


( 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 

 



 

 

ضومغلا ةقطنم 
 

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 

 



..لاصتا 
نإ اعرو ..!!! ..ارتوتو  اقلق  دي  ام  اذهو  ..ذفنتلا  دق  طخ  عضأل  تقولا  نم  ثلا  ّقبي  مل 
دع أ دألا  انبأو إ  جوز  كرتأ  نأ  تررق  دقف  ..اح  ةرماغم   دغلا ع أ  ءاسم  لقم 

..اخأ قحلا  تع ع ح  نأل  اذامل ..!! ؟ ئاعلا ..!!! رارقتسالاو  جاوزلا  نم  اماع  نم 25 
سل اذه  نل  ..للق  اماع  لا 50  يرمع  زواجت  نأ  دعو  تاونسلا  ەذه  ل  دع  هلع  تع  ..معن 

كلق  با  قد  ..بسحف  أ  هنإ  ..ارخأتم  أ  بح  دجوي  هنأ ال  نآلا  ادج  كردأ  نأل  ..أطخ 
.كرمع نا  امهم  تقو  يأ 

اللا تاتفلا  نم  ثلا  تلاقو  ةراجتلا  اقفص  دقعل  نادللا  نم  ثك  إ  ترفاس  نأ  مغرو 
بسلا نك  مل  ..ەذهك  ةاتف  اهيف  فقوتس  لا  وألا  ةرملا  اهنأ  الإ  ..ملاعلا  لجر   يأ  بل  لخ 

اك ع  رطسو  لمت  يوق  روعش  ..هفصأ  فك  فرعأ  ال  رخآ  ء  ل  ..اهتقر  وأ  اهلامج 
ىوس كلت  يرعاشمل  سفت  يأ  دجأ  ملو  ..ةاتفلا  ەذه  نود  ةاحلا  عيطتسأ  ال  نأ  ةأجف  كردأل 

ةلوقملا  ەذه  نم  اثك  رخسأ  تنك  ..ةرظن  لوأ  نم  اهتبحأ  ..كش  نود  اهبحأ  نإ  ..بحلا 
.ادج مهمهفأ  ..وألا  ةرظنلا  نم  نوقشع  نم  مهفأ  نآلا  ..قباسلا ل 

بحلا ال نل  نبا ..!!! اهنأو  اعم  اناري  نمل  ودتل  ةلط ح  تاونس  رغصت  ببح  نأ  مغرو 
ام اذه  ..ةفاص  ةقاط  بحلا  ..روعش  بحلا  ..ءاطع  بحلا  ..نوملعت  ام  رامعألا  يمتلا ب  فرع 

.قحم نأ  دقتعأو  ..تقولا  لاوط  فنل  ەددرأ 

ةثيدح اهنوك  ك  لمعلل   اهبلط  مدقت  ةرم و  لوأ  اهب  تقتلا  يرعاشم ح  ترجفت  دقل 
فتأ تحر  ح  لق  تقو  تأ  دقف  ..صاخلا  عاطقلا  لمعلا   نع  ثحتو  جختلا 

اهارأ ل  ددرت  نود  ةام  ةكلا  اهلمع   ع  تقفاو  ..عبطلاو  ..غص  لفط  نأو  اهمامأ 
.موي ل  اهبناج  نوأو إ 

ل ضأل  دادعتسا  نأ ع  اهل  تنو  ..ح  اهتحراص  ..اهلمع  ةام  نم  ةللق  عيباسأ  دعو 
يااون نسح  اهل  بأل  ةصرفلا  حنمت  نأ  اهتوجرو  ..اهاضر  بسأ  اهيمدق   تحت  عقأو  ء 

.اننب حضاولا  نسلا  قراف  مغر  اهتاح  لاوط  ەانمتت  يذلا  لجرلا  نوأس  نأ  تت  دوعو ال  عم 

اتم اذه غ  انجاوز  نأ  ةرم إ  نم  تهبنو أ  ل  ..ةادلا  دصت   نأ  تلواح  اهنأ  ركنأ  ال 
يرعاشم قدصو  اهل  ح  تعنتقا  ..ةاهنلا  اهنل   ..ملع  خت  ال  ةددع  باسأل  اقالطإ 

نأ دعتسم  نأو  ..اهعم  ىوس  ادعس  نوأ  نل  نأ  تعنتقا  ..اهنم  جاوزلا  ةققحلا   بغرو 
 - ةجو ةف  لالخ  بحلا -  لوحتو  ..أو  انتقالع أ  تدطوتف  ..اهعم  نوأل  ء  ل  ضأ 

.توملا ىوس  ء  امهنب  قرف  نل  ببح  ةق ب  ةقالع  ..دحاو إ  بناج  نم 

الأ وجرأو  ..يدالوأ  عم  اهكرت  كشو  عو  جوز  نوخأ  وك  مض  بنأت  يأ  رعشأ  نأ  مل 
..ةاغلل ادلقت  نا  احلا  اوز  حو  ..اموي  بحلا  معط  قذأ  مل  انأف  ..كلذ  مدحأ ع  مول 

ةلط تاونس  اهدع  شعنل  ..هللا  اهمحر  دلاو  نم  ددش  حاحلإ  دع  اق  ىدحإ  تجوزت  ذإ 
معن تنا  اهنأ  ركنأ  الو  ..دالوأ  اهلالخ 3  انبجنأ  لاشملا  نع  ةدع  ةئداه  تنا  اهنأ  ركنأ  ال 
لجر تاونسلا  رورم  عم  تحصأ  نأ  إ  فورظلا  أوسأ  م   تفقوو  تحفا  ثح  ..ةجوزلا 

ةلطلا تاونسلا  اهبسو  كش  نود  ةبك  ةفلأ  اننب  دجوت  ..معن  ..باسح  فلأ  هل  بسح  لامعأ 
الإ وه  ام  فرعأ  مل  ء  ..صقني  ء  كانه  نا  ..كلذ  مغر  نل  ..اهعم  اهتشع  لا  ةئداهلا 



.قحلا بحلا  عم  اهدنع  تكردأو  ..ەذه  ببح  تقتلا  امدنع 

اخأ تررق  ..اهلمأ  اح  ترانأ  لا  ةلعشلا  تلظ  بح  ةقالع  نم  تس  دع  نآلا  انأ  اهو 
التمم نم  ثلا  عيب  تمق  ذإ  ..اضأ  ببح  ةاحو  اح  رطخألاو   مهألا  ةوطخلا  ماقلا 

كانه أدس  ثح  ادنك )  ) ةرجهلل إ ةدعلا  تددعأو  ..انبأو  جوز  ملع  نود  كنبلا  اهتعدوأو  
لمعلا نم  ةلط  تاونس  دع  ..قاقحتسالا  مامت  اهقحتسأ  نأ  رعشأ  ةئداه  ةددج  ةاح 

..لامعألا لاجر  راك  عم  تكهنأ  لا  ةسفانملاو  ةقهرملا  ةلئاعلا  تالوؤسملاو  لصاوتملا 
دق ةاحلا  نأ  رعشو  هتاقاط  ناسإلا  نحشل  ةعئار  ةلسوو  ..عيمجلل  حاتم  قح  ةددجلا  تاادلاف 

.ةناث ةصرف  هتطعأ 

الهس رمألا  نك  مل  ذإ  ..م  ةرجهلاو  بورهلا  ببح  عانقإل  ةادلا  اثك   تناع  نأ  ركنأ  الو 
نم اهرود  اعت  اهنأو  ةصاخ  ..ددشلا  احلإ  مامأ  اخأ  تقفاو  اهنل  ..لاحلا  ةعبط  اهيلع 

اهبتار نم  اءزج  ذخأو  ل  ..اهتاح  امامت   محتي  يذلا  دغولا  اهققش  بس  ةثك  ةلئاع  لاشم 
!!!. ةرجهلا انرج إ  نا  ء  ل  نأو  ..نورت  ام  ..اهفنأ  نع  امغر  اضأ 

نم اذه  يرارق  مهغالب  تأس  ذإ  ..عبطلا  انبأو  جوز  ملع  نود  برهلل  ةدعلا  دعأ  تنك 
رمأ مهغلأو  عيمجلا  هجاوأ  اذامل ال  نولأس  اذام ..!! ؟ ..يد  طخ  مهل  اهكرتأس  ةلاسر  لالخ 

ل اذكه  ..معن  ةأرجلا ..!!! كلتمأ  نأل ال  وه : باوجلا  ..انسح  فنب ..!؟ ؟ ةاتفلا  كلتب  قالع 
يونأ نأ  مهخأل  ەأ  عمتجملاو  راقأو  جوزو  انبأ  ةهجاومل  ةأرجلا  كلتمأ  انأ ال  ..ةطاس 

.ثك لقأ  امتجا  ىوتسم  نمو  نبا  رمع  ةاتف   نم  جاوزلا 

ةلط ةلئاع  تاعا  اهنيح  ضوخأس  نأ  ادج  فرعأ  ..اق  تنكو  كلذ  مهتهجاو  ول  حف 
الف ..ىرخأ  وأ  ةروص  اضأ  ببح  ع  كلذ  رثؤيس  امرو  ..اهتهجاوم  لمتحأ  دعأ  مل  ةعتم 
نأ تدجو  اذل  ..لئاسولا  ش  اهداعإل ع  جوز  ةلئاع  وأ  لئاع  دارفأ  اهل  ضرعتي  نأ  دعسأ 
نأ نود  ..اذهل  الا  لاملا  كلتمأ  نأو  ةصاخ  ..ةددج  ةاح  ءدلاو  برهلا  وه  بسألا  لحلا 

.مهلقتسم مأتل  انبأو  جوزل  لاملا  نم  محم  غلم  كرت  عبطلا -  أ - 

تمق نأو  ةصاخ  ..لعفلا  رمألا  ئدا  كلذ   تركف  دقل  لا ..!! ؟ ببح  جوزتأ  اذامل ال 
..سانلا عأ  نع  ادع  رخآلاو  حلا  اهيف ب  تلن  ثح  ..دحأ  ملع  نود  ةرخاف  ةقش  راجئسا 
دعسأ الو  ..ةظحل  يأ  فشكني   دق  اذهك  جاوزف  ..ةاحلا  نم  ةعونلا  كلت  بحأ  نأ  مل  ..نل 

دل ءافخلا   رمتس   نأ  نكم  ال  ەذهك  رومأ  ..ىرخأ  وأ  ةلسوب  سانلا  إ  خلا  لص  نأ 
تاحاقا مسوؤر  اوعدصت  نأ  اد  الف  ..ء  ل  تركف  دقل  ..وقدص  تلا ..) غص ك(

.ىرخأ

ودأ نأ  الواحم  تبلا  نم  برقلا  راس  نكرأ  انأو  تشملا  هذ  إ  رطاوخلا  كلت  باست 
لا تاعاسلاو  ..هشعأ  تنك  يذلا  بقلا  وج  عم  ةصاخ  ..ء  جوز  كوكش  ثأ  ّأو  اعبط 

(. ادنك  ) ةرجهلاو إ برهلا  دعوم  باقا  عم  ددش  ءطب  رمت ع 

ةسلاج  اضأ -  اهتداعك  جوز -  تدجو  ثح  ..ةداعلا  ةئك  ةئداه  تبلا  ءاوجألا   تنا 
ل اهيف  كلم  نس  مهنإ   ..جراخلا  اعمج   اونا  دقف  ..انبأ  امأ  ..زافلتلا  دهاش  ةشعملا  ةفرغ 

!!!. مهنع ء  يأ  فرعأ  نأ  نود  نولخدو  نوجرخ  اوتاو  ..ةلقتسملا  هتاح  مهنم 

..هلعفأس امل  مضلا  بنأت  نم  ء  ارعاش  ..هتت  نأ  نود  ةلط  ةرظن  جوز  رظنأ إ  تحر 
مسر الواحم  ةحتلا  اهيلع  تقلأو  اذه  مضلا  ءادن  نع  اغتلا  تلواح  ..ء  ل  مغر  ل 



دعت نأ  اهدرأ  تنك  نإ  لأسو  ةلثامم  ةماسبا  لداتل  ..ماري  ام  رومألا ع  نأ  اهل  وت  ةماسبا 
انخاس امامح  ذخآل  تهذ  مث  ..زافلتلا  دهاش  اهتكرتو  نانتما  افن  أر  تززهف  ..هلآل  ائش   

..بتلا دحأ  ةءارق  جمدنأ   نأ  الواحم  مونلا  ةفرغ  اهدع   تسلج  .قاشلا  مويلا  اذه  دع 
اح غتس  لاو  دغلا  ءاسم  اهيلع  مدقأس  لا  ةوطخلا  اهيف  ركفأ  تاظحلل  هذ  حف 

تقلت امدنع  امامت  يكرت  دقفأ  نأ  لق  ..نأ  لق  ..ەأرقأ  امف  كلا  لواحأو  دوعأ  ..اهلمأ ل 
!!!. ەذه صقل  ةققحلا  ةادلا  وه  نا  افخم  الاصتا  ..لاقنلا  تاه  اقعاص ع  الاصتا 

ةرم نم  اهترذح أ  دقل  ..لاقنلا  تاه  ةشاش  احضاو ع  اهمقر  ىرأ  ..ببح  نم  لاصتالا  نا 
نأ ادج  ملعت  اهنأو  ةصاخ  ..يدالوأ  وأ  جوز  كوكش  ثأ  تقولا  ال  اذه  لثم  لصتت    الأ 

تسلا لاوط  اذه  انقافتا  امامت  تملا  دقو  ..جراخلا  رهسلا   اداتعم ع  تسلو  نآلا  تبلا   
.!!؟ نآلا لصتت  اذاملف  ..تقاسلا 

تلاز ام  جوز  نأ  نم  دأتأل  براوملا  ةفرغلا  با  رظنلا إ  قسأ  تحرو  ..لاقنلا  تاه  تكسمأ 
ببح تجأ ع  مث  ..الثم  مونلا  ةفرغ  اهقط إ  تسلو   ةشعملا  ةفرغ  زافلتلا   دهاش 

: رتوتلا نم  ء  هف  سماه  توص 

نإ تقولا ..!؟ اذه  لثم  قالطإلا   انضعب ع  لصتن  الأ  قفتن  ملأ  نآلا ..!؟ ؟ لصتت   اذامل  - 
 …. نأ خأو  نآلا  تبلا  دوجوم  

: لأس فجترم و  توص  تعطاق 

.!؟ ماري ام  تنأ ع  له  ..له  - 

: فوخو رتوتب  تفدرأف  ..فخسلا  لاؤسلا  اذهل  حضاو  بارغتسا  باجإلا  اهتبجأ 

!!!!. وتلل كتجوز  تلصتا   دقل  ..دقل  - 

: اعله يانيع  تعسا  دقو  عسلملا  تلق 

.!!؟ ةدأتم تنأ  له  ك ..!؟ تلصتا  جوز  اذام ..!!!!؟ - 

: ةا تدر 

تلاقو كعم ..!!! برهأ  نأ  حمس   نل  اهنأ  تخأف  ..اثك  تفاخأ  ةما  ثدحتت  تنا  دقل  - 
.كتأ ةاحو  كتاح  رمدأ  ارت  نأ  نم  لتقت  نأ  اهل  لهسألا  نم  هنإ  اضأ 

: كشلا نم  ء  اهتلأس 

!!. اهتوص فرعت  كنإ ال  جوز ..!؟ اهنأ  ةقثاو  تنأ  له  - 

: ةطقنلا كلت  زواجتت  نأ  دت  اهنأو  ةغلا  ةصع  تدر 

لفقتو لتقلا  ىرخأ  ةرم  ددهت  نأ  لق  اهسفنب  كلذ  تخأ  دقل  ..لعفلا  مم )  ) كتجوز اهنإ  - 
يدنع  َّبم  وه  ام  تبلا  فتاه  نم  تلصتا   دقل  اهدع ..!!! ةام  جوب  ةعامسلا 

.مقرلا فشا 

بلطأو افنأ  طقتلأ  نأ  لق  ..غلا  رعذ  وح  رظنأ  تحرو  ..اذه  اهمال  ءازإ  ةوق  لق  فجترا 
راطملا  إ  بهذت  نأ  اهيلع  دأتلا  تمقو  ل  ..ىرج  ام  لهاجتتو  تبلا  ت   نأ  اهنم 
دحأ  كوكش  ثت  بئاقح  ال  يأ  اهعم  ذخأت  نأ  نود  انقافتا  بسح  دغلا  ءاسم  ددحملا  دعوملا 



.فورظلا تحنس  ام  اهب م  انأ  لصتأ  نأ  ..حلا ع  كلذ  لصتت  إ  الأو  ..اهتب 

نامتلا  ددش  نإ  رمألا ..!؟ جوز  خأ  نم  ..قح  قلق  ركفأ  تسلجو  ..لاصتالا  تهنأ 
تفت م اذامل  ..مث  ..اناوس  دحأ  ه  ملع  اهعم ال  وره  عضوم  نإ  ل  ..ببح  عم  قالع 
تنا ول  هجاوت  مل  اذامل  للق ..!؟ ؟ لق  تبلا  تلصو إ  امدنع  ةاغلل  ةداتعا  ةروص  جوز 

.!!؟ ةاتفلا ەذهب  قالع  رمأ  تملع  دق 

ەذهب فتت  نأ  نكم  الف  ..مدقلا  لجلا  ءاس  نم  ..ةاغلل و  ةملاسم  ةأرما  جوز  نأ  بغلا 
مهفأ ال  انأ  لتقلا ..!!! اهددهتو  ببح  لصتت  نأ  اهلختأ  الو  ل  ..ةملا  ةسلوبلا  ةقطلا 
ةأرملا لعجت  دق  ةغلا  نأ  ادج  فرعأ  جوز ..!؟ ؟ ا  هل  ططخت  يذلا  ام  ..لإ  ا  ..ائش 

لا كتجوز  تسلو  رخآ  صخش  اهنأو  كل  ودتل  ..اهتعبطل ح  امامت  ةرياغم  ةروص  فتت 
!!!. دحاو تب  اهعم   تشعو  تاونسلا  كلت  لاوط  اهتفرع 

فوخلا رعشأ  اح  ةرم   لوألو  نأ  ..ةفرغلا ح  إ  جوز  لوصو  عم  يرافأ  تشالت  ..و 
: حملا ضعب  ارهاظتم  تلقو  ..ةعص  اعل  تدردزاف  اهنم ..!!!

.!؟ ملفلا كجعأ  له  - 

: ماري ام  رومألا ع خ  نأو  وي  توصو  ةعساو  ةماسبا  تلاقو  فطل  ترظن إ 

.ءانثسا نود  اهعمج  اهبحأ  ..ةمدقلا  ةعلا  مالفألا  بحأ  - 

اركفم فاحللا  تحت  يدسج  تسسدو  ..اهنبج  تلق  مث  ..يرتوت  ءافخإ  الواحم  ءودهب  تكحض 
ةصرف  اهتدجو  ..مونلا ل  نع  امامت  زجاع  نأو  ددش  رتوتب  ارعاش  ..ثدحس  امو  ثدح  ام 

موقت جوزو  فنل  اذه  لوقأ  ..دحأ  نم  ةعطاقم  نود  وح  رود  ام  مهفأو  ثادحألا  للحأ 
رونلا ءافطب  موقتو  شارفلا  نم  بقت  و  اهتاوطخ  عمسأ  ..مث  ..مامحلا  اهنانسأ   شفتب 

.مونلل ادادعتسا 

انأ امأ  ..مالحألا  ملاع  إ  العف  اهباهذ  وي  امم  مظتنملا  اهسفنت  عمسأ  نأ  لق  ةللق  قئاقد 
ت ..ع ح  لاهنت  تت  تالؤاسو ال  هذ  عطصت   رافألا  ..مونلا  نع  امامت  ادع  تنكف 

ەذهب فتت  اذامل  اهل ..!! ؟ ناخ  رمأ  جوز  هجاوت  مل  اذامل  ..ىرخأ  ةرم  هتاذ  لاؤسلا  حطأ 
.!!؟ ةسلوبلا ةقطلا 

..اعمج مهماحا  تسكو  مهتمزهو  ةراجتلا  ملاع  ةقلامع   تهجاو  دقل  ..بغ  رمأ  نم  هل  ا 
روعشلا وه  امر  ..نثلل  الهس  ودي  دق  اذهك  راتخا  افعض   نوأس  نأ  اموي  نظأ  مل  ..نل 

نوك دق  ..اهب  هلعفأس  ام  قحتس  الو  ةاغلل  ةيط  جوز  نأ  ادج  ملعأ  نأل  ..بنذلا  ددشلا 
.وخو يرتوت  بس  اذه 

..فاحللا تحت  اركفم  اهتضق  ةعاس  نم  دع أ  مالحألا  ملاع  يرود إ  قلزنأ  نأ  ترعش  ..و 
بم ء  رعشأ  نأ  لق  ..هتنظ  ام  اذه  وأ  ..قيمع  تاس  تقرغو   لعفلا  اخأ  تمن  نأ  إ 

له  مونلا ..!!! نم  ظقوي  نأ  راب  لواح  هنل  ..وه  ام  فرعأ  مل  ء  ..وح  ثدح 
.امر ةسداسلا ..!؟ ةساحلا 

نأ دع  لاقنلا  تاه  ءوض  هنإ  ..هنإ  ..ةفرغلا  ءاحنأ  ل  عش   افولأم  اءوض  دجأل  يع  تحتف 
تقولا اذه  لثم  لصتي    نم  كانه  ..ون  ءانثأ  دحأ  جعزي  توصلا  ال  ةصاخ  تغلأ 
جراخلا ءوضلا  يدب  غأ  نأ  تلواحو  ..فتاهلا  تكسمأ  احاص ..!!؟؟ ةناثلا  زواجتت  ةعاسلاو 



اذام ..ببح  اهنإ  ..اهنإ  ..لصتملا  ةه  ةفرعمل  ةشاشلا  إ  ترظن  مث  ..جوز  ظقوي  هنم  ال 
.!!؟؟ تقولا اذه  لثم  ىرخأ   ةرم  لصتت   اذامل  انه ..!؟ ؟ ثدح 

ام فتاهلاو  ةشعملا  ةفرغ  إ  تهجوتو  ..لاقنلا  تاه  اسمم  ددش  ءودهب  ةفرغلا  نم  تجرخ 
: مث ..اعط  توص  نود  نل  حاحلب  نري  لاز 

.!؟ نيدت اذام  - 

: اقالطإ هعقوتأ  مل  ام  تدر  ..نل  ..ةقئال  ةقط غ  اهتلق 

مل اذإ  كعم  لحرأ  نأ  لق  لتقتس  اهنأ  تمسقأو  ..للق  لق  ىرخأ  ةرم  تلصتا  دقل  ..كتجوز  - 
!!. ةاغلل ةفئاخ  انأ  ..ائش  لعفا  كوجرأ  ..يرارق  نع  عجارتأ 

: قح لوهذ  تلقف  هعقوتأ ..!!! ام  رخآ  اذه  نا 

!!!. صتت نأ  لق  اهبناج  امئان  تنكو  ل  ..نآلا  ةمئان  جوز  نإ  كلع ..!؟ ا  فك  - 

: قنح تدر 

تنك له  ..يرد  نم  ..مونلا  اهدع إ  تداع  مث   .. لصتتل  تءاجو  كمون  ءانثأ  تظقسا  امر  - 
.!!؟ اذه تلعف  ول  اهب  رعشل 

..ون ءانثأ  كلذ  جوز  تلعف  ول  هنأس  تنك  نأ  دقتعأ  ال  ..لعفلا  ..اهلاؤسل  امامت  ُّتهب 

اذامل ال الصأ ..!؟ ةغلا  ةقطلا  ەذهب  جوز  فتت  اذامل  ..هذ  رركتي   لاؤسلا  حار  ..نلو 
.!!؟ لتقلا ببح  ددهتو  ةفخملا  تالاصتالا  كلت  نم  الد  هجاوت 

ترظنو ..ىرخأ  ةرم  مونلا  ةفرغ  إ  ةام  تهجوت  ل  ..كلت  لئسأ  ةاجإلا ع  نع  ثحأ  مل 
..نل ..اهيلإ  ثدحتلاو  اهظاقإ  كشو  تنك ع  ثح  فاحللا  تحت  ةرثدتملا  جوز  الط إ 

..له ..له  ..ىرت  اهتطاس ..!!! مغر  لق  نم  اب  رطخت  مل  ةغ  ةركف  ..فقوأ  بغ  سجاه 
؟ برهلا نم  الد  فنب  اوز  نأو  جوز  هجاوأ  بعالتت    له  ببح ..!؟ ؟ عدخت  له 

مامأ اهنم  اوز  نلعأو  انه  اهجوزتأ  نأ  دتو  م  ةرجهلا  دت  ال  اهنأل  كلذ  لعفت  امر   ..!؟
ىوس كلذ  ركفأ  مل  اذامل  ..قمحأ  نم  ا   ..طقف  لاملا  لجأ  نم  بحت  امرو   عيمجلا ..!؟ ؟

لواحت له  ..اهب  قالع  نع  فرع  صخش  يأ  لاب  رطخ  دق  ام  اذه  دأت  ل  نآلا ..!؟ ؟
.ادأ تت  نل  تالؤاسلا  ..ملعأ  ..ادخو ال  الغتسا  ببح 

سس فك  فرعأ  ..تاعاسلا ال  رورم  عم  ائشف  ائش  بق  رفسلا  دعومو  شارفلا  تهذ إ 
..ىرخأ وأ  ةلسوب  نومقتو م  ادنك )  ) نوعس ع  جوز  لهأ  نا  نإ  فرعأ  ..رومألا ال 

دقل رجهو ..!؟ اوز  رمأ  عيمجلا  لقتو  رومألا  أدهت  نأ  دع  ىرخأ  ةرم  انبأ  ىرأس  تنك  نو 
!!!!. فوخلا نم  ء  رعشأ  ..تقا  دقو  نآلا  اهنل  ..صلا  غراف  بورهلا  ةظحل  رظتنأ  تنك 

..ءادوسلا ح ةلللا  كلت  دع  حضاو  لش  اركعتم  ازم  ناو  اركم  تظقسا  ..اتلا  مويلا   
ل نا  ثح  انبأو  جوز  ةضتقم ع  ةع  ةحت  تقلأ  نأ  دع  بتكملا  تهجوت إ  نإ 
ام نآلا  ةصاخلا  هتاح  هل  مهنم  لف  ..رمألا  عقاو  ملعأ   ال  ..إ  ..إ  باهذلل  بهأتي  مهنم 
ام أ  دارفأ  لهج  له  ..لتق  دا  يذلا  لاؤسلا  وه  ل  ..مهملا  اذه  نك  مل  نل  ..متخأ 

جوز له   اهددهتب ..!؟ ؟ موقو  اذإ  ببح  لصتي  يذلا  نم  لعفلا ..!!؟؟ ثدحس 
.!؟ لعفلا



تغلأ لا  ف  ..متملع  ام  ببح  لوح  ىرخأ  ةرم  ترجفت  دق  كوكشلا  نأ  اضأ  ركنأ  الو 
دجأ  ملو  لاحلا  ةعبط  دحاو  تب  جوز   عم  شعأ  انأو  ..ةموعزملا  جوز  تالاصتا 

دأتأ نأ  امر ع  ةاغلل ..!!! يداتعا  لش  فتت  ..كوكشلا ف  ثي  ام  سمألا  ذنم  اهتافت 
..ةدراولا تالاصتالا  ةمئاق  يب   فتاه  مقر  لعفلا  يوح  لاقنلا  ببح  فتاه  نأ  نم  فنب 

.انئاقل لاح  اذه  لعفأس 

راطملا إ  بهذأس  ل  ..مويلا  تبلا  إ  دوعأ  الأ  امزاع  ..رمألا  الط  ركفأ  تكم  تسلج  
ظحلا نسحل  ادنك ..)  ) اهدع إ طنو  ..قافتالا  بسح  كانه  ببح  تلأل  ءاسملا  ةام  
رفسلاو راطملا  ءاسملا إ  باهذلل   ادج  دعتس  مويلا ح  لمعلا  أت إ  الأ  اهنم  تلط  نأ 

هئاغلإ وأ ح  ..رفسلا  لجأتل  تررطضا  ول  ..معن ح  ..الوأ  اهتهجاوم  نم  د  ال  نلو ..!!! ..م 
بحلا تعقو   نأ  دع  كش  نود  ةلئاه  ةمدص  نوكتس   .. بعالتت  ةاتفلا  ەذه  نأ  حضتا  ول 

!!. اح وألا   ةرملل 

..يدالوأل اهكرتأس  لا  ةكلا  امعأ   رخآ  نم  تهتنا  نأ  إ  ةاغلل  ةئيط  تاعاسلا  ترم 
إ بهذت  نأ  اهنم  تلطو  ببح  تلصتا  نأ  دع  ..اهاإ  ةقشلا  إ  اهجوتم  اهدع  تجرخو 

..اهلمأ انتقالع  صم  اهيلع  فقوتس  اهعم  ةمساحو  ةخأ  ةهجاوم  ..ىوصقلا  ةرولل  كانه 
ءافخلا لمع   رخآ  اصخش  كانه  نأ  مأ  بذكت ع ..!؟ ؟ له  ..وح  ثدح  ام  فرعأ  نأ  درأ 

!!!. ء ل  فرعأس  طخ ..!؟ ؟ ءاغلو  ادخ  لواحو 

دقو كانه  ببح  تئجوف  ..بالا ح  تحتف  نإ  ام  ..هغلم  غل  رتوتلاو  اخأ  ةقشلا  تلصو إ 
دقو ..ةقشلا  كلت  اهيف  ترجأتسا  لا  ةقطنملا  سفن  نكس   ..ودي ف  ام  لوصولا  تقس  
لاح اضحأ  تمترا   اهنأ  مهملا  ..عراوشلا  ماحز  ةقشم  اهيلع  رفوأ  ح  ادمعتم  اذه  تلعف 

!!!. ةدش تحارو ت  ..وصو 

: قح رعذ  دل  ..ثدح  امع  عج  اهتلأسف  ..عبطلا  ائش  مهفأ  مل 

الو ..كنع  دعتبأ  اخأ   اراذنإ  تطعأو  للق ..!!! ذنم  ةقشلا  فتاهب  تلصتا  دقل  ..كتجوز  اهنإ  - 
!!!. راطملا بهذأ إ  نأ  لق  مويلا  ءاسم  لتقتس 

: اهبذك نم  تنقت  نأ  دع  حضاو  بضغ  لوقأ  انأو  ةوسق  اهتعفد 

..الصأ سا  الجسم  سل  راجإلا  دقع  نإ  ل  ..اناوس  ناملا  اذه  رمأ  ملع  دحأ  ..اذك ال  كافك  - 
؟ انتقالع رمأ  تفرع  فكو  عّدت ..!؟ ؟ ام  ك  لصتتل  ةقشلا  فتاه  مقر  جوز  فرعت  فكف 

!!!. كش نود  نم  بعالتت   كنإ  ..ء  يأ  ادحأ  خأ  ملو  متكتلا  ددش  ناسإ  نإ  !!.. 

اهنأ مسقتو  اهرود  خت  نأ  لق  رانسا  قدحت   تحار  ذإ  ..عف  ةدرب  امامت  تئجوف  اهنأ  ودي 
: تفدرأ ..لوقت ل  امف  ةقداص  اهنأو  ادج  انتقالع  تظفاح ع  

انأف ..جوز  تالاصتا  نع  كيذاأو  ەذه  ةبغلا  كتعدخ  دع  نآلا  ىوس  اهب  ركفأ  مل  رومأ  كانه  - 
بس جاوزلا م  تقفاو ع  امر  ..لعفلا  كدلاو  رمع  انأ   ل  ..ةلط  تاونس  انس  كأ 

بغرت  دعت  مل  امرو  رمألا  ةروطخو  ةدج  ترعش  رفسلا  دعوم  باقا  عمو  نآلا  كنل  ..اومأ 
موقأ نأ  ..عف  ةدر  نم  افوخ  كلذ  الإ  ئرجت ع  كنإ ال  ..كتلئاع  نم  برهلاو  ةرجهلا م 

ةفتاهلا تالاصتالا  كلت  نأش  بذلا ع  تمق  اذهل  كلذك ..!؟ سلأ  ..الثم  ةكلا  نم  كلصف 
!!!. ائش فرعت  اهنأ ال  امامت  مزجأ  لا  ةنيكسملا  جوز  تمهتاو 



: اقالطإ ماللا  اذه  عقوتت م  مل  اهنأو  ةقوعصم  تلاق 

تس له  رمألا ..!؟ ئدا  لخ   يرجت  تنك  نم  تنأ  كنأ  تس  له  هلوقت ..!! ؟ يذلا  ام  - 
قرافلا إ  ةرم  نم  أ  فنب  كتهبن  نإ  ح  ك ..!؟ ؟ طاترالا  الصأ   ةددم  تنك  نأ 

صف بسيس  اذه  نا  نإ  الصأ  ثأ  نأ  نود  امتجالا  ىوتسملاو  رمعلا  اننب   عساشلا 
.!!؟ اذه ل  دع  كعدخأ  فكف  ..لوقت  ام  اماقتنا م  كتك  نم 

تهبنا نأو  ةصاخ  ..هتلاق  ام  ل  ةقحم   تنا  ..اهب  قالع  عجسأ  انأو  الط  اهيلإ  ترظن 
هتلعف ام  لف  ..ارث  لالغتسا  لواحت  ملو  لاملا  نم  غلم  يأ  اموي  بلطت م  مل  اهنأ  اضأ إ  وتلل 

!!!. ةقحم نوكت  دق  ..لإ  ا   .. اهبح  وي 

: قفش راثأ  كا  توص  لمت  فدرت و  نأ  لق  ..اتوهبم  اهيلإ  ترظن  ل  ..فرح  قطنأ  مل  ..اذل 

تلذاخت ..نل ل  ..كءانبأ  كتو  كتجوز  نوخت  نأ  زوج  الو  جوم  كنأ  فنب  كتخأ  دقل  - 
امدنع ةصاخ  ..كح  يرود   تعقو  نأ  دعو  ..يدو  بسل  ةددعلا  كتالواحم  دع  ةاهنلا   

!!!.. نوقحال نيذلا  لاجرلا  مظعم  لاحك  ي  بئذ  درجم  نكت  ملو  قدص  بحت  كنأ  بت  
.كعدخأ نأ ال  فرعتو  ةلوهس  ال  نم  دأتت  نأ  عيطتس  كنإ  مث 

لمتو جو  مامأ  ةشاشلا  عضت  نأ  لق  ةللق  ناوث  ه  ثعتل  لاقنلا  اهفتاهب  تءاجو  اذه  تلاق 
: ةا اهثيدح 

.!!؟ كتب فتاه  مقر  اذه  سلأ  ..سمأ  ءاسم  ةدراولا  تالاصتالا  ةمئاق  رظنا إ  - 

ثعت تحارو  ةقشلا  فتاه  ةعم إ  تهجوت   امنب  ..ةشهد  فتاهلا  ةشاش  رظنأ إ  تحر 
لاصتا كانهف  ..معن  ..امامت  ةقحم  اهنإ  ..لإ  ا  ..ةشاشلا  ىرأل  يد  نم  تّرج  مث  ..رارزألا  ضعب 

تلصتاو ..لاقنلا  اهفتاه  ع  ببح  جوز  تلصتا  دقل  ..فتاهلا  ع  لعفلا  يب  نم  دراو 
!!!. لدجلا لقت  ةلدأ ال  ەذه  ةقشلا ..!!! فتاه  اضأ ع 

..اهنم تدأتو  ةرم  لوأل  جوز  ااون  تفرع  دقو  امامت  تسرخ  ذإ  ..اذه  ل  دع  هلوقأ  ام  دجأ  مل 
لفط نأو  ءطب  أر  تلزنأ  نإ  ..ةلطلا ح  انجاوز  تاونس  مغر  اثك  اهاشخأ  تأدو  ل 

: سماه توص  تاظحل  دع  تلق  ..و  ..وتلل  هتدلاو  هتخّو  غص 

..انتطخ نم  ء  غتي  نل  ..يحماس  كوجرأ  ..هتلق  ام  ل  ةقحم   كنإ  ..ببح  ا  كلع   -ال 
دع راطملا  تلن   نأ  ..لامعألا ع  ضع  نأل  نآلا  جخأس  ..اهل  انططخ  ام  رومألا  سس 

..هتمرب رمألا  سنلو  ..لصتملا  ةه  نع  رظنلا  ضغ  انه  نم  برهنس  ..نآلا  نم  تاعاس  اوح 4 
.ببح ا  يحماس 

رجه لق  ةخألا  امعأ  ءاهنإل  ةقشلا  نم  تجرخ  مث  ..ةنح  ةماسبا  تلداو  اهنبج  تلق 
اهلصوي نأ  هنم  تلطو  ةكلا  بودنم  دب  قلغم  فورظم  لاسر   عضأ  نأ  َسأ  ملو  ..دألا  إ 

.دللا نم  تجرخ  دق  نوأ  نأ  دع  ..احاص  ادغ  انبأو  جوز  إ 

انام دجأ  ملف  ..اقت  تعاس  هلع  قفتملا  دعوملا  لقو  اركم  امعأ  ل  نم  اخأ  تهتنا 
فصوت ةوشب ال  ارعاش  كانه  تهجوت إ  ثح  ..ةلحرلا  دعوم  راظتناو  راطملا  ىوس  هلإ  بهذأ 

تللظ ..تقولا ل  لاوط  بعالتت   تنا  نم  جوز   نأ  تفرعو  ببح  نم  تدأت  نأ  دع 
ببح فتاه  مقر  تفرع  فكو  ةاتفلا ..!؟ كلتب  قالع  رمأ  تفرع  فك  ..ء  ل  مغر  لءاسأ 
امدنع اقحم  تنك  نأ  ودي  اهفتاه ..!! ؟ مقر  تفرعو  ةقشلا  رمأ  تملع  فكو  ل  لاقنلا ..!؟



!!!. نكم ..دللا ال  اذه  ائش   خن  نأ  نكم  ..لا ال  جاوزلا  ةركفل  فرب  متخأ 

دقو اح  اهب   موقأس  ةرماغم  رطخأ  ركفأو  وهق  بأ  ..راطملا  وبرا )   ) قم تسلج  
ال اذامل  لءاسأو  ..انتطخ  بختب  موقت  الأ  المآ  ببحل  جوز  تاددهتب  ركفأ  ..اهناوأ  نآ 

!!!. مسحلا تاظحل  تناح  نأ  دع  ء  ل  جوز  هجاوت 

مل ببح  نل  ..ةلحرلا  دعوم  ثلا ع  َقبي  ملو  تقولا  رم  دقف  ..ائشف  ائش  قلقلا  دعاصت  ..و 
راب نري  فتاهلا  ..اهب  لصتأ  تحر  ةفجترم  دو  ..لاقنلا  تاهب  تكسمأ  نآلا ..!!! ِتأت ح 

لجر ..فتاهلا  مهدحأ ع  در  ..اخأو  ..ىرخأو  ..ىرخأ  ةرم  تلصتا  ةملاملا ..!!! درت ع  نأ  نود 
تململ ل  ..فرعأ  ال  اهــراقأ ..!؟ ؟ دحأ  وأ  اهققش  وه  له  ..لق  نم  هتوص  عمسأ  مل  بغ 

: حضاو رتوتب  هتلأسو  فن  تاتش 

.لمعلا اهسئر   انأ  ةدوجوم ..!؟ له )..…(  - 

: الئاق توصلا  بحاص  در 

اهفتح  ةنيكسملا  تقل  دقل  ..دقل  ..خلا  كغلي  نم  نوأ  نأ  َنمتأ  مل  ..يدس  ا  ةرذعملا  - 
ةلاح اهتباتنا  نأو  ةأجف  اهتراس  راسم  فرحنا  فك  فرع  دحأ  ال  للق ..!!! ذنم  ةراس  ثداح 

..ةرم نم  اهدع أ  ةراسلا  تلقناو  نمسإلا  زجاحلا  تمدطصاف  ..ةئجافم  نونج 

: قح رعذ  هلأسأ  انأو  اشحأ  لق   طقس 

كانه نا  له  ةأجف !؟ اهتراس  راسم  فرحنا  فك  كلذ ..!!!؟ ثدح  فك  لوقت ..!!!!؟ اذام  - 
.!!؟ تنأ نم  ..و  ..و  ةراسلا ..!؟ اهتقفرب   دحأ 

: أ لاق 

لوصو ارظتنم  عراشلا  نم  نآلا  كعم  ثدحتأ  انأ  ..يدس  ا  ثداحلا  ع  دوهشلا  دحأ  نإ  - 
ال ..هلع  درلا  تمقف  ..اهتيقح  نري   لاقنلا  اهفتاه  تعمس  دقل  ..فاعسإلا  ةراسو  ةطلا 
ا انزاعت  لقت  ..ەردقو  ءاضق هللا  هلعل  ..ةغلا  ةقطلا  ەذهب  اهتراس  راسم  فرحنا  اذامل  فرعأ 

.يدس

..قح عاض  وح  رظنأ  تحرو  ..يد  نم  اروعش  فتاهلا ال  طقس  ذإ  ..هعم  يدح  لمأ  مل 
ام ل  ..انبأو  جوز  نع  يداعتبا  ..ةرجهلا  ..بحلا  ..ةدحاو  ةظحل  اهلمأ   طخ  تراهنا  دقل 

امغر اهتعبط  اح إ  دوعتس  ..هل  عم  راطملا ال  يدوجو   ادف   ..ةأجف  تنا  هل  تططخ 
.ببح تخ  نأ  دع  نأ  نع 

نأ قدصم  غو  ..ثدح  ام  قدصم  غ  تبلا  إ  ادئاع  ةلقث  تاوطخ  راطملا  نم  تجرخ 
حمل رومألا  دوعتل  ةللق  تاظحل  ء   ل  غتي  نأ  لق  ..ةرجهلا  نم  تاوطخ  دع  تنك ع 

اروعش فن أ ال  تدجو  نإ  ..ةطاس ح  ل  اذكه  ..قباسلا  هلع   تنا  ام  لا إ 
يذلا ح  عو  ببحل  ثدح  ام  ع  افسآ  تبلا  إ  دوع  ءانثأ  ةراسلا  عفترم   توص 

!!!. أدي نأ  لق  تنا 

تلامت ةاهنلا  ل   ..ائاغ  لازي  قعو ال  للق  لللا  فصتنم  لق  تبلا  اخأ إ  تلصو 
..ةمئان جوز  دجأل  اخأ  لخدأ  نأ  لق  ..اعبط  ودأ  نأ  الواحم  ومد  تحسمو  ةعص  فن 

.داتعم رمأ  اذه  ..زافلتلا  ەدهاش   ائش  دجت  مل  اذإ  اركم  مانت  اهنإ 



اذه ل  ةنخاسلا  ەاملا  لت  نأ  المآ  ..لفاح  لط  موي  دع  نخاس  مامح  ذخأل  اهدع  تهجوت 
نم تاسا  دق  عمدلا  نإ  ..مهتلت ح  رطاوخلاو  شارفلا  اخأ إ  تهذ  مث  ..نزحلاو  رتوتلا 

ةروصلا ەذهب  تنا  فكو  دحولاو  لوألا  ح  ركذتأ  انأو  رعشأ  نأ  نود  ىرخأ  ةرم  يع 
.ركذأ اقح ال  ..مويلا  فالخ  اهيف  تك  ةرم  رخآ  تنا  ركذأ م  ..ةدجالا ال 

دع ةمداقلا  ماألا  لالخ  اهتعبط  اح إ  دوعت  نأو  ..دحلا  اذه  دنع  ةصقلا  تت  نأ  عقوتأ  تنك 
جوز تنا  نو  ..ببح  اهتقلت  لا  تالاصتالا  كلت  رمأ  انتأ  نأ  الواحم  ..ورج  لمدنت  نأ 
جوز نأ  قدصم  ..فن غ  عم  هتشع  فنع  عا  وهو  ..ال  مأ  ثدح  ام  ل  نع  ةلوؤسملا   
كلمأ نأ  ملو  ..اهتهجاوم  ؤرجأ ع  مل  نأ  ةلشملا  ..ەذهك  ارومأ  لعفت  دق  ةجذاسلا  ةطسلا 

..ثدح ام  ل  دع  الصأ  قئارلا  لالا 

ةددج ةمدص  عم  دعوم  نوأس ع  نأو  اهلمأ  فشكنس  زاغلألا  كلت  نأ  ملعأ  نأ  مل  ..نل 
رومألا تداز  امر  وأ  ..ء  ل  تفشك   ةلهذم  ةأجافمو  ةققح  ةمدص  ةعورم ..!!!

ائشف ائش  اهتعبط  إ  رومألا  ةدوع  دعو  ..ببح  توم  عيباسأ ع  ةعض  دعف  اضومغ ..!!!
اهيف تلن  انك  لاو  ا  اهترجأتسا  لا  ةقشلا  ..ةقشلا  تركذت  ..قلحلا  ةصغلا   كلت  دوجو  مغر 

ذإ ..ةرامعلا  سراحل  اهحاتفم  ملس  مث  نمو  ..اهنم  اجاح  ذخأل  اهيلإ  باهذلا  تررقف  ..رارمتسا 
.نآلا دع  اهيلإ  ةجاح  دعأ  مل 

مل اذل  ..موؤشملا  ثداحلا  كلذ  ببح   ةافو  دع  ةقشلا  اهيف  لخدأ  لا  وألا  ةرملا  ەذه  تنا 
ةدولا إ  تداع  دق  اهلمأ  اح  نأ  ارعاش  ادحو  اهتانج  ب  تشم  الهس ح  رمألا  نك 

.لق نم  هفرعأ  مل  ضقانتم  بغ  جــــم  اممح  اشحوم  ءودهلا  ناف  ..ىرخأ  ةرم  للملاو 

نأ ..ةموحرملا ع  قالع  رمأ  فشك  دقو  صخ  ء  يأ  نم  صلختأ  ةقشلا   ثحأ  
..دع ال امف  ررقأس  ..ملعأ  ..ه ال  عتأس  امر  وأ  ..هل  ثاثألا  عيبأل  تالا  ىدحب  ادغ  لصتأ 

ب هذ  رركتتو   ددت  تالؤاسلا  تلاز  امف  ..نآلا  رومألا  كلت  كفتلل   قئارلا  لالا  كلمأ 
طترم اهتاح  ىدوأ  يذلا  سلا  ثداح  له  ..اهلهاجتل  ةرمتسملا  الواحم  مغر  رخآلاو  حلا 

لهو ردقو ..!! ؟ ءاضق  نا  ثداحلا  نأ  مأ  جوز ..!؟ ؟ نم  اهتلصو  لا  ةفتاهلا  تاددهتلا 
تأد لتقلا ..!! ؟ اهددهو  ببح  لصتا  نم  تنا   له  لعفلا ..!! ؟ ثدح  ام  ءارو  جوز 

دمجت دق  هلمأ  نمزلا  نأ  ترعش  ل  ..ةأجف  تدمجت  كوكشلا  كلت  ..نل  ..ء  ل  كشأ 
!!!. طئاحلا تدنساو إ  اع  فن  تلامت  نأ  الول  غ ع  نأ  دا  هنأ  مسقأ  داأو  ..وح 

يأ كانه  نا  نإ  ةفرعمل  ةقشلا  فتاه  وصلا   دلا  ةمدخ  زاهج  تحتف  امدنع  اذه  نا 
ةدراو  ةدحاو  ةتوص  ةلاسر  ىوس  كانه  نكت  مل  ..ببح  قالع  فشك  دق  وص  لجس 
اغ  اد  توص  نم  ةلاسر  ..ركذأ  ام  ع  راطملا  يدوجو   تقو  و  ..رفسلا  موي  ءاسم 

: ةدح لوق  وهو  ..ةادلا 

!!!. هتأ ةاحو  هتاح  يرمدت  ..ريذحت ال  رخآ  اذه  ..فنب  كلتقأس  الو  نع )..…(  يدعتبا  - 

..هعمسأ ام  قدصأ  نأ  نكم  ال  ..ال  ..ةاغلل  فولأم  توصلا  اذه  ..توصلا  اذه  ..توصلا  اذه 
ء لحتسم ..!!! اذه  ..نكم  ..ىرخأو ال  ىرخأ  ةرم  توصلا  عمسأل  طلا  رودت  ةداعب  تمق 
ال أر  ع  يد  اعضاو  ةمدصلا  لوه  نم  ضرألا  ع  تسلج  ..ثدح  نأ  نكم  ال  اذهك 

..نلو لتقلا ..!!؟؟ اهتددهو  اهب  تلصتا  مم )  ) جوز نإ  ببح  تلاق  دقل  ..لإ  ا  ..اروعش 
ل  .. ل  ..اضأ  انأ  تننظ  ام  وأ  ..ببح  تنظ  ام  جوز  تسل  اهنإ  مم ..)  ) ..ةلصتملا كلت 



!!!!!.. اقت تاونس  ذنم 10  تفوت  لا  دلاو  ..اضأ  مم )  ) اهمسا دلاوف  دلاو ..!!!  
فك ..دأت  ل  اهتوص  هنإ  ..امامت  لحتسم  ..لحتسم  اذه  ..لإ  ا  ..ماللا  ..توصلا  ..مسالا 

؟ فك حاشألاو ..!؟ ؟ وملا  ملاع  نم  لاصتالا  اذه  ءاج  فك  اهددهتو ..!! ؟ ببح  لصتت 
.!!!؟ فك !!.. 

لجسلا توص  عمتسأو إ  ..قحالت  اهل  ملاعلا  طاش  نأ  ارعاش  تغئاز  نيع  وح  رظنأ 
..!! ؟ اذه ثدح  نأ  نكم  فك  تم ..!!! صخش  توص  عمسأ  نإ  ..اقت  ةاعلا  ةرملل 
ةخأ ةرم  ببح  تلصتا  اهنأ  ودي  كش ..!!! نود  دلاو  توص  هنإ  ..نل  ..ملعأ  ال  فك ..!! ؟

رتوت دق  ةفتاه  تالاصتا  يأ  درت ع  الأ  اهنم  تلط  نأ  ادج  ركذتأ  ..راطملا  اهجورخ إ  لق 
لوحت نأ  ..لصتملا إ  درت ع  نأ  نود  نري  فتاهلا  سرج  تكرت  دقف  اذل  ..انرمأ  فشكتو  وجلا 
ببح لعل  ةفخملا  ةتوصلا  ةلاسرلا  كلت  دلاو  تكف  ..وصلا  دلا  ةمدخ  إ  لاصتالا 

.راطملا هجوتلل إ  ةقشلا  نم  اهجورخ  لق  اهيلإ  عمتس 

!!!.. ةنونجو ةغ  ةقط  ةأجف  ةراسلا  دوقت  تحار  ببح  نإ  دوهشلا  لاق  امدنع  ادج  ركذتأ 
اهل بسو  الثم  ةراسلا  دلاو   حبش  اهل  رهظ  له  ..ىرت  ..اهنزاوت  لتخا  وأ  اهلقع  تدقف  اهنأو 
اذل ..ودي  ام  كفتلا  نم  ةامحو أ  يامح  دت  دلاو  تنا  دقل  ..قدص  اذه ال  اعر ..!؟ ؟

.ةرماغملا كلت  مدقأ ع  الو  اوص  دوعأ إ  ةلوهجم ح  ةلسوب  ببح  لتق  تس 

فتاهلا نم  غصلا  طلا  تعناو  ..يبج  ةرازغ ع  فثاتت  قرعلا  تاحو  ام  نم  تضهن 
دلاو نم  فوخلا  رعشأ  اح  ةرم   لوألف  ..معن  هقرح ..!!! ع  امزاع  ةفجترم  دب  هتذخأو 

.ه ظفتحأ  نأ  درأ  الو  ةدش  ەاشخأ  نإ  ..زوح  طلا  اذه  لظ  نأ  نكم  ..ةافوتملا ال 

نا اذو  فتاهلا ..!؟ كالسأ  ع  تامولعملا  لقتت  فك  ..ةقهارملا  ةف  لءاسأ   تنك  دقل 
كلت إ  عمتس  نم  كانه  لهف  ..امئاد  عمسو  أرقن  ام  عقاولا  ضرأ  احاشأ ع  ىري  نم  كانه 

للدلا وه  اهو  ..فنب  ةاجإلا  ع  تع  نآلا  ل  اضأ ..!! ؟ فتاهلا  طوطخ  ع  حاشألا 
..تاونس ذنم 10  تفوت  لا  دلاو  نم  ببح  هتقلت  تاه  لاصتا  ..هنم  صلختأ  نأ  لق  يدب 

!!. نأ مغر  هلع  تنا  ام  اح إ  تداعأ  دقو 

رعشأ لعجت  ةفخم  ةلشم  ..وتلل  هذ  تأرط   ىرخأ  ةلشم  كانهف  ..ء  ل  سل  اذهو 
ةمدخ نم  انملع  ام  يب  نم  درت  تالاصتالا  تنا  دقف  ..قانتخالا  ةجرد  امامت إ  احم  نأو 
أس فك  ..كشلا  لق  للد ال  هنإ  يب ..!!! نكس   دلاو  حبش  نأ  ع  اذه  ..مقرلا  فشا 
ثدح دق  ام  لخت  لمتحأس  فك  هنكس ..!!؟؟ احش  كانه  نأ  تفرع  نأ  دع  تبلا  اذه   
.!!؟ يد سمالت  ةدرا  دب  ةأجف  رعشأو  تبلا  ملظم   نام  يأ  رونلا   حاتفم  نع  ثحأ  امدنع 

لوخد خأو  ل  ..هف  نكر  ل  خأ  ..ةأجف  يب  خأ  تحصأ  دقل  ..لامتحا  ل  قوف  اذه 
ةلل هف  تبملا  لمتحأ  نل  ..رخآ  تب  ءاو  هعب  مزاع ع  نأ  جوز  خأس  ..يدرفم  مامحلا 
ثس عبطلا  ..رخآ  اتب  دجأ  نأ  ةتقؤم إ  ةقش  ةماقإلا   انررطضا إ  ول  ..نآلا ح  دع  ةدحاو 
رخآ اذه  ..اهب  مهعنقأ  ةثك  اراذعأ  دجأس  ..مهتالؤاسل  ثأ  نل  ..أ ل  دارفأ  تالؤاس  اذه 

.نآلا ه  ركفأ  ام 

وملا ثدحت  ول  كلا  امف  ..حضاو  بس  نود  وملا  باهي  هتعبط  ناسإلا  نإ  ..ئراقلا  يزع 
نوشع وملا  نأ  كشلل  الاجم  عد  ام ال  نآلا  اندأت  ول  كلا  ام  مهتاوصأ ..!؟ ؟ انعمسو  انيلإ 

.ةسفنلا لاح  لختت  نأ  كل  اننب ..!! ؟



ةلدأ يدل  نل  ..نونجلا  وأ  بذلا  مهتسو  اهقدص  نل  ضعلا  نأ  ملعأ  ..صق  ەذه  
تارم ةدع  هتعمس  الجس  يوح  يذلاو  هفالتب  تمق  يذلا  طلا  ..ال  ةحص  ةدكؤم ع 

ةئجافم ةنونج  ةقط  اهتراسل  ببح  ةداق  ..لتقلا  ببح  ددهت  ةافوتملا و  دلاو  توصل 
.كشلا لقت  ةلدأ ال  اهنإ  ..دوهشلا  لوق  ام 

..انلوح العف  نودوجوم  مهف  ..نظن  ام  امود  تماص  اوسل  وملا  نأ  ەذه  صق  نم  تملعت  دقل 
..ەدسفن ام  نوحلص  مهنأ  مهنم  انظ  انتاح  اناحأ   نولخدتي  امرو  ..انتارحت  نوبقارو  ..اننوبقاري 

..ببح اهب  ترم  لا  ةلوهملا  ثادحألا  دع  نآلا  اذه  ل  تث  دقف  م ..!!! ثدح  ام  امامت 
!!!. ةافوتملا دلاو  ..دلاو  نم  ةفخملا  تالاصتالا  كلت  دعو 



املا ىدص 
دجت ام  ةداعف  ..ءلا  ضع  اغ  نوك  دق  رمأ  وهو  نحلا ..)  ) ةلممل وألا  راز  ەذه  تنا 

نم ثلا  دوجولو  عبطلا  ةفاسملا  برقل  ..اقت  جيلخلا  لود  عيمج  راز  دق  لخلا  نطاوملا 
دلاقتلاو تاداعلا  هاشك  ..انيلع  خت  ىرخأ ال  ةثك  رومأ  ةفاضإلا إ  ..اهيف  ةحاسلا  قفارملا 

نم جخت  مل  كنأ  رعش  كلعج  ام  لو  ..ةعامتجالا  تاقالعلاو  عملا  ىوتسملاو  عاطلاو 
.دع كدل 

بس كلذو  ..تيجلخ  تلود  وأ  ةلود  ىوس  رزأ  مل  نأ  عقاولاف  ..فلتخ  رمألاف  لاح  امأ  
موقأ لا  يراجتلا  لداتلا  تالمع  نأو  ةصاخ  ..اقت  قو  ل  ذخأت  لا  راجتو  مع  فورظ 

.جيلخلا لود  نع  امامت  ةدع  ةنجأ  تا  عم  امئاد  لصحت  اهب 

ةدمل 3 ةصق  ةزاجإل  يذخأ  ددشلا ع  جوز  راإ  الول  متتل  نكت  مل  كلت  ةرالا  نأ  عقاولاو 
لمعأ نأل  حص  افوخو ع  اهلوق -  دح  ع  لمعلا -  طوغض  نع  دعتبأ  ..لقألا ح  ماأ ع 

نأ لعفلا  رعشأ  تأد  نأو  ةصاخ  ..اهتبغرل  اخأ  تملسسا  دقف  اذل  ..اقت  تقولا  لاوط 
تنا انه  نمو  ..قو  ل  مهتل  يذلا  لمعلا  بس  ماري  ام  دعت ع  مل  حص  نأو  ةاغلل  قهرم 

!!!. ةغلا صق  ةاد 

نأ ةأجف  ترعش  ذإ  ..تامدقم  يأ  نودو  راطملا  إ  انلوصو  نم  وألا  ةلللا  ثادحألا   تأد 
تاراطملا هاش  نع  ثدحتن  نحن ال  ..ةرملا  ەذه  لق  اثك  هتيأر  دق  نأو  ..ةاغلل  فولأم  ناملا 

راطملا نم  روص  وأ  تاطقلل  دهاشم  نع  الو  ..رفسلا  ةك  بس  ناسإلا  اهطالتخاو ع  الثم 
زجعأ ةضماغ  ةروص  افولأم  نا  راطملا  نإ  ل  ..ال  ..يدل  افولأم  تا  تننإلا ح  وأ  زافلتلا   

: ءاذلا تامالع  اههجو  عو  تلاقف  ..جوزل  اذه  يروعش  تلقن  نإ  ح  مل ..!!! اهسفت  نع 

 …. ..ةاغلل و بط  اذه  كروعش  ..هاشت  اقت  ملاعلا  تاراطم  عيمج  ..يزع  ا  معن  - 

لهاجت نكمملا  نم  نا  ..لاح  ل  عو  ..اهنم  هتعقوت  ام  اذهف  ..اهمال  ا  عمتسأ إ  مل  ..انسح 
.مامتها يأ  اهعأ  الأو  ةطقنلا  كلت 

ةمدخ ..قدنفلا و  إ  انلاصإل  ةرخافلا  ةراسلا  دوجو  مدع  انئجوف  ..راطملا  نم  انجورخ  دع 
ةراس ذخأن  نأو  رمألا  نأ ن  جوز  تحقاف ع  ..هنئال  هشلا  قدنفلا  كلذ  اهمدق  ةناجم 

تجرخأ اذل  ..ةنكمملا  ةهافرلا  لئاسو  ل  انتزاجإ  رفوتت   نأ  سامح ع  تأ  اهنل  ..ةرجأ 
اثك اهل  اورذتعاف  ..ةدوعوملا  ةراسلا  دوجو  مدع  وكشل  قدنفلا  ةرادب  تلصتاو  لاقنلا  اهفتاه 

.ألا قئاقد ع  لالخ 10  مهتراس  لاسرب  اودعوو  أطخلا  اذه  نع 

ةام إ انهجوتو  ..اخأ  قدنفلا  انلصو إ  ثح  ..ةعبط  ةروص  رومألا  اهدع  ترج  ..لعفلاو 
نأ لق  ..ملاعلا  قدانف  لاقتسالا   ظوم  عيمج  ةداعك  ةرارح  انب  بحر  يذلا  لاقتسالا  فظوم 

: ةحضاو ةئاقلتو  امسبم  تلقف  ..زجحلا  دوجو  نم  دأتلل  سا  نع  لأس 

 …(!!!!. لا نسح  دلو  - )

: فظوملا مامأ  ددش  جح  لوقت  ..حضاو و  بارغتسا  جوز  قدحت   نأ  لق  اذه  تلق 

!!!.. بسحف قحلا  كمسا  ەخأ  ..كمسا  نع  كلأس  لجرلا  يزع ..!؟ ا  كاهد  اذام  - 



لا نسح  دلو   ) وه نم  فرعأ  ال  انأ  هتلعف ..!!! ام  ءاغ  ةأجف  تكردأ  مث  ..اغتسم  اهيلإ  ترظن 
ددش جح  لاقتسالا  فظوم  إ  ترظن  ملعأ ..!!! ال  مسالا ..!؟ اذهب  تئج  نيأ  نم  …(!!!!.. 

