


( 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 
 

 



 

 

 

ملظملا بناجلا   
 

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 

 



!؟   ء ل  أد  فك 
هل دجأ  نأ  نود  رخآو  ب ح  فن  ع  هحرطأ  تلز  ام  لاؤس  ء ..!؟ ل  أد  فك  ..العف 
ةعض لق  اهثادحأ  تشع  لا  ةيهرلا  ةجتلا  ةققحلا   ةادلا  نأ  ىرأ  اناحأ  .ةحضاو : ةاجإ 
امر ةادلا  نأ  ىرأ  ىرخأ  اناحأو  ..امامت  اح  تَّغو  ل  ..بقع  اسأر ع  اك  تلقو  عيباسأ 
رحأ  انأو  اقت  ماأ  ةع  لق  ةتحلا  ةفدصلا  هتدجو  يذلا  ولإلا  عقوملا  كلذ  دوعت إ 

فالآ ةع  نم  ةلاسر إ أ  وأ  نالعإ  يأ  لسرت  نأ  هلالخ  نم  عيطتس  عقوم  هنإ  ..تننإلا  ملاع 
ةدوجوملا  لودلا  ةمئاق  نم  تلا )  ) ةلود تخا  دقف  اذل  ..دحاو  دل  نم  ولإ  دب 

اهيف  : لوقأ  تلا )  ) ةدلا  نوانعلا  فالآ  ةنولإ إ  ةلاسر  تلسرأو  ..عقوملا 

..!؟ كلها لقثت  ةلئاه  اراأ  لمحت  كنأ  رعش  له  لق ..!؟ نم  ةغ  ةجت  تشع  له  ))
ددحت متي  ةلاسرلا ح  ەذه  درت ع  نأ  كوجرأ  طقف  ..نامألا  ساسحإلا  كطعأو  كلإ  عمتسأس 

  ((. ءاقلل دعوم 

..ةارغ فتأ  تلعج  لا  ةدحولا  امر   ..ثعلا  ةغر   امر  اذه ..!! تلعف  اذامل  ملعأ  ال 
لاسر اددحت   تامللا  كلت  تمدختسا  اذامل  كتلتق ..!! ..ء  ةدحولا  لتقُت  مل  نإف 

لا ةهيش  ةصق  وأ  ةجت  شاع  نم  كانه  نا  نإ  فرعأ  نأ  تدرأ  نأل  امر  ةئاوشعلا ..!؟
   !!.. اهتشع

دع اهنأش  قلعتي  ام  ل  تسو  نونج  ةظحل  اهتلسرأ   لا  ةلاسرلا  صن  نا  اذه  نأ  مهملا 
يدب قودنص  لقألا   ةلاسر ع  ئام  دوجوب  مويب  اهدع  ءافأ  نأ  لق  ..ةللق  تاعاس 
قلعتي رمألا  نأ  نونظ  ادج  سمحتم  باش  نم  لاحلا  ةعبط  تنا  اهمظعم  ولإلا ..!!
يدب ناونعو  ..اذهب  مخأ  نأ  تس  دقل  ..ةرذعملا  ..ةاتف  نإ  ..معن  ةاتف ..!! ةساعم 

.باشلا   ءالؤهل  ودي  ام  اغم ع  رمألا  نا  اذل  ..لوألا  سا  لمح  ولإلا 

مارغلاو قشعلا  مال  نع  اهاوحف  جخ  مل  لا  مهلئاسر  أرقأ  ةلاتلا  ةثالثلا  ماألا  لالخ  تللظ 
نأ إ  ..عبطلا  مهيلع  درأ  نأ  نود  باشلا  ءاغو  ةهال  بس  كحضأف  ..فراعتلا  ةغرلاو  

وألا ةلاسرلا  ..اعملا  نم  ادج  ثلاو  ثلا  اتلمح  ناتلاسر  ناتلاسرلا ..!! ناتاه  تفقوتسا 
ام ىأرو  شاع  دق  هنأ  لوقو  هسفن - فصو  ام   - رمعلا لتقم  باش   نم  قينأ  قار  بولسأ  تتك 

نع  اهيف  ثدحتو  ..دع  امف  تفرع  ام  يدلاو  رمع  لجر   نم  تناف  ةناثلا  امأ  ..دحأ  ەري  مل 
..لاسر أرق  نأ  دع  هنل  دحأل ..!! ه  حبلا  ادأ   ركف  ملو  ةلط ، تاونس  ذنم  هلها  لقثي  لئاه 

  !!. بذلا هتمهتاو  هقدصأ  مل  نو  هتجت ح  نع  ثدحلا  نم  كانه  ر  نأ ال  ىأر 

نع الإ  ردص  نأ  نكم  امهمال ال  نأو  هنالوق  ام  امهيدل  امهيبحاص  نأ  تلاسرلا  نم  ترعش  دقل 
تحرو دجلا  ذخأم  رمألا  تذخأ  دقف  اذل  لقألا ..!! ع  اد   ام  اذه  وأ  ..يداع  غ  سانأ 

ةمراع  ةغرب  تسسحأ  ح  ..تلت  لا  ةللقلا  ماألا  لالخ  صخشلا  نيذه  عم  لصاوتأ 
عقاولاو فقوت ..!! نود  قع  حلت ع  تحصأو  ةأجف  تتاو  ةنونجم  ةركف  اهنإ  ..معن  امهئاقل ..!!

.!؟   كلذك سلأ  ..ه  عتمتس  نأ  عيطتس  تنك ال  ول  كنونجل  رم  دجوي  هنأ ال 

ادعوم ددحت  اضأ - ولإلا  دلا  لالخ  نم   - صخشلا نيذه  نم  بلطأ  فن  تدجو  اذل 
اهيف فتن  لا  تاظحللا  كلت  نم  ةدحاو  اهنإ  مل  لقأ  ملأ  ..عبطلا  م  نيأ ..!؟  ..ءاقلل 



..!؟    نونج

نودجتس وقدص  اذهك ..!؟ رمأ  ع  اقشأو  يدلاو  قفاويس  فكو  هأ ..!؟ نع  نولأس 
اوفرعتل م  اوعاتت  نأ  موجرأ  ..اهيلع  درلا  نودجتس  ال  ةرغث   ل  .متالؤاس ، لل  ةاجإ 

  !!. لصافتلا

يب راب   اموق  نأ  ع  ناونعلا -  ـا  مهل ـت  لسرأ نأ  ـد  عب ني -  ـ صخشلا ـن  يذه مـع  ــت  قفتا
مغر ..رمألا ل  عقاو  روضحلا   امهنم  عقوتأ  نأ  نود  سمخلا  ءاسم  فم )  ) ةقطنم نئالا  

اهدادعو تبلا  ةلاص  فظنب  تمق  ..دوعوملا  مويلا  ف  ..امهئاقلل  ادج  تددعتسا  كلذ 
نافضلا ح  اذإ  اذه  ..كش  نود  ضومغلا  اهــشس  لاو  لصافتلا  ةلوهجملا  ةسمألل 

   !!.. لقألا امهدحأ ع  وأ  نالوهجملا 

فك ..ةسمألا  كلت  لجأ  نم  تانجعمو  رئاطف  نم  ةففخلا  تالوأملا  ضع  ءا  تمق  ام 
نأ تدعسا  اذامل  اقدص ..!؟ نم  ةعومجم  لقتسأ  نأو  ةالاماللاو  دولا  اذهب  تفت 

نورخآ فويض  كانه  نوكس  هنأ  مهتخأ  نأل  امر  الثم ..!؟ امرجم  وأ  التاق  فضلا  دحأ  نوك 
اسانأ اهباحصأ  نوك  نأ  نكم  اهتيقلت ال  لا  لئاسر  نأ  نم  ةقثاو  تنك  نألو  ..لئاع  دارفأ  نم 

ذنم اهتشع  لا  جت  دع  ائش  خت  ةق ال  ةاتف  تحصأ  نأ  يروعش  بس  امرو  ..ئس 
.ةللق   عيباسأ 

مودق رظتنأ  تسلج  مث  .اذهك ، ءاقل  ه   ركفأ  ام  رخآ  ةقانألاف   ..ةحم  ةضار  ااث  تدترا 
تءاج نأ  ..اهداعأ إ  فرعأ  ةرماغم ال  فن إ  دوقأ  وك  قلقلا ؛ نم  ءو  بقب  فضلا 
تف ع  نافضلا  لصو  ذإ  ..الط  اهدع  رظتنأ  مل  ..ءاسم  ةنماثلا  ..اخأ  ةدوعوملا  ةعاسلا 

ام رمعلا  نم  نعلاو  ةناثلا  ااش   نا  امهدحأ  اقت ..!! ةعاس  فصن  لالخو  تراقتم 
..دسجلا له  ..اس  ةماقلا  صق  وهو  لا ..)…ـ ناملس  دلاخ   ) همساو دع  امف  هنم  تفرع 

ةرئاحلا هتارظن  نم  احضاو  اذه  اد  دقل  ..رارقتسالا  مدعو  فوخلا  روعشلا  هحمالم  رطس ع 
  !!. ةصخشلا لصأ   فعض  نع  مني  يذلا  ددشلا  لجخلاو 

فصتنم هنأو   اد   دقف  ..يدلاو  رمع  زوجع  لجر  ملاس ..)  ) همسا ناف  رخآلا  فضلا  امأ 
ات ةراس  ءاج إ م  هنأ  بغلا  ..ةاغلل  ةدج  ةحص  اضأ  اد  هنل  ..رمعلا  نم  سمخلا 

   !!. ةراس رمعلا  اذه  اك   كلتم  الأ  ادج  ردانلا  نمف  كلذ ..!! ءارو  بسلا  فرعأ  نأ  نود 

ةقانأ امهباجعإ  تارظن  عبطلا  أ  الو  ..خادلا  تبلا  با  دنع  امهنم  ل  لاقتسا  تنك  
اذه ل  ..اهفارطأ  ع  ةدوجوملا  ةغصلا  سناوفلاو  ةلمجلا  ةلخادلا  ةقدحلا  ثح  الفلا ،

  (. انيف  ) قئادح نم  ةدحاو  امهنأو   اعاطنا  امهاطعأ 

املع امدنع  فضلا  لجخ  دازو  ل  ..ةرم  لوأل  انضع  ىرن  اننوك  ادج  الوجخ  اننب  فراعتلا  نا 
..اذه نع  ائش  الوق  مل  ةقهارملا ..!! نس  ةاتف   نأ  مغر  تبلا  اذه  امامت   ةدحو  شعأ  نأ 
نعو ..تبلا  اذه  ثم   ةدحو  ةاتف  دوجو  ةفك  نع  ةددع  تالؤاس  تحرط  امهنيعأ  نلو 
روص نع  ثحت  امهنيعأ  تناف  قالطإلا ..!! ع  ائش  امهنع  فرعأ  ال  فض  ةوعد  أرج 

زغللا ةاثم  نإ  ء ..!! اع ع  مل  امهنل  ..اح  نع  ائش  امهل  فشكت  دق  ةلاصلا  ةلئاع  
   !!. دع دح  اححص إ  اذه  نأ  عقاولاو  ..امهيلإ  ةسلا 

تانجعملاو رئاطفلا  ضع  امهل  حأو  خبطملا  إ  بهذأل  ةشعملا  ةفرغ  فضلا   تكرت 
ب ائشف  ائش  بوذ  دلجلا  نأ  تدجو  ..دوع  دنعو  ..ةسمألا  ەذهل  اهتشا  لا  ةففخلا 



كلذ نع  افقوت  امهنل  ..ةماعلا  عيضاوملا  ضع  لوح  ناثدحتي  انا  دقف  ملاس ..)  ) دسلاو دلاخ ) )
فض  : يأ  هلوق  ام  الاقو  نانتما  ارظنو إ  ..تالوأملا  امهيلإ  تئج  امدنع 

..كلم    انتفاضتسا   كت  ..اذه  لل  عاد  كانه  نك  مل  - 

جحلا  : نم  ء  تلقو  تحنحنت 

نأ تس  دقل  انيل ..)  ) سا ..ةسانملا  ..وعد  املوبق  ظن  امل  همدقت  نكم  ام  لقأ  اذه  - 
..يراذتعا    القت  اموجرأ  ..فنب  امفرعأ 

مث ..دحأ  خت ع  لا ال  ةلماجملا  تاراع  نم  اضأ  فض  يأ  هلوق  ام  الاقو  امهنم  ل  مسبا 
..تالوأم نم  امهل  هتمدق  ام  لجخ إ  ەد  امهنم  ل  دم  ثح  ةشعملا  ةفرغ  امهعم   تسلج 

ةسمأ اننإ   ام  ..و  ..هلوقأ  ء  ..هلوقأ  ء  ركفأ  تحرف  ..ةصق  ةفل  اهدع  تمصلا  داسو 
وهو تلا ..)  ) راحلا  سقطلا  نع  ثدحلا  نم  لضفأ  دجوي  الف  ..ويلوي  رهش  تاسمأ  نم 

لعفلا ثدح  ام  اذهو  ..ةرم  لوأل  مهضعب  نوقتل  وأ أ  نانثا  يأ  هنأش  ثدحتي  يذلا  عضوملا 
: لوقأل ةأجف  ثدحلا  ةفد  غأ  نأ  لق 

امهنع فرعأ  صخش ال  إ م  توعد  وك  راتهتساو  ةقامح  تفت  نأ  نادقتعت  امر  - 
  !!. بسلا فرعأ  الو  ..ةقامحلا  كلت  رارمتسالا   ةمراع  ةغرب  ترعش  ..ائش ل 

ةغلا  : ةيط  ملاس )  ) دسلا دري  نأ  لق  ..امهيلع  ال  ثأت  ىرأل  تكس 

نولعف سانلا  عيمج  ..ناحألا  ضع  ةارغ   فتت  لا  ةدحولا  تسل  ..يب  ا  كلع  ال  - 
..!؟    ا ب كلذك  سلأ  دلاخ ..)  ) عم انه  يدوجول  كسفت  وه  ام  ..الو  ..تقولا  لاوط  كلذ 

امثعلتم  : لوق  نأ  لق  ..لجخ  دلاخ )  ) انيلإ رظن 

اهتلدات لا  ةنولإلا  لئاسرلا  لالخ  نم  ترعش  ..انه ل  ءملا إ  لق  اثك  تددرت  دقل  - 
كراقأ ضع  نأ  تركذ   كنأ  مغرو  ..لاوهألا  نم  ثلا  تأر  ةدحو  ةاتف  بطاخأ  نأ  كعم 

ملو ..ةدحو  شعت  كنأ  تعقوت  دقف  ..اذامل  يردأ  ال  كلذ ..!! قدصأ  مل  نأ  الإ  ..انه  نونوكس 
   !!. حضاو وه  ام  ءخأ  ظ 

نانئمطالا  : نم  ء  امهيلع  تددر 

..ةارغلا ةغلا  اح  نإ  ..اهنم  اعأ  لا  ةساقلا  ةدحولا  الول  رال  اموعدأل  نأ  مل  ..اقدص  - 
..دحأ عمتس إ  نأل  ةمراع  ةجاح  ترعشو  ..قدصت  ةيهر ال  ةجت  ارخؤم  تشع  نأو  ةصاخ 

امهراخو م  إ  بغ  لجرل  وعد  ةسحم  غ  ةرماغم  موقأ  تنك  نأ  ادج  فرعأ 
ترعش ..ولإلا  دلا  اننب ع  لصاوتلا  نم  ماأ  دع  ..نلو  ..قالطإلا  اح ع  راأ  مهأ 

ائش فرعأ  الو  ..لوألا  انؤاقل  اذهف  ..ةرذعملا  ..كلذك  انوكت  نأ  لمآو  ..ةقث  لحم  ناصخش  امنأ 
.امنع   

هل  : اهتمدق  لا  تانجعملا  نم  ةغص  ةطف  كسم  وهو  ةنح  ةماسبا  دلاخ )  ) در

..لقع هقدص  ام ال  تأر  يذلا  انأ  لوقأ ..!؟ نأ  ياسع  اذام  ةيهر ..!؟ ةجت  تشع  كنإ  لوقت  - 
.نونجلا    تمهتال  ةصقلا  اح  هتيأر   امم  اضع  كل  تكح  ول 

مامتها  : لوق  وهو  قاس  قوف  اقاس  ملاس )  ) دسلا عضو 



هتياح ح  نأ  انم  ل  نأ ع  دقتعأ  اذل  ..نخآلا  ەري  مل  ام  ىأر  هنأ  نظ  انم  ل  نأ  دكؤملا  نم  - 
انه انسلأ  ..مث  يأرلا ..!؟ اقفاوت  الأ  ..همدع  نم  انقدصت  نع  رظنلا  ضغو  اهتبارغ  تد  امهم 

..!؟    بسلا اذهل 

ةذهم  : ةجهل  دلاخ )  ) در

نأ خأو  ..قدصت  اهل ال  تضرعت  لا  ةجتلاف  ..ثدحتملا  لوأ  نوأ  نل  ..ةرذعملا ل  وجرأ  - 
.انس   انأ  كنوك  ملاس )  ) دس ا  كتصق  د  ءدلا  تنأ  دوت  امر  ..بذلا  امهتت 

ةبأ  : ةماسبا  در 

..ثدحتملا   رخآ  نوأسو  الوأ  امل  لاجملا  كرتأ  نأ  لضفأ  ..يدلو  ا  ةرذعملا  - 

لدجلا  : اذه  نأل  ةع  امهل  تلق 

نافض امنأو  ةصاخ  ..سفنلا  ةقثلا  ضعو  ةفلألا  امرعشأ  صق ح  د  انأ  أدأس  ..انسح  - 
..!؟   امأر ام  ..م   

ملاس  :)  ) دسلا لاق  ..امسبم  ح  هسأرب  دلاخ )  ) أموأ

   !!.. ضفت ..ةغصم  ناذآ  نوأسو   ..يب  ا  لضفأ  اذه  - 

..ثدحلا   أدأ  ارظنو إ   نانثالا  تكس 

أدأس ..صصق  ثالث  ـا إ  ەرود عفتت  ةد  ــ حاو ــة  صق باتلا  اذه  انيدل   ..ئراقلا  يزع  اذكه  ..و 
انسافنأ نوعمسس  امرو  انتاسمهو ، انتامل  نورعشس  ملاس ..)  ) دسلا اخأو  دلاخ ..)  ) مث ..انأ 

( نوماد  ) انعم نوشعتس  ..اهب  انررم  لا  ةغلا  براجتلاو  ثادحألا  مل  د  نحنو  ةثهاللا 
..منم  بق  نام  هثودح  نع  ةانك  ..نولوق  ام  رواجملا  بالا  ثدح   قح  ( 1)

نم ثلا  رذنت  لا  ةسمألا  ەذه  انيلإ   مامضنالا  إ  موعدأ  انأف  اذل  ..اهسفن  تلا ) )
  !!!. قشلاو ضومغلا 

ماتلا كلا  نم  اهقح  اهنوأرقتس  لا  صصقلا  اوطعت  نأو  ..ءودهلا  اوملت  نأ  موجرأ  ..نلو 
هتصق  يوس  نم  لوأ  وك  الما  ممامتها  وعت  نأ  نآلا  موجرأ  ام  ..عامتسالا  نسحو 

اهثادحأو ..دودحلا  دعأ  إ  ةشحومو  ةضماغ  صقف  ..الوأ  مرذنأ  نأ  نلو ع  ..ةسمألا  ەذه 
الأ متأ  نأ  عقاولاو  ..ملعأ  ال  قيدصتلل ..!؟ ةلاق  صق  له  ددش ..!! كرت  إ  جاتحت  ةكئاش 
اوررك م  ..ثادحألا  لوه  نم  ءامغإلا  اوبنجتت  حو  ..وقدصت  موجرأ ال  ل  وقدصت ..!!

- بعتلا حص  نإ   - ةاغلل ةهوشم  ةصق  اهنإ  ..معن  ةصق ..!! درجم  اهنإ  ..ةصق  درجم  اهنإ  مقامعأ :
ةوذجلا سملت  ةصقلا  ەذهف  ..رخآلا  وه  ەوشي  مل  ام  اهب  عتمتس  نأ  نكم  ئراقلا ال  نأ  دقتعأو 

..!؟ ةعبطلا ءارو  ام  ملاع  نوفرعت  له  ..ةعبطلا  ءارو  ام  ملاعل  امرو  ضومغلل  ةهتلملا  ةققحلا 
.اذهب   مدعأ  ..صق  اوأرقت  نأ  دع  هنوفرعتس 



وألا  : ةصقلا 
فوخلا   عم  ماأ 
لـيـنـا   اهيكحت :

..اقالطإ اهل  عم  احف ال  ..ىرخأ  ةاتف  يأ  نع  امامت  فلتخأ  ..رمعلا  نم  ةنماثلا ع  ةاتف   نإ 
يذلا وفلتلا  لسلسملا  كلذ  ادأ  اهل  ةقالع  صق ال  نإ  ..الهم  ةطقل ..!!! نأ  وه  بسلاو 

بنذ  ذإ ال  ..زامشا  اورظنت إ  وأ  مروهظ   اوريدت  الأ  موجرأ  نأ  ام  ةطقللا ..)  ) مسا لمح 
نم برقلا  مهدحأ  دجو  دقف  لاحلا ..!! ةعبط  ائش  امهنع  فرعأ  ناذللا ال  يادلاو  هفقا  ام   

ذخأف ..دع  لوألا  رهشلا  غلأ  مل  انأو  ماع 1989  متس  ءاحفلا )   ) ةقطنم دجاسم  دحأ  با 
كانه انيلع  نوقلط  ثح  ..لاح  لثم  مه   نمل  ةلودلا  اهريدت  لا  ةعامتجالا  ةاعرلا  رود  إ 

.انلعت   لا  انع و  لوألا  لوؤسملا  ةموكحلا   نوك  ةموكحلا ..) ءانبأ  : ) مسا

ةقثاو نإ  ل  ..ملاعلا  اذه  نع  ةغ  نأ  امئاد  رعشأو  ..ەدرأ  عقاو ال  اموي ع  يع  حتفأ  نإ 
الو ةمظع  اناعمف  ضرألا ..!!!)  ) همسا بكوك  ..لوهجم  بكوك  تومأس   ..وم  دنع  هنأ 

عقاولا نلو  وألا ..!! يرمع  تاونس  فن   انأ  اهب  رعشأ  مل  امر  ادأ ..!! اهب  اورعش  نأ  نكم 
ةاعرلا رود  راوسأ  ءارو  ام  جورخلا إ  ةلحرم  ةصاخ   ائشف ..!! ائش  هسفن  نع  فشك  رملا 

ضار ةلحرم  مويلا   ةاهن  لفط   ل  ضكري  ذإ  ..ةرم  لوأل  سانلا  كاتحالا  دنعو  ةعامتجالا 
طقسأ ع نأ  داأ  لاقملا  تنك  امنب  نانحو ..!! ةحمو  قوش  هفقلتت  لا  همأ  وحن  لافطألا 

 - نوؤشلا ةرازو   ) اهيلع بتك  دقو  لقتس  لا  ةلفاحلا  ةحان  بارطضا  نالورهت  يامدقو  ضرالا 
تنك فك  ادج  ركذأ  تلز  امف  ..ةمدقتملا  ةساردلا  لحارملا  امأ   ةعامتجالا ..!! ) ةاعرلا  رود 
ثح لقت إ  اهتاذ   ةلفاحلا  لصت  ..اردلا ح  مويلا  ةاهن  لجخ   أر  ةضفاخ  لسأ 

   !!. بأ الو  مأ  ال  ..ثم  مه  نم  نوشع 

تالسلسملا لالخ  نم  ألا  شعت  فك  فرعأو  ..ةألل  ةعبطلا  ةاحلا  ادج  فرعأ  تنك 
ةمض عم  اح  فرعأ   مل  نأ  ركذتأو  ..اح  حتأو ع  زافلتلا  دهاشأف  ..ةنجألاو  ةعلا 

   !!!. عمتجملا ةهاركو  ةمقنلا  روعشلا  رطسل ع  نونح ..!! بأ  وأ  مأ  نم  ردص 

ددع ال دوجو  مغرو  ..ءاقدصألا  كلمأ ح  نأ  ملف  ..ةعامتجالا  ةاعرلا  رود  كس   نام  امأ  
ةقادصلاف عيمجلا ..!! نع  امامت  ةوم  تنك  نأ  الإ  ..لاش  مه ع  نمم  تاتفلا  نم  ه  سأ 

نم نثا  كتاح ع  مسقت  نأ  ةرحلا  كتدارإ  لما  ررقت  يذلا  صخشلا  دجت  نأ  ةسلا   
!!.. تمصلا ..طقف  دحاو  قيدص  لاقملا -  - يدل نا  ..صخشلا  كلذ  ادأ  دجأ  مل  انأو  هلجأ ..!!

فوخلا اهــش  ةلزع  لوحتي إ  نا  تمصلا  نإ  ل  ..ادأ  كنوخ  يذلا ال  دحولا  قيدصلا  وهف 
ةقلاع  مهمظعم  ةوسق  تلاز  امف  ..ةعامتجالا  ةاعرلا  رود  انع   لوئسملا  فملا  نم 
يع مامأو  لافطألا  دحأ  عم  عللا  فملا  كلذ  هلعف  نا  ام  نأ أ  ادأ  نكم  ذإ ال  هذ ..!!

طغضل لفطلا  عباصأ  ب  ملق  عضوب  ماق  مث  ..حملا  بلا  هلع  ىدتعا  ..تروعذملا ح 
..!؟ لأس نمو  متهي  نم  نل  ..كش  نود  رذق  قح  بولسأ  هنإ  ملأتو ..!!! ەوأتي  هعاصأ ح  ع 
ةدام فملا  ضع  اهذختي  ناو  ..قع  لالتخا  نم  اعت  تنا  ةطقل  ةاتف  كانه  نأ  ركذأ  ل 

   !!. اذه اولخت  حازملاو ..!! ةخسلل 



نممتي مل  نهنم  ثكو  ..الصأ  تالهؤم  ةلوفطلا غ  ةف  انرومأ   لوتي  اوللا  تافملا  حو 
ةقلاو ..لمعلا  تاعاس  نمظتي  ال  تافظوملا  فصن  نإ  ل  ةطسوتملا ..!! ةلحرملا  نم  أ 
اوغتس ..معن ال  ةششلا ..!! خدتو  ..دئارجلا  ةءارقو  ةوهقلاو  ياشلا  ب  تقولا   ضق 

اذل ..لماعتلا  ةنسح   ةقط  الو  ..بح  الو  ..نانح  الف  لعفلا ..!! ثدح  ام  كلذف  ..اذه  نم 
طقللا بشس  مأرب  فكف  اهيف ..!! اننوبطاخ  لا  ةغللا  تاناهإلاو   ةنوشخلا  تنا  دقف 
نهضعو ةع ..!! ةعارلا  نس  ذنم  رئاجسلا  خدتب  نأدي  تاطقللا  ضع  اذه ..!؟ ل  دع 

  !!.. ةقالخألا ااضقلا  فلم  رمألا   نهب  تي 

نأ نم  معد  ..تاطقللا  نوقثي  ال  ءاطقللا  باشلا  حف  ..عبطلا  لحتسم  وهف  جاوزلا  امأ 
بناجلا نإف  عبطلاو  رمخلا ..!! وأ  تاردخملا  ملاع  إ  ةثك  اناحأ  نوفرجني  مهسفنأ  باشلا 

اطقل اهيف  دجن  لا  ادج  ةردانلا  تالاحلا  ضع  ىوس  ..رخآلا  وه  فخم  دح  ردحنم إ  اردلا 
   .(2  ) ةسدنهلا وأ  الثم  ەاروتكدلا  ةداهش  لمح 

ام فرعن  ال  صاصتخالا ..!؟ تاهج  وكش ..!؟ نم  إ  بطاخن ..!؟ نم  ..لءاسي  انم  ضعلا  نا 
سلجمو ةمألا  سلجم  قرفأ ب  نأ  عيطتسأ  نإ ال  ةمألا ..!؟ ؟ سلجم  صاصتخالا ..!! تاهج   

نم اهرمأ  ع  ةلغملا  ةئفلا  ..بعشلا  لثم  نم  دجوي  الو  ةموكح ..!!!! نثالاف  ..ءارزولا 
دللا اذه  نوفئاخلا ع  ءافلا  مهدحوو  ..الاج  حبصتو  موي  دع  اموي  ددمتت  شورلاف  ..بعشلا 

   !!. شامنا ةلاح   

ةثك اشمف   .. ةسلا  مأ  وأ  بأ  دوجو  مدع  طقف  لشم   نأ  ادأ  ع  ةطقل ال  وكو 
روصف لوفط ..!! روص    دوجو  مدع  وه  اهطسأ  امر  ..منم  دحأ  اهلختي  ال  دق  ادج 

..ةدعسلا ماألا  كلت  املا   ادوجوم   تنك  كنأ  كخت  ..كنع  ءاشألا  مهأ  كخت  ةلوفطلا 
لضفأ دنع  ةفلتخم  عاضوأ  اروص   كل  طقتل  ةفا   ةروص  كرمأل  متهي  نا  نم  كانه  نأو 

نم ..ك  نامتهي  كدلاو  نا  فك  فرعتو  ..كت  روصلا ح  كلت  ىرت  ..رصتلا ح  تالحم 
..هل   عم  الو  مل  ةسلا  اهفات  ودي  اذهك  ارمأ  نأ  حجرملا 

طقتل  مل  اذامل  ولأس  الو  هلع ..!! لوصحلل  هل  يرمع  عفدأ  ائش  ةسلا   هنل 
اههرك ءاشأل  اروص  ذخأ  دحأ  ال  حضاو : باوجلاف  ..لوفط  روص   يأ  يت  نولوئسملا ع 

  !!. اهناس دو 

..فاحللا تحت  رثدتأو  لللا  أ  امدنعو  ..موي  ل  يدحو  ەعأ  ماغلأ  لقح  عقاولا  اح    نإ 
ةددش ال ةدوب  رعشأو  ..لق  تاقد  توص  ىوس  عمسأ  الو  يع ..!! اعومد   ماغلألا  ل  رجفنت 

يمد نضتحأف  ..فاحللا  تحت  انأو  يدخ  ع  لست  و  ومد  ةرارح  ىوس  اهيف  ئفد 
عمس الف  توصلل ..!! ةلزاع  ةنطم  فن  ناردج  نأ  الإ  ..وق  ل  خأ  نأ  رعشأو  ةنيكسملا 

..دحاو ء  ىوس  اذه  ل  دع  ي   الو  ..يمد  ىوس  ومد  ىري  الو  ..ياوس  اخ 
..كرمع    نم  ..كح  نم  ..كملح  نم  لأ  كنم ..!! لأ  يذلا  نئالا  كلذ  ..ةدحولا 

ف عم  ةمهو  بح  ةصق  شعأف  ةظقلا ..!! مالحأ  ملاع  اك   ل  بوذأ  لعج  اذه  ل 
ذقنو أ  نأ  ەوعدأ  ..اخ  هلإ   ثدحتأ  انأو  أف  ..فاحللا  تحت  ةلل  ل  اهشعأ  ..مالحألا 

!!.. فرعأ ال  مالحألا ..!؟ ؟ وه ف  نم  ..بق  يأ  نود  هف  شعأ  يذلا  اقلا  ملاعلا  اذه  نم 
ىوس تسل  ةدرولا  مالحألا  نأ  اعط  نوملعتو  ..ةدرو  مالحأ  اهنإ  ..معن  ..بسحو  ه  ملحأ  نأ 

التت نأ  ثلت  ال  اهنل  ..ش  اناولأ  سكعت  ةفطل  ةلمج  ..انسفنأ  اهعنصن  نوباص  عيقاقف 



حو مونلا  نم  ظاقسالا  ذنم  ..موي  ل  هشعأ  يذلا  وه  عقاولاو  ..عقاولا  ىرخأ  ةرم  مدطصنل 
  !!. اذكهو ..ةدرولا  مالحألا  ملاع  اددجم إ  دوعأ  ثح  شارفلا ..!! ةدوعلا إ 

املاطو ..ملاعلا  اذه  نم  برهأو  طأ  نأ  عيطتسأ  اغص   ارئاط  لعج  نأ  ر  توعد  املاط 
..ەراأ فشكو  نولا  ةعور  ةؤرو  موجنلاو  باولا  رفسلاو ب  ةداملا  يصاخ  نادقف  تملح 

عقاولا نع  ةدعتبم  ةنيكسلا  نع  اثح  نولا  بوجأل  يدحو  اهبكرأ  ةئاضف  ةنيفس  روثعلا ع  وأ 
ةلل فلأ  ملاع  الإ   ثدح  اذه ال  ال  نأ  نولوقت  دق  ةوسق ..!! امأ  وسق ع  يذلا  رملا 

( اا ع   ) وأ نسح ) رطاشلا   ) أ نأ  درأ  ..ةللو  ةلل  فلأ  ملاع  نم  انأ  ..معن  مل : لوقأ  ..ةللو 
ال رمألا - عقاو    - نأل كلمأ  ام  ل  الحأ و  ەذه  طو  ..!! ضبأ  ناصح  فطخو ع 

.اموي    مالحألا  دجأس ف  نأ  دقتعأ 

م لماعتلا  ةددش   ةعص  دجس  هنأ  كش  الف  ..مهبيطأو  لاجرلا  لضفأ  تجوزت  ول  حو 
بطلا نم  سلأ  ..يدو  ثدح  اننب  رودو  ..وز  عم  سلجأ  نأ  ول  اوروصت  ةطقل ..!! ةاتفك 

ةرم امأ  فقت  اح  ل  لعجت  نأ  ةلفك  ةلمجلا  ەذه  نإ  لالحلا ..!؟ ) تب  ا   ) لوق  نأ 
.ةملؤملا    اهتققح  ةدحاو 

هنأل ادحأ  وت  ال  بسحف : تاطقلل  تسلو  ..ةاتف  لل  اهلوقأ  ةحصن  كانه  ..لاح  ل  عو 
!!.. التت فوس  روطعلاو  ..لذ  فوس  درولا  نأل  ..روطعلا  كقرغأ   وأ  ادرو  ضرألا  كل  شرف 
هف تفتلت  لا  ةأرملا  ثح  ..قلا  شعت   كنأ  يركذت  ..ىدص  حبصت  فوس  سوملاو 
دق دلولا  ةئيطخ  امنب  ..ةرهاع  ف  قطلا  تشم   نو  ..ةفرحنم  ف  تمسبا  نو  ..ةدساف 

  !!. هبأ يع  الجر   هنم  لعجت 

قداصلا نومت  فك  اذه ..!؟ نوفرعت  فكو  لوقأ : قداص ..!؟ لاجرلا  ضع  نأ  نولوقت 
..هيع لسو  هبجاح  عفري  نأ  وه  هلع  ام  ل  ..اقداص  نوك  نأ  عيطتس  لجر  يأ  مهنم ..!؟

   !!. فتاهلا نكلإ ع  ثدحتي  امدنع  و 

ذنم  - امامت فرعأ  نأل  سارد  ادج   ةقوفتم  ..ةسدنهلا  ةل  ةلاط   نأ  مخأ  نأ  تس 
اردلا ومطف  اذل  ..كش  نود  ه  قثأ  نأ  عيطتسأ  يذلا  دحولا  قيدصلا  داهش   نأ  لوفط -

.اقالطإ   هل  دودح  ال 

ل ..اهنوشع  لا  ةاحلا  ع  مهدسحأو  سانلا  عيمج  إ  رظنأ  ثح  ةللا  إ  اموي  بهذأ 
زاهج فن  لختأو  عيمجلا  إ  رظنأ  تنكف  ..تبلا  إ  دوع  امدنع  ەرظتي  نم  هدل  مهنم 

سانلا دسحأ  ..معن  دسحلا 100 ..!!% مت  دسحلا … لمحت  يراج  ..راظتنالا  ءاجر  لوقأو : رتويبم 
دقف اذل  ..كدلاوو  كلهأ  ةفرعم  ةمعن  ادأ ..!! اهدوجوب  نورعش  لا ال  ةمعنلا  ع  ةققد  ل 

ةعماجلا ةرادإ  موقت  وهف   ..ةطقل  نأ  عبطلا  دحأ  فرع  ملو  ..ةعماجلا  ةلزعلا   ةاح  تخا 
بسلاو ..قالطإلا  دحأل ع  ه  حبأ  الف  هلع  ظافحلا  اضأ  انأ  موقأو  ..هلع  ظافحلل  دج  لمع 

بج ام  اعمج  سانلا  لماعأ  انأف  اذل  ..ثم  ةطقل  ةدحو  ةاتفل  امومع  رعلا  عمتجملا  ةرظن  وه 
تبت نإ  مهيلإ ..!! رظنأ  نأ  وأ  مهنيعأ  يع   تثأ  نأ  امامت  بنجتأ  نأ  يأ  ..شوحولا  لماعن  نأ 

..ةظحل يأ  كمجاهت   نأ  دراولا  نمو  ..اهيف  كش  ةئادع ال  ةمالع  ةاغلا  شوحول  ةسلا  نيعلا 
.ةظحل    يأ  مجاهت   نأ  نكمملا  نم  شوحو  ..سانلل  رظن  ەذه  

..شعأ ثح  ةعامتجالا  ةاعرلا  رود  نكس  اهدع إ  دوعأل  ..تااحملا  قو   مأ  اذكهو 
يذلا رلا  كلذ  موي   ل  فن  نفد  مث  نوفلتلا  ةدهاشمو  ةساردلا  ىوس  ائش  لعفأ  الف 



قهارملا سأر  نأ  كش  نود  نوملعت  متنأف  ثم  ةقهارملا  نس  متنك   نو  ويلا ..!! يق  حبصأ 
يذلا نزحلاو  ..هلخاد  ةرجفتملا  فطاوعلا  نم  رغصأ  هلقو  ..رافأ  نم  هف  لمتع  امم  رغصأ 

حاورألا خسانب  ةنمؤم  تنك  ول  اقح  جضان ..!! فصنلا  غصلا  ەدسج  ع  ادج  ثك  هشع 
.وم   دع  ءاضب  ةدرو  لحتس   ور  نأ  تدقتعال 

اري نأ  عيطتس  ال  يذلا  ئراقلا  قح  نم  اذهف  ..فن  مل  فصأ  نأ  تس  دقل  ةرذعملا ..!!
نم اولأسا  طقف  ..قالطإلا  ارورغ ع  اذه  سل  ..ادج  ةلمج  ..ةلمج  نإ  ..انسح  ..لاحلا  ةعبط 
انأو ..يدسجو  يرعش  الم و  للست إ  باشلا  نويع  نودجتس  كانهف  ..ةللا  نودت  
انأف نهلزاغ ..!! حك  وأ  سطع  نم  ل  نأ  نتعف  عراشلا  شم   ول  اللا  تاتفلا  نم  تسل 
!!.. ماسر وأ  راقسوم  عباصأ  اهنأو  ةمعان  ةققر  اصأ  ..عأ  الإ  اذه  ركني  الو  لعفلا ..!! ةلمج 

ةفحن نأ  ام  ..للا  نم  بوك  امئاد   اهسمغت  تنا  لا  ةحلا  ارتايل )  ) عباصأ لثم  وأ 
فنأ هش  المج  افنأو  ..يرهظ  لفسأ  لص إ  اس  الط  ارعش  كلمأ  ..ةلا  ءاضب  ..دسجلا 

مسالا اذه  لمحت  ةاتف  نلو  فرعأ ..!!! ال  نوسرال ..!؟ ؟) رفيج   ) نم  نوسرال ..) فيج  )
   !!.. ادج المج  اهفنأ  نوك  نأ  دال 

نأ فرعأ  ملو  ل  ..امامت  ةمودعم  فن  قث   نأ  الإ  ةددشلا  قرو  ذاخألا  لامجلا  اذه  مغرو 
  !!. سانلا  تارظن  بس  الإ  ةلمج 

ضرم ةاصم  نأ  عقاولاف  ..فخم  دح  ةشه إ  ةاتف  انأ  ..ادج  مهم  رمأ  مخأ  نأ  تس  ..الهم 
دقفأ ..فاخإ  دنع  ولا  دقفأف  ..تالاعفنا  يأ  ةهجاوم  ع  ةرداق  غ  لعج  بلقلا  ردان  
امدنع ولا  دقفأ  ..لعفنأ  امدنع  ولا  دقفأ  ..بللا  حبي  امدنع  ولا  دقفأ  ..عجأ  امدنع  ولا 

.اهشعأ لا  ةاحلا  ةعص  اولختت  نأ  مل  هلعفأ ..!! رخآ  ائش  دجأ  ال 

ضارمألا نوباص  نم  طقف  ءاطسلا  نوبيطلا  سانلاف  ..ادج  بط  رمأ  لاح  ل  ع  اذهو 
ءاثألا ضع  كانه  ..اقلا  ملاعلا  اذه  شعلا   نوعطتس  مهنأل ال  ةحرقلاو  بلقلا  ةطخلا 

نأ لاق  يذلا  قمحألا  نم  فرعأ  ال  لاملا ..!! ج  تقولا  لاوط  نوركف  مهنأل  ..اضأ  رملا 
  !!. ةقهرمو ادج  ةلط  ..ةلط  اهنإ  ..ةصق  ةاحلا 

..!؟ صق تأد  فك  ..صقل  ةفلخلا  ةهجاولا  ةفرعمل  ادج  ةرو  اهنل  ..ةلاطإلا  ەذهل  رذتعأ 
!!.. ةعماجلا ةلط   اهلاطأ  نوك  لا  صصقلا  عيمجل  بوتكم  نوناق غ  هنإ  ..ةللا  تأد  

..قهرم موي  تااحملا   نم  ءاهتنالا  دع  ةعامتجالا ) ةاعرلا  راد   ) ةراس إ  تنك  ط 
لوقل  : لخ  نم  أ  اتوص  تعمس  امدنع 

   !!!. ةددج ةضوم  امر   - 

نو تفلتخم  تدرف  تدترا  دق  نأ  تدجوف  ..اذح  إ  ترظن  ةعو  ..دوصقملا  تمهف 
جحلا  : نم  ءو  ةدج  الئاق  بق م  ه  اذو  ..ظغ  ارو   ترظنف  دحاو ..!! نول  نم  اتنا 

ادج ةغ  ةضوملاف  ..ةضوم  نوكت  نأ  دعسأ  لعفلا ال  انأف  ..اقالطإ  ةخسلا  دصقأ  مل  ..رذتعأ  - 
   !!.. اهل قطنم  الو  ماألا  ەذه 

..ەرعش بشلا  ألم  تانسمخلا  لئاوأ  لجر   ..ةعماجلا  ءافلا   ةدام  ةذتاسأ  دحأ  اذه  نا 
!!.. هنس عم  ادأ  بسانت  ةملس ال  ةنامسج  ةب  كلمو   .. اد  ام  قامعأ  هل  تسل  اقار  امسو 

لامعأ لجرب  كركذت  تقولا  سفنب  ةئداه  ةقهرم  ةرظنو  هتروطخو  ملعلا  ءاك  لمح  حــــم  هجو  هل 



نمزلا ىدحتي  هنأ  احضاو  نا  ..ةقنألا  ةبطلا  هتاراظن  عم  ةصاخ  ..ملاع  امر  وأ  ..اصع 
ةئداه  : ةماسبا  لوق  وهو  رطاوخلا  كلت  روتكدلا  عطق  ..و  ..ةخوخشلاو 

كركذتأ انأ  ..هلع  اتكم  كمساو  ..كانه  هتدجو  دقل  ..اتفالا  كفد   يس  كنأ  دقتعأ  - 
..ي    كمسا ال  نأل  ..ادج 

..نل ..لعفلا  هلع  سا  تدجوف  ..فدلا  ع  ةرظن  تقلأ  مث  ..رذح  روتكدلا  إ  ترظن 
ةلئاق  : بارغتسا  فش  تططم 

..يد    طخ  سل  طخلا  نإ  ل  ..اذه  نم  ةقثاو  انأ   .. سل  فدلا  - 

بارغتسا  : مغمغ 

كشأ نلو  ..اهيلع  عأس  ..لاح  ل  ..كمسا ع  سفن  لمحت  ةلاط  انيدل  نوكت  نأ  فطلا  نم  - 
   !!.. كلثم ةعئار  نوكت  نأ 

عقاو تحرف   ل  ..بدألا  ةلق  فن  يب و  همهتأ  وأ  بضغأ  مل  ..ددش  لجخ  هلإ  ترظن 
ةادلا ەذه   تنا  ..و  ام ..!! ةاتف   يأ  ه  رعش  بط  روعش  وهو  ..ءارطإلا  اذهل  رمألا 

ل نأ  هقح  نم  حبصأو  اضرأ  روتكدلا  بسك  ..ةغصلا  ةثداحلا  ەذه  دعف  ..ةصقلل  ةققحلا 
موجرأ ..ةوهقلا  نم  اناجنف  بل  هتكم  هترال   موي  تاذ  اعد  نأ  ..اري إ  امل  ةحتلا  ع 

م ثدح  ام  اذهو  ..ركفن  نأ  نود  اناحأ  فتن  انعمج  ةوعدلا ..!؟ تلق  اذامل  ولأس  ال 
!!.. هتكم فن   تدجو  ..ةام  اتلا  مويلا  ..هتوعد ف  ةبلت  نم  عنم  ام  دجأ  مل  ذإ  ..امامت 
رومأ نع  اهيف  انثدحت  ثح  ..اهئاوجأ  تشع  ام  ناع  ..رمألا  ءيدا  ةددم   ةلوجخ  ةراز  تنا 

اهب  سأ  ءارآ ال  ادج و  هنع  ثدحتأ  ام  فرعأ  ةنزر  ةاتف  رمألا  عقاو  انأو   ..ةعونتم  ةثك 
.اهيف   ةربام  ةققح ال  ەذه  ..ةاحلا 

تااح هدلو  ..افظ  افطل  نا  دقف  ..ةداتعا  روتكدلل  اراز  تحصأ  ..ةللق  ماأ  لالخو 
اهي مل  تاساردو  ثاحأ  هلو  ..افلا  هصصخت  قشع  ..قح  ملع  لجر  ناو  ..تت  ةعئار ال 

اروهج اتوص  تسل  لوق - ام   - هل ةسلا  ةلوجرلاو  ..طقف  ملعلا  ةغر   اهب  موق  ل  ..ادأ 
!!.. كتاغر ك  محتت  نأ  ال  كتاغرب  محتت  نأ  ةلوجرلا   ..بجلا  ع  ايطقتو  اثك  اراشو 

مهافم امامت   أر  اذهف  ..اعئار  اذه  ناو  ..كتاح  اماس   افده  كل  نوك  نأ  ةلوجرلا  
   !!.. ةلوجرلا

..اهبحأ لا  ناولألا  فرعو  ..يرعش  ةح  غأ  امدنع  هتي  ذإ  ..ةظحالملا  قيقد  اضأ  نا  دقل 
نا دقف  ..ةاتف  يأ  ه  ملحت  نامأ  هعم  ترعش  ح  اهعضأ ..!! لا  روطعلا  ءامسأ  ظفحو ح  ل 

ءادوس ارافأ  لمحت  لا  ةتحتلا  تارظنلا  كلت  رظني إ  الو  ..هتاوزن  ءارو  ادأ  يرج  ..قح ال  الجر 
.ةقرفت    نود  ماحا  تالاطو  ةلط  نم  عيمجلا  لماع  نا  ام  لل ..!! ةلاق  غ 

هعقوتأ مل  يذلا  مويلا  ءاج  نأ  ..نهشلا إ  ةارق  هل - ةرركتملا  اراز  لقنلف  وأ   - انتقادص ترمتسا 
تاب  : رظني إ  وهو  تامدقم  يأ  نود  لأس  ثح  ..هتكم  ةسلاج   تنك  امدنع  اقالطإ ..!!

..!؟    جاوزلا م لقت  له  انيل ..) - )

اذه ثدح  مل  اذامل  ..نلو  لاؤسلا ..!! اذه  اهيلع  حط  كترت ح  ام  امئاد  ةاتفلا  نأ  نولوق 
عيمج عم  ثدح  ام  ياتنجو  رمحت  ملو  ..قالطإلا  ع  كترأ  مل  ذإ  فرعأ ..!! ال  م ..!؟

تدمجتف امامت ..!! تلش  اهنأ  ةجرد  إ  ةق  ..قح  ةق  تنا  ةأجافملا  نأل  امر  تاتفلا ..!!



لوقأ نلف  انأ  امأ  ..امتجالا  ملسلا  عأ  لجرلا   اذهف  لعف ..!! در  يأ  ذاختا  نع  تزجعو  مالم 
ضو نع  ائش  فرع  ال  امر  ..ەآ  ..ادج  ضو  فرعأ  نأ  لقنل  ..نلو  ..هلفسأ  نأ  

اهأرق  : هنأو  يرافأ  لح  عطق  هنل  ..امتجالا 

حلطصم فرعأ  ةرذعم ل ال  ..ةطقل  ..محا  ..محا  ..محا  ..كنأ  فرعأ  ..كنع  ء  ل  فرعأ  انأ  - 
..كتلاح    لثم  مه   نمل  اذه  رخآ غ 

مزح  : لاق  مث  ةظحلل  تكس 

كنع اثك  تلأس  دقل  ..ةقوفتم  كنأ  فرعأ  ..ةعئار  ةاتف  كنأ  فرعأ  ..اقالطإ  مهي  ال  اذهو  - 
!!.. اننب حضاولا  نسلا  قراف  مغر  اسانم  اجوز  نوأ  نأ  متأو   .. ةجوز  بسأ  كتدجوو 

..ةعامتجالا اح  نم  ..ء ح  ل  نم  ملعلا  ق  دقف  ..لق  نم  جوزتأ  مل  انأ  ..ةسانملا 
ام ..هه  ..اخأ  فنل  تفتلأ  نأ  بج  نأ  اضأ  ترعشو  كوحن  ددش  باذجنا  ترعش  ل 

.!؟    كأر

جلثلا نم  مخض  رادج  ءانب  تمق  لا  انأ  ..امامت  ةأجافملا  تسرخأ  دقو  ةددش  ةح  هل   ترظن 
..هف جوزتأس  يذلا  مويلا  ادأ  ركفأ  مل  انأ  ..انأ  بوذ ..!؟ رادجلا  اذه  لعجأس  فك  ..لق  لوح 

جاوزلا أدم  دض  انأ  ةلص ..!! عقاولا  طترت   الو  امامت  ةلاخ  اهشعأ  لا  بحلا  صصق  حف 
نم اثك  لمجأو  عتمأ  بحلاف  ةلاخلا ..!! بحلا  صصق  شعأ   نأ  امئاد  لضفأو  ..الصأ 
 - امنب ..دحأ  اهاسي  ةدلخم ال  ببحلا  قارف  تهتنا  لا  بحلا  صصق  عيمج  نإ  ل  ..جاوزلا 

  !!.. ائش اهنع  ركذن  جاوزلا ال  تت  لا  خــــراتلا  بحلا   صصق  عيمج  لاقملا -

ددش  : مزح  لوقأ  فن  تدجوو  ..رطاوخلا  كلت  اخأ  تعطق 

فورظو لاشم  نم  الاح  اعت  كنأ  دقتعأ  ..نلو  ةرذعملا  روتكد ..!!! ا  كنم  جاوزلا  ضفرأ  نإ  - 
اهبحأف ..ةددحم  فورظ  ةاتف   فرعت ع  لجر  مف  ..كراوج  فقت إ  ةاتف  اهيف إ  جاتحت  ةنيعم 

..نأ ام  هتعدخ ..!!؟؟ هفورظ  نأ  فشاو  ..ەدشر  إ  داع  ..هفورظ  تهتنا  امدنعو  ..اهجوزتو 
.!؟    ةسفنلا يدقعو  اشم  بس  بذعتت  نأ  كدرأ  ةحا ال  نأ  ام 

ةقثب  : لاق 

..امامت كلاشمو  كرعاشم  مهفأ  نأ  ام  ..لوقت  ام  لاشم  وأ  فورظ  يأ  نم  اعأ  انأ ال  الوأ  - 
لمجأ تت  لحولا  نمف  ..ةطقل  كنوك  مهي  الو  اذع  اققح  اح  كحأ  انيل ..!!)  ) ا كحأ  ل 

   !!!.. زع ا  هاوفلا 

عم نلو  هلإ ..!! ةسلا  ةدارجلا  ودأ  انأ  امنب  ..ةقثلاو  ماحالا  وي  اعئار  همال  نأ  ترعش 
قدص  : هل  تلق  ..كلذ 

لجرلا اهل  دكؤي  نأ  ةمئاد إ  ةجاح  اذل ف   ..نامألا  مدع  روعش  اهدنع  امئاد  ةأرملا  ..روتكد  - 
دت ةلفطلا  ەذه  نلو  ..ةلفط  وأ  ةهفات  ةاتفلا  نوكت  امر  ..نامألا  روعشلا  عم  ..عملا  اذه 

لعجت دق  ةجرد  إ  هف  غلام  لش  نامألا  روعشلا  اذه  درأ  انأو  ..ائفاد  انضح  دجت  نأ  امئاد 
شع نابس  نيأ  نلو  ..ةكمس  مارغ  عق   دق  طلا  نإ  مث  كل ..!! ء  يأ  مدقت  نع  ةزجاع 

..!؟ ؟    ةجوزلا

تاب  : در 



   .!!(3  ) ةئاملا ةاحلا  عم  توحلا  فكت  املثم  ءاملا  كعم   ةاحلا  فكتأس   - 

ةكذلا  : ەدودر  مامأ  ددش  لذاختب  تلق 

نإ مث  ء ..!؟ ل  علتت  لا  ةكرحتملا  لامرلا  ەذه  ةجوزلا ع  تب  بس  فك  فك ..!؟ - 
   … نأ ادأ  دتعأ  مل  انأو  ..ةمظع  ةلوؤسم  بحلا 

أدهأ  : ەدب إ   ش  وهو  نانح  عطاق 

اذإ ..كعم  اح  نوأسو  انيل ..)  ) ا قدص  كحأ  انأو  ..ةلوؤسم  سلو  ةهلإ  ةه  بحلا  - 
ف كنع  تدعتبا  نإ  نلو  ..جاوزلا  اذهب  اولق  نل  نيذلا  لئاع  دارفأل  ةناخ  ف  ..كتجوزت 

..ادأ    لق  نوخأ  انأو ال  لقل ..!! ةناخ 

..فراج نانح  رظن إ  ..اهحسم  ةلواحم  فن  بعتأ  ملف  ..يدخ  للست ع  ةعمدلا  تسسحأ 
الئاق  : فدرأ  مث 

اصلخم نوك  نأ  بج  اذل  ..طقف  ادحاو  الق  كلم  ناسإلا  نأ  سانلا   اهلهج  لا  ةققحلا  - 
كعضو بس  هنوخأ  نلو  لقل  صلخم  انأو  ..فسألا  عم  دحأ  اهيلإ  هتي  ةطس ال  ةققح  ..هل 

امنإ ..فنب  اهعنصأ  نأ  نكم  ..ةرهوجلا ال  زع  ا  كنإ  مث  ..هف  كل  بنذ  يذلا ال  امتجالا 
  !!. لط فرت  كوجرأف ال  ..كتدجو  دق  اهو  ..ثحلا  نم  ةلط  ةف  دع  اهدجأ 

غلا  : نانح  لاق  ..ومد  مامأو 

..كلإ    ةسلا  نسلا  بك   نأ  ةدحولا  ةلشملا  - 

ومد  : حسمأ  انأو  ةمسبم  هل  تلق 

نع ادحأ  لأسأ  نأ  بحأ  الو  ..رمعلا  مهي  ال  هنأ  ام  كنألا ..!! عمجأ  نأ  بحأ  انأف  ..مهي  ال  - 
   !!.. رعش ام  ردق  نسلا  بك   تنأ  ..ەرمع 

أ  : تفدرأ  مث 

اناحأ ..نودي  ام  نوفرع  باشلاف ال  ..ادج  سع  رمأ  تلا )  ) مالحألا  ف  ع  روثعلا  - 
عبسأ ع ل  نوشع  ءاس  رز  اونوك  نأ  نودي  ىرخأ  اناحأو  ..بحلا  نع  نوثحي  مهدجت 

   !!. ةاتف مالحأ 

نيأ دعس ..!! جاوزب  اهيف ي  ء  ل  نإف  نورت  امو  ..بسحف  ةادلا  ..ةادلا  تنا   ..و 
ام ..يردأ  ال  تاتفلا ..!؟ لل  ئاصن  تهذ  نيأ  جاوزلل ..!؟ يهارك  نع  قباسلا  ال  ل  بهذ 
يأ لهجأ  تلز  امو  ..ةلوهسلا  ەذهب  ه  نمؤأ  ام  ل  نع  تلزانت  نأ  نآلا  ةقدصم ح  تلز غ 
..دع امف  اثك  اهيلع  مدنن  ءاشأ  لعفنو  اناحأ  كفت  نود  فتن  انعمج  ..كرح  نا  ناطش 

   !!. اهانلعف اننأ  قدصن  الو 

برقأ نم  نانثا  دوجوو  ادج  طس  لفح  ةع   ء  ل  متو  اخأ ..!! انجوزت  اننأ  مهملا 
هلهأ وز  خ  مل  يرمأ ..!! ول  لثمم  عبطلا  ةعامتجالا  ةاعرلا  رود  دحأ م  عم  هئاقدصأ 

شع رقتس   نأ  دع  ةللق  روهش  انجاوز  دع  مهخس  هنأ  دعو  هنل  ..رمألا  ئدا   
تفرع دقو  امامت ..!! اققح  اجاوز  ل  ..ضعلا  نظ  دق  ام  افرع  انجاوز  نك  مل  ..ال  ..ةجوزلا 

اذل ..ەدلاو  نم  اهثرو  قالطإلا  اهب ع  سأ  ةورث ال  كلمو  هتاح  امامت   لقتسم  ناسإ  وز  نأ 
اللق ح راظتنالا  لضف  كلذ - مغر   - هنل ..ائش  رمألا  نم  غت  نل  مهضفر  وأ  هئاقشأ  ةقفاوم  نإف 



.مهغالإل   اسانم  ەاري  يذلا  تقولا  راتخ 

مل ذإ  فصوي ..!! دح ال  انونح إ  ..انونح  اجوز  نا  هنأو  ةصاخ  ..ملح  اهنأو  وألا  انماأ  تضم 
(.. فم  ) ةقطنم هتلف   تلا )   ) ەانضق  يذلا  لسعلا  رهش  قالطإلا   كي ع  نك 

..مدخ يأ  هدل  نك  ملو  جاوزلا  لق  ادحو  اهيف  مق  نا  ثح  ..نآلا  اهيف  سلجن  لا  الفلا  و 
عبسألا ترم   وأ  ةرم  تبلا  إ  أت  لاو  هتدلاو  يدل  ةدوجوملا  ةمداخلا  تك  نا  ذإ 

.هفظنتل   

رلا يطغ   نأ  هتياعر  - طرف  نم   - هنم بلطأ  نأ  تدك  ..قح ح  بح  اعري  نا  دقل 
وأ ..ثاثأ  ةعطق  ..هل  ةسلا  ء  ل  نوأ  نأ  رأ  تنك  مونلا ..!! لق  ةاح  حو   ةلل  ل 

أرو يد  لقف  ..بضغأ  اذإ  اضرإ  فتي   ەرود  وه  ناو  ..ةئفاد  ةمعان  ةدخم  ح 
لوقو   : ..دقو 

..اثك تحماس  تنأ  ..خ  بحلا  قرغ   يذلاو  كح  قراغو   كحأ  انأ  ..يحماس  كوجرأ  - 
   !!!. اضأ ةرملا  ەذه  يحماسف 

تاونس دع  قيدصو  بأو  جوزب  اخأ  ضوع  اعتو  هناحس  نأ هللا  ترعشو  ..قح  هتبحأ  دقل 
ل ةفرعملا ..!! نم  قح  وز ك  نأ  تفرع  ام  ..ةعامتجالا  ةاعرلا  راد  نجسو  ةدحولا  نم 

املس عضت  نأ  رطضتل  ..بتكملا ح  ةفرغ  لملا و  ةفرغ   أ  ةمخض   ةتكم  هدل  نإ 
يأ نود  نم  اذهو  ..ةمدقلا  ةعلا  مالفألا  ضع  ىرن   ام  بتلل  عألا  فرلا  إ  لوصولل 

   !!. ةغلام

بتكملا ةفرغ  موي   ل  تاعاس  عض  ەؤاضق  وه  ام  اعون  قاض  يذلا  دحولا  رمألا  ناو 
تاعاسلا كلت  ەدحو   هكرتأ  نأ  قيقر  مزح  م  بلط  ناف  ..ثوحلا  ضع  ةاتلو  ةءارقلل 

  !!. متخأ ام  ام  اعون  قاض  هنأ  مغر  اذه  هلط  ضفرأل  نأ  ملو  ..ةللقلا 

عبطلا اذام ..!؟ ..هنم  ظاقسالا  درأ  ملح ال  هنأو  الما  ارهش  المج  ائداه  انجاوز  رمتسا  اذكهو 
اوركذت موجرأو  ..ةمداق  سباولاف  ةعئار ..!! ةاحلا  تحصأل  الو  ..دحلا  اذه  دنع  ةصقلا  هتت  مل 

سل ائش  كانه  نأ  ترعش  م  لعفلا ..!! تثدح  دق  ةصقلا  ەذه  نم  ةلحتسملا  ءازجألا  نأ ح 
اهموي ترعش  نأل  ..اهاسأ  نأ  نكم  الو  ادج  ةثداحلا  ركذأ  نلو  ..مويلا  ركذأ  ال  ماري ..!؟ ام  ع 

  !!.. بعرلا ةدش  نم  ةلاحم  فقوتس ال  لق  نأ 

تفاخلا ةفرغلا  ءوض  عم  شارفلا  نرواجتم   سلجن  امدنع  ةجوزلا  ةاحلا  تاظحل  دعسأ  تنا 
ادرو املح  قلخل  ةفرغلا  لجسلا   زاهج  نم  ثعي  عئارلا  تيام ) انرول   ) توصو ..ادج 

نأ نكم  ال  ملحلا ..!؟ ؟ اذه  تنا  فك  تي ..!! نأو  د  ال  ةلمجلا -  مالحألا  ل  هنل -  ..المج 
نأ لخ إ  ..مارغلاو  بحلا  ثداحأ  لدان  شارفلا  انسولج ع  ءانثأ  ..ثدح ف  ام  ادأ  اوقدصت 

رظنأ انأو  قلق  هتلأسف  ..ةففخ  ةدعر  اهيف  ت  وأ  ةأجف ..!! تدرب  دق  سملت  لا  وز  عارذ 
هلإ  :

..!!؟؟    يبح ا  كاصأ  اذام  - 

فرعأ ال  حيحفلا ..!! ؟ مأ  ..ففحلا  توص  وه  له  توصلا ..!! كلذ  تهبنا إ  اؤس  ةظحل   
ردصملا ال لوهجم  توص  تمللا ..!! ىدحإ  هلع  قبطنت  هتعمس  يذلا  توصلا  نلو  ..قرافلا 

هنانسأ  : طغض ع  وهو  بجع  ءودهب  اخأ  وز  باجأ  ..و  ..اثك  سفنلا  حــــي 



شارفلا ءاطغ  قوف  فحزي  ناعث  كانهف  ..افم  فت  يأ  وقت  ال  ..زع  ا  رحتت  ال  - 
   !!!!!.. انيلإ اهجتم 

تلش لا  ةأجافملاو  امهب ..!!! ترعش  نيذللا  بعرلاو  لوهذلا  ىدم  اوروصتت  نأ  منكم  ال 
فجترأ تلز  ام  ..لوهلل  ا  ..امومع  باعثلا  ل  ..ادج  ةعش  ةفخم  ارك  لعفلا  تنا  امامت ..!!!

ةددش  ةدورو  ..لح  افم   فافج  ترعش  دقل  ەركذتأ ..!! امل  فقوملا  لوه  نم 
اهنم اع  لا  ةلشملا  ادج  نوفرعت  ..ملعأ  ال  ةبلق ..!؟ ؟ ةنب  باصأس  له  ..له  ارطأ ..!!

؟ ارف عو  فم ..!؟ ؟)  ) ةقطنم تب   ناعث   ..ەذهك  تامدص  لمحتي  هنإ ال  لق ..!!
!!.. لقع هقدص  ..لقع ال  هقدص  رمأ ال   ..!؟

ددش  : رتوتب  وز  لاق 

.ةلاتلا    ةوطخلا  ركفن   نأ  زع إ  ا  ءودهلاو  تمصلا  لا  - 

فجترت  : يدسج  ةرذ   لو  ..ددش  توفخ  هل  تلق 

  !!. ةللق تاظحل ق ..ـ دع  انيلإ  لصتس  س ..ـ ..اننب س ..ـ فحزت  ارلا  ەذه  ..نلو  ..نلو  - 

ةوق  : فجترت  ةكسمملا   ەدو  ..رتوتب  لاق 

   !!.. تمصلا كوجرأ  انيل ..)  ) ا تمصلا  - 

!!.. ةدئاز تا  اهب ..!! ترعش  بطلا  خــــرات  ةدوجوملا   بلقلا  تاارطضا  ل  نأ  ركذل  اد  ال 
ةدوجوملا ةداسولا  تعأ  تحرو  ..خلإ  يدقع ..!! عاقإ  يج ..!! عاقإ  يط ..!! قوف  عراس 

!!.. ادأ اهل  سفت  ال  اف )  ) وه باعثلا  نم  فوخلا  نإ  رعشأ ..!! نأ  نود  وق  لو  يدب  لخ 
عيمج ..ال  مأ  اماس  ناعثلا  نا  نإ  مهي  الو  ..دألا  اثولم إ  حبص  ناعثلا  هلع  فحز  يذلا  ناملاو 
اذهب قلعتي  ام  ل  نوفلتلا ..!! ح   اهتدهاشم  ەرأ  نإ  زامشالاو ..!! علهلا  ثت  باعثلا 

.ضغو    عشو  رفنم  نئالا 

لقعلا فقوت  لا  فوخلا  ةجرد  وه  علهلا  نأ  امهنب  قرافلاو  علهلا ..!! ل  ..فوخلا  رعشأ  نأ  مل 
..نونجملا يرجلاو  خالا  نم  ثلا  بلطتي  علهلا  نأ  ةلشملا  باعسالا ..!! ةردقلا ع  هلسو 

ةدش نم  لق  فقوتي  مل  اذامل  فرعأ  ةققح ال  قوم ..!! اولخت  ..اذه  ل  لعف  نع  ةزجاع  انأو 
انيلإ هجتت  ارلا  تنا  ..امر  ةهلإلا ..!!؟؟ ةانعلا  له   ..ادأ  همهفأ  مل  زغل  اذه  بعرلا ..!!

