


( 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 
 

 



 

 

 

رخآلا ملاعلا  نم  تااح 
 

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 

 



ءادوس   ةلل 
ام قيدصت  نع  ازجاع  تلز  امو  ..اتشم  هذ  لاز  ام  ..قدصت  ال  ةلل  ..قح  ءادوس  ةلل  اهنإ 

ملاعلا اذه  ائش   كلمأ  مي ال  باش  انأف  ..الوأ  فن  نع  مثدحأ  نأ  بج  امر  ..امر  ثدح ..!!
ةحص عمو  ةيط ..!! ةشعم  نمؤت   لا  ةفظولا  وأ  ةداهشلا  ح  كلمأ  ال  ل  اقالطإ ..!!

..راهنلا ةف  لاوط  مانأ  ..ملاعلا  نع  امامت  الزعنم  تحصأف  تاقلا ..!! ملاع  لخدأ  تأد  ..ءوسلا 
وأ ةلاقن  فتاوه  نم  اهيف  دجوي  ام  ل  قأل  تاراسلا  ذفاون  أ  لللا  نم  رخأتم  تقو  و 
ةداع  نخدملا  اهعض غ  لا  ةندعملا  تالمعلا  وأ ح  ..لومحملا  رتويبملا  ةزهجأ  وأ  دوقن 

  !!. خدتلا ةأفطم 

..ثحاملا لاجر  لق  نم  ع  ثحلا  ةلمع  بعصت  ح  قطانملا  فلتخم  نم  قأ  تنك 
..دعلا ل  ةدعلا  ةباجلا )  ) ةقطنم ىرخأ   اناحأو  ءارهجلا )  ) ةقطنم نوأ   اناحأف 

لاجر ضق ع  نأ  نود  ةللق  تاونس  رانيد   فالآ  ةعلا  براق  ام  تعمج  ح  اذكهو ..!!
قيض قاطن  نلو ع  لاومألا ) لسغ   ) مسا هلع  قلط  ام  ةسرامم  يونأ  تنك  دقل  ثحاملا ..!!

لاومأ لالغتسا  وه  ملعت -  تنك ال  نإ  لاومألا -  لسغو  تلا ..)  ) جراخ اذه  نوك  نأو  عبطلا 
  .!!(1  ) وناق يراجت  عوم  لمعل  ةنوناق  ةقط غ  ناسإلا  اهيلع  لصح 

معاطم دحأ  تنك   موي  تاذ  ف  ةثرالا ..!!! ثدحت  نأ  لق  هجو  لضفأ  س ع  رومألا  تنا 
اهنم جخ  نا  لجر  ةظفحم  يانيع ع  تعقو  امدنع  ةملاسلا )  ) ةقطنم ةعلا   تاجولا 
اقثاو تنك  ةلاملا ..!! قاروألا  ةئيلم  ..ةظتكم  ةظفحملا  تنا  ..هماعط  ةروتاف  عفدل  لاملا  ضع 
كلذ عبتأ  اروحسم  انوتفم  فن  تدجوو  أ ..!! امرو  رانيد  نع 400  لق  ال  ام  يوحت  اهنأ 

..تاراسلا    فقوم  هتراس   نع  ثحي  وهو  مادقألا  اس ع  هتعت  ..معطملا  جراخ  لجرلا إ 

باوبأ حتفل  امئاد  م  اهلمحأ  ةغص  ةاوطم  لجرلا  ع  مجهأ  فن  تدجو  ..ةأجفو 
ةروطخلا ــة  حئارو هتبقر  نم  برقلا  ةاو  ـ طملا ــا  عضاو ـة  فخم تا  ـ مل ەددهأ  تحرو  تاراسلا ..!!

 - ل ..موجهلا  اذهب  أَجاف  مل  ذإ  قح ..!! اعاجش  اق  نا  لجرلا  نل  امل ..!! نم  حفت 
عفدو م  اهذخأ  نأ  لق  يرهظ  فلخ  اهفلو  ةاوطملا  ةكسمملا  يدب  كسمأ  لاقملا -

هنم عنأ  نأ  لق  بلا  لدان  انحرو  ىرخأ  ةرم  لجرلا  تمجهف ع  ونج ..!! نج  انه  ةوق ..!!
ام ةحادف  ركفت  مث  اهيف  رجاشت  لا  تاظحللا  كلت  اهنإ  هتدعم ..!!! اهلخدأ   ..و  ..و  ..ةاوطملا 

هتدعم فت  ضرألا  ع  ددمم  لجر  إ  ةدحاو  ةناث  راجشلا   تاظحل  تلوحت  تلعف ..!!!
دالوألا ضع  كانه  نا  دقف  ةجضلا ..!!! ەذه  ل  دع  مهدحأ  اري  نأ  د  عبطلاو ال  ةرازغ ..!!

كفت نود  نم  ..و  ..ةراملا  ەانا  بذجل  خالا  اوماقف  ثدح ..!! ام  اودهاش  نيذلا  ساشملا 
نأ ةصملا  قع ..!! امامت ع  رطس  علهلاو  لق  نم  رجأ  مل  ام  تج  ..حــــلل  اس  تقلطأ 
إ اهجتم  ضكرأ  تحرف  ..دراطمل  سمحت  مهضع  نإ  ل  ..ادج  جو  اوأر  قهارملا  ءالؤه 

تللظ ..و  ..كانه  ءاتخالا  عيطتسأ  ثح  ةملاسلا )  ) ةقطنم اهب  ظتكت  لا  ةنكسلا  تارامعلا 
ثح هشلا  ناّمع )  ) عراش اهدع إ  لصأل  برهلا  نم  اخأ  تنكمت  نأ  رخآ إ  نم  إ  لخدأ 

  !!. اك نم  ةرذ  ل  رطس ع  بعرلاو  ةلاهتملا  ةمدقلا  قش 

..تلعف ام  بقاوع  ركفأ  نأ  بج  ةوق ..!! فجتري  يدسجو  قش  ةلط   تاعاس  تسلج 
مل ..لوهلل  ا  ةرازغ ..!! في  نا  دقف  تومس ..!! حجرألا  ..تومس ع  امر  ..الجر  تنعط  دقل 



اوأرو وأر  دق  سانلا  نم  تاعلا  نإ  مث  ..مث  ..افخم  اذه  نا  دقل  ..ءامدلا  ەذه  ل  اح  َرأ  
دقل ..ةظفحملا  تس ..!! دقل  ەآ ..!! بهر ..!! قزأم  ل  نإ  ةنعللا ..!!!! ادج ..!! مالم 

ةق نود  تلعف  ام  ل  لعفأ  نأ  لحتسملا  نم  ..ظحلا  نسحل  لجرلا  كلذ  ةظفحم  تق 
..ارانيد اوح 450  يوحت  تنا  امامت ..!! تعقوت  امو  ..ةفهل  يج  نم  اهتجرخأ  ..ةظفحملا 

لصأ نأ  لق  ..هلعف  بج  ام  ركفأ  اهتلل  تسلج  نآلا ..!! يج  امر أ -  وأ   - نهش فوم 
لود ىدحإ  شعأ   نأ  ةلط  ةدم  ذنم  ططخأ  نإ  دللا ..!! نم  بورهلا  ..ادج  طنم  لح  إ 

عيطتسأ ثح  نامع ) ةنطلس   ) امر وأ  تاسجلا  عيمج  اهيف  بوذت  ثح  د )  ) امر ..جيلخلا 
ال دللا ..!؟ نم  جخأس  فك  الهم ..!! نلو  ..دحأ  ەانا  تفلأ  نأ  نود  ةغص  ةراجت  أدأ  نأ  كانه 

نإ مث  قالطإلا ..!! الهس ع  جورخلا  نوك  نل  مالم ..!! نوفرع  نآلا  ةطلا  لاجر  نأ  كش 
ةلا  تاطلسلل  كانه  تاطلسلا  ملس  دقف  ..اققح  اوره  نوك  نل  جيلخلا  لودل  اهذ 

.يرمأ   فشك  لاح 

!!.. باصنلاو نروزملا  نم  ددعلا  فرع  قيدص  يدل  اماه ..!! ارمأ  تركذت  مث  ركفأو  ركفأ  تللظ 
اعم تجرخف  ..ةركفلا  تقار   ..لح  داجإ  نم  نكمتي  دق  ..لشم  هلع  تضرع  ول  امر 

نونج تصأ  دقف  ..لاقنلا  تاه  مادختسا  أشأ  مل  ..دص  لصتأ  تالاقلا   دحأ  اهجتم إ 
لاقلا فتاه  نم  قيدصلا  كلذ  تلصتا  تاه ..!! ةطلا  لاجر  بقعتي  نأ  خأ  ..انارالا 

  !!. قش نع  دع  نام  ه   تلأل  اعم  أ  نأ  هتوجرو 

اهنأو ذقني  نأ  هلإ  تلسوتو  ..ثدح  ام  ل  هتخأ  قيدصلا م ..!! كلذ  نا  ةعاس  نم  لقأ  و 
نم ةللق  تاظحل  ..و  دللا ..!! نم  ارخإ  نم  نكمت  ام  اذإ  اهيف  اري  لا  ةخألا  ةرملا  نوكتس 

لوق  : نأ  لق  كفتلا 

اروزم رفس  َزاوج  كل  جختسس  ..تازاوجلا  روزت  هتقد   رهتش  ةع  ةسج  نم  لجر  كانه  - 
لس ع  كرعش  قلحا  اللق ..!! كرهظم  نم  غت  نأ  د  ال  اعط  ..دللا  ةرداغم  نم  نكمتتل 

..ةراظن    دترا  وأ  ..لاثملا 

ةركفلا  : هل  تقار  دقو  سامح  اهدع  درطتساف   .. هلوق  ام  ىودج  ركف  هنأو  اللق  تكس 

اهدع دقتعأ  ..افلتخم ال  امسا  هف  لمحت  روزم  رفس  زاوج  عم  كرهظم  ةطس   تايغت  ..معن  - 
دق اهيف  نوكت  ةلط  ةف  دع  اذه  نوكسف  كرمأ  ةطلا  لاجر  فشك  ولو  ..كلإ  هنس  ادحأ  نأ 

.كتقحالم   اوعطتس  نلو  امامت  تدعتبا 

ةع الاح  كلمأ  انأ  ..قالطإلا  اهب ع  سأ  ةركف ال  اهنإ  ..ممممه  ..ركفأ  انأو  الط  هلإ  ترظن 
ةنس ةدمل  لمعلل  رطضأس  امر  تلا ..)  ) جراخ ةددج  ةاح  أدأ  نأ  عيطتسأو  ..رانيد  فالآ 

..ادج القتسم  نمؤي   غص  يراجت  عوم  أدأ بـ نأ  لق  لاملا  نم  دملا  عمجأ  اقت  
هنإ ..هتامدخ  ظن  رانيد  بلطس 300  رِّوزملا  اذه  نأ  دص  خأ  دقو  ددرت ..!! نود  تقفاو 

   !!. قالطإلا سأ ع  ..سأ ال  ..ضفرأل ال  نأ  ملو  سياقملا  ل  عئار  غلم 

الوأ قش  تهذ إ  مث  باّسك ..) وبأ   ) بقل هلع  قلط  يذلا  روزملا  كلذ  ناونع  اهدع  تذخأ 
لثمملا تود  ..ةقالحلا ح  ةنيام  هل  أر  رعش  قلحأ  نأ  سأ  مل  عبطلاو  ..ارغأ  عمجأل 

..العف ..ام  اعون  افلتخم  ودأ  نإ  ..مالم  ضع  خت  ةراظن  اهدع  تشاو  كاجوك ..)  ) هشلا
ثلا يدل  دجوي  ال  ..مث  ..عئار  اذه  ..انسح  ..ناسإلا  حمالم  نم  ثلا  غت  رعشلا  ةقالح 
عنصس روزملا  كلذ  نأ  دص  نم  تفرع  دقل  ..ةغص  ةيقح  هتعضو   مهي  ام  ل  ..هلمحأل 



!!.. رالا حاصلا  ناريإ )   ) ارح إ رفاسأس  نأو  ..طقف  تاعاس  ثالث  فرظ  رفس   زاوج   
لق نمزلا  نم  ةف  رقتسأس  ثح  ىرخأ  ةجلخ  ةلود  يأ  إ  وأ  د ..)  ) إ هجتأس  كانه  نمو 

( د  ) نوأس  نأ  املاط  ةروطخ  يأ  كانه  نوكت  نل  دع ..!! ەددحأ  مل  رخآ  نام  إ  برهلا 
.افلتخم    امسا  لمح  رفس  زاوج 

بج ..لخادلا  نم  لأ  رتوتلا  نا  ..اعبط  ودأ  نأ  الواحم  ارجف  ةدحاولا  قش   نم  تجرخ 
..ةرخأتم ةعاس  ةداع ح  رهس  هنإ  نكمم ..!! تقو  عر  ـ سأ باّسك ) وبأ   ) وعدملا إ  بهذأ  نأ 

تعط دق  تنا  لا  ةدجلا  كلت  ..دغلا  ةدج  حفصتأ  نأ  سأ  ملو  ..دص  نم  هتفرع  ام  اذه 
دمجتتل قلق  ةدجلا  تحفصت  رجفلا ..!! رهس ح  لا  تالاقلا  عيبلل   اهضرع  متو  لعفلا 

خلا لوق  ..شسملا  هلقن إ  ءانثأ  هتافوو  لجر  نعط  نع  غص  كانه خ  ورع ..!! ءامدلا  
ةطلا لاجرل  هفاصوأ  اولدأو  عبطلا -  انأ  وه  يذلا  اجلا -  اودهاش  دق  دوهشلا  نم  ابك  اددع  نإ 

تحر ..كوجرأ  ذقنأ  باّسك ) وبأ   ) ..كوجرأ ذقنأ  باّسك ) وبأ   ) ..لوهلل ا  ثحلا ع ..!!! راجو 
عيطتسأ دعأ  مل  ..لجرلا  كلذ  ةقش  إ  هجتم  انأو  نونجملا  تقولا  لاوط  ةلمجلا  كلت  ددرأ 

لقتسأ مل  حلا ..!! باصم  نأو  وي  لشو  ةوق  فجترأ  تنك  ..اصعأ  ع  ةرطسلا 
تررطضاف ء ..!! ل  خأ  ..عيمجلا  خأ  تنك  باّسك ..) وبأ   ) ةقش لوصولل إ  ةرجأ  ةراس 

!!!. اغلم قاهرإلا  غل م  ح  ةرقنلا )  ) ةقطنم هتقش   لصأ إ  تعاس   نم  مأ أ  نأ 

تعمس ..و  اقت ..!! ارجف  ةثلاثلا  ةمدق   ةنكس  ةرامع  عقت   لا  لجرلا  ةقش  إ  تلصو 
قرطأ نأ  لق  اثك  تددرت  ملعأ ..!! ال  ةمهمه ..!! ؟ ..هتقش  با  إ  وصو  دنع  اغ  اتوص 
عباصأ بالا  تقرط  ..يرارق  تذختا  ..اههجاوأ  لا  ةصملا  تركذت  امدنع  ..نلو  ..بالا 

.ةفجترم  

نع لأس  نأ  نود  لوخدلا  شو إ  رمعلا  نم  نعلا  باش   بالا  حتف  نأ  لق  تاظحل 
ةأرماو ..نخآ  باش  ةارغلا ..!!! تنم  رخآ   رمأ  اذو  ..اغتسم  ةقشلا  تلخد إ  ه ..!!

حنحنتأ نأ  لق  ةواخ ..!!! تارظنب  إ  نورظني  امامت  تماص  ظقسم  مهعمج  زوجع ..!!!
الئاق  : جح 

وبأ  ) لاقأ نأ  عيطتسأ  له  ..له  ..خأتلا  لمتح  رمألا ال  نلو  ..ةرخأتملا  ةرالا  ەذه  نع  رذتعأ  - 
.!!؟    ملضف نم  باّسك )

ةثالثلا  : ناشلا  دحأ  دري  نأ  لق  تمصلا  نم  تاظحل 

..!؟ ؟    هقدص تنأ  له  - 

جح  : مهتبجأ 

.دغلا   راظتنالا ح  عيطتس  ةمدخ ال  ..ادج  ماه  رمأ  ەدرأ  نل  ..ال  ..عقاولا   - 

لقو قع  ترجفت   ةلنق  برقأ إ  ةودم   ةأجافم  لت  نأ  لق  زوجعلا  ةدسلا  ترظن إ 
أ  : تلاق  امدنع  يدسج ..!! ءاحنأ  لو 

باش  هنعط  ..سمأ  ءاسم  ەافوت هللا  دقل  ەرمع ..!! كاطعأ  باّسك ) وبأ   ) ..ذاتسأ ا  ترخأت  دقل  - 
..و   ةملاسلا ..!!!!!!!)  ) ةقطنم ةاوطم   هنط 

بج م  فرعأ  ال  تقعص ..!!! ..تقعص  ..تقعص  ..تقعص  ..تقعص  ل  ..الا  عمتسأ إ  مل 
هتنعط يذلا  لجرلا  نإ  اهب ..!!! ترعش  لا  ةمدصلا  ىدم  نع  عأ  ةمللا ح  ەذه  ددرت  ع 



دجأ نأ  لق  ةقشلا  ءاجرأ  ةنونجم   ةدراش  ةرظن  لوهلل ..!!! ا  هسفن ..!!! باّسك ) وبأ   ) وه سمأ 
..ةقشلا نم  تجرخ  فك  ركذأ  ال  لعفلا ..!!! هتلتق  يذلا  لجرلا  هنإ  ..طئاحلا  ةقلعم ع  هتروص 

رطس ع عاضلا  روعشلاو  عراوشلا  مهأ   اعئاض  ادراش  تجرخ  ل  ..مهتعدو  نأ  ركذأ  ال 
ةط رفخم  تأر  دع  نمو  ..تقو  ةلأسم  ع  ضقلا  ةلمع  تحصأ  دقل  ..التق  لتقو 

رعشأ ..ملعأ  ال  ةطلا ..!!!؟؟ لاجر  إ  فن  ملسأ  له  ..اهودشم  هلإ  رظنأ  تفقوف  ةرقنلا ) )
وه هنأ  حضتو  الجر  لتقت  نأ  ..اذه  نم  أ  ء  ظح  كانه  نوك  نأ  نكم  ال  عاضلا ..!!

   !!. قدص ..قدص ال  اذه ال  دع ..!! امف  هتدعاسم  جاتحتس إ  نم  اددحت 

تلز ام  ..اماهتلا  مهتلت  رطاوخلاو  ..ةنعملا  الاح  أوسأ  و  اكنم  اموزهم  قش  إ  تدع 
.رارقلا   ذاختا  نع  ازجاع  تلز  ام  مأ ال ..!! فن  ملس  بج ع  نا  نإ  ..ركفأو  ..ركفأ 



نانيع  
تحصأ ..ءاقدصأ  وأ  لهأ  ال  ..ةدحو  اهتشع  يرمع  نم  اماع  نوتسو  ةعس  ..اماع  نوتسو  ةعس 

ال ازوجع  حبصأو  نونسلا  رمتل  ةراس ..!! ثداح  افوت  نأ  دع  ةسماخلا  نس  نبألا   ةمي 
قلعتي رمألا  تلو  كتفت  ..!! لا  ةددعلا  ضارمألا  بس  كرحتملا  سرك  ةرداغم  عيطتسأ 

ل ..مالظلا  ىوس  ىرأ  الف  ..اذكه  تدلو  دقل  اضأ ..!!! ةر  انأف  ..بسحف  ضارمألاو  ةدحولا 
لف ..ه  روعشلاو  هتؤر  نع  زجعأ  مالظلا  حف  يزاجم ..!! بعت  ىوس  تسل  مالظلل  ؤر  نإ 

ادج ةئك  ةدرا  ددش ..!! راصتخا  اح  ەذه  الوأ ..!! رونلا  فرعت  نأ  بج  ..مالظلا  فرعت 
بس اهيلع  لصحأ  لا  ةقئافلا  ةحصلا  ةانعلا  الول  هنأ  ةقثاو  نو  ..ةدحاو  ةتو  ع  س 

   !!. لط نمز  ذنم  تمل  اومأ 

مل ل  ..ةلئاط  ةورث  يدلاو  نم  تثرو  دقف  ..شحافلا  ارث  اح  نسحلا   دحولا  رمألا  امر 
رومألا ەذه  ل  ..عمتجملا  نع  ازعناو  يراتخالا  جس  بس  اهنم  للقلا  ىوس  عتمتسأ 

آر دق  ادحأ  نأ  ركذأ  ل ال  ادأ ..!! مسبي  ادماج ال  جوو  جازملا  ةداح  ةس  ةأرما  تلعج م 
   !!. ء ل  ةمقان ع  نأل  امر  ..لق  نم  مسبأ 

نم امداخ  يدل  نإ  ل  ..مدخلا  نم  ددعلا  يدل  لمعو  يدلاو  نم  هتثرو  مخض  لم  شعأ  
الو عبطلا  ةءارقلا  عيطتسأ  انأف ال  اذه ..!!! اولخت  أرق  ..!! اصصخ   ه  تئج  ةع  ةسج 

ملعت ةغرلا   ادأ  دجأ  مل  ةءارقلل ..!! نامعلا  اهدج  لا  ( Braille ( ) لارب  ) ةقط دجأ ح 
اذهو ..نونفلا  عاتمتسالا  و  طقف ..!! ةدحاو  ىوس  ..تااوه  يأ  يدل  نكت  ملو  ل  ء ..!! يأ 

!!.. اهيلإ عامتسالا  عيطتسأ  سوملاف  ..بسحف  تحنلاو  سوملا  ..عبطلا  نونفلا  ل  ع  ال 
الف ةاحلا ..!! ةدحولا   عتم  ەذه  تنا  اهتيهام ..!! فرعأل  اهسسحتأ  نأ  عيطتسأ  لثامتلاو 

غأ نم  تاعلا  يدلاو  نم  تثرو  نأ  مغر  ةنفلا  تاحوللا  وأ  امنسلا  وأ  نوفلتلا  فرعأ 
كلت ةؤرل  اقوش  قرحتأ  اح  لاوط  لملا ..!! وبق  اهب   ظفتحأ  لا  ةنفلا  تاحوللا 

.اهــورغ   وأ  سمشلا  قو  ةؤرل  ..ملاعلا  لش  ةؤرل  تاحوللا ..!!

نولمع نيذلا  مدخلا  حف  ..ةادلا  متخأ   ام  اح  قيدص   يأ  فرعأ  مل  ءاقدصأ ..!؟ ؟
تاونس ذنم  وكل  مهل  اهعفدأ  لا  ةغملا  بتاورلا  الولو  ..اذه  نم  ةقثاو  نإ  ..نوهرك  يدل 

..يردص    قيضو  مهل  ةئسلا  لماعم  بس 

ي عانق  كانه  نا  ..تقولا  لاوط  هدترأ  تنك  يذلا  ةحاقولاو  ةدشلاو  ةمالا  عانق  ءارو  امأ 
للو عمتجملاو  ردقلل  ةهارلاو  قنحلاو  رهقلا  تامالع  لمح  يذلا  قحلا  عانقلا  رخآ ..!!

   !!.. ء

ءانثأ ف  ةيهر ..!! ةعو  ..تغت  ةثك  ارومأ  نأ  عقاولا  ةصقلا ..!!؟؟ ەذه  نم  ىودجلا  ام  اذإ 
نع خأ  حص ..!! نم  ةقالا  ةقلا  ع  نانئمطالل  فراع )  ) روتكدلا صاخلا  يبط  ةراز 
!!.. لاحل جالع  داجإ  حاجنلا   باتعأ  ع  اسور )  ) نم نويع  ببط  ..هل  خش  قيدص 
نآلا بطلا ح  زجع  ام  وهو  ..ةرماضلا  باصعألا  نم  الد  يعل  ااصعأ  عرزي  نأ  عيطتس  ببط 

  .!!(2  ) هعنص نع 

كهنملا لق  قفخ  دقف  اح ..!! هتعمس   لمجأ خ  فراع )  ) روتكدلا هلمح   يذلا  خلا  نا 



ةفهلو  : ةدح  فراع )  ) روتكدلا تلأس  ..و  لمألا ..!! ةرم  لوأل  ترعشو  ..ةدش 

!؟    نآلا ببطلا  اذه  دجن  نيأو  - 

رذح  : لاق  

..عبطلا    اسور )  ) ..ەدل هنإ   - 

مسح  : هل  تلق 

  (!!.. تلا  ) ..انه  ەدرأ  - 

..لوهذلا تامالع  لمحت  هحمالم  نأ  ترعش  نلو  عبطلا  هحمالم  َرأ  مل  ..قدصم  رظن إ غ 
الئاق  : تالاعفنالا  ل  لمح  توص  در  امدنع  ةصاخ 

..!؟ ؟    دس ا  بلطت  امف  ةداج  ِتنأ  له  له ..!؟ - 

ةددش  : ةصع  تددر 

..!؟ ؟   حمأ نظت  لهو  - 

لوق  : وهو  ةوق  دهنت 

..تقو    عأ  باوجلا   كدعأو  ادغ  هلإ  ثدحتأس  - 

لق فقوي  نأ  دا  لاعفنالاو  رالا  حاصلا  ه   انأ  تلصتا  دقف   .. هلاصتا  رظتنأ  مل  عبطلا 
دق هنأ  مغر  ةلمعلا ..!! ءارجإ  ع  ورلا  ببطلا  قفاو  دقف  ..ى  غأ  إ  فل  ..كهنملا 

..بسحف براجتلا  تاناويح  عم  تحجن  ذإ  ..ةجتلا  روط  تلاز   ام  هثاحأف  ..ةادلا  ضفر  
ام جئاتنلا  ةنومضم  غو  ةنوناق  ةلمعلا غ  نإف  اذل  نآلا ..!! لا ح  اهتجن ع  بت  ملو 

متس  ةلمعلا  نأو  ..ەدي  غلم  يأ  هلع  ضرعأ  نأ  فرع  نأ  دع  قفاو  هنل  نوملعت ..!!
غلم وهو  ةلمعلا ..!! ظن  رانيد  نويلم  عــر  براق  ام  بلط م  دقو  ةمات ..!! ة  تلا ) )

  !!. رطاخ بط  نع  هعفدأس  ةسلا   هفات 

داجإ دعاس   فراع )  ) روتكدلا نلو  ..تالمعلا  ةفرغ  فوتب  قلعتت  ىرخأ  ةلشم  كانه  تنا 
شسم هل   لمز  عم  قفتا  دقف  ..رخآلا  وه  رانيد  فلأ  ةئام  هل  تعفد  نأ  دع  ةلشملا  ەذهل  لح 

نأ ..تاعاس ع  ثالثلا  ةارق  ةلمعلا  قرغتسس  ثح   .. تالمعلا  ةفرغ  فوت  ع  كرام ) )
  !!. رمألا دحأ  فشك  ا إ م ح ال  اهدع  هت  متي 

لشف ةلاح  نمت   تنا  ةدحولا  ةلشملا  ..قيقدو  ملس  ططختب  متي  نا  ء  ل 
ال دق  نهاولا  يدسج  نأل  ..ةناث  ةلمعلا  ءارجإ  نم  نكمتأ  نل  ..لشفلا  ةلاح  ف  ةلمعلا ..!!!

لاح ةلمعلا   راركتب  رطاخ  نل  ورلا  ببطلا  نإف  اذل  ىرخأ ..!! ةرم  كلتك  ةلمع  لمتح 
و نلو -  ..نومضم  ء  دجوي  ..معن ال  ..يالملا  هل  تعفد  ول  اح ح  افوخ ع  اهلشف 

.ەخأ    ام  يدل  دجوي  تقولا -ال  سفن 

..ةنتورلا تادقعتلاو  تاهجتلا  نم  عوبسأ  دع  اخأ  تلا )  ) إ ورلا  ببطلا  لصو 
انأ اهف  ةلمعلا ..!!! ةلل  ..ةدوعوملا  ةلللا  تءاج  ..ةسالس ح  ل  رومألا  تراس  ظحلا  نسحلو 

..جنبلا بس  نولا  نع  بغأ  نأ  لق  ةللق  تاظحل  ..و  ..تالمعلا  ةفرغ  رلا   دقرأ ع 
يب و طسولاو  مجملا  وهو  فراع - )  ) روتكدلا نلو  ..ناوث  اهنأو  تد   ةف  عو  تدقف 



ادهنتم  : اقسا  دع  لاق   ورلا - ببطلا 

رمأ كانهو  ..نآلا  نم  ةللق  تاعاس  دع  الإ  اهتجن  فرعن  نل  ..دس  ا  ةلمعلا  ءارجإ  مت  دقل  - 
امدنعف ..باصعألا  ةقتل  ةقط  إ  ورلا  ببطلا  لصوت  دقف  ..ه  كخأ  نأ  تس  رخآ 

نس ل  ..ءوضلا  ةوق  يرعش  نل  هللا –  نذب  ةلمعلا  حاجن  ةلاح  كيع –   حتفت 
..ةعص    يأ  نود  تادوجوملا 

(.. فراع  ) روتكدلا مالل  مامتها  صأ  تنك  ..ةلمعلا ل  بس  أر  لئاه   ملأ  رعشأ  تنك 
ةعص  : هتلأس  مث 

؟؟    عت اذام  م ..ـ  -م ..ـ

ةاحم  : ل  هنأو  ءودهب  لاق  

ةهجوملا ةءاضإلا  تنا  اذإ  قيضلا  ضعب  ةداع  رعش  ..مونلا  نم  ملا  ناسإلا  وحص  امدنع  - 
ا تنأو  ..مونلا  ءانثأ  هيع  اهيف  ضمغ  لا  ةلطلا  تاعاسلا  بس  كلذو  ..ةق  هيع  إ 

عطتس ةلط ال  اماأ  عت  نأ  ضفملا  نمف  اذل  كتاح ..!! لاوط  كيع  تفت  مل  دس 
ةروص تادوجوملا  يرت  نأ  لق  ةلط  ةنمز  ةفو  جاتحتسو إ ص  ءوضلا  ةوق  لمحت  اهيف 
..كل هتركذ  يذلا  نم  ء  يأ  كل  ثدح  نل  ..ورلا  ببطلا  مز  لضفو  ..نلو  ..ةملس 

.هسفنب ەراتبا  ماق  راقع  لضف  كيع  باصعأ  ةقتب  مز  ماق  دقف 

اماع تسو  ةعس  دع  اخأ ..!!!؟؟ أس  له  ىرت  ..ماللا  اذه  عمسأ  انأو  ددش  حاترا  تدهنت 
ةلاح تللظو   ..تقولا  لاوط  هذ  ددي   لاؤسلا  لظ  اخأ ..!!!؟؟ أس  له  ..مالظلا  نم 
انلوصو إ دع  حو  تالمعلا  ةفرغ  نم  ا  وجرخأ  نأ  دع  ..لق ح  فقوت  نأ  دات  بقرت 

اماه  : ارمأ  تركذت  الهم ..!! ..م 

إ ورلا  ببطلا  كعم  بحطصت  نأو  نآلا  تبلا  نم  جخت  نأ  كوجرأ  فراع ..)  ) روتكد - 
..قدنفلا   

ةشهد  : لاق  

..دس    ا  نلو  - 

لوقأ  : انأو  ةع  هتعطاق 

تاعاسلا ةدحو   نوأ  نأ  درأ  ..فنب  يع  نع  دامضلا  لزأ  نأ  درأ  ..ةدحو  نوأ  نأ  درأ  - 
مونلا ةفرغ  ةنفلا إ  احولو  حتو  اتقم  عيمج  بلج  مدخلا  ترمأ  دقل  ..لا  نم  وألا 
لملا ادحأ م   درأ  ..ةدحو ال  وكو  اورداغ  نأ  مهترمأ  مث  ..يع  اهتؤر  نم  نكمتأ  ح 

   !!.. ةلللا ەذه 

قوش  : لوقأ  نأ  لق  اللق  تكس 

رظنم نأ  امئاد  عمسأ  ..اح  ةرم   لوأل  سمشلا  قو  ىرأس  ..ادغ  سمشلا  ىرأس  ..ەااااا  - 
ملف دهاشأ  نأ  درأ  ..اضأ  نوفلتلا  دهاشأ  نأ  درأ  ..درأ  قدص ..!! ال  االخ  سمشلا  قو 
..ادأ بغر  عبش  مل  ملفلا  راوح  إ  عامتسالا  هتدهاشم ..!! تملح  املاط  يذلا  كناتت ) )

دقل ةرخأتملا ..!! س  كلذ   نا  نو  ح  ملفلا  دهاشأ  انأو  ةسامورلا  معط  اخأ  رعشأس 
ءاحنأ ل  نزومل )   ) مخفأ ةلوج   ..ةلمعلا  تحجن  اذإ  احل  اددج  اططخم  تعضو 



نكم ام  لضفأ  لعفأس  ..مهي  نل ال  ..ةرئاطلا  بوكرو  رفسلا  لمتح  لق  تل  ..ەآ  تلا ..) )
..و    تلا ..)  ) انه  هلعف 

بقب ەرود  لاق  يذلا  فراع )  ) روتكدلا عم  ةلجنإلا  ثدحتي  وهو  ورلا  ببطلا  عطاق 
نيددش  : رتوتو 

   !!.. كيع ةطاحملا  ةدامضلا  حتف  نآلا  كعسوب  نإ  لوق  مز  - 

هلمز عم  لحري  نأ  فراع )  ) روتكدلا نم  اددجم  بلطأ  نأ  لق  ..لملا  ةلاص  بهم   تمص  داس 
امهترهنو ل  ..امامت  تضفر  نل  لاح  ةعاتمل  ءاقلا م  لواح  اثبعو  ..دغلا  ءاسم  ادوع إ  نأو 

..مث ..دعتت  امهتاوطخ  توص  عمسأ  تبلا ..!! نم  اجرخو  نانثالا  ملسس  نأ  لق  ةدح ..!!
ع يد  تعضو  مسحلا ..!! ةظحل  تناح  ..اخأو  ناملا ..!! داس  يذلا  بهرلا  تمصلا 
ةدش نم  فقوتي  نأ  دا  كهنم  فعض  بلقو  ةفجترم ..!! دب  اهعب  تأدو  ..رتوتب  ةدامضلا 

نأ لق  ..بقلاو  قلقلاو  فوخلا  بس  ددش  ءطو  ائشف  ائش  ةدامضلا  حتف  تمق  ..لاعفنالا 
ةقتل ورلا  ببطلا  هلعف  ام  مغر  اللق ..!! يع  ملؤي  يوق  رون  ..يع  للسي إ  رونلا  رعشأ 
فقسلا ترظن إ  ءوضلا ..!! ةوق  بس  اللق  ملألا  نارعش  اتلاز  ام  ّيع  نأ  الإ  ..يع  باصعأ 

عئارلا  ءلا  اذه  ام  ةؤرلا ..!!! نم  تنكمت  ..ائشف  ائش  ..و  رونلا ..!! ردصم  ىرأل  اروعش  ال 
  !!. ةعئار م   ..ةلمج  م   ..اّلا  اهنأ  كش  ال  اهنأ ..!! كش  ەآ ال  فقسلا ..!!!؟؟

ةثك ال ءاشأ  ..مالظلا  نم  تاونس  دع  اخأ  نأ أ  ةقدصم  يرظنب غ  ةفرغلا  بوجأ  تحر 
!!.. انأ هنإ  ..هنإ  فخملا ..!؟ ءلا  اذه  ام  ..و  اهتيهام ..!! فرعأل  اهسملأ  نأ  د  .. ال  ام  فرعأ 

نسلا كو  ةلمعلا  ثأت  بسو  اس  فعض  بس  كرحتملا  رلا  نم ع  ةحنم  تضهن 
اعنا ىرأ  لا  ةمخضلا  ةآرملا  ةحان  ةعص  تهجتا  مث  ..رخآ  ء  ل  بسو  لاعفنالاو 

فصس ادحأ  نأ  دقتعأ  نل ال  لامجلا  سياقم  فرعأ  ..جو ال  تأر  اخأ  ..انأ  اذه  ..معن  ..اهيف 
اهنأ دقتعأ  طضلا ..!؟ ام   ةغلا ..!! ءاشألا  كلت  ..الهم  ..لامجلا  س  لثم  ةأرما  

..ةعور نم  اهل  ا  ..عمدلا  يانيع  تقرورغا  اح  ةرم   لوأل  ..ةعورلل  ا  ..ةنفلا  تاحوللا 
ةرم علا  باصأو  ةأجف  ي  تفخ  نأ  لق  ..ةفرغلا  ام   ل  لمأتأ  اهيف  تفقو  ةللق  تاظحل 

..اذه ثدح  نأ  نكم  ..ال ال  راذنإ ..!!! قباس  نود  ىرخأ  ةرم  علا  تصأ  دقل  معن  ىرخأ ..!!!!!
؟ وه نيأ  ..دغولا  ببطلا  اذه  نيأ  ..نكم  ..لاومألا ال  ەذه  ل  دع  ..دهجلا  اذه  ل  دع  نكم  ال 

ع تعقوو  ..اتسهلا  نم  ةلاح  تباتنا  ..ةوق  تخ  ..تخ  ..ااااااااااااااااااااااااااااال   ..!؟
..ـ رعشأ ب ..العف  فقوتس  ل  فقوتس ..!! لق  نأ  ةلهول  ترعش  لاعفنالا ..!! طرف  نم  ضرألا 

لق نإ  ةبلق ..!! ةتكس  باصأس  ..لق  فصوت   ةحم ال  مالآ  تومأس ..!! نأ  رعشأ  ب ..ـ
نإ ..و  ..خأو  ..خأو  خأ  تحر  ..ووووذقنأ  ..ةنعللا  ..ەذهك  ةمدص  لمتح  نأ  نم  فعضأ 

..…ـ   تحأ ..تحأ 

اهنأ مغر  اهلجأ  نم  ددش  نزح  رعشو  ..ةلا  ةدسلا  كلت  ةافوب  دع  امف  فراع )  ) روتكدلا عمس 
ام ةئجافم  ةبلق  ةتكس  بس  تفوت  اهنأ  فرع  دقل  ..ةدرا  ةظلغ  ةساق  ةمراص  ةأرما  تنا 
دق ةلمعلا  تنا  نإ  ورلا  ببطلا  وأ  فراع )  ) روتكدلا فرع  ملو  لا ..!! ببطلا  ركذ 

ببطلا وأ  فراع )  ) روتكدلا اضأ  هفرع  مل  امو  ..ةدسلا  كلت  هفرعت  مل  ام  ..نلو  ..ال  مأ  تحجن 
راتلا عاطقنا  نلو  ارها ..!!!!! احاجن  تحجنو  ل  لعفلا ..!!!! تحجن  دق  ةلمعلا  نأ  ورلا 

!!.. ىرخأ ةرم  لا  تدقف  اهنأ  نظت  اهلعج  ةدسلا  كلت  اهيف  شعت  لا  ةقطنملا  نع  اهلا 
ةقطنملا نع  اهلا  راتلا  عطقنا  تثدح ..!!!! اهنل  ..ثدحت  نأ  نم  ىوقأ  ةفدص  تنا  دقل 



ةدسلا تنظف  فسألا - عم  ارخؤم  ةك  تلا )  ) ثدح  ام  وهو   - راذنإ قباس  نود  لمالا 
.تلشف    دق  ةلمعلا  نأو  ىرخأ ..!!!!! ةرم  اه  تدقف  اهنأ  زوجعلا 



ضومغلا   نم  ..تاعاس 
مع  رقم  ةهجتم إ  ملظملا  لطلا  قطلا  كلذ  ةرغلا   راطمألا  طسو  راس  دوقأ  تنك 

اح نم  امامت  ذخأت  لا  ةلهملا  ةفظولا  ەذهب  لقأل  نأ  مل  عبطلا  ..طفنلا  تا  ىدحإ 
ارجف ةسماخلا  نم  بقت  ةعاسلا  تنا  ..باعللا  هل  لس  يذلا  يرغملا  بتارلا  الول  ةعامتجالا 

مل سمشلاو  ..ةملظم  اندلا  لازت  ال  ركملا ..!! تقولا  اذه  قطلا   ةدحو   س  راسو 
  !!.. نوملعت ام  بتارلا  هنل  ..ثم  ةاتفل  ةسلا  فخمو  لط  قط  هنأ  ملعأ  دع ..!! ق 

بم ..بم  ء  انا  تفل  نأ  لق  ءاوجألا  كلت  بسانت  ةئداه  سوم  إ  عمتسأ  تنك 
م الاط  ەدب  شو  امامت  ةلتبم  ةلا  ااث  يدتري  الجر  تأر  قطلا  بناج  عف  قح ..!!

تفقوت نأل  امر ..!! ةبغ ..!! ؟ نإ  نولوقتس  ءاقمح ..!! ؟ نإ  نولوقتس  فقوتلا ..!!
اذهل تفقوت  دحأ ..!! يأ  لق  وه  هارغتسا  ثت  ةغ  ةقط  ناسإلا  فتي  اناحأ  لعفلا ..!!