: امغمغم تلقو  جوز  ترظن إ  مث  ..قحلا  سا  هتخأو 

مسالا اذه  لمح  ادحأ  فرعأ  الو  ل  ..مسالا  اذهب  تتأ  نيأ  نم  فرعأ  ..زع ال  ا  ةرذعملا  - 
!!!. ماري ام  تسل ع  نأ  رعشأ  ..رعشأ  الصأ ..!!!

..ثدح ام  انت  نأ  دت  اهنأو  ةعجشم  تك  تت ع  تحار  مث  بارغتسا  اهرود  ترظن إ 
انلوصو ذنم  يصخش  ذوحتس ع  داو  ّع  رطس  ائش  كانه  نأ  ارعاش  ركفأ  تحرف  انأ  امأ 
تلعتفا اذامل  ..مث  ..همسا  دحأ ي  ال  لحتسم ..!!! اذه  سا ..!؟ نأ أ  لقع  لهف  ..انه  إ 

!!!. اح ه   عمسأ  مل  يذلا  بغلا  الثلا  مسالا  كلذ 

عبطلا ع  َفخت  ملو  ..زجحلا  تاءارجإ  نم  اخأ  انيهتنا  نأ  إ  هذ  رركتي   لؤاسلا  لظ 
هنأ ودي  ..اذه  فخسلا  تل  اهءافخإ - لواح  نو   - لاقتسالا فظوم  ع  موجولا  تارظن 

.كلذ همولأ ع  الو  ..امر  ركس  ةلاح  ثاع   لجر  درجم  نظ 

ةفو قدنفلا  لامج  عاتمتسالا  لواحأ  تحرو  ..هتبارغ  مغر  ثدح  ام  لهاجتأ  نأ  تلواح  ل 
نم ثلا  ها  نع  تحازأ  ةفرغلا  ةئداه   تاعاس  عض  انضقف  ..طوغضلا  نع  ادع  زاجإ 

.اركم لازي  تقولاو ال  انلوصو  نم  وألا  تاعاسلا  انلز   ام  اننأ  مغر  ..لعفلا  قاهرإلا 

رألا قباطلا  لن إ  نأ  جوز  تحقاف ع  ..عجلا  ضعب  انرعش  نأ  تقولا إ  رم  اذكهو 
جخن نأ  ..قدنفلا ع  هلمأ   لوألا  مويلا  ءاضق  انقفتا ع  اننأو  ةصاخ  ..ءاشعلا  ةجو  لوانتل 

.ةهيفلا نامألاو  ةراجتلا  تاعمجملا  ضع  ةرال  دغلا   

يروعش امامت  انس  دقو  ءاشعلا  ةجو  لوانن  جوز  عم  اسلاج  تنك  ..قدنفلا  معطم  ..و  
..لاقتسالا فظوم  عم  لصح  يذلا  فخسلا  فقوملاو  ..راطملا  ةددشلا   ةفلألا  ضماغلا 

لواني اصخش  تحمل  نأ  إ  ..ةئداهلا  ءاوجألا  عتمتسم  ةماع  رومأ  لوح  ثدحتن  انحر  ثح 
تلاقت ..ەااااا  ..مدق  قيدص  هنإ  ..هنإ  ..انتلواطل  ةرواجم  ةلواط  ع  هئاقدصأ  دحأ  عم  ەءاشع 

بعلت لا  فدصلا  نع  ثدحتنو  ددش  سامح  قناعتن  انحرو  ..هنام  نم  انال  ضهنف  ..انيعأ 
ل نم  خلإ  ..و  نحلا ..)  ) انه  اخأ  تلنل  تاونس  ذنم  تلا )  ) ِقتلن  مل  اننإ  فكو  اهرود 

..يراوج سلجت  جوز  نأ  تركذت  مث  ..ةلط  ةدم  ذنم  ەرت  مل  قيدص  تلت  ح  لاق  ام 
: امسبم لوقأل  تحنحنتف 

…(!!!. لا لده   ) ..جوزب كفرعأ  نأ  تس  ..دص  ا  ةرذعملا  - 

ةحادف تفرع  نأ  دع  الجخ  بوذأ  نأ  تدك  دقف  انأ  امأ  غلا ..!!! جحو  ةدح  جوز  تقدح  
مسالا اذهب  تقطن  اذامل  لا ..).…  لده   ) سل جوز  مساف  ..متعقوت  ام  امامت  ..معن  ..هتلعف  ام 

مسا هنأو  ةاغلل  ةئاقلت  ةروص  ف  نم  جخ  دقل  ..فرعأ  ال  وقدص  ..فرعأ  ال  اذإ ..!!!؟؟
!!!. هقطن تدتعا 

ل ..قحلا  جوز  مسا  تلقو  ..أطخلا  حيحصت  تلواح  نإ  ..جحلا ح  ةاغ  افقوم   نا 
ةفخس الواحم  تتا  ..نل  ..ةمظع  ةجوزو  ةعئار  ةأرما  م   دصل  بأ  نأ  تلواحو 
موجولا دع  هتلواط  دوعو إ  جحلا  نم  ء  لجرلا  اننذأتسل  ..اهدع  امامت  تسرخف  ..ةاغلل 

جلثلا ع نم  اك  تص  نأ  دع  هلوق  ام  دج  مل  ذإ  ..اعمج  انحمالم  رطس ع  يذلا  حضاولا 



فك فرعت  نأ  دوتسو  ەذه ..!!! لده )  ) ةه نع  للق  دع  لأسس  جوزف  ..انئاقل  ةرارح 
ةجوزلل فصوي  ال  دح  إ  هم  رمأ  وهو  رخآ  مسا  سانلل  اهمدقتو  اهمسا  ناس  ع  ؤرجأ 

.نوملعت ام  اضأ  جوزلل  امرو 

: هتلواط دوع إ  نأ  لق  هسفنل  لاقو  هلخاد  مسبا   دأت  لف  دص  امأ 

ركذ نم  ةمداقلا  ةرملا  ارذح   نوكت  نأ  بج  ..يزع  ا  فخم  قزأم  كسفن   تعضو  دقل  - 
!!!!. سانلا مامأ  كتجوز  مسا  نم  الد  كتقشع  مسا 

ةأجف ترجفناو  برحلا  جوز  تأد  ذإ  ..اعمج  هعقوتن  ام  ثدح  ح  ..دص  دعتبا  نإ  ام 
: بضغلا ةدش  نم  اهنانسأ  طغضت ع  سماه و  توص  لأسل 

..!!؟؟ ىرخأ ةأرما  مسا  كقدصل  دقت  ؤرجت ع  فك  ەذه ..!!!؟؟؟؟ لا )… لده   ) نم  - 
الف ..نوخت  كنأ  ةلط  ةدم  ذنم  كشأ  انأ  ..ةاغلل  جح  فقوم  تعضو   دقل  ؤرجت ..!!!؟ فك 

..خأ ..اخأ  تعقو  دق  نآلا  تنأ  اهو  ..كتراجت  بس  تبلا  نع  مئادلا  كاغ  نوك  نأ  نكم 
…….. حمسأ نل  نإ  كتقشع ..!؟؟؟ وأ  ىرخألا  كتجوز  ..ةاتفلا  ەذه  نم  

: غلا قنح  تددر  ل  ..اهثيدح  لامإل  ةصرف  اهطعأ  مل 

دصل كمدقتب  تمق  اذامل  فرعأ  الو  ..مسالا  اذهب  ةاتف  اموي  فرعأ  مل  نأ  زع  ا  كل  مسقأ  - 
ل ةمئاق  لاصتالاو  لاقنلا  تاه  شتفت  عطتس  ..يقدص  كوجرأ  ..الصأ  مسالا  اذهب 

لاجرلا عم  لمعلا  بلطتت  يراجتلا  مع  ةعبط  نإ  ..ةدحاو  ةاتف  مهنب  يدجت  نلو  نيدوجوملا 
 …. نإ ..طقف 

: ةصع تعطاق 

.!؟) لده  ) نأ كقدصل ع  تمدق  اذاملو  اذإ ..!! ؟ سا  تأطخأ  فك  - 

: ةشهدلا نم  ُلخ  مل  نح  مالسسا  تمغمغ  مث  ..باوج  نع  اثحا  الط  اهيلإ  ترظن 

مهفأ الو  ..انه  انلوصو  ذنم  ةغ  ةقط  فتأ  نإ  فرعأ ..!! يقدص ال  ..زع  ا  فرعأ   -ال 
!!!. كلذ بس 

ؤرجأ ع مل  ..اهجوز ل  بذك  فشك  لواحت  نأ  يأ  هلعفت  ام  وهو  ..الط  يع  إ  ترظن 
افتو يرعاشم  نإ  ..بسحف  ؤرجأ  مل  ..هتلق  امو  هلوقأ  امف  امامت  قداص  نأ  مغر  اهيلإ  رظنلا 

!!!. جوزل اهحأ  فكف  ..فن  انأ  اهمهفأ  ةراضتم ال 

بولسم نأو  ع  امغر  ثدحت  تنا  لا  ةغلا  افتل  ةاد  ىوس  ثدح  ام  نك  مل 
..اثك منأ  مل  ..قاهرإلا ل  نم  ء  نعاش  شارفلا  اركم إ  انبهذ  ..ةلللا  سفن  ..ةدارإلا ف 
ةمئان اهدجأل  جوز  ةحان  تفتلا  ..موهفم  غ  بسل  لللا  فصتنم  دع  ةأجف  تظقسا  ذإ 

..انملاع نع  امامت  ةدعو 

..مونلا إ  ةدوعلا  نع  امامت  ازجاع  لعج  قرأ  ارعاش  أ  وأ  ةعاسل  شارفلا  القتم   تللظ 
..ةلاقملا دوقولا  ةطحم  تكرام )  رسلا   ) نم هأ  ائش  ءال  قدنفلا  نم  جورخلا  تررقف 

سلجأو ع ةفرغلا  دوعأ إ  نأ  لق  ..اللق  وأ أ  ةعاس  فصن  ..و  ..اضأ  رئاجسلا  ضع  امرو 
نأ ارعاش  ءودهب  يرئاجس  نخدأو  ..لاقتلا  صع  ةلع  ب  أدأو  ..ةوازلا  دوجوملا   رلا 

.نكمم لاح  لضفأ  اندلا  



امر نأ  ارعاش  مويلا  ه  تررم  ام  ركفأو  ..تفاخلا  ةءاضإلا  حاصم  ةمئانلا و  جوز  رظنأ إ 
امامت ةرياغم  ةقط  فتأو  ةمهو  ءامسأ  قلتخأ  لعج  عم  فن  ضرم  ااصم  نوأ 

ضارعأ كانه  تنا  نإ  الصأ  فرعأ  الو  ..ەذهك  ضارعأ  يأ  نم  اموي  ُكشأ  مل  نإ  يصخشل ..!!!
هتلق ام  قدصت  مل  جوز  نأ  نآلا  قثاو  ..ىرخأ ل  ءامسأ  انسفنأل  قلتخنو  انءامسأ  انلعجت ن 
اردأ  و  الود  ثحس   اهسفن ..!!! محت  ةجوز  يأ  اجاح  ب  شفتس  اهنأو  اهل 

ثحس ..اهل  ناخ  اهرظن   ةهجو  ةحص  تي  ء  يأ  نع  تلا )  ) انلوصو إ لاح  تبلا 
..متخأ ام  اح  ىرخأ   ةاتف  يأ  وأ  لده )  ) دجوت الف  ..عبطلا  ء  عت ع  نأ  نود  اثك 

!!!. لقألا هفرعأ ع  ام  اذه 

رثأ ل  راط  دقو  ةققح  ةشهد  إ  رظنت  افملا و  جوز  ظاقسا  يرافأ  لسلس  عطق 
: ددش رانسا  لوقت  نأ  لق  اهييع  نم  مونلل 

..!! ؟ طضلا كل  ثدح  اذام  رئاجسلا ..!!؟؟ نخدت  ذنم م  - 

..لإ ا  ..الوهذم  ةراجسلا  قدحأ   تحرو  ..فن  إ  تهبنا  مث  ..ةح  اهيلإ   ترظن 
ةطاسب اهنخدأو  ةراجسلا  اسمم  نآلا  انأ  اه  ..نل  ..اح  اموي   نخدأ  مل  انأ  ..انأ  ..لعفلا 

!!!!. كلذ داتعم ع  نأو 

انأو هل  دودح  قلق ال  ارعاش  اع  راجس  تأفطأ  مث  ..لوقأ  اذام  فرعأ  انأو ال  اثك  تمثعلت 
انأ ارغتسا  ثت  ةقط  فتأ  نأو  ..اهد  ام  فرعأ  ال  نأ  نامألا  ظلغأ  جوزل  مسقأ 

تمق دقل  ..افت  بس  قح  رعذ  رعشأ  ةرم  لوأل  ..و  انه ..!!! إ  انيجم  ذنم  اصخش 
فخ ..فخ  اذه  ناو  ةدارإلا ..!!! بولسم  نأو  ةرم  نم  تفتو أ  مويلا  ةغ  ءاشأ 

!!. اثك

ضع تكرام ) رسلا   ) نم اضأ  تشا  دق  نأ  إ  وتلل  تهبنا  ل  ..ء  ل  اذه  نك  ملو 
عنصل ط  نأ   نظس  وألا  ةلهولل  اهاري  نم  ..كالسألا  ضع  عم  ..ةققدلا  تادعملا 

!!!. ةلنق

االخ ل  لأ  قرألاو  ةدرا  ةئيط  وألا  حاصلا  تاعاس  ترمف  ..ثدح  ام  دع  اهتلل  منأ  مل 
ناسإلا خ  نأ  لحتسملا  نمف  ..وألا  ةجردلا  الؤاس  ثت  ةغلا  افت  تلظ  ذإ  ..أر 

ل ..لاقتسالا  فظوم  تلاق  امدنع  بسحف  لوألا  سا  خأ  مل  نأ  اوظحال  همسا ..!!!
لق نم  متفرع  له  ..الصأ  دوجو  هل  نا  نإ  فرعأ  الو  هفرعأ  صخشل ال  الما  اثالث  امسا  هتيطعأ 

لحتسم الثلا ..!؟ همسا  أطخأ  ادحأ  لق  نم  متفرع  له  ..دقتعأ  ال  همسا ..!؟ أطخأ  ادحأ 
!!!. اعط

جوز حمالم  رطس ع  يذلا  موجولا  مغر  ةادلا  ةاغلل   ةعبط  رومألا  تد  ..اثلا  مويلا   
(. لده  ) صوصخ اهل  هتلق  ام  دأت  ل  عنتقت  مل  ..سمألا ف  ثادحأ  بس 

ةرجأ ةراس  نع  اثح  روطفلا -  ةجو  لوانت  دع  قدنفلا -  جراخ  جوز إ  عم  تهجوت  نأ  مهملا 
انططخ دق  انك  ام  ةهراف  تاراس  بوكرب  ثكن  دعن  مل  ذإ  ..ةراجتلا  تاعمجملا  دحأ  إ  انلقت 
ةلحرلا داسفب  الفك  نا  هتلعف  امف  ..جوز  لوق  دح  ع  امتجالا  اناوتسم  بساني  امو 

.اهلمأ

تاعمجملا دحأ  انذخأ إ  نأ  ةاغلل  ةهيد  ةروصو  قئاسلا  نم  تلط  ..ةرجألا  ةراس  انكر  دنع 



فك فنب  هلدأس  نأ  هتخأف  ..ەدصقأ  يذلا  ناملا  اتلا  قئاس  فرع  مل  ةنكسلا ..!!!
نأ الإ  ..لق  نم  نحلا )  ) رزأ مل  أ  مغر  ..معن  اداشرإ ..!!! عبي  نأ  طقف  هلعو  هلإ  لص 

.فرعأ وقدص ال  فك ..!؟ ..هسفن  اتلا  قئاس  نم  هلإ أ  هجتس  يذلا  ناملا  فرعأ  تنك 

: تجافملا نم  دملا  لمحت  ىوقت ع  دعت  مل  اهنأو  ةمودصم  جوز  تلأس 

رعشأ ..ك  قلعتي  ام  ل  كشأ   تأد  تنأ ..!؟ نم  هلعفت ..!!!؟ يذلا  ام  ..كلع  ا  خأ  - 
رزت مل  كنأ  لوقت  ةلط ..!!! تاونس  هعم  تشع  يذلا  وز  تسلو  كفرعأ  دعأ  مل  نأ 

مهفأ انأ ال  هسفن ..!!؟؟ اتلا  قئاس  نم  قطلا أ  فرعت  تنأو  فك  كتاح ..!! نحلا )  )
!!. كاشخأ تأد  دقل  ..ةحا  ..ثدح  ام 

قئاس إ  ترظنو  ..نورت  ام  ارخؤم  اثك  رركتي  تا  دهشم  وهو  ..حضاو  رعذ  اهيلإ  تفتلا 
..و ..لاشم  يأ  هسفن   ماحقإ  دي  ال  هنأو  تاب  قطلا  إ  ەرود  رظني  نا  يذلا  اتلا 
مل نأ  رعشأ  ..ةقطلا  ەذهب  فتأ  انأو  بغ  عاض  رعشأ  تنك  فرح ..!! ەوفتلا  نع  تزجع 

!!. راذنإ قباس  الو  ةأجف  اذكه  ..لعفلا  فن  فرعأ  دعأ 

تااجإ رظتت م  ..حضاو  كش  قدحت    جوزو  ةللق  ناوث  هذ   رطاوخلا  ەذه  تراد 
: قئاسلا دوجو  اسانتم  رتوتب  تلقو  تحنحنتف  ..اهتالؤاس  ع 

جراخ فتأ  انأ  يقدص  الثم ..!؟ اوهس  ةقطلا  ەذهب  خأس  نأ  نيدقتعت  له  ..ببح  - 
!!!!. دارإ

: ذخأس نيأ  فرعتل إ  ونج  عبت  نأ  دت  اهنأو  راب  تلاق  مث  ..كش  ترظن إ 

..كانه دجوي  اذام  ىل  ناملا ..!! كلذ  بهذنلف إ  ..انسح  - 

: ىزغم تاذ  ةراع  تلاق  مث  ةظحلل  تتكس 

!!!. كراظتنا لده )  ) نوكت امر  - 

كلذ إ  دوق  يذلا  ام  ..لعفلا  لوضفلا  نم  ء  ترعشو  ..مامألا  إ  رظنأ  انأو  ةوق  ترفز 
قأ قئاسلا إ  دشرأ  تحر  ..هلإ  قطلا  فرعأ  ..فرعأ ل  ال  لوهجملا ..!؟ كسلا  عمجملا 

بسحف ةعاس  عــر  ..مث  نحلا ..)  ) عراوش اس   للد  نأو  ناملا  كلذل  ةدؤملا  قرطلا 
اهل  هتمسر  يذلا  لشلا  امامت  لمحت  ةمدق  ةنكس  ةرامع  ..اخأ  انتهجو  إ  لصن  نأ  لق 

: ةزفحتملا جوز  تارظن  مامأ  اتوهبم  قئاسلا  تلأسف  فلتخ ..!!! اهمسا  نل  لخم ..!!!

.!؟؟)……(  مسا لمح  نك  ملأ  ..كسلا  عمجملا  اذه  - 

: ةأجف ركذت  هنأو  احاض  لاق  مث  ..الط  قئاسلا  رظن إ 

دحأ ماق  نل  ..لعفلا  كسلا  عمجملا  مسا  اذه  نا  ..معن  ..يدس  ا  تركذت  دقل  ..ەااااا  - 
دصقت كنأ  فرعأ  نأ  مل  ..حلا  كلذ  ذنم  همسا  غو  ..نظأ  ام  ماع 1993 ع  هئا  ءاثألا 

!!!. ةرذعملا ..مدقلا  مسالا  اذه  لمح  دع  مل  ذإ  ..اددحت  عمجملا  اذه 

..ضومغلا اذه  ل  لمتحأ  دعأ  مل  ل  مهف ..!! مدع  جوز  ترظن إ  مث  ..در  نود  هلإ  ترظن 
لت نأ  ةما  جوز  ترمأو  ..هترجأ  اتلا  قئاس  تدقن  نأ  دع  بضغ  ةراسلا  نم  تلف 

باوبل ادسجم  الاثم  نا  يذلا  كسلا  عمجملا  سراح  اهعم إ  تهجوت  مث  ..اهضاعا  طسو  م 
.ةعلا مالفألا  ەارن   يذلا  ةرامعلا 



زه هنل  ..انه  شعت  لا )…  لده   ) اهمسا ةأرما  كانه  تنا  نإ  هتلأسو  ..ةع  ةحت  هلع  تقلأ 
تلطو يد  جوز  تكسمأ  لق ..!! نم  مسالا  اذه  عمس  دق  نوك  نأ  امامت  نو  ارذتعم  هفتك 
ةقطو ةدح  اهد  تلفأ  ..افت ل  خت  تأد  اهنأ  ودي  ..لحرن  نأ  فجترم  توص  م 

: ءاجرب باوبلا  لأسأ  نأ  لق  ..ةاغلل  ةظف 

.!؟ ةرامعلا ناس  مدقأ  وه  نم  - 

: لاق مث  ..ركذتي  هنأو  هتفش  طم 

اهناس مدقأ  هنإ  ماع 1989 .. ذنم  ةرامعلا  نكس  نا  هنأ  تفرع  دقل  ..دقتعأ  ام  ع  دسلا )……(  - 
.كش نود 

: ءاجرب هتلأس 

..!؟ هلإ ثدحتأ  نأ  له   - 

: ةطاسب در 

دعصملا ذخأت  نأ  عيطتس  مقر ..)…(  ةقشلا  ..نماثلا  قباطلا  هتقش   نإ  ..يدس  ا  عبطلا  - 
.هلإ بهذتو 

تاظحل ..و  ..دعصملا  إ  جوز  عم  تهجوت  مث  ..ةبحملا  هتيطو  هتطاسل  انتمم  هلإ  ترظن 
تحار لا  جوز  تاسمه  طسو  سرجلا  ت  ..ةلطملا  ةقشلا  إ  لصن  نأ  لق  ..ةللق 
رظتتو تمصت  نأ  اهتوجر  نأ  الإ  ..هلإ  لوصولا  لواحأ  يذلا  امو  افت  ةارغ  نع  قلق  لءاست 
.ه تررم  ام  لل  اسفت  هف  دجأس  يذلا  ناملا  ..حيحصلا  ناملا  نأ   رعشأ  ..ةاهنلا  ح 

ةه نع  باترا  لأس  بالا  فلخ  اتوص  عمسأل  ..ةحسلا  علا  نم  انيلإ  رظني  مهدحأ  ..مث 
ضع هلأسو  ةنكسلا  ةرامعلا  نأش  هعم  ثدحتن  نأ  دن  جوز  عم  نإ  هل  تلقف  ..قراطلا 

.ةذلا ەذه  نم  لهسأ  كانه  نك  مل  ..انه  نكسلا  يونن  اننأل  نكمأ  نإ  ةلئسألا 

..اخأ بالا  حتفل  ..ىرخأ  ةرم  ةحسلا  علا  نم  انيلإ  رظني  هنأ  ترعش  ل  ..ال  دري ع  مل 
إ رظني  نا   .. اد  ام  اذه  وأ  ..اقت  اماع  لا 60  ەرمع  براق  ةع  ةسج  نم  لجرب  اذو 

.ثدحلا أدأ  نأ  ارظتنم م  بارغتسا 

..رتوتب و: تحنحنت 

.!؟ ةرامعلا ناس  مدقأ  كتح  له  ..يدس  ا  ةرذعملا  - 

: هاترا ِفخت  مل  ةطاسب  در 

اذه بحأ  نإ  ..ركذأ  امسح  ماع 1989  ذنم  امر  ..دع  نمز  ذنم  انه  ..يدلو ل  ا  فرعأ   -ال 
.ةرامعلا ناس  مدقأ  لعفلا  تنك  امرو  ..اثك  ناملا 

: مامتها هتلأس 

.!؟)… لا لده   ) دت ةاتف  وأ  لا )…  نسح  دلو   ) د الجر  فرعت  له  - 

زواجتت مل  اهنأ  مغر  لجرلا  حمالم  تلع  لا  ةشهدلا  ةرظن  توفت  نأ  نكم  ..نكم ال  ..نكم ال  ال 
هنل ..حضاو  لش  كترا  دقف  ..فوخلا  رعش  هنأ  مسقأ  داأ  ل  لقأ ..!!! امر  وأ  ةدحاو  ةناث 

: نوارمح نيع  لاق  مث  ..لعتفملا  لاعسلا  اذه  خ  نأ  لواح 



!!!. ءامسألا ەذهب  سانأ  فرعأ  انأ ال  ..ةرذعملا  - 

: بولطملا فدهلل  تلصو  نأ  ترعش  دقو  راب  تلق 

خأ لجر ..!؟ ا  هفرعت  يذلا  ام  ..خأ  ..علا  هئطخت  ال  حضاو  كاترا  نإ  ..فرعت  ل  - 
!!. نآلا

: وكش تدأ  ةوسق  در 

.!!؟ مهفت الأ  ..ءامسألا  ەذهب  اسانأ  فرعأ  نأ ال  كتخأ  - 

ثدح ام  نإ  ..همهفأ  ال  لئاه  كانه   ةحاقولا ..!!! تنمو  ةوق  بالا  اهدع  قفصل  اهلاق 
قدحت  تنا  لا  جوز  ترظن إ  ..دأت  ل  ائش  خ  لجرلا  اذه  ..لعفلا  بم  وح 

سفن تراثأ   اهتركذ  لا  ءامسألا  ..انه  ثدح  يداع  غ  ارمأ  كانه  نأ  اهرود  ترعش  دقو 
.ءاذ جاتح إ  رمألا ال  ..اهبس  فرعأ  فواخم ال  لجرلا 

د تكسمأ  ..مث  ..هلعفن  ء  ركفن  نأ  لواحن  ..ةقشلا  با  مامأ  ةصقلا  تسل  ةفل  انفقو 
ام  نل  ..تالؤاسلا  ءم  قع  نإ  ..ةنكسلا  ةرامعلا  نم  اعم  جخنل  راسكنا  جوز 

.ملعأ تيل  ..ملعأ  تيل  اهتااجإ ..!!!؟

ناس ةلواحمو  تقولا  لتقل  ةراجتلا  تاعمجملا  دحأ  إ  انبهذو  ..كسلا  عمجملا  نم  انجرخ 
..ناملا عم  جامدنا  يأ  رعش  ملو  اقالطإ  عتمتس  مل  عبطلا  انل   .. ثدحت  لا  ةغلا  رومألا 

ثدح دق  ه  تررم  ام  لف  ..ةدوعلا  نحلا إ  نم  ء  ترعش  دقو  المم  القث  تقولا  رم  ح 
ل دوعو  اوص  إ  اهدنع  دوعأ  امر  ..دغ  دع  تلا )  ) إ دوعنس  ..ةنيعللا  ةزاجإلا  كلت   

يدوجوب  طترم  ثدح   ام  له  لاؤسلا : كلذ  حطأ  لعج  اذهو  هلع ..!!! نا  ام  ء 
زوجعلا كلذ  ةقش  وصو إ  حو  ثدح  ام  ل  ..كلذك  هنإ  دأت  ل  طقف ..!؟ ؟ نحلا ) )

!!!. ال دكؤي 

دادس رومألا  نأ  ةظحلل  نظأ  مل  ذإ  ..ثدح  نأ  نكم  ام  أوسأ  وه  هل  تضرعت  ام  نأ  نظأ  تنك 
!!!. فقوت نود  اهقامعأ  صوغأو   صوغأ  لظأس  اهل  رارق  ةرفح ال  ةاثم  زغللا  اذه  نأو  ..اءوس 

قدنفلا انهجوت إ  ءانثأو  ..ءاسم  ةعاسلا  امر  وأ  ..ةسداسلا  يراجتلا   عمجملا  نم  انجورخ  دعف 
فك ..بج  زارط  نم  ءاضب  ةراس  انل  تضرعت  ..نلا  ءاوهلا  ضع  قاشتسال  مادقألا  اس ع 

..ةطاس ل  اذكه  ..معن  عراشلا ..!!! انروبع  ءانثأ  انب  مدطصت  نأ  تلواح  دقل  انل ..!! ؟ تضرعت 
تزفقو ةراسلا  نع  ادع  ةوق  جوز  تعفد  نإ  ح  افاملا ..!!! مالفأ  دهاشم  دحأ  اننأو  

ثدح نأ  اموي  عقوتأ  ملو  ..عقاولا  ملاع  ادأ   ُەرأ  مل  مالفألا ل  اثك   رركتي  دهشم  ..اهقوف 
!!!.

نم بارغتسالاو  ناجهتسالا  تاحص  طسو  ةع  تدعتبا  ةراسلا  نل  ..رعذ  وح  ترظن 
..ىذأ  ح بصن  ملو  ماري  ام  اننأ ع  نم  نودأتي  اوحارو  اع  سانلا  انلوح  متلل  ةراملا ..!!!

..ةأجف ءالا  جوز  رجفنتل  ..لوهذ  ەدع  ام  لوهذ  عيمجلا  إ  رظنن  جوز  عم  تفقو 
: فسأ لوق  نم  تعمس  ..وفلا  ەذه  ءانثأو  ..حضاو  رعذ  وح  رظنأ  انأو  ةوق  اهتضتحاف 

ءافخإل اهيلع  قصال  ط  عضوب  ماق  نم  كانه  ..نل  ..ةراسلا  ةحول  مقر  ذخآ  نأ  تلواح  دقل  - 
!!!. مقرلا



؟ طضلا لماعتن  نم  عم  وه ..!! ؟ نم  ..انلتق  دي  مهدحأ  اذإ ..!!!! ادمعتم  اذه  نا  دقل  ..لإ  ا 
دق نأ  مل  اذإ  اذه  ..نونجلا  باصأس  وح ..!؟ ثدح  اذام  انلتق ..!؟ لواح  يذلا  نم  !!.. 

!!. العف ه  تصأ 

..عبطلا فنلا  ىذألا  ىوس  ىذأ  بصن  مل  اننأ  نم  دأتأ  تحرو  ..هذ  نم  رافألا  كلت  تضفن 
ىوس كانه  نك  مل  ..تك  بحتت ع  افن و  اهسأر  تزهف  ..ةاصم  تنا  نإ  جوز  تلأس  مث 

لمتحأ دعأ  مل  ..و  ..ظحلا  نسحل  جوز  ةكر  عو  تك  ةطسلا   ةحطسلا  شودخلا  ضع 
قئاسلا نم  تلطو  ..اتلا  تاراس  ىدحإ  تفقوأو  ةحضاو  ةما  اهد  تكسمأ  ذإ  ..دملا 

.ائشف ائش  ناملا  لوح  نم  سانلا  ضفنا  نأ  دع  قدنفلا  انذخأ إ  نأ 

عم ضرعتأ  انأو  ..ةحاسلا  اهنامأو  اهلهأ  ةيطو  نحلا )  ) لامج نع  نوثدحتي  سانلا  عيمج 
نأ نظأ  امئاد  تنك  ..نامألا  ساسحإ  ل  تدقف  دقل  اهبس ..!!!! فرعأ  لتق ال  ةلواحمل  جوز 

كلذك ..اهيلإ و  رفسلا  دنع  ماتلا  نامألا  ءرملا  اهيف  رعش  لا  ةدحولا  لودلا  جيلخلا   لود 
!!!. قدص الو  فصولا  قوف  ثدح   ام  نإف  اذل  ..لعفلا 

ةركفلا كلت  نع  تعجارت  ل  ..ةطلا  لصتأ  نأ  قدنفلا  إ  انتدوع  قط  ءانثأ  تركف  دقل 
مهل ع  نل  ةغلا  افتب  قلعتي  رخآ  ء  ل  ..انسهد  تلواح  لا  ةراسلا  ءانثساف  ..اع 
ةدوجوملا  ءامسألا  هتخأو  ةللق  تاعاس  لق  هتلاق  يذلا  زوجعلا  نع  مهخأس  له  ..ائش 

لواحو هتراس  انعت   نم  وه  زوجعلا  نا  له  ..ىرت  ..اضأ  ائش  ع  نل  اذه  هذ ..!؟
رداق وه  امرو  ةاغلل  ةدج  ةحص  انل  اد  ل  ..رحلا  عملا  كلذ  ازوجع  سل  وهف  انلتق ..!؟

!!!. كلذ تي  ام  دجوي  نل ال  ..ةراسلا  انسهدو  ةداقلا  ع 

ةزاجإلا ەذه  راطملا ..!!! اروف إ  باهذلاو  نآلا  انتاجاح  ذخأ  تررق  دقو  قدنفلا  اخأ إ  انلصو 
ثح ..جوز  عم  دعصملا  انأو   ماللا  اذه  فنل  لوقأ  ..ارتوتو  اقلق  تدازو  ومه  تفعاض 

.امر هتجوز  ..ةأرما  هتقفرو   .. اد  ام  ةع  ةسج  نم  لجر  انعم  نا 

سفن اتنا   انتفرغ  نأ  فطلا  ..بولطملا  قباطلا  لوصولا إ  رظتن  دعصملا  اعمج   انفقو 
ألاو ..دعصملا  ةشاش  ةدوجوملا ع  راودألا  ماقرأ  ءملا   رزلا  حضاو ع  وه  ام  قباطلا 

نم اثك  انقا  نأ  إ  اناعي  احارو  بولطملا  قباطلا  إ  انلصو  ح  انعم  اجرخ  امهنأ  ةفارط 
حمالم دجأل  ..كاترا  امسبم  امهيلإ  تفتلا  ..امهنأش  يداع  غ  رمأ  اهنيح  ترعشف  ..انتفرغ 

لوق وهو  يردص  هص إ  مجحلا  غص  اسدسم  هيج  نم  جخ  وهو  ةأجف  تمهجت  دق  لجرلا 
: جوز عم  لعف  در  يأ  ذختأ  نأ  لق  اع 

ىرت نل  رودلا  اذه  ةقارملا   تاماف  ..دحأ  ةدعاسم  المأت  ال  ةمل ..!!! امتقطن  ول  املتقأس  - 
ام ذفن  ..اه  امعم ..!!! لخدنس  ..كتفرغ  با  حتفا  ..امالل  يرهظ  عأ  نأل  ..سدسملا 

.مواقم نم  ىودج  الو  قح  فحم  نإ  ..لوقأ 

نم سل  ..لضفأ  لاح  انأ   نأ  ملو  ..يدب  كسمت  و  فنع  فجترت  جوز  دب  ترعش 
تردتساو هل  اع  تلثتماف  ..كوحن  هسدسم  بوص  مهدحأو  كشأج  ةطاب  ظفتحت  نأ  لهسلا 

!!. اخأ بالا  حتف  نأ  ..ارعذ إ  فجترت  دو  ةطنغمملا  ةقاطلا  ةفرغلا  با  حتف  الواحم 

ددهتو دعو  تارظن  إ  لجرلا  تارظن  تلقنا  مث  ..ءودهب  بالا  ةأرملا  تقلغأو  اعمج  انلخد 
تالسوتو ءا  طسو  هنانسأ  ع  طغض  وهو  ةصع  لأس  حار  ذإ  نآلا ..!!! انلتقس  هنأو 

: اهباصعأ ةرطسلا ع  امامت  تدقف  لا  جوز 



.!؟ كتجوز ةأرملا  ەذه  له  نحلا ..!؟)  ) امتنأ  اذاملو  امتتأ ..!؟ دل  يأ  نمو  امتنأ ..!؟ نم  - 

عم ةزاجإ  نأ   هتخأو  ..هتفرعم  دي  ام  ل  ەذه  ةلئسألا  لس  مامأ  حضاو  رعذ  هتبجأ  
…. و تلا )  ) نم نأو  ..جوز 

لوق حار  مث  ..فنع  زهت  ةقلا و  ەدب  ترعشو  ..اث  نم  لجرلا  كسمأ  ذإ  ..ال  لمأ  مل 
: حضاو بضغو  ةوسق 

.!؟ عللا اهيأ  هل  ططخت  يذلا  ام  اذامل ..!؟ تلا ..!!!!!؟)  ) نم - 

رظتي مل  هنل  دحلا ..!!!؟ اذه  يدل إ  مسا  ەراثأ  اذامل  ..ائش  مهفأ  نأ  نود  اروعذم  هلإ  ترظن 
: ةحضاو ةما  فدرأ  ذإ  ..باوجلا  م 

..ةقامح يأ  باترا  امتلواح  ول  كل  مسقأ  ..قدنفلا  نم  اعمج  جخنس  ..نآلا  انعم  ناتأتس  - 
نلف سانلا  مامأ  يرمأ  تفشك  اذإ  ..كتجوز  عو  كلع  رانلا  قلطأو  يج  نم  سدسملا  جخأسف 

!!!. ادعأ عو  ّع  ..اهدع  ء  مهي 

: ةدح تلق 

الصأ كفرعأ  انأ ال  كودع ..!!!؟ نأ  فصت  اذامل  مث  ..ءل  ططخأ  انأ ال  هنعت ..!!؟؟ يذلا  ام  - 
!!!. قمحألا اهيأ 

اهرود تماق  لاو  هتقفرب  لا  ةدسلل  سدسملا  عأ  نأ  دع  ةفرغلا  شف  حارو  ال  لهاجت 
ع ؤرجأ  نأ  نود  نام  ل  ثحو   ثحي  نا  فرح ..!!! قطنت  نأ  نود  انوحن  هصتب 
!!!.. ةققدلا ةلملا  تادعملا  ضعو  كالسألا  هتألم  يذلا  سلا  كلذ  ع ع  نأ  لق  ..هعنم 

: راصتنا لاق  مث  ..دقح  رظنف إ  ..بسلا  فرعأ  نأ  نود  اهتشا  لا  ءاشألا  كلت 

.!!!؟) 1  ) ةلم ةلنق  عنصت  نأ  دت  تنك  ..اذإ  اهلحم  انكوكش   نإ  - 

: قدص تلقو  ..قدصت  ةجرد ال  ظحلا إ  ءّس  نأ  ترعش  دقو  اروعذم  تعجارت 

.الصأ تادعملا  كلت  تشا  اذامل  فرعأ  نأ ال  كل  مسقأ  - 

سدسملا ذخأف  ..جراخلا  هعن إ  نأ  انيلإ  راشأ  ..مث  ةاغلل ..!!! افخس  اد  يذلا  الل  ثك  مل 
..ةدسلا كلت  بناج  مت إ  جوز  لعج  نأ  دع  ناج  م  حارو  ..تاجلا  تحت  ەأخو 

ام ..نلو  ..قدنفلا  لاقتسالا   ةعاق  طهنو إ  ..هتاذ  دعصملا  مدختس  نأ  لق  ةللق  تاظحل 
ضقتل ع بناج  ل  نم  أت  ةطلا  انئجوفو  ..نمألا  لاجر  انلوح  فتلا  ..كانه ح  انلصو  نإ 

!!!!. هعم لا  ةدسلاو  لجرلا 

اورطس ع نمألا  لاجر  نأ  الإ  ..قدنفلا  لاقتسا  ةعاق  جملاو   جهلا  نم  ةلاح  تداس  عبطلا 
مل ةغلا  ةع  ء  ل  ثدح  دقف  ..لالغتسا  ةأجافملا خ  لماع  اولغتسا  دقو  ..اع  عضولا 

قئاقد رورم  دع  الإ  ثدح  ام  بعوتس  مل  برطضملا  هذ  نإ  ..قالطإلا ح  دحأ ع  اهعقوتي 
!!!. قدص رمأ ال  هنإ  موي ..!! نم  لقأ  ثدح   اذه  ل  ..اولخت  ..ةلط 

ل ةلسالا  جوزل  دوع  لضفلا  انذاقنب ..!!؟؟ اوماقو  ثدح  ام  ةطلا  لاجر  فرع  فك 
سدسملاو ةفرغلا  اندوجو   ءانثأ  لاقنلا  اهفتاه  نم  قدنفلا  ةرادب  تلصتا  دقف  ..معن  دأت ..!!!

ثحو ..تقولا  لاوط  اهتزوح  تنا  لا  ةودلا  اهتيقح  اهد   تعضو  ذإ  ..انيلإ  بوصم 
ةعبط ه  تلصتا  مقر  رخآ  ع  ..لاصتالا  ةداعإ  رز  ع  تطغض  مث  ..لاقنلا  اهفتاه  دجوي 



ةراس دوجو  مدع  نع  تثدحت  امدنع  ةصقلا ..!؟ ؟ ةاد  نوركذت  له  ..قدنفلا  مقر  وهو  ..لاحلا 
ةرادب جوز  تلصتا  امدنع  نوركذت  له  انلاقتسا ..!! ؟ نوكت  نأ  ضفملا  نم  نا  لا  قدنفلا 

(.. نحلا  ) انلوصو إ ذنم  ه  تلصتا  مقر  رخآ  اذه  نا  ةراسلا ..!؟ ؟ لاسرب  مهغالإل  قدنفلا 
طغضتل اهتيقح  اهد   تعضو  اذل  ..انتفرغ  نزوجحم   انك  امدنع  رمألا  اذه  تركذت  اهنأ  ودي 

تنا لا  ةأرملا  وأ  ةفرغلا  شف  نا  يذلا  لجرلا  اهيلإ  هتي  نأ  نود  ..لاصتالا  ةداعإ  رز  ع 
.وألا ةجردلا  اهسدسم إ  بوصتو  اددحت  بقارت 

دت تنا  دقل  ..انالتق  الأ  ةدسلاو  لجرلا  وجرتو  عفترم  توص  بحتتو  جوز ت  تحار  مث 
انيدح مهيلإ  لصو  اذكهو  قزأم ..!!! اننأ   اوفرعل  قدنفلا  ةرادإ  إ  فتاهلا  اهتوص ع  لاصإ 

اوماق مث  ..انتفرغ  مقر  ةفرعمل  اع  اثح  اورجأو  ..ةام  ةطلا  مهرود   اولصتاف  ..الما 
الط اتقو  عاضأ  دق  لجرلا  نأ  اوست  ال  ..ةدسلا  عم  لجرلا  ع  ضقلاو  ملا  كلذ  بصنب 

بلطتو قدنفلا  ةرادإ  كرحتت  ظحلا   نسحل  ةفا  ةفلا  تنا  دقو  ..انتفرغ  شتفت  اس  
مهفن نأ  نود  اخأ  وجننل  ..بسانملا  تقولا  اولصوو   ءملا  اوعراس   نيذلا  ةطلا  لاجر 

.ثدح امم  ائش 

زاجإ  نأ  تننظ  دقل  ةاغلل ..!! ةدقعم  ..ةدقعم  ةصقلاف  مهفن ..!!! نأ  سلا  نم  نك  ملو 
تاققحتلا بس  عيباسأ  كانه 3  ءاقلل  تررطضا  ..طقف ل  لال  ةدمل 3  نوكتس  نحلا ) )

!!. قدص ارمأ ال  نا  ثدح  امف  ..معن  ..ةفثكملا 

ةكش نع  ةطلا  لاجر  فشك  دقف  ..كلت  تاققحتلا  ةلسلس  دع  اخأ  ء  ل  تمهف  دقل 
( نحلا  ) فختم  اهدارفأ  لظو  ..ةلط  تاونس  ذنم  ترثدناو  تتام  ةكش  ااق  وأ  ..ةطخ 

حأس اذل  ..نآلا  ائش ح  اومهفت  مل  منأ  ملعأ  ةنمألا ..!! تاطلسلا  نم  راه  حلا  كلذ  ذنم 
نأ موجرأ  نو  ..اهب  تررم  لا  تاققحتلا  ةلسلس  دع  لمالا  ةيجعلا  ةصقلا  ەذه  لصافت 

!!!. ةكئاش ةصقلا  نأل  ادج  امل  اوؤرقت 

نم ضقلا ع  مت  تلا ..)  ) يدلل قارعلا )  ) وزغ ماأ  تااد  و  ماع 1990 .. فص  رخاوأ   
رمعلا نم  لا 20  اهموي   تنك  قارعلا ..)  ) ةقع )  ) لقتعم اسرو إ  ةقارعلا  تاوقلا  لق 
فدهلا نا  ل  ..ددحم  بس  يأل  ضقلا ع  متي  ملو  ..ةمواقملا  اوضع   نأ  مل  ..ال  ..بسحف 

لسغ ةلمع  ءارجإل  ائاوشع  مهيلع  ضقلا  مت  نيذلا  لا  باشلا  نم  ةعومجم  عم  اضخإ 
نووني اونا  ام  اهنيح  فرعأ  نأ  مل  ..ةقارعلا  تاطلسلا  حلاصل  لمعلا  مث  نمو  اعمج  انل  خم 

ملو مولظم  نأ  ا   اهللختي  فقوتت  ةلط ال  بذعت  ةلمع  هل  ضرعتأ  ام  ل  ناف  ..هلعف 
لسغ ةلمع  نم  اءزج  الصأ  نا  هل  تضرعت  يذلا  بذعتلا  نأ  نآلا  تفرع  ل  ..ائش  لعفأ 
قباسلا ةعمقلا   لودلا  نم  ثلا  اهتسرام  ةلسو  نوملعت - متنك ال  نإ   - خملا لسغو  خملا ..!!!

لقع اهبسا  لويمو  رافأو  تاداعل  درط  نع  ةراع  وهو  ..اهفوفص  لمعلل   سانلا  دنجتل 
لقعلا كلذ  ةددج   ىرخأ  رافأو  تاداع  سرغ  وأ  لاخدإ  مث  نمو  ..م  تقو  ناسإلا  

(. لوسغملا )

قاهرإ ..رمتسم  ددهت  ..ةئجافم  ةسفن  تامدصل  اموي  ضرعتأ  تنك  ذإ  ..م  ثدح  ام  اذهو 
..نيددشلا شطعلاو  عجلا  مث  ..عطقتملا  صقلا  مونلا  وأ  لصاوتملا  رهسلا  فقوتي  صع ال 

اضأ يذعتو  ..ةاغلل  ةعش  ةروص  الثم  امأ  رخآ  صخش  بذعتك  ..ةعرملا  فقاوملاو 
لا ةسولهلا  قاقع  ضع  دأت  ل  كانهو  ..مونلا  نم  ممرحت  مل ح ال  اهفصأ  نل  بلاسأ 

.امامت كلقع  كدقفت 



اهيلع بعص  ثح  ةجرحلا  ةفاحلا  اهلصوتو إ  خملا  االخ  قهرت  ةعمتجم  لماوعلا  ەذه  تناف 
مث ..كنوذقني  مث  توملا  ةطقن  ح  كلع  نوطغض  مهف  ..املا  هتملعت   ام  ظفتحت  نأ 

..ىرخأ ةرم  كوذقني  نأ  لق  ..اضأ  توملا  ةطقن  ح  ىرخأ  ةرم  كلع  طغضلا  نودواع 
راهنالا ةفاح  ع  نوكتو  اهرارقتسا  دقفتو  فنع  ةسفنلا  كتلاح  هت  نأ  إ  اذكهو ..!!!

كتاح  مهذاقنإل  مهل  نافرعلا  رعشس  كنإف  ..اذه  ل  دع  كحا  نوقلط  امدنعو  ..صعلا 
دارفألا مهسفنأ  اونا  مهنأ  تو  ..نآلا  ح  ەسفت  نم  سفنلا  ملع  نكمتي  مل  بجع  ضقانت 

مهذاقنإل مهل  انيدم  كنأ  وه  اهنيح  ه  رعشس  ام  ل  ..كؤادعأ  لصألا  مهنأو   كلتق  اودارأ  نيذلا 
طانغملا منتلا  اومدختسا  اذإ  ةصاخ  ..كنم  هنوبلط  ام  ل  لعفت  نأ  ادعتسم  نوكتو  كتاح 

.(2  ) نطالا كلقع  مهئدام   خيسل 

لمعلل يدنجتو  م  لسغ  لجأ  نم  م  ةلط  بذعت  ةلمع  نوسرام  اولظ  مهنأ  مهملا 
اهاظ ودأل  وزغلا  ةف  نحلا )   ) إ اسرإ  كلذ  نم  فدهلا  ناو  ..متخأ  ام  مهحلاصل 

اونا رمألا  عقاو  مهنل   ..ةقارعلا  تاوقلا  شط  نمو  مهدل  نم  حزانلا  يلا  دحأ 
ماقلل جيلخلا  لود  ل  سساوج   عرزل  ةن  كانه  تنا  دقف  ..اسوساج  اوعنص م  نأ  نودي 

تالمعل احم  ةجلخلا  ارألا  تحصأ  نأ  دع  ةلللا  ةراثو  ةقطنملا  ةخت   لامعأ 
(!!!. تلا  ) رحت

ىألا ضع  اهلمتح  مل  ذإ  ..عيمجلا  عم  حجنت  ال  ەذه  خملا  لسغ  تالمع  نإف  عبطلاو 
هتنظ ام  اذه  وأ  ..م  ثدح  ام  امامت  ..ةلمعلا  مهعم  تلشف  رخآلا  ضعلاو  ..اودهشساو 

جارفإلا اوماقف  ..تلشف  دق  لسغ م  ةلمع  نأ  اونظ  ذإ  تقولا ..!!! كلذ  ةقارعلا   تاطلسلا 
نكمم لاح  أوسأ  انأو   ألا  نم  تجرخ  ثح  ..رحتلا  برح  دع  ىألا  نم  ةعومجم  عم  ع 

خملا لسغ  ةلمع  نأ  ملع  دحأ  نك  مل  ..رمألا  عقاو  نل   ..بذعت  نم  هل  تضرعت  ام  ل  دع 
كلذ ذنم  هف  ةدوجوم  تلظ  نطالا  قع  اهسرغ   اولواح  لا  تامولعملا  نأو  ..م  تحجن  دق 

!!!. حلا

موقأ نأ  ضفملا  نم  نا  دقف  نحلا ..)  ) راطم نع  ةلما  تامولعم  قع  اوسرغ   دقل 
دئاق ةنبا  اهنإ  ..معن  ..اضأ  لا ).… لده   ) نع ةلما  تامولعم  قع  اوسرغ   ام  ..ەجفتب 

اهدلاو جأ  نأو  اهفطتخأ  نأ  ضفملا  نم  نا  ..تقولا  كلذ  نحلا )   ) ةاغلل  مهم  يركسع 
كلت ملس  مث  نمو  نحلا ..)  ) ةنجألا  تاوقلا  صخت  ةاغلل  ة  تامولعم  يدوزت  ع 

.ةقارعلا تاوقلل  تامولعملا 

لا نسح  دلو   ) مسا روزم  رفس  زاوج  لمحأ  نأ  اضأ  ضفملا  نم  ناو  ..ةطخلا  ەذه   تنا 
يرمأ حلا  نمألا  لاجر  فشك  الو  راظنألا  تفلأ  هتسم  ال  باشك  فتأ  مث  نمو  …(.. 

رمخلاو رئاجسلا  ب  يقلت  متف  تلا ..) ارعلا ل( لالتحالا  ماأ  كانه   ماقإ  ةف  ءانثأ 
.انه وصو إ  ذنم  ثادحألا  عراس  بس  ظحلا  نسحل  هل  تقولا  دجأ  مل  نأ  مغر  اضأ 

..راذ نم  ةسم  ةملظم  ةقطنم  ةدوجوم   قع  اهوسرغ   لا  تامولعملا  تلظ  دقل 
راطم إ  وصو  لاح  ةراذلا  نم  ةئضملا  ةقطنملا  إ  ةأجف  تامولعملا  كلت  تزفق  ..نلو 

نودو و م ةارغ  فتأ  تنك  اضأ  اذهلو  ..تركذ  ام  افولأم  راطملا  اد   اذهل  نحلا ..) )
ا ارقم  تنا  دقف  ..زوجعلا  كلذ  اهيف  تلاق  لا  ةنكسلا  ةرامعلا  كلت  امأ  ..ناحألا  بلغأ   

لاوط اضأ  ماقإ  لحم  نوكت  نأ  ضفملا  نمو  ..تقولا  كلذ  ةقارعلا   تاراختسالا  لاجرل 
.وزغلا ةف 



كلت ع  قارعلا )  ) ماظن أف  تلا ..)  ) رحت برح  عم  لاحلا  ةعبط  مهتطخ  تلشف  ..نلو 
لل ةصخش  تاهو  رفس  تازاوج  روزت  متيل  ..لقتسملا  اهيلإ   جاتح  هلع  ةمئانلا  االخلا 

ثعلا ماظن  راهنا  مث  ..تاهبشلا  نع  ادع  جيلخلا  لود  او  نحلا )  ) اوشع  ..ءالؤه ح 
(!!!!. سح مادص   ) ضقلا ع متو  دادغ )  ) تطقس تاونس ح  اهدع  هلمأ 

افوخ قارعلا )  ) ةدوعلا إ نولم  اهدارفأو ال  جيلخلا  ةقطنم  ةمئانلا   االخلا  كلت  تلظ  دقف  اذل 
فشكت ال  اهيف   ئتخم  نحلا )  ) مهضع  رقتساف  ..كانه  مهيلع  ضقلا  متي  نأ  نم 

نوعطتس مهنأو  مهيس  دق  ملاعلا  نأ  ماألا  رورم  عم  اونظو  ..اضأ  مهرمأ  ةحلا  تاطلسلا 
راثأ لده )  ) مساو راعتسملا  سال  يركذو  افملا  يروهظ  ..نل  ..مهتافو  موي  إ  ءاتخالا 
دحأ وه  ..هتراب  تمق  يذلا  زوجعلا  لجرلا  كلذف  ..مهحضف  موقأس  اونظو أ  ..اثك  مههانا 
َفخ ملو  ..راعتسملا  سا  هلع  َفخ  مل  اذل  ..ترثدنا  لا  ةمئانلا  االخلا  ااق  دحأو  مهلاجر 

الإ ءامسألا  ەذه  نع  اددحت  هلأسل  صخش  هلإ  أ  نأ  لحتسملا  نمو  لا ..)… لده   ) مسا هلع 
رعشف ..ثحاملا  وأ  ةلودلا  نمأ  لمعأ   نأ  نظ  امر  ..رخ  وأ  لش  رمألا  ةلص  هل  تنا  اذإ 

.مهرمأ تفشك  نأ  مهنم  انظ  دألا  لا م إ  لتقو  تق  اولواحو  ..رطخ  هئالمز   عم  هنأ 

لاجر ضق  نأ  دع  ..تنا  دق  هل  رمألا  نأو  ..ثدح  مل  اذه  نم  ائش  نأ  ظحلا  نسحل  ..نل 
 - نل ..كانه  ةلئاه  ةجض  ةضقلا  كلت  تراثأ  ثح  ..ةكشلا  ەذه  ااق  اوفشكو  ..مهيلع  نمألا 
نم فواخم  يأ  ثت  ةصقلا  ال  ەذه  اضأ ع  ةاغلل  يوق  العإ  متعت  كانه  نا  لاقملا - 

(. نحلا  ) دع  اهنع  فشُ  مل  ىرخأ  االخ  دوجو  ةلامتحا 

..لتقلل ضرعتن  نأ  اندك  دقل  ..نكمم  لاح  أوسأ  جوز   عم  تنك  نأ  الإ  ..ء  ل  ءاهتنا  مغرو 
الإ ..اهناسل  اثك  تعراص  ةاغلل  ةرم  ىركذ  ةصقلا  كلت  تداعأو   ل  ..ةيهر  فقاوم  انررمو 

ىرخأ ةرم  املا  داع  نأ  دع  ..نآلا  ىوس  نحلا )  ) ارخؤم  ثدح   امو  اهنب  طرأ  مل  نأ 
طقف جاتحأ  ..اعتأس  نأ  ملعأ  ل  ..خملا  لسغ  تالمعو  بذعتلاو  ألا  ىركذ  دراطل 

صلختأو اهب  تررم  لا  ءادوسلا  ثادحألا  ةاحلا ح أ  تورل  ةدوعلا  ..تقولا و  ضع  إ 
.املا ىدص  نمو  ..وزغلا  ماأ  اهتشع  لا  ةفخملا  تاكذلا  كلت  نم 



نونجلا ةفاح  ع 
ل نأل  ..صق  اهب  أدأل  ةعجشم  ةمدقم غ  اهنأ  فعأ  الهم ..!!! ..نخآلا  نع  فلتخم  نإ 

قمحأ درجم  نأ  اونظت  الأو  اوعمتس إ  نأ  موجرأ  ..رخ ل  وأ  لش  فلتخم  هنأ  نظ  ناسإ 
ةققح ةعبط  ةاح غ  شعأو  ..لعفلا  نخآلا  نع  فلتخم  انأف  ..مهانا  بذج  بغري  رخآ 

..ةقطلا ەذهب  امم  موي  شعأ إ  نأ  نأ ع  ركذتأ  امل  لئاه  طاحب  رعشأ  نإ  ..ازاجم ح  ال 
.هلعف عيطتسأ  ام  دجوي  ..نل ال  ..لمتح  رمأ ال  هنإ 

مسا هلع  قلط  ..نوثلا  هلهج  دق  بغ  ردان  ضرم  اقت  تاونس  ذنم 10  تصأ  دقف 
ممولأ ع نلو  ..لق  نم  ضرملا  اذهب  عمس  مل  ملغأ  نأ  فرعأ  (.. 3 ( ) فواسروك ةمزالتم  )
كلت لاوط  هنم  اعأو  هضارعأ  بصأ  مل  ول  ه  عمسأل  نأ  مل  اضأ  انأف  ..رمألا  عقاو  كلذ  

.جالعلا لمأ  يأ  نود  تاونسلا 

ضارمألا ل  ..و  ..تانيماتيفلا  دحأ  نمزم   صقن  بس  غامدلا  بص  للخ  نع  ةراع  ضرملا 
نادقف اهنم  ..باصملا  ةثرا ع  جئاتب  عللا  ضرملا  اذه  بسي  ..ناسإلا  غامد  بصت  لا 
نادقف عم  ..عقاولا  ملاع  ثدحت   مل  ةمهو  تاكذ  عاخاو  ..رخآلاو  حلا  افملا ب  ةراذلا 
لمأو اروعش  عضوملا ال  نع  جخأ  مث  ..ام  رمأ  ثدحتأ   اناحأ  دجت  ذإ  ..ماللا  ءانثأ  كلا 

.امامت رخآ  عضوم  يدح  

نل ..اظقسم  نوأ  ذإ  ..واللا  ةلاح  هش  ام  وأ  ..نمزلا  ساسحإلا  نادقف  اعط  ن  الو 
اهدجأف ةعاسلا  إ  اناحأ  رظنأ  دجت  بسلا  اذهل  ..رخآ  ملاع  إ  اروعش  ال  عو  قاسي 

هنأو ..فصنلاو  ةسداسلا  ش إ  اهنأ  دجأل  للق  اهدع  اهيلإ  تفتلأ  مث  ..الثم  ءاسم  ةسماخلا 
ضارعألا ەذه  ل  فصنو ..!!! ةعاس  لاوط  نمزلا  اسحو  يكرت  تدقف  دق  نأ  إ  ةأجف 

..سانلا اك  ةعبط  ةاح  شع  نأ  نكم  اعزعزم ال  ازوزهم  ااش  تلعج م  ةغلا  ةضرملا 
.اعمج ملعن  ام  وألا  ةجردلا  هذلا  ەكرت  دمتع ع  لاجم  يأ  ناسإلا   حاجنف 

 - ددشلا فسألا  عم  ضرملا -  اذه  جالع  نلو  ..ةحاتملا  لئاسولا  ل  الع  ءاطألا  لواح  دقل 
ضرملا ع ءاقإل  ددحم  الع  جمانرو  ةودأ  يدوزت  درجم  ءاطألا  هلعف  ام  لف  ..حاتم  غ 

