


( 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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(2  ) 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 
 



..بلقلا نم  ةمل 
ل ..الصأ  عضاوتملا  خش  نع  اوعمس  مل  امرو  ..ركذتت  منم ال  ةقحاسلا  ةبلغألا  نوكت  دق 

اناونع لمح  باتك  لاقم  يدوقن  طفتلل   عفد  يذلا  اذه  نونج  يأ  لءاسي : دق  ائراق  نإ 
نم باتلا  فذقو  اهلعف  نأ  لق  لوقأ  ضعتمملا  دصلو  بذاألا ..!! ؟ ائيلمو  افخس 

ەروطس حبسو ب  ..برجت  َملف ال  ..كد  باتلا إ  لصو  دقل  ..زعلا  ا أ  اص  ةذفان : برقأ 
الإ  18 لا ـ زواجتي  مل  يذلا  غصلا  يرمع  مغر  اهتشعو  اهل  تضرعت  ةيهر  براجت  يأ  فرعتو 

.!!؟ ةللق عيباسأ 

كلت قيدصت  امامت  ضفري  مهلقع  نأو  قدصت  ال  اهل  تضرعت  لا  براجتلا  نأ  ضعلا  لوق 
ةركفلا مضهو  خشلا  عانتقالا  ع  امئاد  تقت  ال  رومألا  نإ  لوقأ : ءالؤهلو  ..تافارخلا 

تاسوفلا دوجو  ركني  نم  اندجول  طقف  انلوقع  رومألل ع  انساق  اندمتعا   ولو  بسحف ..!!
دعلا املا  اذه   ثدح  دقو  ..اهنم  ضرم  هاصأ  نو  ح  اهدوجو ..!! بعوتس  هلقع ال  نأل 

نأ قيدصت  امامت  نويناالا  ضفر  امدنع  اضأ  ةناثلا  ةملاعلا  برحلا  اذه   ثدحو  ل  ..لعفلا 
ل عو  مهنيعأ ..!! ەوأر  امم  مغرلا  ع  ةدحاو ، ةلنق  هس  امشوه )  ) ثدح  يذلا  رامدلا 

تسل ةدلقتلا  رومألا  عم  قفتت  اهنأ ال  درجمل  اهقدصت  ضفرو  عئاقولا  ضع  رانسا  نإف  لاح 
..قيدصتلا قبس  مهدنع  ضفرلاو  نولهج ..!! ام  ءادعأ  روصعلا  رم  سانلاف ع  ..ةددج  ةرهاظ 

..دصتب ل ملاطأ  لاح ال  ل  انأو ع  ..ەوداتعاو  ەوفلأ  ام  عم  رمألا  ضراعتي  امدنع  ةصاخ 
!!. اذهو ح ..هنوؤرقتس  امل  ماحالا  ملاطأ 

دج عم  ةاحلا  ةمحز  نع  ادع  صاخلا  لاع  شعأ   تلز  الو  ..هنوفرعت  يذلا  دلاخ )  ) تلزال
..روهش ةعض  نم  أ  اهيلإ  انلاقتنا  ع  ضم  مل  لاو  ةيمرلا )  ) ةقطنم انتقش  ةبحلا  

ةل قاحتلالل  لهأ  عفترم  لدعمو  قوفتب  ةناثلا  ةلحرملا  نم  تجرخت  نأ  ادج  نوركذت 
.نهشلا ةارق  دع  أدس  يذلا  ددجلا  اردلا  ماعلا  راظتنا  اذنأهو  ..بطلا 

فن نالغ  ةف  شع  يذلاو  ..ماهوألا  ءارو  يدألا  ضارلا  ..هنوفرعت  يذلا  دلاخ )  ) تلز ..معن ال 
ء ح يأ  هذؤي  يذلا  قحملا  دلجلا  ور  نأ  رعشأف  ..قهارم  يأ  لاحك  ةفورعم  ولويب 

!!.. حالا ماسأ 

نوكت ثح  يرحسلا  ناملا  ادع إ  قيلحتلا  بغرأ   لعجتو  ..لق  ألمت  ةشاجلا  فطاوعلاف 
ان كونظف  ضرألا  بكوك  نم  سانلا  كال  ..انتماللا  ءاضفلا  موجنلا   كتببح ب  عم  ارئاط 

!!. انذم وأ 

اذه نأ  ادج  كردأو  ةلضلا ..!! اح ..!! ع  صغني  يذلا  روعشلا  كلذ  تقولا  لاوط  باتي 
ال ةاح  شعتل  كافق  نم  رورجم  كنأ  رعش  نأ  ةاحلا ..) ضفر   ) قرط نم  ةقط  وه  روعشلا 

جراخ اعفد  ةهرافلا  تاراسلا  باحصأ  هعفد  ةلاهتم  ةراس  قئاس  رمألا  هش  عيطتس  ..اهدت 
هف ركف  يذلا  مويلاو  ..هسفن  قطلا  نعلو  ..مهنعلل  قطلا  بناج  ع  فقف  قطلا ..!!

!!. تاراسلا ةداق 

امر عسلا ..!! خيش   نأو  تقولا  لاوط  توملاو  بائتالاو  ةساعتلا  نع  ثدحتأ  نأ  بغ 
هش انمآ  ائفاد  انام  لاقملا  درأو  ..لاشألا  نم  لش  يأ  لاع  ةهجاوم  رداق ع  نأل غ 



سل   - وألا هتاح  روهش  لفط   لقعك  هئافص  قباسل  قع  دوع  ..ةلاضلا   نفسلا  رانف 
نل ال قيقحتلا ..!! لحتسم  ەانمتأ  ام  نأ  فرعأ  انأو  ەرارقتساو - هئوده  نلو   عبطلا  هئاوخ 

.ادأ فن  عم  الحأ  شقانأ 

ال تهتنا  دقو  اح  نم  ةلحرم  ىوس  نك  مل  ةعورم  براجت  نم  ه  تررم  ام  نأ  نظأ  تنك  دقل 
اهئامس ةموؤشملا  ةعبطلا  ءارو  ام  ملاوع  اصعأل   افاتسا  عبشأ  نل  نأ  ودي  نلو  ..ةعجر 

اهفرع نل  براجتلا  ەذه  ل  (!!.. 1  ) ةرئاح بانع  ةهيشلا  اهتاصخشو  ةمدلا  اهراحو  ةمرقلا 
اذه نم  افوخ  انسأ  كاطصا  توص  عمسو  تامتسلا  ةفاسم  إ  م  اند  نم  ىوس  دحأ 

..ملاعلا

لا ةظحللا  اهنم ح  شهدنأو  اهارأ  يدحو  لظأس  نأ  ودو  ..تت  ملاعلا ال  اذه  بئارغ  نإ 
طخلا يمت  نع  ازجاع  تلعج  ةعورم  ةددج  براجتل  ضرعتأ  انأ  اهف  ..دألا  يع إ  اهيف  ضمغأ 

اطق فخت  صصقلا ال  ەذه  نإ  لئاق : لوق  دق  ..اهتاذ  لاوهألا  ..لاوهألا و  ىأر  نم  لصافلا ب 
لاخلاو ..هلمأف  انأ  امأ  ..الاخ  كلم  غصلا ال  طقلاف  ..دكؤم  ء  اذه  نإ  هل : لوقأف  اغص ..!!

!!. بعرلا قلخ  يذلا  وه 

الأ موجرأ  نلو  ..تخألا  تسلا  اهتشع   لا  لاوهألا  لسلسم  لمتسلو  ..اذإ  نآلا  أدنلف 
صقف ..لل  إ  ..لا  ءافص  إ  ..ءوده  إ  ةداعلا - ترج  ام   - جاتحت ەذه  اركذم  نأ  اوست 

!!. ءاره تنا  الو  ..غفتلاو  كلا  نم  اهقح  اهيطعت  نأ  جاتحت  ام  امئاد  راجتو 

م اوشعت  ح  راسلا  إ  اورظنا  وأ  ةحفصلا  اوبلقاو  ..اقمع  اسفن  اوذخو  ..راونألا  اوئضأ 
.اهتشع لا  ةيهرلا  ثادحألا 

.…ـ لا ناملس  دلاخ 

2004



!! تبلا كلذ  ثدح  
انئاذ اعمج  نمخن  نأ  عيطتس  ..اذل  تبلا ..!! كلذ  ثدح   ةصقلا : مسا  نإف  حضاو  وه  ام 

تأد فك  نلو  ..هف  ترج  ةيهر  اثادحأ  كانه  نأو  ..ەذه  صق  اتب   كانه  نأ  دوهعملا 
..!؟ اهلمح لا  ةّودملا  ةأجافملا  امو   طضلا ..!؟ تبلا  كلذ  ثدح   اذامو  ةصقلا ..!؟

!!.. فرعنل عباتنلف 

دقو ءادوسلا ) ةاغلا   ) ةخألا صق  ذنم  تضم  ةللق  ماأ  ..فصلا  ةف  ماع 2003 .. نحن   اه 
انقدص نل  ادحأ  نأل  ..دألا  انرودص إ  لا   ظفحن  نأ  انأو - هتجوزو  مهاربإ )  ) ذاتسألا  - انمسقأ

نم نونجلا ..!؟ ومهتتو  وبذكت  ملأ  متنأ ..!؟ اولعفت  ملأ  ..كش  نود  نونجلا  سانلا  انمهتسو 
.متلعف منأ  دكؤملا 

امو  - راجإلل ققش  ماظن  ەؤانب ع  مت  لم  نم  ثلاثلا  رودلا  عقت   انتقش  نأ  مخأ  نأ  تس 
..ماعلا عراشلا  نع  دع  ادج  ئداه  عق    ەرود  وهو  تلا -)  ) عنلا  اذه  نم  لزانملا  أ 

..ياوس هعمس  يذلا ال  دتعلا  هنحل  لللا  فزعو  نوبخاصلا  تمص  ..ادج ح  رخأتم  تقو  و 
ادج  تفاخ  ءوض  ةءاضم  ةدحاو  ةذفان  ادع  ..داوسلا  ةلم  ةتمصم  لا  ذفاون  ل  نورت 

..ارجف ةعارلا  ارهاس ح  ادحو  لظ  دحاو  صخش  ادع  مئان  هل  نولا  ..معن  يولع ..!! قباط 
حاصم ةءاضإ  ةتفاخلا   ةءاضإلاو  ..فرغ  ةف  ەذهف  انأ ..!! هنإ  ..دآ  طاوطو  هنأل  اذامل ..!؟

لعج اذه  نأل  ..ةفصلا  ةزاجإلا  تأد  ذنم  فرغ  ةف  رهسلا   ادأ  توفأ  ال  انأف  ..مونلا 
هذ نأو  ..زئاجعلا  نولا  لمأتأ  ناماللا  فصتنم  سلجأ   ثح  ملاعلا  نع  مات  لازعنا  رعشأ 

..ركفلاو رعاشملا  ءافص  بهذت  دات  لا  ىرخألا  ةكاشملا  بئاوشلا  لو  سانلا  ءاضوض  نم 

با حتفأ  مث  ..فيكتلا  ةدحو  رز  طغضأ ع  ثح  ..اقت  فصلا  ال  نم  ةلل  ل  اذه  لعفأ 
لخدت دق  لا  ةضماغلا  تاحلا  باهأ  انأف  ..كلانه  تاح  يأ  دجوت  ال  هنأ  دأتأو  ةفلا 

هلوح فثاتي  يذلا  درااااالا  صعلا  نم  اك  فنل  دعأ  اهدع  ..اخص  ناملا  ألمتو  فرغ 
رمقلا ءوض  نم  الإ  ةملظملا  ةفلا  ادعقم إ  حأ  ەذه ..!؟ فصلا  ال  نوفرعت  له  راخلا ..!!

اذه ءاقلا   دعاسو ع  يرهظ  بعادت  ةدرالا  فيكتلا  ةدحو  ماسأ  ..تفاخلا  مونلا  ءوضو 
..راحلا وجلا 

هتوص ظفاح ) ملحلا  دع   ) ودش ..ياوس  هعمس  ال  تفاخ  توص  ..لجسلا  زاهج  نمو 
راد نع  ..ةساق  ةاح  نع  ..عئاض  بح  نع  ثدحتي  ..الآ  ل  غدغدو  ةعوللا  معفملا  نحلا 

..كسفنل هنع ح  حصفت  ةأرجلا   دجت  الو  ..كردص  لمتع   نح  ء  ل  نع  ..باحألا 

نأ ەذهك  دادوسالا  ةددش  فصلا  ال  هلعفأ   ام  لضفأ  نإ  رمألا ..!! ام   مهأ  اهدع  أ 
ةردقلا ع هسفن  دج   نمل ال  داتعم  رمأ  وهو  ..يرطاوخ  بتأو  ..قرولا  بعادل  لق  كسمأ 

..هفنتكت لا  سساحألاو  رعاشملا  مهفت  عيطتس  يذلا  بسانملا  صخشلا  دج  وأ ال  ..ةضفضفلا 
كدوق ةاتلا  ء  الف  ..ةح  ل  ساحأو  يرعاشم  قلطنت  قرولا  لالخ  نم  هنأ  كعد 

الئاه اقارب  املاع  حتفت  ةاتلا  نل  ..لاخلا  طح  دقو  بذك  دق  توصلا  نإ  ..حورلا  ةام إ 
!!.. ةسامورلاو رحسلا  نم 

(.. ةيمرلا  ) ةعتم  ..نحلا  ةيمرلا )  ) لل ..لللا  ّهب   هثّدحأو  رمقلا  لمأتأ  عأ  مث 



..ه رعشأ  ام  اذه  وأ  ..سرحت  ةرهاس  لظت  ..مانت  اهبعت ال  مغرب  اهنل  ..ةنحو 

اللق لمجتي  نأ  ررق  دق  نولا  نأ  ةسردملا  ءاره  نأ  نم  لل  فورعملا  روعشلا  عبطلا  كانهو 
سوبا تنا  نأ  دع  نآلا  دعس  انأ  له  ةح ..!؟ فن   لأسأ  ..ةقاسلا  هتظاظف  نع  رذتعو 
نوكت نأ  وه  هفرعأ  يذلا  ةداعسلا  فعت  نإ  ..يرظن  ةهجوب  ةققح  ةداعس  دجوت  ال  ةسردملا ..!؟

له فن ..!! عادخ  عيطتسأ  انأو ال  ماري ..!! ام  ء ع  ل  نأ  كسفن  عادخ  ةردقلا ع  كدل 
..اح اذكه   لاؤسلا ..!! اذه  فن  تلأس  امل  ادعس  تنك  ولو  ..ال  اعطق  دعس ..!؟ انأ 

اهوفص  ركع  ام  ىوس  ..سدعلا  تاّحك  ةهباشملا  ماألاو  تاطاحإلاو  ةدحولا  نم  ةلسلس 
!!.. اك تلقو  ور  تعزعز  ةيهر  براجت  نم  تخألا  تسلا 

م ..انملاع  نع  اهدع  ةدعس   م   ختو  حلت   اهنأو  رعشأف  ..أ  موجنلا  علطتأ إ 
زجعأ نأ  كردأ  حو  ..اهسمه  عمسأو  اهراأ  فرعأ  نأ  متأ  م  ..عئارلا  فافشلا  اهناعمل  قشعأ 
..لمثلا ةجرد  لمج إ  نزحلا  نإ  يع ..!! عمدلا   قرقتو  ..نزحلا  نم  دم  رعشأ  ..كلذ  نع 
حتأو ..اكذ  ضرأ  رخآلا   ولت  ادحاو  ماغلألا  رجفنت  ..نزحلا  نم  دمللو  ..نامدإلا  ةجرد  إ 
..اح ثدح    ام  لمجأو  يرمع  ةبح  ف  اهيكأ ..!! تلز  ..اهيكأو ال  امإ ..)  ) ببح ع 

كنأ نطفت  كتاكذ  رح  صوغلا   نم  قئاقد  دع  نونجملا ..!! كلعجت  ..تاكذلا  لمجأ  ام 
صاخشأ ال لاعفأل  ةاجتسا  بطقتو  كحضتو  ..كتببحل  اهتلق  تاراع  ددرتو  كسفن  ملت  تنك 

قيضلا يردص  مامتهالا   نم  اسمش  موجنلا  تلحر إ  لا  ببح  تءاضأ  دقل  مهل ..!! دوجو 
مُدُسلا  ءارو  نم  ..راألا  سعنت  ثح  نولا  بلق  نم  ..دع  نم  تءاج  لا  ببح  ..لولملا 
اهري مل  باوك  نم  ..ةطخ  مسرت ع  مل  رزج  نم   .. اهرزي  مل  فوهك  نم  ..ةدعلا  تارجملا 

..دصرم

: لأس تنا 

!؟ ءامسلا رظنت إ  ىرت ح  اذام  - 

: ماهب اهبيجأف 

..ملألا ملاعم  عيمج  وحمتل  خاد  ءت  اموجن  ىرأ  ..هلإ  بذج  رخآ  املاع  ىرأ  - 

لا بتلا  ضع  يغتلا - لس  ع   - اناحأ أرقأ  أو ..!! لءاضتأ أ  تكرتو  ببح  تلحر  دقل 
ول اذام  ..نلو  ..بولا  نم  تمملا  فصنلا  رظني إ  نأ  ناسإلا  نم  بلطتو  ..لؤافتلا  وعدت إ 

..!!؟؟ اساسأ اغراف  ةاحلا  بوك  نا 

فص نأ  ناسإ  ل  ةزغ  اهنإ  ..الآ  فصوو  دارطتسالا  ياوهل   ىرخأ  ةرم  دوعأ  اذنأه  ..و !!!!
إ زفق  دق  ملغأ  نأ  نهارأ  لا  ةرثلا  نع  فقوتأس  ..اذل  ..هلإ  نوعمتس  نمل  همالآو  هنازحأ 

..انصق دعنلو إ  ..اهتياهن 

تبلا كلذ  ىوس  اهتعور  ددي  ال  لا  ةعئارلا  اهئاوجأ  فرغ  ةف  ةلللا   كلت  اسلاج  تنك 
قباط نم  روجهم  تب  ..هناونع  صق  لمحت  يذلا  تبلا  هنإ  ..معن  ..هلع  ةفلا  لطت  يذلا 

عراش ع  لط  طحملا ..!! عاقك  امامت  ملظم  روجهم - ةمل  تحت  طخ  فلأ  عضو   - دحاو
..ةفلا كلت  ةضوم  نا  يذلا  يجلا  رجحلا  ثح  هشلا  تاننامثلا  لئاوأ  زارط  ەؤانب  لمحو 

اقف وأ  انويلم  نكت  مل  ام  ه  اهيش  كتب  نوك  نأ  نكمو  ل  نام  ل  ەارت   نأ  كنكم  تب 
(.. ةيمرلا  ) ةقطنم تويب  مظعم  لاحك  ةبلا  هتحاسم  ىوس  ەم  الو  ..امدعم 



عطق ثح  ..ادج  تبلا  حطس  ىرأ  نأ  عيطتسأ  نإف  ثلاثلا  رودلا  انتقش   دوجو  محو 
مدق لسغ  لحو  ..ئدصلا  نوفلتلا  اوهو  ..ة  ـ مشهملا دعاقملاو  ..نام  ل  ةاقلملا   دمرقلا 

احم ةعورو  لامج  تامالع  اهيلع  ودي  لا  ةلخادلا  ةقدحلا  را  ـ جشأ سوؤر  ىرأ  ام  ةاغلل ..!!
.امامت تلذ  نأ  دع  اهمظعم  نمزلا 

..تبلا كلذ  ةثك إ  اناحأ  رظنلا  قسأ  ةضاملا  ماألا  ةفلا   ولج   تاف  لالخ  تنك 
تراق دق  ةعاسلا  تنا  ةلللا ..!! كلت  ىوس   ..قالطإلا  ع  يداع  غ  ائش  َرأ  مل  نأ  الإ 
اصخش هتحمل ..!! طقف  اهدنع  ..ةرباع  ةراس  يأ  نم  امامت  لا  عراش  الخ  ثح  ارجف  ةثلاثلا 

غص قودنص  مجح  ائش  لمح  وهو  رتوتب  اراسو  انيم  تفتل  ..ةففخ  ةباش  سالم  يدتري 
اذه هجتي  نيأ  إ  اوح ..!! تزفحت  اهدنع  روجهملا ..!! تبلا  كلذ  ه إ  اهجتم  ةانع  افوفلم 

راونأ ءأ  نأ ال  ظحلا  نسحل  ..ف  ةحان  رظن  اذإ  اري  ءاتخالا  ال  لواحأ  هلألا ..!! ؟
اذل ..ون  ةفرغ  نم  ثعي  تفاخ  ءوض  وه  ةاتلل  همدختسأ  يذلا  ءوضلاو  قالطإلا  ةفلا ع 

..انناج دالوأ  دحأ  هنإ  هتفرع ..!! ..و  ..أ  رظنلا  نعمتأ  نأ  لواحأ  ..يدوجول  هتي  نأ  سعلا  نمف 
لخد ..رمعلا ال  نم   17 لا ـ وه   ..ةقشلا  نم  جخأ  امدنع  هئاقدصأ  عم  اعكسم  اثك  ەدهاشأ 

روس قلسي  هنإ  ةظحل ..!! ..فصلا  تازاجإ  ةصاخ   ..باشلا  مظعم  لاحك  ەرداغل ..!! الإ  هتب 
نم هلوزن  لد ع  امم  ..هعمس  الأ  دات  ادج  ضفخنم  توص  ..بووه  ..و  روجهملا ..!! تبلا 

ترظتنا ..ي  طحم  دع   مل  ..امامت  اهدع  تخا  مث  ..ءانفلا  لخاد  إ  تبلا  روس  ع 
نا يذلا  ام  ..لخلا  روسلا  نم  جخ  دق  هنأ  ودي  ىرخأ ..!! ةرم  رهظ  مل  هنل  ةعاس  نم  أل 

لخدو روسلا  قلسي  هلعج  يذلا  امو  ام ..!!؟؟ اهوبشم  اطاش  سرام  له  ەدب ..!؟ ؟ هلمح 
تركف  ..هتيأر  دق  تنك  الو  دع  هتب  إ  دع  مل  هنأ  مث  ..يردأ  ال  الصأ ..!؟ ؟ تبلا  اذه 

ةروجهملا ح   - تويبلا ماحتقاف  ..صلا  اذه  هلعف  امع  مهغالإل  لقألا  ..ةطلا ع  لاصتالا 
رمألا ال نأ  تننظ  دقف  أر ..!! تغ  نل  ..ةصاخ  كالمأ  اهنأل  نوناقلا  اهيلع  بقاع  ةمج  اهنم -

..مامتهالا قحتس 

مونلا ءوض  تحتو  ..فاحللا  تحت  فن  تسسدو  وفج  تلقث  نأ  دع  شارفلا  إ  تهذ 
نأ أ بطلا  نم  نا  ..ةحنجأ  ال  طأ  نأ  رعش  يذلا  نحلا  ( enya  ) توصو تفاخلا 

..مالحألا ملاع  روزأو  تأر  ام 

ةمداخلا مث  ..بالا  سرج  توص  احاص ع  ةع  ةداحلا  الإ   سمألا  ةرهس  دع  ظقسأ  مل 
فرغ نم  تجرخ  ؤر ..!! بلط  ام  اصخش  كانه  نأ  ختل  فرغ  با  قرطت  لا  ةيسآلا 

رثأو مانم  ادترم  تنك  نوملعت ..!! ام  ءاقدصأ  سلف   ..رئازلا  اذه  ةه  نع  الئاسم  القاثتم 
انأ ..رمعلا  نم   14 لا ـ زواجتي  ..ةبلا ال  له  ةماقلا  صق  ف  اذإف  ..دع  يع  قراف  مل  مونلا 
نإ  - ەرمع لثم  دالوألا   ل  اازمو  بويع  هل  وهو ف  داز ..)  ) همسا نأ  دقتعأ  فلا ..!! اذه  فرعأ 

ىوس اقت  ائش  نولعف  الف  هئاقدصأ  نم  ةغص  ةعومجم  طسو  امئاد  كرحتي  اازم - مهل  تنا 
- مهألا اذهو   - نلو ..مهلم  با  دنع  فده  نود  سولجلا  وأ  بقلا  دجسملا  بناج  ةرلا  بعل 

عبطلا سمألا ..!! هتيأر   يذلا  للسملا  كلذل  لع  دح  ع  رغصألا  قيقشلا  وه  داز ) )
ام سأرلا  زه  ةفرعم  ةهيش  ه  فرعمو  ..ةلص  يأ  فلا  اذهب  طت  الف  ..ةرالا  كلت  تغتسا 

..!! ؟ ىرت ا  سمألا  هتيأر   ام  ةقالع  رمألل  له  ..لجنإلا  اهفص 

!؟) دلاخ - )

: هلع تددرف  ..ددش  لجخ  اهلاق 



..الهسو الهأ  - 

اعم لخدف  اخ ..!! بذك  مل  ..سولجلاو  لوخدلا  إ  ەوعدأ  انأو  ةدودو  ةّحرم  ةجهل  اهتلق 
اد ەدوجو ..!! نم  تسجوت  ..منو  يب  حضاو ..!! لش  رتوتلا  هلع  اد  دقو  ةلاصلا  سلجو  

اذه نأ  مث  دأت ..!!! ل  ه  عنتقأ  نأ  بعص  ء  اذام ..!! ؟ انقإ  ..انقإ  لواحس  هنأو   
هطعأ نأ  تأر  ةرتوتملا ..!! ةقلقلا  ةروعذملا  تارظنلا  كلت  ادج  مهفأ  انأف  ..ائش  خ  فلا 

..ةمداخلا تدان  ائش ..!! هل  مدقأ  نأ  متح  ةفاضلا  بجاو  نأ  ام  ..ەرافأ  عمجتسل  تقولا  ضع 
ةمداخ تسل  انأ  لوق : اهلاح  ناسلو  هل  رم  ال  راقتحا  انلماعت  ءالا  ةددش  ةسانملا  و 

يأ ثت  ال  لاق  قحلاو  اهنل  رماوألا  ..!! نوردصت  ملعج  يذلا  غألا  نمزلا  هنإ  ..مبأل 
..انفضل ء  مدقت  اهنم  تلطف  ..ةنامأ  ل  اهلمع  يدؤتو  لاشم 

لاق ذإ  ..تامدقم  يأ  لوخدلا   دري  مل  هنأ  ودو  ..باحلا  اذه  دع  اللق  داز )  ) عجش
: رتوتلا نم  عنو  لاجعتسا 

اهتدجوو كتركذت ..!! تبلا  كتدج   انتراز  امدنع  نل  ..رمألا  ئدا  هلإ   أجلأ  ادحأ  دجأ  مل  - 
!!. عمتس إ نأ  كوجرأ  ماه ..!! رمأ  كدرأ  ..دارفنا  كعم ع  ثدحتأ  ةصرف  

نإف ..ةلوقعم  غ  ةجرد  إ  ائاوطنا  اناسإ  تنك  نإف  ..ةمهم  ةمولعم  مل  ركذأ  نأ  تس  دقل 
و اهنب  دلجلا  باذ  ام  ناع  اذل  اضأ ..!! ةلوقعم  غ  ةجرد  إ  ةعامتجا  ةبحلا  دج 

ةثك  اتاقوأ  مهروزت  تتاو  ..ةددجلا  ةقشلل  انلاقتنا  نم  ةصق  ةف  دع  اقت  مهل  لا  ناج 
ح ب  مهرود  اهنوروزو  اهنع  نولأسو  ..اهنوبح  انناج  حبصأ  ح  ..تاسانملا  فلتخم 

وأ اقمع  دادزت  نأ  نكم  ال  ةعمجلا ..!! عف  يذلا   ءاولا  قالعك  مهب  قالعف  ..انأ  امأ  ..رخآو 
!!.. ءوس

جو تمسرو ع  قاس  اقاس ع  تعضو  دقف  اذل  ..تامدقملا  ەذه  نم  ةفخ  سجوتأ  تنك 
..عنطصم مامتها غ  ثأت 

: الئاق ثدحت  اخأو 

..موتكو اثم  ..ةقثلا  وم  ..يرمع  نم  ام  اعون  بق  صخش  إ  ةجاح  نإ  دلاخ ..) - )
كلإ جاتحأ  انأ  ..تنأ  هنإ  ..نزر  صخش  إ  جاتحأ  ..ةمحلا  نم  لئاه  ردق  عو  ..فلتخمو 

!!. ةدش

: ..و هل ..!! تقار  دق  لا  عاط  ةهيشلا  ةقلغنملا  ةظفحتملا  اط  نأ  د  ال 

..ألا تخا أ  دقل  دلاخ ..) - )

: بارغتسا هتلأس 

!؟ عت اذام  - 

: لوقل ..هحور  نع  رتوتلا  درط  لواح  نم  اقمع  اسفن  ذخأ 

!!.. نآلا دع ح  ملو  سمأ  ءاسم  نم  رخأتم  تقو  جخ أ   دقل  - 

: رذح هتلأسو  اوح  تزفحتف  ةفلا ..!! اسلاج   تنك  امدنع  هتيأر  يذلا  ەاخأ  تركذت 

!؟ نوك نأ  نكمملا  نم  نيأ  - 



: رتوتب لاق 

..اذهب هأ  ةهجاوم  جأ ع  نلو ال  ..بهذ  نيأ  فرعأ  انأ  - 

: فسأ لاقف  ..هنع  امع  الئاسم  هل  ترظن 

عمتس هنل ال  ..لاشملا  نع  داعتبالا  اثك  هتحصن  دقو  ..ةهوبشملا  ةطشألا  ضع  سرام   -أ 
!!.. إ

: بارغتسا هتلأس 

!؟ كوخأ اهسرام  لا  ةهوبشملا  ةطشألا  امو   - 

( !!.. كنأش نم -  سل -  اذه -   ) زارط نم  ةلوجخ  ةرظن  رظن إ  ل  ..خ  مل 

متهم انأ غ  ..ەراأ  ةفرعم  اح   ةضق  نأ  نظ  قمحألا  نأو  ..أر  دعص إ  مدلا  ترعش 
هنأ ودو  اهنع ..!! بقنتلا  ةظحل   هذ  دهجأ  نل  ..اهلقلف ل  ءاش  ول  ..ناسإلا  اذه  راأ 

: جحلا نم  ء  الئاق  ةع  هسفن  كرادت  اذل  ..هفتل  رانسالا  تامالع  جو  ىأر  

..(DVD  ) ةجمدم صارقأ  لش  اهعي ع  ةعالخلا ..!! مالفألا  رجاتي    -أ 

: الئاق داز )  ) درطتس نأ  لق  ..زامشاو  فسأ  أر  تززه 

رخآو هتفرغ ب ح  شتفتب  موق  حبصأو  ..ا  هلع  لاهناو  ةرم  نم  يدلاو أ  هطض  دقل  - 
نام ةجمدملا   هصارقأ  ءافخب  ارخؤم  موق  نإف أ  اذل  ..ەوبشم  ء  يأ  دوجو  مدع  نم  دأتيل 

دقل ..اهعو  اهذخأ  هل   قيدصل  كانه  اهكي  ..متقشل  لاقملا  روجهملا  تبلا  كلذ  ..رخآ  
!!. ركولا وه  تبلا  اذه  حبصأ 

!!!. عضوملا انأ   خد  نآلا  مهفأ ح  مل  نلو  ..لمج  هلاق  ام  ل  نأ  عم  أر  تززه 

(.. دلاخ - )

!!.. ممه - 

ؤرجن ع اننأ ال  ام  ..ء  يأ  لمع  نع  زجاع  يدلاوو  ..أ  افوخ ع  نجت  نأ  دات  دلاو  - 
ةئف نم  يدلاوف  ..قرخأ  المع  بكترا  دق  أ  نوك  نأ  خن  اننأل  رمألا ..!! ةطلا   ماحقإ 
لوصحلا ع انلامآ   ل  قت ع  دق  ةطلا  عم  ةلشم  يأ  نأ  ادج  ملعت  تنأو  نودلا ) )

: نزح الئاق  درطتسا  مث  ةلط ..!! تاونس  ذنم  اهيلإ  س  لا  ةلا  ةسجلا 

..اهعور نم  ئدهت  نأ  لواحت  نآلا  دلاو  ـك مـع  تدج نإ  ..تبلا  اندنع   لاحلا  لختت  نأ  كل  - 

: قدص هل  تلق  مث  ..امهفتم  أر  تززه 

!!.. عضوملا يرود   نآلا  مهفأ ح  نلو ال  داز ..)  ) ا امامت  مفورظ  مهفتأ  - 

: رذح لاق 

!!.. ةداع ةركف غ  تءاج  دقل  - 

: رذح لمأو  ..هاعل  دردل  اللق  تكس 

!!.. تبلا كلذ  لخدأ  نأ  د   -ال 



: الامشو انيم  تفتل  وهو  ةهر  فاضأو  

ةصاخ  ..ملعت  ام  ةهر  هلو  فخم  هنإ  ..اد  ـ و ـه  لوخد ع  جأ  ال  نأ  ةلشملا  نل  - 
..ةلشم بسو   دحأ  اري  نأ  نم  افوخ  اراهن  هلوخد  عيطتسأ  الو  لللا ..!!

: ءاجرلا ةئيلم  ةماسبا  لاق  مث 

لخدت لا   اهيأ  كجاتحأ  انأ  ..لقألا  حانج  ع  تحت  اروفصع  نك  ..ا  نكت  مل  نإف  - 
!!.. تبلا كلذ  م 

!!.. عبطلا لح  صعلا   فقوتي  افا   اذه  ناو  ..أ  ام    عجأ  انأو  داز )  ) اهلاق
مل ةدح  هل  لوقأو  ..نسحتب  اهدنع  رعشأل  ..تك  ول  ب  ةمل  لوانف  ةدش  لعسأ  تحر 

: اهدصقأ

…. ..اذهك و رمأ  محقت   كوجرأ ال  - 

: ال لمأ  نأ  لق  ءاجرب  عطاق 

نم نا  ..سمشلا  قو  لق  مويلا  رجف  تبلا  كلذ  لخد  دق  أ  نأ  نم  قثاو  نإ  دلاخ ..) - )
لاقنلا هفتاهو  ..نآلا  ح  دع  مل  هنل  ..هف  ةددجلا  ةجمدملا  هصارقأ  خ  نأ  ضفملا 

نأش رومألا  ضع  قافتالل ع  هقدصل  لئاسر  ةجمدملا  هصارقأ  عم  كي  هنأ  فرعأ  انأ  قلغم ..!!
..اقالطإ فتاهلا  مدختس  الو  ەوبشملا  هطاش  رذح   لماعتي  وهف  ..مالفألا  ەذه  جــــورتو  عيب 

!!.. هنام انلد ع  دق  ء  يأ  ..تبلا  اذه  هكل   هلئاسر  ىدحإ  دجن  امر 

: هلط م ام  قدصم  ..ةغلا غ  ةشهد  هل  تلق 

نأ مث  ..نوناقلل  افلاخم  رمألا  نإ  اروجهم ..؟؟ اتب  كعم  محتقأ  نأ  دت م  تننج ..!؟ له  ..له  - 
!!. مالظلا خأ  ةحا  ل  نإ  ..اذه  لعف  رخآلا ع  انأ  جأ  ال 

: حاحلب در 

لوخد درأ  انأف ال  ..دعاس  كوجرأ  ..ەوركم  هاصأ  دق  نوك  نأ  خأ  ..أ  دلاخ ..)  ) ا هنإ أ  - 
!!.. ةعتملاو وهللا  با  نم  تبلا  كلذ 

: اماه ائش  تركذت  ..ةظحل 

!؟ ةقدلا ەذهب  كققش  راأ  فرعت  فك  داز ..) - )

: قنح در 

هحصنأ لاقملا  نإ  ..ادأ  ه  نل أ  نأ  ملع  وهف  ..ەءاقدصأ  لاق  هعم ح  نوأ  ام  اثك  - 
..لاملا جاتحن إ  اننأ  اللعتم  ص  هنل ال  لعف ..!! امع  فك  اثك  

: لوق وهو  ةوق  رفز  مث 

 - نإ ل  ..كحضم  يدلاو  نم  ەذخأن  يذلا  فوملاف  ..لاملا  انتجاح إ  ركنأ  نأ  عيطتسأ  ال  - 
لاملا جاتحأ إ  انأف  ..يدلاو  ملع  نود  خشلا  وم  نم أ  ذخآ  ام  اثك  - لوقلا كقدصأو 

..امامت انتلئاع  مطحس  اذه  نإ  ..ةطلا  ةضق  عق أ   نأ  خأ  ..نلو  ..اضأ 

: ءاجرو فسأ  هل  تلقو  ..اللق  تدهنت 



.ادأ تبلا  كلذ  لخدأ  نل  انأف  ..هتمرب  رمألا  نأ ت  كوجرأ  - 

: ةققح ةعول  حاص  

!!.. كوجرأ ..كلإ  جاتحأ  نل  - 

كشوي ع امنأ  اجار  ارذ  كسمأ  ةظحللا  ەذه  ..كلانه   ىودج  نأ ال  افسآ  أر  تززه 
دودح هل  بذهتلا  نأ  الإ  ..نطن  ام  سكع  راهظإ  امئاد ع  انج  بذهتلا  نأ  ةلشملا  قرغلا ..!!

: فتس هلمأ  يذلا  دولا  نوزخم  أدو  يص  دفن  دقو  ةدحلا  نم  عنب  هل  تلقف  اضأ ..!!

..!!!؟؟ مهفت الأ  ..ةلماجملا  لس  اذهك ع  ائش  لعف  ادحأ ال  نإ  - 

…!! نلو  - 

نم ىودج  ال  هنأ  اخأ  مهف  له  ..دح  دعأ  إ  اطحم  اد  دقو  ..تكسف  ..هلوق  ام  دج  مل 
..!؟ لسوتلا

: هتلأس

..!؟ يغ ادحأ  دجت  اذامل ال  - 

: هنس عم  ادأ  بسانت  ةصع ال  در 

يبح ا  بهذا  هل : لوقت  نلأ  ةصقلا ..!؟ ەذهب  كخأو  يرمع  لثم  ص   كاتأ  ول  كأر  ام  - 
ال نأ  ام  ..ةفلتخم  ةغص  اهلوقت   تنأ  اه  نلو  ..افلتخم  كتنظ  دقل  ادع ..!!؟؟ بعلاو 

..لل مهنامتك  قثأ  نأل ال  ..اقدصأ  دامتعالا ع  عيطتسأ 

: قنح لمأ  مث 

كل تركذ  دقل  ..اقالطإ  دراو  غ  لح  اذهو  ..ةطلا  غالإ  نوحقس  عيمجلا  نأ  ةلشملا  - 
!!.. اضأ كلذ  كتخأ  دقل  ..ادحو  تبلا  كلذ  لوخد  خأ  نإ  ام  ..بسلا 

: لاقو ..ههاجت  ةداح  ةقفش  ترعش  هيع ح  عمدلا   تقرقرت 

تبلا كلذ  لخدأ  نأ  وه  خألا  طخلاف  اذل  ..ائش  هنع  نوفرع  مهعمجو ال  ەءاقدصأ  انلأس  دقل  - 
ادحو هلوخد  ؤرجأ ع  نأ ال  حيحص  ..روجهم  تب  درجم  هنأ  مث  ..هنام  لد ع  ام  دجأ  عل 

.اعم ەانلخد  ول  فاخن  نل  اننل  لللا - ةصاخ    - رخآلا انأ 

: فسألا نم  ولخ  توصو ال  ةحا  هل  تلق 

بسا هنل  ..حاشألا  ةئيلملا  اوروأ  عالق  نم  ةعلق  سل  تبلا  نأ  حيحص  اذإ ..!! خم  تنأ  - 
بقاع رمأ  اذه  ..ةناثلا  ةرملل  كل  اهلوقأو  ..روجهم  بك  تب  يأ  نأش  لعفلا  ه  ةصاخ  ةيه 

!!. نوناقلا هلع 

: اسا لاقو  ..طاحب  رظن إ 

هنع غلت  نأ  خأو  ..أ  فرعت   نآلا  كنأ  مث  دلاخ ..)  ) ا كغ  دحأ  دمتعأ ع  نأ  عيطتسأ   -ال 
..ةطلا

: قدص هل  تلق 

.مطا ..قيحس  ك  ب  ..ف  حتفأ  نل  نأ  مظعلا  ا  مسقأ  - 



اقالطإ  كلانه  لمأ  نأ ال  كردأ  امدنع  ةهاركو  دورب  تارظن  ةجارلا إ  ةنحلا  هتارظن  تلوحت 
: ءاك لاقف  ..ةمهملا  ەذهل  وبق 

..كمض ءاقن  كئنهأ ع  ..ةمودعم  كنأ  بتف   دلاخ ..)  ) ا سحلا  فهرم  كنظأ  تنك  - 

هلاح ناسلو  هتفش  طمو  ..ةدرا  ةرظن  إ  رظن  مث  درلا ..!!! نع  تزجعو  امامت  همال  سرخأ 
توكسلاف ..ع  دري  ملف  هتعّدو  ..ةقشلا  نم  اجراخ  اهدع  ضهن  كف ..!! ءاجرلا  ةراسخ  ا  لوق :

ةعفصلا ع برقأ إ  ةقط  جو  بالا   دصوأ  امدنع  ةصاخ  راقتحالل ..!!! قط  عأ  وه 
اذهك ح نام  لوخد  ؤرجأ ع  نأ ال  ةققحلا   ..قئاقد  عض  ارئاح  اهدع  فقأل  يافق ..!!

