


( 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 
 

 



 

 

 

فو ـــ خلا لئا  ــ سر
 

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 

 



ةمدقم   يأ  تسل  ..ةمدقم 
نإ  ) وأ ةمدص ) مل  بسس  صق  نإ   ) زارط نم  ةئاعدلا  تاراعلا  ەرأ  نإ  ..ئراقلا  يزع 

لعف در  كرحت  ام  ةداع  تاراعلا  كلت  نأل  ةراثإلاو ..) ضومغلا  لوه  نم  مسافنأ  سحتس  راجت 
سحتس  ) وأ ةمدص ) مل  بسس   ) لعفلا صق  تنا  نإ  نذ  ام  ..نل  ..ئراقلا  ىدل  ادع 

دق نأو  قدصت ..!! ةجرد ال  بغ إ  اح  ه   تررم  ام  نأ  ةمات  ةقث  انأف ع  مسافنأ ..!! ؟)
رخآلاو حلا  ب  اهكرتأ  ..ماهفتسالا  تامالع  نم  تااغ  طسو  ةللقلا  تسل  تاونس  تشع 

  !!!. بجعتلا تامالع  نم  ىرخأ  تااغ  لحرأل إ 

اركذم نم  اءزج  ت  دقو  لا ..)…ـ ناملس  دلاخ   ) سا ..فنب  مفرعأ  نأ  تس  ..ةرذعملا 
ةلما ةاور  نأ   ام  ةلوهجملا 2 ..) داعألا  و( ةلوهجملا ) داعألا   ) مسا المح  باتك  اقاس  

  (. ملظملا بناجلا    ) باتك مدلا )  ةوخأ   ) ناونع

تاذ ةصقلاف  ةلوهجملا ..) داعألا  ل(ـ اددج  اءزج  سل  مد  ب  يذلا  رادصإلا  نإ  الهم ..!!
نلو ةلمتكم  ةمداقلا ف  صق  امأ  ..ثلاثلا  وأ  اثلا  ءزجلا  الإ   اهانعم  لمتك  لا ال  ءازجألا  

.ةقاسلا   راجت  عالطالا ع  منم  بلطتت 

نيذلا ءالؤهل  ةصاخ  ..فن  نع  ةساسألا  تامولعملا  ضع  دعأ  وعد  موجرأ  ..كلذ  مغر  نلو 
.مهفضتسم   نع  ائش  اوفرع  نأ  مهقح  نمف  ..ةرم  لوأل  نوؤرق  

بطأو بحأ  عم  شعأ  ..نبألا  مي  ..رمعلا  نم  نعلاو  ةعارلا  ..ادج   يداع  باش  نإ 
ةملاسم ةأرما  و  ةمطاف ..)  ) ةبحلا دج  ..اقت  ء  ل  اهل  نيدأ  لاو  اح  اهتفرع   ةأرما 

سرادملا لضفأ  ىدحب  تقحلأو  ل  ..يت  لجأ  نم  عيطتس  ام  ل  تلعف  بلقلا  ةيط  ةعدو 
اهب سأ  ةداملا ال  انتلاح  نأو  ةصاخ  ..لعت  ىوتسم  لضفأ  لصحأ ع  تلا )   ) ةصاخلا 

شعنو ..ظحلا  نسحل  هتافو  لق  دجل  يدلاو  اهاشا  ةنكس  ةرامع  كلمن  ذإ  ..قالطإلا  ع 
.يرهشلا   اهلخد  نم  الاح 

الاط نوأ  سوب   ام  ل  لعفأ  تنكف  ..ةاعرلا  ەذه  ل  دع  ةلاغلا  دج  لمأ  بخأل  نأ  ملو 
ذتاسأ تعمس  ام  اثكو  ..لصاوتم  لشو  فلا  ةحول  عضوأ   نأ  اريدج  اعمال  اقوفتم 

.يرقعلا   وأ  ..ةغانلا  نوفص 

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

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

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

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



.دحأ   فرع  الو  ادحأ  دهاشأ  الف  ادنلتكسا ..)  ) عالق نم 

ل ..امئاد  نح  ..سفنلا  ةقثلا  مودعم  ةصخشلا  فعض  ناسإ  نأ  فاعالا  ملؤملا  نمو 
بقارأ نأل  اذه ..!! اوروصت  هف ..!! فن  دجأ  ..اح ال  ط  رم ع  امدنعف  ..امئاد  فئاخو 

ةكمس نأ  ةثك  اناحأ  رعشأ  ذإ  ..نامألا  مدع  مئادلا  روعشلا  وه  بسلاو  ..تخم  انأو  ملاعلا 
ح توحلا  نط  لظأ   ..برهلا  لواحأ  امهمف  ..لئاه  توح  ةدعم  لخاد  حبس  ةغص 

راجشألا هلقنت ب  ءانثأ  انصغ  كي  يذلا ال  درقلا  نوأ  نأ  درأ  ..نامأ  شعأ  نأ  درأ  تومأ ..!!
.ەدجأ   الو  هنع  ثحأ  يذلا  نامألا  وه  اذه  رخآ ..!! انصغ  كسم  نأ  لق 

ةماقلا صق  انأ  ..لاح  ل  نل ع  ..مل  اهفصو  ىودج  فرعأ  الف  ..ةصخشلا  افص  نع  امأ 
ضع الولو  ..اهنم  نورفنت  ملعج  وأ  اهم  ام  دجوي  الف  ادج  ةداع  مالم  ..ةبلا  له  ..اس 

.لامجلا   نم  حبقلا  برقأ إ  نأ  تلقل  ظفحتلا 

تشع لا  ةقطنملا  ف  ..اح  بح   لوأ  ةيمرلا ..)  ) ةقطنم نكسأ  نأ  مخأ  نأ  تس 
املا قبع  هل  اهنم  ءزج  ل  نأ  رعشأ  ذإ  ..بلق  رهظ  نع  اهعراوش  ل  تظفحو  دالو  ذنم  اهيف 
مئارجلا راشنا  نم  نآلا  هلع  وه  ام  اعرم  اساق  ملاعلا  حبص  نأ  لق  هشعأ -  مل  نو  لمجلا - 

.دحأ    خت ع  لا ال  ةبلسلا  رومألا  نم  اهغو  ةلاطلا  لدعم  عافتراو  ..تاردخملاو 

نم ثلا  ..ةملألا  تاكذلا  نم  ثلا  ..فوخلا  نم  ثلا  ..ةدحولا  نم  ثلا  ..اح  ەذه  
..بتلا   عم  تقولا  نم  ثلا  ..تاطاحإلا 

حو ..ركذلا  قحتس  ام  اهيف  نك  مل  ادج  ةئداه  اماأ  يرمع  تاونس  لاوط  تشع  نأ  بغلاو 
ام تأرف  ..ةيهر  ةع  رخآ  ًنم  ذختت  كلذ  دع  اح  تأد  ذإ  ..ةع  ةسداسلا  نس  ول 

وفت بس  قفألا  حل    يذلا  قملا  لقتسملا  مغرو  ةئاملا ..!! ەرمع  زواجت  خيش  ەري  مل 
.ةلوفطلا   ماأ  اثك إ  نحأ  تلز  نأ ال  الإ  ..اردلا 

ماألا نأ  رعش  ..كت  امدنع  نلو  ..دألل  مودس  مويلا  نأ  رعش  ..الفط  نوكت  امدنع  اقح  بغ 
اهنأ مأ  ةعصلا ..!؟ ؟ ەذهب  امئاد  ةاحلا  له  لمج ..!! وه  ام  ل  اهعم  ذخأتو  لا  حمل  رمت 
..فن ل لاؤسلا ع  اذه  حطأ  تنك  ام  اثك  طقف ..!؟ ةقهارملا  نس  نوكت   امدنع  كلذك 
ةققح ..ادأو  امئاد  ..ةعص  ةاحلا  نأ  تكردأ  ..رمعلا  نم  تانعلا  ةلحرم  تلخد  نأ  دعو  نآلا 

.الل   فرغ  ةف  رظنأ ع  امدنع  موي  ل  ةاهن  اهركذتأ  

..عرافلا هماوق  لثم  هتامل  ..دوعلا  بولصم  سأرلا  عفرم  باشلا  كلذ  نوأ  نأ  متأ  اح  لاوط 
يأ ماللا   ستح  يذلا  لجرلا  كلذ  نوأ  نأو  ..امنسلا  ثمم  امسو  نوأ  نأ  تنمت  املاط 
نم رئاث  نارب  انأف  ..نخآلا  رعاشمل  ثك  ناسإ ال  لل  ادح  عضأ  ..هلوخد ح  ىدل  سلجم 

..هلعف عيطتسأ  ء  يأ  يدب  سلو  ملظ  نم  ملاعلا  وح   ثدح  ام  ىرأ  ..رعاشملاو  رافألا 
ع شمنأو  ..فعض  صخش  نأ  ركذتأو  سفنلا  اوش  ع  اهب  رعشأ  لا  ةروثلا  كتتف 
..ملأ نع  ةراع  ةسلا    ةاحلا  نإ  ملاعلا ..!! اذه  نم  تخأ  نأ  كشوأ  أو ح  فن أ 

   !!. ىودج نود  نل  ةققحلا  ەذه  عم  ملقأتأ  نأ  لواحأ  انأو 

لئاسر  ) نع ثدحتنل  ..مهأ  وه  امع  نآلا  ثدحتنلو  ..يرطاوخ  نعو  فن  نع  اثيدح  انيفك 
موي دع  اموي  لاهنت  لئاسرلاو  ةلوهجملا ..) داعألا   ) ارادصإ لوأ  تمق ب  نأ  ذنمف  فوخلا ..)

..ضومغلا اهفل  ةيهر  براجت  اوشاع  سانأ  نم  اهمظعم  ..ولإلا  يدب  قودنص  ماتو  
درجم امنإ   ..لاشملل  الالح  تسل  عبطلا  ..مهمومه  مهكراشو  مهيلإ  عمتس  نم  نودو 



  !!!. معم لعفأ  ام  امامت  ..ةضفضف 

سلجأف  ..قو  نم  ه  سأ  اءزج ال  اهل  صصخأ  تحصأو  ..لئاسرلا  كلت  ةءارق  تنمدأ  دقل 
بلحلا نم  اك  فنل  دعأ  نأ  دع  ..رتويبملا  زاهج  ةشاش  مامأ  تازاجإلا  ماأ  نم  ةرخأتم  تاقوأ 

ءارو امو  ضومغلا  ملاع  باوبأ  حتفت   ةئداه  ءاوجأ  ..صصقلا   كلت  اهدع  أرقأو  ..نخاسلا 
   !!. ملاعلا اذه  اهب  تم  لا  راألا  نع  اهل  تالؤاسب ال ح  قع  ألمتو  ..ةعبطلا 

امدنع امود  اهركذتأ  ةققحلا  ەذه  ..انم  دحاو  ل  ناهذأ  ءاهل   رافأ  نم  م  اوروصتت  نأ  نكم  ال 
قرافلا أر  وه   اذهو  ..ەدقتعن  ء  ل  نع  نلعن  الأ  متح  عمتجملا  نل  لئاسرلا ..!!! كلت  أرقأ 

..اهيف ام  مهأ  ةاحلا  نم  اخأ  تمهف  دقف  امومعو  ..لباخملا  اننب و  دحولا -  امرو  اسألا - 
  !!!. ادأ اهمهفأ  نل  نأ  وهو 

ةعبطلا ءارو  ام  صصق  فصن  نأ  نكم  ال  ةلمج ..!! ؟ لئاسرلا  كلت  ةروكذملا   صصقلا  له 
متدصق ول  امأ  ةلمج ..)  ) الإ ء  ل  ..ةناطش  ..ةفخم  ..ةكئاش  صصق  اهنإ  ..لامجلا 

  !!!. لقألا ةسلا  ع  ..كلذك  دأت  ل  اهنإ  ..ةءارقلل  ةلاق  صصقلا  نأ  لامجلا ) ب(ـ

نأ دقتعأ  ..مهسفنأ  نع  ثدحلل  لئاسرلا  كلت  باحصأل  لاجملا  احسفم  ..اللق  نآلا  سرخأس  ..و 
.لضفأ    اذه 

لئاسر ..ةيهرلا  لئاسرلا  كلت  ثادحأ  اعم  شعنل  ..راسلا  إ  اورظنت  وأ  ..ةحفصلا  اوبلقتلف 
.فوخلا   

…ـ   لا ناملس  دلاخ 



وألا   ةلاسرلا 
موي  !!  14

دهف   لسرملا :
فصو ام  ةصخشلا  زوزهم  فعض  ف  نم  تنا  وألا  ةلاسرلا  ..ئراقلا  يزع  ةظحالم :

عم بولسألا  ةارو  ةئالمإلا  ءاطخألا  نم  بهر  لش  اعت  ةلاسر  و  دهف ..)  ) دو ..هسفن 
.ددج   نم  همال  ةغاص  ةداعإ  بلطو م  هسفنب  كلذ  فعا  يذلا  دهف ) يراذتعا ل(ـ ل 

نأ متأ  ةبدأ  ةروصو  ..لمالا  هتصق  ةغاصو  ةاتك  ةداعب  تمقو  ..هتحصنب  تذخأ  دقف  اذل 
.هلوق    دهف )  ) دي ام  فرعن  ةطسو ح  ةسلس  نوكت 

ال فلا ..!! ؟ اذهك  ةصخشلا  يزوزهم  ءافعض  صق  لاطأ  مظعم  اذامل  نولءاست  اذام ..!؟
وهف هتاركذم ، بتك  نأ  نكم  الو  قامعأ  هل  نوكت  نأ  نكم  ةوقلا ال  لماعتي  نم  نأل  امر  ..فرعأ 
.اددحت   ةطقنلا  ەذه  صق   لاطأ  عيمج  هاشي  اذهل  دقتعأ  ..ةجطللا  اهل  هلاشم  لح 

ضومغلا اهءاوجأ  بوش  ..قح  ةداع  غو  ةغ  هتصق  نأ  وه  مهملاف  ..انمهي  ام  اذه  سل  نلو 
.اهثادحأ    اوشعت  لاجملا   مل  ارات  بحسأ  نأ  لضفأ  نو  ددشلا ..!!

)…ـ   لا ناملس  دلاخ  )

( تلا  ) ال دشأ  ىدحإ  و  رياف )  ) رهش تااد  نحنف   جراخلا ..!! ةرازغ   رطمت  اهنإ 
ورع خت   ةغلاو  لللا ..!!! فصتنم  دع  فصنلاو  ةع  ةناثلا  براقت  ةعاسلا  ةدورب ..!!

  !!!. اهعم علتتل  ةماود  لوحتتو إ 

هلمأ نولا  نأ  رعشو  دعرلا  مه  عمس  امدنع  ةرطمملا  الل  بئلاو  رحاسلا  عباطلا  كلذ  هنإ 
قّدص بغ ال  نام  اقم   اتماص  سلجأ  ..ء  ل  مغر  ل  ضرألا ..!!! بكوك  مدطصس 

جراخلا راطمألا   بقارأو  ةفجترم  دب  تامللا  ەذه  مل  بتأف  اقحال ..!! هلصافت  نع  مخأس 
  !!!. تقولا سفنب 

..فن نع  ثدحلاو  ةاتلل  غفتلاو  ءاوجألا  كلت  سولجلا   دوأ  تنك  ام  امئاد  نأ  فطلا 
نأ ودي  بتأ ..!! اذام  اراتحم  نآلا  سلجأ  كلذ  مغر  ..هل ل  عم  امل ال  عم  عت  تامللاف 

   !!!.. أدي نيأ  نم  فرع  اهمدعك ال  رافألا  ءملا  صخشلا 

ةعاتم مل  حمس  لسلسم  لش  ةاتلا  أدأ  مث  ..اللق  زكرأو  افنأ  طقتلأ  نأ  بج  ..اذل 
سفنلا ملاع  انتالؤاس ..!!! ثي  الوهجم  لظ  املاط  ملاع  م   رحس  لا  ةغلا  صق 
اهبيكرت ةساسح  قوفت   ةلآ  اهنإ  ..دوجولا  ةلآ   دقعأ  قح  ةلا   سفنلاف  ةلا ..!!

نأ عيطتس  ضومغلا ال  نم  قح  رح  و  ةحلا ..!! تارئاطلاو  ةوونلا  تالعافملا  ل  دقعت 
لمأ ع  ثحنو  ثحن  لظنو  ..حطسلا  غ  فرعن  ال  نحنف  ..ادأ  ةقحسلا  هقامعأ  إ  لصت 

  !!!. ىودج نود  نل  ةلوهجملا  قامعألا  كلت  لوصولا إ 

رمعلا نم  ةع  ةسداسلا  غلأ  بصن ..!!! يأ  هتافص  نم  نك   مل  مسا  وهو  دهف ..!!)  ) سا
نع محو  ع  انيطعت  ح  غصلا  اهيأ  تنأ  نم  نولوقت  اذام ..!؟ ..روطسلا  ەذه  ةاتك  ةظحل 



متالؤاس ه ..!؟ انسوؤر  عدص  كرمع   لثم  صخش   ەاس  يذلا  ام  نولوقت  ةاحلا ..!؟
نم ةفلا  كلت  مهتقو   نوضق  لثم س  نيذلا   دالوألاف  عبطلا ..!! بك  دح  إ  ةححص 
امأ نوعتمتس  مهو  ..ويدفلا  باعلأ  نوبعل  نوفلتلا  وأ  رتويبملا  ةشاش  مامأ  ةنسلا  فصن  ةزاجإ 

امأ ةلشم ..!! يأ  اوهجاو  ام  هلإ م  نوأجل  عافد  طخ  مهل  لثمت  لا  مهتالئاع  دوجوب  عاتمتسا 
..لوفط ذنم  اهل  الاوهأ ال ح  تأرو  ادج  ةركم  نس  فن   نع  الوؤسم  تحصأ  دقف  ..انأ 

( ةرلا حاورألا  دراط   ) فخملا ملفلا  دهاشو  ةعارلا  لفط   اهيش  رمألا  حبصأ  ح 
   !!!. لختت نأ  كل  اهنيح ..!؟ ةسفنلا  هتلاحل  ثدحس  يذلا  ام  (!!!.. Exorcist)

ةدئاف امف  ..هف  بذعتأو  احأ  يذلا  خادلا  ملاعلا  ..اذ  نم  ةعطق  مرأل  ..اركذم  بتأ  اذهل 
راجت أرق  نم  إ  جاتحأ  اذهل  روهمجلا ..!! ؟ نم  لاخ  حم  ع  لثمتلا  ماق  اذإ  لثمملا 

   !!!. ةاحلا حم  يرود ع  يدؤأ  انأو  لعافتو م 

ةسداسلا نأ   متفرعو  سا  متفرع  دقل  ..فن  نع  هلوقأل  ثلا  كانه  سل  ..لاح  ل  ع 
اذه نم  ىودجلا  فرعأ  ال  اصوأ ..!؟ ؟ ..نثلا  رظن  لفط   درجم  نأ  يأ  ..رمعلا  نم  ةع 

تسل باسألاو  ةظوحلم ..!!! ةجرد  امر إ  ..لحن  ..اس  ةماقلا  طسوتم  لاح  ل  ل ع 
  !!!. اضأ دّمو  مي  ل ك  ..معن  قف ..!؟ ؟ ك  رقفلا ..!! وه  ل  ..قالطإلا  ةحص ع 

زواجتي يرمع  نك  مل  ..عورم  س  ثداحل  ّيدلاو  عم  تضرعت  امدنع  اح  ةاسأم  تأد  دقل 
نأ اهدع  تفرع  نأ  الإ  ..لاحلا  ةعبط  ثداحلا  صوصخ  ائش  ركذأ  الو  اهنيح ..!!! تسلا 
عيباسأ  ةعض  تضق  نأ  ح  تذقنأ ..!!! ةهلإلا  ةانعلا  نل  ةغل  تااصإل  تضرعت 

  !!!. ثداحلا ّيدلاو   ةافو  دع  ادحو  ملاعلا  اذه  اهدع إ  جخأل  شسملا 

انأو اهلم  تذخأف إ  ..ةقتملا  لئاع  ل  تنا   ..لاخ  ىوس  يرمأل  متهي  نم  كانه  نك  مل 
  !!. اح ه  رمتس  يذلا  بهرلا  يغتلا  الو  ملاعلا  اذه  وح   رود  ام  فرعأ  ال 

تب رخآ   لفط  نع  ةلوؤسم  اهلعجس  يذلا  نمزلا  نعلت  و  اهلم  إ  لاخ  تذخأ  دقل 
ةموكحلا رئاودلا  ىدحإ  لمعو   تالهؤم  يأ  لمح  جوز ال  عمو  الصأ ..!!! لافطألا  سدكتم 

   !!!.. رهش ل  فصتنم  الاغ   تي  الخد  هلع  ردت  ةفظوب 

تب تعرعرتو   تأش  اذل  مهبلص ..!!! نم  سل  لفط  قافنإلا ع  وه  هنودي  ام  رخآ  ناف 
مهبيعالأ ع  اوسرامو  لاخ  ءانبأ  ع  رمت  ام  اثكف  ..تقولا  لاوط  ةغلا  هف  رعشأ  تنك 

ملف لعلو  ..ةاقر  نود  اوكرت  اذإ  نويققح  طاش  امومع  قهارملاو  لافطألا  نإ  ةرذقلا ..!!!
نود نم  مهسفنأ  اودجو  اذإ  لافطألا  هلعف  دق  امع  بك  لش  ع  هشلا  ( 1 ( ) باذلا ةهلآ  )

  !!!. بقر وأ  بسح 

اذل اقت ..!!! ةحلا  تانئالا  عيمج  عمو  ةنمزألا  ل  اهرود   بعلت  ءادوسلا  ةطلا  ةصق  نإ  ام 
مهتدامو ..لاخ  ءانبأ  بعالأو  بلاقم  ةحضو  لاحلا  ةعبط  ءادوسلا  ةطلا  انأ  تنك  دقف 

.حازملاو   ةخسلل  ةلضفملا 

بكس نم  دجأ  ..لعفأ  امدنعو  ..مهل  حتفأ  نأ  فنع إ  رجح  با  نوقرط  اونا  ةثك  اناحأ 
..اوغتس ال  كحاض ..!!! اهدع  اوهيل  جوب  اعمج  اوقصي  نأ  وأ  ءاملا ..!!! نم  اك  جوب 

تنك ..ةرم ح  تاذ  مهدحأ  هلعف  ام  الو أ  ..لعفلا  اشوحو  اونوك  نأ  نكمملا  نم  لافطألاف 
!!!.. بالودلا تفاخ   توص  اذو  ..مونلا  كشو  عو  فاحللا  تحت  ارثدتم  مونلا  ةفرغ   

بالودلا با  حتف  نأ  لق  ..عفتري  توصلا  كلذ  أد  امدنع  ةصاخ  ..لئاه  بعرب  تصأ  عبطلا 



  !!. داوسلا احشم  انئا  هنم  جخو 

ذو ..يدسج  نم  جختس  اهسفن  ور  نأ  ارعاش  ..لق  نم  خأ  مل  ام  تخ  نأ  ادج  ركذتأ 
اولخت ..فاخإ  هلقم   حجن  نأ  دع  احاض  رجفنا  دقو  ءادوس  ةءاع  ارثدتم  لاخ  ءانبأ  دحأ  ه 

  !!. بسحف ةسداسلا  انأو   ثدح   دق  اذهك  افقوم  نأ 

..امامت يصخش  اومده  دقف  لفط ..!!! ةاح  مدتب  ةلفك  اهنأ  الإ  اهتفاخس - مغر   - كلتك رومأو 
ارمأ مهــو   مهتاقاضم  تحصأو  يدارإاللا ..!!! لوبتلا  ضرم  مهتلماعم   بس  تصأو 

  !!!. الصأ اروسكم  ائش  كت  نأ  كنكم  الف  ..ماألا  رورم  عم  اداتعم 

بح نأ  تفرع  ل  دحلا ..!؟ اذه  إ  فنعلا  داغوألا  ءالؤه  بح  اذامل  ..لءاسأ  امئاد  تنك 
بوعشلا  ةماع  نا  اذامل  الو  ..عمتجملا  نم  توبكملا  لغلاو  رقفلا  هس  نوك  دق  فنعلا 

..!!؟؟ سانلا تافاته  طسوو  حراسملا  مهضع   نوقزم  دبعلا  ةدهاشم  نوبح  ةمدقلا  نامزألا 
!!. اذه ف   عامتجالا  ءاملع  دحأ  تل  ..ملعأ  ال  ةمحر ..!؟ ءارقفلا  رقفلا  بسك  مل  اذامل 

ت ..كش ح  نود  ةثك  تنا  اهنل  ..اا  شارفلا  اهيف إ  تهذ  لا  تارملا  ددع  ركذأ  نإ ال 
   !!.. لالا حاترم  شارفلا  هف إ  تهذ  ادحاو  اموي  ركذأ  ال 

ادج ةق  ةفرغ  الزعنمو   ..ء  ل  نم  امورحم  اقف  ..اروهقم  افعض  ..ةروصلا  ەذهب  تك  دقل 
ار ىوس  يوحت  يدرف ال  نجس  برقأ إ  ةعضو  ةفرغ  ..اهعضوو  اهمجح  مدخلا   ةفرغ  نم 

قأ  تحرف  رخآ ..!!! ء  يأ  ةفاضإل  اهمجح  رغص  بس  كت  الو  ..الاهتم  االودو  اغص 
.اقت   هل  قو  ةفرغلا  ەذه 

درأ تنك  ..لاخ  ءانبأ  اصوصخو  عيمجلا   ةلماعم  بس  ةلوفطلا  تاونس  ذنم  اذه  تملعت  دقل 
مهباب مهيتآ  نأ  ةثك  اناحأ  نوبلط م  اوناف  ..مهنع  دعيل  نك  مل  اذه  نل  ..مه  تأ  نأ 

ةمسر ةفص غ  مداخ  ..معن  ..مهتاجاح  ءال  يزكرملا  قوسلا  إ  بهذأ  وأ  ةغصملا ..!! نم 
لألا عم  ..ةعضولا  ةفرغلا  كلت  عبطلا  لاقملاو  ..اهجوزو  لاخ  ةكرامو  ةقفاومو  نورت ..!! ام 

.بلاو  

لوانتأ اسلاج  نوأ  امدنع  ةماسلا   مهتارظن  بس  للقلا  ىوس  لآ  تنك ال  دقف  كلذ  مغرو 
مهنيعأ نع  ادع  وج  نم  اضع  عبشأ  ..ةجالثلا ح  باهذلل إ  الل  رطضأف  مهعم ..!!! ءادغلا 

.مهتانعلو  

ةدئاف وذ  ودجو  امر  ..نآلا  ح  همهفأ  مل  رمأ  اذه  تبلا ..!! نم  ودرط  مل  اذامل  فرعأ  ال 
تنا الردنس )  ) نأ قرافلا  عم  نورت ..!!! ام  الردنس )  ) نم ةروكذلا  ةخسلا  نإ  ..امداخ  نوأل 

.لامجلا   فن  فصأ  نأ  نكم  الف  انأ  امأ  ..لامجلا  ةعئار 

تب ملاع  نع  لقألا  دعت ع  اهنأل  ..مويلا  ام   لمجأ  ةسردملا  تنا  دقف  ..سارد  نع  امأ 
ةساردلا لحارم  ةصاخ   ..قالطإلا  اقوفتم ع  الاط  نأ  مل  كلذ  مغر  ل  ضغلا ..!!! لاخ 

لفط درجم  وك  بط  رمأ  وهو  ..ظحلا  نسحل  بسرأ  نأ  نود  ةغلا  ةعص  اهتجا  لا  وألا 
تبحأ ل  هجوو ..!! حصني  نم  دجوي  الو  قتسم  ءانو  ملعتلا  ةمهأ  ىدم  فرعأ  ال 
مظعمو ةلطلا  المز  ەانا  تفل  دقف  ..ع  عيمجلا  قافشإ  بس  امر  ..كش  نود  ةسردملا 

حضاو ع لش  تلد  لا  ةثرلا  اث  عم  ..قيمعلا  زحو  مئادلا  يدوو  يرزملا  اح  ذتاسأ 
  !!!. ةصع ةدام  ةلشم  نم  اعأ  نأ 



..امامت م  فلتخ  رمألا  نل  قافشب ..!!! سانلا  مهيلإ  رظني  نأ  نوبح  نثلا ال  نأ  كش  ال 
هنم ضع  ةسردملا ع  لصحأف   اح ..!!! هفرعأ   مل  يذلا  نانحلا  ةنونج إ  ةجاح  نأل 
هنأ الإ  ..اقت  ورظ  سفن  اع  لمز   نم  ةصاخ  ..المز  ضع  نم  وأ ح  ذتاسأ  ةطساوب 

ةرادإ عأ  نع  ادع  رئاجسلا  نخدل  ەاملا  ةرود  تخ   ەارت  ذإ  ..عمتجملا  درمتم ع  بغاشم 
  !!!. بس نود  نم  وأ  بس  سردملا  عم  رجاشي  وأ  ..ةسردملا 

..تامللا ضع  انبذاجت  ماألا  عمو  ..ماللا  ؤرجأ ع  نأ  نود  اضع  انضع  قمرن  انك  ةادلا   
يذلا ال همأ  جوز  عم  شع  وهف  ..ةعصلا  فورظلا  سفنب  عمتج م  اذه  مز  نأ  حضتيل  

نع امامت  ةزجاع  ةضمف  هتدلاو  امأ  ..باسألا  هفتأل  ه  لكنتلاو  هو  هيذعت  نع  فك 
نع بعتلا  ءاج  فالتخالاو  ..ةاناعملا  تاذ  ..ملألا  تاذ  شعن  اننل  ..ةفلتخم  انفورظ  هتيامح ..!!

   !!. ناصعلا وه  راتخاو  عضخلا  انأ  تخا  ذإ  ..بسحف  اهعم  لماعتلاو  انمالآ 

رغص س مغر  فحصلا  أرقأف  ..ةعضولا  فرغ  ةلزعلا   ةلحر  أدت  ..ةسردملا  نم  دوع  دنعو 
دحو سؤي  ام  دجوي  الو  ..هتاذ  بسلل  ةلملا  ورف  لحأو  ..تقولا  لتقو  ةلسلا  نم  عنك 

مأ  ) ــر حب ح   ــــ بسأو ــع  متسأف دحولا ..!! دص  ەتعأ  يذلا  ر  ـــ صلا عا  ــ يذملا كلذ  ىوس 
!!!.. اذه لخت  ..معن  موثل ..!!؟؟) مأ  ( ـ ع ل ـــ متس ةر  ــ شع ة  ـــ سداسلا ـى   تف ..ع  ــــ ئارلا موثل )

!!.. اهغص تاققشو  اهااوز  ل  تظفح  ح  ..فرغ  نم  نكر  ل  إ  رظنأو  اهيلإ  عمتسأ 
نام شعت   امدنع  كنأ  نولوق  يدسج ..!!! نم  ل ش  تفرع  دق  اهسفن  فرغ  نأ  ترعشو 

  !!. فرغ تسلج   امل  ه  رعشأ  تنك  ام  اذهو  ناملا ..!! تنأ  حبصت  ..ةلط  ةفل  ام 

ء يأ  نعو  ء  يأ  تثدحت  نأ  ركذأ  الف  ..بهم  تمص  ..تي  باذع ال  ..اح  ەذه  
..لوفط اذه   لعفأ  تنك  دقل  ..خس  نع  بعتلا  عيطتسأ ح  نأ ال  ةصملاو  ..دحأ  عم 

ثك مل  نل  وقح ..!! الاطم  لافطألا - لعف  ام   - دق ضرألا  بأو  أو  خأ  تنك 
  !!!. عبطلا دحأ 

ةمزالتم تصأ  نأ  ..ةغئاز ح  تارظنو  له  دسج  ..ناسإ  ماطح  ماألا إ  رورم  عم  تلوحتف 
دارفأ نأ  اقح  ..اهئانبأو  لاخ  فطع  لب  حجني  مل  اذه  نل  ..ادج  ةركم  نس   ( 2 ( ) نزواخنم )

  !!!. كرمأل متهت  لا  ل  ..كمد  لمحت  لا  كلت  تسل  ةألا 

ةاحلا تلاز  ام  امغمغم : ةلل  ل  يع  ضمغأ  تنك  ..عاطقنا ل  ال  ءوس  تنا  رومألا  نأ  ركذأ 
   !!!.. دغ كانه  نكلف  اذإ  ..لقألا  ىوأملاو ع  ماعطلا  دجأ  نأ  سوب  لاز  ام  ..ةنكمم 

اذكه ..اهلمأ  اح  غت  اران  لعشس  لا  ةرالا  ..ةرالا  كلت  قالطنا  نم  د  عبطلا ال  ..نلو 
صصقلا    

  !!. صق تور  املو  بقع  اسأر ع  لاع  بلقناو  اح  تغت  امل  ةرالا  كلت  الولو  امئاد ..!!

اح هف  تغت  بسحف  دحاو  رهش  ..معن  ..رهش  اوح  ذنم  اذه  نا  ةرالا ..!؟ تقلطنا  م 
   !!!.. اهلمأ

ةلملا ورف  لحأ  نأ  لواحأو  ويدارلا  إ  عمتسأ  ..ةداعلا  فرغ  اسلاج   تنك  امدنع 
نم ء  ارعاشو  بسحف ..!! تقولا  لتقل  ةلواحم م  تاراتخالل  ادادعتسا  ورد  ركذتسأو 

..ةفلا كلت  لاوط  لاخ  تب  نم  ائاهن  جخأ  نل  وك  ةنسلا  فصن  ةزاجإ  دعوم  باقال  نزحلا 
تبلا نع  بغتأس  وك  ..مهباقع  امرو  ..مهطخس  ثس  ةسردملا  رخآ غ  نام  ورخف إ 



  !!. خلإ ..ةغصملا  وأ  امر  يزكرملا  قوسلا  بهذأل إ  هف إ  نوجاتح  دق  تقو   

ةلاص ةلج   عمسأ  نأ  لق  ..ءاسم  ةنماثلا  براقت  ةعاسلا  تنا  ح  ..ادج  ةلللا  كلت  ركذأ 
لاشملاف ..اثك  ثأ  ملو  ..ثدح  ام  مهفأ  مل  خا ..!!! إ  ائشف  ائش  لوحتتل  ..لملا 

لاخ عم  رجاشو  ..باسألا  لقأل  هئانبأ  نم  بضغ  لاخ  جوزو  ..تبلا  اذه  اثك   ثدحت 
  !!!. ائطخم نأ  ملو  لصحس ..!!! افخم  ائش  نأ  ترعش  ..ةرملا  ەذه  نل  ..اثك 

نود قلق  هلإ  ترظن  اضغ ..!!! ناطشس  ەانيعو  ةفرغلا  لاخ  جوز  محتق  نأ  لق  ةللق  قئاقد 
هش هنو  يب  ةقالعلا  نإ  ةروصلا ..!!! ەذهب  فرغ  هماحتقا  بجوتسل  هتلعف  يذلا  ام  ..مهفأ  نأ 

لخد هنأ ال  ام  ..خيتلاو  رماوألا  نم  اطلخ  هتجهل  نوكت  ..م  ثدحتي  امدنع  وهف  ..ةعوطقم 
مث  : ..اردان  الإ  فرغ 

..!؟)    ةخش هتلعف ب(ـ يذلا  ام  ..لحنملا  اهيأ  ..قحلا  اهيأ  ..بللا  اهيأ  - 

اهلماعت اهئاقشأ   نع  ةراقح  لقت  الو  تاونس  عضب  رغصت  و  ..لاخ  ةنبا  ەذه  ةخش ) و(
.م  

نأو قح  رعذ  هلإ  ترظنف  افملا ..!!! موجهلا  اذهب  امامت  تقعصو  ..همئاتش  تسرخأ 
ام فرعأ  ال  انأو  رعذو  ةشهد  تعسم  يانيع  تنا  هتلعف ..!!! نأ  نظ  ام  تلعفو  بنذم 

جحتم  : توص  تلقو  ..طئاحلا  ةقصتلملا  رلا  ةواز  دنع  اعر  تشمنا  ..و  ..لوقأ 

  !!!!. ا ع ائش  لعفأ  مل  انأ  ..انأ  ..انأ  - 

نونجملا  : خ  حار 

  !!!.. اهب تشرحت  دق  كنأ  فرعأ  ..عللا  اهيأ  بذكت   -ال 

لاخ رهظت  نأ  لق  تاظحل  امودصم ..!!! اروعذم  هلإ  رظنأ  انأو  دق  ب  طقس  نأ  لق  دا 
اهلعج يذلا  غألا  نمزلا  نعلتو  متشو  اهرود  خت  تحارو  ..ةفرغلا  با  ةتع  دنع  فقتو 

   !!!.. ةلوؤسم ع

..و ..امر  الثم ..!؟ اسج ) اشرحت   ) دصق نا  له  ..هلاؤس  لاخ  جوز  ەدصق  امع  نولأس  ال 
نونجملا  : خو  همدق  لري  حارو  لاخ  جوز  ضقنا ع  ل  ..ائش  لوقأ  نأ  ارظتي  مل 

كدوجو لمحتن  نحنو  انلق  موثاجلا ع  كنأ  ك  الأ  ..انه  شعت  كنأ  ك  الأ  ..عللا  اهيأ  - 
….. اهيأ ..رجافلا  اهيأ  ..عللا  اهيأ  يدالوأ ..!! ؟ شعت ب  كنأ  ك  الأ  تاونسلا ..!!! ەذه  لاوط 

وهو لرو  نا   ذأ ..!!! ع  تلاهنا  لل  ةلاقلا  غ  مئاتشلا  نم  فقوتي  ال  لسو 
يأ نع  ائش  فرعأ  الو  ..ائش  لعفأ  مل  نأ  مسقأ  انأو  يرود  خأ  تنك  ..خو  ح  خ 
نل اذه  نأ  ترعش  نأ  دع  لسوتلاو  خالا  نع  تفقوت  ل  هتبا ..!!! سملأ  مل  نأو  ء 

  !!!. هتروث عم  يدج 

رخدا هنأ  ودي  ادأ ..!!! لوزت  نل  تامدك  تمس  يدسج  نأ  ادو   قح  فنع  نا  
جوز اهيف  لا   وألا  ةرملا  ەذهف  نآلا ..!!! هغرفل  ةقاسلا  تاونسلا  لاوط  هضغ  

الإ رهظأ  الو  ..ەراظنأ  نع  امامت  افتخم  نوأ  نأ  قباسلا  ادهاج   لواحأ  تنك  نأل  امر  ..لاخ 
   !!!. متملع ام  تبلا  تاجاح  ءا  وأ  ةلاهتملا  هتراس  لسغ  رمأ  امدنع 



ىرخأ داعأ  رظنأ إ  لاقملا  تحر  ل  ..بلل  رعت  ءانثأ  ملأ  يأ  رعشأ  نأ  مل  نأ  بغلا 
دق نمزلا  نأو  ترعشو  امامت  املسسم  تنك  رخآ ..!!! اصخش  ب  لاخ  جوز  نأو 

  !!. سوبا درجم  وه  ثدح  ام  نأ  وأ  فقوت ..!!!

كشوأ لعس ح  حار  مث  ..ههجو  ألم  قرعلاو  ثهل  وهو  نم   تي  نأ  لق  عبطلا  اذه 
!!.. فن نع  عافد  يأ  م  رظتي  نأ  نود  جوب  اهدع  قصيل  ..امهنام  نم  هئر  عانا  ع 

نم هلخت  منكم  ام  رذقأ  متشو  نعل  وهو  ةوق  اهبا  قفص  نأ  دع  ةفرغلا  نم  جخو 
  !!. ظافلأ

ءرملا فص  فك  فرعأ  ال  امهضعب ..!! ناطلتخ  ءالاو  نألاو  ناسإ  ااق  ارات  ةفرغلا  نم  جخ 
..ملاعلا ةوسق  ..عاضلا  روعشلا  ردق  ملألا  اروعش  سل  ..ال  ..بلل  ضرعتي  ح  ەروعش 

ةستحم  ةتوبكملا  ملألا  تاخو  ..فقوت  نود  كهجو  لس ع  لا  ةراحلا  عمدلا  ..ناوهلا 
لا ةصرفلا  كلت  حتأ ع  تحر  ..هفصو  عيطتسأ  يذلا ال  بغلا  يروعش  طسو  ..و  ..كردص 
!!.. عبطلا يادلاو  هل  ضرعت  يذلا  ثداحلا  ةصرف  ةصرف ..!! ؟ يأ  توملا ..!!! نم  اهيف  توجن 
اح لاوط  ..اثك  ةوسقلا  ەرأ  نإ  ُجنأ ..!!! مل  تيل  ..ةاحلا  ەذه  شعأل  هنم  ُجنأ  مل  تيل 

لق دسألا  ةسف  لعج  نأ  اثك  وعدأ هللا  تنك  نأ  ..ةظحل ح  ةظحل  اهشعأ  نأل  ..اههرأ 
  !!!. سف بنرألا  نوك  نأ 

انأو طئاحلا  بناج  تفقوو  شارفلا  نم ع  تضهن  ..سافنألا  طاقتلا  نم  ةللق  قئاقد  دع  ..و 
جوز نم  هتفرع  ام  ألا   ةثرالاف  ..معن  ..اخو  يرطاوخ  نع  ادع  ألا  ةثرالا  ركفأ 

نإ اذه ..!؟ ثدح  فك  ودي ..!!! ام  اسج  اهب  شرحت  نم  كانه  ..لاخ  ةنبا  ةخش )  ) ..لاخ
ەذهب حار   مث  ماهتالا ..!!! ةغص  لأسو  ءاج  طقف  ء ..!! خ  مل  لاخ  جوز 

نود رخآ  صخش  اهبكترا  ةمج  اهنإ  ..قالطإلا  اهسملأ ع  ملو  ائش  لعفأ  مل  انأ  ..انأ  ةوسقلا ..!!!
مل لشاف  لحنم  دلو  هنإ  دغولا ..!! كلذ  ..ألا  لاخ  نبا  وه  قحلا  لعافلا  امر  ..امر  ..كش 

.هحضف   ؤرجأ ع  اذه ل ال  لعف  اناحأ  ەارأ  نإ  ..ا  رئاجسلا  نخدو  هملعت  لم 

ام ءارو  وه  نوك  نأ  دعسأ  ال   .. هتلعف  قصلت  هتققش   ددهو  ةمجلا  كلت  بكترا  امر 
   !!!.. ىوتسملا اذهل  ادأ  ردحنأ  ملو  ..ائش  لعفأ  مل  نأ  فن  ةرارق  ملعأ   انأف  ..ثدح 

انتاعمتجم يسو   كت  ةضق  دحاولا  تبلا  ةسجلا   تاشرحتلاو  مراحملا  انز  نإ 
!!!.. قح قزأم  نإ   ..لإ  ا  دع ..!! امف  هتفرع  ام  اذه  (.. 3  ) موي دع  اموي  امومع  ةجلخلا 

نع ناثحي  امهنأو  ..نمث  يأ  ةحضفلا  كلت  بس  نأ  قيدصت  نادي  اهجوزو  لاخ  نأ  دقتعأ 
.ع   اهوقلل  ةمئال  يأ 

اهنأو جراخلا  نم  اهجوزو  لاخ  اهقلطت  لا  مئاتشلا  عمتسأ إ  ..فرغ  اهودشم   افقاو  تنك 
!!!.. ةصملا ەذه  تعقو ع  نيأ  نم  وأ  فك  فرعأ  ..لإ ال  ا  لحنلا ..!! يدسج  قزمت  ماهس 

رومألا نأ  قثاو  ل  ..ثدحس  ام  اددحت  فرعأ  ال  ..ةمداقلا  ماألا  اثك   رومألا  ءوسس 
.كش   نود  ءوسس 

نإ لاخ ..!؟ ءانبأ  نع  اذام  ..مث  دأت ..!! ل  قدص  نل  ءيرب ..!؟ نأ  لاخ  جوز  خأس  له 
  !!!. اودرفنا  ام  ةوسق م  ل  ةبهذ ل  ةصرف  اهنودجس  داغوألا  ءالؤه 

عقاولا ..ةنونجملا   ةركفلا  كلت  هذ  أرطت   نأ  لق  ..هلعف  بج  امل  قح  رعذ  ركفأ  تحر 
ذإ اهناس ..!! لواحأو  اناج  اهحرطأ  تنك  ..ةعساتلا ل  نس  ذنم  ..ةلط  ةدم  ذنم  دراطت  اهنأ 



تبلا اذه  نم  برهلا  ..معن  ..عبطلا  برهلا  ةركف  ةركفلا ..!؟ ام   ..اهذفنت  ادأ ع  ؤرجأ  مل 
الف ..ادج  ةلوبقم  ةركف  اددحت  ةظحللا  كلت  تد    اهنل  ..بهذأس  نيأ  ملعأ إ  ..عللا ال 

.رمعلا   لاوط  ةتولا  سفن  اح ع  نوكت  نأ  نكم  الو  ..نآلا  دع  انه  شعأ  نأ  عيطتسأ 

غ ةجرد  إ  هتس  ةركفلا  تدجوو  ..برهلا  ادج   ركفأ  تحرو  شارفلا  ع  تسلج 
مادقإلا ع نع  ازجاع  اهئات  فن  تدجو  اذو  ..عللا  تبلا  اذه  نم  برهأس  ..معن  ةلوقعم ..!!

..لاح ل  ائش ع  يواس  اح ال  نإ  ..قالطإلا  ه ع  سأ  رمأ ال  راحتنالاف  ..ىرخأ  ةوطخ 
سألا ..راحتنالا  بغارلا   روعش  نآلا  امامت  مهفأ  انأ  رانيد ..!! عــر  دقف  نم  أوسأ  سل  اهدقفو 

.راحتنالا   العف إ  وعدت  باسأ  اهل  ناماللا ..!!! برهلا إ  ةغرلاو   ةلحلا  مادعناو 

اهدع نوكس  امرو  ..تبلا  اذه  نم  الوأ  برهلا  لقألا ..!! برهلا ع  يرارق   تذختا  نأ  مهملا 
.ةسالا   احل  الح  دجأ  مل  ول  خألا  لحلا  راحتنالا 

اث عضأل  ةلآ  ةكرح  ها  حتفأ  ..فرغ  كلاهتملا   بالودلا  وحن  اروعش  هجتأ ال  فن  تدجو 
راوج ةيمرلا )  ) ةقطنم روجهملا   تبلا  كلذ  كانه  نيأ ..!؟ إ  ..ةغص  ةيقح  ةللقلا  
سفن مهــراقأل   لاخ  ءانبأ  ةراز  ءانثأ  تبلا  اذه  تأر  دقل  (.. 4) (10  ) ةعطقل يزكرملا  قوسلا 

  !!.. لا

نع فقوتأ  نأ  لق  ..براقألا  ءالؤه  ةرال  اللق  أ  وأ  تس  لق  اناحأ  مهعم  نوذخأ  اونا 
  !!. حازملاو ةخسلل  ةدام  كانه  مهمادختسا   بس  باهذلا 

هلعفأس  ام  ررقأ  نأ  ع  كانه  لل  قأل  تبلا  كلذ  إ  لصأس  فك  فرعأ  نأ  دقتعأ 
ال ءاشإلا ..!!!؟ دق  نآلا  وهو  همده  مت  له  اروجهم ..!!؟؟ تبلا  لاز  له ال  ..دغلا  حاص  اح 

..لعفلا ةسع  روجهم  تب  ةلللا   ءاضق  ةركف  نأ  مغر  ..ةلواحملا  قحتس  رمألا  نل  ..ملعأ 
اذل ..ارح  الق  كلتمأ  نأ  رعشأ  لقألا ..!! اد  ع  ام  اذه  وأ  ..نآلا  حاتملا  دحولا  لحلا  اهنل 
  !!. هف شعأ  يذلا  نجسلا  نم  ىوقأ  خاد  لا   ةحلاف  ..هعتأل  ةعاجشلا  كلتمأ  نأ  بج 

جوز محتق  دقف  رخآ ..!!! اموي  انه  ءاقلا  عيطتسأ  ال  ..ةلللا  ەذه  نم  رخأتم  تقو  برهأس  
ثادحألا نجس  وأ إ  رفخملا ..!! وذخأ إ  دق  ..ىرخأ  ةرم  فرغ  داغوألا  هئانبأ  دحأ  وأ  لاخ 

نأ نكم  امل  لامتحا  نويلم  كانه  بهذ ..!!! نم  قبط  ةصرفلا ع  اودجو  دقو  م  اوصلختيل 
  !!. كلذ نم  د  ..تقو ال  عأ  برهلا   نم  د  اذل ال  ..مهتمحر  تحت  تللظ  نإ  ثدح 

بالودلا  ال ةغصلا   ةيقحلا  خأو  ..ارغأ  مزحأ  انأو  فن  يب و  ددرأ  تنك  اذكه 
مهباهذ إ رظتنأ  رظتنأ ..!! تسلج  ..مث  ..فرغ  مهدحأ  محتقا  ام  اذإ  برهلا  بغر   اوهبتي إ 

. اورعش  نأ  نود  برهأ  مهمونو   مهفرغ 

خا عم  ةصاخ  ..امامت  ع  رطس  نا  قلقلاف  ..ادج  ةئيط  ةمداقلا  ةللقلا  تاعاسلا  تضم 
اصخش دي  هنوك ال  ةطلل  لس  لامتحا  نع  لاخ  عم  هثيدحو  لملا  ةلاص  لاخ   جوز 
ةعدم ختو  لولوت  تلاز  ذإ ال  ..الاح  لضفأ  نكت  ملف  لاخ  امأ  هتب ..!! ثم   اقالخأ  ًحنم 

يدوجو تص ع  لا  اهيلع   قحلا  نأو  ..اههجو  تدوس  نأ  دع  جو  ىرت  نأ  دت  اهنأ ال 
  !!!. اهتققش ةافو  دع  اهئانبأ  ب 

اهب رعشأ  لا  ةحملا  مالآلاو  كلاهتملا  يدسج  مغرف  قح ..!!! اح  تاعاس  دوسأ  اهنإ  ..لإ  ا 
هنولعفس  ام  ركفأ  تنك  ذإ  يكفت ..!!! لغش  نا  ام  رخآ  اذه  نأ  الإ  ..بلا  بس 



  !!. اقحال

ام مهركذأف  ةسردملا  إ  اهاذ  احاص  وري  نأ  خأ  ..برهأل  دغلا  راظتنالا ح  عيطتسأ  نل 
ملو ةسردملا  بهذأ إ  مل  نأل  اضأ  نوركذتي  دقف  فرغ  نم  جخأ  ملو  بهذأ  مل  اذو  ..ثدح 
هلع تد  ام  اذه  وأ  ..نورت  ام  امامت  احم  نإ  حاص ..!!! ل  فرغ  نم  اجراخ  وري 

   !!!. رومألا

ال هنأ  ودي  ..تبلا  ءاجرأ  ءودهلا  مع  نأ  دع  لللا  فصتنم  ةعاسلا  تراقو  ..اخأ  تقولا  رم 
دحأ دجوي  ال  رذح ..!! أر  تجرخأ  مث  ..ددش  رتوتب  فرغ  با  تحتف  ..ةلاصلا  دحأ   دجوي 

..مهفرغ ظقسم   اولاز  ام  لاخ  ءانبأ  نأ  ودي  كانهو ..!! انه  تاوصأ  عمسأ  لعفلا ..!!!
تحر مث  ..رلا  اهعضأو ع  ةغصلا  بيقح  جخأل  بالودلا  تحتفو  ..اع  ةفرغلا  تدع إ 

الهس رمألا  سل  انه ..!؟ نم  برهأ  له  اهلعفأ ..!؟ له  ..ةخألا  ةرملل  ةددش  ةح  اهيلإ  رظنأ 
قلطأ نأ  عيطتسأ  يذلا  ناملا  لقألا  انه ع  ..فقس  تحت  شعأ  لقألا  انهف ع  ..قالطإلا  ع 
نّمخأ نأ  ادأ  نكم  الف  ..تق  ول  رظتت  ةققح  ةصم  كانه  ..نلو  تبلا ..!!! مسا : هلع 

موعزملا مهف  نع  عافدلل  ةبهذ  ةصرف  لاخ  ءانبأ  اهدجس  ادغ ..!! داغوألا   ءالؤه  هلعفس  ام 
  !!!. مهدقح  عاشو 

يذلا تبلا  كلذ  برهلا إ  تررقو  ..يرمأ  تمسح  ..هذ  دوسألا   رطاخلا  كلذ  رم  امدنع  ..و 
الح دجأ  مل  ولو  ..اهدع  هلعفأس  ام  ركفأل  تقولا  نم  ثلا  نوكس   مث  ..هنع  متخأ 

  !!. لولحلا رخآ  هنإ  ..راحتنالا  خأ  نلف  ..اسأمل 

ااق نم  وهو  ..ةلط  ةف  ذنم  غلملا  كلذ  عمجأ  نإ  ..ناند  ةعلا  زواجتي  غص ال  غلم  يدل 
اهعمجأ تللظ  ثح  ..تبلا  تاجاتحا  ا  دنع  ةداع  اهيلع  لصحأ  لا  ةندعملا  تالمعلا 

ام ىلو  ..بلاو  لألل  ماأ  ةعض  غلملا  كلذ  كس  ..ظحلا  نسحل  دحأ  هتي  نأ  نود 
.اهدع   ثدحس 

با ةحان  ءودهلا  تاذ  هجتأ  ..مالظلا  افاغ   تبلا  ..افنأ  متأ  نأ  الواحم  فرغ  نم  تجرخ 
تعضوو ..ةجالثلا  نم  جلا  ضع  ..مث  ..ةجالثلا  قوف  هتدجو  يذلا  خلا  سك  تذخأ  ..خبطملا 

ىرخألا ةيقحلاو  ..دب  ةسردملا  ةيقح  الماح  اخأ  جخأ  نأ  لق  ..ةغصلا  بيقح  ء   ل 
وه امر  ..ملعأ  ال  ةسردملا ..!! ؟ ةيقح  م  تذخأ  اذامل  ..يرهظ  فلخ  اجاح  يوحت  لا 

  !!. ملعأ ةققح ال  ..اموي  ةعبط  نوكتس  اح  نأو  حلصنت  دق  رومألا  نأ  لمأ   ةّرذ  كسمتلا 

  !!. دألا عللا إ  ناملا  اذه  ةحفص  صالخلا و  لثم   يذلا  بالا  مامأ  نآلا  فقأ 

دق شعنملا  ءاوهلا  رات  نأ  لوقأ  نأ  متأ  تنك  اخأ ..!!!! تجرخو  ءودهلا  تاذ  بالا  تحتف 
..ةوق رطمت  ءامسلا  تنا  دقف  ..فسألا  عم  كلذك  نك  مل  رمألا  نل  يردص ..!!! إ  ب 

عبطلا  ةوسقلا  ددش  دلا  ناو  مويلا ..!! لاوط  اعومسم  نا  رطملا  توصف  ..اذه  ملعأ  تنك 
عجلاو دلاف  ازاجم ..!! ال  ةققح  فجترأ  ..ةوق  فجترأ  نإ  رياف ..)  ) رهش نم  ةفلا  كلت 

رعش نا  يدسج  نأ  نم  معد  ةظحل ..!!! يأ  راهنالل   اضرعم  اشه  ناسإلا  دسج  نالعج 
  !!. بلا بس  الصأ  نام  ل  ةحم   مال 

قزأم اهاذو إ  ..قزأم  نع  ادعتبم  اخأ ..!! لاخ  تب  نع  ادعتبم  دلاو  مالظلا  تشم   اذكه 
هف كسفن  دجت  نأ  ادج  ردان  قزأم  وهو  ..سراقلا  دلاو  دلاو  لوهجملا  قزأم  ودي ..!! ام  رخآ 

دجس امر  ..تويبلا  ب  تأتخا  ول  دمجتأ  فوس  ..تشم  ول  دمجتأ  فوس  تلا ..!!)  )



  !!. ةدمجتم حاصلا و  ثج   سانلا 

اذح تللو  عراوشلا  تألم  لا  ەاملا  نم  وأ  ..دلا  نم  اقالطإ  يقت  ةداع ال  ااث  يدترأ  تنك 
اهجتم إ ..لاخ  تب  ثح  ىولس )  ) ةقطنمل ةلخادلا  عراوشلا  مأ   نإ  امامت ..!! روجو 
ملا ع نم  ةعاس  جاتحأس إ  ..ةساقلا  فورظلا  ەذه  ل  مغر  فسأ  نود  ةيمرلا )  ) ةقطنم

تقولاو ةرغلا  راطمألا  بس  بك  دح  ةلاخ إ  عراوشلا  ..هجو  لصأ إ  نأ  لق  ريدقت  دعأ 
.عبطلا   رخأتملا 

نأ ..امامت  للم  يرعش  ..يرهظ  ..جو ع  ..ارذ ع  ع  !!.. ادلج دلجت  راطمألا  نأ  رعشأ 
ه  ركفأ  ام  رخآ  امه  ززقتلاو  ةصخشلا  ةفاظنلاف  يرعش ..!!! هحسمأ   انأو  طاخملا  ثولم 

   !!. فورظلا ەذه 

إ بت  ةلمج  ةنغأ  لوهذ ..!! وح  تادوجوملا  قمرأ  ..يس  ءانثأ  نزح  عراشلا  قمرأ 
فن سأ  نأ  لواحأ  رعشأ ..!! نأ  نود  فجترم  توص  غأ  يذلا  انأ  ..انأ  هنإ  ..ال  ماسم ..!!

؟ نآلا ثدح  ام  ثدحل   اح  هتبكترا   مرج  يأ  ..لإ  ا  اهتعمس ..!!! نيأ  فرعأ  ةنغأ ال 
تارطق طسو  تعاض  ومد  نل  بحتنأو  أ  تحر  امئاد ..!! ؟ ظحلا  س  انأ  اذامل  !!.. 

.!!؟؟    اذه ساق  ملاع  يأ  ..رطملا 

نآلا  انأ  اه  ةيمرلا ..) و( ىولس )  ) قطنم لصف ب  يذلا  ماعلا  عراشلا  عأ  انأو  اذه  ل  ركفأ 
يرزم يرظنم  نإ  ..تقولا  اذه  لثم  امامت   ةلاخلا  ةلخادلا  اهعراوش  لغوتأ   ةيمرلا )  ) ةقطنم

!!.. اخسم اصمق  سل  رعشلا  ثعشأ  دسجلا  لحن  نم ف  اسؤب  دشأ  رظنم  دجوي  ال  قح ..!!
ال راطمألا  طسو  مو  الصأ  بوقثملا  نولطنبلا  بج  دلا   نم  تدمجتملا  هد  سدو 

دقو يد  رفاظأ  نم  كعد  ..بعتلا  حص  نإ  ولا  نع  ةئاغ  ةرئاح  ةرظن  ههجو  عو  ..ثاا 
  !!!. سانلا رذقأ  نوأل  اتار  اقتأ  نأو  ..ءادوسلا  طوطخلا  ةئيلملا  ةلطلا 

وه ام  دع  أدي  مل  اذع  ةلحر  نم  لوهجملا  ءزجلاف  لاح ..!!! ل  أوسأ ع  نوك  دق  مداقلا  نإ 
روثعلاو ع بحلا  ملح  وأ  ءرملا  اهيف  بح  نأ  بج  نس  ەذه  باذع ..!! نم  هل  او  حضاو ..!!!

تاقرطلا هفذاقتت  ادحو  اهئات  هسفن  دج  نأ  ..هئاقدصأ ال  عم  ةعتمم  تاقوأ  ءاضقو  مالحألا  ةاتف 
  !!. ةقزألاو

روجهملا تبلا  كلذ  اخأ ..!!! هجول  تلصو  نأ  ..ملا إ  رمتسأ  تنك  ء  ل  مغر  ل 
هتيأر ةرم  رخآ  ذنم  تس  نم  أ  دع  اروجهم  لاز  ال  هنأ  ظحلا  نسحل  هنع ..!! متخأ  يذلا 

..ةثرولا ةلشم ب  كانه  امر  ..اخأ  انوكسم  تبلا  دجأ  نأ  قطلا  لاوط  خأ  تنك  اهيف ..!!!
دحولا ناملا  هنأ  وه  مهي  ام  ..لاحلا  ةعبط  اثك  مهي  نل  اذه  نل  ..امئاد  رومألا  اذكه  

  !!. لفطتملا عأ  امرو  ..دلاو  راطمألا  نم  يقو  تقولا  اذه  ح   نأ  نكمملا  نم  يذلا 

ةوق هنظ  وهو  ددش  فوخ  قلا  لماعو  دعرلا  نم  تخ  يذلا  فهلا  ناسإ  نأو  ودأ  تنك 
لاجر نم  دحاوك  ودأ  لعج  يذلا  يرهظم  اذه  ع  دعاسو  هنم ..!!! لانت  نأ  لواحت  ةيهر 

   !!!. لعفلا فهلا 

نود نم  وهف  ..ةلوهس  تبلا  لخدأو  يرمأ  مسحأ  نأ  لق  ..هذ  ءادوسلا  رطاوخلا  ەذه  ترم 
ثدح ام  ..جراخلا  فصعت   راطمألاو  اذح ..!!! توص  ىوس  لخادلا  ء   ..الصأ ال  با 

فلغتو همحر  ال  حاتجت  ةدورب  ..سجوتلا  نم  ائش  ثعي  بهر  نام  بعرلا ..!!! مالفأ   
طم  أطخ  يأ  دجوي  الو  ..سانلا  ءم  ملاع  دحو   كنأ  رملا  روعشلا  ..فوخلا  ..ور 



!!!. ەذه راع 

ركف سالاف ال  يب ..!! هنأو  ..ءارولا  فافتلالا إ  نود ح  ةطاسب  اثلا  قباطلا  تدعص إ 
تهجوت إ مث  ..ءاوهلا  ناطت   دق  أجافأ  رذح ح ال  ملسلا  دعصأ  نجلاو ..!!! حاشألا 
وه تبلا  اذه  إ  وصو  نإ  فن ..!! ع  ةرطسلا  الواحم  فجترأ  تسلجو  ..فرغلا  ىدحإ 
اذه نأو  ثدحتأ  ..فخس  نم ن  هل  او  اح ..!!! امرو   مويلا  هتزرحأ  يذلا  دحولا  نلا 

  !!!. لج ةمق  تبلا ع 

ام عباق   ..امامت  اهتضرأ  تطغ  لا  ةتألا  نم  ىوس  ةلاخلا  ةفرغلا  كلت  ةواز  تسلج  
..ادج فثك  مالظلا  هف ..!!! اذ  دجأ  ام   نكرل  ءامتنالا  لواحأ  ..ةواخ  ع  ناملا  إ  رظنأ 

عد  ال  نزحلا  نإ  ..ينع  نك  مل  هل  اذه  نل  ..كانهو  انه  بعالتت  ةضماغلا  تالاخلاو 
نم عمدلا  لس  ..اتكم  انح  تنك  دقو  ..فوخلا  وأ  ةهرلا  ءاوس  ..رخآ  روعشل  انام  سفنلا 

  !!!. دلا ةدش  نم  يدخ  لصت إ  نأ  لق  دمجتت  اهب  رعشأو  يع 

جوزف ..م  اهتذخأ  لا  ةعالولا  اهنإ  ..ەآ  اذه ..!؟ ام  ..ةلالا  بيقح  ثحأ   ةفجترم  دب  تحر 
ةلعشلا تقثنا  كاش ..!!! كاش ..!!! ..و  ..هتعالو  ةق  سعلا  نم  نك  ملو  ةها  نخد  لاخ 
..ءفدلل الاط  دمجتملا  نأ  برق  ةعالولا  تعضو  ور ..!!! فصوت   ةوش ال  ةثعا  ةغصلا 

..فصوي    لمج ال  روعش 

ةرثانتملا قاروألا  ضع  ..عئار  اذه  ..ىرخألا  فرغلا  ثحأ   تحرو  ام  نم  تضهن  ةظحل ..!!!
ام دح  كت إ  ةغص  اران  عنصأل  ىرخأ  ةرم  ةفرغلا  سفن  تدعو إ  اهتعمج  ..شخ  ثاثأ  ااقو 

  !!!. ئفدتل

..جلا نم  شودناس  فنل  تددعأو  ..خلا  يوح  يذلا  ساللا  سلا  جخأ  اهدع  تحر 
ءارحصلا طسو  مخم  نأو   ..نأو  ..ور  نم  اءزج  عجسأ  أ  ارعاش  ماعطلا  مهتلأ  تحرو 

مضهتس اهنأ  ترعش  ح  ةلاخ  دعم  تناو  قح  اعئاج  تنك  دقل  ةراضحلا ..!!! نع  ادع 
  !!. عجلا ةدش  نم  اهسفن 

تنك ول  فاجترالا ..!! نع  يدسج  فكو  اخأ  ءفدلا  ترعش  دقو  ةواخ  ع  رانلا  قدحأ  
..دم ال ل  ..عاتمتسا  امأ  قوب  تعتمتسال  ..تبلا  إ  اهدع  دوعأس  نأ  املاع  اذه  لعفأ 

  !!. لوهجملا الإ  ..ء  ل  لمتح  ناسإلاف  ..فخملا  وه  اذهو  ..مداقلا  وه  ام  فرعأ 

دوسأ اص  نوكس  ..اللق  مانأ  نأ  الواحم  ضرألا  تددمتو ع  ..ةللملا  راوج  اهدع  تعلخ 
يانيع تعمد  حاصلا ..!!! رومألا   هلع  نوكتس  امل  نكمم  صخلت  طسأ  اذه  ..ظقسأ  امدنع 

ةعا  : وعدأ هللا  انأو  نزحو  تمص  تحرو أ  ..ةطقنلا  ەذه  دنع  ىرخأ  ةرم 

  !!!. كدنع نم  باوصلا  مهلأ  بر  ا  ..يركفو  اصعأو  فن  نم  ئدهو  بر ص  ا  ..بر  ا  - 

نمف ناسإلا ..!!! ەدقف  نأ  نكم  ام  أوسأ  وهو  لمألا ..!! نادقف  ..مات  عاض  ..يروعش  نا  اذكه 
الو ..مالحأ  ال  ةاحلا  لمتح  ال  هنل  ..لأم  ال  ..ىوأم  ال  ةاحلا  ءرملا  لمتح  نأ  نكمملا 

  !!. لمأ

نا ..ته  اذامل  فرعأ  ال  لاخ ..!!! تب  نم  ته  نأل  فن  مولأ  تأد  عاضلا  اذه  مامأ  ..و 
لعفلا ال دودر  ةثك  اناحأ  ةخألا ..!! ةلشملا  بس  لعف  ةدر  درجم  ..بسحف  لعف  ةدر  وره 

   !!!. ثم هفات  قهارم  نم  أت  امدنع  ةصاخ  اهل ..!! عم 



له ..درالا  هسملم  ارعاش  صعم  ع  اهلصن  تعضوو  ..م  اهتبلج  لا  كسلا  تكسمأ 
ةدحاو ةصاصر  اهنإ  ..ددرت  نود  اهتلعفل  سدسم  م  نا  ول  يدب ..!! ؟ اح  نأو  اهلعفأ 

ركفأ مث  ..للق  لق  وعدأ هللا  نأ  اقح  بغلا  نم  ..اهدع  ملأ  يأ  رعشأ  نلو  االخ م  قختس 
..نلو ..ملعأ  ..تاضقانتلا ال  ةئيلملا  قهارملا  ةاح  امر   راحتنالا ..!!! ..هضغ  ام  لعفأ  نأ 

حج ع  ؤرجأ  ال  اهلعفأ ..!!! نأ  عيطتسأ  ال  ..ال  لعفلا ..!! ةدش  قورت   توملا  ةركف 
  !!!. صعم

بضاغ  : توفخ  لوقأو  دئازلا  بج  فن ع  مولأ  تحرو  ..اناج  كسلا  تعضو 

؟ ةلا ةاغلا  ەذه  ةاحلا   نم  ىرخأ  تاعاس  ەاإ  كحنمتس  يذلا  ام  قمحأ ..!! ا  مواقت  ال  - 
..!؟ اح تللظ  ول  هققحت  نأ  يونتو  ةقاسلا  ةع  ةتسلا  كتاونس  هققحت   مل  يذلا  ام  !!.. 

نأ كلعو  أ  ةزغ ال  ةخ  اهنإ  ..خبطم  رادج  روص ع  رارف  نع  فلتخ  اذه ال  كرارف 
  !!. ةساقلا ةاحلا   امنب  ..لهسو  حــــمو  طس  توملا  نإ  ..اهلمهت  فك  ملعتت 

اشمنم ع اهدع  تسلجو  ةاحلا ..!!! ةزغ  تلغت ع  نأ  دع  ..تلذاخت  ..ء  ل  مغر  ل 
ةق تع  يذلا  لوألا  ناسإلا  ارعاش  أ ..!! رانلا  إ  رظنأ  ..ةواخلا  ةفرغلا  ةواز  فن  
الو إ نيأ أ ..!! نم  يرد  هنإ ال  ءامسلا ..!! ًمأتم  دعتري  وهو  ەردص  هبكر إ  مضف  ..ةخص 

بولسأف ادغ ..!! ؟؟ ثدحس  اذام  ىرت  ..لإ  ا  ەدوجو ..!!! ةبع  كرد  ال  بهذس ..!؟ ؟ نيأ 
حأو عاطقنا  ال  ثدحتأ  نأ  إ  ةأجف  تهبنا  ..و  ..نونجلا  دح  اصعأ إ  ثي  اذه  راظتنالا 
  !!!. رم حبش غ  ثدحتأ إ  نأو  ..ەاري  نمل  قح  فخم  دهشم  ءاوهلل ..!! ةددع  ءاشأ 

نأ لواحأس  ..ةرملا  ەذه  مزح  يرارق  تذختاو  ..فن  ةرطسلا ع  الواحم  اقمع  اسفن  تذخأ 
عاجش  عمجتسأس  ..مداقلا  مويلا  لالخ  رحتنأسف  اسأمل  الح  دجأ  مل  ولو  شعأ ..!!!

.ىرخأ   لولح  دجوت  الف  ..معن  ..اهلعفأل  ةمداقلا  ةرملا 

بيقح نم  ةغص  ةسارك  تجرخأف  ..مونلل  دلخأ  نأ  لق  هلعفأ  ء  ركفأ  اهدع  تحر 
تحر ه ..!!! قنتخأو  تمصلا  راغ  قشتسأ  نأ  ارعاش  ةفجترم  دب  بتأ  تأدو  ..ةسردملا 

نم اعون  تنا  امر  ..ەذه  صق  ةاتك  ةوطخ   لوأ  تأد  انه  ..معن  ..ةاحلا  جت   بتأ 
كلذ دع  ثدح   ام  امأ  ..يساوي  يذلا  قيدصلا  ملقلا  دجأ   نأ  ةغرلا  تنا  امر  ..ةضفضفلا 

.عبطلا   اقحال  هتتك  دق 

..اطق دجأل  قلق  بالا  ةحان  تفتلا  موهفم ..!!! توص غ  ..بغ  توص  يرافأ  لح  عطق  ..و 
كسملا نأ  ودو  ل  ..اضأ  ءفدلا  نع  ثحي  هنأ  ودي  ..امامت  لتبم  نوللا  غص ب  طق  درجم 

كمولأ نإ ال  ..يغص  ا  ائش  شخت  ال  ططقلا ..!! ةداعك  سجوتب  رظن إ  روعذم أ م ..!!
..لا    وه ب  ملاعلا  اذه  فخ   ام  أف  ..اذه  كفوخ  ع 

تذخأ هنم ..!؟ ؟ أ  سا  نأ  ەخأ  فك  نامألا ..!؟ غصلا  رهلا  اذه  رعشأ  فك  ..ىرت 
إ رظنو  ..رذح  إ  رظني  حارف  ..م  برقلا  ضرألا  اهتعضوو ع  ..جلا  نم  ةغص  ةعطق 

..لجخ وأ  فوخ  نود  اهقعل  أد  مث  ..ةعطقلا  ممشيل  ائشف  ائش  بق  نأ  لق  ..جلا  ةعطق 
!!!.. لجخلا ثي  ام  لعف  يذلا  دحولا  هنأل  ..لجخ  يذلا  دحولا  نئالا  وه  ناسإلاف  ..دأتلا 
اا ددش  توفخ  ودش  موثل ) مأ   ) توص ..هنضتحأ  طقلا   اذه  بقا م  ول  متأ  تنك 
عمتس ةع  ةسداسلا  ..ويدارلا ف   لغشب  تمق  نأ  دع  ناملا  مخملا ع  تمصلا  ضع 

ساعنلا هنأ  ودي  ةرذعملا ..!! لق ..!! ؟ نم  لؤاسلا  اذه  تحرط  له  اذام ..!؟ موثل ..!؟ ؟) مأ  ل(ـ



..قاهرإلاو ..جراخلا  ةرغلا   راطمألا  توصو  ..ور  رانلا   هثعت  يذلا  ءفدلا  اذه  عم  ددشلا 
تأد ..كلذل  ..ملاعلا  تامونملا   ىوقأ  رود  بعلت  رومألا  ەذه  ل  ..عبشلا  نم  ء  ساسحإلاو 

..جلا ةعطق  قعل  وهو  طقلا  قدحأ  انأو  ائشف  ائش  ناسعنت  يانيع  تحار  ذإ  ..مونلا  ةلحر 
بلاط  نأ  ةظحلل  قدصأ  مل  ل  ملح ..!!! اهنأو  ادج  ةدع  ةقاسلا  اح  نأ  ترعشو 
ذنم بغتأس  ل  ..دغ  دع  أدس  ةنسلا  فصتنم  ةلطع  ةسردملا ..!! ؟ نع  اذام  ةسردم ..!!!

ل اذكه  ..ةنسلا  فصن  تاراتخا  نم  راتخا  رخآ  توفس  هنأ  ع  اذه  ..دأت  ل  دغلا 
ةزاجإلا ءاضقل  اهططخم  تعضو  دق  ألا  عيمج  نأ  نم  كعد  طحم ..!! رمأ  نم  هل  ا  ةطاس ..!!

!!!. بسحف شع  نأ  لواح  دحاو  صخش  ادع  ..ةلصفلا  تاراتخالا  ةاهن  دع  ام  نام   

انأو تمن  ..و  اااااانأس … ..مانأس  نأو  ..امامت  تلقث  دق  وفج  نأ  رعشأ  نأ  لق  ةللق  قئاقد 
   !!. الآ هف  تتك  يذلا  فدلا  كلذ  نضتحأ 

نم تظقسا  ..ام  دح  اركم إ  نا  تقولا  نل  ..حاصلا  تظقسا   امدنع  ةعاسلا  ركذأ  ال 
دربأ امرو  ..ادج  ادرا  حاصلا  نا  ..انأ  نيأ  فرعأل  وأ أ  ةققد  رمألا  بلطت  دقو  ..اعوزفم  مونلا 

ةطس  مال  رعشأ  تنك  ..امامت  تأفطنا  دق  اهتلعشأ  لا  رانلا  نأو  ةصاخ  سمأ ..!!! ءاسم  نم 
دلا  ةاصإلا  نل  ..عقوتم  اذه  ..دلا  تصأ  دأت  ل  ..فقوت  ال  لس  نأ  نأو  ..لح 

  !!!. نآلا ه  ركفأو  ەاشخأ  ام  رخآ 

يذلا حملا  بلاو  ضرألا  ع  مونلا  بس  ملؤت  يدسج  نم  ةرذ  لو  ام  نم  تضهن 
..بعتلا حص  نإ  فن  بترتو  اث  بترت  لواحأ  اهدع  تحرو  سمألا ..!!! هل   تضرعت 

..يدب يرعش  بتب  تمق  مث  ..اهتلاح  ءوس  بس  ەانالا  تفلت  ال  اث  لعجأ  نأ  الواحم 
..تبلل اقت  قصالم  وهو  غصلا  يزكرملا  قوسلا  نم  تالوأملا  ضع  ءال  اهدع  تجرخو 

!!.. ةرملا ەذه  ةاحلا  ةزغ  بلغتت ع  نل  راحتنالا ..!! لق  عاتمتسا  امأ  عتمتسأو  درأ  ام  لس 
صخش نأو  ..عقاولا  القتم  امسبم ..!!! ..املسسم  تنك  دقف  اذل  ركفأ ..!!! تنك  اذكه 

  !!. فانئسالا هل  لمأ  الو  مادعإلا  هلع  موكحم 

..تبلا كلذ  نم  ورخ  ءانثأ  اري  مل  ادحأ  نأ  تدأت  نأ  دع  يزكرملا  قوسلا  إ  تهجوت 
نع امامت  فلتخت  ةداع  ةاح  نوشع  سانأ  كانه  نأو  ..انه  اعبط  املاع  كانه  نأ  اخأ  ترعشو 

  !!. دأت ل  اح 

ب يرورم  ءانثأ  ..و  ..تالوأم  نم  درأ  ام  ل  يشأ  تحرو  ..غصلا  يزكرملا  قوسلا  تلخد 
نأل امهحمالم  بتأ  مل  ..نسلا  نبك  لجر  راوح ب  انا  تفل  ..ةعاضلا  ةئيلملا  ففرألا 

رخآلل  : لوق  امهدحأ  تعمس  صاخشألا ..!! فقوملا ال  رظنت إ  تنا  يع 

.!؟)   فسوي وبأ   ) ا ــة  نسلا ـــف  صن ةزا  ـــ جإ ــه   لعف يو  يذلا تــنـــ ام  - 

ةطاسب  : فسوي ) وبأ   ) وعدملا هلع  در 

..كانه   ةزاجإلا  قنل  خيشلا ) م   ) مويلا إ ءاسم  رفاسس  - 

كحاض  : سامح  رخآلا  هلأس 

.!؟    كانه اهل  ةزاجإلا  نوضقتس  له  - 

احاض  : فسوي ) وبأ   ) در



..عبطلا    اهل  ةلطعلا  ..هللا  نذب  ناعوبسأ  - 

..!؟    اعمج نوبهذتس  له  - 

.اضأ    ةمداخلا  انعم  ذخأنس  ..دالوألاو  فسوي ) مأ  انأ و( ..معن  - 

قدص  : ەراج  وأ  هقدص  هل  لاق 

بهذأ نلو  كتزاجإ  ةف  لاوط  تلا )  ) ادجاوتم  نوأس  عن ..!؟ يأ  نم  ةدعاسم  دت  له  - 
.!!؟   رخآلاو حلا  كتقش ب  دقفت  دت م  له  ..نام  يأل 

نانتما  : فسوي ) وبأ   ) هلع در 

نأ نود  ائش  هنم  قو  تبلا  محتقس  ادحأ  نأ  دقتعأ  الو  ..ملعت  ام  ثلاثلا  رودلا  قش   نإ  - 
كركشأ ع امومع  وغاش ..!!!)  ) انسل  ..زعلا  دص  ا  نمآ  دل  اننأ   مث  ..ناجلا  هتي 

   !!!. لاح ل 

ةروص ضفتنأ  نأ  لق  ..نأ  لق  ..يدلقتلا  راوحلا  اذهل  امس  ءانثأ  ةادلا  اثك   ثأ  مل 
..ةنونجملا رافألا  اذكه   قح ..!!! ةنونجم  ةركف  ةأجف -  هذ -  ترطخ   دقف  ةئجافم ..!!!

  !!!. العف ةنونجم  نوكت  ام  الاغو  ..ططخت  نود  افم  لش  كتأت 

..انسح ..عوبسأ  لاوط  امامت  ةلاخ  نوكتس  هتقش  نأو  هتأ  عم  رفاسس  هنأ  لوق  لجرلا  اذه 
مانأ انام  دجأس  لقألا  ع  هتلئاع ..!! ؟ عم  ەرفس  ةف  لاوط  اهيف  مقأو  هتقش  للسأ إ  اذامل ال 

( تلا  ) لهأ تويب  عم  لاحلا  وه  ام  تالوأملا  ةئيلم  ەدنع  ةجالثلا  نإف  حجرألا  عو  ..هف 
أر تضفن  ..نأ  بج  ..نأ  بج  قح ..!!! ةعئار  ةركف  اهنإ  ..الهم  ..الهم  لضف هللا ..!!! ةرماعلا 

  !!. قع نم  ددلل  رثأ  ل  درطأ  نأو  ةدح 

هتعت ..قئاقد  اهدع  جخ  يذلا  لجرلا  كلذ  ارظتنم  ..بقرتو  ةع  يزكرملا  قوسلا  نم  تجرخ 
انه إ  أ  نلف  الو  دكؤم  اذه  ..يزكرملا  قوسلا  نع  ادع  هتب  نك  مل  ..هنكس  نام  فرعأل 
إ اهلحتب  اهباحصأ  ماق  لا  تويبلا  كلت  نم  ادحاو  نكس  ه  اذو  هتب  إ  هتعت  اشام ..!!
.هقدصل   لاق  ام  ثلاثلا  رودلا  نطق   هنإ  ..سانلا  اهجأت ع  مث  نمو  ققشلا  نم  ةعومجم 

رودلا إ  اهجتم  تبلا  الخاد  ءودهب  م  لجرلا  إ  رظنأ  انأو  ركفأ  ام  ادمجتم   تللظ 
تويب ماحتقا  اقح ع  ؤرجأ  له  اذهك ..!؟ ء  لعف  ؤرجأ ع  له  ..له  كش ..!!! نود  ثلاثلا 
افت خ  نل  ةللق  ماأ  دع  راحتنالا  دي  نمف  ؤرجأ ..!! دأت  ل  ةروصلا ..!؟ ەذهب  سانلا 

مانأس ةخألا ..!!! اأ  كانه   يدوجوب  عتمتسأس  طقف  ..عبطلا  ائش  قأ  نل  ..اذهك  قرخأ 
مث ..مهدنع  انخاس  امامح  ذخآو  مهتئفدم  عتمتسأو  مهتجالث  نم  لسو  رلا  وفج ع  ءلم 

تالوأملا اهنم  صقنس  لا  ةجالثلل  ىوس  اوهبتي  نلف  ..هنامل  ء  ل  دعأ  نأ  دع  تبلا  كرتأ 
ل مل  لوقأ  الخأ ..!! ؟ اذه غ  نأ  نولوقت  ةق ..!؟ ەذه  نأ  نولوقت  اذام ..!؟ كش ..!!! نود 

ندعملا لتي  ام  رقفلا  لتت   قالخألاف  قالخألا ..!! زجاح  راهني  ..رقفلا  أ  امدنع  ةطاس :
  !!. ءاملا هقوف  رطق  يذلا 

..تاودأ نم  مهيدل  ام  ل  مدختسأسو  ..بسحف  ماعطلا  هنإ  ..مهنم  انيمث  ائش  قأ  نل  نأ  مث 
جخأو نا  ام  ء  ل  دعأ  مث  ..ةفظنلا  باثلا  ..نخاسلا  مامحلا  ..زافلتلا  ..مادختسا  درجم 

  !!. مهتدوع لق 



مويلا ءاسم  اذه  لعفأس  ..اذه  لعفأس  ..معن  ..يرارق  تذختا  ..و  ..ركفأو  ..ركفأ  ام  تللظ  
  !!!. مهرفس دع 

ارظتنم ..ملاعلا  اذه  دحولاو   تقؤملا  ماقإ  رقم  حبصأ  دقو  روجهملا  تبلا  كلذ  إ  تدع 
تالوأملا ضع  لوانتأ  انأو  ..ەذه  صق  ةاتك  تقولا   لتق  لواحأ  تحرو  ءاسملا ..!!! لولح 

ةظحللا تناح  ح  رعشأ ..!!! نأ  نود  تقولا  رم  ..و  ..يزكرملا  قوسلا  نم  اهتشا  لا 
تاراط تشا  ظحلا  نسحل  ..غصلا  ويدارلا  نم  تفرع  ام  لللا  فصتنم  ةدوعوملا ..!!