.امامت قع  دقفأو  رمألا أ  ءوس  بسحف  ال  هلاح 

..ةرم لوأ  ضرملا  فاشا  دنع  ةقهارملا  نس  ذنم  اهشعأ  لا  ةاحلل  ءادوسلا  ةروصلا  كلت  مغرو 
تنكف ..سانلا  اك  ةعبط  ةاح  سرامأ  نأ  لواحأو  هضارعأ  مواقأ  ةلط  ةفل  تللظ  نأ  الإ 
..نل ..دالوألا  عيمج  لاحك  لعت  لامو  ةسردملا  احتلا  رارمتسا  رغص س -ع  مغر   - ام

كساسحو ككفتو  كتراذ  كلس  ء  نع  ثدحتن  نحن  ..ثك  م  ىوقأ  نا  ضرملا 
.!!؟ همواقت فكف  ..نمزلا 

اقوأ مظعم  اهدع  قأو  ةركم  نس  ةسردملا   نم  جخأو  ..ائشف  ائش  كلذ  دع  اح  راهنتل 
ناوق بسح  لمعلا  حيي   يذلا  وناقلا  نسلا  وهو  لا 18  نس  تلصو  نأ  إ  ..تبلا   

نأ انظ م  ةعضاوتملا  ةملعلا  الهؤم  عم  بسانت  ةطس  ةفظو  نع  ثحأ  تحرف  ..ةلودلا 
اهدع اخأ  مالسسالا  ةار  عفرأ  نأ  لق  ..لقألا  دهجلا ع  ةدودحم  ةفظو  لمعلا   رداق ع 

نأ دع  طلا  دعاقتلا  ع  لوصحلا  مث  نمو  ..طلا  سلجملا  ع  رع  متو  اقت  تس 



!!!. فئاظولا طسأ  ءادأ  نع  ازجاع  فن  تدجو 

يأ عو  ظولاو  لعتلا  قتسم  ذإ ق ع  ..نورت  ام  احل  ارمدم  ضرملا  اذه  نا  دقل 
لواحأو لواحأ  تللظ  نأ  الإ  ..هلإ  لوصولل  س  احومط  كلم  اداع  اناسإ  نوأل  ىرخأ  ةصرف 
مئازهلاو ةوادوسلا  ةروصلا  كلت  مغر  رومألا  نم  قملا  بناجلا  إ  رظنأو  الئافتم  أ  نأ 

.اح ةلاتتملا  

ةجاحلا نود  ةاحلا  ىدم  ةماتلا  ةحارلا  طلا  دعاقتلا  وصح ع  عم  نأ  فنل  ددرأ  تنك  ذإ 
دأ نود  خشلا  اسح  لخدس   يرهش  بتار  عم  لا 20 .. نس  لمأ  مل  نأ  مغر  لمعلل 
مامأ سولجلاو  زافلتلا  ةدهاشم  ىدعتت  ال  ةنمآ  ةئداه  ةطس  ةاح  لقألا  ع  شعأس  ..دهج 
اندل نم  نام  ل  قناخلا   يرورملا  ماحدزالاو  ملاعلا  بخص  نع  ادع  رتويبملا  ةشاش 

.ببحلا

لمم نوكتس  اهنأ  راتعا  ثاثأ ع  رأو  نوفلت  ةشاش  لضفأ  فرغ  هجتب  تمق  دقف  اذل 
أت ةيسآ  ةسج  نم  ةضرمم  يعتب  تمق  نأ  اضأ  مخأ  نأ  أ  الو  ..ادعاصف  نآلا  نم 
هنم فدهلا  نأ  ادج  فرعأ  الع  جمانرب  لالخ  نم  دعاسمو  ةانعلا   موقتل  اموي  رال 

.اءوس ضرملا  ضارعأ  دادزت  امد  ال  االخ  نم  ةقالا  ةقلا  ةظفاحملا ع  الإ  سل 

نمزلا ساسحإلا  دقفأ  نأ  نم  افوخ  جورخلا  خأ  تنكف  ..تبلا  اسأ   ضرملا  اذه  لعج  دقل 
الف افم  لش  راذ  دقفأو  تبلا  جراخ  نوأ  نأ  وأ  ..الثم  عراشلا  طسو  ةأجف  فن  دجأو 

صخش ..هتب  نم  جخ  امدنع  ثم  صخشل  نورت  ام  ثدحت  دق  ةثك  رومأ  ..دوعأ  فك  فرعأ 
دلاو عم  ادحو  هف  مقأ  ثح  ..هل  لاع  وه  تبلا  نا  اذل  بعتلا ..!!! حص  نإ  هلقع  كلم  ال 

نأ اهعسو  ردق  لواحتو  تعت   دلاو  تلظف  ..تاونس  عض  ذنم  همحر هللا  يدلاو  وت  نأ  دع 
.ةعبط اح  نأ  امئاد  رعش 

تنك دقل  بحلا ..!!! نع  ثدحتأ  انأ  ..معن  ..ةدش  ەدقتفأ  ..اثك  ەدقتفأ  دحاو  رمأ  كانه  نا 
طاترالاو ..ةاتف  يأ  اموي  طترأ  مل  نأ  ركذتأ  امل  ألا  رعشأف  ..اح  ةاتف   دوجو  دقتفأ 

رمألا  اذه  اثك   ركفأ  مل  امر  ..باش  يأ  اهنع  ختي  نأ  نكم  نوملعت ال  ام  ةسام  ةجاح 
ع لوصحلا  دعو  ..نآلا  نل  ..لاحل  جالع  نع  ثحلا  مئادلا   اغشا  بس  املا 

ل دوجو  مغر  هشعأ  يذلا  لئاهلا  غارفلا  تقو  عمو  ..ضرملل  ماتلا  السساو  طلا  دعاقتلا 
ع نوأ  نأ  بحلا ..!!! ..ةحلملا  ةجاحلا  كلتب  ائشف  ائش  روعشلا  أد  ..وح  هفلا  لئاسو 

اهيضق لا  ةلمجلا  ةسامورلا  تاظحللا  كلت  اهعم  شعأو  ..اهبح  بذعتأو  اهبحأ  ةاتف  ةقالع 
ل راخلا  ملاعلا  نع  ادع  فاحللا  تحت  نامأ  ارعاش  ..هتببح  عم  فتاهلا  ع  الل  باشلا 

.لضفأ نوكس  دغلا  نأ  كرعش  نأ  لواحتو  كنضتحتو  كمالآ  شعتو  كلإ  عمتس  ةاتف  ..ەرو 

ذإ ..معن  ..ةضاملا  تاونسلا  لاوط  ه  ملحأ  تنك  ام  ثودح  الول  ەذه  صق  بتأل  نأ  ملو 
كلتب تقتلا  امدنع  لعفلا  هتنمت  ام  ثدح  دقف  ..صقل  ةققحلا  ةادلا  ەذه   تنا 

ناملا وهو  تننإلا  ةكش  ع  تادتنملا  دحأ  كراشم   دنع  ةفدصلا  اذه  نا  ةاتفلا ..!!!
تنا لا  ةضرمملا  ةدعاسمو  ..جح  نود  سانلا  تلأ  نأ  هلالخ  نم  عيطتسأ  يذلا  دحولا 

.ضرملا ضارعأ  تررم  امل  عقاولا  ملاع  اجرإ إ  لواحتو  ناج  سلجت 

ومه وكشأو  ااضقلا  فلتخم  لا   فاطأ  عيمج  عم  تننإلا  لالخ  نم  رواحتأ  تنك 
نم احضاو  افطاعت  دجأف  ..ةصخش  ةفص  فرع  ادحأ ال  نأ  نانئمطالا  ارعاش  ةحصلا  لشمو 



..بسحف تننإلا  ةكش  مهعم ع  قالع  تتقا  نيذلا  ءاقدصألا  نم  ثلا  بسأو  ..عيمجلا 
عقاوم دحأ  اهتفداص   ةاتف  درجم  نكت  مل  ..فلتخت  اددحت  ةاتفلا  كلتب  قالع  تنا  ..نل 
داحلا اهفطاعتب  ترعش  ذإ  ..لعفلا  ةفلتخم  تنا  ل  ..قئاقد  دع  اهنع  ء  ل  أسو  تننإلا 

رخآ نع  ختو  جالع   نع  ددش  سامحو  تقولا  لاوط  ثحت  اهتدجوو  ..ةحصلا  لاح  عم 
عــــلا لعلا  مدقتلا  نع  اهمال  امئاد  نأمط  لواحتو  ..لاحل  ةبطلا  مولعلا  هلإ  تلصوت  ام 

.لشمل الح  دجس  هنأ  كش  يذلاو ال 

ائش ..و  ..تباصأ  لا  سألا  ةلاح  دعت ع  سامحلا و  حور  ثتل   اذه  ل  خت  تنا 
ةروفلا ةثداحملا  لئاسو  لالخ  نم  ثداحتن  انحرو  ..تننإلا  ةكش  انتقالع ع  تدطوت  ..ائشف 
تدجوو ل  ..لق  نم  دحأ  دنع  ەدجأ  مل  امامتهاو  الما  العافت  اهنم  دجأل  ..ةثك  رومأ  لوح 

اهنم تلطو  ..ةرم  تاذ  تأرجت  نأ  ..انقاوذأو إ  انعاطو  انلويم  بلا   هاشلا  اروهبم  فن 
ةروفلا ةثداحملا  اهلعف   ةدر  رظتنأ  تسلج  مث  فتاهلا ..!!! ع  اهيلإ  ثدحتأ  نأ  ددش  قلق 
!!!. اهيدل عنام  نأ ال  درت ع  نأ  لق  ..تاعاس  اهنأو  ترم  تاظحل  ..فنعو  ةوق  قفخ  لقو 

مل وك  لجخلا  ةدش  نم  م  بصتي  درالا  قرعلاو  ةددش  ةفهل  لاقنلا  تاه  مقر  اهتيطعأف 
نأ تقولا  سفنب  لواحأو  اهل  هلوقأس  ام  ةقرو  اع ع  لجسأ  تحرو  ..ةاتف  عم  لق  نم  ثدحتأ 

.ةللق قئاقد  اهدع  لصتت   نأ  لق  ..اهباجعإ  لانت ع  ةقثاو  توص  ةنب  ثدحتأ 

ةشاش ع  بغلا  مقرلا  تأر  نإ  امف  ..لاقنلا  تاه  سرج  نر  ح  قح  ةعئار  ةظحل  تنا 
تاه ال ةلجسملا   فتاوهلا  ماقرأو  ..ةثك  تالاصتا  لتأ  انأف ال   .. اهنأ  تفرع  ..فتاهلا ح 

..ةضرمملا مقرو  ..لاح  فملاو ع  خشلا  يبط  مقر  اهنم  ..لقأ  امر  وأ  ماقرأ  لا 7  زواجتت 
.خلإ

..اح ةرم   لوأ  ةاتف  عم  ثدحتأس  وك  نيددش  حفو  رتوتب  فتاهلا  تددر ع  نأ  مهملا 
اوظحال ..لطلا  قفخ  لقو  باجإلا  اع  اهتبجأف  ..انالف  تنك  نإ  لأس  اققر  اتوص  دجأل 

لق ..تاظحلل  رظتت  نأ  اهتوجر  كلذ  مغر  ..لق ل  نم  اهعم  ثدحتأ  وأ  ةاتفلا  ەذه  َرأ  مل  نأ 
يدسج تسسد  مث  ..ةاغلل  ةئداه  ةكسال  سوم  لغشب  موقأو  رونلا  طأل  اع  بهذأ  نأ 

كلت شعأ  اخأ  ..ء  ل  لوح  اهعم  ثدحلا  امزاع  ةعامسلا  تكسمأو  ..فاحللا  تحت 
غفأل ةاتف  يأ  نع  ثحأ  تنك  نأ  فعأ  ..اثك  اهب  تملح  لا  ةلمجلا  ةسامورلا  تاظحللا 
لثمأ تنك  حجرألا  ع  نأ  اضأ  فعأو  ..لقو  قع  ع  ترطس  لا  بحلا  رعاشم  ل 

.ةطقنلا كلتل  اثك  ثأ  مل  نل  ..العف  هشعأ  الو  بحلا 

نأ نكم  ةاحلا ال  نأ  ارعاش  ..رجفلا  ناذأ  تدتما ح  ةذذل  ةئداه  تاعاس  ةاتفلا  عم  تشع  ..و 
ةأجف اهل  اح  غبصل  دودكملا  لق  يذغو  ييا  قفدتي   بحلا  رات  نأو  ..لمجأ  نوكت 

اهتثداح ل  ..ثلا  اهنع  فرعأ  الو  ةاتفلا  َرأ  مل  نأ  مغر  بحلا  نع  ثدحتأ  يدرولا ..!!! نوللا 
اهملاع لظ  ..معانلا  سجلا  نع  ادع  شعت  امدنع  ..نل  ..تاعاس  عضلو  طقف  فتاهلا  ع 

اهيلع رعاشملا  ەذه  ل  رت  ح  ..كلوح  ةاتف  يأ  دجت  نإ  امو  ..هشعت  نأ  متت  امهبم  ازغل 
.ةنالقع دأ  نود  اهبح  قرغتو  

ام رمأ  لوح  ثدحتأف  ..أ  وأ  ترم  يكرت  تدقف  ذإ  ..اهعم  وألا  ملام  ثدح   ام  الو أ 
نمزلا ساسحإلا  ادقف  اضأ  كانهو  ..امامت  رخآ  عضوم  إ  ثدحلا  ةفد  غأ  ةأجف  دجتل 

نإ ام  ل  ..نوملعت  ام  ضرملا  ضارعأ  اهنإ  ..ةفلا  كلت  لالخ  ماتلا  مصو  اهعم  يدح  ءانثأ 



ارعاش لاقنلا  تاهب  كسمأ  ح  ..ةعاس  فصن  إ  لصتل  دتمت  دق  قئاقد  دع  عو  إ  دوعأ 
تنا دقل  ةعامسلا ..!!! نم  ىرخألا  ةحانلا  ع  يراظتنا  ةنيكسملا  ةاتفلا  دجأف  ..غلا  جح 

.اع اهب  قلعتي  لق  لعج  ام  اذهو  ..دودحلا  دعأ  ةفطاعتم م إ 

ل اهنع  تفرع  ثح  ..لقأ  امر  وأ  ارهش  ءافو -)  ) اهمسا نأ  تفرع  لا   - ببح قالع  ترمتسا 
لامجلا ةعئار  م   تفرعف  ..لاقنلا  فتاهلا  اهلسرت  ع  تأد  لا  اهروص  تدهاشو  ء 

.قح ظوظحم  نأ  ترعشو  ..اهاضر  بسك  نأ  باش  يأ  متي 

نكر  زربأ  هتعضو   غص  فد  ه   خت  ام  ل  لجس  ع  امود  اصح  تنك  دقل 
اركذم فد  ةام إ  هجتأ  ..ببح  نع  ائش  تسو  ضرملا  ضارعأ  دحأ  تررم  نإف  ..فرغ 
بلطأف ..رمألا  عقاو  اثك   دعاس  ةضرمملا  تناو  ..ەركذتأ  نأ  جاتحأ  ام  ل  هف  دجأو  اذه 

اهنم بلطأو  ..ببح  عم  ةصوصخلا  ضع  لصحأ ع  دلاو   عم  سلجتل  بهذت  نأ  اهنم 
عو ةداعتسا  دعاسلو ع  ةنهذلا  لاح  نم  دأتتل  رخآلاو  حلا  ةفرغلا ب  أت إ  نأ  اضأ 

.امهتدقف ام  اذإ  يكرتو 

انءاقل نأ  تدجو  ..ةاتفلا ح  ەذه  نود  ةاحلا  ع  ارداق  تسل  نأ  ترعش  ..ماألا  رورم  عمو 
اهلسرت لا  ةلمجلا  اهروصو  قيقرلا  اهتوص  تأ  لا  ءافو )  ) ببح ىرأ  نأ  درأ  ..امتح  حبصأ 

.فغش امهلقأو  اهيدب  كسمأو  ببح  تلأ  نأ  درأ  ..تقولا  لاوط   

ئدا ءافو )   ) نم ددش  ددرت  دعو  ..وألا  انتملام  نم  عيباسأ  ةعض  دع  اخأ  انيقتلا  دقو 
ةقطنم هشلا   وبرا )  ) قم لوألا   انؤاقل  ناف  ..السوتل  تخضر  ةاهنلا  اهنل   ..رمألا 

ا عم  قح  دحت  مامأ  نأ  عقاولا  ضرأ  ع  ةرم  لوأ  اهتيأر  ح  ترعش  ثح  بعشلا ..) )
عن يأ  رقتفأ إ  نأو  ةصاخ  ةاتف ..!!! يأ  ه  ملحت  ام  لو  ءالاو  تاداهشلا  باحصأ  نم  باشلا 

!!!. لقع وأ  ةحص  الو ح  ءارث  الو  ةداهش  الف  ..تالهؤملا  نم 

لالخ نم  إ  اهلسرت  تنا  لا  روصلا  نم  لمجأ  تدو  ل  ..لامجلا  ةعئار  تنا  دقف  امأ  
تءاج اهنأو  ..عباطلا  ةغ  اهباث  ..اس  لطلا  دوسألا  اهرعش  ..قوشمملا  اهماوق  ..تننإلا 

نم لقأ  ارت  نأ  وأ  ..يرهظم  اهبجع  الأ  اثك  تشخ  نإ  ح  ..رحاسلا  دوويلوه  ملاع  نم 
ساقمو اهترظن  اهل  ةاتف  لف  ..فرعأ  ..اهرظنب ال  ام  دح  إ  امسو  تنك  امر  ..نل  ..اهتاعقوت 

.نوملعت ام  لاح  لثم  مه  نم  ه  ركف  ام  رخآ  ةماسولا   نإف  امومعو  ..اهب  صاخ  ةماسو 

ا نم  ةرمتسملا  دسحلا  تارظنب  امهيف  ترعش  تعاس  وأ  ةعاسل  ماد  اذه  انءاقل  نأ  مهملا 
يدوجو ءانثأ  سفنلا  زاعالاو  رخفلا  نم  ء  يروعش  ركنأ  الو  ..قملا  نيدوجوملا   باشلا 

.يدحو ةاتفلا   ەذه  نوك  اهعم 

يأ نم  تالهؤم  يأل  التما  مدعو  ضرملا  مغر  اهقلعت   بس  نع  ةثك  اناحأ  اهلأسأ  تنك 
نيذلاو ةحطسلا  مهلوقع  باشلا  ا  نع  اثك  فلتخأ  ..بلقلا  بط  نإ  لوقت  تناف  عن ..!!!
محأ نأ  وهو  ..قالخألل  اعئار  اموهفم  يدل  نإ  اضأ  لوقت  ..ءادوسلا  مهرافأ  ىوس  مهل  مه  ال 

مهقارعأو مهلوصأو  مهتاسج  تنا  امهم  سانلا  محأو  ..اهزواجتأ  الو  حئاوللاو  مظنلاو  ناوقلا 
امهم مهيلع  ادقتعمو  ارآ  ضرفأ  الو  مهتافالتخا  لقأف  نخآلا  عم  حماسم  نأو  ..مهنادأو 

 - بيط تحأ  اهنإ  اضأ  لوقت  ..ع  هلوقت  تنا  ام  اذه  ..قلا  ةجردل  اهباوص  نم  اعنتقم  تنك 
..اهاضر بسل  لحتسملا  لعفل  دعتسمو  اهبحأ  نأ  ترعشو  طاس  تّحأو  اهلوق -  دح  ع 

!!!. عبطلا ةقحم  تنا  اذه  و 



..عللا رم  بس  ةفخسلا  فقاوملا  كلت  وقو   ىوس  لوألا  انئاقل  ةذل  نم  ء  دسف  مل 
تارم هتحرط 3  دق  لاؤسلا  اذه  نأ  باتعلا  نم  عنب  بيجتو  ..ام  الاؤس  اهيلع  حطأ  تنك  اناحأف 

نأ وأ  ..ةقحم  اهنأ  دجأو  اركذم  فد  اهدع  حتفأو  ..ةدش  اهل  رذتعأف  لقألا ..!!! لق ع  نم 
لمأ الف  كلت ..!!! واللا  ةلاح  يرورم  بس  لط  تقول  ةأجف  سرخأ  مث  ..اللق  اهعم  ثدحتأ 

اهد ع عضتو  ةددش  ةقرب  تك  زهب  موقت  امدنع  انملاع  إ  ءافو )  ) دعت نأ  دع  الإ  يدح 
ام كانه  دجوي  الو  ..ع  ء  ل  فرعت  اهنإ  ..انتقالع  ام   عورأ  اذه  ناو  ..ع  مطتل  يد 

.اهنع هفخأ 

تتا ذإ  ..اح  اجهبم   ائش  كانه  نأ  ترعش  اهنأ  الإ  ..ح  ةصق  دلاو  خأ  مل  نأ  مغرو 
اه دقو  ةمسبم  كتف  ..داع  اثك ع غ  فتاهلا  ثدحتأ ع  ..تقولا  لاوط  امسبم  ارت 

جاتح رمألا ال  ..ء  ل  فرعت  اهنأ  قثاو  ..اذهب ل  اهخأ  مل  ..يرمأل  متهت  ةاتف  كانه  نأ  اثك 
.ءاذ إ 

رمأ ثدح  دقف  ..تت  نأو  د  ال  نا  ..ةلمجلا  ماألا  ل  ..نل  ..نورت  ام  ةلمج  ماأ  تنا 
اههجاوأس نأ  نظأ  نأ  مل  ةققح  ةثرا  مامأ  فن  تدجوو  ..ء  ل  ەرثإ  ع  غت  بهر 

!!!. اموي

نع ادع  اعم  تقولا  ضع  قنل  اهتققش  ةقش  اهتراز   ءافو )  ) تلط م امدنع  كلذ  ثدح 
رهش ءاضقل  اهجوز  عم  ترفاس  دق  اثيدح  ةجوملا  اهتققش  نأ  تخأ  ذإ  ..لفطتملا  عأ 

تلن نأو  ةصرفلا  ەذه  لغتس  نأ  اثك  تجر  دقف  اذل  ..اهعم  ةقشلا  حاتفم  ارت  دق  امهنأو  ..لسعلا 
!!!. كانه

ثعلل س  الو  ..لق  نم  اذهك  ائش  لعفت  مل  اهنأ  تمسقأ   اهنل  ..اثك  اذه  اهبلط  أجاف  دقل 
نع ادع  ةلط  تاعاس  قت م  نأ  دتو  بسحف  اثك  بحت  اهنإ  ..لاشألا  نم  لش  يأ 

اخأ تقفاو  ..اهعم  تقولا  ضع  ءاضق  ةنونجلا   بغرو  اهحاحلإ  مامأ  ..و  ..لفطتملا  عأ 
ول ادج  تعتس   اهنأ  إ  انئمطم  تقفاو  ..اذه  اهبلطل  حفلا  ددشلا  يروعش  ركنأ  نأ  نود 

.ةداتعملا ةضرملا  ان  تباصأ 

َفخ ع مل  عبطلاو  ..باث  نم  يدل  ام  لضفأ  تدترا  مث  ..ةانع  قذ  تقلح  ..اتلا  مويلا   
نأ اهتدعو  ل  ..ادج  اهنوفرعت  باسأل  تبلا  نم  جخأ  ال  اهؤاجرو   ددشلا  دلاو  قلق 

نأ ةرجأ ع  ةراس  باهذلا  يونأ  تنك  دقف  ..ةلشم  يأ  وقو   مدع  نمضت  ةقط  فتأس 
ل يوحت  يج  اهتعضو   ىرخأ  ةغص  ةقرو  عم  ..ةقرو  ع  اتكم  ناونعلا  قئاسلا  عأ 

.ضرملا ضارعأ  يرورم  ةلاح  فن   نع  اهجاتحأ  لا  ةماهلا  تانابلا 

..يروعش مل  فصأ  نأ  عيطتسأ  الو  لوقأ  ام  فرعأ  ..نأ ال  ..نأ  ارعاش  ..تبلا  نم  اخأ  تجرخ 
..اعم اهيضقنس  ةلط  تاعاس  ..اهتققش  ةقش  طقف   انأ و  ..ىرخأ  ةرم  ببح  تلأس  ذإ 
رم ىوس  اح  راأ   يأ  دوجو  مدع  مغر  فنل  لوقأ  تنك  اذكه  ..يراأ  ل  اهخأسو 
ماقلا يونأ  نأ  مل  نأ  عقاولاو  ..ةداعسلا  رعشأ  تنك  اذهل  امر  ..هنع  ء  ل  فرعت  تتا  يذلا 

.بسحف ببح  ءاقللا  درأ  تنك  ..ةقالخأ  ةصقن  يأ 

تكف يرحلا ..) بعشلا   ) ةقطنم ءانبلا   ثدح  ادج  قار  كس  عمجم  إ  اخأ  تلصو 
فن دجأ  نأ  لق  ةللق  تاظحل  ..ببح  رظتت  ثح  ةلطملا  ةقشلا  إ  اهجتم  اتلا 
بالا سرج  اهدع  عقأل  ..قانأ  نم  دأتأو  اقمع  اسفن  طقتلأ  تحر  ..ةقشلا  با  دنع  افقوتم 



ةه ةفرعمل  بالا  ةحتف  نم  رظنت  ع  دوجوب  ترعش  ..مث  ..ةللق  تاظحل  رظتنأو  ..ءودهب 
!!!. ةلح بأ  اخأ   ببح  دجأل  ..ددش  ءودهب  حتف  بالا  ..قراطلا 

اذه ل  ارثأت  يانيع  تعمدو  اروعش  ال  اهيد  تكسمأ  نإ  ح  ..ةعئار  ..ةعئار  تنا  ..لإ  ا 
نأ دعتسم  ..ەذهك  ةاتف  ..دأت  ل  ..ةعاوط  اهعتأل  لخادلا  تبحسف إ  ..ةقرلا  ەذهو  لامجلا 

!!. ملاعلا ةاهن  اهعتأ إ 

عت ىرخأو  ..هاوفلا  ةحئار  عت  لا  كلت  ..ةالخلا  عمشلا  ةئيلم  اهتدجوو  ..ةقشلا  تلخد 
ةلاص تسلج   ..اوروأ  لود  ىدحإ  ءانغ   ةقدح  نأو   رمألا  اد  ح  ..النافلا  ةحئار 

دجوت نام  يأف  ..هسفن  ناملا  ىرأل  لوضف  يأ  باتي  مل  ..بسحف  اهيلإ   رظنأ  انأو  لاقتسالا 
.رعشأ تنك  اذكهو  ..فنل  لوقأ  تنك  اذكه  ..كش  نود  نج  نوكس  ةاتفلا  ەذه  هف 

انوتفم تنك  دقف  ..نآلا  اهركذأ  ال  ةثك  رومأ  لوح  ماهب  ثدحتن  يدرولا  انملاع  انسلج  
لق ..نأ  لق   .. ةاتفلا  ەذه  نأ  قدصم  اهيلإ غ  رظنأ  انأو  تقولا  لاوط  اهيد  كسمأ  ..اروحسم 
مغر لواحأ  ..ءطب  بحسي م  عوو  ..يكرت  دقفأ  نأ  رعشأل  ..اهاشخأ  لا  ةظحللا  أت  نأ 

 ….. نإ ..وح  ام  اسحإ  دقفأس  ..ةنعللا  كلذ ..!!! نع  زجاع  مواقأ ل  نأ  ء  ل 

ةشهد قدحت   ببح و  تئجوف  ..اذه  ثدح  نأ  لق  ..نل  ..امامت  يرافأ  لسلس  عطقنا 
عو ىرت  لئاه و  بعرب  خت  تنا  دقل  ..معن  اهخا ..!!!! ..مث  اهبس ..!!! مهفأ  مل  ةغلا 

ع دتع  مل  نم  نأ  فعأ  ةلصتملا ..!! ؟ ارظن  بس  بعرلا  ترعش  له  ..م  بحسي 
ةفخم نوكت  دق  ةتباثلا  ارظنو  يدومجف  ..وألا  ةرملا  فوخلا   رعش  دق  ةروصلا  ەذهب  ؤر 
رم فرعتو  ةحصلا  لاح  فرعت  ببح  نإ  مث  خالا ..!!! ةجرد  إ  سل  نل  ..لعفلا 
مهملا اددحت ..!؟ ؟ ةرملا  ەذه  فوخلا  رعش  اذامل  ..لق  نم  ةلاحلا  ەذهب  تأر  اهنأ  ام  ..ادج 

لق ةناثلا  نم  ءزجل  هذ  تراد   لا  تالؤاسلا  كلت  ةاجإلا ع  كفتلل  تقولا  دجأ  مل  نأ 
!!!. ملاعلا نع  قع  بغ  نأ 

ذإ ..ةعاسلا  رظنأ ح إ  ملو  ل  ..وح  رود  ام  اسحإ  ادقاف  تللظ  تقولا  نم  م  يردأ  ال 
اسمم فن  تدجو  ذإ  ..عبط  إ  تدعو  ةأجف  توحص  امدنع  ه  تركف  ام  رخآ  اذه  نا 
ناجو ..مالفألا  ثدح   ام  امامت  فخم ..!!! ارد  لش  ءامدلا  اهنم  رطقت  داح  كس 
يدرولا اهصمق  ثولتو  اهباث  ألمت  ءامدلاو  ضرألا  ةقزمم ع  ةدماه  ةثج  دقرت  ببح  تدجو 

!!!. لمجلا

نم ىوقأ  رظنملا  نا  ل  ..ةعبطلا  لاحل  دوع  دنع  اذه  ل  تأر  فوخلا ح  رعشأ  نأ  مل 
ل دقفأ  قح  رعذ  وح  تفتلأ  انأو  الوهذم  ضرألا  تفقو ع  نإ  ..هسفن ح  فوخلا 

تنك نأو  ..ع  ادع  وق  ل  اهتيمرف  ..كسلا  ةكسمملا  يد  إ  تهبنا  ..مث  ..لقعت 
!!!. ءامدلا ةخطلملا  اث  اهدع إ  هنأل  ماس ..!!! ناعثب  اسمم 

..!! ؟ رعشأ نأ  نود  ببح  تلتق  له  ..له  ..لإ  ا  ..ثدح  ام  قدصم  ضرألا غ  تعقو ع 
فنع فتأ  مل  انأ  ..لحتسم  اذه  ..نكم  ال  ةنيعللا ..!!؟؟ ةنلا  كلتل  رعت  ءانثأ  اهتلتق  له 
عيمج هلاق  ام  اذه  ..الصأ  فنع  فتلل  وعد  ام  ةضرملا  لاح  دجوي   الو  اح  لاوط 
ةقاس دجوت  الف  ..عبطلا  حيحص  وهو  ..ضرملا  اذهب  باصإ  ذنم  لاح  اوفأ ع  نيذلا  ءاطألا 

؟ اددحت ةرملا  ەذه  اذامل  ..ضرملا  ضارعأ  يرورم  ءانثأ  اذهك  اعش  ائش  اهيف  تلعف  ةدحاو  
.!!!؟؟؟) ءافو  ) ببح لتقأ  اذامل  اذامل ..!! ؟ !!.. 



ل ..طقف  اهحور  قهزأ  مل  نإ  ..عيطتسأ  ال  ..ال  ..اهتثج  نم  باقالاو  زاوت  ةداعتسا  لواحأ 
..ةقرفتم نامأ  ةرم   نم  أ  اهتنعط  دقل  ..اهباثو  اههجو  ألمت  ءامدلاف  ..ةشحوب  اهتلتق 

ل تلعف  اذامل  اذه ..!! ؟ ل  تلعف  اذامل  ..ەري  ام  مهفأ  مل  حضاو  دقح  اهتثج  تهوشو 
.!!؟ اذه

نم ىوس  ناملا  امامت ع  مخ  تمصلاو  ىرخألا  ولت  ةرم  ەرركو  لاؤسلا  كلذ  دع  هذ  حار 
مقأ نأو  ..قح  ةعرم  وح  نم  عمشلا  لو  ةتفاخلا  ةءاضإلا  تد  دقو  ..دودكملا  لق  تاقد 

ةمق  ودت   عمشلا  تنا  ..بغ  رمأ  نم  هل  ا  ..ةاحلا  وملا إ  دحأ  ةداعإل  ةذوعش  سوقط 
!!!. هتاذ محجلا  اهتقمأ  نآلاو  ..لقأ  امر  وأ  ةعاس  لق  ةسامورلا 

نإ ..رومألا ح  هلع  ودت  ام  سفت غ  يأ  دجأ  ..ثدح ل ال  امل  سفت  نع  ثحي  قع 
ء ل  تأر  ..عو  إ  تدع  امدنعو  ..ىرخأ  ةرم  نمزلا  اسحإ  تدقف  ةللق  قئاقد  دع 

نعط ةق  ةغرو  ..بعرلاو  ..سألاو  ..زجعلا  ارعاش  عفترم  توص  تحرف أ  ..نا  ام  وح 
قرط نم  تعمس  ..ةوطخلا  ەذه  مدقأ ع  نأ  لقو  يدب ..!!! ةفخسلا  اح  ءاهنو  اضأ  فن 

خ: وهو  ةوق  ةقشلا  با 

لاجر نحن  ..ەل  رطضنس  الو  بالا  اوحتفا  ..بالا  اوحتفا  ماري ..!! ؟ ام  ع  متنأ  له  - 
!!!. ةطلا

ةثرا يأ  ..لإ  ا  ..محجلا  إ  قح  راب  ذخأت  فورظلا  نإ  ..هتعقوت  ام  رخآ  اذه  نا 
اع هجتأ  فن  تدجو  ..اعر ح  دو  ةوق  دادزي  تاقرطلا  توص  اهب ..!!! فن  تعضو 

لأس مهدحأو  ..ةطلا  لاجر  نم  ةعومجم  دجأل  ..ةفجترم  دب  هحتفأو  بالا  إ  املسسم 
: ةما

.!؟ ةقشلا بحاص  تنأ  له  انه ..!؟ ثدح  اذام  ..الوهم  اخا  اوعمس  مهنإ  ناجلا  لوق  - 

اث إ  اوهبنا  نإ  ام  ..لعفلاو  ..ةاجإ  يأ  نم  غلأ  ةطلا  لاجر  ەاس  امف  ..فرح  قطنأ  مل 
..مهلاؤس ع  باجإ  اورظتي  نأ  نود  ناملا  اومحتقاو  فنع  وعفد  ح  ..ءامدلا  ةخطلملا 

تلش ثح  اهدسج  نم  ةددع  نامأ  نم  ةرازغ  جخت  ءامدلاو  ةقشلا  ةلاص  ببح   ةثج  اول 
اوضقناف ..قيلعت  يأ  جاتح  رظنملا ال  نا  ..عبطلاو  ..فخم  دهشم  ةلما   ءارمح  ةكرب  اهلوح 

!!!. اح ةرم   لوأ  اهبكرأ  لا  ةطلا  ةراس  يّرجو إ  بكتب  اوماقو  ..ع 

طاضلا مامأ  طقف  ةعاس  عــر  لالخ  فن  تدجو  ..ةعلا ل  ەذهب  تقولا  رم  فك  فرعأ  ال 
: مث ..رفخملا   

.!!؟ اهتلتق اذاملو  ةاتفلا ..!؟ فرعت  تنك  له  ةحضلا ..!؟ ةقش  تهذ إ  اذامل  ..خأ  - 

: ةوسق طاضلا  فدرأف  ..ددش  كاترا  وح  رظنأ  انأو  تعماد  نيع  ااجإ  أرب  تأموأ 

!!!. قمحألا اهيأ  كسأر  زهت  نأ  ..لئسأ ال  بجتو ع  ثدحتت  نأ  كدرأ  - 

قأ إ  مولظم  نأ  ارعاش  افم  لش  ءالا  تشهجأو   ..ةناهإلا  كلت  مامأ  امامت  ترهنا 
نم اهيلع  تلصح  ةقرو  اهنإ  ..طاضلل  اهلوانأو  يج  نم  ةنيعللا  ةقرولا  كلت  جخأ  نأ  لق  ..دودحلا 

باصإ تثأ  نأ  فورظلا  تلطت  ام  اذإ  امئاد  م  اهلمحأ  ذإ  ..صلا  ضو  ح  شسملا 
!!!. دأت ل  ەذه  نم  مهأ  فورظ  دجوت  الو  ..ةغلا  هضارعأو  ضرملا  كلذ 



: ةعا لوقأ  انأو  ةقرولا  بوتكم   وه  ام  أرق  طاضلا  حار 

اناحأو ..اناحأ  نمزلا  ساسحإلا  نادقف  بس   ردان  ضرم  باصم  انأ  ..ىرت  ام  ..يدس  - 
نمزلا اسحإ  تدقف  دقل  ..اهل  دوجو  ال  ثادحأ  قالتخا  ح  وأ  ةراذلل  اداح  انادقف  ىرخأ 
..اح ادحأ   ِذؤأ  مل  نإ  ..رعشأ  نأ  نود  ةنيكسملا  كلت  تلتق  دقو  فن  دجأل  عو  تدعو إ 

 …. انأ ..اذه  تلعف  فك  فرعأ  ..قدص ال  كوجرأ  ..كوجرأ 

: اهأرق لا  ةقرولا  مغر  ال  ثك  مل  هنأو  عطاق 

..!؟ اهلتق فعت  تنأ  اذإ  - 

: برطضم نح  توص  تددر 

فرعتو لاح  نم  دأتلا  عيطتس  يدس ..!؟ ا  مهفت  له  ..رعشأ  نأ  نود  اهتلتق  نل  ..معن  - 
.يبط تلصتا  ول  اهنع أ 

إ يجم  بس  نعو  ةاتفلا  قالع  نع  ةأجف  لأس  حار  مث  ..دري  نأ  نود  الط  إ  رظن 
مل هنل  ..ثع  يأل  هئارو  نم  فدهن  مل  ائب  نا  انءاقل  نأ  هل  تمسقأو  ء  ل  هتخأف  ..اهتقش 

!!!. ةطاس ل  اذكه  ..قيقحتلا  ةمذ  ح ع  رمأ  ل  ..اضأ  ماللا  اذهل  ثك 

تحرف ..مالفألا  ىوس   اهدهاشأ  ملو  نوجسلا  يداترم  نم  تسل  ..عبطلا  لئاه  بعرب  ترعش 
: دوب دري  ناف  ..ءيرب  نأ  ەخأو  هلإ  لسوتأو  خأ 

نل ..هفني  وأ  اذه  تثس  قيقحتلا  نإف  لوقت  ام  كتافت  نع  لوؤسم  غو  ائب  تنك  ول  - 
.كتقوو انتقو  عيضت  كنأل  كتالسوت  رفو  ..نآلا  كلس  خأ  نأ  لحتس 

لقألا دلاو ع  ثدحتأ إ  نأ  هتوجر  ..سحلا ل  يذخأ إ  كسعلا  دحأ  رمأو  اذه  لاق 
طقف تققد  اطعأو  ضضم  قفاوف ع  ..ةروصلا  ەذهب  ترخأت  نأ  دع  اقلق ع  تومتس  اهنأل 

ام تملع  نأ  دع  ةنيكسملا  دلاو  لاح  مخأو  للملا  مرعشأ  نل  ..و  ..ثدح  ام  اهل  حأل 
.ملاخل كوم  رمألاف  ..ثدح 

نمزلا اسحإ  تدقفو  راذ  تدقف  نأ  مغر  اح  أوسألا   امه  موي  نجسلا  تللظ  
اروعش ناف  ..لق  نم  اذهك  ائش  اوري  مل  نيذلا  جاسملا  بارغتسا  طسو  تارم  وأ 8  امهلالخ 7 
نويع ةشهدلا   تارظنو  نجسلا  فن   دجأل  ةرم  ل  ةعبطلا  لاح  إ  دوعأ  نأ  ارم 

!!!. مهتلت جاسملا 

وأف ..ةددشم  ةسارح  تحت  شسملا  قن إ  مث  نمو  اخأ  نجسلا  نم  ارخإ  مت  هنأ  مهملا 
نأ ملو  ..تاصوحفلا  نم  دملل  اضخإل  ماأ  ةعض  شسملا  يزجح   صاخلا  يبط 
وأ امحتسا  مدعل  حئار  تءاسو  يحل  تَمَن  ذإ  ..امامت  تراهنا  لا  ةسفنلا  لاح  اوروصتت 

نادأ نأ  تنمت  ل  ..تومأ  نأ  لضفألاو  الصأ  ةاحلا  نم  ىودج  نأ ال  ارعاش  ..اثل  دت  ح 
تلتق نأ  دع  اذه  لوقأ  ..فن  لتقأ  نأ  نم  جأ  نأل  مادعإلا  محُ ع  نأو  ةمجلا  باترا 

م ..ههرأ  م  ..عللا  ضرملا  كلذل  ا  ..أدي  نأ  لق  تام  يذلا  تلتق ح  نأ  دع  ..الحأ  ةاتف 
!!!. هفشا يذلا  لجرلا  ەرأ ح  م  ..همسا  ەرأ 

نا ذإ  ..ددج  يأ  كانه  نك  ملو  ..ةددع  تاصوحفل  اضخإ  دع  اخأ  ببطلا  رقت  جخ  ..و 
ةمزالتم  ) ب لعفلا  باصم  نأ  وهو  ..بسحف  ةقاسلا  رراقتلا  عيمج  دكؤي  رقتلا 



لاح ضرع  ةرو  رقتلا  وأ  ام  ..ه  مسوؤر  تعدص  يذلا  ضرملا  كلذ  فواسروك ..)
كولسلا اذهف  ..ال  مأ  ارطخ  لشأ  تلز  ام  اذو  ..ببحل  تق  بس  ةفرعمل  فن  ببط  ع 

!!. هلع اداتعم  تسل  اودعلا 

لك ةملؤملا  ةروصلا  ەذهب  تنس  اح  نأ  ادقتعم  نورت  ام  براجت  رأف  إ  تلوحت  اذكهو 
ىرخأ تالوحت  كانه  نأ  ةظحلل  نظأ  نأ  مل  ..نل  ..فنلا  بطلا  شسم  ةلط   ةفل 

!!!. صق ثدحتس   ةاغلل  ةطخو  ةفخم 

ثدحتو ..ضرملا  اذهب  باصإ  ذنم  لاح  فملاو ع  صاخلا  يبط  راز  ..رهش  اوح  دعف 
: هلوقس ام  ةروطخ  نع  مني  حضاو  مزح 

مع ح قشعأو  ..ةاغلل  مظنم  ناسإ  نأ  الوأ  كخأ  عد  ..كتضق  مهم   روطت  كانه  - 
زاهج لمالا   ياضرم  تاناب  لخدأ  نأ  اضأ  فرعت  كنظأو  ..اذه  فرعت  كنأ  دقتعأ  ..عاخنلا 

ةصخشلا تانابلا  نع  ثدحتأ  ..تدرأ ال  ام  م  رز  ةطغض  اهيلع  عأل  صاخلا   رتويبملا 
..ةمئاد ةعاتم  بجوتسو  لصت  ةلاح  ل  نع  فنب  اهدعأ  ةلما  ةسارد  ل  ..بسحف  ضملل 

اوح 3 ذنم  كنع  تامولعم  جختساو  يزاهج  ثع  نم  كانه  نأ  تئجوف  دقو  ..كتلاحك  امامت 
ملو امامت  كرمأ  تس  نأ  قثاو  انأف  ..بم  رمألا  نل  ..اذه  هنع  ام  فرعأ  ال  روهش ..!!!!!

تعت ةضرمم  كانهو  كتب  شعت   كنوك  ةنس  نم  ذنم أ  كصخت  تامولعم  يأ  نع  ثحأ 
!!!. ك

: وتلل ه  خأ  ام  دفس  فك  مهفأ  مل  نأ  مغر  ةفهل  تلق 

.!؟ ائش اذه  ع  له  ..له  - 

: قيمعلا كفتلا  نع  ةانك  هتفش  طم  وهو  در 

لوح اققحت  نورجس  مهنأ  اوركذو   ..كلذ  ةطلا  تغلأ  لاح  ل  ..ملعأ ل ع  ..امر ال  - 
.ام ء  مهدوق إ  اذه  غصلا  اشا  لعل  ..رمألا 

: لمألا ةيخ  تداع  دقو  ةرم  ةخس  تلق 

تننج دق  نأ  ودي  ..حضاو  ء  ل  روتكد ..!؟ ؟ ا  قيقحتلا  ەدفس  يذلا  امو  قيقحت ..!؟ ؟ - 
!!. لتاق لوحو إ  ممصلا  ةسفنلا  لاح  باصأو  اح  رمد  دق  ضرملا  اذه  ..لعفلا 

ةدقعم ةصقلا  نأ  انال  ملع  نأ  نود  ..ادحو  كرت  مث  افطاعتم  مسبا  ل  ..ال  قلع ع  مل 
وه وتلل  يبط  ه  خأ  يذلا  غصلا  فاشالا  اذه  نأو  ..انل  ودت  لا  ةروصلا  تسلو  ادج 

ةثك اطويخ  كانه  نأ  حضتا  دقف  هلع ..!!! ودت  امم  ثك  أ  ةضقل  ئرلا  طخلا  فرط 
اوعات فك ..!؟ ؟ ..زاغلألا  نم  دملاو  دملا  فشل  ةطلا  لاجر  دوقتس  ةضقلا  ةعرفتم  

.متخأ ام  ةاغلل  ةدقعمو  ادج  ةكئاش  ةصقلا  نأل  ..ادج  امل  اوؤرقت  نأ  موجرأ  ..م ل 

ترجأ نأ  دعف  ..صاخلا  يبط  ه  خأ  يذلا  فاشالا  دع  جــــردتلا  حضتت  ةروصلا  تأد  دقل 
رومأ تحضتا  ..وتلل  اهانفرع  لا  ةغصلا  ةمولعملا  كلت  ادامتعا ع  تاققحتلا  ضع  ةطلا 

جختساو لعفلا  يبط  صاخلا  رتويبملا  زاهج  حتف  نم  كانه  نأ  بت  ذإ  ..ةلا  ثت  ىرخأ 
شسملا عــــ   قيقحتب  نوموق  ةطلا  لاجر  لعج  ام  اذهو  ..لوهجم  بسل  ةلمالا  اناب 

نم ه  عمسأ  ملو  هفرعأ  رخآ ال  ابط  كانه  نأ  اوفشكل  ضرمملاو  ءاطألا  ا  تالجس  صحفو 
نم وه  ببطلا  كلذ  نا  له  ةللق ..!!! ماأ  لتقلا  ةمج  اترا  دع  ةلط  ةزاجإ  بلط  دق  لق 



..دأت ل  معن ..!!!! خشلا ..!؟ ؟ يبط  صاخلا  رتويبملا  زاهج  نم  اناب  جختسا 
.زاهجلا تنا ع  هتامصف 

ةلطلا هتزاجإ  لالخ  رفاس  دق  ببطلا  كلذ  نأ  اضأ  انملع  دقف  ..عبطلا  ء  ل  اذه  نك  ملو 
!!!!!. ةاتف هتقفرب  تناو  ..نآلا  دع ح  ملو  كلت 

دقف ..أو  أ  تجافم  فاشا  متي  ..تاققحتلا  ثحاملا   لاجر  لغوتي  امل  ..نورت  ام 
تهبنا نأ  الإ  ..لق  نم  اح  ەرأ   ملو  هفرعتأ  مل  ل  ..براهلا  ببطلا  ةروص  اوضرع ع 

لا ةاتفلا  ةروص  ةطلا  لاجر  ع  ضرع  ام  ..هنس  رغصو  ةحضاولا  هتماسو  إ  دأت  ل 
نأ ضفملا  نم  لا  ءافو )  ) ببح ءافو ..!!!!)  ) اهنإ ..متعقوت  ام  امامت  ..معن  ..و  ..هتقفرب  ترفاس 

!!!!. اهتلتق دق  نوأ 

لا ةاتفلا  عم  اوروأ  هنام   كلذ إ  دع  اولصوتو  ةصقلا  بناوج  ل  ةطلا  لاجر  فشك  دقل 
ودلا سلوبلا  عم  قافتالا  ةلوهسو  ةع  امهيلع  ضقلا  مت  ثح  ءافو ..)  ) عم ..هعم  ترفاس 

بج ام  امامت  تراس  دق  رومألا  نوك  رذح  نودو  ةقثب  نافتي  انا  امهنأو  ةصاخ  لونإلا ..) )
مهنلو ..امهتطخ  حاجنب  الفتحلو  امهتزاجإ  ءاضقل  اعم  ارفاس  ذإ  ..تاهبشلا  قاطن  جراخ  امهنأو 

فشكل دحأ  نك  مل  ةاغلل  ةكذ  بصن  ةلمع  اخأ  طحتل  ..ةجو  ةف  تلا )   ) اودعأ إ
ثع  دق  مهدحأ  نأ  ظحال  صاخلا ح  يبط  هفشا  يذلا  طسلا  أطخلا  كلذ  الول  اهرمأ 

!!!. اناب جختساو  ه  صاخلا  خشلا  رتويبملا  زاهج 

ببط اهلمأ  ةصقلا  تأد  دقف  انأ -  مف  ام  عيمجلا -  اهبعوتس  ح  ثادحألا  بترن  انوعد 
حارف ..عــــلا  ءالاو  بسكتلل  ةقع  ةركف  هتتاو  ثح  ..هل  دودح  حمط ال  هل  ةاغلل  مسو  باش 

نع ثحلا  ..ةدحاو  ةلشم  هتهجاو  ..نل  ..هتقشع  عم  ماحإ  ل  ەذه  هتطخ  لصافت  مسري 
.هتءاب الاطم  خ  وأ  ضع  نأ  نود  هلإ  ماهتالا  عباصأ  هَّجوت  لجر 

هتنهم لغتساف  ..ةمهتلا  ەذه  هلإ  بست  نأ  حلص  ةلقع  ةلشم  يذ  ضم  نع  ثحلا  أد  اذل 
ضارمألا نع  ءاطألا  ةصاخلا  رتويبملا  ةزهجأ  حو  تافشسملا  تالجس  ثحي   حارو 

يأ ه   احرمو  اضأ  ابط  هنوك  دحأ  كوكش  ثي  نأ  نود  نم  تلا )  ) ةردانلاو  ةغلا 
لجرل ولإلا -  دلاو  نكسلا  ناونعو  فتاهلا  مقر  اهيف  ام  ةلما -  تاناب  دجوف  ..شسم 
ةعبط انأ  وه  لجرلا  كلذ  نا  دقو  فواسروك ..) ةمزالتم   ) مسا لمح  بغ  ضرم  باصم 

.لاحلا

مث نمو  هتقشع  كاش  اقإل   ةدحولا  ةقطلا  تنا  دقف  ..اقت  تبلا  نم  جخأ  نأ ال  امو 
ذإ ..اترا  رمألا  ثي  نأ  نود  ولإلا  دلا  لالخ  نم  لوصولا إ  ةقشلا   كلت  اردتسا إ 

دحأ اخأ   ع  عل  ولإلا  يدب  نع  تننإلا  ةكش  ةلط   ثح  ةلمع  يرج  حار 
ةعقوتم عقوتل   اهاش  جست  هتقشع  تأد  ثح  ..ةصقلا  ةاد  متخأ   ام  تادتنملا 

ورظ تقولا  سفنب  مهفتتو  بحت  ناج  ةاتف  دوجوب  بغرو  رمألا  اذه  ەاجت  ددشلا  عض 
.ةحصلا

تعقوو ..ةروفلا  ةثداحملا  ةمدخ  ةاتفلا   عم  لصاوتأ  تأدو  انتقالع  تدطوت  ..ائشف  ائش  ..و 
اخأ معطلا  ةنيعللا  تقلأ  نأ  إ  لامجلا ..!! ؟ اذهب  ةاتف  بح  عق   نمف ال  ..ةلوهس  اهبح   

..ببطلا اهقشع  عم  هل  تططخ  ام  ل  ذفنتو  اهت  بتل  ةقشلا  كلت  اهتراز   تلطو م 
هش ىرخأ  ةاتف  ةقش  تنا  ل  ..ع  تكحضو  تخأ  ام  اهتققشل  نكت  مل  ةقشلا  نأ  عقاولاو 



!!!. اهتماقو لطلا  دوسألا  اهرعشو  ةجراخلا  اهتيهب  اللق  ءافو ) )

ةدعاسم اهتلتق  نأ  دع  ةنيكسملا  كلت  ةصخش  ءافو )  ) تلحتنا دقل  ..نونظت  ام  امامت  ..معن 
ل ءافو ..)  ) نك مل  ةفملا  ببح  مساف  ..ةقشلا  إ  يجم  موي  سفن  ببطلا   اهقشع 

(!!. ىولس )

وقو راظتنا  مث  نمو  وصو  حل  ةققحلا  ءافو )  ) ةثج أخو  ةقشلا  كلت  ببطلا   أتخا  دقل 
تنا قحلا -  اهمسا  انفرع  نأ  دع  ىولس - )  ) نأ نآلا  ركذتأ  ..اثك  اهب  رمأ  لا  واللا  ةلاح   

ا  ..بحت  اهنأل  اذه  لعفت  اهنأ  تننظ  دقل  ..ةقشلا  اهعم   ةنكمم  ةف  لوطأ  قأ  نأ  دت 
.قمحأ نم 

أتخا لا  ةفرغلا  نم  ببطلا  اهقشع  جخل  واللا  ةلاح  وقو   راظتنا  لثمتت  ةطخلا  تنا 
بعصت ع ةروص  اههــشب  اماق  نأ  دع  ضرألا  اهعضل ع  ءافو ..)  ) ةثج عم  تقولا  لاوط  اهيف 

ةمجلا حالس  عضو  اهدع  متيل  ىولس ..)  ) باب اهباث  لادسا  مث  نمو  ..اهحمالم  فرعتلا ع 
.ةدودعم قئاقد  نم  بلطتي أ  نل  اذهك  رمأ  رعشأ ..!!! نأ  نود  يد  ءودهب  

ع ةقلم  ةهوشم  ةدماه  ةاتفلا  ةثج  دوجوب  تئجوف  ..واللا  ةلاح  نم  تظقسا  امدنعو 
اثو يد  كسلا   دوجوب  تئجوف  ام  ..ببح  اهنأ  تننظف  ..اهنم  رجفنت  ءامدلاو  ضرألا 

ةقعو ددش  رادتقا  مهتطخ  سلو  ةمجلا ..!!! بكترا  نم  انأ  نأ  نظأل  ..ءامدلا  ةخطلم 
!!!. اهيلع مهدسحأ  ةضم ال 

اهتصخش ىولس )  ) تلحتنا لا  ةلتقلاف  ..دأت  ل  لاملا  لجأ  نم  اذه ..!! ؟ ل  العف  اذامل 
..ةلط تاونس  اهك  ذوفنلا  عساو  ةاغلل  يرث  لجرل  نلو  اضأ  ةقشع  رمألا  عقاو  تنا  

كس عمجم  اهَنكسأ   دقو  ..هئانبأو  هتجوز  مامأ  ەرمأ  فشكني  لا ح ال  اهروزي   نا  ثح 
!!!. اهنيح وح  رود  ام  فرعأ  نأ  نود  هلإ  تهذ  يذلا  وهو  مخف 

تارهوجملا  نم  كلمت  تتا  ..هتقشع ح  ع  تارهوجملاو  لاملا  يلا  كلذ  قدغأ  دقل 
عم مرجملا  ببطلا  كلذ  فده  تارهوجملا  كلت  تناو  ةققح ..!!! ةورث  يواس  ام  اهتقش 

يلا لجرلا  ةصق  فرع  فك  ل  ةقشلا ..!! ؟ كلت  تارهوجملا   دوجوب  فرع  فك  ..هتقشع 
.!!؟ الصأ هتقشعو 

ةداع ببطلا  كلذ  كلتم  ذإ  ..ةطلا  لاجرل  ه  فعا  ام  بسح  ةتحلا  ةفدصلا  اذه  نا 
( ءافو  ) هنطقت يذلا  كسلا  عمجملا  نم  ةاغلل  ةق  و  يرحلا ) بعشلا   ) ةقطنم ةصاخ  

..هلوق دح  اهلامج ع  رهبنا  دقو  ..اهتقش  دوعتو إ  جخت  اثك و  اهدهاش  ناف  ..ةققحلا 
..ةاتفلا نع  ء  ل  خألا  ەخأف  ..امحم  اششق  هطعو  كسلا  عمجملا  سراح  جردتسل 

ەدب اسمم  ةثك  تارم  اهروزي  ذإ  ..اادهلا  اهيلع  قدغ  يلا  لجرلا  كلذ  ىأر  هنأ  كلذك  ەخأو 
ةطخ تلدت  ..ائشف  ائش  ..و  ..تارهوجملل  ةاغلل  ةمخف  تالحم  نم  ةقنأ  ساأو  ةددع  ااده 

اهتارغث سردو  اهل  ططخ  حار  ىرخأ  ةقع  ةطخ  ..هاش إ  ةاتفلا   كلتب  عاقإلا  نم  ببطلا 
ةجراخلا ىولس )  ) ةئيه نأو  ةصاخ  ىولس ..)  ) هتقشع ..اخأ  هتقشع  اهب  عنقل  ..نهش  لاوط 

ةهوشم ةقزمم  ةدماه  ةثج  ءافو )  ) تحصأ ول  عدخت  نأ  نكمملا  نمو  ام  دح  إ  ءافو )  ) هش
.ءامدلا اهنم  روفتو  باثلا  سفن  يدترت 

ةغ ةقع  ةمج  تنا  دقل  ..نورت  ام  ..لعفلا  كلذ  هنأ إ  نأ  ادج  بعصلا  نم  نا  دقو 
لوح رودت  تاهبش  يأ  كانه  نوكت  نل  ذإ  ..ظنلا  عطقنم  ءاذ  اهل  ططختلا  مت  ةدقعمو  ةكئاش 



قلغس ةقطلا  ەذهــو  ..ةمجلا  باترا  فنب  فعأو  لتاقلا  نأ  نظأس  نأل  ..ببطلا  كلذ 
امف تفرع  لاو  اهق  لا  تارهوجملا  لاومأ  ىولس )  ) عم وه  معنو  دألا  إ  ةضقلا  فلم 

.رانيد فلأ  نع 350  لق  ام ال  يواس  اهنأ  ةطلا  لاجر  نم  دع 

نا يذلا  صاخلا  يبط  ىوس  دحأ  هلإ  هتي  مل  ةاغلل  طس  أطخ  ةمجلا  فشك  مت  ..نل 
.اح هل  انيدم  تحصأو  ..عزانم  ال  صق  لط 

وك ةروص أ  امودصمو  ..ثدح  ام  امودصم  طقف  تنك  ..ء  ال  كلذ ..!؟ ؟ دع  ثدح  اذام 
عم ببطلا  اهلتق  لا  ةاتفلا  بناج  إ  ىرخأ  ةحضو  ةصقلا  ثادحأ  اسئر   افرط  تنك 

..ةادلا ذنم  بعالتت   تحارو  ةلتقلا  ةصخش  تلحتنا  لا  ةقحلا  كلت  ىولس ..)  ) هتقشع
نكمملا نم  لامجلا  اذهب  ةاتف  نأو  تمسبا   دق  اندلا  نأ  انظ م  ءاغ  ل  اهعتأ  يرود  تحرو 

!!!. ثم باش  بح  عقت   نأ 

نأل دعس  ..ء  ل  لوح  ةراضتم  يرعاشم  تلظو  ..نورت  ام  ةصقلا  ەذه  ثادحأ  تهتنا  دقل 
ام ةقاسلا  اح  دوعأس إ  نألو  ..ةعدخ  تنا  اهلمأ  ةصق ح  نأل  نح  ..ادحأ  لتقأ  مل 

طعت اهيف  تعشأ  تاظحل  ..ةفملا  ءافو )  ) عم ةلمج  ةدرو  تاظحل  تشع  نأ  دع  ..تنا 
.ةفئاز تنا  نو  ..بحلل ح  ددشلا 

رمد دق  ضرملا  كلذ  امرو  ..اضم  نوأ  امر  نأ  اخأ  تفرع  نأ  دحولا  ازع  نأ  دقتعأ 
 - فسألل لاو -  ..دامو  ةاحلا  ق   لقألا  ظفتحأ ع  تلز  ام  نأ  الإ  ..لعفلا  قتسم 

اضأ تدأت  ام  ..اهيلإ  نورقتف  ةماسولاو  العلا  تاداهشلا  نولتم  نمم  نثلا  نأ  تفشا 
ةكئاشلا ةصقلا  كلت  ثادحأ  تنا  نو  ..اموي  انونجم  نأ  مل  نأو  ..قع  اظفتحم  تلز  ام  نأ 

ةفاح ع  ..ةفاحلا  ع  نوأ  نأو  ..لقع  نم  ت   ام  نادقف  نم  اثك  بقأ  تلعج 
!!!. نونجلا



بادلا
مل ام  مهلمع  نوبح  ةبلغألاف ال  ..بط  رمأ  اذه  نإ  نولوقتس  حجرألا  ..مع ع  بحأ  انأ ال 

