


( نومتم  ) قف ةتكم 
ةصن ةغص  ةردانلا ا  بتلا  لحتل 

باتلا اذهل  لحتلا  ماق 

 



: 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 
 

 



 

 

 

ةدئاز ةعرج 
 

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 

 



ركش ةمل 
( هللادع دمحم  ماشه  نومأم   ) زعلا ئراقلا  إ 

ةققشلا ةمشاهلا  ةندرألا  ةلمملا  نم 

.ةصصقلا ةعومجملا  ەذه  ناونع  ەراتخا  ع 



ئراقلا هف  عق  ..عئاش  أطخ 
..ئراقلا يزع 

اوح 23 اهلالخ  ُتمدق  لاو  ..اماع   20 لا ـ تزواجت  لا  ةعضاوتملا  ةبدألا  سم  لاوط 
لاز امو   - ثدح ادج  بط  رمأ  اذهو  ..تاداقتنالا  ضع  ُهجاوت  امعأ  تنا  ..ابدأ  ارادصإ 
ضع نم  ملعتأو  اثك  دفتسأ  ُتنكف  ..هنأش  الع  امهم  ءانثسا  نود  نم  بتا  ل  عم  ثدح -
اذهو ..امتجالا  لصاوتلا  لئاسو  لصت ع  لا  متاظحالم  الول  اهل  هنأل  نأ  مل  لا  ءاطخألا 
نأ مل  ..ةعضاوتملا  ح  ااتك  هّجوي إ  وضوم  دقن  يأ  ةعاتم  امود ع  صرحأ  لعج  ام 

ئراقل ال ًثم  نكم  ذإ ال  ..خشلا  قوذلا  طتري  اطنالا  دقنلاف  ..اطنا  دقن  يأ  ُتفتلأ إ 
.قاوذأ ةلأسم  طقف  اهنإ  ..افلؤم  هجعت  نأ  ضومغلا  صصق  بح 

أطخ تحصأ  اثك ح  ترركت  لاو  ..اضأ  اهلحم  تاداقتنالا  غ  ضع  كانه  تنا  ..نلو 
(.. دّقعملا و( حاورألا ) فحتم   ) يرادصب اثك  َبجعأ  نم  ُدجأ  ذإ  ..ءارقلا  نم  ددعلا  هف  عقو  اعئاش 

(17  ) لثم ةصصقلا  تاعومجملا  َدقتنا  هنل  ةردان ..) تالاح  و( ةلوهجملا ) داعألا   ) ةلسلس وأ 
نيأ َفرعأل  ءازعألا  ءارقلا  ءالؤه  عم  ُتلصاوت  حو  ..ةوسق  اهب ) نوحمس   ال  صصق  و(
دقنو خش  قوذ  ةلأسم  اهنأ  يأ  ..ةصقلا  صصقلا  نوبح  مهنأ ال  ُتفشا  ..طضلا  للخلا 
تالاح و( ةلوهجملا ) داعألا   ) ةلسلس نأ  املع  ..أ  تااورلا  نوبح  مهنإ  ..بسحف  اطنا 

..صصقلا عيمج  اهلوح  رودت  ةكرم  ةصخش  يوتحت ع  اهنم  ل  نوك  تااورلا  برقأ إ  ةردان )
.هتاذ دح  املاع   اهنم  ةصق  ل  تعت  لاو  ةصقلا  صصقلا  سكع  ع 

ددع ةلق  ع  دمتعتو  ..دحاو  فقوم  ةدحاو   ةصخش  ع  ةداع  زكرت  ةصقلا  ةصقلاف 
..ناحألا بلغأ  ةدحاو  ةسئر  ةثداح  لوانتو  ..مامتهالا  رواحمو  ثادحألا  راصتخاو  تاصخشلا 

امم ..ثادحألا  اهكرت ع  ردق  اهتالقتو  اهقمعو  ةصخشلا  زكرت ع  لا  تااورلا  سكع  ع 
.رعش نأ  نود  نم  لطلا  قلعتت  كلعج 

ذإ ..ءازعألا  ءارقلا  نم  نوثلا  هف  عقو  رخآ  أطخ  كانهف  ..دحولا  عئاشلا  أطخلا  اذه  نك  مل 
صصقلا زواجتت  ااتك ال  نأو  ..بتأ  امف  ددج  نأ ال  ئراقلا  اهيف  خ  ةلاسر  اناحأ  ُلقتسأ 

امومع 6 صصقلا  عاونأ  نأ  ..ةماه  ةطقن  حضوأل  فقوتأ  انهو  ..خلإ  ..بعرلا  صصق  وأ  ةسلوبلا 
ةصق  ةأو  تارماغم ..) و( بعر ) و( ةسلوب ) و( رح ) لاخ  و( لع ) لاخ  و( امارد )  ) ..بسحف
نل ..عاونألا  ەذه  عيمج  ُتتك   نأ  املع  ..ًثم  ةخراتلا  صصقلا  ..اهتحت ح  جردنت  ملاعلا 

نأ لوقن  نأ  عيطتس  قطنملا  اذهــو  ةسئرلا ..!! ةركفلا  راركت ح  نوضفري  ءازعألا  ءارقلا  ضع 
فقوتت نأ  ضف  نا  ..ةسلوبلا  صصقلا  تصصخت   لا  سك ) اثاجأ   ) ةمظعلا ةتالا 

ةصق فلؤم  يأ  بتك  وأ ح  اضأ ..!! ةسلوب  تنا  ةلاتلا  اهصصق  نأل  ..لوألا  اهرادصإ  دع 
ةق نع  ىرخأ  ةصق  ادأ  بتك  الأ  بج  هنأ  ع  اذهف  لاثملا ..) لس  ع   ) كنب ةق  نع 

..خــــراتلا ةدحاو   بح  ةصق  ىوس  دجن  نل  الو  ..لحتسم  اذهو  ةرركم ..!! تعتس  الو  كونب 
!!. ةرركم نوكتس  كلذ  دع  بح  ةصق  يأو 

نأ ضف  لا  لصافتلا   نل  ..رركتت  نأو  د  ةسئرلا ال  رافألاف  ..عبطلا  حيحص  اذهو غ 
بكوك نم  اضف  وزغ  ةركف  تشقان  لا  مالفألا  ددع  م  ..كلذ  ع  ًاثم  ذخأنلو  ..فلتخت 

لصافتو ةفلتخم  رظن  ةهجو  نم  ةركفلا  شقاني  اهنم  ل  نل  ..عبطلا  ادج  ةثك  رخآ ..!؟



.رارمتسا هلعف  لواحأ  ام  اذهو  ..ملاعلا  بتا   يأ  هعنص  ام  اذهو  ..ةفلتخم 

اوعتمتس نأ  ًمآ  ..زعلا  ئراقلا  ري  ام  مدقتل  يدهج  ل  لذأ  نأ  امود  دكؤأ  ..ماتخلا   
مل سي  نأ  اّنمتم  ةسلس  ةففخ  نوكت  نأ  ُتصرح  لاو  ..ةددجلا  ةصصقلا  ةعومجملا  ەذهب 

.ةدحاو ةسلج  اهؤاهنإ  

افرلا دسلا  باهولا  دع 



.!؟ انه ثدح 
ُ

اذام 
دحأ رفس  ارظتنم  ..اقت  رهش  ذنم  ةنكسلا  ةرامعلا  كلت  بقارأ  تنك  دقل  ..نآلا  زهاج  ء  ل 

دق اهو  ..مهتالتمم  ع  وطسأو  ةصرفلا  زهتنأ  ةفصلا   مهتزاجإ  هتلئاع   دارفأ  عم  اهناس 
..ةع ةسج  نم  ةقشلا  بحاص  نأ  ُتملعو  ..ادج  ةصاخلا  احتب  ُتمق  دقل  ..ةصرفلا  تناح 
ةاحلا حمالم  اهدارفأ  ع  ودت  ةغص  ةلئاع  هلو  ..تالا  ىدحإ  اماه   اصنم  لغشو 

ةرملا اهنإ  ..لقألا  ەانمتأ ع  ام  اذه  وأ  ..مهتقش  ةقلا   قحتس  ٍء  دوجو  ُحجري  امم  ..ةملا 
ةنوناقلا طشأ غ  نام  يغت  مهملا  نمف  ..ةقطنملا  ەذه  ةق   ةلمع  اهيف  موقأ  لا  وألا 

.ّع ضقلا  ةلمع  بّعصس  امم  ..ةددحم  ةقطنم  مهتاحت   ةطلا  لاجر  فثك   ال 

رخآ  ء  ل  ُتلشف   نأ  دع  ..تاونس  ةدع  ذنم  ةقلا  ُتدتعا  دقف  ..اح  ةعبط  اهنإ 
..يرهش بتارب  ةفظو  نع  نوثحي  نيذلا  ءالؤه  نم  نوأ  نأ  ُەرأ  نأو  ةصاخ  ..فسألل  اح 

نع ةراع  اح  نوكتسو  ةقاس ..!! طوملا   روثلا  لثم  اهنيح  ودأس  ذإ  ..سؤبلا  ةمق  اذه  ىرأ 
نطقأ  تلعج  ةبك  َغلام  تحنم  اهنأ  الإ  ..اهرطاخم  مغرف  ..تاقلا  امأ  ..ههرأ  لتاق  تور 

كالتما ع  تدعاس  كلت  اق  َّنأ  بغلاو  ..ظو  بتارب  اهيلع  لصحأ  نأ  لحتس  ةقش 
!!. فوخ يأ  رعشأ  ُّت ال  ..ضعلا ح  هلع  دسح  دق  باصعأ  تاث 

بأ نأ  ..بسحف  ةسانملا  ةظحللا  رظتنأ  امر  ..ام  اموي  ةقلا  نع  فقوتأ  نأ  لمآ  دأت  ل 
نم اثك  هنع  ُتثح  يذلا  نامألا  اذه  ..ةاحلا  ىدم  نامأ  لعج  ًئاه  اغلم  قأو  رمعلا  ة 

..ءانبأ ةموك  نهنم  ل  نم  َبجنأو  ءاس  جوزت 3  يذلا  بس أ  ..امر  لوفط  ذنمو  ..ىودج  نود 
انمظعم  لشف  نأ  ةعقوتملا  ةجنلا  تناف  ..ةاعر  وأ  مامتها  نود  ملاعلا  هجاون  انكرت  مث 

وأ َرأ  مل  نأ  ..ةصاخلا ح  هتاح  انم   ل  لغشو  ..ّيدلاو  ةافو  دع  اجردت  قفنل  ..هتسارد 
عم ..اهذفنتو  ..تاقلل  ططختلا  اعّزوتم ب  قو  حبصأو  ..تاونس  ذنم  اقشأ  نم  اَّأ  لاقأ 

ثم صخشف  ..عبطلا  ..دودسم  قط  إ  امود  هجتت  لا  ةرباعلا  ةفطاعلا  تاقالعلا  ضع 
.ةرقتسم ةاح  شع  وأ  جوي  نأ  لحتس 

اهدارفأ رفس  دع  ةقشلا  كلت  ةقل  ةدعلا  ُتددعأ  نأ  لوقأ  تنك  ..ةصقلا  تأد  ثح  نم  دوعن 
مهفراعم دحأ  اهدوق  ةبك  ةراس  مهبئاقح   عضوب  نوموق  مهتيأر  ..بسحف ح  موي  ذنم 

نام فرعأ  تلعج  ةفثكملا  اِّحتو  ةلطلا  بقارم  نأ  ظحلا  نسحلو  ..راطملا  إ  مهذخأل 
لاملا نم  اغلم  ُتعفد  نأ  دع  ..ةرامعلا  باحصأ  نع  ء  ل  فرعأو  ل  ..طضلا  مهتقش 
لجرلا لهسلا ع  نم  ..اركنتم  هل  اذه  ُتلعف  عبطلا  ..اهُتبلط  لا  تانابلا  حنم  سراحلل  

.خلإ ..ةعق  ..تاراظن  ..ةفم  ةحل  ..ركني  نأ 

عم ءادوس  ةضار  ااث  ادترم  قش  نم  ُتجرخ  ح  ..ارجف  ةدحاولا  إ  ش  ةعاسلا  تنا 
ةنكمم ةروص  قدأ  انل  تمدق  امنسلا  نأ  عقاولاو  ..هجاتحأس  ام  ل  يوتحت  ةغص  ةيقح 

عضأ انأ  اهف  ..ةداع  صللا  اهمدختس  لا  ةقلا  تاودأ  دحأ  ع  خ  دع  مل  ذإ  ..صوصلل 
ةنكسلا ةرامعلا  اهجتم إ  اهدوقأو  ةراسلا  بكرأ  مث  ..راس  قودنص  ءادوسلا   ةودلا  بيقح 

..رمألا ُتدتعا  دقف  ..تركذ  ام  صع  رتوت  يأ  رعشأ  نأ  مل  ..ةلاخ  هش  عراوشلاو  ..اهاإ 
.اهذاختا بج  لا  تاطاتحالا  ادج  فرعأو 

لخدملا إ  اس  ُتهجتا  مث  ..اس  ةدع  ةفاسم  راس  ُتنكرو  ةنكسلا  ةرامعلا  إ  ُتلصو 



ركنتلا لئاسو  يدترأ  نإ  ..مهي  اذه ال  نل  ..لخدملا  دنع  ةقارم  اما  كانه  نأ  دقتعأ  ..ئرلا 
إ اهجتم  دعصملا  ُّلقتسأو  ..ةأرجلا  نم  ء  سأ  لعج  ام  اذهو  ..سراحلا  اهب  ُتلاق  لا 
دع مل  رمألا  اذهف  ..بالا  حتف  ةلمع  قرطتأ إ  نل  ..ةلطملا  ةقشلا  ادعاص إ  ..سداسلا  رودلا 

.ثم فحم  صلل  ةسلا  قئاع  يأ  لش 

لأ ..دج  اذه  ..ةءاضم  راونألا  ضع  اوكرت  دقل  ..ةقشلا  لخاد  فن  دجأ  نأ  لق  ةللق  تاظحل 
بهذ ّأو  ةقلا  قحتس  ءاشأ  عأ ع  نأ  متأ  ..ادج  ةقنأ  ةقش  اهنإ  ..وح  ةع  ةرظن 

لا فرغلا  ىدحإ  إ  اهجتم  ةرذح  ةئيط  تاوطخ  مأ  انأو  فنل  اذه  لوقأ  ..ًىدس  عت 
..ةأجف ةاتفو ت  ..ام  اراوح  ُتعمس  ..ةفرغلا ح  دق  تأطو  نإ  ام  ..مث  ..مونلا  ةفرغ  اهنأ  َحضّتا 

اهنأ ضف  ةقشلا ..!! دحأ   دوجو  عقوتأ  نأ  مل  اذه ..!؟ ثدح  فك  ..ةلاقملا  ةفرغلا  اهنإ  
توصو ملأ  لوقت  ةاتفلا  ُتعمس  مث  ..اهل  الضع  ْتجنشو  ام  ُتدمجت   امامت ..!! ةلاخ 

: عفترم

!!. ةقطلا ەذهب  ردغتو   كدوعو  تس  كنأ  اموي  نظأ  مل  - 

: ٌئداه ٌّيروكذ  ٌتوص  اهيلع  دل 

..اننب روسجلا  دم  اثك  ُتلواح  دقل  ..ّع  ظفاحت  فك  فرعت  ال  كنإ  ..اردغ  همسأ  ال  - 
..لئاع محت  الو  مع  محت  ِتنأف ال  ..ءاك  لماعتت م  كنل  ..كعم  مهافتلا  ُتلواح 

هَّجوي دقن  يأ  لقت  ال  ح  ..غتأ   نأ  رارمتسا  م  بلطت  كنإ  ..اط  ح  بحت  الو 
ةاتف نع  ..ددج  بح  نع  ثحأو  اجردت  دعتبأ  نأ  بطلا  نم  ..بويعلا  نم  ةلاخ  كنأو  ..ِكلإ 

!!. اهلجأ نم  هلذأ  ام  ل  رّدقت 

: ةصع ةاتفلا  دل 

!!. كلس لاح  متل   انجاوز  ءاهنإ  كنامب  نا  ادأ ..!! اهري  ..كتناخ ال  ري  اذه ال  - 

: مزح لوقف 

ةأ هسفن   دجو  دلويس  يذلا  لفطلا  بنذ  ام  ..لحتسم  لماح ..!؟ ِتنأو  جاوزلا  نأ  - 
.!!؟ ةكفم

: ةصع ه  خت 

.!؟ كلثم اقح  انئاخ  اصخش  ەدلاو  نوكو  ملاعلا  اذه  أ إ  لفطلا   بنذ  امو  - 

مهدحأ نأو  بالا  إ  ةهجتم  ةع  تاوطخ  مث  ..ةاتفلا  نم  ةقهش  اهتعت  ةق  ةعفص  توص 
امأ نك  ملو  ..ةقشلا  نم  برهلل  ةفا  ةللقلا  اوثلا  كلت  نكت  مل  همامأ ..!! دجل  جخس 
دقفأ لا  وألا  ةرملا  اهنأ  فعأ  نأ  بج  ..انه  ..رلا  تحت  ءاتخالاو  مونلا  ةفرغ  لوخد  ىوس 
اذهك فقومل  ضرعتأ  مل  نأل  امر  ..دع  نمز  ذنم  بغلا  رتوتلا  اذهب  اهيف  رعشأو  اصعأ  اهيف 

!!. لق نم 

رعش امامت  ال  افنأ  كانه  ُتسح  ثح  مونلا ، ةفرغ  اهجتم إ  ةفرغلا  كلت  نم  لجرلا  جخ 
..اهل ه  نمث  َعفد  نأ  ەدعتو  ..همتشو  ه  خت  ةاتفلا و  هفلخ  لخدت  ..يدوجوب  ح 

تجرخأو ونيدومولا ..)  ) جاردأ دحأ  ةاتفلا  تحتف  ..اهنيح  ..رلا  ع  عقتل  فنع  اهعفد  هنل 
!!.. رانلا تقلطأ  الو  جورخلاو  داعتبالا  هنم  بلطتو  لجرلا  ددهت  اهُتعمس  ذإ  ..ودي  ام  اسدسم ع 



لتق نع  ةزجاع  اهنأ  َّد  وهو  ةرخاس  ةكحض  قلطأ  ل  ..اهددهت  َشخ  مل  لجرلا  نأ  ةلشملا 
ىرخألا ةفرغلا  بهذس إ  هنأ  ةحضاو  ةزازفتسا  ةقط  اهخأ  مث  هلتقتس ..!؟ فكف  ..ةجاجد 

.هتقشع دنع  ُهتلل  مل  انه  نم  جخسو  ةنخلا ..!!! دوجوملا   لاملا  ذخأل 

يلا مقرلا  اهحنم  نأ  هنم  بلطتو  ه  خت  ىرخألا و  ةفرغلا  هعتو إ  ..اضغ  طاتش  ةاتفلا 
ضع امهنب  رمتس  لاجسلا  ..ەدحول  لئاهلا  غلملا  اذه  ذخأ  هل  حمس  نل  اهنأ  دّدهتو  ..ةنخلل 
توص تاظحل  دع  عمسأو  ناملا ..!! ءودهلا  معل  ..رانلا  قالطإ  توص  عمسأ  نأ  لق  ..تقولا 

ةع اهجتم  رلا  تحت  نم  ُتضهنو  ..اصعأ  ةرطسلا ع  ُتدقف  انه  ةاتفلا ..!! بحنو  ءا 
غالإلا ع  ؤرجأ  ال  ل  ..لتق  ةمج  ُتدهش  دقل  اخأ ..!! ةقشلا  نم  جخأل  بالا  إ  قلا 

ةاتفلا  عم  لجرلا  اذه  دجاوتي  فك  ..مث  ةمجلا ..!؟ نام  يدوجو   رربأس  ةجح  ةأف  ..اهنع 
.ةاجإلا كلمأ  ال  اهباحصأ ..!؟ رفس  مغر  الصأ  ةقشلا 

كانه ُتسلجف  ..قش  ُتلصو إ  نأ  ..تشم إ  نهذو  ددش  رتوتب  راس  ُتدق  نأ  ركذتأ 
..اصعأ ةرطسلا ع  نم  نكمتأ  نأ  لق  تقولا  نم  َّرم  م  فرعأ  الو  ..افنأ  طاقتلا  ًواحم 

لاومألا نع  لجرلا  مال  ركذتأ  ..و  ..ةظحل  ةظحل  اهلالخ  ُهتدهش  امو  ةعورملا  ةجتلا  كلتب  ركفأل 
كنبلا هلاومأ   ةقشلا  بحاص  عدوُي  مل  اذامل  ..نل  ..ةناثلا  ةفرغلا  ةنخلا   ةدوجوملا  

مل ةاتفلاو ..!؟ باشلا  ناذه  امه  نم  ..ء  ل  لقو  وناق ..!؟ اطاش غ  سرام  له  ًثم ..!؟

نوأ نأ  لقع  له  رمعلا ..!! اذهب  دلو  وأ  تب  هل  نوكل  نسلا  ابك   ةقشلا  بحاص  ودي  نك 
سراحلا كلذ  َّنأ  دقتعأ  ..رذحلاو  ةقدلا  ددش  ُتنك  دقل  ..لحتسم  أطخلا ..!؟ ةقشلا  ُتلخد  دق 

لامتحا ال كانهو  ..نسلا  ابك   نا  دقل  ..ادعسم  سل  اذهف  ةقشلا ..!! مقر  أطخأ   قمحألا 
.!؟ ام ضرغل  َّع  بذك  امر  وأ  ..ماري  ام  تسل ع  هتراذ  نأ  ه  سأ 

لاومأ كانه  ةاغلل ..!! مث  دص  ةفدصلا ع  ُتعقو  دقف  ..نآلا  ةمهم  تالؤاسلا  كلت  دعت  مل 
تداتعا اهنظأ  الو  ..ةنخلل  يلا  مقرلا  فرعت  اهنأ ال  لوقت  ةاتفلا  ُتعمس  دقو  ..ةقشلا  كلت   

نا نإ  ملعأ  الو  ..اهتمج  تكترا  نأ  دع  فوخلا  ةدش  نم  ته  حجرألا - ع   - اهنأ يأ  ..لتقلا 
تفعا وأ  رانلا ..!؟ قالطإ  توص  ناجلا  عمس  له  ًصأ ..!! ةمجلا  دوجو  َفشا  مهدحأ 
سمشلا ةعشأف  ..دغلا  ءاسم  ةقشلا  إ  بهذأ  نأ  دأتلل  ةدحولا  ةقطلا  اهتمج ..!؟ ةاتفلا 

.مالظلا سلاو  نآلا  جورخلا  نامإلا  دع  ملو  ..فرغ  رئاتس  قخت  تأد 

لا فاشكتساو  اهتاذ  ةنكسلا  ةرامعلا  باهذلا إ  مزعلا ع  ُتدقع  دق  ُتنك  ..اتلا  مويلا   
دنع ..نل  ..لاملا  اهدع ع  وتسأل  ..دع  ةمجلا  دوجو  فشك  مل  ادحأ  َّنأ  دأتأ  ..الوأ  

رتوتلا مغر  ..ةقشلا  ماحتقال  ازهاج  تنك  نأ  ظحلا  نسحل  ..امامت  ائداه  ناملا  اد   ..وصو 
نوأ نأ  بج  نأو  ..حجرألا  ةثج ع  كانه  دجأس  نأ  املاع  ..َّع  ارطسم  لظ  يذلا  ددشلا 

.ام اموي  ثثج  ةأ  نم  اق  نأ  مل  انأف  ..ەارأس  امل  ادعتسم 

هنم دأتلاو  سراحلا  ةراز  أشأ  مل  عبطلاو  ..اهتاذ  ركنتلا  لئاسو  امدختسم  ةنكسلا  ةرامعلا  ُتلخد 
دق ةقش  ماحتقا  ..درأ  ام  فرعأ  ةرملا  ەذه  نأل  ..نآلا  امهم  اذه  دع  مل  ..ةقشلا  مقر  صوصخ 

ُتللظ اذكه  ..ةخألا  يلمع  ەذه  نوكت  نأ  متأ  ..رمعلا  لاوط  ةقلا  نع  ينغ  ام  اهيف  ُدجأ 
لفقلا ًلق   ُتثبع  ثح  ..اهتاذ  ةقشلا  اهجتم إ  سداسلا  قباطلا  دعصأ إ  انأو  فنل  ددرأ 

كلت إ  هجتأس  ةرملا  ەذه  ..ةرذح  ةئيط  تاوطخو  ..اهسفن  ةقطلا  لخدأل  ..خ  هتحتفو 
ُتفتلأ اهودشم  ُتللظ  امامت ..!!! الاخ  ناملا  ُتدجو  ..ُتلخد ح  نإ  ام  ..نل  ..ةام  ةفرغلا 

نام اهيفختل   لجرلا  ةثج  تذخأو  اقحال  تتأ  ةاتفلا  َّنأ  لقع  له  ..لءاسأ  ..تاظحلل  وح 



.سلا رمألا  اذه  سل  ..نكم  ال  ام ..!؟

ء ل  نأ أ  َّع  امر  ..انه  ُثدح  ام  مهفأ  نأ  نود  نم  قلق  وح  ُتفتلأ  انأو  ركفأ  ُتسلج 
ع يوتحت  ..اس  ةبك  بتكم  ةفرغ  اهنإ  ..اع  اهدع  جخأل  بسحف  ةنخلا  نع  ثحأو 

اهئافخب ةقشلا  بحاص  ماق  له  ىرت ..!؟ ا  ةنخلا  نيأ  ..بتلا  تمتو  ًما  ارادج  لتحت  ةتكم 
.!؟ بتلا فلخ  مأ  ًثم ..!؟ رادجلا  فلخ 

نم اهفلخ  ثحأو  بتلا  يد ع  عضأ  مث  ..رادجلا  سسحتأ  انأو  ام  دح  احضم إ  يرظنم  اد 
هف تخأ  انام  دجأ  مل  ..ةقشلا  با  حتف  مهي  مهدحأ  عمسأ  نأ  لق  ..تقولا  رورمل  هنأ  نأ  نود 
تأتخاو  اهتاذ  مونلا  ةفرغ  إ  ةع  تاوطخ  تهذو  ُتجرخ  اذل  ..ەذه  بتكملا  ةفرغ   
دقل ةرملا ..!! ەذه  رئازلا  ةه  نع  فنع  قفخ  بلق  لءاسأ  انأو  ..شارفلا  َتحت  ..هسفن  ناملا 

!!!. رازم ةأجف إ  ةقشلا  تلوحت 

الخد ثح  ..ةاتفو  باش  امهنأ  َّبيل  ..عمسلا  قسأ  نأ  لواحأ  ..وق  ل  افنأ  متأ  ُتنك 
: اثنأ اتوص  عمسأ  نأ  لق  اثك  رمألا  لط  مل  ىرخألا ..!! ةفرغلا  هجتم إ 

!!. ةقطلا ەذهب  ردغتو   كدوعو  تس  كنأ  اموي  نظأ  مل  - 

: ئداه ٌّيروكذ  ٌتوص  اهيلع  دل 

..اننب روسجلا  دم  اثك  ُتلواح  دقل  ..ّع  َظفاحت  فك  فرعت  ال  كنإ  ..اردغ  همسأ  ال  - 
..لئاع محت  الو  مع  محت  ِتنأف ال  ..ءاك  لماعتت م  كنل  ..كعم  مهافتلا  ُتلواح 

..كل هَّجوي  دقن  يأ  َلقت  ..غتأ  ح ال  نأ  رارمتسا  بلطت م  كنإ  ..اط  بحت ح  الو 
رّدقت ةاتف  نع  ..ددج  بح  نع  ثحأو  اجردت  دعتبأ  نأ  بطلا  نم  ..بويعلا  نم  ةلاخ  كنأو 

!!. اهلجأ نم  هلذأ  ام  ل 

افرح ُهسفن  ماللا  تعمس  دقل  انه ..!؟ ثدح  يذلا  ام  لوقعم ..!! غ  اذه  نونج ..!! اذه 
لحتسملا اذه  اركفم   قلا  ةع  لمع  قع  امهيسفن ..!! صخشلا  توصو  ..سمألا 

ُتأر نأ  وأ  ..صصقلا  أرقنو   عمس  ام  اموي  اهلاعفأ  رركت  حاشأ  اهنأ  اَّمإ  ..امأ  ثدح  يذلا 
يدترت ةاتفلا  نأو  ةصاخ  نآلا ..!! امأ  ققحتي  وه  اهو  ..سمألا  انه   ُتنك  ح  لقتسملا 

..ةغلا هفراخزب  بلا  ُەءاذح  أ  نأ  نكم  ..كلذك ال  لجرلاو  ..اهتاذ  باثلاو  ُهسفن  َبروجلا 
..رركتت اهتاذ  ةثداحملا  ..بتكملا  ةفرغ  ىرخأ إ  ةرم  اهجتا  ..مث  اضأ ..!! سمألا  ُهلعتي  نا  دقل 