.للملا    لتقل  الو  ةفاضإ 

تلوحت دقو  اراسو  انيم  تفتلأ  انأو  ددش  سجوتب  روجهملا  تبلا  نم  اخأ  تجرخ  نأ  مهملا 
وت مالم  ل  ..ا  يونأ  نأ  فرعسف  دحأ  آر  ولو  ةفهرملا ..!!! باصعألا  نم  ةمزح  إ 

فقوت  : نود  فن  يب و  ددرأ  تحرو  ..كلذ 

  !!!. لعفلا دللا  اورداغ  دق  اونوك  نأ  وجرأ  ..لعفلا  دللا  اورداغ  دق  اونوك  نأ  وجرأ  - 

راخلا بالا  ..نآلا  مهي  ..نلو ال  ..مهلحر  نم  دأتأل  جراخلا  نم  تبلا  بقارأ  نأ  تاف  دقل 
ةع ةثو  ..بوووه  ..و  ..دحأ  اري  الأ  مهملا  ..اذإ  صقلا  روسلا  قلسأس  لفقم ..!!! يددحلا 

ثلاثلا رودلا  إ  ادعاص  ملسلا  إ  ددش  رذح  اهدع  تهجوت  تبلا ..!!! ءانف  فن   دجأل 
.هل   دودح  رتوتب ال 

كلذل امهنم  يأ  ناتقش ..!!! كانه  ..ةنعللا  ..الهم  ..لاعفنالا  طرف  نم  ثهلأ  انأو  اخأ  تلصو 
ةح إ رظنأ   تحر  ناسحلا ..!! هعضأ   مل  قزأم  اذه  هتأ ..!؟ ؟ عم  رفاس  يذلا  لجرلا 

ةقشلا كلتل  ةحسلا  علا  ..معن  اهيلع ..!! نوقلط  ام  بالل  ةحسلا  علا  ..مث  ..تقشلا 
ملظم ناملا  نأ  وت  ىرخألا  ةقشلل  ةحسلا  علاو  ..لخادلا  اففخ   اءوض  كانه  نأ  وت 

ءاضم  رونلا  اوكرت  امر  ..مهتقش  وألا   ةقشلا  تنا  امر  ..ائش  تي  ال  اذه  امامت ..!!!
امر ةدوصقملا ..!! ةأفطملا   راونألا  تاذ  ةقشلا  نأ  لوق  قطنملا  ..نلو  ..ملعأ  ال  ..لخادلا 
حتف ولو  كش ..!! نود  لضفأ  اذه  نوكس  ..ةقشلا  ولخ  نم  دأتلل  الوأ  سرجلا  عقأ  نأ  ع 

!!. حــــلل اس  قلطأسو  ..رظتنأ  نلف  ..بالا  مهدحأ 

وي ام  دجوي  الو  دري  دحأ  ..قئاقد ال  عض  ترظتنا  سرجلا ..!! تعرق  ..ةفجترم  ةرتوتم  دب  ..و 
!!.. اذإ بالا  حتفأ  نأ  لواحأس  ..اضأ  دري  دحأ  ..ىرخأ ال  ةرم  سرجلا  عقأ  ..لخادلا  ةكرح   يأ 

غصلا ويدارلا  حالصإل  امئاد  اهمدختسأ  لا  ةطسلا  ةّدعلا  كلت  تلج م  نأ  ظحلا  نسحل 
  !!!. عاخالا مأ  ةجاحلا  نولوق : ام  نلو  ..رومألا  كلت  ابخ   تسل  ..هلمأ  يذلا 

تحر ..روجهملا  تبلا  كلذ  هتدجو   يددح  كلس  عمو  ..بيقح  نم  غصلا  كفملا  تجرخأ 
..لفقلا حتف  ةلواحم  كرتو  ءطب  يد  كرحتت  ..ء  دحأ  رعش  الأ  وجرأ  ..لفقلا  ثعلا  لواحأ 

رظنأو إ ةظحل  ل  اراسو  انيم  تفتلأ  ..ةثهاللا  افنأ  توص  ىوس  ناملا  مخ ع  مات  ءوده 
.يرمأ   فشكو  ةأجف  مهدحأ  رهظ  الأ  المآ  ةلاقملا  ةقشلا  با  دعصملا و  ملسلا و 

نود دي  ام  لعف  يذلا  روهتملا  صخشلا  نع  ةانك  تلا )  ) اثك  همدختس  بعت  كانه 
نأ نود  هتاحو  هلقتسمو  هحور  عيي  صخشلا  اذه  نأ  يأ  اهعا ..!!!)  ) وهو ..بقاوعلا  نم  فوخ 

سلأ ..طوقسلا  خ  ال  لفسألا  نمف   قح ..!!! اهعا )  ) انأ تنك  دقو  ..بقاوعلل  ثك 
امر فاجترالا ..!!! نم  يدو  ..ناقفخلا  نم  لق  عنمأ  نأ  عيطتسأ  اذه ال  ل  مغر  ل  كلذك ..!؟
غ اخأ ..!!! حتف  بالا  ..كتت  كتت  نأ .… بج  ..اذهك  لعف  باترا  ع  اداتعم  تسل  نأل 



!!!.. طقف مالفألا  انكمم   اذه  نأ  نظأ  تنك  دقل  بالا ..!!! تحتف  دقل  ..لإ  ا  لوقعم ..!!!
انأ  له  ىرت  ..اقت  ء  ل  غ  مات  مالظ  ..لخادلا  إ  ةرذح  ةرظن  اقح ..!! اهتلعف  ل 

ةقشلا نأ   ول  كش  نود  ةثرا  نوكتس  ..رمألا  فشكتسأل  لخدأ  نأ  بج  حيحصلا ..!! ؟ ناملا 
  !!!. لخادلا امئان   دحأ  تع ع  ول  ةثرالا أ  نوكتسو  ..أطخلا 

ظحل نلف  ..بالا  تحتف  امدنع  لفقلا  مل أ  ظحلا  نسحل  ..ددش  رذح  لخ  بالا  تقلغأ 
مالظلا نتل   ىرخأ  ةرم  ةعالولا  ..كاش  ..كاش  ..مث  يداع ..!! غ  ء  يأ  جراخلا  دحأ  

.يرمأ   مهدحأ  فشك  نأ  افوخ  ةقشلا  راونأ  ءأ  نأ  نكم  ال  سمادلا ..!!!

ال ىرت ..!؟ ا  انه  دحأ  دجوي  له  ..عمسلا  فهرأ  نأ  الواحم  ةقشلا  ددش   سجوتب  مأ  تحر 
لعفلا اورفاس  مهنأ  ودو  ةدوصقملا ..!! ةقشلا  اهنأ  ودي  ..ناملا  ولخ  نم  دأتلا  لواحأ  ..دقتعأ 

ع ةعوضوملا  ةلئاعلا  روصلا  ضع  دجأل  اراسو  انيم  تفتلأ  نآلا ..!!! اقالطإ  دحأ  دجوي  الو 
اذإ مهتقش  اهنإ  ..يزكرملا  قوسلا  هتيأر   يذلا  لجرلا  كلذل  اهادحإ  ..ةقشلا  ةلاص  ففرألا   دحأ 

  !!!. اخأ ءادعصلا  تسفنت  ..و  ..كش  نود 

لاوط عمشلا  ءوض  شعأ ع  نأ  بج  ..كانه  وأ  انه  عمشلا  ضع  نع  ثحأ  اهدع  تحر 
خبطملا و اهنم   ددعلا  كانه  ..عئار  ..عئار  ..مث  ..ةقشلا  ءاوضأ  ةرانب  رماغأ  ّأو  ماقإ  ةف 

ةحئار عت  لاو  تلا )  ) ارخؤم  تنا  لا  عمشلا  كلت  نم  اهمظعم  ..مونلا  فرغ 
  !!!. هاوفلا

م ..لمج  نام  نم  هل  ا  ..ةفظنو  ام  دح  إ  ةرخاف  ةقشلا  تدو   ..اخأ  عمشلا  تلعشأ 
نوكسو ..تركذ  ام  عوبسألا  زواجتت  نل  ةفل  نلو  لعفلا  انه  شعأس  ..انه  شعأ  نأ  ملحأ 

ةراذقلا رعشأو  ..ماأ  ةثالث  ذنم  محتسأ  مل  نإ  كش ..!! نود  نخاس  مامح  ذخأ  وه  هلعفأ  ام  لوأ 
  !!. اذه ل  لس  انخاس  امامح  نل  ..راغلا  ءم  عم  يرعشو  ..لمالا  يدسج  غت 

مدختس نأ  بحتسم  رمأ غ  هنأ  فرعأ  ..فشانملا  ضع  تعو ع  فرغلا  ىدحإ  تهذ إ 
هتلاخ ءانبأ  سالم  ااق  ع  شع  ف  اهب  ركف  ال  رومألا  كلت  نل  ..غلا  فشانم 
اذهو لمج  لش  ةطمو  ةلوسغم  ةفظن  ودت   فشانملا  ..لاح  ل  عو  ةلمعتسملا ..!!!

.امامت   يفك 

ال ةوشب  ارعاش  الط  هترظتنا  يذلا  نخاسلا  مامحلا  كلذ  تذخأو  مامحلا  إ  اهدع  تهجوت 
  !!. اهسفن ومهو  ازحأ  لسغأ  نأو  ..فصوت 

اهتدجو ةفظن  ااث  ادترم  الم  تلدأف   .. تد  ام  ةسئرلا  مونلا  ةفرغ  اهدع إ  تهذ 
عمشلا ل  اهدع  تأفطأ  مث  ..قالطإلا  سأ ع  ..سأ ال  نلو ال  اللق  ةعساو  اهنإ  ..بالودلا   

  !!. ةقشلا مالظلا   لحل 

..بعتلا دع  ةحارلا  ساسحإلا  لمج  وه  م  ..كمسلا  فاحللا  تحت  كلذ  دع  فن  تسسد 
..ةرملا اح  تاكذ  عجسأ  تحرو  يع  تضمغأ  اددحت ..!! نآلا  ه  رعشأ  ام  لمج  وه  م 

ةقشلا مهدحأ إ  داع  نإ  ثأ  نأ  نود  قيمع  تاس  قرغأو   ءادوسلا  رافألا  كلت  درطأ  نأ  لق 
  !!!. ثأ مل  ةققح  ..ةئجافم  ةروص 

ضرملا بس  ةغلا  ةعص  يع  حتفأ  نأ  لق  ..ه  ترعش  ام  اذه  وأ  ..تّرم  ةلط  تاعاس 
ةفرغلا كاش  لخد ع  راهنلا  ءوض  تدجو  نأ  دع  ةظحلل  ددشلا  رعذلا  ترعشو  ..قاهرإلاو 



سل ر  امئان   فن  دجأل  ظقسأ  نأ  بغ  ساسحإ  لمت  دقف  هلمأ ..!!! ناملا  نو 
نأ ح  اث ..!!! تسل  اهيدترأ  لا  مونلا  باثو  ..ةفولأم  ةطغأو غ  طاط  وفو  ..ير 
مالأ الو  ..ائشف  ائش  عضولا  بعوتسأ  نأ  لق  ..عمسم  توص  تقهشو  ..علهب  ارف  نم  تزفق 
تب غ  نام  ةلللا   اهيف  قأ  لا  اح  وألا   ةرملا  اهنأل  ..رمألا  عقاو  كلذ   ع 

  !!!. روجهملا تبلا  كلذ  عبطلا   سمأ  ةلل  ءانثسا  ..لاخ 

..ارهظ ةناثلا  ش إ  طئاحلا  ةعاس  ىرأل  ..اراسو  انيم  تفتلا  مث  ..غلا  اضرب  ةذفانلا  ترظن ع 
افنأ تجرخأ  نمز ..!!! ذنم  اهب  رعشأ  مل  ةحارب  نآلا  رعشأ  اذل  ..سمألا  ءاموم   تمن  دقل 

ناقفخ أدهي  نأ  ارظتنم  ..كاشلل  رواجملا  طئاحلا  ع  أرو  يرهظ  تدنسأو  ..حاتراو  ءطب 
ةرم نخاس  مامح  ذخأل  ةسئرلا  مونلا  ةفرغ  نم  برقلا  دوجوملا  مامحلا  إ  تهجتا  مث  ..لق 

ارعاش اخأ  جخأ  نأ  لق  ةنخاسلا ..!!! ەاملا  لالش  تحت  ةعاس  فصن  تضق  نأ  ..ىرخأ ح 
..ةمسد ةجو  عم  ..ملاعلا  ياش   بوك  الإ أل  نآلا  جاتحأ  ال  لق ..!!! نم  ه  رعشأ  مل  اضرب 

.ظحلا   نسحل  تالوأملا  ةئيلم  ةجالثلاف 

تفلأ توصلا  ال  ولع  الأ  اصح  تقولا  سفنب  زافلتلا  دهاشأو  لعفلا  اعط  لوانتأ  انأ  اه  ..و 
لخاد و  دعاصتملا  ياشلا  ناخد  إ  اضرلا  نم  ء  رظنلا  قسأ  ..جراخلا  دحأ   ەانا 

نم لف  ..هتوم  لق  مادعإلا  هلع  موكحملا  بلط  هشلا  ددش  هلعفأ  ام  نإ  هسفن ..!!! بولا 
هلعفأ ام  اذهو  ..اعمج  هفرعن  ام  اذه  ..توم  نأ  لق  ائش  بلط  نأ  كلم  مادعإلا  هلع  مح 

ائش ع خأ  نلف  ..مهدعوم  لق  ةقشلا  باحصأ  داع  ول  امأ  ..راحتنالا  لق  ينمأ  ققحأ  ..نآلا 
  !!. ه فن  تعنقأ  ام  اذه  فورظلا ..!! ل  عئاض   نإ  ..لاح  ل 

مل ةققحلا  ةصقلا  نأ  الإ  ..صق  لصافت  ةارغ  مغرو  ..نورت  ام  اهلمأ  اح  ةارغ  مغر  ..و 
.!!؟؟ ةصقلا تأد  مو  فك  ..لعفلا  أدت  مل  ةصقلاف  ..مظغ  اذه  ثي  الأ  وجرأو  دع ..!! أدت 

انتاظحل نهوأ  ..اددحت و  مونلا  تاعاس  ..ةقشلا و  يدوجو   نم  عبارلا  مويلا  اذه   نا 
ملاع ..رخآ  ملاع  اروعش   ال  سمغننو  ..هفرعن  يذلا  ملاعلا  نع  اهيف  بغن  ثح  ..كش  نود 

.كاشملا   ضماغلا  ةلا  سفنلا  عقنسمو  مالحألا 

تحت ارثدتم  نولا  نع  بئاغ  انأو  ةلللا  كلت  تررم   دقف  ثدح ..!!! ام  فصأ  فك  فرعأ  ال 
كشلا تنك ب  ل  اك ..!! تلزلزو  وهذ  تراثأ  ةارغلا  ةغلا  ةضماغ  ةجتب  ةلقثلا  ةطغألا 
انعمج ةساردلا ..!!! قحتس  ةقراخ  ةملع  ةرهاظ  امنإ  ..ملح  درجم  سل  ه  تررم  ام  نأ  قلاو 

!!!. امامت افلتخم  ..افلتخم  نا  ه  تملح  ام  نلو  ..كش  نود  ملحن 

ةلاع ةروص  ثدح  نوفلت  زاهج  ەدهاشأ ع  نأو  ..ةداع  ةروص غ  احضاو  ملحلا  نا  دقف 
ةحئار تممش  نأ  ..ملحلا ح  كلذ  نم  اءزج  فن  انأ  نأو  ترعش  ل  ةدوجلاو ..!!!! ةواقنلا 
فك فرعأ  الو  ..اذه  ل  ثدح  فك  فرعأ  ال  ةحئار ..!؟ هل  ملح  ه ..!!! تملح  يذلا  ناملا 

  !!!. ەفأ

تااد امر  وأ  تانسمخلا  رخاوأ  ةف  اهنإ  تلا ..!!!)  ) ام ةأجف   فن  تدجو  دقل 
طولا يزلا  يدتري  ..لق  نم  عقاولا  ملاع  ەرأ   ملو  هفرعأ  زوجع ال  لجر ك  تانيسلا ..!!!
تلا لهأ  هدتري  نا  يذلا  ةقرفتملا  طويخلا  وذ  كمس  لاقع  عم  ةشادشدلا )  ) مدقلا لا 

ام لثمت  لا  ةهشلا  موّسجوب )  ) ةصخش هنأو  اد   ح  دوسأ !!! يريدص )  ) عم ..امدق 



اهيلع قلطن  لا  ةمدقلا  ةقسوملا  ةلآلا  كلت  زوجعلا  كلذ  بناج  تأرو  ..لمجلا  تلا ) )
وأ زوجعلا  لاومأ  يوحت  اهنأ  كش  ةمدق ال  ةددح  ةنزخ  اضأ  كانه  تناو  ةتختش ..!!!)  ) مسا

  !!!. ةمهملا هقاروأ 

ضع تلا ..)  ) خــــرات نم  ةفلا  كلت  اقت إ  اهل  وت  ملحلا  ىرخأ   ةثك  لصافت  كانه 
كلت تنا   لا  ةزهجألا  كلت  نم  وهو  ..قودنصلا  هشأ  نوفلت  زاهجو  ..مدقلا  ثاثألا 

ةلسوب ترفاس  دق  نأو  رمألا  اد  ح  ةهشلا ..!! سولا  ةأفدم  نم  كعد  ةفلا ..!!!
  !!!!. املا ةلوهجم إ 

يدتري ام  صخش  ..معن  لتقلل ..!!! ضرعتي  زوجعلا  كلذ  نا  دقف  ..رمألا  ام   برغأ  اذه  نك  مل 
نأ لق  ..كش  نود  هنس  ةفعض ل  ةمواقم  ىدأ  يذلا  زوجعلا  قنخ  موقو  اضأ  طولا  يزلا 

  !!!. مئان هنأو  وي  لش  بتكملا  ەدسج ع  عقل  ..ةخألا  هسافنأ  ظفلو  راهني 

وف هنأو  قح  اعرم  اقوعصم  ادو  ملحلا  آر   دقف  ..زوجعلا  لتق  يذلا  باشلا  كلذ  امأ 
بورهلا درأ  نأو  لعف ..!!! ةدر  يأ  يدي  وأ  ملتي  نأ  لق  هنع  تدعتبا  نأ  ح  يدوجوب ..!!!
..ةقدلا ەذهب  ملحلا  لصافت  يمت  عيطتسأ  تنك  دقل  ..معن  عقاولا ..!!! ةدوعلاو إ  ملحلا  اذه  نم 

  !!!. اذه لخت 

!!.. شارفلا فن   دجأل  تظقساف  ..لعفلا  انملاع  دوعأ إ  نأ  ترعش  ائشف  ائش  ..لعفلاو 
تحر ارجف ..!!! ةثلاثلا  اهنإ  ..طئاحلا  ةعاسلا ع  إ  ترظن  مث  قح ..!!! بعرب  وح  ترظن 
اذهك ء  عمسأ  مل  نإ  ..ملعأ  ال  لعفلا ..!!؟؟ ملح  وه  له  ..أر  يد ع  اعضاو  لءاسأ 

ترعش ح  ..حضولا  اذهب  املح  اح  َرأ   مل  ل  ..تقولا  لاوط  ملحن  نحنف  ..لق  نم 
..يردص ذفنتو إ  نأ  رمت ع  ةمدقلا  ناملا  ةحئار  نأ  ترعشو  ل  هنم ..!! اءزج  نأو  ةظحلل 

لا مالحألا  و  ( lucid dreams  ) ةلجتملا مالحألا  نع  فحصلا  ىدحإ  ةرم   تأرق  نأ  ركذأ 
كانه ..ةطاسلا  ەذهب  ملحلا  سفت  نوك  نأ  نكم  ..نل ال  (!!!.. 5  ) ملح هنأ  اهئانثأ  مئانلا  فرع 

  !!. همهفأ لوهجم ال  زغل 

ال عفلا  اهنمز  نأ  ح  ..ةلئاه   ةنمز  تاف  قرغتسو  ..ادج  ةدقعم  نوكت  دق  مالحألا  نإ 
بغ رمأ  هثادحأ ..!! عم  امامت  اسانتم  اد  هتشع  يذلا  ملحلا  نمز  نل  ..ناوث  عض  ىدعتي 

   !!. ةاغلل

كفتلا ع  امزاع  ..دع  ةحارلا  نم  يافك  لنأ  مل  نأ  ارعاش  مونلا  إ  اهدع  دوعأ  نأ  تلواح 
..ظقسأ   امدنع  ةغلا  ةجتلا  ەذهب 

..ةقشلا كلت  سماخلا    مويلا  حاص  نم  ةاعلا  اقسا   لاحف  ..لعفلا  ثدح  ام  اذهو 
ائشو سمألا ..!!! اهب   تررم  لا  ةجتلا  كلت  ةارغ  ركفأ  تحر  ..شارفلا  نم  وهن  لقو 

سفتلا وه  اذه  الحأ ..!! ةلوهجم   ةلسوب  املا  إ  ترفاس  نأ  انيق  تددزا  ..ائشف 
.فسألا   عم  هلمأ  رخآ ال  سفت  ةجاح إ  بغ  سفت  وهو  ..ون  ءانثأ  ثدح   امل  دحولا 

تعمسو تأر  دقو  دع ..!!! اوح  دقفأ  مل  انأف  صاخ ..!! عن  نم  م  نأ  ترعش  دقل 
ةوقلاو ةقدلا  ەذهب  مالحألا  تنا  اذإ  ..لإ  ا  ..ملحلا  اذه  وح   ء  ل  ترعشو  تممشو 

.!!؟؟   ءاحأو نودوجوم  اننأ  نهي ع  اذام  اذإ ..!! ؟؟ ةققحلا  امف  

باصإ لامتحا  نلو  ..رومألا  كلت  ابخ   تسل  عم ..!؟ ؟ فن  ضرم  باصم  انأ  له  ..ىرت 



ضارمألا نم  لتكوك )  ) تلعج م دق  ةساقلا  اح  نأ  كش  الف  ..ادج  دراو  رمأ  فن  ضرم 
   !!!. ةسفنلا

ام نإ  ..ءالؤه  نم  تسل  ..ءالوألا ل  ةفافش  نم  اعون  هسفن  دج   نأ  بح  ناسإ  ل  نأ  ملعأ 
ال اهرانإ ..!؟ بلطت م  ..عيطتسأ  ال  اهحضوت ..!؟ ؟ بلطت م  ..قدصت  ةرهاظ ال  وه  ثدح  

..عيطتسأ   

عاتمب لغشأو  ەاسانتأ  نأ  تلواح  نأ  الإ  ..بجعلا  ملحلا  اذه  لوح  ةددعلا  الؤاس  مغر  ..و 
لغش نأ  بج  ام  رخآ  وه  هتبارغ - مغر   - اذهك ملحف  ..ةلمجلا  ةقشلا  ەذه  ةماقإلا   فن  

  !!!. ورظ لثم  ف  

دع لاخ  تب  ثدح   اذام  ..ىرت  ..لوضف  لءاسأو  ..ائشف  ائش  عقاولا  دوعأ إ  اهدع  تحر 
درو رأثلا  نم  عنك  ضقلا ع  متيل  ةطلا  اوغلأ  له  نآلا ..!؟ نوثحي ع  له  وره ..!! ؟

املاط فرعأ  نأ  مهي  الو  ..فرعأ  ال  بسحف ..!؟ صلختلا م  ءادعس  مهنأ  مأ  الثم ..!! ؟ راتعالا 
اشم ل  ناسو  ةقشلا  ەذه  يدوجوب   عاتمتسالا  درأ  نأ  ام  ..راحتنالا  تررق  نأ 

  !!. ىرخألا

يأ ..رجفلا  جالنا  قبس  لا  كلت  تاظحللا   كلحأ  نأ  ملعأ  نأ  نود  اذه  لوقأ  تنك  عبطلا 
  !!!.. اهلمأ اح  رجف  رجف ..!! ؟

مالفألا دحأ  دهاشأ  اسلاج  تنك  امدنع  ..بغلا  ملحلا  كلذ  نم  بسحف  موي  دع  اذه  نا 
اففخ اقرط  عمسأ  نأ  لق  ..ةقشلا  با  نع  فرغلا  دعأ  اهنوك  ةسئرلا  مونلا  ةفرغ  ةنجألا  

  !!!. بالا الوجخ ع 

نم بقت  اهنإ  ..ةعاسلا  ترظن إ  قالطإلا ..!!! قزأملا ع  اذه  عقوتم  حل غ  للش  تصأ 
لق نأ  ترعشو  ..نوفلتلا  طأل  اصأ  فارطأ  ضكرأ ع  اعم  تهذ  ءاسم ..!!! ةنماثلا 
هتلئاع دارفأ  عم  رفسلا  نم  داع  له  الثم ..!؟ ؟ ةقشلا  بحاص  وه  له  ..لإ  ا  فنع ..!!! فجتري 

دحأ وه  له  بالا ..!! ؟ نوقرط  اذاملف  كلذك  رمألا  نا  ول  ..دقتعأ  ال  ددحملا ..!؟ مهدعوم  لق 
   !!. انه دحأ  نأ ال  نوفرع  مهــراقأ  عيمج  حجرألا  ع  مهــراقأ ..!؟

نأ لق  تالؤاسلا ..!! ءم  نهذو  فجترم  دسج  ةلاصلا  إ  اهاذ  مونلا  ةفرغ  نم  تجرخ 
رعش هل  باش  اذو  قراطلا ..!! ةفرعمل  ةحسلا  علا  لالخ  نم  رظنأو  بالا  نم  رذح  بقأ 

؟ دي اذام  وه ..!! ؟ نم  ..ىرت  لوهذ ..!! ه   قدحأ  تحر  ةضار ..!!! ااث  يدترو  ادج  صق 
..لق نم  هتيأر  ..باشلا  اذه  فرعأ  نإ  ..الهم  ..و  ..هلإ  رظنأ  انأو  ةعص  اعل  تدردزا  !!.. 
بهم ءودهب  بالا  قرط  ىرخأ  ةرم  حار  نآلا ..!!! ركذأ  ..ةنعللا ال  ..طضلا  نيأ  نيأ ..!! ؟ نلو 

لوق  : هنأو  ..راإلا  نم  ءو  بقرتو 

  !!!. تحتف  اذإ  الإ  لحرأ  نل  - 

هل حتف  اذإ  أجافسو  مهــراقأ  دحأ  نوك  دق  ..هلهاجت  تررق  دقو  ..قح  قلق  فلخلا  تعجارت إ 
مونلا ةفرغ  إ  ادئاع  اصأ  فارطأ  مأ ع  تحر  لق ..!!! نم  ەري  مل  بغ  صخش  بالا 

توفخ  : فتهي  هعمسأ  نأ  لق  ..رئازلا  كلذ  تاقرط  لهاجت  الواحم 

   !!!! هنأش كعم  ثدحتأ  نأ  درأ  ماه  رمأ  كانه  ..كوجرأ  ..بالا  حتفا  كوجرأ  - 

نلو ددش  حاحلب  بالا  قرط  لظ  ..قح  ح  بعرب  ترعش  دقو  امامت  ام  تدمجت  



نم بقأ  فن  تدجو  .ائش  خأ  الأو  هل  حتفأ  نأ  تفاخ  توص  وجري  وهو  اضأ ..!! ءودهب 
رتوتم  : ححم  توص  لوقأل  ..رذح  بالا 

.!!؟؟    دت اذام  م ..ـ  -م ..ـ

رتوتم  : توص  ەرود  در 

.ةلئسألا    ضع  كلع  حطأ  نأ  طقف  درأ  بالا ..!! ؟ حتفت  نأ  كل  له  - 

يدسجو هل  حتفأل  بالا  ةضق  كسمأو  يرمأ  مسحأ  نأ  لق  ..هغلم  غل  رتوتلاو  يع  تضمغأ 
  !!. ظوحلم لشو  لمالا  فجتري 

..موهفم ضومغو غ  ددش  قلق  قدح   حار  ..فرح  ح  قطنأ  نأ  نود  بالا  هل  تحتف 
!!!.. ةقشلا يغ   دحأ  كانه  نا  نإ  ىل  هتارظنب  زواجتي  نأ  الواحم  الامشو  انيم  رظن  مث 

توفخ  : اهدع  لأسل 

.!!؟    كدحول انه  مقت  له  - 

رذح  : تلق 

.!!؟    دت اذام  ..نآلا  ادحو  انه  انأو  ..جراخلا  مهتزاجإ   نوضق  ةألا  دارفأ  عيمج  - 

حضاو  : رتوتب  در 

..!! ؟   ناملا نت  نأ  كل  له  مالظلا ..!! ؟ اذه  اذامل  - 

ةدمل عمشلا  ءوض  عو  ةقشلا  ەذه  تشع   دقف  ..رمألا  اذهب  قلعتي  ام  ل  تس  دقل  ..ةنعللا 
  !!. ناملا ةرانإ  نع  ء  ل  تسو  ..متملع  ام  عبسأ 

هلاؤس  : درأ ع  نأ  نودو  ددب  تلق 

  !!.. فرغ لضفت م إ  - 

ةقشلا بحاص  ءانبأ  دحأ  ةفرغ  عراشلا و  لطت ع  لا ال  ةفرغلا  ةددم إ  تاوطخ  تهذ 
مالظ انه   تشع  وك  ءلا  ضع  اغ  ناملا  اد   ..ةفرغلا ح  ةرانب  تمق   .. تد  ام 

  !!. ةضاملا ماألا  لاوط 

رظنلا إ  : اشاحتم  لاقو  ..حنحنت  مث  ..شارفلا  انسلج ع 

.!!؟؟   فرعت له  - 

مهبملا  : لاؤسلا  اذهل  اغتسم  تلقو  فش  تططم 

   !!!. كفرعأ ..ال ال  - 

راب  : در 

.!؟؟    ام دح  افولأم إ  كل  ودأ  الأ  ..ركذتت  نأ  لواح  كوجرأ  - 

وتلل  : ةطقنلا  ەذه  اركذتم  عسلملا  تلق 

نيأ ركذأ  ال  ل  بالا ..!!! بقث  نم  كتيأر  ح  لعفلا  فنل  هتلق  ام  اذه  معن ..!!! ..معن  - 
.!!؟    تنأ نم  اثك ..!! وضف  كحمالم  تراثأ  دقل  ..لوخدلا  كل  تحمس  اذهل  امر  ..كتيأر 



تنا دقو  ..ةلنق  ءاقلإل  دعتس  هنأو  حنحنت  مث  ..ةلئاسملا  ارظن  مامأ  ةلط  تد  ةفل  تكس 
هس  : مهفأ  مل  قلق  لاق  امدنع  ةققح ..!! ةلنق  ..قح  ةلنق 

فرعأ انأف ال  ..اذامل  وأ  فك  لأس  ال  ك ..!! قلعتي  ام  ل  تملح  ك ..!!!! تملح  دقل  ..دقل 
  !!!. ةاجإلا

لاعفنا  : حيصأ  نأ  لق  ..ددش  لوهذ  ه   قدحأ  تحر 

اغ املح  نا  بسحف ..!! موي  ذنم  ..اضأ  ك  تملح  دقل  ..تنأ  هنإ  معن ..!!! ..معن  ..لإ  ا  - 
دقل قح ..!!! هنأو  هف  ء  ل  اد  ح  ..اح  هتشع   ملح  برغأ  وه  ل  ..قدص  ال 

..ةلوهجم ةلسوب  تلا )  ) تانسمخلا  رخاوأ  ةف  إ  نمزلا  ع  ترفاس  نأو  ترعش 
  !!. لتقلل ضرعتي  زوجع  لجر  ةفرغ  فن   تدجوو 

حضاو  : بارغتسا  لأس  وهو  ةوق  ەدسج  جترا 

.!؟؟   ملحلا لصافت  ام   ..كوجرأ  دملا  خأ  - 

مظعم ناسإلا  ام ي  ةداعف  هتاذ ..!!! دح  بغ  رمأ  ةسانملا  اذهو  لصافتلا ..!! ل  هتخأ 
ال ي الصأ -  ملح  نا  نإ  اذهك -  املح  نلو  (!!.. 6  ) ةصق ةف  هظاقسا  دع  همالحأ  لصافت 

.دأت    ل 

اقفاوم  : هسأر  زهي  وهو  لاقو  ..ةعص  هاعل  دردزا 

تااد امر  وأ  تانسمخلا  ةف  ملحلا   تنك   دقل  ..اددحت  ملحلا  وه  اذه  نا  ..معن  - 
  !!.. ملحلا نم  ءزجك  امأ  رهظت  ةأجف  كتيأر  مث  ..هفرعأ  ازوجع ال  ًجر  لتقأ  تانيسلا 

ام امامت  ..ةصلاخ  ةققح  ل  ..املح  سل  هتشع  ام  نأ  روعشلا  روعشلا ..!! كلذ  وه  بغلاو 
ء يأ  ركذأ  ال  نل  ةلوهجم ..!!! ةلسوب  تلا )  ) ام إ  انلقتنا  اننأ  ..اننأ  ..تنأ  تلق 

ةمهبم ودت  رومألا  ..ملحلا  هلتقأ   تنك  يذلا  ـل  جلا كلذ  نع  ائش  فر  ـ عأ الو  ـر ..!!! خآ
  !!!. ةغو

حضاو  : كاترا  ةأجف  لوقأ  نأ  لق  ..الوهذم  أر  يد ع  تعضو 

نكسأ نأ  تفرع  فك  إ ..!!!؟ تلصو  فك  ..ةددع  تالؤاس  ثي  انه  كدوجو  نإ  ..الهم  - 
.!!؟   ملحلا سفن  انملح  فك  القع ..!؟ ضعب  انلصاوت  فك  انه ..!؟

ةلوجخ  : ةماسبا  لاق  مث  ..ددرتو  كاترا  رظن إ 

..رمألا اذه  لوح  كل  هلوقأس  ام  ركفأ  ةعاس  فصن  نم  جراخلا أ  رظتنأ   تنك  نأ  عقاولا  - 
مهتتو الثم  درطت  نأ  ..كلعف  ةدر  اثك  خأ  تنك  ..كتقش  با  قرطأو  يرمأ  مسحأ  نأ  لق 

الف ..ةقشلا  دحو   كنأ  اضأ  ظحلا  نسحلو  لعفت  مل  كنأ  ظحلا  نسحل  نل  نونجلا ..!!!
  !!!. لوقعملا ماللا غ  اذهب  ەانخأ  ول  كدلاو  فتس  فك  فرعأ 

غلا  : بارغتسا  وه  فدرأ  ..اهودشم  ح  هلإ  رظنأ  تحر 

سفن انملح  اذهل  امر  ..حضاو  اذه  ..ەسفت  عيطتسأ  ال  فن  طاترا  ..اننب  ام  طاترا  كانه  - 
ملحلا و…   

كش  : هتعطاقف  ..ةأجف  ائش  تركذت 



.!!؟ اونع تفرع  فك  ..عأ  ..ناملا  اذه  ناونع  تفرع  فك  ..دع  اؤس  بجت ع  مل  كنإ  - 

ةام  : ّيع  رظني إ  وهو  قدص  لاق 

لظ هفصو  عيطتسأ  يوق ال  عفاد  ناملا ..!! اذه  داقو إ  دارإ  لأ  بغ  يوق  عفاد  ..ملعأ   -ال 
تدجو دقل  اخأ ..!! هل  بجتسأ  نأ  لق  ..سمأ  حاص  مونلا  نم  اقسا  ذنم  ع  رطس 
..امهو عفادلا  اذه  نك  ملو  ادج ..!! ناونعلا  اذه  فرعأ  نأو  انه  ائاقلت إ  راس  دوقأ  فن 

نأ لمآ  تنك  ..همهفأ  رخآ ال  زغل  وه  كنكس  نام  وصو إ  نإ  العف ..!!! كلإ  تلصو  دق  اهف 
.حضاو بس  نود  ضعب  انملح  دقل  اضأ ..!! هلهجت  كنأ  ودي  ..نل  ..ثدح  امل  اسفت  كنم  دجأ 

ناملا اذه  نأو  باشلا  اذه  لقتسأ  نأ  اوست  ..يرمأ ال  فشك  نأ  خأ  انأو  قلق  هلإ  ترظن 
هتلأ ام  تعن  انك  ول  صل  امرو  ..للسم  قمحأ  ىوس ف  تسل  رمألا  عقاو  امنب   يب ..!!! وه 

   !!!. ةق انه  هتو 

ةعا  : لوقأ  نأ  لق  ..هيع  رظنأ إ  انأو  ةوق  ترفز  ..ةزفحتملا  هتارظن  مامأو 

اذهك ء  رم  مل  انم  ادحأ  نأ  حيحص  ..لعفلا  ةغ  ةصق  اهنأ  حيحص  رمألا ..!! ؟ مل ال ن  - 
نم ثلا  كانه  ..ودي  ام  سفتلل  لاق  رمأ غ  هنإ  ..هلعف  عيطتس  ام  دجوي  ..نل ال  ..لق  نم 

   !!. اهادحإ ەذه  امر  ..ملاعلا  اذه  اسفت   اهل  كلمن  لا ال  بئارغلا 

هعصب  : ش إ  وهو  لاق  مث  ..ال  ركف  هنأو  الط  رظن إ 

ةرالا ەذهل  كنم  رذتعأ  لاح  ل  ع  ..هتمرب  رمألا  ن  نأ  بج  امر  ..امر  ..قحم  تنأ  - 
!!. كتفاضتسا  كركشأو ع  ..ةئجافملا 

لدان نحنو  بالا  ةحان  هجوتو  هنام  نم  ضهنف  ..هلوق  ام  دج  مل  ..مث  ..اقفاوم  أرب  تأموأ 
كلت نأ  اخأ  ترعش  دقو  ..ظحلا  نسحل  دحأ  ەاري  نأ  نود  ةقشلا  نم  جخل  ..ةلماجملا  تاراع 

دق جراخلا  دحأ   نوك  الأ  اضأ  المآ  ..يرمأ  فشك  مل  صخشلا  اذه  نأو  مالس  ترم  ةرماغملا 
  !!. انيدح ءانثأ  انتوص  عمس 

!!!.. ةغ ةصق  نم  اهل  ا  بغ ..!!! رمأ  نم  هل  ا  ..الاعفنا  ل  اغرفم  رفزأ  انأو  بالا  تقلغأ 
كلذ ارورمو  ..ناملا  اذه  وصو إ  ةاغل  لاخ  تب  نم  وره  ذنم  اهلمأ  اح  تغت  دقل 

ال همسا ..!! نع  هلأسأ  مل  نإ ح  همسا ..!؟ ام  ىرت  باشلا  ..!!! كلذ  ةرازو  بغلا  ملحلا 
  !!. مهي

بقاو ..ةقشلا  كلت  نم  حر  دعوم  بقا  دقل  ..امامت  لوغشم  قعو  مونلا  ةفرغ  إ  تهذ 
فلتخ رمألا  نأ  الإ  ..هلع  مادقإلا  انتعاجش   نعو  راحتنالا  نع  انثدحت  امهمو  ..راحتنالا  دعوم 
لاخ هتلعف  ام  فرعأ  انأف ال  ..رخآ  راخ  يدل  دجوي  ..نلو ال  ەدعوم ..!!! بق  امدنع  امامت 
اللد مهرظنب  نوك  دق  وره  نإ  ..وره  رمأ  ةطلا  اوغلأ  امر  ..ةضاملا  ماألا  لالخ  اهجوزو 

!!.. امهلم نم  ورهب  افتاو  رمألا  اس ع  امر  ..وأ  ةمجلا ..!!! كلت  تكترا  نأ  احضاو ع 
نا عطق  موقأس  ..ةللق  ماأ  دعف  ..رمألا  عقاو  فرعأ   نأ  اثك  مهي  نلو  ..فرعأ  ال 

اهنيح ةعاجشلا  كلتمأس  ..ةسالا  اح  تنسو  ..مالفألا  نولعف   ام  امامت  ..صعم 
  !!!. هلع نهارأ  ام  اذه  ..راحتنالا  مادقإلل ع 



ام زافلتلا  ةدهاشم  ..اهانمتأ  لا  ةاحلا  نم  ائش  تأرو  تشع  لقألا  نأ ع  ظحلا  نسحلو 
..ةمعطألا تألتما  لا  ةجالثلا  نم  درأ  ام  لآ  ..ةقنألا  ةقشلا  كلت  ةئناه   ةئداه  ةاح  ..درأ 

  !!. ةلالاو ةلمعتسملا  لاخ  ءانبأ  باث  ءادترا  نم  تاونس  دع  ةفظن  ااث  يدترأو 

..ةقشلا كلت  اهتدجو   لا  بتلا  ضع  تأرق  ..درأ  ام  ل  هلالخ  تلعف  اع  مويلا  اهدع  رم 
بلق هسفن   دجو  قف  صخش  هلعف  ام  ل  ..و  ..ت  ..تلأ  ..ةدموك  ةحم  تدهاش 

لق ركفأ  تحرو  ..امر  ارجف  ةدحاولا  ..شارفلا   اهدع إ  تهذ  مث  ةأجف ..!!! ةمعنلاو  خلا 
يذلا ال بجعلا  ملحلا  كلذو  ..رهقلا  ..رقفلا  ..متيلا  ..اهتشع  لا  ءادوسلا  ةاحلا  ..ء  ل  مونلا 

داعك اقمع  امون  اخأ ..!!! تمن  ..و  ..نآلا  ه  ركفأ  ام  رخآ  لاح  ل  وهو ع  ەسفت  عيطتسأ 
تب ةرذق   ةقض  ةفرغ  قلقلا   مونلا  نم  تاونس  ضوعأ  نأو  ..ةقشلا  ەذه  تئج إ  نأ  ذنم 

.لاخ  

ب دجاوتم  نأ  ةظحلل  رعشأو  ةأجف  رومألا  ع  طلتخت  نأ  لق  ءودهو  مالس  امئان  تنك 
نإ ةغلا ..!!! ةروصلا  ەذهب  لاخلا  نوك  نأ  نكم  ال  لاخلا ..!! ؟ ..لاخلاو  عقاولا  ..ملاع 
وح رظنأ  انأو  ةوق  ثهلأ  تحرو  قح ..!!!! اعوزفم  تظقسا  ..ەاااااااااااااااااااا  ..زاوت  دقفأ 

..لإ ا  ..يدسج  ائاهن ..!!! ةقشلا  تسل   ل  ..رلا  ع  تسل  نإ  ..نإ  ..غلا  بعرب 
اهنل ..دقتعأ  ال  ..ال  دق ..!! ؟ ءاوتلا   كانه  له  ..دق  اثك ..!!! ملؤي  يدسج  ..ةنعللا 

.!؟؟   انه ثدح  يذلا  ام  ..و  انأ ..!؟ نيأ  ..اثك  ملؤت 

يدؤي يذلا  ملسلا  ملسلا ..!!! لم ع  نإ  ..نإ  ..ثدح  اذام  فرعأو  مهفأل  ةققد  رمألا  بلطت 
؟ انه لصوأ إ  يذلا  امف  ..ارف  امئان   تنك  دقل  انه ..!! ؟ تلصو إ  فك  ةقشلا ..!!!! إ 

.!!؟؟   فنب رعشأ  نأ  نود  ملسلا  ةحان  اهجوتم  اهنم  تجرخو  ةقشلا  با  تحتف  فك  !!.. 

ةقشلا ادئاع إ  ملألا  ةدش  نم  حنرتأ  تحرو  ..يع  نم  امامت  مونلا  رثأ  لاز  دقو  ام  نم  تضهن 
  !!!. آر دق  مهدحأ  نوك  الأ  المآ  ددش  قلق  وح  تفتلأ  انأو 

نم اك  فنل  دعأ  اهدع  تحر  ..قع  وزغت  قلقلاو  ماهفتسالا  تامالعو  خبطملا  إ  تهذ 
عقولا ع ءارج  ةغل  تااصإ  يأ  كانه  تنا  نإ  ىرأو  ذذلتب  هأ  تسلجو  ..نخاسلا  بلحلا 

ةمدك كانهو  ..حا  ةطسلا   مالآلا  ضع  ىوس  ظحلا  نسحل  خ  تنك  ل  ملسلا ..!!!
فك كانه ..!؟ إ  تلصو  فك  ..نلو  ماري ..!! ام  ع  نوأس  نأ  دقتعأ  .أر  ةغص  

له كاردإ ..!؟ وأ  نود و  ملسلا  تهجوت إ  فك  ةقشلا ..!؟ نم  تجرخو  شارفلا  نم  تضهن 
نأ نود  مونلا  ءانثأ  مأ  انأ  له  فخم ..!!! اذه  ..لإ  ا  الثم ..!! ؟ مونلا  ءانثأ  مأ  تنك 

.!!؟   يردأ

وه ح بعري  ء  أف  مونلا ..!!! ءانثأ  نوشم  نيذلا  ..لوفط و  ذنم  اهاشخأ  ةمت  كانه 
هلخت درجم  نل  ..لق  نم  ثدح   مل  اذهك  ارمأ  نأ  مغر  مئان  وهو  م  مهدحأ  دهاشأ 

با عمسو  الل  كشارف  نوكت   نأ  تلخت  له  قح ..!!! ةفخم  ةمتلا  ەذه  فخ ..!!
كلإ رظني  ادج - هفرعت  تنك  ولو  ح   - مهدحأ هجوب  أجافُت  مث  ..ةقثو  ءودهب  حتفُ  كترجح 

مئان ال وهو  كتفرغ  كروزي   هنأ  كردتف  ..آ  ناسإ  هنأو  ..تقلغم  هش  نيعو  ةدماج  حمالم 
  !!!. ةركفلا لخت  درجم  خأ  ..لإ  ا  هسفنب ..!! ؟ رعش 

رراقتلا تتثأ  ذإ  ..اس  ةعئاشلا  مونلا  تاارطضا  دحأ  وه  ءادلا  اذه  نأ  دع  امف  تفرع  دقل 
نم لوألا  ثلثلا  ةداع   كلذ  ثدحو  ..مونلا  ءانثأ  ملا  نم  نوناع  سانلا  نم   18  % نأ ةبطلا 



ضرملا اذهب  باصملا  موق  نأ  نكمو  ..عاو  فصنو  مئان  فصن  اهنيح  غامدلا  نوك  ثح  ..مونلا 
ال ةداع  هنأ  الإ  ..م  وهو  هفداصت  دق  لا  قئاوعلا  ضع  بنجت  لثم  ةلهسلا  ماهملا  ضعب 

الثمف ..ضعلا  نظ  ام  ةدقعملا  تالمعلا  ماقلا  وأ  ةجراخلا  لماوعلا  عم  لمالا  لعافتلا  هنكم 
وأ تااصإلا  ضع  هنع  جتي  امم  بالاو  ةذفانلا  ام ب  طلخ  دق  وأ  ملسلا  نم  باصملا  عق  دق 

قلقلا اهنم  ..فنلا  ضرملا  اذهب  ةاصإلا  ءارو  ةددع  باسأ  كانهو  اناحأ ..!!! ةافولا  ح 
اسفن اضرم  اذه  نأ  ودي  نوملعت ..!! ام  اح  لاوط  اهيناعأ  رومأ  و  (.. 7  ) رتوتلاو ددشلا 

امر لا  ىرخألا  ةسفنلا  ارمأ  ةمئاق  كش إ  نود  فاضسو  ..ه  باصم  نأ  فرعأ  مل  اددج 
تضهن اذام ..!!!؟؟؟ ..و  ..راحتنالا  يرارق  نع  تعجارت  ول  موي  دع  اموي  اهنع  دملا  فشأس 

تأرط  ةغ  ةركف  كانه  ..فنب  يرا  ــ كفأ ـل  بح ـت  عطق دقو  عو  ـ سلملا ـي  سرلا ـى  لع مـن 
ەذهب سفتلا  نوك  نأ  نكم  ال  ..نكم  ال  ..ال  ةارغلا ..!!! ةقراخ  ةركف  ل  ..ةأجف  هذ 

.الوأ    فنب  دأتأ  نأ  بج  ..بج  سفت ..!؟؟؟ يأ  ةطاسلا ..!!!!

..لعفلا يب  نأ   رعشأ  تأد  بك ح  دح  افولأم إ  ناملا  راص  دقو  ةقشلا  مأ   تحر 
!!!.. اهتاقاط قأ  لمعتو  ةءاضم  تناف  قع  راونأ  امأ  ..عبطلا  ةءاضم  تلظ غ  راونألا  نأ  الإ 

ةفرعمل لاجم  ال  ىرت ..!! ؟ ا  اقحم  نوأ  دق  ىدم  يأ  ..هنم إ  دأتأ  نأ  بج  طخ  رمأ  كانه 
نم د  ال  ةرماغم  كانه  ..للق  دع  نوفرعتس  اذام ..!! ؟؟ تلعف  ..فنب  اهتلعف  ول  الإ  كلذ 
ةرماغملا ح كلت  نم  د  ..معن ال  نآلا ..!! هتلعف ح  ام  ل  نم  انونج  دشأ  اهنإ  ..اهيلع  مادقإلا 

هتطساوب تدع  يذلا  بغلا  ملحلا  ثدح ..!! ام  ل  ءارو  لا  فشأ  حو  ..ظن  نم  دأتأ 
  !!!. تاعاس لق  راز  يذلا  باشلا  كلذ  عم  فنلا  اترا  ..اعمج  انل  اد  ام  املا  إ 

اح نأ  امئاد  ركذتألف  ..رمألا  مسحأو  رارقلا  ذختأ  نأ  لق  ..أ  وأ  ةعاسل  قع  رمألا  نزأ  تحر 
  !!!. ء نلف   ..هلعفأس  امف  ائطخم  تنك  ولو  ..ةللق  ماأ  دع  تنس 

نآلا طخ  ذفنأس  ..احاص  ةثلاثلا  اهنإ  ..ةعاسلا  ترظن إ  ..يرمأ  تمسحو  ..اقمع  اسفن  تذخأ 
  !!!. اهدع ثدح  ام  ثدحلو 

تدجو ظحلا  نسحل  ..ةماجبلا  بج  اهئبخأ   نأ  عيطتسأ  ةغص  كس  نع  خبطملا  تثح  
!!!.. ةروطخلا وت  مالمو  بجاحلا  دقاع  ةقشلا  نم  اجراخ  ءودهو  راب  تشم  مث  ..ةدحاو 
!!!.. قالطإلا الهس ع  سل  رمألاف  ..يرتوت  ةرطسلا ع  الواحم  ىرخأ  ةرم  اقمع  اسفن  تذخأ 
راتمأ ةعض  اهنكسأ  لا  ةقشلا  با  نع  اهبا  دعي  لاو  ..ةلاقملا  ةقشلا  إ  اهدع  تهجوتو 

ىوس جاتح  حتفم ال  بالاو  ..روسكم  ضقملا  ..ةفجترم  دب  بالا  ضقم  تكسمأ  ..بسحف 
!!!.. قدص اذه ال  ..اححص  اتنسا  نإ  ودي  نكم ..!! ..نكم ال  ..لوهلل ال  ا  ..ةغص  ةعفد 

دقل ..معن  ..بالا  فلخ  ء  كانه  ..ةفجترم  دو  ددش  ءودهب  ةلاقملا  ةقشلا  با  تعفد 
؟ لفقلا يذلا ك  نم  لفقلا ..!!! اوك  نأ  دع  اقلغم  ەوقي  لعفلا   بالا  فلخ  ائش  اوعضو 

.ادج هفرعأ  لعافلا ..!!! فرعأ  نأ  نظأ  !!.. 

..ةجض يأ  ثدحأ  نأ  نود  هفلخ  دوجوملا  رلا  عفدأ  نأ  الواحم  ..ددش  ءودهب  بالا  تحتف 
ام ناتفرغ  كانه  ..ادج  طس  ثاثأ  تاذ  ةقش  هلمأ ..!! فجتري  يدسجو  ةقشلا  اهدع  تلخد 

افوخ ةدش  اعل  ادردزم  اهتلخد  ..ةسئرلا  ةفرغلا  اهنأ  دقتعأ  ..اددحت  ةفرغلا  كلت  ..نلو  ..ودي 
نم للشلا ..!!! نم  ىوقأ  وه  امر  ..حل  للش  بص  نأ  لق  ..نأ  لق  ..اتنسا  أطخ  نم 

  !!!. لعفلا اهنيح  ه  ترعش  ام  اذه  نل  ..هفارطأ  عيمج  دمجتب  ناسإلا  رعش  نأ  ردانلا 



نم اهل  ا  ةجردلا ..!! ؟ ەذهل  اقحم  تنك  له  ..لإ  ا  ..هتعقوت  ام  امامت  تأر  ..ةفرغلا  ەذه  ف 
لخ افولأم  اتوص  تعمس  ..ةققحلل  اشا  بعوتسأ  نأ  لق  ..و  قدصت ..!!! ةيهر ال  ةكح 

نيددش  : قنحو  بضغ  لوق 

.!!؟؟   انه ك إ  يذلا أ  ام  ..عللا  اهيأ  - 

ه تملح  يذلا  باشلا  باشلا ..!! كلذ  ه  ذو  تفتلاف  ..هتوصل  امس  دنع  ةوق  تضفتنا 
  !!. سمأ ءاسم  راز  يذلاو 

ةوق  : ضفتي  يدسجو  لوهذ  تلق 

ةمدقلا اهتاتحم  ةفرغلا  ەذه  تعقوت ..!!! ام  امامت  اذإ ..!!! املح  نك  مل  ..مل  ..مل  ..لإ  ا  - 
عقاولا اذه   ل  تأر  دقل  لتقلل ..!!! ضرعت  يذلا  زوجعلا  لجرلا  ..تانيسلا  ةف  دوعت إ  لا 

  !!!. املح هتنظف  ملعأ ..!!! نأ  نود 

لوهذلا  : تاذ  تفدرأف  ..در  نود  لئاه  بضغ  رظني إ  حار 

تضهن نأ  ودي  بسحف ..!!! للق  ذنم  الإ  اذه  فشأ  مل  ..مونلا  ءانثأ  ملا  ءاد  باصم  نإ  - 
ةمج تأرو  رعشأ ..!! نأ  نود  اشام  ةقشلا  ەذه  تئج إ  دقو  ..ون  ءانثأ  موي  لق  ارف  نم 

..كسملا زوجعلا  اذه  تلتق  تنأ  ثدح ..!! ؟ ام  اذه  سلأ  ..املح  اهتنظف  ..يع  مامأ  لتقلا 
  !!. دع هلع  عت  مل  كنأ  ودي  نل  ..انه  ه  ظفتح  امق  ائش  قل  تئجو 

لمأل  : ..ةضاغلا  هتارظنو  هتمص  مامأ  اعل  تدردزا 

ةفرغلا ثاثأ  تلا ..!!)  ) تانيسلا  ةف  إ  تعجر  دق  ام  ةلسوب  نأ  تننظ  دقل  - 
تانيسلا ةف  وي  ةفرغلا  ء   ل  ..كسملا  زوجعلا  كلذ  اهيدتري  لا  باثلا  ..اهتاتحمو 

   !!!. لعفلا

حضاو  : قنح  باشلا  لاق  ..مث  ..تعسم  نيع  وح  رظنأ  انأو  اخأ  تكس 

ملاعلا لعا  دقو  ..ةلئاط  الاومأ  كلتم  ..ادج  لخ  لجر  هنإ  عقاولا ع ..!!! وه   لجرلا  اذه  - 
ال م   اه  انه  إ  لقتيل  مدقلا  هتب  عاو  ل  جوي ..!! مل  هنأ  ح  ..تاونس  ذنم  هلمأ 

تمقو ..هتقش  إ  تللسف  ..هنكس  نام  ةلط  تاحت  دع  تفرع  ل  ..لاملا  هنم  بلطأ 
..مدقلا زارطلا  نم  هنإ  ..هتورث  قأل  اهدع  تقولا  دجأ  نأ  ..توملا ع  هقنخو ح  هتتغام 

  !!!. انه هلاومأ  ل  ظفتحو 

بضغ  : لاق  مث  ..هاعل  دردزي  وهو  تكس 

كحمالمو ..شوكنم  كرعشو  ..ةماجب  ادترم  ةلآ  ةروص  ناملا  امحتقم  كدوجوب  تئجوف   -ل 
ةادلا همهفأ ..!!!  مل  دومج  فقوملا  إ  رظنت  تحرو  ل  رخآ ..!! ملاع  كلقع   نأ  وت 

لق كيع ..!!! اهتيأر   لا  ةغلا  لومخلا  ةرظنو  افملا  كدوجو  بس  لئاه  بعرب  تصأ 
فرعأ مل  نك ..!!! مل  ائش  نأو  لخدت  مث  ..حتفملا  اهبا  عفدتو  كتقش  ادئاع إ  ريدتس  كارأ  نأ 

ع ةقش  إ  تدعو  يرمأ  تمزح  ل  ةغلا ..!! تافتلا  كلت  ءازإ  اهتقو  فتأ  فك 
  !!. برهأ نأ  لق  لاومأ  نم  اهب  ام  قأو  ةنخلا  حتفأ  نأ  المآ  ةع 

لوهذ  : هتلأس 

.!؟   ناتلما ناتلل  كمع  ةقش  تللظ   اذامل  اذإ ..!؟ برهتو  لاومألا  ق  مل  اذامل  - 



ددش  : قنح  لاق 

!!.. تننظ امم  ثك  لقأ  غلم  دوجوب  أجافأل  ..لئاه  دهج  دع  ةددحلا  ةنزخلا  تحتف  دقل  - 
كلت ام   فاعضأ  كلم  هنإ  ..ع  ةورث  ەذه  نوكت  نأ  نكم  ال  بسحف ..!!! فولأ  ةعض 
!!!.. يضاملا مويلا  لاوط  ثحأ  نإ  ..ملعأ  ال  نيأ ..!! ؟ هلاومأ ..!؟ أخ  نيأ  نلو  ةنزخلا ..!!!
نلو ..هنع  لأس  وأ  ەروزي  نل  ادحأ  نأ  ادج  ملعأ  نأل  قلق  نود  ثحلا  رمتسأس   تنكو 

  !!. قح بعرب  باصأ  هتقش  كروهظ  

فدرأ  : مث  ..اضاغ  هتضق  ةدضنملا  ب  وهو  تكس 

الف ..نكمملا  دحولا  جاتنسالا  وه  اذه  نا  ..مونلا  ءانثأ  ملا  ءاد  باصم  كنأ  تنمخ  دقل  - 
!!!.. مونلا ءانثأ  ملا  ءاد  ااصم  نا  ول  الإ  اهب  تفت  لا  ةقطلا  فتي  نأ  ناسإل  نكم 

ةغلا ةلآلا  ةروصلا  بس  ..ةرم  لوأل  كتيأر  امدنع  انه  هلعفت  امع  كلاؤس  ؤرجأ ح ع  مل  نإ 
  !!. لق نم  اهلثم  َرأ  مل  لا  ةواخلا  كترظنو  اهيلع  تود  لا 

حضاو  : بارغتسا  هتلأس 

..!؟    قش عأ   ةقش .… ترز   اذامل  - 

لاق  : مث  ةوق  رفز 

نأ مل  يرمأ ..!! ؟ فشكتس  له  ..ىرت  ..لءاسأ  تحرو  لق ..!!! شهني  لظ  قلقلا  ساوسو  نأل  - 
كلإ تداق  مالحألا  نأو  ك  ملحأ  نأ  كخأل  سمأ  ءاسم  كتقش  كتراز   تررق  اذل  ملعأ ..!!!

ءارو ام  ملاع  نم  ةغ  ةجت  كعم  شعأ  نأ  اعاطنا  كطعأ  نأ  تلواح  لوهجم ..!!! بسل 
  !!. كلوح رود  ام  فرعت  كنأ ال  دأتلل  اضأ  ةلواحم م  تناو  ..ةعبطلا 

مهف  : مدع  هتلأس 

نأ نكمملا  نم  له  ةمجلل ..!؟ كاترا  ةظحل  كمع   ةقش  يدوجو   فداصت  فك  ..نلو  - 
..!؟    دحلا اذه  فدصلا إ  لصت 

لاق  : مث  ..ضومغ  رظن إ 

   !!.. بسحف ةفدصلا  امر   ..هل  اسفت  كلمأ  رمأ ال  اذه  فرعأ ..!!  -ال 

لوق  : وهو  بقا م  مث  ..اللق  تكس 

  !!. ظحلا نسحل  ةلد  ةطخ  تعضو  دق  نأ  الإ  ةلوهسلا ..!!! ەذهب  يرمأ  فشكت  نأ  عقوتأ  مل  - 

لصافت ل  خ  اذامل  ..غ  نم  ا   تمهف ..!!! مث  دصق ..!!! ام  مهفأ  نأ  نود  هلإ  ترظن 
نا دقل  ء ..!!! ل  فشك   نأ  لق  نم  هلعفس   ام  دأت  ل  ررق  دقل  اذإ ..!! ؟ هتطخ 

  !!!.. كش نود  ةمساحلا  ةظحللا  رظتي 

يذلا ..رظنملا  عش  لشلا  بغ  انيكس  ..ەد  ائش   حملأ  انأو  اع  هذ  رطاخلا  كلذ  راد 
انه نم  جخأ  نل  نإ  ..ةققحلا  تأر  تحقولا  هيع  ..مالفألا و  شجلا   لاجر  همدختس 

  !!!!. اح

حضاو  : قنح  لاقف  ..قح  بعر  يدب   هل  تحول 

!!.. اهنع ثحأل  تقولا  ضع  إ  جاتحأو  ع  ةورث  قأ  نأ  درأ  ..رخآ  لح  يدل  دجوي  ال  - 



نآلا نم  ماأ  ةعض  لق  اودوع  نل  كتلئاع  دارفأ  نأ  ظحلا  نسحل  ..ع  غالإلا  موقت  نأ  خأو 
نع تقولا  لاوط  انه  ثحأ  انأف  ..حجرألا  ةفا ع  ةف  و  سمألا ..!! كسفنب  تلق   ام 

دألا و…    كتاسإ إ  بجف  ..تنأ  امأ  الجآ ..!!! مأ  الجاع  نإ  اهدجأسو  ةولا 

نك مل  اذل  ..امجحو  انس  نا أ م  ةصرفلا ..!!! الغتسم  ةأجف  ضقنا ع  ل  ..هتراع  لم  مل 
رعذ لواحأ  تنك  هشلا ..!!! فتلا  تبت  عضو  ةدحاو و  ةظحل  وف  دقري  نأ  سعلا  نم 
..فنب ل اح  ءاهنو  راحتنالا  تركف  املاط  ذإ  ..لعفلا  بغ  اذهو  ..هنم  تلفأ  نأ  قح 
ةصاخ أدي ..!! نأ  لق  موسحم  عا  هنأ  مغر  ..اح  نع  اعفادم  رم  عا  نآلا   فن  دجأ 

  !!!. ةوسق امسبم  رظني إ  هتدجوو  هيع  تأر  امدنع 

صخش ةمهب  لمأ  يأ  يدل  دجوي  ..بقر ال  نم  بق  كسلا  لصنو  وق  ل  ەد  تكسمأ 
اهتجرخأ ةماجبلا ..!! بج  اهتأخ   لا  كسلا  كلت  تركذت  مث  ةقثو ..!!! ارمعو  ةوق  قوف 
تظحجو امامت  ەاوق  تراخ  دقو  ه  رعشأ  نأ  لق  هتدعم ..!!! وق   ل  اهتعدوأو  ىرخألا  يدب 

  !!!. ورع ءامدلا   دّمج  فخم  دهشم  ةخألا  هسافنأ  ظفل  حارو  ..ةأجف  ەانيع 

رظنأو إ ..ائشف  ائش  ەدسج  نم  بحست  ةاحلاو  ددش  لوهذ  هلإ  رظنأ  انأو  ةوق  ثهلأ  تنك 
رجزأ مل  ذإ  ..اح  اداح   نوأ  نأ  دتعأ  مل  نأ  اوظحال  بتكملا ..!!! ع  ةاقلملا  همع  ةثج 

  !!!. تثج ةأجف ب  فن  دجأو  الجر  لتقأ  نآلاو  ..ةنوشخلا  نف  دجأ  الو  ..لق  نم  اناسإ 

نع عافد  ةلاح  اهنإ  لتق ..!!! ةمج  تكترا  دقل  ..ثدح  ام  قدصم  غ  ضرألا  ع  تسلج 
لق ةاحلا  ضي  نا  الجر  لتقت  نأ  سلا  نم  سل  ..كلذ  مغر  نل  ..كش  دأ  نود  سفنلا 

ام ..مث  كسفنب ..!!! ادحأ  لتقت  مل  ام  ه  رعش  نأ  نكم  ..قح ال  فخم  روعش  هنإ  تاظحل ..!!!
تامالع لمح  الصأ  ناملا  اذه  يدوجوف   ةددجلا ..!؟ ةصملا  ەذه  دع  هلعفأس  يذلا 

  !!. اهل ماهفتسا ال ح 

ةثج ع  يانيع  تعقو  ..مث  ..عمدلا  تقرورغم  نيعو  قح ..!! بعرب  وح  رظنأ  تنك 
..نلو ..بتكملا  لم ع  هسأر  نا  دقل  موي ..!! ذنم  لتقلل  ضرعت  يذلا  زوجعلا  لجرلا  كلذ 

  !!!. بتكملاو هسأر  باتك ب  دجوي 

هخأ نبا  هلاق  ام  هذ  ددي   حارو  باتلا ..!! اذه  هح  دق  ام  ەاجت  لوضفلا  نم  ء  ترعش 
تيلم نيعو  زامشا  تضهن  اهدج ..!! ال  هنل  ةولا  نع  ثحي  هنأ  ركذ  امدنع  دغولا 
..هسملأ الأ  الواحم  زوجعلا  لجرلا  سأر  تحت  نم  قفرب  هتبحسو  باتلا  تكسمأ  مث  ..عمدلا 

م ..ىرت  ..ماأ  ةثالث  امر  وأ  موي  ذنم  تم  هنإ  سمت ..!! الأ  بج  وملا  داسجأ  نأ  رعشأ 
ەذه ..الامشو  انيم  تفتلأ  انأو  اناج  ةركفلا  كلت  تضفن  فرعأ .!! ال  للحتلا ..!؟ ەدسج  أدس 

نم ا   ..بتلا  نم  ه  سأ  اددع ال  يوحتو  ةمدق  ةتكم  اهنإ  ..هتفرغ  ةدوجوملا   ةتكملا 
ةلوهجم إ ةلسوب  رفسلا  ون  ءانثأ  تمق  نأو  الحأ  نم  ءزج  اذه  ل  نأ  نظأ  تنك  ..قمحأ 

.املا   

نأ ودي  ..تاحفصلا  ئهم  اس  مدق  باتك  ه  ذو  ..سجوتب  يد  يذلا ب  باتلا  ترظن إ 
نم بعرلا  ارعاش  تثجلا  إ  ةظحل  ل  رظنأ   انأو  قلق  هتحفصت  اثك ..!! ەأرق  دق  زوجعلا 

  !!. ةمق اذ  ائش  يوح  باتلا ال  نل  ..نل  امهضوهن ..!!! لخت  درجم 

اذه ام   وه  امو  انأ  نيأ  فرعأو  ضو  مّقأل  ةفرغلا  ةواز  سلجأل   تهذو  باتلا  تكرت 
اق نفعتلا  هتثج  أدس  ..زوجعلا  لجرلا  ةثج  إ  فوخلاو  نزحلا  نم  جــــم  رظنأ  نولا ..!!!



خأتب ام  دح  تمهاس إ  دق  وجلا  ةدورب  نأ  ظحلا  نسحل  ..راشنالا  أدس  ةحئارلاو  ..كش  نود 
  !!!. نفعتلا ةلمع 

ةثج تسمل  ول  ..لاح  ل  عو  ..عبطلا  ةبغ  ةركف  ەذه  هخأ ..!! ؟ نبا  ةثجو  هتثج  نفدأ  له  ىرت 
نع عافد  ةلاح  دغولا و  كلذ  ىوس  لتقأ  مل  انأ  اضأ ..!!! وه  هلتق  امهتم  نوأس  امف  زوجعلا 
!!.. اضأ انه  للسمو  ..ةلاقملا  ةقشلل  للسم  نإ  اذهب ..!؟ ةطلا  عنقأس  فك  ..نلو  ..سفنلا 

.!!!؟   لعفأس اذام  يدوجول ..!!! رم  يأ  دجوي  لاوحألا ال  ل  ف 

ةفهل  : ددرأ  انأو  ..هتاقاط  قأ  كرحم  لمع  قع  لظ 

   !!!.. لح كانه  امتح  ..لح  كانه  - 

نإ ةولا ..!!؟؟ انأ ع  لصحأ  اذاملف ال  ..نآلا  اهلالغتسا  امب  رركتت  ةلئاه ال  ةصرف  كانه  ..معن 
.ةغلام   نود  ددج  نم  دالوو  ل  ..دألا  اح إ  يغتب  لفك  اذه 

ثحأ يفاضإ  مويل  انه  مقأ  نأ  عيطتسأ  ذإ  ةقد ..!! اهسردأ  تحرو  ..اثك  ةركفلا  تقار  
قولخم ملع  نلو  ارفاظ  انه  نم  جخأ  مث  ..راشنالا  تثجلا  ةحئار  أدت  نأ  لق  ةولا  نع  امهلالخ 

لاخ نع  ةدع  اهلمأ  صقو  ناملا  اذه  وصو إ  ةقط  نأل  ..اذه  نم  قثاو  انأ  ..ىرج  ام 
   !!. تثجلا اوع ع  ول  الثم  يرمأ  ةطلا  فشكت  نأ  نكم  الف  ..ناسإ  يأ 

اذه ..تثج  يوحت  ةقش  تبأس   نأ  لخت  نكم  الف  ..ةققح  ةلشم  كانه  نلو 
.ادج   فخم  فخم ..!!!

ماألا لاوط  اهب  تمقأ  لا  كلت  نع  فلتخت  ةقش  اهنإ  ..ناملا  فشكتسأ  تحرو  افقاو  تضهن 
ول امر  ..مامحو  ..اقاس  تركذ  ام  طقف  تفرغ  يوحتو  ..ثك  رغصأ  ةقشلا  ەذهف  ..ةضاملا 
اهنإ رمألا ..!! نم  اثك  اذه  نوهي  دق  ..امهيلع  بالا  تلفقأو  مامحلا  دحأ  تثجلا   تعضو 

.قالطإلا   اهب ع  سأ  ةركف ال 

ورع نأ  ارعاش  ..مامحلا  غلا إ  زامشا  تثجلا  بحس  تمقو  ..ذفنتلا  دق  طخ  تعضو 
دع هحتفأ  نل  نأ  املاع  بالا  امهيلع  تلفقأ  ..مث  ..امهادحإ  اهيف  بحسأ  ةرم  ل  رجفنس  

  !!. دكؤم اذه  نآلا …

..امص نم  فوخ  يأ  دجوي  ..دغولا ال  كلذ  عم  يراجش  اهفلخ  لا  ءامدلا  حسم  اهدع  تمق 
وهو وناقلا  نسلا  تحت  نأل  امر  ..لق  نم  امص  ع  تلصح  دق  ةطلا  نأ  ركذأ  الف 

.ةع   ةنماثلا 

ةغص ةيقح  تدجو  ..و  ..ةموعزملا  ةولا  كلت  نع  بتكملا  ةفرغ  ثحأل   اهدع  تضهن 
ةنخ دغولا   كلذ  اهدجو  لا  فالآلا  ةعض  اهنإ  ..ەآ  ..لق  نم  هلثم  َرأ  مل  اغلم  يوحت 

تسل ف  ك ..!!! نل  اذه  ..نل  ..اقحال  هلالغتسا  نكمو  دأت  ل  عئار  غلم  هنإ  همع ..!!!
.اهقافنإ   ادصتقم   تنك  امهم  الجآ  مأ  الجاع  نإ  تنس  ناندلا  نم  فولأ  ةعض  ىوس 

نبا نأ  ودي  ..ةلضعملا  ەذه   ىرت ..!!؟؟ ا  نيأ  ..زوجعلا  كلذ  ةورث  نوكت  نأ  نكمم  نيأ  ..ىرت 
..ىرخأو ىرخأ  ةرم  ثحأ  تحر  ..كلذ  مغر  ل  لوق ..!!! ام  نام  ل  اهنع   ثح  دق  هخأ 

نم نكر  ل  اهيف   ثحأ  اقت  تاعاس  امث  نم  تضق أ  نأ  ..ء ح  عأ ع  لع 
ودت لا  بتكملا  ةفرغ  ىوس  ةقشلا  بي   ام  كانه  نك  مل  هنأ  عقاولاو  ةدئاف ..!!!! نود  ةقشلا 

تاتقملا نم  ثلا  امامت  ةظتكمو  ةمحدزم  اهنإ  تلا ..!!)  ) خــــرات نم  ءزج  اهنأو  لعفلا 



زوجعلا عض  اذامل  ..امامت  لاخ  هنل  ..رظنملا  بغ  بالود  كانه  ..زوجعلا  كلذل  ةصخشلا 
.!؟   هلخاد باث  يأ  عض  نأ  نود  هتفرغ  اذهك   بالود 

يوحت اهنإ  ..ةغصلا  ةجاجزلا  ةلعلا  ەذه  ام  ..الهم  ..ةفرغلا  نكر   ل  ةقاث إ  ع  رظنأ  تحر 
اهنأ ال يأ  بسحف ..!! مأ  سلف  يواس  ةكمأ  ةلمع  اهنإ  ..ةلمعلا  ەذه  ..ةندعم  ةلمع  اهلخاد 

تقولا  ل  كلمأ  ال  نأ  ةلشملا  ىرت ..!! ؟ ا  زوجعلا  اهيأ  هفخت  زغل  يأ  ائش ..!! يواس 
فلأ كانه  ..تقو  عأ  جورخلا  نم  د  ال  الثم ..!!! عيباسأ  انه  ثوكملا  عيطتسأ  نلف  ..ملاعلا 

  !!!. يرارق ذاختاو  اع  كفتلا  بج  اذل  ..ثدح  دق  امل  لامتحاو  لامتحا 

لعجس اماه  ارارق  تذختا  مث  ..هلعف  بج  ام  اركفم  زوجعلا  ةقش  ةلاص  ىرخأ   ةرم  تسلج 
تذخأو ..ةضاملا  ماألا  لاوط  اهيف  تمقأ  لا  ةلاقملا  ةقشلا  تهذ إ  ذإ  فاص ..!! نهذ  ركفأ 

جخأ نأ  لق  ..ةعاسلا  ةارق  رمألا  بلطت  ح  ..هنام  إ  ء  ل  تدعأو  اجاح  ل  اهنم 
  !!!. ىرخأ ةرم  زوجعلا  ةقش  اهجتم إ 

اللق حاترم  لاب  ةولا  نع  ثحأ  تحرو  ..ىرخأ  ةرم  زوجعلا  بتكم  ةفرغ  اهدع إ  تهذ  مث 
له ىرت  اقالطإ ..!! ء  ..ء ال  ..نل ال  ..ةلاقملا  ةقشلا  يدوجوب   قلعتي  رثأ  ل  تلزأ  وك 

خأ هققش  نبا  نل  ..امر  كنبلا ..!؟ اهعدوأ   له  اذإ ..!! ؟ نيأ   لعفلا ..!!؟؟ ةورث  كلتم 
لتقو ناملا  محتق  مل  هنأ  دكؤملا  نم  انه ..!!! هلاومأ  ل  خ  هنأو  مدقلا  زارطلا  نم  همع  نأ 

.لعفلا   انه  ةأخم  ةولا  نأ  ةقث  نا ع  اذإ  الإ  همع 

رظنأ ..ماع  لش  ةفرغلا  إ  رظنأو  لشلا ..!! بغ  اخلا  بالودلا  كلذ  إ  ىرخأ  ةرم  رظنأ 
ب اهدع  ثحأ  تحر  ..ال  امرو  ..نظأ  امم  اثك  طسأ  رمألا  نوك  دق  ..دق  ..رظنلا  نعمأو 

نأ إ  اهتاحفص ..!! كانه ب  وأ  انه  الام  كرت  هلعل  ..اهضع  حفصتأ  ..ةتكملا  ةدوجوملا   بتلا 
ةفولأم ودت  ةروص  ..بتلا  دحأ  تاحفص  اهتدجو ع  لا  ةروصلا  كلت  مامأ  ةأجف  ي  فقوت 

..!! ؟    لق نم  ةروصلا  كلت  تأر  نيأ  ةاغلل ..!!!! بك  ..بك  دح  إ 

..قمحأ نم  ا   ..الهم  ..الهم  ..اهنأو  اضأ ..!! بك  دح  ةفولأم إ  ودت  ىرخأ  روص  كانه  ..و 
ا ..زوجعلا  ةفرغ  رمألا   عقاو  دوجوم   باتلا  اذه  ەارأ   ام  ل  ةفولأم ..!!! دأت   ل 

ةثألا فحتلاو  تاتقملا  نع  ثدحتي  ه  ذو  ..ةزفحتم  ساوح  باتلا  فالغ  ترظن إ  ..لإ 
.!!؟؟   لقع اذه  له  ..نمثلا  ةظها  ةردانلا 

زوجعلا ةفرغ  ةدوجوملا   تاتقملاو  فحتلا  نم  ددعلا  كانه  ..نونجملا  باتلا  حفصتأ  تحر 
ةردانلا تاتقملاو  فحتلا  عمج  لجرلا  اذه  ىوهي  له  لعفلا ..!!! باتلا  اذه  ةدوجوم   اهارأ 

افحت يوحت  اهنإ  لعفلا ..!! رّغصم  فحتم  نع  ةراع  ةفرغلا  ەذه  ..لإ  ا  ..عبطلا  الثم ..!! !؟؟
لاو ةغصلا  ةجاجزلا  ةلعلا  ةدوجوملا   ةكمألا  ةندعملا  ةلمعلا  كلت  ..ادج  ةنيمث  تاتقمو 

Double Gold ( ) جودزملا هذلا  رقصلا   ) ةلمع رمألا  عقاو  اهنإ   ..ائش  يواس  ال  اهتنظ 
ماع ةكمألا  ةموكحلا  اهتعنص  ةندعم  ةلمع  و  باتلا ..!!! كلذ  روكذم   وه  ام  ( Eagle
نم ددعلا  عم  لاحلا  وه  ام  ةساحن  ةرئاد  ةطاحم  ةلمعلا  ةدوجوملا ع  تامللا  تناو  .. 1933

ةجو ةف  دع  قاوسألا  نم  ةلمعلا  ەذه  بحس  ةكمألا  ةموكحلا  تماق  ..نلو  ..تالمعلا 
اهتق تمت  ىرخأو  ..فحتملا  إ  اتبهذ  امهنم  تثا  ..طقف  ةثالث  ادع  ..ةموهفم  غ  باسأل 

نم وه  زوجعلا  كلذ  نأ  ودي  (!!!.. 8  ) فصنو رالود  يالم  ةعس  اوح  لع  دازم  اهعو  
يواس اضأ  يرثأ  بالود  وهو  (!!!.. 9 ( ) لادنبش بالود   ) وهف باثلا  بالود  امأ  اهاشا ..!!!