اجم هنودج  وأ  ..الثم  ءاطألا  وأ  سردملا  ضع  لعف  ام  ةسدقم  ةلاسر  ةاثم  هنأ  اورعش 
هذ ح رطخ  ام  لوأ  اذه  نا  ..اموي  هحأ  نلو  مع  بحأ  انأ ال  ..معن  ..لامعألا  لاجر  لاحك 
نع ازجاع  تلز  ام  ..ماوعألا  ەذه  ل  دعف  ..للق  لللا  فصتنم  لق  ةمجلا  عقومل  تعدتسا 

.مدلا ةحئار  تقمأو  ةقزمملا  ثثجلا  رظنم  لمحت 

ةققح تفرع  دقو  ..لعفلا  ةط  طاض  انأ  ..ةمدقملا  كلت  دع  نهم  متفرع  منأ  كش  ال 
عانق هسفن  نع  لي  نأ  نكمملا  نم  ناسإ  ل  نأ  و  ..مع  ةسرامم  نم  ماوعأ  دع  ةفخم 

نم تأر  ام  لوه  نم  لق  كلاهت  دقف  اذل  ..ةتقو  نونج  ةلاح  هتباصأ  اذإ  ء  يأ  لعفو  حتلا 
!!!. قرو

ّ
ة ةيط  اذه  دازو  ..مئارج 

اهثادحأ شع  نم  ع  ةبلسلا  اهراثآ  مئارجلا  كلتل  نوكت  ام  ةداع  ذإ  ..قح  بغ  رمأ  وهو 
ةلماعم رمتل  طق  طلس  لغتسأ  ملو  ..اح  امهتم   عفصأ  وأ  متشأ  ملف  انأ  امأ  ..اهيف  ققحو 

لغتس رورغم  طاض  درجم  ةثك  اناحأ  يداعلا  نطاوملا  اري  ..كلذ  مغر  نل   .. ةموكح 
رخأتم تقو  لتق   ةمج  قيقحتلل   تعدتسا  نإ  لوقأ  تنك  ..مهملا  .ةقلطم  ةداس  هتطلس 

نأ ع  جوز  تأ  ةلقث  ااث  تدتراو  ددش  لقاثب  ارف  نم  تضهنف  ..لللا  نم  اس 
ةدرا تلا )  ) ءاوجأ ةّرذ   ل  امنب  دلا  نم  سحأ  فك  فرعأ  الو  ..دلا  نم  اساحا  اهيدترأ 

.ةنسلا نم  تقولا  اذه   

راطمأ طسو  رذح  ةراسلا  دوق  حار  يذلا  ةطلا  لاجر  دحأ  عم  ةمجلا  عقوم  هجتم إ  انأ  اه 
لا مال  عم  كلا  لواحأ  كلذ  مغر  ..لحولا ل  نم  ةح  قطلا  نم  تلعج  ادج  ةرغ 

قح لوضف  ةرم  لوأل  ترعش  ح  ..ددش  بارغتسا  ةمجلا  لصافت  ح   حار  يذلا 
.اهثادحأ ةعاتمل 

لجر  ءاقب  قلعتت  ددش -  راصتخا  ..تقولا و -  سفنب  ادج  ةدقعمو  ةاغلل  ةطس  ةضقلا 
..اقت ماأ  ذنم 3  ءاحفلا )  ) ةقطنم هتب  لخادلا   نم  قلغم  باد 

رثأ يأ  ع  اوع  مل  ..هاصأ  دق  ەوركم  نوك  نأ  نم  افوخ  ةونع  بالا  حتف  اوماق  امدنعو 
لهلا روثعلا ع  متي  مل  ..ادج  املل  اوهبنا  امظع ..!!! اله  لاقملا  اودجو  ل  ..لجرلل 

ل اذكه  ..بسحف  بادلا  ەدوجوب   تبلا  باحصأ  وف  ل  ..الثم  رفح  ةلمع  دع  ظعلا 
!!!. ةطاس

ظع له  لوحتو إ  ماأ  ذنم 3  لجرلا  توم  فك  ..كش  نود  اثك  انا  رمألا  راثأ  دقل 
ماق له  ..اعمج  ملعن  ام  ةل  للحتتل  ةاغلل  ةلط  ةف  بلطتت  ةثجلاف  ةعلا ..!! ؟ ەذهب 

..!؟ ؟ هنم الد  ظعلا  لهلا  عضو  مث  بادلا  نم  لجرلا  فطخو  تبلا  للسلا إ  مهدحأ 
نم الفقم  ها  نا  اذإ  بادلا  إ  دحأ  للسيس  فك  ل  الصأ ..!! ؟ كلذ  لعف  اذامل 

.!؟ لخادلا

لعفلا كانه  تنا  نإ  ةمجلا -  حم  إ  اخأ  انلصو  نأ  إ  ..تالؤاسلا  كلت  حطأ  تللظ 
هف نومدختس  اولاز  ام  مهنإ  ح  ..امامت  هاحصأ  هلمهأ  ةاغلل  امدق  تبلا  ادف   ةمج - 



لاجرو ةطلا  تارود  ب  تررمو  ..راس  نم  تلجرت  نأ  مهملا  ..ةمدقلا  فيكتلا  ةزهجأ 
.مامتها يأ  ەرعأ  مل  اذل  ..اثك  ه  رمأ  رركم  رظنم  وهو  ..تبلا  لوح  اوسدكت  نيذلا  انجلا  بطلا 

رعذ ت  ةيسآ  ةسج  نم  ةمداخ  تدجو  ح  ..ةلخادلا  تبلا  ةحاس  إ  تلخد  نإ  ام 
تذخأو ..داعتبالا  مهل  تأ  نأ  الإ  ..اهتئدهت  ةطلا  لاجر  نم  ةعومجم  لواح  امنب  قح 
ةفاظنلا غلا  نا  هنأ  الإ  ..جراخلا  نم  هلع  ودي  امع  فلتخ  مل  يذلا  تبلا  لخاد  ةمداخلا م إ 

.لاق قحلاو 

..ائشف ائش  كلذ  تحجن   نأ  إ  فطل  اهتئدهت  لواحأ  ..ةمداخلا  لاقم  ةلاصلا  تسلج  
هسمل الأ  عيمجلا  صرح  يذلا  ظعلا  لهلا  نام  ثح  ذخأت  نأ  اهنم  تلط  ..طقف  اهدنع 

بادلا إ  حضاو  راسكنا  دوقت  تحارو  ..ةمل  يأ  نود  اهنام  نم  تضهنف  ..وصو  حل 
!!!!. اذه الإ  ..ء  ل  ..ء  ل  تعقوت  دقل  قدص ..!!!! هتيأر ال  ام  نا  ..و  ..ودي  ام 

هضرأف ..ةموهفم  غ  ةقط  مِّسق  ثح  ..اح  هلثم   َرأ  مل  لشلا  فخم  بغ  باد 
عراصت  ةلط  ةلخن  كانه  تنا  ااوزلا  ىدحإ  و  ..اهيلع  طال  يأ  عضوي  مل  ةلمر  تنا 

و ةققحلا ..!!! ەذه   نأ  مل  مسقأ  تب ..!!؟؟؟ باد  ةلخن   ..بادلا  فقس  قخت 
!!!. جاجدلل ةغص  ةظح  هنأو  تا  هعضو ح  مت  ائاد  اشخ  اروس  ىرأ  ىرخأ  ةواز 

عيطتسل اس ح  ةبك  ةحاسم  لتح  يذلاو  بلا  دوسألا  قودنصلا  كلذ  كانه  نا  ..اخأو 
نأ وي  امم  ةتألا  ءم  هحطس  ةاغلل  ارذق  قودنصلا  ناو  ..هتيه  لما  امدآ  هف  عضت  نأ 
اارم اهلمأ  ةاطغم  تنا  ذإ  ..بادلا  ناردج  عبطلا  أ  الو  نمز ..!!! ذنم  هحتف  مل  ادحأ 

سالملا  ساق  ةفرغ  كنأو   ..طئاحلا  نم  الما  اناج  لتحت  اهنم  ةدحاو  ل  ..ةساع  ةمخض 
!!!!. ةراجتلا تالحملا  دحأ 

..مث ماهفتسالا ..!!! تامالع  نم  دشحلا  اذه  ل  باعسا  الواحم  ددش  بارغتسا  وح  رظنأ 
بس ةعصلا  نم  ء  هحتفأل  دوسألا  قودنصلا  ةفاح  تكسمأ  ذإ  ..اب  رطخ  ام  لوأ  تلعف 

ةئاهلا رئاودلاو  كالسألا  نم  ةلئاه  ةم  لاقملا  تدجو  ل  ..ةثج  هف  دجأ  الأ  المآ  هلقث 
زاهج وه  قودنصلا  اذه  نأ  يأ   .. اد  ام  ةاغلل  احاو  ادج  دقعم  لش  اهضعب  ةلصتملا 

!!!. هلهجأ ائش  ..ام  ائش  لعف 

هل عم  افخس ال  اد   هنل  ..لامهب  امرم  ظعلا  لهلا  نا  دقف  ..بادلا  طسو  امأ  
: اروعش لوقأ ال  فن  تدجو  اذل  انه ..!!!! اهتدجو  لا  بئارغلا  ل  دع 

.!؟؟ محجلا قح  بادلا  اذه  ثدح   نا  اذام  - 

نأ اهيلإ  تأ  مث  ..ء  اهتيارد  مدع  نع  ةانك  اهسأر  تزهف  ..امهفتسم  ةمداخلا  إ  ترظن 
لق نل  ..اظحالم  لجسو  اهعم  قيقحتلا  نكم  ح  ىرخأ  ةرم  لملا  ةلاص  إ  عت 

مهلمع اوموق  نأ  مهنم  تلطو  ..جراخلا  نيدوجوملا   انجلا  لمعملا  لاجر  تهجوت إ  ..كلذ 
ببطلا ظعلا ع  لهلا  ضرع  عم  ..يتور  ءارجإ  تامصلا  ذخأو  ناملا  صحف  اوؤدو 

بطلا بئاجعف  ..ةلحتسم  تسلو  ماألا  ەذه  ةنكمم  رومأ  و  ..وتملا  ةه  فرعنل  لا 
.ائش اهنم  مهفأ  تنك ال  نو  تت  لا ال 

ةرطسلل اقراخ  ادهج  لذت  اهرود  تحار  لا  ةمداخلا  قدحأ   تحرو  ..لملا  ةلاص  تسلج  
سأ ةلجنب ال  ةلما  ةصقلا  د  تأدف  ..ثدح  ام  ح   نأ  اهنم  تلطو  ..اهباصعأ  ع 



: ةام يع  رظنت إ  اهب و 

نم ذنم أ  هتمدخ  موقأ  ثح  زعلا ..) دع   ) دسلا عم  ةدحو  انه  مقأ  ..تبلا  ةمداخ  نإ  - 
نأ نود  بادلا  اذه  اقت   هل  هتقو  قو  ..سانلا  نع  امامت  الزعنم  شع  نا  دقل  ..تاونس  10

هح ام  فرعأ  مل  نإ ح  ..هلإ  لوخدلا  قولخم  يأل  حمس  نك  مل  ذإ  ..هلعف  نا  ام  فرعأ 
!!. انه اهتضق  لا  تاونسلا  ل  مغر  نآلا  ىوس  بادلا 

: حضاو كش  اهتلأس 

..!! ؟ موحرملا ةغص  هنع  ثدحتت  اذامل  - 

: نزح تدر 

!!!. ظعلا لهلا  كلذ  - 

: ةما تلق 

نأ تم  يأل  نكم  ال  هنأ  ملعت  كنأ  كش  الف  ..لعلا  كلهؤم  نا  امهم  تننج ..!! ؟ له  - 
نم ام ت  وه  ظعلا  لهلا  نأ  تضفا  اذاملف  امظع ..!!! اله  حبصو  ةعلا  ەذهب  للحتي 

.!!؟؟) زعلا دع   ) دسلا

: اتقؤم ةطقنلا  كلت  ازواجتم  اهتلأسف  ..اهمهفأ  مل  تاراع  تمغمغ 

..!! ؟ هتلئاع دارفأ  نع  اذام  - 

: نزح تدر 

ذنم دحأ  ەرزي  مل  ذإ  ..امامت  ةعوطقم  هراقأ  عم  هتقالع  نأ  ام  ..جاوز  نود  اعأ  هتاح  دقل ق  - 
تاسانم الإ   لق  نم  نري  تبلا  فتاه  عمسأ  مل  نإ  تلق  ول  غلاأ  الو  ل  ..انه  مع  ةاد 

!!!. ةاغلل ةردان 

: بارغتسا اهتلأس 

.!؟؟ اذإ لأ  نا  فك  - 

: دهنت تلاق و 

اهدع حتفل   ..اللق  رظتنأو  بالا  قرطأف  ..بادلا  هلإ   اهب  آو  هتاجو  هل  ّدعأ  تنك  - 
ةلاخ اهدجأل  ىرخأ  ةرم  دوعأ  تاعاس  عضب  اهدعو  ..ماعطلا  ةفحص  ذخأو  امسبم  تاظحل 

.بالا نم  برقلا  ةدوجومو 

: ىرخأ ةرم  اهتلأس 

نفت فك  ..مث  تقولا ..!؟ ؟ كلذ  لاوط  بادلا  هلعف   نا  يذلا  ام  اموي  ءاست  ملأ  - 
باد ال نم  الصأ  لجرلا  تخ  فك  ل  هنم ..!؟ ؟ الد  ظعلا  لهلا  كلذ  روهظو  ەءافتخا 

.!!؟؟ دحأ رورم  حمس  ادج ال  ةغص  ةذفان  ىوس  هل  دجوت 

: اههاجت ةداح  ةقفش  ترعش  نإ  ..اذه ح  ةلئسألا  لس  نم  رجفنس  اهنأو  تدر 

!!. ء ل  كخأسو  ..لمأ  عد  ..كلإ  لسوتأ  ..كوجرأ  - 

ەذه لوضفلا   لمت  نأ  دع  احا  لش غ  فتأ  نأ  ترعش  دقو  ..اقفاوم  أرب  تأموأ 



: لوقتل لمت  اهتكف  ..اح  اهلثم   هجاوأ  مل  لا  ةضقلا 

..بسحف ماأ  ذنم 3  ء  ل  ثدح  دقف  ..يدس  ا  ظعلا  لهلا  دوجو  نع  ائش  فرعأ  ال  - 
..دو امسبم  بالا  حتفف   ..بادلا  ءاشعلا إ  ةجوب  زعلا ) دع   ) دسلا تئج إ  امدنع 

ةفحصلا ذخآل  تدع  امدنعو  ..هتداعك  هسفنب  درفنو  بالا  قلغو  دوعل  ماعطلا  ةفحص  ذخأ  مث 
بغ زعلا ) دع   ) دسلاف ..اثك  ثأ  مل  ل  ..بالا  دنع  اهدجأ  مل  ..اقت  تعاس  دع 

ءاقلا  ىوس  ائش  لعف  الو  تاونس  ذنم  دعاقتم  لجر  وهو  ..ةددشلا  هتيط  مغر  راوطألا 
هل تنك آ  ..يلاتلا  مويلا  لاوط  نأ  مهملا  ..اددحت  كانه  هلعف  ام  فرعأ  نأ  نود  بادلا 

ثلاثلا مويلا  قلقلا   رعشأ  تأد  ..قالطإلا ح  حتف  ع  مل  هنل  ..بالا  قرطأو  ماعطلا 
دق ەوركم  نوك  نأ  خأ  تأد  دقو  ةدملا ..!!! كلت  لاوط  ائش  لأ  مل  هنأ  تهبنا إ  نأ  دع 

عم اوتأل  ..ةطلا  تلصتاف  ..اماع  لا 80  ەرمع  زواجت  نسلا  بك   هنأو  ةصاخ  ..هاصأ 
دع  ) دسلل دوجو  كانه  نك  مل  ..و  ..بالا  ك  اوماقو  ..ئراط  يأل  اسحت  فاعسإ  ةراس  عم 

.هنم الد  ظعلا  لهلا  اذه  اودجو  ل  زعلا ..)

: قدصم لوقأ غ  نأ  لق  ..الط  اهيلإ  ترظن 

كانه زعلا ..) دع   ) دسلا ااق  ەذه  نوكت  نأ  نكم  ..املع ال  لحتسم  ..ةأرما  ا  لحتسم  اذه  - 
بسل هنم  الد  ظعلا  لهلا  كلذ  عضوو  ةاغلل  ةكذ  ةقط  حجرألا  ع  هفطخ  نم 

يأ ةضاملا ..!! ؟ ةللقلا  ماألا  تبلا   بم   ء  يأ  تظحال  له  ..خأ  لوهجم ..!!!
.اهفات نا  امهم  ء 

..مث ..اهتفرغ  إ  بهذت  نأ  اهنم  بلطأل  ..هلوقأ  ام  دجأ  ملف  ..حضاو  سأب  افن  اهسأر  تزه 
: اماه ارمأ  تركذت  دقو  ةأجف  اهتفقوتسا 

كتار كطع  نا  هنأ  ع  اذه  له  ..ةاغلل  ايط  نا  زعلا ) دع   ) دسلا نإ  تلق  دقل  - 
.!؟ كتلئاع ءاقلل  نفاس  كي  نا  لهو  رارمتسا ..!؟

: كا توص  تلاق  مث  ..ترادتسا 

هلع لصحت  اتار ال  حنم  نا  دقل  ..قدصت  ةجرد ال  ايط إ  نا  ل  ..بسحف  ايط  نك  مل  - 
ام لو  ..ىرت  ام  امامت  لاخ  تبلاف  ..اقت  ائش  لعفأ  نأ  مل  نأ  مغر  تلا )  ) ةمداخ  يأ 

..هماعط دادعإ  ىوس  لعفأ  نأ  مل  ذإ  ..الزعنم  هل  هتقو  ق  طقف  دحاو  لجر  ةمدخ  وه  ه  موقأ 
مظعم قأ  تنك  نإ  ..تبلا ح  تاجاتحا  ءال  رخآلاو  حلا  يزكرملا ب  قوسلل  جورخلاو 

نإ  ..جوزتأ  مل  نأ  عقاولاف  ..لوقت  ام  لئاع  دارفأ  ةؤرل  رفسلا  عضوم  امأ  ..زافلتلا  مامأ  قو 
( تلا  ) ةدعسو  ةئداه  ةلط  تاونس  تضق  دقو  ..يدس  ا  يرمع  نم  تانيعرألا  لئاوأ 

دوعأس إ طقف  اهدنع  ..كلذ  زعلا ) دع   ) دسلا بلط م  اذإ  الإ  دللا  كرتأ  نل  نأ  تررق  ح 
.اقت ائش  اهنم  فأ  مل  لا  تاور  نم  ةدفتسم  ةمك  ةاح  شعأل  يدل 

نم عونمملا  ةمئاق  اهمسا   عضأس  نأ  اهتخأ  ..اهتفرغ ل  بهذت إ  نأ  اخأ  اهل  تحمس 
حجرألا ىرخأ ع  ةرم  دوعأس  نأ  اهتغلأ  ام  ..ةضقلا  زغل  لح  نم  ءاهتنالا  حل  اتقؤم  رفسلا 

.أ ةقد  بادلا  صحفل 

ألمت تالؤاسلاو  اهيلإ  رظنأ  تحر  ل  ..ثأ  مل  ل  ..ددشلا  اهقلق  ع  َفخ  مل  عبطلا 
انل ودي  دق  ام  زعلا ) دع   ) دسلا تلتقو  ةقع  ةلح  تسرام  دق  ةمداخلا  تنا  ولف  ..قع 



لهلا اذه  عضت  اذاملو  اهتمج ..!؟ بكتل  تاونسلا  ەذه  ل  رظتت  اذاملف  ..وألا  ةلهولل 
دوجو نود  حاتفملا  لخادلا  نم  اقلغم  بالا  نا  اذإ  تلخد  فك  مث  بادلا ..!؟ ظعلا  

دع  ) دسلا لتقت  ح  ءاغلا  اذهب  اهنأ  دقتعأ  ال  ةثجلا ..!؟ تأخ  نيأو  ..اهرورم  عست  ةذفان 
تللحت دق  ةثجلا  نأ  انعنقتل  اهنام  ظعلا  لهلا  اذه  عضوب  موقتو  هتثج  نم  صلختت  مث  زعلا )

.!!؟ الصأ اذه  ل  لعفت  اذاملو  ..ءاغلا  اذهب  نوكت  نأ  لحتسم  ..ةعلا  ەذهب 

اذاملف ..الثم  هلاومأ  تقو  لعفلا  هتلتق  دق  ةمداخلا  تنا  اذإ  ..وتلل  هلإ  تهبنا  رخآ  رمأ  كانه 
فشك نأ  نود  اهدل  برهتل إ  ملاعلا  تقولا   ل  كلمتس  اهنإ  اهسفنب ..!! ؟ ةطلا  تلصتا 

عرزي نأ  لقع  له  ..بادلا  اهيلع   انع  لا  ىرخألا  ةغلا  ءاشألا  نع  اذامو  ..اهتمج  دحأ 
ةغصلا ةذفانلا  كلت  نم  سمشلا  ةعشأ  ع  تلصح  اهنأ  ودي  باد ..!!؟؟ ةلخن   مهدحأ 

ام هلمأ  بادلا  ناردج  لتحت  لا  اارملا  نع  اذام  ..مث  ..انملع  ام  دحأ  رورمل  عست  لاو ال 
؟ اهلوح اد  شخ  روس  عضو  مت  لا  ةوازلا  كلت  نع  اذام  بالا ..!! ؟ نم  خادلا  بناجلا  اهيف 

.اهمهفأ ةلما ال  رومأ  ل  ..همهفأ  رمأ ال  كانه  !!.. 

..ةطلا لاجر  او  انجلا  بطلا  لاجر  إ  اهدع  تهجوتو  ..هذ  نم  رافألا  كلت  تدرط 
..زاغلألا ەذه  ل  انل  فشك  ء  اوع ع  نأ  المآ  ..مهلمع  نوسرام  مهو  بقب  مهيلإ  رظنأ 

: قاهرب مهدحأ  لوق  نأ  لق  ..تاعاس  نم 3  اوضق أ  ح 

عن ع مل  نحنف  هتيهام ..!!! فرعن  اننل ال  ..لعفلا  زاهج  هنإ  ..بلا  قودنصلا  كلذ  ..يدس  - 
بس مهفأ  نإ ال  ام  انه ..!!! اهعرز  بس  مهفأ  لا ال  ةلخنلا  كلت  كانهو  ..الصأ  هلغش  رز 

.ةوازلا كلت  لوح  روس  عضو 

: رتوتب تلق 

سدنهمو ءاهك  سدنهم  اوتأت  نأ  مدرأ  ..للق  ذنم  هذ  رود   ام  اذه  نا  دقل  ..ملعأ  - 
ةطاحملا ةوازلا  كلت  نورفحتس   له  ..الوأ  خأ  نلو  ..قودنصلا  كلذ  صحفل  تانولإ 

.ام ةثج  نوعتس ع  امر  اق ..!!! تنا  امر  شخ ..!؟ روس 

ةعلا هجو  وأ 3 ع  لماع  بلجل  ەرماوأ  ردصأف  ..لامتحالا  اذهب  ركف  مل  هنأو  عف  رظن إ 
أدتل لامعلا  أ  نأ  لق  ..لقأ  امر  وأ  ةعاس  اوح  ..الط  رظتن  مل  ..و  ..ناملا  بقنتلل  
ةجزل ءادوس  ةدام  ترهظ  ل  ..ثثج  يأ  عن ع  مل  ذإ  ..اضومغ  رومألا  تداز  لا  رفحلا  ةلمع 

أرط ام  اذه  نا  نإ  يراجملا  ەام  ةحئار  نكت  مل  ..ال  ام ..!!! دح  ةهــكو إ  ةغ  اهتحئار  ..ةززقمو 
!!!. لق نم  اهلثم  مشأ  مل  ةناطش  ىرخأ  ةحئار  ل  ..ملاب 

قخت لا  ةحئارلا  نم  اصوصخ  ..ززقتلا  يروعش  دادل  ..ةداملا  كلت  سسحتل  صأ  تعضو 
نم تانيع  ذخأ  انجلا  لمعملا  لاجر  نم  تلطف  ..هقرغت  دات  ناملا ح  ألمتو  فنع  امد 

حم ادحو   تللظو  ..مهلمع  نم  اوهتنا  نأ  دع  اعمج  ناملا  اورداغ  ..مث  ..اهصحفل  ةداملا 
وضف تراثأ  ةضقلاف  ..جورخلا  نم  نكمتأ  مل  ..معن  ..ارجف  ةسماخلا  نم  بقت  ةعاسلاو  ةمجلا 

.اذهك ازغل  اهيف  دجأ  لا  ةئانجلا  ثحاملا  مع   تاونس  لاوط  وألا  ةرملا  اهنإ  ..اثك 

د ..انجلا ال  بطلا  رقت  رظتنأ  نأ  بج  ..اثك  يدج  نل  هلعفأ  ام  نأ  تدجو  ةاهنلا  ل  
يرود ماقلا  مث  نمو  وح  رود  ام  مهف  نم  اهنيح  نكمتأ  ح  صصختملا  يأر  راظتنا  نم 

نم اطسق  لانأل  تبلا  إ  تدع  اذكهو  ةيجعلا ..!!!! ةضقلا  ەذه  زاغلأ  فشل  نمأ  لجرك 
ددشلا قاهرإلا  مغر  هتاقاط  قأ  لمع  لاز  ام  قعو  رهظلا  دع  لمعلا  دوعأ إ  نأ  ةحارلا ع 



.ةضاملا ةلللا  لاوط  لصاوتملا  رهسلا  نم 

مدطصأ نأ  لق  ..اهيلع  تلصح  لا  ةحارلا  دع  لما  لا  ءافصو  ددش  شاعتنا  رعشأ  تنك 
ةددش ةفهل  ەأرقأ  تحرف  ..لمعلا  دوع إ  دنع  تكم  هتدجو ع  يذلا  لا  ببطلا  رقتب 

تامالع رجفو  اضومغ  رومألا  داز  لاقملا  هنل  ..الؤاس  ع  تااجإ  هف  دجأ  نأ  المآ 
نأ دكؤو  لوق  رقتلا  نا  ذإ  ..وح  ةرغلا  راطمألا  طقاست  اهنأو  ترعش  ح  ماهفتسالا 

!!!!. اماع نم 50  ذنم أ  وت  صخشل  ظعلا  لهلا 

اماع نم 50  ذنم أ  وت  صخشل  ظع  له  لعف  اذام  ..مدص  ىدم  اولختت  نأ  نكم  ال 
كانه نأ  ةادلا أ ع  تنك   تبلا ..!؟ ه إ  يذلا أ  نم  ءاحفلا ..!!؟؟)  ) ةقطنم تب   

نم دع  اهفشأ  مل  ةروص  نكمت  ثح  ..ددش  ءاهد  ام  صخش  اهبكترا  فاطتخا  وأ  لتق  ةمج 
ةثجلا خأ  مث  نمو  ..هتمج  بكتل  لخادلا -  نم  لفقملا  بالا  مغر  بادلا -  إ  للسلا 

!!!. دع هفرعن  مل  ضرغل  ظعلا  لهلا  اذه  اهنم  الد  عضوو 

ءادوسلا ةداملا  كلت  ةهام  اوفرع  دق  انجلا  لمعملا  لاجر  نا  اذإ  امع  رقتلا  ثحأ   تحر 
تاصوحفلا نم  دملا  إ  نوجاتحو  اهتانوكم  ةفرعم  نع  امامت  اوزجع  مهنأ  تدجوف  ..ةززقملا 

اهجوتم اع  بتكملا  نم  تجرخف  ..راظتنالا  نم  نكمتأ  مل  ..ىرخأ ل  تاهج  ةراشسا  امرو 
ادح ال وضف  لصو  نأ  دع  ىرخأ  ةرم  ناملا  شتفت  امزاع ع  زعلا ) دع   ) دسلا لم  إ 

!!!. قاط

نأ نود  اعم  تلخدف  ..ةروعذم  ةمداخلا  حتفت   نأ  لق  ددش  راب  تبلا  سرج  تعرق 
..انه ثدح  ام  فرعأ  مل  ول  نجأس  نأ  ترعش  ..ةام  بادلا  إ  تهجوتو  اهيلإ  ثدحتأ 
نوك امر  ..اهفشك  نم  د  الو  ..تبلا  اذه  ثدحت -   تلاز  ام  امرو  تثدح -  ةناطش  رومأ  كانه 
!!!.. اضأ هلامهإ  نكم  لامتحا ال  اذه  ..ملعأ  ..انتدعاسم ال  جاتحو  قزري  اح  زعلا ) دع   ) دسلا

امئاد هلعفأ  ام  وهو  ..ادحو  هف  نأ أ  درأ  ..ماحب  فن  بالا ع  تقلغأو  بادلا  تلخد 
ةقد ء  ل  صحفأل  ةمجلا  حم  نوأو   فنب  تخأ  نأ  ..ةمج  يأ  ققحأ   امدنع 

وأ لتق  ةمج  درجم  نوك  نل  ..اداع  نوك  نل  ةرملا  ەذه  لحلا  نأ  رعشأ  ..تارم  ةدع  ةهانتم 
!!!. كلذ نم  ل أ  ..فاطتخا 

اثك انا  ي  مل  هنل  وألا  ةرملا  اذه   تأر  دقل  ..معن  ..ارغتسا  دادزا  دقو  وح  ترظن 
اوست ..اارم ال  نع  ةراع  ةفرغلا  ناردج  ل  حبصت  ..بادلا  با  قلغن  امدنعف  ..نآلا  ثدح  ام 

ەذه ةفرغلا   نأ  رعشأ  ..ةادلا  مل   تلق  ام  بالا  نم  خادلا  بناجلا  لتحت  ةآرم  كانه  نأ 
.!!؟ ءلا اذه  وه  امف  ..ام  ء  لمعل  ةلوزعم  ..جراخلا  نع  امامت  ةلوزعم  حبصت  ةلاحلا 

كلذ اهيف  اندجو  لا  ةرّوسملا  ةوازلا  ..ةلخنلا  ..ىرخأو  ىرخأ  ةرم  هصحفتأو  ناملا  إ  رظنأ 
نم ..بادلا  نم  ةلئاه  ةحاسم  لتح  يذلا  بلا  دوسألا  قودنصلا  جللا ..!!! دوسألا  لئاسلا 

رظتنأ نل  ..نل  ..هتيهام  ةفرعمو  هصحفل  مويلا  انه  إ  يئاهلا  ضع  أ  نأ  ضفملا 
يدب حسمأو  قودنصلا  لوح  رودأ  ..ء  يأ  ..فنب  ائش  هنع  فرعأ  نأ  لواحأس  ..مهمودق 
..الهم ..لمالا  هتطغ  لا  ةتألا  تمت  يد  ..الثم  لغش  رز  فاشا  الواحم  هفارطأ  لوح 

الول ه  رعشأل  نأ  مل  ..قودنصلا  نم  نمألا  بناجلا  دلا   فك  مجح  ةاغلل  غص  با  كانه 
.يدب اهب  تمق  لا  حسملا  ةلمعو  شتفتلا  قد  

..رارزألا نم  ةعومجم  دجأل  ..ظحلا  نسحل  ةطاسب  حتفناف  ..راس  حاتفم  ةطساوب  هحتف  تلواح 



رزلا كلذ  ..وه  هنإ  ..معن  كش ..!! نود  لغشلا  رز  رارزألا  دحأ  ..ةددش  ةفهل  اهيلإ  رظنأ  تحر 
..لحتسم ةلنق ..!! ؟ زاهجلا  له  ..ىرت  ..كلذ  ىودج  يردأ  ال  هطغضأ ..!؟ له  ..غصلا  رمحألا 

.!!؟؟ مجحلا اذهب  ةلنق  ..اح  اهتيأر   ةلنق  فخسأ  نوكتس  الو 

انم  رخسو  تنأ   له  ىرت ..!؟ ا  تنأ  نيأ  راأ ..!؟ نم  زعلا ) دع   ) دس ا  انل  خت  اذام  - 
تنأ له  ظعلا ..!؟ لهلا  كلذ  كتقالع  ام  ام ..!؟ ةدعاسم  إ  جاتحت  كنإ  مأ  كقامعأ ..!؟

.!؟؟ تم

زاهجلا حارف  ..لغشلا  رز  تطغض  ..و  ..روهتأ  نأ  تررق  مث  ..رتوتب  هذ  ةلئسألا   كلت  تحرط 
هنم جخت  ةئوض  تاجوم  ىرأ  نأو  اذه ..!! ؟ ام  ..ةغ  اتاوصأ  اردصم  ةوق  رأزو  ةأجف  هي 

ةرلا عم  زافلتلا  اهدهاش   لا  صقرلا  تاعاق  ثدح   ام  امامت  ..هلمأ  بادلا  حسمتو 
.هل ناملا  ءاوضألا ع  سكعت  لاو  فقسلا  ةقلعملا   ةقالا 

فوخلا نم  ء  ترعش  نأ  دع  اع  زاهجلا  تقلغأو  ام  نم  تضهن  ..أ  رظتنأ  نل  ..ال 
هلإ تهجتاف  ..بالا  ع  ةفنع  تاقد  عمسأ  ..و  ..ةساعلا  ءاوضألاو  ةغلا  ةجضلا  ەذهل 

: قلق مهتلأس  ..مهعم  ةمداخلاو  ..بقب  نورظتي  ةطلا  لاجر  نم  ابك  اددع  دجأل  هتحتفو 

.!؟؟ يرج يذلا  ام  - 

: رتوتب مهدحأ  در 

تنأ له  ..انب  تلصتاو  كلع  قلقلا  ةمداخلا  ترعشف  ..يدس  ا  لخادلا  اثك   ترخأت  دقل  - 
..!؟ ؟ خ

: ةما تلق 

م تلصتا  م  ..ةللق  قئاقد  ذنم  بادلا  تلخد  دقل  لجر ..!؟ ا  ترخأت  نأ  عت  اذام  - 
.!؟؟ ةعلا ەذهب  متئج  فكو  ..ةمداخلا 

: الئاق مغمغ  مث  ..ةح  رظن إ 

!!!!!. اقت تاعاس  نم 6  ذنم أ  انه  دوجوم  تنأ  ..نل  ..يدس  ا  ةرذعملا  - 

: عاس رظنأ إ  انأو  ةدح  تلق 

ةعاسلا ..نآلا  ةعاسلاو  ..اع  ةثلاثلا  بادلا   تلخد  نإ  كل  لوقأ  اذه ..!! ؟ ءاره  يأ  - 
!!!. نآلا

تلق نإ  ح  لعفلا ..!!!! للق  ءاسم  ةعساتلا  زواجتت  تنا  ةعاسلاف  ..راع  لمأ  مل 
: غلا بارغتسا 

!!. عاس باصأ  ام  فرعأ   -ال 

: امسبم در 

!!. لعفلا ءاسم  ةعساتلا  اهنإ  ..يدس  - 

: حضاو بضغ  تلق 

تاعاس بادلا 6  فن   تس  دق  نوأ  نأ  نكم  ..لحتسم ال  اذه  لجر ..!!؟؟ ا  فك  - 



.لقألا قع ع  اظفتحم  تلز  ام  ..انونجم  تسل  انأ  ..ةلما 

: ەرمأ مسح  هنأو  ددش  مزح  لاق  مث  ..قلق  لا  رظن إ 

نأ عيطتس  ..اهدت  ةعاس  يأ  نم  دأتلا  عيطتس  ..نمزلا  بذك  نأ  عيطتس  دحأ  ..يدس ال  - 
!!. لعفلا لللا  ةف  نحن   ..كسفنب  دأتتل  بادلا  نم  جخت 

تمص ..سياقملا  ل  لحتسم  ..لحتسم  ثدح  ام  نإ  ..قع  دقفأس  نأ  رعشأ  ..لإ  ا 
..ةعاسلا نم  دأتأل  لاقنلا  تاه  تجرخأ  مث  ثادحألا  باعسا  الواحم  وح  رظنأ  انأو  ةظحلل 

ەذهب اع  تقولا  رم  فك  اذه ..!؟ ثدح  فك  نل  دأت ..!!! ل  اقت  ءاسم  ةعساتلا  اهنإ 
.!!؟؟ بادلا يدوجو   ءانثأ  ةروصلا 

لمح رفصأ  افورظم  لمحت  تنا  لا  لا  د  ع  يانيع  تعقو  ..ةلئاسملا  ارظن  مامأو 
: راذتعالا نم  ء  لوق  وهو  هملسب إ  ماقو  ..كلذل  لا  هناف  ..بئلا  وكحلا  لشلا 

ةوازلا اهيلع   انع  لا  ءادوسلا  ةداملا  لوح  هتبلط  يذلا  رقتلا  وه  اذه  ..لضفت  ..يدس  - 
تئج ..ةمداخلا  نم  اندرو  يذلا  لاصتالا  دع  نل  ..للق  ذنم  كتكم  هتعضو ع  دقل  ..ةرّوسملا 

.ء دف  هلع  ەاإ  كملسأو  كلع  مطأل  فنب 

ع هتحتفو  اع  فورظملا  هنم  تذخأ  مث  ..م  بصتي  أد  قرعلاو  ةشهد  هلإ  ترظن 
لحتسملا وه  اذه  ..لقعلا  قاطن  جراخ  اذه  هعقوت ..!!!! نكم  ام  رخآ  وه  هتأرق  ام  ناو  ..ةلاجع 

!!!.. ماخ طفن  ..معن  ماخ ..!!! طفن  تنا  ..لحتسم  اذه  ..لإ  ا  ..تنا  ءادوسلا  ةداملاف  ..هنيع 
.!؟ اهشعأ ةارغ  يأ  اذه ..!! ؟ نونج  يأ 

تعقوف ..ةاجإ  نع  اثحا  سأب  وح  رظنأ  تحر  فك ..!؟؟؟ تب ..!!؟؟ باد  ماخ   طفن 
قودنصلا كلذ  ..مث  ..يدب  ه  كسمأ  يذلا  رقتلاو  ..بادلا  ةدوجوملا   ةلخنلا  يانيع ع 

هف تضق  دق  نأ  أجافأل  ةدودعم  قئاقد  هف  اقو  اع  ةثلاثلا  بادلا   وخد  ..بغلا 
.كلذ ثدح  فك  يردأ  نأ  نود  تاعاس  لا 6  ةارق 

ترعش ..ملعأ ل  ال  ةضاملا ..!! ؟ تاونسلا  ةخ  له   ..ائشف  ائش  هذ  حضتت   رومألا 
نأ ترعش  ..معن  ..اضع  اهضع  لمت  ةكسامتم  ةعطق  حبصتو  امأ  دشحت  زاغلألا  ەذه  ل  نأ 

ةققحلا إ  لصوتي  هذو  ناعست  يانيع  تحارف  ..هتيأر  ام  ل  دع  ةأجف  طه ع  دق  لحلا 
: لوهذ تخ  نإ  ..اجردت ح 

!!!!!. ناطشلل ا  - 

: جحتم توص  لوقأ  نأ  لق  ..ەذه  ةغلا  اعفأ  دودر  مامأ  ةشهد  عيمجلا  رظن إ 

ال اذه  ..عئار  لجر  هنإ  ..يرقع  نم  هل  ا  زعلا ..) دع   ) دسلا ..ةققح  ةزجعم  زاهجلا  اذه  - 
!!!!. نمزلا عــــب  موق  ازاهج  عخا  دقل  ..دقل  ..دقل  ..قدص 

: لوهذلا سفنب  تفدرأ  ..هنعأ ل  ام  مهف  نأ  نود  ةشهد  لا  رظن إ 

كلت نفد   هنأ  كش  الف  ..ملعن  ام  ةضع  ااق  نم  نوكتي  طفنلا  ..دحولا  سفتلا  وه  اذه  - 
عضوب ماق  مث  ..امر  ةئاملا  داوملا  ضع  اهعم  نفدو  ..الثم  ةقفانلا  تاناويحلا  ضع  ةوازلا 

رمألا عقاو  وه   قودنصلا  اذه  ..هتجتل  لقحك  ەيمت  عيطتس  ح  نفدلا  نام  لوح  روس 
نع امامت  بادلا  لزعت  ناردجلا  ع  ةدوجوملا  ةساعلا  اارملاف  ..نمزلا  عــــب  موق  زاهج 



رم ةفرغلا  تقولا   نإف  ..زاهجلا  لمع  امدنعو  ..دع  اهمهفأ  مل  ةملع  ةقط  راخلا  ملاعلا 
يالم طفنلا  نوكتي  نأ  نم  الد  ..لإ  ا  راخلا ..!!! ملاعلا  تقولل   اساق  ةاغلل  اع 
تواس دقل  ..ةققح  ةجعأ  زاهجلا  اذه  ..بادلا  ةدودعم   ماأ  نوكتي  ەدجت  ..نسلا 

!!!. بادلا طحم  جراخ  نمزلا  نم  تاعاس  عم 6  هلغشب  اهيف  تمق  ةللق  تاظحل 

: ددش سامح  ةلخنلا  شأ إ  انأو  تفدرأف  ..قدصم  لا غ  رظن إ 

..بادلا ةلخنلا إ  تءاج  فك  فرعت  ةمداخلاف ال  ..ال  للد ع  اهنإ خ  ..ةلخنلا  ەذه  - 
دق ةلخن  نآلا  اهنل  ..حجرألا  ةللق ع  عيباسأ  ذنم  انه  وألا  اهترذ  رذ  دق  لجرلا  نأ  بسلاو 

وت ةئجافم  ةبلق  ةنب  بصأ  دق  زعلا ) دع   ) دسلا نأ  ودي  ةلط ..!!! تاونس  اهرمع  غلي 
لمع ءانثأ  ةاحلا  اقرافم  ضرألا  ع  عقوف  ..رمعلا  اذه  لجرل   عقوتم  رمأ  وهو  ..اهرثإ  ع 
رورم بس  ةغلا  ةع  للحتي  زعلا ) دع   ) دسلا دسجو  ..لمعو  لمع  زاهجلا  حارو  ..زاهجلا 
ودي ذإ  ..ةلآ  ةروص  زاهجلا  فقوت  ..ةونع  بالا  حتف  انمق  امدنعو  ..بادلا  لخاد  اع  نمزلا 

ول ائاقلت  قلغو  ..لغشلا  رز  طغضت ع  لمعلا ح  أدي  ذإ  ..هقالغو  بالا  حتف  طترم  هنأ 
لهلا ..ظعلا  لهلا  اودجل  اهدع  ةطلا  لاجر  لخد  اذكهو  ..بادلا  با  حتف  دحأ  ماق 

لاجر لواح  مل  عبطلا  نآلا ..!! ؟ تمهف  له  همحر هللا ..!! زعلا ) دع   ) دسلا صاخلا  ظعلا 
نأ اوفرع  نأ  دع  ..ظعلا  لهلاو  زعلا ) دع   ) دسلا تافصاوم  اوقاط ب  نأ  انجلا  بطلا 

.رخآ صخشل  هنأ  ائاقلت  اونظف  ..اقت  اماع  لا 50  زواجتي  ظعلا  لهلا  رمع 

: ةأجف خل  ..اخأ  مهف  دقو  لوهذ  هكف  لا  حتف 

انمدختسا ول  اننأ  ع  اذه  ..ع  اذه  يدس ..!!! ا  خــــراتلا  عاخا   مظعأ  هنإ  ..هنإ  ..لإ  ا  - 
ع ةللق  ماأ  رورم  مغر  اهرامث  عتسو  ..قدصت  ال  ةع  كتس  تاتانلا  نإف  عاخالا  اذه 

ةع ەرود  نوكتس  طفنلاو  ..ملاعلا  ءاذغلا   ةلشم  لحس  اذهك  رمأ  ..وألا  اهترذ  سرغ 
..ملاعلا ةداصتقا   ةلود  ىوقأو  غأ  حبصنس  يدس ..!!؟؟ ا  كلذ  هنع  ام  فرعت  له  ..ةيهر 

..نكم ..نكم ال  ..لإ ال  ا  ..لاخلا  قوف  اذهك  ارمأ  نإ  ..ادأ  بضنت  نل  ةورث  انل  نوكتس 

اثك مص  محاف  ..تمص  نأ  هل  تأو  ةما  هلإ  ترظن  مث  ..همالل  ةوق  يدسج  فجترا 
: حضاو رذح  تلق  ..مث  ..فرع  ام  لوه  نم  ةطضملا  هسافنأ  مغر 

.!؟؟ قثت  له  ..الوأ  خأ  - 

: لوق وهو  ةوق  اقفاوم  هسأر  زه 

يذلا نمألا  لجرل  لاثم  تنأ  ..ماحالاو  طاضنالا  عألا   ثم  تنأ  ..يدس  ا  دأت  ل  - 
… تنأ ..هتاطلس  لغتس  الو  سانلا  مح 

: مزح هتعطاق 

هفالتإ بج  ذإ  ..زاهجلا  اذه  رمأ  ادأ  دحأ  فرع  الأو  اننب  ا  رمألا  نأ ي  بج  ..اذإ  انسح  - 
.ائاهن ەمدتو  ..نآلا 

: اننب بترلا  قراف  امامت  دقو   ةصع  لاقف  ..هعقوتي  ام  رخآ  اذه  نا 

!!!. يدس ا  ةرذعملا  ..اوفع  ..اذه  ..قدص  اذه ال  تننج ..!؟ ؟ له  لوقت ..!! ؟ اذام  اذام ..!!!؟ - 

: قلق هل  تلق  ل  ..ثأ  مل  ..هتامل ل  تراضت  نأ  دع  جحلا  ارعاش  اللق  تكس 



لودلا ضع  موقت  دقو  ل  ..ممألا  هس  داتو  بورحلا  هلجأ  نم  أشت  دق  اذهك  زاهج  ..قدص  - 
ملاعلا ةرطسلا ع  همدختس   دق  ةاهنلا  هلع   لصحس  نمو  ..هل  انالتما  درجمل  انمدتب 
هلعفس يذلا  امف  ..روتاتكد  دب  زاهجلا  اذه  عقو  ول  لخت  ..انسباوك  أوسأ  زواجتت  ةروص 

.!!؟ ذئيح

ضاعا طسو  وق  ل  ةأجف  زاهجلا  لرأ  تحرو  اع  يرارق  تذختا  ل  ..هأر  رظتنأ  مل 
هلرأ تللظ  ل  ..ثأ  مل  ..اهلوح ل  ثدح  امم  ائش  مهفت  مل  لا  ةمداخلا  خاو  لا 

تجرخأ ل  ..اذهب  ِفتأ  ملو  ..هلخاد  تكت  دق  ةثك  ءاشأ  نأ  ترعش  ح  ..هلرأو  ..هلرأو 
ةدوجوملا ةئاهلا  رئاودلا  ل  سدسملا أ  ضقم  تحرو  ..زاهجلا  ءاطغ  تحتفو  دسم 

لخادلا نم  لوحت  يذلا  زاهجلا  رظنأ إ  انأو  قاهرإلا  ةدش  نم  اخأ  ثهلأ  تفقو  ..لخادلا ح   
ملغأ نأ  مغر  دحولا  لحلا  اذه  نا  ..معن  ..اهل  عم  كالسأو ال  ةرثانتم  ةغص  عطق  درجم  إ 

!!!. تلعف ام  قفاوي ع  دق ال 

اهتفرع ةضق  برغأ  تهتنا  ..ةروصلا  ەذهب  ةضقلا  تهتنا  دقف  ..كلذ  دع  لاقل  ثلا  دجوي  ..و ال 
عيضس ..فسألا  عم  نل  اقع ..!!! هللا -  همحر  لجرلا -  اذه  نا  م  ..اح  اهب   تررمو 

..ت ال امدان ع  تسلو  ال  نم  قثاو  انأ  ..ملاعلا  هل   نام  اذهك ال  عاخاف  ..ءاه  ەدهج 
ىوقلا نزاوم  غ  دق  زاهج  ملا  امف  ..ةلوهس  بورحلا  هف  أشت  دوسأ  نمز  شعن   اننأ  اوست 

.لولحلا لضفأ  اذه  وقدص  ملاعلا ..!؟ ؟  

..اهدل دوعت إ  وأ  ددج  لمع  نع  ثحت  نأ  اهيلع  نأ  ةمداخلا  تخأو  ..تبلا  نم  اخأ  انجرخ 
اهنأ ماأ  ةعض  دع  تفرعف  ..ثدح  امم  ائش  مهفت  مل  اهنأو  ةصاخ  ..اهتالؤاس  طسو  اهتكرتو 

.اهدل ةدوعلا إ  تراتخا 

إ لص  مل  ادج  يداع  ناسإ  هنأ  تدجوو  زعلا ..) دع   ) دسلا تافلم  عيمج  تثح   دقل 
مل اذل  ..مهتسارد  اولم  مل  خــــراتلا  ىرجم  اوغ  نيذلا  ةرقاعلا  تاع  ..نل  ..ةعماجلا  ةلحرملا 
اهلمأ  هتاح  فأ  كسملا  ..هتفرع  تيل  ..ه  تقتلا  تيل   .. ةسلا  ائجافم  اذه  نك 
حجن نأ  اذه إ  هعاخا  لوصولا إ  الواحم  عمتجملا  نع  ةمات  ةلزع  شاعو   ل  ..ملعلا  لس 

!!!. كلذ  

مظعأ نولمأتي  مهو  ةلزع  مهتاح   اوضق  دق  خــــراتلا  ةمظع   لامعأ  اوماق  نم  بلغأ  نأ  رهظ 
سورد لوأ  ناسإلا  عأ  قلاف  ..كش  نود  اهسفن  ةعبطلا  وهو  ..ملاعلا  ءاف   تخم 
رادارلا ئدام  انملعت  شفافخلا  نمو  ..ناطلا  تاساسأ  ناسإلا  تملع  رويطلاو  ..ءاهلا 
تطقس ةحافت  ..تاساقلاو  تاضالاو  ماقرألا  ناسإلا  ملعت  باولاو  موجنلا  نمو  ..رانوسلاو 

.ةودألا انعنص  اتكلاو  تاطفلا  نمو  ..ةبذاجلا  نوناق  ناسإلا  اهنم  ملعتو  ةرجش  نم 

نل ادحأ  نأ  تركذ -  ام  انه -  قرافلا  ..نل  ..انأش  مهنع  لق  لجرلا ال  اذهو  ..ءامظعلا  مه  اذكه 
ي نأ  هنم  تلط  يذلا  مزو  ياوس  هنع  فرع  نلو  ل  ..اذه  هعاخا  نم  ائش  دفتس 

فن ال انأ  ..رمألا  فأ  نإ  الصأ  هقدص  نل  ادحأ  نأ  ملعأ  تنك  نو  ..اننب  ا  ةضقلا  لصافت 
!!!. ەذهك ةغ  ةصق  تررم  نأ  قدصأ 

ةرملا و  ..اهيلإ  تلصوت  لا  تامولعملا  ل  تفخأ  نأ  دع  ةضقلا  فلم  قالغب  تمق  دقل 
افلم كلمن  لوهجم ال  صخشل  وه  ظعلا  لهلا  نأ  تتكف  ..اذهك  ء  اهيف  موقأ  لا  وألا 
دادع سو   ..ائش  هنع  فرعن  الو  هلم  نم  جخ  دق  زعلا ) دع   ) دسلا نأو  ..هنع 



اوركذت نل  ..مل  قوري  نل  رولا  اذه  نأ  فرعأ  هلع ..!!! عنو  ظحلا  انفلاح  نأ  نيدوقفملا إ 
ازع وه  اذه  ..عمجأ  ملاعلا  ةحلصمل  ..متحلصمل  ل  ..حلصمل  اذه  لعفأ  مل  نأ  ادج 

.دحولا



عبارلا قباطلا   
لا ةنكسلا  ةرامعلا  كلام  نأ  تفرع  نأ  دع  تباتنا  لا  بضغلا  ةلاحل  دحأ  مول  نأ  نكم  ال 
ةف ذنم  تجوزت  نأو  ةصاخ  ..لامتحا  ل  قوف  رمأ  اذهف  راجإلا ..!! ةمق  عفر  ررق  دق  اهنطقأ 
دودح عشج ال  نع  مني  يذلا  فتلا  اذه  كرأ  دقف  اذل  ..دع  رقتس  مل  ةداملا  احو  ..ةطس 

!!!. ااسح ل  هل 

ىرخأ ةقش  نع  ثحن  نأ  تحقا  مث  ..ثدح  امل  افسأ  اهسأر  تزهف  ..رمألا  جوز  تخأ  دقل 
سل رخآ  إ  نكس  نم  لاقتنالا  نأ  ملع  خ  الف  ..ةدش  تضفر  ل  ..لاشملا  بنجتنو 

ةقش نع  ثحلل  تقولا  كلمأ  الف  ..قو  مظعم  كلهتس  مع  نأ  نم  معد  ..ةطاسلا  ەذهب 
عم مهافتلل  باهذلا  تررق  اذل  خلإ ..!! ..فتاهلا  طخو  دلا  لقنو  اهيلإ  لاقتنالا  مث  نمو  ةددج 

!!!. عبارلا قباطلا  اهنإ   ..لعفلا  اهققش  ىدحإ  نطق  هنأو  ةصاخ  ..فنب  ةرامعلا  كلام 

س لجر  كلاملا  نأ  ةللعم  نم  تلواحو  ةدش  اهذ  تضراع  دق  جوز  نأ  ركذأ  نأ  الو أ 
..كش نود  كلذ  ةقحم   جوز  تنا  دقو  ..هنم  الاح  لضفأ  تسل  هتجوزو  ..لاشملا  ىوهــو 

امهتاح ناهي   الو  ..فرعأ  ام  ءانبأ  امهقزري هللا  ملو  ..رمعلا  نم  تايعرألا  فصتنم  امهف  
!!!. لاومألا خضل  ةلآ  مهنأو  نجؤملا  ل  عم  نالماعتي  انا  اذل  ..لاملا  عمج  ىوس 

لواحأسو ددش  ماحا  كلاملا  إ  ثدحتلا  موقأس  نأ  اهتخأو  جوز  عور  نم  تأده  ل 
!!. لقألا هتنظ ع  ام  اذه  وأ  ..ةمح  فتأس  نأل  قلقت  نأ  اهيلع  سلو  هضغ  صاصتما 

رذح بالا  تقرط  ..متملع  ام  كلاملا  ةقش  ثح  عبارلا  قباطلا  اهجوتم إ  قش  نم  تجرخ 
هتجوزو لجرلا  اذه  ةهام  ادج  ملعأ  نأل  ..اصعأ  تاث  ظفاحأ ع  اقمع   اسفن  طقتلأ  انأو 
: حضاو قيض  لأس   بالا  فلخ  اتوص  تعمس  ..مث  ..سانلا  عم  ةحقولا  امهلماعت  ةقطو 

.!!؟ قراطلا نم  - 

مسرأ نأ  الواحم  ددش  ءودهب  هب  هتخأف  ..فن  كلامتأ  نأ  تلواح  ةراقحلا ..!! ەذهل  ا 
الإ اهفصو  نكم  ال  حمالم  نع  افشا  بالا  حتف  نأ  لق  ةللق  تاظحل  ..جو  ع  ةماسبا 

.فاعضأ ةثالث  راجإلا إ  ةمق  تعفترا  ول  انب ح  اي  نل  لجرلا  اذه  ةوسقلا ..!!