مجاهت باعثلاف ال  ..اهزازفتسا  مدعو  ءودهلا  ادج   ارود  انبعل  اننأ  ودو  ادج ..!! ددش  ءطب 
.اعمج   اهفرعن  ةققح  ەذه  ..رطخ  ترعش  اذإ  الإ  ةداع 

طقف اهدنع  ..نيددش  رذحو  ءطب  هعفري  ..ه  نثدتم  انك  يذلا  فاحللا  عفري  وز  ىرأ 
..ددش    ءطب  فاحللا  عفر  لصاوي  وزو  ..ضاضقنالل  تزفحتو  ارلا ..!! تصتنا 

وز نأ  اهدع  تدأتو  ل  لعفلا ..!! اهيلع  دسح  ةأرج  اهلعف  ..اهلعف  فك  فرعأ  ةققح ال 
وز لأ  ..ارلا  اهيف  تزفحت  لا  ةظحللا  ف  هظحو ..!! نسحل ح  ذالوفلا  نم  الق  كلتم 
امامت ىرخألا ..!! ةحانلا  وه   زفقو  شارفلا  نم ع  طقسأل  عفدو  ةيهر  ةع  اهيلع  فاحللا 
هتببح زفقت  ..اهنم  ح  زفقو  هتراس  با  لطلا  حتف  امدنع  ةنجألا  مالفألا  ثدح   ام 
ىولتت ءاطغلا  تحت  تحصأ  دقف  ارلا  امأ  يداولا ..!! ةراسلا   عقت  نأ  لق  ىرخألا  ةحانلا  نم 

( ادنلوه  ) نم راذتك  ەاشا  ساحنلا  نم  لاثمت  اعم إ  وز  بهذف  جورخلا ..!! ةلواحم  ةوسق 
اهتكرح تدمه  نأ  إ  تارم ..!! ةدع  هتوق  ل  ارلا  لاثمتلا ع  ىوهو  ..دع  امف  خأ  ام 



  !!. امامت

اخأ قلطأ  نأ  لق  بهر  تمص  ناملا  داسو  ارهد ..!! تد   تاظحلل  اننام  اندمجت  
ةخ كلتك ..!! ةخ  قالطإ  ةرداق ع  نأ  ادأ  روصتأ  نأ  مل  لح ..!!! ةستحملا   ةخلا 

..ةوق طهــو  ولع  يردص  حار  مث  ..ماأ  ةعضل  اهدع  احوحم  لظ  وص  نأ  ةلئاه ح  بعر 
!!.. فقوتس لق  نأ  ترعشو  كاهنإلا  ةدش  نم  ضرألا  تعقو ع  ةظحللا ..!! كلت  تءاج  نأ  إ 

.دئاز   لاعفنا  وأ  فخم  فقومل  تضرعت  امل  بصت  اهنإ  تانلا ..!! كلت  ەرأ 

علهب  : خ  وهو  وز إ  ضكرف  ..ةوق  ثهلأ  اهدع  تمق 

اهيأ تبعتم ..!! نيع  هلإ  ترظن  شسملا ..!؟ كذخآ إ  له  ببح ..!؟ ا  خ  تنأ  له  - 
ائشو ددشلا ع ..!! هفوخ  بس  ائاقلت  نسحتأ  فن  تدجو  جأ ..!؟ نم  اذه  ل  ..ببحلا 

اهنع ختأ  ال  لا  بلقلا  صارقأ  بلج  اهدع  وز  ماق  ..لعفلا  نسحتب  رعشأ  تأد  ائشف 
لوقأ انأو  ةوق  هدب  تكسمأ  ..و  ..ءاملا  نم  بوك  مث  ..ف  امهعضوو   صرق  كسمأ  ..ادأ 

ةكهنم  : ةماسبا 

.ءاخسالا   طقف إ  جاتحأ  ..لضفأ  لاح  ودغأس  ..يبح  ا  شخت ع   -ال 

فل وز  ماق  ..ء  يأ  لعفن  وأ  ثدحتن  نأ  لقو  ..قئاقد  عضب  اهدع  بك  نسحتب  ترعش 
ه لأو  ..تبلا  جراخ  ةدوجوملا  ةمامقلا  ةواح  إ  ه  جخو  فألا  يوح  يذلا  فاحللا 

   !!.. كانه

ارك  دوجو  سفت  عيطتس  فكف  ء ..!! لصن إ  نأ  نود  رمألا  سفت  اهدع  انلواح  اثبع 
اخملا ل  شتفتب  انمق  دقف  ..اهتلل  منن  مل  عبطلاو  انشارف ..!؟ ؟ عو  تلا ..!؟؟؟)  ) تب 

ةانع ل  انثح  ..وز  باثو  اث  بج ..!! هل  ء  ل  انشف  ..تبلا  و  مونلا  ةفرغ   
كلذك تدجو  ..وز  صخت  ةمدق  تاوفو  ءاهك  تالاصإ  ةثك  ةغص  ءاشأ  اندجوف  ..رذحو 
ددعلا روثعلا ع  اثك   هتدافأ  ثح  ةلمع  اهنأ  ةصالخلا  ..هتوخألو  هل  ادج  ةمدق  ةلئاع  روص 

اذامو ةطلا ..!؟ لصتن  ظحلا ..!! نسحل  باعث  يأ  ع  عن  مل  نل  ..ةدوقفملا  ءاشألا  نم 
ةثداحلا كلت  نم  قالطإلا  ع  انلوهذ  لزي  مل  نلو  امامت ..!! رطخلا  لاز  دقل  نولعفس ..!؟

فأ لوصو  ةفك  سفت  لواحم  ركفنو  ركفن  انللظ  اهف ..!! نأ  دحأل  نكم  لا ال  ةيجعلا 
لاق  : امدنع  اعنقم  نوك  دق  اسفت  وز  اطعأ  دقو  ..ناملا  اذه  إ 

!!.. ةغلا فحاوزلاو  تاناويحلا  ءانتقا  نوبح  نيذلا  ناجلا  دحأل  ارلا  كلت  تنا  امر  - 
يأل لوصولا  ع  ةرداق  باعثلاو  افألا  نإ  انيلإ ..!! تلصوو  جراخلا  إ  اهصفق  نم  تللسف 

..لع   دح  نام ع 

ب اقراف  كانه  نأ  دع  امف  تفرع  دقو  ..لعفلا  ثدح  ام  اذه  امر  ..ام  دح  إ  اقطنم  همال 
الع بانأ  اهل  افألاف  ..نوصتخملا  الإ  هفرع  طس ال  نئالا  قرافلاو ب  ..باعثلاو  افألا 
اعون قأ  ەاان  نوك  اذهلو  ..ناثي  ناعثلا ال  اان  امنب  كفلا ..!! قالغإ  دنع  ءارولل  ثت  ةكرحتم 

.انه   انعوضوم  سل  اذه  نلو  (.. 4  ) همف قالغإ  نم  نكمتيل  ام 

رعاشملا لل  داتعملا  روعشلا  كلذ  ادأ  ن  الف  ةطاسلا ..!! ەذهب  ةصقلا  هتت  مل  اعطو 
ىرخأ فأ  نأو  ..ادأ  فظني  نل  تبلا  نأ  فورعملا  روعشلا  ..افألل  ةحاصملا  ةتسهلا 

  !!.. ةظحل يأ  رهظتس  



ل ثدح  ام  ناسل  فك  مل  اذه  نلو  ..ىرخأ  ةفرغ  مانن   نأ  وز  نم  اهتلل  تلط  دقل 
فجترأو وزب  ةقصتلم  فاحللا  تحت  ةسدنم  انأو  ةظقسم  ةلط  تاعاس  تضق  دقف  ..دأت 

ىوقأ ساعنلا إ  للسي  امدنع  ..نلو  ..زامشالاو  فوخلا  نم  جــــم  وه  بغ  روعش  ةوق ..!!
..نوملعت ام  فوخلا  نم  ىوقأ  اجولويسفلا ) ..انانطأ و( نزت  اهلعجو  دأتلا  اهكهنسف  نوفجلا 

تمنو اخأ  وخ  ع  اجولويسفلا )  ) تتنا لعفلاو ..!! ثم ..!! ءافعضلل  ةسلا  لقألا  ع 
  !!.. اهيلع ەدسحأ  ةجرد  اسامتم إ  اد  يذلا  وزب  ةقصتلم  ةلللا  كلت 

ضهنأل مهتلت ..!! نأ  دتو  يدسج  فحزت ع  باعثب  تملح  دقف  ..عبطلا  ائناه  ون  نك  مل 
ءاملا نم  اك  بلجل   خبطملا  إ  مالظلا  وز   عهــو  شارفلا ..!! نم  ةخراص  اهدع 

ةف انك   ظحلا  نسحل  يبج ..!! نم ع  قرعلا  حسمو  نانحو  بح  نضتح  مث  ..هعرجأف 
يراوج نا  دقف  اذل  ..امامت  غفتي   سردتلا ح  نع  رذتع  نأ  وز  اهيف  ررق  ثح  ..فصلا 

   !!.. اقالطإ كي  ملو  تقولا  لاوط 

ةقصتلم فاحللا  تحت  لمالا  يدسجو  مانأ  ..اراسو  انيم  تفلتأ  الما  اعوبسأ  تضق  دقل 
لدتو امامت  ةفرغلا  فظنب  انمق  نأ  دعو  عبسأ  دع  الإ  مونلا  ةفرغ  دعن إ  ملو  امامت ..!! وزب 

   !!.. فخملا بغلا  ثداحلا  كلذ  انلع ن  ةداسولاو  فاحللاو  ةطغألا 

ترعش ح  ةارغو ..!!! اعر  دشأ  ىرخأ  ةثداح  بس  ةع  ةثداحلا  كلت  تس  دقف  ..لعفلاو 
  !!!. فوخلا عم  ماأ  ..ةغ  ماأ  عم  دعوم  نأ ع 

تقولا انضق  ل  ..قالطإلا  تبلا ع  نم  هف  جخن  مل  ئداه  موي  دع  ةلللا  كلت  مئان   انك 
إ تهذ  اهموي  ..معاطملا  دحأ  نم  ءاشعلاو  ءادغلا  بجو  انبلطو  ..مالفألا  تاونق  ةدهاشم   
تغ  ام  ناعو  اللق ..!! أرق  ةشعملا  ةفرغ  وز   لظ  رخأتم ..!! ح  تقو  مونلا  

تءاج مث  ..عقاولا  طلتخت  مالحألا  تأدو  ..انتاهمأ  ماحرأ  ەارن   يذلا  مالظلا  ..سدقملا  مالظلا 
ظقس لا  ةردانلا  تاظحللا  كلت  اهنإ  ظقسأ ..!! لعج  ام  ء  ..ون  ءانثأ  ادج  ةغ  ةظحل 

تفتلاو إ مالظلا  طسو  تظقسا  كاوس ..!! مئان  هل  نولا  نأ  رعشو  لللا  فصتنم  دع  اهيف 
جعزملا خشلاو  ةلقثلا  سافنألا  كلت  إ  تهبنا  طقف  اهدنع  ..وز  هف  ماني  يذلا  بناجلا 

لعف مل  مونلا ..!؟ ؟ ءانثأ  رخش  وز  له  اقسا ..!! ءارو  بسلا  هنأ  تفرعو  اددحت ..!!
..تمسبا ..فاحللا  رثدتملا  همسجل  ةجراخلا  دودحلا  تأرف  ..هتيحان  تفتلا  لق ..!! نم  اذه 

ەذه الهم ..!!! الهم ..!! ..و  ..خشلا  نع  فقوتلا  هنم  بلطأ  هنم ح  باقالا  كشو  تنكو ع 
امجح مخضأ  فاحللا  اذه  تحت  مئانلا  وزل ..!!!! تسل  اهنإ  ..اهنإ  ..مئانلل  ةجراخلا  دودحلا 

  !!. دأت ل  وز  سل  يراوج  مئانلا  نإ  قالطإلا ..!! ةمهاو ع  تسل  انأ  وز ..!!! نم 

!!.. ةوق فجتري  يدسجو  ..قيضتو  ستحت  افنأ  نأ  ترعشو  ..ةغلا  ةعص  اعل  تدردزا 
انتاوصأ  عفرن  اذامل ال  ملعأ  الو  مالظلا  هس  تفاخ  توص  تحنحنت  ..و  ..شارفلا  نم  تضهنف 
نأ خ  خاد  ائش  ..ال  ..نل  ..ةمهاو  تنك  امر  اهعفرن ..!! ح  بعرب  رعشو  مالظلا 

   !!.. دألا باوك إ  ييس  ام  ىرأس 

ەاسأ نل  فخم  هجوب  اذإف  ..اذإف  ..مئانلا  ةه  نع  فشأل  فاحللا  ةفجترملا ع  يد  تعضو 
اذه ام  تاطفلا .!! اهتطغ  ةنفعتم  ةثج  هجو  هنأو  ..هنأو  ..هجولا  ەوشم  لجر  ةاحلا ..!!! ىدم 
ەدع ام  علهب  تباصأ  ةفخم  ةتماص  ةرظنب  إ  رظنو  اظقسم  نا  بعرملا ..!؟ قولخملا 

  !!!!. عله



ةبلق تاارطضا  تباصأ  دقل  ..اهتظحل  ه  ترعش  يذلا  بعرلا  ىدم  اوروصتت  نأ  ادأ  منكم  ال 
افنأ تطقتلا  اذه  مغر  ل  ..ةبلقلا  ةنلا  بصت  امدنع  اهب  رعشأ  لا  كلت  نم  ةفنع 

!!.. ةودم ةخ  تقلطأ  ام ..!! لجر   يأ  امرو  ةاتف  يأ  هلعفت  ام  تلعفو  ةغلا  ةعص 
حأ نأ  صرح  يردص   كسمأ  انأو  وق  ل  ضكرأ  تحر  مث  عله  شارفلا   نم  تزفقو 
تبلا ألم  او  ضكرأو  ضكرأ  اح ..!! عو  هلع  قت  دق  لا  تالاعفنالا  كلت  نم  لق 

علهب هتحتفو  لملا  با  ةحان  تعرهف  ..ةشعملا  ةفرغ  وز   دجأ  مل  ..لللا  نوكس  كو 
!!.. هلقع دقف  لازغ  ..لازغلا  ةقاشرب  ضكرأ  انأو  تبلا  نم  تجرخ  ..ءارولا  رظنأ إ  نأ  نود  نونجم 
ءانثأ ناثت  تللا  اس  رعشأ  نأ  نود  طهــو  ولع  يردصو  ةوق  ثهلأو  ..ضكرأو  ضكرأ 

.قح   ةداملا  سياقملا  ل  قوف  ارمأ  شعأ  تنك  دقل  ضكرلا ..!!

تفتلا مونلا ..!! ةماجب  ةدترم  مدقلا  ةفاح  جــــفلا )  ) لا لخدم  دنع  جراخلا  تفقوت  
ثهلأ تنك  ..رجفلا  ناذأ  لق  ناتعاس  وأ  ةعاس  انلصفت  تلاز  امف  ..امامت  لاخ  عراشلا  ..وح 
كشو ع  انأو  ضرألا  ع  تطقسف  لمتحأ ..!! دعأ  مل  ل  ..ل  ..لق  شعنأ  نأ  لواحأو 

قلق ع  ثحي  لملا  با  نم  برقلا  وز  تدجو  ةللق  تاظحل  و  ولا ..!! نادقف 
لمسي وهو  اعاتلم  يحان  ضكري  ع  ..لا ح  رخآ  ضرألا   ةعقاو ع  آر  نإ  ام  ..قح 

نم ةدحاو  اهنإ  ..قطنلا  نم  نكمتأ  مل  ..ىرج  امع  علهب  لأس  وهو  ةوق  نضتحا  لقوحو ..!!
تفتلاف ..يردص  بهر   ملأ  ةرعاش  ةدش  ثهلأ  تحر  ذإ  ..بصت  لا  ةنيعللا  تانلا  كلت 

ةمدك ىرخأ  ةرم  تبلا  لخاد  هدب إ  لمح  مث  ..ةدعاسم  نع  ثحي  هنأو  اراسو  انيم  وز 
لعفأ نأ  نم  فعضأ  تنك  ..تبلا  هتيأر   ام  مغر  ائش  لقأ  ملو  همواقأ  مل  ..اهل  يأر  ةغص ال 

نم بوك  ..ئدهتل  وز  نم  تالواحم  اهاإ ..!! فألا  ةثداح  ثدح   ام  امامت  ..و  اذه ..!!
تهبنا ..و  ..نامألا  رعش  ەردص ح  ةوق إ  مض  مث  ..بلقلا  ءاود  ..جو  ه  حسم  ءاملا 

..!؟ هحاتجا يذلا  ملألا  اذه  ل  سفت  امف  الو  علهب ..!! ضكرأ  تنك  امدنع  ىوتلا  دق  حا  نأ  إ 
..ءاوتلالا زواجتي  مل  رمألا  نأ  دمحلا  ..حا  لوح  طغاض  طار  فل  وز  ماق  ..لعفلاو 

اذه ل  لمحتي  صع  زاهج  نم  ام  قح ..!! اهدوسأ  ..اح  ماأ  دوسأ  شعأ  تنك  نأ  ةققحلا 
ةأجف ترعشف  اع  دوقولا  اهنم  دفن  دقل  ..ةللق  ماأ  فرظ  ةكهنم   تحصأ  ور  نإ  ..طغضلا 

  !!. عسلا زوجع   نأ 

توصو ةفخملا  ةثداحلا  كلتب  وز  تخأف  قطنلا ..!! نم  اخأ  تنكمت  اقت  ةعاس  دعو 
رتوتب  : لاق  مث  ..ددش  بارغتسا  هتفش  طمف  كا ..!! فجترم 

تأر امدنع  تخ  اذامل  فرعأ  الو  تقولا ..!!! لاوط  كراوج  امئان  انأ  تنك  دقل  ..ببح  - 
تزجعو كعلهو ..!! كخا  ةأجافم  تسرخأ  دقل  احش ..!! تأر  كنأو  ..كنأو  جو ..!!

   !!.. تاظحلل لعف  در  يأ  ذاختا  نع  امامت 

!!.. ةقثلا مامت  ةقثاو  ..تأر  امم  ةقثاو  انأ  ..لعفأ  وأ  لوقأ  ام  ردأ  مل  ..ددش  بارغتسا  هل  ترظن 
..!؟    نوكسم تبلا  له  ةلقع ..!؟ ةثول  تباصأ  له  ..له 

   !!!.. مجرلا ناطشلا  نم  ا  ذوعأ  - 

وأ نجلا  ةقالع  اهل  نأ  دقتعأ  تأد  لا  ةفخملا  رومألا  ەذه  نم  ا  ةذعتسم  تفته 
ةلسوتم  : وز  عارذ  تكسمأ  ..و  ..طاشلا 

..قطنملل    عضخت  ءاشأ ال  ..انه  ثدحت  ةم  ءاشأ  كانه  ..تبلا  اذه  كنل  كوجرأ  ..كوجرأ  - 



قيمع  : كفت  دع  لوق  نأ  لق  ..تاظحلل  ةوق  نضتحا 

..تاونس ذنم ع  تبلا  اذه  شعأ   انأف  امهو ..!! هتدهاش  ام  نوك  امر  ..ببح  ا  ملعأ   -ال 
كلعجت كلق  اهب   نعش  لا  تاارطضالا  امر  ..نلو  ..ابط  تسل  انأ  ..بي  ام  هف  َرآ  ملو 

تنك نأل  ..ةمهاو  تنك  كنأ  ملعأ  نلو  ..ملعأ  ال  ءاره ..!؟ هلوقأ  ام  له  ..ءاشألا  ضع  مهوتت 
   !!.. تبلا نم  هت  مث  ..ختو  بعرب  نظنت إ  ك  تئجوفو  تقولا  لاوط  كراوج  امئان 

مزح درف ع  ..اقالطإ  ةمهاو  نأ  مل  نأو  اققح ..!! نا  هتيأر  ام  نأ  نامألا  ظلغأ  هل  تمسقأ 
قلقلا  : ضع  هش 

اذامل ..ةمهاو  كنأ  قثاو  انأ  ..كشلا  لقت  لا ال  ةققحلا  ودي  مهولا  ..مهوك  ودي  مهو  دجوي   -ال 
لاوط كناج  إ  نوأس  نأ  كدعأ  انأف  لاح  ل  عو  ..ملعأ  ال  اذهك ..!؟ ائش  مهوتت 

لقتنو إ تبلا  عيبس  اننأ  كدعأف  ةمداقلا  عيباسألا  لالخ  نانئمطالا  مدع  ترعش  ولو  ..تقولا 
..!؟    اذه كضري  له  ..رخآ  نام 

ال اقح  ..لوقأ  ام  فرعأ  ال  اقح ..!؟ ؟ ةمهاو  تنك  له  ..درلا  نع  ةزجاع  الط  هلإ  ترظن 
دقو ..ةطغألا  تحت  سدل  هسفنب  لمحو  ..ةرئاحلا  ارظن  مامأ  ببحلا  وز  مسبا  فرعأ ..!!

فصن نم  لقأ  ..ادأ و  كي  الأ  صرحو ع  يراوج  مان  مث  دودحلا ..!! دعأ  هنانح إ  رثأ  
مل حأ  نأ  اد  الو  ةزفحتم ..!! ةظقسم  انأ  تللظ  امنب  ..مالحألا  ملاع  وز   باغ  ةعاس 

تارظن ..هلمع  دج  بعر  جخم  يأ  اهاسي  نأ  نكم  ال  لا  ةغصلا  لصافتلا  تاع  نع 
وي يذلا  مئانلا  وز  هجو  ..بالا  ر  ..مونلا  ةفرغ  بالود  قوف  ةدوجوملا  ةحقولا  لثامتلا 

  !!. المم نوك  نأ  كشوي  رركم  مال  اذه  ناتضمغم ..!! هيع  نأ  عم  تاث  رظني    هنأ 

دق ةجولويبلا  عاس  نإ  ل  قح ..!! بعرب  ةثداحلا  كلت  تلت  لا  ةللقلا  اللا  تضق  دقل 
نأ نم  دأتأو  ..اراسو  انيم  تفتلا  ةددع  تارم  مونلا  نم  ظقسا  تف  ..لمالا  تمطحت 

ةصاخ اءوس ..!! تدادزا  دقف  ..دحلا  اذه  دنع  تفقوت  رومألا  تلو  وز ..!!! لعفلا  وه  وز 
نري  نا  يذلا  لاقنلا  وز  فتاه  بس  عبسأ  نم  لقأ  ةخألا  ةثداحلا  دع  اقسا  دنع 

تفتلا اذهك ..!!؟؟ تقو  لصتي   يذلا  قمحألا  اذه  نم  ..ةجعم  تظقسا  احاص ..!! ةناثلا 
فشا لالخ  نم  لصتملا  ةه  فرعأل  تهذ  هنام ..!!! ەدجأ   ملف  ..هظقوأل  وز  ةحان 
ةعبط لصتملا  ع  درأ  مل  ..وز  فتاه  دحأ   مسا  لجسم  غ  بغ  مقر  هنإ  ..مقرلا 
هتكم ةفرغ  إ  تهذ  ..وز  نع  ثحأل  ةرذح  تاوطخ  مونلا  ةفرغ  نم  تجرخ  ل  ..لاحلا 

رخآ نام  ل  هنع   تثح  ..كانه  نك  مل  ..ال  ..هثوح  ةاتكو  ةءارقلل  ةثك  اناحأ  اهيف  لا ي 
!! امامت تخا  هنل  تبلا   

..دأت ل  تبلا  نم  جخ  مل  هنإ  جراخلا ..!! هتراس   تدجوف  ةلاصلا  ةذفان  نم  قلق  ترظن 
هنام وز   تدجو  ..و  ..لتقت  سواسولاو  مونلا  ةفرغ  إ  اهدع  تدع  اذإ ..!؟ ؟ بهذ  نيأ 
ةلقث ةحزم  ف  ..ةحزم  ەذه  تنا  نإ  ..قح  رعذ  ترعش  ةطاس ..!! ل  اذكه  امئان ..!!!

ةدح لاقف  ..ةظلغلا  نم  ء  لماع  أد  هنأ  ترعش  ةرم  لوألو  ..عف  هتظقأ  كش ..!! نود 
هحمالم  : ألمت  تلاز  ام  مونلا  راثآو 

كرحتأ ملو  شارفلا  تقولا   لاوط  امئان  تنك  دقل  ةهوتعم ..!؟ تنأ  له  انيل ..!! ؟)  ) ا ك  ام  - 
   !!.. ام نم 

لقأ ةراع  وأ  ةضم ..!؟ انأ  له  ةسفن ..!؟ ؟ ةلشم  نم  اعأ  له  ..ثدح  امل  امامت  تقعص 



ام ناع  ذإ  ..وزل  تالؤاسلاو  رطاوخلا  كلت  لقنل  تقولا  دجأ  مل  اخأ ..!!؟؟ تننج  له  ..اقر 
ةهئات نأ  اهمهفأ ..!! مل  ةضاغ  تاراع  مهمهي  وهو  ىرخأ  ةرم  فاحللا  تحت  ارثدتم  داعو  كرت 

!!.. لصاوتم قلق  شعأو   اهل  سفت  ةفخم ال  ارومأ  هجاوأ  انأو  ةضاملا  ماألا  لاوط  امامت ..!!
!!.. دات ةبلقلا  تانلا  ..برطضملا  مونلا  بس  يع  لفسأ  رثاتت  تأد  ءادوسلا  تالاهلا 
ةفاح قوف  نم  ملاعلا  قمرأ  انأو  ينج  عضو  شارفلا   نكر  ةروكتم   ةرهاس  ةلل  ل  مأ 

خأ اهاإ ..!! عشلا  هجولا  ةثداح  دع  وز  بناج  مونلا  خأ  تأد  نأ  ةلشملا  ..ةءالملا 
!!.. ةخراص وحصأ  مث  ..اللق  وفغأف  ..فخملا  هجولا  كلذ  هنم  الد  دجأو  تقو  يأ  ظقسأ   نأ 

  !!. ةقروك فجترأ  دجو  رونلا  وز  ءل 

دعتبأ نأ  ءاطألا  حصني  ام  امئاد  ذإ  اهل ..!! ضرعتأ  لا  ةيهرلا  فقاوملا  كلت  لق  لمتح  نل 
دكؤملا نم  ةدئاز ..!! ) تالاعفنا   ) درجم نم  ماألا أ  كلت  هتشع   امو  ..ةدئازلا  تالاعفنالا  نع 
   !!. نآلا ةاحلا ح  دق  اقل ع  رخآ  اس  دجأ  الف  ..تلمش  دق  ةعساولا  ةمحر هللا  نأ 

ثدحت  اهنأ  مأ  لاخلا  جس  نم  اهل  تضرعت  لا  فقاوملا  تنا  نإ  فرعأ  ال  نأ  عقاولاو 
ترهظ لا  ار  ـ بولا ةصق  ام  مث  ..مث  فرعأ ..!! ال  الثم ..!؟ صاخ  عن  نم  ةم  انأ  له  ..لعفلا 

..ر ـ مألا ءيدا  اعنقم   اهنأش  وز  سفت  اد   ـد  قل دأت ..!! ؟ ل  امهو  تسل  ..ةأجف ف 
انوكسم تبلا  له  ..فرعأ  ـا ال  قح ..فر  ـ عأ ال  ءي ..!! كـل شـ ـط  ضومغلا  دجأ  نآلا  ـي  نل

(5  ) اقفاتيملا رومأ  عيمجو  ..اذه  انملاع  رخآ غ  ملاع  دوجوب  نمؤأ  نإ ال  الثم ..!؟ ؟ حاشألا 
ةرم ةخس  تمسبا  نمؤت  ..!! اهنأ  ودي  نلو  ..حاشألا  نمؤأ  انأ ال  امامتها ..!! رخآ   

له ..له  الهم ..!!  .. نمؤت  لا  حاشألا   نأ  ودي  لعفلا  رطاخلا ..!! كلذ  دوار  نأ  دع 
؟ ًصأ ةناصلا  باعلألا  كلت  سرام  اذامل  لحتسم ..!! ..ال  ثدح ..!! ؟ ام  ل  ءارو  وه  وز 

..انه ثدح  ام  ائش  كانه  نأ  رعشأ  ..نوعلم  تبلا  نأ  رعشأ  ..قح  بعر  شعأ   نإ  !!.. 
  !!. ملعأ تيل  ..ملعأ  تيل  لعفلا ..!! قع  تدقف  دق  نوأ  امر  وأ 

رهش نأ  امامت  تسو  ل  ةلاتلا ..!! ماألا  اح   ع  مخ  فوخلاو  داوسلاو  ضومغلا  لظ 
..ةجوزلا اح  ةاد  سورع   نأ  اضأ  تسو  بسحف ..!! عوبسأ  ذنم  تنا  دق  لسعلا 

نأ نا  ع  هنل  ..رخآ  تب  لقتن إ  نأ  ةلاتلا  ماألا  لاوط  وز  توجر  نأ  ادج  ركذأ 
ضعأ مل  ..ةمداقلا  ةللقلا  ماألا  لالخ  فن  ببط  رع ع  دعوو  ..اذ  نمت   ةلشملا 

..اللق   تغت  دق  هتلماعم   نأو  ەرمذتب ..!! رعشأ  تأد  نأو  ةصاخ  ..قالطإلا  ع 

نإ لق ..!! شهني  يذلا  قلقلا  عم  ةصاخ  ..امامت  ةتشم  تنك  دقف  ..نأشلا  اذهب  هلإ  ثدحتأ  مل 
ەومتدهش م يذلا  بعرلاو  ضومغلا  نم  فقوتي  لسلسم ال  اللق   وأ أ  عوبسأ  ذنم  شعأ 

ةغص ةثداح  لالخ  نم  ةدحاو  ةعفد  ددتس  ضومغلا  اذه  ل  نأ  فرعأ  نأ  نود  ..ةظحل  ةظحل 
جورخلل وز  رطضا  امدنع  اذه ..!؟ ثدح  م  هف ..!!! تعقو  يذلا  بهرلا  قزأملا  تفشك  

تبلا يدحو   كي  نأ  افخم  اروعش  نا  ..رغصألا  هققش  فافز  لفح  روضحل  ةلللا  كلت   
نوكن وأ  ..امئاد  اعم  جخن  انك  دقف  ..ةضاملا  ماألا  لاوط  اقالطإ  كي  مل  يذلا  وهو  ..ةرم  لوأل 
نوكس فكف  ..تقولا  لاوط  يراوج  وز  نأ  مغر  فوخلا  رعشأ  تنك  لا  انأ  ..تبلا  اعم  

نأ ترعش  دقل  اققح ..!؟ اسوبا  لش   حبصأ  يذلا  تبلا  اذه  ةدحو   يدوجوب  لاحلا 
وز كرت  نم  اد  دجأ  مل  كلذ - مغر   - ل ..م  صالخلا  دو  اثك  هرك  ناك   تبلا 

نم ەءاساو  ەرمذتب  ترعش  نأ  دع  ضاعالا  ع  ؤرجأ  نأ  ملف  ..هخأ  فافز  لفح  حل 
.هتلئاعلو   هل  ةسلا  رمع  ةلل  اهنأ  ام  ..لصاوتملا  لقو  واخم 



..ةلاصلا إ  لومحملا  رتويبملا  زاهج  تذخأف  ..تبلا  ةدحو   ةلللا  كلت  وز   كرت 
بس تقولا  لاوط  تافتلالا  نم  عنم  مل  اذه  نأ  الإ  ..تننالا  رح  حبسأ   كانه  تسلجو 
يذلا نوفلتلا  توص  مغرو  ةرانم ..!! تنا  اهل  تبلا  ءاوضأ  نأ  مغر  نامألا  يروعش  مدع 

تدمجت دق  رعاشملا  ەذه  ل  نأ  الإ  ..م  ا  اروضح  كانه  نأو  ةفلألا  اساسحإ  اطعأ 
ةعاسلا ةتغ   اهلا  راتلا  عطقنا  دقف  امامت ..!!! ەومتعقوت  ام  وه  ..معن  ةدحاو ..!! ةظحل 
مالظلا فقأل   ةأجف  تبلا  امخ ع  فخملا  ءودهلاو  بئلا  ملظملا  وجلا  ءاسم ..!!! ةعساتلا 
ةظحللا كلت  تدشحا   ناسإلا  اهفرع  لا  ةملظلا  فواخم  ل  قح ..!! بعرب  ةرعاش  ةدحو 

يذلا ضماغلا  لوهجملا  بعرلا  ەرأ  م  ..مالظلا  ەرأ  م  ..سواسولل  امامت  قع  ملسساف  ..امأ 
..و    رهظس ..!! الو م  نيأ  فرعت  ال 

   !!! ييلاااااااا  -تـعـ

اهنأ ةودم  اهنل  ..بسحف  هذ  تددرت   ةمل  اهنإ  ..دحأ  هلق  مل  اذه ..!!؟؟ لاق  نم  ..ةظحل 
كقاري و نم  كانه  نأ  مئادلا  ساسحإلا  وه  رتوتلا  قح ..!! ةرتوتم  نإ  غراف ..!! وهب  ةخ  

نم جخس  ام  ائش  نأ  رعشأو  ل  ..لعفلا  اذهب  رعشأ  انأو  كتاوفهو ..!! كئاطخأ  كلع  بسح 
ءارولا تفتلاف إ  ..اثك  رطاخلا  عزفأ  ..ةمدصلا  لق  لمتح  نل  اهدنع  ضقنيل ع ..!! ام  نام 

ع ةدوجوملا  ةبلا  ةآرملا  ع  اروعش  ال  يانيع  تعقو  ذإ  قح ..!! ائس  اذه  ناو  ..اع 
!!.. اناطش اتمس  هتحنم  لا  لالظلا  هتسك  دقو  ةآرملا  جو   تأرف  ..ةلاصلا  ناج   طئاح 

ةضرعم نأ  ع  اذه  نإف  ةقاسلا  ماألا  امهو   هتيأر  ام  ل  نا  ول  امهم ..!! ارمأ  تركذت  ..مث 
نأ مل  ول  اذام  ..ول  اذام  ..نلو  ةفولأم ..!! ةفخم غ  ءاشأ  ةؤرل  تقو م  يأ  نم  نألا أ 
..!؟ حاشألا لعافلا ..!؟ اذه  وه  نم  لعاف ..!! ؟ لعف  عطقنا  دق  اهلا  راتلا  نأو  ةمهاو ..!؟

الو انه  ثدح  زغل  كانه  ..قالطإلا  ع  ا  سل  لعافلا  نأ  رعشأ  نل  ..يردأ  ال  نجلا ..!؟
لالخ نم  جراخلا  عراشلا   راونأ  إ  ةأجف  تهبنا  دقف  ..ةظحل  ام  تلصت   مث  همهفأ ..!!
راتلا عطقنا  له  ةرواجملا ..!! تويبلا  راونأ  كلذكو  ةءاضم ..!؟ اهنإ  ..ةشعملا  ةفرغ  كاش 
لصتأ لعفأس ..!؟ اذام  ..يردأ  ال  ةفدص ..!! ؟ له   طقف ..!؟ تبلا  اذه  نع  اهلا 

ال تبلا ..!؟ نم  جخأ  ..اهلا  راتلا  عاطقنا  لجأ  نم  هققش  فافز  لفح  كي  نل  وزب ..!؟
ع اذه  اث ..!؟ لدأ  نكم ..!! ال  مونلا ..!؟ باب  لا  عراش  إ  جخأ  ةراس ..!! كلمأ 
لو ..مالظلا  ادج   فخم  جردلا  رظنمف  امامت ..!! لحتسم  اذهو  يولعلا  قباطلا  إ  دوعصلا 
ع ادأ  ؤرجأ  نل  ..ال  يولعلا ..!! قباطلا  تنا   ةضاملا  ماألا  لالخ  تثدح  لا  بئاصملا 

!!.. دوعصلا

ادج إ ةرتوتم  تاوطخ  تشمف  يرارق ..!! تذختا  مث  ..اقمع  اسفن  تذخأو  تذوعملا  تولت 
عض ببحلا  وز  نإ  تبلا ..!! اعومش   اهيف  تأر  لا  ةدحولا  ةفرغلا  ..بتكملا ف  ةفرغ 

ةحئارب ءاهتناو  هاوفلا  ةحئارب  اءد  ةددع  حئاور  ناملا  عت  لا  ةالخلا  عمشلا  كلت  نم  ثلا 
   !!.. ةتالوكوشلا

ور مخ ع  يذلا  سمادلا  مالظلا  بس  بهم  ءودهب  سسحتأ ط  انأو  هتكم  تهجوت إ 
..بالا    فن  تقلغأو ع  ةع  تلخد  ثح  ..اخأ  تلصو  نأ  ..اهسفن إ 

اهمدختس بتكملا  ةعالو   كانه  نأ  ظحلا  نسحل  ..ةفجترم  دب  عمش  ةعض  اهدع  تلعشأ 
تذخأف ..بتكملا  ةفرغ  ءاجرأ  ل  اخأ   حــــملا  رونلا  نا  ..و  ..عمشلا  كلت  لاعشإل  وز 

  !!. وز دوع  راظتنالاو ح  كانه  ءاقلا  اهدع  تلضفو  ..الاعفنا  ل  درطأل  اقمع  اسفن 



اممح اوج  تطعأ  لا  عمشلا  ءوض  دهاشأ  بتكملا  ةفرغ  ةبلا   ةكرألا  ع  تسلج 
ال اعئار  اروعش  يطع  اذه  نإ  ..عمشلا  قيدحتلا   اثك  بحأ  ..فوخلا  ضع  ع  تدعأو 

  !!. هفصأ فك  فرعأ 

ءاضق تدرأ  دقف  ەذه ..!! انصق  روطت   مهأ  حجرألا  وه ع  ء  لمع  تركف  ..تاظحل  دعو 
عيطتسأ يذلا  دحولا  ءلا  وه  اذه  ..تبلا  ةتكم  ةدوجوملا   بتلا  دحأ  ةءارق  تقولا  

.وز   ةدوع  تقولا إ ح  لتقل  هلعف 

ةتكم ةدوجوملا   بتلا  فالآ  امرو  تائم  رظنأ إ  تع  مث  ..ىرخأ  ةرم  اقمع  اسفن  تذخأ 
تقولا لاوط  ةفرغلا  كلت  سلج   وز  نا  دقل  ..تبلا  ةفرغ   اهنأ أ  اقح  ..ةمخضلا  وز 
ةئاف وأ  ةساس  تنا  اهتيأر  لا  بتلا  لف  ..لامآلل  بخم  اذه  ..و   .. ركذ  ام  انجاوز  لق 

ام يوحت  ةلعلا  فوفرلا  ەذه  امر  ..ادأ  امتها  ثت  ال  لا  بتلا  نمو  ..ةمداأ  وأ 
إ لوصولا  ةلواحم  هتقلسو  ..ةفرغلا  دوجوملا   قينألا  غصلا  ملسلا  تلج  هتس ..!!

زاوت لتخا  اااااااااااااااااااااهلضفأ ..!!! راتخأس  ..ةعونتم  ةملع  بتك  اهنإ  ةلعلا ..!! فوفرلا 
ال نل  يرهظ  طس   ملأ  كانه  ءوس ..!! بصأ  مل  ظحلا  نسحل  ..ملسلا  ع  نم  تعقوو 

..باتك راتخال  ةلعلا  ففرألا  دحأ  إ  ةرملا - ەذه  رذحو  ىرخأ - ةرم  ملسلا  تدعص  ..سأ 
ةلعلا ففرألا  دحأ  ثشأ  نأ  تلواح  ..زاوت  لتخا  امدنعف  ادج ..!! بغ  اذه  الهم ..!!!

!!.. اللق ءارولا  إ  اجعنم  فرلا  اذه  ىرأ  نألاو  ..عقأ  نأ  لق  ةوق  فرلا  تعفدف  ةتكملل ..!!
ائاد فتلل  وق  ل  فرلا  تعفد  ..كلذ  كش   ال  فرلا ..!! اذه  فلخ  خم  ء  كانه 

رهظ بتلا   كلت  وز  خ  اذامل  اثك ..!! ارغتسا  اذه  راثأ  خم ..!!! رخآ  فر  رهظو  
نم نوللا  رفصأ  اهضع  ..ادج  ةمدق  بتك  اهنإ  لق ..!! نم  اذهك  ائش  َرآ  مل  نإ  ةتكملا ..!!؟؟

بتك عم  لاحلا  وه  ام  ةوق  اهنم  ثعت  تلا  ةحئارو  ..ةمدقلا  بتلا  عمج  ةاوه  اهعاتي  لا 
سمش  ) باتك ..بتلا  كلت  نوانع  أرقأ  انأو  جردلا  ةلصتم ع  ةفقاو  تنك  سولا ..!! نورقلا 

ائش وبلا ..!! ) نب ع  دمحأ   ) همسا بتا  ..هنع  تأرق  نيأ  فرعأ  بتال ال  ىلا ) فراعملا 
تاعوسوملا ىدحإ  تاونس   عض  لق  بتالا  اذه  نع  تأرق  دقل  ركذتأ ..!! تأد  ائشف 

كلت نم  فورعم  غ  بك  ددع  فلأتب  ماق  دقو  ..رحسلا  اوبتك   نم  رهشأ  نم  هنإ  ..ةفاقثلا 
..ادج للقلاو  ..للقلا  الإ  اهنم  عبط  مل  هنأ  الإ  نادألا ..!! اهل  رعشقت  ذواعت  يوحت  لا  بتلا 

  .!!(6  ) رعلا ملاعلا  رحسلا   سرام  نم  ل  هفرع  باتك  وهو  ..يد  يذلا ب  باتلا 

وأ جاربألا  رهظت  ةدقعم  موسر  اهيلع  طئارخ  يوح  اهضع  ادج  ةمدق  ىرخأ  اتك  اضأ  تدجو  ام 
اصخش وأ  ..ارحاس  صخت  بتك  ەذه  دأتلا  نل  ..نل  ..اذه  ل  عم  فرعأ  ..موجنلا ال  عقاوم 

ادأ فقوتي  مل  ناسإلا  نإف  لع  ردق  عو  ..يردأ  ال  افارع ..!!! وأ  اذوعشم  وأ  رحسلا ..!! متهي 
   !!.. اذه انموي  حو  خــــراتلا  رجف  ذنم  ..رحسلا  ةسرامم  نع 

سرام هنإ  ..حضاو  باوجلا  ةفخملا ..!؟ بتلا  ەذه  اذامل  طضلا ..!!!؟؟ وز  لعف  اذام 
لأ ةنونجملا  تحر  لمشأ ..!! ثح  جاتح إ  رمألا  نأ  دقتعأ  كش ..!! نود  ةهوبشم  ةطشأ 
سل هنإ  ..ال  ..بغ  رخآ  ء  تمدطصا  نأ  ..فرلا إ  دوجوم   باتك  ل  ةرتوتم ع  ةرظن 

انأو هنم  ءازجأ  أرقأ  تعو  ةفجترم  دب  هتحتف  قاروألا ..!! ءم  مجحلا  بك  فلم  هنإ  ..ااتك 
تضهنف ..يد  نم  ةعمشلا  تطقس  تقعص ..!! ..تقعص  ..تقعص  ..و  !!.. ملسلا ع  ةفقاو 

ةهئات  نأ  ةرعاش  رادجلا  تقصتلاو  ددش  رتوتب  بتكملا  اهتعضوو ع  ..اهب  كسمأل  ةعم 
ةضرعم اهسفن  اح  نأو  ..بهر  ك  تعقو   نأ  اخأ  تكردأ  دقو  ..اهنم  جخم  ةماود ال 



طحت   لا  ةفثلا  ةمامغلا  فشك  يذلا  لا  وه  اذه  ..مهفأ  تأد  ائشف  ائش  ..و  ..رطخلل 
   !!.. ازاجم ةققح ال  قحت  ..قحت  اصعأ  نأ  ترعش  ..تبلا  اذه 

نع ةلما  تاسارد  يوحت  تاركذمو  قاروأ  اهنإ  ..اهنإ  لعفلا ..!! هلع  دسحأ  ال  فقوم  نإ  
ذنم ماقو  ل  دسجلا ..!!! نع  اهلاصفناو  اهلاصتا  ةفكو  حورلا  ةساردل  وز  اهب  ماق  تالواحم 
إ برقأ  عقاولا  ادج    ةغ  ةجت  لمع  هتاركذم -  روكذم   وه  ام  ةللق -  تاونس 
اهنزو ب  نراقو  ..قالمع  نام  ةفك  تحت ع  ةاتف  عضو  امدنع  ةارغلا ..!! إ  اهنم  ةعاشلا 

ملو (.. 7  ) تامارجوركملا نم  اذك  اهنزوو  حورلا  يواس  قرافلا  نأ  نلعأ  مث  راضتحالا ..!! لقو  دع 
كفتلا ع  ح  ؤرجأ  ال  ةيهر  تالؤاس  هتاركذم  حط   وهف  ..عبطلا  ء  ل  اذه  نك 

موقتل مانن  امدنع  انداسجأ  نع  لصفنت  حورلا  نأ  لوق  يذلا  فورعملا  أدملا  نم  قلطني  ذإ  اهيف ..!!
   !!.. ظاقسالا ةظحل  مسجلا  دوعت إ  مث  ..ء  ل  هنع  لهجن  رخآ  ملاع  تالحرب  

ل مونلا ..!! تقو  دسجلا   نم  جخت  امدنع  طضلا  انحاورأ  بهذت  نيأ  فرع  نأ  دي  وهو 
ءانثأ ەدسج  نم  جخت  لا  هحور  محتلل   اهلصافت  مهفأ  مل  ةددع  براجتب  ماقلل  ططخو 
نود ەدي  نام  يأ  يداملا إ  هناكو غ  هلقع  رفاس  نأ  هلوق - دح  ع   - هل حيتس  امم  ..مونلا 

اتخم ءوضلا  ةع  قوفت  ةع  تارجملاو  باولا  لقتي ب  امر  وأ  ..رفس  تازاوج  وأ  راذت 
وز دقتعو  نوملعت ..!! ام  نطالا  لقعلا  نمزلل   دوجو  ذإ ال  (.. 8  ) عبطلا نمزلا  لماع  كلذ 

إ نآلا  ح  لصوتي  مل  هنل  ..حورلا  ادج  ةق  ةقالع  اهل  ناسإلا  ةطحملا  ( 9  ) تالاهلا نأ 
  !!. ةقالعلا كلت  ةعبط 

رومألا مل  ودت  له  كلذك ..!! اهب  عمسأ  مل  انأ  لق ..!؟ ؟ نم  كلتك  رومأ  نع  متعمس  له 
ايد بم  ء  نورعش م  عبطلاو  ادج ..!! ةفخمو  ةغو  ةدقعم  اهنإ  ..عبطلا  ةدقعم ..!؟

نم اعون  كانه  نأ  رعشأ  ل  نيدلا  ةرحتم   تسل  نأل  أطخلا  هجو  مهفأ  ال  ..ثدح  امف 
  !!.. فدجتلا

!!.. هنام نم  لق  تعلخ  لا  ةطقنلا  دنع  تفقو  نأ  ..ةنونجملا إ  ةءارقلا  لمأ  اهدع  تع 
تالاهلا دصرت  تبلا ح  ةفخم   نامأ  اهعضوب   ماق  ادج  ةققد  ةزهجأ  عنص  وز  ماق  دقف 

يذلا نم  هتوم ..!!! دع  امامت  اهئافتخا  حو  ەراضتحا  ةظحل  ذنم  ناسإلا  نم  ثعت  لا 
!!!.. بعرلا ةدش  نم  تومأ  فاخإ ح  دمعتي  وزف  عبطلا ..!!! انأ  براجتلا ..!؟ ەذهل  عضخس 

ةطحملا  تالاهلا  دصري  نأ  دي  وهف  بسحف ..!! براجت  رأف  براجت ..!!! رأفك  مدختس  هنإ 
اذه برج  دقل  امامت ..!! تالاهلا  كلت  تخت  نأ  ..وم إ  دع  حو  يراضتحا  ةظحل  ذنم  اءد 
نم الد  لتق  اذامل ال  اضأ ..!! لا  ةجتلا ع  موق  نأ  دي  هنلو  ..تاناويحلا  ضع  ع 
ةع التت  يدسج  ةطحملا  تالاهلا  لعجس  الثم  حالس  ةطساوب  تق  نأل  دقعتلا ..!؟ اذه 

ةمهأ لق  رخآ ال  بس  كانهو  ..ةورو  نعمتب  اهتسارد  دي  وهف  ..وز  ەدي  ام ال  اذهو  ..أ 
بس توملا  امأ  ..اهبقاوع  نم  تلف  دق ال  ةطلا  عم  ةطرو  وز   عضس  تقف  ..لوألا  نع 

ةناسإ نأو  ةصاخ  ..ةطلا  مامأ  هل  سفت  نويلم  داجو  ەزواجت  نكم  رمأ  وهف  ةبلق  ةتكس 
يدل دجوي  الف  ..ةطقل  نأ  ام  ..دئاز  لاعفنا  يأ  مامأ  تومأ  نأ  ادج  نكمملا  نمو  الصأ  ةضم 

لوق  ام  ادج  اثم  براجت  رأف  نأ  يأ  ..هنولئاسو  وز  نوبساحس  كشم  لهأ 
ةرم انملاع  اذه إ  داعأف  ..افم  لش  اهلا  راتلا  ةدوع  يرافأ  لح  عطق  ..و  هتاركذم ..!!

!!. ىرخأ



!!.. لقو قع  شهني  قلقلاو  ةغلا  ةع  هنام  إ  ء  ل  دعأ  ددش  رعذو  اهدع  تحر 
لعج دغولا  اذه  أر ..!! اهل  باش  لا  ءادوسلا  رطاوخلا  جع  أرو  شارفلا  اهدع إ  بهذأل 
ةئيلم ةسوبا  ەؤاوجأ  بئك  ضماغ  ملاع  شع   هنإ  فوخلا ..!! عم  اماأ  ..ةيهر  اماأ  شعأ 

هنم تظقساو  لمج  ملح  يع ع  تضمغأ  دقل  مويغلا ..!! كلت  يطغت  ..ردلا  انأو  ..مويغلا 
   !!.. ملؤم ـم  ەو ع 

..اماهتلا إ مهتلتو  هذ  عطصت   رافألا  ..محجلا  ىولتأ   نأو  شارفلا  بلقتأ   تنك 
ةلآ ةقط  يبج  لق  ثح  للق ..!! لللا  فصتنم  لقو  اخأ  تبلا  إ  وز  داع  نأ 

ل هتهجاوم  تلضف  دقف  ..توكسلا  نم  نكمتأ  مل  عبطلا  ..مونلا  دو  اللق  قهرم  هنأ  خأو 
   : ..و ..ةحا 

..!؟ ؟    اذه ل  لعفت  اذامل  - 

هتدجو  ام  نع  لذاختم  فجترم  كا  توص  هتخأف  هنعأ ..!! امع  الئاسم  إ  تفتلا 
عبطلا لق ..!! ع  مثجت  مومهلا  نم  انانطأ  نأ  ترعش  دقو  ..امامت  ةكنم  تنك  بتكملا ..!!
ءاوتحاو هسفن  كلامت  لواح  هنأو  الط  تكسو  اقالطإ ..!! هعقوتي  مل  يذلا  اذه  الل  تهب 

ەرود  : حراصم  ررق  هنأو  ددش  دوب  لاق  مث  ثدح ..!! ام  لل  شك  ةمدص 

صرفلا زهتنا  اذإ  خــــراتلا  عنص  نأ  هنكم  ..ناوقلا  عبتا  اذإ  اخرات  عنص  نأ  ناسإلل  نكم  ال  - 
  !!.. ةنوناق ةسانملا غ  صرفلا  نوكت  ام  الاغو  ..ةسانملا 

انجاوز  : ذنم  ةرم  لوأل  ههجو  خأ   تحرو  ..أر  مدلا إ  دعص  ..ماللا  اذه  دنع 

يذلا كمال  نيأ  كدوعو ..!؟ نيأ  براجت ..!! ؟ ناويح  ىوس  ارت  تنأ ال  لتقت ..!؟ ؟ نأ  دت  - 
..!! ؟    جاوزلا لق  هلوقت   تنك 

ورع  : ءامدلا   دمج  دوب  لاق 

نم ةقالا  تاعاسلا  نتخت  فوسلف  ىرخأ  ةرم  ةقطلا  ەذهب  م  ملتت  كتعمس  ول  - 
..كرمع   

تحرو لذ  هنم  تقاف  أدهأ ..!! رداق  ةردق  تراص  جهل  نأل  ماللا  اذهب  ترثأت  نأ  كش  ال 
ةحاقو  : ل  لاقف  ..محري  نأ  هلإ  لسوتأ 

  !!.. زوجع لجر  مدق  ةحئار  هش  كمف  ةحئار  نإ  ..ةلعلا  ضع  ضما  كوجرأ  - 

ىرخأ  : ةرم  خأ  تحرو  ام  نم  تضهنف  ..زازفتسالا  اذه  لمتحأ  مل 

..تنأ ةلقعلا ..!؟ ضارمألا  شسم  اهجاتحتس   لا  ةبطلا  ةانعلا  نع  ةركف  دأ  كدل  له  - 
   !!.. بل ..تنأ  ..تنأ  ..قح  تنأ  ..هسفن  ناطشلا )  ) تنأ ..ناطش  تسل  تنأ 

جهوت ع ةعفص  جو  هفك ع  ىوه  ..ةدش  اههرأ  لا  ةعلا  تالسلسملا  ثدح   امو 
ةلوهذم  : تحصف  ءامدلا ..!!! نمألا  يدخ  اهرثإ 

  !!!!.. ت دقل  ..دقل  - 

امهتم  : بغ  دوب  لاق 

..ان نم  أوسأ  ضعف  ..ال  تنك  نإ  نإ  مث  اذه ..!؟ ؟ كضري  له  ..ىرخأ  ةرم  كأس  - 



..رذحلا    يذخ 

ةوسق  : لوق  وهو  اهدع  هبجاح  بطق 

نلو ..ةطقل  تنأ  ..كرمأ  متهي  وأ  كنع  لأس  نم  دجوي  الف  ادج ..!! مث  براجت  رأف  تنأ  ..معن  - 
دقل ..ةظحل  يأ  توملل  كضرع  امم  كلق  ضرملا   كلذ  ةاصم  كنأ  ام  ..دحأ  كدقتف 

..يرود فقوتأ  نل  ..فقوتي ل  نأ  أ  رذقلا  دنعلا  كلق  نأ  الإ  ..قرطلا  ش  كعازفإ  تلواح 
   !!.. كلذ نم  يدأت 

الئاق  : تفتلا إ  جخ  نأ  لق  نلو  ..جورخلل  اع  هاث  لدو  شارفلا  نم  ضهن  مث 

شعت تنك  يذلا  ناملا  كدعأ إ  نأ  عيطتسأ  نأ  ادج  يركذتو  ..تبلا  نم  رخت  نأ  كاإ  - 
مهنأ ادج  ملعتو  ننوخت ..!! تنك  كنأ  دأس  ةرجاف ..!! ةاتف  كنأ  ىوعد  كقلطأ  نأ  دع  هف 

  !!. كلثم ةطقل  ادأ  اوقدص  نلو  ..نوقدصس 

ةطق نأو  بلقلا  طان  قزم  ءا  تك  ةا ..!! ترجفناو  ..امامت  ترهنا  ةطقنلا  ەذه  دنع 
عمدلاو أ  ررأ  تحرف  مهنم ..!!! نأو  ..ااحض  نودلوي  سانأ  كانه  نأ  ترعش  دقل  ..ةحج 

يع  : نم  رمهنت 

   !!.. اح ەرأ  ..اح  ەرأ  انأ  - 

اقالطإ  : هنم  اهدتعأ  مل  ةساق  ةخس  در 

  !!.. كتاح ەرأ  اضأ  انأ  - 

لوقأ  : انأو  هتخس  ةلام  تفدرأ غ 

اح ترم  دقل  ..تومأس  نأ  ترعش  دقل  ..اهيف  تحأ  نأ  تدك  اهتشع  لا  فوخلا  تاظحل  - 
   !!. ةظحللا كلت  اهل  

..اقح    ةلمم  تنا  ةظحللا  نأ  كش   -ال 

نأ مغر  تبلا  نم  جخو  اهدع  كيل  هنم ..!! ردصت  اهنأ  ادأ  قدصأ  مل  ةتيقم  ةخس  اهلاق 
ةفخم  : ةما  لاق  جخ  نأ  لق  نلو  ..ارجف  ةدحاولا  زواجتت  تنا  ةعاسلا 

ةدجنلا تلط  نو  ..نؤملا  نم  ك  ام  كدلف  ..ادأ  رخت  ..ماأ ال  ةعضل  تبلا  نع  بغتأس  - 
ةزهجألا نإ  ..لضفأ  اذه  نوكسف  توملا  خا  اذإ  امأ  ..اذهب  كدعأ  ..الاغ  كلذ  نمث  عفدتسف 

ةزهجأ اهنأل  اهنع  حت  نأ  واحت  ..تبلا ال  ةعاسلا   رادم  لمعت ع  اهنع  تفرع  لا  ةققدلا 
نم يدأت  ..ادأ  اهيلع  يعت  نلو  ..اهلمع  ةقطو  اهنام  باعسا  نع  كلقع  زجع  ادج  ةققد 

   !!.. اذه

امهلقأ  : انأو  همدق  دنع  تطقس 

تنأ ..دحولا  تنأ ق  ..كاوس  ملاعلا  اذه  ادحأ   كلمأ  ةفعض ال  ةاتف  نإ  ..محرا  كوجرأ  - 
..كوجرأ    ..محرا  كوجرأ  ..ةدحولا  لئاع 

تعمس ثح  تبلا  نم  اهدع  جخل  ذرج ..!! نأو  راقتحا  رظن إ  مث  ةوق ..!! همدق  سفر 
   !!.. ةوق قفص  وهو  بالا  توص 

ەذه قالطلا ..!؟ بلطأ  ةطلا ..!؟ غلأ  ..لعفأس  اذام  امامت ..!! ةلكم  نأ  روعشلا  زجعلا ..!!



تاعاس امامت ..!! لحتسم  ..لحتسم  اذهو  ةعامتجالا  ةاعرلا  نكس  ةدوعلا إ  عت  دق  لولحلا 
منأ ملو  رجفلا  نذؤي  مات ..!! عاض  رعشأ  تنك  احل ..!! ءاثرلاو  ءالا  نع  اهيف  فقوتأ  مل  تضم 

بحس ..ەرخ  توص  عمو  ..ءاملا  روبص  حتفأ  ..جو  ألمت  عمدلاو  أضوتأل  بهذأف  ..دع 
ةرظن لأ  مث  يردص ..!! هل   نولا  يوتحأ  نأو  قمع  سفنتأف  ..اهقامعأ  إ  يرافأ  ةماود 

هجو هنإ  ..علاط  يذلا  هجولا  تئجوفف   .. لح  ام  صحفتأل  مامحلا  ةآرملا   إ  ةئاقلت 
لاوهألا نم  تأر  ةاتف  هجو  ..ءالا  بس  خفتنم  بئتكم  هجو  هفرعأ ..!! يذلا  جو  نع  فلتخم 

ادع ائش  هسمو  هتاذلمو  هتامو  هلاشم  راخلا  ملاعلا  اد  دقل  لق ..!! نم  ناسإ  ەري  مل  ام 
   !!.. ادج

ع امم  ..وز  عم  ءاقلا  رم ..!! امهلضفأ  نالح  ىوس  دجوي  ال  فقوملا ..!؟ اذه  تنس  فك 
ةاعرلا راد  إ  ةدوعلا  رخآلا ..!! لحلاو  ةنونجملا ..!! هيلاسأ  تقو  يأ  اح   ني  دق  هنأ 

رخآ  ء  يأ  نم  ههرأ أ  يذلا  ناملا  اذه  دوعأ إ  نأ  نكم  ..ال ال  عبطلا ..!! ةعامتجالا 
لا ةجوزلا  ةلشمل  ًح  دجن  فك  ..اعط  فرعأ  ال  ەذهك ..!؟  ةطرو  نم  جخأس  فك  اندلا ..!!

..!! ؟ راضتحالا ةظحل  اهنم  ثعت  لا  تالاهلا  ةعبط  سرد  ةغ   بلاسأ  اهجوز  اهفخ 
( بحلا ةس   ) جمانرب اهدهاش   ملو  ةعامتجالا  تالجملا  لق   نم  اهنع  أرقن  مل  ەذهك  ةلشم 
هغل ال اصخش  بطاخت  فك  ..نلو  دوع ..!؟ امدنع  ىرخأ  ةرم  وز  ملأ  اذإ ..!؟ لعفأ  اذام  !!.. 