..مث    باتلا ..!!! روكذم   وه  ام  ةققح  ةورث 

رالود يالم  يواس 8  اهنل  ..ةّرج  درجم  ..ةفرغلا  ةواز  ةدوجوم   ةغص  ةّرج  ..ةّرجلا  كلت 
روكذم  اذه  ل  (.. 11  ) رالود يالم  يواس 10  هنإ  ..اس  بلا  فلا  قبطلا  كلذو  (!!.. 10)

هل هتورث  عدوأ  دق  زوجعلا  نأ  كش  ..ةفم ال  فحتلا  كلت  نوكت  نأ  لحتس  ..لإ  ا  باتلا ..!!!
ةيقح اهعضوو   دغولا  هخأ  نبا  اهيلع  فولأ ع  ةعض  ىوس  لاومألا  نم  كي  ملو  اهيف ..!!!

   !!!.. انملع ام  اهل  ةولا  دج  امدنع  هعم  اهذخأ  نأ  ع 

اذه مامأ  ةوق  يانيع  تقرب  عبطلا  بعتلا ..!!! حص  نإ  اا ) ع   ) ةراغم ل  ةقشلا  ەذه  نإ 
  !!!.. لهذملا فاشالا 

كلت جارخإ  نم  نكمتأس  فك  ..نلو  ..فحتلا  ەذهب  امتجالا  ملسلا  عأ  زفقأس إ  نأ  ارعاش 
..!؟   انه نم  ةنيمثلا  تاتقملا 

ةلمعلاو ..ةرجلاو  الثم ..!! فلا  قبطلا  كلذ  ..لقألا  ع  اهضع  جارخإ  عيطتسأ  امر  ..امر 
..نلو ..لعفلا  ةردانلا  تاتقملا  كلت  نم  ةدافتسالل  ةلسو  كانه  نوكت  دق  ..معن  ..ةندعملا 

لق انه  نم  برهأ  نأ  بج  وح ..!!! ثدح  ام  ل  نع  ادع  نمآ  نام  لقتنأ إ  نأ  الوأ  بج 
  !!. هلعفأس ام  اهدع  ركفأ  مث  يرمأ  مهدحأ  فشك  نأ 

ةفرغ اهتدجو   لا  باثلا  ضعب  رذح  اهفل  تمق  نأ  دع  سك  تاتقملا   كلت  تعضو 
ددش رذحو  ..اخأ  ةقشلا  نم  تجرخ  ..مث  لاومألا  يوحت  لا  ةيقحلا  تذخأو  ..زوجعلا  مون 
بس لطلا  قفخ  لقو  ..احاص  ةسداسلا  نم  بقت  ةعاسلا  تنا  دحأ ..!! اري  نأ  نم  افوخ 

ورخ ةرماغم  نإف  ظحلا  نسحل  اهنم ..!! دفتسأس  فك  فرعأ  الو  اهلمحأ م  لا  تاتقملا 
  !!!. ركذت لاشم  نودو  مالس  ترم  دق 

عم ددش  رذح  سلا  كلذ  الماح  ..رونلا  ىرأل  جخأ  ..ناملا  اذه  يجم إ  ذنم  ةرم  لوأل  ..و 
اهتيمر  دقف  اث  توتحا ع  لا  ةيقحلا  امأ  ..لاومألا  يوحت  لا  ةيقحلاو  ةسردملا  بيقح 
تا ىدحب  لصتأ  يزكرملا   قوسلا  إ  اشام  اهدع  تهجوتو  ..تالمهم  ةواح  برقأ 

  !!. ةرجألا تاراس 

اس طشت  تأد  ةكرح  عم  كانهو  انه  ةراملا  ضع  كانه  ..ةعبط  ةروص  س  ةاحلا  تنا 
ةقش نع  ثحأ  ةرجألا  ةراس  تنك   ..اللق  أ  وأ  ةعاس  لالخ  ..و  ..يزكرملا  قوسلا  لوح 

رمألا نك  ملو  لعفلا ..!! هل  تططخ  ام  اذهف  ةملاسلا ..)  ) ةقطنم تاهبشلا   ثت  ال  ةسانم 
  !!. زوح لا  لاومألا  عم  اسع 

محم غلمو  ..اهباّوب  فرع  ةنكس  ةرامع  إ  ذخأ  اتلا   قئاس  باعل  هل  لس  ششق 
.ةثيدحلا   ةغصلا  ةرامعلا  كلت  ةقش   ع  ع  باوبلل   رخآ 

اذهك ارمأ  نأ  نامإلا  ظلغأ  مسق  نأ  داو  ل  اقلق ..!! اددم  ةادلا  باوبلا   اد  عبطلا 
لوصحلا ەرمع  نم  ةع  ةسداسلا  لاحلا و  ةعبط  بزعأ  فل  حمس  نأ  نكم  الف  ..لحتسم 

حمسو ةظحل  همسق   ..رانيد ف  ئام  هتيطعأ  امئاد ..!! ەرود  بعل  لاملا  ..نل  ..ةقش  ع 
  !!!. ةقش راجئسا   

ةقش اخأ  حبصت  نأ  لق  ..هجاتحأ  ام  ل  ةددجلا  قش  زهجأ  الما   اعوبسأ  رمألا  بلطت  دقل 
ظنلا  عطقنم  ءاذ  تفت  نأ  نولوقت  اذام ..!؟ ..اهيف  شعلا  ملحأ  نأ  مل  ةقار  ةقنأ 



اهيف انتأ  لا  تاظحللا  ىدحإ  امنإ   ..راغ  قش   ال  ةهاد  تسل  نإ  ەذه ..!! ؟ صق 
  !!. رخآلاو حلا  اعمج ب  انعم  ثدح  رمأ  وهو  ..حضاو  بس  نود  ماهلإلا 

كلت يش  دحأ  نع  تننالا  ملاع  ثحأ   تحر  ل  ..دأتلا  دحلا  اذه  دنع  ةصقلا  ِهتت  مل 
!!!.. اهــشو م الثم  تلا )  ) هسفنب إ أ  نأ  ..دهجلا  نم  ثلا  بلطتت  ةلسوب ال  راثآلا 
  !!!. فحتلا وعماجو  ءاثألا  باعل  اهل  لس  نمثلا  ةظها  تاتقم  نع  ثدحتن  نحنف  ..معن 

اهلالخ نم  ثحي  لا  ةنولإلا  عقاوملا  دحأ  لعفلا ع  تع  دقف  اسع ..!!! رمألا  نك  ملو 
نود لهذم  عاخا  ل  تننالا )  ) تامولعملا ةكش  نإ  ..ةردانلا  تاتقملاو  فحتلا  نع  ءاثألا 

.ةوطخلا   ەذه  مادقإلا ع  تعطتسا  امل  ةسردملا  بوساحلا   ةدامل  سارد  الولو  ..كش 

عيمجلا اهلالخ  نم  غلأ  ةلاسر  عم  ..عقوملا  اذه  ولإلا   يدب  ناونع  عضوب  اهدع  تمق 
تررطضا نأ  دع  ةلجنالا  ةغللا  اذه  ل  تتك  عبطلا  ..اهلتمأ  لا  ةردانلا  تاتقملا  نع 

سرد بلاط  يأ  لاحك  ةفعضلا  ةغللا  لصح  بس  تارملا  تاع  ةغللا  سوماق  مادختسال 
.ةموكحلا   سرادملا   

ماأ ةعض  دعف  ..ظحلا  نسحل  الط  رظتنأ  مل  ..و  راظتنالا ..!!! ىوس  اهدع  امأ  نك  مل 
كلت اخأ  تدجو  ..اهلتمأ  لا  لاومألا  صقانت  بس  ددش  قلق  تصأ  نأ  دعو  ..بسحف 

  !!!. رمألا اذهل  اصصخ  هتأشأ  يذلا  ولإلا  يدب  قودنص  ةلاسرلا  

ىرخأ ةلاسرب  هلع  تددرف  ..ال  قدص  تاثإ ع  بلط م  وروأ  نويلم  نم  ةلاسرلا  تنا 
!!.. هسفنب تاتقملا  كلت  صحفو  تلا )  ) إ ءاج  اذإ  الإ  ائش  هل  تثأ  نأ  عيطتسأ  ال  نأ 

تاه مقرو  اونع  وه  اذه  نأو  هلع  بذلا  ةحلصم   نأ ال  ەخأو  روضحلا  هثحأ ع  تحرو 
رمألا اذهل  الاقن  افتاه  تشا  دقف  ..هسفنب  دأتلاو  ءملا  دارأ  اذإ  تلا )  ) لاقنلا 

!!!. اددحت

درجم سل  رمألا  نأ  دأتيل  نويلملا  كلذ  بودنم  لصتا   دقف  ..ظحلا  نسحل  اخ  بذك  ملو 
مهمامتها ترثأ  دق  نأ  ودي  ..رمألا  علطتسل  هسفنب  تلا )  ) إ أس  هنأ  غلأو  ..ةحزم 

  !!. اثك

احرف زفقس  لق  نأ  رعشأل  ..ةددجلا  قش  با  مهدحأ  قرط  نأ  لق  بسحف  موي  ..لعفلاو 
  !!.. حمت ةداج ال  ةوروأ  حمالم  اذ  ةماقلا  لط  ًجر  بالا  ةحتف  نم  تأر  نأ  دع 

إ رظني  حار  مث  ..ةسردملا  نم  لصح  ل  ةككر   ةلجنب  ه  تحرو  ..بالا  هل  تحتف 
.ةفم   غو  ةققح  فحتلا  نأ  هل  دكؤأل  روصلاو  باتلا  هرأ  تحرو  ..اهلتمأ  لا  فحتلا 

هلالخ إ نم  رظني  حارو  ..لشلا  بغ  ّكم  هيج  نم  جخأ  ل  ..اقالطإ  الل  ثك  مل  هنل 
..اضرب اخأ  مسبي  نأ  لق  ..فرح  ەوفتأ  ملو  هتمص  تمحا  نأ  ح  ..ةددش  ةقد  فحتلا 

لوقو  :

  !!!!. فحتلا كنم  يشس  ..قفاوم  - 

هتلأسو ..فن  كلامتأ  نأ  ادهاج  تلواح  ..احرف  ءالا  نم  فن  عنم  نم  تنكمت  فك  فرعأ  ال 
جحتم  : توص 

..!! ؟    عفدتس م  - 



سانلا  : عم  ةدازملا  داتعم ع  هنأو  الئاق  در 

!!!.. اثك مهي  اذه ال  نل  ..اهتق  كنأ  حضاولا  نم  ..فحتلا  كلت  تع ع  فك  كلأسأ  نل  - 
تاتقملا كلت  ..كد  يذلا ب  باتلا  ةتكم   راعسألا  نأ  ام  ء  ل  تسح  كنأ  ملعأو 

!!!.. رالود نويلم   20 ..طقف غلملا  لث  عفدأس  ل  ..رالود  نويلم  اوح 30  يواس  اهعمج 
.!؟   لوقت اذام 

ىدعتي ال  يج  ام   ل  نا  ماأ  لق  اذهك ..!! ؟ اضرع  ضفرأ  انأ ح  نمو  لوقأ ..!! ؟ اذام 
..ودي ل ام  لغتسو  هتبعل  بعل  هنإ  رانيد ..!!! يالم  اوح 6  كلمأ  نآلاو  ..ناند  ةعلا 

نم أدأ  ..ددج  نم  أدأو  لوعملا  ةقاسلا  اح  مدهأ  امامت   ك  غلملا  اذهف  ..اثك  متهأ  ال 
  !!!. امامت ددج 

ةككرلا  : لجنو  قلق  هتلأس  ..ددرت ل  نود  تقفاو 

  !!!. كنبلا ااسح  كلمأ  انأ ال  غلملا ..!! ؟ اش  ملسس  له  لاملا ..!؟ لصحأس ع  فك  - 

ەانعم  : ام  لاقو  احاض  در 

..!! ؟ غلملا اذهب  اش  ف  نأ  كنس  لثم  فل   حمسس  ملاعلا  كنب   يأ  نأ  دقتعت  له  - 
   !!!. ادقن غلملا  كملسأس 

رذح  : هل  تلق 

.!!؟    ادقن غلملا  اذه  كلمت  له  - 

ةطاسب  : در 

دقو تلا ..)  ) انترافس  فظوملا   راك  عم  ةددع  تاقالع  هدل  لامعألا  لجر  يدس  نإ  - 
..هشتفتب دحأ  موق  اسامولد ح ال  امتخ  لمح  قودنص  ةرافسلا  لعفلا إ  غلملا  اذه  لسرأ 

   !!. دغلا ءاسم  لاملا  س 

نلو ..لعفلا  قش  إ  ىرخأ  ةرم  لجرلا  كلذ  ءاج  ..اتلا  مويلا  ..لاق ف  ام  كانه  دع  ملو 
..عبطلا ةنوناق  غ  ةروص  ادجاوتم  نا  يذلا  ةرافسلا  ظوم  دحأ  ةقفرب  نا  ةرملا  ەذه 

تيقحلا حتف  نأ  لق  جورخلا  فظوملا  نم  بلط  مث  ..اهل  لاومألا  ناحت  تيقح  ملسل 
  !!. لاملا ىرأل 

!!!.. ةلا ەذهب  الاومأ  اح  َرأ   مل  نإ  رظنملا ..!!! اذه  نم  العف  فقوتي  نأ  لق  دا  عبطلا 
فجترم  : بلقو  رذح  هل  تلق  ..نل 

.!!؟   ةفم تسل  لاومألا  كلت  نأ  نمض  يذلا  ام  - 

مث ..رالود  ةئاملا  ةئف  نم  ةقرو  ةدوجوملا  مزرلا  طسو  نم  جخأو  تيقحلا  ىدحإ  إ  ەد  دم 
!!. هقدصتل كش  نود  افا  اذه  ناف  اهنم ..!!! دأتلل  ةفالل  لحم  يأ  اهذخآ إ  نأ  بلط م 

حسم انمق  ول  اذام  ..نلو  ..بك  دح  إ  حيحص  اذهو  ..ەيغت  نكم  ال  املا  نأ  نولوق 
نم أدأو  نولا  محتقأ  انأ  اه  ..لاملا  ةوق  ةطساوبف  ..معن  ةددج ..!؟ ةاح  ةاتكو  امامت  املا 

..نسلا غص   نإ  يردأ ..!!! ثح ال  نم  بقع  اسأر ع  بلقنت  اح  اهو   ددج ..!!!



يأ يدل  دجوي  ..احجان ال  اناسإ  عنص م  نأ  هنكم  ام  ل  كلمأ  يأ  ..ةلئاط  الاومأ  نآلا  كلمأو 
!!. عاضلا نم  ةلط  تاونس  ضوعأو  قع  نع  راغلا  ضفنأو  ساردل  تفتلأس  ..مويلا  دع  رذع 

نأ ذنم  عوبسأ  اوح  تيغت  نأ  دع  عبطلا ..!!! ةسردملا  تدع إ  اذه ..!! ؟ دع  ثدح  اذام 
قح قلق  ترعش  ةادلا  ..قالطإلا ف  الهس ع  رمألا  نك  ملو  ..ةنسلا  فصن  ةزاجإ  تهتنا 

نل ..لطلا  اغ  بس  صف  متي  نأ  وأ  ..ع  اثح  ةسردملا  اهجوز إ  وأ  لاخ  أت  نأ  نم 
إ يرمأ  و  روضح  نع  ء  يأ  ريدملا  ركذ  مل  ذإ  ..ظحلا  نسحل  ثدح  مل  اذه  نم  ائش 

ةلطلا باغلا  ةف  دع  ةطاسلا  ەذهب  دوع  عبطلا ع  قفاوي  مل  هنأ  الإ  ..ع  هلاؤسو  ةسردملا 
..اهجوزو لاخ  عم  اشم  نع  قلق  هتخأ  ل  يرمأ ..!! ءاقل و  بلط  ةادلا  ف  كلت ..!!

مل نأ  املع  ..مويلا  ذنم  ادهتجم  الاط  نوأس  نأ  هل  تمسقأو  ..اقالطإ  نالأس ع  امهنأو ال 
..جيشلاو ءالا  اهدع  تمق  مث  لاشملا ..!! نوثي  نيذلا  بغاشملا  ةلطلا  نم  ادأ  نأ 

بس لشلا  اذهب  اهيف  بغتأ  لا  وألا  ةرملا  اهنأو  ..اح  ةثك   بعاصم  اعأ  نأ  هتخأو 
بغتأ الأ  دهعت م  دع  ةسردملا  دوع إ  قفاو ع  اخأ ..!!! قفاو  ..و  ..ةرهاق  ةلئاع  فورظ 

.ىرخأ    ةرم  ةروصلا  ەذهب 

ةلط  تاعاس  قأو  ..دحأ  ەدهع  مل  دج  سردأف  سارد ..!! اك ع  بكنأ  اذه  دع  تحر 
..فنب امتهاو  ةصخشلا  فاظن  اعساش   اقراف  اوظحال  ذتاسأ  ..ةساردلل ح  اموي  قش 

ةجوم نعو  ..اوحأ  نع  نولأس  ةسردملا  عيمجلا   حارو  اضأ ..!! ورد  امتهاو  ل 
..قيلعت نود  ددش  جح  مسبأ  تنكف  ..ةأجف  اح  تحاتجا  لا  ةفاظنلاو  اردلا  داهتجالا 

قلق  : فن  يب و  ددرأو 

بناج مأ  نأ  بج  ..ةلطلا  المز  نع  امامت  لزعنأ  نأ  بج  ..ارذح  أ  نوأ  نأ  بج 
يذلا يغتلا  نوهبتي إ  الو  يدوجو  عيمجلا  عاطتسملا  ي  ردق  ملاعلا  نع  يوزنأو  طئاحلا 
ادحو شعو  تارالودلا  نم  يالملا  كلمو  رمعلا  نم  ةع  ةسداسلا  قهارم   اح ..!! لح 

نم دملاو  ..رذحلا  نم  دال  ..وح  نم  ماهفتسالا  تامالع  رجفت  رومأ  ەذه  ل  ةقش ..!!  
.رذحلا   

هتساردل تفتل  نأ  ادج  بعصلا  نم  ورظ  لثم  فف   ..ضعلا  نظ  دق  ام  الهس  رمألا  نك  مل 
نوأ نأ  د  اذل ال  ..يرمأ  متهي  ملاعلا  اذه  دحأ   نأ ال  امامت  كردأ  ..ةاحلا ل  تاغم  ل  مامأ 

  !!. فن رمأ  انأ و 

عيباسأ لقف  ..سامحلا  اذهب  ىرخأ  ةرم  اح  ةسراممل  ةدوعلا  ارداق ع  طق  بسحأ  مل  ..لإ  ا 
!!!.. نفج فرط   نأ  نود  مسلا  نم  ةلما  ةلع  عالتبا  ارداق ع  تنكو  ..امامت  اعئاض  تنك  ةللق 
!!!.. هسفن يجوياد )  ) نم الاح  أوسأ  نأ  ترعشو  ..اهل  ةلا  تدقح ع  ةظحلل  نأ  ح 

نا هنأ  ةجرد  إ  ..دوسأ  راظنم  ةاحلا  ىري  امدعم  اقف  نا  يذلا  غإلا  فوسلفلا  كلذ 
د نا  ام  ف  لجر  نع  اثحا  انثأ )  ) تاقرط ه  فلو  ..راهنلا  حضو  ائضم   اجا  لمح 
ةلل انويلم   حبصأل  بقع  ع  اسأر  بلقنت  رومألا  اه   ..اذه  ل  دع  ..نلو  (!!!.. 12)

!!!. رمعلا لتقم  اغص   تلز  انأو ال  قدصت  ةروص ال  جوب  ةاحلا  مسبتو  ..اهاحضو 

يالم فشكنأ  ال  ح  عيمجلا  نع  لزعنأ  نأ  تررق  دقل  ەذه ..!؟ صق  دع  تلعف  اذام 
!!!.. ادحو بعلأو  ..ادحو  سردأ  ..ادحو  لآ  نأ  تررق  اذل  ..قش  نآلا   اهلتمأ  لا  تارالودلا 



مغر س اهتكردأ  ةققح  ..لا  نع  داعتبالا  وه  لا  نع  داعتبالا  نأل   .. نوكس  ال  ح 
  !!. ةغصلا

تأد ..ةددجلا  قش  رارقتسالا   دعو  ..ةقاسلا  رماغم  ءاهتنا  نم  ةللق  ماأ  دع  انأ  اهو 
لاز الو  رئاغ  فنلا  رج  نأ  مغرو  ..ةئدصلا  اح  تافلم  عملأ  تحرو  ..رباغلا  جو  حسم 

لصافت ل  ظافتحالا  ام ع  تلز  نأ ال  الإ  ..لاخ  تب  باذعلا   نم  تاونس  دع  في 
ادعو ع تعطق  دقو  ..ملاعلا  اذه  فن   ىوس  كلمأ  نأ ال  امئاد  ركذتأ  ةقاسلا ح  اح 

..ةاحلا كست  لا  ةدئازلا   ةهافرلاف  ..فده  نود  ةهافر  شعأ   نأ  لقأ  نل  نأ  فن 
( تانئالا  ) ەذه امو أ  ..عل  حاتل ال  ذخأ  نأ  دي  انأ  نئال  كلوحتو  ..ناسإ  كنأ  كستو 

  (!!!. تلا  )

إ باهذلاو  ..ةددجلا  قش  رارقتسالا   لالخ  نم  ائشف  ائش  رودت  اح  ةلجع  تأد  دقل 
ةلحرملا نم  جختأ  نأ  درأ  ..تاف  ام  ل  ضعتو  عبطلا  سارد  داهتجالاو   ..ماظتنا  ةسردملا 

ع ردت  ةمحم  ةفظو  ع  روثعلا  لجأ  نم  سل  ..ةعماجلا  اهدع  قحتلأل  قوفتب  ةناثلا 
  !!!. فن روثعلا ع  لجأ  نم  ل  ..لاملا 

ةسردملا اهسفن إ  لاخ  وأ  لاخ  جوز  أ  نأ  نم  رمألا  ئدا  لق   نم  صلختأ  مل  نأ  ركنأ  ال 
اخأ اوررق  دقو  صلختلا م  ءادعس  مهنأ  ودي  ..ظحلا  نسحل  ثدح  مل  اذه  نل  ..ع  لاؤسلل 
رخآلا ضعلاو  ىرخأ  ةسارد  لحارم  لاخ   ءانبأ  نأ  اضأ  ظحلا  نسحلو  دوجوم ..!!! نأ غ 

ائش لق  لول  ..ةسردملا  المز    مهنم  يأ  نك  مل  اذل  ..هملعت  لم  ملو  ةسردملا  نم  جخ 
نسحل ..سانلا  طالتخالا  نع  ةدعلا  ةئداهلا  ةددجلا  اح  أدتو  ماألا ..!! رورم  عم  ائشف 

نأ املع  ..ةمسرلا  الماعم  اقالطإ   ادحأ  جاتحأ  نلف  ..زوح  ةندملا  قاط  نأ  ظحلا 
..ثك   لهسأ  اح  نوكتسو  تس  دع  ةع  ةنماثلا  نس  غلأس 

دعو ..خ  ع  ةساردلا  ةنسلا  ءاهتناو  ةثداحلا  كلت  ع  روهش  ةعض  رورم  دع  ..اخأ  ..و 
ع نوفلتلا  دهاشأ  قش  سلاج   انأ  اه  ..ةرملا  ەذه  افلتخم  امعط  هل  نا  يذلا  اجن 

   !!. بقع اسأر ع  اح  تلقنا  فكو  ثدح  ام  ل  ركذتسأ  ..ةضار 

ركذتن نأ  قالطإلا  اهمهأ ع  لعل  ..تت  اسورد ال  تملعت  ..ەذه  نحم  نم  ثلا  تملعت  دقل 
مسرن نأ  بج  ..نورخآلا  بهذ  ثح  اندوقس  هنأل  ..موسرملا  قطلا  ادأ ع  من  الأ  امئاد 

!!!.. اقف تومت  نأ  كأطخ  نلو  ..اقف  دلوت  نأ  كؤطخ  سل  هنأ  اضأ  تملعتو  ..انسفنأ  انقط 
  !!. امود ەركذتأسو  ةاحلا  ىدم  ەاسأ  نل  سرد  اذه 

..املؤم وأ  َدوسأ  كضام  نا  اذإف  ..ناسإ  يأ  ةاح  ام   مهأ  وه  لقتسملا  نأ  ادأ  ام ال أ 
نأ قدصت  الو  ..ضام  ال  شعو  ..كتعاطتسا  ردق  هل  ركنتو  ..ائاهن  كخرات  نم  هفذحت  نأ  لواحف 
ول لضفأو  لمجأ  نانوك  لقتسملاو  احلاف  ..لقتسم  وأ  اح  هل  سل  ..ضام  هل  سل  يذلا 

.س   ضام  نم  كتءارب  تنلعأو  تصلخت  كنأ 

تسل اهنأل  ..اهل  مئالم  مسا  راتخا  وه  ەذه  صق  ام   بعصأ  نأ  ركذأ  نأ  عبطلا  أ  الو 
اذهل امر  ..اقت  عوبسأ  ىدم  ع  اهب  تررم  ةطام  ثادحأ  ةعومجم  ل  ..ةدحاو  ةصق 

  !!. موي ..ب 14  ــ يرغلا ــم  سالا كلذ  ـي  تصقل تخا 



ةناثلا   ةلاسرلا 
فرت  !!

ّ
ق ..بحلا  اهيأ 

لوهجم  لسرملا :
ضع ىوس  ..لدعت  نود  تلصو  ام  كل  اهأ  ةلاسرلا  ەذه  ..ئراقلا  يزع  ةظحالم :

.ةصقلا    ثادحأ  حيضوت  مهاس   اهتفضأ ح  لا  تامولعملا 

.…ـ   لا ناملس  دلاخ 

..).…ـ    لا ناملس  دلاخ   ) يزع

اهلوخد عقوتأ  مل  لاهد  تلخدأ   لا  كتاركذم  لوهذو  فغش  تعاتو  ..ثلا  كنع  تعمس 
حوات ب ةنياتم  امئاد  لعفلا  ةدر  تناو  ..كصصق  نع  اقدصأ  عيمج  خأ  تحر  ..اموي ح 

  !!!. كتفاخس كحضلا ع  ةرذعملا - اناحأو -  ..ككشلاو  قيدصتلا 

ارخؤم فنب  تشع  نأ  دع  ةصاخ  ..هتتك  ام  ل  قدصأ  انأف  ..سانلا  ءارآ  نع  رظنلا  ضغو 
اهدع دوعأو  ةأجف  ء  ل  تي  نأ  لق  ..ةلط  اماأ  اكو  قع  تلغش  ادج  ةغ  ةجت 

.اهناس   لواحأ  ةثك  حورج  نلو  ..ةعبطلا  احل 

كتارادصإ دحأ  اهت   نأو  كدنع  اهادص  دجت  نأ  المآ  ةلاسرلا  ەذه  كلإ  لسرأ  نأ  عقاولاو 
عو ل  ..ةرهشلا  ةغر   يأ  يدل  تسلف  ..ددحم  بس  دجوي  ..ملعأ ال  ال  اذامل ..!! ؟ ..ةمداقلا 

وأ لئاع  نع  لصافت  يأ  كخأ  نل  اذل  ..ة  ةساسألا  امولعم  نوكت  نأ  درأ  ..امامت  سكعلا 
فرعت نأ  دت  لاح  ل  ع  سانلاو  ..بسحف  صق  ثادحأ  كخأس  ..لوألا  سا  ح 

دق ةحضف  ةطترم  تسل  صق  نأو  ةصاخ  ..اهلط  ةصخش  نم  أ  ثادحألا  لصافت 
ملاع طس   ثحو  ..حئاضفلا  قشع  عمتجم  شعن   نحنف  ..اهبحاص  ةفرعمل  سانلا  تفاهتي 

  !!!. انلج ةلقع  ەذهو   انعمتجم  وه  اذه  ..ال  نم  دأتت  نأ  عيطتس  تننالا 

دأ نأ  طقف  درأ  امنإ  امئاد ..!! تنأ  لعفت  ام  تلا )  ) لاوحأ نع  ثدحلل  انه  تسل  ..امومع 
  !!!. ەراأو ەلاهدو  هفوهك  ةعبطلا  ءارو  ام  ملاع  ك   رحس  لا  ةغلا  صق  كلع 

مل ةقلقم  ةحم  ةضماغ  عاقو  ..ةملظم  قطانم  انملاع  تلاز   ام  هنأ  امئاد  ددرت  كنأ  تظحال  دقل 
اذه اضومغ   ءاشألا  أ  نع  فا  لش  ثدحتت  مل  كنل  ..دع  اهراأ  ءاملعلا  فشك 
خ نوكتس  ەذه  صقو  ..لا  نحن  انيف  نم  ضومغلاف  ..معن  هسفن ..!!! ناسإلا  ..ملاعلا 

.ال   للد ع 

عدصت لا  براجتلا  كلت  نم  ةغ  ةجتل  ضرعتي  نأ  نكمم  ناسإ  رخآ  نأ  نظأ  تنك  دقل 
ثدحت الو  طقف  نخآلل  ثدحت  رومألا  ەذه  نأ  نظن  امئاد  اننأل  اذامل ..!؟ ..اهب  كئارق  سوؤر 

  !!. تقولا لاوط  انسفنأ  اننب و  اهددرن  اعمج  اننل  ..عبطلا  ةفخس  ةلوقم  انل ..!!

؟ قيدصتلل ةلاق  له   ةقوشم ..!؟ له   ضومغلا ..!؟ اهــش  له  ةعرم ..!! ؟ صق  له 
.ام   ةصق  ةءارق  ركف  نأ  لق  ئراق  يأ  اهحرط  دق  لا  ةلئسألا  نم  و  !!.. 

قاطن جراخ  اهثادحأ  رودتو  ادج ..!! ةغ  ..ةغ  صق  نإ  لوقأ : ةلئسألا  ەذه  حط  نملو 



ءارو ام  ..لوهجملا  ءارو  ام  ..ةعبطلا  ءارو  ام  ملاع  إ  عفتت  ذإ  ..دأت  ل  سمخلا  انساوح 
  !!!. ء ل  ءارو  ام  ..توملا  ءارو  ام  ..بحلا 

اتا تسل  رمألا ..!! ام   بعصأ  ةادلاف   صق ..!!! أدأ  نيأ  نم  فرعأ  ال  نأ  عقاولاو 
!!.. دألا إ  ەدقفت  وأ  ..ئراقلا  أت  دق  ةمدقملا  لالخ  نم  كنأ  ادج  كردأ  نأ  ام  ..افحم 
ائش مدقس  يوارلا  نا  نو  ..ال  مأ  ةاورلا  أرقس  نا  نإ  ررق  ئراقلا  لعجت  لا  ةمدقملاف  

  !!. لاح ل  لواحأس ع  .. ل  ةسلا  اعص  رمألاف  اذل  ..رخآ  قمحأ  درجم  هنأ  مأ  اددج 

تلصح دقو  ..روطسلا  ەذه  ةاتك  ةظحل  بزعأ ح  ..رمعلا  نم  نعلاو  ةسداسلا  باش   نإ 
( ةكمألا ةدحتملا  تاالولا   ) نم ةئاملا  ةسدنهلا  سورولالا   ةداهش  اقت ع  ةنس  ذنم 

ةفظو لصحأل ع  ةللق  روهش  ذنم  تلا )  ) دوعأ إ نأ  لق  ..فلا  ةترم  عم  زاتما  ريدقتو 
وأ أ ةنس  لالخ  سارد  لامتسال  ىرخأ  ةثع  اهدع ع  لصحأ  نأ  المآ  ةسدنهلا  ةل  دعم  

اذه افا   دع  مل  ماجلا  ملعتلا  نأ  ادج  كردأو  ..ىرت  ام  هل  دودح  ال  ومطف  ..اللق 
  !!!. نآلا اعمج  اهفرعن  ةققح  ەذه  ..نمزلا 

مهنم يأل  رود  هنأ ال  ام  ..ياوس  ادحأ  صخت  ارومأ ال  ەذه  نأل  ةلئاعلا  دارفأ  نع  اثك  ثدحتأ  نل 
فصن لمأو  جوزتأ  نأ  حلت ع  تلاز  لاو ال  ..بسحف  دلاو  نع  ثدحتأس  امر  ..ەذه  صق   
  !!. لالحلا نبا  طقف  رظتت  ةلمجو  ةيط  ةاتف  ىلا  لاخ  ةنبا  نأو  ..امئاد  لوقت  ام  يد 

نمف انأ  امأ  ..اهنبال  ادلقت  اجاوز  دت  ..مدقلا  لجلا  نم  ملعتلا  ةدودحم  ةك  مأ  ل  دلاوف 
..كلذ دلاو  حراصأ  امدنعو  ..فنب  جوز  روثعلا ع  بغرأ   دجت  اذل  ..لجلا  اذه  ءانبأ 

نزح  : درت 

فك ..اقت  ةنس  دع  ىرخأ  ةرم  انع  بغتسو  ..تقولا  لاوط  رفاس  تنأ  ..يدلو  ا  نلو  - 
..ةنجأ نم  جاوزلا  نع  ثدحتت  تنك  ول  امأ  اهنع ..!! ؟ ثدحتت  لا  لقتسملا  ةجوز  دجتس 

  !!!. التق لتقس  اذه  نأ  ملعاف 

نبا  : يأ  هلوق  ام  ددرأو  اهمالل  مسبأف 

ءانبأو كدافحأ  يل  شعتس  هللا  ءاش  نو  ..ةنجأ  نم  جوزتأ  نل  ..أ  ا  ائش  خت  ال  - 
  !!. كدافحأ

ىوس اح  صغني ع  مل  هنأ  اهراخإ  ؤرجأ ع  نأ  نود  ..ةقلطم  ةقثب  ماللا  اذه  دلاول  لوقأ 
نإ ةدحولا ..!! لشم  ەذه   ..معن  بحلا ..!!! ..يرحسلا  سإلا  كلذ  نع  مئادلا  ح 

نع ةمهو  اراعشأ  بتأ  لاقملا  دجتف  ..نآلا  هلع ح  عأ  نأ  نود  بحلا  نع  امئاد  ثحأ 
(.. كناتت  ) وأ تيلوج ) ويمور و  ( ـ ةسامورلا ك ةنجألا  مالفألا  دهاشأو  ..اخ  نم و  ةاتف 

.عبطلا   كلذ  ادحأ  خأ  نأ  نود  ه  بذعتأو  لمجلا  بحلا  ملاع  أو   صوغأو أ 

يدلاو ەاشا  دقف  ةماشلا ..)  ) ةقطنم ددج   تبل  اثيدح  انلقتنا  دق  اننأ  كخأ  نأ  تس 
ام لامعألا -  لجر  هحاص  نأل  ةاغلل  لوقعم  رعس  هلع  اولصح  نأ  دع  اقشأ  نم  حاحلب 

اوروأ ةماقإلل   ەرطضتس  ةنحاط  ةلام  ةمزأ  بس  ةأجف  جراخلا  رفسلل إ  رطضا  دق  نولوق - 
زواجت ەدعاس ع  لاملا  نم  غلم  لوصحلا ع  المآ   عيبلل  هلم  ضرع  ماقف  ..تاونس  ةعض 

  !!. ةمزألا كلت 

كلذ زواجتت  الو  ..رخآ  باش  يأ  ةاح  نع  فلتخت  ..ةسلس ال  ةطس  ..ىرت  ام  اح  ەذه  



راحإلا وأ  ارهظ  مونلا  مث  ..هنم  ةدوعلاف  ..لمعلا  باهذلا إ  مويلا  أدي  ذإ  ..داتعملا  يتورلا  طمنلا 
..تبلا و اهدع إ  دوعأل  ..ةرخأتم  ةعاس  اقدصأ ح  عم  جورخلا  اهدعو  ..تننالا  ملاع   

  !!. ددج موي 

عم لاحلا  وه  ام  جــــردتلا  أدت  مل  صق  ثادحأ  نأ  ةلشملا  اذإ ..!! ؟؟ صق  تأد  فك 
عف ةورذلا ..!! ائشف إ  ائش  ثادحألا  اهيف  هجتت  مث  ةمدقملا  نم  ةداع  أدت  لا  صصقلا  مظعم 

!!.. ةضماغلا ثادحألا  نم  ةلسلس  اقراغ   تامدقم  يأ  نود  ةأجف  فن  تدجو  ..امامت  سكعلا 
.للق   دع  هنعأ  ام  دلاخ )  ) ا مهفتسو 

فرغ قاروألاو   بتلا  ضع  بتب  موقأ  تنك  امدنع  ..ةلللا  كلت  ثدح  ام  ركذتأ  تلز  ال 
.ةئاضفلا   تاونقلا  دحأ  ةمهم ع  ةارام  كلذ  دع  دهاشأ  نأ  ةداتعا ع  ةروص 

تدقف ذإ  سفت ..!!! يأ  اهل  دجأ  مل  ةارغلا  ةغلا  ةجتب  تررم  ..فرغ  فظنت  ءانثأو  نأ  مهملا 
تدقف ل  ..هنظت  ام  اذه  نا  نإ  ولا  دقفأ  مل  ..ال  تامدقم ..!!! يأ  نودو  ةأجف  نمزلا  ساسحإلا 

نوفلتلا رظنأ إ  بكر  اسلاج ع  كلذ  دع  فن  تدجو  ..مث  بسحف ..!!! نمزلا  ساسحإلا 
.!!؟ ملعأ ال  اذه ..!؟ ثدح  فك  ..ةواخ  عو  لومخو  ءاغ 

( نمزلا ساسحإلا  نادقف   ) نأ اناظ  ..قلق  اراسو  انيم  تفتلأ  اغتسم  ضرألا  نم ع  تضهن 
هنأ إ لعج  اس  ماتلا   لمنتلا  يروعش  نأ  الإ  بسحف ..!!! ةللق  ناوث  قرغتسا  دق  اذه 

   !!!.. ةلط ةفل  عضولا  اذه  اسلاج   تنك  نأ 

تنا دقل  ..لإ  ا  ةوق ..!!! يدسج  ضفتناف  طئاحلا ..!!! ع  ةقلعملا  ةعاسلا  إ  ترظن 
  !!!. اقت فصنلاو  ةاعلا  نم  بقت  نآلا ف  امأ  ..للق  لق  ءاسم  ةنماثلا  براقت  ةعاسلا 

فاشالا اذه  دع  للخ  نم  زاوت  باصأ  امو  ..ةح  نم  اهد  ام  روصتت  نأ  كل  دلاخ ..)  ) يزع
تنك نأ  مغر  قالطإلا  ائش ع  اهنم  ركذأ  فصنو ال  ناتعاس  نمزلا  نم  دقل م  بغلا ..!!

  !!. كتخأ ام  قاروألا  ضع  بتب  موقأ  فرغ  اظقسم  

فك فصنو ..!! ؟ تعاس  لاوط  ةأجف  نمزلا  اسحإ  تدقف  فك  اذه ..!؟ ثدح  فك 
اتبصأ ّاس  نأ  ةجرد  إ  ةواخ  ع  نوفلتلا  إ  اهيف  رظنأ  ةروصلا  ەذهب  بكر  ع  تسلج 

اللق ّاس  تكرح  مث  ةددش ..!!! ةهالب  وح  رظنأ  تحر  ملعأ ..!!! ال  لمنتلاو ..!! ؟ بشختلا 
  !!. ثدح  ام  امامت  لوغشم  قعو  امهيلإ  ةمدلا  ةرودلا  دعأ  نأ  المآ 

..اهنم ةئجافملا  ..ولا ح  نادقف  تالاحل  ةبطلا  تاسفتلا  تاع  كانه  نأ  ادج  ملعأ  نإ 
انأ له  ..له  لق ..!!! نم  ه  عمسأ  مل  ام  اذهف  ..ولا  نادقف  نود  نمزلا ) ساسحإلا  نادقف   ) امأ
دح لحتسم ع  اذه  ..ةأجف  نونجلا  باص  دحأ  ..نكم ال  ال  الثم ..!! ؟ ةلقع  ةثول  باصم 

   !!. ملعأ ال  ام ..!؟ ؟ ضرم  باصم  انأ  له  ..لع 

وأ تعاس  لاوط  لاحلا  اذه  تللظو ع  ..دحأ  خأ  نأ  نود  ثدح  ام  ددش  قلق  ركفأ  تحر 
نأ فن  عانقإ  الواحم  ء  ل  تسانت  ..مث   .. ىرج  امل  حضاو  بس  وأ  سفت  نع  اثحا  أ 
!!!. رركتت نل  حجرألا  اهنأو ع  ..اسفت  اهل  دجن  لا ال  رهاوظلا  كلت  نم  ةغ  ةرهاظ  درجم  ەذه 

نادقف  ) ةلاح بس  ةاراملا  ةدهاشم  تاف  نأ  دع  رتويبملا  ةشاش  مامأ  اهدع  تسلجف 
درجم اهنإ  اذهك ..!!! لع  حلطصم  كانه  نا  نإ  عقاولا  فرعأ   الو  ەذه ..!! نمزلا ) ساسحإلا 



  . ثدح  ام  ةمسل  اهتعخا  ةراع 

..ىرخأ ةرم  ةثداحلا  كلت  رركتت  ملو  ركذلا ..!!! قحتس  ء  ثدح  مل  اهدع ..!؟ ؟ ثدح  اذام 
ال نم  ةلللا  كلت  ةلعفلا   صق  أدت  نأ  لق  ..ماألا  رورم  عم  امامت  اهتس  نأ  ح 

ةمدق  ةك  ةحم  دهاشأ  تنك  امدنع  ..املا  وينوي )  ) رهش تااد  و  ةعمجلا ..) )
اظقسم ءاقلل  مواقم  لو  وفج  لقثي  ساعنلا  ارعاش  ..ةمئان  فصن  عو  ةرخأتم  ةعاس 

..زافلتلا قالغإ  رز  نع  ثحأ  ةلماخ  عباصأ  تحرو  ..محتلا  زاهج  تكسمأف  ..ائشف  ائش 
ل رطس ع  عادص  ..هل  دودح  بهر ال  عادص  ةأجف  ترعش  ..رزلا  طغضأ ع  نأ  لق  ..نلو 

كانه نأ  تننظو  ملألا ..!!! ةدش  نم  ةوق  يد  اتل  أر  تكسمأ  نأ  ح  قع ..!!! نم  ةرذ 
  !!. ءالشأ هلحتو إ  ةلاحم  رجفنس ال  أر  ةتوقوم   ةلنق 

لئاه قلق  طسو  ضهنأو  نسحتب ..!!! ةأجف  رعشأ  نأ  لق  ..ملألاو  باذعلا  اذه  نم  ةللق  تاظحل 
بهر ال عادص  اهيف  رعشأ  لا  اح  وألا   ةرملا  ەذه  تنا  دقل  هل ..!!! تضرعت  ام  بس 

   (!!.. ل … ) مث اذهك ..!!! هل  رم 

اهتفرع  ةلئاع  رأل  تت  ..اح  اهتيأر   ةاتف  لمجأ  اهنإ  (.. 13 ( ) تاللا ك(ـ ةردان  ةاتف 
..لإ   ا  اح ..!!!

ال ةكئالم )  ) وأ ةعئار )  ) وأ ةلمج )  ) لثم تامل  نإ  ..ال  ةلمج ..!!! ةاتف  نم  اهل  ا  (ل ..)
  !!!. فرعأ ..لثم ال  ..لثم  تامل  جاتحأ إ  ..قمعأ  تامل  جاتحأ إ  حلصت ..!!

..نلو ..لامجلا  نع  ەدحو  ه  اصاخ  الاثم  اروصت  هنهذ  لمح   صخش  ل  نأ  ق  نإ ع 
لا ب  ةكشملا  ضرألا  ع  فق  يذلا  لامجلل  قح  جذومن  اهنإ  ..امامت  فلتخت  (ل )

لوهذ  : خ   فوس  ..اهال  دعصلا  نم  الجر  تاه  ..اعمج 

  !!! يووووب ا  - 

و ماللا  نع  زجع  فوسلو  ..يلجنالا  فلا  نم  ادرول  تاه  ضرألا ..!!! ع  هتيقاط  لو 
رعشلا نم  ةدصق  مظنو  هتقان  خينسف  ارعألا  امأ  ةرخافلا ..!! هتس  ەراجس ع  دامر  طقس 

  (!!!. ل  ) ىري نم  ل  ه  رعشس  ام  اذه  ..معن  ..ةنتفلا  ەذهو  لامجلا  اذه  نع  نلا 

ةعئار ةاتف  فرعأ  نأ  ةأجف  تفشا )  ) دقل فرعأ ..!! ال  ل ..!؟ ؟)  ) نم  ..نلو  ..لمج  مال 
ةلسوو فقوت  نود  العف  قع  إ  باست  اهتاح  لصافت  ل  نأو  ..مسالا  اذه  لمحت 

ءامسأ فرعأ  نأ  ح  ةهلا ..)  ) ةقطنم اهتب   ناونعو  ل  ..اهتاقدص  ..اهتااوه  ةلوهجم ..!!!
  !!!. اهــراقأو اهيدلاو  مساو  ..مهرامعأو  اهئاقشأ 

ةمخض تامولعم  لمحت  متي  رتويبم  زاهج  هنأو  بغ  لش  قع  رمهنت   تامولعملا  تلظ 
ال اعطو  ..ء  يأ  اهل  رفغت  نأ  كنكم  ..كالم  اهنإ  لعفلا ..!! ل )  ) اهمسا هتراذ ..!!!  

لمحت ..ةئب  ةاتف  الصأ ..!! بضغلا  قحتس  ء  يأ  لعفت  اهنأل ال  ائش  اهل  رفغت  نأ  عيطتس 
..ةكئالملا سارجأ  هش  اهتوصو  بلقلا  كلمت  اهتكحض  ..اح  اهتيأر   ةماسبا  بذعأ  اههافش 

لللا دوسأ  اهرعش  اهتوص ..!! اهيش  دكؤملا  نم  هنل  ةكئالملا  سارجأ  توص  اح  عمسأ   مل 
ناتقداص اهانيعو  ..ؤلؤللا  هش  اهت  ضاب  ..لمجلا  نيدتسملا  اهيفتك  ع  لدسي 

كنكم نويع  ةمث  تعئارلا ..!! اهييع  موجنلا   قب  ىرت  نأ  داتو  ل  ..ىدم  دعأ  ناتساسح إ 
فنألا كلذ  اهل  ..لامجلا  ملاعم  ل  كلمت  ةاتفلا  ەذه  ..لإ  ا  حورلا ..!! ع  ذفاون  اهتعت  نأ 



!!.. بلقلا أت  لا  ةقرلا  ..و  ..ةقاشرلا  ..مث  ..هف  ەرأ  مل  ام  هجو  يأ  الامج   ىرأ  يذلا ال  زرالا 
لش تفاللا  اهروضح  نم  كعد  ..اهينذأ  نم  دتي  يذلا  لمجلا  يؤلؤللا  طرقلا  كلذ  عم  ةصاخ 

ةطخ ااخ  ل  تفشا  لا  ةاتفلا  كلت  بس  امامت  باذ  يدوجو  نأ  ترعش  ح  ..بغ 
  !!. قع

..فرعأ ال  كل : باجإ  ررأ  انأو  ل ..!! ؟؟)  ) نم  دلاخ :)  ) ا ىرخأ  ةرم  لأس  دات  كنأ  ملعأ 
  !!!. اضأ فرعأ  قدص ال  قع ..!؟ تامولعملا إ  ەذه  ل  تلصو  اذإ  فك  لأس :

لاسرإ زاهج  إ  قع  لوحت  له  ..ىرت  ..ەذه  ةوشلا  تاظحل  دع  لئاه  قلق  ترعش  دقل 
اذهك ء  نع  عمسأ  ملو  وتلل  هتقلتخا  سفت  هنإ  ..ملعأ  ال  ةثأ ..!! ؟ تاجومل  لس  لاقتساو ال 

ا اهمهف ..!! ؟؟ نكم  لا ال  حاورألا  ةدقعملا ب  ءاملا  كلت  له   ..رمألا  عقاو  لق   نم 
ةاتفلا ەذهب  قلعت  دق  لق  نأ  ترعش  ..ادج ح  بغ  لش  قع  ةتثم   تامولعملا  نإ  ..لإ 

..!؟ قع تلصو إ  فك  ببح ..!؟ ا  ببح  تحصأ  م  لط ..!! نمز  ذنم  اهفرعأ  نأو 
مجانلا رتوتلا  كلذ  سل  امعأ ..!؟ رتوتب   رعشأ  اذامل  ةوقلا ..!؟ ؟ ەذهب  لق  قفخ  اذامل  ..مث 

اهلالخ عمسأ  نأ  مل  ةلط  ةفل  اتماص  تللظ  ح  لوهجم ..!! رخآ  ء  وه  ل  ..فوخلا  نع 
دق ل )  ) نأ ارعاش  ..زافلتلا  زاهج  تأفطأ  نأ  دع  فرغ  داس  يذلا  مظتنملا  فنت  توص  ىوس 

  !!!. لق قامعأ  تلصو إ  نأ  تلاجو إ  تلاصو  يزونك  تفشاو  يروح  تس 

تالداعملا نم  ةعومجم  نع  ةراع  وهف  ..بحلل  احضاو  افعت  كلمأ  ال  نإ  دلاخ ..)  ) يزع
نع لاؤسلاو  ..همهفن  نأ  عيطتس  ال  اذهل  ءاملا ..!!! نوبسار   سانلا  مظعمو  ..ةئاملا 
الإ ..نآلا  ةحضاو ح  ةاجإ  هل  دجوت  ملو  هسفن ..!!! نولا  مدق  مدق  لاؤس  وهل  بحلا  ةهام 

ەسفت نكم  كلذلو ال  ..ضرألا  ع  ةنجلا  تاحفن  نم  ةحفن  ..لإ  ء  هنأ  امامت  نمؤم  نأ 
ءاملا ةدام  قوفتم   انأ  ةمهم ..!! ةظوحلم  كخأ  نأ  تس  ..و  ةضرألا ..!!! تاظنلا 

دق بحلا  نأ  ادج  ملعأ  ل  بحلا ..!!! مهف  عطتسأ  مل  كلذ  عمو  ..اقالطإ  اهيف  اسار  تسلو 
!!. ءاملا ةرم  لوأل  يوترت  ةفاج  ضرأ  نأو  ..لق  نآلا   لعتشا 

قفدتتو إ باست  ل ) ةقلعتملا ب(ـ تامولعملا  لو  ..ةهالب  ون  ةفرغ  فقس  رظنأ إ  تنك 
دهاشأ نأو  ل ..!!)  ) ببح نع  حضوأو  حضوأ  ةروص  هذ  نوكتتل   فقوت ح  نود  قع 
  !!. لضفأ فورظ  نآلا   ەدهاشأ  انأو  ..ةرم  لوأ  ةدج  فورظ  ەدهاشأ   مل  ائامنس  املف 

لوه نم  د  رعشقا  الثم ..!! ؟؟ نجلا  ملاع  نم  ةتآ  ةاتفلا  ەذهو  نجلا  سلتم  انأ  له  ..ىرت 
وه ثدح   ام  له  ..ىرخأ  ةرم  اهل  قرطتلا  احت  الواحم  هذ  نم  ةام  اهتدرطف  ةركفلا ..!!

.اب    ترطخ  ةلمج  درجم  ..ملعأ  ال  الصأ ..!؟ رطاوخلا  دراوت  وه  ام  رطاوخ ..!! ؟؟ دراوت 

..خبطملا إ  اهاذ  ركفلا  للم  تضهنف  ..رخأتملا  تقولا  اذه  امان   ةألا  دارفأ  عيمج  نا 
رظنأ تحر  رمألا ..!! كفتلا   دواعأ  نأ  لق  ةبك  ةعرج  تو  ةجالثلا  نم  ءاملا  ةجاجز  تذخأ 

امل سفت  يأ  كلمأ  نإ ال  امغر ع ..!!! ةوق  نجلا  سلتلا  ةركف  تداع  دقو  ..ددش  قلق  وح 
ءزج رطس ع  اهنأ  بغلا  فك ..!! ؟؟ قع ..!؟ ؟ ةاتفلا إ  ەذه  تلخد  فك  ثدح  ..!!

.!؟   تاكذلا كلت  اهعم   ادوجوم  نوأ  نأ  نود  لعفلا  راذ  نم  بك 

لعفت ام  امامت  ..ادأ  اهشعت  مل  كنأ  مغر  اهقشعت  ةنيعم  تاكذ  ..روعشلا  كلذ  رمن  دق  انعمج 
امئاد اهنع  ثدحتتو  ..اهيلع  حتتو  تلا )  ) تانيسلا  ةف  بحت  كنإ  دلاخ ..)  ) ا امئاد  تنأ 

كمهفأ ..بغ ل  رمأ  هنأ  فرعأ  كلذك ..!! ؟ سلأ  ..ا  ــ هشعت مل  كنأ  مغر  هل  دودح  قشع ال 



..!! !؟ ام نمز  امرو   ل  ..ام  نام  لق   نم  ەانعمس  اننأ  رعشو  هعمس  نحل  نم  مف  ..نآلا 
ةضماغ ءامك  كانه  نأ  رعشأ  لق ..!! ؟؟ نم  هتيأر  كنأ  ترعشو  ام  نام  هتيأر   رظنم  نم  م 

.تقولا   لاوط  انب  وهلت  ةدقعم 

!!!.. مجلا نادجولا  هنإ  ..ادقعت  اسفت أ  انوطع  سفنلا  ءاملعف  (.. 14 ( ) وفاجد  ) تسل ..ال 
دجأ  مل  نأ  ةلشملا  (.. 15  ) فلخلا إ  فلسلا  نم  لقتتو  لاجألا  ع  ةمام  تاخ  اهنإ 

 - تاناحورلا تنا  دقو  دلاخ ..)  ) ا ادج  قاو  ناسإ  انأف  ..رومألا  كلت  ركفأل   تقولا  اح 
  !!!. امامتها رخآ  تلاز - امرو ال 

انظ سامح  نوبعل  اوحارو  ..ةرم  تاذ  ( 16 ( ) اجوأ  ) حل اوعنص  دق  ىلا  ققش  ءانبأ  نأ  ركذتأ 
ىدحإ اموي   تأرق  نأ  ركذأ  نأل  ..مهنم  رخسأ  تنكف  نجلا ..!!! نوحتس  مهنأ  مهنم 

مهل مدقو  كراشملا  عأ  بصع  مت  ذإ  ..حللا  اذه  ءاخلا ع  ضع  اهب  ماق  ةجت  نع  تالجملا 
( معن ةاجإلا ب(ـ نأ  نونظ  اونا  يذلا  ناملا  ثح  ائاقلت  ؤملا  نوكرح  اوحارف  ..القم  حللا 

نأ تقولا  كلذ  ق   لعج ع  ام  اذهو  (!!!…. 17  ) قحلا ەاجتالا  سكع  يأ  ..ةدوجوم  و(ال )
زغل مامأ  فن  دجأ  نآلا  .بسحف ل  لاخلا  نم و  نجلا  لاصتالاو   تاناحورلا  ەذه  ل 

لصافتلا ەذه  ل  فرعأو  اح ..!!! اهيقتلأ   نأ  نود  ةأجف  قع  اهتدجو   ةاتف  ..لعفلا  لئاه 
عقاولا ملاع  دوجو   اهل  ةاتفلا  ەذه  له  ..ةمهألا  غلا  لاؤس  كانه  ..مث  اهتاح ..!؟ نع  ةققدلا 

نم اهتب  ودي  فك  اضأ  فرعأو  ..راذ  روفحم   وه  ل  ..اهتب  ناونع  فرعأ  نإ  الصأ ..!!؟؟
  !!. ءانثسا نود  ء  ل  فرعأ  جراخلاو ..!! لخادلا 

نأ ال نم  اذام ..!؟ نم  ..دأتأ  نأ  لق  مانأ  نل  ارجف ..!!! فصنلاو  ةناثلا  اهنإ  ..ةعاسلا  ترظن إ 
ملاع ادوجوم   اذهك  تب  نا  نإ  دأتلل  نآلا  جخأس  ..معن  نونجلا ..!!! بصأ  ملو  فرخأ 

  !!!. مأ ال عقاولا  ضرأ  ةدوجوم ع  اهرود  ل )  ) تنا نإ  فرعأسو  ..ال  مأ  عقاولا 

قعو ةهلا )  ) ةقطنم إ  اهدع  تهجوتو  ..دحأ  ظقوأ  ال  ددش   ءودهب  تبلا  نم  تجرخ 
نأ كل  وديل  ح  ةعاسلا  ەذه  لثم  اقت   ةلاخ  عراوشلا  ثدح  ..!!! ام  امامت  لوغشم 

لم عراش ..).…(  ..ادج  ناونعلا  ظفحأ  نإ  دئارجلا ..!!! زوم  عم  ..ياوس  مئان  هلمأ  نولا 
نع امامت  فلتخ  هنإ  ..تبلا  لئاه ..!!! طاحب  ترعشو  ..ةددش  لمأ  ةيخ  تصأ  ..و  )….( 
انأ له  قح ..!! بغ  ..بغ  اذه  زغللا ..!! ؟؟ اذه  ام  هذ ..!!! ةدوجوملا   ةروصلا 

.!!؟   مهاو

كلذ فرعت  له  ..ور  نم  ادج  بق  تبلا  اذه  نأ  روعش -  درجم  رعشأ -  ..نلو  ..ملعأ  ال 
كلت ءادترا  ع  ت  كنل  ..اهغ  يش  كتماجب ..!؟ ؟ لدت  ال  كلعج  يذلا  روعشلا 

..هتدجو امدنع  ةحارلا  رعشأ  ..تبلا  ه  رعش  ام  اذه  ..اهغ  نم  ةحم أ  اهنإ  ..ةماجبلا 
   !!!.. ىرخأ ةرم  ەارأ  نآلا  انأ  اهو  ..ةلط  ةفل  هتكرت  مث  هتؤر  تدتعا  ء  هنأو 

ةلسلس قمع   ركفأ  تحر  مث  ..امامت  برطضم  قعو  تبلا  كلذ  مامأ  الط  راس  تفقو 
..عن يأ  نم  طوغض  يأ  كانه  دجوت  الو  درأ  ام  اح  شعأ  ..يداع  ناسإ  نإ  ..ەذه  زاغلألا 
تنك ل  دلاخ ..!!)  ) ا كنهذ  رداتس إ  ام  اذه  نا  نإ  ةسفن  لاشم  نم  اعأ  نأ  دقتعأ  الف 

   !!.. صخ يداع  ارمأ غ  كانه  نأ  رعشأو  تارظنلا  غئاز  لعفلا ..!!! اتشم 

هنأ تأر  ..ەاودج ل  فرعأ  ارمأ ال  تررق  دقو  تبلا  اعم إ  تدعو  ..اناج  رافألا  كلت  تكرت 
اهفرعأ لا  رومألا  ل  نّودأ  تحرو  ..ملقو  ةقروب  تكسمأو  ..فرغ  تلخد  ذإ  ارو ..!! نوك  دق 



نام ..الثلا  اهمسا  ..اهحمالم  ..هذ  ةدوجوملا   اهتروص  ل ..)  ) ببح نع  ..ةاتفلا  ەذه  نع 
هتهنأ يذلا  يوناثلا  اهملعت  مهنع ..!! تامولعملا  ةفاو  مهحمالمو  اهتأ  دارفأ  ..اهتااوه  ..اهنكس 

.اقت   ماوعأ  ةسمخ  رغصت  اهنأ  ع  امم  ةللق  روهش  لق 

( ل  ) ەروحم ..ةاتفلا  ەذه  ەروحم  الماتم  املاع  تعنص  دق  نأ  لعفلا  ترعش  ..ةاهنلا  و 
!!.. قرولا طاقن ع  ةئاذلا إ  ةطضملا  يرافأ  تلوحت  نأ  دع  نآلا  ةحارب أ  رعشأ  طقف ..!!!

..ةرتوتملا يرافأ  طسو  ..و  ..ارجف  فصنلاو  ةعارلا  ةعاسلا  تراق  دقو  شارفلا  اهدع إ  تهذف 
  !!!. رعشأ نأ  نود  قع  ائشف إ  ائش  ساعنلا  للس 

ركذتأ تلز  ..مونلا ال  لق  هلع  تنا  امل  ةهيش  رومألا  تد  ..احاص  ةاعلا  تظقسا   امدنع 
..اهنم    ء  يأ  َسأ  مل  ..قع  تاسا إ  لا  تامولعملا  ل 

..راذ اظوفحم   لاز  ال  ل )  ) نع هفرعأ  ام  ل  ..قالطإلا  ارو ع  سل  هتتك  ام  ناف 
  !!. ةغلام يأ  نود  نم  اذهو  ..قع  طئاح  رامسملا ع  اهتبت  مت  ةقرو  بوتكم ع  هنأو 

ثدح امل  ادح  عضأ  نأ  تررق  ..لمجلا  ل )  ) ملاع امامت   اهيف  تقرغ  ةللق  عيباسأ  دع  ..و 
ةراز نع  ثدحتأ  ..اهشعأ  لا  ةيجعلا  ةسفنلا  زاغلألا  ەذهل  بسألاو  معلا  لحلا  موقأ  نأو 

مل بغ  فن  ضرم  ااصم  نوأ  نأ  خأ  ..رخآ  الح  دجأ  مل  ..معن  عبطلا ..!!! فن  ببط 
  !!. كش نود  سرمتم  فن  ببط  اذه ع  خ  نلف  ..كلذك  رمألا  نا  ولو  ..لق  نم  ه  عمسأ 

نك ملو  تلا ..)  ) يسفنلا  ءاطألا  لضفأ  ءامسأو  نوانع  نع  فحصلا  ثحأ   تحر 
.لاحلا   ةعبط  دحاو  عأل ع  اسع  رمألا 

رم اذكهو  ..اتلا  مويلا  ءاسم  نم  ةنماثلا  ةرالل   ادعوم  تددحو  ددرت  نود  اهدع  تلصتا 
كلذ ةداع  مامأ  اخأ  فن  دجأو  دعوملا  ح  نأ  لق  ..ركذ  ء  نود  ةاغلل  ائيط  تقولا 

  !!. يرحلا بعشلا )  ) ةقطنم فنلا   ببطلا 

اح ەرأ   مل  ناسإ  مامأ  سلجأ  نأ  سلا  نم  سلف  ..رمألا  ئدا  ددش   رتوتب  رعشأ  تنك 
فنلا بطلاف  ..اححص  هصخش  نوكس  ىدم  يأ  إ  ملعأ  نأ  نود  يراأ  قدأ  نع  ەخأل 

لولح دجوت  ..نل ال  ..الثم  العلا ) انألا   ) وأ مضلا  ساقل  زاهج  دجوي  ذإ ال  ..سياقم  هل  سل 
  !!. ىرت ام  ىرخأ 

نم ةداع أ  دجاوتي  ثح  فصلا  لصف  وه  امر  ..امامت  ةلاخ  تنا  ةداعلا  نأ  ظحلا  نسحل 
  !!. جراخلا مقمو   نطاوم  نم  تلا )  ) ناس فصن 

بك  فن  ببط  مامأ  سلاج  انأ  اه  ..و  ..لوخدلا  ةتركسلا  بلطت م  نأ  لق  ةللق  تاظحل 
..هتنهم ةروطخ  وت  ةقنأ  ةلذ  يدتري  ةع  ةسج  نم  نسلا 

لجخلا  : ضع  اهــش  ةحا  هل  تلق  ..ةداتعملا  ةلماجملاو  بحلا  تاراع  دعو 

جالعلا فصن  ماللا  لعل  ..ادج  قهرم  ..قهرم  نامتلا  نل  ..دعاسم  كعسوب  نا  نإ  فرعأ   -ال 
   !!. نولوق ام 

ةعساو  : ةماسبا  در 

  !!!. فظو ەذه   ..مدق  ناشمت ع  نانذأ  انأف  ..مطا  ةحانلا  ەذه  نم  - 

تاداع ىرن   ام  امامت  ..رلا  برقأ إ  وه  دعقم  سولجلا ع  ةللق  تاظحل  دع  بلط م 



وأ لش  طترم  فنلا  بطلا  نأ  ةظحلل  ترعش  ..تالسلسملاو ح  مالفألا  فنلا   بطلا 
  !!!. رلا وأ  دعقملا  اذهب  رخ 

تحت ادج  ئداه  لش  اوجتسا  ببطلا  أدي  نأ  لق  ..رلا  تددمتو ع  ..اذح  تعلخ 
  !!. ءاخسالا دعاس ع  ةاغلل  ةتفاخ  ءاوضأ 

اح نع  لأس  أد  ..فظوو  يرمع  ةقلعتملا  ةداتعملا  ةلئسألا  ضع  ع  حط  نأ  دعو 
ل ..ااوه  ..الحأ  ..اققشو  ..اقشأو  ّيدلاو  ..ةألا  دارفأ  عيمج  قالع  نعو  ةصاخلا 

.اقت   ء 

ةأجف حط  ..مث  ..لئسأ  ع  ةاجإ  ەدنع  دجأ  نأ  المآ  ددرت  نود  هتفرعم  دي  ام  ل  هتخأ 
تدردزاو ..ثدحلا  نع  اللق  تفقوت  هتداعل ..!! يجم  بس  نعو  لشم  نع  داتعملا  لاؤسلا 

عمدتو خاد  ء   كرحتي  نأ  لق  هتفرغ ..!! تفاخلا   ءوضلا  كلذ  إ  ترظنو  ..اعل 
ل ددش  نزحو  روتكدلا  تخأف  ..يع  نم  العف  باست  ومد  نأ  ترعش  ح  ..يانيع 

ةاتف فرعأ  ةأجف  فن  تدجو  نأ  هل  تلق  ل ..!!!)  ) نع ء  ل  ..الحأ  ةاتف  نع  اقت  ء 
مل لمج  امور  ملاع  اهعم   قرغأ  نأ  ترعشو  ..اهتاح  لصافت  ل  فرعأو  مسالا  اذهب 

نوك فك  دلاخ )  ) ا فرعت  كلعلو  ..دحاو  فرط  نم  بح  هنأو  رمألا  حبصأ  ..لق ح  نم  هفرعأ 
ملاع ةدوجوم   ل )  ) نأ راتعا  ع  اذه  قح ..!! باذع  هنإ  دحاو ..!!! فرط  نم  بحلا 

  !!. عبطلا عقاولا 

حنحني وهو  رومألا  نطاوبب  ملاعلا  ةماسبا  مسبي  نأ  لق  ..ددش  بارغتسا  ببطلا  إ  رظن 
ةاحم  : لس  هنأو  ءودهب  لوقو 

قلخ دق  هنإف  ..اهنع  تخأ  لا  ةروصلا  ەذهب  بحلا  نع  ناسإلا  ثحي  امدنع  ..ادج  عمسا  - 
!!.. تالالضو سواسو  إ  اناحأ  مسقنت  ماهوألاو  ..هعقاو  نم  برهي  ماهوألا   نم  املاع 

.اهب   ظفتح  ضملا   لتاق  تالالضلا  امنب  ..اهنم  صلختي  ضملا   لتاق  سواسولا 

اهدصقأ  : مل  ةدح  لوقأ  انأو  للم  هتعطاق 

ةلحر هشعأ   يذلا  تلا  نم  جورخلا  لواح  نطالا  قع  نأ  لوقتس  لوقتس ..!! ام  فرعأ  - 
كمال نأ  ولو  ..سفنلا  ملع  نع  ادحاو  ااتك  أرقأ  مل  نأ  مغر  هل  اذه  فرعأ  ..بحلا  نع  ح 

انأ اذامل  انأ ..!؟ اذامل  ..سانلا  يالم  ب  نم  ..نلو  ..جت  باشلا  مظعم  شاعل  اححص 
  ….. لعجت ..انه ال  يجم إ  مدنأ ع  لعجت  ..كوجرأ ال  تاذلا ..!؟ ؟

نود ةناهإلا  نم  ائش  لمحت  لا  دحل  تفتل  نأ  نود  همال  ني  رظتنأ   نأ  ءودهب  راشأ إ 
عمس  : مل  هنأو  امسبم  فدرأ  مث  ..كش 

..هتاح رخآ   ء  يأ  وأ  ..ەرعاشم  ..هتصخش  ..هلع  وه  ام  نوك  نأ ال  ناسإلا  بح  ام  اثك  - 
نوناع نيذلا  ءالؤه  عم  ةداع  ثدح  اذهو  ..هسفن  نم  برهي  نأ  دي  ناحألا  ضع  ەدجن   اذل 
تلعف ام  امامت  ..نوملع  ال  مهسفنأ  مه  نوهيس ..!؟ نيأ  إ  ..نلو  ..ةيهر  ةسفن  اطوغض 

ام  لأسس  نطالا ..!! كلقع  اهانمتت   ةاتف  يوح  الماتم  املاع  كسفنل  تقلخف  ..تنأ 
هتاذ دح  اذه  كش ..!! نود  بحلا  نع  كثح  وه : باوجلا  اهشعت ..!! ؟ لا  ةسفنلا  طوغضلا 
شع ناسإ  ل  باشلا ..!؟ ؟ ل  نود  اددحت  تنأ  اذامل  ..هلهاجت  نكم  اسفن ال  اطغض  لش 

فعأ ..اهعون  نم  ةدف  ةسفنلا  كتلشم  تنأو  ..رخ  وأ  لش  رمألا  اذه  لوح  ةسفن  ةلشم 



لا كتلاح  نم  كجرخ  هنأل  ..احص  نوك  نأ  نكم  سفنلا  نم  بورهلا  نأ  مهملا  ..اذهب  كل 
عقاولا ةهجاوم  درأ  ال  أل  سل  ..سفنلا  نم  بورهلا  عجشأ  انأو  ..دأتلا  ةحصلا  تسل 

اذه أجل إ  دق  مسجلا  نإ  اهل ..!! ادعتسم  نوأ  ةهجاوملا ح  لجأت  لّضفأ  نأل  ل  ..ةعاجش 
..سحلا فهرم  باش  كنأ  حضاوو  اهب ..!! رم  ةسفن  ةمزأ  يأ  دع  هنزاوت  دعتسل  اناحأ  بورهلا 

..كلإ    ةسلا  ء  ل  لثم  بحلا  نأو 

ارذحم  : هعصب  ش  وهو  فضل  ..لوقأ  ام  دجأ  ملف  ..همال  نأ 

دق ةقطلا  ەذهب  كنأل  ..احص  سفنلا  نم  بورهلا  نوك  ناحألا ال  ضع  ..امئاد   ركذت  ..نلو  - 
  !!!. ماهوألا نم  ملاع  اهدع   شعتل  ..عقاولا  نع  ةدع  ءاشأ  داتعت ع 

راب  : تلق 

قع إ  باست  تامولعملا  ترعش  ل  ..ائش  مهوتأ  الو  ..ةسولهلا  يداتعم  نم  تسل  انأ  - 
!!.. اخ جس  نم  ل )  ) نوكت نأ  نكم  ال  كتخأ ..!!! ام  ةاتفلا  كلت  نع  ةيجع  ةقط 

  !!. كوجرأ ..روتكد  ا  مهفا  كوجرأ 

ددش  : مامتها  لاق 

امر لوقأ  ..امر  ..نآلا  فرع ح  دحأ  ال  لقعلا ..!!! لمع  فك  فرعن  نحن ال  ..ادج  عمسا  - 
تامولعم ركذتي  نطالا  كلقع  أدف  ..مالحألا  ةاتف  نع  كثح  ةلحر  فنلا   كراجفنا  تقو  ناح 

   !!. هشعت نأ  متت  الماتم  املاع  اذه  ل  نم  لشو  ..كانه  وأ  انه  اهتأرق 

كح وهو  لاقف  ..ةنحلا  ةسالا  ارظن  نم  احضاو  اذه  ادو  همال ..!! عنتقم   تلز غ  ال 
ةفرغلا  : فقس  رظنو إ  هنقذ 

خأ ..نلو  ..اهنلا  لحتب  كخأ  تاسلجلاو   تقولا  نم  دملا  جاتحأ إ  ..لاح  ل   -ع 
خت نأ  قحتس  قالطإلا  ء ع  يأ  اهب ..!؟ تررم  ةقاس  ةسفن  ضارمأ  يأ  كانه  له  ..الوأ 

  !!. كنع أ تفرع  امل  ةقد  صخشلا أ  نوكس  ه ..!؟

رومأ يأ  كانه  له  ..دو  اركفم  ةفرغلا  فقس  يرود إ  ترظن  مث  ..ددش  نزح  هلإ  ترظن 
ببطلل تلق  الهم ..!!! ..لإ  ا  نأ .… دقتعأ  ..فرعأ ال  ال  ركذلا ..!؟ ؟ قحتس  اح  ىرخأ  

ةفهل  :

..ەاودج فرعأ  نأ ال  مغر  ه  كخأ  مل  ةارغلا  غلا  رمأ  كانه  تس ..!! ؟؟ فك  اغل ..!! ا  - 
لعفلا ةغ  ةجت  ..ةرم  تاذ  ةغ  ةجتب  تررم  دقل  كش ..!! نود  ركذلا  قحتس  هنل 

  !!!. اهنيح غلا  قلق  تباصأ 

سامح  : الئاق  تفدرأ  مث  ..ماللا  ثح ع  هنأو  مامتها  ببطلا  رظن إ 

اسحإ تدقف  دقل  ..معن  لوهجم ..!!! بسل  نمزلا  ساسحإلا  تدقف  ..ةللق  روهش  لق  - 
إ رظنأ  نوفلتلا  ةشاش  مامأ  اسلاج  فن  دجأ  نأ  لق  ..اقت  فصنو  تعاسل  امامت  نمزلا 
نأ لق  ..ماأ  ةعض  قع  رمألا  لغش  دقو  ..كلذ  ءارو  بسلا  فرعأ  مل  ةهالب ..!!! مالفألا  دحأ 

   !!. اهدع رركتت  مل  ةغلا  ةثداحلا  ەذه  نأو  ةصاخ  ..هتمرب  رمألا  أو  اح  سمغنأ  

قيمعلا  : كفتلا  نع  ةانك  هبجاح  دقاع  وهو  لاقو  اركفم  هسأر  كح 

بس ددحت  سعلا  نم  ..نلو  ةثك ..!! باسأل  ثدح  نأ  نكمم  نمزلا  ساسحإلا  نادقف  نإ  - 



اف امر  ام ..!! رمأ  نم  ددشلا  فوخلا  وأ  ..كمسج  لئاوسلا   صقنل  ثدح  دقف  ..هنيع 
اناحأو رخآل ..!! وأ  بسل  حطسلا  اخأ إ  تفط  دقو  اولا  كلقع  هلهج  ام  ء  نم  اهيناعت 

!!.. اقالطإ اهضعب  ةطترم  غ  اهنل  ةثك  باسألا  بلقلا ..!! لاشم   باسألا  قلعتت 
باسألا ةلوهجم  نوكت  نمزلا  ساسحإلا  نادقف  تالاح  نم   40  % اوح ..ةماع  ةروصو 

.!؟ رركتي مل  رمألا  نأ  قثاو  تنأ  له  ..ةسانملا  (!!.. 18)

قلق  : هتبجأ 

  !!. بسحف ةدحاو  ةرم  اهنإ  ..ال  - 

لوق  : وهو  ةوق  رفزي  نأ  لق  ..ةللق  ناوث  تمصلا  داس 

..القتسم ىرخأ  ةرم  روزت  نأ  بج  ةعلا ..!! ەذهب  كتلاح  صخش  بعصلا  نم  ..يردأ   -ال 
  !!. تاسلج ةدع  جاتحنس  امر 

نزح  : هتلأس  مث  ..خألا  لمألا  نع  ثحأ  نأو  ددش  نزح  هلإ  ترظن 

   !!. ةوق اذهب  رعشأ  ..قدص  ..ةققح  ةاتف  ل )  ) نأ رعشأ  نإ  ..روتكد  - 

اماه  : ارمأ  ركذت  هنأو  ةأجف  لأس 

ع دأتلل  كانه  إ  تهذ  له  ..اهتب  ودي  فكو  اهنكس  نام  فرعت  كنأ  لوقت  ..الهم  - 
.!!؟   لقألا

ببطلل تلق  ..نآلا  رمألل  قرطتلا  نم  د  ..نل ال  ..اددحت  لاؤسلا  اذه  خأ  تنك  ةنعللا ..!!!
اخأ  : خفلا  تعقو   نأو  هلإ  رظنلا  اشاحتم  باضتقا 

قع هتروص   تمسر  ام  اهتب  سل  هنإ  ..جراخلا  نم  افلتخم  اد  هنل  ..اهتب  تهذ إ  ..معن  - 
  !!. دأت ل 

تنملا  : ةجهلو  ..فطاعتب  لاق 

  !!. ودي ام  حيحص ع  الف  اذإ  - 

ع فراش  دق  صصخملا   تقولا  نأ  ودي  ..رتوتب  عاس  إ  ترظنف  هلوقأ  ام  دجأ  مل 
ودأ نأ  الواحم  دصق  نود  يع  نم  ته  ةعمد  حسمأ  تحرو  ام  نم  تضهن  ءاهتنالا ..!!
تلق مث  ..ورخ  لق  الط  ببطلا  إ  ترظن  ..نلو  جخأ ..!!! امدنع  ةعبطلا  روص 

أ  :

  !!!. اثك اهبحأ  ..روتكد  ا  اهبحأ  انأ  - 

لاق  : مث  ..م  بقاو  قمع  دهنت 

اثك  رركتت  ..ةهشلا و  بحلا ) بح   ) ةمزالتم اهنإ  بحلا ..!!! بحت  تنأ  ..اهبحت  تنأ ال  - 
بال اهنأ  ةهتلُملا  فطاوعلا  نم  ةزهاج  ةنحش  لمح  فرطلا  الف  ..ةظفاحملا  تاعمتجملا 

نأ نود  ..رخآلا  فرطلا  ەاجتا  نوزخملا   اذه  قلط  ةصرفلا ح  ءرملا  دج  نأ  امو  ةسبح ..!!!
  !!. بسحف هتفطاع  غارفإ  دي  هنأ  مأ  لعفلا  بح  نا  نإ  هسفن  لأس 

تمتك ةلما ..!!! ةاحم  لاؤس  ل  بج ع  ء ..!! ل  ةاجإلا ع  كلم  هنإ  ..عللا  اذه 
دع ەارأ  نأ  لمأ  هلإ ع  رظنأ  نأ  نود  ةدرا  ةحت  هلع  تقلأ  مث  ..أ  أر  تززهو  ..يرعاشم 



ةلاح نأ   ملف  هعم ..!!! يدعوم  ددجتل  اثك  ثأ  مل  نأ  عقاولاو  ..نآلا  نم  ماأ  ةعض 
يأ نم  فن أ  فرعأ  نأل  امر  اذامل ..!؟ ..همالل  اثك  عنتقأ  مل  نأ  ام  ..اذهب  حمس  ةسفن 

  !!.. رخآ صخش 

.!؟   نونجم ل  ماللا  اذه  لوق  الأ  ..نلو 

..راس    ادئاع إ  روتكدلا  ةداع  نم  تجرخو  ..اناج  لاؤسلا  كلذ  تحرط 

بلقلا  : د  يذلا  عطقملا  كلذ  عمتسأ إ  تبلا  دوع إ  ءانثأ  تحرو 

..نائطشلا زوف  لأسو  ..رحلا  جم  اهنع  لأسسو  ..نام  ل  يدلو   ا  اهنع  شفتس  ))
  !!!!((. اراجشأ حبص  كنزح ح  كسو  ..اراهنأ  كعومد  ضفتو  ..اراحو  اراح  بوجتو 

( دلاخ  ) ا كتاركذم  فقوملا ..!؟  اذه  رركت  م  ظفاح ..) ملحلا  دع  ( ..!؟ ؟ ماللا اذه  لاق  نم 
   !!!. انه انعوضوم  سل  اذه  نل  ..ارخؤم  اهتأرق  لا  ( 19)

دجأ لع  تننالا  ملاع  لوخد  امزاع ع  ..فرغ  إ  ةام  تهجوت  ..تبلا  إ  تدع  امدنع 
خاد ء   ..فنب  يرج   ام  ةققح  فشأ  نأ  ام ع  تنك  ..قطلا  ني   ائش 

  !!!. كلذ دكؤي   خادلا  اسحإ  ..ەذه  مهولا  ةركف  ضفري 

ثحلا لط  ملو  ..ثحأو  ثحأ  ..رتويبملا  زاهج  ةشاش  مامأ  فرغ  تنك   ..ةللق  قئاقد  دع 
لقأ وأ  امر  ةعاس  فصن  ..احلا  اننمز  ةمولعملا   ع  روثعلا  نم  لهسأ  كانه  سلف  ..اثك 

  !!!. فوخلا ترعش  نأ  ةجرد  إ  ادج ..!!! ثلا  ..ثلا  اهدع  فرعأل 

امل زاغلألا ..!!! نم  ةلخادتم  رئاود  هش  رمألاف  ..هتدجو  ام  ةقد  ىدم  فرعأ  نأ ال  ةلشملا 
رعشو ةرئادلا  ك  طحت  ح  اذكهو ..!! ..أ  ازغل  يوحت  ةرئاد  كعض   ..ائش  اهنم  تفشك 

  !!. اهطسو اقراغ   كنأ 

ا زاوت ..!! عاضأو  اك  لزلز  طخ  رمأ  ع  تننالا  ةكش  ح   لالخ  نم  تع  دقف 
ل ..فنلا  بطلا  تادرفم  نم  سل  رمألا  نأل  امر  اذهب ..!! ؟ ببطلا  خ  مل  اذامل  لإ ..!!