!!.. هل ملاعلا  بهذ  اوعفد   ول 

باترم نأ  مث  داز ..)  ) همدق  امم  ثك  ىوقأ  ازفاح  ..اق  ازفاح  جاتح  تبلا  اذه  لوخد  نإ 
..بغ وه  ام  ل  كا  عقوي   سحنلا  نم  صاخ  عنب  باصم  نأ  امامت  نمؤأو  ..ط 

!!.. بعرمو ..يداع  غو 

غالإ خ  ەدلاوو  ..هنع  نوثحي  عيمجلا  ..دلولا  ةأ  لاح  تخأو  ..ةقشلا  إ  دج  تداع 
رمأ عبطلا  اهخأ  ملو  ..نوملعت  ام  داز )  ) نم همظعم  تعمس  هتلاق   ثك  مال  ..و  ..ةطلا 

..دحلا اذه  دنع  تنا  دق  ةصقلا  ەذه  يرود   نأ  اعقوتم  رمألا  نامتك  هتدعو  نأل  ةرالا  كلت 
ءافتخا عم  ةصاخ  ..قاط  امحج ال  ةلاتلا  ةثالثلا  ماألا  تدغ  دقف  ..سأي  دغولا ال  نأ  ودي  نلو 

ەءاجر لصاوو  تقولا  لاوط  لصتي   ەوتعملا  اذه  تاف  ..هل  رثأ  يأ  روثعلا ع  مدعو  امامت  هخأ 
..الصأ تقولا  لاوط  ارتوتم  اناسإ  ثم  تنك  اذإ  كتاح  رمدت  نأ  عيطتس  ةاذلا  نإ  حاحلب ..!!

كلت لمحتأ  نأ  للملا  طرف  نم  سولجلا  دنع  ةرم  فلأ  دق  عضو  لدأ  يذلا  انأ  عيطتسأ  فكف 
..!!؟؟) داز  ) ححللا ةجزللا  ةلا  ةاذلا 

: لوقل لصتي   نا 

..ائش خت  اعاجش ال  كتنظ  - 

: ةصع هلع  درأف 

..!؟ كتل فا  اذه  لهف  ..لهاج  ناج  انأ  ..ائطخم  تنكو  - 

رمألا نلو  ..رمألا  اذه  نم  ارارم  هترذح  دقل  ..ههجو  رجفنأ   ال  ح  فتاهلا  ةعامس  لفقأ  مث 
ىري وأ  ..ةهلا  ةقعصلا  رعش  مل  ام  ادأ  مهف  نل  وهف  ..ءاهلا  نم  الفط  رذحت  نأ  هش 

اهدنع نوكنس  ..ةطلا  غلأو  مهدحأ  انآر  ول  ثدحس  ام  مهف  نل  داز ) ..ةمدصلا و( هلتقت  ادحأ 
ةرك ةارام   هش  رمألا  نإ  ..ينعت  اهل ال  ةصقلا  نأ  نم  كعد  ..ادأ  هلع  دسحن  فقوم ال   

!!.. لمج الو  اهيف  ةقان   ال  انات ) و( ايك )  ) دلا ب

ظلغأ مسق  وهو  لصتا   دقل  فك ..!؟ ..هخأ  ءافتخا  نم  عبارلا  مويلا  الإ   أر  غتي  مل 
ادج  ةع  تامل  اذه  لاق  ..ةلللا  ەذه  نم  رخأتم  تقو  ادحو   تبلا  لخدس  هنأ  نامألا 

!!.. عقوتي ام  ههجو  ةعامسلا   عضأ  نأ  لق  بنذلا  رعشو  ماللا  نم  ردق  عمس أ 

تحت ةداع  نكس  يذلا  بغلا  نئالا  كلذ  كرحت  دقف  ..رمألل  رظن  تغت  طقف  اهدنع 
مضلا اهيأ  ەآ  مضلا ..!!! هنإ  كدلَج ..!!)  ) سرامل ةلل  ل  مونلا  لق  كلإ  جخو  كدلِج ) )
..فلا اذهل  قفارم  مدع  مولتل ع  ءط  تكرحت   اذامل  ..كل  ات  ..امعأ  ناعثلا   دقارلا 

دي كسم  وهو  سانلا  هل ب  قيفر  فلا ال  نإ  ةماهشلا ..!! نع  لأس  امعأ  ضارلا   مضلا 



ةحا ل  قورت   ةلوؤسم  فتي  اذه  قوفو  ةطلا ..!! بعاتم  نع  ادع  هققش  ذاقنإ 
!!!.. هنس رغص  مغر 

لوحتي ام  ناع  ةقثب ..!! نل  ءطب  اهلمع  يدؤت  يلا  نهذلا  ةدقعملا   ءاملا  اه  
ةراثإ اهأو  رافألا  عشأ  لوحتتو  ..ملاسملا  ساحنلا  تاتك  حلم  قراحلا إ  كلا  ضمح 

ةقامحلا بكترأ  نأ  تررق  ةاهنلا ..!! اذكهو   ةاغلل ..!! ةقطنمو  ةلوقعم  رافأ  إ  كروفنل 
!!.. ةاغلل زفتسم  روهتب  نوفتي  مهنأ  صصقلا  لاطأ  ةلشم  تبلا ..!!! كلذ  هعم  لخدأو 
مهنم ذأ  نوأس  نأ  نظأ  تنك  هلعف ..!! بج  ام ال  ل  لعف  حضاو ع  بس  نود  نو 

ةرم ولو  قثاولا  عاجشلا  رود  بعل  نع  زجاع  نأ  ادج  ملعأ  نأل  ..ةلللا  ەذه  ارف  عبقأو  
رمألا تركف   دقل  ..فر  ام   اعون  اغلام  ائشف  ائش  فن  تدجو  نل  ..اح  ةدحاو  
مظعم ةقفرلا  ەذه  حــــسو  داز )  ) ةقفرب تبلا  لخدأس  ..لعفلا  ائش  خأ  نل  نأ  تدجوف 

نلو نوملعت  ام  لللا  نم  ادج  رخأتم  تقو  تبلا   لخدنس  ةطلا ..!؟ ؟ ..مالظلا  نم  واخم 
ه  تلصتاو  ..دج  فتاوه  ةركفم  هلم   فتاه  مقر  تدجو  ..و  ەانمتأ - ام  اذه  وأ   - دحأ اناري 
انهو عبطلا ..!! هلهأ  نم  دحأ  ملع  نأ  نودو  دج  ملعت  نأ  نود  قفاوم  نع  انلعم  ءاسم  ةعساتلا 

لوخد م :)  ) نولوق  اعمج .!! هعقوتن  ام  رخآ غ  نم  ذختس  لا  ةصقلا  ةصقلا ..!! أدت 
ثت ةجرد  ةقداص إ  نوكت  ام  امئاد  اهنأ  ةبعشلا  لاثمألا  ەذه  ةلشمو  ..هنم  جورخلا  سل  مامحلا 

!!. العف ظغلا 

فصتنم دع  فصنلاو  ةدحاولا  ةعاسلا  مامت  هلم   نم  اللسم  انم  ل  جخ  ..امامت  انقفتا  ام 
ناو ..فرغ  ةف  اهيلع  لطت  لا  ةحانلا  تبلا   روس  دنع  تلن  نأ  انقفتا ع  دق  انك  ..لللا 

..نوملعت ام  سطسغأ  رهش  نحنف   ..ةرارحلا  ددش  سقطلا 

ىدترا دقف  وه  امأ  ..اغص  اود  احاصم  لمحأو  ..ةففخ  سالمو  ..اضار  ًءاذح  ادترم  تنك 
دحأ اد   ح  اولا ..!! بالا  عضو  لدنملا  قوف  نمو  ..هسأر  قوف  الدنمو  ةلنافو  تروش 

!!.. الح هعم  لمح  ناو  ل  دنهلا ..!!)  ) ةلجنإلا  ةلمحلا  دونج 

!؟ لحلا اذامل  - 

: ةطاسب باجأف  ةشهد ..!! هتلأس 

!!.. مالفألا امئاد   الح  نولمح  مهنأل  - 

..مهي ..االامهلا ال  لاج  قلسيس  هنأ  نظ  قمحألا  اذه 

مل هنأ  الإ  عئار ..!! انأ  م  حراص  نأو  تبلا  اذه  لوخدلل إ  قفاوم  ركش ع  نأ  تعقوت 
(.. دحأ اناري -  نأ -  لق -  عل -   ) زارط نم  ةرظن  رظن إ  دقف  ..ةاغلل  المع  نا  ل  ..افرح  لق 

ةءاع حشا  يذلا  تبلا  روس  بناج  فقن  نآلا  نحن  اه  مهفلا ..!! نع  ةانك  أرب  تأموأف 
هنأ عأ  ..أ  ..أ  ..اعم  انقلس  ..و  ..الامشو  انيم  تفتلن  ..اناري  ادحأ ال  نأ  نم  دأتن  ..ةئلا  ءاسملا 

تسلف ..ةعصلا  تنم  رمألا   نإ  ..قلسلا  لواحأ  تلزال  امنب  ..تاظحل  روسلا   قلس 
ضرألا زفقأ ع  نأ  لق  ةعص  تقلس  ..بوووه  ..و  ..ةمزاللا  ةندلا  ةوقلا  كلمأ  الو  اضار 

انتب با  مامأ  لامر  ةموك  نا  اح  هتقلس   يذلا  دحولا  عفترملا  نإ  ةوق ..!! اهب  امطترم 
نع افلتخم  يرمع  لاوط  امامت ..!! تخا  نأ  إ  اماع  كانه  ءانبلا  لامع  هكرت  يذلاو  مدقلا 

!!.. لثم س مه   نم  هنولعف  ام  ادأ  لعفأ  مل  ..نخآلا 



مارت يذلا  راغلا  ضفنأ  تعو  ..ضرألا  نم ع  تضهن  ..تبلا  راوسأ  لخاد  نآلا  نحن  ..انسح 
هلع  قلطن  ام  شوحلا )  ) وأ  - تبلا ءانف  فرعتلل ع  ةصحاف  ةرظن  ..مث  ..ولطنب  بكر  ع 

ةقدحلا الو ن  ..كانهو  انه  دمرقلا  نم  عطقو  ثاثألا  ااقب  تم  ام  اعون  بك  ءانف  تلا -
ةح راجشألا  نأ  سمادلا  مالظلا  بس  لخ إ  ..مالظلا  وفغت   لا  ةلمهملا  ةبلا  ةلخادلا 

شهدنأ نل  ..يشاطلا  علا  نم  اهنأو  قح  ةفثك  راجشأ  تمص ..!! بقارتو   الل  صت 
ءام ال ةكرب  اضأ  كانه  اجر ..!! عراشلا  جي  اقمع  اراوخ  روخل  اهنب  نم  روصانيد  سأر  زرب  ول 

..لللا وه  بغ  ..اعله  لق  فقوتل  ادحو  تنك  ول  ءادوس ..!! ةطق  اهنم  ب  اهردصم  فرعأ 
اهفلغ نأ  ام  ةفخم  حاشأو  شوحو  إ  رداق  ةردق  لوحتت  راهنلا  ءوض  ةملاسملا   ءاشألا 
اوعفد ولو  ..اذهك  تقو  روجهم   ٍتب  لوخد  ادأ ع  تأرج  امل  داز )  ) ةحص الولو  مالظلا ..!!

..ملاعلا لاومأ   

ةلا نادجو  خسار   ء  مالظلا  نم  فوخلا  نأل  امر  مالظلا ..!؟ امئاد  بعرلا  طتري  اذامل 
مث ةسفملا ..!! تاناويحلا  روهظ  تقو  ع  يئادلا  اندادجأل  ةسلا  مالظلاف  لزألا ..!! ذنم 

تازفقلا ل  مغر  نطالا  انلقع  انسوفن و  اروفحم   داقتعالا  لظل  ..رمألا  اذه  لاجألا  تثراوت 
!!.. مدقتلاو ةندملا  قط  اهانعطق   لا 

..تبلا ءانف  يداع   ء غ  يأ  نع  ثحن  نحنو  لا  حمل  هذ  رطاوخلا   ەذه  ترم 
..ةدودعم قئاقد  فرظ  اجزل   اهــك  اقناخ  وجلا  حبصل  انلوح  نافتل  ةطرلاو  ددشلا  رحلا 

ةهجوب الصأ  اهل  اداللا  ةمهملا  ەذه  ەدعاس   نأ  لق  يذلا  دحولا  قمحألا  عم  داز )  ) فق
تبلا ىرأ  انأو  ةصاخ  ..امعأ  دعت   سواسولا  تأد  ائشف  ائش  ..و  عبطلا ..!! انأ  هنإ  ..يرظن 

اتاوصأ  ردصت  اهنإ  ةتماص ..!؟ وأ  ةئداه  روبقلا  نأ  لاق  نم  ..الهم  ..نلو  قلا ..!! اتماص  ائك 
!!.. بعر صصق  اهل  اح  نوكت  نأ  ةف  ذنم  تدتعا  انأو  ..بعرلا  صصق  ل 

..بر ا  سا  - 

نع انزجع  نأ  دع  هلخدنل  تبلا  با  اهدع إ  انهجتا  داز ..)  ) هعمس مل  سماه  توص  اهتلق 
تاونس ذنم  حتف  مل  هنأ  رهظ  ..لفقم  تبلا  با  ..نلو  ..ءانفلا  ةمهأ   يذ  ء  يأ  داجإ 

دق ةلط ..!! ةدم  ذنم  هحرطأ  نأ  بج  نا  لاؤس  لعفلا ..!! تبلا ..!؟ ؟ اذه  ةصق  ام  ..ةلط 
!!.. امر ..داتعم  وه  ام  نيدلا  موي  ةثرو س إ  عزانت  كانه  نوك 

ءن نأ  نود  ملظملا  ءانفلا  من   ..حتفم  لخلا  بالا  لعل  تبلا  لوح  فلن  نأ  انررق 
بقرتو فوخ  من  ..ةرواجملا  تويبلا  نم  ةلع  ةذفان  يأ  نم  دحأ  اناري  انتاراط  ال  حيباصم 

اضأ قلغم  لخلا  بالا  ..اثك  انفخ  انمادقأ  تحت  كتت  لا  ءارفصلا  رجشلا  قاروأ  توصو 
!!.. ةذفانلا كلت  ادع  ..اهحتف  لواح  نم  كانه  نأ  وت  الو  ةدصوم  ذفاونلا  عيمجو  ل  ماحو ..!!

ضرألا ةدوجوم ع  جاجزلا  ااق  تلاز  الو  ..اهنم  لخدل  اهجاجز  نم ك  كانه  نأ  ودي  ةذفان 
كش ..دعب ال  سل  تقو  لق  لخد  نم  كانه  ..انضع  انرظن إ  ..راطإلا  فارطأ  اهنم ع  ءزجو 

( داز  ) ىرأ ..لطلا  ح  قفخ  أد  لقو  ..لوخدلا  انرود  انررق  عبطلا  داز ..!!)  ) قيقش هنأ 
..ماوعأ ةعرأ  رغص  هنأ  مغر  اسامت م  لاق -أ  قحلاو   - نا دقو 

اذه لهاجتأ  نأ  تلواح  اضأ ..!! بقاري  تبلا  اذه  نأ  ع  اضماغ  اروعش  ..نلو  يردأ  تسل 
لخد نم  هفلتأ  توبكنع  جيس  طويخ  ااقب  ترعشف  ..غملا  ةذفانلا  زجاح  قلسأ  انأو  روعشلا 

ماوعألا راغ  هف  رثاني  نأ  دكؤملا  نم  روجهم  مدق  تب  ..بط  رمأ  اذه  اب ..!! قصتلت  انلق 



(.. داز  ) يدع لخدل  ..اث  نع  راغلا  دعأو  قصأو  توفخ  لعسأ  تحر  بانعلا ..!! جيسو 
ثاثأ عطق  ىرأل  تبلا  لخاد  إ  راط  فاشك  طلسأ  ..اللق  ةمتعلا  تلازف  حاصملا  انضأ 

هنم ثعت  ةمامقلا  نم  اغص  ًج  اضأ  ىرأ  ..راغلا  اهيطغ  كانهو  انه  ةرثانتم  ةلمهم  ةمدق 
نأو  كانهو  انه  رثانتملا  راغلا  نم  اهب  سأ  ةقط ال  ضرألا  ألمت  ..ةاغلل  ح  ةهــك  ةحئار 

اهبس ةددم  ةفاشكتسا  تاوطخ  مث  ..لخادلا  إ  ةوطخ  وتلل ..!! اهفاشا  مت  ةنوعرف  ةقم 
وحن جعزم  راب  لطلا  س  ثح  ..ةقغإلا  اماردلا  دعاوقل  عضخن  اننأ  ..اعط  فوخلا 

!!.. اي هنل ال  موتحملا  صملا  ء  ل  ەرذني  ثحو  ..ەردق 

!!.. برا سا  - 

..ضرألا دوجوملا ع  راغلا  كتحت  انيذحأ  تاوطخ  توص  عمسأ  انأو  سمهب  ىرخأ  ةرم  اهتلق 
رمألاو ..ةللق  تاظحل  يدسج   نم  عضوم  لو  تحتو إ  أر  قوف  تت  قرعلا  تابح 

..قرعأ امدنع  يدلج  باثلا ع  سملم  لمحتأ  ..ات ال  داز ..)  ) عم هسفن 

فارطأ اروعش ع  مأ ال  لعج  ام  اذهو  ..رتوتن  انتلعج  ةجرد  بم إ  ..ادج  بم  ءوده 
ةمزح ةداع  نوك  للسملا  طقلا  نإ  ..اراسو  انيم  تفتلأ  انأو  عجلا  ةح  ةصقار   نأو  ّدق 
..انلاح اذه  نا  نم ..!! ءاوهلا  بثول   خب ..) : ) هف تحص  كنإ  ولف  ..ةفهرملا  باصعألا  نم 

!!.. حجرألا ارعذ ع  تمل  دلو ..!؟ ؟ ا  انه  لعفت  اذام  لوق  : اتوص  تعمس  ولو 

: ناملا ةهر  بس  توفخ  تسمهف  ..امهم  ائش  تركذت  مث 

..!؟) داز - )

..ممه - 

..!؟ تبلا ءانف  هتعاض )   ) كققش فخ  مل  اذامل  - 

: سماه قنح  لاق 

!!.. رع ملف  اننأ   كلت ..!؟ ةعاض )  ) ةمل ركذ  نع  فكت  اله  - 

: اضعم تلق 

..كلضف نم  لاؤسلا  نع  بجأ  كلع … ال  نآلا ..!! ىوس  ةمللا  ەذه  ركذأ  مل  - 

: دافنب ص لاق 

لخاد اهعضو  دقف  اذل  ..سمشلا  ةرارح  رثأتت  ةجمدم  صارقأ  اهنأ  َست  ..اهفلتس ال  سمشلا  نأل  - 
..و ..لع  دح  تبلا ع 

: اغتسم هتعطاق 

..!؟ ةذفانلا نم  برقلا  اهكي  نأ  ضفملا  نم  نك  ملأ  ..نلو  - 

: رتوتم توص  در 

وه هلع  ام  ل  ..اهنم  لخد  لا  ةذفانلا  نع  دع  نام  اهيفخ   نأ  اقطنم  سلف  لعفلا ..!! - 
تقو يأ  اهذخأ   هك  ع  لهس  ح  ةذفانلا  برق  تبلا  لخاد  ةجمدملا  هصارقأ  عضو 

!!. دي



..و ..مهفلا  نع  ةانك  أرب  تأموأ  تبلا ..) ءاجرأ -  ثحنلف -  -   ) زارط نم  ةرظن  رظن إ  مث 

ظلغأ امسقم  عبسأ  لق  فنل  اهتلق  ولو  ةحاقو ..!! ل  روجهم  مدق  لم  عكسن   نحن  اه 
سرامن امود  اننأ  ثملا  كلذك ..!؟ سلأ  نونج  ..تقدص  امل  تبلا  اذه  لخدأس  نأ  نامألا 

!!.. كلذك هنأ  ةظحلل  رعش  نأ  نود  نونجلا 

..!؟ ؟ ثم ةحئارلا  ەذه  نومش  له  ..ةظحل  ..ددش  ءودهب  تبلا  حسمأ  ةراطلا  عاعش  تحر 
اهمش داز )  ) ..ناثغلا رعشو  وجلا  ألمت  اهل  حترأ  مل  ةضع  ةحئار  ل  ..ةمامقلا  ةحئار  تسل 
لا نطعلا  ةحئار  امر   ..اح  اهمشأ   ملو  ..نطعلا  ةحئار  ودت  فك  فرعأ  انأ ال  ..اضأ 

قالمع نأ  طئاحلا  ع  ناطقاس  انالظو  ةاغلل  ددش  ءودهب  من  ةهتلا ..!! صقن  اهبس 
علخ دق  داز )  ) نأ ..قرعلاو ح  راغلا  رثأ  نم  دح  قأل  اننويع  تقاض  دقو  ..لعفن  ام  ناقاري 

ةجسأو كدلج  ماسم  للختي  قرعو  راح  جل  وج  ..قرعلا  للملا  هطإ  تحت  اهعضوو  هتعق 
!!.. اهتاذ كحورو  ل  ..كاث 

..انه بئارخلا  نم  ثلا  دجوت  - 

اهااق مطحتتل  كش  نود  ارمع  قوفت  ةهزم  ااق  تسد ع  امدنع  توفخ  فنل   اذه  تلق 
طقاس دقو  ضرألا  ةاقلم ع  ةقتع  ةآرم  ع  سودأل  ةهزملا  ااق  نع  تدعتبا  ..ىرخأ  ةرم 

ء يأ  نع  ثحلا  نإ  مث  ء ..!! سودأ ع  نأ  نود  انه  ملا  بعصلا  نم  ..امامت  اهؤالط 
يأ دجوي  الو  شقلا ..!!! نم  ةموك  طسو  شقلا  نم  دوع  نع  ثحلا  هش  بئارخلا  ەذه  طسو 

..ةلمجلا أطخ  

ناتاه هل  تت  مو  بقارم ..!؟ هنأ  ناسإلا  رعش  فك  ..بقارم  نأ  باتي  بغ  روعش 
قلط اناحأو  ..امهدوجوب  فرع  هنل ال  لزألا  ذنم  ناتدوجوم  امهنإ  هقنع ..!؟ ةرخؤم  نانيعلا  
لوقت  اهعمسأ  يدل  لا  ةيجعلا  ةساحلا  كلت  نأ  ةلشملا  ..ةسداسلا  ةساحلا  مسا : امهيلع 

ام ل  راو -  - لعفت كنإ  ..قمحأ  ا  كدراط  محجلا  امنأ  رف  ..اذه  نم  قبت أ  ال  مات : حضوب 
!!.. أر ةرخؤم  ضماغلا   توصلا  هلاق   ام  اذه  قمحأ !! ا  لحرا  ..لحرت  نأ  بج  ..ەاشخت 

..قباسلا ثدح    ام  انه  ادحو  تسل  ..نآلا  فلتخم  ادج  عضولا  نل  وه : هل  هتلق  ام  ناو 
: دافن ص لوق   أر  ةرخؤم  ءادنلا   نأ  ترعش  اناج ..!! لعجت م  كنإ  ..افخس  كافكف 

هتراط  ءوض  ىرأ  داز ..)  ) نع اثحا  تفتلأ  ال ..!! نأ  قحلا  لق ..!؟ نم  كلع  تذك  لهو 
لا ةفرغلا  ىرأ   ..نانئمطالا ال  نم  اعون  اطعأ  اذهو  ..هنم  ةق  ةفرغ  انأ   امنب  ..ةلاصلا 
ودي ذإ  ..اعورم  هلش  نا  اذه  مغرو  ..سأرلا  ىوس  هنم  قبي  مل  مطحم  مدق  لاثمت  ىوس  اهتلخد 

بعرلا أد  دقل  ..لملا  انغ   ادحأ  كانه  نأ  مهاد  أد  يوق  روعش  ..ةهارك  قمري  هنأو   
ثحلل  اهاذ  ع  دعتباو  ءاغ  فت  يذلا  داز )  ) رمأ لفغأ  لعجو  ..قع  ع  رطس 

خم ال با  ةمث  ..انع  ادعو  كانه  نأل  ءاغ ..!؟ نع  مني  اذه  هفت  نا  اذامل  ..ىرخأ  ةفرغ 
با نأ  تفرعل  مالظلا  تدتعاو  رظنلا أ  تققد  ولو  باد ..!!)  ) وبق دوق إ  ائش  هنع  فرعن 
..انأ امأ  عبطلا ..!!! يردن  نأ  نود  اذه  ل  ثدح  ..مهدحأ  رورم  حمسل  ءطب  حتف  وبقلا  كلذ 
ةدرالا  ةدامرلا  ناردجلا  تهبنا إ  امدنع  الإ  لقعلا  نادقفو  علهلا  ةجرد  وخ إ  لص  ملف 
نأ ول  ثدح  نأ  نكم  ام  هش  ءادوس  ةعق  ءادوس ..!! ةعق  اهيلع  دجوت  ذإ  ..اهتلخد  لا  ةفرغلا 
نأ قع  مئانلا   علهلا  زاهج  ررق  ام  بسلو  رادجلا !! ع  ح  ةجاجز  بكس  نم  كانه 

ءادوسلا ةعقلا  ەذه  نأ  بت  دقل  ..رظنلا  تققد  امدنع  اصوصخ  ..ةوق  لمع  نأو  ..ظقس 
راثآ اهنأ  ةلوهس  تفرع  ناردجلا  ع  اقث  كانه  نأ  ل  ءامد ..!!! ااق  ىوس  تسل 



بعل  رأفلا  أد  تاذلا ..!! ةفرغلا  ەذه  و  تبلا  اذه  ةحذم   تثدح  دقل  تاصاصر ..!!
( داز  ) ةدعاسم امامت   امح  تدقفو  ءاع ..!! تحت  ثعت  اهل  نافلا  تأدو  ل  ..ع 

مولأ نل  نلو  ناج  ..ةداس  ا  ناج  نإ  بعرلا ..!! صصق  سباوك  نم  اسوبا  تبلا  اد   ح 
اهتدجو  ءامد  راثآ  بترأ   مل  اذإف  ..اثك  فاخسو  ..فاخس  ضوم  ناسإ   يأ  ..فن 

..!؟ اذإ باترأ  مف  ..لللا  فصتنم  دع  اذهك  روجهم  تب 

..يد و: فجتري   ءوضلا 

..انه ائش  دجن  نل  ..لحرن  نأ  بج  داز ..) - )

لعف در  يأ  ذختأ  نأ  لقو  ..هتراط  ءوضل  رثأ  يأ  ىرأ  نأ ال  ةرم  لوأل  تهبناو  ەدر ..!!! عمسأ  مل 
..اروعذم تفتلا  ..ادج  يوق  ماطترا  توص  توصلا ..!! تعمس 

(!!!.. دااااااز - )

عفني نل  ورع ..!! ةققح   ةفجر  راثأ  اعرم  وص  ىدصلا  لعج  دقو  ..علهب  اخراص  اهتلق 
ترعش وألا  ةظحللا  نم  ..ماطترالا  توص  تعمس  ثح  بهذأل إ  ةفرغلا  نم  تجرخ  ..خالا 

ةقراغ اثو  لتبم  يرعش  ..ةوق  فجترأ  انأو  تقا أ  اذه  عم  نل  ..ەارأس  ام  بحأ  نل  نأ 
روفت ءامدلاو  ..ضرألا  ًلم ع  داز )  ) نا ..غت و … امد  لعج  خادلا  يرتوت  نإ  مث  ..قرعلا 

دقو ام  تلصت   ..ام  نام  نم  امداق  اتوص  تعمس  لعف … در  يأ  ذختأ  نأ  لقو  هسأر ..!!! نم 
..سوبالا اذه  نع  دعتبأل  انلخد  ثح  كاشلا  ةحان  مالظلا  ضكرأس   ..امامت  يكفت  الت 

ام ائش  نلو ..!! ..اهنم  انلخد  لا  ةذفانلا  إ  مث  نمو  لملا  ةلاص  إ  ارمم  زاتجأ  نأ  بج 
سل ..ةلاصلا  نم  مداق  نأ  توص  توصلا ..!! كلذ  بس  تفرع ..!؟ فك  ..كانه  رظتي 
قوف لا  تاظحللا  كلت  نم  ةدحاو  اهنإ  ..اذإ  انسح  ..جحتم  عورم  ءاوع  ءاوع ..!! وه  ل  ..نأ 

ضكرلا أدتو  كلقع  نع  اهيف  ختتو  اهسفن ..!! كمد  ةس  كمد  لانردألا   اهيف 
ع ناقت  ادوعت  مل  َّدق  نإ  ضكرأس ..!؟ فكو  ضكرأس ..!؟ ؟ نيأ  إ  نلو  روعسملا ..!!!
!!.. بوص ل  ةنونجم   الالظ  لت  حاصملا  ةكسمملا  يد  ةفجرلاو   ..رتوتت  ضق  ..مح 

أد انهو  ..تخأ  نأ  بج  نل  اذام ..!! نم  تخأس  ملعأ  ال  نم ..!!… تخأ  ةراطلا ح  تأفطأ 
نا ..بالا  ءارو  تأتخاو  ..مدق  مامح  اهنأ  بت  ةفرغ  إ  نونجملا  تج  ..نامعلا  قاس 

ال ةعش  ءاشأ  يمت  تعطتسا  ..مالظلا  يانيع  تداتعا  ح  ..تاظحل  دعو  ..اسماد  مالظلا 
تلصت ..عله  ەدع  ام  اعله  بس   تانئالا  ەذه  ..لوهلل  ا  صالا ..!؟ ؟ ..اههنك  فرعأ 

..ةعشلا تانئالا  ەذه  قصلت   دق  ..بالا  فلخ  طئاحلا  قاصتلالا  بنجتأ  انأو  ام  امامت  

كاشلا نم  فرغ  إ  ارئاط  روص  لخد  ..رمعلا ح  نم  ةعاسلا  تنك   امدنع  ادج  ركذأ 
نأ درأ  نأ  ترعش  اهدنع  اهلا ..!!! راتلا  أفطنا  ..لعف  در  يأ  ذختأ  نأ  لقو  ..حتفملا 

نونجملا حولا  بعرلا  وه  اه  فرغ ..!! نم  اجراخ  علهب  يرجأ  تأدو  علتتو  ضرألا  قشت 
تاظحل بالا ..!! اذه  فلخ  ام  تخم   انأو  هنع  بعتلا  عيطتسأ  نأ  نود  ةرملا  ەذه  مجاهي 

تشع اذإ  عبطلا  اذه  ..اكذ  فوفر  ع  اهنام  ذختس  ىرخأ  ةساق  ىركذو  ت  ال 
!!.. ركذتأل

بع ام  بعرلا  ةدش  نم  عشج  ءاوهلا   بعأ  بالا  فلخ  تخم  انأو  فنل  لوقأ  تنك  اذك 
!!.. لوهلل ا  يذلا .… دحلا  الاع إ  اهل  توص  نوك  الأ  متأ  لط ..!! ماص  دع  ءاملا  لمجلا 
ملع هنإ  بقت ..!! ةنطع  سافنأ  ةحئار  ..مامحلا  لخد  ءلا )  ) اذه ..فخملا  ةجحلا  توص 



اردلا دهشملا  كلذ  تيح  ام  ركذأ  لظأس  ..ئراقلا  يزع  ..و  بالا ..!!!! فلخ  تخم  نأ 
ههجو رعشلا  غ  قالطإلا  ع  ا  ودي  ال  بغ  نئا  ءلا ..!!)  ) اذهل افملا  روهظلل 

..حضاوو فخم  لش  خفتنمف  ههجو  امأ  ..ةتيقم  ةناطش  ةجح  جم  ەردصو  ..ەدسجو 
نأ تعطتسا  نأ  الإ  ..مالظلا  اذه  طسو  حضوب  حمالملا  ةؤر  نع  تزجع  نأ  نم  مغرلا  عو 
امأ ..بعرم  دح  إ  ةرخن  نانسألاو  مدلا ..!! نوارمح  تفخم  تبقاث  نيع  ..نيعلا  ىرأ 
العف فخم  ةجحلا  توص  له  راغلاو ..!!! طلا  طلتخم  فخم  رئاث  شوكنمف  رعشلا 

فاصوألا ەذه  نإ  فقاوملا ..!! ەذه  ارود   بعل  ءاحإلاف  ..يردأ  ال  ..!؟ مل اهفصأ  لا  ةروصلا 
اذام روجهم ..!؟ تب  مالظلا   طسو  كدحو  اهتيأر  ول  اذامف  ..اهنع  عمس  امدنع  ةفخم 

..لح تحنا   تامللاو  ..امامت  دقعنا  اسل  نأل  ..خأ  مل  انأ  ختس ..!!؟؟ لعفتس ..!؟
!!.. اد  ام  اذه  وأ  بئذ ..!! بلاخم  ناهبش  فارطأ  امهب  اذإف  ..يوحن  هد  ءلا )  ) عفر ..مث 

انأ له  ..يبج  ع  ادرا  حبص  قرعلا  مث  راصإلا ..!! زكرم  ءادوس   ةعق  كانه  ةظحل ..!!
مالفألا ثدح   ولا  نادقف  نأ  نظأ  تنك  ..عو  دقفأ  نإ  ..ال  حجرألا  ع  تومأ ..!! ؟

..اقأ ..نأ  ..بج  ..مواقأ  نأ  بج  ..بر  الو  تآ  لعفلا  هنل  ..طقف  نخآلل  ثدح  وأ  طقف ..!!
!!. ناملا مالظلا  داسو  ..و  ..و 

نأ كردأل  رخآل  نآ  نم  قوفأ  تنك  نل  ىرخأ ..!! ةرم  ظقسأ  نل  نأ  اناظ  عبطلا  ولا  تدقف 
ةرمتسم  تلازام  رجت  لا  دلا  ..فلغ  سماد  مالظ  ضرألا ..!! ارج ع  رج  نم  كانه 

..ضرألا إ  لصأ  نأ  إ  تاجردلا  صق  ملس  جحدتأل ع  اعفد  فد  متي  اهدعو  اهتمهم ..!!
.امامت ولا  تدقف  ..طقف  اهدنع 

..!؟ تظقسا فك  اموي ..!! اهتسح  نل  ..قئاقد  عض  تماد  ةءامغإلا  نأ  دع  امف  تفرع 
ال نآلا ..!؟ ةعاسلا  م  انأ ..!؟ نيأ  ..انأ  نيأ  فرعأل  تاظحلل  تقفأ  ..توفخ  يداني  رتوتم  توص 

تاظحل ترم  ..يدل  راودلا  ةلاح  نم  دي  اذه  ..ةجولويبلا  عاس  لالتخا  نم  قاض أ  ء 
نإ لشلا ..!! ؟ اذهب  يدسج  ملؤي  اذاملو  طضلا ..!! ثدح   اذامو  انأ  نيأ  ملعأ  نأ  نود  ةللق 

رتوتملا توصلا  تاذ  ..مث  ..بعرلا  رعشأ  وأ ح  ركفأل  هتاتش  ةململ  عيطتسأ  باضلا ال  هذ 
: سمادلا مالظلا  طسو  حاحلب  يداني  تفاخلا 

!! كلع ا  ظقسا  دلاخ ..!؟) ( ..!؟) دلاخ - )

نم ُلخ  مل  ءاعإ  تمغمغف   ..رمألا  ةروطخ  ترعشأو  امامت  تظقأ  ةصع  داز )  ) اهلاق
: هعو دقف  نم  ل  اهلوق  لا  ةدلاخلا  ةلمجلا  ددرأ  انأو  فوخلا 

..!؟ ثدح اذام  انأ ..!؟ نيأ  - 

: ملأو فوخ  در 

!!.. ىرخأ ةرم  عو  دقفأ  نأ  داأو  جو  رمغت  ءامدلا  دلاخ ..)  ) ا ةرازغ  فزنأ  نإ  يردأ ..!؟  -ال 

ناتدقم َّيد  نأ  وتلل  تهبنا  دقل  ..رخآ  ائش  له  راثأ  دقف  ..هلع  درأ  مل  ..افوخ  وهو ي  اهلاق 
كف لواحأ ح  مل  ..تملع  ام  دقم  اضأ  داز ) و( ّاس ..!! عم  هتاذ  رمألاو  ..يرهظ  فلخ  ماحب 

..بعرلا دمج  نأ  دع  يدويق 

..لداع مالظلا غ  نإ  ..طضلا  نحن  نيأ  فرعن  نأ  نود  ةللق  تاظحل  مالظلا  نيدقم   انللظ 
ةملظم ةفرغ  مهتملا   اوعض  نأ  تاراختسالا  لاجر  بح  اذهل  امر  ..شه  ەاو  عضو  كلعجو  



..هجتسم عيمج  ەاري  ائش  ح  ىري  الف  تافاشلا  هلع  اوطلسو 

نأ ملعأ  نأ  مل  حجرألا ..!! وبقلا ع  اننإ   ..نحن  نيأ  تفرع  ..مالظلا  انيعأ  تداتعا  امدنع  ..و 
رغصأ ..عنصلا  اد  غص  وبق  هنلو  ..جراخلا  نم  اذهب  وي  ء  ..اوبق ال  يوح  اذهك  الم 

!!.. تفقو اذإ  أرب  كتح  نأ  دا  ضفخنم  هفقسو  تلا ..)  ) مدخلا  فرغ  نم  اللق  امجح 
؟ ةهــلا ةحئارلا  ەذه  ام  ..مث  ةبك ..!! ةرفح  برقأ إ  هنإ  باشخألا ..!!! ةموعدم  ةلمر  هناردجو 

!!.. تالمهملا نم  هلخت  نكم  ام  ل  نم  انط  تأر  وبقلا  ااوز  ىدحإ  ..تفرع ف  نآلا  ..ەآ   ..!؟
ةحئار نم  بجع  ال  ودي ..!! ام  اذه  بال ..!؟ وأ  ططق  ماظع  له   ..ةناويح  ماظع  ااقو 

هش ناملا  نإ  ..ةلوط  ةلمع  فنت  نم  لعجتو  مشاخلا  إ  للست  لا  ةهــلا  نفعلا 
صالاو نافلا  خأ  نإ  ناف ..!!!! وأ  رأف  إ  ةفاضإلا  تاحلا  ءمو  ةبدلا  فوهك 

اذه دوجوب  نآلا  حاتم   غ  افرت  حبصأ  تانئالا  ەذه  نم  فوخلا  نلو  ..توملا  ةجردل 
نم ئاه 

ً
اددعو  ..لامهب  ةاقلم  اتك  رق  ىرأل  ..نونج  امهــجحم  نارحتت   يانيع  ءلا ..) )

قاروألا نم  رخآ  ئاه 
ً

اددعو  ..مالظلا  بس  اهاوتحم  يمت  عطتسأ  مل  لا  ةفارغوتوفلا  روصلا 
نإ ..هذ  شهنت  تأد  قلقلا  باعث  تبلا ..!! اذه  رود   بم  بغ  ء  ةمث  ةعملا ..!!
ول اذه  قوم ..!؟ اهل  حأس  فك  ارف ..!! دجت   ملو  رجفلا  ءاج  اذإ  اعله  تومتس  دج 
مأ عمد  له   ..فوخلا  ةدش  نم  جو  قرغت  عمدلاو  اذهب  ركفأ  ..اح  انه  نم  تجرخ 

..لقنلف وأ  ..هتيأر  طقف  اهدنع  ..و  ..متاقلا  وجلا  اذه  امهنب   مأ  نأ  بعصلا  نم  قرع ..!؟
ةقدلا لس  ع  ةاتف  اهنإ  لوقأ  ..ةاتف  انمجاه ..!! يذلا  ءلا )  ) هنك اهنيح  تفرعو  ..اهتيأر 

ةاتف اهنإ  اعطق ال ..!! ملحأ ..!؟ انأ  له  ةفاظنو ..!!! ةنتفو  ةقر  اهنم  أ  نل  ..طقف  ةحلا 
حاصملا ع ءوض  دعاس  دقل  ..عو  تدقف  امدنع  طقس م  يذلا  يودلا  اصم  لمحت 
نأ نكم  امامت ال  ةئهمو  عضوم  نم  ةقزمم  أ  ةرذق  ااث  يدترت  تنا  ..لضفأ  لش  اهتؤر 

ةوقلا تامالع  هلع  ودت  نلو  ام  اعون  الحن  ناف  اهدسج  امأ  ..صألا  اهنول  فرعت 
قثاو نإ  ..دع  بقت م  مل  اهنأ  نم  مغرلا  جو ع  حفلت  ةنطعلا  اهسافنأ  ةحئار  ةسالاو ..!!