ءارمح إ ةدروب  كد  دمت  فك  ةدنلوهلا ..!؟ ةغللا  اثلا ) سسمر   ) بطاخت فك  اهمهف ..!؟
..!؟) رلته )

ةأجف  فن  تدجو  مث  ..ةللق  عيباسأ  ىدم  عو  اوز  ةاد  ةنجلا   نم  ةحمل  تأر  دقل 
مدع ةأجف  ترعش  ..نوكسو  ..تمص  ..و   ..امامت  اك  طخل  اذهو  ةروجهم ..!! ةشحوم  ةرج 
يع اهيف  تمدطصا  ةكنم  ةرظن  ..راحتنالا  ادج   ةق  ةغرب  ترعش  ةاحلا ..!! ةغرلا  
تأد ..اضأ  ةلآ  ةكرحو  ..ةروعش  ال  ةلآ  ةكرح  اهتذخأف  وزب ..!! ةصاخلا  ةقالحلا  ةرفش 

تعطق نأ  دقتعأ  ال  ..ال  ..نلو  ..فلا  ّيد  تأدف  نثالا ..!! صعمو  ّيد  حــــجتب 
..كش نود  راحتنالل  لهسأ  قرط  كانه  ..اهعطقل  ةفالا  ةأرجلا  كلمأ  ال  نأ  ام  ..دع  ييا 

نم ةلما  ةلع  تذخأو  ..امامت  ةملسسم  ةجالثلا  إ  تهذف  ثم ..!! ةققر  ةاتف  قيلت  قرط 
لاأ مل  ..هتلعف ل  ام  بس  ّيد  نم  روفت  تلاز  ام  ءامدلاو  مامحلا  اهدع إ  دوعأل  ..نسألا 

له اهلعفأ ..!؟ له  ىرخأ ..!! ةرم  ةآرملا  ع  جو  إ  ةكنم  ةئيط  ةرظن  قالطإلا ..!! ع 
سانلا بنجتي  ةطقل  ةاتف  انأ  لعفلا ..!! لولحلا  لهسأ  وه  اح  ءاهنإ  نأ  تدجو  رحتنأ ..!؟
ةاحلا ەذه  ء   دجوي  ..اح ال  لاوط  فصوي  باذع ال  تشع   ةدحو  ةاتف  انأ  ..ءاو  نأو 

م فرعأ  ال  نسألا ..!! نم  ةثك  ابح  عالتبا  راسكنا  تمق  ..و  ..هلجأ  نم  شعأ  نأ  قحتس 
نأ مأ  ..ةأجف  نسألا  لتق  له  ةلما ..!! ةلعلا  تعلتبا  ل  ..تومأ  علتبأ ح  نأ  بج  ةح 

..مامحلا ضرأ  ع  تطقسف  ..رود  أر  نأ  ترعش  ..فرعأ  ال  ائيط ..!؟  نوكس  وم 
   !!!.. واللاو ولا  تحصأو ب 

نم بحست  ور  نأ  رعشأو  فقسلا  قدحأ   انأو  اث  لما  مامحلا  ضرأ  ةقلتسم ع  تنك 
ةرقاع هف  عمتجا  امنس  ملف  هنأ  ..ناملا  دوس  مات  تمص  ..ادج  ددش  ءودهب  يدسج 
..يرمع نم  ةخألا  تاظحللا  ثدح   ام  مهف  لواحأ  رتوتلا ..!! ثأت  دهاشملا  اوطعل  جاتنوملا 

تامأ ..توملا ح  خأ  تنك  ..أطات  لق  تاضن  نأ  رعشأ  ..ةاهنلا  راظتنا  مانأ  نأ  لواحأ 
امف ..اذه  نم  ةقثاو  انأ  ..ةرملا  ەذه  لق  فقوتس  ..دات  بلقلا  مالآ  ..ائش  خأ  دعأ  ملف  وز 



اهفرع ال  ةاتف  ةاهن  ەذه   ةسلا  ..!! ةهتنم  نوكتس  ةصقلا  نل  ..وز  دجس  دع 
ملو اهيف  دلوت  مل  كنأ  ول  متت  لا  تاظحللا  نم  ةدحاو  اهنإ  دحأ ..!! اهلحر  نزح ع  نلو  ..دحأ 

أوسأ نإ  كلوح ..!! نم  رود  امم  ك  محرلا  رفملا  وه  توملا  نأ  نمؤتو  ..ادأ  ةاحلا  معط  قذت 
نلف  ..ةلط  ةدم  ذنم  لمألا  ةتيم  ةناسإ  انأو  ..دسجلا  توم  سلو  ..لمألا  توم  وه  توم 
ةعو ..هلمأ  رم ع  اح  ط  حار  ذإ  ..العف  تحأ  نأ  ترعش  ..و  يدسج ..!! توم 

نأ مل  مسقأ  ..ملعأ  ال  راضتحالا ..!؟ تاظحل  ثدح  ام  اذه  له  ارغتسا ..!!! تراثأ  ةغلا 
..خلإ ..ةعامتجالا  ةاعرلا  راد  نكس  هتشع   موي  لو  ..هتدهاش  ملف  لو  هتأرق  باتك  ل  تركذت 
ةاحلا ەذه  نإ  ةللق ..!!! ناوث  هل   نمزلا  لماع  قع  تخا  دقف  ..قدص  اغ ال  ارمأ  نا 
هجاون مث  سردلا  ملعتن  ةسردملا  ف  ..تامدصلا  بنجتل  ادأ  ةصرف  كطعت  ال  ..ادج  ةساق 

الدع ع سل  اذه  سردلا ..!!!! ملعتن  اهدعو  تاناحتمالا  هجاون  اننإف  ةاحلا  امأ   ..تاناحتمالا 
  !!.. قالطإلا

تضفتنا ةوق ..!! تضفتنا  ادأ ..!! اهاسأ  نل  لا  تاظحللا  ەذه  ..اددحت   ءانثألا  ەذه  و 
!!.. ءارعشلا ماهلإ  هنم  طهي  يذلا  ناملا  تاذ  نم  ةأجف ..!! ةركفلا  كلت  تطه ع  ذإ  ةدش ..!!
قع حارو  (!!.. 10  ) ببطلا ةعامس  عاخا  ةركف  كانيل ) هر   ) هنم ءاج  يذلا  ناملا  تاذ  نم 

فنل  : اهتلق  لا  ةلمجلا  ددري 

اهدعو تاناحتمالا  هجاون  اننإف  ةاحلا  امأ   ..تاناحتمالا  هجاون  مث  سردلا  ملعتن  ةسردملا   ))
  ((. سردلا ملعتن 

..ةدحو اندلا  هجو  ورخ ع  ذنم  الما  ةاحلا  ناحتما  تهجاو  دقل  ..ادج  ةقطنم  ةلمج  اهنإ 
ةجتلا ەذه  نم  دفتسأو  سردلا  ملعتأ  اذاملف ال  ..دغولا  روتكدلا  اذه  نم  اوز  حو  ..ةطقل 

نأ ترعش  ةاحلا ..!!! راو ع  ل  ..ةاحلا  ةق   ةغرب  ةأجف  ترعش  اح ..!؟ ؟ شعأل 
بلعثلا قاس  كلا ع  قبطنا  اذو  ..كالا  اهنوداطص  ةبطقلا  بلاعثلاف  طقلا ..!! بلعثلا 

كلذلو ..ناقس  ةثالثب  ةددج  ةاح  فنأتسو  وجنيل  ..سأ  نود  هنانسأ  هقاس  عطق  لظ  هنإف 
ءرملا ركذتي  (.. 11  ) كالا ەذه  مادختسا  محت  ةدلج ع  يراحص  يوحت  لا  لودلا  تقفتا 

  !!.. تاظحللا كلت  قح   ةغ  ءاشأ 

جراخ ةعئار  ةفم  ةاح  شعت  ةنغ  ةاتف  فن  تلختو  ..كلت  يرطاوخ  الط   تقرغ 
جوز وأ  ..ةعامتجالا  ةاعرلا  راد  ناردج  همحت  رح ال  رئاطك  اهئاوجأ  قلحأ   ةاح  تلا ..) )

لوصحلاو وز  لتق  نم  تنكمت  اذإ  تلا )  ) جراخ نام  يأ  شعأ   نأ  عيطتسأ  نونجم ..!!
هف لهج  رخآ  دل  إ  اهدع  لقتنأو  لتق ..!! نأ  لق  وز  لتقأس  ..معن  هلاومأ ..!!!! ع 

ةغ ةقرافم  ةاتف ..!! يأ  ەانمتت  ام  ل  لصحأو ع  ددج  نم  اح  أدأل  ء ع  ل  سانلا 
ءانثأ ةراج  ةع  قع  لمع  دقل  لضفأ ..!! ةاح  ملحأ  فن  دجأ  وم  تاظحل  العف ..!! 
لعفأ نأ  بج  ..لتاقأ  نأ  بج  لق ..!! نم  اهب  ركفأ  مل  ةقط  ركفأ  لعجو  راضتحالا  تاظحل 
!!!!.. ظاقسالا وه  هلعف  كلع  بج  ام  لوأف  ..ةققح  كمالحأ إ  لوحت  نأ  تدرأ  اذو  ..ائش 

دوقولاو ..يذاقنإل  هتقاط  لما  لمع  كرحم  قع  نأ  رعشأ  ..افنأ  طقتلأ  نأ  لواحأ  ..معن 
رطسأ تأدو  ..ائشف  ائش  لوزت  الآ  نأ  ترعش  ةاحلا ..!! ةغلا   ةغرلا  وه  هكرح  يذلا 
تسرغ ..و  ..دات  ةاحلا  ةغرلا   دع ..!!! تمت  مل  كنأ  كخ  هنأ  ملألا  ام   لمجأ  ..لق  ع 

!!.. ءلا مامحلا  ةضرأ  نم  ءزجو  اث  تثولت  عبطلا  دعم ..!!! ام   ل  غفأل  صأ  ف 
قعو ..ضوهنلا  لواحأ  انأو  ةوق  تقهشو  ..فن  تململ  ..زامشالل  تقو  الف  ..ثأ  مل  ل 



لف ..رونلا  اذه  إ  اعمج  انجرخ  تاملظلا  نمو  ..موجنلا  جتت  مالظلا   : )) فقوت نود  ددري 
   ((.. رمقلا انيلع  لط  بحسلاو  باضلا  ءاروو  ..مالظ  نم  أدي  رون 

..ةأجف يدسج  بد   يذلا  امح  كلذ  دعاس ع  ..ةغلا  ةعص  ضرألا  نم ع  تضهن 
فك ةعبط ..!! ةروص  سفنتأ  نأو  ..بطلا  هلمع  سرامل  داع  دق  لق  نأ  اخأ  ترعش  نأ  إ 

ال تاظحل  اهنإ  ..وقدص  ..راضتحالا  تاظحل  اهنإ  ةعلا ..!! ەذهب  ةاحلا  إ  رظن  تغت 
نم اهب  اوركفت  مل  ةقط  نوركفت  ملعجت  تاظحللا  كلت  ..توملا  نم  اجن  ام  اذإ  ادأ  دحأ  اهاسي 

   !!. ةاحلا امامت إ  مترظن  غتو  ..لق 

لاح نأ  رعشأ  انأو  شارفلا  إ  تهذ  مث  ..اهدمضأو  ةانع  ورج  لسغأ  اهدع  تع 
..م ىوقأ  وز  نا  دقل  ..ركفأو  ..ركفأل  قذ  تحت  ضق  ةعضاو  تسلجو  اثك ..!! نسحتت 

امأ ..ء  ل  فعضلا  نم  ذخأت  امدنع ال  ةوقلا  كلمت  كنإ  فك ..!؟ ..نآلا  فلتخس  رمألا  نلو 
وه حبص  دق  اهدنع  هلع ..!! ةطلس  وأ  ةوق  يأ  كلمت  تنأ ال  اهدنعف  كلم  ام  ل  نم  هتدرج  اذإ 
اذه أطخأ  وزو  ەخل ..!! هدل  ء  ال  يذلا  ناسإلا  وه  ناسإ  رطخأ  نأل  ..كنم  رطخأ 

..هلام وتسأس ع  ..لتاقأس  اذهلو  ..ەاشخأ  دعأ  مل  نأ  ةجردل  ء  ل  نم  درج  أطخلا ..!!
تغرم اهتبا  نأل  تو  مطلتس  مأ  الف  ..ەخأ  ام  يدل  سلو  ..ةلاحم  ةتيم ال  انأف  ..معن  هلتقأو ..!!
لعف بس  ةزكرملا  ةانعلا  عقل   ةبلق  ةطلج  باصس  بأ  الو  ..بالا  ةلئاعلا   ةعمس 

نم ه  سأ  اغلم ال  وز  نم  ثرأسو  ةلمرأ ..!! ةمك  ةرح  ةاح  شعأ  نأ  عيطتسأ  ..ةعشلا 
..ال ظحلا  نسحل  ةعامتجالا ..!؟ ؟ ةاعرلا  راد  إ  ةدوعلا  ةلاطم  ةطقللا  ةلمرألا  له  ..لاملا 
دق وز  نأ  ظحلا  نسحل  ..س  عيمجلا  هف  لهج  لخ  دل  يأ  رجاهأس إ  اذه  مغر  ل 

..كش نود  ةرجهلل  حلصت  د )  ) نإ ..لط  ءانب ع  ةللق  ماأ  انجاوز  دع  رفس  زاوج  ردصتسا  
نأو ةثك  تاقادص  نكت  عيطتسأ  ..ء  إ  دحأ  هتي  نلو  تاسجلا  عيمج  نم  طلخ  ف 

..ملاعلا ال ىرأو  نام  ل  رفاسأ إ  ..اتكلا  نوأ  نأ  عيطتسأو  ل  كانه ..!! ةدغر  ةاح  شعأ 
فك نأ  ناسإلا  ..معن ع  ةاجن ..!! لامتحا  عم  عــــ  توم  وأ  ..ء  توم  امإ  ..رخآ  لح  دجوي 

اهنلو ..لحتسملا  لعفت  ال  دق  ةدارإلاف  ..ةدارإ  كانه  تماد  ام  ائش  لعف  نأو  هسفن  ءاثر  نع 
نأ وه  كتاح  هكترت   نأ  نكم  أطخ  أف  ..نآلا  دع  ائش  خأ  نل  نإ  مث  ..ادج  هنم  انقت 

فك فك ..!؟ ..نلو  ..نآلا  دع  ثدح  نل  ام  اذهو  ءاطخألا ..!!! نم  افئاخ  اهل  كتاح  قت 
ثدحتن نحن  ء ..!؟ دحأ  كش  نأ  نود  وز  لتقأس  فك  ةلمجلا ..!؟ امألا  كلت  ققحأس 

ملا امف  ..مرجملا  عأ  اهباترا  لشف   ةمج  ..للد  يأ  اهءارو  كت  ةلما ال  ةمج  نع  انه 
صصقلاو تالسلسملاو  مالفألا  نم  اعمج  انملعت  دقل  لق ..!؟ ؟ نم  ةجاجد  لتقت  مل  ةاتف 

قرف م نلف  ..ةلواحملا  قحتس  رمألا  نل  ةلما ..!! ةمج  دجوت  هنأ ال  خلإ..و  لاخلاو  عقاولاو 
..اقنش توملا  مأ  ةبلق  ةتكس  توملا 

مالفألل دهاشم  نم  تملعت  دقل  ..ادج  قيقد  ططخت  ..ططخت  إ  جاتح  رمألا  ..نآلا  ركفنل 
ةفاسم ءاقب  كل  حمس  اهنأل  ..ةقدنبلا  وه  ئدتبملا  لتاقلا  همدختس  حالس  لوأ  نأ  ةنجألا 
كقت لا  ةحلسألا  مدختس  ..افحم  التاق  نوكت  نأ  نم  بقت  املو  ..كتيحض  كنب و  ةفا 

لوقأ اذامل  ..افحم  التاق  ودغت  امدنع  همدختس  حالس  رخآ  وه  كسلاف  اذل  ..ةحضلا  نم  أ 
..!؟  ةمرجمو ةلتاقك  ركفأ  نأ  نولوقت  اذام ..!؟ ..بسحف  ركفأ  نإ  ..ملعأ  ال  ماللا ..!؟ اذه 
ملاعلا اذه  ةدحو   تشعو  أو  فرعأ أ  انأ ال  بهذ ..!! نم  ةقعلم  دلوأ و ف  مل  انأف  ..معن 

دج تلمع  نأ  اودأتف  ةمرجم  تنك  نإف  ..اح  نم  ام ت  رمدل  وز  ءاج  اهدعو  ..اقلا 



..نوناق لل  ءانثسا  كانه  عضوملل ..!؟ الخألا  بناجلا  نع  نوثدحتت  ةمرجم ..!!!! نوأ  ل 
نم أوسأ  وز )  ) ةحضلا تنا  ول  اذام  ..نلو  ءانثسا ..!! ؟ هسفنل  عض  لتاق  ل  نأ  نولوقتس 
نأ نكم  الف  ..نونجم  قح  لجر  لتقأس  انأ  اناث  ..الوأ  اح  نع  عفادأ  انأ  ..معن  انأ ..؟؟)  ) لتاقلا
!!.. كش نود  الهس  رمألا  نوك  نل  ..كلذ  مغر..و  ..دحلا  اذهل  اهتلم  الخألا  زجاحلا  نوك 

   !!.. اضأ يوقو  نونجم  هنإ  أوسألاو  ..نونجم  ةهجاوم  نإ   ..هللا  محلف 

ططخأ نأ  بج  ..بهرلا  قزأملا  اذهل  الح  دجأل  ةدودعم  اماأ  يدلو  تبلا  امامت   ةدحو  نإ 
   !!.. ةققح ةلشم  ەذهو  ..وز  دوعس  فرعأ م  الف  ..ةع  ء  لل 

وز خأ  نأل  اذامل ..!؟ ..ثادحألا  ل  للحتب  موقأو  اهتياد  نم  ةصقلا  ذخآ  نأ  الوأ  نا ع 
ماألا م   اهسرام  لا  هيعالأ  فشك  نم  تنكمت  ولو  ..رهق  ال  هنأ  رعشأو  ..هتاذ  توملا 

دأتلا ء ..!؟ ل  أد  م  ..انسح  ..ههاجت  واخم  نم  ثلا  اذه  حــــس  امف  ..ةضاملا 
امف تفرع  دقو  فاخإل ..!! ارلا  دق أ  هنأ  كش  ..ادأ ال  اهنإ ال ت  اهاإ ..!! ارلا  ةثداح 

ضورملا ع  ارطخ  لقأ  حبصت  ح  كسلا  افألا   وضورم  اهعي  ةقط  كانه  نأ  دع 
ةرارح نأ  يأ  ..درالا  مدلا  تاوذ  تاناويحلا  نم  تعت  ماع - لش   - فحاوزلاو افألاف  ..روهمجلاو 
اهطاش جوأ  نوكت   اهنإف  اذه  ثدح  امدنعو  ..اهب  طحملا  طسولا  عم  امئاد  بسانت  اهدسج 

..ةضفخنم ةرارح  تاجرد  إ  اهضعت  افألا   رطخ  للقتل  ثملا  ةقطلاف  ..اذل  ..اهتوقو 
إ يدؤي  يذلا  رمألا  ..كسلا  ضارعتسالا   ةعاق  ةرارح  ةجرد  نم  ثك  لقأ  اهترارح  حبصتل 

هتارح ضورملا  موق  نأل  كت  نمزلا  نم  ةفل  اهتروطخ  لقت  اتلاو  ..ددشلا  لومخلا  اهتباصإ 
كرحتت تنا  ارلا  نأ  ادج  ركذتأ  نإ  ..لعفلا  (.. 12  ) هتاح ةروطخ ع  يأ  نود  ةضارعتسالا 

هلعف ح ةدر  اع   وز  نك  مل  ..معن  ..نوفلتلا  اهارن   لا  ةعلا  ادأ  نكت  ملو  ءب 
دقتعأ ..رخآ  ائش  تركذت  ..مث  ةئيطلا ..!! ارلا   تنا  ل  ..ةادلا  تننظ   ام  اهنم  ذقنأ 

رهظ ..انفراعت  بس  نا  يذلا  فدلاف  جاوزلاو م ..!! عاقإلل   ةادلا  ذنم  ططخ  دق  وز  نأ 
ء ل  فرع ع  نأ  دع  اننب  فراعتلل  با  كانه  نوك  هلع ح  سا  بتك  يذلا  وه  هنأ 

باسأل ل  ..ناسإ  يأ  اهنظ  دق  لا  باسألل  همالحأ  ةاتف  نأ  مل  عبطلاو  ..مالحألا  ةاتف  نأو 
.ملع    خت  دعت  مل  ىرخأ 

دق وز  نوك  نأ  ادأ  دعسأ  الف  ..مونلا  ةفرغ  هتيأر   يذلا  فخملا  لجرلا  كلذ  نع  امأ 
ةلللا كلت  هنام   لحل  نقتملا  فخملا  جااملا  ضع  هل  عضو  نأ  دع  مهدحأ  ناعتسا 

نأ عبطلا  عقوتي  نا  بعر ..!! ەدع  ام  اعر  بسو   مونلا  نم  ظقويل  ةغ  اتاوصأ  ردصو 
لجرلا اذه  جخس  اهدنع  ..فوخلا  باتي  نأ  دع  مونلا  ةفرغ  نم  برهأو  وص  عأ  خأس 

نآلا ركذتأ  ..حجرألا  ىرخأ ع  ةفرغ  ائتخم   نا  يذلا  وز  رهظو  تبلل  لخلا  بالا  نم 
لا عراش  وقوو   تبلا  نم  وره  نم  اس  ةرخأتم  ةف  دع  ثحيل ع  جخ  دق  هنأ  ادج 

  !!. نوركذت ام  باصأ  يذلا  كاهنإلاو  بعرلا  ةدش  نم 

امدنعو ..الثم  بالودلا  تخ   نا  هنأ  حجرملا  نمف  ..ەدجأ  نأ  نود  ظقسأ  تنك  امدنع  امأ 
!!!.. نك مل  ائش  نأو  هنام  مانيل   بالودلا  نم  ەرود  وه  جخ  ..هنع  ثحلل  ةفرغلا  نم  جخأ 

  !!. ثدح ام  ل  ءارو  هنأ  ادأ  عقوتأ  مل  نأل  اهفشأ  نأ  نكم  نل ال  ةفط  ةطس  ةعدخ 

..!؟ اهلا راتلا  عاطقنا  اذام ..!؟ ..ةقع  جاتح  طس ال  للحت  وهو  رومألل ..!! لحت  اذه 
نم لق  فقوتو  سواسولا  لأت  هنم ح  اربدم  ارمأ  نا  له  ةفدص ..!؟ تنا  له  ..فرعأ  ال 

..هتباجإ   فرعأ  لاؤس ال  اذه  ..امر  فوخلا ..!؟ ةدش 



!!.. هقاروأ ثحأ   ..هتتكم  شفأ   ةرم  لوأل  ..وزب  قلعتي  ام  ل  اهدع   ثحأ  تحر 
اهأرق أ لا  كلت  وأ  ..دع  اهتءارق  نم  هتي  مل  لاو  رلا  دنع  اهعض  لا  بتلا  ثحأ  

!!.. الهم ..و  ..لعفلا  ةرم  نم  بتلا أ  ضع  أرق  هنأ  انجاوز  ماأ  لوأ  خأ   دقف  ..ةرم  نم 
نإ تاحفصلا  مظعم  رركتت   ةهباشمو  ةمم  ةمالع  كانه  ..اغ  ائش  تظحال  دقل  اذه ..!؟ ام 

وز اهأرق  لا  بتلا  ل  ةدوجوم   اهنإ  ةمالعلا ..!؟ ەذه  هنعت  يذلا  ام  اقت ..!! اهل  لقن  مل 
ةطخ ةمالعلا  كلت  تحوأ   دقل  لإ ..!!! ا  ركذ ب ..ـ ركذ ب ..ـ اذه  نإ  ةرم ..!! نم  أ 

ةمجلا بكترأس  ..معن  ..معن  ..ةلمالا  ةمجلا  نوكتس  ..نوكتس  ..ةقع  ةطخ  ..ةعئار 
ةمالعلا ام   اوفرعت  نأ  نودت  ةوق ..!! ناقت  يع  نأ  اح  ةرم   لوأل  ترعش  ةلمالا ..!!

اوعات طقف  اق ..!! ء  ل  نوفرعتس  ةطخلا ..!؟ امو   هتك ..!؟ تاحفص  اهتدجو ع  لا 
ةقعلا ةطخلاو  اهيلإ  تلصوت  لا  تاجاتنسالا  بس  سفنلا  ةدام  ةقثب  ترعش  دقل  ..م 

ل : )) ةهشلا ةلوقملا  ادج  ركذتأ  نإ  ەدض ..!! وز  نونج  مدختسأس  هذ ..!! تزفق إ  لا 
..هلتق   وز  نونج  لعجأس  ..امامت  ەدب ..)) هتياهن  عض  ملاظ 

وز دوع  نأ  خأ  نأل  لتق  رتوتلا  روعشلاو  ..طخ  ركفأو  ركفأ  ماأ  ةثالثلا  ةارق  تللظ 
كرت نأ  ذنم  لصتي   مل  هنإ ح  ..دغولا  اذه  طخل ..!! دادعإلا  نم  ءاهتنالا  لقو  ةظحل  يأ 

نا دقل  ..هذ  لمالا   ترولت  دق  ةطخلا  نأ  مهملا  ..مهي  اذه ال  نلو  تبلا ..!! ةدحو  
تنس  نم  ىس  ..دغولا  اهيأ  ىس  ..امامت  تلمتا  نآلا  اهنل  ..ةمهملا  طاقنلا  ضع  اهصقني 

   !!. ةاهنلا

أرقأ تحرو  ..خبطلا  مدختس   يذلا  عنلا  نم  افافش  ازافق  تدتراف  ..ذفنتلا  دق  طخ  تعضو 
اهلتم لا  ( 13 ( ) توبسار  ) فخملا ورلا  بهارلا  ةصاخلا  بتلا  نم  ددعلا  ةع  ةروص 

ةمهم  اهنأ  ترعش  لا  لمُجلا  تحت  ءارمحلا  طوطخلا  نم  ثلا  عضأو  ..ظحلا  نسحل  وز 
!!.. لجرلا اذه  ةاح  ةس 

ةلعملا تالوأملا  نأ  املع  تث  دق  هنأ  ملعت  له  نوثلا ..!! اهفرع  ةمولعم ال  كانه  ..ةسانملا 
ءاهتنا وأ  داسف  دنعف  ناسإلا ..!! ؟ ةحص  ةمسج ع  رطاخم  تاذ  ةحالصلا  ةهتنملاو  ةدسافلا 

مس ىوقأ  وهو  ..ااتف  امس  زرفتو  ةلعلا  لخاد  دلاوتت  تاوركملا  نإف  ..بلعملا  ماعطلا  ةحالص 
لتقتل هنم  مارغ  ةم 250  كتو  ..مات  للش  اهبصو  باصعألا  رثؤي ع  ذإ  ةلا ..!! هتفرع 

( سكوت موييلوتوب  : ) مسا مسلا  اذه  ع  قلطو  ةضرألا ..!! ةرلا  هجو  ع  ناسإ  ل 
..نلو ..ةطام  غ  لمجو  موهفم  غ  امال  لوقأ  نأ  فرعأ  (.. 14) (Botulinum Toxin)

.ةصقلا    ثادحأ  اوعاتتلو م  ..اللق  صلا  موجرأ 

عــرأ تخ  اذإ  مهي  ذإ ال  ةمالملا ..!! تارام  اثك  هش  ةاحلا  نأ  طخ  دادعإ  ءانثأ  ترعش  دقل 
نوكتس ..ةضاقلا  ةلاو  ةخألا  ةلوجلا  كسفانم   طقس  نأ  وه  كلع  ام  لف  ..ةلوج  ةع 

نأ قدصأ  ةلما ال  ةمجو  ..ةضاق  ة  وزب ..!! هلعفأس  ام  اذهو  دحوألا ..!! زئافلا  كلذ 
ركشأ نأ  بج  ةفخملا ..!! ةروصلا  ەذهب  اهل  ططخأ  نأ  ةرداق ع  نأو  اهباترا  ركفأ  نأ  عيطتسأ 

نإ امئاد : نولوق  مهنل  ..كش  نود  فوخلا  ضعب  رعشأ  ..ةفحم  ةلتاق  م  لعج  هنأل  وز 
  !!.. فخت الف  ..دانزلا  تطغض  نو  ..دانزلا  طغضت  الف  ..تفخ 

!!.. ەددحس يذلا  وه  ..وز  لتق  دعوم  ددحأ  نأ  عيطتسأ  نأ ال  وه  طخ  دحولا   بعلا 
   !!.. يراظتنا لوط  الأ  لمآ 



..!؟ ةلئاعلا تب  نا   له  ارفاسم ..!؟ نا  له  ..عبسأ  اوح  باغ  نأ  دع  اخأ  دغولا  داع  ..و 
تدأ عبطلا  ..ادحاو  افرح  لوق  نأ  نود  لللا  نم  ادج  رخأتم  تقو  داع   هنأ  مهملا  ..ملعأ  ال 

دقل ..رهظملا  ةلمهم  ..ةراهنم  ..ةنح  ..ةكنم  ..امامت  كرت  ام  هل  تود  دقف  ..اعئار  الثمت  ارود 
  !!. قح رودلا  تدجأ 

بهذ إ مث  جوب ..!! قصي  هنأو  ةدرا  ةحت  لأ ع  نأ  دع  مونلا  ةفرغ  هتيقح   عضوب  ماق 
..ةددم ةلاصلا  إ  هتعتف  زافلتلا ..!! ثح  لملا  ةلاص  إ  اهدع  هجتيل  ..لسغل  مامحلا 

توفخ  : تلق  مث  ..هناج  تسلجو 

!!.. ك تقثو  اهنأ  دحولا  اهبنذ  ةئب  ةناسإ  ةاح  نت  نأ  عيطتس  فك  لتقت ..!؟ نأ  دت  له  - 
..!؟   فك ..فك 

بهذو هنام  نم  ضهن  مث  ..دري  نأ  نود  ددش  دوب  تفتلاف إ  ..نح  ءا  اهدع   تقرغ  ..و 
ةلما  هتوسق  ىرأ  نأ  جاتحأ  ەدرأ ..!! ام  اذه  عئار ..!! ..امامت  يدوجو  الهاجتم  مونلا  ةفرغ  إ 

  !!.. دع امف  بنذ  يأ  رعشأ  لماعتلا م ح ال 

ترزو ..فاحللا  تحت  لهلا  يدسج  تسسدو  ..اضأ  مونلا  ةفرغ  إ  تهجوتو  يرود  تضهن 
وز لتقل  ططختلاو  رهسلا  طرف  نم  باصأ  يذلا  ددشلا  قاهرإلا  بس  اع  مالحألا  ملاع 

تللظو ..اقالطإ  اهعقوتأ  مل  ةع  تمن  قالطإلا ..!! اهيف ع  منأ  مل  لاو  ةضاملا  ماألا  لاوط 
يدسج رعشو  ..كالفألا  نارودو  نولا  ةكرح  تملح  امدنع  اللق  وأ أ  امر  ةعاس  فصنل  ةمئان 

غ ء  كانه  نارودلا ..!! ؟ دسجلا  رعش  فك  لوقأ ..!!!؟؟ اذام  اذام ..!؟ نارودلا ..!!
..فاحللا تحت  فحزي  ء  كانه  ..كانه  ..ثدح  ام  أو  ظقسأ  ناوث   رمألا  بلطت  ..يداع 

دقل وقدص ..!!! ط ..!!!!! فحزي ع  ناولألا  جهبم  اناعث  دجأل  فن  نع  ءاطغلا  تدعأ 
اهنوك اهعطقأ  ول  تددو  لا  يدب  ناعثلا  تعفدو  ةوق  تضفتنا  لعفلا ..!! اذه  ثدح  

ك  اذهو  ..بسحف  اناعث  نا  ..ملعأ  ال  اماس ..!؟ نا  له  هتسمل ..!! نأ  دع  دألل  تثولت 
..ةنونجملا فرغ  نم  تجرخ  كلذك ..!! لاجرلا  امرو  ..تاتفلا  عجشأ  بولق  بعرلا   ثي 

ةتكس باصإ  مدعل  فسأ  هنأو  بضغ  إ  تفتلا  ..تبلا  ةلاص  سلج   وز  تدجوف 
  !!.. ةبلق

ةفرغلا لخد  هنأ  وه  هلعف  ام  ل  ..ائش  لعف  مل  هنل  ..ظافلألا  عنشأ  هتعنو  تخو  تخف 
..و ..نام  نثا   وأ  ناعثب  ظفتح  هنأ  كش  ..لملا ال  ةحاس  ه إ  جخو  ..ەدب  ناعثلا  ذخأل 

عبطلا ..معن  ةداعلا ..!! ضرألا  تعقوف ع  ..لعف  ةدر  يأ  هنم  ردت  نأ  نود  تاظحل  اهدع  داع 
وز امأ  لعفلا ..!! ةخألا  افنأ  ظفلأ  نأو  ةوق  قهشأ  تنك  ةددج ..!! ةبلق  ةنب  تصأ 

اذه لعف  امم  أ  ةءاندو  ةسخ  كانه  له  ..وم  اقم  ددش  مامتها  إ  رظني  حار  دقف 
   !!.. دقتعأ ال  الصأ ..!؟ ناسإ  بقل  لجرلا  اذه  قحتس  له  دغولا ..!؟

دوع نأ  لق  قئاقد  ..و  بلقلا  صارقأ  ذخأل  مونلا  ةفرغ  بالود  جاردأ  دحأ  اهدع إ  فنب  تفحز 
اهعضول رومألا  تداع  دقو  ددش  ءطب  ام  نم  ضهنأل  ..فن  ع  رطسأو  لمعلا  إ  لق 

ةاحلا بغر   تعل  دقل  ..ماري  ام  ع  ء  ل  نأ  ترعش  ثح  ..ظحلا  نسحل  بطلا 
ءانثأ كدسج  فحزي ع  ناعث  دوجوف  ..ةرملا  ەذه  ةح  اق  ادج   اق  ارود  وز  نم  ماقتنالاو 
تأر دقف  وز  امأ  ثم ..!! ؟ ةضم  ةاتف  ملا  امف  ..ةبلق  ةتكس  ءاحصألا  ةاصب  لفك  مونلا 

بضاغ  : فسأ  لوق  نأ  لق  ههجو  بضغلا ع  حمالم 



كدعأ ..هدجت  نل  كنأ  كدعأ  ةمداقلا  ةرملا  نلو   ..بلقلا  ءاود  ءافخإ  تاف  فك  فرعأ  ال  - 
   !!. اذهب

هقرغتسس يذلا  تقولا  نع  لءاسأ  انأو  جو  لسغأل  مامحلا  تهذ إ  ل  ..همالل  ثأ  مل 
ەددح وز  لتق  دعوم  نإ  متخأ ..!! ام  طخ  دحولا   بعلا  وه  اذه  ..وز  لتق  ةلمع 
..الئاه اقلق  بس   اذه  نا  ..الوأ  تق  وه   حجني  نأ  ەاشخأ  ام  دشأو  انأ ..!! سلو  ..وه 

تنك  امدنعو  طقف  اتلا  مويلا  ءاسم  ف  ..اثك  لط  مل  يراظتنا  نأ  ظحلا  نسحل  ..نلو 
ماطترا توصو  ..ةشعملا  ةفرغ  ادج   ةق  ةقهش  تعمس  ..ةففخ  ةجو  فنل  دعأ  خبطملا 

وز ىرأل  ةعم  خبطملا  نم  تجرخ  تحجن ..!! دق  طخ  نأ  تفرع  طقف  اهدنع  ضرألا ..!!
فجتري يدسجو  هتوم  نم  دأتأ  ةنونجملا  تعرهف  هسافنأ ..!! تفقوت  دقو  ضرألا  اقلتسم ع 

نأ بج  ..بسحف  ةادلا  ەذه  ..نلو  لعفلا ..!! تحجن  ل  ..ل  ..حجنت  طخ  نإ  هلمأ ..!!
نأو ةعم -  تهذ  مث  ..فن  ع  رطسأل  ةقمع  اسافنأ  تطقتلا  ةطخلا ..!! لصافت  لمأ 

ل اهعضأو ع  وز  عباصأ  كسمأو  توبسار ..)  ) بتك جخأل  دراطت -  اهل  ملاعلا  طاش 
نك مل  ..تاحفصلا  عيمج  ةددش ع  ةرازغ  ةدوجوم  هتامص  نوكت  بتلا ح  كلت  تاحفص 

ل ع  ةدوجوم  هعاصأ  تامص  نأ  دأتأل  اقت  ةعاس  كلذ  لمع  بلطت  دقف  ..الهس  رمألا 
بتكملا ةفرغ  ةدوجوملا   ففرألا  مهأ  توبسار )   ) بتك عضوب  تمق  اهدعو  ..تاحفصلا 

طقس نأ  لق  ەأرق  نا  يذلا  باتلا  تذخأ  مث  ةغصلا ..!! ةلواطلا  رلا ع  راوج  اهضعو 
متنأ ال عبطلا  لملا ..!! حطس  ەاملا   نازخ  اهل   اهتيفخأو  ..ىرخألا  بتلا  ضع  عم  اتيم 

..الوأ    ثدح  ام  مل  لمأ  وعد  نل  ..اقحال  ء  ل  نومهفتس  ..اذه  ل  لعفأ  اذامل  نوفرعت 

اهاوتحم نوفرعتس  ةغص  ةروراق  بتكملا  جاردأ  مهأ  تعضوو   هتكم  ةفرغ  إ  اهدع  تهذ 
..بهرلا 7.. 7.. 7.. مقرلا  لاصتالا ع  ..ةخألا  ةوطخلا  ماقلل  ةعم  تج  مث  ..اضأ  اقحال 

و  :

..ووووذقنأ موجرأ  ..سفني  الو  ضرألا  ع  عقاو  وز  ..وووووووقحلا  ..ولآ  - 
..هيييييييييه   

ةرطفلا ةلتاق  تسلف  ..قالطإلا  ع  الهس  سل  رمألا  نإ  اققح ..!!  ءا  أ  اهدع  تحر 
!!.. وز توم  بس  سلو  فقوملا  لوه  نم  تنك أ  الثم ..!!

ةراس عم  تبلا  با  نم  برقلا  ةفقوتم  ةطلا  تارود  تنا  ةعاس  فصنلا  ةارق  دع 
تنك امو  هتعقوت  ام  ثدح  ..لا  بطلا  لق  نم  اهصحفو  وز  ةثج  ذخأ  دعو  فاعسإ ..!!

..هتوم    نم  ةللق  ماأ  دع  قيقحتلل  رفخملا  نم  ءاعدتسا  امامت ..!!! هل  ةدعتسم 

..عئار و  : ثمت  لش  ةسا  ةنح  رفخملا  تهذ إ 

..!؟     كجوز تام  فك  - 

لوق  : هنأو  ققحملا  لأس 

..ةقحلا    اهتيأ  بسحف  عا  ..ةلتاقلا  كنأ  فرعن  نحن  - 

مالم  : ألمت  نزحلا  تامالعو  هل  تلقف 

ةفرغ إ  تهذو  تهتنا  امدنعو  ..وزلو  ءاشعلا   دعأ  خبطملا  تنك   دقل  ..ملعأ  ال  - 
تالواحم تمقو  اتسه  تخو   تخ  ضرألا ..!! ع  اقلم  كانه  هتدجو  ..ةشعملا 



..ئراوطلا    تلصتاف  ..بجتس  مل  هنل  ..هشاعنإل  ةسا 

الئاق  : لأس  مث  كش  رظن إ 

..!؟    كجوز تام  فك  فرعت  له  - 

يع  : قرافت  مل  عمدلاو  بارغتسا  هل  ترظن 

   !!..  -ال

   !!. امومسم تام  دقل  - 

ةدح  : هتلأسف  ..ةوق  تقهشو  ةعنطصم  ةشهد  يانيع  تعسا 

..!؟     فك - 

ةددش ةدام  تام  دقل  ەدسج ..!؟  إ  مسلا  لصو  فك  ..تنأ  تسلو  انه  لأس  نم  نحن  - 
..ةمسلا  

ةزئاج  : هلع  قحتسأ  ثمت  بارغتساو  ةعاتلم  هل  تلق 

..ملعأ     -ال 

ةروصو ةأجف  إ  تفتلل  ..ىرخأ  داعأ  إ  نارظنت  ەانيعو  اللق  تكس  مث  كش ..!! إ   رظن 
ارمآ  : لوقل  ..اللق  كترأ  تلعج 

..اللق    كسفن  نع  يثدح  - 

مث ..الجآ  مأ  الجاع  نإ  اهفرعس  رومأ  ەذهف  ..ةحا  لو  ةصاخلا  اح  نع  ء  ل  هتخأف 
داتعملا  : لاؤسلا  لأس 

..!؟ ؟    كجوز كنب و  لاشم  يأ  كانه  تنا  له  - 

ةعنطصم  : ةءاب  هل  تلق 

نم جاوزلا  نأ  فرعت  تنأ  ..جوزتو  عمتجملا  ةوسق  نم  ذقنأ  هنإ  مث  ..باحتم  انك  دقل  ..اقالطإ  - 
   !!.. لاجرلا نم  ثلا  اهلم  ةماهش ال  اهنإ  نوثلا ..!! هلعف  رمأ ال  ةطقل 

ةام  : لأس  ذإ  ..ماللا  اذهل  متهي  مل 

..!؟    ارخؤم كجوز  ةغ ع  تافت  يأ  تظحال  له  - 

مغر ل  ددحتلا ..!! هجو  ەرظتنأ ع  تنك  يذلا  لاؤسلا  وهف  ..لاؤسلا  اذهل  احرف  طأ  تدك 
نأ لواحأ  نأو  ددش  ءطب  ققحملل  تلق  ..ةطخلا  نم  ءزج  اذهف  ..كفتلا  قو   تذخأ  اذه 

راذ  : شعنأ 

أرق ناف  ..فورعملا  ورلا  بهارلا  توبسار ..!!)  ) ةصخش اعلوم  همحر هللا  نا  دقل  ..دقل  - 
..مث   ..هنع  ثدحلا  نع  فقوتي  الو  اقت  تقولا  لاوط  هتك 

كشلا  : اهــش  ةفهل  لاقف  ..هلوق  درأ  امف  ةددم  نأو  اللق  تكس 

..!! ؟    اذام مث  - 

..مسلا    توبسار )  ) اهب اعتي  نا  لا  ةقطلا  نع  اثك  ثدحتي  نا  هنإ  مث  - 



نأ انأ  كدرأ  ام  ..ء  ل  مهفتس  كنل  ..ققحملا  يزع  ا  عبطلا  ..مهف  مل  هنأو  إ  رظن 
هفرعأ  : ام  هتخأف  مهفت ..!!

مسلا لواني  نا  لجرلا  اذه  نأ  لوقو  توبسار ..)  ) ةَمظع نع  اثك  ثدحتي  وز  نا  دقل  - 
  !!(15  ) ه رثؤي  دع  ملو  هلأ  داتعا ع  ..ةددحم ح  تاعرج 

قمحأ  ينظت  له  توبسار ..!؟)  ) دلقتل الثم  مسلا  لوانب  ماق  دق  كجوز  نأ  نيدقتعت  لهو  - 
..!؟    اذهك امال  قدصأ 

هل  : لوقأ  نأ  تدك 

   !!.. قمحأ كنظأ  ..معن  - 

نزحلا  : هش  مزح  هل  تلق  ل  ..عبطلا  اذه  لقأ  مل 

..فرعأ    ام  كتخأ  انأو  هفرعأ  امع  تلأس  تنأ  ..ائش  دقتعأ   -ال 

ضرألا  : هجو  ققحم ع  ل  هلأس  يذلا  لاؤسلا  لأسف  ..ال  مامأ  لوق  ام  دج  مل 

..!؟    اهتفاضإ نيدوت  ىرخأ  ءاشأ  كانه  له  - 

مامإ  :) لداع   ) لاق ام  هل  لوقأ  تدكو  خاد  كحضأ   تنك 

اااااناااالغ   اند  فضأ ..!؟ انأ  فضأ ..!؟ - 

ددشلا  : نزحلا  اهــش  ةحا  هل  تلق  ..اذه ل  لقأ  مل  اضأ  عبطلا 

همحر هللا نا  دقل  ..ادج  ةمدق  رحس  بتك  ..وز  ةتكم  رحسلا   بتك  نم  ددعلا  كانه  - 
نع ثدحتت  اهعمجو  هتاظحالم  هف  بتك  تاركذم  فد  هل  نأ  ام  ىرخألا ..!! اهتءارق   اعلوم 

   !!.. حورلا راأ  ةفرعمل  هسفنب  اهب  ماق  ةغ  براجت 

اركنسم  : ددش  بارغتسا  لاقف  ..ماللا  اذه  دنع  ةوق  ضفتنا 

..!؟    اذه ل  تفرع  فك  ..مث  ءارهلا ..!؟ اذه  ام  ..مظعلا  رفغتسأ هللا  - 

ةطاسب  : تلق 

..!؟ ؟   ء ل  خأ  وه  - 

..!؟    اذه كجعزي  ملو  - 

ةدمعتم  : ةصع  تددر 

..تاتفلا    عم  لاحلا  وه  ام  ةحاتم   تسل  جاوزلا  تاراخف  ..ةطيييقل  ..ةطقل  انأ  - 

وجاتح  مهلع  دللا  ءاقلا   ةرو  عم  تبلا  لحرلا إ  بلطف م  ..دحلا  اذه  دنع  تكس 
.ادج   بطو  داتعم  رمأ  اذه  ..مهتاققحت 

..اءاعدا ةحص  نم  دأتلاو  تبلا  شتفتل  ثحاملا  نم  قف  لاسرب  اهدع  ققحملا  رمأ 
هعاصأ تامص  دجوتو  اصلاخ  امس  يوحت  ةغص  ةروراق  وز  بتكم  جاردأ  دحأ  اودجوف  

تمتل ەد  اهتعضوو   ةروراقلا  تئج  ةخألا  هسافنأ  ظفل  نا  امدنعف  ..عبطلا  ..هلع 
( توبسار  ) بتك ةطلا  لاجر  دجو  ام  هتكم ..!! جاردأ  مهأ  اهتعضوو   اهتذخأ  مث  ..هتامصب 



تاحفص عم  ..ةفخملا  رحسلا  بتك  نم  ددعلا  عم  وز  ةتكم  ففرألا   مهأ  اهتعضو   لا 
اذه د  نا  ام  حورلا  راأ  فشل  ءاقرخلا  هتالواحمو  هنونج  ع  لدت  لا  هتاركذم  نم 

   .. طتري  ام  ل  ةصاخلا  ءازجألا  اهنم  تقزم  نأ  دع  اعط  قمحألا ..!!

مس ارثأتم  تام  دق  وز  نأ  ةئانجلا  ثحاملا  تنلعأ  نأ  ةللق إ  عيباسأ  تاققحتلا  ترمتسا 
ةصقلا كلت  نم  انيل )  ) تجرخ ..و  ..رحسلا  ةطترم  ةهوبشم  ةطشأ  سرام  نا  هنأو  ..وه  هلوانت 

  !!!. ةددج ةاح  ءدلاو  ةرجهلا  ىوس  ء  اهصقني  ةنغ ال  ةرح  ةاتفك 

نامأ ةمم   ةمالع  دوجو  تظحال  امدنع  ء  ل  أد  دقل  وز ..!؟ لتقل  تططخ  فك 
نم ماللا ..!؟ اذه  نوركذت  له  ..ةرم  نم  وز أ  اهأرق  لا  بتلا  تاحفص  مظعم  ةهباشم  

كلت تأر  امدنعف  ..نآلا  مخأس  ةمملا ..!؟ ةمالعلا  ەذه  ام   ..متلءاس  اعمج  منأ  دكؤملا 
اطإلا فوسلفلل  ( The Name of the Rose  ) وأ ةدرولا ) مسا   ) ةاور تركذت  ..ةمالعلا 

سقلا موق  ةاورلا  كلت  ف  ..اثك  اهتأرق  لاو  ( Umberto Eco ( ) وكإ وتبموأ   ) اعملا
سئر نأ  فشك  ةاهنلا  و  ريدلا ..!! ةتكمل  مهتراز  دع  ةصاخو  ناهرلا  توم  قيقحتلا   
كئلوأ ناو  ..ناهرلا  اهؤرق  نأ  خ  نا  لا  بتلا  ضع  قاروأ  مسلا ع  عض  نا  ريدلا 

نأ لق  ةرم  ل  مهماهبإ  نوسحل  ..فحصلا  نوأرق  امدنع  نيذلا  نسلا  راك  مظعم  ناهرلا 
!!.. اوتامو مهداسجأ  مسلا إ  لقتناف  ةحفصلا ..!!! اوبلق 

ام ةحفصلا  اهيف  بلق  ةرم  ل  هماهبإ   سحل  نا  وز  نأل  ةصقلا ..!؟ ەذهب  تركف  اذامل 
لا هتك  تاحفص  عيمج  ةمالعلا ع  كلت  راركت  بس  وه  اذه  ..معن  ..سانلا  نم  ثلا  لعف 

..هلتقل ةمنهجلا  ةركفلا  كلت  تتاو  انه  ..باعللا  غملا  هماهبإ  ةمالع  اهنإ  ..ةرم  نم  اهأرق أ 
كانه تنا  نلو  كش ..!! نود  هلتقل  ةعئار  ةقط  اهنإ  امامت ..!! ةاورلا  ثدح   ام  قبطأ  نأ 
لاو ملوتوب ) (ـ لا س  لا  ةماسلا  ةداملا  كلت  تركذت  مث  مسلا ..!؟ ؟ نيأ س  نمف  ..ةلشم 

..ةثبخلا وز  ااون  فشأ  نأ  لقو  وألا  انجاوز  ماأ  ..ةحالصلا ف  ةهتنم  تالعملا  نع  جتت 
اذه نإ  أ ..!! وأ  ماوعأ  ةثالث  ذنم  ةحالصلا  ةهتنم  بلعلا  نم  ثلا  نؤملا  نزخم  تدجو  
ەدوجو  نو  نمزلا  نم  ةلط  ةفل  بلعملا  ماعطلا  نكرن  امدنع  اقت  تويبلا  ل  ثدح  

ام اعوبسأ  ترم  هلمل  ةمداخلا  فظنت  دمتع ع  بزعأ  صخش  تب  ةصاخ   نزخملا ..!!
..متملع   

عيمج تاحفص  ناهد  اهدع  تمقف  ..اهتروطخ  نعو  ةداملا  كلت  نع  تأرق  نأ  ظحلا  نسحل 
ادج ةقهرم  ةلمع  تنا  ادج ..!!! ةطس  تامو  ةماسلا  ةداملا  كلتب  وز  اهأرق  لا  بتلا 
مو ..بتلا  كلت  دحأ  وز  أرقس  م  ادأ  ملعأ  مل  نأ  أوسألاو  ..ةلط  تاعاس  تقرغتسا 
طقف موي  دع  تام  ذإ  ..الط  رظتي  مل  ظحلا  نسحل  هنل  مسلا ..!! رثأتو  هماهبإ  سحلس 

بتلا عيمج  تذخأ  ..هتوم  نم  تدأت  امدنعو  ..بتلا  كلت  دحأ  أرق  وهو  رفسلا  نم  هتدوع  نم 
..لملا حطس  ەاملا   نازخ  اهب   تقلأو  ةماسلا  ةداملا  كلتب  اهتاحفص  فارطأ  تنهد  لا 

..هتلتقو    ةضاقلا  ةلا  وز  تتنا ع  اذكهو 

إ رجس  نا  اذه  نأل  تادقعتلا ..!؟ ەذه  ل  نم  الد  لألا  مسلا   عضوب  هلتقأ  مل  اذامل 
..لاحلا   ةعبط  تبلا  ماعطلا   دادعإ  نع  ةلوئسملا  وك  تاهبشلا  ةرئاد  عضو   قيقحتلا 

صلا غراف  هترظتناو  هتعقوت  يذلا  مويلا  ءاج  دقف  دحلا ..!! اذه  دنع  ةصقلا  هتت  مل  عبطلاو 
ةرملا ەذه  تنا  ..ةللق  ماأ  وز  توم  بس  نع  نالعإلا  دع  وز  قيقش  راز  ..اضأ ح 



نود نمو  ةحاقوب  تبلا  إ  لخدو  زامشا ..!! حفاص  كلذ  مغر  هنل  ..اهيف  ەارأ  لا  وألا 
الئاق  : ثدحتيل إ  ناذئسا 

هجاوز ةركف  امامت  ضفرأ  تنك  نأ  مغر  ..ا  كجوزت  دق  نأ أ  ملع  يذلا  وخأ  دحولا ب  انأ  - 
لو ..ك  ةلص  يأ  دن  الو  امامت  انتلئاع  نع  يدعتت  نأ  كدرأ  ..هتوم  دع  نآلاو  ..ةطقل  ةاتف  نم 
انمث رانيد  فلأ  ةئام  عم  الفلا  كطعأسف  اذه  لاقمو  ا ..!! نوكس  ةطلل  هتركذ  ام 

..كلثم ةعضو  ةاتف  جوزت  دق  نأ أ  سانلا  فرع  نأ  درأ  ..ةحضفلا ال  خأ  نإ  ..كتوكسل 
«.. ادعأ عو  ع  : » أدم قبطأس  اهدنعف  ..يزابا  تمق  وأ  كنم  هجاوز  حضف  تركف  اذإ  امأ 

..و    ..ابك  اذوفن  انيدل  نإ  ..الاغ  نمثلا  عفدتس  كنأ  كل  مسقأو 

مغر قالطإلا  ائش ع  لقأ  مل  دللا ..!! اذه  ةوقلا   د  نم  ل  هضرعتس  يذلا  لمملا  ماللا 
.دألا    و  تلا ..)  ) ةرداغم هتدعوو  ل  ..ددرت  نود  تقفاو  ل  ..ةحضاولا  هتاناهإ 

ةظحل  ددي  هنل ال  ..مئاد  مالس  شع   طقلاف  ةطق ..!! نوأ  نأ  كلت  جت  نم  تملعت  دقل 
دجوي الو  ل  ..اقالطإ  ةفعض  تسل  نأ  تكردأ  ام  رطخلا ..!! ساسحإ  دأ  دنع  هلاخم  راهشإ 

..اذه اوركذتت  نأ  موجرأ  ةوقلا ..!! نطوم  هسفن  لهج   ناسإ  دجوي  نلو  ..فعض  ناسإ 
لصت ح  طت  نأ  د  ال  اهنل  ..اهءاذغ  رويطلا  بهي  اعتو  هناحس  هللا  نأ  اضأ  تملعتو 

..اذغ   لصحأل ع  ترط  دق  انأ  اهو  هلإ ..!!

عيطتس ..تح ح  رمأ  اذه  نل  ..اناحأ  ةعم  لاعفأ  نوموق  بيطلا  سانلا  نأ  فسؤملا  نم 
..ادج ساق  ملاعلا  ..ءاضب  راهزأو  ةعطاس  سمشو  حق  ساوقأ  سل  ملاعلاف  ..ةاغلا  ەذه  ةاحلا  

نأ مهملا  ..راهنتو  ملاعلا  اذه  ةوسقل  اموي  عضخت  نأ  د  الف  ..اس  تنك  امهم  ..اق  تنك  امهمو 
ادأ لمألا  دقفأ  الأ  ركذتأس  ..ةدارإلا  دجوت  نأ  مهملا  انأ ..!! تلعف  ام  لتاقتو  ىرخأ  ةرم  ضهنت 

نم ء  ردص  ..راتوألا  قزمتت  امدنع  حف  ..اقم  اناج  امئاد  رومألل  نأو  ..ةدارإلا  دوجوب 
   !!. مغنلا

ةلق امود  لماعُ  سانلا  محو  ناوقلا  اري  يذلا  مقتسملا  ناسإلا  نأ  وه  هتملعت  ام  مهأ  امأ 
همح لاشملا  بحاص  رلا  نلو  ائش ..!! مهف  ابغ ال  قمحأ  اجذاس  دع  ..ءازهتساو  ماحا 

.فسأ   ل  عم  باسح  فلأ  هل  نوبسحو  سانلا 

ترعش دقف  ..يراحتنا  ةلواحمل  اثك  ر  ترفغتسا  امدنع  ..كلذ  دع  ثدح  ام  مهأ  أ  الو 
..ةيجعلا ةصقلا  ەذه  ثادحأ  لوه  نم  ةظحل  يأ  تومأ   نأ  نكمملا  نم  نا  دقل  ..بك  بنذ 

نأ نأ  تدرأ  دقف  كلذ  مغرو  ..ةبلق  ةتكس  ةاصإلا  نم  ذقنأو  ةرم  نم  اح أ  فأر  نل هللا 
.دمحلا    ..لاح  ل  دمحلا ع  ..فنب  اح 

غلملا وز  قيقش  اطعأ  نأ  دع  لحرلل  دعتسأو  ةعبطلا  اح  شعأ  تأد  ائشف  ائش  ..و 
إ هملسأسو  تبلا  عيب  ةللق  ماأ  اهدع  تمق  ثح  ..سا  تبلا  ةقثو  لحتب  ماقو 
رجاهأسو إ ..فسألا  عم  دحأ  ه  طي  يذلا ال  دللا  اذه  كرتأس  ..عبسأ  لالخ  ددجلا  هاحصأ 

سارد لمأل  تاعماجلا  ىدحب  قحتلأو  لاملا  معنأس  ثح  ..نآلا  نم  ةللق  ماأ  لالخ  (د )
.اهب   ملحأ  لا  اح  لصاوأو 

دع ةصاخ  ..ةمدآلا  ةحصلا  ادج  ةق  ةغرو  ..ةضاملا  ماألا  لالخ  ةلتاق  ةدحوب  ترعش  دقل 
إ ةئاوشعلا  ةنولإلا  ةلاسرلا  ەذه  تلسرأ  طقف  اهدنع  ..اوز  ةاد  اهئفد   ترعش  نأ 
نأو ..امنم  درلا  دجأ  نأ  اقالطإ  ةعقوتم  غ  ..حملاو  ةعتملا  لس  ع  اهتلسرأ  ..سانلا  فالآ 



يدل نأ  ولإلا  دلا  املصاوتو م ع  امدودر  لالخ  نم  ترعش  دقل  ..اذكه  اس  سلجن 
نم ها  لقثي  يذلا  لا  اذهل  د  ال  هنأ  اضأ  ترعش  ام  لعفلا ..!! هلوق  دي  ام  منم  ل 

.ادج   قهرم  رمأ  اذهك  افتحاف   ..رجفنأ  جورخلا ح ال 

ل ظفتحأ  تلز  ام  نأ  ام  ..م  وز  هلعف  ام  ادج  نوفرعت  ..دقتعأ  ال  ةطلا ..!؟ نوغلس 
ءاذإلا ةم  تنا  دقف  ..العف  توملا  قحتس  هنو  ..نا  دغو  يأ  اوفرعتو  اهوأرقت  هتاركذم ح 

باهذلا إ هل  متأ  نل  الوأ ..!! تق  دي  نا  هنأل  الإ  هلتقأ  مل  انأو  ..اهفصو  نم  اهبس  أ  لا 
ةأرملا نأ  وز  فرع  مل  ةفرحنملا ..!! هراجتو  ەرافأ  الصأ  هف  شع  نا  هنأل  محجلا 

اهتصاصر تلسرأ  اهيلع  ةرطسلا  تدقف  نو  ..كملاع  تلم  اهب  كاسمإلا  تدجأ  نإ  ..ةقدنبلا 
با ىوس  تسل  ةمجلا  نأ  لهجأ  تنك  ام  ..ةققحلا  ەذه  لهجأ  تنك  فن  انأ  كلق ..!! إ 

كئدام ضع  يغت  ةثك إ  اناحأ  رطضت  ..فسألا  عم  هلخد ..!! نم  بقاعو  عمتجملا  هحتف 
.كنم    ىوقأ  مه  نم  كقحس  الو  ..ةاحلا  رياسل 

حت  ال  الاوهأ  تأر  دقف  ..يردأ  ال  وه ..؟؟ كيس  له  نلو  ..نآلا  املا  تكرت  دقل 
ركذأو أدهأ  نأ  لواحأو  ةوق  ثهلأ  مث  رلا ..!! نم  زفقأو  ون  زع  خأ   نإ  ..اذه  اوز 

..هتكرت ام  املا  كي  نأ  قح  متأ  ..دغولا  اذه  عم  ء  ل  تناو  تتنا  نأ  فن 
ادع اهب  عتمتسأو  اهشعأس  ةلمج  ةاح  تلا ..)  ) جراخ رظتي  اقم  القتسم  نأو  ةصاخ 

  !!. فوخلا عم  ماأ  ..ت  لا ال  ماألا  كلت  ..انه ح أ  هتشع  ام  ل  نع 



ةناثلا  : ةصقلا 
مدلا   ةوخأ 

لا  …ـ ناملس  دلاخ  اهيكح :
..فضلا و  : ةحان  تفتلاو  ..صق  نم  تهتنا 

..اهيلإ عمتس  نمل  ةعتمم  ةصق  نوكت  دق  ..امل  تقار  دق  صق  نوكت  نأ  متأو  ..ةلاطإلل  رذتعأ  - 
رخآ نوك  نأ  ملاس )  ) دسلا بلط  دقل  ..امرود  ءاج  نآلاو   .. ةسلا  اققح  اسوبا  تنا  اهنل 

؟ كلذك سلأ  دلاخ ..)  ) كمسا دلاخ ..)  ) ا كتجت  انل  يول  لاجملا  حسفنس  اذل  ..ثدحتملا 
..!؟   

ع انيل )  ) ا اثك  كركشأ  نأ  درأ  ..ء  ل  لق  نلو  لا ..)…ـ ناملس  دلاخ  (.. ) دلاخ  ) ..معن - 
..اح ةرم   لوأل  ام  تلأ  نأ  مغر  انه  ممح  ئاع  وج  رعشأ  ةققح   .. كتفاضتسا 
اهتشع نأ  ترعش  اهثادحأ ح  تدش  دقو  انيل ..)  ) ا ادج  ةغ  كتصق  تنا  دقل  ..ةسانملا 

ەدهاش  املق  ءاذ  بهرلا  قزأملا  اذه  نم  كجورخ  كئنهأ ع  ةققحو  ..ةظحل  ةظحل  كعم 
وهف ..كجوز  عم  ثدح  ام  ادحأ  خأ  نل  فن  نع  انأ  ..ائش  خت  ال  نلو  ..عقاولا  ملاع 

..هل    ىرج  ام  دأت  ل  قحتس 

فسأ  : لوق  نأ  لق  اللق  تكس 

ردحني عاخنلا  هقشعن ح  يذلا  دللا  اذه  نأل  ..هلع  كمولأ  نلف  ..ةرجهلا  نأش  كرارق  نع  امأ  - 
نأ دي  دحأ  نل ال  ..ةفورعم  باسألاو  ةدعصألا ..!! عيمج  عو  فخم  لش  ردحني  ..لعفلا 

د أدأسو  ..ةفخسلا  ار  املع  لطأ  نل  ..امومع  ..مهدح  دنع  نيدسفملا  فقوو  كرحتي 
..ادأ مني  ارثأ ال  فن  تكرتو   اقت  تاونس  ثالث  لق  اهتشع  لا  ةرملا  جت  ثادحأ 

تررم  دقف  ..بعرلاو  ضومغلا  ملاع  ةدحولا   جت  تسل  اهتبارغ - مغر   - صق نأ  عقاولاو 
لالخ نم  لصفتلا  اهنع  تثدحتو  ..لقع  اهقدص  ال  ىرخأ  لاوهأو  براجتب  ةصقلا  اح 
صق نإ  الهم ..!! ةلوهجملا 2) (16 ..) داعألا  و( ةلوهجملا ) داعألا   ) مسا المح  لصفنم  باتك 

الإ اهانعم  لمتك  لا ال  ءازجألا   تاذ  ةصقلاف  ةلوهجملا ..) داعألا  اثلاث ل(ـ اءزج  تسل  ةمداقلا 
راجت عالطالا ع  امنم  بلطتت  نلو  ةلمتكم  ةمداقلا ف  صق  امأ  ..ثلاثلا  وأ  اثلا  ءزجلا   

نع ةساسألا  تامولعملا  ضع  دعأ  نأ  بج  ..ةرم  لوأل  نوأرق   نيذلل  ..نلو  ..ةقاسلا 
نأ اموجرأ  اذل  ..هئزج  ةلوهجملا ) داعألا   ) باتك اهتحرط   نأو  قبس  لاو  ..عضاوتملا  خش 

.صق   د  أدأل  نآلا  لاجملا  احسفت  

اقت ماوعأ  ةثالث  ذنم  تثدح   دق  ەذه  صق  امنب  ..رمعلا  نم  نعلاو  ةناثلا  باش   نإ 
ا اثك  كنع  فلتخأ  نأ ال  عقاولاو  ..رمعلا  نم  ةعساتلا ع  تنك   امدنع  ..امل  تركذ  ام 

كفورظ نع  اثك  فلتخت  ورظ ال  نإ  ل  ..كئارآل  ام  دح  إ  ةهباشم  ةاحلا  ارف   انيل ..) )
عم اهيف  فرعأ  مل  ةاغلل  ةلمج  ةلوفط  تشع  لاقملا - نأ - الإ  ..اضأ  نبألا  مي  انأف  ..اضأ 
دج ..اقت  ء  ل  اهل  نيدأ  لاو  اح  اهتفرع   ةأرما  بطأو  بحأ  وه  بسلاو  ..متيلا 

..يت لجأ  نم  عيطتس  ام  ل  تلعف  بلقلا  ةيط  ةعدو  ةملاسم  ةأرما  و  ةمطاف ..)  ) ةبحلا



تلا )  ) ةصاخلا  سرادملا  لضفأ  ىدحب  تقحلأو  ل  ..اعم  بألاو  مألا  رود  موقت  تناف 
كلمن ذإ  ..قالطإلا  اهب ع  سأ  ةداملا ال  انتلاح  نأو  ةصاخ  ..لعت  ىوتسم  لضفأ  لصحأ ع 

ملو ..يرهشلا  اهلخد  نم  الاح  شعنو  ..ظحلا  نسحل  هتافو  لق  دجل  اهاشا أ  ةنكس  ةرامع 
الاط نوأ  سوب   ام  ل  لعفأ  تنكف  ..ةاعرلا  ەذه  ل  دع  ةبحلا  دج  لمأ  بخأل  نأ 

ذتاسأ تعمس  ام  اثكو  ..لصاوتم  لشو  فلا  ةحول  سا   عضوي  نأ  اريدج  اعمال  اقوفتم 
.يرقعو   ..ةغان  نأ  نولوق 

ةل قاحتلالل  لهأ  عفترم  لدعم  ةناثلا  ةلحرملا  نم  رخت  إ  ىدأ  دق  اذه  نإف  عبطلاو 
.دمحلا    حاجنب و  اردلا  يراوشم  اهيف  لصاوأ  تلز  ام  لاو  تلا ..)  ) ةعماج بطلا  

فهرمو ..اث  اتاذ  املاع  كلتمأ  عاطلا  ئداه  ناسإ  نأ  ةقاسلا  اركذم  اوأرق  نيذلا  ل  فرعو 
ةرمتسملا ةءارقلا  نم  تملعت  ثح  ..لوألا  زارطلا  نم  ئراق  نأ  ام  ..ةجرد  قأ  إ  سحلا 

ةغراف ةاح  نم  باشلا  هشع  ام  ب  ايهر  اعا  شعأ  لعج  اذهو  ..عضاوتلاو  ءودهلا 
ةملع ةداهش  ع  لوصحلا  ملحأ  نم  فقثم  ناسإ  فنل  همسرأ  ام  و  ..ركف  ةلاحضو 

لش امئاشم  امهجتم  اتكم  ائاوطنا  اصخش  العج  ةغلا  ساسحإلاو  عالا  اذه  ..الع 
شعأ  ومتدجول  سولا  نورقلا  انك   ولو  ..ءاقدصألا  نم  امامت  اح  ولخت  اذهل  امر  ..مئاد 

.دحأ فرع  الو  دحأ  دهاشأ  الف  ادنلتكسا ..)  ) عالق نم  ةروجهم  ةعلق 

..امئاد فئاخو  ل  ..امئاد  نح  ..سفنلا  ةقثلا  مودعم  ةصخشلا  فعض  ناسإ  نأ  عقاولاو 
ملاعلا بقارأ  نأل  اذه ..!! ؟ نولختت  له  هف ..!! فن  دجأ  ..اح ال  ط  رم ع  امدنعف 

ةغص ةكمس  نأ  ةثك  اناحأ  رعشأ  ذإ  ..نامألا  مدع  مئادلا  روعشلا  وه  بسلاو  ..تخم  انأو 
درأ تومأ ..!! توحلا ح  نط  لظأ   ..برهلا  لواحأ  امهمف  ..لئاه  توح  ةدعم  لخاد  حبس 
كسم نأ  لق  راجشألا  هلقنت ب  ءانثأ  انصغ  كي  يذلا ال  درقلا  نوأ  نأ  درأ  ..نامأ  شعأ  نأ 

..ەدجأ   الو  هنع  ثحأ  يذلا  نامألا  وه  اذه  رخآ ..!! انصغ 

هماوق لثم  هتامل  ..دوعلا  بولصملا  سأرلا  عفرملا  باشلا  كلذ  نوأ  نأ  متأ  اح  لاوط 
ماللا ستح  يذلا  لجرلا  كلذ  نوأ  نأو  ..امنسلا  ثمم  امسو  نوأ  نأ  تنمت  املاط  ..عرافلا 

رئاث نارب  انأف  ..نخآلا  رعاشمل  ثك  ناسإ ال  لل  ادح  عضأ  ..هلوخد ح  ىدل  سلجم  يأ   
عيطتسأ ء  يأ  يدب  سلو  ملظ  نم  ملاعلا  وح   ثدح  ام  ىرأ  ..رعاشملاو  رافألا  نم 
شمنأف ..فعض  صخش  نأ  ركذتأو  سفنلا  اوش  اهب ع  رعشأ  لا  ةروثلا  كتتف  ..هلعف 

..ملأ نع  ةراع  ةسلا   ةاحلا  نإ  ملاعلا ..!! اذه  نم  تخأ  نأ  كشوأ  أو ح  فن أ  ع 
   !!.. ىودج نود  نل  ةققحلا  ەذه  عم  ملقأتأ  نأ  لواحأ  انأو 

ادج ةداع  مالم  ..ةبلا  له  ..اس  ةماقلا  صق  نورت - ام   - نإف ..ةصخشلا  افص  نع  امأ 
نم حبقلا  برقأ إ  نإ  تلقل  ظفحتلا  ضع  الولو  ..اهنم  نارفنت  املعج  وأ  اهم  ام  دجوي  الف 

..لامجلا   

تشع لا  ةقطنملا  ف  ..اح  بح   لوأ  ةيمرلا ..)  ) ةقطنم نكسأ  نأ  امخأ  نأ  تس 
 - لمجلا املا  قبع  هل  اهنم  ءزج  ل  نأ  رعشأ  ثح  ..بلق  رهظ  نع  اهفرعأو  دالو  ذنم  اهيف 

مئارجلا راشنا  نم  نآلا  هلع  وه  ام  اعرم  اساق  ملاعلا  حبص  نأ  لق  هشعأ -  مل  نو 
.دحأ    خت ع  لا ال  ةبلسلا  رومألا  نم  اهغو  ةلاطلا  لدعم  عافتراو  ..تاردخملاو 

اثك نحأ  تلز  ام  نأ  الإ  ..اردلا  وفت  بس  قفألا  حل    يذلا  قملا  لقتسملا  مغرو 



امدنع نلو  ..دألل  مودس  مويلا  نأ  رعش  ..الفط  نوكت  امدنع  اقح  بغ  ..ةلوفطلا  ماأ  إ 
ەذهب امئاد  ةاحلا  له  لمج ..!! وه  ام  ل  اهعم  ذخأتو  لا  حمل  رمت  ماألا  نأ  رعش  ..كت 

اذه حطأ  تنك  ام  اثك  طقف ..!؟ ةقهارملا  نس  نوكت   امدنع  كلذك  اهنإ  مأ  ةعصلا ..!؟ ؟
ةاحلا نأ  تكردأ  ..رمعلا  نم  تاعلا  ةلحرم  تلخد  نأ  دعو  نآلا  ل  ..فن  لاؤسلا ع 

ىرأو ..الل  ةذفانلا  جاجز  رظنأ ع  امدنع  موي  ل  ةاهن  اهركذتأ   ةققح  ..ادأو  امئاد  ..ةعص 
..اعم ةآرملاو  ةذفانلا  نم  بجعلا  جــــملا  كلذ  ..لخادلا  ءاوضأو  جراخلا  ةملظلا  نم  اكرم  ارظنم 

   !!.. ةدحولا روعشلا  خاد  دادزو  ..نحلا  ..قيلحلا  لحنلا  جو  ىرأف 

نم ثلا  ..ةملألا  تاكذلا  نم  ثلا  ..فوخلا  نم  ثلا  ..ةدحولا  نم  ثلا  ..اح  ەذه  
ةئداه اماأ  يرمع  تاونس  لاوط  تشع  نأ  بغلاو  ..بتلا  عم  تقولا  نم  ثلا  ..تاطاحإلا 

كلذ دع  اح  تأد  ذإ  ..ةع  ةسداسلا  نس  ول  حو  ..ركذلا  قحتس  ام  اهيف  نك  مل  ادج 
   !!.. ةئاملا ەرمع  زواجت  خيش  ەري  مل  ام  تأر  ..ةيهر ح  ةع  رخآ  حنم  ذختت 

..هئزج ةلوهجملا ) داعألا   ) باتك ةقاسلا   اركذم  اوأرق  نمم  نثلا  نأ  تظحال  دقل 
!!.. ةدعس تااهن  كانه  دجوت  ال  ..لوقأ  ءازعألا  ءالؤهلو  صقل ..!! ةدعس  ةاهن  نورظتي 

  !!. دع هتت  مل  صصق  ةدعسلا   تااهنلاف 

جت نع  ثدحتأسو  كلذ  نم  أ  ملع  لطأ  نل  اذل  ..ع  هتفرعم  ممهي  دق  ام  ل  اذه 
ماألا إ تداق  بعرلاو ..!! رتوتلاو  قلقلا  نم  تاظحل ال ت  اهيف  تشع  براجت  دعف  ..ةخألا 
..!؟ مهب تقتلا  فك  مدلا ..!؟ ) ةوخأ   ) مه نم  مدلا ..) ةوخأ   ) سوبا هنإ  ددج ..!! سوبا 

.عباتنلف   اذاملو ..!؟ مو ..!؟

تنا ..ةلللا  كلت  ادج  ركذأ  تلز  ام  ..بطلا  ةل  وألا   ةنسلا  ماع 2005 .. رخاوأ  نحن  
دق ال تاراتخالا  نإ  ..دغلا  راتخا  لجأ  نم  ةرخأتم  ةعاس  ح  راذأ  تنك  امدنع  ..ةعمج  ةلل 

تررق مث  ..ارجف  ةدحاولا  ارهاس ح  تللظ  نأ  ركذأ  ..ك  ام  وجلا  ممس  اهنل  اثك  فخت 
ةعاسلا ظقسأ   نأ  هنملا ع  طض  تمقف  ..حاصلا  يكرت   ةمق  نوأ   مانأ ح  نأ 

ظاقسالا بس  ةداع  ثدح  يذلا  هشلا  ةعمجلا )  ) موي قرأ  باصأ  نأ  خأ  تنك  ..احاص 
رعشأ نأ  لق  ..ةع  مونلا  تولم  تغ   ظحلا  نسحل  ل  ..مويلا  سفن  حاص  رخأتملا 
..ةداع مئانلا  عم  ثدح  ام  دوجولا  نع  ةلما  ةروص  الصفنم  تسل  نأ  ةللق  تاعاس  اهدع 

ادع ةرجحلا  رمغ  سمادلا  مالظلا  ..انملاع  إ  دوعأ  تأد  اجردتو  ظقسم ..!! فصن  نإ  ل 
اقسا بس  فرعأ  نأ  نود  شارفلا  اهب   سأ  ال  ةف  تللظ  ..تفاخلا  مونلا  حاصم 

اهنإ ..ال  ماعلا ..!! نم  تقولا  اذه  ةرازغ   لطهت  تأد  لا  راطمألا  توص  وه  له  ..افملا 
ركع ام  نإ أ  مامحلا ..!! باهذلا إ  ةحلملا   ةغرلاو  راجفنالا  ةكشوملا ع  ةئلتمملا  ناثم 
ةرباع ةرظن  ..لصاوتملا  مونلا  نم  تاعاس  تس  لمأ  نأ  لق  راخ  رثؤم  ظقوي  نأ  وه  ازم 

ضهنأ مئان ..!! هل  نولا  نأو  ..احاص  ةثلاثلا  ةعاسلا  اهنأ  كخت  ةروفسوفلا  هنملا  ةعاس  إ 
نم ظقس  امل  اعمج  هلعفن  رمأ  وهو  ةآرملا  إ  ىرخأ  ةرباع  ةرظن  ..مامحلا  إ  هجتأو  اخأ 
ةرم ةطغألا  تحت  سدنأل  شارفلا  اهدع إ  دوعأو  ناثم  غفأ  مث  بسلا ..!! فرعن  نأ  نود  مونلا 
نع زجاع  نأ  اقت  ةعاس  فصن  دع  رعشأ  نأ  لق  اهل  رطاوخ ال ح  اقراغ   تللظ  ..ىرخأ 
كلذ ارعاش  ائشف  ائش  شارفلا  لمأ  لعفلا  تأدو  ..ه  رعشأ  يذلا  ددشلا  قاهرإلا  مغر  مونلا 

  !!. قرألا ..ضغلا  روعشلا 

مويلا ةدج  بلجأل  تهذو  ..ةللا  نم  ةدوعلا  دع  مانأ  نأ  اخأ ع  شارفلا  نم  ضوهنلا  تررق 



ء سودأ ع  نأ  لق  ..نأ  لق  ..ةقشلا  با  دنع  قلعملا  اهقودنص  دئارجلا   عزوم  اهعض  لا 
با دنع  ويدف  ط  عض  نم  ..بغ  اذه  ويدف ..!!! ط  هنإ  ..هنإ  بالا ..!! ةتع  دنع  ام 

مث ..اغتسم  فش  تططم  عبطلا ..!! دحأ  دجوي  ال  ..نل  ..اراسو  انيم  تفتلأ  قش ..!!؟؟
   !!. امامت قرألا  اسأ  طلا  ىوتحم  نع  لؤاسلاو  فرغ  تهذ إ 

روصملا ىرت  ثح ال  ..ويدف  اما  رصت  درجم  هنإ  ..و  ون ..!! ةفرغ  طلا   لغشب  تمق 
هجو ىرت  الأ  متت  كلعج  توصلا  اذه  ام   ء  قيمعلا ..!! هسفنت  توص  عمس  امنإ  ..هسفن 
ودت ةهدر  ءطب   مدقتتو  ام  مامح  نم  جختف  ..رصتلا  لصاوت  ويدفلا  اما  ادأ ..!! روصملا 

مون ةفرغ  مث  ..نوفلت  زاهج  اهب  سولج  ةعاق  ەذه  ..ەذه  ..الهم  اذه ..!؟ هنع  يذلا  ام  ..ةفولأم 
ةلهول ..بلقلا  ةيط  زوجع  ةأرما  مالس  اهيف  مانت  ثح  ىرخأ  مون  ةفرغو  ..امئان  اصخش  اهب  دجوي 

قفخ لق  أد  ائشف  ائش  مث  ..ەارأ  ام  بعوتسأ  نأ  نود  ءاغ  نوفلتلا  ةشاش  إ  رظنأ  تنك 
نا دقل  ..معن  فوخلا ..!! تاظحل  امئاد   ثدح   ام  بصتي  يدعاس  رعش  أدو  ةوق ..!!