  !!!!. ةعبطلا ءارو  ام  ملاع  نم 

يدنهلا لفطلا  ةصق  اهنإ  صق ..!!! فخم  دح  إ  ةهيش  ةققح  ةصق  ع  تع  دقل 
غلي مل  وهو  بقع  ع  اسأر  هتاح  بلقنت  نأ  لق  ..ةاغلل  اعبط  الفط  نا  يذلا  دومارب ) )

ةلصألا هته  امامت  ضفري  دومارب )  ) حار ..راذنإ  قباس  نودو  ةأجفف  دع ..!!! رمعلا  نم  ةسماخلا 
(!!!.. داأ دارم   ) ةنيدم مق   ادننامارا )  ) د صخش  امامت ..!!!! رخآ  صخش  هنأ  و ع 

( دومارب  ) امهأجاف نأ  دع  ةصاخ  دودحلا ..!! دعأ  امهبعر إ  تراثأ  هدلاول  ةلهذم  ةأجافم  تناو 
لخت ..هنس  عم  ادأ  بسانت  ةناصرو ال  داأ ..) دارم   ) إ ..هسأر  طقسم  إ  دوع  نأ  دي  هنأ 

  !!!. بسحف رمعلا  نم  ةسماخلا  لفط   نع  انه  ثدحتن  نحن  اذه ..!!

ذإ ..همال  ةحص  دأتلل ع  ةقد  لو  اهيعد  لا  هتهب  قلعتي  ام  ل  فص  كلذ  دع  أد  مث 
حارو ل  داأ ..) دارم   ) اضأ  شعت  لا  ةنيدلا  هتجوزو  ..ةدحولا  هتباو  ةعرألا  هئانبأ  نع  ثدحت 

  !!!. ةنيدملا سفن  ەرجتم   رفاوتت   لا  علسلاو  فانصألا  تاع  ەدلاول  ددع  لفطلا 

ةحص تيلو  ..ەرجتمو  هلمو  هتلئاع  ىل  رفاس  نأ  ەدلاو  إ  لسوتو  ةرارح  ي   حار  مث 
نل هنأ  ..ةماو  مزح  لو  بألا  اهدع  نلعل  ..لئاه  قلق  هدلاو  باصأ  يذلا  رمألا  هتياور ..!!!



ەذخأ إ دت  ةر  حاورأ  طتري  رمألا  نأ  هنم  انظ  ..ادأ  داأ ) دارم   ) بهذ إ غصلا  هنبا  عد 
  !!!. ةيدلا مهتادقتعم  بسح  ام  ضرغل  كانه 

بألا عانقإل  لخدتلا  اولواح  نيذلا  ءاقدصألاو  براقألا  عتس  حارو  ..لفطلا  نونج  نج  انه 
ەذه مامأو  لقألا ..!! ع  هتياور  ةحص  نم  دأتلل  داأ ) دارم   ) إ لفطلا  باحطصا  هتجوزو 

  !!. اخأ بألا  خضر  ..رمتسملا  حاحلإلاو  طوغضلا 

براقألا إ ضع  ةقفرب  ەدلاو  عم  دومارب )  ) رفاس ..م  ماع 1949 سطسغأ  نم  سماخلا ع  و 
!!!.. قدص نا ال  ثدح  ام  ..و  ..الط  ةلئاعلا  دارفأ  تلغش  لا  ةلأسملا  ەذه  مسحل  داأ ) دارم  )

لص دك  مل  هنأ  الإ  ..لاحلا  ةعبط  داأ ) دارم  ( ) دومارب  ) اهيف روزي  ةرم  لوأ  اهنأ  نم  مغرلا  عف 
ةحمل نودو  اهعراوش ..!!! هسفنب   مهدوقس  هنأ  عيمجلا  خأو  ..ةرماغ  ةداعس  هتلمش  اهيلإ ح 

مهققش نع  بألا  مهلأسف  ..هنوريد  نيذلا  هتوخب  تلاو  ..ەرجتم  إ  مهداق  ..ددلا  نم  ةدحاو 
ماع 1942!!.. ويام  نم  عساتلا  رمألا   عقاو  تام   دق  مهققش  نأ  ةوخألا  ەخأف  ادننامارا ..) )

  (!!!. دومارب  ) دلوم لق  يأ 

مل مهققش  نأ  ددشلا  مهبارغتسا  طسو  ةوخإلا  خأ  ل  ..ماللا  اذهل  ثك  مل  دومارب )  ) نل
ال اعمج  مهفّرعت  هنأ  ح  اخأ ..!!! مهيلإ  داع  دقو  ادننامارا )  ) مهققش وه  هنأو  ..تم 

اذه ل  مهاوس ..!! اهفرع  نأ  نكم  ال  مهنو  هنب  ةمدق  تااعد  نع  ثدحتو  ءانثسا ..!!!
   !!!.. عيمجلا لوهذ  طسو  ثدح 

ەريد نا  يذلا  ةزاغلا  ەاملا  عنصم  إ  دومارب )  ) هجوت ل  ..دحلا  اذه  دنع  رمألا  فقوتي  ملو 
وحن عو  اهلغشو ..!! اهداتسا  متي  فكو  ..هتالآ  لمعت  فك  عيمجلل  حو  ادننامارا ) )

!!. ەرمع لثم  لفط   هعوتس  وأ  همهف  نأ  لحتس 

ةلئاع دارفأ  عيمج  ع  فّرعت  دقف  ةلئاعلا ..!!! دارفأ  دومارب )  ) ءاقل ..ةراثإ  ألا  ءاقللا  نا  مث 
اهفرع نأ  لحتس  ةصاخ  ةلئاع  عيضاومو  رومأ  نع  مهعم  ثدحتو  ادحاو ..!!! ادحاو  ادننامارا ) )

ل تبلا  فصوو  ل  ..هلع  تحرط  لا  ةلئسألا  ل  ع  اهدع  باجأو  بغ ..!! صخش 
قوشو العف  هف  لوجتلاو  تبلا  ةؤرل  اهدع  ضهنيل  هف ..!!! ةرجح  يأ  ىري  نأ  لق  هلصافت 
  (!!. دومارب  ) هلعف امو  ەوأر  ام  امامت  مهلهذأ  دقف  ..امامت  ادننامارا )  ) ةأ تراهناو  ..و  ..ددش 

!!!.. اضومغ رومألا  تدادزا  نأ  دع  ەدلو  غلا ع  قلق  ارعاش  ..ەآر  ام  دومارب )  ) دلاو تا  دقو 
عيمجلا قلعت  ..تبلا  نم  جورخلا  ةظحل  ..نلو   ..لحرلا  عيمجلا  نذأتساو  ەدلو  دب  كسمأف 

مهنم هعانا  ەدلاو  لواح  امدنع  خ  دق  دومارب )  ) نأ ح  ةرارم  نوكي   اوحارو  ..لفطلا 
خالا طسو  هعم  ةدوعلا  ەجأ ع  ەدلاو  نل  ةلعفلا ..!!!! هتأ  عم  ءاقلا  دي  ەراتعا  ..اعانا 

!!.. ةناثلا ةرملل  ةألا  بر  اودقف  مهنأو  اهدارفأ  رعش  لا  ادننامارا )  ) ةلئاع نم  ةصاخ  ..لعلاو 
  !!!. ةعبطلا هتلاح  هلفط إ  دوع  نأ  المآ  تبلا  ەذخأل إ  ەدلاو  مل ي  اذه  نل 

ةصقلا ەذه  ي  هلعجل  امهدهج  ىراصق  نالذي  احار  نيذللا  هدلاو  عم  دومارب )  ) شاع اذكهو 
( دومارب  ) ەراتعا اح  نأ  لمأ  ع  !!.. اسفت اهل  دج  نأ  دحأل  نكم  ال  لاو  ةيجعلا 

ثدح ام  ل  و  ماألا  رورم  عم  العف  هتعبط  إ  لفطلا  دوع  نأ  لق  ادننامارا ..) ) سلو
  .!!!(20)

ملو سفنلا  ملع  ءاخ  ل  اهيف  راح  ةلجسم  ةعقاو  ةصقلا   ەذه  نأ  دلاخ )  ) ا فرعت  تنأ  امر 
تصغ  دق  كنوك  اذه  فرعت  كنأ  كش  ال  روطسلا ..!! ەذه  ةاتك  ةظحل  الح ح  اهل  اودج 



كلت اوطعأ  دق  ءاخلا  نأ  فرعت  كنأ  اضأ  كش  الو  كنذأ ..!!! ةمحش  ةعبطلا ح  ءارو  ام  ملاع 
نل امرو  فشُ  مل  سفتلاف  ..اهوّفل  سلو  ..اهوفّرعل  طقف  ..حجرألا  ع  امسا  ةرهاظلا 

  !!. ادأ فشُ 

ةعبط ه  نمؤن  ال  يذلا  ( 21  ) حاورألا خسانب  وأ  ..نجلا  ةطترم  ةصقلا  نأ  ضعلا  نظ  دقل 
.انه    انعوضوم  سل  اذه  نل  ..لاحلا 

اثك تعجش  دق  تامولعملا  ةكش  ح   ءانثأ  اهيلع  تع  لا  ةققحلا  ةصقلا  ەذه  نأ  مهملا 
الو ةهجاوملا  ..يدنهلا  لفطلا  كلذ  هلعف  ام  امامت  لعفأس  ..معن  دومارب ..!!!)  ) هلعف ام  مادقإلل ع 
..!؟ اذام ..دأت  ل  الهس  رمألا  نوك  نلو  هفرعأ ..!! ام  ل  ل )  ) ةأ هجاوأس  اهغ ..!!! ء 

مهتلأس ول  اهب  وو  مهتيذحأ  اهؤاقشأ  علخس  امر  لوقت  ظفاحم ..!؟ عمتجم  اننأ   لوقت 
  !!. ركف بحملا ال  بلق  ةطاسب  : ةاجإلاو  ..اذه  ل  فرعأ  مهتققش ..!! نع 

ةفاضإ تامولعم  كانه  نأو  ةصاخ  ..نونجلا  بصتس  ةصقلا  ەذه  ..رخآ  لح  يدل  دجوي  ام ال 
هنأو قع  حبصأ  دقل  ..اذهب  كخأ  مل  نإ  ..معن  موي ..!! دع  اموي  قع  باست إ  ل )  ) نع
ەذهب موقأ  نأ  لعفلا  تررق  اذل  ءطلا ..!! نم  ء  تامولعملا  اهلخدت  ةراوم  ةغص  ةاوب 

  !!. مسحلا ةعاس  نوكتس  ..ءاسم  ةعاسلا  ادغ   ..رمألا  مسحأ  ادغ ح  ةوطخلا 

نأ ه  سأ  لامتحا ال  كانهف  ..ةهجاوملا  طقف   تسل  ةلشملا  نأ  املاع  فنل  اذه  لوقأ  تنك 
لاخلا ملاع  نم  ةاتف  ىوس  تسل  ل )  ) نأو ..لاح  نع  هلاق  امف  اقحم  فنلا  ببطلا  نوك 

..اهدوجو    قدصو  قع  اهعنص 

..كلذ كتخأ  دقل  ..راذ  دوجوم   وه  ام  ُدي   مل  جراخلا  نم  تبلا  رظنم  نأ  ت  ال 
كل هتلق  ام  ركذت  له  ..نل  ..بسحف  فن  ضرم  باصم  نأ  تو  ء  ل  مدهي  دق  اذهو 

روعش وه  ور ..!! ؟ نم  بق  تبلا  نأ  ضماغلا  يروعش  ركذت  له  تبلا ..!! ؟ تأر  امدنع 
نم اهدع  فرعنسو  ..ةهجاوملا  امزاع ع  لعجو  امامت  يفك  هنل  ..بعتلا  حص  نإ  سلف 

  !!!. فنلا ببطلا  مأ  ..انأ  ..قمحألا  وه 

(.. ةهلا  ) ةقطنم مخفلا   تبلا  كلذ  مامأ  فقأ  تنك  ..اتلا  مويلا  ةدوعوملا   ةعاسلا  ..و  
نع اهتتك  لا  لصافتلا  ل  يوحت  لاو  يدب  ةقرولا  الماح  ..هلعف  بج  امع  ةدج  ركفأ 
ةدوقفم  طاقن  ل  ..ةطقن  كانه  نأ  ارعاش  ..ع  رطس  ددلا  نا  ..نلو  ..اهتلئاع  نعو  (ل )

لصافتلا ل  تبلا  باحصأ  خأ  له  بالا ..!! ؟ قرطأ  له  ..ىرت  هشعأ ..!! يذلا  زاغلألا  ملاع 
..ىرت تبلا ..!! اذه  شعتو   عقاولا  ملاع  دوجو   ل ) ( ـ نا ل ول  اذه  مهنع ..!! ؟ اهفرعأ  لا 
لقألا نل ع  ..تركذ  ام  اهب  وو  مهتيذحأ  نوعلخس  امر  لعفلا ..!؟ ؟ ةدر  نوكتس  فك 
ااصم تنك  نإ  فرعأس  ملاعلا ..!!! اذه  ضو   فرعأس  ..حيحصلا  ناملا  تنك   نإ  فرعأس 

  !!!. مأ ال فن  ضرم 

دوجوملا ةادانملا  زاهج  رز  تطغض ع  مث  ..أر  نع  رافألا  كلت  تضفنو  ..اخأ  يرمأ  تمزح 
اذام ..مالس  اهئاقشأ   لاقتسا  رم  ول  حف  ..قح  قلق  ركفأ  تحرو  ..بالا  م  ع 

انرورم ءانثأ  نلو  ..ْبَحُن  نأ  قحتس  اننأ  ىرنو  امئاد  انسفنأ  رّدقن  نحن  اهيأر  ..!! ؟ نوكس 
امر ..بحلا  نيدج  نحن غ  امر  ..ةئطاخ  انسفنأ  نع  انتركف  نوكت  نأ  خن  ..اذهك  راتخا 

كتببح لوألا  ءاقللا  نوك  اذهل  مالحألا ..!!! ةاتفل  قورن  نأ  نم  فعضأ  وأ  غأ  وأ  حبقأ  نحن 
.هل   نولا  كمهت   لا  ةدحولا  ةاتفلا  ّيع  ودس   فك  فرعت  كنأل ال  ..امئاد  اعرم 



ةادانملا زاهج  لالخ  نم  اروكذ  اتوص  عمسأ  نأ  لق  ..ةفطاخ  ةع  هذ  رطاوخلا   كلت  ترم 
حضاو  : مثعلتو  ددش  ددب  تلقف  ..ه  نع  لأس 

..!؟    يدس ا  كلإ  ثدحتأ  نأ  له   ..له  - 

اّحرم  : لاق 

.!؟)   زعلا دع   ) دت له  - 

ددش  : بدأ  تلقف  اثك ..!!! امتها  مسالا  راثأ 

.!؟   اللق كلإ  ثدحتأ  نأ  له   ..رخآ  رمأ  لجأ  نم  انه  نإ  يدس ..!! ا  وفعلا  - 

بارغتسا  : در 

.!!؟   كتح نوكت  نمو  - 

لوقأ  : انأو  تمثعلت 

..ادج ماه  رمأ  كلإ  ثدحتأ  نأ  درأ  ل  ..لق  نم  ِقتلن  مل  ذإ  ..يدس  ا  فرعت  ال  كنإ  - 
  !!. كوجرأ

زاهج قلغأف  ..اقل  ع  اخأ  قفاوي  نأ  لق  هلقع ..!! رمألا  نزي  هنأو  ةظحلل  لجرلا  تكس 
   !!. عبطلا انأ  يحان  نم  ..حضاو  رتوت  هش  تمص  ناملا  داسو  ..ةادانملا 

قطلا نأ   وي  نآلا  ح  ثدح  ام  نيددش ..!! قلقو  بقب  بالا  دنع  رظتنأ  تحر 
قيقش وهو  زعلا ) دع   ) همسا صخش  نع  تامولعم  لعفلا  راذ  يوحت  ذإ  حيحصلا ..!!
ملعت ام  تلا )  ) ادج  جراد  زعلا ) دع   ) مسا نإ  ..ملعأ  ال  ةفدص ..!! ؟ له   (ل ..)

  …. امرو

..ةعص اعل  دردزأو  حنحنتأو  لدتعأ  تحر  ..بالا  حتفتل  بقت  مادقأ  عقو  يرافأ  لح  عطق 
( سان نبا   ) هنأ ودو  احم ..!!! الوفط  اهجو  كلتم  ..رمعلا  نم  تانثالثلا  فصتنم  لجرب   ذو 

!!.. ةثو ةمحم  ةلئاع  نم  هنأ  ودو  ..مهتت  مهلهأ  نسحأ  نمع  ةانك  تلا )  ) لوقن  ام 
  (!!!. ل  ) ةلئاع نع  لعفلا  راذ  دوجوم   وه  ام  اذهو 

قلق  : هتلأسو  ..ةلئاسملا  هتارظن  مامأ  اناج  يرافأ  تحرط 

ةرم نويلم  تددرت  دقل  ..كلع  ادج  اغ  ودس  امر  رمأل  انه  نإ  ..يدس  ا  ةرذعملا  ..احرم  - 
نأ له   ..له  ..له  ةققحلا ..!!! نم  لضفأ  دجوت  ال  ..نل  ..ةرالا  ەذه  ع  مدقأ  نأ  لق 

.!!؟ ةحا كعم  ثدحتأ 

لوق  : نأ  لق  ةماع  ةروص  مدنهملا  ةفظنلا و ش  اث  رظني إ  حار 

   …. نأ نكم  لاملل ..!؟ ةجاح  تنأ  له  ..اقف  ودت    -ال 

الئاق  : هعطاقأ  انأو  فن  نع  ةمهت  نأ  نأو  ةوق  يدب  تحول 

  …. نإ ..نإ  ..امامت  رخآ  رمأ  لجأ  نم  ل  ..لاملا  لجأ  نم  انه  تسل  ..يدس  ا  وفعلا  - 

رعش دق  هنأو  اد  ح  ددش  رتوتب  هلإ  رظنأ  تحرو  راع ..!! لامإ  نع  ازجاع  ةوق  ترفز 
اعجشم  : لأسو  تك  ەد ع  عضوف  ..يوحن  ةداحلا  ةقفشلا 



..!؟    هلوق دت  يذلا  ام  - 

ددش  : رذح  هتلأسف  ..ةهجاوملا  تررق  ..مث  ..هلإ  ترظن 

.!!؟)   ل  ) اهمسا تبلا  اذه  ةاتف   دجوت  له  - 

ةغتسم  : ىرخأ  دودولا إ  هتجهل  تلدت  دقو  لاق  مث  ..ةغلا  ةشهد  رظن إ 

  !!. مسالا اذهب  ةاتف  انيدل  دجوت  ..ال ال  ..مث  طضلا ..!؟ ؟ تنأ  نم  - 

ل نوك  نأ  نكم  ال  لحتسم ..!!! اذه  اذإ ..!! ؟؟ نونجم  انأ  له  ةوسق ..!!! عفص  هنأو  اهلاق 
   !!!.. لاخ درجم  هذ  ام  

امسبم  : لاق  ..اتراو  مص  مامأو 

   !!!. أطخلا ناونعلا  تذخأ  كنأ  ودي  جاوز ..!؟ عضوم  وه  له  - 

عاض  : تلقو  ..افن  أر  تززه 

..لوخدلا حمسا   كوجرأ  ء ..!! ل  كخأس  ..ادج  ةغ  ..ةغ  صق  نإ  ..يدس  - 
ةقطنم نكسأو   وه )..…(  سا  ..دعاس  نأ  عيطتسس  فك  ملعأ  الو  انيدح ..!!! لوطس 

ةدحتملا تاالولا   ) العلا  سارد  لامإل  لحرلا  كشو  عو  امك  سدنهم  نإ  ةماشلا ..) )
  (. ةكمألا

   !!.. لاملا نع  ثحي  اولعص  تسلو  اضأ  سان ) نبا   ) نأ فرع  ح  اذه ..!؟ ل  ەخأ  اذامل 

..تبلا ةناج   ةلاص  تمص إ  دوقو  قطلا  حسف   نأ  لق  ..بارغتسا  الط  رظن إ 
   !!!!.. ةماخفلا اعم  ل  يوحت  ةلاص 

!!!.. اخأ ثدحلا  أدأ  نأ  لق  ..ةلماجملاو  دولا  تاراع  ضع  ل  حارو  ..ةلاصلا  كلت  انسلج  

ح نعو  ..نعو  ..ةألا  كلت  نع  اهفرعأ  لا  ةققدلا  لصافتلا  لو  ..ةلما  ةصقلا  هتخأ 
تعماد  : نيعو  لاعفنا  هل  لوقأ  تحر  مث  اهنم ..!!! جاوزلا  بغرو   ل ) ل(ـ

عقاولا سمش  نم  ناسإلا  للظت  لا  ةدلاخلا  ةثونألا  اهنإ  ..يدانت  ةاتفلا  ەذه  نأ  رعشأ  - 
نم نمألا  سمتلن  انك  ةادلا  ف  ..ةاتف  يدل  نمألا  سمتلت  نأ  راعلا  نم  سل  امر  ةقراحلا ..!!

!!!.. ةخسملا انباث  لدتو  ءفدلاو  ءاذغلاو  نمألا  انحنمت  ..انل  ةسلا  ء  ل  تناو   ..ةأرما 
يرمع  فأو  اهجوز  نوأ  نأ  بغرأ  ..اهبح  اروحسم   انوتفم  نأ  رعشأ  ..يدس  ا  قدص 

  !!!. ەدرأ ام  ل  اذه  ..اهداعسإ 

نا لعف ..!! دودر  كانه  نكت  مل  اهب ..!! ؟ هتفحتأ  لا  بحلا  ةمحلم  دع  هلعف  ةدر  تنا  اذام  ..و 
انأو لئاه  بارغتسا  إ  رظني  امودصم  اهودشم  لظ  ذإ  ..لعف  در  يأ  نم  ىوقأ  ه  هتخأ  ام 

..يدنع    ام  ل  ەخأو  ثدحتأ 

..نلو ال ..!! دكؤي  هحمالم  حضاولا ع  كاترالا  اذه  حيحصلا ..!!! ناملا  نأ   ودي  ..ودي 
  !!!. يردأ ال  بذك ..!؟ اذامل  مسالا ..!! ؟ اذهب  ةاتف  مهيدل  دجوت  هنأ ال  ركذ  اذامل 

حضاو  : لوهذ  لأسو  اخأ  قطن  ..مث 



.!!؟   ةقدلا ەذهب  ل )  ) ةاح لصافت  ل  فرعت  فكو  طضلا ..!؟ تنأ  نم  - 

أ  : تلق 

لمأ ةاتفلا ع  ەذه  روثعلا ع  ىوس  ائش  درأ  الو  ..لاملا  منم  تبأ  تسل  ..ملعأ  قدص ال  - 
تنك ..ىرت  ام  لئاه  زغل  هنإ  ..هذ  تامولعملا إ  كلت  تلصو  فك  ملعأ  ال  اهنم ..!!! جاوزلا 

ضوعأل الاخ  املاع  قلتخأ  لعج  فن  ضرم  باصم  نأ  ةلهول  تننظ  ل  ..مهاو  نأ  نظأ 
تنك كنأ  دقتعأ  ..ةرذعملاف ال  قح ..!! هفرعأ  ام  ل  نأ  ودي  ..نل  ..خاد  اصقن  هلالخ  نم 

!!!. امامت كلذ  سكع  فتت ع  كنإ  ..مسالا  اذهب  ةاتف  فرعت  كنأ ال  تخأ  امدنع  اقداص م 

تعسم  : نيع  رظني إ  وهو  بارغتسا  در 

اهنإ ..اهنإ  ..نظت  ام  كنس  تسل   ل ) ف(ـ ..اهفرعت  ال  تنأ  ةثك  ارومأ  كانه  نلو  - 
  !!!!!!. دج

!!!!.. هتعقوت ام  رخآ  اذه  نا  دقل  ەذهك ..!!! ةمدص  اموي  باصأس  نأ  نظأ  ال  دلاخ ..)  ) يزع
نوكت فك  هتدج ..!! !؟ هتاقاط ..!!! قأ  لمع   كرحم  قعو  ةهالو  ةدح  هلإ  ترظنف 

نم قثاو  نإ  ..ماوعأ  اوح 5  م  رغصأ  اهنإ  انس ..!! ؟ ك  يذلا  باشلا  اذه  ةدج  (ل )
   !!. ةقثلا مامت  كلذ 

اارغتسا  : هتفش  طم  وهو  لمأ  ..مص  مامأو 

صخت اهنل  ..ةححص  زعلا ) دع   ) نع اهتركذ  لا  تامولعملاو  لعفلا ..!!! دج  ل )  - )
دع  ) سلو ..ناطلا  هتباصإ  بس  ةلط  تاونس  ذنم  وت  يذلا  دج  قيقش  زعلا ) دع  )

.هللا   همحر  دج  قيقش  انّمت  مسالا  اذه  قش  انقلطأ ع  دقل  قش ..!!! زعلا )

ةألا ەذه  نع  هفرعأ  ام  ل  نأ  ودي  أر ..!!! اروعش ع  يد ال  اعضاو  بارغتسا  هلإ  ترظن 
!!.. اهاح نع  ء  ل  لهجأو  ..بسحف  ةألا  ەذه  ام  فرعأ  نإ  ..معن  املا ..!!! نم 

.!!؟   ةألا كلت  ام  نع  ةلما  تامولعم  قع  تاسا إ  فك  فك ..!! ؟ فك ..!؟ نلو 

امر وأ  تسلا  اهنأ   كش  ال  لجرلا ..!!؟؟ اذه  ةدج  اهنإ  ل ..)  ) ..تس دقل  ..لإ  ا  ..مث 
نم بغ  جــــم  ناماللا  إ  رظنأ  تحرو  ..لح  ةصغ   ترعش  رمعلا ..!!! نم  عسلا 

  !!!. لوهذلاو نزحلا 

ل ..زغللا  لح  فشأس  نأ  نظأ  تنك  ةمدصلا ..!! ەذه  دع  ةلط  ةفل  اتماص  تللظ 
له املا ..!! اانث  وه   ةألا  كلت  نع  هفرعأ  ام  لف  ددج ..!!! زغل  اهئات   فن  تدجو 

ةصق بك  دح  إ  ةهيش  ودت  صق  نإ  ةلوهجم ..!! ؟ ةلسوب  الثم  املا  إ  قع  رفاس 
اذام ..نل  اضأ ..!! لح  نود  تنس  اهنأ  ودو  ..اهنع  كتخأ  لا  دومارب )  ) يدنهلا لفطلا 

.!!؟   لوقأ نأ  ياسع 

نم سأ  نل ال  ..اقسم  هتباجإ  فرعأ  الاؤس  هلع  تحرط  مث  ..ددش  نزح  ضتسم  ترظن إ 
ةعماد  : عو  اكنم  هتلأس  ذإ  ..ةلواحملا 

..راذ اهل   اهلمحأ  لا  ةروصلا  نم  طقف  دأتأ  نأ  درأ  كتدج ..!! ؟؟ ىرأ  نأ  له   ..كوجرأ  - 
.ةلشم   بسس  اذهك  ارمأ  نأ  دقتعأ  الو  ..نسلا  ةبك   ةأرما  اهنإ  ..كوجرأ 



..بارغتسا   رظن إ  هنل  ..ضفرلا  هنم  عقوتأ  تنك 

لاق  : مث 

ام لصافت  قدأ  فرعت  كنإ  ..قح  الئاه  ازغل  ترثأ  كنأو  ةصاخ  ..كلذ  ار   دجأ  ال  - 
   !!!. كتصق طحملا  ضومغلا  ضع  فشكنسف  دج  تأر  ول  امر  انتلئاع ..!!

ةعضل جخف  ..اللق  راظتنالا  بلطو م  اقفاوم  هسأر  زه  مث  ..هلقع  رمألا  نزي  هنأو  اللق  تكس 
لوق  : وهو  دوعل  ..قئاقد 

..دص كنأ  اهتخأ  دقل   .. هتلق  امم  ائش  اهخت  ..نلو ال  ..لخادلا  اهنإ   ..م  لضفت  - 
دج لغش  الف  ..ةكئاشو  ةغ  ەذه  كتصق  نإ  بسحف ..!! ةحتلا  اهيلع  لت  نأ  دت  كنأو 

.كوجرأ اهب  زوجعلا 

لو ..لملا  ةلاص  هجتم إ  تارمملا  ضع  اشمنم ع  ارتوتم  هتعت  مث  ..اقفاوم  أرب  تأموأ 
..اقاس و  : تلق  ام  ءارث  ەدع  ام  ءارثو  ةماخف  وي  ء 

  !!!. ةحتلا كلع  ل  نأ  دي  هنإ  دص ..)……(  اذه  ..دج  - 

حجرألا اهنإ ع  ناسإلا ..!؟ ؟ نمزلا   لعف  اذام  ..دصق  نود  اههجوب  قدحأ  تحر  لوهلل ..!!! ا 
كرت نمزلا  ..نل  اهنإ  ..!!! ..معن  ن ..ـ ن ..ـ ل ..)  ) اهسفن له   ..نآلا  رمعلا  نم  تانيسلا   

يدترت ..مدق  رع  ملف  نم  زوجع  ةأرما  اهنأو  ..اهنأو  ..دأت  ل  اهدسجو  اههجو  ەثأت ع 
ةقطلا نم  ةدس  اهنأ  احضاو  ادو  ..ضبأ  هلعجف  اهرعش  داوس  نم  لان  دق  نمزلاو  ..اقنأ  اث 

(.. دلاخ  ) ا كلاب  رطخس  ام  اذه  نا  نإ  انتادج  اهيلع  لا  ةروصلا  نع  اثك  فلتخت  ذإ  ..ةقارلا 
اهبيحرت   : ةقط  نم  احضاو  اذه  ادو  ل 

.!؟   كلاح فك  ..ب  ا  ك  احرم  - 

مغر تلاز  ال  لوقعم ..!! غ  اذه  ..فرح  قطنأ  نأ  نود  ظوحلم  نزح  اّحرم  أرب  تأموأ 
..!! ؟ ثدح ام  ثدح  فك  فك ..!! ؟؟ نلو  ..مدق  لامج  نم  تاحمل  لمحت  اهرمع  تاونس 

ةدوجوملا  ل )  ) ةروصف ..املا  نم  وه  ةألا  ەذه  نع  هفرعأ  ام  ل  نأ  نآلا  تدأت  دقل 
هتروص  هذ  لمحأ   نإ  ..مهتب  حو  ..رمعلا  نم  ةع  ةعساتلا  ةاتفل   راذ  
ەذه ل  دع  ىرخأ  ةرم  هئانو  همده  امرو  ەددجتب  اوماق  مهنأل  ..افلتخم  اد   اذهل  ..املا 

  !!!. كش نود  تاونسلا 

عيطتسأ فقوم ال  ..بغ  فقوم  نم  هل  ا  ل ..!!!!)  ) ةدجلا وأ  ةدسلا  نم  تقاو  ..تحنحنت 
   !!.. هفصو

!!!.. ام ائش  ع  دق  لاؤس  اب  رطخ  ..مث  ..لملا  ةلاص  اهل   لاقملا  دعقملا  ع  تسلج 
رذح  : اهتلأس  ..الوأ  برجأ  نأ  بج 

ا…    ا … ةرذعملا  ا … ا … - 

: تلق مث  ..تحنحنتو  ..ةلئاسملا  اهتارظن  مامأ  ددش  كاترا  تصأف  ..اهيدانأ  ةفص  يأ  فرعأ  مل 

.!!؟؟    رخ وأ  لش  افولأم  جو  كل  ودي  له  نيفرعت ..!! ؟؟ له  ..له  ..ةرذعملا  - 



لوقت  : افن و  اهسأر  تزه 

.!!؟   كفرعأ نأ  ضفملا  نم  له  ..لق  نم  كتيأر  نأ  دقتعأ  ..نل ال  ..ب  ا  ةرذعملا  - 

لا بارغتسالا  تارظن  طسو  عمدلا  تيلم  نيع  زعلا ) دع   ) تفتلاف إ ..لوقأ  ام  دجأ  مل 
ام اهدع  ثدحلو  ء ..!!! ل  اهخأو  ملتأ  نأ  ةأجف  تررق  ..مث  ..هتدجو  وه  اهب  طاحأ 

  !!. لالغتسا اهلالغتسا خ  بج  اذل  ..ةرالا  ەذه  رركتت  نل  امر  ثدح ..!!

..اهتسارد ..اهتاح  ..اهنع  هفرعأ  ام  ل  اهل  تلق  ..معن  تملت ..!! ..توكسلا  نم  نكمتأ  مل 
رظنت إ تحارف  ءانثسا ..!!! نود  اهنع  هفرعأ  ام  ل  ..ملاعلا  اذه  ههركت   امو  هحت  ام  ..اهتااوه 
ت تحارو  ل  ..ةدش  اهانيع  تعمد  ..مث  ..روعش  نود  اهتاراظن  تعلخ  دقو  ..ددش  لوهذ 
نألا عمد  قيطأ  ..لإ ال  ا  ودي ..!!! ام  اهبلق  ادج ع  ةزع  تاكذ  اهل  تدعأ  نأو  العف 
ارفوتم بهذلا  راص  ولف  ..بغ  ضقانت  اذه  ةرفاو ..!! ةرغ  اهعومد  نإ  اهنس ..!! نا  امهم 

امل هتمق  دادزت  يذلا  ملاعلا  دحولا   ءلا  نألا   عمد  نل  ..ائش  ىواس  امل  ددحلا 
  !!!. انكتو انحتو  لاجرلا  عم  انلش  اهنإ  ك ..!!

اهنأو ددش  بح  نضتحتل  اهد إ ..!!! تّدم  ل  ..اهعومد  ِهتت  ملو  ..ال  نم  اخأ  تهتنا 
زوجع و ةأرما  هتدجف  ..ضاعا  يأ  زعلا ) دع   ) يدي نأ  نود  ..اهدفح  امر  وأ  اهدلو  نضتحت 

  !!!. انملع ام  دج  رمع 

قفخ لقو  ..فقوت  نود  لاهنت  اهرود  ومد  تحارو  ..تمص  ت  و  نضتحت  تنا 
كنضتحت امدنع  كش  نود  رمعلا  تاظحل  لمجأ  نم  بغ ..!!! روعش  نم  هل  ا  ..بجع  جــــم 

ا روعشلا  اذه  عم  فرعت  كنأ  كش  الو  ..ىرخأ  ةأرما  يأ  وأ  كتدج  تنا  ءاوس  ..زوجع  ةأرما 
   (!!!. دلاخ )

مث ..اهعومد  حسمت  تحارو   ..ومد  حسمأل  تكرت  ..قئاقد  ةعض  ماد  ناضتحا  دع  ..و 
حضاو  : بارغتسا  لأسل  ..اخأ  تمصلا  زجاح  تك 

..لإ ا  اددحت ..!!! تانيسلا  تااد  ..تانيسلا  ماأ  ..اح  ماأ  لمجأ  ا ب  تدعأ   دقل  - 
..ةطس ةاحلا  تنا  امدنع  ..ةلمج  ةاحلا  تنا  امدنع  كمال ..!!! لق  فاغش  تسسم  دقل 

فك فك ..!! ؟ ..نل  ..يدلو  ا  تتأ  نيأ  نم  ملعأ  الو  ..لوقأ  ام  فرعأ  ال  ..امدنع  ..امدنع 
إ تنأ  اهتدعأف  ..فن  انأ  اهتس  دق  ةثك  رومأ  كانه  فك ..!! ؟ ع ..!! ؟ اذه  ل  فرعت 

  !!!. خأ كلع  ا  تنأ ..!؟ نم  راذ ..!!!

دراط لظ  يذلا  زغللا  اذه  نع  اهتخأو  ..لئاع  مساو  سا  طقف  اهتخأ  ..لوقأ  ام  دجأ  مل 
!!!. اهدنع باوجلا  دجأ  نأ  المآ  تنك  نأ  دع  نآلا  اضومغ  تداز  دق  رومألا  نأ  فكو  ..ةلط  اماأ 

امأ ..امامت  ةأجافملا  هتلش  دقو  همدق  افقاو ع  لاز  ال  زعلا ) دع   ) ..فصوي اغ ال  افقوم  نا 
وأ دس )  ) وأ دج )  ) بقل نود  اذكه  ادرجم  اهمسا  اهيدانأ  نأ  ح  عيطتسأ  الف  (ل )

   (!!!.. مع )

نل جورخلا ..!! امهنذأتسأو  ..نزح  حنحنتأ  نأ  لق  ..فقوت  نود  اضع  انضع  إ  رظنن  انحر 
نآلا جراخلا  ةألا   دارفأ  عيمج  نأو  ةصاخ  ..امهعم  ءاشعلا  لوانتو  ءاقلا  ع  تأ  ةدجلا 

اهتاح  نع  دملا  اهخأو  اهتراذ  شعنأ  نأ  دت م  اهنأو  ..اهنأو  ..ةفصلا  مهتزاجإ  نوضق 



  !!!. اهباش ةف 

ەذه راأ  ادأ  فرعأ  نأ ال  نامألا  ظلغأ  اهل  تمسقأ  لاقل ..!!! دملا  كانه  نك  مل  ..نل 
عدت نأ  اهتوجر  نل  ..ىرخأ  ةراب  اهتدعوو  ه ..!! اهتخأ  هفرعأ  ام  ل  ةيجعلا ..!!! ةصقلا 

..معن لافطألا ..!!! أ  نأ  درأ  تنك  ..فنب  دارفنالا  درأ  تنك  نأل  اذامل ..!؟ ..نآلا  لحرأ 
.افا   نك  مل  للق  لق  اف 

!!.. اهسفنب تأ   ام  ةلئاعلا  دارفأ  عيمج  تلأ  ةق   ىرخأ  ةراب  دعولا  عم  ..اخأ  اهتعدو 
غلا  : بارغتسا  لوق  حارو  ..هتمص  زعلا ) دع   ) عطق ..لملا  با  دنعو 

ماهفتسا تامالع  رجفو  انتب  أ إ  اح  ەرأ   مل  باش  ..ثدح  ام  قيدصت  نع  ازجاع  تلز   -ال 
فرعأ انأ ال  ..لقألا  دملا ع  كسفن  نع  خأ  ةطاس ..!!! ل  اذكه  لحرو  ..اهل  ال ح 

  !!!. ائش كنع 

راسكنا  : لوقأ  نأ  لق  ..ددش  نزح  هلإ  ترظن 

ةدش كل  رذتعأو  ..كتفاضتسا  نسح  ا أ ع  اثك  كركشأ  يدل ..!! ةمق  ال  دحأ ..!! انأ ال  - 
  !!. كتدج مامأ  هفرعأ  ام  حاصفإ  ةنونجملا   بغر  ةمواقم  عطتسأ  مل  نل  ..ثدح  امع 

..دملا فرع  نأ  دي  هنأو  لخ  هتوص  عمسأ  ..راس  إ  اهجتم  تردتساو  ەذه  مل  تلق 
أ نأ  بملا  نم  هنأ  ملعأ  ..يزع  ا  لا  فرعأ  فن ال  انأ  لا ..!!! هل  فشأ  نأ  دي م 
ع ةحضاو  تااجإ  مهل  مدق  الو  ..مهراأ  قدأ  مهخو  مهدحأ  تبل  بغ  صخش 

  !!!. لعفلا هلوقأ  ام  يدل  دجوي  ..نلو ال  ..مهتالؤاس 

اذه هعضو   ناسإلا  فرع  ّأ  دلاخ ..!؟ ؟)  ) ا عفلل  ةراثإ  ءاشألا  أ  ام   فرعت  له 
حطأ نأ  ح  ..امامت  ةلصوبلا  تدقف  دقل  كتنام ..!!! لهجتو  كسفن  لهجت  نأ  ملاعلا ..!!

اذه كسفن  لأساو  فقوت  طقف  ..كئارق  ل  ع  هحرطتو  كسفن  ع  هحرطت  نأ  وجرأ  الؤاس 
كنطو وه  كنطو  له  العف ..!! ؟؟ كلهأ  مه  كلهأ  له  العف ..!!؟؟ تنأ  وه  تنأ  له  لاؤسلا :

قثأ دعأ  مل  انأف  ..لوقأ  ام  عأ  نإ  حمأ ..!!!! انأ ال  العف ..!؟ ؟ كمسا  وه  كمسا  له  العف ..!؟ ؟
  !!!. ء

ەذه تءاجف  راغلا ..!! غم  لسالسلا  اقلغم  ح  قودنص  نا  دقل  ..لق  مهتل  نزحلا  نإ 
..هف    دوجوملا  لق  ذخأتو  هحتفتل   ةاتفلا 

كلت كلتمأ  دعأ  مل  نولوق ..!! ام  ةّرملا  ةققحلا  تفرع  نأ  دع  ء  ل  انتأ  نأ  نآلا  عيطتسأ 
..قع لمجلا إ  ل )  ) ام نع  تامولعملا  ەذه  ل  لوصو  ةفك  ةفرعمل  ةنونجملا  ةغرلا 

دعأ مل  ةققح  متهأ ..!!! دعأ  مل  نل  ..ماهفتسالا  تامالع  ل  رجف  زغل  ..كش  نود  لتاق  زغل  هنإ 
كلت نم  ةدحاو  درجم  اهنإ  ..امامت  دعسم  رمأ  لحلا  ع  روثعلا  نأو  ةصاخ  اثك ..!! ثأ 

  (!!. دومارب  ) يدنهلا فلا  كلذل  ثدح  ام  امامت  ..اهراأو  اهااخ  فرعن  لا ال  صصقلا 

نأو ..بسحف  ةللق  عيباسأ  دع  فشكس  زغللا  لح  نأ  ملاع  ماللا غ  اذه  فنل  لوقأ  تنك 
  !!!. هنأ نأ  نود  تقولا  لاوط  يع  مامأ  اطس  الهس  نا  لحلا 

اح إ دوعت  نأ  رظتنأ  تنك  ..تركذ  ام  ل )  ) تبل راز  نم  عيباسأ  ةعض  دع  اذه  ثدح 
..نمثب ردقت  ال  لا  ماألا  ةده  ارظتنم  ..ائشف  ائش  لمدني  حجلا  أدي  نأو  ةعبطلا  اهتروص 

تحت تماقأ  ةفخملا  ارلا  فأ  نأ  ولف  ..قالطإلا  ع  الهس  نوك  نل  رمأ  وهو  ..ناسلا 



امف اهححف ..!! توص  عمس  نأ  نود  اموي  توحص  ول  اهدقتفتس  كنأ  د  ..ةلط ال  ةفل  كشارف 
.!!؟   دألا اكو إ  قع  تسرغناو   عاخنلا  اهت ح  لا  ل )  ) تاكذ كلا 

فرغ اسلاج   تنك  ل ..)  ) تبل راز  نم  عيباسأ  ةعض  دع  ..معن  ..ەآ  لوقأ ..!؟ تنك  اذام 
ةك مغر  ..نل  ..اهدهاشأ  ةحم  وأ  ملف  ع  روثعلا  لواحأو  دع  نع  محتلا  زاهج  كسمأ 
لع ( DVD  ) ةجمدملا صارقألا  ثحأ   اهدع  تحر  ..ركذ  ائش  دجأ  مل  ..ةئاضفلا  تاونقلا 
لا مالفألا  ةعومجم  نم  ء  يأ  ةدهاشمل  اقئار  ازم  نك  مل  ..نل  ..ەدهاشأ  ائش  دجأ 

همدختسأ مل  ل  تلا )  ) إ ةدوعلاو  جختلا  دع  هتشا  دقل  ..ويدفلا  تركذت  مث  ..اهلتمأ 
الف اذل  ..ملعت  ام  رثدني  أد  دق  احلا  اننامز  ويدفلا   زاهج  رود  نإ  ..ادج  ةللق  تارم  ىوس 

...ويدف   ط  ائش ع  اهيف  تدهاش  ةرم  رخآ  ركذأ 

نمز ذنم  اهدهاشأ  مل  ةحم  تدجو  نأ  إ  ..ويدفلا  ةطأ  ثحأ   تحر  نأ  مهملا 
ه إ نم أ  زاهجلا ..!!! ط   دجوي  ..ويدفلا  زاهج  ..الهم  ..و  ..طلا  تكسمأ  لط ..!!
نأ ركذأ  نأ  تس  ..ددجلا ل  تبلا  اذه  وتلل إ  انلقتنا  اننأ  كتخأ  دقل  ..تركذت  مث  انه ..!!!

ل عضوب  يدلاو  ماقف  ..تقولا  قيضل  اهذخأ  نود  هتاجاح  ضع  كرت  دق  قباسلا  تبلا  كلام 
دحأ لسري  وأ  تقو  يأ  لجرلا   اذه  دوع  نأ  لمأ  فرغ ع  هعضو   مث  نمو  قودنص  ء  
تنك نأل  اددحت ..!! ؟ فرغ  قودنصلا   كلذ  اوعضو  اذامل  ..تاجاحلا  كلت  ذخأل  هراقأ 
تكرت دقو  ..دوع  حل  نزخم  فرغ  اومدختساف  ..تبلل  يدلاو  ءا  ءانثأ  جراخلا  سردأ  

.جراخلا   نم  دوعو  رخت  ذنم  امامت  هتلمهأو  فرغ  ةواز  انوكرم   قودنصلا 

..العف هلغشب  تمقو  ..اذه  ويدفلا  ط  تدجوو  قودنصلا  كلذ  تثبع  نأ  نآلا  ركذتأ 
عمسأل ..طلا  لغشب  تمق  مث  ..اغتسم  فش  تططم  هح ..!!! نا  ام  ركذأ  ال  ..نل 

لوق  : اتوص  ..ةاغلل  افولأم  اتوص 

اهادهأ  لا  امالا  ەذه  مامأ  اح  قلعتي  ام  ل  لجسب  موقأ  نإ  ل ..!!!)  ) سا ..احرم  - 
اللا تالا  تاتفلا  لئاوأ  نم  نوأسو  ..مويلا  ةناثلا  ةلحرملا  نم  تجرخت  دقل  ..يدلاو 

  ….. و اناطب ..)  ) ةساردلل  هذ 

ويدفلا ط  هنإ  ..ةشاشلا  إ  ةفهل  رظنأ  انأو  عسلملا  تزفق  ل  الا ..!!! إ  عمتسأ  مل 
(.. ل  ) اهنإ  .. اهنإ  ..لامجلا  ةعئار  ةاتفل  دوسألاو  ضبألا  ادج  مدق  امنس  لجس  ەاإ ..!!!

لحتب تاونس  اهدع  تماق  اهنأ  د  ال  اهنع ..!!! هفرعأ  ام  ل  امالا  مامأ  لوقت  اهنإ  ..لإ  ا 
   !!!. نآلا زوح  يذلا  وه  ويدف  ط  اذه إ  امنسلا  لجسلا 

تماق ..ادج  يداع  ويدف  ط  هنإ  ..هنإ  ةفهل ..!! هلإ  رظنأ  تحرو  ..نونجملا  طلا  تجرخأ 
اهسفن نع  هف  ثدحتت  تاركذم  فد  هنأو  ..اهتاحل  قيثوتلا  نم  عنك  هلجسب  (ل )

لئاوأ نع  ثدحتن  اننأ  َست  ال  ويدف ..!!! اما  لوصحلا ع  ةرهبنم  اهنأو  ..اهنأو  ..لصفتلا 
اضأ لجسلا  ثدحتت   اهنإ  اهنيح ..!!! افولأم  نك  مل  ةزهجألا  نم  عنلا  اذه  ثح  تانيسلا 

زفحتب ء  ل  يرود  دهاشأ  انأو  اقت ..!!!! اهتاح  لصافت  ل  نعو  اهتب  نعو  اهتلئاع  نع 
  !!!. طلا ةدم  تت  نأ  لق  ..مهف  مدعو  بقرتو 

..لعفلا ةث  ةقط  نم  ةاتف  اهنأ  ودي  مالم ..!!! ع  ةحضاو  لوهذلا  تامالعو  ركفأ  تحر 
تمدختسا اذهل  ..ويدف  اما  ةفلا ع  كلت  دحأ   لصح  نأ  سلا  نم  نك  ملف  ..حضاو  اذه 

ةف حجرألا   ..ويدف ع  ط  لجسلا إ  لحتب  تماق  مث  اهتاركذم  عنصتل  امالا  (ل )



   !!!. ةطألا نم  ةعونلا  كلت  تنا  امدنع  ..تاننامثلا 

ائش ..مث  صاخ ..) ئاع  ط   ) هتءارق نع  زجعت  نأ  دات  مدق  طخ  طلا  بوتكم ع  نا 
طلا اذه  وضف  راثأ  دقل  ..معن  ةدامرلا ..!! م  االخ  شعتت  تأدو  ..ركذتأ  تأد  ائشف 

مل كش ل  نود  قئال  رمأ غ  وهو  ..هتدهاشو  قباسلا ..!!! تبلا  كلام  ضارغأ  تثبع  امدنع 
ام ل  طلا ..!! ؟ ىوتحم  تس  فك  رمألا ..!؟ قلعتي  ام  ل  تس  فك  اهنيح ..!!! ثأ 
له ..لإ  ا  هنم ..!! ؟ ائش  ركذأ  الو  هتدهاش  دق  نوأ  فكف  ..هف  ادوجوم  ل )  ) نع هتفرع 

تلاز ال  دأتلا ..!!! الما  سل  لحلا  نل  ةطاسلا ..!؟ ؟ ەذهب  هلمأ  زغللا  لح  نوك  نأ  لقع 
ال طلا ..!! ؟؟ تدهاش  امدنع  نمزلا  اسحإ  تدقف  فكف  ةحضاو ..!!! غ  رومألا 

  !!. فرعأ ال  فرعأ ..!!

رمألا نك  ملو  ەدنع ..!!! باوجلا  دجأس  امر  ..هتاذ  فنلا  ببطلا  باهذلا إ  تركف   ..مث 
  !!. بسحف تاعاس  عض  دع  هترال  دعوم  تلصح ع  دقف  ..ظحلا  نسحل  اسع 

تنا دقف  ..اضأ  نسحلو ح  طلا ..!! اسمم  لعفلا  هتكم  تنك   ..دعوملا  ناح  امدنعو 
(DVD  ) ةجمدملا صارقألل  رخآ  زاهجو  ويدف  زاهج  يوحت  ةحاسا  ةفرغ  هتداع  هدل  
ام سفنلا  ملع  نع  رخآلاو  حلا  هلإ ب  لصت  لا  ةقئاثولا  مالفألا  ضع  ةدهاشمل  امهمدختس 

  !!. لوق

..امأ سلج  نأ  لق  ..هنم  قئاقد  ةعض  دهاش  مث  ..طلا  لغشب  ماقو  ..ةفرغلا  إ  انبهذ 
كفتلا  : تامالع  ههجو  عو  لوقل  ..قمع  اركفم  رظنو إ 

ادج ادو  ..ادج  مدق  رصتلا  ..معن  اسطانغم ..!!! كمنب  ماق  دق  طلا  نأ  دقتعأ  - 
مالفألا نم  ثلا  لثم  ثلا  ةطضم   ةعطقتم  ةروصلا  نأ  احضاو  ناو  ..لاحلا  ةعبط 

!!!.. كلقع ددرت  تاجوم  ةهيش  تاجوم  ثت  اهنأو  ةروصلا  تحصأف  ةمدقلا ..!!! ةئامنسلا 
  !!!. اسطانغم كمنب  مهاس  اذهو 

اهدع  : لوقل  ..ائش  ركذتي  هنأو  اللق  تكس  مث 

عطقتملا ضمولا  ةهيش  ةروص  عض  طانغم  مونم  ..امنسلا  ەارت   ام  هش  رمألا  - 
!!. كعم طلا  لعف  ام  امامت  اسطانغم ..!! همنب  ةروصلا  موقتف  ..لجر  مامأ ع  برطضملا 

ءاغ  : هتلأسف  ..هلاق  ام  مهفأ  نأ  نود  ةهالب  هلإ  رظنأ  تنك 

ەذه ل  تظفح  فك  ..نلو  ..اسطانغم  نب  ماق  دق  طلا  نأ  لوقت  عت ..!! ؟ اذام  - 
طلا مق  مل  اذامل  ..مث  قع ..!؟ إ  تامولعملا  ەذه  ل  تلخد  فك  تامولعملا ..!؟ ؟

تنأ كمنب  مق  مل  اذاملو  مويلا ..!!؟؟ هتدهاش  امدنع  ىرخأ  ةرم  اسطانغم  نب 
.!!؟    اسطانغم

رظني إ  : نأ  نود  در 

كعم ح ثدح  ام  اذهو  ..نطالا  كلقع  تامولعملا إ  لاخدإ  مهاس   طانغملا  منتلا  - 
طانغملا منتلا  تحت  عضاخلا  صخشلاف  ملعت ..!! نأ  نود  كمنب  ماقو  طلا  تدهاش 

نطالا هلقعل  ء  للس  اذإ  اقحال  اهركذتي  مث  ..تامولعملا  نم  ردق  يأ  صتم  نأ  هلقع  عيطتس 
!!. خلإ ..ةراشإ  وأ  ..ةنيعم  ةمل  لثم  ..اهب  ەكذتب  ماقو 



ِّدحتب  : هل  تلق 

..ةناثلا ةرملل  هتدهاش  امدنع  طانغملا  منتلل  طلا  عضخ  مل  اذامل  ..بجت  مل  كنل  - 
نأ لوقت  ء ..!؟ ؟ ل  انأ  تركذت  فك  ..مث  اسطانغم ..!! ؟ تنأ  كمنب  مق  مل  اذاملو 
وأ انه  ةمل  أرقأ  وأ  عمسأ  نأ  لق  ..هف  ةظوفحم  لظتل  ..نطالا  قع  اهصتما  دق  تامولعملا 

تامولعملا تجرخأ  لا  ةمللا  ەذه  ام   ..انسح  اولا ..!!! قع  إ  ء  ل  تداعأ  كانه 
.!!؟   اولا قع  نطالا إ  قع  نم  ل )  ) نع اهتفرع  لا 

مامتها  : لاق  مث  ..ەرافأ  بتري  هنأو  ءودهب  رظن إ 

منتلل عضخلل  ائيهم  نكت  مل  كنأل  ةناثلا  ةرملا  طانغملا   منتلل  كعضخ  مل  طلا  - 
تلزلز ةق  ةأجافم  ارعاش  ..ازفحتم  تنك  ..ةناثلا  ةرملل  هتدهاش  امدنعف  ..الصأ  طانغملا 

.!!؟   كلذك سلأ  ..كناك 

ضومغلا  : تاذ  فدرأ  مث  ..لوهذ  ااجإ  أرب  تأموأ 

كنأ كش  الو  ..ارتوتم  ازفحتم  نوكت  نأ  ..هل ال  امامت  اعضاخ  نوكت  نأ  طش  طانغملا  منتلا  - 
اهعم تصغف  ..كترحسو  كل  تلخ  دق  ل )  ) نأ ترعش  ..وألا  ةرملل  طلا  تدهاش  امدنع 

امأ اسطانغم ..!!! كمنب  ةعطقتملا  ثلا  ةروص  تمهاسو  ..طلا  دهاش  تنأو  اهملاع   
ارغتساو وضف  ثي  ام  وهو  طس  بسلاف  ..اسطانغم  انأ  نب  طلا  مق  مل  اذامل 

!!. بسحف تنأ  ل  ..انأ  قع  ددرت  تاجوم  عم  ةهباشم  تسل  طلا  اهثي  لا  ةروصلاف  ..نآلا 

لاق  : مث  ..مالم  تد ع  لا  مهفلا  مدعو  ماهفتسالا  تارظن  مامأ  اللق  تكس 

مجح لخت  ناسإلا ..!! لقع  إ  هلالخ  نم  لخدن  نأ  عيطتس  اا  انفشا  اننأ  ع  اذه  - 
ثلا عطقتم  املف  كلع  انضرع  ول  نطالا  كلقع  هلاخدإ   عيطتس  يذلا  لئاهلا  تامولعملا 

!!.. اولا كلقع  إ  تامولعملا  كلت  اهدع  جخن  مث  كلقع ..!!! ددرت  تاجوم  عم  هاشمو 
هنإ فورظلا ..!!! ەذه  تحت  ةدحاو  ةرم  ولو  هتدهاش  ول  هلصافت  ل  الما  اقئاثو  املف  ركذتس 
اهنأ دقتعأف  ل ..) ةقلعتملا ب(ـ تامولعملا  لل  افملا  كركذت  ةفك  امأ  ىرت ..!!! ام  عئار  رمأ 
ظقأ  يذلا  حاتفملا  تناف   ..اقحال  اهتعمس  مث  ..ةلمج  وأ  ةمل  ..طلا  ائش   تلاق  دق 

.ملفلا   هتدهاش   ام  ل  كلقع 

نمالا كاشملا  ملاعلا  كلذ  بغ  وه  م  ..لإ  ا  ..اذه  همال  دع  لط  تمص  ناملا  داس 
رذح  : ببطلا  لأس  ..مث  أر ..!!! ةورف  تحت 

امدق ااتك  تأرق  له  امر ..!! ؟ ةمدق  ةحم  وأ  ..امدق  املف  تدهاش  له  ..ركذتت  نأ  لواح  - 
.!!؟   ارخؤم

حضاو  : لاعفنا  تلقو  ةوق  تقهش  ..مث  ..اركفم  هلإ  ترظن 

دقو ..تانيسلا  ةف  إ  دوعت  ةمدق  ةك  ةحم  دهاشأ  تنك  نآلا ..!!! ركذتأ  نإ  ..معن  - 
ةحملل دهاشم  ءانثأ  اولا  قع  إ  باست  ل ) ب(ـ ةقلعتملا  تامولعملا  ل  ترعش 

ل قع  تظقأ   ام  ةمل  وأ  ..ةفلا  كلت  اجراد   احلطصم  اومدختسا  مهنأ  دال  لعفلا ..!!!
.اهسفن    نع  ل )  ) اهب تثدحت  لا  تامولعملا 



لوق  : وهو  تك  هد ع  عضو  مث  ..هتماسبا  تعسا 

اذه زغل  فشل  رافألا  نم  ددعلا  هذ  تحتف   دق  كعم  تثدح  لا  ةردانلا  ةجتلا  ەذه  - 
طاسوألا كتصق  تزهل  ةكمألا ) ةدحتملا  تاالولا   ) وأ اوروأ  انك   ولو  ..مولعلا  نم  عنلا 

مولعلا قلتل  ةلط  ةدم  ذنم  ةداج  تاساردو  اثاحأ  نورج  كانه  ءاملعلاف  ازه ..!!! ةملعلا 
جئاتنلا ققحت  مل  اهنأ  الإ  لاجملا  اذه  لوح  رودت  ةلعف  براجت  كانهو  ..ةهباشم  بلاسأ  ناسإلل 

ركذت ..نلو  ..دع  طانغملا  منتلا  حيتافم  ل  فشك  مل  سفنلا  ملع  نأل  ..نآلا  ةوجرملا ح 
اننأل ..اددحت  تنأ  كنهذ  تامولعملا إ  نم  ردق  يأ  لاخدإ  عيطتس  ..ةساردلا  نم  ء  ..ادج 

ثاحألا نم  دملا   - كنأ روصت  اسطانغم ..!!! كمنب  مهاس  لا  ةعطقتملا  تاجوملا  انفشك 
منتلل كضرعت  ءانثأ  كلإ  اهنيقلت  متي  ةمولعم  ل  ركذت  ع  ارداق  نوكتس  تاساردلاو -
جخسو نطالا  كلقع  لغلغتس   هنأل  مولعلا  نم  عن  يأ  بعوتسو  ركذتس  ..طانغملا 

  !!!. رمعلا لاوط  كانه  اتباث  لظو  اولا  كلقع  اهدع إ 

ال نأل  امر  سامحلا ..!! ؟ اذه  ل  رعشأ  ال  اذامل  اتماص ..!! ددشلا  هسامح  و  هلإ  ترظن 
أدأ نأ  لمآ  تنك  دقل  ..دألا  با و  لوحت إ  دق  نأ ح  هفرعأ  ام  لف  ..همال  اثك  متهأ 
مالحأ ح تلوحت  دقل  ..ء  ل  ركذل  نآلا  فاشالا  اذه  داع  ..نلو  ..ثدح  ام  ناسب 

  !!!. سلا تقو  ناح  دقو  ..بارت  إ 

عش لا  اهتلئاع  نعو  اهنع  هتفرع  امو  اهلامج  طقف  سل  ل ) ددشلا ب(ـ لعت  بس  نأ  دقتعأ 
ءفد لمح  نا  يذلا  لمجلا  املا  ..املا  إ  تت  اهنأ  وه  بسلا  ل  اهنم ..!! ءفدلا 
نام نم  أ  وه  ام  إ  جاتحن  اننل  ..انارمع  انروطت  دقل  ەاندقف ..!!! يذلا  لا  نطاوملا 

اذه املا ..!!! إ  نحلا  رعش  اذهل  لمألا ..!!! إ  ..ناسإلا  إ  جاتحن  نحن  تشمو ..!!!
.اوص   ادقاف  ركفلا  ععزم  تلعج  دحاو  بناج  نم  ةضماغ  بح  ةصق  طلتخا  يذلا  نحلا 

ظافتحالا بلط م  نأ  دع  هتكرت  ذإ  همالو ..!! ببطلا  ةسامح  مامأ  لاق  ام  اهدع  دجأ  مل  ..و 
رأفك ادختسا  هل  حمسأ  نلف  ..امامت  تضفر  ل  ع ..!!! براجتلا  ضع  ءارجو  طلا 
ءارجإ عيطتس  ..معن  ..قع  تامولعملا   نم  لس  سرغ  ةجنلا  تنا  نو  ح  براجت ..!!

  !!!. لوق ام  نطالا  لقعلا  هلخد إ  يذلا  بالا  فرع  نأ  دع  ىرخأ  وأ  ةروص  هثاحأ 

دق ةعاسلاو  ل )  ) تب مزح إ  تهجوت  مث  ..هتاجاجتحا  طسو  طلا م  تذخأو  اخأ  هتكرت 
..ءاسم    فصنلاو  ةنماثلا  تزواجت 

يذلا زعلا ) دع   ) قيقش لقتساف  رفسلا ..!! نم  اوداع  دق  اهتلئاع  دارفأ  عيمج  نا  ..كانهو 
ادج م اق  نا  لحلا  نأ  فكو  ء ..!! ل  يرود  هتخأو  ..باحب  ةقاسلا  ةرملا  هتلاق  

..ةدملا   ەذه  لاوط  فرغ  ويدفلا   زاهج  عباقلا   طلا  ادوجوم   نا  ذإ  ملعأ ..!! نأ  نود 

اسطانغم نب  مهاس  يذلا  طلا  اذهل  دهاشمو  فطت  ع  ةدش  هل  ترذتعا  دقو 
  !!. اخأ رومألا  فشكنت  نأ  لق  ..ةضاملا  روهشلا  لاوط  ازغل  شعأ  لعجو 

اهباش ءانثأ  تماق  دق  هتدج  نأ  لعفلا  ةرم  تاذ  عمس  هنأ  خأ  ..يدب  طلا  ىأر  امدنعو 
ةدهك اهدلاو  نم  ويدف  اما  تلصح ع  نأ  دع  اهتاح  قلعتي  ام  ل  يوح  لجس  لمع 

ام امامت  ..تاننامثلا  ةف  ويدف   ط  إ  لجسلا  لحتب  اهدع  تماق  مث  اهحاجن ..!!!
هنأ ملع  ملو  ..ةلط  تاونسل  ەودقف  نأ  دع  طلا  بهذ  نيأ  دحأ  فرع  مل  نل  تعقوت ..!!!
رفاس إ نأ  لق  تبلا  هنم  يدلاو  ىشا  يذلا  هلاخ  اوروأ ..!!! نآلا   مقملا  هلاخ  ةزوح  نا 



كرت دقو  ةصقلا ..!!  ةاد  كتخأ   ام  ةلام  ةقئاض  بس  تاونس  عض  كانه  مقل  جراخلا 
دق لاخلا  اذه  نأ  ودي  نل  ..دع  امف  ەذخأل  هتلئاع  نم  ادحأ  ثعي  نأ  قودنصلا ع  كلذ  اندنع 

  !!!. ةاحلا ةمحز  طسو  هتمرب  رمألا   

ةلاص كانهو   ل ..!!)  ) إ ..هتدج  إ  ىرخأ  ةرم  يذخأ  زعلا ) دع   ) قيقش اهدع  ماق 
مهدحأ موق  نأ  ل )  ) تلط مث  اثك ..!!  اوبحر   نيذلا  ةلئاعلا  دارفأ  مظعم  تقتلا  ..لملا 

  !!!. عيمجلا ەدهاشل  طلا  لغشب 

ركذتت ىرخأ و  ةرم  عمدلا  اهانيع  تقرورغا  دقو  اهنيح ..!!! اهحمالم  ادأ  نأ أ  نكم  ..و ال 
: أ ةا  لوقت  ترظنف إ و  اقت ..!!! نرق  فصن  ذنم  ەرصتب  تماق  ط 

نم تضم  تاونس  ناسإلا   ركف  امدنع  ..لإ  ا  ..يدلو  ا  دوع  نل  ضام  إ  نح  هنإ  - 
..كل هلوقأ  ام  فرعأ  ال  رخآ ..!!! صخشل  ترج  دق  ثادحألا  كلت  نأو  ةظحلل  رعش  ..ەرمع 

  !!. ء ل  اركش ع  ..اركش  ..نلو 

اهرثإ تكرت ع  ..ةلمج  ..ةنح  ..ةممح  تاظحل  تنا  ..اذه  دع  هلوقأ  ام  يدل  دجوي  ..و ال 
ةمهو بح  ةصق  تشع  نأ  اضأ  املاعو  حجرألا ..!! ىرخأ ع  ةرم  مهروزأ  نل  نأ  املاع  عيمجلا 

اهيف دحأل  بنذ  ةعدخ ال  ..عودخم  نأ  حضتا  نل  ..اعم  رمقلاو  موجنلا  كلتمأ  نأ  اهلالخ  تننظ 
  !!!. انل بت  ام 

بطرت نأ  دع  امئاد  لحرت  اهنإ  دلاخ ..)  ) ا دألل  مودت  ال  ةققرلا  ماسألا  نأ  ودي  ..فسألا  عم 
لشم ەذه  ..نل  ..اهنود  نم  ةاحلا  ةركف  اهلحر  دع  لمحتن  ال  اننأ  ةلشملاو  كدوجو ..!!!
لمجلا املا  كلذ  سدقأو  ل )  ) ىركذ لزاغأ  لظأس  نأ  ودي  اهعم ..!! شاعتأ  نأ  بجو 

  !!!. نأ أ عيمجلا إ  هلع  اي  يذلا 

!!!.. اضأ امر  ةطس ..!؟ اهنأ  لوقت  ..امر  ةفخس ..!! ؟ اهنأ  لوقت  دلاخ ..)  ) ا صق  ەذه  
ةفاح ع  تلعجو  روهش  ةعض  تلغش  دقل  ..كسفنب  اهثادحأ  تشع  ول  كلذك  تسل  اهنل 

..سارد لامتسال  رفسلا  دعوم  برق  وه  ازع  امر  اخأ ..!! ء  ل  فشأ  نأ  لق  نونجلا 
دحاو فرط  نم  ةيجع  بح  ةصق  ..ةصقان  بح  ةصق  بس  ..بلقلا  روسكم  لحرأس  نأ  مغر 

  !!. ةكئاش اثادحأ  اهيف  تشع 

نكت مل  اهنل  ..كتارماغم  كل   ثدح  ام  ةصقلا  كلت  اح   ةروطخ ع  يأ  كانه  نكت  مل 
ال ةم  ةضماغ  ثادحأ  رمن  نأ  وه  ..انل  ثدح  ام  قأف  ..دأت  ل  ةسلا   ةلهس  ماأ 

.اهسفت   اننكم 

دق ال صق  نأ  لوقت  اذام ..!؟ ..كئارقل  اهت  نأ  كوجرأ  انأو  دلاخ ..)  ) ا كد  صق ب  ەذه 
..نخآلا نم  قث  دمتسأ  انأف ال  ..مهي  كئارق ال  يأر  وأ  كأر  ..معن  ..مهي  اذه ال  مهل ..!؟ قورت 

نود لا  قحتسو  ةغ  ةردان  جت  نأ  وه  مهي  ام  ل  ..اذه  أطخ   كانه  نأ  دقتعأ  الو 
تامالع ل  رجفت  ةجتو  ..ةأجف  جوب  تلفقأ  مث  بحلا  باوبأ  تحتف   نأ  دع  ..كش 

..ةفولأم    ةغ غ  ةقط  نلو  بحلا  ةجت  ..ماهفتسالا 

اكو  : قع  ل  خأ  تلعج  ةجت 

   !!. قفرت ..بحلا  اهيأ  - 

   )…….(. كوخأ



ةثلاثلا   ةلاسرلا 
جوز  !! تقحا  نأ  دع 

لوهجم   لسرملا :
ضع ىوس  ..لدعت  نود  تلصو  ام  كلإ  اهأ  ةلاسرلا  ەذه  ..ئراقلا  يزع  ةظحالم :

.ةصقلا    ثادحأ  حيضوت  مهاس   اهتفضأ ح  لا  تامولعملا 

.…ـ   لا ناملس  دلاخ 

  (.. دلاخ  ) يزع

..هتتك امم  فرح  ل  تقدصو  ..بهرلا  اقفاتيملا )  ) ملاع كتالوجو   كتالوص  ارخؤم  تعات 
اذهل ةرذعملاو  كنل -  ..قح  اهنع  ـب  تكت نأ  ــق  حتس ةغ  ةاح  شعت  ناسإ  كنأ  تفرعو 

امم ائش  يواس  اهشعت ال  كنأ  دت  لا  فوخلا  تاظحلف  أر ..!!! تدرأ  نإ  بك  قمحأ  ماللا - 
.اذه   نم  دأت  ..فنب  هتشاعو  انأ  هتيأر 

وأ اأر  رمألا  عقاو  كنم   الو أ  ..لاجملا  اذه  ةصخشلا   نع خ  كل  بتأ  نأ  تررق  اذل 
اهت نأ  كوجرأ  لا  صقل  كتءارق  ءانثأ  اذه  فرعتسو  ..لح  اهل  سل  لشمف  ..ةدعاسم 

ملاع محتقتو  ..لعفلا  ةعاتملا  قحتس  ةارغلا  ةغلا  ةجت  اهنأ  ىرأ  لاو  ..ءازعألا  كئارقل 
ام لوح  ماهفتسالا  تامالع  نم  انانطأ  حطت  ةاهنلا  كتو   افخم ..!!! اماحتقا  اقفاتيملا ) )

  . ىرج 

اهدّدن نأ  ەركن  اننأل  ..دحأ  اهنع  بتك  ةداعسلاف ال  ..ال  عبطلا  ةدعس ..!!؟؟ صق  ثادحأ  له 
ىرن اذهل  ..ماللا  ىرغتف  ةساعتلا  امأ  ..ادحأ  اهيف  كراش  الو  عشج  اهشعن   ل  ..اهنع  ماللا 

لو ..نخآلا  عم  مهتساعت  اومساقتي  نأ  اودارأ  ءاسعت  صاخشأ  اهبتك  صصقلاو  دئاصقلا  ل 
اناجنف اول  ءاسملا  نوسلج   ثح  ةدصوملا  مهفرغ  سانأ   اهبتك  صق  ةهيشلا  صصقلا 

.اقلا   ملاعلا  اذه  انمهف   دحأ  ..ءاسعت ال  نحن  م  اوبتكل : ملقلا  اوكسمو  ..ةوهقلا  نم 

ل زواجتت  ةعش  اهثادحأو  ادج ..!!! ةفخم  صق  نإ  ..ةادلا  ذنم  كرذحأ  انأ  ..لاح  ل  ع 
.اهل   دودح  فواخم ال  كلخاد  ثس   اهنأل  اثك  اههركتس  كنأ  ق  انأو ع  ..كسباوك 

..اهبحت نل  كنل  ..للملا  كصت  نلو  دأت  ل  كمامتها  ةصقلا  ثس  ..هف  ال   الهم ..!!!

نم ه  سأ  ال  ددع  ع  هنوقلط  يذلاو  ( disturbing  ) هشلا يلجنإلا  فصولا  فرعت  له 
(!!!.. فنلا جاعزإلا  بس  ء   ) وأ قلقم ..)  ) عت ةمللا  ەذه  ضومغلاو ..!!؟؟ بعرلا  مالفأ 

!!.. نامألا مدع  رعش  كلعجتو  ..قلقلا  كل  بسس  صقف  امامت ..!! هنعأ  ام  اذه  ..انسح 
اهل تضرعت  ةفخم  ثادحأ  نم  ه  كدعأ  ام  سكع  ع  ءودهلا  ضع  امل  ظحلت   كلعلو 
دعأ ملو  ..عقاولا  رمألل  امامت  تملسسا  دق  نأ  دوع إ  كلذ  بس  امر  ..امامت  اصعأ  تفلتأو 

.ء    ثأ 

هف مهت  يروطسأ  نئاو  راغ  هل  قش  ءالا ال  شحاف  لجر  نأ  كراخب  صق  أدأ  نأ  دوأ  م 



ةعارلا غلأ  ادج  يداع  باش  ىوس  تسل  رمألا  عقاو  ل   ..صصقلا  لاطأ  لاحك  ىراذعلا 
ذنم تلا )  ) ةعماج نم  ةلجنإلا  ةغللا  بدأ  ساسل   ع  تلصح  ..رمعلا  نم  ثالثلاو 

.ةموكحلا   تاهجلا  ىدحإ  اهب   سأ  ةفظو ال  اهدع ع  لصحأل  ..تاونس 

..ةصروبلا تالاجر  راك  نم  اوسل  اقشأو  ..لامعأ  لجر  سل  يدلاوف  ..ةداع  ةأ  نم  ردحنأ  ام 
ركذلا قحتس  ام  دجوي  الو  لخدلا  ةدودحم  ألا  نم  اهغ  نع  فلتخت  ةك ال  ةأ  ل  

.اهنأش  

عم فصلا  تاف  رفاسأ   ..بزعأ  باش  يأ  ةللق  تاونس  لق  اح  شعأ  تنك  دقل 
تت نل  اهنم  يأ  نأ  املاع  ةكئاش  ةفطاع  تاقالع  لمعلا   دع  قو  قأو  ..اقدصأ 

الثم ةقش  كلتمأ  نأ  ملف  كلاب ..!!! رطخ  ام  اذه  نا  نإ  ةنجام  ةاح  تسل  و  جاوزلا ..!!!
زاج نإ  ةفتاه  تاقالع  درجم  ل   ..ثاعلا  باشلا  نم  ددعلا  لعف  ام  تاقملا  ةسراممل 

  !!!. اهغ وأ  ةاتفلا  كلت  عم  اعتمم  اتقو  ءاضقو  جورخلا  اناحأ إ  كلذ  زواجتتو  ..بعتلا 

اضاغ تبلا  نم  اهيف  تجرخ  لا  تارملا  ددع  ركذأ  الو  جاوزلا ..!! ةركف  امامت  ضفرأ  تنك  دقل 
بجنأ نأ  ةرو  نعو  ..رارقتسالاو  جاوزلا  ةمهأ  نع  تي  يذلا ال  اقشأو  دلاو  مال  بس 

  .!!(22 ( ) تشيآ تلآ   ) مسا هنأو  يدع ..!!! نم  سا  لمح  انبا 

لاجسو شاقن  مهعم   لخدأ  تأد  مث  ..بسحف  جاوزلا  ةركفل  فرب  مهخأ  تنك  ةادلا   
كرذحت لاو  ىلا  كتققش  نم  هعمس  يذلا  لمملا  رركملا  ماللا  كلذ  عم  ةصاخ  ..اقت  وي 
..كناج كدالوأ  جاتحتس  اهدنع  ..ملا  نع  ازجاع  نوكتسو  اموي  كتس  كنأ  نم  رارمتسا 

دجت نل  كنأو  ..ادج  نوثك  لالحلا  دالوأ  نأ  ٍّدحتب  اهيلع  دف  كرمأل ..!!! متهي  نم  جاتحتسو 
ءطو تحت  شعأ  نأ  ءاغلا  نم  هنأ  ام  ..نسلا  ەذه  تغل  ول  يراجملا  ةكش  امرم   اموي  كسفن 

لضفأ نإ  ..اح  نم  تخألا  تسلا  يرمأل   متهي  نم  دجأ  اماع ل  هتالوؤسمو 40  جاوزلا 
  !!!. يرمع نم  ةخألا  تاونسلا  لالح   فلأ  اهلح  نأ  ..ماوعألا ع  كلت  لاوط  ارح  شعأ  نأ 

..بزعأ باش  ل  عمو  اقت  تب  ل  ثدح   ام  ةموي  ةروص  رركتو  شاقنلا  رمتس  اذكهو 
طوغضلا ەذهل  خضرأو  راذنإ  قباس  نود  ةأجف  ء  ل  غتي  نأ  ..موي إ  دع  اموي  ادانع  دادزأ  انأو 

رخآلا ولت  ادحاو  اقدصأ  داعتبا  بس  ةدحولا  نم  ء  ترعش  نأ  دع  ةصاخ  ةاهنلا ..!!!  
..ادأ اهضفرأ  نل  ةجوز  اخأ ع  تع   دق  اهنأ  ىرغصلا  ققش  حاحلإ  عم  مهجاوز ..!!! دع 

  !!!. لامجلا نم  بك  ردق  عو  ةمحم  ةأ  نم  ةعماج  ةاتف  ..اهتاقدص  نم  ةدحاو  اهنإ 

ةركف ضفرت  تنك  فك  بارغتسا  لءاست  كسفن  دجتل  ..رومألا ح  ەذه  متت  فك  فرعت  تنأ 
كلت اداتقم إ  كسفن  دجتو  ةددش  ةطاسب  اذه  كضفر  نع  ةأجف  عجات  ..مث  ..ةادلا  جاوزلا  

  !!!. اهتمواقم عيطتس  ةفخ ال  ةوق  ةطساوب  ةاتفلا 

ناسإلا ةعبط  اهنأ  نولوقف  عامتجالا  ءاملع  امأ  ..اناحأ  بصنلا )  ) مسا اذه  ع  نوقلط 
ثدحتأ ..ةاتف ال  طاترالا  اقح إ  لم  كلق  نأ  دجتس  ..كتاح  تاف  نم  ةف  ف  الصأ ..!!!

ال مهتاح  اوشاعو  ةفخلا  ةغرلا  كلت  هجوب  اودمص  نيذلا  ظحلا  ءادعس  نم  ةلقلا  نع  انه 
  !!!. اذهل ادج  رخأتم  نآلا  تقولا  نل  ..ءالؤه  نم  تنك  تيل  جاوز ..!!!

كلت س  فك  اضأ  فرعت  تنأ  ..لهألا  طوغضل  وضر  دع  ثدح  امع  اثك  كعم  ثدحتأ  نل 
متيل ..فرطلا  نم  ةقفاوملا  مث  ..باجعإلا  تارظن  لدات  ..اهلهأ  لم  ةاتفلا   ءاقللا  رومألا ..!!!
ةاح شعنف  فافزلا ..!!! لفح  ماق  نأ  و  نارقلا  دقع  ارورم  و  ةلوهس  اهدع  ء  ل 



لاشم اهبحاص  ام  اذإ  ةصاخ  ..ةداتعملا  ةجوزلا  لاشملا  أدت  نأ  لق  جاوزلا  دع  ةللق  ماأ  ةلمج 
كتار نم  اءزج  عطقتس  نأ  كلع  امازل  حبصأ  دق  هنأ  ةأجف إ  هتت  ذإ  ..ناسحلا  نكت   مل  ةدام 

..تت ال  لا  ىرخألا  ةجوزلا  تالوؤسملا  عم  ..ةمداخلا  بتارو  ..ةقشلا  راجأ  عفدل 
لق اهشعت  تنك  لا  ةاحلا  نع  دعتت  كسفن  دجت  ..ائشف  ائش  ..و  ..تارالاو  تالماجملا 
عمتسو إ ..تجوزت  كنأل  طئاحلا  كسأر  بتف  رخآلاو  حلا  ماّمحلا ب  بهذتو إ  ..جاوزلا 
ع دوع  نل  ضام  إ  بغ  نح  رعشو  ..جاوزلا  لق  اهيلإ  عمتس  تنك  لا  اغألا 

..كتجوز ەركت  كنأ  اهنيح  رعشف  ةلمجلا ..!!! ةوزعلا  ماأ  أو ع  حتتو أ  حجرألا ..!!!
ةاد !!!.. كش نود  ةادلا  ەذه   تناو  كتاح ..!!! ه   بوغرم  غ  لخد  نئا  اهنأو 

!!. صق

ع تس  رورم  مغر  بجنن  مل  اننأ  عقاولا  باجنإلا ..!!!  نع  لأس  كعمسأ  داأ  ..الهم 
غ نع  باجنإلا  عضوم  لجؤن  انللظ  ..اهتتو  عافتراو  ةجوزلا  لاشملا  دازت  عمف  ..انجاوز 

جوز نأو  ةصاخ  ..رمألا  اذه  لجأت  ةتكم ع  ةدهاعم غ  هش  ام  اننب  لعج  امم  دمع ..!!!
تنك ام  اذهو  ..دحأ  نم  حصنلا  بلطت  وأ  ةجوزلا  انلاشم  ش  نكت  مل  ذإ  ..موتلا  عنلا  نم 
ةلاثم ةئب  نوكت  نلو  ةرقتسم  انتاح غ  نأو  ..ةددش  ةسفن  طوغض  انرعشأ  امم  ..اضأ  انأ  هلعفأ 

.لفط   ةل 

كلت ع  نوؤرج  ال  مهنل  قالطلا  نوبغري   انعمتجم  لاجرلا   عارأ  ةثالث  نأ  رعشأ 
قيمعت لاحلا   ةعبط  اذه  مهاسو  فسألل ..!!! لاجرلا  ءالؤه  نم  انأ  تنك  دقو  ةوطخلا ..!!!