فضأس إ نل  ..اقاس  اههجو  نم  ائش  مل  تفصو  دقل  فز ..!! ل  عم  اتكلا  ثفنت  اهنأ 
ام اذإ  امسو  ودي  دق  ( 2  ) لفلا لجرلا  نأ  ..اح ح  هتيأر   دآ  هجو  عشأ  هنأ  لوقأو  اذه 

..ه ەانراق 

ةاحل ةحضاو  تامالع  عم  تظحاجلا  نيعلا  كرو  تفشلا  لوح  ةفخم  دعاجت  ەؤلمت  هجو 
طاشلا ـة  هش تد  دقل  ..معن  انقذ ..!!؟؟ لمحت  ةاتف  ..قيلح  غ  نقذ  ادج ..!! ةنشخ 

نسحل ..امر  ماذجلا ..!؟ ؟ ەارتأ  ..لتملا  فنألا  اذه  ..و  سولا ..!!! نورقلا  موسر  ـة   يلا
رطخلا ل  رطخلا  امنب  ..ةدعم  دعت  مل  ةقورحم )  ) تالاح ةهوشملا   ماذجلا  تالاح  نأ  ظحلا 

..(3  ) كلثمو ثم  ودي  يذلا  ضملا   

..رأفلا هتلعف  ام  مخأ  نل  ..اهدب  ارأف  كسمت  و  ةهارك  قمرت  نالا  ةضاغ  تنا 
تكحض ..مث  ..ةاحلا  ىدم  ەاسأ  نل  ززقم  دهشم  هنلو  مسفنأ !!!! كلذ  مخت  نوعطتس 

نك مل  هنأ  بغلا  اهرت ..!! مل  ام  اهقدصت  نل  باعللا  اهنم  رياطتي  ةذذلتم  ةدقاح  ةتماش  ةكحض 
ادج ةرذق  ةفاح  اهمدق  نأ  تظحال  دقو  ةجالثلا ..!! كرحم  ت  تنا  ل  ..توص  ةاتفلا  ەذهل 
..و ..ەذقنأ  نأ  لسوتي إ  أد  يذلا  داز )  ) نم ةاتفلا  تقا  ..ةفخم  ةروص  رافظألا  اهنم  لطتس 

!!.. هاث ب  نم  ائش  جخت  اهنإ  اهنع ..!! داعتبالاو  صلمتلا  لواح  وهو  هاث  سسحتت  تع 
اذهك اماعط  قذت  مل  اهنأو  ةنونج  ةقط  همهتلت  تحار  ..تكسلا  نم  غص  سك  ودي  



لا اهترظن  بس  ناثغلا  ترعش  ع ..!! اهانيع  تعقوف  اهلأ  نم  تغرف  ةنس ..!!! ذنم 
!!!.. كلإ رظني  نأ  دع  محتس  نأ  بج  هفرعأ  ناسإ  لوأ  اذه  ةقص ..!! اهنأو  جوب  تقصتلا 

..اهتاذ سأرلا  ةورف  عانا  لواحت  امنأ  ..اهسأر  شرهتو  اهرعش  اهبلاخم   سر  ـ غت ـي  ەو ـي  نم تقا 

صلمتلا لواحأ  يرود  انأو  حجرألا ..!! لؤي ع  ء  نع  ةثحا  الم  سسحتب  اهدع  تماق 
قدصأ مل  ..ەآآآآآآآآ  ..ةوق  ملا  ذأ  كسمت  اهنإ  ..ةتيقملا  ةحئارلا  ەذه  بس  افنأ  سحأو 

نأ نود  تارم  ثالث  اهروحم  لوح  رودت  نأ  اهل  حمس  لا  ةنورملا  نم  ردقلا  اذه  ذأ ع  نأ 
!! اهجاه نم  دازو  اهبضغأ  دق  ماعط م  دوجو  مدع  نأ  رهظ  عطقنت ..!!

وص قلطنيل  ..قئاقد  عضل  انتكرت  تي ..!!! نأ  دي  سوبا ال  نأو   رفنم  بغ  ء  ل 
: اعر ثم -ي   - نا يذلا  داز )  ) ەاجت ةقراحلا  ماهسلا  مالظلا  طسو  بضاغلا  الا 

نلف عقوتأ  ام  رومألا  تراس  ول  ..تومنل  ناق  ناحشرم  نحن  ةظحللا  ەذه  ذنم  ..قمحألا  اهيأ  - 
انأ ..دغو  رخ  درجم  تنأ  كلثم ..!! ەوتعم  عمتسأ إ  نأ  بج  نا  ام  ..دغلا  سمش  ىل  شعن 

درجم تنأ  ..مهنأشو  سانلا  نوكي  الو  ءاذلا  نورهاظتي  نيذلا  كلاثمأ  ىوس  ملاعلا  ائش   ەرأ  ال 
!!. دغو ..دغو  ..دغو  تنأ  كف ..!! ؟ أر  دت  له  ..دغو 

: كا ظغ  لوق  هتعمس  مث 

كلعل يرد ..!؟ نم  ..حيبقلا  كسأر  تمشهو  تضهنل  الاح  سرخت  مل  ول  كنأ  مظعلا  ا  مسقأ  - 
قئارلا جازملا  تسلف  ..قحلا  اهيأ  جو  غت  ءامدلاو  في  أر  نإ  كلذ ..!! دع  لمجأ  صت 

!!.. كتاهافت عامسل 

نكم نرامح  غأ  نحن  تمص ..!! ل  هتاح  هعمس   دق  ام  عذقأ  هعمسأل  درأ  نأ  تدك 
..مهدض ةاحلا  تالامتحا  ل  نأ  مغر  ..انلثم  محلا  شع  فك  يردأ  ..امهيلع ال  روثعلا 

: ةصع داز ) لوقأ ل(ـ

.!؟؟ عللا اهيأ  اذامل ت  - 

: ةلثامم ةصع  دف 

تنأ ت  اذاملف  الو  ..الهس  فقوملا  سل  ..صعلا  رتوتلا  نم  ..و  ..و  ..قمحألا  اهيأ  ملألا  نم  - 
..!؟ ؟ اضأ

هنأ ملف  ..ةثهال  افنأ  لعج  وخو  ..نوملعت  ام  قرعلا  ومد  تطلتخا  دقل  ..لعفلا 
!!.. ال

جهوتي ائش  تحمل  رعذ ..!! اهيلإ  رظنن  نحنو  امامت  انتمصو  اننام  اندمجتف   ..ةاتفلا  تداع 
وأ ..كس  هنإ  ..هلمحت  ام  تأر  نأ  دع  اعر  فقوتي  نأ  لق  دا  ..مالظلا  اذه  اهد   اللق  
نم تقا  عبطلا ..!!! لاقتلا  شقت  ضرغ  هلمحت  نكت  مل  اهنل  ..طضلا  يردأ  ال  ..عضم 

يع مامأ  هقنع  كسلا   سرغ  هسفن - وه  هتي  نأ  لقو   - ةطاس ل  تماق  مث  داز ..) )
..اعورم اذه  نا  قزمتي ..!! وهو  محللا  توص  تعمس  ل  هتبقر ..!! قزم  لصنلا  تروعذملا ..!!!

دقتعأ الو  فجتري ..!! ملو  خ ..!! مل  داز )  ) نأ بغلا  هتاذ ..!! دهشملا  نم  عنشأ  توصلا  لعل 
( داز  ) خ ول  ..لاح  ل  عو  ..قالطإلا  اذه ع  عقوتي  مل  هنأل  امر  فوخ ..!! ةرذ  رعشسا  هنأ 

!!.. هلخاد ء  يأ  ثودح  حمس  امامت  الوزعم  ودي   وبقلاف  ..انه  هعمسس  ادحأ  نأ  دقتعأ  الف 



ولأس الو  ..هنم  غورفم  رمأ  اذه  داز ..!!)  ) قنع نم  ةأجف  رجفنا  يذلا  مدلا  مجح  نع  ولأس  ال 
..اضأ هنم  غورفم  رمأ  اذهف  ..ه  ترعش  يذلا  علهلا  نع 

!!.. فقسلا قمرت  ةلهاذلا  توملا  ةرظنو  نيعلا  حتفم  اناس  داز )  ) تأر ةللق  تاظحل  و 
.يردص جيس  وأ  نع  محل  قزم  لصنلا  لختأ  انأو  ةلئاه  بعر  ةخ  تقلطأ 

اوص ح دقفتل  يدخ  ةعفص ع  توه  ..لعف  در  يأ  ذختأ  نأ  لقو  ..يوحن  ةاتفلا  تقا 
الاع ذأ  لاز   فصلا ال  ..نونجم  قنح  ترعش  ..هل  ألا  انسأ  بناج  تراطأ  اهنأ  ترعش 

: خأ تحر  ..ةعفصلا  ةوق  نم 

..!! ؟ تتأ ةعولا  يأ  نم  ةقحلا ..!؟ اهتيأ  - 

ف ع  ةرعشملا  ةرذقلا  اهد  تعضو  ..مث  الصأ ..!! ال  مهفت  مل  اهنأ  ادو  ..ع  درت  مل 
نم ةلاح  تباتنا  داز ..)  ) ه تلتق  يذلا  كسلا  هنإ  ..نع  درو  ع  درا  ء  ترعشو 

عضو اهرود  لواحت  و  ..يدويق  كفأ  نأ  لواحأو  ..ىولتأو  نونج  خأ  تحر  ..اتسهلا 
ناسإ ل  نإ  ..اهلمأ  نأ  ادأ  نظأ  مل  ةسا  صلمتأ  انأو  عط  لواحت  وأ  بقر ..!! كسلا ع 

( ءلا  ) اذه عنمأ  نأ  نم  ىوقأ  عفاد  كانه  لهو  ..عفادلا  دجو  ام  اذإ  اس  نوك  نأ  هنكم 
.!!؟ تق نم  فخملا 

..بكرب اهنط  سفرب  تمق  ..ةاحلا  سمت  هس  عــــ  لعف  در  ..ةناثلا و  نم  ءزج  ..مث و 
رظنلا حبصل  اهمف  ناج  دنع  أف  عمجت أ  باعللا  نأ  ..ةس ح  ةفخم  ةخ  تخف 

ةوق و انمحتلا  ..ةاحلا  كسمتلا  أ   ةنونج  ةغرو  ونج  فوخو  ااذع ..!! اههجو  إ 
نأ مل  ..م ل  اههجو  بقا  امدنع  قاطت  ادج ال  ةهــك  اهمف  ةحئار  تنا  ..كسلا  ةكسمم 
امر ..لعفلا  كلذ  تنكمتو  ..يدويق  كف  لواحأ  روعسملا  تحرو  ..زامشالا  حمس  لاح   

رومألا ال ەذه  نإف  امومع  ..اذهل  ةوقلا  اطعأ  اعتو - هناحس   - نأل هللا وأ  ..ماحب  دقت  مل  اهنأل 
نم بت   بهر  عا  دع  كسلا  اهنم  ذخآ  نأ  اخأ  تعطتسا  ..و  ..ملقلاو  ةقرولا  ساقت 
اذه ةفئاخ أ م ..!! ودت  اهنأ  ةظحلل  لّخ إ  ..نلو  ..ةسا  لتاقتو  قح  ةق  اهنأ  هلالخ 

اتم اد  غ  عا  محتلم   انلز  ال  اثك ..!! مهت  تاقل ال  ةسفنلا  ةلاحلا  نإ  ..مهي  ال 
..شحوتم فخم  قولخم ) احك و( نهاو  فعض  صخش  ..قالطإلا  ع 

..رجفنت نع  قورعو  ..ةندلا  اهتوقو  ةنفعلا  ةقناخلا  اهتحئار  نم  قيضت  افنأ  ..صلقتت  الضع 
ل نلو  ..قزمتت  ارذ  تالضع  نأ  د  الو  ..انسأ  رثأ  نم  فت  فسلا  فش  ..كسامتأ  نل 

تدعأ وق  لو  ..كسلا  ةكسمملا  يدب  كسمت  اهنإ  ..فن  نع  عفادأ  نأ  بج  ..مهي  اذه ال 
خا تقلطناف  اهنط ..!! اهتنعط   ..اح  ه   موقأ  دق  لمع  بعصأ  اهدع  تمقو  ..اهد 

ملأتت تخو و  تخ  ذإ  ..ا  انارب  ترجف  نأو  رعشأ  لعج  مات  باصعأ  تالفنا   
ةرظن اهييع  ىرأ   نونجملا ..!! له  ل  ..انأ  نك  مل  ةاتفلا  نعط  نم  نأ  دقتعأ  ..اهنطب  ةكسمم 

دقف ..انأ  امأ  ..ەرت  مل  ام  هقدصت  نل  نزحلاو  بضغلا  نم  بغ  جــــم  ..اهفصو   ؤرجأ ع  ال 
!!.. تلعف ام  قدصم  ..ثدح غ  ام  قدصم  طئاحلا غ  قصتلأل  تضهنو  ادع  اهتعفد 

نم ترجفنا  لا  ءامدلا  ةثولملا  كسلا  ةكسمم  تلاز  ملا ال  يدو  ..ام  ادمجتم   تنك 
نم دملا  بلج  ناترداق ع  ياتئر  دعت  ملو  يع  بادهأ  قوف  حلاملا  قرعلا  فثات  دقو  ..اهنط 

..يدسج ل  وزغ  ملألاو  ..أر  افقس   ب  لق  ةخضم  نم  عفدنملا  مدلا  ..لقل  جسألا 
..ىرخأ ةرم  ةاتفلا  رظنأو إ  ..اهئامد  ناتثولم  ّيد  نأل  تك  قرعلا  حسمأ  كلذل ..!! تقو  نل ال 



تد ..ءاوع  هنأو  افخم  ًءا  اهنأ ت ..!! ؟ مأ  لختأ  انأ  له  ..اهقامعأ  كرحت   ام  ائش  نأ  د  ال 
!!.. رع ملف  اننأو   ..اهذاقنإ  بلطت م  اهد إ  تدم  مث  مهف ..!! مدع  ..ةح  ةرظن  اهييع   

!!.. اهبلق فقوت  ..و  ..تاظحل  دع  اهؤا  فقوت  ثدح ..!! ام  مهفأ  فن ال  انأ  نأل  طنم  اذه 
اذه ثدح   ام  مهفأ  نأ  لق  ء  ل  تناو  ..تتام  دقل  ..عبطلا  اهنم  باقالا  ؤرجأ ع  مل 

!!.. نوعلملا تبلا 

نم يدسج  نم  جخت  نأ  تدا  لا  ور  ةداعتسا  لواحأ  تأد  ..رخآ  ء  يأ  ركفأ  نأ  لقو 
ءامدلا تعفدنا  دقو  ..مرلا  وبقلا  رادج  ادنسم إ  تلز  انأو ال  ةوق  ثهلأ  تحر  ..بعرلا  ةدش 

طاوع  ل  تلهتسا  نأ  ..ناملا  داس  بئك  تماص  وج  ..جو  لالشلا إ  ددج  نم 
.فوخلا

..ملأ داز )  ) نامثج إ  ترظن  هف ..!؟ فن  تعضو  يذلا  بهرلا  قزأملا  اذه  لعفأس   اذام 
دق لا  اذه  ..كرحتو  ركف  محللا )  ) اذه لعج  يذلا  ضماغلا  لإلا  لا  ەاجت  ةهرب  ترعشو 

..م بضغو  ثدحو  ملحو  ركف  اح  كسملا  نا  تاظحل  لق  ..لحرو  داز )  ) دسج كرت 
!!.. ةغراف ةمد  درجم  ەدسج  راص  نآلاو 

لاجر ىدل  نوكس  ..لامتحالا  اذه  تغلأ  نل  ةطلا ..!! لاصتالاو  انه  نم  جورخلا  تركف  
ال ةلئسأ  ەانمحتقا ..!؟ اذاملو  روجهملا ..!؟ تبلا  اذه  لعفن   انك  اذام  ..ةثك  ةلئسأ  ةطلا 

مالملا  انأ  نوأس  همحر هللا - ( - داز  ) موللا ع تقلأ  ول  حف  ..ادأ  لاص  اهتجأ   فقت 
نجس حــــم   ر  فاطملا  تنس   قح ..!! ع  امئاد  وملاف  ..دحأ  همول  نلو  ةاهنلا 

!!.. أش نوناقلا  هلوقس  ام  فرعأ  ..ثادحألا ال  ةاعر  امر   وأ  ةحلط ) )

لحتسم امامت ..!؟ عضوملا  أو  تبلا  بهذأ إ  له  ةققح ..!! ةطرو  فن   تعضو  دقل 
نويلم م  روصتأ  نأ  ..مهعادخ و  عيطتس  دحأ  ..ء ال  ل  ةطلا  لاجر  فرعس  عبطلا ..!!
سا لمحت  ةقرو  نويلم  مو  يج ..!! نم  تطقس  ةصخش  ةه  نويلم  مو  تكرت ..!! ةمص 

ةتفال ع ىوس  صقنت  ..بجو ال  فن  فرعأ  انأو  ..ماأ  ةعض  زواجتت  نل  ةلأسملا  نإ  ..انه 
!!.. اهتلعف دقل  ..ةداس  ا  مدان  انأ  لوقت : يبج 

رعش لم ال  فلأ  م  نم  نإ  ..ددشلا  كاهنإلا  وألا  ةرمللو  ارعاش  وبقلا  اسلاج   تلز  ال 
نأل تثجلا ..!! تاه  دوجو  نم  وأ  مالظلا  نم  افئاخ  دعأ  مل  ..ةلحرلا  ءاهتنا  دع  الإ  بعتلا 
اذام رخآ ..!! ء  يأ  نم  فوخلل  انام  سفنلا  عد   اهل ال  احو  قتسم  عاض  نم  فوخلا 

بدنأ تحرو  ..زجاع  ل  نأش  عمدلا  يانيع  تقرورغا  دلاخ ..!؟)  ) ا تلعف  اذام  تلعف ..!؟
اتار اقتأ  نأو  ..بعاتملا  فن   عضو  ىوس  لعفأ  انأ ال  ..اغ  نعلأو  فن  متشأو  ح 

فصتنم دع  اراوم  اا  ىري  ءرملا  لعج  يذلا  ءاغلا  ەرأ  ءاغ ..!! تفت  دقل  اذه ..!! لجأ  نم 
يذلا لجرلا  نع  متعمس  له  ملعتأ ..!! ..ادأ ال  اطخأ  نم  ملعتأ  نإ ال  ..هلخد  اذه  عمو  لللا 
هتلعف ام  اذه  فتاه ..!؟ ةعامس  اهنظ  وهو  ..ترم  عأ  ..ترم  سالملا  ةاوكم  هنذأ  قرح 

..ةقاسلا صق  متأرق  دق  متنك  اذإ  فنب 

: كا توص  فن  ثدحأو  ..ةاتفلا  رظنأ إ 

ع نم  ةمداق  كنأ  ەذهك ..!! ؟ ةاح  شعت  اذامل  انه ..!؟ لعفت  اذام  تنأ ..!؟ نم  - 
!!.. فوهلا



افهك  سل  دأتلا  وهف  ..دحلا  اذه  اسم إ  انام  سل  تبلا  اذه  نإ  ..اهرمأ  بغ  وه  م 
هنع ملعن  نأ  نود  هف  دحأ  شع  نأ  سعلا  نم  ..كولملا  يداو  ةقم   وأ  ..اقفأ  بونج 

فك تبلا ..!؟ نم  جخت  مل  اذامل  ..ادج  ةلط  ةف  انه  تشاع  دق  ةاتفلا  نأ  ودي   ائش ..!!
!!!. ملعأ تيل  ةشحوو ..!؟ ةجمهب  فتت  اذامل  ةروصلا ..!؟ ەذهب  افخم  اهلش  حبصأ 

بج ..ح  بدنو  بحنلاو  ءالا  نع  فقوتأ  نأ  بج  ..مث  ..الاعفنا  ل  غفأل  ةوق  ترفز 
نإ ..ركفأ  تأد  اذكهو  دف ..!! نل  بوكسملا  للا  ءالا ع  نإ  فتأو ..!! ائش  لعفأ  نأ  ع 
ەانضق  تقولا  نم  م  فرعأ  نأ  مل  ..عللا  تبلا  اذه  نم  جورخلا  وه  هلعف  ع  ام  لوأ 

نأ دقتعأ  نل  ..جراخلا  نع  امامت  ةلوزعملا  كلت  اصوصخ  بدالا  هاشت   تاقوألا  لف  ..وبقلا 
دعتبأ نأ  بج  ..رجفلا  فاصع  ةقزقز  لقو  مالظلا  راتس  تحت  جخأ  نأ  بج  ..الل  لاز  تقولا ال 

..اهداعأ نع  ء  ل  نآلا  لهجأو ح  امغر ع  اهتبكترا  وأ  ..اهبكترأ  مل  لا  ةمجلا  حم  نع 
تللظل ..تهو  انه  ثدح  ام  ل  تلهاجت  ول  ادج ..!! ماه  رطاخ  رطخ   ..جخأ  نأ  لق  نلو 

تبلا اذهو  ةاتفلا  ەذه  نع  ائش  فرعأ  نأ  يلا  نمف ح  ..يرمع  لاوط  لوضفلا  نانب  قحأ 
.زاغلألا ورو  قع  ةصقلا  تألم  نأ  دع 

دعاس دق  ةاتفلا ..!! ەذهب  ةقلعتملا  ماهفتسالا  تامالع  نم  اضع  ةلازإ  لواحأ  نأ  الوأ  بج  ..معن 
تاع ءم  بادلا  قاروألا ..!! تركذت  مث  ..هف  فن  تعضو  يذلا  قزأملل  لح  داجإ  اذه  

لا ةفارغوتوفلا  روصلا  نم  اضأ  تاعلا  عم  ةلوفط  تاموسرب  اهرود  تمت  لا  قاروألا 
ثحأ  تحر  ..فوخلا  ةدش  نم  جلثلا  ةدرا  دو  ..اهدهاشأل  دع  امف  الا  تقولا  دجأس 

..قاروألا عمجأو  ..بادلا  تاتحم 

تدجو احرف ح  غ ع  نأ  دا  ..و  ..تت  ةفارغوتوف ال  روصو  تاموسرو  ..قاروأو  ..قاروأ 
دق ء  يأ  ..يردأ  ال  ثحأ ..!!؟؟ مع  ايثك ..!! ..اثك  اذه  دفس  اس ..!!! تاركذم  فد 

ناتثولم امهف  ..مدلا  تثولملا  تثجلا  سمل  جأ ع  مل  عبطلا - ..انه و- ثدح  ام  فشك  
ىودع اهنإ  ..اضأ  يردأ  ال  ىودع ..!؟ ؟ يأ  ..ىودعلا  لقنت   نأ  نكم  ةسمل  يأو  ..اضأ  توملا 

ددت اهنإ  مأ  اقح  دوجو  اهل  له  يردأ  ال  ةلجنا  ةنغأ  عمسأ  تنك  ام  نام  نمو  بسحف ..!!
نم لس  ءامدلا  اهنإ  ەآ ..!! لتبملا ..!!؟؟ ءلا  اذه  ام  طقف ..!!! نطالا  قع  نونج  

..ةسفنلا لاح  امر   اذامل ..!؟ ..يرخنم 

..وبقلا نم  تجرخ  مث  ..تاركذملا  فد  عم  ةعص  اهتلمح  ..يد  ةبك   ةمزر  قاروألا  تحصأ 
!!.. فأ ل  ..يدوماع  بالا  نك  مل  ..دحأ  ەدج  نأ  بعص  يذلا  خملا  ها  هنأ إ  ةرم  لوألو 

..ةرفح ل  ..فورعملا  عملا  اوبق  سل  اذإ  وهف  عأ ..!! ام  نومهفت  متنك  اذإ  ةرفحل  ءاطغ  هنأو 
!!.. قح بغ  ..بغ  رمأ  مجحلا ..!! ةبك  ةرفح 

تاراع لت  تأد  لا  فاصعلا  ةقزقز  توص  عمسأل  ..اهنم  انلخد  لا  لملا  ةذفان  نم  تجرخ 
اهقصأ نأ  تدك  لا  ئر  إ  بي  ركلا  نلا  ءاوهلا  اخأ  رعشأ  تأدو  اهضعل ..!! ةحتلا 

تبلا اذه  تضق   نأ  رهظ  ..ءدلا  كشوي ع  راهنلا  نإ  نفعلا ..!! ةحئارب  تألتما  نأ  دع 
هقلسأ ..روسلا  تهجوت إ  رهد ..!!! اهنأو  تد  دقل  طقف ..!؟ تاعاس  ..تاعاس 3   3 لا ـ ةارق 

تاركذملا فد  طقس  ال  رذح   قلسأ  ..دحأ  اري  نأ  لق  قش  إ  لصأ  نونجملا  
جراخ ضرألا  ةثولا ع  ..بووووه  ..و  ..إ  تحت  اهتعضو  لا  تاموسرلاو  روصلاو  قاروألاو 

..قاروألا تعتف  ةداع  غ  ةوق  ةحوتفملا  ك  عو  ..ارذ  ع  تطقس  تبلا ..!! دودح 
ل ضوضرب ..!! باصتو  فتو  خفتنس  يد  نأ  فرعأس  دع  امف  ..صعم  قزم  ملأ  ترعشو 



قاروألا عمجأ  تحر  ..ەاوس  ء  الو  رارفلا  ..رارفلا  عف  نآلا  امأ  ه ..!! عتمتسأسو  ثدحس  اذه 
ظحلا نسحل  امامت  اخلا  عراشلا  تع  مث  ..دراطت  ملاعلا  طاش  ل  نأو  ضرألا  نم ع 

ام نورعش  رو ال  مئان   اولازال  عيمجلا  ..جراخلا  املاع   كانه  نأ  ركذ  نلا  ءاوهلاو 
ءزجلا نأو  ء  ل  نوفرع  مهنأ  نونظ  سانلا  عيمج  قمحأ ..!! نوكت  نأ  ةم  ەذه  ..ثدح 

ثدح  نا  ام  اوفرع  ول  فك  ةفرعملا ..!! قحتس  هنوفرع ال  يذلا ال  ملاعلا  راأ  نم  خألا 
..اهقوف من  لا  ضرألا  نم  ل ش  ترج ع  عئاظف  كانه  نأ  نآلا  قثاو  نإ  تبلا ..!؟ اذه 

..ملعلا مدع  رهاظتن  وأ  ملعن  اننل ال 

عمو ..كش  نود  ةئم  ةجرد  نم 40  بقت  ةرارحلا  ةجرد  ..قرعلا  اقراغ   اغم  تبلا  تدع إ 
!!.. ثم افئاخ  وأ  ..امومحم  نا  ول  الإ  وجلا  اذه  فجتري   ءرملاو ال  فجترأ ..!! اذه 

قرعلاو راغلا  ثولملا  حلالا  جوب  مدطصتف  دج  أجافأ  الأ  المآ  ءودهب  بالا  تحتف 
..فرغ إ  تللس  اصأ  فارطأ  ع  ..مث  ..ةمئان  لازت  ال  تنا  ظحلا  نسحل  فوخلاو ..!!
ةجاجزك فج  يذلا  اعل  نم  كعد  ..كهنم  قهرم  انأو  ..احاص  ةعارلا  اهنإ  ..ةعاسلا  إ  ترظن 

لا  ةرارملا  ةلازو  مظ  ءافطإل  ك  نل  رئاصع  نم  نولا  ام   ل  نأ  رعشأ  ةسم ..!! غمص 
امامح ذخأل  تهذ  مث  ..فرغ  ةدوجوملا   ةغصلا  ةجالثلا  نم  لمجلا  ءاملا  عجأ  تحر  ..لح 
رتوتلا أد  ةام  اهدعف  ..فسألا  عم  ةصق  ةفل  نلو  ..امامت  بوذت  اصعأ  لعج  انخاس 

( داز  ) لهأ خأس  فك  ..نوعلملا  تبلا  كلذ  تثج   تكرت  دقل  ..ىرخأ  ةرم  لق  رطس ع 
..!!!؟؟ فك مهدلو ..!؟ ؟ توم 

همدق نفد  ح  ناسإ  ل  اهب  رعش  لا  ةذللا  كلت  ارعشسم  شارفلا  دقرأل   تهذ 
دحو  انأ  م  ..امامت  هئات  نإ  ..ةماود  نأ   ارعاش  فقسلا  قمرأ  ..ةدرالا  ةطغألا  تنخاسلا  

ال بقر  اهل  ملسأف  بئاصملا  ەذه  نم  يمحت  ةلئاع  كلمأ  تيل  ..دحو  انأ  م  اندلا ..!! ەذه 
رمألا نع  توكسلا  ثدح ..!؟ ام  ل  نع  تكسأ  له  ..ع  امغر  يع  عمدلا   تقرقرت  ..ددرت 

ل الخأ  غ  لمع  اذه  نأ  رعشأ  ..مهدلو  ع  اقلق  نوتوم  داز )  ) لهأ لعجس  هسانتو 
ةطلا غلأ  نأ  نكم  ام ال  ..نخآلا  يذؤأو  اعانق  دض  ةراذق  فتأ  نأ  نكم  ..سياقملا ال 

ةف إ  تهجتاو  ىرخأ  ةرم  تضهن  ااف ..!! اهنم  فرعأ  ةطرو ال  نإ   قتسم ..!! مطحأو 
امغر لءاستل  ح  اقم ..!! اجهبم  ء  ل  اد  عبطلاو  ..ق  سمشلا  تأد  دقو  فرغ 

هتشع  يذلا  بعرلا  ل  ودي  حاصلا  سمش  ..معن ف  ةحرالا ..!؟ اروعذم  تنك  اذامل  كنع :
!!. دودولا سمشلا  ەذه  تحت  هك  ء  ثدح  نأ  نكم  ..افخس ال  اباض  ارمأ  تبلا  كلذ 

إ تهذف  ..الحتسم  ارمأ  ةواخ  ةدعمو  قاهرب  كفتلا  نأ  تدجو  ل  ..تركفو  ..تركف 
نإ ..ةوق  بءاثتأ  فن  تدجو  ..مث  ..اهتعنص  لا  جلا  تاشودنس  دعم  تألمو  ..خبطملا 

أوسأ يويحلا   اقإ  نأ  ام  ..ةفورعملا  تاردخملا  ىوقأ  رود  بعلت  قاهرإلا  عم  ةئيلملا  ةدعملا 
ةدش نم  الط  امون  تمن  تمن ..!! ..لعفلاو  ..دودكم  نهذ  كفتلا  عيطتسأ  نلو  هتالدعم 

تظقأ امدنع  ةهظلا ..!! ةف  الإ   ظقسأ  ملو  ..فوخلاو  قلقلا  ع  بلغت  يذلا  قاهرإلا 
ءادغلا إ  مث  لاسغالل  تضهنو  داتعملا  اهنبج  تلق  ..ءادغلا  لوانتل  مونلا  نم  ةبحلا  دج 

..اعبط و: ودأ  نأ  الواحم 

..!؟ مويلا حاص  دمح )  ) تضق ع دق  ةطلا  نأ  يدلو  ا  ملعت  له  دلاخ ..!؟) - )

: اغتسم اهتلأس 



..!؟ نم دمح ) - )

!!.. ناجلا نبا  دمح ) - )

: امودصم اهتلأس 

..!؟) داز  ) قيقش دمح ) - )

!!.. همسا ةفرعم  اقسم  متهأ  مل  ذإ  دمح ..!!!)  ) همسا نأ  فرعأ  ةرم  لوأل  ..بغ  اذه 

: ةشهد دج  تلأس 

..!؟) داز  ) فرعت له  - 

: ظحلا نسحل  هظحالت  مل  كاترا  تلق  

!!. همسا هنوداني  دالوألا  عمسأو  اناحأ  لا  ەارأ   نلو  ..ةصخش  ةفرعم  تسل  - 

مامتها اهتلأس  مث  ..دج  نع  ةققحلا  خأ  لعج  اق  ازفاح  ..نلو  ..ملعأ  ال  تذك ..!؟ اذامل 
: حضاو

!؟ هلع اوضق  اذاملو  - 

: نزح تلاق 

دحأ عم  مقل  هلهأ  نم  بره  دقل  ..تاعونمملا  ضع  ةراجت  ..اهوبشم  اطاش  سرام  هنأ  نولوق  - 
..هلإ تلصوت  ةطلا  نلو  هئاقدصأ ..!!

: اهودشم اهتلأس 

..!؟ هلهأ نم  بره  اذامل  اذه ..!؟ لعف  اذاملو  - 

سل ع املا  مهعضوو  ..ملعت  ام  نودلا )  ) ةئف نم  اهجوزف  ..ةاحلا  ەذه  مأس  هنأ  هتدلاو  لوقت  - 
لوصحلل ء  يأ  لعف  دقو  ةدش  لاملا  جاتح إ  هنس  لثم  مه   نم  لاحك  دلولاو  ..ماري  ام 

..هفك ەدلاو ال  نم  ەذخأ  يذلا  فوملاو  ..هلع 

: أ تدرطتساو  اللق  دج  تتكس 

!!.. لاح أوسأ  مهنإ   ..علهب  هنع  نوثحي  هلهأو  ..اضأ  تخا  دق  داز )  ) نأ ةلشملا  - 

دق زرألا  تاح  نأ  ترعشو  مويلا ..!! رجف  ثدح   ام  دج  تركذ  امدنع  اوح  تزفحت 
عمدلاو فرغ  تدعو إ  اهتنذأتساف  لألا ..!! ةغر   ل  تدقفو  حلا  ف ..!! تحصأ 

الح دجأ  نأ  لواحأو  ..لجرك  فتأ  اناحأ   ءالا  نع  فقوتأ  ..يع  ىرخأ   ةرم  قرقت  تأد 
!!.. ىرخأ ةرم  يع  عمدلا   قرقتو  لح  يأ  داجإ  نع  ازجاع  فن  دجأ  مث  ..ةطرولا  ەذهل 

ام ردق  لألا  ةغرلا   وه  بسلا  نك  ملو  ..ءاشعلل  ىوس  قالطإلا  فرغ ع  نم  جخأ  مل 
يأ اهل  بسأ  نأ  درأ  ال  ..ولس  يغت   يأ  باترت  ال  ح  دج  مامأ  اعبط  ودأ  نأ  تدرأ 

!!.. امامت قتسم  ءاهنب  ةلفك  ةصقلا  ەذه  نإ  قلق ..!!!

ەذهل لح  ركفأل   فنب  دارفنالا  متأ  رمألا  عقاو  انأو   ءاشعلا  لوانتل  دج  عم  تسلج 
بدنو ..يدج  نل  ءالاف  ..ةرملا  ەذه  اداج  اهلوقأ  ..قزأملا  اذه  نم  جخأ  نأ  بج  ..ةصملا 

كلذ ثدح   ام  زغل  فشك  لواحأ  نأ  الوأ  ع  بج  هنأ  دقتعأ  ء ..!! إ  يدؤي  نل  ظحلا 



..ةوطخ مهأو  ..وألا  ةوطخلا  ەذه   معن  تبلا ..!!

تسلجو  فن  ماطح  تعمجتسا  ..دج  تمان  دقو  ءاسم  ةع  ةداحلا  ةعاسلا  ..اخأ  ..و 
..كفتلل ةصرف  يلا  لقعلا  هف  دج  يذلا  تقولا  ..ولا  نوكسلا  تقو  وه  لللا  ..فرغ 

ةماهلا طاقنلا  ضع  د  تأدو  املقو  ةقرو  تجرخأ  ..ركفأ  ح  امئاد  هلعفأ  ام  لعفأ  تع 
موسرلاو ..تاركذملا  فد  ..رمألا  ام   مهأ  سأ  مل  عبطلاو  ..قزأملا  اذهل  لح  داجإ  الواحم 

يذلا تاركذملا  فد  أرقأ  الوأ  تحر  ..تبلا  كلذ  نم  اهتذخأ  لا  ةددعلا  ةفارغوتوفلا  روصلاو 
..ةحفص ئام  اوح  عقت   تاركذملا  تنا  خــــراتب 1991/2/20 .. ةحفص  رخآ  هف  تتك 

ع ءوضلا  نم  ثلا  تقلأ  تاركذملا  ەذه  ..ةأرما  تاموي  منمنم  قيقر  يوثنأ  طخ  حت 
نم تند  دق  ةعاسلا  نأ  ملعأ  ملف  ..نمزلا  رورم  تسو  امامت  اهعم  تجمدنا  نأ  ..ةصقلا ح 

طرف نم  اهتاذ  ءاضوضلا  تمان  ام  دع  نولا  مع  دق  نوكسلا  نأو  ..ارجف  فصنلاو  ةثلاثلا 
!!. قاهرإلا

ةسمل ..ةصقلا  ەذه  لوح  ةفخم  ةمارد  ةسمل  ةمث  ..ةرتوتم  دب  موسرلا  دهاشأ  اهدع  تحر 
ةطسو ةددع  ةلوفط  موسر  كانه  ..ةطضملا  لق  تاقدو  اس  ةفجرلا   كلت  رت  ةمارد 
ةكسمم ةلفط  ىرت  نأ  ..بحلاو  ةفطاعلا  ءم  اهضعف  ادج ..!! ةعم  اهنل  ..لفط  يأ  مسرك 
..امهنم روفت  ءامدلاو  ضرألا  تددمم ع  تثج  ىرت  نأ  فخم  يومد  اهضعو  ..اهيبأو  اهمأ  دب 

لتق اسدسم  لمح  اصخش  لثم  مسرو  عمدلا ..!! فرذت  بالود و  ةئتخم   ةغص  ةلفط  وأ 
يوحت لا  لثمت  لا  ةلوفطلا  موسرلا  نوكت  ام  ةداع  ..اهغ  موسرلا  تاعو  ..رخآ  اصخش  ه 

!!!.. ءيرب لفط  لاخ  نم  لا  اذه  عبي  نأ  عقوتت  كنأ ال  وه  بسلاو  ..بغلا  رتوتلا  نم  اعون 
..ەار ةركفلا ..!! لوهل  تفجترا  لعفلا ..!!! ەآر  ائش  مسري  ل  ..لختي  لفطلا ال  اذه  نا  اذإ  الإ 

..يردأ ال  اهسفن ..!؟ ةجمهلا  ةاتفلا  كلت  له   روصلا ..!؟ كلت  مسر  نم 

ةعئار ةغص  ةلفطو  ..امأو  اأ  يوحت  ةغص  ةأل  تنا  لا  ةفارغوتوفلا  روصلا  ةقدو  دهاشأ 
الإ نوكت  لا ال  روصلا  كلت  نوفرعت  ..مألل  تنا  روصلا  بلغأو  رمعلا ..!! نم  ةعارلا  لامجلا  
ب لعفلا  طاترا  كانه  امنأ  ةع  بحشو  تهبت  وملا  روص  نأ  بجعلا  نم  ومل ..!!

!!.. نويئادلا دقتعا  ام  ةروصلاو  حورلا 

اذه نلو  ..مل  هتركذ  يذلا  خــــراتلا  ةاغلو  ةصقلا  داعأ  نم  ثلا  تاركذملا  فد  فشك   دقل 
زومر كف  لواحأ  اهدع  تحر  دع ..!! بتكت  مل  ةصقلا  ەذه  نم  لوصف  كانه  ءزج ..!! مهأ  سل 
قرو طخأ ع  اهنم ..!! ةصق  قلخو  اهانعم  مهف  الواحم  ةلوفطلا  موسرلاو  ةفارغوتوفلا  روصلا 

ةقرولا إ تلوحت  اعط  تاركذملا ..!! ءاهتنا  خــــرات  دع  ثدح  امل  ةفلتخملا  تالامتحالا  تاع 
ام ةراضحل  تت  ةشحوتم  ةجمه  ةاتف  تءاج  نيأ  نم  مهسألاو ..!! ةجرعتملا  طوطخلا  نم  دشح 

اهج ع يذلا  ام  الصأ ..!! ؟ انملاع  و  ل  ةيمرلا ..!؟)  ) ةقطنم تب   إ  خــــراتلا  لق 
ء دحأ  فرع  نأ  نود  راظنألا  نع  تراوت  فك  هنم ..!؟ جورخلا  مدعو  تبلا  كلذ  ءاقلا  

!!. اهضع عم  ا  براضتتو  ..هذ  عطصت   لا  ةلئسألا  نم  لئاه  نافوط  اهنع ..!؟

..ماهفتسالا تاراع  ءم  ضراعتم  ء  ل  ..ركفأو  روصلا  دهاشأ  انأو  لقث  تمص  داس 
فرغ نم  جخأ  الو  ملاعلا  نع  امامت  الزعنم  ةلصاوتم  ماأ  تللظ 4  ادأ ..!! تت  ال  تالؤاسو 
ائشو ..اهتءارق  بغرأ   ةددع  اتك  كانه  نأ  دجل  تللعت  دقو  ءاشعلا  وأ  ءادغلا  لوانتل  ىوس 
ةاتكو روصلا  ةدهاشمو  كفتلا  نم  ةعاس  نم 96  أ  دع  حضتت ..!! ةروصلا  تأد  ..ائشف 

مسر اهضحدل  ..ىرخأ  ةرم  اهل  اجاتنسا  بترت  دعأل  ..ام  ةروص  اهضحدت  لا  تاجاتنسالا 



طقف جاتح  رمألا  نإ  اخأ ..!!! تمهف  نل  ..رمألا  ةعص  اولختت  نأ  مل  ..و ..!! ..رخآ  وفط 
تدجول كتامولعم  ل  بتب  تحجن  كنأ  ول  لاخلا ..!! نم  ء  و  امولعم  بترت  إ 

..ةسالسو ةقطنم  س  رومألا 

ةرخؤم و  يد  يدعاس  ع  تاعشلا  بصتت  ..ملؤملا  عقاولا  مهفأ  امدنع  داع  امو  
..قح متأ  ..ائطخم  نوأ  نأ  متأ  ةعورم ..!! نوكت  ام  الاغ  ةققحلا  نأل  ..د  رعشقو  ..نع 
(!!.. تلا  ) ةدل إ  بهذأ  نأ  بج  ..اتنسا  نم  دأتلل  ةدحاو  ةقط  كانه  امومع 
ةلل ذنم  دع  منأ  مل  انأو  ةنونجملا  رماغم  نم  سماخلا  مويلا  كانه   إ  تعراس  ..لعفلاو 
ةصتخملا  ةهجلا  تلأس  هتلل ..!! مني  مل  نم  لاحك  تقملا  قاهرإلا  تاذ  ارعاش  ..ةحرالا 

حجرألا اتنسا ع  نإ  ..فسألا  عم  ..و  هئا ..!! ةغرلا   ةجح  تبلا  كلذ  كلام  نع  ةدللا 
..امامت امطحم  انح  تبلا  تدع إ  قدصت ..!! ةاسأم ال  قح ..!!! ةفخم  ةاسأم  اهنإ  ..حيحص 

..اذه ال نم  أ  ومد  تك  عيطتسأ  نل  نأل  ..دج  ارت  فرغ ح ال  إ  اعم  تلخدو 
!!. ملعأ ..تفرع ال  ام  مخأ  فك  ملعأ 

ئراقلا يزع  كلعجأ  حو  ..فورحلا  طاقنلا ع  ضع  عضأ  انه   فقوتأ  نأ  بج  نأ  دقتعأ 
اطخأو ..يدو  ..انأ  ولسأ  ةاتفلا  ەذه  ةصقل  ةبدأ  ةغاص  موقأ  نأ  بج  ..ثدح  ام  مهفت 

!!.. موسرلاو روصلا  ەذه  نم  هتمهف  امو  ..تاركذملا  فد  هتأرق   ام  كل  لقنأ  نأ  لواحأس  ..ةغللا 
!!!.. قرولا دسفت  نأ  تدا  ح  رمهنت  ومدو  ةصقلا  ەذه  مل  رطسأو  طخأ  لعفلا  تحر 

لاجملا مل  ارات  بحسأ  نأ  لضفأ  نو  ..ةداع  ةصقل غ  اهنإ  ..روطسلا  امامت ب  تسمغناو 
ةاتفلا كلت  ةدلاول  نا  هنأ  حضتا  يذلاو  ..تاركذملا  فد  نم  تأد  لا  اهثادحأ  اوشعت   

!!.. ةجمهلا

لاصإ كشو  ملألا و ع  نم  خت  مأ  كانه  تنا  ءافشلا ..) راد   ) شسم ماع 1986 و   
تعمس ..مألا  ىوس  همهفت  نأ  نكم  بهر ال  ملأ  دعو  ..ددج  دولوم  اهحور إ  نم  ءزجو  اهتاح 

: لوق ببطلا 

..ةعئار ةلفط  اهنإ  ..دس  ا  كرام  - 

يأ نأش  ددشلا  اهاهنإ  نم  مغرلا  اهسفن ع  مألا  تلأس  اذكه  اذه ..!؟ ؟ ببطلا  فرع  فك 
لف الماجم ..!! ؟ نك  مل  ام  لامجلا  ددج  دولوم  ببط  يأ  فص  فك  ..وتلل  تدلو  ةأرما 

ةعاس  نومانو 30  ..مطامطلا  ءارمح  مهت  فحالسلا ..!! ەوجو  مهل  ةدالولا  يدح  لافطألا 
!!.. مويلا

بغ مسا  ارا )  ) وه اهمسا  نا  ..اذه  لاق  اهآر  نم  لو  لعفلا ..!! ةعئار  تنا  ةلفطلا  ەذه  نلو 
ةلفطلا ەذه  ةاح  نم  وألا  تاونسلاو  رهشألا  برق  نع  ىل  م  اولاعت  ..رحاس  نر  هل  عئار 

..اهتاذ لافطألا  مالحأ  ةلمجلا  ةققرلا 

دع اموي  تفال  لش  اهلامج  دادزاو  ل  ..اهآر  نم  ل  بل  تلخ  لامجلا  تاآ  نم  ةآ  ارا )  ) تنا
عورألاو ..رظنملا  اتعئار  ناتعساو  اهانيعو  ..لللا  نول  داوسلا  كلاح  ةموعنلا  ددش  اهرعش  ..موي 

لاق تزامغ  عم  ..اهمف  ةصام   ضابلا  ةعصان  انانسأ  فشكت  لا  ةعئارلا  اهتكحض  اذه  ل  نم 
اهل تناو  طاشلا ..!! ضورت  عو  هتاذ ..!! نولا  يغت  ع  ناترداق  امهنأ  اهدلاو  امهنع 

بنارألا عم  وهلت  تقلخ   امنإ  ةماسبالا  ەذه  اهل  ةلفط  ..هل  نولل  ءيرب  بح  نع  منت  ةماسبا 
وذ يراعلا  لفطلا  كلذ  اهنأ  ةظحلل  اهتنظ  ول  كمولأ  نلو  ..ةكرحتملا  زيد )  ) مالفأ ام   نالزغلاو 



نأ نكم  ةققر ال  اهتواقش  بحلل ..!! ازمر  تع  يذلاو  ..هفتك  اماهسو ع  اسوق  لمح  حانجلا 
اهعد كئاذح ..!!! ثع   غص  طق  نم  بضغت  نأ  عيطتس  تنك  اذإ  الإ  ادحأ ..!! بضغت 
عيضر يأ  بعادت  اهعد  ..اروعش  ال  اهوحن  نوهجتي  عيمجلا  دجت  ..ةمحدزم  ةعاق  يأ  لخدت 

!!.. تومو هنول  قرزي  نونجم ح  ءا  رجفنال   انأ  هتبعاد  ول  امنب  ..احاض  رقرق  ەدجتسو 

ةشارف ىرت  ..اهل  ح  ادورو ال  يوحت  لاو  ةعئارلا  اهلم  ةقدح  ةلط   اتاقوأ  قت  تنا 
دجوت ةعبطلا ال  هنأ   اغ  سلأ  تلا ..)  ) ةنسلا  تاقوأ  لمجأ  مهتقدح   قلحت   ةعئار 

ودغ فوسو  اقتلاو  رمحألاو  قرزألا  عم  بلا  سل  الجر  لعجا  ةقسانتم ..!؟ ؟ غ  ناولأ 
تاجرد فرعت  ةعبطلا  نإ  ةعئار ..!! ودتو  ناولألا  ەذه  ل  لمحت  دق  ةشارفلا  امنب  جهملا ..!!