..راس و  : ةذفان  هل  تحتفو  سالا 

   !!.. دوقولل ةطحم  برقأ  يلقت إ  نأ  كوجرأ  ..دس  - 

ل ..راطمألا  بس  رخآلا  ةلتبم ع  هاثو  ةوق  فجتري  ..رمعلا  نم  ثالثلا  رخاوأ  الجر   نا 
ل نإ  نولوقتس  منأ  ملعأ  ..اثك  هلع  تقفشأ  ح  دلا  ةدش  نم  ثهل  وهو  ثدحتي  نا 

!!.. ةدعاسم إ  ةجاح  هنأو  لعفلا  قداص  لجرلا  نأ  ترعش  ل  كلذك ..!! نودي  مرجملا 
لق نعمتب  ههجو  ترظن إ  راس ..!! بوكرلا   هل  حمسأو  يرمأ  مسحأ  نأ  لق  ةللق  تاظحل 
نأ رعشأ  ..قالطإلا  اغ ع  سل  ههجو  لجرلا ..!! اذه  هجو  ادج ..!! ةغ  ةققح  هنأ إ  نأ 

رخآلا  : وه  لاق  امدنع  ةلئاه  ةمدص  لجرلا  هجو   ..فرح  ەوفتأ  نأ  لقو  لق ..!!! نم  هتلاق 

نأ رعشأ  ..رعشأ  بك ..!!! دح  افولأم إ  ودي  ..كهجو  ..نلو  ..دس  ا  كفخأ  نأ  درأ   -ال 
  !!!!.. لق نم  كتيأر 

رظنلا  تنعمأ  امدنع  ه  تركف  ام  طضلا  اذه  نأ  هتخأو  ةأجافملا ..!! لوه  نم  ةوق  تقهش 
..ةهشلا وفاجد )  ) ةرهاظ اهنإ  رخآلا ..!! وه  ههجو  ةأجافملا ع  ظحلأ  نأ  ادأ  تف  ملو  ..ههجو 

لصت نأ  نكم  ال  لحتسم ..!!! اذه  تقولا ..!!؟؟ سفنب  نثالا  نحن  اهب  رعش  فك  ..نلو 
اذهف ىرخأ ..!! ةققح  إ  هنأ  نأ  لق  ثدحلا  فارطأ  ضع  انلدات  دحلا ..!! اذه  إ  ةفدصلا 

ددش  : قلق  هتلأس  هلوقأو ..!! ه  ەوفتأ  نأ  درأ  ام  ل  اقت  فرع  لجرلا 

امل ..ق  هلوقت  كدجأ  ء  ثدحتأ  نأ  تدرأ  امل  هلوق ..!؟ درأ  ام  ل  فرعت  فك  فك ..!؟ - 
يرافأ أرقت  له  ..له  كلأسأ ..!!؟؟ نأ  لق  لاؤسلا  ع  بيجت  كدجأ  ..كلأسأ  نأ  تدرأ 

..لإ    ا  ..الهم  م ..ـ الثم ..!!؟؟

ةلوهذم  : لجرلل  تلقف  ..ةعورم  ىرخأ  ةققح  تنطف إ  نأ  دع  اللق  تكس 

بجأو هلوقتس  ام  فرعأ  فن  دجأ  ثدحت  نأ  تدرأ  امل  هسفن ..!!! ءلا  انأ  تلعف  دقل  ..دقل  - 
   !!!!.. لأس نأ  لق  كلع 

قح  : جاعزنا  الئاق  در 

.!؟    انه ثدح  يذلا  ام  نآلا ..!! ؟ الإ  اذهل  هنأ  مل  ..نإ  ..نإ  ..معن  - 



هفرعأ ام  لف  ..رخآ  ائش  تركذت  امدنع  يدسج  نم  ةرذ  ل  رطس ع  لوهذو  بعرب  ترعش 
تامولعم عم  ..طفنلا  تا  ىدحإ  ةحجان   ةسدنهم  نأو  ماهر ..!!) : ) سا نأ  فن  نع 

   !!! ىرخأ ةللق 

صخ ء  يأ  نع  ائش  ..لوفط  نع  ائش  ركذتأ  نأ  لواحأ  فن ..!!! نع  هفرعأ  ام  ل  اذه 
نادقف ةاصم  انأ  له  ..ال  اعطق  ملحأ ..!! ؟ انأ  له  كلذ ..!! نع  زجعأ  ل  الثم ..!! لئاع 
..!!؟؟ شسملا بهذأ إ  مل  اذاملف  ةراذلا  نادقف  ةاصم  تنك  اذإ  ..نلو  امر ..!! ةراذلا ..!؟

يأ روعش  دأ  نود  مع  إ  ةهاذ  تنك  دقل  فن ..!؟ ببط  يأ  إ  بهذأ  مل  اذامل 
  !!!.. ةلشم

ددش  : قلق  لاق  يذلا  لجرلا  كلذ  يرافأ  لح  عطق 

سا نأ  وه  هفرعأ  ام  لف  وتلل ..!! رمألا  اذه  إ  تهبنا  اضأ  انأ  ه ..!! تركف  ام  فرعأ  - 
   !!.. فن نع  رخآ  ء  يأ  فرعأ  ال  دوعس ..!!) )

ال ةطلا ..!؟ اذامل  ..ةطلل  رفخم  يأ  إ  ةهجتم  اردأ  دوعأ  وأ  راس  فقوأ  نأ  تدك 
ةغر هجو ..!! نم  غأ  مل  كلذ - مغر  ل -  عاضلا ..!!! رعشأ  ..فوخلا  رعشأ  نإ  ..فرعأ 

..و   ..دوقولا  ةطحم  اخأ إ  انلصو  نأ  إ  دوعس ..)  ) ةدعاسمو ةداقلا  رجت إ  تنا  ةق 

نعش كنإ  ..ركملا  تقولا  اذه  نآلا   ةقلغم  نوكتس  دوقولا  ةطحم  نأ  نيدقتعت  تنأ  ..فرعأ  - 
..!؟ ؟   كلذك سلأ  ..اذهب 

اق اساسحإ  هدل  رخآلا  وه  هنأ  خ  نأ  لق  ااجإ  أرب  تأموأف  ..بارغتسا  دوعس )  ) لأس
  !!.. تقولا اذه  ةقلغم   دوقولا  ةطحم  نأ 

وأ ةرملا ..!! ەذه  انتاعقوتب  انأطخأ  فك  ةحوتفم ..!! دوقولا  ةطحم  تنا  ..انلصو  امدنع  نلو ..!!
نك مل  ..ال  الصأ ..!!؟؟ ةقلغم  نوكتس  دوقولا  ةطحم  نأ  نانثالا  نحن  انأت  اذامل  لوقن : نأ  ردجألا 
ەذه ام  ةقلغم ..!! ةطحملا  نأ  نظن  انلعجو  اعم  انيلع  رطس  ادج  يوق  روعش  ل  ؤبت ..!!! درجم 
نوك نأ  نكم  ..ملحأ ال  نأ ال  نم  ةقثاو  انأ  ..فصولا  قوف  رمألا  نإ  اهشعن ..!!!؟ لا  زاغلألا 

  !!. ملح درجم  اذه  ل 

ةلآلا عيبلا  تانيام  ىدحإ  نم  ءام  ةجاجز  ءال  بهذأ  ةظحلل ح  لخ  تالؤاسلا  كلت  تحرط 
مدطصأ نأ  لق  ةندعملا ..!! تالمعلا  ضع  جخأل  بيقح  تحتف  ..دوقولا  ةطحم  ةدوجوملا  

ءاج نيأ  نم  فرعأ  ال  يذلا  سدسملا  دوجوب  ةأجافملا  نكت  مل  بيقح ..!!! سدسم   دوجوب 
نأ دع  ةلهذم  ةع  تخا  ءانثألا ..!! كلت  تخا   دق  سدسملا  نأ  مسقأ  نأل  ل  الصأ ..!!
وه نونجلا  فرعأ ..!!! تيل  ..فرعأ  ال  قع ..!؟ تدقف  له  تاظحل ..!! بيقح  تحتف 
مث ةظحلل ..!! بيقح  اسدسم   تأر  نأ  مسقأ  نأ  داأ  انه ..!! ثدح  امل  دحولا  سفتلا 

  !!!. تخا

ناط اهنم  جخو  ..ةط  ةرود  فقوتت  نأ  لق  ..ضومغلا  اذه  ل  طسو  ادج  ةللق  تاظحل 
ةروطخلا  : تامالع  ههجو  عو  امهدحأ  لاق   ..انوحن  ناهجتي 

   !!.. ةمجلا نا   امنأ  فرعن  نحن  ..انعم  ناهذتس  دوعس ) تنأ و( ماهر ..)  ) ا انسح  - 

ةدح  : دوعس )  ) امهل لاق  ..لعف  در  يأ  ذختأ  نأ  لقو  ..درأ  نأ  لق 



ماأ نع  وأ  امتلوفط ..؟؟ نع  ائش  نافرعت  له  رمألا ..!؟ ؟ عقاو  امتنأ   نم  نافرعت  له  - 
رفخم يأ  نم  ەذه ..!؟ دوقولا  ةطحم  امتلصو إ  فك  نافرعت  له  ةطلا ..؟؟ ةل  امتسارد  

  !!. الؤاس ايجت ع  نأ  امادحتأ  نافرعت ..!؟ ؟ له  امتنأ ..؟؟

ةددشلا ةحلا  تامالع  تأر  امدنع  ادأ  أجافأ  ملو  ةلئسألا ..!! سفن  امهل  هجوأس  تنك  اقح ..!!
تلعج ةرغلا  راطمألاو  ..اضع  انضع  إ  رظنن  نحنو  اعمج  انفقوت  يطلا ..!! هجو  ع 
شعن انعمج  ء ..!! يأ  ركذت  نع  نوزجاع  انعمج  طاللا ..!! حسمل  ةحلاص  اقرخ  انسالم 

تأر نأ  ترعش  اذامل  ادج ..!!؟؟ دوعس )  ) فرعأ نأ  رعشأ  اذامل  ..ضومغ  ەدع  ام  اضومغ 
  !!. فرعأ تيل  ..فرعأ  تيل  زاغلألا ..!؟ ؟ ەذه  ل  اذامل  لق ..!!؟؟ نم  يطلا  نيذه 

..ةنعللا    - 

نانح  : هتدلاو  تلاقف  ..هتصق  اهيلع  بتك  لا  ةقرولا  قمتب  موق  وهو  ةدح  زعلا ) دع   ) اهلاق

الولح داجإ  تلواحو  ىرخأ  ةرم  اهثادحأ  تركف  ام  اذإ  كلت  كتصق  بتكتس  ..يدلو  ا  بضغت   -ال 
..اهتارغثل   

اماع  : ةع  ةسماخلا  وذ  زعلا ) دع   ) لاق

..اهيف اثدح  غأ  نأ  لواحأ  ةرم  ل  ..اقت و  ةرم  ةصقلا 14  كلت  تتك  دقل  ..أ  ا  لواحأ  نإ  - 
اهيف عرزأ  نأ  ةحوتفم ع  دوقولا  ةطحم  لعجأ  نأ  ةخألا  ةرملا  تلواح   ..ىودج  نود  نلو 

ةلط ماهر )  ) ةيقح نم  سدسملا  دوجو  لأ  نأ  تلواح  ..هفضأ  ام  دجأ  مل  نل  ..ةددج  اثادحأ 
تالدعت إ  جاتحتو  ..ةطام  غ  ةصقلا  نأ  رعشأ  ل  ةددج  اثادحأ  قلتخأ  نأو  صق 

   !!. ةثك تافاضو 

ةعجشم  : مألا  تلاق 

..ةادلا اهنإ  ..مهصصق  وأ  اوبتك  امدنع  اعص  رمألا  اودجو  باّتلا  عيمج  ..يدلو  ا  كلع   -ال 
صصقلا لمجأ  فلأتب  موقتل  ةفالا  ةخلا  بسكتس  ائشف  ائش  ..قدص  ..بسحف  ةادلا 

.لاشم    يأ  نود 

ةقروب أ  نأ  لق  ..اهعجش  بس  سامحلا  ضعب  رعشو  ..هتدلاو  إ  زعلا ) دع   ) رظن
..و    ..ىرخأ  ةرم  ةصقلا  ةاتك  أدو  ..ةددج 

مع رقم  ةهجتم إ  ملظملا  لطلا  قطلا  كلذ  ةرغلا   راطمألا  طسو  راس  دوقأ  تنك  ))
اح نم  امامت  ذخأت  لا  ةلهملا  ةفظولا  ەذهب  لقأل  نأ  مل  عبطلا  ..طفنلا  تا  ىدحإ   

  ((. باعللا هل  لس  يذلا  يرغملا  بتارلا  الول  ةعامتجالا 



ملاعلا   قحا  ..امدنع 
تشقان لا  صصقلا  تاع  ..ةوون  برح  بس  ملاعلا  ةاهن  نع  تثدحت  لا  مالفألا  تاع 

ملاعلا حبصأ  ..راذنإ  قباس  الو  ةأجفف  لعفلا ..!! ثدحس  ام  أت  دق  عيمجلا  نأو  ..ةضقلا  كلت 
براحس نم  لهجن  انب  ح  ةثرا ..!! رذنت  ظعلا  لودلا  ةساس ب  ةمزأ  ..نخاس  حيفص  ع 

خــــراوصلاو اعط ..!! ةوقلا  ..مادختسا  ددهت  ةساسلا  ىوقلا  نم ..!! ع  تنس  نمو  نم 
تنك تب ..!! لل  اصصخم  اوون  اخوراص  كانه  نأ  نظتل  ح  ..نام  ل  إ  ةهجوم  ةوونلا 

ااد اهيف  بأ  ةلط  عيباسأ  تضقف  اذه ..!! نم  اقثاو  تنك  ..ةلاحم  علدنس ال  برحلا  نأ  ملعأ 
تحت ةلط  اروهش  قس  ناسإ  هجاتح  دق  ام  ل  يوح  ااد  ..م  عاعشإلل   اقاو 

ع ء ..!! ل  قس ع  يذلاو  برحلا  كلت  نع  جتانلا  اعشإلا  ثولتلا  نع  ادع  ضرألا 
نإ جانلا  عم  ةددج  ةاح  ءدل  ةصرفلا  حنسو   روهش  دع  تاعاعشإلا  كلت  لوزت  نأ  لمأ 

  !!. اودجو

!!.. اق نمزو  لا  ع  رطخ  دق  ام  ل  بادلا  هجتب  تمقف  ..فقوت  نود  لمعأ  تنك 
نا ةققح  ..تاواخو  تاتان  ..جسألا  عنصل  ةصاخ  ةزهجأو  ةلعم  ةئاذغ  داومو  نؤم 
مهأ َسأ  ملو  مالسلا ..!! هلع  حن )  ) ةنيفس ن هللا نم  ةرغصمو  ةعضاوتم  ةخس  هنأو  بادلا 

بسانملا تقولا  فرعأ  جراخلا ح  عاعشإلا   دصرل  صاخ  زاهج  ..بادلا  اذه  هجاتحأس   ام 
ازعناو اتخا  ءانثأ  هجاتحأ  دق  ام  ل  بادلا  دوزأ  نأ  لواحأ  ةلط  عيباسأ  تللظ  ..جورخلل 

شعت م  نأ  اهعنقأو  ماهس )  ) ببح جوزتأ  نأ  رمألا ..!! ام   مهأ  ءاج  ..مث  ..ملاعلا  نع  ماتلا 
..اهتروصت لا  ةعصلا  رمألا  نك  ملو  ملاعلا ..!! لحس  يذلا  رامدلا  نع  ادع  بادلا 

..ةاجنلل ةلسو  يأ  نع  نوثحي  عيمجلاو  فوخو ..!! ..رتوتو  قلق  بقي  هلمأ  ملاعلاف 
نم دجوي  الو  ..ةرجش  نم  ناعوطقم  نانثالا  نحنف  ةمحملا ..!! اع   جاوزلا  مت  لعفلاو ..!!

ل اهل  لثمأ  انأو  ..ملاعلا  اذه  اهرمأ   مهي  لا  ةدحولا  ةناسإلا  ماهس ) ( ـ اذل ف ..انع  لأس 
   !!.. اهتاح ء  

..الاعتشا مالعإلا  لئاسو  تدادزا  ..ادحاو ح  ارهش  زواجتت  ةف ال  م  اعم   انشعو  انجوزت 
ةحان لعفلا  اوون  اخوراص  ةداعم  ةلود  قالطإ  نع  راذنإ  قباس  نود  ةأجف  ضعلا  ثدحتو 

نأ ادمح   ةلاحم ..!! ال  برحلا  ةاد  ەذه  ..لاق  ام  كانه  دع  مل  ..عبطلاو  يدل ..!!
   !!. ماحب ها  انلفقأو  ..بادلا  عم إ  انعره  مويلا ..!! اذهل  ادج  تددعتسا 

نوكسلا مع  مث  ةظحلل ..!! ناملا  هعم  جترا  الئاه  اود  عمس  نأ  لق  ةللق  تاعاس  كانه  انللظ 
راظتنا اعم  فجترن  نحنو  ..ةوق  ماهس )  ) ةبحلا جوز  تضتحا  كلذ ..!!! دع  ء  الو 

لغشب اهدع  موقأل  تضم  ةلط  تاعاس  ملاعلا ..!! رظتو  انرظتي  يذلا  فخملا  صملا 
اذكه انللظ  بئلا ..!! تاتسالا  ششلا  الإ  توص  ال  عبطلا ..!! ء  ال  ..و  ..ويدارلا  زاهج 

ةاحلا ائشف ع  ائش  داتعن  نأ  لق  ..بقرتو  فوخو  تمص  شعن   امامت  بتكم  ةلط  اماأ 
  !!. راخلا ملاعلا  نع  ةماتلا  ةلزعلا  نم  روهش  ثالث  دع  بادلا   

ثولتلا ..قلقلا  ضع  انل  بس  نا  ادحاو  ارمأ  ىوس  ماري  ام  ع  س  رومألا  نأ  رعش  انك 
تنك دقل  وتلل ..!!! تهتنا  دق  برحلا  نأو  قالطإلا  ع  صقاني  مل  هنإ  ..جراخلا  اعشإلا  

مل اذه  نل  ..ماألا  رورم  عم  ائشف  ائش  ضفخنس  وجلا  اعشإلا   ثولتلا  ةس  نأ  اقثاو 



ةارق بادلا  اندوجو   ع  م  ح  بقاعتت  روهشلاو  مت  ماألا  اقالطإ ..!!! ثدح 
برحلا عالدنا  ماع ع  رم  نأ  ..نلو  ..نخآ  ماعل  نؤملا  نم  انيفك  ام  كلمن  انلز  ام  ماعلا ..!!!

شهني قلقلا  نا  قح ..!! فخم  ..فخم  رمأ  وهل  وجلا  اعشإلا   ثولتلا  لدعم  لق  نأ  نود 
له جان ..!!؟؟ يأ  كانه  له  جراخلا ..!!؟؟ ملاعلا   لاح  ام  ..اهل  تالؤاس ال ح  عم  انلق 

..!! ؟ ضارقنالا نم  يلا  سجلا  ذاقنإ  ةلوؤسم  انقتاع  ع  لمحن  نم  ماهس ) و( انأ  نوكنس 
ةدعلا دعأ  دق  ادحأ  نأ  دقتعأ  ..وجنس ال  ادحأ  نأ  نظأ  الو  تعلدنا  دق  برحلا  نأ  كش  الف  ..معن 

!!.. بادلا اذه  ماهس )   ) ببح عم  اهشعأ  لا  ةقطلا  ةفلا  كلت  لاوط  الزعنم  شعل 
   !!. ملعأ اقح ال  ..ملعأ  ال  ءاوحو ..!! ؟ مدآ  نم  ةددجلا  ةخسلا  انأ و  حبصنس  له  ..ىرت 

نؤملا دفني ..!! انص  بادلا ..!! جراخ  ثدح  امع  ائش  فرعن  رمتسم ال  قلق  اذكه   انللظ 
تسل ادأ ..!!! صقاني  ال  هنإ  ..جراخلا  اعشإلا   ثولتلا  ىوس  صقني  ء  ل  صقنت ..!!
لقعلا نلو  ..ةوونلا  تاعاعشإلا  ةعبط  نع  ائش  فرعأ  الف  ..تانولإ  سدنهم  انأ  ل  ..املاع 

  !!. تقولا رورم  عم  صقانت  نأ  د  تاعاعشإلا ال  نإ  نالوق  ملعلاو  قطنملاو 

مخ فخم  ءوده  ..ةرمدم  ةروجهم  نام  ..ملاعلا  لش  لختأ  ةقاسلا  ماألا  لاوط  تنك  دقل 
ارداق ع دعأ  مل  نآلاو  ..هلختأ  تنك  ام  اذه  ..لا  دم  دتمت ع  رامدلا  راثآ  ..ء  ل  ع 

ةصاخ ..بادلا  اذه  نكر   ل  لاقملا  تظفحو  راخلا  ملاعلا  لش  تس  دقف  ..لختلا 
إ اقالطإ ..!! جراخلا  اعشإلا   ثولتلا  لدعم  لق  نأ  نود  هف  اندوجو  ناماع ع  رم  نأ  دع 
اذه ءاقلا   لمتحت  دعت  ملف  اخأ ..!! جخن  نأ  ماهس )  ) هف تحقا  يذلا  مويلا  كلذ  ءاج  نأ 

ل نلو  ءاقلا  انيلع  متح  قطنملا  نأ  ملعأ  روعشلا ..!! تاذ  رعشأ  تنك  نأ  عقاولاو  ..ناملا 
..صلا فن  تعنقأو  اهتعنقأ  ل  انتاح ..!! اذه  انفل  نو  جورخلا ح  انعفد إ  رخآ  ء 
جراخلا اعشإلا   ثولتلا  صقاني  نأ  نود  ثلاثلا  ماعلا  ةاهن  نم  انقا  نأ  ..لعفلا إ  انصو 
راخلا ملاعلا  لماش   لش  ثولتلا  اذه  دوجو  ش إ  زاهجلا  لاز  امف  ةطس ..!! ةسب  ولو 

ثولتلا دصر  قيقدلا   زاهجلا  اذه  خ  نأ  نكم  الو  برحلا ..!! بوش  ذنم  اقالطإ  صقني  مل 
نكم الو  زاهجلا  اذه  لجأ  نم  احداف  اغلم  تعفد  دقل  ..قالطإلا  دراو ع  اذه غ  اعشإلا ..!!

ش إ زاهجلا  دادع  نأ  املاط  ..معن  ..كلذ  ةراشإ إ  عأل  ..لطع  يأ  هاصأ  ولو  ..خ  نأ 
مل نإف  ..اثك  مهي  اذه  دع  مل  ..و  لعفلا ..!! دوجوم  ثولتلاف  ..ددش  اعشإ  ثولت  دوجو 

دشأ امر  اتوم  بادلا ..!! اذه  عجلا   نم  ائيط  اتوم  تومنس  ..ثولتلا  نم  اع  اتوم  تمن 
  !!. ددش ماص  عم  ادج  ةللق  ماأل  الإ  ك  دع  مل  نؤملا  نم  ام ت  نأ  ةصاخ  ..ةوسق 

عم تومأس  راخلا ..!!! ملاعلا  ةهجاومل  جخنو  فوخلا  زجاح  كن  نأ  انررق  طقف  اهدنع 
  !!. اعم تومنس  حجرألا  عو  دحولا ..!! اهؤازعو  ازع  اذه  ..اهعم  شعأ  وأ  ماهس ) )

يأ كلذل ..!! تادادعتسالا  ةفا  انذختاو  جورخلا ..!! اصم  ارارق  انذختا  اذكهو 
ةهجاومل تادادعتسا  كانه  لهف  ..توملا  هجاونل  جخن  اننإ  ..ملعن  ال  تادادعتسا ..!؟؟؟

ءانثأ سدسم  اسمم  تنك  نأ  فطلا  ..انلاح  فأري هللا  نأ  بسحف  ءاعدلا  امر  توملا ..!؟
رخآل ةاحلا  لجأ  نم  لتاقت  لا  ةلا  ةزغلا  امر   اذامل ..!! فرعأ  ال  جورخلل ..!! اندادعتسا 
نحنو ضقملا  تردأ  و .… ثولتلا ..!! رطخ  نم  سدسملا  انيمحس  فك  لهجأ  نأ  مغر  ..قمر 

( ماهس !!.. ) اعشإلا ثولتلا  رطخ  نم  انيمح  نل  اذه  نأ  ناملاع  ..ةشمقألا  ضعب  انيهجو  حن 
  !!!. اخأ بالا  حتفأ  نأ  لق  ..ةوق  ضفتت  ارذ و  ةقلعتم 

ل مع  رامدلا  ..امامت  انعقوت  ام  جراخلا ..!!! ملاعلا   لش  ىرأ  ماوعأ  ةثالث  ذنم  ةرم  لوأل 



لش دق  يوونلا  راغلا  نأ  ودي  ..سمشلا  ةعشأل  رثأ  يأ  ىرأ  ال  بئك ..!! ملظم  ملاعلا  ء ..!!
!!.. عن يأ  نم  ةاح  يأل  رثأ  الو  فخم  متاق  وجلا  ضرألا ..!! نع  سمشلا  بجحت  ةمخض  ةمغ 

لاهلا رخآو  ..جانلا  رخآ  اننأ  ودي  ..ةوق  لعس  انأدو  ..ةعص  سفنن  ائشف  ائش  انأد  ..مث 
ا اعادو  ماهس ..)  ) ا اعادو  ..انبكوك  ةراضح  تراهنا  دقل  العف ..!! ةفط  ةقرافم  اضأ ..!!!

ثأت بس  انهاوفأ  نمو  انيفنأ  نم  فن  انحرو  ..اعم  انطقسف  ..اهدب  اسمم  تللظ  ببح ..!!
.توووووومن ..تومن  اننإ  ..ةخألا  انسافنأ  ظفلن  اننإ  ..اعشإلا  ثولتلا 

ممألا بم  املاع   ااطخ  ل  لودلا  ءامعز  دحأ  نا  ..اددحت  ءانثألا  ەذه  ..ءانثألا   ەذه  و 
امح  : توص  لوقو  ةدحتملا 

يدال ةغصلا   ةنيدملا  كلت  ب  ةثلاثلا ع  ىركذلا  ەذه  ..ضرألا  هجو  ناسإ ع  ل  إ  - 
امل ادسجم  اققح  الاثم  لودلا  تطعأو  ملاعلا  فوفص  تدحو  لا  ةلا  ەذه  ..يوون  خوراص 

..ةمح انفت  اننل  ..ناودعلا  درت  نأ  يدال  نامب  نا  ..ةوون  اح  تش  ول  ثدح  دق 
يذلاو ةنيدملا  مع   يذلا  رامدلا  مجح  عيمجلا  دهاش  دقف  ..ملاعلا  لود  عيمج  تفت  كلذكو 

لود دحو  يذلا  وهف  ..ةلا  خــــرات  ثدح   مهأ  نا  رامدلا  اذه  ..ةطراخلا  ع  نم  اهحسم 
كلذ ذنم  قح  مالس  ملاعلا   شعل  ..ةحلا  ةوونلا  اهتشم  ل  مدتب  موقت  اهلعجو  ملاعلا 
ةلئاه ةّق  عنص  تماقو  تدحتا  لا  ملاعلا  نادل  عيمج  ركش  نأ  ادأ  يدل  ي  الو  ..حلا 

مع يذلا  رامدلا  اهلزعت  ملاعلا ..!!!!! نع  امامت  اهلزعتل  اهلمأ  ةكنملا  ةنيدملا  يوحت  مجحلا 
تحصأ لاو  مجحلا  ةلئاه  ةق  ةاطغملا  ةنيدملا  ەذه  ةوونلا ..!!! تاعاعشإلا  اهثولتو  اهيف 

تركف ول  ثدح  دق  امل  اعمج  انل  اراذتو  ازمرو  ..ملاعلا  لود  عيمج  نم  حئاسلل  ارازم  نآلا 
.ىرخأ   ةلود  برح ع  نش  لودلا  ىدحإ 

..ءانثألا ەذه  انركذ -  ام   - ..ةدحتملا و ممألا  ةئيه  بم  لودلا   ثمم  عيمج  نم  راح  قيفصت 
ةثولملا ةنيدملا  كلت  ةّق  تحت  ماهس )  ) هتببح عم  انصق  لط  تام  ..اددحت  ءانثألا  ەذه   

دحتا دق  هل  ملاعلا  نأ  ملاع  غ  ..ةقلا  جراخ  ثدح  ام  ملاع  غ  ةوونلا  تاعاعشإلا 
دق يلا  سجلا  نأو  ثولم  هل  ملاعلا  نأ  نانظ  امهو  امهفتح  اقل  ..بورحلا  ل  فقوأو 

  !!. ضرقنا



ةتالوكوش   ةلع 
ةقلأتم إ لظتس  هتببح  نأ  نظ  لجر  ل  ..نخآلا  نع  افلتخم  نوكس  هجاوز  نأ  نظ  لجر  ل 

..ةطاس لو  هنأل  ادأ ..!! ةققحلا  ىري  مهنم  دحأ  ال  مح ..!! لاجرلا  عيمج  نأ  عقاولاو  ..دألا 
ةلمم ةضغ  ةأرما  إ  ماألا  رورم  عم  لوحتت  نأو  د  ال  ةجوزلاف  دألل ..!! مود  بح  دجوي  ال 

دع اهنزو  دادزي  دقو  ل  جاوزلا ..!! لق  لجرلا  اهفرع  لا  ةققرلا  ةاتفلا  كلت  نع  امامت  فلتخت 
جوز هلع  تحصأ  ام  اذهو  محشلا ..!! نم  ةكرحتم  ةلتك  وأ  لمرب  إ  لوحتتل  جاوزلا 

لا ةققرلا  ةاتفلا  اهسفن  اهنأ   قدصأ  ال  ..لملا  ةلاص  ةقلتسم   اهارأ  امدنعف  لعفلا ..!!
  !!. اهتجوزتو اهتبحأ 

هلختت دق  ام  ل  مهتلتو  تقولا  لاوط  زافلتلا  ةشاش  مامأ  سلجت  ..ادج  ةلوسك  جوز  تنا  دقل 
نم ادج  ةللق  تاونس  دع  تارم  ةدع  اهنزو  فعاضت  ..نوهدلا ح  ةئيلم  تالوأمو  تالح  نم 

كت نأ  اهنم  تلط  دقل  الصأ ..!! تكرحت  اذإ  اذه  كرحتملا ..!! محشلا  نم  ةلتك  تحصأو  انجاوز 
جوز تعاصنا  دقو  ..ع  فراصملا  ةلأسم  كت  نأو  ..تبلا  متهتو  اهسفنب  متهت  اهلمع  

تحصأف اهتاح ..!! رخآ   ء  ل  تكرت  لاقملا  اهنل  ..لعفلا  اهلمع  تكرتو  اذه  لطل 
عم فتاهلا  ع  ثدحتلا  وأ  مالفألا  تاونق  ةدهاشم  لللا  ةف  قتو  ةهظلا  ةف  ح  مانت 

خاو راجش  تت  انتاشاقن  عيمج  نلو  ..ةرم  نم  أ  اهعم  ثدحتأ  نأ  تلواح  ..اهتاقدص 
ررقأل ماألا  رمتف  ..ةجوزلا  تافالخلا  مظعم  ثدح   ام  امامت  رداق ..!! ةردق  انأ  لزانتأل 

  !!!. ادأو امئاد  ورانسلا  رركتو  ىرخأ  ةرم  اهتثداحم 

اهنأ قدص  نأ  ةأرملا  كلت  ىري  نمل  نكم  الو  ..حص  اثك  متهأو  مع  ادج   حجان  ناسإ  نإ 
تا ىدحإ  ابك   ازكرم  لغشأو  ةلدصلا  ەاروتكدلا   ةداهش  ع  لصاح  انأف  جوز ..!!

ددشلا اهلامهإ  مغر  جوز  كرتأ  مل  بسلا  اذهل  ..معن  ..نويلملا  جوز  دلاو  اهلتم  لا  ةودألا 
مل عبطلا - و -  ه ..!! ملحأ  ام  لو  ةكلا  صنم   ةراسخ  ..احضاو  قالطلا  نمثف  اهسفنلو ..!!  

  !!. لفط يأ  رت  نأ  حلصت  جوز  نأ  اقثاو  نأ  مل  ذإ  ..باجنإلا  ادأ  ركفأ 

فن  نفدأ  تنك  نأ  ةجرد  إ  فصوي ..!! ال  اسفن  ااذع  اهيف  تشع  تاونس  عــرأ  ترم 
!!.. ةنونجملا ةركفلا  كلت  موي  تاذ  هذ  رمت ع  نأ  لق  ..جوزب  قلعتي  ام  ل  لمعلا ح أ 

رافألا نم  ةدحاو  اهنإ  عبطلا  ..جوز  لتقأ  نأ  تركف  دقل  هنوعقوتت ..!! ام  طضلا  وه  ..معن 
انعمج ..اناحأ  ةقطلا  ەذهب  ركفن  انعمج  ..مارلا  رورم  ناسإلا  لقع  رمت ع  لا  ةنونجملا 
ةغرلا كلت  نأ أ  عطتسأ  مل  ..اهاسن ل  ام  الاغو  قدصت  ةنونجم ال  رافأ  انلوقع  رمت ع 

اهفز عمسأو  ناج  جوز  سلجت  ح  ةصاخ  ..موي  دع  اموي  ع  حلت  تتا  لا  ةنونجملا 
اضغ ال ..اددش  اضغ  اهضغأ  ..اههرأ  نإ  ..مس  صخش  ل  نع  ردص  يذلا  رفنملا  اويحلا 

اهعم رفاسأ  ةعلطم  ةفقثم  ةلمج  ىرخأ  ةاتف  عم  فن  لختأو  اروهقم  اهيلإ  رظنأ  تنك  هل ..!! دح 
مك سآلا  بلع  نم  نانطأ  موي  ل  اهتدعم  ألمت  لا  ةنيعللا  كلت  نم  الد  ..نام  ل  إ 

.ةلوسك ءاهل  ةبغ  تحصأف  انجوزت  نأ  ذنم  اهلقع  فقوت  ..امامت  ةواخ  ةأرما  اهنإ  ةتالوكوشلاو ..!!

ام ةلدصلا  ەاروتكدلا   ةداهش  كلمأ  نإ  ..هذ  رمتخت   اهلتق  ةركف  تأد  ..ماألا  رورم  عمو 
..لا ح ال بطلا  تاهبش  ثأ  نأ  نود  لتق  ةمج  باترال  ةقط  نويلم  فرعأو  ..نوملعت 



ركفأ ..جوز  لتقل  قرطلا  بسأ  ركفأ  تللظ  (.. 3  ) ادأ هتيحض  ثري  لتاقلاف ال  ..ء  ل  خأ 
داوملا ىدحإ  عضو  نم  لضفأ  اخأ  دجأ  ملو  ةنكمملا ..!! تاهورانسلا  لضفأ  عضأو  ركفأو 

توم بستس  ةداملا  ەذه  اهل ..!! ةده  اهمدقأس  ةتالوكوش  ةلع  ادج   ةللق  ةم  ةماسلا 
عافترا ةافولا  بس  نأ  لا  ببطلا  نظسو  اقت  تعاس  دع  ةئجافم  ةبلق  ةتكس  جوز 

ادحأ ال نأ  ام  ء ..!!! دحأ  كش  نل  صلا ..!! لألاو غ  ةطرفملا  ةنمسلا  ةجن  طغضلا 
باحتم عيمجلا  اناري  ..ءاقدصألاو  لهألا  روزن  امدنعف  ..جوزب  قالع  ةعبط  اقالطإ  فرع 

نوأس اذل  ..امامت  اهتفد  محتأو   يرعاشم  ءافخإ  دجأ  نإ  ةدعس ..!! ةجوز  ةاح  شعن 
.ةطلا    كوكش  نم  مات  نمأم 

وأ ارهش  اندلا  دهزأس  امرو  ..جوز  توم  دع  راهنالاو  ءالا  ضع  دأتلا  رمألا  بلطتس 
يذلا ثرإلا  اثك  ــم  تهأ الو  ـا  هتوم ع  انزح  تومأ  نأ  داأ  نأ  عيمجلا  نظ  ح  نهش 

   !!. هلع لصحأس 

اهمدقأس ةده  اهنأ  ..ادج ع  ةرخاف  ةتالوكوش  ةلع  تشاف  ..ذفنتلا  دق  اخأ  طخ  تعضو 
ل ..ةقشر  وأ  ةنيمس  تنا  نإ  اا  مدع  نعو  اهل  نع ح  رثؤم  مالل  ةدعلا  تددعأو  ..جوزل 

   !!!.. ءارهلا اذه  رخآ  ..اح و  بح   رخآو  لوأ  اهنو   .. ام  اهبحأ  نإ 

نم عطق  ةدع  تنقح  كانهو  ..ةودألا  ةك  مع  رقم  صاخلا   تخملا  ةلعلا م إ  تذخأ 
ثالث ع وأ  تعاس  لالخ  ةتالوكوشلا  لأ  دع  جوز  تومتس  ..ةماسلا  ةداملا  كلتب  ةتالوكوشلا 
فرع نلو  ةطلا ..!! لاجر  كوكش  رمألا  ثي  ال  ح  مسلل  ءلا  لوعفملا  بس  ألا 

.اذه    نم  قثاو  نإ  ..ثدح  ام  دحاو  قولخم 

تبلا إ  اهدع  دوعأل  ..اهفلغتل  اادهلا  تالحم  لضفأ  إ  كلذ  دع  ةتالوكوشلا  ةلع  تذخأ 
مك ح سآ  ةلع  مهتلت  زافلتلا  مامأ  ةسلاج  اهتداعك  جوز  تنا  نانحو ..!!! ةقرب  امسبم 

  !!. اهنام نم  ضوهنلا  ةغلا   ةعص  دجتس  اهنأ  نهارأ  اهفلع ..!!! لأت  ةرقب  ةهيش  تد 

وهو نانح  اهنضتحأو  اهيلإ  نأ آ  ادأ  عقوتت م  مل  ..ةالام  ال  ةحتلا  تقلأف ع  امداق  تأر 
يذلا ماللا  اهخأ  نأ  لق  فراج ..!! نانحو  بح  اهتضتحا  ةلط ..!! ةف  ذنم  هلعفأ  مل  ء 

نأ درأو  اهبحأ  نأو  ..مارغلاو  بحلا  نع  ءارهلا  نم  ثلا  اهتثدح  ..ماأ  ةدع  هلوق  تردت ع 
ادغ ءاشعلا  ةوعدم ع  اهنأو  ..ةددج  ةحفص  اهعم  أدأ  نأو  ثدح  امهم  رمعلا  ةق  اهعم  شعأ 
نم ةرخافلا  ةلعلا  ەذهو  ةقشر  وأ  ةنيمس  تنا  نإ  متهأ  نأو ال  ..و  ..قدانفلا  مخفأ  دحأ  ءاسم  

   !!!!!.. ال للد ع  ةتالوكوشلا  أ 

نأ ..بجعلا  ح  فتلا  اذهل  ةهودشم  تلظ  ل  ةلهول ..!! اهل  هتلق  ام  جوز  قدصت  مل 
  !!. مونلا بغرو  ددشلا  اهرب  ارذعتم  اهتكرت  دقف  اهلعف ..!! ةدر  ىرأل  الط  رظتنأ  مل 

رمأ اذه  ..ارهظ  ةدحاولا  لق  ظقس  نل  عبطلا  ..ةمئان  اهتدجوف  احاص  مونلا  نم  تظقسا 
اهتكرت حتفت ..!! مل  ةملس  ةلعلا  تلاز  ام  ال ..!! ةتالوكوشلا ..!؟ ؟ ةلع  تمهتلا  له  ..الهم  ..دكؤم 
دوسأو لوطأ  كانه  قأل  ..لمعلا  إ  اهاذ  تجرخو  اهسأر  ع  ةققر  ةلق  تعط  نأ  دع 
ققحتأ نأ  درأ  لمعلا ..!! نم  ءاهتنالا  دع  اعم  تبلا  إ  ةدوعلا  درأ  تنك  اح ..!! تاعاس 

ردق اعبط  ودأ  نأ  د  ال  ..ةعبطلا  اح  ةسرامم  نم  د  ال  نلو  طخ ..!! حاجن  نم 
ضع هلع  ضرعأل  نوملعت  ام  ةكلا  بحاص  وهو  جوز  دلاو  بتكم  تهذف إ  ..عاطتسملا 

ءاهتنالا دعوم  ح  نأ  لق  داتعم  طاشو  امامت  يداع  لش  فتأ  تنك  ةددجلا ..!! رافألا 



ادج ارذح  تنك  ..دحأ  بلق  كشلا   ثي  نأ  نكم  ددش ال  ءودهب  اهدع  جخأل  ..لمعلا  نم 
  !!. ةراسلل داق  ح  

ةلاص ةنلا   ع  ةقلتسم  جوز  دجأل  ..تبلا  إ  تلصو  نأ  إ  ودهب  اظفتحم  تللظ 
..!!!؟؟؟ اهتقانأ لما  ودت   اذامل  نلو  تتامو ..!؟ ؟ ةتالوكوشلا  تلأ  له  ..له  لملا ..!!!

اذه ركفأس   ..مهي  ال  لملا ..!!؟؟؟ ةلاص  نام   ل  ءارمحلا   عمشلا  كلت  دجوت  اذاملو 
نأ درأ  ..ةوق  ضي  لقو  رذح  اهيلإ  تهجوت  تتام ..!! دق  جوز  نأ  نم  الوأ  دأتأل  ..دع  امف 

ضهنتو جح  مسبتل  عر ..!! راثأ  لش  ةأجف  اهييع  تحتف  اهنل  ..اهنل  اهتوم ..!! نم  دأتأ 
: لوقت ةوق و  تضتحا  مث  ..ةطرفملا  اهتنمس  بس  ةعص 

كمال ع ثأت  قدصت  نأ  كنكم  ..كنكم ال  ..كرظتنأ ال  انأو  اللق  توفغ  نأل  رذتعأ  ..يبح  - 
ردحنأ نأ  فرعأ  ..ملاعلا  جوز   لضفأ  كنأ  ترعش  ..كقحتسأ  نأ ال  اقح  ترعش  دقل  ..سمأ 
عجارأو اذه  لل  هنأ  مل  قدص  ..موي  دع  اموي  حاجنلا  وحن  س  لاقملا - تنأو -  ..موي  دع  اموي 

   !!. سمأ ءاسم  هتلعف م  ام  دع  الإ  فن 

ةفهل  : تلاق  مث  ..اهسافنأ  طقتلت  اللق و  تتكس 

نأ تدرأ  ..فنب  تبلاو  مونلا  ةفرغ  بتب  موقأ  ح  قئاقد  كجورخ  دع  تظقسا  دقل  - 
ةدش نم  الإ  ُفغأ  ملو  ..ةمداخلا  لا ع  دامتعالا  نود  تبلا  ء   ل  اسمل ع  نوكت 

ءاطألا دحأ  تلصتا  دقل  غتأس ..!!! نأ  كدعأ  ..غتأس  س ..ـ ..قاهرإلاو  بعتلا 
كل مسقأ  ..نزولا  سسختل  اجمانرب  هعم  أدأ  دغلا ح  حاص  هتراب  موقأسو  صصختملا ..!!!
تنك ح ام  دوعأس  ..امجو  حص  متهأس  ..فنب  متهأس  ..تنك  ام  ةقشر  دوعأس  أ 

لوقت  : ةوق و  قناعت  نأ  لق  اذه  تلاق  ..اذهب  كدعأ  ..تجوزت 

ابك  اباجإ  ايغت  ظحلتس  كنأ  كدعأ  ..لعلا  كاوتسم  لصأ إ  نأ  درأ  ..سارد  لمأس  - 
.ةظحللا    ەذه  ذنم  انتاح 

قلق  : اهتلأس  الهم ..!! ..نلو  ..رمألا  عقاو  اثك   حرفأ  سامح  ..غلا  سامح  ثدحتت  تنا 

..!؟ ؟   نيأ  ةتالوكوشلا ..!؟ ةلع  نع  اذام  ..اذام  - 

ةمسبم  : تدر 

ةضف ءادأل  اقت  تعاس  ذنم  ارفاس  دقل  كققشو ..!!!!!!!! كتدلاو  إ  ةلعلا  تدهأ  دقل  - 
   ….. ةتالوكوشلا و ةلع  امهتيدهأو  راطملا  امهعدوأل   تهذف  ملعت ..!! ام  جحلا 

داو يكفت ..!!!! راطو  قع  راط  ل  ..لوقت  ام  عمتسأ إ  نأ  نود  ثدحتتو ..!!! ثدحتت  تلظ 
غ نأ  دا  قش ..!!!! عم  ةتالوكوشلا  ةلع  نم  لأت  ةرئاطلا  دلاو   لختأ  انأو  غ ع  نأ 

..امهعم   بسلا   نوأس  نأ  فرعأ  انأو  ع 

ىرخأ  : داعأ  علهب إ  نارظنت  يانيعو  جوز  تلأس 

..!؟    اهنم الأ  له  ..له  - 

وص  : ةن  هتت إ  نأ  نود  سامح  تلاق 

مهتبجعأ دقل  ..راطملا  راظتنالا   ءانثأ  اهنم  اضع  كتدلاو  عأو  ..ةلعلا  نم  كققش  لأ  دقل  - 
   … نإ ..يبح  ا  عئار  كقوذ  نإ  ..اثك 



قيضت اندلا  نأ  ةأجف  ترعش  ..امأ  ملظت  اندلا  نأ  ةأجف  ترعش  ل  ..اهيلإ  عمتسأ  مل  ىرخأ  ةرم 
اح نأ  ترعش  ..يدسج  نم  ءودهب  بحست  ور  نأ  ترعش  ..قنخت  دات  وح ح  نم 

..ةلعلا كلت  نم  نالأ  قشو  دلاو  لختأ  انأو  ةصاخ  ..تنا  ام  ادأ  دوعت  نلو  تهتنا  دق 
   !!.. ةتالوكوشلا ةلع 



ءارمح   ةلل 
نملا اذه  ذختس  تنا  صق  ..انسح  روجفلاو ..!! قسفلا  ةصقلا  ەذه  مسا  طتري  ام  امئاد 

   !!. ادأ اهوعقوتت  نل  ةعورم  ةأجافم  مدطصأو  اقالطإ  هعقوتأ  مل  ام  ثدح  نأ  لق  ..لعفلا 

لجأ نم  اهمظعم  لاجرلا ..!!! نم  ددعلا  عم  ةرباع  تاقالع  تنا   دقف  ..ةهتسم  ةأرما  نإ 
عقوتأ مل  نأ  الإ  ـع ..!! بطلا ةاهن  ء  لل  ..نلو  ..ذاخألا  ـي  لا ـ مج اذ  دعاسو ع هـ ..لاملا 

  !!. داوسلا اذهب  ياهن  نوكت  نأ  اقالطإ 

تهذ إ ثح  هشلا ..)..……(  لامعألا  لجرب  طاترالل  ةلما  ةطخ  تمسر  امدنع  صق  تأد 
نع تامولعملا  ضع  درأ  ةعماجلا  ةلاط   نأ  راتعا  قانأ ع  ةمق  انأو  مويلا  كلذ  هتكم  
مل ذإ  ..ناملا  ع  احسا  يثأت  نا  ءارهلا ..!!! اذه  نم  خلإ  رحلا … لمعلاو  صاخلا  عاطقلا 

ادعوم ددح   ل  تامتساف  ..هشلا  لامعألا  لجر  ةلاقمل  لط  ضفر  تركسلا  عطتس 
نم طقف  تققد  دعف  ..ئاح  لامعألا   لجر  عقل  اعص  اهدع  رمألا  نك  ملو  ..هتلاقمل 

!!!.. امج نعو  ع  امامت  ثدحلا  ةفد  تلوحت  ..صاخلا  عاطقلا  لوح  عنطصملا  راوحلا 
نا ةروهشم ..!!! ةلئاعل  تنأو  يرث  لجر  ةنبا  نأ  ساسأ  دمتعت ع  ةلط  ةذك  هتخأ  عبطلاو 

برقأ ه   لاصتالل  دعوب م  الإ  ءاقللا  ءاهتنا  قفاوي ع  ملو  ..تركذ  ام  هلع  احسا  يثأت 
ول هئاذح  مقر  يطعل  دديل  نك  مل  هلألا  اذه  اهل ..!! ةصخشلا  هماقرأ  تذخأ  نأ  دع  تقو 

  !!. هتبلط

ىرخأ ةرم  هئاقلل  ادهمت  ةسوردم  ةقط  هنع  لاؤسلل  طقف  مويب  اهدع  ه  تلصتا  عبطلا 
..مث ..نيءاقلو  ءاقل  إ  رمألا  روطتو  ه ..!! الاصتا  ترركت  ..ائشف  ائشو  ا ..!! هعاقو  

لطملا ع هلم  هلوق -  دح  ع  ةسامور -  ةسمأ  ءاضق  بلط م  ەرظتنأ ..!!! تنك  ام  ثدح 
نأل لاملا  نم  اغلم  هنم  بلطأل  ةلما  ةطخ  تعضو  دقف  عئار ..!! اذه  عدلا ..)  ) ةقطنم رحلا  

.اهتفرعم   ممهت  نل  لا  بذاألا  نم  خلإ  ..و  ..يلا  يدلاو  ه  خأ  مل  نيد  ةطروتم  

ەذهب انأو  الط  ضفري   نأ  نكم  ..ناسإ ال  اهلختي  دق  ةروص  بأ  تنك   ..ةدوعوملا  ةلللا  و 
ةلق لاقم  اهل  هتاح  مدقس   قمحألا  اذه  ..اذه  نم  ةقثاو  انأ  لامجلاو ..!! ةقرلاو  ةقانألا 

.اقالطإ   اعص  ارمأ  رانيد  فالآ  غلم 10  بلط  نوك  نلف  ..طقف 

..يراظتنا ادحو  كانه  هتدجوو  ..رحلا  لطملا ع  عدلا )  ) ةقطنم رخافلا   هلم  إ  تهذ 
ةشعملا ةفرغ  انسلج   حيبقلا ..!! ههجو  لجر ع  اهمسري  نأ  نكمم  ةماسبا  قرأ  ههجو  عو 

بلطتي رمألاف  نوملعت ..!! ام  ةرو  اهنل  ..ةملاحلا  ةفخسلا  سوملاو  عمشلا  ءاوضأ  تحت 
الوأ هعم  ثدحتأ  تحر  ذإ  ..لجعتسأ  مل  لام ..!! نم  درأ  ام  هنم  بلطأ  نأ  لق  ةسامورلا  ضع 

وه حراصو  ..دألا  اح إ  تغو  اهيف  هتيأر  لا  ةظحللا  نعو  ءارهلاو ..!! مارغلاو  بحلا  نع 
يذلا وهو  ..هلق  كرحت   دق  ام  ائش  نأ  رعش  ذإ  ..آر  امدنع  هل  ثدح  ام  فرع  هنأ ال  رخآلا 

تنا د ..!!! ام  تاونس  ثالث  ذنم  هتجوز  نع  هلاصفنا  دع  لفق  نويلم  هلق  لفقأ  هنأ  نظ 
ةظحللا راظتنا  الوغشم  نا  قع  نأل  وه م ..!! اهاضق  وأ  ..اعم  اهانضق  ادج  ةئداه  تاظحل 

إ باهذلل  هتنذأتسا  ةعاسلا  فصن  ةارق  دع  ..و  غلملا ..!!! هنم  بلطأل  ةسانم  اهارأ  لا 
هنم بلطأ  نأ  لق  رتوتلا  ضعب  ترعش  ذإ  اللق ..!! فنب  تخأ  ح  اذه  تلعف  ..مامحلا 

ةلثمتلا ..!؟ ؟ ام   ةلثمتلا ..!! اهدع  أدأل  ..هلإ  دوعأ  مث  افنأ  طقتلأ  نأ  تدرأ  غلملا ..!!