!!!.. ملاعلا اذه  تقولا   ل  كلم  هنأو  اهيف  ةنأتم  ةلوج  موق  قش  ام   صخش  كانه 
دمجتت  ءامدلا  لعج  غيل  تماص  يزمر  دهشم  امان ..!!! انروصو  ةقشلا  فرغ  ل  لخدف 
ةأو هتاوطخ ..!؟ عمسأ  مل  فكو  قش ..!؟ لخد  فكو  لخدلا ..!؟ اذه  أ  م  ..كقورع 

؟ اذه ع ل  ثأت  نا  اذام  ..فرعأ  ال  ةحلا ..!؟ ؟ ەذهب  ةقشلا  سلاو   لوخدلل  هتعفد  ةحاقو 
فعأ نأ  د   نلو ال  ..ةفخس  ةاق  نوكت  ام  اثك  تامللا  نإ  ذإ  ..ملاخل  كوم  اذه   ..!؟

ع ؤرجأ  نأ  نود  ام  ضفتنأ   تللظ  ةطاسب  نأل  ..عورم  دح  إ  ناج  ناسإ  نأ  اقح 
بثاوتي لقو  امودصم  الوهذم  شارفلا  اسلاج ع  هتضق  تقولا  نم  م  يردأ  الف  كرحتلا ..!!

قش لوج   لخدلا  اذه  امنب  ..طق  بدك  امئان  تنك  دقل  ..دقل  يردص ..!! ناصحلا  
!!.. ءاش امفك 

يرعشو جو  لسغت  اهتكرت  لا  ەاملا  روبص  تحت  أر  تعضوو  مامحلا  إ  ةع  تهذ 
..علهلا باتنا  دقف  ..ءامغإلا  كشو  ع  نأ  ترعش  ذإ  زاوت ..!! دعتسأ  ح  اهسفن  ورو 

دقف نآلا  امأ  قئار ..!! لا  جاتح إ  فرت  قاهرإلاف  يدسج ..!! نم  قرألاو  قاهرإلل  رثأ  يأ  التو 
   !!. طلا كلذ  تدهاش  نأ  دع  فأ  ازفحتم  تحصأ 

..كمون ءانثأ  كتب  ةح   لوج  اصخش  كانه  نأ  تفرع  اذو  ..انأجلمو  انعالق  انتويب   نإ 
..فتلا تررق  اخأ  ..و  ..سوبالا  اهدنع  تبلا  حبصو  ةصوصخلاو  نامألا  زجاح  مشهتسف 

نإ ..ماحتقالا  نم  عن  يأ  متي  مل  ..ال  ..بالا  لفق  رظنأ إ  ..ةقشلا  با  اهجتم إ  افجترم  تضهن 
اهلفقأ نأل  اعط  لحتسم  ةفلا ..!! ؟ نم  لوخدلا  ..دكؤم  اذه  حاتفم ..!! حتف  دق  ةقشلا  با 

   !!.. اخا اندلا  اتئلمل  الو  ائش  اتظحال  دق  ةمداخلا  وأ  دج  نأ  دقتعأ  الو  ..ون  دنع 

مهتلت سواسولا  تأد  دقل  اذح ..!! ثحأو ح   ةقشلا  نام   ل  شفأ   اهدع  تحر 
رفخم إ  باهذلا  عيطتسأ  ال  نأ  ةلشملا  اذه ..!! عللا  ويدفلا  ط  بس  اماهتلا  لق 

إ بهذأ  نأ  خأ  ةنماثلا ..!! راتخا   يدلو  ..ةعاسلا  نم  بقت  نآلا  ةعاسلاف  ..ةطلا 
إ باهذلا  مث  نمو  ..الوأ  ةللا  إ  باهذلا  تررق  اذل  راتخالا ..!! دعوم  نع  رخأتأف  رفخملا 

   !!. مهتيلوؤسم قاطن  ةغلا   ةمجلا  ەذه  تعت  ثح  ةيمرلا )  ) ةقطنم ةط  رفخم 

ةحتلا اهيلع  تقلأ  ..راطفإلا  ماعط  ةمداخلا  عم  دعت  اهتداعك -  - تأدو تظقسا  دق  دج  تنا 
اهعم ع سلاج  اذنأ  اهو  ..خلإ  ..و  بقرتو  قلقو  تالاعفنا  نم  خاد  ام   ل  خأ  نأ  الواحم 
ادج  ةدفم  هاوفلا  نأ  ع  ةم  لاقتلا  ضع  عطقت   تحار  ثح  ..راطفإلا  ةدئام 



   .. همدقت  ام  ل  لآ  نأ  د  الف  ..اهرعاشم  حجأ  نأ  ؤرجأ  عبطلا ال  ..حاصلا 

تردأ دج ..!! ەارت  تك  ال  ويدفلا ب  ط  تفخأ  دقو  القاثتم  ةقشلا  نم  اهدع  تجرخ 
اهنأو كانه  تاعاسلا  ترم  ثح  ..ةللا  تهذو إ  ..درالا  وجلا  لعف  لوسلا  ةراسلا  كرحم 

نإ امف  ةطلا ..!! رفخم  إ  بهذأ  ء   ل  نم  ءاهتنالل  قح  افهلتم  تنك  نأل  رهد ..!!
(. ةيمرلا  ) ةط رفخم  نونجملا إ  اهدع  تهجوت  ..ااحم ح  نمو  راتخالا  نم  تهتنا 

نم يع  كرفأ  تحرو  ..ارخؤم  ةك  اهيدترأ  ت  لا  راظن  تعف  ..طاضلا  مامأ  كانه  تسلج 
اد هنل  رومألا ..!! ەذه  ابخ   تسلف  ..طاضلا  اذه  ةتر  ملعأ  تسل  رهسلاو ..!! قاهرإلا  طرف 

مني فجترم  توصو  ء  ل  هتخأ  ..نوفلتلا  مهارن   نيذلا  طاضلل  اساق  نسلا  اغص  
لاقو  : اغتسم  هتفش  طمف  ..رمألا  ةروطخ  نع 

   !!.. اذهك ارمأ  نع  اموي  عمسأ  مل  نإ  - 

مسح  : فدل  ..اللق  تكس  مث 

..ثدحتن    مث  ..ء  ل  لق  طلا  دهاشلف  - 

!!.. معن ..و  ..ويدفو  نوفلت  يوحت  رفخملا  ىرخأ   ةفرغ  إ  اعم  انضهنو  طلا  م  ذخأ 
لاخ ال نآلا  حبصأ  فكف  فرغ ..!! فنب   طلا  تدهاش  انأ  متعقوت ..!!! ام  طضلا  امامت 

ادج ةهش  ةمت  ەذه  لجس ..!!؟؟ يأ  نم  ەولخ  نع  ةانك  ةكتاتسا  ةروص  ىوس  يوح 
كتراس ذخ  فرلا ..!! رخآ  ەدجتسف   ..فرلا  لوأ  كاتك   نع  ثحا  اعمج ..!! انل  ثدحتو 

نل ائش ..!! عمس  نل  هنل  ..كرحملا  نم  ثعي  يذلا  بغلا  توصلا  عمسل  ناملا  إ 
ثدحت  قئارحلا  امئاد  مالفألا  ةراسلا ..!!  كدرفم   نوكت  امدنع  كاوس  توصلا  عمس 

ةدقعم ةاحلا  نأل  الثم ..!؟ ؟ رألا  قباطلا  ء   ثدح  ال  اذامل  ..ع  سماخ  ـ لا قباطلا 
   !!.. العف

تزجعو ..عاضو  ةح  طاضلل   ترظن  نافجترت ..!! ياتفش  تحارو  ءالا ..!! كشو  تنك ع 
يذلا ام  ..راهنا  تكو  همامأ  ضرألا  ع  تمترال  راقو  ةق  الولو  ..ىرخأ  ةمل  ةفاضإ  نع 

.يردأ    ال  انه ..!؟ ؟ ثدح 

للد يأ  دوجو  مدع  طاضلا أ ع  نل  ..ويدفلا  ط  تدهاش   ام  هعانقإ  تلواح  اثبعو 
   !!. الصأ ةضق  دجوت  الف  اذل  ..ال  ع 

اهبس  : مهفأ  مل  ةدح  لاق    ..اخأو 

دحأ كل  اهدعأ  ةلقث  ةحزم  نوكت  امر  متقش ..!! نم  ائش  لخدلا  كلذ  ق  مل  لاح  ل   -ع 
   !!.. كئاقأ

فصوي  : دح ال  مولظم إ  نأ  ارعاش  تعماد  نيع  هل  تلق 

نأ قيطأ  ..نامألا ال  ساسحإلا  ..لعفلا  ق م  دق  امهم  ائش  كانه  نإ  مث  ..براقأ  دجوي    -ال 
  !!. انلوح رود  ام  نامئان ال ن  دجو  انأ  امنب  ..فرغ  نا   اللسم  نأ  روصتأ 

لوق  : هنأو  ههجوب  طاضلا  حاشأف 

   !!. كمال ةحص  للد ع  دجوي   -ال 



ثدح ام  باتي  نحلا  روعشلا  كلذ  أدو  ..ارهق  فش  ع  ضعأ  امومهم  تبلا  إ  تدع 
ادحأ تل   عورم ..!! دح  إ  دحو  ..دحو  نأ  اقح  ةدحولا ..!! ةطرو ..!! عقأ   امدنع  امئاد 
سل هنأل  ..انأ  أ  الإ  ..ةط  طاضو  ابطو  اماحم  يوحت  تلا )  ) ةأ  ل  ..هلإ  أجلأ 
حأ فكف  ..ملاعلا  ةهجاوم  عيطتسأ  ..فعض ال  نإ  ةبحلا ..!! دج  ىوس  الصأ  ةأ  يدل 

.!؟    فك ..ءاشألا  ەذه  نم  دج  حأو  فن 

ةفرغ إ  اهدع  تهذو  اصعأ ..!! ع  رطسأو  اتش  ململأ  نأ  ح  بدن  دع  تلواح 
اقهرم تنكف  انأ  امأ  ..ةمدقلا  ةعلا  مالفألا  دحأ  دهاش  تنا  لا  دج  عم  سلجأل  ةشعملا 

مهتلت تنا  ءادوسلا  رافألاو  رطاوخلا  نأ  ام  ..سمأ  ةلل  باصأ  يذلا  قرألا  بس  ةدش 
..ماحب دصوم  ةقشلا  با  نأ  نم  دأتأل  تهذو  ..ةعاسلا  ةارق  دع  دج  تنذأتساف  اماهتلا ..!!
..ةجهبم ءاشأ  ركفأ   تأد  مث  ..ادغ  ةقشلا  بال  سات  ءا  ررقأو  كلذ  دع  ةداسولا  نضتحأل 

   !!!. ركفأ انأو  تمن  دقل  اذام ..!؟ لثم  اذام ..!؟ لثم 

ضع ءاضق  ..تااحملا  ..ةللا  إ  باهذلا  ..داتعملا  يتورلا  لسلسملا  أد  ..اتلا  مويلا   
اسأ دقل  ..ةرذعملا  دلو ..!؟)  ) روتكدلا وه  نم  نولأس  ..اذام  دلو ..)  ) روتكدلا عم  تقولا 

دوج املق  يذلا  لجرلا  اذه  نع  مثدحأ  نأ  سمألا  هل   تضرعت  يذلا  ضماغلا  فخملا  ثداحلا 
لجر ..ةعماجلا  روتكد   هنإ  ..قح  ةعئار  ةصخشو  ..عزانم  ال  صق  لط  وهف  ..هلثم  نامزلا 

بصنم مهأ  لغش  هنأو  ةثك  اناحأ  وديف   امئاد  ةقنأ  ةلذ  يدتري  ..نابلا  يوق  ةماقلا  لط 
عبطلا الو أ  ..ةقانألاو  ةقدلا  ةسلا   تاعاسلا  سفاني  هنأ  ةلطلا  هنع  لوقو  ..ملاعلا   
قلعتي رمأ  وه  امنإ  ..نونظت  ام  اداع  اش  سل  ..ال  ..راقوو  ةيه  ەداز  يذلا  ضبألا  ەرعش 

.حجرألا    تانيجلا ع 

نم اءزج  لجر  ل  نإ   ةلوجرلا ..!! لمالا  لجرلا  ەراتعا  تالاطلل  قوري  دلو )  ) روتكدلا نا 
لعفلا دلو )  ) روتكدلا تعف  اذل  اراهنو ..!! الل  سفنلا  ءاملع  اهددري  ةققح  ەذهو  ةثونألا ..!!

ةعض لمأتي  مث  ..ةمل  لوق  مث  نورق  ةعضل  ركف  يذلا  عنلا  نم  هنإ  ..ةداتعم  غ  ةذف  ةلاح 
ماحا هل  رظنأ  تلعج  رومأ  اهل  ..ءالا  ةئيلم  ةقنأ  تاءامإ  عم  ..ىرخأ  ةمل  لوقو  نورق 

.ملاعلا    اذه  هنوأ   نأ  متأ  ام  ل  هنأ  رعشأو  ددش 

ء ل  نع  اهيف  ثدحتن  هتكم  ةلط   تاعاس  هعم  قأ  ..هلإ  ادج  اقم  الاط  تنك 
تنكو ..انوتفم  هئارو  سأ  لعج  امم  ..اددج  ائش  ملعل  الإ  همف  حتف  نك  ملو  اقت ..!!

ىوس هيع  نك  ملو  ..كش  ال  ةثم  هتامامتهاو  ..اقح  ةفرعمو  ملع  وذ  لجرلاف  ..هتااحم  قشعأ 
اثك سانلا  قدح  هنإ  ..ةادلا  هظحالأ   مل  رخآ  بع  عم  ..دحلا  قوف  يذلا  هسفنب  ەدادتعا 
ەدجأ ةأجف  هلإ  يرظن  تلوح  ام  اذإ  نأ  ظحالأ  نأ  توف  الف  اذهل ..!! هبنم  نونوك  امدنع ال 

ضع هلعف  ام  هش  رمألاو  مسبو ..!! جارحإلا  رعشف  فرطت ..!! ال  ع  تاث  قمري  
ةصرف مهل  ةسلا  ف  ةلماعملا ..!! ءارجب  اهلاغشا  دنع  كنبلا  ةفظوم  نوقدح   امدنع  لاجرلا 

!!.. اهييع اومدطص  نأ  نود  ةقدو  ةانع  اهحمالم  اولمأتي  ضوعت   ال 

سرد ثح  اناطب )  ) نم هتدوع  دع  نمزم  بائتا  بصأ  هنأ  دلو )  ) روتكدلا نم  تفرع  دقل 
ماحزلا م  نم  لوهذلا  هصو  ..اموي  تارملا  تائم  رجاشي  ناف  اهتاعماج ..!! ىدحإ  كانه  

جاتح دقعم  رمأ  امنسلا  باهذلا إ  حف  تلا ..)  ) ء  يأ  لمع  ةعصو  ةطارقوبلاو 
نا هنأ  كلذك  لوق  لئاهلا ..!! يرورملا  ماحدزالا  بس  لما  موي  عاض  امرو  ططخت  إ 

اعطق جلاعت  كنأ  رعش  ناردج ح  ال  اهمظعمف  تلا ) تافشسملا ب(ـ فرغ  نم  امودصم 



..اضأ ببطلا  ةصوصخ  ل  ..بسحف  ضملا  ةصوصخ  نع  انه  ثدحتي  ال  ةشاملا ..!! نم 
ةاد مدص   هنأ  اضأ  لوقو  لوضف ..!! ؟ اضم   نوع  كقاري  امنب  كلمع  سرامت  فك 
ضرفت ع ةقع  ركملا  دعاقتلاف  ركملا ..!! دعاقتلل  تلا )  ) سانلا  ةرظن  نم  ةلمعلا  هتاح 

..ةأفام لا  ـن  طاوملا ـا  ەتع ح  ..ةمدقتملا   لودلا  ةمسج   ءا  ـ طخأ بكتري  نم 
اضاغ  : درطتسو 

لصت ةعاس ح  فصن  جاتحت إ  ..لوب  ح  كل  جر  ـ خل ةعاس  عــر  تلا )  ) ترفح  ول  - 
   !!. لوب ةطحم  برقأل 

..ةممذلا ةداعلا  كلت  نم  ادأ  صلختأ  نل  نأ  ودي  ..يردأ  ال  غرافلا ..!؟ ماللا  اذه  لوقأ  اذامل 
   !!.. دارطتسالا بح 

ـة نسلا ةاد  كلذ   نا  هنم ..!؟ اقم  تحصأ  فك  روتكدلا ..!؟ ؟ ەانا  تذج  فك 
دقو ـه ..!! تاجإ نع  ةلطلا  ـي  ئالمز ـع  ـز ج جع بعص  لاؤس  ـت ع  بجأ امدنع  ةساردلا 

امدنع ..ارو  خفتت  ادوأ  تلعج  لا  هتامل  ادأ  ـى  سأ الو  ..اثك  باجإ  روتكدلا ع  ثأ 
لا  : قـ

ملاعلا لامش  الاسا )   ) ىرت نأ  ..ةققحلل  رخآ  اهجو  ىرت  نأ  دلاخ ..)  ) ا ةقعلا  ەذه   - 
   .!!!(17  ) سانلا ا  اهاري  ام  هنج  تسلو  

ارخف بهتلأ  نإ   ) هتاذ تقولا  عت   دق  ةلوجخ  ةنهاو  ةءامإ  و  ..اراش  اهنيح  ك  تعفر 
  (.. روتكد ا  فنب 

تارمم دحأ  دلو )   ) روتكدلا آر  ..اهاإ  ويدفلا  ط  ةثداحل  اتلا  مويلا  ..انصق ف  دوعن إ 
اقفاوم أر  تززه  مهم ..!! رمأل  ااحم  نم  ءاهتنالا  دع  هتكم  ەروزأ   نأ  بلطف م  ..ةللا 

امل سفت  روثعلل ع  امامت  الوغشمو  اشوشم  هذ  نا  دقف  ..م  ەدي  ام  ا  لغشأ  نأ  نود 
   !!.. اهاإ ويدفلا  ط  ةثداح  سمأ   حاص  ثدح  

و لعفلا  هتكم  إ  تح  كلذ  مغر  ل  ةلوهس ..!! اهاسأ  نأ  نكم  ال  كلتك  ةثداحف 
..ه    صاخلا  رتويبملا  ةشاش  اسلاج ع  نا  ..ددحملا  دعوملا 

   !!.. هلاغشا امحم  فرح  ەوفتأ  نأ  نود  يدلجلا  فويضلا  دعقم  تسلجف ع 

نإ ال ..العف  مهم  صاخشأ  عم  ەروصو  ..ناردجلا  ةقلعملا ع  ةملعلا  تاداهشلا  لمأتأ  تحرو 
  !! اهب هحفاص  ةروص  هل  تأر  ول  شهدنأ  نل  ل  ( 18 ( ) طارقأ  ) لش فرعأ 

رومأ نع  اللق  ثدحتف   .. ههجو  اعط - طارقأ )  ) سلو دلو )  ) روتكدلا  - رادأ تاظحل  دع  ..و 
هلمع  : يوتي  ام  خأ  مث  ..ركذلا  قحتس  ةداع ال 

..!؟ ؟   ةحملا ةراب  كأر  ام  - 

ةطاسب  : لاقف  ..درأ  نأ  نود  لؤاسب  هل  ترظن 

يذمالت ل  قوفت  كنأ  رعشأ  نلو  ..مداقلا  ماعلا  لق  ةحملا  ىرت  نل  كنأ  ضفملا  نم  - 
ةحملا ترز  ول  اثك  دفتسس  كنأ  دقتعأ  ..لعفلا  ارها  القتسم  كل  عقوتأ  نو  ..لحارم 

..كئالمز    ةق  لق  ثثجلا  حــــ  ةلمع  تدهاشو 



افسآ  : تلقو  ..ددش  نانتما  هل  ترظن 

ةدهاشم دتعأ  مل  نإ  مث  تبلا ..!! إ  باهذلا  درأو  ..ادج  بعتم  نلو  ..روتكد  ا  ةرذعملا  - 
   !!.. افخم ادهشم  نوكس  دع ..!! ثثجلا 

ادرطتسم  : تلقو  اعجشم  تمسبا  مث 

توصو ءاودلا  ةحئارو  انصلا  سفنتلا  زاهج  توص  تس  وأ  ةنس  دع  نمدأس  لاح  ل  عو  - 
..بلقلا   تا  لجس  يذلا  زاهجلا 

رهاظتلا عيطتسأ  ال  كلانه ..!! رفم  ال  نل   .. هترظن  يغتب  فزاجأ  نأ  املاع  اذه  هل  تلق 
قالمعلا  بعرملا  لظلا  نإ  هل ..!! لاع  لوح  موح  مهبم  زغل  كانه  امنب  عملا  فطل 

  !!.. اح لصافت  ل  مالظلا ع  ل  ەاإ  ويدفلا  ط  هس  يذلا  قفألا 

رخآلا  : وه  امسبم  لاق  هنأ  الإ  ..تعقوت  ام  عانتقالا  مدع  هلع  اد 

اهنإ لوقت ..!؟ اذام  ..هه  ..مويلا  حاتل  تقولا  ل  دجتس  ..مويلا  سلو  دغلا  ءاسم  كلذ  لعفنس  - 
..ملعت    ام  ثثجلا  حــــ  ةدهاشمل  كل  ةيط  ةصرف 

قش دوعأل إ  تضهنو  ..اقفاوم  أرب  تأموأف  ەراإ ..!! مامأ  ةقفاوملا  نم  اد  دجأ  مل  ..اذكهو 
مزاول زكرمل  الوأ  تهذ  ل  ..ةقشلا  إ  ةام  دعأ  مل  ..ةنماثلا  دغلا   ءاسم  ه  تلأ  نأ  ع 

ع نارطس  نيذللا  فوخلاو  قلقلا  ضع  لي  دق  اذهف  ..معن  ..بالل  سات  ءال  ةلئاعلا 
احاتفم كلم  مهدحأ  نأ  فرعأ  انأو  ةقشلا  كلت  دج   عم  ىرخأ  ةلل  قأ  نأ  نكم  الف  ..اك 
سالا امأ  ..لافقألا  حتفل  ةقط  امئاد  كانهف  ..ثلا  غ  نل  طقف  لفقلا  لدت  نإ  اهل ..!؟

..بالا    كنم ك  بلطتيف 

..ةلئاسملا و  : دج  تارظن  طسو  سالا  بكب  تمقو  ..قش  اهدع إ  تدع 

..صرحلا    ةداز  لس  هنإ ع  - 

اصعأ لعج  انخاس  امامح  ذخأل  اهدع  تعرهو  ..ةقلعم  اهرود غ  تمسباف  ..امسبم  اهتلق 
سلجت دج  تنا  ..بتلا  ضع  عجارأو  لملا  ةلاص  اللق   أرقأ  تسلجو  ..امامت  بوذت 

..ءاسملا ةف  تاقوألا   هلعفت أ  ام  وهو  امامت  هف  تجمدنا  امدق  اع  املف  دهاش  ناج 
ةطاسلا رعش  اهنإ  ..دج  عم  ةشعملا  ةفرغ  اهيضقأ   لا  تاعاسلا  كلت  اثك  بحأ 

لعجو هذ  تش  يذلا  عللا  طلا  كلذ  الولو  ..اح  اثك   ەدقتفأ  يذلا  يألا  ءفدلاو 
..تاعاسلا    كلت  نم  ةظحل  ل  تعتمتسال  ..اذهك  ء  لعف  نم  فدهلا  ركفأ 

اما اهيف  ء  ل  رصتو  قش  مهدحأ إ  لوخد  نم  فدهلا  امف  ..رافألا  اموحزم  قع  لظ 
فن ع  لاؤسلا  اذه  تحرط  دقل  لمعلا ..!؟ اذه  ع  مادقإلل  ةأرجلا  كلتم  نمو  ويدف ..!؟

مهنأو ..نمأم  تسل  نأ  يراعشإ  اذه  ل  نم  فدهلا  ادحاو : ااوج  دجأ  امئادو  ..ةرم  ةئام 
.ملعأ   تيل  ملعأ ..!! تيل  مه ..!؟ نم  ..ةظحل  يأ  لوصولا إ   نوعطتس 

نأ دأتأ  رخآلاو   حلا  ارتوتم ب  ظقسأ  لعج  يذلا  قلقلا  ون  مغر  ةلللا ع خ  تدع 
باهذلا إ دعوم  ناح  نأ  ركذ إ  ء  يأ  نود  ائداه  اتلا  مويلا  رمو  ..ةقشلا  محتق  مل  ادحأ 

تجرخو ..ةحم  ةضار  ااث  تدتراف  دلو ..)  ) روتكدلا بلط م  ام  ءاسم  ةنماثلا  ةحملا  
س ع رومألا  نأ  احوم  جو  ةماسبا ع  مسر  الواحم  دج  ةع ع  ةحت  تقلأ  نأ  دع 



اعم بهذنل  ه  تلأ  نأ  ضفملا  نم  ثح  دلو )  ) روتكدلا بتكم  اهجتم إ  اذنأ  اه  ..و  ..ماري  ام 
اعم اهان  ةلقث  ةكرت  ةوهق  الوأ  انل  بلطف  ..لعفلا  رظتي  روتكدلا  ناو  ..ةحملا  إ 

..تقولا    اذه  لثم  امامت   ةلاخ  ةللا  تدو  ..ةحملا  اهدع إ  انبهذ  مث  ..تمص 

لل داتعملا  روعشلا  كلذ  ..دواري  فوخلا  روعشلا  أدو  اح ..!! ةرم   لوأل  ةحملا  تلخد 
نلو ..تقولا  رورم  عم  بطلا  ةلط  هلع  داتع  رمأ  ثثجلا  ةؤر  نإ  للق ..!! دع  ةثج  ىس  نم 

م ..أقتأس  امرو  ..ناثغلا  رعشأس  نأ  دكؤملا  نمف  اذل  ..رمألا  ئدا  ناثغلا   اورعش  نأ  دع 
لمأتأ دلو )  ) روتكدلا عم  ةحملا  اذنأ   اه  ..و  ..نوملعت  ام  ةلح  دلا  سل  نل  اذه  ەرأ 

قوف نم  يرعش  تالصخ  عفرأف  ةأجف ..!! ةاحلا  إ  داع  دق  مهدحأ  نأ  ول  الختم  وملا  ءالؤه 
لق ..اهصحف  روتكدلا  موق  لا  ةثجلا  رظنأ إ  انأو  يزامشاو  اعفنا  يرادأ  نأ  لواحأو  ..يبج 

: ةدج لوق  نأ 

قدصت له  ..ةحملا  لخدأ  ضاقنا ح  رعشأ  ام  امئاد  نأ  الإ  ببط  نأ  نم  مغرلا  ع  - 
..!؟   كلذ

امهفتم  : هل  تلق 

   !!. ابط تنك  ول  ..هلا ح  رمألا  سل  ثثجلا  لوح  ءاقلاو   .. نحن  مل ال ..!؟  - 

تاظحالملا ضع  إ  اعمتسم  هناج  فقأ  تنك  ..هلمع  ايل  تفتلاو  ..اقفاوم  هسأرب  أموأ 
لجخأ نأ  مل  ..فرحلا  ه  خ  ام  ل  نودأو  ..حــــلا  أدي  نأ  لق  اهب  خ  لا  ةمهملا 

دقف الاؤس  تلأس  اذإ  : )) امئاد اهب  انخ  لا  هسفن  روتكدلا  ةمح  كلذ  اعتم  ..لاؤس  يأ  حط  نم 
رامحو ةققد  ملاع  كنأ  تحصأل  لأس  مل  ولو  رمعلا ..!! لاوط  املاعو  ةققد  ارامح  تحصأ 

  !!((. رمعلا لاوط 

تثجلا ىرأ  ..اهادحإ  ح  صحفن  انك  ..ةحملا  ةثيدح   ثثج  ثالث  اوح  دوجو  تظحال 
اهصحف لا  ةثجلا  ىرخأ  ةرم  لمأتأو  ..امهسج  الو ح  امهنع  ائش  فرعأ  الف  تيطغم  خألا 

..و    ..روتكدلا 

..ةظحل    - 

تعسم  : نيع  دلو )  ) روتكدلا لأسأ  انأو  اوح  تزفحت 

   !!!.. اهصحفت لا  ةثجلا  تثدح  ع  ةجلخ  كانه  نأ  لختأ ..!؟  انأ  له  روتكد ..!! - 

رظني إ  : نأ  نودو  ةالام  ال  روتكدلا  لاق 

مهو هنإ  ..ةثج  قيدحتلا   نولط  نمل  اثك  ثدح  وهو  تملا ) دهشملا  ةسوله   ) اذه نومس  - 
..اشطع    تومأ  نأ  داأ  ةجالثلا ..!؟  نم  ءاملا  ةجاجز  حت   اله  دلاخ ..) !!.. ) عبطلا

تهذو ..اعط  عنامأ  مل  ..ةحملا  ةدوجوم   ةغص  ةجالث  دجأل  تفتلا  ..ءارولا  ەدب إ  راشأو 
.هلمع   لمأو  ..اللق  اهنم  فشرف  ..ةجاجزلا  هل  حأل 

دلا امئاد  ..عبطلا  ماع 2005 .. رخاوأ  نم  تقولا  اذه  لثم  جراخلا   ةرغ   راطمألا  تنا 
ثالث بناج  سمادلا  مالظلا  اضأ ..!!! مالظلا  ن  الو  ..ةدألا  بعرلا  تادرفم  ..رطملاو 

اذكه ..معن  ةحملا ..!!!! ةأجف   عطقنا  اهلا  راتلا  نأل  سمادلا ..!! ؟ مالظلا  اذامل  ..ثثج 
امهــجحم نارحتت   ـي  لعج ع بجع  رتوتب  ترعش  دقل  راذنإ ..!! قباس  نودو  ةطاس  ل 



..ال لط ..!؟ ..يودملا  لطلا  كلذ  توص  ىوس  توص  الو  اهودشم  اصتنم  يدسجو  ..نونج 
نم ةلاخ  ةبك  ةحملاف  ..ء  ل  ع  ط  مالظلا  نإ  ذأ ..!! مدلا   ضن  توص  هنإ 
اذه ةظحل ..!!! ..اهيف  ائش  ني  نأ  بالا  تحت  نم  مداقلا  عيفرلا  ءوضلا  طخ  ك  الو  ..ذفاونلا 
هنع يذلا  ام  بملا ..!! ل  نع  تسلو  طقف ..!! ةحملا  نع  ةعوطقم  ءاهلا  نأ  ع 

..!؟    اذه

حضاو  : قلق  دلو )  ) روتكدلل تلق 

..كوجرأ    ..انباصعأ  دقفن  نأ  لق  بئلا  ناملا  اذه  رداغن  انعد  - 

ةاغلل  : رتوتم  توص  لاق  مث  ..مالظلا  طسو  هقط  داجإ  الواحم  بالا  هجتا إ  ل  ..دري  مل 

   !!.. ماحب جراخلا  نم  قلغم  عللا  بالا  اذه  نأ  ودي  - 

بعرب  : تحص 

..!؟    انه مهدحأ  اننجس  له  عت ..!؟ اذام  - 

ەرتوت  : ءافخإ  الواحم  ءودهب  بالا  قرط  ماق  ل  ..بج  مل 

   !!.. ملع ا  اوحتفا  ..لخادلا  نم  لوفقم  هنإ  بالا ..!! اوحتفا  - 

اهدع إ هنأل  ..مالظلا  انيعأ  اهيف  تداتعا  تاظحلل  ناملا  مخ ع  مات  تمص  ..دحأ  دري  مل 
اروعش  : ه ال  قصتلأ  انأو  لئاه  بعرب  روتكدلا  تحصف  قدص ..!! رمأ ال  عورم ..!! رمأ 

..نلو   ادأتم  تسل  ..تكرحت  دقل  ..دقل  ..روتكد  ا  اهصحفت  تنك  لا  ةثجلا  - 

رتوتلا  : غلا  توص  عطاق 

..نإ    ..نإ  ..كلع  رطس  اذه  عدت  ..فوخلاو ال  مالظلا  ثأت  هنإ  - 

ارظن طسو  كارح  نود  ضرألا  ع  طقسو  ةأجف  هنام  حنرت   ل  ..هتراع  لم  مل 
..قع ع  امامت  علهلا  رطس  دقف  ..مهفأ  نأ  لواحأ  ملو  ..هل  ثدح  ام  مهفأ  مل  ةلئاسملا ..!!

ه ترعش  ام  نأ  تلق  ول  افصنم  نوأس  نأ  دقتعأ  ال  ..مث  ..ةوق  ةحملا  با  قرطأ  تحرو 
ةعاق ..بعرلا  دعاوق  ل  هف  تعمتجا  اسوبا  شعأ  تنك  نأ  عقاولاف  فوخلا ..!! وه  اهتظحل 
تأد ةئيط  ةاح  توص  عم  ..بالا  تحت  نم  أ  ادج  تفاخ  ءوض  ..ماحإ  ةقلغم   ةيهر 

مأ ةسداس  ةساح  تنا  نإ  يردأ  ال  لماع ..!! مهأ  بعرلا  دعاوق  تلمأ  ةئيط  ةاح  بدت ..!!
نأ ع ترعش  دقف  ةاحلا ..!! ةأجف إ  وملا  دوع  موزلا ح  مالفأ  ةدهاشم  طارفإ   درجم 
نم نوضهني  وملا  نا  دقل  ..معن  اهنام ..!!!! نم  تضهن  دقو  اهدجأل  ..ثثجلا  ةحان  تفتلأ  نأ 

..اهنإ ..ةاحلا  نودوع إ  وملا ال  نإ  ..لحتسم  تمصو ..!! ءطب  نوهجتو إ  صحفلا  دئاوم 
   !!. كش نود  ةعدخ  ..ةعدخ  اهنإ 

دسجلا أ حورلا إ  ةدوع  امتحف  ..املؤم  ائش  دسجلا  نم  حورلا  جورخ  نا  ول  ..ئراقلا  يزع 
قزمتي لق  نأو  هلإ ..!! تداع  مث  ةظحلل  يدسج  نم  تجرخ  دق  ور  نأ  ترعش  دقل  املأ ..!!!

لدت ع ةدحاو  ةردا  ردت م  وأ  دحاو  فرح  سنأ  مل  ةلما  ةققدلو  العف ..!! قزمتي  ..اعله 
ءامدلا  دمجت  اهنل  اهل  عم  ال  ةمهبم  ةشحو  تامهمه  ىوس  عمسأ  نأ  مل   .. نأ 

فقوم اوص   إ  دوعأ  نأو  ثثجلا ..!! باقا  عم  اخأ  اوص  إ  دوعأ  نأ  لق  كقورع ..!!
كفتلا ةردقلا ع  كدقف  يذلا  حولا  بعرلا  نم  د  ال  اتسهلا ..!! نم  د  هنأ ال  ع  اذهك 



..!؟ ؟ ثدح  ام  قطنم   يأ  دجوي  لهو  انه ..!! طنملا  كفتلا  ىودج  ام  نل  طنملا ..!!
ثدح دق  ء  ل  نأ  اوست  ..ه ال  قلعتي  ام  ل  تس  ل  يج  هنإ   لاقنلا ..!؟  فتاهلا 

خأ  تذخأف  ..اذهك  فقوم  ةنالقع   ركفأ  نأ  عيطتسأ  نإ ال  مث  ..ةللق  قئاقد  ةع و 
بجتس نأ  نود  الرو ..!! ا  بالا  عسوأ  تحر  مث  ..دش  نم  طقاسي  باعللاو  اتسه 
اهسافنأ رعشأ  نإ  ..نإ  ..سملت  نأ  دات  ادج م  ةق  ثثجلا  اذو  ءارولا  إ  ترظن  ..دحأ 
التت فواخملاو  مومهلا  لو  فنلاو  يدسجلا  كاهنإلا  ل  نأ  ترعش  ..ةأجف  ..و  ةضغلا ..!!
..امامت ءاضب  ةحفص  ت  قفألا ..!! بغ   امدنع  راطقلا  ناخد  التي  ام  قع  نم 

   !!!.. ءطب يدسج  نم  بحست  ةاحلا  نأو  دوجولا  نع  لما  لاصفنا  ترعشو 

رحلا مهسفنأ إ  نوقل  مهلعجتو  نروعذملا  بصت  لا  نم  قع  للش  ةلاح  رمأ  نإ  ..نإ 
   !!.. روعسم بل  نم  اه  ةحاسلا  نوفرع  مهو ال 

  !!. وص حب  تخ ح  اهلق  نأ  نظأ  ..نظأو  ..ولا  دقاف  اخأ  ضرألا  تواهت ع  ..و 

..أر    ججملا   عادصلا  ةمحر  ..سان  ا  اص  ..قفرب  زهت  د  كانه 

   (!!.. دلاخ  ) ا ظقسا  - 

..نولا    قامعأ  نم  يداني  توص 

   !!.. كلع ا  ظقسا  دلاخ ..) - )

عبطلا  : ياوس  هعمس  توصو ال  ائاقلت  توصلا  اذه  بج  قع  تدجو 

   !!.. ةاحلا اغار   دعأ  مل  ظقسأ ..!؟ اذاملو  - 

اراإ  : دادزي  توصلا  كلذ 

..كلع    ا  ظقسا  دلاخ ..!!) - )

تقلطأو ..ةوق  تقهشف   .. ثدح  ام  ةأجف  تركذت  مث  ..امامت  فاج  لحو  ءطب  يع  تحتف 
نيأ فرعأ  تأد  ائشف  ائشو  ..ئدهت  لواحم  لق  نم  مهرأ  مل  سانأ  وح  فتلل  ..ةلئاه  ةخ 

ضبألا نوللا  ..كلذ  كش   ال  شسم ..!؟ انأ   له  فظن ..!! ضبأ  ر  ددمم ع  نإ  ..انأ 
ناقمرو  نافق  ضبألا  فطعملا  امهال  يدتري  ةدنه  ةأرماو  مسو  لجر  ةمثو  ..نام  ل   
ةلاح درجم  تنا  عو ..!! ةداعتسا  اخأ  تأد  دقو  كرام ..)  ) شسم نأ   نظأ  ةدوم ..!!
ةداع ائاقلت  قيف  ةلاحلا  ەذه  هلع   غملاو  ..اقحال  تفرع  ام  تعاس  تماد  يتسه ) ءامغإ  )
ەدحو قيف  ذئدنع  (.. 19  ) قانتخالل ەاإ  اضرعم  هقلح  لئاوسلا   بص  محلا  دحأ  لواح  مل  ام 

..لعفلا هتحرط  يذلا  لاؤسلا  وه  اذه  ناو  لح  ..!؟ اذام  لءاسو :

لوق  : اتوص  تعمسف  .. 

..خ    نآلا  كنل  ..ةددش  ةصع  ةمدص  تصأ  دقل  - 

بارغتسا  : لوق  مث  ..نانئمطالا  رعشل  امسبم  رظني إ  ببطلا  اذو  يع  تحتف 

وه ولا  دقاف  ممسلا  ااصم  دلو )  ) روتكدلاو ولا  دقاف  كاندجوو  ةحملا  با  انحتف  دقل  - 
..!؟    بالا املع  لفقأ  نمو  طضلا ..!؟ ثدح  اذام  ..رخآلا 

قلق  : هتلأس  ل  ..هلاؤسل  ثأ  مل 



..!؟    خ وه  له  ه ..!؟ لح  اذام  دلو ..)  ) روتكدلا - 

ام خأ  نآلاو  ..خ  نوكسو  ..هظح  نسحل  ثلا  ب  مل  هنل  اماس ..!! ءام  ب  دقل  - 
..!؟   ةحملا ىرج   يذلا 

ببطلاو ..اح  بعرلا   تاظحل  عنشأ  ثدح    ام  لصفتلا  تور  ..فجترم  توصو 
ةصع  : تخف  ..اصعأ  تراثأ  ةقدصم  ع غ  رظنو إ  عمتس 

..!؟    بذأ نظت  له  - 

لاقو  : ..فقاوملا  ەذه  داتعا  هنأو  ائدهم  تك  باشلا ع  ببطلا  تر 

قلغأ نأ  دع  بعرلا  تصأ  كنلو  ..مهنم  دحأ  كرحتي  مل  ..صحفلا  دئاوم  وملا ع  نا  دقل  - 
!!.. املع بالا  لفقأ  نم  هسفن  وه  امر  ..ةحملا  ةصاخلا  ةئاهلا  ةرئادلا  ثباعلا  دحأ 

..مسلا    دلو )  ) روتكدلا رثأت  دع  ةصاخ  ..عقاولا  نع  ةدع  اماهوأ  كلقع  كل  روص  اهدعو 

ثهلأ  : انأو  ةصع  تلق 

.فنب   ثدح  ام  تأر  دقل  ..امهاو  نوأ  نأ  نكم  ..امهاو ال  تسل  - 

نأ نكم  رمأ ال  وهل  ثدح  ام  نإ  ..قدصس  هنأ  دقتعأ  ..دري ال  نأ  نود  اركفم  ببطلا  رظن إ 
..اهل ةاهن  ءادوس ال  رطاوخ  امامت  صاغ  يذلا  أرب  تقرطأف  ..يع  ەارأ  مل  ول  فن  انأ  هقدصأ 

الئاق  : تمصلا  لح  روتكدلا  عطق 

!!.. تدرأ ول  نآلا  لحرلا  عيطتس  ..كلذ  نم  أ  شسملا  ت   كلعج  بس  دجوي  ال  - 
دهاشلا تنأو  روتكدلا  اهل  ضرعت  لتق  ةلواحم  كانه  نأل  ..الوأ  ققحملا  رمت ع  نأ  بج  ..نلو 

  !!. اهيلع دحولا 

ءادوسلا رطاوخلا  ءم  قعو  امامت  اهئات  تنك  نأل  ..درأ  نأ  نود  لش آ  ام  نم  تضهن 
شسم ققحملا   ةفرغ  إ  اهدع  تهجتا  ..يضاملا  مويلا  لالخ  ثدح  ام  تالؤاسلاو 

يدل نك  ملو  ..ققحم  يأ  اهلأس  ةاغلل  ةداع  ةلئسأ  ..ركذ  ء  كانه  ثدح  مل  ..و  كرام ..) )
هنل ..لحرلا  حمس   نأ  لق  ..هتكم  اهتضق   طقف  ةعاس  فصن  تنا  ..هلوقأل  ثلا 
ةفك ةفرعمل  يرجتس  ةفثكم  تاققحت  كانه  نإ  ل  ..ةطاسلا  ەذهب  تي  نل  رمألا  نأ  دعو 

افرح هنم  قدص  ملف  وملا  ضوهن  صوصخ  ال  امأ  ..ةجالثلا  إ  مومسملا  ءاملا  لوصو 
يدوجو عم  ..اهلا  راتلا  عاطقنا  بس  اوص  تدقف  نأ  عيمجلا - نظ  ام   - نظ ل  ..عبطلا 

.ثثجلا    كلت  عم  ادحو 

نم بقن  اننإ  ءاسم ..!! فصنلاو  ع  ةداحلا  نم  بقت  اهدجأل  عاس  إ  اهدع  ترظن 
نأ ظحلا  نسحل  ..أش  ةقلق  دج  نوكت  الأ  وجرأ  ..تبلا  دوعأ إ  نأ  بج  لللا ..!! فصتنم 
!!.. بي ام  كانه  نأ  دقتعأ  الف  اذل  ..اضأ  ةثك  اناحأ  ارخأتم  دوعأو  ماألا  ەذه  اثك  جخأ 
رومأ كانهف  ..مات  عاض  رعشأ  تنك  ..مهتلت  رطاوخلاو  ..قاهرإلا  ةمق  انأو   راس  تهجتا إ 
فكو انتقش ..!؟ محتقا  يذلا  نمف  اسفت ..!! اهل  دجأ  الو  اح  ثدحت   ادج  ةمو  ةغ 

تضرعت لا  ةيهرلا  براجتلا  بس  ةسفن  ةلشم  نم  اعأ  له  مهدئاوم ..!؟ نم  وملا  ضهن 
..هتدهاشم طاضلا  دارأ  امدنعو  ..ياوس  دحأ  ويدفلا  ط  دهاش  مل  ذإ  20 ..!؟)  ) قباسلا اهل  



ال امهاو ..!؟ تنك  له  ..ياوس  صحفلا  دئاوم  نم  نوضهني  وملا  دهاش  مل  ام  ائش ..!! دج  مل 
ببطلا لاق   ام  لعفلا  صحفلا  دئاوم  ع  اهنام  تنا   ثثجلا  عيمج  ..نلو  ..نكم 

عئاض ..عئاض  نإ  ةحملا ..!؟ ةجالث  هعضو   نم  ماسلا ..!؟ ءاملا  نع  اذامو  ققحملاو ..!!
   !!. كفتلا نع  فقوت  قعو  ..امامت 

فلأ اهلحس  ظقسأ  امدنعو  ..الط  امون  مانأ  نأ  تررق  مث  ..الاعفنا  ل  اغرفم  ةوق  ترفز 
ةلخادلا  عراوشلاو  ..قش  ادئاع إ  ةراسلا  دوقأ  تنك  اغلم ..!! غل م  دق  قاهرإلاف  ..لّح 
كلت طويخ  نأ  ةأجف  اد  ح  ..تاراسلا  نم  اقت  تلخ  دق  ةيمرلا ) و( ةباجلا )  ) قطنم

تقلت امدنع  كلذ  نا  فك ..!؟  تقولا ..!! سفنب  ادقعت  دادزتو  ائشف  ائش  حضتس  زاغلألا 
ناسإ  اهاقلتي  دق  ةفتاه  ةملام  برغأ  دأت  ل  لاقنلا   تاه  ع  ةفتاه  ةملام 
!!.. تاه ةشاش  لصتملا ع  مقر  رهظ  مل  ذإ  ..لاصتالا  ردصم  ةفرعم  امب  نك  مل  هتاح ..!!!

ةساعم ةاوه  نم  ضعلا  لعف  ام  رتويبم  زاهج  نم  وأ  ..ةلود  ةملام  اهنأ  ع  اذهو 
..و    تاتفلا ..!!

   !!.. ولآ - 

مث  : ..ادج  ددش  ءطب  ملتي  ةاغلل  قيمع  توص 

  !!.. انعم كدن  - 

جتنمل كئا  ةلاح  هاش   ام  وأ  رفس  ةركذت  كلع  ضرعت  لا  تالا  ىدحإ  ةادلا  اهتنظ  
هل تلق  دقتعأ ..!! ال  ةرخأتملا ..!! ؟ ةعاسلا  ەذه  لثم  تالا   كلت  لمعت  له  ..نل  ..عم 

دافنب ص  :

..!؟ ؟    متنأ نمو  - 

درالا  : توصلا  سفنب  لاق 

  (!!. مدلا ةوخأ  - )

!!.. مهدحأ نم  ةحزم  اهنأ  تننظل  ءاقدصأ  نا   ول  هنع ..!! ام  فرعأ  نأ  بج  نأو  اهلاق 
اغتسم  : هلع  تددر 

..!؟   بغلا حلطصملا  اذه  هنع  ام  فرعأ  نأ  ضف   لهو  - 

ءودهب  : در 

نوثلا قنتعا  دقل  ..اقت  اماع  نعو  ةسمخ  ذنم  تسسأت  ةيد  ةعامج  مسا  وه  مدلا  ةوخأ  - 
   !!.. انبب نمؤتو  انيد  قنتعت  نأ  كدن  ..لا  نلو  ..انيد 

مهدحأ  : نم  ةلقث  ةحزم  اهنأ  انظ  ارخاس  تلق 

..!؟    ةطاس ل  اذكه  ..مااااالس  ا  من ..!؟ منيد ..!! ؟ - 

نوملا  : انناوخإ  لوق  ام  هل  تلقل  لالا  قئار  تنك  ولو 

  (.. ةخا - )

لاق  : ةوق ح  تضفتنا  نل 



ل رصتب  انمقو  سمأ  كتقش  انمحتقا  نيذلا  اننأ  تملع  ول  ةرخاسلا  ةقطلا  ەذهب  ملتس  له  - 
..!!؟؟ اهيف ء 

تخ  : مث  ..لئاه  بعرب  ارعاش  ةموهفم  تامل غ  تمهمهو  تمثعلت 

فك نودت ..!؟ اذام  ..ةنعللا  ملع  ..مالظلا  قش   إ  ةسلخ  متلخد  نيذلا  داغوألا  متنأ  - 
.…ـ    فك ت ..تويبلا  ةمرح  نولحتس 

قيمعلا  : هتوص  عطاق 

..عمسو    سرختلف  - 

درطتساف  : فوخلا ..!! ةدش  نم  لعفلا  سرخأ  نأ  لق  فن  انأ  اهمهفأ  مل  تامل  تمهمه 

كدسج إ عيطقت  مهنامب  نا  ..ةحملا  صحفلا   دئاوم  نم ع  نوضهني  وملا  انلعج  دقل  - 
انين تاردق  ىرت  نأ  كدن  انك  ..بسحف  كوفخ  نأ  مهانرمأ  اننأل  كلذ  اولعف  مل  مهنل  ءازجأ 
انفرع فك  ..وملا  ك  درفتس  ءاملا   ةجاجز  دلو )   ) روتكدلل مسلا  انعضو  نأ  دع  كيع 

كانلعجف ..كعانقإل  انعسوب  ام  لعفن  اننإ  انراأ ..!! دحأ  اذه  ءاملا ..!؟ بس  روتكدلا  نأ 
اننأ ةحضاو  ةلاسرك  اهيف  ء  ل  انروصو  كتقش  انمحتقا  دقل  ..قطنملاو  لقعلا  ەاأ  ام  دهاش 

..امامت    كصم  كلمن 

كا  : توصو  ةعا  هل  تلق 

..!؟   نودت م اذام  - 

ددش  : ءطب  در 

.اموهفم    اذه  تسح  ..انيلإ  مضنت  نأ  كدن  ..كتخأ  دقل  تنأ غ ..!؟ له  - 

كانهو  : انه  اهتدجو  ةعاجش  ااق  اعمجتسم  ادتحم  لوقأ  انأو  ةوق  ترفز 

تاشقانم ضوخأ   نأ  بحأ  انأف ال  بذك ..!!! هنأ  فرع  هنأ  فرعأ  انأو  بذك  نم  تقمأ  انأ  - 
نأ ام  اهلوقت ..!! لا  ءاشأ  نمؤأ  الأ  دمتع ع  امو  ..ةدقع  ةلأسم  اهنإ  ..رومألا  كلت  لوح 

..اذه    لوبخملا  ةوبنلا  دم  نمؤأ  نأ  لحتس 

غتت  : مل  ةنو  ءودهب  در 

مل اذو  ..انين  تازجعم  نم  دملا  ىرت  امدنع  عنتقتس  كنلو  ..لوبخم  انتعت  نأ  بطلا  نم  - 
   !!.. ةوقلا انيلإ  مضنسو  كعم  رخآ  افت  انل  نوكسف  عنتقت 

قح  : قلق  هتلأس 

..!؟    ددهت اذه  له  - 

امامت    - 

فجترم  : توص  تلق 

؟؟    نولعفتس اذامو  - 

  !!.. كطاتحا ذختت  كخأ ح ال  نل  - 



كلتب سفنت  امدنع  مهدحأ ..!؟ كددهي  امدنع  كقامعأ  ه   رعش  يذلا  رتوتلا  فرعت  له 
..قطلا بناج  راس ع  تفقوأ  ه ..!! ترعش  ام  اذه  مدلا ..!؟ ةلق  نم  دت  لا  ةعلا 

لذاختب  : هتلأس  مث  اصعأ ..!! رطسأ ع  نأ  لواحأ  تحرو  ةداقلا  ةلجع  أرب ع  تدنساو 

..!؟    ددحتلا هجو  انأ ع  اذامل  انأ ..!؟ ؟ اذامل  - 

..ة    باسأ  اهنإ  ..انيدل  كتوعد  انباسأ   انيدلو  ..ةانع  انعاتأ  تن  نحن  - 

اهلوقل  : هنانسأ  طغض ع  هنأو  ةحضاو  تاملو  ةوسق  هثيدح  لمل  ..درأ  نأ  نود  تكس 

عراشلا ناسإ   يأ  لاقتو  مونلا  نم  وحصت  امدنع  كقحالن ..!! اننأ  ركذت  ..هفاتلا  اهيأ  عمسا  - 
..انم اسوسدم  نوكس  تبلا  بلطلا إ  كل  لصويس  يذلا  معطملا  لماع  ..انلاجر  نم  هنأ  دأتف 
تنأ ل  ..هسفن  توملا  الإ  انم  كذقني  نل  ..ام  انأو   كلذ  لصسف خ  كتذفان  تحتف  ول 

..راحتنالا تج  له  ..ترحتنال  كنام  تنك  ولو  دع ..!! كلتقن  مل  طقف  نحن  ..يزع  ا  تم 
كتراس دوقت  وأ  ..رجفني  نأ  طئاحلا إ  كسأر   بت  امر  ه ..!! كحصنأ  انأف  هتج  نكت  مل  ول 
رظتناف ..نونجلا  انين  تازجعم  كصتسف  ..راحتنالا  خت  مل  اذو  ..نيعلا  ضمغم  تنأو 

   !!. نجت نأ  كاصعأ إ  فحس ع  يذلا  نونجلا 

بر مداق ال  خملا  راجفنا  نأ  تكردأو  أر  ءامدلا   خض  نونجملا ، قفخ  دصلا  ا  نا 
اثهال  : تلقف  ..اللق  أدهأ  مل  ام 

   !!. ةطلا غلأس  - 

ةطاسب  : لاق  ل  ..اقالطإ  ثك  مل 

نإ زجاوحلا ..!؟ قخن  ال  اننأ  لاق  نم  انفاقإل ..!؟ حلصت  ةداملا  بلاسألا  ەذه  نأ  لاق  نم  - 
ذخأتس كنأ  قثاو  انك  ..ةح  ل  اهيف  انلوجتو  كتقش  إ  انلصو  دقل  ..ةدودحم  غ  انتاردق 

غلت نل  كنأ  فرعن  انك  ..ةللا  كراتخا   ةف  ەانلدسا   اننلو  ..ةطلا  غالإل  ويدفلا  ط 
لدسو ةصاخلا  انلئاسوب  كتراس  حتفن  انل   افا  اتقو  اذه  ناو  ..راتخالا  دع  الإ  ةطلا 

اذل ..صاعألاو  تاناضفلا  مواقت  نأ  كعسوب  نا  الو  دلاخ ..)  ) ا انتمواقم  لواحت  ال  ..طلا 
..!؟    انيلإ مامضنالا  مأ  توملا ..!؟ ..راتخت  نأ  نآلا  كلع 

..بعرلا كانه  ..لوق  ام  توملا  نم  ةوسق  دشأ  وه  ام  كانه  جو ..!! طخلا   قلغأو  اهلاق 
ثي يذلا  نإ  ..هلانت  الو  توملا  متت  كلعجو  امحج  كتاح  لح  يذلا  بعرلا  ..بعرلا 
ەرأ م  ..لاشملا  ةلشم  ..ضومغلا  ..تامللا  ه  وت  يذلا  ضومغلا  وه  ددهتلا  فوخلا  

   !!.. رهظس الو م  نيأ  فرعت  يذلا ال  ..ضماغلا  لوهجملا  بعرلا 

نع تعمس  دقل  ..امر  ناطشلا ..!؟ ةدع  ..ام  ة  ةعامج  مهنأ  وي  ء  ل  مه ..!؟ نم 
اهنوقنتع نيذلا  ددعو  ةددع  ةفرحنملا  ةيدلا  تاعامجلا  ەذهف  تلا ..!؟)  ) ناطشلا  ةدع 

ضقم اروعش - ال   - بأو ح  بدنأ  تعو  ..ةعص  اعل  تدردزا  فسألا ..!! عم  دادزي 
اذه ام  يدحو ..!؟ بئاصملا   ەذه  ل  ثدحت  اذامل  يد ..!! تملآ  ح  راس  ةداقلا  
رطسأ ع نأ  تلواح  ..مث  ..ء  ل  نم  تللم  ..ةاحلا  ەذه  تللم  دقل  هشعأ ..!؟ يذلا  سحنلا 

دم نإ  لصتملا ..!؟ هنع  ثدحت  يذلا  اذه  ةوبنلا  دم  نع  لءاسأ  نأ  لق  أدهأو  اللق  فن 
لودلا ضع  و  ل  ..ملاعلا  ءاحنأ  عيمج  رخآلاو   حلا  ب  نورهظ  لع - دح  ع   - ةوبنلا
عنتقم هنأو  ـة  غلا ةقثب  اهارأس  لا  تازجعملا  نع  ثدحتي  لصتملا  نأ  بغلا  (.. 21  ) اضأ ةعلا 



اذإ ..ًهم  ةحملا ..!! قطنملاو   لقعلا  ەاأ  ام  الصأ  تأر  نأ  نم  معد  ..اهلاق  ةمل  ل  امامت 
يذلا ام  فك ..!؟ فك ..!؟ ـل ..!!! عفلا صحفلا  دئاوم  نم  وملا  ضهن  دقل  امهاو ..!! ـن  كأ مل 

   !!. ملعأ تيل  ..ملعأ  تيل  كلذ ..!؟ دع  ثدحس  يذلا  امو  اذه ..!؟ ل  دع  اضأ  ەارأس 

كلذ هلاق  ام  ل  نأ  فن  يب و  ادكؤم  ..ةرفغملاو  ةمحرلا  هنم  الاط  اع  رفغتسأ ر  تحر 
اذهو اددج ..!! ان  كانه  نأ  ضف  ضم  حقو  لاخ  مزاللا ..!! نم  حماج أ  لاخ  وه  لجرلا 

امل ەوعتا م  يذلا  افاملا  تااصع  فت  الولو  ..اهل  ةصقلا  ضفرل  ةسلا   ادئاقع  فا 
.. و  : هلاق  ام  اقالطإ  تممتها 

..رامحلا    اهيأ  - 

نهذلا دراش  تنك  ..ملل  اروعش  فرحنأ ال  انأو  اهمدصأ  تدك  ةراس  قئاس  نم  ةحصلا  تود 
ةلجع ع  أ  مزح  تضقو  اصعأ  تلامت  اذل  ..عقاولا  ملاعل  تداعأ  هتحص  نأ  الإ  امامت 

روتكدلا خأ  له  لعفأس ..!؟ اذام  ..هذ  عطصت   رافألاو  تبلا  إ  تلصو  نأ  إ  ةداقلا 
ام ل  ..يردأ  ال  العف ..!؟ قدصس  له  ..له  ..نلو  دعاسم ..!! نم  نكمتس  امر  دلو ..!؟) )

امدنع انارالا  نوباصملا  اهددري  لا  تامللا  سفن  ددرأ  فوس  (.. 22  ) انارالا وي  ه  ەخأس 
مهلقع اهروص  ماهوأ  اهنأ  خألا  حضتو  ..مهنوبقارو  مهنع  نوثحي  نيذلا  نخآلا  نع  نوثدحتي 

المآ فرغ  ةام إ  تلخدف  نكمم ..!! لاح  أوسأ  انأو   ةقشلا  تدع إ  اذكه  ..و  ..ضملا 
..ةروصلا ەذهب  ارتو  دج  ظقس  الأ 

اهنأ ةجرد  إ  ادج  ةثك  رافألا  تنا  فقسلا ..!! قمرأ  شارفلا  ع  تدقرو  اذح  تعلخ 
ةأجفو ..الوأ  هف  ركفأ  تنك  ام  اهدع  بعوتسأف  رخآ ..!! ء  ركفأ   مث  ء  ركفأ   ملؤت ..!!
تسل تك ..!! نأ  فاعالا  نم  د  ..انه ال  ء ..!!! ل  لعج أ  اثلاث  ائش  اب  رطخ 

ءالا نم  ةعاس  نم  أ  دعو  لافطألا ..!! تك  ةرملا  ەذه  ل  ..اهيف  أ  لا  وألا  ةرملا 
نم دأتلل  تهذ  اذه  عم  ل  راهنم ..!! ..قهرم  نإ  ..مونلا  ةققح   ةغرب  ترعش  ..بحنلاو 

..مامحتسالا بور  علخأ  نأ  نود  نم  ..و  ..كلذ  دع  انخاس  امامح  ..مث  ..مالس  ةمئان  دج  نأ 
..ائشف ائشو  ..حاتفم  فلأ  قلغم  مالحأ  ال  مونب  المآ  ةداسولا  أر   تنفدو  شارفلا  تزفق إ 

اقراغ اثهال  وحصأ  ه ..!! ترعش  عله  يأ  تراز ..!! سباوك  ةأ  عقاولا ..!! طلتخت  مالحألا  تأد 
نع اثحا  مونلا  لصاوأو  اهدع  دوعأل  باوك ..!! اهترز   لا  ةعزفملا  ملاوعلا  بس  قرعلا   
فن  عنمأ  مث  ..خأ  نأ  ررقأ  يمهو ..!! حاشأ  نم  ارف  صلمتأ   ىرخأ ..!! ةعزفم  ملاوع 

اذكهو ةجعزم ..!! مالحأ  درجم  ەذه  ل  نأ  فرعأ  نأل  قرخألا  لمعلا  اذه  نم  ةخألا  ةظحللا 
  !!. ادأ تت  نل  اهنأ  ترعش  ءادوس  ةلل  تضق 

تعمسف ..ةللا  نع  ترخأت  نأ  دجل  اللعتم  راطفإ  نود  تبلا  نم  تجرخ  رالا  حاصلا  و 
ال اهنبج ..!! لقأل  اردأ  تدعو  امغر ع  تمسباف  ..قيفوتلا  اهءاعد   بالا   ط إ 

ائش فرعت  اهنأ ال  قدصأ  نأ  نكم  ل ال  ..لاوهأ  نم  اح  هشعأ   ام  دج  قدصت  نأ  نكم 
ام ةباجلا )  ) رفخم إ  اهدع  تجرخو  ..اناج  رافألا  كلت  تحرط   .. ثدحو  ثدح  امع 

مهخأ مل  دلو ..!!)  ) روتكدلا ممس  ةضق  قيقحتلا   لامتسا  لجأ  نم  ققحملا  تدعو 
نمو مالظلا  نم  فوخلا  تصأ  نأ  مهتخأف  ..قدص  نل  ادحأ  نأ  ادج  ملعأ  نأل  ..ةققحلا 

لاصتالا كلذ  نع  عبطلا  مهخأ  ملو  ع ..!! غأف  روتكدلا  ممس  نمو  ثثجلا  عم  يدوجو 
..الوأ    فنب  رومألا  نزأو  ركفأ  نأ  تدرأ  دقف  ..لصتملا  نم  هتيقلت  يذلا  ددهتلا  بس  تاهلا 