طتل امهحتفت  مث  ..اهيفك  ةشارفلا  كسمت  ارا )  ) تنا ةقانأ ..!! اهدت  لا  ةححصلا  ناولألا 
دقو ةعئار  ةماسبا  ارا )  ) اهيلإ رظنت  امنب  ..هفطل  كالملا ع  اذه  ركش  ةاجنلا  ةحرف  ةشارفلا 
ترهظ  ةشارف  لمجأ  ارا )   ) نأ لوقنسف  فاصنإلا  اندرأ  ولو  ..ملاعلا  نع  ء  ل  تس 
دجت ..ءاتشلا  لصف  رطمت   ءامسلا  تنا  امدنعو  ..ملاعلا  قئادح  ل  امرو   ..اهلم  ةقدح 
ةئب ةلوفط  تالواحم  اهمف   حتفتو  ..اهسأر  قوف  رطملا  تاخزب  عتمتس  تبلا  ءانف  ارا )  )

!!.. كحضتو ءاملا  نم  نكمم  ردق  عالتبال أ 

طاشلا اك  ءاوع  نود  ..ةققرلا  اهت  ع  ءودهب  رمهنت  عمدلا  ىف  ..ت  امدنع  امأ 
: اهلأسو فراج  نانح  هلإ   اهمضو  اهدلاو  أل  ..راغصلا 

!؟ ببح ا  كعومد  لّقأ  نأ  له   - 

نإ ملاعلا  طاش  ل  نم  اهيمح  لمخملا  نم  فالغ  اهادلاو  اهفل  ..ةدعس  ةغص  اهتأ  تنا 
تنا امدنع  ..ةعور  ةدعسلا  ةألا  ەذه  اهتداز  لا  ةعئارلا  ةلوفطلا  ماأ  اهنإ  الصأ ..!! تدجو 
تامل اهعور  نم  ئدهــو  اهقناع  نم  دجتو  اهمأ  وأ  اهوبأ  أف  ..مالظلا  ةخراص   ضهنت  ارا ) )

..هناج مانتل  اهلمح  مث  ..تئفاد  تفش  اهنبج  مثلو  ةسماه  ةققر 

ةمداق ةعئار  ةظحل  كانه  نوكت  نأ  لمجأ  ام  ..نامزلاو  ناملا  ألمت  ەذهك  ةأ  دجوت  نأ  لمجأ  ام 
وج ..ةنكمم  ةت  لضفأ  لفطلا  حنم  وج  هنإ  نحلا ..!! كمعفت  ةضام  ةظحلو  ..لمألا  كمعفت 

!!. نمث وأ  ..ظفحت  نود  لعفلا  عيمجلا  بحت  ارا ) ..بحلا و( كملع 

نا دقو  ..ءالا  نم  ه  سأ  ردق ال  عو  ام  ةفظو  اقومرم   اعامتجا  ازكرم  لمح  اهدلاو  نا 
ام سان ) تب  ..ةمحم و( ةملع  ةداهش  لمحت  تناف  مألا  امأ  ..قح  ايط  ..قح  ابحم  الجر 

رمألاو ..يفوتملا  اهيدلاو  ةدحو  تنا  اهنأ  الإ  ..مهتت  مهيلاهأ  نسحأ  نمل  تلا )  ) لوقن 
(.. ةكمألا ةدحتملا  تاالولا   ) شع  يرث  قيقش  ىوس  هل  سل  يذلا  اهجوز  عم  ام  اعون  هش 

ةت نكم  الف  عبطلا - صاخلا   - لافطألا ضار  بهذت إ  تأدو  رمعلا  نم  ةعارلا  ارا )  ) تغل
ماألا رمتل  نونج ..!! اهبح  للا  ..ةضورلا  اهفرع   للا  ..وكح  نام  يأ  كالملا   اذه 

( ارا  ) اهفرعت مل  لا  ةدعاقلا  كانه  اعطو  ةدعسلا ..!! ماألا  ل  عم  لاحلا  وه  ام  ةددش  ةع 
..دألل ةقم  لظت  نأ  نكم  سمشلا ال  نأ  و  اثمأ ..!! نم  مئاشملا  ىوس  اهفرع  لاو ال 

ع تغط  لا  ةدامرلا  ةاحسلا  ام   كتاح ..!! رمدت  دق  ةدامر  ةاحس  اهضعت  ام  امئادف 
إ دوعنو  تاننامثلا  ةف  فطللا   رحاسلا  ملاعلا  اذه  الوأ  كنلف  ..انسح  ارا ..!! ؟)  ) سمش

اونسح ملو  هلإ  اوهبنا  امر  وأ  تلا )  ) دحأ  هلإ  هتي  مل  يذلا  عقاولا  ..عقاولا  ضرأ 
ةلط تاونس  ىدم  ع  عمط  ..افخم  اراج  تلا ) ل(ـ نأ  لوق  عقاولا  نا  ..فتلا 



خــــرات نأل  ..مئاد  هش  لش  ءامد  ةروفان  هنم  ثعت  يذلاو  قارعلا ..)  ) وه راجلا  اذه  ..اهماهتلا 
!!!!.. تاالقنالا حيطت  تاروث  مث  ..تاروثلا  تاالقناف ع  ..تاروثف  ..تاالقنا  ءم  دللا  اذه 

اهل تلا )  ) عانا ..ةرات و  اهدودح  نم  ةعطق  عانا  تلا )   ) عم نمزم  يدودح  عا  عم 
وت لق  عبطلا  اذه  ةزجعم ..!!!! هلامش  لوحتي إ  نأ  تلا )  ) بونج دا  ..ىرخأ ح  ةرات 

ةثعنملا ءامدلا  ةروفان  تلوحت  دقف  ..ةطلسلا  هلوت  دع  امأ  قارعلا ..)  ) ةطلسلا  سح ) مادص  )
ىوس كانه  نكت  مل  ..ةطلسلا  هلوت  ةاد  ..رمحألا ف  نوللا  نم  لالش  دللا إ  كلذ  نم  امئاد 

..ءاقدصألا ضعل  تامادعإ  ..يساسلا  ضعل  تامادعإ  ..ضراعملا  تامادعإ  تامادعإلا ..!!
فرع ال  ادحأ  نأ  عقاولا  وه ..!!.… تامادعإلا  كلت  بسو  تامادعإلا ..!!! يذفنمل  تامادعإ 

نأ كلد ع  امم  ببحلا  رعلا  اننطو  تاروثلا   بحاصت  ام  امئاد  ف  تامادعإلا ..!! باسأ 
..مدلا نمؤي  سح ) مادص   ) نا تنأ ..!! محت  نأ  نلو  ..حالصإلا  سل  تاروثلا  نم  بولطملا 

لا ..ةماسلا  هتدارإ  مواق  نمل  للا  ل  للاو  ..بورحلا  الإ  جضنت  هلاجر ال  ةلوجر  نأ  نمؤو 
ءامد ةكرب  إ  ەدال  لحل  هعسوب  ام  ل  سح ) مادص   ) لعف دقل  هتاذ ..!! نولا  ةدارإ   
(!!.. تلا  ) هجتاف إ ..هعامطأو  ةداسلا  هتاغر  عبش  مل  اذه  نأ  ودو  ..اهتاخ  وتسو ع 

ل نأ  الإ  ..نوثلا  نظ  ام  تاننامثلا  ةف  نيدللا   ب  ةدطولا  ةقالعلا  نم  مغرلا  عو 
خــــرات نع  اوبتك  نيذلاو  ..اهتياهن  قارعلا ) و( تلا )  ) ةقالع ىأر   فقثم  رع  لو  رغ  اس 
يذلاو ..ةصقلا  نم  اثلا  لصفلا  ةاتل  ةفوشكم  مهمالقأ  اوقأ  قارعلا ) ل(ـ تلا )  ) تادعاسم
مويلا كلذ  حاص  سانلا  ظقسا  ح  ماع 1990 ..!! سطسغأ  نم  اثلا  موي  ..مويلا  كلذ  أد  

تاروصانيد اهنأو  دع  نم  اهاري  نمل  تد  دقل  تلا ..!!!)  ) طسو ةقارعلا   تاادلا  اذو 
اهتلفسأ حار  لا  ةمصاعلا  عراوش  ضرألا   فحزتو ع  رأزت  ..وتلل و  ةاحلا  تداع إ  ةدتع 

!!.. رزانجلا لقث  نم  ققشي 

تاادلا لترو  ..اهردصم  فرعت  ال  ةشاشر  عفادم  نم  تاقلط  ..موب  ..اتاتاتاتار  ..موب  ..اتاتاتاتار 
ەروحم لوح  رود  اهعفادم  ر  ..قح  دافن ص  ضاضقنالا   ةظحل  رظتي  ..مدقتو  مدقتي 
فصق محجلا ..!! باوبأ  حتفنتو  ةسفلا ..!! ماهتلال  اهقانعأ  ريدت  تاروصانيد  لعفلا  اهنأو 

اهتك -ال نم   - فئاذقلا نأ  ح  اهسفن ..!!! كرافأ  عامس  نع  ازجاع  كلعج  ناذآلا  يود  رمتسم 
نم نامداق  بارتو  ناخد  توصلا ..!! ةوق  نم  بذذتي  هسفن  ءاوهلاو  ..هف  رجفنت  انام  دجت 

..نان إ  تلوحت  عراوشلا  ..ةرذعتم  ةؤرلا  نالعجو  فونألا  نامزي  ةقحملا  ةراهنملا  املا 
!!.. دوسأ امهالف  ..مهي  ..هلق ال  وأ  ارعلا  يدنجلا  ءاذح  نول  تحصأ  ءامسلاو 

بولق اهعم  جترتو  جترت  ضرألاو  ..ەاجتاو  نام  ل  نم  ةلاتتم  تاّرك  ىرخأ   ةرم  ردهت  عفادملا 
يذلا ةموكحلا  املا  فص  زاتمم ..!! لود  ماظنب  عتمتت  امنس  ةعاق  سلجت   كنأو  ..سانلا 

..ةقحم نام  ..ةحئارلا  هك  دوسأ  ناخد  اهنم  ثعي  نانلا  نم  ةلتك  لاحتسا إ  فصقلا  هلاط 
؟ بنذ نود  نوتومس  ءابألا  تاع  اذام ..!؟ ..وجلا  قبعت  توملا  ةحئار  ..قح  لاز  اهضعو ال 

تقو ال  ةهفات  رومأ  ەذه  ..يمتلل  ةقارعلا  تاوقلل  تقو  ال  ..عبطلا  هنم  غورفم  رمأ  اذه   ..!؟
!!.. ةموؤشملا لالتحالا  ماأ  نس   ةرهاظ  ةعامجلا  رباقملا  نإ  اهيف ..!! كفتلل 

راغلا نم  ةموك  اهلقتسمو إ  اهاحو  تلا )  ) ام قارعلا )  ) شج لاحأ  طقف  دحاو  موي   
و افوخ ..!!! فجترت  اضغ ..!!! فجترت  الوهذ ..!!! فجترت  تلا )  ) تنا دقل  نخاسلا ..!!

..ةقدصم غ  ةهئات  ەوجوو  ..مهلزانم  نم  يلا  يندملا  نم  ضع  جخ  لوألا  وزغلا  موي 
(.. ناب  ) ق دنع  سماخلا ) يرئادلا   ) قط ع  ةاقلملا  يقارعلا  دونجلا  ثثج  ب  نوس 



دحأ ..لا  طولا  سرحلا  نم  ااق  عم  رانلا  قالطإ  لدات  ءارج  ةنخاس  لازت  ال  مهثثج 
..قح شملا  باسلا  ضع  عم  قارعلا )  ) دض تافاته  اددرم  خف  ةمحلا  هاتت  نطاوملا 

ارجإ توصو  ..هلق  نول  ءادوس  ةلذ  ادترم  نوفلتلا  سح )  مادص   ) اهموي رهظو 
يلا طاضلا  ةدعاسمل  تلا )  ) تلخد دق  ةقارعلا  تاوقلا  نأ  نلع  فخم  يركسع 

( تلا  ) ةموكحل تقؤم  ماح  يعتب  ماقو  دللا ..!!! ملاظلا   ماظنلا  دض  ةروثلل  رارحألا 
ادهمت اعط  كلذو  تلا ..!! ) ةروهمج   ) اهاحضو ةلل  تلا )   ) تحصأو ..ةتقؤملا 

قأ سح )  مادص   ) اهدجوأ لا  تلا ) ةروهمج   ) تتعا اذكهو  قارعلا ..)  ) إ اهمضل 
نأ امسر  نلع  نأ  لق  ةعاس  ثالث  نم  مدت أ  مل  ثح  ..ثدحلاو  مدقلا  خــــراتلا  ةروهمج  

(!!. قارعلا ةع ل(ـ ةعساتلا  ةظفاحملا  تلا )  )

اهلط مل  ةقاس  ةموكح  نام  فصوت ..!! ةشحوف ال  لالتحالا  ةف  لالخ  اهدع  ثدح  ام  امأ 
نم اناحأو  ..ةلا  ةمواقملا  لاجر  نم  تامولعملا  عاناو  بذعتلل  ةصصخم  تحصأ  فصقلا 

..مهل بنذ  يندم ال 

قرط عم  اعط ..!! ءاهلا  كالسأ  ..مهنم  دتت  كالسألاو  ..نوفي  داتوأ  قلعم ع  لا  ىف 
قرحو ..ةمواقملا  لاجر  دلج  خلس  تالمع  لسلسمو  ..عباصألا  نم  رافظألا  عانا  بذعتلل  ىرخأ 

نحن انقرغتل  قرولا  نم ع  لس  نأ  ءامدلا  كشوتل  ..لاصوألا ح  قمتو  ..ضامحألا  مهضع 
كعنق وأ  دسأ ..!! لتق  ارأف  عنق  نأ  عيطتس  بولسأو  فقوتي  بذعت ال  ..بذعت  ئراقلا ..!!
اوفقو نيذلا  يندملا  نم  افص  ىرت  نأ  اداع  ارمأ  نا  دقل  افام ..!! ةاصع  معب  فاعالا 

..ةمواقملا نم  نوك  دق  مهضعو  ..عبطلا  ءابأ  مهضع  ..ةقزمملا  مهباثو  ةعملا  مهروعش 
!!!.. موب اتاتاتاتاتار  ..مث  اذهل ..!! تقو  ال  امهنب ..!! ؟ يمتلا  متي  فك 

هلم إ  ةدوعلا  رخأت   ول  لجرلا  نأ  لاقو  ..لقالقلا  ةئيلم  ةرطخ  لالتحالا  ماأ  تنا  دقل 
!!.. بلاغلا ئطخم   اونوك  نلو  ..ادهش  وأ  ..اسأ  ەوتع  نأ  هلهأل  نكم  ..ةللق  تاعاس 

اعمج ملعن  ..اذه  نم  اهنع أ  ثدحلل  اد  الو  عيمجلل  ةفورعم  وزغلا  ةصق  نإف  لاح  ل  ع 
تاوق ةداإ  ىسو  ..مهدل  ررحتس  اهدعو  ..ءادوس  روهش  نوشعس 7  تلا )  ) لهأ نأ 

اهيلع تشر  باذ  ةرمعتسم  مهنأو  عالطملا ..)  ) قط يقارعلا ع  دونجلا  نم  فالآلل  فلاحتلا 
لالتحالا ةف  لظن   نأ  بج  ارا ..)  ) ةصق فرعن  حو  ..نلو  .يح  دبم  فلاحتلا  تاوق 

د الو  ..ةوسقلاو  فنعلا  رظنم غ  نورت  ام  وهو  ..انصقل  لخلا  رظنملا  ةاثم  نوكتس  لا 
اذه وه ..!! هنإ  طضلا ..!! ..معن  ..اهتأو  ارا )  ) هنكس يذلا  تبلا  كلذ  إ  لقتن  نأ  اضأ 

..قشل لاقملا  ةيمرلا )  ) ةقطنم نئالا   تبلا 

نم حبصأو  ل  ..لالتحالا  ةف  لالخ  مهدل  ءاقلا   اورثآ  نيذلا  نطاوملا  نم  ارا )  ) دلاو نا 
جخ نا  عبطلاو  ..اقحال  فرعنس  ام  راربألا  تلا )  ) ءادهش دحأو  ..ةلا  ةمواقملا  لاجر 

طاقن مهلتقو   نئاملا  بصنك  ..ةزاغلا  تاوقلا  دض  تالمع  ةدع  موقل  لملا  نم  ةثك  اناحأ 
..ەدل داغوألا   ءالؤه  هلعف  ام  لمحتي  مل  ذإ  ةفلا ..!! كلتب  تلا )  ) تنا  لا  شتفتلا 

صالا ەذه  لمحتب  اضأ  هلاطت  نأ  سعلا  نمو  ..هتاح  قاشملا   ةفا  لمحتي  ءرملا  نإ 
هف ثدح  امو  ملاعلا  اذه  رود   ام  اهرمع ال ت  نم  ةعارلا  ارا )   ) تنا عبطلاو  ةمدآلا ..!!

!!.. يغت نم 

دعف ..رحتلا  برح  ءانثأو  لالتحالا  نم  ةخألا  ماألا  قح   ءوس  تأد  رومألا  نأ  ةلشملا 



شجلا ع  فلاحتلا  تاوق  اهتش  لا  ةجلا  برحلا  رمتسملا   فصقلا  نم  رهش  اوح 
ةدئاملا لوح  اهلم  ةسلاج   ارا )  ) تنا تلا ..)  ) رحتل ةلا  برحلا  تااد  ..ارعلا و 

ەذه فقوتت   ةكسعلا  تاراسلا  نم  للق  ددع غ  نأ  اوملع  مل  ..اهيدلاو  دوجوب  ءادغلا  لوانتل 
كت ةحلسأ  نولمح  نيذلا  يقارعلا  دونجلا  نم  فخم  ددع  اهنم  جخل  مهلم ..!! مامأ  ةظحللا 
لمحت مههوجو  ..بالا  إ  ةروعسملا  بائذلا  نوضكري  مهو  اودارأ ..!! ول  وكسوم )  ) لالتحال

!!. مارجإلا ةعولا  نم  اوؤاج  مهنأ  ةناطش   حمالم 

اوفرع مهنأ  ودي  ..دحأ  يأ  لتق  وأ  ء  يأ  مدت  نودي  مهو  ةأجف  تبلا  مرجملا  ءالؤه  محتقا 
ةلق مهنم  نمو ت  تلا )  ) نم اوحزن  مهأ  ناجلا ..!! ؟ ..اهيف  ەرودو  ةمواقملا  بألا  ةلص 

امدنع ذواعتلا  اددرم  هتأ  عو  هسفن  بالا ع  قلغل  ەراد  داع إ  اهأ  نأ  حجرملا  نم  ةللق 
لخدت ولف  ..ةعاجشلا  وأ  ةماهشلا  قلعتي  ال  رمألا  نإ  فخملا ..!! يركسعلا  بكوملا  اذه  اوأر 

ل اذكه  ..عبطلا  مادعإلا  مهؤازج  نوكسو  ..ةلا  ةمواقملا  ةدعاسم  مهماهتا  متس  ناجلا 
!!.. ةطاس

..ناوث مهماعط   نوهني  نيذلا  لافطألا  مظعم  لاحك  اهماعط  نم  وتلل  تغرف  دق  ارا )  ) تنا
اهيد لسغت  مامحلا  امنو    الصأ ..!! سم  مل  ماعطلا  ائيلم  قبطلا  نوك  ام  الاغو 
ع وه  يذلا  ماللا  ضع  تعمسو  ..تبلا  ةلاص  اخا   تعمس  ..تققرلا  تغصلا 

اهمهفت مل  حمالم  لمح  اههجوو  قلا  ةع  اهتدلاو  تءاج  مث  ..همهفت  مل  اهنل  ..باس  حجرألا 
مث ..مونلا  ةفرغ  بالود  اهتفذقو   ةنونجملا  اهتبا  مألا  تلمح  ..ةمل  يأ  نودو  ..اضأ  ارا ) )

تعضوو ثدح ..!! امهم  توص  اهنم  ردص  الأو  تخت  نأ  اهيلع  نأ  قلق  سماه  توص  اهتخأ 
..ناوث اهتبا ..!! ع  بالا  تقلغأ  ..و  ءودهلا ..!! مالاو  تمصلا  نع  ةانك  اهمف  ع  اهعصإ 
ءاحنأ ل  نويقارعلا   دونجلا  اهب  ماق  لا  طشمتلا  ةلمع  بالودلا و  ارا )   ) ءاتخا ناوث ب 

محتقل ..وتلل  اهتبا  اهيف  تأخ  لا  ةفرغلا  نم  جختل  تقولا  دجت  مل  اهتدلاو  نأ  ح  ..تبلا 
!!.. دونجلا نم  ةعومجم  ةفرغلا 

الو ءامسلا  ةدارإ  اهنإ  فك ..!! ؟ ..دحأ  اهدوجو  هتي إ  نأ  نود  بالودلا  ةروكتم   ةئتخم  ارا ) )
كلت نم  اهيمح  اذهو  ..لمحلا  دنع  اهتحئار  دقفت  لا  لازغلا  نأ  ةلفطلا  ەذه  تحصأ  كش ..!!

..!!(4  ) ةسفملا تاناويحلا  نم  برهلاو  عــــلا  ضكرلا  اهيف  دجت  لا ال  ةجرحلا  ةفلا 

ب ةدوجوملا  ةحتفلا  كلت  بس  ء ..!! ل  ..اهئاتخا  نام  نم  ء  ل  دهاش  ارا )  ) تنا
ال رخصلا  ةدماج  اهتؤرب  اهنام  اهل  حمس  لا  ەوجولا  عيمج  نأ  إ  تهبناو  ..بالودلا  ا 

..نخآلا مال  أعت  لا ال  اهتوسقو  ةكسعلا  ءاك  ىوس  بعت  يأ  لمحت 

ةوق ع هفذح  اوماق  دونج  ةطساوب 4  الومحم  ةفرغلا  اهدلاو  لخد  نأ  لق  ترم  ةللق  تاظحل 
با فلخ  نم  دهشملا  قمرت  ارا )  ) تلظ دقل  عارذلا ..!! طوم  نيعلا  بوصعم  وهو  ضرألا 
الو ح ..اهب  كرحتت  تالضع  كلمت  اهلعج ال  رعذلا  دحاو : بسل  هنع  اههجوب  حيش  الو  بالودلا 

خو ضوهنلا  لواح  وهو  ضرألا  ًلم ع  اهدلاو  ىرت  تنا  اهينفج ..!! اهب  قلغت  تالضع 
دهشم نوؤاش ..!! ام  ه  اولعف  نأو  ء  ةغصلا  هتأ  اوسم  الأ  مهنم  اجار  يقارعلا  دونجلا 

راهنالا ضضح  هتماركو إ  هئاكو  هئالع  نم  ه  توه  دقل  بألا ..!!! ةفطاعل  ا  ..لعفلا  رثؤم 
!!.. ةغصلا هتأ  دحأ  يذؤي  الأ  لاقم  اهمثل  ناسإ  مدق  نع  شف  هنأو  ..يونعملاو  فنلا 

قهرملا يركسعلا  وجلاو  رتوتلا  هنإ  ..اقمت  اهقزمت  قاطت  ال  مالآلاو  وحصت  تأد  اهتدلاو  ةحرق 
هعوتس نأ  نم  اذه أ  ..ثدح  ام  قدصت  ..اهنام  ال  ةدمجتم   ارا )  ) تنا باصعألل ..!!



له نل  ..ةوسقلا  ەذهب  ادأ  اهفرعت  مل  ةوسقلا ..!! ەذهب  ةاحلا  نأ  فرعت  مل  اهنأل  اذامل ..!؟ ..اهلقع 
رخآ امرو  مهأ  ارا )  ) تملعت ةللق  تاظحل  ..ائشف و  ائشو  اقح ..!!؟؟ ةوسقلا  ەذهب  تسل   
امنب ..ء  اهفقوي  ةحسا ال  ةوق  هنأو  همسا : ..!! ملاعلا  اذه  ء   كانه  اهتاح : سرد  

!!.. ةافحلس ةزانج  هنأو   سانلا  س ب  خلا 

!!.. هلرب ةاسقلا  نوكسعلا  ءالؤه  موق  مث  ةجعنلا  رج  اهدلاو  ىرت  ةقدصم و  قلمحت غ 
عكرت مألا  او ..!! الر  بألا  اولاوت ع  ببح ..!! ا  تت  اندلا ال  بئاجع  نإ  ارا ..)  ) ا معن 

..عبطلا اهيلإ  عمتس  دحأ  ال  نل  ..اهجوز  اوذؤي  الأ  مهلسوتت  يقارعلا  دونجلا  مادقأ  لقتو 
هماظع تلعج  لا  ةلقثلا  مهتيذحأ  الر  ەولر  نأ  دع  جع  بألا إ  اهيف  اولوح  ةللق  تاظحل 

تحارف  مألا  امأ  ..ء  ل  تناو  هسأر  ةدحاو   ةقلط  مث  ەدسج ..!! لخاد  اهعضاوم  غت 
نه ءاسلا  نإ  ..تأر  ام  لوه  نم  اهدسج  نم  علخنس  اهبلق  نأ  اهل  ادو  لولوتو  خت  اتسه 

تحار مث  (!!.. 5  ) ةنتاللا محر )  ) ةمل نم  الصأ  ةقتشم  اتسه  ةمل  نأ  ل  ..اهتاذ  اتسهلا 
..ةلا تاروذاقلا  ەدارفأ  فصتو  ..ثعلا  بزحو  سح ) مادص  و( قارعلا )  ) متشو مهمتش 
تمشهت ةمدلا  هتيعوأ  نأل  في  اهفنأو ال  همدصتل ..!! طئاحلا  إ  ارا )  ) ةدلاو طت  ةأجفو ..!!

..عبطلا ..و  ثدح ..!! هنل  ..ثودحلا  نكمم  اذه  ل  نأ  بسحت  ارا )  ) نكت مل  هماظع ..!! عم 
فت ءامدلاو  ضرألا  ىواهتتل ع  ..مألا  ةاح  تهنأ  شاشرلا  عفدملا  نم  تاقلط  ..موب  اتاتاتاتاتار 

!!.. ةرحاس اهنأو  اهدسج  نم  دعاصتي  ناخدلاو  اهنم 

( - ارا  ) نإ ..نام  ل  نم  اهرداغت  ءامدلاو  ضرألا  ةددمم ع  ىرخألا  تناف   بألا  ةثج  امأ 
..اهتدلاو يع  ةرظنلا   ەذه  عم  ادأ  مهفت  مل  اذل ف  ..توملا  عم  مهفت  ةلفط -ال  يأ  لاحك 

عم بالودلا  ارا )   ) ـت لظ دقل  نيعلا ..!! حتفم  تم  يأ  ةرظنك  اهل  عم  ال  ةفخم  اهنل 
!!.. ناسإلل راقتحا  فنعأ  نع  منت  ةالام  الو  ..فصوت  ةوسق ال  ىرت  اهييع و  ةدمجتم   ةعمد 

ملاعلا نع  ائش  فرعت  ةد ال  ـ ةا س ـ تف اولخت  هسفن ..!! رلته )  ) بلق هل  قري  نأ  لفك  دهشم 
ةنجلا ەذه  نم  اهعنت  مث  ..نوترالا  مالفأ  ةدهاشمو  اهيدلاو  عم  حملا  تاقوأ  ءاضقو  بعللا  ىوس 

ەذه اهتشاع  لا  ثادحألا  ةوسق  نم  ناثغلا  تسسحأ  دقل  اذهك ..!! بهر  دهشم  اهعضتو  
ثدح  نأ  ضحارملا ع  فظنت  اهل   اح  قأ  نأ  لّضفأ  اصخش  نو  ةنيكسملا ..!!
فك لافطألا ..!! ؟ عم  لاحلا  وه  فكف  ..انل  ةسلا  قح  بعرم  ثعلا  بزح  نإ  ..اذهك  ء 

..!! ؟ ءانثسا نود  ثدح  ام  ل  تدهاش  لا  ةققرلا  ةئلا  ةلفطلا  ەذه  عم  لاحلا  وه 

مهيدأ هتلاط  ولإ  زاهج  لو  ويدفلاو  زافلتلا  عبطلا -  - اوذخأ نأ  دع  تبلا  نم  دونجلا  جخ 
دنعو ءامسلا ..!! ؟ ةدارإ  اهنإ  مل  لقأ  ملأ  ارا ..)  ) هف تأتخا  يذلا  بالودلا  اوحتف  نأ  نود  ةرذقلا 
ىرت رانلا و  نم  دومعك  وشلا  اهعاخن  لخاد  ي  ملألا  ءاهك  ةنيكسملا  ترعش  ..مهجورخ 
فلغ دق  ءودهلا  نأ  ترعش  امدنعو  نات ..!! ال  نيع  اهيلإ  رظنت  ضرألا  ع  ةددمم  اهتدلاو 

نم دجوي  هنأ ال  وألا  ةرملل  تملع  دقو  امامت  دقعنا  اهناسل  نل  ..خت  نأ  تلواح  ..امامت  تبلا 
مالظلاو بقس  لللا  نأو  ةصاخ  ..امامت  ةنهاو  ..امامت  ةدرجم  اهنإ  ملاعلا ..!! اذه  اهيمح  

نم ةخألا  ماألا  كلت  تلا )   ) قطانم عيمج  نع  اهلا  راتلا  عاطقنا  دع  دايس 
الو اعله  فجترت  ارا ) جــــردتلا و( تفخ  كاشلا  نم  للسملا  تفاخلا  سمشلا  ءوض  لالتحالا ..!!

ىرجم لدس  لا  اهتاح  ةدقع  ةلفطلا  ەذه  تلان  دقل  ..بالودلا  نم  جورخلا  ع  ؤرجت 
دهجت تلظ  ذإ  ..لعفلا  تقو  ةلأسم  راص  دق  اهتوم  نأو  ادو  تومت ..!! نأ  إ  اهتصخش 
وملا بحاش  اههجو  ..عراست  اهبلق  تاضن  اهحور ..!! لخد  نأ  أ  ءاوهلا  نلو  سفنتل 



كلمت يذلا ال  فوخلا  وه  عيش  خالا ..!! خت  اهنل  خت  نأ  دت  ..ةقرزلا  امهتلع  اهاتفشو 
..ماللا كتجاح إ  دنع  كناسل  توم  فشكت  نأ  ادج  فخم  ساسحإ  هنع ..!! بعتلا  قح  ح 

ةلاص ةدوجوملا   طئاحلا  ةعاس  تأد  ..و  ..ءالا  كتجاح إ  دنع  كيع  فافج  فشكت  نأو 
… اعلا توصلا  كلذ  كتت  تبلا 

… كات ..كت  ..كات  ..كت  ..كات  ..كت 

: اهتاقد رخآ  تعفترا  ح 

…. مووووووووووود - 

اهشارف اهلمحت إ  مث  ةوق  اهنضتحتو  اهتدلاو  اهذخأت  ول  متت  فوخلا ..!! ..و  ..مالظلاو  لللا  هنإ 
فرت اذه  نآلا ..!! اذهك  ء  ركفت  نأ  اهقح  نم  سل  نل  ..بقلا  املا  ثدح   نا  ام 

!!.. نونحلا اهدلاوو  سماهلا  اهمأ  توصو  نانحلا  ةمعفملا  ةقاسلا  ماألا  ركذتت  ..اهل  احاتم  دع  مل 
اهل ةرجشلا ..!! كلت  دنع  تبلا  ءانف  بعللاو   دعلا ..!! ماأو  ..بحلاو  نامألا  تك ) و(

اهتلل ةنيكسملا  تضق  دقل  ..اذهك  فرظ  اهسفن   ةاتفلا  دجت  ةغ ح  ةدع  ودت  تاكذ 
!!!.. اذه اولخت  اهيدلاو ..!! نامثج  رظنت إ  بالودلا  ةروكتم   ةئتخم 

!!.. امامت تلصت  دق  ةغصلا  اهلصافم  نأو  ..اعوج  تومتس  اهنأ  ترعش  اثلا  مويلا  رجف  و 
!!.. اقاهرإ ضفتت  اعوج !! ضفتت  بالودلا و  نم  تجرخو  ..فوخلا  ءاقلا ع  ةزغ  تلغتف 

!!.. تماصلا ءالا  نع  فكت  مل  اهنأل  بولح  ةرق  عك  ناتخفتنم  اهانيع 

ظحلا نسحل  ..اهرت  مل  ام  اهقدصت  نأ  كنكم  ةدراش ال  ةرظن  اهييع  ةجالثلا و  إ  ارا )  ) تهجتا
راتلا عاطقنا  بس  ماعطلا  نم  ء  فلتي  ملف  ..ةدولا  ددش  نا  ةفلا  كلت  سقطلا   نأ 

لف ..ةلل  ل  اهدلاو  لعف  نا  ام  ءاهلا  دلوم  لغشب  لاحلا - ةعبط   - اهتيارد مدعو  اهلا 
..ةغصلا ءاهلا  تادلوم  ءاضت  تنا  لالتحالا  ماأ  اودمص  نيذلا  تلا )  ) اهأ تويب 

!!.. رحتلا برح  نم  ةخألا  ماألا  اصوصخ  

فقوت ح نود  رمهنت  اهعومدو  ..ةروعسملا  ةجالثلا  هتدجو   ام  ضع  ماهتلا  ةنيكسملا  تماق 
كلذ اههجو  ازغ  دقف  ..تنا  ام  ةلمج  ُدت  مل  كلق ..!! نم  انا  بذت  ةعمد  ل  نأ  رعشل 

نس تاخلا   قأ  شاعو  هسباوك  أوسأل  ضرعت  نم  هجو  وزغ  يذلا  بئلا  رملا  بعتلا 
نأ نود  احذ  اهوحذ  دقل  تاعاس ..!؟ عض  ناسإلا   لش  غتي  نأ  اغ  سلأ  ةركم ..!!
نم ناسإ ..!!! اهب  عق  نأ  ردني  ةطرو  ..اهنم  كاف  ال  ةطرو  نآلا   و  اهدوجوب ..!! اوفرع 

..كلذ اهاخأ  اهترطفو  اهتزغ  ..ادأ  امون  نامئان  امهنأ  فرعت  اهادلاو ..!؟ اهذقنس ..!؟
..طقف اهتدلاو  نم  مهنع  عمس  امنإ  ..اهتاح  مهنم   اأ  رت  ملو  ادج  للق  مهنأ  فرعت  اهــراقأ ..!؟
دوجوب تبلا  فك س   ..ةثرا  اهنإ  ..ةاسأملا  ەذه  نم  اهذقني  نم  دجوي  ..ةراعلا ال  حــــ 

!!!.. قح فخم  ..فخم  اذه  نإ  لللا ..!؟ لح  امدنع  ةصاخ  ..نامثجلا 

نيذلا ةلا  شوحولا  نم  اهيلإ  ةسلا  ارطخ  لقأ  هنأل  ..تبلا  ءاقلا   تلضف  ةاهنلا  اهنأ   الإ 
نأل ..جورخلا  نم  اهريذحت  نع  افقوتي  مل  امهمحر هللا -  - اهيدلاو نأ  نم  كعد  جراخلا ..!! نم  اوؤاج 

نطاوملا لاقتعا  ادج   ةمك  تنا  رحتلا  برح  نم  ةخألا  ماألا  ةقارعلا   تاوقلا 
ةجح عراشلا  انطاوم   اولقتعا  مهنأ  ل  ..ةكحضمو  ةهاو  ججح  نام  ل  نم  ألل  مهذخأو 
تلخ حاشأ  ةلود  إ  ماألا  كلت  تلا )   ) تلوحت ح  (!!!.. 6  ) نامألا مازح  هئادترا  مدع 

اهنإ ..انمآ  سل  تبلا  ءاقلا   ح  اذإ ..!؟ لعفتس  اذام  ..امامت  ةراملا  نم  اهتاقرطو  اهعراوش 



ركذتت اهنإ  الهم ..!! ..نلو  اهنودجو ..!! تقو  يأ  ىرخأ   ةرم  شوحولا  ءالؤه  دوع  نأ  خت 
هتفصو دقو   - ةغص ةفرغ  مجح  عنصلا  اد  وبق  ..قالطإلا  ه ع  سأ  أخم ال  كانه  ائش ..!!