لاغشا بس  نع  لأس  نأ  لق  ..ةقلق  ع  ىرخأ  داعأ  إ  رظنلاو  كفتلا  نم  للق  ةادلا 
ەذه  رمهنت ..!!! ومدو  درأ  ام  ەخأ  مث  ..قلق  ام  ةفرعم  ع  ل  ..صلمتأف  ..هذ 

تالقلا ضع  نم  اهلق  د  عبطلا ال  ..قمحأ  يرث  ل  عم  حجنت  ةطخ  و  ةطاس ..!! ل  طخ 
   !!.. ناضتحالاو

امسبم  : لاقو   سأ  نأ ال  ەدب  راشأف   متخأ - ام  مامحلا -  باهذلل إ  هتنذأتسا 

..ون    ةفرغ  بناج  هنإ  - 

رود نم  ادج  ةقار  الف  تنا  ..هتلف  رظنأ إ  ةصحفتم  ةرظنب  تحرو  ..تضهنو  يرود  تمسبا 
!!.. ادج رخاف  ثاثأ  حضاو ..!! اذه  ..ةفطاعلا  هتاقالعل  اهمدختس  دغولا  نأ  رهظ  دحاو ..!!

طقتلأل مامحلا  اهتضق   قئاقد  ون ..!!! ةفرغ  نم  اثك  لمجأ  عئار  قينأ  مامح  ..ةتفاخ  ةءاضإ 
لاقنلا هفتاه  ثدحتي ع  هتعمسف  ..ةلاصلا  ةهجتم إ  جخأ  نأ  لق  ..اام  نم  دأتأو  افنأ 
ددعلا لعفن  اننإ  اذه ..!!! تلعف  اذامل  فرعأ  ..فرعأ ال  ..و ال  ..ودي  ام  خشلا  ەتركس  عم 

دقف هلعفن ..!!! نأ  دع  الإ  اذكو  اذك  انلعف  اذامل  لءاسن  الو  ركفن ..!! نأ  لق  انتاح  ءاشألا   نم 
ةرظن تقلأ  همون ..!! ةفرغ  ىرأل  ءودهب  بالا  تعفد  اذامل  يردأ  ..اراوم ال  همون  ةفرغ  با  تأر 

اذه ةئاسلا ..!! سالملا  ەذه  الهم ..!! نلو ..!! ..ادج  ةرخاف  ..ةعئار  اهنإ  ..ةفرغلا  ع  ةع 
سالم اذو  هتفرغ  بالود  تحتف  تاونس ..!! ثالث  ذنم  هتجوز  قلط  دق  هنإ  لوق  ..بذالا  دغولا 

امئاد ..نوعل  لاجرلا  عيمج  دللا ..!! جراخ  هتجوز  نوكت  امر  اذإ ..!! جوم  هنإ  ..ةعونتم  ةئاس 
إ ةفرغلا  نم  ةجراخ  تردتسا  ع ..!! بذك  نا  نإ  مهي  نلو  ..مهي  ال  اذه ..!! لوقأ  ادأو 

!!!.. ةوق لملا  با  قرط  نم  تعمس  ..تاظحل  ةفرغلا  نم  جخأ  نأ  لق  ..و  ..لملا  ةلاص 
ةرظن ..عبطلا  دج  مل  ..ع  ثحي  اعم  مامحلا  عهي إ  نأ  لق  ..ةظحلل  ام  ترمس  

: رتوتم قلق  توص  لاق  ل  ..هتفرغ  وخدل  اقالطإ  ثك  مل  ..اهيف  دجل  مونلا  ةفرغ  ةع إ 

   !!!!. ةع بتخا  ..بتخا  كوجرأ  ..انه  اهنإ  ..جوز  - 

ترعش هحمالم ..!! وزغت  قلقلا  تامالعو  اعم  اهدع  جخ  ذإ  ..م  در  يأ  رظتي  نأ  نود  اهلاق 
ثدحتس ..لوهلل  ا  جوم ..!! هنإ  ..العف  بذك  دغولا  نا  دقل  اذإ ..!! خأ  مل  ..لئاه  رعذ 

..ءاتخالل حلص  نام  يأ  اع إ  ترظن  كش ..!! نود  ادأ  تكس  نل  هتجوز  نإ  ..انه  ةحضف 
قفخ لق  حارو  رلا  تحت  فن  تسسد  رلا ..!!! تحت  ..زألا  ءاتخالا  نام  ..عبطلا 

لطلا قفخ  لق  ةرحاس ..!! توص  هنأ  اح ..!!! اس   توص  حبقأ  تعمس  مث  ةوق ..!!
  : ..و ةناخلا  همهتتو  همتش  هتجوز  عمسأو  ..رلا  تحت  ةئتخم  انأو 

لهجأ نظت  له  تاتفلا ..!! ةقفرب  الإ  تبلا  اذه  إ  أت  تنأف ال  ..ةاتف  ةقفرب  انه  كنأ  ملعأ  - 
..تنأ    دغو  يأ  فرعأو  كااخ  ل  فرعأ  نإ  اذه ..!؟

هنأو ..ەاوس  تبلا  دحأ   ال  نأ  اهل  مسق  وهو  فئاخ  للذ  لجر  ةجهل  ثدحتي  اهجوز  نا 
..قئاقد نم ع  رمتسا أ  راجش  اثك ..!! تالسلسملا  ەارنو   هعمس  فورعم  راوح  ..اهبح 

مث  :

..تبلا   نكر   ل  ثحأس   - 

اذام ..ةنعللا  ورع ..!! ءامدلا   تدمجو  اهتلاق  ..فخملا  اهتوص  ةما  هتجوز  اهتلاق 



مل مونلا ..!! ةفرغ  هتجوز إ  أت  نأ  لق  تاظحل  بعرو ..!! ةوق  قفخ  لق  نا  لعفأس ..!! ؟
روطعلا ةحئارو  الاع  اعك  يدترت  ..ةطارقتسرأ ف  ةأرما  اهنأ  كش  ..نلو ال  ..عبطلا  اههجو  َرأ 

إ اع  تلخد  مث  ..مونلا  ةفرغ  با  ةتع  دنع  تفقاو  اهيمدق  ىرأ  اهنم ..!! حفت  ةسرفلا 
   !!!!.. ارتو شارفلا  تحت  ةام  رظنت  نأ  لق  ةللق  ناوث  ..ةفرغلا 

   !!!.. ةرهاعلا اهتيأ  رخأ  - 

ةوق فجترأ  فن  تدجوف  سولا ..!! نورقلا  تارحاس  توص  هشلا  ضغلا  اهتوص  اهتلاق 
!!.. اح اهتيأر   ةأرما  حبقأ  اذو  رلا  تحت  نم  ةجراخ  بعرب  تفحز  يع ..!! ألمت  عمدلاو 

نم انط  عضت  دسجلا  ةمخض  ادج  ةحبق  ةأرما  ەذهك ..!!! ةأرما  فورعم  لامعأ  لجر  جوي  فك 
فرعأ انأ  افولأم ..!! اههجو  اد  ام  بسل  ..نلو  جرهملا ..!! تد  اههجو ح  ع  جااملا 

كس ةكسمم  ةجوزلا  ىرأ  انأو  ةأجف  كفتلا  نع  قع  فقوت  نيأ ..!؟ اهتيأر ..!؟ نيأ  ..ةأرملا  كلت 
اهجوز ةدانم  وص  عأو  قح  بعرب  تخ  اذه ..!!! اولخت  تق ..!! يونت  اهنأو  خبطم 

: لوقت ةضغ و  ةرخاس  ةلط  ةكحض  هتجوز  كحضتل  ..انه  ةدحو  كرت  يذلا  دغولا 

   !!.. ةقحلا ةرهاعلا  اهتيأ  كلتقأس  ..نآلا  تومتس  كذقنس ..!!؟؟ هنأ  نظت  له  ..ناجلا  اذه  - 

تعقو ع ..ىرخأو  ىرخأ  ةرم  ط  نعطتل   اهتجرخأ  مث  ط ..!!! كسلا   تعفدو  اهتلاق 
نأ لوهذلا  لوهذلا ..!!! طقف  ..ملألا  وأ  فوخلا  رعشأ  مل  ..يدسج  نم  رجفتت  ءامدلاو  ضرألا 

مالفألا ثدحت   وأ  ..طقف  نخآلل  ثدحت  ەذهك  ارومأ  نأ  تننظ  لا  انأو  ..ةروصلا  ەذهب  تومأ 
.طقف  

ا ..ةوق  تقهش  مث  اههجو  رظنلا   تنعمأ  ..ةخألا  افنأ  ظفلأ  انأو  ةجوزلا  هجو  تعلطت إ 
ءانثأ ەرهظم  هنأ غ  كش  ال  ةأرما ..!!!! سال  ركنتم  جوزلا  هنإ  ..وه  اهنإ  ..اهنإ  ..ةجوزلا  لوهلل ..!!
ةئاس ااث  يدتري  هنإ  ..ةحضاو  نآلا  هحمالم  ىرأ  ..جوزلا  هنإ  معن  ..ةأرما  إ  هتصخش  لوحت 

عيمجو ةصخشلا ..!! اجاودزا   اع  هنأ  رهظ  ههجو ..!! ع  اوشع  لش  جااملا  عضو 
ثدحتي نا  دقل  هتصخش ..!!! يغت  ءانثأ  وه  اهيدتري  همون  ةفرغ  اهتيأر   لا  ةئاسلا  باثلا 
هتصخش الحتنم  تقولا  سفنب  هاث  لدو  ةأرما  توص  ادلقم  ةشعملا  ةفرغ  هسفن   عم 

ء نم  اع  هنأ  حضاولا  نم  نلو  ..ةصخشلا  جاودزا  وأ  ماصفنا  نع  ثلا  فرعأ  ..ىرخألا ال 
نأ دقتعأ  الو  ال ..!! مأ  املع  اححص  نا  نإ  فرعأ  بغ ال  حلطصم  ..اس  جاودزا  ..اذهك 

..…ـ    ألا افنأ  ظفلأ  نإ  امامت ..!! لش  لوهذلاو  تومأ  نإ  ..فرعأل  شعأس 



نودئاعلا  
..!؟)   لسا  ) روتكد ا  خ  تنأ  له  - 

ل يع  حتفأو  اس  نم  ظقسأ  نأ  تلواح  ..قيمع  ب  نم  أ  هنأو  توصلا  اذه  تعمس 
ضع جاتحأ  امامت ..!! شوشم  قع  انأ ..!؟ نيأ  ظقأ ..!؟ يذلا  نم  ..الهم  ..كلذ  نع  تزجع 

ةؤرلا تلاز  ام  ..يع  حتفأ  نأ  ىرخأ  ةرم  لواحأ  ..مث  ..هذ  عطصت   ةلئسألا  ..فرعأل  تقولا 
..و    ..نسحتأ  نل  قيمعلا ..!! تاسلا  اذه  دع  ةحضاو  غ 

..!؟   عمس له  لسا ..!؟)  ) روتكد - 

وأ  - بحاص تأر  ..اجردت  نسحتت  تأد  ةباض  ةؤر  ةعص ..!! توصلا  ردصم  ةحان  تفتلا 
ةئداه لامجلا ..!! ةعئار  ةاتف  ىرأل  ائشف  ائش  يع  نم  بهذت  ةواشغلا  نإ  ..اخأ  توصلا  ةحاص -

   !!.. ةترمو ةاغلل  ةفظن  اهنل  ..ةغ  ااث  يدترت  ..حمالملا 

!؟؟    خ تنأ  له  لسا ..!؟ ؟)  ) روتكد - 

ةددش  : ةعص  تلقف  ..ةثلاثلا  ةرملل  تلأس 

..تقولا    ..ولا  ضع  ..جاتحأ ب ..ـ ..خ  ب ..ـ انأ ب ..ـ ..أ  ..أ  ..معن   -ن ..ـ

لوقت  : قيقر و  مزح  ةاتفلا  تعطاق 

!!؟   تنأ ماع  يأ  فرعت   له  - 

   !!.. لهجلا نع  ةانك  ةعص  أر  تززه 

رذح  : تلاقف 

دق كنأ  يلا  وبقلا  اذه  اهاندجو   لا  كثاحأ  لالخ  نم  انفرع  دقل  ماع 2450 م ..!! تنأ   - 
برحلا دع  ماع 2147 م  انصلا  كتاب  تهذ   دقو  ..انصلا  تاسلل  ةقط  إ  تلصوت 

؟ اذه ل  ركذت  له  رامدلا ..!! لوزو  برحلا  تت  نأ  دع  اموي  دوعت  نأ  لمأ  ..ةثلاثلا ع  ةملاعلا 
..كتاركذم    هتتك   ام  اذه  !!.. 

..دوسألا مويلا  كلذ  ادأ  أ  ال  ..ةملألا  ىركذلا  كلت  إ  دعت  اهنإ  ..ددش  نزح  اهيلإ  ترظن 
لمعأ تنك  فك  ادج  ركذتأ  ..هتاجرد  قأ  إ  ظعلا  ملاعلا  لود  ب  عالا  لصو  امدنع 

!!.. انصلا تاسلل  ةقط  إ  لصوتلا  لواحأ  انأو  ةللق  تاونس  ةثداحلا  كلت  لق  نونجملا 
تقولا لاوط  لمعأ  تنك  ..ةقاش  تاساردو  ثاحأ  دع  لعفلا  كلذ  إ  تلصوت  نأ  ركذتأو 

اهمدختس لا  تالآلا  اثك  هش  ةلآ  ةلآلا ..!!! كلت  عاخا  تلصوت إ  نأ  ..مون إ  نود  اقت 
مسجلا ءاضعأ  ةيح  ظفاح ع  انص  كلدم  عم  ..مسجلا  يزنولا إ  نوللا  ءافضإل  تاتفلا 

   !!. تاسلا ةف  لاوط 

برحلا عالدنا  لق  نارمعلا  نع  ةدع  ةقطنم  خم   وبق  اذه   مثلا  يزاهج  تعضو  دقو 
قالطنا ي  ء  ل  نا  ذإ  ..حلا  كلذ  ذنم  انص  تاب  تهذو   ..ةللق  ماأ  ةوونلا 

!!.. الهم ظقسأ ..!! نآلا  انأ  اهو  ةقطلا ..!! ەذهب  ةاجنلاو  برهلا  تخاف  ..برحلا  ەذه  ةرا 
ناسإ ل  ..اح  هتفرع   صخش  ل  ..لإ  ا  م ..!!! ماع 2450  اننإ   لوقت  ةاتفلا  ەذه 



..ـ   رعشأ ب ..لح  ةصغ   رعشأ  ..رعشأ  تام ..!!!! دق  اح  هلإ   تثدحت 

!!!؟    روتكد - 

ةذع  : ةماسبا  لوقت   ةاتفلا و  اجعم إ  تفتلاف  ..ىرخأ  ةرم  يرطاوخ  توصلا  كلذ  عطق 

لوطس نا  م  هللا  ملعو  ..ظحلا  نسحل  ةفدص  كاندجو  دقل  ..ضوهنلا  لواحت  نأ  بج  - 
  !!.. كدجن مل  ول  انصلا  كتاس 

بك  : نسحتب  رعشأ  تأد  دقو  قلق  اهتلأس 

..؟؟   ملاعلا مح  نم  نآلا ..؟؟ نوشعت  فك  ملاعلا ..!! نع  اللق  خأ  - 

ةئدهم  : تعطاق 

تضق لا  ةوونلا  برحلا  دعف  ..اهلختت  دق  لا  ءادوسلا  ةروصلا  تسل  رومألا  ..ائش  شخت   -ال 
ح ةساق  ةاح  لا  نم  ةقالا  ةقلا  تشاع  ..م  ماع 2147  ملاعلا  ناس  عارأ  ةثالث  ع 
نم قبي  ملو  ..ءاذغلا  صقنو  اعشإلا  ثولتلا  بس  موي  ل  يالملا  نوتوم  سانلا  حبصأ 

   !!!.. ةللق فالآ  ىوس  ضرألا  ناس 

لوقت  : ةوق و  ترفز  مث  ..رمألا  اذه  نع  ثدحلا  ەركت  اهنأو  اللق  تتكس 

ح حاقل  إ  لصوت  دق  جانلا  ءاملعلا  دحأ  نأ  الول  ضارقنالا ..!! كشو  ةلا ع  تنا  - 
ع حو  لا  ع  اجإ  لش  لمع  حاقللا  حارو  ..ةوونلا  تاعاعشإلا  ثأت  نم  ناسإلا 
ائش رودت  ةاحلا  ةلجع  تأد  اذكهو  ضارقنالا ..!! كشو  ع  اهرود  تنا  لا  تاناويحلا 
ةرطسلا ع دعتس  اهنم - ام ت  وأ   - ةلا تأد  ..ماوعأ  ةع  اوح  برحلا  دعف  ائشف ..!!

عيمجلا قفتا  دقف  لود ..!! ضرألا إ  بكوك  مسقت  مدع  اهمهأو  تارارقلا  لوأ  ناو  ..رومألا  مامز 
اومح ءامحلاو   ءاملعلا  نم  ةعومجم  باختنا  متو  ..ضرألا  بكوك  مسا  ةدحاو  ةلود  ءانب  ع 
مدختس اننأل  ..برحلا  لق  هلع  تنا  امم  لضفأ  رومألا  انعجرأ  دقل  ..عيمجلا  حلاص  ام   ملاعلا 

سئر بس  هنأل  لاملا  لماعتن  الو  ..ةحلسألا  عنصن  الف  ..ةئبلاو  ناسإلا  ةمدخ  مولعلا  
..لا    هتوخإ  حلاصل  جتي  ناسإ  ل  حبصأف  ..تاعالل 

ددش  : سامح  تلاق  مث  ..اهسافنأ  طقتلتل  اللق  تتكس 

ةثالثلا لالخ  تارم  ةدع  انددع  فعاضت  دقل  ..ضارقنالا  نم  يلا  سجلا  ذقنن  نأ  انعطتساو  - 
  !!. ةمس فلأ  سمخو  ةئم  اوح  نآلا  ةلا  دادعت  نإ  ..ةضاملا  ماع  ةئم 

..مث   تهتنا ..!! اهنأ  بعوتسأ  نأ  لق  ةلط  ةف  اهيلإ  رظنأ  اتماص  تللظو  اهثيدح ..!! تنا 

!؟؟)   لسا  ) روتكد - 

  !!! مممه - 

مامتها  : تلأس 

؟؟    كلغش يذلا  ام  - 

قيمع  : كفت  راثآ  جو  عو  تلق 

خــــرات نمعملا   أ  نإ  اماع ..!!! وه 350  عفلا  يرمع  نأ  باعسا  نع  ازجاع  تلز  ام  - 



اذه نم  جخأ  نأ  درأ  ..درأ  اهيف ..!! فن  تعضو  لا  انصلا  دمجتلا  ةلاح  بس  ةلا 
..معمتجم    ىرأ  نأ  درأ  ..ناملا 

ةبحم  : ةطاسب  تلاق 

  !!.. نآلا انم  دحاو  تنأ  ..كقح  اذه  - 

ءاضب باث  اثك ..!! مهباث  هش  لاو  اهاإ  وطعأ  لا  ءاضبلا  الم  اخأ  تضهن 
ثولت ال  المج  ارهاط  املاع  لامجلا ..!! ىرأ  ةعورلا ..!! ىرأو  اهدع  جخأل  ..ةحم  ةضافضف 
ملاعلا قح  وه  اذه  ةبك ..!! ةلئاع  طسو  كنأ  رعشل  ح  ..ءاطس  مسبم  سانلا  هف  ىرت 

  !!. العف قحتس  هف  فن  تعضو  يذلا  انصلا  تاسلا  نا  دقل  ه ..!! تملح  املاط  يذلا 

نل ملاعلا  اذه  ادحأ   فرعأ  ال  جو ..!! ءاضو ع  ةماسبا  تمسراو  ءادعصلا ..!! تسفنت 
ء كانه  ةمهألا ..!! تنم  ارمأ   تس  دقل  الهم ..!! ..كش  نود  عيمجلل  اخأو  اقدص  نوأس 

كلت مسبت  بيغ و  نم  تظقأ  لا  ةاتفلا  دجأل  ءارولا  تفتلا إ  انه ..!! ثدح  يداع  غ 
رذح  : اهتلأس  مث  ..ةعئارلا  ةماسبالا 

!!؟؟    ومتدجو فكف  ةفدص ..!! ام  متدجو  منأ  تركذ  دقل  - 

ددش  : جح  ةاتفلا  تلاق 

   !!.. اذه لوقأ  فك  فرعأ  ال  ..نأ ..!! عقاولا  - 

لوقتل  : اهتعاجش  عمجتس  اهنأو  تحنحنت  مث 

انك كظاقإ ..!! خن  انك  اننل  ةلط  ةف  ذنم  كاندجو  اننإ  عقاولا  ..كعم   ةح  نوأس  - 
..و ..ةداملل  هحو  مدقلا  ناسإلا  داقحأ  لمحت  تلز  ام  كنأ  نم  خن 

ةدحلا  : نم  ء  اهتعطاق 

جاتح إ جاتنسا ال  اذه  كلذك ..!؟ ؟ سلأ  ةجاح إ ..!! منأل  ومتظقأ  منأ  حضاولا  نم  - 
   !!.. ءاذ

ادج  : ةذهم  ةجهل  بجل  اهعم  نيذلا  ناشلا  دحأ  عطت 

نأ نكمملا  نمو  ..انم  بق  مخض  كن  كانه  ىرخأ ..!!! ةرم  ددهم  ضرألا  بكوك  نإ  عقاولا   - 
   !!.. هفاقإل لس  يأ  دجوي  الو  ..يلا  سجلا  امامت ع  قو  الئاه  امدت  بس 

قلق  : هتلأس 

!!؟؟   لعفنس اذامو  ..و  - 

قدص  : لاق  

ادج ةروطتم  اجولونكت  كلمن  اننإ  ..ثودحلا  نم  ءلا  اذه  عنم  عيطتس  يذلا  دحولا  تنأ  - 
ثالثلا نورقلا  لاوط  ەانعنص  ام  ل  ..مدتلا  اهمادختسا   نكم  ال  ةملس  اجولونكت  اهنل 

..ةيهر    ةطرو  نحن   اذل  ..ناسإلا  ةهافرل  نا  ةضاملا 

دعاصتي  : قلقلاو  ىرخأ  ةرم  هتلأس 

..!! ؟    لعفأ نأ  عيطتسأ  اذام  اؤس ..!! بجت ع  مل  - 



السوتم  : لاق  

ضارغألل مدختس  نا  دقل  ..مدقلا  ملاعلا  ةراضح  هتعنص  ادج  مدق  انص  رمق  كانه  - 
لوخدلا كنم  لمأن  اننإف  اذل  ..لمع  لازي  هنأ ال  انيدل  دصرلا  ةزهجأ  ةطساوب  اندأت  دقو  ..ةكسعلا 

انلاجم هلوخد  لق  كنلا  وحن  خــــراوص  هجوتل  همادختساو  انصلا  رمقلا  اذه  ماظن  إ 
   !!.. يوجلا

امهفتم  : هل  تلق 

..نآلا    عمتجملا  اذه  نم  ءزج  نإ  ..اضأ  انأ  لاع  ددهي  كنلا  اذهف  ..متراشإ  نهر  انأ  عبطلا  - 

ةفهل  : ةاتفلا  تلاق 

نحنو ..نآلا  نم  عيباسأ  ةثالث  اوح  دع  ضرألا  بس  كنلا  اذه  اذإ ..!؟ ؟ رظتن  اذام  - 
سلجم خأ  دقف  ثدحس ..!! ام  امامت  لهجت  سانلاو  ..خألا  لمألا  كنأ  انفرع  نأ  دع  كانظقأ 

  !!.. امج رعذ  يأ  ثدح  ةماعلا ح ال  نع  رمألا  ءامحلا 

اهارأ  تنك  لا  تاراسلا  اثك  هش  ةغ  ةراس  اعمج   وداق  ..كلذ  نم  أ  رظتن  مل 
!!.. مهنم تفرع  ام  تاثولم  يأ  اهنم  جخت  ءاهلا ح ال  لمعت  ةراس  ..لعلا  لاخلا  مالفأ 

قاخال اهمدختسأ  ادج ح  ةمدقتم  رتويبم  ةزهجأ  يوحت  لا  دصارملا  دحأ  إ  اعمج  انبهذ 
..كنلا    بل  همادختسا  مث  نمو  انصلا  رمقلا  ةرفش 

لاقف ..رتويبملا  ةشاش  مامأ  تسلج  مث  ..قئاقد  دع  ضرألا  بس  كنلا  نأو  عم  انلخد 
اعم  : مهدحأ   

  !!.. رتويبملا ةشاش  كمامأ ع  ةدوجوم  اهنإ  ..كنلا  تاثادحإ  ەذه  - 

..و ..ناملا  بوش  رتوتلا  نم  ةلاحو  بقت  عألا  تنا  ..لمعلا  تأدو  ..امهفتم  أرب  تأموأ 
هجوأل انصلا  رمقلا  ةحلسألا   ماظن  لوخدلل إ  طقف  ةعاس  فصن  ةسع ..!! ةمهملا  نكت  مل 
..كشلا    ثي  ارمأ  ..ام  ارمأ  تركذت  قالطإلا  رز  طغضأ ع  نأ  لقو  ..كنلا  خــــراوصلا إ 

..ةظحل    - 

بك  : كش  تفدرأ  مث  ةدح ..!! مهل  اهتلق 

   !!!!.. ممال قدصأ  انأ ال  ..انه  ثدح  بم  رمأ  كانه  - 

ةصع  : مهل  تلقف  ..قلق  عألا  تتفتلا إ 

ىرن ال  اذامل  طقف ..!! ؟ تاثادحإلا  مقر  ومتيطعأ  اذاملف  ..امخض  ادصار  نولمت  منأ  ىرأ  - 
..!؟ ؟    دصارلا ةشاش  كنلا ع 

ح  نأ  دحأ  نم  نورظتي  مهنأو  قلق  مهنيعأ  تقتلاف  ..اقالطإ  لاؤسلا  اذه  دحأ  عقوتي  مل 
ظغ  : لوقأل  اضاغ  روثأ  فن  تدجو  ..تمصلاو  ددلا  اذه  مامأو  ..رمألا 

مث ..اثم  عمتجم  نع  اعمج  نوثدحتت  اهب ..!!؟؟ ومتفحتأ  لا  ةوخألا  ةمحلم  نع  اذام  - 
..!؟   ثخ نع  منتو  ةلا  ثت  بعالأ  نوسرامت 

قدص  : مهئاملع  دحأ  لاق 



..الدع    سل  اذه  ..ثدح  ام  ەخن  نأ  بج  - 

رتوتب  : لاقو   ەرمأ  مسح  لجرلا  نلو  ..عيمجلا  هجو  قلقلا ع  اد 

   !!.. هتس يذلا  فدهلا  ىرت  كلعجأس  لسا ..)  ) روتكد - 

!!.. قالطإلا هعقوتأ ع  مل  ائش  تأر  مث ..!! ..رتويبملا  ةشاش  رارزألا ع  ضعب  ثعل  بهذ 
رأ كوكم  وه  ل  رخآ ..!! بكوك  نم  ةئاضف  ةنيفس  سل  ..ال  مجحلا ..!! لئاه  ائاضف  اوكم 

تامالع جو  عو  الئاسم  مهيلإ  تفتلا  ادج ..!!! مماصتلا  كلت  ركذأ  ..حضاو  اذه  عنصلا ..!!
   !!.. ائش مهفأ  نإ ال  ..نإ  اهل ..!!! ماهفتساو ال ح  ةشهد 

لوقتل  : ةاتفلا  تحنحنت 

ضرألا إ دعس  انيلإ  مداقلا  اضفلا  كوكملا  اذه  ..اذه  نم  كعدخن أ  نل  لسا ..)  ) روتكد - 
   !!.. ماع ةئم  ةثالث  لق  هلع  تنا  ام 

لوقتو  : ةوق  دهنت  نأ  لق  اللق  تتكس 

ةحادف ملاعلا  ةداقلا   راك  ضع  فرع  ..ماع  ةئم  ةثالث  لق  ةثلاثلا  ةملاعلا  برحلا  تأد  امدنع  - 
ئراوطلل عنص  اضف  كوكم  ءاثألاو  لوؤسملاو  ءامعزلا  مظعم  برهف  ..ەوبكترا  يذلا  أطخلا 

إ اولحر  دقل  ..فلألا  قوف  انتاعقوت  بسح  مهددع  نا  ..ةلط  ةفل  نؤم  نم  ك  ام  هو 
فلتخ  نمزلا  نأ  عبطلا  فرعت  تنأ  تاونس ..!! سمخ  دع  ضرألا  اودوع إ  نأ  ءاضفلا ع 
ماوعألا  تائم  لداعت  دق  دعلا  ءاضفلا  تاونس   سمخف  ضرألا ..!! هلع   وه  امع  ءاضفلا 

  …. تنأ ولف  ..ضرألا  بكوك  نمز 

لمت  : نأ  لق  اهتعطاق 

دوعسف إ ..الثم  تس  ةدمل  ءاضفلا  رفاس إ  دقو  ..مأوت  قيقش  نا   ولف  ..فرعأ  ..فرعأ  - 
!!.. الثم رمعلا  نم  عسلا  زوجع   انأ  نوأس  امنب  ..طقف  تس  الإ  ددزي  مل  ەرمعو  ضرألا 

.!؟؟   هلوق نيدوت  ام  اذه  سلأ  (.. 4  ) ضرألا نمزلا   نع  فلتخ  ءاضفلا  نمزلاف  

ةمسبم  : تلاق 

مهئاكو مهتحلسأ  نآلا  نودئاع  ةداقلاو  ءاثألاو  ءامعزلا  ءالؤه  نأ  ةلشملا  طضلا ..!! - 
نع عافدلل  ةحلسأ  كلمن ح  نحنف ال  ..مهمامأ  دومصلا  عيطتس  نلو  ..ىرخأ  ةرم  ملاعلا  اومحل 

  !!.. انسفنأ

قدص  : تلاق  مث  ..اللق  تتكس 

شعنل لمألا  كلمن  نحن  ..اندعاس  كوجرأ  ..روتكد  ا  ملاعلا  اومح  نأ  داغوألا  ءالؤه  دن  ال  - 
  !!. مهتوجو مهناغط  ءالؤه  ەرمد  يذلا  ببحلا  ضرألا  بكوك  ةعئار ع  ةاح 

ددش  : ددب  تلق  مث  ..الط  اهيلإ  ترظن 

عيطتسأ الو  ملاسم  ناسإ  انأ  ..ادج  سع  رمأ  اذه  لا ..!! نم  لئاه  ددع  لتق  نوبلطت م  منإ  - 
   !!.. ادحأ لتقأ  نأ 

ءاجرب  : ةاتفلا  تلاق  

رظنا ..ناسإلا  ه  ملح  املاط  المج  املاسم  املاع  ذقنت  ..روتكد  ا  ضرألا  بكوك  ذقنت  كنإ  - 



ضارمأو  تاعاجمو  بورح  نود  نوشع  ءادعس  عيمجلا  ..ال  قدص  ىدم  فرعتل  كلوح 
ل هنع  عفادن  نأ  اذه  قحتس  الأ  ..ةوخإ  لا  عيمج  ..فئاوطو  لود  هف  دجوت  ال  ملاع 

.!!؟؟ انتوق

ركذتأ تاعالا ..!! ادج  ركذتأ  فنع ..!! لمع  تاكذلا  ط  حار  طقف  ..درأ  ملو  اهيلإ  ترظن 
املاع ادج  ركذتأ  موي ..!! ل  وملا  فالآ  ركذتأ  بورحلاو ..!! تاعاجملاو  لتقلاو  مئارجلا  ادج 

..انبكوك حأس  ..انملاع  حأس  ..حيحصلا  رارقلا  وه  اذه  معن  ..ركذتأو  ..ركذتأو  ..ركذتأ  ..اثولم 
ائاضف اوكم  دصارلا  اندهاش   ..تاظحل  دعو  رزلا ..!! تطغض  ..و  ..امسبم  مهيلإ  ترظن 

ةمارجإ  لوقع  هتعنص  خوراص  ..مدق  انص  رمق  نم  هجوم  خوراص  مدطصا  نأ  دع  رجفني 
رجفنا ةثبخلا ..!! اهااونو  اهرافأو  اهمومس  انيلإ  دوعتل  كوكملا  اذه  دوقت  لا  اهسفن 

  !!. ئنهم نوقو م  عيمجلا  تاحص  اعتتل  ..ءادعصلا  انسفنتو  كوكملا ..!!

مومه ل  نع  ادعتبم  ةئناهو  ةدغر  ةاح  ..ةددجلا  اح  مهعم  أدأل  ..دصرملا  نم  اهدع  انجرخ 
.املا   



لا  
مل لا  ةجتلا  كلت  ..هللا  همحر  يدج  اهب  رم  لا  ةجتلا  رم  دق  تلا )  ) ادحأ  نأ  دقتعأ  ال 

اهثادحأ تأد  ..ادج  ةمدق  ةصقلا  قالطإلا ..!! يغ ع  دحأ  اهفرع  ملو  ياوس  ادحأ  اهب  خ 
ةف اذه ..!!  اولخت  اوروأ ..!! إ  تلا )  ) نم ةرجهلا  يدج  ررق  امدنع  ماع 1938  تااد   

اعقاوو برغلا  ىرخأ   ةاح  كانه  نأ  ملع  يدج  نا  ..ؤلؤللا  نع  ثحلاو  صوغلا  ماأو  رحلا 
  !!. هشعن يذلا  نم  لضفأ 

يدج رم  ثح  كوشلا ..!! اشورفم  نا  دقف  ..قالطإلا  الهس ع  ةرجهلا  قط  نك  مل  عبطلا 
نكت مل  ..نآلا  اهيلع  لا   ةلوهسلا  رومألا  نكت  مل  ةفلا  كلت  ..فصوت ف  ةددع ال  تاعص 
!!.. ةوروألا لودلا  اهبلطت  لا  تادنسملاو  قاروألا  نم  خلإ  ..و  تاشأتو  رفس  تازاوج  كانه 

..هلوق دح  ةزجعم ع  اذه  لعف  دقل  ادنلوه ..!!)  ) إ رفسلا  نم  يدج  نكمت  ..اذه  مغر  نلو 
..اهيف هحاجن  مهملا  نلو  ..اموي  اهب  مخأس  امر  ىرخأ  ةصق  اهنأل  رفسلا  لصافت  ضوخأ   نلو 

نا يذلا  رقفلا  نم  لضفأ  رخآ  عقاو  نع  ثحلاو  ادنلوه )  ) إ رفسلا  لعفلا  يدج  ماق  دقف 
.نامزلا   نم  ةفلا  كلت  تلا )   ) هشع 

ناو ..ەرمع  لثم  باش   هلم  يذلا  حمطلا  ل  كلم  رمعلا  نم  نعلا  ااش   يدج  نا 
نأ دع  ةددج  ةاح  هسفنل  بو  ملعتو  سرد  نأو  ..كانه  ةدج  ةفظو  لوصحلا ع  لمأ  

ام ادأ  دحأ  عقوتي  ملو  يدج  عقوتي  مل  ..نلو  العف ..!! ادنلوه )  ) رجاهو إ بعصلا  رمألا  ققح 
تأد ..هسافنأ  طاقتلا  نم  نكمتي  نأ  لقو  ادنلوه )  ) ەدوجو  نم  روهش  دعف  كانه ..!! ثدحس 

معاطملا دحأ  لمعلل   يدج  رطضو  للشلا  اوروأ  داصتقا  باصل  ةناثلا ..!! ةملاعلا  برحلا 
.كحضم   رجأ  ةغصلا 

لودلا عيمج  ةزانلا  تاوقلا  تحاتجا  ..بسحف  تس  نوضغ  ف  اءوس ..!! رومألا  تدادزاو  ل 
فخم قزأم  يدج   عقل  ..عبطلا  ادنلوه )  ) ..و اجل ) ك(ـ اناملأ ) ( ـ ل ةرواجملا  ةغصلا 
مادعناو لقنتلا  ةعص  بس  تلا )  ) ةدوعلا إ نع  زجاع  وهف  ..دوسأ  صم  رذنت  ةدصمو 

ضع عم  تحصأ -  دق  ادنلوه )  ) نأ ةصاخ  ..يزانلا  لالتحالا  تحت  اقت  تالصاوملا  لئاسو 
دض ءافلحلا  اهنش  لا  ةسلا  تامجهلاو  كراعملا  كلتل  ةحاس  ةغصلا - ةوروألا  لودلا 

  (!!. اناملأ )

لا لمعلا  ةصرف  دقف  عبطلاو  ..امامت  كلذ  نع  زجع  هنل  ..لئاسولا  ش  جورخلا  لواح  دقل 
نا غ هلاومأ ..!! تدفن  نأ  دع  ادم  ةللق  ماأ  نوضغ  حبصأو   معطملا  كلذ  اهيلع   لصح 

يذلا ال فصقلا  طسو  محجلا  اذه  دحولا   رعلا - امرو   - لا هنإ  هل ..!! ثدح  امل  قدصم 
..ةفصرألا مانو ع  ةمامقلا  نم  تاتق  حبصأف  دألل ..!! رمتسس  اهنأ  تد  لا  برحلاو  تي 

(.. ندنل  ) وأ كروين )  ) عراوش مهارن   نيذلا  نيدملا  دحأ  ةلطلا  هتيحلو  ةثرلا  هاب  اد  ح 
هلع اشغم  ضرألا  اهبس ع  عقو  ةددش  ح  يدج  بصأ  نأ  دع  اءوس  رومألا  تدادزاو 

  !!. ام أخم  هسفنب إ  هلمحو  لوهجم  صخش  ەدجو  نأ  إ  دحأ ..!! ەرمأل  متهي  نأ  نود  الما  اموي 

ةودألا صقن  بس  حلا  كلت  اهيف  عراص  ةلما  عيباسأ  ةثالث  شارفلا  حــــط  يدج  لظ  ..كانهو 
الول هفتح  ل  نأ  يدج  داو  ..ةلئاهلا  برحلا  ەذه  لظ  عن   يأ  نم  ةبط  ةاعر  دوجو  مدعو 
كلت نم  اعتي  أد  ..ائشف  ائشو  هل ..!! لوهجملا  صخشلا  كلذ  ةاعر  الولو  ةهلإلا  ةانعلا 



اهيناع نا  لا  ةطسلا  مالآلا  ضع  نم  ىوس  بك  نسحتب  رعشو  هعو  دعتس  أدو  ..حلا 
لاح ل  ع  اثك  لضفأ  ةحص  ظقسا  هنل  اهل ..!!! سفت  ال  ةلوهجم  مالآ  ەرهظ ..!!!!  

