هحمالم  تنال 
و اس  عفترم  توص  تلاق  مث  ..ةغ  ةعاجش  لجرلا   هجوب  فقت  و  ةأرملا  تضهن 

: ثهلت

نأ إ  ادأ  فقوتأ  نل  نأ  كل  مسقأ  ..ناج  اقح  كنإ  دحلا ..!؟ اذه  إ  رمألا  ك  لصو  له  - 
.كلت امل  ركذت  ..اضها  كتلعف  نمث  عفدت  كلعجأو  اهباصن  رومألا إ  دوعت 



ةما لجرلل  لوقأ  انأو  ةأرملا  بناج  إ  تفقو  ذإ  ..اضأ  ةمل  نوكت   نأ  بج  نأ  ترعش 
: ةحضاو

وناق ال قزأم  عقس   ةأرما  ع  مجهتي  نم  نأ  ادج  فرعأ  ل  ..امنب  ةلشملا  فرعأ  ال  - 
!!!. نآلا ةطلا  لصتأس  ..هنم  جخم 

: امغمغم لوقل  ددهتلا  اذه  مامأ  امامت  لذاخت 

.يراذتعا لقت  كوجرأ   .. ىرج  ام  فرعأ  ..ةرذعملا ال  ..ةرذعملا  - 

: لعفلا اعتمم  ةوقلا  يروعش  نا  دقو  ةمالا  سفنب  تلق 

!!!. اهنم  رذتعتلف  رذتعت م ..!؟ اذامل  - 

: الئاق هنانسأ  طغض ع  وهو  قنح  اهيلإ  َتفتلا 

.هلطأ ام  ل  اذه  ..اح  يكرتا   ..كوجرأ  وؤش  خدتت  نل ال  ..رذتعأ  ..رذتعأ  - 

فصتنم تنا   ..اخأ  اهحمالم  بتأل  ةأرملا  ٌّتفتلا إ  ..ةوق  اهبا  قفصو  هتقش  لخدل  اهلاق 
وزغت تد  ةضفلا  اهرعش  طويخو  راطإ  نود  ةففخ  تاراظن  يدترت  ..حجرألا  ع  تانيعرألا 
ثلا ظفتحت  تلاز  مدق ال  لامج  وي  منمنم  نقذو  قيقد  فنأ  اهيدل  ..حضاو  وه  ام  اهسأر 

: ةنتمم لوقت  نأ  لق  اذه  ل  تظحال  ..هنم 

.هتلعف ام  كركشأ ع  ..كركشأ  - 

هتاذ ءلا  تلعف  اهنأ  كش  الو  ..ادج  اهتلمأت  دقل  ..اث  بس  جحلا  ترعش  دقو  تمسبا 
: ةام اهدع  تلق  اذل  ..م 

.ەذهك ةناهإل  ةأرما  ضرعتت  نأ  ادأ  لقأ  الف  ..كتدعاسم  فأ  لا ..)ـ ناملس  دلاخ   ) روتكدلا - 

ار دجأ  ..ةجاحلا ال  تقت  ارخؤم ح  اهسرامأ  ت  دقو  نوملعت  ام  ةغص  ةذك  اهنإ  ..انسح 
لا ةماجبلا  نع  اهرظن  فأل  ةقط  لضفأ  اهنإ  ..بقللا  اذه  لمحأل  وك  ط  كلذ   

: مامتها لوقت  حفاصمل و  اهد  تدم  اهنأ  مهملا  ..اهيدترأ 

.ةسفن ةراشسا  لا ..)…ـ ةنيمأ  - )

..ام رمأ  ركفت  اهنأو  ادف  ..يدب  ةكسمم  تلاز  اهدو ال  بغ  لوضف  رظنت إ  اهدع  تحار 
: ددش ءطب  تلاق  مث  ..ةظحلل  تتمص  اهنأ  ح 

.!؟ ثدحتلا عيطتس  له  ..روتكد  ا  ةيطو  ةغ  ةفدص  - 

: ةفدصلا نع  اهثيدح  بس  مهفأ  نأ  نود  لجخ  تلق 

…. ..الاح و ادحو  مقأو  ..جوم  ..قشل ل غ  كتوعد  فأ  - 

: مهتب تعطاق  ذإ  ..راع  لمأ  مل 

سانأ نحن  ..ةسفن  ةراشسا  انأو  ..روتكد  تنأ  ..محجلا  إ  ةلالا  تاداعلا  كلت  بهذتلف  - 
.كتقش اللق   انثدحت  ول  ء  انيع  نلو  ةاهنلا  نومحم   نوملعتم 

ل ..ادأ  ددت  مل  اهنأ  بغلا  ..لوخدلا  اهل  احماس  قطلا  اهل  تحسفأ  مث  ..جح  تحنحنت 
تهذو إ اهتنذأتساف   .. اد  ام  باجعإلا  نم  ء  ةقشلا  ةلاص  رظنت إ  ةام و  تلخد 



(. هفاسلا  ) نم دادعإل ك  خبطملا  تهجوت إ  مث  ..ةقئال  باب  ةماجبلا  لدسأل  فرغ 

ناخد إ  رظنلا  سلتخأ  انأو  قش  ةلاص  اهل   الاقم  سلجأو  دوعأ  نأ  لق  ةللق  قئاقد 
ء ..هلوقأ  ء  نع  ثحأ  ..سفنلل  بحم  رظنم  لا   نم  دعاصتي  يذلا  هفاسلا ) )

اهتلأس اذل  ..بسلا  فرعأ  الو  ائش  لقت  مل  اهنل  ..ثدحلا  أدت    نأ  ضفملا  نم  ..هلوقأ 
: ددب

كجوز ..محا  ..محا  ..وه  له  ..له  لجرلا ..!؟ اذه  عم  طضلا  ةلشملا  ام   ..ةرذعملا  - 
.!!؟ قباسلا

: لوقت حضاو و  رانساو  ءالعتسا  ترظن إ 

..يرج ام  مهفأ  نأ  ةدم  ذنم  لواحأ  نإ  ..ثك  أ  عضوملا  ..ال  عبطلا  قباسلا ..!؟ ؟ وز  - 
.ەرمأ فشأ  نأ  خو  قرطلا  ش  دعي  لظ  دغولا  اذه  نل 

: مامتها اهتلأس 

.!!؟ ةلشملا نأ    كل  له  - 

: اهتالاعفنا ل  ةغرفم  رفزت  ءودهب و  تلاق 

دقل ..ناج  كفوقو  كل ع  انتما  ررأو  ..جح  يأ  كل  تس  دق  تنك  نإ  رذتعأ  ةادلا   - 
املع ..ببط  كنأ  تخأ  امدنع  ةصاخ  ..دعاسم  نم  نكمتت  كلعل  كلع  ةضقلا  ضرع  تركف 

.ثدح ام  سفتب  نآلا  يراشسا ح  وأ  ببط  يأ  حجني  مل  هنأ 

: راذتعالا نم  ء  لوقت  تمسباف و  ..لمت  نأ  اهنم  ارظتنم  قيلعت  نود  اهيلإ  ترظن 

انأ ..مهملا  ..قوفتلاو  عادإلا  اساقم   سل  نسلاف  ..سأ  ال  نل  ..نسلا  اغص   ودت  - 
تاارطضالاو تالاحلا  عيمج  هف  لقتسأ  ثح  صاخلا  تكم  كلمأو  ..ةسفن  ةراشسا 

هدل نأ  خأو  ..روهش  اوح 5  ذنم  اذه  دغولا  كراج  راز  ح  تأد  ةلشملا  ..ةسفنلا 
هلقع تغلأ  ةئجافم  نونج  ةثول  بصأ  هنل  ..هتاح  ادج   احجان  انم  ًقاع  اعماج  اققش 

!!!. عيضر لفطك  فتي  هتلعجو  امامت 

: مث ..ثدح  ام  ركذتس  اهنأو  فقسلا  ترظن إ 

أوسأ باصو  هلقع  رمعلا  اذهب  لجر  دقف  فك  ..قدص  الو  ةاغلل  اغ  ه  خأ  ام  نا  - 
..!؟) 12  ) قعلا فلختلا  لحارم 

هققش ةؤرب  حمس   نأ  ددش  مامتها  هنم  تلط  اذل  ةأجف ..!!! ثدح  نأ  لحتس  اذهك  رمأ 
دجأل تكم  ةصاخلا  لاقتسالا  ةلاص  ةفرغلا   جراخ  إ  داقف  ..فنب  رمألا  ع  محلاو 

فتو كرحتم  رك  سلج ع  رمعلا  نم  تانثالثلا  فصتنم  باش   ..لعفلا  كانه  هققش 
رظنم ..رالا  لعف  ام  ةملس  ةقط  هد  مادختسا  وأ  ملا  نع  زجاع ح  عيضر  لفط  هنأ 
رداوب هلع  ترهظ  ل  ..ةقطلا  ەذهب  دلوي  مل  هققش  نأو  ةصاخ  ..اح  هلثم   َرأ  مل  بغ 
ارارقإ هحنمأ  نأ  م  بلط  دقو  ..كراج  هلوق  ام  بسح  ةللق  ماأ  نوضغ  نونجلاو   فلختلا 

!!!. ةلهألا دقاف  القع  فلختم  اذه  هققش  نأ  دكؤي 

: بارغتسا تلق 



وأ ملا  ع  ح  ىوق  ال  نونجم  إ  نم  لقاع  باش  اهيف  لوحتي  ةللق  ماأ  ..مهفأ  ال  - 
.هخم ثعلاو   ارج  لخدتب  الإ  امامت  لحتسم  اذه  لوقت ..!!!؟ ام  هد  مادختسا 

: ةقفاوم تدر 

ةملعلا عجارملا  ل  تثح   دقل  ..نونجلا  فن  انأ  بص  دا  يذلا  زغللا  وه  اذه  ..امامت  - 
هنأ كل  دكؤأف  ارجلا  لخدتلا  صوصخ  امأ  ..ةلاحلا  كلت  بس  دحاو  ضرم  عأ ع  نأ  نود 

!!!. ءاطألا تاصوحف  تدأ  ام  ثدح  مل 

: اتقؤم ةطقنلا  كلت  زواجت  الواحم  اركفم  تلق 

..ءاضقلا مامأ  اهمدختس  ةلهألا   دقاف  هققش  نأ  تت  ةداهش  بغري  نا  يراج  نأ  دقتعأ  - 
قلعتي رمألا  نأ  حضاو  ..هفقوم  معدت  ەذهك ح  ةداهش  نم  لوصحلا ع أ  الاح  لواح  امرو 

.ام ثام 

: تلاق مث  ..لعفلا  اقع  نا  اتنسا  نأو  ااجعإ  تمسبا 

عض اهيلع  م  ققشلا  ب  دمألا  ةلط  ثام  ةضق  لعفلا  كانه  ..لوقت  ام  وه  ..امامت  - 
اذه دغولا  كراج  نأ  ةقثاو  انأ  اذل  ..اهيف  اهنلا  تلا  امامت إ ح  امهلاومأ  اهيف  تدمجت  تاونس 

!!!. هحلاصل رومألا  مسح  هلقع ح  ەدقفأو  كسملا  هققش  قح  امرج  بكترا  دق 

: فسأ تلق 

.كانه ةمج  دجوت  الو ال  ..ةمجلل  هاترا  ةفك  تفرع  ول  الإ  ء  يراج  ماهتا  طتس  نل  - 

: ةددش لمأ  ةيخ  تدر 

ةقرو كراج  تحنم  وك  داهش  عامسل  ةف  ذنم  ةمحملا  تعدتسا  دقل  ..امامت  حيحص  كمال  - 
كوكشلا تنا  نو  كلت  داهش  ةماتلا  عانق  مهتخأف  ..لعفلا  ةلهألا  دقاف  هققش  نأ  ةقثوم 

ةروصلا ەذهب  هلقع  غلا  لجر  دقف  نأ  لحتس  هنأ  ارارم -  تلق  ام  ادج -  كردأ  وك  قع  ألمت 
ةلاح ع  تاصوحفلا  نم  دملا  ءارجب  كلذ  دع  اقلا  رمأ  دقو  ..ماأ  نوضغ  ةغلا  

كسملا اذه  ..عيباسأ  ةعض  دع  ةحضاو  ةجنلا  أتل  ..دأتلا  نم  دملل  ةلقعلا  قيقشلا 
..ىرت ام  اددج  ائش  شسملا  رقت  فض  مل  ..قعلا  فلختلا  تاجرد  أوسأ  باصم 
..ٍماحم نم  تسا أ  دقل  ..فرعأ  ال  هلقع ..!؟ دقف  فففففييك  نل  ..اذه  فرعن  انعمجف 

هققش دقف  فك  فرعأ  نأ ال  املاط  كراج  ەاجت  ىوكش  يأ  مدقت  ىودج  مدع  اعمج  وخأو 
مهنل ..لا  فشك  مهدحأ  ّلع  مهيلإ  تأجل  نيذلا  ءاطألا  نم  لئاهلا  ملا  لختت  ال  ..هلقع 
..مهتقو عيضأو  مهيلع  كحضأ  نأ  اونظ  مهضع  نأ  ل  ..الصأ  دوجوم  اذهك غ  ائش  نأ  اوعمجأ 

.مهسفنأ هنوري  هققش   مهل  آو  مهسرخأل  قئارلا  لالا  كلمأ  مل  نأ  الإ 

انأ امأ  هفاسلا ..)  ) بوك نم  فشرت  دو و  اهيلإ  رظنأ  تحر  اذل  ..هلوقأل  ء  يدل  نك  مل 
قحتس ةطقن  كانه  ..الهم  ..الهم  ..و  ..ه  ةغر  ل  تدقفو  امامت  وك  راخ  الت  دقف 

: ةفهل تلق  ..كفتلا 

.!!؟ الثم نونجلا  عنصتي  اذه  يراج  قيقش  نأ  نكمملا  نم  له  ..وتلل  هذ  أرط   لامتحا  كانه  - 

: ةرم ةخس  تدر 

ثام نم  هسفن  مرحو  اهلمأ  هتاح  نيل  نونجلا  عنصتي  نأ  لقع  له  كلذ ..!؟ لعف  اذاملو  - 



اهتورث يرغت  ةث  ةلئاع  نم  هنأ  مغر  امهم  افظو  اصنم  لغش  اعماج  ااش  نا  دقل  هقحتس ..!؟
ادمتعم لظو  هملعت  لم  مل  يذلا  كراج )  ) ألا قيقشلا  عم  لعفلا  ثدح  ام  اذه  ل  ..لسلا 

إ رمألا  لصل  ققشلا  ب  فالخلا  بدو  بألا  وت  نأ  إ  ..ەدلاو  تا  تاداريإ  ع 
بطلا خــــرات  هعون   نم  لوألا  بغلا  نونجلا  كلذ  رغصألا  قيقشلا  بصأ  مث  ..ماحملا 

!!!. ةئطخم نأ  مل  نإ  فنلا 

..مث ..ةغلا  ةصقلا  ەذهل  سفت  داجب  ماتلا  هج  نع  ةانك  تك  زهأ  انأو  فش  تططم 
: لوقت و  ةنيمأ )  ) ةدسلا تحنحنت 

هلع ةصقلا  كلتب  ەخأ  ملو  ابط  تفداص  وك  صقتلا  فن  مهتأ  نأ  درأ  نأ  مل  ..ةرذعملا  - 
.تقولا رخأت  دقف  ..نآلا  باهذلا  عتي ع  ..لقألا  ةلواحملا ع  نم  د  نا ال  ..اسفت  اهل  دج 

: ضهنت نأ  لق  اهتلأس 

.!؟ كلع مجهت  اذاملو  الصأ ..!؟ يراج  ةرال  تئج  اذامل  ..نآلا  مهفأ ح  مل   -ل 

: لوقت اهحمالم و  بضغلا  ا 

انأ ال ..اهفشك  نع  زجعأ  ل  ام  ةمج  كانه  نأ  رعشأ  ..ةلوؤسم  ةناسإ  هعم  فتأ  نأل  - 
اذه دراطأ  تللظ  دقل  ..ةاهنلا  أدم   ةلأسم  ..امود ف  قحلا  نع  عفادأو  لولحلا  فاصنأ  لقأ 

يذلاو ةلقعلا -  هتلاح  نع  هتتك  يذلا  رارقإلاف  ..لا  فشك  ةلواحمو  هققش  ةلاح  ةساردل  دغولا 
كراج نل  ..القع  فلختم  هنأ  دأتلا ع  طقف  ل  ..باسألا  يوتح ع  ال  هتباتك -  تمدن ع 
..م اه  ةقشلا  ەذه  إ  لاقتنالا  ةاهنلا  ررقف   ..هل  ةرمتسملا  قحالم  نمو  اعرذ   قاض 

ثحلا اقراخ   ادهج  تلذ  دقو  ..ام  ٍمرجل  هاترا  حضاو ع  للد  وهل  بملا  فتلا  اذهو 
هققش ةلاح  ةسارد  ةرو  هعنقأ  نأ  ةلواحم  ەروزأل  تئجو  هلع  تع  نأ  ددجلا إ  هناونع  نع 

نل نأ  ادج  ملع  هنأل  ىوس  نيهــو  وتلل  عفد  مل  وهو  ..ضفري  لظ  هنل  ..ىرخأو  ىرخأ  ةرم 
ثحأ انأو  ..امامت  نافلتخم  نارمأ  ةلادعلاو  نوناقلا  نل  ..انوناق  سل  هلعفأ  امف  ..ةطلا  أجلأ إ 

.ةلادعلا نع 

: لوقأ انأو  ددش  باجعب  تمسبا 

نل ..ء  لمع  عيطتسأ  تيل  ..نمزلا  اذه  ةردان   ةلمع  تنأ  ..دس  ا  اماحا  كل  حنأ  - 
هتعفد ةقلطم  ةقثب  فتي  وهف  اذهل  ..اق  هحلاصل  مسحتس  ةضقلا  نأ  ملع  لجرلا  نأ  حضاو 

.ةروصلا ەذهب  كتناهإ  إ 

لق ..ء  ل  مغر  اهل  امتساو  فاضتسا  ركش ع  تحفاص و  مث  ..املل  تمسبا 
كلذ اهل  ضرعتي  نأ  افوخ  اهتراس  اهتقفار إ  ةماهشلا -  با  نمو  ..اخأ ل -  قش  نم  جخت  نأ 
راجش م   محتلو  جخ  نأ  نم  قش  إ  دوع  ءانثأ  فوخلا  يروعش  ركنأ  الو  ..دغولا 
!!!.. تاراجشلا كلت  داتعم ع  غو  ةدارجلا  له  وك  دأت  ل  هف  اخلا  فرطلا  نوأس 

.ظحلا نسحل  ثدح  مل  اذه  نم  ائش  نل 

ةرم اذه  يراج  ِقتلأ  ملف  ..ركذلا  قحتس  ام  اهيف  ثدح  نأ  نود  ةلاتلا  ةللقلا  ماألا  اهدع  ترم 
عضوملا تس  نأ  ..دحأ ح  كاتحالا  بغري   الو  ادج  ظفحتم  هنأ  احضاو  ادو  ..ىرخأ 

ةرم اح  حطس  ةصقلا إ  كلت  تداع  نأ  ..تاراتخالا إ  ةف  عاخنلا   تقرغ ح  دقو  هتمرب 
..ةداتعم ةئداه  ةلل  و  ةنيمأ ..)  ) ةدسلا اقل  نم  اقت  عوبسأ  دعف  ..ةئجافم  ةروص  ىرخأ 



ل مهتلت  لا  سارد  تاعاس  ءانثأ  ةحوتفملا  بتلا  نم  ةعومجم  وحو  فرغ  اسلاج   تنك 
ةأجف تضفتنا  نأ  ركذتأ  ..اطخ  افاشا  ملاعلا  هنم  رظتي  ثحا  نأو  تودف  ..اقت  قو 

.معاطملا دحأ  نم  ةجو  بلطأ  الإ ح  ادأ  ثدح  رمأ ال  وهو  ..بالا  تاقرط  توص  ع 

..ةحسلا علا  ترظن ع  ..رئازلا  ةهب  كفتلل  تقولا  دجأ  نأ  نود  اعم  ام  نم  تضهن 
مل نأو  ةصاخ  ..اهنأش  قلعتي  ام  ل  تس  دقل  ..ەااا  ةنيمأ ..!!!)  ) ةدسلا ..اهسفن  اهب   اذو 

رظتت نأ  اهنم  تلط  ىرخأ ..!؟ ةرم  اهب  ءاج  يذلا  ام  ..ىرت  ..حلا  كلذ  ذنم  اذه  يراج  ِقتلأ 
لداتو ةع  ةحت  ..بالا  اهل  حتفأل  تهذ  مث  ..اث  لدتل  فرغ  إ  تعرهو  ..ةظحلل 

يذلا بسلا  فرعأ  ..و ال  ..ةقشلا  ةلاص  اهدوقأو إ  لوخدلا  اهل  حمسأ  نأ  لق  ةلماجملا  تاراع 
!!!. دحأ اهمحتق  نأ  خأ  نأ  ..ةرملا  ەذه  قش  با  لفقأ  لعج 

ەذه اهتراز  نأ  دكؤملا  نم  ..زهاجلا  صعلا  نم  ةلع  اهل  تحأ  دقو  ةلاصلا  اهلاقم   تسلج 
لجخلا تارظن  ىرأ  تنك  ..متملع  ام  ةفدصلا  تنا  لا  ةقاسلا  ةرملا  نع  فلتختو  ام  ضرغل 

: لعفلاو ..ذفنتلا  بعص  ائش  بلطتس  اهنأو  ..اهحمالم  ةحضاو ع  رتوتلاو 

..ثدح ام  نأ أ  عيطتسأ  قدص ال  ..نل  ..كلت  ةئجافملا  رازو  فطت  رذتعأ ع  دلاخ ..) - )
ةمج يأ  هللا  ملعو  ..لاومألا  ل  محتي  نآلا  وهو  ..سمألا  ةضقلا   دغولا  اذه  حــر  دقل 
لا فرعن  نأ  نود  كلذ  اننكم  نل ال  ..هنم  كسملا  اذه  ذقنن  نأ  درأ  ..هققش  قح  اهبكتس 
ەذهب نونجلا  هققش  بصأ  اذامل  ..هتباجإ  ع  عأ  نأ  نود  اثك  هتحرط  يذلا  لاؤسلا  ..الوأ 

.!!!؟ ةقطلا

كلت إ فسألا  تارظن  مجرتأ  نأ  تدكو  ..ائش  اهل  مدقأ  نأ  عيطتسأ  وك ال  فسأ  اهيلإ  ترظن 
ثدحتأ ..امامت  رمألا  تس  دقل  نم غ ..!!! ا   ..ركذتأ  انأو  ةأجف  دقعنا  اسل  نل  ..تامل 

ةقالع قودنصلا  اذهل  له  ..ةلللا  كلت  هتقشل   يراج  هلخدأ  يذلا  بلا  قودنصلا  كلذ  نع 
..ةوق تضفتناف  ةنيمأ ..)  ) ةدسلل يرطاوخ  تلقن  ..فرعأ  ال  فك ..!؟ ىرت ..!! ؟ ا  رمألا 

: لسوتو ددش  مامتها  لوقتل  ..اهبلق  لمألا   تشعنأ  نأو  سامح  قدحت   تحارو 

..ء ل  انل  فشكس  يذلا  طخلا  فرط  اذه  نوك  دق  ..قودنصلا  هح  ام  فرعن  نأ  بج  - 
كسفنب كسملا  كلذ  تأر  ول  قدص  ..كرحتن  نأ  بج  ..كوجرأ  ..انب  قلعم  ءيرب  ناسإ  صم 

!!!. نآلا هلعفأ  امم  تلعفل أ 

: امهفتم تلق 

ام لجرلا  دض  ىوكش  مدقتل  ارذع  سل  اذه  قودنصلا ..!! ؟ ىوتحم  فشكنس  فك  نلو  - 
.ملعت

: قلق تدر 

نأ دعو  نآلا -  نل  ..رمألا  ئدا  ەاودج   فرعأ  مل  ائش  كنم  بلطأل  كلإ  تئج  نأ  عقاولا   - 
بج ..محا  ..نأ  بج  دلاخ ..)  ) ..ذفنتلا تح  لط  حبصأ  بملا -  قودنصلا  كلذ  رمأ  تخأ 

!!!. هملع نود  كراج  ةقش  لخدن  نأ 

: ام نم  ضهنأ  انأو  بضغ  لوقأل  اارغتسا  يانيع  تعسا 

!!!. ةققح ةمج  ەذه  ..ةقطلا  ەذهب  نكفت  كنأ  قدصأ  انأ ال  لوقت ..!!!؟ اذام  - 



: سلجأ نأ  ش إ  لسوتب و  تدر 

لاقملا كانه  نلو  ..انرمأ  فشكني  نأ  ه  سأ  ال  ًامتحا  كانه  نأ  ملعأ  دلاخ ..)  ) ا كوجرأ  - 
هتاح ..هلقع  ..ثرولا  نم  هصن  ..ء  ل  خ  دق  كسملا  اذه  نأ  و  ..ةحضاو  ةققح 
وألا ةناسإلا  ةنهملا  سرامتو  ببط  تنأ  ..ەدعاس  نم  جاتح  صخش  لخت ع  الف  ..اهلمأ 
هتاحو هلقع  ةداعإ  نم  نكمتس  امر  ..ةدعاسملا  إ  ةجاح  كسملا  اذه  ..كوجرأ  ..ملاعلا   

كراج حلاصل  اقلا  مح  نأ  دع  خألا  هلمأ  اذه  نوك  دق  ..ائش  لعفن  نأ  بج  ..هلإ  اهلمأ 
.ةضقلا مسحو 

: دافنب ص تلق 

وهو ال يراج  ةقش  محتقنس  فكف  ..كلذ  كتقفاو ع  ول  دس ح  ا  لحتسم  هنبلطت  ام  نإ  - 
.!؟ اقت اهرداغ 

: انقإ لواحت  مامتها و  تدر 

يع اقت أل  ء  ل  لعفأ  نإ  ..كراج  ةقارم  نع  اموي  فقوتأ  مل  نأ  الوأ  كخأ  عد  - 
دغولا اذه  نأ  تملع  دقو  ..لوؤسملا  ضعل  بارقو  طاضلا  دحأ  عم  اقادص  ةلغتسم  هلع 

( تلا  ) جراخ ةددج  ةاح  معني  نأ  دي  ..حجرم  وه  ام  دللا  ةرداغمو  هتاراقع  عيمج  عيب  يوني 
.كتدعاسم جاتحأ  نإ  ..كلإ  لسوتأ  ..كوجرأ  انه ..!!! هققش )  ) هتمج ااق  ارات 

ء ل  لعفت  ةأرملا  ەذه  ..لذن  نأ  ترعش  ةحا  ةغ ..!!! ةروص  ءالا  تشهجأو   اهتلاق 
الجخ أرب  تقرطأ  دقف  اذل  ..ةحضاو  ةنانأ  فتأف  انأ  امأ  ..اهئدامل  راصتنالا  لجأ  نم 

اهنانتماو اهركش  لوح  اثك  رثرثأ  نل  قفاوم ..!!! نأ  رتوتب  اهخأ  انأو  أر  تعفر  مث  ..ذاختل 
تاراعل ادج  عمتسأ  مل  نأ  عقاولاف  ..ثم  سانأ  كانه  نوك  خ  لازي  ملاعلا ال  نأو  هلعفأس  امل 

يأ مدقأ ع  نأ  لق  اهسفن  ةنيمأ )  ) ةدسلا نع  لاؤسلل  اهلق  تططخ  دق  تنك  نأل  كلت  ءارطإلا 
ةأرما اهنأ  نم  طقف  دأتلا  درأ  ..اهنع  لاؤسلا  لهسلا  نمو  ةسفن  ةراشسا  اهنإ  ..معن  ةوطخ ..!!!

اذه دحأ   قثأ  الأ  نمز  ذنم  تملعت  دقو  ..ام  ةعدخ  سرامت  اهنأ  ه  سأ  لامتحا ال  كانهف  ..ةس 
.ارارم تلق  ام  دج  ىوس  ملاعلا 

هنأ اهنم  تملع  ةصاخ ح  ..نآلا  نم  ةللق  ماأ  دع  يراج  ةقش  لوخد  اهعم ع  تقفتا  دق  تنك 
فك ..ةمحملا  اهقثوتو   هتارامع  ىدحإ  عيب  دقع  ع  عيقوتلل  هتقش  نم  جورخلل  رطضس 

ضعو طاضلا  نم  ءاقدصأ  اهلو  ادج  لجرلا  بقارت  اهنأل  اذه ..!! ؟ ل  ةنيمأ )  ) ةدسلا تفرع 
بج ..اهمال  قدصأ  نل  ..هتلاق ل  ام  اذه  ..هتارحت  فشل  اثك  اهودعاس  نيذلا  لوؤسملا 

.تركذ ام  اهااون  قدص  نمو  اهته  نم  دأتلا 

حضوم وه  ام  ةملاسلا )  ) ةقطنم اهبتكم   ناونع  اهجتم إ  اتلا  مويلا  ءاسم  ةقشلا  نم  تجرخ 
قمع  ودش  ظفاح ) ملحلا  دع   ) توص ..لوألا  انئاقل  اهاإ   تطعأ  لا  اهلمع  ةقاط   

ةراسلا ال دوقأ  نأ ح  ةلشملا  ..نمزلا  اذه  ةوسق  نم  بحم  وفط  نامأ  رعشل  ةراسلا 
!!.. روهمج مامأ  حم  نأو   قدص  ةنغألا  يدؤأ  ل  ..لجسلا  زاهج  توص  عم  طقف  غأ 
ادأ نوبقاري  سانلا  نأ  ةأجف إ  هنأو  رورملا  ةراشإ  مامأ  افقوتم  نوأ  جح ح  اناحأ   عقأ  اذل 
عمجم ةنيمأ ..)  ) ةدسلا بتكم  ثح  ةدوصقملا  ةرامعلا  إ  اخأ  تلصو  نأ  مهملا  ةنغألل ..!!