لا ةحلسألا  نم  ةمخض  ةم  عضول  كلذو  ..هئاقدصأ  نم  ةعومجم  عم  اهدلاو  هعنص  اقاس - مل 
!!.. ءاتخالل اعئار  ودي  نام  وهو  ..نآلا  لاخ  وبقلا  نإ  ..اهب  ةمواقملا  دوزت  لجأ  نم  اهيفخ  نا 

ـع قي هنإ  اقاس ..!! متخأ  ام  ادج  هنع  شفت  مل  ام  هظحلت  نأ  ادج  بعصلا  نم  خم  ها  نأل 
..وبقلا كلذ  هتبا  ىرت  الأ  صرح ع  اهدلاو  نا  دقو  تبلا ..!! حطس  يدؤملا إ  ملسلا  ـت  حت

..هف ح ل ش  ظفحو  تبلا  لخاد  شع  صخش  نع  ەؤافخإ  بعصلا  نمف  هتأر ..!! اهنلو 
ح تلا )  ) ضرأ اوق ع  نيذلا  اهألا  عيمج  هلعف  ام  ةفدصلا -  - لعفت اهنإ  الفط ..!! نا  ول 

فرعت اهنأل ال  فصقلا  نم  تحت  ال  ارا )  ) نل ..فصقلا  مهلوط  نأ  نم  افوخ  بدا  اوؤبتخا  
دع وبقلا  تختس   ..اهتب  ىرخأ إ  ةرم  نوتأ  دق  نيذلا  دونجلا  ءالؤه  نم  ل  الصأ ..!! وه  ام 

لاو ..اهحتفت  فك  ملعتت  نأ  بج  لا  تالعملاو  ةمعطألا  نم  ةبك  ةم  اهعم  ذخأت  نأ 
لا ةمعطألا  نم  اهيف  تاتقت  اماأ  وبقلا  ةدحو   تلظ  اذكهو  اهب ..!! سأ  ال  ةفل  اهيفكتس 

ل صلا   نإ  صتس ..!؟ م  و  ةصملا ..!! ؟ ەذه  مودتس  م  ىرت  ..اهسفنل  اهتبلج 
تبلا سفن  اهيدلاو   امثج  دوجوو  ..اهرمع  ةلفط   عم  وه  فكف  ..رالا  لقث ع  لاوحألا 

!!!.. لختن نأ  انل  امهلوح ..!؟ نام  ل  ءامدلاو  

ةروعذم ةقلق  تارظن  عم  ..اهيدلاو  ةحذم  تدهش  ذنم  ةدحاو  ةمل  قطنت  مل  ةدراش  ةتماص  تنا 
!!.. اقت اهلقع  تدقف  اهنأ  اقثاو  ادل  دحأ  اهدهاش  ول  ..فتلا  ءارو  ام  إ  ةسم  تاتافتلاو 

ل ركذت  اهنإ  ..اهب  رمت  ةف  ملظأو  سعتأ  اهرمع إ  تاونس  حأ  تلوحت  ةطاسلاو  ةلوهسلا  ەذهب 
امو ةاحلا ..!! نم  ةلاخلا  ةتباثلا  اهتدلاو  ةرظن  ادج  ركذتو  ..اهدلاو  دسج  اهتأر   لا  ضوضرلا 

داغوألا نأ  ودي  ةرم ..!! نم  تبلا أ  ةمهبملا   تاوصألا  ضعل  اهعامس  وه  اءوس  اهلاح  داز 
نم اهبهنو أ  تويبلا  ماحتقا  نأ  ارا )  ) هفرعت يذلا ال  عقاولاف  ..ثاثألا  اوبهنيل  ىرخأ  ةرم  نودوع 

اوؤاج نم  كانهو  ..ةئاهلا  ةزهجألا  اوبهن  نم  كانه  ..ارعلا  لالتحالا  ماأ  اداتعم  ارمأ  نا  ةرم 
ءالؤه ةدوعف  اذل  ..خلإ  ..فيكتلا  ةزهجأو  داجسلا  ق  نم  مهدع  أل  ..ثاثألا  بهنل  مهدع 

عم اهنل  ..وبقلا  نم  جخت  نأ  ةددش  ةرطاخملا  تو  ..ةلمتحم  ىرخأ  ةرم  تبلا  إ  مرجملا 
ءاوهلا بس  تقنتخا  الو  ..تاعاس  عضل  تبلا  ءانف  وأ  ةلاصلا  الل إ  ةرطضم  جخت  تنا  اذه 

..ء ح ل  نم  اقت  الخ  دقو  تبلا  دجتل  وبقلا  نم  جخت  ..ةقلغملا  وبقلا  ءاوجأ  دسافلا  
اذه اقحال ..!! مهعم  نامثجلا  اوذخأ  امرو  اهن  تبلا  داغوألا  بهن  دقل  اهيدلاو ..!!! امثج  نم 

!!. اهئبخم ةفجترم إ  ةفئاخ  ىرخأ  ةرم  دوعتل  اهسفنل ..!! هتلاق  ام 

غصلا اهلقع  مهف  نأ  نود  هلشو  همعط  غت  اهضعو  ..لقت  ةمعطألا  تأد  ..ماأ  دع  ..نلو 
ةفل ةح  اهئاقإل  ك  الاو  تقولا ..!! رورم  عم  تنفعت  ةمعطألا  نأ  اعط  ملعن  اننل  ..بسلا 

..توملا ةجرد  إ  كلذ  خت  اهنل  ..تبلا  نم  جورخلا  متت  ددش ..!! ماص  عم  اهب  سأ  ال 
ملعت نكت  مل  ..تبلا  اذه  راوسأ  جراخ  نكر  ل  لالتحالا   دونج  دوجو  اهل  روص  غصلا  اهلقعف 

ةغص  ةاتف  اولخت  (.. 7 ( ) افورألا  ) ةدقع ..اهلخاد و  دلوت  تأد  ةددج  ةدقع  ەذه  نأ 
ائش ..و  ..قح  ةيهر  ماأ  ..فخملا  تبلا  اذه  ةحص   يأ  نود  ةدحو  شعت  اهرمع  لثم 

..امامت مالظلا  اتداتعا  دق  اهييع  نأ  ـ  نن الو  ..ةد  ـ حلا ةا  ـ داتع  دودحملا  اهلقع  أد  ائشف 
ملو ..اثك  اهييع  يذؤي  راهنلا  رون  حبصأ  ..هف  ح  ادج  ىرتو  تقولا  لاوط  هشعت  تحصأف 
امع مسرتو  ..مسرت  ..مسرلا  وبقلا  اهتقو   قت  تع  اذل  ..ملقلاو  قرولا  ىوس  اهمامأ  دع 

..اهسفت اثك   تبعتأ  موسر  ..اهل  ثدح  امو  ..اهرطاخ  لمتع  



لوحت اهرعشو  ..اهفنأ  نم  لس  طاخملاف  ..موي  دع  اموي  اهلاح  عو  ارا )  ) أرط ع لدتلا  أدو 
لدت مل  اهنإ  ..كلع  ال  ةحئارلا ..!؟ ەذه  نم  مشم  تنأ  له  قاطألا ..!! فظنتل  حلصت  ةفل  إ 

هتس رمأ  وهف  مامحتسالا  امأ  ..اهل  ةقدص  تانئا  حبصتس  لمقلاو  قبلا  نأ  ودو  ..نمز  ذنم  اهباث 
ائش دجت  ملف  ..ماألا  رورم  عم  امامت  دفن  ءاملاو  ماعطلا  نم  ـا  هنوزخم نأ  ةلشملا  ..امامت  ارا ) )

..ددشلا اهماص  عم  ه ح  وأ  هلأت 

رافأ اهتدوار  ..توملا  ركفتو  ةاحلا  ضفرت  تأدو  ..اعوج  تومت  تدا  نأ  دع  اثك  تك  دقل 
كرد هلقع - دقف  ول  ح   - ناسإلا نإ  ..ىوقأ  تنا  ءاقلا  ةزغ  نل  ..لعفلا  اهسفن  لتقتل  ةددع 

عجلا اهلتق  نأ  دع  ائشف  ائش  ..و  ..ء  يأ  شعتس ع  لوبقم ..!! رمأ غ  راحتنالا  نأ  هترطف 
نافلا لأتو  لوبلا ..!!! ب  تأد  ..اح  دا  هف ال  شعت  يذلا  دسجلا  حبصأو  ..شطعلاو 

إ الل  جخت  امدنعو  صوصخلا ..!!! هجو  ع  وبقلاو  تبلا  رثاتت   تأد  لا  صالاو 
بو اهلأتل  ططقلا  داطصت  ..و  ..و  ..ةقدحلا  ءارفصلا   رجشلا  قاروأ  لأت  تنا  ..ءانفلا 

..وبقلا ططق   ماظع  تدجو  اذهل  اذه ..!! اوروصت  اهءامد ..!!!

أمظلاو عجلا  باذع  نأ  حضاولا  نم  نل  اذه ..!! لعف  نأ  ناسإلا  عيطتس  فك  اقح  فرعأ  ال 
دقل ..فكتلا  ةردق ع  نم  ناسإلا  هلإ  لص  ام  روصتت  نأ  اقح  بغلا  نم  ..زامشا  يأ  قوف 

..(8  ) لعفلا ةهيش  ثداوح  ءم  خــــراتلاو  ..ةاحلا  زامشالا ع  بلغت 

..لمع ح يأ  وتل  ةلهؤم  غ  اهلقع )  ) ةداقلا ةلجعو  ارا ..)  ) حورل امألا  راطإلا  رجفنا  دقل 
ةركم نس  اهتاقاط   ل  تقرحأ  امدع  امامت  اهلقع  تدقف  ةاتفلا  ەذه  ةحضاو : ةققحلا  تتا 

ا شحو  إ  اهتلوح  لا  ةراذقلا  تحت  اتشالت  امهنأل  ..ناتزامغ  اهل  دعت  مل  عبطلاو  ..ادج 
(.. افورألا  ) ةدقع اهيلع  ترطس  نأ  دع  ةدحو  اهموي  شعت  تحصأو  ..نظانلا  فخ 

ع ةردقلا  ح  حيحفلا ..!! هشأ  ةجحتم  جخت  ةكحضلا  دجتف  كحضت ..!! نأ  لواحت 
!!.. لاوهألا هتدمج  اههجوو  ماألا  هتسرخأ  اهناسل  املا ..!! تاكذ  نم  تحصأ  كحضلا 

ظفلتت تحصأ  دالا  اهنأ  ماألا  رورم  عم  تظحال  دقو  ةدحولا ..!! ةاح  هتمقسأ  اهلقعو 
عارذلاو نطلا  اشودخ ع  ..اهدسج  شودخلا   هش  ائش  اضأ  تظحالو  ل  فورحلا ..!!

!!.. العف شودخ  اهنإ  ءامسلا ..!! قح  ..شودخلا  ودتو  ..شودخلا  ملؤت  اشودخ  مدقلاو ..!!
اهبعاد ادهف  نأ  معزن  نأ  اننكم  الو  ..اهدسج  ع  ائاقلت  رهظت  شودخلا  ەذه  نأ  ةلشملا 

اهنإ (.. Self Inflicted  ) ةتاذ حورجلا  ەذه  نأ  عبطلا  ملعت  الثم ..!!! ال  اهمون  ءانثأ  هلاخم 
نهسفنأ نشدخ  نهف  ..تاتفلا  ضع  اهسرامت  لا  ( Automutilation  ) اذلا قمتلا  ةداع 

أوسأ ارا )  ) هشعت امو  ..ەدمأ  لاط  رتوت  نع  سفنت  اذهو  ..كلذ  نفرع  نأ  نود  نهدولج  نقزمو 
 - شودخلا ەاجتا  نإ  اهسفنل ..!! ؟ اهتبس   دق  شودخلا  نأ  انأ  تفرع  فك  رتوتلا ..!! نم  ثك 

هسفنل ەذهك  شودخ  لمع  دحأل  نكم  الو  ..لخادلل  سلو  جراخلل  وه  دلجلا - عمجتي  ثح 
وحن 3 فنب  تم  دقل  ..اههجو  ع  ادج  ةحضاو  تتا  ةدلجلا  ضارمألا  نإ  ام  (!!.. 9)

..ىر ـ خأ ضارمأ  دجأ 10  نأ  ـت  عطتسال رو  ـ نلا عطس  ولو  ..طقف  مالظلا  اذه   ..ةطف  تااصإ 
اهشعت لا  ةغلا  ةئبلا  بس  اثك  اههجو  تهوش  ةلوهجم  ةجولويب  تاروطت  ـة إ  فاضإلا

!!. اهلوانت لا  ةمعطألاو 

ةحوتفم ةكهنم  مويلا  ةاهن  مانتو   تمصلا ..!! توص  عمس غ  الو  ناردجلا  ىرت غ  اهنإ ال 
..!؟ نافلا ..اهدسج  فحزت ع  ةعورملا  ءاشألا  رعش  ..ناذآلا  مص  اخش  اهل  حبصأ  دقو  مفلا 



!!.. تانئالا ەذه  نم  تاتقت  تأد  نأ  دع  اقالطإ  ثكت  دعت  مل  اهنل  امر ..!! صالا ..!؟
تامل ملاع   اسإلا   دوجولا  ةطراخ  جراخ  شعت  ..تي و  يدسج ال  فن  فاتسا 

تنا لوطهلا  نع  فكت  مل  لا  راطمألاو  دعرلا  توص  عو  روهزلا ..) و( سمشلا ..) و( ءفدلا ..) )
ةئم ةجرد  ةرارحلا إ 50  ةجرد  لصت  بهاللا ح  تلا )  ) فص ..وبقلا و  عبقت   ارا ) )

دع اموي  اهيلع  قيض  نجسلاو  ..فخم  خسم  موي إ  دع  اموي  لوحتت  اهنإ  ..وبقلا  عبقت  تنا 
..موي و…

ةلا برحلا  ةفف  ..ةصقلا  ةحضاو   ةنمز  ةرغث  دوجو  تظحال  دق  كنأ  د  ..ئراقلا ال  يزع 
هتشاع يذلا  باذعلا  اذهو  يغتلا  اذه  ل  حمسل  ةدودعم  اماأ  ىوس  مدت  مل  تلا  رحتل 

رمع ةلفط   سعلا ع  نم  ..معن  ..اضأ  اهتنمخ  دق  كنأو  دال  ام  ةققحلا  تنمخ  ل  ارا ..) )
تنا دقل  مويلا ..!!! وه  امو  ةعاسلا  امو   ةققدلا  ام   لهج  لفطلاف  ..نمزلا  سقت  نأ  ارا ) )
نظت تلاز  ال  رحتلا ..!!!!!! برحو  ارعلا  لالتحالا  ةف  شعن   لازن  اننأ ال  نظت  ةسالا  ارا ) )
..اذه ل  ءاهتنا  اماع ع  رورم 12  نم  مغرلا  ع  تلا ..)  ) عراوش بوجت  ةقارعلا  تاوقلا  نأ 

!!. عقاولا نعو  قحلا ..!! ملاعلا  نع  ةنيكسملا  ەذه  لصفت  اماع  ..قح 12  ةيهر  ةأجافم 

لاؤسلل تلا )  ) ةدل تهذ إ  اذهل  راخلا ..!! ملاعلا  يرج   ام  امامت  لهجت  ارا )  ) تنا
مهنم تملع  دقو  ..اذكه  روجهم  وه  اذامل  فرعأل  طقف  ..هئا  بغر   ةجح  تبلا  كلام  نع 

تاالولا  ) مق  يذلا  ارا ..)  ) مع ..دحولا  ثرولا  ةاح  دئاز   راوسسإ  درجم  تبلا  نأ 
ةقطنم هشلا   تبلا  عم  ثدح  ام  هش  رمألاو  ..هلاح  تبلا ع  كرتو  ةكمألا ) ةدحتملا 

ركف نأ  لق  نمزلا  نم  ادوقع  اروجهم  لظ  يذلاو  ..نجلا  صصق  هلوح  كاحت  يذلا  ةملاسلا ) )
تبلا اذه  ةدحو   شعت  تنا  هخأ  ةنبا  نأ  ملع  ـا  همع نأ  دقتعأ  الو  (.. 10  ) هعب ـة  ثرولا

( تلا  ) ءانبأ نم  ددع  لاحك  ..نيدوقفملا  ةمئاق  اهنظ   هنأ  حجرملا  نم  ..تاونسلا  كلت  لاوط 
ثودح ذنم  تبلا  لخد  مل  هنأو  ةصاخ  لالتحالا ..!! ءاهتنا  ذنم  ائش  مهصم  نع  فرعن  نيذلا ال 

..تملع ام  الصأ  تلا )  ) تأ إ ملو  ل  ..ةحذملا 

دجوي الو  ..ةلط  ةدم  تومت  نأ  لق  ةاتفلا  ەذه  تتام  دقف  ..ةققح  ةاسأم  ةصقلا ل  ەذه  نإ 
لا ءامدلا  ااق  ركذتأ  انأو  عمدلا  نم  ةدمجتم  ةواشغ  يع  ..ةراعلا ع  ەذه  طم   أطخ  يأ 
!!.. ةثالث وأ  مويب  تلا  رحت  لق  تثدح  لا  ةحذملا  ااق  اهنإ  ..لملا  ناردج  اهتيأر ع 

ذنم 12 توم  هفرعأ  ناسإ  لوأ  اهنأل  ..نادلولا  اهلوهل  بش  ةعش  ةتيم  ارا )  ) تتام دقل 
لتقم تأر  نأ  دع  اماع  لاوط 12  باد  تخت   ةلفط  ..ةلفط  ىوس  ةنيكسملا  نكت  مل  اماع ..!!

الإ ناعمتج  نا ال  ةاحلا - ظافحلا ع  ةزغ  عم   - ف عجلا ..!! ةزغ  تءاج  مث  اهيدلاو ..!!
!!.. ع 

( - داز  ) بج هتدجو   يذلا  تكسلا  تمهتلا  اذهل  ..انيج  ماعطلا   نع  ثحت  تنا  اذهل 
..اهل ةسلا  راخلا  ملاعلا  نم  انتأ  اننأل  لتقت  نأ  تداو  داز )  ) تلتقو ل  نونج ..!! همحر هللا -

فجترأ ..اهل  اماعط  اندت  تنا  امرو  ..اهتاح  اورمدو  اهيدلاو  اولتق  نيذلا  داغوألا  نم  اننظت  امر 
!!. اذه لخت  درجمل 

قاروأ نم  ثلاو  ةمدقلا  روصلاو  موسرلا  ةدهاشم  نم  ةلصاوتم  ماأ  دع 4  اجاتنسا  ەذه  
..يدل لا  تاطعملا  اجاتنسا ع  تب  نل  ..يردأ  ال  اهنم ..!؟ قثاو  انأ  له  ةلئاعلا ..!!!!
روثعلا مت  امدنع  ..تايعسلا  ةاد  ترج   لا  ةهشلا  ةثداحلا  كلت  اثك  هش  ةصقلا  ەذه 

اوؤبتخا  ويالملا ..)  ) تااغ ةناثلا   ةملاعلا  برحلا  ذنم  ئتخم  يناا  دونج  ع 5 



ناالا نأو  رحتنا  دق  رلته )  ) نأ مهنم  دحأ  عمس  ملو  ..اولتق  وأ  اوؤي  نرق  ال  عــر  شارحألا 
..!!!(11  ) تملسسا

انخثم انأف  ..اهيف  يرود  قالطإلا  اروخف ع  تسل  ..اروخف  تسل  نل  ..ةصقلا  ەذه  تهتنا  دقل 
تغل دقل  ..لاح  ل  أت ع  ةخألا  نإ  ..ةدسج  تنا  اهتيلو  ..اعط  ةسفنلا  حارجلا  ..حارجلا 

ع ردق  قوف  ائش  تاذلا  ةرملا  ەذه  ثدح   ام  نا  دقف  فنلا ..!!! راهنالا  ضضح 
لاوط رارمتسالا  لواحت  ةاح  كانه  تنا  تبلا  اذه  نأ   ةركفل  فجترأ  تلز  الو  ل  ..لامتحالا 

لهلا فعضلا  دلاخ )  ) اوروصت ةئب ..!! اسفن  تلتق  نأ  ل  ..دحأ  ملع  نأ  نود  تاونسلا  كلت 
ا سفنلا ..!! نع  اعافد  لتق  ول  ح  نا ..!! ام  ادأ  دوع  لتق ال  نم  نإ  لتق ..!! امئاد  فئاخلا 

رجفنأ تنك  ةسفنلا ..!! ورج  أ  ىرخأ   ةلطع  إ  جاتحت  اهنإ  ةفص ..!! ةلطع  نم  اهل 
!!.. انتقش با  ةطلا  لاجر  قرط  نأ  ةرم  ل  اعقوتم   ..رخآو  قنحلاو ب ح  ظغلا  نم  اا 
ـي  مومع فتاه  نم  هلهأ  تلصتا  داز ..!؟) !!.. ) نآلا ء ح  ثدح  مل  ةارغلا  ةدشل  نل 

ام لو  امنسلا ..!! هتملعت   ام  وهو  ..دحأ  اهبقعتي  ناوث ح ال  نم 10  قرغتس أ  مل  ةملام 
اوجرخاو فاعسإلاو  ةطلا  تح  عبطلاو  ..تبلا  كلذ  ةدماه   ةثج  مهدلو  نأ  ه  مهتخأ 

ةغ ةاغلل  ةهوشم  ةرذق  ىرخأ  ةثج  اودجو  امدنع  رعذلا  اورعش  دق  مهنأ  كش  الو  داز ..)  ) ةثج
..ةلوهجم ةاتفل  رظنملا 

مهبم إ غص  خ  اقحال  فحصلا  ضع  تراشأ  دقو  ..اهل  سفت  يأ  اودج  مل  مهنأ  كش  الو 
تتامو ارا )  ) تتام دقل  ةدج ..!! درجم خ   نوك  توملا ح  نوهأ  ام  ..تثجلا  روثعلا ع 

امف اهيدلاو  ةثج  امأ  ..حجرألا  ع  ياوس  ملاعلا  اذه  اهفرع   مل  لا  ةصقلا  ..ةصقلا  اهعم 
!!.. لالتحالا تاوق  نم  مهنأ  اهنم  انظ  وبقلا  مهنم   تأتخا  دقو  ناجلا  اهجرختسا 

لا انأ  اجوأ  ةجلاعم  الغشم   تنك  نأل  داز ..)  ) لهأ عاجوأ  فصو  ملع   لطأ  نل  ..و 
ةعفد ماوعأ  دادزا 10  دق  يرمع  نأو  سانلل  تود  ح  امامت  اراهنم  تنك  ..أت  نل  اهنأ  ودي 
حص نأو  قتسم  ركفأو   سارد  ركفأو   ..قهرمو  ضم  نأ  دجل  للعتأ  ةدحاو ..!!

.دلا باصم  نأو  ماري  ام  تسل ع 

..دحأ اهدج  نأ  اسحت  تبلا  نع  ةدع  ةقطنم  ةمامق   ةلس  تاركذملا   قاروأ  اهدع  تمر 
متشأ ملاعلا ..!! متشأ  يمهو ..!! اصاخشأ  بأ  انح  اا  فرغ  فنب   اهدع  درفنأل 

نع دعي  الو  طئاحلا ..!! أر   بأ  ثعلا ..!! بزح  متشأ  ..مرجملا  متشأ  لهجلا ..!!
..هللا نم  وخ  ىوس  نونجملا  ملاعلا  اذه  نع  داعتبالاو  راحتنالا 

حضفت ةفاصلا  ةهبجلا  ..اهعمس  نم  دجت  ال  ةيطلا  ةمللا  ..دوسأ  نمز  شعأ   نإ  اقح 
ةعئار ةلوقم  اذه ..!! ؟ نمز  يأ  ..بهرلا  أنلا  دع  عمس  مل  ..كحض  لاز  ام  يذلاو  ..ةناخلا 

..طاحو ملأ  نم  خاد  رود   ام  سكعت  ةلوقم  تخب ..) تلوترب   ) املألا رعاشلل 

!!.. رومألا نسحتت  دق  ..ةددجلا  احل  دعتسأو  ىوقأ  نوأ  نأ  نأ ع  فن  ركذأو  اللق  أدهأ  مث 
عضأ نلو  سارد  الوغشم   نوأس  نأ  فن  عنقأ  نسحتت ..!! دق  لوقأو : فن  بذأ ع 

نأ ملعأ  نأ  نود  كلذ  فن  عنقأ  نأ  لواحأ  ثدح ..!! ام  أسو  ىرخأ  بعاتم  فن  
نع ثدحتت  ىرخأ  ةغ  ةجتب  تررم  امدنع  ةغلا  ةصقلا  ەذه  ثدح    ام  لعفلا  أس 

.نوفرعتسو ةلاتلا  ةصقلا  اوؤرقا  فك ..!؟ ..ةفولأم  ةرهاظ غ 



!! ةرهاظلا
نوك ام  اهنمو  ..كلق  دتولا   سرغ  ام  اهنم  ..فقاومو  فقاوم  ةاحلا  نإ  ..ئراقلا  يزع 
دتولا تنا  ةقاسلا  ةصقلاو  هتمرب ..!! رمألا  تس  مث  كدب  اهترهنف  كفنأ  تطح ع  ةاذك 

لش سباولا  ءاوجأل  اقاطم  نا  اهل  ماعلا  وجلاف  لق ..!! سرغنا   يذلا  بدملا  داحلا 
ءم ملاع  ..اموي  ءس  هنأ  دقتعأ  ال  ملظم  دوسأ  ملاع  شعن   اننأ  بت   دقل  ..عفم 
انعنق نأ  لواح  ملاعلا  اذه  ناسإ   ل  نأ  ةصملاو  ..بذالاو  باصنلاو  ةلتقلاو  مرجملا 

الو افا  اتقو  هعم  ق  ال  يذلا  هبأ  نع  ثدحتي  دسافلا  قهارملا  ءوسلا ..!! كلذ  سل  هنأ 
هتجاح نع  ثدحتي  سلتخملا  ف ..!! لمعلاو  لمع  صقرلا  نأ  ىرت  ةصقارلا  ..هلاشم  عمتس إ 

!!. هلافطأ ماعطإل 

وه ةلما  تاعاس  عس  مون  دع  اقهرم  ضملا  هف  وحص  يذلا  دحولا  ضرملا  نأ  نولوق 
لضفأ مونلا  نم  اهضم  وحص  ناطلاو - نردلا  اهيف  ام   - ىرخألا ضارمألا  ل  بائتالا ..!!

دئاصقلا لف  ..ماللا  يرغ  هعط  بائتالاو  ..بائتالا  ..ه  رعشأ  تنك  ام  اذهو  الاح ..!!
ملقلا اوكسم  ثح  ..نخآلا  عم  مهتساعت  اومساقتي  نأ  اودارأ  نوبتكم  صاخشأ  اهبتك  صصقلاو 

ملاع قدت   سقاون  نحن  ..انمهف  دحأ  ال  ..اقلا  ملاعلا  اذه  ءاسعت   نحن  م  اوبتكل :
!!.. دحأ اهيف  كراش  الو  عشج  اهشعن   ل  ..اهنع  بتك  دحأ  الف  ةداعسلا  امأ  ..ناسلا 

قح لق  ..ةنيكسملا  ةاتفلا  كلتل  ثدح  ام  دع  قح  لقف  بائتالا ..!! اذه  ومولت ع  ال 
قرحأ بلق  نع  متعمس  له  اهقرحأل ..!! لق  نم  اهسفن  رانلا  اوّق  ولو  ..ازاجم  ال  ةققح 

!!. انأ لق  هنإ  رانلا ..!!؟؟

هفوخو هتاذو  هتناسب  اظفتحم  لظو  انأ  هتهجاو  ام  ل  ءرملا  هجاوي  نأ  ةققحلا  ةثرالا  نإ 
إ كتسأ  نأ  لواحأ  لعج  ام  اذهو  ل  العف ..!! ةساق ع  اكذ  لعج  ام  اذه  ..صاخلا 
أدص تحت  تعاض  لا  ةلوفطلا  ةءارب  ىرأل  اذ  شدخ  نم  نكمتأ  نأ  متأو  ..اخلا  لاع 

تي دع  مل  يذلا  اك  نعو  ..إ  دعت  ملو  تعاض  لا  ور  نع  ثحأو  ..اهتيأر  لا  لاوهألا 
هتاح  ناسإلا  ق  نأ  ەرأ  انأف  ..مهألا  نع  ثدحتنو  ..نزحلاو  بائتالا  تكنل  ..و  ..إ 

لطأ نلف  اذل  خافتنالا  هل  بس  لا  كلتو  لاهسإلا  هل  بس  لا  ماعطلا  عاونأو  هعاجوأ  فصو 
ةصق عبطلا  كانه  ..معن  ..ةددجلا  صق  نع  ثدحتنلو  ..كلذ  نم  اجوأ أ  فصوب  ملع 

رمأ ثدح   ول  شهدنأ  تأد  نأ  ةجردل  لهذم ..!! اح  ثدح   حبصأ  ام  لف  ..ةددج 
ةطلا ه  تكسمأ  امهم  ادأ  بوتي  يذلا ال  لاشلا  هش  بئارغلل  قحالم  نإ   يداع ..!!

فن لوح  ةثك  ادويق  تعضو  نأ  نم  مغرلا  عو  تاعفص ..!! نم  ەافق  ع  لت  امهمو 
الإ ..عن  يأ  نم  ةطرو  يأ  فن  عقوأ  الأو  ..كاذ  وأ  اذه  لعفأ  الأ  تمسقأو  ..بعاتملا  نع  داعتبالل 
فتأس  فك ..!؟ حلطصملا ..!! اذه  طم   أطخ  دجوي  الو  يرقع غ )  ) فسأ ل  عم  نأ 

!!.. طق اهيف  ركفأ  مل  ةثرا  عقأ   لاشملا ح  باهذلا إ 

ةاحلا ةلقتسملا   اهجوت  ددحتو  سافنألا  طاقتلال  فصلا  ةف  نوكت  نأ  ضفملا  نم  نا 
اهلم اهكذتو  سفنلا  ةساحمل  نمزلا  نم  منتغت  لعفلا  ةعئار  صرف  تازاجإلاف  ..فنل  اهارأ  ام 

دقو ىرخأ ..!! ةلطع  جاتحأ إ  لعج  تبلا  كلذ  ثدح    ام  نأ  ةلشملا  ..اهروتفو  اهصقتو 
يأ بالا   ةطلا  لاجر  قرط  نأ  اعقوتم  ةخألا  صق  دع  متخأ  ام  عبسأ  اوح  تللظ 



إ اح  نم  فلملا  اذه  قالغإ  نم  اخأ  نكمتأ  لعج  امم  ثدح ..!! مل  ائش  نلو  ..ةظحل 
براجتلا دشح  نإ  ..توبكنعلا  طويخو  راغلا  هطغ  اكذ   فوفر  دحأ  قوف  هعضوو  دألا 

!!.. مونلل انام  دجأ  نأ ال  دح  دازت إ  دق  راذ  نزخم  لا ال ت  

- اذه اولختو   - نأ ىوس  ةخألا  صق  تلت  لا  ةفصلا  ةزاجإلا  ةق  ددج   يأ  ثدح   مل 
نس تلمأ  دق  نأو  اصوصخ  ..اهئال  بسانملا  تقولا  هنإ  ..عبطلا  ..ةددج  ةراس  تشا 

ةددج اهنإ  ةراسلا ..!؟ عن  ام  ..بطلا  ةل  الاط   حبصأسو  ةللق  روهش  ذنم  ةع  ةنماثلا 
اناحأ تبلا  نع  ادع  نوأس  ..الاقن  افتاه  اضأ  تشا  نأ  مخأ  نأ  الو أ  ..يفك  اذهو 

..ارو نآلا  لاقنلا  فتاهلا  حبصأ  دقل  ..ةبحلا  دج  جاتحت  دقف  ..ةللا  اهذ إ  ءانثأ  ةثك 
باشل ك  اغ  اذه  نأ  فرعأ  ..هف  هجاتحأ  نأ  مل  تقو  ادحاو   كلتمأ  نأ  بحأ  نأ  مل 

.!؟ اقت تبلا  نم  جخأ  نأ  مل  انأو  لاقنلا  فتاهلا  جاح إ  ام  ..عقاولا  هنل  ..يرمع  لثم 

سأر ةلطع  نآلا   نحن  اهف  ..قدصت  ال  ةع  ماألا  رمتل  ..بطلا  ةل  ةساردلا   تأد  ..و 
ن الو  ةساردلا ..!! ءد  ع  روهش  تضم 4  دقو  عيلا  ةزاجإ  قبس  لا  ةدالملا  ةنسلا 

ىك  ةجالث  نع  ةراع  تلا )  ) لف ..ةنسلا  نم  ةفلا  ەذه  تلا )   ) م ام  مهأ  عبطلا 
قاشع نم  اثمأ  ىوس  همهف  صاخ ال  رحس  هل  ءاتشلا  لصف  نأ  فعأ  نأ  الإ  ..ءاتشلا  لصف 

!!.. اهتولخ حاترت   باست م ل  ور  دجأو  فن  دجأ  هفف  ..ماحزلا  نوبح  نيذلا ال  ةدحولا 

ةأفدملا يراوجو  ارف  قوف  اددمم  ..دلا  ااصم  ةدالملا  ةنسلا  سأر  ةلطع  موي  تنك  
..فجترأ تنك  اذه - نم  مغرلا  ع   - ..تاناطلا ل نم  يداع  ددع غ  وفو  ..نومللا  باو 

درجم خ ..!! تنأو  ماع  ل  لوق   وأ  أع   ناسإ  نم  ام  هنأل  يع  نم  بت  دات  عمدلاو 
..اصعأ لسغ  ه  ارعاش  ةحئارلا  رطع  نومللا  با  فشرأ  تسلج  ..رخآ  ماعو  ىرخأ  ةلل 

دع ةمداخلا  اهب  تقحلو  ..اهتداعك  اركم  شارفلا  دج إ  توأ  نأ  دع  ةصاخ  ..ةئداه  ةلل  تنا 
ةقش إ  ناملا  لوحتل  اهالولف  تب ..)  ) عم تبلا  ع  نم  دج   نإ  ..اقت  ةعاس 

!!.. بزاع

له أ  ..ةدج  ةركف  اهنأ  دقتعأ  ال  رم ..!؟ نم  مغرلا  مويلا ع  جخأ  له  ..ركفأ  تللظو 
..!؟ عبسأ ذنم  هتشا  يذلا  ددجلا  باتلا  أرقأ  وأ  مالفألا ..!؟ ةانق  دهاشأ  تبلا 

عم ةضاملا  ةعرألا  روهشلا  لالخ  اركذم  بتأ  نأ  نم  لضفأ  كانه  سل  هنأ  تدجو  كفت  دع 
رهش تااد  ددحتلاو   ..رهش  اوح  لق  اهتشع  لا  ةغلا  اهثادحأ  ةددجلا  صق  د 

ماع 2004.. نم  مسد 

كرحتي  نم  ل  سلف  ..عبطلا  لحتسم  اذه  ةعرم ..!؟ ؟ ..قح  ةغ  ..قح  ةثم  ةصق  اهنإ 
ةمداقلا صق  نأ  لقنلف  ..ّج  الل  روبقلا  م ب  نم  ل  سلو  ..زوجع  ةأرما  حبش  الل  ةهدرلا 

..امامت يداع  ملاع  يداعلا   غ  كت  ف  ..صقل  مملا  عباطلا  وه  اذهو  ةداع ..!! غ 
نرقلا  دحو   ) وأ (.. unicorn in the garden  ) حلطصم صصقلا  نم  عنلا  اذه  نوقلط ع 
غ كانهو  بئاجعلا ..) دال  سلأ    ) صصقك يداع  غ  ملاع  يداعلا   كانه  ةقدحلا ..)

ام وهف  يداع  ملاع  يداعلا   امأ  متاوخلا ..) دس   ) هشلا ملفلا  لثم  يداع  ملاع غ  يداعلا  
!!.. نحن ..ةطاس  ل  هنأ  يأ  ..ةعلا  انتالسلسم  ثدح  

الإ صق  اوؤرقت  موجرأ ال  ..ةداعلا  ترج  ام  عبطلا  الل  ةصقلا ..!؟ ؟ ةءارقل  بسانملا  تقولا 
..ةحصنلا راركتب  مسوؤر  عدصأ  اننب  ال  بوتكم  اقافتا غ  اذه  نكلف  ..الل 



فقوتلا  دع  ةساردلا  امدناو   اح  عاقإ  دعتسأ  صقلا   سل  تقو  تجتحا إ  اعط 
الما اماع  درا  بآرم  مان   ةراس  كرحم  تنك  ..ةخألا  ةسوبالا  صق  دعو  فصلا  ةف 

ماظتنالا كلذ  ائشف  ائش  متو  ةساردلا  اح  اهدع  أدتل  ىرخأ ..!! ةرم  هترادإ  نولواح  نآلاو 
..مويلا لثم  ادغ  نوك  نأ  نكم  ظحلا  نم  ءو  ..سمأ  لثم  مويلا  ..بلاط  لل  دوهعملا 

..ةقم ةاهن  هل  نوكت  نل  ةقرحم  ةاد  هل  نكت  مل  نم  نأ  فن  ركذأ  ةساردلا  ةف  لاوط  تنك 
قاحتلالا يوني  نم  لل  ةحضاو  ةققح  ەذه  نوكت  نأ  بج  العف ..!! ةقرحمو  ةقاش  بطلا  ةلو 

!!.. اهب

اذامل ال يردأ  ..نلو ال  ..ةللا  ەذهب  قحتلأ  امدنع  ملاعلا  ناسإ   دعسأ  نوأس  نأ  نظأ  تنك 
اهتراثإ مالحألا  دقفت  اذامل  ةققحلا ..!؟ نم  لمجأ  امئاد  ملحلا  ودي  اذامل  نآلا ..!! ةداعسلا  رعشأ 

!!.. نحن انملاع )  ) وه إ هملاع )  ) نم ققحت  ملحلا ح  انلزنأ  اننأل  امر  ققحتت ..!؟ ح 

ءانب وه  لوألا  روحملا  ..ةاغلل  نيداج  نروحم  ع  نآلا  كرحتت  لاح  ل  ع  اح  نإ 
نوأ نأ  درأ  ..ملاعلا ال  ةهجاوم  ىوقأ   نوأ  نأو  ويع  ل  نم  صلختأ  نأ  لواحأ  ..يصخش 

نود ةساردلا  وه  اثلا  روحملاو  ..رخآ  صخش  درجم  نوأ  نأ  درأ  ..يداعلا ال  صاخشألا  ل 
ةرم ل  هطض   نودع  امدنع  تارم  نم 5  هنملا أ  نوقلغ  نمم  ادأ  تسلف  ..للم  وأ  لل 

!!.. ةاعلا ةنماثلا إ  نم  رداق  ةردق  مهدعاوم  لوحتتف  ..مونلا  نم  ظاقسالا  لق 

عراوش ةحتلا ع  لأ  نأ  دع  راس  هجتأ إ  ..يع  مامأ  فدهلاو  موي  ل  طاشب   ظقسأ 
ال ام  ..انأ  م  ةاح  أ  اهنإ  ادامج ..!! تسل  ةيمرلا )  ) عراوشف ..معن  ..ةبحلا  ةيمرلا ) )

حف تقاض ..!؟ مث  اراغص  انك  امدنع  املا  ةعسم   اندلا  تنا  اذامل  وه : همهف  عيطتسأ 
عست امم  مخضأ  ان  اننأل  امر  ..انب  بحلا  نع  ائشف  ائش  فكتسو  قيضت  تأد  عراوشلا 

!!. ةاحلا انيلع  موكحم  جاسم  اننأ  اقح  هل ..!!