..ةلمتحم ح لتق  ةمج  عنمأل  رارقلا  ذاختا  َّع  ..ەذه  ةئارواملا  تاجاتنسالا  نع  ادع  ..انسح 
.ادأ لتقلا  رأ  نل ال  ..صل  انأ  معن  ..يرج  ام  مهفأ  تنك ال  ول 

نم جخأل  ..رانلا  قالطإ  توص  ُتعمس  ذإ  ..فسألل  ةمجلا  عنمأل  تقولا  دجأ  مل  نأ  ةلشملا 
ُتلشف ولف  ..اموي  همدختسأ  ملو  سفنلا  نع  عافدلل  امود  هلمحأ م  يذلا  رجنخلا  اسمم  بخم 

انأو فنل  ماللا  اذه  ررأ  ..انه  ثدح  ام  مهفأس  لقألا  ..لتقلا ع  ةمج  عنمو  ناملا  ةق   
اددمم ع لجرلا  دجأل  ءطب  هتعفد  ُثح  ..براوملا  بتكملا  ةفرغ  با  اهجتم إ  افجترم  سأ 

!!. اضأ سمألا  هتلاق   امال  رركت  بحتتو و  ةاتفلاو ت  ..ضرألا 

ام ..ألا  ةمدصلا  ثدحتل  ..سدسملا  اهدو  اجت  تتفتلاف  ..اخأ  يدوجول  تهبنا  اهنأ  ودو 
بغ دومجو  بعتلا  َّحص  نإ  ءاللا  ..تمص   غارفلا  قدحت   ل  ..ّإ  رظنت  اهنإ ال  اذه ..!؟

ُتقلطأو ..بعرلا  لمت  ةناثلا ح  نم  اءزج  رمألا  قرغتس  مل  ..و  ثدح ..!! ام  ل  وي  ال 



!!. نونجملا اضار  ةقشلا  با  نم  جخأل  ..حــــلل  اس 

..ةقاسلا ةرملا  تلعف   ام  راظتنالاو  دعصملا  بلط  رز  طغضلا ع  ةصرف  كلمأ  مل  ةرملا  ەذه 
لزنأ انأو  دق  رعشأ  نأ  نود  نم  ..ةاغلل  ةع  تاوطخ  هنم  ُتلزنو  جَردلا  إ  ُتهجّتاف 

مل ..فسأللو  ..رألا  رودلا  جورخلا   با  إ  ُتلصو  نأ  إ  ..ىرخألا  ولت  ةدحاو  تاجردلا 
موي ل  موق  نمألا  سراح  َّنأ  دع  امف  ُتملع  ثح  ..ًوفقم  بالا  ُتدجو  نأ  دع  ..ادع  برهأ 

ةرامعلا نم  جخ  وأ  لخد  صخش  يأ  نأو  ..ةنمأ  باسأل  بالا  اذه  لفق  لللا - فصتنم  لقو  -
.طقف دعصملا  مادختسا  هلع  ..اذهك  رخأتم  تقو   

لا بعرلا  ةلاح  دع  رلا  تحت  ةقلا  تاودأ  ةيقح  ُتكرت  نأ  ..أوسأ  وه  ام  ُتركذت  ام 
نأ بج  مث  نمو  ..ةقشلا  إ  دوعصلل  ىرخأ  ةرم  جَردلا  مادختسا  َّع  بَّجوتس  تباتنا ..!!!
..مث ..بعتلا  ةدش  نم  ثهلأ  انأو  ارهق  فش  ع  ُتضضع  ..برهللو  لولل  دعصملا  لقتسأ 

اود ام  ةرامعلا  ناس  نم  لجر  ..تاظحل  اهدع  دجأل  ..ملسلا  تاجرد  جيجض ع  ُتئجوف 
.ةدحاو ةظحل  كرح   شو 

َّ
َّع  امجه  ..ةثجلا  مخض  امهدحأ  ..مونلا  باب   

هسفن قع  تلاط  لا  وفلا  كلت  ..اهلمأ  ةرامعلا  تَّمع  لا  وفلا  نع  اثك  ثدحتأ  نل 
لكم ُتسلج  ..قيقحتلا ح  ام   ةام إ  زفقأسف  اذل  ثدح ..!! امم  ائش  مهفأ  مل  وك 
بحاش انأو  ..اهل  لصافتلا  ەخأو  ققحملا  عم  ثدحتأ  ..يدض  دوهشلاو  ةلدألا  لو  نيدلا 

نم تاونس  دع  ةطلا  ةضق  اخأ   تعقو  نأ  قدصم  غ  ..ملأ  ضرألا  إ  رظنأ  هجولا 
: ارخاس ققحملا  لوقل  ..رذحلا 

ل َتعضو  دقل  هسفن ..!! تقولا  ءاغلا   ددش  كنل  ..فحم  صل  كنإ  ..ةغ  َكتصق  - 
رمألا عقاو  امه   ةقشلا  امهتيأر   ناذللا  ةاتفلاو  لجرلا  اهطسأ ..!!! ىوس  كلقع  تالامتحالا  
ًثمت نا  ةناثلاو  وألا  ةرملا  ُهتيأر   ام  لو  ..هسفن  تقولا  ناجوزو   نائدتبم  نالثمم 

اراشأ  ام  تقولا  اذه  لثم  موي   ل  ةقشلا  إ  ناتأ  انا  امهنأ  كظح  ءوسل  بسحف ..!!
.تائارواملا ملاعو  حاشألا  قلعتي  رمألا  َّنأ  َتننظف  ..لعفلا  َقمحأ  كنل  ..تاققحتلا 

: لوهذ ُتلق 

قدحت  تنا  دقل  ..اهمامأ  ُتنك  نأ  مغر  يدوجول  ةاتفلا  هتت  مل  ..لحتسم  اذه  ..ال  ..ال  - 
.!؟ ءامدلا هنم  ترجفتو  رانلا  هلع  تقلطأ  يذلا  اهجوز  نع  اذام  مث  غارفلا ..!!

: ةحضاو ءازهتسا  ةنب  ققحملا  لاق 

!!!. قمحألا اهيأ  نار  نالثمم  ..نار  امهنأل  - 

: تغئاز نيع  هتلأس 

.!؟ فك نار ..!؟ ناجوز  نار ..!؟ - 

: لوق وهو  ّفشب  كحض 

بح ةقالع  اطترا  كانهو  ..امهنم  ُتملع  ام  فوفكملا  ةصاخلا  تاعمجتلا  دحأ  اقتلا   دقل  - 
ةقشلا ەذه  اراتخا  دقو  ..لثمتلا  قشع  امهالف  ..ةهباشم  امهلويم  نأو  ةصاخ  ..جاوزلا  اهاجَّوت 
..كانه لسلسملا  نم  تاطقل  رصتل  ةقشلا  كلام  نم  ةجتنملا  ةكلا  ْتنذأتسا  نأ  دع  اددحت 

عم املقأتو  ادج  ةقشلا  ءاجرأ  ع  الدتس  لو  ..رودلا  لثمتل  اموي  ناهذ  ناجوزلا  ناف 



لمحف سدسملا  امأ  كتقامح ..!! ؟ ىدم  نآلا  َتفرع  له  ..ةلا  امهتقاعإل  ارظن  ناملا 
ةراع لثمملا  صمق  هتيأر ع  يذلا  مدلاو  ..امنسلا  مدختس   لا  كلت  نم  ةغراف  تاصاصر 

..صمقلا اذه  ادترم  ةلثمملا  هتجوز  ةقفرب  ةقشلا  أ إ  لثمملا  نا  ..عبطلا  انص  نول  نع 
َترظتنا ولو  ..لخدت  تنأو  كسافنأ  ارعش  دقل  رلا ..!!! تحت  ائتخم  تنك  كنأل  ەَرت  مل  كنل 

مهتنظ نَم  امأ  كهاجتا ..!! رظنت   ةاتفلا  لعج  ام  اذه  ..َكته  نع  نافتس  امهتدجول  ًلق 

ةرامعلا ىرخأ   ةقش  جاتنإلا  ةك  مهل  ْترجأتسأ  ..سراموك  ثمم  اضأ  اونا  دقف  ..ناجلا 
اثك اتقو  رمألا  بلطتي  ملو  ..ةقشلا  صخش   دوجوب  مهختل  ةاتفلا  مهيلإ  ْتعره  ذإ  ..اهسفن 
مهو َكوعتف  ..ملسلا  تاجرد  ع  ةع  تاوطخ  توص  اوعمس  ح  ةصاخ  ..كرمأ  اوفشكل 

.دودسم قط  هجتم إ  كنأ  نوملع 

: ةما ققحملا  لوقل  ..هذ  ثادحألا   دعأ  انأو  اسل  دقعنا  دقو  ًوهذم  اتماص  ُتللظ 

تويب ماحتقا  نأ  نم  كعد  ..كؤاغ  ّإ  ء  كفقوي  ملو  ..ةق  ةمج  باترال  كقط  َتنك   - 
..اهلق مئارج  َتكترا  َكنأ  دكؤملا  نم  ..ادج  كخرات  شنس   اننأ  ام  ..اهتاذ  دح  ةمج  سانلا 

!!.. انسفنأ ء  ل  فشكن  نأ  نم  ًد  ..اثك  ةقعلا  ففخس  اذه  ..فعت  نأ  لضفألا 
.ال ركفتل  كرتأس 

انأو ةهئات ح  يرافأ  تلظ  ..زجحلا  ح  يذخأ إ  ةطلا  لاجر  دحأ  نم  بلط  وهو  اهلاق 
نود نم  ..ام  ةثداح  رركت  حاشألا  ىرأ  وأ  لقتسملا  سأ  نأ  تننظ  نأ  دع  ..لا  عم  سأ 

ققحملا لاق  ام  هلمأ  دوسألا  رات  نوفشكس  مهنأ  دقتعأ  تاسفتلا ..!! طسأ  ركفأ  نأ 
يكرت اهبس  ُتدقفو  ..م  بغ  ءاغ  اهسفت  تأسأ  ةعقوتم  ةثداح غ  بس  اذه  ل  ..وتلل 

!!. ةقشلا كلت  ..ثدح   اّمع  لءاسأ  ُتللظ  ..ُهل ح 



(1  ) ت
َ

رُّمَن
اوداتعاو اعمج  نولماعلا  فرع  ح  نافك )  ) ةقطنم سك ) راتس   ) قم إ  رارمتسا  ُبهذأ 

سلجأ ثح  ..وصو  َلاح  اههجتب  نوموقف  ..ةلضفملا  وهق  نوفرع  اوتاو  ل  ..يدوجو 
الأ موجرأو  ..ك  لمعلا   س  ةصاخلا  قاروألا  اهلالخ   سمغنأ  ةلط  تاعاس  كانه 
اهنإ  ..ضعلا  نظ  دق  ام  قالمع  يداصتقا  ناك  تسل  ..ەذه ف  ك )  ) ةمل اوعدخنت 

تامالا نع  ادع  أ  عم  ةمك  ةاح  شعأل  افا  احر  َّع  ّردت  ةغص  ةك  رمألا  عقاو 
.اهلاشمو اهعاوتو  ةموكحلا  ةفظولا 

رعشأو اثك  اقملا  ءاوجأ  بحأ  نأل  لمعلا ..!؟ اذهب  موقأ  ةكلا   تكم   سلجأ   اذامل ال 
نع ادع  فنب  اح  دوقأو  ةقلطم  ةح  شعأ  وك  اذه  أطخ   دجأ  الو  ..ةسفن  ةحارب  اهيف 

ل ُتققح  نأ  لوقأ  نأ  عيطتسأو  ..ادج  رباثم  ناسإ  نإ  ..معن  ..دي  ام  َّع  م  لوؤسم  دوجو 
..لمج لفط  اهنم  ُتجنأو  ..اهتبحأ  لا  ةاتفلا  ُتجوزت  دقف  ..ةغصلا  س  مغر  ەانمتأ  ام 

ەذه نأ  فعأ  نأ  بجو  ..ءالا  نم  اق  ادام  اردتقم  ُتحصأو  ..صاخلا  وم  ُتَّسسأو 
ائش جوز  اهنع  ملعت  ال  ة  تاقالع  ضوخو  اناحأ  ثعلا  نم  عنمت  مل  ةملا  ةاحلا 

اسكم اقح  اهنوتع  ةقلا  انتاعمتجم  لاجرلا   تا  لا  رومألا  نم  َو  ..لاحلا  ةعبط 
!!. مهل

: مث ..وهق  حأو  مع  عباتأ  انأو  ةع ، تاضمو  لش  هذ ع  رطاوخلا   كلت  ُرمت 

.!؟) رباج - )

..وفطلا ههجو  ةظحلل إ  ُترظن  ..امسبم  يوحن  ًقم  مهدحأ  دجأل  ..سا  يداني  نمل  ُتفتلا 
: ددلا نم  ء  ُتلقو 

.!؟ كلذك سلأ  دامع ..) - )

وهو ناذئسا  نود  نم  سلجل  دعقملا  بحس  مث  ..حفاصل  ُەد  دم  وهو  هتماسبا  ْتعسا 
: لوق

.!؟ كلاح فك  ..تاونس  نم 8  ذنم أ  كلاقأ  وأ  كعم  ثدحتأ  مل  - 

قلعتي ام  ل  ُتسو  اح  نم  صخشلا  اذه  ُتظفل  دقف  ..ةدملا  ەذه  ل  دع  ەارأ  نأ  عقوتأ  مل 
: لقاثب امغمغم  ُتلق  اذل  ..هنأش 

.ىرت ام  خ  نإ  ..سأ   -ال 

: هتماسبا اظفتحم  لازي  ام  وهو  لاق  ذإ  ..بضتقملا  درلا  ُهجع  مل 

.!؟ ةضاملا ةلطلا  تاونسلا  نع  هلوقتل  كدل  ام  ل  اذه  - 

: ةالام ال  َبجأل  تك  ُتززه 

.هلجأل ُتعس  ام  ل  اهيف  ُتققح  نأ  دع  ماري  ام  اح ع  نأ  هلوق  عيطتسأ  ام  ل  - 

: ىزغم تاذ  تامل  َّدر 



.ةحجان ةك  َتسسأ  كنأ  اضأ  ُتعمسو  ..اهتبحأ  لا  ةاتفلا  نم  َتجوزت  دقل  ..عبطلا  - 

دقو ةدحاو  ةمزر  اهعضأو   اهعمجأ  نأ  ُتدمعتف  ..امأ  ةدوجوملا  قاروألا  إ  رظني  وهو  اهلاق 
: ةلماجم نود  نم  ةحا 

ً
لوقأل  ..هتهجاوم  ُتررق 

.هلوقأ ام  يدل  دجوي  الو  ادج  ٌلوغشم  انأ  دامع ..)  ) ا ةرذعملا  - 

: لوق وهو  ةحلا  ُهحمالم إ  تغت 

شسم روزأ  ُتنك  نأ  ملع  كنأ ع  دكؤم  لقألا ..!؟ ع  كتمالس )) ادمح  ع   )) لوقت نلأ  - 
(!!. رباج  ) ا َتنأ  كس  اذه  ل  ..نمزلا  نم  ةفل  كانه  ًن  ُتنكو  ل  ..رارمتسا  فنلا  بطلا 

ُتلقف  ..همال  ع  درلا  نم  اذإ  رفم  ال  ..انسح  ..ةمدقلا  تافلملا  حتف  بغري   هنأ  ودي 
: ةام هيع  رظنأ إ  انأو  لاقملا 

نأ ادج  ملعأ  ..ةاحلا  يراعش   اذه  انأ ..!! ةحضلا  نوكت  الأ  مهملا  ..ةحض  امئاد  كانه  - 
!!. كاذنآ اغص  َتنك  ..نل  ..ةناثلا  ةلحرملا  كدض   رُّمَنتلا )  ) عاونأ ل  ُتسرام 

: بضغ َّدر 

ةساردلا ةلحرم  كس   ُهتشع  يذلا  باذعلا  َّم  فرعت  ..دغولا ال  اهيأ  اغص  ُتنك  اضأ  انأ  - 
بلا تس  له  ..ةقحلا  كتلشو  تنأ  ..حازملاو  ةخسلل  ةدام  م  عنصت  َتنك  ..ةناثلا 
يرتافد قمتو  بيقحل  َكتق  نع  اذام  رخآلاو ..!! ؟ حلا  كنم ب  ەاقلتأ  ُتنك  يذلا  حملا 

مث ..ضاحرملا  لاقنلا   تاه  َتمرو  اث  َتقزم  اضأ ح  ركذت  له  تبلا ..!؟ دوع إ  ءانثأ 
رخآ الاط  نأ  ظحلا  نسحل  ..اح  ماأ  دوسأ  اذه  نا  ةسردملا ..!؟ ەام  ةرود  اراع   تكرت 

نكمتأ اهيدترأ   ااث  بلجل   ردملا  ماودلا  ةاهن  دع  هتب  َبهذف إ  ..ذقنأو  عمس أ 
كلثم ال صخش  ..ىودج  كانه  نكت  مل  نل  ..ةسردملا  ةرادإل  اثك  متوكش  دقل  ..جورخلا  نم 

!!. ماأ ةعضل  لصفلا  وأ  تادهعتلا  ذخأ  هعم  عفني 

: ُهتناهإ ازواجتم  ُتلق 

.امومع ماألا  كلت  تضم  دقل  - 

: ةدح َّدر 

..اهسفن ةللا  كعم   ُتنك  نأ  ظحلا  ءوسل  ..ةعماجلا  انسارد  اح ح   كت   مل  كنإ  - 
ەذه ..تس  نم  أ  ترمتسا  بح  ةصق  اهعم  ُتشعو  نانح ..)  ) انتلمز بح  ُتعقو   دقل 

اهغامد لسغو  اهتقحالم  َتمتسا   كنل  ..اح  ةدحولا   ةئضملا  ةطقنلا  تنا  ةاتفلا 
..سارد ُتلشفف   ..كس  اح  تراهنا  دقل  ..كلئاح  ْتَعقو   نأ  اهمامأ إ  روص  هشو 

….. ..فنلا و بطلا  شسم  ًن   ُتحصأو 

: اعفادم هتعطاق 

مل انأو  ..اهتاراتخا  ةلوؤسم  لمحتت  ةلقاع  ةاتف  نانح )  ) ..ًوأ دامع ..)  ) ا افازج  تاماهتالا  قلُت   -ال 
..ثك كنم  لضفأ  نأ  ةققحلاو  ..بسحف  ةققحلا  اهتخأ  ل  ..لوقت  ام  كتعمس  هشب  مقأ 

كسكع اسفن  ارقتسم  ..تنأ  كسكع  اسارد  اقوفتم  ُتنك  دقل  دامع ..)  ) ا كلذ  رانإ  عيطتس  ال 
نا يذلاو  ..كتلوفط  ةساقلا   كدلاو  ةلماعم  بس  ةداح  ةسفن  تاارطضا  اعت  يذلا  تنأ 

ةكفم كتلئاع  نأ  ل  ..هنم  اءوس  لقأ  نكت  مل  لا  ةطلسملا  كتدلاوو  ..باسألا  هفتأل  ك 



نت ب نأ  لهس  ەذهك  رومأو  ..غص  دل  اننأ   ..تت ال ت  تافالخو ال  لاشم  ةقراغ  
ام ..اهقحتس و  نمم  تجوزت  نانح )  ) ..راصتخا ..ةُب  أو  ةماق  كنم  لوطأ  نأ  ام  ..سانلا 

.كنم اهُتذقنأ  وك  ةنتمم   لازت 

نود نم  نانعلا  اهل  كَرتو  ..ءطب  امهنم  تردحنا  لا  عمدلا  ەانيع  تقرورغا  ذإ  ..ال  لمتح  مل 
ملف ..هحمالم  ضع  تجح  ةقط  لاقعلاو  ةغلا  يدتري  هنأ  ظحلا  نسحل  ..اهحسم  لواح  نأ 

: هيع نم  رمهنت  عمدلاو  لوقل  ..هئا  قملا إ  دحأ   هتي 

ركنأ ..مالحألا ال  سرافل  تاموقم  يأ  كلمأ  الو  ةصخشلا  فعض  زوزهم  ناسإ  نإ  ..قحم  تنأ  - 
لاوط ُهتلعف   ام  بس  فنلا  يراهنا  ةلوؤسم  لمحتت  كنأ  اضأ  ركنت  ال  نل  ..هل  اذه 

!!. كلع ددشلا  يدقح  ىدم  لختت  نأ  كنكم  ..ةناثلا ال  ةساردلا  تاونس 

ام اذهو  ..ةساردلا  ماأ  ذنم  رمتسملا  ەراهناو  هفعض  ُتللم  نأل  ..هعم  فطاعت  يأ  رعشأ  مل 
: ةما لوقأ  لعج 

فعضلا اذه  ..مهب  بعالتت  ةاحلا  نوكو  ء  لل  نوملسس  نيذلا  كلاثمأ  ُەرأ  ةحا  - 
املل اسأ  نكت  ال  ..ددج  نم  كتاح  أدتلو  ثدح  ام  َستلف  ..ززقم  هشعت  يذلا  راهنالاو 

!!. ةقفشلل ةثملا  ةقطلا  ەذهب 

لازلز نع  ةراع  ناسإلا  اذه  توص ..!! نود  نم  ءالا  شهجو  ةغلا  ههجو  نفد  هنإ  لإ ..! ا 
هنأ مسقأ  داأ  ..رارمتسا  افطاع  رجفني  هنإ  ..ةعبط  ةاح  شع  نأ  لحتس  ..رعاشملا  نم 

!!. اهُتفرع ةاتف  فعضأ  نم  فعضأ 

اسفن ذخأ  مث  ..ەاري  دحأ  نأ ال  دأتي  اع   تفتلو  هعومد ، حسم  نأ  لق  ..تمص  ُهتكرت ي 
: نزح لوقل  ..ەاوق  اعمجتسم  اقمع 

..!؟ ة ـــ ساردلا تاو  ـ نس لاو  طـ رُّمَنتلا )  ) ـل ئاسو لو  باذعلا  أ  نأ  ةطاس  كـل  بلطت م  - 
.!؟ اح دحولا   بحلا  نأ أ  بلطت  نانح ..!؟)  ) ـ نأو

: مزح ُتلق 

لفط انبجنأ  نأ  دع  ةمك  ةاح  م  شعت  و  ..نآلا  جوز  اهنإ  ..تنا  نانح )  ) عضوم - 
.امهل اهفوت  نم  تنأ  نكمتت  نأ  لحتس  ةرقتسم  ةئب  ناشع  

: بضغ امود ح  هتفرع  ام  افجترم  لوق  وهو  امأ  هتباس  عضو 

..ًصأ امهيت  تنأ ال  ..امهدج  تب  ناشع   كلفط  نإ  لافطألا ..!؟ نع  ثدحتت  َتنأ   نم  - 
لمعلا كتقو   قتف  تنأ  امأ  ..امهدحو  امهتدجو  امهدج  هس  امهتاح  هناققحس   حاجن  يأ 

لجر كنأ  ع  ال  اذهف  دع  كرمأ  فشكت  مل  كتجوز  نوكو  ..تاثباعلا  عم  ةرذق  تاقالع  و 
!!. ف

: ارخاس ُتلق 

امهف ..امهــبأ  نم  أ  امهيدج  اح  نأ  َبع  الو  ..امهدج  تب  يالفط   شع  نأ  َبع  ال  - 
….. لا كتلئاعك  ةكفم  ةلئاع  داتعم   اذهك غ  ارمأ  نأ  ُملعأ  ..امهل  نارخآ  ناوبأ 

: اغتسم هلأسأل  ..مالم  نم  ةرخاسلا  ةماسبالا  تفتخاو  ..ةأجف  ُتسرخ 



.!؟ رومألا ەذه  ل  فرعت ع  فك  ..ًهم  ..ًهم  - 

: قنح َّدر 

كدسحأو ..كلع  دقحأ  انأ  ..ةحا  اهلوقأو  ..ةدم  ذنم  كقارأ  نإ  فرعأ ..!؟ نأ  نظت  فك  - 
.اهتمق َتفرع  كتيلو  ..م  اهَتق  لا  ببح  نانح ..)  ) ع

: اددهم ُتلقو  جاح  دقعنا 

.ةام ةطلا  غلأس  ..كسفن  الإ  َمولت  نلف  بقارت  كنأ  ُتملع  ول  - 

هش راقتحا  ُتلق  مث  ..ةلهلا  ةدسجلا  هتيو  هتماق  ق  و  هلإ  رظنأ  انأو  ةظحلل  ُّتكس 

: ةخسلا

!!. نم ف ةخفنب  كعنمأس  امر  ةطلا ..!؟ ملو  - 

نم اخأ  جخأل  ..اهب  قمري  لا  ةهارلا  تارظنو  ههجو  رارمحا  ًهاجتم  ُتضهنو  اروأ  ُتململ 
لالخ نم  ةلما  ةصقلا  متمهف  منأ  حجرألا  عو  ..ىرخأ  ةرم  قمحألا  اذه  ىرأ  الأ  ًمآ  قملا 

انك ام  ..لاق  قحلاو  ةناثلا  ةساردلا  ةلحرم  اثك   هتيذآ  دقل  ..معن  ..اننب  راد  يذلا  راوحلا 
لامجلا ةعئار  ةققر  ةاتف  نانح ..)  ) دت انل  ةلمز  دامع )  ) َّبحأ ثح  ..ةعماجلا  انسارد  َءالمز  

..سياقملا ل  دامع )  ) نم لضفأ  نأو  ح  اهتعنقأو  اهتقحالف  ..اضأ  انأ  اهمارغ  ُتْعقو  
..اهيلع ثأتلا  نم  ُتنكمت  نأ  ..ةدعس إ  ةأ  ءانب  ارداق ع  احم  اجوز  نوأس  نأ  اهل  ُتدأو 

.اقت تس  انجرخت  دع  جونل  ..ارغ  عقتو   اجردت  َّإ  لمت  اهلعج  امم 

ع تبلا  إ  اهجتم  راس  دوقأف  ..اح  إ  دوعأو  فخسلا  فقوملا  اذه  أ  نأ  لواحأ 
أجافأل ..تاظحلل  رورملا  ةراشإ  دنع  فقوتأ  ..رخفلاو  ةوقلا  نم  ء  ارعاش  اغألا  ضع  توص 

نك مل  امر  احوتفم ..!! راس  قودنص  دجأل  ..ةآرملا  ع  ُترظن  ..فلخلا  بغ   توص 
.ثدحت رومألا  ەذه  ..سأ  ..ادج ال  اقلغم 

ُتفقوت  ..نل  ..ىرخألا  تاراسلا  نم  بقارت  لا  نويعلا  نم  جحلا  ارعاش  راس  نم  ُتلجرت 
وهو هتراس  نم  جخ  ەارأ  دامع ..!!!)  ) هنإ ..لخ  ةدوجوملا  ةراسلا  بحاص  رظنأ إ  انأو  ام 
ةقا نم  كسمو  م  بقل  ..بسلا  مهفأ  نأ  نود  نم  اضاغ  راس  قودنص  إ  رظني 

قرافلل اساق  دسأ  عم  راجشلا  لواحت  ةطق  هنأو  ..اناري  نمل  ةكحضم  ودت  دق  ةقط  مق 
: ةئجافم ةقط  خ  حار  مث  ..اننب  يدسجلا 

!!. ةثج ..ءامد  ..ةمج  - 

لوحتي نأ  لق  ..ةللق  تاظحل  ىوس  ضمت  مل  ..و  ..مهف  نود  نم  هلإ  رظنأ  انأو  ام  ُتدمجت  
راس قودنص  بهذأو إ  ادع  دامع )  ) عفدأ لعج  امم  ..قئاسلل  رازم  لا إ  حمل  عراشلا 
ءامدلاو ضبأ ..!! ءاطغ  اهّفل  مت  دقو  ةثجلا  هش  ام  ىرأل  ..هلوح  سانلا  َعمجت  ثح  حتفملا 

: ةأجف دامع )  ) لاق ذإ  ..ركفأل  تقولا  دجأ  مل  راس ..!؟ اهب إ  يذلا أ  نم  ..اهنم  رطقت 

قودنص قلغت  ملو  لتق  ةمج  تكترا  َكنأ  حضاولا  نم  ..عللا  اهيأ  راس  نم  ُتلزن  اذهل  - 
ءامسلا ةلادع  اهنإ  ..حضولا  ددش  هثولت  لا  ءامدلاو  ءاطغلا  رظنم  ..كظح  ءوسل  ادج  كتراس 

.كش الو 

: ىرخأ ةرم  سانلا  َحاص   مث 



!!!. برهي مرجملا  اذه  اوكت  ..ةع ال  ةطلا  اوبلطا  - 

اضرأ وعقوأو  َّع  اوضقنا  مهعمج  ..صاخشأ  وأ 6  ءامد 5  َّبد   يذلا  ددشلا  سامحلا  ركذتأ 
لا ةطلا  ةرود  رهظت  مث  ..يرج  ام  مهفأ  ال  نأ  مهخأو  مهيف  خأ  انأو  ..كرح  اولشل 

تقولا سانلا   مالل  اعمتسم  ناملا  ةرظن ع  لو  اهنم   جخل  ..قلا  ةع  تلصو 
هلوح نوفتل  ةراملاو  ..ءاطغلا  تحت  دجوي  ام  دقفتيل  ةراسلا  قودنص  إ  اهدع  هجتو  ..هسفن 

خ دامع )  ) عمسأل ءاطغلا  عفر  ..و  ..ىوقأ  نا  مهلوضف  نل  ..داعتبالا  ةمراصلا  ەرماوأ  مغر 
: ةام

!!. هتجوز عللا  َلتق  دقل  ..هتجوز  نانح ..)  ) ..لإ ا  - 

رودت ..ةغئازلا  ارظن  مامأ  اروف  ةدناسملا  بلط  مث  ..دافصألا  َّيد  لكو  لا  َّع  ضقني 
هحمالم اهرأ ع  مل  ةخس  قمري  وهو  دامع )  ) يع ع عقت  ..ّع  غ  نأ  دا  ..وح  اندلا 

ل دع  ماقتنالل  س  نأ  لقع  له   .. عاقإلا  دي  هنإ  ..دغولا  ..اذهل  ططخ  هنأو  لق ..!! نم 
.!!؟ تاونسلا ەذه 

لتق هنأ  دكؤي  ثدح  ام  لف  ..مئاتشلا  رذقأ  همتشأ  انأو  نيدلا  َلكم  ەوحن  عفدنأ  فن  ُتدجو 
لاو سانلا  ..كلذ  لوقت  هتارظن   .. ةمهتلا  قاصلإل  راس  قودنص  اهتثج   عضوو  جوز 

دعقملا فدو إ  ةنيهم  ةقط  يّرج  متي  مث  ..ىرخأ  ةرود  لصتل  ..اضرأ  نوحرطو  نوكسم  
شعأ ُتنك  قئاقد  لق  ثدح ..!! ام  قدصأ  ..لفطتملا ال  عأ  مامأ  ةرودلا  ةراس  لخلا  
اهتا متو  جوز  لتقُتف  ..ء  ل  غتي  ةأجفو  ..نوثلا  اهيلع  دسح  ةعبط  ةاح 

.!؟ اهلتق

( دامع  ) نأ ودي  ..طنملا  كفتلا  أدأو  لوهذلا  ةلحرم  زواجتأل  تقولا  ضع  رمألا  َبلطت  دقل 
نكمت دقو  ..م  اماقتنا  ةمهتلا   قصلأ  مث  ..ەرظن  ةهجو  نم  هتناخ  لا  هتببح  ..جوز  لتق 
يذلا قملا  اهدع إ  عَّتو  ..ةراسلا  قودنص  ءامدلا   ةقراغلا   اهتثج  عضو  نم  ام  ةلسوب 

ام قحتسأ  نأ  دأتلا  دارأ  له  همهفأ ..!! ال  بسل  رواح  سلج  كانهو  ..ُەداترا  ُتدتعا 
ضم لقع  يأ  لخت  نكم  الو  ..ةمج  ةسفن  اضارمأ  اع  لجرلا  اذه  ..ملعأ  ال  ثدحس  ..!؟

!!. ەذه هتمج  بكتري  هلعجل  هلمح 

له ام ..!؟ ةقط  وه  ُهق  لهف  ..ةدم  ذنم  دوقفم  اتحالا  راس  حاتفم  نأ  اضأ  ُتركذت  دقل 
اتحالا حاتفملا  هل  أت  لاملا   نم  غلم  اهئارغإ  مث  نمو  ةمداخلا  إ  لوصولا  نم  نكمت 

ةراشإ دنع  وقو  ءانثأ  دع  نع  محتلا  زاهج  مادختسا  ةيقحلا  حتف  ماق  امر  راسل ..!؟
جوز لتق  نيأو  ..هتمج  دغولا  اذه  َبكترا  فكف  ..ء  ل  بج ع  اذه ال  نل  رورملا ..!!