اذه رهظلا ..!! دع  أس  هنأ  تفرعو  دلو )  ) روتكدلا نع  تلأس  كانهو  ..ةللا  اهدع إ  تهذ 
ةثداح دع  تاونس  ثالثل  ةبط  ةزاجإ  بلط  امل  رخآ  ابط  نا  ولف  ..قح  هلمع  قشع  لجرلا 
نلو ..ەانالا  لواحأ  ..كلا  لواحأ  ..ااحم  إ  اهدع  تهذ  اهل ..!!! ضرعت  لا  ممسلا 
اك بلق  قح  قلق  ارعاش  ددهتلا  تحت  تلز  ام  ..هتي  مل  بعر  ملف  شعأ  تلز  ام  ..تاهيه 

!!. س هللا  ەولعف ..؟؟ امم  داغوألا أ  لعفس  اذام  ثدح ..!؟ ام  ل  دع  ثدحس  اذام  ..امامت 

دق هتحص  تناو  ..ارهظ  ةناثلا  اددحت   ..ةهظلا  ةف  لعفلا   روتكدلا  ..ظحلا ح  نسحل 
هتكم با  دنع  مهتدجو  ادج  ةللق  ةلق  ىوس  هل  ثدح  ام  ملع  دحأ  نك  مل  ..اثك  تسحت 

ثدحتلا تلط  طقف  اهدنع  ..عيمجلا  تنا  ترظتنا ح  ةع ..!! تامل  هتمالس  هنوئنهي ع 
قئال غ  بولسأ  هتكم  إ  اعفد  هتعفد  باجإلا  وأ  درلا  بيج  نأ  نودو  دارفنا ..!! ع  هلإ 
ةغلا ةدج  تلقو  انيلع  بالا  تلفقأ  ..هلعف  ةدر  رظتنأ  نأ  نودو  اثك ..!! هارغتسا  راثأ  اقالطإ 

رمألا  : ةروطخ  وت 

نلو ..كاوس  ذقني  نأ  عيطتس  دحأ  الو  هنأش  كثدحأ  نأ  درأ  طخ  رمأ  كانه  دلو ..)  ) روتكد -
..!؟    سمألا ثدح  امل  كسفت  وهام  ..الوأ  خأ 

ةح  : لاق  

   …. دقتعأ - 

ادأ  : ةقئال  ةدح غ  هتعطاق 

   !!. ثدح امل  كسفتب  خت  نأ  كدرأ  ..دقتعأ  نأ  عيطتسأ  انأ  ..دقتعت  نأ  كدرأ   -ال 

هل تلقو  ..حاقو  تهبناف إ  ..هعم  يدح  ةحقولا   ةقطلا  ەذهل  ددش  بارغتسا  رظن إ 
امغمغم  :

   !!. ةرذعملا كوجرأ  ..اك  لزلزتو  يردص  مثجت ع  ةثك  رومأ  كانه  ..روتكد  ا  ةرذعملا  وجرأ  - 

هسفنب  : هشلا  ەدادتعا  عم  ادأ  بسانت  ةددش ال  ةح  لاق  مث  ..بارغتسالا  ةمالع  هتفش  طم 

   (!!.. دلاخ  ) ا كتباجإ  عيطتسأ  تيلف  ..كلاؤسل  ةسلا  امأ  ..كلع   -ال 

قلقلا  : ضع  اهــش  ةدج  فدرأ  مث 

مسلا  عضو  نم  فرع  فك  ..مث  ا ..!! مسلا   عض  نأ  ةجرد  هرك إ  ادحأ  فرعأ   -ال 
اصخش دصق  مأ  تنأ ..!؟ مأ  لعفلا ..!؟ انأ  دصق  نا  له  انأ ..!؟ وه  هس  نم  نأ  ءاملا 

لاز امو  ..ةاجإلا  كلم  دحأ  ال  نل  ..ةطلا  لاجر  ع  تالؤاسلا  كلت  تحرط  دقل  رخآ ..!؟
.لاح    ل  اراج ع  قيقحتلا 

ەرتوت  : درط  هنأو  ةوق  رفز  مث 

تلوانت اظوظحم ح  تنك  ..ماري  ام  نآلا ع  رومألاو  ..ةدعم  لسغل  تعضخ  دقل   .. دمحلا  - 
   !!.. توجن امل  اللق  ةملا  تداز  ولف  ..ءاملا  نم  ةللق  ةعرج 

ائش  : ركذت  هنأو  مامتها  لأس  مث 

..؟؟    الاؤس كلأسأ  نأ  عيطتسأ  له  - 



لقأ مل  عبطلا  ..كلاؤس  هجو  طقف  الاؤس ..!!! اؤس  مهتعاطتسا  نا  نإ  سانلا  لأس  ەرأ ح 
..لاؤسلا و  : ارظتنم  هلإ  ترظن  ل  ..اذه 

   !!.. بهر طغض  تحت  كنأو  ودت   ةروصلا ..!؟ ەذهب  رتوتلاو  فوخلا  كلع  ودي  اذامل  - 

ل هتخأو  ..ف  نم  ماللا  نارب  رجفناف  ..يدنع  ماللا  ةنيام  لغش  رز  ع  طغض  هنأو 
 - ەد ةحادق   ثع  وهو  مامتها  ص إ  ناف  لصفت ..!! يأ  لامهإ  نود  ء  ل  ..ء 
هتي إ نأ  نود  يدح  نم  تهتنا  عاطقنا ..!! ال  اهئفطو  اهلعشف  نخد -  هنأ ال  نم  مغرلا  ع 

دافنب ص  : هل  تلق  ..هلوق  دوي  ام  لوق  نأ  لقو  ةدم ..!! دع  الإ  كلذ 

..ةققحلا وه  كل  هتركذ  ام  ..كنهذ  رود   ام  اذه  نا  نإ  ااصن  تسلو  ..قمحأ  تسل  ..روتكد  - 
  !!.. هف كش  اعقاو ال  مدلا )  ةوخأ   ) ةعامج تاددهت  نإف  ثثجلا  ضوهن  نأش  امهاو  تنك  ولو 

مث  : ..دو  فقسلا  رظن إ  انه 

تقو يأ  كءاذإ   نولم  مهنإ  ..امامت  عئاض  كنأ  ەانعم  اذه  نإف  كمال  حص  ول  ..نلو  -
..نوءاش   

ظغ  : تحص  

   !! كوجرأ اهضرعتس   الف  عضوملا  اذهل  ةرحاسلا  بناوجلا  ل  فرعأ  انأ  - 

مث ..لجخلا  تامالع  جو  ادو ع  اللق  تكسف  ..هعم  ال  يدودح   تزواجت  نأ  ترعش 
تعماد  : نيع  هتلأس 

..!؟   وم لعفلا  اونا  وملا  نأ  قثاو  تنأ  له  روتكد ..!؟ ؟ - 

مزح  : لاق 

ةدوجوم  ثثجلا  ەذه  نإ  مث  ببط ..!! بقل  قحتس  توملا ال  صخش  نع  زجع  نم  نإ  - 
وملا ضوهن  صوصخ  دلاخ )  ) ا مهاو  كنإ  ..كسفنب  اهادحإ  تأر  دقو  ..ةف  ذنم  شسملا 

عمو ةحملا -  ادحو   كدوجو  بس  فوخلا  روعشلا  نأ  د  ال  ..صحفلا  دئاوم  ع  نم 
   !!. ةققح ءاشأ غ  مهوتت  كلعج  اشغم ع -  وقس 

الاعفنا  : ل  اغرفم  ةوق  رفزأو  يرعش  تالصخ  يد ب  عضأ  انأو  هل  تلقف 

نم ع وملا  ضهن  دقل  ..قدص  تس  ..!؟ اذامف  اوح  ةقثلا  تدقف  ول  ..روتكد  ا  - 
..و    صحفلا  دئاوم 

بضغلا  : نم  ء  عطاق 

موي الإ   نوضهني  وملا ال  ..لحتسم  اذه  هلوقت  ام  نإ  دلاخ ..)  ) ا ضملا  كلاخ  نع  فك  - 
نإف ال ..فتاهلا  هتيقلت ع  يذلا  ددهتلل  ةسلا  امأ  دحأ ..!! رمأ  مهقلاخ ال  رمأو  ..باسحلا 

!!.. ةطلا غالإ  نم  لضفأ  الح  دجأ 

..يدحو ةلشملا  ەذه  هجاوأ  نأ  درأ  ..لإ ال  ا  هتكم ..!! رتويبملا   زاهج  ةحان  هجتاو  اهلاق 
سل هنأ  ع  هللا  دمح  اروم  ەراد  إ  دحاو  ل  دوع  امنب  ..يدحو  نجأو  يدحو  بذعتأف 

نم هل  ا  يدحو ..!! لشم  اهنأ  الئاق  إ  اهداعأف  روتكدلا  د  لشم   تعضو  دقل  انأ ..!!
تل نأ  لق  ..تمص  قمرو  ىرخأ  ةرم  تفتل إ  روتكدلا  وه  اه  ..الهم  نلو  ..بعرم  روعش 



ىرخأ  : اداعأ  ناقمرت  ەانيعو  ءطب  لاق   مث  ..امهم  ائش  ركذتي  هنأ  لد ع  لش  ەاجاح 

ةصق ب ..ـ ركذ  مسإلا  اذه  مدلا ..) ةوخأ   ) معن ..ام  رمأ  ركذت  كنأ  دلاخ )  ) ا ملعت  له  - 
..!؟ ؟).…(     هشلا حصلا  فرعت  له  ..ادج  ةلط  ةف  ذنم  اهتعمس  ةيهر  ةمدق 

بارغتساو  : ةح  هل  تلق 

..!؟ ؟    رمألا اذه  هلخد   امو  ..معن  - 

ةوخأ  ) مسا اهسفن  قلطت ع  ةيد  ةعامج  نع  ةددع  تاونس  ذنم  خأ  دقو   .. قيدص  هنإ  - 
..هعم   ثدحتن  نأ  انب  ردج  امر  ..ةلواحملا  قحتس  رمألا  نا  نإ  يردأ  ال  مدلا ..!! )

الاصتا  : يرج  وهو  لأس  مث  ..ام  مقر  نع  اثحا  لاقنلا  هفتاه  جخأ 

..!؟    لوغشم تنأ  له  - 

   !!..  -ال

ام نأ  مغر  ..ةصملا  ەذه  فقس م   نم  كانه  نأ  اخأ  ترعش  دقو  ةفهلو  ةع  هل  اهتلق 
ءاره دعو  ..حصلا  هقدص  و  هنب  ةفتاه  ةثداحم  تراد  روتكدلا ..!! هني  ام  لهجأ  تلز 
رقم هتراز   ع  دلو )  ) روتكدلا هعم  قفتا  ..اندلا  لاوحأ  نعو  ..امهب  نونسلا  هتلعف  امع  لط 

  : ..و ..ةملاملا  نأ  ..نآلا  نم  تعاس  دع  يأ  ..ءاسم  ةسماخلا  ةدجلا  

ةلط تاونس  ذنم  ثدح  هنأ  تركذت  دقل  ..عضوملا  نع  ائش  فرع  حصلا  اذه  دلاخ ..!!) - )
  !!.. دف ام  انخ  امر  ..هلإ  عمتسلف  مدلا ..) ةوخأ  : ) مسا اهسفن  قلطت ع  ةيد  ةعامج  نع 

( دلو  ) روتكدلا ءاق  بس  نانئمطالا  ضعب  روعشلا  خأ  نأ  نود  راس  اعم   انجرخ  اذكهو 
..اهمسا ركذ  عيطتسأ  نأ ال  فسؤي  لا  ةدجلا  رقم  ..ةفاحصلا و  عراش  انهجوتو إ  ..م 

رقفلا وملا  ماعلا  وجلا  كلوهذ  ثي  فوس  ..ةدجلا  رقم  لخدت  امدنع  كنأ  بغلا 
نأ عقوتت  نأ  كنكم  نلو ال  ..نام  ل  اهدادعأ   ىرتو  ةدجلا  كلت  نع  عمس  تنأ  سؤبلاو ..!!
كلذ بتكم  إ  اخأ  انلصو  ..و  اهرقم ..!! وه  لخادلا  نم  سالا  كلاهتملا  بملا  اذه  نوك 

سامح  : خو  ..ەرراسأ  تجرفنا  روتكدلا ح  ىأر  نإ  ام  يذلا  هشلا  حصلا 

   !!!.. ناااااااالهأ - 

وه ام  ..اعم  ةلمجلا  امهماأ  نعو  اندلا  لاح  نع  فخس  لمم  ثدحو  خاو  دوعوو  تالق  مث 
نأ هلإ ع  دقتب  روتكدلا  ماقو  ..نمز  ذنم  اقتل  مل  نامدق  ناقدص  تل  امدنع  امئاد  لاحلا 

تاظحل دع  الصو  ةوهقلا  نم  ناجنف  اهدع  انل  بلطو  بحرف   ..قوفتملا  ەذمالت  لضفأ 
.ةللق   

ةفشر فشر  دقف  دلو )  ) روتكدلا امأ  ..هفشرب  أدأ  نأ  لق  قارقرلا  اجنف  حطس  قلمحأ   تحر 
..فقوملا ةروطخ  وي  توصو ال  ..لقثلا  دوسألا  لا  تثولم  تفشو  ..ف  فش ف  ةع :

   ( !!.. مدلا ةوخأ   ) مظنت وأ  ةعامج  نع  حصلا  هقدص  لأس 

موجوب  : لاق  مث  ..روتكدلا  لاؤس  طق  عقوتي  مل  هنأو  ةدش  هبجاح  حصلا  كلذ  دقع 

..!؟   ةضقلا كلت  نع  تامولعم  دت  اذامل  - 

لسوتب  : هل  تلق 



..كوجرأ    ..كدل  ام  انخأ  ..ادج  طخ  رمألا  نإ  - 

صلا مال -  عمسلف -   ) زارط نم  ةرظن  رخآلا  وه  هلإ  رظن  يذلا  دلو )  ) روتكدلا حصلا إ  رظن 
   (.. دص ا -  كدل -  ام -  انختلو -  - 

بالود إ  اهدع  ضهنيل  ..ناذئسالا  نع  ةانك  هعصأ  انيلإ  راشأ  مث  ةظحلل ..!! حصلا  ركف 
..قئاقد علا  ةارق  جاردألا  ثع   ذخأو  قئاثولاو ..!! قاروألا  تاع  يوح  هتفرغ  غص  

ذخأل ..لشلا  بئك  عباطلا ، وكح  نوللا ، رفصأ  امدق  افورظم  جخأو  ەرراسأ  تجرفنا  نأ  إ 
..ادج ةلط  ةاحم  لعفلا  تناو  ..ةلط  ةاحم  ءاقلإ  يوني  هنأو  رفز  مث  ..قاروألا  ضع  هنم 

..ادج و  : ةكئاشو 

   !!.. اقت تس  ارعلا  وزغلا  لق  كلذ  نا  - 

ىركذلا كلت  ةداعتسا  لواح  هنأو  اضرأ  هسأرب  قرطأو  تمص  مث  ..ةراعلا  ەذهب  هتصق  حصلا  أد 
الئاق  : فدري  نأ  لق  ..ةمدقلا 

اق امالعإ  امتعت  اهلوح  ةلخادلا  ةرازو  تطاحأ  ةغ  فاطتخا  ثداوح  ةلسلس  تأد  ح  - 
اوفطتخا رمعلا  نم  تاعلا  ةلحرم  صاخشأ   ةسمخ  اوح  ةماعلا ..!! إ  لصت  ال  ح 

   !!.. سجلا نم  باشلا  ةئف  نم  مهنأ  ىوس  ءالؤه  طي ب  نك  مل  ةراقتم ..!! ماأ  لالخ 

اهدع  : درطتساف  ..انيلع  همال  ثأت  ىري  هنأو  اللق  تكس 

تاطلسلا ع تضق  ..كاذنآ  ةلخادلا  رزو  نم  رماوأ  ءانب ع  ىوتسملا  ةلاع  تاققحت  دعو  - 
لمح ايد  امظنت  عبي  هنأ  رخف  ل  مهخأ  امدنع  ..كلت  فاطتخالا  ثداوح  ةقالع  هل  باش 

هسفن قلطو ع  ةوبنلا  د  ةهلا  لوهجم  صخش  ەدوق  ثح  مدلا ..) ةوخأ   ) ..افخم امسا 
لوصحلا ع لجأ  نم  مهتغمدأ  لسغو  باشلا  فطخ  ةلمع  دوق  يذلا  وهو  روعألا ..!!)  ) بقل

نيذلا باشلا  نع  ثحي  هنأ  يأ  روعألا ..)  ) يدل افاشك  لمع  هنأ  باشلا  كلذ  فعاو  ..مهئالو 
نم نعلا  اهرمع  زواجتي  ةاش ال  لتق  ماق  هنأ  فعا  ام  مظنتلا ..!! اذهل  مامضنالل  نوحلص 

دأ نود  ەصم  نوكس  مادعإلا  نأ  باشلا  كلذ  ملع  امدنعو  ةعامجلا ..!! ەذهل  هئالو  تاثإ  لجأ 
ال هنأ  دحتب  حاصو  ..ةرخاس  ةناطش  ةكحض  همادعإ  رارق  لت  ل  ..ةرعش  هل  هت  مل  ..كش 

   … هنأل توملا ..!! خ 

لاق  : مث  ..فقوملا  لوه  نع  ةانك  هسأر  ەد ع  عضوو  اللق  تكس 

ةسلجلا ..ةمحملا   و  كلذ ..!! روعألا )  ) موعزملا هن  ەدعو  نأ  دع  ةاحلا  دوعس إ  هنأل  - 
كلذ نأ  بجعلا  نمو  ..همادعب  اقلا  مح  ردص  ..ائش  ماعلا  يأرلا  اهنع  فرع  مل  لا  ةلا 

إ ەدوعص  دنعو  ل  هفافز ..!! ةلل  سع   هنأو  ةتنم  ةكحض  مادعإلا  مح  لت  باشلا 
ەدعو ام  اهيف  كش  ةموسحم ال  ةاحلا  هتدوع إ  ةلأسم  نأل  حف  كحض  ..اقحال  مادعإلا  ةصنم 

!!.. محلا ذفنت  دع  ةخألا  هسافنأ  ظفل  ةرخاسلا ح  هتكحض  اظفتحم  لظ  دقو  روعألا ..!!) )
!!. كلذ كش   دأ  دجوي  ..اهلوق ال  ةمل  ل  انمؤم  نا  باشلا  كلذ  ..حضو  ل  امل  اهلوقأو 

   !!!.. محرلا لإ  ا  - 

قلق  : حصلا  لأس  يذلا  دلو )  ) روتكدلا هجو  احضاو ع  موجولا  اد  امنب  ..عف  اهتلق 



..!؟     اذه ل  تفرع  فك  ..فك  - 

ةطاسب  : در 

لالغتسا اهدع  تمقو  ..ةلما  ةصقلا  خأو  ..لوئسملا  نم  ادج  برقم  قيدص  نا   دقل  - 
نأ ةضقلا ع  كلت  نع  الما  ارقت  تددعأف  ..رمألا  نع  ثلا  تفرعو  طاضلا  راك  عم  اقالع 

متعتلا العلا  رماوألا  عم  ةصاخ  ةصقلا  امامت   ضفر  رحتلا  سئر  نلو  ..فحصلا  ەأ  
اذهك ارمأ  نأ  اثك  تغتسا  نأ  ..رعذلا ح  نم  ةجوم  ةراثب  بسن  ةضقلا  ال  لمالا ع 
ةفرحنم  ةيد  ةكرح  نع  اهب  عمس  لا  وألا  ةرملا  ەذه  تناف  تلا ..)  ) ثدح 
روهظلا  ناطشلا  ةداع  ةكرح  أدت  نأ  لق  اذه  عبطلا  ..ةوبنلا  د  صخش  نعو  انعمتجم ..!!
كلذ ةصخش  فشل  ةعسوم  تاققحت  تجأ  دقو  (.. 23  ) تايعسلا ةف  تلا )  )

..دللا رحتو  ..وزغلا  ثودح  دع  امامت  ةضقلا  عيمجلا  مث   ىودج ..!! نود  نلو  روعألا ..) )

رتوتلا  : هش  ددش  مامتها  حصلا  تلأس 

دح ه إ  غلام  رمألا  نأ  ىرأ  هنأ ن ..!؟ سانلا  عنق  فك  اذه ..!؟ روعألا )  ) لعف فك  ..فك  -
   !!.. بك

اثأت  : هتامل أ  لعج  نأ  دي  امنأ  أر  هسأر  براق  يحان ح  حصلا  حنا 

نوك نأو  د  ال  ةوبنلا  ءاعدا  ع  ؤرج  نم  نأ  لاقف  ..رمألا  اذه  نع  اسفن  ابط  تلأس  دقل  - 
ةطلسلا ىوس  ةوهش  يأ  كلم  ال  يذلا  فنعلا  نشخلا  زارطلا  نم  لجر  ..ثأتلا  يوق  اصخش 

ام ل  ..لأ  اذام  وأ  ماني  نيأ  متهي  الو  ..اثك  هسفن  وسق ع  لاجرلا  نم  زارطلا  اذه  ..ذوفنلاو 
لحلا نم  ثلا  سرام  هنأ  دكؤملا  نم  هل ..!! نولثتم  سانلاو  ققحتت  ەرافأ  ىري  نأ  وه  ەدي 
ثحيف ..باشلا  داطص  امئاد  وهو  تازجعم ن ..!! هلاعفأ   نأ  سانلا  عانقإل  رحسلا  امرو 

ع اونوك  نأ  ط  ..مهدوقو  مهرمأ  نم  إ  ةجاح  امئاد  مه  نيذلا  ةصخشلا  فاعض  نع 
اس ىدملا  ةلط  ةطخ  مدختس  هنإ  ةعامجلا ..!! كلتل  اوعتي  ءالا ح  نم  اهب  سأ  ةجرد ال 

هناوعأ لضفأ  اهب  موق  لحارم  ةدع  إ  دتمت  ةطخ  ..باشلا  دنجتل  روهش  ةثالث  إ  دتمت  دق 
مهتاوطخ  نإ  ..ەدنجت  نكم  يذلا  باشلا  نع  نوثحي  نيذلا  ةفاشلا  مهو  ..ةكنح  مهأو 

.خملا   لسغ  تالمع  تاراختسالا   لاجر  اهمدختس  لا  اهتاذ 

..!؟ اهلحارم امو   ەذه  خملا  لسغ  تالمع  ام   هتت ..!! مل  الؤاس  نل  ..همال  نم  تنا 
ةطاسب  : لاقف  ..لؤاسلا  اذه  هل  تلقن 

ل ..هتدارإ  دضو  هتبغر  دض  ناسإلا  لقع  لكش  ةداعو  عــــطت  ةلمع  خملا   لسغ  ةلمع  - 
ةنصلا ةروثلا  دع  خملا  لسغ  مادختسا  عاش  دقو  همقو ..!! هتادقتعمو  ەرافأ  عم  قفتي  ام  دضو 

الزع اعامتجا  درفلا  لزع  الوأ : ام  : خملا  لسغ  ةقط  ءاخلا  صخلو  ..ةرولا  برحلا  ءانثأو 
ددحم مقرب  رارمتسا  هتادانمو  ..هنجس  نام  امامت  لهج  ثح  ةدصوم  ةفرغ  وأ  نجس  الما  

تامدصو قاهرو  فوخو  رهسو  بعتو  عــــجت  نم  تارثؤملا  ل  مادختساو  ..همسا  سلو 
هتدارإ محتلا   درفلا ع  ةردق  فعض  ام  لو  ..ةلوحك  تاومو  ةردخم  قاقعو  ةئاهك 

.اهب نمؤي  لا  تادقتعملاو  هوذو  هئاقدصأ  هككش   اهدع  متي  مث  ..ددش  بائتا  باص  ح 
..و ..ةحارلاو  قفرلاو  لهاسلاو  ةداوهلاو  للا  رود  بهرلا  فنلا  باذعلا  اذه  دع  أ  اناث :

شقانُو هنجس  نام  نم  درفلا  جارخإ  متي  ثح  ..ةقادصلا  راهظو  ةقاسلا  ةلماعملا  نع  راذتعالا 
.فطل    ةساسلاو  ةيدلا  هتادقتعمو  ەرافأ   



ةيدلا رافألا  ل  ةعزعز  لالخ  نم  ..اهسرغ  دارملا  رظنلا  ةهجوب  هعانقإ  ةلحرم  اهدع  أدت  اثلاث :
الو سانلا  ل  اهلق  ةمل  حالصإلاو  حالصإلا ..!! ىوعد  اذه  لو  ..ەدنع  ةخسارلا  ةساسلاو 

  !!. دحأل رعذلا  بس 

ءاحإلا وأ  طانغملا  منتلا  لثم  ةعونتم  بلاسأ  مادختساو  تاذلا  موهفم  يغت  ةلواحم  اعار :
.فنلا   

اهدع متيل  ةنيعم  ةكولس  ياعم  ملعت  ع  درفلا  عجشو  ةددجلا  رافألا  مدقت  متي  اسماخ :
..اهمعزلو    ..ةعامجلا  كلتل  نيد  ددج  ناسإ  هلحت إ 

تاسمل نم  د  ال  عبطلاو  (.. 24  ) خملا لسغ  تالمعل  ةداتعملا  تاوطخلا  نوكت  ام  الاغ  ەذه 
وأ ةقش  وأ  ةعرزم  كلت إ  خملا  لسغ  ةلمع  دع  باشلا  ةوعد  متي  نأ  ..كلذ  دع  ىرخأ  ةفاضإ 

نهل عفد  اللا  ىوهلا  تاعئا  نم  تالمج  تاتف  دوجوب  تاعاس ال ت  نوشع  ثح  ..تب 
افهلتم هلعجو  باشلا  بل  بلخ  يذلا  زارطلا  نم  تاتف  ..باشلا  ءالؤه  دو  بسل  ءاخس 
ىدحإ عم  هطت  نأ  د  ثح ال  ..مهيلإ  ةمئادلا  هتجاح  رعش  هنولعجف  ..ءاوجألا  كلت  ةدوعلل إ 

ال اهفلخ ..!! اعاس  امئاد  باشلا  نوك  دامت ح  يأ  ةاتفلا  اهيف  حمس  ةدطو ال  ةقالع  تاتفلا 
..دحاو اهئارو  نم  فدهلا  نلو  ًلق  ةفلتخم  روص  كلتك  تالاح  ىرن  نحنف  ..اذه  نم  اوغتس 

ةحضتلاو ةباهرإ  لامعأ  ماقلا  مهنوعنقو  قهارملا  فرطتملا  ضع  ررغ  فك  نوف 
لا ةيهرلا  رئاعشلا  ضع  اضأ  ن  الو  ..انه  اثك  فلتخ  ال  رمألا  نإ  اهسفن ..!! مهتاح 
ولتت تنأو  ةعمش  ع  كفك  عضت  نأ  اهادحإ  ..ناطشلا  ةدع  نم  مدلا ) ةوخأ   ) مظنت اهذخأ 

نأ ه إ  ثعتو  كقلح  كعصأ   عضت  نأ  وأ  روعألا ..)  ) موعزملا مهينلو  مهل  كءالوو  كمسق 
مهنل ..قح  ةيجع  سوقط  (!!!.. 25  ) هل كئالو  تاثإ  لجأ  نم  اهيف  هلاقت  ةرم  ل  أقتت  

.ةعانق   نع  اهنولعف 

لوق  : وهو  انيلإ  رظنو  ..ةاحملا  ەذه  دع  الط  تكس 

!!.. ةام بهلا  نومدختسو  ..مل  اهتركذ  لا  خملا  لسغ  تاوطخ  ل  نولهاجتي  اناحأ  - 
..داقنالا لهسو  عورم  دح  إ  ةصخشلا  فعض  ازوزهم  ەدنجت  دارملا  باشلا  نأ  اودجو  اذإف 

ل رحسلا ..!!! برقأ إ  عقاولا  ..قدصت    ادج ال  ةغ  فقاومل  هنوضرعو  هنوفخ  مهنإف 
.هل    للاف  ..الو  ..مهيلإ  مضني  ەددهتب ح  نوموقو 

تحصأ ءاشأ  ەذهف  ..اهد  يذلا  ززقتلا  نع  الو  ..باصأ  يذلا  رعذلا  نع  ولأس  ال  اعط 
مدختس م مظنتلا  اذه  نإ  ..حصلا  مال  بسح  عف  ..ةصقلا  ەذه  اهنم   اغورفم  ةفولأم 

ثدح اذهك  ائش  نأ  قدصأ  ..قدصأ ال  ال  داقنالا ..!! لهس  افعض  نوري  مهنأل  بهلا  بولسأ 
   !!.. ةوقلا ەذهب  ةعامجلا  كلت  نأ  ادأ  روصتأ  مل  ..مل  نأ  عقاولاو  تلا ..)  ) انه 

ال ثح   Riddle ةجحألا تااور  تحت  جردنت  دات  اهنإ  زاغلألا ..!! نم  ملاع  ةصقلا   ەذه 
..هسفن    فلؤملا  ..دحأ ح  لحلا  فرع 

امامت  : راهنم  انأو  حصلا  تلأس 

..!؟   اذه نولعف  اذاملو  ..اذاملو  - 

الئاق  : هتفش  طم 



ةمظنملا ةقلا  تااصعلا  نإ  ..اذهك  لجر  كفت  ةقط  ةفرعم  نكم  ال  ةوقلا ..!! ذوفنلا ..!! - 
( تلا  ) ةمظنم  ةيهر  ةاصع  مظنت  ..هلعف  روعألا )  ) لواح نا  ام  اذه  امرو  ..بجعلا  لعفت 

خــــراتلا انل  ح  ذإ  ..قدصت  ةراج ال  تاردق  ەذه  ةبلا  تااصعللف  ..افاملا  تااصع  رارغ  ع 
ةكمألا  تاوقلا  لازنإ  عمزي  نا  هنأل  افاملا  تلفزور )  ) مألا سئرلا  ةناعتسا  نع 

لصتاف ..دونجلا  نم  ثلا  اهتيحض  بهذ  نأ  عقوتم  ادج ، ةرطخ  ةلمعلا  تنا  دقو  ةلقص ..!!) )
تاوقلا لازنإ  ةلمع  لهس  ع  مهعم  قفتاو  كروين ..)  ) افاملا  ءامعزب  مألا  سئرلا 

ءانبأ دل  ةلقص )   ) نأل افاملل  ةسلا  الهس  اذه  ناو  ..ةمواقم  ال  ةرجلا  ع  ةكمألا 
تلزن امدنعو  ..تقولا  كلذ  رالود   نويلم  ةقفصلا 25  نمث  افاملا  تضاقت  دقو  ..مهتمومع 

نأ ةجردل  ةكمألا  مالعألا  ةحولم  اهلقتس  تالئاعلا  تنا  ةلقص )  ) ةكمألا  تاوقلا 
ةفخم تااصعلا  كلت  تاردق  ..ناهذألا  نع  بغت  ةققح ال  اهنإ  (!!!!.. 26  ) ارثؤم نا  دهشملا 

  !!.. قح

قلق  : دلو )  ) روتكدلا هلأس 

..!؟   اذه ةوبنلا  دم  ضقتو ع  ءالؤه  قحالت  مل  اذامل  نمألا ..!؟ ةزهجأ  نيأو  - 

ةطاسب  : حصلا  لاق 

ەذه نع  امامت  تاطلسلا  تلغش  رومأ  اهل  ..دللا  رامعإ  ةداعو  رحتلاو  وزغلا  ..متخأ  ام  - 
تتامف ..رحتلا  دع  ةفرحنملا  اهتطشأو  ةعامجلا  كلتل  رثأ  يأ  رهظ  مل  هنأ  نم  كعد  ..ةضقلا 

.ماألا رورم  عم  ةضقلا 

ددش  : مامتها  هتلأس 

..!؟    نوك نم  روعألا ..!؟)  ) اذه كأرب  نمو  - 

لاقو  : هتفش  حصلا  طم 

وكح فظوم  درجم  امرو  ..ةلودلا  طخو   بك  بصنم  وذ  نوك  امر  ..ملع  دحأ  ال  - 
ثاثأ رجات  درجم  نا  رهاظلا  هنل   ..امأ  ةمجلا   كلم  وبا ) لآ   ) نا دقل  طس ..!!

   ..!!(27  ) لمعتسم

كشلا  : ضع  هش  رتوتب  حصلل  تلق 

عم ح  ةناطشلا ..!! بذاألا  كلت  قدصو  ةلوهسلا  ەذهب  هتادقتعم  غ  ادحأ  نأ  قدصأ  ال  - 
..!! ؟    اذه ةوبنلا  دم  تالعزخ  لقاع  ناسإ  يأ  قدص  فك  ..خملا  لسغ  تالمع 

لاق  : مث  ..رومألا  نطاوبب  ملاعلا  ةماسبا  حصلا  مسبا 

ةموعنب كتت  ةرات  هجاومأ  تقولا ..!! سفنب  ثمو  فخم  ضماغ  رح  ةلا  سفنلا  نإ  - 
ةوسقلا تنم  هئطاش  روخص  هراض  فنع  ردهت  ىرخأ  ةراتو  ..ةدرالا  هلامر  ع  ةباساو 

..هتاح    تاوث  اهنأ  ءرملا  نظ  ام  لل  همطحمو 

فدرأ  : مث  ..جو  ةحضاو ع  تنا  لا  عانتقالا  مدع  تارظن  طسو  اللق  تكس 

نإف أ كلذ  عمو  ماع 1966 .. ذنم  ..اس  ةصق  ةف  ذنم  ناطشلا  ةداع  ةكرح  تسسأت  دقل  - 
مهنب (.. 28  ) ملاعلا ءاحنأ  فلتخم  نم  ماع  ل  ةكرحلا  كلت  نومضني إ  صخش  فلأ  سمخ  نم 



ةداع ةكرح  تدتما  كأرب  فك  ءالؤه ..!؟ ل  عنتقا  كأرب  فك  ..دوهــو  نويحسمو  نوملسم 
مظنت نإ  ل  مدلا ..) ةوخأ   ) مظنب ادج  ةهيش  ةكرح  اهنإ  اهسفن ..!؟  تلا )  ) إ ناطشلا 

فك ىرخأ ..!! ةفرحنم  تارح  عم  ناطشلا  ةداع  نم  اجم  ىوس  سل  هسفن  مدلا ) ةوخأ  )
وأ ةعامتجا  تامزأ  نم  نوناع  نمع  نوثحي  مهنإ  ..كل  تلق  ام  باشلا ..!؟ ءالؤه  ل  نودنج 

..اخأو ..انكمم  ء  ل  اهدع  حبص  ..كل  اهتح  لا  خملا  لسغ  لئاسو  عم  ..و  ..ةسفن 
انظ درفلا  راحتنا  إ  ةاهنلا  فدهت   وألا  نأ  مدلا ) ةوخأ   ) مظنتو ناطشلا  ةداع  قرافلا ب 
ءالو بسك  إ  فدهي  مدلا ) ةوخأ   ) مظنت امنب  ..ةموعزملا  ناطشلا  ةنج  إ  بهذس  هنأ  هنم 

( حاصلا نب  نسحلا   ) هلعف ام  لعفت  ةكرحلا  ەذه  ..مهحاورأ  روعألا )  ) نودف مهلعجو  باشلا 
يدوبلا  ) نأ قرافلا  (.. 29  ) خــــراتلا دراج )  يدوبلا   ) وأ ةوادفلا )  ) ةركف ءاج  نم  لوأ  نا  يذلا 

اذه موعزملا  هن  يدف  روعألا ) عباتلا ل(ـ دراج ) يدوبلا   ) امنب ..بتار  ظن  هلعف  ام  لعف  دراج )
وج لامتحا  عيطتسأ  انأ ال  ..انأ  ..ضفتنأ  تنك  نأل  ..هلوقأ  ام  يدل  دع  مل  ..و  ةلما ..!! ةعانق  نع 

   !!.. ةنعللا ملع  ومحرا  ..اعله  تومأس  اذه ..!! تارماؤملا 

رذح  : انلأس  يذلا  حصلا  هقدص  دلو )  ) روتكدلا ركش 

..ثدح دق  اذه  نأ  كش  ال  ةعامجلا ..!؟ كلت  نم  كل  ضرعت  نم  كانه  له  دلاخ ..)  ) ا خأ  - 
ةعامجلا كلت  نع  لاؤسلاو  متراز   بس  ام  ..مث  اذكه ..!؟ قلقلا  كلع  ودي  اذامل  ..الو 

نإ رفخملا  إ  امعم  باهذلل  دعتسم  نإ  ..ةطلا  إ  بهذت  نأ  ك  ردج  امر  اددحت ..!؟
..!؟    لوقت اذام  ..امتدرأ 

ةعا  : هل  تلق 

رطخلل ةضرعم  نوكتس  اهسفن  احف  ..كوجرأ  ..ەذه  انتراز  رمأ  امامت  نأ ت  يدس  ا  كوجرأ  - 
..كلذ   اح  اددهت  تقلت  دقل  ..ةطلا  تغلأ  اذإ 

امر ..هدل  ام  ل  انخأ  نأ  دع  دملا  فرع  نأ  قحتس  هنأ  رعش  هنأو  ..ارانسا  هتفش  طم 
عمسأ انأو  هتكم  نم  تجرخو  ..ةع  تامل  هتنذأتساف  ..متهأ  مل  ل  ..اذه  قح   هعم 

ثح ةدجلا  بم  نم  اعم  انجرخف  بق ..!! رخآ  لاصتا  ەدعو  ەرود  ەركش  دلو )  ) روتكدلا
افنأ اهبس  ظفلأ  داأ  ح  ولعتو  ولعت  جاومألا  هل ..!! دوجو  ال  رح  جاومأ  اقراغ   تنك 

.ةخألا  

ترمف ..حصلا  اذه  عم  تاعاس  عــرأ  نم  أ  انضق  دقل  ءاسم ..!! ةعساتلا  اهنأ  قدصأ  ال 
تكرت ثح  إ  انلصو  ..و  ..ائاهن  تقولا  اسحإ  تدقف  نأ  رعشأ  ..ناوث  اهنأو  تاعاسلا 
يزاهج يوق  طاترا  تاذ  دعت  مل  ةفجترم  دب  ةراسلا  با  تحتفف  ..ةدجلا  فقاوم  دنع  راس 

هفلآ  : مل  توص  روتكدلل  تلق  ل  ..بكرأ  مل  نل  يدارإلا ..!! صعلا 

..اللق    فنب  درفنأ  نأ  درأ   .. حمسا  - 

هجتا ل  ..ةراسلا  روتكدلا  بكري  مل  ءالا ..!! تأدو   يرهظ  هل  تردأ  ..درلا  هنم  رظتنأ  نأ  نودو 
..ىرت ..اهركذأ  تامل ال  ئدهت  الواحم  تك  ەد ع  عضوف  ..راهنم  نأ  ظحال  امدنع  يحان 
انيهتنا ..عطقا  خو : ام  نكر  نم  جخملا  ةأجف  رهظس  له  امنس ..!؟ ملف  انأ   له  ىرت 

هلإلا  ) ةقط نأ  تدجول  ..ضومغلا  اذهب  ةحم  وأ  املف  دهاشأ  تنك  ول  رصتلا ..!! نم  مويلا 
دقل ..انه  ثدح  امل  لح  نم  د  ..نجأ ال  نأ  داأ  ثدح ..!! امل  لح  بسأ   ( 30 ( ) ةلآلا نم 



..فخم قزأم  نإ   ..هتاذ  توملا  مهاشخأ  ت  ..فخم  فن  زجاح  ةعامجلا  ەذهل  حبصأ 
!!.. نكمم لحتسملا  نأ  اهنوعنقو  اهب  نوبعالتي  ةلهس  ةسف  نودج  داغوألا -  مهنإ -  ..فخم 

ضوهنو ەاإ  ويدفلا  ط  دع  ثدحس   ام  لخت  ع  ؤرجأ  ال  لعفأ ..!؟ نأ  سوب  اذام 
ماألا لالخ  اذكه  اقلق  اصم  لظأ  نأ  عيطتسأ  ال  ىرت ..!؟ ا  ةمداقلا  مهتبعل  نوكتس  اذام  ..وملا 

.ةروصلا   ەذهب  شعأ  نأ  توملا ع  لضفأ  نإ  ةمداقلا ..!!

ومد  : ففجأ  انأو  دلو )  ) روتكدلا تلأس  كا  توصو 

..!؟    لعفنس اذام  - 

ؤرج ع هسفن ال  روتكدلا  نأ  دقتعأو  ..دأتلا  هلعفنس  ام  فرع  هنأل ال  ..اؤس  بج ع  مل 
   !!. رخآلا وه  اددهم  نوك  دق  هنأ  فرع  هنأل  ..رمألا  ةطلا  غالإ 

!!.. هتراس روتكدلا إ  لصوأ  ةللا   ةدوعلا إ  ةلحر  انأدو  ..اللق  تأده  نأ  دع  ةراسلا  انبكر 
نأ سأ  ملو  ..تركذ  ام  حصلا  كلذ  دنع  تاعاس  عــرألا  ةارق  انضق  دقف  ..الل  تقولا  نا 
نأ قدصت  نأ  نكم  ..اهشعأ ال  لا  بئاصملا  فرعت  اهتيل  ..رخأتأس  نأ  اهخأل  دج  لصتأ 

عراوشلاو يرطاوخ  اقراغ   تنك  اهنع ..!!! ء  يأ  ملعت   نأ  نود  لاوهأ  نم  ه  رمأ  ام  رمأ 
..تاظحللا كلت  فرعت  له  ..و  نحلا ..!! تلا )  ) ءاتش راطمألا   طقاس  بس  امامت  ةلتبم 

حلتو ع دوعت  مث  اناج  اهحرطتف  حاصم ..!! ؟ ةضموك  ةنونجم  ةركف  كنهذ  إ  رطخت  امدنع 
تحصأو ةأجف ..!! دودكملا  هذ  تأرط ع  ةنونج  ةركف   .. ثدح  ام  اذه  ..معن  كلقع ..!؟
..ةوطخلا ەذه  نم  د  ال  ..معن  ارو ..!! هنلو  ايهر  اطخ  ارارق  ةللق  قئاقد  دع  ةركفلا 

!!.. محج إ  متاح  لوحتت  امدنع  هلمع  نوعطتس  دق  امم  ةشهدلا  نورعشس  ..وقدص 
رذح  : دلو )  ) روتكدلل تلق  مث  جح  تحنحنت 

..!! ؟    ةاغلل ةقطنمو  ةمهم  اهارأ  ةوطخ  أجلن إ  نأ  نود  انلاح  حتن ع  انه  سلجن  اذامل  - 

اغتسم  : لأس 

..!؟   ةوطخلا ەذه  امو   - 

هلإ  : رظنلا  انجتم  تلق 

( تاخيلصلا  ) ةقم ەق   نامأ   دقرت  وزغلا  لق  مدعأ  يذلا  صخشلا  كلذ  تافر  نأ  دأتنلف  - 
..ةاحلا إ  دوعس  هنأ  مسقو  عيمجلا  نم  رخس  نا  دقل  حصلا ..!!!! كقدص  انخأ  ام 

   !!!.. دأتنلف كلذك ..!؟ سلأ 

ةشهد  : لأسف  ..تلق  ام  بعوتس  مل  روتكدلا  نأو  اد 

..!!!؟    قلا شن  نع  تثدحت  له  ..له  ..له  ..ادج  كمهفأ  مل  انأ  ..ةرذعم  - 

هلإ  : رظنأ  نأ  نود  راب  هتبجأ 

..امامت    هتلق  ام  وه  - 

ةماو  : ةدح  دلو )  ) روتكدلا لاق  مث  ..اذه  اقا  دع  ةلط  قئاقدل  تمصلا  داس 

ةرم ةاحلا  دحأ إ  ثعي  نأ  هتوق  تغل  امهم  كلم   نلف  ..امامت  حاقالا  اذه  ضفرأ  نإ  - 
..ىرخأ   



ةورذلا  : غل  خاد  عالاو  تعماد  نيع  هل  تلق 

برحلا ەذه  ضوخأ  نأ  عيطتسأ  ال  ..كلإ  جاتحأ  ..كوجرأ  ..روتكد  ا  ائش  خن  نل  اننإ  - 
   !!.. يدحو

وهو لجخ ..!! نود  رمهنت  ومدو  هلإ  لسوتأو  لسوتأ  تللظ  ل  ..سأأ  مل  ل  ..امامت  ضفر 
قيمع  : كفت  دع  اخأ  لاق  نأ  ..هتذفان إ  ةحان  ههجوب  حيش  ..فحالسلا  تماص 

  !!.. ائش خن  نل  امر  ..امر  ..معن  - 

قدصم  : تفته غ 

..!؟    جأ نم  اذه  لعفتس  روتكد ..!!؟؟ ا  اقح  - 

وه اذه  ..اجت  ةقفشلا  رعش  هنأ  كش  ال  ةموهفم ..!! تامل غ  مهمهف  ..دري  فك  فرع  مل 
رطخلا ةرئاد  هسفن   وه  هنأ  رعش  امر  وأ  ..كلتك  ةوطخ  مدق ع  هلعج  يذلا  دحولا  عفادلا 
بذأ مل  ..و  ..ملعأ  ..ةضقلا ال  كلت  داعأ  فرع  نأ  دو  ءاملا  هل   مسلا  عضوب  اوماق  نأ  دع 

هنل أ ..هأر  روتكدلا  غ  نأ  لق  تاخيلصلا )  ) ةقم ةع إ  ةراسلا  ةهجو  تغف  ..اخ 
مل نحنف  ..كلذ  قح   هعمو  ..تاشودنسلا  ضع  ءال  معاطملا  دحأ  إ  باهذلا  ع  الوأ 
لق ح  ةقملا  إ  اس  رخأتم  تقو  اهدع   هجتن  نأ  ع  حاصلا ..!! ذنم  ائش  لأن 
عقن  نأ  دن  ال  رفقملا ..!! ةقملا  قط  إ  انتراس  لوخد  دحأ  ظحل  الو  يرورملا  ماحدزالا 

   !!. اهنع نحن  غ  لاشم 

مغرلا اقت ع  ةهش  نود  لأن  انسلجو  ..ةعلا  تاجولا  معاطم  دحأ  انهجوت إ  ..لعفلاو 
ةداحلا ..و  ..ةناج  رومأ  نع  ثدحلا  انأد  مث  متخأ ..!! ام  حاصلا  ذنم  ائش  قذن  مل  اننأ  نم 
عراوشلا ةمحز  نأ  كش  الف  ..ةقملا  إ  باهذلل  ادج  اسانم  نآلا  تقولا  نأ  انيأر  ..ءاسم  ةع 

شنب هعانقإ  لواحنو  سراحلا  ظقونس  ..بك  دح  تأده إ  دق  تاخيلصلا )  ) ةقم نم  ةقلا 
  !!. رمألا عقاو  هلعف   يونأ  تنك  ام  اذهو  هتوشر ..!! رمألا  بلطت  ول  ح  قلا ..!!

تنك  ول  جراخلا ..!! راطمألاو   فصاوعلا  دعت  ..ةقملا  ح  اهجتم إ  ةراسلا  دوقأ  تنك 
لاهنت رطملا  تارطق  نامألا ..!! عئارلا  وفطلا  روعشلا  كلذ  بحأ  ..اعئار  اذه  ادل   قئار  جازم 
ريدأف ..ءطب  ةذفانلا  جاجز  قوف  ةقلملا  ءاملا  طويخ  ع  تائرملا  كتتو  بوردلا  ع 

دامتعالاف قح ..!! قلقم  رمألا  نإ  ..ةلتبملا  تلا )  ) عراوش طسو  ةداقلا  رمتسأو   تاحاسملا 
ةقالع ام  لوقأ ..!!؟؟ اذام  نأو … ةصاخ  ..دللل  ىرخأ  دراوم  نم  د  ..ك ال  نل  طقف  طفنلا  ع 

منأ مل  نأل  ملسلا  كفتلا  ع  ردق  تدقف  دقل  ..أ  ال  فرخأ  نإ  عضوملا ..!؟  اذه  
   !!. ركذأ ..ثالث ال  وأ  موي  ذنم  دج  لش 

لالخ مهرادل  اودوع  نل  نيذلا  محلا  لل  للا  ةرذنم  ائشف  ائش  دعاصتت  راطمألا  ةدح  تنا 
منأ دكؤملا  نم  ..ةلتبم  ةقلز  عراوشلا  انرادل ..!! دعن  مل  اذل  ..عبطلا  مح  نحنو  ..ةعاس 

تالجع تحت  نم  جملا  ني  وهو  ءاملا  هثدح  يذلا  شالسلا )  ) توص م  نوعمس 
.ةقملا   اخأ إ  لصنل  ..ةفاظن  لقأو  قيضأ  اعراش  لخدن  انأد  ..و  ةراسلا ..!!

لمآ ..سراحلا  ةفرغ  هجتم إ  ..كرحملا  انأفطأ  نأ  دع  اهنم  انلجرتو  ..ةاوبلا  دنع  ةراسلا  انفقوأ 
تنك ةلاماللا ..!! انسوؤر  قوف  رمهنت  رطملا  تارطق  قلا ..!! شنب  هعانقإ  نرداق ع  نوكن  نأ 

نم فجترأ  تنك  كلذ  مغرب  ..كمس ل  طق  لاو  ولطنب  تحتو  ادج  ةلقث  سالم  يدترأ 



..و   دلا ..!! نم  ثادحألا ال  لوه 

..!؟)    دلاخ - )

..لقوحأو   لمسأ  تأدو  اعله  ام  تثوف    .. ادانم  تك  ەد ع  روتكدلا  عضو 

امهتم  : لاقف 

.لجرلا   اذه  عم  ثدحلا  رمأ  وتأ  عد  ..دع  أدن  مل  اننإ  ..هلأ  نم  كلا  - 

صخش نأ  فرعأ  نأل  اذامل ..!؟ ..اتيم  سراحلا  دجنس  اننأ  ةقث  تنك ع  ..اقفاوم  أر  تززه 
در ال  ..ىرخأ  ةقرط  ..در  ال  ..بالا  تقرطو  اددم  يد  تعفر  قدص ..!! ال  دح  إ  سوحنم 

..اخأ    لخادلا  نم  توصلا  ءاج  ةاهنلا  ..اضأ  

..مداق    نإ  ..ةظحل  - 

حتف نأ  لق  ..انئمطم  تك  تف ع  ..قلق  روتكدلا   ترظن إ  دع ..!! تم  مل  هنأ  دمحلا 
ناو ..ءاضب  ةلط  ةحلو  دعاجتلا  معفم  نسم  هجو  هل  ..ةع  ةسج  نم  زوجع  لجر  بالا 

( غامش  ) سأر ءاطغ  عم  ةلاعلا  هتقا  تحت  نم  ءاضب  تاعش  زت  ةثر ، ةمدق  ةفوص  ةس  يدتري 
هتالضع لذت  مل  يوق  دسج  كانه  نهاولا  سأرلا  اذه  تحت  نلو  ..لاقع  نود  هسأر  ه  غ 

..انأ    يدسج  نم  ىوقأ  وه  لقألا  ع  دع ..!!

بارغتسالا  : نم  لخت  مل  ةذع  ةماسبا  انل  لاق 

..!؟   نادت اذامو  امتنأ ..!؟ نم  - 

ترعش نأ  ح  ..ةفرغلا  لخاد  نم  مداقلا  ءفدلا  معني  جوو  دلا  نم  فجتري  يرهظ  نا 
  !!.. اللق مانأل  لخدأ  ةمراع   ةغرب 

ةعنطصم  : دودو  ةماسبا  دلو )  ) روتكدلا هل  لاق 

   !!.. ائش خت  الف  ..روتكد  انأ  ..اللق  لخدن  نأ  انل  له  - 

ةهلا إ  رظني  نأ  نود  احرم  لوخدلل  لاجملا  انل  حسفأ  يذلا  سراحلل  هته  روتكدلا  جخأو 
لوق  : وهو 

   !!.. الضفت ..الهسو  الهأ  - 

..اهاحن نأ  قحتس  ةاحلا  نأ  رعش  كلعجت  لا  فرغلا  نمو  ..ةعئار  ةطس  سراحلا  ةفرغ  تنا 
يود عم  ةنراقم  امهل  دح  ائفدو ال  ارحس  ةفرغلا  تطعأ  لا  ةمدقلا  سولا )  ) ةأفدم عم  ةصاخ 

..ةدجو ةددج  بعر  ةصق  مزل  ام  ل  انيدل  نإ  اقح  راطمألا ..!! طقاس  توصو  دعرلا  مه 
نوعقوتي صاخشألا  نم  ةعومجم  عمتج  ثح  دحاولا  ناملا  اماردو  ..راطمألا  ..مالظلا  ..دلا 

..لا   

فقوملا  : ةروطخ  وت  حمالم  دلو )  ) روتكدلا لاقف  ..فقاو  نحنو  انثدحت 

..!؟   خــــرات 1990/1/3 تافولا   ءامسأ  ةفرعم  اننكم  له  - 

نأ طنملا  نم  اذل  ..باشلا  كلذل  مادعإلا  مح  ذفنت  دعوم  اناطعأ  دق  حصلا  نأ  ظحلا  نسحل 
نود نمو  ..امهفتم  سراحلا  انيلإ  رظن  ..و  ..لاوحألا  أوسأ  هل   يذلا  مويلا  وأ  ..مويلا  سفنب  نفد 



لق ارهد  تد   ةفل  هف  ثحلا  مهو  ..ةفرغلا  نكر  دوجوم   مخض  فد  هجتا إ  ..بج  نأ 
لوقو  : ..مامتها  انيلإ  رظني  نأ 

تام صخشل  رخآلاو  مادعإلا ..!! هلع  اموكحم  نا  صخشل  امهدحأ  ..نامثج  انملس  دقل  - 
..ناطلا    ارثأتم 

مث اذإ ..) حيحصلا -  قطلا –  نحن –  –   ) زارط نم  ةرظن  رظنو إ  امهفتم  هسأرب  روتكدلا  أموأ 
   !!.. اقنش مدعأ  يذلا  صخشلا  شنن ق  نأ  دن  جح - : لاقو  اللق  حنحنت 

بارغتسالا  : نم  ء  لوق  وهو  زفحتو  امامت  سراحلا  ةرظن  تغت 

..!؟    ةمحملا نم  رمأ  كدل  له  - 

..ال   - 

مزح  : در 

..اذه   لعف  عيطتسأ  ..رذتعأ ال  نذإ  - 

نإ ةوشر  ..معن  قالطإلا ..!! ه ع  سأ  لاملا ال  نم  اغلم  هلع  تضرعف  ..درلا  اذه  عقوتأ  تنك 
لاقو  : ..زامشا  انيلإ  رظن  مث  ..لاملا  رظن إ  ةقدلا ..!! متدرأ 

..رمألا    ةشقانمل  لاجم  ..فسآ ال  - 

تلق  : مث  ..لاملا  نم  ةم أ  يج  نم  تجرخأ 

لعفن نل  نحنو  ..كتار  يزاوي  دق  كلع  هضرعأ  يذلا  لاملا  نإ  ائش ..!! ركذت  ..ضفرت  نأ  لق  - 
كلام لصحتس ع  مث  ..هلع  نا  ام  إ  ء  ل  اهدع  دعنسو  ..قلا  كلذ  شن  ىوس  ائش 

!؟   لوقت اذام  ..هه  ..كل  مسقأ  ..خلا  حلاصل  اذه  لعفن  اننإ  قدص  ..ىرج  ام  قولخم  ملع  نلو 

نم اعمج  انجرخف  قفاو ..!! ..احلإ  مامأو  ..هلع  أو  رمألا  هل  نزأ  تللظ  نلو  ..اللق  ركف 
بسو ..ةرغلا  راطمألا  ەذه  بس  لحولا  ةقراغ   تنا  لا  ةقملا  اشم إ  انبهذو  ..ةفرغلا 

إ ةلخاد  و  ةراسلا  ءاوضأ  مهدحأ  ىري  نأ  نم  سراحلا  فوخ  وه  ةراسلا  انباهذ  مدع 
امامت ع ط  مالظلا  نأل  عبطلا  لحتسمف  ةأفطم  ءاوضألاو  ةراسلا  لوخدلا  امأ  ةقملا ..!!

.لخادلا    ء   ل 

تارطق ..سراحلاو  دلو )  ) روتكدلاو انأ  ..بقترملا  قلا  كلذ  هجتم إ  ةقملا  من   نحن  اه 
!!.. دمجت هسفن  ءاوهلا  نأ  ترعش  ح  ..ددش  دلا  ةلام ..!! غ  انسوؤر  قوف  رمهنت  رطملا 
اولعف  ام  اضأ  انه  مهروبق  نم  نوضهنس  وملا  نأ  إ  لخو  دمجت ..!! هسفن  مالظلاو 

  !!.. رهمزلا اذه  طشي   نأ  يلا  لاخلل  د  ..معن ال  ..ةحملا 

ؤرج ال  لا  رباقملا  طسو  نم  مالظلا  نم  ةمداق  تاوصأ  عم  ..سوبالا  ةئك  ةقملا  تنا 
ءامسأ ..اهتءارق  سعلا  نم  راص  تامل  نم  اهيلع  ام  ةدرا  دهاوش  الل ..!! اهنب  ملا  ناسإ ع 

رم دتمت ع  رباقملا  تاع  ..ق  كانه  ..ق  انه  ..ادحاو  اموي  اوشع  مل  مهنأ  نظت  دات  ومل 
صصق تاعقنسملا   هعلت  يذلا  فخملا  رودلا  سفن  بعلت  ءام  كرب  ..سماد  مالظ  ..لا 

..بعرلا   

نراقو ..شفر  ىرخألا  دلا  و  يود  حاصم  ەدب  لمحو  دهاوشلا  ب  انمدقتي  سراحلا  نا 



..و    ..ەد  ةقرو   هتك ع  يذلا  بولطملا  قلا  مقر  عم  روبقلا  ماقرأ 

  !!.. وه اه  - 

اذه بس  باتي  بغ  روعش  مسا ..!! يأ  ەدهاش  لمح  يداع ال  اشم إ ق  راصتنا  فته 
ةثالث نأ  قدصأ  ..رظنلا ال  ةداعو  كفتلل  تاف  دق  ناوألا  نلو  ه ..!! موقأ  يذلا  قرخألا  لمعلا 

اهشعأ  مل  سباوك  اهيف  تشع  ماأ  ةثالث  ..ةصقلا  كلت  رح  رغ   ذنم  ترم  طقف  ماأ 
أدي مث  هعارذ  رمشو  حاصملا  روتكدلا  ع  سراحلا  وه  اه  ..ارهد  تد   ماأ  ةثالث  ..اح 

  !!. رفحلا

ةرفحلا ملاعم  تأد  اخأ  ماو ..!! ..ماي  بالا  ..قلا  شنو  بالا  ةلازإ  لمع   شفرلا  أدو 
ةلهول ترعشو  ..بعتلا  حص  نإ  نونج  لمعو  الوغشم  قع  نا  ..امامت  ةللم  باو  ..حضتت 
تززه ..لحتسم  ..ال  اواخ ..!! قلا  اندجو  ول  اذام  عفم ..!! رطاخ  رطخ   امدنع  قنتخأ  نأ 

  !!.. ەدجنس نوع هللا  امظع ..!! اله  دجنس  ..ةوق  افن  أر 

ةداح ةقفش  ترعش  ثهلو ح  ..لعسو  فجتري  سراحلاو  لعفلا ..!! انماظع  رخني  دلا  نا 
ةأجف فقوت  امدنع  امامت  تلاز  هتيحان  قفش  نلو  ..طقف  ادحاو  اشفر  كلمن  اننأو  ةصاخ  ..ههاجت 

ثهال  : توصو  ةظلغ  لوق  وهو  رفحلا  نع 

..!؟ ؟    الثم دلولا  اذه  ..امدحأ  دعاس  مل ال  ..ادحو  رفحأ  انأ  - 

هنأ ال ودي  قح ..!! ) هعم -   ) زارط نم  ةرظن  إ  رظن  هنل  ..ادجنسم  دلو )  ) روتكدلا إ  ترظن 
نل اصعأ  نأل  فقوتأس  اهدنع  ..نفلل  ةطقن  برقأ  لصأ إ  نأ  رفحأس إ  ..اذإ  انسح  رفم ..!!