الإ ..ماه  عضوم  هعم  ثدحتأ  لوخدلا   حمس   نأ  هنم  تلطو  ..وده  تظفاح ع  ل 
: ةحضاو ةما  در  هنأ 

نلو مت  دق  رمألا  اذه  ..كعم  هعضأل  يدنع  تقو  الف  ..راجإلا  ةمق  عفر  نع  ثدحتتل  تئج  اذإ  - 
!!!. يرارق كجع  مل  اذإ  ىرخأ  ةقش  نع  ثحلا  عيطتس  ..أر  غأ 

هل تلق  ..ء  ل  مغر  ..ةادلا ل  ذنم  امامت  راوحلاو  لقعتلا  با  لفق  دغولا  اذه  ..اذإ  اذكه 
: ددش بدأ 

نآلا لوخدلا  حمس   له  ..رمألا  عقاو  رخآ   عضوم  وه  ل  ..اذهب  اقلعتم  رمألا  سل  - 
.!!؟ ثدحتنل

..ةقشلا ةلاص  إ  هعتأ  نأ  إ  راشأو  بالا  نع  دعتبا  مث  ..اضاعتما  هتفش  طم  وهو  إ  رظن 
نأ الواحم  حم  وح  تفتلأ  اهدع  تحرو  ..اصعأ  ةرطسلل ع  افارخ  ادهج  لذأ  انأو  تلخد 



: ةضع ةماسبا  هتلأسف  ..ةفلألا  نم  اوج  قلخأ 

!!؟ مادملا لاح  فك  - 

هنل ..اذهك  ائش  لوق  نأ  نكمملا  نمو  العف  حقو  وهف  ..أش  نم  سل  اذه  نأ  دري  نأ  خأ  تنك 
: ةالام ال  لاق  لاقملا 

.ةمداخلا اهعم  تذخأو  مويلا  حاص  هلاشلا  تهذ إ  دقل  - 

اذه ةفاضلا ..!! ؟ تاجاو  نم  ائش  مدق   نل  هنأ  ام  لش غ  خ  نأ  دي  له  ..لمج 
!!.. ةمداخلا نع  هلأسأ  مل  انأف  ..حضاو 

: مث ..عضوملا  ةروطخ  نع  ةانك  هتيحان  اللق  تلمو  ..تحنحنت 

..لعفلا ةقشلا  راجإ  ةداز  لجأ  نم  انه  نإ  ..ةغص  ةذك  كلع  تذك  دقل  ..ةرذعملا  ..يدس  - 
ل ..راجإلا  ةمق  نم  عفرت  نأ  وناقلا  كقح  نمو  نمز  ذنم  ەذه  قش  شعأ   نأ  ملعأ 

 ….. ..ماألا و ەذه  قدص  راعسألا ال  ءالغ  نإ  ..انقنخت  نأ  دات  فراصملاو  ..اثيدح  تجوزت 

نأ لق   .. اد  ام  اذه  وأ  ..هيع  نم  رياطتي  رلاو  هنام  نم  ضهن  دغولا  نأل  ..راع  لمأ  مل 
: ةغلا ةصع  لوق 

..!! ؟ رمألا اذه  ثدحلا   درأ  نأ ال  ةادلا  ذنم  كتخأ  دقل  دغولا ..!! ؟ اهيأ  بذكت ع  له  - 
!!!. اه ..نآلا  قش  نم  جخأ 

..قحلا كلذ  هلعف  ام  اذهو  هضغ ..!!! ُتلف  ..كف  مهدحأ  يأر  فرعت  نأ  تدرأ  اذإ  كنإ  نولوق 
نأ تررق  دقو  يرود  تضهنو  ..اضاغ  ترجفناف  ..ةحلا  ةناهإلا  ەذه  مامأ  فن  كلامتأ  مل  ذإ 
: لغ نم  لق  ام   ل  اغرفم  تخ  ذإ  يصع ..!!! هلمت ع  ام  فتأو  لقعتلا  با  قلغأ 

ەذهل كلام  درجم  كنإ  ةعاضولا ..!! ؟ ەذهب  سانلا  لماعت  ح  كسفن  نظت  نم  ..عللا  اهيأ  - 
تنأف ال ..ةظحل  يأ  اهيلإ   لاقتنالا  عيطتس  لا  ىرخألا  تارامعلا  نم  تاعلا  كانه  ..ةرامعلا 

!!!. اموي هلمت  نلو  انصم  كلمت 

لماع ام  هلماعأ  نأ  قح   نأو ال  ..هنام  نم  ضهنو  اضاغ  رجفنا  ..اذه  ال  تلق  امدنع 
اث نم  كسمأو   ..مئاتشلا  رذقأ  متشو  دعوتو  خ  حارف  ةرامعلا ..!!! ناس  عيمج 
هاث نم  يرود  هتكسمأو  ام  نم  تضهن  ذإ  ..عبطلا  هل  حمسأ  مل  ل  ..جراخلا  إ  رجل 

راخفلا ةرج  تكناو  ..دعقملا  كلذ  راطف  فنع ..!!! راجش  كش   نأ  لق  ..نأ  لق  ..اضأ 
..كاشالا ضفو  مهدحأ  أ  نأ  ادأ إ  فقوتن  نل  اننأ  اد  ..فتاهلا ح  نم  برقلا  ةدوجوملا 

ىواهتو ەاوق  روختل  دومج  رظني إ  حارو  ..ةأجف  ەاد  تدمجت  دقل  ..انه  ثدح  يذلا  ام  ..نلو 
!!!. حضاو بس  نود  ضرألا  ع 

اذامل ..ةرازغ  يدسج  نم  رمهني  قرعلاو  ام  امامت   تلصت  نإ  ح  قح  رعذ  ترعش 
يد تعضو  ..الثم  ةتيمم  ة  هل  هجوأ  مل  نإ  ةئجافملا ..!! ؟ ةغلا  ةروصلا  ەذهب  هلع  غأ 

بصأ هنأ  ودي  ..تام  دقل  تام ..!!!! دقل  ..دقل  ..لوهلل  ا  ..هضن  سجأل  هتبقر  ةفجترملا ع 
!!!. ةئجافم ةبلق  ةنب 

وهو ناجلا  دحأ  توصو  ..بالا  اق ع  اقرط  ةأجف  عمسأ  نأ  لق  ..نونجملا  وح  ترظن 
: لوق



!!!. كوجرأ يدس  ا  بالا  حتفا  ماري ..!! ؟ ام  ء ع  ل  له  - 

..الهم لعفأس ..!! ؟ اذام  ..ادأ  هلع  دسحأ  قزأم ال  نإ   ..قح  سوبا  ..سوبا  اذه  ..لإ  ا 
ام ..الصأ  ةقشلا  ەذه  دوجوم   نأ  نوفرع  الو  ..انه  الخاد إ  ناجلا  نم  دحأ  ري  مل  ..الهم 
اذإ د  ..ةاغلل ال  ةحطس  مهب  قالعف  ..انراجش  إ  اوعمتسا  دق  اونا  ول  وص  نوفرع  مهنأ ال 

فك ..لجرلا  توم  ةضق  طروتأ  ء ح ال  اورعش  نأ  نود  قش  ةدوعلاو إ  جورخلا  نم 
نم زفقأ  نأ  نكم  الف  ..عبارلا  قباطلا  نإ   ثدح ..!! ؟ ام  ل  نع  فن  دعأو  انه  نم  برهأس 

.الثم ةذفانلا 

ةقشلا مع  يذلا  ءودهلا  بس  قلقلا  اورعش  ناجلا  نأ  ودي  ..بالا  ةدح ع  دادزت  تاقرطلا 
: رخآل لوق  مهدحأ  عمسأ  ..و  ..سكتلاو  مطحتلا  توص  دع  ةأجف 

!!!. ةطلا لصتأس  - 

نم تقاف  ..ائشف  ائش  ع  قيض  قزأملا  نأ  تفرع  ..ةصقلا  ةراعلا  ەذه  تعمس  امدنع 
رود  ام  فرعأل  ةحسلا  علا  لالخ  نم  رظنلا  قسأ  نأ  لواحأ  ..فقوتي  نأ  دا  بلق  بالا 

امنب ..مههوجو  ةدا ع  قلقلا  تامالعو  ةقشلا  با  دنع  عمتجم  ناجلا  ضع  ىرأ  ..جراخلا 
كانه نوك  نأ  لامتحاو  ةقشلا  ەذه  راجش   نع  ثدحتو  لاقنلا  فتاهلا  مهدحأ  كسم 

!!!!. لعفلا ةطلا  لصتا  دقل  ..باصم 

يانيع ع تعقو  ..مث  ..جخم  نع  اثحا  سأب  وح  رظنأ  ..تعماد  نيع  بالا  نع  تدعتبا 
امر ..ءاتخالل  حلص  نام  هنإ  ناّخسلا ..!! يوح  يذلاو  ماّمحلا  با  قوف  غصلا  نزخملا  كلذ 
نم اوجرخو  لجرلا  ةثج  اوذخأ  نأ  رظتنأس إ  ..ةطلا  لاجر  لوصو  حل  هف  تخأ  نأ  ع 

.اهب سأ  ةركف ال  اهنإ  ..دحأ  ملع  نأ  نود  لللا  نم  رخأتم  تقو  ءودهب   يرود  جخأل  ..ةقشلا 

ةفرغ با  إ  لصأل  وق  ل  زفقأ  نأ  لواحأ  ..بوووه  ..بوووه  ..مامحلا  با  إ  تهجوت 
تدجو نأ  ..لواحأ إ  ..دوعصلا  لواحأ  ..ةفاحلا  كسمتأ  انأ  اه  ..اخأ  ..بوووووووووه  ..ناّخسلا 

.بعرلاو قلقلاو  بعتلا  ةدش  نم  ثهلأ  انأو  ناّخسلا  نم  برقلا  اشمنم  اخأ  فن 

..ةاغلل طس  ناسإ  نإ  ..نونج  اذه  ..هف  فن  تعضو  يذلا  قزأملا  ركفأ   ام  تسلج  
ءادغلا لوانتأ  تنك  تاعاس  عض  لق  ..قاط  قوفت  رومألا  ەذه  ..ەذهك  فقاوم  اداتعم ع  تسل 

ائتخم  نآلا  فن  دجأو  ةأجف  اذه  ل  غتيل  ..راجإلا  ةمق  عفر  نع  ثدحتنو  جوز  عم  نامأ 
دقل لعف ..!؟ وجنأس  فك  انه ..!! ؟ نم  جخأس  فك  هلتق .!!! امهتم  امرو  دغولا  كلذ  ةقش 

..كلذ دصقأ  مل  نو  هتوم ح  نع  كش  نود  نم  لوؤسملا  انأ  ..هتو  هتقش  هعم   ترجاش 
دوقتس تاحتلا  نأ  كش  ..نام ال  ل  اهنإ   ..اهنأش  قلعتي  ام  ل  تس  دقل  ..امص  ..مث 

ح كعم  اهلمع  سواسولا  لمعتس  فورظلا  ەذه  لثم  ف  ..دكؤم  اذه  ..إ  ةام  ةطلا 
!!!. ةلاحم عئاض ال  كنأ  رعشل 

وأ ..ةعاس  عــر  امر  ..قيضلا  نزخملا  كلذ  ائتخم   اهتضق  لا  ةدملاو  تقولا  رورم  رعشأ  مل 
: مزح لوقو  ةوق  ةقشلا  با  قرط  مهدحأ  توص  ةأجف  عمسأ  نأ  لق  ..أ 

!!!. ةطلا لاجر  نحن  ..يدس  ا  بالا  حتفا  - 

..ةداتعملا مهبيلاسأ  بالا  حتف  اهدع  اوموقل  ..ةما  تاقرطلا  دادزت  ..عبطلا  دري  دحأ  ال 
نزخم با  تقلغأ  دقف  ..ثدح  ام  ىرأ  نأ  عيطتسأ  ..تاظحل ال  ةطلا   لاجرب  ناملا  تمو 



كلام ةثج  اوأر  نأ  دع  ةقشلا  ةيهر   ةع  نوني  مهو  مهججض  رعشأ  ل  ..ناّخسلا 
نم بلطو  افتاه  الاصتا  يرج  مهدحأ  عمسأ  ..مث  ..دأت  ل  لتاقلا  نع  نوثحي  مهنإ  ..ةرامعلا 

!!. ةرامعلا كلام  ةجوز  عم  ثدحتي  هنأ  فرعأل  ءاذ  ةجاح إ  تسل  ..اروف  أت  نأ  ام  ةدس 

..تلصو ح نإ  ام  لا  ةجوزلا  راظتناو  كش  نود  تامصلا  ذخأل  ةقشلا  ةطلا   لاجر  لظ 
نعلتو بحتتو  تو  اهتوق  ل  خت  و  بخم  نم  اهعمسأ  تحرو  ..قح  رعذ  تصأ 

ثدحلل اد  الف  ..فقاوملا  كلت  نوفرعت  متنأ  مهسفنأ ..!!! ةطلا  لاجر  مهيف  نم  ..عيمجلا 
.اهنع

لق ..اخأ  اهتئدهت  اوحجن   نأ  دع  نآلا -  ةلمرأ  تحصأ  لا  ةجوزلا -  لاوقأ  ةطلا  لاجر  ذخأ 
كلذ لاوط  ام  اروعذم   ائتخم  تللظ  دقف  انأ  امأ  ..دأتلا  ةثجلا  مهعمو  اعمج  اولحري  نأ 

.فوخلا ةدش  نم  لق  تاقد  تعراسو  لح  فج  دقو  مامحلا  قوف  ناّخسلا  ةفرغ  تقولا  

ةدع تراص  دق  ةعبطلا  اح  نأ  ارعاش  ائتخم  انأ  تللظو  ..ةقشلا  ةدحو   ةدسلا  تلظ 
مهنأ دقتعأ  ةقلغملا ..!؟ نامألا  باهر  وه  بسلا  له  ..قانتخالا  نم  ء  رعشأ  ةاغلل ..!!!

حبصأ لق  نأ  مأ  ..هنم  اعأ  نأ  وألا  ةرملل  فشأ  امر  افوسول ..!؟)  ) مسا هلع  نوقلط 
مهي ام  اذه  سلو  ..ملعأ  ال  ناج ..!؟ ةطاسب -  نأ -  مأ  جسألا ..!؟ ؟ صقن  لمتح  الو  اهنم 

.نآلا

له ثدح ..!؟ ام  تفرع  له  جوز ..!؟ لاح  فك  ..ىرت  ..برهلا  نم  د  ..برهلا ال  وه  مهملا 
هتقش نم  دوع  مدعو  ةرامعلا  كلام  ةرال  اهذ  ةطلا  تخأ  له  لأسل ع ..!! ؟ تءاج 

ةطلا لاجر  نم  هتعمس  ام  ل  ..نل  ..تلعف  ول  ةققح  ةصم  نوكتس  حلا ..!! ؟ كلذ  ذنم 
.انه يدوجو  امامت  نولهج  مهنأ  وي 

ذإ ..ودي  ام  اهــراقأ  دحأ  لصتت  اهنإ  ..ام  نام  إ  ةهجوتم  ةجوزلا  تاوطخ  عقوب  رعشأ  ..الهم 
قثاو اوسل  مهنل  لتقلل  ضرعت  اهجوز  نإ  فتاهلا  لوقتو ع  ىرخأ  ةرم  بحتتو  تحار ت 

أدهت نأ  ەدنع إ  تتل  ادغ  رفسلا  نم  دوعس  يذلا  اهققش  رظتت  اهنو  ..لتاقلا  ةه  نم  دع 
!!!. دغلا ءاسم  ام إ  رظتنأ   نأ  لحتسم  ..رومألا 

لاجر نو  لاحلا -  ةعبط  انأ  وهو  ةرامعلا -  ناس  دحأ  لوح  موحت  كوكشلا  نإ  لوقت  اضأ  اهتعمس 
ا دوعأس ..!!! م  فرعت  الو  جراخلا  نأ   مهتخأ  اهنل  ..جوز  باوجتسا  اوماق  ةطلا 

.اهمال اوقدص  نل  امر  ..ك  نل  اذه  ..نلو  ..انه  يجم إ  مهنع  تفخأ  دقل  ..ةبحلا  جوزل 

ودي ..بقت  اهتاوطخ  عمسأ  ..ام  نام  إ  اهتاوطخ  هجتتو  ةملاملا  نت  ةجوزلا  عمسأ  نإ 
ەذه ..اهفلخ  بالا  تقلغأو  مامحلا  تلخد  دقل  ..لعفلا  ..مامحلا  إ  ةهجتم  اهنأ  ودي  ..اهنأ 

.برهلل ةعئار  ةصرف 

لواحأ ..ةفاحلا  إ  تلصو  دق  اه  ..ناّخسلا  ةفرغ  با  ةحان  فحزأ  تحرو  ..يرارق  تذختا 
دق نوكت  الأ  لمآ  ..ضرألا  ادج ع  ةففخ  ةزفق  ..مث  ..توص  يأ  ردصأ  نأ  نود  رذح  طوبهلا 

سفنب كحضمو  هم  لش  تحت إ  اعن  اعضاو  ددش  ءودهب  اهدع  تكرحت  ..اهل  تهبنا 
دجأل قش  إ  تهجوتو  ..تجرخ  اخأ  ..و  ..صالخلا  ثح  ةقشلا  با  ةحان  اهجتم  ..تقولا 

امأ ..فراج  نانحو  بح  نضتحت  ةنيكسملا  تحارو  ..اهييع  ألمت  عمدلاو  اقتسا  جوز  
.ناسإ ماطح  تنك  دقف  ..انأ 



تلز امو  اهتشع  لا  بعرلا  ةلاح  اهل  ّب  فجترم  قلق  توصو  اهل  ةصقلا  جوز  تخأ 
امدنعو ..ةرامعلا  ناس  ل  اوجتسا  ةطلا  لاجر  نأ  اهرود  تخأو  ..ثدح  ام  ءارج  اهشعأ 
كشلا تارظن  تحمل  اهنل  ..نيأ  إ  اهخأ  نأ  نود  اللق  تجرخ  نإ  مهل  تلاق  ..ع  اهولأس 

.مهحمالم قيدصتلا   مدعو 

جوز ةصاخ  ..ةعاس  نم  ثدحتن أل  انللظو  ..ةلشملا  ەذهل  جخم  نع  ثحن  كلذ  دع  انحر 
راإلا قبس  عم  ثدحت  مل  ةمجلا  نأل  ..ةطلل  فن  ملس  ةرو  ع  ةم  تنا  لا 

ةتيمم ة  هل  هجوأ  ملو  ل  ..ةرامعلا  كلام  لتق  دصقأ  مل  نأو  ..امئاد  نولوق  ام  دصلاو 
..فن ملسب  اخأ  تعنقأ  نأ  إ  ..حجرألا  ع  ةئجافم  ةبلق  ةنب  بصأ  لجرلاف  ..الصأ 

اهمال ادف   ..ع  ضقلا  مت  ول  هلع  نوكتس  امم  أ  ةقعلا  ففخس  اذه  نأو  ةصاخ 
قباطلا اهجتم إ  تاب  ةقشلا  نم  تجرخو  ..ةس  رارقلا  انذختا  ..لعفلا  ..و  ةاغلل ..!!! اقطنم 

ةاوب دنع  ةطلا  لاجر  دوجوب  أجافأ  نأ  لق  ..فنب  رفخملا  إ  باهذلا  امزاع  ..لفسألا 
!!!. ةرامعلا

امأ ..ع  ضقلا  ءاقلإل  يوحن  ةطلا  لاجر  ضكرو  ..آر  باوبلا ح  خ  ذإ  ..دحأ  لهم  مل 
عاد الف  ..الصأ  فن  ملسل  تنك  ط  نأو  لجرلا  لتقأ  مل  نأ  اخراص  يدب  تحّولف  انأ 
لق ..ولكو  ةوق  اوكسمأ   ل  ..إ  عمتس  مل  مهنم  ادحأ  نل  ارعتسالا ..!!! فتلا  اذهل 

ملسل لعفلا  اهاذ  تنك  نأ  مهخأ  نأ  تلواح  اثبعو  ..ةطلا  ةراس  إ  اعفد  وعفد  نأ 
: زارط نم  ةرظن  نورظني إ  اونا  مهنل  ..فن 

.!؟ انيلع بذكت  اننظت ح  نم  ..رطشأ  كغ  نا  - 

نوكس مهعم  ةنالقع  ثدحتلا  نأ  تنقت  نأ  دع  تمصلا  تملاو  امامت  تسرخ  دقف  اذل 
.طاضلل ء  ل  حأ  نأ  المآ  ..تقولل  ةعضم 

ح إ  رظني  عيمجلاو  ..ةطلا  لاجرب  تمت  طاضلا  ةفرغ  تنا  ..رفخملا  إ  انلصو  امدنع 
!!. دصلاو راإلا  قبس  عم  لتقلا  ةمج  تكترا  دقو  لعفلا  مرجم  نأ  ترعش 

: بهم ءودهب  طاضلا  لأس 

هتقش كخا   ناجلا  عمس  دقل  ..بذلا  لواحت  ال  ةرامعلا ..!! ؟ كلام  ةقش  تهذ إ  اذامل  - 
!!. ةام كتوص  اوفرعو  هعم  كراجش  ءانثأ 

يب و ددرأ  تنك  ام  ةحطس  مهب  قالع  نوك  وص  نوفرع  مهنأ ال  تننظ  ..قمحأ  نم  ا  
تلق مث  ..ةرتوتملا  ءاوجألا  ەذه  بس  امامت  لح  فج  نأ  دع  اعل  تدردزا  نأ  مهملا  ..فن 

: قلق

هلإ ثدحتلا  تلواحو  ..ةقشلا  راجإ  ةمق  عفر  هنأل  هلإ  تهذ  دقل  ..يدس  ا  بذلا  لواحأ  نل  - 
 … ناهأو و بضغو  راث  هنل  ..ەرارق  نع  لودعلا  هعنقأ  لع 

: ةالام ال  راع  لمأ 

..!!؟؟ هتلتق اذهل  - 

: لوقأ انأو  حضاو  رعذ  يدب   تحول 

..متشو مجهتي ع  لظ  هنل  ..ةادلا  ءودهلا   تنم  هلإ  تثدحت  دقل  ..هلتقأ  مل  ..ال  ..ال  - 



جازم وذ  هنإ  ..راجشلا  ئدالا  وه  نا  دقل  ..انكشاو  ..لاقملا  هلع  تددرف  ..اذه  لمتحأ  ملو 
 … مث ةرامعلا ..!! نم   عيمج  كلاؤس  اذه  نم  دأتلا  عيطتسو  ..ادج  داح 

..ناّخسلا ةفرغ  اتخا   ةرامعلا إ  كلام  ةافو  ةظحل  ذنم  ثدح  ام  قدص  ل  هل  حأ  تحر 
فنل لس  مدع  نأ  هل  تحو  ل  ..جوز  عم  يدح  مث  ..قش  ةدوعلاو إ  اهدع  ورهو 

!!!. اح اذهك   فقوم  رمأ  مل  نأل  ..بسحف  فوخلا  بس  نا 

: لاق مث  هسأرب  طاضلا  أموأ 

..بالا اوقرطو  ناجلا  لص  نأ  لق  ته  كنأ  اننظ  ..ةقشلا  ائتخم   تنك  كنأ  ملعن  نكن  مل  - 
ائتخم تسل  كنأ  نم  دأتلاو  ادج  ةقشلا  شتفت  انيلع  بج  نا  ..ه  انعقو  حداف  أطخ  اذه 

.ء ل  مغر  اخأ  كلع  انضق  اننأ  دمحلا   ..نل  ..اهيف 

لهاجت مث  سرخأ ..!! نأ  ةما  راشأ إ  هنل  ..ءيرب  نأ  ىرخأ  ةرم  مسقأو  هلع  درأ  نأ  تدك 
..يضق نع  دعلا  ل  ةدع  رومأ  نع  فتاهلا  ثدحتو ع  ىرخأ  ااضق  ققح   حارو  امامت 

قلقلا ةدش  نم  ةظحل  يأ  تومأس   نأ  اهيف  ترعش  ةغلام ..!!! نود  ةلما  تاعاس  ترم 7  ح 
همامتها تراثأ  اهنأ  احضاو  اد  ةفتاه  ةملام  طاضلا  لتي  نأ  لق  ..قاهرإلاو  بقلاو  رتوتلاو 

دو ركفو  ..ءطب  اهدع  ةعامسلا  لفقل  ..همامأ  ةدوجوم  ةقرو  ام ع  ائش  بتك  حارو  ..اثك 
.تاظحلل

: ضومغ لأسو  ةأجف  رظن إ  ..مث 

.!؟؟ ةرامعلا كلام  ةجوز  تلتق  اذامل  - 

: قح بعرب  تخو  ..اقوعصم  ام  نم  تضهن 

..لعفأ مل  نأ  مسقأ  ..ادحأ  لتقأ  مل  انأ  عت ..!! ؟ اذام  كلاملا ..!!!!!؟؟ ةجوز  اذام ..!!!!!!!؟؟؟ - 
.!!؟ اضأ تفوت  دق  كلاملا  ةجوز  نأ  عت  له  ..عت  له  ..الهم  ..مث 

: ةوسق در 

!!!. لتقلل تضرعت  ل  ..تفوت  اهنإ  لقأ  مل  - 

: رهقو ةعول  تفدرأف  ..مزال  يذلا  بغلا  ظحلا  ءوسل  يانيع  تعمد 

نأ ال كل  مسقأف  ..هتجوز  امأ  ..ال  تثس  لا  بطلا  لجرلا ..!!! كلذ  لتقأ  مل  انأ  ..يدس  - 
!!!. نآلا ىوس  الصأ  لتقلل  تضرعت  اهنأ  فرعأ  ملو  ..ائش  اهنع  ملعأ 

: دوب لاق 

كلذ دع  تمق  مث  ..اهتقش  كئاتخا   رمأ  ةنيكسملا  تفشك  نأ  دع  كجورخ  ءانثأ  اهتلتق  امر  - 
.!!؟؟ ثدح ام  اذه  سلأ  ..ةصقلا  عئاقو  يغتو  انيلع  بذلا 

: ارذ حلأ  انأو  رعذ  تلق 

كل مسقأ  ..قدص  كوجرأ  ..اح  رفخملا   لخدأ  مل  ف  لجر  نإ  ..ائش  لعفأ  مل  انأ  ..انأ  - 
 … نأ

نأ لق  عقوتم ..!!! لشو غ  دوب  مسبي  ..ةأجف  مسبي  طاضلا  تئجوف  ذإ  ..راع  لمأ  مل 
: ةلئاسملا ارظن  طسو  لوق 



نم فرعت  له  ..دأتأو  كلعف  ةدر  ىرأ  ةقطلا ح  ەذهب  كعم  لماعتأ  نأ  بج  نا  ..ةرذعملا  - 
تاعاسلا لاوط  فرغ  اذكه   كرت  تدمعت  دقل  ..لا  ببطلا  هنإ  وتلل ..!! ؟ لصتا  

انئجوف دقف  ..جوزلا  ةافو  باسأ  لوح  لا  ببطلا  نم  افتاه  الاصتا  رظتنأ  تنك  ..ةضاملا 
اوماق امدنع  ةتيم  كناج  اهيلع  ذإ ع  ..ةعاس  اوح  كلع  انضق  نأ  دع  اضأ  ةجوزلا  ةافوب 

اهتلماعم دع  ةصاخ  ..مهنم  الن  افت  نا  ..اهجوز  توم  دع  اهلاح  ع  نانئمطالل  اهتراب 
ثحن نأ  دن  انك  ..اذهب  كخن  مل  اننل  ..راجإلا  عفر  اهجوز ع  عم  مئادلا  اهراو  مل  ةئسلا 

طويخ ل  تطر  وتلل  اهتيقلت  لا  ةملاملا  ..ء  ل  انفرع  نآلا  نحن  اهو  ..أ  ةضقلا   
!!. اهضعب ةضقلا 

: ةضع ةماسبا  فدل  ..لم  نأ  هنم  ارظتنم  اتوهبم  هلإ  رظنأ  تحر 

!!!. امومسم تام  ةرامعلا  كلام  نإ  لا  ببطلا  لوق  - 

.!!!!!؟ اذام - 

: لم وهو  مسباف  ..عسلملا  تخ 

مس عضوب  هتجوز  تماق  دقو  ..رمتسم  لش  ةودألا  ضع  لواني  هنإ  ..امومسم  تام  دقل  معن  - 
ةجوزلا تدمعت  دقو  ..هلوانت  نم  موي  وأ  موي  دع  هفتح  ل  نأ  هتودأ ع  لوعفملا   ء 

رمألا ودس  ..تاهبشلا  نع  ةدع  نوكتو  ةدوجوم  باغلا  ةجح  نوكت  هلاشلا ح  باهذلا إ 
ظها ةجوزلا  هتمدختسا  يذلا  مسلا  نأو  ةصاخ  ةبلق ..!!! ةنب  بصأ  دق  لجرلا  نأو  اهنيح 

راثأ ام  اذهف  ..اضأ  افملا  ةجوزلا  ةافو  الول  ..ةلوهس  لا  بطلا  عدخ  نأ  نكمملا  نمو  نمثلا 
.أ ةقد  تثجلا  صحفن  انلعجو  انكوكش 

: لوهذ هتلأس 

!!؟ فكو اهلتق ..!! ؟ نم  ةجوزلا ..!! ؟ نع  اذام  - 

: امسبم در 

..!!!؟ اهجوز اهلتق  - 

: الئاق فدرأف  ..ءاغ  هلإ  ترظن 

عبطلا توم  نأ  لق  جوزلا -  ماق  دقف  رخآلا ..!! لتقل  ططخ  امهنم  ل  نا  ..اهجوز  اهلتق  ..معن  - 
..ففجملا مسلا  نم  ادج  ردان  عن  هنإ  هتجوزب ..!!! صاخلا  نانسألا  فظنت  طخ  مسلا   عضوب  - 

اهتداعك  ه  اهنانسأ  ةجوزلا  فظنت  نأ  ضفملا  نم  نا  ..اضأ  ظها  رعس  جوزلا  هلع  لصح 
نإ ىرخألا ..!!! ةبلق   ةن  اهل  بسل  اهدسج  اهباعل إ  عم  قلو  مسلا  بوذسو  ..ةلل  ل 

باسألا سفنلو  ةلللا  سفنب  جوزلا  ةافو  الول  كتخأ  ام  اقت  لحتسم  ەذهك  رومأ  فاشا 
ع كوكشلا  باوبأ  حتف  ام  اذه  ..ةئجافم  ةبلق  ةنب  اصأ  امهنأو  وألا  ةلهولل  وت  لا 

اهدع فشكنل  ةقد  ل  ىرخأ  ةرم  تثجلا  صحف  نأ  لا  ببطلا  نم  انبلطف  ..اهيعام 
باسأل رخآلا  لتقل  ططخ  جوزلا  ال  نا  ذإ  ..ادج  ةغ  ةفدص  اهنإ  ..ثدح  ام  لصافت 

دأت ل  فرعنس  انل  ..ملعأ  ..كالمألا ال  ذاوحتسالاو ع  عشجلا  وه  امر  ..اق  اهيف  ققحنس 
.تاحتلا نم  دملا  ءارجإ  دع 

: اغتسم هتفش  طم  وهو  لاقف  ..حفلا  نم  ء  اهــش  أد  لا  وهذ  تارظن  مامأ  الط  دهنت 



رح تنأ  ..ء  ل  تنا  دقل  ..امومع  ..ملعت  نأ  نود  تمج  تعقو ب  كنأ  كظح  ءوس  نم  - 
.كلم ةدوعلا إ  عيطتس  دس ..)..…(  ا  نآلا 

ةروصلا ەذهب  تهتنا  ةصقلا  نأ  قدصم  ام غ  نم  تضهن  ..اقح  اصعأ  اوبعالت  دقل  ..لإ  ا 
!!!. قدص ..قدص ال  اذه ال  ةقطلا ..!! ؟ ەذهب  ثادحألا  تت  نأ  لقع  له  ..ةغلا 

ء ل  تكرت  نأ  ركذتأ  نأ  لق  ..دراش  نهذو  ةاغلل  ةئيط  تاوطخ  رفخملا  نم  تجرخ 
..لق نم  رجأ  مل  ام  تج  ..تج  طقف  اهدنع  ..ىرخأ  ةرم  ةعبط  دوعتس  اح  نأو  ..لخ 
تاراس ىدحب  لصتأس  ..مهي  نل ال  ..قش  اصإ إ  ةطلا  نم  بلطأ  نأ  تس  نأ  ح 

!!!. ةرجألا

عستل ..ثدح  ام  لصافتب  اهخأو  ةرارح  جوز  نضتحأ  قش  تنك   ..ةعاس  نم  لقأ  و 
خأ ام  لتق  مج  ب  تعقو  نأ  اخأ  تَمهفو  ..ةيجعلا  ةصقلا  ەذهل  اارغتسا  اهانيع 

.طاضلا

ةماقإلا اغار   دعأ  مل  ذإ  ..ةددج  ةقش  نع  ثحلا  اهحاقا   نآلا  امامت  عنتقم  نأ  اهتخأ  دقل 
ءاقلا اغار  دعأ  مل  ..ةادلا  لوقأ   تنك  ام  تقوو  قاشم  نم  اذه  دكت  امهم  ..مويلا  دع  انه 
ظحلا ءوس  ءاش  ةغ  ةفداصم  امهضع  قح  ناجوزلا  امهبكترا  لتق  اتمج  هف  تثدح  نام   

.عبارلا قباطلا  ..موؤشملا  قباطلا  كلذ  اتعقو   لتق  اتمج  ..امهلصافت  دهشأ  نأ 



دئاعلا
تاضموب كتاح  نم  م  ام  ل  ةأجف  ركذتت  ..توملا  كشو  نوكتو ع  ةاهنلا  بقت  امدنع 

ياهن شعأ  نآلا  انأف  ..امامت  حيحص  رمألا  عقاو  وهو   ..امئاد  هنولوق  ام  اذه  ..ةفطاخ  ةع 
..اماع اوح 15  ذنم  ثدح  ام  ركذتأو  ..ةع  هذ  رمت   اح  تاشالف )  ) دجأ اذل  ..لعفلا 

عنص نع  ( NASA  ) ةكمألا ءاضفلا  ثاحأ  ةلاو  نالعإلا ع  مت  امدنع  ماع 2088م  اددحتو  
ةدودلا بوقثلا  مادختساو  نولا  ادج   ةدع  طاقن  إ  باهذلا  ع  ةرداق  ةئاضف  ةكرم 

امف ..ملعلا  ةعور  ەذه   ..نل  ..املا  الحتسم   دع  نا  ام  وهو  ..تافاسملا  راصتخال 
ع ةلثمألا  ءم  خــــراتلاو  ..لقتسملا  انكمم   ةثك  اناحأ  حبص  دق  مويلا  الحتسم  هنظن 

.كلذ

داترال عوطتم  بلط  اضأ  نمضتي  ةكمألا  ءاضفلا  ثاحأ  ةلاو  هت  يذلا  نالعإلا  نا  دقل 
فاشكتسال اماع  لا 15  نم  بقت  ةلط  تاونس  راخلا  ءاضفلا  إ  رفسلاو  ..ةكرملا  كلت 

ددحتو اهل  روص  طاقتلا  مث  نمو  ..ةاحلل  ةحلاص  باوك  كانه  تنا  اذإ  ام  فاشالو  ..نولا 
تحمس ول  باولا  كلت  دحأ  حطس  ع  طوبهلا  حو  ل  ..ةلفلا  طئارخلا  ع  اهنام 

.فورظلا

..تالاجملا ش  ةلقع   تاردقو  بهاوم  ل  ..بسحف  ةملع  ةداهش  بلطتي  رمألا  نك  مل 
ثي مولعلا  فلتخم  ةغان   لجر  ددج ..!!! فاد ) ودرانويل   ) نع نوثحي  اونا  ..راصتخا 

.ةذفلا هتيلقع  هلمأ  ملاعلا  ةشهد 

ەاروتكدلا  ةداهش  وصحو ع  سارد  مغرف  ..لعفلا  ةصخشلا  كلت  فن  ىرأ   تنك  دقو 
مغر اهل  تاراهم ال ح  كلتمأ  ةغان  اري  عيمجلا  ناو  ..بهاوملا  ددعتم  تنك  نأ  الإ  ..ءافلا 

نيذللا ةفرعملاو  ملعلل  هنو  ددشلا  لو  بس  جوزتأ  مل  نإ  ح  لا 37 .. زواجت س  مدع 
ةءارقلا قو   لج  قأ  ..الصأ  اوطنا  ناسإ  نأ  ام  ..قوو  امتها  ل  ناطقتس  انا 

كلتب ماقلل  امامت  ع  قبطنت  طولا  نأ  تدجو  اذل  ..ةاحلا  ةمحز  نع  ادع  لعلا  ثحلاو 
تاونسل امهنع  دعتبأس  نيذللا  ببحلا  ّيدلاو  ىوس  حر  ةلاح  ثلا   خأ  نلف  ..ةلحرلا 

..أر ل نع  لدعأ  رمتسملا   امهءاجرو  ةادلا  ددشلا   امهضاعا  الو أ  ..ةاغلل  ةلط 
اهتعأ تنك  لا  ةجتلا  ەذه  ضوخ  حامسلل   ةلط  اماأ  امهيلإ  تلسوتو  لاقملا  امهتوجر 

.اح ملح 
.. ەري  مل  ام  ىرألو  ..لوهجملا  فاشكتسال  حجرألا  ادأ ع  رركتت  نل  لا  رمعلا  ةصرف  ف 

!!!. ةلهذم تنا  اهتاذ  دح  ةركفلا  ..نورت  ام  ..دحأ  اهيلإ  لص  مل  نولا  نم  طاقن  لصأو إ 

دجن نأ  ةاغلل  سعلا  نمف  ..ةلئاه  حاجنلا  صرف   نأ  تدجو  ..راتخالل  تمدقت  امدنعو 
تاونس راخلا  ءاضفلا  رفسلا إ  تقولا -  سفن  عنام -   الو  بهاوملا  ددعتم  اقع  اصخش 

!!!. عساشلا ءاضفلا  رطاخملا   ةفوفحم  ةلحر  ملاعلا   نع  لازعنالاو  ةلط 

تاءارغإلا مغر  ةدحاولا  دلا  عباصأ  نم  لقأ  راتخالا  ضوخل  مدقتملا  ددع  لعج  ام  اذهو 
ىدم ةاغلل  رغم  يرهش  بتارو  رخاف  لم  ع  حاجنب -  ةلحرلا  نم  ةدوعلا  دنع  لوصحلل -  ةددشلا 

بغري  دحأ  كانه  نك  مل  ..نل  ..ىرخألا  تازاتمالا  نم  اهغو  لماش  مأت ص  عم  ةاحلا 



امف اذه  ل  لصحل ع  راخلا  ءاضفلا  ادحو   ءاقلاو  هتاح  ةرماغملاو   اماع  راظتنالا 15 
!!!. دع

ةساقلا تاراتخالا  نم  ةلط  ةلسلس  دع  راتخالا  ع  عقو  دقف  ..لصافتلا  ملع  لطأ  نل 
ةعص نم  دازو  رومألا  دّقع  امم  ..ةرماغملا  كلت  ضوخل  لهؤملا  دحولا  نأ  اودجوو  ةكئاشلاو 
ضوخ اضأ  ع  بجوتي  نا  ذإ  ..ء  ل  اذه  نك  ملو  ..قيفر  نود  رفاسأس  وك  ةمهملا 

نع اضأ  ةلط  اماأ  تلزُع  نإ  ام  ..نمزلا  نم  ةلط  ةفل  ةاغلل  ةقهرم  ةنهذو  ةند  تاردت 
..حطسلا ةسفن ع  لاشم  يأ  زورب  نود  ةدحولل  قت  نم  دأتلل  ةقض  ةفرغ  هلمأ   ملاعلا 

الئاه الفح  اهل  اودعأ  لا  ةفخملا  ةلحرلا  كلت  ضوخل  اخأ  ازهاج  نولوؤسملا  اري  نأ  لق 
امأ ..ءاضفلا  وزغل  ةققح  ةجت  لوأ  اهنوك  هلمأ  ملاعلا  مامتها  تذوحتسا ع  ةمالعإ  ةطغتو 
اماع دع 15  تلن  نأ  لمأ  ع  ..ادول  اءاج  نيذللا  ّيدلاو  عمد  ومد  تطلتخا  دقف  ..انأ 

.ةاحلا دق  انعمج ع  نوكنو 

لا ةئاضفلا  ةكرملا  تداو  ..تت  ال  رطاخمل  اهلالخ  تضرعت  ..قح  ةيهر  ةلحرلا  تنا 
دقتعأ الو  ..قزملا  نم  جورخلا  ددشلا   اذ  الول  ةددع  تاسانم  امامت   مطحتت  نأ  اهداترأ 
مالفألا نم  ةهافرلا  لئاسو  نم  ددعلا  اهيف  دجوت  لا  ةكرملا  كلت  ةدحولا   اموي  ترعش  نأ 

نم لعلا  وضف  ثي  ام  لو  ةسئرلا  مهم  عبطلا  ن  الو  ..بتلاو  ةقسوملا  لامعألاو 
اظحالم لجسأو  وح  ةرثانتملا  تارجملاو  موجنلا  سردأ  تحرف  ..نولا  اذهب  طح  ضومغ 

ةددع باوك  ع  تع  نإ  ح  ..نولا  نم  اهيلإ  لوصولا  نكمم  ةطقن  دعأ  فشكتسأو 
ةئاد ةاح  ع  الإ  هف  عأ  مل  ل  ..اهدحأ  حطس  ع  تطهو  ل  ..ةاحلل  امامت  حلصت 

!!!. لمأن انك  ام  ةلقاع  تانئا  هنطقت  اكوك  دجأ  ملو  ..ةاغلل 

..ةلما تادلجم  مل  ترطسل  ةلحرلا  كلت  لالخ  هتملعتو  هتشاعو  هل  تضرعت  ام  ل  تتك  ولو 
دع تنا  ةققحلا  ةصقلا  ةادف  ..ةصقلا  ام   مهأ  تسل  اهنأل  ..ةطقنلا  ەذه  نع  زواجتأس  اذل 

ةثك اناحأ  فن  يب و  لءاسأ  ..نولا  ناضحأ  ادحو   اق  اماع ع  اوح 13  رورم 
غش امه  انا  ثح  ..امهرمع  لاطأ هللا  ّيدلاو  لاح  نعو  ..اغ  ةف  لاوط  ضرألا  لاح  نع 
تنكف ..ةدج  ةحص  امهتكرت  نأ  ةصاخ  ..دوع  ءاحأ ح  امهدجأ  نأ  لمآ  تنكو  ..لغاشلا 

ادع تاونسلا  كلت  رورم  دعو  ضرألا  وصو إ  دعوم  باقا  عم  امهئاقلل  اقوش  قرحتأ  لعفلا 
.امهنع

زاهجلا لالخ  نمو  بسحف  ماع  ضرألا  إ  وصو  لق  فشأ  نأ  ةظحلل  عقوتأ  مل  ..نل 
تعقو احداف  أطخ  اذه  نا  دقل  ناطلا ..!!! باصم  نأ  ةكرملا  هحت  يذلا  ولإلا  طلا 

كلذ تمق  دقو  ..حص  نم  دأتلل  روهش  ل 6  ةلماش  تاصوحف  يرجأ  نأ  ضفملاف  ..ه 
نأ ةلشملا  فن ..!!! تلمهأو  تاونسلا  رورم  عم  تفقوت  ل  ..لحر  تااد  لعفلا  
نأ دع  هنم  ةرخأتملا  ةلحرملا  كلت  الحتسم   الع  تاو  ةاغلل  ارخأتم  نا  ناطلل  اشا 

!!!. ةدودعم نوكتس  اأ  نأ  اهنيح  تفرعف  ..يدسج  ىسا  

عم ەذه ال  لحر  اح و  هتققح   ام  ل  نأ  ترعشو  ..ممصلا  تباصأ  ةلئاه  ةمدص  تنا 
ااصم اخأ  تومأل  ..اهل  ةددع ال ح  رطاخم  نم  توجن  نأ  دع  رخس م  رادقألا  نأو  ..هل 

و نآلا  نم  تس  اوح  دع  ضرألا  إ  ةكرملا  لصتسف  ..عيمجلا  نع  ادع  ثبخ  ضرم 
.اهللحت دع  ثج  ااق  وأ  ..ثج  يوحت 



ّيدلاو دجأ  نأ  إ هللا  عتأو  وعدأ  ضرألا  نع  ادع  اهتضمأ  لا  تاونسلا  لاوط  تنك  دقل 
ةح ع  لط  الم  يشأ  نأو  ..يدعاقتب  اهدع  عتمتسأو  انلمش  مئتلل  دوع  دنع  ءاحأ 

باصأ تلعج  رادقألا  ةخس  نل  ..ّيدلاو  رمعو  يرمع  نم  ام ت  كانه  قأو  ةئداه  ةلمج 
..دوع دنع  ءاحأ  انوك  نأ  لغاشلا  غش  نا  نأ  دع  ..امهئاقل  نم  مرحس  يذلا  ضرملا  اذهب 

.موي دع  اموي  بق  تا  ضرألل  وصو  دعوم  نأو  ةصاخ 

ناو ..وصو  حل  اح  ءاقلل  ةققح  ةزجعم  جاتحأ إ  تنك  ذإ  ..ةلط  ماأل  تك  نأ  ركذتأ 
ناعو ع يراظتنا  نانوك  امدنع  ّيدلاو  هجو  مسس ع  لا  لمألا  ةيخ  ه  ركفأ  ام  أ 

.اهشعأ مل  نو  ەذه ح  امهلمأ  ةيخ  لمتحأ  نأ  نكم  ..ثج ال  ااق 

ةددج تاعاخا  مهل  وتو  اثك  مهيتأت  لا  ماهلإلا  تاظحل  ..ةرقاعلا  م  ام  اذه  ..نلو 
..ةللق ماأ  ضرملل  اشا  دع  ةاغلل  ةغو  ةقع  ةركف  هذ  تأرط   دقف  ..ةركتبم  رافأو 

.اهزاجنإل نمزلا  عم  قاس  جاتحتو م إ  ..ةلحتسم  تسل  اهنل  ذفنتلا  ةعص  ةركف 

أطخ يأ  دجوي  الو  رمألا  حازم   دجوي  ..معن ال  وم ..!!! مغر  ّيدلاوب  تلأس  ةركفلا ..!؟ ؟ ام  
ةجض راثأو  مالعإلا  لئاسو  هتلقانت  يذلا  لعلا  زاجنإلا  كلذ  ةأجف  تركذت  دقف  ..راع  طم  

املا لاخلا   نم  ا  اذه  نا  دقل  ..ةللق  تاونس  ءاضفلا  حر إ  لق  ملاعلا  ةلئاه  
ناسإ آ عنص  ءاملعلا   حجن  امدنع  ..ةققح  حبصأ  هنل  ..لعلا  لاخلا  مالفأل  ةمسد  ةدامو 

.ماوعأ اوح 5  رمعلا  نم  غلت  ةغص  ةاتف  دّسجو  امامت  لا  هش 

ةلآلا ةاتفلا  كلت  نأ  مالعإلا  لئاسو  ع  اوح  امدنع  زاجنإلا  كلذ  نع  ءاملعلا  هلاق  ام  ركذتأ 
نم ةب  ةدوزم  اهنأ  ام  ..يداعلا  ناسإلا  نأش  اهنأش  اهب  ةطحملا  ةئبلا  عم  لعافتتو  كرحتت 

اشمرت نأ  ناعطتس  اهييع  نإ  ل  ..ناسإلا  ة  سملم  عم  بك  لش  هاشت  نوكلسلا 
راعشسا ةزهجأ  ةعرأ  يلا  هش  اهدلج  اوفاضأ إ  مهنأ  الو أ  ..تاهاجتالا  عيمج  ارظنتو  

ثدحتتو سمهت  ةلآلا  ةاتفلا  كلت  تنا  دقف  ..ء  ل  اذه  نك  ملو  ..ةساسحلا  ةلاع  ةدلج 
نع سامح  نوثدحتي  اهتقو  ءاملعلا  حار  اذل  (.. 4  ) فزلاو قيهشلا  يلمع  اهماق  اضأ  رهاظتتو 

انعدخس هنأ  ةجردل  ..انل  ةاغلل  اهباشم  آلا  ناسإلا  لعجل  قطلا  حسفس  عاخالا  اذه  نأ 
.قحلا ناسإلا  هنب و  يمتلا  نع  نجاع  انلعجو  موي  تاذ 

مدختسأس ..كش  نود  ةلواحملا  قحتس  اهنإ  ..ائشف  ائش  هذ  كت   ةركفلاو  ..اذه  ل  ركذتأ 
!!!.. م لصألا  قبط  ةخس  نوكو  امامت  هبش  آ  لجر  عنصل  امولعمو  اذو  وبن  ل 

ل لمش  ةلما  فراعم  ةرئاد  يوح  ةئاضفلا  بكرم  رتويبملا   زاهجف  ..الحتسم  سل  اذهو 
عنصأل هلمع  اوحجن   ام  ل  رطت  لواحأس  ..ءاملعلا  تنا  ثح  نم  أدأس  ..ضرألا  مولع 

.م لصألا  قبط  ةلآ  ةخس 

افطاع لا  عم  لعافتلا  ارداق ع  آلا  ناسإلا  لعجأس  نأل  ..اقل  يادلاو  معنس  لقألا  ع 
..دقعتلا ل ددش  ةلا  فطاوعلاو  تالاعفنالا  ملاع  نوك  ةعقوتملا  ةددعلا  تاعصلا  مغر 
لقعلا عنص  ةركف  دمتسأ  نأ  تلواح  ول  ةصاخ  ..انكمم  رمألا  اذه  قيقحت  نأ  نظأ  تلز  ام 

وهو موي  دع  اموي  ومني  لفطلا  لقعف  ..معن  ..اهسفن  لافطألا  لوقع  نم  آلا  ناسإلل  ولإلا 
آلا يش  نوكس  اذل  ..اجضان  اناسإ  حبص  نأ  إ  تاخلا  بسكو  هلوح  رود  امم  ملعتي 
لمع جاتح إ  رمألا  ..اضأ  هفرعأ  ام  ل  هنيقلتب  موقأسو  ..تاخلا  باساو  ملعتلل  الاق  ەرود 

ومل اهجاتحأ  دق  لا  داوملا  ل  ةكرملا  يدل   ..نكمم  هنل  ..حضاو  وه  ام  ةاغلل  قاش 



.اذه

ةقهرم ةلط  ماأ  دع  نإ  لوقلا  تأس  ل  ..ياوس  ادحأ  مهت  نل  ةفاضإ  لصافت  لخدأ   نل 
تمق ذإ  ..لحتسملا  عنص  تحجن   ..اقت  عاطقنا  نود  ةعاسلا  رادم  ع  لصاوتم  لمعو 

يوونلا مح  نم  ةنيع  تذخأ  نأ  دع  لمالا م  ةخستسم  ةجراخلا  هت  لجر آ  عنص 
امنسلا  تثدحت  دقل  ..ةلآلا  خسل  هسبلت  مث  نمو  ..يلا  س  خستسأل  ( DNA)
ەذهب عنصم  آ  لجر  لوح  هتركف  رودت  ادج  هش  مدق  ملف  كانهو  ..اذهك  رمأ  نع  املا 

.(5  ) ةقطلا

سل ةلا  ءاضعألاو  ةجسألا  خاستسا  نأ  ركذأ  نأ  بج  ..فنل  الما  لضفلا  بسأ  حو ال 
إ هف  اولصوو  ةلط  تاونس  ذنم  ءاملعلا  هنع  ثدحت  الئاه  اعوم  اذه  نا  ذإ  ..اددج  ارمأ 

.ءاضفلا حر إ  لق  ( 6  ) ةاغلل ةمدقتم  لحارم 

امامت هبش  اصخش  اخأ  امأ  ىرأ  ..لصاوتملا  لمعلا  نم  تس  اوح  دع  نآلا  انأ  اه  ..مهملا 
تا ..وبن ح  ل  هف  تعضو  ادج  روطتم  ناسإ آ  رمألا  عقاو  هنل   ..مأوتلا  قش  هنأو 

يدلاو مهمهأ  ..ولقتس  ح  ضرألا  لهأ  عيمج  آلا  كلذ  عدخس  اهل ..!!! راذ  لمح 
لق امههافش  ةمسلا ع  مسرأس  لقألا  ..كلذ ع  نم  قثاو  انأ  ..رمألا  دحأ  فشك  نل  ..دلاوو 

.دحولا ازع  وه  اذه  ..اتوم  نأ 

ذإ ..نكمم  لاح  أوسأ  تنا   حص  ..نل  ..روهش  ةعض  ىوس  ضرألا  دوع إ  َقبي ع  مل 
ت تناو ح  يدسج  ةناطلا   االخلا  تلغلغت  نأ  دع  توملا  فراشم  تحصأ ع 

!!!. ارف نم  ضوهنلا  رداق ع  غ 

نك مل  اذه  نل  ..ضرألا  إ  اهقط  ةئاضفلا   ةكرملا  دوق  نم  وه  آلا  حالملا  زاهج  ناف 
نوك نأ  دا  ..لإ  ا  ..م  تومتس  لا  قعل  لئاه  باجعب  آلا  كلذ  رظنلا إ  نم  عنم 

!!!. لعفلا أوت 

: رومألا مطأل ع س  ضرملا  بس  ددش  نهوب  آلا  لأسأ  تحر 

!؟ كلذك سلأ  ..نآلا  هلعف  بج  ام  فرعت  تنأ  - 

: امامت وص  هش  توصو  قداص  ي  لاعفنا  در 

رخت هتعنص ح  يذلا  ضماحلا  كلذ  كدسج   عضأس  ..تومت  امدنع  ..يدس  ا  دأت  ل  - 
امدنعو ..تم  دق  كنأ  ادأ  دحأ  فرع  نلو  ..ةكرملا  فت  ةحتف  ضماحلا   جخأس  مث  ..امامت 
اهمدقأو كتلحر  ءانثأ  اهتعمج  لا  تانيعلاو  تانابلا  ل  ملسب  موقأس  ..ضرألا  إ  لصأ 

..امهرمع ال تاونس  نم  ام ت  امهعم  قأو  امهقناعأو  ..عبطلا  كدلاوب  تلأسو  ..لوؤسملل 
!!!. ادج تعنص  دقل  ..ائش  َشخت 

هتيأر ام  دع  ء  رهبي  دع  مل  ..نل  ..اغ  ادهشم  نا  ..ددجتم  رخفو  باجعب  هلإ  ترظن 
لامتحا كانهف  ..اضأ  اقلق  تنك  ل  ..زاجنإلا  اذهل  ةاغلل  ادعس  تنك  ..تاونسلا  كلت  لاوط 

..ءاه يدهج  ل  عيضل  ةاحلا  قراف  دق  امهيل  وأ ح  ّيدلاو  دحأ  نوك  نأ  هلافغإ  نكم  بك ال 
.لاح ل  فرعأل ع  شعأ  نل  ..اذه ل  ثدح  الأ  لمآ 

: اخأ آلا  تلأسو  ..هذ  نم  سواسولا  كلت  تدرط 



سلأ ..كمامتها  ل  امهحنمت  نأو  ..يدلاوو  دلاو  يد  لّقتو  نأ ت  بج  كنأ  ادج  فرعت  - 
.!!؟ كلذك

: ةصلاخ ة  ةقث  لمح  توص  در 

ةححصلا ةاجتسالاو  ةلا  رعاشملا  ولإلا  قع  تعرز   دقل  ..يدس  ا  ائش  َشخت   -ال 
نأ إ  كدلاو  عم  لظأس  ..كلذ  نم  دأت  ..دحأ  اهفرع  ةلآ ال  ةروص  نلو  ..تنأ  نوأس  ..اهل 
نم اودفتسو  حف  اوموق  ح  ققح  نع  امهتوم  دع  لوؤسملا  خأس  مث  ..اتوم 

.نص كتقع  

ائش فعضت  توملل  مواقم  نأو  ..نانئمطالا  نم  ء  ترعش  مث  ..ةخألا  ةرملل  هلإ  ترظن 
طحم رمأ  نم  هل  ا  ..العف  تومأ  نإ  ..نإ  ..هف  ىساو  يدسج  ناطلا  رخن  نأ  دع  ائشف 

رورم عم  عيمجلا  مهاسو  مهغ  أو  نوتوم  مث  ..اخص  ملاعلا  نوؤلمو  لا  شع  ..نحو 
..ءاحأ انوك  نأ  لمآ  ..ةلآلا  خسب  ناقتل  ءاحأ ح  يادلاو  نوك  نأ  لمآ  ..اذكهو  ..ماألا 

.براااااا ..براااا 

دعو اخأ  ضرألا  ةئاضفلا ع  ةكرملا  تطه  ..ةللق  روهش  ةثداحلا  ەذه  دع  ..ئراقلا  يزع 
نم لزنو  ..لوؤسملا  راك  اهح  ةلئاه  تالافتحا  طسو  ..انملع  ام  اماع  ترمتسا 15  ةلحر 

اخش سانلا  حمل  ..دع  نم  ..و  ..عيمجلا  ةجراخلا  هتيه  تعدخ  يذلا  آلا  ءاضفلا  دئار  ةكرملا 
امهنبا هنأ  انظ  نم  اأر  نأ  دع  ناكو  ءاضفلا  دئار  نارظني إ  انا  ..هتجوز  عم  اغلم  رمعلا  هنم  غل 

.اخأ

نانح امهنضتحو  ي  حارو  ..مالعإلا  لئاسو  ل  الهاجتم  امهوحن  آلا  ءاضفلا  دئار  ضكرف 
رظني مل  ..رخآ  ء  يأ  ثاالا إ  نود  امهعم  مل  هعارذ  امهطاحأ  مث  ..مهنب  امهيدأ  لقو 

وه همهي  نا  ام  ل  ..هاغ  نم  ةلط  تاونس  دع  كش  نود  غت  يذلا  ملاعلا  لش  إ  ح 
.انصق لط  هعنص  ام  امامت  فت  دقل  ..بسحف  ەادلاو 

نضتح وهو  ءاضفلا  دئارب  قدح  ..بهملا  دهشملا  كلذ  قدح  لوؤسملا  دحأ  حار  ..دع  نمو 
: قلقلا نم  ء  ەراشسم  لأس  مث  ..تبلا  ادئاع إ  امهعم  مو  هدلاو 

.!؟ فشكنس ةعدخلا  نأ  دقتعت  له  - 

: ةقثب راشسملا  در 

ةقفرب نآلا  هنأو  ..تاونس  ذنم  افوت  دق  هدلاو  نأ  ادأ  ءاضفلا  دئار  فرع  نل  ..يدس  ا  مطا  - 
نم انكمتو  ..ةخألا  تاونسلا  اثك   تروطت  دق  انمولع  نأ  ظحلا  نسحل  يلآ ..!!!!!! صخش 

ودي امهدحأ   ةاح  نن  مث  روهش  ةعض  ةاحلا  دق  نادلاولا ع  لظس  ..اذهك  ء  عنص 
دحاو موي  افوت   ول  ء  امهنبا  كش  رخآلا ح ال  ةاح  ةنس  اهدع  ننو  ..اعبط  رمألا 

ل امهكرت  بنذلا ع  رعش  امهعم  ال  الطو  افا  اتقو  قس  امهنبا  نأ  مهملا  الثم ..!!!
ا مطا  ..ماري  ام  ء ع  ل  نوكس  ..هلجأ  نم  هلعفن  نأ  بج  ام  لقأ  اذه  ..تاونسلا  ەذه 

!!!!!. يدس



ةفوشكم ةق 
دم اذه  نا  ..معن  ..هنع  غالإلا  ع  هحاص  ؤرج  ال  ائش  ق  نأ  كلعف  ..ق  امدنع 
ئاو مرجملاو  صوصللا  ق  انحر  ذإ  ..ةقلا  ملاع  إ  لوخدلا  قش - عم   - تررق امدنع 
غالإ ادأ ع  اوؤرج  نل  مهنأ  نوملاع  ..ماع  لش  نوناقلا  لاخمو  تاردخملا  ورمو  رومخلا 

فشكني كونبلا ح ال  اهنوعدوي   الو  الاغ  تبلا  مهلاومأ   نوظفتح  مهنأ  ةصاخ  ..ةطلا 
ةعساو تاققحت  لمع  موقت  اعمج  ملعن  ام  كونبلاف  ..مهتق  ةلمع  انيلع  لهس  امم  ..مهرمأ 

.(7  ) اهباسح عدوت   لا  ةبلا  غلاملا  لوح  ةققدو 

دع ةصاخ  ..تويبلا  ماحتقاو  تاقلا  نم  ةعونلا  كلتل  امامت  لهؤم  قش  عم  تنك  دقل 
تبلا نم  انوره  اسئر   اس  نا  يذلا  دلاو  جوز  عم  اهانشع  لا  ةساقلا  ةقهارملا  تاونس 

نع ثحلل  ةسردملا  كنو  ءوسلا  ءاقدصأ  نم  ةلش  عم  امامت  اهدع  سمغننل  ..هتوسق  نع  اداعتبا 
عيو تاراسلا  ةق  إ  ..ظفاحملا  لش  نم  ءادتبا  ..ةعوملا  لئاسولا غ  ل  لاملا  بسك 

نم نمأم  نوكنل  ةقلا  انتقط   يغتب  انركفو  ماألا  رورم  عم  انك  ..باركسلا ح  اهئازجأ  
.ةطلا لاجر 

نمو ..ماع  لش  نوناقلا  لاخم  نع  ثحن  انحرو  ..ەذه  انتطخ  ذفنب  قش  عم  تأد  دقف  اذل 
ةرم  نم  انحجن أ  اننإ  ..ةاهنلا ح  مهتقو   ..مهراأ  فشكو  مهب  قلعتي  ام  ل  ةسارد  مث 
نم دحأ  ؤرج  نأ  نود  رانيد  فلأ  زواجتت 100  ةبك  غلام  ع  انيلوتساو  ..ةقاس  تالمع 

.ةطلا غالإ  ااحضلا ع 

راجت دحأ  نم  لاملا  نم  اغلم  انتق  دع  مهاد  رطخل  انضرعت  ح  مويلا  كلذ  ءاج  نأ  إ 
..ةرم نم  رانلا أ  انيلع  قلطأو  نارمعلا  ةثيدح  ةئانلا  قطانملا  ىدحإ  اندراط   ..تاردخملا ح 
دحأل ابك  اغلم  اهموي  انعفد  دقو  ..برهلا  نم  نكمتن  نأ  لق  هقاس  قش   باصأ  هنأ  ح 
دقف اذل  (.. 8  ) نوناقلا هلع  متح  ام  ةطلا  غلي  نأ  نود  هتباصإ  نم  قش  جلاع  ءاطألا  
اغلم اهنم  بسكن  ةخأ  ةدحاو  ةلمع  موقن  نأ  ..ةثداحلا  كلت  دع  اماه  ارارق  قش  عم  تذختا 

.ىرخأ تاق  يأ  اهدع إ  جاتحن  نلو  الئاه 

ح اثك  ةطلا  لاجر  عادخ  نم  نكمت  فحم  تاردخم  رجات  ةق  صخلتت  انتطخ  تنا 
كلتم لامعأ  لجر  ىوس  سل  نوناقلا  رظن  وهف   ..ەدض  للد  يأ  روثعلا ع  نع  امامت  اوزجع 
همسا نإ  ..قحلا ح  هلمعل  ةهجاو  درجم  رمألا  عقاو  امنب    ..تاراسلا  جأتل  تا  ةدع 

..ءاضقلا مامأ  هلوثمو  هلع  ضقلل  للدلا  مهصقني  نل  ..ةطلا  لاجر  بك ب  دح  لوادتم إ 
رمأ اذهو  ..ءالؤه  ضقلا ع  نع  ةثك  اناحأ  نمألا  لاجر  اهبس  زجع  لا  ةلزألا  ةلشملا  اهنإ 
ةلئاه ةناط  نوناقلا  لاخم  راك  عيمج  طحت  ذإ  ..اقت  لودلا  عيمج  ثدح   ةاغلل  بط 
مرجلا سلتم  رخآلاو  حلا  ب  مهيلع  ضقلا  متي  نم  مه  ءالؤه  ..عمتجملا  ةلاثح  نم 

.ةغلا ةعص  الإ  مهيلإ  لصت  نيذلا ال  فألا  سأر  مهف  رالا  امأ  ..دوهشملا 

مخفلا هتب  نم  جخو  لخد  نم  فرعنل  ..روهش  لاوط 3  اذه  تاردخملا  رجات  بقارن  انحر 
ەدوقن لخد  فك  اضأ  انفرعو  ل  ..خلإ  ..مدخلا  ..هتأ  دارفأ  ددع  ..عفترم  روس  طاحملا 

اهلمح وهف  ..لامعألا  لاجر  ةيقح  ةهيش  ةيقح  لالخ  نم  اذه  لعف  هنإ  ..تبلا  ةهوبشملا إ 



ةيقحلا نأ  ملا  ةقط  نم  انظحال  ثح  ..رالا  حاصلا  تبلا   نم  هجورخ  ءانثأ  اناحأ  هعم 
تبلا  إ  دوع  نأ  لق  ..لخادلا  نم  ةغراف  اهنأ  وي  امم  تقولا  كلذ  ادج   ةففخ  نوكت 

رمأ ال اذه  ..هلمح  ام  لقثب  وت  اللق  ةفلتخم  ةقط  م  هنل  اهتاذ  ةيقحلا  اسمم  ءاسملا 
.بسحف ةظحالم  ةقدو  ةقارم  امنإ إ  ..ءاذ  جاتح إ 