مل ام  اهتباجإ  فرعأ  نأ  لحتس  تالؤاس  ەذه  ًثم ..!؟ اهلتقو  تبلا  محتقا  له  طضلا ..!؟
.هسفنب وه  فع 

متو ل  ..ثدح  ام  ل  فلخ  هنأ  اصخش  دامع )  ) ُتمهتاو ققحملا  مامأ  فن  نع  ُتعفاد  عبطلا 
قملا فداص   هنأ  ارارم  مسقأو  ..اماهتا  ركنأ  هنل  ..تاققحتلا  مامأ  لوثملل  العف  ەؤاعدتسا 

دح ع  ركذلا  قحتس  ٌء  ثدح  نأ  نود  نم  مدق  ةسارد  لمزك  م  َثدحتو  ..بسحف 
ُثح ..رورملا  ةراشإ  دنع  اضأ  ةفداصملا  لخ  هتراس  تناو  ..هسفن  تقولا  انجرخ   مث  ..هلوق 

!!. اهيف ٍبم  ٍء  دوجو  فشكل  ةأجف  حتف  راس  قودنص  ىأر 

هتاح نأ  دجو  حو  ..ىودج  نود  نم  فنلا  جالعلا  ەرمع   نم  تاونس  َعاضأ  دامع )  ) َّنأ ودي 



- ەرظن ةهجو  نم   - هتاح َرمد  يذلا  صخشلا  وك  ..م  ماقتنالا  ررق  ..دودسم  قط  ةهجتم إ 
ةلط ةدم  رمألا  َبلطت  امرو  كلذ ..!! دع  هتببح  َق  مث  رّمنتلا ..)  ) لاشأ ل  هلع  َسرامو 
تنا ول  ةصاخ  ..ةلوهس  اهباتراو  ەذهك  لتق  ةمجل  ططختلا  نكم  الف  ..ء  لل  ططخل 

هتاراصتنا مهأ  نأ  دجوو  ..هتاح  ادحاو   اراصتنا  َزرح  نأ  دامع )  ) دارأ دقل  ..وألا  ةمجلا 
.يدض نوكس 

نأ الإ  ..فن  نع  عافدلا  لواحأ  ُتلز  ام  نأ  مغرو  ..ءاضقلا  مامأ  تلاز  ام  ةضقلا  نأ  مغرو 
نوراح اهلهأ  حار  ثح  ..جوز  ةلئاع  ُتخ  ..ةراجتلا  عمس  ُتخ  ..ثلا  ُتخ 

نم وكش  تنا  اهنأو  ةصاخ  ..ّع  ةتباث  ةمهتلا  نأو  سانلا  مامأ  مج  نع  نوثدحتو  ..ةنالع 
نكت مل  رومألا  نل  ..لعفلا  اهقح  ُتق   نأ  مهعانقإ  لواحأ  ..اهنع  ح  رمتسملا  اغ 

.لتقلا ادأ إ  اننب  لصتل 

نأ ع  ..ةلافك  اق  جخأ  نأ  ًمآ  ..ناضقلا  فلخ  نم  مل  اهُبتأ  ..راصتخا  صق  ەذه 
ةظحللا ەذه  ُتلز ح  امو  ل  ..رومألا  هجتس  نيأ  فرعأ إ  الو  ..ةضقلا  قيقحتلا   لمتسُ 

هتلعف ام  ل  دع  انأ  وه  له  انه ..!! رلا  رود  بعل  يذلا  صخشلا  ةه  ددحت  نع  ازجاع 
ةئيلم ةدقعم  ةاح  نمو  ةسفن  تاارطضا  نم  اع  يذلا  دامع )  ) وه رلا  نأ  مأ  دامع ..!؟) ب(ـ

.مل ةكوم  ةاجإلا  دحاو ..!؟ ؟ رجح  نروفصع  بو  هلعف  ام  لعفف  ..تاطاحإلا 

َەركو ..هركو  ..ةسردملا  َەركف  ..اجت  دامع )  ) ةهارك اهنم  ْتقلطنا  لا  ةرالا  رُّمنتلا )  ) نا دقل 
..كلق ُتت   لا  ةماسلا  باشعألا  ةقهارملا  مالآ  نأ  ودي  ..ه  ُهتلعف  ام  ادأ  َسي  ملو  ..هتاح 

مغر ه  ُهتلعف  ام  دامع )  ) ناس مدع  ري  اذه  ..ىرخأ  ةرم  اهروذج  ُتنس  ..اهتعلتقا  ول  حف 
مل يذلا  ضغلا  حلطصملا  كلذ  صق  قلطأ ع  لعج  ام  اضأ  اذهو  ..تاونسلا  ەذه  ل  رورم 

(!!!. رُّمنتلا  ) ..اموي هنمث  عفدأس  نأ  ركفأ 



!! جسلا
ةلحرم إ  لصأ  ح  يرعاشم  نع  اشو  قهارم  ةف  رخآلاو   حلا  ب  لءاسأ  ُتنك 

َّنل ..ةظحل  ةأ  توملا   بقرتأ  لعجت  ةقلق  ةئك  ةلحرم  نوكتس  اهنأ  ُتننظف  ..ةخوخشلا 
باتي ُثح  ..نآلا  ازوجع  ُتحصأ  نأ  دع  ماللا  اذه  لوقأ  ..قالطإلا  كلذك ع  سل  عقاولا 

ال ..ەدعوم  ناح  ول  توملا  مامأ  مسبأ  لعجس  يذلا  خادلا  رلا  ممحلا  روعشلا  كلذ 
!!. مهنع ةفلتخملا  انأ  نأ  مأ  ..ةداتعم  ەذه  زئاجعلا  رعاشم  تنا  نإ  فرعأ 

شعأ نأ  ةملاع  ..قش  ياشلا   حأ  انأو  اروعش  ال  ُمسبأف  ..هذ  رافألا   كلت  ُّرمت 
كلذ الولو  ..ةودألا  نم  ثلا  لوانتأ  ُّتو  ..ضارمألا  ْتكتف   نأ  دع  ةصاخ  ..ةخألا  اونس 

.يرمأ دحأ  فرع  نأ  نود  نم  ُّتم  امل  ..ةرود  ةروص  قش  روزي   يذلا  ببطلا 

بجنأ ملو  ..تاونس  ذنم  وز  َوت  دقف  ..س  لثم  مه   نمل  ةصاخ  ..ةلتاق  ةدحولا  َّنإ  اقح 
اماه  اساموليد  اصنم  لغش  لجر  نم  تجوزتو  لاحلا  ةعبط  تك  لا  نبا  ىوس  هنم 

شعت اهنوك  اقت  اهارأ  نإ ال  لوقأ  نأ  عيطتسأ  اذل  ..ةوروألا  لودلا  ىدحإ  تلا )   ) ةرافس
هتاح مهنم  لل  َتاو  كانه  سرادملا  اوقحتلا  نيذلا  يدافحأ  ىرأ  الو  ..جراخلا  اهجوز   عم 

.ةلودلا كلتب  ةطترملا 

ةماقإلاو تلا )  ) ةدوعلا إ تراتخا  لا  يدافحأ  نم  ةدحولا  مر )  ) دفح َّنأ  ظحلا  نسحل 
نأ ..امنسلا ع  اهتاقدص إ  عم  تجرخ  دقو  ..ةصاخلا  تاعماجلا  ىدحإ  سردت   اهنوك  م 

لاوط نأ ت م  اهنكم  الو  ..رمألا  ةاهن  اهباش   شعت  اهنإ  ..نآلا  نم  ةللق  تاعاس  دع  دوعت 
اذهو ..اثك  لأس ع  الو  ..بولطملا  مامتهالا  حنمت  اهنأ ال  اضأ  فعأ  نأ  بج  نل  ..تقولا 

.ملؤي

اقت  اموي  هلعفأ  ام  وهو  ..ون  دعوم  ح  نأ  إ  زافلتلا  دهاشأو  ..ياشلا  حأ  ُتلز  ام 
متهت لا  مداخ  ُدمتعأ ع  ل  ..نسلا  مدقت  لعف  جورخلا  ىوقأ ع  دعأ  ملف  ..ةغرافلا  اح 

ال نأو  ةصاخ  ..اثك  محتو  بحت  و  ..نبا  اهلماعأ  نإ  ..اجاتحا  يشو  يرمأ 
.زئاجعلا نم  نوثلا  لعف  ام  الط  اهجعزأ 

با حتفل  لفقلا  ثعلا   لواح  مهدحأ  نأ  ُترعش  ..ًءاسم ح  ةعساتلا  زواجتت  ةعاسلا  تنا 
ةه نع  رتوتم  عفترم  توص  لأسأو  بارغتسا ..!! بالا  ةحان  تفتلأ  لعج  امم  ..ةقشلا 

ةقشلا َمحتقا  دسجلا  تمم  ةماقلا  لط  ًجر  دجأ  نأ  لق  اثك  رمألا  لط  مل  ..نل  مداقلا ..!!
محتق لهو  صل ..!؟ وه  له  ..ةغ  ةّدو  ةقط  َّإ  رظني  حار  مث  هفلخ ..!! بالا  قلغأو  ةأجف 

.!؟ ةقطلا ەذهب  سانلا  ققش  صوصللا 

: لاقملا لاق   ل  ..بج  مل  هنل  ..رعذ  هلع  ؤاس  ُتحرط 

(!!. لامج  ) انأ نيأ  ..!؟ ..كنع  ثلا  مر )  ) ِكتدفح تخأ  دقل  ..ادج  ِكفرعأ  - 

: لوهذ ُتلق  هفرعأ ..!! نأ  ضفملا  نم  أو 

.!؟ ناذئسا نود  نم  ةقطلا  ەذهب  سانلا  تويب  لخدت  فكو  تنأ ..!؟ نم  - 

: لوق وهو  دَّهنت 



ذنم اهبحأ  نإ  ..ّدت  تنا  ام  نع ه  ِكخت  ملو  ةطقنلا  ەذه  َّع   ْتذك  مر )  ) نأ ودي  - 
..ع ء  ل  فرعت  ف  نجسلا ..!! نم  ..ْمحا  نم .… رارمتسا  اهعم  لصاوتأو  ..تس  نم  أ 

17 لا ـ زواجتت  ح  تردص  لا  ماحألا  نوك  ..فسألل  اتيم  دلو  انبح  َّنأ  الإ  ..لاقملا  بحتو  
دقل ..رمعلا  لاوط  رظتت  نأ  دادعتسا  اهنأ ع  رارمتسا  دكؤتو   .. ةكسمتم  مر )  ) َّنل ..اماع 
!!.. اهارأ طقف   ًط - اتقو  َقرغتسا  ططخت  دع   - نجسلا نم  ُتهف  ..ونج  اهبح  راثأ 

.. اوحتفت  نل  منأ  خأ  ُتنك  ..بالا  قرطأ  ملو  ةئجافملا  ةقطلا  ەذهب  ُتلخد  نأل  ةرذعملا 
انام دجأ  مل  نأ  ام  ..ثم  صخش  ع  سعلا  رمألا  سل  باوبألا  حتفو  ..ّصل  انأ  ..امومع 

ًةوالع ع ..هلجأل  نجسلا  نم  ُتْه  يذلا  ناملا  اهنوك  ..ةقشلا  ەذه  نم  لضفأ  ءاتخالل  اتقؤم 
.ادأ انه  ةطلا  َثحت ع  نلف  مر ..) ( ـ قالع ب ة  ُتظفاح ع  نأ 

غ لوقأ  انأو  رعذ  كرحتملا  ّسرك  عجارتأ  لعج  امم  ..هعامس  ُتعقوت  ام  رخآ  اذه  نا 
: ةقدصم

.!؟ لوقت ام  نجسلا  تنك   نإ  امُتيقتلا  فكو  اذامل ..!؟ تنأ ..!؟ َكحت  مر ..)  ) دفح - 

: لوق وهو  ماهب  فقسلا  رظن إ 

يذفنم فتاهلا  َتاو  ..عبطلا  ةنوناق  ةقط غ  نجسلا  فتاه ذ إ  لاخدإ  نم  ُتنكمت  دقل  - 
..امتجالا لصاوتلا  لئاسو  ىدحإ  لالخ  نم  مر ) ( ـ ب ُتقتلاف  ..راخلا  ملاعلا  ع  دحولا 

نأو ..ع  ء  ل  اهتخأ  ..تقولا  رورم  عمو  ..اثك  اهلامج  بجعأو  ..اهروص  تأر  ُثح 
لئاسرلا ضع  عم  ..ةصنلا  لئاسرلا  طقف  افتكم  ..اهعم  املا  تاهلا  لصاوتلا  نع  زجعأ 

نل ..زوح  فتاهلا  دوجو  نمألا  لاجر  فاشا  نم  افوخ  ..رخآلاو  حلا  ةصقلا ب  ةتوصلا 
اهملع مغر  ..ع  داعتبالا  ةرداق ع  دعت  ملو  ..تبحأ  اهنأ  تخأو  ..تركذ  ام  تكسمت   مر ) )

.عقوتم وه  ام  ةادلا  ةبك   ةمدص  اهل  ْتس  لا  ققح 

: ةدح ُتلق 

!!.. ةطاسلا ەذهب  قش  محتقت  مث  ..اهنم  لئاط  ةقالع ال  اهتقو   عّيضتو  دفح  كحضت ع  - 
.ةرطفلا مرجم  تنأ 

: رذح لأس  وهو  ءطب  بقل م  ..ةوق  لعسأ  ُتحرف  ..ةدحلا  ِەذه  لمتحأ  مل 

.!؟ اهارأ نأ  ُدرأ  نيأ  ..!؟ - 

: ححم توص  ُتلق 

!!. ةطلا لصتأس  الو  ..جخأ  نآلاو  ..اهتاقدص  عم  تجرخ  دقل  ..انه  تسل  - 

: لوق وهو  دهنت 

َكسمأ نأ  ..اهارأ  نأ  درأ  ..اهرظتنأس  ..ِكل  ددشلا  كتدفح  ّبح  بس  ِكذؤأ  نلو  ..جخأ  نل  - 
..اهبحأ انأ  ..اهعم  تاظحل  ظن  رمعلا  لاوط  نجسلا  لظأ   نأ  دعتسم  نإ  ..اهنضتحأو  ..اهيدب 

.!؟ نيأ  ..ةقشلا  ةمداخ   كانه  نأ  فرعأ  ..ًهم  ..اهلجأل  تومأ  نأ  دعتسمو 

قرطو ..كانه  اع إ  لجرلا  هجتيل  ..ةلطامملا  نم  ةدئاف  الف  ..اهتفرغ  شأ إ  فن  ُتدجو 
فوخلا ةطلتخملا  ماهفتسالا  تارظن  طسو  ةمداخلا  دب  كسمم  وهو  جخ  نأ  لق  ..اهبا 
اهتْخأ دقف  ..ارعذ  اهانيع  عستو  يرج  ام  مهفتل  ًط  اتقو  رمألا  بلطتي  مل  ..اعم  ساعنلاو 



.ودي ام  ەداتعا  نأ  دع  فصولا  اذه  هقاض  ملو  ..صل  هنأ  ةام 

ةصن ةلاسر  اهل  لسرأ  مث  ..بجت  مل  اهنل  دفح  صللا  اهلالخ  َلصتا  ..ةللق  تاظحل  انرظتنا 
سلجل ..تماصلا  ةعضو  اهفتاه ع  امرو  ..امنسلا  اهنأ   هل  ُتدأف  ..اضأ  بجت  نأ  نود  نم 
تلطت هتطخ  نوك  ..نجسلا  نم  هوره  تقو  نع  مر )  ) خ مل  هنأل  هظح  بدني  وهو  ..رظتو 

يغتب قلعتم  رمألاف  ..اددحت  اهدعوم  فرع  نأ  نود  نم  اهل  اهأتم  َّلظ  ةددحم  ةظحل  هنم 
.مامتها يأ  اهرعأ  وأ  اهمهفأ  مل  لا  رومألا  نم  خلإ  ..رخآ  ةوشر  عم  ..ةنازنزلا  سراح 

ضع اهنم  جخل  ةجالثلا  حتفو  ..خبطملا  لخدف  ..هلع  رطخ  يأ  لش  اننأ ال  رعش  هنأ  ودو 
ةقط رخآلاو  حلا  أشجتي ب  وهو  مهنب  لأ  حارو  ماعطلا  ةلواط  سلج ع  مث  ..تالوأملا 

..ةطلا غالإل  ةلسو  نع  ثحت  انم  لو  ةمداخلا  عم  تارظنلا  لداتأ  ُتسلجف  ..انأ  امأ  ..ةززقم 
: ماعطلا تمم  مف  لاق  ذإ  ..يرافأ  أرق  هنأ  ..و 

بسأ نل  ..انه  نم  جخأ  مث  تقولا  ضع  اهعم  قأل  مر )  ) ةدوع رظتنأس  ..فوخلل  اد  ال  - 
!!. لاشم ةأ  امل 

: ةدح ُتلق 

نم ..اهشط  اهدوق  نسلا  ةغص   ةاتف  اهنإ  ..دفح  عم  َكلصاوتب  ةبك  ةلشم  َتس  ل  - 
نأ كلثم  صخش  يأ  نامو  ..اهدلاو  رمع  ودت   تنأف  ..اهتغأو  اهيلع  َتكحض  كنأ  دكؤملا 

!!. اهرمع ةاتف  كحض ع 

: ضاعتما لاق 

..لاقملا تَّبحأ   دقو  ..قح  اهبحأ  نإ  ..رمألا  نسلا   قرافل  ةقالع  الو  ..اهيلع  كحضأ  مل  - 
( مر ..ةددع و( سم  نع  ةراع  اح  نإ  ..اهيلع  بذأ  ملو  ةلما  ققح  اهُتخأ  نأ  ال ت 

…. اهنإ ..ادأ  اهكرتأ  نلو  ..دالو  ذنم  ثدح   ام  لمجأ 

تاط ثعت ب  يد  ىري  وهو  يداع  ء غ  رعش  نأ  دع  ..ّع  َمجه  ل  ..هتراع  لم  مل 
إ لصأل  يج  يد   تعضو  دق  ُتنك  ..خبطملا  ەدوجو   ءانثأف  ..اقحم  نا  دقو  ..اث 

اوددح نأ  لمآ  ..ُهل  انيدح  نوعمس  مهتلعج  ل  ..مهعم  ثدحتأ  مل  ..ةطلا  ُتلطو  ..تاه 
هتببح ةؤر  نم  هعنمأس  نأ  رعش  نأ  دع  ..هنونج  راثأ  اذه  نأ  ودي  ..و  ..ائش  اولعفو  انعقوم 

مث ..ةملأتم  عقتو  طئاحلا  ةنيكسملا  مطتل  ..ةوق  ةمداخلا  َعفد  ذإ  ..اهلجأل  نجسلا  نم  بره  لا 
: ةصع لوق  وهو  بقر  نم  كسمل  بقا م 

كل نأ  ُتنك  ةنيعللا ..!؟ اهتيأ  اذامل  ..جخأو  مر )  ) عم تقولا  ضع  قأس  نأ  ِكتخأ  دقل  - 
….. نإ مر ..) ( ـ وأ ل كل  ر  يأ  بسأل  نأ  مل  ..ماحالا  نم  ثلا 

..رعذ هلوح  رظني  هلعج  امم  ..ةقشلا  با  ةق ع  تاقرط  َعمس  دقف  ..لمل  تقولا  دج  مل 
: جراخلا حيص   اروهج  اتوص  عمس  وهو 

اهترمد امم  كتاح أ  رمدت  ..لخادلا ال  ادحأ   يذؤت  الأ  كحصنأ  ..ةطلا  نحن  ..بالا  حتفا  - 
!!. العف

نل ..اهم  دج  هلع  ةقشلا  ءاجرأ  فشكتس  نونجملا  بهذ  ذإ  ..ء  يأ  لعفل  تقولا  دج  مل 
سأو قلق  هلوح  رظنو  ثهل  وهو  ةلاصلا  إ  دوعل  ..عبارلا  رودلا  ةقشلاف   ..لحتسم  اذه 



طسو ةلئاه  ةجض  اوراثأو  ..اخأ  ةقشلا  اومحتقا  نأ  ..بالا إ  حتفل  ةطلا  لاجر  تالواحم  مامأ 
!!. ثدح ام  اوملعتسل  نوجرخ  ناجلا  لعج  يذلا  هخا 

بس نع  ولأس  ..مث  ..ًوأ  خ  ةمداخلاو  نأ  ةطلا  لاجر  اهيف  دأت  ..ةسع  ةلل  تنا 
نسحلو ..ء  ل  لع  ُتركنأف  ..اهيف  ءاتخالل  اددحت  قشل  براهلا  جسلا  اذه  راتخا 
..ادمعتم هكرت  وأ  انه  ُهس  دق  نا  نإ  مهي  ال  ..ماعطلا  ةلواط  ع  هفتاه  كرت  دغولا  نأ  ظحلا 

ام لو  ..لوق  ام  اهروصو  دفح  لئاسر  يوتح ع  هنإ  ..هنم  صلختأو  هلع  لصحأ  نأ  بج 
.نجسلا وهو   هعم  تلصاوت  اهنوك  بعاتملا  اهلخد   دق 

ُلكم امامت  ٌراهنم  وهو  مهلوق - دح  ع   - براهلا جسلا  كسمم  اعمج  ةطلا  لاجر  َجخ 
موقأ نأ  ع  ..يج  هعضأو   فتاهلا  ذخآل  ُتعره  نأ  دع  ءادعصلا  ُتسفنت  ثح  ..نيدلا 

هنأ ..مويلا  دع  اهفرع  نلو  ..ادأ  ةققحلا  فرع  مل  صللا  نأ  ظحلا  نسحل  ..اقحال  هنم  صلختلا 
عم سلو  ةقالعلا ..!!! تأد  ذنمو  تضاملا  تسلا  لاوط  انأ  م  لصاوتي  نا  عقاولا   

!!!. نظ نا  ام  مر )  ) دفح

عم اهجورخ  وأ  ةعماجلا  رمتسملا   مر )  ) باغ بس  ةلتاقلا  ةدحولا  ُترعش  دقل  ..معن 
اهتاح  شعأ  نأ  تنمت  م  ..ةاحلا  بحو  ةيحلاو  طاشلا  ةئيلم  ةاتف  اهنإ  ..اهتاقدص 
أ رومألا  تءاس  دقو  ..تقولا  كلذ  ةساقلا   دلاقتلاو  تاداعلا  بس  ُتزجع  ..اش ل 

ارف  تقو  مهعم  لغشأ  ءاقدصأ  نع  ثحأ  ُتللظف  ..ةدحولا  يروعشو  نسلا  دقت   عم 
لعج ام  اذهو  ..ثم  زوجع  عم  لصاوتلا  بغري  دحأ  نك  مل  ..نل  ..امتجالا  لصاوتلا  لئاسو 
ةهش امتجا  لصاوت  ةلسو  ددج   باسح  حتف  اهروص  لغتسأو  ..دفح  ةصخش  ُلحتنأ 
ُتنك دقل  رمألا ..!! ئدا  هتققح   فرعأ  نأ  نود  نم  صللا  اذهب  تلأل  فدصلا  تداق  مث  ..ادج 

وص  ال ةن  يغت  اهلالخ  تلواح  ةتوص  وأ  ..ةصن  لئاسرب  هعم  لصاوتلا  بسحف  ةدعس 
ةقع ق  نجسلا  هنأ   خأ  عقاولا ح  داعس   تفعاضت  ام  ..قحلا  يرمع  فشك 

نأ نم  معد  ..ةلما  ةققحلا  فشكس  الو  ..ادأ  اقل  بلط  نل  هنأ  عس  امم  ..ادج  ةلط 
مزال يذلا  رلا  اذه  ..رخآ  عن  نم  انجس  شعأ  انأف  ..اح  ةهيش  ةاح  شع  هنأ  ُترعش 

!!. كرح قيعو 

هنأ ةظحلل  لختأ  ملو  ..هقدصأ  مل  نأ  الإ  ..نجسلا  نم  برهلا  هتبغر   نع  اثك  ثدحت  هنأ  مغرو 
..ةدوجوم نكت  مل  اهنأ  ظحلا  نسحل  ..دفح  ءاقلل  انه  إ  أ  مث  ..برهلا  نم  العف  نكمتس 

نأ نود  نم  ..انه  ەدجاوت  ءانثأ  اهب  لصتي  لظ  دقل  ادأ ..!! هلع  دسحأ  فقوم ال  نوأس   الو 
ةعضو فتاهلا إ  لحت  نم  تنكمت  نأ  ظحلا  نسحل  ..رمألا  عقاو  انأ   لصتي   نا  هنأ  ملع 