ل لأ  يذلا  اهبتكم  ثح  سماخلا  قباطلا  تهجتاو إ  راس  تنكر  ..ءانبلا  ثدح  ةاغلل  مخف 
.هتماخف ةدش  نم  لق  كش   ةرذ 



( ةنيمأ  ) ةدسلا ءاقل  اهنم  تلطف  ..ةعساو  ةماسبا  ةع  ةسج  نم  ةتركس  تلقتسا 
ةقطلا ەذهب  سانلا  لقتس  ال  ةنيمأ )  ) ةدسلا نوك  ةادلا  تضعا   عبطلا  ..طقف  تققدل 

سا اهختل  طقف  ..ادج  ةصاخ  ةلاح  نأ  اهتخأ  ل  ..مظتنم  دعاوم  لودج  لالخ  نم  الإ 
غلتل اهفتاه  ةعامس  تعفرف  ..اذه  ال  نم  ةغتسم  اهيتفش  تطم  ..اهسفنب  انه  إ  عهتسو 

اع ةغص  ةأ  ..عجارملا  نم  ه  سأ  اددع ال  دجأل  تفتلاف  انأ  امأ  ..ودي  ام  ةنيمأ )  ) ةدسلا
.ةسفن ةداع  كنأ   وي  ام  ل  ..و  ..كاترالا  تامالع  اهيلع  ودت  ةقهارم  ..ام  ء  نم  اهلفط 

تلق ..حضاو  بارغتسا  هش  باحب  لقتس  امأ  ةنيمأ )  ) ةدسلا دجأ  نأ  لق  ةللق  تاظحل 
: كلت راز  ارم  اسماه  اهل 

!!!. طقف دأتلا  درأ  تنك  ..ةرذعملا  - 

: سماه توص  تلأس 

.!؟ اذام نم  دأتت  - 

كلذ اهل  تسمه  ول  ..اهته ح  نم  دأتلل  تئج  نأ  عيمجلا  مامأ  اهخأ  نأ  درأ  ..ةنعللا ال 
تحنحنت ..قمحألا  رهظم  اذه  رهظس  ..ناملا  مخملا ع  ءودهلا  بس  سانلا  عمسسف 

: ددش توفخ  لوقأل 

.كتراز طقف  تدرأ  ةنيمأ ..)  ) ةدس ا  ةرذعملا  - 

: ةمسبم تلاق 

.تاعجارمو دعاوم  كانهو  مع  نام  اذه  ..ةرذعملا  نل  ..تقو  يأ  ك   احرم  - 

تمغمغو امسبم  تحنحنت  ..لعفلا  جحم  فقوم  فن   تعضو  دقل  ..قمحأ  نم  ا  
لضفأ اذه  ..سأ  ال  ..سأ  ال  ..اهبارغتسا  تارظن  طسو  جخأو  اهعدوأ  نأ  لق  ةع  تامل 
ةصم وعقوأ   لق  نم  مهب  تقتلا  نم  لف  ..اح  رمد  دق  قزأم  عقوت   نأ  نم  ثك 

.لعفلا ةسفن  ةراشسا  اهنأ  امامت  تعنتقا  دقو  اهبتكم  نم  تجرخ  ..ام 

ةبك ةجرد  اقلق إ  تنك  ..يغت ل  يأ  نود  مترلا  سفن  ةلاتلا ع  ةللقلا  ماألا  اهدع  ترم 
( ةنيمأ  ) ةدسلا لاصتالاو  عجالا  ةرم   نم  أ  تركف  نأ  ح  ..ةصقلا  ەذه  روت   نم 

ركذ لظ  امعأ  عللا   توصلا  كلذ  نأ  ةلشملا  ..ةرماغملا  كلت  يرارمتسا   نع  راذتعالل 
نآلا ه ح  ِقتلأ  مل  يذلا  سالا  باشلا  كلذ  بناج  فقت إ  نأ  ةدحو  لواحت  ةأرملا  كلت  نأ 
رمألا ناسو  برهتلا  ركفأ  يذلا  انأ  كع  ..بسحف ع  قحلا  قاقحإ  لجأ  نم  ثلا  ضتو 

.قع نم  اجراخ  راخلا  ىرأ  تدك  ..ائشف ح  ائش  يددرت  رخت  ..اذل  ..هتمرب 

ةقشل انماحتقا  بتل  اننب  مت  تاه  لاصتا  نم  دعو أ  ..اهبتكمل  راز  نم  ماأ  اوح 4  دع 
ادعتسم تنك  ..قافتالا  بسح  احاص  ةعساتلا  قش   با  قرطت  ةنيمأ )  ) ةدسلا تنا  ..يراج 

..ناح دق  ةرماغملا  دعوم  نوك  حضاو  قلق  اهتلخدأو  اع  بالا  اهل  تحتف  اذل  ..اهروضحل  امامت 
و:

و… نآلا ..!؟ هتقش  ەدجاوت   مدع  نم  ةقثاو  تنأ  له  يراج ..!؟ جخ  له  - 

ء نع  ةفتاهلا  انتاملام  لالخ  اهلأسأ  نأ  تس  فك  ..ةمهألا  غلا  ارمأ  ركذتأ  انأو  تكس 
اؤس ع  بجت  نأ  لق  ىرخأ  ةرم  اهتلأس  ..كش  نود  قلقلا  اسأ  دقل  اذهك ..!! ؟ يد 



: لوألا

.!؟ الصأ يراج  ةقش  لخدنس  فك  - 

: مامتها تدر 

دعتي هتيأر  نأ  هلمأ إ  ناملا  بقارأ  راس  سلجأ   تنك  ..اقت  ةعاس  عــر  ذنم  جخ  دقل  - 
انل حتفو  أ  لاملا   نم  احداف  اغلم  مهدحأل  عفدأسف  هتقشل  انماحتقا  ةفك  نع  امأ  ..هتراس 

!!. لفسألا رظتي   هنإ  ..بالا 

: بارغتسا اهتلأس 

.!؟ صخشلا اذه  نمو  - 

: ةالام ال  تدر 

با حتفل   يب  إ  أ  نأ  هنم  تلط  ..فحصلا  مهتانالعإ  ألمت  نيذلا  لافقألا  تاف  دحأ  - 
ائش بلطأ  نأ  نكم  الف  ..اعط  هجردتسأو  هلع  بذأ  تنك  ..اهحتافم  تعضأ  لا  فرغلا  دحأ 

امامت ضفر  ةادلا  ..اصتال   قحلا  بسلا  نع  هتخأ  ..لصو  امدنعو  ..فتاهلا  اذهك ع 
لاوط هلع  لصح  ام  يزاوي  اغلم  هلع  تضرع  ..اضاغ ل  جخ  نأ  داو  ل  ..عقوتم  وه  ام 

حتفسف وه  امأ  ..ةهجاولا  نوكنس   نم  تنأو  انأف  ..ادأ  رتي  نل  هنأ  هتخأ  ام  ..لما  ماع 
وه  اهو  ..اخأ  عنتقا  ..ددشلا  ءارغإلا  اذه  مامأ  ..و  ..هلس  لاح  ةام   بهذ  مث  بالا 

.رظتي لفسألا 

تأموأ اذل  ..كسملا  باشلا  كلذ  ذقنتل  عيطتس  ام  ل  لعفت  ةأرملا  ەذه  نوك  راهبنالا  ترعش 
لاقنلا اهفتاه  تجرخأو  ..ددش  نانتما  تمسباف  ..نآلا  كرحتلل  يدادعتسا  ادم  اقفاوم  أرب 

نم لجر  هنم  جخو  دعصملا  با  حتف  نأ  لق  ةللق  تاظحل  ..اذه  لافقألا ) حتاف  ( ـ لصتتل ب
ثح بالا  إ  هجتا  ل  ..ةدحاو  ةمل  لق  مل  ..ددشلا  قلقلا  حمالم  هلع  ودت  ةع  ةسج 
اهلعف ..ةسرمتم  ةنف  ةقط  انل  هحتفل  لفقلا  ام   ائش  عضوو  ةنيمأ )  ) ةدسلا هلإ  تراشأ 

..لاملا نم  ةمزر  يوح  افورظم  ةام  هحنمتل  ..ةدحاو  ةمل  انعم  لداي  نأ  نود  قلا  ةع 
!!!. اندوجوب ثولتي  يأ  دي  هنأو ال  ..اراه  جخو  لاجرلا  ەذخأ 

انأه امهم  ةعورم  ةققح  مامأ  ةأجف  انحصأ  ..احوتفم ح  يراج  ةقش  با  تأرو  لحر  نإ  ام 
ةقش نآلا  محتقنس  ..اضأ  ةنيمأ )  ) ةدسلا يع  احضاو   قلقلا  تأرو  ل  اقاس ..!!! اهل  انسفنأ 
اذامل فرعأ  ال  قتسم ..!!! قت ع  دق  ةمج  ..نوناقلا  اهيلع  بقاع  ةطخ  ةمج  ..نطاوم 

و لوخدلل  ارج  رجت  تحارو  يدب  تكسمأ  اهنأ  بغلا  ..ةروصلا  ەذهب  يدسج  فجتري 
: فجترم توص  مغمغت 

نلف ء  عن ع  مل  ولو  ..ءيرب  ناسإ  ةاح  اذه  انفت  ذقنن   دق  ..ركذت  ..نآلا  عجان  نل  - 
.ةغصلا انترماغم  رمأ  ادأ  دحأ  ملع 

نم للسي  يذلا  سمشلا  ءوض  لدتسم  اعم  ةقشلا  لخدن  نحنو  اهمال  فن  عنقأ  نأ  تلواح 
ةمسر قاروأو  فحصو  بتك  عم  ةاغلل  اطس  اثاثأ  يوحت  ةلاصلا  تنا  ..ةحوتفملا  ةلاصلا  ةراتس 

الو ةتقؤم  ةروص  ناملل  لقتنا  دق  يراج  نأ  وي  ام  كانهو  انه  لامهب  ةمرم  اهاوتحم  فرعأ  ال 
.ملعأ ..امر ال  يوضوف  لجر  هنأ  مأ  ..ه  ءانتعالا  اثك  همهي 



: لوقأ انأو  رتوتب  ةنيمأ )  ) ةدسلا ترظن إ 

!؟ اذام نآلا  - 

: اهتقو نم  ةققد  ل  لالغتسا  دت  اهنأو  ةنونجملا  اهلوح  رظنت  تلاق و 

يأ عت ع  نأ  لواح  ..فرغلا  ثحتل   تنأ  بهذا  ..انه  ةدوجوملا  قاروألا  ثحأ   عد  - 
.كشلا ثي  ء 

اهتيأر نأ  دع  لعفأ  مل  ل  ..ةلاصلا  كتو   فرغلا  إ  بهذت   اذامل ال  اهلأسأ  نأ  تدك 
لا ةفجرلا  ەذه  ەرأ  ..ةنعللا  ..اهنم  ل  ددش   مامتها  ثحتو  قاروألا  ةحان  اع  هجتت 

ةظحللا كلت  ةمج   بكترأ  نأو  ةصاخ  ..فوخلا  ..ةلزألا  لشم  ەذه   ..يدسج  بصت 
فرغلا ةحان  إ  اهجتم  تفتلاو  ..ء  ل  مغر  اقمع  اسفن  تطقتلا  ل  ..انه  يدجاوتب 

.انتقش لاحك  امامت  ..اضأ  تفرغ  يوحت  ةقشلا  نأ  فشأل 

زاهجو اس  غص  نوفلت  عم  ..دحاو  صخشل  عسي  بترم  اشارف غ  دجأل  وألا  ةفرغلا  تلخد 
با إ  تهجتا  ..ةفرغلا  ةواز  غص   بالود  كانهو  ..لامهب  ضرألا  لم ع  بوت ) بال  )

ال ةطقن  كانه  ..نل  ..بم  ء  ال  ..باثلا  ىوس  هف  دجأ  مل  ..سجوتب  هتحتفو  بالودلا 
نأ وي  ء  لو  انه  لقتنا إ  اذاملف  ..ةرجهلا  مث  نمو  هتالتمم  ل  عيب  دي  نا  اذإ  ..اهمهفأ 

!!!. لعفلا ةثك  تالؤاس  ثت  ةصقلا  ەذه  اتقؤم ..!! ؟ هلاقتنا 

ةرظن لأ  نأ  تف  ملو  ..ةناثلا  ةفرغلل  اهجتم  اهنم  جخأ  نأ  لق  ةفرغلا  ةخأ ع  ةرظن  تقلأ 
..يدوجو اهاسأ  ددش  مامتها  قاروألا  ثحت   لازت  لا ال  ةنيمأ )  ) ةدسلا ىرخأ ع  ةع 

رظنن نحنو  ةأجف  اننام  انبلصت   اننأل  ..لعفأ  مل  ..اهلأسأ ل  نأ  تدك  ائش ..!؟ تَفشا  له 
!!!. جراخلا حتفُ   دعصملا  با  توص  ةأجف  انعمس  ذإ  انضع ..!!! إ 

ةدسلا امأ  ..كمدق  ب  كلق  طقسو  اهضع  كتدعم ع  راهنت  اذه ح  فوخلا  روعش  ەرأ 
..معن ..رعذ  ترظن إ  مث  ..ةذفانلا  ةع إ  تهجتا  ةلمع ح  ةروص  تفت  دقف  ةنيمأ ) )
امامت اعئاض  تنك  ..هتقش  انيلع   عسو  ام  بسل  اركم  يراج  داع  دقل  ..ماللا  نم  غلأ  اهتارظن 
تأر الإ ح  لعف  ةدر  يأ  ِدأ  ملو  ..افم  رطخل  ضرعتي  نم  لاحك  ةأجف  يكفت  فقوت  دقو 

ا ..ةع  تخأ  نأ  ةسماه  ةع  تامل  م  بلطت  و  خبطملا  إ  عهت  ةنيمأ )  ) ةدسلا
!!!. ةققح ةثرا  فن   تعضو  دقل  ..لإ 

اعم برهأو  يدسج  ةاحلا   بدتل  ..لفقلا  حاتفملا   سدو  بالا  نم  بق  مهدحأ  عمسأ 
دجأ نأ  إ  كانه  تخأس  نآلا ..!!! ح  اهفشكتسأ  مل  لا  ةفرغلا  ..ةناثلا  ةفرغلا  تخأل  
نوأ نأ  لمآ  ..الثم  مامحلا  عللا   كلذ  دجاوت  ءانثأ  ةقشلا  نم  برهأل  ةسانملا  ةصرفلا 

.كلذ لمآ  ..يرمأ  فشك  نأ  نود  برهأو  اظوظحم 

ەذه سمادلا ..!!! مالظلا  تمدطصا  ..لخ  اهبا  تقلغأو  ةفرغلا  تلخد  ح  نأ  ةلشملا 
دشأ ..نامعلا  لعف  ام  مالظلا  ام   سسحتأ  تحر  ..ودي  ام  ذفاونلا  نم  ولخت  ةفرغلا 

مل فرت  اذهك  رمأ  نم  فوخلا  نل  ..هلصافت  لهجت  ملظم  نام  نوكت   اعر  ح  تاظحللا 
ةاقلملا باثلا  نم  ةعومجم  اهنإ  ..اهنإ  ..ء  مدطصت  دق  ترعش  ..الهم  ..اهنيح  احاتم  نك 

م ع وهو  هتقش  لخد  دقو  دغولا  كلذ  توص  عمسأ  ..ادج  ةهــك  ةحئار  وذ  اهضع  ..لامهب 
نع فقوتلا  عيطتسأ  ..ةنعللا ال  ةفرغلا ..!! ؟ ەذه  مداق إ  وه  له  ..تفرغلا  إ  يدؤملا  رمملا 



..جو لوح  اهتففلو  باث  ةعطق  تكسمأ  ..اهب  سأ  ةركف ال  هذ  ترطخ   ..الهم  ..فاجترالا 
برهأسو ..ةأجافملا  لماع  الغتسم  هلوخد  لاح  وق  ل  هعفدأس  ..معن  ..بالا  فلخ  تأتخا  مث 

.باثلا نم  ةعطق  هتيطغ  يذلا  جو  ىري  نل  دأت  ل  ..اع  اهدع 

اذه امإ  ..رخآ  راخ  يدل  دجوي  نل ال  ..اهلمأ  ةق ال  ااصعأ  بلطتس  ةوطخلا  ەذه  نأ  ةلشملا 
وهو مهدحأ  عم  فتاهلا  ع  ثدحتي  يراج  توص  عمسأ  ..اح  هتيب   ام  لل  راسخ  وأ 

: ددش قنح  لوق  ..ةفرغلا  ەذه  با  نم  ادج  بق 

جخأ نأ  لق  لاصتالا   ك  ردجألا  نا  ..قافتالا  بسح  ددحملا  ناملا  كراظتنا   تنك  دقل  - 
!!. ادغ دعوملا  ملت  نأ  كوجرأ  ..م  نم 

تنك ..فخم  تمص  كلذ  دع  ةقشلا  دوسل  ..ةعلا  هتدوع  بس  تفرع  دقو  هتملام  نأ 
ةأجف حتف  بالا  تئجوف  ..لقألا ل  ةفرغلا ع  ىوتحم  فرعأل  مالظلا  يع  داتعت  نأ  متأ 

م بصتي  قرعلاو  بالا  فلخ  ائتخم  تلز  انأو ال  ناملا  مع  رونلا  ..مث  ..ةداتعا  ةقطو 
هجتي نإ  ام  ..انسح  ..ةأجافملا  نع  لالغتساو  ةهجاوملا  نم  رفم  ال  هنأ  ودي  ..ةددش  ةرازغ 
ةعطق ةخألا ع  ةرملل  يد  عضأ  ..انه  نم  جخأل  وق  ل  هعفدأو  هلع  مجهأس  بالا  قلغل 

.نانئمطالا نم  دملل  جو  لوح  اهفل  تمق  لا  باثلا 

يذلا ام  ةفرغلا ..!؟ ەذه  يراج   هلعف  يذلا  ام  ..بالا  فلخ  تخم  انأو  ترم  ةلط  قئاقد 
متمتي اهدع  هتعمسو  ..ةق  ةعقرف  توص  تعمس  نأ  ركذتأ  الصأ ..!؟ ةفرغلا  ەذه  هحت 

إ ەداعأو  ائش  ذخأ  هنأو  ..ەذه  ةعقرفلا  توص  رركتي  نأ  لق  ..ماسم  إ  لصت  مل  تامل 
ناح ..انسح  ..ةظحللا  كلت  هجاردأ   دوع  هنإ  ..هنإ  ..ملعأ  ال  ءلا ..!؟ اذه  وه  ام  ..هنام 

..ةفرغلا نم  جخل  بق  ه  ترعش  نإ  ام  عجالل ..!!! لاجم  الو  نآلا  موجهلا  ةظحل  اهنإ  ..تقولا 
ةع تكرحتف  ..ضرألا  عقل ع  هنزاوت  ەدقفو  ههجوب  مدطصل  وق  ل  بالا  تعفد  ح 

!!!.. ةعقوتم ةع غ  هسفن  كرادت  دغولا  نل  ..ةفرغلا  جراخ  هجتأل  بخم  نم  تجرخو  قلا 
.ادج ةرذق  ةمش  قلط  وهو  لقرعل  هقاس  عضو  ذإ 

تدمتعا يذلا  ةأجافملا  لماع  لشف  دقو  ةفرغلا  نم  ورخ  لق  لقرع  حجن   فسأ  ل  عم 
اث نم  ءزج  قزمتف  اعط ..!!! هحلاصل  ..دحاو  فرط  نم  راجش  رمأس  نآلا  ..انسح  ..هلع 
ةرذق ةمش  قلط  وهو  اضاغ  رجفناف  ..اخأ  يصخش  فشكل  جو  نم ع  ماثللا  طقسو 
..كش نود  قحم  وهو  ..ء  ل  ءارو  اهنأ  امامت  قثي  وه  ..عبطلا  ةنيمأ ..)  ) ةدسلا قح  ىرخأ 

قوف هلقث  ل  ترا  نأ  دع  ائشف  ائش  تلذاخت  نأ  هتمواقم إ  لواحأو  لواحأ  انأو  بكت  لواح 
فخسو كحضم  لمع  تمقو  لفطك  تفتف  ..لبكتلا  عضوب  يد  اتل  كسم  وهو  يدسج 

بضغ هاصأ  اذه  نل  ..هتمواقم  رمتسأل   يد  ىدحإ  كي  نأ  المآ  ههجوب  تقص  ذإ  ..ةاغلل 
يذلا وه  قع  ..ال  وح ..!؟ اندلا  رودت  اذامل  ..هتوق  لو  هتضق  أر  ب  هلعج  مراع 

.!!!.…ـ يغتو ..بغت  وح  نم  تادوجوملا  نأل  ..عو  دقفأ  نإ  ..رود 

مل بغ  روعش  تررم  ..تظقسا  امدنع  نل  ..ملعأ  ال  ولا ..!؟ دقاف  تللظ  تقولا  نم  م 
حبسأ  نإ  موجنلا ..!؟ ..ءاضفلا  طضلا ..!؟ انأ  نيأ  وح ..!؟ ەارأ  يذلا  اذه  ام  ..اح  هفلآ  

ةعبط مهفأ  نأ  امود  تددو  م  دوسأ ..!؟ بقث  له   ءادوسلا ..!؟ ةعقلا  ەذه  ام  ..اهن  غارف ال 
ةمدسلا ب ةمغلا  العف ..!!!  ءاضفلا  نإ   ..اهدحأ  لخاد  نوأ  نأو  (.. 13  ) ءادوسلا بوقثلا 

تكرتو ببح  ا  تلحر  اذامل  ةقتع ..!!! ةلمر  ةعاس  نم  تطقس  لمر  ةح  ىرأ  ..موجنلا 



نم أ  نآلا  هشعأ  ام  نل  ..امود  ةتماص  اح  ..كوجرأ  كرود  يكت  ال  دج  ادحو ..!؟
..ةساعتلا يروعش  فقوتي  نأ  درأ  ..ادعس  نوأ  نأ  درأ  ال  انأ  ..يردأ  ال  اذامل ..!؟ ..تمصلا 

انأ ال يدسج ..!؟ نع  اذام  ..بغلا  عضولا  اذه  انأو   هذ  ةع   سدكتت  رافألاو  تامللا 
..اهناللا غارفلا  لكمو   قلعم  نأو  ..يد  كحت  نع  امامت ح  زجاع  نإ  ..ء  رعشأ 

ثدح فك  ..اهتاذ  علتت  يصخش  نإ  قييييمع ..!!! فن  ب  ددش   قفرب  طقسأ  نأو 
..ركف وهو  قع  طقف  رعشأ  ..اوحو  يدسج  امامت  ساسحإلا  تدقف  دقل  ..ملعأ  ال  اذه ..!؟
دغولا يراج  عم  يراجش  وه  ەركذتأ  ام  رخآ  ..هتاذ  دح  اناك  حبصأو  يدسج  نم  عُنا  هنأو 

نم رعشقا  دق  يدسج  نأ  لوقأ  نل  ..لإ  ا  تم ..!؟ انأ  له  لتق ..!؟ له  ..له  ..ولل  ادقفو 
يكفتو اردإ  دقفأ  نإ  ..ةدش  برطضم  قع  الصأ ..!!! يدسج  رعشأ  نأل ال  ..ةركفلا  ەذه 

.اعانا اردإ  عني م  مهدحأ  نأو  ..هذ  ماقرألا   دع  نع  زجعأ ح  ..بترملا  طنملا 

ذإ ..قدص  كلذ ال  دع  ثدح  امف  ..ملعأ  ال  بغلا ..!؟ عضولا  اذه  انأو   رم ع  تقولا  نم  م 
تلز ال  ل  عبطلا ..!!! انملاع  إ  دوعأ  طضلا ..!؟ اذام  إ  دوعأ  ..دوعأ  نأ  ةأجف  ترعش 
رظنت اهنإ  ..دقتعأ  اهمسا ..!؟ وه  اذه  له  ةمأ ..!؟)  ) ..أ ..أ  ةدسلا  هجو  ىرأ  ..كرحتلا  نع  ازجاع 

فق رخآ  صخش  كانه  ..فرعأ  ال  اذامل ..!؟ ..ت  اهنإ  ..معن  اهعومد ..!؟ ىرأ  له  ..لوضف  إ 
..نم ال ..نم  جرخ  مهدحأ  ..مث  اقاس ..!؟ هتيأر  دقل  وه ..!؟ نم  ..قلق  إ  رظني  اهراوج  إ 

اسو يد  كحت  نآلا  عيطتسأ  ..ضرألا  عض ع  مث  المح  لمحو  جرخ  ..نيأ  نم  فرعأ 
نأ مأ  سولهأ ..!؟ انأ  له  اززقم ..!!! افخم  اغ  ائش  ىرأل  ةددش  ةعص  وح  تفتلأ  ..اللق 
وه له  ..يانيع  هلع  تعقو  ام  فصول  ةسانملا  تامللا  نع  ثحأ  تلز  ال  اققح ..!؟ ەارأ  ام 

ةحل هل  ..ادج  لحن  ..رعشم  ..رمعلا  نم  تانثالثلا  لئاوأ  امر   ..كلذك  هنإ  ..معن  لجر ..!؟
لا كلتك  ةظافح  نم  ىوس  امامت  اراع  نا  هنأ  ةلشملا  ..فهلا  لاجر  دحأ  هنأو  اد  ةلط ح 

مهماع اولم  مل  نيذلا  عضرلا  لافطألا  لعف  ام  هبكر  ع  وبح  نا  دقو  ..لافطألا  اهيدتري 
!!!. لوألا

سباولا  ىرن  فك  نلو  ..اققح  اسوبا  شعأ  نإ  ةمدصلا ..!!! لوه  نم  امامت  تلصت 
ةطلتخم اهتامل  ..لمح  يذلا  لجرلل  ام  ائش  لوقتو  إ  ش  ةمأ )  ) أ ..أ  ةدسلا  انتظق ..!؟

اهعي إ حارو  ةعص  ىرخأ  ةرم  لمح  ذإ  ..اهل  عاصنا  هنأ  ودي  نل  ةحضاو ..!! غو  اهضعب 
..فرعأ ال  انأ ..!؟ نيأ  ..رلا  اد   حــــم  نام  عضو ع  هلإ ح  انلصو  نإ  ام  ..ام  نام 

لق فولأملا  لجرلا  هجو  ةحضاو ع  فوخلا  تامالع  ..جو  مث  ..أر  اهد ع  عضت  ةدسلا 
.ةهئاتلا يراظنأ  نع  اع  دعتو  ةأجف  تفتلل  ..ةدسلا  رماوأ  ىرخأ إ  ةرم  عمتس  نأ 

لواحت ةنيمأ )  ) ةدسلاو ..دع  امف  تفرع  ام  تاعاس  نم 5  أ  لاحلا ..!؟ اذه  تللظ ع  م 
محتأ ت  نأ  ام  ..ماسم  مظتت   نآلا  اهتامل  رعشأ  ..انملاع  إ  داعإل  ء  ل  لعف 

ةجرد اقهرم إ  تنك  ..ةقراخ ل  ةع  ك  عيضر  لفط  نأو  ..اسو  يد  لضفأ   ةروص 
: مث ..ةفخم 

عمس كنأ  كحمالم  نم  حضاو  ..كتمالس  ادمح  ع  دلاخ ..)  ) ا كتمالس  ادمح  ع  - 
!!!. كل هلوقأ  ام  مهفتو  نآلا 

لق نم  ةأرما  نضتحت  مل  انأ  ..بغ  روعش  غلا ..!!! نانح  نضتحت  تحارو ت و  اهتلاق 
ءاش ام  ه  لعفت  نأ  ةنيمأ )  ) ةدسلل حمس  تم  دسج  نأو  امامت  رمغ  لوهذلا  ..دج  ىوس 

: ةنئمطم لوقت  تحارو  ..اهعومد  تَحسم  مث  ..عو  نم  ابك  اءزج  تدعتسا  نأ  مغر 



ا اخأ  ء  ل  انفرع  ..لا  انفشك  دقل  ..نامأ  انعمج  ..نآلا  نامأ  تنأ  ..ء  ل  تنا  - 
(. دلاخ )

اذه ل  رعشأ  اذامل  ..الهم  قش ..!!! نأ   فشأل  اجردت  اردإ  دعتسأ  انأو  اهيلإ  تعمتسا 
وجرخأ مهنأو  ..لمالا  ةللم  اث  نإ  ..نإ  ..ةوق  كطصت  انسأو  فجتري  يدسج  نإ  دلا ..!؟

ثح فرغ  هجتأل إ  افجترم  احنم  تضهن  ةروصلا ..!؟ ەذهب  تللت  فك  ..ةحاس  ضوح  نم 
نع ازجاع  تلز  ال  ..ىرخأ  ةرم  ةنيمأ )  ) ةدسلا عم  سلجأل  ةلاصلا  إ  تدعو  ..اث  تلدسا 

اخأ ثدحتأل  ..يرافأ  بترت  الواحم  اقييمع  اسفن  طقتلأ  ..برطضملا  أر  بس  قطنلا 
: ةضتقم تاملو  برطضم  توص 

.!!؟ ثدح يذلا  ام  م ..ـ  -م ..ـ

: ددش نزح  تلاق 

..اضأ نونجلا  باصتو  ه  قحلت  نأ  تنأ  تدك  دقل  ..هققش  كراج  هلعف  ام  نآلا  تفرع  دقل  - 
.ظحلا نسحل  كتذقنأو  رمألا  تكرادت  ل 

: لمت فقوملا و  لوه  نع  ةانك  اهسأر  اهد ع  تعضو 

امتعمسو ..اهيف  تنأ  تأتخا  لا  ةفرغلا  إ  هجوت  ..اركم  هتقش  لصوو  كراج  انئجاف  امدنع  - 
كدفل نك  مل  يدوجو  ..ةرذعملا  ..برهلل  ةلاثم  ةصرف  اهتدجوف  ..نارجاشت  تاظحل  اهدع 

داس ةلط  ةفل  هتقش  تللظ   كنأو  ةصاخ  ..كلع  غلا  قلق  ةرعاش  ةع  ته  اذل  ..ء 
انفلاخو ةقشلا  انمحتقا  نم  نحن  اننوك  احاتم  ارمأ  ةطلا  لاصتالا  نك  مل  ..ماتلا  تمصلا  اهيف 
تلطو ..هتاذ  لافقألا ) لماع  ( ـ تلصتا ب ذإ  ..رخآ  عن  نم  ةدعاسم  نأ آ  تركف  اذل  ..نوناقلا 

ةمخض ةأفام  هتدعوو  ..ىرخأ  ةرم  ةقشلا  لخدنل  ه  قثي  صخش  يأ  عم  انه  إ  أ  نأ  هنم 
نأ امهنم  تلط  مث  ..لاملا  امهارغأ  نأ  دع  هل  قيدص  عم  انه  إ  عهف  ..وألا  ةرملل  ةفعاضم 

وره نم  تاعاس  عض  دع  ةقشلا  انمحتقا  ..لعفلاو  ةونع ..!!! هنم  كذقننو  كراج  ةقش  محتقن 
كدجأل ..ظحلا  نسحل  ةع  هلع  الغت  امهنل  فنع  راجش  هعم   نالجرلا  محتلا  ثح  ..اهنم 

هلثم  َرأ  مل  لشلا  يواضب  بك  قودنص  و  ..اهيف  تأتخا  لا  ةفرغلا  سفن  كلذ   دع 
موهفم قيمع غ  لوهذ  ةلاح  كيع   نل  كعو  لما  قودنصلا  اذه  لخاد  تنك  دقل  ..اح 

..ء ل  ءارو  بغلا  قودنصلا  اذه  نأ  تفرع  اهدنع  نيددش ..!!! ءاغو  هَتَع  ءاوهلا  نارظنت إ 
.طضلا هلمع  ةفك  مهفأ  مل  نو 

: امامت يفاع  تدعتسا  دقو  ةح  تلق 

ءانثأ ترعش  ام  اح  رعشأ   مل  امد ..!؟ اذه  ل  لشلا  يواضب  قودنص  لعف  فك  - 
اهتملعت لا  تامولعملا  ل  هنم  عني  مهدحأ  نأو  ..ةأجف  هضعب  لخادت  قع  ..هف  يدجاوت 

!!!.. ادأ المج  نك  مل  روعشلا  نل  ..موجنلا  ءاضفلا ب  طأ   فن  تدجوو  ..لوفط  ذنم 
يذلا يراج  قيقش  اذه  نا  له  ..الهم  ..اثك  ەرظنم  فاخأ  يذلا  لفطلا ) لجرلا   ) كلذ تأر  ..مث 

.!!؟ سولهأ تنك  نأ  مأ  هتدعاسم ..!! ؟ لواحن 

: لوقت ةوق و  افن  اهسأر  تزه 

..هنع كتخأ  يذلا  كسملا  كلذ  ..لعفلا  كراج  قيقش  وه  هتيأر  نم  ..اقالطإ  ةسوله  نكت  مل  - 
.قعلا فلختلا  نم  ةرزملا  ةلاحلا  ەذهب  هتباصإ  رود   هل  قودنصلا  نأ  حضاولا  نم 



: دو تلق 

؟ ةغلا ةقطلا  ەذهب  انلوقع  رثؤي ع  نأ  اذهك  قودنصل  نكم  فك  ..مهفلا  نع  ازجاع  تلز   -ال 
….. نأ نكم  فك  !!.. 