ةزاجإ دعوم  بقا  نأ  دع  ةصاخ  ..هلاومأ  ةقو  هتب  إ  للسلل  ةمحم  ةطخ  انعضو  دقل 
ل ..تبلا  ةلطعلا   ق  نل  ەذهك  ةورث  كلتم  الجر  نأ  ةقثلا  نم  ء  عقوتن  انك  ذإ  ..عيلا 

!!. هلعفن ام  فرعنس  اهدنع  ..هتعرزم  بهذ إ  وأ  ..هتلئاع  دارفأ  عم  جراخلا  رفاسس إ 

نكن ملو  ..اخأ  عيلا  ةزاجإ  تلح  ..تبلا ح  ةقارم  نع  اهيف  فقوتن  مل  ةلط  اماأ  انرظتنا 
رفسلا  بئاقح  نوعض  مدخلا -  مهيف  ام  هتأ -  دارفأ  عيمج  انيأر  دقف  ..انططخت  ئطخم  
ادحو  تاردخملا  رجات  ..نل   ..كش  نود  راطملا  إ  قئاسلا  مهذخأ  مث  نمو  ..ةراسلا 
لاوط هتب  س   امف  ..راظتنالا  انعسوب  نك  مل  هنأ  ةلشملا  ..انتاعقوت  سكع  ع  تبلا 

نورفاس مهلع  فصلا  ةزاجإ  ح  راظتنالا  إ  اهدع  رطضنسو  ..هتأ  قحل  نلو  ةزاجإلا 
.اعمج

لجرلا جورخ  ةصرف  رظتنو  تبلا  بقارن  لظن  نأ  حقاف  ..هلعف  بج  ام  قش  عم  ركفأ  تللظ 
ةركف و  ..انيلمع  موقنو  لخادلا  إ  للسن  مث  ..هتأ  دارفأ  ةدوع  لقو  ةمداقلا  ماألا  لالخ 

ةلط ع تاعاس  قنسو  ..هتخل  ةلا  ماقرألا  فرعن  نحنف ال  ..قئاع  نم  أ  مدطصت 
قرط ..اهذفنتل و  ةلوهس  قش  تعنقأ  ىرخأ  ةطخ  هذ  تأرط   دقف  اذل  ..اهحتفل  حجرألا 

تحت هنم -  بلطن  مث  ..هلبكتو  لجرلا  موجهلاو ع  نآلا  تبلا  للسلا إ  ..نخاس  وهو  ددحلا 
..عبطلا انتاه  خت  ةعنقأ  يدتسو  ..يلا  ةنخلا  مقر  انيطع  نأ  حالسلا -  ددهتلاو  بلا 

.هتدوع ةلاح  قئاسلا   ەانا  نود  جراخلا  للسنو إ  ء  ل  نن  نأ  لواحنس 

ل ظفتحن  نحنف  ..ةام  ذفنتلا  دق  اهانعضو  اننأ  ةجردل  ..ةاغلل  ةسانمو  ةطس  ةطخ  اهنإ 
لتقن الأ  ع  ادج  صح  انك  اننأ  ركذأ  نأ  أ  الو  ..ةراسلا  بالود  ي  أخم  انتاودأ  

ول امأ  ..انيلإ  ةطلا  لاجر  دوق  دقو  عيمجلا  فنأ  مغر  تاققحتلا  با  حتفس  اذه  نأل  ..لجرلا 
موقن انعدو  سرخ  نأ  رطضسف  ..انططخ  ام  لحلا  لجرلا  ديقتب  انمقو  تبلا  انمحتقا 

!!. ةقاسلا انتاق  ضع  ثدح   ام  امامت  ..فرح  اهدع  ەوفتي  نلو  انلمع ) )

اهنكرب انمق  لا  ةراسلا  نم  ةقلا  تاودأ  انذخأو  للق  هتأ  دارفأ  جورخ  دع  انرارق  انذختا 
اذه ثي  الأ  لمآ  ةبك  ةع  ەانقلس  يذلا  تبلا  روس  اهدع إ  هجوتنل  ..اس  ةدع  ةفاسم 

.دحأ ەانا 

تبلا با  اندجو  امدنع  ةصاخ  ..اثك  ةعص  نوكت  نل  ةمهملا  نأ  نعاش  روسلا  نم  انلزن 
قاك ودنل  انتعنقأ  انيدتراف  تلا ..)  ) تويبلا  مظعم  عم  لاحلا  وه  ام  احوتفم  خادلا 
لجرلا نع  ثحلا  لواحم  تبلا  لخاد  رذح  اهدع  انشمو  ..مالفألا  مهارن   نيذلا  كونبلا 

.هلبكتو ه  كاسمإلل 

ةفرغ تاردخملا   رجات  اندجو  ..و  ..ءودهب  يولعلا  قباطلا  إ  اندعص  ح  ةللق  تاظحل 
لغتسم لجرلا  ع  زفقنو  ..اع  ةفرغلا  محتقنل  ..قاروألا  ضع  بتب  موق  وهو  بتكملا 

!!!. امامت هتكرح  تلش  لا  ةأجافملا  لماع 

ناسرمتم قشو  انأف  ..ةمدصلا  لوه  نم  فرح  قطني  نأ  نود  ةع  همدقو  هد  اهدع  انلّك 



اسلاج حبصأو  لجرلا  نم  امامت  انكمت  ..ةللق  تاظحل  دعو  ..نورت  ام  ةجطللا )  ) لامعأ ع 
.ثدح ام  بعوتسم  لئاه غ  رعذ  انيلإ  رظني  نيدلا  قوثوم  انمامأ 

: هدترأ يذلا  عانقلا  فلخ  امزاح  امراص  نوك  نأ  تصرح  توص  اهدع  تلق 

ول ..تاهبشلا  ثت  كتب ح ال  كلاومأ   خُت  كنأ  فرعنو  ..تاردخم  رجات  كنأ  فرعن  نحن  - 
كل مسقأف  ..لعفت  مل  اذإ  امأ  ..دعو  اذه  ..كنأشل  كنو  اهقسف  كلاومأ  ظفتحت  نيأ  انتخأ 

ةفخم بلاسأ  كلتمن  اننأ  قث  كلتقن ..!!! نأ  انيلإ  لسوتت  كلعجت  بذعت  ةلمعل  كعضخنس  اننأ 
نأل ء  يأ  ةطلا  غالإ  ؤرجت ع  نل  تنأ  اعطو  ..كدسج  رئاجسلا   ءافطإ  اهرخآ  نوك  نل 

.كلإ ةطلا  دوقو  كرمأ  فشكس  كتب  ةمخض   غلام  دوجو 

رمأ ملعنو  هلعفن  ام  ادج  فرعن  اننأ  هل  اد  دقف  ..افملا  ماللا  اذه  مامأ  امامت  لجرلا  سرخ 
دل ..اهب  موق  دق  لا  بعالألاو  تاضوافملا  قط  هلع  تتخا  دقل  ..تاردخملا  هتراجت 

: قح رعذ  اخأ 

!!! ةحوللا كلت  فلخ  ةدوجوملا  ةنخلا  ..ةفرغلا   ەذه  ..انه   لاومألا  - 

هتلأس ل  ..ةاجإلا  كلتب  ِفتأ  مل  ..ندملا ل  ىدحإل  ةلمج  ةحول  رعذ إ  رظني  وهو  اذه  لاق 
: انتوسق ىدم  فرعل  ةوق  هعفصأ  انأو 

.!؟ حاتفملا حتفت  اهنأ  مأ  ةنخلل ..!؟ يلا  مقرلا  وه  ام  - 

: ةعفصلا ةوق  نم  ەدخ  رمحا  دقو  جحتم  توص  در 

 )…..(. وه مقرلا  ..ةلا  ماقرألا  حتفت  - 

مل ام  ثدح  ..نلو  ..حاجنلا  نم  اثك  بقن  اننأ  انرعش  دقو  قش  عم  عم  تاذ  ةرظن  تلدات 
انيأر ..ةللق  تاظحل  دعف  سفت ..!!! يأ  اهل  دجأ  ةاغلل ال  ةق  ةأجافم  ناسحلا ..!!!! نك  

ام اذه  نأ  مل  مسقأ  نيعلا ..!!! ظحاج  ضرألا  ع  عقو  مث  ..بس  نود  ةوق  قهش  لجرلا 
!!!!. ةطاس ل  اذكه  ..ثدح 

ةصم نوكتس  تام ..!؟ له  ..له  ءاغ ..!! ه   قدحن  نحنو  لئاه  رعذ  قش  عم  تصأ 
انللظ ل  ..فقوملا  لوه  نم  هسمل  ؤرجن ع  نأ  نود  نيدلا  قوثوم  لجرلا  نم  انقا  ..ةققح 

..بعت يأ  نم  ةلاخلا  ةدماجلا  حمالملا  عم  ءاوهلا  نارظنت إ  تللا  تظحاجلا  هيعو  ه  قدحن 
لمتح مل  هلق  نأ  ودي  ..امر  ةأجافملا  لوه  نم  تام  كش ..!!! نود  نم  تام  دقل  ..سفني  هنإ ال 

.ةعلا ەذهب  هلاومأ  ةقو  هلع  انءادتعاو  هتب  انماحتقا  ةمدص 

: ةهالب قش  لأس  نأ  لق  ..بهم  تمص  ناملا  داس 

.!؟ تام له  ..له  - 

رظنأ انأو  هلاؤس  تلهاجت  نأ  الإ  ..لاؤس  إ  جاتح  ال  حضاو  رمألاف  ..ةاغلل  ابغ  هلاؤس  نا 
دردزأو ..اصعأ  كلامتأ  نأ  لواحأ  ..لق  نم  امأ  توم  ادحأ  َرأ  مل  نإ  ..لجرلا  ةثج  امودصم إ 

: فجترم توص  قشل  لوقأ  نأ  لق  ..نيددش  رتوتو  ةعص  اعل 

مل نحن  ..ةئجافم  ةبلق  ةن  تنا  امر  ..انه  نم  برهن  مث  لاملا  ذخأنو  ةنخلا  حتفن  انعد  - 
!!!. ةعبط هتافو  ودت  ..الوأ ح  هقاثو  لحأ  عد  ..نلو  ..نلو  ..اذه  ركذت  ..هلتقن 



ثدح  ام  ةأجف  ضهنت  نأ  خأ  نأو  ..ددش  رذح  ةثجلا  نم  تقاو  ..اللق  تعجش 
رعشأ لعج  فوخلاف  ..نزافقل  ادترا  مغر  هسملأ  الأ  الواحم  ەدويق  كف  تأد  مث  ..بعرلا  مالفأ 

!!!. نوعاطلا ةاصم  ةثجلا  نأو 

انخأ لا  ةحوللا  ةام إ  قش  عم  هجوتأل  ..ضرألا  لم ع  هتكرتو  ..هقاثو  لح  نم  تهتنا 
حاترا ةرظن  أ  عم  لداتأو  ..اخأ  ةددحلا  ةنخلا  ىل  ..اهنام  نع  اهانحزأف  ..لجرلا  اهنع 
ماقرألا اذا   نوك  الأ  لمآ  ..ةلا  ماقرألا  صرق  ثعلا   أدن  نأ  لق  ..ناوث  ةعض  ةقمع 

ةلط ةف  اهنيح  ةنخلا  حتف  ةلمع  بلطتس  ذإ  ..ةثرا  نوكتس  الو  هتوم  لق  اهاإ  اناطعأ  لا 
ظحلا نسحل  ..نل  ..اندوجو  فشكو  تقو  يأ  قئاسلا   دوع  نأ  خن  نحنو  ..متملع  ام 

!!!. كتت كتت  كت  ..و  ..و  ..ةححص  ماقرألا  تنا 

نم ةلئاه  مزر  تأرو  ..اخأ  ةنخلا  با  حتفنا  دقف  ..اح  هعمسأ   توص  لمجأ  اذه  نا 
امأ ..جو  تألم  نأ  ائشف إ  ائش  ماسبا  عستل  ةهر ..!!! اهدع  ام  ةهر  تس   لاومألا 

تاجرد عأ  إ  ةدحاو  ةظحل  انلقتنا   اننأ  هلوق -  دح  ع  رعش -  دقو  ةوق  قناعف  قش 
.امتجالا ملسلا 

تحرو ..تبك  تيقح  لاملا   عضنو  ةنخلا  غفن  نحنو  بعت  نود  لئاه  سامح  لمعن  انك 
..جراخلا ةهافرلا   ةئيلم  ةددج  ةاح  شعنو  دللا  رداغنس  اننأ  فك  ةمراع  ةحرف  قش  خأ 

دحأ ققح  ..لاومألا ح ال  لسغ  عضوم  ةمراص   ناوق  كلمت  لا ال  نادللا  دحأ  راتخنس 
ال ةعانصل …  ةعانصل …  امخض  اعنصم  بنو  ..ةلمج  الف  انم  لل  يشسو  ..بغلا  انئارث   

!!!. دأت ل  ةلئاط  غلام  انيلع  رد  ام  ء  ةعانصل  اعنصم  نوكس  هنل  ..ملعأ 

..ةلوفطلا ماأ  انتدلاو  جوز  ةوسق  نم  انأو -  قش  انناع -  فكو  ةسالا  انتاح  ركذتس  انحر  ام 
..انعوج دسل  ك  امو  لاملا  نم  للقلا  لمآ  تاظفحملا  ق  انك  فكو  ةاحلا  ةعص  نمو 

..ةأجف يالملا  باحصأ  نم  انحصأ  نآلا  نحن  اهو 

تيقحلا انألمو  اقت  ةنخلا  انغرفأ  نأ  دع  الإ  ..كحضلاو  حازملاو  ةرثلا  نع  فقوتن  مل 
نجسلا هعضتو   ةدش  لجرلا  نيدت  لا  قاروألاو  تادنسملا  ضع  اضأ  اندجو  دقو  ..لاملا 

نم ..دع  امف  اهجاتحنس  امف  ..لجرلا  توم  مغر  اهتق  نم  ار  دجن  ملف  ..ةلط  تاونسل 
.!!؟ ملع

اناسأ دقو  ةفرغلا  ةواز  ةاقلملا   لجرلا  ةثج  ةخأ ع  ةرظن  تقلأ  ..تاظحل  جخن  نأ  لقو 
تبلا نم  اخأ  جخن  ..و  ..حاترا  دهنتأل  ..نآلا  ىوس  اهركذتن  نأ  نود  امامت  اهدوجو  لاملا 

اهدع فتن  انحر  ذإ  ..كانه  قحلا  لافتحالا  أد  ثح  انتقش  إ  هجوتم  ةلوهس 
ة انققح  اننأ  انفرع  نأ  دع  انيعأ  ألمت  عمدلاو  انضع  قناعنو  شارفلا  قوف  زفقنو  ..لافطألا 

يالم لا 3  زواجتي  غلملا  نأ  فرعنل  ..لاومألا  دع  اهانضق   لا  تاعاسلا  دع  ةصاخ  ..رمعلا 
!!!. رانيد

اذه دع  مونلل  ادادعتسا  هشارف  انم ع  ل  لتساو  راونألا  انأفطأو  انتفرغ  إ  انبهذ  اننأ  مغرو 
نم لاومألا  كلت  جارخإل  ةسانملا  ةلسولا  نع  ثدحتنو  ثدحتن  انللظ  اننأ  الإ  ..قهرملا  مويلا 
نل الاو  ..مت  دق  مهألا  ءزجلاف  ..ةلشم  ەذه  نوكت  نل  ..ساملألا  وأ  ..بهذلا  يش  امر  ..دللا 

.ەانققح ام  ةعص  نوك 

اهلضف هنإ  ..دهج  اهنع  ثحس  هنأ  فكو  همالحأ  ةاتف  تافصاوم  نع  خ  قش  حار  مث 



لا ةلمجلا  الفلا  نعو  تاوارقشلل  شع  نع  ماهب  ثدحتأ  تنكف  انأ  امأ  ..ةلاطإ  وأ  ةناسإ 
لق ..سمشلا  قو  باقا  عم  ائشف  ائش  انيدح  ةتو  تأطات  ..و  ..ام  ةح  لاقم  اهــشأس 

.مالحألا ملاع  قاسأ إ  نأ  رعشأ  نأ 

زهي نم  كانه  ..ملحأ  ال  انأ  ..ال  فنع ..!؟ ؟ زهت  ةق  اد  كانه  نأ  مأ  ..ملحأ  انأ  له  ..نلو 
نم اح  مهَرأ   مل  لاجرب  ةئيلم  ةفرغلا  اذو  ..اعوزفم  تظقسا  لعفلا ..!!! فنع  يدسج 

لاجر مهنإ  ..لإ  ا  ..ةح  قدح   وهو  سأب  مهمواق  حار  يذلا  قش  اولك  دقو  لق 
مهلأسأو ءاغلا  عنصتأ  نأ  تلواح  ..ةءالا  ءاعداو  تالفإلا  تلواح  ..ضاعالا  تلواح  ةطلا ..!!!
ةرجهلاو رفسلا  نع  انمالحأ  ل  ترختو  امامت  انسرخ  ..نل  ..انتقشل  مهماحتقا  بس  نع 

!!!. لاومألا تئلتمملا  تيقحلا  انمامأ  اوعضو  نأ  دع  تاوارقشلاو 

ةئاوشع انتارظنو  ..طاضلا  مامأ  للذ  نيدقم  فقن  ةرقنلا ..)  ) ةقطنم رفخم  نحن   اه  ..و 
دا يذلا  لاؤسلا  حط  نم  عنم  مل  اذه  نل  ..ةاجنلا  انيدل  لمأ  نأ ال  ملاع  ةاحلا  نم  ةواخ 

اولصوت فك  انع ..!؟ غلأ  يذلا  نم  ةعلا ..!! ؟ ەذهب  انرمأ  اوفشك  فك  ..نونجلا  بص  نأ 
.!؟ ةللق تاعاس  اننام   إ 

: ةخسلا نم  ولخت  ةما ال  لاق  يرافأ ح  أرق  طاضلا  نأو 

رجات عم  ام  تعقوأ  لا  ةهلإلا  ةلادعلا  امر   وأ  ..قدصت  ال  ةجرد  إ  ظحلا  ائس  امنإ  - 
للدلا عن ع  مل  اننل  ..تاردخم  رجات  هنأ  فرعن  انك  دقل  هلاومأ ..!!! امتبهن  يذلا  تاردخملا 

هنيد يذلا  للدلا  انل  امتتأ  دق  اهو  ..هلم  شتفتل  ةانلا  نم  نذإ  لوصحلا ع  انل  حمس  يذلا 
اهنإ ..ةلادعلا  د  امسفن   امتعقوأو  ل  ..ةصاخلا  هقاروأو  هلاومأ  ع  امتزوح  انع  نأ  دع 

.نوناقلا نع  جراخلا  داطصا  بصنالا   انحر  اننأو  ..انل  ةعئار  ة 

: كا توص  قش  هلأس  نأ  لق  ..مالسسالا  ةار  تعفر  دقو  هلإ  ترظن 

.!؟ انرمأ متفشك  فك  فك ..!؟ - 

: حضاو فشب  طاضلا  لاق 

هنأ نانظت  املعج  ام  اذهو  ..هتب  امتمحتقا  يذلا  لجرلا  نع  ادج  ةمهم  ةمولعم  افرعت  مل  امنإ  - 
هلع قلط  ةاغلل  ردان  ضرم  باصم  لجرلا  ..معن  تم ..!!! مل  هنأ  عقاولاف  ..ةبلق  ةتكس  تام 
ددش ؤطات  عم  تالضعلل  بشخت  اهرثإ  ثدح ع  ةضرم  ةلاح  اهنإ  شختلا ..) ءامغإلا   ) مسا
افرعت مل  امنأ  ام  وألا ..!!! ةلهولل  اتيم  باصملا  وديل  بلقلا ح  تاضنو  سفنتلا  ةلمع   

ةمل لل  عمتس  لجرلا  نا  دقف  ..عمسلا  ةساح  ةداع  دقف  بغلا ال  ضرملا  اذهب  باصملا  نأ 
ةح ناثدحتت  امتنك  ح  امنع  ثلا  فرعو  ..اذه  شختلا  ءامغإلا  هتباصإ  ءانثأ  اهنالوقت 

.امتهو هلاومأ  امتذخأ  نأ  إ  (.. 9  ) تام هنأ  امنم  انظ  ةنخلا  بهن  ءانثأ  ةلما 

شهجأ يذلا  قش  عم  ةغئاز  تارظن  تلداتف  ةمدصلا ..!!! كلت  دع  هلوقنل  ء  كانه  نك  مل 
: تعماد نيع  طاضلا  تلأسف  انأ  امأ  ..هسفن  هترطس ع  دقفو  ةأجف  ءالا   

ةق نع  غالإلا  ەرمأ   فشك  رماغ  نل  هنأ  ق  تنك ع  انع ..!؟ ؟ غلأو  أّرجت  فك  ..نلو  - 
!!!. ةعوم ةقط غ  اهيلع  لصح  لاومأ 

: فافختسا طاضلا  در 



بتكملا ةفرغ  ةحضلا   دعصو إ  ..تبلا  قئاسلا إ  داع  دقف  ..نظت  ام  امنع  غلي  مل  هنإ  - 
..ضرألا ع  امرم  لجرلا  وف  هنل  ..دوقولا  ةئبعت  ةقاط  ءال  لاملا  نم  اغلم  هنم  بلطل 

اذهب باصم  لجرلا  نأ  ملع  نك  ملو  تبلا  اذه  لمعلا   ثدح  قئاس  هنأل  ..اضأ  اتيم  هنظف 
دهاش هنأ  ناجلا  دحأ  انغلأ  ..انتاحت  عمو  ..ةطلا  اع  لصتاف  ..ردانلا  بغلا  ضرملا 
تبلا بحاص  فاعسإ  مت  امدنعو  ..ةبك  ةيقح  امهنم  ل  دو  تبلا  نم  ناجرخ  لجر 

لا تاهبشلا  ادج  فرعن  نحنف  ..فع  نأ  نود  تاعاس  نم 3  ةلئسألا أل  ەاناح  ..ەذاقنو 
داف لاحلا -  ةعبط  امتنأ  امهو  ەراج -  امهدهاش  نيذللا  نئازلا  ةه  نع  ەانلأسو  ..هلوح  رودت 

!!!. ەاقدص امنأ 

: ارخاس لمأ  مث 

امتسل عبطلا  امنل  ..همال  دأتو  ام  لاصتالا  هنم  تلط  ذإ  ..هذك  تاثإ  سعلا  نم  نك  مل  - 
ةصاخ ..اثك  هفقوم  هاف  ..الثم  امرود  نالثم  روز  يدهاش  هجتل  ادعتسم  نك  ملو  ..هقدص 

كلت تنا  دقف  ..هنيدت  لا  قاروألا  ةفاضإلا إ  لمالا  ةنخلا  ةق  امتمق  دق  امنأ  ملع  ح 
عقل ..تاردخملا  ةراجت  هطروت   ع  عطاقلا  للدلاو  هشعن  خألا   رامسملا  ةاثم  قاروألا 

تاعاسلا ثادحألا   عباتت  ةع  بس  جخم  يأ  روثعلا ع  نع  زجع  نأ  دع  انضق  اخأ  
.هتباصأ لا  شختلا  ءامغإلا  ةلاح  ءانثأ  امنم  هعمس  ام  ل  انخو  ..ةضاملا  ةللقلا 

: احاض طاضلا  فدل  ..لق  ام  ل  دع  رتوتم  تمص  ناملا  داس 

..ء ل  فشك  ..ةلما و  ةمجلا  فشك  بس   سانلا  مظعم  هفرع  ردان ال  ضرم  درجم  - 
الصأ  لصتا  امل  ..اتيم  هنظو  ضرألا  ع  اشختم  لم  تبلا  بحاصل  قئاسلا  ةؤر  الولف 

.ةلادعلا د  امتعقو   امل  ..اضأ  كلذ  الولو  ..ةطلا 

لاجر انعفد  نأ  لق  ..ةيجعلا  ةصقلا  ەذه  لاق   نأ  نكم  ام  رخآو  ..ةخألا  هتمل  ەذه  تنا 
ظحلا ءوس  نأ  اموي  نظأ  مل  دوسأ  صم  و  ..قيقحتلا  ةمذ  ع  زجحلا  إ  اعفد  ةطلا 

امامت لحتسملا  نم  نا  نل  ..ء  لل  ااسح  تسح  دقل  ..ةغلا  ةقطلا  ەذهب  هلإ  دوقس 
تمق نأو  ..لق  نم  ه  عمسأ  مل  يذلا  عللا  ضرملا  كلذ  تبلا  بحاص  ةاصإ  نع  فرعأ  نأ 

..قش عم  يدح  ءانثأ  بعتلا -  حص  نإ  ةح -  ةثج  مامأ  يراأ  ل  اهلالخ  تفشك  ةق  ةلمع 
!!!. ةفوشكم ةق  ..نأ  نع  امغر  ملاعملا  ةحضاو  ةق  تناف 



بوره
دق اح  نأ  انيق  ملعأ  تنك  ..تاردخملا  جــــورت  ةمهتب  روهش  ةعض  ذنم  ضقلا ع  مت  امدنع 

داوملا نم  ةلئاه  تام  لاخدإ  تمهاس   دق  نأ  ةصاخ  ..ةلاحم  تآ ال  مادعإلا  مح  نأو  تهتنا 
بس امم  ..كلذ  ءارج  ةلئاط  ةورث  اهلالخ  تنّوك  ةضاملا  تاونسلا  لالخ  داللا  إ  ةردخملا 

.اهلمأ تالئاع  لقتسم  مدتب  لاحلا  ةعبط 

يأ رعش  مهنم  دحأ  نك  مل  ذإ  ..لئاع  دارفأ  عيمج  باغ  تموح  دقف  ..اذه  خأ  ظ  ملو 
بلجأ يدالوأ ع  ال  تدعأو  تدعتباو  ..نوعاطلا  امامت  تنجت  جوز  ..م ح  فطاعت 
اقلا ردصأ  نأ  دع  ةصاخ  ..ادحو  تومأس  نأ  تملعف  ..ققح  اوفشك  نأ  دع  راعلا  مهل 

دع محلا  ذفنُي  نأ  نجسلا ع  اهدع إ  أل 
ُ

لقن ..اسلتم  ضقلا ع  دع  لعفلا  ادعب  همح 
.ةللق عيباسأ 

نأ فك  ركذتأو  ..ضرألا  إ  أرب  اقرطم  ..عيمجلا  إ  رظنلا  بنجتأ  ةماحملا  ءانثأ  تنك 
باغ بس  ةقهارملا  نس  ةاد  ذنم  احاتم   ء  ل  نا  دقف  ..يدب  قتسمو  اح  تعضأ 

تأد امدنع  ..ةنكمم  ةروص  أوسأ  ةصرفلا  لالغتسا  تمق  ..ارذع ل  سل  اذه  نأ  ملعأ  ..ةاقرلا 
..ةقلا ةنكسلا  ءاحألا  عكسنف   ..لاش  اعمج ع  مهو  تقولا  لاوط  اقدصأ  عم  جخأ 
بختو ..تويبلا  دنع  عضوت  لا  ةمويلا  فحصلا  ةق  نم  ءادتبا  ..اقت  ء  ل  لعفنو 

بحو راتهتسالا  با  نم  اذه  ل  لعفن  ..رئاجسلا  خدتب  ءاهتناو  ..ةصاخلاو  ةماعلا  تالتمملا 
!!!. بسحف ةاقرلا  مادعناو  ةرماغملا 

نم دحأ  ثك  نأ  نود  ةطسوتملا  ةلحرملا  ةسردملا   نم  تجرخ  دقف  ..لعت  لمأ  مل  عبطلاو 
ق ..مدقلا  لجلا  نم  نسلا  بك   لجر  أو  ..دالوألا  سدكتم  تبلاف  ..اضأ  ةألا  دارفأ 
اهتقو قت  ذإ  ..الاح  لضفأ  نكت  ملف  دلاو  امأ  ..براقألاو  ءاقدصألا  تاراز  اقت   هلمأ  هتقو 
رمل ..ةنالفلا  ةراجلا  وأ  نالف )  ) مأ عم  فتاهلا  ثدحتتل ع  اهدع  سلجتو  خبطملا  اهرود   هل 

تبلا  نم  جخأ  نأ  داتعملا  نم  ناف  ..اوحأ  نع  لاؤسلا  وأ ح  مامتها  دأ  نود  هلمأ  مويلا 
كلذ لا 14   زواجتي  نك  مل  يذلا  مغر س  وألا  رجفلا  تاعاس  الإ   دوعأ  الو  ةهظلا  تاف 

.حلا

ءاقدصألا دحأ  حق ع  نأ  لق  ..اهاطاعتأ  تأدو  ..تاردخملا  ملاع  تفرجنا إ  ..ائشف  ائشو 
ل رركتت  ..نورت  ام  ةداتعم  ةصق  اهنإ  ..د  نا  ام  اهذ  اهئارو  نم  بسكنو  اهعب  موقن  نأ 

دق ةعلا  مالفألاو  تالسلسملا  ح  ..اهنم  ملعتن  نأ  نود  بغ  دانع  عمتجم  ل  و  موي 
.اهلصافتب مسوؤر  عدصأل  اد  الف  ..التق  اهتلتقو  ةركفلا  كلت  تلهتسا 

بصن  نأ  دعو  ..اهب  راجتالاو  تاردخملا  اعت  نم  ةلط  تاونس  دع  اخأ  تعقو  نأ  مهملا 
اهتضق  لا  تاونسلا  ل  مغر  ةجاذس  ەرثإ  تطقس ع  امحم  انيم  ةئانجلا  ثحاملا  لاجر 

كدنع دلوي  نوناقلا  ةضق  عقت   نأ  نود  تاونس  ةمجلا  رارمتسالا  نأ  ودي  ذإ  ةراجتلا ..)  ) ەذه
..ءاضقلا ةماعلا و  ةانلا  كلذ إ  دع  حت  متيل  ..رذحلاو  ةطحلا  ذخأ  الا   نم  اعون 

.اقنش مادعإلا  ..اخأ  يصم  رظتنأ  نآلا  انأ  اهو 

لود ىدحب  يدصر  مات   لاومألا  تأد  دللا ح  نم  برهأ  نأ  ردجألا   نا  ..فسألا  عمو 



نوكتس ةمداقلا  ةلمعلا  نإ  لوقأ  تنك  ةرم  ل  ..كش ف  نود  عمطلا  هنإ  ..نل  ..ةنتاللا  امأ 
.ةدحاو ةعفد  ء  ل  راهنيل  ضقلا ع  لأ  نأ  ةلمجلا إ  ەذه  ررأ  تللظ  ..ةخألا ح 

ةاهن ارظتنم  نجسلا  اهتضق   لاو  مادعإلا  مح  رودص  تلت  لا  ةللقلا  ماألا  ركذأ  تلز  ام 
ىرخأ داعأ  رظنلا إ  ىوس  ائش  لعفأ  الف  مويلا  لاوط  ةنازنزلا  ةواز  اسلاج   تنك  ذإ  ..يصم 

متهأل الثم  ددج  نم  اهب  دلوأ  ةلسو  كانه  نوكت  نأ  ملحأو  لختأ  تنك  ..ىرخأ  ةصرف  انمتم 
لاق ثدح غ  امف  ىرخألا ..!! ؟ ةصرفلا  ەذه  أتس  فك  ..نل  ..احجان  اناسإ  حبصأو  سارد 

بغرأ  تنك  ام  ردق  توملا  خأ  نأ  مل  نأ  بغلا  ..اهتياهن  نآلا   احو  ..حالصإلل 
ءادوسلا انتاح  وحمن  نأ  عيطتس  انيل  ..ةقاسلا  اطخأ  ل  ححصأل  ةددج  ةصرف  لوصحلا ع 

مالحأ شعأف  ..فن  يب و  ددرأ  تنك  اذكه  عيطتس ..!!! انيل  ..رفصلا  نم  أدنو  ملق  ةرج 
.. رفغ  نأ  اعتو  هناحس  هللا  نم  بلطأو  ملا  نآرقلا  أرقأ  ىرخأ  اناحأو  ..اناحأ  ةظقلا 

.مالسسا ةاهنلا  ارظتنم 

ذفنت لقف  صق ..!!! ةطخ   تاروطت  ثدحتو  افم  لش  رومألا  غتت  نأ  لق  اذه  نا 
ةطخ نع  ثدحتي  وهو  ةنازنزلا  مزب   تئجوف  ..اللق  امر أ  وأ  عبسأ  اوح  مادعإلا  مح 
لواح حار  اذل  ..هلوق  دح  ع  دعاسم  إ  جاتح  نا  هنأ  الإ  ..برهلل  ةلاعف -  اهنل  ةطس - 

.مادعإلا مح  ذفنت  لق  برهلا  ةخألا   انصرف  كلت  نأ  ددش  سامح  انقإ 

الواحم هل  هتقو  ق  تا  هنل  ..ملع  ال  ام  فرخ  هنأ  تننظو  ..هلإ  عمتسأ  مل  ةادلا   
اهدعو نجسلا  نم  برهنس  فك  ح   حار  ذإ  ..رركتت  نل  ةصرف  مامأ  اننأو  ..هلعفس  ام  انقإ 
..كانه راظنألا  نع  امامت  تخنس  ثح  ةنتاللا  امأ  إ  مث  نمو  اكرت ..)  ) دللا إ نم  جخن 
موقس يذلاو  ..نجسلا  لوؤسملا   طاضلا  دحأ  اهعفدأس إ  ةوشر  دمتعت ع  ةطخلا  تناو 

هنهذ ح تأرط   دق  ةركفلا  نإ  مز  لوق  ..انوره  ةلمع  لهس  لا  تاءارجإلا  ضعب  ەرود 
هنأل ال ةدش  جاتح  وهف  اذل  ..ةنتاللا  امأ  كونب  دحأ  تارالودلا   يالم  كلمأ  نأ  هتخأ 

.طاضلا ةوشرل  لاملا  كلم 

انل حمسل  رانيد  نويلم  عــر  غلم  ەدعوو  لوؤسملا  طاضلا  دحأ  عم  ثدحت  هنإ  اضأ  لوقو 
لح كسمتي  يذلا  قغلا  هنأ  ودي  ..نل  ..فتلا  اذه  ع  ؤرج  فك  فرعأ  ال  ..برهلا 
كلذ طاضلا  عنتقا  دقف  ..ةلعف  ةجتب  ءاج  دق  اذه  ءاوهلا  لح  هكسمت  نأ  بغلا  ..ءاوهلا 

..نوملعت ح  ام  نام  ل  دوجوم   داسفلاف  ..اغ  ارمأ  سل  اذهو  ..ء  ل  قفاوو ع 
تاءارجإل ةدعلا  دادعب  ماق  دق  هتاذ  طاضلا  نأ  الو أ  ..ناجسلاو  ةطلا  طاض  ضع  سوفن 

.انوره ةلمع  ءانثأ  تاهبشلا  نع  ادع  نوك  ةلط   ةرادإ 

حاجن دع  ەذخآ م  نأ  وجرو  كلذ  دع  انقإ  لواح  مز  حار  ذإ  ..ء  ل  اذه  نك  مل 
..مز حاحلإ  مامأ  ..و  ..كانه  ورث  نم  اءزج  هطعأ  نأ  ةنتاللا ع  امأ  إ  بورهلا  ةلمع 

هلإ تعمتسا  ول  يذلا س  امف  ..ةلاحم  تم ال  نأل  ..ةركفلا  امامت  تعنتقاو  اخأ  تقفاو 
هنم  أ  كلتمأ  نإ   .. ةسلا  بلا  غلملا  سل  رانيد  نويلم  عــر  هتطخ ..!!؟؟ تذفنو 

ماربو راجت  ةطقنو  تاملعلا  ةفرغ  ةاثم  تنا  لا  ةلا  قش  ةددحلا   نازخ 
..امامت ه  قثأ  طقف  دحاو  قيدص  ىوس  نآلا  دحأ ح  اهرمأ  ملع  لا ال  ةقشلا  كلت  ..تاقفصلا 

إ هلاصو  ةنخلا  نم  غلملا  جارخإل  اذه  دص  لاصتالا  موقأ  نأ  اسع  رمألا  نوك  نلو 
دللا جراخ  انهت إ  مث  نمو  ..نجسلا  نم  انوره  ةلمع  لهسب  ەرود  موقس  يذلاو  ..طاضلا 

.هسفنب انل  اهدعأ  ةروزم  رفس  تازاوج  لالخ  نم  اضأ 



هتناخ تمق  ولف  ..خألا  هلمأو  دحولا  ەراخ  نأل  قثي  ..!؟ ؟ مز  لعج  يذلا  ام  نولءاست 
.اضأ ەرظتي  يذلا  مادعإلا  مح  دوعسو إ  ..ائش  خ  نل  وهف  هعادخو 

هعم تفصانتو  هتذخأ م  ول  ء  نلف   ..مز  نوخأ  نأ  الصأ  يونأ  نأ  مل  نأ  عقاولاو 
امأ ةددجلا   انتاح  ه  أدن  يراجت  عوم  ءا   نوكنس  امرو  ل  ..جراخلا  اومأ  

ةحاتم  ةصرفلا  تنا  نأ  دع  مادعإلا  ىدوأ  إ  يذلا  شج  نع  دعتبأ  نأ  بج  ..ةنتاللا 
.ةرجهلاو برهلل 

نم طاضلا  إ  غلملا  ملس  نم  تنكمت  ثح  ..بورهلا  ةلمعل  تادادعتسالا  تأد  اذكهو 
هنأل ..انب  ردغو  قافتالا  طاضلا  لخ  نأ  َشخأ  مل  عبطلاو  ..هنع  متخأ  يذلا  دص  لالخ 

هعضتس ذإ  ..هعام  ع  تاققحتلا  با  حتفنسو  ..ء  ل  اهنيح  فشكنس  اننأ  ملع 
ەرمأ تنسف  ..افملا  ءالا  هلع  رهظ  ولو  ..ةقارملا  تحت  ةلاحلا  ەذه  ةئانجلا   ثحاملا 
معد ..ەدض  اطخ  اللد  نوكتس  لاو  انل  اهرفويس  لا  ةفملا  رفسلا  تازاوج  الو ن  ..امامت 
خألا ملع  نأ  نود  لاقنلا  هفتاه  لالخ  نم  طاضلا  هنب و  راد  ام  ل  لجس  دق  دص  نأ  نم 

.نأشلا اذهب  ةددع  تانامض  كانه  ..ةحانلا  ەذه  نم  ةلشم  يأ  اذإ  دجوت  الف  ..ء 

نم طاضلا  نكمت  ..ةللق  ماأ  مادعإلا  مح  ذفنت  لقو  ..برهلل  دوعوملا  مويلا  ناح  امدنع 
نأ ..ةنازنزلا ع  حاتفم  نم  ةخس  عم  قافتالا -  نم  ءزج  اذهو  نازنز -  تماص إ  سدسم  بهت 

تفلن نأ  نود  ءودهب  جراخلا  إ  اهدع  للسنو  ..لللا  نم  رخأتم  تقو  انسفنأ   لفقلا  حتفن 
اذه حبصس  ..سدسملا  مادختسا  نم  اد  كانه  نوك  نلف  انرمأ  مهدحأ  فشك  ولو  ..دحأ  ەانا 

طاضلا دمعتس  ثح  ..مالظلا  نسم  ةفلخلا  ةحاسلا  إ  كلذ  دع  هجوتن  مث  ..امتح  ارمأ 
يذلا روسلا  قلس  مث  نمو  ..اهروبع  نم  نكمتن  أ   وأ  تققدل  ةحاسلا  كلت  ءالخإ  اضأ 

!!!. ةكئاشلا ةندعملا  كالسألا  ەولعت 

اعلا روسلا  كلذ  روبع  اقت  لحتسملا  نمف  ..بورهلا  ةلمع  بعصألا   ةوطخلا  ەذه  تناو 
ائش ع يواس  اذه ال  ل  ..نل  ..حورجلاو  شودخلا  ةندعملا  كالسألا  انبصت  نأ  نود  ةع 

.مادعإلا مح  نم  برهلاو  ةحلا  مامأ  لاح  ةأ 

ءودهب جاسملا  بم  نم  انجرخف  ..ةلللا  كلت  اهل   انططخ  ام  امامت  رومألا  ترج  ..لعفلاو 
نع ةدع  ةنازنز  مهلزع   متي  مادعإلا  مهيلع  موكحملاف  ..ظحلا  نسحل  دحأ  هتي  نأ  نود  ددش 

ةفلخلا ةحاسلا  هجتم إ  مز  عم  وق  ل  ضكرأ  انأو  اذه  ركذتأ  ..مهبخصو  جاسملا  ا 
هنل ..عفترم  هنإ  بورهلا ..!!! ةلمع  ةسئرلا   ةلشملاو  عللا  رادجلا  كلذ  و  ..نجسلل 

لانردألا ضمح  نأ  ام  ..قلسلا  اندعاسس ع  لاو  ةرثانتملا  تاءوتنلا  ألتما  دقو  ةاغلل  مدق 
!!!! كش نود  نم  بثولا  الاطأ   انم  لعجس  هلعفن  ام  ةروطخ  نم  انئامد  قفدتي   يذلا 

و:

.!!!؟ نالعفت اذام  ..افقوت  - 

..ةفخم ةجرد  اع إ  مز  لعف  در  نا  ..نل  ودي ..!!! ام  انرمأ  سارحلا  فشك  دقل  ..ةنعللا 
ءامدلاو ضرألا  عقاو ع  سراح  دجأ  نأ  لق  ةللق  ٍناوث  ..اع  رانلا  قلطأو  ةام  تفتلا  ذإ 

مادعإلا  هلع  موكحملا  وهو  ..ةددج  ةمج  مز  بكترا  دقل  ..دقل  ..لإ  ا  ..امهنم  روفت 
.اضأ لتق  ةضق 



نأ الإ  ..برهلا  ةلمع  امامت  تس  دقو  ةوق  قهشأ  انأو  ضرألا  نروكتملا ع  سراحلا  ترظن إ 
وهو ةوق  ارذ  نم  رج  حارو  هشأج  ةطاب  ظفتحا  لتقلا –  داتعا ع  هنأ  ودي  يذلا  مز - 
أدأل هفاتأ  دعصأ ع  نأ  بلطف م  ..عفترملا  روسلا  انلصو إ  نأ  ..رارمتسالا إ  ثح ع 
يد إ تددم  مث  ..اهلتمأ  نأ  اموي  نظأ  مل  ةعو  ناوث  هتقلس   ..لعفلاو  ..رادجلا  قلسب 

زفقن نأ  بج  ..رادجلا  ع  فقن  نآلا  نحن  اه  ..بوووووه  ..و  ..قلسلا  ع  ەدعاسأل  مز 
تقو ..اع ال  اذه  لعفن  نأ  بج  نلو  ..ةملؤم  ةزفقلا  نوكتس  ..نجسلا  راوسأ  جراخ  نوكنل 

.اقحال روسلا  امرو  ضوضرلا  رعشس  ..اقحال  ملأتس  ..نآلا  ملألل 

تضهن ..فقوملا  لوه  نم  ملأ  يأ  رعشأ  نأ  نود  ةوق  ضرألا  تعقوف ع  ..اع  زفقلا  تمق 
ةثك اتاوصأ  عمسأ  نأ  لق  رادجلا  افقوتم ع  لاز  ام  يذلا  مز  رظنأ إ  تحرو  ةع  اهدع 
ضعأ انأو  اسماه  تلقف  ..انوره  رمأ  اوفشك  مهنأ  ودي  ..نجسلا  دودح  لخاد  نم  جخت  تأد 

: فش ع 

..كلع ا  زفقا  ..عأ  - 

ام قدحأ  تحر  ..هنزاوت  دقف  هنإ  ..هاب  تقلع  ةداحلا  جاسلا  ..نلو  ..زفق  نأ  مز  لواح 
!!!.. ةوق ضرألا  هسأر   مطتل  رادجلا  ع  نم  طقسو  عتي  ەارأ  انأو  قح  رعذ  ثدح 

تا هسأر ح  نم  ءامدلا  ترجفت  دقو  ولل  ادقاف  هتدجوف  ..م  بصتي  قرعلاو  هتيحان  تعره 
دتعأ مل  نأل  امر  ..يدلج  برهلاو  ادحو  هكب  ركفأ  مل  اذامل  فرعأ  ال  ةاغلل ..!!! افخم  ەرظنم 

نم اءزج  كرح  ءامدلا  هسأرو  ههجو  تم  ولا  دقاف  صخش  ةؤر  نأل  امر  ..ءامدلا  ةؤر  ادأ 
اخأ هيع  حتف  نأ  لق  ..نونجملا  هشاعنإ  لواحأ  تللظ  اذل  ..بسلا  فرعأ  ال  ..يناسإ 

نيدعتبم انتوق  ل  ضكرن  انحرو  ..تك  هتدنسأف ع  ..ةوق  حني  وهو  اهدع  ضهنيل  ..ەوأتو 
ةوشرلا لصوأ  يذلا  دص -  انل  كرت  ثح  ةمامقلا  تاواح  ىدحإ  انلصو إ  نأ  ..نجسلا إ  نع 

لاقن فتاه  عم  نجسلا  باث  نم  الد  سانلا  طالتخالا  ع  اندعاس  ةداع  ااث  طاضلا -  إ 
.ةلا قش  انلاصإل إ  ك  لاملا  نم  غص  غلمو 

ءامدلا لزأو  مز  دعاسأ  تحر  مث  ..ةرجألا  تاراس  تا  ىدحب  انلصتاو  ..اع  انباث  انلدأ 
ةاغلل احاش  ههجو  نا  دقل  ..فلا  فاقإل  غامش )  ) هسأر ب فل  تمقو  ..ههجو  تألم  لا 

.ةلجاع ةبط  ةانع  جاتح إ  هنأ  ادو  ..اهخ  لا  ءامدلا  تامو  هحورج  بس 

..اهيلإ ح تلصو  نإ  ام  لا  قش  انذخأتو إ  ةرجألا  ةراس  انيلإ  لصت  نأ  لق  ..الط  رظتن  مل 
امم ..بالا  نم  برقلا  لخدملا  ةضرأ  تحت  طاضلا  انل  اهكرت  لا  ةروزملا  انتازاوج  تع ع 

.حاجنلا اهقط إ  بورهلا   ةلمع  نأ  نم  نانئمطالا  اروعش  يدل  كرت 

تحرو ..اع  لخ  بالا  تقلغأف  ..هحارج  ارثأتم  ةام  اضرأ  مز  عقل  ..اع  ةقشلا  انلخد 
بلطو م بهم  ءودهب  سمهي  لاقملا  حار  ل  ..هلعفأ  امل  متهي  مل  هنل  ..رتوتب  هفاعسإ  لواحأ 

عفترم توص  ماللا  رداق ع  وهو غ  هلوق  دح  ماه ع  رمأ  خ  نأ  دي  هنأل  هنم  بقأ  نأ 
.ةرئاغلا هحورج  بس 

نم لس  لا  ءامدلا  تقولا  سفنب  حسمأ  انأو  هتامل  عامس  الواحم  ددش  فطاعتب  هتيحان  تقا 
: املأتم ذأ  سمهف  ..هسأر  ع 

بعتت ال  نلو  ..جأ  نم  هتلعف  ام  ل  عو   .. كتقفارم  ع  اثك  كركشأ  ..دص  ا  - 
دقتعأ ..دقتعأ  ..كوجرأ  ادج  عمسا  ..تومأس  نأ  رعشأ  ..الخاد  افن  كانه  نأ  نظأ  ..كسفن 



ملسو دوعن  نأ  بج  ..نجسلا  سارح  نم  ع 2  رانلا  انقالطو  انورهب  احداف  أطخ  انبكترا  اننأ 
!!!. ةطلل انسفنأ 

: ةغلا ةصع  تحصو  ..اارغتسا  يانيع  تعسا 

..!؟ طاضلا كلذل  اهتعفد  لا  لاومألا  لو  دهجلا  اذه  ل  دع  لجر ..!! ؟ ا  تننج  له  اذام ..!؟ - 
.!؟ اذامل ىرخأ ..!؟ ةرم  توملل  فن  ملسأ  نأ  دت 

: ةدش ثهل  وهو  لاق 

ەارأ ام  نإ  ..لق  نم  اهرأ  مل  ءاشأ  وح  ىرأ  لعج  ام  اذه  امرو  ..تحأ  نإ  ..دص  ا  - 
!!!. كل هفصأ  نأ  نكم  افخم ال 

: ةاغلل فخمو  ظوحلم  لش  افجترم  لم  وهو  ةأجف  اعر  ەانيع  تعسا  مث 

باذعلا دص  ا  ركذت  ..ةروصلا  ەذهب  رخآ  نوكت  نأ  درأ  ..محرا ال  ..بر  ا  محرا  ..لإ  ا  - 
اهلمأ ال اندلا  ەذه  نأ  ركذت  ..كترخآ  نم  كمحت  نل  كلاومأ  توملا ..!!؟؟ دع  انرظتي  يذلا 

ةدوعلا إ ةردقلا ع  كلمأ  تنك  ول  ..قدص  ..ةضوع  حانج  اعتو  هناحس  دنع هللا  يواس 
تاذ ترعشل  ةظحللا  ەذه  ەارأ   ام  ىرت  تنك  ول  نآلا ..!!! اهتلعفل  فن  ملسو  نجسلا 
كانه ..دص  ا  كرفغتسأو ..!!!! كلإ  بوتأ  ..بر  ا  حماس  ..حماس  ..بر  ا  مدنلا ..!!!!
بوتأ ..برا  ..احوتفم  لاز  ام  ةتلا  با  نا  نإ  يردأ  ..وح ال  ىرأ  ام  رظتي  فخم  باقع 

.برااااا كرفغتسأو  كلإ 

باصأو امامت  مدص  دق  هلمأ  فقوملا  نأ  ملع  خأ  الو  هتامل ..!!! رخآ  ەذه  تنا 
اثحا عاض  اراسو  انيم  تفتلأ  تللظ  نإ  ..بعر ح  ەدع  ام  اعر  بسو   ل  ..ممصلا 

يأ لامتحا  قوفو  ل  ..امتحا  قوف  اذه  نا  ..هتوم  لق  مز  اهآر  لا  ءاشألا  كلت  نع 
.فصوي الوهم ال  مويلا  ه  تررم  امف  ..ناسإ 

ملو ةللق ..!!! تاعاس  لق  مز  لعف  ام  تق  مهيدرو  نخآ  رانلا ع  قلط  ادحأ  َرأ  مل  نإ 
ل نم  مهألاو  ..هئامد  هلمأ  يدسج  ثولت  ثح  اضأ  مزل  ثدح  ام  يد  ب  دحأ  تم 

انقلاخ لنس  اننأ  ..تقولا  لاوط  ەاسن  ام  كردن  انلعج  مال  هتوم ..!!! لق  فخملا  همال  ..اذه 
نل اهدنع  ..نادلولا  هلوهل  بش  ااذع  اثمأ -  نم  نودسفملا -  رظتي  ثح  ..انتاح  ةاهن   
ةوق د  رعشقا  ەراضتحا ..!! ؟ لق  مز  ەاري  نا  يذلا  ام  ..لإ  ا  ..اننذو  انلاومأ  اندفت 

.ماللا اذه  تركذت  امدنع 

..له ..اح  ه   رعشأ  مل  مدنب  ارعاش  ةقرح  فن أ  تدجوو  ..قح  اصع  فقوملا  نا 
ملسو نجسلا  ةدوعلا إ  نأ ع  رعشأ  اذامل  الو  ..كلذ  دقتعأ  نآلا ..!؟ مضلا  ءادنب  رعشأ  له 

ةضوع حانج  هللا  دنع  يواس  ال  اهلمأ  ةاحلا  نأ  ىرأ  نأل  امر  ىرخأ ..!!!!؟؟ ةرم  فن 
امدنع يرود  ەارأ  نأ  درأ  ال  الوهم  افخم  نا  ەراضتحا  ةظحل  مز   ەآر  ام  نأو  العف ..!!
نوكس فكو  هتياهن ..!؟ تنا  اذام  هتاح ..!! ؟ هلعف   ام  ل  نم  مز  دافتسا  اذام  ..تومأ 
ترمد باش  نم  م  تقهزأ ..!؟ حور  نم  مف  ..انأ  امأ  اعتو ..!! ؟ هناحس  هللا  دنع  هاقع 

لا لاومألا  نإ  ةنيعللا ..!!؟؟ تاردخملا  كلت  بسو  بس  تعاض  ةأ  نم  م  هتاح ..!؟
.دألا اهنعلس هللا إ  ..مارح  لاومأ  جراخلا  اهلتمأ  

مزح ومد  حسمأ  مث  ..فقوت  نود  أو  نأ أ  لق  ..مز  ةثج  رظنأ إ  انأو  ركفأ  تنك  اذكه 



لعل هللا ..هلعف  بج  ام  لقأ  اذه  ..ةطلا  فن إ  ملسأس  ..معن  ..اخأ  يرارق  ذختأو  ..حضاو 
.ادعإ ةلمع  متت  نأ  اراهن إ  الل  صأو  هلإ  بوتأس  ..اح  هتلعف   ام  حماس ع 

فن ءافص  ارعاش  عراوشلا  مأ   تحرو  ..ةقشلا  نم  جخأ  نأ  لق  ..اخماش  ام  نم  تضهن 
عراوشلا ولخ  بس  دحأ  اهل  هتي  مل  لاو  اث  ةرثانتملا ع  مدلا  عق  مغر  لق  نم  ه  رعشأ  مل 

ال ةتلا ..!! ؟ تامالع  نم  وه  ه  رعشأ  يذلا  ءافصلا  كلذ  له  ..تقولا  اذه  لثم  ةراملا   نم 
!!. لق نم  بتأ إ ر  مل  نإ  ..ملعأ 

اهدجأ نأ  لق  تقولا م  نم  م  فرعأ  الو  ..لاقنلا  فتاهلا  نم  ىرخأ  ةرم  ات  ةراس  تلط 
يذخأ إ لق  زوح   لا  دوقنلا  ل  قئاسلل  تعفدو  اهيلإ  تهجوت  ..انقافتا  نام  مامأ  اخأ 
دق قئاسلا  نا  نإ  ملعأ  لاو ال  ءامدلا  اهتثول  لا  اث  رظنم  ثكم  ..ىرخأ غ  ةرم  نجسلا 

قلطناو ..فرح  قطني  نأ  نود  كلذ  دع  ذخأ  ذإ  ..هعم  ەرود  بعل  دق  لاملا  نأ  ودو  ..اهيلإ  هنا 
.ةللق تاعاس  ذنم  هنم  ته  يذلا  نجسلا  بم  اخأ إ  تلصو  نأ  هتراس إ 

..ء ل  مغر  نأ  الإ  ..مز  عم  هتلعف  ام  ل  دع  ةئجافم  كانه  بقلاو  بهأتلا  ةلاح  نكت  مل 
اوضقنا سارحلا ح  آر  نأ  امف  ..نجسلا  ةاوب  إ  تهجوتو  ..ددش  ءودهب  ةراسلا  نم  تلزن 

ةفرغ إ  ولمح  اهدع  ..مهل  ماتلا  السسا  مامأ  فرح  اوقطني  نأ  نود  ولّكو  ةع  ع 
رخآ طاض  ل  ..برهلا  ةلمع  اندعاس ع  يذلا  طاضلا  سفن  نك  مل  ..لوؤسملا  طاضلا  دحأ 

..ودي و: ام  ةتر  هنم  عأ 

.!!؟ كسفن تملسو  تدع  اذامل  ..الوأ  فرعأ  نأ  درأ  ..ته  اذامل  دغولا  اهيأ  كلأسأ  نأ  لق  - 

: ومد كلامتأ  نأ  نود  راسكنا  تلق 

ةؤر لمتحأ  مل  نإ  ..اح  هتلعف   ام  ل  حماس هللا ع  نأ  درأ  ..يدس  ا  بنذلا  رعشأ  - 
دقل ..ضرألا  هسأر  ماطتراو  نجسلا  روس  ع  نم  هطوقس  بس  مز  سأر  نم  فت  ءامدلا 

هحارج نأ  ودي  ..أ  دومصلا  نم  نكمتي  مل  هنأ  الإ  ..قش  هتذخأو إ  برهلا م  هتدعاس ع 
ملسسأ نأو  ..هللا  ةتلا إ  حصنو  هتوم  لق  ثدحت إ  هنل  ..كانه  هفتح  لف  ..ةرئاغ  تنا 

نام ..ء ح  ل  فعأس  ..هتلعف  ام  حماس ع  اعتو  هناحس  لعل هللا  ..ءاضقلا  محل 
ام اولعفا   مدأ  نآلا ب  انأو  ..ةلا  قش  مز   ةثج  نامو  تاردخملا  ةراجت  نم  ارأ 

!!!. مدأ ..مدأ ب  ..مدأ ب  نإ ب  ..نوؤاش 

..ءالا نع  تفقوت  ..ةأجف  ل  ..ك  حار  ب  جو  نفدأ  انأو  ةلمجلا  ەذه  ددرأ  تحر 
هتفش طم  ذإ  ..م  هسرام  يذلا  ثعلا  عن  مهفأ  نأ  نود  طاضلا  رظنأ إ  انأو  ةوق  تقهشو 

: ددش بارغتسا  لاقو 

روس نم ع  طقس  دقف  ..ّدت  ام  كعم  برهي  مل  كقدص  نإ  ..قمحألا  اهيأ  كاهد  ام  فرعأ   -ال 
برهــو ضهني  ملو  ..هحارج  ارثأتم  اع  تام  هنل  ..لعفلا  ضرألا  هسأر  مطتراو  نجسلا 

نل اذه  نأ  ملعاف  نونجلا  ّدت  نأ  دت  تنك  نإ  اهتسرامم ..!!؟؟ لواحت  ةعدخ  يأ  كعم ..!!!!
!!. كدف

نم تضفتنا  دقف  ..هسفن  مادعإلا  مح  نم  فن  ائطو ع  دشأ  تنا  تامللا  ەذه  نأ  دقتعأ 
فتهأ نأ  لق  ..جو  نم  رطقت  ةشهدلاو  طاضلا  رظنأ إ  انأو  ومد  تحسمو  ..ةدح  ام 

: ةققح ةصعو  ةاغلل  عفترم  توص 



!!!. ةبغلا ةروصلا  ەذهب  بعالتلل   اد  الف  ..نآلا  فن  تملس  دقل  اذه ..!!؟؟؟ ءاره  يأ  - 

: ةما لوق  وهو  طاضلا  انيع  ترمحا 

تنأو لعفلا  ثدح  ام  وه  كل  هتلق  امف  ..بذأ  نإ ال  ..قحلا  اهيأ  إ  ثدحتت  امدنع  بدأت  - 
!!!. ادج اذه  ملعت 

..يدسج نم  بي  نأ  دا  لق ح  قفخو  ..ةأجف  اعل  فج  دقف  ..فرح  قطنلا  نم  نكمتأ  مل 
..اث رظنأ إ  تحر  ..مز  فاعسإ  لواحأ  تنك  امدنع  اث  تثول  لا  ءامدلا  ..ءامدلا  ..الهم 

..ءامدلا كلتل  رثأ  يأ  نع  اث  ثحأ   تللظ  ءامدلا ..!!؟؟ تهذ  نيأ  ..ةفظن  اهنإ  ..اهنإ 
تاما لجس  ع  ضرع  ثح  ..ىرخأ  ةفرغ  إ  ارج  رجو  ..يافق  نم  طاضلا  كسمأف 

!!!. انوره ةلواحمل  ةقارملا 

اذهل ..انوره  ةلمع  ءانثأ  ىرخأ  وأ  ةقط  ةفرغلا  ەذه  خأ  دق  هعم  انقفتا  يذلا  طاضلا  نأ  ودي 
نع تامالا  فقوي  وأ  لجسلا  حسم  نأ  هنامب  نك  مل  عبطلا  ..اهنيح  برهن  دحأ  اناري  مل 

زاهج لالخ  نم  ەارأ  ام  ل  ..مهملا  اذه  سل  ..نلو  ..ةام  هنيدس  اذه  نأل  لمعلا 
جاسلا هاث  تقلعت  دقو  مز  ىرأ  ..مث  ..نجسلا  رادج  نم  زفقأ  فن  ىرأ  نإ  لجسلا ..!!!