.هكوكش ثس  رمألا  نا  الو  ..هتهب  الو  ةقشلا  هماحتقا  لاح  تماصلا 

نم ةدحو  شعأ  نأف  ..يرمع  نم  ةقتملا  ةللقلا  ماألا - وأ   - تاونسلا ەركذتأ   نأ  َّع  ٌسرد  هنإ 
!!. جسو ..قباوس  اذ  اصخش  دص  نوك  نأ  نم  لضفأ  ..ءاقدصأ  نود 



!! فاعا
..اس ةصق  ةنمز  ةفل  نا  نو  ..اذهك  نجس  شع   نأ  يرمع  لثم  باش   سعلا ع  نم 

ماأ ذنم  ُتضرعت  دقف  ةبجلا ..!! نع  ثدحتأ  ل  ..صوصللاو  مرجملا  نوجس  ال  عأ  الو 
نأ بلطت  ضوحلا  كو   ضوضرو  تامدك  باصأو  ..امامت  راس  رَّمد  ثداحل س  ةللق 
ردق ع مدع  ع  اذهو  ..رلا  اق ع  بلطتت  ةجعزم  ةقط  ةقلعم  ةبج  اس   نوكت 

..اذهك رمأ  اداتعم ع  ُتسل  انأو  ..نهشلا  لصت إ  دق  نمزلا  نم  ةفل  ةعبطلا  اح  ةسرامم 
!!. ًصأ تبلا  ءاقلا   اداتعم ع  ُتسلو  ل 

ةرباعلا ةفطاعلا  تاقالعلا  عبطلا -  - الو أ ..وهللاو  حملا  اقدصأ   عم  قو  َّلج  قأ  نإ 
ةق اهعم  قأس  نأ  اهغلو  ..اهبحأ  نأ  كلتل  مسقأف  ..باشلا  نم  للقلا  سل  ددع  لاحك 
يأ ..أ  اهيلع  فرعتلا  بغرأو   اهب  قالع  داج   نأ  ىرخأل  تت  ةذا ال  دوعوو  ..اح 

يب ع  ددشلا  رحو  ماسو  عم  ةصاخ  ..نوثلا  اهانمتي  ةدعس  ةاح  شعأ  نأ 
ةموكح ةفظو  رمألا   تناو   ..سارد  ُتلشف   نأ  دع  ..حمط  ال  نأ  عقاولاف  ..ةدسجلا 

نود تش  م  باغلا - اناحأو   - جورخلا عيطتسأ  وك  ..ثم  بزعأ  باشل  ادج  ةسانم  اهارأ 
.ةاقر

عيطتس يذلا  عنلا  كلذ  نم  ُتسل  ..جوزتأو ل  مقتسأ  نأ  امود  نوجري  ةلئاعلا  دارفأ  نأ  ُركنأ  ال 
ُبلطأ اذل  ..ةعقاو  ل  اذهب  فعأ  نإ  ..ةأو  لافطأ  ةلوؤسم  لمحتو  ةدحاو  ةاتف  طاترالا 

هتركذ ام  دكؤي  اذهو  ..ادأ  هلإ  قرطتلا  مدعو  جاوزلا  عضوم  قالغإ  رارمتسا  اقشأو  ّيدلاو  نم 
دعأ ُّتو  ..نجسلا  ةهيشلا  ةقطلا  ەذهب  تبلا  ءاقلا   نع  امامت  زجعأ  نأ  ..صق  ةاد   

!!. يراجإلا جس  ءاهتنال  ماألا 

نم هلعف  نأ  نكم  ام  ل  ُتلعف  نأ  دع  ةصاخ  ..للملل  ًتق  فلألا  ةرملل  تاهب  ثعأ  اهموي  ُتنك 
اهيف ثدحتأ  ىرخأ  تاعاسو  ..مالفألا  ةدهاشم  ةلط   تاعاس  ُتضق  دقف  ..لاح  لثم  وه  
لأس ..تاه  لجسم   مقر غ  نم  ةغ  ةفتاه  ةلاسر  تلصو  نأ  ..كلت إ  وأ  ةاتفلا  ەذه  عم 

فرعت اهنأ  لوقت  ..ةاتف  اهنأ  حضتيل  ..لِسرملا  ةه  نع  بارغتسا  تلأس  اح ..!! نع  اهبحاص 
نع دعتنو  للملا  انْيل  َبص  نأ  لق  ..ةدم  ذنم  ةقالع  اهب  طت  تنا  لا  اهتقدص  لالخ  نم 

مسا نع  اهتلأس  ..اهلوق  دح  دهج ع  دهج  دع  تاه  مقر  ْتلصح ع  دقو  ..اجردت  انضع 
اهنل ..ّنهل  نهتفرع  اللا  تاتفلا  ركذتأ  دعأ  ملو  ةثك  تاقالع  تررم  نأل  ەذه  اهتقدص 

..عبطلا اثك  دعسأ  امم  ..ماسوو  باجعإلا   ةددش  اهنأ  تخأ  مث  ةاجإلا ..!! تضفر 
.ةددج ةفطاع  ةرماغم  رداوب  شعأ  وك  لق  سامحلا   لعشأو 

اهتروص لسرت  نأ  اهنم  ُتلطف  ..ًلق  راظتنالا  تلضف  اهنل  ..اهتوص  عامسو  اهتثداحم  ُتلط 
مث ..ركفت  اهنأو  ..ةللق  تاظحل  بغتل  ..طضلا  ثدحتأ  نم  عم  فرعأ  لقألا   ةصخشلا ع 

اهحمالم ..ةعئار  ل  ..قح  ةلمج  ةاتفلا  نأ  انه  فاعالا  بج  ..انسح  ..العف  اهتروص  تلسرأ  
ثدحتأ نأ  حاحلب  اهنم  تلطف  اهيلإ ..!! رظنلا  لمت  كلعجت ال  ةمئاه  ةرظن  لمحتو  ةاغلل  ةققد 

.اهضفر تأ ع  اهنل  ..اهيلإ 

ةتوص ةلاسر  لاسرإ  ددص  اهنأ  ةثداحملا  جمانرب  بيل   ..لقألا  اهتوص ع  عمسُ  نأ  اهُتوجر 
..بقلا و: ةمق  لعج   امم  ..لعفلا 



.!؟ ائش جاتحت  له  نآلا ..!؟ َكلاح  فك  - 

نأ ةدحلا  نم  ء  اهُتخأف  ..ّع  َّمطتل  فرغ  لخدت  و  ققش  ىرأل  ..ةدح  ُّتفتلا 

امود اهلماعأ  وك  فسأ  رظنتل إ  ..ًلق  كتو  اهفلخ  بالا  قلغت  نأ  اهنم  ُتلط  مث  ..خ 
..اهتلاسر لجس  نم  ةاتفلا  ءاهتنا  رظتنأ  تلز  ام  انأو  ..تكرت  اهنأ  مهملا  ..لاق  قحلاو  ءافج 

اق  لصتت   امر  اهنأ  ُلوقتو  ..اهمسا  ختو  اح  نع  لأس  و  اخأ  اهتوص  عمسأل 
نأ لق  اثك  رخأتأ  نل  ..اجردت  بجتس   اهنإ  ..عئار  اذه  ..انسح  ..أ  انضع  ع  فرعتن 

.اعتأ نأ  دع  اهب  تلأو  افتاه  اهثداحأ 

لسرأ نأ  اهيف  بلطت  ىرخأ  ةتوص  ةلاسر  ةاتفلا  تلسرأ  افلتخم ح  ًنم  ذختت  رومألا  تأد  ..مث 
..ااصإ بس  الاح  لضفأ  ُتسل  نأ  اهتخأف  اددحت ..!! ةظحللا  ەذه  ..نآلا   روص  اهل 

مغر ةغ  ةقط  اهبلط  ع  تأ  اهنل  ..ثداحلا  لق  اس  ةثيدح  ةروص  لاسرإ  امو 
اهدنع ..اهل  اهتلسرأو  ..ةروص  فنل  ُتطقتلا  ..ةاهنلا  ..و   صلمتلل ..!!  ةلطلا  الواحم 

نع اهلأسأ  ىرخأو  ىرخأ  ةلاسر  اهل  لسرأ  لعج  امم  ةأجف ..!! لصاوتلا  نع  ةاتفلا  تفقوت  ..طقف 
.!؟ طضلا هنم  ةاغلا  امو  بلقم ..!؟ وه  له  ..امامت  تفتخا  اهنل  ..اهباغ  بس 

..ع دس  ةاتفلا  تنا  نإ  ركفأ  ..لغشم  نهذ  زافلتلا  دهاشأ  ةعاسلا  فصن  ةارق  ُتللظ 
ادج بغرأ  نأ  ءادعصلا - تْسفنت  دقو   - اهُتخأف ..اهباغ  نع  اهيف  رذتعت  اهنم  ةلاسر  اخأ  لصتل 

..ةلئاه ةمدص  تهجو   اهنل  ..اجت  ةحارلا  ْتَرعش  ول  اقحال  ِتلن  امرو  ..اهعم  ثدحتلا   
اهدر بناج  ْتعضو  مث  الاح ..!!! ةفرغلا  م   اهنأ  اهيف  خت  ةصق  ةلاسر  تلسرأ  ح 
م  اهنأ  ةرم  نم  أ  دكؤت  تلظ  اهنل  ..حمت  اهُتنظ  ةادلا  ةئب ..!!  ةبعت  ةماسبا 
لق اهل  اهُتلسرأو  فنل  اهُتطقتلا  لا  ةروصلا  رظنلا   ققدأ  نأ  طقف  نأو ع  ..لعفلا  ةفرغلا 

!!. للق

نود نم  ةروصلا  ُترظن   مث  ..ةع  تاه  موبلأ  ثحأ   انأو  رتوتلا  ضعب  ُترعش  نأ  ُفعأ 
..نل ..ءاغلا  ُترعش  نأ  ركنأ  ..ةاذج ال  اهلعج  ُتلواح  ةقط  امسبم  فن  ىوس  ىرأ  نأ 
ىرأسو ..ةروصلا  ادج   رظنلا  ققدأ  نأ  بلطت م  ةاتفلا  نم  ىرخأ  ةلاسر  تاظحل  دع  تلصو 

!!!. ناج اففخ  اباض  ائش 

دع نل  ..وألا  ةلهولل  اهل  هنأ  مل  ادج  ةتها  ةباض  ةعق  ىرأل  ..ْتَلط  ام  رظنلا  ققدأ  ُتحر 
ةرهاظ اهنإ  كلذ ..!؟ روص   يذلا  وه  اخ  له  هجو ..!! اهنأو  ..اهنأو  ْتد   ..قيقدتلا 

رود  دق  ام  ُفرعأ  (!!.. 2  ) امتجالا لصاوتلا  لئاسو  ىدحإ  ةرم   تاذ  اهنع  ُتأرق  ةهش 
ثدحت  ف  ..رومألا  ەذه  قدصأ  ال  عبطلا  حبش ..!! عم  الاح  لصاوتأ  نأ  ..ضعلا  ناهذأ 

سلجت اهنأ  راب  اهيف  خت  ةاتفلا  نم  ىرخأ  ةلاسر  ُتدجو  ..درأ  نأ  لقو  ..طقف  صصقلا 
!!. ةروصلا ەارأ   يذلا  تفاخلا  اضلا  ءلا  كلذ  اهسفن  اهنأو   ..نآلا  ناج 

ةاتفلا تلهاجتف  ..فخت  نل  اهنأ  اهيف  اهخأ  ةرخاس  ةماسبا  اهل  لسرأ  انأو  كسامتلا  ُتلواح 
!!.. اهلوق دح  يرمأ ع  ْتفشك  اهنأو  ..ةققحلا  فعأ  نأ  ..اددحم  ارمأ  م  تلطو  ..لاسر 

كردت كنأ  مهدحأ  خت  ..لقألا ح  انتاح ع  ةدحاو   ةرم  اعمج  اهانسرام  ةسفن  ةعل  اهنإ 
ءارولا إ  هتراذ  دوعو  ..رتوتلا  رعش  هلعجت  ادج  ةطاطم  ةماع  ةلمج  و  ..هلعف  ام  ادج 
ُترعش نأ  الإ  ..ةجذاسلا  ةعدخلا  ەذهب  لع  مغرو  هاترا ..!! ماق  س  لمع  يأ  اعجسم 

.فوخلاو رتوتلا  نم  دملا 



فرعت اهنأ  تخأو  ..اهمال  تررك  اهنل  ..رمألا  زواجت  الواحم  ىرخأ  ةرخاس  ةماسبا  اهل  ُتلسرأف 
ةحا اهنم ..!! ذقنس  ەدحو  فاعالاو  بسحف ..!!! فاعالا  م  دتو  ..ادج  مج 

ُتعضو مث  ..لصاوتلا  نع  فقوتأس  نأ  اهتخأف  ..رخآ  نم  ذخأتس إ  ةثداحملا  نأ  ُترعش 
تانحش غــــفت  ًواحم  زافلتلا  تاونق  ضرعتسأو  ..دع  نع  محتلا  زاهج  كسمأل  اناج  فتاهلا 

.يرتوت

ةرم تفختو  ..دوعت  مث  ..تفخت  فرغ  ةءاضإ  نأ  رعشأ  نأ  لق  ..تقولا  نم  ُتضق  م  فرعأ  ال 
ةقط هي  هنإ  شارفلا ..!؟ نع  اذام  اهلا ..!؟ راتلا  للخ   وه  له  جعزم ..!! راركتب  ةناث 
سل ثدح  ام  نأ  ُترعش  اذامل  فرعأ  ..فرغ ال  نوكسلا  معل  ..علهب  وح  تفتلأ  تلعج  ةعرم 

..تاهب ُتكسمأف  ةاتف ..!! لعفلا  تنا  نإ  ..اهعم  تلصاوت  لا  ةاتفلا  اطترم  ل  ..ادأ  ةفدص 
فقوتت نل  فوس  ..فعأ  مل  اذو  ..مج  فاعالا  م  بلطت  اهنم  ةددج  لئاسر  تدجوو 

!!!. فرغ ءاهك  ثعلاو   شارفلا  زه  نع  ..نع 

..ةعم ققش  تعره  نأ  إ  ..ترم  ..ةرم  ..اقشأ  ادانم  ُتخو  ..ددش  رعذ  ُترعش 
: قلق تلأسف  ..نكمم  لاح  أوسأ  ال  

.ياوس مئان  عيمجلا  ملألا ..!؟ رعش  له  ك ..!؟ ام  - 

نأ اهُتخأ  دعاسس ..!؟ فك  ..تلعف  ول  حو  ..اهفخأ  نأ  درأ  ال  اهيلع ..!؟ ُّدرأس  فك 
العف تسلجو  تلثتماف   ..للملا  رعشأ  وك  ةفرغلا  سولجلا م   اهنم  ُتلطو  ..ًلق  قهرم 

تسل ققش  قالع  نأو  ةصاخ  ..لق  نم  كلذ  اهنم  بلطأ  مل  نأل  ..اهبارغتسا  تارظن  طسو 
داتعا باش  نم  بط  رمأ  وهو  ..اهيلع  سسجتأو  رارمتسا  اهب  محتأ  نإ  ..تركذ  ام  ةدج 

!!!. اهسفن هتققش  ..ةاتف ح   ل  كش   تاف  ..تاثباعلا  عم  وهللا 

نأ مغر  للملا  ْتَرعش  ..ةعاسلا  فصن  دعف  ..لاحلا  ةعبط  دألا  نل ت م إ  ققش  نل 
اهيلع َّنأ  ..راذتعالا  اهــش  ةجهل  ختل  ..ةفلتخم  عيضاوم  نع  ثدحلا  اهلاغشإ  ُتلواح 
فرغ ءاوضأ  ْتتفخ  ..ْتلحر ح  نإ  ام  ..و  ..ادحو  اق  ع  امم  ..اهسورد  راذتسال  باهذلا 
ةاتفلا نم  بلطأ  انأو  تاه  ُتكسمأف  ..ةقاسلا  ةرملا  نع  فعاضم  فنع  ير  هاو  ..ةناث  ةرم 
بلطت ..فخم و  قنتخم  توص  اهيف  ْتثّدحت  ةتوص  ةلاسر  اهنم  لصتل  ..اح  كت   نأ 

ةأ نع  رعذ  اهتلأس  قاضم ..!! رمتسس   الو  مج  اتوص  افاعا  اهل  لجسأ  نأ  م 
اهيف لوقت  ..ةعرم  ةكحض  اهللختت  ىرخأ  ةتوص  ةلاسرب  تاجأ  اهنل  طضلا ..!! ثدحتت  ةمج 

!!. هنع ثدحتت  ام  ادج  فرعأ  نأ 

ُبلطأو ..كارحلا  ىوقأ ع  الو  اس  ك   باصم  نأ  اهركذأل  ..ُتكو  ..امامت  ُترهنا  اهنيح 
هجاوأ نأ  ُتأر  نأ  دع  فنب  قثو  يراقوو  وق  ُتدقف  ..معن  ..اح  كت   نأ  ًّسوتم  اهنم 

اهنم ةددج  ةلاسر  تلصو  اهنيح  لافطألا ..!! ةفاخإل  ىوس  حلص  ُهتنظ ال  بعرم  ملاع  نم  ائش 
ٌء كانه  نا  نإ  سولا  نورقلا  تارحاسلا   تاحض  هش  ىرخأ  ةلط  ةكحض  قلطت  و 

ثداحل س تضرعت  نأ  ..اقاس  اهل  هتلق  ام  ررأل  ..باصإ  بس  نع  ثخ  تلأس  مث  ..اذهك 
.ةاصإلا كلت  بس  

اراإ لمح  توصو   - ةددجلا ةتوصلا  اهتلاسر  تلأس   ذإ  ..اهبجعت  مل  ەذه  باجإ  نأ  ودو 
دقو ..العف  بعرلا  ُترعش  انه  عيمجلا ..!! نع  ُهتيفخأ  يذلا  قحلا )  ) ثداحلا بس  نع  افخم -

اهتلأسف ..هنع  ثدحتت  ام  ادج  فرعت  ةاتفلا  ەذه  ..ةعدخلاو  ثعلا  زواجتي  رمألا  نأ  ُتنقت 



اهخأ نأ  دع  ةلما  ةققحلا  فرعأس  نأ  ةمراص  ةجهل  دكؤتل   ..اهته  نع  قنتخم  توص 
!!. عيمجلا نع  اهُتيفخأ  لا  لصافتلا 

نأ اطضم  وص  تلمح  ةلاسرب  اهخأل  ..فن  ةرطسلا ع  لواحأو  ..ومد  حسمأ  ُتحر 
اضرعت ثح  ..ەدلو  عم  لجر  اهدوق  نا  ةراس  ُتمدطصاف  ..هنأ  ملو  ..تاه  ثعأ   ُتنك 
توملا ةجرد  خأ إ  ُتنك  نأ  عقاولاو  ..اع  شس  ةداع  روسك  اهنأ  الإ  ..تااصإلا  ضعل 

وه نا  نإ  اهيف  لأس  ةلاسر  اهنم  تلصو  ..فسألل ح  تققحت  واخم  َّنل  ..ال  اهَّدر ع 
- امر ةاعلا  ةرمللو   - ةصع اهتلأسف  ادمعتم ..!! ؟ ةراسلا  ُتمدطصا  نأ  مأ  ..لعفلا  ٌثداح 
ا ..فاعالا  اهبلط  راركت  عم  ةرخاس  ةبعت  ةروص  تلسرأ  ل  ..بجت  مل  اهنل  ..اهته  نع 

!!. كلذ وي  هلوقت  ام  ل  ..ةققحلا  فرعت  اهنإ  لإ ..!!

..تقاسلا ترملا  نم  فنع أ  ير  هاو  ..تتفخ  فرغ  ءاهك  نل  ..لطامأ  نأ  ُتلواح 
..بعرم تاظحللا  ەذه  هشعأ  ام  َّنإ  اروعش ..!! ال  كطصت  انسأ  لعج  بعرب  رمألا  باصأ 

له ..ةفرجعتملا  يصخشو  ةلوتفملا  الضعو  ةلطلا  ماق  نم  ىوقأ  ..عقاولا  نم  ىوقأو 
!!. ةغوارم نود  نم  فاعالا  ُتررق  اذل  ..اح  كت   نل  اهنأ  ودي  اهخأ ..!؟ له  فعأ ..!؟

ةاتف راس  دراطأ  ُتنك  نأ  ٍكا  توص  اهيف  ثدحتأ  ..اس  ةلط  ةتوص  ةلاسر  اهيلإ  ُتلسرأ 
ددش و راقتحا  َّإ  ترظن  اهنأ  إ 

َّ
..قرطلا  ش  اههانا  تفل  ُتلواح  دقو  ..لامجلا  ةعئار 

فك اهتيحان  راس  فارحنالا  ُتدمعتو  ..ضغ  تراثأف  ..اهقط  نع  دعتبأ  نأ  م  بلطت 
..فنع راسل  ألا  بناجلا  مدطصتل  ..ةداقلا  دوقم  اهترطس ع  دقفت  اهلعج  امم  ..اهفخأ 

لقأ ع  ةغل  تااصإل  تضرعت  وأ  ..تفوت  ةاتفلا  نأ  حجرألا  ع  ..ةرم  نم  أ  بلقنتو 
!!. ريدقت

فقأو ..ثداحلا  نام  نع  ادع  برهأ  لعج  امم  ..ارخأتم  تقولا  نا  ذإ  ..ٌدحأ  اناري  نك  مل 
نأ فشأل  ..يرُّوهت  ةجن  راس  باصأ  يذلا  رلا  مجح  نياعأ  قطلا   بناج  اهدع ع 

لاجر تاحت  نأ  اضأ  عو  ..هحالصإ  ةرو  ع  اذهو  ..ددش  فلتل  ضرعت  ألا  بناجلا 
.إ مهدوقت  دق  ةطلا 

اهُتدجو ل  دحأ ..!! لا  أرطت   نأ  نكم  ةركف ال  هذ  ْتأرط   ..باصأ  يذلا  رعذلا  بسو 
..ىرخأ ةراس  مدطصأو  ادمعتم  رخآ  ارورم  اثداح  َلعتفأ  نأ  ..لجأتلا  لمتحت  الو  ادج  ةسانم 

نام خسو  ..تاهبشلا  ع  دعس  اذهف  ..ةرملا  ەذه  اهل  ةنوناقلا  تاءارجإلا  ذختأ  نأ  ع 
ٌلجر هف  َبصأ  ثداح س  باترا  ُتدمعت  مث  ..قئاقد  عضل  راس  ُتدق  اذل  لوألا ..!! ثداحلا 

ُتعَّدا  ثح  ..مادطصالا  اذهل  ادعتسم  ُتنك  وك  ةطخ  نكت  مل  امهتااصإ  نأ  الإ  ..ەدلو  عم 
نأ ُتننظ  دقو  ..عيمجلل  هتركذ  ام  وهو  ..هنأ  ملو  لاقنلا  تاه  ثعأ   ُتنك  نأ  تاققحتلا 

.ماهتالا عباصأ  َّإ  هجوت  نأ  نود  لوألا  ثداحلا  رم  نأ  دع  ..تحجن  طخ 

فخملا قونخملا  اهتوص  ةتوص  ةلاسر  ةاتفلا  تلسرأ  ..طقف  اهنيح  ..ثهلأ  انأو  ال  نم  ُتهتنا 
نم ةئب  احور  ُتلس  نأ  دع  ةطلا  غالإ  نآلا  َّع  َّنأ  لوقتو  ..ةققحلا  اعا  ثت ع  و 

..لوألا ثداحلا  ةحض  ةاتفلا  عم  لصاوتأ  ُتنك  دقل  ..معن  اهحور  ..!! اهنإ  ..اهتبحاص  دسج 
ْتلسرأ  ح  اهفَّرعتأ  مل  ..يروهت  بس  اهحور  ُتقهزأ  نأ  دع  ماقتنالا  بغرت   نآلا  و 

.اهحمالم ادج   ققدأ  ملو  راس  اهتدراط  وك  بط  رمأ  اذهو  ..للق  لق  اهتروص 

عم الاح  لصاوتأ  انأف  لوقت ..!! ام  فرعت  الو  ..َكناسل  اهدنع  دقعني  لا  تاظحللا  نم  اهنإ 



رلا ..ىرخأ  ةرم  تفخت  ةفرغلا  ةءاضإ  ..هتيلوؤسم  لمحتأ  ثداح س  اهُتلتق  ةاتف  عم  ..يحض 
ُتلصتاف ..ودي  ام  ءاحألا  ماقتنا  نم  رطخأو  دأ  وملا  ماقتنا  ..اهماقتنا  لمتحأ  مل  ..ةوق  هي 

.مج مهخأل  ةطلا  ةام 

نا عبطلاو  ..رفخملا  إ  اهدارفأ  ذخأل  ..تبلا  إ  ةط  ةرود  لصت  نأ  لق  رمألا  لط  مل 
يحض ماقتنا  نم  اذه  يمحس  ..اهلوقأ  نأ  لضفألاو  ..ةققحلا  اهنل  ..عيمجلل  امداص  اعا 

نأ دع  رطاخ  بط  نع  مهل  اهُتعفد  ةاتفلا  لهأ  اهبلط  ةمخض  ةّد  رمألا  تنا  ُثح  ..لقألا  ع 
اهققش اددحتو   .. اوكتف  نأ  اوداو  ةققحلا  اوملع  نأ  دع  اذه  نا  ..كونبلا  دحأ  نم  تضقا 

نظ دقو  ..ع  هنودعي  ةقلا  حار  ح  ..تامللا   هجوي   حارو  نع  نم  كسمأ  يذلا 
نلو ..ادأ  قحلا  بسلا  اوفرع  مل  ذإ  ..بسحف  مضلا  بنأت  هس  اعا  نأ  اهتقو  عيمجلا 

!!. ارف انأو ع  ةغ  ثادحأ  نم  ه  ُتررم  ام  اوقدص  نل  مهنأل  ..عبطلا  دحأ  ه  خأ 

كلت نم  تلصو  لا  لئاسرلا  نع  ُتثح  ..رومألا  تأده  نأ  دعو  ..ةللق  عيباسأ  دع  هنأ  بغلا 
..!؟ دصق نود  نم  فنب  اهُتوحم  نأ  مأ  مهدحأ ..!؟ اهاحم  له  ..رثأ  يأ  اهل  دجأ  مل  ..ةاتفلا ل 

ةثداحملا لختأ  لعج  بنذلا  روعشلا  نأ  ..رخآ  رمأ  هذ  أرطف   ..كلذ  ُتلعف  نأ  نظأ  ال 
دحأ الف  لئاسرلا ..!! ل  وحم  تماق  مث  العف  تلصاوت م  ةاتفلا  حور  امر  وأ  ..ةاتفلا  عم  ةقاسلا 
ةرملل ُتررق  دقو  ..ةسفنلا  ةحارلا  ُترعش  نأ  هفرعأ  ام  ل  ُهلعف ..!! وملا  عيطتس  ام  ملع 

..لمالا ةضقلا  نأ  ام  ةطلل  ُتمدق  نأ  دع  ..اكولس  نم  ثلا  يغت  اح  وألا  
!!. يحض ُەدشت  تنا  يذلا  فاعالا 



!! فولأم نام غ 
اذه كنامو   كته  ركذتت  نأ  لواحتو  ظقسم  فصن  كنأ  رعش  ةغلا ح  ةظحللا  كلت 

ثدح ام  باعسا  نع  ازجاع  لعج  يذلاو  أر  بغلا   ملألا  كلذ  اضأ  كانه  ملاعلا ..!!
يع حتفأ  مث  ..ةقمع  اسافنأ  طقتلأ  ..عادصلا  ةرطسلا ع  اهلالخ  لواحأ  تاظحلل  ُرظتنأ  ..وح 

نم اهرأ  مل  ةفرغ  امئان   فن  دجأل  ..وح  ُتفتلأف  ..تاظحل  دع  ًما  َّإ  دوع  عوو  ..ءطب 
فن دجأل  ..بارغتسا  اث  ُرظنأ إ  قدانفلا ..!! مخفأ  اهنأو   ..ادج  ةقنأ  تد  اهنل  ..لق 

نام ُتظقسا   وك  قلقلا  رعشأ  نأ  ضف  اهلثم ..!! كلتمأ  نأ ال  فرعأ  ةماجب  ادترم 
.كلذ نع  عنمت  ناملا  ةقانأ  ..نل  ..هلإ  ُتلصو  فك  فرعأ  لوهجم ال 

ةعئار ةاتف  اهنإ  ..اهنإ  ..رلا  ناج ع  ماني  نم  كانه  نأ  هنأو  ..ىرخأ  ةرم  اقمع  اسفن  طقتلأ 
مل يرمعف  ..اجوم  ُتسل  انأ  فرعت ..!؟ نأ  ضف  له  ةاتفلا ..!؟ ەذه  تءاج  نيأ  نم  لامجلا ..!!