عراوشلا  ماحز  عبطلا  الو ن  ةللا  باهذلل إ  عــــلا  لححفلا )  ) قط اذه إ  دع  جخأ 
مث مل ..!! قوري  رخآ  هش  يأ  وأ  براقعلا ..!! ءم  اجز  تب  اهيش  ودي   يذلا  راهنلا 

تطقسل ىرخأ  ةنس  اهانكرت  ول  ةلاهتم  ةعادتم  تاانب  رمأ  نأ  دع  بطلا  ةل  إ  اخأ  لصأ 
!!.. اهدحو

يذلا اثملا  قوفتملا  بلاطلا  كلذ  نوأ  نأ  الواحم  بطلا  ةل  اردلا   ماعلا  ةاد  تنك  
اتكلا نم  اغ  اعون  بقاري  نم  لوضف  سانلا  بقارأ  تنكو  ..هقوفتب  عيمجلا  ەانا  تفل 

يذلا فاتيملا  قنسم  شعأو   ..عن  يأ  نم  فطاوع  الو  تالاعفنا  ال  رهجملا ..!! تحت 
ةفوزعملا عم  جمدنأ  نأ  لواحأ  اذه  عم  نل  هفصو ..!! نكم  لش ال  اح  عقاو  عم  لخادتي 
..ةغصلا مهتاهافتب  اي  نم  فنل : لوقأو  ..دحأ  اهعمس  لا ال  قسانتلا  ةغلا  ةعئارلا  ةنولا 

نولا اذه  ظعلا   اهتمحلم  فزعت  ةنولا  مدسلاو  ءادوسلا  بوقثلاو  ةملظملا  ةداملا  امنب 
أ نم  أو  اعمج  من  مث  اثولتو  اخص  اندلا  سانلا  ءالؤه  ألم  فوس  انتماللا ..!! ؟

!!.. اندع

انتمهم كل : لوق  دا  روتكد  ل  نأ  رعشأ  ..ةصم  وهف  ةللا  ةساردلا   نع  ثدحلا  امأ 
زارطلا نم  ةداملا  ذاتسأ  ىرت  نأ  اذه  ل  نم  أوسألاو  كنم ..!! لضفأ  رامحلا  نأ  كراعشو  كدقعت 

ةسع تاراتخا  قحس ..!! نأ  دالف  دجو  اذو  دع ..!! قلخ  مل  قوفتملا  بلاطلا  نأ  ىري  يذلا 
اعط ەذهك ..!!!؟؟ تاراتخا  حاجنلا   هصرف   امو  يداعلا  بلاطلا  لاح  وه  ام  لءاسأ : لعجت 



نوؤدو مهباصعأ  ضعلا  دقف  ح  ..تاناحتمالا   لالخ  ةثنألا  تاءامغإلا  ضع  ثدحت 
نومسري ع مهو  ةعاقلا  اورداغو  تقولا  فصتي  نورظتيف ح  ءالقعلا  امأ  ..ففأتلاو  رمذتلا 
ةلاخ نوكت  نأ  امإف  تااجإلا  قاروأ  امأ  ثدح ..) ام -  ثدحل -  نكلف -   ) زارط نم  ابعت  مههوجو 

..اهسردن لا  ةداملا  اهل  ةقالع  ةيجع ال  تااجإ  يوحت  لاوحألا - لضفأ  و   - وأ ..تااجإلا  نم 
!!. اهب ملحأ  لا  ةنجلا  نكت  مل  ..ةللا  ةاحلا   تنا  اذكه 

ثأت نع  ةاحم  كانه  نأ  انملع  ..مفون  رهش  تااد  نا   هنأ  ركذأ  ..مويلا  كلذ  حاص   
..امازلإ روضحلا  ناو  ..ةئبلا  نوؤش  صتخملا  ةرتادلا  ضع  اهيقل  ..ناسإلا  ةحص  ةئبلا ع 

نوك ىرخأ  اناحأو  تاجردلا  ةدال  اراتخا  روضحلا  نوك  اناحأ  ..ةعماجلا  اثك   اذه  ثدح 
طقاسلا رتويبملا  زاهج  ءوض  ادع  ام  ةملظم  ةعاقلا  تناو  ..ادج  ةلمم  ةاحم  تنا  ..امازلإ 

بتر ال توص  ملتي  مالظلا  ههجو   فصن  قراغلا  ثدحتملا  روتكدلاو  ..ةكملا  ةشاشلا  ع 
يرهظ ساسحإلا  تدقف  ثح  ..اح  تاقوأ  أوسأ  نم  اتقو  تضق  لدت ..!! الو  هف  يغت 
يذلا زارطلا  نم  قيمع  ساعن  اروعش   تغو ال  دعقملا ..!! نم  ءزج  ادرأ إ  تلوحتو  ارطأو 

..ادحو نولا  طسو  فقأ  اذنأه  طاسألا ..!! ملاع  ت   ردصلا ح  نقذلا ع  هف  طقس 
ع عناصملا  تازاغ  ثأت  نع  ثدحتي  ضرألا  بكوك  نم  احملا  روتكدلا  توص  امنب 

!!. ناسإلا

..!! ؟ لاؤس يأ  - 

ةلئسأ ەولأسو  مهيدأ  ضعلا  عفرف  ..راذنإ  قباس  نودو  ةأجف  ةراعلا  كلتب  احملا  روتكدلا  قطن 
: اهاشخأ تنك  لا  ةلمجلا  لاق  ..مث  ..سامح  اهيلع  بجل  ةئبلا  ةقلعتم 

نم همهف  امعو  بطلاو  ةئبلا  ةقالعلا ب  نع  انخو  ليل  ةلطلا  نم  عطتم  ةجاح إ  نحن  - 
!!.. ةاحملا كلت 

نم تلف  نلف  هيع  عفر  ول  هنأ  سلاج  ل  رعش  دقو  مهتيذحأ  ةطرأ  ةلطلا  عيمج  لغاش 
هنع ثحأل  تلزن  مث  دعقملا  تحت  لق  تعقوأ  عبطلاو  ..دهشملا  اذه  رركتي  ام  امئاد  ..راتخالا 

!!.. لقألا ةعاس ع  عــر  لق  ەدجأ  الأ  امزاع 

فوقولا هنم  بلطو  ..ةلطلا  دحأ  هسفنب  راتخ  نأ  احملا  رطضاف  ..دحأ  عطتي  مل  دأت  ل 
هنأ ترعشو  ةددش ..!! ةعص  هقر   بلاطلا  كلذ  علتبا  ةضقلا ..!! ەذه  هأر   نع  ثدحتلاو 

انظح نسحل  نلو  ..قزأملا  اذه  نم  برهي  ةظحللا ح  ەذه  لازلز   تلا )  ) بص ول  متي 
هنإ ..اعط  ةصخش  ةفرعم  تسل  ..بلاطلا  اذه  فرعأ  نإ  ..لزالز  يأ  ثدحت  مل  ..هظح  ءوسو 

..بسحف تااحملا  ضع  لمز   

ةقالع مال ال  ..تاونس  ع  هنم  رغصأ  مه  نم  هلوق  احضم ال  امال  لاقف  ثدحتي  بلاطلا  أد 
كرادت مث  ..هنم  رخس  بلاطلا  نأ  نظو  ةادلا  احملا   برغتسا  دقو  ..اقت  ةاحملا  هل 

: ةدح لاقو   ..هسفن 

ةاحملا كلت  دع  ح  ..بطلاو  ةئبلا  ب  ةقالع  يأ  مهف  الو  بطلا  ةل  بلاط   - 
غلن نأ  بج  ..ةمجلا  قاطن  لخد   ل  ..لهجلا  قاطن  لخد   ال  اذه  نإ  ةلطلا ..!؟

!!.. ةطلا

انرعش ام  اذه  ..هعلتتو  ضرألا  قشت  نأ  دارأ  بلاطلل ..!؟ ؟ ثدح  اذام  ةددش ..!! ةصع  اهلاق 



هتك كسم  وهو  اعم  ةعاقلا  نم  جخو  هتاتش  ململ  ..عبطلاو  ..قافشب  هلإ  رظنن  نحنو  ه 
..مامحلل باهذلا  إ  ةحلم  ةجاح  اهتقو  رعشأ  تنك  ..فقوملا  اذه  دع  ترم  قئاقد  ..هدب 

الآ ففختل  لسس م  لا  لوبلا  راهنأ  ركفأ  ..يبج  درالا ع  قرعلا  دشحا  ائشف  ائشو 
نوللا ةئضم   exit ةاجنلا ةمل  هلع  تعضو  دقو  ةعاقلا  با  إ  رظنأ  اهل ..!! ةعاقلا  يورتو 
انجتم ددش  ءودهب  تحساو  هللا  ع  تلوتف  ..محجلا  اذه  نم  صالخلا  دعت  خألا 

!!. احملا رظنلا إ 

لخدت مث  ..ءاملا  نم  اك  اهدع  تو  ..ةاحملا  لق  لاقتلا  صع  نم  ت ك  دقل 
..و ..اعم  تجرخو  ةعاقلا  با  تحتف  قاط ..!! رمألا ال  لعجل  ةعاقلا  درالا   فيكتلا  زاهج 
هنم تطقسف  ام  صخش  تمدطصا  نأل  ةسدقملا ..!!! فراعتلا  تاظحل  نم  ةدحاو  ەذه  تنا 

تنحنا ..ەدعاسأ  الأ  لحتسملا  نم  ناو  ..اهعمج  حناف  ..اهلمح  نا  بتلا  نم  ةعومجم 
نأ بت  مث  ..بذهتب  ركش  ..هنم  عقو  ام  ضع  ةململ  تمقو  ..رجفنت  نأ  دات  ةئلتمم  ةناثم 
فك يردأ  ال  ةاحملا ..!! روتكدلا   تضغأ  لا  ةبغلا  ةاجإلا  وذ  بلاطلا  كلذ  هنإ  ..هفرعأ 
ةئب هحمالم  ..ءارولا  ەرعش إ  عجرو  تاراظن  يدتري  ةماقلا  طسوتم  لحن  هنأ  لقنلف  ..مل  هفصأ 

نم ةعطق  هنأو  اقارب  اعمال  ههجو  ادف  ..مهــراوش  نوقلح  نمم  ناو  ..ةحارلا  ثعتو ع  ام  اعون 
!!.. وتلل اهحسم  مت  ماخرلا 

نأ هل  حملأل  ..عاس  ترظن إ  ..عــــ  لش  فراعتلا  مت  نأ  دعو  مساج ..)  ) همسا نأ  تفرع 
!!.. مامحلل باهذلل  اجرحم  هتنذأتساو  ..ةلاجع  ع 

انكف ..تااحملا  ضع  وأ   ماجلا  مرحلا  ءاوس   ةرم  نم  أ  مساج ) تقتلا ب(ـ دع  امف 
الإ رمألا  أدي  مل  ..اقت  راجت  ل  لاحلا   وه  امو  ..ةرباع  تامل  وأ  سأرلا  زهب  ةحتلا  لدان 

!!. ةساردلا هتدعاسم   ..داتعملا  رمألا  بلط م  ءاج  امدنع 

..!؟ اعم انسورد  ركذتس  نأ  عيطتس  له  ..كتدعاسم  جاتحأ  ..باوبألا  تاناحتمالا ع  ..دلاخ  - 
..كوجرأ ..امامت  عئاض  لوقلا - كحراصأو   - انأف

: ةبحملا حا  هل  تلق 

كلويم بسانت  اهنأ ال  حضاو  ..بطلا  ةل  كقاحتلا  بس  نع  لءاسأ  نأ  ..حضاو ح  اذه  - 
..ادأ

: لوق وهو  ةراح  ةدهنت  هنم  تجرخ 

!!.. يدب رمألا  تل  - 

: عضوملا يغت  الواحم  ةأجف  لاق  هنل  اغتسم ..!! هل  ترظن 

..انتمم نوأس  دعاسم ..!؟ عنامت  له  - 

كانه سل  هنأ  تررق  ..مث  ..رارفلل  الس  دجأ  نأ  متأ  انأو  اركفم  أر  تكح  هل ..!؟ لوقأس  اذام 
: بدأ هل  تلقف  ..ىرخأ  ةرم  ةبحملا  حا  نم  لضفأ 

نم ..كصصخت  يغتب  موقت  نأ  بج  ماللا ..!! تحمس   ولو  ..ثلا  ققحتس  كسحأ  ال  - 
!!. حاجنلا تاجرد  دأ  ققحتس  فنعلا  راذتسالا  ..بسار  تنأ  راذتسا  نود 

: افسآ هسأر  زه  مث  ..حــــلا  ال  نم  ةظحلل  تهب 



..خأ لمأ  كسمتأ  نإ  لقنلف  ..نلو  ..اقحم  نوكت  دق  - 

لاقنلا  تاه  مقر  ظفح  وه  اهف  ..لوق  ام  خألا ) لمألا   ) نأو ةصاخ  ..عبطلا  ضفرأ  مل 
عم مزحلا  هنم  تلط  دقو  ..فنعلا  راذتسالا  ءدلل  عبسألا  ةاهن  ةراب   هتدعوو  ..هفتاه 

!!.. ةدحاو ةرمل  برهت ح  وأ  رذتعا  اذإ  هعم  قو  عيضأ  نل  نأ  ريذحتلا  عم  ..هسفن 

هنأل ..مل  هفصأ  فك  فرعأ  ال  ناب ..)  ) ةقطنم هتب   نا  ..ءاعرألا  موي  لوألا   دعوملا  ءاجو 
اد الف  ..هئال  تأن  مل  نحن  لاح  ل  عو  لصافتلا ..!! كسي  يذلا  رهبملا  زارطلا  نم 

!!.. فصولا ةلاطإلل  

اننطو انتداع   ام   لقو  ةرارح  حفاصف  ..ةماجب  ادترم  نولاصلا  با  نم  مساج )  ) جخ
: ببحلا رعلا 

م سولجلا  نم  كل  ةسلا  مهأ  ارومأ  كانه  نأ  فرعأ  دلاخ ..)  ) ا كمودق  ع  كركشأ  - 
..ةساردلا دعاسمو  

مل ةأجافم  اذو  ..تبلا  ةناويد  إ  هعم  تلخدو  ..ركشلل  اد  ال  نأ  امسبم  أرب  تأموأ 
..بألل ةقالمع  ةرادج  ةروص  ..اهعقوتأ 

: جو ةأجافملا ع  تامالعو  هل  تلق 

 )….(.. بلا لثمملا  نبا  تنأ  اذإ  - 

ةصقلا ەذه  ادأ   همسا  ركذأ  الأ  هتدعو  دقف  ..ةرذعملا  نل  ..لثمملا  مسا  مخأ  نأ  تددو  م 
هنوفرعتس منأل  عبطلا  مل  بألا  فصأ  نلو  ..يراذتعا  اولقت  موجرأف  ..اننب  ا  رمألا  لظ  نأو 

!!. دأت ل 

سل نا  تلخد ..!! ەدوجول ح  هنأ  مل  ..ةناويدلا  نم  ىرخأ  ةحان  اسلاج   بألا  تئجوف 
رود نولثم  نم  عأ   - ةعلا مالفألا  ءاثألا   داغوألا  كركذ  يذلا  عماللا  صقلا  بورلا 
نشخ توص  هل  ..تقولا  لاوط  تائلا  تاتفلا  نوعدخو  رمخلا  نوسح  نيذلا  اعط - داغوألا 
فرعت ال  لا  ةمراصلا  هحمالم  كلذ  نم  برغألاو  ..ةمحلا  ءم  هنأ  اعاطنا  كطع  مراص 

!!.. لوألا زارطلا  نم  يدموك  لثمم  وهف  ..لعفلا  اغ  اذه  ناو  حازملا ..!!

نود دوب  ةلثامم  ةحت  لأف  ةققح ..)  ) هبجعم دشأ  نم  نأ  هتخأو  بدأ  ةحتلا  هلع  تقلأ 
نأ نود  ةناويدلا  نم  اهدع  جخ  فصوي ..!! دح ال  إ  لظلا  لقث  اد   ثلا ح  لوق  نأ 

!!.. هتب اهدوجو   داتعا  ةمدق  ثاثأ  ةعطق  نأو  تفتل إ 

( مساج  ) عم تسلجو  فن  تلامت  نل  ..كدلا  فرعك  جو  رمحاو  ..ددش  جارحب  ترعش 
رئاح رمألا  عقاو  هنل   ءاغصإلا  رهاظتي  هجولا  بحاش  نا  ..حلاو  ةساردلا  هعم  تأد  ..و 
!!.. ففك ناسإل  قرزألا  نوللا  عم  ح  نم  نأ  ترعش  ..نخآ ح  نامو  نامز  دراش  

..و

.!؟ رمألا ام  ..امتهم  ودت   ال  مساج ..) - )

: مالسسا الئاق  در 

ال ادحاو : انيق  كلمأ  نإ  ..ةسا  ةخأ  ةلواحم  كلإ   أجلأ  نأ  دلاخ )  ) ا لوقلا  كقدصأ  - 
..اهب قاحتلالا  اماغرإ ع  يدلاو  مغرأ  دقو  بطلا  ةل  ەرأ  انأ  ..ةللا  ەذه  لقتسم   



!؟ نوكت نأ  دت  اذام  اذإ  - 

: رخف لاق 

..يدلاوك ..الثمم  نوأ  نأ  درأ  - 

: ةشهدنم ةماسبا  هل  تلقف  ..اقالطإ  ةاجإلا  ەذه  عقوتأ  مل 

!!!! ةصم ەذه  الثمم ..!؟ حبصتل  بطلا  ةل  كت  نأ  دت  ..نلو  - 

: مث هجع ..!! مل  ال  نأو  ..هبجاح  بطق 

دع الإ  كلإ  أجلأ  مل  انأو  ..اقالطإ  امامتهاو  ويم  بسانت  بطلا و ال  ةسارد  ەرأ  نإ  ..دلاخ  - 
نل ..وسر  ةلاح  حو   نأ  ةلشملا  ..قوفتم  بلاط  نم  ةدعاسملا  بلطأ  نأ  أ  رمأ  نأ 

لاجملا اذه  لخدأ  نأ  بغري  وهف ال  ..ةحملا  نونفلل  اعلا  دهعملا  قاحتلالا   حمس  أ 
..اهب شقانم  ضفري  باسأل  ادأ 

لاقف ..مومسم  مهس  هسفن  باصأ  هنأو  ..ةراح  ةدهنت  هنم  تجرخ  ..ەدلاو  نع  ثدحلا  دنعو 
: امومهم

نأ لوفط  تننظ   ح  لق ..!؟ نم  مسبي  يدلاو  رأ  مل  نأ  كل  تلق  ول  قدصتس  له  - 
بطقم امئاد  أ  نإ  انروزي ..!! امدنع  كحضو  بعل م  نا  اخ  نأ  الول  نومسبي  لاجرلا ال 
..اح هتهرك   ام  ل  نم  ةلتك  هنإ  ..افنع  ..بطاختلا  ةجهللا   ددش  بولسألا  ظلغ  بجلا 

له هحأ ..!؟ نأ  فك   ةققحلا ..!! اهنلو  يدلاو ..!! ەرأ  نأ  كل  تفعا  اذإ  كمدصأ  دق 
نم أ  رمأ  بحلاف  اهب ..!؟ نأش   لا ال  ةناملا  كلت  لتح  هنأ  درجمل  هحأس  نأ  روصتس 

نسحلو هنوبح ..!! ال  وخأ  نأ  قثاو  نأ  ل  ..دحأ  هضرف  نأ  لحتسملا  نمو  بلقلا  قامعأ 
!!.. ةلقتسملا هتاح  مهنم  لل  نأ  مهظح 

: لق نم  مهب  قتلأ  مل  انأف  ..هتوخو  هتدلاوب  هتقالع  نع  هتلأس 

بزعأ دحاو  قيقشو  ..نهجاوزأ  عم  نمق  تاجوم  تاققش  يدلو 3  ..نمز  ذنم  ةافوتم  دلاو  - 
ةما عم  نّمألا  اوناع  دق  وخإ  نإف  لاح  ل  عو  ةكمألا ..) ةدحتملا  تاالولا   ) سرد 

..اضأ يدلاو 

: عضوملا يغت  الواحم  أ  لأس  مث 

..!؟ ةساردلل تقولا م  ءاضق  نم  الد  لسم  ء  لمع  كغارف  تقو  ءاضق  لضفت  الأ  - 

: الئاق فسأ  أر   تززه 

ةسلا  مويلا  ةظحل   لمجأ  ..ةاحلا  عاتمتسالا  ةردقلا ع  تدقف  يرعذ - ثي  اذهو   - نإ - 
اذهو ..ةاحلا  عتمل  لاقتسا  زاهج   .. هقلخ هللا  لاقتسا  زاهج  يدل  نا  نأ  ودي  ..هتياهن   

..تأر امو  اح  هتشع   ام  لوه  نم  امامت  دسف  دق  زاهجلا 

: مؤاشلا اذه  بس  ةح  لأس  

!؟ كلثم صخش  اهاري  دق  لا  لاوهألا  ام   - 

: جح امسبم  ارادتم  تلقف  مزاللا  نم  تثدحت أ  نأ  تهبنا إ 



..اهركذل لاجم  ةلئاع ال  رومأ  اهنإ  - 

إ ةدوعلا  فطل  هنم  تلط  ثدحلا  لسس   نأ  لقو  ..بارغتسالا  ةمالع  هتفش  طم 
!!. ةساردلا

ىرخأ  اناحأو  ..اناحأ  هتفرغ  سلجن   ..عبسألا  ترم   ارود  ەروزأ  تنك  ..اقت  رهش  ةدمل 
ةرمآ ةجهل  كلم  يذلا  بلا  لثمملا  ەدلاو  ىوس  ء  انيلع  صغني  نك  ملو  ..تبلا  ةناويد 

امدنعف ظغلا ..!! ثت  ةجرد  إ  قح  ائس  اأ  نا  مدقلا ..!! لجلا  ءاآ  نم  بك  ددع  لاحك 
نل هنأو  ..اهل  تاماهتا ال ح  همهتو  اردلا  هنبا  فلخت  نم  ضعتم  سوردلا  هنبال  حأ  اري 

سفن لوح  يع  مامأ  ةرم  تاذ  امهنب  ىرج  اداح  اشاقن  نأ  ل  ەانمتي ..!! يذلا  لجرلا  ادأ  نوك 
ههجو رارمحا  نإ  ..هنفج ح  ةاذ   هتغدل  تترخك  بضغو  مساج )  ) دلاو روثيل  ..عضوملا 

وه اذامل  فرع  مث  الوأ  رجاشي  يذلا  غامدلا ) راح   ) عنلا نم  هنإ  ..لق  علهلا   ةراثب  لفكت  دق 
!!.. بضاغ

..امامت ال مساج )  ) ةمارك بذت  ةزكرم  ةق  ةعفص  ..ةعلا  مالفألا  ثدح   ام  رمألا  تو 
ناسإلا ةمارك  زكرم  نأ  فرع  يذلا  يرقعلا  وه  نم  عفصلا ..!؟ ركتبا  يذلا  يرقعلا  وه  نم  فرعأ 

..ءرملا ةمارك  ةزكرم إ  ة  ةعفصلا  لش  ثح  دخلا ..!؟ تحت  اح  عق 

ثهل وهو  نونجملا  خ  بألاو  رهق ..!! ەدلاو  رظني إ  وهو  مساج )  ) هجو ألمت  عمدلا  تنا 
: ةوسق هل  لوقو  ..ەدلو  عفص  نأ  دع  بضغلا  ةدش  نم 

الل اخلا  كملاع  قراغ   تنأ  ..تاراس  لاسغ  وأ ح  ابط  نوكتل  لهؤم  ناسإ غ  كنإ  - 
!!.. كت امدنع  قحلا  ملاعلا  هجاوت  الجر  نوكتل  حلصت  الو  ..ءل  عسم  كدل  دع  ملف  ..اراهن 

..خلا حاص  هبأل : لاق  ول  مساج )  ) نأ دقتعأو  ..ەدلوب  امامت  ةقثلا  دقاف  بألا  نأ  حضاولا  نم 

!!.. الل مأ  العف  احاص  تقولا  نا  اذإ  ام  نقيل  ةذفانلا  بألا  حتفل 

نأ دع  اضأ  امامت  ادرجم  ادو   ..ەدلاو  ةرطسل  عضاخ  امامت  مطحم  مساج )  ) نأ اهنيح  ترعش 
ترثآ نأ  ..لعفلا ح  مويلا  كلذ  جو   جحلا  مهتلا  دقو  ..ةمارلا  ناحتما  امأ   بسر 

!!.. امهنم يأ  هجو  رظنلا   ؤرجأ ع  نأ  نود  تمصلا 

اهنأ غ نم  مغرلا  اهباقع ع  حو   اهماصخ م  ةحتم   امئاد  ةبحلا  دج  تنا  دقل 
نع فنلا  مالإلا  لضفت  - اهرمع هللا   لاطأ   - تناف ..اهمسا  ةءارق  عيطتس  دالاو  ةملعتم 

.خأ امدنع  يدسجلا  ءاذإلا 

دع هلعفأ  ام  لوأ  اذه  نوكس  ..ةساردلا  ءد  ذنم  افا  اتقو  اهعم  ضقأ  مل  ..ةبحلا  دج 
!!.. تاراتخالا

قشع وهف  الثمم ..!! نوك  نأ  دي  مساج )  ) ..ةألا ەذه  ثدح   ام  لصافت  اقت  تفرع  دقل 
وذح نأ  ەدلول  دي  الو  ..هئارو  نم  لقتسم  نفلا ال  نأ  بألا  ىري  امنب  ..سوهلا  دح  لثمتلا إ 

ةلحرملا املع   اصصخت  ەدلو  ع  ضرف  هنأ  ح  بطلا  ةل  سرد   نأ  ەدي  ل  ..ەوذح 
ةللا قحتلا  هنأ  يأ  ..بطلا  ةل  لوبقلل   اندلا  ةسلا  ققحو  هبأ  ةغرل  دلولا  لثتماو  ..ةناثلا 

مل ةعورم  ةققح  إ  مساج )  ) هنا دقف  ..قطلا  ةلصاوم  اهدع  عطتس  ملو  ..ةغلا  ةعص 
ةق كعم  نوكت  ةجوزلا ..!! ناسإلا  اهب  قحتل  لا  ةللا  نأ  و  ةادلا ..!! اهل   هتي 

..!؟ كلذك سلأ  ..رخآ  دحأل  امارإ  اههرك  ةاتف  ظفتح  دحأ  الو  كتاح ..!!



نمؤي بألا  نأ  الإ  ..دع  بسري  مل  اردلا - هفقوم  ةعص  نم  مغرلا  عو  ( - مساج  ) نأ ةلشملا 
هنأ كلذ  هتجح   تناو  دوقنلا ..!! سك  ةعاضإ  نم  ەرذنيل  هنبا  عفص  امدنع  بغلا  احج  قطنم 
هنأ دح  إ  هملؤتس  ةعفصلا  نإف  نآلا  امأ  سلا ..!! ةعاضإ  دع  هنبا  عفص  نم  ائش  ج  نل 
نل مساج )  ) نأ ملعأ  نأ  نم  مغرلا  ع  اذه  لوقأ  ىرخأ ..!!! ةعفص  التي  ەدهج   لذس 

نآلا اذه  ثدح  مل  نإ  ..ةللا  نم  لصفس  هنأ  امامت  قثأو  ل  ..بسسو  تاراتخالا  زاتج 
قاحتلالا ەدلاو  هل  حمس  نلف  ..ةلاحلا  ەذه  حو   فسألا ..!! عم  ةمداقلا  ةنسلا  ثدحسف  

..انملع ام  ةحملا  نونفلل  اعلا  دهعملا 

حيش مث  ثدحتو  ثدحتي  ..ەدلاو  نعو  هنازحأ  نع  ثدحلا  الط   اتقو  عيض  مساج )  ) نا
: اعجشم هل  لوقأف  ..ةعمد  ارادم  ههجوب 

كءالمزو كبأو  كتئب  راتخت  نأ  ..ةغص  ةنج  ةاحلا إ  تلوحتل  انلهأ  راتخن  نأ  انعسوب  نا  ول  - 
.تاهيه نلو  قدصت ..!! نأ  نم  لمجأ  ةاحلا  صت  اذكهف  ..كءاسؤر  امرو  لمعلا   

: لوق ناف  ..لعفلا  المج  امال  خأو  ..لثمتلل  هقشع  نع  ثدح  دقل 

وه ..لاخلا  مودعم  ناسإلا  وه  غلا  ناسإلا  نأ  أر  ..لاخلا و  ةردقلا ع  ع  لثمتلا  نإ  - 
.لامج نم  هقامعأ  ام   لختي  الو  رحلا  حطس  طقف إ  رظني  يذلا 

: نفلل هح  نع  اعفادم  سامح  درطتسو 

وأ ةددج  ةنغأ  نإ  ..تاظحلل  ولو  امامت  ةاحلا  تور  بذ  يذلا  نفلا  ..نفلا  ناسإلا  عنص  اذهل  - 
بج اذل  ..نحن  انلز  ام  نحنو  ماننو  وحصنس  اننأ  انست  ءاشأ  ..ةلسم ل  ةاور  وأ  اقئاش  املف 
لهأ لعف  ام  سلو  ..لامجلاو  خلاو  قحلا  ملعتو  ..باشلا  فقثتل  صصخ  نأ  نفلا  ع 

اهل ةقالع  لا ال  ةخراتلا  انتالسلسم  نم  كعد  ..فخسأ  تالسلسم  ..ةفخس  مالفأ  ..اندنع  نفلا 
نأ فشكت  ام  اخرات ..!!! انل  نوفلؤي  رات  لسلسم  فلأت  نم  الدف  ..افارغجلاو  خــــراتلا 

!!!.. شورك ل  ..تالضع  مهيدل  نكت  مل  برعلا  لاطأ 

مث ..ةروصلا  ەذهب  نفلا  هجوت  نوك  نأ  متأو  سامح  يأرلا  هقفاوأو  ع  امغر  كحضأ  تنك 
نوك نأ  دارأ  اذإ  هنأ  ەخأو  اهتعجارم ..!! هلع  بج  سوردلا  نم  انط  كانه  نأ  ەركذأو  ركذتأ 

تامم إ  علطتيلف  ارمذتم  نوك  نأ  دارأ  اذو  نخآلا  بئاصم  إ  علطتي  نأ  هلعف  ..اعونق 
!!.. فن انأ  ه  نمؤأ  امال ال  هل  لوقأ  نأ  ةلشملا  نخآلا ..!!

صخش روهظ  الول  ء  اهم  ةداع ال  ةصق  نورت  ام  و  مساج ..)  ) عم صق  راصتخا  ەذه 
ملاعلا اذه  روصنم )   ) يأ نأ  لخل إ  بك ح  صخشل  مسا  روصنم ..)  ) هنإ ..اهثادحأ  رخآ  

!!.. الفط اموي  نك  مل 

..اقت ماوعأ  ةعس  ك  هنأ  عقاولا  ..اهيف  الاط  سل  هنل  ..اضأ  ةللا  ه ..!؟  تقتلا  فك 
نا دقو  ةقاطلا ..!! ةرازو  لمع   امك  سدنهم  وهو  ..رمعلا  نم  نعلاو  ةعارلا  هنأ   يأ 
تاذ ف  ەذه ..!! انصقل  ةققحلا  ةادلا  يرظن  ةهجوب  ةغ   ةصق  روصنم ) اقل ب(ـ ءارو 

تاراتخالا دعوم  باقا  عمو  مساج )  ) تب يددرت ع  اقت ع  رهش  رورم  دعو  ةللا  موي  
..هتدام ةقلعتملا  طاقنلا  دحأ  ءاحألا )   ) ةدام روتكد  نم  ةدعاسم  إ  ةجاح  تنك  ..ةلصفلا 
صلا دفان  زارطلا  نم  وهف  اثك ..!! هتقمأ  تنك  ..دودحلا  دعأ  إ  سرطغتم  ختم  لجر  وهو 
تنراق ول  همهف  نكم  قح  فخس  اذهو  ملعلا ..!!! جردتب  نمؤي  الو  ل  ..باشلا  قيط  يذلا ال 



أ وأ  غأ  وألا  ةنسلا  بلاط  سل  ..ةعارلا  ةنسلا  بلاطو  ةللا  وألا   ةنسلا  بلاط  ب 
روتكدلا اذه  نل  ..هملع  تري  نأ  ثل  نلو  ..ملعلا  ملس  نم  وألا  ةجردلا  طقف   وه  ..اقمح 

!!.. قاط ال  دح  إ  افخس  ..ادج  ابغ  ..ادج  ائيط  يرارغ - ع   - وألا ةنسلا  بلاط  ىري  نا 
!!.. املاع دلو  دق  وه  امنأو 

اذه لعف  نا  اذام  ..تااحملا  تاعاق  ضع  هلع  لطت  يذلا  لطلا  رمملا  ه   تقتلا 
تاراظن يدتري  ..ةثجلا  مخض  نا  اعط ..!! اختم  م  هتيأر ..!؟ امدنع  ختملا  روتكدلا 

..همف رط  دنع  باعللا  عمجتي  يذلا  زارطلا  كلذ  نم  وهو  ..هيع  ىرت  نأ  اهعم  لحتس  ةظلغ 
هضغو ..بضاغ  امئاد  وهو  ..بضغ  امدنع  ةصاخ  الوط ..!! المع  ههجو  رظنلا إ  لعج  امم 

هعم ملتأ  ارذح  تنك  دقف  اذل  ..هتبلط  سأر  قوف  طقس  باعللا  نم  الو  خالا  امود  ع 
..ةساك

..لاعتب و: رظن إ  دقف  ..هلأسأ  مل  تيلو  ..هلاؤسل  ةصرف  اهتدجوف  رمملا  هتيأر  

..ةاجإلا دجتس  بتلا ..!؟ ثحت   اذامل ال  - 

: ةماسباو قداص  ماحا  هل  تلقف 

!!.. رمألا لهسسو ع  ةاجإلا  فرعت  تنأ  ..روتكد  - 

: جو قصي   هنأو  در 

!!.. ةلوهس ء  ل  اولصحت ع  نأ  نودت  ..متنأ  اذكه  - 

دحأ هعم   ثدحتأ  تنك  ةجردلا ..!! ەذه  سل إ  نلو  دغو  هنأ  فرعأ  ..همال  ةقط  نم  تهب 
امم عيمجلا  انيلإ  هتي  نأ  بطلا  نم  نا  ..عفترملا  هتوص  عمو  ..ةلطلا  جعت  لا  تارمملا 
ع بيج  نأ  هنم  اجار  ..اضأ  بدأ  هلع  تددر  اذه  مغر  نل  ددش ..!! جح  رعشأ 

: نلو ..اؤس 

..ال - 

..ةاغلل هم  اذهو  لاق ..!! ام  هدل  دجوي  هنأ ال  عت  لا  ةقطلا  كلتب  كلذ  دع  ەرهظ   رادأ 
ال وه .… بسلاو  ..ةصاخ  ةتاذ  الو  يأر  ال  لحن  ةلخ  وأ  لمن  ةرمعتسم  نوكن   نأ  اننودي 

..افم لش  روصنم )  ) رهظ دقف  ..بسلا  ركفأل  تقولا  دجأ  ملو  ..رمألا  عقاو  بسلا   فرعأ 
ام عيمجلا  هعمس  نأ  صرح ع  توصو  دحتب  روتكدلل  لوق  وهو  لخ  نم  هتوص  تعمسو 

: اعط روتكدلا  مهيف 

ياشلا مهل  مدق  نا  هنأل  هنم  لجخلا  نورعش  نياتشيآ )  ) مظعلا ملاعلا  ةلط  نا  دقل  - 
نيذلا طقف  نوهفاتلا  مهنإ  ..نامزو  نام  ل  نوعضاوتم   ءامظعلاو  ءاملعلاف  هسفنب ..!!!

!!.. روتكد ا  اهفات  نكت  الف  ..تقولا  لاوط  سانلل  مهدخ  نورعص 

نم تاعلا  فصتنم  ودي   ةماقلا  طسوتم  مسجلا  لحن  باش  روصنم ..!!)  ) ىرأل تفتلا 
اضار اسال  يدتري  ..مدق  قيدص  وأ  خأ  هنأ  كرعش  ةيط  حمالم  لمح  ههجو  ..متملع  ام  رمعلا 

روتكدلا قعص  ..ادرا  اوم  يوح  رو  بوك  اسمم  ناو  ..تاثو  ةأرج  كل  رظنت  انيع  كلمو 
دق روصنم )  ) نأو ةصاخ  ذلا ..!! درلا  اذه  مامأ  لوق  ام  دج  نأ  نود  تاظحلل  تكسو  ..امامت 

..عيمجلا هعمس  عفترم   توص  ثدحلا  دمعت 



: لوهذلا نم  ثلا  اهيف  ةصع  لاقو  هسافنأ  طقتلا  روتكدلا  نل 

!!!.. ماللا اذه  كنم  جخ  امل  كتت  اونسحأ  كلهأ  نا  ول  - 

..!؟ باشلا كلذ  لعف  ةدر  تنا  اذام 

: اضأ عيمجلا  هعمس  نأ  صرح ع  توص  نلو  امامت  ائداه  ەدر  ءاج 

!!.. هوملا مظعأ  رامحلا  حبصأل  ةهوم  خالا  نا  ول  ..اللق  أدهت  نأ  كل  تلق  - 

نم ةللق  تامتس  دع  ع  خ  وهو  ضفتناو  ..ةناهإلا  ەذه  مامأ  هاوص  روتكدلا  دقف 
(: روصنم )

ةداهش ع  تلصح  يذلا  انأ  كسفن ..!؟ نظت  نم  ةقطلا ..!؟ ەذهب  ملت  ح  تنأ  نم  - 
!!.. تنأ دلوت  نأ  لق  نم  ەاروتكدلا 

: صع لاعفنا  يأ  نودو  عأ  توص  ادحتم  روصنم )  ) هلع در 

دقل ..مهلالذإ  كتياوه   ةسرامم  نم  الد  بذهم  لش  كالط  ع  درلا  لواحت  نأ  متأ  - 
!!.. اقالخأ دفتس  مل  كنل  ..ةداهشلا  نم  املع  تدفتسا 

ال عاطتسملا ..!! ردق  راجشلا  حم  نع  تدعتباو  ..فرح  قطنأ  ملو  ءارولل  اروعش  تعجارت ال 
خ دقف  ..دحلا  اذه  دنع  فقوتي  نل  رمألا  نأ  اد  نلو  ..روتكدلا  عم  ةلشم  طروتأ   نأ  درأ 

: لوق وهو  نونج  روتكدلا 

لماعتلل دحولا  بولسألا  كسلا   نوكت  دقو  ..اقح  هضورت  نكم  ساشملا ال  كناسل  نإ  - 
!!.. كلصف موقل  بدأت  سلجم  نم  د  الو  بدأ  للقو  حقو  كنإ  ..هعم 

: دحتب روصنم )  ) هلع دف 

..انه الاط  تسل  - 

: الئاق راشأو إ 

نأ كلعف  ء  كرمآ  امدنعو  ةجضلا ..!! ەذه  كنم  قحتس  ائش  لعف  مل  هنإ  ..هنم  رذتعا  - 
.اضأ ه  دعسو  ل  ..ەذفنت 

: نونج اخراص  روتكدلا  هلع  در 

..!؟ ةداعسلا ەذهب  اذإ  رعشأ  اذامل ال  اقح ..؟ - 

: ةع باشلا  هلع  در 

..جحلا ىوس  رخآ  ء  رعش  نأ  بعصلا  نمو  ..ةخسم  كتس  نأل  - 

بثو اذكهو  ..روتكدلا  ەاجتا  ەد  نا   يذلا  بولا  تاتحم  فذق  اهتاذ  ةظحللا  و  اهلاق 
: الئاق هاث  نم  روصنم ) اسمم ب(ـ اتسه  خو   ..ناعث  هغدل  امنأ  اخراص  روتكدلا 

!!.. قح ثاكاس  قح ..!! فن  ضم  تنأ  - 

: دوب روصنم )  ) لاق

!!. ةفظن باب  ثاكاس  نلو  ..امر  - 



ضفل ةلطلاو  رادإلا  نم  بك  ددع  لخدت  ىوس  روصنم )  ) ءادتعالا ع نم  روتكدلا  عنم  مل  ..و 
!!.. كاشالا

سرطغتملا ىرت  نأ  قشعت  سانلاف  ..ثدح  ام  اثك  تدعس  نأ  ئراقلا  يزع  كلع  خأ  نل 
هجوي دق  ..عاتمتسالا  نم  ثلا  دقفأ  بص  دق  امم  فوخلا  اروعش  نلو  مهتمارك ..!! نودقف 

..قالطإلا ائش ع  لعفأ  مل  نأ  نم  مغرلا  هتناهإ ع  ا   تعو   .. موللا  روتكدلا  اذه 

رورم رم  نأ  نكم  اذهك ال  ثداحف  ..تعقوت  ام  قيقحتلل  اهموي  ةعماجلا  ةرادإ  تعدتسا  دقو 
اوعنتقاو ..لصح  ام  لمج  الو  ةقان   نأ ال  عيمجلل  احضاو  اد  هنأ  الإ  ..ماجلا  مرحلا  مارلا  

همسا فرعأ  نأ  ملو  ل  روصنم ..) ةقالع ب(ـ يأ  طت  هنأ ال  دوهشلا - مال  ءانب ع   - لعفلا
!!.. روتكدلا عم  ەراجش  ءانثأ  هسفنب  لاق  ام  الصأ  ةعماجلا  الاط   سل  هنأ  بتو  ..اهنيح 

..و ..تبلا  ادئاع إ  راس  اهجتم إ  قيقحتلا  دع  ةللا  ةاوب  نم  تجرخ 

!!.. تس - 

قالطإلا ه ع  كتحأ  نأ  درأ  مل  ةحا  روصنم ..!!) اذو ب(ـ ..تفتلاف  ەذه  تس ) (ـ لا تعمس 
عأ ذإ  ..ةصرف  يأ  حنم  مل  هنل   .. قيدص  هنأ  نظو  راجشلا  اودهش  نمم  دحأ  اري  نأ  افوخ 

..و ..عبطلا  هتحفاصم  نم  ارفم  دجأ  ملف  ..حفاصل  ەد  دم  وهو  يوحن 

..كضغأ دق  فرجعتملا  روتكدلا  كلذ  نوك  الأ  لمآ  ..احرم  - 

: قلق هل  تلق 

كلم هنأ  فرعت  تنأو  ..م  مقتي  نأ  ەاشخأ  ام  لف  ..روتكدلا  ل   .. ةقلعتم  تسل  ةلشملا  - 
!!.. امامت يصم 

..الصأ فرعت  كنأ  وي  ام  كنم  ردي  ملو  راجشلا  لخدتت   مل  كنإ  ..ائش  شخت   -ال 

: تاراسلا فقاوم  اناري   ادحأ ال  نأ  تدأت  امدنع  اللق  ءادعصلا  تسفنت  دقو  هتلأس 

..!؟ لعفتس اذام  - 

!!؟ نم عم  - 

..روتكدلا عم  - 

اذه بهذلف  ..كلذ  تفرع  دق  كنأ  د  ..ةعماجلا ال  الاط   تسل  انأف  ..ثدحس  ام  مهي   -ال 
فظوملا دحأ  ..قيدص  ةؤرل  انه  إ  تتأ  دقل  ..محجلا  إ  ضغلا  هلسأ  فرجعتملا 

هتبلط ثداح  روتكدلا  ةؤر  لمتحأ  مل  ..امنم  برقلا  يرورم  فداصت  دقو  ..ةعماجلا  رادإلا  
!!.. هعم ثدحلا  اذهم   تنك  كنأو  ةصاخ  ..ةقطلا  ەذهب 

تنا تلنل ..!!! انفتاوه  ماقرأ  لدان  فاطملا   انب  تنا  فك  فرعأ  الو  ..اثك  هتأرج  تقار  
دع تلنل  ..نااش  هف  ثدحتي  نأ  نكم  ء  ل  نع  اهيف  انثدحت  ةلط  ةفتاه  ةملام  الوأ  اننب 

ةاهن ةلطع  ماأ  دحأ  كانه   انسلج  ثح  فم ..)  ) ةقطنم سك ) راتس   ) ةللق  ماأ  اذه 
ردق ال عملا ع  فطل  ناسإ  روصنم )  ) نأ فشأل  ..تاعاس  نم 3  انثدحتو أل  عبسألا 

..ەرعاشم ةفد  امامت  كلم  وهو   .. اد  ام  لا  اعلوم  اعامتجا  ناو  ..ةفاقثلا  نم  ه  سأ 
..اضأ كلذ  دارأ  ام  عملا م  فطل  نوك  نأو  ..كلذ  دارأ  اجمس م  نوك  نأ  ردقف ع 



اناحأ تنكو  ..تاتفلا  باشلا  ةقالع  نعو  تاتفلا  نع  انرمع - مح   - هعم يدح  بلغأ  نا 
: احزام اعجشم  لوقو  ..إ  رظنيف  ..ملاعلا  اذه  نم  أو  لمو  اح  هل  وكشأ 