عقاو امنب   ..ةئناه  ةجوز  ةاح  شعن  ءادعس  اننظ  عيمجلا  ..جوز  عم  أو  تافالخلا أ 
  !!!. ددج محج  وه  انيلع  رم  موي  ل  نا  ..رمألا 

كتجوز دجت  ذإ  ..ةداتعملا  ةبغلا  تافالخلا  ل   ..ةددحم  رظن  ةهجو  لوح  انتافالخ  نكت  مل 
ررقتو بضغتف  ..حضاو  بس  نود  لاعتو  دوب  كلع  دف  ..اهب  امع  اهلأس  ..س  جازم  ةأجف  

لهاجتت ..حجرألا  ع  اتلا  مويلا  ىرخألا   ةرملا  ەذه  أت  امدنعو  ىرخأ ..!!! ةرم  اهلأس  الأ 
..كعم اهتافتب  ىدامتتف  ..كولسلا  اسرد   اهنقلتو  كدعو  ذفنت  نأ  اررقم  لعفلا  كتجوز 

   !!!.. اهنع لأس  الو  اهب  ثكت  كنأ ال  بضغ  كختو 

كمهتس ..لأس  مل  ولو  ..اقاس  م  تلعف  ام  بس  نود  ةناهإلل  ضرعتس  ..اهنع  تلأس  ول 
  !!!!. رعاشملا درا  لجر  كنأو  اهلامهب 

امدنع مويلا  كلذ  ثدح  ام  ..كل  هتركذ  امع  ةهافت  لقت  رومأ ال  لوح  ىرخألا  تافالخلا  نم  كعد 
امل اهبحأ  تنك  ولو  ..اهبحأ  نأو ال  لامهإلا  مهتت  جوز  تحار  ذإ  جاوزلا ..!!! متاخ  تعضأ 
دل ..ائش  غ  نل  متاخ  درجم  هنأ  اهخأو  ..بضغأو  روثأف  ..انجاوز  زومر  نم  زمر  مهأ  تعضأ 

لوقتو  :

نطولا ءاك  صخلتي  اذهلو  ..ءلا  اذه  ةققح ع  ةمهأ  ض  ام  ء  نخآلا  مامتها  نإ  - 
..ةضفلا  وأ  بهذلا  نم  نوكت  دق  ةقلح  كتجوزل   كح  صخلتو  ..ملعلا  شامق   ةعطق   

.ةلدلا  

قنح  : لوقأو  درلا  اذه  ەاجت  بضغ  رعشأف 

..ةراجحلا    حورلا  وقلغم  نويدام  نحنو  حورلا  تاقن  تافافش  نه  امئاد ..!!! ءاسلا  نظت  اذكه  - 



الجر تنك  نأ  ول  : )) هتاتفل يكمألا  ادمولا  كولم  دحأ  اهلاق  ةراع  ارخاس  ركذتأو  اذه  لوقأ 
   !!((. دأت ل  كنم  لضفأ  ةاتف  تخال  ..لضفأ 

تاتفلا ل  له  نحن ..!! ؟؟ انيف  مأ  جاوزلا  ةلشملا   له  ..اوز  ةف  لاوط  لءاسأ  تللظ  دقل 
زعأ لعجا  ..ةلشم  ةمئادلا  ةاعملا  نأ  ةمات  ةعانق  إ  تلصو  ل  ..ملعأ  ال  جوزك ..!! ؟

أدسو كش  نود  ةف  دع  للملا  امهبصس  ..ادأ  ناقف  الو  تقولا  لاوط  امهضع  عم  قدص 
   !!!. امهنب بدت  تافالخلا 

لوقأو  : ةنالقع  فتلا  لواحأ  مث  ..فنل  اذه  ددرأ  تنك 

؟ كل نوكت  نل  اهنأ  تفرع  ءانسح  ةاتف  نم  م  ملاعلا ..!!! كلمت  مل  كنأل  كسفنل  ءاثرلا  نع  فك  - 
نل كنأ  تفرعو  اهتيأر  ةهراف  ةراس  نم  م  ادأ ..!؟ كمدق  ەأطت  نل  كنأ  تفرع  نم ق  م  !!.. 

..اددج ائش  تدقف  دق  نوكت  جاوزلا  دعف  ..حاص  ا  فلتخ  ال  رمألا  اموي ..!؟ اهنمث  كلمت 
ل اهيفخ  لا  نامرحلا  ةمئاقل  فاضت  ةددج  ةرقف  درجم  اهنإ  ..كتحو  ةقاسلا  كتاح  تدقف 

  !!!. ەردص انم  

اخأ سرخأ  نأ  بج ع  هنأو  ءوسس  اح  نأ  اعقوتم  دوسأ  راظنم  رومألا  ىرأ  تنك  ..ىرت  ام 
انتاح ەذختت  تأد  يذلا  ددجلا  دعُلا  وه  اءوس  رومألا  داز  ام  ..نلو  ..لجرك  عقاولا  لقتأو 

ةجوزلا انلاشم  نأو  ..معن  ضومغلاو ..!! بعرلا  ملاعو  اقفاتيملا )  ) دعُ ..ائشف  ائش  ةجوزلا 
  !!. عبات م اذه ..!؟ ال  هنعأ  يذلا  امو  ثدح ..!؟ يذلا  ام  اذهك ..!! رمأ  اهصقني  نا 

ةارق دع  اذه  نا  بسحف ..!!! سمألا  تثدح  اهنأو  ةفخملا  ةثداحلا  كلت  ركذتأ  تلز  ال 
ءودهب مئان  انك  امدنع  ..رخآ  موي  يأ  نع  فلتخ  ال  يداع  موي  دعو  ..انجاوز  نم  تسلا 

مويل ادادعتسا  ةحارلا  نم  ه  سأ  ردق ال  لصحن ع  نأ  لمآ  ..ارجف  ةناثلا  نم  بقت  ةعاسلاو 
.لمعلا   باهذلاو إ  ددج 

اهنإ بعرلا ..!؟ تاظحل  عنشأ  ام   فرعت  له  ..ةسانملا  ..بعرلا  لسلسم  أدي  نأ  لق  اذه  نا 
بقو فحزي  ء  توص  فولأم ..!!! توص غ  ..مالظلا  اغ   اتوص  عمس  دأت ح  ل 

  !!!. شارفلا نم  ددش  ءودهب 

مونلا ب  كنأ  اهيف  رعش  لا  تاظحللا  كلت  ةصاخ   ..ملحأ  نأ  ةادلا  تننظ   دقل 
مالظلا طسو  تظقسا  لعفلا ..!!! عقاولا  ملاع  نم  أ  توصلا  اذه  ..ال  ..نلو  ةظقلاو ..!!!
مالظلا بس  حضاو  لش  اهتؤر  نم  نكمتأ  مل  ..قلق  جوز  ةحان  تفتلاو  ..ةفرغلا  سمادلا  
..ةمئان اهنإ  ..فاحللا  تحت  ةرثدتم  ةجراخلا و  اهدودح  تأر  ..كلذ  مغر  ..لاحلا ل  ةعبط 

.!!؟؟   اذإ توصلا  كلذ  أ  نيأ  نمف 

ةتكس بص  نأ  دا  ارظنم  تأر  نأ  الإ  ..اضأ  مالظلا  مغر  ..و  ..ىرخألا  ةحانلا  إ  تفتلا 
؟ شارفلا نم  بقتو  هلمأ  اهدسج  غت  ءادوس  ةءاع  سلت  ةماقلا  ةلط  ةأرما  كانه  ةبلق ..!!!

غ اتوهبم  رظنلا  ققدأ  تحر  الصأ ..!! ؟؟ ناسإ  وه  له  ..ل  العف ..!! ؟؟ ةأرما  له   !!.. 
  !!!. يع ەارت  ام  قدصم 

كلذك تسلف  انأ  امأ  ادج ..!!! ناج  ناسإ  كنأ  كئارق  كذت  نع  فكت  تنأ ال  دلاخ ..)  ) يزع
قوف ەارأ  ام  ..نلو  ..لعفلا  اناج  تسل  انأف  ..اتلا  با  نم  سل  اذهو  قالطإلا ..!!! ع 
!!!.. ةظحللا كلت  هتيأر   امل  فوخلا  رعشأ  مل  ول  اعبط  اناسإ  نوأ  نل  ..ثك  ةعاجشلا  دودح 



لوقت  : اهنأو  داوسلا  ةحشم  ددش  ءطب  بقت م  ةفخملا  ةأرملا  كلت  نأو  ةصاخ 

.امحج   اهدع  كتاح  لحأسو  ..دغولا  اهيأ  كلإ  لصأل  هل  تقولا  كلمأ  نإ  - 

مونلا راط  دقو  هلمأ  فجتري  يدسجو  ..ءودهلا  تاذ  شارفلا  نم  بقت  اهيلإ و  رظنأ  تحر 
ازجاع ح ءلا )  ) كلذ رظنأ إ  انأو  هذ  رود   طقف  دحاو  لاؤس  حارو  يع ..!!! نم  امامت 

بق يذلا  ام )  ) مأ ..شارفلا  نم  بق  يذلا  نم )  ) لءاسأ نأ  اغل  باوصلا  له  خالا ..!!! نع 
..ةاجإلا نع  ثحأ  مل  ل  ملعت ..!! ؟؟ ام  تمللا  عساش ب  يوغل  قراف  كانه  ..شارفلا  نم 

ضهنأو ..ةلئاه  بعر  ةخ  اخأ  قلطأل  توكسلا أ ..!!! لمتحأ  مل  ..اددحت  ةطقنلا  ەذه  دنعف 
ةخراص شارفلا  نم  اهرود  جوز  تظقساف  دراطت ..!!! اهل  ملاعلا  طاش  نأو  ام  نم 

رعذ  : لأس 

.!!؟؟   لشلا اذهب  خت  تننج ح  له  هلعفت ..!! ؟ يذلا  ام  - 

ةللق تاظحل  ..و  ..ةءاضإلا  حاتفم  ثح  ةفرغلا  نكر  نونجملا إ  تضهن  ل  ..اهيلع  درأ  مل  ل 
ةعاّمش رمألا  عقاو  وه   بق م  يذلا  مسجلا  كلذ  نا  دقل  هلمأ ..!!! رمألا  حضتي  نأ  لق 
احشم انئا  وأ  ةأرما  اهتنظف  اهيلع  اهتءاع  قلعت  جوز  نإ  ةفرغلا ..!!! ةواز  ةدوجوملا   باثلا 

اهتيأر دقل  برقلا م ..!! ؟ ةعاّمشلا  تلصو  فك  ..نلو  ..لمج  اذه  بق م ..!!! داوسلا 
  !!!. اذهب مسقأ  ..ددش  ءطب  بقت م  و  فحزت -  لقنلف  وأ  مت - 

َرأ مل  انأو  ..لعفلا  ارف  نم  برقلا  اهف   ..تاثإ  وأ  مسق  جاتح إ  لاح ال  ل  رمألاو ع 
ناج ةمئان  جوز  نإ  ..دأت  ل  اهسفن  ءاقلت  نم  بقتو م  فحزت  تنا  ل  ..اهعفد  ادحأ 

نم تشمو  اذإ  باثلا  ةعاّمش  تكرحت  فك  اضأ ..!!! اهتفرغ  ةمئانف   ةمداخلا  امأ  ..كرحتت  ملو 
.ملعأ ال  ارف ..!! ؟ ةحان  اهسفن  ءاقلت 

يرج  ام  مهفت  مل  لا  جوز  تارظن  طسو  اعل  ادردزم  ددرأ  انأو  بعرب  وح  رظنأ  تحر 
رمألا  : ئدا 

  !!!.. امامت لحتسم  ..لحتسم  اذه  - 

..ام ةوق  هف  رثؤت  مل  ام  ةكرحلا  وأ  نوكسلا  ثح  نم  هتلاح  ي ع  مسج  ل  نأ  ملعن  نحنف 
.دأتلا   قمحأ  نك  مل  نتوين ) و(

لوهذ تارظنو  ..بحنو  ءا  ..ا  بس  جوز  تفرع  نأ  دع  ثدح  ام  كخأ  نأ  اد  ال 
ةمداخلا نأ  نم  دأتلاو  ..اهلو  ءام   بوك  ..مث  مونلا ..!!! ةغر  يأ  اندقف  دقو  اهيلع  ترطس 

تاآلا ضع  ةوالت  نع  فكت  ال  جوزو  ..بعرو  قلق  انضع  إ  رظنن  اهدع  سلجنل  ..ةمئان 
  !!!. ةنآرقلا

..ةنالقعلا نم  ء  ثدح  ام  ركفنو  سلجن  نأ  لق  ..ةعاسلا  فصن  ةارق  لاحلا  ەذه  انللظ ع 
ةعاّمشلا تكرحت  دقل  ..هلوقن  ام  كانه  نك  مل  ةنالقعلا ..!!! نع  نوك  ام  دعأ  ثدح  ام  نا  نو 

و  : لعفلا ..!!! اهسفن  ءاقلت  نم 

   !!.. نجلا ةنوكسم  ةقشلا  ەذه  - 

ضع ولتت  تحارو  اذه ..!!! لوقأ  الأ  جوز  تخف   ..دورقلا  أر  كحأ  انأو  قلق  اهتلق 
نأ لمآ  شارفلا  اندعو إ  ..ائشف  ائش  انلق  تنأمطا  ىرخأ ح  ةرم  ةعدألاو  ةنآرقلا  تاآلا 



.ةخألاو   وألا  ةثداحلا   ەذه  نوكت 

نا ثدح  ام  نأل  عبطلا ..!!! منن  ملف  ..مونلا  امأ  ..بسحف  شارفلا  اندع إ  اننأ  تلق  نأ  ظحال 
  !!!.. نك مل  ائش  نأو  مونلل  دوعن  نأو  ەاسن  نأ  نم  ىوقأ 

ةنآرقلا تاآلا  ضع  ددرن  انضعب  قصالتم  انك  ةلللا ..!!! ةق  انضق  فك  لختت  نأ  كلو 
دعوم ناح  نأ  إ  ةءاضم ..!!! اهعمج  راونألا  انكرت  نأ  دع  ..ثدح  ام  نع   لءاسنو  فجترنو 

منن مل  اننأل  شارفلا  نم  ضهنن  نأ  سعلا  نم  نك  مل  احاص ..!! فصنلاو  ةسداسلا  ظاقسالا  
ةحماج  ةغرب  انرعش  ذإ  ..رمجلا  نم  رحأ  لمعلا ع  باهذلا إ  رظتن  انك  عقاولا  ل   ..الصأ 

.ثدح   ام  ناس  اذه   اندعاس  نأ  لمأ  ةعبطلا ع  انتاح  ةدوعلا إ 

نجلا ملاع  نع  ادع  ةاحلا  ةمحز  عيضتو   سانلا  طلتخت  ..راهنلا  تاعاس  ةلمج  م  
ملا ح نآرقلا  ةعاذإ  انتقش ع  ويدارلا   لغشب  انمق  اننأ  ركذأ  نأ  الو أ  حاشألاو ..!!!
غت الأ  انتمداخ  نم  انبلط  دقو  ..انتقش  نم  نجلاو  سإلا  طاش  ل  ةملا  تاآلا  كلت  درطت 

.اهفخن   بسلا  ال  اهملعن  نأ  نود  انباغ  ةف  لاوط  ةانقلا 

نم انتدوع  دنع  ةمداخلا  انلأس  اننأ  مغر  ةخألا ..!! نكت  مل  اهنل  ..وألا  ةجتلا   كلت  تنا 
افن اهسأر  تزه  اهنأ  الإ  ..انباغ  ءانثأ  ةقشلا  يداع   ء غ  يأ  تظحال  دق  تنا  نإ  جراخلا 

تهجوتف ..كش  نود  ةغلا  ةحارب  انرعشأ  اذهو  ..اهحمالم  اد ع  ام  لاؤسلا  اذه  نم  ةغتسم 
مل لا  سمألا  ةلل  دع  رهظلا  ةف  ةحارلا   نم  اطسق  لانن  نأ  لمآ  مونلا  ةفرغ  جوز إ  عم 

.برغملا   ناذآ  الإ ع  هنم  ظقس  مل  ائداه  امون  ناو  ..مونلا  معط  اهيف  قذن 

انضمأ نأ  دع  رخأتم  تقو  شارفلا   جوز إ  عم  تهجوت  ذإ  ..رخآ  موي  يأ  مويلا  اهدع  رم 
ةوسق  : جوزل  تلق  امدنع  تنا  راجش  ةلللا  

ثداح أوسأ  تنأ  نل  تنأو ..!! ..ةناثلا  ةلحرملا  وسر   ..اح  ثداحل   تضرعت  دقل  - 
  !!!. نآلا ح 

اذامل فرعت  لا ال  تاراجشلا  كلت  نم  اهنإ  ةلللا ..!!! كلت  انرجاش   اذامل  رمألا  عقاو  فرعأ   ال 
ال ةئس ..!؟ ةأرما  جوز  له  ناسإ س ..!؟ انأ  له  ..اهسفن  ءاقلت  نم  ةداع  تت  لاو  تأد 

نهاو تنأ  ىرخأ  اناحأو  ..كالملا  قيقر  تنأ  اناحأو  ..ناطشلا  ر  ساق  تنأ  اناحأف  ..دقتعأ 
..ملعت ام  ادحاو  اصخش  سل  انم   ً نإ  نازرط ..!! نم  ىوقأ  تنأ  اضأ  اناحأو  ..عيضر  لفطك 

  !!!. تاصخش ةدع  نع  ةراع  وه  ناسإ  ل  ل 

غأس نأو  ىرخأ  ةرم  جوز  عم  ثدحتأ  نل  نأ  مسقأ  انأو  شارفلا  إ  انهجوت  اننأ  مهملا 
انجاوز عضوم  رظنس   اهنأ  مسقت   امنب  ادعاصف ..!!! نآلا  نم  اهعم  لماعتلا  قط  
ناسي مث  ..جوز  ل  اهقلط  لا  دوعولا  نم  ..ادغ و  اهظاقسا  دنع  ةغلا  ةدج  ەرارمتساو 

..اتلا    مويلا  حاص  امهظاقسا  دنع  هتمرب  رمألا 

ام دع  انتقش  مخ ع  يذلا  ماعلا  رتوتلا  وجو  ةهرلا  وه  فالخلل  ةسئرلا  باسألا  دحأ  نا  امر 
اهلع ةءاضملا  راونألا  تحت  مونلاو  شارفلا  هجوتلا إ  انررق  ..كلذ  مغر  اننل  ..سمألا  ةلل  ثدح 

.لللا   فواخم  نم  ائش  ددت 

اماأ رمألا  بلطتس  ..ملعت  ام  ةلوهسلا  ەذهب  سل  ىرخأ  ةقش  نع  ثحلا  راخ  نأ  ةلشملا 
ناف اذل  اهيلإ ..!!! اهلمأ  كتاح  لقنو  ثاثألا  لقن  مث  نمو  ..ةسانم  ةقش  نع  ثحلل  ةلط 



رمألا رركتي  الأ  لمآ  سمألا  ثدح   ام  ناس  ةردقلا ع  انمهل  نأ  وعدن هللا  نأ  لهسألا  لحلا 
.ملا   نآرقلا  نم  تاآ  ةوالتو  ةعدألا  نم  ثلا  ةءارق  دع 

نوكن هنم   ةنكمم  ةواز  دعأ  ماني   انم  ل  حارو  ..انراجش  دع  شارفلا  إ  انهجوت  اذكهو 
  !!!. انضع نع  نيدع 

هذ وزغت  ةوزعلا  تاكذ  تحار  ..ةللق  تاظحل  مونلا  لقو  ..فاحللا  تحت  يدجاوت  ءانثأ  ..و 
تار نا  ح  ركذتأ  ..تالوؤسملا  ل  نع  ةدع  ةلمج  ةاحلا  تنا  م  ركذتأ  ..ىرخأ  ةرم 

ةنآرقلا تاآلا  الولو  اخأ ..!!! مانأ  نأ  لق  ..ركذتأو  ..ركذتأ  ..دويق  ال  هنم  فأو  امامت  يفك 
اخأو الوأ  انأف  ..نامألا  ضعب  انرعش  امل  ..لللا  لاوط  ويدارلا  زاهج  نم  توفخ  ثعت  تلظ  لا 

قوف ةصاخ ح  ..كلذل  وعد  ام  ىرأ  افوخ ح  فجترأ  نأ  ةمدآلا  وقح  طسأ  نمو   ..
  !!!. جلاو ةعاجشلا  اذهل  ةقالع  الو  ..ةداملا  سياقملا  ل  رمألا 

اهنل ..مونلا  نم  جوز  تظقأ  ةعاسلا ح  ركذأ  ال  عبطلا ال ..!!! مالس ..!! ؟ ةلللا  ترم  له 
زهت تحار  لا  جوز  د  بس  ةع  يع  تحتف  ذإ  ..كش  نود  ارجف  ةثلاثلا  زواجتت  تنا 

..رتوتو    فنع 

لوقت  : شوكنم و  رعشو  تعماد  نيع  رظنت إ  اهتدجوف  ..رعذ  اهيلإ  ترظن 

هحتف نم  كانه  نل  ..هقالغب  تمق  دقل  هتاذ ..!! ءاقلت  نم  لمع  هنإ  انتفرغ ..!!! نوفلتلا   - 
  !!!. ىرخأو ىرخأ  ةرم 

يع  : نم  مونلا  راط  دقو  ددش  قلق  اهل  تلق 

   !!.. زاهجلا ام   للخ  كانه  امر  ..دع  نع  محتلا  زاهج  وه  امر  ..امر  - 

ء ل  مغر  ل  اذهك ..!! للخ  نع  اح  عمسأ   مل  الصأ أل  عنتقم  ماللا غ  اذه  لوقأ 
مع  ال لش  فتلل  ةلواحم م  ةراطلا  هنم  تجرخأو  ..دع  نع  محتلا  زاهج  تكسمأ 

.ءاسلا   هلالخ  تفت  نأو  دع  امف  فقوملا  اذهب  ركذت  و ال  جوز أ ..!!! بعر  ثأ 

ةثداح يرج  ام  طرأ  نأ  َسأ  ملو  ..كش  نود  لئاه  بعرب  رعشأ  تنك  فن  ةرارق  ل  
فوخلا  : نم  ولخ  رذح ال  لأسل  ..تمصلا  لح  جوز  تعطق  ..و  حضاو ..!!! اذهف  ..سمألا 

.!!؟   سمألا ثدح   ام  ةقالع  رمألل  نأ  نظت  له  - 

إ دوعت  نأ  اهنم  تلطو  باوجلا ..!!! فرعم  مدع  نع  ةانك  فش  تططمو  ..اهيلإ  ترظن 
..مونلا    لق  ثدح  يذلا  انفالخ  امامت  انس  دقو  شارفلا 

لا ةفرغلا  ةءاضإ  عم  ةصاخ  ..ثدح  ام  مغر  ةرملا  ەذه  مونلا  إ  دوعن  نأ  اسع  رمألا  نك  مل 
  !!!. أو ءوسس أ  رومألا  نأ  ملعن  نأ  نود  ..نامألا  نم  ء  ائاقلت  كرعش 

مل ةمداخلا  نأ  اندجو  ..لمعلا  باهذلل إ  ةداعلا  احاص  فصنلاو  ةسداسلا  انظاقسا   دنعف 
اهتدجوف ..بسلا  نع  اهلأسل  ةمداخلا  ةفرغ  إ  جوز  تهذ  راطفإلا ..!!! ماعط  هجتب  مقت 

!!!. ةوق ضفتتو  ..ةفرغلا و ت  ةواز  ةقصتلم  

بس تظقسا  دقف  اقالطإ ..!!! بذكت  اهنأو ال  قح  هنأ  مسقت  امال و  جوزل  تلاق  دقل 
..تعفترا دق  اهتفرغ  ةدوجوملا   ةغصلا  ةدضنملا  نأ  لوقت  ..اهتفرغ  اهب   ترعش  ةم  ةكرح 

يوحت ال  نزولا  ةففخ  ةغص  ةدضنملا  نأ  ظحلا  نسحل  ةمئان ..!!! و  اهسأر  ع  تعقو  مث 



طس  حج  ىوس  ركذ  ىذأ  بصت  مل  اذل  ..ةغص  هنم  ةعاسو  ةقرولا  مراحملا  ةلع  ىوس 
  !!. اهنبج

..اهاوس ةفرغلا  نك   مل  ادحأ  نأ  ق  اهنأو ع  هل  دودح  علهب ال  ترعش  اهنأ  ةنيكسملا  لوقت 
اههجو فذق  دق  دحأ  نوك  نأ  لحتسملا  نم  هنأ  يأ  ..الصأ  ءاضم  اهتفرغ  رونو  ةداع  مانت  اهنأ  ام 

  !!. ەارت نأ  نود  بره  مث  ةدضنملا 

تنأ ..ثدح  ام  ءارو  نوكت  دق  ةمداخلا  نأ  ةظحلل  تننظ  دقف  ةمدصلا ..!! ةاثم  اذه  اهمال  نا 
..نآلا نل  ..اسآ  ق  نم  نوتأ  نيذلا  ءالؤه  ةصاخ  ..رحسلا  مدخلا  ضع  سرام  فك  ملعت 

نإ  - علهب ةاصم  اهنإ  ..كلت  بعرلا  تارظن  خأ  نأ  نكم  ..ثدح ال  ام  اهل  ةقالع  نأ ال  بت 
   !!. تأر ام  لوه  نم  بعتلا - حص 

نع ائش  فرعت  له  ةقد : اؤس أ  نكلو  حاشألا ..!! ؟ نع  ائش  فرعت  له  دلاخ ..)  ) يزع
كخأ عد  ..انسح  كتاركذم ..!!! ةرم   تاذ  اهنع  تثدحت  كنأ  ركذأ  ةجاضلا ..!! ؟؟) حاشألا  )

ه سأ  ردق ال  انأ ع  ل  مح ..!!! درجم  قالاو  نظت  ام  دحولا  فقثملا  تنأ  تسل  ..دملا 
  !!. اضأ ةفاقثلاو  عالطالا  نم 

حاشألا غ نم  عن  اهنإ  ةجاضلا ..!! ) حاشألا   ) هلعفت ام  هش  وه  انتقش  ثدح   ام  نأ  دقتعأ 
تاخلا قالطإ  اناحأو  ..شارفلا  زه  وأ  ثاثألا  عطق  كحت  وه  هلعفت  ام  لو  ..ملعت  ام  ةئرملا 
ةنوعرفلا تاطوطخملا  ەركذ   مت  حاشألا  كلت  نع  امال  كانه  نأ  بغلا  نم  (.. 23  ) ةفخملا

(.. لجسملا بضغلا   ) وهو ..رخآ  امسا  اهيلع  اوقلطأو  لعفلا  اهنع  ةنعارفلا  ثّدحت  ذإ  ةمدقلا ..!!!
بس الثم - لتق  ةمجل  هضرعتك   - ةفنع ةخاص  فورظ  ام   صخش  توم  نأ  اوركذ  ثح 
رودت دعت  كنأ  ..ةمجلا  ثودح  نام  ةقاطلا   ەذه  رجفت  رركتو  ..ةقاطلل  الئاه  اعمجت 

..!!(24  ) ةرهاظلا لوف  ماألا  رورم  عم  ةقاطلا  كلت  تت  نأ  ..ةددع إ  تارم  لجسلا  ط 
  !!!. لعفلا انتقش  ثدح   ام  اذه  نأ  اهنيح  اد   دقو 

..!؟ انتقش ةرهاظلا   كلت  رركت  لمتحنس  ..نلو إ م  ..ىرت  ام  ةاغلل  لمجو  لوبقم  سفتلا 
..!! ؟   ةرهاظلا كلت  تهتنا  ول  ةقشلا ح  كلت  ءاقلا   لمتحنس  لهو  الصأ ..!؟ تنس  لهو 

اهيف تثدح  دق  نوكت  نأ  نكم  الو  ..ءانبلا  ثدح  كس  عمجم  عقت   اهنطقن  لا  ةقشلا  نأ  مث 
دع ةقشلا  كلت  نكس  نم  لوأ  اننأ  ام  حاشألا ..!!! صصق  مظعم  لاحك  املا  لتق   ةمج 

  !!!. ةرامعلا باوب  نم  فنب  كلذ  نم  تدأت  نأ 

عن انل ال  ..ةرهش  ةعبطلا  ءارو  ام  ملاع  زاغلأ  امومع  أ  حاشألاف  ..يردأ  اقح ال  ..يردأ  ال 
نم له  اقح ..!؟ ؟ ةدوجوم  حاشألا  له  ..لءاسن  امود  لظنف  ادأ ..!!! ةفاش  ةاجإ  ع  اهل 
ىرت سانلا ال  أ  نأ  و  ..رمألا  ةطخ   ةلشم  ةمث  العف ..!!؟؟ اهوأر  دق  اهوأر  مهنأ  اوعدا 

نوركذتي ءاخلا  لعج  ام  اذهو  ..ةام  اهيلإ  رظنلا  عيطتس  دحأ  الف  علا ..!! نكرب  الإ  حاشألا 
ماهوأ ىوس  تسل  حجرألا - ع   - حاشألا ةرهاظ  نأو  ءامعلا  ةعقلاو  يلا  بصعلا  عضوم 

تاجوملا ةرهاظ  وهو  ..هشلا  لعلا  سفتلا  كلذ  جورخ  دع  ةصاخ  ة ..!!!
دجوت اوروأ  ةنوكسملا   عالقلاو  روصقلا  مظعمف  ..سوالهلا  بس  لا  ةسطانغمورهلا 

تاجوم ماألا  رورم  عم  دلوي  اذهو  ..روخصلا  رمتسم  لش  كتحت  ەام  راجم  اهتحت 
ىدحتت ءاشأ  ىري  ناسإلا  لعجف  لوقعلا  تقؤم   للخ  ثادحإ  ةرداق ع  ةسطانغمورهك 

   !!!.. قطنملا



ەرافظأ كي  تم  نمف  اوتام ..!!! نمل  ةسفنلا  ىوقلا  نم  ااق  حاشألا  نأ  نمؤي  نم  كانهو 
..نلو توملا ..!!! نام  اضأ   ةسفنلا  ەاوق  كي  قطنملا  سفنو  ..لاثملا  لس  هماظعو ع 

حاشألا ةرهاظ  نأ  نم  كعد  ..فرع  دحأ  ال  الصأ ..!؟ حاشألا  نوكتت  مم  ..مهملا  لاؤسلا  ي 
ءالؤه نأ  نآلا  حضتا   ..نل  ..لعفلا  ءاخلا  هلوق  ام  اذه  (.. 25  ) نآلا ةتثم ح  ةققح  تسل 

..انتمداخ عو  جوز  عو  يع  بذأ  نأ  نكم  الف  محلا ..!!! نم  ةعومجم  ل  ..ءاخ  اوسل 
ام ةجاضلا ) حاشألا   ) مسا اهيلع  قلط  ام  و  ..اهلاعفأ  انيأر  انل  ..احاشأ  َرن  مل  نحن  ..معن 

كانه له  رخآ ..!! سفت  يأ  دجوي  ..انتقش ال  ثدح   امل  دحولا  سفتلا  وه  اذهو  ..كتخأ 
ةاجإلا كلمأ  ال  ةلئسأ  ەذه  نجلا ..!! ؟ اهسفن  حاشألا   له  حاشألاو ..!! ؟ نجلا  ب  قراف 

.فسألا    عم  اهيلع 

نأ بتو  ..يلاتلا  مويلا  انتقش   ةغلا   رهاوظلا  كلت  تدازت  دلاخ ..)  ) يزع اذكهو 
!!!.. اهسفن محت  حاشأ  يأ  لاحك  الل  الإ  طشت  لا ال  حاشألا  نم  ةعونلا  ەذهب  ءم  ناملا 

ثاثألا ..كرحتي  ةنلا  دعقم  بعر ..!!! ەدع  ام  بعر  شعن   نحنو  روطتت  رومألا  تتاو 
ةلملا اوألا  مونلا ..!!! ءانثأ  فنع  هي  انشارف  ..بس  نود  قلغ  مامحلا  با  ..كرحتي 

اذامل ..قاط  امحج ال  اهيف  انشع  ماأ  ةثالث  ..كرحتي  ةقشلا  ەذه  هفرعأ   ء  ل  كرحتت ..!!!
كلمأ ..ملعأ ال  ال  يضاملا ..!؟ ماعلا  ةقشلا   ەذه  انتماقإ   لاوط  رهاوظلا  كلت  ثدحت  مل 

.اذهل   ااوج 

ائش ظحال  دق  نا  نإ  يراج  لأسأل  ةرواجملا  ةقشلا  تهذ إ  ..اقت  ماأ  ةثالث  دع  نأ  ركذأ 
..ىرخألا ققشلا  عيمج  مأ   بسحف  انتقش  يرج   اذه  ل  نا  نإ  ةفرعمل  ةلواحم م  ..اغ 

و  :

..احرم    - 

ددش  : باحب  يراج  در 

..لضفت   ..لضفت  انه ..!! ؟ ك  تقلأ  ةيط  حار  يأ  ا ..)……(  ك  الهأ  - 

مث  : لوخدلا  نع  ترذتعاو  ةداتعملا  ةلماجملا  تاراع  هلع  تددر 

كتقش  بم   ء  يأ  تظحال  له  ..ةمهألا  غلا  ائش  كلأسأ  نأ  درأ  ..نلو  ..ةرذعملا  - 
.!!!؟   ةضاملا ةللقلا  ماألا 

حضاو  : قلق  در ع 

..!! ؟    ةلشملا سفن  نم  اعت  تنأ  له  ..معن  ..معن  - 

لثامم  : قلق  هتلأس  مث  ..اوح  تزفحت 

.!؟؟   اددحت كتقش  ثدح   اذام  - 

بضغ  : لاق 

رمألا توكش  دقل  ةدرالا ..!!! ءاوجألا  ەذه  انلاح   لخت  ..لمع  ال  قش  ةئفدتلا   ماظن  - 
دي ..ةصاخلا  قفن  ةئفدتلا ع  ماظن  حلصأ  نأ  دي  ..روصت  ..ائش  لعف  مل  هنل  ..باوبلل 

  …. نأ

مث ..ددشلا  اغشا  تللعتو  هنم  ترذتعا  ل  ..همال  ا  إ  عمتسأ  مل  قمحأ ..!!! نم  هل  ا 



نك ملو  ..قح  ارتوتم  اقلق  تنك  ..كش ل  نود  هلع  َفخت  مل  لا  ةحاقولا  نم  ء  تلحر 
   !!. ةعامتجالا تالماجملا  كلتل  اقئار  ازم 

ثدحت ةداع  رومأ غ  يأ  كانه  تنا  نإ  ةرواجملا  ققشلا  اج   تلأس  ل  ..اذهب  ِفتأ  مل 
ه خأ  ام  ةهيشلا  لاشملا  ضع  نم  ىوس  ماري  ام  س ع  نا  ء  ل  ..نل  ..مهدنع 

!!!. ملعت ام  اهنع  ثحأ  لا  لاشملا  تسل  و  يراج ..!!

امر وأ  ةجاضلا ) حاشألا  ب(ـ ةنوكسم  انتقش  نأ  يق  دادزاف  ..اددحت  قش  طترم  رمألا 
نم جورخلا  ع  تأ  ةمداخلا  نأ  ح  ..اذه  نم  دأتأل  ءاذ  إ  امومع  جاتحأ  الو  نجلا ..!!!
مغر ناملا  اذه  ةدحاو   ةلل  ءاقلا  امامت  تضفرو  ..اهسفنب  هتأر  ام  دع  اهدل  ةدوعلاو إ  ةقشلا 

  !!. كش نود  أو  ينام أ  قهس  اذه  نأ  املع  اهبتار ..!! ةداب  ةرمتسملا  يدوعو 

غلا رمأ  اذه  الثم ..!! ؟ ةلئاعلا  تب  إ  بهذنو  انتقش  نم  جخن  مل  اذامل  لأس  اذام ..!! ؟؟
   !!.. جوز لهأ  تب  وأ  يدلاو  تب  انل   نام  دجوي  الف  ةعصلا ..!!

ثح جوز  لهأ  تب  إ  اتقؤم  لاقتنالا  لقألا  ع  ةمداخلا  تعنقأ  ..ةاهنلا  نأ   مهملا 
اذه وه  ام  يرج ..!!! امل  الح  دجن  نأ  ع  ةتقؤم  ةروص  مهتمداخ  ةفرغ  كانه   تبس 

.احضاو   اذه  تننظ  ..رخآ  نكسم  نع  ثحلاو  ..ةنيعللا  ةقشلا  كلت  نم  جورخلا  لحلا ..!! ؟؟

لعفلا انمقو  ..ەدنع  نكسلا  انبغر   مدع  ةرامعلا  كلام  انخأ  ذإ  ..لعفلا  ه  انمق  ام  اذهو 
افملا انلحر  نم  ەرمذتو  كلاملا  ضاعتما  طسو  ةنوعلملا  ةقشلا  ەذه  نم  جورخلل  دادعتسالا 

  !!!. دقعلا هلع  صني  ام  اقت  رهش  انلحر  لق  اذهب  هغالإ  انب  ضف  هنأو 

بسلا وه  اذهو  ..ةنوكسم  هتقش  نأ  كلاملا  تخأف  ..فتلا  اذهب  الذن  ودأ  الأ  تلواح  دقل 
مدعو سانلا  راتهتسا  نع  ثدحتي  حار  مث  ..قنح  إ  رظن  هنل  ..لحرلا  انبغر   ءارو  دحولا 

جورخلا دن  انك  هنظ ..!!! ام  ثأ ح  ملو  ..هلع  درلا  ثأ  مل  نأ  الإ  ..دوقعلل  مهماحا 
.بسحف   ناملا  اذه  نم 

تب اوز -   لق  فرغ  تنا  لاو  ـا -  هتفرغ ماد  ــ ختسا ىر  ــ غصلا ققش  انل  تحمس  دقو 
رمألا جوز  ةلئاع  وأ  لئاع  خن  مل  اننأ  املع  ..ةددج  ةقش  دجن  نأ  ةتقؤم إ  ةروص  ةلئاعلا 

عم ةددع  لاشم  اعن  اننأو  انتقش  ةحارلا   رعش  ال  اننأ  مهانخأ  طقف  ..مهقلق  ثن  ال   
  !!. كلاملا

..اتقؤم ققش  ةفرغ  و  ..ةلئاعلا  تب  إ  العف  انلقتنا  دقف  ..كلذ  دع  اسع  رمألا  نك  ملو 
ةق ةقطنم  قالطإلا   اهب ع  سأ  ةددج ال  ةقش  ظحلا ع  نسحل  ماأ  ةعضب  اهدع  انعو 
يذلا قباسلا  رجأتسملا  اهنم  جخ  اللق   راظتنالا  انيلع  بج  نا  ..نلو  ..انلمع  نام  نم 

.ماأ   ةعض  دع  ەدقع  تنس 

ەتعأ يذلاو  اهنيح ..!!! ةاغلل  اكذ  هتنظ  يذلا  حاقالا  كلذ  جوز  تءاج  ..طقف  اهدنع 
ثدحس ام  ةنراقم  ركذلا  قحتس  ائش  نك  مل  ثدح  ام  لف  ەذه ..!!! انصقل  ةققحلا  ةادلا 

  !!!. اذه لخت  ..اقحال 

..لمعلا نم  ةزاجإ  ع  لصحن  نأ  رياني ..)  ) رهش تااد  نم  ةفلا  كلت  جوز   تحقا  دقل 
ماألا ه   انررم  ام  ناسل  ةلواحمو  وجلل  ايغت  نحلا )  ) ةلمم إ  ةراسلا  اهلالخ  رفاسل 

نل يذلاو  ةددجلا  ةقشلا  إ  انلاقتنا  راظتنا  ىوس  الاح  ائش  لعفن  اننأ ال  ةصاخ  ةضاملا ..!!!



.انملع   ام  نآلا  نم  عوبسأ  لق  ثدح 

ذنم نام  يأ  إ  رفاس  مل  اننأو  ةصاخ  اهنيح ..!!! هتنظ  ام  اذه  وأ  ..لعفلا  ةعئار  ةركف  تنا 
نم ةفلا  ەذه  نأ  ام  ..اثك  انفل  نل  اّرب  نحلا )  ) رفسلا إ نأو  ..ةداملا  انفورظ  بس  انجاوز 

عراوشلا اهيف  محدزت  لا  ةمسرلا  لطعلا  تاف  نع  ادع  ةزاجإلا  ءاضقو  رفسلل  لمجألا  ةنسلا  
  !!!. رعلا جيلخلا  نام   ل   

ةراسلا جوز   عم  تنك  ..لمعلا  نم  ةئراط  ةزاجإ  انلصح ع  نأ  دعو  ..بسحف  موي  دعو 
لاوهأ نم  هل  انضرعت  ام  نس  اننأ  نعاش  ..لعفلا  نحلا )  ) هجتم إ ةلللا  كلت  ءاسم   

  !!!. ةضاملا ةللقلا  ماألا   

امامت لاخ  عراشلاو  ..راطمألا  ةرذنم  ةمئاغ  ءاوجألاو  ..ءاسم  ةعاسلا  نم  بقت  ةعاسلا  تنا 
..امامت سكعلا  عو  ل  ..انتمع  نم  طي  مل  اذه  ل  نل  ةدوعسلا ..)  ) دودحلا نم  برقلا 

ام اذهف  ثدحس ..!!! ام  تنمخ  كنأ  كش  ال  دلاخ ..)  ) ا معن  ..و  ..رفسلل  ةعئار  ءاوجأ  اهانيأر 
  !!!. رفسلل ةلاثم  ءاوجألا  كلت  نأ  نظ  نم  لل  ثدح 

لالشلا تحصأ  نأ  إ  ..ائشف  ائش  لطهت  راطمألا  تأد  ..اللق ح  انتراس  اندعتبا  نأ  امف 
تاحاّسملا لمعت  ..ةوق  ح  راسل  امألا  جاجزلا  بت  ەاملا  فقوتلا ..!!! ضفري  يذلا 

..ةدئاف    نود  اهتقاط  لما 

رفسلا  اهمولأ ع  تأد  ذإ  ءاوجألا ..!!! ەذه  طسو  جوز  عم  راجشلا  نم  د  اضأ ال  عبطلاو 
اهيلع موللا  لأ  اذاملف  ..اهنيح  ضعأ   ملو  تقفاو  نأ  لوقتو  قنح  دل ع  ..تقولا  اذه 

هف تذختا  اقاس  افقوم  ركذتأل  ..رخآ  راجش  راوحلا إ  اذه  اندوق  نأ  بطلا  نمو  نآلا ..!! ؟؟
امنب ..ةمحلل  ازمر  هف  تنا  رخآ  افقوم  لاقملا  ركذتتو   اهتبلس ..!! مغر  اهعم  اباجإ  اناج 

  !!. فورخلا هف  انأ  تنك 

يدؤت  ال  و  ..اقاس  تركذ  ام  جاوزألا  لل  ثدحتو  ادج  ةداتعم  ةجوزلا  تاراجشلا  ەذه 
لا تاراجشلا  نم  اهنإ  ..الثم  راذتعالا  فرطلا  دحأ  اهيف  عنقت  نأ  نكم  الو  ..ء  إ  ةاهنلا 

نأ ررقن  اذكهو  ء ..!!! ل  تي  مث  ..أ  تاراجش  ماتو إ  مات  وأ  ..اهسفن  ءاقلت  نم  تت 
رركتتو ..تاراجشلا  رخآ  هنأ  مسقنو  اهدع  حلاصتنو  ..ارخآ  راجش  ثدح  مث  ددج ..!! نم  أدن 

  !!!. ةجوزلا ةاحلا  ەذه   ةعماجلا ..!!! ةلحرملا  انؤانبأ إ  لصو  بجنن  نأ  ةصقلا إ 

نم هسأر  جخو  ..روجهم  قط  اهل   ةع  قأ  هتراس  دوق  نا  اقدص   تفرع  دقل 
..نآلا ل همهفأ  نأ  نظأو  ةحارلا ..!! ەرعش  اذه  نا  هتوص ..!! عأ  متش  خ و  ةذفانلا و 

.اهمامأ   ازوزهم  افعض  ودأ  جوز  ال  مامأ  ةقطلا  ەذهب  فتأ  نأ  عيطتسأ  ال 

ءاوجألا ەذه  طسو  عفتري  انتوص  لظو  ..ةراسلا  رجاشن   انللظ  ..معن  لوقأ ..!؟ تنك  اذام 
ةركف لأسو  تبلا  ادئاع إ  ريدتسأس  نأ  ةظحل  ل  دعوتأو   ررأ  انأو  ةمومحملا  ةرطمملا 

رفسلل اهسامح  تدقف  نأ  دع  ثكت  اهنأ ال  ّدتو  ادحتت   ح  امامت ..!!  ەذه  رفسلا 
   !!! الصأ

ضرعتت إ امدنع  كيع  قدصت  تنأ ال  ..ةقلزلا  ضرألا  ..راطمألا  ..عــــلا  قطلا  ..مالظلا  ..و 
خا طسو  عله  دوقملا   كسمأ  انأو  ثدح  ام  اذه  ةققحلا ..!!! اهنل  ..يرورم  ثداح 

تاراشإلا ..ملعأ  ال  امألا ..!! ؟ راطإلا  رجفنا  له  ..ةأجف  تقلزنا  دق  ةراسلا  نأ  رعش  ذإ  ..جوز 



..هاترا نكمم  أطخ  غأ  وهو  ..وق  ل  لمارفلا  ع  طغضأل  تالضعلا  إ  لقتت  ةصعلا 
ىرخأ ةرم  سودتف  ملعت ..!!! ام  ةنالقع  كفتلا  كل  حمس  ةع ال  ء  ل  ثودح  ..نل 

اهدع إ لوحتتو  ..قطلا  بناج  نمسألا ع  زجاحلا  مدطصتو  ةراسلا  قلتل  ..لمارفلا  ع 
  !!!. ءامسلا قلحم   باهش 

رقتسل ..ثالث  امرو  ترمو  ةرم  بلقنت  ةراسلا  ناسإ ..!!! يأ  هعقوتي  يذلا  ورانسلا  ثدح  مث 
ع ارداق  تلزام  ..نل  ..قلغم  بالا  ةظحللا ..!!! كلت  امامت   اخلا  عراشلا  فصتنم   

لواحأ ..اءوس  أ  رومألا  لعجت  راطمألا  لمالا ..!!! تمطحت  لا  ةمامألا  ةذفانلا  نم  جورخلا 
  !!. رخآ ملاع  نأو   ةراسلا  نم  ةلآ  ةروص  جورخلا 

ةوق تلفسإلا  طقسأو ع  حنرتأ  ..ةراسلا  نم  جخأ  ..ةئيطلا  ةعلا  يرج  ء  ل  نأ  ترعش 
كلت ..يردأ   ال  باصم ..!! ؟ انأ  له  ..راألا  لقأ  نوكس  اذه  نل  جو ..!!! قزم  ه  ارعاش 

  !!!. ء رعش  تاظحللا ال 

جاجزلا ..اعم  املس  تنك  للق ح  لق  اهارأ  تنك  لا  مويغلا  تاذ  اهنإ  ..ءامسلا  ةحان  تفتلأ 
له  ..نورق  ةدع  تد   اهنأ  الإ  ..ناوث  تماد  دق  ةاسأملا  نأ  د  ..وح ال  نام  ل  رثانتملا  
ىوس رعشأ  ..كرحتلاو ال  ضوهنلا  ارداق ع  تلز  ..دقتعأ ال  ال  اح ..!! ؟ نم  ةخألا  تاظحللا 

قاذملا اذه  ام  ..ةمدصلل  اعسا  دع  اهسفن  نع  نلعت  تأد  لاو  كانهو  انه  مالآلا  ضعب 
ةشمنم  اهنإ  ..لإ  ا  جوز ..!! ؟؟ نيأ  الهم ..!!! ..كش  نود  ءامدلا  اهنإ  هلا  ف ..!! ؟

ودي ..اهنام  ةرداغم  نع  ةزجاعو  قطنلا  نع  ةزجاع  اهلعج  لئاه  بعرب  رظنت إ  ..امألا  دعقملا 
!!!. ةدش تصأ  اهنأ 

نحنف  ..قطلا  ناج  ع  ماخلا  نم  ثلا  ىرأ  ةدعاسم ..!!! نع  اثحا  عراشلا  إ  رظنأ 
!!!.. ةدع ماخلا  ل  ..نل  ..ميختلا  سانلا إ  اهيف  جخ  لا  تلا )  ) ةنسلا  تاف  لمجأ 
..!! ؟ ةحئارلا ەذه  ام  ..جوز  ةحان  احنم  تهجوت  ..ملعأ  ال  ثداحلا ..!؟ اهباحصأ إ  هنا  له 

ةراسلا نتو  ةأجف  نانلا  لعتش  نأ  لق  ةللق  تاظحل  ..مث  ةوق ..!! ني  هنإ  ..نبلا  هنإ 
مالفألا ثدح   اذه  نأ  تننظ  دقل  ..اهلوح  يرج  ام  قدصت  لا ال  اهتارظنو  جوز  خا  طسو 

  !!!. طقف

قامعأ نم  أ  هنأ  اهخا  توص  ..زاجم  ال  ةققح  قحت  ..قحت  اهنإ  ..جوز  ..لإ  ا 
ةراس ةباض - ةروصو  اهءانثأ -  تأر  نأ  ركذتأ  ..ه  تصأ  ام  فرعأ  الف  ..انأ  امأ  محجلا ..!!!

عقأف ع ولا  نادقف  نم  بقأو  دوجولا  نع  بغأ  نأ  رعشأ  ..سلا  اهنإ ت  اخأ ..!!! ةرباع 
رومألا ىرأ  تلز  ..ةقدلا ال  اندرأ  نإ  واللاو  ولا  نإ ب  ..امامت  ولا  دقفأ  مل  ل  ضرألا ..!!!

زاهج ..ام  ر  ع  شسملا  يدوجو   مث  ..فاعسإلا  ةراس  قن   متي  ..اض  لش 
  !!!. ةرملا ەذه  امامت  اهدع  ولا  دقفأل  ..يوحن  عأ  نم  طهي  ةعشألا 

دجأل اخأ  ظقسأ  نأ  لق  أ ..!! امر  ..تاعاس  عض  امر   نمزلا ..!! نم  رم  م  ملعأ  ال 
نم اد   ام  ةع  ةسج  نم  ببط  عم  ..تاضرمملا  نم  ددع  اطاحم  فظن  ر  فن ع 

  !!!. يدسج ةقرفتم   تااصب  ترعشف  ..رلا  نم ع  ضوهنلا  تلواح  ..هحمالم 

امسبم  : لاقو  ببطلا  بقا م  اهدنع 

ظحلا نسحل  كنل  ..يرورم  ثداحل  تضرعت  دقل  ناّدعلا ..)  ) شسم تنأ   ..ائش  َشخت   -ال 
كانه دجوت  ال  كدسج ..!!! نم  ةقرفتم  نامأ  شودخلاو   ضوضرلا  ضعب  ىوس  بصت  مل 



..حاتل كلم  إ  ةدوعلاو  تدرأ  ول  نآلا  كشارف  نم  ضوهنلا  عيطتسو  ..عن  يأ  نم  روسك 
  !!. كطاش دعتسو  كحورج  ش  ةبط   ةزاجإ  كطعأس 

قلق  : هتلأس  مث  ..ددش  بارغتسا  هلإ  ترظن 

..!! ؟   اذإ عو  تدقف  اذامل  - 

فطاعتب  : در 

  !!!. ثدح ام  كاصعأ  لمتحت  ملو  ةق  ةمدص  تصأ  امر  ..ثداحلا  لوه  نم  اذه  نا  - 

خأ  : تحرو  ..ثدح  ام  تركذت  نأ  دع  لئاه  رعذ  هلإ  ترظن 

.!!؟   اهب لح  اذام  ..عو  دقفأ  نأ  لق  قحت  اهتيأر  دقل  جوز ..!!! ..جوز  ..لإ  ا  - 

أ  : لاق  مث  ..الط  ببطلا  رظن إ 

..نلو    ..نلو  ..ةاحلا  دق  كتجوز ع  نإ  ..كل  هلوقأس  ام  مهفت  نأ  لواح  كوجرأ  ..ةرذعملا  - 

ةروعذملا  : ارظن  مامأ  افسأ  هسأر  زهي  وهو  لاق  مث  ..قمع  دهني  وهو  تكس 

دقف ..ةققح  ةزجعم  كتجوز  تجن  دقل  اذه ..!!! لوقل  لهسأ  وأ  لضفأ  ةقط  دجوت  ال  - 
مغر ةراسلا  نم  تجرخ  اهنل  ..دوقولا  نازخ  راجفنا  بس  امر  نانلا  اهدسج  تلعتشا  

  !!!. ددشلا فسألا  عم  ارخأتم  ءاج  اذه  نأ  الإ  ..رانلا  دامخب  راطمألا  ەام  اهدع  تمهاسو  ..كلذ 

رعذ  : هتلأس 

  !!!. تمت مل  اهنأ  وتلل  تلق  دقل  جوز ..!! ؟ تتام  له  ..له  عت ..!؟ اذام  - 

ددش  : ءودهب  لاق  مث  ..افن  هسأر  زه 

نل ..لمالا  اهدسج  ەوشو  تقحا  اهنل  اهمهف ..!!! نع  ازجاع  تلز  ةزجعم ال  ..تمت و  مل  - 
عاونأ أوسأ  و  ةثلاثلا  ةجردلا  نم  قورح  تصأ  ذإ  ..ةاغلل  ةئس  اهتلاح  نإ  ..كلع  بذأ 

تالضعلاو نوهدلاو  ةناتحتلا  االخلا  اهيف  ام  ..دلجلا  تاقط  ل  تقحا  دقل  قورحلا ..!!!
مدت بس  ملألا  رعش  اهنإ ح ال  ..بلا  نوللا  او  امامت  اهدلج  خلساف  ..باصعألاو 

  .!!(26  ) دلجلا حطس  دجوت ع  لا  باصعألا  تااهن 

مزح  : لوقأ  انأو  احنم  ام  نم  تضهن  مث  ..غلا  لوهذ  هلإ   اعمتسم  تللظ 

..اهارأل   بهذأس  - 

ارذحم  : لاق  مث  ..تك  ەد ع  ببطلا  عضو 

تادامضلا تطغ  دقو  ..كتخأ  ام  امامت  خلسم  اهدلج  نإ  يدس ..!!! ا  ەاس  ام  بحت  نل  - 
اهنأ  مغر  تحوتفم  اهييعو  مفلا ..!!! اهيطغ  نأ  نود  ةرهاظ  اهل  اهنانسأو  ..لمالا  اهدسج 

نوكت ماللا   اذه  كل  لوقأ  انأ  ..مهفت  نأ  لواح  كوجرأ  ..ةصعلا  ةمدصلا  راثآ  اهنإ  ةبيغ ..!!!
.اهارت   ادعتسم ح 

حارو ..اروعش  ومد ال  ترمهناو  فقوملا ..!! لوه  نم  يد ع ف  اعضاو  الط  هلإ  ترظن 
طسو ومد  حسمأ  انأو  ىرخأ  ةرم  تلقو  ..يرارق  تذختا  مث  ..حضاو  لش  فجتري  يدسج 

ناملا  : رطس ع  يذلا  تمصلا 



  !!!. تحمس ول  جوز  ىرأل  بهذأس  - 

ةانعلا إ  اهجوتم  تارمملا  ع  هعم  بهذأل  ..اعجشم  هدب  تك  طاحأف  ..امهفتم  إ  رظن 
   !!.. جوز ثح  ..ةزكرملا و 

انأو فنل  هلوقأ  تللظ  ام  اذه  ..يلا  باذعلا  ةحئار  برقأ إ  اهنإ  ..شسملا  ةحئار  ەرأ  م 
م تكردأ  ..جوز  ىرأل  ةزكرملا  ةانعلا  ةفرغ  تلخد  ..و ح  ..امامت  املسسم  ببطلا  عم  مأ 
 - هنل ..اقحم  كله  صخش  هجو  ل  ..ا  اناك  سل  اذه  نإ  ەريذحت ..!! اقحم   ببطلا  نا 

  !!!. اح لاز  ام  رمألا - ام   أوسأ  اذهو 

امامت قث  نل   .. هفصت  نأ  اد  ال  كسباوك ..!!؟؟ هتيأر   خسم  عشأ  وه  ام  دلاخ ..)  ) يزع
نلو ..تادامضلا  هلمأ  غم  دسج  جوز ..!!! هلع  تد  ام  اعش  نوك  نأ  نكم  هنأ ال 

ام امامت  لمالا ..!!! اهاتفشو  اهمف  تخا  دقو  اههجو  حمالم  ضع  ىرأ  نأ  عيطتسأ  ..كلذ  مغر 
!!!.. ززقتلا ثعي ع  فخم  لش  ةثللا  عم  تطلتخا  لا  اهنانسأ  الإ  ّقبي  مل  ببطلا ..!!! لاق 
اهنأو ..قح  ناتبعرم  ناتحوتفملا  اهانيع  تدف  ..امامت  قحا  دق  اهييع  طحملا  دلجلا  ل 

ء  رظنت إ  الو  ةبيغ  اهنإ   ..ببطلا  لاق  ام  ..نل  بعتلا ..!!! حص  نإ  نام  اللا  قدحت 
.رمألا   عقاو 

مامأ ف اوعضوو  اوطاحأ   نيذلا  عيمجلا  مامأ  تأقت  دقف  ..ةرذعملا  عف ..!! ؟ ةدر  تنا  اذام 
اهسفن ور  نأ  رعشأ  ..ةدش  ؤيقتلا  ەرأ  نإ  ةعلا ..!!! ەذهب  ه  اوؤاج  فك  فرعأ  اسك ال 

  !!!. دحأ مول  نأ  نكم  ..نل ال  ..أقتأ  امدنع  وج  نم  جخت 

امأ ..بسحف  ةللق  تاعاس  ذنم  جوز  ەذه  تنا  دقل  قدص ..!!! اذه ال  ةاغلل ..!! عيش  اذه 
كلت وه  اءوس  رمألا  داز  امو  كسباوك ..!!! ل  زواجتي  فخم  ي  شحو  ل  ..خسم  نآلا ف 
جخ رخآو  ..اهمف  نم  جخ  موطرخ  كانه  اهدسج ..!!! نم و  جخت  لا  ةددعلا  مطارخلا 

صصق نم  ارخ  نئا  تدف   بناج ..!! ل  نم  اهنم  دتت  ببانألاو  مطارخلا  نإ  ..اهفنأ  نم 
  !!!. بعرلا

وح اوفتلاف  ..تاضرمملا  عم  ببطلا  ةقفش  راثأ  عفترم  توص  تحرو أ  ضرألا  تللظ ع 
هللا ءاضق  اذه  نأ  خ  ەرود  ببطلا  حارو  ..اصعأ  ع  رطسأ  نأ  م  نوبلط  اوحارو 

يذلا ماللا  اذه  نمو  ..لاح  ل  دمحأ هللا ع  نأو  ةعاجش  رومألا  هجاوأ  نأ  بج  نأو  ..ەردقو 
  !!!. بئاصملا امئاد   ددي 

نإ ملاع  ..جوز غ  ةلاح  لصافت  فرعأل  ببطلا  ةفرغ  اهدع   تسلجو  ..اخأ  تأده  نأ  إ 
!!.. اهرهظم نم  ةددش  ةهرب  رعشأ  تنك  ذإ  مأ ال ..!!! ىرخأ  ةرم  اهارأل  لوخدلا  ارداق ع  تنك 

  !!. اذه مول ع  ادحأ  نأ  نظأ  الو  هتاذ ..!!! توملا  اهاشخأ  تنك  ل 

راسكنا  : ببطلا  تلأس 

..!! ؟   وجنس له  - 

ةحا  : لاق 

ائش لعفن  نأ  اننكم  الف  ..هف  ثدح  ام  الو  هسياقم  فرعن  رخآ ال  ملاع  ..ةبيغ   اهنإ   - 
  !!!. اهتلاح ةقارم  ىوس 



جو  : اهب  ألتما  لا  عمدلا  طسو  هتلأسو  ..امهفتم  أرب  تأموأ 

.!!؟   اذه دع  ثدحس  اذامو  - 

غلا  : فسأ  در 

كش امد ال  توم  هنإ  ..ىرخأ  ةطخ  تااصإ  عم  ..كتخأ  ام  ةثلاثلا  ةجردلا  نم  قورح  اهنإ  - 
!!!.. ةداتعملا ةيحلا  تاساقلا  ذخأ  عم  ..بسحف  امظتنم  اهسفنت  ن  نأ  لواحنس  هف ..!!!

..كلع بذأ  نل  شسم ..!!! ل  داتعملاو   ةضرمم  ل  هسرامت  يذلا  تورلا  ..راصتخا 
نم سأت  نل ال  ..فرع  دحأ  ..رهش ال  دع  ..عبسأ  دع  ..مويلا  ..تومتس  كتجوز  نأ  مزج  بطلا 

هسفن ببطلا  دجت  نل  ..الثم  عبسأ  دع  ضم  توم  عقوتي  ابط  اناحأ  دجتف  ..هللا  ةمحر 
..ال ملو  ..معن  تازجعم ..!!؟؟ ..ةأجف  ضملا  ش  ةئجافم  ح  ةبلق  ةنب  اهدع  توم 

.اهعنص   رداق ع  اعتو  هناحس  اف 

ةرملا تسل  ف  ..دأتلا  ببط  ل  هلوق  اذه  همال  در ..!! نود  الط  ببطلا  إ  ترظن 
..هل    ةسلا  اداتعا  رمألا  تا  ..ەذهك ح  سم  هلع  رمت  موي  ل  ةخألا ..!! وأ  وألا 

خسم تلوحت إ  دقو  اهتبيغ  ةعقاو   جوز و  رظنم  ركذتأ  تحرو  ..تاظحلل  تمصلا  داس 
ام ال فرع  هنأو  ..هسياقم  فرعن  رخآ ال  ملاع  شع   ةبيغ  عقاولا   نأ  نظن  امئاد  ..ي 

اعقاو  اصخش  ىرأ  ح  ةداع  ه  ركفأ  ام  اذه  ..ساق  ال  ام  ةأجف  ةمح  دادزا  دقو  ..فرعن 
  !!. زامشالاو بعرلا  نم  اجم  يرعاشم  تنا  دقف  ..لاح  امأ   ةبيغ ..!!!

قلق  : اهدع  ببطلا  تلأس 

..!! ؟   رمألا ادحأ  متخأ  له  ..جوز  لهأ  نع  اذام  - 

لاقو  : اقفاوم  هسأر  زه 

ةلئاع مهرود  اوخأ  دق  مهنأ  كش  ال  للق ..!!! ذنم  كتلئاع  تغلأ  شسملا  ةرادإ  نأ  دقتعأ  - 
  !!. مهعور نم  ئدهت  مهراظتنا ح  نوكت  نأ  لضفألا  نم  ..كتجوز 

تجرخ ل  ..همال  ع  درأ  مل  ل  انأ ..!! ؟ ور  نم  ئدهيس  نمو  مهعور ..!! ؟ نم  ئدهأ 
تعأ ..نيعلا  عماد  تنك  ..ةزكرملا  ةانعلا  نم  ةقلا  ةحاسالا  ةفرغ  إ  هتفرغ  نم  القاثتم 

طخ ةئلا   نوينلا  حيباصم  صات  ثح  ..فقسلا  عمدلا إ  ةئيلم  ع  رظنأو  ..ابك  الدنم 
اززأ ثدح  ثلاثلا  حاصملا  اذه  قع ..!!! محدزت   رطاوخلاو  اهيلإ  رظنأ  تحر  ..لمم  مقتسم 

ام بانعلا  نم  ةلما  ةلئاع  هف  شعت  سماخلاو  ردن ..!! امف  الإ  ء  ال  عبارلاو  ..اجعزم 
.وكح   شسم  نع  انه  ثدحتن  اننأ  َست  ال  ودي ..!!!

نوكتس ل  ..قالطإلا  اس ع  رمألا  نوك  نل  هأو ..!!! جوز  لهأ  اقل  نوكس  فك  ..ىرت 
   !!!.. كش نود  ةصع  تاظحل 

حورجلا بس  امومع  يدسج  و  ارذ  ةطس   مال  ارعاش  اهل  ةاهن  ال  رطاوخ  تقرغ  
رعشأ نأ  لق  ..نوينلا  حيباصم  اروعش إ  رظنأ ال  انأو  ..ثداحلا  ءارج  اهب  تصأ  لا  ةحطسلا 

اذه اهءاقشأو ..!!! ..اهيدلاو  ..جوز  لهأ  دجأل  تفتلا  ةلاجع ..!!! ع  م  بقت  مادقأ  عقوب 
!!!.. قح اح  ةظحل   بعصأ  ەذه  تنا  ..لإ  ا  اققش ..!!! عم  ..دلاوو  ..اضأ  يدلاو 

نأ ال مهل  حأ  نأ  د  ..جوز ال  لهأ  ددحتلاو  ..عيمجلا  ءاقل  ةظحل  اهاشخأ ..!!! لا  ةظحللا 



اهتلاح نأو  ..مهتبال  ثدح  ام  اهدع  مهل  حأو  ..بسلا  راطمألا   نأو  ثدح ..!!! ام  د  
  !!. توملاو ةاحلا  ةقلعم ب  ..ادج و  ةجرح  نآلا 

أل ..لعلاو  ..خالاو  ..ءالا  ..جوز  ةدلاو  راهنا  ..اهدع  ثدح  ام  لختت  نأ  كل  ..و 
عم بألا  ..دأتلا  ح   دحأل  قوري  نل  ةنبالا  رظنم  نأل  اهتبا  مألا  ىرت  الأ  ببطلا و 

لوهذم عيمجلا  جخ  نأ  لق  ..ةللق  تاظحل  ..اهيلع  نانئمطالاو  اهتؤرل  لوخدلا  ءاقشألا ع 
  !!!. ةزكرملا ةانعلا  دقارلا   ءلا )  ) كلذ مهتبا إ  تلوحت  فك  قدصم  غ 

رجفناف ..قالا  ةسفن  مدتب  الفك  اذه  ناو  ..و  خ  حارو  ..امامت  ەراقو  دقف  بألا 
ئدهي يذلا  يوقلا  رود  بعل  نم  دجوي  ال  ..ةصم  ەذه  ..يتسه  ءا  ةأجف   عيمجلا 

  !!!. عيمجلا

اح تاظحل  أوسأ  كش  نود  تنا  اهنل  ..كل  اهفصأ  نلف  دلاخ ..)  ) ا دهاشملا  كلت  فرعت  تنأ 
اوسل مهنأ  نورهاظتي  ..انلوح  نيدجاوتملا  سانلا  ءالؤه  الو أ  اذه ..!! نم  دأت  ..قالطإلا  ع 

   !!. كلذك اعمج  مهنل  ..يلوضف 

نأ مهل  اد  ذإ  ..أرو  يد  لوح  فلت  لا  تادامضلا  مغر  اح  نع  دحأ  لأس  ملف  ..انأ  امأ 
   !!. جوزل ثدح  ام  ادأ  نراقت  الو  ..لعفلا  ةهفاتو  ةحطس  ورج 

..اللق رومألا  أدهت  نأ  لق  ..ءازع  سلجم  ناملا إ  لوحت  دقو  تعاسلا  ةارق  شسملا  انللظ  
نأ ع  ..نآلا  هلمع  عيطتس  ام  كانه  سلف  ..انتويب  إ  اعمج  دوعن  نأ  جوز  قيقش  حقو 

   !!!. اهنم ام ت  لقنلف  وأ  ..جوز  ةرال  ادغ  شسملا  دوعن إ 

ةدش جورخلا  بغرأ   تنك  ..يدسج  نم  ةرذ  ل  رطس ع  قاهرإلاو  شسملا  نم  تجرخ 
ثأ نأو ال  لذن  نأ  عيمجلا  نظس  ..فنب  اذه  حقأ  نأ  غلا  جح  ترعش  ..ةعاس ل  ذنم 

.تبلا   دوعن إ  نأ  اخأ  اهققش  حقا  نأ  تمصلا إ  تملا  دقف  اذل  ..جوزل  ثدح  امل  اثك 

تألتما لا  يدلاو  ةراس  لئاع   دارفأ  عم  تجرخ  امدنع  ..ارجف  ةعارلا  نم  بقت  ةعاسلا  تنا 
وه ام  فخم  تمص  ةراسلا  داس  ثح  ..امامت  رطس ع  ساعنلاو  تبلا  قلطنم إ  ..انب 

  !!!. جراخلا لاحلا  

اهنأ قدصت  ال  دات  ..ءودهلا  ةددش  ةسعان  ةفاص  تلا )  ) ودت ەذه  رجفلا  تاعاس  ف 
اندرأ نإ  نجشلا  ..نزحلا  رعش  اذه  ..نآلا  نم  ةللق  تاعاس  دع  لحن  ةلخ  إ  لوحتس 

.تمصلا   اذه  ءازإ  اعمج  انقامعأ  كرحت   ائش  نأ  دقتعأو  ةقدلا ..!!!

قيدصت مدع  وه  ام  ردق  نزحلا  روعشلا  نك  مل  جوزل ..!! !؟ ثدح  ام  نزحلا ع  رعشأ  له 
ام اهسفن ..!! كرعاشم  لش  اهنأ  ةجرد  ةلوهم إ  كلوح  ثادحألا  نوكت  اناحأ  ثدح  ..!!! ام 

دقل ..معن  شارفلا ..!!! باهذلا إ  ةنونجملا   ةغرلا  ..ەركنن  ماه ال  رمأ  الوغشم  نا  هذ  نأ 
اهدع وحصأس  نأو ..!!! صأ  هذ  نوكسو  اهدع  وحصأس  نأ  كش  ..التق ال  قاهرإلا  لتق 
ماللا اذه  ط  فنل   اذه  لوقأ  ..اللق  تمن  ول  ائش  اه  نل  ..جوزل  ثدح  ام  ركفأو 

اذإ  ..هللا  ىوس  هملع  دغلاو ال  ..هنازحأو  هتام  ل  تنا  املاف  يمض ..!!! توص  ع 
بغتو ..اهل  دادتما  رخآ  إ  شارفلا  اهيف   كمدق  عباصأ  دمت  ةحمو  ةلط  ةاح  ةظحل 

.دوجولا   نع  اهدع 

امل نزحلا  رعشأ  تنك  له  ةعنقم ..!! كل  ُدت  مل  باجإ  نأل  لاؤسلا  راركت  دت  كنأ  رعشأ  داأ 



وه اهتيه  نم  فوخلا  نا  امر  ..ملعأ  ال  قدص  ملعأ ..!!! ال  ..انسح  جوزل ..!! ؟ ثدح 
  !!!. رطس ع يذلا  ألا  روعشلا 

لقتنأ نأ  ةلئاعلا ع  تب  ةتقؤم   ةروصو  الاح  مقأ  نأ  َست  الأ  وجرأ  ..تبلا  اخأ إ  اندع 
اذه دع  نآلا  ثدحس  ام  رمألا  عقاو  فرعأ   الو  ..اقت  ماأ  ةع  دع  ةددجلا  ةقشلا  إ 

!!!. حجرألا اهنم ع  ظقس  نل  ةبيغ  جوز   عقوو  ثداحلا 

هجو ىرغصلا ع  ققشو  دلاو  ءا  ..ةصملا  كلتب  ركفن  ةشعملا  ةفرغ  اعمج   انسلج 
جوزل ةممح  ةقدص  اهنأ  َست  ..كش ال  نود  ائك  امارد  اوج  ناملا  فض ع  صوصخلا 

  !!!.. اهنم جاوزلا  تحقا ع  لا  و 

مكحلا رود  بعل  قش  حار  ..قمع  ح  ركفو  هد  حارب  ههجو  يوتح  ناف  يدلاو  امأ 
نأ اعمج  انوجرو  ..ةأجف  اهدع  ضهنيل  حضاو ..!!! لش  اذهب  اعتمتسم  عيمجلا  اوي  يذلا 
لاق ام  امامت  ..لالح  فلأ  اهلح  حاصلا  و  هللا  دب  رمألا  كن  نأ  ع  ..مونلا  إ  بهذن 

   !!. شسملا ببطلا  

هناعأ يذلا  ددشلا  قاهرإلا  بس  ةظحللا  كلت  رظتنأ  اددحت  انأ  تنك  دقف  ..هل  اعمج  انلثتما 
  !!!. ةشعملا ةفرغ  ظقسم   عيمجلا  تأر  نأ  دع  كلذ  نالعإ  تلجخ  ..انملع ل  ام 

(.. دلاخ  ) ا كلع  بذأ  نلو  ..لقث  نفجو  ..تسعان  نيع  ركفأ  ..ارف  اخأ   انأ  اه 
لوقتس ىرخأ ..!!! ةرم  ةوزعلا  إ  اح  اهجتم   وك  رولا  نم  ء  ترعش  نأ  فعأ 

نم لا أ  حضو : ل  لوقأو  كلع  درأس  ..مهي  ال  قح ..!!؟؟ نأ  لوقتس  لذن ..!! ؟؟ نأ 
.وملا   دادع  نآلا   جوزو  ..تملا 

..بهذ نم  قبط  امأ ع  ةصرفلا  اهو   ..ةوزعلا  ةاح  دوعأ إ  نأ  اوز  ذنم  ملحأ  نأ  ام 
.!!؟   ىرخأ ةرم  درأ  ام  اح  شعأ  أدأو  اهلغتسأ  اذاملف ال 

ةلل لوطأ  ..جوز و  عم  هل  تضرعت  يذلا  فخملا  ثداحلا  كلذل  وألا  ةلللا  تهتنا  اذكهو 
  !!!. ثك أوسأ  ..أوسأ  نوكس  مداقلاف  ..هنظأ  تنك  ام  اذه  وأ  ..اح   

عيمجلا حارو  ..لاحلا  ةعبط  ةلا  غلا  تبلا  ماعلا   وجلا  اد  ..اتلا  مويلا  تظقسا   امدنع 
كلت هجاوأ  نأ  عيطتسأ  لجر  نأو  ..اق  ا  امإ  نوك  نأ  م  نوبلطو  ىرخأ  ةرم  يساوي 

..اقفاوم    أ  أر  زهأو  ..ةواخ  ع  مهيلإ  رظنأ  تنكف  ..يوق  بلق  ةصملا 

امغرم اذه  لعفأ  ..جوز  ةرال  ىرخأ  ةرم  شسملا  ققش إ  عم  تهذو  ..اث  تدترا  ..مث 
نإ جوز  دعت  مل  اهنإ  اهتؤرل ..!!! باهذلا  ەرأ  تلز  الف  ..ةلاذنلا  دحأ  فص  كش ح ال  نود 
نع حصفأ  نأ  نكم  ..نل ال  ..ةلص  لل  تم  عش ال  خسم  درجم  ل  عأ ..!!! ام  مهفت  تنك 

  !!!. ملعت ام  يرعاشم 

مودت دق  ەذه  ةبيغلا  تالاح  ..ببطلا  لوق  امف  ..رمألا  يغت ع  يأ  أرط  مل  ..شسملا  و 
أ نأ  الإ  اذكه  اقلعم  نوكس  رمألا  نأ  يأ  (.. 27  ) ةردان تالاح  تاونس   وأ ح  ..اروهش  وأ  اماأ 

   !!!.. رمأ هللا

للق ودأس  ..كلذ ل  درأ  نإ ال  موي ..!! ؟ ل  جوز  روزأس  له  مهألا : لاؤسلا  ركفأ  تللظ 
..!! ؟ اموي باذعلا  اذه  ىري  نأ  دي  نم  ..لإ  ا  لعفأ ..!!! مل  نإ  كش  نود  عيمجلا  مامأ  لصألا 

..تفخملا   تحوتفملا  نيعلا 



ءاموم هنأو  تادامضلا  لمالا  غملا  دسجلا  ..ةلص  جوز  إ  تمت  لا ال  هجولا  حمالم 
جوز  ةرال  اسمحتم  افهلتم  لعج  ء  دجوي  ال  اهق ..!!! نم  تجرخ  ةفخم  ةنوعرف 

جاوزألا هعّد  يذلا  بحلا  كلذ  اهل  لمحأ  ال  نأ  ام  هنعأ ..!!! ام  مهفت  تنك  نإ  شسملا 
وأ انه  ةعلل  رود  الف  ..نآلا  بجنن ح  ملو  ..بسحف  تس  ذنم  انجوزت  دقف  ..تقولا  لاوط 

  !!!. تت لاشم ال  نع  ةراع  اهل  تنا  انتاح  نأ  نم  كعد  ..لافطألل  ح 

..ماألا رورم  عم  ائشف  ائش  اراز  نم  للقأ  نأ  تررق  دق  تنك  ..شسملا  نم  انجرخ  امدنع  ..و 
ف الصأ ..!!! ةدملا  كلت  شعتس  جوز  نأ  راتعا  اذه ع  ..رهشلا  ةدحاو   ةراز  حبصت  نأ  إ 
ىوس انصقني  نك  ملو  ..العف  تفوت  دق  جوز  نأ  ثدح ع  ام  عم  عيمجلا  لماعت  ..رمألا  عقاو 

..حجرألا اهنم ع  وحصت  نل  ةبيغ  نع  ثدحتن  نحن  ..سر  ةافو  نالعو  قح  ءازع  سلجم 
اهحورج مئتلتو  اهجالع  متي  ىرخأ   ةزجعم  جاتحتس إ  ..ةزجعملا  ەذه  ثودح  ةلاح  حو  

..لحتسم رمأ  وه  صخشلا  سفنل  تزجعم  ثودحو  ..املا  تنا   ام  دوعتو  اهقورحو 
  !!!. سياقملا ل  لحتسم 

جوز روزأ  تنكف  ددش ..!!! ءطب  نلو  ..ائشف  ائش  ىرخأ  ةرم  رودت  ماألا  ةلجع  تأد  اذكهو 
ةزكرملا ةانعلا  اهنأ   اللعتم  ..تققد  وأ  ةققد  نم  اهدنع أ  قأ  نل ال  ..ةادلا  اموي  
..ظحلا نسحل  عقاولا  وه  اذهو  ..تقولا  لاوط  اهتفرغ  نيدجاوتم   نوكن  نأ  انل  حمسم  سلو 

دعأ حو  ..امهتبا  نع  َلختأ  مل  نأ  اهادلاو  فرعل  طقف  اهروزأ  تنك  نأ  اضأ  لوق  عقاولاو 
  !!!. لاقلاو لقلا  فن  نع 

تسو ةلئاعلا  تب  رارقتسالا   تأدف  ..ىرخأ  ةرم  ةوزعلا  ع  اح  جمربأ  اهدع  تأد 
نا ام  اهتفرغ  ىرخألا   ققش  عم  مقتل  ىرغصلا  ققش  تداعو  ..ةددجلا  ةقشلا  رمأ  امامت 

ةصرف ع  تلصح  نأ  ارعاش  ..اح  اهعم  دعتسأو  فرغ  دعتسأل  اوز ..!!! لق  لاحلا 
جوزتأ نل  نأو  ..ثدح  امهم  ةرملا  ەذه  اهب  طرفأ  نل  ةبهذ  ةصرف  اهنأ  املاع  ..ىرخأ  ةرم  ةوزعلا 

  !!!. طوغضلا تنا  امهم 

ةموؤشملا ةثداحلا  كلت  رهش ع  رورم  دع  ةصاخ  ..ةمداق  ةدعس  ماأ  ش إ  رومألا  ل  تنا 
اهردقل عيمجلا  ملسساف  ..اهتلاح  لس ع  وأ  اجإ  يغت  يأ  نود  ةبيغلا  جوز   رارمتساو 
..اذهل    شسملا  نالعإ  طقف  رظتت  ةافوتم  جوز  نأ  رمألا ع  عم  لماعتن  انحرو  ..اخأ 

سباولا نأ  ملعأ  نأ  لق  عبطلا  اذه  ..ةعبطلا  مهتاح  إ  نودوع  تلئاعلا  دارفأ  أد  ام 
ةصخشلا اح  نع  ثدحتأ  ..بقع  اسأر ع  ىرخأ  ةرم  بلقنس  اح  نأو  ..ةمداق  ةققحلا 

  !!. بسحف ةجوزلا  اح  تسلو  ..ةرملا  ەذه 

دقو ..يرورملا  ثداحلا  كلذل  انضرعت  ذنم  اللق  أ  امر  وأ  رهشلا  ةارق  رورم  دع  اذه  نا 
تحت جوز  تلاز  ..يدسج  ح ال  نع  تادامضلا  ل  تعزنو  اخأ  ورج  ل  نم  تفش 

.عبطلا   ةزكرملا  ةانعلا  ةفرغ  ةقمعلا   ةبيغلا 

دعو ..عبسألا  ةاهن  ةلطع  تبلا   إ  ارخأتم  تدع  امدنع  ..ادج  ةلللا  كلت  ركذتأ  تلز  ال 
..ةمهملا    تاراملا  دحأ  دهاش  انك  ثح  اقملا  دحأ  اقدصأ   عم  اهتضق  ةرهس 

بوك دادعإل  ةمراع  ةغرب  ترعش  ثح  ..مان  عيمجلاو  ارجف  ةناثلا  براقت  اهتقو  ةعاسلا  تنا 
.مونلا لق  تعاس  وأ  ةعاسل  رتويبملا  ةشاش  مامأ  سولجلاو  فرغ  باهذلا إ  لق  ..ياشلا  نم 



ةاحلا نأ  ارعاش  ..حــــسم  فاص  نهذ  ء  ل  دادعب  تمقو  ..لعفلا  خبطملا  إ  تهذ 
ةعض دع  اقدصأ  عم  رفسلل  ططخأ  نأو  ةصاخ  ..ةمداقلا  ماألا  لالخ  لمجأو  لمجأ  نوكتس 
تأد ةراقتم  تاف  اهروزأ ع  تنك  ل  ..جوزل  راز  عطقأ  مل  نأ  املع  ..نآلا  نم  روهش 

  !!!. ائشف ائش  دعات 

إ بحم  توص  قبإلا  رقرقت   ەاملا  عمسأ  انأو  ..اقدصأ  عم  رفسلا  عضوم  ركفأ  تنك 
لعفلا تنحنا  فسلا ..!!! جردلا  كلذ  نم  ركسلا  بلجأل  ءانحنالا  نأ ع  تركذت  ..مث  ..سفنلا 

ذإ ..لعفلا  ثدح  هنل  ..ثودحلا  لحتسم  ائش  ..عقوتم  ائش غ  ثدح  نأ  لق  ..جردلا  حتفأل 
لعفلا ةأجف  زفق  قبإلاف  ةلمجلا ..!!! ةءارق  ءخت  مل  تنأ  ..معن  ةأجف ..!!! ياشلا  قبإ  زفق 
قحال ..ركسلا  بلجأل  اهتظحل  نحنأ  مل  ولو  وح ..!!! نام  ل  ةنوخسلا   ددش  ءاملا  رثانتو 

  !!!. اضأ يدسج  نم  ءازجأ  امرو  لمالا  جو 

ءانحنا ترخأت   ولف  لطلا ..!!! قد  لقو  غلا  بعرب  وح  رظنأ  تحرو  ام  تدمجت  
نإ ضرألا  ةرثانتم ع  جو  دلج  نم  ءازجأ  تنال  امرو  ..لعفلا  جو  قحال  ..ةناثلا  نم  اع 

!!!.. ثودحلا نكمم  اذهك  ء  نا 

هنم بصنت  ةنخاسلا  ەاملاو  ضرألا  ع  رملا  قبإلا  إ  لوهذلا  طلتخم  ءاغ  رظنأ  تحر 
ال ةروصلا ..!!؟؟ ەذهب  جوب  ياشلا  قبإ  زفق  فك  اذه ..!؟ ثدح  فك  ..لإ  ا  اص ..!!!