ةفرغلا فاشكتساو  ضوهنلا  ررقأ  ..اهظاقإ ل  بجوتي ع  نا  نإ  ُلءاسأ  ..دع   19 لا ـ زواجتي 
ثح ..ةحوتفملا  ةذفانلا  نم  لخدت  لا  سمشلا  ةعشأ  ىوس  ءوضلل  ردصم  يأ  ىرأ  نإ ال  ..ًوأ 

!!. اس ةدرالا  ءاوهلا  ماسأ  اضأ  اهنم  لخدت 

هنأو ..ةفاظنلا  ددشو  ادج  قينأ  كس   ٍّ نإ   ..راخلا  ملاعلا  فشكتسأل  ةذفانلا  ُبهذأ إ 
..ةفرغلا جراخ  اهجتم  اروعش  سأو ال  ةذفانلا  نع  دعتبأ  ..دأت  ل  انتب  سل  اذه  وتلل ..!! أ 
..ناملا امامت ع  مخ  تمصلاو  ةئيط  تاوطخ  ُلزنأف  ..لفسألا  قباطلا  يدؤي إ  جرد  كانه 

.ملحأ نأو  انأ ..!؟ نيأ  ..ادج  فظن  لمج  قينأ  ء  ل 

رطس رتوتلا  أد  دقو  مونلا  ةفرغ  اع إ  دوعأ  مث  ..ادحأ  دجأ  الف  اهعمج  تبلا  فرغ  ُلخدأ 
عضأ ..مث  ..حنحنتأ  ..رخآ  ًح  دجأ  ..ةاتفلا ال  ظاقإ  نم  د  ..ثدح ال  ام  مهفأ  نأ  لواحأ  ..ع 
ةقهش قلطتو  ..يدوجوب  أجافتل  اهييع  حتفت  نأ  لق  ةللق  تاظحل  ..قفرب  اهزهأل  اهفتك  يد ع 
اهرعش عجرت  مث  ..لمالا  اهدسج  غت  ةماجب  يدترت  اهنأ  مغر  فاحللا  اهسفن  س  ةق و 

اغ ودي  يذلا  ناملا  اذه  اهدوجو   بس  نعو  ه  نع  رعذ  لأس  و  فلخلا  إ 
رتوتب اهخأو  ..اهيذؤأ  نل  نأ  ادكؤم  نامألا  اهرعشأ  طئاحلا   اقصتلم  عجارتأف  ..اضأ  اهيلع 

الط ةخ  قلطتو  ..قدصت  اهنل ال  ..اهلق  ُتظقسا  ثدح ح  ام  ُتئجوف  فن  انأ  نأ 
.أدهت نأ  اهوجرأ  انأو  رعذلا  رعشأف  ..ناملا  نوكس  قش  اهتوص  ..ةدعاسملل 

..اهتلئسأ تااجإ ع  كلمأ  الو  اهلثم  زغللا  اذه  شعأ  نأ  قدصت  تقولا   ضع  رمألا  َبلطت 
ُتلطف ..اهتب  سل  اذه  نأ  اهرود  ةدكؤم  ..ناملا  اهباث و  رظنت إ  شارفلا و  نم  ضهنتل 

ةرظن لتو  ..ةرذح  ةددم  تاوطخ  مدقتتل  ..كسلا  لا  فرعت  اهلع  ةذفانلا  رظنت ع  نأ  اهنم 
: قلق مغمغت  مث  ..ةلط 

ركذتت له  افولأم ..!؟ ناملا  كل  ودي  له  تنأ ..!؟ كنع  اذام  لق ..!! نم  لا  اذه  َرأ  مل  انأ  - 
.!؟ ًصأ انه  ُتلصو إ  فك 

: ددش رعذ  لوقتل   ..افن  أر  ُتززه 

مهنأ كش  ال  هأل ..!! هلوقأس  يذلا  ام  فرعأ  ال  ..نآلا  تبلا  إ  دوعأ  نأ  بج  لإ ..!! ا  - 
.انه كعم  يدوجو  نع  تااجإ  ةأ  كلمأ  انأو ال  سمألا  ذنم  نوثحي ع 



: ةح ُتلق  

..خأ ..دحأل  رثأ  يأ  دجأ  مل  ..اهل  فرغلا  ُتثحو   ..للق  لق  فسلا  رودلا  ُتلزن إ  دقل  - 
.!؟ كمون لق  هنكذتت  ام  رخآ  وه  ام 

: ركفت ءطب و  تلاق  مث  ..ًط  ْتتكس 

تبلا ةحاس  ُتلخدف إ  ..ارخأتم  تقولا  نا  ..هتباو  اخ  عم  امنسلا  نم  دوع  قط  ُتنك   - 
.!؟ كنع اذام  ەركذأ ..!! ام  رخآ  اذه  ..ةلخادلا 

: ءطب ُتلق  مث  ..طئاحلا  ادنسم إ  ضرألا  ُتسلج ع 

دحأ لم  ةرهسلا   ُتضق  نأ  دع  ..مادقألا  ع  اس  تبلا  إ  ادئاع  ط  ُتنك   - 
!!. انه فن  ُتدجو  مث  ..ءاقدصألا 

ُتحقا مث  ..ةصاخلا  ەرافأ  انم   ل  قرغل  ..ةجألا  كلم  انيل ال  َّنأ  اهل  َبت  نأ  دع  ..درت  مل 
ضهنتل ..لوهجملا  راظتناو  انه  سولجلا  نم  ًد  لقألا  لا ع  فاشكتسال  جخن  نأ  ةاتفلا  ع 
..زغللا اذه  ةحض  نأ  اهل  دأت  نأ  دع  ..فوخلا  ةدش  نم  ظوحلم  لش  بقت م  ةقفاوم و 

ةدم نع  فن  ةرارق  لءاسأ   ُتأد  نأل  ..أ  اهفواخم  ثأ  نأ  أشأ  مل  نأ  عقاولاو  ..امامت  اهلثم 
.!؟ طقف ةدحاو  ةللل  شارفلا  اذه  انك ع  له  انمون ..!!

..هف دجأ  نأ  نكم  امع  ًئاسم  بالودلا  ةحان  اع  ُتهجتاف  ..ام  ارمأ  ُتركذت  ..جخن  نأ  لقو 
نلو ..معن  لوق : قطنملا  دوصقم ..!؟ اذه  له  ..انتاساقم  بسانت  ةذحأو  ةثك  باث  َعأل ع 

مونلا باث  نم  ًد  ەؤادترا  نكم  ام  انيدترا  اننأ  مهملا  ًصأ ..!؟ انل  ثدح  امف  قطنم  دجوي  له 
.كسلا لا  مث إ  ..رألا  قباطلا  ًوزن إ  ةفرغلا  نم  اعم  انجرخو  ..ەذه 

دا عراشلا  ..اتوص  هف  عمس  ال  ناسلا  نم  امامت  ٍلاخ  لاو  ..لعفلا  ةفاظنلا  ددش  ناملا 
دجوت ..تاراسلا ال  ..بم  رخآ  رمأ  كانه  تاظحل ..!! ذنم  تلفسإلا  ُەدبعت  َّمت  دق  هنأو  ..قي 
مسقأ داأ  ..قبطم  تمص  اهعم  ُتشم  ل  ..ةاتفلل  ەذه  الؤاس  لقنأ  مل  ..لا  تاراس   ةأ 

نيأ ةلاضلا ..!؟ ططقلا  نيأ  تاحلا ..!؟ نيأ  ..اجعزم  اود  تثدحأل  ناملا  اذه  ةربإ   ْتقلأ  ول 
نيأ ..ةلاخ  اهعمج  تويبلا  ..كاذو  ..تبلا  اذه  سرج  عقن  ..مث  اقالطإ ..!! ء  ال  سانلا ..!؟

..ضومغلا اذه  مامأو  ..لا  نم  ّت  نم  رخآ  اننأو  عيمجلا ..!؟ بهذ  نيأ  طضلا ..!؟ ُنحن 
..اهمسا و: نع  اهلأسأ  اهنم  ُتقاف  ..ءالا  أدتو  ..بارطضا  ةاتفلا  فقوتتل  ..ُتفقوت 

(!!. لالد - )

..ةطس ااث  يدترتو  وتلل  مونلا  نم  تحص  اهنأ  مغرو  ..اهنزحو  اهعومد  مغر  ةعئار  ودت  اهنإ 
!!.. باجعإ دئاصق  اهعمسم  ُتقلأل ع  ةعبط  فورظ  ُتنك   ول  تقنأت ..!؟ ول  ودس  فكف 

ضكرأل ..كسامتلا  لواحأ  ..لخادلا ل  نم  مهتل  قلقلا  ..ثدح  ام  كلا ع  بج  ..امومع 
..امامت ةلاخ  ةجراخلا  عراوشلا  ..و ح  ..ًلق  رظتت  نأ  لالد )  ) نم بلطأ  انأو  لا  نم  اجراخ 

..لق ح نم  ەأط   مل  نام  نأو   ..انه  رخآ  ء  ل  عم  لاحلا  وه  ام  ادج  ةفظنو 
لصف اننوك   ضف  وه  ام  اراح  سلو  ًمج  ًدتعم  ودي  هنإ  ..ازغل  هفلخ  لمح  وجلا 

!!. حالل توص  يأ  دوجو  مدع  نع  َكهان  ..فصلا 

اضرأ و ت تعقوو  ..ةنيكسملا  تراهناف  ..انه  اندحو  اننأ  سأب  اهخأ  لالد )  ) اعم إ ُتدع 
..اهنع ففختلا  ًواحم  اهفتك  ع  يد  عضأو  حنأل  ..ُهتلق  ام  ةقامح  رعشأ  امم  ..ةقرح 



اهعومد حسمت  دل و  ..ًجآ  مأ  ًجاع  نإ  انه  يرج  ام  مهفنس  اننأ  اهُدعأو  ..قلقت  الأ  اهوجرأ 
: اهباث مامأ 

..انتب ل نامأ   ةمئان  انأو  هلصافت  شعأ  اغ  املح  زواجتي  ثدح ال  ام  َّنأ  لمآ  ُتنك  دقل  - 
لعفنس اذام  ..قدص  ال  اغ  اد  امهم  ..عقاولا  وه  كعم  هشعأ  ام  نإ  ..أ  فن  عدخأ  نل 

.!؟ انلوح ثدح  ام  مهفنس  فك  نآلا ..!؟

امر ..هف  انسفنأ  اندجوو  انظقسا  ثح  تبلا  كلذ  ةدوعلا إ  اهنم  ُتلط  مث  ..قمع  ُتدهنت 
دعأ  تافاسمل  سو  ..انتوق  عمجتس  نأ  دع  ءاسملا  جخن   نأ  ..هلأن ع  ٍء  عن ع 

نيع َّإ  رظنتف  ..اعجشم  امسبم  ال  لوقأ  ..دحأ  ع  عن  امف  ..ناملا  فشكتس 
انع ..ظحلا  نسحلو  ..تبلا  كلذ  إ  سو  ..ضهنتو  يدب  كسمت  مث  ..عمدلا  تقرورغم 

.تمصو مهنب  اهيف  ام  انمهتلا  هاوف  ةلس  ع 

ةنكمملا تالامتحالا  هلالخ  انعضو  ٌلط  ٌثدح  اننب  رادو  ..ةشعملا  ةفرغ  كلذ   دع  انسلج 
!!.. ةأجف سمشلا  تأفطنا  نأ  إ  هشعن ..!! امل  دحاو  طنم  لامتحا  عن ع  نأ  نود  نم  ..اهل 

نأ نكم  ..لحتسم ال  اذه  ..انسافنأ  توص  ىوس  عمس  الو  ائش  ُهعم  ىرن  كلاح ال  مالظ  انو  
ةلاحتسا ةجرد  نام إ  ل  نم  انتأ  يذلا  توصلا  كلذ  انعمس  ..مث  اذكه ..!! ةأجف  ءاسملا  أ 

: ددش ءودهب  لوق  قيمع  توص  ..ەردصم  ددحت 

ل نم  اممحأس  ..امامت  سكعلا  ل ع  ..ادأ  امذؤأ  نل  ..ائش  اشخت  اموجرأ ال  ..اموجرأ  - 
!!!. ء

( لالد  ) لعج امم  ..ناملا  َمخ ع  يذلا  مالظلا  عم  ةصاخ  ..انيلع  لازلزلا  عقو  تامللا  ەذهل  نا 
اع لمأف  ..انفوخ  رعش  توصلا  بحاص  نأ  ودو  ..نامألل  اسامتلا  اروعش  يد ال  نع  ثحت 

: ةاغلل ةحضاو  نوكت  نأ  ودي -ع  ام   - صرح تاملو 

نل ..انه  نمأم  امنأ   ادأتو  ..نآلا  ةلما  ةققحلا  نافرعتس  ..ائش  اشخت  ال  اموجرأ  ..ررأ  - 
نأ وأ  ..حمأ  نأ  نانظتس  امرو  ..قدص  ال  هلوقأس  امف  ..ادج  اعمسا  ر ..!! يأ  امص 

..مونلا نم  امظاقسا  لاح  ەامُتيأر  ام  ك  ..ال  نم  دأتلا  لهسلا  نم  نل  ..ام  ةعدخ  كانه 
رغصم جذومن  نآلا   نادوجوم  امتنأ  عقاولا  ..انسح   ..هناعمسس  ام  قدص  ٌّيوق ع  ٌللد  هنإ 

!!. يد فك  مجح  رمألا  عقاو  جذومنلا   اذه  ..ةنكس  ةقطنمل  ادج 

: هلاق امم  ائش  عمس  مل  اهنأو  بعترم  توص  لالد )  ) تلاق

!!. كلإ لسوتأ  ..انه  نم  جخن  انكرتأ  كوجرأ  - 

: فطاعتلاو فسألا  نم  ء  قيمعلا  توصلا  لاق 

!!. ةلمن رغصأ  نم  رغصأ  مجح  امتنأ  تاحلا ..!! اممهتلتسف  ..انه  نم  امُتجرخ  ول  - 

لعج امم  ..ام  ٌء  ةذفانلا  مامأ  اهبناج  رهظو  ..ةأجف  ىرخأ  ةرم  سمشلا  رهظت  نأ  لق  اهلاق 
(.. لالد  ) عت تبلا  نم  ُتجرخف  ..ثدح  ام  حاضسا  ًواحم  ددش  رعذ  ام  نم  ضهنأ 

..معن دآ ..!!! هجو  رمألا  عقاو  وه   ءامسلا  ألم  ام  نأ  فشأل  تقولا  ضع  رمألا  َبلطت  دقو 
نم َّإ  رظني  وهو  سمشلا  بناج  فق  ..نسلا  ابك   ودي  مجحلا  لئاه  لجر  ..ي  هجو  هنإ 

!!. ددش فطاعتب  مسبو  ..ەدب  هلمح  كم  لالخ 



: اودم اد  هنل  اضفخنم  هلعج  لواح  توص  لوق  هتعمس  ..انيلع  َرطس  يذلا  رعذلا  مامأو 

امتلعجو ..تاظحلل  راونألا  ُتأفطأ  اذهل  ..امفخأ  ةأجف  ال  روهظلا  بغرأ   مل  ..ةرذعملا  - 
ل اهتعضو   لا  تانوفوركملا  ةطساوب  امعامس  عيطتسأ  ..ةسانملا  ..ًوأ  وص  ناعمس 

!!. ذأ اهرود  ةلصتم  ةعامس  الس  ةلصتم ال  اهنإ  ..انه  نام 

: لم حار  مث  ..ةعامسلا  انُل  تفتل  وهو  اهلاق 

سا ..نآلا  ةلما  ةققحلا  نافرعتس  ..امل  ثدح  امع  تقولا  لاوط  نالءاست  امنأ  ملعأ  - 
الو ..صخت  لاجم  ةغان   نأ  عقاولاو  ..ءافلا  ةاروتكدلا   ةجرد  لمحأ  نإ  ناملس ..) )

ةاناعم صلقتب  مهاس  زاجنإ  قيقحتب  ملحأ  اح  لاوط  ُتنك  دقو  ةققحلا ..!! اهنإ  ..اكت  اهلوقأ 
!!. ءاذغلا فوت  لثمتت   زربألا  ةلا  ةلشم  نأ  ُتدجوف  ..ناسإلا 

: لمل ..انمجح  اساق إ  ةفصاع  حار  اهنأو  هسافنأ  توص  اهيف  انعمس  ةظحلل  َتمص 

اذهل ..فسألل  ملاعلا  حاتجت  تلاز  ام  تاعاجملا  نأ  الإ  ..اهل  ةناويحلا  تاولاو  عرازملا  مغرف  - 
حبصتل لاثملا  لس  ةرقلا ع  مجح  ةداز  نم  انكمت  ول  اذام  ..ةاغلل  ةغ  ةركف  هذ  ْتأرط  

تائم كس  اهبيلحو  ..لئاوعلا  تاع  كس  اهمحل  نأ  عس  اذه  احلا ..!؟ اهمجح  فاعضأ 
تاحاسم إ  اهرود  جاتحتس  ..لئاهلا  مجحلا  اذهب  ةدحاولا  ةرقلا  نأ  ةلشملا  ..نل  ..لافطألا 

نأ ..ةسكع  ةقط  ركفأ  لعج  ام  اذهو  ..ءاذغلاو  ەاملا  نم  ةمخض  تامو  ..اهاعرن  ةلئاه  
.!!!(3  ) ةلمنلا مجح  حبصل  هسفن  ناسإلا  مجح  صلقتب  موقأ 

لعفأ نأ  رظتت م  اهنأو  ..قلق  َّإ  رظنتو  ..يحان  أت  لالد ) ( ـ ترعش ب مث  ..تاظحلل  َتكس 
: لجرلا لمل  ..لاحلا  ةعبط  هلعف  نكم  ام  كانه  نك  مل  ..نل  ..ائش 

ناطسا نم  ًدف  ..ء  ل  نم  ةلا  ذقنت  اهنل  ..ةاغلل  ةغو  ..ةئج  ةركفلا  نأ  فرعأ  - 
ثاحأ ةلسلس  ُتأدو  ..يرارق  ُتذختا  اهنيح  ..انبكوك  ناطسا  ةداعإ  اننامب  ..ىرخألا  باولا 
جاتحن نل  اهنيح  ..ةلمنلا  نم  رغصأ  نوكل  ناسإلا  مجح  صلقتل  ةلط  تاونس  ْتقرغتسا 

..ءاذغلاو ءاملا  نم  ةبك  تامل  جاتحن  نلو  ..ةنكسلا  تادحولاو  ندملا  ءانبل  ةعساش  تاحاسم 
ةلشملا ..نل  ..هاوفلا  مجح  صلقتب  ةادلا  ُتحجن   ةصاخ ح  ..ركف  تأد  انه  نم  ..و 

.!؟ ەذهك ةجتب  ةرطاخملا  لقس  نمف  ..عطتم  نع  ثحلا  تنا  

: ةصع ُتلق  اذل  ..هلع  درلا  عيطتس  نأ  نم  انونج  أو  برغأ  ُهعمس  يذلا  ماللا  نا 

!!!. نونجلا اذه  نم  ًد  قطنملاو  لقعلا  انثدح  - 

: لوق وهو  ..قالمعلا  ههجوب  مسبا 

كمامأ ەارت  ام  مغر  قدصت  كنإ ال  ..قئاقحلا  رانإ  ةلهذم   ةوق  كلتم  ..ناسإلا  وه  اذكه  - 
َّنأ ..داتعملا ال ت  قطنملل  ةلوقعم  تد غ  نو  ةققحلا  وه  كل  هلوقأ  ام  ..يدلو  ا  نآلا ..!!

..ملعلا وه  اذكه  ..نآلا  ةققح  تحصأ  املا  ناسإلا   لاخ  اهروص  لا  ءاشألا  نم  ثلا 
!!. تي امئادو  ..مَجاهُي  امئاد 

: خأ انأو  اضاغ ، ُترجفنا 

!!. نآلا انمجح  اندعأ إ  انيلع ..!؟ ةضملا  كراجت  سرامت  عللا   اهيأ  قحلا  كاطعأ  نَمو  - 

: لوقل ةع  هاصعأ  َرطسو ع  َكسامت  هنل  ..عمدلا  ەانيع  تقرورغا 



طقف  ..انعوم  ذفنتل  قوتلا  ددش  نا  ..يدعاسم  ل  ..يدلو  ا  اذه  ام  لعف  نم  انأ  ُتسل  - 
نود نم  املع  ةجتلا  ىرجأو  امفاطتخا  ماق  اذل  ..ءالا  معنو  ةركفلا  حاجن  ملاعلل  نلع 
ذنم سدنهملا  نم  ةعومجم  عم  هعنص  يذلا  ةغصلا  ةنيدملا  مسجم  امعضو   مث  لع ..!!

ەدرطأ لعج  امم  ..اثك  يدعاسم  فت  بضغأ  عبطلا  اضأ ..!! لع  نود  نم  ةللق  روهش 
..فسأللو ال ..دعاسم  درجم  هنإ  ..هسفنب  هثاحأ  ءدلا  نم  نكمتي  نل  هنأ  املاع  ..ه  قالع  عطقأو 

..ال تثأل  انه  ةطلا إ  ُتئج  ول  حو  فرخأ ..!! نونظس  ..ةطلل  ەوكشأ  نأ  عيطتسأ 
نكم ال  ..ب  ا  فسأللو  امصم ..!! اذه  نوك  نأ  رأ  الو  ..براجت  ناف  إ  نالوحتس 

!!. نآلا ةقطلل ح  لصوتأ  مل  ..تقولا  اذه  بطلا   اممجح  امتداعإ إ 

: قنح هل  ُتلقف  ..فوخلاو  رتوتلاو  بضغلا  بس  فنع  سفنن  انك 

.!؟ للدك ملاعلا  انمدقتس إ  نكت  مل  اذإ  ەذه  ةنيعللا  كتجت  حاجن  تثس  تنك  فكو  - 

: نزح لاق 

نل امر  ةلا  نأ  َو  ..راجت  ُتأد  هذ ح  أرطت   مل  ةفخم  ةققح  إ  ُتهبنا  دقل  - 
نأ ْلَّخت  ..ملاعلا  ةرطسلل ع  لودلا  ىدحإ  هلغتس  دقف  ..متأ  ام  اذه  اشا  نم  دفتس 

ةداعملا ةلودلا  شج  ةداإ  كنكم  اهنيح  ..هلمأ  ةداعم  ةلود  شج  صلقتب  موقتو  ةلود  أت 
ةروطخ َتمهف  له  ..خــــراتلا  برح   قأ  نوكتس  بسحف ..!!! كمدق  هلع  سودت  نأ  ەذه 
..لع نود  نم  َفت  اذهل  ..ء  ل  فالتإ  ُتلضفو  ..كلذ  يدعاسم  ُتخأ  دقل  اشا ..!؟

.مالعإلا لئاسو  فاشالا   اذه  نع  نالعإلاو  امدق  ملا  عنق  املع   ةجتلا  ىرجأو 

: ملأ لوقأل  ..ًط  ُّتكس 

َتمح تنأ  انلقتسم ..!؟ انتالئاع ..!؟ نع  اذام  ةقاسلا ..!؟ انتاح  نع  اذام  نآلا ..!؟ نحن  َنيأ  - 
!!. يدج نل  انوره  حف  ..انه  دملا  نجسلا  انيلع 

: ةرارح َّدر 

..ادأ امدحول  انوكت  نل  ..يب  ه إ  ُتئجو  ..تخملا  نم  ةغصلا  ةنيدملا  مسجم  ُتجرخأ  دقل  - 
..ەوركم يأ  َثدح   ول  امرمأ  متهت  نأ  دفح  نم  ُتلط  دقو  ..تقولا  لاوط  امعم  نوأس 
..ملاعلا رو  نم  نمأم  لقألا   امنل ع  ..نجس  نآلا   امنأ  ملعأ  ..اهل  يراأ  فرعت  اهنإ 
..ضارمأ يأ  ااصت  نل  امنأ  ..ىرخأ  ةققح  َّب   اممجح  صلقت  نأ  ام  ..ءوس  يأ  امسم  نلو 

سفن رخآ  احأ ح  يرجأ  لظأس  نأ  َكدعأو   .. امنأ  قرافلا  ..تاحلا  ةوق  امتحصأ  دقل 
..ةقطلا ع  عأ  نأ  متأ  ..بطلا  اممجح  إ  امتداعإ  نم  ًقتسم  نكمتأ  امر  ..َّيدل 

!!. متأ

..ةقرح تك و ت  اهسأرب ع  لت  مث  ..عاض  َّإ  رظنت  اهدجأل  لالد ..)  ) اع إ ُّتفتلا 

: راسكنا لجرلا  ُتلأس   ح 

ماق َكدعاسم  نأ  ركذتن  نحن ال  انه ..!؟ إ  انئج  فك  ركذتن  اذامل ال  انتراذ ..!؟ اندقف  اذامل  - 
!!. ًصأ انفاطتخا 

: لوق وهو  َدهنت 

ةحاس ةاتفلا   فلخ  اع  لخد  ..مونم  ح  زاغ  ةطساوب  عراشلا  َكريدختب   ماق  هنأ  دقتعأ  - 



نم ةاتفلاو  كنأ  نظأ  اذل  ..هسفن  مويلا  اذه   لعف  دقل  ..هتاذ  زاغلا  مدختساو  ..ةلخادلا  اهتب 
امف ..امتراذ  صوصخ  امأ  ..اضأ  هسفن  لا  نم  امرو  ..ةسانملا  اهسفن  ةنكسلا  ةقطنملا 

.ًلق اهيلع  َرثأ  مونملا  زاغلا  مادختسا 

دوع ءانثأ  امسبم  امأ  َفقو  مهدحأ  نأ  نآلا  ركذتأ  ..لعفلا  راذ  َشعنأ  دقل  ..معن  لإ ..!! ا 
ع دجأل  ..اع  اهيلإ  ُتفتلاف  لالد ..)  ) نم ةمهمه  عمسأ  ..جو  ع  ائش  َّشرو  ..انتب  إ 

: لسوتب ُتلقو  ..لجرلا  َوحن  ُترظن  ..مث  ..اضأ  ركذتلا  تامالع  اههجو 

.!؟ اذام نآلاو  - 

: ّدوب امسبم  َباجأ 

اهيف ناشعتس  ..كمسلا  ضوح  مجح  ةجاجز  ةلع  ةماقم   اهنإ  ..امل  اهلمأ  ةنيدملا  ەذه  - 
نل ..اعم  امنأ  ظحلا  نسحلو  ..املإ  للسلا  نع  ةزجاع  تاحلا  حف  ..ء  ل  نم  نامأ 

دفحو ..اهل  ةحارلا  لئاسو  عم  ..رارمتسا  امل  ءاذغلا  فوتب  موقأسو  ..ةدحولا  امنم  ٌّيأ  رعش 
.كلذ دعاسس  

امأ ..مل  ةسلا  مجحلا  ةداع  ..يرمع  لثم  ةاتف   ..هناج  فق  ءاج   نمل  ُتفتل  وهو  اهلاق 
عقاو اسمش   تسل  ..وأ  ..سمشلا  اهفلخو  ..نانح  انيلإ  رظنت  اهارأ  ..ةقالمع  تدف  انل  ةسلا 

نأ طنملا  نم  نك  مل  ..اذه  ُتهبنا إ  نآلا  ..اجزلا  ضوحلا  ةواز  حاصم   درجم  هنإ  ..رمألا 
سمشلا اهنأ  دأتيل  موي  ل  سمشلا  قدح   انم  دحأ  الف  ..هتيهام  فرعأل  نآلا  لق  ه  قدحأ 

ةقئاف ةانع  ەؤالط  مت  شخ  فقس  درجم  رمألا  عقاو  ءامسلا ف   امأ  رخآ ..!! ائش  تسلو 
!!. قح ملاع  اننأ   عاطنالا  انحنمت  ةقد   اهمسر  مت  مويغ  عم 

اهنأ ودو  ..غصلا  انملاع  كلمأ   ام  ل  اهنأ  ارعاش  لالد ..)  ) مامأ ُتفقو  ..ماللا  اذه  دنعو 
دقو ..ةذفانلا  اعم ع  رظننو  ..لاقملا  اهد  َّدمتل  ..اهيلإ  يد  ُتددم  ذإ  هتاذ ..!! ءلا  ترعش 
ةسلا  مجحلا  ةلئاه  اهنل  ..مل  ةسلا  ةداع  ةفرغ  ةدوجوم   ةنيدملا  ەذه  نأ  وتلل  انهبنا 