: لوقأ انأو  ةأجف  يانيع  تقرب  ذإ  ..راع  لمأ  ملو  ةأجف  تسرخ 

!!!!. ناطشلل ا  - 

: ةددش ةفهل  ةنيمأ )  ) ةدسلا تلأس 

.!!؟ هتفشا يذلا  ام  دلاخ ..!؟)  ) ا اذام  - 

: امودصم تلق 

نأ نكم  ال  تلا ..!! ؟)  ) ه إ ءاج  دق  يراج  نوك  نأ  لقع  له  ..لإ  ا  ..قودنصلا  اذه  - 
ةقط نع  ةف  ذنم  تأرق  دقل  ..دقل  ..دقل  ..ارجإلا  ءاذلا  اذهب  سانلا  بص  لاملا  نأ  قدصأ 

هتيلآ ع دمتعت  ءاملعلا  نم  ةعومجم  هعنص  قودنص  ..هساوح  عيمج  نم  ناسإلا  نامرحل  ةملع 
ثح ..مسجلا  ةرارح  ةجردل  امامت  ةلداعم  هترارح  ةجرد  نوكتو  هف  حلاملا  ءاملا  نم  ةم  دوجو 

قالغإ اهدع  متيل  ..ًلق  وفطلا  ءاملا ع  دوجوملا   حلملا  ەدعاسف  لخادلا  ناسإلا   سلج 
كلتل عضخ  نمل  حمس  يذلا ال  ماتلا  مالظلا  معف  ..لشلا  يواضب  ءاطغ  ةطساوب  قودنصلا 
اضأ الو ن  ..ةحئارلاو  توصلل  امامت  ةلزاع  قودنصلا  ناردج  نأ  املع  ..ء  يأ  ةؤرب  ةجتلا 

ل اع  دقو  ..ماتلا  للشلا  اهنيح  سمخلا  ناسإلا  ساوح  باصت  ..راصتخا  ..مام  مفلا  قالغإ 
كانهف ..الصأ  ةدوجوم  نكت  مل  ءاشأ  ةدهاشمو  ماهوألاو  تاسولهلا  نم  ةجتلا  كلتل  عضخ  نم 
ةفخم اهوجو  ىأر  رخآو  ..موجنلا  ب  ءاضفلا  حبس   هنأ  نظ  رخآو  ..نجلا  ىأر  هنأ  نظ  نم 

.(14)

: لوهذ تدر 

…. نأ لوقت  نأ  دت  له  - 

: اع اهتعطاق 

يأ ةادلا  هدل   نك  ملو  ..هققش  نم  صلختي  نأ  يراج  دارأ  دقل  ..هننظت  ام  وه  ..طضلا  - 
مهتملا يراج  اهيف  نوكس  ةددع  تاققحتل  عضختس  لتقلا  ةمج  نل  ..لتقلا  ىوس  راخ 

عفد هنأ  ودي  ..دحأ  لاب  رطخت  نأ  نكم  لا ال  ةغلا  ةركفلا  ەذهب  ءاج  اذل  ..دأت  ل  لوألا 
( تلا  ) ەدوجو  ةطلا  لاجرو  ءاطألا  لهج  يذلا  قودنصلا  اذه  لوصحلل ع  الئاط  اغلم 

نأ صتخملا -  ةداهشو  املسسم -  نلع  هلعجو  جح  فقوم  ءاضقلا   عضس  امم  ..الصأ 
نهاري نا  ام  اددحت  وهو  فورعم ..) بسل غ   ) هلقع دقف  نأ  دع  ةلهألل  دقاف  يراج  قيقش 

لق نم  اهيف  قيقحتلا  متي  الصأ   ةمج  دجوت  نل  ..فورعم  بسلا غ  ماد  امف  ..يراج  هلع 
.ةطلا لاجر 

: رتوتلا ةدش  نم  باعللا  ألتما  مف  لوقأل  ..لا  تفشك  نأ  ةقدصم  ةرهبنم غ  رظنت إ  تنا 

الو ح  تلا ..)  ) ءاطألا  وأ  ةطلا  لاجر  نهذ  اذهك   رمأ  دري  نأ  لحتسملا  نم  نا  - 
ع لصحو  رادتقا  هتطخ  حجنف   ..ادج  ةرذق  ةلح  سرام  دغولا  اذه  ..ملاعلا  نام   يأ 
هتب قودنصلا   دوجو  مهدحأ  فشك  نأ  َخ  دقل  ..لاومألل  ةلمالا  ةاصولا  عو  ثرولا 



اءرد ةمات  ةحرأو  سرامل -  اهيف  قودنصلا  عضوو  ةقشلا  كلت  رجأتساف  ..اهلمأ  ةطخلا  حضفو 
لوقأ نأ  عيطتسأ  لاخلا  نم  ءف  ..نآلا  ةحضاو  رومألا  ..هققش  لقع ) عانا   ) ةلمع تاهبشلل - 

موي  ل  ةلط  تاعاسلو  ريدختلا  ةف  لاوط  هسح  مث  نمو  ..رارمتسا  هققش  ريدختب  موق  هنأ 
فظنو همعطل  الإ  هنم  هجرخ  نك  مل  امرو  ..هساوح  ل  نم  امامت  ەدرج  امم  قودنصلا  اذه 

تج دقل  ..امامت  هلقع  كسملا  دقف  نأ  إ  ماأ  ةعضل  رارمتسا  كلذ  لعف  لظف  ..هتالضف 
.!!؟ ماأل هف  سح  ول  كلا  امف   .. ىرج  ام  كسفنب  تأرو  ةللق  تاعاس  قودنصلا  دجاوتلا  

ىل ةنيمأ )  ) ةدسلل يد  دمأ  انأو  ةرارم  تمسبا  ..و  ..ام  ء  نع  اثحا  ارذ  رظنأ إ  انأو  اهتلق 
لعف ام  امامت  ..قودنصلا  كلذ  عضو   مث  ردخملا  نقحو  عو  دقفأ  دقل  ..ةنقحلا  نام 

.امامت ملس  اتنسا  نإ  ..هققش  عم 

: ددش لوهذ  ةنيمأ )  ) ةدسلا تلاق 

(!!!. دلاخ  ) ا لهذم  تنأ  ..قح  يرقع  تنأ  ..تنأ  - 

: لوقأ انأو  ةرارم  تمسبا 

انمحتقا اننأ  اهنيح  نوفرعس  ..ةطلا  غالإ  نم  نكمتن  نل  ذإ  ..ء  فاشالا  اذه  اندف  نل  - 
.هنم هققش  انذقنأ  دق  انك  نو  اهنمث  عفدنس  ةانج  ..يراج و  ةقش 

نانتماو ماحا  تلق  مث  ..ارثأتم  اهيلإ  ترظنف  ..اهييع  نم  ةعمد  تهو  ..افسأ  اهسأرب  تقرطأ 
: نيددش

ظحلا ال نسحل  ..ادأ  ەاسأ  نل  لمج  اذه  ..اثك  كركشأ  ةنيمأ ..)  ) ةدس ا  اح  تذقنأ  دقل  - 
وهو كسملا  كلذ  لجأ  نم  كلامو  كتقوو  كسفنب  حضت  كنإ  ..كلثم  سانأ  يوح  ملاعلا  لازي 

.ةلوطلل قحلا  ساقملا  وه  اذه  ..يقدص  ..كتيحضت  نع  ء  يأ  ملع  ال 

: مث ..نآلا  ه ح  خت  مل  ارمأ  كانه  نأو  قلق  رظنت إ  امامت و  انث  تلهاجت 

رطس ع نأ  لواح  كوجرأ  ..دع  ه  كخأ  مل  رمأ  كانهف  ..ةققح  ةطرو  لازن   ال  دلاخ ..) - )
!!!. كراج انلتق  ..دقل  ..كاصعأ 

: لوهذ تخ 

.!!؟ فك اذام ..!! ؟ - 

: رتوتب تدر 

بلغتن ء  ال  ل  لعفس  هنأ  حضوو  ..هتقش  الخد  نيذللا  لجرلا  عم  فنع  كشا  دقل  - 
هعم كشا  رخآلا  نلو  ..هفتك  لماعلا   دحأ  نعط  دقف  ..هلجأ  نم  حفا  ام  حضفنو  هلع 
ةدماه  ةثج  دقري  هنإ  ..اروف  تامف  ..هتبقر  هنعطل   هنم  كسلا  ذخأ  نم  ظحلا  نسحل  نكمتو 

امهنأ حجرملا  نم  ..لام  نم  ه  امهتدعو  ام  اذخأ  نأ  دع  ەارتو  رعذ  نالماعلا  بره  ذإ  ..نآلا  هتقش 
.يدحول هتثج  نم  صلختلا  عيطتسأ  انأو ال  ..ادأ  ادوع  نلو  مويلا  دللا  نايس 

: لق ضقنا  دقو  بعرب  اهتلأس 

قزأملا اذه  نم  صلختس  فك  ..ةنيعللا  ةضقلا  كلت  عاخنلا   ح  انقرغ  دقل  ..لإ  ا  - 
.!؟ هققش تلعف  اذام  ..الهم  ..الهم  نآلا ..!!؟؟



: ةقفشلا نم  ثلا  يوحت  ةنب  تدر 

هتراذ لمح   عيضر ال  لفط  هنأو  انل  امامت  ملسسم  وهو  يب  صاخلا إ  ئاس  ەذخأ  دقل  - 
إ هتداعإ  عيطتس  انك  نإ  ملعأ  ..هلهأتل ال  اصاخ  اضرمم  دع  امف  بلجأس  ..دحأ  نم  فوخلا 
لا ةجضلا  نأ  ظحلا  نسحل  ..فقوت  نود  لواحأس  ..فرعأ ل  ةققح ال  ..نآلا  ةعبطلا  هتلاح 
كلذ لمح  وهو  ئاس  َري  مل  ادحأ  نأ  اضأ  ظحلا  نسحلو  ..دحأل  اهادص  لص  مل  اهانثدحأ 

نأ بج  ..اهب  ماقلا  بج  ةخأ  ةوطخ  كانه  ..نآلا  مهملا  ..ةراسلا  هعضو   ةعص  كسملا 
نمو رمألا  ناطروتم   نثالا  نحن  ..دعاس  نأ  د  ال  دلاخ ..)  ) ا انه  نم  كراج  ةثج  جخن 

ركنس كنل  ..ەراج  كنوك  تاققحتلا  ضعب  اددحت  تنأ  رمتس  ..ةثجلا  خن  نأ  انتحلصم 
َست الو  ..ەالتق  نأ  دع  ادوع  نلو  اه  ْلماعلاو  ..همسا  فرعت ح  لعفلا ال  تنأف  ..ه  كتفرعم 

.ائش شخت  الف  امامت  نمأم  كنإ  ..ك  ةصخشلا  قالع  رمأ  فرع  ادحأ ال  نأ 

..نآلا عجالل  لاجم  يأ  دجوي  الو  ةافلا  هف  ام  تطروت  دقل  ..عبطلا  انئمطم  اهمال  نك  مل 
لتق ةمج  ىرخأ  وأ  ةروص  ا  م  تلعج  لا  ةجتلا  كلتب  رمأ  نأ  قدصم  غ  تنك 
اذه بطلا  ةل  سرد   قوفتم  صخش  لمح  نأ  لقع  له  ..ةلوهأم  ةقش  ماحتقا  اهلقو 

.!؟ فخملا لجسلا 

..ءاسم ةسداسلا  تزواجت  دقو  اهدجأل  ..ةعاسلا  إ  تفتلا  مث  ..اناج  رطاوخلا  كلت  تحرط 
: ددش رتوتب  لوقأ  انأو  تضهنف 

دحأ  انآر  ول  ..ةققح  ةرماغم  اهنإ  ..مويلا  ءاسم  نم  رخأتم  تقو  ةثجلا   جخن  نأ  بج  - 
!!!. انتاح تنسف  جراخلا 

يراج ةقش  قفارم إ  اهنم  بلطأو  اهدع  ضهنأل  ..ةقفاوم  اهسأر  تزه  مث  ..موجوب  ّإ  ترظن 
ةرملا ەذه  نكت  مل  ..انملع  ام  هتبقر  نم  ةجراخ  ضرألا  ألمت  ءامدلاو  هتفرغ  اع   هتدجو  ثح 

..ةرطفلا ناج  نأ  مغر  فوخلا  رظنملا  اذه  رعش  مل  اذل  ..ةدماه  ةثج  اهيف  ىرأ  لا  وألا 
ةدسلا امأ  ..وملاو  ثثجلا  نم  فوخلا  ةدح  ففختل  لعفلا  رحسلا  لوعفم  اهل  بطلا  ةساردف 

كلت ةصاخ  ..ثثجلا  برق  دجاوتلا  ع  داتعم  غ  ناسإ  ل  لاحك  ةعرم  تنا  دقف  ةنيمأ ) )
.لتقلل تضرعت  لا 

فظنب انمق  مث  ..هلع  انيدأ  انعضو  اننأ  ركذتن  نام  ل  نم  انتامص  حسمن  انحر  اننأ  مهملا 
يراج نا  ةداجس  ةثجلا   فل  اهدع  انمق  دقو  ..ضرألا  تألمو  ةثجلا  نم  ترجفت  لا  ءامدلا 

..ةثجلا جخن  لللا   فصتنم  راظتنا  امامت  كهنم  قهرم  اخأ  جخنل  ..هتفرغ  اهعضو   دق 
ثدحتن مل  انل  تّرم  تاعاس  نأ  بغلا  ..تقولا  رورم  ددش  رتوتب  رظتن  قش  اهدع   انسلج 

نم انعنمو  انردص  مثج ع  اقالمع  اناك  حبصأ  ناملا ح  هلالظ ع  قلقلا  لأ  ذإ  ..اثك 
..لللا فصتنم  زواجتت  ةعاسلا  انيأر  نإ  امف  ..اخأ  تقولا  ناح  نأ  ..ةعبط إ  ةروص  فتلا 
..اراسو انيم  تفتلأ  ..هلمأ  تبلا  جراخ  ..لفسألا و  قباطلا  اهجتم إ  قش  نم  تجرخ  ح 

دجوي ..امومع ال  ..ةحاتم  مهدحأ  اناري  نأ  ةصرفف  ..ادأ  انئمطم  سل  اذه  نل  ..ادج  ئداه  عراشلا 
ةرم يراج  ةقش  إ  هجتم  م  ةنيمأ )  ) ةدسلا تذخأو  ..ةع  قش  إ  تدع  ..رخآ  لح 

عفدأ تحر  ذإ  ..بعصألا  لمعلا  رود  أل  ودي ..!!! ام  احاس  ارازم  تحصأ  دقو  ىرخأ 
نم رجفتس  ورع  ةنيمأ ..)  ) ةدسلا نم  ةكحضم  ةدعاسم  ىرخأ  ةرات  اهبحسأو  ..ةرات  ةداجسلا 
فوخلاو ع بعرلا  نل  هار ..!!! لما  اراطق  عفدأو  بحسأ  نأو  اد   ..ةثجلا ح  لقث 



ةثجلا  انعضو  ثح  ..اخأ  هتقش  نم  انجرخ  نأ  ..لاقثألا إ  لمح  الط   العج م  قتسم 
.اعمج انلزنو  ..دعصملا 

رودلا ناتقش   كانه  ..مهدحأ  اندهاشو  رألا  رودلا  دعصملا   با  حتف  ول  ةثرا  نوكتس 
تلمحف ..دحأ  كانه  نك  مل  ظحلا  نسحل  ..نل  ..لع  دح  ةلوهأم ع  طقف  امهادحإ  ..رألا 

..قودنصلا اهتسدك   ثح  راس  اهب إ  تلصو  نأ  ةغلا إ  ةعصو  لهلا  يدسج  ةثجلا 
ثح ةعاس  نم  اهيلإ أ  لوصولا  بلطت  ةوارحص  ةقطنم  هجتنو إ  م  ةنيمأ )  ) ةدسلا بكل 

اوع ع نو  يراج ح  ءافتخا  يب و  ادأ  ةطلا  لاجر  طي  الأ  المآ  ..كانه  ةثجلا  انيمر 
انتامص تخت  قش ح  نم  اهتذخأ م  ءام  تاجاجز  ةطساوب  لمالا  هاث  انلل  دقف  ..هتثج 

فتأ ..ةثجلا  نع  ادع  ةدللا  ةواح  ةغرافلا   ءاملا  تاجاجز  نم  انصلخت  مث  ..هاث  نم ع 
.فحم لتاق  نأو  فسألا  عم 

انلصو نإ  امو  ..ادج  لقث  مه  نم  انصلخت  اننأ  انرعش  دقو  ارجف  ةثلاثلا  ةارق  تبلا  اخأ إ  اندع 
الأ ع  اهدع  انقفتا  مث  ..هتلعف  ام  ل  ع  اثك  تركشو  ةرارح  ةنيمأ )  ) ةدسلا تعدو  ح 
دقف ..اهب  قالع  رمأ  ةطلا  لاجر  فرع  الأ  يرولا  نم  ..ةمداقلا  ةفلا  لالخ  اقالطإ  لصاوتن 
اح نعو  قش  نع  اع  تدعتباو  اهتراس  تكر  اذل  ..انتمجل  مهدوق  اطخ  اذه  نوك 

.اهيف اهارأ  لا  ةخألا  ةرملا  ەذه  تناف  ..اهلمأ 

ةرم جخأل  ..سك  اهل   اث  تعضو  مث  ..انخاس  امامح  تذخأو  قش  إ  اهدع  تدعص 
كس ةقطنم  نع  امامت  ةدعلا  نادعلا )  ) ةقطنم ةمامق   ةواح  سلا إ  الماح  راس  ىرخأ 

ةاحم  يدل  نأ  ةلشملا  ..قدصت  ال  ةعرم  ةلل  ..نورت  ام  ةاغلل  ةلط  ةلل  ةيمرلا ..) )
نأ يرولا  نمف  ..ةساردلا  ةمهأ  نع  امامت  دع  بسل  اهنع  بغتأ  نأ  لحتس  احاص  ةنماثلا 

.كوكشلا ثأ  ةداعلا ح ال  اح  سرامأ 

نم ل  لاح  هنإ  ..يرمأ  فشك  نم  افوخ  لق  مهتل  قلقلاو  ددش  ءطب  ةلاتلا  ةللقلا  ماألا  ترم 
ةقش با  قرطس  تبلا  بحاص  نأ  ملعأ  ..العف  هثودح  نم  ثك  أوسأ  اذهو  ..ءاللا  بقي 

اقلغم فتاهلا  دجس  امرو  ه  لصتس  ..عبطلا  هلع  دري  نل  خألا  اذهو  ..راجإلا  ملتسل  يراج 
محتقل ةمحملا  نم  امح  ذخأس  مأ  ..هنع  ثحس  نا  نإ  فرعأ  ..هتراط ال  تدفن  نأ  دع 

كلذ ىس  لاوحألا  ل  هنأ   مهملا  ..ىرخأ  ةرم  اهجأتب  موق  مث  اهتاتحم  نم  اهغرفو  ةقشلا 
امو هلمع  ةقط  فرع  نأ  نود  قودنصلا  ري  دق  وأ  ..ةطلا  غلي  دق  اهدنع  ..بغلا  قودنصلا 

العف كلذ  تلواح  دقل  ..لحتسم  قودنصلا ..!؟ جخأو  ىرخأ  ةرم  ةقشلا  لخدأ  له  ..ه  بسي 
..!؟ هسفن يراج  نع  اذام  ..مث  ..ادج  لقث  هنل  ..ةلللا  كلت  يراج   ةثج  نم  صلختلا  اندرأ  ح 

ةدسلا دحأ  لأس  نلأ  كسملا ..!؟ هققش  نع  اذام  ەءافتخا ..!؟ نع  هراقأ  دحأ  غلس  له 
؟ نآلا ىوس  هذ  تالؤاسلا   كلت  أرطت  مل  فك  اهتناضح ..!؟ إ  هلاقتنا  ةفك  نع  ةنيمأ ) )

نكت  مل  تالؤاس  حطت  كلعجو  ءادوسلا  تالامتحالا  تاع  كل  مسري  يذلا  قلقلا  هنإ  !!.. 
!!!. ةنعللا ..لالا 

رفسلا نم  دج  ةدوع  ارظتنم  ..يرمأ  فشك  نم  اعرم  افئاخ  رطاوخلا  كلت  طسو  شعأ  تنك 
ةلاسر ..ةلاسرلا  كلت  لتأ  نأ  لق  ..نأ  لق  ..اهرفس  ةكلا  تدقف  اح  نأ  ترعش  دقو  اق 

اهيف لصاوتت  لا  وألا  ةرملا  اهنإ  ..ةروص  اهعم  يوحتو  ةنيمأ ..)  ) ةدسلا نم  ةاغلل  ةلط  ةفتاه 
امامت انضع  نع  داعتبالا  انقفتا ع  دقف  ..اثك  اذه  أجاف  دقو  ..ةموؤشملا  ةلللا  كلت  دع  م 

.نوملعت ام 



تأد ..و  ةلاسرلا  أرقأ  تحر  مث  ..مهف  نود  ددش  ءاغ  اهتلسرأ   لا  ةروصلا  إ  ترظن 
افنأ للشلل ..!!! ضرعتت  امد  ةدامرلا   كفتلا  االخ  بعوتسأ ..!!! مل  تيلو  ..بعوتسأ 

اح ةللقلا   تارملا  نم  اهنإ  ..امهــجحم  نم  اجرخت  نأ  اتدا  ناعست ح  يانيع  ..برطضت 
..!! ؟ ةقطلا ەذهب  بعالتلا   متي  نأ  لقع  له  ضرألا ..!!! تاقولخم  غأ  نأ  اهيف  رعشأ  لا 

.!!؟ ةجاذسلا ەذهب  نوأ  نأ  لقع  له 

رهظ  ثح  ..هلجأ  نم  هتلعف  ام  ل  ةنيمأ )  ) ةدسلا تلعف  يذلا  يراج  قيقشل  ةروصلا  تنا 
لاح نا  هنل  ..قدص  بغ ال  ضقانتم  رظنم  لافطألا  تاظافح  ادترم  امامت  اراع  ةروصلا 

برغتسملا سل  رمأ  اذه  ..انسح  ..ەرعش  صقتو  هتيحل  قلح  مت  دقو  ةاغلل  افظن  اد  ذإ  ..لضفأ 
يذلا رخآلا  صخشلا  تنا  ةمدصلا  ..نل  ..اهلصافت  تفرعو  ةصقلا  كلت  ثادحأ  تشع  نأ  دع 
بناج سلج  ..رمعلا  نم  تانعلا  لئاوأ  هنأو   ودي  رخآ  صخش  ..معن  ةروصلا ..!!! رهظ  

انأ صخشلا ..!!!!؟ اذه  وه  نم  ..اهيدتري  لا  تاظافحلا  نم  ىوس  ەرود  راع  وهو  يراج  قيقش 
!!!!. لق نم  ەرأ  مل 

: لوقت تناف  ةنيمأ )  ) ةدسلا ةلاسر  امأ 

رعشأ رمألا  عقاو  انأو    .. هتمدق  ام  ل  عو  كتدعاسم  اثك ع  كركشأ  دلاخ ..)  ) يزع ))
ةصاخ ..لصافتلا  ضع  كنع  تفخأو  ةققحلا  ل  كخأ  مل  نأل  مضلا  بنأت  نم  ء 

كلذ بس  اهسفن  كتاح  امرو  كلقع  كدقفت  نأ  تدا  ةثك  رطاخم  بس  تررم  كنأو 
تأر ام  كراج  قيقش  ع  لوصحلل  ايهر  ادهج  تلذ  دقل  ..يزع  ..بغلا  قودنصلا 

وه رخآ  فدهل  ل  ..بسحف  كسملا  اذه  ةدعاسمو  ةناسإلا  با  نم  اهلعفأ  مل  ..كسفنب ل 
عم ةروصلا  دوجوملا   صخشلا  ةه  نع  لءاست  كلعل  ..وتلل  كل  اهتلسرأ  لا  ةروصلا  ەارت   ام 

بسو ..اماع  اوح 23  ذنم  همحر هللا  وز  نم  تلمح  دقف  يدلو ..!!! هنإ  ..هنإ  ..كراج  قيقش 
حرفت مل  ةققح  ةزجعم  اح  ملاعلا  إ  جخو  اثك  نجلا  غامد  رثأت  ..ةدالولا  تاعص  

20 لا ـ نس  هغول  حو  هتدالو  ذنم  ترمتسا  ةاغلل  ةلط  ةبيغ  ااصم  جخ  هنأل  ..اثك 
!!!. اقت

تمهتلا لا  ةبيغلا  كلت  نم  يدلو  ذاقنإل  ء  ل  لعفأ  نأ  تاونسلا  كلت  لاوط  تلواح  دقل 
تحأو تافشسملا  تاع  تلسارف  ..ةدحاو  ةظحل  هيع  حتف  نأ  نود  اهل  ەرمع  تاونس 
ظقسس نا  نإ  كردن  نأ  نود  هتبيغ  لظ   ذإ  ..لح  كانه  نك  مل  نل  ..ءاطألا  تاع  هل 

هش ةروص  شسملا  هعم   دجاوتأ  تنك  الصأ ..!! اهشع  مل  لا  ةاحلا  عّدويس  مأ  اموي  اهنم 
..ةدحاو ال ةظحل  لمألا  دقفأ  نأ  نود  رمتو  رمتو  رمت  تاونسو  ماأ  ..ظقس  نأ  لمأ  ةموي ع 
نم 20 أل  ةموي  هش  ةروص  شسملا  روزت  ح  مألا  ةاح  نوكت  فك  لختت  نأ  كنكم 

.اهييع ەانيع  تلتو  ةنيعللا  هتبيغ  نم  قيف  نأ  ةلمآ  اهيلإ  سانلا  برقأ  ءاقلل  اقت  اماع 

ثلا ثدح   ام  امامت  راذنإ ..!!! قباس  نودو  لعفلا  هتبيغ  نم  ظقسا  يدلو  نأ  بغلا 
هنل ..اهيف  ةمل  يأ  بطلا  كلم  رومأ ال  ەذه  نأ  ادج  ملعتو  ببط  تنأ  ..ةبيغلا  تالاح  نم 

حرف مدت  مل  اذل  ..ملاعلا  نع  ائش  فرع  عيضر ال  لفط  لقعو  لجر  دسج  لمح  وهو  ظقسا 
نم ةاحلا  تاخ  ل  ملعتيل  ەدعاسأ  نأ  ..ةعصلا و  ةغلا  ةمهم  مامأ  نأ  كردأ  نأ  لق  الط 
كل فصأ  نأ  نكم  ..موي ال  دع  اموي  تاخلا  بسكو  عيضرلا  لفطلا  ملعتي  ام  امامت  ..رفصلا 
سفنلا  ملع  تسردو  ل  ..تاونس  ذنم  مويلا  اذهل  دعتسأ  تللظ  نأ  مغر  ةفلا  كلت  اناعم  
هتلذ يذلا  لئاهلا  دهجلا  نم  كعد  ..اموي  هتبيغ  نم  ظقسا  ام  اذإ  يدلو  دعاسأل  طقف  اش 



.مالعإلا لئاسو  ادأ إ  ةصقلا  كلت  لصت   ال 

تنا ..هعم  اهتلذ  لا  دوهجلا  ل  مغر  ادج  ةعص  تنا  القع  يدلو  لهأت  ةلمع  نأ  مهملا 
دقو ..القع  فلختملاو  قاعملا  سرادم  ىوس  اهلقتس  ةسردم  دجت  نأ  بعص  ةردان  هتلاح 

ام ع  لصح  مل  طقف  هنإ  ..القع  افلختم  وأ  اقاعم  نك  مل  وهف  ..هل  املظ  كلذ  ىرأ   تنك 
ل ملعتنل  ةداتعملا  ةاحلا  ةرود  شعلا   مث  نمو  ةعبطلا  ةدالولا  ةصرف  نم  هلع  نحن  انلصح 

.ةمعلا انلحارم  ه  حمس  ام  بسح  ء 

ةوطخ مدقتي  مل  يدلو  نأ  تفشا  نأ  دع  ةدئاف  يأ  هل  مدقت  مل  ساردو  يدوهج  ل  نأ  ةلشملا 
ەارأ انأو  رارمتسا  أو  ملأتأ  تنك  اقت ..!!! ماع  لاوطو  هتبيغ  نم  هظاقسا  ذنم  ةدحاو 
كل ..مهعم  هتلوفط  سرامو  هعم  نوبعل  هلثم  الافطأ  دج  الو  قالطإلا  دحأ ع  كتح  ادحو ال 

.عو هلع  هتوسقو  رمألا  ةعص  لختت  نأ 

نوك كلذ   تلعف  ..انه  ه  حمسم  بتلا غ  نوك  ةنجألا  لودلا  ىدحإ  نم  الفط  تّنت  دقل 
عم اثك  ەاذآ  يدلو  نل  ةتقؤم -  ةروص  ولو  هعم -  بعللاو  هتبحصل  حفف  يدلول  اقفر  لفطلا 

..امامت ةلشاف  ەذه  طخ  نأ  كردأل  ..امهنب  لئاهلا  يدسجلا  قرافلا  وه  بسلاو  ..ددشلا  فسألا 
عطس نأ  لق  ددش  سأب  رخآ  لح  نع  ثحأ  تللظو  ..ەدل  ماتيألا   أجلم  لفطلا إ  تدعأف 

نأ خل  كراج -  هنأ  دع  امف  تفرع  لجر -  تكم  إ  ءاج  ح  ..مويلا  كلذ  ةأجف   لمألا 
دحأ مهف  نأ  نود  ةئجافم  ةروص  امامت  هلقع  دقف  دق  اماع   35 لا ـ ەرمع  زواجتي  يذلا  هققش 
لوهذ هلإ  عمتسأ  تنك  ..ةاحلا  تاراهم  نم  ائش  فرع  ال  عيضر  لفطك  حبصأف  ..بسلا 
يدلو فلخت  بس  فرعأ  نأ  وه  دحولا  قرافلا  ..تافتلا  تاذ  ..ضارعألا  تاذ  ..ددش 

.قعلا

تطشا ع ةصاخ ح  ..فنب  اهلصافت  عبتب  تأدو  ..اثك  امتها  ةصقلا  كلت  تراثأ  دقل 
نم دملا  ءارجإل  ةرم  نم  أ  ه  أ  نأو  ةسفنلا  داع  هققشل   افلم  حتف  نأ  كراج 

..لعفلا القع  فلختم  هققش  نأ  تي  يذلاو  ەدي  يذلا  رارقإلا  هحنمأ  هلع   تاصوحفلا 
ةسفنلا تاسلجلا  ل  مغرو  رهشلا  ةارق  ترمتسا  لا  هتاراز  لاوط  امعأ  ددي   لاؤسلا  لظو 

فك هلع ..!! ؟ وه  ام  حبصل  كسملا  هققش  لاح  لدت  فك  ..اخ  ل  اهيف  تسرام  لا 
ةبيغ نا   يذلا  يدلو  نم  بعتلا -  حص  نإ  ةلقع -  ةخس  نم إ  فقثم  ملعتم  لجر  لوحتي 

..و ..فك  فرعأ  نأ  نود  رخ  وأ  لش  يدلو  دفتس  ةصقلا  كلت  نأ  رعشأ  تنك  هتدالو ..!؟ ذنم 
بتأ نأ  ةركفلا   تنا  ..ةقع  ةركف  ..ةغ  ةركف  هذ  تدلوت   ..ةاجإلا  نع  ح  ءانثأ 

..اهشع لا  ةدحولا  لتقو  هعم  بعلف  ..يدلول  اقفر  نوكو  يب  شعل   كراج  قيقش 
.لفط لقعو  لجر  دسج  لمح  امهنم  ل  نوك  اثك  امهضع  نامئال  امهنأو  ةصاخ 

ذخآل ةسانملا  ةلسولا  روثعلا ع  لمأ  ه ع  لصاوت  أ ع  نأ  تلواحو  كراج  تعت  اذل 
ادج ةق  نأو  ..ماري  ام  سل ع  ائش  كانه  نأ  رعش  هنأ  ودو  ..دهع  نوكل   هنم  هققش 
اءوس دادزت  اهلعجو  ل  ..كلت  نونجلا  ةلاح  هققش ع  يل  وه  اهسرام  ام  ةعل  فاشا  نم 

وك ال دحأل  ەوكشأ  نل  نأ  املاع  ..كسفنب  تأر  ام  ةثك  اناحأ  نيهــو  أرجتي  نا  اذل  ..امر 
رودص لق  لاشملا  هل  بسأ  نأ  خ  هنأ  ودو  ..نونجلا  هققش  ةاصإ  ةفك  الصأ  ملعأ 

حارو ..هل  ةرمتسملا  قحالم  نمو  اه م  كتقشل  ةلاقملا  ةقشلا  إ  لقتناف  ..هحلاصل  محلا 
ه تقتلاف  ..ثحو  ءانع  دع  هنام  تع ع  ..اهيف ل  هققش  لقع  ثعلا  لسلسم  لم 

.كنع امغر  ةصقلا  كلت  افرط   حبصتل  تنأ  تلخدتو  عفد  ةلللا ح  كلت  هتهجاوو  



كنم تلط  مات ح  لاجتراو  ططخت  نود  تفت  دقل  ..دعاسمل  كمادختسا  تركف  اهدنع 
..ةققحلا ەذه   ..ثدح  ام  ثدحو  ثادحألا  عراستل  ..لا  فشكن  انلع  هتقش  محتقن  نأ 

نأل طقف  ةققحلا  كخأ  انأو  ةاغلل  بط  ناسإ  تنأ  دلاخ ..)  ) ا كل  ادخ  رفغا   كوجرأ 
!!!. رمألا كل  فشأ  نأ  نود  ةروصلا  ەذهب  كلالغتسا  ملظلا  نم  هنأ  تدجو 

ةمجلا كلت  لصافت  تدعاس   كنوك  ةطلا ع  غلت  نأ  عيطتس  تنأ ال  ..ركذت  كوجرأو 
يذلا قودنصلا  كلذ  نم  كتجرخأو  كتاح  تذقنأ  نأ  اضأ  َست  ال  ..م  ةثجلا  تفخأو 

دهش كلقع  ال  كدقفل  اهلعف  هنأ  ودي  ..هققش  اطخ  س ع  كلعجل  كراج  هف  كعضو 
.هتمج رمأ  تفرعو  ثدح  ام  تمهف  كنأ  نظو  هتقش  كدجو   نأ  دع  ەدض 

هتقو قو  هتدحو  سؤي  نم  دجو  نأ  دع  مسبي  يدلو  دجأ  ةرم  لوألف  ..نآلا  ادج  ةدعس  نإ 
دقل يرد ..!؟ نم  ..القع  امهلهأت  و  اعم  امهجالع  اذه   مهاسس  امر  ..بعللا  هعم  

انأ ..لواحأو  لواحأ  لظأس  ..ادأ  لمألا  دقفأ  نل  ..امهتت  نيعتل ع  ةصاخ  ةضرمم  ترجأتسا 
نل كنأ  كدعأو  ..اعادو  دلاخ ..)  ) ا اعادو  ..هلوق  تدرأ  ام  ل  اذه  ..ةاهنلا  حجنأس   نأ  ةقثاو 