..ةقالا    ةقلا  لمتس  نأ  سراحلا  نم  اهدع  بلطأس  ..لمتحت 

قعو ..رفحأو  ..رفحأ  تحرو  ..شفرلا  تكسمأ  ةفجترم  دو  ..ءفدلل  الط  امهضعب  يد  تكرف 
بعأ نأ  ىرخأو  ةظحل  لواحأ ب  فقوتلا ..!! كشو  نا ع  لقف  ..لق  سلو  لمع  يذلا  وه 

..عبطلا ةمدنهم  دعت  مل  اث  نأ  ام  رطملا ..!! للملا  نلا  ءاوهلا  نم  نكمم  ردق  وج أ   
فظنتل حلصت  ةلتبم  ةقرخ  إ  لحولا  بس  اث  تلوحتو  ..لاولا  رداغ  مقف 

قيفر أ  الو  ..نآلا  مهملا  ءلا  ةقانألا  تسلف  لاح  ل  ع  اق  شنن  اننل  تاراسلا ..!!
نم معد  ..دلا  ةدش  نم  نأ  نم  لس  يذلا  طاخملاو  ..رتوتلا  امئاد  رتوتلا ..!! ..ببحلا  بردلا 
نم اخأ  تقا  ..و  ..نانسألا  كاطصاو  ثاهللا  توصو  ..ف  نم  جخ  يذلا  ءاملا  راخ 

اثهال  : سراحلل  تلقو  ..فرح  قطنأ  نأ  نود  قلا  ترداغف  ..ةروظحملا  ةقطنملا 

..رفحلا    لمأ ع  كوجرأ  ..نفلا  نم  اثك  انقا  دقل  - 

روتكدلا امأ  ..ةمل  يأ  نود  قلا  إ  لف  بجل ..!! فسأ  هنأو  ..هسأر  زهو  سراحلا  إ  رظن 
لتبم  : هجوو  اخأ  سراحلا  لاق  نأ  ..رتوتو إ  تمص  ثدح  ام  ل  بقري  ناف  دلو ) )

عقس ام  ام  نلو  ..ةلط  تاونس  ذنم  ةنوفدم  اهنإ  ..ةثجلا  لوصولا إ  لق  امرذحأ  نأ  بحأ  - 
   !!.. هلع ام 

اغلم  : ەرتوت  غل  دقو  دلو )  ) روتكدلا هاجأ 

..كلع   ا  لمأ  ..لجر  ا  لمأ  - 

امل اسحت  فن  ائدهم  اقمع  اسفن  طقتلأ  نأ  عبطلا  سأ  ملو  ..نفلا  انلصو إ  تاظحل  اهدع 



نع فك  دق  هنأ  هنأ إ  مل  اذل  ..ەدسج  نفلا  غ  هنأل  سراحلا  ىرأ  نأ  عيطتسأ  ..ەارأ ال  دق 
تهبنا مث  هتنحس ..!! ارمغ  دق  ددشلا  رارهفالاو  موجولا  نأو  تلصت ..!! هتارظن  نأو  ..ثاهللا 

لقعك الاخ  الاخ ..!! قلا  نا  دقل  ..معن  ..قح  بعرب  هاصأ  ام  ائش  نأ  إ  تهبنا  ..اخأ 
   !!!!. ةلط تاونس  ذنم  هنم  جخو  نفلا  قزم  نم  كانه  نأ  ادو  ل  ..عيضر  لفط 

..دع فاجترالا  نع  تفقوت  دق  انداسجأ  نكت  مل  ..سراحلا  ةفرغ  اندع إ  امدنع  ..ئراقلا  يزع 
ل دقف  دقو  دلو )  ) روتكدلا ىرأ  ةرم  لوأل  انيأر ..!!! ام  لوه  نم  ل  ..ةرملا  ەذه  دلا  بس  سل 

  !!.. نيدملا برقأ إ  ةللملا  هاب  اد  ..هسفنب ح  ەدادتعاو  ەراقو 

نونج ..!! امهــجحم  لوح  نارودت  يانيعو  ولا  دقفأ  الأ  الواحم  رادجلا  إ  ادنسم  تنك 
سراحلا امأ  ..فخم  ارد  دهشم  ةفرغلا   للتل  ضرألا  انباث إ  نم  يوهت  ءاملا  تارطق  ح 

ناقاض اءاج  نيدغوك  ودن  انلعج  امم  راح  ءا  رجفناو   ..ههجو  رمحاو  هقورع  تنقتحا  دقف 
ەاإ هتلأس  يذلا  اؤس  سراحلا  تلأس  ..ةعاس  فصن  نم  رورم أ  دعو  سالا ..!! لجرلا  اذه 

لقألا  : تارم ع  ثالث  اقاس 

..!؟    يردت نأ  نود  ثثجلا  ىدحإ  ةقو  رباقملا  للسلا إ  دحأل  نكم  له  ..بجأ  كوجرأ  - 

رياطتي باعللاو  لوق  وهو  ضرألا  تعقو ع  نأ  ةوسق ح  فد  ماقو  ارئاث  سراحلا  خ  
دلاو  : لاعفنالاو  بضغلا  ةدش  نم  همف  نم 

يأ دجوت  ..ةرم ال  فلأ  اذه  فخسلا  كلاؤس  تجأ ع  دقل  ..معن  ..معن  ..معن  ..صلا  اهيأ  معن  - 
   !!.. ةثج ةق  ركفس   دحأ  الو  ..كنب  انسل   نحنف  ..انه  ةنمأ  تاءارجإ 

ةدح الئاق  سراحلا  نع  دعي  وهو  ارذ  دلو )  ) روتكدلا كسمأف  ..لقوحو  لمسي  ع  مث 
فقوملا  : رتوت  اهبس 

ةثجلا  ق  دق  ادحأ  نأ  دقتعأ  ال  ..حضاو  رمألا  ..انه  نم  جخنلف  ..هعد  دلاخ ..)  ) ا هعد  - 
انشن اننأ  َست  ال  الصأ ..!؟ قلا  شنب  ركفس  نم  كانه  نأ  نظ  نأ  دحأل  فكو  ..ء  انمهوي 

   !!.. اماع ةعس ع  نم  ەرمع أ  اق 

نم ةقروك  فجترأ  تنك  ..طنملا  درلا  اذه  مامأ  فرح  قطنأ  نأ  نود  رادجلا  الصتم ع  تفقو 
اقح ..لإ  ا  دلا ..!!! ةوسق  نم  مغرلا  يبج  قرعلا ع  تارطق  ..لتق  نأ  دا  لاعفنا  طرف 
الو ..ثدحلا  نع  اهيف  انفقوت  تاظحل  ..تاظحل  ..ةنكمم  ىركذ  أوسأ  ةصقلا  ەذهل  لمحأ  نأ 

ءودهب م  روتكدلا  تأر  امدنع  ..انباث  نم  لت  لا  ءاملا  تارطق  توص  ىوس  كانه  توص 
..اذه ..شطعلا  ةدش  نم  هل  بولا  عج  مث  ..ءاملا  ضع  هسفنل  بصو  غص  ءام  دارب  ةحان 

يأ هل  اب  رطخ  ام  له  ..له  ةادلا ..!! هلإ   هنأ  مل  طخ  رمأ  ركذ  ..ء  ركذ  اذه 
!!!.. كفتلا ريدج  هنل  ..ادج  هفاتو  فخس  رمأ  هنإ  عم ..!؟ ؟

تاطقلو غ تاطقل  ..هذ  ءت   امنسلا  كا ) شالف  ( ـ ةفطاخ ك تاطقل  لعج  دهشملا  اذه 
له نكمم ..!؟ اذه  له  ..دودكملا  قع  ملاعملا   حضاو  املف  نّوكتل  بكت  دهاشمو  ةموهفم 

اذهب اهتطر  ام  م  الؤاس  لل  تااجإ  كانه  ..قلا  ةع  لمع  قع  حار  نكمم ..!؟ اذه 
قئاقد دع  ةأجف  ماق  تصتنا  ..و  ..امئاد  لحلا  دوق إ  طنملا  بتلا  نأ  اقح  ..اددحت  رمألا 
ضومغلا  : ةحئار  اهنم  حفت  ةجهل  هل  تلق  مث  دلو ..)  ) روتكدلا تفتلاو إ  ..كفتلا  نم  ةللق 

..اهيف تممس  لا  ةقاسلا  ةرملا  سلو  ..روتكد  ا  العف  ةرملا  ەذه  ددشلا  شطعلا  رعش  تنأ  - 



..!!؟؟    كلذك سلأ 

الئاق  : ماللا  تلصاو  ل  يدصق ..!! مهف  نأ  نود  الئاسم  روتكدلا  تفتلا إ 

اذه دوجو  لخت  بعصلا  نم  هنأل  فن  مولأ  نأ  ردج   امر ال  وأ  ..غ  ..روتكد  ا  نإ غ  - 
   !!.. ضملا لقعلا 

..!؟   قمحألا اهيأ  ثدحتت  مع  - 

ارخاس  : هل  تلق  امدنع  ةرملا  ەذه  ائداه  تنك  نم  انأ  ..نلو  ..ةدح  روتكدلا  لأس 

ملاعلا لامش  الاسا )   ) ىرت نأ  ..ةققحلل  رخآ  اهجو  ىرت  نأ  دلاخ ..)  ) ا ةقعلا  ەذه   - ))
عيمج هلاق  ام  فرعت  لهو  دلو ..!؟ )  ) روتكد ا  اذه  كمال  ركذت  له  هنج ..)) تسلو  

نأ اولاق  مهعمج  ..ثادحألل  ةعئار  ةللحت  ةرظن  كلمأ  نأ  اولاق  مهعمج  ع ..!؟ ذتاسأ 
   !!.. كسفنب ع هتلق  امو  ەولاق  ام  اذه  نل  ..ادأ  ارورغ  اذه  سل  ..يرقع 

تفدرأ  : مث  ..ةلئاسملا  هتارظن  طسو  اعل  دردزأل  اللق  تكس 

(.. مدلا ةوخأ   ) ةعامج هف  محتت  فخم  ملظم  ملاع  قرغأ   ةصقلا  كلت  ثادحأ  تلعج  دقل  - 
رصتل قش  ماحتقا  نم  ةلوهس  لو  تنكمت  اهنأ  ةجردل  ..ادج  ةقو  ..قح  ةفخم  ةعامج  اهنإ 

تشع  دقل  ..افاملا  تااصع  بولسأ  امامت  يصم  كلمت  اهنأ  يراعشإل  طقف  ..اهيف  ام  ل 
..!؟ قش محتقا  يذلا  لخدلا  رئازلا  كلذ  نمف  ..قرغت  نأ  تدا  لا  تالؤاسلا  نم  لئاه  رح 

ضوهن نع  اذام  ..اذه  ل  نم  مهألاو  ..همادعإ  مت  يذلا  باشلا  كلذ  ةثج  نم  قلا  ولخ  نع  اذامو 
.يداعلا    ناسإلا  تاردق  قوفت  ةقراخ  ثادحأ  ەذه  صحفلا ..!؟ ؟ دئاوم  نم ع  وملا 

..همهفأ مل  ضومغ  قدح   افقاو  لظ  ل  ..لعف  مل  هنل  ..عطاق  نأ  هنم  ارظتنم  اللق  تكس 
الئاق  : تدرطتساف 

ء ل  طتو  قع  لخاد  اوتت  ثادحألا  تلعج  دقل  كرمأ ..!؟ ؟ تفشك  فك  فرعت  له  - 
ةجاجزب كتآ  نأ  ةحملا  تلط م   امدنع  ركذت  له  تاذلا ..!؟ ؟ تنأ  اذامل  تنأ ..!! ك 

نم ادج  للقلاو  للقلا  تفشر  تنأف  كلذ  مغرو  ..ددشلا  شطعلا  دت  اهتقو  تنك  ءاملا ..!؟
ةغص ةظحالم  ەذه  هنم ..!! ةبك  ةم  ب  كسفن  لتقت  نلو  عبطلا  ممسم  ءاملا  نأل  !!.. ءاملا
تومت دات  كنأو  ءاملا  عجت  ةللق  تاظحل  لق  كتيأر  امدنع  الإ  اهيلإ  هنأ  مل  ةهفاتو  ادج 

قع نل  اددحت ..!! تنأ  ك  ثادحألا  ـع  طرأ ج تلعج  ةهفاتلا  ةظحالملا  ەذه  اشطع ..!!
لعج ام  اذه  نا  ةحملا ..!! وملا   ةوحص  اهمهأ  ..ةموعزملا  متازجعم  ـد  نع ةأ  ـ جف فقوت 
ةوخأ  ) مسا اهسفن  قلطت ع  لا  ةلوبخملا  ةعامجلا  ەذه  قيدصت  نم  اقو  ..نونجلا  ةفاح  ع 
نم  ام  ..لعفلا  ..وملا  ءاحإ  رداق ع  ةوق  نم  وأ  امهم  نم   ام  ..اهتلق  كنل  مدلا ..)
دئاوم ع  نم  نوضهني  وملا  ىرأ  تلعج  فك  اهتلعف ..!؟ فك  اذإ  ..كلذ  ع  ردق 

داعساف ..هتطاسل  هلإ  هنأ  مل  نأ  ةجرد  إ  لهس  ..ادج  لهس  باوجلا  صحفلا ..!؟
نأ و  ..ةدحاو  ةققح  انيدل  تس  صحفلا  دئاوم  ع  نم  وملا  ضوهن  وهو  لحتسملا 
وخ تللغتسا  دقل  ..نآلا  بسلا  فرعأ  نأ  دقتعأ  مهولا ..!؟ اذه  ءاج  نيأ  نم  ..امهاو  تنك 
ةرداق ةسولهلا  قاقع  نإ  (.. 31  ) ةسولهلل راقع  كتكم  اهت   لا  وهق  تعضوو   ..بجو 
رومأل ةداع  ةغص غ  ةصقلا  ەذهل  ةسولهلا  را  ـ قع عأ  دقل  كلذك ..!؟ سلأ  ..أو  اذه  ع 

كتكم ةوهقلا إ  ءاج  يذلا  لجرلا  امرو  ..اذه  لعفل  اتفالا  لماع  توشر  امر  ..امامت  ةداع 



   !!. الصأ اتفالا  الماع   سل  ةحملا  انلوخد إ  لق 

ام امامت  لهج  ناف  سراحلا  امأ  ..ءودهب  رظني إ  وهو  امامت  تكس  ل  ..فرح  روتكدلا  قطني  مل 
   !!.. ةهالب انب  قدح  ذخأف  ..عبطلا  هنع  ثدحتن 

الئاق  : ال  تلصاو 

قش حاتفم  لوصحلا ع  متعطتسا  اذهل  امرو  ..فخم  ذوفن  مل  ..ادج  ةفخم  ةعامج  منإ  - 
لل حيتافم  كلتمت  ةلخادلا  ةرازو  نوك  ..طاضلا  راك  دحأ  نم  هلع  متلصح  امر  ..ةلوهس  ل 
ةعامجلا ع كلت  دارفأ  دحأ  تنأف  ..متعامج  نم  طاضلا  راك  دحأ  نوك  نأ  دعسأ  ..لافقألا ال 

بارغتسالا نل  ..اغ  اذه  ودي  دق  ..الع  ةداهش  كلمت  ةعماجلا  روتكد   كنأ  مغر  حجرألا 
اذاملف (!!!.. 32  ) الع تاداهش  نولمح  نمم  ناطشلا  ةدع  نم  اضع  كانه  نأ  انفرع  ول  لوس 
اهقنتع نم  كانه  اذه  مغرو  ةنونجم  ةفرحنم  تامظنت  اهل  مدلا ..) ةوخأ   ) مظنت مهنع  فلتخ 

هنأ ال مزجأ  داأ  حصلا ..!؟ كلذ  انءاقل  ركذت  له  مث  ..فسألا  عم  العلا  تاداهشلا  باحصأ  نم 
نأ د  نا  يذلا  لجرلا  كلذ  ةصق  ركذ  طقف  فخ  نأ  هنم  تدرأ  كنأو  كتققح  فرع 

مظنب قلعتي  ام  لو  خملا  لسغ  تالمع  انخ  ه  تئجوف  كنل  ةاحلا ..!! ەدعس إ  روعألا 
هنأ عقوتت  مل  كنأل  ..كهجو  احضاو ع  موجولا  تأر  اذهل  ..مراأ  ضع  فشك  امم  مدلا ) ةوخأ  )

..!؟    كلذك سلأ  ..تامولعملا  ەذه  ل  فرع 

ةدح  : تلمأف  ..زفتسم  ءودهب  قدح   لظ  هنل  ..دري  نأ  هنم  ارظتنم  افنأ  اطقتلم  تكس 

حبصأو ةضاقلا  ةلا  طقسأ  مالملا ح  لعف  ام  ةلاتتم  تا  بس   نأ  تدرأ  دقل  - 
راتختل باشلا  اثك  قدحت  تنأ  ..ةمهألا  غلا  ارمأ  نآلا  تركذت  ام  ..ةللق  ماأ  لالخ  مل  اعات 
ةلمعل عضخت  مل  اذامل  امئاد ..!! قدحت   تنأ  اذهل  ..متعامج  بساني  هنأ  نظت  نم  مهنم 

نأ تأترا  ثح  ..قطلا  تخت  نأ  تدرأ  كنأل  حصلا ..!؟ ؟ اهنع  ثدحت  لا  خملا  لسغ 
مي ةصخشلا  فعض  داقنالا  لهس  نأل  امر  ملإ ..!! مضنأ  فاخإ ل  بسألا   ةلسولا 

اذه سلأ  ..لاملا  كلمأ  نأ  ام  زوجعلا ..!! دج  ىوس  لأسس ع  نم  كانه  دجويالو  ..نبألا 
ةيد ةغص  اهسفنل  عت  تلا )  ) افام  ةاصعف  يدنجت ..!؟ تدرأ  امدنع  كلاب  رطخ  ام 

تااصع حصلا ..!؟ كقدص  هلاق  ام  ركذت  له  كلذك ..!؟ سلأ  ..كش  نود  لاملا  جاتحتس إ 
الو ذوفنلاو ..!؟ ةوقلا  ع  لوصحلل  بولطم  لاملاو  ..ةوقلا  إ  ..ذوفنلا  إ  امئاد  س  افاملا 
مت يذلا  باشلا  ةثج  متجرختسا  دق  منأ  كش  ذإ ال  ..للق  لق  ةقملا  ثدح   ام  ركذأ  نأ  أ 

ام اموي  نورطضت  دقف  ..طاتحالا  لس  ع  كلذ  متلعف  امر  ..ةطس  ةف  هنفد  دع  همادعإ 
امدنع روتكد  ا  اعئار  ارود  م  تعل  دقل  كلذك ..!؟ سلأ  مويلا ..!! اذه  ءاج  دقو  ..قلا  شنل 
سل هنأ  دكؤم  روعألا ..!؟)  ) وه نم  ..هتباجإ  لهجأ  يذلا  لاؤسلا  ..نل  ..قلا  شن  ةركف  تضفر 
دحأ ..هلاجر  دحأ  كنأ  لوقأ  جأ ..!! نم  ءانعلا  اذه  ل  روعألا )  ) دكتي نأ  لحتسمف  ..تنأ 

(.. مدلا ةوخأ   ) مظنت مهمضتل إ  ددج  ءاضعأ  نع  نوثحي  نمم  تنأ  بعتلا ..!! حص  نإ  هتفاشك 

بغ  : ءودهب  لاق   ل  ..قالطإلا  ائش ع  ركني  مل  روتكدلا  نأ  بغلاو  ..ال  نم  تهتنا 

ەذهب رومألل  ةعئار  ةللحت  ةلقع  كلتم  ادحأ  اح  لاقأ   مل  ..ذ  كنأ  اقح  ..اقح  ..اقح  - 
كخأ عد  ..انسح  مدلا ..) ةوخأ   ) ةعامجل انأ  تممضنا  اذامل  كسفن  لأس  مل  كنل  ةروصلا ..!!

نمو كلت  قع  نم  هتلن  يذلا  ام  نلو  ..اذه  كل  دكؤأ  ..يرقع  نإ  دلاخ ..!؟)  ) ا غص   



اهنأو تاءافلا  براح  دل  تاطاحإلا   ىوس  ء  ال  ..ء  ال  العلا ..!؟ ةعماجلا  داهش 
ناسإ هنإ  ..عبطلا  قحلا  همسا  سلو  بقل  درجم  وهو  روعألا ..) تقتلا ب(ـ نأ  إ  ىودع ..!!

اذل وه ..!! هتلشم  تحصأ  اهنأ  رعشف  ..كتلشم  هلع  ضرعت  يذلا  زارطلا  نم  ..قح  عئار 
..احأل الما  اتخم  ءانبل  لاملا  اطعأو  ..يقرت  مهاس   دقل  ..قهرم  دح  هل إ  نونيدم  نحنف 

هنإ ..هعم  لمع  نم  ل  عم  كلذ  لعفو  ..ةنعملاو  ةداملا  لئاسولا  ل  عد  ادأ  ددي  هنإ ال 
نانيعو ثأتلا  مظع  اقلح  اهجو  هل  قح ..!! لؤاضتب  كرعش  يذلا  زارطلا  نم  ..بهر  لجر 

مهنيد كفتلا  ع  سانلا  زفحت  ةلئسأ  ل  هنل  ..تااجإ  مدق  ال  وهو  ..ناتق  ناتعساو 
حازملا عيطتس  ال  ل  ..هعم  حمت  نأ  بج  ال  توص  ..ةمحلا  ءم  توص  هلو  مهاندو ..!!

هعس لالخ  نم  مدلا ) ةوخأ   ) مظنت سسأ  امدنع  ةققح  ةزجعم  روعألا )  ) ماق دقل  هعم ..!!
نم ەررحن  نأ  لواحن  ام  وه  شحولا  اذه  ..باش  ل  لخاد  شحو  كانهف  ..باشلا  دنجتل 
انل مهءالو  نمضو  مهتدارإ  فعض  ام  لو  تاردخملاو  رمخلاو  سجلل  ةدع  مهلعجنل  ..مهلخاد 

نوعفد باشلا  ءالؤه  ..ي  نام  اهــجن   لاو  اهنع  تفرع  لا  خملا  لسغ  تالمع  دع 
امامت اوعنتقا  مهنأل  مهتاح  روعألا )  ) نع عافدلل  نودعتسمو  مدلا ..) ةوخأ   ) مظنت لجأ  نم  ءاخس 

   !!.. هنأ ن

فافختسا  : درطتسا  مث  ..هسافنأ  طقتلل  اللق  تكس 

نم ..تقولا  سفن  لاحلا   ةروسمو  ةكفم  نومتي إ أ  نيذلا  ءافعضلا  باشلا  فطخن  انك  - 
..ىرت ام  ادج  سع  رمأ  وهو  ..مهنع  اولأس  نأ  نود  ماألا  اهؤانبأ  اهنع  بغ  لا  ألا  كلت 

تالمعل كلذ  دع  مهعضخن  مث  ..باشلا  ءالؤه  نع  ثحنل  ةفاشلا  نم  لما  قف  اندجوأ  اذهل 
انحصأ مدلا ..) ةوخأ   ) متنملا إ ددع  دادزا  عمو  ..حصلا  كلذ  اهنع  كثدح  لا  خملا  لسغ 

حلا ب  مهل  اهمقن  لا  ةنجاملا  تالفحلا  لجأ  نم  باشلا  ءالؤه  نم  تاعت  إ  جاتحن 
..رخآلاو   

رذح  : هتلأس 

نل اننأو  امان  انأو  دج  نأ  متفرع  فك  اهرصتو ..!؟ ؟ قش  مناوعأ إ  دحأ  لوخد  نع  اذامو  - 
..!؟ ؟   ەدوجو ءانثأ  الثم  ظقس 

لوق  : نأ  لق  اللق  بقا م  مث  ..ةالام  ال  هتفش  طم 

قحتس تنا  دقف  اذل  ..قح  بعر  شعت   كلعجتس  ةجت  اهنأ  تدجوو  رمألا  تركف  دقل  - 
ألمت نأ  وه  هلعفتس  ام  قأ  نأ  حجرملا  نمف  ..لوقت  ام  مونلا  نم  تظقسا  ول  امأ  ..ةلواحملا 
تنأ ..كتصخش  ةماتلا  فرعم  بسحف  ..ةطاس  ل  لخدلا  رفس  اهدنع  ..اخا  اندلا 
ةفرغ برهلا إ  وه  هلعفتس  ام  لضفأ  نإ  ..لخدلا  كلذ  عراصس  يذلا  عنلا  نم  تسلو  ..ددعر 

..!؟ ؟    كلذك سلأ  ..املع  بالا  لافقو  كتدج 

!!.. افم لش  ضقنا ع  هنل  ..بعالتلا  نم  اعون  وأ  ..راوحلا  نم  دملا  عقوتأ  تنك  دقل  ..و 
نا رمألا  نإف  ثم  له  صخش  عمو  ..جو  ع  هتضق  ىوهف  راذنإ ..!! قباس  نود  اذكه 

..تالر ..تسلا  تاهجلا  نم  تالا  ع  لاهنتل  عم ..!! راطق  ةمدقم  مادطصالا  هشأ 
!!.. اهب نعطل  هيج  نم  ةرخاف  ةاوطم  اهدع  روتكدلا  جخأو  ..اث  نم  ءازجأ  تقزمتف  ..تامل 

روعشلا دقفأ  تأد  نأ  ..بعرلا ح  ةدش  نم  فقوتي  نأ  دا  لقو  ددش  رعذ  ەد  تكسمأ 
فا  اذه  نإ  وق ..!! ل  ةاوطملا  ةكسمملا  ەد  تضضع  ..و  فوخلا ..!! بس  هتا 



كي مل  وهف  فسألا ..!! عم  ثك  ادقعت  أ  عقاولا  نأ  الإ  ..حالسلا  دغولا  كي  امنسلا  
نا ثأت  وهو   ) فنب قث  ععز  امم  ةقثو  ةوسق  مسبي  نا  اهب ..!! اثش  دادزا  ل  ..ةاوطملا 

اهعض ةرخص  ناج  تدجو  ..و  ..روعسملا  ەدب  كاسمإلا  تلصاو  ل  اعط ..!! ) ەدمعتي 
اهب تهو  اهتعفرف  ..اهكسمأل  اهيلإ  يد  تددم  ..احوتفم  بالا  يل  ةفرغلا  با  دنع  سراحلا 
نع ولأس  ..هسأر ال  رجفأ  نأ  درأ  نأل ال  هل  اههجوأ  نأ  تعطتسا  ة  قرأ  روتكدلا  سأر  ع 

..سراحلا هنإ  ..هنإ  ..ال  ثأت  ..!! نم  اذه  نوك  نأ  نكم  ال  ةأجف ..!! رجفنا  يذلا  مدلا  مجح 
!!.. امارد زوجعلا  لجرلا  اذه  روهظ  نا  ..ذقنيل  روتكدلا  سأر  شفرلا ع  كسملا  ىوه  دقل 

ل هتعفدف  هسأر ..!! نم  روفت  ءامدلاو  ةأجف  ەدسج  كلاهتو  ..روتكدلا  ةضق  تخارت  ام  ناع  ذإ 
.خلإ   ..و  قهشأو  خأو  أو  ثهلأ  انأو  قئاقد  عض  ضرألا  اقلتسم ع  تللظو  ..وق 

لاز امأ  نامألاو ..!؟ ءفدلا  ثح  قش  إ  بهذأ  م  ..سوبالا  اذه  تي  م  اقح  ملعأ  ال 
ةفجترم دو  ..اصعأ  نم  ةقالا  ةقلا  اخأ  تلامت  اقح ..!!؟؟ ملاعلا  اذه  نامأ   كانه 
هسافنأ ظفل  له  ..له  ..ءامدلا  ههجوو  هسأر  ألتما  يذلا  روتكدلا  قنع  ضن  سسحتأل  تضهن 

ع عقاو  وهو  لاقو  ..امامت  هنول  بحش  دقف  ةقملا  سراح  امأ  ..ملعأ  ال  ىرتا ..!! ؟ ةخألا 
ضوهنلا  : ىوق ع  ضرألا ال 

..كلتقس   نا  ..كلتقس  نا  ..كلتقس  نا  ..رخآ  لح  كانه  نك  مل  - 

ةانك أر  يد ع  اعضاو  ددش  توفخ  يرود أ  تحرف  انأ  امأ  ..توكس  نود  اهددري  لظ 
ةجتل اهيف  ضرعتأ  لا  اح  وألا   ةرملا  اهنإ  اراهنم ..!! تنك  ثدح ..!! ام  قيدصت  مدع  نع 

ەذه ةطلا  قدصت  نأ  نكم  ال  ..لحتسم  ةطلا ..!؟ إ  بهذأأ  لعفأس ..!؟ اذام  كلتك ..!!
..زوجعلا ال اذه  ةداهش  ح  صق  دحأ  لق  نل  نلو  ..مهتملا  يدلو  ةمجلا  يدل  ..ةصقلا 

مث  : ..قالطإلا  روتكدلا ع  نيد  ام  دجوي 

يأ تومس   ..نآلا  هنم  صلختن  مل  نإ  بهر  قزأم  نوكنس   ..انه  نم  هجرخن  نأ  بج  - 
..ةظحل   

در يأ  هنم  رظتنأ  مل  ..ةدصم  عقو   رأف  هنأو  لئاه  رعذ  إ  رظن  طقف  سراحلا ..!! دري  مل 
ةفرغلا با  إ  تهجتا  مث  ..ظوحلم  لش  فجتري  يدسجو  ام  نم  تضهن  ل  ..لعف 
فجترأ تنك  ..رجفلا  ناذأ  نم  بقت  ةعاسلا  نإ  ..ناملا  مخ ع  لاز  ام  لللا  مالظ  ..هتحتفو 

ألمت ءامدلاو  روتكدلا  انلمح  ..كانه  دحأ  ..جخأ ال  نأ  لق  اراسو  انيم  تفتلا  ..لتبم  خفك ط 
اراهنم سراحلا  ارات  عراشلا  ةراسلا إ  اخأ  تجرخو  ..راس  قودنص  ەانعضوو   هسأرو  ههجو 

ل ..ل  ..هلوح  نيذلا  سانلاو  ةلطلا  ءالؤه  ل  عدخ  فك  دلو ..!!؟؟)  ) روتكدلا ..هتفرغ  امامت  
فك ةفرحنم ..!؟ ةغ  دئاقع  ةعامتجالا  زارملا  ەذهو  العلا  تاداهشلا  ەذهب  سانأ  قنتع  فك 

تالمع برجأ  مل  اهغو ..!؟ ناطشلا  ةداع  تارح  انس  صخش  فلأ  سمخ  نم  قنتع أ 
قيدصتب أدي  قع  تدجو  فن  انأ  نأ  ركنأ  ال  ..كش  نود  اق  اهلوعفم  نل  ..خملا  لسغ 

تنا تضم  لا  ةللقلا  ماألا  لالخ  اهل  تضرعت  لا  طوغضلا  نل  ..موعزملا  نلا  كلذ  تافارخ 
اذه ء   ل  تأر  نأ  تسح  يذلا  انأ  ..ەار  ..اهلمحت  نع  اكو  قع  زجع  العف  ةلئاه 

   !!. ملاعلا

اذه قنتع  لا ال  نأ  ودي  نلو  ..اهنع  انأ  تدعتبا  ول  دعتبس ع  بئاصملا  نأ  نظأ  تنك  دقل 
!!.. أطخلا تقولا  أطخلا   ناملا  أطخلا   صخشلا  نأ  فداصتي  ام  امئاد  ادأ ..!! راعشلا 



دعاس قع  نأ  ركنأ  ..الثم ل ال  عاجش  نأل  سلو  ..دع  نح  مل  جأ  نأل  وجنأ  ام  امئادو 
.ةقاسلا    راجت  ثدح   ام  امامت  ..ةصقلا  كلتب  طحملا  ضومغلا  فشك  اثك  

هتراس دوق  دحاو  صخش  ىوس  اهوفص  ركع  الو  ..راطمألا  بس  ةقارب  ةفظن  عراوشلا  تنا 
تنك ..ملعأ  ال  تام ..!؟  له  ..بعتلا  حص  نإ  اضأ  نونج  في  الجر  اهقودنص  و  نونج 

فقوتأ كانه ..!! هكرتأ  دع ح  ارمعلا  فحزلا  اهيلإ  لص  مل  لا  قطانملا  ىدحإ  ه إ  اهجتم 
ةطلا لاجر  باتري  مل  ولف  ..ةط  لاجر  وأ  نولفطتم  اري  نأ  درأ  ..قلق ال  رورملا  ةراشإ  دنع 

ءوض اذإ ..!؟ ؟ نوباتس  نمف  احاص  ةعارلا  ةعاسلا  لحولا   ةئيلم  هاث  كترم  للم  صخش 
..تلفسم عراش غ  اهدع إ  لخدأل  ..ةدوصقملا  ةهجلا  تلصو إ  اخأ  ..و  ..هتياد  راهنلا  

ةدروأ تلعج  ةوق  روتكدلا  بحسأو  ةراسلا  قودنص  حتفأ  ..ضفتي  هل  يدسجو  لزنأو  فقوتأ 
..ةخألا هسافنأ  ظفل  هنأ  دقتعأ  نل  ..سفني  لاز  ام  هنإ  ..ةفعضلا  يب  بس  رجفنت  دات  نع 

ةرذ لو  تبلا  اعم إ  دوعأل  ضرألا  امرم ع  كانه  هتكرتو  ..راس  نم  هجارخإ  نم  تنكمت 
..دع نح  مل  دج  ظاقسا  دعوم  نأ  ادمح   جو ..!! ألمت  عمدلاو  ضفتت  يدسج  نم 

.راذعألا   لهسأ  اذه  ..راس  باصأ  الطع  نأ  اهخأس  تنك  لاح  ل  عو 

نم ررحتلا  اهثعي  لا  ةوشلا  كلت  ارعشسم  ..فرغ  ئاذحلا   تحوطو  قش  إ  تلصو 
لق تركف  ول  ..ًلق  اصعأ  ةئدهتب  مهاس  اع  امامح  تذخأو  ..ةللملا  براوجلا  ءاذحلا 
!!.. ةلقعلا ضارمألا  شسم  إ  فنب  تهذل  نآلا  هـا  رمأ  لا  صصق  رمأس  نأ  تس 

كانه  نوك  نأ  ءرملا  روصتي  نأ  سعلا  نم  هنأل  قيدصتلا  ىدحتت  ةغ  ةصق  اهنأ  اقح 
   !!.. دحلا اذه  ةضم إ  مهسوفن 

احم  باهذلا إ  مث  نمو  طقف  تاعاس  ثالثل  مونلا  امزاع ع  شارفلا  اهدع إ  تهذ 
ةرم  لوأل  ااحم  نع  بغأ  نأ  اغ  نوكسف  ..بط  لش  فتأ  نأ  د  ال  ةعماجلا ..!!

رمتس ةماد  تاظحل  نأ  املاع  ..كمسلا  ءاطغلا  تحت  يدسج  لسا  دكؤملا ..!! روتكدلا  باغ 
نم ملؤت  اهسفن  ور  نأ  رعشأ  ..افوخو  ادرب  كطصت  انسأ  ..يامدق  أفدتو  شارفلا  أفد  نأ  لق 

نولصس امر  ..ركفأو  ..ماأ  ةثالث  ذنم  اهقلحأ  مل  لا  ةنشخلا  قذ  كحأ  ..بقلاو  رتوتلا  طرف 
ةعامج مهنإ  ..كش  نوفرعس ال  ..روتكدلا  تام  ول  حف  ..نومقتنس  امر  ..نولتقس  امر  ..إ 

انيم نودعس  له  ىرت  ..ودي  ام  تلا )  ) فسلا  ملاعلا  نومحو  ةفخم  ةق  ةمظنم 
.هلعف   بج  ام  يردأ  اقح ال  مالفألا ..!! ثدح   ام  الثم  فرغ  تاردخملا   نم  سك   ..!؟

ترطس انارالا  نل  ..دعاس  هلع  ء  ل  ەراخو  حصلا  كلذ  إ  باهذلا  تركف  دقل 
ةوخأ  ) مظنت نم  ادحاو  هسفن  وه  نوك  نأو  ائطخم  نوأ  نأ  خأ  تأدو  ..امامت  قع  ع 

دغ دع  وأ  ادغ  قش  با  حتفأس  امف  ..مهنم  وجنأس  نأ  انضفا  ولو  ..امامت  عئاض  نإ  مدلا ..)
رفخملا مهعم إ  باهذلا  نوبلطو م  ..كوكشلا  ةئيلم  تارظنب  ةطلا  لاجر  نم  ةثالث  دجأل 

راأ نم  ها  هلمحأ ع  ام  ءبع  دادزا  دقل  ..قتسم  تيل  دلو ..)  ) روتكدلا لتق  اهتال 
   !!. اخأ تمن  قاهرإلا  اذه  بسو  ..العف  اقهرم  ت  ح 

ەاملاو لصاوتم  لش  سطعأو  لعسأ  تنكف  ..نكمم  لاح  أوسأ  نأ   ترعش  ظاقسالا  دع 
طسو فوقولا  دع  عبطلا  ةعقوتم  رومألا  ەذه  لو  ..حني  أر  نا  نأ ..!! نم  الويس  قفدتت 

!!.. بعرلا نم  ثلا  حازأ  ببحلا  سمشلا  ءوض  نأ  الإ  ..ةضاملا  ةلللا  لاوط  لحولاو  راطمألا 
..ضبألا   جلاو  نوتلا  مهتلأ  دج  عم  راطفإلا  ةدئام  تسلجف ع 



ةمسبم إ  ترظن  ..اهلقأو  اهنضتحأ  ّيدب  اهيلع  تقطأف   .. اهرهظو  فقت  دج  تنا 
تلاقو  :

ةدج  ةجرد  ع  تلصح  له  ..مويلا  ةدج  ةجازم  ةلاح  كارأ   ثدح ..!؟ يذلا  ام  - 
..!؟    كتاراتخا

اهتبجأف  :

   !!.. كنول أ ظوظحم  انأ  م  تفشا  دقل  ..كلذ  نم  مهأ  ل  - 

نأل امسبم  تنك  ..لاقملا  تضتحاو  ..اهقشعأ  لا  ةنتافلا  اهتكحض  دج  تكحض 
بتكلو هللا يصم  رظتنأس  قلقلا ..!! يدج  نل  ..ثدح  ام  ثدحلف  ..امامت  يردقل  تملسسا 

امر  ..ةماتلا  ةحارلا  ءافص  ..جو  ع  ءافصلا  رعشأ  اح  ةرم   لوأل  خلا ..!! هف  ام 
التت امدنع  كلذو  ..ةللق  تاعاس  اوتوم  نأ  لق  وملا  ەوجو  رهظت ع  لا  ةحارلا  اهسفن 

..مومه   ال  ..همأ  هتدلو  ام  ناسإلا  دوعو  اهل  اندلا  مومه 

..قش با  ةطلا  عق  نأ  رظتنأ  ةلط  اروهش  تللظ  ء ..!! ثدح  مل  اهدع ..!؟ ىرج  اذام 
إ اقط  ودجو  مهنأ  ودي  ..ثدح  مل  اذه  نم  ائش  نل  ..داغوألا  ءالؤه  م  مقتي  وأ 
نع امامت  ىراوتأسو  تمصلا  ملأس  نأ  اوعقوت  امر  ..يردأ  ..بعاتم ال  مهعقوت   دق  تاققحت 

..مهماقتنا    نم  افوخ  راظنألا 

ملح ةلودلا  مهم   لجر  هنأ  ودو  ..زغل  لجرلا  اذه  نأ  قحلا  ..اضأ  يردأ  ال  روعألا ..!؟)  ) وه نم 
نوثحي يذلا  ةفاشلا  ضع  كلمو  ..افاملا  تااصع  إ  برقأ  ةق   ةيد  ةعامج  نكتب 
..فسألا عم  انأ  ثم  مهلظ  نم  نوشخ  نمع  نوثحي  وأ  ..اعمج  انملع  ام  فملا  باشلا  نع 

..نلو ال ..هتافو  نع خ  فحصلا  ثحأ   تللظ  ..هل  ىرج  ام  ملعأ  الف  دلو ..)  ) روتكدلا امأ 
ملعأ ال  هتضق ..!؟ اومتكتو ع  تام  له  ەوذقنأ ..!؟ له  هلع ..!؟ اوع  له  ..امامت  تخا  ..ء 
رمألا عيمجلا  انت  ام  ناع  نل  هئافتخا  لوح  ةللا  تالؤاسلا   نم  ددعلا  تثأ  دقل  ..اقح 

.ماألا    رورم  عم 

لعفأ ملف  ..امامت  لا  لعأ  اهثادحأ  تلعج  دقو  ..اهيعام  ةحوتفم ع  ةصقلا  ەذه  ةاهن  نإ 
سكعلاو ..تبلا  إ  ةدوعلاو  ..ةللا  إ  باهذلا  ىوس  ةرماغملا  ەذه  نم  اجن  ذنم  ائش 
..لاحلا ةعبط  دج  ىوس  ائاهن  لا  كتحأ  دعأ  ملو  ..قالطإلا  جخأ ع  دعأ  مل  ..حيحص 

ناطشلاف طاشلا ..!! عم  لماعتي  نمل  ضغلا  روعشلا  كلذ  ارعاش  فن  اشمنم ع  تللظف 
   !!. كغس يذلا  وه  ..هعم  تلماعت  اذإ  غتي  نل 

..نولوق ام  طئاحلا  بناج  مأ  لعج  دق  ەذهك  فخم  اهذوفن  ةقلط  ةرح  ةعامج  دوجو  نإ 
طخ مظنت  نع  فشلا  نع  فحصلا  أرقأ   نأ  رظتنأ  ..ةعامجلا  كلت  نع  اموي  عمسأ  نأ  رظتنأ 

اذكه  امئاد  رومألا  نإف  لاح  ل  عو  ..ء  ال  نل  مدلا ..) ةوخأ   ) مسا هسفن  ع  قلط 
نل اهدعو  ..نوفلتلا  تاونق  اهدجت ع  مث  ..فحصلا  اهحرطت  ةرا  أدت  ةضقلا  تلا ..) )

اهدنع ..كيع  مامأو  عراشلا  ةضقلا   دجتس  كنأل  ..اهنع  ثدحتت  مالعإلا  لئاسو  نم  اأ  دجت 
.اوكرحتيل    تقولا  اودج  نل  امر  وأ  ..نولوؤسملا  كرحتس  طقف 

نلو ددش  ءطب  كرحتي  مدلا ) ةوخأ   ) مظنت نأ  دقتعأ  ..ةثداحلا  كلت  نم  تس  دعو  ..نآلاو 
لا ال ةدجلا   ةرماؤملا  نأل  امر  ةلئاهلا ..!؟ ؟ ةرماؤملا  ەذه  دحأ  فشك  مل  فك  ..رها  حاجنب 



..اهفشك    عيطتس 

خأ نإ  ..ةمداقلا  تاونسلا  لالخ  ببحلا  دللا  اذهب  لحس  ام  ملع  ەدحو  اعتو  هناحس  هللا 
له ..حضاو  وه  ام  اهنم  ةنمألا  ..تالاجملا ح  عيمج  ردحني   اننطو  نإ  ..اذه  كفتلا   ح 
..!؟ CNN ـ لا تاشاش  ع  يدل  راهني  فك  ىرأو  برغلا  إ  رجاهأ  مأ  ..ائش  لعفأو  كرحتأس 

تطعأ دق  ةجتلا  كلت  نأ  ترعش  لاح  ل  ..راتخالا ل ع  نع  ازجاع  تلز  ام  راتخأ ..!؟ اذام 
(.. مدلا ةوخأ   ) مظنت ءاضعأ  دحأ  دلو ..)  ) روتكدلا ع  تتنا  وك  سفنلا  ةقثلا  ضع 

دحاوك تومأ  نأ  عيطتسأ  ل  ..ياروماسلا  راحم  لتاقأ  نأ  عيطتسأ  ال  امر  نأ  ترعشف 
.امامت    يفك  اذهو  ..مهنم 

بغرأ ال  اقح  ل  ..نوقدصتس  متنك  نإ  رمألا  عقاو  فرعأ   ال  نو  ..صق  ەذه  
ع تقفاو  اذامل  ..كلت  راجت  لوح  دحأ  عم  ثدحتأ  ةحناس   ةصرف  اهتدجو  ل  ..امراهبب 
ولإلا  دلا  كلئاسر ع  نوكت  نأ  امامت  تدعسا  نأل  انيل ..!؟)  ) ا كتب  روضحلا إ 

..ةثداحلا كلت  نم  تس  رورم  دع  رأثت م  نل  ةعامجلا  ەذهف  مدلا ..) ةوخأ   ) مظنت نم  لئاسر 
الد اوءاش  لوصولا إ م  نوعطتس  مهنإ  مث  ..اهنيح  اومقتنال م   ماقتنالا  نودي  اونا  ولو 

..ولإلا دلا  ةمهبم   ةلاسر  نم 

ءفد مهيدل  دجأس  نأو  ..اقت  ء  ل  نوهبش   سانأ  إ  ثدحتأس  نأ  ترعش  دقل 
ةضاملا ةللقلا  تاونسلا  لاوط  تنك  نأ  دع  ..ةادلا  كل   تركذ  ام  ةدحاولا  ةألاو  ءاقدصألا 

يع قلغأو  ..ماحزلا  طسو  اموي  فقأس  نأ  ترعش  ..ادحأ ح  قيطأ  اروهقم ال  انح  ادحو 
خأو  : ذأ  مصأو 

   !!!.. اااا  -ك 

ةرارح ..رغت  قمع ح  كركشأ  انيل ..)  ) ا كركشأ  نأ  درأ  نإ  ..دع  نجأ  مل  نأ  ادمح   نل 
المج اموي  شعأس  نأ  دقتعأ  الو  ..رركتس  ةلمجلا  ةلللا  ەذه  نأ  دقتعأ  الف  ..وذت  ح 

.ةزعلا   خأ  ا  اثك  كركشأف  ..اذهك 



ةثلاثلا  : ةصقلا 
ددج   نم  ..ةاحلا 

ملاس   اهيكح :
ام نإ  تلا ..!!)  ) اذهك  فخم  مظنت  دوجو  نم  وهذ  هتي  ملو  ..هتصق  نم  دلاخ )  ) تنا

ددش  : قافشب  هتلأسف  ..نامألا  مدع  فن  انأ  ترعش  ةحاو  ..ادج  فخم  هلاق 

..!؟    روتكدلا نم  توجن  نأ  دع  وألا  كماأ  شعت  تنك  فك  - 

لوق  : وهو  نزح  دلاخ )  ) مسبا

ەذه ماقتنا  وأ  ..ةظحل  يأ  اقتعا   اعقوتم  تنكو  ..امامت  يصمل  تملسسا  ..كل  تركذ  ام  - 
..يردأ    اقح ال  ..يردأ  ال  اذامل ..!؟ ..ثدح  مل  ائش  نلو  ..ةفخملا  ةعامجلا 

جح  : ةمسبم  هل  تلقو  ملاس ..)  ) دسلا ..اثلا  ترظنو إ ض  ..ةمهفتم  أرب  تأموأ 

كأر دت  ملو  ..نآلا  فرح ح  قطنت  مل  كنإف  كلذ  مغرو  ..انس  انأ  تنأ  ..يدس  ا  ةرذعملا  - 
..!؟    ضومغلا اذه  ملف  ..هتصق  يوس  نم  رخآ  نوكت  نأ  تلط  كنأ  ام  ..انم  هتعمس  ام 

بلق  : ةيط  نع  منت  ةطاسب  لاقو  ..ادج  ةئداه  ةماسبا  ملاس )  ) دسلا مسبا 

افوخ ةسمألا  ەذه  ثدحتي   نم  لوأ  نوأ  نأ  رمألا  عقاو  خأ   تنك  دقل  ..نبا  ا  كلع   -ال 
نع دعلا  ل  ةدع  و  ..قالطإلا  ع  برغألا  نوكت  دق  صق  نأو  ةصاخ  ..اقدصت  الأ 
لف اذل  ..انبأ  رمع  نثا   راهبو  بذلل  انه  ءملا إ  يدل   ةحلصم  ..نل ال  ..قيدصتلا 

.ةلاخ    صق  تد  امهم  ..فنب  اهتسملو  اهتشع  قئاقح  وه  ه  امخأس  ام 

لاقف  : دلاخ )  ) امأ ..ةمهفتم  أرب  تأموأ 

نم دأت  ..يدس  ا  نآلا  ء  يأ  قيدصتل  دادعتسا  لعج ع  ةضاملا  تاونسلا  هتيأر   ام  - 
..كلذ  

اذل ..ةدقعم  ةلط  ةصق  انل  يوس  هنأو  ..لدتعاو  حنحنت  مث  ..امسبم  ملاس )  ) دسلا انيلإ  رظن 
.هلإ   عمتسل  ..و  ..هتصق  انخو  ثدحلا  ةفد  كسمل  نآلا  الما  لاجملا  هل  حسفنسف 

نانثالا امتنأف  ..امتصخش  بلا ب  هاشلا  انا  تفل  دق  هنأ  ركذأ  نأو  د  ..أدأ ال  نأ  لق 
لجلا باش  فرعم  بسحف  ..ام  اقل  لق  هتعقوت  رمأ  وهو  ..ناحج  ..نافعض  ..نانح 

لق نم  مهب  قتل  مل  سانأ  عم  سلجل  عبسألا  ةاهن  ةلطع  هتقو   مهدحأ  عيض  نل  ..احلا 
لثم دحأ   ەري  مل  ام  اأرو  اشاع  باش  تلأس  نأ  اقثاو  تنك  ..ةراسلا  هراجت غ  مهعم  لداو 

نم هح  ام  ةقهارملا  رمع  نأ  اقح  ..اهل  امتضرعت  لا  براجتلا  نم  احضاو  اذه  ادو  ..امهنس 
ةقهارملا ي رمع  حاجن   لوأف  ..هسفن  ةبك   تاثأت  كي  ناسإلا  ةاح  تاغتو   تالقت 

نل باذجنالا  اهوحن  ترعشو  اهتبحأ  ةاتف  لوأ  ..امود  ەركذتت  ةقهارملا  رمع  قيدص   لوأ  ..دألل 
   !!. ادأ اهاست 

ةدقعمو ةكئاش  صقف  ..ادج  إ  اتصنت  نأ  اموجرأ  ..نلو  ..صق  د  نآلا  أدأس  ..امومع 



امرعاشم باهلإ  ةرداق ع  صق  نإ  ..ةارغلا  ةغلا  نامزأو  ملاوع  اهثادحأ إ  املقنسو  ..ادج 
..الوأ امرذحأ  نأ  ع  ..أدأ  نأ  لق  نلو  الاسغا ..!!! اهيف  نالسغت  املعجتس  لا  اهثادحأ 

.اذه    اركذت  اموجرأ  ..ةاهنلا  حضتس   ء  ل  نل  ..صق  ةددع   تارغث  كانه  نوكتس 

عبطلاو ..رمعلا  نم  تانسمخلا  نأو   ودأ  دق  نأ  مغر  ..اماع  نوعسلا  زواجتي  يرمع  نإ 
لق ام  تك )  ) ..مدقلا إ نمزلا  تنأ إ  نإ  ..امعم  لاحلا  وه  ام  لجلا  اذه  نبا  تسل  انأف 

نم نوجرخ  ثح  ..شعلا  ةمقل  ىوس  ء  نوركف  بيط ال  ءاطس  سانلا  نا  امدنع  ..طفنلا 
ءاطخ نا  امدنعو  ..مهاسي  نل  مهقلخ  نم  نأو  ..قازرألا  عــــزوت  ةلادع  نامإ  مهلو  رجفلا 

ملف ..اهألا  سوفن  ةخسم   راجلا  قوقح  نأل  ..راجلا  قوقح  نع  اقالطإ  نوثدحتي  دجاسملا ال 
..اهب    مهكذتل  ةجاح  دحأ  نك 

تناو ..رمعلا  نم  ع  ةسماخلا  اهتقو  زواجتأ  ال  تنك  ثح  نعلا  نرقلا  تايعرأ  اهنإ 
يأ تلأس  ولو  ..احلا  نمزلا  هارم  لاشم  نع  اثك  فلتخت  ماألا  كلت  قهارم   انلاشم 

..ةاتف دجوت  هنأل ال  ءاغو ..!! ةهالب  كلإ  رظنل  كمالحأ ..!؟ ةاتف  نم   تقولا : كلذ  قهارم  
دأ نع  امامت  ةدعو  ادج  ةعص  ةفلا  كلت  امومع   ةاحلاف  مالحأ ..!! ح  دجوت  الو  ل 

لاخلا ال ملاع  نم  ءاشأ  ةراس )  ) وأ نوفلت )  ) لثم تامل  تنا  ذإ  ..نوملعت  ام  ةهافرلا  لئاسو 
.دحأ    اهلم 

دقف ..امامت  سكعلا  عو  ل  فارحنالل ..!! لاجم  كانه  نك  مل  ..ةساقلا  ةنشخلا  انتاح  لظ  و 
كلذ قهارم  دجت  ذإ  ةنوشخلا ..!! عباط  ةفلغملا  ةلوجرلاو  ةلوئسملا  نس  تع  ةقهارملا  نس  نا 
تخ نأ  دا  ادج  ةعضاوتم  هسالمو  ..اتحن  هتتحنو  القص  هتلقص  ةساق  ةاح  شع  نامزلا 
قزرلا نع  ثحلل  رحلا  اوبكر  نم  قهارملا  نم  كانه  نإ  ل  ..لامعتسالا  ةك  نم  صألا  اهنول 

   !!. ةثلاثلا ع اوزواجتي  مل  مهو  لاوهألا  مضخ  نم ب 

اهــرد دجت  خو  ..ةلط  ذفاون  ..لط  با  ..ةسالا  ةمخضلا  املا  تويب  ادج  ركذتأ  تلز  ام 
مغرو طوقسلل ..!! ةلآ  ةلتم  تنا  تويبلا  ةبلغأ  نإ  ل  ..ةيطلا  ناردجلا  ع  ةلوهس  ل 

امر ..ەاسأ  نأ  نكم  ال  قبعو  ةلمج  ىركذ  اهل  نأ  الإ  ..ماألا  كلت  اهتوسقو   ةاحلا  ةعص 
تخا دق  خلا  نأ  رعشأ  ..اضع  مهضعلو  خلل  سانلا  بح  بس  امر  ..ةاحلا  ةطاس  بس 

..ناطش فلأ  هلخاد  دجت  ّخلا  ناسإلا  حف  ..احلا  اننامز  لا   نطاوملا  نم  امامت 
اذهو ال االم ..!! سانلا  ەال  هسفن  ةرطسلا ع  لواح  هنأ  الإ  ..خلا  نع  نوكت  ام  دعأ  ەرافأو 

.اضأ   لخادلا  نم  اّخ  نوك  نأ  بج  ّخلا  ناسإلاف  ..عنق 

..اهتذل اورعش  وأ  احلا  نمزلا  ءانبأ  اهشع  نأ  نكم  اتاقوأ ال  شعن  ةدعسلا  ماألا  كلت  انك  
ثح ..رمس  ةقلح  لش  ع  ( 33 ( ) ةّودلا  ) لوح اعمج  هف  عمتجن  لا  تاعاسلا  كلت  اهنم 

عيمجلا هلإ  عمتس  ح  ..طاسألاو   ترافعلاو  نجلا  صصق  نع  سلاجلا  أ  ثدحتي 
صصقلا كلت  إ  عامتسالا  ناف  ..ناملا  طحملا  ضومغلا  ساسحإلاو  ءفدلا  عتمتسم 

   !!. امنسلا تاعاق  لضفأ  نجأ   ملف  ةدهاشم  ةاثم 

ماني لج  نع  ثدحتن  اننأ  اوست  ..حاشأ ال  ةنيدم  لوحتت إ  تلا )  ) تنا ..لللا  أ  امدنعو 
مدعل تويبلاو  تاقرطلا  امامت ع  مخ  يذلا  سمادلا  مالظلا  بس  لللا  نم  ادج  ركم  تقو   

.ةدودحم   نامأ  الإ   ءاهلا  دوجو 

تنك دقف  ..كش  نود  مهنع  افلتخم  تنك  نأ  الإ  ..ماألا  كلت  قهارملا   نع  هتلق  ام  ل  مغرو 



اك لزلزو  اذ  ةشاجلا   فطاوعلا  نم  لس  قفدتي  رعاشملا  قيقر  افهرم  اساسح  اناسإ 
رعشأ لعج  اصخ  الاخ  كلمأ  تنك  ام  س ..!! لثم  مه   نم  نع  امامت  اوم  لعجل 

   !!.. ملاعلا اذه  هنام   لهج  لفط  يأ  رارقتسالا  مدعو  فوخلا 

ركذتأف ..وجلا  ةرارح  بس  مونلل  انام  نا  ماألا  كلت  تبلا   حطس  نأ  نوملعت  منأ  كش  الو 
ةمظع لمأتأ  ..ءامسلا  ةقارم  تقولا  لج  مأ  ل  ..اركم  مونلا  إ  دلخأ  نأ  مل  نأ  ادج 

ةلمجلا اهتالكشو  موجنلا  ىرأو  ..ەراتوأ  ع  اهفزع  لا  ةدملا  ەاقسوم  عمسأو  ..نولا 
ةدألا اش  ثح  انتماللا  نولا  إ  اهعم  ذخأت  نأ  اا  اهيلإ  لسوتأو  ..ذاخألا  اهناعملو 

إ رفاسأو  ..تااغلاو  نادولا  لوجأ   ..رقصك  شعأ  نأ  ملحأ  تنك  ىرخأ  اناحأو  ..لوهجملا 
.ةسامورلاو   لاخلا  نم  اجم  ..يرعاشم  تنا  ەذه  ..معن   .. اهرزي  مل  ملاوع 

كارع ةعطقتم ع  تاقوأ  وحصأ   تنك  ..يراتخالا  باذعلا  اذه  دع  ساعنلا  بلغ  امدنعو 
كلت رركتتو  ..ىرخأ  ةرم  موجنلا  لمأتأف  ..تويبلا  حطسأ  ب  ام  تالوج  موقت  لا  ططقلا 

   !!.. مالحألاو رطاوخلا 

حق  سوق  ىرنو  ..دعرلا  عمسو  قلا  ىرن  انك  املا  ف  ..نآلا  اثك  ملاعلا  غت  دقل 
ءاشألا ەذه  ري  مل  احلا  لجلا  نأ  دقتعأ  حق ..!؟ سوق  اهيف  متيأر  ةرم  رخآ  تنا  ..انتلوفط م 

.طق  

لماوعلا ل  رفوتت  ثح  ملظم  فهك  ومنت   لا  ةققرلا  ةرهزلا  هشأ  كلتك   رعاشم  عبطلاو 
يرعاشم دحأ  فرع  ولو  ..ةعص  شعلا  ةمقلو  ..ادج  ساق  عمتجملاف  ..اهتوم  مهسس   لا 

   !!. رخسو م ءاسلا  هشلا  مهتال 

يدلاو مهنم  ..نمزلا  كلذ  ءاآ  نم  بك  ددع  اهلالظ ع  تقلأ  دق  ةاحلا  ةوسق  نأ  دحأ  ركني  الو 
ع انساح  ..دلاو  عمو  م  هلماعت  ةمالاو   ةوسقلا  ددش  الجر  نا  دقف  ..دأت  ل 

ام ل  بلا  ناحألا  بلغأو  ..خيتلاو  خالا  اناحأ  ..ةهفات  اهنأ  اهنع  لاق  ام  لقأ  ءاطخأ 
سامحلا  اذه  ل  قحتس  ادج ال  ةهاو  اهنأ  مزجأ  باسأل  ان  فتو   ل  ..ەد  هلإ  لصت 

ةعبط مدقلا  لجلا  ءاآ  تافت  ىري  ضعلاف  ..فرعأ  ال  اداس ..!؟ الجر  نا  له  ..باقعلا 
اساق اساقو ح  سارملا  بعص  نا  يدلاو  نأ  ..اهسفن ل أ ع  ةاحلا  ةعبط  بس  ادج 

فقاوملا معم  تضرعتسا  ولو  ..هتاذ  توملا  ەاشخأ  تنك  نأ  ادج  ركذأ  ..مدقلا  لجلا  ءا 
..تهتنا   امل  خيتلاو  بلل  اهيف  تضرعت  لا  ةددعلا 

راوج اموي إ  تحس  ثح  ..ائش  هقفأ  ةعارلا ال  الفط   تنك  امدنع  ثدح  ام  ادأ  الو أ 
اضاغ مونلا  نم  يدلاو  احصف  ..هجعزأ  تفنع  ال  نأ  الإ  نم أ  نا  امف  ..مئان  وهو  هلقأ  أ  

  !!. امئان هكرتأو  جخأل  ةوسقو  ةوق  عفدو  نثالا  نحن  انم 

اهيف نوك  تاعاسل  دلاو  هثدحت  نأ  نكمملا  نمف  ..عبطلا  لحتسم  وهف  رمأ  يأ  هتشقانم  امأ 
ادأ ححت  ال  رحلا  طسو  ةبلا   ةرخصلا  أ  امنب  ..طهــو  ولع  رحلا  جم  لثم  ماللا 

   !!.. جاومألا اهب  تمطالت  امهم 

..ثم ساسحإلا  فهرم  قهارم  عمو  ..نمزلا  كلذك  نمز  ..صقل و  ةفلخلا  ةهجاولا  ەذه  
ةلسولا وه  بحلا  نأل  ..دهج  إ  جاتح  ادج ال  الهسو  هنم  رفم  ارمأ ال  بحلا  عقولا   نوك 

احم تلعج  لا  ةصقلا  وه  مم ) ل(ـ ح  ناف  ..ةرجفتملا  فطاوعلا  كلت  غــــفتل  ةدحولا 
ام تازجعملا  عنص  ال  هنإ  ..بحلا  وه  اذكه  ..راهن  لل  اهلصافت  بذعتأ   نأ  مغر  ةاحلل 



  !!. ةزجعم هتاذ  دح  وه   ل  ..نولوق 

ةاتف  يأ  لثم  ل   ..ضعلا  اهنظ  دق  ام  ةلاخ  وأ  ةروطسأ  مالحأ  ةاتف  مم )  ) نكت مل 
لطلا طسلا  دوسألا  سأرلا  ءاطغ  يدترتو  ..تقولا  لاوط  ةفاح  س  ..طفنلا  لق  ام  تك ) )

لا اقت  ةدحولا  ةاتفلا  تنا   جــــفلا ..)  ) وأ لا  عل   امدنع  تاتفلا  هنيدترت  نك  يذلا 
..اهبح    عقولا   بعصلا  نم  نك  مل  اذل  ..راهنلا  ةف  اهعم   بعلأو  تاقوألا  بلغأ  اهارأ 

ذخأم رمألا  اذهل  اهذخأ  مدعو  اهلعف  ةدر  نم  وخ  بس  امر  ..ةادلا  ء   اهحراصأ  مل 
..اهل ارظن  نم  امر  ..ام  لش  اهحراصأ  نأ  نود  بحلا  رعاشم  مهفت  تأد  اهنل  ..دجلا 
تدلو ..ائشف  ائش  ..اذل  ..اهعم  الاح  لضفأ  نوأو  ..م  نوكت  ال  امدنع  اثك  اهدقتفأ  نألو 

رانلا تلعشأ  لا  ةرالا  تنا  اهنل  ..قالطإلا  دحأ ع  اهب  ملع  مل  بح  ةصق  ..اننب  بح  ةصق 
   !!. اح طح   ام  ل 

عمتجملا طس  عمتجمف  ..ددشلا  رتوتلاو  ةلا  اهــش  تاءاقل  ةثك   اناحأ  تلن  انك 
ىري نأ  نود  متت  تنا  تاجلا  نم  ثكو  ..ادج  ةبك  ةلذرو  مارح  بحلا  ىري  مدقلا  لا 

..تارجافلا    فاصم  اددحت   اهعض   هلعفن  انك  امف  اذل  فافزلا ..!! ةلل  الإ   هتجوز  جوزلا 

ةغان  نأ  ملف  نآلا ..!! ةكحضمو  تقولا  كلذ  ةعئار   اهدجأ  لا  يراعشأ  اهل  حبأ  تنك 
.تسالا ةطأ  هف  رهظت  مل  نمز  دحولا   ذالملا  وه  رعشلا  نل  ..رخآ  ء  يأ  الو   رعشلا 

اهل  : ءيلا  ال  ركذأ  تلز  ام 

   .. نكفت  تنك  اذإ  لءاسأ  - 

لوقتف  :

..تقولا    لاوط  كف  ركفأ  اعط  - 

نانح  : امسبم  اهل  لوقأف 

..دع    ال  نم  هتنأ  مل  - 

اهرود  : ةمسبم  دل 

..ةفسآ    - 

يدح  : لمأف 

  !!. ه كف  ركفأ  يذلا  ردقلا  فصنب  نكفت   تنك  اذإ  لءاسأ  - 

لأسو  : ..ءاح  مسبت  تناف 

..!؟   بحت اذامل  - 

قدص  : اهل  لوقأف 

نم ببح  ا  كلثمو  ..ملاعلا  اذه  كلمأ   ام  ل  كنإ  ..ك  تلأ  امدنع  نأ   رعشأ  نأل  - 
   !!.. ببح ا  نم هللا  ةمعن  كنإ  ..كنإ  ..بلق  يأ  شرع  ةدحولا ع  نوكت  نأ  اهقح 

كلتك ة  تاءاقل  نإف  اضأ  عبطلاو  ..ةشاجلا  انفطاوعل  اق  اغفت  تنا  كلتك  ةقالع  عبطلاو 



لوحتلا  ةطقن  وهو  لعفلا ..!! ثدح  ام  اذهو  ..اهحاضتفا  رطاخم  ..رطاخملا  نم  ثلل  ةضرعم 
عمتجم هتطاسب إ  مدقلا  لا  عمتجملا  نم  لقنو  امامت  اح  يذلا غ  مويلاو  ەذه  صق 

  !!. سالا ملاعلا  اذه  نع  دعلا  ل  دع  ددج 

ةنم  تنا  لا  ةقضلا  تارمملا  دحأ  مم )   ) دب اسمم  يدلاو  آر  ..ةللق  عيباسأ  دعف 
نا دقف  ..ثدح  ام  مهف  نأ  هلع  اسع  نك  مل  ..بحلا  دئاصق   لوقت  انيعأو  تقولا  كلذ 

يذلا ام  ..و  نارجاف ..!! اننإ  ..انضع  بحن  اننإ  ..دحاو  ء  ىوس  ع  ال  ةروصلا  ەذهب  انفوقو 
إ يافق  نم  يرج  نك  ملف  ملاخل ..!! لاجملا  كرتأس  ل  ..مخأ  نل  كلذ ..!!؟؟ دع  ثدح 
نأ اد   دقل  ..اضأ  ثدح  ام  أوسأ  وه  أر  لاقعلا ع  نك   ملو  ..ثدح  ام  أوسأ  تبلا 

ددري ناف  ..مدقلا  مئاتشلا  سوماق  ل  امدختسم  خ  وهو  ..ادأ  نع   فقوتي  نل  يدلاو 
تامدلا نأ  رعشأ  تنك  ..تقولا  كلذ  ءاآلا   مظعم  لاحك  اثك  ( 34 ( ) درألا سهلا   ) ةمش

!!.. بلا ةدش  نم  اهل  ددج  نام  دوجو  مدعل  ىرخأ  تامدك  قوف  عبطنتو  يدسج  تمتس  
خ وهو  ةوسق  ادع  اهعفد  هنل  ..محري  نأ  هلإ  لسوتتو  ەوجرت  تنا  دلاو  نأ  ادج  ركذأ 

   !!.. بلا نم  اهبصن  تلان  الو  دعتت  نأ  اهرمأو 

امنب ..جورخلا  الواحم  تبلا  با  اعم إ  تجف  ..برهلا  نم  اد  دجأ  مل  ..ةوسقلا  ەذه  مامأو 
اخأ تالفإلا  نم  نكمتأ  نأ  لق  يدأتل ..!! اهب  ظفتح  ةظلغ  اصع  همدق و  لري  وه 

لامتسا ەدوعوو  هتاددهتو  هخا  طسو  عضوم  نم  تقزمت  أ  لا  اب  جورخلا  مث  نمو 
  !!.. دوع لاح  بلا  لسلسم 

لاحك ةاغلل  ةرذق  باو  ..تقولا  كلذ  س   لثم  مه  نم  ل  ةداعك  افاح  ضكرأ  تنك 
(!!.. مم  ) ببح ..ه  قثأ  نم  دجأ  ملو  ..هلإ  بهذأ  انام  دجأ  مل  ..اضأ  تقولا  كلذ  عيمجلا  

..ملعأ ال  يدلاو ..!؟ ەخس  له  انتقالع ..!؟  رمأ  اهدلاو  فرعس  له  ..ىرت  اهل ..!؟ ثدح  اذام 
..ةلئاسملا لافطألا  ا  تارظنل  تفتلأ  نأ  نود  جو  تاحتف  ل  نم  رمهنت  عمدلاو  يرجأ  تنك 

عو ل  ..اق  نوأ  الو  كسامتأ  ال  ..كلتك  رومأ  ف  ..طاوع  محتلا  نع  امامت  زجعأ  نإ 
..خاد و  : ام  ل  جخأ  ..عاطتسا  ردق  ..سكعلا أ 

   (!!.. ملاس (!!.. ) ملاس - )

مل رتوتم ..!! سمهب  يدانتو  روجهم  مدق  تب  كاش  نم  لطت  مم ) اذو ب(ـ ..اروعذم  تفتلا 
..عطقتت    افنأو  ثهلأ  انأو  تبلا  تلخدو إ  اع  يرارق  تذختا  ..ركفأ 

أ  : لوقت  جو و  اهد ع  ببح  تعضوف  ..ادج  ةسا  ةلاح  تنك  

..!؟   يبح ا  ك  اولعف  اذام  - 

يدألا اشم  تاظحل  اذكه  انللظو  ..ةوق  يدب  تكسمأف  ..لوقأ  ام  دجأ  اروهقم ال  اهيلإ  ترظن 
امأ ..ثدح  امهم  دوعأ  نل  ..لحتسم  رمأ  تبلا  دوعف إ  انب ..!! تلح  لا  ةثرالا  ركفن  نحنو 
نأ مغر  اهب  اهدلاو  هلعف  دق  ام  ملع هللا  ذإ  !!.. الصأ اهتب  دعت إ  مل  اهنأ  اهنم  تفرع  دقف  مم ) )
نأ لق  هلعف  بج  ام  سأب  ركفن  ةللق  تاعاس  انللظ  يدب ..!! كاسمإلا  نا  هتلعف  ام  أوسأ 
امأ ..فخم  قزأم  تنك   ..امامت  انصم  لهجن  نحنو  انلق  شهني  قلقلا  أدو  لللا ..!! بق 

  !!. ..ةققح ةثرا  ف  مم )  ) ببح

نم ..نلو  ..لولحلا  لضفأ  اذه  ..دحأ  تحن  نأ  د  ..معن ال  ..هلإ  أجلن  دحأ  ركفأو  ركفأ  تللظ 



ةفهل  : تلق  نم ..!؟ ؟ ..نم  تحنس ..!؟

..!!؟؟    يلجنالا كلذ  نع  اذام  - 

( الاسا  ) نم نا  ول  ..رعشلا ح  رقشأ  نيعلا  قرزأ  لجر  يأ  نع  اهلوقن  انك  يلجنا )  ) ةملو
   !!.. الثم

قلق  : تلأسو  ةغتسم  ترظنف إ  ..ةفهل  مم )  ) تلأس

..!؟    هنع اذام  - 

ةفهلو  : سامح  اهل  تلق 

   !!.. انيامح هنم  بلطن  انيعد  هلإ ..؟؟ بهذن  مل ال  - 

رتوتب  : تلأس 

  !!.. هتغل ثدحتن  نحن ال  انصق ..!؟ ەخنس  فكو  - 

اثك  : ةركفلا  تقار   دقو  ةفهل  اهل  تلق 

..رخآ    ذفنم  انل  دجوي  ..لقألا ال  لواحن ع  انيعد  - 

مألا  شسملا  ةرادإ  لمع   اطب  فظوم  وهف  ..لعفلا  الجنا  يلجنالا )  ) اذه نا 
ناجملا ىولحلا  عزوي  ام  اثك  ..هجولا  شوش  بلقلا  بط  لجر  وهو  ..ةفلا  كلت  تلا )  )

!!.. كش نود  دحولاو  بسألا  راخلا  وه  لجرلا  اذه  ..معن  ..هلوح  نوتفاهتي  نيذلا  لافطألا  ع 
نأ بج  ..انيدل  راخ  نل ال  ..قالطإلا  ةلجنإلا ع  ثدحتأ  نأل ال  ةاغلل  اعص  رمألا  نوكس 

..لواحن   

نم رخأتم  تقو  روجهملا   تبلا  كلذ  نم  انجرخو  ةركفلا ..!! اهل  تقار  نأ  دع  مم )  ) تقفاو
عمس الف  سانلا  نم  امامت  اهعراوش  ولخ  بس  حاشأ  ةلود  اهنأو  تلا )  ) ودت ثح  لللا 

مدقلا فاح  يرجن  نحنو  ةوق  ببح  دب  اسمم  تنك  ةلاضلا ..!! باللا  حان  توص  ىوس 
انباغ بس  انلهأ  لح  يذلا  قلقلا  نع  لءاسنو  ..شسملا  نم  برقلا  اطلا  كلذ  لم  إ 

بعتلا ةدش  نم  رطفنت  انمادقأ  داتو  ثهلن  انك  ..انلصو  امدنع  ..و  ..ةرخأتملا  ةعاسلا  ەذه  ح 
تقرط ..رمألا  مسحأ  نأ  لق  نيددم  هتب  با  مامأ  انفقوت  التق ..!! انلتق  عجلاو  ..قاهرإلاو 

لوق بالا  فلخ  ائاثتم  اتوص  عمسأ  نأ  لق  ةللق  تاظحل  ..ةفئاخ  ةلوجخ  تاقرط  ..رتوتب  بالا 
   !!.. همهفأ مل  ائش 

ةعلا  : ةغللا  لوقأ  انأو  تحنحنت 

..!؟    يدس ا  بالا  حتفت  نأ  كل  له  - 

مظعم لاحك  ةماقلا  لط  لجر  نا  ..ههجو  ةحضاو ع  مونلا  راثآو  ءودهب  بالا  حتف  ل  ..دري  مل 
فصن ع  انيلإ  رظن  م ..!!)  ) تاواشالا  براوش  هش  الط  اراش  كلمو  يوروألا 

( مم  ) عم تلدات  ..لاحلا  ةعبط  همهفأ  مل  ةلجنإلا  ائش  لوقو  بءاثي  نأ  لق  ..ةمئان 
ىرخأ ةرم  ببطلا  انلأس  نأ  لق  ..ماللا  أدي  نأ  رخآلا  نم  رظتي  انم  لو  ..ةرتوتم  تارظن 

امسبم  :

..!؟    نادت اذام  - 



..مهف ددش   ءطب  هلإ  تثدحتو  ..ءادعصلا  انسفنت  ..عئار  اذه  ةعلا ..!!! ثدحتي  هنإ  ..ەآ 
هل  : تلقف 

..اندعاس    كوجرأ  ..كتدعاسم  جاتحن  اننإ  - 

لوق  : وهو  بارغتسا  هسأر  كح 

..!؟ ؟   ةرخأتملا ةعاسلا  ەذه  لاملا   ناجاتحت  اذامل  - 

الئاق  : يدب  تحول 

   !!. كتيامح جاتحن  ل  ..لاملا  جاتحن  نحن ال  ..انمهف  تأسأ  دقل  - 

مث ..ناملا  ولخ  نم  دأتيل  اراسو  انيم  تفتلاو  بالا  نم  هسأر  جخأف  ..ههجو  مامتهالا ع  اد 
   !!.. لوخدلا انم  بلط 

تنا عبطلا  ..انعم  ثدح  ام  ح  ةلواحم  تأدو   ..هتفرغ  مم )   ) ببح عم  تسلج 
نأ ..حلا إ  اراج   ادهج  لذأو  لواحأو  لواحأ  تنك  ..ظافلألا ل  نم  ثلا  هلع  بعصت 

ههجو عو  ةلط  قئاقد  اتماص  لظ  ذإ  ..ائش  لق  مل  هنل  اهلصافت ..!! ل  اخأ  انصق  مهف 
ەذه نم  انذقني  نأ  هنم  نظتنم  ةددش  ةفهل  انيعأ  هقت  ح  ..قيمع   كفت  تامالع 
عو ددش  ءودهب  لوق  نأ  لق  ..لقألا  ع  اد   ام  اذه  وأ  ..قمع  ركف  لظ  ةصملا ..!!