ةحل هل  ..ادج  ةثر  هسالم  يدنلوه  زوجع  عم  اس  مجحلا  بك  لوهجم  وبق  هسفن   دجل 
نا ..كلذ  مغر  هنل  سولا ..!! نورقلا  ءاملع  دحأ  اد  قرعلاو ح  راغلا  ثولم  هجوو  ةلط 

.يدج   نم  الاح  لضفأ 

كلذ يدج   رمع  نأ  اوست  ال  موجرأ   ) هنبا هنأو  ەرمأ  متهــو  يدج  معط  زوجعلا  كلذ  نا 
نم ناتاتق  وبقلا  كلذ  ئتخم   نانثالا  اهيف  لظ  ةلط  اماأ  اماع ..) نعلا  زواجتي  مل  تقولا 

.د   نم  يدج  هلع  نا  امم  عبطلا  ثك  لضفأ  عضولا  نل  ..ةئيدرلا  ةمعطألا  ضعو  تاتانلا 

كلذل اممح  اقدص  حبصل  ةدنلوهلا  ةغللا  نم  ثلا  ءلا  يدج  اهيف  ملعت  ترم  ةلط  ماأ 
   (. أ  ) بقل هداني  ناو  ل  ..بطلا  زوجعلا 

كلذ عأ  دق  هنأو  نمثب ..!! ردق  نع ك ال  يدنلوهلا  زوجعلا  ثدحت  ..وبقلا  موي   تاذ  و 
اثك كلذل  متهي  مل  هنل  ..ماللا  اذه  هنع  ام  يدج  مهف  مل  عبطلا  يدجل ..!! ةده  لا 

ةرماغم و  م )  ) ةهجتم إ ادنلوه )  ) نم رحس  ةنيفس  كانه  نأ  زوجعلا  ەخأ  امدنع  ةصاخ 
ةملاعلا برحلا  ءانثأ  ادج  ارطخ  نا  م )  ) يرحلا إ قطلاف  ..ةفلا  كلت  ةروطخلا   ةغلا 

هنأ ةصاخ  ..اهنع  لد  ةرطاخم ال  تنا  تلا ..!!)  ) ةدوعلل إ ةدحولا  ةقطلا  اهنلو  ةناثلا 
مل ..ةثداحلا  كلت  نم  تاونس  سمخ  دع  العف  تهتنا  لا  برحلا  ءاهتنال  رداوب  يأ  كانه  نكت  مل 

ةرماغملا قحتس  رمألاو  ..برهلل  ةدحولا  هتصرف  نوكت  دق  ەذهف  ..رخآ  اراخ  يدج  كلم 
  !!. ةنيفسلا كلت  لحرلا ع م  اخأ  ررقف  ..لعفلا 

ررك دقو  ..ىرخأ  ةرم  بطلا  زوجعلا  كلذ  ىري  نل  هنأ  ادج  ملع  يدجف  ..ادج  ارثؤم  عادولا  نا 
عادولا  : لق  هتصو  زوجعلا 

..ادج    هلغتسا  ..يدلو  ا  الئاه  اك  كل  تكرت  دقل  َست ..!!  -ال 

زونك ل  نمو  ءالا  نم  مهأ  وه  امع  ثحي  نا  هنأل  ..اقالطإ  يدج  مامتها  ماللا  اذه  ي  مل 
اماأ ءاضق  هنم  بلطتس  لا  ةراحتنالا  برهلا  ةلمع  ركفو  نامألا ..!!! نع  ثحي  نا  اندلا ..!!
لا ةقطنملا  ةصاخ   نام  ل  لعتش   لا  برحلا  لظ  رحلا   طسو  ةنيفسلا  ةلط ع 

  !!. ةنيفسلا كلت  اهيف  رحس 

اهيف اع  ةلط  عيباسأ  ترمتسا  ..قح  ةعرم  ..قح  ةفخم  م )  ) إ ةحلا  ةلحرلا  تنا 
حلص ح ءيدر ال  ماعط  لاقم  ةنيفسلا  ع  قاشلا  لمعلاو  ةلماعملا  ءوس  نم  نمألا  يدج 
الف ..بقب  هل  مهتقو  نوضق  نتوتم  فئاخ  قلق  عيمجلاو  ترم  ةلط  اماأ  تاناويحلل ..!!
ع ةكسعلا  نفسلا  ىدحإ  تع  ول  مهقدص  نوكس  نمو  مهودع  نوكس  نم  نوفرع 
ح ةناثلا ..!! ةرملل  يدج  تذقنأو  اعمج  مهتذقنأ  ةهلإلا  ةانعلا  نلو  ..ةئادلا  مهتيفس 

(.. ادنلوه  ) هلع  تنا  امم  عبطلا  ثك  لضفأ  كانه  رومألا  تناف  اخأ ..!! م )  ) اولصو إ
نأ ام  ..ادج  ةماه  ةطقن  ەذهو  ادوجوم  نك  مل  ادنلوه )  ) يدج  هنم  اع  يذلا  ةغللا  زجاحف 
ةتقؤم  ةفظو  يدج ع  لصحف  ..اوروأ  هلع   تنا  امم  ثك  لضفأ  تنا  ةنمألا  عاضوألا 
تأد ةللق ح  ماأ  ضمت  ملو  ةصرف ..!! لوأ  دنع  تلا )  ) إ دوع  نأ  ع  اقملا  ىدحإ 
اع لا  مالآلا  ضعب  ەخأو  ..لجنإلا  ءاطألا  دحأ  يدج  تلا  ذإ  ..ائشف  ائش  فشكنت  رومألا 
باص نأ  لق  يدج  ع  تاصوحفلا  ضع  ءارجب  يلجنإلا  ببطلا  ماقف  ..ەردص  اهنم  



الاط خ  نأ  لق  يدج  رهظ  ةهالب   قدح  لظو  ةعورم ..!!!! ةمدصو  ل  ..ةلئاه  ةشهد 
يذلا لا  ببطلا  دجو  دقل  هل ..!! هلوقس  ام  يدجل  مجي  نأ  ملا  ضرمملا  دحأ  نم 
مسرب ماق  اهش  اماسر  ىوس  نك  مل  يدنلوهلا  كلذف  زوجعلا ..!! يدنلوهلا  كلذ  هنع  ثدحت 
مالآلا ضعب  رعش  يدج  نا  اذهل  هعقوت ..!!! تلمح  ةلما  ةحول  ..يدج  رهظ  ةنف ع  ةحول 

  !!!. حلا ةبيغ  نم  ظقسا  امدنع  ەرهظ   

اهيلع قلط  ام  وأ  شقنلا  ةقط  يدج  رهظ  ع  ةلما  هتحول  يدنلوهلا  نانفلا  مسر  دقل 
افاشا اذه  نا  ەرهظ ..!!! دألل ع  ةشوقنم  ةحوللا  لظتسف  اذل  (!!.. tattoo ( ) وتات  ) نويغلا

لقتسملا ةحارج   ةلمع  ءارجإ  ةنامإ  نع  اطلا  ببطلا  ثدحت  دقو  قدص ..!! الئاه ال 
مث نمو  ةحوللا ..!! ع  يوتحت  لا  دلجلا  ةقط  عن  اهيف  متيل  ةملاعلا  برحلا  ءاهتنا  دعو 

رظتنا ولو  برحلا ..!!!! ءاهتنا  دع  ةصاخ  ابك  اغلم  يواسس  اهنأل  ..اهعي  نأ  يدج  عيطتس 
!!. ةورث ةحوللا  كلت  يواسسف  هشلا  ماسرلا  كلذ  ةافو  دع  ام  اللق إ 

كلذ هلعف  ام  ارثأت  ههجو  ألمت  هعومد  رعشو  ..بجعلا  فاشالا  اذهب  امامت  يدج  قعص  عبطلا 
اي دع  ملف  اغلم  رمعلا  ه  غل  خيش  هنأ  ةصاخ  ..اندلل  دهاز  هنأ  احضاو  نا  ..يدنلوهلا  زوجعلا 

مدعم ءارقف  اوتام  نيذلا  عدملا  نم  ددعلا  كانه  هتاموسر ..!! و  ءالاو  دجملا 
عادإلا اهيف  مهمه  نا  ةلمج  ٍنامزأ  اودلو   مهنأل  ..مهغو  وب ) نالآ  راجدإ  و( نفوهتب ) ك(ـ

.لاملا   سلو ج  بسحف 

هسفن يدج  حو  ل  ..اطلا  ببطلا  كلذ  لق  ادأ  اراع  يدج  رهظ  َري  مل  ادحأ  نأ  فطلا 
ذخأو ةفاظنلا  ةهافر  هف  دجوت  مل  دع  نمز  نع  ثدحتن  نحنف  ..الثم  ةآرملا  ع  ەرهظ  َري  مل 

.مويلا   اهارن  لا  ةروصلا  ناسإلل  ولح  تقو  يأ  ةنخاسلا   تامامحلا 

ةهجتملا إ نفسلا  ىدحإ  اخأ  دج  نأ  لق  ىرخأ  ةللق  اروهش  م )  ) كلذ  دع  يدج  رقتسا 
امدنعو وألا ..!! نم  ثك  ائطو  فخأ  تنا  ةح  ةلحر  تلا )   ) إ دوعل  جيلخلا ..!!!

تانسمخلا فصتنم  ادج ح  ةعبط  ةاح  شاعو  ..ةحوللا  كلت  رمأ  قلعتي  ام  ل  خأ  ..داع 
اهدنع هل ..!! ملاعلا  اوروأ و  ىرخأ   ةرم  رودت  داصتقالا  ةلجع  تأدو  رومألا  ترقتسا  امدنع 

وهو  اسمنلا )  ) إ بهذف  ..اهتلوهسو  لقنلا  لئاسو  روطت  عم  اوروأ  إ  ةدوعلا  ررق  طقف 
دع ةصاخ  ةحوللا ..!! كلت  ءا  نونمتي  نيذلا  تاعلا  دجو  كانهو  ..رمعلا  نم  ثالثلا  فصتنم 
نم ةحوللا  كلت  عانال  ةحارج  ةلمع  ءارجب  كانه  ماقف  ..زوجعلا  يدنلوهلا  ماسرلا  ةافوب  ملع  نأ 

فالآ ةع  اوح  ةحوللا  اهدع  عييل  ..ةلطملا  تانامضلا  ل  ع  لصح  نأ  دع  ەرهظ 
..ةددج ةاح  ةاد  ەذه  تناو  نامزلا ..!!! نم  ةفلا  كلتب  اساق  لئاه  غلم  وهو  رالود ..!!!
ةضهنلا عم  ةحجانلا  عــــراشملا  نم  ددعلا  حتتفاو  تلا )  ) اهدع إ ببحلا  يدج  داع  ثح 

دللا تالاجر  أ  دحأ  حبصل  ..طفنلا  فاشا  دع  دللا  تحاص  لا  ةنارمعلاو  ةراضحلا 
.يدلاو   اجنأو  ..هللا  اهمحر  دج  نم  اهدع  جوزتو 

( تلا  ) ادحأ  نأ  دقتعأ  ةصق ال  ..متخأ  ام  ةغ  ةصق  ..يدج  ةصق  ددش  راصتخا  ەذه 
  !!. ةيجعلا هترماغم  لضف  ءالا  معنت  هتلئاع  تلاز  ام  لجر  ةصق  اهلثم ..!! شاع 



تمص   ..ملاعلا  ةاهن 
ةاهن نع  ثدحتت  لا  كلت  ةصاخ  ..ةقهارملا  ماأ  اهتأرق  لا  لعلا  لاخلا  صصق  ركذتأ  تلز  ام 

..ةعبط ةثرا  ثودح  لخت  رخآلا  ضعلاو  ..ةثلاث  ةملاع  برح  ثودح  لخت  اهضعف  ملاعلا ..!!
ملاعلا ةاهن  روصتي  نأ  قالطإلا  دحأل ع  نك  مل  ..نلو  رخآ ..!! بكوك  نم  اضف  وزغ  وأ ح 

  !!. قدصت ةصق ال  ..ةغ  ةصق  اقح  اهنإ  ..نآلا  اهشعأ  لا  ةتماصلا  ةروصلا  ەذهب 

ةمهم تنك   ماري ..!! ام  ع  رومألاو  ماع 2080م  ضرألا )  ) بكوك تكرت  ءاضف  دئار  انأف 
تقوت تاونس   امث  يواس  اهنلو  ..ةللق  اروهش  ءاضفلا  ءاقلا   م  بلطتت  ةدودحم 

ةظن اهنإ  ..ضرألا  ع  نمزلا  نع  فلتخ  راخلا  ءاضفلا  نمزلاف   ضرألا ..!! بكوك 
  .(5  ) نوملعت ام  ةهشلا  تشيآ ) )

تنك  اذل  ..انتماللا  ءاضفلا  ةلتاق   ةدحو  اهيف  تناع  ادج  ةعصو  ةلط  اروهش  تنا  دقل 
اقدصأو هأل  ء ..!! لل  امهل  دودح  ال  نحو  قاشا  ةلاح  انأو   ضرألا  إ  ط 

اوغت  دق  اقدصأو  هأ  نا  نإ  تقولا  لاوط  لءاسأ  تنك  دقو  هلمأ ..!! ضرألا  بكولو 
اهجوز باغ  لمحتت  نأ  عيطتس  ةاتف  دجوت  الف  ..عبطلا  جوزتأ  مل  ال ..!! اذام ..!؟ ..اغ  ةف 

امر ..عقاولا  نم  اوره  امر  ..يردأ  ال  ءاضف ..!؟ دئار  تحصأ  اذامل  تاونسلا ..!! كلت  لاوط  اهنع 
دوعأ نآلا  انأ  اه  ..لاح  ل  عو  ءاضفلا ..!! رفسلا إ  ةلوفطلا   ماأ  ذنم  دوار  املحو  ةغر م 

..ائطخم تنك  نأ  عقاولاو  ..ابك  ايغت  عقوتأ  نأ  نود  ضرألا  رمع  نم  تاونس  امث  باغ  دع 
ةارغلا ةغلا  ةروص  تنا  تنا ..!! ل  ..غتي  مل  ..ال  ..ملاعلا  غت  دقف  ةدش ..!!! ائطخم 

  !!!. اهقدصت نع  زجعأ  تلز  ام  ةقطو 

طهأ تنك  دقف  ..يغت  يأ  رعشأ  مل  ..ضرألا  اضفلا إ  كوكملا  ةدوع  ةلحر  ءانثأو  ةادلا   
.خلإ   ..و  تاراقلاو  تاطحملا  عبطلا ..!! اهتكرت  ام  ودت   ةضرألا  ةرلاو  ءطب 

ثح ضرألا  حطس  نم  اقا  ءانثأ  اذه  نا  ثدح ..!!؟؟ امو  اغ  ائش  كانه  نأ  بت   م 
ادحأ  كانه  نأ  ُدي   مل  ةادلا  ف  رحلا ..!!! برق  عقت  لا  ءاضفلا  ثاحأ  ةلاو  ةدعاق 

ةثالث لق  فنب  تثدحتو  ل  لوؤسملا ..!!! نم  الفاح  الاقتسا  عقوتأ  تنك  دقل  اقتسا ..!!
تعقوت لعفلا ..!!! اقتسال  ةدعلا  اودعأ  مهنأو  ماري  ام  ء ع  ل  نأ  بتو  ةداقلا  عم  ماأ 

ءانثأ ضرألا  و  يب  ةفاسملا  دع  مغر  ..نلو  مالعإلا ..!! ةزهجأو  سانلا  نم  ةلئاه  ادوشح 
عمو ةكرح ..!!! يأ  نم  امامت  ەولخو  هف  طهأس  يذلا  ناملا  يمت  يرودقم  نا  هنأ  الإ  ..طوبهلا 

تننظ ةادلا  ةارغ ..!!!  دشأ  رخآ  ارمأ  تظحال  ..طوبهلا  ةطقن  دنع  اضفلا  كوكملا  باقا 
المج احضاو  ودي   رحلا  نا  رمألا ..!! عادخ   ..ال ال  نلو ..!! بسحف ..!! ي  عادخ  هنأ 

ال امامت  ةتباث  تنا  جاومألا  نأ  مل  مسقأ  ..معن  جاومألا ..!! ةكرح  لماع ..!! مهأ  هصقني  نلو 
غ رحلا  قدحأ   تللظ  ةشهد ..!! اهدع  ام  ةشهد  ترعش  ةز ..!!! ةحول  اهنأو  كرحتت 

كانه نأ  فرعأ  نأ  لق  قع ..!! ألمت  تالؤاسلاو  ضرألا  اخأ ع  كوكملا  طه  نأ  قدصم إ 
  !!!. تثدح دق  ةلئاه  ةصم 

!!.. ةدعاقلا لماعلا   نم  اللق  اددع  تدهاش  ..مالس  اضفلا  كوكملا  نم  تجرخ  امدنعف 
تهذ إ عمشلا ..!!!! نم  لثامت  مهنأو  ةكرحلا  نع  امامت  نوفقوتم  مهنل  ..ةقرفتم  نامأ  اونا 

تعجش عن ..!! يأ  نم  لعف  ةدر  الو  قالطإلا  باوج ع  ..نل ال  ..هلإ  ثدحتأل  لماعلا  دحأ 



!!!.. دّمجم هنأو  كارح ..!! نود  هنل  ..كلثمو  ثم  ..كش  نود  ي  هنإ  يدب ..!! هتسملو  اللق 
كرحتي مل  هنل  ..ىرخأ  اداعأ  ناقمرت  تللا  هيع  قدحأو   هلإ  رظنأ  ةققد  نم  أ  تفقو 

سفنب هتدجوف  رخآ  لماع  إ  تهذ  ةلوهجم ..!! ةروطتم  ةقط  عنص  لاثمت  هنأو  اقالطإ ..!!
مهفلا مدعو  لوهذلاو  رحلا  إ  اهجتم  اعم  تج  رحلا ..!!! تركذت  طقف  اهدنع  لاحلا ..!!

ءانثأ اهتيأر  ام  امامت  لعفلا ..!! ةكرحلا  نع  ةفقوتم  جاومألا  نإ  ..معن  ..مالم  ع  ناروفحم 
ثدح يذلا  ام  بغ ..!! اذه  ةروصلا ..!! فاقب  تمقو  ويدف  ط  دهاش  كنأو  طوبهلا ..!!

دق ةمدص  أ  أجافأل  ..نونجملا  ةدعاقلا  نم  تجرخو  لماعلا  تاراس  ىدحإ  تذخأ  انه ..!؟
مهنلو ..ةراملا  ةئيلم  عراوشلا  ةكرحلا ..!! نع  افقوتم  هلمأ  ملاعلا  نا  دقل  ناسإ ..!! اهعقوتي 

ثدح اذام  عمش ..!! فحتم  إ  هلمأ  لوحت  دق  ضرألا  بكوك  نأ  كارح ..!! نود  اعمج 
!!!.. لق نم  اذهك  ائش  فرعأ  وأ  َرأ  مل  ..ناسإ  ەاري  دق  ام  ل  ملاعلا  اذه  تأر   يذلا  انأ  انه ..!!

ةضقانتم ةلمج  لا ..!!! يالم  طسو  ادحو ) !!.. ) ملاعلا اذه  ادحو )   ) ةراسلا سأ   تنك 
!!. رعذلا ..قلقلا  ..ةهرلا  ..فوخلا  رعشأ  ..فجترأ  نإ  ثدح ..!! امع  قح  عت  اهنل  ةغ 

نكس نام  فرعأ  نأل ال  ةهشلا  قدانفلا  دحأ  تهذ إ  لاحلا ..!! اذه  انأو ع  هلمأ  مويلا  رم 
ظوم ىرأف  عمشلا ..!! نم  رخآ  افحتم  نا  قدنفلا  هتدهاش   ام  عبطلاو  ..ددجلا  لئاع 

.غيل    تماص  دهشم  اضأ   نيدمجتملا  ءاللا  عم  نوثدحتي  دمجتم  عضو  لاقتسالا  

تاعاس ق  يذلا  نإ  قمع ..!! مانأو  شارفلا  ترأو ع  بهذأل  ..فرغلا  ىدحإ  حاتفم  تذخأ 
ةلحر نم  داع  نم  لاح  وه  فكف  ..ضرألا  هلوصو إ  دنع  لئاه  قاهرب  رعشس  ةرئاطلا  ةلط  
تنك ثدح ..!! ام  مغر  سباوك  يأ  نود  تمن  اولختت .!! نأ  مل  ةلط ..!!!؟؟ روهشل  ةئاضف 

هنأ ال فرعأ  انأو  نوفرعت  متنأ  ..نلو  جعزم ..!! ملح  ثدح  ام  ل  نأ  فرعأل  ظقسأ  نأ  متأ 
  !!. فخم عقاو  هشعأ  ام  نإ  ..رمألا  ماهوأ   وأ  ملح  يأ  دجوي 

..نلو ..ائش  دجأ  لع  ةفهل  نوفلتلا  زاهج  تحتف  هلعفأس ..!! ام  ركفأ  ةلط  ةف  تللظ 
مع  رقم  إ  ةدوعلا  لولحلا  لضفأ  نأ  تدجو  ..اضأ  ةدمجتم  تاونقلا  عيمج  ةروصلا  

باصأ يذلا  اذه  دمجتلا ) ضرم   ) نم جان  يأ  اهثي  دق  ةلسال  تاراشإ  يأ  نع  ثحلل  ةدعاقلا 
دري ع نم  دجأ  لع  ملاعلا  نام   ل  ةثاغتسا إ  ةلاسر  لاسرب  انأ  موقأس  امر  وأ  ملاعلا ..!!
ةراسلا إ دوقأل  اعم  قدنفلا  نم  تجرخ  ..قالطإلا  اهب ع  سأ  ةركف ال  اهنإ  ..معن  ادن ..!!

نونجملا  : ددرأ  انأو  مع  رقم 

  !!. نونجلا باصأس  الو  جانلا  ضع  كانه  نأ  كش  ..جانلا ال  ضع  كانه  نأ  كش   -ال 

نوفركملا  : ةثاغتسا ع  تاءادن  لاسرب  لعفلا  تأد  ةدعاقلا ح  تلصو إ  نإ  ام 

له ملاعلا ..!!؟؟ اذه  كرحتي )   ) دحأ كانه  له  موجرأ ..!! عمس ..!! ؟ دحأ  كانه  له  - 
..!؟   دحأ عمس 

لوق  : ةدج  ةلجنو  اا ..!! افوهلم  اتوص  عمسأ  نأ  لق  ةللق  تاظحل 

   … له كغ ..!؟ نوجان  كانه  له  بجأ ..!! كوجرأ  تنأ ..!؟ ؟ نم  ..كعمسأ  انأ  ..انأ  - 

ائدهمو  : اعطاقم  هل  لوقأل  ..ەوحن  ةددش  ةقفش  ترعشف  ..روعسملا  ثدحتي  نا 

ثدح اذام  اذام ..!؟ نم  نوجان  ..خأ  نلو  لع ..!! دح  نآلا ع  انغ ح  نوجان  دجوي   -ال 



امل اسفت  كلمت  له  تأر ..!! ام  تعجفو  نطولا  سمأ إ  تدع  دقو  ءاضف  دئار  انأ  طضلا ..!؟
..!؟    عمشلا نم  فحتم  هشأ  ام  هلمأ إ  ضرألا  بكوك  لوحت  فك  ثدح ..!؟

ددش  : نزح  در 

   … مهنل ..مهنل  ..نل  ..كلثمو  ثم  ءاحأ  اولاز  ام  مهنإ  ..لثامت  وأ  عمش  اولوحتي إ  مل  - 

ةصع  : هل  تلق 

   !!.. كلع ا  بجأ  اذام ..!؟ ؟ مهنل  - 

اا  : لاق 

   !!!.. مهيلإ ةسلا  نمزلا  فقوت  دقل  - 

ءاغ  : هتلأس 

!؟؟    عت اذام  - 

أ  : در 

   !! رمألا كل  حأ  فك  فرعأ  ال  ثدح ..!!! ام  ل  نع  لوؤسملا  انأ  ..طخ  هنإ  - 

مث  : ..هتصق  اهب  أدي  ةطقن  نع  ثحي  هنأو  اللق  تكس 

نم عسلا  زواجت  اخش  نا  ..اردان  الإ  هلم  نم  جخ  راوطألا ال  بغ  راج  نا   دقل  ..دقل  - 
ةناطش سوقط  وأ  رحس  امر  ..ەوبشم  طاش  ةسرامم  موق  هنأ  نم  اقثاو  تنك  دقو  رمعلا ..!!

  !!. ةنيعم

ةرارم  : فدرأ  مث  اللق  تكس 

..هتب إ  هلوخدو  هجورخ  تاقوأ  بقارأ  ..هقارأ  نأ  تررقف  ..راجلا  اذه  رمأ  انا  دش  دقل  - 
!!.. اقت لحتسم  رمأ  ةروصلا  ەذهب  هتبقارم  نإف  اذل  ..ادج  ردان  هتب  نم  هجورخ  نأ  تفشاو 

افخم ا  كانه  نأ  ع  ام  تنك  هجورخ ..!! ءانثأ  هتقش  ماحتقا  ىوس  رخآ  الح  دجأ  ملف 
   !!.. لا اذه  فشك  اضأ ع  ام  تنكو  زوجعلا  اذهب  طح 

مث  : ..يراوج  ةدوجوملا  ةعامسلا  ةثهاللا ع  هسافنأ  عمسأل  اللق  تكس 

ةسلا  ةعئار  ةصرف  تنا  دقف  ..احرف  طأ  نأ  تدك  مويلا ..!! كلذ  هتب   نم  جخ  امدنعو  - 
ثحأ تحر  مث  هلم  روس  زفقلا إ  تمق  لعفلاو ..!! ..ه  طحملا  لا  فشكو  هلم  لوخدل 

ةللق قئاقد  دع  هلم  تلخد  دقف  ادأ ..!! ةلوهسلا  ەذهب  رمألا  روصتأ  مل  ..و  ..ةحوتفم  ةذفان  نع 
تاعاس اهضع  ..ماجحألا  فلتخم  نم  ةددع  تاعاس  ..تاعاسلا  نم  لئاه  ددع  أجافأل  ..بسحف 

عم ..طئاح  تاعاس  اهضعو  ةلسلس ..!! طترت  لا  ةمدقلا  تاعاسلا  كلت  نم  رخآلا  ضعلاو  د 
لا ةدقعملا  تااسحلاو  ماقرألا  كلتل  ةع  ةءارق  دعو  ..اهل  ح  ال  ةددع  تاركذمو  قاروأ 

مل ادج  ةغ  ..ةغ  ةققح  تفرعو  ءاف ..!! ملاع  لجرلا  نأ  تفرع  ..قاروألا  ع  اهتدجو 
   !!. عقاولا ضرأ  اهدوجو ع  اموي  لختأ 

لاجعتسا  : هل  تلقف  ..هسافنأ  طقتلل  ىرخأ  ةرم  تكس 

   !!.. كلع ا  لمأ  ..لمأ  - 



أ  : لاق 

رز ةطغضف  نمزلا ..!! فاقإ  ةصاخ  اهل  ادج  ةغ  د  ةعاس  ..ةعاس  عخا  دق  هنأ  تفرع  دقل  - 
رثأتي ال  ةعاسلا  يدتري  نم  امنب  ..ةكرحلا  نع  تادوجوملا  ل  فقوتتل  ..امامت  نمزلا  فقوتي 

نأ عيطتس  ..كل  ولح  ام  مانت  نأ  عيطتس  كلتك ..!! ةعاس  هلعفت  نأ  نكم  ام  لخت  كلذ ..!!
ةف يأل  نمزلا  فقوت  ةدحاو  رز  ةطغض  ..ەدت  لمع  يأ  زاجنإل  ملاعلا  اذه  هل   تقولا  كلمت 
دعت نأ  عيطتس  اضأ  رز  ةطغضو  ..كل  ولح  امفك  ..تاعاس  عض  ..ناموي  ..موي  ..اهدت 
ونج نج  دقل  اذه ..!! لخت  نمزلل ..!! كفاقب  ناسإ  يأ  رعش  نلو  نارودلل ..!! نمزلا  ةلجع 

لملا إ نم  نكر  ل  اهنع   تثح  ةعاسلا ..!! كلت  نع  نونجملا  تثحف  ..ماللا  اذه  أرقأ  انأو 
مجحلا ةبك  لشلا  ةغ  د  ةعاس  دجأل  ةفهل  هتحتف  ادج ..!! ارخاف  اغص  اقودنص  تدجو  نأ 

..اع تجرخو  يج  اهتعضو   ..رظتنأ  مل  ..ةثك  ارارزأ  يوحتو  ىرخألا  دلا  تاعاس  اساق 
!!.. بسانملا رزلا  تفرع  ..ةفهل ح  اهب  ثعأ  تحر  تبلا  و  بعتلا ..!! حص  نإ  اهتق  ..معن 
رزلا ع  تطغض  امدنع  فقوت  دق  نمزلا  نأ  بعوتسأ  مل  ..ةادلا  رمألا   بعوتسأ  مل 

لافطألا ضع  ىرأل  م  ةذفان  ع  ةرظن  تقلأ  امدنع  ةفدصلا  رمألا  إ  تهبنا  ..بسانملا 
عراوشلا إ  اعم  تجرخ  مهنامأ ..!!! اعمج   اودمجت  دقو  لا  نوبعل   اونا  نيذلا 

اهنل ..لا  ةمحدزم  عراوشلا  لمالا ..!!! تفقوت  دق  ةاحلا  نأ  تدجوف  ةنيدملا  ةسئرلا  
ةركفلا كلت  تتاو  طقف  اهدنع  بعتلا ..!! حص  نإ  تقولا  سفنب  اقالطإ  ةمحدزم  تسل 

ةق نم  اثك  لضفأ  بهذلا  ةق  بهذلا ..!! تالحم  أ  ع  وطسأ  نأ  تررق  ..ةناطشلا 
دع تططخ -  دقو  ..تاهبشلا  كنع  دعي  اذهو  كئاس  هلحت إ  وأ  هتباذإ  نكمملا  نمف  ..لاملا 
نأ لق  ةقلا  نام  نع  ادعتبم  ةلط  تاعاس  راس  دوقأ  نأ  ەدرأ -  يذلا  بهذلا  ل  ةق 

كلتم قراسلا  نأ  قدص  نل  ادحأ  نأل  ةلمالا  ةمجلا  نوكتس  نارودلا ..!! نمزلا إ  ةلجع  دعأ 
لعفلا تهذ  ثح  ذفنتلا ..!! دق  طخ  تعضو  ذإ  ..الط  رظتنأ  مل  ..و  ..نمزلا  فاقإل  ةعاس 

اود نيذلا  لماعلا  مامأف  ..اقالطإ  اسع  رمألا  نك  ملو  ..ةهشلا  بهذلا  تالحم  دحأ  إ 
..بهذلا   نم  اهلمح  عيطتسأ  ةم  أ  ةفهل و  ساألا  ألمأ  تحر  لثامتلا ،

الئاق  : لمأ  مث  ..هتالاعفنا  ل  اغرفم  ةوق  رفز 

..ك اذه  نك  مل  عبطلاو  ..بهذلا  نم  اهلمح  عيطتسأ  ةم  أ  لحملا  ساأ  اخأ  تألم  - 
..يالملا عمجأس  ..بهذلا  امامت  راس  ألمأل  تالحملا  نم  ددع  أ  ةق  درأ  تنك  دقف 

ساألا لقث  بس  احنم  لحملا  نم  جورخلل  تنك  ط  ملاعلا ..!! لجر   غأ  حبصأس 
..لحملا با  بناج  ىلا  يد  تمطترا  ثح  ثدحس ..!! ام  ادأ  عقوتم  ..اهلمحأ غ  لا 

!!!!.. ةعاسلا تكنا  دقف  رعذلا ..!! ةدش  نم  لق  فقوت  نأ  تدا  لا  ةثرالا  تثدح  ..و 
!!!.. لحملا باب  تمطترا  امدنع  ىلا  يدب  اهيدترأ  تنك  لا  ةنمزلا  ةعاسلا  تكنا 
رارزأ طغضلا ع  لواحأ  نونج  تحرو  فقوملا ..!! لوه  نم  بهذلا  ساأ  يد  نم  تطقسو 

نمزلا  تفقوأف  ..اهتك  دقل  ..لمعت  مل  ةعاسلا  نل  نارودلا ..!! نمزلا إ  ةلجع  دعأل  ةعاسلا 
..و   انبكوك ..!!

لوقأ  : انأو  ظافلألا  حبقأ  هتعنأو  خأ  تحرو  ..ف  نم  مئاتشلا  نارب  رجفنا  دقف  ..لم  هعدأ  مل 

ضرألا بكوك  ةاحلا ع  تهنأ  دقل  ..كتقامح  تلعف  ام  ملعت  له  ..عللا  اهيأ  ..قمحألا  اهيأ  - 
بس هل  ملاعلا  تهنأ  ..كعمطو  كئاغ  لضف  اهل  ةناسإلا  ةراضح  ترمد  ةطاس ..!! ل 

   …. اهيأ كس ..!! انيلع  تلح  ةنعل  يأ  ..كنونج 



وهو ي  : عطاق 

( اسرف  ) نإ  ..ملاعلا  اذه  امامت   دحو  انأ  حلا  كلذ  ذنمو  ..موي  لق  ء  ل  ثدح  دقل  - 
ام فرعأ  ..ملاعلا ال  اذه  انغ   دجوي  هنأ  دقتعأ  ال  ةثداحلا ..!! كلت  ذنم  هثداحأ  ناسإ  لوأ  تنأو 

بنذلا نع  رفك  نل  تق  امر ح  ..رفتغ  ارمأ ال  هتلعف  ام  نأل  ةرفغملا  كنم  بلطأ  نل  ..كل  لوقأ 
  …. و هتبكترا ..!! يذلا 

..هل دودح  سأو ال  لئاه ..!!! راسكنا  ..راسكنا  ةأجف  ترعش  دقف  همال ..!! ا  إ  عمتسأ  مل 
ةاهن دع  ةاحلل  عفاد  يأ  دجوي  الف  ..توملا  ةمراع  ةغر  ..اح  ءاهنإ  ةمراع   ةغرب  ترعش 

   !!!. تمص ..ملاعلا  ةاهن  دع  ..دحأ  اهعقوتي  مل  لا  ةروصلا  ەذهب  ملاعلا 



لتاق   عم  ةلل 
!!.. مأ ال اقع  تنك  نإ  عقاولا  فرعأ   ..ه ال  تلأ  ناسإ  ل  اهلوق  لا  ةمللا  ەذه  يرقع ..!!
انأو ناطلا  تتامف  دلاو  امأ  ..بألا  مي  تدلو  دقف  حفام ..!! ناسإ  نأ  ادج  فرعأ  نل 
!!.. ةعئار اهدنع  اح  نكت  ملو  ياعر ..!! تلوت  لا  لاخ  دنع  تأشف  رمعلا ..!! نم  ةعاسلا   
اهل دودح  ال  ةوسق  نولماع  اونا  لاخ  دالوأف  ةعش ..!!! تنا  امامت -  سكعلا  عو  ل - 

نوكس ملاعلا  اذه  دحولا   دص  نأ  تفرع  ماألا  رورم  عمو  عش ..!!! اضف  قولخم  نأو 
سورولا  ع  لصحأ  ءادوس   ٍماأ  تررمو  باعصلا  تدحت  اذل  ..ةساردلا  داهش 
دعاس  امم  ..اح  رقتسو  بك  دح  إ  كلذ  دع  رومألا  تتل  ..ةئاملا  ةسدنهلا 
هل ع دح  ومط ال  نألو  ..ةئاملا  ةسدنهلا  ەاروتكدلا   مث  تسجاملا  ةداهش  لوصحلا ع 
ح نثلا ..!!! دسح  تراثأ  ةجرد  إ  احجانو  اقومرم  لامعأ  لجر  تحصأ  دقف  ..قالطإلا 

ةراجتلا تاقفصلا  مظعم  ع  وصح  بس  ءادعألا  نم  اهب  سأ  ال  ةدعاق  يدل  حبصأ 
ةأ نمو  ادج  هش  لامعأ  لجر  وهو  زاوف )  ) دسلا نونجو  ظغ  ثي  اذه  ناو  ..تاصقانملاو 

لوصحلل هتلئاع  ذوفن  مادختسا  لواح  ام  اثكو  مئاد ..!!! لش  ااخ  اسفانم  نا  دقف  ..ةفورعم 
  !!. امئاد تنملاو  ةخألا  ةمللا  بحاص  تنك  نل  ..اهنع  يداعو  اهب  زوفلاو  تاصقانملا  ع 

ةلللا كلت  ثدح   ام  دع  العف  اذهب  نمؤأ  تأد  نأ  عقاولاو  ..ةردان  ةلقع  كلتمأ  نإ  نولوق 
ةعاس لمعأ ح  ةلللا  كلت  تنك   ..معن  تقل ..!!! ..لوهجم ل ..ـ صخش  راز  امدنع  ..تاذلا 

تافلملا ضع  ةعجارمل  تسلج  ثح  ..هشلا  ةارلا )  ) عمجم عق   يذلا  تكم  ةرخأتم  
نم هنأ إ  نأ  لق  ..بتكملا  نم  فظوملا  عيمج  تف  دق  تنك  عبطلاو  ةماهلا ..!! قاروألاو 

.ناذئسا   نود  ءودهب  تكم  با  حتف 

!!!.. فرح قطني  نأ  نود  ءودهب  مسبا  ..ادج  ةرخاف  ةلذ  يدتري  هسفنب  دادتعالا  غلا  الجر  نا 
نم ةرخأتملا  ةعاسلا  كلت  ةيجعلا   ةرالا  ەذه  نم  ارغتسا  فخأ  مل  نو  ةماسبالا  هتلدا 

دوجوملا ءاملا  نم  اك  هسفنل  بصو  رلا  اجت ع  سلج  ل  ..ائش  لجرلا  لق  مل  لللا ..!!
ضماغلا رئازلا  كلذ  جخأ  امدنع  علهو  ةوق  لق  قفخ  نأ  لق  ..اللق  هنم  فشر  مث  ..تكم  ع 

فقوتي يدب   هل  حلأ  انأو  لئاه  بعرب  تعجارت  يحان ..!!! هصو  رهظملا  فخم  اسدسم 
ةضغ  : ةرخاس  ةماسباو  ددش  ءودهب  لاقف   هلعف ..!! دي  امع 

   !!. كعم هاسح  ةفصتل  زاوف )  ) دسلا كلإ  لسرأ  ..كلتقل  انه  انأ  ..احرم  - 

رعذ  : هتلأس 

..!؟ ؟    تق دت  اذامل  دت ..!؟ ؟ اذام  - 

ةام  : يع  رظني إ  وهو  فخم  مزح  در 

..كلذ    ظن  الئاه  اغلم  تضق  دقو  ..كلتقل  زاوف )  ) دسلا لسرأ  ..كتخأ  دقل  - 

اناج تالؤاسلا  كلت  تحرط  لق ..!! نم  اذهب  عمسأ  مل  تلا ..!؟)  ) فحم ..!! ؟ لتاق 
قزأملا  : اذه  نم  جخم  داجإ  الواحم  ةيهر  ةع  لمع  قعو  ةفهل  هل  لوقأل 

..فعضلا    انأ  عفدأسف  زاوف )  ) دسلا كل  هعفد  ام  نا  اأ  - 



لوق  : وهو  هتفش  طم 

نأ لق  اهلوق  دوت  ةخأ  ةمل  كدل  له  ..هه  ..مل  ظفحأو  اددحم  ارجأ  اغتأ  ..فحم  نإ  - 
.!؟؟   كلتقأ

بعرب  : تخ 

..اللق    رظتنا  كوجرأ  ..الهم  ..الهم  - 

فت يأ  ماقلا  يونأ  نأ ال  نم  دأتي  عألا ح  يد إ  اعفارو  هلإ  اهجتم  تكم  نم  تضهن 
ءاجرب  : هل  تلق  مث  افم ..!!

نآلا اهذخأت  كعدأس  ..رانيد  فلأ  ةئاملا  ةارق  تكم  ةدوجوملا   ةنازخلا  ەذه  يدل   ..يدس  - 
يأ كلمأ  تسلف  ..ائش  شخت  الو  ..رانلا  قلطت  كوجرأ ال  ..ةنازخلا  إ  بهذأس  ..كت  نأ  ع 

.انه    ةحلسأ 

اهجوم لاز  ام  هسدسمو  ةفشملا  ةرخاسلا  هتماسبا  تا  ل  ..فرح  قطني  نأ  نود  إ  رظن 
   !!!.. قباسلا مهلتق   نيذلا  صاخشألا  نم  ماللا  اذه  داتعا ع  هنأ  رهظ  إ ..!!