((. طخ رفغا   كوجرأ  ..مويلا  دع  ارت 

بأ نآلا ..!؟ هلعفأس  يذلا  ام  ..ةثهال  سافنأ  اهتأرق  لا  ةلطلا  ةلاسرلا  كلت  ىوحف  اذه  نا 
لاوط عدخت  تنا  اراهنو  الل  اهحدتمأ  تللظ  لا  ةنيعللا  ةأرملا  ەذه  طئاحلا ..!؟ أر  

ام ل  امامت   ةقحم  اهنإ  ..لالغتسا  لضفأ  اهيف  تلغتساو  لتق  ةمج  تطروف  تقولا ..!!!
.تلعف ول  قح  قزأم  نوأس   ..ادأ  اهنع  غالإلا  عيطتسأ  ..هتلاق ال 

شغلا امأ  ..دوصقم  غ  َرَع  ثداح  وه  أطخلا  اهأطخ ..!؟ اهل  رفغأ  نأ  م  بلطت  ةقحلا 
؟ اذه ل  كل  رفغأ  فكف  ..ةدمعتم  تاراتخا  ل  ..ةضرع  ءاطخأ  تسل  بعالتلاو ف  بذلاو 

نع تثحو  لاقنلا  تاه  تكسمأ  ..ددشلا  ءاغلا  روعشلاو  رطاوخلاو  رافألا  ەذه  مامأ  ..و  !!.. 
نود ةرم  نم  أ  تلصتا  ..اقلغم  نا  زاهجلا  ..نل  ..لقألا  ع  اهيف  ضغ  غفأل  اهفتاه  مقر 

تانعللاو مئاتشلا  ةئيلم  ةلاسر  اهل  تلسرأ  فسألا ح  عم  ةناص  ةقط  تفتف  ..ىودج 
!!!. ونج أ راثأ  امم  ..اضأ  اهنم  در  يأ  لص  نأ  نود 

مدعو ءاغلا  رعشو  اثك  كسفنب  كتقث  هت  ..كعدخ  دق  مهدحأ  نأ  رعش  العف ح  بغ 
ةقط غ يراج  ةقش  اهيف  تمحتقا  ثح  ..راجت  أوسأ  نم  ةصقلا   ەذه  نأ  فعأ  ..نامألا 

قودنصلا كلذ  عضوف   ..اخلا  فرطلا  هف  تنك  فنع  راجش  هعم   تمحتلاو  ..ةنوناق 
وخد ةثداح  غأل ع  لتق  ةمج  ملاعم  ءافخإ  اهدع   تمهاس  دقو  ..قع  دقف  نأ  داو 

!!!.. عدختو تقولا  لاوط  مدختس  تنا  اهنأ  ختو  اذه  ل  دع  ةنيعللا  كلت  أتل  ..هتقش 
ەرأ ةلط  اماأ  تلعج  لاو  ..تباصأ  لا  ةلئاهلا  ةسفنلا  ةزهلا  ىدم  دحأ  روصتي  نأ  نكم  ال 

.اهسفن اح 

ةدوع دعو  عيباسأ  ةعض  دع  يراج  ءافتخا  ةطلا  لاجر  فشك  دقل  كلذ ..!؟ دع  ثدح  اذام 
تلذو ء  ل  فرعم  تركنأ  ..عقوتم ل  وه  ام  اعدتسا  اوماق  ثح  ..رفسلا  نم  دج 

دوجو مدعو  فظنلا  جس  وه  دعاس أ  امو  ..مهمامأ  اصعأ  تاث  ظفاحأل ع  اقراخ  ادهج 
نوف مهلعج  ام  اذهو  ..متملع  ام  همسا  لهجأ ح  يذلا  يراج  يب و  ةصخش  ةقالع  يأ 

نم دحأ  نا  نإ  ملعأ  الو  ..نآلا  ملعأ ح  ال  هتثج ..!؟ اوع ع  له  ..ماألا  رورم  عم  رظنلا ع 
.فسألا عم  اهلهجأ  ةثك  رومأ  كانه  ..كسملا  هققش  نع  لأس  دق  هراقأ 



اجالع اذه  تدجو   دقو  ..كلذ  دع  ةغص  ةأ  نم  اهراجئسا  مت  دق  ةلاقملا  ةقشلا  نأ  مهملا 
ةموؤشملا ال ةصقلا  كلت  ىركذ  تنا  نو  ..ثدح  ام  ماألا  رورم  عم  لع أ  ه  سأ  اسفن ال 

كلذو ..ةدسلا  كلت  عم  ةصع  تاعاس  تشع  نأ  دع  رخآلاو  حلا  ب  امد  محتقت  تلاز 
..سانلا هلعف  امو  هلمع  ةقط  فشا  دق  مهدحأ  نا  نإ  ملعأ  ال  يذلا  قودنصلاو  ..راجلا 

اهلصافت تشع  نأ  دع  قع  دقفت  نأ  تدا  رتوتلاو  قلقلاو  ضومغلا  نم  ةلصاوتم  ثادحأ 
!!!. ةلاقملا ةقشلا  نطق   نا  يذلا  ..يراج  بس  ..ةظحل  ةظحل 



!!! بحلا طاسأ 
( ظفاح ملحلا  دع   ) توصو راس  دوقأ  ماع 2010 .. نم  مسد )  ) رهش رخاوأ  ..سمخلا  ةلل 

ثادحأ بس  اللق  اعم  هذ  لازي  ال  دوعوم ..)  ) هتعئار انزح   رطقت  هتاملو  ةداعلا  ودش 
وتلل تجرخ  دق  تنك  ..تعدخو  تعالت   لا  ةنيمأ )  ) ةدسلاو كسملا  هققشو  يراج  ةصق 

نأ نود  راظنألا ع  تدعتبا  نأ  دع  نامألا  نم  ء  اهدع  ترعش  لا  ةطلا  تاققحت  نم 
..كلذ نع  زجاع  ..زاوت ل  دعتسأو  يرافأ  بترأ  نأ  لواحأ  ..مهتاققحت  هلإ  تلآ  ام  فرعأ 

ودي اذهل  اهسفن ..!!! كرافأ  دمج  جراخلا  دلا   ..فولأم  غ  نام  إ  اهجتم  تنك  دقف 
..كش نود  ةرازغ  للق  دع  رطمتس  ..للا  رذنت  مويغلا  ..اعئار  اممح  ةراسلا  لخاد  ءفدلا 

..لعفلا ال ةغ  ةفدص  ەذه ..!!! مل  عم  طقاسلا  رطملا  تارطق  أدت  نأ  عقوتأ  مل  ..ەآآآآآ 
اذامل فرعأ  ..نآلا ال  لق  اح  اهتلخد   نأ  ركذأ  لا ال  قرلا )  ) ةقطنم راس إ  دوقأ  تلز 

نم بسحف  ةللق  ماأ  ذنم  ولإلا  دلا  تلصو ع  لا  ةلاسرلا  لصافت  عجس  هذ  أد 
تالماجملاو ةحتلا  تاراع  اهتلاسر  تأد  ثح  ..اهرمع  نم  تانيعرألا  لئاوأ  ةدس  

اهمساو اهفتاه  مقر  تقفرأ  نأ  دع  ىوصقلا  ةرولل  اهب  لصتأ  نأ  اهدع  بلطتل م  ..ةداتعملا 
!!!. ةلاسرلا رخآ  الثلا  

اركذم قلعتم  حجرألا  رمألا ع  نو  ء  نل ت  ةفتاه  ةملام  درجم  اهنأ  املاع  اهب  تلصتاف 
تثدحت دقو  ..ملع  خ  دع  مل  ام  عيمجلل  ةحاتم  تحصأو  تاونس  ىدم  اهتَْ ع  لا 

نم ةدف  ةعص  ةجت  تشاع  اهنوك  اقل  دوت  اهنأ  خت  و  ةحضاو  ةدج  ةدسلا  م 
!!!. اهلوق دح  ادأ ع  اهاسأ  نل  ةلمج  ةلل  نوكتسو  ..ماسم  اهيقلت ع  نأ  دت  اهعون 

تانامضلا ل  تحنمو  اثك  ع  تحلأ  ةدسلا  نل  ..هتمرب  رمألا  لهاجتأ  نأ  نكمملا  نم  نا 
ل ..اهفتاه  مقرو  الثلا  اهمسا  تفرع  نأ  دع  ةصاخ  ..اهل  راز  دنع  نامألا  رعشأ  لعجتس  لا 
ل دع  تفعض  اذامل  فرعأ  ال  ..و  ..نانئمطالاو  دأتلا  نم  دمل  اهته  مقر  اضأ  تحنمو 

امامت ةدعلا  ةئلا  اح  بس  رخآلاو  حلا  ددج ب  سانأ  ةاقالمل  ةغرلا  امر   اذه ..!!!
نأ ةددشلا  ةغرلا  كرعش  لاو  ءاتشلا  لصف  ةممحلا   ءاوجألا  امرو   ..هلمأ  نولا  نع 
دقو ..كد  هترارح ب  رعشو  ةوهقلا  بوك  اهيف  كسمت  كتب -  بناج  إ  ةئفاد -  نامأ  نوكت  

نا ال ماه  ءارجإ  دع  نل  ..ةاهنلا  تقفاو   نأ  مهملا  ..اضأ  لوضفلا  وه  ئرلا  بسلا  نوك 
اهتعضوو ..هلإ  بهذأس  يذلا  ناملل  الما  افصو  اهيلع  تتكو  ةقرو  تجرخأ  ذإ  ..ەذاختا  نم  د 

ةطلا لاجر  نأو  ةقرولا  كلتب  ەددهت  نم  نكمتأسف  ..مهدحأ  نم  خف  اذه  نا  ول  ..اردأ  دحأ   
..نورت ام  رارمتسا  اهشعأ  انارا  ةلاح  ..هجو  نوفرعسو  افتخا  لاح  اهيلع   نوعس 

.!!؟ مول نم  نل 

يذلا فصولا  بسح  ةثيدحلا  ةنكسلا  ةرامعلا  كلت  مامأ  راس  نكرأ  انأو  يرافأ  لسلس  فقوت 
ەانالا الواحم  ددش  ءطب  ةراسلا  نم  تلجرت  مالحأ ..)  ) اهمسا نأ  تملع  لا  ةدسلا  نم  هتذخأ 

يد ع عضأ  ..راطمألا  لعف  تنوكت  لا  ةغصلا  ەاملا  كَرِب  طسو  فقأ  اوطخ  ال  ةقارمو 
يرعش تلل  ح  ع  طقاست  لا  ءاملا  تارطق  نم  يمحت  نل  ةقطلا  ەذه  نأ  املاع  أر 
فن عأ  داأ  يدسج ح  هدترأ إ  يذلا  تاجلا  مضأ  انأو  كسلا  عمجملا  لخدأ  ..اع 
..اخأ ةقشلا  كلت  و  .. 15 لا ـ رودلا  إ  مث  ..ادج  ةئداه  تاوطخ  دعصملا  إ  هجتأ  ..هلخاد 



ءودهب لوقو  لخادلا  نم  أ  اثنأ  اتوص  عمسأل  ..وح  تفتلأ  انأو  ددش  ددب  اهبا  قرطأ 
: قيمع

.حتفم بالا  دلاخ ..)  ) ا لضفت  - 

: مث ەغ ..!!! ء  الو  طقف  مالظلا  مدطصأل  بالا  تحتف 

ل فرعت  كنإ   .. قثت  نأ  عيطتس  نل  ..اقحال  هفرعتس  ددحم  بسل  مالظلا  اذه  ..ةرذعملا  - 
ةعمشلا ءوض  لدتس  نأ  لواح  ..ةقشلا  رمم  لخدت ع  نأ  كوجرأ  ..ائش  َشخت  الف  ء ع 

.ةلاصلا نم  ثعنملا  تفاخلا 

ةلاص فن   دجأل  ةللق  اراتمأ  تشمو  ..ادأ  ةداع  ةلللا  كلت  نوكت  الأ  اعقوتم  لعفلا  تلخد 
ادج ةترملا  ةرخافلا  ةقشلا  نم  اغص  اناج  نت  ةعمش  نم  ثعي  تفاخ  ءوض  نم  ىوس  ةملظم 

: باحب لوق  لخ  اتوص  عمسأ  نأ  لق   .. تد  ام 

.ثولا رلا  كلذ  سلجا ع  دلاخ ..)  ) ا لضفت  - 

اهنأو ..اهنام  لص إ  ةعمشلا ال  ءوضف  ..مالظلا  ةسم  ةثدحتملا  نأ  فشأل  اروعذم  تفتلا 
بغلا ..ملعأ  ال  اذامل ..!؟ ..هف  سلجت  يذلا  نكرلا  فشكت  ةسدنه ال  ةقط  ةعمشلا  تعضو 

رتوتلا ءاوجأ  مغر  تَلط م  ام  تسلج  ذإ  امود ..!!! ةددملا  ةفئاخلا  عبط  دض  تفت  نأ 
!!!.. ەذهك ةم  ةوعد  لأ  مث  اناج  نوأ  نأ  العف  بغ  ..مالظلا  بس  ناملا  رطس ع  لا 

..ةددحم  سياقم  ادأ ع  س  نحنف ال  ..انتاضقانت  ةلمج  إ  فاض  داتعم  ي  ضقانت 
امر ..خلإ  ..جازملا  ركعتم  بضاغ  تنأ  ادغ  ..اللق  اساق  حبصت  دق  مويلا  ..بط  تنأ  سمألا 

 - قش اهتكرت   لا  ةقرولا  عم  فتاهلا -  اهنم ع  اهتذخأ  لاو  ةدسلل  ةسئرلا  تامولعملا  نوكت 
.اراه ناملا  نم  جخأ  الو  اللق  عجشأ  تلعج  ام   

تعمس ..ةدسلا ح  كلت  هف  سلجت  يذلا  ملظملا  نكرلا  كلذ  رتوتب إ  رظنأ  انأو  تسلج  نإ  ام 
: ةحضاو باحرت  ةن  لمح  ءودهب  لوقت  اهتوص و 

اهيلع كل  تعضو  ةغص  ةلواط  كناج  دجتس  دلاخ ..)  ) ا دعوملا  كمالا  الوأ ع  كركشأ  - 
فرعأ ..ائش  َشخت  الو  كتب  كسفن   تعا  كوجرأ  ..ركسلل  ةغص  ةلعو  بوك  عم  ياش  قبإ 

كل ع ثدح  امو  كراجت  ل  دع  كلذ  كمولأ ع  الو  ..كشم  قلق  تنأ  ةجرد  يأ  ادج إ 
اززعم كتب  دوعتس إ  مث  صق  عمتسس إ  ..امامت  س  نأ  لواح  ..ةقاسلا  تاونسلا  ىدم 

.كلذ كدعأ  ..امركم 

: اغتسم تلق 

دقل الصأ ..!؟ كتصق  إ  عمتسأ  نأ  نيدت  اذامل  وعد ..!؟ تلط  اذامل  ..نل  ..كل  اركش  - 
.ةحا كتباجإ  عنقت  ملو  ةفتاهلا  انثداحم  ءانثأ  تالؤاسلا  كلت  كلع  تحرط 

: ئداهلا توصلا  تاذ  تدر 

ةددشلا ةغرلا  درجم  ..ةققحلا  اهنأل  ..اهغأ  نلو  فتاهلا  اهب ع  كتخأ  لا  اهتاذ  ةاجإلا   - 
صخش تلأل  ملاعلا  نع  اهيف  فن  تلزع  لا  ةعقوقلا  نم  جورخلا  ارخؤم  تباصأ  لا 

ةلزع شعت   اموتك  ائداه  كنوك  اهنيح  هذ  تنأ   تأرط  اذامل  فرعأ  ..ه ال  قثأ  نأ  عيطتسأ 
كتعنقأو كتلسارف  ..ةرم  نم  أ  اهتأرق  لا  كتاركذم  لالخ  نم  ولإلا  كدب  فرعأ  وكو 



.روزت نأ  ظحلا  نسحل 

تعمس مث  ..اهرود  دهنتو  الط  تكسل  ..ةغاص  ناذآ  نأ   ەانعم  ام  اهل  تلقو  قمع  تدهنت 
لتس اهنأ  ودي  ..ءاخسالا  نم  دمل  اهسولج  ةقط  نم  لدعت  اهنأو  وت  اهبناج  نم  ام  ةكرح 
اعمج اهل  كنلو  ..معم  اهيلإ  عمتسأ  نأ  اوحمسلف   ..اذل  ..ةاغلل  ةلط  ةصق  ماسم  ع 

.ةعطاقم نود  ثدحتتل  الما  لاجملا 

ةواز ل  قشعأ  لا  قش  ىرخأ   ةرم  ك  بحرأ  انأو  دلاخ ..)  ) ا كروضح  اثك ع  كركشأ  ))
دق يذلا  كلاحلا  مالظلا  اذهل  ددشلا  يراذتعا  ررأ  ام  ..نولا  نام   لمجأ  اهتعأو  اهنم 
اذه كنام   ةفرعم  اهرون  كل  حمس  ةلاصلا ح  نكر  ةدوجوملا   ةعمشلا  كلت  اللق  ەددت 
نأ دع  كئاقلل  اثك  ةعتمتسم  نأ  ء  ل  لق  كخأ  عد  ..ه  فشكت  نأ  نود  ملاعلا 

اذهل امر  ..اذلا  كملاع  تفشاو  كلقع  اانث  ترفاس   نأو  ةظحلل  ترعشو  كتاركذم  تأرق 
اعتمتسم نوكت  نأ  اضأ  ةلمآ  ..كتاركذم  صق   ت  نأ  ةلمآ  كءاقل  تلطو  ءانعلا  تدكت 

..دلا ..مالظلا  ..ةظحللا  ەذه  اهشعن   لا  ةهشلا  ضومغلا  تادرفم  عم  ةصاخ  ..ءاوجألا  ەذهب 
ىدم اهاسأ  نل  ةلل  اهنأ  ةقثاوو  ..ادج  ةعتمتسم  فن  نع  انأ  ..جراخلا  لطهت   لا  راطمألا 

.ةاحلا

لا براجتلا  ل  عم  ةنراقم  كلذك  كل  ودت  نل  امر  ةعرم ..!؟ له   ةغ ..!؟ صق  له 
ل ل   ..اح  ةصق   مهأ  ةسلا   اهنل  ..ةضاملا  تاونسلا  لالخ  كئارقل  اهد  تمق 

مث ..اهتلوفط  ةددحم   ةصق  شعت  سانلاف  ..ىرخأ  لصافت  يأ  نم  ولختس  لا  اح  لصافت 
..ةدحاو صقف  انأ  امأ  ..خلإ  ..جاوزلاو  لمعلاو  جختلا  دع  ىرخأ  ةصقو  ..ةساردلا  ةف  ةصق 

.نآلا كلع  اهصقأس  لا  ..طقف   ةدحاو 

باسأل ادأ  اهرداغأ  الو  ةقشلا  ەذه  تاونس   ذنم  شعأ  ..رمعلا  نم   41 لا ـ ةأرما   نإ 
اف نع  ةرم  تاذ  تأرق  دقل  ..لاع  ل  ەذه   قش  نأ  تلق  ول  غلاأ  نل  اذل  ..اقحال  اهفرعتس 
درأ انأف  ..الصأ  دوجو  اهل  نا  نإ  ةضقنلا  افلا  نم  اعأ  نأ  دقتعأ  (.. 15  ) ناسلا نم  فوخلا 

يوحن فسألا  رعش  كوجرأ ال  ..دحأ  هلإ  رظني  ملظم ال  نكر  شعأ   نأ  درأ  ..ملاعلا  اسي  نأ 
نوفلتلا ةشاش  مامأ  سلجأ  انهف  ..ادأ  كلذك  تسل  اهنإ  ..ة  رطقت  ةنح  اح  نأ  كنم  انظ 

تاع لخدأ  ..ملاعلا  ع  رخآلا  خدم  هنوك  ةفاثك  تننالا  مدختسأو  هل  ملاعلا  دهاشأ 
كلذ ..ناسإلا  لوح  امود  هذ  عطصت   لا  الؤاس  لل  تااجإ  عأو ع  اموي  عقاوملا 

تااجإلا دت  ةثك  اناحأو  ..ەرافأ  عنتو  ەراوطأ  ةارغ  يراهبإ  نع  اموي  فقوتي  نل  يذلا  نئالا 
.اذكهو ..ىرخأ  تااجإ  نع  ثحأ  لعجتو  ااترا  اهيلع  عأ  لا 

ح تلا )  ) ةضهن ةورذ  عم  ماع 1976 .. اددحتو   ..لوفط  ةلحرم  صق   تأد  دقل 
ةملعتلا جهانملاو  تافشسملاو  ندملا  ءاشإ  نم  عقاولا  ضرأ  ع  طفنلا  رامث  سملن  انأد 

مهفت تنك  نإ  ةممح  ..ةئفاد  اهنيح  تلا )  ) تنا ..يع  دل  كنأ   كرعش  ام  لو  ةثيدحلا 
الف ..اضأ  ةاغلل  فقثم  تقولا -  سفنو  هنل -  ةاغلل  اطس  لا  نطاوملا  ناو  ..عأ  ام 

..س رغص  مغر  ةفلا  كلت  ادج  ركذتأ  ..كاذنآ  ةفاقثلاو  نفلاو  حملا  نا  فك  كلع  خ 
تنك  ..مدقلا  يدج  تب  انكرتو  نافك )  ) ةقطنم ددجلا   انلم  إ  انلقتنا  ح  ةصاخ 
تب إ  اساق  قدنفلا  هشأ  نام  إ  انلقتنا  اننأ  ةاغلل  ةدعس  ..كاذنآ  رمعلا  نم  ةسداسلا 

لمحأ تنك  فكو  ..انشفع  لمحت  لا  لقنلا  ةراس  نم  انجورخ  ةظحل  ركذتأ  تلز  الو  ل  ..يدج 
.تاغصلا تاتفلا  مظعم  لاحك  ادأ  قرافت  نكت  مل  لا  ةغصلا  يمد 



انلوزن لاح  فقوت  دق  نأل أ  ..امود  هتاظحل  عجسأو  راذ  امامت   قصتلم  اددحت  مويلا  اذه 
انلق هتلئاع  دارفأ  عم  هتب  ةماقإلل   لقتنا  يذلا  انراج  ع  ةحتلا  لل  بهذو  ..ةراسلا  نم 
اهنم عمسأ  ملو  ل  ..ائش  اهنم  مهفأ  مل  لا  ةلماجملا  تاراع  الدات  ثح  ..بسحف  ةللق  عيباسأ 
لمج ..انناج ص  نبا  نع  ثدحتأ  ..امتها  ل  ذوحتسا ع  دق  صلا  كلذ  نأل  ..اضأ  افرح 
ەرعش ..رظنلل  ةتفلم  ةجردل  ةلا  ضبأ  نا  ..طقف  دحاو  ماع  ك  هنأ  دع  امف  تفرع  ةاغلل 

ادف  ..هيع  غت  نأ  تدا  هتهبج ح  ةلمجلا ع  هتالصخ  تلدسا  لللا  داوسك  ناد 
هبأ قصتلم  انم  لو  انضعب  قدحن  انحر  اهب ..!!! ظافتحالا  ةمراع   ةغرب  ترعش  ةلمج  ةمدك 

بقت نأ  لق  ..انراج  عم  ثدحلا  لوغشم  أو  اذه  ل  ثدح  ..لافطألا  مظعم  لاحك  لجخ 
نأ إ  ..اس  لط  رخآ  راوح  اعم   ناقرغتو  أ  ةحتلا ع  ءاقلإل  بهذتو  انراج  ةجوز  انم 
ىرأ انأو  صلا  كلذ  قلعتي  ام  ل  تاظحل  اهدع  أو  لخادلا  اعمج إ  هجتنل  اذه  ل  تنا 

.تقولا كلذ  اد    ام  دألا  هف إ  شعأس  يذلا  رخافلا  انتب 

ةلمجلا ةفلا  كلت  قو   مظعم  قأ  تنك  ثح  ماألا  رورم  عم  ائشف  ائش  رارقتسالا  انأد 
تأد ..اضأ  ةفلا  كلت  لالخو  ..تاونس  اوح 4  ك  يذلا  قش  عم  بعللا  فصلا   نم 

مه اوأدو  ..اناحأ  اهعم  ذخأتو  مهروزت  تأد أ  ذإ  ..انناج  اننب و  دتمت  ةلمجلا  تاقالعلا 
يذلا ال ناجلا  لفط  تلت  ةلوفطلا ح  ةلحرم  فك   فرعت  تنأ  ..ةلثامم  تاراب  لاقملا 

بس ..كئاقدصأ  برقأ  هنأو  هعم  بعلت  كسفن  دجت  قئاقد  اهدع  كنل  ..همسا  ح  فرعت 
نوكت ع نأ  وه  كتلوفط  هلعفت   ام  لف  ..عن  يأ  نم  فلت  يأ  دجوي  هنأ ال  وه  أرب  كلذ 

.ةلوفطلا ةلحرم  ام  عورأ  اذهو  ..بسحف  كتعبط 

نادلا دوسألا  رعشلا  وذ  لمجلا  صلا  كلذ  ..انناج  نبا  يب و  ةئلا  ةقادصلا  تأد  اذكه 
اننوك  اقت  تقولا  لاوط  انضع  عم  بعلن  قدص  انحصأف  فسوي ..)  ) همسا نأ  تفرع  يذلا 
ةفلألا ح يوق  روعش  رطس ع  نا  ..سكعلا  وأ  انتب  وه   نوك  نأ  امإف  ..براقتم  نس 

صلا كلذ  نأ  ترعش  ةغصلا -  نسلا  ەذهــو  نأ -  تلق  ول  ةغلام  نوكتس  له  ..هعم  نوأ 
ئاع طاترا  بس  هتراز  نم  عنمت أ  تنك أ ح  نأ  ركذتأ  دألا ..!؟ دص إ  س 

خأ ذإ  ..روعشلا  تاذ  رعش  وه  ناو  فسوي ..)  ) يدلاول للملا  بسأ  نأ  نم  اهفوخل  وأ  اناحأ 
ل ..كلذ  دي  ال  وهو  ..هراقأ  ةرال  هدلاو  عم  اجم  جورخلل  اناحأ  رطض  هنأ  ةرم  نم  أ 

هنأ اضأ  خأو  ..يغ  نخآ  ءاقدصأ  دي  الو  ةدحولا  هتقدص  نأل  م  ي  نأ  لضف 
.رهاطلا نلا  ةلوفطلا  بح  ل  ..عبطلا  غلالا  موهفم  بحلا  سل  ..اثك  بح 

تنا بولقلا  نأل  ..ةئلا  ةعتملاو  بعللا  ىوس  اهم  ام  دجوي  الف  اعم  اهيضقن  انك  ةلمج  ماأ 
ثدح ام  سكع  ..اعم ع  بعللا  انل  نوحمسو  ادج  كلذ  نوكرد  رالا  ناو  ..كاذنآ  ةفاص 

..لافطألا ضار  ةلحرم  نالازي   امهو ال  تنبلاو  دلولا  نولصف ب  مهنم  ثلا  ىرت  نآلا ح 
انتاراز تأد  ..كاذنآ ح  ادتبا  لوألا  فصلل  تلقتناو  اردلا  ماعلا  أد  اضأ ح  ادج  ركذتأ 

هلع  وه  ام  لاحلا ع  رمتساو  ..عبسألا  ةاهن  لطع  طقف ع  تقتو  اجردت  لقت  انضعل 
نس إ  تلصوو  انك  اننأ  ىوس  ..اهنأش  لاقل  ثلا  دجوي  ال  لا  ةلاتلا  ةللقلا  تاونسلا 

.!!!؟ فك غتت ..!!! وح  نم  ةاحلا  تأد  ح  ماع 1979 .. ةعساتلا  

..لق نم  اهدهعأ  مل  ةغ  ةقط  ثدحت  تحارو  ةرم  تاذ  اهتفرغ  تذخأ أ إ  اذه ح  نا 
ةاتف ةغص إ  ةلفط  نم  اق  لوحتأس  نأو  ..جضنلا  ةلحرم  الاح إ  نأ  ط  تخأ  ذإ 
تك نأ  إ  لوصولا  اهفده  ةلط  تامدقم  نم  خلإ  ..و  ةبدألاو  ةقالخألا  اهتامالا  اهل  ةبك 



اتقو قأ  نأ  نأو ع  ..دالوألا  قداصت  نأ  ةاتفلل  زوج  الف  فسوي ..)  ) عم بعللا  قح   الو  نآلا 
.ةسردملا المز   عم  اقالع  دطوأ  نأ  وأ  ..س  لثم  نه   نم  اق  عم  لاقملا  لوطأ 

مغر ائش  هتدلاو  هلع  ضرفت  ح  لفطلل  لعف  در  لوأو  لهسأ  عف ..!؟  ةدر  تنا  فك 
مل ةعول  ..امعأ  ةغ   ةعول  ترعش  نأ  الإ  ..ةغصلا  مغرف س  عبطلا ..!!! ءالا  ..هتدارإ 
له الصأ ..!؟ اذهك  ء  كانه  له  اركم ..!!! اح  تنا  اهنأ  تاونس  دع  تمهف  ..اهمهفأ ل 

دحولا سفتلا  هنل  ..اخا  نم  حلطصم  اذه  ..ملعأ  ال  ركم ..!؟ ) بح   ) كانه دجوي 
.كاذنآ يرعاشمل 

..اثك هحأ )  ) نأو دص  فسوي )  ) نأ ةلوفطلا  قط  عنقأ أ  نأ  اهنيح  تلواح  نأ  ركذتأ 
نأ اهب  ردج  ةاتفلا ال  نأ  ةدحلا  نم  ء  لوقت  اهدهعأ و  مل  ةمراص  ةقط  تسرخأ  اهنل 

..قلقلا نم  ةماود  تقرغف   انأ  امأ  ..ةضاغ  فرغ  نم  تجرخو  اهتلاق  ..ەذهك  اظافلأ  مدختس 
يأ بكترن  مل  نحن  اذاملو ..!؟ ملاعلا ..!؟ اذه  اقدصأ إ   برقأ  ىرأ  الأ  بلطت م أ  فك 

ل مغر  اهحرطأ  تللظ  نأ  الإ  ..كلت  الؤاسل  ةاجإ  ع ع  مل  غصلا  قع  نل  ..ةئيطخ 
.لق شهني  قلقلاو  اهيف  مانأ  لا  اح  وألا   ةرملا  تنا  ..أ  هتلاق  ام  ةعنتقم  ء غ 

دقو فسوي )  ) ه ذو  ..هل  حتفأل  تهذ  ..بالا  سرج  ب  مهدحأ  نا  ..بسحف  اتلا  مويلا   
هل حمسأ  نأ  اعقوتم  إ  رظني  وهو  مسبي  نا  ..ةلملا  هضورف  نم  ءاهتنالا  دع  رال  ءاج 
نم عنمت  أ  نأ  ەخأ  له  ..هل  هلوقأ  ام  فرعأ  مل  ..ةداع  لعفن  ام  م  بعللاو  لوخدلا 

عقوتأ مل  بغ  دانع  تفت  ..م ل  تَلط  ام  هلعف  ضف   نا  ام  اذه  هتقداصم ..!! ؟
جارحإلا أ  رعش  نأ  ةلمآو  هتراز  ةصرف  امامت  ةلغتسم  لخادلا  إ  هتوعد  ذإ  هلتمأ ..!!! نأ 

دع أ  هلعفتس  ام  راتعالا  عضولا  نود  هعم  ةللق  تاعاس  اهنيح  معنأس  ..ءاقلا  هل  حمسف 
.كلذ

تبلا لخد  ەارت  و  اههجو  ع  احضاو  قيضلا  تحمل  ذإ  ظ ..!!! ةئطخم   تنك  ل 
انروزي الأو  هتب  إ  بهذ  نأ  مزحلا  نم  ولخت  ةقرب ال  فسوي )  ) نم تلطو  تَحنحنتف  ..قفرب 

نأ ىوس  كلم  مل  هنل  ..هنم  ةحضاو  ضاعا  تارظن  طسو  اهتلاق  هدلاو ..!!! عم  الإ  ىرخأ  ةرم 
تحارو ..اغتسم  الذاختم  هجورخ  لاح  فسوي )  ) مأ تلصتا  ل  ..اذهب  ِفتكت  مل  لا  عمتس أل 

اهدلو انروزي  نأ  حص  الو  ..نآلا  انك  دقف   .. هتلاق  يذلا  اهيش  امال  رركتو  امأ  اهعم  ثدحتت 
ةصاخ ح ..ةمومسم  ماهس  باصأ  نومضملا  اذه  نع  جخ  مل  ثك  مال  عم  ..م  بعلل 