ةروطخلا  : تامالع  هحمالم 

..!؟ ؟)    مم  ) بحت له  ملاس ..) - )

قهارملا  : سامح  هل  تلق 

  !!.. اهلجأ نم  توملل  دعتسم  نإ  اح ..!! ام   لمجأ  اهنإ  - 

اهحمالم نلو  ..بجت  مل  ..لاؤسلا  تاذ  اهلأس  نأ  لق  ه  تحاشأف  ..ةدش  مم )  ) هجو رمحا 
..امهفتم هسأر  ببطلا  زه  مال ..!! يأ  نم  غلأ  تمصلا  نوك  اناحأف  ..ادج  ثلا  ..ثلا  تلاق 

بهم  : ءودهب  لوق  نأ  لق 

..!؟ ؟   ناجوت اذامل ال  - 

قدصو  : مزح  تلق  ..عقوتملا ل  لاؤسلا غ  اذهل  تقعص 

دقف ..ثدح  ام  كل  تح  دقل  ةلوهسلا ..!! ەذهب  رومألا  نوكت  نل  نلو  ..ەانمتأو  اذهب  ملحأ  نإ  - 
اهلهأ نأ  كش  الو  ..نآلا  تبلا ح  دعت إ  مل  ..اهدلاو و  رظنب  ةبك  ةئيطخ  مم )  ) تكترا

..يدلاو هلعف   ام  يدسج  ألمت  لا  تامدلا  نم  ادج  حضاوف  انأ  امأ  ناجملا ..!! اهنع  نوثحي 
اذه مم ..)  ) نم جاوزلا  بغر   يدأو  لجرك  هعم  ثدحتأو  هتفرغ  لخدأس إ  نأ  نظت  ..اذل ال 

   !!. هنيع لحتسملا  وه 

وه امهفتم  هسأر  اطلا  زه  دقف  اذل  ..اهلوقأ  ةمل  ل  عم  أ  ةقفاوم  اهسأر  زهت  مم )  ) تنا
نأ لق  ..هلقع  ام   ارمأ  نزي  هنأو  وأ أ  قئاقد  سمخل  امر  ..ىرخأ  ةرم  الط  تكسو  ..رخآلا 

اقالطإ  : هعقوتأ  مل  ام  لوق 

ول اذام  ..بقع  ع  اسأر  امتاح  غتس  ةده  رمعلا ..!! ؟ ةده  امتحنم  اذإ  نالوقتس  اذام  - 
راجشألا ەألمت  عئار  فظن  لمج  نام  اذه ..!؟ نم  لضفأ  نام  إ  برهلا  ع  امتدعاس 



   !!.. دألا نيدعس إ  هف  ناشعتو  ناجوت  ثح  ..روهزلا  ةحئار  هنم  حفتو  ةخلاو 

اروهبم  : هل  تلق 

   !!.. كلذ دع  اح  ائش   بلطأ  نل  - 

ىرخألا ةروهبم   سافنأ  هلإ  رظنت  اهتدجوف  ..اهيلع  همال  ثأت  ىرأل  مم )  ) ةع إ تفتلا 
   !!.. اذهك نام  ملحن  نانثالا  نحن  يدس ..!! ا  معن  ..معن  ..ةوق  يد  اروعش - ال   - كسمتو

ةروطخلا  : تامالع  هحمالم  عو  لاق  ..امامت  تفقوت  لا  انسافنأ  مامأو 

دعلا ل  دع  نام  كانه  ..سانلا  نم  ادج  للق  ددع  ىوس  هفرع  ..لئاه  ال  امخأس   - 
رهاط عئار  لمج  نام  ..هسفن  ناطشلا  املع  ع  نلو  دألا  إ  هف  نافتختس  انه ..!! نع 
اجنتو ل  ..نامأ  كانه  اشعتو  اجوت  نأ  ناعطتس  ..ةاحلا  تاعا  ل  نع  امامت  دع 

هف نوشع  فظن  عمتجم  وه  هنودي  ام  ل  ..امحومط  مهل  سانأ  عم  ناشعتس  ..لافطألا 
ناغرت  لهف  ..ةققح  ةنج  وه  ناملا  نإ  ..مهل  ةوخأ  منوتعس  نوبح ..!! نم  عم  نامأ 

..!؟   اذه

نأ لق  ..العف  همال  نم  تنا  دق  هنأ  إ  هبنم  غ  ه  قدحن  نحنو  امامت  انسافنأ  تفقوت 
ةفهل  : مم )  ) تفتلأ إ

امر ..اقالطإ  يدلاو  دقتفأ  نل  ..انه  ائش  دقتفأ  نل  ..دألا  كعم إ  شعأ  نأ  درأ  ..ببح  مم ) - )
نأ درأ  ..بحأ  نم  عم  شعأ  نأ  درأ  ..اذهك  عمتجم  ةاحلا   درأ  ..ل ل ال  ..دلاو  دقتفأس 

ثدحتن اننإ  اذهك ..!! اضرع  فرت  كوجرأ ال  ..ببح  ا  دألا  كعم إ  شعأ  نأ  درأ  ..كجوزتأ 
..ادأ    رركتت  دق ال  ةصرف  ..انه  رمعلا  ةصرف  نع 

نأ لق  ..ةفهلتملا  افنأ  طسو  ايهم  اتمص  ناملا  داسو  ضرألا ..!! رظنت إ  ةركفم و  تتكس 
ددب  : لوقتو  اهسأر  عفرت 

نأ انيلع  ضرع  ببطلا  نأ  مث  كعم ..!! بهذأ  نأ  درأ  ..بحأ  نم  عم  شعأ  نأ  درأ  اضأ  انأ  - 
..ع اقلق  يادلاو  تومس  ..نلو  اذهك ..!؟ اضرع  ضفري  نمف  ..لوق  ام  ةنج  اعم   شعن 

..و    ..اثك  امهدقتفأس  نأ  ام  امهب ..!؟ اذه  لعفأ  فك 

كفتلا تامالعو  ىرخأ  ةرم  ضرألا  اهسأرب إ  تقرطأو  تتمصف  ..اهمال  لمتل  لوقت  ام  دجت  مل 
..اههجو    ألمت 

عقت مم )  ) ببح عانقإ  ةلوئسم  نأ  تدجوف  ..فرح  قطني  نأ  نود  انيلإ  رظني  اطلا  نا 
ةعا  : تلقف  ..يدحو  تاع  ع 

هلعفس ام  ملعت  كنإ ال  مث  ..ادأ  رركتت  دق ال  ةصرف  ..انه  رمعلا  ةصرف  نع  ثدحتن  اننإ  مم ) - )
ةرماغم تبلا  إ  كتدوع  ..ء  ل  ەخس  يدلاو  نأ  كش  ..انتقالع ال  رمأ  فرع  ول  كدلاو 

..ببح    ا  اذه  فرعت  تنأ  ..ةفخم 

لذاختم  : توص  تلاقف 

..!؟     انعدخ لجرلا ال  اذه  نأ  فرعت  فكو  - 

ةقثب  : اهتبجأ  ..اهمهف ل  هنأ  اقثاو  تنك  نو  ةناهإلا  ەذه  اطلا ع  دري  مل 



عم ةلاسر  انلهأل  كن  نأ  عيطتس  ..بذلل  هعفد  بس  دجوي  ال  ببح ..!؟ ا  انعدخ  اذاملو  - 
لعفن نل  نحنف  ةمولعم ..!؟ غ  ةهج  إ  انلحرو  انجواز  رمأ  اهيف  مهخن  بطلا  لجرلا  اذه 

  !!.. لضفأ نامل  لقتنو  جونس  ..امرحم  ائش 

نلع مل  يذلا  اطلا  مامأ  ..اهعانقإ  الواحم  تعاس  نم  تللظف أ  ..ةلوهس  مم )  ) عنتقت مل 
دع ..و  ..لعف  در  يأ  نود  بغ  ءودهب  انبقاري  تقولا  لاوط  اتماص  نا  ل  ..اقالطإ  ەرمذت  نع 

اهتدعوو ..ةوق  اهيدب  تكسمأف  ..ببح  تقفاو  ..اخأ  مم )  ) تقفاو ..م  ةتيمتسم  تالواحم 
..مث ..راخلا  اذه  ادأ ع  مدنت  نل  اهنأ  اقداص  اهتدعو  ..دألا  إ  اهعم  نوأسو  اهكرتأ  نل  نأ 

داتعملا  : ەءودهب  اخأ  اطلا  ثدحت 

نود رجفلا  نم  ادج  ركم  تقو  جخنسو   ..يدنع  نائتخت  ملف ال  ..كلذ  ناغرت  امتنك  اذإ  - 
.هنع   امتخأ  يذلا  ناملا  هجتم إ  تلا )  ) روس جراخ  راس إ  امذخس  دحأ ..!! ملع 

رذح  : هتلأس 

..!؟   طضلا انذخأتس  نيأ  ..ةظحل إ  - 

ةطاسب  : در 

ىوس ملاعلا  اذه  نم  ائش  تي  الو  ..ةعئارو  ةطس  ةلمج  ةاح  شع  بلقلا  بط  قيدص  يدل  - 
  !!.. امامت املثم  ..مهنأشو  سانلا  مهعد  نأ  نودي  نيذلا  بحملاو  سالا  ةدعاسم 

قدص  : فدرأ  مث  ..اللق  تكس 

برهلا نودوي  نمل  ادج  ةغص  ةق  سسأتب  قيدصلا  اذه  ماق  دقل  ..ةدأ  ةداعس  هدل  نادجتس  - 
.كانه    امذخس إ  ..اقلا  ملاعلا  اذه  نم 

كش  : هتلأس 

..!؟    ناملا اذه  وه  نيأ  ..نلو  - 

نمو ياوس  اهفرع  ال  ة  ةقطنم  اهنأ  لوقت  نأ  عيطتس  ناريإ ..)  ) لاج دحأ  اعأ  هنإ   - 
..لاحلا    ةعبط  اهيف  نوشع 

قلق  : هتلأس 

لوخدل ةمسر  قاروأ  إ  جاتحن  نلأ  ةمسر ..!؟ قاروأ  يأ  نود  دللا  لخدنس  فك  ..نلو  - 
..!؟ ؟)    ناريإ )

   .. رمألا  عد  ..كتخأ  دقل  - 

لوقأ  : نأ  لق  ادج  ددش  نانتما  هل  ترظن 

..!؟ ؟    ةروصلا ەذهب  اندعاس  اذامل  - 

يوبأ  : نانح  لاق 

نم ناجاتحتو إ  امامت  نيدحو  ناودت   امنإ  ..أدت  نأ  لق  ةئب  بح  ةصق  تت  نأ  لقأ   -ال 
نوكتس ..ةقطنملا  كلتل  املاصإ  ظن  يرمع  نم  اموي  ىوس  ائش  خأ  نل  انأو  ..امعم  فق 

ل اتو  مونلا  اهاضقت   نأ  ناعطتس  ..ةراسلا  ةلط   تاعاس  قرغتسسو  ..ةقاش  ةلحر 



.ع   رخآ  ء 

هنإ ..قدص  ال  دح  إ  اغم  هضرع  نأ  ام  ..رخآ  اراخ  كلمن  ال  اننإ  ..لاق  ام  كانه  دع  ملو 
هنإ ..لوق  ام  هشعن  يذلا  ناملا  نم  فظنأو  لمجأو  عورأ  نام  ةددج   ةاح  انيلع  ضرع 
تنك  نأ  اوست  ال  موجرأ  رمعلا ..!! لاوط  اهعم  شعلاو  ببح  نم  جاوزلا  ع  ضرع 

ام اضأ  اوركذتت  نأ  موجرأ  ..و  ..قهارم  يأ  لاخ  قوف  اذهك  اضرعو  ..بسحف  ع  ةسماخلا 
فشأس ..تالؤاسلاو ل  تارغثلا  نم  ددعلا  يوحت  ەذه  صق  نأ  وهو  ةادلا  مل   هتلق 

.ةاهنلا   ء   ل 

أ الو  ..انانتما  هد  لقأ  نأ  تدكو  ةرارح  ەانركش  يذلا  بطلا  لجرلا  اذهل  امامت  انرمأ  انكرت 
يغتف ..ةجتلا  ەذه  نم  افوخ  فجترن  انك  دقف  ..هتب  نم  انجورخ  تقس  لا  تاعاسلا  ادأ 

   !!.. لضفألل يغتلا  اذه  نا  نو  ح  هلا ..!! رمألا  سل  اهلمأ  كتاح 

نروعسملا ەانمهتلا  يذلا  خلا  ضع  انل  مدق  ثح  اطلا  كلذ  لم  ةللق   تاعاس  انضق 
هتنج إ  اعم  بهذنل  ..هتراس  هعم   بكرن  نأ  انم  بلط  ارجف  ةناثلا  و  ..عجلا  بس 
انبكرو ..مالظلا  حنج  تحت  اعم  انجرخف  ةددجلا ..!! انتاح  إ  ..ددجلا  ملاعلا  إ  ..ةدوعوملا 

قثاو انأف  اذل  ..نمز  ذنم  اهلدن  مل  انباث  عبطلا  ..انحمالم  ةحضاو ع  بقلاو  قلقلا  راثآو  ةراسلا 
لدت لا  باثلاو  ةنخاسلا  تامامحلا  فرت  نل  ..يراجملا  ناف  ةحئار  نم  ةق  تنا  انتحئار  نأ 

.تقولا    كلذ  احاتم   نك  مل  موي  ل 

ثدح دق  امع  لؤاسلا  نع  ادأ  فقوتي  برطضملا ال  قعو  ةيهملا  اهتلحر  ةراسلا   تقلطنا 
همسا نع  هلأسأ ح  مل  يذلا  ـي  ناطلا امنب  مم ..)  ) ببح عم  فلخلا  اسلاج   تنك  ..انل 

بسو ..انخأ  ام  ةلط  تاعاس  دتمتس إ  ةلحر  ..ةدوعوملا   ـا  نج اهجوتم إ  ةراسلا  دوق 
ـى لإ ..سا  ـ عنلا انبلاغ  ..ائشف  ائش  ..لعفلاو  ..مونلل  ـا  مامت ملسس  نأ  د  نا ال  ..ددشلا  قاهرإلا 

ببح اهيف  تعضو  ةظحل  كـل  ـذ  لتسأ نأ  مو  ـ نلا لق  تف  ملو  ..مالحألا  ملاع  امامت   ـا  نأ غ
   !!. تك اهسأر ع  مم ) )

تاعاس اهدع  ظاقسالا  أدأ  نأ  لق  ..بطلا  اطلا  كلذ  د  هل   انصم  انكرت  اذكهو 
دقل ..ملعأ  ال  دلا ..!؟ اذه  ءاج  نيأ  نم  رطس ع ..!!! ددشلا  دلا  روعشلاو  ..ارهد  تد  

نأ ترعش  دقف  ..ةراسلا  لطلا   سولجلا  ةجن  اسو  يرهظ  ةحملا   مالآلا  الغشم  تنك 
ەدع ام  لوهذ  باصأل  اللق  وح  رظنأ  نأ  لق  ..ةلطلا  ةلحرلا  بس  امامت  اسيتم  يرهظ 

نأ لق  قطنلا ..!! نع  امامت  زجاع  اسلو  دوصقم  غ  فنع  مم )  ) فتك تززه  ..لوهذ 
قوف ..فصولا  قوف  اعم  ەانيأر  امف  ..اهنع  قلقلا  لاز  ام  ناع  نل  ..قلق  رظنتو إ  ظقس 
نود انلصو  دقل  اذهك ..!! ائش  اح  َرآ   مل  انأ  ..انأ  ..عئار  ..عئار  ..عئار  نام  هنإ  ..هنإ  لاخلا ..!!

فقأ  مل  ..اهسفن  كحور  لسغ  وهو  ه  رعش  درا  ءاوهلاو  ..نام  ل  نت   ةخلاف  ..كش 
ودي ء  ل  نا  دقف  اذل  ..اح  الج   َرآ  ملو  ل  ..لاحلا  ةعبط  اح  لج   يأ  اعأ 

ةراسلا نم  لجرتأ  نأ  نكم  ضرأ  اهنأو  ودتو   لجلا  طحت  مويغلا   .. ةسلا  ارها  اغ 
!!.. احلا اننامز  ةداعملا   تاقاط  اهارن ع  لا  روصلا  كركذ  رظنملا  اذه  اهيلع ..!! مأو 

ابغ  : الاؤس  اطلا  تلأس  ..ناملا  ةعور  نم  ةقدصم  تاقهشو غ  ةروهبم  سافنأو 

..!؟    انلصو له  ..له  - 



ةذع  : ةبأ  ةماسبا  در 

عو ..ادج  قهرم  امتنك  امنأ  ودي  ..ةلط  تاعاسل  امتمن  دقل  ةاجإلا ..!! فرعتل  كلوح  رظنأ  - 
لوصولا عيطتس  نل  ةراسلاف  ..مادقألا  اس ع  اهعطقنس  اس  ةلط  ةفاسم  انمامأف  لاح  ل 

   !!.. قطلا ةروعو  بسو  ةكاشملا  ةفثلا  ةاغلا  راجشأ  بس  ةقلا  إ 

لوق  : وهو  ةدجلا  ةأجف  هحمالم  تسا  مث 

لحتسم رمأ  انه  نم  جورخلاف  ..رمعلا  لاوط  ناملا  اذه  ناشعتس   ملاس ..)  ) ا ادج  عمسا  - 
نلف اذل  ..دللا  اذه  ةنوناق   ةروص غ  مقم  كنأ  يأ  ..ةمسر  قاروأ  يأ  كلمت  تنأ ال  ..اقت 
امتنأف  ..نمأم  امنأ  دأت  ..نلو  ..نآلا  دع  تلا )  ) ةدوعلا إ وأ  انه  نم  جورخلا  اعطتس 

تلغتسا ثح  ..رمعلا  ةمدخ  كل  تدسأ  دقل  ..قولخم  يأ  املإ  لص  نلو  ..لاجلا  اعأ 
عيضت ..كوجرأف ال  ..تاطلسلا  انل  ضرعتت  نأ  نود  انه  إ  ك  آل  ناريإ )  ) اقالعو  يذوفن 

.كتاح   نم  ةصرفلا  كلت 

مامتها  : فدرأ  مث  ..اللق  تكس 

نم اوءاج  تانب  ةعرأو  دالوأ  ةعرأ  عم  ادج  ةغص  ةق  ناشعتس   ..انه  نيدحو  انوكت  نل  - 
ءالمز  مهاس  ثح  ..امتصق  ةهيش  بح  ةصق  اوشاع  مهعمج  ..جيلخلا  لود  فلتخم 

نولمت معمجو  ..ناملا  اذه  ددج ع  اعمج  منإ  ..ةللق  ماأ  ذنم  ناملا  اذه  إ  مهبهتب 
ەذه امتلصح ع  دقو  ..لا  نم  يالملا  ملح  ةددجلا ل  ةادلا  نإ  ..ددج  نم  ءدلا  ةصرف 

سانأ ناملا  اذه  مم )   ) عم دجتس  ..ادج  اهالغتساف  بهذ ..!! نم  قبط  ع  ةصرفلا 
.ةدحاو    ةأ  اوحصتل  باشلا  ءالؤه  عم  الاثم  اعمتجم  اعم  نونوكتس  ..مهنوبحتو  امنوبح 

رمألا  : ام   مهأ  لوقل  ىرخأ  ةرم  تكس 

(.. خيشلا  ) نوكس صخشلا  اذهو  ..ەدوق  صخش  نم  عمتجم  لل  د  هنأ ال  ادج  ركذت  ..نلو  - 
قدص دح ال  بلقلا إ  بط  لجر  وهو  ..ناملا  اذه  مح  يذلا  زوجعلا  لجرلا  بقل  هنإ  ..معن 

اوشعت نأ  ىوس  ائش  تي  الو  اضأ  قدص  دح ال  دهاز إ  ناسإ  هنأ  ام  هئانبأ ..!! ملماعسو 
ةحلصمل وه  ه  امرمأ  دق  ام  لف  ..ارمأ  هل  اصعت  الأ  اموجرأ  ..نلو  ..مالس  هعم  اعمج 

   !!. ادج اذه  اركذت  ..عيمجلا 

ام ل  قوف  اذه  ..امامت  اسل  سرخأ  دق  هتيأر  ام  نإ  ..ائش  لقأ  مل  ..درأ ل  نأ  ارظتنم م  تكس 
شعأس انهف  ..طفنلا  لق  ام  تك )  ) ةاحلا  نم  ثك  لضفأ  انه  ةاحلا  نأ  اوست  ..ه ال  ملحأ 

هجو وهو  نسحلا -  هجولاو  ..ءاملاو  ..ةخلا  طسو  نإ   ..ةنجلا  هشأ  نام  ببح   عم 
..!!؟؟    كلذ نم  درأ أ  اذامف  ..نولوق  ام  ببح -

اس انقط  لمنل  ناصغألا  ةكاشم  ةاغلل  ةفثك  راجشأ  طسو  تفقوت  لا  ةراسلا  نم  انلجرت 
اننطو ةحان  هجتم  مم )  ) دب اسمم  مأ  انأو  اكو  قع  ألمت  ةلمج  رطاوخ  ..ةقلا  إ 

   !!.. ددجلا

هحور لسغ  يذلا  عئارلا  ءاوهلا  بس  ظوحلم  طاشب  اطلا  اندوق  ةعاس  فصنلا  ةارق  انشم 
لا ال تاعفترملا  ضع  انقلسف  ..ء  ل  طحت  لا  ةخلا  بسو  ..كش  نود  رخآلا  وه 

يأ نم  ولخت  ضرأ  ع  اخأ  انسفنأ  دجن  نأ  لق  ..لاحلا  ةعبط  ةراسلا  اهيلإ  لصت  نأ  نكم 
ضرأ ..ةداعملا  تاقاط  اهارن   لا  روصلا  امامت  ..ءاخلا  باشعألا  ىوس  اهيطغت  الو  راجشأ 



ةتس اهماوق  ادج  ةغص  ةق  رمألا  عقاو  اس    ةحاسملا  ةغص  امامت  ءاخ  ةطسنم 
فلأ ملاع  نم  اهنأو  انل  تد  ..ءفدلا ح  وتو  بشخلا  نم  ةعونصم  ادج  ةقنأ  ةغص  خاوأ 
كشو ع  ببحل  كش  نود  نوكس  خاوألا  ەذه  دحأ  انلاخ ..!! ەانمسر   يذلا  ةللو  ةلل 

(!!. مم انأ و( جاوزلا :

امف انفرع  ام  دحولا  ەاملا  ردصم  وه  غص  اهطسوتي ب  ةلمج  ةحاس  طحت  خاوألا  تنا 
لاجأل كت  ەاملاف  اذل  ..بلا  كلذ  بسلل   لجلا  ەام  نم  ةلئاه  ةم  ردحنت  ثح  ..دع 

.ةمداق   

ةدع اهنأ  ام  اهلالخ ..!! نم  ىرت  نأ  عيطتس  دات ال  ةفثك  راجشأ  امامت  ةطاحم  ةقلا  تنا 
لف ..لا  دم  نارمع ع  يأ  ةدهاشم  عيطتس  كنأ ال  ح  متملع ..!! ام  لا  نع  دعلا  ل 
ةلزع اقح  اننإ  كلذ ..!! فلخ  ام  ةؤر  امامت  لحتس  ..لاج  اهيلت  ..و  لاج  اهيلت  لاج  وه  ەارت  ام 

بالخلا ناملا  اذهف  راخلا ..!؟ ملاعلا  نم  ەدرأس  يذلا  ام  ..نلو  ..راخلا  ملاعلا  نع  ةمات 
كرعشو ..ماغنأ  اهل  نوكت  نأ  دات  ةعئار ح  انه  ةعبطلاف  ..رعشلا  ةغان   ناسإ  يأ  نم  لعج 

ام ل  لذت  كلعجت  ةلمج  ةخلا  ةحئار  لاخلا ..!! ةحنجأ  قلحتو  ءامسلا  إ  طت  كنأ 
بطلا اطلا  كلذ  نسحأ  دقل  اقح  كناك ..!! اهب  ألمتو  كتوق  ل  اهقشتس  عيطتس ح 

..ناملا    اذه  انلاصإ إ  راتخالا  

وه هتفرعم  انمهي  ام  لف  ..اثك  اهنع  ثدحتأ  نلف  ةقلا  انعم   شعت  لا  ةعومجملا  نع  امأ 
بح صصق  اوشاع  مهعمج  ةقهارملا ..!! نس  مهعمج   مهتاجوز ..!! عم  دالوأ  ةعرأ  مهنأ 

الإ ناملا  اذه  اولص إ  ملو  ..انه  مهلهأ إ  نمو  عمتجملا  نم  اوهو  مم ..)  ) عم صق  ةهيش 
ألمت ةدولا  بحلا  تاماسباو  انلوصو  دنع  مم ) انأ و( انب  اوطاحأ  ثح  طقف ..!! ةللق  ماأ  ذنم 

.مههوجو  

اونا نو  ح  سانلا  مامتها  ع  ذاوحتسالا  ادأ  دتعأ  مل  نأو  ةصاخ  ..امامت  اترم  تنك 
اذه باصأو  ..ةتسلا  خاوألا  دحأ  نم  زوجع  لجر  جخ  ..فرح  دحأ  ەوفتي  نأ  لقو  نيدودو ..!!

لذرأ نع  عمسأ  تنك  رمعلا ..!! اذهب  الجر  كانه  نأ  قدصأ  نأ  ادأ  نكم  ال  ذإ  ..ددش  لوهذ 
ءاضب ااث  يدتري  كش ..!! نود  ةئاملا  ەرمع  زواجتي  خيشلا )  ) اذه ..لق  نم  ەروصتأ  مل  رمعلا ل 
ةحلو امامت  ضبأ  لط  رعش  هلو  ةمدقلا ..!! طاسألا  اهنع   أرقنو  عمس  لا  ةضافضف 
ەراظنم فلخ  تلاذلا  هيع  نانحلا   ةغلا  ةبأ  ةرظن  ةمث  ..ەردص  إ  لصت  ةلط  ءاضب 

.ادلا  

هنبج عو  همف  ناج  ع  اصوصخ  ةثك  دعاجتب  تم  ذإ  ..ةلاذ  ةحافتب  هشف  ههجو  امأ 
لظ ذإ  ..اففك  سل  هنل  لا  فعض  ناو  ..سفنلل  ةبحم  ةبأ  ةحمل  هسأ  امم  ..مكحلا 

.انعمجت   نام  لوصولا إ  نسلا - هس ك  ددش  ءطو   - الواحم ةظلغ  اصع  هقط  سسحتي 

نانح امسبم  انيلإ  رظني  وهو  مم ) انأ و( يحان  مدقتف  هل ..!! اماحا  مهسوؤر  عيمجلا  ضفخأ 
ەانيع تنا  دقل  ..معن  اكو ..!! قع  إ  رظني  هنأو  ..إ  رظني  وهو  ترعش  دقل  ..دقل  ..غلا 

..امامت سكعلا  عو  ل  ..اثك  جعزي  مل  اذهو  ..يراأ  ل  ناقخت  امهنأو  ناقدحت   ناتبقاث 
دي هنأو  هعارذ  حتف  ء ..!! ل  ەخأ  نأ  نكمو  يدج  ةاثم  خيشلا )  ) اذه نأ  ترعش  دقف 

تاحص تلاعت  مث  اخأ ..!! انقناعتو  ..رخآلا  انأ  يد  تددم  ..ەدي  ام  اذه  ..لعفلا  ..قناعم 
فنب مهتفرعو  اثك  مهتركش  ..اثك  تلجخأ  ةخأ  تاراع  انب  بحرم  مم ) وح و( عيمجلا 



نأ نورعش  امدنع  نولوجخلا  لعف  اذكه  ..لوجخ  صخش  يأ  نأش  ماللا  ءانثأ  يد  المعتسم 
   !!.. يدألا اهنودعاسف  ..مهعطت  تامللا ال 

ةماسبا سانلا  تطعأ  اذإف  ..ةآرملا  رظنلا   لثم  اهنأو  ..ةماسبالا  ةمق  ةرم  لوأل  ترعش  دقل 
.!؟   كلذك سلأ  ..اضأ  مهنم  ةدحاو  ذخأتس  حجرألا  كنإف ع 

ماشلا  : لهأ  نم  هنأو  وت  ةع  ةغلو  رثؤم  يوبأ  توص  خيشلا )  ) لاق

ائداه الاثم  انام  تبأ  تنك  ..اقت  اماع  نوثالث  ذنم  ناملا  اذه  سسأتب  تمق  دقل  ..يدالوأ  - 
انه إ  انرجاهف  اهدويقو ..!! ةاحلا  تالطتم  ل  نع  ادع  ةزعلا  جوز  عم  ادعس  ه  شعأ 
نأ لق  ..جوز  هنم  اعت  تنا  ضرم  بس  بجنن  نأ  نود  اقت  اماع  نع  اعم  انشعو 

ةمحز نع  ادع  ناملا  اذه  الاثم   اعمتجم  ءانب  ةركف  ترطخ   اهدنع  ..ادحو  كتو  تومت 
مهتاداع بس  جاوزلا  نع  نوزجاعلا  نوباحتملا  عمتج  نأ  تدرأ  ةداملا ..!! بحو  ةاحلا 

..!؟ فك نل  ..ةغصلا  ةنجلا  ەذه  رارمتسا  اومهاسو  انه  اوعمتج  نأ  مهتدرأ  ..مهدلاقتو 
لس الو  لاجلا  اعأ  انأو   ناسإ  يأل  لصأ  فك  ل  انه ..!؟ ةاحلا  نوقحتس  نم  دجأ  فك 

..!! ؟    نورت ام  ةلوهأم  ةقطنم  يأ  لوصولل إ 

نأ لق  بهم  تمص  ناملا  داس  ..بعتلا  هصت  ماللا  ةك  نأ  ودي  ..ثهل  وهو  اللق  تكس 
لوق  :

دحأ ةتحلا  ةفدصلا  دج  نأ  لق  ..جوز  ةافو  دع  ماوعأ  ةنامث  نم  أ  ادحو  تللظ  - 
تمرأو هتمعطأو  فاض  هتذخأف   جوز ..!! ةافو  ذنم  ه  تلأ  ناسإ  لوأ  نا  ..قلسملا 

برقأ خ  نأو  ..لعف  نأ  هنم  تلط  ..قالطإلا ل  يرمأ ع  ادحأ  خ  الأ  دعوو  ..هتدافو 
ناو ..بس  يأل  جاوزلا  نع  ازجع  قشاع  ل  اوتأ إ  ءامع ح  ةقث  مهب  قثي  نيذلاو  هئاقدصأ 
ددج عمتجم  ءانب  ةغرلاو  سامحلاو  باشلا  حور  نولم  قهارم  اونوك  نأ  اسألا   

اذه ءانب  وألا   ةجردلا  دعاسمو  هتدعاسم  قلسملا  كلذ  ءاقدصأ  برقأ  ماق  اذكهو  ..اثم 
ثالثلا لاوط  ائشف  ائش  نودفاوتت  متأد  اذكهو  ..طقف  خلا  ةغر   كلذ  نولعف  مهنإ  ..ناملا 

اذه ..أ  سمخ  نولثمت  نآلا  دارفأ  ةع  متنأ  ..ددعلا  اذهب  تأس  نأ  دقتعأو  ..ةضاملا  روهش 
..امامت    ك 

(.. مم انأ و( ياوس  ةصقلا  كلت  فرع  عيمجلا  نا  ..انيلع  همال  ثأت  ىدم  فرعل  اخأ  تمص 
ةفك نع  بطلا  زوجعلا  اذهب  تقتلا  ذنم  لءاسأ  تنك  دقف  لا ..!! انفرع  نآلا  نحن  اهو 

لوق  : وهو  ىرخأ  ةرم  يرافأ  لح  خيشلا )  ) عطق ..و  ..لاجلا  اعأ  هلوصو إ 

..ةغصلا ةقلا  ەذهل  دئاق  نم  د  هنأ ال  اوركذتت  نأ  موجرأ  ..نلو  ..دألا  انه إ  نوشعتس م  - 
..ةقلا مهب  تمت  الافطأ  نوبجنس  ام  ناع  ذإ  ..ماألا  رورم  عم  كس  غصلا  عمتجملا  اذهف 

دق ..دئاق  نم  دالف  اذل  ..ةفورعم  ةدعاق  ەذه  ..روهظلا  هلاشم  أدس  ..عمتجم  يأ  ك  امدنعو 
نإ ..اهشعأل  اهب  سأ  ال  تاونس  يدلو  ..ةاغلل  ةدج  ةحص  نل  ..نسلا  ابك   مل  ودأ 

د هنأ ال  لوقأ  امدنعو  ..صلا  ماعطلاو  نلا  ءاوهلا  بس  ةلئاه  كتحص  لعجت  لجلا  ةاحلا  
اقافتا غ اذه  نكلف  ..ادأ  اهوضراعت  نلو  ئاصن  نوعمتسس إ و  منأ  ع  اذهف  ..دئاق  نم 
نأ لق  همال  ناسإلا  ني  نأ  ةاطخلا  نونف  نمف  ..اذه  نم  ملع أ  لطأ  نل  ..اننب  بوتكم 

.!؟   كلذك سلأ  ..مهعامتسا  سانلا  ني 

إ تلا ..)  ) ةساقلا  ةوارحصلا  ةاحلا  نمف  ..ةددج  ةاحو  ..ةددج  ةلحر  اعم  انأد  اذكهو 



ترعش ضرألا ..!! ةنج ع  هشأ  وه  عئار  نام  و  اهاحضو ..!! ةلل  ناريإ )   ) لاجلا  اعأ 
كحضأ ثحو  ..يدويقو  الغأ  ل  نم  اهيف  تررحت  ثح  ..ةلمخملا  روللا  ملاوع  شعأ   نأ 

الف قاروألا  ىدنلا ع  ثح ي  ..ركلا  ملاعلا  اذه  داترأ  انأو  ترمغ  ةوشو  ةذل  ةأ  ..ور  ءلم 
.فج   الو  لس 

..اخأ ءاغصإلا  ملعتأ  تأد  نأل  امر  ..ةغصلا  ةنجلا  ەذه  ثدحتي م   نولا  نأ  ترعش  دقل 
لا ال كلتو  اهفرعأ  لا  ەوجولا  لقنتلاو ب  ةاحلا  بورد  عاضلا   نم  تاونس  تشع  نأ  دع 

نأو  ..ائشف  ائش  هذ  نع  عشقني  راخلا  ملاعلا  ةاحلا   باض  نأ  ترعش  دقل  ..اهفرعأ 
نأ اقح  ..ددج  لمأ  ام  رخآ  ملاع  انذخأل إ  حق  سوق  اعمج  بكرن  ثح  لافطألا  صصق 

  !!!. دأت ل  هختب  موقس  ..هسمل  اذإف  ..ناسإ  هسمل  نام ال  ل  ةنجلا  

عنصلا ةئاد  ةذحأو  ةلقث  باث  لوصحلا ع  وه  انب  عيمجلا  بحرت  دع  ەانلعف  ام  لوأ  نا  دقل 
عبطلاو ..انسفنأ  اندهشو  انملع  ام  لللا  ةددشلا   وجلا  ةدورب  بس  كلذو  ..ادج  ةئفاد  اهنل 
اقتلا تاءارجو  جاوزلا  دوقع  نع  امولعم  نإ  مم ..!!)  ) نم وب  خيشلا )  ) اهدع ماق 

املس اجاوز  نا  ەانلعف  ام  نأ  نظأ  نلو  ..العف  لفط  تامولعم  ل   ..لفط  تامولعم  هش 
اد دقف  لاح  ل  عو  ..اعمج  ملعن  ام  فرطلا  لوبق  وه  جاوزلا  طو  مهأ  نأو  ةصاخ  ..اع 

عمتجم نم  اوءاج  قهارم  ةعومجمل  ةسلا  ةصاخ  ..اندلاو  نيدلا  مولع  لل  افراع  خيشلا )  ) كلذ
.مهئامسأ    اوبتك  نأ  نوعطتس  دالاو  قلغنم  اد 

كلت اندوجو   بسحف ع  ةللق  ماأ  رورم  دع  ةاحلا  ملقأتن ع  اننأ  مم )  ) عم ترعش  ام 
ادف ..مهنب  ةع  ةفلأ  انرعشو  مهانبحأ  سانأ  عم  دعس  اثم  عمتجم  ءانب  اعم  انأدو  ..ةقلا 

..ةراجحلا    نودماج  نويدام  ناملا  اذه  جراخ  نوشع  نم  ل  نأ 

..ةلط تاونس  ذنم  وألا  اهروذ  خيشلا )  ) سرغ لا  تاوخلاو  هاوفلا  لأ  شعن ع  انك 
نحنف ..ةلشم  ەذه  نكت  ملو  ..ةلج  تاناويح  يأ  دوجو  مدعل  قالطإلا  موحل ع  كانه  نكت  ملف 
قن انكف  ..باطو  ذل  ام  ل  ةئيلملا  دئاوملاو  ةعلا  تاجولا  ع  دتع  مل  لج  إ  تن 
هاوفلا ذلأ  ثح  دحولا  انماعط  ردصم  وهو  غصلا  لقحلا  مامتهالاو  ةعارزلا  راهنلا   تاعاس 

فتلن ثح  ..ةغصلا  انخاوأ  طسوتت  لا  ةحاسلا  عمتجن   لللا  تااد  و  ..تاوخلاو 
(.. خيشلا  ) تااح عمتسو إ  رمسلاو  ثدحلا  لدانل  ..ةلقثلا  انباث  يدترم  رانلا  لوح  اعمج 

بهذ مث  ..ةمعنلا  ەذه  ةرم ع  فلأ  اعتو  هناحس  دمحنو هللا  ءامسلا  ألألتت   موجنلا  ىرنو 
..لمعلل رجفلا  نم  ادج  ركم  تقو  سمشلا   قو  ةاد  عم  ظقس  ..هشارف ح  انم إ  ل 

   !!. اذكهو

اذهو ةعورلا  ەذهب  ةاحلا  رمتس  اهذفنن ح  نأ  انيلع  بج  ناوق  ةعض  خيشلا )  ) اناطعأ دقل 
اتلا  : ناوقلا  تنا  ..ةشقانم  نود  اهذفنن  انكو  ..لامجلا 

.ارمأ   هل  عن  الأ   1-

.لمعلا   مث  لمعلا  مث  لمعلا   2-

.دألا   ةوخأ إ  نوكن  نأ   3-

.الاثم   اعمتجم  نوكنو  رثاتن  نأ   4-

نوعئاض اننأ  فرعن  اعمج  نحنو  ةصاخ  ..شاقنل  عضخ  ال  اسدقم  ارمأ  هتعاط  ىرن  انك  دقو 



..لوق ام  باشعألا  نم  هسفنب  اهعنص  ةلوهجم  ةودأو  ضرملا  ةلاح  انواد   نم  وهف  ..هنود 
نم قلتلا  قط  نع  وه  ەانملعت  ام  ل  نإف  كلذل  ..ةاتلاو  ةءارقلا  فرع  انم  يأ  نك  مل  عبطلاو 

..بألاو    ببطلاو  ملعملا  وه  ناف  خيشلا ..!!) )

لاق  : دقف  ..توم  امدنع  ەاركذ  لثمتت   ەااصو ف  مهأ  امأ 

نأ موجرأ  ..امئاد  وركذتت  نأ  موجرأ  وم  ةلاح  ..تومنس و  انعمج  ..اموي  تومأس  ..انبأ  - 
.موي    ل  اهدنع  سلجن  لا  ةرجشلا  كلت  نم  برقلا  اراذت   اوعنصت 

ءودهب  : لوقو  ..مسبي  نا  كلت ..!! ةغلا  هتبغر  بس  نع  ةقلا  دارفأ  دحأ  هلأس  امدنعو 

   !!.. ةقلا ەذهل  سأتل  ىركذ  درجم  - 

اذام ..ثادحألا  غتت  نأ  د  الف  ..ةطاسلاو  ةسالسلا  ەذهب  رومألا  س  نأ  ادأ  نكم  عبطلاو ال 
ل ..ماألا  رورم  عم  الإ  هل  هنأ  مل  ضومغلا  نم  ملاع  طسو  شعأ  تنك  نأل  ..ء  ل  غت ..!؟

!!.. صق صقاونلاو   تاضقانتلاو  تارغثلا  نم  ثلا  نودجتس  منأ  ةادلا  ذنم  متخأ  نإ 
ماألا نأل  ..مويلا  ركذأ  ال  ماري ..!؟ ام  سل ع  ائش  كانه  نأ  رعشأ  تأد  م  كلذك ..!؟ سلأ 

..قدصت ةع ال  رمت  حفلا  تاعاس  نأ  امئاد  ناسإلا  رعش  كلذل  ..اهتاقوأ  بسحن  ةدعسلا ال 
نل اذه  نلو  ..نونجلا  نومهتسو  ..اذه  نم  قثاو  انأ  ..لقع  هقدص  ال  هلوقأس  ام  نأ  مهملا 

   !!. ةصقلا كلت  تقدص  امل  منام  تنك  ولف  ..اثك  قلق 

تظقسا  ..ةغصلا  ةنجلا  ەذه  ةاحلا   نم  رهش  نم  دع أ  ..معن  ..ەآ  لوقأ ..!؟ تنك  اذام 
اذه لثم  اهيف   ظقسأ  لا  وألا  ةرملا  تنا  ..لوهجم  بسل  ةلللا  كلت  نم  رخأتم  تقو 

..ةقلا   وصو إ  ذنم  تقولا 

كلذ نم  تسأ  نأ  إ  ..ىودج  نود  مالحألا  ملاع  إ  ةدوعلا  لواحأ  ..ارف  بلقتأ   تللظ 
هلعفأ مل  رمأ  وهو  ..ءاوهلا  ضع  قاشتسال  رخأتملا  تقولا  اذه  خلا   نم  جورخلا  تررقف 
..لللا نم  ادج  ركم  تقو  اعمج   اهيف  مانن  ةطس  انتاح  تنا  دقف  ..ةقاسلا  ماألا  لاوط 

( مم  ) إ ةع  ةرظن  ..متخأ  ام  لقحلا  ةعارزو  لمعلل  وألا  حاصلا  تاعاس  ظقسو  
لا ةئداهلا  رانلا  ثح  ةئادلا  ةأفدملا  إ  ىرخأ  ةرظن  ..مالحألا  ملاع  امامت   ةقراغ  اهدجأل 

..ةلقثلا    اث  يدترأو  ام  نم  ضهنأ  نأ  لق  ..خلا  ءفدلا ع  ثعت 

كلعج ءامسلا  ةئلألتملا   موجنلا  دهشمو  ..جراخلا  امامت   قبطم  تمصلاو  ..خلا  نم  تجرخ 
..ةقلا ةطحملا  ةفثلا  راجشألا  ةحان  إ  اللق  تشم  اهطسو ..!! فقت   كنأو  رعش 

..لللا ادج   فخم  اهرظنمف  ..مالظلا  طسو  اهيف  لغوتلاو  ملا  ادأ ع  ؤرجأ  مل  عبطلاو 
فك ملعأ  ال  ةكاشملا ..!! راجشألا  ب  ادج  بغ  ءوض  إ  ةأجف  تهبنا  الهم ..!!! ..نلو 

راجشألا  طسو  لغوتلا  ؤرج ع  دحأ  الف  ەردصم ..!! ةفرعمل  هلإ  باهذلل  ةعاجشلا  تتاو 
لوضفو  - فن تدجوف  ..اثك  امتها  راثأ  بغلا  ءوضلا  كلذ  ةؤر  ..نلو  ..سمادلا  مالظلا 
..اهعمسأ ال  داأ  افنأ  ءوضلا ..!! كلذ  ةحان  بهم  ءودهب  هجوتأ  هلمأ - نأ  فرعأ  نأ  مل 

ةأجافم تدجو  ..و  ..يدوجو  حضفت  ةكتم  ناصغأ  سودأ ع  ادج ح ال  ةئيط  ةرذح  اوطخ 
عشو ه  طح  اح  هلثم   َرآ  مل  يوق  ءوضو  ..كانه  ادوجوم  خيشلا )  ) نا دقل  ةلئاه ..!!!!!

..نك مل  هنأو  امامت  تخا  ةطاس ..!! ل  اذكه  امامت ..!!! التي  نأ  لق  ..نأ  لق  ..ةوق 
ثدح اذام  ..ام  نم  كرحتلا  نع  ازجاع  امودصم  اهودشم  تفقوو  تأر ..!! ام  تعجف 
اهدع تعجر  هذ ..!! ردات إ  ام  لوأ  اذه  الثم ..!؟ نجلا  عم  لماعتي  له  خيشلا ..)  ) له انه ..!؟



عم ركفأ  ةأفدملا  ةلمجلا   نانلا  نم  برقلا  تسلجو  ..ةوق  قفخ  لقو  خلا  اع إ 
لصأ إ نأ  نود  ركفأو  ركفأ  تللظ  ..قدصت  نأ  نكم  ..ال ال  مم ..!! ؟)  ) ظقوأ له  ..تأر  ام 

.قح   فصولا  قوف  ..فصولا  قوف  رمأ  هتيأر  ام  نإ  ..ةجن 

اذه ةققح  ام   جو ..!! ع  ةروفحم  ةحلا  تامالعو  جوز  بناج  لللا  تضمأ 
..!؟ ةطاسلا ەذهب  تخا  فك  تقولا ..!؟ اذه  لثم  ادحو   هلعف  نا  يذلا  امو  لجرلا ..!؟
تغ  ..و  ائشف  ائش  وفج  تلقث  قع ح  لقثت  تالؤاسلا  كلت  تلظ  دوعس ..!؟ فكو 

.مالحألا    ملاع 

إ تعمتساف  ..ال  مأ  قدصتس  تنا  نإ  ثأ  نأ  نود  تأر  ام  مم )  ) تخأ حاصلا   
نع ةانك  ةدش  اهيبجاح  تدقع  دقو  الط  تتكس  مث  ..رمألا  ءيدا  ةقدصم   غ  ةلوهذم 

اهدع  : تلاقو  ..قيمعلا  كفتلا 

حلاصلا ءالوألا  دحأ  وه  لجرلا  اذه  امر  ..نلو  فصولا ..!! قوف  بغ  رمأ  هلوقت  ام  نإ  - 
..تازجعمو    تامارك  هلو  مهنع  عمس  نيذلا 

مات  : عانتقا  لوقت  اههجو و  قأ  مث  ..ىرخأ  ةرم  اللق  تتكس 

   !!!!. حلاصلا ءالوألا  نم  هنأ  كش  ..معن ال  - 

يردأ ..نلو ال  ..ادج  لوبقم  باوجلا  اذهف  تقولا  كلذ  سانلا   تالقع  ةسلا إ  ..دأتلا 
!!. ثك طسلا  سفتلا  كلذ  قوف  رمألا  نأو  ..اذهك  ائش  قيدصت  نع  ازجاع  فن  تدجو  اذامل 

ام راركت  ررقأ  نأ  لق  يكفت  لغش  ةصقلا  كلت  تلظو  ..اماهتلا  قع  مهتلت  تالؤاسلا  تلظ 
نا نإ  ىرأو  ىرخأ  ةرم  لللا  نم  رخأتم  تقو  خلا   نم  جخأس  ..معن  ..ةلللا  كلت  هتلعف  
ةرم ةثداحلا  ترركت  دقل  ..تعقوت  ام  امامت  ..و  ..هلعف  ام  رركو  هخوك  نم  جخس  خيشلا ) )

راجشألا وحن  اهجتم  غصلا  هخوك  نم  جخ  ةلللا  كلت  لعفلا   خيشلا  تأر  دقف  ىرخأ ..!!
ةلاهلا سفن  ..مث  ..ةقاسلا  ةرملا  اهدنع   فقوت  لا  ةطقنلا  سفن  و  ..ةاغلا  ةكاشملا  

   !!. اهلخاد تخل  ..هلوح  نم  عش  ةئوضلا 

تعجرف ..هاعسا  نع  قع  زجع  ةعبطلل  قراخ  رمأ  مامأ  نأ  ترعشو  ..ونج  نج  دقل 
اذه بهذ  نيأ  انه ..!؟ ثدح  يذلا  ام  أر ..!! نم  ط  نأ  دا  قعو  خلا  إ  اعم 
انأو  ..دحأ  قدص  نل  ةقلا ..!؟ دارفأ  ا  خأ  له  لجرلا ..!؟ اذه  وه  نم  ..ل  لجرلا ..!؟

..لئاه ماحا  ح  هنأل  خيشلا ..)  ) صوصخ لس  ء  يأ  مهخأ  نأ  خأ  رمألا  عقاو 
..ةركفلا لوهل  لق  جترا  رحاس ..!؟ وه  له  ەااونب ..!! دحأ  كش  نأ  نكم  الو  عيمجلا  هحو 

قع مم ..)  ) ظقوأ الأ  الواحم  مالظلا  شارفلا   اعم ع  سلجأ  اروعش  ال  فن  تدجوو 
!!.. ركفو راغلا  هسفن  نع  ضفني  ةدودحملا  هتفاقثب  قع  لعج  ثدح  امف  ..هتقاط  ل  لمع 

ةارغلا تنم  ةثك   ءاشأ  ظحالأ  تأدو  ..طسلا  قع  ادتت إ  رافألا  تأد  ائشف  ائشو 
ارئاط ىرن  الأ  لقع  له  ناملا ..!! اذه  يجم إ  ذنم  رويط  يأ  َرآ  مل  انأف  ..ةادلا  اهل   هنأ  مل 

تلصو فك  ..ةادلا  اهيلإ   هنأ  مل  ىرخأ  ةهيد  ةطقن  كانهو  لاجلا ..!؟ اعأ  ادحاو  
إ يدؤملا  قطلا  دهاشأ  ملف  ..اقت  ةلحرلا  لاوط  انمن  دقل  انه ..!! إ  اطلا  كلذ  ةراس 

ةفقوتم تنا  يذلا  ناملا  لوصولا إ  عيطتس  ةراس  كانه  نأ  وي  وح ال  ام  لو  ..لجلا 
نيذلا عيمجف  ..دحأ  اهيلإ  هتي  مل  ىرخأ  ةققح  تهبنا إ  نأ  نم  معد  انظقسا ..!! امدنع  هف 



مل ادحأ  نل  مهلوصو ..!! دنع  الإ  مهنيعأ  اوحتف  ملو  قطلا  ءانثأ  مئان  اونا  ةقلا  ەذه  اوتأ إ 
  !!!. ياوس لاؤسلا  ءانع  دحأ  دكتي  ملو  ل  ..ةطقنلا  ەذهل  هتي 

  : ..و خيشلا ..)  ) خك تهذ إ  ..ةام  اتلا  مويلا  ..تالؤاسلا ف  ەذه  ل  قع  لمتح  مل 

..هحرطأ   نأ  دوأ  اماه  الاؤس  يدل  نل  ..نل  ..فطت  رفغا   كوجرأ  ..يدس  - 

رظني إ  : نأ  نود  ددش  ءودهب  در 

..كدل   ام  لق  ..يدلو  ا  لضفت  - 

تلقو  : فن  تاتش  تعمجتسا  نل  ..ضومغلا  ةئيلملا  ەدر  ةقط  مامأ  اثك  تمثعلت 

لوصولا إ نم  اطلا  كلذ  ةراس  تنكمت  فك  ناملا ..!! ؟ اذه  انلصو إ  فك  ..يدس  - 
..!؟ ؟    انه

داعتسا هنل  ..اذهك  الاؤس  عقوت  هنأ  دقتعأ  ..ةظحلل ال  تمهجت  دق  خيشلا )  ) حمالم نأ  مل  مسقأ 
خ بب  هشأ  لعفلا  بغ  ناسإ  هنإ  ..هلفقل  خلا  با  إ  ءودهب  هجوتو  ..اع  هنزاوت 

   !!.. لجنإلا لوق  ام  هتمق  الإ  هنم  ىرن  يدلج ال  لج  وأ  ..راألا  نم  ددعلا 

لاقو  : ةام  يع  رظن إ  مث  ..شخلا  هسرك  سلجو ع  اهدع  داع 

ادحاو ائش  كل  لوقأ  عد  اذل  ..اهمهفت  مل  ارومأ  تأرو  ..ةرم  نم  تعت أ  كنأ  ملعأ  ملاس ..) - )
..و   ..كاردإ  اهعس  نلو  اهمهفت  نل  ةثك  ءاشأ  كانه  ..ب  ا 

لق  : نم  ه  رعشأ  مل  جــــم  فوخلا   اهــش  ةفهل  هتعطاق 

..امتح    كمهفأس   .. ح  نأ  لواح  - 

لوق  : وهو  يوبأ  نانح  مسبا 

ام غص ..!؟ ؟ طقل  ائش  ح  نأ  عيطتس  لهف  ..غص  طق  كاردإ  ةعس  قوفت  كاردإ  ةعس  - 
الأو ثدح  ام  ل  ت  نأ  كنم  بلطأ  انأو  ..يدلو  ا  اثك  كاردإ  قوفت  رومأ  ەذه  ..كل  تلق 

اقالطإ ه  ملحت  نكت  مل  نام  شعت   كنإ  ..نونجلا  كمهتس  عيمجلا  نأل  تأر  ام  ادحأ  خت 
..!؟    كلذ نم  دت أ  اذامف  ..اهبحت  لا  ةاتفلا  عمو 

..اذامل يردأ  ..كلذ ال  نع  تمجحأ  ..الؤاس ل  ا  هلع  حطأ  نأ  تدك  ..لوقأ  ام  دجأ  مل 
ةثك رومأ  كانه  ..اهب  ەارن  لا  ةقنلا  ةروصلا  سل  لجرلا  اذه  نأ  رعشأ  لعج  يوق  سجاه 

وذ لجر  هنأ  لوقتو  ةنوتفم  هعت  اهنإ  مم ..!؟)  ) خأ لعفأس ..!؟ اذام  ..نل  ..انع  اهيفخ 
..!؟ تأر ام  ل  أو  خيشلا )  ) ةحصنب ذخآ  ال  مل  نولوقت  اذام ..!؟ تازجعمو ..!! تامارك 

..ء ل  كلمأ  ..ءاقدصألا  كلمأ  ..ببح  كلمأ  ..ناملا  اذه  ه   ملحأ  ام  ل  كلمأ  نإ  ..العف 
!!.. ةمداقلا رهشألا  لالخ  اددج  ادولوم  نارظتت  تأ  كانه  نإ  ل  ..انه  اورقتسا  دق  عيمجلا  نإ 
رئاط يأل  ؤر  مدع  نع  اذام  وكش ..!؟ ؟ نع  اذام  نلو  ..انه  اققح  اعمتجم  بن  اننإ  ..معن 
ءانثأ مونلا  اعمج   انقارغتسا  نع  اذام  ةراس ..!؟ ناملا  اذه  انلوصو إ  ةفك  نع  اذام  انه ..!؟

نحن  لهو  تلا ..!؟)  ) نع ناريإ )  ) لاج دعت  م  ةفاسملا ..!؟ نع  اذام  مث  قطلا ..!؟
ء يأ  روعشلا  نود  ةراسلا  ةلط   تاعاس  مانأ  نأ  قدصأ  نأ  نكم  ال  العف ..!؟ ناريإ ) )

.الثم   ةعطقتم  تاف  ظاقسالا ع  نودو 



مث ..كلذ  تركذ  مم )  ) ..لق ح نم  ه  رعش  مل  اقمع  امون  ةراسلا  انمن   اننأ  ادج  ركذتأ 
انظقسا دقل  ..ناملا  رداغ  دحأ  ەدهاش  مل  انه ..!؟ إ  انب  ءاج  يذلا  اطلا  كلذ  نع  اذام 

ل اذكه  ..لحر  دق  اطلا  نأ  انخ  خيشلا ) اذو ب(ـ ناملا  اذه  انلوصول إ  اتلا  مويلا  حاص 
زغل ..زغل  ناملا  اذه  نأ  اقح  اهل ..!! لح  ال  ةددع  تارغثو  ..تالؤاس  ..تالؤاس  ةطاس ..!!

..انه    ةاحلا  عم  ملقأتلا  نع  ازجاع  لعجو  ور  مثج ع  زغللا  اذهو  لئاه ..!!

ناسإلا نإ  اثك ..!! ناملا  اذه  بحأ  لعج ال  ضومغلا  اذهف  ..لئسأل  تااجإ  فرعأ  نأ  درأ 
يذلاف ..ةطاس  ل  اهلقأ  مث  اردو  يروصت  قوفت  ارومأ  ىرأ  نأ  بعصلا  نمو  ..لهج  ام  ودع 

امل ..حلاملا  ءاملا  ناملا  اذه  حبصأ  دقل  ..دحأ  هلهاجتي  نأ  نكم  الو  ةعبطلل  اقراخ  انه  ثدح 
.اشطع   تددزا  امل  هنم  ت 

ةقلا ةاحلا   عم  ملقأتلا  تقولا  سفن  لواحأو   زاغلألا  نم  ملا  اذهب  عيباسأ  ةعض  ركفأ  تللظ 
روهش ةثالث  اهيف  اندوجو  ع  م  ح  امامت ..!! كلذ  نع  تزجع  ل  ..عيمجلا  لعف  ام 
ادولوم رظتت  تحصأ  انه  ةأ  ل  نأو  ةصاخ  ..ةعاسلا  ثدح  باجنإلا  عضوم  حبصأو  ..اقت 

أر زهأل  ..انباجنإ  مدع  بس  نع  لأس  ناف  خيشلا ..)  ) ەانا تفل  رمألا  اذهو  ..اناوس  اددج 
..!؟ لافطألا بجنأ  نأ  دي  اذامل  ..هللا  دب  رمألا  نأو  كانه  بصن  هنأ ال  ەخأو  ثمت  أ 

انل اهركذ  لا  ەااصو  دحأ  لافطألا  باجنإ  ةلأسم  تنا  اذاملو  ل  رمألا ..!؟ اذهب  اثك  متهي  اذامل 
ەذه نم  نكر  ل  نم  لطت  لا  ةددعلا  زاغلألا  دحأ  اذه  ..يردأ  ال  ناملا ..!؟ اذه  انلوصو إ  دنع 
اهنم تلط  ثح  ..بغرل  مم )  ) ماحا بسو  انأ  بغر  بس  بجنن  مل  اننأ  عقاولاو  ..ةقلا 

.كلذ   خيشلا )  ) خت الأو  ا  رمألا  نأ ت 

سانلا لاح  فك  ..دلاو  لاح  فك  تلا ..)  ) لاوحألا  نع  لءاسأ  اح  ةرم   لوألو 
دقل برهلا ..!؟ لعفأ ..!؟ اذام  تلا ..)  ) احل  نحلا  نم  عنب  رعشأ  ةرم  لوأل  كانه ..!! ؟
!!.. لعفلا ةئس  ةركف  اهنأل  اذامل ..؟؟ نوفرعت  له  ..ةاغلل  ةئس  ةركف  اهنل  ..ةركفلا  كلت  تدوار 

ةقطنم برقأ  دعت  م  ملعأ  الو   .. هنطق  نام  برقأ  لصأ إ  ملا ح  م ع  ملعأ  الف 
( ناريإ  ) انك  اذإ  اذه  ..رفسلل  ةمسر  اقاروأ  كلمأ  الو  ..ةسرافلا  ثدحتأ  ال  نإ  مث  ..ةلوهأم 

إ مم )  ) ببح دوقأ  نأ  عيطتسأ  ..ال ال  ..ادج  دع  نام  اننأ   خ  امعأ  ائش   الصأ ..!!
يذلا رارقلا  نا  اذإ  ام  ملعأ  ةققح ال  الإ هللا ..!! اهصم  ملع  ةلوهجم ال  بره  ةرماغم  ةلهتلا  

هنأو اهنيح  ەانلعف  ام  اد  دقل  ..ال  مأ  حيحصلا  رارقلا  وه  ناملا  اذه  إ  انترجه  نأش  ەانذختا 
اهنأو ةدع  ودت  تلا )  ) اح  نأ  بغلا  ..ةدوعلل  اثك  قوتأ  نآلا  ل  ..دحولا  راخلا 

اذه ەرأ  م  ..ةنعللا  ..روهش  ةعض  ىوس  انه  اندوجو  ضم ع  مل  هنأ  مغر  ادج  لط  نمز  ذنم 
.نونجلا كشو  لعج ع  يذلا  ضومغلا 

كفو ء  ل  يذلا غ  مويلا  ءاج  ..ماألا ح  كلت  لاوط  سجاوهلاو  رافألا  لتقت  اتماص  تللظ 
ةراز غصلا   انخوك  إ  خيشلا )  ) ءاج كلذ ح  نا  انه ..!! هشعأ  يذلا  ضومغلا  نع  ماثللا 

ةقالمعلا ةرجشلا  كلت  نم  برقلا  رانلا  لوح  هعم  عمتجن  ام  الاغو  ..اثك  انروزي  وهف ال  ..ةئجافم 
انروزي  ةرملا  ەذه  هنل  ..ةعئارلا  هصصقو  هحئاصنو  همح  نم  اضع  انيطعل  نوملعت  ام  الل 

سلجو ..هتداعك  اعضاوتم  امسبم  هسأرب  أموأف  ..ةرارح  مم )  ) عم ه  تحر  غصلا ..!!! انخوك 
ةئجافم  : ةروص  انلأسل  ةأفدملا  راوج 

..!؟    ناجنت اذامل ال  - 



تقفتا ام  مم )  ) هل تلاقف  دحلا ..!؟ اذهل  همامتها  انباجنا  عضوم  ثي  اذامل  لوقعم ..!! اذه غ 
عيمجلا  : راخإ  اهعم ع 

..دع    كلذ  انل  بتك  مل  نإ هللا  - 

ادأ  : اهدتعأ  مل  لا  ةمالا  نم  ء  در 

شع نأ  عمتجملا  اذهل  ردق  ولو  ..لمألا  مهو  ةاحلا  ةنز  مه  لافطألاف  ..الواحت  نأ  بج  - 
..امئانبأ    اذه  نوكسف  رمتسو 

نإ ..تقولا  لاوط  أر  موحت   لا  كوكشلل  طشم  ءاود  اهنأو  اق  الوعفم  كلت  هترال  تنا 
ةلشم يأ  مم )  ) دجت مل  عبطلاو  ..ةمهألا  تنم  هلإ   ةسلا  انباجنإ  رمأ  نأ  عت  ةرالا  ەذه 
ةهجوب هنوك  ادج  اعبط  ارمأ  ةروصلا  ەذهب  انب  خيشلا )  ) مامتها نأ  ىرت  تنا  دقف  ..ثدح  امف 

ح كلت ..!! وكش  ادحو   تنك  دقل  ..نورت  ام  ..ەدافحأ  ةؤرب  حف  نأ  دي  ..دج  يأ  اهرظن 
!!.. نونجملا تلعج  ةخألا  ةرالا  كلت  نلو  ..ةدم  ذنم  مم ) ل(ـ اهب  حبلا  نع  تفقوت  نأ 

رافألا كلت  نم  ةدحاو  هذ  إ  تزفق  دقل  ..معن  ناجملا ..!! ركفت  ..انونجم  نوكت  امدنعو 
اهنل ..ةقلا  ەذهب  طحملا  ضومغلا  فشكتو   كش  نود  ء  ل  مسحتس  لا  ةنونجملا 

نأ تررقو  ..عاجش  تعمجتسا  نأ  الإ  ..اموي  اهلمأ  نأ  نظأ  مل  ةداع  غ  ةأرج  إ  جاتحت 
نإ ..انسح  ةركفلا ..!؟ ام   ء ..!! ل  فشل  كش  نود  لحلا  ف  ..ةصرف  لوأ  اهذفنأ  

؟ هقفارأ اذاملف ال  ..ةعشملا  ةلاهلا  ەذهب  كانه  تخو  رخأتم  تقو  ةاغلا   إ  بهذ  خيشلا ) )
هعتأس هأر ..!؟ ؟ بلطأس  نأ  لاق  نم  قفاوي ..!!؟؟ نل  هنأ  نولوقت  هعم ..!؟ بهذأ  اذامل ال  !!.. 