اهذخس إ تنك  رانيد  فلأ  ةئام  يوح  مجحلا  بك  افورظم  اهنم  تجرخأو  ةنازخلا  تهذ إ 
يرود مسبأ  ..و  ..تكم  ع  دوقنلا  عضأ  نأ  لق  ..ةنازخلا  با  اهدع  تقلغأو  ..ادغ  كنبلا 

  !!!!. ةفشم ةرخاس  ةماسبا 

ةقثو  : تاب  لأسف  لتاقلا ..!!! بارغتسا  ماسبا  تراثأ 

..!! ؟    قمحألا اهيأ  مسبت  اذامل  - 

تتاو  : فك  فرعأ  ةعاجشو ال  ةرخاس  ةماسبا  هل  تلق 

هنم ت  يذلا  بولا  يزع ..!! ا  قمحألا  بقل  هلع  قلطن  نأ  بج  نم  تنأ  كنأ  دقتعأ  - 
تهذ امدنع  ةنخلا  هتعضوو   هتت  نأ  نود  هتذخأ  دقل  هتس ..!؟ له  للق ..!! لق  ءاملا 

   !!. اهتقلغأو ةنخلا  بولا   تعضو  دقل  ..قمحألا  اهيأ  معن  ..اهنم  لاملا  كل  جخأل 

ةلئاسملا  : هتارظن  طسو  مزح  هل  لوقأل  اللق  تكس 

كلت نوحتفس  ةطلا  لاجر  نأ  ةقث  ع  انأو  ..تدرأ  نإ  اذه  لعفا  لتقتس ..!؟؟؟ ..نآلاو  - 
ثس اذه  نأ  كش  ال  ءاملا ..!!! نم  اك  اهيف  نودجسو  تقم  قيقحتلا   ءانثأ  ةنخلا 

   !!. مهتالؤاسو مهبارغتسا 

تلمأ مث  ..ةضغلا  ةماسبالا  كلت  نم  ةرم  لوألو  الخ  يذلا  ههجو  رظنأ إ  انأو  ىرخأ  ةرم  تكس 
ةرخاس  : ةنب 

..قيقحتلل ارج  اهدع  كنورجسو  بولا  ع  ةدوجوملا  تامصلا  نوعفس  مهنأ  كش  الو  - 
.اذه    دع  الط  اتقو  بلطتت  نل  كتنادإ  ةلأسم  نأ  دقتعأو 

لعفلا حبصأو  هحمالم  قلقلا ع  رطسو  ..يحان  بوصملا  هسدسم  لجرلا  ضفخ  ..ةرم  لوأل 
ةسا  : ةلواحم  لوق   نأ  لق  ةدصم ..!! عقاولا   رأفلا 

   !!.. بولا ذخآل  ةنخلا  حتفأو  كلتقأس  - 



ةرخاس  : ةلط  ةكحض  هلع  تددر 

كنأ ةقث  ع  انأو  ..قبإلا  عم  بولا  كلذ  ىوس  انه  كلوخد  ذنم  ائش  سملت  مل  كنأ  فرعأ  - 
نأ امأ  ..اذه  فرعت  تنأ  ةطرو ..!! نآلا   كنل  ..مهيلع  ةدوجوملا  كتامص  حسم  يونت  تنك 
نأ نكم  الو  ثدح  زارط  نم  ف  ..امامت  لحتسم  رمأ  اذهف  لوقت  ام  كسفنب  ةنخلا  حتفت 

اهحتف وأ  اهك  تلواح  ولف  ..اهب  طترملا  صاخلا  نمألا  ماظن  كانهو  ..ةلا  ماقرألا  الإ  اهحتفت 
نوضغ انه   إ  ةطلا  بلج  مأ  ماظن  لغش  متسف  ةاغلل -  اعص  اذه  نا  نو  ةونع - 

.بملا    رداغت  نأ  عيطتس ح  نل  ..قئاقد 

الئاق  : خس  تلمأ  مث  فش  تططم 

..تدرأ    ول  ةلواحملا  كنامب  - 

ددش  : قنح  لوق  وهو  ةدش  هنانسأ  لتاقلا ع  طغض 

..!؟    كدل لقع  يأ  ..عللا  اهيأ  - 

ءاجرب  : لأس  مث  ..ائش  لوقأ  نأ  نود  ىرخأ  ةرم  فش  تططم 

!؟؟    بولا كلذ  لصحأ ع  لعفأ   نأ  دت  اذام  - 

كفتلا ع تامالعو  لوقأ  نأ  لق  اقمع  اسفن  تذخأ  مث  ..درأ  نأ  نود  هلإ  رظنأ  انأو  اللق  تكس 
جو  :

يوح يذلا  بولا  كلذ  دجوي  املاط  لتقت  نل  كنأ  فرعأو  ..تكم  نم  كدرط  عيطتسأ  - 
   …. نلو ..نازخ  كتامص  

لوقأو  : ركفأ  انأو  ةوق  يع  تقلغأ 

موقس امر  ..ادأ  هنم  نمأم  نوأ  نل  ..تقل  رخآ  ائش  لعفس  ..تكس  نل  زاوف )  ) دسلا - 
   !!. دألا اذه إ  زاوف )  ) دسلا انسرخأ  اذإ  الإ  ..اذإ  الإ  رخآ ..!! صخش  ةناعتسالا 

ةام  : هل  تلقو  تلئاسملا  هيع  ترظن إ 

..!؟)    زاوف  ) دسلا لتق  كأر  ام  - 

لوهذ  : لوق  نأ  لق  ةوق  ضفتناو  ..لاؤسلا  اذه  نم  لتاقلا  قعص 

  …. كنإ ..لق  نم  كلثم  ادحأ  لاقأ  مل  انأ  ..قح  ناطش  تنأ  ..تنأ  - 

همالل  : مامتهالا  نود  الئاق  هتعطاق 

لجر نلو  ..للدلا  كلمأ  نأ ال  فرعأ  ..ء  ل  مهخأو  ةطلا  بهذأس إ  ..هلتقت  مل  اذإ  - 
كلذ كتامص ع  دوجو  نأ  اضأ  دكؤملا  نمو  ..تاهبشلا  ضع  هلوح  موحت  نأ  دكؤملا  نم  كلثم 

دسلا لتق  كل  دحولا  ذفنملاو  ..الجآ  مأ  الجاع  نإ  طقسس  ..قدص  كشلا ..!! ثس  بولا 
كنأل ..ةطلل  كملس  عيطتسأ  نل  ..هتلتق  ولف  ..ذقنت  نأ  لق  كسفن  ذقنت  اذهب  كنإ  زاوف ..!!) )
ەذهب كنل  ..كوقدص  نل  مهنأ  ملعأ  ..يرماوأ  ع  ءانب  زاوف )  ) دسلا تلتق  كنأ  مهختس 
دسلا نأ  ةصاخ  ..ةراجتلا  طاسوألا  لماعتي م   نم  ل  ةقث  زهتس  لواقأ  وح  ثس  ةقطلا 

  !!. لوألا فانم  زاوف ) )



ماقلل اللذ  تكم  نم  جخل  راسكنا ..!! اقفاوم  هسأر  زهــو  اخأ  رظني إ  نأ  لق  ..الط  تكس 
  !!. اهب هتلوأ  لا  هتمهم 

اقع  نوك  نأ  دال  اح  شاع  نمف  ..اذه  قدصأ  تأد  دقل  ..معن  ..يرقع  نإ  نولوق 
دجنو امئاد  نرذح  نوكن  نأ  د  ..فسأ ال  ل  عم  ةاغ  شعن   نحن  ..هلإ  تلصو  ام  لص إ 

روجأملا هلتاقو  زاوف )  ) دسلا ة  اائذ  انهجاو  ام  اذإ  ةصاخ  ..ةعصلا  فورظلا  فتلا  
   !!. محر تحت  نآلا  حبصأ  يذلا 



رمعلا   ةعل 
عيمجلا ناو  لئاعو ..!! اهتلئاع  طحم  ةعاسلا   ثدح  عبسأ  ذنم  جوز  ءافتخا  عضوم  نا 

..ال ..اهل  رثأ  يأ  داجإ  نع  امامت  تزجع  دقف  ةطلا  امأ  ىودج ..!! نود  ددش  قلق  اهنع  نوثحي 
اندسح عيمجلاو  نااحتم  نحنف  ..كت  ملو  ..ضعلا  نظ  دق  ام  لملا  نم  جوز  برهت  مل 

نيأف ادأ ..!!! هف  كش  الو  ءاقدصألاو  ةلئاعلا  طحم  فورعم   رمأ  اذه  ..حجانلا  انجاوز  ع 
..عبسأ ذنم  تنا  اهيف  اهتيأر  ةرم  رخآ  ملعأ ..!! ال  مهدحأ ..!! ؟ اهفطتخا  له  جوز ..!! ؟ تهذ 

قلغم لاقنلا  اهفتاه  ادأ ..!! كلذ  دع  دعت  ملو  يراجتلا  تولا )  ) عمجم ةهاذ إ  جخت  نأ  لق 
  !!. اهتراسل رثأ  دأ  دجوي  الو 

ثثجلا لقتس  نم  لوأ  نوأ  ام  الاغو  ةلخادلا  ةرازو  لمعأ   ببط   نأ  مخأ  نأ  تس 
لاجر ةدعاسم  مث  نمو  اهته  ةفرعمو  اهصحفل  ةهوشملا  ثثجلا  وأ ح  ..ام  ةمج  ةطترملا 
كلذ ةحملا   تلصو إ  دقف  امامت ..!!! هنوعقوتت  ام  وه  معن ..!! ..و  ..لاحلا  ةعبط  ةطلا 

نم نعلا  ةاد  نأل   ةثجلا  تنا  اهصحف ..!! اوبلط م  امامت  ةمحفتم  ةقحم  ةثج  مويلا 
متاخ يدترت  ةثجلا  تنا  دقف  جوز ..!! ةثج  اهنأ  فرعأل  تقولا  نم  ثلا  جتحأ إ  ملو  ..رمعلا 

.كلذ   كش   ال  جوز ..!! اهنإ  ..انجاوز 

نوطح  لمعلا  ءالمز  ءاو ..!! راهنا  ..ضرألا  ع  عقو  ..عبطلا  عقوتم  وه  ام  ثدح 
نم تللظ أ  ةثجلا ..!! نع  يداعإ  الواحم  ابأ  ارود  بعل  لمعلا  وؤسمو   ئدهت  لواحم 

فقلتت فن ..!! ح  انأ  اهلهجأ  ىرخأ  داعأ  رظنأ إ  ضرألا  اعقاو ع  امامت  اراهنم  تعاس 
  !!. ةمدصلا كلت  نم  ئدهت  نولواح  مهعمجو  المز  يداأ 

ةطلا لاجر  لق  نم  ءارحصلا  جوز   ةراس  ع  روثعلا  مت  دق  هنأ  دع  امف  تفرع  دقل 
جوز ةثج  اهلخادو  امامت  ةقحم  ةراسلا  تناو  هللادع ..!! ) ءانيم   ) ةقطنم نم  برقلا 

ركذ ..ناملا  كلذ  اهتراس   دوجو  بس  فرع  دحأ  نك  مل  عبطلا ..!! ىرخألا  ةقحملا  
جوز ةيقحف  ..ةلوهجم  باسأل  لتقلا  لصتل إ  تروطت  مث  ةق  نوكت  دق  ةلمعلا  نأ  ضعلا 

مل اذامل  ةثجلا ..!! ؟ قرحو  جوز  لتق  لعافلا  ماق  اذامل  ..ةقلا  ةلمع  حجري  امم  ةدوقفم  تنا 
لاجر دج  ملو  ..ةحضاو  غو  ةمهبم  ةضقلا  تنا  فرعأ ..!!! ال  اضأ ..!!؟؟ ةراسلا  ق 

نع امامت  تلزعناف  ةغلا ..!! ةسفن  راأ  بس   امم  اجلا  مهدوق إ  دق  طخ  يأ  ةطلا 
  !!. ةلط عيباسأ  فن  تلمهأو  ..يحل  تقلطأو  ملاعلا ..!!

نأو ددج  نم  اح  أدأ  نأ  انقإ  نولواح  تقولا  لاوط  نوطح   ءاقدصألاو  لهألا  نا 
..هللا اهمحر  جوز  نم  جاوزلا  ثدحو  رمعلا  لتقم  باش   نأ  ةصاخ  ..امأ  لاز  ام  لقتسملا 
خلإ ..و  اح  اهعنص   عيطتسأ  لا  رومألا  نم  ثلا  كانهو  رمعلا  نم  ثالثلا  ةاد  تلز   امف 

.از   ـ يزع اص  ـ خش ـد  قف نم  لل  لاق  يذلا  ماللا  اذه  نم 

لتقم اقت ع  روهش  رورم 4  دع  ةصاخ  لهألا ..!! مال  عانتقالا  لعفلا  تأد  ماألا  رورم  عم 
ةرم مع  متهأ   تأدو  قذ  تقلحف  ائشف ..!! ائش  رودت  ةاحلا  ةلجع  تأد  ..و  ..جوز 
نك  مل  رمأ  خو  مع  رقم  رول   موي  تاذ  أ  ءاج  نأ  إ  ..فنب  متهأو  ىرخأ 

قالطإلا  : ناسحلا ع 



اذامل ال كتجوز ..!؟ ةاحو  كتاح  مأت ع  ءال  كعم  تهذ  امدنع  اقت  ةنس  لق  ركذت  له  - 
رانيد نويلم  فصن  نم  أ  كتجوز  ةاح  تنمأ ع  دقل  مأتلا ..!؟ ؟ اذه  ةمق  نم  دفتس 

..!؟    هلغتس ملف ال  امامت  كتاح  غس  لئاه  غلم  هنإ  اقت ..!!

..ركذتأ تأد  ائشف  ائشو  قالطإلا ..!! مأتلا ع  كلذ  رمأ  تس  دقو  راهبنا  أ  إ  ترظن 
نأ اقح  لعفلا ..!! جوز  ةاحو  اح  مأت ع  ءال  هعم  تهذ  ..اقت  ةنس  اوح  لقف 

   !!.. لئاهلا غلملا  اذه  عم  ددج  نم  اح  أدأ  نأ  عيطتسأ 

قمع  : ركفأ  انأو  ددش  ءودهب  تلق أل 

..جوز    ةاح  مأتلا ع  ةمق  نم  دفتسأ  نأ  بج  قح ..!! كنإ ع  ..كنإ  - 

نم خأتلل أ  بس  دجوي  ..لعفلا ال  كلذ ..!! نم  خأتلا أ  مدع  بلطو م  اعجشم  مسبا 
قاروألا نم  لج  ةئبعتب  تمقو  مأتلا  ةك  إ  تهذ  ةام ، اتلا  مويلا  ف  كلذ ..!!

اقاروأو جاوزلا  دقعو  انجلا  بطلا  رقتو  ةطلا  لاجر  رقت  ةكلل  تمدقو  ..تادنسملاو 
اذكهو اقت ..!! عبسأ  دع  الإ  تاءارجإلا  ءاهنإل  مهل  اهمدقتو  اهعمج  نم  نكمتأ  مل  ىرخأ  ةثك 

دق ال ةصرفو  لئاه  غلم  ..رانيد  نويلم  فصن  اوح  ..ةللق  عيباسأ  اهدع  ازهاج  كشلا  حبصأ 
  !!. ددج نم  اح  أدأل  رركتت 

ثحلاو ةوروألا  لودلا  ىدحإ  ةرجهلا إ  تررق  دقف  ..معن  ..يرارق  ەخأل  اهدع إ أ  تهذ 
ةللق روهش  دعف  ..ةداملا  ترفوت  املاط  اعص  سل  اذهك  رمأو  ..ةددج  ةاحو  لضفأ  ملاع  نع 

ةقطنم ةغصلا   ةقشلا  كلت  إ  بهذأ  نأ  عبطلا  سأ  ملو  ..لحرلاو  رفسلل  ازهاج  تنك 
ەذهف ..كانه  أطخ  ..الهم ال  ادأ ..!!!! اهكرتأ  نأ  نكم  ال  ةبحلا ..!!!! جوز  أتل م  ةباجلا ) )

  !!!. ةطخلا ماأ  ذنم  جوز  عم  اهتمسر  لا  ةقعلا  ةطخلا  ەذه   ..ةعللا   

(.. تلا  ) ةسجلا  يددحم  ةئف غ  نم  اهنأ  ةصاخ  ..لضفأ  لقتسم  نع  اعم  ثحن  انك  دقل 
سورولا تلصح ع  دقف  انأ  امأ  ..دللا  اذه  اهرظتي   ملظم  لقتسم  يأ  ادج  فرعت  تناف 

يأ نم  زفاوح  الو  ريدقت  ال  اذام ..!!؟؟ مث  ..صوصخلا  هجو  لا ع  بطلا  تخاو  بطلا   
ثدحتت اداتعم  ارمأ  حبصأ  يلا  ءاطألا  ةرجه  لسلسمو  ..نومضم  لقتسم  الو ح  ..عن 

لوصحلا ع ةفك  اثك  انركف  (!!.. 6  ) اناس لوؤسملا  دحأ  كرح  نأ  نود  امئاد  فحصلا  هنع 
..ةرجهلا    مث  نمو  ةصق  ةف  لاملا   نم  لئاه  غلم 

تا ىدحإ  ع  بصنلا  ..وأ  ..ةق  نود  ثودحلا  لحتسم  نوملعت  ام  عــــلا  ءالاو 
ةاحو اح  ع  انيمأت  تشاف  عبطلا ..!! لضفألاو  لهسألا  اثلا  راخلا  ناو  مأتلا ..!!!!
توم نأ  نود  مأتلا  اذه  نم  ةدافتسالا  ةفك  ركفن  جوز  عم  اهدع  تسلجو  ..جوز 
امدنع كلذو  ..مأتلل  انئا  مـن  ةللق  روهش  ـد  عب ـب  ەذ نم  قبط  ع  لحلا  ءاجو  اندحأ ..!!
تتاو طقف  اهدنع  ..ةئجافم  ةبلق  ةن  رثإ  تفوت  جوز  رمع  ةاتفل   ةثج  ةحملا  تلصو إ 

ةطخ اهنأ  تدجوو  جوزل  تقار  نأ  دع  ذفنتلا  دق  اهعضوب  تمق  لا  ةقعلا  ةركفلا  كلت 
   !!.. لعفلا ةلماتم 

ةطلا غالب  اهدع  تمقو  اهل ..!! اصصخ  اهترجأتسا  ةقش  راظنألا   نع  جوز  تراوت  دقف 
كلت ةثج  جارختسال  تاخيلصلا )  ) ةقم إ  تهذو  ..جوز  ءافتخا  نع  عنطصم  قلقو  فوخ 

اهب إ تهذو  جوز  ةراس  اهتعضو   مث  ..اهنفد  نم  طقف  موي  دع  اهنع  متخأ  لا  ةاتفلا 
ةثجلا عم  قحت  ةراسلا ح  نبلا ع  نم  تانولاج  تكسو  ..امامت  لزعنم  نام  ءارحصلا  



موقأل ةاتفلا ..!! كلت  عبصإ  انجاوز   متاخ  عضأ  نأ  ادأ  سأ  مل  عبطلا  ..امامت  اهته  خأل 
!!.. جوز عم  دع  سا  مطحم  ناسإ  نأ  عيمجلا  اهيف  تعنقأ  ةعئار  ةحم  لثمتب  اهدع 

ول يدحو  اهلعفأس  تنك  دأت  ل  مأتلا .!! عضوم  ركذو  أ أ  نأ  هتعقوت  ام  ثدحو 
!!.. كوكشلا ع ل  دعأل  مأتلا  رمأ  ركذو  هسفنب  أ أ  نأ  تلضف  ..راظتنالا ل  لاط 
ةئف نم  ددعلا  كانهو  فلتخم ..!! مسا  افلوب )  ) نم رفس  زاوج  اهل  تجرختسا  دقف  ..جوز  امأ 
تاعص  يأ  قلن  مل  اننإف  اذل  (.. 7  ) ةلودلا ەذه  نم  رفس  تازاوج  نولتم  تلا )  ) نودلا 

..خلا ةددج ت  ةاح  كانه  انأد  ثح  اوروأ )  ) هجتم إ اخأ  انرجاهف  ..ةرجهلا 

.رمعلا   ةعل  ..زاتما  اهيف  تحجن  ةعل  ةعل ..!؟ اهنإ  مل  لقأ  ملأ 



لقتسم   ال  ..لقتسم  
اهنع ثدحتت  لا  مالفألا  تاع  متدهاشو  ل  ..اهنع  متأرق  وأ  متعمس  منأ  دكؤم  نمزلا ..!! ةلآ 

رفاسأ إ نأ  ..اح  ملح  اذه  نا  دقل  ..انسح  املا ..!! وأ  ..لقتسملا  رفسلا إ  ةنامإ  نعو 
لوهجملا ناسإلا  صم  ثح  دعلا  لقتسملا  وأ  ..لوهجملا  خــــراتلا  ثح  دعلا  املا 

!!.. نمزلا ةلآ  ..ةلآلا  كلت  عاخال  اهلمأ  اح  تهو  ..ملحلا  اذه  قيقحت  لجأ  نمو  اضأ ..!!
شعأل ..ەدرأ  نمز  يأ  لقتنأل إ  اهلتمأ  نأ  ملحأ  ..ةلآلا  كلتب  نوتفم  انأو  ةع  ةعارلا  نس  ذنمف 

ع دعاس  ام  ل  تدجو  نأ  ظحلا  نسحلو  امهراأ ..!! ل  فرعأو  املاو  لقتسملا 
ةراس ثداح  امهتافو   دنعو  ..دحولا  امهدلو  انأو  ..ادج  ناث  يادلاوف  ملحلا ..!! اذه  قيقحت 
ىدم يفك  لئاه  غلم  ..كنبلا  ةعدو   غلملا  تعضوو  امهتالتمم  ل  عيب  تمق  ..فسؤم 

هتس تالاملا ال  ەذه  عيمج  ..ةهرافلا  تاراسلا  ءا  وأ  رفسلا  بحأ  نأ ال  ةصاخ  ..ةاحلا 
ةع ةعارلا  نس  ذنمف  احو ..!! قع  لغش  ام  ل  ..بسحف   نمزلا  ةلآ  اهنإ  ..قالطإلا  ع 
ةسارد نم  اموي  نكمتأ  اددحت ح  ةملعلا  داوملا  سوب   ام  ل  لذأو  سارد  دهتجأ   انأو 
الاجأ نأ  ملعأ  ..ةلحتسم  هش  ةمهملا  نأ  ملعأ  نمزلا ..!! ةلآ  عاخا  دفت   لا  ةروصلا  ءافلا 

لاوط با  ءارو  ضكرأ  دق  نأ  ملعأ  تلشفو ..!! ةلآلا  كلت  عاخا  لواحت  تتامو  تشاع 
  !!. اراإ داز  ل  قالطإلا ..!! مع ع  نم  طي  مل  اذه  نلو  رمعلا ..!!

تلودلا تاه  تضقو   ةكمألا ) ةدحتملا  تاالولا  و( اسور )  ) إ ترفاسو  ءافلا  تسرد 
نم ثلا  تجأو  ..عالطالا  نم  دملل  ءافلا  بتك  نم  تاعلا  تشا  مث  ..ةلط  اروهش 

  !!. ثوحلا

رمأ هذ  ..عمتجملا و  نع  مات  عاطقنا  ..اقت  ةحار  نود  لصاوتملا  لمعلا  نم  ةلط  تاونس 
ةلآلا عنص  إ  لصوتأ  مل  ول  كلت  صق  بتأل  نأ  مل  عبطلاو  نمزلا ..!! ةلآ  ..طقف  دحاو 

..اقت يرمع  نم  سمخلا  انأو   اهيلإ  تلصوت  نمزلا ..!!؟؟ ةلآ  عنص  تلصوت إ  م  العف ..!!
لصوتلا إ لواحأو  براجتلا  يرجأ  اماع  عرأ  اوح  تللظ  نأ  يأ  ماع 1966 ..!! اددحتو  

..كلذ   ادعاس ع  ءافلا  ملعل  شعو  وبن  نأ  كش  ال  ةلآلا ..!! عنصل  لسلا 

..املا إ  ترفاس  ول  نأ  و  ..ةدكؤم  هش  ةققح  احأو  سارد  لالخ  نم  تفرع  دقو 
نم ثادحألا  دهاش  نم  نوأس  اهيف ..!! كراشم  سلو  ثادحألل ..!! دهاشم  هلإ  رفاسأسف 
نأ درأ  اذام  املا ..!! ثدح   يأ  يغت  نم  نكمتأ  نل  نأ  يأ  ةقالمع ..!! ةشاش  لالخ 

سامح ل  يدل  لتق  دق  املا  ثدح   يأ  يغت  نع  يزجع  فرعم  نلو  ..ملعأ  ال  غأ ..!؟
لا ةقاطلا  فاعضأ  لثمت  ةلئاه  ةقاط  بلطتس  املا  إ  رفسلا  نأ  نم  معد  ..هلإ  رفسلل 
!!.. اثك اهح  لوطو  بعص  ةئاف  ةملع  باسألاو  لقتسملا ..!! إ  رفسلل  اهجاتحأس 

جاتحتس امنب  لقتسملا ..) رفسلا إ   ) راتلا عم  ةحاسلل  لقأ  ةقاط  جاتحتس إ  كنأ  لقنلف  نلو 
  (. املا رفسلا إ   ) راتلا سكع  ةحاسلل  ةقاط أ  إ 

فالآ امر  وأ  تائم  دع  ثدح  دق  ام  ةفرعمل  لقتسملل  رفسلا  راتخا  نم  اد  دجأ  مل  ..اذل 
ىوس ماقلا  عيطتسأ  نلف  ..اهل  لح  ال  ةلشم  ..ةدحاو  ةلشم  هجاوأ  تنك  نآلا ..!! نم  نسلا 

تالحر ةدع  ماقلل  ةفالا  ةقاطلا  كلتمأ  ال  نأل  اذامل ..!؟ ..اهنم  ةدوعلاو  طقف  ةدحاو  ةلحرب 
ةعشأ لالخ  نم  الإ  ةقاطلا  كلت  دجأ  ملو  ..ةلئاه  ةقاط  جاتحت إ  اهتعنص  لا  نمزلا  ةلف  ةنمز ..!!



بشخلاو طفنلا  ل  انقرحأ  ولو  ملاعلا ..!! ةقاطلل   ردصم  مظعأ  سمشلا  ةعشأف  سمشلا ..!!
ةعشأ نم  ةجتانلا  ةقاطلا  ىوس  يواس  نل  ةجتانلا  ةقاطلا  نإف  ضرألا  بكوك  دوجوملا ع  محفلاو 

!!!. اهنم ةدوعلاو  ةدحاو  ةلحرل  الإ  ةقاطلا  ەذه  كت  نل  ..كلذ  مغرو  ( 8  ) طقف موي  ةدمل  سمشلا 

اهلغتسأ  ح  اماع  لاوط 15  اهنخو  ةسمشلا  ةقاطلا  لغتس  اصاخ  ازاهج  تعنص  دقل 
نم نمزلا ..!! ؟ ةلآ  ودت  فك  ..ةلئاه  ةقاط  إ  جاتحت  ةلآلا  تنا  دقل  ..معن  ةلآلا ..!! لغش 

The Time) نمزلا ) ةلآ   ) ملف ةصاخو  ..مالفألا  اهنودهاش   لا  كلتك  ودت  اهنأ  فطلا 
دع الما  اماع  اهعنص  بلطت  دقو  ةقالحلا ..!! رك  هشأ  اهنأ  يأ  ..هشلا  ( 9) (Machine

.خلإ   ..و  تالدعتلاو  ءاطخألاو  ..ةباسحلا  تالداعملا  نم  ةلط  تاونس 

!!.. ثدح دق  امف  ركفأ  ةلط  تاعاس  تللظ  ..لقتسملا  رفسلا إ  ةلل  ..ةدوعوملا  ةلللا  و 
..لع دح  ةلا ع  خــــرات  اهضوخ   نم  لوأ  نوأس  لاو  اهب  موقأس  لا  ةرماغملا  ركفأ 

دامج لاسرب  مقأ  مل  ..ةلآلا  ةجتب  مقأ  مل  نأ  ةلشملاف  فوخلا ..!! ضعب  رعشأ  تنك  ..نلو 
ةلئاه ةقاط  جاتحس إ  اذه  نأل  لقألا  ملس ع  لش  ةلآلا  لمع  نم  دأتلل  لقتسملا  الثم إ 

اقرأو ااسح  عيمج  ..امومع  ةلح ..!! دلا  سلو  براجتلا  رأف  انأ  نوأس  نوملعت ..!! ام 
نوكس اذام  ..نلو  ..لاشم  يأ  هجاوأ  نلو  املس  هتراب  بغرأ  يذلا  نمزلا  لصأس إ  نأ  دكؤت 

ام امامت  ارمدم  املاع  ىرأس  له  الاثم ..!؟ ؟ املاع  ىرأس  له  لقتسملا ..!؟ ملاعلا   لاح 
إ لقتنأ  امدنع  ياوس  تالؤاسلا  ەذه  ع  بج  نل  لعلا ..!؟ لاخلا  مالفأ  دهاش  

   !!!. لقتسملا

هل يرمع  تنفأ  نأ  دع  نآلا  عجارتأ  نأ  نكم  الف  ..يرمأ  اهيف  تمسح  كفتلا  نم  ةلط  تاعاس 
ةاتف عم  دعوم  نأو ع  ..قذ  تقلحو  انخاس  امامح  تذخأ  براجتلاو ..!! لعلا  ثحلا   

فرعأ ال  انأف  ..القث  افطعم  م  تذخأو  ..ةففخ  ةضار  باث  ءادترا  تمق  مث  مالحألا ..!!
دلا اسحإ  بس  ةجتلا  ەذه  داسفب  دأتلا - موقأ -  نلو  ..اههجاوأس  لا  ةجلا  لماوعلا 

  !!. الثم

طغضأ انأو  فجترت  يد  ..ةوق  قفخ  لق  ..نمزلا  ةل  صاخلا  رلا  سلاج ع  انأ  اه  ..نآلاو 
أدو اخأ ..!!!! لمعلا  ةلآلا  أدت  نأ  لق  ..بغ  آ  توص  لغشلا ..!! ةصاخلا  رارزألا  ع 

تاونسلا دادع  ماع 2060 .. ماع 1980.. 2020 .. ةيهر ..!! ةع  امأ  غتي  مزلا  دادعلا 
طحم جراخ  ثدح  ام  ةفرعم  نع  امامت  تزجع  ..ةع ح  غتت  وح  تادوجوملاو  غتي 

ماع 2300!!.. تلصو إ  ةجراخلا ..!! تارثؤملا  نع  امامت  دعت  ءاقرز  ةلاهب  طحت  لا  ةلآلا 

ماع 2650.. ..دعلا  لقتسملا  درأ  ..اس  ةطس  ةف  ەذه  ..ال  نآلا ..!!؟؟ ةلآلا  فقوأ  له 
لاح وه  فك  ..لتق  لوضفلا  ماع 3700 ..!!! ..قئاقد  سمخلا  ةارق  ةلآلا  يدوجو   م ع 
ماع ..لاجعتسالا  مدع  بجف  لقتسملل  طقف  ةدحاو  ةراز  تنا   نإ  نآلا ..!!!؟؟ ملاعلا 

اوح ةدالم ..!!! فلأ  ماع 22  عفلا ..!!!! مز  ماع ع  فالآ  ةسمخ  نم  أ  ةدالم !!!  6900
؟ ىرت ا  فك  ملاعلا ..!؟ ؟ لاح  نوكس  فك  ..هنم  تئج  يذلا  نمزلا  ترم ع  ماع  فلأ  نع 

ةثالث اددحت ..!!! مقرلا  اذه  دنع  فقوتلا  تررق  اذامل  فرعأ  ال  ةدالم ..!!!! فلأ  ماع 35  !!.. 
ال ةلئاه  ةنمز  ةف  نم  اهل  ا  هنم ..!! تئج  يذلا  نمزلا  ع  ترم  اقت  ماع  فلأ  نوثالثو 

  !!. نمزلا اذه  ملاعلا   لاح  ةفرعمل  فقوتلا  قحتس  رمألا  قدصت ..!!



المآ طاتحالا  لس  اسدسم ع  تذخأ م  دقل  ..معن  ةوق ..!! ملا  يدب  سدسملا  تكسمأ 
بج اهدنعف  ..ةركفلا  لوهل  تفجترا  ةكرعم ..!! طسو  وأ  الثم  مرجم  ب  ةلآلا  فقوتت   الأ 
اقح فخملا  نم  توملا ..!!! نم  فن  ذقنأو  ةلآلا  ذقنأل  مز  دوعأ إ  ةع ح  ةلآلا  لغش 

رارزأ ع  تطغض  نآلا ..!! نم  ةللق  تاظحل  دع  كل  ثدحس  امو  كصم  امامت  لهجت  نأ 
نإ اذه ..!!؟؟ ام  حاضتالا ..!! أدت  تادوجوملا  ..ائشف  ائش  فقوتت  ةلآلا  تأدو  فقوتلا ..!!

باشعأ ..عن  ل  نم  ةغ  راهزأ  ..لامجلا  ةعئار  ةقدح  اهنإ  ..اهنإ  بالخ ..!!! عئار  نام  طسو 
نم اهل  ا  ..ناملا  دقفتب  تأدو  ..نمزلا  ةلآ  تكرت  لق ..!! نم  اهيلع  شم  مل  ادحأ  نأو  ةترم 
لعلا  لاخلا  باتك  عدأ  دقل  ..خلا  ي  اهيف  ء  ل  ..امامت  ةفظن  ةعئار  ةلئاه  ةنيدم 

ةناوطسا ٍنام  امأ ..!! العف  ەارأ  هثودح  اوؤبت  ام  لف  ..امنسلا  وجرخم  عدأو  ل  ..قح  اننمز 
نأ ودي   ..ماظنو  بتب  نام  ل  ةفقوتم   لشلا  ةغ  ةلقتسملا  تاراسلا  فالآ  ..لشلا 
ع ثولتلل  راثآ  يأ  ودت  ال  ..ثولتلا  ع  امامت  تضق  دق  دعلا  لقتسملا  ةلا  
رهبأ إ ..لقتسملا  رهبأ  دقل  ..بم  رمأ  كانه  الهم ..!!! ..نلو  ..عئار  رمأ  هنإ  قالطإلا ..!!
دأ دجوي  ال  لا ..!!؟؟ بهذ  نيأ  لا ..!!! ..قالطإلا  هف ع  لماع  مهأ  تس  نأ  ةجرد 
ةدام نم  ةعونصم  ةضف  عراوش  ..معن  ةضفلا ..!! ةنيدملا  عراوش  تشم   مهنم ..!!! يأل  رثأ 

ال او ..؟؟ ـ بهذ نيأ  لا ..!!؟؟ نيأ   .. ع  روثعلا  درأ  ..اثك  اذهل  ثأ  مل  ل  ..ةغ 
..عن يأ  نم  ةثرا  ثودح  وي  ام  دجوي  الو  عن  يأ  نم  تاعال  وأ  ةنحاط  برحل  رثأ  يأ  دجوي 

.بس نود  اذكه  تخا  دق  ناسإلا  نأ  ضافا  نكم  الف 

تالآو ةغ  ااث  هفرعأ ..!! ائش  اهيف  دجأ  ملف  ..ةنيدملا  ةدوجوملا   ةقالمعلا  رجاتملا  تلخد 
تدع اذإ  اهتساردل -  امرو  ىركذلا -  لس  اهضع ع  تذخأ  ..ةموهفم  تالامو غ  ادج  ةققد 

  !!. املاس مزل 

ةدوعلا إ اهدع  ررقأل  ناسإ ..!!!! يأ  روثعلا ع  نود  ماأ  ةعرأ  نم  لقتسملا أ  تللظ  
اذه ل  تلعف  ..رجتملا  كلذ  نم  اهتذخأ  لا  ةققدلا  ةزهجألا  كلت  عم  ماع 1966 .. إ  ..مز 
لا تالامتحالا  عيمج  ناسحلا  تعضو   دقل  تقولا ..!! لاوط  جو  ةشهدلا ع  تامالعو 
!!.. نود  نم  نلو  اقم  المج  افظن  ء  ل  دجأ  نأ  اذه ..!! الإ  لقتسملا  اهدجأ   دق 
ائش دجأ  ملف  تامولعملل  ىرخأ  رداصم  يأ  وأ  بتك  روثعلا ع  تلواح  نأ  ركذأ  نأ  أ  الو 
اهتضق  ماأ  ةعرأ  دع  ةققدلا  ةزهجألا  كلتب  المحم  نمزلا  ةلآ  دوعأ إ  انأ  اه  ..و  ..قالطإلا  ع 
ماع ع  نمزلا  طضأو  ..ىرخأ  ةرم  ةلآلا  رارزأ  طغضأ  ةزاجإ ..!!! نم  دئاع  نأو  ..لقتسملا 

لوهذ ةلاح  انأو   رارزألا  طغضأ  لاحلا ..!! ةعبط  قش  ةلآلا   رقتسس   مز ..!! ع  .. 1966
ةلئاه سباوك  تعقوت  ثح  ..حاترالا  ضعب  ترعش  نأ  ركنأ  الو  ..ةشهد  اهدع  ام  ةشهدو 

تطعأ لا -  نم  تلخ  نو  اهتيأر -  لا  ةدرولا  ةروصلا  امر  ..دعلا  لقتسملا  ملاعلا   اهشع 
   !!. نك مل  ائش  نأو  اخأ  ماع 1966  ..ءارولا إ  دوع  إ  نمزلا  ..حاترالا  اروعش 

ةلط تاونس  ..دحأ  قدص  نأ  عقوتأ  ملف  كلت ..!! جتب  قالطإلا  ادحأ ع  خأ  مل  عبطلا 
نم اهتبلج م  لا  ةققدلا  تالآلا  سردأو  للحأ  ..عمتجملا  نع  امامت  الزعنم  قش  اهتضق  

..رمعلا نم  عسلا  لئاوأ  وأ  نامثلا  رخاوأ  إ  تلصو  ح  نونسلا  ترم   لقتسملا ..!!
ضارمأ ااصم  نأ  ملف  ..يرمعل  اساق  ةدج  حص  نأ  الإ  لا  فعض  ازجاع  اخش  تحصأ 
تدعتبا نأل  امر  ةداع ..!! خيشلا  بصت  لا  ضارمألا  كلت  نم  وأ  يركسلا  وأ  طغضلا  وأ  بلقلا 

ةخألا تاونسلا  شعأ  تنك  صلا ..!! لألا غ  وأ  خدتلا  ةئسلا  تاداعلا  نع  يرمع  لاوط 



ع نم  ناسإلا  ءافتخا  زغل  ..زغللا  لح  إ  لصوتأ  نل  نأ  اعقوتم  ماع 2007  يرمع   نم 
ةعقوتم ةئجافم غ  ةروص  تفشكنا  دق  رومألا  نأ  الإ  ةدالم ..!!!! فلأ  ماع 35  ضرألا  حطس 

نم ناسإلا  ءافتخا  فشأل   اقت  اماع  عرأ  ترظتنا  ادج ..!!!! ةغ  ةفدصو  اقالطإ ..!!!
.مخأس   ثدح ..!؟ ؟ اذام  ..دعلا  لقتسملا 

مهضع ..نوثك  ناج  قشل  ةرواجملا  ققشلا  إ  لقتنا  ..نمزلا  نم  ةضاملا  دوقعلا  لاوط 
..ادج ةحطس  عيمجلا  قالع  تناو  اذكهو ..!! ..مهغ  أل  ..جخ  مث  تس  وأ  ةنس  رقتس 

نم جخأ  نأ  ملف  تاجاتحالا ..!! ضع  ءال  اهذ  ءانثأ  مهتفداصم  دنع  مالسلا  زواجتت  ال 
.لعلا   ثحلاو  عالطالاو  ةلزعلل  بس ح  ةرولل  الإ  قش 

كلذ ف  ء ..!! ل  هنم  تفرع  يذلا  راجلا  ءاج  نأ  إ  متخأ -  ام  ةددع -  تارم  اج  غت 
فتاهلا اهتبلط   لا  ةرجألا  ةراس  رظتنأ  ..اهنكسأ  لا  ةنكسلا  ةرامعلا  جراخ  افقاو  تنك  ..مويلا 
ةداقلا ع  ارداق  دعأ  مل  ذإ  ةرولا ..!! تاجاحلا  ضع  ءال  يزكرملا  قوسلا  إ  باهذلل 

و…    كو س ..!! ي  فعض  بس 

..!؟ ؟    يدج ا  ام  نامل  كلصوأ  نأ  دت  له  - 

انه اولقتنا  نيذلا  ناجلا  دحأ  هنإ  ەآ  ..هلإ  تفتلا  اماع ..!! ثالثلا  ەرمع  زواجتي  ال  باش  اهلاق 
ةبأ  : ةجهل  هل  تلق  ..اثيدح 

..يزكرملا   قوسلا  باهذلا إ  درأ  طقف  تنك  ..يدلو  ا  اركش  - 

مزح  : لاقف  ..س  اقفشم ل  رظن إ 

.كتقش    ك إ  دوعأ  مث  كتاجاح  يشل  يدج  ا  فنب  كذخس  - 

لأل ةرجألا  تاراس  ةك  تلصتاف  ..ضفرأل  نأ  ملو  يرغملا  ضرعلا  اذهل  انتمم  هلإ  ترظن 
فرعأ ال  ..فرعأ  ال  وقدص  ..و  ..اخسم  هتراس  سلجأل   باشلا  كلذ  عم  تكرو  زجحلا 
يرمع تاونس  عيضت  نأ  دي  نك  مل  يذلا  اعتو  هناحس  ةدارإ هللا  امر   اذه ..!! ثدح  فك 

  !!. دعلا لقتسملا  لا   ءافتخا  ةفرعمل   ةددع  تالواحم  دع  ءاه  اهل 

ـا فولأم ـا  بغ ائش  ىرأل  يحان  نم  ةراسلا  بال  ناجلا  بجلا  إ  اروعش -  ال  ترظن -  دقف 
دحأ هش  هنإ  ..هنإ  ..هتؤر  نم  تللم  ارارم ح  هتيأر  دقل  ءلا ..!؟ ؟ اذه  ام  ه ..!! أخم  اد  جـ

!!.. ةزهجألا كلت  دحأ  هنأ  مسقأ  داأ  ..لقتسملا  نم  م  اهتبلج  لا  ةققدلا  ةلوهجملا  ةزهجألا 
..و    ةوق  قفخ  لق  ترعش 

..يدج    ا  انلصو  دقل  - 

الئاق  : جح  مسبا  مث  ..قيمع  تاس  نم  ظقأ  هنأو  ةدح  هلإ  تفتلا 

..فسآ    انأ  كتعزفأ ..!؟ ؟ له  - 

لوق  : ام  فرع  لجر  ةجهلو  حضاو  مزح  هل  تلق  ل  ..درأ  مل 

كلإ ثدحتأ  نأ  درأ  ماه  رمأ  ةمث  ..تحمس  ول  نآلا  ..نآلا  قش  إ  دوعت   نأ  كدرأ  - 
   !!!.. هنأش

اغتسم  : لاق 



   …. يدج ا  نلو  - 

ددش  : مزح  هتعطاق 

..هنأش   ثدحتن  نأ  بج  ادج  طخ  رمأ  كانه  ..دعنلف  ..اذه  شقانت   كوجرأ ال  ..كوجرأ  - 

ادئاع  إ رادتساو  اهمهفأ ..!! مل  تامل  عضب  مغمغ  مث  ..بارغتسالا  ةمالع  هتفش  باشلا  طم 
..قش دحأ   اهيف  راز  لا  ةخألا  ةرملا  تنا  م  ركذأ  ال  ..لوخدلل  هتوعد  ثح  قش 

   !!!.. ركذأ ةققح ال 

ةام  : هلإ  رظنأ  انأو  هل  تلق  مث  ..بقرتو  بارغتسا  رظني إ  وهو  ةقشلا  ةلاص  انسلج  

..ائش    خت  نأ  نود  ةحا  ملتت م  نأ  كوجرأ  ..عمسا  - 

..ثدحلا    رارمتسالا   عجش ع  هنأو  رظني إ  وهو  كاترا  مسبا 

نإ اهب ..!؟ تئج  نيأ  نم  ..كتراس  اهيفخت   لا  ةققدلا  ةلآلا  تأر  دقل  ..يدلو  ا  عمسا  - 
..امامت    اهلثم  كلمأ 

احاض  : فدرأ  مث  ..ددش  حاترا  رظن إ 

..!!؟؟    لقتسملا نم  اضأ  تنأ  اضأ ..!؟ ؟ تنأ  - 

غلا  : بارغتسا  هتلأسف  هلعف  ةدرل  ةدش  تضفتناو  درلا  اذه  دنع  تقعص 

نم تسلو  نمزلا  اذه  نم  نإ  مث  ..مث  ةأجافم ..!!؟؟؟ يأ  رعش  الأ  عت ..!!؟؟؟ اذام  - 
..!!!؟؟    لقتسملا نم  تنظ  اذامل  لقتسملا ..!!؟؟

لأس  : مث  ..ةشهد  رظن إ 

!!؟؟    نمزلا اذه  نم  نوكت  فك  فك ..!!؟؟ - 

نم امامت  ولخ  نا  يذلا  دعلا  لقتسملل  رازو  نمزلا  ةلآل  اخا  ةصق  راصتخا  هتخأ 
هعقوتي دق  ام  رخآ  عمسل  ةاحم  ءاقلإ  يوني  هنأو  ثدحت  مث  ..اقمع  افز  ذخأو  دهنتف  ..لا 

ناسإ  :

امر ..امر  ..أدأ  نيأ  نم  عقاولا  ملعأ   ..و ال  ..كمال  كشأ   الو  عبطلا  كقدصأ  نإ  ..يدس  - 
دحأ لق  نم  امسر  نالعإلا  مت  امدنع  ..دعلا  لقتسملا  نم  ةفلا  كلت  نع  ثدحتن  نأ  بج 
اهيلإ تلصوت  دق  كنأ  دحأ  ملع  مل  عبطلا  ..ةلا  خــــرات  نمز   ةلآ  لوأ  عنص  نع  ءاملعلا  مظعأ 
ثدح ةلآلا  كلت  تنا  دقل  ..مهملا  قح ..!! باجعإلا  ثت  ةقعو  نسلا  فال  كلذ  لق 

مز ملاعلا   نا  دقو  ..براجتلا  تاناويح  ع  حاجنب  اهتجت  تمت  نأ  دع  ةصاخ  ..ةعاسلا 
اجولونكت ادج  مدقتم  ملاع  شعن   اننأ  حيحص  التق ..!! ةداملا  اهتلتق  ةدرا  ةدماج  ةاح  شع 

عيمجلا نل  ..ءانبلاو  ةمنتلا  ةحان  تهجتاو  اهل  اهتاعا  تهنأ  دق  ةلا  نأ  ةجردل  ..اراضحو 
ادام مهضع  عم  سانلا  لماعت  حبصأف  ..ةلمم  ةدماج  ةاح  لظ  ايهر   احور  اغارف  اع  نا 

( ةءالا و( بحلا )  ) لثم تامل  تحصأ  ..ائشف ح  ائش  راهنت  ةألا  تاقالعلا  تحارو  ..اتح 
الو لمعلا  ..راعشلا  وه  لمعلاف  ..ادج  اننقم  لافطألا  باجنإ  حبصأو  ل  ..ةكحضم  ةهفات  تامل 
نأ نكم  الو  ..ادأ  أدهت  لحن ال  ةلخ  انعمتجمف  ..عبسألا  ماأ  لاوط  ناسإلا  لمع  ..لمعلا  غ 

..ةألا تاقالعلا  اثك  مامتهالا  لق  دقف  اذل  ..دح  قأ  كلمع إ  اجتنم   نكت  مل  ام  شعت 



وه لمعلاف  ..اثك  باجنإلا  نوثك  نوجوملا  دع  ملف  ..اردان  ارمأ  لافطألا  باجنإ  حبصأو 
ناسإلا رعاشمو  ..تفعاضت  لمعلا  تاعاس  ..مهملا  وه  هعمتجم  ناسإلا   جاتنو  ..مهملا 
بسو ةألا  مظنت  ناوق  بس  طقف  نرالم  ضرألا إ  ناس  ددع  صقانت  ح  تصقانت ..!!