!!!. اهمال عم أ ع  امامت  ةقفتم  فسوي )  ) مأ نأ  ةملاملا  نم س  تظحال 

فن يب و  لءاسأ  انأو  قح  لق  ..بهتلت  يرعاشم  ..اح  ةلل   أوسأ  ەذه  تنا  دقل 
متهنو انضع  بحن  قدص  درجم  نحن  فسوي ..!! ؟)  ) عم هتبكترا  يذلا  أطخلا  وه  ام  ىرخأ : ةرم 

وهو ..ملظلا  اهيف  ترعش  لا  وألا  ةرملا  اهنأ  فعأ  اذه ..!! ؟ ل  انب  اولعف  ملف  ..انضع  رمأل 
امود حبارلا  فرطلا  تناف   ..أ  عم  ةلط  تاشاقن  لخدأ   لعج  قاط  تقم ال  روعش 

.س رغص  بس 

نع يراجإلا  لاصفنالا  اذه  دع  ركذ  يغت  يأ  نود  ادج  ةئك  ةنح  ماألا  اهدع  ترم 
دوعأل ..المز  نع  تلزعناو  امامت  تدعتبا  دقو  حضاو  راسكنا  ةسردملا  بهذأف إ  فسوي ..) )

الإ كت  الو  سلجت م  تنا  لا  بس أ  ةجم  ةلملا  ورف  زجنأو  تبلا  كلذ إ  دع 
ىوس ائش  اهيف  لعفأ  ال  فرغ  ةلزعلا   نم  تاعاس  اهدع  حأف  ..اهئاهنإ  نم  دأتلا  ح 



ارطضا أ  ظحال  دقو  ..سفنتلا  نع  ازجاع  كلعج  يذلا  تقملا  بعصلا  ءالا  كلذ  ..ءالا 
م سلجف  فسوي ..)  ) عم تارالا  لدات  نع  قوت  تلت  لا  ةللقلا  عيباسألا  اذه   فنلا 

راتخا دقو  ..تقولا  لاوط  ء  ل  ملع  نا ع  هنأ  احضاو  اد  ذإ  ..رمألا  لوح  ثداحم  الواحم 
.ةسفنلا لاح  ءوس  ىأر  نأ  دع  ودي  ام  ةرملا  ەذه  لخدتلا 

..هلإ رظنأ  انأو  هذ  حأ   تنك  نأ  ..أ ح  هتلاق  امع  اثك  فلتخ  مل  المم  هثيدح  نا 
ددشلا ازه  نع  اضأ  ثدحتي  أد  هنل  ..فرغ  نم  جخو  هتاحم  نم  تي  نأ  طقف  ةرظتنم 

ركفأ انأو  ةلآ  ةقط  ملاعلا  عم  لماعتأ  تحصأو  ..اثك  تلذ  دقل  ..معن  ..ونو  اعط  ةلقو 
كاذنآ ه  ترعش  نأل  ..ةاحلا  ضي  الق  يدل  نأ  ةقثاو  تنك  ..ملاعلا  اذه  قيدص    برقأ 

!!!. قزمتي وهو 

نع امامت  انعطقنا  دقو  فسوي )  ) لاوحأ نع  امود  لءاسأ  ..نهشلا  ةارق  لاحلا  اذه  تللظ ع 
أ لف  ..انتدوع  ءانثأ  وأ  هتسردم  إ  انم  ل  باهذ  ةف  ىوس   هفداصأ  وأ  ەارأ  الف  ..انضع 

..ارفل اثك  رثأتم  هنأ  احضاو  نا  ..ةعولو  ملأ  انضع  نحن إ  رظنن  ..هبأ  ح  ةحتلا ع 
اهلالظ ع تقلأ  لا  ةلا  كلت  مامأ  ..و  ..اللق  زح  نم  ففخو  دعس  نا  اذه  نأ  ركنأ  الو 

مأ عم  تثدحت  اهنأ  ەختو  ..أ  عم  ثدحتت  موي و  تاذ  تعمس أ  ..لوفط  نم  ةفلا  كلت 
ثح تقولا  لاوط  احاش  انح  ودو  اثك  لذ  دق  اضأ  اهدلو  نأ  ةخألا  اهتخأو  فسوي ) )

.ةسردملا هئالمزو   هئاقدصأ  ل  نع  دعتبا 

وه بائتاو  نزح  نم  فسوي ) ( ـ لو ثدح   ام  نأ  ادكؤم  لوق  عمسأو أ  ..عمسلا  قسأ  تنك 
اهتلل انناج  روزن  نأ  هعانقإ  لواحت  تحارف أ  ..حضاو  وه  ام  ضع  نع  يقلا  انداعتبا  ءارو 

زواجتي ه ال  رمأ  ام  نوك  نأ  لمآ  ..ةلشملا  مجح  مهف  نم  انكمتي  كلذ ع ح  ثأت  نول 
كلت ف  ..هعانقإ  نم  تنكمت  أ  نأ  ودو  ..ماألا  رورم  عم  لوسو  ةلوفطلا  تاوزن  نم  ةوزن 

: ةمسبم لوقتل  فرغ  تلخد  احرف ح  طأ  نأ  تدك  ..ةلللا 

(. فسوي  ) عم بعلل  تقولا  ضع  لصحتس ع  امرو  ..انناج  روس  - 

الو ..نهش  نم  ذنم أ  ةرم  لوأل  ەروزأس  وك  ماألا  كلت  اظحل   دعسأ  تنا  ەذه  نأ  دقتعأ 
ةصاخ ..غصلا  يدسج  ةأجف إ  اداع  دق  طاشلاو  ةيحلا  نأ  ةأجف  ترعش  نأ  تلق  ول  ركنأ 

مث ..اثك  انب  بحرو  بالا  ەدلاو  حتف  ثح  فسوي ..)  ) تب إ  لعفلا  اعمج  انهجوت  امدنع 
ماأ لمجأ  ركذتسأ  نأو  نحو  قوش  اهنم  نكر  ل  إ  رظنأ  انأو  ةلخادلا  ةحاسلا  إ  ەانعت 
انفقو ..و  ..ماوعأ   9 لا ـ اهرمع  زواجتي  ال  ةاتفل  ةسلا  ادج  ةلط  ةف  نارهشف   ..يرمع 

ه رعشأ  تنك  ذإ  ..امر  يدسج ..!؟ نم  لق  جخس  له  ..له  فسوي ..)  ) انأ و ..اخأ  لاقتم 
: نانح هل  لوقت  تعمس أ  مث  ..ددش  فنع  ضي 

!!!. ةلط ةدم  ذنم  لأت  مل  كنأو  ..يدلو  ا  اثك  تلحن  دقل  - 

: لوقت جح و  هتدلاو  كحضتل 

(. مالحأ  ) نع ماللا  سفن  لوقأس  تنك  نم ف ..!!! تامللا  تذخأ  كنأو  - 

( فسوي  ) بقا م ذإ  ..مهمال  ل  انلهاجت  دقف  ..اناوبأ  هلاق  امل  ادأ  هتن  الأ  ةاغلل  اغ  نا 
..ةوطخلا كلت  ەاجت  عيمجلا  لعف  ةدر  تنا  اذام  فرعأ  ..هتفرغ ال  هعم إ  ذخأو  يدب  كسمل 

..هتفرغ ح انلخد  نإ  ام  ..و  ..مهنع  دعتن  نحنو  ةأجف  ناملا  ءاجرأ  مع  دق  ءودهلا  نأ  ركذتأ  نل 



: لوق وهو  عمدلا  ەانيع  تقرورغا 

.!!؟ كلاح فك  مالحأ ..) - )

نع ازجاع  لازي  لقعو ال  فجتري  دسج  هلإ  ترظنف  هفك ..!!! حارب  جو  كسم  وهو  اهلاق 
ةرملا ەذه  تنا  ..اثك  ەدقتفأ  نأو  دص  هنأ  وه  هفرعأ  تنك  ام  لف  ..ەوحن  يرعاشم  مهف 

نأ ..هقرافأ ال ت  نأ  دي  الو  دألا  هتقدص إ  نوأ  نأ  دي  هنأ  اهيف  خ  لا  وألا 
فرعأ نأ  ملف  ..تالاصتالا  ةروثو  تننالاو  مالفألاو  تالسلسملا  رثأتي  مل  لج  إ  تنأ 

ةغ إ اهشعن  لا  رعاشملا  تنا  اذل  ..لجلا  اذه  ءانبأ  ادج  اهفرع  لا  بحلا  تاحلطصم 
انك ام  بعلن  نأ  نود  هتفرغ  هعم   تسلج  دقف  ..اضأ  ادج  ةعتمم  اهنل  ..انل  ةسلا  بك  دح 
رعش نأ  نود  اقت  ء  ل  نع  ثدحتن  ..طقف  ثدحتن  انحر  ل  ..بقلا  املا  لعفن  

قاحللا ةضع  ةماسبا  م  بلطتو  ةفرغلا  لخدت  و  هتدلاوب  أجافن  نأ  لق  ..تقولا  رورم 
نأ انظ م  تبلا  اهدع إ  دوعأل  ..يع  ةحضاو   ةعوللا  تارظنو  ام  نم  تضهنف  ..ّيدلاوب 
انك ام  امامت  ..نآلا  دع  موي  ل  فسوي )  ) ةؤر نم  نكمتأس  نأو  اهــراجم  إ  دوعتس  رومألا 

.املا لعفن  

انتدوع دع  اهتلل  تبلا  ةئلا   احضو  داعس  مغرف  ..كش  نود  ةئطخم  تنك  دقل  ..نل 
زاغلألا أ  عم  ثدحتي  وهو  أ  يع  قلقلا   تارظن  ىرأ  تنك  نأ  ّإ  ..مهتراز  نم 

ةفقو قحتس  عضوملا  نأ  نع  امال  نالوق  انا  ..اهنيح  اهمهفأ  مل  تاحلطصم  نامدختسو 
نم رومألا  تلفت  نأ  لق  اهاعنمل  ةوق  الخدتي  نأ  د  ةفخم ال  تحصأ  ةقالعلا  ەذه  نأو  ةدج 

.ةاجإ امهنم ع  لصحأ  نأ  نود  نانع  امع  ةءاب  لأسأ  تنكف  امهيدأ ..!!!

ورف نم  ءاهتنالا  دع  اهعم  جخأ  ع   حلت  أ  نأ  تظحال  ..كلت  رال  اتلا  مويلا   
اهتخأ نأ  مغرو  ..كاذنآ  تلا )  ) نت  تنا  لا  ةللقلا  معاطملا  دحأ  يذخأل إ  ةلملا 

الإ ..اهتعبط  تداع إ  دق  رومألا  نأ  انظ م  فسوي )  ) ةرال بهذأ  نأ  درأ  وك  عطاقلا  فرب 
ذإ ..أ  عم  اهتمسر  لا  ةددجلا  اهتطخ  ەذه  تنا  ..معن  ..اقحال  هتراز  عيطتسأ  نأ  تخأ  اهنأ 
ام دح  كلذ إ  احجن   امهنأ  ودو  ..ادأ  فسوي )  ) ىرأ قو  ال  لاغشإ  اقفتا ع  امهنأ  ودي 

تاف امهعم   جخأ  نأ  نالط م  الظو  ..س  رغص  بس  ادخ  نم  انكمت  دقف  ..ةادلا   
راز لـ نع  اهيف  ثدحتأ  تنك  ةرم  ل  ..ةلملا و  ورف  نم  ءاهتنالا  دع  ةموي  هش  ةراقتم 

.اقحال كلذ  نم  نكمتأس  نأ  نانئمطا  اخ  فسوي ..) )

امامت ..موي  دع  اموي  ادعات  دادزت  تاف  نلو ع  ..لعفلا  اناحأ  هتب  ةراب  ناحمس   انا  دقل 
نأ ..لقأف إ  ..لقأو  ..لقأ  تاعرجل  هضعتب  نوموق  ذإ  ..تاردخملا  نمدم  عم  ءاطألا  لعف  ام 

ةلداتملا انتاراز  نأ  مغرف  ..بك  دح  إ  تحجن  امهتطخ  نأ  بغلا  ..نامدإلا  نم  امامت  اعتي 
دقو ..نانئمطالا  نم  ثلا  رعشأ  تقو  يأ  هئاقل   نم  نكمتأس  نأ  لع  نأ  الإ  ..اثك  تلق 

نأ ن لمآ  نامإلا  ردق  انتاءاقل  للقتل  انتأ  مت ب  دق  ام  اقافتا  كانه  نأ  دع  امف  تفرع 
ةقلعم رومألا  تلظ  اذل  ..انتلوفط  لعفلا   انتعدخ  ةاغلل  ةمحم  ةطخ  ..ماألا  رورم  عم  انضع 
زواجتت تحصأو ال  انتاراز  تلق  ثح  ..ةاعلا  يرمع  اهيف  زواجت  ةلط  اروهش  ةروصلا  ەذهب 

ام ةهظلا  ةف  سمخلا و  ماأ  دحأ  لحلا  ءاج  نأ  إ  ..لقأ  اناحأ  وأ  رهشلا  دحاولا   ءاقللا 
..ظحلا و: نسحل  لاصتالا  باجأ ع  نم  انأ  تنك  دقو  ..انفتاه  سرج  نر  امدنع  ..ركذتأ 

اذإ تقو  يأ  ةملاملا  ءاهنإل  رطضأ  دق  نأل  دحتت  ال  كوجرأ  فسوي ..)  ) انأ مالحأ ..)  ) ..ولأ - 



..كانه نوأس  ..لللا  فصتنم  مويلا   كلم  حطس  إ  هذا  ..ك  اصتا  مهدحأ  فشك 
!!!. تلنس

(.. دلاخ  ) ا اهنيح  عف  ةدر  روصتت  نأ  كنكم  الو  ..يّدر  رظتي  نأ  نود  ةام  طخلا  قلغأو  اهلاق 
ةلئاه ال ةوشو  امعأ  بغ   رتوتب  رعشأو  ةروصلا  ەذهب  يرعاشم  براضتت  اح  ةرم   لوأل 

ةقهارملا بح  وه  له  ..ماألا  كلت  اداتعم   ارمأ  نكت  مل  ةفتاهلا  تالاصتالا  نأو  ةصاخ  ..قدصت 
هحأ نأ  هفرعأ  ام  ل  ..ملعأ  ال  الصأ ..!؟ ةقهارملا  نس  انأ   لهو  هنع ..!! ؟ نوثدحتي  يذلا 

كلذ  أرط  امدنع  ةمراع  ةحرف  ترعش  نأ  بغلا  فسوي ..!!!)  ) بحأ انأ  ..معن  ..لعفلا 
.وتلل اهتفشا  ةققح  اهنأو  ..هذ 

لا الردنس  نأ  ةرعاش  فسوي )  ) ءاقلل لللا  فصتنم  بقرتأ  انأو  ددش  ءطب  مويلا  كلذ  رم 
فرغ ةام إ  ةضتقملا  ةملاملا  ەذه  دع  تهجوتف  ..تارملا  تاع  نم أ  اهتصق  تعِمس 
..انئاقل دعوم  ةرظتنم  تاظحللاو  قئاقدلا  دعأ  انأو  صصقلا  ضع  ةءارق  تقولا  لتقأ  نأ  ةلواحم 

اهيف لعفأ  لا  وألا  ةرملا  ەذهف  ..ثدحس  ام  لاح  اهنيح  فوخلا  ددشلا  يروعش  انه  ركنأ  الو 
ىأرمو عمسم  مامأ  هتاقالمل  ةددع  تاعص  هجاوأ  نإ  ..دأت  ل  ّيدلاو  بضغ  ثس  ائش 

.!!؟ يلا انءاقل  افشك  اذإ  نآلا  نالوقس  اذامف  ..عيمجلا 

امدنع ..ركذت  لاشم  نود  ةغلا  ةلوهس  لوألا  انؤاقل  مت  قلقلاو -  فواخملا  ل  مغرو  امومع - 
قلسي وهو  اخأ  فسوي )  ) حملأ نأ  لق  ةقم  ةقلق  ددحملا  دعوملا  انتب   حطس  تدعص إ 

ةلط تد   ةدم  ذنم  ةرم  لوأل  انيقتلا  ثح  ..انتب  طس  ب  لصف  يذلا  صقلا  روسلا 
انيعأ نأو  ..فراج  نانح  انضع  إ  رظنن  رادجلا  إ  نودنسم  نحنو  اهدع  انسلجف  ..ةاغلل 

ملو ل  اثك ..!!! ثدحتن  ملو  كلذ  انيفتا  اننأ  تلق  ول  غلاأ  الو  ..اضع  انضعل  أمظلا  رعش 
لق انتدوع  ةروو  فوخلا  انرعشأ  امم  ..لوألا  رجفلا  ناذأ  توص  انعامس  عم  الإ  اهتلل  قفن 
: ةءاو ةأجف  فسوي )  ) لأس اذه ح  انئاقل  ام   لمجأ  نا  ..انباغ  ظحلو  دحأ  ظقس  نأ 

.!؟ نكت صت ح  نأ  نيدت  اذام  - 

: ةداع ةاتف  يأ  ەددرت  ام  تلق 

!!. ةروتكد - 

: لاقملا هتلأس 

.!!؟ كنع اذام  - 

: ةع در 

!!!. كجوز حبصأ  نأ  درأ  ..كجوز  - 

اهعون نم  ةدف  ةجت  شعأ  انأو  اذه  همال  ارثأت  يانيع  تعمدو  ..لجخلا  ةدش  نم  جو  رمحا 
لاقملا هحأ  نأ  ةعول  هتخأو  رعاشملا  كلت  ءارو  تفرجنا  دقف  اذل  ..س  لثم  ةاتفل   ةسلا 

ةقط انضع  يدأ  اهيف  انكسمأ  لا  وألا  ةرملا  ەذه  تنا  ..لقتسملا  هتجوز   نوأ  نأ  درأو 
مل رات  ..هلمأ  يدسج  ي   اد  راب  اهنيح  ترعش  ذإ  ىرخأ ..!!! ةرم  يأ  نع  امامت  ةفلتخم 

بهذنل تخن  ..اعم  تخنس  اننإف  ةلط  ةفل  يدب  كسمأ  اذإ  هنأ  تننظو  ل  ..لق  نم  ه  رعشأ 
.ملعأ ال  اددحت ..!؟ نيأ  إ 



ال نم  ةرخأتم  تاقوأ  تلن   انك  ..دحأ  ملع  نود  ءافخلا  ةلط   اروهش  ەذه  انتاءاقل  ترمتسا 
ءامسلا لمأتن  ..هعم  اهبلج  نا  ةغص  ةداجس  سلجن ع  ثح  ..عيمجلا  مون  دعو  سمخلا ) )

ح اخ  ثي  هعمسأ  ..تقولا  لاوط  انضع  يدأ  كسمن  نحنو  ثدحتن  ..ماهب  موجنلاو 
هلوح نم  ومنتو  رهن  فافض  ع  دوجوم  تب  إ  كن  ح  ادع  يذخأ  هتن  نع  خ 

نظ دقو  اننب  اذه  ل  ثدح  ..كاذنآ  لافطألا  تالجم  اهارن   لا  روصلا  كلتك  امامت  ..راجشألا 
بغر نع  وأ  هنع  ثدحتأ  دعأ  مل  وك  ناسلا  تحصأ    فسوي ) ( ـ قالع ب نأ  يادلاو 

.هتراز  

الجاع نإ  اهفشك  متس  رارمتسا  ءافخلا  ثدحت   لا  كلتك  تاءاقل  نأ  عبطلا  ملعت  تنأ  ..نل 
..ادج كلت  انرعاشم  مهفن  انأدو  امهلالخ  انك  تسلا  ةارق  دع  لعفلا  ثدح  ام  اذه  ..الجآ  مأ 
رذحلا لماع  انيدل  فعضو  ماألا  رورم  عم  انرمأ  فشك  نم  فوخلا  روعشلا  اندنع  الت  ح 

عم سلجأ  تنك  ..ةلمجلا ح  فصلا  ال  نم  ةلل  ماع 1981 و  فصتنم  اذه   نا  ..اثك 
اتوص ةأجف  انعمس  ..بحلا ح  رعاشم  امامت  قراغ  مالظلا  طسو  انلم  حطس  قوف  فسوي ) )

مهدحأ نأو  ..حطسلا  با  إ  اهجتم  ملسلا  تاجرد  دعص  مهدحأ  ..لللا  نوكس  دد  اغ 
!!. عقاولا ملاع  ةأجف إ  داعأو  ةنجلا  نم  عنا 

عقوتم ع ثدح غ  ام  نأو  ةأجف  هتارظن  تعسا  دقف  وه  امأ  ..رعذ  فسوي )  ) اهنيح إ ترظن 
انأتخا مث  ..اهيلع  انسلج  لا  ةغصلا  ةداجسلا  يوطل  ةع  ضهنو  يدب  كسمأف  ..قالطإلا 

مل ..بغ  فنع  ضت  انلقو  تبلا  حطس  قوف  لامهب  ةدوجوملا  قيدانصلا  دحأ  فلخ  اعم 
يمح هنأو  هعارذ  طاحأ  فسوي )  ) نأ بغلا  ..كاذنآ  ه  ترعش  ام  لق  نم  فوخلا  رعشأ 
يدب فسوي )  ) كسمأ ول  : )) تلءاس اموي ح  ه  تركف  ام  تركذت  نأ  ..مداقلا ح  كلذ  نم 

.))!!؟ تخن نأ  لامتحا  كانه  لهف  ..قئاقد  عضل  انييع  انضمغأو 

نأ متأ  ..تخن  نأ  متأ  ..هعارذ  طح  وهو  ةوق  يع  تضمغأ  دقف  ..هتلعف  ام  اذه  نا 
نود ع  ثحي  نآلا  وه  اهو  اخأ  اغ  أ  فشك  دقل  ..انم  بق  مادقألا  توص  ..تخن 

ءوضلا عطس  نأ  لق  ..أو  ..أ  يع  ضمغأ  انأو  ..بقتو  ..بقت  تاوصألا  عمسأ  كش ..!!!
هتققش نأ  قدصم  لوهذ غ  انيلإ  رظني  حار  يذلا  قش  ل  ..أ  نك  مل  ةأجف ..!!! انيهجوب 

رود  يأ  هل  نك  ملف  ..اثك  قش  نع  ثدحتأ  مل  وك  ةرذعملا  ف ..!!! ةطترم  ةغصلا 
.موؤشملا مويلا  كلذ  لق  صق 

هلعف ام  اضأ  فرعتو  ..اهب  انسوؤر  نوعدص  لا  فلا  ةلأسمو  باشلا  ةغ  عبطلا  فرعت  ..و 
نأ كل  ..انسح  ..تبلا  حطس  قوف  قيدانصلا  دحأ  فلخ  عم ف  ةئتخم  هتققش  ىأر  ول  مهنم  دحأ 

..الرو ا  هلع  لاهنيل  ةأجف  فسوي )  ) ضقناو ع ..هيع  نم  بضغلا  ر  رياطت  دقف  ..لختت 
انس أ  وهو  ..رمعلا  نم   16 لا ـ اهنيح   ناف  ..اقت  ماوعأ  ةعرأ  ك  قش  نأ  َست  ال 
قش يذلا  راجشلا  حبصلو  ..ەاوق  ضرعتسل  ةعئار  ةصرف  اهدجو  اذل  فسوي ..)  ) نم ادسجو 

درجم ل  ..موهفملا  عملا  اراجش  نك  مل  ثدح  ام  نأ  عقاولاو  ..دحاو  بناج  نم  لللا  نوكس 
رعذ ح ىرأ  تنكف  هسفن ..!!! نع  عفاد  نأ  نود  مالسسا  بُ )  ) رخآو بَ ..)  ) صخش

قش نأ  ادو  ..ء  يأ  لعف  نع  ةزجاع  انأو  ةقطلا  ەذهب  بُ  ملاعلا  اذه  دحولاو   لوألا 
: ةعول تخ  نأ  ..هد ح  ب  فسوي )  ) توم نأ  فقوتي إ  نل 

!!!. كووووووجرأ ..همحرا  ..كوجرأ  - 



تبلا إ  رجو  يرعش  نم  قش  كسم  نأ  لق  ..نمألا  يدخ  ع  ةق  ةعفص  ىوهتل 
نسو ةطلا  غلس  هنأ  مسق  وهو  هتب  دوعو إ  حطسلا  روس  قلسي  نأ  فسوي ) ( ـ اخراص ب

!!!. خلإ ..و  هلتقسو  ..هتاح 

مل هسفن  وه  ..فرعأ  ..نع ال  ..نع  ناثحت  ەانيع  تنا  ذإ  ..تقولا  لاوط  ةمل  فسوي )  ) قطني مل 
..امأ ةروصلا  ەذهب  هتمارك  ناهت  نأو  اذهك  فقومل  ضرعتي  هنأ  قدصم  طقف غ  نا  ..فرع  نك 

قش اهب  ىوه  لا  ةناثلا  ةعفصلا  عم  الإ  فقوتي  مل  لللا  نوكس  قش  يذلا  اف  ..انأ  امأ 
تبلا حطس  امهرود إ  اعره  نيذللا  ّيدلاو  ظقوت  نأ  ةجضلا  ەذه  ل  نم  د  ..و ال  ..جو  ع 

.انلوزن لق 

جاتحت إ ةغل ال  تنا  ةروصلا  نل  ..ثدح  ام  يادلاو  بعوتسل  قئاقد  عض  رمألا  بلطت  دقل 
..هتفرغ إ  ةدوعلا  ەرمأو  ..ةعشلا  ةقطلا  ەذهب  ع   اثك  قش  أ  ـو  خّ اذل  ..ح 

نأ ةوسق  ەرمأو  فسوي )  ) تفتلا إ مث  ..ائش  اهنم  مهفأ  مل  ةضاغ  تامل  مغمغ  وهو  هل  لثتمل 
دوعل ..هنانسأو  هفنأ  نم  لس  لا  ءامدلاو  تقزمت  لا  هاب  كسملا  رظنف إ  ..هتب  دوع إ 

رظن إ ..كش  نود  اهيناع  لا  مالآلا  بس  ةعصلا  نم  ء  غصلا  روسلا  قلسو  هجاردأ 
..ائش لوق  نأ  نود  فرغ  إ  دوعأ  نأ  ەدب  إ  راشأو  ..للا  رذنت  ةددش  ةما  اهدع  أ 

!!!. رظتنملا هاقع  نم  افوخ  رعشقأ  لعج  امم 

زاهج توصو  ..أ  انأو  فاحللا  تحت  فرغ  اهتلل   ةروكتم  هتضمأ  يذلا  تقولا  فرعأ  ال 
حتف مهدحأ  ..مث  ..جراخلا  يرج   ام  عامس  نع  امامت  ةزجاع  لعج  جعزملا  مدقلا  فيكتلا 

نل نأ  ةملاع  مونلا  عنصتأ  نأ  تلواح  ..فرغ  إ  هلمأ  ةلاصلا  رون  لخدل  ددش  ءطب  بالا 
أر ع  حسمت  دب  الإ  رعشأ  ملو  ..احضاو  نا  فاحللا  تحت  اجتراف  ..وتلل  لخد  نم  عدخأ 

: اسماه لوق  توصو أ  ددش  نانح 

قوف فسوي )  ) عم لعفت  تنك  اذام  ..خأ  طقف  ..دحأ  كذؤي  نل  ..غص  ا  ائش  خت   -ال 
.!!؟ تبلا حطس 

: فجترم توص  طقف  ةدحاو  ةمل  لوقأل  ..ددش  راسكنا  هلإ  ترظنو  جو  نع  فاحللا  تحزأ 

.ثدحتن - 

: رتوتب لأس 

.!!!؟ طقف - 

: مكحلا ةجهل  لوقل  ..حاترا  دهنت  هنأو  ادف   ..ةقفاوم  أر  تززه 

..ادأ لوبقم  هِتلعف غ  امف  ..مويلا  دع  فسوي )  ) اقت نل  كنأ  يدعت  نأ  بج  ..غص  ا  - 
.كلع وسقأ  نلو  كناج  فقأسو إ  ثدح  ام  امامت  أس  امومع 

: لوقل هعصب  ش إ  وهو  ةأجف  هحمالم  تمهجت  مث 

!!!. اساق كاقع  نوكسو  ..ادأ  كحماسأ  نلف  رمألا  رركت  ول  ..نل  - 

نع دعتبأ  نأ  دي  فك  ..همال  ع  هتقفاوم  م  بلط  هنأو  مزح  إ  رظني  وهو  اذه  لاق 
تدجو ..نل  اح ..!! ؟ نع  دعتبأس  فكف  ..اهلمأ  اح  هنإ  فك ..!! ؟ فسوي ..!! ؟) )

جخ نأ  لق  ..ىرخأ  ةرم  أر  حسمو ع  ةرارح  دهنيل أ  ..فوخ  ةقفاوم  أرب  وأ  فن 



.امطحم الق  ارات  فرغ  نم 

اتلا مويلا  تعمس   ةصاخ ح  ..ةلللا  كلت  دع  ادأ  فسوي )  ) ىرأ نل  نأ  اهنيح  ترعش  دقل 
ادأ هل  حمس  نل  هنأو  أ ..)  ) مهراج مامأ  ابك  اجارحإ  هل  بس  نأ  دع  ةوسق  ه  دق  ەاأ  نأ 

نم هعنم  حاصلا ح  هل   اهحتفل  د -  ام  ةلل -  ل  هتفرغ  با  لفقسو  تبلا  نم  جورخلا 
!!!. اقالمل عيمجلا  مون  ءانثأ  للسلا 

ەارأ نأ  ملو  ..ع  امامت  فسوي )  ) راخأ اهيف  تعطقنا  ةثداحلا  كلت  ةلط ع  اماأ  ترم  دقف  اذل 
تارظن لدانف  ..ةسردملا  إ  بهذل  ەدلاو  عم  انم  ل  بكري  ح  ةساردلا  ماأ  حاص  ىوس 

اح ح ةعصلا   تافلا  نم  قح  اهنإ  هلعف ..!!! عيطتس  انك  ام  ل  اذه  ..اح  ضفت  ةصق 
يرعاشم ل  هل  حبأ  تنكف  ..ةساردلا  ماأ  لاوط  دحولا  دص  وه  اركذم  فد  حبصأ 

قالع نأ  رعشأ  تنك  ذإ  ..تاونسلا  ەذه  ل  دع  ه  ظفتحأ  تلز  يذلا ال  فدلا  كلذ  ..يراأو 
قالع تفعض  اللا  اق  وأ  اقدص  نم  دحأ  اهنع  ملعت  الأ  بج  ادج  ةسدقم  فسوي ) ( ـ ب

.رخآ ء  ل  اسأو  فسوي )  ) ةحان بذج  يذلا  بحلا  بس  اثك  نهب 

اهمحر هللا دج  ةافو  ىوس  ركذلا  قحتس  ام  اهيف  دجوي  ..تّرم ال  ىرخأ  تاونس  ماع 1985.. 4 
بـ قالع  عيمجلا  دقو   يرمع  نم   15 لا ـ تغل  دق  تنك  ..ع  دنع  مقت  تنا  لاو 

لا تايغتلاو  ةساردلا  اغشا  مغر  هل  الم  لظ  لق  نل  ..ةلللا  كلت  ثدح   امو  فسوي ) )
نم اصخش  لت  نأ  سعلا  نم  هنأ  دقتعأ  ..ةقهارملاو  غللا  نس  بس  قعو  يدسج  اهدهش 

ثحت لثم س  ةاتفلا   نأو  ةصاخ  ..ةسردملا  كاهذ إ  ءانثأ  اقت  موي  ل  ەارت  تنأو  كتراذ 
.ةداع اهبا  قرط  ام  لوأ  وه  ناجلا  نبا  بحو  ..بحلا  نع 

دعو ماعلا  كلذ  نم  فصلا  ماأ  دحأ  فسوي )  ( ـ ب لاصتالا  ةركف  هذ  تأرط   دقف  اذل 
ةراثإلا نع  ثحأ  لعج  يذلا  للملا  وه  امر  ..ةشاطلا  ةقهارملا  تافت  امر   ..لط  عاطقنا 

غتت مل  يرعاشم  نأو  ةصاخ  ..ىرخأ  ةرم  مدقلا  بحلا  ءاحإ  اضأ   ةغرلا  امرو   ..اح   
اغألاو اهتأرق  لا  بحلا  صصق  لو  ..هتبحأ  يذلا  دحولا  صخشلا  هنإ  فسوي ..)  ) ةحان ادأ 

.!!؟ ەاسأ فكف  ..ه  ركذت  اهيلإ  تعمتسا  لا  ةفطاعلا 

عم اثك  اهتدح  تفخ  دق  فتاهلا  مادختسا  مدع  أ  اهضرف ع  لا  ةمراصلا  تاءارجإلا  تنا 
لاصتالا بـ ةعص   دجأ  مل  اذل  ..تهتناو  ةرباع  ةقالع  نا  ثدح  ام  نأ  هنم  انظ  تاونسلا  رورم 