يدي هشاعنإ  ح ال  لواحأو  هلإ  عهأ  فن  تأرو  ..ضرألا  عق ع  وه  اه  ..و  ..ةددحلا 
ثدحتأ إ تنك  ل  نجسلا ..!!!!!! راوسأ  نم  اراه  ادحو  ضهنأو  هكرتأ  نأ  لق  ..ةاجتسا  يأ 

!!!!!. برهلا م ااصم ع  اصخش  دعاسأ  نأ  فتأو  ..ءاوهلا 

له مل ..!؟ ؟ يروعش  فصأ  فك  اح ..!!!!؟ ةمدص   فقاوملا  فقوملا أ  اذه  نا  له 
احضاو ع اللد  تأر  دقل  ..فرعأ  ..فرعأ ال  ال  نونجلا ..؟؟ ساسحإلا  وه  له  لوهذلا ..!؟ وه 
كلذ لاوط  هعم  ته  نأو  هلإ  ثدحتأ  نأ  تمهوتو  دص م  بوره  تمهوت  له  ..ونج 

ل دع  قع  تاردخملل ع  ادختسا  ثأ 
ّ

ر له  فن ..!؟ ؟ ضرم  باصم  انأ  له  تقولا ..!! ؟
!!!. هلوقأ ام  دجأ  نإ ال  ..اهل ح  ماهفتسا ال ح  تامالع  ..له  ..له  تاونسلا ..!! ؟ ەذه 

: زامشا طاضلا  لاق  ..قع  ام   للخ  دوجو  غمادلا ع  للدلا  كلذ  مامأ  وهذو  مص  عمو 

كذك اضأ   مهفأ  الو  ..كسفن  ملسو  كتدوع  بس  مهفأ  الو  ..اهسرامت  ةعل  يأ  فرعأ  ال  - 
نأ دع  الما  كءازج  ذخأتس  كنأ  نآلا  مهملاف  ..اذه  ل  مهي  ..كلمز ال  عم  برهلا  نأش  حضاولا 

..امهفتح اقل  مل  امهنأ  ظحلا  نسحل  ..نجسلا  سارح  نم  نثا  ةاصب  عللا  كلمز  عم  تس 
عضنسو اهارجم  ةلادعلا  ذخأتس  مث  ..كوره  ةفك  ةفرعمل  الما  اققحت  كعم  يرجنس  اننأ  مهملا 

…. اهنإ ..دأت  ل  اذه  قحتس  كنإ  ..كتبقر  لوح  ةقنشملا  لح 

نود هذ  إ  دفاوتت  تلظ  ماهفتسالا  تامالعو  احوتفم  ف  نا  ل  ..الا  إ  عمتسأ  مل 
؟ نآلا ىوس  ونج  فشأ  مل  فك  ةسفن ..!؟ ةدقع  باصم  انأ  له  نونجم ..!؟ انأ  له  ..فقوت 

له مز ..!!؟؟ حبش  وه  رمألا  عقاو  بره م   نم  نأو  ..ضرم  يأ  نم  اعأ  انأ ال  امر  ..مأ  !!.. 
..فرعأ ..فرعأ ال  ..فرعأ ال  ال  لعفلا ..!! ؟ احش  نا 

ام ..وقدص  مل  مهنأ  مغر  ..عبطلا  اوقأ  ع  ام  تنك  دقل  اذه ..!؟ ؟ دع  ثدح  اذام 
ضقلا نم  اونكمتف  ..برهلا  اندعاس ع  يذلا  طاضلا  كلذ  صخ  ء  ل  اضأ  مهل  تفعا 

هجاوي نآلا  وهو  ..دللا  جراخ  برهلل  ەرود  ةدعلا  دع  نا  نأ  دع  تعمس -  ام  اع -  هلع 
.ەصم



اموي نأ  مل  نأل  ..فن  ضم  نأ  تاثإل  نم  ك  ام  كلمأ  مل  ..ح  ء  غتي  ملف  ..انأ  امأ 
السوت إ  دحأ  عمتس  ملف  اذل  ..تاردخملا  اهيف  ترجات  لا  تاونسلا  لاوط  اسفن  اضم 

كلذ عضو  مت  نأ  دع  بقر  لوح  هنوعض  مهنإ  ..ةقنشملا  لح  نم  بقأ  نآلا  انأ  اهو  ..او 
راأ نع  لءاسأ  اح  نم  ةخألا  تاظحللا  تلز ح  امو  ..جو  عللا ع  دوسألا  ءاطغلا 

لاوط انونجم  تنك  نأ  مأ  ..مز  حبش  م  بره  نم  نا  نإ  فرعأ  ..ةيجعلا ال  ةصقلا  ەذه 
ةيغ ةقط  مت  لإ  باقع  ثدح  ام  ل  نأ  مأ  ..وتلل  حطسلا  ع  ونج  رهظ  دقو  تقولا 

..مادعإلا مح  لام  تلعجو غ  اح  تاظحل  رخآل  قع  تلغش  ةددع  تالؤاس  ..اهلهجأ 
!!!!. اهمهفأ ةوق ال  ..ةلوهجم  ةوق  لعف  لشف  يذلا  بورهلا  ..بورهلا  ةلمعو 



ةقفصلا
عمدلا ..هلاشلا  اهلهأ   عم  جوز  ارات  ةاغلل  رخأتم  تقو  تبلا   اهجتم إ  تنك  ط 

دوق حار  يذلا  قئاسلا  عم  يدوجو  بس  لجخلا  ىوس  رامهنالا  نم  اهعنم  الو  يع  قرقت  
لعتش لا  رانلا  ملاع  ..تقولا غ  اذه  لثم  ةلاخلا   هش  عراوشلا  طسو  ددش  ءودهب  ةراسلا 

.اهلهأو جوز  نم  اموي  اهاقلتأ  لا  ةلصاوتملا  تاناهإلا  دع  لق   

تنك ..شحافلا  اهئارث  بس  اهيف  ء  ل  جوز ع  رطس  فكو  جاوزلا  دع  اح  ركفأ  
نأ ..ةمهألا و  ةغلا  ةطقن  هنأ إ  مل  ..اشم ل  ل  لحس  ةنغ  ةاتف  نم  اوز  نأ  نظأ 

بس ادج  ةلاعتم  جوزف  ..لوجر  نم  امامت  درج  دقو  قالطإلا  اتم ع  جاوزلا غ  اذه 
ناهإ دمعتت  ل  ..إ  ءوجللا  نود  انتاح  تارارقلا   عيمج  ذختت  اذل ف  ..اننب  امتجالا  قرافلا 

دوعأ إ لعجو  هلاشلا  للق   لق  ثدح  ام  اذهو  ..اهلهأ  عم  نوكت  ةصاخ ح  ..ةثك  اناحأ 
ةخسلل ةدام  عيمجلا  ذختا  نأ  دع  اهل  دح  ال  ةناهب  ارعاش  رخأتملا  تقولا  اذه  تبلا  

تالسلسملا نولوق   ام  تسلا )) جوز  : )) احزام يداني  حار  دغولا  اهققش  نأ  ح  حازملاو ..!!!
.ةطلسو الامو  ةوق  هتجوز  هقوفت  يذلا  لجرلا  نع  ةانك  ةعلا 

اللق بعتم  نأ  اللعتم  تبلا  ةدوعلا إ  بغرب   عيمجلل  ترذتعاف  ..مهعم  ءاقلا  لمتحأ  مل  اذل 
قيقش نم  ةخسلا  تامل  أ  الو  ..هلاشلا  حملا   ءاوجأ  نع  ادع  ادحو  ءاقلا  جاتحأو 

: ةحاقو ل  لاق  يذلا  هتاذ  جوز 

تنأ تسلو  كلافطأ ..!!! ةت  نأش  كقلق  ام  دجوي  الف  بجنت  تنأ ال  بعتم ..!؟ تنأ  اذامل  - 
!!. كلعت نم  ل   ..كتجوز  لع  نم 

ةلئاعلا تب  ف  ..اهلاومأ  هتشا  تب  جوز   عم  نكسأ  انأف  ..قحم  هنأ  غ  ثي  امو 
دقل ..معن  بجنأ ..!!! ال  انأ  ..اذه  ل  نم  مهألاو  ..اهمامأ  الجخ  لئاع  يوت  لا  ةفورعملا 
اثك ركفأ  لعج  امم  ..باجنإلا  نم  عنم  مقع  باصم  نأ  ةللق  تاونس  جاوزلا  دع  انفشا 

يذلا ال رخؤملاو  ..سالا  يداملا  ضوو  ..ملألا  قاو  ركذتأو  دوعأ  ..قالطلا ل  عضوم   
راوحلا اذهب  ةادلا  ةطقن  إ  دوعنو  ..اناهم  اللذ  اهعم  اح  رمتسأو   سرخأف  ..هفصن  كلمأ 
دقتعأ رخؤملا ..!؟ ؟ نع  لزانتو  قالطلا  جوز  بلطت  مل  اذامل  نولأس  اذام ..!؟ ؟ مقعلا ..!!
جذومنو ةأرملا  راع ع  هنأ  ىرتو  ةقلطم )  ) بقل اثك  ەركت  اهنأل  اساسأ  قالطلا  ةركف  ضفرت  اهنأ 

ةوقلاو قوفتلا  لمجلا  روعشلا  اهيدل  نأ  دقتعأو  ..ةسانم  نم  كلذ  أ  لوقت  اهتعمس  ..لشفلل 
.يردن انك ال  نو  انم ح  ل  اهلتم  ة  ةزغ  اهنإ  ..اهتضق  تحت  نوأ  ح 

ةحاقول امتحا  مدعو  هلاشلا  نم  دوع  دع  مونلا  ةفرغ  ادحو   سلجأ  انأو  ماللا  اذه  لوقأ 
..و ..ساعنلا  تاظحل  ارظتنم  ةواخ  عو  توص  نود  زافلتلا  دهاشأ  ..متملع  ام  جوز  لهأ 

تداع له  رألا ..!!!! قباطلا  بغلا   توصلا  كلذ  تعمس  امدنع  ةأجف  يرافأ  تعطقنا 
ةراسلا إ داعأ  قئاسلاو  ..هلاشلا  ةمداخلاف   ..امامت  لاخ  تبلا  نإ  ..دقتعأ  ال  جوز ..!! ؟

.!!؟ توصلا كلذ  ثدحأ  يذلا  نمف  ..اضأ  هلاشلا  ىرخأ إ  ةرم  اهب  داعو  تبلا 

ةفرغلا با  إ  تهجوت  مث  ..زافلتلا  زاهج  قالغإل  ءودهب  تضهنف  ..سجوتلا  نم  ء  ترعش 
رومألا ەذه  تبلا ..!؟ ؟ صل   دجوي  له  ..له  ..ءطب  بالا  ضقم  ريدأ  تحرو  ..ددش  رذح 



مدطصأل ..امعأ  ددش   رتوتب  ارعاش  ةأجف  ةفرغلا  با  تحتف  تلا ..)  ) اثك  ثدحت  ال 
!!!!. عنقم لجرب  ةأجف 

مل ةهيد  ةع  تفت  نل  ..تبلا  يدوجو   عقوتي  مل  هنأو  ةغلا  ةشهد  إ  رظني  نا 
تمق دقف  ..فقاوملا  ەذهل  ةمزاللا  ةعاجشلا  التما  مدع  عم  ةصاخ  ..اهلتمأ  نأ  اموي  نظأ 
اضرأ هتحرط  نأ  الإ  ..هتوق  ل  مواقم  لواح  هنأ  مغرو  ..هتاقهش  طسو  ةأجف  هلع  ضاضقنالا 

امم ..حضاو  وه  ام  ةماق  لوطأو  امجح  هنم  أ  نأو  ةصاخ  ..ةغلا  ةع  هتكرح  تلكو 
باش  أجافأل  ..نمل  ةددعلا  هتالواحم  مغر  ههجو  ءاطغ  تعفرف  ..ةقثلا  نم  ء  رعشأ 

!!!. هحمالم طت ع  فوخلا  تامالعو  رظني إ  رمعلا  نم  تاعلا 

هفوخ نم  اهتسا  ةعاجشو  ةما  هل  تلق  مث  ..ضوهنلا  ع  هتجأو  هاث  نم  ه  تكسمأ 
: حضاولا

.!؟ انقل تئج  له  قحلا ..!؟ اهيأ  انه  لعفت  اذام  - 

..هلس لاحل  بهذ  هعدأ  نأ  لسوتي إ  حارو  ةأجف  راهنا  مث  ..ةظحلل  رعذ  رظن إ  ل  ..دري  مل 
: ةوسق هتلأسو  هاب  تكسمت  ل 

..دغولا اهيأ  معن  كلذك ..!؟ سلأ  ..يدوجوب  تئجوف  كنل  ..ٍلاخ  تبلا  نأ  تننظ  كنأ  ودي  - 
.كلع ضقأو  انه  كدجأل  اركم  دوعأ  لعج  ءلا  كظح 

اعفد اهيلإ  هتعفد  مث  ..هتالسوت  طسو  بتكملا  ةفرغ  إ  وق  ل  هحس  تمقو  اذه  تلق 
..ةلط ةف  ذنم  ةرم  لوأ  ةوقلا  ةوشب  ارعاش  يج  حاتفملا   عضأو  بالا  لفقأل  هعم  تلخدو 

.ةطلا لاصتالا  لق  اللق  تاظحللا  ەذهب  عاتمتسالا  نم  عنام  هنأ ال  تدجو  اذل 

: ةحضاو ةما  ةفرغلا  ةواز  شمنملا   صللا  تلأس 

!!!. نآلا ء  ل  خأ  هتق ..!؟ دت  يذلا  ام  دغولا ..!؟ اهيأ  انه  تئج إ  اذامل  - 

: جحتم توص  در 

اذه بقارأ  تنك  دقل  ..دقل  ..ةطلا  لصتت  الو  بهذأ  كرتا  كوجرأ  نل  ..ء  ل  كخأس  - 
تمقف ..رارمتسا  بقلا  دجسملا  إ  بهذ  هتدجو  يذلا  قئاسلا  تعتو  ..ةف  ذنم  تبلا 
بذأ تحرو  ..قئاسلا  ع  تفرعت  ائشف  ائشو  ..دجسملا  سفن  ةالصلا   ع  ةظاوملا 

محملا رجألا  بس  ضفري  نا  هنل  ..هتقثو  ەدو  بسأل  طقف  ..يب  لمع   نأ  هلع  ضرعأو 
اذه نوبهاذ  اعمج  منأ  خل  ماللا  هجردتسأ  نأ  اهدع  تلواحو  ..انه  هلع  لصح  يذلا 

نل ..نل  ..ةقلل  ةسانم  ةصرف  اهتدجوف  ..امامت  ولخس  تبلا  نأو  هلاشلا  إ  عبسألا 
.انه كدوجوب  تئجوف 

: اددهم تلق  مث  ..فشب  تمسباو  أر  تززه 

.للق ذنم  ثدح  ام  ةظحل  كقحسأ   نأ  عيطتسأ  ..كرحتت  نأ  كاإ  ..ةطلا  لصتأس  - 

فتاهلا ةعامس  تهجوتف إ  ..ثأ  مل  ..دق ل  لق  نأ  داو  ل  ..لعفأ  الأ  لسوتي إ  حار 
تحرو ..ةروعذملا  هتارظن  مامأ  ام  تدمجت   ..و  ..ةعامسلا  تعفر  مث  ..ةما  ه  قدحأ  انأو 

اذامل فرعأ  ..ءامسلا ال  نم  طه ع  دق  صللا  اذه  نأ  ارعاش  ةأجف  يانيع  تعمتلا  دقو  هلإ  رظنأ 
ائش لعفأ  نأ  عيطتسأ  له  ..ةقطلا  كلتب  ةداع  ركفأ  انأ ال  ..ةغلا  ةركفلا  كلت  هذ  ترطخ  



عم اعا  شعأو  ..ركفأو  ..ركفأ  انأو  ..صللا  قدحأ  تلز  ام  ..مزح  ةعامسلا  تعضو  اذهك ..!! ؟
: لوق نأ  لق  ..حضاو  بارغتسا  ەرود  قدح   حارف  وه  امأ  ..فن 

.!؟ ةضماغلا ةقطلا  ەذهب  رظنت إ  اذامل  لعفت ..!؟ اذام  - 

: رتوتلا نم  ء  لوقأو  يرمأ  مسحأ  نأ  لق  ..اقمع  اسفن  تذخأ 

اهئارو نم  جتس  ل  ..ةاجنلا  المأ  كطعتس  ةقفص  ةقفصلا ..!!! ةاثم  ..ارمأ  كلع  ضرعأس  - 
.!!؟ كأر ام  ..اضأ  لاملا  ضع 

حارف ..ةطلا  ةضق  عق   اجرخم  ال  هل  ودي  دق  ام  دجو  نأ  دع  ءادعصلا  سفنت  هنأو  اد  
: مث ..ال  لمأ  بقب   رظني إ 

!!!!.. جوز لتقت  نأ  كدرأ  - 

: ةشهد لاق  مث  ..ةوق  ەدسج  ها 

.اح ادحأ   لتقأ  مل  انأ  ..لتاق  تسل  ..صل ل  انأ  ..الهم  ..الهم  - 

: ةما تلق 

امف ركف  ..كلذ  لاقم  رانيد  فلأ  كطعأسو 30  ..جوز  لتقت  نأ  كدرأ  ..لعفتل  تقولا  ناح  - 
غلملا اذه  كطعأسو  ل  ..كنع  ةطلا  غلأ  نلو  كلس  لاح  إ  بهذت  كعدأس  ..هسكتس 

.كنم هتبلط  ام  كماق  ظن 

: فجترم توص  لأسف  ..اثك  ههانا  راثأ  ال  نأ  ترعش 

.!؟ نآلا كتجوز ..!؟ لتقأ  نأ  دت  مو  - 

جاتحت ةاغلل ال  ةطس  ةطخ  كح  هذو  ءطب  تلق  مث  ..ددش  قمع  ركفأ  انأو  الط  تكس 
: تقولا سفنب  ةلهذمو  ةلاعف  اهنل  ..ءاذ  إ 

اهتلل جخأس  ..هلاشلا  نم  اهتدوع  دع  مداقلا  عبسألا  اهلتقتس  ..انه  تسل  جوز  ..نآلا  سل  - 
نع دع  نام  يدوجو  دوهش ع  يدل  نوك  اقدصأ ح  عم  تقولا  ضع  ءاضقل  تبلا  نم 
لاح امخض   اغلم  اهنم  ثرأس  أل  كش  نود  ةام  يحان  هجتس  تاهبشلاف  ..ةمجلا 

ةذفان إ  هجتتو  تبلا  إ  تنأ  لخدتسو  ..احوتفم  راخلا  بالا  كرتأس  نأ  مهملا  ..اهتوم 
لاجر كوكش  ثت  نلو  تب  ل  ثدحت   رومأ  ەذه  ..اضأ  ةحوتفم  اهكرتأس  لا  خبطملا 
كس جوز  نعطتل  لخدتسو  ..مونلا  ةفرغ  ثح  يولعلا  قباطلا  اخأ إ  هجتس  مث  ..ةطلا 

..ذفنتلا ةلهس  ةلمع  اهنإ  ..اع  اهدع  برهتو  ..ةخألا  اهسافنأ  ظفلت  نأ  ةرم إ  نم  داح أ 
تارهوجم ق  نأ  اضأ  كلع  نوكس  ..اهباترال  ةمزاللا  ةعاجشلا  عتمتت  نأ  كلع  بج  طقف 

صل درجم  جوز  لتق  نم  نأ  ةطلا  لاجر  نظس  ..رجح  نروفصع  ة  اهنإ  ..برهتو  جوز 
ةفاضإلا ..لقألا  فالآ ع  يواس 10  اهقس  لا  جوز  تارهوجم  نأ  اضأ  دجتسو  ..للسم 

.اهب كتدعو  لا  فلأ  لا 30  إ 

هذ لصاوتت   رافألا  نأ  رعشأ  ..اهلصافتب  ەخأ  انأو  ةعئار  ةركف  لعفلا  اهتدجو  ..لإ  ا 
: ةهرب لأس  ..بغ  لش 

.!؟ يرمأ فشكت  نل  ةطلا  نأ  ملعت  فك  ..مث  تنأ ..!! ؟ اهلتقت  اذامل ال  - 



: اهل ططختلاو  لتقلا  مئارج  باترا  سرمتم ع  دتع  مرجم  نأو  امسبم  تلق 

ام اهتثرو  دحأو  اهجوز  وك  ةام  يحان  هجتس  كوكشلا  نأل  ..اهلتقأ  نأ  عيطتسأ  ال  انأ  - 
..تنأ امأ  ..كلذ  نوملع  اهــراقأ  عيمجو  ماري  ام  تسل ع  ةجوزلا  انتقالع  نأو  ةصاخ  ..كتخأ 

فك ..ةقسم  ةقالع  يأ  اننب  دجوت  ال  ذإ  ..ةاغلل  طس  بسل  كرمأ  فشكت  نل  ةطلاف 
.!!؟ ةلاحلا ەذه  تاهبشلا   ةمئاق  ةطلا   لاجر  كعضس 

ةددج ةقط  ركفأل  بالا  حتف   يب  صللا إ  اذه  للس  ..م  جخ  ماللا  اذه  نأ  قدصأ  ال 
!!!. لالغتسا اهلالغتسا خ  بجو  رمعلا  ةصرف  نوكت  دق  ..عبطل  امامت  ةرياغم 

: رانيد فلأ  لا 30  لوصحلل ع  امامت  لاس  هاعل  نأ  ترعش  دقو  رذح  اهدع  لأس 

.ء كنم ع  لصحأ  الو  كتجوز  لتقأ  امر  غلملا ..!؟ ملسس  كنأ  فرعأ  فكو  - 

: ةضع ةماسبا  تلق 

..امامت 15 مطت  غلملا   فصن  ادغ  كملسأس  ..تاظحل  ذنم  ه  ركفأ  تنك  ام  اددحت  اذه  - 
..جوز لتقتو  قافتالا  نم  كمالا  ذفنت  مداقلا   سمخلا  موي  اهدع إ  رظتنأسو  ..رانيد  فلأ 

كانه ..ةلا  سفنلا  ةعبط  اهنإ  ..برهتو  ردغت   نلو  كنم  هتبلط  ام  ل  لعفتس  كنأ  قثاو  انأو 
ل ضت  نل  تنأو  ..اهقس  لا  جوز  تارهوجم  إ  ةفاضإلا  ..غلملا  نم  رخآلا  فصنلا 

.!!؟ كلذك سلأ  ..اذه 

: مزح لاق  مث  ..هلقع  رمألا  نزي  هنأو  الط  رظن إ 

.اهلعفأس ..انسح  - 

: ادكؤم تفدرأ  مث  ..ةعئار  ةصرف  مامأ  نأ  ترعش  دقو  ..ةوق  لق  قفخ 

نم لخدتس  ..للق  لللا  فصتنم  دع  مداقلا  سمخلا  موي  تبلا  إ  أتس  ..كل  تلق  ام  - 
..كتقو ذخ  ..اهتارهوجم  قو  توملا  جوز ح  نعطتل  مونلا  ةفرغ  هجتتو إ  خبطملا  ةذفان 

امأ ..اركم  ماني  هنأل  كلوخدل  قئاسلا  هتي  نل  ..قئاسلاو  ةمداخلا  ىوس  تبلا  دحأ   دجوي  الف 
.ةعاسلا كلت  اضأ   ةمئان  نوكتسو  ل  ..ء  رعش  نلو  مونلا  ةفرغ  نع  ةدع  اهتفرغف  ةمداخلا 

: اهيف ه  ردغأ  دق  لا  لئاسولا  ل  ركف   هنأو  در 

اهلعفت نأ  بك  لامتحا  كانه  كتجوز ..!؟ تلتق  اذإ  ةطلا ع  غالإ  نم  كعنمس  يذلا  امو  - 
. ردغتو 

: حضاولا هئاغ  بس  قنح  تلق 

نأ د  الو  ..اهثرو  نأو  ةنغ  جوز  نأ  نآلا  فرعت  تنأف  ..اهنيح  ء  ل  ةطلا  ختس  كنأل  - 
تاهبشلا راثس  دأت  لو  ..دجسملا  هتيقتلا   امدنع  كلذ  نم  وه أ  ام  كخأ  دق  قئاسلا 

نم اشج  نولويس  جوز  لهأ  نأ  قثاو  انأ  ل  ..ةلوهس  جوز  ثرو  لصحأ ع  نلو  ..وح 
انأ ال ..يزع  ا  ..ةع  تت  نل  ەذهك  ااضقو  ..اهل  لمتحملا  لتاقلا  نأ  يدض ع  ماحملا 

.اضأ اهلاومأ  ل  ..طقف  جوز  توم  درأ 

ادغ غلملا  هملس  ع  هعم  تقفتاو  ..اخأ  اقفاوم  هسأر  زه  مث  ..الط  انضع  إ  انرظن 
تالحملا دحأ  نم  ه  لصتأس  نأ  هتغلأ  نأ  دع  لاقنلا  هفتاه  مقر  هنم  تذخأ  ام  لعفلا ..!!!



هنأ نم  دأتأل  ةام  لاقنلا  هفتاهب  اهدع  تلصتاو  ..ه  تلنس  يذلا  ناملا  هل  ددحأ  ةراجتلا  
ةدراولا تاملاملا  خــــرات  تحسمو  فتاهلا  هنم  تذخأ  مث  ..الثم  ائطاخ  امقر  يطعو  بذك  مل 

نإ ..هفتاه  ع  نم  امص  ل  حسمأ  نأ  َسأ  ملو  ..هتشاش  ع  تاه  مقر  رهظ  ال  ح 
!!!. اصخش انأ  تفاخأ  ةفاحا  ةقط  فتأ 

امامت ..غلملا  فصن  هتملسو  قافتالا  بسح  ه  تقتلا  ذإ  ..اتلا  مويلا  ةسالس   رومألا  تمت 
وأل بهذلا  تالحم  نم  ةعومجم  ع  جوز  تارهوجم  ضع  عيب  تمق  دقف  ..هتدعو  ام 
هتت نأ  لقو  نآلا  نم  ةللق  ماأ  دع  تومتس  جوز  نأ  املاع  ..ةقفصلا  ةمق  نم  لوألا  فصنلا 

.اهتارهوجم نادقف  إ 

نم افوخ  بقلاو  راظتنالاو  قلقلا  ىوس  ركذلا  قحتس  ام  اهيف  ثدح  نأ  نود  ماألا  اهدع  ترم 
موي ..اخأ  دوعوملا  مويلا  ءاج  نأ  إ  ..ء  ل  فشك  دق  طخ  افم   للخ  يأ  ثودح 
ةلالد هل  ددش  دوب  جوز  تعدو  نأ  دع  ءاسم  ةاعلا  تبلا   نم  تجرخ  ثح  ..سمخلا 

عبطلا ركنأ  الو  ..قرولا  بعلل  اقدصأ  نم  ةعومجم  ءاقلل  تهذو  ..ةجوزلا  انتقالع  ةحضاو ع 
لدت حملا  نم  ةسمل  عأ  نأ  الواحم  عيمجلا  مامأ  يجس  فتلل ع  اقراخ  ادهج  تلذ  نأ 

.نورت ام  ةعاب  ةطخلا  نم  يرود  ذفنأ  تنك  دقل  ..لاشم  ةأ  اعأ  نأ ال  ع 

ةعاسلا ب إ  رظنلا  قسأ  ..ةمهألا  غلا  ارمأ  رظتي  نم  لاحك  ..ةاغلل  ائيط  رم  تقولا  نا 
دع اخأ  تقولا  ناح  نأ  إ  ..ارجف  ةناثلا  إ  ةعاسلا  براقع  لصت  نأ  ارظتنم  ..رخآلاو  حلا 
نل  ..ع  رطس  يذلا  ددشلا  ساعنلا  اللعتم  لحرلا  اقدصأ  تنذأتساف  ..راظتنالا  باذع 

تللظو ..ورخ  لاح  هلمأ  فجتري  يدسج  حار  ..لق ح  بد   بعرلا  نا  ..رمألا  عقاو 
: نونجملا قطلا  لاوط  ددرأ 

.!؟ اخأ جوز  لتقو  اهلعف  له  اخأ ..!؟ جوز  لتقو  اهلعف  له  ..لإ  ا  - 

تسل نأ  الإ  ..ء  لل  ةدعلا  تددعأو  تططخ  نأ  مغرف  ..قالطإلا  الهس ع  رمألا  نك  مل 
كلت رودت  ..ةاغلل  اعص  رمألا  اد  دقف  اذل  ..لق  نم  لتق  ةمج  بكترأ  ملو  ..ةرطفلا  التاق 

فتلا الواحم  ءودهب  راس  تنكرو  تبلا  اخأ إ  تلصو  نأ  هذ إ  ءادوسلا   رطاوخلا 
.ةاغلل بط  لش 

ةدش نم  يدسج  ألم  قرعلاو  مونلا  ةفرغ  مأ إ  تحر  مث  ..تبلا  با  تهجوتو إ  اخأ  تلزن 
نوك نل  ..رلا  ألمت  ءامدلاو  تانعط  ةدع  ةاصم  نآلا  ةتيم  جوز  ىرأ  نأ  ضفملا  نم  ..رتوتلا 

.فخملا دهشملا  اذهل  ازهاج  نوأ  نأ  بج  ..الهس  رمألا 

رون هنإ  ..لخادلا  طس   رون  كانه  ..ددش  ءودهب  بالا  تحتفف  ..مونلا  ةفرغ  اخأ إ  تلصو 
له ىرت  ..ائش  اهنم  ىرأ  فاحللا ال  تحت  جوز  نإ  ..هنود  نم  ةداع  مانن  يذلا ال  تفاخلا  مونلا 

.ملعأ ال  برهو ..!؟ ەذخأ م  يذلا  نوعلا  تاو  ەدعو  ذفني  مل  هنأ  مأ  اهلتق ..!؟

جوز تأر  دقف  ..لئاه  فنع  يدسج  جترا  ..و  ..ددش  ءطب  هعفرأ  ..فاحللا  نم  بقأ  انأ  اه 
أ تحر  ..لإ  ا  اهلتق ..!!! دقل  ..دغولا  اهلعف  دقل  ..لعفلا  اهلوح  نام  ل  ءامدلاو  

.هنم هتبلط  ام  افرح  ذفن  لجرلا  نأ  مغر  فقوملا  ةهرو  رتوتلا  بس  لافطألا 

مقر تلط  ةفجترم  دو  لاقنلا  تاه  تجرخأ  مث  ..اهيف  فن  تلامت  قئاقد  عض  ترم 
.ةلوتقم جوز  تدجوو  اقدصأ  عم  رهس  نم  تدع  نأ  كا  توص  مهخأل  ..ةدجنلا 



ةطلا تاراس  هلوح  تمتلا  نأ  دع  لحن  ةلخ  تبلا إ  لوحت  ..لقأ ح  امر  وأ  ةعاس  فصن 
ددش لوضف  اورهمجت  دقو  ءاضوضلا  ەذهل  اوهبنا  نيذلا  ناجلا  ضع  تأرو  ..فاعسإلا  عم 

نم ةعومجم  لخدل  بالا  تحتف  ..رخأتملا  تقولا  مغر  يرج  ام  ةفرعم  نودي  تبلا  لوح 
تامالع هحمالم  ودتو ع  طولا  يزلا  يدتري  الجر  تدجوو  ..فاعسإلا  لاجرو  ةطلا  لاجر 

: ءودهب لأس  مث  ..ثحاملا  لاجر  دحأ  هنأ  خأو  سجوتب  حفاص  ثح  ..ةروطخلا 

.!؟ كتجوز نيأ   - 

فاعسإلا لاجر  إ  ەرود  راشأف  ..تعماد  نيعو  بحاش  هجوب  عألا  قباطلا  إ  هل  تأ 
حبأ الأ  ةع  تامل  بلط م  وهو  اع  مهب  قحلو  نذأتس  نأ  لق  ..عألا  دوعصلل إ 

!!!. ام

دحأ نل  ..دوعصلا  تلواحف  ..أ  راظتنالا  ردق ع  مدع  ترعش  ..ةلط ح  قئاقد  ترظتنا 
مهتل قلقلاو  اقناح  ام  فقأل   ..كلذ  نم  عنم  رألا  رودلا  نيدوجوملا   ةطلا  لاجر 

لماح فاعسإلا  لاجر  ەدع  نم  لو  ..اخأ  ثحاملا  طاض  لي  نأ  لق  ..يدسج  نم  ةرذ  ل 
.ممصلا باصأ  فخم  دهشم  ضبألا   فاحللا  لمالا  هتيطغت  تمت  ادسج  يوحت  ةلاقن 

إ رظني  وهو  لأس  مث  ..ثدحتنو  سلجنل  اس  بهذن  نأ  اهدع  ثحاملا  طاض  م  بلط 
: ةام يع 

.!؟ ثدح ام  تفشا  مو  فك  - 

مث ..اقدصأ  نم  ةعومجم  عم  ةرهسلا  تضمأ  نأ  دع  رخأتم  تقو  تبلا   وصوب إ  هتخأ 
: مامتها لاقف  ..اهشارف  ةلوتقم   جوز  دوجوب  ةعورملا  ةمدصلا 

دع انلوخد  ءاضوض  رعش  دقو  راخلا  بالا  نم  ةق  هتفرغ  نأل  وتلل  قئاسلا  ظقسا  دقل  - 
ماقرأ انغلت  نأ  كل  لهو  نيأ  ..!؟ ..ةمداخلا  نع  اذامف  ..اثك  اندف  مل  هنل  ..انب  كلاصتا 

.دأتن نأ  بج  نلو  ..ةرذعملا  مهتقفرب ..!؟ ةلللا  تضق  كنإ  لوقت  نيذلا  كئاقدصأ 

اهمون نم  اهظاقإ  مهيلع  نأو  ..ثلاثلا  رودلا  ةمداخلا   ةفرغ  نام  هتخأف  ..عبطلا  عقوتم  اذه 
نأ لق  وأ أ  ناتعاس  ..و  ..اقدصأ  فتاوه  ماقرأ  هتيطعأ  مث  ..حجرألا  ء ع  رعش  مل  اهنأل 

: مزح لوقو  هتلئسأ  ل  نم  طاضلا  تي 

نأ لق  كتجوز  ةثج  دحأ  ىري  نل  ..رخآ  رمأ  كانهو  ثدح ..!!! امع  كتجوز  لهأ  خت  نأ  َست   -ال 
..لتاقلا فشك  اندعاس ع  اذه  لع  لا  بطلا  ادج   اهتثج  صحفنس  ..انلمع  نم  تن 

.ملعت ام  انقح  نم  اذه 

..للملا متباصإ  نم  اد  الو  ..ثدح  ام  جوز  لهأ  غالإ  ةمهم  تركذت  دقو  أ  أر  تززه 
مهنأ ءاقشألا  مسق  فكو  ..هتبا  توم  ع  بألا  بحتي  فكو  ..مألا  ت  فك  نوفرعت  متنأ 
ةمئان لتقلل و  مهتبا  ضرعت  نم  عيمجلا  تاصأ  لا  ةمدصلاو  ..بهذ  امنيأ  لتاقلا  نم  نولانس 

ةمومسملا  مهتارظن  تنا  عبطلاو  ..اندل  ثدحت   ەذهك ال  ارومأ  نأ  ةصاخ  ..اهتب  ةنمآ  
جئاتن طقف  نورظتو  لتاقلا  نأ  ام  غ  لش  مهتي  عيمجلا  نأو  ..ةاغلل  ةحضاو 

!!!. اهلحم مهكوكش   نأ  ظاغأ أ  امو  ..كلذ  دكؤتل  تاققحتلا 

لتقم نح ع  عاتلم  جوز  يأ  لاحك  ..امامت  ةعبط  ةروص  فتأ  تنك  ..ء  ل  مغر  ل 
لصافت ل  اوفرع  دقف  ..رخ  وأ  لش  نوبقاري  نمألا  لاجر  نأ  ق  تنك ع  نأل  ..هتجوز 



مل جوزب  قالع  نأ  اوفرعو  ..لاملا  نم  امخض  اغلم  ثرأس  نأ  اوفرع  ..مهتاققحت  ءانثأ  انجاوز 
ةققحلا فاشاو  مهيلع  بذلا  نم  لضفأ  وهو  ..فنب  ه  مهتخأ  ام  اذه  ..ماري  ام  نكت ع 

.الثم جوز  ةلئاع  لالخ  نم 

تلوحت ..نل  ..اهل  تططخ  امو  ةروص  لضفأ  س  رومألا  نأ  تننظ  دقو  نولحري  مهتكرت 
نم سر  ءاعدتسا  تئجوف  امدنع  ..طقف  مويب  اهدع  امامت  فلتخم  رخآ  راسم  إ  ةضقلا 

ام ل  ةطلا  تخأ  انأف  ..اهموي  هل  دودح  قلق ال  ترعش  نأ  ركنأ  ..م ال  قيقحتلل  رفخملا 
..نلو يرمأ ..!؟ اوفشك  له  ء ..!؟ يأ  دجتسا  له  ىرخأ ..!؟ ةرم  اعدتسا  متي  اذامل  ..يدل 

نأ بج  ..ملعأ  ..ع ال  ضقلل  ةام  نوتأس إ م  ل  ..دتسأ  نلف  ثدح  ام  اوفشك  ول 
.رخآ لح  دجوي  الف  ..رمألا  علطتسأل  فنب  بهذأ 

جوز لتق  يذلا  لجرلا  كلذ  نا  نإ  لءاسأ  ..رفخملا  ءانثأ ط إ  قع  مهتلت  رطاوخلا  تنا 
فرعأ ح نإ ال  ل  ..هعم  ماعت  ةاغلل   اصح  تنك  دقل  ..انرمأ  فشكو  ام  ةقامح  بكترا  دق 

تلطو ..دصق  نود  اسل  نم  تلفت  هنع  ال  تامولعم  يأ  يراخإ  مدع  هنم  تلط  ذإ  ..همسا 
غلملا  ا  هملسأ  جوز   لتق  نم  عبسأ  رورم  دع  تلن  نأ  ..اقالطإ ع  لصتي   الأ  هنم 

.ارذح تنك  دحلا  اذه  ..معن إ  ..اقسم  امهيلع  انقفتا  نيددحم  دعومو  نام 

دعتسم طاضلا  نأ  ادو  ..رفخملا  إ  اخأ  تلصو  نأ  إ  قع  تالؤاسلا   كلت  تلظ 
ثي اهيلع   سرمتم  هنأو  ..هيع  ةحضاو   زازفتسالا  تارظنو  همامأ  تسلجف  ..اقتسال 

.مهيدل ام  نوفشك  مهلع  مهباوص  مهدقفو  مهب  هشملا  بضغ 

: طاضلا لاق  ..دمعتملا  تمصلا  نم  تاظحل  دع 

ةعاسلا ب  تثدح  دق  اهنأ  حضتا  لا  ةمجلا  لوح  ناجلا  عم  ةددع  تاققحت  انجأ  دقل  - 
لخدت كدهاش  هنأ  كناج  دحأ  انخأ  نلو  ..تبلا  نع  كاغ  ةف  ..ارجف و  ةناثلاو  ةعساتلا 

كئاقدصأ دنع  تنك  كنإ  لوقت  فكف  ..اهدع  اعم  تجرخ  مث  اددحت  ةفلا  كلت  لالخ  تبلا 
.!!؟ ادأ مهكت  ملو  تقولا  لاوط 

: ةوق قفخ  لقو  تلقف  ..هعامس  عقوتأ  ام  رخآ  اذه  نا 

ارجف ةناثلا  دع  الإ  تبلا  إ  دعأ  ملو  لعفلا  تاعاسلا  كلت  لاوط  اقدصأ  عم  تنك  دقل  - 
!!!. مهلأس نأ  عيطتس  ..ثدح  ام  اذه  نأ  كل  مسقأ  ..اروف  م  تلصتاف  ..ةمجلا  عقو  فشأل 

: مزح لاق 

نم تلط  امر  ..نلو  ..لوقت  ام  تقولا  لاوط  مهعم  تنك  كنأ  وخأو  ..تلعف  دقل  - 
دوجو نآلا  حضتا  نأ  دع  ةصاخ  ..هلامهإ  نكم  لامتحا ال  اذه  ..كلجأ  نم  اوبذك  نأ  كئاقدصأ 

ةداحلا كتراس   امداق  كدهاش  هنأ  مسق و  يذلا  كراج  لاوقأو  كلاوقأ  بك ب  ضقانت 
إ ادئاع  ةعاس  عــر  اوح  اهدع  جخت  مث  ..بم  سجوتب  تبلا  لخدتل  اقت  ءاسم  ةع 

اذامف ..هتفرغ  كاش  نم  اهنيح  كآرو  هتب  ادوجوم   نا  هنإ  كراج  لوق  ..امر  كئاقدصأ 
.!؟؟ لوقت

ةرم أر  تززه  ..ارجف  ةناثلا  لق  اقالطإ  تبلا  دعأ إ  مل  انأ  قمحألا ..!؟ ؟ اذه  هلوق  يذلا  ام 
: افان هل  تلقو  ..فنع  ىرخأ 

لتاقلا ىأر  امر  ..انأ  هنظف  تبلا  لخد  رخآ  اصخش  ىأر  امر  ..امامت  خم  ..خم  يراج  - 



!!!!. هسفن

: ةوسق در  طاضلا  نل  ..ةطقنلا  ەذه  قداص   نأل  ةقثب  اهتلق 

نأ كوجرأ  ..ه  كخأس  رخآ  رمأ  كانه  ..مث  اضأ ..!؟ ؟ كتراس  هش  ةراس  لتاقلا  أس  لهو  - 
.!؟ كنوخت كتجوز  نأ  ملعت  تنك  له  ..له  ..ةساسحلا  ددش  رمألاف  ..كسامتت 

نإ ..عاطقنا ح  نود  رمهنت ع  ءادوسلا  تجافملا  نأ  ترعشو  ..ةطقنلا  ەذه  دنع  عف  تضهن 
: ةشهد لوقأ  نأ  لق  ..رخآلا  اتعسا ع  دق  ّيع 

.!؟ كلذ تملع  فك  نوخت ..!؟ تنا  جوز  - 

: ضومغ در 

عفاد اذه  نأ  مهملا  ةطلا ..!! لاجر  خت ع  ەذهك ال  رومأ  ..ملعت  ام  ةصاخلا  انرداصم  انل  - 
.كفل رأثت  نأ  تدرأف  كل  اهتناخ  تفشا  امر  ..اهلتقل  ادج  ماه 

: يع نم  رياطتي  رلاو  ةدح  هتلأس 

.!؟ اهلتق مهتت  مث  ..ةناخلا  جوز  مهتت  كنإ  كسفن ..؟؟ نظت  نم  ..اذه  ءاره  يأ  - 

: ةما لاق 

يذلا تقولا  كآر   هنإ  لوق  كراج  نأ  ام  ..كل  كتجوز  ةناخ  صوصخ  ةدكؤم  انرداصم  ..معن  - 
نم عزانم  نود  لوألا  دفتسملا  كنأ  راتعالا  انعضو   ولو  ..كئاقدصأ  دنع  تنك  كنأ  هف  دت 

ل هجتت  ةحضاو  ةمج  انمامأ  نوكتس  ..ثاملا  نم  ءزج  لصحتلو ع  كضرعل  اماقتنا  اهتوم 
ل ..ةاغلل  ةئس  تنا  اهب  كتقالع  نأ  اصخش  كنم  انملع  نأ  دع  ةصاخ  ..كلإ  اهطويخ 

.ىرت ام  كدض  تاهبشلا 

الثم  فن  ضرم  باصم  انأ  له  ..تت  رطاوخ ال  تقرغو   اذه  همال  دع  امامت  تسرخ 
نإف ثدح  ولو  ..ثدح  نأ  نكم  ال  اذه  ..كلذ  رعشأ  نأ  نود  جوز  لتقأو  تبلا  إ  آ 
اذه ..ال  ..كش  نود  مهيلإ  ةدوعلاو  ورخ  رمأ  نوركذتس  مهعم  لل  تضق  نيذلا  اقدصأ 
ةماق لوطأ  انأ  معن  ..رخآ  سفت  دجوي  ..انأ ال  هنظو  لتاقلا  يراج  ىأر  دقل  ..ةاغلل  فخس  ضافا 

دق ..ةدع  ةفاسم  نمو  لللا  نم  رخأتم  تقو  نل   ..ادسج  هنم  مخضأ  انأ  معن  ..لتاقلا  نم 
ال اضأ ..!؟ يراج  تعدخ  ةراسلا  له  ةراسلا ..!؟ نع  اذام  ..الهم  ..لا  رومألا  كلت  عدخت 
ل انأ ..!؟ ؟ هنأو  وديل  عيمجلا  عدخ  راس ح  ةهيش  ةراس  ربد  دق  لتاقلا  نوك  نأ  نكم 

يذلا نم  ..ءافخلا  ثدحت   ةم  ارومأ  كانه  نأ  رعشأ  الصأ ..!؟ اذه  ل  لعف  اذاملو 
.!؟؟ اهربد

: ددهتلا نم  ولخت  ةنب ال  لوقو  طاضلا  اهعطق  نأ  لق  ..اع  هذ  رطاوخلا   كلت  ترم 

هشملا تنأ  ..ةضقلا  ەذه  قيقحتلا   نم  تن  نأ  رفسلا إ  نم  عنمم  كنأ  كخأ  نأ  اد   -ال 
.عطاقلا للدلا  نع  ثحأ  تلز  ام  ..نآلا ل  لوألا  ه 

هتفرغ نم  تجرخو  اضاغ  تضهن  ..ةطاس  ل  اذكه  جورخلا ..!!! م  بلطو  اذه  لاق 
ام صخش  انه ..!؟ ثدح  يذلا  ام  ..عيمجلا  مامأ  حضاو  لش  فجترأ  انأو  ةع  تاوطخ 

دغولا طاضلا  كلذو  اذه ..!؟ لعفس  يذلا  نم  ..ام  لش  جوز   لتق  ةمهت  هجوت  لواح 
رمألا إ لوحت  فكف  ..ةام  ةروص غ  نلو  ..اهتلتق  معن  جوز ..!!! لتاق  نأ  قدص  أد 



!!!. لتقلا ام  ماهتا 

..همهفأ رمأ ال  كانه  ..ةضقلا  ەذه  داعأ  ركفأ  انأو  افئاخ  انح  امومهم  تبلا  اهدع إ  تدع 
لتاقلا له  فك ..!؟ نلو  ..وح  ثدح  ام  فرعأ  نأ  بج  ..ةضقلا  ەذه  لئاه   زغل  كانه 

ل دكتي  اذامل  ةمهتلا ..!؟ قصل   نأ  دي  اذامل  اذامل ..!؟ ةروصلا ..!؟ ەذهب  ثع   نم  وه 
؟ اذامل اذامل ..!! ؟ ..يو  هنب  طار  يأ  دجوي  الو  ل  ..تاهبشلا  نع  امامت  دع  هنإ  ءانعلا ..!؟ اذه 

.ةاجإ نود  ةقلعم  ةثك  ةلئسأ  !!.. 

غلت نأ  لق  ..ثدحس  امو  ثدح  ام  ركفأ  لملا  ةلاص  اسلاج   تنك  ..اتلا  مويلا  حاص   
مل انأف  ..ءازعلا  بجاو  مدقل   كسملا  ءاج  دقل  ..اقدصأ  دحأ  ه  اذو  ..رئاز  دوجوب  ةمداخلا 
دنع وأ ح  لتقلا  مئارج  ف  نوملعت ..!! ام  دع  جوز  نفدن  مل  اننأل  نآلا  امسر ح  ءازع  مقأ 

اهصحفو ماأ  ةعض  ةثجلا  ظافتحالا  انجلا  بطلا  لاجرل  قح  ..لتق  ةمج  ەاشا  دوجو 
.(10  ) لتاقلا ةه  نع  ائش  نوفشك  مهلع  لمالا 

..ةثداحلا لوح  لط  ثدح  اننب  رادو  ..الاعفنا  ل  اغرفم  ةرارح  هتضتحاو  دص  تلقتسا 
: ةاغلل اجرحم  ارمأ  لوقس  هنأ  ادو  ..حنحني  نأ  لق 

دقف ..كراخإ  نم  اد  دجأ  ال  نآلا  ل  ..ةادلا  كنع   رمألا  ءافخإ  يونأ  تنك  ..ةرذعملا  - 
.كتجوز لتاق  نع  فشلا  اذه   دعاس 

: قلق دص  لمأف  ..ماللا  اذه  مامأ  اوح  تزفحت 

.!؟ كنوخت تنا  كتجوز  نأ  فرعت  له  ..له  - 

؟ ياوس كلذ  عيمجلا  ملع  له  رمألا ..!؟ دص  فرع  فك  لئاه ..!! بارغتسا  هلإ  ترظن 
: لوقو فسأ  رظني إ  نأ  لق  ..ؤاس  هلإ  تلقن  !!.. 

تاعمجملا باش ب  ةقفرب  ةراسلا  اقت   نهش  ذنم  ةفدصلا  كتجوز  تأر  نأ  كل  فعأ  - 
ةرخاف و ةنكس  ةرامع  هجتم إ  ةراسلا  نم  نالجي  امهتيأرو  ةباجلا ..)  ) ةقطنم ةنكسلا  

قباطلا إ  ادعص  دقو  امهدجأل   .. ارعش  نأ  نود  امهتعت  مث  ..حضاو  ثع  هعم  كحضت 
بس اهنيح  كخأ  مل  ل  ..رخآ  سفت  دجوي  الف  ..دأت  ل  كنوخت  تنا  دقل  ..سماخلا 

..رمألا ةطلا  تغلأ  نأ  ةصاخ  ..ملت  الو  كلذل  يراذتعا  لقت  كوجرأ  ..عضوملا  ةساسح 
!!. ملعت ام  لتق  ةمج  نع  انه  ثدحتن  نحنف 

مالم تنا  دقف  ..همال  ع  درأ  مل  جوز ..!!! ةناخ  ةلأسم  ةطلا  لاجر  فرع  اذإ  اذكه 
قحتس تنا  دقل  ..ةقحلا  كلت  هتلعف  ام  دع  اهل  دح  ةناهب ال  رعشأ  انأو  اسل  نم  الد  قطنت 

لواح   يذلا  مصخلا  وه  نا  نإ  فرعأو  قيشعلا  كلذ  تلأ  نأ  بج  ..دأت  ل  لتقلا 
.ءافخلا

ذإ ..اخ  بذأ  ملو  ..ناملا  فصوف   ..كسلا  عمجملا  كلذ  ناونع  دص  نم  اهدع  تلط 
هتركش ..تالماجملل ل  يدل  تقو  الف  ..ةرداغملا  هنم  تلط  نأ  دع  اعم  تبلا  نم  تجرخ 

ام دع  ةقئاللا  غ  افتو  اترا  مهفتس  هنأ  دكؤملا  نمو  ..جأ  نم  هلعف  ام  ع  ةرارح 
ةطلا ەانا  تفل  لواح  يذلا  دغولا  كلذ  ةه  ةفرعم  ..ةطخ  ةمهم  نآلا  امأ  ..وتلل  ه  خأ 

.لتاقلا مأ  ..جوز  قيشع  وه  نا  نإ  ..ةحضاو  ةروص  إ 

رودلا ققش  طاق  نع  نمألا  سراح  لأسأل  ..ةنكسلا  ةرامعلا  مامأ  فن  دجأ  نأ  لق  ةعاس  فصن 



قطلا انأ   ..كش  نود  وه  هنإ  ..ققشلا  ىدحإ  ادحو   شع  باش  دوجوب  تفرعف  ..سماخلا 
كلذ ةقش  اع إ  دعصملا  تذخأو  ..لاملا  نم  اغلم  نمألا  سراح  د  تعضو   ..اذإ  حيحصلا 

.باشلا

نم إ  رظنو  بالا  نم  بق  مهدحأ  ..رظتنأو  ةقشلا  با  قرطأ  تحر  مث  ..افنأ  تطقتلا 
بالا  حتف  هنإ  فرع ..!! ؟ له  ىرت  ..بهم  تمص  ناملا  دوسل  ..ةحسلا  علا  لالخ 

!!!!.. جوز لتق  ةقفص  هعم  تدقع  يذلا  هتاذ  لجرلا  هنإ  ةمدصلا ..!!!!! تناو  ..ةظحللا  كلت 
..ائش مهفأ  انأ ال  انه ..!! ؟ ثدح  يذلا  ام  ..قدص  اذه ال  ..هسفن  موعزملا  قيشعلا  وه  هنأ  ودي 
..الف انأ  امأ  ..ةقفصلا  كلت  هعم  تمربأ  يذلا  هسفن  صللا  وه  جوز  قيشع  نوك  نأ  متعقوت  امر 

.عقاولا ملاع  اهنيمخت   نكم  ەذهك ال  رومأ 

لخ بالا  قلغأ  انأو  اع  هتقش  تلخدو  اعفد  هتعفد  ل  ..لوخدلا  وعد إ  نأ  هنم  رظتنأ  مل 
: هف لا ع  لجرلا  دقح  تلق  مث  ..بضاغ  نقتحم  هجوب 

تخأ ام  ل  نأ  ودي  تقولا ..!؟ سفنب  اهلتاقو  اهقشع  تنأ  عللا ..!؟ اهيأ  جوز  قيشع  تنأ  - 
بس ااخ أ  ل  فرعت  تنأ  ل  ..لوقت  تنك  ام  تبلا  بقارت  نكت  مل  كنإ  ..اذك  نا  ه 

.!؟ انأ هلمأ  الو  تنأ  هلمت  يذلا  ام  جوز ..!؟ كتراتخا  اذامل  ..جوز  عم  كتقالع 

: راتهتسا لاقو  ..اع  هسفن  كلامت  ل  ..هل  أجافم  اثك  رثأت  هنأ  ُدي   مل 

نهخأف ..نهدوقن  قأو  نهيلع  كحضأو  تالا  قداصأ  نإ  ..كتجوز  قيشع  انأ  ..معن  - 
ع اهفل  ةنام  صصخأو  ل  ..ةفورعم  ةلئاع  نم  اضأ  نأ  دأو  ع  ةئطاخ  تامولعم 

موقأو ةللق  روهش  اهدع  بأ   مث  ..نامألا  نهرعشأل  تالل  اهيطعأ  لا  اادهلا 
كتجوزب تقتلا  دقو  ..لاملا  نم  بك  غلم  ةقالع  ل  نم  جخأف  ..ةفلتخم  لئاسوب  نهتق 

مل ل  اهيلإ  ددوتلا  تلواحو  ةحلاصلا )  ) عمجم ةمخفلا  ةراجتلا  تالحملا  دحأ  ةفدص  
تبلا بقارأ  تحر  مث  ..اهنكس  نام  تفرعو  عمجملا  نم  اهجورخ  ءانثأ  راس  اهتعتف  ..حجنأ 
اراإ ّيدلف  ..اهيلإ  ددوتلا  الواحم  نام  ل  اهل   قحالم  أجافت  تناف  ..اموي  كتجوز  عبتأو 
تسكو ل  ..اهدو  تسكو  اهلوح  اش  تجسو  ..اخأ  تحجن  نإ  ..نثلا ح  دنع  سل 
..هلاشلا اعمج إ  نوبهذتس  منأ  انتقالع  تدطوت  نأ  دع  ختل  ..ماألا  رورم  عم  ةلمالا  اهتقث 

تنأو ..كدوجوب  تئجوف  ل  ..اهتاغوصم  ةقل  لملا  تمحتقاو  رمألا  لالغتسا  تمقف 
.صل درجم  تنظف  ..اذه  ل  نع  ائش  فرعت  نكت  مل  عبطلا 

: رخآلا تعسم ع  نيع  هتلأس 

..!؟ جوز لتق  تقفاو ع  اذاملو  - 

تحت سل  هنأل  امر  ..يب  هلع   تضق  ه ح  رعش  يذلا  فوخلا  عم  ادأ  بساني  دوب ال  در 
: نآلا محر 

ةرغث اهيف  تدجو  نأ  ام  قح ..!!! ةغم  كتقفص  تدجو  ل  ..لق  نم  ادحأ  لتقأ  مل  انأ  - 
نم ةللق  ماأ  دع  تلن  نأ  ضفملا  نمف  ..معن  ..كزابا  يونأ  تنك  ذإ  ..اهيلإ  تنأ  هتت  مل  ةعئار 

انقفتا يذلا  غلملا  ا  كنم  بلطأس  تنك  ..انسح  كلذك ..!؟ سلأ  ..غلملا  ا  ملتسأل  نآلا 
ةمئاق كتعضوو   ل  ..تاهبشلا  ةمئاق  كعضأس   الو  ثاملا  نم  كصن  نم  ءزج  عم  هلع 

نأ ادج  تصرح  ةراس  تق  ذإ  ..هلعف  ع  رداق  انأ  امل  ريذحتلا  نم  عنك  لعفلا  تاهبشلا 



..اثك كنع  ةنامسجلا  هتيب  فلتخت  يذلا ال  اقدصأ  دحأ  تئجو  ..كتراس  امامت  ةهيش  نوكت 
نم ودي  تبلا ح  اهدع  لخد  نأ  ..كتب ع  مامأ  اهنكرو  ةراسلا  كلت  دوق  نأ  هنم  تلطو 
..ىرخأ ح ةرم  اهدع  جخل  تقولا  ضع  تبلل  ةلخادلا  ةحاسلا  يف   ..تنأ  هنأو  دع 
نأ ادج  لهسلا  نم  هنأ  ملعت  اذه ح  ل  تلعف  ..تنأ  هنأ  ناجلا  نم  ەاري  نم  لل  ءاحإ  ع 
اذه  ل  كخأس  تنك  ..ول  عضخت  مل  اذإ  ك  عاقإلل  ةطلا  د  ةفاضإ   اطويخ  عضأ 

!!!. تلصوو إ تقس  كنل  ..مداقلا  انئاقل 

: هارغتسا راثأ  دوب  تلق 

فك كسفن  لأس  ملأ  ..نآلا  لئاه  قزأم  كنإ   ةلوهسلا ..!؟ ەذهب  تلفتس  كنأ  نظت  له  - 
خأو كنكس  نام  فرعف  ..جوز  ةقفرب  انه  أت إ  تنأو  دص  كآر  دقل  كلإ ..!؟ تلصو 

ةلط تاققحت  اورجل  اق  كلإ  نولصس  مهنأ  كش  الو  ..اضأ  ةطلا  خأو  ل  ..ناونعلا 
لاجر يدل  تاهبشلا  ثس  تالا  ءاسلا  اثك  بعالت  كلثم  اصخش  نأ  َست  الو  ..كعم 
الجر نوقدصس  ل  ..كلثم  الاتحم  اثباع  الجر  دحأ  قدص  نل  اهدنعو  ..دكؤم  رمأ  اذه  ..ةطلا 

.!؟ كلذك سلأ  ..هتاح  ةمج   يأ  بكتري  مل  ثم 

مجه ع ذإ  ..هتعقوت  ام  رخآ  ثدح  ..مث  ..امامت  قح  نأ ع  رعش  دقو  قح  قلق  رظن إ 
خ: وهو  ةأجف 

!!. عللا اهيأ  - 

ةرملا ثدح   ام  سلو  ..هتقش  نأل   نآلا  ةوقلا  رعش  وه  عبطلا  م ..!!! كشا  مث 
لاحل بهذ  هكرتأ  نأ  وجري  اشه  افعض  ناو  يب  اسلتم   هلع  تضق  امدنع  ةقاسلا 

.هلس

ەدعأل وق  ل  هتعفدف   .. هتأجافم  دع  اوص  إ  دوعأل  اننب  دلا  قرافلا  تللغتسا  ل 
بعاتملا نم  دملا  طروتأ   هتقش  ال  نم  جورخلا  لواحأ  بالا  ةحان  تهجتا  مث  ..ط  نع 

ةطلا لوصوف  ..هلع  ام   رومألا ع  تكرت  اذإ  ةبهذ  ةصرف  رمألا  عقاو  اهتدجو   ذإ  ..هعم 
نآلا ىوس  لق  نم  جوز  قيشع  َرأ  مل  نأ  مهغلأسو  ..ع  تاهبشلا  ل  دعس  لجرلا  اذه  إ 

.نورت ام  ةعئار  ةركف  ..ەروزأ  لعج  ام  اذهو  ..نوخت  تنا  جوز  نأ  دص  غلأ  نأ  دع 

ةعومجم هتقفرب  امأ  ثحاملا  طاض  تدجو  ..جورخلا ح  الواحم  بالا  تحتف  نإ  ام  ..نل 
ودي ..جوز  قيشع  اهقلطأ  ةق  ةقهش  تعمسو  ..ام  امامت   تدمجت  ةطلا ..!!! لاجر  نم 

.انأ هحتفأ  نأ  لق  بالا  قرط  كشو  اونا ع  مهنأ 

: ةرمآ ةجهل  ثحاملا  طاض  لاق  ..ةلوهذملا  انتارظن  مامأو 

!!. لجرلا اذه  اوضقا ع  - 

ەولّكو ةأجف  ةطلا  لاجر  هلع  ضقناف  جوز ..!!! قيشع  دصق  ل  ..انأ  دصق  نك  مل  ..ال 
وهو ةخس  مسبا  طاضلا  نل  ..وه  سلو  قحلا  لعافلا  انأ  نأ  همسقو  هتاضاعا  طسو 