..تت خت م  نأ  وجرأ  نإف  كتاذل  ءاثرلا  عاتمتسالا  كموي   متس  تنك  ول  - 

: هحزم تافتلالا إ  نود  هل  لوقأ 

..ثك لضفأ  نوكتس  ةاحلا  نأ  رعشأ  ..بطلا  ةل  نم  جختلا  رظتنأ  نإ  - 

: ةدج دف 

!!.. اذك ةفلاو  اذك  ةفلا  تت  نأ  راظتنا  كتاح  ضقت  ..ماه ال  ء  كخأ  عد  - 

: الئاق ەدب  حل  مث 

نم ةعومجم  تراص  كتاح  نأ  دجتس  ..خلإ  ..كعوم  تي  نأ  ..ةساردلا  ةف  تت  نأ  - 
..ادحاو اموي  كتاح  معنت  ملو  رمعلا  ةاهن  تغل  كنأ  فشكت  ةأجفو  ..تت  نأ  بج  تافلا 

..كتاحل ةئاهنلا  ةدحولا  ةروصلا  اهنأو  ةف  ل  عتمتس  نأ  بج 

!!.. اقالطإ همال  سأ  ..سأ ال  ال 

: امسبم هل  لوقأ 

ل  - تلن دقل  ..قلا  ةع  اش  ةعمش  دقفأ  نأ  رعشأ  نل  ..اححص  كمال  نوك  امر  - 
قحلأ مث  اهل  بوذت  ح  رظتنأو  اهلعشأ  نأ  ضفملا  نم  ثح  ..اح  ةعمش   لا -

نإ لعفأ ..!؟ اذام  فرطلا ..!! نم  قحت  ..لوقعم  غ  لدعم  قحت  عمش  نل  ةدألا ..!!
..سدعلا تاح  وأ  ..زرألا  تاحك  ةهباشم  اأ 

!! يلا نم  قبط  شعن   انحصأ  اننأ  ودي  - 

..هتباعدل كحضأف  ..اذه  لوق 

مودت دق ال  ةقادص  اهنأ  حيحص  ..قالطإلا  ه ع  سأ  اقدص ال  حبصأ  يذلا  روصنم )  ) وه اذه 
..لاح ل  ةقادص ع  اهنل  ..ًط 

ةطقنلا  تنا  ..ملاعلا  ةصق   يأ  ثادحأ  اهلالخ  نم  أدت  ةطقن  كانهف  ..ةداعلا  ترج  امو 
: عفترم توص  اركفم  روصنم ) اهتلق ل(ـ ةراع 

اعم ىراوتو  تااحملا  ەارأ   ..عبسألا  اذه  ەرزأ  مل  انأف  مساج ..)  ) لعف اذام  فرعأ  ال  - 
..لغشم هنأ  اللعتم 

: امسا لأس 

..!؟ نم مساج ) - )

.ةللا مز   لا )…ـ مساج  - )

: ادقح هحمالم  تألتماو  غت  دق  روصنم )  ) هجو نأ  مل  مسقأ 

.؟؟؟؟ ةللا كلمز   رخلا ..!!!!! اذه  - 

: هلعف ةدر  نم  اثك  تغتسا 



.!؟ رخلا هفصت  اذامل  - 

..كتاح هلاقت   نأ  نكمم  ناسإ  رقحأ  هنإ  - 

..اعنقم و: نوأ  دأتلا  ..امتهم ل  نوأ  ودأ ح  فك  يردأ  ..مامتهالا ال  اد ع  انه 

.!؟ اذامل - 

: باضتقا در 

..رمألا نع  ثدحلا  بغرأ   ..ةرذعم ال  - 

( مساج هتيهارك ل(ـ بس  ةفرعم  تلواح  اثبعو  رخأتم ..!! تقولا  نأ  اللعتم  باهذلا  نذأتسا  مث 
عضوملا اذه  شاقنلا   ضفر  هنل  ..تاراسلا  فقاوم  إ  هجتم  اس  س  نحن  امنب 

دع ةللا  مساج )   ) تأر امدنع  الإ  ىرخأ  ةرم  رمألا  ركذتأ  ملو  ..هتمرب  رمألا  تس  مث  ائاهن ..!!
نم عنب  هتلأسف  ..ةناهملا  رعشأ  ددش  دوب  بطاخ  ه  اذو  ..هتحفاصمل  تهذ  ..موي 

: ةدحلا

..!؟ ةقطلا ەذهب  لماعت  اذامل  - 

عم ەراجش  كناج   فقو إ  ادوجوم ح  تنك  دقل  كلذك ..!؟ سلأ  كقدص  روصنم )  ) نإ - 
..روتكدلا

: بارغتسا هتلأس  ماهتا  ..!! روصنم ) فرعم ب(ـ نأو  ..اذه  همال  تئجوف 

..!! ؟ امنب ءادعلا  وه   ام  انه ..!؟ يرج  يذلا  ام  - 

: اضعتمم هتفش  طم 

!!.. رمألا نع  ثدحلا  بغرأ    -ال 

رمألا ىرأ  تنكف  ..امهضعل  ةددش  ةهارك  نانك  نثالا  نأ  تفرع  ئراقلا ..!! يزع  اذكهو 
نع ائش  فرعت  ةاتف ال  لوح  نوك  دق  امهفالخ  نأ  كفت  دع  تنمخ  ل  رمألا ..!! ئدا  اغ  

!!. امامت رمألا  تس  نأ  مختلا ح  اذه  حارأ  دقو  باشلا ..!! ةداعلا ب  ترج  ام  امهال 

( مساج  ) لصتا  ..ةللق  ماأ  اهدعو  ..ترم  ىوس  روتكدلا  عم  ەراجش  دع  روصنم )  ) لاقأ مل 
لسوتو ..م  همال  ةقط  نع  راذتعاو  بدأ  ةرملا  ەذه  بطاخ  هلم ..!! روضحلا إ  اجار م 

هل حمس  ال  ەدلاو  نأل  وه ..!؟ روزي  ال  اذامل  ..بسحف  موي  دع  راتخالاف  ەروزأ ..!! نأ  إ 
!!.. جورخلا

نم هنودتري  يذلا  هتاذ  بورلا  ادترم  انعم  سلجو  ەدلاو  أل  ..سولجلا  ةفرغ  اللق   انسلج 
بلجلو مامحلا  إ  باهذلل  اللق  مساج )  ) اننذأتسا ةعلا ..!! مالفألا  داغوألا   رود  نولثم 

..هسورد هل  ركذتسأ  هتفرغ   نم  هتك 

ةلفك ءاتشلا  لصف  ةئفادلا   ةممحلا  ياشلا  ةحئار  نإ  ..ياشلا  ب  انأو  ەدلاو  انسلج   ح 
نم ىوس  امامت  داس  دق  تمصلا  نأ  ..اهقاروأ ح  حتفتتو  قروتو  اهتاس  نم  قيفت  كاصعأ  لعج 

..ياشلا فشر  توص 

ماظع نع  افشا  قاس  ع  اقاس  بألا  عضو  ..مث  لاق ..!! ء  لاق ..!! ءل  ةددج  ةركف 
: لاقو ..رعشلا  اهوسك 



؟؟ كتلئاع نم   ..كنع  ائش  فرعأ  انأ ال  ..دلاخ  - 

رومأل ثدحلا  انبذج  نأ  ثدحتنو إ  ثدحتن  انأد  ائشف  ائش  ..مث  ..لئاعو  يدلاو  مسا  هتخأ 
ىوس هيع  مال ال  ..ملعلاو  ةاحلا  نع  ادج  اقمع  اقار  امال  مساج )  ) دلاول لوقأ  تأدو  ىرخأ 

!!.. فن انأ  همهفأ  مل  نأ 

ادو ..مح  باشلا  عيمج  نأ  ىري  وهف  اقمحأ ..!! نا  فكو  ..هاش  نع  وه  ثدحتي  أدو 
..اثك قاض  ل  ..ماللا  اذه  حرف  مل  ..اردلا  وفتب  هنبا  نوك  نأ  متي  هنأ  احضاو 

..و ..ههرك  اصصخت  سرد  هنأ  ةدحولا  هتلشمو  ..ء  هيع  بلقلا ال  بط  ناسإ  مساج ) ف(ـ
: بألا لأسأل  ثدحلا  ةفد  غأل  ةصرف  اهتدجو 

!؟) روصنم  ) د اصخش  فرعت  له  ..يدس  - 

: ركذتي نأ  الواحم  فقسلا  رظني إ  وهو  لاق 

(.. مساج  ) قيدص وهف  ەدصقت  يذلا  روصنم )  ) وه نا  اذإ  روصنم ..) - )

: بارغتسا تلق 

!!!!؟) مساج قيدص ل(ـ لا ..)…ـ روصنم  - )

: رخآلا وه  بارغتسا  لأس 

..!؟ اذه بغلا   امو  - 

وأ ءادع  كانه  نأو  ..نونجلا  ةجرد  امهضع إ  ناهرك  امهنإ  تفشاو  امهيل  تثدحت إ  دقل  - 
!! امهنب ارأث 

: رمألا همهي  نم ال  ةجهلو  مراصلا  ههجوب  باجأ 

..فالخ امهنب  لصح  امر  ..يردأ   -ال 

: هل رم  بضغ ال  لاق  مث 

..رومألا  حلصت  نأ  نكم  تاعفصلا  ضع  نأ  دقتعأو  بدألا ..!! رقتف إ  ددجلا  لجلا  اذه  - 
درمتو ع تاتفلا  ەرعش  لط  يذلا  لجلا  اذه  نل  ..بلا  محن  انكو  قلخ  انك ع  انتلوفط 

..و ..ء  ل 

..هعون نم  ادف  اجذومن  مساج )  ) دلاو نإ  عبطلا - انأ  مهنم   - لجلا اذه  باشل  اهل  ةاهن  مئاتش ال 
..انعادخ نولواح  ةراجتلا  تالحملا  باحصأ  ..ام  ةعدخ  كانه  نأ  رعش  امئاد  يذلا  لجرلا 

ل ..اماه  ائش  لوقت  ال  بتلا  ل  ..ةهفات  تالسلسملا  ةنشم ..!! مالفألا  نوباصن ..!! راجتلا 
ل عم  مات  لش  مالسلا  إ  لصو  هنأ  ةصالخلا  تالفاس ..!! تاجوزلا  لو  نونئاخ ..!! جاوزألا 

..نولا ضماوغ 

..ىرخأ ةللق  قئاقدل  امر  ملاعلا ..!! اذه  غرافلا   ماللا  امو أ  غراف  مال  ثدحلا   اهدع  راد 
لاق  ام  اماع  نع  ذنم  اهددري  ةراع  ..اونا و  ام  سانلا  دع  مل  ةدلاخلا  : هتراع  تناو 

(.. اونا ام   ) سانلا نا  فرعت م  كنأ ال  ..اقاس ح  مساج ) )

(!!!.. روصنم  ) هنإ ..معن  رئازلا ..!؟ اذه  نوفرعت  له  ..ام  رئاز  مهلم  با  قرط  انيدح  ءانثأو 
سلجو ..بألا  نم  درا  بحرت  طسو  لخد  ..هتب  مساج )   ) روزي نأ  عقوتأ  ملف  ..اثك  تغتسا 



: يرافأ أرق  هنأو  اع  لاق  مث  ..ةحتلا  لأ ع  نأ  دع  اننب 

فالخلا ءوس  لوح  مساج )  ) عم مهافتأل  تئج  دقف  دلاخ ..)  ) ا انه  كدجأ  نأ  ةعئار  ةفدص  اهنإ  - 
دق انأو  ..لح  هل  نوك  نأ  د  ..اننب ال  يذلا  فالخلا  نا  امهمف  ..كمال  تعنقأ  دقل  ..اننب  يذلا 

!!.. ازع اقدص  نا  هنأو  ةصاخ  مساج ..)  ) عم ةلشملا  لحل  تتأ 

: ةالام ال  مساج )  ) دلاو هلأس 

..!؟ امفالخ بس  وه  ام  - 

: ةدج روصنم )  ) هلع درف 

ثدحلا حمس   له  نلو  ..ةرذعملا  وجرأف  يدس  ا  دحأ  عم  اهتشقانم  بحأ  ةلأسم ال  اهنإ  - 
..دارفنا هعم ع  ثدحتأ  نأ  درأ  مساج ..)  ) عم

: الئاق ەدب  مساج )  ) دلاو راشأ 

!!.. هتفرغل دوعصلا  عيطتس  ..لضفت  - 

..بجم نود  ءودهب  تارم  ةدع  بالا  قرط  هنأ  ودو  مساج ..)  ) ةفرغ ادعاص إ  روصنم )  ) انكرت
!!.. رألا رودلا  نحنو   حضوب  اهانعمس  اننأ  ةجردل  ..ةدح  تاقرطلا  توص  اهدع  دادزا  ثح 
عأ روصنم )   ) دجنل ..اروعش  انأ ال  هتعتف  ..رمألا  علطتسل  اعم  بهذ  مساج )  ) دلاو نأ  ح 

: ةصع كانه  نم  انثدح  جردلا 

..!؟ دري ع الو  بالا  حتف   اذامل ال  - 

: ةصع مساج )  ) دلاو هل  لاق 

..هملأو هلإ  دعصأس  ..ةقاللا  لوصأ  دأ  فرع  قمحألا ال  اذه  - 

نأ ح  اثك  ارغتسا  تراثأ  ةقط  مساج )  ) دلاو هجو  خ   وهو  روصنم ) ب(ـ تئجوف 
!!.. ناوثل لعف  در  يأ  ذختي  ملو  امامت  قعص  دق  لجرلا 

فرع دغولا ال  اذه  ..اهل  رم  لا ال  ەذه  هتسرطغل  ادح  عضأو  يدس  ا  فنب  هلإ  ثدحتأس  - 
..كسفنب لوقت  ام  ةقاللا  لوصأ  دأ 

قوف بدت  هئاذح  تاوطخو  مساج )  ) ةفرغ إ  اهجتم  اعم  انكرت  ..لعف  در  يأ  ذختن  نأ  لقو 
بالا وحن  انج  هفلخ ..!! هقلغأو  بدألا ..!! دعاوق  ل  الهاجتم  ةوق  بالا  حتفف  ..كماسلا 

با حتف  نأ  مساج )  ) دلاو لواح  ..راجش  إ  رمألا  لوحتي  نأ  لق  عضولا  ةئدهتل  غودلملا 
: ظغ لوق  روصنم )  ) توص انعمسو  لخادلا ..!! نم  الفقم  نا  هنل  ةفرغلا 

اذامل ماحا ..!؟ ل  كعم  مهافتلل  كلم  كتئج إ  نأ  نم  مغرلا  ملت ع  نأ  ضفرت  تنأ  اذإ  - 
..!؟ دقحلا اذه  اذامل  ةهارلا ..!؟ ەذه 

: ةزفتسم ةخسو  ثم  ءودهب  مساج )  ) در

..ضرألا ناس  فصن  لتقل  كت  ةهارك  كهرأ  نإ  ةهارك ..!!؟؟ طقف  ةهارك ..!؟ - 

: اد  ام  اذه  وأ  ..هنذأ  نم  جخ  ظغلا  راخو  روصنم )  ) حاص

..سباولا دوسأ  كلقو  ..لعفلا  دقاح  ناسإ  تنأف  ..كلع  اغ  اذه  سل  - 



غلي نأ  امهنم  ل  لواح  الج  ناقلسي  امهنأو  ..ةمل  ةمل  دعاصتي  اضاغ  اعاقإ  كانه  نأ  اد 
ةجرد لصن  ةهشلا ح  ةقسوملا  ودنشلا )  ) ةقط ومراه ع  دعاصت  رخآلا ..!! لق  هتمق 

..خالا

ل اهباصن ..!! إ  اهدع  رومألا  دوعت  نأ  نكم  ال  لا  كلت  نم  تاراع  يوح  امهراجش  نا 
مئاتشلا عاونأ  ل  المعتسم  دعوتو  دو  ري  امهنم  ل  ناف  اهنع ..!! عجالا  لحتسو ح 

روزي اهل   دح  الو  لعفلا  ةغ  روصنم )  ) ةحاقو تد   دقو  طق ..!! اح  اهعمسأ   مل  لا 
دهعأ مل  امهفالخ ..!! بس  نا  امهم  ةقطلا  ەذهب  همتشو  هعم  رجاشو  هلم  مهدحأ  

ةحطس ةقالع  ىوس  هعم  قالع  نكت  مل  ذإ  ..ادج  هفرعأ  نأ  مل  امر  ةروصلا ..!! ەذهب  روصنم ) )
تاقالعلا نإ  ..ةحطسلا  تاقالعلا  مظعم  لاحك  ..هيع  فرعأ  الو  ويع  فرع  ..ادج ال  ةلمج 

ام م  كنأل  ..لاشملا  إ  لملا  قطلا  وهف  اهقمعت  امأ  امئاد ..!! ةلمج  نوكت  ةحطسلا 
نأ دع  بح  يذلا  ناسإلا  وه  يرظن  ةهجوب  قيدصلاو  سانلا ..!! فز  فشكتسف  اهيف  تقمعت 

..ويع فرع 

دنع فقأ  انأو  قلق  امهل  تلقف  ..ةفرغلا  جراخ  رظتت  ةثهاللا  مساج )  ) دلاوو انأ  انسافنأ  توص  نا 
: جراخلا نم  ةفرغلا  با 

مهافتلا نإ  ..بالا  احتفا  اموجرأ  ..طس  مهافت  ءوس  درجم  هنإ  مساج ..)  ) ا لوخدلا  انل  حمسا  - 
..لاشملا ل  لحس  ءودهب 

: حيص  وهو  لخادلا  نم  مساج )  ) توص اهدع  عفترا 

وه املاط  ەدلو  تنأ  حبصت  اذامل ال  ..كلإ  تأجل  امل  يدلاو  الول  ..قمحألا  اهيأ  اضأ  تنأ  سرختلف  - 
..!؟ دحلا اذه  ك إ  روخف 

نأ ح  ةرج م ..!! يأ  نود  اصخش  ناهأ  هنأ  ةجردل  ةمراع  مساج )  ) ةروث نأ  حضاولا  نم  نا 
لا وألا  ةرملا  اهنأ  ادو  ..لوخدلا  هل  احمس  نأ  امهوجري  قلق  رخآلا  وه  بالا  قد  ذخأ  ەدلاو 

..ةقطلا ەذهب  فتي  ەدلو  اهيف  ىري 

ش نلو  روصنم ) و( مساج )  ) ب اهبس  فرعأ  ال  ةرئاغ  ةسفن  احورج  كانه  نأ  بت  دقل 
نيذللا نحن  انباصعأ  اقفن   نارفح  امهنأو  ..خالا  نم  لس  ..خالا  ىوس  ء  ..ةلوهس ال 

..ةفرغلا جراخ  رظتن 

: ةصع ةخس  لوق  روصنم )  ) توص انعمس 

اهيأ لثمتلا  ح   حلفت  نلو  بطلا  ةل  حلفت   نل  تنأ  الثمم ..!!! حبص  نأ  دي  ببط  - 
!!.. لشافلا

اذه هلع  درف  مساج )  ) ةسفن ادج   ساسح  رتو  ع  فزع  دق  روصنم )  ) نأ ةظحلل  ترعش 
: ةلئاه ةروثب  خألا 

..طحنم دغو  تنأ  ..ء  ..ء ال  تنأ ال  ..سانلا  مظعأ  كسفن  نظت  نم  ا  رورغملا  اهيأ  تنأ  - 
..نأ ..كتثج إ  تخت  نأ  كتقرحل إ  ..دامر  كتلوحو إ  كتقرحل  نم هللا  وخ  الولو 

تجرخ ةلاع  بعر  ةخ  مث  افألا ..!! حيحفك  بهر  توص  عفتراو  نانثالا ..!!! تمص  ..ةأجف 
نأ ادو  قلقو  رعذ  ةفرغلا   با  قد  ەدلاو  ذخأو  ..انقورع  ءامدلا   تدمج  مساج )  ) ةرجنح نم 



خ: وهو  ..امامت  يدسجك  ..ضفتي  هل  ەدسج 

..املع ا  بالا  احتفا  ثدح ..؟؟؟؟ اذام  ثدح ..!!!؟؟ اذام  - 

يدانن  نأ  رخآل  ح  نم  سان  غ  بالا  مشهت  عأ  ..انيفتك  مشهتب  انأد  فنع  و 
: اتسه

!!.. بااااااااالا احتفا  - 

ههجوو تغئازلا  تلهاذلا  هيع  انيعأ  تقتلاو  ..بالا  مساج )  ) حتف ح  ةققد  ضمت  ملو 
نم ةلط  اماوعأ  نأو  اد   هنأ  مل  مسقأو  بعرلا ..!! نم  ءامدلا  هنم  تفتخا  يذلا  بحاشلا 

تسرام لا  افوكاسلا  عاعشإلا  ةرهاظ  ن  الو  تاظحللا ..!! كلت  تضقنا   دق  ەرمع 
ددش راصتخا  اهانعمو  ..سفنلا  ءاملع  اهنع  ثدحتي  لا  ةرهاظلا  كلت  ناوث ..!! انيلع   اهناطلس 

ةتلا بدت   ةسامحلا  نأ  دجت  ..لاتقلا  إ  دحاو : يدنج  خ  حف  ةسفنلا ..!! ) ىودعلا  )
نم بعرلا  باتي  حو  ..اروعش  ال  كحضت  كسفن  دجت  كمامأ  نانثا  كحض  حو  ..اهلمأ 

..هس فرعت  نأ  لق  بعرلا  كلذ  اضأ  كص  كعم  سلج 

..قرعلا ةقراغ   تنا  هاث  نأ  كلذ  نم  برغألاو  ..ەرهظم  نم  لئاه  بعرب  لعفلا  انرعش  دقو 
انممش ام  قرعلا ..!؟ اذه  ل  ءاج  نيأ  نمف  ..ةداع  ودت  ةفرغلا  ةرارح  نإ  كلذك ..!! ههجوو 

نوزوألاو قلا  ةحئارب  ةجوزمم  ةحئار  ..بالا  مساج )  ) حتف امدنع  ةفرغلا  نم  تجرخ  ةغ  ةحئار 
ةحئار له   ..هنعأ  ام  مهفت  تنك  ول  ةهــك  تسل  اهنل  معن  ةرفنم  ةحئار - نوزوألل  نا  نإ  -

..!؟ ؟ توملا

: فجتري وهو  ددر  امدنع  تمصلا  زجاح  مساج )  ) ك

!!.. امامت رختو  ..قحا  دقل  ..كسملا  تلتق  ..هتلتق  دقل  ..دقل  ..دقل  - 

..ةلما روصنم )  ) باث انيأر  اح ..!! ەارأ   نأ  نكم  ام  برغأ  اذو  ..ةفرغلا  عم إ  انعره 
كرتو رخت  رخت ..!!! دق  هنأو  ودت  ةقط  ضرألا  ةاقلم ع  هاث  تنا  وه ..!! ەدجن  مل  اننل 

!!!.. هفلخ هاث 

عقوتأ مل  نلو  ..ء  ل  قيدصتل  دادعتسا  تو ع  اح  ثلا   تأر  دقل  ..ئراقلا  يزع 
!!.. طقف انأ  رومألا   ەذه  ثدحت  اذامل  ..اذهك  ء  ةؤر  ادأ 

: أر يد ع  اعضاو  الوهذم  لوقأ  نأ  لق  ..قئاقدل  امامت  ناملا  تمصلا ع  مخ 

!!!!.. سياقملا ل  لهذم  ..لهذم  رمأ  هنإ  ..لحتسم  اذه  نلو  - 

..امامت ةأجافملا  هتسرخأ  دقف  مساج )  ) دلاو امأ 

: اعله حيصو  ةقرح  وهو ي  لوق  ەدلو  تدجوو 

ائش ..ايهر  ائش  نا  ..هاث  ارات  امأ  رخت  ةاحلا  ضي  ناسإ  ..اذهك  ائش  اح  رأ   مل  - 
!!.. ايهر

(: روصنم  ) باب ةهالب  قدح  لازي  وهو ال  ةمدصلا  نم  قافأ  نأ  دع  اخأ  ەدلاو  ثدحت 

…. يأ اذه ..!؟ ثع  يأ  اذه ..!؟ نونج  يأ  اذه ..!! ؟ لعف  ناطش  يأ  - 

: افنأ طقتلأ  نأ  الواحم  اثهال  مساج )  ) تلأس ..فقوملا  فصو  نع  فقوتي  نل  هنأ  اد  



!؟ طضلا ثدح  يذلا  ام  - 

: هفك ههجو ب  نفد  وهو  اا  در 

..فك نآلا  فرعأ ح  تنك ال  نو  ..انأ  دلاخ )  ) ا اذه  ل  نع  لوؤسملا  انأ  - 

: لتخم قاسو  فجترم  توص  ثدح  ام  ح  حار  مث 

علا ..!! اذه  بسكش )  ) تودغل الو  ..امل  هقأ  نأ  نكم  الو  فصوي  ال  ساسحإ  هنإ  - 
طق راز  هنم  عقوتأ  ملف  ..فرغ  با  جراخ  روصنم )  ) توص تعمس  امدنع  تئجوف  ةادلا 
!!.. ًصأ تبلا  ناونع  فرع  فك  فرعأ  الو  لق ..!! نم  رزي  مل  هنإ  ل  ..ةئسلا  انتقالع  بس 

بالا هل  حتفأ  نأ  وجري  لظ  ..هلإ  ثدحتلا  بغرأ   نأ  مل  هتلهاجتو أل  اصعأ  تلامتف 
لفقو متيأر ..!! ام  فرغ  محتق  قئاقد  اهدع  ه  أجافأل  هلهاجت ..!! تلصاو  ل  ..مهافتلل 

هلع تددرف  ..ناهب  أدو  اثك ..!! ارغتسا  راثأ  فتب  لوخدلا  امنم  دي  هنأو ال  انيلع  بالا 
عطتسأ ملو  ةلصاوتملا  هتاناهإ  نم  اصعأ  امامت  محتلا  تدقف  نأ  الإ  ..لثملا  ةناهإلا 

!!.. هقرحأس نأ  هتددهو  هصمق  ةقا  نم  ه  تكسمأ  اذإ  توكسلا ..!!

..ثدحتي وهو  اا  بحتي  أدو  ..هتصق  نم  اثلا  فصنلا  ددشلا   لاعفنالا  إ  مساج )  ) لوحت
: درطتساو ناتسا  نأ  ..ائدهم إ  اقفشم  هفتك  ترأ ع  اروعش  تعأ ال  نأ  ح 

..هنم دعاصتي  راخلا  تأرو  ..هلإ  تلوحت  دق  ورع  ةقفدتملا   ةقاطلا  نأ  إ  لخ  ..ةأجفو  - 
ادراش نا  هنأ  بغلا  ..ادج  ةنخاس  تحصأ  دق  يد  نأ  ترعش  دقو  ةصاخ  ..عله  هتكف  
امامت كسملا  رخت  نأ  اذكه إ  لظ  ..هلإ  ەدشو  هطاخ  ام  اناك  كانه  نأو  رخي  وهو  امامت 
رعشأ نأ  نود  علهب  خأ  لعج  لئاه  بعرب  ترعش  دقل  قالطإلا ..!! هاث ع  رثأتت  مل   ح 

ترخت عبطلاو  ..امل  هحتفأ  تعأف  ..بالا  ةلاعلا ع  تاقرطلا  إ  تهبت  ح  فنب ..!!
امأ  توم  هتيأر  صخشل  يهارك  ظفتحأ  نأ  عيطتسأ  الف  ..ةظحل  روصنم )  ل(ـ يهارك 

!!.. ەذهك قدصت  ةفخم ال  ةثداح 

: لوقو هفك  ةحار  ههجو   نفد  وهو  اللق  تكس 

!!.. خ وأ  ملأتيل  تقولا  دج  مل  كسملا  نأ  اد   دقل  ةع ..!! ء  ل  ثدح  - 

دي هنأو  الئاسم  ەدلاو  إ  تفتلاف  ههجو ..!! ألمت  لازت  ال  عمدلاو  هثيدح  نم  مساج )  ) تنا
: رتوتب لأسو  ..ه  دجنس  ادحأ 

..!؟ انه ثدح  يذلا  ام  م ..ـ  -م ..ـ

لاوهألا  ەذه  ل  ىرأ  نأ  لقع  له  ..فجترت  يدسج  ةرذ   لو  ةلهول  تكسو  ..اعل  تدردزا 
دحاو صخش  شع  نأ  لقع  له  رمعلا ..!! ؟ نم   30 لا ـ غلأ  امدنع  ىرأس  اذام  ىرت  اح ..!؟

له ةجردلا ..؟؟ ەذهل  سوحنم  انأ  له  فاتيملا ..!؟ عقنسملا  اذه  ةقراغلا   براجتلا  ەذه  ل 
لمحت بعصلا  نم  ةفدص ..!! ؟ ملاعلا  اذه  ياوس   اهل  ضرعتي  الو  اهل  ضرعتأ  لا  براجتلا  ل 

لاع شعأ   بغ  ناسإ  اقح  نإ  ..يدل  رخآ  باوج  ال  نلو  اذه ..!!!!! ل  فدصلا 
..له ىرخأ ..!! سياقمو  داعأ  هل  رخآ  ملاع  ..صاخلا 

!!.. كلع ا  بجأ  دلاخ ..!؟) - )

: دع قراف  مل  لوهذ  تلقف   ..قيمع  مون  نم  فنع  ظقأ  نم  كانه  نأو  اقوعصم  تفتلا 



نع تأرق  دقل  ..اح  اذهك   ائش  رأ  مل  نأ  ل  ..لعفلا  ةغ  ةصقلا  ەذه  ..يدس  يأر    -ال 
…. اهنإ ..فنب  ەدهشأس  نأ  ةظحلل  نظأ  مل  نل  ..لق  نم  رمألا  اذه 

ل شارفلا و  تحتو  ةفرغلا  بالود  شفأ   تعرهف  ..اماه  ارمأ  تركذت  ..ال  لمأ  نأ  لقو 
نوك نأ  نكم  رمألا ال  نإ  ..عبطلا  ء  ..نل ال  ةثج ..!! ..وأ  صخش  ءافخإل  حلص  رخآ  نام 

!!.. ةطاسلا ەذهب 

: نزح مساج )  ) لاق مث  ..لوهذ  اقدح   

..!؟ هتثج خأو  درا  مد  هلتقأس  نأ  دقتعت  له  - 

: دوب لوقأ  انأو  دصق  نود  ائادع  اناج  ذختأ  فن  تدجو 

اذه مغرب  كنل  ..تو  فجترت  تنأو  لتقت  نأ  كنكم  ..درا  مد  نود  ءاشألا  ەذه  لمع  نكم  - 
!!.. اذه نلعف  نهو  نفجترا  نهجاوزأل  مسلا  نسسد  اللا  ءاسلا  ل  ..هلعفت 

: هعومد حسم  وهو  ةصع  لاق 

..!!!؟؟ ذلا اهيأ  اذإ  هتثج  تهذ  نيأ  - 

: ةفرغلا شفأ  نأ  لق  امهل  هلوق  دوأ  تنك  ام  ركذتأل  ..ةوق  ترفز 

!؟ اذلا قاحالا  نع  امتعمس  له  - 

!!.. افن امهيسأر  نانثالا  زه 

..ةاحم و: ءاقلإ  يوني  نم  تدهنتو  ..اقمع  اسفن  تذخأ 

قاحا لثمتت   ..نآلا  حضاو ح  لع  سفت  يأ  اهل  دجوي  ةضماغ ال  ةرهاظ  اذلا  قاحالا  - 
ةرارحلا ةجرد  ءاخلا  ردق  دقو  ..ەدسج  نم  ةطس  ءازجأ  ىوس  رثأ  يأ  هنم  نأ ي  نود  ناسإلا 

الإ اهلاعتفا  نكم  ال  ةلئاه  ةجرد  و  ةئم !! ةجرد  ( 1500 ب(ـ ااحضلا  اهل  ضرعتي  لا 
كانهو ثثجلا ..!! وأ  تاافنلا  قرحل  مدختس  لا  كلتك  مجحلا  ةمخض  قراحم  مادختسا 

ةصقارلا ةثداح  اهرهشأ  لعل  ..اهل  ح  ال  ماهفتسا  تامالع  ترجف  لا  ثداوحلا  نم  ددعلا 
ماع ةلللا  ةدنألا  دحأ  روهمجلا   نم  دشح  مامأ  ةئجافم  ةروص  تقحا  امدنع  زوردنآ ) لام  )
رزر ) يرام   ) ةلمرألا تدجو  ةكمألا  ادرولف )  ) ةالو و  قالطإلا ..!! ء ع  اهنم  َقبي  ملو   1930
عيمج تدجو  ..اهدسج  ح  نم  ةطس  ءازجأ  ىوس  اهنم  َقبي  نأ  نود  ال  ةقحم  اهتقش 

اهتلجس ةثداح  ئام  نم  أ  كانه  نأ  عقاولاو  امامت ..!! ةرهصنم  اهخطم  ةلملا   اوألا 
كرات ركذ ..!! بس  يأ  نود  امامت  سانلا  اهيف  قح  ةهباشم  تالاحل  لا  بطلا  عجارم 

ثي ام  أو  كلت ..!! انثداحك  قالطإلا  ع  ءال  اناحأو  ..دسجلا  نم  ةطس  ءازجأ  مهفلخ 
نأ ام  ..ااحضلا  اهل  ضرعتي  لا  ةلئاهلا  ةرارحلا  تاجرد  وه  اذلا  قاحالا  ةرهاظ  ءاملعلا   ةح 

كلتب ءاملعلا  فاعا  نم  مغرلا  عو  ..ةملعلا  ةحانلا  نم  لحتسم  رمأ  بس  نود  رانلا  عالدنا 
..(12  ) اهنأش ةضرف  وأ ح  لع  سفت  يأ  داجإ  نع  امامت  اوزجع  دق  مهنأ  الإ  ..ةرهاظلا 

: كش مساج )   ) لأس مث  ..ەاعمس  ام  قدصم  ةلط غ  ةفل  اتكس 

!!.. اهتركذ لا  ةلاعلا  ةرارحلا  ةجرد  مغرب  فرغ  رخآ   ء  يأ  قح  مل  نلو  - 

: يدب احولم  هل  تلق 



ناملا رخآ   ء  نود  اهدحو  ةحضلا  قحت  اناحأ  اذلا ..!! قاحالا  ةرهاظ  زاغلأ  دحأ  اذه  - 
..(13  ) اهب طحملا 

: ظغ مساج )   ) دلاو لأس 

..!؟ نآلا ّإ  ماللا  اذه  لقت  مل  اذامل  - 

: لثامم ظغ  تلقف   ..ماللا  هتقط   تئجوف 

ةرهاظ ەذه   ..ەآ  اضأ : ةالام  ال  لوقأ  مث  ..ةالام  ال  دهشملا  إ  رظنأ  نأ  م  عقوتت  ال  - 
ةف نم  د  ال  ..اح  ەرأ   مل  ەارأ  يذلا  اذه  نإ  اثك ..!!! اهنع  عمس  لا  اذلا  قاحالا 

.يرطاوخ اهيف  عمجتسأ 

: رتوتب امغمغم  لاقف  ..لعفلا  أطخأ  هنأ  بألا  كردأ 

دحأ قدص  نلو  لتق ..!! ةمج  مهتس  يدلو  ..لعفأ  ام  يردأ  نإ ال  دلاخ ..)  ) ا حمسلف   - 
..ەذه آلا  قاحالا  ةصق 

: اححصمو ادهنتم  تلق 

!! اذلا قاحالا  هنإ  - 

: هسفن كلامتي  نأ  لواح  وهو  ةغ  ةأرج  مساج )  ) لاق

!!.. ةطلا غلنلف  - 

: ةنوشخلاو ةمالا  عانق  امامت  هنع  طقس  دقو  رتوتب  بألا  در 

مل نحن  ..لتقلا  لهأ  نم  كعد  ..تااوجتساو  تاققحت  ةطاسلا ..!! ەذهب  رم  نل  رمألا  نلو  - 
انأ كلت ..!؟ اذلا  قاحالا  ةصق  نوقدصس  له  مهل ..!؟ لوقن  اناسع  اذام  نآلا ..!! مهب ح  ركفن 

!!!.. يب انه   تثدح  اهنأ  نم  مغرلا  اهقدصأ ع  داأ ال  فن 

اذام روصنم ..)  ) لهأ قلعتي  ام  ل  تس  دقل  ..فقوملا  لوه  نع  ةانك  هبج  تعضو ك ع 
رمألا عقاو  اذهو   ..الثم  هتثج  ءافخو  هلتق  اننومهتي  دقو  ..انوقدص  نأ  نكم  ال  مهخنس ..!؟
فك وه  قلق  ام  ..عفاد  وأ ح  للد  دجوي  ..لتقلا ال  اننادإ  نكم  هنأ ال  ملعأ  نأل  ..مهي  ال 

داعألا ألم  اح  كسملا  نا  هلع ..!! انزح  نوتومس  مهنإ  ..مهدلو  توم  خ  عقو  نوكس 
فك لعفلا ..!! ةققح  ةطرو  اننإ   ..لوهلل  ا  فاخو ..!! كحضو  ملحو  سفنو  ةعرألا 

..اعط فرعن  ال  ةطرولا ..!؟ ؟ ەذه  نم  جخنس  فك  فقوملا ..!؟ تنس 

: اتش ةململ  الواحم  قمع  ركفأ  انأو  ەدلاوو  مساج ) تلق ل(ـ

..ثداح وأ   راحتنالا  وأ  لتقلا  قط  نع  ءاوس  توملا  اهلوأ  ..باسأ  ةثالثل  تخ  ءرملا  نإ  - 

نع ام  لش  لوؤسم  هنأ  ه  سأ  ال  حيملت  نم  ال  هلمح  امل  قيض  مساج )   ) قمر
..لمأ و: عد  نأ  اجار  يدب  هل  تأ  نأ  الول  دري ع  نأ  داو  ..روصنم  قاحا 

!!.. انيدل ةثج  ال  نأل  ..امامت  لامتحالا  اذه  دعس  انلعج  اذهو  ةثج ..!! دوجو  نم  د  ال  انه  - 
ةدف بلاطتو  اهتيلوؤسم  نلعت  ام  ةهج  نم  د  انهو ال  ..فاطتخالا  وه  ءافتخالل  اثلا  بسلاو 

امأ فاطتخا ..!! ةلمع  يأ  رن  ملو  انمامأ  ثدح  ء  ل  نأل  ..امامت  دعسم  لامتحا  اذهو 
نن نأ  اضأ  انيلعو  ..عم  ددهت  نم  وأ  نويدلا  نم  برهلا  ..برهلا  وه  خألاو  ثلاثلا  لامتحالا 



عقت  ةفرغلا  نأ  ام  ..ةفرغلا  نم  جخ  روصنم )  ) رن مل  اننأل  ..رخآ  ء  يأ  لق  لامتحالا  اذه 
..برهلاو الثم  اهنم  زفقلل  لس  الو  اثلا  رودلا 

: لوقأ انأو  ةوق  ترفز  مث 

..ةمج دجوت  ةثج ال  نود  ..لتق  ةمج  كانه  نأ  نهي  نأ  ملاعلا  ةط   لجر  يأل  نكم   -ال 
!!.. بلق رهظ  نع  ةطلا  لاجر  اهظفح  ةدعاق  ەذه 

: هحمالم ادا ع  نزحلاو  مامتها  مساج )  ) در

..لقألا ثدح ع  ام  ةطلا  غلن  نأ  د   -ال 

: ةرم ةخس  تلق 

ضرعت دق  روصنم )  ) نأ ققحملا  نوخت  ناب )  ) متقطنم ةط  رفخم  كدلاوو   كسفن  لخت  - 
!!.. لعفلا افط  ادهشم  ودس  اذلا ..!! قاحالل 

: ةدج امهل  ترظن  مث 

دحأ دعتس  نلو  ..ةعبطلل  اقراخ  ارمأ  دع  اذه  نإف  لعفلا  اذلا  قاحالا  وه  ثدح  ام  نا  اذإ  - 
قبس مهدنع  ضفرلاو  نولهج  ام  ءادعأ  سانلاف  ..الصأ  هعامس  ةغرلا   نع  كهان  ..هقدصتل 

!!. ةققح ەذه  ..قيدصتلا 

اهب جخن  ةقط  قمع   اركفم  اضأ  انأ  تكسف  ..ال  ادر ع  امهنم  يأ  دج  ملو  امامت  اتكس 
كفت اقراغ   نوأ  ح  داعك  تضمغم  هش  نيع  مساج )  ) تلأس مث  ..قزأملا  اذه  نم 

: قيمع

..!؟ كدلاو عم  سولجلا  ةفرغ  تكرتو   كتفرغ  باهذلل إ  تنذأتسا  امدنع  ترخأت  اذامل  - 

: جح الئاق  مغمغ 

إ دوعأ  نأ  لق  ..مامحلا  الط   اتقو  تضق  دقو  ..ماأ  ةعض  ذنم  لاهسإلا  نم  اعأ  نإ  - 
!!.. فرغ با  روصنم )  ) قرط تك ح  بلجو  اث  لادسال  فرغ 

: ةضقلا لاؤس   مهأ  مساج )  ) تلأس مث  ..اذهب  ملع  هنأو  اقفاوم  هسأرب  بألا  أموأ 

..!؟) روصنم  ) كنب و ءادعلا  بس  وه  ام  - 

: ةصع لوق  وهو  ههجوب  مساج )  ) حاشأ ذإ  ..ساسحلا  رتولا  تفزع ع  نأ  احضاو  اد 

..!؟ لاؤسلا اذه  لأس  ال  دلاخ )  ) ا كوجرأ  - 

: ةلثامم ةصع  هتلأس 

!!.. ملت كوجرأ  قاروألا ..!! ل  فشك  بج  ..نآلا  ء  ءافخإل  لاجم  دجوي   -ال 

: الئاق مغمغو  جح  ەدلاو   إ  مساج )  ) رظن

!!.. اهق م روصنم )  ) نل ..ةاتف  بح  ةقالع  طت  تنا  دقل  - 

ام الاغف  ..لعفلا  ةحئار  اهل  متشأ  تدك  هتوص ح  نم  جحلا  ةحئار  تحاف  دقو  ةراعلا  ەذه  لاق 
!!.. ەدلاو مامأ  اذهك  ائش  ركذ  نأ  قهارملا  بعصلا ع  نم  نوك 