مدع ةثك  اناحأو  ..لفط  وأ  ..دحاو  لفطل  ىوس  باجنإلا  جوملا  نم  ددعلا  ةغر  مدع 
ةع ةعرأ  نم  هف أ  لمعت  ..ةلآلا  هف  نوكت  عمتجم  شعت   نأ  لخت  ةرملا ..!!! باجنإلا 

   !!.. فقوت نود  اموي  ةعاس 

الئاق  : فدرأ  مث  ..ةرم  ىركذ  درط  هنأو  اضعتمم  اللق  تكس 

دارفأل ةعامجلا  ءافتخالا  تاغال  تحارو  سانلا ..!! نم  بك  ددع  ءافتخا  ظحول  ..ائشف  ائشو  - 
رورم عم  ةروصلا  تحضتا  مث  اهبس ..!! دحأ  ملع  نأ  نود  ةطلا  ةزهجأ  دنع  اوتت  ةلما  أو 
اهرود تجتنأ  لا  تالا  نم  ددعلل  نمزلا  ةلآ  ةعانص  عيب   ملاعلا  كلذ  ماق  ذإ  ..ماألا 

تاقالعلا ثح  املا  نم  ةفلتخم  نامزأ  إ  ةرجهلل  سانلا  اهمدختسل  ا ..!! اهنم  ددعلا 
لوأ امر  و  سانلا ..!!! نت ب  ةنمزلا ) ةرجهلا   ) تأد ..ائشف  ائشو  ..ةئفادو  ةممح  ةلا 

نامزألا ةرجهلا إ  نمزلا - تالآ  ةرفو  عم   - لا ماقف  ناسإلا ..!!! خــــرات  اهعون   نم  ةرجه  رخآو 
إ لقتنا  نم  مهنمو  سولا ) روصعلا   ) اهيلع نوقلطت  ام  إ  لقتنا  نم  مهنم  ..اهنودي  لا 

ةللق ةلق  تقو  عورم  دح  لقتسملا إ  ناسلا   ددع  صقانت  ح  خلإ ..!!! ةضهنلا ..) (ع 
مل ةاحلا  نلو  مهدحأ ..!! انأ  تنك  ..لمالا  ضرألا  بكول  اهمح  ةعتمتسم  لا  نم  ادج 
نام  ل  ع  عزوم  نويلم  نم  لقأ  إ  ضرألا  ناس  ددع  صقانت  دقف  قاطت ..!! دعت 

انه نمو  طقف ..!! صاخشأ  ةعس  ىوس  اهيف  شع  ةلما ال  ةنيدم  امقم   تحصأف  ملاعلا ..!!
دع نمزلا  تالآ  اوطض  املا  اولقتنا إ  نم  عيمج  نأ  كخأ  نأ  الو أ  ..اضأ  ةرجهلا  انررق 

..دحأ    اهيلع  ع  ..ادج ح ال  دع  لقتسم  اهولسل إ  كلذ 

فدرأ  : مث  اللق  تكس 

ناسإلا  ەدهش  يذلا  لهذملا  ولونكتلا  مدقتلاو  ةيهرلا  ةضهنلا  نع   كسفن  لأس  ملأ  - 
فلأ نعلا  همدقت   قوف  يضاملا  نرقلا  ناسإلا   مدقت  نإ  ةضاملا ..؟؟ ؟ ةللقلا  نورقلا 

ادج ام  ودي  ةخألا  تاونسلا  ملاعلا   ەدهش  يذلا  لعلا  مدقتلا  نإ  ل  (.. 10  ) ةضاملا ماع 
ةروثلا ەذه  بسلا   نا  دقل  فلختلاو ..!! لهجلا  نم  نورقلا  فال  اساق  تالؤاسلل  اثمو 

..لقتسملا نم  رمألا  عقاو  مه   مهنوفرعت  نيذلا  ءاملعلا  عيمجف  لقتسملا ..!! ناسإ  ةملعلا 
..دعلا لقتسملا  نم  اوؤاج  دق  اقت  مهعمج  ..خلإ  نوسدأ ..) ساموت  (.. ) تشيآ (.. ) نتوين )

..يلا   لقعلا  اهبعوتس  مهمولع ح  ضع  ةلا  اوطعأ  مهنل 

ررك مل  اذهل  ..هنمز  دحأ   اهمهف  مل  امولع  ةلل  مدق  (- 11 ( ) فاد ودرانويل   ) لثم مهضع - 
مهلقع دودح  ع  لا  عم  لماعتي  لقتسملا  نم  رجاهم  ل  حبصأو  ..أطخلا  اذه  دحأ 

إ رفسلا  اهلغتسا   الو  ..ةحلسألا  فرع  مز  دحأ   نك  مل  ظحلا  نسحل  ..مهباعساو 
ەذه ..لتقلاو  بورحلا  اوفرع  مل  مز  لاف   ..الثم  هترطس  تحت  لا  عاضخو  املا 

  !!. هنم تئج  يذلا  لقتسملا  ةصق  يدج  ا  راصتخا 

هذأ ملف  ..دودحلا  دعأ  اقطنم إ  ەركذ   ام  ل  لاق ..!! ام  كانه  دع  ملو  ..همال  نم  تنا   
اثك مهي  دع  مل  حاترا ..!!! اخأ  تدهنتف  ..همال  هيع و  قدصلا  تأر  دقل  ..قالطإلا  ع 
نآلا تفرع  نل  ..ةللق  روهش -  امرو  تاونس -  دع  تومأس  ..دعلا  لقتسملا  ثدحس   ام 



ةللق تاونس  لالخ  ( 12  ) ةيهرلا ةعلا  ەذهب  ضرألا  بكوك  ناس  دازت  اذامل  تفرع  ..ء  ل 
لا ةملا  ةملعلا  ةرفطلا  فتو  ةقطنم ..!! اهنل  ..قح  ةغ  ةصق  اهنإ  ..ةلا  خــــرات   

ةللقلا نورقلا  ثدح   يذلا  لهذملا  اسلا  راجفنالاو  يضاملا  نرقلا  ملاعلا   اهشاع 
جمدنا يذلا  لقتسملا  ناسإ  صم  تفرع  نأ  دع  قلق  نود  ةخألا  اأ  شعأس  ةضاملا ..!!
..حاترا ةماسبا  ..ةماسبا  جو  ع  تمسرا  ..و  ..احلا  نمزلا  ناسو  املا  ناسإ  عم 

.توم   نأ  لق  هتفرعم  قحتس  ام  فرع  نم  ةماسبا 



ظحلا   مسباو 
الإ فصنم  يأ  عس  امرو ال  ل  ..قالطإلا  اهم ع  ام  اح  دجوي   ..ادج ال  يداع  ناسإ  نإ 

تلشف اح ..!! هتج   ء  ل  لعفلا   تلشف  نأ  عقاولاف  لشاف ..!! ناسإ  نإ  لوق  نأ 
بحلا ةقالع  تلشف ح  ..ةضع  الامآ  هلع  دقعأ  تنك  يراجت  عوم  تلشف   ..سارد   

كحضتس  اندلا  نأ  تننظ  امدنع  ح  لشفلا  لسلسم  رمتساو  ل  اهتشع ..!! لا  ةدحولا 
..ارغ تعقو   فك  رمألا  عقاو  فرعأ   ال  ..ةاتفلا  كلت  تجوزت  امدنع  كلذ  نا  اخأ ..!!

هقوفت   لجر  نم  ةأرما  جاوزل  ارم  نودج  اناحأ ح ال  بصنلا )  ) مسا كلذ  نوقلط ع 
تنك ع دقو  ..ادج  ةث  ..ادج  ةلمج  جوز  تنا  دقف  عبطلا -  حيحص  سكعلاو  ء -  ل 
نم ةثك  تاعص  تهجاو  اهنأ  ادأ  الو أ  ..يداملاو  امتجالا  اهاوتسمل  عفس  اهنأ  ق 

اهتمل تضرفو  عيمجلا  نم  ىوقأ  تنا  اهنل  ..اهد  بلطل  تمدقت  امدنع  ةق  ةضراعمو  اهلهأ 
ەذه ةصخشلا  ةوق  نأ  إ  فسألا  عم  هنأ  نأ  نود  اذه  ل  ثدح  اهتوخأو ..!! اهيدلاو  ع 
نلو رتوتلا ..!! مئاد  ..قلق  ..زوزهم  ..فعض  ناسإ  نأ  ةصاخ  جون ..!! امدنع  اماهتلا  مهتلتس 
ةصرف هد  نم  عيض  نمف  ..اذهل  مالم  نأ  دقتعأ  الو  ..امامت  ص  امعأ  حمطلاو  بحلا 

.!!؟   اهتجوزت لا  كلتك  ةاتف  طاترالا 

دعف مسبت  .!! نأ  ادأ  نكم  ال  اندلا  نأ  تفرعو  حالا ..!! جاردأ  تهذ  دق  الحأ  نأ  الإ 
اللذ شعأ  ت  ..تبلا ح  ء   ل  اهترطس ع  جوز  تضرف  ..جاوزلا  نم  ةللق  روهش 
رمآلا تحصأف   ..م  اهتافت  ىدامتت   تناو  ..رارق  يأ  ذاختا  نع  ازجاع  اهتمحر  تحت 

موي دع  اموي  يوزنأ  تنك  لاقملا  و  متشو ..!!! جوب  ختو  ذإ  نود  جخت  ..انلا 
إ ةدوعلا  ەانعم  قالطلاف  ..ةدحاو  ةباجإ  ةوطخ  ماقلا  نم  نكمتأ  نأ  نود  ملاعلا  نع  لزعنأو 

   . ةسلا  احاتم  اراخ  قالطلا  نك  مل  اذل  ..ادام  ةرقتسم  ةاح غ  ةدوعلا إ  ..رقفلا 

اثك ثدح  رمأ  ةطلسم  ةق  ةث  ةأرما  نم  قف  لجر  جاوزف  ..ازحأ  فصو  ملع   لطأ  نل 
قراغلا  انعمتجم  ةجلا   كلت  تاعت  ملعن  انعمجو  ..هنأش  ركذلا  قحتس  ام  دجوي  الو 

صق مل  بتأ  لعجو  امامت  اح  غ  ام  وه  كلذ  دع  ثدح  ام  ..نلو  رهاظملا ..!!!
لجر ال عم  اهل  ةروص  جوز  ةيقح  تدجو   امدنع  ..ادج  ةلللا  كلت  ركذأ  تلز  ام  ەذه ..!!!

لا ءامسلا  ةدارإ  اهنأ  كش  ال  نوخت ..!! جوز  نأ  فرعأل  ءاذ  إ  رمألا  بلطتي  مل  هفرعأ ..!!!
بم  ء  ع  عأس  نأ  رعشأ  لعج  يذلا  ام  فرعأ  الف  ..اهتيقح  ثحأ   تلعج 

ام اذإ  ام  ائش  فشكتس  كنأ  رعش  لا  ةردانلا  تاظحللا  كلت  نم  ةدحاو  امر   ةيقحلا ..!!
ةلأسمف ..كش  نود  ةوق  تضفتنا  دقل  عف ..!؟ ؟ ةدر  تنا  اذام  كتجوز ..!! ةيقح  تثبع 

لف ..نمز  ذنم  اهتناخ  عقوتأ  نأ  بج  نا  توم ..!! وأ  ةاح  ةلأسم  لا   لجرلا  دنع  فلا 
   !!. دحأل متهت  الو  دت  ام  لعفت  ةأرما  اهنأ  وي  اهتاح  هلعفت   ام 

اهيلإ تهذف  زافلتلا ..!! دهاش  رألا  قباطلا  ةروصلا -  ع  يروثع  تقو   - جوز تنا 
كلتب تئجوفو  تأر  اضغ ..!! ضفتي  يدسجو  اح  ةرم   لوأل  يع  نم  رياطتي  رلاو 

ةلئاسم داتعملا  اهدوب  ترظن إ  ل  ..اقالطإ  هت  مل  كلذ  مغر  اهنل  ..اهيلإ  اهب  رظنأ  لا  ةرظنلا 
ع ثكت  مل  اهنل  اههجو ..!! مامأ  اهتعضوو  ةروصلا  اهل  تجرخأف  ضغ ..!! بس  نع 

تلاقو  : لاعتب  ترظن إ  ل  قالطإلا ..!!



كاحت بللا  كتب  دعو إ  نآلا  قلطتلف  ةاحلا م  دت  نكت  مل  نإ  ..محجلا  بهذتلف إ  - 
وه هحأ  يذلا  اذه  نإ  ..الجر  تسل  تنأ  ..ةركن  تنأ  ..دحاو  سلف  لصحت م ع  نأ  نود  نويدلا 

   …. كنإ ..اق  اهحلصأسو  اهتبكترا  ةعش  ةطلغ  ..ةطلغف  تنأ  امأ  ..قحلا  جر 

ه ع تهو  ..ةشعملا  ةفرغ  دوجوملا   احنلا  لاثمتلا  تكسمأ  نأل  ..اهمال  لمت  مل 
ع ةتيم  ىوهت  نأ  لق  لوهذ  إ  رظنت  و  اهسأر  نم  ءامدلا  ترجفناف  ةوق ..!!! اهسأر 

ياقاس جوز ..!! تلتق  ..اهتلتق  دقل  ..دقل  تلعف ..!! ام  ةحادف  تكردأ  طقف  اهدنع  ضرألا ..!!!
ترظن إ لعفأس ..!!؟؟ اذام  ..ضفتي  هل  يدسجو  ضرألا  تعقوف ع  ..مح  نم  انكمتت  مل 

تللظ حل  للش  تصأف  ..اهسأر  نم  رجفتت  تلاز  ام  ءامدلاو  ضرألا  ع  ددمملا  اهدسج 
تحرو عمدلا ..!! يانيع  تقرورغا  مث  ..ةللق  قئاقد  لعف ..!!! ةدر  يأ  ذاختا  نع  ازجاع  هس 
يرمع لاوط  تشع  دقل  ةباجإ ..!! ةوطخ  يأ  ذاختا  نع  زجاع  ناج  صخش  يأ  لاحك  أ 

فاطملا  تنس   ح ..!! ح  خأس  التاق ..!! كلذ  إ  ةفاضإلا  تحصأو  الشاف 
ةلاح مج   تكترا  نأ  راتعا  ع  ئت -  تمت  ول  حو  ةقنشملا ..!!! لح  امر  وأ  نجسلا 

تاع لكوت  عيطتسو  ادج  ةق  اهتلئاع  نإ  ..ادحاو  اسلف  ثرأ  نلف  ضرعلا - نع  عافد  
لاقنلا فتاهلا  سرج  توصلا ..!! ؟ اذه  ام  ..الهم  لعفأس ..!! ؟ اذام  يضق ..!! فسل  يماحملا 

..لصتملا فرعأل  اهفتاه  إ  اعم  تعره  جوز ..!! فتاه  هنإ  ..هنإ  ..تاه  سل  هنإ  نري ..!!
قيشع هنأ  رهظ  حورلا ..!! ) ببح   ) همسا ..لصتملا  ةه  مقرلا ) فشا   ) ةمدخ نم  تفرعف 

اقراغ  ارمسم  لاقملا  تللظ  ل  ..عبطلا  فتاهلا  درأ ع  مل  ةرذقلا ..!!! ةنئاخلا  ەذه  ..جوز 
اسلاج تللظ  ةعجارملا ..!! ضع  جاتحت  اهنلو  ةمنهج ..!! ةركف  تتاو  دقل  ..دقل  ..قيمع  كفت 

.لواحأ   نأ  بج  ..ائش  خأ  نل  ..ەذه  طخ  ركفأ  تعاسلا  ةارق  ام   

: اهيف هل  لوقأ  دغولا  اهقشع  ةفتاه إ  ةلاسر  هلالخ  نم  تلسرأو  لاقنلا  جوز  فتاهب  تكسمأ 
امنس فقاوم  إ  لاعت  طقف   .. لصتت  ال  كوجرأ  ..ادج  ماه  رمأل  كلاقأ  نأ  درأ  ..يبح  ))
ةع ةداحلا  كانه   نك  كوجرأ  ..امنسلا  راذت  كاش  نم  برقلا  كانه  رظتناو  بعشلا ..) )

  ((. ءاسم

  !!. اقحال نوفرعتس  اذه ..!؟ ؟ تلعف  اذامل  ..أو  معطلا  علتي  نأ  متأ  ..ةلاسرلا  صن  اذه  نا 

قئاقد ..فصنلاو  ةاعلا  ذنم  بعشلا )  ) امنس راذتلا   كاش  مامأ  راس  ارظتنم   تنك 
ودي  ام  هسفنب  دادتعالا  ددش  مسو  لجر  وه ..!! هنأ  كش  ..دغولا ال  كلذ  ةللق ح ح 
اهيلع  تع  لا  ةروصلا  ودي   ام  امامت  ..دأتلا  وه  هنإ  ..ةهراف  بج )  ) ةراس بكرو 

  !!!. جوز ةيقح 

بس فرعل  اهب  لاصتالا  لواح  ..عبطلا  جوز  رهظت  نأ  نود  ةعاس  نم  أ  رظتي  سلج 
راظتنالا نم  اهدع  سأ  ..دري  دحأ  ال  عبطلا -  نل -  ..نري  هتبلج م  يذلا  لاقنلا  اهفتاه  ..اهرخأت 

ةقطنم انلصو إ  نأ  ددش إ  رذح  هتقحالم  اهدع  أدأل  ثح أ ..!! نم  دوعل  هتراس  بكرو 
نيأ تفرعو  هتراس  تفرع  ..طخ  نم  لوألا  ءزجلا  حجن  دقل  عئار ..!! اذه  ..هلم  ثح  ةماشلا ) )

.رطخألاو   بعصألاو  مهألا  ءزجلا  ..اثلا  ءزجلا  و  نكس ..!!

فل اهدع  تمقو  ..اهلوح  ءامدلاو  جوز  ةثج  ثح  اددحت  مونلا  ةفرغ  تبلا و  إ  تدع 
نلو ..ةققح  ةطرو  نوأسف   دحأ  آر  ول  ةوق ..!!! ضفتي  يدسجو  ةبك  ةداجس  ةثجلا 

ةداجسلا لمح  نك  ملو  ..ارجف  ةدحاولا  نم  بقت  ةعاسلاف  ..امامت  الاخ  عراشلا  نا  ظحلا  نسحل 



نلو ةلاحم ..!! كنس ال  يرقفلا  يدومع  نأ  ترعش  دقف  ..انيه  ارمأ  جوز  ةثج  يوحت  لا 
  !!. يدسج سلو  لمعلا  يدؤي  يذلا  وه  قع  نا 

ظحلا نسحل  دغولا ..!! كلذ  لم  اهجوتم إ  تجرخو  ةراسلا  قودنص  جوز   ةثج  تعضو 
   !!. الثم ماعلا  عراشلا  سلو ع  خاد  هتب    نأ 

نوركفت ام  وه  ..معن  ..هتراس  اهجتم إ  راس  نم  تلف  ..اخأ  جوز  قيشع  لم  تلصو إ 
نأ كش  ..طخ ال  ەذه   ةمهتلا ..!! هسلأو  هتراس  قودنص  جوز   ةثج  عضأس  ..طضلا  ه 

( بج  ) زارط نم  هتراس  نأ  اوست  الف  ..ةراسلا  بكري  امدنع  هفنأ  إ  لصتس  ةثجلا  ةحئار 
ةعورم ةمدص  باصس  هنأ  اضأ  كش  الو  نولاصلا ..!! تاراس  سكع  فوشكم ع  اهقودنصو 

.هتراس قودنص  ةدوجوملا   هتقشع  ةثج  وه  ةحئارلا  كلت  بس  نأ  فشك  امدنع 

نلو ..ههجو  ةأجافملا ع  حمالم  لختأ  انأو  اثك  كحضأس  ..اثك  كحضأسف  طخ  تحجن  ول 
الأ المآ  فوخ  اراسو  انيم  تفتلأ  ..الوأ  ةراسلا  قودنص  حتفأ  نأ  بج  ..نآلا  اذه  ل  نل 

ةاوطم ةطساوب  ةراسلا  قودنص  لفق  حتف  كلا ع  لواحأو  ..رخأتملا  تقولا  اذه  دحأ   اري 
ةعاس نم  أ  دع ..!! امف  ةطلا  لاجر  كوكش  رمألا  ثي  لفقلا ح ال  فلتأ  نأ  نود  ةغص 
حتفنا دقل  ..معن  كتت ..!!! كتت  ..اح  توص   لمجأ  تعمس  ح  ..لواحأ  انأو  اقت 

نم جوز  ةثج  تجرخأ  ..اراسو  انيم  تفتلأ  انأو  راس  إ  روعسملا  تهذ  ..قودنصلا 
لقو تبلا  تدع إ  مث  ..دغولا  كلذ  ةراس  قودنص  ةعص   اهتعضوو  ..ةفوفلملا  ةداجسلا 
انيدل دجوت  ظحلا ال  نسحل  ..لمالا  تبلا  فظنت  هتلعف  ام  لوأ  ناف  غصلا ..!! درقلا  بثاوتي 

..دع    اهدل  نم  ةددجلا  لصت  ملو  ةقاسلا  ةمداخلا  تلحر  دقف  ..ةمداخ 

ةلمع اذحو ..!! اث  ..ء ح  ل  لسغ  تمق  ..هف  نكر  ل  حسمأو  تبلا  فظنأ  تحر 
..نيد دق  رثأ  ل  حسمأل  قدص  ادهج ال  اهيف  تلذ  تاعاس  سمخ  نم  أ  تلطت  فظنت 

نأ لق  ةدع  ىرخأ  ةنكس  ةقطنم  ةمامقلا   تاواح  ىدحإ  اهنم   تصلخت  دقل  ةداجسلا ..!؟
  !!. تبلا دوعأ إ 

عاد كانه  نك  مل  ..جوز  ءافتخا  نع  مهغلأل  ةطلا  تلصتا  ..ةمساحلا  ةظحللا  تءاج  مث 
ام ادج  غص  حج  ..ارذ  حج   كانه  اذه ..!؟ ام  ..و  ..العف  اقلق  تنك  دقف  ..قلقلا  عانطصال 

هدترت تنا  متاخ  حرج  دقل  ..لإ  ا  ..تركذت  طقف  اهدنع  ءاج ..؟؟ نيأ  نم  في ..!! لاز 
كش ..اهقشع ال  ةراس  راس إ  نم  اهتثج  جارخإ  لواحأ  تنك  امدنع  اهمتاخ  حرج  جوز ..!!

نأ قدصم  ضرألا غ  تعقو ع  ةنعللا ..!! اهمتاخ ..!! ءامدلا   ضع  دجس  لا  ببطلا  نأ 
!!.. ةلحتسم ةلمالا  ةمجلا  نأ  اقح  ..ةطسلا  ةطلغلا  ەذه  بس  حالا  جاردأ  بهذتس  طخ 

الجاع نإ  ء  ل  ةطلا  لاجر  فرعس  ..عاضلا  ارعاش  ومد  رمهنتل  أر  يد ع  تعضو 
موحتسو جوز  متاخ  دهعلا   ةثيدح  مد  ةطقن  فشكس  انجلا  بطلا  نأ  كش  ال  الجآ ..!! مأ 

  !!.. رانإلا بعصلا  نم  حبصسو  ةق  ةروص  وح  تاهبشلا 

ةط إ م  ةرود  لصت  نأ  لق  ..عاض  ەدع  ام  عاض  ارعاش  لللا  لاوط  اظقسم  تللظ 
امهل تحتف  ..يرمع  لثم  هعم    ةلاع  ةترب  طاض  اهنم  جخل  احاص ..!! ةع  ةداحلا 
قاف يروصت ..!!! ل  قاف  ه  اخأ  ام  ..نلو  ..ع  ضقلا  اقل  نأ  اعقوتم  ةشعترم  دب  بالا 

لوق  : وهو  أ  طاضلا  رظن إ  دقف  ناسإ ..!!! هلختي  دق  ام  ل 

..و    ءاضق هللا  نمؤتو  ..نمؤم  لجر  كنأ  كش  ..يدس ال  - 



علهب  : هتعطاق 

   !!!.. خأ ثدح ..!؟ اذام  - 

لوق  : وهو  ةوق  رفز 

..اهاندجو    دقل  ..دقل  ..كتجوز  - 

..هلإ و  : عمتسأ  انأو  امامت  لح  فج 

   !!.. تتام دقل  ..كتجوز  ..يدس  - 

ةوق  : ه  تخ 

..!!؟؟    تتام فك  ..فك  - 

لوق  : وهو  أ  رظن إ 

ثداح س ..مويلا  حاص  عورم  ثداحل س  هتراس  تضرعت  امدنع  رخآ  لجر  ةقفرب  تنا  دقل  - 
..اهيف نم  قحت  نأ  لق  ..دوهشلا  مال  ءانب ع  تارم  ثالث  نم  ةراسلا أ  ەرثإ  تلقنا ع 

   …. نأ كوجرأ  ..يدس  ا  انزاعت  لقت  كوجرأ  امامت ..!! ناتثجلا  تقحا  دقل 

أد ..ءامسلا  ةده  ..رمعلا  ةده  اهنإ  ..فصولا  قوف  رمأ  هنإ  ..لوهلل  ا  ..همال  ا  عمتسأ إ  مل 
امدنع ةراسلا  قودنص  نم  ةونع  تجرخ  دق  جوز  ةثج  نأ  كش  ال  قلا ..!! ةع  لمع  قع 

نم حتفم  اهقودنصو  بج )  ) ةراس اهنإ  ةراسلا ..!! لخاد  ةثجلا  رقتسل  اهقشع  عم  اهيف  تلقنا 
قودنصلا لخاد  سلو  ةراسلا  لخاد  جوز  ةثج  اودجو  مهنأ  كش  ..اعمج ال  ملعن  ام  لخادلا 

بس لمالا  ناتثجلا  تقحا  نأ  دع  ..و  ..هتقفرب  تنا  اهنأ  اونظ  اذهل  ..بالقنالا  ثدح  نأ  دع 
  !!. ثداحلا لق  الصأ  ةلوتقم  تنا  جوز  نأ  ةطلا  لاجر  فرع  مل  ..سلا  ثداح 

عمد اهنإ  ..ائدهم  تك  ع  تي  طاضلاو  ..ومد  حبك  عطتسأ  مل  ..توجن  توجن ..!! دقل 
لاومأ ثرأس  اقم ..!!! القتسم  رظتي  اح  ةرم   لوأل  ..تسك  دقل  قمحألا ..!! اهيأ  حفلا 

ەري مل  الذ  ولذأ  نيذلا  داغوألا  اهلهأ  عم  راعلا  مصوتس  لا  امنب   ..المرأ  حبصأس  ..جوز 
هناحس لضف هللا  ..دأللو  ..لضفألا  إ  تلقنا  ..بقع  ع  اسأر  اح  تلقنا  دقل  دحأ ..!!

.ءامسلا   ةلادع  لضف  ..اعتو 



ةاحلا   ..ةدوع إ 
رمس له  فوخلا ..!؟ ؟ رعشس  له  ةخألا ..!!؟؟ انسافنأ  ظفلن  امدنع  ه  رعشس  يذلا  ام 
كلت تركف   املاطل  صصقلا ..!!؟؟ نولوق   ام  ةظحل  اهنازحأو   اهتام  انتاح  ط 

بقرتأ نأل  هذ ..!! نع  بغت  تالؤاسلا ال  كلتو  تاونس  سمخ  نم  ذنم أ  تالؤاسلا ..!!
يذلاو امد  دوجوملا   ثبخلا  مرولا  كلذ  وه  بسلاو  ..تاونسلا  كلت  لاوط  هقرتأ  ..توملا 
مرولا م  نكمت  نأ  دع  ةخألا  افنأ  ظفلأ  نآلا  انأ  اهو  هجالع ..!! نع  ءاطألا  عيمج  زجع 
وح اعمج  نوسلج  نباو  ةبحلا  جوز  ناج ..!! سلجت  دلاوب ت و  رعشأ  امامت ..!!

يوق  روضح  اهل  حبصأ  لا  عمدلاو  تاقهشلا  ضع  عم  ناملا  مخ ع  قبطملا  تمصلاو 
اذل اقت ..!! لحتسم  الع  نأ  ءاطألا  عيمج  دأ   ثح  كرام ..)  ) شسم ةفرغلا   ەذه 

..ائشف ائش  وبخ  ةاحلا  ءوضو  ددش  ءطب  يع  ضمغأ  نإ  ةخألا ..!! اظحل  شعأ  نآلا  انأف 
رعشأ تلز  ام  ..دقتعأ  ال  وملا ..!!؟؟ روعش  وه  اذه  له  ..له  ..الهم  اخأ ..!! يع  تضمغأ  ..و 

يع تحتف  ماحزلا ..!؟ طسو  عراشلا  نأو   وح ..!؟ نم  تاوصألا  ەذه  ام  نلو  نأ  ..!!
فقأ نإ  ..معن  ةملاسلا ..!!!)  ) ةقطنم نإ   ..نإ  ناسإ ..!! ؟ هعقوتي  دق  ء  رخآ  دجأل 

انأ له  انه ..!؟ تتأ إ  فك  ةملاسلا ..!!!!)  ) ةقطنم عراوش  دحأ  اعم   املس  ماحزلا  طسو 
..!؟ ملحلا وه  شسملا  يدوجو   نا  له  املح ..!! اذه  نوك  نأ  نكم  ..ال ال  اعطق  ملحأ ..!؟

نأ اضأ  فرعأو  ..امامت  قحو  عقاو  شسملا  ه   تررم  ام  ل  نأ  فرعأ  ..اضأ  لحتسم  ..ال 
( ةملاسلا  ) ةقطنم ةراجتلا   تالحملا  طسو  فقأ  انأ  اضأ ..!! قح  نآلا  ثدح   ام 

..الهم اذه ..!؟ ل  هنع  يذلا  ام  مات ..!!؟؟ لوهذ  ةلاح  انأو   اراسو  انيم  تفتلأ  لعفلا ..!!
ةف زارط  مدقلا ..!! زارطلا  نم  اهنإ  عراشلا ..!؟ ؟ ألمت  لا  تاراسلا  كلت  الهم ..!!!

!!!!.. اددحت تايعسلا  ةف  املا و  نإ   ةدعسلا ..!! ماألا  كلت  زارط  تايعسلا ..!!
.هف   كش  اذه ال 

تدجوف ..ددش  لوهذ  ةلاح  انأو   ةملاسلا )  ) ةقطنم اهب  تمت  لا  تالاقلا  ىدحإ  تعره إ 
نم وألا  رطسألا  إ  ةع  ةرظن  ..ةلاقلا  بناج  ففرألا  ع  ةدوجوملا  فحصلا  ضع 
دقل ضومغلا ..!!؟؟ اذه  ام  ..لإ  ا  !!.. 22/1/1977 ..ةدجلا رودص  خــــرات  فرعأل  ةحفصلا 

رعشأ نإ  لحتسم ..!! توملا ..!! ؟ باتعأ  مه ع  نم  ةسوله  له   املا ..!؟ إ  تدع 
..مهو    اذه  ل  نوك  نأ  نكم  ال  رياني ..!! رهش  نحنف   ..اعط  ةددش ..!! ةدوب 

بغ رمأ  كانه  لق ..!! نم  اهتيأر  نأ  ركذأ  ال  ةتش  ااث  ادترم  فن  دجأل  اث  إ  رظنأ 
نآلا هلع  امع   اثك  فلتخت  لا  ةملاسلا )  ) ةقطنم عراوش  مأ   تللظ  ..انه  لصح 

ةوق عفدني  هنإ  ..ماوعأ  ةتسلا  ەرمع  زواجتي  لفط ال  ..لفطلا  اذه  لإ ..!! ا  ..و  اهلامجو  اهتطاسب 
ةراسلاو ..لفطلا  ذاقنإل  اعم  تعره  ..ەذاقنإ  نم  دال  ..دال  ..هنم  ەدلاوو غ  عراشلا ..!! وحن 

اد الف  اذل  ..لسلسمو  ملف  ل  رركتي   هنإ  ادج ..!! دهشملا  اذه  نوفرعت  متنأ  ..بقت 
نع هتعفد  نأ  دع  ضرألا  ع  امرم  هلفط  بألا  اهيف  ىري  نأ  لق  ةللق  تاظحل  هفصول ..!!

ةطسلا ضوضرلا  ضع  ىوس  تااصإ  دجوت  ..عراشلا ال  نم  ىرخألا  ةحانلا  تزفقو إ  قطلا 
مث هنبا  ع  مطل  بهذ  بألا  ..ةطقسلا  ءارج  نم  حا  طس   ملأ  رعشأ  ..كانهو  انه 

مطل ع و  : اعم  ضهني 



..دحولا    يدلو  تذقنأ  دقل  فرعأ ..!! اقح ال  ..كركشأ  فك  فرعأ   -ال 

الئاق  : همال  لمل  ..درلا  نع  ازجاع  ةلهول  اهودشم  تللظ  ..ةرارح  نضتحاو  اذه  لاق 

..كلع    نانئمطالل  شسملا  كذخس إ  ..اذكه  كن  نأ  نكم   -ال 

بلغ  : لاز  ام  لوهذلاو  هل  تلق 

   !! خ انأ  ..انأ  ..اذه  لل  اد   -ال 

راب  : در 

سل يب  ..تبلا  لقألا إ  أتسف م ع  خ  تنك  ولو  ..كرتأ  نل  نأ  مظعلا  ا  مسقأ  - 
.م    ف   نأ  لق  كرتأ  نلو  ةيمرلا ..)  ) ةقطنم نكسأ   نإ  ..انه  نع  ادع 

يذلا لجرلا  تعتو  ..اث  نع  خاسوألا  ضع  تضفنو  ام  نم  تضهنف  ..لوقأ  ام  دجأ  مل 
..ءاطس نوبيط  سانلا  ..ماألا  كلت  قح   ةعئار  تلا )  ) تنا ..ةراسلا  ەدلو إ  لمحل  بهذ 

نأ ..بطلا ح  لجرلا  اذه  تب  وصو إ  حو  ةراسلا  وكر  نم  ةظحل  ل  اعتمتسم  تنكو 
.ةخألا   افنأ  ظفلأ  توملا  شارف  ةعاس ع  نم  لقأ  لق  تنك  نأ  امامت  تس 

..ناملاو نامزلا  ألمت  ةغص  ةأ  تنا  ..ثدحلا  فارطأ  ضع  لدان  هنباو  هتجوز  عم  تسلج 
هلأسأ نأ  لق  ثدحلا  فارطأ  هعم  تلداتف  ..هتذقنأ  نأ  دع  بك  دح  اجعم  إ  لفطلا  ناو 

نانح  :

..!؟   يغص ا  كمسا  ام  - 

هنس  : عم  ادأ  بساني  نازتا ال  الئاق  در 

..)…ـ    لا نسحملا  دع  دهف   ) سا - 

هسأر  : حسمأ ع  انأو  هل  تلق 

..لط و…    ا  لمج  كمسا  - 

..!!؟؟ ثدح  يذلا  اذه  ام  ىرخأ ..!! ةرم  افنأ  ظفلأ  انأ  ..انأ  فصوت ..!! مال ال  ةأجف  ترعش 
تنك يذلا  ناملا  فن   دجأل  ىرخأ  ةرم  يع  تحتف  ..ع  غ  نأ  داو  ..امأ  هت  ةروصلا 
..حف ناكت  جوزو  دلاو  كرام ..!!)  ) شسم توملا   شارف  صق ..!! ةاد  هف  

..اهعومد حسمت  مسبت و  دلاو  الاح ..!!! لضفأ  نأ  رعشأ  ..رعشأ  ..نبا  هجو  رمغت  عمدلاو 
اذاملو نسحتب ..!؟ رعشأ  اذامل  ..مث  ملحأ ..!؟ تنك  له  سولهأ ..!؟ ؟ تنك  له  ..وح  تفتلأ 

لوقت  : تالؤاسلا و  كلت  دلاو  تعطق  ءادعس ..!!؟؟ عيمجلا  ودي 

   !!.. كتاح ذقنأ  يذلا  ببطلا  اذهل  مث  دوع   لضفلا  ..يدلو  ا  كتمالس  دمحلا  ع  - 

ةعصو اغتسم  تلق  نانتما ..!! هلإ  رظنتو  ببطلا  إ  تفتلتل  ماللا  اذه  دلاو  تلاق 
ةددش  :

..!؟   افش نم  كانه  لمأ  هنإ ال  قباسلا  اولوقت   ملأ  ..الهم  - 

ةع  : نبا  تلاق 

..كتاح تذقنأ  لا  ةلمعلا  موقو  يرقعلا  ببطلا  كلذ  أ  نأ  لق  ..اذه  عيمجلا  نظ  دقل  - 



اهمال نأ   تأر  نأ  دع  لجخ  تتكس  هنإ … تلا ..)  ) باشل رخف  هنإ  ..ءاطألا  أفأ  قح  هنإ 
   !!.. لزغلا نم  اعون 

مث  : ..ةغلا  ةعص  هتركشو  انتمم  ببطلا  تفتلا إ 

   !!.. روتكد ا  كمسا  خت  مل  - 

امسبم  : درف ع  ..ةددش  ةفهل  هل  اهتلق 

  !!.. يدس ا  كتفرعم  تف  لا ..!!!!)…ـ نسحملا  دع  دهف   ) روتكدلا - 

ةعص  : تددر 

   …. نإ ..كركشأ  فك  فرعأ  ..ب ال  ا  كتفرعم  تف  - 

ببطلا ع تف  ..يدسج  ةحم   مال  ترعش  مث  ..ام  نم  عسلملا  تضهن  الهم ..!!!!
!!.. ملحلا هتذقنأ   يذلا  صخشلا  هنإ  لا ..)..ـ نسحملا  دع  دهف  !!!!.. ) مسالا اذه  ..ائدهم  تك 

نم تجرخو  تفاعت  نأ  دع  ح  ركفأو  ركفأ  تللظ  لحتسم ..!!! ةفدص ..!!؟؟ له  
ءانثأ املا  ام إ  ةلسوب  تدع  له  ..له  لهذم ..!!! جاتنسا  تلصوت إ  نأ  ..شسملا إ 

هناحس اطعأ هللا  دقل  ..لعفلا  املا  إ  تدع  امر  ثدح ..!! ام  اذه  امر  بيغ ..!!؟؟
لفطلا اذه  ةاح  ذقنأل  املا  اهفرعأ إ  ةلسوب ال  اسرإ  مت  دقل  ..معن  ةاجنلا ..!! ةصرف  اعتو 

!!!!.. اح ەرود  ذقنأو  نآلا  ابط  حبصأ  يذلا 

لجأ نم  املا  إ  داع   دقل  ..اعتو  هناحس  اهاإ هللا  اطعأ  لا  ةناثلا  ةصرفلا  ەذه  
.لإ   ا  كركشأ  ..بر  ا  كركشأ  ..جو  ةءاضو ع  ةماسبا  تمسرا  ..اذه 

تامالع نبا ..!! د  الاط  تبلا  انروزي   ببطلا  تئجوف  ..اقت  عوبسأ  ةثداحلا  كلت  دعو 
امهعم تسلج  ناذللا  امهسفن  ناصخشلا  امهنإ  هدلاو ..!! ..و  اههجو ..!! ع  ةقفاوملاو  لجخلا 

كش  ..اركذتي ال  ال  امهنإ  عبطلا ..!! انس  أ  ناودي  امهنأ  الإ  لفط ..!! وهو  هتذقنأ  امدنع 
.كلذ   دع  امهرأ  ملو  اماع ..!!! ذنم 30  امهنبا  تذقنأ  دقف  ..كلذ 

كلت املا   نمزلا إ  داع  ع  دق  اعتو  هناحس  نأو هللا  ..ملحأ  نأ  مل  نأ  نآلا  تدأت 
دقل ..رمعلا  لاوط  ةجتلا  كلت  ركذتأ  لظأس  ..قالطإلا  ادحأ ع  اهب  خأ  نل  لا  ةغلا  ةجتلا 
اجتنم  اناسإ  نوأل  اهلغتسأس  ل  ..ادأ  اهعضأ  نل  ةاجنلل  ةصرف  اعتو  هناحس  اطعأ هللا 

ركذتأف ..تقولا  لاوط  نبا  جوز  دهف )  ) روتكدلا ىرأ  انأو  ةصاخ  ..لضفأ  اناسإ  نوأل  ..متجم 
.اح   ةوطخ   يأ  مادقإلا ع  ركفأ  امدنع  امأ  اهعضأو  ..ادأو  امئاد  ةثداحلا  كلت 



وزغ   ةلاسر 
ءامسلا نم  ةزجعم  أ  نأ  ةالص  ل  هللا   نم  بلطأ  ءادوسلا  ماألا  كلت  لاوط  تنك 

برح نم  ةلا  ذقنتل  ەذهك  ةزجعم  نونمتي  اونا  ملاعلا  ناس  ل  نأ  عقاولاو  انذقنو ..!!!
ءامعز دعولاو ب  ددهتلا  زافلتلا  تاشاش  انيأر ع  امدنع  ةصاخ  باوبألا ..!!! قرطت  ةثلاث  ةملاع 

ةرحانتملا لودلا  عيمجف  كش ..!!! دأ  نود  ةللق  ماأ  دع  أدس  برحلا  تنا  ..ةرحانتملا  لودلا 
ام اذه  معن ..!! حجرألا  ع  ةوون ..!؟ ؟ اح  نوكتس  له  ..برحلل  ادادعتسا  اهتاوق  تدشح  دق 
نم ةزجعم  ..اهلجأ  نم  انيلص  لا  ةزجعملا  ثدحت  نأ  لق  ..هتاذ  توملا  ەاشخأو  هعقوتأ  تنك 
ةدحتملا  ممألا  بم  دنع  لشلا  ةناوطسا  ةئاضف  ةكرم  تطه  امدنع  كلذو  ءامسلا ..!!!

فلتخت هحمالم  نل  ةئيهلا  ي  اضف  قولخم  اهنم  جخل  ملاعلا ..!!! تمدص  ةلئاه  ةأجافم 
..ةناودعلا ائاقلت  اعاطنا  عأ  فصوي  دح ال  رظنملا إ  عش  نا  دقف  انحمالم ..!!! نع  امامت 

نأ نود  تطه  لا  ةئاضفلا  هتبكرم  نم  جخ  ادج ..!!! ةغ  ةعمال  ةضف  ااث  يدتري  ناو 
عيمجلا سح  ةدحتملا ..!! ممألا  بمل  عباتلا  سرحلا  مامأ  فقوتو  ةضرألا  رادارلا  ةزهجأ  اهدصرت 

مهنان ع قالطب  اوماقف  ..ثدح  ام  سرحلا  نأ   لق  بهملا ..!! دهشملا  اذه  ءازإ  مهسافنأ 
دحأ نك  ملو  ةناودع ..!! ااونب  ءاج  هنأ  مهنم  انظ  قبسم  ريذحت  يأ  نود  اضفلا  قولخملا  كلذ 
ءامعز اهنيح  يوح  نا  يذلا  ةدحتملا  ممألا  بم  ةسارح  نع  ثدحتن  نحنف  ..اذه  مهمولل ع 

  !!!. ـة لود نم 30  أ 

لوح مالعإلا  لئاسو  تدشحا  دقف  ةساس ..!!! تامزأ  يأ  ناسب  الفك  ثدح  ام  نا  عبطلا 
!!.. باقالا نم  لفطتم  ل  اهرود  تعنم  لاو  شجلا  تاوق  طحأ  يذلا  رئاطلا  قبطلا 

تاتخملا اضفلا إ  قولخملا  ذخأ  متو  هتساردل ..!! رئاطلا  قبطلا  لوح  اضأ  ءاملعلا  دشحاو 
  !!. هتجسأ صحفل 

كلت إ  تاعوبطملا  عيمجو  زافلتلا  تاونقو  ملاعلا  لود  عيمج  مامتها  هف  لوحت  لما  عبسأ 
بقي هلمأ  ملاعلا  حبصأو  ءدلا ..!!! كشو  تنا ع  لا  برحلا  رمأ  عيمجلا  ةثداحلا ..!!! 