رعاشملا لو  ةحلاو  رتوتلاو  بعرلاو  فوخلا  نع  ثدحلل  اد  ال  دلاخ ..)  ) يزع .ملعأ 
نأ لوقلا  تأس  ..ملعت  ام  اهنم  غورفم  رومأ  ەذهف  ع ..!!! ترطس  لا  ىرخألا  ةبلسلا 

؟؟ انه ثدح  يذلا  ام  خبطملا ..!!! رادج  امامت  تقصتلا  ددش ح  قلق  فلخلا  تعجارت إ 
..و امامت ..!!! لحتسم  ..لحتسم  اذه  هسفن ..!!! ءاقلت  نم  زفق  دق  قبإلا  نوك  نأ  نكم  ال  !!.. 

انضرعت لق  ةقاسلا  انتقش  جوز   عم  اهتشع  لا  ةرملا  ةجتلا  ركذتأ  تأد  ..ائشف  ائش 
ثاثألا كرحت  تحار  لا  اهاإ  ةجاضلا ) حاشألا   ) ةصق اهركذت ..!! ؟ له  ..يرورملا  ثداحلل 
ةقشلا كلت  انل   ثدح  ام  امامت  تس  دقل  ..اعمج  انلق  بعرلا   ثتو  ةلملا  اوألاو 

  !!!. ةغلا ةثداحلا  ەذه  دع  نآلا  هذ  اهل  تزفق  ةصقلا  نل  ..ەاإ  يرورملا  ثداحلا  بس 

نأ نكم  الف  ..لحتسم  اضأ ..!! ؟ حاشألا  نوكسم  ةلئاعلا  تب  له  ..له  لقع ..!!! اذه ال 
ملو ..اوز  موي  و  يرمع  لاوط  تبلا  اذه  شعأ   نأ  مث  ..ةروصلا  ەذهب  فدصلا  رركتت 

لصتملا زاغلا  بوبنأ  ةلشملا   نوكت  له  ةلئاعلا ..!!! دارفأ  نم  يأل  وأ  اتاتب   اذهك  ء  ثدح 
ةلشم  نع  عمسأ  مل  نإ  الثم ..!! ؟ هسفن  دقوملا  ةلشملا   نوكت  له  ..وأ  دقوملا ..!! ؟

  !!!. اذكه سانلا  ەوجو  زفقت   خبطلا  اوأ  وأ  ياشلا  قراأ  لعجت  دقوملا 

ضرألا ع  ةفشم  عضوب  تمق  نأ  دع  خبطملا  نم  تجرخو  عاجش ..!!! عامجتسا  تلواح 
نأ دع  اذه  تلعف  ..نام  ل  رثانتو   قبإلا  نم  رياطت  يذلا  نخاسلا  ءاملا  ل  صتمت  ح 

ضع اددرم  قلق  وح  رظنأ  انأو  فرغ  إ  اهدع  دوعأل  ..ياشلا  ب  امامت   بغر  تدقف 
نأ لق  قش  اهتشاع   لا  ةضغلا  ةجاضلا ) حاشألا   ) ىركذ تداع  دقو  ةنآرقلا  تاآلا 

  !!!. ەاإ ةراسلا  ثداحل  جوز  عم  ضرعتأ 

بس نأ  فن  عنقأ  نأ  لواحأ  ..ثدح  ام  امامت  لوغشم  هذو  ..شارفلا  فرغ ع  تسلج  
اقسا  دنع  لصتأ  نأ  تررقو  هسفن ..!!! دقوملا  وأ  زاغلا  بوبنأ  ةلشم   وه  ةثداحلا  كلت 

بلقتأ شارفلا  اهل ع  لل  تضق  ..مث  ..هتالصوتو  دقوملا  نم  دأتلل  ينفلا  دحأ  حاصلا 



مانأ نأ  لق  ..ارخؤم  ّع  مخ  يذلا  بعرلا  لسلسم  و  اهلمأ  اح  ركفأو   تقولا  لاوط 
.اخأ  

يأ دجوت  ال  هنأ  دكؤي  وهو  اضعتمم  لملا  نم  فلا  جخ  ..اتلا  مويلا  حاص  نم  ةاعلا   
بسي نأ  نكمم  للخ  دجوي  هنأو ال  ..زاغلا  بوبنأ  تالصوت  وأ   دقوملا  عن   يأ  نم  ةلشم 
تامالع طسو  لحري  هتكرتو  ..ەروضح  نمث  لجرلا  تدقنف  سانلا ..!!! هجو  قبإلا   فذق  اموي 

  !!!. ةألا دارفأ  عيمج  تمخ ع  لا  ماهفتسالا 

قذ قلحأ  مامحلا  تنك   ..ةام  اتلا  مويلا  ..أوسألا ف  نك  مل  ثدح  ام  نإف  ..اضأ  امومعو 
..ةقالحلا دع  مامح  ذخأل  ادادعتسا  مامحتسالا  ضوح  ءلمل  نخاسلا  ءاملا  لغشب  تمق  دقو 

ل نم  اصعأ  لسغ  اذه  نإ  ..ءاملا  هئلم  دع  مامحتسالا  ضوح  سولجلا   قشعأ  ..معن 
.قح   اهقشعأ  لا  ءاخسالا  تاظحل  نم  ..ةاحلا و  طوغض 

ائشف ائش  عفتري  لجسلا  زاهج  توص  ةأجف  تعمس  امدنع  ..ةعبط  ةروص  س  رومألا  تنا 
و  : اخاص ..!!! راص  نأ  مونلا إ  ةفرغ   

.كش   نود  ققش )……(  اهنإ  - 

زاهج لغشب  موقتو  فرغ  إ  ققش  أت  نأ  اقح  بغلا  نم  ..نل  ..فنل  هتلق  ام  اذه 
ةاحلا نآلا ب  تلاز ح  اس و ال  ةصق  ةف  ىوس  جوز  ةثداح  تف ع  ملو  لجسلا 
تكرت ..نل  ..فولأم  غ  رمأ  وهل  ناذئسا  نود  فرغ  إ  اهلوخد  نأ  نم  كعد  ..توملاو 
راخلا امامت  ألتما  دق  مامحلا  نأ  ةأجف  رعشأ  نأ  لق  ..قذ  ةقالح  لمأ  تحرو  ..اناج  الؤاس 

.ةدادسلا   هتحتف  تقلغأ  نأ  دع  مامحتسالا  ضوح  بصت   تحار  لا  ةنخاسلا  ەاملا  بس 

هزاوأل درالا  ءاملا  روبص  حتفأ  نأ  الواحم  ..ةقالحلا  نوجعم  ءم  هجوب  ضوحلا  ةحان  تهجوت 
حبصأ اذهل  ادج ..!!! نخاسلاو  ..بسحف  نخاسلا  ءاملا  هنإ  ..لمع  درالا ال  ءاملا  ..نل  ..نخاسلا 
قأ لمع  راخلا  ث  زاهجو  ةققح  انوس )  ) ةفرغ هنأو  ناملا  اد  ..راخلا ح  ائيلم  مامحلا 

  !!!. هتاقاط

ضقملا ..عيطتسأ  ..نل ال  ..نخاسلا  ءاملا  روبص  قلغأ  نأ  لواحأ  ..قانتخالا  بسس   اذه  نإ 
ءاملا روبص  قلغأ  نأ  نآلا  لواحأ  ..يد  لوح  اهّفل  تمقو  ةطوفلا  تكسمأ  ادج ..!!! نخاس 

ةنخاسلا ەاملاو  ..وق  ل  روبصلا  قلغ  لواحأ  ثدح ..!!؟؟ يذلا  ام  قلاع ..!!! هنإ  ..نخاسلا 
تم أد  ضوحلا  نأ  ةلشملا  ..ةنعللا  حضاوو ..!!! حــــ  ٍدحت  هنأو  اضأ  اهتوق  ل  هنم  جخت 

ضفس ةدادسلا ..!!! حتفأل  نخاسلا  ءاملا  لاحلا   ةعبط  يد  عضأ  نأ  عيطتسأ  الو  ءاملا 
.اقت   هثلث  ەاملا  تألم  نأ  دع  ةللق  قئاقد  دع  ضوحلا 

..معن ..و  ..محجلا  اذه  نم  برهأل  مامحلا  با  تهجوتو إ  ..راخلا  بس  ةدش  لعسأ  تحر 
دقفأس ودي ..!!! ام  لفقلا  مهدحأ  فلتأ  دقل  حتف ..!!! ال  بالا  دلاخ ..)  ) ا عقوتت  ام  امامت 

  !!!. ءاذ جاتح إ  الو  حضاو  اذه  ..تق  بغري   مهدحأ  عأ ..!! ؟؟ امهيأ  ..اح  وأ  قع 

لو اس  مدق  تبلا  ..نلو  ..وق  ل  لفقلا  حتف  لواحأ  تحرو  مامحلا  با  ضقم  تكسمأ 
توصلا لاز  ال  ةوسق ..!!! اهعم  تلماعت  اذإ  كد  جخت   ةمدقلا  تويبلا  باوبألا   ضاقم 

هللادع  ) ةنغأ اهنأ  ردقلا  ةخس  نمو  ..لجسلا  زاهج  نم  وأ  عاذملا  نم  جخ  بخاصلا 
راخلا ..ةدحاو  ةاهنلا  نل  ..ملعأ  ال  قنتخأ ..!!! وأ  قحأس  ..معن  قحأ ..!!!)  ) ةنحلا دشورلا )



  !!!. اهسفن يد  ىرأ  ت ال  داي ح 

ةلواحم وه  اعلا  توصلا  بس  له  ..عاذملا  ..لإ  ا  ..ةدعاسملا  الاط  وق  ل  خأ  تحر 
توصلا إ عفر  اداتعم ع  تسل  نأ  هأ  هنس  م  دحأ ..!! ؟ اهعمس  اخ  ال  متل 

.!!!؟   يذاقنإل انه  نوتأو إ  ةجردلا  ەذه 

نأو نارودلا  ترعش  ..ةدئاف  نود  ىرخأو  ىرخأ  ةرم  بالا  قدأ  تحرو  ..ددش  رعذ  باصأ 
نم ضف  نأ  دا  مامحتسالا  ضوح  نإ  ..ملعأ  ال  قانتخالا ..!؟ ةاد  له   ..ولا  دقفأس 
انأو اهيلإ  تهجوت  ..دحولا  يذالم  اهنإ  ..مامحلا  ةغصلا   ةذفانلا  ةأجف ..!!! تركذت  ..مث  ..ەاملا 

اهتحتف جو   تعضو  مث  ..ةللق  تاظحل  دع  ولا  دقفأس  نأ  ارعاش  اهتحتفو  ..ةوق  لعسأ 
لئاه  : بعرب  خأ  انأو  نونجملا  ءاوهلا  بعأ  تذخأو  ..هل  عست  دالا  لا 

..ااااااااااااادجنلا    ..ووووووووووذقنأ  - 

نم  عيمج  غلأو  اخ  عمس  يذلا  قئاسلا  ةفرغ  نم  ةق  مامحلا  ةذفان  نأ  ظحلا  نسحل 
اخأ تجرخو  بالا ..!!! ك  قش  ماق  نأ  دع  ..اقت  ةعاس  عــب  اهدع  يذاقنإ  متيل  ..تبلا 

نم امامت  الخ  دق  جوو  ..ةطوفلا  لفسألا  صن  اطغم  ةألا  دارفأ  عيمج  مامأ  مامحلا  نم 
  !!. ثدح ام  لوه  نم  ءامدلا 

..توجن نأ  قدصم  غ  عشج  وج  ءاوهلا   بعأ  تحرو  نكمم ..!!! لاح  أوسأ  تنك  
تحر ل  ..مهيلإ  تفتلأ  مل  ..اهد ل  امع  قلق  نولأسو  غلا  بارغتسا  نورظني إ  عيمجلاو 

  !!!. عاذملا توص  تعفرو  فرغ  تلخد  لا  ققش  هجو  خأ   لاقملا 

ثدحتأ ام  فرعت  اهنأ ال  حضاو  لشو  وت  لا  ةلئاسملا  اهتارظن  بس  ةأجف  تسرخ  نأ  الإ 
تنا رألا ..!!! ح  قباطلا  نيدجاوتم   اونا  عيمجلا  نأ  قش  خأ  نأ  دعو  ..هنع 
زاهج لغشب  موقل  فرغ  لخد  مل  ادحأ  نأ  يأ  ..ءاشعلا  ناّدعت  خبطملا  دلاو   عم  ةمداخلا 

!!!. عاذملا وأ  لجسلا 

ضفتنأ  : انأو  لئاه  بضغ  تخ  ..برهكملا  وجلا  اذه  مامأو 

.!!؟   حاشألا اذإ ..!؟ اذه  ل  لعف  يذلا  نم  - 

   !!!.. اححص نوك  دق  ال  نأ  فن  ةرارق  ملعأ   انأو  اهتلق 

نم تارظن  مهضع  نورظنو إ  ..فطاعتو  أ  نورظني إ  اوحارو  ..ا  مامأ  عيمجلا  تكس 
زارط  :

اصع اطضم  نوك  نأ  بطلا  نمو  ..توملاو  ةاحلا  ب  هتجوزف  ..ء  ع  همولن  نل  - 
  !!. اذكه

اذاملو فكو  نم  لعف  وح ..!! يرج  امع  لئاه  قلق  لءاسأ  تحر  ل  ..اهدع  هلوقأ  ام  دجأ  مل 
تدك مويلاو  ..بسحف  سمألا  جو  قرح  نأ  ياشلا  قبإ  دا  دقل  ثدح ..!!؟؟ ام  ثدح  

   !!!. مامحلا اقانتخا   تومأ  نأ 

؟ قباسلا اننكسم  انفواخم   ثي  ام  ل  تلعف  لاو  اهنع  انثدحت  لا  ةجاضلا ) حاشألا   ) له 
نمؤم نإ  هلإ ..!! ؟ بهذأ  نام  يأل  قاحللا   ةردقلا ع  حاشألا  ەذه  كلتمت  له  ..نل  !!.. 
امنيأ قاحللا   ةردقلا ع  كلمت  تنا  ول  ..نل  فنب ..!!! ء  ل  تأر  نأ  دع  نآلا  اهدوجوب 



ء عمسأ  مل  نإ  ..لإ  ا  العف ..!!! اهدب  يصمو  ..نآلا  امامت  عئاض  نأ  ع  اذهف  تنك 
.لق   نم  اذهك 

طوغضلا اللعتم  ةضتقم  تامل  عيمجلا  نم  ترذتعاو  ..الاعفنا  ل  اغرفم  قمع  تدهنت  ..مث 
نأ لق  ..ةلشملا  جلاعو  أل  ةحصلا  تاودألا  ف  لصتأس  نأ  انلعم  ..اهيناعأ  لا  ةسفنلا 

حجرألا ىرج ع  ام  نأ  مهنم  انظ   .. يرج  امل  فسألا  نورعش  مهو  فرغ  نم  اعمج  اوجرخ 
بس رمألا  لهتب  تمق  نأو  ..نام  ل  ثدحت   لا  كلت  نم  م  ثداح  ىوس  سل 

  !!. اهتاذ ةسفنلا  طوغضلا 

ةغرلا ل  تدقف  نأ  دع  ءاشعلا  لوانتل  لفسألا  قباطلا  إ  تلزنو  ..اث  ءادترا  اهدع  تمق 
ودي الثم ..!!! لمارفلا  فلتتو  ةراسلا  إ  حاشألا  كلت  قحلت   نأ  خأ  ..تبلا  نم  جورخلا 

  !!!. امامت يصم  نولم  مهنأ 

فورظلل اماحا  ناملا  امامت ع  تمصلا  مخ  دقو  ءاشعلا  ةجو  لوانن  ةلئاعلا  دارفأ  عم  تسلج 
فرعأ  مل  ثدحس ..!!! امو  ..ثدح  ام  ركفأو  سفن  ال  لآ  تنك  ..كش  نود  اهب  رمأ  لا 
نأ تننظ  دقل  الصأ ..!؟ لتقت  حاشألا  لهو  تق ..!! ؟ دت  حاشأ  كانه  له  ..ەذهك  ءاشأ  اح 

ةمداخلا هتأر  ام  اذهو  جوز  هتأر  ام  اذهف  ..دأتلا  امهاو  نأ  ملو  ..ةنوكسم  ةقاسلا  قش 
كانه سلف  ..لعفلا  اذه  ثدح  ول  ةلئاعلا ..!! ؟ تب  حاشألا م إ  تلقتنا  له  ..نلو  ..اضأ 

توملل  ضرعم  نإ  ..يذاقنإ  عيطتس  ي  نئا  دجوي  ذإ ال  ..ذقنت  دق  لا  ةمحر هللا  ىوس 
.!!؟   ةظحل يأ 

Final ( ) ةخألا ةطحملا   ) هشلا ملفلا  تركذت  ..ةهكملا  ةنوحشملا  ءاوجألا  ەذه  طسوو 
وجني ذإ  ..ملفلا  لاطأل  ىرج  ام  هش  ثدح   امف  هئازجأ ..!!! عيمج  ( Destination

نام إ ل  كلذ   مغر  مهدراط  لظ  توملا  نل  ..ققحملا  توملا  نم  قهارملا  نم  ةعومجم 
  !!!. رخآلا ولت  ادحاو  مهدصح  نأ 

..!! ؟ تق دي  تبلا  دحأ   كانه  له  ي ..!! ؟ لعف  ثدح   ام  نا  ول  اذام  نلو ..!!
ل ..ال  نوكت  ..!! نأ  نكم  ..تاونس ال  ذنم  اندنع  ةدوجوم  اهنإ  الثم ..!! ؟ ةمداخلا  ..لحتسم 

  !!!. كش نود  ةلا  انتاردق  قاطن  جراخ  وه  ام  وي  ء 

يأ كلمأ  ..نآلا ل ال  مهملا  وه  اذهو  ..تيلاتتم  تلل  تثداح   نم  توجن  ..لاح  ل  ع 
نأ هنم  تلطو  هسفن  زملوه ) كولش   ) تلج ولو  لأس ..!! نأ  دت  تنك  نإ  ثدح  امل  تااجإ 

  !!. ةفش تنب  سن  امل  ..اذه  لل  الح  دج 

جوز و ةرال  شسملا  إ  اهجوتم  ققش  عم  تبلا  نم  تجرخو  ..اهدع  اث  تدترا 
ذنم جوز  رزأ  مل  ل  ..نآلا  اذه  لعفأ  نأ  ەرأ  م  تاارطضالاو ..!! رطاوخلا  تاع  هذ 

ةزكرملا ةانعلا  ةفرغ  هتجوز   كرت  يذلا  دغولا  جوزلا  نع  ماللا  اهلهأ  أدي  نأ  خأ  ..موي 
ؤرجأ مل  ىرغصلا أل  ققش  عم  تجرخ  نأ  ركذأ  نأ  الو أ  ةاحلا ..!!! تاذلم  ءارو  لغشاو 

ام لف  ..الثم  تق  بستو   ةراسلا  ءاشألا )   ) كلت درفنت   نأ  افوخ  ادحو  جورخلا  ع 
.ركفأ   تنك  اذكه  نآلا ..!!! ادحو ح  هل  تضرعت  دق  هل  تضرعت 

ةفدص درجم  وه  مويلاو  سمأ  ثدح   ام  نوك  نأ  نكمملا  نم  له  ..ركفأ  قطلا  لاوط  تحر 
..!! ؟ ةفدصلا درالا  ءاملا  روبص  لطعت  له  ةفدصلا ..!! ؟ جوب  ياشلا  قبإ  فذق  له   ..؟؟

؟ الثم ءاوهلا  لعف  فرغ  عاذملا   توص  عفترا  له  ةفدصلا ..!! ؟ مامحلا  با  لفق  لطعت  له 



نم كانه  تق ..!!! بغري  نم  كانه  ..لحارم  ةفدصلا  ناوق  زواجتي  رمألا  لحتسم ..!!! !!.. 
.ملعأ   ال  نم ..!! ؟ نم ..!؟ نلو  ..حضاو  اذه  وم ..!!! دي 

تقولا مظعم  اهيف  تضق  لاو  ةثداحلا  كلت  تلت  لا  ةللقلا  ماألا  رورم  عم  اءوس  رومألا  تداز 
ةعارلا ةعاسلا  فرغ و  بتكملا   اهسفن ع  ءاقلت  نم  جحدتت  مالقألا  تحار  ذإ  تبلا ..!!!  
بترت دعت  ةغصلا  فحتلا  ضعو  اضأ ..!!! كرحتي  فرغ  دوجوملا   دعقملا  احاص ..!!!

  !!. اهسفن

هتزواجت ل  ةأجف  جوب  فذق  يذلاو  راخفلا  نم  عنصملا  غصلا  لاثمتلا  كلذ  أ  الو 
يأ ثدح   الو  ..ادحو  نوأ  امدنع  طقف  فرغ  ثدح   اذه  ل  نأ  بغلا  ةزجعم ..!!!

.دحأ   ةقفرب  نوأ  امدنع  وأ  ..تبلا  رخآ   نام 

لاوط ائاقلت  فجترت  اس  ةلضع  تحارو  قح ..!!! اح  ماأ  أوسأ  شعأ  تنك  نأ  ةققحلا 
..!! ؟    وح ثدح  يذلا  ام  ..تالؤاسلا  سفن  حطأ  انأو  تقولا 

انأ وح  ثدحت  تتا  ةغلا  رهاوظلا  كلت  نأو  ..ء  يأ  رعش  مل  تبلا  ادحأ   نأ  ظحال 
..ء    ل  ةمداخلا  عم  جوز  تدهش  امدنع  ةقاسلا  قش  ثدح   ام  سكع  ..اددحت ع 

قأ لعفلا  لعج  ام  اذهو  دحأ ..!!! ةقفرب  تنك  ول  ر  يأ  باصأ  نل  نأ  نآلا  ق  انأ ع 
ةلللا قأ  نأ  رغصألا  قش  نم  تلطو  ..اقالطإ  يدحول  جخأ  الف  ..ةلئاعلا  دارفأ  عم  قو  ّلُج 
جوز عم  هل  تضرعت  يذلا  فخملا  ثداحلا  دع  ةمدآلا  ةحصلا  نع  ثحأ  وك  هتفرغ   

ام ءاشألا )  ) كلت درفنت   وهف  ال  قحلا  بسلا  امأ  ..ماري  ام  تسل ع  نأ  رعشأ  نأل 
  !!.. ملعت

ثدح امل  قيمعلا  زح  إ  رمألا  وزعأ  تللظ  ل  ..عيمجلا  قلق  اذه  افملا  يرتوت  راثأ  دقل 
  !!!. عو دقفأ  نأ  لق  يع  مامأ  قحت  جوز  تأر  امدنع  فخملا  رظنملا  كلذ  جوزل و 

فرعت الو  تقولا  لاوط  اددهم  نوكت  نأ  دلاخ ..!؟ ؟)  ) ا عفلل  ةراثإ  ءاشألا  ام  أ  فرعت  له 
الف ..ةلا  اننناوق  قاطن  جراخ  ء  وه  كودع  نأ  فرعت  نأ  ةلا ..!! كتأتس  نيأ  نم 

.!!؟   اهنيح كسفن  حتس  فكف  اهنم ..!!! كمح  نأ  شجلا  وأ ح  ةطلا  عيطتس 

لا ةظحللا  ..نلو  ..ةلئاعلا  دارفأ  عم  تقولا  لاوط  دجاوتلا  ..ىرت  ام  اتقؤم  الح  تدجو  دقل 
!!!.. ةسحم ةرطاخم غ  حبصأ  مامحلل  اهذ  حف  كش ..!!! نود  ةمداق  ادحو  اهيف  نوأس 

حالصإ مدع  تدمعت  نأ  دع  ةع  محتسأو  ..ةع  جاح  قأو  مامحلا  لخدأ  تنك  اذل 
.لفقلا  

لا ةاحلاف  ..هتاذ  دح  باذع   اذهو  ..اح  نم  اقت  ةصوصخلا  تهتنا  دقف  ..اضأ  ىرت  امو 
رتوتلاو قلقلا  تادرفم  نأ  رعشأ  كش ..!!! نود  محج  ادحو   نوكت  نأ  اهيف  كل  حمس  ال 
مهتاح سانلا  سرام  فك  مهفأ  ت ال  نأ  دح  إ  ..لاع  افولأم   ائش  تراص  دق  بعرلاو 

!!!. بعر نود 

اذه نا  ائشف ..!! ائش  فشكني  زغللا  أدو  اددج  حنم  رومألا  ذختت  نأ  لق  اذه  ال  لوقأ 
ع لمعلا  نم  ةلطلا  زاجإ  تفراش  دقو  ..اقت  عبسأ  ةغلا  رهاوظلا  كلت  ءد  دع 

  !!!. دع اذه  ركفأ   مل  ذإ  ..راس  ادحو   لمعلا  بهذأس إ  فك  لأس  ..ءاهتنالا ال 

اققش عم  دلاو  سلجت  ح  ..رهظلا   ةلولق  امئان   لملا  ةلاص  تنك   نأ  مهملا 



..ملحأ نأ  ةادلا  تننظ   ..لق  نم  ه  رعشأ  مل  بغ  ء  ترعش  امدنع  ..زافلتلا  ندهاش 
ء ترعش  ذإ  كظاقسا ..!!! دع  سباولا  رمتس  نأ  نكم  ال  ..نل  ..سوبا  هنأ  تننظ 

اخراص تضهنو  ..قح  قانتخا  ترعش  ح  سفنتلا ..!!! نم  عنمو  يدسج  مثج ع  لقث 
تحرو ..ىرخأ  ةرم  سفنتأ  نأ  ترعش  طقف  اهنيح  عيمجلا ..!! تارظن  طسو  ام  نم  احنم 

ام ..مامحلا  نم  ورخ  دنع  ةلللا  كلت  ثدح    ام  هش  رظنم  ةوق   وج  ءاوهلا   بعأ 
نم ەذهك  ةجتب  رمأ  مل  نإ  هلع ..!! ؟ نوقلط  ام  موثاجلا  وه  له  ..له  ثدح  ..!؟ ؟ يذلا 

  !!. لق

فن تلامت  مث  ..بعرب  مهيلإ  ترظنف  ..اهد  امع  لئاه  قلق  نولأس  وح  عيمجلا  فتلا 
طسو ضرألا  اهدع ع  تسلجو  بسحف ..!!! جعزم  ملح  تررم  نأ  مهتخأو  ..ائشف  ائش 

.اهب   وطاحأ  لا  بقلاو  قلقلا  تارظن 

ردص ع  مثج  ج  هنأ  ةماعلا  ەف  دلاخ ..!! ؟)  ) ا موثاجلا  وه  ام  الوأ  فرعت  له  ..الهم 
للش  ) مسا هلع  قلط  ام  ەف  ملعلاف  ..اححص  سل  اذه  نل  همون ..!!! ءانثأ  ناسإلا 
امم ..ەردص  ع  مثج  ام  ائش  نأو  اناحأ  ءرملا  رعش  ..مونلا  لحارم  قمعأ  ف  مونلا ..!!!)
نوك قيمعلا  مونلا  ةف  نألو   ..سفنتلا  ددش   قيض  رعشو  ةكرحلا  رداق ع  هلعج غ 

نأ صاصتخالا  لهأ  لوقو  للشلا ..!!! اروعش  اذه  عف  ..غامدلا  امامت  لصتم  غ  مسجلا 
اذهو (.. 28  ) رتوتلا وأ  ..قاهرإلا  وأ  ..مونلا  صقن  نم  نوناع  نيذلا  صاخشألل  ثدح  مونلا ) للش  )

  !!!. ثدح  امل  ةرملا  ەذه  لقألا  لع ع  سفت  كانهف  ..ىرت  ام  خلا  ي 

ضموب رعشأ  نأ  لق  ..ءادوسلا  رطاوخلا  امامت   تقرغ  دقو  ..لملا  ةلاص  اسلاج   تللظ 
عيباسأ ذنم  لوألا  اهماع  تغل  لا  ققش  ةنبا  اهنإ  ..ەآ  ..مث  ..بعرب  تفتلا  ناج ..!!! بغ 

.بسحف   ةللق 

..امالا ضموت  ةرم  ل  ف  ةئاوشع ..!!! اروص  طقتلتو  ةمقرلا  اهدلاو  اما  ةكسمم  تنا 
ل هلعف  ام  لعفت  نأ  لق  ..ثدح  امل  اعمج  مسبنف  ..بولقلا  رحس  ةءاب  كحضت  اهدجت 

امالا كسمأو  ..امسبم  ام  نم  ضهنأل  ..اهمف  امالا   تعضو  امدنع  ملاعلا ..!!! لفط  
   !!!.. ءيلا وفطلا  اهجاجتحا  طسو  ..اهباعل  اهفلتت   ال 

ةءالا ەذهل  مسبأ  انأو  اهتطقتلا  لا  روصلا  رظنأ إ  تحر  مث  ..نانح  اهتلقو  اهسأر  تف ع 
..ءاوهلل ةروص  ەذهو  ..ءادغلا  ماعط  ااقل  ةروص  ەذه  ..اهشعأ  لا  ءادوسلا  ةاحلا  نع  ةدعلا 

راثأ حضاو  لشو  ةأجف ..!!! جو  نقتحا  دقف  ..كفتلا  نم  نكمتأ  مل  ..ەذهو  ..ەذهو  ..ەذهو 
نأ نكم  ال  اذهك  ء  ..ال  امامت ..!!! ءامدلا  نم  الخ  دق  جو  نأ  ادو  عيمجلا ..!!! بارغتسا 

  !!!. ثدح نأ  نم  قأ  هنإ  ..ثدح 

امع ةغلا  ةشهد  لأس  عيمجلاو  امهرخآ ..!!! تعسم ع  نيع  ةروصلا  كلت  رظنأ إ  تحر 
تسلج ول  ثدحس   ام  ثكم  فرغ غ  إ  م  امالا  تذخأ  ل  ..درأ  مل  ل  ..اهد 

سياقملا ل  قوف  رمألا  نأ  ةظحللا  ەذه  ق   وه  ل  ..م  ةعاجش  نكت  مل  ادحو ..!!! اهيف 
   !!!. ءاشألا كلت  نم  يامح  عيطتس  دحأ  نأو ال  ..ءاتخالاو  برهلا  ةقلعتملا  ةداملا 

تحر ..مث  ..دحأ  عي  الأو  اللق  يدحول  وكي  نأ  عيمجلا  نم  تلط  نأ  دع  فرغ  تلخد 
دقل ةنيعللا ..!!!! ةروصلا  ەذه  ..ءامدلا  نم  اراهنأ  خض  لقو  ىرخأو  ىرخأ  ةرم  ةروصلا  قدحأ 
نإ ..نظت  ام  امامت  ..معن  ..نل  ..نل  ..ون  ءانثأ  ةئاوشع  ةروص  ققش  ةنبا  اهتطقتلا  



ةءارق ءخت  مل  كنإ  ون ..!!! ءانثأ  يردص  قوف  فق  رخآ  ء  كانه  ..ةروصلا  ادحو   تسل 
هلش اد  دقو  ..لمالا  قاحالل  ضرعت  دآ  هنأو  ..عش  فخم  ي  خسم  كانه  ةلمجلا ..!!!

..ةكحض اهنإ  ..ال  بضغ ..!! ؟ ةرظن  وأ  ..ةماسبا  حملأ  له  ..له  ..فصوي  ال  دح  إ  اناطش 
  !!. يردص فق ع  وهو  للا  ةرذنملا  ةكحضلا  كلت  كحض  ەوشملا  عشلا  هجولا  كلذ 

لا ةئاوشعلا  ةروصلا  ىرأ  نإ  دلاخ ..)  ) ا امامت  ەدصقأ  ام  اذه  ..معن  ..جوز  نع  ثدحتأ  نإ 
ام وهو  يردص ..!!! قوف  فق  فخم  ي  خسم  كانهو  ..ون  ءانثأ  ققش  ةنبا  اهتطقتلا  

  !!!. دأت ل  جوز  وه  خسملا  اذه  نأ  حضتا  نل  موثاجلا ..!!!)  ) هتنظ

نود   .. اهنإ  ..هذ  ةروفحم   ةعشلا  جوز  حمالمو  ..فنب  اذه  ىرأ  انأف  ..انونجم  تسل 
.كش  

!!!.. أرق وأ  عمس  نم  ىأر  نم  سلف  ..لاح  ل  اثك ع  كمولأ  ال  قدصت ..!! ؟ ال  اذام ..!! ؟
.فنب   ةروصلا  كلت  َرأ  مل  ول  قدصأل  نأ  مل  فن  انأو 

نع عاض  ثحأ  بعرلل ..!!! دسجم  لاثمت  إ  تلوحت  دقو  اهودشم  ةروصلا  إ  رظنأ  تحر 
.!!؟   فك اذه ..!! ؟ فأ  فك  ..ەارأ  امل  سفت 

..رعذ لءاسأ  تحرو  ضومغلا ..!! اذه  لل  لح  داجإ  الواحم  هذ  اوتت   رافألا  تحار 
..اهتافوب دحأ  خ  مل  ..نلو  ..ملعأ  ال  الثم ..!؟ ؟ حبش  تلوحتو إ  جوز  تفوت  له  ..ىرت 

   !!!. ةنيعللا ةبيغلا  كلت  تلاز   اهنإ ال 

اهنإ ال ..وه  ام  ء  ل  ..و  ..جوز  ةلاح  نع  الئاس  شسملا  تلصتاو  لاقنلا  تاهب  تكسمأ 
نأ د  ..فنب ال  اهتراز  نم  د  ..ك ال  نل  اذه  ةزكرملا ..!!! ةانعلا  ةفرغ  اهتبيغ   لازت  

  !!!. نجأ نأ  لق  كانه  اهدوجو  نم  دأتأ 

لعفت نأ  اهتوجرو  نآلا ..!!! جختل م  دعتس  نأ  ققش  نم  تلطو  ..ةع  فرغ  نم  تجرخ 
..فخملا    فاشالا  اذه  دع  ادحاو  اموي  رظتنأ  نل  ةلئاسملا ..!!! اهتارظن  طسو  ةع  كلذ 

فهل بس  اهحمالم  نم  ولخت  ال  بارغتسالا  تامالعو  اهباث  ءادترال  ةعم  ققش  تعره 
  !!!.. ةغلا

رهاوظ نم  ثدح   ام  ل  ءارو  اذإ   جوز  نإ  ..ددش  قلق  ركفأ  اهراظتنا  ءانثأ  تحرو 
كلذل ضرعتن  نأ  لق  اضأ  انتقش  رهاوظلا   كلت  ثودح  ةفك  ف  اذه ال  ..نلو  ةغ ..!! ؟

.ملعأ   اقح ال  ..ملعأ  ال  يرورملا ..!! ؟ ثداحلا 

اهمسا نا  ام  يأ  وأ  ..ةسفنلا  اهتوق  وأ  ..اهحور  وأ  ..جوز  ةقاط  نأ  ع  اذه  ال  نإ  ..لإ  ا 
ثدح   ام  ل  كش   نود  بسلا  اهنإ  حضاو ..!!! اذه  تق ..!!! دتو  ..نآلا  ادج م  ةق 

.اضأ   ةضاملا  ماألا 

رخآ  ء  يأ  نم  أ  هاهأ  تحصأ  يذلا  ناملا  انلخدو  ..عم  شسملا  إ  انهجوت 
..ةزكرملا    ةانعلا  ةفرغ  ..ملاعلا 

زغللا اذه  ام  رخآ ..!!! ملاع  ائاغ   شارفلا  دقري ع  عشلا  قولخملا  كلذ  ..عأ  جوز ..ـ دجأل 
.!!؟   سان ا  وح  يرج  يذلا 

ادا ع ددشلا  رتوتلا  نا  ..جراخلا  رظتت   نأ  ققش  نم  تلطو  ..ببطلا  ةفرغ  تهذ إ 



لوق  : وهو  اقفشم  ببطلا  مسباف  ..مالم  نم  ةّرذ  ل 

  !!!. ةمحر هللا نم  سأت  ..نلو ال  ..ةاغلل  بعص  كتجوز  عضو  نإ  ..كنوع  نا هللا   - 

همال  : قلعأ ع  نأ  نود  حضاو  رعذ  هتلأس 

  !!. كوجرأ خأ  جوز ..!! ؟ صخ  يداع  ء غ  يأ  دجوي  له  ..روتكد  - 

لاق  : مث  افن  هسأر  زه 

  !!!. هلعفن ام  اندب  سلو  ..نآلا  دب هللا  رمألا  ..كلذ  كانخأ  دقو  ..ةعص  اهتلاح  نإ  - 

كشوي ع دافن ص  اتلا  ال  ادو   اهسفن ..!!! مالم  حسمأ  نأو  يدب  جو  تحسم 
اخا  : لحتس  نأ 

ء يأ  تظحال  له  ..يداع  رخآ غ  ء  يأ  نع  ل  ..روتكد  ا  ةحصلا  اهتلاح  نع  ثدحتأ   -ال 
.!!؟   اهتلاح يداع ع  غ 

لوق هعمسأ  انأو  اوح  تزفحتف  ..ةأجف  ركذت  هنأ  ودي  ..مث  ..ىرخأ  ةرم  افن  هسأر  زهي  نأ  دا 
تعسم  : نيع 

ةغ جئاتن  اناطعأ  اهلا  خملا  ططخت  زاهج  لعفلا ..!!! يداع  ء غ  كانه  ..معن  ..معن  - 
بقارن تاضرمملا  عم  تفقوو  ..هنم  قفدتي  قرولا  حار  ذإ  ..اقت  تعاس  لق  اذه  نا  ةاغلل ..!!!

لحتسم ع اذهو  ركفت ..!!! ةأرملا  ەذه  نأ  وت  جئاتنلا  تنا  ذإ  ..رتوت  ططختلا   جئاتن  أرقنو 
  !!!. لق نم  ەذهك  ةبيغ  ةلاح  َرأ  مل  انأف  ..لع  دح 

رعذ  : هتلأس 

.!!؟   اذه هنع  يذلا  ام  - 

بارغتسا  : در 

هنإ ..ناسإلا  لقع  اهدنع  نوك  نيأ  فرعن  الو  ..ةبيغلا  نع  ء  يأ  فرعن  نحن ال  ..ملعأ  ال  - 
  !!!. هلوق عيطتسأ  ام  ل  اذه  ..توملاو  ةظقلا  ام ب  عق  لوهجم  ملاع 

ثدح ام  الو  هسياقم  فرعن  رخآ ال  ملاع  ةئاغ   نآلا  جوز  ..در  نود  لئاه  قلق  هلإ  ترظن 
اههجو بقارنو  فقن  نأ  ىوس  اندب  سلو  حضاو ..!! وه  ام  ەدعاوق  ل  محتت  اهنل  ..هف 

  !!. فرعن ام ال  فرعت  اهنأ  رعشأ  ..ةرم  يأ  نم  اهاشخأ أ  ت  ..لإ  ا  ..فخملا  ناسلا 

قوط لأ  نأ  لواحأ  نأو  ببطلا  لأسأ  نأ  لق  ..قلا  ةع  هذ  رطاوخلا   كلت  ترم 
خألا  : ةاجنلا 

.!؟   الثم الط  املح  نوشع  ةبيغلا  رم  له  ..ملحت  امر   - 

هاشم  : مامتها  در 

نم وندلا  ةجت   ) د تائارواملا  مولع  نم  الما  اعرف  كانه  نل  ..بك  زغل  رمألا  ..ملعأ  ال  - 
نأ داقتعالل  وعد  ام  ةمث  ..ةارغلا  ةغلا  اصصق  نوكح  هنم  اوداع  نيذلاو  (.. 29) (NDE) توملا )

دجوي نل ال  (.. NDE (ـ لا نم  ةلط  ةلاح  نورم  غامدلا  توم  وأ  ةقمعلا  ةبيغلا  عقاولا  
..كتجوز مالحأ  وه  هس  هلع  انلصح  يذلا  خملا  ططخت  نأ  دصقت  تنك  نإ  امأ  ..دكؤم  ء 



دجأ الو  ..بسحف  املح  شعت  الو  العف ..!!!! ركفت  كتجوز  نأ  دكؤت  جئاتنلا  ەذه  ..ال  ةاجإلاف  
  !!. فرعن انلع  اهتلاح  بقارن  لظنس  ..اذهل  اسفت  عقاولا   

لأس  : مث  ..در  نود  الط  هلإ  ترظن 

ثدح دق  يداع  غ  ائش  نأ  تفرع  فك  تفرع ..!! ؟ فك  ..خت  مل  كنإ  ..الهم  - 
.!!؟   كتجوزل

لذاختب  : لوقأ  انأو  أر  تززه 

  !!!. لاؤس درجم  نا  ..ائش  فرعأ  مل  - 

..ال ل عنتق  مل  هنأ  احضاو  اد  دقل  ..ةلئاسملا  هتارظن  طسو  ببطلا  تكرت  مث  اذه  تلق 
..رمألا    عقاو  ثأ   مل 

رطاوخلا تحارو  ..ةدصم  عقو   رأف  نأ  ارعاش  تبلا  هجتم إ  ققش  عم  اهدع  تجرخ 
مخملا  نوكسلا  طسوو  ..ةاجإ  نود  ةوق  اهسفن  حطت  تالؤاسلا  تاعو  ..هذ  فذاقتت  

ام نأ  ختو   .. لح  امع  لأس  ققش  تحار  ..دحأ  عم  ثدحلا  بغر   مدعو  ةراسلا 
دقف لجر  رخآ  الو  لوأ  تسل  انأف  ..ىوقأ  نوأ  نأ  بج  نأو  ..ملاعلا  ةاهن  سل  ثدح 

  !!. هتجوز

كي نأ  جاتحأ  ..قيمعلا  كفتلا  جاتحأ إ  ..ركفأ  كتو  تمصت  نأ  غلا  ءاجرب  اهنم  تلط  ل 
   !!!.. بسحف تقولا  ضع  ركفأ  سانلا 

دق نأ  املاع  املسسم  فرغ  إ  تهذ  ثح  ..تبلا  إ  انلصو  نأ  إ  تماص  انللظ  اذكهو 
كلت لصافت  ل  بتأ  اهدع  تحرو  ..ملقو  ةقروب  اسمم  تسلجو  ..ةظحل  يأ  اح   دقفأ 
نإ دلاخ ..)  ) ا اذه  لعف  نم  كدحو  تسل  ثدح ..!!!! امل  اسفت  دجأ  نأ  المآ  ةغلا  ةصقلا 

ع كرافأ  طخت  امدنع  كنأ  اقح  بغلا  نم  ..يرافأ  بترأ  ملقلاو   ةقرولا  إ  اثك  أجلأ 
نأ نود  تقولا  لاوط  كلوح  تنا  ةققحلا  نأ  فشكتو  ..احوضو  أ  رومألا  حبصت  ..قرولا 
انأ امنإ  ..اذه  ال  اقع  فن  تعأ  نأ  لوقأ  نل  ثدح م ..!!! ام  امامت  اذه  ..معن  هتت ..!!!

يرافأ بتب  تمق  امدنعف  ..بسانملا  تقولا  ةمولعملا   حتس  فك  فرع  صخش  درجم 
..!! ؟ ماللا اذهب  عأ  اذام  ..وح  ثدح  ام  مهفأ  تأد  ..اهتركذتسا  لا  تامولعملا  ضع  عم 

.عباتنلف  

عم تضرعت  مث  ..انملع  ام  انلوح  كرحتت  ءاشألا  تحار  ذإ  ..ةقاسلا  انتقش  ء   ل  أد  دقل 
اهل ثدح  ام  نا  نإ  اذه  ..ةجعأ  تجنو  لمالا  اهدسج  قحا  دقو  ..ثداحلا  كلذل  جوز 

  !!!.. الصأ ةاجن )  ) هلع قلطن  نأ  قحتس 

وأ ..بسحف  رلا   قاحلإ  اهنم  فدهلا  نا  تبلا  ةغ   ثداوحل  اهدع  ضرعتأ  تأد  ..مث 
!!!.. ون ءانثأ  يردص  قوف  فقت  جوز و  حبشل  ةروص  تدجو  ..اذه  ل  دعو  تق ..!! امر 

مل جوزف  ءاحألل ..!!!! حاشأ  كانه  نأ  لق  نم  أرقأ  مل  نأ  املع  موثاجلا ..)  ) لعف ام  امامت 
ل ..لوق  ام  ببطلا  هظحال  يذلا  قعلا  طاشلا  كانه  ..مث  ..ء  ل  مغر  نآلا  تمت ح 

..نلو ..ةصقلا  ةاهن  نم  بقن  اننإ  ..معن  ..ةحضاو  ةطام  تاجاتنسا  يدؤت إ  قئاقحلا  ەذه 
روطسلا أرقت  نأ  كوجرأ  ةاغلل ..!!! طخ  رمأ  كل  فعأ  نأ  بج  ..اتنسا  حط  أدأ  نأ  لق 

.ثلا   كل  فشكتس  اهنأل  ..ةقد  ةلاتلا 



اهتيأر امدنع  ..جوز  عم  هل  تضرعت  يذلا  يرورملا  ثداحلا  تاظحل  كعم  عجسأ  الوأ  عد 
كتخأ امدنع  ركذت  له  ..فرح  قطنت  نأ  نود  قح  بعرب  رظنت إ  امألا  دعقملا  ةشمنم  

ح ركذت  له  وح ..!! ؟ ادحأ  دجأ  ملو  ةدعاسم  نع  اثحا  عراشلا  إ  اهنيح  ترظن  نأ 
..ةسانملا جوز ..!!! نم  بقو  ةراسلا  لوح  ةوق  ني  نا  يذلا  نبلا  ةحئار  تممش 

   !!!.. اهنيح يج  ةعالولا   تنا  دقو  ..ةها  نخدأ  نإ  ..ه  كخأ  مل  ء  كانه 

كلت نم  ةدحاو  اهنإ  ..معن  دلاخ ..)  ) ا اهلعف  ع  تؤرج  فك  فرعأ  ال  ..قدص  ..قدص 
ةجح توص  بقاوعلا ..!!! كفت   نود  قرخأ  المع  اهيف  بكترت  لا  ةنونجملا  تاظحللا 

!!!.. راطمألا نم  ىوس  ناملا  رمغ  بهر  تمص  ..ةكرحلا  نع  ةزجاع  و  ةراسلا  جوز  
قخت نبلا  ةحئارو  ..جاوزلا  لق  اح  تركذتو  ..مئادلا  انراجش  تركذت  دقو  جوز  رظنأ إ 

..ةوق    نأ 

لئاسلا رانلا  تسمالو  ..ةحادقلا  تلعشأ  ..مث  رركتت ..!!! نل  ةبهذ  ةصرف  اهنيح  تد   دقل 
ةوق نو  راب  فحزي  يذلا  طخلا  كلذ  بعرب إ  اهدع  رظنأ  تحرو  ..ضرألا  رثانتملا ع 

.ه    موقأ  ام  ةقدصم  سالا غ  اهخا  طسو  جوز  لوح  فتلل  راطمألا ..!!! مغر 

العف اهتلتق  ل  ..لواحأ  مل  ..ال  ..اقرح  جوز  لتق  تلواح  دقل  اهتلعف ..!!! دقل  دلاخ ..)  ) ا معن 
جوز و ةؤر  لمتحأ  مل  ذإ  ..عو  تدقف  اذهل  ..وجنت  ةزجعم   إ  جاتحت  اهنأ  راتعا  ع 

مد لتق  ةمج  بكترأ  نأ  عيطتسأ  ال  دلاخ ..!! ؟)  ) ا افحم  التاق  تسلف  ..ةروصلا  ەذهب  قحت 
.درا  

ملعأ انأو  ..تاماهتالاو  مئاتشلا  سوماق  نم  خلإ  ..و  لذنو  لتاقو  قح  مرجم  نأ  لوقت  كعمسأ  داأ 
اننأ قدصن  تاقامح ال  بكترن  اناحأ  ةرطفلا ..!!! التاق  تسل  قدص  ..نل  ..كلذك  نأ  ادج 

..كفتلا    انتقو   ذخأنو  سلجن  اهلعفن ح 

اهتطقتلا لا  ةروصلا  نإ  تقل ..!!! جوز  تالواحم  ف  ام  اذهو  ..غصلا  ي  وه  اذه  ..معن 
ةصقلا ەذه  لصافت  ل  تفشكو   ..بقع  اسأر ع  رومألا  تلق  دق  ةفدصلا  ققش  ةنبا   

نأ دعو  ..قرولا  امأ ع  لا  تاطعملا  ل  تعضو  نأ  دع  نآلا  كلذ  نم  قثاو  نإ  ..ةيجعلا 
.ثدح   ام  ادج  تركف 

وأ دع ) نع  كحتلا   ) مسا هلع  قلط  ام  نع  لق  نم  تعمس  له  ..ةسانملا 
مسالا نم  حضاو  وه  ام  عتو -  اقفاتيملا ..)  ) رهاوظ نم  ةدحاو  اهنإ  (Psychokinesis ..!؟ ؟)

  !!!.. طقف لقعلا  مادختسا  ءاشألا  كحت  - 

نع ثدحتت  لا  بتلا  ل  ةنودمو   ةرهاظلا  كلت  نع  ثدحتت  ةثك  صصق  كانهف  ..معن 
كلتل رمألا  عقاو  دوجو   ال  هنأ  ءاخلا  نم  ه  سأ  ال  ددع  ىري  ذإ  ..اقت  ةجاضلا  حاشألا 

ا كانه  نأ  يأ  ةدارإ ..!!! ال  دع ) نع  كحت   ) ةلمع وه  ثدح  ام  امنإ  ..حاشألا  نم  ةعونلا 
  .!!!(30  ) مهنم ملع  نود  اهنوسرامو  دع ) نع  كحتلا   ) ةهوم نولتم 

هسفن ءاقلت  نم  قلغ  زافلتلاو  ولعت  قاطألاو  نام  ل  كرحتت   ءاشألا  بقاري  مهنم  دحاولا  ىف 
ةدوجوم تنا  ةهوملا  ەذه  نأ  لاقو  ــر ..!!! مألا ــع  قاو اذه   ل  لعف  نم  وه  هنأ  فرع  الو 

نع كحتلا  نأ  املع  (!!!.. 31  ) قينألا اهئالط  ةراضحلا  اهتطغو  ترمض  اهنل  ناسإ  ل  يدل 
ةراس كحتب  ةردقملا  ەذه  كلتم  نم  موق  نأ  نكم  الف  ..طقف  ةغصلا  ماسجألا  لمش  دع 



   ..!!!(32  ) الثم

مهسفنأ نع  نونلع  مهنل ال  ..ةهوملا  ەذه  نولتم  اولاز  سانلا ال  نم  ًلق  اددع  كانه  نأ  لاق 
ملاع اوجمدني   نأ  لاقم  ەذهك  ةهوم  ءافخإ  نولضف  مهنإ  ..نورخآلا  مهفاخ  ال  ح  ادأ 

ةلللا الملا  حراسملا و  اهنوضرعو ع  مهتبهوم  بوص  ل  نورخافتي   نيذلا  امأ  ..لا 
.باصن   درجم  حجرألا  مهف ع 

اذهل ..قدصت  ال  ةوق  انلتمال  اهانلتما  ولو  ..قح  ةغص  ةزجعمل  وه  دع  نع  كحتلا  نإ 
دحأ فرع  نأ  نود  ..ةدرالا  برحلا  ماأ  ثوحلا  ەذه  نذألا   ةيفوسلا ح  ةموكحلا  تصاغ 

  .(33  ) طضلا هلإ  اولصوت  ام 

ةهوملا كلت  نولتم  نيذلا  نم  اهنإ  لوق  دحولا  سفتلا  نأ  ذإ  ..جوز  وه  ماللا  اذه  مهي   ام 
كلت ترظتنا  اذامل  لأس  انجاوز ..!! ؟ ةاد  ذنم  ءاشألا  كلت  ثدحت  مل  اذامل  لأس  ..لعفلا 

..ملعأ ال ال  انجاوز ..!؟ ؟ نم  تس  دع  ةأجف  جوز  نم  جخت  تاونسلا   ەذه  لاوط  ةردقملا 
تقو يأ  ناسإلا   لقع  رجفتت   ةقاطلا  ەذه  نأل  امر  ..تالؤاسلا  ەذهل  ااوج  كلم  دحأ 

  !!!. لعفلا جوز  عم  ثدح  ام  اذه  نأ  ودو  ..قبسم  دعوم  نودو 

ذإ تامولعم ..!! نم  اهيف  ام  ل  ققدأ   مل  ..رومألا ل  كلت  نع  ةلط  ةلاقم  لق  نم  تأرق  دقل 
ء ل  نأ  ودي  ..نلو  ..نآلا  حضاو  وه  ام  ةمهألا  ددش  هنأ  مغر  ام  دح  المم إ  امال  نا 

  !!!. لمم ملاعلا  اذه  مهم  

صخشلا نأ  وه  دع ) نع  كحتلا   ) دعاوق طسأ  نمف  ..اذه  يسفت  ةققح   ةلشم  كانه 
..هكحتب موق  يذلا  مسجلا  ةؤر  ارداق ع  نوك  نأ  د  ال  ملع -  نود  وأ  ملع  هسرام -  يذلا 

ال ولا ..!!!؟ نع  ةئاغ  اهتلعف و  فكو  ..ةقاسلا  انتقش  ةمئان   جوز و  اهتلعف  فكف 
..قح   قح  زغل  ةسفنلا  ىوقلا  نأ  ودي  ..يردأ 

ملاع امر   اهلعف ..!!! دق  اهو  جوز  لقع  لخاد  نم  ررحتلا  لواح  نا  اشحو  نأ  اضأ  ودو 
كحتلا تمدختسا  فك  ف  اذهو  ..ةفافش  اهلقع أ  نوك  هشعت  يذلا  ضماغلا  ةبيغلا 

  !!!. ماقتنالا م تلواحو  ةلئاعلا  تب  تقحال إ  فكو  نام  ل  دع   نع 

وه ثدح  ام  ل  ..ةقاسلا  انتقش  ف  ..معن  ..ائشف  ائش  ةصقلا  ەذه  راأ  كسمأ  تأد  دقل 
انراجش بس  اهبضغ  امر  ..ةأجف  جوز  دنع  ترجفت  لا  دع ) نع  كحتلا   ) ةردق بس 

وه ثدح  ام  نأ  اننظف  ..ملعت  نأ  نود  ءاشألا  كرحت  اهلعجو  اهلقع  ةهوملا   ظقأ  دق  مئادلا 
جوز لتق  تلواح  امدنع  ..و  ..اهنيح  ةققحلا  ەذه  فرعأ  مل  ل  ةجاضلا ..!!! حاشألا  لعف  نم 

ەذه جوز  ةهوم  له  ..نطالا  اهلقع  ةطساوب  مقتت م  نأ  تدارأ  اقت - اذه  تحجن   دقو  -
كلذك جوز  ةهوم  نأ  دقتعأ  نلو  ..قح  كحضم  بعتلا  ودي  الثم ..!؟ تاراقلل  ةرباع 

  !!!.. لعفلا

لواحت اهنأ  ودي   ..نآلا  ح  اهتبهوم  لما   لش  محتلا  نم  تنكمت  دق  اهنأ  دقتعأ  الو 
مدع ف  اذه  لعل  ..ةبيغلا  كلت  اهعوقو   دع  اهلقع  اهسردتو   اهنع  دملا  فاشا 
..كش نود  ناقتإلا  ةجرد  اهب إ  لصتسو  اهتردقم  فشكت  تلاز  اهنإ ال  ..ةتيمم  ة  اهتباصإ  

ةفاح إ  دوقتو  اح  رمدتل  بسحف  بعالتت   نأ  دت  امر  وأ  ..اهماقتنا  ذفنس  اهدنع 
  !!!. ىرت ام  ةدراو  تالامتحالا  عيمج  ..ملعأ  ..نونجلا ال 



قوف تاب  ةفقاو  ةروصلا و  كلت  جوز   َرأ  مل  ول  تاجاتنسالا  ەذه  ل  لصأل إ  نأ  مل 
ةردقم جوز  تمدختسا  فك  ..ىرخأ  ةرم  لأس  نأ  دت  ..ون  ءانثأ  نخ  ةلواحم  يردص 

!؟ يردص ع  فقتو  ةسفنلا ) اهتقاط   ) وأ اهيعو )  ) وأ اهحور ) إ ب(ـ أتل  دع ) نع  كحتلا  )
..حجرألا    ادأ ع  هتباجإ  دجأ  نل  زغل  اذه  دلاخ ..)  ) ا ملعأ  ال  !!.. 

ةدحاو ةجن  تلصو إ  دقو  ..تاجاتنسالا  ەذهب  جخأ  انأو  قح  بعرو  غلا  قلق  رعشأ  تنك 
..نآلا العف  جوز  تومت  نأ  بج  ..معن  هتأد ..!!! ام  لمأ  نأ  بج  ..ثدح  ام  لل  دحاو  لحو 

فك نلو  ةنيعللا ..!! ةبيغلا  كلت  ةعقاوو   ةاحلا  دق  ع  املاط   اددهم  نوأس  نأل 
لتقلا مسا : هلع  قلط  ام  وأ  الثم ..!؟ ؟ كانه  اهلتقل  اوروأ  اهذخأ إ  لواحأ  له  اهلتقأس ..!! ؟

..!؟ ؟)   34  ) محرلا

لئاع دارفأ  عيمج  نأ  مث  ..ةصصختم  ةبط  ةاعر  تحت  رفسلا  فلات  لمحتل  لاملا  كلمأ  نإ ال 
دع نع  كحتلا  ةطساوو   - جوز نأ  نم  كعد  ..مهمامأ  امرجم  نوأسو  نوفرعس ..!!! اهتلئاعو 
..قالطإلا   المع ع  سل  لحلا  اذه  اوروأ ..!!! اهذخأ إ  نم  عنمتل  ء  ل  لعفت  دق  اضأ -

انأف ..قش  ةفرغ  ةلللا   ءاضقل  تلقتنا  نأ  دع  هلعفأس  ام  ركفأ  ةلط  تاعاس  اهدع  تضق 
..ملعت   ام  ادحو  مونلا  ؤرجأ ع  ال 

نم ولخت  ةيهم ال  ةركف  لصأ إ  نأ  لق  ..وألا  رجفلا  تاعاس  ركفأ ح  ارهاس  تللظ  ..كانهو 
تومت ح  سفنتلا  زاهج  فاقإ  نع  عبطلا  ثدحتأ  ..لولحلا  لهسأ  اهنإ  ..معن  ..ةرطاخملا 
عيمجلا نأو  ةصاخ  ..ةعبط  تنا  اهتافو  نأ  عيمجلا  نظل  ىرخأ  ةرم  هلغش  مث  نمو  ..جوز 

..دحولا    لحلا  وه  اذه  ةظحل ..!!! يأ  اهتوم   عقوتي 

ثدح  ام  دع  افخم  حبصأ  مونلا  حف  ..ددشلا  قاهرإلا  مغر  رقصلا  ظقسم  انأو  اذهب  ركفأ 
  !!!.. سمألا

اث تلدأف  ..ارجف  ةثلاثلا  زواجتت  مل  ةعاسلاو  شارفلا  نم  تضهن  ذإ  ..لعفلا  يرمأ  تمسح  ..و 
اذه ع  ةرداق  تنا  نإ  فرعأ  ..يرافأ ال  تأرق  دق  جوز  نوكت  الأ  المآ  تبلا  نم  تجرخو 

..رظتت    ةددج  لتق  ةلسو  كانه  نوكت  الأ  اضأ  المآو  الصأ ..!!!

وأ ..جو  فذق   ء  أجافأ  نأ  افوخ  تقولا  لاوط  اراسو  انيم  تفتلأ  انأو  ماللا  اذه  لوقأ 
  !!. فقوملا ةعص  لختت  نأ  كل  ..أر  عقت ع  ةث 

ةراس بوكر  ؤرجأ ع  الف  ..لللا  نم  ةرخأتم  ةعاس  يزكرملا )  قوسلا   ) اشم إ اهدع  تهجوت 
نا رتوتلاف  ..مونلا  رعشأ  نأ  نود  ةظحللا  كلت  ارهاس ح  تللظ  نأ  بغلا  ..ثدح  ام  ل  دع 

  !!. ثادحألا ع خ كلت  تت  املاح  وفج  ءلم  مانأس  ل  رخآ ..!!! روعش  يأ  نم  ىوقأ 

تنأ ..ةرجأ  ةراس  تلط  كانه  نمو  ..ةعاس  حتف 24  يذلا  يزكرملا ) قوسلا   ) إ اخأ  تلصو 
اذه ..يدحو  مقتت م  نأ  دت  ..نخآ ف  ةقفرب  نوأ  امدنع  ائش  لعفت  جوز ال  نأ  ملعت 

امامت تاهبشلا  دعأ  امر ل  ةرجأ ..!؟ ةراس  بلطل  يزكرملا  قوسلا  تهجوت إ  اذامل  حضاو ..!!!
اققحت ةطلا  ترجأ  ولف  ..جوز  توم  ءارو  ةئانج  ةهبش  كانه  نأ  دحأ  نظ  ام  اذإ  فن  نع 

.جوز   ةافو  ةظحل  تبلا  تنك   نأ  نونظس  ..عن  يأ  نم 

اششق ال تعفد  نأ  دع  لخادلا  تللس إ  ثح  ..شسملا  تنك   ..ةعاس  نم  لقأ  دع  ..و 
فن دجأل  ..لخلا  بالا  نم  ةزكرملا  ةانعلا  ةفرغ  إ  دوق  ةفاظنلا   لامع  دحأل  ه  سأ 



  !!!. اح هتفرع   قولخم  عشأ  تد  دقو  جوز  قلق إ  رظنأ  ..ادحو  ةفرغلا  اخأ  

اههرأ لا  ءاودلا  ةحئارو  ..انصلا  سفنتلا  زاهج  توص  نم  ىوس  ..ناملا  مخ ع  مات  نوكس 
..بلقلا    تا  لجس  يذلا  زاهجلا  توصو  ..رخآ  ء  يأ  نم  أ 

!!!.. طهــو ولع  ةشمقألا  تحت  اهردص  ..بغ  لش  ثهلت  اهارأو  ..لئاه  رتوتب  جوز  رظنأ إ 
تكسمأ ..مث  ..ددش  رتوتب  رعشأ  نإ  ..درا  مد  اذه  لعفأ  نأ  نكم  ال  ..نل  ..نآلا  اهلتقأس 

لا تاظحللا  كلت  فرعت  تنأ  ..و  اخأ .!!! زاهجلا  نع  هلصفأل  ..ةفجترم  دب  سفنتلا  بوبنأ 
كاترا ءانثأ  مهدحأ  كارو  ..ام  ةمج  وأ  أطخ  بكترت  امدنع  ..نامو  نامز  ل  رركتت  

ةرادإ ع  غلأ  مث  انه  إ  لصوأو  لاملا  م  ذخأ  له  ..عللا  لماعلا  كلذ  أطخلل ..!!!
سلا ظحلا  هنأ  ودي  ..كش  نود  اضأ  وه  هنيدس  اذه  نإ  ..دقتعأ  ال  شسملا ..!! ؟

  !!!!. بسحف

مهم تحجن   نأ  ةظحلل  ترعش  ..زاهجلا  نع  هتلصفو  سفنتلا  بوبنأ  تكسمأ  امدنعف 
عف  : لوقو  لخ  نم  أ  اتوص  ةأجف  تعمس  امدنع  ءارولا  نم إ  تثو  ..نلو  ..لعفلا 

   What are you doing? -

ةضرمملا اهب  اذو  ..امامت  تسيت  دق  سفنتلا  بوبنأ  ةكسمملا  يدو  لئاه  بعرب  وح  تفتلا 
  !!!.. شسملا لتق   ةمج  بكترأ  نأ  ةقدصم  تعسم غ  نيع  رظنت إ  ةيسآلا 

ةفرغلا تمت  نأ  لق  ام  تدمجت   نأ  ..اهسفن ح  طاشلا  ظقوتو  خت  ةضرمملا  تحار 
  !!!. ةدصملا عقو   رأف  نأو  مهل  تود  دقو  تاضرمملاو  ضرمملا  قلا  ةع 

إ تللس  دقل  ..اقتعا  قحلا  ملاعلا  يأ    ع  يرقع  فقوم  تنك   ..ىرت  ام 
اهنع تلصف  نأ  دع  العف  اهتلتقو  ل  ..جوز  لتق  تلواحو  حضو  ل  ةزكرملا  ةانعلا  ةفرغ 

نأ نم  كعد  ..ةافلا  هف  ام  غيل  دهشملاف  ..نآلا  رذع  يأ  عفني  نل  هنأ  املاع  سفنتلا ..!!! زاهج 
  !!. تلعف امهم  ارت  عفنت  نلو  ..قح  امئاد ع  وملا 

دت تنا  جوز  نأ  عيمجلا  خأو  خأ  تحرو  ..امامت  ترهنا  ..اددحت  ةطقنلا  ەذه  دنعو 
ماللا ح اذه  ددرأ  تللظ  بسحف ..!!! فن  نع  اعافد  اهتلتقو  هتلعف  ام  ل  تلعف  نأو  ..تق 

..م    قيقحتلاو  ضقلا ع  مت  نأ  دع 

ضاق يأ  لق  نلو  ..ةمحم  يأ  ه  لقت  نل  دع ) نع  كحتلا   ) نع ال  نأ  ملعت  تنأ  ..نلو 
مامأ تمسقأ  دقو  ..لعفلا  ثدح  ام  اذهف  ..هلع  ام  تللظ  ل  هلإ ..!!! عامتسالا  ح 

كحتلا  ) ةردقم ةطساوب  تق  دت  جوز  نأو  ..بسحف  فن  ذقنأ  تنك  نأ  اقلاو  ققحملا 
..اهلتمت    لا  دع ) نع 

دع مل  ماللا  اذهف  ..ثداحلا  اساسأ   جوز  قرح  تمق  نم  اضأ  انأ  نأ  مهخأ  مل  عبطلا 
..ةرملا ەذه  ةلادعلا  ةضق  تعقو   ثح  ..رمألا  ام  مهأ  اذهو  جوز  تلتق  دقل  ..ادحأ  دف 

  !!!. نوناقلا لهأ  لوق  ام  دصلاو  راإلا  قبس  عم  لتق  ةمج 

إ نورظني  مهنأو  ..حضاو  فطاعتو  أ  مهرود  إ  نورظني  اوحار  دقف  ..لئاع  دارفأ  امأ 
ىرت ..مهتبا  تلتق  نأل  ددش  دقح  جوز  ةلئاع  دارفأ  إ  رظني  ..هلقع  ح  دقف  صخش 

.!؟؟   ةادلا ذنم  اقت  ء  ل  تس  نأ  اوملع  ول  نولعفس  اذام 



جوز ةروص  يوحت  لاو  ..فرغ  ةدوجوملا   امالا  اوتأ  نأ  عيمجلل  تلسوت  نأ  أ  ال 
نلو  : ..ملعت  ام  ال  قدص  هف ع  كش  اللد ال  اذه  نإ  ..تق  لواحت  و 



.امامت   ةنولإلا  ةراذلا  تفلت  دقو  ةمطحم  كتفرغ  امالا   اندجو  دقل  - 

..حضولا    ددش  ء  ل  سفت  اد   ..طقف  اهدنع  ققش ..!!! هتلاق  ام  اذه 

دت تنا  ةادلا  اهنأ   ودي  ..هتدارأ  ام  ل  تذفنو  ماقتنا ..!!! خ  م  جوز  تمقتنا  دقل 
اهلتقأ  نأ  تدارأ م  ذإ  ..كلذ  دع  اهيأر  تغ  اهنأ  اضأ  ودي  نل  ..اهب  هتلعف  امم  ماقتنالاو  تق 

امالا تمطح  ..كلذ  لق  اهنل  ..اهنم  سوؤيملا  اهتلاح  نمو  هشعت  يذلا  باذعلا  نم  صلختت 
تلز ال  ذإ  ..ةوق  هسفن  حط  يذلا  لؤاسلا  نم  اعط  كعد  ..ال  ع  للد  يأ  كلمأ  ال   

بوبنأل انا  ةظحل  ةزكرملا  ةانعلا  ةفرغ  إ  ةضرمملا  كلت  لوصو  ةفك  مهف  نع  ازجاع 
رمألا ال نأ  مأ  يرمأ ..!! ؟ فشكنو  ةقطلا  ەذهب  عقأل  ائش  جوز  تلعف  له  ..ىرت  ..سفنتلا 

فرعأ نل  رخآ  لاؤس  اذه  رخآلاو ..!! !؟ حلا  ثدحت ب  لا  فدصلا  كلت  نم  ةدحاو  زواجتي 
.حجرألا   هتباجإ ع 

اخأ اقلا  ع  مح  ..صق  سمتو  ددشلا  يراإ  مامأو  ..ةماحملا  نم  روهش  دع  ..و 
ةصاخ ..ةرقتسم  تسل  اهنأ  ىأر  لا  ةلقعلا  لاح  بس  فنلا  بطلا  شسم  إ  لاحب 

بس ةلقع  ةثول  ااصم  نوأ  دق  نأ  مهمظعم  حجرو  ..فن  ببط  نم  يأر أ  ذخأ  نأ  دع 
.ه   تررم  يذلا  عللا  يرورملا  ثداحلا  كلذ 

اهتنظ  لاو  ..ةقشلا  ثادحألا   نم  اضع  انعم  تدهش  لا  ةمداخلا  عتسأ  نأ  تلواح  دقل 
كلت كلتمت  جوز  نأ  ال  قدص  تاثإل  م  ةلواحم  ..ةجاضلا  حاشألا  ةقلعتم  ةادلا 
لاحك ةضقلا  طروتلا   خت  تنا  امر  امامت ..!!! رمألا  تركنأ  ةنيعللا  نل  ..لعفلا  ةردقملا 

  (. تلا  ) ةقفلا  تالاجلا  مظعم 

كانه اأ  قأ  نآلا  انأ  اهو  ..لعفلا  فنلا  بطلا  شسم  قن إ  متو  ..ء  ل  تيل 
.تهتنا   دق  اهلمأ  اح  امرو  ..قتسم  نأ  املاع  صق  كل  بتأ  ثح 

ل نأ  وهو  ..ةمهألا  غلا  ارمأ  نآلا  تفرع  ..اذه ل  نم  دأت  دلاخ ..)  ) ا ائس  اناسإ  تسل  نإ 
دع ةداع  نوك  انتاح  قاطن  نأ  ةققحلا   نلو  انذ ..!! فق  مل  هنأ  اروخف  هتاح  ق  انم 
تنأ ..معن  بئاجعلا ..!!! ىس  ..ةصرفلا  انل  تحتأ  اذإف  بونذلا ..!!! فاقال  ةصرف  ةأ  نع 
درجم ءالؤه  نحن ..!! مهنإ  ..اننب  نم  مهنإ  ..ةلتقلاو  نوسلتخملاو  صوصللا  أ  نيأ  نم  فرعت 

طق اونوك  مل  مهنأ  اوكردأ  ..اوروصت  امم  فعضأ  مهنأ  اوكردأف  ةلما  ةصرفلا  اودجو  صاخشأ 
..اونظ   ام  قالخألا  ماش 

نلو ..داسفلا  حمس  فقوم  قلخلا   لب  نوقدشي  نمم  لاجر  ةع  عض  دلاخ ..)  ) ا قدص 
مث ..مهرئامض  مهنب و  ا  نوكس  هنولعفس  امو  قالطإلا  مهيلع ع  رطخ  هنأ ال  ًوأ  مهل  دأ 

..لن    ناسإ  هنأ  نهيس ع  ةعلا ال أ  نم  ادحاو  نأ  دقتعأ  ..ةجتلا  ةجن  بقار 

اهتا نأ  اخأ  تعنتقا  دقو  شسملا  اأ   قأ  نإ  ..ء  ال  اهدع ..!! ؟؟ ثدح  اذام 
صق ةاتك  غارفلا   تقو  لتقأ  لعج  ام  اذهو  ..مادعإلا  مح  نم  لقألا  لضفأ ع  نونجلا 

..كلإ اهلسرأل 

..دهج نود  بتك  ام  نأ  ق  نأل ع  ..ەذه  صق  ةاتك  ابك   ادهج  عقاولا  تلذ   دقو 
..معن كش ..!! نود  نزحلا  وه  ثادحألا  ەذه  د  امر -  ادإ -  دعاس ع  امو  ..كرت  ال  أرق 

..ملعت   ام  عادإلا  نم  دمل  ناسإلا  رافأ  نحش  نزحلاف 



رمألا  عقاو  ةءارقلا   نأ  ادج  ملعأ  نأل  ..كئارقل  صق  لخت ب  نأ ال  لمآ  ..ماتخلا   
نأ درأ  ..ةدش  اذه  درأ  انأو  ..مهتنوعر  لمحتل  رارطضالا  نود  نخآلا  لوقع  لوجتلا   ةعتم 

..ثدح    ام  ل  دع  لقع  يدل  نإ   اذه  ..قع  كؤارق   لوجتي 

ناسإلا ةاح  ىرجم  غتل  ةدحاو  ةثداح  أت  نأ  نكمم  فك  الئاسمو  اغتسم  ماللا  اذه  لوقأ 
   !!!. قح بغ  رمأ  هنإ  رخآ ..!! ؟ لجرل  اهنأو  ةقاسلا  هتاح  حبصتف  ..لمالا 

امر ذإ  ..ةصقلا  ثادحأل  يد  لالخ  نم  اذه  تظحال  كلعلو  ..نآلا  يصمل  امامت  ملسسم  نإ 
خأ لعجو  ..دحأ  هلمتح  امم  ەذه أ  صق  هتيأر   امف  ..بك  دح  الام إ  كل ال  تود 

..تقولا    سفنب  هل  املسسمو  ةدش  عقاولا 

رعشأ ..هلمأ  ملاعلا  نع  وأ  ..عقاولا  نع  داعتبالا  الواحم  شسملا  قو   قأ  نأ  لواحأ  اذل 
دع ةعبطلا  ءارو  ام  ملاع  إ  هلالخ  نم  تلخد  نأ  دع  ةصاخ  ..ةدش  ههرأ  ..ملاعلا  ەرأ  نأ 

  !!!. جوز تقرح  ..نأ  دعو  ..ةعشلا  مج 

  !! لقعلا محتقا  يذلا 

……ـ    لا ناملس  دلاخ  اهيكح :

ءادهإ  

ح مأ  ..تانمأ  درجم  مأ  ..ةصق  تنا  نإ  الصأ  فرعأ  ال  ..ةصقلا  ەذه  فصأ  فك  فرعأ  ال 
اّد دجأ  مل  ..هتتك  ام  ةاتك  نم  تهتنا  امدنع  نأ  مهملا  قرولا ..!!! الآ ع  ةلواحم م ل 

.ەدمأ   لاط  كلاح  مالظ  رم  يذلا  ببحلا  طو  إ  تلا ..)  ) امل إ ءادهإ  نم 

لا مهمالحأ  ..اندادجأو و  انئاآ  ..لمجلا إ  تايسلا  نمز  نم  ةخأ  ةرطق  مهتعأ  نم  و 
.حالا    جاردأ  تهذ 

فلؤملا  

نطولا   نويع  عمدت  ..ال ال 

لمألا   انحاو  ..رجفلا  انحا 

..نمثلا   مجح  نوك  امهمو  ..نمزلا  دعنب  لا  انحاو 

..نطولا   نويع  عمدت  ال 

..نطولا   نويع  عمدت  ولو 

عمدلا   هنويع  نع  حسم  ..حف  لدنم  صن  انحا 

..لمأ    ةاغ  ..علضلا  ماظع  نم  تحننو 

عمشلا   راونأ  نم  ەرمقو 

نطولا   نويع  عمدت  ..مهملا ال  س 

كتمس   خنب  انحاو  ..باشلا  انحا  نطو  ا  ال 

باتك   حأ  نمزلا  بلق  ةتكم  



لمأ   كلق  طسو  انحاو  ..رجف  كرمع  انحا   ماد 

نطولا   نويع  عمدت  ام  ..نمثلا  مجح  نوك  امهم 

يودلا  ) رفسم   ) رعاشلا اهغاص  ةعئار  تامل 

اذه نوك  الأ  المآ  ىرخأ  ةرم  ملإ  دوعأ  لا )…ـ ناملس  دلاخ   ) مفضتسم انأ  اه  ..ئراقلا  يزع 
اوقرغ  سانأ  نم  تلصو  لا  ةنولإلا  لئاسرلا  ضع  مل  ت  دق  اهو  مظح ..!! ءوس  نم 

  !!. ةراثإلاو ضومغلا  ةئيلملا  ءادوسلا  هئامسو  ةمتاقلا  ەراحب  ةعبطلا  ءارو  ام  ملاع 
.. ةسلا  امأ  ءاره ..!! ضحم  اهاري  امر  رخآلا  ضعلاو  ..صصقلا  كلت  قدص  دق  منم  ضعلا 
ام ل  ..اذل  ..مهصصق  ةعقاو  ىدم  نم  ققحتلا  نكم  الو  اهيلسرم  ةه  نع  ائش  فرعأ  انأف ال 

اهانضق  لا  تاعاسلا  ع  مدنن  الأو  ..لقألا  ع  ةلسم  صصقلا  نوكت  نأ  وه  مهي 
  !!. اهتءارق

لهأ أ  هنأو  هتاح  نع  ثدحتي  ملاعلا  ناسإ   ل  نأ  ةقاسلا  صصقلا  نم  احضاو  اد  دقل 
..رمألا    عقاو  كلذ   مال ع  دحأ  الو  اقلا ..!! نمزلا  اذه  ةحض  هنأو  ..ءاقش  ضرألا 

هجاونل انتويب  نم  اموي  جخن  ذإ  ..ةاحلا  عم  ةس  ةراض  ةكرعم  ضوخ  انم  ل  نأ  ق  انأف ع 
نع ةلئسألا  تاع  انلخاد  رودت  موي  لو  ..ةددج  فقاومل  ضرعتنو  اددج  اصاخشأ  ىرنو  ملاعلا 

  !!!. انئارآ نخآلا   ءارآ  نعو  ..انئارآ  نع  ..نخآلا  نع  ..انسفنأ  نع  ..انتاح 

رعشأل ح  ..ه  ةصاخلا  تاغرلاو  رافألاو  ئداملا  نم  عساش  ملاع  ءامس  قلح   انم  لف 
  !!!. ةنونجم ملاوع  امر  وأ  ..نونجم  ملاع  شعن   اننأ  اناحأ 

مولظملا باشلا  نم  اهب  سأ  ةئف ال  كانه  نأ  تلصو  لا  ةنولإلا  لئاسرلا  لالخ  نم  اد  دقل 
باشلا نم  لج  أوسأ  انقزر  دق  اننأ  مالعإلا ع  لئاسو  عامجإ   هش  دوجو  مغر  ..انعمتجم   

  !!!. هفاتلا لحنملا 

اورمدو اوؤاج  دق  رالا  نأ  اضأ  ركني  دحأ  نل ال  ام ..!!! دح  اححص إ  ماللا  اذه  نوك  امرو 
نأ انم  اوبلط  مث  ..بوقثلا  تألتما  ةرخن  ةقراغ  ةنيفس  لاقملا  انل  اوكرتو  ..لجلا  اذه  مالحأ  ل 

لطاسألا جعت  لا  مدقتملا  ملاعلا  راح  إ  رظنن  امدنعو  كلذ ..!!! دع  اهيف  راحإلا  وتن 
..!؟ مل ةنيفسلا  تنا  تقولا ح  ةلط  نولعفت  متنك  اذام  ةشهد : لءاسن  ..تارئاطلا  تالماحو 

انيلع  : نودف 

ال ء  ل  نودتو  لسلا  ءاب  نوباصم  منإ  بدألا ..!!! للق  هفاتلا  باشلا  نم  ةلش  متنأ  - 
  !!!. بعت

ملقنس لا  صصقلا  نم  ..ةمداقلا و  صق  نع  ثدحتنو  ..رمألا  اذه  كنل  ..لاح  ل  ع 
لقعلا راأ  نم  اضع  مل  فشكتو  ..ضماغلا  ةلا  سفنلا  عقنسم  إ  ةسوبالا  اهئاوجأ 

  !!. ةرم لوأل  اهنوؤرقتس  امر  لا  يلا 

..ملعأ ل ال  ةصقلا ..!! ؟؟ ثادحأ  يرورم  ءانثأ  ثدح م  ام  معومد  رمهنس  له  ..نلو 
!!.. مجعتس تنا  نإ  لءاسأ  نأ  ح  ةارغ ..!! اهتشع  لا  صصقلا  نم أ  اهنأ  ادج  ملعأ 

ل بذعتأو   هشعأ  يذلا  حبقلا  كلذ  ..حبقلا  نع  ةلمج  ةصق  بتكن  نأ  ادج  بعصلا  نمف 
حمس يذلا  غارفلا  نل   ..معن  ..يد  كرحأ  ..ردقلا  لسالس  لكم  نأ  ارعاش  ..ادحو  هتاظحل 



هتاح شع  للاف  ..ةققح  ةمعن  سانلا   اهب  معني  لا  ةلفغلا  نأ  امئاد  اددرم  ..ردقلا  ه 
.ةعبطلا   ءارو  ام  ملاع  ..بهرلا  ملاعلا  كلذ  نع  ائش  فرع  الو  انئمطم 

!!.. لقأ امر  وأ  اقت  ماع  ذنم  ..عبسألا  ةاهن  لطع  ىدحإ  تأد   ةصقلا ..!! ؟ تأد  فك 
الأ الواحم  رخآلاو  حلا  ب  هلإ  بهذأ  سانلا  نم  اقت  الاخ  اددج  انام  تدجو  دق  تنك 
نيأ ةقاسلا ..!! راجت  لاوهأ   نم  هل  تضرعت  ام  ل  انتأ  نأو  ..قش  فن   شمنأ ع 
نام خــــشلا ..!!!)  ) ةرحلا  ةقطنملا  هشلا   سك ) راتس   ) قم هنإ  ناملا ..!؟ كلذ  وه 
تسل  كنأو  رعش  كلعجت  ەؤاوجأ  ..رحلا  ع  ةام  لط  ئداه  فظن  لمج 
!!!. لماش ءودهلاو  نوللق  سانلاو  افظن ..!!! لازال  ناملا  نأ  وه  كلذ  للدلاو ع  تلا ..!!!) )

لاوط  تاعاس  سلجأف  ..عبسألا  أ   وأ  ترم  امر  ..رخآلاو  حلا  كانه ب  بهذأ  تنك 
لالخ نم  تننإلا  ملاع  راحإلا   وأ  ةءارقلا  ىوس  ائش  لعفأ  ال  ..قملل  ةجراخلا  دعاقملا 

كحضأف ةقاسلا ..!! راجت  اكذ إ  ةدوعلاو  ءامسلا  رظنلا إ  وأ  ..لومحملا  رتويبملا  زاهج 
عنلاو ..انسفنأل  اهقلخن  نازحأ  و  ةققح  نازحأ  كانهف  ناحألا ..!!! أ  يانيع  عمدتو  ..اناحأ 

  !!. ةعاشو اعاتمإ  أو  املأ  خألا أ 

رم نأ  دع  فصلا  ةف  ةلللا   كلت  نم  ءاسم  ةعساتلا  سك )  راتس   ) قم ادجاوتم   تنك 
ةلاخ اددحت  ةجراخلا  قملا  دعاقم  تنا  ثح  ..خ  بطلا ع  ةل  لوألا   اردلا  ماعلا 
دحأ عأل  ەرعش  نجع  دقو  ةباش  ااث  يدتري  ..ماوعأ  ةعضب  رغص  نم ف  ىوس  ..اقت 

..هسفنب رخفلاو  ةفاعلاو  ةنوتفلا  ساسحإلا  نم  ةمدقتم  ةلاح  اع  هنأ  ادو   ..رعشلا  تامك 
لعش  نأ   لق   ..اقت  ائش  لعف  ال  ادحو  سلج  نا  ذإ  ..كش  نود  لالا  لوغشم  نا  هنل 

دأت   .!! ل  نخد ..!؟ رمعلا  اذه  ف   تماصلا ..!!!  للل    ىرخأ    ةرم  رظنو  هتراجس     

مث  جهوتي    يذلا    فرطلا    غبتلا  ..  ةفافل    لمأتي    وهو    هنهذ    تمحازت       رطاوخلا    يالم    نأ    فرعأ   
طانغملا   ..  منتلا    نم    بق    ثأت    اذه    وبخ  ..  مث    جهوتي    وبخ   ..   