انملاع هنإ  ..نامأ  شعنو   ..ءاش  ام  انه  لقنتلا  عيطتسس  هتاذ ..!! نولا  اهنأو  لالد ..) ( ـ لو
!!. فولأم ..اغ غ  انام  نا  نأ  دع  ..ةغصلا  اننج  هنم  عنصن  نأ  ًمآ  ..ددجلا 



!! ةددج ..ةاد 
نوبحري  مهُعمج  َنوفظوملا  ..رهشلا  تزواجت  ةزاجإ  دع  يدلاو  ةك  مع   سأر  دوعأ إ 

..ورج ةاوادمل  ةزاجإ  تنا  اهنأ  عقاولا  نل  ..ەذه  زاجإ  اعتمم   اتقو  ُتضق  نأ  نونظو 
انتلئاع قوفت  ةلئاع  نم  باش  ..خألاو  لوألا  حو  ..الحأ  سراف  وه  نا  دوعس ..)  ) لحر نأ  دع 

ةرادإ ەاروتكدلا   لصحف ع  ..هحومط  قيقحتل  ملا  نم  ءالا  هعنم  مل  كلذ  مغرو  ..ثك  ءارث 
روهشلا لالخ  بطخ  إ  مدقتي  نأ  قافتالا  نا  ثح  ..ةصاخلا  هتك  سسأتب  ماقو  ..لامعألا 

.اهل الحأ  هعم  تمطحتو  ..س  ثداح  َوت   ذإ  ..هلهم  مل  ردقلا  نل  ..ةمداقلا  ةللقلا 

رق دلاو  دوجو  مغر  ..ء  ل  فغشلا  نادقفو  بحنلاو  ءالا  اهُتضق   ءادوس  اماأ  تنا 
نم ..اهتكراو  باشلا  اذهب  قالع  رمأ  ْتملع  لا  ةدحولا  ف  ..ع  ففختلل  تقولا  لاوط 

ء ل  تي  مث  ..بحت  نم  طترت  نأو  ..كحومط  لمجأ  قيقحت  نم  بقت  نأ  ّقح  ملؤملا 
!!. ةأجف

ريدت ادام  ةردتقم  ةلئاع  إ  تنأ  نأ  مغرف  ..لمعلا  متهأو  الآ  زواجتأ  نأ  نآلا  َّع  ..نل 
ةرباثملا يدلاو  نم  ُتملعت  دقف  دوعس ..) ( ـ امامت ك ..ادأ  ةللدم  نأ  مل  نأ  الإ  ..ةصاخلا  اهلامعأ 

عم لمالا  ةكلا  ريدأل  كو  ..نسلا  همدقت   بس  ّنتلا  ررق  نأ  لق  ..مئادلا  داهتجالاو 
.ءاقشأ يأ  كلمن  اننوك ال  ..ققش 

نأو ..اغ  ةف  لاوط  ةكلا  تالسارم  علّطأ ع  انأو  هذ  ةراضتملا   رافألا  كلت  رودت 
نأ اوظحال  عيمجلا  نأ  الإ  ..مع  نع  يرعاشم  لصفأ  نأ  لواحأ  ..بتكملا  لامعألا   ضع 

.عبطلا بسلا  نع  اؤس  ؤرج ع  مل  ادحأ  َّنل  ..ه  ُتررم  ام  ل  دع  زو  نم  ثلا  ُتدقف 

قرط نأ  لق  ..اجردت  ةدلقتلا  اح  دوعأس إ  نأ  ُتننظ  دقو  ..ةاغلل  اداع  لوألا  مويلا  نا 
..انا همال  ْتفل  مل  ..ةاغلل  لجاع  رمأل  دي  ااش  كانه  َّنأ  خو  تكم  با  تركسلا 

بغرت  ام  ةك  نم  بودنم  وأ  ..ةكلا  فظوتلا   بلط  صخش  رمألا  قلعتي  ام  الاغف 
رلا سلج ع  ثح  ..طولا  يزلا  يدتري  ةقانألا  ددش  باش  ُتئجوف  ..نل  ..انعم  لماعتلا 

: لوق وهو  امأ  هعضل  ..اكذ  افتاه  هيج  نم  جخأ  مث  ..تكمل  لاقملا 

صحت نأ  ِكتدرأ  دقو  ..ەراأ  َمتاو  همحر هللا  دوعس )  ) قيدص ُتنك  دقل  سا ..).…(  ..ةرذعملا  - 
.ه سانلا  قحأ  ِتنأ  ..هفتاه  ع 

يذلا فتاهلا  إ  ملأ  رظنت  يعو  ..ةوق  طهتو  ولعت  افنأ  تحار  دقو  بارغتسا  هلإ  ُترظن 
: ملأ باشلا  ُتلأس  ..مث  ..انتقالع  ةف  لاوط  هلالخ  لصاوتي م  دوعس )  ) َّلظ

.!؟ اددحت مويلا  دوعأس  نأ  تفرع  فك  ..ةلط  ةزاجإ  دع  لمعلا  دوع إ  ماأ  لوأ  اذه  - 

: فطاعتب َّدر 

..مويلا لمعلا  إ  نيدوعتس  كنأ  تخأف  ..عبسأ  نم  أ  ذنم  كنع  ةتركسلا  ُتلأس  دقل  - 
تحصأ نمزلا  اذه  انفتاوه   نأ  ادج  ملعت  ..فنب  فتاهلا  كملسأ  نأ  ُتدرأ  نأل  ةرذعملا 

همحر دوعس ) ( ـ سانلا ل برقأ  ِتنك  ِكنوك  هلع  لوصحلا  ِكقح  نم  نأ  ُترعشو  ..انراأ  ل  ةمتا 
.هللا



م ..فتاهلا  كسمأ  انأو  عمدلا  يانيع  تقرورغاف  ..رفصلا  ةطقن  إ  دوعأ  نأ  ُترعش 
..و ..لق  نم  هلاقأ  مل  ..اذه ل  هقدص  رمأ  خأ  هنأ  ركذتأ  كلإ ..!! ُقاتشأ  م  كدقتفأ ..!!

: ةأجف هتلأس  ..ًهم 

.!؟ هفتاه َتلصح ع  فك  - 

: لوق وهو  نزح  مسبا 

حورجلاو ضوضرلا  ضع  إ  يرود  ُتضرعت  ثح  ثداحلا ..!! ءانثأ  ةراسلا  هعم   ُتنك  - 
.يدسج نم  ةقرفتم  نامأ  ةحطسلا  

: فطاعتب ُتمغمغ 

!!. ادج ةساق  ةمدص  ەذه  لإ ..!! ا  - 

: لاق مث  ..قمع  َدهنت 

نم هنحش  موقأ  ل  للق ، ثداحلا  لق  هفتاه  يدنع  كرت  همحر هللا - ( - دوعس  ) نأ لوقأ  تنك  - 
ام ل  ُتسو  ..نحاشلا  ًصوم  بيقح  فتاهلا   ُتعضوف   .. صاخلا  لقنتملا  نحاشلا  لالخ 

..لحرلا ..ةرذعملا ع  ..نآلاو  ..موؤشملا  مويلا  كلذ  لاوهأ   نم  ُهتشع  ام  ل  عم  هنأش  قلعتي 
.لامعألا نم  ثلا  رظتت 

لمعلا ةقاط  يدنع  كرت  دقو  ..ائش  ب  نأ  نود  نم  ةرداغملل  نذأتسو  حنحني  وهو  اهلاق 
ةأجف هتفقوأ  ل  ..بس  يأل  اقحال  هعم  لصاوتلا  ُتدرأ  ول  طاتحالا  نم  عنك  ه  ةصاخلا 

: هلأسأل

ثحلاو  هفتاهل  يلا  مقرلا  ةفرعم  نم  ُتنكمت  ول  اذام  ..اغ  كفت  ُدجأ  ل  ..ةرذعملا  - 
!!. اهل دوعس )  ) راأ َفشكت   نأ  دت  كنأو  هتافلم ..!؟

: لق تقزم  ةطاسب  لاق 

ةدجللو  ةماقتسالل  ًاثم  همحر هللا -  - نا دقل  ..كلذ  نم  قثاو  انأ  ..ء  يأ  ِكنع  فخ  مل  - 
.لمعلا

نع لحر  يذلا  الحأ  سراف  فتاه  مامأ  كو  تكم  نم  جخل  ..ةع  عادو  تامل  َمغمغ 
اهدع طغضأل  ..نحلا  جو  ساعنا  ىرأ  ..دو  ةشاشلا  قدحأ   ُتللظف  ..انأ  امأ  ..انملاع 

..نحاشلا كلس  هلإ  ُتلصوأ  ..ودت  ام  ةواخ  هتراط  نل  ..فتاهلا  حتف  يذلا  رزلا  ع 
وه  امو  ىرت ..!؟ ا  ام    .. ةمل  كانه  ..عبطلاو  ..اخأ  لمعل  ..تاظحل  رظتنأ  ُتسلجو 

ال ناسإ ..!؟ ل  دنع  ُەدجن  يرطف  لوضف  هنأ  مأ  تاظحل ..!؟ َّع   رطس  يذلا  لوضفلا  اذه 
نأ خ  وهو  َمسباف  ..هح  تي   نأ  ةرم  تاذ  دوعس )  ) نم ُتلط  نأ  ُتركذت  ..مث  ..ملعأ 

!!. يدالم دع  طترت  اهمدختس  لا  اهعمج  لا  تامل 

له قدص ..!! ال  اذه  ..نكم  ال  ..يدلوم  ةنس  لش  لا  ماقرألا  ع  طغضأ  لعج  ام  اذهو 
َّيع نأ  ركنأ  ..لعفلا ال  يدلوم  ةنس  وه  يلا  مقرلا  ةلوهسلا ..!؟ ەذهب  رومألا  نوكت  نأ  لقع 
قداص هنإ  ..اموي  َّع  كحض  وأ  عدخ  مل  ..قح  بح  نا  دقل  ..ىرخأ  ةرم  عمدلا  اتقرورغا 

لصاوتلا لئاسو  هلئاسر   حفصتأ  انأو  فنل  ماللا  اذه  لوقأ  ةغصلا ..!! لصافتلا  ەذه  ح  
..اهل اهب  ظفتح  هنإ  ..ةقاسلا  انتاثداحم  ُّرمأ ع  مث  ..بُي  ام  اهيف  دجأ  نأ  نود  نم  امتجالا 



تكم لوخد  دحأل  حمس  الأ  اهنم  بلطأ  ةتركسلا  لصتأ  لعجو  أر  تاكذلا   لعشأ  امم 
!!. وتلل دوعس )  ) ةافو أب  ُتملع  نأو  بحنلا  طرخنأل   ..ةمداقلا  ةعاسلا  لالخ 

دارفأو ..هئاقدصألو  ..هل  ةددع  اروص  دجأل  ..روصلا  موبلأ  ثحأ   ُتأد  مث  ..ًلق  ُتأده 
ادج مدق  تب  مامأ  افقاو  دوعس )  ) نا ثح  ..اددحت  ةروصلا  كلت  فقوتس  نأ  لق  ..هتلئاع 

( ةهلا  ) ةقطنم تب   ءا  نع  َثدحت  .. ح  همال  عجسأ  ُتحرف  ..حجرألا  روجهمو ع 
قفو ددج  نم  هئانو  همدهب  موق  نأ  ع  تلا ..)  ) ةنكسلا  قطانملا  رأ  ىدحإ  ُّدعت  لا 

.نآلا ادجم  كلذ  دع  مل  ەدصق ..!؟ نا  يذلا  وه  تبلا  اذه  لهف  ..وذ 

نارود اهلالخ  ُتلغشا  عيباسأ  ةعض  هتلمهأو  فرغ  ُهتكرت   ثح  ..تبلا  إ  هفتاه  ُتذخأ 
كلت ارف   ُتسلج ع  ..عقوتم ح  ددج غ  يغت  ثدح  نأ  لق  ..ةعبطلا  اح  ةلجع 

ء ل  حفصتأ  ..ةناثلا  ةرملل  هفتاه  تكسمأف  دوعس ..) ( ـ ددشلا ل نحلا  ُترعش  دقو  ..ةلللا 
لا كلت  نم  لئاسر  درجم  ..امر  هتوم  اوفرع  مل  صاخشأ  نم  ةثيدح  لئاسر  كانه  نأ  دجأل  ..هف 

..لوهجم لسرم  نم  ولإلا  ەدب  ةلاسر   دوجو  ُتهبنا إ  ..مث  ..اموي  انفتاوه  اهاقلتن ع 
اهنأ ُتفشا  ..اهُتضرعتسا  حف  ةئطخم ..!! ُتنك  ل  ..رمألا  ئدا  امهم   ائش  اهنظأ  مل 

..اثك ارغتسا  راثأ  امم  هسفن ..!! روجهملا  تبلل  ااوز  ةدع  نم  ْتطقتلا  ةددع  اروص  يوحت 
نم بلط  له  ..ىرت  دوعس ..)  ) ةافو دع  يأ  ..ْتضم  ةللق  ماأ  دوع إ  ةلاسرلا  خــــرات  نأو  ةصاخ 

لأسأ ..هتاذ  ولإلا  دلا  ةلاسر إ  ُتلسرأ  اذاملو ..!؟ تبلل ..!؟ روصلا  كلت  طقتل  نأ  مهدحأ 
تبلا روص  تلظ  ..لاقملاو  ..اتلا  عبسألا  لاوط  در  يأ  لص  مل  نل  ..لسرملا  ةه  نع 

.فقوت نود  نم  لصت 

هل ُتلسرأو  ..تبلا  كلذ  نع  ماظتنا  لصت  لا  لئاسرلا  نع  ُهتخأو  دوعس ..)  ) قيدص ُتلصتاف 
تفقوت رومألا  تلو  ..لئاسرلا  ەذه  لسرُم  هلهجو  هتح  ىدأ  هنأ  الإ  ..هسفنب  ىل  روصلا  ضع 
..ةلاتلا ماألا  ولإلا   دوعس )  ) دب إ  لوصولا  روصلا  ترمتسا  دقف  ..دحلا  اذه  دنع 

نم اروص  هل  طقتلل  اروجهم  اتب  روزي  يذلا  نَم  لخادلا ..!! نم  تبلل  تنا  اهضع  نأ  برغألاو 
.هممرت لحتس  اذهك  ٌتبف  اضأ ..!؟ لخادلا 

اهباعسا جاتحت إ  ل  ..اهاحضو  ةلل  انناهذأ ب  أرطت   نأ  نكم  ةنونج ال  رافأ  كانه  ..انسح 
ةلاسر اهيف  لصت  ةرم  ل  ّع   اهسأرب  لطت  تلظ  لا  ةركفلا  كلت  نع  ُثدحتأ  ..اهلقت  مث  ..الوأ 

..هسفن دوعس )  ) نم لئاسر  رمألا  عقاو  لسرُت    لا  روصلا  َّنإ  ..ولإلا  دوعس )  ) دب إ 
اننأ ودي  ..نل  ..ةطاس  أ  ىرخأ  تاسفت  كانه  نأ  ملعأ  وملا ..!!! ملاع  ..رخآلا  ملاعلا  نم 

عنم مل  اذه  َّنأ  الإ  ..ةلحتسملا  مالحألاو  ماهوألا  ضع  شعن  اننإف  ..الاغ  اصخش  دقفن  ح 
..هلخدأو ..هنع  ثحأس  ..معن  ..تبلا  كلذ  نع  ثحلا  مزعلا ع  ُتدقع  دقف  ..يرارق  ذاختا  نم 

ولإلا دلا  لئاسرلا إ  نم  ددعلا  ُتلسرأ  نأ  دع  ةصاخ  لئسأل ..!! ٍباوج  عأ ع  ع 
!!. ادأ هسفن  نع  حصف  مل  هنل  ..ةطلا  غالب  ەددهأ  اناحأو  ..هته  نع  اهلسرم  لأسأ  هسفن 

اموي ُتنكف  دوعس ..)  ) فتاه وصح ع  نم  نهش  اوح  دع  تبلا  نع  ثحلا  ةلحر  ُتأد 
اهنأ ظحلا  نسحل  ..اهعمج  ةهلا )  ) ةقطنم ءاحأ  لخدأو  راس  بهذأ  ..ءاسم  ةسداسلا  دع 
ەذه تبل   العف  روصلا  تنا  اذإ  اذه  ..ًط  اتقو  اهطشمت  بلطتي  نلو  ..ةغص  ةقطنم 

ةلمع نم  بسحف  سماخلا  مويلا  تبلا   ع  تع  ح  ةأجافملا  تنا  دقو  ةقطنملا ..!!
.هلوح ةرخافلا  تويبلا  سكع  ..اشحوم ع  املظم  اد  ثح  ..ثحلا 



اللا تاتفلا  نم  ُتسل  تبلا ..!؟ لخدأ  له  ..ةلاتلا  ةوطخلا  نع  لءاسأ  راس  ُتسلج  
ةفلا ادج   ةراح  ءاوجألا  نأو  ةصاخ  ..لعفلا  لضفأ  نآلا  هلوخد  امر  ..مالظلا  َشخ 

..!؟ ؟ اددحت ةظحللا  ەذه  رماغم   ع  َمدقأل  رذعلا  نع  ثحأ  طقف  نأ  مأ  ..ةحاصلا 
اهلو دوعس ..!!!)  ) فتاهل ولإلا  دلا  لصت إ  ةددع  لئاسرب  ُتئجوف  ..رارقلا  ذختأ  نأ  لقو 

ع لاهنت  روصلا  ةراشإ  ..!؟ له   ..تبلا  حطس  نم  اهذخأ  مت  روص  ع  يوتحت  اقت 
ُتلزنو ..بيقح  فتاهلا   ُتعضوف  ..اجعزم  اهلاقتسا  توص  اد  ..فقوت ح  نود  نم  فتاهلا 

.ةراسلا نم 

نأو رعشأ  ..هسفن  تقولا  فجترو   قفخ  لق  نا  دقف  ..انكمم  اذهك  ٌء  نا  نإ  ملعأ  ال 
ةرازغلا ەذهــو  ةظحللا  ەذه  لصت   مل  روصلا  ەذه  ..اهل  الؤاسل  ةاجإ  روثعلا ع  كشو  ع 
قامح عاتا  بج  نل  ..م  ةقامح  نوكت  دق  وأ  ..انه  نأ  ملع  اهبحاص  ..ةفدصلا  لس  ع 

دجأو ..ةحوتفملا  ةجراخلا  ةاوبلا  ع  لخدأل  سلا  ع  عجش  ام  اذه  ةاهنلا ..!! إ  ەذه 
لخاد إ  ةهجتم  هل  اذه  ُتعف  ..تاروذاقلاو  ةتألا  تألتما  لا  ةلخادلا  ةحاسلا  فن  
اوموق ملو  هاحصأ  َرظتنا  اذاملف  ..اظها  اغلم  يواس  هنإ  ىرت ..!؟ ا  تبلا  ةصق  ام  ..تبلا 

.امر هعبل ..!؟ ةجاح  سلو  ةاغلل  ٌّيرث  ٌلجر  هحاص  َّلعل  نآلا ..!؟ هعب ح 

..كلذ مغر  سلا  رمتسأف   ..ركذ  ائش  ُدجأ  ..تاه ال  فاشك  ةلدتسم  اهعمج  فرغلا  ُلخدأ 
..يداع غ  ء  يأ  نع  ثحأو  ُتفتلأ  ..جو  ُحفل  راحلا  ءاوهلا  ..تبلا  حطس  إ  دعصأو 

ەدب إ  ُتلخدو  بيقح  نم  ُهتجرخأف  دوعس ..!!)  ) فتاه إ  وتلل  تلصو  ةلاسر  كانه  ..ًهم 
اهجتم حطسلا  س ع  صخش  تاوطخل  ويدف )  ) رصت ةرملا  ەذه  دجأل  ..ةع  ولإلا 
فتاهلا اما  ىوس  ىرأ  ..عألا ال  نم  هسفنب  ري  هنإ  لإ ..! ا  ..مث  ..هنم  روسكم  بناج  إ 

!!. ضرألا ةوق   مدطصتو  ەدب  هت  و 

وتلل  هتيأر  يذلا  روسكملا  زجاحلا  كلذ  ىرأل  ..ّع  رطس  بعرلا  أد  دقو  قلق  وح  ُّتفتلا 

نأ نأ  دوعس )  ) دي له  ..لفسألا  إ  رظنأ  ..فجترت  مادقأ  هتيحان  ُتهجتاف  ويدف ..) ( ـ لا
: حيص مهدحأ  ُتعمس  هلمأ ح  يدسج  َّجترا  ..مث  هعتأ ..!؟ نأ  دي  له  اح ..!؟

.!؟ انه لعفت  اذام  - 

ءزجلا نع  ادع  اناج  حل  ..ةأجافملا  ةوق  نم  زاوت  دقفأ  نأ  لق  ةع  كسم   وهو  اهلاق 
!!.. ةقامح ةأ  بكترأ  الأو  أدهأ  نأ  الاط م  ەدب  حل  وهو  دعتو ع  ..حطسلا  نم  روسكملا 

..حمالملا قيقد  ..مسجلا  لحن  ..باش  هنإ  ..صخشلا  ةه  فرعأل  تقولا  ضع  رمألا  َبلطت 
.!؟ وه نم  ..ةضار  ااث  يدتري  ..ام  دح  مسو إ 

: ةع لوقل  ..احضوت  هنم  رظتنأ  نأو  هلإ  رظنأ  ُتللظ 

ةدحو ةاتف  لوخد  وضف  راثأ  ..ةحا  ..ةفدصلا  ِكتيأرو  ..راوجلا  ُتنك   ..ُتنك  ..ةرذعملا  - 
!!. لخادلا ِكتعتف إ  ..اذهك  روجهم  تب  إ 

هنأ ق  ع  ُّت  نأ  دع  ةلاجع  ع  اهُتحتف  دوعس ..)  ) فتاه إ  ىرخأ  ةلاسر  لصتل  ..اهلاق 
نأو اذه ..!؟ هنع  يذلا  ام  ..ةرملا  ەذه  ةمسبم  اهوجو  دجأل  ..وملا  ملاع  نم  لصاوتي م 

..ةدوشملا و: ةطحملا  ُتلصو إ 

.!؟ خ ِتنأ  له  - 



: ىرخأ ةرم  لأسل  ..معن  ّنأ  ُتمغمغ  مث  ..ةظحلل  هلإ  ُترظنف  ..عقاولا  ملاع  باشلا إ  داعأ 

.!؟ انه لعفت  اذام  ..نل  ..لاؤسلا  ةرذعملا ع  - 

: نزحلا نم  ء  ُتلق 

!!. امومع َكركشأ  ..خ  نإ  ..مهي   -ال 

: لمأتي وهو  ثدحلل  لاجم  حتف  ًواحم  امسبم  لاقف  ..هجعت  مل  باجإ  نأ  ودي 

موقأ نأو  همدهأ  نأ  امب  ..هئال  لاملا  كلتمأ  ُتنك  ول  متأ  م  ..ةسانملا  عئار  تبلا  عقوم  - 
!!. اق هنم  لعجأل  ىرخأ  ةرم  هئانب 

: ًئاق لمأ  هنل  ..دو  أرب  ُتأموأف  ..همالل  اثك  متهأ  مل 

خذلا بحأ  ..عبط ال  ەذه  ..ةممحلا  ِهئاوجأ  ةظفاحملا ع  نم  َّد  ..امخف ال  ُتبلا  نا  امهم  - 
!!. ةطاسلا امئاد   لامجلا  ..ءاشألا  ةعور  دسف  خذلاف  ..اث  ُتنك  ول  ح 

..اددحت تامللا  ەذه  ..نل  ..ح  أطخأ   هنأ  هنم  انظ  جحلا  َرعشف  ..ةدح  هلإ  ُّتفتلا 

اهددري ُهمحر هللا  دوعس )  ) نا دقل  ةطاسلا ..)) امئاد   لامجلا  ..ءاشألا  ةعور  دسف  خذلا  ))
.!؟ باشلا اذهب  تلأل  انه  هسفنب إ  داق  له  ..تقولا  لاوط 

: لوقل ..ةاغلل  اددم  اد  دقو  حنحني  باشلا 

راتس  ) قم إ  باهذلا  اننامب  م ..!؟ ةوهقلا  نأ   نكمملا  نم  له  ..له  ..ةرذعملا  - 
(. ةهلا  ) ةقطنم ..انه   هنإ  سك ..)

: لق نم  ه  ِقتلأ  مل  باش  نم  ةحلا  ةوعدلا  ەذه  نم  بارغتسا  ُتمغمغ 

.!؟ ةوهقلا ب  اهفرعت إ  ةاتف ال  ةأ  وعدت  نأ  َكتداع  نم  لهو  - 

: لوق وهو  جح  َمسبا 

..ةوهقلا نم  بوك  درجم  هنأ  مث  ..ام  بسل  انه  ك  تقتلا  نأ  رعشأ  ..ةاهنلا  نل   ..ادأ  - 
.ةلغشم ِتنك  اذإ  الإ  ..كتقو  نم  ةعاسو 

باعلأ تركذ  لا  ةبعتلا  تاماسبالاو  ..تلصو  لا  لئاسرلا  ُتركذتو  ..ىرخأ  ةرم  هلإ  ُترظن 
..انراظتنا ةزئاجلا   َدجنل  ةخألا  ةلحرملا  إ  لصن  مث  ..ةلط  اطاوشأ  اهيف  ُعطقن  لا  ويدفلا 

طنم كفت  امامت ..!! تفقوت  لئاسرلا  نأو  ةصاخ  ..امر  دوعس ) ..!؟  ) ةزئاج باشلا  اذه  لهف 
باشلا حنمأس  ..اهل  لاوحألا  ..اهل   َساسأ  ال  ةصق  قع  اهنم  َعنص  فدص  درجم  وأ  ..ادج 

!!. َلو ..ةصرف 

***********

هتراس دوق  وهو  هتطخ  حاجنب  احرف  باشلا  ةماسبا  تعسا  ..انصق  ةلط  هتت  نأ  نود  نمو 
فظوم وهف  ..ةلط  ةدم  ذنم  انصق  ةلط  وحن  ددشلا  باذجنالا  رعش  هنإ  ..قملا  اهجتم إ 

لئاهلا امتجالا  قرافلا  بس  ادأ  هلإ  تفتلت  نل  اهلثم  ةاتف  نأ  ملع  نا  هنل  دوعس ..)  ) ةك  
اهبح ل  ..اهلاومأ  ادأ  عمط  ال  هنأ  مغر  ..صخش  يأ  ةطترم  غ  تنا  ول  ح  ..امهنب 

.اهوحن ةدحاو  ةوطخ  وطخ  نأ  نود  نم  هلق  اهبح   دقو أ  ..بسحف 



ل هلإ  لقنيل  ًمعتسم  افتاه  ىشا  ذإ  ..ادج  ةغ  ةركف  هتتاو  ..ةطس  ةف  ثداحلا  دعو 
ماقرأ دوجوب  ًهس  رمألا  نك  ملو  ..ه  صاخلا  رتويبملا  زاهج  ع  ةدوجوملا  دوعس )  ) تاناب

لحتي هراقأ  دحأ  لعج  مث  ..ةكذلا  فتاوهلا  ءاخ  دحأ  ةخ  ًغتسم  اهترفش  كف  هنل  ..ة 
نود نم  روصلا  لاسرب  اهدع  أديل  ..فتاهلا  انصق  ةلط  إ  أل  دوعس ..)  ) قيدص ةصخش 

نأ اهدو  تبلا  اذه  اهداق إ  نم  وه  تملا  اهببح  نأ  ةعانق  اهيدل  خسري  نأ  دي  نا  ..فقوت 
نإ بس  ماألاو  ..ةظحللا  ەذه  معطلا ح  تعلتبا  انصق  ةلط  نأ  ودو  ..باشلا  اذهب  طترت 

!!. ةددج ..ةاد  اهل  عنصو  ..اهب  طاترالا  نم  نكمتس  باشلا  كلذ  نا 



!! بحلا لجأ  نم  ..لحتسملا 
ذنم اهتءارق  لجؤأ  ُتللظ  لا  تااورلا  ىدحإ  أرقأ  نافك ..)  ) ةقطنم اتسوك )   ) قم اسلاج  

..ةكحلا فعضو  بولسألا  ةار  ُتفشا  نأ  دع  ..اجردت  باتي  مدنلا  روعشلا  أديف  ..نمز 
يذلا اهبحاص  ةرهش  طقف إ  دوع  اهترهش  بس  نأ  فشأل  ..ثادحألا  ددشلا  س  ءطلاو 

.امتجالا لصاوتلا  لئاسو  موجن  دحأ  دع 

ح ب  وح  رظنأ  انأو  ًلق  تاه  ثعلا   أدأو  ..اهلمأ  نأ  نود  نم  اناج  ةاورلا  ُعضأ 
ةعئار ةاتف  ..ةاتفلا  كلت  كلذ  عأو  ..ةكئالملا  ْتلخد  ..ةأجف ح  ام  رمسأ   ..مث  ..رخآو 