لصتأ  تنكف  ..مقرلا  فشاو  ةلاقنلا  فتاوهلا  روهظ  لق  كاذنآ  ةدلقتلا  ةقطلا  فسوي ) )
ةناث ةرم  اهدع  كلذ  برجأ  مث  ..طخلا  لفقأ  ..ەغ  رخآ  اصخش  ةعامسلا  عفري  امدنعو  ..هتب 

نم تاونس  نم 4  دع أ  وألا  ةرمللو  اخأ  هتوص  تعمس  نأ  ..ةدعاتم إ  تاقوأ  ةثلاثو ع 
.ءادوسلا ةثداحلا  كلت 

نلو ..ةوق  فجترت  فتاهلا  ةعامس  ةكسمملا  يد  تنا  ..اهنيح  يرعاشم  كل  فصأ  نأ  نكم  ال 
لهم مل  هنأ  بغلا  وصل ..!!! هعامس  روف  فسوي )  ) ةأجافملا ع ح  عقو  ادأ  قدصت 

تاونسلا لاوط  ةدحاو  ةظحل  سي  مل  هنأو  هقاشاو  هتعول  نع  خ  حار  ل  ..ثدحلل  ةصرف 
..ادأ لاصتالا   لواح  مل  اذهل  ..قشو  نم أ  اثك  خ ع  نا  هنل  ةضاملا ..!!! ثالثلا 
لحلا كلذ  فقوو ع  اقت   16 لا ـ نس  إ  لصو  نأ  دع  نشخ  فصن  توص  ثدحتي  نا 

الإ ..انرمأ  فشك  نم  افوخ  اثك  لطت  مل  انتملام  نأ  مهملا  ..ةلوجرلاو  ةلوفطلا  ةلحرم  لصافلا ب 
..مهتباقرو انيلاهأ  عأ  نع  ادع  اموي  ةددحم  تاقوأ  ..لقألا و  افتاه ع  لصاوتن  نأ  انررق  اننأ 



ام تبلا  دارفأ  عيمج  همدختس  رأ  فتاه  نع  ثدحتت  تنأف  ..الهس  نك  مل  رمألا  نأ  فعأ 
ىرخأ  ةرم  ركفن  انلعج  ام  اذهو  ..ةاغلل  ةدودحم  انتالاصتا  تلظ  اذل  ..ةفلا  كلت  لاحلا   نا 
كنأ نظت  ةرم  لف  ..ةداتعم  ة  ةعبط  اهنإ  ..قباسلا  لعفن   انك  ام  حطسلا  قوف  ءاقللا 

!!!. ةقاسلا تارملا  نم  ارذح  نوكتس أ 

سمخلا ال  ەرظتنأف   ..انتب  حطس  قوف  اددجم  ا  تلن  انأدو  ء  ل  انقفتا ع  ..لعفلاو 
ب لصافلا  روسلا  قوف  وه  قلسيل  ..عيمجلا  مون  دع  ارجف  ةدحاولا  و  رمجلا  نم  رحأ  ع 
لوألا غ انئاقل  ءانثأ  اثك  تك  نأ  ركذتأ  ..بحلا  دئاصق   انيعأ  لوقتو  انيدأ  تلتل  ..تبلا 

علا نم  رمهنت  ةداع  عمدلاو  ..تاونسلا  كلت  دع  امأ  ىرخأ  ةرم  فسوي )  ) ىرأ نأ  ةقدصم 
نأ ضفملا  نم  سل  ..هلق  محتي   ءرملاف ال  ..انلق  اهئبخن   نأ  نم  عورأ  رعاشملا  نوكت  ح 

!!!. الصأ لعف 

ەذه نأ  ةلشملا  ..امود  ثدح  ام  عقاولا  اوش  مالحألا ع  كتت  نأ  د  ..اضأ ال  عبطلا  ..و 
نأ دع  هئاقدصأ  عم  جراخلا  اناحأ   رهس  تا  قش  نوك  ثك  لهسأ  انرمأ  فشك  حبصأ  ةرملا 
دوع إ هنأ  ع  اذه  ناف  ..ةحلا  نم  دملا  هحنم  حبصأو أ  اماع   18 لا ـ ەرمع  زواجتو  ك 

رذحلا ةلق  بس  هف  تعقو  أطخ  اذه  فسوي ..)  ) عم هف  ةدجاوتم  نوأ  رخأتم  تقو  تبلا  
.ماألا رورم  عم 

مغر ةلللا  كلتب  فرغ  يدوجو   مدع  قش  ملع  فك  تاونسلا  ەذه  ل  دع  لهجأ  تلز  ال 
الو ..ةمئان  نأ  عيمجلا  مهوأل  تبلا  حطس  ع  يدجاوت  ءانثأ  حاتفملا  بالا  لفقأ  تنك  نأ 
نع ةلوؤسم  تحصأو  تك  وك  ثك  أ  تنا  ةرملا  ەذه  ةحضفلا  نأ  اضأ  كلع  خ 
وه ح لواح  مل  ح  قش   د  ع  توم  نأ  دا  فسوي )  ) نأ كل  مسقأ  اذل  ..افت 

نوكتس ..لصافتلا  ضوخأ   نل  جأ ..!!! نم  توم  نأ  ادأ  عنام  هنأو ال  ..هسفن  نع  عافدلا 
.للملا كرعش  امرو  ةرركم  ثادحألا 

دحأ ال  ..تبلا  امامت   ةذوبنم  تحصأ  دقف  ..ةثداحلا  كلت  تلت  لا  ماألا  أ  نأ  نكم  ال 
ةمراص ناوق  ضرف ع  نأ أ  ل  أ ..!!! تلاق  ام  راعلا أل  تلج  نأ  دع  ثدحتي م 

لفق موقأ  فرغ  ال  حاتفم  ذخأ  وه  هلعف  ام  لوأ  ناف  ةرم ..!!! لوأل  عفص  نأ  دع  ةاغلل 
هنأ مسقأو  ..تالاصتالا  ع  درلا  ح   فتاهلا  مادختسا  نم  امامت  عنم  مث  ادأ ..!!! بالا 
..اثك ح هترظن   تغت  دقل  ..هلوق  دح  كلت ع  اقامح  تررك  ول  ةمداقلا  ةرملا  لتقس  
ذنم وألا  ةرملا  يرمأ   فشك  امدنع  ددش  نانح  لماع  يذلا  لجرلا  سفن  هنأ  قدصت  دات ال 

ةوطخ ماق  ل  ..اح  ةمراصلا ع  ةاقرلا  كلتو  ِفتك   مل  هنأ  عقاولاو  ..تاونس  عض 
ىشا دق  هنأ  رظني إ  نأ  نود  خ  ه  تئجوف  ..ةثداحلا  كلت  نم  روهش  اوح 6  دعف  ..أ 
ةقطنم رخآ   اتب  يشل  ةلط  تاونس  ه  انشع  يذلا  اذه  انتب  عا  معن  ددج ..!!! تب 

( فسوي  ) نع يداعإ  وه  كلذ  نم  دوصقملا  نأ  فرعأ  ءاذ   إ  ةجاح  نأ  ملو  ةلدعلا ..) )
لوق هتعمس  ام  ەاقع  دمحت  ام ال  إ  دوقت  دقو  ادأ  تت  نل  ه  قالع  نأ  أ  كردأ  نأ  دع 

!!!. أل

هنأ كتخأ  اذإ  ةصاخ  ..اقالطإ  غلاي  مل  ..ال  اذه ..!! ؟ هفت  غلا   دق  نأ أ  دلاخ )  ) ا نظت  له 
كلذ إ  تنأ  تنك  دقل  اقت ..!!! ترم  راحتنالا  تلواح  نأل  الإ  ةوطخلا  ەذه  مدق ع  مل 

ملاعلا فشك  نأ  لق  توملا ..!!! رظتتو  نسأ )  ) صارقأ ةاتفلا 3  هف  علتت  يذلا  لمجلا  نمزلا 
..ومل اثك  متهأ  نأ  مل  ..ةعفترملا  نامألا  نم  زفقلا  وأ  مصعملا  ةدروأ  عطقك  امدقت  اقرط أ 



إ لق  همسا   رقتس  ح  فسوي )  ) مسا اهيلع  اتوحنم  ةصاصرب  ولتق  نأ  متأ  تنك  ل 
.دألا

أ ىرخأ  ةقط  إ  تأجل  ..ةفخس  وألا  يراحتنا  ةقط  نأ  تفشا  امدنع  نأ  مهملا 
اع تماقو  رمألا  تفشك  نل أ  ..ةجالثلا  اهتدجو   ةودأ  صارقأ  دعم  تألم  ذإ  ..ةدج 

ه رم  دق  روعش  أوسأ  هنإ  ..أ  انأو  أقتأ  تنكف  ..ؤيقتلا  ع  جتل  ف  اهعصإ   عضوب 
الو أ ..تبلا  عيب  ةوطخ  مِدق ع  تلعج أ  لا  اددحت   ةثداحلا  كلت  نأ  دقتعأ  ..ناسإ 

مقر غ  دق  فسوي )  ) دلاو نأ  أ  نم  تملع  ..لتقم ح  ح   تاصأ  لا  ألا  ةصملا 
!!!. اننب امامت  لاصتالا  عاطقنا  ع  امم  ..مهفتاه 

لـ نوأ  نأ  ع  انادلاو  قفتا  ول  متأ  تنك  م  ..ةدج  كلت  انتقالع  اوذخأ  ول  متأ  تنك  م 
انتقالع نأ  اوأ ع  مهنل  ..ثك  لهسأ  ةاحلا  حبصتس  تنا  اهدنع  ..لقتسملا  فسوي )  )

اذهل ..مهلوق  دح  ع  ەاقع  دمح  ال  ام  اهبس  ثدح  دقو  ةقهارملا  سوه  زواجتت  نل  ەذه 
.ةوقلا انضع  نع  انودعي  نأ  ..مهل  ةسلا  لهسألا  لحلا  اوراتخا 

تبلا حبصأو  ..اجردت  هف  ةاحلا  ملقأتنل ع  ..ةلدعلا  ةقطنم  ددجلا   انتب  اخأ إ  انلقتنا 
مغر نأ -  ركنأ  الف  ..ثك  كلذ  نم  نا أ  ةسلا   نل  ..أ  دارفأل  ىركذ  درجم  مدقلا 
نل ..لعفلا  ه  لاصتالا  ةرم  نم  تركفو أ  ل  ..اثك  فسوي ) ( ـ ركفأ ب تللظ  ثدح -  ام  ل 

الجسم  ح  نك  مل  ذإ  ..ەيغتب  ەدلاو  ماق  نأ  دع  هتب  فتاه  مقر  فرعأ  ال  انأف  فك ..!؟
لمأ يأ  كانه  نك  مل  اذل  ..ددجلا  انتب  فتاه  مقر  عم  هتاذ  ءلا  لعف  دق  نأ أ  دقتعأو  ..ةلادلا 

فتاوهلا راشنا  لق  ماألا  كلت  ةققح   ةلشم  تالاصتالا  تنا  العف  ..ع  وه  ع  نأ   
يردقل امامت  ملسسأو  ءاضبلا  ةارلا  اهيف  عفرأ  لا  وألا  ةرملا  تنا  اهنأ  فعأ  اذل  ..ةلاقنلا 

.ىرخأ ةرم  فسوي ) ( ـ تلأ ب نل  حجرألا  نأو ع 

تررقو ةناثلا  سارد  تهنأ  نأ  ىوس  ء  اهيف  غتي  مل  تضم  ىرخأ  تاونس  ماع 1989.. 4 
دعاسم  أ  نم  تلط  ثح  ..ةعماجلا  قاحتلالا  ةغر   يأ  نود  ەذه  داهش  ءافتالا 

هعاسم تأدف  ..سارد  لامتسا  ضرف ع  ملو  ظحلا  نسحل  قفاو  دقو  ..ةفظو  روثعلا ع 
..حجني نأ  نود  ةلودلا  تارازو  دحأ  ةسانم    ةفظو  نع  ثحلا  ةنس   نم  ترمتساو أل 

تبلا تسلجف   مويلا ..!!! لاحلا  وه  ام  امامت  ..كاذنآ  ةفظو  روثعلا ع  ةعص  وه  بسلاو 
ىوس ركذلا  قحتس  ء  يأ  اهيف  ثدح  مل  ادج  ةداع  ىرخأ  ةنس  رمتل  ..رظتنأ  ةفلا  كلت  لاوط 

.هللا همحر  يدج  ةافو  اهزربأ  ..ةلئاع  ل  ثدحت   لا  تايغتلا  ضع 

ةطخ تايغتو  ثادحأ  نم  اهبحاص  امو  وزغلا  ةف  اهلمأ   ةاحلا  فقوت  نع  اضأ  ثدحتأ  نلو 
اعاتلمو ائفاد  لق  ةئداه ت  ةرمجك  تنا  لا  ةصق ح  ةقالع  يأ  هل  سل  اذهف  ..انعمتجم   
قلتخأو ضفرأ  تللظ  نأ  الإ  ..وزغلا  ةف  دع  م  جاوزلل  اومدقت  نم  ل  مغرو  ..تقولا  سفنب 
..ةرملا ەذه  العف  فسوي )  ) تس نأ  نانظ  ناذللا  امهو  ..ةح  ّيدلاو   ةكرات  رخآلا  ولت  رذعلا 

نم هنأ  يروعش  وه  ل  ..جاوزلا  بغر  مدع  دحولا   بسلا  نك  مل  فسوي )  ) نأ عقاولاو 
لق ل  كلهتسا  يذلا  مدقلا  دع ح  وز  حبصس  يذلا  صخشلا  بح  عقأ   نأ  ةعصلا 

نم امود  فسوي )  ) ىرأ صخش  نم  جاوزلا  بغرأ  مل  نأ  نم  كعد  ..همدقأل  دملا  كانه  دع  ملف 
.اوز عضوم  لجأتو  اللق  راظتنالا  تلضفف  ..وزل  املظ  اذه  نوكس  هلالخ ..!!!

ةفظو ..تارازولا  ىدحإ  لمع   ع  أ ع  تلا ..)  ) رحت ةنس ع  نم  رورم أ  دع 



امفك هفأ  اتار  حبصأ   دقو  فن  نع  ةلوؤسم  ت  نأ  يروعش  وه  اهيف  ام  لضفأ  ةطس 
تاقدصو لمع  تالمز  روثعلا ع  ..ملاعلا  ةفظو   يأل  ةداتعملا  تاعتلا  أ  الو  ..تش 

حمس  امتقو  رخآلاو  حلا  نهعم ب  جخأ  تنكف  ..ةداتعملا  ةلئاعلا  تاقادص  نع  ادع  ددج 
الو ..عن  يأ  نم  تاطاترا  الو  تالوؤسم  الف  ..كش  نود  اهتذل  اهل  ةطس  ةاح  ..جورخلا  أ 
إ عمتسأ  طقف ح  ەركذتأ  ت  يذلاو  فسوي ) ( ـ اللق ح ل تسأ  دق  ةاحلا  ەذه  نأ  ركنأ 
بس تناو  تام  بح  نع  وأ  ..لمتك  مل  بح  ةصق  نع  ثدحتت  لا  ةفطاعلا  اغألا 

!!!. ذعلا
ّ

لا

بغلا نم  اهلمأ ..!!! اح  نأ  افمو  فخمو  طخ  روطت  ثدح  ماع 1993 .. رخاوأ  و 
لقنس يذلا  لصافلا  مويلا  هنأ  فشكت  نل  ..ماألا  اك  اداع  هنظت  موي  كلع  رم  نأ  اقح 
تاعاس ءاهتنا  دع  مويلا  كلذ  ثدح   ام  اذه  بعتلا ..!!! حص  نإ  رخآ  دعُ  اهلمأ إ  كتاح 

لق ..ةعاذإلا  ثت ع  ةهش  ةنغأ  ندندأ  انأو  تبلا  تنك  ط إ  ..ةرازولا ح  لمعلا  
راس فارحنالا  بط -  لعف  دركو  تمقف -  ..ددش  روهتب  امأ  فرحنت  ةراس  أجافأ  نأ 

ىرج فك  ركذأ  ال  دوقولا ..!!! لقنل  ةلفاح  فلخلا  نم  مدطصتل   ..ملا  ةهج  إ  ةع 
نانلاو ..وح  نم  بش  قحلا  مث  ..ةرم  نم  تلقنا أ  راس  نأ  وه  ەركذتأ  ام  ل  ..ثداحلا 

نم جورخلا  لواحأ ح  ملف  يدسج  بلصتو  امامت  يرعاشم  تدلت  دقو  ةيهر  ةع  لصت إ 
!!!. وح فتلو  تح  نأ  دي  ناطش  اهنأو  س  نانلا  ىرأ  انأو  راس 

ىولتأ تحر  ذإ  ..محجلا  نأو   رعشأ  تأد  طقف  اهنيح  ..العف  رانلا  لصتل إ  ةناثلا  نم  ءازجأ 
جراخلا إ  ارج  مهدحأ  رج  نأ  لق  ..اهسفن  رانلا  سفنتأ  نأ  ةرعاش  بعرو  نونج  خأو 

دقو ..امر  هصمق  مادختسا  تلعتشا   لا  رانلا  دامخإ  لواح  نا  ..ام  ء  موقو  
..تقل ةفا  تنا  قورحلا  نأ  بغلا  يدسج ..!!! محفتي  نأ  لق  سل  نل  لعفلا  اهدمخأ 

ملو ..دع  امف  هسفنب  ببطلا  هلاق  ام  اذه  ..تثدح  فك  دحأ  مهف  مل  ةزجعم  تمأ ..!!! مل  ل 
!!!. ادج اضها  نا  ةح  اق  نمث  نأ  تفرع  ةصاخ ح  ..ادأ  دعسل  ةققحلا  كلت  نكت 

ززقم ي  خسم  إ  تلوحو  امامت  جوو  يدسج  تهوش  ةددش  قورحل  تضرعت  دقف 
ا قدص  ..كراظنأ  نع  ادع  مالظلا  نآلا   كعم  سلجأ  لعج  ام  ةسانملا  اذهو  ..رظنملا 

..كتب دوعت إ  مونلا ح  نم  نكمتت  ةصخشلا ح  كتحلصمل  كلذ  لعفأ  نأ  تلق  اذإ  دلاخ ) )
!!!. ؤرب كل  تحمس  اذإ  ةجراخلا  ئيه  اهــتس  لا  سباولا  شعت  حو ال 

راهنا  ء  ل  ..الآ  ل  ..اظحل  ل  ..اح  ل  ..اهنيح  يرعاشم  كل  فصأ  فك  فرعأ  ال 
تاعو ..ةئاوهلا  بصق  لخدت  مطارخلاو  ..ةلط  اماأ  ةبيغ  تللظ   ذإ  ..ةدحاو  ةظحل 

فقس يذلا  مويلا  اثك  خأ  يدج -  ةافو  ذنمو  تنك -  دقل  ..يردص  ةقصتلم  ىرخألا  باطقألا 
نم عم  نحن  انلعف  ام  امامت  ..م  مهتاكذ  نودعتسو  اهيف  تحأ  لا  ةفرغلا  جراخ  راقأ  هف 

..كاذنآ اماع   23 لا ـ زواجتي  مل  يرمع  نأ  مغر  مويلا  اذه  نم  اثك  بقأ  نأ  عقوتأ  ملو  ..انلق  اوتام 
روصلا لالخ  نم  الإ  قباسلا  نا   ام  جو  ةؤر  نم  نكمتأ  نل  نأ  باعسا  نع  ةزجاع  تنك 

.ةمدقلا ةلئاعلا 

جو لوح  فتلت  ةفثلا  تادامضلاو  ةبيغلا  نم  ماأ  دع  اقسا  ةظحل  ادأ  أ  الو 
: ةفخسلا هتامل  لوق  وهو  ملأ  رظني إ  ببطلاو 

!!!. لمألا دقفن  نل  اننل  ..ادج  ةعص  ةلاحلا  - 



لا تاهوشلا  مجح  تملع  ةصاخ ح  ..لمأ  ل  دقفأ  نأ  وه  ةسلا   ماللا  اذه  عم  اعط 
ىوس قرغتس  مل  دحاو  ثداح  ..ادأ  قدص  اذه ال  ..اقت  مودعم  اهجالع  لمألا   نأو  تباصأ 
ملحت ةققر  ةلمج  ةاتف  نم  اهاحضو  ةلل  لوحتأل   ..هس  اهلمأ  كتاح  غتت  ..قئاقد  عض 

ببطلا ماق  امدنع  اذه  بت  دقو  ..ةملظملا  فوهلا  الإ   شع  لزعنم ال  بغ  نئا  بحلا إ 
لوأ اذه  نوك  نأ  اعقوتم  اهب  اسمم  نا  ةغص  ةآرم  اهدع  اطعأو  ةفثلا ع  تادامضلا  كف 

!!!. هلطأس ام 

تأقت أ نأ  تلق  ول  قدصت  نل  امرو  ..وألا  ةرملل  ةآرملا  جو   تأر  غأ ع ح  دقل 
الف ..قش  اارم   يأ  كلمأ  انأ ال  اذهل  ..مامحلا  ةآرملا   مامأ  الما  يدسج  تأر  ةرم ح  نم 

مالفألا دحأ  اضف   قولخم  رود  لثمأل  اثك  حلص  يرظنم  نإ  ..ەذهك  ةعاش  دجوت  نأ  نكم 
نم امامت  سانلا  عنم  نأ  ببطلا  نم  تلطو  ..أ  تكو  ..اثك  تخ  نأ  ركذأ  ةنجألا ..!!!

راقأ ءاو  دلاو  اهتماقأ  لا  ءازعلا  مسارم  نع  كثدحأ  نلو  ..مهسفنأ  دارفأ أ  ..راز ح 
!!!. اهنم غورفم  رومأ  ەذهف  ..للملا  رعش  رمتسملا  ال 

مغر لمأ  رداوب  يأ  كانه  نوكت  نأ  نود  بحنلاو  ةلزعلاو  ءالاو  باذعلا  نم  ةلط  روهش 
تالمع نل  ..لاح  جلاع  ملاعلا  نام   يأ  شسم   ع  روثعلل  لئاع  دارفأ  تالواحم 

دوجو  تننإلل  نك  مل  ثح  ماع 1993  نع  ثدحتن  اننأو  ةصاخ  ..امامت  تلشف  ثحلا 
ةفسؤم ةققح  ل  ..ةلشم  تسل  اهنأل  امف  ..كتلشمل  الح  دجت  ال  امدنع  ..و  تلا ..) )

عضو تررق  نأ  ح  ..طقف  يدسج  اكذو و  اح  تتام  دقف  اهلّقت ..!!! كلع  متحتي 
ع ةمقان  ةدقاح  تحصأو  اثك  ةسفنلا  لاح  تءاس  نأ  دع  ادأ  هنع  دحأ  ال  مراص  نوناق 

دع روزي  وأ  اري  نأ  اقالطإ  دحأل  حامسلا  مدعو  فرغ  لازعنالا   تررق  ذإ  ..هلمأ  عمتجملا 
ىدم اتار  نمأ   دعاقت ط  عبطلا ع  تلصحو  ..تبلا  إ  دوعو  شسملا  نم  ورخ 

مل نو  دألا  كتاح إ  باتك  اهيف  قلغت  نأ  كلع  اتاقوأ  كانه  نأ  ترعش  دقل  ..لمع  نود  ةاحلا 
!!!. دع تُمَت 

قرغلاو ..بائتالاو  ةلزعلا  ب  ..فرغ  شسملا -   نم  ورخ  دع  اأ -  قأ  تحصأف 
فرغ نم  جخأ  مل  نأ  لخت  ..ثدح  ام  ناسل  ةسا  ةلواحم  نوفلتلاو  بتلا  ملاع  ماتلا  

..ةعبطلا ةاحلا  إ  داعإل  ةألا  دارفأ  عيمج  تالواحم  مغر  اهلوخد  دحأل  حمسأ  ملو  ادأ 
نم عيمجلا  سيف  ..لحتسم  اذه  بط ..!؟ ملاع  إ  بط  غ  صخش  دوع  فك  ..نل 

..تاونسل بئلا  لاونملا  اذه  ع  اح  رمتسل  ..ماألا  رورم  عم  ع  اودعتباو  ..دعاسم 
باصت ةدحولا  ال  ةقطلا  نأ  ىرتو  اهتفرغ  سلجت   ةلزعنم  ةاتف  ىوس  ..غتي  هلمأ  ملاعلا 

.الصأ لمألا  نع  فقوتت  نأ  سألا  

اهعضأو ةنصلا  جخأف  ..بالا  دنع  اهكتو  اعط  ةنص  أت   ةمداخلا  تنا  فك  الو أ 
فرغ فظنب  اهل  حمسأ  مل  ذإ  ..اهذخأتو  أتل   اعط  نم  اهتنا  لاح  ناملا  تاذ   

نأ تملع  ةمداخلا  نأ  دكؤملا  نم  ..دحأ  دامتعالا ع  نود  فنب  اذه  لعفأ  تللظ  ل  ..امحو 
مهي مل  اذه  نل  ..ثداحلل  رعت  دع  دحأ  هلع  علط  نأ  درأ  يرهظم ال  ام   ائش  كانه 

.اثك

وح  نم  ةلئاه  تايغت  تثدح  لاقملا  نل  ..يغت  يأ  نود  ام   فرغ  اح   تلظ 
ماع أ  ةافو  مث  ماع 1995 .. قش  جاوز  اهلوأ  نا  ..ةعشلا  ةثداحلا  كلت  تلت  لا  تاونسلا 
نم ورخ  ذنم  ادأ  ّيدلاو  َرأ  مل  نأ  كتخأ  ول  قدصت  نل  امرو  ماع 2004 .. هقحلتل أ   1999



نأ دقتعأ  ..نل ال  ..عيش  رمأ  هنأ  فرعأ  ..افوت  نأ  فرغ إ  ةلزعلا   ةاحل  يراتخاو  شسملا 
!!!!. هلإ تلوحت  يذلا  عشلا  اضفلا  نئالا  قبطنت ع  رومألا  كلت  قالخألا   ياعم 

هتب ەدنع   ةماقإلل  لقتنأ  الأ  ط  ..ةلئاعلا  تب  عيب  ماع 2005  قش   ضرع  تلق  دقو 
حبصأ نأ  بغرأ  نأ  مل  ذإ  ..خلإ  ..ةمداخو  ةفرغ  نم  اهفوتب   دعو  لا  ةصوصخلا  ل  مغر 

يدرفم  ةماقإلل  لقتنأ  نأ  اخأ  عنتقاف  ..دحأ  لضفتي ع  نأ  درأ  نأ  ملو  ..هتجوز  ائبع ع 
مطف ..رارمتسا  ةادلا  راز   ع  صرح  ثح  ..نآلا  حو  حلا  كلذ  ذنم  ەذه  قش 
تدعاتو تارالا  كلت  تلق  مث  ..هجول  اهجو  اقلل  هل  حمسأ  نأ  نود  بالا  فلخ  نم  ع 

هتأ ەاجت  هتالوؤسم  عم  اهرود  تعجارت  ةفتاه  تاملام  تقولا إ  رورم  عم  لوحتتل  ..اجردت 
اذه نا  دقو  ..قش  ه إ  يتأو  اهش  تار  بحس   لظ  هنل  ..ةاحلا  ةمحز  عمو  ەدالوأو 
تأد نأو  ةصاخ  ..مالظلا  شعلاو   اح  دارفنالا   درأ  لعفلا  تنك  ذإ   .. ةسلا  لضفأ 

.اهتب مغر  اح  بحأو  قاو  لقتأ 

فنب ةقشلا  فظنتو  نوفلتلاو  بتلا  زواجتت  ەذه ال  قش  لاع   تادرفم  تحصأ  دقل 
ةروص بالا  هل  حتفأف  ..اري  نأ  معطملا  لماعل  حمسأ  نأ  نود  معاطملا  نم  تالوأملا  بلطو 

دق ..ماعطلا  سك  هنم  ملتسلو  لاملا  هملسل  جراخلا  إ  ازافق  يدترت  لا  يد  دتمتو  ..ةئزج 
نأ نود  ءاشأ  امفك  جخأف  ةعبط  ةاح  شعأو  الثم  باقنلاو  ةءاعلا  يدترأ  ال  اذامل  لءاست 
لا ةاحلا  كلت  نم  اثك  لضفأ  ودي  لعفلا  اذهف  ةجراخلا ..!؟ ئيه  نع  ائش  دحأ  فرع 
نأ ركنأ  الو  ..جورخلا  ةغرلا   امامت  تدقف  نأ  كل  دكؤأ  ل  عمتجملا ..!؟ نع  امامت  تلزع 

ةنعلا نم  عن  يدنع  تلشو  ..ملاعلا  ءاّحصألا   ل  ع  اعتلا  نم  ء  ترعش 
فأ الو  حبقأ  مهارأ  انأف  ..يرظنم  نم  نوشخو  ةحبق  وري  سانلا  نا  اذإ  ..ةداضملا 

!!!. ةطاس ل  اذكه  ..مهب  كاتحالا 

ادحاو ىشا   يذلا  قش  ةدعاسم  رتويبملا  زاهج  مدختسأ  نأ  ماألا  رورم  عم  تملعت  ام 
دقف ..همادختساو  هعم  لماعتلا  ةفك  نع  لعت  جمدم  صرق  إ  ةفاضإلا  هتاقحلم  لما  عم 

قهارملا كلذ  دع  مل  ذإ  ..الط  ل  ةبلتل  ادعتسم  ادو  اجت  ةداح  ةقفش  رعش  قش  نا 
.هتققش ةلزاغم  لواح  نم  ل  بل  سمحتملا 

تنا ركذأ م  انأف ال   .. ثدح  ام  ل  مغر  فنلا  رارقتسالا  وه  ەذه  دحو  ام   لمجأ  نا 
تاونس ذنم  ەرعاشم  حجت  مل  يذلا  ناسإلاو  ..يرعاشم  مهدحأ  اهيف  حج  لا  ةخألا  ةرملا 
قيمعلا حجلا  مغر  ةق  اعم ..!!! نثالا  تنك  دقو  ..ادج  ادحو  وأ  ادج  اق  نوك  نأ  امإ  ..ةلط 

ةققح تكردأ  دقو  ..ةدألا  ةلزعلا  تخا  نأ  دع  يراتخا  ةدحو  ..ةجراخلا  ئيهو  فن   
!!!. الصأ اهبعلت  الأ  اهيف   زوفلل  ةدحولا  ةقطلاو  ..ةعل  ةاحلا  نأ  ..ةمهم و 

دعف ..اح  ائجافمو   اددج  ارذج  ايغت  ثدح  ل  ..اضأ  دحلا  اذه  دنع  رومألا  فقوتت  مل 
كلذل رعت  ذنم  ةدحولا  نم  ةلط  تاونس  دعو  ..ةقشلا  ەذهل  اقتنا  نم  تاونس  اوح 3 

يأ ّقلتأ  مل  نأ  مزجأ  داأو  ادج ..!!! ردان  رمأ  وهو  ..موي  تاذ  ةأجف  تاه  سرج  نر  ..ثداحلا 
ب درت  لا  ةفخسلا  تالاصتالا  نم  كعد  ..قش  نم  ىوس  ةلط  تاونس  ذنم  تالاصتا 

هجوب طخلا  قلغأو  ةدش  مهرهنأف  ..ام  جتنمل  اضورع  مدقت  لا  تالا  نم  رخآلاو  حلا 
ةملاملا لاقتسا  رز  ع  تطغض  ذإ  ..قح  امداص  نا  اددحت  لاصتالا  اذه  ..نل  ..لصتملا 

: تامدقم يأ  نود  ةام  لأس  اتوص  عمسأل  ..ذأ  ةعامسلا ع  تعضوو 



.!؟ اصتا كقاض  له  ..له  ..ةرذعملا  فسوي ..!!!)  ) انأ ..انأ  مالحأ ..!! ؟) - )

وه نوك  نأ  لقع  له  ەاوس ..!!! اح  فسوي )   ) يأ فرعأ  مل  انأ  ..ةوق  لق  قفخ 
يغتلا اذه  نأ  كلع  خ  ال  خألا ..!؟ انئاقل  ع  اقت  اماع  نم 20  أ  دع  لصتملا ..!؟
اهتشاع تاكذلا  كلت  نأو  ..هعم  اكذو  فسوي ) ( ـ قلعتي ب ام  ل  اسأ  دق  اح  لئاهلا  
ةفتاهلا انتاملام  ..ةأجف  ء  ل  داعأ   لاصتالا  اذه  نل  رخآ ..!!! نمز  ىرخأ   ةاتف 
ةلوفطلا تاونس  ..ةسردملا  باهذلا إ  ءانثأ  اموي  ه  اقل  ..انتب  حطس  قوف  انتاءاقل  ..ةطضملا 