..ملعأ ال  ماهر ..!! ؟)  ) نم  ..بسلا  ماهر )   ) نأ قثاو  نإ  دصق ..!!! نود  هلإ  رظنأ  تحر 
نإ يراجتلا ..!! زوينفألا )  ) وأ انراملا )  ) عمجم اهاقال   ةاتف  وأ  ناجلا  ةنبا  ..امئاد  ةدحاو  كانه 

  !!. ةسامورلا ملاوع  نائاغ   ناغصلا  نادغولا  امنب  ..لاملا  ناقفنو  ناقح  امهيلهأ 

..ةلحن ..ام  دح  ةلمج إ  ةاتف  ..لواط  نم  ةق  ةلواط  ةاتف ع  دجأل  ..ىرخألا  ةحانلل  تفتلأ 
ةشاش مامأ  ادج  ةكمهنم  ودت  اهنل  اضأ  ةدحو  سلجت  ..اهينذأ  لوح  فتل  صق  رعش  تاذ 

!!. لومحملا رتويبملا 

ع اوملا )  ) بوك لخاد  ةنادلا  ةغصلا  جاومألا  قدحأ   مث  ..فلا  كلذ  ..اهيلإ و  رظنأ  تحر 
اش نأو  ..اهعرد  لخاد  الإ  نامألا  رعش  لا ال  ةافحلسلا  نأ  ارعاش  ..أ  اهــأو  ..لواط 

نوحرمو بلألا  لاج  نوقلسي  اونا  مهراتعا  مهباشل  زئاجعلا  نح  ام  ةداعف  ..هل  ةمق  اذه ال 
ةطاسب ..ائش أل  باشلا  ةلحرم  لثمت   الف  انأ  امأ  ..يرافلا  تاراس  نوبكرو  تاوانسحلا  عم 

نأ دقتعأ  اذل ال  اقفاتيملا ..!!! ملاع  قرغلاو   بئاصملا  عقولا   ىوس  ء  يأ  لعفأ  ال 
..ةدوع و  : نود  بهذ  باش  الثم ع  نرق  فصن  دع  مدنأس 

  !!!. احرم - 



سلجت تنا  لا  اهتاذ  ةاتفلا  ىرأل  افم  لش  تفتلاف  ..عقاولا  ملاع  إ  ةحتلا  كلت  تداعأ 
مث  : ..لواطل  ةرواجملا  ةلواطلا  ع 

.!!؟   اللق دعاس  نأ  كل  له  ..كجاعزإ  ةرذعملا ع  - 

دق نأ  ةجرد  إ  امر  ..عورم  دح  إ  لوجخ  نأ  لشم  ..درلا  نع  ازجاع  لجخ  اهيلإ  ترظن 
  !!!. هحتفأ نأ  لق  اهسفن  ةجالثلا  با  قرطأ 

جحلا  : ضع  اهــش  ةماسبا  تلاق  ..اتراو  مص  مامأو 

صاخلا لومحملا  رتويبملا  زاهج  اهتجلاعم   عيطتس  تنك  نإ  ملعأ  ةغص ال  ةلشم  كانه  - 
.!!؟   رتويبملا ةزهجأ  ةخ  كل  له   ..

مثعلتب  : تلقو  تحنحنت 

   !!. لواحأ نأ  عيطتسأ  ..نل  ..لاجملا  اذه  ابخ   تسل  - 

نك مل  ..و  ..زاهجلا  أتل  اهتلواط  تضهن إ  مث  لعفلا ..!! اهزاهج  تحلصأ  نأو  اثك  تركش 
رراسأ جفنتل  ..قئاقد  نوضغ  اهلح   تمق  ظحلا  نسحل  ةطس  ةلشم  ..ركذلا  قحتس  رمألا 

!!!.. ةداتعم ةأرج غ  ناذئسا و  نود  لواط  دنع  سلجتل  رك  بحس  تماق  مث  ..مث  ..ةاتفلا 
مالم  : ةحضاولا ع  بارغتسالا  تارظن  طسو  لأسل 

.!!؟   رتويبملا لاجم  لمعت   له  - 

وص  : ةن  ءودهلا إ  داع  دقو  امسبم  اهتبجأ 

.رومألا    ضع  هنع  فرعأو  رتويبم  زاهج  كلمأ  ..سانلا  ل  ..ال ل  عقاولا   - 

.!!؟   لمعت اذام  اذإ  - 

اصوصخل  : بغلا  ماحتقالا  اذهل  بارغتسا  تلق 

   !!!. بطلا ةل  بلاط   نإ  - 

مهنأ بطلا ع  رادل  سانلا  رظني  امئاد  بط ..!! رمأ  هنإ  ..ةاغلل  ددش  باجعب  ترظن إ 
..كلذ مالأ ع  الو  ..تارظنلا  كلت  مامأ  لجخ  تمسبا  نأ  مهملا  حافلاو ..!! ةقعلل  جذومن 

  !!!. ةلمج ةاتف  مامأ  قمحأ  رخ إ  وأ  لش  لوحتي  باش  لف 

..ثدحتنو أل ثدحتن  انسلج  ذإ  ..اننب  راد  لط  رخآ  راوحل  ةاد  وه  صقلا  راوحلا  اذه  نا 
وه مف  ةذل ..!!! اهدع  ام  ةذل  رعشأ  اققر  ااوجتسا  جتس  تحارو  اقت ..!!! ةعاس  نم 
.خلإ   ..نعو  ..نعو  كتااوه  نعو  ..كناغأ  لمجأ  نعو  ..لضفملا  كنول  نع  ةاتف  كلأس  نأ  عئار 

اهلحر لق  لتل  اهلفطت ..!! ع  اهحماسأ  نأ  ةلمآ  لجخ  تنذأتساو  اهتعاس  إ  ترظن  مث 
اقالطإ  : اهعقوتأ  مل  ةأجافم 

   !!. عنامت تنك ال  نإ  ك  لصتأ  عل  انفتاوه ..!! ؟؟ ماقرأ  لدان  نأ  نكمملا  نم  له  دلاخ ) - )

انتاعمتجم ةاتفلا   نوكت  نأ  اندتعا  دقل  ..بلطلا  اذه  مامأ  ددش  جح  ترعش  ةأرجلل ..!!! ا 
!!!.. ەذهك ةئج  ةطس  ةلماعم  ادأ ع  دتعن  ملو  ..نوجملا  ةددش  وأ  ظفحتلا  ةددش  ةقلا 

  !!. تدارأ ام  ه م  لصتت  نأ  اهقح  نم  ددج  قيدصك  لماعت  اهنإ 



نا لاقنلا  تاه  نأو  ةصاخ  ..ضفرلا  ؤرجأ ع  ملو  افملا ..!! ماحتقالا  اذه  مامأ  ارفم  دجأ  مل 
مث ..لاقنلا  اهفتاه  هلجسب   اهرود  موقتل  مقرلا  اهتخأ  ةلواطلا ..!! ع  اهمامأ  ادوجوم 
بكل  ..ودي  ام  ع  ةيسآلا  ةلاجلا  نم  قئاس  اهدوق  ةراس  إ  ةهجتم  ةعم  تضهن 

   !!. ةدعتبم قلطنتو  لخلا  دعقملا 

قملا نم  تجرخو  ارغأ  تمزحف  فصنلاو ..!!! ةاعلا  نم  بقت  اهدجأل  عاس  ترظن إ 
تت تحار   امنب  اهسأر  تلقو  اهتضتحاو  دج  ةحتلا ع  تقلأ  ثح  قش  إ  ادئاع 

نم نمث  الو  ةقداص  تالق  اح  قلتأ   مل  ادأ  ..ةقرلل  او  نانحلل  ا  لقتو ..!!! يرعش  ع 
..دج    ىوس  دحأ 

لاوهأ  نم  ه  تررم  ام  ةارغ  نع  فن  و  يب  لءاسأ  دجت  ..اهنضتحأ  ةرم  ل  و 
امع الصأ  ةركف  دأ  اهل  نوكت  نأ  نودو  ..رود  يأ  دجل  نوك  نأ  نود  ةقاسلا  ةللقلا  تاونسلا 

هلعفت ام  اذهو  بسحف ..!!! انتاح  اونوك   نأ  نورخآلا  اندعاس  اناحأ  ..نلو  ..اهلوح  يرج 
.ةغ   ةجرد  ەدجتو إ  دج 

امئاد نامألا ..!! كرعش  يذلا  بحملا  ءلا  مترلا  كلذ  ..ةفلا  كلت  ادج   ةئداه  ماألا  تنا 
ام وه  تورلاف  ..قلقلا  ءاد  باصملا  ناسإلل  جالع  لضفأ  وه  تورلا  نأ  سفنلا  ءاخ  لوق  ام 

دعأ مل  نأل  الوأ  سانلا  بنجتأ  نأ  ..هلعف  لواحأ  ام  اذهو  رتوتلا ..!!! كنع  دعو  نامألا  كرعش 
ةطس ةنتور  ةاح  شعأ  نأو  ..ةقاسلا  راجت  ه   تررم  ام  ل  دع  قالطإلا  دحأ ع  قثأ 
..نلو لعفلا ..!!! هتشع  نأو  امئاد  هنع  ثدحتأ  يذلا  لمجلا  املا  قبع  نم  ائش  لمحت 
كلعجت ..تانيسلا  ةف  نم  ةلمج  ةنغأ  وأ  ةدحاو  ةحمف  ..هشعأ  نأ  يرولا  نم  سل 

  !!. دوسأ نمز  الاح   شعن  اننأ  رعش 

تحت رثدتأ  نأ  لق  ةللق  تاظحل  ..مونلل  اهأتم  اث  تلدأو  فرغ  تهذ إ  ..ەآ  انك ..!؟ نيأ 
..اهقشعأ لا  ةتفاخلا  ةءاضإلا  كلت  عم  لجسلا  زاهج  نم  ثعت  ةئداهلا  سوملاو  ..فاحللا 

فخم  توص  زارط  نم  سوالهلا  أدت  ..طقف  مالظلا  ..معن ف  ةدش ..!!! مالظلا  خأ  انأف 
انأو ..نوملعت  ام  ءانبجلا  سجاوه  ەذه  ..ةآرملا  يع   فرط  هحملأ  دوسأ  ء  وأ  ..ةفرغلا  نكر 

  !!!. عورم دح  ناج إ 

الف ..ادج  ردان  رمأ  اذهو  لاقنلا ..!! تاه  نري  نأ  لق  ..مونلا  كشو  ةظحللا ع  كلت  تنك  
بناج ةغصلا  ةدضنملا  ادوجوم ع  فتاهلا  نا  دج ..!!! ىوس  ملاعلا  اذه  لأس ع   دحأ 

مث  : ..هلإ  لصأل  لساتب  يد  تددم  ل  ..ضوهنلل  رطضأ  ملف  ..شارفلا 

  !!. ولآ - 

رذح  : لوق  قيقر  يوثنأ  توص 

.!؟   كلاح فك  دلاخ ..!؟) - )

سجوتب  : تلقف  ..توصلا  مأ  مل 

.!!؟   ثدحتملا نم  - 

  (!!. رمس  ) انأ - 

بارغتسا  : تددر 



..!! ؟   نم رمس ) - )

تلاق  : مث  ..لجخلا  ترعش  اهنأو  تحنحنت 

.!؟    تس له  ةللق ..!!! تاعاس  ذنم  سك ) راتس   ) قم اهتلاق   لا  ةاتفلا  - 

اهلأسأ مل  انأ  وأ  ..اهتلاق  اهمسا ح  خت  مل  اهنإ  ..لعفلا  اهنأش  قلعتي  ام  ل  تس  دقل  ..ەآ 
كلمأ نأ ال  ادج  فرعأ  بغ ..!! اذه  ساعم ..!! ؟ ةاتفلا  ەذه  دت  له  ..ىرت  اهمسا ..!! نع 

ء الو  ام  ةمدخ  اهل  يدسأل  الإ  لق  نم  ةاتف  قحالت  مل  هنأ  عقاولاو  ..ةماسولا  تاموقم  نم  يأ 
.!!؟   رخ وأ  لش  ةمدخ  رمس )  ) دت لهف  كلذ ..!! غ 

حضاو  : مثعلتب  لوقأ  نأ  لق  اع  رطاوخلا  كلت  تحرط 

  !!!. انيقتلا كمسا ح  خت  مل  ..ةرذعملا  رمس ..)  ) احرم - 

رخأتملا  : تقولا  اذه  عم  امتي  سامح ال  تدر 

.!!؟   لوغشم تنأ  له  ..كلع   -ال 

اح ةصاخلا   رومألا  ضع  نع  لأسو  ..اهسفن  نع  ثدحتت  ةأجف  تحارف  ..نلا  اهتبجأ 
رذح  : اهتلأسف  وضف  مواقأ  مل  نأ  ..ةاغلل ح  اغ  اهفت  نا  نمز ..!!! ذنم  فرعت  اهنأو 

..ةأجف اح  ترهظ   دقل  ..عأ  ..افم  كلاصتا  ةحا  ..نل  نل ..!! رمس ..)  ) ا ةرذعملا  - 
   … مث ..مث 

فلأ عضأو  ادج  لوجخ  نأ  لشم  ..ةحاقولا  نم  ائش  ال  تدجو   نأ  دع  لوقأ  ام  دجأ  مل 
ألا  : نم  ء  تدرف  ..هلوق  تدرأ  ام  تمهف  اهنل  ..سانلا  رعاشمل  باسح 

امئاد ..ادحو  تارم  ةدع  كانه  كتيأر  دقو  رارمتسا ..!! هتاذ  سك ) راتس   ) قم إ  آ  نإ  - 
امئاد تنأف  كتقداصم ..!!! ةدش   بغرأ  نأو  ..ام  اقامعأ  كل  نأ  رعشأ  لعج  امم  ادحو ..!!!

إ نوتأ  نيذلا  ناشلا  مظعم  لعف  ام  اموي  إ  رظنت  مل  كنأ  ةجردل  ادع  كرافأ  ح  ام 
.!؟؟   لق نم  يدوجول  تهبنا  له  قملا ..!!

لجخو  : قدص  اهتبجأ 

  !!!. لق نم  كتيأر  نأ  ركذأ  ..لعفلا ال  ..نلو  ..ةرذعملا  - 

لوقت  : اهنأو  ةقثب  تكحض 

  !!!. اذإ ةقحم  نإ  - 

ام دح  إ  ترعشأ  اهنأ  ركنأ  ةقالع ال  ..ةاتفلا  ەذه  عم  اهمهفأ  مل  ةمهبم  ةقالع  تأد  اذكه  ..و 
ةرم بحلا  رعش  نأ  نكم  ال  امامت  اقلغم  لظ  لق  نل  ..اهشعأ  لا  ةدحولا  لظ  ةفلألا  

ام هف  ارارق  كلمأ  رمأ ال  اذهو  (.. 35  ) ةاحلا ىدم  اهاسأ  نأ  نكم  ةقاس ال  ةجت  دع  ىرخأ 
  !!. نوملعت

اح قلعتي  ام  ل  اهلالخ  لأس  تحار  ..عبسألا  ةارق  رمس ) ب(ـ ةفتاهلا  قالع  ترمتسا 
اهنأ تفرع  نأ  الإ  ..اهسفن  نع  اثك  اهرود  ثدحتت  نكت  مل  عاطقنا ..!! ح  نود  ةصخشلا 

ةفاضإ تامولعم  عم  لوقت ..!! ام  ةسدنهلا  ةل  ةلاط   اهنأو  بسحف ..!! ماع  كت 
.ىرخأ   ةلئاع  يأ  نع  فلتخت  لا ال  اهتلئاع  نع  ةطس 



بغ لش  اهبلط  تو ع  ل  ..ةرولل  اهلاقأ  نأ  مويلا  كلذ  بلطت م   نأ  لق  اذه  نا 
!!.. ددلا نم  ء  دع  تقفاوف  فتاهلا ..!!! لالخ  نم  دت  ام  خت  نأ  امامت  تضفر  نأ  دع 
ةدم ع ذنم  تدتعا  نأو  ةصاخ  رخ ..!! وأ  لش  ةدعاسم  ةداعلا -  ترج  ام  دت -  اهنأ  ارعاش 

راتو ىرخأ ..!! لاشم  عقأل   لاشملا  كلت  لحأ  ام  ةداع  نأ  مغر  ..لاشملا  لالح  رود  بعل 
؟ ادأ سردلا  ملعتأ  نأ ال  نولوقت  قمحأ ..!! ؟ نأ  نولوقت  اذام ..!؟ ..ەذهك  صصق  ءم  صقلا 

اك شعأل  اهدع  دوعأس  نأو  ةخألا  اهشعأ   ةرماغم  ل  نأ  نظأ  امئاد  نأل  امر  !!.. 
ءارعلا اهدع   ذتل  ةاحلا  سإ  م  صتمتو  علتت  اندلا  نأ  كردأ  نأ  نكم  ..سانلا ال 
رم هلعف  ام  هش  وهو  ..اقالطإ  الهس  سل  رمألا  رخآ ..!! الو  هل  لوأ  ملظم ال  ملاع  لخاد 

سع رمألا  نأ  اودجو  مهسفنأ  اودرفنا  اذإف  ..حصانلا  مامأ  دوعولا  نوقلط  امدنع  ةنمسلا 
  !!. اقح

قم رمس )   ) لاقأل اتلا  مويلا  ددحملا   دعوملا  تهذ   ..معن  ..ەآ  لوقأ ..!؟ ؟ تنك  اذام 
يداني اتوص  عمسأ  نأ  لق  ..قملا  إ  اهجوتم  راس  نم  تلزن  هتاذ ..!! سك ) راتس  )
لخلا دعقملا  ةسلاج   اهنم و  بقأ  نأ  ش إ  رمس ) اذو ب(ـ ءارولا  تفتلا إ  توفخ ..!!

  !!. قئاسلا دوجوب  ةراسلا   

اغتسم و  : اهيلإ  تهذ 

بهذنلو بكرا م  كوجرأ  كانه ..!! كلاقأ  انأ  نكم  قملا ال  دوجوم   راقأ  دحأ  دلاخ ..) - )
  !!. كوجرأ ةع  ..يراأ  ل  متك  قئاسلا  ..ائش  شخت  ..رخآ ال  نام  إ 

سجوتب  : تلق  مث  ..اراسو  انيم  تفتلا 

   … نل نإ  ..هنيدت  يذلا  ناملا  راس إ  كعتأ  يعد  - 

اهقحالت  : اهل  ملاعلا  طاش  نأو  ةارغ  تعطاق 

  !!!. قطلا ء   ل  كل  حأس  ..كوجرأ  دلاخ ..)  ) ا نآلا  - 

لخلا دعقملا  تسلجف   اهعم ..!!! بوكرلا  ىوس  لسوتلاو  حاحلإلا  اذه  مامأ  هلوقأ  ام  دجأ  مل 
امهنم ل  لمح  ةجلثملا  تاوملا  نم  ك  ةكسمم  اهتدجوو  اهبلط  ..!! ءانب ع  اهبناج 

امهادحإ  : تمدق   مث  ..ةهشلا  سك ) راتس   ) ةمالع

   !!. كانه تأر ق  نأ  دع  تجرخو  قملا  نم  ادرا  اوم  كل  تشا  دقل  ..لضفت  - 

بارغتسا  : اهلأسأ  نأ  لق  ..اراش  رولا  بولا  تذخأ 

باشلا تسل  ل  ..ةلئسألا  ەذهل  ةرذعملا  م ..!! ؟ نيدت  اذامو  ناهاذ ..!! ؟ نحن  نيأ  إ  - 
الو ..عن  يأ  نم  ةعامتجا  ةاح  يأ  كلمأ  الو  ..عورم  دح  دحو إ  ناسإ  نإ  هنيدت ..!! يذلا 

  …. نأ حلصأ  نأ  دقتعأ 

ءودهب  : تعطاق 

نل ..كلذ  وي  كعم  هلعفأ  ام  ل  نأ  فرعأ  ..ةثباع  ةاتف  تسل  دلاخ ..)  ) ا هنظت  ام  سل  رمألا  - 
كانه سلجنس  ..رخآ  قم  إ  لصن  امدنع  ء  ل  كخأس  فلتخ ..!! رمألا  قدص 

  !!. اهنيح ء  ل  فرعتسو  ءودهب  ثدحتنو 

اغتسم  : ةجلثملا  اوم ) (ـ لا ءم  مف  اهتلأس 



..!؟   رخآ قم  بهذنس إ  انك  ول  تاوملا  كلت  تشا  اذإ  اذامل  - 

راذتعا  : تدر 

دوجو ق  نلو  ..ةرذعملا  ..ةام  اهدع  تجرخو  كانه  ىرأ ق  نأ  لق  اهتشا  دقل  - 
  !!!. كاترا فتأ  لعجو  ..امامت  انا  تش  قملا 

ةدحلا  : نم  ء  اهتلأسف  ..تقولا  سفنب  اغو  ةاغلل  افخس  اهرذع  اد 

دوجوم كق  نأ  ختو  لاقنلا  تاهب  صتت  مل  اذامل  كعم ..!؟ بوكرلا  تلط م  اذاملو  - 
كنإ ..ةبك  ةلشم  هنم  تلعج  دقو  ةاغلل  طس  رمألا  ه ..!! ؟ تلن  رخآ  انام  ددحن  كانه ل 

……ـ    كنإ ت ..ةحضاو  تسل 

ال رود ..!! ؟ أر  ..وأ  رودت ..!!! اندلا  ..لق  نم  ه  رعشأ  مل  ء  ارعاش  ةأجف ..!!! تسرخ 
اتشم اجّومتم  ودي   ء  لو  ..ةدارإلا  دقاف  تاردخملا  اعتم  رمس ) قدحأ ب(ـ تحر  ..ملعأ 
فصأ فك  فرعأ  ال  ولا ..!! ؟ دقفأ  انأ  له  ثدح  ..!! ؟ يذلا  ام  ملاعملا ..!! حضاو  غ 

ملاع إ  ائشف  ائش  بحسأ  فن  تدجو  فك  فرعأ  الو  ولا ..!!! نادقف  روعشلا  مل 
له هس ..!!! فرعأ  راصتنا ال  رظني إ  حار  يذلا  رمس )  ) هجو وه  ەركذتأ  ام  رخآ  واللا ..!!!

..!! ؟ اهــأ لا  اوملا )  ) ردخم  عضوب  تماق  له  ..لإ  ا  ..له  ثدح  ..!!؟؟ ام  ءارو   
لظ دت م ..!! ؟ اذام  دت م ..!! ؟ اذام  دت م ..!! ؟ اذام  ةاتفلا ..!! ؟ ەذه  هلعفت  يذلا  ام 
نأ ملاع  غ  دوجولا ..!! نع  امامت  تغو  ..يد  نم  بولا  طقس  نأ  لاؤسلا إ  اذه  ددري  قع 

ال ةققح  لوهجملا  روزأس  ..لوهجملا  روزأس  نأو  ..ةصع  تاعاس  شعأل  اهدع  ظقسأس 
  !!. ازاجم

بعوتسو وه  نمو  وه  نيأ  فرعل  ..قيف  ح  تقولا  ضع  إ  ناسإلا  جاتح  ام  ةداع 
نأ ح  ..علهب  يع  تحتفو  ..ةأجف  تقفأ  ..حضاو  بس  نودو  ل  ..هلوح  نم  تادوجوملا 

نآلا ائش  ىرأ  اذاملف ال  ..املح  نا  ول  ..نل  املح ..!؟ نا  له  ..م  تجرخ  دق  ةعومسم  ةقهش 
تللظ تقولا  نم  م  ..مث  ء ..!! ؟ ل  طح  يذلا  مالظلا  اذه  اذامل  اقسا ..!! ؟ دع 

!!. فرعأ ال  ولل ..!! ؟ ادقاف 

تءاج  إ اذامل  دت ..!! ؟ اذام  ..ةنيعللا  كلت  رمس ..)  ) ..ثدح ام  ركذتأ  نأ  لق  ةللق  تاظحل 
مالظلا ..مالظلا  هنإ  ..دقتعأ  ال  ي ..!! ؟ تدقف  له  ..عف  الامشو  انيم  رظنأ  تحر  انه ..!! ؟

  !!!.. ء ل  هلالظ ع  ل  يذلا  عللا  سمادلا 

سل ..لإ  ا  انأ ..!!؟؟ نيأ  لئاه ..!! بعرب  ارعاش  لوهجملا  إ  يد  دمأ  انأو  ةدح  تفقو 
  !!!. هتاذ توملا  ەاشخأ  ..ەاشخأ  نإ  ..مالظلا 

..كش نود  ەري  ام  هل  ةملظملا  نامألا  نم  فوخلا  نأ  الإ  خشلا ..!!! اعا  ناج  نأ  مغر 
بهر سماد  مالظ  ىوس  كلوح  دجت  الو  هلصافت ..!!! ل  لهجت  بغ  نام  كسفن   لخت 
ودتل كساوح ح  فهرو  ..ماهوألاو  روصلا  تاع  كلاخ  مسرو   بناج  ل  نم  ك  طح 

فواخملا عاونأ  نم أ  وه  مالظلا  نم  فوخلا  نإ  ماس ..!!! ناعث  فحزب  هشأ  ةطس  ةكرح  يأ 
.كش   نود  اراشنا  ةضرملا 

مالظلا ح داتعأ  نأ  الواحم  ددش  قلق  وح  رظنأ  انأو  ..ةظحلل  هذ  رطاوخلا   كلت  تراد 
غ طاللا ال  نأل  ..ادج  ةغ  ةفرغ  اهنل  ..كش  نود  ةفرغ  نإ   لقألا ..!! ام ع  فرعأ 



  !!. ملعأ ال  دع ..!؟ ەؤانب  لمتك  مل  تب  وه  له  بسحف ..!! ةلا  ..ةلا  ل  اهتضرأ ..!!!

نع اذام  ..الهم  لعفلا ..!! اهؤانب  لمتك  مل  ةفرغ  اهنأ  ..معن  ..اذح  ضرألا  كحأ  تحر 
لش تنمسإلا  رادجلا  حسم  اوماق  دقل  بغ ..!!! اذه  ..يدب  رادجلا  سسحتأ  ناردجلا ..!؟

  !!!. فرعأ ال  كلذ ..!؟ اولعف  نيذلا  ءالؤه  نم  سململا ..!! نم  حضاو  وه  ام  اد 

عاونأ أوسأ  نإ  لعفأ ..!!! ام  فرعأ  ال  مالظلا  طسو  الولشم  فقأ  انأو  ةوق  فجتري  يدسج  حار 
ةفرغ نإ  صالا ..!! ؟ ةئيلم  ةفرغ  انأ   له  ەردصم ..!! خت  يذلا  فوخلا  وه  فوخلا 
!!!.. ةركفلا لوهل  ىرخأ  ةرم  يدسج  فجترا  صالل ..!!! لعفلا  ةلاثم  ةئب  نوكت  دق  ەذهك 

ةثملا ةرذقلا  ةبلا  تاقولخملا  كلت  ..توملا  صالا ح  خأ  نإ  ..علهب  ضفتنأ  تحرو 
نم دملا  إ  يدؤي  اهلتق  نأ  أوسألاو  ..عشج  اهــراوش   كرحتو  مت  لاو  ..زامشالل 
نأ نيعلا  تاهل  نكم  ..هل  ةشطعتم  رونلا  ةعئاج إ  يع  تحصأ  دقل  ..لإ  ا  زامشالا ..!!!
هنع ثحأ  تحر  لاقنلا ..!!! فتاهلا  ..تركذت  دقل  ..الهم  ..م  ةئام  دع  تفاخلا ع  ءوضلا  اّمش 

  !!!. يج هنإ    .. دمحلا  ..ةرتوتم  دب 

صصق لوألا   حاتفملا  نأل  ..بعرلا  صصق  ةققح   ةلشم  بسل  لاقنلا  فتاهلا  ءاج  دقل 
ةطغتلا قاطن  نع  ةجراخ  فتاوهلا  لعج  ةلشملا   ەذه  اوجلاع  مهنل  ةلزعلا ..!! وه  بعرلا 
ةطغتلا قاطن  جراخ  لاقنلا  تاه  نإ  ..ةقرافملل  ا  ..و  ..ام  اقزأم  لطلا  هجاوي  امدنع  الثم 

.لقألا   ام ع  فرعأو  هتءاضإ  مدختسأس  ..يج  ەدوجول  تدعس  كلذ  مغر  ل  اضأ ..!!!

يأ دجأ  نأ  تعقوت  ..ام  ةفرعمل  تاه  ةدوجوملا   ةءاضإلا  تمدختسا  امدنع  ..ئراقلا  يزع 
ائش أطات  لق  تاضب  ترعشو  هلمأ  ها  يدسج  نأ  تلق  ول  غلاأ  الو  اذه ..!!! ىوس  ء 
نم فن  عنمأ  نأ  عطتسأ  مل  نأ  ح  ااصعأ ..!!! سانلا  ىوقأ  هلمتح  هتيأر ال  امف  ائشف ..!!!

  !!!. رادجلا يرهظ  سمل  نأ  فلخلا إ  عجالا إ 

روبق عــرأل  دهاوش  اهنإ  ..فرخأ  ال  انأ  وقدص ..!!! ..معن  روبق ..!!!! دهاوش  تأر  دقل 
نونفدو ءابألا  نولتق  سانلا  ءالؤه  له  ةفرغ ..!! ؟ ةقم   مهدحأ  عنص  اذامل  لعفلا ..!!!

ةلط تاونس  لق  م )  ) ةنيكس )  ) اهتققشو ةّر )  ) تلعف ام  لملا  وبق  مهثثج  
دهاوشلا كلت  نم  ةدئافلا  ام  ..نلو  ..نوملعت  ام  راركتلل  ةلاقو  ادج  ةهش  ةصق  اهنإ  (36 ..!!؟؟)

اذه ثدح  نأ  لحتسم  ..لحتسم  ..ال  مهتمج ..!! ؟؟ ملاعم  ءافخإ  نودي  اونا  نإ  الصأ 
نظأ تنك  ام  لاوهألا  نم  فنب  تأر  دقل  الصأ ..!! ؟ لحتسملا  سياقم  ام   ..نلو  انه ..!!!

.اهدوجو   ةلاحتسا 

ةفرغلا ەذهل  د  ال  بالا ..!! ؟ نيأ  ..جخملا  نيأ  ەارأ ..!! ام  قيدصت  درأ  نأو ال  افن  أر  تززه 
  !!!. وألا ةلهولل  ودي  ام  كمس  شخ  با  ..وه  اذه  ..معن  جخم ..!! نم  ةنيعللا 

دب ضقملا  كسمأ  وملا ..!!! ظقوأ  نأ  خأ  نأو  ددش  رذح  بالا  ةحان  تهجوت 
   !!.. عقوتم اذه  ..لفقم  هنإ  ..ةفجترم 

اذام ..طقف  مالفألا  ثدح   اذه  عبطلا ..!! حتفل  نك  مل  ..وق  ل  بالا  عفد  تلواح 
..!؟   انه لظأس  و م  لعفأس ..!! ؟

موقت ح  انرعذ  ةراثإ  نع  ةحسلا  ةطلخلا  كلت  فكت  نل  ..روبق  دهاوش  ..ةقلغم  ةفرغ  ..مالظ 
نم ةددشلا  ناسإلا  ةشخ  إ  دوع  ةقلغملا  نامألا  عم  مالظلا  نم  فوخلا  مزالت  نإ  ..ةعاسلا 



لاحلا نا  فك  اذإ  اولخت  قلا ..!!! هشأ  ةقلغملاو  ةملظملا  نامألا  هل  ودت  ذإ  ..توملا 
ةفخملا    روبقلا  ەذه  ل  طسو  العف  يدوجوب 

اهرود دّوزت  تنا  لاو  ..ة  جراخم  يوحت  لا  سولا  نورقلا  عالق  اهيش  ناملا  اد   دقل 
  !!!. بعشلا هلع  راثو  رومألا  ترتوت  ام  اذإ  ماحلا  هنم  رف  ي   باب 

ةءاضإلا كلت  ىوس  اهمالظ  نع  راتسلا  حــــي  لا ال  ةفرغلا  ءاجرأ  لئاه   رعذ  ي  لقنأ  تحر 
تنا لا  ةثهاللا  افنأ  نم  ىوس  متاق  بهم  تمصو  ..لاقنلا  تاه  نم  ةجتانلا  ةففخلا 

   !!!.. اصخش فخت 

قرعلاو ..الصأ  وه  ام  فرعأ  ال  ء  نع  اثحا  ناردجلا  ع  ةفجترم  دب  لاقنلا  تاه  ررمأ 
..يدب يبج  حسمأف  ..اءوس  أ  رومألا  لعج  امم  رحلا  ةدش  نم  ةرازغ  يدسج  نم  بصتي 

فقوي ء  اهنم  رهظ  نأ  خأ  ..ةعرألا  روبقلا  ىرخأو إ  ةظحل  رظنلاو ب  ثحلا  لصاوأو 
نإ كلذك ..!! ؟ نا  ول  ةقطنم  يأ  تب ..!! ؟  انأ   له  ..له  ..ىرت  بعرلا ..!!! ةدش  نم  لق 

ناردج ةعرأو  با  درجم  ..اقالطإ  كباش  دجوت  الف  ..ناملا  هلع  ودي  ام  اذه  ..كش  نود  وبق   
  !!. رخآ ء  الو  ..روبق  دهاوشو  ..ةلمر  ضرأو  ..ةنمسإ 

ىودج نود  ..نل  ..كلذ  مغر  ةطلا  لاصتالا  لواحأ  ةمدخلا ..!! قاطن  جراخ  تاه  لاز  ال 
؟ طضلا انأ  نيأ  انأ ..!! ؟ نيأ  فقوت ..!!! نود  ةرم  نويلم  هذ  رركتت   تالؤاسلاو  ..عبطلا 

..!! ؟ معطك مدختس  تنا  له  ..ةنيعللا  كلت  ..كش  نود  ثدح  ام  ءارو  اهنإ  رمس ..!!) !!.. )
.!!؟   ضرغ يأل  اذامل ..!!؟؟ نلو 

ازوزهم  : افعض  جخ  هنل  ..امراص  هلعجأ  نأ  تلواح  توص  تخ  مث  تحنحنت 

.!!؟   لباخملا اهيأ  نودت م  اذام  - 

اناحأ ..بط  رمأ  اذهو  امامت ..!!! تسرخف  بعر ..!! ەدع  ام  اعر  ةلمجلا  تسو   اهتلق 
نلو ..ةعللا  ناونع  وه  تمصلا  نأو  ەذهك ..!!! ةمتاق  نامأ  بعرلا   انل  بس  اهسفن  انتاوصأ 

.ملعأ   تيل  ةعل ..!! ؟ يأ 

تفاخلا رونلا  الدتسم  روبقلا  ةحان  ددش  رذح  تقاو  ..عاجش  نم  ائش  عامجتسا  تلواح 
..الهم دهاوشلا ..!!! ةحان  أو  بقأ أ  انأو  لطلا  قفخ  لق  ..لاقنلا  تاه  نم  عش  يذلا 

ل تحتو  تملل ..!!! طقف  لوألا  مسالا  يوح  اهنم  لف  دهاش ..!!! ل  بوتكم ع  ء  ةمث 
ةصق ةف  ذنم  تثدح  ةافولا  تالاح  عيمج  نلو  ..كش  نود  ةافولا  خــــرات  هنإ  ..ام  خــــرات  مسا 
اهرخآو اقت ..!!! عوبسأ  ذنم  اهنفد  مت  دق  ثثجلا  لوأ  دهاوشلا ..!! بوتكم ع  وه  ام  اس 

وأ طغضلا  طوبهب  تومأس  ..كش  نود  انه  تومأس  ..لإ  ا  بسحف ..!!! ماأ  ةثالث  لق 
!!.. فن فختب  فتأ  لوفط  تنك   يذلا  انأ  هنيع ..!!! لحتسملا  وه  ەارأ  امف  هعافترا ..!!

مث ..ةفرغلا  نأل  ءاهلا  حاتفم  يد إ  دمأو  فرغ  بهذأ إ  نأ  مدقلا  انلم  خأ   تنك 
ضفخني ..مث  ..مامحلا  لخدأو  زافلتلا  توص  عفرأ  نأ  وأ  مالظلا ..!!! يدب   كسمت  ةدرا  اد  دجأ 

هتيأر  امو  نآلا  ەارأ  ام  نراقت  نأ  نكم  ةفخس ال  ةمهو  فواخم  هسفن ..!!! ءاقلت  نم  توصلا 
!!. ةضاملا ةللقلا  تاونسلا 

ةتكم ع ةفلتخم  ماقرأو  فرحأ  كانه  رمألا ..!!! ئدا  فرحألا   ەذهل  هنأ  مل  اذه ..!! ؟ ام  ..و 
دحأ بوتكم ع  وه  ام  أرقأ  تحر  ةافولا ..!! خــــراتو  مسالا  طقف  سل  ةدح ..!!! دهاش ع  ل 



اللق  : عفترم  توصو  ..أ  ةقد  دهاوشلا 

  !!. ج ..س 11 ..  -ه ..ـ

تهجوت إ ..ملعأ  ال  ةذوعش ..!! تامل  اهنأو  ودت   ةغلا ..!! ؟ قيفاوتلا  ەذه  هنعت  يذلا  ام 
ل بالا  عفدأ  نأ  ىرخأ  ةرم  لواحأو  ضقملا  كسمأ  ..هحتف  لواحأ  ددش  رتوتب  ةفرغلا  با 

  !!!. ام نام  نم  جخ  هفصأ  فك  فرعأ  حــــم ال  توص غ  ..جعزم  توص  ..مث  وق ..!!!

توصلا نإ  ..امامت  لق  مهتلا  يذلا  بعرلا  ةدش  نم  بالا  تقصتلاو  ..ام  امامت   تشمنا 
سل ..ال  كش ..!! مهو ال  ..مهو  اذه  ..نكم  ال  ضرألا ..!! !!!؟؟؟ تحت  نم  ..نم  ..نم  جخ 

  !!!. لعفلا روبقلا  دحأ  ةم   ةكرح  كانه  ل  ..قالطإلا  امهو ع 

اد ىرأ  نإ  ..معن  ..ّيع  بذأ  نأ  نكم  ..قلا ال  نم  جخت  اد  ىرأ  انأو  ..امامت  ام  تلصت  
..ەق نم  جورخلا  لواحو  ةاحلا  دوع إ  تملا  اذه  نأو  قلا ..!!! نم  جخت  ام  دح  ةنفعتم إ 

اذه يع ..!!!! مامأ  ەارأ  نإ  ..العف  ةاحلا  إ  دوع  تملا  نأ  ل  نأو ..!! ؟؟)  ) لوقأ اذاملو 
رمألا نأ  حضتاف  ..ةقاس  ةجت  اذهك   ائش  تأر  دقل  املعو ..!!! ايد  لحتسم  ..لحتسم 

ام نأ  مسقأ  امامت ..!!! فلتخ  هنإ  وقدص  ..فلتخ  انه  عضولا  نل  (.. 37  ) ىك ةعدخ  هتمرب 
سيت دقو  اذه  ل  ىرأ  عبطلا  دسجلا ..!! ا  اهنم  جخل  رفحلا  لصاوت  دلا  اققح ..!!! ەارأ 
للشلا له  ..للشلا  تصأ  رجنح  نأ  ترعش  نل  ..خأ  نأ  تلواح  لمالا ..!! يدسج 

ةدع تراص  دق  اح  نأ  رعشأ  ..رعشأ   .. ثدح  ام  اذه  نل  ..ملعأ  ال  رجانحلا ..!!؟؟ بص 
تركذت ..و  اوملا ..)  ) بأ ةراسلا  رمس )   ) عم تنك  ةصق  ةف  لق  ملاعلا ..!! اذه  نع  ادج 

ودي رمألا  ..ال  ةسوله ..!! ؟ راقع  امر  وأ  الثم  مونم  اهب  تعضو  له  ىرخأ ..!!! ةرم  اوملا ) )
  !!!. كش نود  اققح  امامت ..!!! اققح 

وأ ةللحتم  ةثج  ..قلا  نم  ائشف  ائش  رهظت  ةثجلا  ىرأ  انأو  بالا  اقصتلم   الصتم  افقاو  تنك 
ارمأ ةأرما  وأ  لجرل  تنا  نإ  اهيمت  اد  ح  راغلا ..!!! امامت   ةقراغو   .. تد  ام  ةنفعتم 

  !!. الحتسم

لق  .. اد  ام  اذه  وأ  ..مهفلا  مدع  نم  ء  اهلوح  رظنت  ةفقاو  تنا  اخأ ..!!! ةثجلا  تضهن 
نم أ  هنأو  افخم  اننأ  ردصتو  يوحن  اهد  دمت  و  يحان  هجتتو  ةأجف ..!!! قدحت   نأ 

   !!!.. محجلا

..!! ؟؟ ائشف ائش  يدسج  نم  بحست  ةاحلا  له  ..له  لق ..!! نم  اذهب  رعشأ  مل  نإ  ..الهم 
!!!.. ةظحللا كلت  ءامدلا   نم  امامت  الخ  دق  هنأ  اقثاو  ل  ..اهنيح  ةآرملا  جو   رأ  مل  نإ 

..ائشف    ائش  فقوتي  هنأ  رعشأ  ..لق 

ملاع ..رخآ  ملاع  إ  تلقتنا  ..و  ..و  ..ەارأ  ام  قيدصت  نع  زجاع  ..سفنتلا  نع  زجاع  نإ 
  !!!. واللا

توملا نم  تقا  نأ  دقتعأ  ال  نل  ..ثدح  امم  افرح  مل  تكح  امل  الو  ..عبطلا  تمأ  مل 
تارملا ل  ..ةرملا ف  ەذه  ه  ترعش  ام  بعرلا  ترعش  نأ  اضأ  دقتعأ  الو  ةرملا ..!!! ەذهك 

نآلا ..لقألا ل  ملاعلا ع  ام   فرعأ  تنك  ..اهل  الاوهأ ال ح  اهيف  تهجاو  لا  ةقاسلا 
  !!!. ءانثسا نود  ء  ل  لهجأ  ..ام  لهجأو  ..ةلوهجم  باسأل  فطتخم 

نإ ..نإ  ..ددش  ءطب  انملاع  دوعأ إ  نأ  اخأ  ترعش  ..ولا ل  ادقاف  تللظ  م  فرعأ  ال 



نم ء  هلع  درت   ح  ..ام   ء  ع  اهمولو  ةاتف  إ  ثدحتي  انشخ  اتوص  عمسأ 
زهي نم  كانه  ..كانه  ادج ..!!! ماللا  يمت  عيطتسأ  ال  رمس ..!؟)  ) توص اذه  له  ..راذتعالا 

  !!!. ظقسأل ددش  قفرب  يدسج 

ثثجلاو ةقملا  تركذت  دقو  ةع  تضهنو  ةوق  تقهش  مث  ..ددش  ءطب  يع  تحتف 
لاعفنالا و نم  نم  ةلواحم  تك  ع  اهد  عضت  و  رمس ) تئجوف ب(ـ ..نل  ..ةنفعتملا 

مطم  : تفاخ  توص  ثدحتت 

..أدها ار ..!!! ك  دي  دحأ  ال  ..نآلا  نامأ  تنأ  ..أدها  كوجرأ  دلاخ ..)  ) ا أدهت  نأ  كوجرأ  - 
  !!. أدها ..أدها 

ء اهيلإ  ترظن  ودهب ..!!! العف  تمهاس  ةئداه ح  ةماسباو  ددش  توفخ  اهددرت  تلظ 
اهنل ..ةفاظنلا  نم  ه  سأ  ردق ال  ةفرغ ع  نإ   ..وح  ترظن  مث  ..مهفلا  مدعو  قلقلا  نم 

نم ..و  ..غص  بالود  عم  ..نآلا  هلع  مانأ  يذلا  رلا  ىوس  يوحت  الو  ..ذفاونلا  نم  امامت  ولخت 
ع اماع  نامثلا  ەرمع  زواجتي  خيش  وه  ل  ..ازوجع  ًجر  سل  زوجعلا ..!!؟؟ لجرلا  اذه 

دات ال ةاغلل ح  ةكمس  ةراظن  يدترو  ..دعاجتلا  امامت  ههجو  ألتما  ..هجولا  قيلح  ..حجرألا 
  !!!!. ەرمع اساق إ  ةاغلل  ةدج  ةحص  اد    هنل  هيع ..!! ىرت 

رتوتب  : تلأسف  ..فوخلا  نم  ء  باصأ  هنأ  ةجرد  إ  لعف ..!!! ةدر  يأ  نود  رظني إ  نا 

.!؟؟    طضلا انأ  نيأ  انه ..!! ؟؟ ثدح  اذام  متنأ ..!! ؟ نم  ..نم  - 

اهيلإ رظنف  ..وح  يرج  ام  حيضوتو  ماللا  هنم  بلطت  اهنأو  خيشلا  كلذ  إ  رمس )  ) ترظن
بهم  : قيمع  توص  دري  نأ  لق  ..إ  ە  لقنو  ..لاقملا 

!!!. كنهذ ءافص  كل  دعس  نخاس  بلح  درجم  هنإ  ..ائش  َشخت  ..يدلو ال  ا  الوأ  اذه  بلف  - 

تق اودارأ  ولو  ..نآلا  مهيدأ  ب  نإ  ..فوخلل  اد  ..نلو ال  ..ددش  ددب  بولا  ترظن إ 
  !!!. ولا ادقف  ءانثأ  اهولعفل 

نم لش  يأ  ار  ودي  ..زوجعلا ال  اذه  ..هل  دودح  شاعتنا ال  ارعاش  بلحلا  بوك  بأ  تحر 
و  : اذه ..!! ؟ تااصعلا  بولسأ  اذامل  انه ..!؟ ءاج  إ  اذامل  ..لاشألا 

.!؟   يدلو ا  تنأ  نيأ  فرعت  له  - 

هنأ بغلا  ..قلق  رمس )  ) و هلإ  رظنأ  انأو  افن  أر  تززه  ..اذه  هلاؤس  يرافأ  لح  عطق 
رذح  : اهدع  لأس  مث  ددش ..!! حاترا  دهنت 

كراقأ ل  ةعوطقم  كتقالعو  ..نبألا  مي  تنأف  ..يداع  غ  ناسإ  كنأ  رمس )  ) تخأ - 
.!!؟   كلذك سلأ  ..كتسارد  ادج   قوفتم  كنأ  ام  ..اهعم  شعت  لا  كتدج  ىوس  ..اقت 

ذخأف ..لوق  ام  ةحص  ارارقإ  وكس  تعا  هنأو  ..نل  ..فرح  قطنأ  نأ  نود  قلق  هلإ  ترظن 
لاق  : مث  ..اقمع  اسفن 

اذل كل ..!! هلوقأس  ام  كراخإل  لضفأ  ةقط  وأ  تامدقم  دجوت  ..يدلو ال  ا  ادج  عمسلف  - 
!!!.. بغ ه  كخأس  ام  نإ  ..الوأ  كرذحأ  نأ  دوأ  ..نلو  ةام ..!! عضوملا  بلص  لخدأس  
كنل ..ارمأ  اهدع  كنم  بلطأسو  ..اذه  نم  دأت  ..قح  هنل  قدص ..!!! الو  ةاغلل  بغ 



لحرت كعدأس  ..تضفر  ولو  ..تدرأ  نإ  ضفرت  نأ  عيطتس  لط ..!!! لوبق  ع  اجم  تسل 
  !!!. اهلق ادج  ركفت  نأ  كوجرأ  ..نلو  اذهب ..!!! كدعأ  ..مالس 

تللظ ل  ..فرح  قطنأ  مل  ل  ..هلاق  ام  أر   ءادإ  م  المآ  إ  رظني  حارو  ..اللق  تكس 
ىرخأ  : ةرم  لأسف  ..قطنلا  ردق ع  تدقف  نأو  ه  قدحأ 

!!.. كهانا ل  عت  نأ  كوجرأ  اثك ..!! لوطس  ال  نإ  نآلا ..!؟ ثدحلا  حمسس   له  - 
  !!. ء ل  اهدع  مهفتسو 

ةدهنتم  : لوقتو  مص  زجاح  رمس )  ) كت نأ  لق  ..درأ  نأ  نود  ه  قدحأ  تلز  ال 

ترظن    !!. ا ك  دصقن  نحن ال  ..ائش  َشخت  ..نآلا ال  نامأ  تنأ  ..كوجرأ  ائش  لق  دلاخ ..) - )
توفخ  : تمتمتو  ..خيشلا  كلذ  ترظن إ  مث  ..اهيلإ 

..ملاسم ال ناسإ  نإ  اح ..!! لس  وكتو   مدعو  نوذفنس  متنك  اذإ  ةغاص  ناذآ   - 
  !!. دحأ عم  لاشملا  درأ 

مث  : ..اقمع  اسفن  ذخأو  ..هتسلج  نم  لّدعف  ..راصتنا  خيشلا  إ  رمس )  ) ترظن

د الأو  عمسلا  صت  نأ  كوجرأ  اذل  ..ادج  الط  ..الط  ال  نوكس  ..يدلو  ا  ركذت  كوجرأ  - 
  !!. كل هلوقأس  ام  ادج  مهفت  نأ  كدرأ  ةظحل ..!! كنهذ 

نأ مل  نأ  ودو  ..فنل  تلق  اذكه  مال ..!!! درجم  سلو  ..ةاحم  نوكتس  اهنأ  ودي 
لاقو  : ..خيشلا  دهنت  ..مث  ..سجوتب  اقفاوم  أر  تززه  ..لاح  ل  ع  ائطخم ..!!

..املا نرقلا  نم  تانسمخلا  رخاوأ  اددحتو   ..يدلو  ا  ادج  ةلط  ةدم  ذنم  تأد  ةصقلا  - 
( تلا  ) ةلئاه  ةباجإ  تايغت  نم  وح  ثدح  ام  ىرأ  ..رمعلا  لتقم  ااش   اهنيح  تنك 

انعمتجم فوفص  ناقخ  رنتلاو  ةثادحلا  تأر  ةصاخ ح  ..ارخف  مسبأو  ةطفنلا  ةروثلا  دع 
فظوتب موقتو  ..مدقلا  بتاتلا  ملعت  نتو  ..ةثيدحلا  سرادملا  سسأتب  ةموكحلا  موقتل 

ةثك روص  يدل  نإ  ..جراخلا  إ  تاثع  ةلطلا   لسرتو  ل  تلا ..)  ) ءانب طفنلا   دئاوع 
اهارت امدنع  لا  روصلا  كلت  ..تانيسلا  لئاوأ  ةساردلل   م )  ) وأ اناطب )  ) إ اوبهذ  نيذلل 
كلت إ  دوعت  اهنأ  ادأ  روصتت  ال  ..ةمدقلا  ةلا  تالسلسملاو  تاحملا  اهعم  دهاشو 
تنا راهزألا  ح  ..افلتخمو  المج  نا  ء  ل  لقتسملا ..!!! نم  ةتآ  اهنأ  نظت  ل  ..ةفلا 

اهسفن اغألاو  ةلج ..)  ) ةقطنم ءاحأ  نم  الما  اح  ىذشلا  رمغت  تنا  ةدحاو  ةرهز  ةفلتخم ..!!
تراز امدنع  موثل ) مأ   ) ةلفح يروضح  ركذأ  تلز  ال  نأ ..!!! لاو  ..عتمأ  مالفألاو  لمجأ  تنا 

( ظفاح ملحلا  دع   ) اغأ تامل  اهيف  ددرأ  تنك  لا  ماألاو  ..تانيسلا  ةف  تلا )  )
ةللق ال ماأ  ذنم  لجرلا  ةرجنح  نم  تجرخ  ةجزاط  ةثيدح  تنا  اهتقو  ةنغألا  نأ  روصت  ..اوهزم 

  !!. أ

رفزي  : وهو  فدرأ  مث  ..هدل  ادج  ةزع  ىركذ  عجس  هنأو  ددش  نزح  مسبا 

تصأ امدنع  ..موؤشملا  ثداحلا  كلذ  ىوس  اهوفص  ركع  مل  ..ةلهسو  ةطس  ةاحلا  تنا  - 
ركذأ ل  ..رمألا  أد  فك  ركذأ  ..اذه ال  روصت  ..معن  نجلا ..!!! نم  سم  اهمحر هللا  ققش 

..ةفخم ح ىرخأ  ةققرلا إ  اهحمالم  غتتو  لجر  توص  ثدحتت  يع  اهارأ  تنك  نأ  ادج 
مل ..اهلخاد  امحج  كانه  نأو  ملأ  خت  اهارأ  تنك  اناحأو  ىرخأ ..!!! ةاتف  اهنأو  اناحأ  تد 
نأ نل  ..نجلا  نم  سم  اوبصأ  نخآ  نع  امئاد  عمس  نحنف  ..دأت  ل  الهس  رمألا  نك 



  !!!. لعفلا فخم  رمأ  وهل  كلإ  سانلا  برقألو  كتب  اذه   ثدح 

الئاق  : فدرأو  ..اذهل  مسباف  ..لوهذ  هلإ  رظنأ  تحرو  ..امتها  ذاوحتسالا ع  همال  أد 

خت اهاف  ..ةعدألاو  ملا  نآرقلا  اهيلع  نوؤرق  اوحارو  نيد  خيش  نم  اهانضرع ع أ  دقل  - 
اهنكس ع يذلا  نجلا  اهنم  جخ  ملو  ..ةلط  ماأل  اهيلع  نسحت  يأ  أرط  مل  ..نلو  ..بذعتتو 

اهذخأ همحر هللا -  - يدلاو نأ  الإ  ..تقولا  كلذ  اجراد   نك  مل  فنلا  بطلا  نأ  مغرو  ..قالطإلا 
دوعت نأ  اغلم   سألا  انم  غل  نأ  دع  ..الح  اهل  دج  هلع  ةسجلا  اطب  فن  ببط  إ 

لشو دادزا  اهبصت  ةفخملا  تانلا  كلت  تحصأ  نأ  دع  ةصاخ  تنا ..!!! ام  ققش 
  !!!. موي دع  اموي  اهتحص  ءوسل  ..فخم 

فدرأ  : مث  ..فهل  مامأ  قمع  دهنتو  ..اللق  تكس 

ام نجلا  وأ  اطش  سم  ةاصم  نكت  مل  ققشف  ئطخم ..!!! انك  اعمج  اننأ  حضتا  ..نلو  - 
ثأت  ) مسا هلع  قلط  ..لق  نم  ه  عمسأ  مل  ضرمو  ..بسحف  اسفن  ةضم  امنإ   ..اننظ 

وأ ةر  احور  كانه  نأ  مهوتتف  ..ةنما  تاقاط  قلط  نطالا  اهلقع  لعج  ام  وهو  (.. 38 ( ) ةلفغلا
اهيفش هنأ  نطالا  اهلقع  نظ  ام  تذخأ  اذإ  الاح  لضفأ  حبصت  اهنلو  اهنكس ..!!! نجلا  نم  اّسم 
اهنكس يذلا  نجلا  نأ  نظن  نحنو  ..نونج  خت  اهلعجت  ملا  نآرقلا  ةءارق  تنا  اذل  ..اضأ 

وهو اضأ  نطالا  اهلقع  رمألا  َدعتي  مل  ..رمألا  عقاو  نلو   اهنم ..!! جورخلا  كشو  عو  بذعتي 
نطالا اهلقع  ب  نا  فنلا  عالا  نأ  يأ  نجلا ..!!! دض  جالع  هل  ملا  نآرقلا  نأ  فرع 

مت نأ  ةلط إ  ةفل  فنلا  عالا  اذه  ةنيكسملا   تلظ  اذكهو  بسحف ..!! اولا  اهلقعو 
امنإ ..مهو  اهل  نجلا  سم  تالاح  نأ  انه  لوقأ  عبطلاو ال  ةفثكم ..!!! ةسفن  تاسلج  دع  اهجالع 

  .(39  ) بسحف ةلفغلا ) ثأت   ) ىوس سل  هنأو  كلذك  هنأ  حضتا  اهنم  لئاه  ددع 

..ددش مامتها  هلإ  رظنأ  تنك  ل  ..ةظحالم  وأ  الاؤس  م  رظتي  وهو  ىرخأ  ةرم  تكس 
لاق  : مث  ..اقمع  اسفن  طقتلاف 

..اننأ ..تقولا و  لاوط  اهنع  لفغن  ةمهم  ةققح  هنأ إ  تلعج  كلت  ققش  ةثداح  نأ  مهملا  - 
تاوركملا ب  اس  ةصق  ةف  ذنم  انقلخ  دقل  ملاعلا ..!!! اذه  ددج   نودفاو  ..لا 

يوح ناسإلا  لقع  نأ  ع  اذهو  ..لمالا  انترطس  تحت  تسل  انرعاشمو  انرافأو  ..لحولاو 
اهنيح تفرع  دقو  ..قح  ةداج  ةسارد  جاتح إ  ادج  ساسح  زاهج  هنأو  ..اهل  ةلئاه ال ح  اراأ 

لقعلا راأ  فشك  لواحو  ةضماغلا  ةلقعلا  رهاوظلا  ل  سرد  يذلا  ولوكسارالا )  ) ملع نع 
سردأ نأ  بلط م  يذلا  يلا  يدلاو  ةقفن  ملعلا ع  اذه  ةسارد  تررقو  ل  ..ةلا  تاردقلاو 

ادج اقوفتم  تنك  نأو  ةصاخ  ..ةقع  انل  لشل  نك  مل  لاملاف  ..ددرت  يأ  نود  هتسارد  بغرأ  ام 
  !!. ملعلا اذه  راأ  فشك  اغار   سارد   

بارغتسا  : هتلأس 

ىد الو لـ ـ هجم لاز  ملع ال  هنأل  ..ةفلا  كلت  ولوكسارالا )   ) ملع ةسارد  ركفت  نأ  بغلا  نم  - 
ن   ـــ يثلا

اذه سردت  تاعماج  كانه  له  مث  تانيسلا ..!! ؟ ةف  كلا  امف  احلا ..!! اننمز  ح  
.!!؟   الصأ صصختلا 

مامتها  : لاق  مث  ..ااجإ  هسأرب  أموأ 



ةعماج كانه  ..معن  ..مث  ..كتخأ  ام  ققش  هاصأ  ام  الول  صصختلا  اذه  ةسارد  ركفأ  مل  - 
( ولوكسارالا (ـ لل ةل  لوأ  تحتتفا  لا  و  ..ةكمألا  انيالورا ) ثرون   ) ةالو كوود )  )

!!!.. ەراأ ل  فشكو  صصختلا  اذه  ةسارد  امزاع ع  كانه  تلحر إ  دقف  اذل  ..ملاعلا   ( 40)
تمق ثح  ةكمألا ..) ةدحتملا  تاالولا   ) نامزلا  نم  دقع  نم  لعفلا أل  اهدع  تشعو 

عم قالطإلا  الهس ع  رمألا  نك  مل  ..ملعلا  اذه  لوح  ةقثوملا  ةملعلا  براجتلا  نم  ثلا  لمع 
يدلاو دوع  ام  اذهو  عاتمتسا ..!!! امأ  هلعفأ  مـا  اعتمتسم  تنك  ..اذهك ل  ةدالولا  ثدح  ملع 

نأ ..اذك  ةفلاو  اذك  ةفلا  تت  نأ  راظتنا  اح  قأ  نأ ال  ..يرغص  ذنم  هلع  همحر هللا -  - 
..ةقطلا ەذهب  ركفت  امدنع  كنأل  ..خلإ  ..يراجإلا  دنجتلا  ةف  تت  وأ  ..ةساردلا  ةف  تت 

تغل كنأ  ةأجف  فشكت  مث  تت ..!! نأ  بج  تافلا  نم  ةعومجم  تراص  كتاح  نأ  دجتس 
ةدحولا ةروصلا  ـا   هنأ ةف  ل  عتمتس  نأ  بج  ..ادحاو  اموي  كتاح  معنت  ملو  رمعلا  ةاهن 

.اخأ ەاروتكدلا  ةجرد  تلصح ع  نأ  ..قح إ  سارد  اعتمتسم   تنك  اذ  ..كتاحل لـ ةئاهنلا 

ماد يذلا  هتمص  تمحاف  ..اثك  هقهرأ  دق  ماللا  نأو  ..كئاشلا  ماللا  اذه  دع  ةوق  ثهل  حار 
لمأ  : مث  ..ناوث  عض 

فصتنم ةئاهنلا   ةدوعلا  لق  ..ةعطقتم  تاقوأ  لئاع   ةرال  تلا )  ) إ دوعأ  تنك  - 
اذه صخت  نأ  املاع  ةكمألا ..) ةدحتملا  تاالولا   ) اهتضق  ةلط  تاونس  دع  تانيعسلا 

..اثك مهي  مل  رمألا  نأ  الإ  ةصاخ ..!!! وأ ح  ةموكح  تلا ..)  ) ةهج  يأ  لوبق  ح  نل 
… نلو ..احأ  ءارجإل  امامت  اغرفتم  لعجتو  انومضم  القتسم  نمؤت   يدلاو  ةورث  تنا  ذإ 

رهق  : فدرأ  مث  ..ههاجت  ةقفشلا  ترعشأ  ةراح  ةدهنت  دهنت  ل  ..هتراع  لم  مل 

ع ةمداق  ةثرا  كانه  نأ  ترعش  ..اهيف  يرارقتساو  تلا )  ) إ ةئاهنلا  دوع  دنع  - 
دع ةنسو  ..ائشف  ائش  دللا  تالاجم  ل  بص  عجالا  نأ  اهنيح  احضاو  اد  ذإ  قطلا ..!!!

تنا ام  رومألا  دوعت  نأ  اهدع  نكم  ةلحرمل ال  ماألا  رورم  عم  العف  داسفلا  لصو  نأ  ..ةنس إ 
ەدوجو ضعلا  لختي  يذلا  ءوضلا  كلذ  ح  تاونسلا ..!!! رورم  عم  امامت  لمألا  دقفأل  هلع ..!!!

ةع ةمداق  ةمخض  ةنحاش  حيباصم  نوك  نأ  ودع  ال  ..هشعن  يذلا  ملظملا  قفنلا  ةاهن   
ح ماع 1980 ..!!! ذنم  امر  ..ام  ةظحل  قطلا   عاض  دقل  عتملا ..!!! انس  طخ  ەاجتا  ةبك 

بعشلا نا  له  افم ..!!! لش  قلاو  ئاطلا  بصعتلاو  يدلا  فرطتلا  اندنع  ومني  أد 
بوعشلا نم أ  نا  ل  اقالطإ ..!!! تانيسلا ..!؟ ةف  نيدتلا   للق  وأ  اقالخأ  ًحنم  لا 
  !!. ەدقح بسل  فلص  س   الو  رخآلا  مح  يذلا  ذلا  حمسلا  نيدتلا  هنل  ..انيدت 

ثك مل  هنل  اذه ..!!! همال  ىودج  نع  ةلئاسملا  ارظن  طسو  ارهق  هتفش  ع  ضع  حار 
حضاو  : لاعفنا  فدرأ  ل  ..ارظنل 

اهنم دصحن  مل  ملعتلا  تقفنأ ع  لا  تارالملا  كلتف  ..ملعتلا  بصنت   ةسئرلا  انتلشم  نإ  - 
انوجعم سانلا  مظعم  لوقع  خاد   ءاوخ  درجم  ..نام  ل  نآلا   ەارت  يذلا  لهجلا  اذه  ىوس 

ءامص ةلتك  حبصل  يرادإلاو  املا  داسفلا  عم  طلتخا  يذلا  يدلاو  ئاطلاو  قلا  بصعتلا 
  !!!. رومألا مامزب  كسم  يذلاو  نآلا  ەارت  يذلا  لجلا  هنع  جتن  ..ةدحاو 

تصأ نأ  ح  نسلا ..!!! اذه  خيش   نم  اذهك  امال  اهيف  عمسأ  لا  وألا  ةرملا  ەذه  تنا 
اغتسم  : هتلأسف  لعفلا ..!!! لئاه  طاحب 



تنأ كترظن  ..نلو  ..اضأ  ةوادوس  رومألا  إ  رظنأ  نأ  فعأو  ..ةساق  ةققحلا  نأ  فرعأ  - 
جخس داوسلا ..!! ؟ اذه  ل  اذامل  ..اذه  كمال  ةلا  تس   دقل  ..قدصت  ال  دللا  لاحل 

.كش   نود  لمأ  كانه  ..دحولا  انناهر  وه  اذه  ء ..!!! ل  ذقنيل  لقتسملا  لج  

فجتري  : ەدسجو  بضغ  در 

..ةدالولا ةلاحك  ملؤم  هنإ  ..لهجلا  نم  تالفنالا  هش  رمألا  نلو  ..ب  ا  ةساق  ةققحلا  تسل  - 
نورداقلا ع امنب  ..لعفلا  نع  نوزجاع  ملحلا  نرداقلا ع  نإ  انتلشم ..!؟ ام   فرعت  له 

  !!. ملحلا نع  نوزجاع  لعفلا 

درلا  : اذه  مامأ  راسكنا  تلق 

   !!!.. كش نود  لمأ  كانه  ..لقتسملا  لمأ   كانه  - 

فسأ  : در 

اسلا راجفنالا  نأ  لوق  ةدحتملا  ممألل  ارقت  كانه  نأ  ملعت  له  يدلو ..!؟ ؟ ا  لقتسم  يأ  - 
يذلا امف  ..ةلقتسم  ةثرا  ع  اذهو  اددحت ..!؟ ثلاثلا  ملاعلا  لود  ەدشأ   ع  نوكس 

نم لا  نم  ةبك  دادعأ  نم  صلختلا  حجرألا   لحلا ع  لثمتي  دق  كأرب ..!؟ اهنيح  ثدحس 
نوكتس ..لاحلا  ةعبطو  ..ملاعلا  ءبعلا ع  ففخن  ح  الثم ..!!! ةاتف  تاسوف  لالخ  

نم فرعتل  كلوح  رظناو  ةداإلا ..!! ەذه  لثمل  ةحشرملا  اجاتنإ   لقألاو  السانت  ألا  بوعشلا 
.دأت   ل  نحن  مهنإ  ..بوعشلا  ەذه   

ەذهك انعقاوب  ةطحملا  ةوادوسلا  اموي  رعشأ  مل  ..اقاس  تلق  امو  ..قح  اعرم  همال  نا 
رذح  : هتلأسف  ةرملا ..!!!

ةئسلا دللا  لاوحأ  نع  ثدحلا  ىوس  ائش  لعفت  مل  كنل  ..ةرذعملا  هلوق ..!! ؟ لواحت  يذلا  ام  - 
   !!!. ةاحلا كتجت   نعو 

ال  : الهاجتم  أ  لاق 

يذلا لئاهلا  وم  مهيلع  ضرعأل  تاننامثلا  تااد  لوؤسملا   لصأ إ  نأ  تلواح  دقل  - 
نود تالاجملا  ل  ملاعلا   نادل  لضفأ  نم  تلا )  ) لعجس يذلاو  ..للق  دع  ه  كخأس 

..نل ..نطو  يأل  ةققحلا  ةولا  وهو  ناسإلا  تاردق  ةمنت  دمتع ع  وم  نأل  ..ةغلام  يأ 
تاجرد سافنألاو ..!! قرعلا  ةمحدزم  ةقناخ  نام  ةموكحلا ..!! انقفارم  ةادلا  تئجوف  

اذه مغر  ل  نرق ..!! ذنم  اهحالصإ  متي  مل  ەام  تارود  ةحئارو  نافلاو  تافلملا  ماوأو  ..ةمدهم 
  !!!.. مهتلاقو لوؤسملا  تهذ إ 

.!!؟   ةجنلاو - 

..اهب كسمل  ..ەاصع  هطعتو  ەدعاس  رمس )  ) تعأف ..هنس  بس ك  احنم  هنام  نم  ضهن 
لوق  : وهو  رهق  رظنو إ 

ح رخسو م ..!!! ءافج  لاق  مهضعو  ..لاقم  ضفر ح  مهمظعم  ..دحأ  عمتس إ  مل  - 
دوجوم  نأ  وه  أطخلا  له  هتبكترا ..!؟ يذلا  أطخلا  ام  قع ..!! ع  حل  بغ  لاؤس  حار 

بعشلا نأ  ادج  ملعأ  نل  ..ملعأ  ال  الصأ ..!؟ ؟ دوجوم  نأ  وه  أطخلا  له  تلا ..!؟ ؟) )
ةمومعلا قفارملا  فلتي  اعش  نإ  هلاعفأ ..!!! دودرب  ؤبتلا  عيطتسأ  دعأ  ملو  ..قح  غت  دق  لا 



لجل بط  جاتن  وهو  ىك ..!!! ةراضح  ةلشم  وهل   نام  ل  تاروذاقلا   رو  فقوت  ال 
وأ ةلبقلا  بئان  اهدع  أل  ..سانلا  يدتعو ع  نوناقلا  سود  هلوح  نم  ل  ىل  ععرتو  ك 

قافنلا بَّ  هتادقتعمو ح  هئارآو  ەرعاشم  تك  دوعت ع  لج  ..ةلشملا  نم  هجرخو  ةلئاعلا 
عمتجملا ەدي  لا  كلتو  ةققحلا  هتصخش  ..تضقانتم  تصخش  شعلا  داتعاو  ..امتجالا 

.اهيلع    نوك  نأ 

هناضتحا ةمراع  ةغرب  ترعش  ملأ ح  اهحسم  مث  ..ةرم  لوأل  هعومد  ترمهنا  دقو  الط  تكس 
مزح  : لوق  اهدع  حارو  هتاساومو ..!!!

!!!.. لع ائش  مدقأ  نأو  ..ادحو  لمعلاو  فن  دامتعالا ع  ركفأ  لعج  ..كل  هتركذ  ام  ل  - 
ءم خــــراتلاو  ..قرافلا  عنص  نأ  عيطتس  دحاو  لجر  ..معن  طو ..!!! هلالخ  نم  ذقنأ  امر  ائش 

  !!. ەذهك ةلثمأ 

ةح  : هتلأسو   ..مهف  مدع  هلإ  ترظن 

اذام انه ..!؟ متتأ  إ  اذامل  ..اهشعن  لا  بئاصملاو  دللا  لاوحأ  نع  ىوس  ثدحتت  مل  كنإ  - 
.!!؟   اذه ل  نم  فدهلا  ام  متنأ ..!! ؟ نم  طضلا ..!؟ نودت م 

لاق  : مث  ..ضومغ  رظن إ 

تدع إ مث  ولوكسارالا ..)  ) سردأ نمزلا  نم  دقع  نم  تضمأ أ  نأ  لوقأ  تنك  ..انسح  - 
..ملعلا اذه  نع  تلا )  ) ةعماج صاخ   مسق  حاتتفا  لوؤسملا  عنقأ  نأ  الواحم  تلا ) )

(.. تلا  ) اذهك  ملع  نع  لوؤسملا  عم  ثدحتت  امدنعف  ..لقارعلا  نم  الاج  تدجو  ..نل 
دقل ةسلا ..!!! ةظنلا  نع  ةدالولا  ثدح  نج  عم  ثدحلا  كتلواحم  اهيش  رمألا  نوك 

اهعمجأس ل  اهب ..!! عتأ  نل  نأ  تمسقأ  ل  ..ةراجحلا  ةئيلم  انه  ةاحلا  نأ  اهنيح  تفرع 
لودلا نم  ةغملا  ضورعلا  نم  ثلا  تقلت  نأ  مغرو  حاجنلا ..!!! ه إ  دعصأ  املس  اهب  بأو 

ال لاش  ع  نمف  ..ةساردلل  الإ  تلا )  ) جراخ ةماقإلا  فنل  حمسأ  مل  نأ  الإ  ..ةمدقتملا 
( ةكمألا ةدحتملا  تاالولا   ) ترفاس إ تلا ..)  ) جراخ اق  الو  اتب  الو  المع  مهسفنأل  نوفرع 

!!!.. دوعأ امئاد  ..طو  إ  تدع  مث  ..تانيعسلا  اوروأ   اثاحأ   تجأو  ..تانيسلا   
اذه ناو  ..ةدارإ  الو  هف  ةلح   ..ولويبلا ال  ءامتنالا  نم  عن  وه  ةسلا   تلا )  ) بحف
نأ ..ملحلا  ققحأل  يرمع  لاوط  لمعأ  نأ  تمسقأ  اذل  يغتلا ..!!! ثادحإ  اراو ع  امزع  دي 

تمقف ىرخألا ..!! ةعبطلا  دراوملا  ل  نم  مهأ  ..دحولا  ةمنتلا  لس  هنإ  ناسإلا ..!!! عنصأ 
اهدنع ..هتورث  نم  يصن  تثروو  ..هللا  همحر  يدلاو  وت  نأ  إ  ..موي  دع  اموي  احأ  رطتب 

ةافوو ..بزعأ  اق  عم  ةصاخ  ..ةاحلا  بخص  نع  ادع  احأ  هف  لمأل  تبلا  اذه  تشا 
لا تافاشالا  ةلحر  تأد  ..طقف  اهدنع  ..اعمج  مهمحر هللا  ..رخآلا  ولت  ادحاو  لئاع  دارفأ 

!!!. هلمأ ملاعلا  امرو  ..طو  ىرجم  غتس 

نأ ملو  ..مهألا  خسو  ..عضوملا  بل  لخدس   ..اددحت  ةطقنلا  ەذه  دنع  هنأ  ترعش 
ازفحتم  : لوقو  ..ءاملا  نم  اك  اهدع  عجل  رمس ..)  ) اهاإ هتلوان  اصارقأ  لوانت  ائطخم ح 

رخاوأ تبلا   اذهل  ا  ذنمف  ..رمألا  ام   مهأ  هنإ  ..ادج  نآلا  هلوقأس  ام  عمس  نأ  كوجرأ  - 
ةعبط ةادلا  تناو  ..يلا  لقعلا  براجتلا ع  نم  ادج  ةدقعم  ةلسلس  تأد  ..تاننامثلا 

اهتردق ع سردأل  ةدقعم  ةهاتم  نافلا ع  نم  اجوز  تقلطأ  امدنع  ..براجتلا  ناف  عم  لاحلا 
تقار تالواحم  ةدع  دعو  ..جلا  نم  ةعطق  ةهاتملا  ةاهن  عضأ   تنكو  ملعتلاو ..!!! ركذتلا 



تحصأو بلق ..!!! رهظ  نع  ةهاتملا  اخأ  تظفح  دق  اهتدجو  ..مامتها  ل  نافلا  تارحت  اهيف 
لساني اذه  نافلا  جوز  اهدع  تكرت  مث  ..خت  نأ  نود  جلا  ةعطق  لصتل إ  ةلوهس  اهعت 
..اهسفن ةهاتملا  لخاد  اهتقلطأف  ..اضأ  اهراتخا  تمق  لا  ةدلولا  نافلا  نم  دملا  جتيل 
ةهاتملا تخت  مل  لا  ةدلولا  نافلا  ةأجافملا ..!!!! تناو  ..اهتياهن  جلا   ةعطق  تعضوو 

اهنأو جلا ..!! ةعطق  تغل  ح  دحاو  أطخ  نود  ةلوهس  اهقط  تعطق  ..لق  نم  اهسفنب 
ةجتلا تررك  نأ  ..قح ح  ةجنلا  ەذه  ترهبأ  دقو  رخآ ..!!! وأ  وحن  اهــبأ ع  ةراذ  تثرو 

  .!!(41  ) اهسفن جئاتنلا  تلصحف ع  ..ةرم  نم  أ 

لم  : نأ  لق  ..لهذملا  ماللا  اذه  عمتسأ إ  انأو  ةقحالتملا  افنأ  مامأ  تكس 

نم ةصق  ةفل  نلو  ..مهتدالو  روف  راغصلا  نبألا إ  ةراذ  لقتت  ..ام  وحن  عو  هنأ  بت  دقل  - 
..بسحف   نمزلا 

ةثوروملا ةراذلا  كلت  ثلت  مث ال  ..لعفلا  نبألا  ةراذ  ةلماح  دلوت  نافلا  نأ  احأ  تتثأ  دقف 
رورم عم  اهبسكت  لا  ةراذلا  مامأ  قطلا  حسفتل  خملا  نم  ملظم  نكر  تختو   اناج  حات  نأ 

اهتيمنت ةثوروملا   ةراذلا  ظافحلل ع  ةدحولا  ةلسولا  نأ  تدجوف  تاخلا ..!!! دازتو  ماألا 
طقف اهدنع  (.. 42  ) فنب هتجتب  تمق  دكؤم  مال  عبطلا  اذهو  ةدالولل ..!!! وألا  ماألا  ذنم 

..!؟ اضأ لا  رمألا ع  اذه  ي  له  ..ىرت  ..ةمهألا  قراخ  الاؤس  حطأو  قمع  ركفأ  تحر 
نإف اعقوت  تحص  ولف  دادجألا ..!! !؟ ةراذ  نم  اءزج  اهنم  ةلوهجم  ةعق  يوحت   انلوقع  له 

اهاقلت لا  فراعملا  ل  اهيفو  ..هل  يلا  انخرات  اهيف  ةلئاه  ةتكم  ىوحت  انلوقع  نأ  ع  اذه 
اهب شاعتنو  احن  لاو  انخاخمأو  انسوؤر  اهلمحن   لا  ةراذلا  نأ  يأ  اندادجأو ..!!! انؤاآ 
دع الج  اهانثراوت  ةراذ  ..ةعامج  ةراذ  رمألا  عقاو  ل    اندحو ..!! انب  ةصاخ  تسل 

..ةرم   ل  ..اتلا و  لجلا  هتاكذ إ  لقني  لج  ل  نأ  ع  اذهو  لج ..!!!