مألا لاطنبلا  يدترت   .. تد  ام  ادج  ةشه  ..رعشلاو  ةماقلا  ةصق  ..ةلا  ءاضب  ..حمالملا 
.اهتتف نم  داز  َدوسأ  اصمقو  قرزألا 

ةسداسلا ەرمع  زواجتي  مل  يذلاو  اهحمالم  نم  ثلا  لمح  يذلا  اهدلو  دب  ةكسمم 
ً

س  تنا 
ةمراص ةرظنب  تقمرف  ..كلذ  ترعش  اهنأ  ودو  ..اروعش  ال  اهيف  قدحأ  ُتللظ   .. اد  ام 

اهوقمر يغ  نثلا  َّنأ  كش  ..ددش ال  لجخ  اضرأ  أرب  َقرطأل  ..جارحإلا  ضع  ْتس  
.ملألا نم  ء  فنل  هتلق  ام  اذه  ّإ ..!؟ ُتفتلتس  اذاملف  ..تارظنلا  كلتب 

..اهيلإ ثدحتأ  نأ  لق  ناملا  اذه  نم  لحرأ  نأ  نكم  نأو ال  ..بوذ  أد  لق  نأ  ةظحلل  ُترعش 
ضعو اهسفنل  ةوهقلا  يش  اهارأل  ..رذحلا  نم  ء  اهيلإ  رظنأ  ُتأدو  ..ىرخأ  ةرم  أر  ُتعفرف 

ةققحلا ەذهل  ُتهبنا  طقف  اهنيح  ..ع  اس  ةدع  ةلواط  هعم إ  بهذت  مث  ..اهدلول  ىولحلا 
نارحت  هيع  ُتأر  ح  الإ  كلذل  هنأ  مل  ..ر  هنإ  معن  ر ..!!! اهدلو  نأ  ..ةعورملا 

بهذأو نويع  ببطك  نهم  ُّلغتسأ  له  هتدلاو ..!! هل  ُهتراتخا  يذلا  دعقملا  سسحتي  وهو  مالظلا 
.!؟ ىرت ا  وه  نيأ  اهجوز ..!؟ نع  اذامو  اهيلإ ..!؟ ثدحتلل 

ام نم  ُتضهنو  ..رمألا  ُتمسح  نأ  ..ةفهللا إ  طرف  نم  اهسفن  ُمهتلت  اصعأو  ركفأ  ُتسلج 
: مث ..امهيلإ  اهجتم 

تلعف ِكنأ  حجرألا  ..كدلو ع  ُتأر  دقو  ..نويع  ببط  نإ  ..امجاعزإ  ةرذعملا ع  ..احرم  - 
.!؟ كأر ام  ..اضأ  هصحف  ِتحمس   ول  نل   نل  ..هجالعل  كعسوب  ام  ل 

: مزح لوقتل  اهسفن  تلامت  مث  ..راسكنالا  ضع  هش  ددب  َّإ  ترظن 

ةقفن ع  اناملأ )  ) إ هتذخأ  نأ  ام  تلا ..)  ) نويعلا  ءاطأ  لضفأ  هصحف  ماق  دقل  - 
.فسألل اهل  جالع  هتلاحف ال  ..ىودج  نود  نم  نل  ..ةلودلا 

: ءاجرب ُتلق  مث  ..ُتدهنت 

نم ..نل  ..نسلا  ٌغص   نأ  فرعأ  ..فنب  هصحفأ  يعد  داع ..!؟ روزت   اذامل ال  - 
.هتدعاسم نم  نكمتأ  امر  ثدحس ..!؟ ام  ملع 

داتعا هنأو  ..لاعفأ  دودر  ةأ  َيدي  نأ  نود  نم  غصلا  انيلإ  عمتس  راب  ح  افن  اهسأر  تزه 
: اغتسم اهتلأسف  ..اذهك  اثيدح 

!؟ ضفرت اذامل  ..هتدعاسم  لواحأ  نإ  - 



: ىولحلا ةعطق  لأ  نا  يذلا  اهدلو  رظنت إ  ةدح و  تلاق 

دقل ..افئاز  ًمأ  حنم  نأ  دحأ  نم  درأ  ال  يدلو ..!؟ رمدأ  انأ ..!؟ هلعفأ  نأ  لواحأ  يذلا  امو  - 
!!. يدلو لالخ  نم  انا   بذجل  ةلسو  لضفأ  نأ  نودجف  ..لخ  نوثهل  مهعمج  ..ُتللم 

اهيلع ّفطت  بس  اذهف  ..بعتلا  حص  نإ  ةقداص  ةناهإ  اهنل   .. ةام  غ  ةناهإ  هّجوت  اهنإ 
مأ ةجوم  تنا  نإ  ملعأ ح  الو  ل  ..ملعأ  فسألل ال  اههانا ..!؟ بذجأس  فك  ..ىرت  ..اضأ 

: اهتلأسف ..ةقلطم 

.ادأ سألا  منكم  ال  ىرخأ ..!؟ لود  تافشسم   ەذخأل إ  ِكجوز  َعس  مل  اذامل  - 

: ةوسقلا نم  ء  لوقت  َّإ و  ْتتفتلا  ذإ  ..اهبضغأ  اؤس  نأ  ودي 

لطو ال ..ةلصفنم  نإ  مأ ال ..!! ةجوم  ُتنك  نإ  ةفرعم  هنم  دصقلا  ..موغلمو  دمعتم  لاؤس  هنإ  - 
هنأ هنم  انظ  انيلإ  اهلسري  لا  ةلاملا  تالاوحلا  طقف  تك  ل  ..فسألل  مامتها  يأ  ەدلو  حنم 
اذه نا  نإ  اح  لجر   ةجاح إ  نأ  ع  اذه ال  نل  ..بأ  ًما  ەرود  يدؤي  ةقطلا  ەذهب 

!!. ەانمتت ام 

تقلغأ دقل  ..انسح  ..اضأ  اثك  ماللا  اذه  لثم  عمس  هنأو  اد  يذلا  اهدلو  رظنت إ  اهتلاق و 
انأو ةخألا  قروب  ُتقلأ  ل  ..ةصرفلا  نم  دت ح  اهنإ ال  ..فسألل  باوبألا  ل  جو   

: ُتلق مث  ..ةلواطلا  اهمامأ ع  اهتعضوو  لمعلا  ةقاط  ُتجرخأ  ..لق ح  ةصغ   رعشأ 

..ُهتدعاسم عيطتسأ  امف  ..كأر  ِتغ  ول  لاصتالا  كنامب  ..داع  ماقرأ  اهيفو  ..قاط  ەذه  - 
.يدهج ل  لذأس  يقدص 

ەذه ىرأ  نل  نأ  م  انظ  تبلا  إ  ادئاع  ُتجرخو  ..اهمامأ  ةقاطلا  ُتكف  ..ال  درت ع  مل 
عقاولا اهمولأ   الو  ..تالمهم  ةلس  برقأ  قاط   حجرألا س  اهنأو ع  ..ىرخأ  ةرم  ةاتفلا 

نأ بجوتي  نا  نإ  فرعأ  الو  ..اهدو  بسك  اولواح  يغ  نوثلا  نأ  كش  ..اهتلماعم ال  ءوس  ع 
.!؟ ەانمتي الو  ِهل  لامجلا  اذه  ىري  نأ  دحأل  فكف  ..باشلا  مولأ 

نويعلل رحلا )  ) شسم قو   قأ  ُتنكف  ..ةاتفلا  نأش  قلعتي  ام  ل  ُتس  دقو  ماألا  ترم 
لامتسا ..رخآو  قع ب ح  محازت  لا  رافألا  ضع  عم  ..ءاسم  ةصاخلا  داع  ..احاص و 

ُّتو .. 30 لا ـ يرمع  زواجت  نأ  دع  ..اضأ  جاوزلا  كفتلاو  ..ةمداقلا  ةللقلا  تاونسلا  سارد  
رظتنأ ُتنك  ..ةاحلا  راوشم  م   سو  يرمأل  متهت  ةاتف  كانه  نوكت  نأ  ةق  ةغرب  رعشأ 

.امود ثدح  ام  هسفنب  أس  ل  ..ادأ  هلع  عأ  نل  نأ  املاع  ..بحلا 

أجافأل ..اتلا  ضملا  لوخد  رظتنأ  داع  ُتنك   ..ةثداحلا  كلت  نم  نهش  اوح  دع 
فلم نم  ُتملع  ثح  اهتاذ ..!! ةاتفلا   .. اهنإ  ..لامجلا  ةعئار  ةاتف  ةحص  لخدت  ةضرمملا و 
احرم تكم  نم  ضهنأ  انأو  ةوق  لق  َقفخف  ..رمألا  اهنوك و  ريدغ )  ) اهمسا نأ  داع  اهدلو  

نم ء  ةحتلا  ْتدر   ..ةام  ح  راذ  لوألا إ  اهئاقل  تاظحل  تداع  دقو  ةرارح  اهب 
ُتلط مث  ..اضأ  ه  احرم  سامح  هتحفاصف  ..حفاصم  الاط  غارفلا  ەد إ  اهدلو  َّدمل  ..نزحلا 

..سولجلا و: امهنم 

دعأ ملو  ..يدلو  جالع  نم  امامت  ُتسي  دقف  ..ةقاسلا  ةرملا  َكل   لماعم  ءوس  ةرذعملا ع  - 
اهُتذخأ دقل  ..ةللق  ماأ  ذنم  ظفحم  كتقاط   ُتدجو  ..فئاز ل  لمأ  يأ  لامتحا  ىوقأ ع 

َكنوك دع  امف  فن  مولأ  نأ  ُتشخ  ..ةحا  ..َكتركذتو  ..مويلا  كلذ  اهَتكرت    نأ  دع  م 



هفلم اذهف  ..ددج  نم  هصحفل  جاتحت  نلو  ..يدلوب  ُتئج  اذل  ..ُتضفر  انأو  كتدعاسم  َتضرع 
.هتلاح نع  ء  ل  ح  ًما 

: ةسماه َفدل  ..قاروألا  امختم  افلم  ةلواطلا  عضت ع  اهتلاق و 

نم ةدعاسم  ةأ  نود  نم  ر  لفط  ةلوؤسم  لمحتت  ةأرما  رمألا ع  ةعص  لختت  نأ  نكم   -ال 
.اح هدفأ  نإ  ..ةاهنلا  يدلو   هنل  ..اهقلط 

..لاحلا ل ةعبط  ءانبأ  الو  دع  جوزتأ  مل  وك  بألا  وأ  مألا  روعش  مهفأ  ..اهمالل ال  ُتمسبا 
رظني وهو  لوقل  ..همسا  نع  هتلأس  يذلا  اهدلو  لجأل  لحتسملا  لعفأس  نأ  اهل  ُتدأو  اهتنأمط 

: هتداعك غارفلا  إ 

(. رد - )

..جئاتنلاو للاحتلا  ضع  ةءارق  ُتأدو  ..فلملا  ُتكسمأ  مث  ..اددجم  ه  ُتحرو  ..ُتمسبا 
..كلذ اهْخأ  مل  ..عقوتأو ل  خأ  ُتنك  ام  اهنم  سوئيم  ةلاحلاف  ..فعأ  نأ  بج  ..انسح 

.فنب رد )  ) صحف حمس   نأ  اهنم  ُتلط  ل 

قاهرإلا كسملا  رعش  نأ  ..ةعاس إ  نم  قرغتسا أ  يذلا  صحفلا  تاءارجب  ُتمق  ..لعفلاو 
: تلاقو ..ملأ  ريدغ )  ) تَرظن إ اهنيح  ..تبلا  ةدوعلا إ  دي  هنأ  اهَخأو 

.م أ  رد )  ) َبعتو ..ُتعت  دقل  ..ةفئاز  لامآ  ةأ  ُقلعتأ  اذهل ال  - 

اهلعج امم  ..فلملا  هتأرق   امل  امامت  ةقاطم  تاصوحفلا  تءاج  نأ  دع  اهل  هلوقأ  ام  دجأ  مل 
نوك اهل  همدقت  نكم  ام  دجوي  الف  ..أ  لسوتأ  نل  ..اهعم  اهدلو  ذخأتو  اهنام  نم  ُضهنت 
نأ ركنأ  الو  ..اهتدعاسمل  ةقط  اقحال  ركفأس  ..فسألل  امامت  ارمدم  رد ) ( ـ يلا ل بصعلا 
نآلا ةلما  ريدغ )  ) تامولعم كلمت  لاقتسالا  ةفظوم  نأ  ُتركذت  ةداعسلا ح  نم  ء  ُترعش 

.ُتش اهعم م  لصاوتلا  امب  يأ  ..اهفتاه  مقر  عم 

..ةغ ةقط  اهب  قلعتأ  تلعج  اح  إ  ةاتفلا  ەذه  ةدوع  ..ةاغلل  ةعص  ةلاتلا  ماألا  تنا 
نأ لقع  له  بح ..!؟ وه  لهف  ..لق  نم  ةاتف  ةأ  قلعتي  مل  لق  نأ  مسقأ  داأو  ..جضان  لجر  نإ 

..!؟) بصنلا  ) ةمل هلع  نوقلط  ام  وه  ُثدح   ام  له  طقف ..!؟ نيءاقل  دع  اهُتبحأ  دق  نوأ 
دع اهعم  ُتلصاوت  ..اددحت  بسلا  اذهلو  يصنو ..!! ) مسق   ) ةاتفلا ەذه  نوكت  نأ  متأ 
نع ثحأ  ُتلز  ام  نأ  اهخأو  ..اهلاح  نع  لأسأل  امتجالا  لصاوتلا  لئاسو  ع  ماأ  ةعض 
نأ لوقت  اهتأرق  لا  عجارملا  ل  نأ  مغر  ..كلذ  اقداص   ُتنك  دقو  ..اهدلو  ةدعاسمل  ةقط 

ترعش اهنأو  ..قيفوتلا  ةنمتم   ةدجو  ظفحتب  بيجتف  ..هجالع  إ  دع  لصوتي  مل  بطلا 
.اهل لاجرلا  ةقحالم  نم  لعفلا  للملا 

امسر مدقتلا  لالخ  نم  طقف  سلو  ..اهدلوب  مامتهالا  نم  أدس  اهبلق  قطلا إ  نأ  ُتملع  اهنيح 
ةقد اددجم  ةلا  علا  ُتسردف  ..ّلح  ركفأ   ءادوس  َال  قأ  لعج  ام  اذهو  ..اهتبطخل 
ةل ُتلعف   امم  ..ةقئاثولا أ  مالفألا  نم  ددعلاو  ددعلا  ُتدهاشو  ..ثلا  ُتأرقو  ..ةددش 

سألا رعشأ  ُتنك  دقو  سارد ..!! قاطن  جراخ  وه  ام  إ  ةجاح  نأو  ةصاخ  ..امر  بطلا 
بهذأو ..ئالملا  اهلفطو  ريدغ )  ) حمالم ركذتأ  نأ  دع  مزح  احأ  لصاوأو  دوعأ  ..اناحأ ل 
اوقلطأ دقف  ..اهلمأ  ةلا  ع  اطخاس  ُّت  ح  ..ةلود  نم  أ  ةنهملا   ءالمز  شسأل 

ةدحاو ةق  هل  ملاعلا  اولعجو  ..توورلاو  رتويبملا  ةزهجأ  اوعنصو  ..ءاضفلا  ةعانصلا إ  رامقألا 



!!!. غص لا إ ص  ةداعإ  نع  نوزجع  مث  ..امتجالا  لصاوتلا  لئاسو  لضف 

هف إ جاتحن  ملظم ال  ملاع  شعن   اننأ  ول  ُتنمتو  ..هسفن  ءوضلا  ُتهرك  نأ  ُتلق  ول  غلاأ  الو 
ءانغتسالا عيطتس  الو  هنع  ثحت  اهُعمج  ةاحلا  ُهجوأف  ..زغل  ءوضلا  َّنإ  اقح  لا ..!! ةمعن 

سرفلاو ءامدقلا  ملا  َّنإ  ل  ..ء  ل  لق  ناسإلا  ُهفرع  دقل  ..ال  مأ  ەارت  تنا  ءاوس  ..هنع 
.انملاع مهألا   ءوضلا  َردصم  ..سمشلا  اودع 

دوهج دع  نيددش  طاحو  طخس  رعشأ  انأو  ..رخآو  ح  ب  فنل  ماللا  اذه  ددرأ  ُتنك 
كلذ هذ  تأرط   لا  ةهيدلا  ةراعلا  ةأجف  َركذتأل  ..ةجن  اهلالخ ع  لصحأ  مل  اهُتلذ  ةراج 

اددحت ةراعلا  ەذهف  ..ال  مأ  ەارت  تنا  ءاوس  ءوضلا ..!! نع  ثحت  ةاحلا  هجوأ  عيمج  نأ  ..مويلا 
!!. ناددلا نع  ةقئاثولا  مالفألا  دحأ  هتدهاش   ام  ركذتأ  تلعج 

ه رعش  اهلعجت  ءوضلا  ەاجت  ةطرفم  ةساسح  اهداسجأ  ىدل  نل  (.. 4  ) اهل ناددلاف ال ع  ..معن 
اهيف ام   - تادثلا كلتمت  ..اق  ح  افاشك  اهيلع  انطلس  ول  اهنمام  نم  جخت  اهنإ  ..ةلوهس 

اهلمت لا  اهتاذ  ةساسحلا  كلمت  انداسجأ ال  نأ  دجن  اذل  ..اعمج  ملعن  ام  لا  ةساح  ناسإلا -
..ةلط اماأ  ركفأ  ُتللظ  ةمولعملا ..!؟ ەذه  نم  دفتسأس  فك  ..ءوضلا  ەاجت  ناددلا  داسجأ 
ءوضلا ساسحإلا  ناسإلا ع  مسج  بردت  نكمملا  نم  له  ..لاؤسلا  كلذ  قع  حط  نأ  لق 

.!؟ ناددلا ه  رعش  ام 

رمألا رد ..) ( ـ جالعلا ل داجإ  لس  قالطنالا   ةطقنو  ..طخلا  فرط  ةاثم  ةطقنلا  ەذه  تنا 
ةمهم ةلحرم  إ  هلقن  نم  نكمتأس  ل  ..هلإ  ە  ةداعإ  حجنأ   نل  امر  ..ةلواحملا  قحتس 

..فحتلاو سامحلا  تامل  ضع  يوحت  ةصن  ةلاسر  ريدغ )  ) إ ُتلسرأ  اذل  هتاح ..!! ادج  
هلصافت  ال اهل  بأ  مل  ماه  فاشا  تاتع  نأل ع  ةرولل  رد ) ( ـ أت ب نأ  اهنم  ُتلطو 

ةرود روضحل  رفسلل  رطضتس  اهنأ  تخأو  ..رمألا  ئدا  تضفر   اهنأ  الإ  ..نونجلا  مهتت 
بحو اثك  اهبح  هنوك  اهتققش  عم  اهدلو  سو  ..اهلمع  ةهج  ُّصخت  روهش  اهتدم 3  ةردت 

ةلاح ع  فأس  نأ  اهل  دكؤأو  ..اهيلع  ُّحلأ  ُتللظ  ل  ..ملسسأ  مل  ل  ..اهئانبأ  عم  بعللا 
!!. اخأ عنتقتل  ..ةسردملا  عم  ادأ  ضراعتي  اتقو ال  هل  ُصصخأسو  ..اهرفس  ةف  لاوط  اهدلو 

انمق نأ  دع  ..عبطلا  رد )  ) اهعمو موي  تاذ  ةداعلا  اهتققش   تراز  ..ةادلا ح  ەذه  تنا 
اثك  اههبش  تنا  ل  ريدغ ..)  ) نع ًامج  لقت  نكت  مل  اهنأ  عقاولاو  ..اقسم  دعوملا  ددحتب 
انرظتت  نأو  ..ةعاس  ةدمل  رد )  ) عم كت  نأ  اهنم  ُتلط  مث  ..اهب  ُتحر  ثح  ..ةققحلا 

.ةحاسالا

عنك  - اضأ هتدعو  دقو  ..هتقث  بسك  ًواحم  دوب  هعم  ثدحلا  ُتأد  ..م  ەدرفم  حبصأ  املاحو 
يذلا فثكملا  لودجلا  مل  نأ  ط  ..ةراز  ل  ةددج   ةعل  وأ  ىولحلا  هحنمأ  نأ  فحتلا - نم 

.ادأ بغ  الو  ..هل  هتددح 

تقولا ع ضع  رد )  ) مامأ هتعضوو  ..اقاس  ُهتشا  دق  ُتنك  فاشك  بلج  كلذ  دع  ُتمق 
ءارمح ةفافش  ةكسال  ةقرو  ُتعضو  ..مهألا ح  ةوطخلا  ُتلقتنا إ  مث  ..اس  ةدع  ةفاسم 

نأ دع  رد ..)  ) ة َوحن  اهجوم  هتكرت  يذلا  رمحألا  نوللا  ءوضلا إ  لوحتيل  ..فاشلا  نوللا ع 
رمألا ادف  ..هت  ع  ءوضلا  سملم  كفتلاو  هنام  نوكسلاو   ماتلا  تمصلا  هنم  ُتلط 
كلا هنم  بلطأ  انأو  ..نيددش  ءودهــو  قمع  هعم  ثدحتأ  ُتللظ  ..وألا ل  ةلهولل  ًحتسم 

.ءوضلا نول  ەخأ  نأ  نود  ..هت  ءوضلا ع  راعشسا  ةلواحمو  رارمتسا 



تعضو مث  ..اثك  كلذ  دعسأ  دقو  ..ثدح  ام  اعتمتسم  امامت  اخسم  نا  هنأ  ظحلا  نسحل 
( رد  ) لعجأ نأ  ةرم  ل  لواحأ   ..رخآو  ..رخآ  نول  اهدعو  ..نوللا  ءاقرز  ةفافش  ةكسال  ةقرو 

كلا طقف إ  جاتحن  (.. 5  ) فلتخم وم  لوط  نول  للف  ..معن  ..هت  نوللا ع  يغتب  رعش 
ةنولملا ع ءاوضألا  ساعنا  رعش  رد )  ) لعج فدهأ إ  نأ  يأ  ..ەمنو  ه  رعش  ددشلا  

تمص لمعأ  ُتللظ  ل  ..ةنومضم  غ  هجئاتنو  ..ةاغلل  بعص  رمألا  نأ  فرعأ  ..هت 
ٌثلاث ٌبس  كانهو  ..اناث  ريدغ )  ) بلق بسلو  ..ًوأ  رد )  ) ةدعاسمل ..نيددش  سامحو 

نويعلا بط  ةطراخ  غ  دق  ددج  فشك ط  تاتع  نأ ع  وهو  ..لمعلا  ةمحز  عم  هل  ُتهبنا 
نم نكمتو  ءوضلا  ناولأ  رعشل  ..هيع  نم  ًد  ەدسج  عتس  رلا  لعجو  ..دألا  إ 

.اهيمت

تلذ لا  رد )  ) ةلاخ نمو  ماتلا م  مالإلاو  ..ويلا  روضحلا  نم  نهش  نم  أ  رورم  دعو 
نع اهل  تامولعملا  ءافخإ  اهنم  ُتلط  نأ  دعو  ..اموي  اهسفنب  ەراضحب  دعاسمل  ابك  ادهج 
رعش ةرم - لوألو  ( - رد  ) أد ..رهظت ح  حاجنلا  حمالم  تأد  ..افئاز  ًمأ  اهحنمن  ريدغ ) ال  )
هنأ  مغر  ..ةرم  ل  حيحصلا   نوللا  س  أدو  ..هت  سملت  لا  ةنولملا  تاءاضإلا  قراف 

.قرزأ ءوض  هت  سمل  ه ح  رعش  هنل  ..ًثم  قرزألا  نوللا  وه  ام  فرع  رمألا ال  عقاو 

اضأ نكمت  يذلا  كسملا  صلا  ةقاطو  ..اهل  قاط  لصاوتملا  ويلا  لمعلا  اذه  فتسا  دقل 
دادزا يذلا  ەدسج  اهئوض ع  ثأت  لالخ  نم  كرحتمو  عم  هنأ  فرعو  ..ةعمشلا  ءوض  يمت  نم 

( رد  ) عم راز  اهنم  ُتلط  ..رفسلا  نم  مألا  ةدوع  لاحو  ..طقف  اهنيح  ..ءاوضألا  ەاجت  ةساسح 
تافاشلا نم  ةعومجم  همامأ  ُتعضوو  ..راتخالا  تحت  هعضوب  ُتمق  ثح  ..ىوصقلا  ةرولل 

ءوضلل بجتس  لا  ناددلا  امامت  ..اضأ  هنول  فرعو  ..ءوضلا  رعش  ناف  ..ةنولملا  ةغصلا 
ةمخض  ةلقنب  ُتمقو  ..ةزجعم  ُتققح  نأ  ُتفرع  ..طقف  اهنيح  ..صعلا  اهزاهج  قط  نع 

.دع ە  هلإ  دعأ  مل  ُتنك  نو  رد ..)  ) ةاح

نأ دقتعأ  نل  ..هنس  لثم  لفط   نم  هعقوتأ  مل  ام  وهو  ..ء  هتدلاو  خ  مل  رد )  ) نأ ودو 
لا إ اذهب  ظافتحالا  املعت - ءانب ع   - اثك هتصوأ  دقف  ..لعفلا  ابك  نا  هلع  هتلاخ  ثأت 
قدصت  ملو  ..ەارت  امل  امامت  ريدغ )  ) تقعص ..ُتعقوت  ام  ..و  ..اهسفنب  ء  ل  هتدلاو  ىرت  نأ 

..دأتتل اهسفنب  ەتخت  تتا  ..ناولألا ح  ل  يمت  ارداق ع  اهلفط  ْتدهاش  ..رمألا ح  ئدا 
نوللا فاشك  ادشسم  اههاجت  ءطب  س  ُهتأر  ح  ةصاخ  ..ةوق  ُهتضتحا  ..طقف  اهدنع 

.هلإ اهجوم  نا  يذلاو  هلمحت  يذلا  رمحألا 

ةرارح حفاصتل  اهد  دمت  ريدغ )  ) ُتأر ح  ةصاخ  ..اح  تاظحل  دعسأ  ەذه  تنا  دقل 
اهلفط ُتلقن  نأ  دع  ..لعفلا  ةزجعم  ُتعنص  نأ  ةكردم  ..عمدلا  تقرورغم  نيع  ركشو 

دقو اضأ  عمدلا  اتقرورغا  َّيع  نأ  ركنأ  الو  ..هيع  مدختس  نأ  نود  نم  ةماه  ةددج  ةلحرم  إ 
فقوتأ نل  فك ..!؟ لضفأو ..!؟ ىوقأ  ةلحرم  اهلفط إ  لقنأس  ..ةلواحملا  نع  فقوتأ  الأ  ُتمسقأ 

: لجخلا نم  ء  اهتلأس  اذل  ..أ  يرعاشم  متك  نم  نكمتأ  مل  ..و  ..قطلا  دجأس  ..ثحلا  نع 

.ماللا ةحلم   ةغرب  رعشأ  ..بسانملا ل  تقولا  اذه  نا  نإ  فرعأ   -ال 

: لوقأل ..اهييع  ألمت  لازت  ام  عمدلاو  ةمهفتسم  ْترظن إ 

!!. أ رد )  ) دعاسأ نأ  درأ  ..دألا  كق إ  نوأ  نأ  درأ  لقت ..!؟ له  ..جاوز  ضرع  ُهنإ  - 

اهسأر زهتو  ..اجردت  مسبتل  ..رثأتب  َّإ  رظنت  و  امأ  تفقوو  ..اهييع  نع  عمدلا  ْتحسم 



..بحلا ل  ..هتعنص  يذلا  انأ  ُتسل  ..ال  ..لعفلا  لحتسملا  ُتعنص  نأ  اهنيح  ُتنقأف  ..ةقفاوم 
!!. هل اذه  لعف  بحلا 



!! ةقالخأ ةمج 
ُحضتس امر  ةقالخأ ..!؟ مئارجو غ  ةقالخأ  مئارج  دجوت  لهف  ..ةارغلا  ددش  ناونعلا  نأ  ُملعأ 

حبلا ُتررق  نأ  ..ةدمل إ  ه  ظفتحأ  ُتللظ  يذلا  لا  ةاثم  اهنإ  ..ةلما  صق  دأ  ةروصلا ح 
!!. ادج قهرم  ..قهرم  نامتلاف  ..كلذ  جاتحأ إ  ..اخأ 