!!.. قولخملا كلذ  ةراز  نم  ضرغلاو  رئاطلا  قبطلا  لوح  ءاملعلا  ثاحأ  هنع  رفس  دق  ام  رظتو 
اذهف ملاعلا ..!! ىوتسم  ع  ارعذ  الئاه ..!! ارعذ  تس  لا  ةلنقلا  ءاملعلا  رجف  نأ  لق 

!!.. ەوفصو ام  سململا  بغ  لوقصم  قرو  ع  ةعوبطم  ةلاسر  هعم  لمح  نا  قولخملا 
ةتكم ةلاسرلا  تنا  دقو  لهذم ..!!! روطت  نع  منت  ةدودحم  ةرذ  تاعاعشإ  هتامل  نع  ردصتو 

ةئيلم ةلاسر  تنا  ل  ةددحم ..!! ةغل  ةتكم  نكت  مل  عقاولا  ..ال   ..ةفورعم  غ  ةغ  ةغل 
اهّصن  : نا  ثح  ..ةللق  ماأ  لالخ  اهزومر  ءاخلا  كف  ماقرألاو  موسرلا 

نود ضرألا  بكوك  انل  اوملس  ..اق  ملإ  لصتس  لا  انتاوقل  مكوك  ملسب  اوموقت  نأ  مدن  ))
   ((. مكوك رمدتو  انتاوق  مدبس  مضفر  ةلاح  ..انيدل و  ادبع  نولمعتسو  ةمواقم 

لغشا نأ  دع  ام  اعون  ءادعصلا  سفني  أد  دق  نا  يذلا  ملاعلا  تمدص  ..ةفخم  ةلاسرلا  تنا 
  !!. باوبألا قرطت  تنا  لا  ةوونلا  برحلا  نع  عيمجلا 

لا فارطألا  عيمج  تقفتاو  ..ضرألا  بكوك  ذاقنإل  ةدحتملا  ممألا  بم  لودلا   ءاسؤر  عمتجاو 
نع ثدحتن  نحن  ..لودلا  ضع  ب  برح  نم  رطخأ  ةرملا  ەذه  رمألاف  ..فالخ  ع  تنا 

ال يلا   سجلا  ةاهن  يأ  دألا ..!! إ  ةدوبع  وأ  ..ةعامج  ةداإ  نعو  ةئاضف  تاقولخم 



  !!. حضاو وه  ام  تلاحلا 

ذقني قاو  رارق  ناتإلا  نع  ملاعلا  ءامعز  نم  معز  يأ  اهيف  زجع  ..ادج  ةنخاس  ةسلجلا  تنا 
ممألا بم  فقوتت   مل  لا  تاعامتجالا  نم  ماأ  ةعض  دعو  ةثرالا ..!! ەذه  نم  ضرألا 

اتلا  : ملاعلا  ءامعز  ررق  ..ةدحتملا 

ةئاضف ةكرم  يأ  ةحان  ةوونلا  خــــراوصلا  قالطإل  حلصت  رمقلا  حطس  ع  ةمخض  ةدعاق  ءانب 
متي بغ ح  مسج  يأ  دصرل  ضرألا  لوح  نام  ل  ةعافد   ةعانص  رامقأ  عضوو  ..ةمداق 

.هتداو   هعم  لماعتلا 

ناس اهيلإ  لصوت  لا  اجولونكتلا  لهجن  نحنف  ..ةافلا  هف  ام  انئمطم  رارقلا  اذه  نك  مل  اعط 
دقو انم ..!! امدقت  أ  مهنأ  د  الف  ..الوأ  انيلإ  اولصو  دق  مهنأ  املاط  نلو  بكولا ..!! كلذ 
!!!.. لعلا مهمدقت  ىدم  نع  ائش  فرعن  ال  تاطاتحالا   عيمج  تاقولخملا  كلت  تذختا 
لا اجولونكتلا  نأ  ام  ةحلسأ ..!! يأ  يوح  نك  مل  ضرألا  حطس  طه ع  يذلا  رئاطلا  قبطلاف 

اهمولع نم  ثلا  تفخأ  دق  تاقولخملا  كلت  نأ  احضاو  نا  ..انئاملعل  ام  اعون  ةموهفم  ەّس 
مهمدقت ىدم  فشكو  هتسارد  انؤاملع  موق  ال  ح  رئاطلا ، قبطلا  كلذ  انيلإ  تلسرأ  امدنع 

.لعلا  

وأ اذهل  ةحداف ..!! اهرئاسخ  ةس  اح  نوعقوتي  كسعلا  انئاخو  انئاملع  عيمج  نا 
عافد ةدعاقو  ةروطتم  ةعانص  ارامقأ  بلطتي  اذهو  ءاضفلا ..!! ةكرعملا إ  لقنن  نأ  اقت  عيمجلا 

نم مهألاو  هنم ..!! د  اذهك ال  ارمأ  نلو  ةيهر ..!! دوهجو  ةلئاه  غلام  عبطلا  ..رمقلا  حطس  ع 
!!.. ضرألا إ  لوصولل  ةازغلا  اهجاتحس  لا  ةنمزلا  ةفلا  إ  انئاملع  لصوت  وه  ركذ  ام  ل 

نأ يأ  ..ريدقت  دعأ  ماوعأ ع  ةعس  لالخ  انبكوك  لصت إ  دق  تاقولخملا  ەذه  نأ  ءاملعلا  يأف 
  !!. وزغلا دصل  هلمع  اننكم  ام  ل  لمعل  ه  سأ  اتقو ال  انمامأ 

اهشويج ملاعلا  لود  عيمج  تعضوو  ..اضفلا  وزغلا  ءردل  ملاعلا  لود  عيمج  تدحتا  لعفلاو ..!!
ذاقنإ لجأ  نم  ةلئاه  غلام  ةنغلا  لودلا  عيمج  تعتو  ..دادعتسالا  متأ  ةعافدلا ع  اهتمظنأو 

.ضرألا  

عم تنك  ..ندملا  نع  ادع  ةلزعنم  ةقطنم  عق   يذلا  خملا  تبلا  كلذ  ..تبلا  كلذ  و .… 
اعمج نولفتح  اونا  ..ثالثلا  مهددع  زواجتي  ال  نيذلا  ءاملعلا  هئاقدصأ  نم  ةعومجمو  أ 
لصافتلا  : خل  ةأجف  يدلاو  ءاج  ..مث  ..رمألا  ئدا  ائش   مهفأ  مل  مهتطخ ..!!!!! حاجنب 

ختسو ةلوؤسم  فتس  كنأ  قثاو  انأو  ..نآلا  ةع  ةسماخلا  كنإ   ..يدلو  ا  عمسا  - 
  !!!!.. قالطإلا ادحأ ع  ه  خت  نلو  لا 

اعمج نومسبي  اونا  نيذلا  ءاملعلا  هئاقدصأ  إ  ترظن  مث  ائش ..!! مهفأ  نأ  نود  هلإ  ترظن 
رخآلا  : وه  ههجو  ةمسرم ع  حاترا  ةماسباو  يدلاو  فدرأف  ..مههوجو  حاترالا ع  تامالعو 

ةئاضفلا إ ةكرملا  كلت  لوصو  ذنم  ثدح  يذلا  ل  ء ..!! ل  كخأس  ..يدلو  ا  انسح  - 
يدلو ا  ملعت  تنأ  ..ددش  ناقتب  ءاملعلا  المز  عم  اهتددعأ  ةحم  ةحم ..!! ضرألا  بكوك 

امدنعو ..ىرخألا  تالاجملا  فلتخم  ءاملع   مهارت  نيذلا  اقدصأ  عيمجو  ..ءاف  ملاع  نأ 
يلا سجلا  ذقنن  نأ  انررق  ..املا  ماعلا  ذنم  لودلا  نم  ددعلا  ةساس ب  ةمزأ  ءدب  انرعش 

انمق قفلم  اضف  وزغ  إ  لوؤسملا  مامتها  هجونو  برحلا  كلت  نع  ةرحانتملا  لودلا  لغشو 



   !!!.. ةهانتم ةقد  هل  دادعإلا 

انأو بارغتساو  ةهالب  تحتف ف  نإ  ل  ..امودصم  تنك  ..ع  همال  ثأت  ىل  يدلاو  تكس 
حاترا  : الئاق  هثيدح  لم  نأ  لق  ..هلإ  رظنأ 

ةركفلا اوبجعأ  نيذلا  ءاثألا  ضع  نم  لمت  انلصحف ع  لحلا ..!! اذه  ىوس  انمامأ  نك  مل  - 
بلطت دقل  ةقترملا ..!! ةوونلا  برحلا  بس  ادج  قلق  اونا  مهنأ  ةصاخ  ..ةام  اهيلع  اوقفاوو 

اروطتم إ اد  ..انعادإ ح  ..و  انثاحأو  انمولع  ل  هف  انعضو  رئاط  قبط  عنص  ةادلا  رمألا  
تاقولخملا ..عضوملا  ام   بعصأو  مهأ  ءاج  مث  ..ةفورعملا  ةلاحلا  انمولع  اساق  ..ام  دح 

دحأل هش )  ) ةلمع لقنلف  ..وأ  ..لمجت  ةلمع  موقن  نأ  ءاملعلا  المز  دحأ  حقاف  ةئاضفلا ..!!!
ةاتك مث  افخم ..!! اخسم  ودي  امامت ح  هلش  هشو  هتانيج  بعالتلا  لالخ  نم  ءاملعلا ..!!

نم هحت  ام  اوفشكل  اهزومر  كف  اوموق  ماأ ح  ةعض  انؤاملع  جاتحس  زومرلا  ةقط  ةلاسر 
..ضرألا وزغل  ددهت 

فسأ  : لاقو  ..ةفهلتملا  افنأ  مامأ  يدلاو  تكس 

!!.. اضفلا قولخملا  رود  بعلو  ةمهملا  ەذهب  موقس  نم  راتخال  ةعرق  ءارجإل  انررطضا  دقل  - 
نم هتاح  مدقت  ةدحاو   ةظحل  ددي  مل  قح ..!! اعاجش  نا  دقل  داز ..!!!)  ) روتكدلا محر هللا 

ءاضفلا إ  رئاطلا  قبطلا  كلذ  انلسرأ  دقف  ..اذه  دع  اسع  رمألا  نك  مل  ..و  ةلا ..!! لجأ 
..مث    رادارلا ..!! ةزهجأل  ةداضم  اجولونكت  مادختسا  راخلا 

لوق  : وهو  هتماسبا  تعسا 

!؟    كلذك سلأ  الا ..!! فرعت  تنأ  - 

هئاقدصأ نم  حفلا  تاحص  اعتتل  ..قح  نامألا  ترعشأ  ةعئار  ةماسبا  همال  نم  يدلاو  تنا 
دقل الهم ..!! ..نلو  رطخلا ..!! لاوزب  الافتحا  مهعم  حملاو  كحضلا  يرود  أدأو  ..ءاملعلا 

قلق  : يدلاو  تلأسف  ..اماه  ارمأ  تركذت 

..!؟   ا أ ثدحس  اذام  ..ةعدخلا  فشك  مت  ول  اذام  - 

ةبأ  : ةماسبا  الئاق  ءاملعلا  هئالمز  دحأ  عطت  ةرملا  ەذه 

عيمجلا نأ  للدلاو  ەذهك ..!! ةركف  عقوتي  نل  ادحأ  نأل  ادأ  اوفرع  نل  ..ب  ا  ائش  شخت  ال  - 
!؟    كلذك سلأ  ثدح ..!! ام  اوقدص 

الئاق  : حم  كحض  مث 

كلذ ف  نآلا ..!! نم  تاونس  سمخ  دع  ملاعلل  ةلما  ةققحلا  نلعنس  لاح  ل  ع  نحنو  - 
ةدح فختسو  ..ظعلا  لودلا  نم  ددعلا  تغت   دق  ةساسلا  تاداقلا  نوكتس  تقولا 

ملاعلا نأ  فرعن  نأ  دع  الإ  ةعدخلا  كلت  نع  نلعن  نل  ..خ  رومألا  نوكتس  اثك ..!! تاعالا 
فوخلا نم  ةللق  تاونس  ىوس  ائش  ملاعلا  خ  نلو  تاعالا ..!! نع  ادع  مالس  شع  

ةوون برح  نم  اثك  لضفأ  كش  الو  اذه  نإ  ..ةكسعلا  اجولونكتلا  لاومألا ع  فو  بقلاو 
..يلا    سجلا  امامت ع  قت  دق 

مهعم لخدأ  تأد  ..ائشف  ائش  ..و  ..ىرخأ  ةرم  حفلا  تاحص  تلاعتو  همال  يدلاو  لمز  نأ 
أ تعت  دق  لاو  ..ةقعلا  ةعدخلا  كلت  ةطساوب  ملاعلا  ةاجنب  لافتحالا  ..لافتحالا  ءاوجأ 



  !!!. ةلا خــــرات  ةعدخ   غأو  مخضأو 



لاخلا   نم  برغأ  ةمج 
لاخلا نم  برغأ  نا  ثدح  ام  نأل  صقل ..!! ناونع  بسأ  اذه  لاخلا ..!! نم  برغأ  ةمج 

باحصأ نم  متنك  اذإ  اهوؤرقت  ال  موجرأ  ادج ..!!! ةعش  ..ةعش  ..ةغ  صق  نإ  ..لعفلا 
   !!. موجرأ ..ةفعضلا  بولقلا 

نم انجاوز  نم  ةللق  روهش  دع  اهل  ناخ  جوز  تفشا  ..مويلا ح  كلذ  ادج  ركذتأ  تلز  ام 
جوز تنا  تاتفلا ..!!! ىدحإ  اهتثع إ  دق  تنك  مارغلا  تاراع  ضفت  ةفتاه  ةلاسر  لالخ 

اهدراط  نا  يذلا  صخشلا  تاذ  نأ  ةقدصم  ..ةقرح غ  تو  اضغ  ضفتت  ل  ..ةضاغ 
.هنم   جاوزلا  لقت  نأ  اهوجرو  نام  ل 

نا ثدح  ام  نأو  ادعاصف  نآلا  نم  انجاوز  محأس  نأ  نامإلا  ظلغأ  اهل  مسقأ  تحر  عبطلا 
فرعأ  انأو  اذهب  اهل  مسقأ  تنك  ..معن  ءارهلا ..!!! اذه  نم  خلإ  ..ادأ  رركتت  نل  ةطلغو  ةرباع  ةوزن 
نإ ..تاتفلا  مامأ  ادج  فعض  ءاس ..) رز   ) رمألا عقاو  انأف   رركتس ..!! ةناخلا  نأ  فن  ةرارق 

ةفطاعلا تارماغملا  كلت  نع  دعس  اوز  نأ  تننظ  دقل  ةربام ..!! نود  اذهب  فعأ 
جاوزلاو رارقتسالا  ثم  صخشل  ةسلا  ادج  بعصلا  نمف  َقمحأ ..!! تنك  ل  ةشاطلا ..!!!

تاقالعلاو براجتلا  نم  ثلا  تشع  نأ  دع  ةصاخ  ..كلذ  ع  ةتم  تالوؤسم  يأ  لمحتو 
اهمهوأو ئاح  ىرخأ   ةاتف  اهدع  عقوأل  ةمطحم  ةنح  ةاتف  لخ  ارات  الاغ  اهيهنأ  لا  ةرباعلا 

  !!. اذكهو ..ح 

وألا اهنأ  اهنم  انظ  ةناخلا  كلت  جوز  ترفغ   دقف  ..انجاوز  ةاهن  ەذه  نكت  مل  ..لاح  ل  ع 
ةرملا  ەذهو  ..ىرخأ  ةرم  ناخ  فشكت  نأ  لق  ىرخأ  ةللق  اروهش  انتقالع  رمتسل  ..ةخألاو 

ناخ جوز  تفشك  دقف  ..اددحت  قدنفلا  ةفرغ  و  اناسأ )  ) اهانضق  لا  فصلا  ةزاجإ 
تكرت ثح  وهللا ..!! رود  باهذلل إ  لللا  فصتنم  دع  رخأتم  تقو  اهمون   ءانثأ  اهتكرت  امدنع 

فك ..باصأ  يذلا  قرألا  ضع  بس  اللق  ەتلل  تجرخ  نأ  اهيف  اهخأ  ةغص  ةلاسر  اهبناج 
تس دقف  ..وهللا  راد  إ  لوخدلل  اهتشا  لا  ةنيعللا  ةركذتلا  كلت  بس  بذك ..!؟ تفشك 

نأ لق  ةخسملا  انباث  بويج  شفت   تنا  امدنع  احاص  جوز  اهتدجوو  يج  ةركذتلا  
  !!. قدنفلا ةغصمل  اهملس 

مامأ يرمأ  فشك  دعوتتو  ت  تحارف  يراذتعاو ..!! السوتل  هأت  ملو  تكس  مل  ةرملا  ەذه 
مامأ رخآلا  انأ  دتحأ  تأد  مث  ..لسوتو  ءاجرب  اهيلع  درأ  تنك  قالطلا ..!!! بلطت  ..و  ..هأو  اهلهأ 

تحرف ةلطا ..!!! اهنأ  ادج  ملعأ  لا  تاماهتالا  نم  الس  يرود  اهل  هجوأل  ةلصاوتملا ..!! اهتاناهإ 
..اذه نم  أ  جوز  لمتحت  مل  اهسفنب ..!! اهمامتها  مدعو  اهلامهو  اهصقت  نع  ثدحتأ 

راقتحالا اذهب  لهاجتت  نأ  يرود  لمتحأ  مل  ..ةفرغلا  جراخ  إ  ةهجوتم  ةصع  لهاجتتل 
طقف اهدنع  جو ..!!! تقص   اهنل  ..جورخلا  نم  اهعنمأل  اهمصعم  تكسمأف  جختو ..!!
ةناهإ ەذه  ةروصلا ..!! ەذهب  اح  ةناهإلل   ضرعتأ  مل  يذلا  انأ  ..ةقحلا  ەذه  ونج ..!! نج 
ةعفص ضغ -  ةروث  انأو   اهل -  تهجوف  ..عبطلا  تكسأ  مل  لجر ..!!! يأ  افق  ةعفصو ع  ةق 

ضرألا جوز ع  طقسل  ..ناسإ  اههجوأ إ  نأ  نكمم  ةعفص  ىوقأ  اههجو ..!! ادج ع  ةق 
  !!!. كارح نود 

قفرب اههجو  بأو  عج  اهمسا  يدانأ  تحرف  ..اهيعو  اهدعأ إ  نأ  الواحم  اروعذم  اهيلإ  تعره 



ةوق نم  اهقنع  ىوتلا  دقل  اهتلتق ..!! نأ  تفرع  ..تفرع  طقف  اهدنع  قيفتس ..!! اهلعل 
ع تطقس  ةح .…!! لازت  ال  اهنأ  وي  ء  الو  قالطإلا  ع  كانه  ضن  الف  ةعفصلا ..!!!
!!.. ةصم ل  ..ةثرا  فن   تعضو  دقل  لئاه ..!!! بعرب  ترعشو  ..قدصم  غ  ضرألا 

..!!!؟ ةطلا لصتأ  له  ثدح ..!!! ام  بس  هل  يرمع  عيضس  ..لمالا  قتسم  عيضس 
!!!.. الاغ لعف  نمث  عفدأس  ادأ ..!! محري  نل  انه  نوناقلا  تلا ..)  ) تسلو  اوروأ  نإ  

نم ه  رعشأ  مل  بغ  جــــم  بعرو   لوهذ  ارعاش  ام  ارمسم   ةلط  قئاقد  تللظ 
: لوق قثاو  توصو  قدنفلا  ةفرغلا   با  ةق ع  تاقرط  توص  يرافأ  لح  عطق  ..و  لق ..!!

   !!!.. ملضف نم  بالا  اوحتفا  ..دس  ..يدس  - 

جوز ةثج  إ  كفت  نود  نمو  ةددش  ةع  تهجوت  ل  ..قراطلا  كلذ  ةهب  ادأ  ركفأ  مل 
حتفأو اهدع  بهذأل  ةراتسلا ..!! اهيلع  قلغأو  مامحتسالا  ضوح  اهيفخأو   مامحلا  إ  اهلمحأل 

نأ لق  ةع  ةحت  اقلأ ع  هعمو  ..!!!! قدنفلا  نمألا   لاجر  دحأ  هنإ  ..هنإ  ..و  بالا ..!!
ةدج  : ةلجنو  رذح  لا  لأس 

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

رتوتب  : هلع  تددر 

..!؟    لأس اذامل  ..ماري ل ..ـ ام  ء ع  ل  ..معن  ..معن  - 

لوق  : وهو  كش  لا  رظن إ 

لشو ةأجف  ء  ل  أده  مث  عفترم  توص  كتجوز  عم  رجاشت  قدنفلا  ءالزن  ضع  كعمس  دقل  - 
..!!؟؟    خ امتنأ  لهف  بم ..!!

ظوحلم  : كاتراو  رتوتب  هل  تلق 

   !!.. ماري ام  اننإ ع  ..معن   -ن ..ـ

ةع  : لأس 

..اهيلع    نانئمطالا  دن  كتجوز ..!!؟؟؟ نيأ  - 

اترا  : ءافخإ  الواحم  ددش  ءطب  هل  لوقأل  ةوق ..!! يدسج  ضفتناف  اتغام  هلاؤس  نا  ..عللا 

..نآلا    دعت ح  ملو  ..ةفرغلا  نم  ةضاغ  جوز  تجرخ  دقل  - 

لوق  : وهو  هتفش  لا  طم 

..!!؟؟    اهجورخ ءانثأ  لاقتسالا  ظوم  نم  وأ  ..ءاللا  نم  دحأ  اهآر  له  - 

ةع  : هل  تلق 

..و   ..تقولا  لاوط  ةمحدزم  لاقتسالا  ةعاقو  ..بك  قدنف  هنإ  ..يردأ   -ال 

دو  : عطاق 

..تاه    مقر  كلإ  ..كتجوز  تداع  اذإ  انب  لصتت  نأ  وجرأ  ..انسح  ملعأ ..!! ..ملعأ  - 

ةقاطلا تنا  نإ  هتلأسل  اقئار  ازم  نا  ولو  ..هماقرأ  ل  يوحت  لاو  هل  ةصخشلا  ةقاطلا  لوان 



   !!!.. اضأ ةلخادلا  هتلناف  مقر  يوحت 

هجورخ  : لق  ارذحم  لاق  

اهنع ثحلا  أدسو  ةدوقفم  اهتعنسف  كتجوز  ةدوع  غلتل  دغلا  حاص  لصتت   مل  اذإ  - 
اهيف تعن  لا  ةفورعملا  ةنوناقلا  ةلهملا  و  ..ةعاس  نعو  عــرأ  نم  أ  تيغت  اهنوك 

.هنع   ثحلا  أدنو  ايغتم  صخشلا 

اماهتلا  : مهتل  قلقلاو  هل  تلق 

..اهبيغت    لاح  م   لصتأس  اذه ..!! لعفأس  ..يدس  ا  انسح  - 

ام ركفأ  لاوط  تاعاس  اهدع  لظأل  ةفرغلا ..!! ادحو   لا  كف  ..لاق  ام  كانه  دع  ملو 
ةطخ تلصوت إ  نأ  إ  بهرلا ..!! قزأملا  اذه  نم  اهيف  جخأ  ةقط  ركفأو  ركفأ  هلعف ..!! بج 
ذفنت عيطتسأ  له  ..له  ..اهودشم  ركفأ  ةف  تللظ  دودحلا ..!!! دعأ  زامشالا إ  ثت  ةعش 
حأ انأف  ..دوجوم  عفادلا  اهذفنتل ..!!!! ةعبطلل  قراخ  عفاد  إ  جاتحت  اهنإ  ەذهك ..!؟ ؟ ةطخ 
ةددج ةيقح  يشأل  بهذأس  ةطخلا ..!!؟؟ ام   ..ةطلا  نم  فن  ذقنأو  اهسفن  اح 

صلختأل ..ةفر  ةقطنم  إ  راطقلا  ةلحر  م   ةيقحلا  ذخآ  مث  اهيف ..!!! جوز  ةثج  عضأو 
!!.. سانلا عأ  نع  ادع  اناسأ )  ) اهب رهتش  لا  ةددعلا  تاحلا  وأ  راهنألا  دحأ  كانه   اهنم 
اذامل نولأس  اذام ..!؟ ةثجلا ..!! ءافخإل  دحولا  لحلا  وه  اذه  قدنفلا ..!! كلذ إ  دع  دوعأسو 
ءازجأ جوز إ  دسج  عيطقت  نم  د  هنأل ال  اهذفنتل ..!؟ ةعبطلل  قراخ  عفاد  طخ إ  جاتحت 
تارم ةدع  غس ع  أقتأس ..!؟ ؟ ..ةركفلا  ةعانش  ادج  ملعأ  ةيقحلا ..!!!!! اهعضوب   حمس 
اذهب نوك  نلف  تلا )  ) ثدحس  ام  امأ  اهنم ..!! غورفم  رومأ  ەذه  اذه ..!؟ ؟ لعفأ  انأو 
!!!.. تهذ نيأ  ملعأ  الو  تفتخاو  تكرت  جوز  نأ  دوع  دنع  هأو  اهلهأ  عنقأس  ..ءوسلا 

ةلا  ةرافسلا  لصتأس  ..نزحو  قلق  هتجوز  نع  ثحي  يذلا  كسملا  جوزلا  رود  بعلأس 
ء ل  لعفأس  جوز ..!! ءافتخا  ةضق  تاققحتلا   راخأ  رخآ  ةفرعمل  مئاد  لش  اناسأ ) )

إ اهدع  ةدوعلاو  الوأ  ةثجلا  نم  صلختلا  ع  ..نلو  تاهبشلا ..!! نع  امامت  دعتبأ  ح 
.رخآ ء  ل  نوهيس  اهدنع  تلا ..) )

لحم برقأ  إ  تهذو  ..اع  ةثلاثلا  إ  ش  ةعاسلا  تنا  ثح  اعم  ةفرغلا  نم  تجرخ 
دسج عضو  دع  ةح  وأ  رهن  يأ  قرغت   ةافلا   هف  ام  ةلقث  ةيقح  يشأل  بئاقحلا  عيبل 

نم ءامدلا  بت  كساللا ح ال  نم  ساأ  عم  اق  اراشم  تشاو  اهيف ..!!! عطقملا  جوز 
   !!!!.. هلعفأس ام  ةعاشل  ا  ةحئار ..!!! يأ  اهنم  ثعت  وأ  ةيقحلا 

عيطقتب راشملا  ةطساوب  تحر  ذإ  ناسإ ..!!!! هلختي  دق  ام  عنشأ  لعفأل  قدنفلا  اهدع إ  تدع 
ةفخملا توملا  ةرظنو  ..اهدسج  نم  نام  ل  نم  رجفتت  ءامدلاو  ءزج  نم  جوز إ أ  دسج 
تمحأو كساللا  ساأ  ءازجألا )   ) ل تعضو  مث  عله ..!!! ەدع  ام  عله  بس   ةتماصلا 

نأ تدك  وأ  اهيف  تأقت  لا  تارملا  ددع  ركذل  اد  اعط ال  اخأ ..!!! ةيقحلا  اهعضأل   اهقالغإ 
  !!!. متخأ ام  اهنم  غورفم  رومأ  اهل  ەذهف  ةعشلا ..!! ةلعفلا  ەذه  ءانثأ  عو  دقفأ 

ام ل  وحم  نم  دأتأل  مامحلاو  ةفرغلا  نم  لل ش  ةققدو  ةنونجم  فظنت  ةلمع  اهدع  تمق 
ذنم ةفرغلا  اهتضق   ةلما  تاعاس  تس  ..قح  ةقهرم  ةلمع  تنا  ..جوزل  تق  لد ع  دق 

دودح الإ   هتنأ  ملو  اذه ..!! اولخت  مامحلاو ..!! ةفرغلا  فظنت  حو  جوز  ةثج  لاصوأ  عيطقت 
   !!.. ءاسم ةاعلا 



بج تاهبشلا ..!! ةراثإ  نود  ةيقحلا  جارخإ  ةفك  مهألا ..!! ةلاتلا و  ةوطخلا  ركفأ   تسلج 
!!.. دحأ هتي  قدنفلا ح ال  لمعلا   تاعاس  ةورذ  ةهظلا و  ةف  ادغ   ةيقحلا  جخأ  نأ 

مهدحأ قرط  نأ  لق  ..كلت  ةعشلا  مج  ةرغث   يأ  دسأ  نأ  الواحم  ددش  قلق  ركفأ  تللظ 
دادتعا  : لوق  مراص  توصو  ىرخأ ..!!! ةرم  ةفرغلا  با 

   !!.. يدس ا  بالا  حتفا  - 

ةرذ ل  رطس ع  قلقلاو  بالا  هل  تحتف  عللا ..!!!! لا  كلذ  توص  هنإ  ..هنإ  ةنعللا ..!!!
بس نع  بارغتسا  لا  تلأس  ملعأ ..!! ال  ء ..!؟ ةطلا  كش  له  يدسج ..!! نم 

..و    ..ظوحلم  لش  ضفتي  يدسجو  هتراز  راركت 

تلعف كنأ  دقتعأ  مويلا ..!!! رهظ  كتلاق  امدنع  ددشلا  كرتوتب  ترعش  نأل  كلإ  تدع  دقل  - 
   !!!.. كتجوزب ائش 

لذاختم  : برطضم  توص  هل  تلق 

كلذ ذنم  تكرت  دقو  ..ملعت  ام  جوز  يب و  داح  راجش  بش  دقل  ..اعبط  ارمأ  نا  يرتوت  - 
..و    ..حلا 

الئاس  : ةحاقوب  عطاق 

..!؟    تداع له  - 

رتوتب  : هل  تلق 

دعت مل  اذإ  كتدعو  ام  دغلا  حاص  م  لصتأس  تنك  ..دع  ةعاس  نوعو  عــرأ  ضقنت  ملو  ..ال  - 
..جوز   

جو  : مامأ  ةقرو  عض  وهو  موهفم  دو غ  لاق  امدنع  ةلنق  لأ  مث  امهفتم  هسأر  زه 

..!؟    ةفرغلا شتفتو  لوخدلا  حمس   له  كتفرغ ..!! شتفتب  ةانلا  نم  انذإ  تذخأ  دقل  - 

نأ لق  نافجترت  يامدق  تحارو  ..لئاه  بعرب  ترعشو  يدسج ..!! قلقلا   نارب  رجفنا  انه 
..املسسم   لوخدلا  هل  حمسأ 

ةرظن مامحلا ..!!! إ  هجوتي  نأ  لق  ..هيع  ء  ل  صحفو  ..ةبخ  ع  ةفرغلا  شف  حار 
ام جتنس  نأ  لوقعملا  نم  له  ..نلو  ..بئاقحلا  شتفت  بلط  نأ  خأ  ..ةنعللا  ..ةصحفتم 

مسح  : لوق  نأ  لق  ةللق  تاظحل  جوزب ..!؟ هتلعف 

دللا إ ةرداغم  عيطتس  نل  كنم - تلط  امو  نلو -  ..ةفرغلا  ائش   دجأ  مل  ..يدس  ا  انسح  - 
   !!. كلذ غلتل  الاصتا  كنم  عقوتأسف  دغلا  حاص  كتجوز ح  دعت  مل  اذو  ..كل  حمس  نأ 

فرعأ امامت ال  اعئاض  ادحو  اهدع  سلجأل  ..ةفرغلا  ارداغم  ءودهب  كرت  مث  ..اقفاوم  أر  تززه 
ادأ جوز  محأ  مل  ..اقح  ء  ناسإ  نإ  ..ةيهر  ةمج  تكترا  دقل  يصم ..!! نوكس  فك 

ام تلعف  ل  ..اذهب  تفتا  تيلو  ء ..!! يأ  قت م  مل  اهنأ  مغر  ةحاقو  ل  اهنوخأ  تنكو 
   !!. ةدش فن  رقتحأ  نإ  مرجملا ..!! أوسأ  هنع  زجع  دق 

صلختأ اتلا ح  مويلا  حاص  مودق  ارظتنم  رطاوخلا  كلت  اقراغ   تقولا  لاوط  فرغ  تنك  
تنكف  ..سباولا  بس  تارم  ةدع  مونلا  نم  اهيف  تظقسا  ءادوس  ةلل  تنا  ةثجلا ..!! نم 



لهسلا نم  سل  قح ..!! بعرب  ةيقحلا  اقدحم  اروعش  فن ال  دجأ  ..اهيف  ظقسأ  ةرم  ل 
  !!!. قدانفلا رأ  ةفرغ   تنا  ول  ..ةعطقم ح  ةثج  يوحت  ةفرغ  مانت   نأ  ادأ 

لا كلذ  لاصتالا  الوأ  بج  ارهظ ..!! ةع  ةناثلا  اخأ ..!! ةدوعوملا  ةعاسلا  تءاج  ..و 
نأ هتغلأو  لعفلا  ه  تلصتاف  اهبيغت ..!! ع  ةعاس  رورم 24  دع  جوز  ءافتخا  نع  غالإلل 
دق نوك  نأ  وخو  اهل  ح  نع  كترم  توص  ثدحتأ  تحرو  نآلا ..!! ح  دعت  مل  جوز 

تانابلا ل  لجسب  لا  ماقو  ماللا ..!!! اذه  نم  خلإ  ..نجأ  دل  و   ەوركم  اهباصأ 
عبطلا تقفاوو  ..قيقحتلا  لامتسا  لجأ  نم  هتكم  ەروزأ   نأ  نأ ع  خأو  جوز  فاصوأو 
ءافتخا ةضق  ..ةضق  لجسب  اوماق  ثح  ةطلا  زكرم  إ  ةام  اهدع  هجوتأل  ددرت  نود 

ااث تدترا  ..قدنفلا  فرغ   إ  اعم  دوعأو  ةطلا  مسق  نم  اهدع  جخأل  جوز ..!!
  !!!!. جوز ااق  يوحت  لا  ةيقحلا  الماح  ةفرغلا  نم  تجرخو  ةففخ  ةضار 

ةراس فقوأ  نأ  لق  ..راظنألا  تفلأ  الأ  الواحم  ةيقحلا  لقث  بس  احنم  قدنفلا  نم  تجرخ 
ةدع ةئداه  ةفر  ةنيدم  هجوتأس إ  ثح  ..راطقلا  ةطحم  يذخأ إ  قئاسلا  نم  بلطأو  ةرجأ 
كانه دجأس  تططخ ..!! ام  امامت  ..راهنألا  دحأ  جوز   ةثج  نم  صلختلل  ةنيدملا  بخص  نع 

   !!. ەانالا تفلأ  نأ  نود  ةيقحلا  نم  صلختلل  ةددع  لئاسو 

سلجأل تهذ  مث  راطقلا  بئاقحلا   نزخم  بيقح   تعضوو  ةطحملا ..!! إ  اخأ  تلصو 
نوأ نأ  بج  لتق ..!!! داو  رطس ع  لاز  ام  رتوتلا  ةذفانلا ..!!! بناج  دعاقملا  دحأ  ع 

..ارذح و…   

   !!!.. احرم - 

تلق راطقلا ..!!! هنإ م   ..هنإ  ..ةنعللا  اددجم ..!!! لا  كلذ  ىرأل  تفتلاو  ..ةدح  تضفتنا 
مالم  : احضاو ع  اد  لئاه  قلق  هل 

..!؟ ؟    راطقلا لعفت   اذام  م ..ـ ..ةفدص م ..ـ نم  اهل  ا  ..اهل  ا  - 

لوق  : وهو  كش  رظن إ 

..!؟ ؟    كنع اذام  ..ققش  ةرال  بهاذ  نإ  - 

امامت  : حضف  قلقلاو  هل  تلق 

فظوم عم  ةلاسر  تكف  ..لق  شهني  قلقلا  نإ  ..راظتنالاو  قدنفلا  سولجلا   نم  نكمتأ  مل  - 
اللق جورخلا  تدرأ  دقل  ..دغلا  رهظ  دوعأس  نأ  اهتدوع - لاح    - جوز اهيف  خأ  لاقتسالا 

   !!.. ريدقت دعأ  موي ع  وأ  ادحاو  اموي  ةمصاعلا  ةمحز  نع  داعتبالاو 

ارلا نم  ددعلا  مغر  ناج  ىوس  سولجلل  نام  يأ  عللا  دج  ملو  ..در  نود  تكس 
  !!. رمألا فشكس  دغولا  اذه  نإ  ةلاخلا ..!!!

ءافتخا ةضق  نع  امامت  ةدع  رومأ  نع  اهيف  ثدحتي  لا  نا  ةلحرلا  نمز  ةعاس ع  تضم 
ثدحلا ةفد  نأ غ  إ  ەدل ..!! ةالخلا   ةعبطلا  نعو  اناسأ )  ) نع ثدحتي  حارف  ..جوز 
عطاقم خ  هنأو  ةع  لاق   امدنع  كلذو  اقالطإ ..!!!! هعقوتأ  مل  تغام  مال  ةأجف 

هثيدحل  :

..كتيقح شتفتب  كانه  موقنسو  ..اهدنع  فقوتن  ةطحم  اث  دنع  كراظتنا  ةطلا  دجت  فوس  - 



تلصتا دقو  قدنفلا ..!! نم  كجورخ  ذنم  كعتأ  عقاولا  نإ   اهلخاد ..!! ائش  خت  كنأ  دقتعأ 
هتطحم إ  راطقلا  لص  املاح  كتيقح  شتفتب  اوموقل  ةنيدملا  كلت  ةطلا   المزب 

   !!.. ةناثلا

توص ثدحتأو  فن  كلامتأ  نأ  لق  ..اقالطإ  درأ  ملو  ماللا  اذه  دنع  امامت  تقعص  عبطلا 
جحتم  :

نأ نكم  الو  اهبحأ  نإ  ..جوزب  ء  يأ  لعفأ  مل  ..مل  انأ  ..يدس  ا  ..خم  خم ..ـ تنأ  ..تنأ  - 
  !!.. هلإ حملت  ام  اذه  نا  نإ  اهلتقأ 

حضاو  : مثعلتب  الئاق  رلا  نم  تضهن  مث 

ثدحلا فارطأ  لداتأ  لعج  بس  دجوي  ..أشو ال  عد  كوجرأ  ..ماللا  اذهب  قاضت  كنإ  - 
   !!.. كعم

تلخدو اللق  هنع  تدعتبا  امدنعو  ..رلا  ارداغم  اري  وهو  ءودهب  مسبا  ل  ..ال  دري ع  مل 
عنمم نزخملا  لوخدلا إ  ..بئاقحلا  نزخم  اعم إ  تعره  راطقلا ..!! نم  ىرخأ  ةروطقم  إ 
اهتلثم نع  اثك  لقت  راطقلا  ةنمألا   تاءارجإلا  نإ  ..اعص  سل  رمألا  نل  ..راطقلا  تقو س 

.كش   نود  تارئاطلا   

قئاقد عض  قرغتسا  ثح  دع  اهتدجوف  ..ةيقحلا  نع  اثحا  بئاقحلا  نزخم  إ  تلخد 
يكفت لح  عطق  الهم ..!! ..الهم  ..ةثرا  ل  ..ةصم  مامأ  نإ  ..ائش  لعفأ  نأ  بج  ..بسحف 

ةيقح تأر  دقف  ..دقف  اجن ..!!! ع  دق  اذه  نإ  ..ةارغلا  غلا  رمأ  هنإ  ..قدص  ء ال  دوجو 
!!.. اثك انعم  تعفترا  قدصت ..!! ال  ةده  ..ءامسلا  نم  ةده  اهنإ  امامت ..!!! بيقح  هش 
با حتفأس  ..ةدج  ةركف  اهنإ  اذه ..!! ىوس  دجوي  ..معن ال  ..معن  لح ..!! كانه  امتح  ..لح  كانه 

نأ دأو  ةيقحلا  نم  صلختأس  جوز ..!! ةثج  يوحت  لا  ةيقحلا  نم  صلختأل  بئاقحلا  نزخم 
  !!!. ةعئار ةركف  اهنإ  بيقح ..!! ىرخألا   ةيقحلا 

ع تققد  دع  راهنألا  دحأ  عس  راطقلا  نأ  إ  تهبنا  امدنع  ةصاخ  ..يرارق  تذختا 
نأ دا  ادج  فنع  ءاوهلا  ..راطقلا  با  تحتف  ادأ ..!! ةصرفلا  ەذه  عيضأ  نأ  بج  ال  ألا ..!!!

ةعص راطقلا  جراخ  ةيقحلا  عفد  تحجن   نل  ..ملعأ  ال  ..جراخلا  إ  بذج  وأ  عفد 
نلو رهنلا  لفسأ  عبقتس   اهنأ  كش  ال  رهنلا ..!! بلق  طقس   ةيقحلا  ىرأ  ..اخأ  ..و  ةغلا ..!!!

   !!. عئار ..عئار  اذه  لقثلا ..!! اهنزو  بس  دحأ  اهدج 

دقو تسلج  ..لا  كلذ  نع  ةدع  ةروطقم  دعاقملا   دحأ  إ  ددش  رذح  اهدع  تدع 
مث ةفلا  ةنيدملا  كلت  تاعاس   عض  قأس  ةثجلا ..!! نم  تصلخت  نأ  دع  ءادعصلا  تسفنت 
وأ جوز  لهأ  نم  دحأ  كش  ماأ ح ال  ةعض  دع  تلا )  ) رداغأسو إ ..ةمصاعلا  دوعأ إ 

ءافتخا ةضق  عباتت  نأ  ةجراخلا  ةرازو  غلأسو  اسا  انح  امطحم  تلا )  ) دوعأس إ هأ ..!!
   !!. ماري ام  رومألا ع  سس  اناسأ ..!!)  ) جوز 

روف ةروطقملا  إ  لخدل  ةناثلا ..!! هتطحم  إ  راطقلا  لوصو  لق  فنل  هلوقأ  تللظ  ام  اذه 
لا كلذ  مهمدقتي  ..ةروطخلا  تامالع  مهحمالم  عو  ةطلا  نم  لاجر  ةعض  راطقلا  فقوت 

ذخأ مدعو  جورخلا  بارلا  عيمج  رمأف  لعفلا ..!! نح  ثت  تأد  لا  ةئداهلا  هتماسبا  دغولا 
لاق طقف  اهدنع  ..ةطلا  لاجر  عم  راطقلا  ادحو   أل  ..مهل  نذأ  نأ  دع  الإ  مهبئاقح 



راصتنا  : لا 

..كتيقح    حتفتل  نآلا  انعم  بهذتس  - 

ةقثلا  : نم  ء  هلع  تددر 

.ەاشخأ   ام  يدل  دجوي  الف  انسح ..!! - 

لا ةيقحلا  ةقثب إ  تهجوت  كانهو  ..بئاقحلا  ةنبا  رخآ إ  عم   دوقل  هعم  تضهن 
اللق  : رتوتأ  لعج  اماه  ارمأ  تركذت  مث  ..بيقح  هش 

..حاتفملا    تعضأ  دقل  ..دقل  - 

ويج شفأ   ةلثمت  ةكرح  اهدع  تحر  ةيقحلا ..!! كلتل  الصأ  احاتفم  كلمأ  انأف ال  ..عبطلا 
ةطلا بلاسأ  ةيقحلا  حتفل  هلمز  لا إ  راشأف  ..عبطلا  ەدجأ  نأ  نود  حاتفملا  نع  اثحا 

اهتيأر  ةأجافم  أ  ىرأل  ةيقحلا  حتف  نأ  لق  ةللق  قئاقد  ىوس  رمألا  بلطتي  مل  ..ةصاخلا 
تأر  دقل  ةوق ..!!! قفخ  لق  تلعجو  تقعصو  يكفت ..!!! تلش  ةأجافم  اح ..!!!
!!!. جوز ةثج  ..معن  راشم ..!!!!!! اهعطقت  مت  ةثج  ءامدلا ..!! ةقراغ  ةعطقم  ةثج  ةيقحلا 

نم تصلخت  له  ..له  ةمدصلا ..!!! ةوق  بس  دحاو  فرح  ەوفتلا  نع  تزجع  نأ  مل  مسقأ 
أطخلا ع ةيقحلا  نم  صلختأ  مل  انأ  لحتسم ..!!! ..لحتسم  اذه  ..ال  أطخلا ..!!؟؟؟ ةيقحلا 

ارج اهدع  ورجل  ولقتعاو ..!! ةطلا  لاجر  مجه ع  ..ثدح  ام  نأ أ  لقو  قالطإلا ..!!!
..و مهف ..!! نود  عيمجلا  رظنأ إ  تنك  ..ةطلا  ةراس  ةونع إ  ولخدو  بئاقحلا  نزخم  جراخ 

عفالل ماحمل  مهلكوت  نعو   .. ثدح  امع  تلا )  ) براقألاو  لهألا  راخإ  نع  ثدحتأ  نل 
مسقأ تحر  عبطلا ..!! جوز  لتق  ةمهتلا : تناو  ةلهذم ..!! ةع  ء  ل  ثدح  دقف  ع ..!!