.للق   دع  نوفرعتس  فك ..!؟ ..اضأ  هنع  امغر  بهذ  امثيح  هعم  بهذأو  ..هنع  امغر 

مع ترظتناف ح  ..هخوك  انم إ  ل  هجوت  ..ددحتلا  هجو  ةلللا ع  كلت  مالظلا   لح  امدنع 
يذلاو مظتنملا  مم )  ) سفنت رظتنأ  تقولا  لاوط  شارفلا  القتم   تللظو  ..امامت  ةقلا  نوكسلا 

تدتراو ءودهب  شارفلا  نم  تضهنف  ..اخأ  تمان  اهنأ  ترعش  ..كش ح  نود  اهمون  لدس ع 
الو تخاو  هنام  نم  جخ  دق  خيشلا )  ) نوك الأ  متأ  ددش ..!! رذح  تجرخو  ةلقثلا  اث 

  !!. دغلا راظتنالا ح  نوكسف ع 

..!؟ رظتنأس ..رظتنأ إ م  تسلجو  ..توص  يأ  ثدحأ  الأ  الواحم  خلا  فلخ  ءاتخالا  تلواح 
دقتعأ ..ال ال  فاصعلا ..!؟ ةقزقز  عم  سمشلا  قو  لق  وألا  حاصلا  تا  ـ عاس رظتنأس إ  له 

..نوملعت   ام  ناملا  اذه  فاصع   دجوت  هنأل ال  فاصعلا ..) ةقزقز  عم   ) لوقأ نأ  عيطتسأ  نأ 

هنإ ..هنإ  ..معن  ..اتخا  نام  نم  برقلا  ةم  ةكرح  ةأجف  رعشأ  نأ  لق  ةلط  ةفل  ترظتنا 
وحن ددش  ءودهب  م  وهو  ايهم  افخم  هلش  ودي  هخوك ..!! نم  وتلل  جخ  دقل  خيشلا ..!!) )
نسح نم  اذه  ..اذإ  انسح  ..اددحت  ةطقنلا  كلت  هجتم إ  هنإ  ..ةاغلا  طحت  لا  ةفثلا  راجشألا 

..اهسفن افنأ  سحأ  نأ  الواحم  ددش  ءودهب  هتعت  ملعأ ..!! ..ح ال  ءوس  نم  امر  وأ  ..ح 
..هلوح رهظت  ةئضم  ةلاه  ةأجف  تأدو  اقاس ..!! تخا  ثح  ناملا  سفن  دنع  خيشلا )  ) فقوتو

ل هاب  كسمأل  اعم  تعره  ذإ  ةنونجملا ..!! ةركفلا  ذفنت  ةظحل  ..ةدوعوملا  ةظحللا  اهنإ 
ةدر يأ  ذختي  نأ  لقف  ..ةشهدلا  رعشل  الصأ  تقولا  دج  مل  هنأل  ةشهدلا  هلع  دت  مل  وق ..!!

  !!!. امامت هعم  تشالت  ..هعم  تفتخا  ..لعف 

لقع اهل  حور  دسج ..!! ال  حور  نأ  اهيف  ترعش  تاظحل  ..فرعأ  ال  كلذ ..!؟ دع  ثدح  اذام 
ةأجف فن  دجأل  ەرود  الت  ام  ناع  هنل  فصوي  اذذل ال  اروعش  ..دسج  ال  اهنل  ..ركفتو 



..مث  : اخ ..!!!!! الو ح   ..الو  ..اح  هلثم   َرآ  مل  ادج  بغ  نام  راذنإ  قباس  نودو 

..!؟)    ملاس  ) ا اذامل  - 

تدجوو أ ..!! هسأر  زهــو  نزح  إ  رظني  خيشلا )  ) تدجوف ..توصلا  ةحان  ةدح  تفتلا 
ةسلا ةصاخ  ..ادج  ةغ  تالآو  ةزهجأ  ..وح  ەارأ  ام  قدصم  ةوق غ  ثهلأ  لاقملا  فن 
شعترم توص  هتلأس  ..نامزلا  نم  ةفلا  كلتب  اساق  ةزجعم  هسفن  نوفلتلا  تع  صخشل 

برطضم  :

..!؟ ؟    طضلا تنأ  نم  ..نمو  خأ ..!! انأ ..!؟ ؟ نيأ  ..نيأ  - 

نزح  : لوق  وهو  هتفش  طم 

نع تلزانتو  ل  ..ء  ل  نع  تلزانت  ..هنع  تلزانت  اذه  مغر  كنل  الاثم  املاع  كتيطعأ  دقل  - 
   !!. دألا كتجوز إ 

رخآلا  : ناتعسم ع  يانيعو  نونجم  رتوتب  هتعطاق 

  !!. فخملا ناملا  اذه  نع  دعأ  كوجرأ  ..طو  إ  مم )  ) عم دعأ  ..طو  دعأ إ  - 

لوق  : نأ  لق  ..ع  همال  ثأت  ىري  نأ  دي  هنأو  ةلط  ةرظن  رظن إ 

.امامت    رخآ  نام  كنإ   ملاس ..!؟ ؟)  ) ا لعفلا  ناريإ )  ) لاج اعأ  كنأ   نظت  له  - 

اهفصو نع  زجعأ  ىرخأ  ةفرغ  دوقل إ  يدب  كسمأ  ل  ..أ  ح  نأ  لواح  ملو  ..مهفأ  مل 
بهذ ..تقولا  كلذ  اهانعم   فرعأ  مل  لا  ةقالمعلا  تاشاشلاو  تالآلا  تمت  ةفرغ  ..مل 

لخ ايهر  اتوص  اهدع  عمسأل  ..نوللا  رمحأ  ارز  طغضو  ..لشلا  بغ  رك  ع  سلجل 
اجاجز ازجاح  ىرأل  ةروعش  ةكرح ال  فلخلا  إ  تفتلاف  ..اعله  ام  نم  زفقأ  لعج  ةام 

نم لفسألا  ىرأو   ةاغلل  عفترم  نام  نإ   ..نإ  اذه ..!؟ ؟ هنع  يذلا  ام  ..مجحلا  لئاه 
  !!!!. ةغص ةق  طحت  ادج  ةفثك  ةاغ  اجاجز  ازجاح  لالخ 

..ةفثلا ةاغلا  ەذه  مهفأ ..!! تأد  ائشف  ائشو  ..ادج  ددش  ..ددش  ءطب  ةققحلا  تطه ع 
قطنأ نأ  لقو  ..اشاهدنا  يع  عاسا  عم  ..و  حضوب ..!! وك  مأ  نإ  ةغصلا ..!! ةقلا  ەذه 

بهم  : ءودهب  خيشلا  لاق  ..فرح 

..ةفثلا ةاغلا  ەذه  ..معن  ..ةئاضف  ةنيفس  كنإ   ملاس ..)  ) ا ضرألا  بكوك  تسل ع  كنإ  - 
تنأو مجحلا ..!!!!!!! ةلئاه  ةئاضف  ةنيفس  اهنإ  ..موجنلا  ..م  ةطحملا  لاجلا  ..ةقلا  كلت 

   !!!!!. ةداقلا ةفرغ  اددحتو   ..نآلا  اهفقس  سلجت  

ملاع نم  هنأو  ء  ل  ادف   ..مز  قالطإلا   اجراد ع  ةئاضف ) ةنيفس   ) حلطصم نك  مل 
ةلط  : ةاحم  ل  هنأو  خيشلا )  ) ثدحت ..مث  ..ةللو  ةلل  فلأ 

عمتس إ نأ  كوجرأف  ..لاح  ل  لواحأس ع  ..ه ل  كخأس  ام  مهفتس  تنك  نإ  ملعأ  ال  - 
..ددش    ەانا 

فدرأف  : ..ةهالب  ه  قدحأ  تللظ  ل  ..فرح  قطنأ  مل 

ل ..نسلا  تائم  امولع  مقوفو  ( ضرألا  ) بكوك نع  ادج  ادع  رخآ  بكوك  إ  تنأ  نإ  - 
صقانت انددع  نأ  ةلشملا  نل  ..اهلختي  نأ  ككوك  نم  دحأل  نكم  دودح ال  انمولع إ  انلصوو 



ةلق ىوس  هناس  ل  تداأو  نسلا  تائم  ذنم  انبكوك  تلح  ةيهر  برح  بس  فخم  دح  إ 
نا بارخلاف  ..ةلحتسم  كوك  رامعإ  ةلأسم  تدو  ..اقت  تئاملا  نع  اهددع  دي  ادج ال  ةللق 

ءاملعلا دحأ  نلعأ  طقف  اهدنع  ..ةلحتسم  هحطس  ةاحلا ع  لعج  ثولتلاو  ..اقت  ء  ل  مع 
ماق دقف  ..ضرقنن  نأ  لق  انبعش  نم  ةقالا  ةقلا  ذاقنإل  خألا  لمألا  ةاثم  ةركف   نع  جانلا 

..ءاملعلا هئالمز  ةدعاسم  مجحلا  ةلئاه  ةئاضف  ةنيفس  ءانب  تاونس  برحلا  ءد  لقو  ملاعلا  اذه 
يأ نم  ةثرا  ه  تلح  ام  اذإ  انبكوك  نم  برهلل  كلذو  ..نآلا  اهيف  دجاوتن  لا  ةئاضفلا  ةنيفسلا  اهنإ 

حاقالا ناو  ..تاونس  عضب  اهــش  لق  قفألا  حلت  تنا  ةيهرلا  برحلا  كلت  نأو  ةصاخ  ..عن 
..الحتسم اذه  ادو  ..لوهأم  غ  رخآ  بكوك  إ  أجلنو  انبكوك  اعمج  كن  نأ  وه  لوادتملا 

ةركف هدل  تنا  انلا  ملاعلا  كلذ  نل  ..الصأ  ةاحلل  حلصت  ةلوهأملا ال  باولا غ  عيمجف 
ةغلا دصر  ةزهجأ  ةطساوب  رارمتسا  ضرألا  بكوك  سرد  نا  دقف  ..قح  ةقع  ..ةقع 

ام ..ةلوهس  نوردتتو  دج  نولمعت  لا  عم  منأ  فرع  ..ثلا  منع  فرع  دقو  ..روطتلا 
لمعلل امامت  حلاص  ملعجت  رومأ  اهل  ەذهو  ..لعلا  مدقتلا  ملس  ةاد  منأ   مغر  ءاكذأ  منأ 

نوذفنو انيدل  نولمع  ادبع  دن  انك  ..كنهذ  رطخس   ام  امامت  ..معن  ..هئانب  ةداعو  انبكوك   
ناسإلا ةعبط  مدطص  رمألا  اذه  نل  انبكوك ..!! رامعإ  ةداعإ  لجأ  نم  ةشقانم  نود  انرماوأ 

كلمن اننإ ال  ل  ..ةلوهس  دحأل  عضخ  الو  ءالا  نم  ثلا  هدل  دنع  نئا  ناسإلاف  ..هسفن 
اهلالغتسا عيطتس  دق  ةرغث  يأ  ةفرعمل  الط  مخرات  انثح ع  دقف  اذل  ..معاضخإل  ةوقلا  ح 

..هئانب ةداعو  هف  لمعلل  انبكوك  منم إ  ةلئاه  ادادعأ  بلجو  متدارإ  لما  انتاغرل  معاضخإل 
ادبع اندنع  اولمعت  ةلئاه   دادعأو  متدارب  م  أن  فكف  ..ادج  ةعص  ةلداعم  تنا 

..!!؟؟    ماضرب

نزح  : لمأف  ..ام  ادمجتم   امامت  امودصم  اري  وهو  ناوثل  خيشلا )  ) تكس

ةقالا ةقلا  حقا ع  ذإ  ..دمألا  لط  لح  هنل  ..برحلا  نم  جانلا  دحأ  د  لحلا ع  ءاجو  - 
الاح رقتس  لا  ةئاضفلا  ةنيفسلا  ەذه  لالخ  نم  ضرألا  اعمج إ  اوبهذ  نأ  كوك  ناس  نم 

عم ملإ  لوصولل  ماع  ةئامسمخ  تقرغتسا  ةلحر  اس و  ةدع  ةفاسم  يوجلا  مفالغ  جراخ 
حقا دقل  ..ةاغلل  ةروطتم  لئاسوو  عبطلا  م  ةصاخلا  رادارلا  ةزهجأ  نع  ةئاضفلا  انتيفس  ءافخإ 
اندجوو (.. 35 ( ) آلا لاقتنالا   ) مسا اهيلع  قلطن  ةقط  ضرألا  انموق إ  ءانبأ  نم  اضع  لسرن  نأ 

ةدع ةنمآ  ةقطنم  ..قطانملا ف  لضفأ  رعلا )  جيلخلا   ) اهيلع نوقلطت  لا  ةقطنملا  كلت  نأ 
انيلع لهسس  ادج  ةطس  ةاح  شع  ةرطفلا  ع  لاز  ام  اهبعشو  ..تاعالاو  بورحلا  نع 

عقاولا وه   انه  إ  مم )  ) عم ك  ءاج  يذلا  هلع -  قلطت  ام  اطلا -  كلذ  ناف  ..اثك  انتمهم 
نم ةعومجم  عانقإ  ..طقف  ةدحاو  ةمهم  مهل  تنا  ضرألا  مهانلسرأ إ  نم  ل  ..انبكوك  ناس  دحأ 

اونو اوشع  نأ  باحتملا  ل  عيطتس  ثح  لجلا ..!! اعأ  ناملا   كلذ  باهذلل إ  هناس 
مهيلع رطس  ائش ح  نوهقف  ةلهج ال  ..نسلا  راغص   سانأ  نع  ثحن  انك  ..اددج  اعمتجم 

ةلج  ةقطنم  منأ   مانخأو  لجلا  اعأ  إ  ةرجهلل  منم  ةع  انعنقأ  اذكهو  ..ةلوهس 
ةلحرلا  ةف  لاوط  ادج  ةروطتم  ةقط  ممنب  انبكوك  نم  بودنم  ل  ماق  دقل  ناريإ ..) )

ةنيفسلا ەذه  إ  نولسرت  ثح  جيلخلا  ءارحص  ةلحاق   ةقطنم  إ  باهذلل  كلذو  ..ةراسلا 
ةفرغ إ  م  اهيف  تلقتنا  لا  ةهيش  ةلسو  و  ..اضأ  آلا ) لاقتنالا   ) ةطساوب ةئاضفلا 

إ قالطنالا  أدس  لا  ةئاضفلا  ةنيفسلا  ەذه  إ  اعمج  متئج  اذكه  ..و  ..للق  لق  ةداقلا 
اوح دع  هلإ  لصت  نأ  ..رألا ع  منمز  سياقم  بسح  نآلا  نم  ةللق  عيباسأ  دع  انبكوك 
اضأ حمسسو  انبكوك  نع  ثولتلا  لاوزب  حمسس  ادج  ةلط  ةف  ..نآلا و  نم  ماع  ةئامسمخ 



ادج ابك  مددع  نوكس  ..انبكوك  إ  لصن  امدنع  اننأ  يأ  ..مدادعأ  فعاضتو  مرثاتب 
..!؟ ) آلا لاقتنالا   ) ةلسو ةطساوب  انبكوك  لحرن إ  اذامل ال  ..هلمأ  انبكوك  ءانب  اننودعاسسو  

ال اذامل  ..دامجلا  لقنل  اهمادختسال  دع  لصوتن  ملو  ..ةحلا  تانئالا  لاقتنال  الإ  حلصت  اهنأل ال 
دع انبكوك  إ  انلصو  ولف  ..اهب  نورثاتت  لا  ةعلا  رثاتن  ال  اننأل  انسفنأ ..!؟  انبكوك  بن 

..اللق   امر أ  وأ  طقف  ةرم  نوع  فعاضت  انددع  نوكس  ..ماع  ةئامسمخ 

لمأف  : ..درلا  نع  ازجاع  اهودشم  تنك  لعفلا  ..ائش ل  لوقأ  نأ  ارظتنم م  ىرخأ  ةرم  تكس 

اذل ..متدارإ  لما  انيدل  نولمعتو  انل  عات  ملعجل  ملوقع  دوقن  نأ  د  نا ال  ..كتخأ  ام  - 
ل ..اهذفنب  اوموقتل  تاهيجوتو  ااصو  مئاطعو  غصلا  معمتجم  ةداقل  تلسرأ  دقف 

اذكه نص ..!! ةداع  وأ  ..داعل  دمألا  ةلط  ةطخ  كانه  تنا  دقو  ..ةسدقلا  ةفص  اهوطعتو 
اونا ككوك  قيحسلا   املا  نوحلاصلاو   ةنهلاف  ..مكوك  مانصألا   ةداع  تأد 

ةلبقلل اخش  مهنم  حلاصلا  حبصف  ..ةلبقلا  وأ  ةقلا  لهأل  امق  اك  نوتعو  ..لئاقلا  نوسأري 
امظع ادقف  لثم  اذهك  صخش  توم  ناو  ..فالخ  يأ  مهنب  بش  نإ  اهدارفأ  ب  محو 

هف ام  إ  مهداشرإ  لواحتو  مهنب  شعت  تلاز  ام  هحور  لختت  نأ  هضعت  لواحتف  ..ةلبقلل 
..لا نم  تاعومجملا  ەذه  ةفاقث  ةمظع   ةنام  حاورألا  ەذه  لثمل  حبصأ  جــــردتلاو  ..خلا 
ةطترم ةداعلا  تنا   ەذه  فالسألا  حاورأو    (.. فالسألا ةداع  ( ـ ب س  ام  اذه  نع  جتنو 
راجحألا ەذه  سدقت  اذه إ  ىدأف  ..ةقلا  طسو  ةبك   ةرجش  وأ  ةرخص  لثم  ةنيعم  نامأ 

الاشأ اهل  اوعنص  نأ  لق  ..ةلبقلا  كلت  فالسأ  دحأ  حورل  ازمر  جــــردتلا  حبصتل  ..راجشألاو 
ةداع ةركف  ترولت  انه  نمو  ..ناهذألا  ت   ال  ةروص  نوكتلو  اهركذت  لهس  ح  ةددحم 
ذفنتو نص  ةداع  ةركفل  ادهمت  ..وم  دع  راذت   عنص  منم  تلط  اذهل  (.. 36  ) مانصألا

.لقتسملا    يااصو  

فسأ  : لوق  نأ  لق  ..ىرخأ  ةرم  خيشلا )  ) تكس

..منامإ لالخ  نم  م  محتن  نأ  ..نآلا  هلعفن  ام  ىوس  انملاع  ذاقنإل  رخآ  الح  دجن  مل  قدص  - 
معمتجم سسأ  يذلا  خيشلا )  ) نأو ..اندنع  ادبع  اونوكتل  متدلو  منأ  نونظتس  لج  دع  لجو 

ثي ءاذ  ء  ل  تفشكو  ةقلا  كعم   نم  ل  نع  افلتخم  تنك  كنل  ..كنل  مهلإ ..!! وه 
.اقالطإ    اهعقوتأ  مل  ةعاجش  تفتو  ل  ..ەانالا 

أدو ..دع  نام  نأ   لقألا  تفرع ع  نل  ..هلاق  ام  ل  مهفأ  مل  عبطلاو  ..همال  نم  تنا 
وهذ طسوو  ..ءامسلا  ل   ..ضرألا  بكوك  ع  تسل  نأ  ائشف  ائش  بعوتس  قع 

قح  : قلق  خيشلا )  ) تلأس ..ارغتساو 

..!؟    لتقتس له  ..له  نآلا ..!؟ ؟ اذامو  - 

لوق  : وهو  ءودهب  خيشلا )  ) مسبا

..ككوك   كدعن إ  نأ  وه  هلعفنس  ام  ل  ..ادحأ  لتقن  نوملاسم ال  موق  نحنف  ..ال  عبطلا  - 

ددش  : بضغ  تحصو  أر  مدلا إ  دعص  ةطاس ..!!!! ل  اذكه 

لمعلا مهنوجت ع  منإ  مدنع ..!!! ادبع  سانلا  نوذخأت  منإ  نوملاسم ..!؟ منأ  نوعدت  له  - 
   ….. منإ ..مهلوقع  نوبعلتو 

مل نإ  ..نونجلا  كشو  نأ ع  تود  ..فقوتت ح  مل  لا  مئاتشلاو  تاماهتالا  نم  الئاه  السو 



لجرأ ع  م  رعشم  ززقم  فخم  نئا  هنأو  هطاخأ  تنك  دقل  العف ..!! تننج  دق  نأ 
رفاس ناسإ  يأل  ثدح  دق  ام  قوفو  ..فصولا  قوف  ثدح   امف  ..اذهل  ادأ  مالأ  الو  ..ةبلخم 

عيطتس دالاو  اد  عمتجم  نم  ثم أ  صخش  ملا  امف  ..هتؤر  نكم  ام  ل  ىأرو  هل  ملاعلا 
اذهك ائش  نأ  قدصأ  ال  ..لاعفنالا  طرف  نم  ثهلأ  انأو  ضرألا  ع  تعقو  همسا ..!! ؟ ةاتك 

إ برقأ  وه  هتيأر  ام  ناف  ..لعلا  لاخلا  نع  ائش  فرع  مل  لج  إ  تنأ  نإ  ..ثدح 
..و يروصت ..!!! ل  قوف  ء  هنإ  ..فرعأ  ..إ ال  ..إ  برقأ  ..رحسلا 

..ةقلا إ  كدعن  نأ  عيطتس  ..لا ال  تفشك  نأ  دعف  ..كملاع  إ  ..ككوك  إ  كدعنس  - 
..اهيف ةاحلا  وفص  ركعت  نأ  كدن  الو  ماري  ام  س ع خ  رومألا  ..كانه  ء  ل  حضفتس 

اننأ كظح  نسحل  ..كتخأ  ام  نآلا  نم  ةللق  عيباسأ  دع  قلطنس  ةئاضفلا  انتيفس  نأو  ةصاخ 
عيطتس نكن  ملف  ..اس  ةصق  تافاسمل  الإ  لمعت  ال  آلا ) لاقتنإلا   ) ةلسو نأل  ..دع  لحرن  مل 

.ًثم    ءاضفلا  قامعأ  انك   ول  ككوك  كدعن إ  نأ 

اعاتلم  : ه  تخ 

..عالملا    اهيأ  اهودعأ  ..موجرأ  ..طو  اهودعأ م إ  ..جوز  نع  اذام  - 

يصعل  : اقالطإ  ثكم  ددش غ  ءودهب  لاق 

..كفتح تقلو  ته  كنأ  دنس  ..دع  امف  ةقلا  دارفأ  دحأ  اهجويل  اهجاتحن  ..فسآ  - 
..ةعنقم    ةصق  مهل  قلتخنس 

ال احور  ةأجف  حبصأل  ..ةيجعلا  ةلاهلا  كلتب  اطاحم  راذنإ  قباس  نود  فن  تدجو  ..درأ  نأ  لقو 
سمشلا تحت  ةئان  ءارحص  فن   دجأ  نأ  لق  ادج  ةللق  تاظحل  ىرخأ ..!! ةرم  دسج 

إ تدع  له  ..له  مهفأ ..!!! تيل  ..فرعأ  تيل  ثدح ..!؟ اذام  انأ ..!؟ نيأ  ةقراحلا ..!!
انتلسرأو إ ةراسلا  اهدنع  تفقوت  لا  ةطقنلا  تدع إ  له  طو ..!؟ تدع إ  له  تلا ..) )

   !!.. يردأ ال  ةصقلا ..!؟ ةاد  ةئاضفلا   ةنيفسلا 

تطقسف ..هسفن  قع  قرحت  ةراحلا  سمشلاو  تج  ..افئاخ  اسا  اراهنم  يرجأ  اروعش  تأد ال 
طرف نم  اهسفن  ئر  قصأ  نأ  داأ  لعج  ثاهللا  ..ملألاو  فوخلاو  كاهنإلا  ةدش  نم  ضرألا  ع 

نم دجأس  نأ  وي  ء  ال  ..ءارحصلا  ىوس  دجأ  ال  ..وح  ةع  ةرظن  دلا ..!! داهجإلا 
.دوجولا نع  امامت  اك  لصفناو  ..ضرألا  تعقوف ع  ..اذه  ل  دع  ياوق  فعس  مل  ..ذقني 

نم كانه  للا ..!! معط  هل  فش  درا ع  ء  رعشأ  نأ  لق  ..ارهد  ولا  تدقف  نأ  لخ إ 
قافشب إ  رظني  حمالملا  يود  لجرب  اذو  ..ةغلا  ةعص  يع  تحتف  للا ..!! ؟ يقس 

ةعص  : تقطن  ..ةلا  ةقرخ  جو  حسمو  ددش 

..!؟    انأ نيأ  ..نيأ  - 

ةف  : ةود  ةجهل  لاق 

..!؟   ءارحصلا تلصو إ  فك  فرعت  تنأ ال  يدلو ..!؟ ا  عت  اذام  - 

اهبناج فقت  ءارحصلا  طسو  ةمخ  فن   دجأل  وح  تفتلا  ..ائشف  ائش  عو  دعتسأ  تأد 
نم اضع  ه  طحف  زوجعلا  يودلا  امأ  اح ..!!!! اهلثم   دهاشأ  مل  رظنملا  ةغ  ةراس 



ددش  : رتوتب  تلقو  ةام  هلإ  ترظن  ل  ..مامتها  يأ  مهرعأ  مل  ..هئانبأ 

..!؟    انأ دل  يأ   - 

بارغتسا  : در 

..!؟ ؟    يدلو ا  خ  تنأ  له  ةدوعسلا ..!!)  ) دودحلا نم  برقلا  تلا ..)  ) تنأ  - 

ضوهنلا  : لواحأ  انأو  ةعا  هل  تلق 

..كوجرأ    ..هأ  دعأ إ  ..كوجرأ  - 

لاق  : مث  ..ددش  بارغتسا  رظن إ 

..!؟    انه ك إ  ءاج  يذلا  امو  - 

  ….. نأ دع  انه  إ  خيشلا )  ) داعأ ل  ..دارب  تآ  مل  - 

نزح  : تمغمغف  ..ادأ  قدص  نل  ..بطلا  لجرلا  اذه  قدص  نلف  ..راع  لمأ  مل 

..كوجرأ    هأ ..!! دعأ إ  طقف  ..ع  ا  كلع   -ال 

..و    ..لضفأ  لاح  نأ   ارعاش  اخأ  تضهن 

   !!.. لالح فلأ  اهلح  كانهو  ..ةنيدملا  كذخس إ  - 

اهيدترأ  تنك  لا  ةلقثلا  كلت  نم  الد  ةففخ  باب  أل   ضهني  وهو  املسسم  هلإ  ترظن 
مث ..ناملا  اذه  ةددشلا   ةرارحلا  بس  قنخت  نأ  داتو  ور  مثجت ع  لاو  ةفملا  ةقلا 

تأد ..ةعاس  نم  دعو أ  ..ادج  ةروطتم  تد   لا  ةغلا  ةراسلا  كلت  بكرأل  اهدع  تضهن 
َرآ مل  ةروطتم  نامو  اتويب  ىرأ  نإ  اذه ..!؟ ام  تأر ..!!! ام  تقعص  ..تقعصو  ..نارمعلا  يرآ 

.!؟   اذه ل  هنع  يذلا  ام  اح ..!! اهلثم  

ةغلا  : ةشهد  هتلأس 

..!؟    العف تلا )  ) نحن  له  - 

لاق   :

إ ك  بهذأ  نأ  بج  امر  ..ائش  ركذتت  كنأ ال  ودي   ذإ  ..ام  ةلشم  نم  اعت  كنأ  دقتعأ  - 
   !!.. كنودعاس مهلعل  ..ةطلا  رفخم 

..كوجرأ   ..ال  ..ال  - 

..امامت عئاض  ..عئاض  نإ  مهخأ ..!؟ نأ  ياسع  اذام  هس ..!! فن  انأ  مهفأ  مل  بعرب  هل  اهتلق 
َرآ مل  تاراسو  ةروطتم  ةددع  نام  ىرأ  ..قالطإلا  ع  تلا )  ) نم اءزج  ودي   ناملا ال  اذه 

فاقث مغرو  ..ةارغلا  تنم  ەارأ   ام  ل  نإ  رخآ ..!! ملاع  نأو   ..نأو  ..اح  اهلثم  
لجرلا  : تلأسف  ..ةأجف  قع  زفق إ  اعزفم  ارطاخ  نأ  الإ  ..ةدودحملا 

..!؟    نحن ماع  يأ   - 

لاق  : مث  ..اارغتسا  هتفش  طم 

..!!!!؟؟    لأس اذامل  ماع 1977 ..!!!!  - 



لأسأ نأ  لق  ..يرقفلا  يدومع  ي   ءاهلا  نم  دومع  ترعشو  ..اروعش  ال  ف  تحتف 
ثهلأ  : انأو  لجرلا 

..!؟    فك - 

اغتسم  : لاق  

!!؟   اذام فك  - 

فكف ..فملا  لجلا  دغولا إ  اطلا  كلذ  عم  تهذ  امدنع  تايعرألا  ةف  تنك   دقل  - 
..!؟    ماع 1977 ةروصلا إ  ەذهب  نمزلا  انب  زفق 

رذحلا  : نم  ءو  ام  لش  لأسف  ..ال  مهف  مل 

..!؟ ؟    كلقع ةلشم   نم  اعت  له  ضم ..؟؟ تنأ  له  - 

تلسوت ..س  لاح  بهذأ   نأ  درأ  ..لزنأ  نأ  درأ  ..فقوتي  نأ  هلإ  تلسوت  ل  ..هلع  درأ  مل 
ةغ ةقرو  دوقن  ..ء ف  ل  دوقنلا  كلت  تتثأ  عبطلاو  ..لاملا  ضع  يطع  نأ  اضأ  هلإ 

  !!.. كش نود  تلا )  ) ةلود لثمت  اهنل  ..ادج 

..ههجو ةموسرم ع  تلازام  بارغتسالا  تامالعو  اثك  زوجعلا  تركش  نأ  دع  ةراسلا  نم  تلزن 
..!؟ ةروصلا ەذهب  نمزلا  زفق   فك  ەارأ ..!! ام  ل  نم  امامت  مودصم  قوعصم  انأو  تلزن 

مأ تنك   .. ثدح  ام  فرعأ  ال  ..يرمع  نم  ع  ةسماخلا  تلز   ام  نإ  فك ..!؟
مل لا  ةققحلا  ىرأ  نأ  لق  ملا  نم  ةللق  قئاقد  ..ەارأ  ام  قدصم  وح غ  تفتلأو  نونجملا 
نم ةلط  اماوعأ  رظتت  امرو  ..نمزلا  اذه  بغو   ..امامت  دحو  نإ  نآلا ..!!!! الإ  اهيلإ  هنأ 
..!؟ شعأس فك  شعأس ..!؟ نيأ  لعفأس ..!؟ اذام  ..ةاحلا  دق  تللظ ع  اذإ  اذه  ةدحولا ..!!

..صق ەخأل  ةقث  لحم  ملعتم  صخش  ثدحتأ إ  نأ  جاتحأ  امر  ..امر  ..ءالا  كشو  تنك ع 
تلأل شسملا  نم  لضفأ  انام  دجأ  ملف  ..اذهك  صخشل  يداجإ  ةفك  الط  ركفأ  تللظ 

ملس عأ  مهنأو   ءاطألا  نوري  اونا  سانلاف  ج  صق ..!! ەخأل  ..كانه  ءاطألا  دحأ 
..يلا مدقتلا 

سانلا لاؤسو  ملا  نم  ةلط  تاعاس  دع  دع - امف  تملع  ام  ( - حاصلا  ) شسم تلصو إ 
هش لا  حئارو  ..ةرئاحلا  ارظنو  رذقلا  يرظنم  بس  كشلا  اهــش  ع  نورظني إ  يذلا 

ام رخآ  مامحتسالاو  ةفاظنلا  رومأ  تناف  ..مهتارظنب  ِلاأ  مل  ل  يراجملا ..!! صا  ةحئار 
.تقولا    كلذ  ه   ركفأ 

ةف ذنم  تلا )  ) مقم  هنأ  دع  امف  تفرع  ةع  ةسج  نم  ببط  كانه  تقتلا 
با لفقأف  ..اجت  ةددش  ةقفش  رعش  ح  راهنا  تكو  همامأ  تسلجف  ..تانسمخلا 

ةرطسلل ةددع  تالواحم  دعو  ئدهت ..!! الواحم  رق  بتكملا  ةلواط  سلجو ع  ةفرغلا ..!!
ةمهم تكرتو  ء  ل  هتخأ  ..يدل  ام  ل  هتخأف  ..ثدحلا  نم  اخأ  تنكمت  ..فن  ع 

يددرت نم  اثك  برغتسا  هنل  ةادلا ..!! افرح   قدص  مل  عبطلا  ..هل  همدع  نم  قيدصتلا 
مل هنل  اهلاق ..!! لا  نم  ةثيدح  تاحلطصم  يأل  فرعم  مدع  نمو  ..ةمدق  ةك  تاحلطصمل 

..ءاطألا ةحاسا  اهنأو  تد  ةفرغ  ذخأف إ  ..يرمأل  امتهم  اد  هنأ  الإ  ..اضأ  كلذ  مغر  قدص 
نأ لق  ..افرح  اهنم  مهفأ  مل  ةلجنا  تامل  امدختسم  هئالمز  نم  ةعومجم  عم  ثدحت ع  كانهو 

هئالمز دحأ  اهدع  لوقل  ..يرزملا  يرهظمو  سالا  نورظني إ ش  مهو  ةلهول  عيمجلا  تمص 



راصتنا  :

..اذه    نم  قثاو  انأ  ..اثك  صلا  اذه  رمأ  همهيس  قيدص  يدل  ..الهم  - 

أس هنأ  رخآلا  بناجلا  نا ع  نم  خأف  ..ام  امقر  بلطو  ..ةفرغلا  دوجوملا   فتاهلا  هجتا إ 
..ام   قامعأ  هل  راوطألا  بغ  ص  هل 

بهذنل إ شسملا  نم  انجرخ  ..هعم  بهذأ  نأ  ةاغلل  ةذهم  ةجهل  بلطو م  ةعامسلا  قلغأ 
ام ملاع  ثحا ك   شع  ثح  ةلدعلا ..)  ) ةقطنم لم   هنأ  دع  امف  تفرع  ام  نام 

بهو ذإ  ..ادحو  شع  هنأ  ام  ..سفنلا  ملع  ةصاخلا  تاساردلا  نم  ددعلا  هلو  ..ةعبطلا  ءارو 
رعش دقف  ..هلإ  ذخأ  يذلا  روتكدلل  اممح  اقدص  باشلا  اذه  نا  هتاساردو ..!! هثاحأل  هتاح 

ترثأ اضأ - لوق  ام  ..نونجم ل -  امر  وأ  ..لئاه  زغل  وح  موح  بغ  صخش  نأ  روتكدلا 
..احلا نمزلا  قلعتي  ام  ل  ماتلا  هج  عم  اهب  ثدحتأ  لا  ةمدقلا  تاحلطصملا  ههانا 

  !!!. اقحم نا  ىدم  يأ  فرع إ  نأ  نود  ..رخآ  نمز  نم  نأو  ..نأو 

س اصعأ  لعج  انخاس  امامح  اح - ةرم   لوألو   - تذخأ امدنع  ..مويلا  كلذ  ركذأ  تلز  ام 
ثحالا كلذ  اهاإ  اطعأ  ةفظن  ااث  اهدع  يدترأل  ..لق  نم  اهب  رعشأ  مل  ةذل  ارعاش  امامت 

اهيف انثدحت  ةلط  تاعاس  ..ثدحتن  انسلج  ..روعسملا  اهتمهتلا  ءاشع  ةجو  دعو  اروكشم ..!!
مل ةادلا  ..لصافت   يأ  لامهإ  نود  ثدح   ام  ل  يرود  هتخأو  ..اقت  ء  ل  نع 
لف ..قدص  هنأ  اخأ  ثحالا  فعا  ..هتب  اهتضق   ماأ  ةعض  دع  نلو  ..افرح  قدص 

.كلذ   ش إ  هلوق  دح  لئالدلا ع 

فرعأ الو  ..ةصخش  تاتاثإ  وأ  قاروأ  يأ  كلمأ  الو  ..اس  ةمدق  ةك  ةجهل  ثدحتأ  انأف 
تاونس تشع  اذكهو  ..كش  نود  اثك  قع  قوفت  لا  نمزلا  اذه  اجولونكتو  ةزهجأ  عم  لماعتلا 
ضرألا دوع إ  بس  دع  امف  تفرعو  ..يدلاو  ةاثم  حبصأ  يذلا  لجرلا  اذه  فنك  ةددع  

نمزلا  نع  فلتخ  ءاضفلا  نمزلاف   ..بسحف  ةللق  اروهش  ءاضفلا  اغ   مغر  ماع 1977   
الإ دزي  مل  ەرمعو  ضرألا  دوعسف إ  ..الثم  ناتس  ةدمل  ءاضفلا  دحأ إ  رفاس  ولو  (.. 37  ) ضرألا

اهتفرع ةققح  اهنإ  ضرألا .… بكوك  نمز  الثم   اماع  نوثالث  رم  دق  نوكس  امنب  ..طقف  تس 
.ء   ل  نع  ماثللا  تفشكو  دع  امف 

الأ ضفملا  ناسإ  انأف  ..الحتسم  ارمأ  ةسج  وأ ح  ةصخش   ةه  جارختسا  نا  عبطلاو 
اسأ  لعج  ام  اذهو  ..لاحلا  ةعبط  صق  تاطلسلا  نم  دحأ  قدص  نلو  ..ادوجوم  نوأ 

ةاتلاو ةءارقلا  ملع  ثح  هتب  تللظف   ..يرمأ  مهدحأ  حضتف  نأ  افوخ  ثحالا  كلذ  لم 
نيدم نإ  ..كش  نود  ارفص  نا  يذلا  الطا  دصر  دزأو  اهأرقأل  بتلا  نم  تاعلا  اطعأو 
زجع هنل  ..هأ  إ  ةادلا  لصوي   نأ  لواح  كسملا  نإ  ل  ..اقت  ء  ل  لجرلا  اذهل 

نم وره  ذنم  اماع  ثالث  نع  ثدحتن  نحن  ..اوخو  امعأو  يادلاو  وت  دقف  ..كلذ  نع 
  !!.. دألا لئاع إ  اترا  لح  عطقنا  دقف  اذل  تلا ..) )

..اضأ كلذ  نع  زجع  هنل  ..نجأ  دل  نم  ةصخش  تاثإ  جختس   نأ  ثحالا  كلذ  لواح  دقل 
.دوجوم   راصتخا غ  نإ  ..ةقسم  ةمسر  قاروأ  يأ  كلمأ  نأل ال 

ماع دلاوم  نم  وك  رمعلا  نم  تايعسلا  رخاوأ  نوأ   نأ  ضفملا  نم  نأ  اوست  ال  ام 
مصت دق  ةدقعمو  ةكئاش  ةضق  ..معن  تايعرألا ..!!! فصتنم  رمألا   عقاو  نل   .. 1930

.ه   تباصأ  ام  عادص 



..تبلا    نم  ادج  ردان  جورخ  ..عمتجملا  نع  مات  لازعنا  ..كلذ  دع  اح  ركذ   ام  دجوي  ..و ال 

مولعلا نم  انط  امأ  حتف  ذإ  ..اح  امهم   اءزج  ماألا  رورم  عم  تننالا  حبصأ  عبطلاو 
عم نلو  ..ةادلا  ةحزم   اهتنظ  دقل  انيل ..)  ) نم ةنولإلا  ةلاسرلا  تلصو  اذكهو  ..ةفرعملاو 
(.. انيل  ) ا ةعبطلا  ءارو  ام  ملاع  ةبخ   كنأ  نظأ  تنك  ..ةقداص  اهنأ  ترعش  اننب  لئاسرلا  لصاوت 

ةسلج ىوس  سل  ءاقللا  اذه  نأو  ..اهيمح  نمل  جاتحت  ةققر  ةلفط  كنأ  تئجوف  نل 
نإ ..ام  تلأل  ةصرفلا  تحاتأ   دقف  ..ةلللا  ەذه  ادأ  نل أ  ..كلذ  مغر  ل  ةضفضف ..) )

كفتلا نود  رمعلا  نم  تسلا  ازوجع   حبصأ  يذلا  ثحالا  كلذ  عم  ةلاحلا  اأ  شعأ 
..ء ل  اوخو  ء  ل  اومهف  مهنأ  نودقتع  نيذلا  سانلا  نع  طقف  لءاسأ  ..لقتسملا 

اراهنو الل  قحأ  تلز  امف  مم ..)  ) جوز امأ  امل ..!؟ ثدح  امو  ثدح   ام  اوفرع  ول  فكف 
اذام نل  ..التق  لتق  اذهو  ..هتققح  نع  ائش  فرعت  ال  افم  املاع  شعت  اهنأ  ركذتأ  امدنع 
اهب ركذ  هسفن  ناسلا  نل  ..اهناس  تلواح  دقل  ببح ..!؟ ؟ أ  لعفأ ..!؟ نأ  ياسع 

.املع    تلطأ  دق  نوأ  الأ  لمآو  ..صق  ەذه   تقولا ..!! لاوط 

درأ ..ةغص ال  ةحصن  املإ  يدسأ  نأ  ةداعلا  تقتسف  ..انس  نيدوجوملا  نأ أ  ام  ..اخأو 
!!.. هتامم دع  سانلا  ەركذل  هتاح  لاوط  ش  قمحأ  صخش  فوسلفلاف  ..افوسلف  نوأ  نأ 

نأل ..تنأ  وه  رتملا  نوكس  ..ەركت  امدنعف  ..سانلا  ل  احت  نأو  ادحأ  اهركت  الأ  اركذت  اموجرأ 
انوكت نأ  اخأ  متأو  ..يدل  ام  ل  اذه  ..نومتهي  الو  نوفرع  وأ  ..اذه  نولهج  امإ  مههركت  نيذلا 
هتدهش يذلا  دقعتلا  نم  عادصلا  امترعش  دق  انوكت  الأو  قدصت  ال  لا  صق  امتعتمتسا  دق 

.اهثادحأ   



ةمتاخلا  
نأ لق  ..ادج  ةلط  تد   ةفل  بهر  تمص  ناملا  داسف  ..هتصق  نم  ملاس )  ) دسلا تنا 

ددش  : ءودهب  لوقو  تمصلا  زجاح  دلاخ )  ) عطق

لعفلا ..ارغتسا ل  ثت  رومألا  كلت  دعت  مل  ..هتلق  امم  ء  كشأ  الو  يدس  ا  كقدصأ  نإ  - 
اطلا كلذ  هلإ  امداق  يذلا  ناملا  نمخأ  نأ  لواحأ  تقولا  لاوط  تللظ  دقل  ..ةاهنلا  تئجوف 

ةئجافم تهتنا  كتصق  نأ  اقح  ةئطاخ ..!! تنا  اهنل  ..تالامتحالا  تاع  تعضو  ..فملا 
اذام ..ةروصلا  ەذهب  ةاهن  تعقوت  دق  انيل )  ) نأ دقتعأ  الو  ..قالطإلا  ع  اهعقوتأ  مل  ادج  ةق 

..!؟)    انيل  ) ا لوقت 

لوقأو  : يرمأ  مسحأ  نأ  لق  ..قيمعلا  كفتلا  نع  ةانك  ةدش  جاح  تدقع 

قدصأ ..قالطإلا ل  صصقلا ع  برغأ  كش  ال  اهنإ  دلاخ ..)  ) ا امامت  كعم  قفتأ  نإ  ..نإ  - 
رمع نثا   عم  هتقو  نم  تاعاس  عيضس  رمع أ  الجر   نأ  دقتعأ  الف  ..اضأ  اهيف  فرح  ل 

دح ةكئاشو إ  ةمحم  ةصقلا  نإ  مث  ..ةادلا  هسفنب   لاق  ام  بذاألا  ضع  امهل  يول  هئانبأ 
ا كقدصأ  نإ  لعفلا ..!! تثدح  دق  تنا  ول  الإ  ..ةقدلا  ەذهب  اهقلتخ  نأ  دحأل  نكم  الو  دع 

.هتلق   ام  ل  قدصأ  ملاس ..)  ) دس

لوق  : وهو  ددش  حاترا  انيلإ  رظن 

اح تغ  ةصقلا  ەذه  ..هتلق  ام  ل  قداص   لعفلا  نأل  ..انبأ  ا  اثك  دعس  اذهو  - 
امامت لزعنم  انأف  اذل  ..رمألا  عقاو  هلإ   تنأ  ثدح ال  عمتجم ك  عم  شعأ  تلعجو  ..امامت 

عقاو نأل   ..يرمأ  فشك  نم  افوخ  اردان  الإ  تبلا  نم  جخأ  الو  ..ع  امتفرع  ام  ملاعلا  نع 
..دعس ل  ..ةه  الو  ةصخش  قاروأ  الف  ..ةموكحلا  تالجس  دوجوم   غ  صخش  رمألا 

ىدم اهاسأ  نل  ةلل  اهنإ  انيل ..)  ) ا كل  يركش  ررأ  ..ةسانملا  ..ةئداهلا  اح  امامت   دعس 
..انه امعم  يدوجوب  رخفلا  رعشأ  نإ  يدلو  ا  قدص  دلاخ ..)  ) ا كلذك  تنأ  كركشأ  ..ةاحلا 

اهنأ إ  هنأ  ةرم  لوألو  ..طئاحلا  ع  ةقلعملا  ةعاسلا  إ  ترظن  مث  ..ددش  نانتما  هل  انرظن 
نود اهيف  ثدحتن  تاعاس  عــرأ  نم  انضق أ  دقل  لللا ..!! فصتنم  دع  فصنلاو  ةناثلا ع 

..ت    ةلل ال  اهنأ  اقح  تقولا ..!! رورم  رعش  نأ 

نزح  : اهدع  تلق 

امدعأ ..انه ل  ةأ  يدل  نأ  اح  ةرم   لوألو  رعشأ  نإ  ..نآلا  دع  امارأ  نل  نأ  فسؤي  - 
ح وأ  ..ولإلا  دلا  ع  امعم  لصاوتأ  لظأس  ..قالطإلا  ع  اننب  لاصتالا  عطقني  الأ 

.املحر   دع  امعم  لصاوتلا  مدع  لقأ  نأ  نكم  ..ناعنامت ال  امتنك ال  نإ  فتاهلا 

فسألا  : اهــش  ةماسبا  دلاخ )  ) لاق

روزأس نأ  دقتعأو  ..امعم  لصاوتلا  ةدش  بغرأ  نإ  ..امامت  يروعش  وه  اذه  انيل )  ) ا يقدص  - 
..فتاهلا وأ  ..ولإلا  دلا  كعم ع  لصاوتأسو  ..عبطلا  عنام  نا ال  نإ  ..اثك  ملاس )  ) دسلا

..اننب    لصاوتلل  ةددع  لئاسو  دوجوب  نانئمطالا  نود  انه  نم  لحرلا  لقأ  نأ  نكم  ال 



امسبم  : ملاس )  ) دسلا در 

شع انم  لف  ..لعفت  نأ  كوجرأ  نإ  ل  ..م  روزت   نأ  اثك  دعسس  ..يدلو  ا  عبطلا  - 
..اهنأش    ثدحلاو  اهتشقانم  عيطتس  لا  رومألا  نم  ثلا  كانه  نأ  دقتعأو  ..ادحو 

درطتس  : نأ  لق  اللق  تكس 

..ەذهك    ةعاس  رهسلا ح  دتعأ  ملف  ..نآلا  لحرأس  - 

ةع  : دلاخ )  ) در

..اذه   انأف أ ع  ..ضفرت  كوجرأو ال  ..يدس  ا  فنب  كلصوأس  - 

اركش امهو  ةرارح  احفاصو  نانثالا  ضهنف  ..اقفاوم  هسأرب  أموأو  ..رثأتب  ملاس )  ) دسلا مسبا 
ألمتو ومد  رمهنتل  ..فن  كلامتأ  مل  ..نالوق  ام  امهنم  يأ  اهاسي  نل  لا  ةلللا  ەذه  ع 

نم ردصلا  ةمض  عم  رعشأ  اح  ةرم   لوأل  ..و  ..غلا  نانح  ملاس )  ) دسلا نضتحا  ..جو 
ترمهناف ..فصوي  ال  اعئار  اروعش  نا  ..أ  وه  مض  نم  نأ  ترعش  دقل  ..معن  ..نونح  بأ 

اهيف عمس  ةللق ال  تاظحل  ..تعماد  نيع  ارثأتم  انيلإ  رظني  ناف  دلاخ )  ) امأ ..أو  ومد أ 
تلق  : مث  ..اخأ  ومد  حسمأو  فن  رطسأ ع  نأ  لق  ..ا  توص  ىوس 

لصاوتأس نأ  امدعأ  ..يرومأ  رقتس  املاح  كانه  نم  ام  لصتأسو  د ..)  ) اق إ لحرأس  - 
ةسمأ اعم  قن  ناعنامت ح  امتنك ال  نإ  رخآلاو  حلا  تاراب ب  امدعأ  ام  ..دألا  امعم إ 

..ەذهك    ةلمج  ةلئاع 

هلعفأس ام  اذهو  ..بق  لاصتا  دعو  ع  انفتاوه  ماقرأ  انلداتو  ..ةرارح  ىرخأ  ةرم  احفاص 
.هللا   ءاش  نإ  دأت  ل  امهعم 

تبلا با  دنع  ةفقوتم  تللظ  ةدحو ..!! ..ادأو  امئاد  انأ  ام  ارتو  الحر  ..اخأ  نافضلا  لحر 
اكو شارفلا  إ  اهدع  دوعأل  ..لا  نع  تاغ  ح  ائشف  ائش  دعتت  دلاخ )  ) ةراس قمرأ 

ةلئاع داق إ  يذلا  ونج  ركش  اهيف  ام  ل  نل  ..اهفصو  عيطتسأ  سساحأو ال  رعاشم  جم 
كلذ نم  صصق  ..قدصت  تااحو ال  صصق  اهيف  تفرع  ثح  ..ادأ  ةسمأ ال ت  ..ةددج إ 

.ملظملا    بناجلا  ..دحأ  هفرع  يذلاو ال  ملاعلا  نم  لوهجملا  بناجلا 

 

دمح هللا) باتلا  مت  )
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تاظحالملا
[←1]

شاع ويشا ) وب  افويج   ) همسا اطإ  بتال  ادج  ةمدق  ةاور  مسا  وه  نوماد ) ( ) 1)
يذلا نوعاطلا  ضرم  ةعقاو  نع  كلت  هتياور  بتالا   ثدحت  ذإ  اع 1313 - 1375  ب 
ةثالثو تاتف  عبس  ةءوملا  ةنيدملا  نم  جخ  دقف  ماع 1348 .. اسرولف )  ) ةنيدم ب 

ماأ ةدع  كانه  اوقف  ..لتاقلا  ضرملا  اذهب  ةاصإلا  نم  اه  فلا  إ  اوهجتاو  ناتف 
نا ..غارفلا  تقوو  للملا  اولتق  لو  مهتق ، تاصأ  لا  نوعاطلا  ةجوم  لاوز  راظتنا 

( ماأ  10  ) عت نوماد )  ) ةملو ..مويلا  ةدحاو   ةصق  يوري  نأ  مهنم  دحاو  ل  ع 
.فلا   ناتفلا   اهاضق  لا  ماألا  لثمتو 



[←2]

.فسألا   عم  قئاقح  وه  تلا )  ) ءاطقللا  عضو  نع  ركذ  ام  ل  ( 2)



[←3]

اموي ع س  تنا  ةضرأ  تاروصانيد  نع  روطتم  توحلا  نأ  راحلا  ءاملع  دقتع  ( 3)
.اهيمدق  



[←4]

.ةققح   ( 4)



[←5]

ثحت  ةفسلف  اهنأ  فّرعتو ع  ةعبطلا ، مولعلا  ةفسلف  نم  ةعش  اقفاتيملا : ( 5)
ةملو اسفت ، ءاملعلا  اهل  دج  مل  لا  ةيغلا  رومألا  عيمجو  ةغلا  رهاوظلاو  نولا  راأ 
بتك  نم  لوأ  وطسرأ )  ) فوسلفلا تعو  ةعبطلا ،) ءارو  ام   ) عت اهسفن  اقفاتيم ) )

ةفسلفلا  ) مسا هلع  قلطأ  نولا  راأ  نع  ثدحتي  ااتك  فلأتب  ماق  امدنع  لاجملا  اذه 
هتك ع وأ  هتااحم  نم  يأ  اقفاتيم )   ) حلطصم مدختس  مل  هنأ  الإ  وألا ،)

هتك  نوفنص  هتذمالت  نا  امنبف  ةتحلا ، ةفدصلا  سملا  اذه  ءاج  ل  قالطإلا !!
يذلا هشلا -  ةعبطلا )  ) باتك فلخ  ةام  وألا ) ةفسلفلا   ) باتك ءاج  ةصاخلا ، هتتكم 

: مسا وألا ) ةفسلفلا   ) باتك هتذمالت ع  قلطأف  اضأ –  وطسرأ )  ) هفلأتب ماق 
ام  ) ةمس تءاج  انه  نمو  ةعبطلا ،) باتك  دع  هترت  ءاج  يذلا  باتلا   ) يأ اقفاتيم ،) )

.تايغلاو ةغلا  رهاوظلا  لل  ةعبطلا ) ءارو 



[←6]

ءانتقا ةقع  نأ  املع  ..ةلوهجملا  قيفاوتلاو  مسالطلا  تم  باتلا  اذهو  ..ةققح  ( 6)
  !! ةعلا لودلا  ضع  مادعإلا   دح  لصت إ  باتلا  اذه 



[←7]

ةجتلا ەذهب  فع  ال  ثدحلا  ملعلا  نلو  ..اا  ثحا  اهب  ماق  ةققح  ةجت  ( 7)
نم رخلا  لماوع  ەراتعا  عض   مل  ثحالا  كلذف  ..الصفتو  ةلمج  ةئطاخ  اهتعو 
دنع أدت  لاو  ناسإلا  مسج  ةدوجوملا   لئاوسلا  رخت  ةلاح  رخلا   لماوعو  ..دلجلا 

ةخألا تاظحللا  كلت  بطلا   هنزو  نم  لقأ  ناسإلا  نزو  لعج  يذلا  رمألا  ..راضتحالا 
.هتاح   نم 



[←8]

قلطو ع انناهذأ ..!! ردات إ  دق  لا  ةلزهلا  ةروصلا  نم  مغرلا  ةققح ع  ةظن  ( 8)
براجت هنم  عفتتو  ( Astral Projection ( ) جنلا طاقسإلا   ) مسا مونلا  ءانثأ  لقعلا  و 

.ةهشلا   دسجلا ) نم  جورخلا  )



[←9]

اهيف  ام   ) ةحلا تانئالا  عيمج  نأ  ثدحلا إ  ملعلا  لصوت  دقل  (: Auras  ) تالاهلا ( 9)
تالاهلا  كلت  نأو  ةدرجملا ..!! علا  اهتؤر  نكم  ةئاهك ال  ةلاهب  ةطاحم  عبطلا ) لا 

توم  دع  ائشف  ائش  لوزت  نأ  نمزلا إ  نم  ةددحم  ةفل غ  تو  ..ةفلتخم  اناولأ  لمحت 
تاظنلا  مغر  اعطاق  اسفت  ملعلا  هل  دج  مل  زغل  تالاهلا  ەذه  تعتو  ..لا  نئالا 

.هنأش   تعضو  لا  ةددعلا 



[←10]

إ ةاتف  تهذ  ..ءاطألا  اهمدختس  لا  تاعامسلا  عاخا  لقو  ماع 1916   ( 10)
ملف ةظفحتم ، ةاتفلا  تنا  دقو  اهبلق ، ضرم   نم  ەوكشل  كانيل ) هر   ) رفلا ببطلا 
كلذ ةداعلا   ترج  ام  اهبلق -  تاقد  عمسل  اهردص  ع  هنذإ  عضوب  ببطلل  حمس 

اهنم ع افرط  عضوو  ةناوطسأ ، لش  اهفلو ع  ..ةفحص  راضحب  ببطلا  ماقف  حلا - 
نأ امو  ..حضوب  اهبلق  تاقد  عامسل  اثك  شهدناف  ..هنذإ  رخآلا ع  فرطلاو  ..ةاتفلا  ردص 

ءاطألا اهمدختس  لا  ةعامسلا  عاخا  ةركف  هسأر  ترمتخا   ةاتفلا ح  صحف  نم  غف 
.ملاعلا   ءاحنأ  عيمج  مويلا  



[←11]

.ةققح   ( 11)



[←12]

.ةققح   ( 12)



[←13]

ةناحورلا تاردقلا  نم  ددعلا  هلإ  تس  فخم  ور  بهار  (: 1916 توبسار - ؟(  ( 13)
تامالع ل  رجفت  تلازام  لا  ةلهذملا  لامعألا  تاع  ماق  دقف  ةقراخلاو ، ةغلا 

ءافش لتاق ال  ضرم  نم  ەذقنأ  امدنع  سكلأ )  ) غصلا مألا  عم  هلعف  ام  اهنم  ماهفتسالا ..!!
هنأو تقولا  كلذ  اسور )   ) ەتعاف ق ..رحسلا  برقأ إ  امامت   ةلوهجم  ةقط  هل 

ع كلذ  بس  توبسار )  ) لصحو توملا ، نم  هنبا  ذاقنإل  هللا  هثع  سراح  كالم 
ةجردل ةماحلا ، ةلئاعلل  قملا  برقأ  حبصأو  قلا ، اهاإ  هحنم  ادج  ةعساو  تاحالص 

ام اهلاومأ  نم  لهني  هفت  تحت  اهلمأ  تنا  تقولا  كلذ  ةقلا   اسور )  ) ةنخ نأ 
اوعضوف  ..مسلا  هلتق  هئادعأ  ضع  لواح  دقو  ..هعنم  ع  دحأ  ؤرج  نأ  نود  ءاش 

رثؤي بـ مل  مسلا  نلو  لاجر ، لتقل 6  كت  دناسلا )  ) مس نم  ةم  ه  نا  يذلا  ذنلا 
ةروص اهدع  فتيل  لازام ، ناع  يذلا  طسلا  عادصلا  ضع  ادع  اقالطإ !! توبسار ) )

فلؤملا ثدحت  دقو  .ذنلا  مسلا   هل  عضو  نم  كانه  نأ  الصأ  رعش  نأ  نود  ادج  ةعبط 
  (. ملعلا راوسأ  فلخ   ) هاتك لصفتلا   نم  ء  توبسار )  ) نع



[←14]

.ةققح   ( 14)



[←15]

ەؤادعأ  هل  هعضو  يذلا  مسلا  توبسار )  ) توم مدع  ةقلعتملا  تاسفتلا  دحأ  اذه  ( 15)
.ءاخلا لوق  ام  ااوص  اهــقأو  ماعطلا ،



[←16]

.ةقاسلا   فلؤملا  تارادصإ  عجار  ( 16)



[←17]

دوعت هنأل  ةقطنمو  ةحضاو  قئاقح  اهنأ  ع  ناسإلا  اهذخأ  رومأ  كانهف  ..ةققح  ( 17)
لس عف  ..دحأ  اهيلع  ضع  نأ  نود  رارمتسا  و  رغصلا  ذنم  اهتؤر  وأ  اهعامس  ع 

ةهج نوكت  ملاعلا  طئارخ  ف  ..بونجلا  عقت   الاسا )  ) ةراق نأ  ملعن  انعمج  ..لاثملا 
..رمألا عقاو  ةقلطم   ةققح  تسل  ەذه  نلو  ..لفسألا  بونجلاو   عألا  لامشلا  

..لامشلا  ةراقلا   كلت  عضو  متي  الاسا )  ) ةراق عاي   يذلا  ملاعلا  طئارخ  سلطأ  ف 
تطقتلا دق  كانه  عات  لا  ةطخلا  ةروص  نأل  بونجلا ..!! ةلامشلا   امأ  دجن  ح 

يذلا ال ءاضفلا  حبس   ةضرألا  ةرلاف  مل ال ..!؟  ..ةضرألا و  ةرلا  نم  رخآلا  بناجلا  نم 
جفتملا عقوم  وه  بونج  وأ  لامش  وه  ام  ددح  ام  لو  ..بونج  وأ  لامش  هف  دجوي 

.بسحف  



[←18]

وبأ  ) بقل رهتشا  دقو  سوتاركوبيه )  ) ةنانويلا ةغللا  همسا  انوي  ببط  وه  طارقأ  ( 18)
ةملع سسأ  هفصتب ع  ماقو  تالعزخلاو  تافارخلا  نم  بطلا  يذلا ن  وهف  بطلا ..)

كلذ دع  ماق  مث  ..ضارمألا  ضارعأو  تامالع  لجس  عم  رملا  ةقارم  عف  ..ةتح 
ل مالالا  يوح  ثح  طارقأ ..) مسق   ) مسا دع  امف  هلع  قلطأ  ..هتذمالتل  امسق  عضوب 

اذه و انموي  إ  مسقلا  اذه  نودؤي  جختلا  يدح  ءاطألا  لاز  امو  ..بطلا  ةنهم  بادآ 
.اقت   ملاعلا  تاعماج  عيمج 



[←19]

ةققح   ( 19)



[←20]

ةلوهجملا 2).   داعألا  و( ةلوهجملا ) داعألا   ) ةقاسلا فلؤملا  تارادصإ  عجار  ( 20)



[←21]

نظ دق  ام  باذلا ) ةملسم   ) ةاهن عم  هتت  مل  ةوبنلا  عدم  ةضقو  ..ةققح  ( 21)
ماع اروس )  ) ثدح  ام  اهنم  ..ةوبنلا  نوعد  سانأ  اهيف  رهظ  ةثك  تالاح  كانهف  ..ضعلا 

ةفورعم ةلسوب غ  ماقو  ..نجسلا  وهو   ةوبنلا  ءاعدا  دمحألا ) مثيه   ) وعدملا ماق  2005 ح 
اوحصأف ةموعزملا ..!! هتوبب  امامت  اوعنتقا  مهنأ  ..كلذ ح  ءانجسلا  نم  ةعومجم  عانقب 
ضحتب اهدع  موقل  ..لتقلا  ةجرد  ا  ه  مهرمأ  ام  ل  نوموقو  هتاهيجوتب  نومل 

ددعلا  حجو  صاخشأ  ةسمخ  لتقم  نع  ترفسأ  تارجاشمو  ةروثب  ماقلا  ع  هعاتأ 
( و(م نملا ) و( برغملا ..)  ) رهظ  رخآ  ةوبن  دم  نع  ىرخأ  رراقت  كانهو  ..نجسلا 

ضقلا مت  ..ةدوعسلا ح  فحصلا  تراشأ  ام  ةدوعسلا ) ةعلا  ةلمملا   ) حو  ل 
  (. نازاج  ) ةقطنم ةوبنلا   دا  مهاربا ) روصنم   ) همسا ةع  ةسج  نم  لجر  ع 



[←22]

.داهطضالا   روعشلا  ةدقع  انارالا   ( 22)



[←23]

.فسألا   عم  ةققح  ( 23)



[←24]

.ةدكؤم   قئاقح  خملا  لسغ  تالمع  نع  روكذم  وه  ام  ل  ( 24)



[←25]

.لعفلا   ناطشلا  ةدع  اهسرام  سوقطلا  ەذه  ( 25)



[←26]

.ةققح   ةصق  ( 26)



[←27]

.ةققح   ( 27)



[←28]

.فسألا   عم  ةققح  ( 28)



[←29]

ةفئاط و  شاشحلا ..)  ) ةفئاط سسؤم  وه  حاصلا ) نب  نسحلا  و( ..ةققح  ( 29)
نمو ا ) نسملا  نب  رازن   ) ةمامإ وعدتل إ  يمطافلا  نع  تقشا  ..ةرازن  ةلعامسإ 

فادهأل حباذملاو  لاتغالاو  لتقلا  فاحا  ةفئاطلا  ەذه  تمت  دقو  ..هلس  نم  ءاج 
ةلجنإلا ( Assassin  ) ةمل لصأ  شاشحلا )   ) ةمل نإ  ..ةصعتم ح  ةيدو  ةساس 

ماع 1124م حاصلا ) نب  نسحلا   ) وت دقو  ..روجأملا  فحملا  لتاقلا  عت  تحصأ  لاو 
  !!. هتاح ءانثأ  هدلو  لتق  مدقأ ع  دق  نا  هنأل  للس  نم غ 



[←30]

حف ..انويلا  حملا  باتك  اهل  أجل  نا  ةمدق  ةقط  ةلآلا   نم  هلإلا  ةقط  ( 30)
ةملس ةاهن  داجإ  نع  بتالا  زجعو  ام  ةحم  تاصخشلا   كاشتو  رومألا  دقعتت 

لثمملا اذه  ..لح  نم  دتت  ةبك  ةلس  لثمم   حملا  لخد  نا  ذئدنع  ..ثادحألل 
ءادعألا لعجت  لا  ەرماوأ  ردص  قئاقد  ناو   ..ادقلا  نانويلا  ةهلآ  دحأ  رود  يدؤي 

اذكهو ..نومدنو  مهئاطخأ  نع  نوتي  مرجملا  لعجو  ..اضع  مهضع  عم  نوحلطص 
اهنل ..ةفرحلا  ةروصلا  كلتب  ةلسولا  ەذه  تهتنا  دقو  ..ناوث  ةحملا   ةدقع  تت 

ةصقلا  ثادحأ  دقعتت  لاثملا -ح  لس  ع   - ملح نم  ةقافإلاف  ..ىرخأ  ةروص  ةرمتسم 
(. ةلآلا نم  هلإلا   ) ةقط بلاسأ  نم  رخآ  بولسأ 



[←31]

..خملل امدلا  بكلا  تقؤم   يغت  إ  يدؤت  ةئامك  ةدام  وه  ةسولهلا  راقع  ( 31)
كانهو ..اهل  دوجو  ءاشأ ال  عمسو  ىري  هلعجتف  ناسإلا  كاردإ  لاحلا ع  ةعبط  رثؤي  امم 
قاقعل مهيطاعت  بس  راحتنالا  ع  اومدقأ  وأ  نونجلا  اوبصأ  سانأل  ةقاس  ثداوح 

نم ددعلا  تماق  دقو  ..علهلا  مهتباصأ  قطنملا  ىدحتت  ةفخم  ءاشأل  مهتؤرو  ةسولهلا 
.قاقعلا   ەذه  ةزاحو  عــــزوتو  ةعانص  عنمت  ةمراص  ناوق  نس  لودلا 



[←32]

ةققح   ( 32)



[←33]

.جهوتملا   محفلا  هلخاد  عضوي   دقوم  قلطت ع  ةماع  ةمل  ( 33)



[←34]

ةسم اهنظ  سانلا  ضع  لاز  امو  ..ادج  ةجراد  ةمش  درألا ) سهلا   ) ةمل تنا  ( 34)
عت درألا ) و( دسألا ..)  ) وه سهلا ) ف(ـ ..اقالطإ  كلذك  تسل  اهنأ  عقاولاو  ..ةحراج 

تلا لهأ  ةجهل  نأ  لوقأ  قلذحتلا  لس  عو  لوسلا ..) دسألا   ) عملا أف  ..لوسلا 
نأ لق  لاحلا ..!! ةعبط  ةعلا  ةرجلا  اهأ  تاجهل  نم  ةدمتسم  تنا  املا   
لثم تاملف  ..اقفأ  ق  نم  ةلحاوسو  ةكرتو  ةسرافو  ةدنه  تادرفم  اهيلع  لخدت 

( تاللخملا  ) عتو راجآ )  ) ةملو ..ةلجنالا  دروبك )  ) اهلصأ باثلا ) ةنازخ   ) عتو تك ) )
ةمل تاكملا   عاونأ  نم  عن  عتو  قتسف )  ) ةملو ..هسفن  عملل  ةدنه  ةمل   

.اذكهو   ..ةكرت  ةمل  ف  ةقعلملا )  ) عتو ةشفلا )  ) امأ قتس ..)  ) ةسراف



[←35]

هتائج ككفت  قط  نع  يداملا  مسجلا  لاقتنا  قلط ع  حلطصم  آلا : لاقتنالا  ( 35)
لاسرإ دنع  امامت  ثدح  ام  رخآ ، نام  اهدسجت   داعو  لقتس  ثح  نام ، نم 

راوسأ فلخ   ) هاتك لصفتلا   نم  ء  آلا  لاقتنالا  نع  فلؤملا  ثدحت  دقو  ..سافلا 
.( ملعلا



[←36]

.ةلا   خــــرات  مانصألا   ةداع  ةأش  ةفك  نع  ةخرات  قئاقح  وه  ركذ  ام  ل  ( 36)



[←37]

.ةققح   ( 37)
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