فراعتملا عملا  ًءاقل  نك  مل  ..باشلا  كلذ  ُتقتلا  َح  ..ماع  نم  ذنم أ  ةصقلا  ْتأد  دقل 
ةصخشلا يروص  عضو  ُتدتعا ع  ثح  ..امتجالا  لصاوتلا  لئاسو  ىدحإ  نا ع  ل  ..هلع 
تاحو ةضوملاو  ءازألا  قشعأ  نأو  ةصاخ  ..تاتفلا  نم  ثلا  لاحك  رصتلا  ةمرغم  وك 

عاتم ع تااسحلا  باحصأ  نم  بلطأ  ُتنك  نأ  ركذتأ  ..اضأ  ةاتف  ل  لاحك  ةددجلا  رعشلا 
.انتوق ل  اهفلخ  س  اننل  ..اهبس  مهفن  ةغ ال  ةغر  ..عاتملا و  ةدال  ةصاخلا  لئاسرلا 

اوكردأ نأ  دع  باشلا  تااسح  ةصاخ  ..ةقفاوملا  لط  ْتلاق  تااسحلا  نم  ثلا  نأ  مهملا 
نم اسح  معد  مهضع  ناف  ..ياضر  بسل  نوثهل  مهلعج  ام  اذهو  ..قانأو  امج  ىدم 

لئاسر ل  لهاجتأ  ُتنك  اذل  ..م  لصاوتلاو  تاه  مقر  لوصحلا ع  طش  رخآو  ..لاقم  نود 
.رمعلا نم  تاعلا  فصتنم  ةجوم   ةاتفك غ  يرورغ  رت  تنا  نو  ەذه  باجعإلا 

ةاغلل مسو  باش  ..اثك  انا  ةصخشلا  ُهتروص  تتفل  يذلا  باشلا  كلذ  كانه  نا  ..نل 
همال نك  مل  ..صاخلا  هاسح  اهضرعو   هسفنل  روصلا  نم  ثلا  طقتل  ..تالضعلا  لوتفم 

معدلا مدقت  هنم  ُتدرأ  نإ  افتاه  لصاوتلاو  فراعتلا  بلط  نا  ذإ  ..قالا  باشلا  نع  فلتخ 
.هتماسوب ددشلا  اجعإ  بس  تقفاوف  ..اسحل 

رومألا ضع  هنع  ُتفرعو  ..ةصاخلا  لئاسرلا  ع  هعم  ُتلصاوت  ُثح  ..ةادلا  ەذه  تنا 
انفتاوه ماقرأ  انلدات  مث  .. 26 لا ـ نم  بق  يذلا  ەرمعو  نمحرلا ..) دع   ) همسا اهنم  ..ةساسألا 

ء ل  هنع  ُتفرعف  ..ةلاتلا  عيباسألا  لاوط  ةموي  ةروص  افتاه  لصاوتنل  ..ةطس  ةف  اهدع 
رحلا مامأ  هتراس  تاعاسل   ثدحتن  انسلج  ُثح  ..ةرم  لوأل  هتلاقم  عجش ع  امم  ..اقت 

: ةأجف اهموي  لأس  ذإ  عدلا ..)  ) ةقطنم ول )  نوسدار   ) قدنف نم  برقلا 

لصافت نع  ثدحلا  بنجتت  لاقملا -   - ِكنأ ُتدجوو  ..فن  نع  اثك  ُتثدحت  دقل  - 
!!. كسفن أ نع  خأ  ..لعلا  كلهؤمو  كمسا  ىوس  ِكنع  فرعأ  انأف ال  كتاح ..!؟

: لوقأل ..ملأ  هلإ  ُترظن  مث  ..ًط  ُّتكس 

ةافو أ دع  لئاع  ل  هنإ  ..ألا  قش  عم  ُشعأ  ..ةداع  ةاتف  نإ  ..كمهي  دق  ام  دجوي   -ال 
!!. تاونس ذنم  عجفم  يرورم  ثداح  أو  

: هتاذ ملألا  لمأل  ..اضرأ  هسأرب  قرطأف  ..ەذه  باجإ  نمحرلا ) دع   ) عقوتي مل 

جأ نأ  دع  همسا  تبلا  لجسب  ماقو  ثرإ أ  وتسا ع  دقل  ..فسألل  ٌدغو  قش  نل  - 
…. ..ءاش و ام  فتلل  ًكوت  هحنم  ع 

حملا بلل  ُتضرعت  نأ  ەخأو  ..ةلئاسملا  هتارظن  مامأ  ةا  رجفنأل  ..ثدحلا  نع  ُتفقوت 
الك ادمعتم  خشلا  اثو  يرفس  زاوج  َفلتأ  هنأ  ام  ..فسألل  ةرم  نم  أ  قش  د  ع 

: ارثأتم لوق  وهو  يدب  نمحرلا ) دع   ) كسمأ اهدنع  ..نام  يأ  رفاسأ إ 



..رعشأ ببح ..)  ) ةمل ادختسال  ةرذعملا  ..ةوسقلا  ەذهب  كتاح  نوكت  نأ  عقوتأ  مل  ..ببح  - 
.ِكتبحأ نأ  رعشأ 

: هلإ رظنأ  نأ  نود  لوقأ  انأو  ومد  ُتحسم 

امر ..مويلا  ىوس  ِقتلن  ملو  ..طقف  فتاهلا  ع  ثدحتن  انك  ..ادج  فرعت  ال  كنإ  فك ..!؟ - 
.بسحف قفش ع 

: لاعفنا َّدر 

الو  .. طاترالا  َنملح  تاتفلا  نم  تاثلا  ..يقدص  ..كحأل  ك  ام  ِكنع  ُتفرع  دقل  ..ال  - 
!!. كاوس ّل  بلخت  ملو  ..نهنم  ِّيأل  ثأ  مل  نأ  الإ  ..ةققحلا  اهنإ  ..اكت  اهلوقأ 

..لعفلا ەوحن  باذجنالا  رعشأ  انأف  ..تقولا  ضع  حنم  نأ  هنم  بلطأ  انأو  ومد  ُتحسم 
..أو اننب أ  براقتلا  أدو  ..لوألا  انؤاقل  تيل  ..دع  بحلا  باذجنالا إ  اذه  لص  مل  نل 

فرط نم  بحلا  نوك  فنلا  طغضلا  رعشأ  امم  ..اموي  لصتي   نمحرلا ) دع   ) تا ُثح 
..اضأ رخآلا  فرطلا  بناج  نم  ل  ..بحملا  بناج  نم  طقف  سل  ..يرظن  ةهجو  نم  باذع  دحاو 

امود رعشأ  ..سكعلا  ل ع  ..باشلا  بولق  َّنهب  قلعتت  ةداعسلا ح  نرعش  اللا  نم  ُتسل 
بح باش  مامأ  ..ةبهذ  ةصرف  مامأ  نأ  اضأ  رعشأ  ُتنك  ..لاقملا  و  ..ةلوؤسم  بحلا  نأ 

نإف فسألل  ..تقولا  رورم  عم  هح  عقأ   امر  ةصرفلا ..!؟ هحنمأ  اذاملف ال   .. اد  ام  قدص 
دجت فظو  ح   ..سانلا  ءاقتلالاو  جورخلا  نم  عنمت  قش  قالعو  اح  ةعبط 
مدقتي ملو  ..ةظحللا  ەذه  ح  ةجوم  غ  ُتللظ  اذل  ..عيمجلا  عم  ماعت  ادج   ةظفحتم 

.افرح هل  ُهتلق  ام  اذه  ..دحأ  بطخل 

..ةصاخلا اشم  ل  نمحرلا ) دع   ) ملع ثح  ..روهش  ةعضل  ةروصلا  ەذهب  انتقالع  ترمتسا 
ەخأو ضفضفأو  ثدحتأل  اناحأو  ..قش  ةلماعم  ءوس  بس  ةا  اناحأ  ه  لصتأ  ُتنكف 
مدقتلل ُّدعتسم  هنأ  موي  تاذ  خأ  نأ  ..كلذ إ  خأ  راحتنالا ل  اثك   ركفأ  نأ  ةحا 
بعصلا نم  ةراضتم  رعاشم  تنا  ..فرعأ  ال  ةداعسلا ..!؟ ُترعش  له  ..يد  بلطل  امسر 

قش َّع  ضرف  دقف  ..قحلا  بسلا  نع  هتخأ  ..يددرت  بس  نع  لأس  حو  ..اهددحت 
..تار فصن  نم  أ  ع  امود  وتس  هنأ  نع  َكهان  ..كنبلا  نم  ضرق  ع  هل  لصحأ  نأ 

..ةققحلا ەذه   ..معن  جاوزلا ..!! حمسس   هنأ  نظأ  ال  اذل  ..غلملا  اذه  همرحس  اوزو 
وز حبصس  هنأ  دأو   ..َّع  عق  يذلا  ملظلا  اذه  ل  مامأ  غلا  بضغ  نمحرلا ) دع   ) رعشف
بهذ نأ  اذه  قش  هنأ ع  َلاقو  ..م  ةرعش  ّسم  نم  ٌدحأ  اهنيح  نكمتي  نلو  ..ع  ًوؤسمو 

.محجلا إ 

موق تاه   ذخأ م  موي ح  تاذ  قش  أجاف  دقف  ..ىدارف  أت  بئاصملا ال  نأ  ةلشملا 
دع  ) يب و لا  اهل  لئاسرلا  ىل  ..ةدعاتم  تاف  هلعف   ام  وهو  ..الاصتا  شتفتلا  

يدسج ةددع   تامدك  ْتكرت  ةغلا  ةوسق  ..امتجالا ف  لصاوتلا  لئاسو  نمحرلا ) 
..لمعلل الإ  ادأ  جخأ  الأ  بلط م  وهو  َّإ  ەدع  نأ  لق  ماأ  ةعضل  تاه  ذخأو م  ..جوو 

!!. امتجالا لصاوتلا  لئاسو  اهل   ااسح  قالغإ  بلط م  ام 

بق الأ  ەخو  دعوتو  ددهي  وهو  قش  ه  َلصتا  نونجلا ح  نمحرلا ) دع   ) َبصأ عبطلاو 
ُتلصح ع نأ  دع  مع  نام  نم  هعم  ُتلصاوت  ..كلذ  مغر  ل  ..هسفنب  هلتق  الو  ادأ  م 
..هنم ٌدحأ ح  ذخأ   نأ  متأو  ..نونجلا  ةجرد  اذه إ  قش  ەرأ  نأ  ەخأل  ..اخأ  تاه 



اهنأ اندجو  نأ  دع  قش ..!!! لتق  إ  ..لتقلا  إ  اهيف  قرطتن  لا  وألا  ةرملا  ەذه  تنا 
يذلا غلملا  دعتسأسو  ..تبلا  ُثرأس  ..ء  ل  حلصس  طقف  هتومف  ..يذاقنإل  ةدحولا  ةلسولا 
وي ام  ەخو  فتاهلا  مهدحأ ع  عم  ثدحتي  موي  تاذ  ُهتعمس  ذإ  ..كنبلا  نم  هضاقا  رمأ 

.دع هف  ملو  هتزوح  لاز  ام  غلملا  نأ 

اّمع اهيف  ثدحتن  ةرم  ل  ف  ..انناهذأ  ددت   تلظ  ةركفلا  نل  ..ًهس  رمألا  نك  مل  عبطلا 
كت  لتقلا  ةركف  ْتأد  ..اذكهو  ..ةهجاولا  قش   أ  ..اح  بئاصم  نعو  ..انجاوز  قيع 

ةوطخلا كلت  ع  مادقإلا  ررق  نأ  لق  نمحرلا ..) دع   ) نهذ ةصاخ   ..موي  دع  اموي  انناهذأ 
رذح اهلصافت  انمسر  لا  ةطخلا  تارغث   ةأ  دوجو  مدع  نم  دأتنو  اعم  ططخن  انحرف  ..العف 

قئاعلا وه  قش  نأ  ركذتنو  دوعن  اننل  ..ةرطفلا  ةلتق  انسل  اننوك  اهلمأ  ةركفلا  لن  مث  ..ددش 
له فسألا ..!؟ ُترعش  له  ..انْسأر  اخأ   ةركفلا  تخسرت  نأ  ..انتداعس إ  قط  دحوألا  

ماقتنا ..لاملا  لجأ  نم  ًتق  سلو  ..انه  ماقتنا  نع  ثدحتن  نحنف  ..اقالطإ  ةقفشلا ..!؟ ُترعش 
.هشعأ يذلا  باذعلا  اذه  نم  صالخو 

ضع ق  نأ  ..هتلئاع ع  دارفأ  عم  هلاشلا  إ  نمحرلا ) دع   ) بهذ نأ  ..ةطس  ةطخلا  تنا 
امداق إ ةرجأ  ةراس  لقتسل  ..دحأ  ملع  نود  نم  ادج  رخأتم  تقو  لحري   مث  ..كانه  تقولا 
هجتيل إ ..ةحوتفم  هل  اهكرتأس  لا  ذفاونلا  ىدحإ  نم  لخد  مث  ..روسلا  قلسيس  ثح  ..انتب 
ادئاع إ ةام  برهي  نأ  ..توملا ع  هنعطو ح   .. اماقتنا  ا  هلع  لاهنو  ..قش  ةفرغ 

..مالفألا نولوق   ام  باغلا  ةجح  كلم  هنإ  ..ماهتا  عضوم  نوك  نل  ةلاحلا  ەذه  ..هلاشلا ف 
.ًصأ لتقلا  ةمج  بكتل  هعفد  اعنقم  اس  اودج  نل  ةطلا  لاجر  نأ  نع  َكهان 

فرغ سأ   لعج  ادح  رتوتلا  م  غل  دقو  ..ةطخلا  ذفنت  موي  ..دوعوملا  مويلا  ناح  ..و 
لئاسو ىدحإ  ةفحت ع  ةراع  نمضتت  ةروص  نمحرلا ) دع   ) إ ُتلسرأ  نأ  دع  ..ةهوتعملا 

لتقل نآلا  ءملا  عيطتس  هنأ  عت  ..اقسم  اهيلع  انقفتا  ةرفش  و  ..امتجالا  لصاوتلا 
..ىرخأو إ ةظحل  ةذفانلا ب  رظنأ ع  انأو  هلمأ  رمألا  نع  لدعأ  ُتدك  نأ  ركنأ  الو  ..قش 

ةحاس لامهب   ٍّرم  لطس  َزفق ع  فسألل  هنل  ..روسلا  قلسي  نمحرلا ) دع   ) ُتدهاش نأ 
ذإ ..ەاشخأ  ُتنك  ام  ثدح  ..و  ..ولض  زفق ب  لق  تلعج  ةجض  َثدحأ  امم  ..ةلخادلا  تبلا 
نع جحتم  توص  لأسأ  انأو  ارتوت  رجفني  دا  بلق  ُتحنحنتف  ..فرغ  با  مهدحأ  قرط 

: ةع قش  دل  ..قراطلا  ةه 

.!؟ يغ كانه  لهو  - 

: مث ..لوخدلا  نذإلا  هحنمأ  نأ  نود  نم  فرغ  لخد  وهو  اهلاق 

.!؟ توصلا كلذ  ِتعمس  له  - 

ُتنك نأ  ەخأ  انأو  افن  أر  ُتززه  نأ  مهملا  ..َل  ..انتطخ  دسفس  اذه  نا  نإ  ملعأ  ..ةنعللا ال 
تبلا ةحاس  اتوص   عمس  هنأ  دكؤي   حارف  ..هنأ  ملف  تاه  اقسوم   اعطقم  عمسأ 

رهظ ذإ  ..همال  بقعأل ع  تقولا  دجأ  مل  ..ةدملا  ططقلا  اقلعتم  رمألا  نظ  هنأ  الإ  ..ةلخادلا 
..رظنملا فخم  ارجنخ  لمح  نا  ..اننام  قش إ  توص  ەداق  نأ  دع  فرغ  نمحرلا )  دع  )

: لوهذ لاقو  ..ىأر  امم  قعُص  هنل  ..مالفألا  دونجلا   اهلمح  لا  رجانخلا  كلت  نم 

.!؟ دعقُم هنأ  خت  مل  ..مل  ..للشلا  ٌباصم  ِكققش  نإ  ..لإ  ا  - 



: قش رظنأ إ  نأ  نود  دومج  ُتلق 

.كلذ لمتحأ  دعأ  ملو  ..تقولا  لاوط  ه  تعأو  ُّمتهأ  نإ  ..معن  - 

: ُهتاذ لوهذلا  َّدرف 

وهو ع اذه  ل  لعفس  فك  ِكلاومأل ..!؟ هتقو  كل  ِهئاذإ  نع  اذام  هنع ..!؟ كمال  نع  اذام  - 
…. فك تقولا ..!؟ لاوط  كرحتم  رك 

فرعأ ..اهوأتم ال  اضرأ  عقل  ..هقاس  ُهاصأو   رانلا  قش  هلع  قلطأ  ذإ  ..لمل  تقولا  دج  مل 
ءامدلا ةم  عم  لحتسم  اذه  ..كلذ  مغر  نوس  مهارنو  مالفألا  سانلا   ُناقس  ُباصت  فك 

: دقح ُلوقأ  تدجوو  نمحرلا ..) دع   ) نم تلاس  لا 

دعقُم قشف  ..انه  إ  كجردتسأ  نأ  درأ  ُتنك  ..قمحألا  اهيأ  عبطلا  كلع  ُتذك  ..معن  - 
َتس يذلا  ثداحلا  ..امهتاح  ىدوأ  يذلا  سلا  ثداح  ّيدلاو   عم  نا  دقل  ..تنأ  كس 

لو ..ةددع  ضوضرلو  روسل  ُتضرعت  دقو  ةراسلا  مهعم   اضأ  انأ  ُتنك  ..تس  ذنم  ه  تنأ 
..َكتمهوأ ام  قش  بس  ْتسلو  ..ثداحلا  نم  ااصب  قلعتت  تنا  كل  اهُتلسرأ  لا  روصلا 

!!. نمثلا عفدتس  نآلاو  نمحرلا ..) دع   ) ا انتاح  َترمد  دقل 

َّنأل ةحارلا  رعش  اضأ  قش  نأ  ودو  ..هقدص  نأ  نم  ىوقأ  فقوملا  نا  ..ةدحاو  ةمل  ْدري  مل 
..هتاح نيل  ەردص  ىرخأ   ةصاصر  هلع  قلطأف  ..دغولا  كلذ  إ  ةلما  تلصو  ةققحلا 
قباطلا اهتفرغ   نم  ةمداخلا  تعره  دقف  ..ەانالا  بذجت  نأ  نم  ةجضلا  ەذهل  د  نا ال  عبطلاو 

انأ أدأل  ..هنم  لس  ءامدلاو  ةخألا  هسافنأ  ظفل  نمحرلا ) دع   ) ىل ..ثدح  ام  مهفت  رألا  
اذهل فنلا  يدادعتسا  مغر  ثم  ةاتفل  ةسلا  اداتعم  سل  فقوملا  نوك  ..ءالا  اضأ 

!!. ماقتنالا

هنوك ءاضقلا  نم  عللا  اذه  َتلفأ  دقف  ..حلا  نم  ثلا  جاتحت  ال  ةحضاو  ةصقلا  نأ  ُدقتعأ 
لق فنب  ُهتيأر  دقل  ..هتراس  دوق  وهو  هفتاه  ثع   نا  هنأل  ..دوصقم  غ  اثداح  َبكترا 
ةراس َمدطصا  ح  بسحف  هتي  مل  هنأ  داو  ..كلذ  َركنأ  هنل  ..تاظحل  ثداحلل  هاترا 

..ّيدلاو اهرثإ  ع  ُتدقف  ةلئاع  ةاسأم  رمألا  تيل  ..ةرم  نم  أ  اهبالقنا  َبسو   يدلاو 
نسحل حاجنب  َققحت  يذلاو  ..هنم  انماقتنا  اذه  ناف  ..للشلا  هتباصإ  دع  ُهتحص  قش  َدقفو 

.ظحلا

 - قش عم  اثك  ُتركف  نأ  دع  ..ادأ  سلا  رمألا  نك  مل  ماقتنالا  نأ  انه  فعأ  نأ  بجو 
..نك مل  ائش  نأو  ادعس  هتاح  شع  نأ  نكم  الف  ..دغولا  اذه  نم  َّصتقن  نأ  تس - لاوطو 

امامت ع ..ثداحلا  ح ق  ءارج  ةفخس  تاقع  لّمحتو  ةلام  ةمارغ  عفد  طقف  تكو 
.انتأ

معد هنم  بلطأل  امتجالا  لصاوتلا  لئاسو  ىدحإ  خشلا   هاسح  هعم ع  ُتلصاوت  دقل 
آر ُهنوك  مالم  ركذتي  نل  هنأ  ق  ُتنك ع  ذإ  ..صق  ةاد  ُتأ   ام  خشلا  اسح 
أر رئاغ   حجو  ةثك  تامدك  اهموي  ُتصأ  نأ  دع  ..الاح  أوسأ  انأو   طقف  ثداحلا  تقو 
أدتل ..ُتعقوت  ام  همامتها  راثأ  امج  نأ  ودو  ..جو  غتو  ةرازغ  هنم  فت  ءامدلا  لعج 

هجردتسأس إ نأ  ةقثاو  نأ  مل  ..اح  رَّمد  قش  نأ  اهع  هتمهوأو  اهلالخ  ُتذك  ةقالع  اننب 
نا ول  ةصاخ  ..ةجتب  امود  أ  رمتسملاو  ددشلا  حاحلإلا  ..تحجن  ..قش ل  لتق  ةلواحم 



(. نمحرلا دع   ) رَّوصت ام  ةمولظم  ةنيكسم  ةاتف  ةنل 

نضم  ثح  دع  تننإلا )  ) ةكش ع  وناق  غ  لش  هلع  ُتلصح  دقف  ..سدسملا  امأ 
بغ صخش  دوجوب  ُتئجوف  نأ  كلذ  دع  ةطلا  لاجر  خنل  ..ماقتنالا  قش   همدختس 

ءاذ إ  جاتح  رمألا  نك  ملو  ..لام  نم  انتزوح  ام  ل  هملس  قش  نم  بلط  وهو  انتب   
..ملاعلا ء   يأ  نم  ُهحأ أ  يذلا  قشل  ةامح  ةع  ُتفت  نأ  الإ  ..صل  هنأ  فرعأل 

هأل نمحرلا ) دع   ) فلخ ءودهب  ُتهجوتو  ..ةشعملا  ةفرغ  ةدوجوم   ةلقث  ةفحتب  ُتكسمأف 
..تصاصر ُهنم  قلطأو  ُهطقتلا  يذلا  قش  نم  برقلا  عقو  سدسملا  هنم  طقسل  ..هسأر  ع 

دع  ) مف انعضو   ام  ..يدسج  تحل  َّع  موجهلا  لواحو  اهوأتم  صللا  َضهن  نأ  دع 
مهونل ..لاحلا  ةعبط  اضأ  ةنوناق  ةقط غ  هلع  انلصح  يذلا  رمخلا  نم  ةبك  ةم  نمحرلا )

.هتمج باترا  دارأو  انتب  َمحتقا  رومخم  باش  درجم  هنأ  ةطلا  لاجر 

خــــراتو اهل  ةفتاهلا  انلئاسر  وحم  هنم  بلطأ  نأ  انتب  إ  نمحرلا ) دع   ) لوخد لق  َسأ  ملو 
مغر ..هتمهوأ ل  ام  قش  لتق  حجن   اذإ  اننب  لصاوت  دوجو  دحأ  فشك  ..انتاثداحم  ال 

..و ..صرحلا  نم  دملل  عيمجلا  نع  ُهتيفخأو  ..ەراضتحا  ةظحل  هيج   نم  هفتاه  ُتجرخأ  ..كلذ 
دع  ) نأ نوفشكس  له  ..ىرت  ..ةطلا  لاجرو  فاعسإلا  ةراس  ْتلحر  الإ ح  ةحارلا  رعشأ  مل 
انلوح راثُس  له  ەاإ ..!؟ سلا  ثداح  تس   ذنم  للشلا  قش  باصأو  ّيدلاو  لتق  نمحرلا )

..هسفن نعو  قش ع  َعفادو  ..انتب  محتقا  دقل  ..اندض  ائش  اودج  نل  ..مهي  ال  كوكشلا ..!؟
اهنإ ..ةحارلا  رعشأ  طقف  نآلا  ..كلذ  سكع  تاثإ  دحأل  نكم  نلو  رومألا  هلع  ودس  ام  اذه 

نع انزجع  يذلا  ماقتنالا  ..انماقتنا  اهيف  انققح  اننأل  ةقالخأ ..!! ةمج  اهنل  ..لعفلا  ةمج 
.نوناقلا ةطساوب  هلع  لوصحلا 
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تاظحالملا
[←1]

ةلشم و  ..د  وأ  فن  ..هلاشأ  ل  رركتملا  ءاذإلاو  شّرحتلا  وه  رّمَنتلا ) ( ) 1)
كانهو ..سرادملا  ةلطلا   اصوصخ ب  ..اقت  تاعمتجملا  عيمج  اهيناعت  ةطخ  ةرهاظو 
ەروعشو ..قهارملا  وأ  لفطلل  ةلئاعلا  ةلماعم  ءوس  اهنم  ..اودعلا  كولسلا  اذهل  ةثك  باسأ 
ةنمهلا أجلف إ  ..بضغلا  ساسحإلا  ەدنع  دي  امم  ..ةصخشلا  فعضو  ةدحولا  مئادلا 

.همالآ نع  سفنتلل  هنم  فعضأ  مه  نم  ەاجت 



[←2]

ةع ةمجرت  دجوت  هنأ ال  عقاولاو  (.. Pareidolia ( ) الودرا  ) ةرهاظ نع  انه  ثدحتي  ( 2)
عتو ( Para  ) ةنانويلا ةمللا  نم  ةقتشم  ةظفللا  نأ  املع  ..حلطصملا  اذهل  ةحضاو 

..ناسإ ل  دنع  ةدوجوم  ةسفن  ةرهاظ  و  لشلا ..)  ) عتو ( Eidolon)و بناج ) )
روصلا عم  ةمئالتم  ةهبملا  ةئاوشعلا  لاشألا  لعج  زّفحمل  لقعلا  اهيف  بجتس  ثح 

اهل الاشأ  روخصلا  لكش  وأ ح   موجنلا  وأ  مويغلا  ىرت   نأ  ..هعو  ةدوجوملا  
عامس إ  رمألا  لص  دقو  ..ًثم  ةكمس  دسج  ع  هللا )  ) ةلالجلا ظفل  ةؤر  وأ  ..عم 

..ةنيعم تامل  هنم  طقتلن  اننأ  نظن  نل  ..هل  عم  اججض ال  عمس  نأ  ..اضأ  تاوصألا 
ىرو ..ةاحلا  انم   ل  براجت  ءانب ع  رخآل  صخش  نم  فلتخت  ةئاوشعلا  ءاشألا  ەذهو 

اندعاسل ع يلا  لقعلا  روطت  عم  تأش  ةرهاظلا  ەذه  نأ  ناجس ) لرا   ) هشلا ملاعلا 
.ةع ءاشألا  يمت 



[←3]

..(Spiros Michalakis ( ) سالام سوبس   ) روتكدلا هلاق  ام  انه إ  قرطتلا  بج  ( 3)
نأ قرطت إ  ثح  ..ةهشلا  ( Marvel ( ) لفرام  ) ةكل لعلا  راشسملاو  ءاف  ملاع  وهو 
ع امم  ..ةمزاللا  اجولونكتلا  كلتمن  انك  ول  امجح  رغصأ  تارذ  عنصل  لعفلا  ةنامإ  كانه 
انمق ول  اننأ  ركذ  ام  ..لقتسملا  ةداملا   ماسجألا  مجح  صلقت  ادج  نكمملا  نم  هنأ 
لا ةلمنلا  حبصسو  ..همجح  اساق إ  اثك  صقنت  نل  هتوق  نإف  ..ناسإلا  مجح  صلقتب 
لا ةملعلا  ةظنلا  إ  اساق  اذهو  ..لقألا  ع  ةرم  اهنزو 50  لداع  ام  لمح  عيطتس 

. ام  لظتس  هتفاثك  نإف  ..ام  مسج  مجح  نم  انصلق  ول  اننأ  لوقت 



[←4]

.عبطلا ةققح  ( 4)



[←5]

( طانغمورهك لاجم   ) ءوض للف  ..ءوضلا  ثدح   يذلا  بارطضالا  ةجوملا   ( 5)
ثعت لا  ةنوحشملا  تامسجلا  بس  أشي  ه  صاخ  ( Electromagnetic field)

..ةمق عم  ةمق  ..ابلا  مسرلا  تاجوم  لصفت ب  لا  ةفاسملا  وه  وملا ) لوطلا  ..هنم و(
.عاق عم  عاق  وأ 
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