مسبأ فن  تدجوو  ..ةناثلا  نم  ءزج  هذ   ترم  ةراضتم  ةددع  تاكذ  ..هعم  ةلمجلا 
امامت ّتمص  نأ  دع  ىرخأ  ةرم  لوقو  هتعاجش  توصلا  عمجتس  نأ  لق  ..اهدعتسأ  انأو  ةظحلل 

: هلاؤس درأ ع  ملو 

.!!؟ كتقاض له  ..له  ..اصتا  ةرذعملا ع  فسوي ..)  ) انأ ..انأ  مالحأ ..!! ؟)  ) ..أ ..أ  - 

ةصع ال هلع  تددرف  ..ىرخأ  ةرم  تاكذلا  كلت  شعأ  نل  نأ  تركذت  ةأجف ح  جو  مهجت 
: تلق اهل ح  رم 

.!!؟ لصتت  اذامل  دت ..!! ؟ اذام  فسوي ..!؟) - )

: رتوتم توص  در 

!!!. لاصتالا تررقف  ..ةأجف  ا  تأرط ع  كنل  ..كنل  ..ملعأ   -ال 

: ةصعلا تاذ  تلمأف  ..بضتقملا  فخسلا  درلا  اذهب  تئجوف 

.!!؟ تاونسلا ەذه  ل  دع  تاه  مقر  تع ع  فكو  ةطاسلا ..!! ؟ ەذهب  ..مالس  ا  - 

: جح در 

ةفرعمل ددش  لوضف  باتنا  دقل  ..نمزلا  اذه  دحأل   لاقنلا  فتاهلا  مقر  روثعلا ع  اسع  سل  - 
ا اح  خألاو   لوألا  بحلا  تنأ  ..نامزلا  نم  نيدقع  اوح  دع  كتاح  تراس  فكو  كراخأ 

.يقلا انقارف  مغر  كاسأ  نأ  ادأ  سلا  نم  نك  مل  مالحأ ..) )

ةهارلاو بضغلاو  قنحلا  نم  اجم  تنا  امر  ..هتوص  عمسأ  انأو  يرعاشم  فصأ  فك  فرعأ  ال 
انضع نع  يقلا  انداعتبا  بس  ةعص  املا  فسوي )   ) عم صرف  تنا  ولو  ..طخسلاو 

!!!. ةمودعم نآلا  اهنإف  ..لوق  ام 

: دحأ مامأ  ةفعض  نوأ  الأ  ثداحلا  دع  َسق  تس  دقو  قنتخم  توص  هتلأس 

دعت ملو  تس  كنأ  نظأ  تنك  تاونسلا ..!!!؟ ەذه  ل  دع  نآلا  لصتت  اذامل  اذامل ..!! ؟ - 
.ركذتت

: ةمهت هسفن  نع  ني  هنأو  ةع  در 

اظوفحمو  ًجسم  لظ  كفتاه  مقر  نأ  ل  ..ادأ  ِكَسأ  مل  انأو  ..اناحأ  كاسأ  نأ  ع  ركذتلا  - 
لاوط لءاسأ  تنك  ..ك  لاصتالا  اثك   تددرت  ..هلع ل  تع  نأ  ذنمو  ةلط  ةفل  تاه 

ل  ..كدالوأو  كجوز  عم  كرتأ  نأ  بج  نا  نإ  ..كلاحل  كرتأ  نأ  بج  نا  نإ  تقولا 
!!!. كل جح  يأ  كلذ  بس  الأ  ًمآ  بسحف  كلع  نانئمطالاو  لاصتالا  تررق  ةاهنلا 

مطحت دقو  تلقف  ..همال  نم  حضاو  اذه  ..هتاعتو  ثداحلا  نع  ائش  فرع  هنأ ال  ودي  ..ودي 



: امامت لق 

(. فسوي  ) ا جوزتأ  مل  انأ  ..انأ  - 

: لاعفنا لوق  وهو  ةثهاللا  هسافنأ  تعمس  نأو  قهش ..!!! هتعمس  نأو 

.مهفأ انأ ال  اذامل ..!! ؟ نآلا ..!!!؟ وت ح  مل  اذام ..!! ؟ م ..ـ م ..ـ  -م ..ـ

ذنم اهبحأو  اهفرع  لا  ةققرلا  ةاتفلا  نع  نوك  ام  دعأ  عش  نئا  تلوحت إ  نأ  ەراخإ  أشأ  مل 
: حضاو قيضو  باضتقا  تلق  اذل  ..تاونس 

.بسحف بصنلا  هنإ  - 

ةافو نع  هتخأف  ..أ  دارفأ  نع  لأسل  فسوي )  ) هعطق نأ  لق  لط  تمص  ةملاملا  داس 
نأ نود  امامت  ةدحو  شعأ  نأ  اضأ  هتخأو  ..نآلا  اثك  ەارأ  دعأ  مل  نأو  قش  جاوزو  ّيدلاو 

ل ..لعف  ةدر  يأ  دي  مل  ذإ  ..هلع  ال  عقو  نا  فك  فرعأ  ال  ..ثداحلا  إ  اقالطإ  قرطتأ 
ل ..ائش  تجتحا  ام  اذإ  دعاسمل  امامت  دعتسم  هنأ  دأ   مث  ..اهمهفأ  مل  تامل  مغمغ 
تننظ دقو  انح  اكنم  ةملاملا  نأف  ..دحأ  نم  ةدعاسم  جاتحأ  نأ ال  اعتلا  نم  ء  هتخأ 

.هتوص اهيف  عمسأس  لا  ةخألا  ةرملا  اهنأ 

هتلماعم ةظفلا   قط  بس  راذتعالاو  ه  لاصتالا  تركفو  ..اهتلل  اثك  تك  نأ  ركنأ  ال 
اح هتفرع   يذلا  دحولا  باشلا  هنإ  ..ىرخأ  ةرم  لق  ةمدقلا   رعاشملا  تلعتشا  نأ  دع 
كلت يوطأ  نأ  ةلواحم  ةخألا  ةظحللا  تعجارت   ل  ..ةطاسلا  ەذهب  ەاسأ  نأ  نكم  الو 

.الصأ هعم  لصاوتلا  نم  كانه  فده  نأ ال  فن  ركذأو  ةحفصلا 

ةرم لاقنلا  تاه  سرج  نر  ..املا  تاكذ  امامت  تقرغ  نأ  دعو  ..هلاصتا  نم  اتلا  مويلا   
ەذه  ..يلاتتم  مويب  لاصتا  اهيف  لتأ  لا  تاونس  ذنم  وألا  ةرملا  امرو   ..ىرخأ 
اا لوقل  لصتا  دقل  ..ىرخأ  ةرم  فسوي ) ( ـ ب أجافأل ب ..ـ لاصتالا  ع  تجأ  ةققحلا ..!!!

: اماع  42 لا ـ ەرمع  زواجتي  لجرل  ةغ  تد  ةروصو 

اثك كنع  تثح  دقل  كنم ..!!! الإ  جاوزلا  اموي  ركفأ  ملو  اضأ  جوزتأ  مل  انأ  مالحأ ..!!!)  ) ببح - 
دقو ..كاذنآ  كلإ  لوصولا  ةفكو  كنكس  نام  فرعأ  مل  ل  ..ددجلا  تبلل  ملاقتنا  دع 
تشع  ثح  ..حاجنب  ةناثلا  ةلحرملا  تهنأ  نأ  دع  سارد  لامتسال  جراخلا  إ  ترفاس 

الأ تمسقأف  ..ادحاو  اموي  قعو  لق  رافت  مل  تنأو  جختلا  دع  اخأ  دوعأل  ..تاونس   5 ندنل ) )
نل ..ببح  ..كتاح  تشعو  تجوزتو  حجرألا  تس ع  كنأ  تننظ  نأ  دع  ةصاخ  ..ادأ  جوزتأ 
نأ درأ  ..كلذ  درأ  ل ال  ..عيطتسأ  ل  ..كنود  نم  ةاحلا  عيطتسأ  نأ ال  كخأو  الفط  نوأ 

سمألا كلذ   كخأ  نأ  درأ  تنك  ببح ..!!! ا  كحأ  ..كحأ  انأ  مالحأ ..)  ) ..امود كعم  نوأ 
الإ ..اللق  رمألا  رأ  تلعج  ملام  درلا ع  كتقط   نل  ..وت  مل  كنأ  تملع  نأ  دع 

.ثدح ام  ثدحلو  ىرخأ  ةرم  لاصتالا  تررقف  ..أ  راظتنالا  نم  نكمتأ  مل  نأ 

..!! ؟) فسوي  ) ا كح   اصلخم  لظت  تاونسلا  ەذه  ل  دع  ةأجف ..!!! ءالا  شهجأو   اهلاق 
نم نكمتأ  مل  يع  نم  ةعمد  تردحناو  ..ةعامسلا  ةكسمملا  يد  تفجترا  قدصأ ..!!! ال  انأ 
دعأ مل  ..طاترا  يأ  نم  عنم  يوق  قئاع  نآلا  دجوي  يبح ..!!! ا  ..ا  ارخأتم  تئج  دقل  ..اهفاقإ 

هتيهب تم  ال  نئا  درجم  انأ  ..تغت  رومألاف  ..كتلخم  اهتروص   لمحت  لا  ةاتفلا  كلت 
.!!؟ فك ك ..!! ؟ طترأس  فك  ..لل  ةجراخلا 



: اا وه  لمل  ..درأ  نأ  نود  أر  رطاوخلا   كلت  رودت 

نأ درأ  ..تش  امنيأ  ك  تلأ  نأ  دادعتسا  انأ ع  ..كئاقل  مسا   ببح  ا  كوجرأ  ..كوجرأ  - 
ول ..نآلا  وت ح  مل  كنأ  ملعأ  تنك  ول  ..دودكملا  لق  حرا  ..تاونسلا  ەذه  ل  دع  كارأ 

!!!. ملعأ تنك  ول  ..ملعأ  تنك  ول  ..ملعأ  تنك 

ةساق م   ..لإ  ا  ..امامت  تسرخأ  ةقط  ەءا  لم  حارف  ..هناسل  هناخ  نأ  اهددري إ  لظ 
..هناج تنك  قهارمو ح  لوفط  ىوس   اموي  ظحلا  مسبي   مل  ..ةعص  م   ..اح 

!!!. ةسعت انأ  م  ..ةسعت  انأ  م  ..هلحر  دع  مس  لسعلا إ  اذه  لوحتو 

فرطلا ەءا ع  عمسأ  انأو  ىرخأ  ةرم  قع  تالؤاسلا   ترمتساو  ..هلاق  ام  ارثأت  امامت  تكس 
كلذ بغرأ  ..معن  الصأ ..!؟ هئاقل  بغرأ  انأ  له  ه ..!؟ تلأس  فكو  هئاقل ..!؟ لقأ  له  ..رخآلا 
طقف انأ  ەارأس  ..اري  هعدأ  نل  ..قش ل  ه   تلأس  ..ةدحاو  ةرم  ولو  هلاقأ  نأ  درأ  ..ةدش 
كعم ةسلاج  انأ  ام  امامت  ..هنع  جو  بجحت  قش  نم  ةملظم  ةعق  سلجأس   ..هلإ  ثدحتأو 

تقفاو ع ..و  ..تاونسلا  ەذه  ل  دع  هتؤرب  يع  شطع  يورأس  لقألا  ع  دلاخ ..)  ) ا نآلا 
.!؟ راظتنالا أ ملف  ..دارأ  نإ  تعاس  لالخ  ءملا  هنم  تلطو  قش ..!!! هئاقل  

دقو ..طقف  ةدحاو  ةرم  ةدعاقلا  كلت  أس  ل  ..ةدحولا  اح ع  تجمرب  نأ  ادج  كردأ 
لزعأل سل  تاونسلا  كلت  لاوط  ناردجلا  اح  تطحأ  نأ  ..ةماه و  ةققح  وتلل إ  تهبنا 

وه فسوي ) و( إ ..!!! لصو  ناردجلا  كلت  ك  نأ  دس  نم  ىرأل  ل  ..سانلا  نع  فن 
مل نو  ةدحاو  ةرم  اقل  قحتس  هنإ  ..وه  بحأ  ام  بحأ  ادحأ  نأ  دقتعأ  ..اهلعف ال  يذلا  دحولا 

اردقم سل  نل  ..ضعلا  مهضع  اوبح  نأ  مهيلع  اردقم  سانأ  كانه  نأ  اقح  ..ؤرب  هل  حمسأ 
!!!. اعم اوقي  نأ  مهل 

ةع اونع  ذخأ  كسملا  نأ  ل  ..قفاوم  هتخأ  ح  دلاخ )  ) ا هتفهل  روصتت  نأ  كنكم  ال 
..تاونسلا ەذه  ل  دعو  ةطاس  ل  اذكه  ..ءملل  دعتسل  ةام  طخلا  قلغأو  عدو  مث 

تاعاس لالخ  متي  اذه  ل  ..اح  بح   رخآو  لوأ  عم  افم  ءاقل  مث  ..ةئجافم  ةملام 
.لعفلا بغ  رمأ  ةللق ..!!!

( فسوي  ) ةؤر حيتل   ةرم  نم  أ  اهعقوم  تلدع  ةعمش  اهيف  عضأو  ةقشلا  ةلاص  زهجأ  تحر 
: هذ ددت   موثل ) مأ  ( ـ ةعئارلا ل ةنغألا  كلت  تاملو  اذه  لعفأ  ..وه  اري  نأ  نود 

ٍدغ نم  يداؤف  فوخ  ا  ..كاقلأ  ادغأ 

ِدعوملا راظتنا  احاو   وشل  ا 

ااقا ەوجرأو  اذه  يدغ  خأ  م  ەآ 

ااهأ امل  هُتْبِه  نل  هندتسأ  تنك 

ااجتسا ه ح  برقلا  ةحرف  تلهأو 

ااذعو امعن  رمعلا  لمتحأ  اذكه 

ااذف قوشلا  هّسم  القو  ةرح  ةجهم 

نم بقت  ةعاسلا  ..نآلا  اهيف  سلجأ  لا  ةملظملا  ةعقلا  سفن  سلجأ   انأو  براضتت  لق  تاقد 
هذ ودش   موثل ) مأ  و( ..بقرتأ  ..بقرتأ  ..هتراز  برق  عت  رمت  ةناث  ل  ..ءاسم  ةنماثلا 



سرج توص  عمسأ  نأ  لق  ..أر  أخم   غص  لجس  زاهج  كانه  نأو  صالخو  قدص 
توص تلقو  اع  فن  تلامت  مث  ..ام  تضفتنا   ..كش  نود  وه  هنإ  ..اخأ  بالا 

: عفترم

.حتفم بالا  فسوي ..)  ) ا لضفت  - 

ا ىرخأ  ةرم  لءاست  دق  ..ؤر  نم  اهنيح  نكمتس  ..بالا  هل  حتفأل  بهذأ  نأ  نكم  الف  ..عبطلا 
ذنم هلع  تدتعاو  ءاتخالا  لضفأ  انأ  ..يردأ  ال  هلاقأو ..!! ؟ الثم  باقنلا  ِدترأ  مل  اذامل  دلاخ ..) )

ترعش ..ترعش  ..مث  ..اري  نأ  نود  فسوي )  ) ىرأس وك  ةوقلا  اروعش  حنم  هنأ  ام  ..تاونس 
: تاعلا هقنخت  كترم  عمسم  توص  لوقأل  ..ددش  ءودهب  حتف  قش  با  ضقم 

.بسلا فرعت  نأ  اد  الو  ..كئاقلل  ئرلا  اذه   نل  ..ةملظم  ةقشلا  نأ  ملعأ  ..ةرذعملا  - 

: لوق وهو  ةلاصلا  نم  اقم  ملظملا  رمملا  ددش   ءطب  م  حار 

!!!. ببح ا  كلذ  لعفت  اذامل  مهفأ   -ال 

..م ل ةللق  راتمأ  دع  وهو ع  ببح )  ) ةمل يداني  هعمسأ  انأو  قزمت  دق  لق  نأ  ركنأ  ال 
ففخ ةقطقط )  ) توص ..ارغتسا  راثأ  يذلا  لوهجملا  توصلا  كلذ  وه  بسلاو  ..هلع  درأ  مل 

ام ..ةلاصلا  يدؤي إ  يذلاو  كماسلا  نم  عنصملا  قش  رمم  مت ع  لا  همادقأ  عقو  عم 
ةرملا ەذه  نوكتس  ..ةقشلا  ةلاص  هلوخد  ةرظتنم  رمملا  ع  يراظنأ  تدمجت  توصلا ..!؟ اذه 
توص ردصم  ام  ..نل  ..بق  هنإ  ..تاونسلا  ەذه  ل  دع  فسوي )  ) اهيف ىرأ  لا  وألا 

لق ..نأ  لق  ..رتوتلا  ةدش  نم  غض  اهيف  رجفني  نأ  دا  تاظحل  اذه ..!؟ بغلا  ةقطقطلا ) )
اخسم م  عنص  يذلا  ثداحلا  ةمدص  قوفت  امرو  ..اح  اهتفرع   ةمدص  أ  رمأ  نأ 

!!!. امدآ

جضنو ةلوجر  ةحسم  عم  ..هتدهع  ام  امامت  ..ةاغلل  امسو  نا  ..اخأ  فسوي )  ) تأر دقل 
ةراظن يدتري  نا  ..نا  ..نا  هنل  ..هسأر  ألم  يذلا  بشلا  ضعو  ..ةضاملا  تاونسلا  امهتعنص 

اذه ةقطقطلا )  ) توص دلاخ ..!!!!)  ) ا عأ  نا  دقل  ..معن  ..هقط  هل  نت  اصع  كسمو  ءادوس 
!!!. هشم ءانثأ  ضرألا  قدت  هتاصع و  توص  ىوس  نك  مل 

مالظلا ةرئاد  نم  اهيف  جخأ  لا  ثداحلا  ذنم  وألا  ةرملا  تنا  ..مدص  ىدم  كردت  نأ  نكم  ال 
: عاتلم بلقو  بهم  سمهب  هلأسأو  ..جو  ةعاش  امامت  أو  اروعش  هنم ال  بقأل  ..رونلا  إ 

.!!؟ ك تدقف  له  ..له  - 

: لوق وهو  انزح  هسأرب  أموأ 

..ء ل  مغر  ك  تلأ  نأ  درأ  تنك  ..نل  ..ببح  ا  عأ  لجرب  طاترالا  نيدت  كنأ ال  ملعأ  - 
…. نأ ..نأ  ..كسافنأ  رعشأ  نأ  ..م  اق  لقألا  كتوص ع  عامس  درأ  تنك 

تعرهف ..لمتحأ  مل  طقف  اهدنع  ..هتراظن  تحت  نم  لت  تاعلا  تأر  ل  ..هتراع  لم  مل 
تغرفأ ..و  ..ةلط  تاونس  ذنم  ةرم  لوأل  امامت  ه  تقصتلا  ..ةوق  هتضتحا  ..معن  هناضتحال ..!!!

دقو ..عضخ  ..بح  ..رهق  تنك أ  ..يحن  ىوس  توص  ل  نم  ناملا  الخف  ..الاعفنا  ل 
.لق نم  لعتش  مل  ام  تلعتشا  بحلا  نان  نأ  ترعش 

حتلاو ءالا  وه  ەانلعف  ام  ل  ..ائش  لقن  ملو  اهيف  ثدحتن  مل  نمزلا  نم  ةفل  قناعتم  انللظ 



هد عض  نأ  لواحو  ..ةقرب  عفد  نأ  لق  ..دوعت  نلو  تهذ  لا  ماألا  عو  ..املا  ع 
: أ لوقأ  انأو  هدب  تكسمأ  ..ودي ل  ام  نامعلا  ةقط  اري  نأ  دي  ..جو  ع 

!!!. كوجرأ ..جو  دحأ  سمل  نأ  درأ  ..بغر ال  محا  كوجرأ  ..كوجرأ  - 

ةقهارملا تامل  سمهي  وهو  ىرخأ  ةرم  نضتحا  ل  ..ائش  لق  ملو  ..بسلا  نع  لأس  مل 
ةف اموي   هل  هتلق  ام  تركذت  اهدنع   .. تلا  امل  ذأ  اهب   سمهي  نا  لا  تامللا  ..اهتاذ 

: ةقهارملا

.م لوطأ  كنأ  اثك  ەرأ  - 

: امسبم باجأف 

.كح ضي  يذلا  لق  تاقد  عمسس  ..كنضتحأ  امدنعف  ..لضفأ  اذه  - 

انوكسو ةعور  اهداز  ..ادأ  تاظحل ال ت  اهنإ  ..ەردص  أرو ع  هلق  تاقد  عمسأ  لعفلا  تنك 
ةممح ءاوجألا  لعج  يذلا  ففطلا  ةعمشلا  ءوض  نم  ىوس  ةقشلا  ةلاص  سمادلا   مالظلا  كلذ 

.نآلا اهشعن  لا  ةهيش  ادج 

..بحلا ..ء  ل  نع  ثدحتن  انحرو  ..هناج  تسلج  ثح  رلا  إ  ەدوقأل  ەدب  تكسمأ 
نمو ةناثلا  ةلحرملا  نم  هجرختو  انقافا  ذنم  هتاح  نع  خأف  ..انب  هلعف  امو  نمزلا  ..ةفطاعلا 
هنل ..ماألا  رورم  عم  اسيس  هنأ  هنم  انظ  هتسارد  لامتسال  اناطب )  ) إ رفسلل  ەراتخا  مث 

ە ەد  ـ قفأو ـه  باصأ يذلا  ( 16 ( ) اموكولجلا  ) ضرم نع  كلذك  خأو  ..أ  ةروص  كسمت  
نيذللا هققش  جاوزو  امهمحر هللا -  هبأ -  لحر  دع  ادحو  شاعف  ..ةللق  تاونس  هجرخت  دع 

.صق ثادحأ  تاجم  نع  امامت  نيدع  انا  امهنوك  اقالطإ  امهنع  ثدحتأ  مل 

ەدعاس هل  قيدص  لالخ  نم  ثحلا ع  هتدعاس   لا  تالاصتالاو  اجولونكتلا  ةروث  تءاج  مث 
لصتاف ..بسحف  اح  نانئمطالا ع  دي  كسملا  نا  دقل  ..تاه  مقر  روثعلا ع  ەرود  
رعاشم ترجفت  ..نآلا  اوز ح  مدع  ملع  امدنع  هنل  ..هلوق  دح  ءاقمح ع  ةبك  ةرماغم   

نآلا م  وه  اهو  ..اقل  بلطف  ..علا  بس  هل  دكؤملا  فر  نم  هفوخ  هلق و  بحلا  
اذذل ال اروعش  نا  ..نامزلا  نم  نيدقع  نم  ذنم أ  ةرم  لوألو  ..ملاعلا  نع  امامت  نيدع  ..قش 

قولخم يأ  عم  هلعفأ  مل  ام  وهو  ..اري  نأ  نود  ةح  هعم  ثدحتأ  نأو  ..هق  سلجأ  نأ  فصوي 
.ةلط تاونس  ذنم 

مهأ وهو  ثداحلا  هتخأ  ..انضع  نع  يقلا  انداعتبا  ذنم  ع  ء  ل  يرود  هتخأ  دقو 
ع ال  جو  سمل  هل  حمسأ  نأ  إ  لسوتو  امامت  قعصف  ..انقافا  ذنم  اح  ثدح  
هنأ دعوو  لعفلا  اهمحاف  ..بغر  مح  نأ  هلع  نأ  هتخأو  ..امامت  تضفر  نأ  الإ  ..هتقط 

!!!. اددجم كلذ  بلط م  نل 

..معن 7 ..ارجف  ةثلاثلا  نم  بقت  اهتدجوو  ةعاسلا  ترظن إ  الإ ح  تقولا  رورم  رعش  مل  ..و 
..تارم ةدع  انؤا  ثدحلا  للختف  ..انضعل  انقشعو  انتاح  نع  اثك  اهيف  انثدحت  ةلما  تاعاس 

: ملألا اهــش  ةددش  ةفهل  لاق  ..هعم ال أ ح  اكذ  بحأ  م  ..هنانح  بحأ  م  ..هحأ  م 

أتل هنم  جرخت  تنك  فك  ركذتأو  بالا  ىرأف  ..ي  دقفأ  نأ  لق  مدقلا  متب  روزأ  تنك  - 
ەذه لوح  نام  ل  ..حطسلا  قوف  تلن  انك  فك  ركذتأ  ..انتلوفط  م   بعللاو  لاقمل 

له ..له  ..له  ..ببح  كدقتف ..!!! مدقلا  كتب  لوح  نام  ل  ..كاركذ  عش  ةقطنملا 



.!!؟ نيجوت

اهلاق ..اذه  هلط  دع  رتوتلا  ةدش  نم  سولجلا  لمتح  هنأو ال  هنام  نم  ضهني  نأ  لق  ةأجف  اهلاق 
..قدص اذه ال  اسأم ..!؟ هملع  مغر  جاوزلا  بلط م  هنإ  هل ..!! ؟ هلوقأس  يذلا  ام  ..مدصو 

طحل م  بقاو  اعاتلم  ىرخأ  ةرم  سلجف  ..هنانح  ارثأت  عفترم  توص  تك  ..قدص  ال 
: لوق وهو  هعارذ 

انل ..قباسلا  انبح   دض  عيمجلا  فقو  دقل  ..كقلق  وأ  كفوخل  بس  يأ  دجوي  ال  ..ببح  - 
امود صرحأسو  ..كمدق  دنع  نوأس  ..اعم  اهشعن  ةلط  تاونس  انيدل  ..نآلا  انرئاصم  محتن 

دع مالحأ )  ) بحأسو ..ةجضانلاو  ..ةقهارملاو  ..ةلفطلا  مالحأ )  ) تبحأ دقل  ..كئاضرإ  ع 
.اوغتي مل  كحورو  كلقعو  كلقف  ..اضأ  ثداحلا 

: اذه هلط  ةعوتسم  أ غ  تلق 

!!!. نآلا فرعت  تنأ ال  ..نمزلا  غت  دقل  - 

: ةرارح در 

ال ..ةمصلا  هش  كل  اهلمحأ  لا  بحلا  رعاشم  نإ  ..كحأل  تدلو  ل  ..كفرعأ  ال  انأ  معن  - 
!!!. تنأ ..طقف  دحاو  صخش  الإ ع  قبطنت  نأ  نكم 

ملألا ترعش  نأ  تلق  ول  غلاأ  الو  تمسبا ..!!! ..مث  ..مث  ..عمدلا  تئلتمملا  يع  هلإ  ترظن 
دقل ..معن  ..ةلط  تاونسل  ةدماج  تلظ  لا  جو  تالضع  تكرح  اهنوك  ماسبا  بس 

هتخأو قش  عم  تثدحت  ذإ  قدصت ..!!! ةع ال  مت  ء  ل  نأ  ل  ..هنم  اوز  تقفاو ع 
..لوفط ذنم  هتبحأ  يذلا  هسفن  انناج  نبا  وه  سعلا  اذه  نأو  ..بطخل  مدقت  اسع  كانه  نأ 

..ء ل  مغر  جوتس  هتققش  نأ  بعوتسل  تقولا  ضع  رمألا  بلطتو  ..امامت  قعص  عبطلا 
ودو ..تاونس  ذنم  ە  دقف  فسوي )  ) نأ هتخأ  قعصو أ ح  اددحت ..!!! فسوي )  ) نمو

..و ..نآلا  دع  ةدحولا  كلت  شعأ  نلو  لجر  عم  نوأس  لقألا  عف  ..ةقفاوملا  نم  اد  دج  مل  هنأ 
نم  - ةدحاولا دلا  عباصأ  زواجتي  ةاغلل ال  دودحم  روضح  اننارق  دقع  مت  طقف  دحاو  عبسأ  لالخ 

.راظنألا نع  ختلاو  باقنلا  ءادترال  تررطضا  ثح  قش - مهنب 

لصحو هتلئاع  تب  عا  نأ  دع  بغر - ءانب ع   - قش ةماقإلل   كلذ  دع  فسوي )  ) لقتنا دقو 
ملاعلا نع  امامت  لزعنم  ةقشلا  ەذه  اعم   شعن  نآلا  نحن  اهو  ..ثرولا  نم  هصن  ع 

ناج وه  سلجو  ..جمالاو  مالفألا  دهاشف  نوفلتلا  ةشاش  مامأ  هل  انتقو  قنو  ..همومهو 
أرقو تك  أرقأ  ..أرقن  ىرخأ  اناحأو  ..اهمهف  لا ال  لصافتلا  ضعب  ەخأو  اهيف  رود  ام  عمسل 

: لاق انجاوز ح  ةلل  هتمل  الو أ  (.. 17 ( ) لارب  ) ةقط وه 

تصأ نأل  ةداعسلا  رعشأ  طقف  نآلا  دألا ..!!! اذه  موي   ل  ..ببح  ا  دألا  إ  كحأس  - 
.كل ثدح  امهم  ..يرظنو  لق  كنأل   ..علا 

نأ ررقو  اهشعأ  لا  ةدحولا  ةاح  اضأ  فسوي )  ) قشع نأ  دع  اعم  ةنيكسو  ةننأمط  شعن  اننإ 
..مالظلا انقط   اندجو  انل  ..رونلا  هئات   انك  دقف  ..سلا  رمألا  سل  اذهو  ..م  اهشع 
تاونسو ..انجاوز  تس ع  رورم  دع  اننأ  الإ  موجنلا ..!!! ىرت  نأ  عيطتس  طقف  مالظلا  كنأل  

..ددج سانأ  ءاقتلالل  ةلسوب  تركفو  ..ددجتلا  ةغرلا   ترعش  ..ةراتخالا  لزع  ةلط ع 
هنأ تسسحأو  ^ ؟^ ..هشاع ح ام  ترثأتو  هتاركذم  تأرق  مم  صخش  ..هذ  تنأ   تأرط  مث 



نأ ةاغلل  ةدعس  انأو  دلاخ ..)  ) ا حت  نأ  كنم  تلط  اذهل  ..ەاوس  نم  ادج أ  صق  مهفس 
عو ..كروضح  ع  كل  يركش  ررأف  ..ةكشملا  ةقلقلا  كعاط  مغر  روضحلا  كتعنقأ 

(( فلألا ةرملل  كركشأ  ..ء  ل  كركشأ ع  ..صقل  عامتسالا 

حسمأ انأو  ددش  رثأتب  اهتلأسو  لطلا  مص  دع  تحنحنتف  ..اهتصق  نم  مالحأ )  ) ةدسلا تهتنا 
: اروعش يع ال  نم  تردحنا  ةعمد 

.!!؟ نآلا كجوز  وه  نيأ  - 

: ددش ءودهــو  لاؤسلا  اذه  باجأ ع  رخآ  اصخش  كانه  نأل  ..درأ  مل 

!!!!. ةبحلا جوز  هتلاق  ام  ل  عمتسأ إ  تنك  دقل  دلاخ ..)  ) ا انه  دوجوم  انأ  - 

ةئرم ىرخأ غ  ةواز  سلج   فسوي )  ) نا دقل  ..معن  ..توصلا  ردصم  عج إ  تفتلأل  اهلاق 
رمألا بلطت  ..ەدوجوب  ملعأ  نأ  نود  تقولا  لاوط  كانه  ائداه  اتماص  لظ  ذإ  ةلاصلا ..!!! نم 
هنام نم  ضهني  ةماسولا  نم  ردق  عأ ع  الجر  ىرأ  نأ  لق  ..ةأجافملا  بعوتسأل  ةللق  تاظحل 

هنضتحأو هحفاصأل  هتيحان  تهجتاو  يرود  ةع  تضهنف  ..هقط  سسحتي  وهو  إ  هجتو 
.امهل احضاو  ةصقلا  كلتب  يرثأت  نا  دقل  ةلط ..!!! ةدم  ذنم  ِقتلن  مل  ءاقدصأ  اننأو  ..ةرارح 

: حم مالحأ )  ) تلأس ..مث 

.!!؟ ةادلا ذنم  ةلاصلا  انعم   فسوي )  ) نأ خت  مل  اذامل  - 

: اههجو ىرأ  نود  ةكحاض  تدر 

ادج إ كردأ  انأف  ..وز  نا  نو  لجر  عم  شعأ  نأ  تفرع  ول  راز  ضفرت  نأ  خأ  تنك  - 
ةأجافم عنص  تركفو  صق  كلع  دسفأ  نأ  أشأ  مل  نأ  ام  دلاخ ..)  ) ا كشم  تنأ  ةجرد  يأ 

.اهتياهن ةغص  

: لوقأ انأو  تمسبا 

..لمج روعش  بحلا  ..ةلمج  ةقط  كتصق  نت  ةأجافم  مالحأ ..)  ) ا لعفلا  ةعئار  ةأجافم  - 
هنأ اقح  لهذملا  نم  ..هلمأ  ملاعلا  نعو  هسفن  نع  انم  ال  ىدل  ةقمعلا  ةفسلفلاو  ةاحلا  انرعش 