: راذتعالا ضع  اهــش  ةجهلو  ةدج  لاق   مث  ..هلإ  رظني 

.لتاقلا انفشك  دقل  ..كوم  - 

: لوق وهو  جوز  قيشع  ەدب إ  راشأ  مث 



ل ..التق  سل  هلعف  امف  ..رحلا  عملا  التاق  سل  هنأ  عقاولا  ..ةرذعملا  ..و  ..لتاقلا  وه  ..وه  هنإ  - 
.لتقلا اعو  

: الئاق لمأف  ..مهف  نود  هلإ  ترظن 

!!!!. تمت مل  كتجوز  نأل  ..لتق  ةلواحم  درجم  ل  ..لتق  ةمج  نكت  مل  ..يدس  ا  معن  - 

: لوقأ انأو  الوهذ  يانيع  تعسا 

.!!!؟ اذه ءاره  يأ  عت ..!؟ اذام  تمت ..!!!؟؟؟ مل  جوز  اذام ..!!!!!!!؟؟ - 

: ةقثب امسبم  در 

نم تلط  ..مويلا ل  كلذ  كتب   نم  اهانجرخأ  امدنع  توملاو  ةاحلا  كتجوز ب  تنا  دقل  - 
شسملا اهانعضو   مث  ..ا  رمألا  انيقأو  كلذ ..!!! دحأ  غالإ  مدع  ببطلاو  فاعسإلا  لاجر 

كقدصأ نأل -  كملع  نود  ةقرولا  ەذهب  ظفتحأ  نأ  درأ  تنك  ..ةرطخ  ةلاح  ةزكرملا و   ةانعلا 
.لعافلا تنأ  كنظأ  تنك  لوقلا - 

: فنع قفخ  لقو  ةدح  هتلأس 

نأ ..كقح  نم  سل  اذه  خت ..!! ؟ نأ  نود  ةاحلا  دق  ع  جوز  ءاق  ع  خت  فك  - 
!!!. ادج كلذ  فرعت 

: راذتعالا اهــش  ةجهل  در 

هلع قاعأس 
َ

ب رمأ  وهو  (.. 11  ) اذهك ارمأ  كنع  خن  نأ  انل  حمس  نوناقلا ال  ..امامت  قحم  كنإ  - 
ةرماغملا ەذهب  تمق  ..يدض ل  ىوكش  كتجوز  ةلئاع  دارفأ  دحأ  وأ  تنأ  تمدقت  ول  دأت  ل 

كرمأ فشك  اندعاس ع  دق  رمألا  اذه  ءافخإ  نأ  انظ م  ةلطلا  جاتنو خ  يلوؤسم  ع 
لق كتجوز  تظقسا  نأ  دع  ء  ل  غت  دقل  ..كلإ  اهلمأ  هجتت  تنا  كوكشلا  نوك 

!!. هلع ضقنل  انئج  اذل  ..لتاقلا  مسا  انتخأف  ..رطخلا  ةلحرم  اهزاتجا  دعو  ةللق  تاعاس 

ام ل  لعفأ  نأ  نكم  ..ثدح ال  ام  اذه  نأ  قدصأ  ..امامت ال  لحتسم  ..لحتسم  اذه  ..نكم  ال 
رادقألا ثعت   نأ  لقع  له  نك ..!!! مل  ائش  نأو  كلذ  دع  ةاحلا  إ  جوز  دوعتل  هتلعف 

ال امتحا ..!!! قوف  اذه  ..ىودج  يأ  نود  ةاغلل  ةعص  ةرماغم  تررم  دقل  ةروصلا ..!! ؟ ەذهب 
: لوق وهو  ائدهم  تك  طاضلا ع  تل  ..ثدح  ام  لوه  نم  ترمهنا  دق  ومد  نأ  ركنأ 

دقف ..كل  اهتناخ  بس  اهقالط  ركفت  الأ  كحصنأ  ..كتجوز  ةاجنل  دعس  كنأ  فرعأ  ..فرعأ  - 
ةاح اهل  هللا  بتك  دقل  ..اهعم  ثدحتو  ..اهيلإ  بهذا  ..ةجعأ  اهنم  تجن  ةلتاق  ةجتب  ترم 

!!!. كلذ ركذت  ..اهملعن  ةمحو ال  بسل  اذه  نا  امر  ..ةددج 

: جح امسبم  فدرأ  مث 

.!!؟ كلذك سلأ  ..لتقلا  ةمج  نم  كتجوز  ةاجن  رمأ  افخإ  بس  تاطلسلا  وكش إ  نل  - 

كو انتمم  ەرود  مسبيل  ..لعفأ  نل  نأ  هتدعوو  هتحفاص  مث  ..ومد  حسمأ  انأو  هلإ  ترظن 
دعوتو خ  لظ  يذلا  جوز  قيشع  مهعمو  ةطلا  لاجر  عم  جخو  ..الؤاسو  طسو ح 

لا جوز  ةداهش  عم  ةصاخ  ..هدل  للد  يأ  دجوي  ال  ..نل  ..قحلا  لتاقلا  نأ  مهخو 
!!. امامت ةضقلا  مسحت 



..ةكهنم كانه  جوز  تدجو  ثح  ..شسملا  إ  كترم  شوشم  نهذ  تهجوتف  انأ  امأ 
ءالا و تشهجأ   تأر ح  نإ  ام  ..و  ..اهدسج  لصتت  مطارخلا  تاعو  ..ةفعض  ..ةنهاو 

اعتو هناحس  نأ هللا  فكو   .. اهتلماعم  ةملاظ   تنا  م  ختو  اهحماسأ  نأ  بلطت م 
اشم نأ  وي  عئار  ثك  مال  عم  ..لالغتسا  خ  امتح  هلغتسس  اددج  ارمع  اهل  بتك  دق 

.دألا لحتس إ 

اذام ..دو  اركفم  اهيلإ  رظنأ  تنك  ل  ..فرح  ەوفتأ  ملو  ثدحتأ  مل  ..ء  ل  مغر  ل 
اهنأ مغر  رارق  يأ  ذاختا  نع  زجاع  نإ  ..يردأ  ال  تاف ..!؟ ام  أو  اهعم  رمتسأ  له  لعفأس ..!؟

..بوص ل  نم  اهب  طحت  لا  ةزهجألاو  ةغلالا  اهتااصإ  بس  ةددش  ةعص  لسوتت  تلظ 
نأ اورعش  دقو  ةفهل  اهنوقناعو  اهؤاقشأو  اهادلاو  اهلوح  فتلو  ..ةأجف  اهتأ  دارفأ  لخد  نأ  لق 

.اهتوم ةركف  امامت  اولقت  نأ  دع  ةاحلا  تداع إ  مهتبا 

اورعشو ىرج  ام  جوز  لهأ  فرع  نأ  دع  عزانم  ال  ددجلا  ةلئاعلا  لط  تحصأ  دقف  ..انأ  امأ 
مهلاعفأ ةحادف  مهل  بتو  ..ءارب  تحضتا  نآلا  نل  ..مهتبا  لتاق  نأ  مهنونظ   بس  بنذلا 

دق جوز  نأ  اعمج  اننظ  امدنع  افت  اوظحال  نأ  دع  ةصاخ  ..م  مهلماعت  ةقطو  ةقاسلا 
ام اعرا  الثمم  تنك  دقل  ..فقوتت  مل  لا  ومدو  يحل  ومنو  اسفن  يراهنا  اوأرو  ..تلتق 

!!!. هتلعف  ام  ل  مغر  جوز  بحأ  نأ  نودأتي  مهتلعج  تافتلا  كلت  لف  ..نورت 

مغر اهجوز  اهب  ظفتح  ةظوظحم   اهنأو   .. اهتناخ  رمأ  اعمج  اوفرع  مهنأ  اضأ  ن  الو 
ةحضفل اءرد  نآلا  امهم  مهتبا  اترا  حبصأو  ..امامت  مهتلماعم   تلدت  دقف  اذل  ..كلذ 

ماحا نورظنو إ  تقولا  لاوط  يدو  بسك  نولواح  عيمجلا  تاف  ..اهلمأ  مهتلئاع  لاطتس 
.غلا

ذنم اهل  ثادحألا  ءارو  نأو  ..طخلا  ي  دحأ  ةارد  مدعل  امعأ  مسبأ   تنك  نأ  الإ 
.نك مل  ائش  نأو  ةضقلا  نع  دعتبأل  اثك  تمدخ  فورظلا  نل  ..ةادلا 

..اهتناخ ..هتلعف ح  ام  ل  اهل  رفغأ  نأ  تررق  نأ  دع  جوز  عم  ةددج  ةاح  رظتت  ..نآلاو 
اذاملف ال ..مهرمأ  فشكنا  ام  اذإ  ةرفغملا  نوبلط  مث  ..اموي  مهتاجوز  نونوخ  لاجرلا  فالآ  ..معن 

نأ دع  دحأ  ەري  مل  ام  تأر  دق  جوز  نأ  قثاو  نأو  ةصاخ  اضأ ..!! ؟ هتجوز  لجرلا  حماس 
جت دق  كلت  صق  ء   ل  نأو  ..ةجعأ  تجن  اهنل  ..توملا  ح  نعطلل  تضرعت 

ةقفصلا كلت  ..اهرمأ  دحأ  فرع  مل  لاو  جوز  قيشع  عم  اهتدقع  لا  ةقفصلا  ىوس  ..حاجنلا 
د  نك   مل  لا  رادقألا  ةقفص  ..ىرخأ  ةقفص  اهنم  الد  تحجنو  ..اعرذ  الشف  تلشف  لا 

.اهثادحأ



ادأ خ  يذلا ال  لجرلا 
اجالع بلطتي  امرو  ..نامدإلا  ةلحرم  ناسإلا إ  لص  دق  امتجا  ضرم  رامقلا  نأ  ادج  فرعأ 
ةاغلل عرا  نأل  امر  ..رامقلا  امدإل ع  اجالع  اموي  بلطأ  مل  ..هنم ل  صلختلل  امراص  اسفن 

نأ ةام  فرعس  رامقلا  عاونأ  نم  عن  يأ  سرامأ  اري  نمو  ..ةرطفلا  رماقم  انأف  ..هلعفأ  ام 
ططخت مسر  امهدحأ  صحفتي  يواهلا ح  نم  فحملا  من  ام  امامت  ..اضأ  ةرطفلا  فحم 

يداعلا ناسإلا  سكع  لاملل ع  عــــلا  ەدع  قط  نع  رجاتلا  من  امدنع  وأ  ..خملا  وأ  بلقلا 
.ءطلا نم  ء  لاملا  دع  يذلا 

غ ناسإ  نو  اع  مّرحم  هعاونأ  ل  رامقلا  نإ  نولوقتس  مناهذأ ..!!! رودس   ام  ملعأ 
..د رامقلا   بحف  ..اقالطإ  مهي  اذه ال  نأ  عقاولاو  ..حئاصنلا  نم  تت  ةجايد ال  عم  ..يوس 

اوح 10 ذنم  تكردأ  نأ  إ  ..تزجع  ل  ..ةادلا  اثك   هنع  فقوتلا  تلواح  نإ  ح 
رامقلا عاونأ  ل  تفحا  نأ  دع  ةصاخ  لاملا  بسل  اهفرعأ  لا  ةدحولا  ةلسولا  هنأ  ..تاونس 

.ةادلا متخأ   ام  نامدإلا  ةجرد  اهب إ  اعلوم  تحصأو  ادج  اهيلع  تردتو  اهتسرامو  اقت 

..راقأ عمس ب  تنا  ..ماألا  رورم  عمف  ..سانلا  نع  ەؤافخإ  نكم  اذهك ال  ارمأ  نإف  عبطلاو 
جاوزلا نضفر  تاتفلا  نم  ددعلا  نإ  ..رامقلل ح  امدو  حملا  شع  مهنم  نوثلا  فرعو 

يداعتبا رامقلا   بس  فحم  رماقم  نأ  نوفرعو  ..ع  نهيلاهأ  لأس  نأ  دع  ةصاخ  ..م 
ادحو تحصأ  نأ  ..ائشف إ  ائش  راقأ ع  دعتبا  اذل  ..ةنهم  يأل  لوازم  مدعو  سارد  نع 

!!. اضأ اثك  مهي  مل  اذه  نل  ..امامت 

مل لاملا  نإ  ..ةاحلا ح  مومه  ل  نع  دعت  اهب  سأ  ةورث ال  فنل  تنوك  ..ماألا  رورم  عمو 
..مهتخ ح تنا  امهم  سفانملا  نويع  ةمهلا   ةؤر  ل   .. ةسلا  ئرلا  فدهلا  دع 

..ةددع تاسانم  ةرادج   مهلاومأ  تذخأو  مهيلع  تلغت  نأ  دع  نوبنجتي  مهنم  ددعلا  تا 
.مهعم ةدام  ةلويس  رفوت  مدعل  قو  

ّ
اهوع لا  تاشلا  بس  هتب  عيب  مهضع ع  تجأو  ل 

مهل ريدأ  ..وصخ ح  قأ ع  نأ  امف  ..مهل  هتسك  ام  ةداعب  مهتالسوتل  ثأ  مل  عبطلا 
اهفقوي نأ  نود  رودتو  رودت  تاراصتنالا  ةلجع  تنا  اذكهو  ددج ..!! مصخ  نع  ثحأو  يرهظ 

تنك رامقلا .!!! ملاع  تلا ..)  ) ەدوجو  نوثلا  لهج  يذلا  فسلا  ملاعلا  كلذ  دحأ  
مهيلع قأل  ددج  سفانم  نع  راعم  لالخ  نم  وأ  تننالا  لل ع  نود  تقولا  لاوط  ثحأ 

قشعو ..انس  ك  لجر  ضماغلا ..!!! لجرلا  كلذ  نع  اموي  تعمس  نأ  ..ةمقلا إ  رمتسأو ع 
..اقالطإ هتاح  خ   مل  هنإ  ..لوألا ح  زارطلا  نم  فحمو  ..هنع  لاق  ام  رامقلا أ م 

لاثملا لس  ع  انأ -  لقألا ..!!! ةدحاو ع  ةرم  خ  نأ  ناسإلل  د  الف  ..ةارغلا  غلا  رمأ  اذهو 
بسأو ملعتأ  نأ  لق  رامقلا  ملاع  يراوشم   ةاد  تخ   ..تاونس ل  ذنم  خأ  مل  - 

!!!. ماألا رورم  عم  ةراهملاو  ةخلا 

رامقلا ةسرامم  أد  ذإ  ..هنع  تعمس  ام  سياقملا  ل  يروطسأ  وهف  ..ضماغلا  لجرلا  اذه  امأ 
مهيلع بلغت  ثح  ..تاونسلا  كلت  لاوط  اصخش  نم 85  أ  عم  بعلو  ..اماع  اوح 15 ذنم 

تلورلا  ) بعل ل  ..قرولا  بعل  لالخ  نم  نك  مل  هسرام  نا  يذلا  رامقلا  ..نلو  ..اعمج 
..ةدحاو ةقلط  ىوس  هتنازخ  يوح   سدسم ال  دوجو  دمتعت ع  ةفخم  ةعل  و  ورلا ..!!!)
بصن نم  ةقلطلا  نوكت  ..دانزلا ح  طغضو  امهيسأر  إ  سدسملا  بصت  نازراتملا  لداو 



ام اخلا  ةافوب  تي  نأ  د  ..فورعملا ال  ورلا  تلورلا  وه  اذه  ..لتقم  هصتو   امهدحأ 
!!. نورت

نو ەذه -  ورلا  تلورلا  ةعل  ع  ةصاخلا  هتاسمل  عضو  دق  لجرلا  نأ  اضأ  تعمس  ..نل 
سدسم ع عضو  دمتعت ع  ةركتبملا  هتقط  تنا  ذإ  اضأ -  اخلا  ةافوب  تت  ةعللا  تنا 

..ةققح ةصاصرب  وشحم  رخآلاو  بسحف  ةتوص  ةصاصر  يوح  امهدحأ  ..ةئاد  ةدضنم 
زراتم ل  ذخأ  مث  ..ائاقلت  فقوتت  ح  ةدضنملا  رودت  مث  ..ةحان  سدسم   ل  عضوو 

سدسملا لصح ع  نم  نإف  لاحلا  ةعبطو  رخآلا ..!!! رانلا ع  قلطو  همامأ  يذلا  سدسملا 
ل اذكه  ..زئافلا  وه  نوكو  اخلا  ع  رانلا  قلطس  ذإ  ..ناهرلا  بسك  يذلا  وه  وشحملا 

!!. ةطاس

ةلئاع نمو  ..ءالا  شحاف  هنأ  تفرعف  ..لجرلا  اذه  نع  تلأسو  ..رمألا  اذه  لوح  ةقدلا  تحت  دقل 
اضأ تفرعو  ..مالعإلا  لئاسول  ادأ  رهظ  الو  ..ضومغلا  ددش  هنأ  الإ  ..فخم  ذوفن  تاذ  ةفورعم 
لاجر راتحل  ..هناهر  بسك  امدنع  ادع  ءان  نام  اهيمرو   اخلا  ةثج  ذخأ  ام  امئاد  هنأ 
ةقالع يأ  دجوت  ذإ ال  ..ء  اولصوتي إ  نأ  نود  لتقلا  ةمج  تاسالم  فشك  الط   ةطلا 
رامقلا بعل  ةعاس  الإ   مهب  تل  وهف ال  ..هسفانم  نم  يأو  ضماغلا  لجرلا  كلذ  ب  ةقسم 

.ةددحمو ةمراص  طو  تحتو 

نأ دع  ةصاخ  ..رامقلا  ملاع  ةققح   ةروطسأ  هنأ  ترعشو  ..لعفلا  ونج  لجرلا  اذه  راثأ  دقل 
قوتأ لعج  امم  ..ادأ  مسبي  ال  ..ةدماج  هتارظن  ..قدص  ال  دح  إ  باصعألا  درا  هنأ  تفرع 
!!!.. اهسفن اح  لق ع  نم  رماقأ  مل  ذإ  ..ةادلا  ددشلا   يددرت  مغر  هتلزانمو  هئاقلل  اقوش 

.بسحف لاملا  ..لاملا  لوح  ارماقم  رودت  ام  امئادف  ..وألا  ةرملا  اهنإ 

ل يافق  ةوق ع  عفص  دغولا  اذه  نأ  ارعاش  يرهظ  فلخ  يددرت  تقلأ  ..ماألا  رورم  عمو 
يرارق تذختا  ..اذل  ..رامقلا  ملاع  عزانم   نود  لضفألا  انأ  ..لضفألا  انأف  ملع ..!!! نأ  نود  موي 

..عيمجلا فخت  ةردقم  كلتمأ  ..ملعأ ل  ال  فك ..!! ؟ ..همزهأسو  ..لجرلا  اذه  لزانأس  ..اهنلا 
..رومألل حيحصلا  اقو  ةددشلا  قد  لثمتت  ردقم  ..ناحألا  ضع  اصخش  انأ  فختو  ل 

ةصاخ ..ةضاملا  تاونسلا  لاوط  اهتسا  لا  ةقثلا  امرو   ..خت  ةسارف ال  يدل  نأ  رعشأ 
لثم ..اقالطإ  يكرت  تشي  فنل  ال  اهتعضو  دعاوقو  ةمراص  طو  تحت  رامقلا  بعلأ  نأ 

ددشلا ماحالاو  ..بعللا  ءانثأ  اتاتب  تاوملاو  تالوأملا  لوانت  مدعو  ..لاقنلا  فتاهلا  قالغإ 
اذهو ..ةصاخلا  اح  نع  امامت  خالسالاو  ددشلا  كلا  أ  مث  ..هنم  فوخلا  نود  مصخلل 

ءاوجأو ةسرامملا  نم  تاونس  دع  نآلا  ةلوهس  اهلعفأ  ل  ..سلا  رمألا  سل  خألا  بلطملا 
.!!؟ متس له  ..تقولا  سفنب  فحمو  ..نمدم  انأف  ..بقلا 

نأ اضأ  أ  الو  ..يروطسألا  لجرلا  اذه  ةلزانمل  اهب  تمق  لا  ةلئاهلا  تاتلا  ركذتأ  تلز  ام 
سانأ نم  اهتيقلت  لا  ةثلا  ةفتاهلا  تالاصتالا  نم  كلذ  بت  ذإ  ..هناج  نم  ةلثامم  تاترت  كانه 

اذه نأ  رعشأل  ةلزانملا ..!!! نام  إ  وصو  ةفكو  ةعللا  لصافتب  نوغليل  هدل  نولمع 
.يرظن اماحا   اذه  ەدازف  ..هلعف  ام  فرعو  ادج  مظنم  لجرلا 

نا ..ةثلا  هتالتمم  نم  ءزج  و  ةمخفلا ..!!! هتعرزم  اقلل   ادعوم  ددح  دق  لجرلا  نأ  مهملا 
ذإ ..ىلا  ةلزانملا  موي  لق  كفتلاو  كلل  ةسانم  ةصرف  اهتدجوف  ..عبسأ  اوح  دع  دعوملا 

زوفلل ةقط  داجإ  الواحم  ..اهسفن  احو  ل  ..يرافأ  بترت  لواحأ  عبسألا  كلذ  لاوط  تحر 



ع دمتع  ال  دق  رمألاو  ..حضاو  وه  ام  فرطلل  زوفلا ٪۵۰  ةصرفف  ..ەذه  توملا  ةعل   
اوح حــر  لجرلا  اذه  ..نل  ..بسحف  ظحلا  ل ع  ..وألا  ةلهولل  رمألا  انرظن إ  ول  ةراهملا 
اطخ ا  ..هتراسخ  مدع  ا   كانه  نأ  د  ال  اذإ  ..ةدحاو  ةراسخ  نود  انملع  ام  ةلزانم   85

.هلع نهارأ  ام  اذه  فنب ..!! هفشأس 

يذلا غلملا  وهو  ..دأتلا  لئاه  غلم  ..معن  ..رانيد  نويلم  فصن  رامقلل  دوصرملا  غلملا  نا 
رماق لا  تارملا  ددعل  ةطس  ةسح  تجأ  نإ  ..هزرام ح  امئاد ع  لجرلا  كلذ  هضرع 

رمتسملا ەزوف  نم  اهبسك  رانيد  نويلم  نم 40  هحر أ  يذلا  غلملا  عمجم  نأ  تدجوو  ..اهيف 
..ىلا ةلزانملا  لق  عبسألا  لاوط  أو  بردتأ أ  تحر  اذكهو  ورلا .!!! تلورلا  ةعل   

دجأ نأ  لواحأ  ..هعم  يدجاوت  ءانثأ  يكرت  ةمق  نوأ   تقولا ح  لاوط  ةئداه  ءاوجأ  شعأ 
كلت لاوط  ةدحاو  ةرم  ولو  خ  مل  اذإ  لجرلا  اذه  نأ  فن  يب و  ددرأ  ..هلع  بلغتلل  ةرغث 

صخشلا امر  ..اهسفن  ةدضنملا  رودت  ةلمع  امر   ..ام  ةعدخ  سرام  هنأ  ع  اذهف  ..تاونسلا 
ةققحلا ةصاصرلا  وشحملا  سدسملا  لعجت  ةددحم  ةروص  اهلعف  ةدضنملا  رودتب  موق  يذلا 

عأ تمزه  دقل  ..فنب  ء  ل  فشأس  ل  ..ملعأ  ال  ..لجرلا  كلذ  مامأ  امئاد  رقتس 
!!!. افخم اد  امهم  قمحألا  اذه  فق  ط  نلو  ..ةغلا  نادللا  ..نماقملا ح  

دجأل ..ةلزانملا  نام  ثح  ددحملا  دعوملا  ساطنفلا )   ) ةقطنم تنك   ..عبسأ  اوح  دع 
جخ ..راس ح  تفقوت  نإ  امف  ةغلا ..!!! ةيه  ةعرزملا  تطعأ  ةبك  ةاوب  مامأ  افقوتم  فن 

: غلا ماحا  لوقل   .. اد  ام  ةعلا  تالاجلا  نم  سارحلا  دحأ 

.لضفت ..لخادلا  كرظتي   يدس  نإ  ..ذاتسأ  ا  دعوملا  كمودقل   اركش  - 

ةقدح فن   دجأل  ةعرزملا  لخاد  راس إ  تلخدف  ..ةاوبلا  حتفل  اع  دعتباو  اذه  لاق 
ملعأ نأ  مل  ةردان  تاتان  ..عئار  ارز  ممصت  تلا ..)  ) اهلثم  ىرأ  نأ  لختأ  مل  ةلهذم 
بحاص نإ  ..رهبي  هلعجأ  نل  ..نل  لعفلا ..!!! ةح  ةروطسأ  لجرلا  اذه  ..لق  نم  اهدوجوب 

.ادج اذه  ركذتأس  ..العلا  ةمللا 

اهجوتم إ تلزنو   .. اد  ام  ةعرزملا  طسو  عق   ةاغلل  مخف  تب  مامأ  اخأ  راس  تفقوت 
بالا حتف   ..ناهرلا ح  نم  الا  يوحت  ةيقح  اسمم  ..ةمسر  ةلذ  ادترم  ئرلا  لخدملا 
افاملا تااصع  لاجر  مهنأو  اودف  ..ةمسرلا  تالذلا  مهرود  نودتري  نيذلا  لاجرلا  نم  ةعومجم 

..الثم اومأ  اوقو  و  نل  ءالؤهف  ..ادأ  هأ  مل  كلذ  مغر  ل  مالفألا ..!!! مهارن   نيذلا 
لجأ نم  هلعف  ام  لعفو  ..انملع  ام  رامقلل  نمدم  هنأ  تفرعو  ..لجرلا  اذه  نع  ادج  تحت  دقل 

!!!. لاحلا م وه  ام  امامت  ..لاملا  عمجو  ءالا  ةلحرم  زواجت  هنأ  ةصاخ  ..طقف  ةعتملا 

رخافلا ثاثألا  ءارج  لاعفنا  يأ  يدأ  نأ  نود  تبلا  وبق  إ  غلا  ماحا  لاجرلا  بحطصا 
!!!.. امر ةراس  نمث  نع  هنمث  لق  شخ ال  با  مامأ  ةأجف  فن  تدجو  ..وح ح  دوجوملا 

لخادلا نم  اقمع  ائداه  اتوص  اهدع  عمسأل  ..ددش  ماحاو  ءودهب  بالا  لاجرلا  دحأ  قرطف 
ةفرغ ..ددشلا  خذلا  قطني  اهيف  ام  ل  ةفرغ  تدجو  ..تلخد ح  نإ  ام  ..و  ..لوخدلا  حمس  

.عيفر قوذ  نع  منتو  لعفلا  عئار  وحن  ةثثؤم ع 

كلذو ..اهيلع  نادوجوملا  ناسدسملاو  ..ةمخفلا  ةئادلا  ةدضنملا  كلت  وهف  دش  ام  أ  امأ 
نيع اهلالخ  نم  ىرأ  ةراظن  عم  ةشادشدلا )  ) طولا يزلا  يدتري  يذلاو  دسجلا  تمم  لجرلا 

وأ فحصلا  هتروص   تدهاش  امر  ..لق  نم  لجرلا  اذه  تأر  نأ  دقتعأ  ..تبقاث  تفخم 



اضأ 3 كانهو  ..لاحلا  ةعبط  فسلا  هملاع  نع  ائش  فرع  دحأ  ال  نل  ..راخألا  تا 
نأ بط  رمأ  ..دوهش  امر  وأ  ..ەدنع  فويض  مهنأ  ودو  لجرلا  كلذ  نع  انأش  نولق  صاخشأ ال 

ءالؤه دحأ  فرعأ  نإ  ..نإ  ..الهم  ..انتلزانم  ع  ناهرلا  اوموقل  امرو  ..مهرهبيل  دوهش  أ 
ائيهم اقمع  اسفن  تذخأ  ل  ..اذه  لل  ثأ  مل  ..نل  ..اضأ  دللا  بك   لوؤسم  وهف  ..دوهشلا 

.اح ةرماقم   مهأ  ضوخل  فن 

..قع رظني إ  هنأف  ..إ  رظني  امدنع  هنأ  رعشأ  ..فرح  قطني  نأ  نود  الط  لجرلا  رظن إ 
: ددش ءودهب  لوقل  اخأ  ثدحت  ..و 

!!!.. رخآلا ولت  ادحاو  مهمزهأو  فحملا  نماقملا  نع  ثحأ  امئاد  نإ  ..عرزم  ك   احرم  - 
كنأ ام  ..لعفلا  فحم  كنأ  لد ع  اذهو  ..ع  عو  ع  ثحي  رماقم  لوأ  تنأ  ..نلو 

!!!. ارهبم هتفرع  ام  ناف  ..كنع  ةعساو  تاحتب  يرود  تمق  دقل  ..لجر  ا  ةاغلل  عاجش 

: رخفلا نم  ء  هل  تلق 

مغر تاونس  اوح 10  ذنم  ناهر  وأ  ةرماقم  يأ  خأ  مل  انأ  ..امامت  حيحص  هتعمس ع  ام  ل  - 
!!!. كلذ قث   ..رامقلا  ملاع  ةروطسأ   مامأ  سلجت  كنإ  ..اهيف  ترماق  لا  ةثلا  تارملا 

اسانأ تلاق  نأو  رمألا -  عقاو  تلعف   نو  رهبت -  هتعرزم ال  نأ  فرع  اذه ح  ال  تلق 
نأ ەدرأ  ..لق ل  نم  هلثم  دحأ  ِقتلأ  مل  ذإ  ..ةطقنلا  ەذه  اضأ   تذك  نأ  الإ  ..لق  نم  هلثم 

.ادج ال  دغولا  اذه  عيلف  ..همصخ  رهبي  نم  انأ  تسل  ..باسح  فلأ  عضو   باهي 

: هتعقوت ام  لاق  يرافأ ح  لسلس  لجرلا  عطق 

موقس ..ةصاخلا  ةفاضإلا  اسمل  عم  نلو  ..ور  تلور  هنإ  ..ةعللا  ناوق  فرعت  تنأ  - 
ذخأل ..امامت  فقوتت  نأ  رودتو إ  رودت  اهكيس  مث  ..هتوق  ل  ةئادلا  ةدضنملا  رودتب  داخ 
اهيمرأو كتثج  نم  صلختأسف  ..تخ  ولو  ..رخآلا  رانلا ع  قلطو  هلإ  سدسملا  برقأ  انم  ل 

.ةئان ةعق   

: ةخس لم  نأ  لق  اللق  تكس 

!!. ةداعلا ام   - 

: ةمالا نم  ء  تلق  مث  ..تدهنت 

نلف ةدضنملا  رودت  عضوم  شغ   كانه  نك  مل  اذإ  ..فنب  ةدضنملا  ريدأس  ..ةرذعملا ل  - 
تلغت فك  ..امتها  ثت  ىرخأ  ةطقن  كانه  كلذك ..!؟ سلأ  ..ةمهملا  ەذهب  موقس  نم  كمهي 
.!!!؟ ةمالعإ ةجض  يأ  كلذ  ثي  نأ  نود  ءارحصلا  مهثثج   تمرو  قباسلا  اسفانم   ع 85 

: ضومغ لاق 

كلاؤس امأ  ..كسفنب  ةدضنملا  ريدت  نأ  عيطتس  ..يدل  عنام  الف  ..وألا  ةطقنلا  صوصخ  - 
اعمج  مهلتقأ  ملو  ..اماع  ىدم 15  امصخ ع  تلغت ع 85  دقل  ..بط  رمأ  اذهف  ..اثلا 
نأ بج  ..نآلاو  ..ملعت  ام  انعمتجم  اغ   ائش  دعت  مل  لتقلا  مئارج  نإ  مث  ..الثم  دحاو  ماع 

.كتملو كتنامأ  نم  دأتأ  نأ  طقف  درأ  ..فنب  لاملا  ىرأ 

..نوملعت ام  رانيد  نويلم  فصن  يوحت  لاو  ..ةدضنملا  اهتبلج م ع  لا  ةيقحلا  تعضو 
ةقرو ذخأو  ..غلملا  نم  دأتيل  ةيقحلا  حتفف  ..اح  هلع   نهارأ  غلم  أ  ةسانملا  وهو 



عضو ..اضرب  مسبي  نأ  لق  ..ةفرغلا  ءوض  نم  اهــق  حار  مث  ..ارانيد  لا 20  ةئف  نم  ةئاوشع 
..كش نود  ناهرلا  نم  همالا  يوحت  ىرخأ  ةيقح  أ  نأ  هلاجر  دحأ  اهدع  رمأل  ..اناج  ةيقحلا 

تززهف ..لعفلا  لاملا  ةئيلم  اهارأل  اهحتف  ..امأ  ةرخاف  ةيقح  هلاجر  دحأ  عض  نأ  لق  تاظحل 
: قثاولا هتوص  لجرلا  لوق  نأ  لق  ..اضأ  اضرب  أر 

..كسرك ع  اع  سلجتس  مث  ..تلط  ام  كسفنب  ةدضنملا  رودتب  موقتل  نآلا  ضهنس  - 
هجو هعفري   مث  ..هلإ  سدسم  برقأ  انم  ل  راتخ  نأ  د  ال  اهدنع  ..اهفقوت  ةظحل  رظتنسو 

!!!. رانلا قلطو  رخآلا 

: ةما هل  تلق 

..!؟ ةققحلا ةصاصرلا  وشحملا  سدسملا  فرعت  كنأ ال  ملعأ  فك  - 

: امسبم لاق 

انم اأ  ددحتس  لا  ةدضنملاف   ..فلتخم  انا  ول  حو  ..ىرت  ام  امامت  ناهباشم  ناسدسملا  - 
قلطت كلعجأس  نإ  مث  كلذك ..!! ؟ سلأ  ..ةققحلا  ةصاصرلا  وشحملا  سدسملا  كسمس 

اهنيح ..ةغراف  كسدسم  ةصاصر  نأ  حضتا  اذإف  وصخ ..!!! ل  عم  هلعفأ  ام  اذه  ..الوأ  رانلا ع 
تنأ ذخأتسو  ..ةدضنملا  رودتب  موق  نم  تنأ  نوكتس  ..ىرت  ام  ..دسم  دانز  انأ ع  طغضأس 

.لعفلا ثدحس  ام  اذه  ..حمأ  انأ ال  ..الوأ  ەدانز  طغضتل  كمامأ  رقتس  يذلا  سدسملا 

: ةرم لوأل  رواس  قلقلا  أد  دقو  تلق 

انأ راتخأ  نأ  طس  لامتحا  كانه  سلأ  كلق ..!؟ سدسملا  راتخأ  لعجتس  فك  ..نلو  - 
.!!؟ تنأ سلو  ةققحلا  ةصاصرلا  اذ  سدسملا 

: ضومغلا هش  ءودهب  در 

مامأ اننإ   ٪.. اوح ۵۰ زوفلا  ةس  كلمت  تنأف  ..طس  لامتحا  درجم  سلو  ادج  زئاج  اذه  - 
.!!؟ كلذك سلأ  ..رامقلا  بعلن  نحن  اذهل  ..تواسم  تصرف 

ع نيدوجوملا  سدسملا  نم  دأتأو  ..قمع  ركفأ  تحر  ذإ  ..اذه  همال  اقالطإ  عنتقأ  مل 
سدسملا لقثب  رعشأس  نأ  دقتعأ  ..يد ال  هلقأو   ةدح  امهنم ع  ل  كسمأ  ةدضنملا ..!!!

!!!. هنزو نم  ائش  غت  نل  ةدحاو  ةصاصر  درجم  اهنأل  ..ةققحلا  ةصاصرلا  وشحملا 

هنأو ..للم  يأ  نود  قمري  وه  حار  ..سدسملا  ح  إ  ةقد  ل  رظنأ  قئاقد  عض  تللظ 
: مث ..رومألا  ەذه  داتعا 

.!؟ ب اذام  كتفاض ..!! مقأ  مل  ..ةرذعملا  ەآ  - 

: هلإ رظنأ  نأ  نود  غلا  رذح  هل  تلق 

رامقلا بعل  ءانثأ  تاوم  الو  ..تالوأم  ..ةمراصلا ال  و  دحأ  اهنإ  ..ائش  درأ  ..ء ال   -ال 
!!!. ةعاس هلق  وأ 

ةدضنم مامأ  سلجأ  نإ  ..ةددش  ةقد  وح  رظنأو  ..أدن  نأ  لق  ةفرغلا  ء   ل  دصرأ  تنك 
..ةحان نم  انأ  سلجأ  ثح  ..رامقلا  تالاص  اهارن   لا  كلت  هش  ..ةمخف  ةلمخم  ةئاد 

نوسلج ع نخآ  دوهش  عم 3  ةفرغلا  هلاجر   نم  كانه 4  ..ةهجاوملا  ةحانلا  وه   سلجو 



قبس لا  تاظحللا  كلت  ةغ   ..لإ  ا  ..تمص  اننوبقارو  انع  اس  ةدع  ةدضنم 
: اماه ارمأ  ةأجف  تركذت  ..نلو  ..يكرت  ةدش  نم  ءاوهلا  تامس  عمسأ  نأ  عيطتسأ  ..ةفصاعلا 

ولتق نل  كلاجر  نأ  فرعأ  فك  مالس ..!؟ جخأو  لاملا  لصحأس ع  نأ  نامضلا  ام  ..الهم  - 
رتو لاملا  اهدع  ذخأتل  اهنيح  رانلا  ع  نوقلطس  امر  وشحملا ..!؟ سدسملا  انأ  تخا  اذإ 
تنك ام  اننب  ةقالع  يأ  دجوت  هنأ ال  نوك  تاهبشلا  نع  ادع  تنأ  نوكتسو  ءارحصلا ..!! ثج  

!!!. لوقت

: لاؤسلا اذه  عقوتم  هنأو  در 

كنأ اضأ  قثاوو  ادج ..!! ع  تلأس  دق  كنأ  قثاو  انأ  لق ..!؟ نم  اذهك  ارمأ  انأ  تلعف  لهو  - 
بحأ نأل  ل  ..لاملا  لجأ  نم  سل  هلعفأ  امو  ..ءالا  شحاف  لجر  نإ  ..ادج  عمس  فرعت 
بحأ ..ەذه  قلقلاو  بقلا  تاظحل  قشعأ  نإ  ..ورلا  تلورلا  ةصاخو  ..اثك  اهبحأ  ..ةرماقملا 

!!!. لجر ا  هنع  ثدحتأ  ام  فرعتو  ثم  رامق  نمدم  تنأ  ..وصخ  هجو  اهارأ   نأ 

رودتب موقأل  مزح  تضهن  ذإ  ..اخأ  يرارق  تذختا  ..و  ..وح  ترظن  مث  ..امهفتم  هل  ترظن 
..رودتو ..رودت  ةدضنملا  تحارو  ..لجرلل  لاقملا  رلا  ع  سلجأل  تدع  مث  ..ةدضنملا 

!!!.. رودتو

سدسملا ةفرعم  لواحأ  ..ةدضنملا  عم  نارود  امهو  ةبخ  ع  سدسملا  صحفأ  تحرف  انأ  امأ 
حبصأسف تحجن  ولو  ..اح  هضوخأ   ناهر  بعصأ  هنإ  ..لإ  ا  ..ةلتاقلا  ةقلطلا  وشحملا 

.فسلا ملاعلا  اذه  ةققح   ةروطسأ 

؟ اذامل ..ادأ  لجرلا  اذه  خ  اذامل ال  ..ةددش  ةقد  اهيلإ  رظنأ  انأو  اللق  أطات  ةدضنملا  اه  
انحرو اخأ ..!!!! ةدضنملا  تفقوت  ..مث  ةاجإ ..!! هل  دجأ  نأ  نود  لاؤسلا  كلذ  حطأ  تلز  ام  !!.. 

تطقتلاو ..يرمأ  تمسحف  ..ةققحلا  انرعاشم  امامت  خ  ددش  ءودهب  انضع  إ  رظنن 
!!!!. موووووب و  رانلا ..!!! تقلطأ  مث  ..مث  ..لجرلا  هتصو إ  امأ  رقتسا  يذلا  سدسملا 

ام لجرلا  ..لإ  ا  ةلاخ ..!!! ةصاصر  دسم  قلطأ  دقف  ..دق  طقسس   لق  نأ  ترعش 
نم مهألاو  ..تاونس  ذنم 10  ةرم  لوأل  ناهرلا  خأس  ..نيددش  رورغو  ةقثب  رظني إ  اسلاج  لاز 

!!!.. اهسفن اح  خأس  نأ  كلذ 

رقتسا يذلا  سدسملا  طقتلا  دقف  ..وه  امأ  ..ةدصم  عقو   رأف  نأو  ةروعذم  ع  هلإ  ترظن 
: لوق وهو  يوحن  هصو  ..بغ  ءودهو  ةددش  ةقثب  همامأ 

!!. اهتوص عمس  نل  كلتقت  لا  ةصاصرلاف  ..صاصر  توص  نم  فوخلل  اد   -ال 

اهيف فرع  لا  تاظحللا  ..اهب  تررم  اذإ  الإ  تاظحللا  كلت  فرعت  نأ  نكم  ..ئراقلا ال  يزع 
رطاوخلا يالم  نلو  ..ناوث  عض  ةداع  زواجتت  ةغ ال  تاظحل  اهنإ  ..ةلاحم  تم ال  هنأ  ءرملا 

ناملا عجارو  ..اهلمأ  ثادحألا  عجاري  اروعش  قع ال  حار  ذإ  اهلالخ ..!!! كنهذ  رمت   رافألاو 
ةيهرلا ةقدلا  كلت  كلمأو  دحأ  قثأ   تلعج ال  لا  ةقاسلا  تاونسلا  ةخ  له   ..اضأ  هلمأ 

..!؟ ةظحالملا نم 

لذاخت سدسملا  نإ  ..ةام ح  لجرلا  يع  رظنأ إ  انأو  ةحضاو  ةخس  ةأجف  تمسبا  دقف 
: ةشهد لأسل  ..ەد   



..!! ؟ مهفت الأ  ..قمحألا  اهيأ  ناهرلا  تخ  دقل  ةبغلا ..!! ؟ ةرخاسلا  ةماسبالا  ەذه  اذامل  - 
!!!. نآلا تومتس 

: ددش ءودهب  تلق 

ةطس ةقطو  ةحاقوب  شغت  ..شغت  يزع  ا  كنإ  نم خ ..!!! تنأ  ل  ..ناهرلا  خأ  مل  - 
فشك مل  اذهل  ..نولوق  ام  اهلهسأ  رومألا  بعصأ  نأ  اقح  ..دحأ  لاب  رطخت  نأ  نكم  ةاغلل ال 

.لق نم  كرمأ  دحأ 

: ةمالا تاذ  تلمأف  ..هتاح  ةمه   لوأ  لتس  هنأ  رعش  دقو  ..ددش  رتوتب  رظن إ 

!!!.. ةددشلا اهتطاس  بس  كسفانم  اهل  هتي  نأ  نكم  ةاغلل ال  ةفطو  ةلهس  ةقط  اهنإ  - 
نأ لواحأ  ..هذ  رودت   رطاوخلاو  رافألا  تاع  تحار  ..جو  سدسملا   تعفر  امدنعف 
!!.. ةأجف أر  لحلا   ضمو  نأ  إ  ..لتقتو  رانلا  قلطت ع  نأ  لق  عــــ  جخم  نع  ثحأ 

ام رود  يأ  مهل  له  نولعف ..!؟ ؟ اذام  ..ةفرغلا  كلاجر   تركف   ..ةناثلا  نم  ءزج  ف 
فشكو قطلا  رانأ   يذلا  وه  لاؤسلا  اذه  لخ ..!! ؟ مهنم  نانثا  فق  اذامل  ثدح ..!! ؟

.شغلا اهعت   لا  ةطسلا  ةلسولا 

اتنسا نأو  لعفلا  هتفشك  نأ  تفرعف  ..ماللا  اذه  تلق  امدنع  امامت  لذاخت  هنأ  احضاو  اد 
: ةقثب لمأل  ..امامت  ملس 

ال ..الصأ  ةغراف  ةصاصر  ناح  ةدضنملا  ع  نيدوجوملا  سدسملا  ال  نأ  نآلا  قثاو  نإ  - 
نم يأ  كلع  بلغتي  مل  اذهل  كلذك ..!!!؟ سلأ  ..ةققح  ةصاصرب  وشحم  سدسم  دجوي 

تنأف ..ةرم  ل  مهعدخت   تنك  كنإ  لقنلف  وأ  ..ةرم  ل  بسكت   تنكو  قاسلا  كموصخ 
تاقلطلا نم  لاخ  اضأ  كسدسم  ..نل  ..دانزلا  طغضتو  كمصخ  هجو  سدسملا   عفرت 

كلاجر دحأ  رمألا  عقاو  كموصخ   لتق  نم  نإ  ..تنأ  هلتقت  نأ  نكم  الف  ..انملع  ام  ةققحلا 
دمجتس ذإ  ..بك  لش  فنلا  لماعلا  ع  ادمتعم  دانزلا  طغضت  تنأف  لخ ..!!! فقاولا 

دحأ قلط  ..ةظحللا  سفن  ..دانزلا و  تنأ  طغضتف  ..هلإ  بوصملا  كسدسم  كمصخ إ  تارظن 
ەد  عضف  ..حجرألا  هيج ع  هئبخ   نا  تماص  سدسم  نم  رانلا  لخ  فقاولا  لجرلا 

كلمتس لا  بقلا  تارظن  بس  كلذ  دحأ إ  هتي  نأ  نود  مصخلا  سدسملا إ  هجوو  هيج 
..دانزلا كطغض ع  ةظحل  سفن  رانلا   كلجر  قلط  مث  ..كسدسمو  ك  نوقدح  مهو  عيمجلا 

لخ كلجر  فوقو  بسف  ..اذه  ل  اضأ إ  دوهشلا  هتي  نل  عبطلاو  هلعفت ..!! ؟ ام  اذه  سلأ 
قختس ةصاصرلا  نإف  ..لاحلا  ةعبط  يرهظ  نم  تماصلا  سدسملا  برق  ع  امم  ةام 

تنا نإ  دوهشلا  نم  دحأ  هتي  نلو  ..يرهظ  نمو  ط  نم  اهدنع  فزنأل  ..ط  لصتو إ  يرهظ 
!!!. مامألا نم  وأ  ..فلخلا  نم  تقلطنا  دق  ةصاصرلا 

رظن ..احرف  ح  ةوق  قفخ  لق  حارو  ..هعماسم  هتيقلأ ع  يذلا  ماللا  لس  دع  اخأ  تكس 
: ةأجف فعاضت  دق  ەرمع  نأ  ترعش  دقو  غلا  نزح  لوق  نأ  لق  ..الط  لجرلا  إ 

تنوكو ..اموي  اهيف  خأ  مل  ورلا  تلورلا  ةلط   تاونس  ..رامقلا  ملاع  ةلط   تاونس  - 
كانه اقح  مزهتو ..!!! ةطاس  ل  اهلعفت  نآلا  تنأ  اهو  ..دحأ  فشك  نأ  نود  ةلئاه  ةورث  اهنم 

كل حمسأو  لاملا  كطعأس  نأ  نظت  كلعج  يذلا  ام  ..نلو  ..ء  لل  وأ  ةرم  امئاد 
.!؟ كلام نم  دفتسأو  كلتقأ  اذامل ال  جورخلا ..!؟ ؟



: ةقثلا نم  ءو  لاقملا  تلق  ل  ..اذه  نطملا  ەددهت  َشخأ  مل 

مّرجم هلعفن  ام  لف  ..قيثاومو  دوقع  دجوت  ال  يلا  انملاع  ..لجر   ا  هلعفت  ام  إ  هنا  - 
!!!.. بسحف ةمللا  ..ةمللا  رامقلا  ملاع  موصخك   اننب  دحولا  ةقثلا  ردصمو  ..انوناق  عنممو 

تعمس امو  ..كتمل  تيطعأ  تنأو  ..هلمأ  انملاع  راهنال  ..ةمللا  الولف  ..ادج  اذه  فرعت  تنأ 
..قباسلا اسفانم   عم 85  تششغ  دق  كنأ  مغرو  ..ادأ  كتمل  نع  دحت  لجر ال  تنأف  ..كنع 

سلو ..لاتحالا  اناحأ ع  دمتعت  دق  امومع  ةرماقملاو  ..لاتحلف  ةلح  هل  نم  نأ  ادج  مهفأ  ل 
عنام نأ  ه  ضف  رماقملا ال  نأ  دقتعأو  ..محلا  ضع  نظ  ام  ةراهملا  وأ  ظحلا  امئاد ع 

!!!. ةلداع ةراسخلا  تنا  اذإ  ةصاخ  ..ةراسخلا 

: ددش باجعب  لاق  مث  ..تقض  نيع  رظن إ 

..مهملا دع  مل  لاملا  نأ  ادج  مهفنو  نارماقم  نحن  ..كلتق  ةظحل   ركفأ  مل  انأو  ..قح  تنأ ع  - 
فانم حمالم  قلقلاو   بقلا  ىرأ  نأ  بحأ  نأ  كلذ  نم  مهألاو  ەدحو ..!!! زوفلا  ..زوفلا  ل 

نأ نآلا  مهملا  ..رماقم  ل  ه  رعش  ام  اذهو  ..اهمواقأ  نأ  نكم  ةققح ال  ةعتم  اهنإ  ..لوقت  ام 
..تمزهو ء  ل  تفشك  تنأف  ..ةمداقلا  اناهر  اهيف  بسأ  ةطس  ةددج  ةقط  راتبا  ع 

.كئنهأ ..مزهي  نم  لوأ  كنإ  ل 

نأ لق  ..تقولا  لاوط  فرح  اوقطني  مل  نيذلا  دوهشلا  إ  انرظنو  ..لط  تمص  ناملا  داس 
: اللهم احرف  زفقو  ةأجف  هنام  نم  مهدحأ  ضهني 

..ةرملا ال ەذه  بسكتس  كنأ  ترعش  يذلا  دحولا  انأ  ..باشلا  اهيأ  كزوف  نهار  يذلا  دحولا  انأ  - 
ه تنهار  امخض  اغلم  بسأ  تلعج  دقل  ..الهس  ادص  نوكت  نل  كنأ  تسسحأ  ..اذامل  يردأ 

امعم تشع  دقل  ..رمع  ةلل  اهنأ  اقح  ..ةلللا  نادحولا  ناسالا  تنأو  انأ  ..نيدهاشلا  نيذه 
.ناهرلا اذه  افنأ   امتفطخ  امنأ  ترعشو  ..ةظحل  ةظحل 

طاحإلا تارظن  امهيلع  تد  نيذللاو  ..يدض  انهار  نيذللا  نيدهاشلا  إ  رظنو  اذه  لاق 
.ناهرلا اذه  امهمالا   هل  ناتك  احارو  ..ه  صاخلا  تاشلا  فد  امهنم  ل  جخأو  ..بضغلاو 

دوب مسبا  يذلاو  ..هتمزه  يذلا  لجرلا  ..ناملا إ  بحاص  ترظن إ  مث  ..امسبم  امهيلإ  ترظن 
اوجرخل اوعأف  ..عم  تاذ  ةرظن  هلاجر  إ  اهدع  رظنيل  ..غلا  ماحا  حفاصو  ةرم  لوأل 

.ناهرلا همالا   ..لاملا  ةئيلملا  ةرخافلا  ةيقحلا  كلت  ..ةلواطلا  تحت  نم  ةيقحلا 

لاو اهب  تتأ  لا  كلت  ..ناتيقح  يدو  تجرخ  مث  ..عيمجلا  ةحتلا ع  تقلأو  ..ةقثب  هتركش 
خ مل  يذلا  لجرلا  ..اخأ  ناهرلا  يذلا خ  فخملا  بهرلا  لجرلا  ةيقحو  ..اومأ  يوحت 

!!!. ةرملا ەذه  لق  ..ادأ 
 

دمح هللا) باتلا  مت  )



 

 



 

 

بورجلا مامضنالا ا  كنيل   – Group Link
 

ةا ـــــ نقلا كنيل   – Link
 

 



..تاتحملا سرهف 
ــه يونت

..لاصتا

املا ىدص 

نونجلا ةفاح  ع 

بادلا

عبارلا قباطلا   

دئاعلا

ةفوشكم ةق 

بوره

ةقفصلا

ادأ خ  يذلا ال  لجرلا 

 

 

 



تاظحالملا
[←1]

ناسإلا اهعنص  لا  ةلنقلا  ةلملا   ةلنقلا  نإف  ..مسالا  نم  حضاو  وه  ام  ( 1)
كالسألا ضعو  فظنتلا  لئاوس  لثم  ..نام  ل  ةحاتمو   ةطس  داوم  مادختسا 

ضع لق  نم  لانقلا  نم  ةعونلا  كلت  ةعانص  ةقط  تنا  دقو  ..ةلملا  تاراطلاو 
..اهتاموكح ةرئاثلا ع  تاعامجلا  لق  نم  وأ  ةلتحملا  لودلا  ةمواقملا   لاجرو  يباهرإلا 

لالخ نم  ةاغلل  ةلهسو  ةحاتم  تحصأ  لانقلا  نم  ةعونلا  كلت  عنص  ةقط  نأ  املع 
.ددشلا فسألا  عم  تننإلا  ةكش 



[←2]

املع ..ةغ  مل  تد  امهم  اهيف  لادج  قئاقح ال  خملا  لسغ  ةلمع  نع  ركذ  ام  ل  ( 2)
لئاوأ الإ   حضتت  مل  ةملعلا  اهسسأ  نإف  ..ةمدق  تنا  نو  خملا  لسغ  ةلمع  نأ 
لمعم تاناويحلا   خم  ع  وألا  ةوطخلا  تأد  ثح  نعلا  نرقلا  نم  تانثالثلا 
ةسلا امأ  ..باللا  ع  اهسرام  لا  ةهشلا  سرجلا  ةجتب  فولفا )  ) ورلا ملاعلا 
ناسإلا نإ  لوقت  لا  ةملعلا  ةققحلا  إ  خملا  لسغ  ةلمع  تدنسا  دقف  ..ناسإلل 

لمعلا نع  ةلولشم  هش  هخم  االخ  حبصت  ةعصو  ةرهاق  فورظ  إ  ضرعتي  امدنع 
ةجردل ..تامولعمو  تاداع  نم  هتنخا  ام  ظافتحالا  نع  ةزجاع  حبصتسو  ل  ..ةمواقملاو 
تاداعل عأ  مالسساو  دشأ  لقت  بلقني إ  دق  هلع  عقاولا  ددهتلاو  ىذألل  هتمواقم  نأ 

سفنلا بئاجع  نم  اذهو  ..ةققحلا  هئدامو  ەرافأ  امامت  ضقانت  ىرخأ  ةددج  رافأو 
.دأتلا ةلا 



[←3]

..هتبارغ مغر  قح  ضرم  وه  ( Korsakovʼs syndrome ( ) فواسروك ةمزالتم  ( ) 3)
دقو ..غامدلا   ( B1 ماتيف  ) ماثلا ةدام  نمزم   صقنل  ةجن  ناسإلا  بص  وهو 
ماع هفشا  يذلا  فواسروك )   ) ورلا باصعألا  ببط  مسا  ضرملا  اذه  لمح 

يذلا ممسلا  ضرملا إ  بس  عجرو  ..ةققح  ةصقلا  هنع   ةروكذملا  ضارعألا  لو  .. 1887
صاصرلا مومسلا  ضع  بس  وأ  ..رمخلا  نامدإ  تالاح  نم  صعلا  زاهجلا  بص 
تائجو االخ  هثدح   يذلا  مدتلا  ةسئرلا   ضرملا  اذه  ةلشم  تعتو  ..خينرزلاو 

دوزت مت  ول  ح  ..ددشلا  فسألا  عم  هجالع  نكم  ال  اذهو  ..صعلا  زاهجلاو  غامدلا 
داو ةاغلل  اعص  لا  جالعلا  رمأ  لعج  غامدلا  االخ  مدتف  ..ماتيفلا  كلذ  ضملا 

.الحتسم نوك  نأ 



[←4]

ةغص ةاتف  ةئيه  ع  هعنص  مت  يذلا  آلا  ناسإلا  نع  ةروكذملا  تامولعملا  ل  ( 4)
اهل دجوت  ام  ..ةلآلا  ةاتفلا  كلتل  تننإلا  ةلوادتم   ةددع  روص  كانهو  ..امامت  ةققح 

.هشلا ( YouTube  ) عقوم ويدف   تاطقل  اضأ 



[←5]

.هشلا ( Terminator  ) ملف نع  انه  ثدحتي  ( 5)



[←6]

ءاطألا لغش  تلاز -  امو  تنا -  ةلا  ءاضعألا  صقن  ةلشم  نإف  طقف  ملعلل  ( 6)
ةاغلل  ةلط  ةفل  راظتنالا  رطضس إ  ..لاثملا  لس  الق ع  جاتح  نمف  ..لغاشلا 
ركف دقف  اذل  ..ددج  بلق  ع  ع  نأ  نود  نم  حجرألا  ع  توم  دقو  ..اعتم  دج 

هجاتح دق  ي  وضع  لو  دكو  بلق  خاستسا  متيف  ..ةلا  ءاضعألا  خاستسا  ءاملعلا 
اموي إ جاتح  هلع  ةلا ) ءاضعألا  كنب   ) س ب ام  خستسا   ام  ظفحُ  مث  ..ناسإلا 
تأد دقو  .رخآ  بس  يأل  وأ  ام  ضرم  ةجن  فلتلل  ضرعتت  دق  لا  هئاضعأ  دحأ  لادسا 

..داألا خاستسال  نوعس  ءاملعلا  حار  ..ةادلا  ف  ..رمألا  اذه  لوح  لعفلا  براجتلا 
لما دك  إ  اهولوح  نأ  ةصاخ  قاقع  ةطساوب  اونكمتو  ..ةدحاو  ةدك  ةلخ  اوذخأف 

..صألا نئالل  ةثارولا  تانيجلاو  تامسلا  سفن  لمحت  ةخستسملا  داألا  نألو  ددج ..!!
ةلاتلا ةوطخلا  ءاملعلا إ  لقتناف  ..اقحاس  احاجن  اهباحصأ  اهعرز   تالمع  تحجن  دقف 

سل بلقلاف  ..كلذ  ةغلا   تاعص  مهتهجاو  نل  ..بولقلا  خاستسا  و  ..اع 
خاستسا براجتف  اذل  ..تارجحلا  ثك  ةكرحلا  اذ  ..دقعتلا  ددش  وضع  هنإ  ..دلا 
.اذه انموي  نولواح ح  ءاملعلا  لاز  ام  ..نل  ..اهرامث  تؤت  ملو  دع  حجنت  مل  بولقلا 



[←7]

ةققح ( 7)



[←8]

ةققح ( 8)



[←9]

..فارطألا بشخت  ..ةدماجلا  ةئيهلا  هضارعأ  نمو  ..قح  ضرم  شختلا  ءامغإلا  ( 9)
تاقدو سفنتلا  لثم  ةيحلا  مسجلا  فئاظو  ؤطاتو  ..تالضعلا  ع  ةرطسلا  نادقف 

روطت لقو  دعلا  املا  ..فسأ ف  ل  عمو  ..ەذه  انصق  ثدح   ام  امامت  ..بلقلا 
دقو ..وم  مهنأ  انظ  ضرملا  اذه  نم  نوناع  اونا  نيذلا  ءاحألا  نم  ددعلا  نفُد  ..بطلا 
..نثالا ف ب  عساش  قرافلا  نأ  الإ  ةبيغلا ..) و( شختلا ) ءامغإلا   ) ب ضعلا  طلخ 

ءامغإلا تالاح  ام   اشختم  ەدسج  نوك  الو  امامت  هعو  ضملا  دقف  ةبيغلا 
ءامغإلا سكع  ع  خملا  للخ   وأ  تااصب  الاغ  ةطترم  ةبيغلا  نأ  ام  ..شختلا 

..ثادحأ نم  ه  طح  ام  ساسحإلاو  عمسلا  ةساح  باصملا  هلالخ  دقف  يذلا ال  شختلا 
إ اناحأ  دتمتو  ماأ  ةعض  رمتس  نأ  نكمملا  نم  ةبيغلا  نأ  اضأ  ركذن  نأ  ن  الو 

.قأ دحك  ماأ  ةدع  دتمت إ  تاعاس  ةدعل  ةداع  ثدحف  شختلا  ءامغإلا  امأ  ..تاونس 



[←10]

.عبطلا ةققح  ( 10)



[←11]

قح (11)
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