..ببحلا رعلا  اننطو  انتداعك   اقالطإ  هنع  رمألا ال  نأو  ادو  ..رمألا  قلع ع  مل  بألا  نل 
خ  ال  لجرلا  ةقنشملا !! لح  اهل  قلعل  الثم  باش  اهتقالع  تفعا  نم  هتبا  تنا  ولف 

..طقف ءخت  نم  ..راعلا   بلجت  نم  ةاتفلا   نل  ..انعمتجم 

: لوقأ انأو  اناج  رافألا  ەذه  تحرط 

..!؟ كنم كتاتف  ق  فك  ..نلو  اذهك  ارمأ  تعقوت  دقل  - 

: اهناس لواح  ةرم  ىركذ  هف  ترثأ  نأو  ظغ  لاق 

غ راخأ  لقنو  اهتقحالم  خملا  لسغ  نم  اعون  اهعم  سرام  هنل  ..اهلعف  فك  فرعأ  ال  - 
تاذ ةاتفلا  تلصتا   نأ  إ  اهمامأ ..!! خملا  رهظم  رهظت  قزم  ضوو   ةححص ع 

(!!!.. روصنم  ) بحت اهنأو  ..م  اهتقالع  نس  اهنأ  ختل  موي 

..!؟ اذهك ائش  روصنم )  ) لعف نأ  نكمملا  نم  له  ..ماللا  اذه  نم  تقعص 

(: مساج  ) هلاق ام  ل  متهي  مل  هنأو  ةأجف  لأسو  يرافأ  لح  بألا  عطق 

وأ ملأتي  هعمس  الو  اذكه  قح  نأ  لقع  له  لقألا ..!!؟؟ ع  كسملا  خ  مل  اذامل  - 
.!!؟ خ

: يرافأ عمجتسأ  نأ  الواحم  تلق 

قاحالا ةضق  نإ  امامت ..!! رخت  دق  هسفن  ملألا  زكرم  نأ  ودي  ملألل ..!! اتقو  كانه  نك  مل  امر  - 
تجأ لا  تاساردلاو  ثاحألا  ةك  نم  مغرلا  ع  نآلا  ح  همسالط  كفت  مل  زغل  اذلا 

دجوي الو  قالطإلا ..!! ائش ع  اوفرع  مل  مهنل  ..ثلا  رمألا  نع  ءاملعلا  فرع  دقل  اهنأش ..!!
..طنم وأ  حــــم  سفتب  نآلا  اورفظ ح  ملف  ..ال  ضقانت   يأ 

: لوق وهو  افن  ةوق  هسأر  بألا  زه 

قيدصت نع  ازجاع  تلز  ..نلو ال  ..نلو  كلت ..!! اذلا  قاحالا  ةصق  قدصأ  نأ  لواحأ  نإ  - 
..!! ؟ تاظحل رخت   دق  ةاحلا  ضف  اصخش  نأ  قدصأ  نأ  نودت م  له  ..ءارهلا  اذه 

: دافنب ص تلق 

..هقدصت كلقع  نو أ  اذه  كل  تركذ  دقو  ..ةققح  اذلا  قاحالا  ..يدس  - 

: الئاق تفدرأ  مث 

( روصنم  ) نوك نأ  ..لامتحا  درجم  ..لامتحا  كانهف  ..ةدارإلا  وه  اذلا  قاحالا  سفت  نوك  امر  - 
!!.. هضغ ةقاطو  مساج )  ) ةدارإ ةوق  ..ةدارإلا  ةوق  قحا  دق 

: لوقأ انأو  مساج )  ) ةحان يرظن  تهجو 

هيدأتل ةمراع  ةغر  هل   كضغ  عمجت  امرو  روصنم )  ) تافت نم  لئاه  بضغ  ترعش  دقل  - 
ةقاط إ  تلوحت  ةدارإلا  ەذهو  ..ماقتنالل  س  ةق  ةدارإ  إ  ةغرلا  ەذه  تلوحتو  ..هقرحو 

..اذه ل  تس 

: ةضاغ ةخس  مساج )  ) دلاو لاق 

..!؟ ءارهلا اذه  عمتسل إ  تقو  انيدل  له  غرافلا ..!؟ ماللا  اذه  ام  - 



: ٍلام هل غ  تلق 

نع لاعفنالا  اهيف  دي  لا  تاقوألا  الإ   رهظت  ال  ةلهذم  تاردق  كلتم  يلا  دسجلا  نإ  - 
.اذه دكؤي  ولوكسارالا )  ) ملع نإ  ..يدس  ا  بطلا  هلدعم 

: ةح لأس  

..!؟ .… ارالا ملع  وه  امو  - 

: ءطب ىرخأ  ةرم  ةمللا  اددرم  هل  تلقف  ..ةمللا  لامإ  عطتس  مل 

سفنلا ملع  وه  ولوكس ) و( ءارو ) وأ  راوج   ) اهانعم ةنانوي  ةئدا  ارا ) (.. ) ولوكسارالا  ) ملع - 
لا ساوحلا  ةسارد  صتخ  ملعلا  اذهف  سفنلا ..) ملع  ءارو  ام   ) ع حلطصملا  نأ  يأ  ..عبطلا 
دنع تنا  اهنأ  لاق  ..انل  ةفورعملا  سمخلا  كلت  ساوح غ  و  اهلمن ..!! اننأ  فرعن  الو  اهلمن 
اهنإ ..ساوحلا  ەذه  كلمت  تلاز  الف  تاناويحلا  امأ  ..ندمتلا  لعف  تضرقنا  اهنل  يئادلا  اندادجأ 

..!!(14  ) ةفهرملا اهساوح  غطت ع  مل  ةراضحلا  نأل  امر  ..لزالزلا  وند  لاثملا - لس  ع   - رعش
كفن مل  مولع  طقف  اهنإ  ..كلذك  تسل  اهنل  ..رمألا  ئدا  ءاره   ضعلل  ودت  دق  مولع  ەذه 
ركفت اناحأ ح  فتاهلا  قد  اذامل  ..اخأ  اموجرأف  ءاره  اهنأ  نات  امتنك  اذو  ..دع  اهمسالط 

برحلا نادم  اهنبا   حج  ح  ضاقنا  مألا  رعش  اذامل  وه ..!؟ ؟ هنأ  حضتو  كقدص 
..!؟ ثدح نأ  لق  فلخلا  نم  موجهلا  ةثك  اناحأ  ناسإلا  رعش  اذامل  الثم ..!؟

: تامولعملا ەذه  نم  لم  هنأو  ةدح  بألا  لاق 

..!؟ اذه ل  ثدح  فك  ..فك  نلو  - 

: بدأ هل  تلق 

ةمج سل  ثدح  ام  نأ  لوقت  انيدل  لا  تاطعملا  ل  ..باوج  يدنع  دجوي  ال  فك ..!؟ - 
..لوهجم دضو  ةضماغلا  مئارجلا  لجس  فاضت إ  نأ  كشوت  ةصقلا  نإ  لتق ..!!

: ملأ مساج )  ) لاق

اذه نإ  ماألا ..!! نم  اموي  لتقأ  نأ  نكم  ..أ ال  ا  كلذك  تنأو  دلاخ )  ) ا دحاو  رمأ  نم  دأت  - 
لتق ەرأ  نإ  ..ادأ  لتقأ  نل ال  ..أ  ا  ةللا  الشافو   اقمحأ  كأر  نو   ـ كأ دق  ..ل  ـ تسم

..!!!؟ لا املا  امف  تاناويحلا 

: بألا تلأس  ل  ..هتباجإ  تفتلأ إ  مل 

..!! ؟) روصنم  ) لتق هنكم  مساج )  ) نأ يدس  ا  دقتعت  له  - 

وأ اساق  نا  امهم  اخأو  الوأ  بأ  وهف  ..ەدلو  نع  عفادس  عبطلا  ..دري  نأ  نود  افن  هسأر  زه 
..امراص

: ةح لوق   وهو  هتفش  طمو  هفك  بلق  مث 

نأ نكم  انل ال  هتلق  ام  حو  ..اسفت  هل  دجأ  نأ  نم  ةارغ  رمألا أ  نإ  ..كتباجإ  عيطتسأ  تيل  - 
!! الصأ انتداهش  دحأ  لق  نلو  ..ه  عنتقأ 

: اردتسم هل  تلق 



انعامسو مساج )  ) ةفرغل روصنم )  ) باهذ وه  ەانيأر  ام  ل  ..يدس  ا  ادوهش  انسل  تنأو  انأ  - 
!!.. ةداهش تسل  ەذهو  ..امهراجشل 

: بارغتسا لاقو  ..هبجاح  بألا  بطق 

( روصنم  ) ءافتخا ب  ام  ريدقت  دعأ  تققد ع  نم  أ  ضمت  مل  اذه ..!؟ كلوق  عت  اذام  - 
تقولا اذه  لتق   ةمج  ربد  نأ  مساج ) نكم ل(ـ فك  ..ثداحلا  ااق  ةؤرل  ةفرغلا  انلوخدو إ 

هنأو وت  ةقط  هاث  عضو  مث  هتثج ..!! ءافخو  روصنم )  ) لتق جاتح إ  لتاقلا  نإ  صقلا ..!؟
!!!.. اذه نم  قثاو  انأ  ..لتق  يدلو ال  نأ  مث  ..اهيدترم  وهو  قحا 

!!.. ء يأ  ادوهش ع  انسل  انأو  مساج )  ) دلاوف ..لعفلا  ..ةوق  تضفتنا  تاذلا  ماللا  اذه  دنع 
ىوس ثدح  ام  ري  مل  ادحأ  نأ  تسانت  ةطاس  لو  ..اذلا  قاحالا  نع  الط  تثدحت 

!!.. ثدح بغ  رمأ  كانه  ..اتاذ  قح  همحر هللا  روصنم )  ) ىأر يذلا  دحولا  وهف  مساج ..!!) )
!!.. أطخ اذهو  ..ةصقلا  ەذهل  فاتيم  سفت  نع  ثحلل  اروعش  تفرجنا ال  نأ  ركفأ   تأد 

فلتخسف رخآ  لامتحال  ةثداحلا  انعضخأ  ولو  طقف ..!! فاتيملا  لامتحالل  عضخأ  نأ  نكم  ال 
لامتحا كانه  له  نلو  ..تاطعملا  ل  غتس  اهدنع  لوبلا ..!!! لامتحالا  ..امامت  رمألا 

امر نآلا ..!؟ لوبلا  لامتحالا  ركفأ   اذامل  الثم ..!؟ لتق  ةضق  كانه  له  العف ..!؟ لوب 
ةصم نأ  حيحص  ةطاسلا ..!! ەذهب  ثدحت  نأ  نكم  اذلا ال  قاحالا  ةثداح  نأ  وه  بسلا 

ەري مل  ام  تأر  نأ  اضأ  حيحصو  ..ضرألا  بكوك  سحنلا   لكو  نأو  ..مدق  ع  مت 
!!.. دحلا اذه  سل إ  ..نلو  ..نلو  ناسإ ..!!

دوهش  دجوي  ..ادج ال  رمألا  سردنلف  رطاخلا ..!! اذه  حل ع  ىرخأ  ةرم  ..لوبلا  لامتحالا 
هل هتيهاركف  روصنم ..)  ) لتقل عفادلا  كلم  امر - لوقأ   - امر وهو  مساج )  ) ىوس ةصقلا  ەذه 

..!؟ يرد نم  ..ةاتف  درجم  نم  امهنب أ  ءادعلا  بس  نا  امرو  ..ةددش 

: دو هلأسأ   بألا  تفتلا إ 

!؟ ةفرغلا ەذه  ة   اخم  يأ  كانه  له  - 

: ةصع لاق  

!؟ ءارهلا اذه  ام  - 

: راب هتلأس 

..!؟ ناسإ ةثج  ءافخإل  ك  غص  أخم  دجوي ح  الأ  - 

..ةوق افن  هسأر  زه 

فقوتي مل  لع  ردق  ع  الثم ..!؟ رحسلا  مساج )  ) سرام له  قيمع ..!! كفت  اقراغ   تلز  ال 
..ملاعلا نام   ل  ةظحللا و  ەذه  خــــراتلا ح  رجف  ذنم  رحسلا  ةسرامم  نع  ناسإلا 

(.. روصنم  ) باث لمأتأ  تعو  ..فوقولا  نم  تعت  نأ  دع  مساج )  ) شارف ع  تسلج 
ام انل  فشك  دق  ء  يأ  ..يردأ  ال  ..نع  اثحا  هاب  كسمأل  عاجش  تارطق  تعمجتساو 

: توفخ فن  ملأ  اروعش  تأدو ال  ..ثدح 

دهاشلا تنأف  اهلمأ ..!! اح  هتفرع   زغل  دقعأ  تنأ  روصنم ..)  ) ا لمحت  زغل  يأ  ىرت  - 
..!؟ نآلا انم  رخس  اهنأ  مأ  اهلتاق ..!؟ دجن  نأ  كحور  متتأ  ..ىرت  ..دحاو  نآ  ةحضلاو  



: ارخاس لوق  مساج )  ) توص تعمس 

..!؟ ؟ اخأ تننج  كنأ  مأ  ..كسفن  ثدحتأ  - 

: ددش دوب  تلقو  ءودهب  تردتسا 

..ةاسأملا ەذه  ءازإ  ..ةخسلاو  كحضلا  كتردق ع  شهدت  - 

: أ لاقو  ..ههجو  ةأجف ع  رثأتلا  رهظ 

..اط منب  قر  اوبسحت  ال  لوق : مدق  يرعش  تب  كانه  ..رهاوظلا  محلا ع  ع    -ال 
!!.. ملألا نم  احوبذم  صقري  طلاف 

: حضاو رانسا  لاقف  ..لاؤسلا  جهل   هنا إ  مث 

نم صلختلل  انأ  اهتربد  ةدقعم  ةرماؤم  ثدح  ام  ل  نأ  نظت  تنك  ول  ..اناج  لوبلا  ككفت  عد  - 
ككفت غت  فك  ..اهب  انتفحتأ  لا  اقفاتيملا  ةمحلم  نع  اذام  مث  ..خم  تنأف  روصنم ..) )

..!!؟؟؟ نآلا

: قحم هنأ  ملعأ  نأل  قنح  تلق 

..ةثرا ..تنأ ف  امأ  ..ةطرو  اننإ   مساج )  ) ا ملعتلف  - 

: لثامم قنح  در 

..!؟) روصنم ثدح ل(ـ ام  سفت  نع  زجعت  كنأ  درجمل  اهتا  لواحتأ  - 

: ةدح تلق 

..!! ؟ بسانم سفت  تنأ  كدل  له  - 

..عيض يذلا  تنأ  كتقو  هنإ  ..ال  عانتقالا  ضفرت  كنل  ..ثدح  ام  كتخأ  دقل  - 

: دورب تلق   مث  ..ةلط  ةفل  يدحتلا  ةرظن  انال  لدات 

موعزملا اذلا  قاحالا  ثداح  فلخ  ةقع  ةعدخ  كانه  نأ  كشأ  تأد  ..جهملا  اهيأ  عمسا  - 
(.. روصنم  ) تلتق كنأ  دعسأ  ..اهفشأ ال  لا ح  أدهي   نلو  ..اذه 

: هل اهتا  زازفتسا ع  در 

..اذه لعفت  نأ  شهدس  - 

: اسل اقطقطم  ارخاس  تلق 

لثمم تنأ  زازفتسا ..!! ؟ ثدحتتل  اهدع  دوعتو  رثؤم  نزح  إ  كتخس  لوحتت  ةظحل   - 
!!.. قح مظع  لثمم  ..مظع 

ةماسبالا تدمجت  نلو ..!!!! ..ەزازفتسا  ع  ادر  فش  ع  مسرت  ةرخاس  ةماسبا  تنا 
هنإ ..مظع  لثمم  هنإ  ..معن  قهشأ ..!! لعج  لوهذ  لوهذ ..!! ائشف إ  ائش  تلوحتو  ةأجف ..!!
فشكت  تأد  طاقنلا  ەذه  ..لثم  نأ  ەدي  ال  ەدلاوو  ..لثمتلا  قشع  هنإ  ..مظع  لثمم 

!!. ةئجافم روصنم )  ) ةراز تنا  دقل  ..ةظحل  لإ ..!! ا  ..ةققحلا 

قبس عم  ةمج  ثودح  ةركف  امامت  ني  اذهو  دحأ ..!!! نم  ةوعد  نود  هتدارب  روصنم )  ) ءاج دقل 



..تمسبا ائشف  ائش  ..و  ..ع ..!! اذه  ..ع  اذه  نآلا ..!! حضتت  رومألا  دصلاو ..!! راإلا 
تكحض  مساج ..)  ) دلاو ةشهد  نم  تداز  ةكحض  ةلجلجم ..!! ةكحض  ماسبا إ  تلوحتو 

جوزمم ءاغ  بألا   قمري  امنب  ..يانيع  تعمد  ح  تكحض  ..ذذلت  تكحض   ..اتسه 
تلقو اصعأ  تلامت  ةاهنلا  و  ..انأ  وه  يذلا  هلألا  اذهل  ثدح  امع  لءاسي  وهو  ظغلا 

: ددش لاعفنا 

نامزلا دوج  املق  يرقع  لثمم  هنإ  ..اح  هتيأر   لثمم  مظعأ  هنإ  ..يدس  ا  مظع  لثمم  كنبا  - 
!!.. هلثم

: سامح لوق   وهو  رخآلا  وه  ةحرم  ةلاع  ةكحض  مساج )  ) قلطأ بألا ح  ةشهد  تداز 

امدحأ فشك  نأ  لق  راظتنالا  تللم  دقل  ..زغللا  لح  إ  تلصوت  كنأ  ودي  دلاخ ..)  ) ا عئار  - 
..هلإ تلصوت  ام  يدلاو  ختلف  فنب ..!! ء  ل  امل  فشأ  نأ  تدك  ح  رمألا ..!!

!!.. كوجرأ

حاترالا تامالع  هلع  تد  يذلا  جو  قرافت  مل  ةماسبالاو  بألل  تفتلاو  ..دوب  تمسبا 
: ..و ..ددشلا 

ةصق برغأ  ل   ..كلع  اهصقأس  ةصق  برغأ  عمسل  كهانا  رعأ  ..يدس  ا  عمتسلف إ  - 
!!.. ەع ثمم  مظعأ  ەتعأ  يذلا  مساج )  ) كدلو ةصق  ..كتاح  اهعمس   دق 

: لوق وهو  حاترا  مساج )  ) مسبا

!!.. ادأ كتلماجم  نل أ  دلاخ ..)  ) ا كركشأ  - 

: ظغ الئاق   بألا  خ 

..!؟ انه يرج  ام  دحأ  خ  اله  - 

: ةاحم ءاقلإ  دي  نمو  ..امسبم  هل  ترظن 

رم ءادع غ  ..ةادلا  طاقن   ةدع  انا  تراثأ  دقل  الوأ ..!! فرعن  ام  عجالف  ..يدس  اوفع  - 
نود مساج )  ) ةفرغ ههجوت إ  ةئجافملا ..!! روصنم )  ) ةراز ..هاسأ  اثك  عنتقأ  مل  صخش  ب 

مل وهو  مساج )  ) ةفرغ نام  ملع  فكف  ..نآلا  ىوس  هل  هنأ  مل  رمأ  وهو  اهنام  نع  انلأس  نأ 
ةفلا ەذه  ةمج   مساج )  ) بكتري فك  ..رخآ  رمأ  كانهو  لق ..!!!؟ نم  ملم  إ  تأ 
بكتري اذاملو  ..مويلا  ەروس  روصنم )  ) نأ ملع  نك  مل  ذإ  قبسم ..!! ؟ ططخت  يأ  نود  ةصقلا 

ملاعم ل  خ  نأ  هلع  لحتسسف  بضغ  ةروث  اهلعف   ول  ًصأ ..!؟ تبلا  انه   ةمجلا 
نم هئتو  مساج )  ) فص فقت   ةاغلل  ةقطنم  ةلئسأ  تققد ..!! نم  لقأ  هتفرغ و  ةمجلا  

قحا دق  روصنم )  ) نوك نأ  وهو  ..ةعبطلل  قراخ  بس  كفتلا   اماغرإ ع  انمغرتو  ..لتقلا 
ثدح نأ  نكمملا  نم  له  ..رخآ  لاؤسل  اندوق  اذهو  مساج ..)  ) ةداهش عم  ةصاخ  اتاذ ..!!
زاغلأ أ  دحأ  تعت  لاو  ةردنلا  ةددش  ةرهاظلا  كلت  ةطاسلا ..!! ؟ ەذهب  اذلا  قاحالا 

..!؟ ملاعلا

: دافنب ص بألا  عطاق 

..!؟ انه ثدح  ام  انل  فشكت  مأ  اضومغ ..!؟ ؟ ةصقلا  دت  نأ  دت  له  - 

: لقعتلا الفط إ  وعدأ  تنك  ول  ام  تلقو  ..ةلوسعم  ةماسبا  تمسبا 



وه اذه  نأ  لوقأ  تنك  ..ەآ  انك ..!؟ نيأ  ..ال  لامتسال  ةصرفلا  عد   ..كقزر  ع  صا  - 
ملع الو  ..سلاولا  فلخ  يرجت  تنا  ةارغلا  ةغلا  ةصق  كانه  نلو  ..انل  اد  ام  دهشملا 

..لجخلا ءم  رخف  مسبا  يذلا  مساج )  ) يدب إ تأ  مث  يرقعلا ..!! اذه  ىوس  اهلصافتب 

: بارغتسا بألا  لأس 

..!؟ تالؤاسلا ەذه  ل  ةاجإلا ع  تدجو  كنأ  عت  له  - 

مل ..اذه  روصنم ) دوجو ل(ـ كانه  نك  مل  هنأ  وهو  ..ةاغلل  طس  باوجلا  اذهو  ..يدس  ا  معن  - 
!!!!.. قالطإلا قح ع  دوجو  هل  نك 

: ةما لاقو  اضغ  بألا  ضفتنا 

محل نم  وهو   ..فنب  روصنم )  ) عم تلماعت  دقل  دلاخ ..!؟)  ) ا هلوقت  يذلا  ءارهلا  اذه  ام  - 
.هعم تثدحتو  هتيأر  كسفن  تنأ  ..كمامأ  هعم  تثدحتو  ..مدو 

: الئاق يرود  تمسباو  ..بألا  لوهذ  طسو  احاض  مساج )  ) رجفنا

( روصنم  ) نأ فشكت  نأ  كنكم  مل  فحم  مدق  لثمم  تنأ  حف  ..كنبا  قوفت  تي  اذه  - 
!!.. ةدحاو ةلمعل  ناهجو  امه  مساج ) و(

: لوهذ هنبا  هجو  قدحو   لوق  وهو  ةهال  بألا  حمالم  تدادزا 

…. نأ عت  له  ..لحتسم  اذه  نلو  - 

: مزح هتعطاق 

..دحاو صخش  امه  روصنم ) و( مساج )  ) ..معن - 

: لوق وهو  هنام  بألا   ضفتنا 

..ّذأ قدصأ  نإ ال  ..لحتسم  ..لحتسم  اذه  - 

: همال انمؤم ع  تلق 

كنأو بطلا  ةل  هل   لقتسم  نأ ال  مساج )  ) رعش دقل  الحتسم ..!! رمألا  نوك  دا  ..لعفلا  - 
دوجوو ..كعانقإل  ةلسو  نع  ثحي  ذخأف  ..عاخنلا  هقشع ح  يذلا  لثمتلا  راخ  هل  كت  ال 

دارأف انأ ..!! رخف - ال   - وهو امئاد ..!! لوقت  تنك  ام  هلثم  حبص  نأ  كنبا  نم  متتو  همحت  دهاش 
!!.. لثمتلا لاجم  ..هل  تنأ  ەدت  رخآ ال  لاجم  يرقعو   ل  ..قوفتم  رخآلا  وه  هنأ  كل  بي  نأ 
لا ةعئار   ةكحو  ةلماتم  ةحم  لمع  عم  ةمهو  ةصخش  عاخا  ەكفت إ  ەاده  دقف  اذل 

ل  ..لثمتلا  لاجم  طقف   سل  ..لعفلا  يرقع  كدلو  نإ  ةضاملا ..!! ةعاسلا  لالخ  اهانشع 
ام امامت  روصنم ..!!)  ) إ ةنرملا  ةرجنحلاو  نقتملا  جااملا  ةطساوب  هسفن  لحت  ع  هتردق 

لثمملاو رياف ) تواد  ةدسلا   ) هشلا ملفلا  زمالو )  نور   ) لاعلا لثمملا  لق  نم  اهلعف 
راودأ لثمتب 5  ما  ـا قـ مدنع ەو ) ـ تعملا روسفولا   ) ةهشلا ةئانثلا  يدإ م )   ) رخآلا لاعلا 

!!.. ةدحاو ةعفد  ةفلتخم 

: ددش سامح  تلق  مث  ..هلع  ال  ثأت  ىرأل  اللق  تكس 

..ةقد جااملا  امدختسم  روصنم )  ) ةصخش صمقتي  هتفرغ   رخأتي   نأ  مساج )  ) دمعت دقل  - 
..ةصخشلا كلت  قادص   بسكل  ةللا  اراجش   لعتفاو  ةف  ذنم  هتطخل  ةدعلا  دعأ  دقو 



ةلصاومل لولا  ەرخأت   لاح  كش   يأ  انباتي  لاهسإلا ح ال  باصم  هنأ  ةدم  ذنم  كخأو 
ةصخش اركنتم  انيلع  بالا  قرطو  أل  تبلل  لخلا  بالا  نم  للس  مث  نمو  ةساردلا م ..!!

بغري هنأ  اللعتم  ملعن - نأ  نود  ةلاخ  تنا  لا  ( - مساج  ) ةفرغ اهدع إ  بهذل  روصنم ..!!) )
!!.. اهنيح ارغتسا  راثأ  فتو  هتطخ  دسفن  هسفن ح ال  بالا ع  لفق  مث  ..هعم  ثدحلا   

ذخأف ةاحلا ..!! ەراودأ   مظعأ  مساج )  ) بعل قلق ..!! ةفرغلا  با  دنع  رظتن  نحن  امنو 
..اهلّثم لا  روصنم )  ) ةصخش هنب و  اراجش  لعتفو  توص  ثدحتي  ةنرملا  هترجنح  ةطساوب 

وأ  - روفسف ةعطق  جخأ  تنا  نأ  دعو  ..جااملا  ههجو  نع  لو  هاث  لدي  نا  ءانثألا  ەذه  و 
ةحئارلا و  ..افألا  حيحف  هش  يذلا  توصلا  اذه  عتل  اهقرحأو  حجرألا - ع  مويسنغملا 
الواحم ههجو  لوهذلا ع  تامالع  امسار  انل  بالا  حتف  مث  ..اهانلخد  امدنع  ةفرغلا  وج  تألم  لا 

لاو ةققحلا  اذلا  قاحالا  ثداوح  نع  أرق  هنأ  ودي  ذإ  ..اتاذ  قحا  دق  روصنم  نأ  انعانقإ 
..ةقعلا ةطخلا  كلتب  هل  تحوأ 

: ةئاهك ةقعص  هتباصأ  نم  ناتغئاز  ەانيعو  ەدلاو  لأس 

..!؟ اذه ل  لعف  اذامل  نلو  - 

لثمتلل قلخ  هنأو  ةلثمتلا ..!! هتبهوم  كعانقإل  ..ه  كتخأ  دقو  يدس  ا  حضاو  باوجلا  - 
ةقسم تاحتب  هل  رظنس  كنأل  ..الثم  كمامأ  ارود  لثم  ول  ادأ  كعنقل  نك  ملف  ..بطلل  سلو 

..ًصأ لاجملا  اذه  طرخني   نأ  ەدت  كنوك ال 

: باجعب امسبم  مساج )  ) تفتلاو إ تكس 

..!؟) مساج  ) ا ء  تأطخأ   له  - 

: لذج لاق 

!!.. ةادلا ذنم  امعأ  شعت   تنك  ول  ام  رمألا  تصصق  دقل  ..تفرع  نم  ذأ  ا  اقلطم  - 

: رتوتلا اجوزمم  جح  لاقف  ..امامت  ادماج  اد  يذلا  ەدلاو  تفتلا إ 

!!.. فدهلا اذهل  اندلا  تئج إ  نأ  رعشأ  ..لثمتلل  شع  ةلح    قدص ال  ..أ  ا  ةرذعملا  - 
ترعش دقل  ..أ  ا  قدص  ..كعانقإل  رخآ  راخ  يدل  نك  مل  ..ةاحلل  رخآ  فده  يأ  فرعأ  الو 

..تاسلا نم  تاونس  دع  يع  كحأو  فن  نع  راغلا  ضفنأ  ..ضهنأ  نأ  يرود  يدؤأ  انأو 
!!.. كوجرأ ..كوجرأ  ..لثمتلا  ةسرامم  نم  مرحت  كوجرأ ال 

: تعماد نيعو  ةعا  ةخأ  ةرم  اهلاق 

..كوجرأ - 

: ةتيقملا هتما  لوق  وهو  ةأجف  بألا  ضهن 

تقولا اذه  لاوط  اصعأ  تفلتأو  عدخت  تللظ  كنأو  قح ..!؟ ؟ نا ع  دلاخ )  ) نأ عت  له  - 
..!؟ دمع نع 

هلقت مدعو  ەدلاو  ضفرل  لامتحا  يأ  عض  مل  وهف  هفقوم ..!! ةققح  كردأ  دقو  قلق  مساج )  ) لاق
: نح ءاجرب  لوق  وه  ءلا و  ضع  اجحتم  هتوص  جخل  ..رمألل 

دع اهخلس  اهض  ەاشلاو ال  ..ةسا  ةلواحم  تنا  اهنأ  لقنلف  ..خألا  مأ  اذه  نا  دقل  ..أ  - 



!!.. اهحذ

: ەدلول لاقو  ةوق  رفز  مث  ..الخاد  اعا  اع  هنأو  هيع  ضمغأو  ..الط  ەدلاو  تكس 

ذنم قحتلتس  ..اذه  نم  أ  رخأتن  الأ  بلاطأ  لعج  دح  إ  تضغأ  ..تضغأ  دقل  معن  - 
..ةحملا نونفلل  اعلا  دهعملا  مداقلا  لصفلا 

: ةققح ةداعس  مساج   خ 

..أ ا  لوقت  ام  عت  له  ..لإ  ا  - 

ەدلو هجو  كسمأو  ..عمدلا  ەانيع  تقرورغا  دقف  ..ةروصلا  ەذهب  بألا  لعف  ةدر  نوكت  نأ  عقوتأ  مل 
: غلا نانح  لوق  وهو  هفك 

.. رفغا  كوجرأ  ..اخأ  ّيع  حتفأ  تلعج  دقو  ..يدلو  ا  عأ  تنك  دقل  - 

هعومد تأد  ..اثك ح  يرعاشم  راثأ  راح  ءا  مساج )   ) شهجل ..ةوق  ەدلو  نضتحاو  اهلاق 
فرعأ نإ  اد  ..!! ام  ةعص  هعومد  يراد  بألا  نا  امنب  ههجو ..!! تاحتف  ل  نم  لس 

ناسإلا دنع  رومألا  طلتخت  ثح  اعمج ..!! انل  ثدح  اذهو  ..طاع  راجفنا  هنإ  ..ضارعألا  ەذه 
: احرف وهو ي  لوق  ەدجتف  ..حفلا  ةدش  نم 

..نوبيط سانلا  ..ةعئار  ةاحلا  ..اقدصأ  بحأ  ..نونج  ببح  بحأ  - 

هنأل ..افحم  الثمم  رخآلا  وه  نك  مل  ول  ثدح  ام  ل  رثأتيل  نك  مل  بألا  نأ  امامت  قثاو  نإ 
!!.. اهفرع أ م ..ەدلو  ةهوم  داعأ  ادج  فرع 

: ەدلو مض  وهو  لوق  ناف 

صصخت ةسارد  اهئات   كتاح  تضق  ولو  ..أدي  نأ  لق  كلثم  عئار  لثمم  تي  نأ  راعلا  نم  - 
!!.. يمض ةحارإل  ك  نل  طاسلا  دلجلا  نإف  ..رخآ 

اذهب اساسحإ  لمحتو  دآ  كنأ  فاشا  ..ةناسإلا  كقامعأ  فاشا  ةذل  ..اعئار  ادهشم  نا 
رثأتلا تامالع  جو  تد ع  دقو  يدوجو  اركذتو  ..اخأ  نانثالا  أده  نأ  إ  لنلاو ..!! قمعلا 

..ثدح امم 

: هعومد حسم  وهو  مساج )  ) لاقف

(.. دلاخ  ) ا ةصقلا  ەذه  كتمحقأ   نأ  فسؤي  - 

: هل لوقأل  تمسبا 

..تيح ام  ةثداحلا  كلت  نل أ  نإ  ..كلع   -ال 

: امسبم احصان  هل  تلق  مث 

..عيمجلل حاتم  قح  ةددجلا  تاادلا  نإ  ..ددج  نم  أدت  نأ  امئاد  عيطتس  كنإ  مساج )  ) ا ركذت  - 
ةدحتملا تاالولا   ) تقلخ لا  نجاهملا   نم  ةعومجمل  ةددجلا  تاادلا  نأ  ست  الو 

نك كوجرأ  مساج ..)  ) ا الشاف  كارأ  نأ  ەرأ  انأو  ..ارهاز  القتسم  نآلا  كرظتي  ةكمألا ..!! )
..ارذح

: درطتسأ انأو  ترفز  مث 



..أطخلا و نع  فكتو  باوصلا  لعفت  نأ  طقف  ركذت  ..نلو  ..دص  ا  حصنلا  اعرا   تسل  - 
ب لصافلا  طخلا  ودغو  ..هللا  نذب  جختت  ح  ةصاخ  ..اهذفنت  ادج   ةسع  ةحصن 

ركذتت نأ  لواح  طقف  اهتقو  ..انحلاصم  بسح  اراسو  انيم  هكرحن  اطاطم  أطخلاو  باوصلا 
..نآلا كتراهطو  كتيلاثم 

لا دوعولا  نم  ..ىرخأ و  ةرم  امهارأ  نأ  لمأ  ..اعدوم ع  امهتكرت  لاق ..!! ام  كانه  دع  ملو  ..و 
عئاقو نوكش   متداعك -  - متنك اذو  ..هتاطاتراو  هتاح  هل  نوكتس  انم  لف  ادأ ..!! اهذفنن  ال 

هنوفرعتس اهدنع  ..هلثم  نامزلا  دوج  املق  الثمم  مل  رهظل  ةللق  اماوعأ  اورظتناف  ..ةصقلا 
.ەدلاو نوفرعتو 

ەاجتا إ  ئراقلا  ركف  هجوت  لا  صصقلا  نم  ..تقولا  سفنب  ةفطو  لعفلا  ةيجع  ةصق  اهنإ 
انحنم ەرهظت  لا  ةطقللا  نلاش )  راش   ) اهسرام ةمدق  ةعل  ..رمألا و  ححصت  مث  اخ 

هنم دتت  اطخ  لمح  ه  اذإف  انل  ريدتس  مث  ..أقتي  هنأ  ىولتي  ەرهظو  ةنيفس  زجاح  ع 
!!.. ةكمس

نا له  ..مسالا  عم  رمألا  عقاو  لهجأ   تلز  الو  ..ةرهاظلا  مسا : ةصقلا  ەذه  تقلطأ ع  دقل 
مل كوم  رمألا  ..ملعأ  ال  اذلا ..!؟ قاحالا  ةرهاظ  تنع  نأ  مأ  ةرهاظلا ..!؟ وه  مساج ) )

!!.. نودت ام  ەسفتل 

ال عفدملا  فلخ  افقاو  تنك  نأل  اذامل ..!؟ ..اكذ  لمجأ  نم  ةدحاو  ل  ةصقلا  ەذه  نإ 
تأد دقل  ..اقت  ةقاسلا  راجت  ل  ثدح   ام  اقدحم   ارطخ  كانه  نك  ملو  همامأ ..!!
اهنل ..كش  ةلمم ال  راهنألا  نإ  حــــملا ..!! دارلا  رهنلا  ةهيش  اح  اهيف  تنا  لا  ماألل  قاتشأ 

نوكس  نيأ  ةظحل  ل  فرعت   ..ائداه  ارهن  اح  نوكت  نأ  درأ  ..مونلا  كمرحت  لقألا ال  ع 
ءافتالا ةاغ  نوأ   دق  ..ئداهلا  مظتنملا  نالا  ةسلا    ةداعسلاف  ..ةلاتلا  ةظحللا 

!!. اهاعرم نع  ةضار  ةرق  درجم  نوأ  امرو  ..ةروصلا  ەذهب  ركفأل  سلفلا  جضنلاو  اذلا 

تنس له  يرمع ..!؟ لثم  مه   نم  اك  شعأو  ءودهلا  معنأس  له  اذه ..!؟ ثدحس  له 
ةعبطلا ءارو  ام  ملاوع  جس  نإ  ..ال  عبطلا  صق ..!؟ رخآ  ةقاسلا   صق  له  الآ ..!؟

هسفن كي  ح  روفلا  ع  رأفلا  همهف  يذلا  عنلا  نم  ك  ..محم  ك  تعقوأ   لا 
.يدجت رارف ال  تالواحم  طقلا   تقوو  هتقو  عيض  نأ  نم  محأ  هنإ  ..هثباعت  طقلا  بلاخمل 

ب ح اهشعأ  لا  كلت  نم  ىرخأو  ىرخأ  صصق  مخأ  امر  ..اقحال  دملا  مخأس  امر 
!!. ةلوهجملا داعألا  ..ياوس  اهشع  مل  لا  داعألا  كلت  رخآو  

 

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

..بلقلا نم  ةمل 

!! تبلا كلذ  ثدح  

!! ةرهاظلا

: تاتحملا سرهف 
 

 

 



تاظحالملا
[←1]

..لعفت نأ  كوجرأ  نإف  اركذم  نم  لوألا  ءزجلا  تأرق  دق  نكت  مل  اذإ  ..ئراقلا  يزع  ( 1)
.ةقاس ثادحأل  صخلم  ح  القث   ائبع  حــــت ع  اذهب  كنإ 



[←2]

وهو ..بطلا  خــــرات  ەوشلا   تالاح  رهشأ  ىدحإ  لفلا ..) لجرلا   ) كم نوج  ( 2)
برقأ إ هلعج  عورم  لخ  ەوش  نم  اع  ناو  املا  نرقلا  تشاع   ةققح  ةصخش 

لاعلا برطملا  نأ  بجعلا  نمو  ..لفلا  لجرلا  بقل : لعفلا  هلع  قلطأ  ..ي ح  لف 
.لفلا لجرلا  اذه  ءاموم  ءال  احداف  اغلم  عفد  دق  نوساج ) لام   ) راوطألا بغ 



[←3]

.ةققح ( 3)



[←4]

.ةققح ( 4)



[←5]

.ةققح ( 5)



[←6]

.فسألا عم  ةققح  ( 6)



[←7]

ودي ام   - افورألاو ..لوقعماللا  فوخلا  ..رملا  فوخلا  وه  افلا  افورألا : ( 7)
نامألا خ  هلعجتو  ..ناسإلا  دنع  دلوتت  لا  افلا  عاونأ  دحأ  وه  مسالا - نم  احضاو 
..تبلا نم  جورخلا  نم  فوخلا  إ  رمألا  ه  لص  دقو  ..الثم  قاوسألا  ..اثك  ةحوتفملا 

تاشاعترا باصسف  جورخلا  ەانجأ ع  ولو  ..ادأ  هكي  الو  قلغم  نام  عبق   ەدجتف 
تالاح توملا   وأ ح  ..ةبيغلا  وأ  ..بشختلا  دح  غلت  دق  ضارعأو  ..رغ  قرعو  ةفنع 

.ةردان



[←8]

ب ةقهاشلا  لاجلا  طسو  جرلل  اقف  لقت  ةرئاط  تطقس  ماع 1972   ( 8)
وت 29 دقو  ..ثحلا  قرف  اهلطت  مل  امامت  ةلوزعم  ةقطنم  ش ..)  و( ياوغوروألا ) )

اماأ اوشاع  اجان  ت 16  ح  ..تااصإلا   بس  اقحال  وأ  ةرئاطلا  طوقس  ءانثأ  اار 
ةجلثلا لاجلا  تاتان   يأ  دوجو  مدعو  ةمعطألا  دافن  عمو  ..لاجلا  طسو  ةلط 

نم نوتاتق  اوحصأ  امدنع  لوهم ..!! فت  إ  ءاقلاو  عجلا  ةزغ  مهتداق  ..ءادرجلا 
امم اهباحصأ  اوفرعتي  جلثلا ح ال  ثثجلا   سوؤر  نفد  الوأ  اوماقف  مهئالمز ..!! ثثج 
نأ إ  ةاحلا ..!! دق  اوقي ع  مهلأ   اوماق  مث  نمو  ..زامشالا  روعشلا  نم  ففخ  دق 
متو مهيلإ  ذاقنإلا  قرف  تداق  ةحورم  مهتدجو  امدنع  اموي  دع 72  ةاسأملا  كلت  تهتنا 
نم نالعج  دق  شطعلاو  عجلا  ةزغ  نأ  انل  بت  ةهباشم  ةددع  ثداوح  كانهو  ..مهذاقنإ 

.لعفلا افخم  اشحو  ناسإلا 



[←9]

.ةققح ( 9)



[←10]

.ةققح ( 10)



[←11]

.ةققح ( 11)



[←12]

.ةققح ( 12)



[←13]

راوسأ فلخ   ) ەرادصإ لصفتلا   ةرهاظلا  كلت  نع  فلؤملا  ثدحت  دقو  ..ةققح  ( 13)
( ملعلا



[←14]

.ةققح ولوكسارالا  ملع  نع  ركذ  ام  ل  ( 14)
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