عأ نأ  عيطتسأ  تامل  دجوت  ..لا ال  بطاخت ب  ةلسوك  ةغللا  عاخا  نم  تاونسلا  فالآ  دع 
نم ةروطسأ  ..ةروطسأ  ل  ..بح  ةصق  نكت  مل  فسوي )  ) عم كتصق  نإ  ..امتقالع  نع  اهيف 

.ةققحلا ەذه   بحلا ..!!! طاسأ 

: رخف فسوي )  ) لاقف ..ةئداه  ةكحض  ناجوزلا  قلطل  اهتلق 

بحأ نأ  ركذتأ  امدنع  نل  ..هلجأ  نم  لتاقن  نأ  قحتس  بحلا  نا  اذإ  لءاسأ  تنك  اناحأ  - 
!!!. برحلل ادعتسم  ةأجف  فن  دجأ  مالحأ ..) )

: نانح مالحأ )  ) تلاق

.اهنم ةقتملا  تاونسلا  كعم  شعأسو  ..اح  ماأ  لمجأ  كعم  تشع  ..عئار  ناسإ  كنإ  - 

رومأ نع  ةعاسلا  ةارق  ثدحتن  انحر  مث  ..امهمال  اثك  ترثأت  دقو  نمزلا  نم  ةفل  تمصلا  داس 
تزواجت دقو  اهدجأل  ..عاس  ع  ةرباع  ةرظن  تقلأ  ..ةممحلا  ءاوجألا  تاذ  و  ةفلتخم 

: رثأتب الئاق  ام  نم  ضهنأل  ..لحرلا  نأ ع  ترعشف  ..للق  لللا  فصتنم 



فك فرعأ  ..ادأ ال  اهاسأ  نل  ةلمج  ةئداه  ةلل  ەذه  اقدص  ..ام  اقلل  ادج  دعس  نإ  - 
. امتقث  امركشأ ع 

..عضاوتملا خشل  حدملاو  تالماجملا  نم  ثلا  يوح  الثامم  امال  نالوق  امهو  احض 
ةدسلا نام  ثح  ترظن إ  مث  ..ةوعدلا  ەذه  امهركشأ ع  انأو  ىرخأ  ةرم  فسوي )  ) تحفاصف
تاراع اهعم  لداتأ  انأو  ةجراخلا  اهدودح  ىرأ  تو  مالظلا  يانيع  تداتعا  ثح  مالحأ ) )
تجرخ ..هلمأ  امهملاع  نمو  امهتقش  نم  اخأ  جخأو  ..ةلاصلا  رمم  إ  هجتأ  نأ  لق  ..عادولا 

.حجرألا ىرخأ ع  ةرم  امهارأ  نل  نأ  اردم  ..امهيسفنل  اضترا  ام  امامت  لزعنم  جوزلا  تكرتو 

ةصق شعأ  نأ  امود  ملحأ  تنك  نأل  امر  ..ورخ  ءانثأ  لح  ةصغ   ترعش  اذامل  فرعأ  ال 
نا نو  رظتنأس  ء  ل  مغر  ل  ..ادأ  دوعت  نل  ببح  نأ  تركذت  نأل  امر  ..ەذهك  بح 

ملحأ يذلا  قتسمو  سارد  وه  ازعو  ..راظتنالا  ىوس  كلمأ  انأف ال  ..هل  عم  اسا ال  يراظتنا 
اهبحأ لا  ةترلا  ةئداهلا  احو  ..عيمجلا  ماحا  حو  ەاروتكدلا  ةداهش  لمح  ببطك  ه 

براجتلا بس  سانلا  ا  نع  ةفلتخم  اح  نأ  امامت  اردم  ..اهرمع  لاطأ هللا   دج  دوجوب 
ەدوجوب ملع  ملظم ال  رخآ  ملاع  شعأ   تلعج  لاو  ..رخآلاو  حلا  اهشعأ ب  لا  ةلهذملا 

.ةلوهجملا داعألا  ..ةدلاخلا  داعألا  كلت  ..دحأ و 
 

دمح هللا) باتلا  مت  )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بورجلا مامضنالا ا  كنيل   – Group Link
 

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8


ةا ـــــ نقلا كنيل   – Link
 

 

 

https://t.me/Motamyezon


: تاتحملا سرهف 
ــه يونت

..ةما ـــ ةمدقم ه

!!! لقعلا ءارو  ام 

!؟ ةلاقملا ةقشلا  ثدح   اذام 

!!! بحلا طاسأ 

: تاتحملا سرهف 
 

 

 



تاظحالملا
[←1]

(. ةلوهجملا داعألا   ) نم لوألا  ءزجلا  امهتافو   بس  ركذ  مت  ( 1)



[←2]

..لحارم ةثالثب  اهنفد -  متي  لا ال  ناسإلا -  ةثج  رمت  ام  ةداع  هنأ  انه  ركذن  نأ  بج  ( 2)
مضهلا وأ  اذلا  لالحنالا  ةلحرم  ..ةافولا و  نم  لوألا  عبسألا  ثدحت   وألا  ةلحرملا 

..هف ةدوجوملا  ةمضاهلا  تامنألا  لالخ  نم  مسجلا  االخ  مدت  متي  ثح  ..اذلا 
ەذه لالخو  ..ةلوهس  قتي  هلعج  امم  دلجلا  تاقط  ب  لئاس  نوكتي  كلذل  ةجنو 

نذألاو مفلاو  فنألاو  نيعلا  مسجلا : تاحتف  هضب   عضوب  باذلا  أدي  اضأ  ةلحرملا 
لأ أدتو   دلجلا  تحت  تاقلا  جخت  ضبلا  سقف  دعو  ..اهغو  ةحوتفملا  حورجلاو 
أدت ثح  ..ةافولا  نم  اثلا  عبسألا  ثدحتو   ..خافتنالا  ةناثلا ف  ةلحرملا  امأ  ..ةثجلا 

اخافتنا ثدحتو  عمجتت  لا  تازاغلا  جاتنو  مسجلا  ةجسأ  مطحت  ءاعمألا   اتك 
عمجتو ةثجلا  خافتنا  رمتسو  ..ةلسانتلا  ءاضعألاو  مفلا  اناحأو   ..نطلا  احضاو  
ةخألاو ةثلاثلا  ةلحرملا  امأ  ..تازاغلا  جورخل  الا  ردقلا  مسجلا  للحتي  اهيف ح  تازاغلا 

ةثجلا حمالم  فرعتلا ع  بعص  دق  هنأ  ركذلا  ريدجو  ..ةلحرم  لوطأ  ..نفعتلا و  ف 
ظع له  إ  لمالا  ةثجلا  لوحت  امأ  ..اهللحت  ةجن  ةافولا  نم  عيباسأ  ةثالث  دع 

.تاونس عض  كلذ  بلطتيف 



[←3]

.ەذه انصق  اقالطإ  طترم  هنأ غ  الإ  ةلوهجملا ) داعألا   ) نم لوألا  ءزجلا  عجار  ( 3)



[←4]

هخاستسا  مت  ناويح  لوأ  نأ  ركذن  نأ  بجف  ..خاستسالا  ركذ  ع  أن  امدنع  ( 4)
زناه  ) املألا ءاحألا  ملاع  ذخأ  ح  ماع 1895 .. كلذو   رحلا ) ذفنق   ) نا ملاعلا 

ةعص نود  هسفنب  اهتناضح  ماقو  رحلا ) ذفنق   ) نم ةلخ  ( Hans Driesch ( ) شارد
ةدرجملا علا  اهتعاتم  لهسلا  نمو  ادج  ةبك  رحلا ) ذفنق   ) نج االخ  نوك  ركذت 

تانامإلل اساق  ادج  ةئاد  بلاسأ  مسق  إ  ةلخلا  مسقتب  ماق  مث  ..اهب  محتلاو 
!!.. ومنلا لما  رحلا ) ذفنق   ) لوحتو إ ةدح  مسق ع  ل  كف  ..تقولا  كلذ  ةحاتملا  
ةغ ةجتب  ( Hans Spemman ( ) نامس زناه   ) املألا ملاعلا  ماق  ماع 1902  و 
ناويح االخ  نم  مسق  ةلخ إ  مسقتل  كسك  ەدلو  سأر  نم  ةرعش  مدختسا  اضأ ح 

مسقلا ةناضح  نم  نكمت  دقو  ..ةلحسلا  هشلا  املا  ( salamander ( ) ردنمالاسلا )
اهل قرطتلا  مت  دقف  لا  خاستسا  ةركف  امأ  ..ومنلا  متكمو  امامت  لثامتم  نئا  احصل 

( رلته  ) ةصخش نم  خسلا  تاع  عنص  ناملألا  ءاملعلا  دارأ  ح  ماع 1940 .. ةدج  
طوقس عم  لمتس  مل  ثاحألا  نل  ..كلذ  قيقحت  ةفك  لوح  ةداج  ثاحأ  ءارجب  اوماقو 

اهنع لفغ  ةتوقوم  ـة  لنق خاستسالا  يل  رلته ..)  ) راحتناو ءافلحلا  راصتناو  ثلاثلا  خيارلا 
نلعأ امدنع  نعلا  نرقلا  تانيعس  ىرخأ   ةرم  رجفتت  نأ  لق  ةلط  دوقعل  ملاعلا 

تالمع اهعتل  لود ..)  ) ةجعنلا يدث و  ناويح  خاستسا  إ  اولصوت  دق  مهنأ  ءاملعلا 
نل ..لا  خاستسا  نع  ىرخأ  ةرم  ثدحلا  أديل  ..ىرخأ  تاناويحل  ةحجان  خاستسا 

خَستسملا نئالا  ةقالع  اهلوأ  ..ةكئاشلا  تالؤاسلاو  ااضقلا  نم  ددع  كلذ  بس  تزرب 
نم ثلا  تهجاو  ةكم  ةضق  اذام ..!؟ مأ  ..نبا  مأ  ..هل  مأوت  وه  له  ..صألا  نئالا 

رظحت لاو  لودلا  ضع  اهترقأ  لا  ناوقلا  عم  ةصاخ  ..اضأ  موجهلاو  تاعصلا 
اذاملف ال ..خاستسالا  نم  رخآ  بناج  إ  مهراظنأ  ءاملعلا  هجو  اهدنع  ..لا  خاستسا 

ءاملعلا ضع  نأ  ل  بسحف ..!؟ ةلا  ءاضعألا  نم  ناسإلا  هلإ  جاتح  ام  نوخستس 
كلذ قودنص   ناسإ  ل  ىدل  حبصل  ..لقتسملا  ةلا   ءاضعألل  كنب  نع  اوثدحت 
راطإ كدل  نوك  ام  امامت  ..ةلدلا  ةلا  ءاضعألا  نم  خلإ  ..و  ادكو  الق  يوح  كنبلا 

ةادلا .ادج و  ةحلم  ةلا  ءاضعألل  ناسإلا  ةجاح  نأو  ةصاخ  ةراسلا ..!!! اتحا  
!!!.. مهألاو ةلاتلا  ةوطخلا  إ  اولقتنا  ةعو  ..داألا  خاستسا  مهدوهج  تحجن 
..ةردن ألاو  الط  ألا  علسلا  بولقلا   تعت  ةلا  ءاضعألا  ملاع  ف  ..بولقلا 

ضرملاو ملألا  نم  تاونس  راظتنالل  رطض  دق  ..بلق  عرز  ةلمع  جاتح إ  يذلا  صخشلاو 
ةلخ ..ًط  مود  نل  رمألاف  ةلا  ءاضعألا  خاستسا  عم  امأ  ..لد  بلق  رفوتي  ح 
نود هعم  لماعتو  دسجلا  هفرعتس  ددج  بلق  خاستسال  كتس  هلق  نم  ةدحاو 
..دع حجنت  مل  بولقلا  خاستسا  براجت  نل  ..هنم  ءزج  لعفلا  هنأل  تاقع  وأ  تاقاضم 

نم لوأف  ..تانلا  خاستسا  صوصخ  امأ  ..دلا  نم  ثك  ادقعت  وضع أ  بلقلا  نوك 
قلطُ يذلاو  ( Gregor Mendel ( ) لدنم روجج   ) يواسمنلا ثحالا  وه  ەدعاوق  عضو 
سو اهبقارو  ءالزالا  روهز  عرزي  نا  دقف  تانيجلا ..) ملعل  لا  بألا   ) بقل هلع 

لوصحلا نامضل  تاتانلا  وأ  تاناويحلا  جاتنإ  يلا   لخدتلا  ع  جهتلاو  ..اهنيجهتل 
دقو ..اهجئاتن  ةعاتمو  تالالسلا  جم  وأ  ..ةمداقلا  لاجألا  ىدل  اهيف  بوغرملا  تافصلا  ع 

نمزلا نم  دوقع  اهدع  قلطنتل  ماع 1866 .. نأشلا  اذهب  هثاحأ  لدنم ) روجج   )



هعتل ..تان  لوأ  خاستسا  ماع 1980 إ  ءاملعلا  لصوت  نأ  ةداجلا إ  ثاحألا  نم  دملا 
كحنمتس لا  تننالا  ةكش  ةملعلا   عقاوملا  نم  ددعلا  كانهو  ..ىرخأو  ىرخأ  تاتان 

.اهخاستسا مت  لا  تاتانلا  لل  ةلما  ةمئاق 



[←5]

ةزهجألا نم  ددعلا  عخا  ادج  هش  مأ  عخم  ( 1931-1847 ( ) نوسدإ ساموت  ( ) 5)
زاهج لوأ   ) فارغونوفلاو ..اهلا  حاصملا  اهمهأ  ..ةلا  ع  بك  رثأ  اهل  نا  لا 
دلوت ماظن  نوسدإ ) ساموت   ) عضو دقو  ..امنسلا  رصتلا  ةلآو  ملاعلا ) وص   لجس 

يرهوج  روطت  ىدأ إ  امم  عناصملاو  تالاو  لزانملا  اهعزوتو ع  ةئاهلا  ىوقلا 
لب  عراش  اهأشأ   لا  وألا  ةقاطلا  دلوت  ةطحم  عقتو  ..ةثيدحلا  تاعانصلا  ملاع 
اجاتنا  عخملا  نم أ  دع  نوسدإ ) ساموت   ) نأ املع  كروين ..)  ) ةالوب نتاهنام ) )

.همسا لمحت  عاخا  ةءارب  اوح 1093  كلتم  ثح  خــــراتلا 



[←6]

ءادأل ةصصختم  اهنلو غ  ومنلا  ةلمتكم  االخ   ( Stem Cells  ) ةعذجلا االخلا  ( 6)
االخ لثم  ..ىرخألا  االخلا  نم  عن  يأل  لوحتلا  ةقئاف ع  ةردق  اهل  نأ  الإ  ..ةنيعم  ةفظو 

ءاطألاو ءاملعلا  تلعج  ةلهذملا  ةملا  ەذهو  ..بلقلا  ح  وأ  ماظعلا  وأ  خملا  وأ  دلا 
لا ال ةنمزملا  ضارمألا  نم  ددعلا  جالعل  اهمادختسا  نوركفو   ةعذجلا  االخلا  نومتهي 

دودحم قاطن  نل ع  احلا  تقولا  العف   مدختس  اهنأ  ل  ..نآلا  جالع إ  اهل  دجوي 
كانه نأ  الإ  ..عم  ضرم  وأ  ةاصإ  ةجن  ناسإلا  مسج  ةفلاتلا   ءاضعالا  ممرتو  حالصإل 

خاستسال لقتسملا  أ   ةروص  االخلا  كلت  مادختسا  متس  هنأ  دكؤت  ةثك  تاسارد 
.ةلما ة  ءاضعأ 



[←7]

لب  ) ـي كمألا سئرلا  جخ  ..هتيالو  ةاهن  و  نعلا  نرقلا  نم  خألا  ماعلا   ( 7)
ع اذهب  ناو  نرقلا ..) فوشك  مظعأ   ) مسا هلع  قلطأ  ام  هل  ملاعلل  نلعل  نوتيل )

حنمت لا  ةلا  تاثوروملاو  تانيجلل  ةلصفتلا  ةطخلا  يلا ..) مونيجلا   ) ةطخ
هتلاحو ..هئاذ  ةجردو  ..هيع  نولو  ..هتيهك  ..تامسو  تافص  نم  ه  عتمتي  ام  ل  ناسالا 

اذه ه  فصو  امف  امامت  قح  ع  نوتيل )  ) نا دقلو  ..ةثارولا  ةيع  حو  ل  ..ةحصلا 
لصافت ل  ددحتل  يدؤملا  طخلا  فشا  دق  ملعلا  نأ  ع  اذهف  ..شهدملا  فشلا 
بقلا لقتسملا  هنأ   ءاملعلا  حجرو  ل  ..هتدلاو  ه  لمحت  نأ  لق  دولوملا  تامسو 

نم نبأ  بلط  نأ  ..لمالا  ةلا  ةطخ  غتت  دق  نرقلا  اذه  نم  اثلا  فصنلا  لالخو 
اذهك ارمأ  نوكس  ..حمالملا  قيقد  ةماقلا  لط  رعشلا  رقشأ  امهلفط  نوك  نأ  ًثم  صلا ) )

.امهبلط قيقحتل  باجنإلا  لق  نبألا  تانيج  ثعلا  لالخ  نم  اذه  ل  ..اهنيح  ادج  انكمم 



[←8]

اهنونظو ةك  سانلا  اهمدختس  تاحلطصم  ثالث  كانه  نأ  ركذن  نأ  ادج  مهملا  نم  ( 8)
عساش تاحلطصملا  كلت  قرافلا ب  نأ  مغر  ..غامدلاو  ..خملاو  ..لقعلا  ..ادحاو و  ائش 

كفتلا ةردقلا ع  اهب  دصقو  ..ةدام  تسلو  ةنعم  ةمل  عقاولا  وه   لقعلاف  ..ةاغلل 
لثم يدام  مسج  وهف  غامدلا  امأ  ..ةحلا  تانئالا  ا  نع  ناسإلا  اهب  متي  لاو 
لش متهي  يذلا  وهو   ) خيخملا لمش  ثح  ناسإلا  ةمجمج  لخاد  دوجوملا  ىوتحملا 

غ فئاظولا  محتي   يذلا   ) غامدلا عذجو  ةكرحلا ) فئاظولا  مظنتو  نزاوتلا  اسأ 
ءزج درجم  وه  خملا  نأ  يأ  ..خملا  ..و  بلقلا ..) تاقدو  طغضلا  مظنتو  سفنتلا  ةدارإلا 

لوؤسم هنأ  ام  ..اهللحتو  تامولعملا  عمج  قلعتم  خملا  رود  نوكو  ..غامدلا  نم  غص 
.ةغللا نع  اضأ 



[←9]

ام ةسولهلا  لاشأ  عّنتو  ..دوجوم  ء غ  ةظقلا  ةلاح  ءانثأ  ساسحإلا  ةسولهلا   ( 9)
نامرح متي  اهنم ح  ..ةثك  اهباسأ ف  امأ  ..ةسملو  ةقوذو  ةمشو  ةعمسو  ة  ب 
اناحأ ثدحت  نأ  وأ  ..ةلقعلا  تاارطضالا  ضع  بس  وأ  ..ةلط  ةفل  مونلا  نم  أرملا 

ةودألا ضعل  ةناجلا  ضارعألا  دحأ 



[←10]

ةسولهلا ضارعأ  هلع  ترهظ  هش  تاضار  ملاع  وهو  ( John Nash ( ) شان نوج  ( ) 10)
هتقع بس  لصحو  ل  ..اذف  اقع  نوك  نأ  نم  هعنم  مل  كلذ  نلو  ماع 1958 ..

ناو ماع 2001  هتاح  ةصق  نع  ملف  جاتنإ  مت  دقو  ..لن  ةزئاج  ةضالا ع  هتاظنو 
لسار  ) لاعلا لثمملا  هف  دسج  ثح  (.. A Beautiful Mind ( ) لمج لقع   ) ناونع
زئاوج عــرأ  اهنم  ..زئاوجلا  نم  ددعلا  اهنيح  ملفلا  دصحو  شان ..) نوج   ) ةصخش ورك )

.راسوأ
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.عبطلا ةققح  ( 11)
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خملا االخ  ومن  لمات  مدع  نم  ةلاح  وه  ( Mental Retardation  ) قعلا فلختلا  ( 12)
ةثارو  باسأل  ةلوفطلا  نم  وألا  تاونسلا  وأ   ةدالولا  ذنم  هتجسأ  ومن  فقوت  وأ 

ضفخ بسي  امم  ..ةدالولا  ءانثأ  لفطلل  ثدحت  دق  لا  تااصإلا  بس  وأ  ..بلاغلا 
هتيلاق ع بك   زجع  عم  ..لافطألل  ماعلا  ءاذلا  لدعم  ةنراقم  هئاذ  ةجرد  حضاو  

قيمعلا قعلا  فلختلا  وه  اهئوسأ  ..قعلا  فلختلل  ةئف  نم  كانهو أ  ..هتئب  عم  فكتلا 
..ةرمتسم ةظحالمو  ةاعر  إ  جاتحف  ..عيضرلا  لفطلا  فتي  ضملا  لعج  يذلا 

فلختلا اضأ  كانهو  ..ةندلا  تاقاعإلا  قعلا  فلختلا  نم  عنلا  اذه  طتري  ام  الاغو 
روهظ عم  ..ةلوفطلا  ذنم  ومنلا  رخأتلا   ضارعأ  ضملا  رهظت ع  ثح  ددشلا  قعلا 
فعض نم  ةئفلا  ەذه  اعت  ام  ًةداعو  ..ماللا  ءطو  علا  وأ  ةصعلا  تاارطضالا  ضع 

فقاوملل ةلاعفنالا  ةاجتسالا  ع  ةردقلا  مدعو  ةندلا  ةقاعإلاو  ضعلا  قفاوتلا 
لوانتو سلملاو  ةجاحلا  ءاضق  ةفك  ع  ةئفلا  ەذه  بردت  نكمملا  نمو  ..ةفلتخملا 

ع بردتلل  ًاق  ه  باصملا  نوكو  طسوتملا  قعلا  فلختلا  اضأ  كانهو  ..ماعطلا 
نوكتو ..طسلا  قعلا  فلختلا  كانه  اخأو  ..ماللا  ةردقلا ع  هدلو  ةطسلا  لامعألا 
سفنلا دامتعالاو ع  ةساسألا  تاراهملا  ملعتو  سرادملا  ملعتلل   ةلاق  ةداع  ةئفلا  ەذه 

.ةتاحلا رومألا  نم  ثلا   
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لفلا وه  همدختسا  نم  لوأ  اس  ثدح  حلطصم  وه  ءادوسلا ) بوقثلا   ) حلطصم ( 13)
دلوت موجنلا  عيمجف  ..مجنلا  توم  ةلمع  ه  فصل  ماع 1969  رله ) نوج   ) مألا

بوقثلا ةعبط  مهفنلو  ..هتومو  ەراجفنا  دع  مجنلا  هفلخ  ام  ءادوسلا   بوقثلاو  ..تومتو 
ذإ ..يجوردهلا  ەدوقو  دفنس  مجنلل ح  ثدح  ام  مهفن  نأ  الوأ  انيلع  ادج  ءادوسلا 
رخآ  راجفنا  يأ  ثدح   ام  جراخلا  إ  سلو  لخادلا  إ  طغضنتو  هتدام  رجفنت 
امم ..لما  مجن  ةلتك  لمحو  رغصلا  ەانتم   مسج  وه  دوسألا  بقثلا  نإف  اذل  ..ملاعلا 

بقثلا لعج  امم  ..لثم  اهل  سل  ةهاو  هسفن  ءوضلا  علتت ح  ةلئاه  ةبذاج  هحنم 
بقار ..أو  أ  ءادوسلا  بوقثلا  ةركف  مهفت  نأ  تدرأ  ولو  ..ةمتعلاو  مالظلا  ددش  ودي 
ةدادس تحس  مث  ..ءاملا  ەرخآ  نع  ضوحلا  تألم  كنأ  ولف  ..خبطملا  ضوح  ةافصم 

ام دوسألا  بقثلا  هلعف  ام  طضلا  اذه  ..ةوقو  ةع  ەاملا   علتت  اهاسف  ةافصملا 
بلق ىوق   طفش  زاهجو  ضوحلا  ىذغ  ەاملل  مئاد  ردصم  دوجو  ضافا  هلوح 

ولف ..ءادوسلا  بوقثلا  لمعلا   نع  فقوتت  ةعبطلا  ناوق  نأ  ركذلا  ريدجو  ..ةافصملا 
ءاسم إ 11  ەد  ةعاس  هف  ش  تقو  دوسأ   بقث  الدج   زفق  ءاضف  دئار  تدهاش 

، دألا اوثلا إ  فقوتت  نأ  لوطأو إ  لوطأ  اتقو  ذخأتس  ەد  ةعاس  ةناث   ل  نإف  ..الثم 
نم عبسأ -  اوح  دعو  ..نمزلا  رورم  رعش  نلو  رمألا  ئدا  ء   ظحال  نل  هنل 
مث اشه  حبص  نأ  إ  ةنوركملا  ددمتي  ەدسج  نأو  طغضلا  رعش  أدس  نمزلل -  انساق 

أ نولا  ةدوجوملا   ءادوسلا  بوقثلا  ددع  نأ  املع  ..اخأ  تومل  طغضنو  قحسي 
تنا نإ  ءادوسلا  بوقثلا  ىرن  فك  ضعلا : لأس  دقو  ..ةئرملا  موجنلا  ددع  نم  ثك 
ةكذ ةقط  كلفلا  ءاملع  دحأ  لاؤسلا  اذه  باجأ ع  دقل  ةروصلا ..!؟ ەذهب  ةمتعم  ةملظم 

ءادوسلا هتلدب  سعلا  متيأر  له  لق ..!؟ نم  فافز  لفح  متبهذ إ  له  : )) لاق ادج ح 
نأ اولخت  ةعاقلا ..!؟ طسو  اهعم   صقرو  ضبألا  اهناتسف  سورعلا  دب  كسم  وهو 

هتؤر اننكمس  ام  ل  اهدنع  ..ةاغلل  ةتفاخ  حبصتل  ةعاقلا  ةءاضإلا   ةوق  ضفختب  موقن 
يداعلا مجنلا  سورعلا   ..انسح  ..عماللا  ضبألا  اهناتسف  بس  طقف  سورعلا  وه 

ىرت نأ  عيطتس  كنأ ال  ام  دوسألا  بقثلا  ىرت  نأ  كنكم  الف  ..دوسألا  بقثلا  وه  لجرلاو 
كانه نأ  احضاو  اللد  كطعت  اهتصقر -  ةقط  نمو  سورعلا -  نل  ..ةلفحلا  سعلا  

انيطعت لا  موجنلا  ةكرح  ثدح   ام  امامت  ..اهلف  رودو   اهعم  كرحتي  رخآ  اصخش 
((. ءادوسلا بوقثلا  نام  نع  ةحضاو  ةروص 
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اهلمتحت 19 مل  ةاغلل  ةجعزم  ةجتلا  كلت  نأ  املع  ..امامت  قح  روكذم  وه  ام  ل  ( 14)
وه ام  ماهوألاو  تاسولهلا  نم  مهمظعم  اع  ثح  ..اهل  تعضخ  لا  ةلا  تانيعلا  نم 
نأ ةلقعلاو  ةصعلا  ضارمألا  ةصصختم   ةملع  ةلجم  تثدحت  دقو  ..ةصقلا  روكذم  

ل هنم  لازت  نأ  دع  ناسإلا  ه  رعش  ام  ةمجرت  خملا ع  ةردق  مدع  اهبس  تاسولهلا  كلت 
( امشلا يدنلريإلا  شجلا  ( ـ ك اوروأ  ةنمألا   ةزهجألا  ضع  تماق  دقو  ..هساوح 

نم مهيدل  ام  فاعالل  مهتملا  ع  طغضلل  ةلسوك  لعفلا  قودنصلا  اذه  مادختسا 
كلت مادختسا  هف  عنمت  اناب  تردصأ  ناسإلا  قوقحل  ةوروألا  ةمحملا  نل  ..تامولعم 

ريدجو ..فارعألاو  ناوقلا  اهلقت  بذعت ال  ةلمع  ةاثم  ةناسإ و  اهنوك غ  ةقطلا 
..ةكمألا اتوسنيم )  ) ةالو ءاملعلا   نم  ةعومجم  اهب  ماق  ةهيش  ةجت  كانه  نأ  ركذلا 

عيمج اهناردج  صتمت  لاو  قالطإلا  ع  اءوده  ملاعلا  فرغ  أ  عنص  نم  اونكمت  ح 
إ ةفرغلا  كلت  توصلا   ىوتسم  لص  ثح  ..اضأ  ىدصلا  صتمتو  ل  ..تاوصألا 
ةداعلا إ فرغلا  ءودهلا   لص  ..توصلا  ح  ساق  ةدحو  و  لسد ) بلاس 9  )

ةعوسوم اءوده )  ملاعلا  فرغ  أ   ) بقل ةفرغلا ع  تلصح  دقو  لسد ..!!!)  30)
هلق تاقد  عامس  نم  نكمتس  اهيف  سلج  نم  نأ  بت  ثح  ..ةساقلا  ماقرألل  سنيج 

توصو ةدعملا  تاصلقتو  مسجلا  مدلا   نارود  ةكرح  اضأ  عمسسو  ..ادج  ددش  حضوب 
ةفرغلا كلت  اهلمحت   ناسإلا  عيطتس  ةنمز  ةف  قأ  نأ  اضأ  بت  ام  ..تئرلا  لمع 
كردل ..نونجلا  مث  نمو  ناذهلا  نم  ةلاح  باصس  كلذ  دعو  ..طقف  ةققد   45 

نم ةلاعلا  ةجردلا  ەذه  لمتح  ال  نآلا -  ح  ةدكؤم  غ  باسألو  ناسإلا -  نأ  ءاملعلا 
ساقل عناصملاو  تالا  لق  نم  ةفرغلا  ەذه  مدختس  نأ  ضفملا  نم  نا  دقو  ..ءودهلا 

( اسان  ) ةلاو لق  نم  اضأ  ةفرغلا  تمدختسا  ام  ..مهتالآ  هجتت  يذلا  جيجضلا  ىدم 
دومصلا مهنكم  تقولا  نم  م  ةفرعمو  ءاضفلا  داور  تاردق  راتخال  كلذو  ..ءاضفلا  ثاحأل 

.ناذهلاو ةسولهلا  اوباص  نأ  لق  ءاضفلا   
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(Athazagoraphobia  ) لعلا همساو  ..افلا  عاونأ  نم  قح  عن  ( 15)
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بصعلا ةجسأ  بص  فلت  وه  قرزألا ) ءاملا   ) وأ ( Glaucoma ( ) اموكولجلا ( ) 16)
اهدقفت علا  لخاد  ءامع  عق  نكت  يدؤي ا  امم  علا  طغضلا   عافترا  ةجن  يلا 

نإف ةققحلا  و  ..اركم  هجالعو  ضرملا  كرادت  متي  مل  اذإ  دألا  إ  راصإلا  ع  ةردقلا 
..الصأ علا  لخاد  ءاقرز  ەام  دجوت  ذإ ال  ..عئاش  أطخ  وه  قرزألا ) ءاملا  ضرملا ب(ـ ةمس 

تالالشلا  ) عت لاو  قغالا  دنع  اموكولج )  ) ةمل موهفم  نم  ةمسلا  ەذه  تتأ  نلو 
نيعلا لخاد  نأ  رعشف  ءوضلا  ردصم  لوح  ءاقرز  تالاه  دهاش  ضملا  نأل  ءاقرزلا ..)

اسانأ كانه  نل  ءاوس  دح  ع  راغصلاو  رالا  اموكولجلا )  ) ضرم بصو  ..ءاقرز  ەام 
.بلاغلا ةثارو   باسأل  ه  ةاصإلل  مهغ  نم  نوضرعم أ 
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ثح ..قرولا  ةزرا ع  ازومر  فورحلا  لعج  يدجأ  ةاتك  ماظن  لارب )   ) ةقط ( 17)
مهماظن هناع  نا  يذلا  لئاهلا  صقنلا  دس  نأ  دع  فوفكملا  ملاع  ةروثلا   ةاثم  نا 

رعش ح  ماع 1839  لارب ) سل   ) رفلا اذه  ةاتلا  ماظن  عخا  دقو  ..لعتلا 
املع ..ةثلاثلا  نس  وهو   ماع 1812  ە  دقف  نأ  دع  ةلط  تاونسل  فوفكملا  ةاناعم 

( لارب  ) ةقط ةلوهس  نأ  الإ  ..فوفكملل  ةءارقلا  ملعتل  اهراتبا  مت  ىرخأ  لئاسو  كانه  نأ 
.ىرخألا قرطلا  عيمج  راثدنا  تدأ إ  اهتطاسو 
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