ةسمخ دعو  أو ..!! ..أ  ةراذ  ثروت  متيف  ..ةثوروملا  ةراذلا  ةسكملا إ  ةراذلا  فاضت  =
!!.. دادجألا ةراذ  هحت  تنا  ام  فاعضأ  ىوحت  ةقالمع  ةلئاه  ةراذ  انيدل  دجنس  لاجأ  ةتس  وأ 

نوكتو ..ةكنحو  ةعارو  ءاذ  أ  أف  ..هف  دلو  يذلا  نمزلا  عم  قفاوتي  دلوي  لج  ل  ..اذكهو 
ةمالا ةلا  ةراذلا   ) مسا هلع  تقلطأ  ام  تلصوأ إ  ةظنلا  ەذهو  ..أو  ..أ  هتامولعم 

تاهاجتالا ل  اهاصقأ و  إ  ضرألا  قأ  نم  دتمت  لا  تننالا )  ) ةكشك امامت  ةكشملا ..)
   .(43)

..لم  نأ  هنم  اغار  فغش  هلإ  رظنأ  انأو  هتمص  تمحاف  ..هتامولعم  بتري  هنأو  اللق  تكس 
مث  : ةرم ..!!! لوأل  همال  عمس  اهنأو  زوجعلا  اذه  اهلوق  ةمل  ل  ةعتمتسم  رمس )  ) ىرأ ح 

ةتامولعم ةلقع  ةكش  ةكش ..!!! اهنب  امف  انلوقع  عنصت  نأ  نكمملا  نم  هنأ  احأ  تتثأ  دقل  - 
باساو نخآلا  لوقع  ةءارق  ع  ةفا  ةردق  هدل  انم  لف  تننالا ..) ك(ـ امامت  ..دودح  ال 
..كشهد اذه  لعجت  الو  تامولعملاو ..!! تاريذحتلا  لداتو  مهــراجتب  ةناعتسالاو  مهنم  تاخلا 

اهلتمن انك  لا  تامسلا  نم  ددعلا  كانهف  دوجوم ..!! غ  رمأ  هنأ  ةجح  ەرانسا  عراس  وأ 
الثم مدقلا  ناسإلاف  !!.. يلا لقعلا  روطتلا   اهدمخأو  ةراضحلا  اهيلع  تضق  مث  لعفلا 

ههيجوتل نذألا ) خامص   ) مسا ضعلا  هلع  قلط  ام  وأ  ..نذألا  قوب  كحت  ةردقلا ع  هدل  تنا 
دحأل ةحاتم  دعت  ملو  ائشف  ائش  ترمض  نأ  ةداتعم إ  ةردق  ەذه  تناو  ..توصلا  ردصم  وحن 

ترمض اهنأ  الإ  ..مدقلا  ناسإلا  اهلتم  نا  لا  رطخلا  ؤبتلا  ةزغ  اضأ  كانهو  اقت ..!!!



  .(44  ) ةامحلا لئاسو  روطت  عم  اضأ 

وهو اهودشم  هلإ  رظنأ  تحر  ةاغلل ..!!! ثم  ..ثم  اذه  لق ..!! نم  ماللا  اذهب  عمسأ  مل  نإ 
الئاق  : هعصب  أر  ش إ 

ةمسلا نلو  نخآلا  خاخمأ  لاصتا  ةلسو  يوح  يلا  خملا  نإ  ..دصقلا  تب  وه  اذه  - 
..ةراضحلا   عم  ترمض 

..ومنت ةمدختسملا  ةردقلاو  ..رمض  لمهملاو  ..ومني  لمعتسملا  وضعلا  نأ  لوقت  ةملعلا  ةدعاقلاف   
  !!. اضأ رمضت  ةلمهملا  ةردقلاو 

الئاق  : تلمأف  ..هلوق  دي  ام  مهف  تأد  نأو  ترعش 

ذنم اددحتو  ..تقولا  لاوط  اهتيمنت  اذإ   ةلقعلا  تاردقلا  كلت  ءاقإلل ع  ةدحولا  ةلسولا  - 
.!!؟   كلذك سلأ  ..ةدالولا 

قلق  : هتلأسف  ..اماه  ارمأ  تركذت  ..اذ ل  ئنهي ع  هنأو  الل  مسبا 

.!؟   ةدالولا يدح  لافطأ  براجت ع  لمع  تمق  كنأ  لقت   -ال 

مزح  : در 

ام ..معن  ..نوهي  ء  ل  ملعلا  لس  و  طو  لس  ف  ..اذه  راعلا   بجوتس  ء  ال  - 
نأ بج  ل  ..انلافطأل  ًقتسم  بن  نأ  عيطتس  اننأ ال  ةوق  نمؤم  نأو  ةصاخ  ..حيحص  هلوقت 

لوصحلا تمق  ذإ  ..لعفلا  قلطنملا  اذه  نم  راجت  تأد  دقف  اذل  لقتسملل ..!! انلافطأ  بن 
..ةعامتجالا ةاعرلا  رود  نم  ارعلا  وزغلا  ءانثأ  بسلا  وهجم  ةدالولا  يدح  لافطألا  ضع  ع 

..تاداع و يأ  مهبسأ  نأ  نود  مهلوقع  نوثدحتو  نولصاوتي  مهتكرتو  ..انه  مهب إ  تئج  مث 
جئاتنلا تءاجو  ..رمعلا  نم  ةثلاثلا  اوغل  ..ةجراخلا ح  تارثؤملا  نع  امامت  اهتلزع  ةسوردم  ةئب 
ةلماتم ةلقع  تامولعم  ةكش  مهنب  امف  لافطألا  ءالؤه  روط  دقف  قح ..!!! ةشهدم  اهدع 

نأ ل  ..ثدحلا  إ  ةجاحلا  نود  تامولعملا  نولداو  نوبطاختو  نولماعتي  اوراص  ثح 
ةفطل اهل  بعللا  لاشأ  نم  اددع  همامأ  تعضوو  ةلصفنم  ةفرغ  لافطألا   ءالؤه  دحأ  تعضو 
دودحم اهك  رات  ەدسج  ى   ..هسمل ح  نأ  ام  يذلا  رمحألا  بعكملا  ادع  امف  ..ةلمجو 

..اناث ًفط  تحأ  اهدعو  ..عبطلا  ادمعتم  اذه  ناو  هنم ..!!! رفني  لفطلا  لعج  ةوقلا 
لوألا قتل  مل  اثلا  لفطلا  نأ  نم  مغرلا  عو  اهسفن ..!!! لاشألا  ةعومجم  همامأ  تعضوو 

بعكملا لهاجتو  ..لاشألا  ل  بعللا  عتمتسا  هنأ  الإ  ..ةجتلا  دع  ىرخأ  ةرجح  هتلقن إ  يذلا 
سماخلاو ..عبارلاو  ..ثلاثلا  لفطلا  عم  اذه  رركتو  هنم ..!!!! هفوخ  ىدأو  ل  امامت ..!!!! رمحألا 

  .!!(45)

حاحلب  : هتلأسف  ..إ  رظني  وهو  اللق  تكس 

..!! ؟   اذه دع  ثدح  اذام  - 

لمأف  : ..همال  عم  ددشلا  عافتل  رخف  مسبا 

نأ نود ح  نخآلا  لافطألا  لوقع  إ  اهل  هتاخ  لوألا  لفطلا  لقن  دقل  ..احضاو  رمألا  نا  - 
..كش نود  ايهر  افشك  اذه  ناو  ةئرم ..!!! ةلقع غ  تامولعم  ةكش  اهلقن ع  مهب ..!!! تل 

إ اولصوو  ماألا  رورم  عم  لافطألا  ءالؤه  ..حضاو ح ك  راهبنا  ء  ل  لجسأو  نودأ  انأو 



او ـ قلتيل نوؤشلا  ةرازو  إ  مهتداعو  اهدع  مهنع  لزانتلا  نم  د  ال  نا  عبطلا  ..ةسماخلا  نس 
ةلمع نكت  ملو  اخأو ..!! الوأ  طو  ءانبأ  مهنإ  ..مهلقتسم  ءاضقلا ع  درأ  نأ  ملف  ..م  ـ هملعت

..الفلا لوؤسملا  وأ  فظوملل  هعفدت  محم  غلم  مـع  ةصاخ  ..لاح  ل  ع  ةسع  مهتداعإ 
تاخ نولمح  مهنأو  ..مهغ  نم  ذأ  مهنأ  نوفشكو  نوكس  لافطألا  ءالؤه  نأ  مهملا 

مهل نوكس  مهلوقع ..!!!! ةملظملا   قطانملا  ل  مهل  ترنأ  نأ  دع  ..عيمجلا  رهبس  تامولعمو 
.دأت   ل  لقتسملا  امظع   انأش 

ارهبنم  : ةوق  قهشأ  انأو  تعسم  نيع  هتلأس 

ەذه كراجت  نإ  لوؤسملا ..!! ؟ إ  براجتلا  كلت  جخت  مل  اذامل  ..نلو  ..عئار  ..عئار  اذه  - 
  !!!. هل ملاعلا  ل   تلا ..)  ) ةروث  ثدحتسو  ..ةقع 

أ  : لاق 

مهدحأ مامأ  فقأ  انأو  يرظنم  لخت  تلا ..)  ) لوؤسملا  ةلقع  فرعت  تنأ  ..كتخأ  ام  - 
ءارجإ نأ  نم  كعد  لعفلا ..!!! افط  ادهشم  نوكس  ولوكسارالا ..)  ) ملع نع  هعم  ثدحتأو 
لودلا عيمج  نوناقلا   ةلئاط  تحت  عقس  اهجئاتن  تنا  امهم  لع  لش  براجتلا  ەذه  لثم 

ەذه راجت  لالخ  نم  تثأ  نأ  مهملا  نل  ناسإلا ..!!! قوقح  ناجلو  ةلوفطلا  تامظنم  بس 
..اهملعتي نأ  ەدن  لا  ةلقعلا  تاخلا  لو  حاجنلا  تاموقم  ل  لمح  الفط  بن  نأ  عيطتس  اننأ 

  !!!. ةنكمم فلات  لقأو 

بارغتسا  : هتلأس  مث  ..مهف  هلإ  ترظن 

الحتسم نوك  نأ  داو  اسع  ودي  رمألا  ..دألا  براجتلا إ  ەذهب  رارمتسالا  كنكم  ..نل ال  - 
نأ عيطتس  نلو  براجتلا ..!!! نم  دملا  إ  ةجاح  تلز  ال  كنأ  ودي  ذإ  كؤارث ..!!! غل  امهم 

ةركفل كداعسا  عم  ةصاخ  ..مهيلع  براجتلا  ەذه  ءارجإل  ةدالولا  يدح  لافطأ  امئاد ع  لصحت 
ةملعلا  زارملا  إ  بهذت  مل  اذامل  ..الهم  ..مث  لوؤسملا ..!!! مامأ  هلإ  تلصوت  ام  ضرع 

.!!؟؟   برغلا

راب  : در 

تنا امهم  رخآ  دل  يأل  بهذأ  نلو  ..بسحف  تلا )  ) لجأ نم  وه  هلعفأ  ام  نإ  ..ب  ا  - 
..دأت ل  حيحص  وهف  اهرارمتساو  راجت  ءارجإ  ةعص  صوصخ  هلوقت  ام  امأ  انه ..!!! قئاوعلا 
لصحأ نأ  لوقعملا  نم غ  ..كسفنب  اهتلق  تنأ  ..نلو  ..لعفلا  راجت  رارمتسالا   تدرأ  دقف 

تءاج دقف  ..اذل  براجتلا ..!!! كلت  مهيلع  يرجأل  ةدالولا  يدح  لافطأ  رخآلاو ع  حلا  ب 
ةاعارم عم  نسلا ..!!! راك   عوطتم  ع  نلو  كلت  راجتب  موقأ  نأ  ..ةقع  ىرخأ  ةركف 

   …. و مهلوقع ..!! نم  ةملظملا  بناوجلا  لخدأل   اناج  اهحزأس  لا  ةسكملا  مهتراذ 

دو  : هتعطاق 

.!؟   كلذك سلأ  طانغملا ..!! منتلا  نع  ثدحتت  - 

لوق  : وهو  ددش  باجعب  رظن إ 

باتك هنأو  ناسإلا  لقع  حفصت  اندعاس ع  لعفلا  طانغملا  منتلاف  اقح ذ ..!!! كنإ  - 
ةراذ ع  اهثرو  دق  هنأ  تي  امم  ..اصخش  اهاقلتي  مل  فراعم  هنم  جخ  دق  اذهو  حتفم ..!!



طانغملا منتلل  مهتعضخأ  نيذلا  صاخشألا  نم  ددع  عم  العف  اذهب  تمق  دقو  دادجألا ..!!
دحأ عاضخإ  نكم  الف  امامت ..!! اوملسس   تائدهم ح  مهتنقح  نأ  دع  ..لاملا  ضع  لاقم 

  ..(46  ) هتدارإ مغر  طانغملا  منتلل 

..عبطلا الهس  رمألا  نك  مل  ..ءارولا  إ  مهتراذ  ةدوعلا  صاخشألا  ءالؤه  نم  تلط  نأ  مهملا 
..ء ل  مغر  ..دع ل  ەراأ  ل  فشكن  مل  ةدالولا  ثدح  املع  لاز  طانغملا ال  منتلاف 
إ اذه  زواجت  مث  ..وألا  هتلوفط  ماأ  إ  هتراذ  داع  مهدحأف  ..ادج  ةضرم  ةجتب  تجرخ 
حار رخآ  عطتم  كانهف  ..دحلا  اذه  دنع  رمألا  فق  ملو  خملا ..!! نوكت  ذنم  ..محرلا  تاكذ 

ناسل ثدحت  يذلا  عطتملا  كلذ  الو أ  اقالطإ ..!! هعو  اهفرع   مل  ةيجع  تاغل  ثدحتي 
نم ترمهنا  ةطضم  ةلخادتم  ةيجع  تاكذ  تربانوب ..!!!) نويلان   ) شج نم  رف  يدنج 

  .(47  ) ةقوبسم ةرازغ غ  عوطتملا   ءالؤه  نسلأ 

هلوقس  : ام  ةروطخ  وي  ام  اسماه  لاق  مث  ..اذه  همال  دع  بهم  تمص  ناملا  داس 

ام ةمئانلا  خملا  االخ  ظاقإ  ع  لمع  طانغملا  منتلاف  ..عبطلا  ء  ل  سل  اذهو  - 
اوعضخ ام  اذإ  لصافتلا  قدأ  ركذت  مهنكمس  الثم  ثداوحلاو  مئارجلا  دو  ـ هش ل  نأ  يأ  ..انملع 

اذه زاغلأ  فشك  ءارج  اهينجنس  لا  ةمظعلا  ةدئافلا  ىدم  لخت  طانغملا ..!! منتلل 
..مهفأ نأ  لواحأو  ..للحأو  ..سردأو  ..لجسأ  انأو  فنب  جئاتنلا  كلت  دهشأ  تنك  عبطلاو  ملعلا ..!!
نكمتي مل  اضماغ  املع  لاز  يذلا ال  هسفن  طانغملا  منتلا  نمت   تنا  ةسئرلا  ةلشملا 
يداحلا نرقلا  زاجنإ   مهأ  اذه  نوكس  ..تلعف  ولو  نآلا ..!!! همسالط ح  ل  كف  نم  دحأ 

اهضرف لا  دويقلا  ل  نم  نطالا  لقعلا  ررحتس  ..طانغملا  منتلا  ةطساوبف  ..نعلاو 
نوكسو ل  ..ةراذلا  قامعأ  قمعأ  نم  لصافتلا  ل  ناسإلا  اهدع  دعتسو  ..اولا  هلقع  هلع 

ذإ ..اضأ  ةسكع  ةروص  لمعن  نأ  عيطتسسو  ..شهدم  وحن  ع  احتفتم  ناسإلا  لقع  اهيف 
اهدع بعوتسسو  ..دألا  هلقع إ  هظفحل   مولعلا  نم  ًئاه  ام  ناسإلا  قلت  نم  نكمتس 

  !!!. ةقاشلا ةساردلا  نم  عيباسأ  جاتح إ  دق  ام  ةللق  تاعاس   

ددش  : مامتها  هتلأس 

.!!؟   طانغملا منتلا  راأ  اموي  فشكتس  كنأ  نظت  لهو  - 

لاق  : مث  ..ةوق  رفز 

..ةلما ةروص  راجت  حاجنإل  دحولا  لسلا  هنإ  تاونس ..!!! ذنم  لواحأ  ا ب ..!!! لواحأ  نإ  - 
..(48  ) ةلا براجتلا  تانيع  عم  طقف   17  % ةسب الإ  حجني  مل  طانغملا  منتلا  نأ  ةلشملا 

بجتلا ..ةقسم  تاحت  الو  تاملعت  ..ملعت ال  ام  ملعلا  وه  اذهف  ..ةاغلل  ةعجشم  ةاد  اهنلو 
.مهملا   وه  اذه  ..بئاصو  قيقد  هنل  ..كش  نود  للق  وه  هفرعن  ام  نإ  ..دحولا  ساقملا  وه 

تاعفد هعرجف ع  رمس ..)  ) ەاإ هتلوان  ءاملا  نم  بوك  كسمأو  ..كئاشلا  راوحلا  اذه  دع  تكس 
طسو الئاق  لمأ  مث  ام ..!! ادعوم  رظتي  هنأو  هتعاس  رظنيل إ  هنس ..!!! اهبس ك  ةفجترم  دو 

ةفهلتملا  : ارظن 

!!.. اننطول قحلا  لقتسملا  لوقعلا   ەذه  دلاخ ..!!)  ) ا لقتسملل  لوقع  عنص  لمآ   نإ  - 
ناسإلا ةمنتلاف    ..ةدعاسم  لماوع  ىوس  تسل  ف  ىرخألا  تاولا  لو  طفنلا  امأ 

دراومو ةعساش  ضارأ  ادج  ةنغ  اهدجت  اجن )  ) وأ وغنولا )  ) لثم لود  كانه  بسحف ..!!



نم أ  ةغص  ةلود  ادنلوه )  ) دجت لاقملا  ادج ..!! ةقف  لود  اهنل  ..اهل  دودح  ال  ةعبط 
مهأف ..اروطت  ةعارزلا  لودلا  أ  نم  كلذ  مغر  اهنل  ..رحلا  تحت  ةنوفدم  اهيضارأ  فصن 
نودو ءاوهلا  اهتعارز   متي  تاتان  ..ةلخادلا و  تاتانلاو  روهزلا  ملاعلل   ادنلوه )  ) تارداص

..ملاعلل ةتالوكش  لضفأ  ردصت  اهنل  وروألا  داحتالا  لود  رغصأ  نم  كلذك  اجل ) !!.. ) ةت
تعمس نأ  كل  قبس  لهف  اناغ ..)  ) نم ەدروتس  اهنإ  ..ال  اهيف ..!!؟؟ عرزي  اولا )  ) تان له  نلو 
نوعرزي ال  مهنل  ..ةوهقلا  تانيام  عنص  نم  لضفأ  مهف  نالطلا  امأ  ةناغ ..!؟)  ) ةتالوكش

عنصلا ةلزارب  ةوهق  ةنيام  نع  لاقملا  تعمس  لهف  لزالا ..)  ) عرزي  لا  امنب  لا ..!!!
!!!. ا ب ملعلاو  حاتفنالاو  لقعلا  رحت  هنإ  (49 ..!! ؟)

ددش  : لوضف  هتلأس 

.!!؟؟   كدرفم ء  ل  غت  نأ  لمأت  لهو  - 

راب  : در 

لوقع عنص  لمآ  نإ  اهلمأ ..!! ممأ  صم  اوغ  نيذلا  ءامظعلا  ءم  خــــراتلا  ال ..!؟ ملو  - 
نكمتأسو ..طانغملا  منتلا  راأ  ل  فشأس  راد ..!! نأ  بج  ام  اننطو  ريدت  لقتسملل 

لداع ام  مولعلا  نم  كلتم  ةقهارملا  نس  ادلو   حبصل  ..سانلا  لوقع  تامولعملا   عرز  نم 
ام ةنيهلا  تسل  ةقاط  ..لقعلا و  ةنمالا   ةقاطلا  ل  قالطإ  نع  ثدحتأ  نإ  ..بتلا  فالآ 

ةملاعلا برحلا  ..خــــراتلا ف  انل  هتثأ  ام  اذه  ل  امئاع ..!! امال  سل  ةسانملا  اذهو  ملعت ..!!!
نم مغرلا  عو  نآلا ..!!! ةداعلا  ةراسلا  ةع  نع  لقت  تاع  طت  تارئاطلا  تنا  ..وألا 
هنأل فزاجملا  نم  هنوتعو  ةلاخ ..!!! اهنأ  كاذنآ  راطلا  تاروانم  نوفص  ءاخلا  نا  ..كلذ 

تفعاضت دق  تارئاطلا  ةع  تنا  ..ةناثلا  ةملاعلا  برحلا  ..ةفخملا و  تاعلا  ەذهب  ط 
عم فكتتل  مهلوقع  تروطتو  ..ةراهملا  سفنب  نورواني  نوراطلا  لظو  لقألا  ع  تارم  ثالث 

( قارعلا  ) رحت برح  امأ   ..ناسرفلا  نماغملا  اضأ  ءاخلا  مهفصوو  ةددجلا  تاعلا 
نرداق اهوراط  ناو  توصلا ..!!! ةع  فعض  ةحلا  تالتاقملا  ةع  تزواجت  دقف  ةخألا 

ام لختف  ..ب  ا  روطتتو  مدقتت  لوقعلا  (.. 50  ) ةقد ل  فادهألا  ددحتو  اضأ  ةروانملا  ع 
.!!؟    ةمئانلا خملا  االخ  ظاقإ  تلصوو إ  لا  تفشك  نأ  ول  اذه  ل  دع  ثدحس 

فجتري  : وهو  ةفهل  لاق  مث 

  !!!. ا ب قدص  ..يلا  لقعلا  نم   ادج  بق  نإ  - 

بارغتسا  : هتلأس 

..؟؟     يأ  - 

   !!. ال قث   ..مظع  هنل    .. وه  اذهل  ملعأ ..!!!  -ال 

لوقأ  : انأو  رمس )  ) تأ إ ..مث 

.!؟   كتبا له   اهنع ..!؟ اذامو  - 

لوق  : وهو  نانح  مسبا 

اهب لق  قلعت  دقل  ..وزغلا  ءانثأ  مهيلع  تلصح  نيذلا  لافطألا  دحأ  بسلا ..!! ةلوهجم  اهنإ  - 
زواجتي ةلفط ال  تنا  ذنم  شعت م  اهتب و  تمقف  ..اهكرت  نم  نكمتأ  ملو  ..نبا  اهتبحأو 



لقتتل اهجوي  لجرب  اهلقتسم  طرأ  مل  ..احأ  ةف   ذنم  دعاس  اهنأ  ام  ..تسلا  اهرمع 
تلواح دقل  ..ةسانملا  ..اهسفن  ع  دامتعالاو  ةلالقتسالا  اهتملع  ل  ..ةجوزلا  شع  إ  هعم 

ةركم نس  لفطلا   عم  اهأدت  نأ  بج  براجتلا  كلت  نأل  ..حجنت  مل  اهنل  ..اهيلع  راجت  ءارجإ 
..يدع نم  ةسملا  لمت  نأ  مولعلا ع  ەذه  ل  اهنقلأ  نأ  تلواح  نأ  مهملا  ..كتخأ  ام  ادج 
ثحلا اضأ ع  امئاد  تو  ..ةلما  ةلوؤسملا  لمحت  نع  ةزجاع  اهنأ  امئاد ع  تلظ ت  اهنل 

!!.. ء ل  كنع  تفرع  نأ  دع  انه  ك إ  تءاجو  لع  نود  كتفطتخا  اذهل  دعاسم ..!!! نع 
عبسأ ذنم  ك  تقتلا  اهنأ  تفرع  نأ  دع  ةصاخ  ..ادج  اعم  هتيأر  ذإ  ..اذه  اهفت  ئجاف  دقل 

ل لمحت  كنأل  ..يدع  نم  ةارلا  لمحتل  ةصرف  كحنم  ع  تأ  رمس )  ) نل ..بسحف 
تضفر ..كلذ  مغرو  ..براقألا  مدع  ..نبألا  مي  ..ادج  ..كنع ذ  لوقت  ام  ةلطملا  تافصلا 
اهنلا انرارق  ذختن  وبقلا ح  كزجح   تمق  اذل  ..عملا  اهفت  اهتملو ع  هتلعف  ام  امامت 
ةبلقلا ةتكسلا  تام  يذلا  نوفدملا  دحأ  ظقوتس  كنأ  ملعن  نكن  مل  عبطلا  ك ..!!! هلعفنس  ام 

  !!!. ضرألا تحت  ةصقلا  سل  ةفل  انوفدم  لظ  نأ  دع 

ددش  : رعذ  هتلأسف  وبقلا ..!!! هتيأر   ام  ل  كئاشلا  انراوحو  لطلا  همال  اسأ  دقل  ..لإ  ا 

اجراخ هقط  رفح  وملا  دحأ  تدهاش  دقل  وبقلا ..!؟ ثدح   اذام  خأ  الهم ..!!! ..الهم  - 
.!؟؟   اققح هتيأر  ام  نا  له  قلا ..!! نم 

ةطاسب  : لاق 

سلأ ..عمسم  توص  روبقلا  دهاوش  دحأ  ةدوجوملا ع  فرحألا  تقطن  كنأ  كش  ال  معن ..!!! - 
.!؟   كلذك

امسبم  : لاقف  ..مالم  ةحضاو ع  لوهذلا  تامالعو  ااجإ  أرب  تأموأ 

ةف ذنم  اسطانغم  مهمنب  تمق  سانأ  ل  ..نظت  ام  وم  اوسل  روبقلا  اونا   نم  عيمج  - 
نأ طانغملا  منتلا  ثأت  تحت  مهنم  تلط  نأ  دع  ضرألا  تحت  مهتكرتو  ..اس  ةطس 
ع اهتتك  لا  فرحألا  كلت  قطن  دنع  اوظقس  نأ  ع  ةيحلا ..!! مهفئاظو  عيمج  اوفقوي 

  !!. اهاسأ دهاوشلا ح ال 

قح  : رعذ  هتلأس 

  !!. نكم ..نكم ال  اذه ال  ..وملا  ءاحإ  نع  ثدحتت  كنإ  ..لحتسم  اذه  - 

ائدهم  : عطاق 

نام  ل  ةدوجوملا   ةئاسلا  ةلامعلا  نم  ءالؤه  ..ب  ا  وملا  ءاحإ  نع  دحأ  ثدحتي  مل  - 
تمق مث  نمو  ..كل  اهفاطتخا  ةقط  ةهيش  ةلسوب  رمس )  ) ةطساوب مهفاطتخا  مت  دقل  دللا ..!!!
ولا ةلاح  ب  مهلعجأو  امامت  مهتدارإ  لأ  ح  تائدهملا  نم  ةسحم  تاعرج  مهنقح 

درأ تنك  راجت ..!!! نم  رخآ  ءزج  هنإ  ..مهنفدو  اسطانغم  مهمنب  اهدع  موقأل  ..واللاو 
منتلا ثأت  تحت  ةيحلا  ەءاضعأ  فقوي  نأ  ناسإلا  عيطتس  ىدم  يأ  إ  ةفرعم 

كلتم مهضعف  دنهلا ..)  ) ءارقف هلعف  ام  ةجتلا  كلت  ةسرامم  عجش ع  دقل  طانغملا ..!!
هنأ  املع  فورعملا  نمف  ةلعتفملا ..!! ةبيغلا  ..ةملعلا  دعاوقلا  عيمج  ىدحتت  ةيجع  تاردق 

بلقلا تاقدك  ناسإلل  ةيحلا  تالدعملا  عيمج  ضفخنت  ..ةقمعلا  ةبيغلا  تالاح  ل 
ءاملعلا ناو  ..بسحف  ةاحلا  دق  هئاقل ع  ك  ةلضلا  غلا  دح  خملل إ  ةصعلا  تاراشإلاو 



ضفخ مهنكم  دنهلا )  ) ءارقف ضع  نأ  الإ  ..املع  لحتسم  اذهك  رمأ  لاعتفا  نأ  نونظ  قباسلا   
اموي غلت  دق  ةدمل  ءاحأ  مهنفد  متي  هنأ  ةجردل  ..لعفلا  نكمم  دح  دأ  إ  ةيحلا  مهتالدعم 
فرع نأ  نود  ملعلا  دعاوق  ل  نيّدحتم  فاعم  ءاحصأ  ةاحلا  اهدع إ  نوجرخ  مث  الما ..!!!

  .(51  ) كلذ ءارو  لا  دحأ 

نزح  : تمغمغ 

..ًهم دونهلا ..!! ؟ ءارقف  هلعف  ام  مهب  احتل  ءاحأ  مهتنفدو  اسملا  ءالؤه  تذخأ  تنأ  لإ  ا  - 
منتلل مهعاضخإل  تائدهملا  ةلا  تانيعلا  عيمج  نقحت  ال  اذامل  ..اماه  ارمأ  تركذت 

اسطانغم سانلا  منت  نع  زجاع  كنأ  تلق  اذامل  مهتدارإ ..!! ؟ ل  اذه  نا  نإ  طانغملا 
  !!. ةلشملا تللح  دق  نوكت  ..تائدهملا  مهنقحت  املاطف  مهتدارإ ..!! ؟ مغر 

اتاعم  : لاق 

لضفأ اذهو  ..مدقتلاو  ملعلا  لس  مهسفنأ   اوحض  ..لاطأ  ل  اسم ..!!! اوسل  مهنإ  ..الوأ  - 
فده ..امامت ال  نوهئات  مهنإ  تلا ..)  ) نام  ل  مهيلإ   رظنا  بعلا ..!! مهدوجو  نم  ثك 

دقل ..عيمجلا  عم  عفنت  ال  ةقطلا  كلت  حف  ..اثلا  كلاؤسل  ةسلا  امأ  ..مهل  لقتسم  الو 
  !!!. ثحلاو ةساردلا  نم  دملا  جاتحو إ  الهس  سل  رمألا  ..مهغ  نثلا  عم  تلشف 

ٍدحتب  : تددر 

مهتدارإ مغر  مهتفطتخا  تنأ  ..الاطأ  اونوك  نأ  اوراتخ  مل  مهنإ  لاطأ ..!! ؟ مهنأ  لوقت  ..الهم  - 
قح يأف  كقح ..!! نم  سل  اذهو  مهنع ..!!! ةانلا  مهل  تخا  تنأ  ..انه  إ  مهب  تتأو 

مهاح كلمت  كنأ  نظت  قح  يأ  ..مهحذل  ادهمت  دحاو  نام  مهعمجت   ةلاض  افارخ  مهتعت 
.!!؟   مهلقتسمو

لط  : تمص  دع  ةئدهم  تلاقف  ..اهب  دجنس  هنأو  رمس )  ) رظن إ

لمح رخآ  صخش  ةجاح إ  اننإ  ..ةفسلفلا  تاراوحلا  كلت  نع  دعتنل  ..ادج  عمسا  دلاخ ..) - )
رمعلا يدحول ..!!! ةققدلا  ةملعلا  لصافتلا  كلت  ل  مهف  نع  زجعأ  انأف  لعلا ..!!! ثرإلا  اذه 

نل ةصرف  كف  تدجو  دقف  اذل  ..دع  لمتكت  مل  هراجتو  ..ەرمع  لاطأ هللا   يدلاو ) م ب(ـ
كدعاسس إ صصخت  هنأ  يأ  ..بطلا  سردتو  ..ادج  كنإ ذ  ..ەدع  نم  ةسملا  دوقت  نأ  رركتت 

براقأ كدل  دجوي  الو  نبألا  مي  كنأ  ام  ..ثاحألا  كلت  ةعبط  مهف  كش   نود  بك  دح 
ترعش دقل  رركتس ..!! اهنأ  دقتعأ  انل ال  ةسلا  ةردان  ةصرف  كنأ  لوقلا  كقدصأ  ..كتدج  ىوس 

ام ل  نأ  موي  دع  اموي  فشأ  تنك  امدنع  فن  قدصأ  مل  نأ  ..كلإ ح  تداق  رادقألا  نأ 
اهيف ثحأ  ةلط  اروهش  تضق  نأ  دع  ماللا  اذه  لوقأ  ..قدص  كف ..!! دوجوم  هنع  ثحأ 

  !!!. كلثم صخش  نع 

قلق  : زوجعلا  لأسأ  نأ  لق  ..ىرخأو  ةرم  امهيلإ  رظنأ  تحر 

.!!؟   لاحل س لحرأ  كتس  له  تضفر ..!! ؟ ول  اذام  - 

ةقثب  : لوق  نأ  لق  ..امهضع  ارظن إ 

اهفتاه مقرو  عبطلا ..!! قحلا  اهمسا  وه  سل  رمس ) ..انع ف(ـ ء  يأ  فرعت  كنإ ال  ..ال  ملو  - 
ماللا تررق  ول  كقدص  نل  ادحأ  نأ  نم  كعد  ..هعت  لحتسو  ..اهمسا  الجسم  سل  لاقنلا 



نيأ ادأ  فرعت  ..كتراس ح ال  كذخأو إ  ىرخأ  ةرم  كريدختب  موقنس  اننأ  مث  ..لوؤسملا  غالو 
  !!. تنك

اذهك  : عضوم  لوح  راوح  رمأ   نأ  قدصم  ددش غ  لوهذ  تلق 

اقالطإ ةقالخأ  تاعت غ  هل  نل  سياقملا ..!! ل  عئار  رمأ  وهل  هلعفت  ام  نإ  ..كلع  بذأ  نل  - 
ال ..كراجتل  هعاضخو  دحأ  فاطتخا  يدس  ا  قحلا  كلمت  ال  كنإ  كدوهجم ..!! ل  فست 

.قالطإلا   قحلا ع  اذه  كلمت 

تلق  : مث  ..ثادحألا  لوه  نم  أر  يد ع  تعضوو  اللق  تكس 

نوكت امر  اهعنم ..!!! عيطتسأ  ةفجر ال  باتت  ..ضهنت  ةثجلا و  كلت  رظنم  ركذتأ  امل  ..لإ  ا  - 
ام الاطأ  اونوك  نأ  اوراتخ  مل  مهنل  مهدوجو ..!! نم  فده  امر ال  ..لوقت  ام  ةبع  مهتاح 

  !!!. امامت هضفرأ  ..يدس  ا  هلعفت  ام  ضفرأ  نإ  مهنع ..!!! ةانلا  تخا  تنأ  ..لوقت 

فسأ  : در 

.!؟    كدل ةحلصمل  هلعفأ  ام  نا  ول   -ح 

مزح  : تلق 

نأ عيطتس  نل  ..ةعئار  ةملع  تازاجنب  تمق  دقو  حضاو  وه  ام  يرقع  لجر  كنإ  معن ..!! - 
نوفدملا  تذقنأل  كنام  تنك  ولو  ة ..!!! براجت  تاناويح  ةناعتسالا  نود  دملا  لعفت 

.مهذقنت   مل  نإ  نوتومس  ..نآلا  وبقلا 

ةما  : در 

ناسإلا عيطتس  ىدم  يأ  إ  فرعأ  نأ  درأ  ..نآلا  ح  كلذ  فرعن  ال  ..ادكؤم  سل  مهتوم  - 
  (!!. دنهلا  ) ءارقف لعف  ام  ..طانغملا  منتلا  ةرطس  تحت  وهو  ضرألا  تحت  دومصلا 

عمتسأو سرخأ  نأ  م  بلط  هنأو  ..جو  ەد   عضو  هنل  ..همال  ع  ضعأ  نأ  تدرأ 
مزح  : لوق  نأ  لق  هلإ ..!!

نلف انه  نم  تلحر  ول  كنأل  ..اذه  انضرع  ةخألا   ةرملل  كفتلا  كنم  بلطأ  نإ  نآلا ..!! مهملا  - 
  !!.. ىرخأ ةرم  اندجت  وأ  انارت 

نسلا  : قرافل  راتعا  نود  ةصع  تلق 

ضكرأل اهسفن  احو  ومطو  الحأ  نأ  نأ  بلطت م  ةلقعلا ..!! ؟ كاوق  لما  تنأ  له  - 
امغر انه  نم  جورخلا  نم  عنمس  يذلا  نم  ..مث  ةطاس ..!! ؟ ل  اذكه  كفلخ ..!!؟؟

  !!. دأت ل  نم  اعطتس  نل  امنع ..!!؟؟

نم ء  رمس )  ) إ رظني  حارف  هتلق ..!! ام  ل  قحم   نأ  ملع  هنإ  ..دري  نأ  نود  ةوق  رفز 
تضهن ..اذه  نم  رظتنأ أ  مل  ..و  لجخ .!! اهسأرب   قرطتل  ودي ..!! امف  اهع  باتعلا ع 

ا ارجف ..!! ةثلاثلا  نم  بقت  اهنإ  ..ةعاسلا  إ  ترظن  مث  ..لاقنلا  تاه  تجرخأو  ..ام  نم 
اناحأ امنسلا  إ  بهذأ  نأ  ظحلا  نسحل  اقت ..!!! تاعاس  نم 6  أ  ذنم  انه  نإ  ..لإ 

  !!!. اغل دج  قلقت  نلف  اذل  ..ةرخأتم  تاقوأ  ةثك  

لصتأ نأ  ضفملا  نم  نا  نإ  اددم  تنك  ل  ..جورخلا  ادصاق  ةفرغلا  با  إ  تهجوت 



ةما  : لوقأ  نأ  لق  امهيلإ  تفتلا  دصوم ..!! بالا  ..ال و … مأ  ةطلا 

  !!!. بالا احتفا  انه ..!!! نم  جورخلا  درأ  - 

ءودهب  : لاق  مث  ..هتعاس  خيشلا إ  رظن 

  !!. اذهب كدعأ  ..اعم  املس  تاظحل  دع  انه  نم  جختس  - 

..فرح قطنأ  نأ  لقو  ..ارغتسا  راثأ  لش  تاب  رظني إ  ەرود  حارو  ..درأ  نأ  نود  هلإ  ترظن 
و  : ثدح  ..!! ؟ يذلا  ام  ددش ..!!! راود  ةأجف  ترعش 

اذه ع نا  ..ولل  كنادقف  ءانثأ  لوعفملا  ء  يوق  مونم  كتنقح  دقل  دلاخ )  ) ا ةرذعملا  - 
..حضاو ع وه  ام  اقحم  تنك  نأ  ودو  انضرع ..!!! ضفس  كنأ  نم  افوخ  طاتحالا  لس 

اهدع كسفن  دجتس  مث  ..اقت  ةعاس  ةدمل  قمع  مانسو  ..نآلا  هلوعفم  مونملا  أدس  ..لاح  ل 
..مطا ..دحأل  يراأ  حبي  الو  ادج  صلخم  هنإ  ..اهيلإ  ئاس  كذخأ  نأ  دع  ..كتراس   

نا انه  إ  كئيجم  نأ  ودي  ..ةعبطلا  كتاح  اهدع إ  دوعتسو  ..ماري  ام  رومألا ع  نوكتس 
   …. فوس نآلا  نل  رمس ..)  ) نم احداف  أطخ 

لق هذ  راد   ام  اذه  بغ ..!! لش  نوبعالتي   داغوألا  ءالؤه  ..ماللا  ةق  عمتسأ إ  مل 
  !!!. ملاعلا نع  امامت  بغأو  ضرألا  عقأ ع  نأ 

..وجلا ةرارح  بس  قرعلا  اقراغ   راس  لخلا   دعقملا  فن   دجأل  عف ..!!! تظقسا 
دح اعزفم إ  ناملا  اد  ..الما ح  ارمعلا  دملا  اهلص  مل  ةقطنم  نإ   ..كاشلا  نم  ترظن 

ةرظن ..كرحملا  تردأ  يج ..!! هنإ   ..ەآ  ..ةراسلا  حاتفم  نيأ  ..امألا  دعقملا  تلقتنا إ  ام ..!!
.دج    ظقس  نأ  لق  ةع  دوعأ  نأ  بج  ارجف ..!! فصنلاو  ةعارلا  اهنإ  ..ةعاسلا  ةع إ 

اذه لثم  امامت   ةئداهلا  عراوشلا  طسو  راس  اهيف  تدق  ةعاس  فصن  نم  لقأ  ..لعفلا  ..و 
دقو رخآ  ملاع  تنك   نأو  ..لإ  ا  اخأ ..!!! قش  فن   دجأ  نأ  لق  ..ركملا  تقولا 

  !!!. وتلل هنم  تدع 

ةام مامحلا  تهذ إ  مث  ..ظحلا  نسحل  اهتفرغ  ةمئان   تلاز  ام  دج  دجأل  ةقشلا  تلخد 
قع بس  آ  لش  انخاس  امامح  تذخأ  ەذهك ..!!! ةغ  ةجتب  تررم  نأ  قدصم  غ 

..اخأ نامألا  ارعاش  شارفلا  لتسأو ع  فرغ  اهدع إ  بهذأل  ..ىرج  ام  كفتلاو  دودكملا 
  !!. ثدح ام  ىرخأو  ىرخأ  ةرم  ركفأو 

تخأ ولو  ..لوقعم  ..لإ غ  ا  اضأ ..!! ؟ ةطاسلا  ەذهــو  ..ەذهك  ةجتب  تررم  نأ  لقع  له 
ال ةقطنم ..!! ؟ يأ  تبلا ..!! ؟  كلذ  عق  نيأ  ..ىرت  نونجلا ..!!! مهتسف  ثدح  ام  ادحأ 

اهمسا اذه  نا  نإ  ىرخأ  ةرم  رمس )  ) ىرأس له  ادأ ..!! هتباجإ  فرعأ  نل  لاؤس  اذه  ..ملعأ 
عجسأ اهدنع  تحرو  تلا ..)  ) نع زوجعلا  كلذ  مال  تركذت  ..مث  ..دقتعأ  ال  قحلا ..!! ؟

!!!. هناع امعو  ببحلا  طو  نع  راذو  يرعاشم  ل 

ةف خوراصلا   قلطنت  تلا )  ) تنا ثدح ..!! ؟ ام  ثدح  اذامل  ىرت ..!! ؟ ا  اذامل 
نلعنل ةعاجشلا  كلمن  له  نآلا ..!؟ هلعفن  ام  اننطو  لعفن   اذامل  ثدح ..!؟ يذلا  امف  ..تانيسلا 

اننأ نلعنل  ةعاجشلا  كلمن  له  نطاوملا ..!! ؟ دنع  ةلاتالا  مظاعت  وه  انب  لح  ام  باسأ  نأ 
بتاورلا نم  دملا  نوبلاطو  المع  مهمظعم  جتي  ال  نيذلا  فظوملا  ةلود  لهرت  نم  اعن 

كانه نأ  ادج  فرعأ  نلو  ..فرعأ  ال  دللا ..!؟ ؟ ءانب  نع  ةموكحلا  زجع  وه  مأ  تازاتمالاو ..!! ؟



..ةوسقلا ..وفلا  تدجول  كلوح  ترظن  ولو  ..كش  نود  تلا )  ) يرجت  ءوسلا  ةقراخ  ارومأ 
خيش سانلا  أوسألا ..!!! إ  نل  عاطقنا  ال  غتي  اننطو  نأ  ةققحلاف  ..ةلادعلا  باغ  ..لامهإلا 

.اهرحس   دقفت  نامألاو  قيضت  عراوشلاو 

ةظحل ادأ  أت  الف  بت  ءاشأو  مدهت  ءاشأ  كانه  امئاد  قح ..!!! ةفخم  دللا  عاضوأ  نإ 
ح ..عن  يأ  نم  رارقتسا  يأ  دجوي  الف  ةحارلا ..!! رعشو  كلوح  رظنت  نأ  ةظحل  ..لامتالا 
نم تختس  ..راسملا  لدعت  متي  مل  اذو  ةهتنملا ..!! مح  ةلودك   تلا )  ) نأ اناحأ  رعشأل 

دأ ال  رادت  ةلودلا  رومأف  أ ..!!! ال  تقو  ةلأسم  نوكتس  ةلأسملا  و  ..هللا  رّدق  ال  ةطخلا 
  !!. حضاو طو  عوم  يأ  ةساسلا  ىوقلا  وأ  ةموكحلا  ىدل  سلو  ..ةؤر 

قغإلا  : ةفسالف  دحأ  لوق 

نم لأ  نل  هنأ  فرع  وهو  ةرجش  هف  لجرلا  عرزي  امدنع  ّإ  امظع  عمتجملا  حبص  ال  ))
   ((. اهرامث

!!!.. عن نأ  نود  اهنم  ذخأن  لَتقُت ح  ناطوألا  نأ  نآلا  ملعتن ح  مل  نحن  ..انتلشم  ەذه  
..اكذو   يرعاشم  جأ  انأو  يانيع  عمدتف  ..فاحللا  تحت  رثدتم  انأو  ماللا  اذه  ركذتأ 

ةرملا ەذه  هتيأر  ام  نا  نإ  امئاد -  لعفأ  ام  لءا -  ـ سأف ..ىرخأو  ىرخأ  ةرم  زو  ــ جعلا كلذ  مال  ركفأ 
   !!!.. دملا ىرأل  شعأس  نأ  مأ  ..بئارغلا  رخآ  وه 

له ..ىرت  همسا ..!! نع  هلأسأ  مل  ح  نإ  ..تيح  ام  زوجعلا  كلذ  أ  نل  دأت  ل  ل 
ىرخأ ةرم  ەارأ  نل  نإ  قراف ..!! ؟ عنص  دحاو ع  لجر  ردق  له  د ..!؟ ام  رومألا  حلصس 

زوجعلا اذه  هح  ام  اننطو  بحن  انك  ول  فنل : لوقأو  هلعف  ام  امئاد  ركذتأس  ..حجرألا ل  ع 
اهدنع امر  لوقلا ..!!! سلو  ..لعفلا  تلا )  ) بح انلج  نا  ول  ..هلس  ەرمع   فأو 
ىوقأ دجوي  الف  ..بقلا  لقتسملا  قرافلا   عنص  نأ  وه  عيطتسس  امر  وأ  ..قرافلا  عنصنس 

..هتلشم ەذهف  ااصن  نا  ول  امأ  ..هللا  هقفويلف  اعرا  نا  ولو  نوملعت ..!!! ام  عطتم  بلق  نم 
.اهيف   عادخ  ىرخأ ال  ملاوع  لخدأ إ  دقف  ..قالطإلا  باصن ع  هنأ  دقتعأ  ل ال 

عبسأ دع  رمس )  ) نم اهتيقلت  ةنولإ  ةلاسر  ىوس  ..ركذ  ء  ال  كلذ ..!! ؟ دع  ثدح  اذام  ..و 
ءانب ع موي  وأ  مويب  اهب  اقل  دع  ولإلا  يدب  اهتيطعأ  دقل  معن  ..ةثداحلا  كلت  نم  اقت 

  .. اهبلط 

زوجعلا  كلذ  عم  اهتكراشم  لوبق  نأش  أر  تغ  دق  تنك  نإ  اهتلاسر  لأس   تنا 
رماغأل ةعاجشلا  كلمأ  الو  ..قيفوتلا  اهلو  هل  متأ  نأ  اهتخأو  ..تضفر  ل  امهــراجت ..!!

براجتل مهعاضخو  لا  فاطتخال  اضأ  ةعاجشلا  كلمأ  الو  ةروصلا ..!! ەذهب  قتسمو  اح 
  !!. قالطإلا هلإ ع  تنأ  فخم ال  ملاع  هنأ  رعشأ  ..ەذهك  ةغ 

نمو اقت  رهش  دع  ةلاسر  اهل  تلسرأف  ضفرلا ..!!! اهبلط  لق  نأ  دع  لاسر  درت ع  مل  ..مث 
( سك راتس   ) قم اهارأ   دعأ  ملو  ..درت  مل  اهنل  ..لقألا  ع  اهلاوحأ  فرعأل  لوضفلا  با 

.كلذ   دع  اهل  ىرج  ام  فرعأ  ملو  امامت  اهراخأ ع  تعطقنا  دقل  هتاذ ..!!!

هتفاو دق  نوكت  امرو  ..ةاغلل  ةبك  نس  هنأل   امر  ..يغتلا  زوجعلا ع  كلذ  ةردق  كشأ   نإ 
صخش عت ع  وأ  ەدع  نم  ةسملا  رمس )  ) دوقتس امر  ..وأ  ..ةصقلا  ەذهل  باتك  ءانثأ  ةنملا 

هل فقأ  لعج  نونج  هنطو  قشع  لجرلا  اذه  نأ  ةقث  ع  ل  ..ملعأ  ال  ..اهتدعاسمل  رخآ 



.ەراأ   فشكو  ..يلا  لقعلا  محتقا  دق  ..كلت  هراجتب  هنأو  ..اماحا 



ةمتاخلا  
)…ـ    لا ناملس  دلاخ  ملق : )

..ئراقلا    يزع 

.ةكئاشلا   اهثادحأ  تعتمتسا  دق  نوكت  نأ  المآ  ..فوخلا  لئاسر  نم  انيهتنا  دق  نحن  اه 

نع ائش  فرعن  نحن ال  عقاولا  ..ملعأ ف  ال  ةققح ..!! ؟ لئاسرلا  كلت  ةروكذملا   ثادحألا  له 
..اصخش انأ  تعتمأ  لقألا  ع  ..كش  نود  ةعتمم  اصصق  تنا  اهنل  ..صصقلا  كلت  سرم 

.اهثادحأل   ءازعألا  ارق  ةرطاشم  ةرو  ترعشف 

اندلا هتقزم  يذلا  دهف )  ) اهلط عم  داح  فطاعتب  ترعش  دقف  موي ..)  14  ) وألا ةصقلا  صوصخ 
نآلا دهف )  ) كلتم ذإ  ..ةصقلا  ثادحأ  هلإ  تلآ  امل  ةاغلل  دعس  ل  ..حضاو  وه  ام  اقمت 
نو ..قم  دغل  لمألا  تمت  ةددج  ةاح  هسفنل  نّوك  نأو  ..ددج  نم  ءدلل  ةبهذ  ةصرف 
هتلاخ لعفتس  اذام  اهدع  ىلو  ..لقتسملا  بتارملا   عأل  فلا  اذه  لص  نأ  لعفلا  متأ 
سرد مهأ  ملعتل  موعدأ  نأ  ام ال أ  ..ةبلق  ةتكس  نوباصس  مهنأ  دقتعأ  ..امهؤانبأو  اهجوزو 

ضهنن نأ  ةصرفلا  امئاد  كانه  ..ضضحلا  انب   لأو  نمزلا  انب  راد  امهمف  ..ةصقلا  كلت  نم 
   !!. ادأ كلذ  اوست  موجرأ ال  ..انتاح  دعتسو  لتاقنو 

نأ رعشأو  ..اهثادحأ  ةكئاش   اهنل  ..اهتركف  ةطس   ةصق  ف  قفرت ..) ..بحلا  اهيأ   ) ةصق امأ 
وه ركذ  ام  تقولا  لاوط  هيع  مامأ  تنا  لا  ةققحلا  إ  لص  نأ  لق  اثك  اع  دق  اهلط 

ىركذ درجم  لظتس  ..لاح  ل  هلتقت ع  نل  اهنل  ..كش  نود  ةملؤم  ةاهنلا  تنا  دقو  ..هسفنب 
.هنع   ثحي  يذلا  بحلا  دج  نأ  المآ  ..رخآلاو  حلا  هلقع ب  وزغت 

نم للقأ  نل  نأ  الإ  ..وألا  ةصقلا  نم  كش  نود  ائطو  لقأ  تنا  امومع  ةصقلا  ەذه  ثادحأو 
ەرورم ءانثأ  نزحلاو  ملألا  رعش  نا  هنأ  لوق  املاط  ذإ  ..همسا  انخ  مل  يذلا  اهلسرم  ةاناعم 

.دأت   ل  ەرعاشم  محنسف  ..ةجتلا  كلتب 

ةسلا   - ادج ةفخم  تنا  اهنل  ..اهيف  مأر  فرعأ  الف  جوز ..) تقحا  نأ  دع   ) ةصق امأ 
بحاص نا  نإ  عقاولا  فرعن   ..نلو ال  ..نمز  ذنم  اهب  رعشأ  مل  ةرعشق  تباصأو  لقألا - ع 

زاهج ةشاش  فلخ  انب  بعالتي  هنأ  مأ  ..لعفلا  ةلقعلا  ضارمألا  شسم  وهو   اهبتك  دق  ةلاسرلا 
.هتفرغ   رتويبملا  

رمألا ه  تي  نأ  ملؤملا  نمو  ..قح  مرجم  لجرلا  اذه  نإف  ..ةققح  ةصقلا  تنا  ول  ..امومع 
..ةقنشملا لح  دنع  ەصم  ل  نأ  ضفملا  نم  نا  ل  ..بسحف  ةسفنلا  ضارمألا  شسم   

   !!.. ةلجاع ةبط  ةدعاسم  ةسام إ  ةجاح  تناو  اهل  بنذ  ةفعض ال  ةأرما  قرح  ماق  ذإ 

ثدحتو رخآلا  ولت  رذعلا  عض  حارو  ل  ائس ..!! اناسإ  سل  هنأ  ةحاقو  ل  انخ  ..اذه  مغرو 
ام عم  فلتخأ  عبطلا  ءارهلا ..!! اذه  نمو  ةكئالم  اوسل  لا  نأ  نعو  رمعلا  ةصرف  روثعلا ع  نع 

  !!!. وه لعف  ام  مهتاجوز  قرحل  نوسمحتم  جاوزألا  عيمج  نأ  دقتعأ  الف  ..امامت  هلاق 

..نل ..لتقلا  قحتس  امرجم  رخآلا  ضعلا  ەاري  ..مضع  ح  هعم  فطاعتي  دق  ..لاح  ل  ع 
.ةعبطلا   ءارو  ام  ملاع  صصق  ةرادج إ  نع  مضنت  ةغ  ةصق  ..ء ت  ل  مغرو 



ةراثإلا ءلا إ  ضع  دقتفت  مضع  اهاري  دق  ..عضاوتملا  خش  ةصق  ..ةخألا و  ةصقلا  امأ 
رمأ انأو  هل  دودح  ال  رتوتو  بعرب  تباصأ  اهنأ  مغر  ..ةعضاوتملا  راجت  اهيلع   متدتعا  لا 
ةاهن فواخم  ..أ  وأ  تاونس  ذنم 5  اهب  رعشأ  لا  فواخملا  كلت  خاد  تظقأو  ..اهثادحأ 
همسا جيلخلا  ةقطنم  دل   كانه  نا  : )) ماع ةئام  دع  خــــراتلا  بتك  ركذت  نأ  فواخم  ..طو 

عم ةاهنلا  كلتب  وي  ء  ل  ..نلو  ..مويلا  اذه  ىرأ  نأ  ع  تومأ  نأ  متأ  تلا ..))
ظاقإل للقلا  ولو  مهاسأ  نأ  درأ  تنك  ..ةجتلا  ەذه  ةلط ب  ةدم  ذنم  رعشأ  نإ  .فسألا 

بصعتلاو ةلقلاو  ةفئاطلا  أدص  ەاطغ  يذلا  سحلا  كلذ  ..لا  نطاوملا  دنع  طولا  سحلا 
ملح هنإ  ..ةهجاولا  ىرخأ إ  ةرم  ةدئارلا  تانيسلا  تك  دوعت  نأ  لق  ل  نم  المآ  ..هعاونأ  ل 

  !!. اموي ەارأ  نأ  متأ 

ةارغلا ةغلا  ةملع  براجت  اهنإ  ..زوجعلا  كلذ  اهارجأ  لا  ةيهرلا  براجتلا  كلت  ركذن  نأ  الو ن 
!!.. مأ ال دا  ام  قرافلا  عنص  نأ  ارداق ع  نا  نإ  ملعأ  الو  ..لعفلا  اهنع  بتكن  نأ  قحتس 
كلذ اهبحأ  ام  تلا )  ) بحن اعمج  انيل  ..اقاس  هتركذ  ام  دعأ  ..لاح  ل  ع  ل 

  !!!. زوجعلا

ىرخأ ةرم  مل  دوعأس  تنك  نإ  نولأس  اذام ..!؟ ..لئاسرلا  نم  ةعومجملا  ەذه  ماتخ  انه إ  لصن 
ام ددج  ( 52 ( ) نوماد ب(ـ ح  وأ  اهل ..!؟ تضرعت  ةددج  براجت  وأ  ةددج ..!؟ لئاسرب 

.!؟   اقاس ثدح 

نآلا قلا  ..نل  ..ةدراو  تالامتحالا  عيمجو  ..نوملعت  ام  انفلخ  سلو  انمامأ  لقتسملاف  ..امر 
اهشعأ لا  ماألا  تتا  ..اح ح  نم  اماه  اءزج  تحصأ  دق  بقلاو  رتوتلا  تاظحل  نأ  وه 

نام ل  ىرخألا   ةفدارملا  تادرفملا  لو  قلقلاو  بعرلا  تدجو  نأ  دع  ..ادج  ةردان  فوخ  نود 
!!!. فوخلا لئاسر  ..مل  اهت  لا  لئاسرلا  كلت  ..ولالا و  يدب  قودنص  ..وح ح  

…ـ    لا ناملس  دلاخ 



ئراقلا   يزع 
ةاحوتسم لقعلا ) محتقا  يذلا   ) ةصق ةروكذملا   ةملعلا  تامولعملا  مظعم  نأ  انه إ  ةراشإلا  دوأ 

رعلا ملاعلا  لعلا   لاخلا  بدأ  دئار  اهب  ماق  ةلا  تاردقلاو  يلا  لقعلا  لوح  ةسارد  نم 
ةروكذمو  اهيف  كش  ال  ةدكؤم  ةققح  تامولعم  و  قوراف ..) لن   ) روتكدلا يذاتسأ  وهو 

.اقاس   تأ  ام  ةملعلا  عجارملا  عيمج 

نم ولإلا  دلا  ةثك   لئاسر  اقت  مئاد  لش  لصت  ذإ  ..رخآ  رمأ  إ  شأ  نأ  دوأ  ام 
وأ ح رطاوخ  وأ  ةصق  اصصق  تنا  ءاوس  ..دألا  مهجاتنإ  اهلالخ  نم  نوثعي   ءازعألا  ارق 
نم اعون  اذه  نأ  ت  نونظ  ..درلا  رخأتأ   امدنعو  ..اهيف  أر  ءادإ  نوبلطو م  ..تااور 

  !!. فرجعتلا

لئاسر هف  دجأو  الإ  ولإلا  يدب  حتفأ  اقت ال  نأ  ..ةماه و  ةطقن  حضوأ  وعد  موجرأ 
الو ..سياقملا  ل  لحتسم  صق  تقو  لئاسرلا   ەذه  ل  درلاو ع  ..ءارقلا  تااتك  ةئيلم 

  !!!. افلؤم ةاتك  وأ ح  لمعلا  باهذلل إ  تقولا  تدجو  امل 

..ىرخأ و ةلشم  دوق إ  اذه  نلو  ..فورظلا  تحنس  ام  لامعألا م  كلت  ةءارق  لواحأ  اذل 
الإ افرح  أرقأ  نأ ال  تئجوف  تافلا  نم  ةف  نأ   ل  قدصت ..!! ةجردل ال  لامعألا  ەذه  مارت 

   !!.. اهتءارقل تقولا  دجأ  دعأ  مل  ةدجلا  ..ءارقلا ح  هتك  ام 

اوقثو هف  أر  ءادو  ٍنأتب  دألا  مجاتنإ  ةءارقل  الا  تقولاو  ةصرفلا  اطعإ  موجرأ  انأف  اذل 
.ةلاسر   يأ  لمهأ  نأ  نكم  نأ ال  امامت 

.هللا   نذب  ةددج  تارادصإ  عم  ىرخأ  ةرم  تلن  نأ  المآ  ..ةاهنلا  اخأ إ  انلصو  دق  اه  ..و 

افرلا    دسلا  باهولا  دع  .م 
 

دمح هللا) باتلا  مت  )
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: تاتحملا سرهف 
ــه يونت

ةمدقم  يأ  تسل  ..ةمدقم 

وألا  ةلاسرلا 

ةناثلا  ةلاسرلا 

ةثلاثلا  ةلاسرلا 

ةمتاخلا 

ئراقلا  يزع 

: تاتحملا سرهف 
 

 

 



تاظحالملا
[←1]

يوادوس ملف  وهو  ..هتاذ  مسالا  لمحت  ةاور  نم  ذوخأم  ( 1990  ) ماع جاتنإ  نم  ملف  ( 1)
اونا لافطألاو  قهارملا  نم  ةسردم  ذمالت  نع  ثدحتي  ..ددش  بائتا  اصخش  باصأ 

عم هلمأ  ةرئاطلا  مقاط  وتو  ..ام  ثداح  بس  مهب  تطقس  ةرئاط  م  ع  نفاسم 
نع ةدع  ةئان  ةرج  مهسفنأ   اودجوو  ..اذملت  اجن 25  ح  ..مهنع   لوؤسملا 

..لاب رطخ  ام  ل  مهضع  قح  اوبكتراف  ..شوحو  اولوحت إ  ..ائشف  ائش  ..و  ..ةراضحلا 
.اخأ   مهيلع  ذاقنإلا  قرف  عت  نأ  لق  بذعتو ..!! بو  لتق  نم 



[←2]

وه (.. Munchausen Syndrome ( ) نزواخنم  ) ةمزالتم وأ  نزواخنم )  ) ضارعأ ( 2)
..طلا جالعلل  ةساملا  هتجاحو  رارمتسا  ضرملا  د  ناسإلا  لعج  فن  بارطضا 

.سانلا   ةقفشو  مامتها  حل  طقف 



[←3]

.فسألا   عم  ةققح  ( 3)



[←4]

هنأل تبلا  اذه  نع  دهف )  ) ثدح حرفأ  دأت  ل  لا :)…ـ ناملس  دلاخ   ) نم ةظحالم  ( 4)
وهو ادج  تبلا  فرعأ  نأ  ام  ..نوملعت  ام  يدألا  شع  و  ةيمرلا )  ) ةقطنم عق  

  !!. ةسانملا قش  نم  بق 



[←5]

.ةققح   ( 5)



[←6]

.ةققح   ( 6)



[←7]

.ةملع   قئاقح  وه  مونلا  ءانثأ  ملا  ءاد  نع  ركذ  ام  ل  ( 7)



[←8]

.ةققح   ( 8)



[←9]

ــه  تعاب فرع  اد  جــ هش  يلجنا  راجن  (: 1779 - 1718  ) لادنبش ساموت  ( 9)
با ــ تك ــف  أتب موق  خ  ــــ يرا ـــ تلا ثا   ــــ ثأ ع  ـــــ نا لوأ صــ نا  ـــ كو ..ر  ــ خافلا ثا  ــ ثألا ــة  عانص

The Gentleman and  ) ناو ــ نع ه  ــــ باتك ناو  ه  ــــ تاممصت نع  ــه  ثد  ــ حتي
نم ام ت  ل  ثاثألا   نم  عطق  كانه 7  نأ  املع  (.. Cabinet Maker's Director

دجوو ..ملاعلا  تالئاع  ىرثأو  أل  ةكولمم  الاح  اهعمجو  ..يرقعلا  نانفلا  اذه  خــــرات 
نم برقلا  ( Otley توأ  ) ةنيدم دوجوم   وهو  نانفلا  اذهل  امكت  ممص  لاثمت  الاح 
بالودلا  اذه  نم  ةهيش  ةخس  عنص  مت  دق  هنأ  ركذلا  ريدجو  (.. Leeds زدل  ) ةنيدم

ةدحتملا تاالولا   ) تادازملا  ىدحإ  رالود   نويلم  نم 12  أ  اهعب  متو  ماع 1760 ..
ةخسلا عيب  مت  دقل  خــــراتلا ..!!! دازم   عات   ثاثأ  ةعطقل  رعس  عأ  وهو  ةكمألا )

.لختن   نأ  انل  ةققحلا ..!! ؟ خسلا  رعس  نوكس  اذامف  غلملا ..!!! اذهب  ةهيشلا 



[←10]

مت دقو  ..ع  عباسلا  نرقلا  اهعنص   مت  ةهلا  ةلوهجم  عنصلا  ةيسآ  ةرج  ..ةققح  ( 10)
خــــراتلا رعس   عأ  وهو  ..لعفلا  رالود  يالم  غلم 8  كروين )  ) لع  دازم  اهعب  

.اسآ   ق  نم  ةثأ  ةعطقل 



[←11]

لل ودي  ام  لشلا  يداع  ..نوللا  عنصلا ف  رف  ءاسح  قبط  نع  ثدحتي  هنإ  ( 11)
Thomas ( ) مج ساموت   ) لق نم  ماع 1733  عنص  رمألا  عقاو  هنل   ..ەاري  نم 

..طقف ةضفلا  ةطساوب  تاتقملا  نم  ثلا  عنص  فرع  رف  تاحن  وهو  ( Germain
دقف ..ةردانلا  تاتقملا  اساق   املاع  امقر  لمح  اددحت  قبطلا  اذه  نأ  ركذلا  ريدجو 

  !!!. رالود يالم  ةع  اوح  ەؤا  مت 



[←12]

.ةققح   ةصق  ( 12)



[←13]

ەراتعا مت  دقو  ..نداعملا  نمثأ  نم  هلع  قلط  ام  ضبألا  بهذلا  وأ  تاللا )  ) تع ( 13)
( اسور  ) كلمتو ..اهتوقو  ةلودلا  تالمعلا  ةمق  رثؤت ع  لا  نداعملا  نم  ماع 1978  ذنم 

..لاعلا اتحالا  امجإ  نم  ( 55  )% ىدعتت ضبألا  بهذلا  اتحا  نم  ةلئاه  تام 
تاللا لمعتسو  ..لاعلا  اتحالا  نم  ( 25  )% براق ام  اقفأ  بونج  كلمت   ح 

ةدحتملا تاالولا  (.. ) ناالا : ) هل  ةلهتسملا  لودلا  أو  ..ةئاملا  تاعانصلا   
(. اسور و( ةكمألا ..)



[←14]

، ءاملعلا مظعم  اهب  فع  ةققح  ةرهاظ  و  لق ،) نم  دهوش   ) عت ةسرف  ةظفل  ( 14)
هل تضرعت  كنأ  نم  ادأتم  نوكتو  فقومل  ضرعتت  نأ  سانلا ، نم  ثلا  اهل  ضرعتو 

انام روزت  نأ  وأ  اقالطإ ، هل  ضرعتت  مل  كنأ  نم  مغرلا  ع  ةققدلا ، هلصافت  لو  اقاس 
نأ تاظنلا  ىدحإ  لوقت  ..كتاح  ەرزت   مل  كنأ  نم  مغرلا  لق ع  نم  هترز  كنأ  بسحت 

كتراذ لجس   هلعجف  غامدلا  بص  باسألا  لوهجم  للخ  وه  ةرهاظلا  كلت  بس 
القتسم ثادحألا  كلت  تشع  اذو  كل ، ثدحت  مل  لا  ثادحألا  ضع  يردت  نأ  نود 

عقاولاف ةظنلا ، ەذه  ةحص  ىدم  نع  ائش  ملع  دحأ  الو  كتراذ !! ةلجسم   اهنأ  فشكت 
، تقولا سفنب  اراشناو  اضومغ  ةعبطلل  ةقراخلا  رهاوظلا  نم أ  وفاجد )   ) ةرهاظ نأ 

.تارغثلا   نم  ددعلا  يوحتو  ةحضاو  اهسفتل غ  تعضو  لا  ةللقلا  تاظنلا  حو 



[←15]

.لعفلا   سفنلا  ملع  ءاخ  هلوق  ام  اذه  ( 15)



[←16]

ظحلا  ) عت ةنوعرف  ةمل  اهنأ  لاق  نلو  ..فورعم  لصأ  اهل  سل  ةمل  اجوأ ) ( ) 16)
رورم عم  حبصل  نعلا ، نرقلا  ةاهن  بك   لش  اجوأ )  ) حل نا  دقو  نسحلا ..)

اذه لتح  ثح  عيمجلا ، لوانتم  راعسأ   ةداعلا  باعلألا  لاحم  عات   ةعل  تقولا 
صاتو  ..ةهشلا  ونوم )  ) ةعل دع  ملاعلا  حاولألا   باعلأ  تاعبم  عأ  اث  حللا 

امهلفسأ دجوو  زاوتم ، سوقم  فص  ةنتاللا   ءاجهلا  فورح  حللا  اذه  فصتنم 
كانهف حلل  لعلا  فرطلا  امأ   ةعس ، إ  رفص  نم  ماقرألا  هقوف  صات  لطتسم 

وهو ةعللا  ءازجأ  مهأ  دحأ  الو ن  ءاقللا ،) إ   ) ةمل دجوت  عاقلا  و  و(ال ،) معن )  ) ناتمل
ثح تلجع ، ةمئاق ع  ةغص  ةندعم  وأ  ةشخ  ةحول  نع  ةراع  اذه  ؤملاو  ؤملا ،

ةاجإلاو رواحتلل  حللا  ةدوجوملا ع  ماقرألاو  فورحلا  اهضحت  متي  لا  حورلا  مدختس 
راركت وه  حللا  اذه  راشنا  باسأ  نمو أ  ؤملا ، لالخ  نم  اهيلإ  هجوت  لا  ةلئسألا  ع 

نع امأ  حاورألا ،) دراط   ) هشلا نجألا  ملفلا  اهنم  ةنجألا ، مالفألا  نم  ددعلا  ەروهظ  
سمحتو اهب  نمؤي  نم  كانه  نأ  دجنف  دحأ ، هفرع  ام ال  اذهف  ةعللا  كلت  ةقادصم  ىدم 

.الصفتو   ةلمج  اهضفري  نم  كانهو  اهل 



[←17]

لاز الف  ..نآلا  رمألا ح  مسحت  مل  اهنأ  الإ  ..اجوأ  حل  دعاوق  ل  تزه  ةققح  ةجت  ( 17)
  . حاورألا لاصتالا  رداق ع  هنأو  حللا  اذهب  نمؤي  ضعلا 



[←18]

.ةدكؤم ةملع  قئاقح  وه  نمزلا ) ساسحإلا  نادقف   ) تالاح نع  ببطلا  هلاق  ام  ل  ( 18)



[←19]

.ەذه    انصق  اقالطإ  اطترم  سل  هنل  ةلوهجملا ..) داعألا   ) فلؤملا رادصإ  عجار  ( 19)



[←20]

تراثأ ثح  ..ةصصختملا  ةملعلا  عجارملا  مظعم  تركذ   امامت  ةققح  ةصق  ( 20)
ثدحت دقو  ..اهل  احضاو  اسفت  مهنم  دحأ  دج  نأ  نود  سفنلا  ملع  ءاخ  ةعساو ب  ةجض 

ەذه صخلتت  ذإ  ..ةعقاولا  كلت  سفتل  ةلواحم  مجلا ) نادجولا   ) ةظن نع  ضعلا 
لاجألا ةمام ع  تاخ  يوتحت ع  لا  لوقع  ةملظم   قطانم  كانه  نأ  ةظنلا  

اولا لقعلا  ةلوهجم إ  ةلسوب  تاخلا  كلت  وفطت  دقو  ..فلخلا  فلسلا إ  نم  لقتتو 
لفطلا ضفر  اذامل  ف  مل  اذه  نأ  الإ  ..ةعقاولا  ەذه  ثدح   ام  رخآلاو  حلا  ب 

   (. ادننمارا  ) هنأ أو ع  ةققحلا  هته  دومارب ) )



[←21]

، ملاعلا ءاحنأ  فلتخم  ةنملا   فئاوطلا  ضع  ه  نمؤت  داقتعا  وه  حاورألا  خسانت  ( 21)
ضع خو  رخآ ، ناسإ  وأ  ناويح  دسجتت   هحور  نإ  فـ ناسإلا ، ةافو  دنع  هنأ  وهو 

ةراع حورلا  نأ  دنس إ  لاو  ةهش ، ةملع  ةدعاقل  مهسفت  حاورألا   خسانب  نمؤملا 
امنإ مدع ، نم  ثدحتس  الو  فت  ةقاطلا ال  : ) لوق هشلا  ةقاطلا  نوناق  نأ  امو  ةقاط ، نع 

.حاورألا خسانت  ثودح  عطاق ع  للد  اذه  نأ  نودقتع  مهف  ىرخأ ،) ةروص إ  نم  لوحتت 
الو ةوامسلا  نادألا  عيمج  هفنت  امامت  ضوفرم  رمأ  خسانتلا  نأ  ةاهنلا  ركذن   نأ  بجو 

.هثودح دت  ةعطاق  ةملع  ةلدأ  يأ  دجوت 



[←22]

لالخ جخ  امدنع  بقع  ع  اسأر  ءافلا  مولع  نزاوم  بلق  هش  افو  ملاع  ( 22)
ةملعلا دعاوقلا  اهيف  ثح ك  ةسلا ..) ةظنلا  ( ـ س ب ام  ماوعألا 1905 - 1915 

(.. عافترالا ضرعلا -  لوطلا -   ) ةفورعملا ةثالثلا  داعألا  إ  عبار  دعك  نمزلا  فاضأ  نأ  دع 
رفسلا ةنامإ  نع  ثدحت  نم  لوأ  هنأ  ام  ..رخآ  نام إ  نم  فلتخ  س  نمزلا  نأ  ركذو 

.كلذل   ةسانملا  ةلسولا  انلتما  ول  نمزلا  ع 



[←23]

- امومع حاشألا  قلعتي  ام  مظعم   - هنأ الإ  ..لعفلا  ةجاضلا  حاشألا  فعت  وه  اذه  ( 23)
.نآلا   عطاق ح  لش  اهدوجو  مسح  مل 



[←24]

.ةمدقلا   ةملا  ةراضحلا  قئاثو  درو   ام  اذه  ..ةققح  ( 24)



[←25]

.ةققح    تاظن  وه  حاشألا  نع  روكذملا  ماللا  ل  ( 25)



[←26]

.لعفلا   ةثلاثلا  ةجردلا  قورح  تالاح  ثدح   ام  اذه  ( 26)



[←27]

.ةققح   ( 27)



[←28]

.ةققح   ( 28)



[←29]

دقو ةعبطلا  ءارو  ام  مولع  نم  عف  وهو  ( Near Death Experience اراصتخا ل(ـ ( 29)
.نآلا عطاق ح  لش  مسحت  وأ  فشكت  مل  ەرار  ـ سأ نأ  الإ  ..برا  ـ جتلا نم  ـد  يدعلل ـع  ضخ



[←30]

.ةجاضلا   حاشألا  ةرهاظ  سفتل  تعضو  لا  تاظنلا  دحأ  ( 30)



[←31]

.لعفلا   ءاملعلا  هلوق  ام  اذه  ( 31)



[←32]

.ةرهاظلا   ەذه  ةسارد  نوصتخملا  هلوق  ام  اذه  ( 32)



[←33]

ييفوسلا  تاراختسالا  زاهج  ماق  رمألا  اذه  لوح  ةددع  براجت  كانهو  ..ةققح  ( 33)
داحتالا  راهنا  دع  مالعإلا  ت إ  دق  براجتلا  كلت  ضع  نأ  الإ  ..ةغلا  ة  اهئارجب  

رمألا  اذه  نع  فلؤملا  ثدحت  دقو  ..املا  نرقلا  نم  تايعسلا  تااد  ييفوسلا  
  (. ملعلا راوسأ  فلخ   ) هاتك لصفتلا   نم  ء 



[←34]

ضارمأ باصملا  مهاضرم  لتق  ءاطألل  حيي  نوناق  (: Euthanasia  ) محرلا لتقلا  ( 34)
..ملاعلا ءاحنأ  مظعم  لئاه   لدج  هلع  راد  نوناق  وهو  ..مهئافش  نم  سوؤيملاو  ةطخ 

المع ەاري  رخآو  ..هاذعو  ضملا  ةاناعمل  ةاهن  هلالخ  نم  عضن  اننوك  الخأ  ەاري  نم  كانهف 
.اعتو هناحس  ةمحر هللا  نم  سألا  يوطني ع  ارفاس 



[←35]

.ەذه   انصق  اقالطإ  طتري  هنأ ال  املع  ةلوهجملا ..) داعألا   ) فلؤملا رادصإ  عجار  ( 35)



[←36]

تققش نع  ..رعلا و  ملاعلا  امرو   م )  ) مئارجلا  صصق  رهشأ  نم  ةدحاو  ( 36)
نوموق اونا  ثح  ..ةاصعلا  هش  ام  ماع 1920  امهيجوز   عم  اتلش  تجوم 

قوف ام  ةاصعلا  كلت  ااحض  غل  ..نهغاصم ح  ةقو  نهقنخ  مث  نمو  ءاسلا  فاطتخا 
.اقنش   مادعإلا  مهيلع  محلاو  مهيلع  ضقلا  متي  نأ  لق  امر أ  وأ  ةوس  ةعلا 



[←37]

ەذهب قالطإلا  اطترم ع  سل  هنأ  الإ  ملظملا ..) بناجلا    ) فلؤملا رادصإ  عجار  ( 37)
.ةصقلا  



[←38]

رملا جالع   ( Placebo Effect ( ) ةلفغلا ثأت   ) ةقط مادختسا  نكمو  ..ةققح  ( 38)
..ناطلا نم  ەاضرم  جالعل  لعفلا  ةقطلا  كلت  مادختسا  ءاطألا  دحأ  ماق  دقف  ..اضأ 

نم صلختلا  ع  مهدعاسسو  ددج  ءاودلا  اذه  نأ  مهل  لاقو  افم  ءاود  مهاطعأف 
هنأ اودقتعا  امل  مهذخأ  ءارج  نم  رملا  نسحتلا ع  ضع  رهظ  لعفلاو ..!! ..ناطلا 

اف ەثأت  نأ  تاراتخا  ةدع  لالخ  نم  دأتلا  متي  ..ام  ءاود  عاخا  دنعف  اذل  ..مهيفش 
9 .طقف فن  سلو  اضأ 



[←39]

ةققح   ( 39)



[←40]

  ) ةققح ( 40)



[←41]

نم ددعلا  ت   دقو  ..ءاملعلا  نم  ةعومجم  اهب  ماق  ةققح  ةملع  ةجت  ( 41)
.ةصصختملا   ةملعلا  تالجملا 



[←42]

.لعفلا   رمألا  اذه  ءاملعلا  براجت  تتثأ  دقو  ..ةققح  ( 42)



[←43]

.ةملع   قئاقح  وه  روكذملا  ماللا  ل  ( 43)



[←44]

.ةملع   قئاقح  وه  روكذملا  ماللا  ل  ( 44)



[←45]

عقاوملاو تالجملا  نم  ددعلا  تو   ءاملعلا  نم  ةعومجم  اهب  ماق  ةققح  ةجت  ( 45)
ال تالؤاس  تراثأو  ةملعلا  طاسوألا  ةلئاه   ةجض  تراثأ  دقو  ..ةصصختملا  ةملعلا 

ناسإلا قوقح  تامظنم  نأ  ركذلا  ريدجو  يلا ..!!! لقعلا  تاردق  ىدم  نع  اهل  دودح 
.ةملعلا   مهــراجت  لافطألا   مادختسا  نم  ءاملعلا  تعنمو  براجتلا  كلت  تفقوأ  دق 



[←46]

.ةققح   ( 46)



[←47]

.ةققح   ( 47)



[←48]

.ةققح   ( 48)



[←49]

.ةققح   ةروكذملا  تامولعملا  ل  ( 49)



[←50]

.ةققح   ةروكذملا  تامولعملا  ل  ( 50)



[←51]

فلخ  ) هاتك لصفتلا   نم  ء  رمألا  اذه  نع  فلؤملا  ثدحت  دقو  ..ةققح  ( 51)
  (. ملعلا راوسأ 



[←52]

شاع ويشا ) وب  افويج   ) همسا اطإ  بتال  ادج  ةمدق  ةاور  مسا  وه  نوماد ) ( ) 52)
يذلا نوعاطلا  ضرم  ةعقاو  نع  كلت  هتياور  بتالا   ثدحت  ذإ  اع 1313 - 1375 .. ب 
ةثالثو تاتف  عبس  ةءوملا  ةنيدملا  نم  جخ  دقف  ماع 1348 .. اسرولف )  ) ةنيدم ب 

ماأ ةدع  كانه  اوقف  ..يدعملا  ضرملا  اذهب  ةاصإلا  نم  اه  فلا  إ  اوهجتاو  ناتف 
نا ..غارفلا  تقوو  للملا  اولتق  لو  .مهتق  تاصأ  لا  نوعاطلا  ةجوم  لاوز  راظتنا 

.ةقلا   نع  نوعاطلا  لاوز  حل  مويلا  ةدحاو   ةصق  يوري  نأ  مهنم  دحاو  ل  ع 
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