نأ ش إ  لئالدلا  ل  قدص ..!! مل  ادحأ  نل  ء ..!! يأ  نع  ائش  فرعأ  نأ ال  مسقأو 
..!؟ ؟ ةيقحلا كلت  جوز   ةثج  دجاوت  ةفك  همهفأ  مل  ام  نلو  لتاق ..!! نأ  فرعأ  انأو  ..لتاق 

ةيقحلا تقلأ  دق  نوأ  نأ  نكم  ال  اذإ ..!!؟؟ رهنلا  اهب   تقلأ  لا  ةيقحلا  دجوي   نا  اذام 
ادفم نك  مل  اذه  نل  ..رانإلا  تلواح  نونجلا ..!! باصأ  نأ  تدك  ..اذه  نم  قثاو  انأ  ..أطخلا 

نجسلا ةضقلا  ءد  نم  نهش  دع  ةمحملا  تمحف  لئالدلا ..!!! ەذه  ل  مامأ  قالطإلا  ع 
ةرازو لخدتت  مل  عبطلاو  كش ..!! نود  اح  ةاهن  عس  امم  ةلما ..!!! اماع  نوع  ..دملا 

ءافخإ الواحم  ةشحولا  ەذهب  اهدسج  عطقو  هتجوز  لتق  لجر  ذاقنإل  تلا )  ) ةجراخلا 
  !!. هتمج

اناحأ ..دحولا  سفتلا  وه  اذه  ..أطخلا  ةيقحلا  تقلأ  نأ  العف  قدصأ  تأد  ماألا  رورم  عمو 
تنك نأ  فن  مهوأ  تللظ  ..احداف  أطخ  انبكترا  اننأ  أجافنل  باوص  اننأ ع  قثاو  نوكن  ةثك 

  !!!. ةققحلا تحضتا  نأ  ..أطخلا إ  ةيقحلا  تقلأو  اقمحأ 

كلذ هنإ  ..معن  ةمسر ..!! ةفص غ  رئاز  ءاج  امدنع  نجسلا  يدوجو   نم  رهش  دع  اذه  نا 
ةحرفم  ةأجافم  هتاح ..!!! ناسإ   اهعمس  دق  ةأجافم  أ  خأ  ثح  عللا ..!! لا 

  !!!. ه مخأس  ام  ادأ  اوقدصت  نل  اضأ ..!!! الخ  عت  تنا  رمألا  عقاو 

لوق  : وهو  ةدو  ةروص  امسبم  لا  كلذ  ءاج 

..!؟ ؟    يزع ا  كلاح  فك  ..احرم  - 

انسأ  : طغضأ ع  انأو  هل  تلقو  ددش  لغ  هلإ  ترظن 



..!؟ ؟    دغولا اهيأ  دت  اذام  - 

ةناهإلا  : كلت  الهاجتم  لاق 

غ لش  ..كارأ  نأ  هنم  تلطف  ..نجسلا  لوؤسملا   نم  المز  دحأل  ةراز  تنك   دقل  - 
..ءاقللا    اذه  رمأ  فرع  وأ  دحأ  عمتس  نلف  اذل  عبطلا ..!! سر 

ارغتسا  : تراثأ  ةدو  ةقط  همال  لمأف  اصخش ..!! انأ  همهفأ  مل  مال  تمغمغ 

..!؟ ىرخألا ةيقحلا  كتجوز إ  ةثج  تءاج  فكف  ..ادأ  الح  هل  دجت  مل  ازغل  تشع  كنأ  كش   -ال 
..دحأ ح اهيف  خ  ەذهك ال  رومأف  ..ةححصلا  ةيقحلا  كئاقلإ  نم  اقثاو  تنك  كنأ  كش  ال 

   !!.. ةلتقلا غأ 

ددش  : ءودهب  لاق  ..فرح  يأ  قطنأ  نأ  لقو  اذه ..!! همال  دنع  ةدش  تضفتنا 

   !!. تدرأ نإ  نجسلا  نم  صالخلا  كلع  ضرعأسو  ..ةلما  ةصقلا  كخأس  - 

ةدوعلاو انه  نم  ورخ  لعفلا   لمأ  كانه  له  ..له  ..ماللا  اذه  مامأ  لوهذ  يانيع  تعسا 
قدص  : لاق  ..هلأسأ  نأ  لقو  طو ..!؟ ؟ إ 

ءودهب إ  عمتسا  طقف  كقدص ..!! نل  ادحأ  نأل  ..لوقأس  امل  كعامس  دنع  خت  الأ  كوجرأ  - 
   !!.. لقأ امر  وأ  نآلا  نم  عوبسأ  لالخ  نجسلا  نم  جورخلا  كدعأو  كل  هلوقأس  ام  ذفنو 

   : ..و ةلنق ..!! ءاقلإل  دعتسا  مث  ةلوهذملا  ارظن  مامأ  اللق  تكس 

   !!!!.. كتجوزل تسلو  ..انأ  جوزل  تنا  ىرخألا  ةيقحلا  اهتيأر   لا  ةثجلا  نإ  ..انسح  - 

الوهذ مالم  ترجفت  دقف  يدسج ..!!! ةلخاد   ةلنق  راجفنا  عقوك  ع  همال  عقو  نا 
هي هنأو  همال ع  ثأتل  مسبا  فرح ..!!! ەوفتلا  نع  ازجاع  تعسم  نيع  ههجوب  تقدحو 

ءودهب  : لاق  مث  هتقع ..!! هسفن ع 

..مهملا ..ةهوملا  امرو   ةخلا  امر   ..قدصت  ال  ةجرد  إ  ةظحالملا  يوق  ناسإ  نإ  - 
ةاغلل ةددج  تد   ةيقح  كدنع  تدجو  ..ةناثلا  ةرملا  قدنفلا   كتراب   تمق  امدنع 

عم كراجش  دع  ةددج  ةيقح  يش  اذاملف  ..اثك  امتها  اذه  راثأ  دقو  ..وتلل  اهتعتبا  كنأو 
كودهاش مهنأ  وخأو  لاقتسالا  ظوم  تلأس  دقل  دت ..!! ام  اهلحر  مث  نمو  كتجوز 

كتجوز اقلق ع  تومت  تنك  كنأ  مغر  ةفرغلا  اهب إ  اهجتم  ةددجلا  ةيقحلا  كلت  لمحت  لعفلا 
تدجو نأ  ام  ةيقحلا ..!! كلت  ءاو  جورخلل  اقئار  كجازم  نوك  نأ  لقع  الف  ..دت  ام 

اهلخد مل  قدنفلا  فرغلا   ةمدخ  ظوم  نم  ادحأ  نأ  مغر  ةناثلا  راز  امامت   ةفظن  ةفرغلا 
كنأ فرعأ  ةقعل   رمألا  جتح  مل  مهنم ..!! اذه  تفرعو  فنب  مهتلأس  دقل  فظنتلل ..!!

امراجش نع  اوثدحت  دق  ءاللا  نأ  ام  ةمج ..!! ملاعم  ءافخإل  كتفرغ  فظنب  كسفنب  تمق 
ءانثأ يداع  غ  ء  ثودح  وي  ام  وهو  ..بملا  افملا  تمصلا  مث  عفترم  توص 

ل نم  مهألاو  ةوقلا ..!! مهدحأ  هسرخأ  اذإ  الإ  راجشلا  طسو  ةأجف  سرخ  دحأ  الف  راجشلا ..!!
   !!. ةفرغلا نم  كتجوز  جورخ  اقالطإ ع  للد  دوجو  مدع  اذه 

الئاق كحضل  ..دوصقم  غ  لاهتسا  ه  قدحأ  انأو  ..ع  همال  ثأت  ىري  وهو  اللق  تكس 
سمهب  :

كلت اهتثج   تفخأو  كتجوز  تلتق  كنأ  ةلوهس إ  لصوتس  ..طاقنلا  ەذه  ل  انعمج  ولف  - 



   !!.. ةددجلا ةيقحلا 

الئاق  : ةدج  لمأ  مث 

تنا جوز ..!! لتقل  ةلط  ةدم  ذنم  ططخأ  انأف  ةقعلا ..!! ةركفلا  كلت  تتاو  طقف  اهدنع  - 
اام  اس  تنا  ةقح  ةطلسم  قالخألا  ةئس  ادج  ةنغ  ةأرما  اهنإ  ..قدص  ..اذه  قحتس 
ةمزأ دلاو  تصأف  ..طس  ئاع  راجش  بس  موي  تاذ  ةوق  اهتعفد  امدنع  دلاو  توم 
نيذلا ماحملا  تاع  كلمت  جوز  نأ  فرعأ  نأل  ةطلا  غلأ  مل  ل  تفوتو ..!!! ةبلق 

لتقأ نأ  كفتلا  نم  ةلط  ماأ  دع  تررقف  ةلوهس ..!! ةضقلا  كلت  نم  اهجارخإ  نوعطتس 
إ برهلا  مث  نمو  ..اهلاومأ  ع  لوصحلاو  اهلتقل  ةسانملا  ةقطلا  ركفأ  تنك  جوز ..!!
نأ ةلشملا  ..نل  ..راهلا  مرجملا  ضقلل ع  ةلود  تاقافتا  يأ  دجوت  ثح ال  لزالا ) )
سفن ةطخلاو   ةصرفلا  تءاج  دقو  اضأ ..!! ةسانملا  ةصرفلاو  ..ةسانملا  ةطخلا  ركفأ  تنك 

اهل كلتق  تجتنساو  كتجوز  ءافتخا  ةضق  تعات  امدنع  كلذو  ..بهذ  نم  قبط  ع  تقولا 
.ةيقحلا   كلت  اهتثج   عضوو 

اهدع فدل  ..هلإ  رظنأ  انأو  امامت  افنأ  تفقوت  دقف  انأ  امأ  ..هسافنأ  طقتلل  ماللا  نع  فقوت 
الئاق  :

نم رخأتم  تقو  جخت   نأ  نكم  الف  ..اتلا  مويلا  قدنفلا   نم  جختس  كنأ  فرعأ  تنك  - 
كتكرت دقف  اذل  ..لاقتسالا  ظوم  كوكش  ثس  رمألا  نأل  ةلقثلا  ةيقحلا  كلت  الماح  لللا 

نك مل  جوز ..!! لتقأل  تبلا  تهذو إ  امامت ..!! كتيقح  هش  ةيقح  ءال  اعم  تعرهو 
..اهدسج عيطقتب  اهدع  تمق  ..و  ..نمز  ذنم  رمألا  اذهل  انهذو  اسفن  دعتسم  نأل  اسع  رمألا 

قدنفلا تهذ إ  ل  ..اهتلل  منأ  مل  ..كساللا  نم  ساأ  اهفل  دع  ةيقحلا  اهتعضو   مث  نمو 
إ كتعت  ..ةيقحلا  كلت  الماح  راطقلا  ةطحم  إ  تجرخ  امدنعو  ..جخت  ح  كترظتناو 
إ تلخد  ام  اذإ  اهتؤرب  كل  حمس  نام  جوز  ةثج  يوحت  لا  ةيقحلا  تعضوو  ةطحملا 

لاجر نأ  كخأ  نأ  دع  كتيقح  نم  صلختلل  انه  أتس إ  كنأ  اقثاو  تنك  ذإ  ..بئاقحلا  نزخم 
تنأ تمق  امدنعو  ةناثلا ..!! هتطحم  إ  راطقلا  لص  امدنع  كلع  ضقلا  نوقلس  ةطلا 
كلت و  جوز ..!! ةثج  يوحت  لا  ىرخألا  ةيقحلا  ىوس  َقبي  مل  كتجوز  ةيقح  نم  صلختلا 
ةؤر نم  ادأ  نكمتت  ملف  ..ءامدلا  ةقراغ   ةيقحلا  تنا  عبطلاو  كصخت ..!! اهنأ  تعدا  لا 

نع لا  ببطلا  زجع  ةفك  نع  لءاست  دقو  كتجوز ..!! ةثج  اهنأ  تننظف  ةثجلا  هجو  حمالم 
تضرع دقو  ..اقدصأ  لضفأ  نم  انيدل  يعلا  ءاطألا  بك  نأ  بسلا  ةققحلا ..!! فشك 

جاتحأ تنك  لزالا ..)  ) برهلا م إ مث  نمو  دعاسم  لاقم  رالود  يالم  ةسمخ  غلم  هلع 
ردق يذلاو  هلمت  ام  ل  عيبأو  ..ء  ل  ثرأ  كلذ ح  رخآ  صخش  ماهتاو  جوز  لتق  إ 

   (.. لزالا  ) ةرجهلا إ مث  نمو  ..يالملا  تاع 

تعسم  : نيع  هلأسأ  فن  تدجو  مث  ..وهذ  طسو  تكس  ..اخأ  تكس 

..!؟    نآلا اذه  ل  خت  اذامل  اذامل ..!؟ - 

لوق  : وهو  هتفش  طم 

..اهيف انأ  كتمحقأ  ةضق  اسلتم  نجسلا  كتاح   قت  نأ  درأ  الو  ..ار  اناسإ  تسل  نإ  - 
..حضاو وه  ام  بضغ  ةروث  نا   اهل  كلتق  نلو  ..كتجوز  تلتق  كنأ  ملعأو  ..بنذم  كنأ  ملعأ 

   !!.. ٍفا باقع  وه  مض  بنأتو  فن  باذع  نم  هل  تضرعت  ام  نأ  دقتعأ  ..ةحاو 



لوق  : وهو  ةوق  رفز 

ةرم ةضقلا  فلم  حتف  نأ  ءاضقلا  نم  بلطتو  نآلا  ء  ل  فشكت  نأ  عيطتس  ..لاح  ل   -ع 
افا اذه  نوكسو  كتجوز  تسل  اهنأ  نوفرعس  ..اهصحف  متي  ح  ةثجلا  اوجرختسل  ىرخأ 

نأ مهنم  بلطا  طقف  ..كتجوز  لتق  نآلا  ح  فعت  مل  كنأ  ةصاخ  ..نجسلا  نم  كجارخإل 
الو ه  كتخأ  ام  ل  مهخأ  ..اهب  كتخأ  لا  تامولعملا  دع  ىرخأ  ةرم  ةضقلا  فلم  اوحتف 
دع الإ  كتصق  ةطلا  قدصت  نلو  ..ةرئاطلا  نوأس   ..بسحف  تعاس  لالخف  ..ائش  شخت 

ببطلا دص  عم  هجو  إ  تلصوو  دللا  ترداغ  دق  اهلالخ  نوأ  نآلا  نم  موي  وأ  موي 
.لا   

ةقع ةمج  كانه  نأ  قدصأ  نأ  نكم  ال  ەاور  ..!! ام  قدصم  اهودشم غ  ه  قدحأ  تللظ 
.!!؟؟ ةقعلا ەذهب  التاق  لق  نم  متفرع  له  ءاذلا ..!!! اذهب  متت 

اماه  : ارمأ  تركذت  دقو  لوهذ  هل  تلق 

لعفأ مل  ولف  ةيقحلا ..!؟ نم  صلختأل  بئاقحلا  ةنخ  بهذأس إ  نأ  تفرع  فك  نلو ..!! - 
   !!.. دحأل كتجوز  لتق  ةمهت  قيفلت  نم  نكمتت  نلف  ..ةطرو  تنأ   تحصأل  اذه 

ةطاسب  : در ع 

نوك نلف  ..كتجوز  تلتق  كنأ  اوفرع  اذو  تمجلا ..!! كماهتا  متس  نا  ةلاحلا  ەذه   - 
نلو ..تاققحتلا  دع  جوز  لتق  ةمهت  نم  وجنس  امر  ..اسع  ارمأ  اضأ  جوز  لتق  كماهتا 

لام نم  نكمأ  ام  اهنم  جأ  جوز ح  تا  ةرادإل  يفكت  اروهش  امرو  عيباسأ  بلطتس  اذه 
إ وره  دع  ةطلا  إ  ةلاسر  لسرأس  تنك  اهدعو  ..برهلا  مث  نمو  اهتارهوجم  ل  عيب  عم 

.جوزل   كلتق  ةمهت  تقفل  نأ  مهخأل  لزالا ) )

لوق  : وهو  حاترا  رفز 

عيطتس ..نآلا  كدب  رمألا  ..لاح  ل  عو  ..ورانس  لل  اسانم  الح  تعضو  دقل  ..ىرت  ام  - 
ركنت وأ  ..اهادم  ملع هللا  نجس  ةقع  قتو  ..كتجوزل  كلتق  صوصخ  ثدح  ام  فاعالا 

جختف ..كتجوزل  نكت  مل  كعم  اهاندجو  لا  ةثجلا  نأ  مهختو  اهئافتخا  نع  ء  يأ  فرعت  كنأ 
كنأ دقتعأ  لا  كتجوز  ةثج  اوع ع  مل  مهنأ  َست  الف  ..كتئت  متت  نأ  دع  ائاهن  نجسلا  نم 

دجوت ..ةثج ال  نود  ..ةثجلا  اوع ع  مل  اذإ  اهلتق  كماهتا  لحتسسف  اذل  ..رهنلا  اهب   تقلأ 
.الصأ    ةمج 

ةمج قيفلت  عيطتس  القع  كانه  نأ  قدصم  اهودشم غ  تلز  ام  انأو  ..اعدوم  كرتو  اذه  لاق 
ادحأ نل  ثدح  ام  ةطلا  تغلأ  دقف  ..امامت  لا  ه  خأ  ام  ثدح  ..و  ةعالا ..!! ەذهب 

اودأتو ..ىرخأ  ةرم  ةضقلا  فلم  حتف  اهدع  اوموقل  ..اقت  ماأ  ةثالث  دع  الإ  قدص  مل 
لا ءافتخا  عمو  جوز ..!! تسلو  لا  ةجوز  ةثج  اهنفد   مت  لا  ةثجلا  نأ  لعفلا 

تلظو ..ع  لماشلا  وفعلا  مح  رودص  متف  ..ءارب  نم  ءاضقلا  دأت  ..لا  ببطلا  هقدصو 
دوعأل ..اهتاسالم  نع  ء  يأ  دحأ  فرع  نأ  نود  اهيعام  ةحوتفم ع  جوز  ءافتخا  ةضق 
بس قلقلا  ضع  هش  براقألاو  لهألا  نم  الفاح  الاقتسا  تدجو  ثح  تلا )  ) اهدع إ
بس هل  دح  مض ال  بنأتو  لح  ةصغ   رعشأ  اسا  انح  تنكف  انأ  امأ  جوز ..!! ءافتخا 
  !!!. اذهك ائش  تلعف  نأ  قدصأ  ال  اهدسج ..!! تعطقو  جوز  تلتق  دقل  ..ةعشلا  لعف 



نأ تملعت  ةجتلا ..!! كلت  نم  ادأ  اهاسأ  نل  ةددع  اسورد  تملعت  نأ  رمألا  ام   لضفأ  نأ  الإ 
مهألاو ..عمجأ  سانلل  خلا  بح  تملعتو  ..صق  اذه  طتري  فك  يردأ  الو  ناسإلا  محأ 

..لضفأ اناسإ  تحصأ  دقل  ..تائلا  تاتفلا  رعاشم  بعالتلا  مدع  اسرد ال ي  تملعت  نأ 
اق تحصأ  عبطلاو  ..دألا  دراط إ  لظسو  دراط  لظ  اسوبا  جوزب  هتلعف  ام  نا  نو 

ساسحإلا نم  عنك  مهتاجاتحا  ل  لأو  مهنع  لأسأو  امئاد  مهعم  لصاوتأف  ..جوز  لهأ  نم  ادج 
..مثإ نم  هتفقا  ام  حماس ع  نأ  تقولا  لاوط  اعتو  هناحس  نم هللا  بلطأ  نإ  ..بنذلا 
مهارأ نأ  ةصاخ  ..مظعلا  نذ  نع  رفأ  لع  جوز  لهأ  ةمدخل  فن  بهأ  نأ  تمسقأ  دقو 

.ادأ    دوعت  نل  ..دوعت  نل  اهنأ  ياوس  دحأ  ملع  لا ال  مهتبا  ةدوع  نولمأو  اموي  نوبذعتي 



فلا   اذه  زغل 
زغل ..زغل  فلا  اذهف  هنع ..!! تثدحت  ول  دحأ  قدص  نلو  ..يراهبإ  نع  ادأ  بلاط )  ) فقوتي نل 

جهنملا سردو  أرق  دق  هنأو  ةثك  اناحأ  ودو   دسحلا  ثت  ةجرد  إ  قوفتم  هنإ  قح ..!!
هنإ ةغلام ..!! يأ  نود  نم  اذهو  ةساردلا ..!! ةنسلا  ةاد  لق  ةرم  ثالث  نم  أ  هل  اردلا 
!!.. كتالؤاس ثي  دق ال  اذه  امرو  ةدراو ..!! وأ  ةدراش  يأ  هتوفت  نأ  نكم  الف  ..ةفخم  ةراذ  كلم 

مدقلا ةرل  ةسردملا  قف  نمملا   بعاللا  نم  هنأ  كل  تركذ  ول  كش  نود  بجعتس  كنلو 
بلاسأ موقو  ةلوقعم  ةهيد غ  ةع  كلم  ذإ  ىرخألا ..!! ةضالا  باعلألا  نم  ددعلا  و 

هنأ فرعأ  ىرخأ  باعلأو  ةلواطلا  ستو  دلا  ةركو  ةلسلا  ةركو  مدقلا  ةرك  ةعل  ةغوارملا   ةعئار  
  !!. فاحالا ةجرد  اهدج إ 

ةغ نكت  مل  اهتركذ  لا  رومألا  ل  امرو  ..كش  دأ  نود  فلا  اذه  رظتي  ارها  القتسم  نإ 
داغوألا نم  ةثالث  بلاط ) ضرعت ل(ـ ..ةلصفلا ح  تاراتخالا  ءانثأ  مويلا  كلذ  ثدح   ام  ردق 

ع مهتدعاسم  ضفر  هنأ  يأ  ..تاراتخالا  دحأ  مهتدعاسم   ضفر  هنأل  ةسردملا  راوسأ  جراخ 
..اقت ةموكحلا  سرادملا  عيمج  مئاد   لش  عبطلا  رركتي  ورانسلا  اذهو  شغلا ..!!!!

كلذ نم  ةفارط  ألاو  ..لزعنم  نام  تبلا   هتدوع إ  ءانثأ  هل  اوضرعت  مهنأ  رمألا  فطلا  
هفلخ ةثالثلا  ناتفلا  كرت  امنب  ..مهنم  دحأ  هسمل  نأ  نود  اعم  املس  راجشلا  اذه  نم  جخ  هنأ 

 - ةكرحلا مالفأ  مظعم  ەرأ  انأ  ملعأ ..!! ال  اذه ..!؟ لعف  فك  ملألا ..!!! طرف  نم  ضرألا  نوني ع 
وأ ةع  ب  لطلا  موق  ةصاخ ح  ..اهثادحأ  ةلوقعم  بس ال  اهيلع -  قلطن  ام  نشألا  وأ 
عم اح  اعقاو  نشألا )  ) مالفأ دحأ  تشع  انه  نل  دحاو ..!! نآ  راألا   نم  نع  امر 
ةلط ب  ةع  نت  كلتك  ارومأ  نل  ..راجشلا  ثدح   ام  دهاشأ  مل  عبطلا  بلاط ..!!) )

  !!. سرادملا

!!!!.. مهــو مهيلع  ءادتعالا  بلاط )  ) هف نومهتي  رفخملل  غال  مدقتب  ةثالثلا  دالوألا  ماق  دقو 
ادحاو اصخش  نأ  قدص  نأ  دحأل  فكف  همال ..!!! ققحملا  ذخأ  عبطلاو  ء ..!! ل  ركنأ  هنل 
ةبلا نأ  ةصاخ  دحاو ..!؟ شدخ  وه  باص  نأ  نود  ةروصلا  ەذهب  دالوأ  ةثالث  ب  موق 

هنأو ودي   هنإ  زغل ..!! ؟ اذه  بلاط )  ) نإ مل  لقأ  ملأ  ..ادج  ةداع  بلاط ) ل(ـ ةنامسجلا 
نامرس لعف  املثم  ط  هتيأر  ول  اموي  برغتسأل  نأ  ملو  قح ..!! نامرس  ..ي  نامرس 

  !!!. ةلزهلا صصقلا   

..ادج اعضاوتم  ..ادؤم  ف  نا  هنأ  الإ  بلاط ) ل(ـ ةاحلا  هحنمت  يذلا  للدتلا  اذه  ل  مغرو 
وه نم  لاشم  يأ  نم  اع  فك  ..لاشم  يأ  نم  اع  هنأو ال  اقت  تقولا  لاوط  امسبمو 

فاحالا ةجرد  اقت إ  ةضالا  باعلألا  ل  دج  نمو  لهذملا  دحلا  اذه  هتسارد إ  قوفتم  
.!؟؟   ةدسجلا ةوقلاو  ةعاجشلا  ەذهب  نمو 

اوأ تدطوت  ..ح  نسحلو  ..لاحلا  ةعبط  ةسردملا  ةبعش   دالوألا  نم أ  هلعج  ام  اذهو 
لا تاظحللا  تناف  لصفلا ..!! مز   حبصأ  امدنع  ةصاخ  ..موي  دع  اموي  اننب  ةقادصلا 

تنكف ةسردملا ..!! راوسأ  جراخ  انتقادص إ  تدتماو  ل  ..ادج  ةعتمم  اعم  ةسردملا  اهيضقن  
تف ملو  ىرخأ ..!! اناحأ  ءاشعلا  لوانتل  وأ  امنسلا  اعم إ  جخن  وأ  ..هتب  ةثك   اناحأ  ەروزأ 

هنأ ركذأ  ماهفتسالا ..!! تامالع  ل  رجفتو  تالؤاسلا  ثت  ةجرد  فقثم إ  هنأ  إ  هنأ  نأ  ادأ 



نوفرع نم ال  كانه  امنب  لصافتلا ..!!!! قدأ  وساف ) انيكروب   ) داصتقا نع  ةرم  تاذ  ثدحت م 
  !!. الصأ مسالا  اذهب  ةلود  كانه  تنا  نإ 

!!.. ه طحملا  زغللا  نع  لاؤسلا - اذه  اهيف  هلأسأ  لا  ةدحولا  ةرملا  تناو   ةرم -  تاذ  هتلأس 
نم خلإ  ..و  اردلا  هقوفتو  هتفاقث  نعو  هل  اوضرعت  ناتف  ةثالث  ب  نم  ەدحو  نكمت  فك  هتلأس 

سرامأ ..اثك  أرقأ  زارط : نم  ادر  هنم  عقوتأ  تنك  ..بعتلا  حص  نإ  اهلتم  لا  ةقراخلا ) ىوقلا  )
هلعف ام  ل  ..اذه  نم  ائش  لق  مل  لاقملا  هنل   رارمتسا ..!! راذأ  ..ةنيعم  ةضار  نرامت 

لوق  : وهو  هتفش  طم  مث  ..جح  ماسبالا 

  !!. ه كتخأل  باوجلا  فرعأ  تنك  ول  ..قدص  - 

تبلا إ  بلاط )  ) ءاج امدنع  نحلا  مويلا  كلذ  ءاج  ح  ..ةلط  اروهش  انتقالع  ترمتسا 
تاونق كلمت  ال  دلولا  اذه  نويع  نأ  ةف  تننظ  دقل  اذهل ..!! تقعص  هيع ..!! ألمت  عمدلاو 

!!!.. لعفلا هيع  ألمت  عمدلاو  اا  اراهنم  ءاج  هنل  ..ي  نأ  نكم  اذهك ال  اصخش  نأل  ..ةعمد 
ثدحتن نأ  عيطتس  فرغ ح  إ  هتذخأف  ةروصلا ..!! ەذه  ەارأ   ةرم  لوألف  اثك ..!! تعزج 

..و    ..جراخلا  قشو   يادلاو  نا  ظحلا  نسحلو  ..دحأ  ەانا  تفل  نود 

..!؟    دص ا  ك  ام  بلاط ..) - )

هعقوتأ  : ء  رخآ  لاقف 

   !!! اق تومأس  ..تومأس  - 

فدرأف ..ةهالب  هلإ  رظنأ  انأو  اروعش  تحتف ف ال  طقف  ةأجافملا ..!! لوه  نم  درأ  نأ  عطتسأ  مل 
كا  : توص  الئاق 

لضفأ ع  نهش  امأ  نإ  ادج ..!! ةلض  هنم  اجن  ةصرفو  ..ثبخ  مروب  باصم  نإ  - 
ةع نا  اثبخ  امرو  نا  دقل  ..اذه  ثدح  فك  ملعأ  ال  ظحلا ..!! ضع  عم  نهش  ريدقت ..!!

   !!. عيمجلا أجافو  ةيهر 

قيدصلا اذه  ..رمهنت  ومد  تأدو  ..ةدش  هتضتحا  نأ  هتلعف  ام  ل  ..ائش  لوقأ  نأ  عطتسأ  مل 
ةسداسلا هنإ   ..اقدصأ  لضفأ  خأ  نأ  نكم  ال  ..لإ  ا  ..أ  ةاثم  ەتعأ  يذلا  زعلا 

فرعأ ال  اط ..!؟ مروب  هنس  لثم  صخش   باص  نأ  لقع  له  بسحف ..!! رمعلا  نم  ةع 
نازحألا ح  لطأ   نل  ..و  الدع ..!! سل  اذه  نأ  رعشأ  نل  ةناطلا ..!! ماروألا  نع  ثلا 

ةجلاعملا بس  امامت  ەرعش  دقف  ناطلا  ضم  لف  ..ةظحل  ةظحل  هعم  اهتشع  لا  مالآلاو 
اناسإ ىرت  نأ  ملاعلا  اذه  ء   بعصأ  ةغلام ..!! يأ  نود  فصنلا  هنزو إ  لو  ..ةئاملا 

  !!. كلإ ادج  اقم  نا  نإ  ةصاخ  ..ةظحل  ةظحل  كمامأ  توم 

تلز ام  امأ ..!!! ..و  هدلاو  مامأ  ةخألا  هسافنأ  بلاط )  ) ظفل ەاشخأ ح  تنك  يذلا  مويلا  ءاجو 
ل ..دحلا  اذه  دنع  ِهتت  مل  ةصقلا  نل  ..دأ  راذ  نم  احم  نل  ..موؤشملا  مويلا  كلذ  ركذأ 

  !!!. انصق ءزج   مهأ  وه  امر  لئاه  روطت  ..كلذ  دع  عــــ  روطت  ثدح 

وهو بلاط ..!!)  ) دلاو هنإ  وه ..!! ؟ نم  ..م  فض إ  ءاج  ..اقت  عبسأ  بلاط )  ) ةافو دعف 
ةرالا تنا  عبطلا  ..ماري  ام  ع  تسل  ةحصلا  هتلاح  ..رمعلا  نم  تسلا  رخاوأ  زوجع  

هعم  بوكرلا  م  بلط  هنل  لوخدلل ، هتوعدو  فن  تلامت  نأ  الإ  ادج ..!!! ةئجافم 
  !!!. هلوقس  امع  ددش  بارغتسا  الئاسم  هعم  تكر  هتراس ..!!



..مث  : ..ةراملا  نم  امامت  ةلاخلا  ةلخادلا  عراوشلا  دحأ  هعم إ  ذخأ 

   !!.. ةدهلا ەذه  كل  مدقأس  اذل  ..هللا  همحر  بلاط )  ) ءاقدصأ برقأ  كنأ  فرعأ  ..زعلا  يدلو  - 

ةجسفنب ةعشم  ةلئاس  ةدام  يوحت  تنا  عبصألا ..!! مجح  ةغص  ةجاجز  ةننق  اطعأ  مث 
ةع  : لاق   ..اهاوحف  نع  هلأسأ  نأ  لقو  ..لق  نم  اهلثم  رأ  مل  نوللا ..!!

نوكتس  لئالدلا  ل  نلو  ..قدصتس  تنك  نإ  فرعأ  الو  كلذ  كخأ  فك  فرعأ  ال  - 
   !!. يدلو ا  ةاهنلا  قدصتس   كنأ  دقتعأ  ..لاص 

  : ..و ..ثدحلا  ةلصاوم  هنم  ارظتنم  ةفهل  هلإ  ترظن  ل  ..فرح  قطنأ  مل 

مت نلو  اح ..!! يدويس  نا  عورم  س  ثداحل  تضرعت  امدنع  ماع 1967  ء  ل  أد  - 
هذ نع  جخ  مل  ةفلا  كلت  لاوطو  نهشلا ..!! ةارق  شسملا  تللظف   ةزجعم ..!! يذاقنإ 
..ادج ةللق  ناوث  ف  اح ..!!! دقفأس  نأ  اهيف  تننظ  لا  ةللقلا  تاظحللا  كلت  دحاو ..!! رمأ 

..هتدهاش ملف  لو  هتأرق  باتك  ل  تركذت  نأ  كل  مسقأ  امأ ..!!! هلمأ  اح  ط  رم ع 
نمزلا لماع  قع  تخا  دقف  ..قدص  اغ ال  ارمأ  نا  ..خلإ  لمعلا …!!! هف إ  تهذ  موي  ل 

دقف ..كخأ  دق  بلاط )  ) نأو د  ام ال  خملا ) ةحارج   ) روتكد  نأ  نوكو  ةللق ..!!! ناوث  هل  
عــــ نكمملا  نم  هنأ  و  قع ..!! حلت ع  ةنونجم  ةركف  لعجو  اخ ..!!!! ثداحلا  اذه  رجف 

!!!!.. هلإ تضرعت  يذلا  فرظلا  ةهيش  ادج  ةصاخ  فورظ  تارملا   يالم  يلا  لقعلا 
فورظلا ترفوت  ام  اذإ  باعسالا  ةع  ولإ  لقع  يأ  قوف  نأ  عيطتس  يلا  لقعلاف 

!!. ثدح م ام  امامت  ..كلذل  ةمزاللا 

الئاق  : فدرأ  مث  ..ةروهبملا  افنأ  طسو  اللق  تكس 

عاخا مت  ول  اذام  يلا ..!! ؟ لقعلا  عــــ  مت  ول  اذام  لاؤسلا : اذه  فن  تحرط ع  انه  - 
احو عــــ  لاثملا - لس  ع   - رحلا راطلا  لقع  نوكس  لقعلا ..!!؟؟ عــــل  مدختس  ءاود 

اذامو ..لاتقلا  فورظ  عم  هلماعت  ةلهذم   هلعف  ةدر  نوكتسو  ..قدص  ال  دح  إ  ةهيدلا 
ااتك أرق  نأ  ذئدنع  ەرودقم  نوكس  يداعلا ..!!؟؟ ناسإلا  لقع  عــــب  انمق  ول  ثدحس 
وأ أ ناوث  نم 3  أ  اهظفحو  ةحفصلا  ةءارق  كنم  قرغتس  نلف  قئاقد ..!!! ع  امخض  

م بلطتي  نا  اذهك  فاشا  نإ  ەأرقت ..!! ام  باعسا  ةيهرلا   كلقع  ةع  بس  اللق 
   !!.. ناسإلا لقعل  يلا  بالا  فاشا 

لوق  : نأ  لق  همال ع  ثأت  ىل  ىرخأ  ةرم  تكس 

خلا مدقأس  نأ  ترعش  ذإ  ..اهققحت  ع  امزاع  تنك  ل  ..لعفلا  ةنونج  ةركفلا  تنا  - 
مولعلا ةدحاو   ةعفد  مامألل  اماع  سمخ  ناسإلا  زفقس  اذهك  فاشاف  ..ةلل 

توم نم  جان  عم  ثدحلا  اهب   تمق  ةوطخ  لوأ  تناف  ةءافلاو ..!! اجولونكتلاو 
ةرطخ  ةحارج  تالمع  نم  جانلا  نم  ثلا  عم  تثدحت  دقف  الهس ، اذه  ناو  ققحم ..!!!
ةثك براجت  دع  ..و  اقت ..!!! ثدح   ام  سفنب  وخأ  مهعمجو  ..شسملا  مع   رقم 

!!.. لقعلل ةزفحم  ةئامك  ةدام  عاخا  نم  تنكمت  أ ..!!! وأ  اقت  اماع  م 20  تقرغتسا 
مل ةرغث  كانه  تنا  نلو  افعض ..!!! نع  إ  ناسإلا  لقع  عــــ  ع  لمعت  ةداملا  كلتو 

ىس ..يداعلا  ناسإلا  نم  عأ  ةرم  نع  هلعف  ةدر  نوكت  يذلا  ناسإلاف  ..ناسحلا  اهعضأ  
يأ مزهي  نأ  هلع  لهسلا  نم  نوكس  ..الثم  راجش  دجاوت   ولف  ادج ..!! ةئيط  سانلا  لاعفأ  دودر 



ويدف ط  دهاش  هنأو  ةلممو  ةئيط  هموصخ  لاعفأ  دودر  ىس  هنأل  ..نجاشملا  نم  ددع 
عضولا ذختسو  ةشهدم  ةع  عيمجلا  لاعفأ  دودر  ةؤر  نم  نكمتس  ةئيطلا ..!!! ةكرحلا 

نس هنأ  كلع  خ  عبطلاو ال  تقولا ..!!! نم  عسمو  ةلوهس  ل  مهتا  يدافتل  بسانملا 
جاتح يداعلا  ناسإلا  نا  ولف  يداعلا ..!! ناسإلا  نم  ةرم  نع  ةءافك أ  باتك  يأ  ةءارق 

..ةضار ةعل  يأ  حجنسو   ةللق ..!!! قئاقد  وه   ههنسف  ..الثم  باتك  ةءارقل  تعاس  إ 
باعلألا اهبلطتت  لا  ةهيدلا  ةعو  لاعفألا  دودر  هموصخ   لوقع  نم  عأ  نوكس  هلقع  نأل 

..ـ ..كل ك اد  ..هتافت ح  نم  ثلا  كارغتسا  راثأ  دق  بلاط )  ) نأ دكؤملا  نم  ..ةداع  ةضالا 
..!؟    كلذك سلأ  ي ..!! نامرسك 

سامح  : لم  ةفهلتملا  ارظن  هتلعجف  الوهذم ..!! ه  قدحأ  انأو  ىرخأ  ةرم  تكس 

نم اساردو  احأ  تق  ثح  ..يرمع  نم  سمخلا  انأو   بلاط )  ) ةدلاو تجوزت  دقل  - 
قزر نأ  دعو  توملا ..!! باتعأ  تنا ع  لا  دلاوو  حاحلإ أ  الول  جوزتأل  نأ  ملو  ..جاوزلا 

..ةداملا كلت  لواني  نأ  هتحلصم  نم  نا  نإ  هتلوفط  تاونس  لاوط  ركفأ  تللظ  بلاط ..) هللا ب(ـ
نأ مل  ..ملاعلا  اذه  لضفألا   نوك  نأ  هتدرأو  دحولا  يدلو  نا  دقل  يرارق ..!!! تذختا  مث 
هلم ام ال  يدلو  ءاطعإ  ومط إ  لوحت  دقف  ةداملا ..!!! ەذه  عيب  نم  ءارث  وأ  ةرهش  يأل  حمطأ 
ىدم ع  ةداملا  ەذه  نم  تاعرج  هتلوفط  بلاط )   ) تطعأ لعفلاو ..!! ملاعلا ..!!! دحأ  

ام اذهو  يدا ..!! ـ علا يلا  لقعلا  لاقم  اقت  ةرم  نع  هلقع  عــــ  مت  نأ  ..روهش إ  ةثالث 
اذل ..ةع  ةسداسلا  زواجتي  مل  وهو  بتلا  فالآ  أرق  هنإ  ل  ..اقت  ء  ل  اقوفتم   هلعج 

ثدح ..هتذتاسأ  ل  رهبأو  لعفلا  كرهبأ  اذه  امرو  ةفرعملا ..!! نم  ةلئاه  ةلصح  كلتم  نا  دقف 
..هتدلاو فرعت  نأ  نودو  ل  ..اهلوانت  لا  ةداملا  كلت  نع  ء  يأ  هسفن  وه  فرع  نأ  نود  اذه  ل 

طقف نا  اهيف ..!! بلاط ) ل(ـ د  ال  ةنار  ةه  درجم  بسحف ..!! اهوم  عيمجلا  هنظ  دقف 
لوقع قوف  القع  كلم  نمل  لسلا  ثأتلا  وهو  ..ةلمملا  ةئيطلا  سانلا  لاعفأ  دودر  نم  برغتس 

   !!. كتخأ ام  ةرم  نع  ةع  نخآلا 

لوهذ  : لوقأ  نأ  لق  ..قئاقد  ةدع  ةراسلا  امامت   تمصلا  داس  ..اخأ ح  تكس 

..!؟    اذه ل  يراخإ  نم  فدهلا  ام  ..يدس  ..نلو  - 

ةدج  : لاق  

ضرعأ ..هتاح  نا   املثم  نوكت  نأ  كلع  ضرعأ  انأو  همحر هللا  بلاط )  ) ءاقدصأ قدصأ  كنإ  - 
نم تملا  نأ  ادج  ملعأو  زوجع  لجر  انأف  ..رخآ  نامرس  حبصت  ةداملا ح  كلت  لوانت  كلع 
تومو م تومأ  نأ  درأ  ..اهنم ال  اعأ  لا  ضارمألا  ل  عم  ةللق  روهش -  امرو  تاونس -  اح 

ةداملا كلت  هتلعف  ام  كسفنب  تأر  دقل  ..قحتس  رخآ  صخش  لقتي إ  نأ  ەدرأ  ..فاشالا  اذه 
نأ ..ملاعلا  ار   لضفأ  نوكت  نأ  ..كتسارد  اقوفتم   نوكت  نأ  نآلا  كدب  بلاط ..)  ) عم

..!؟   لوقت اذام  ..ةساق  ةف  هل   ملاعلا  ةفاقث  بسكت 

راهبناو  : ددب  هل  تلق 

أر كطعأ  نأ  نكم  ..ةلا ال  سياقملا  قوفو  افم  هل  رمألا  ..لوقأ  ام  فرعأ  ..يدس ال  - 
   !!.. نآلا

مهفتب  : لاق 



تررق ولو  ةداملا  كلت  يوحت  لا  ةننقلا  ظافتحالا  عيطتس  ..يدلو  ا  كتب  إ  كدعأس  - 
اجردت اغت  ظحالتسو  ..ياشلا  ةقعلم  مجح  ةفشر  ..اموي  اهنم  ةغص  ةفشر  لوانتف  اهمادختسا 

ةننقلا رت  نأ  عيطتسف  ةلاحلا ، كتاح  تخا  ولو  ..رومألل  كاعساو  كلقع  ةع  الوهم  
ه خت  الو  كسفنب  ەذختا  ..كرارق  خت  الو  ..اهيلإ  جاتحأ  نل  نأل  اهدعت إ  ..ةمامقلا ال   

اهلوعفمف ..ةداملا  تلوانت  ام  م  عجالل  الاجم  كانه  نوك  نل  ..ركذت  كوجرأ  نلو  ادحأ ..!!
ه بصأ  يذلا  ثبخلا  مرولا  اهل  ةقالع  ال  ةداملا  ەذه  نأ  اضأ  فرعت  نأ  د  الو  يدأ ..!!

..هللا    همحر  بلاط ) )

نضتحا نأ  دع  عدوو  لصوأو إ م  امهفتم  هسأرب  أموأف  ..امامت  تكس  ..فرح  قطنأ  مل 
.هنبا   نضتح  هنأو  نانح 

..!؟ ؟ ةجتلا ەذه  ضوخأ  له  بعتلا ..!! حص  نإ  نونج  لمع  قعو  فرغ  اهدع إ  تهذ 
..ةرهشلا ..دجملا  ..نلو  ةئيطلا ..!! ةكرحلا  ضرع  ملف  هنأو  يع  هل   ملاعلا  حبصس 

ل مادختسا  موقأس  نأ  ةصاخ  رظتت ..!! ءاشألا  ەذه  ل  ءالا ..!! ..ملعلا  ..ةفاقثلا  ..ةوقلا 
حبصأس ..يرارق  تذختاو  ةننقلا ..!! إ  ةع  ةرظن  ..مث  ..ەدحو  خلاو  ..خلا  ذوفنلا   اذه 

  !!. امامت هلثم  بلاط ..!!!)  ) لثم



ةناخ  
..تالجملاو فحصلا  وي   لش  امرو  امئاد  اهنع  أرقن  ةرركم  ةاح  ةجوزلا ..!! ةناخلا 

  !!. لق نم  دحأل  تثدح  دق  اهنأ  دقتعأ  الو  ..ةغ  اهنأل  ةفلتخم ..!! ؟ انأ  ياح  اذامل  ..نلو 

رومأو عضوملل  الخألا  بناجلا  نع  نوثدحتس م  ..نولوقتس  ام  فرعأ  وز ..!! نوخأ  نإ 
نا نإ  عقاولا  يردأ   الو  ..قالطإلا  كلذ ع  ركفأ   مل  ل  ..بلق  رهظ  نع  اهظفحأ  ةثك 
ەارأ الو  عاخنلا  هلمع ح  قشع  هتاح  ةاد  لامعأ   لجر  وزف  ..وز  مأ ع  عق ع  موللا 
هف لوانو  هتلل  هف  ق  قدنف  درجم  هل  ةسلا  تبلاف  ..لألا  وأ  مونلا  تاقوأ  الإ   اقت 

  !!. هماعط

قطلا ةاد  هنأ   حيحص  هلمع ..!! همامتها   ل  بص  لجر  وز  نأل  تحرف  انجاوز  ةاد   
تاوطخ وطخ  هنأ  ةصاخ  ..اذه  نوفرع  عيمجلا  لصس ..!!! هنل  ..دع  ءالا  ةلحرمل  لص  ملو 

..ايهر ح اغارف  شعأ  تنك  دقف  ..يفك  نك  مل  اذه  نلو  حاجنلا ..!! وحن  دسحلا  ثت  ةع 
..امجو ثونأ  رعشأ  مسو  باش  تفرعت ع  امدنع  ةناخلل  ةلواحم  لوأ  مامأ  تفعض  نإ 

   !!. يد هل ب  ملاعلا  عض  نا  عئار  باش 

ةق ةعفص  اهتعأ  لا  ةثداحلا  كلت  عقت  نأ  لق  روهش  ةثالثلا  ةارق  هعم  ةلا  قالع  ترمتسا 
  !!. لمجلا يافق  ال ت ع 

نمثلا ةظها  ةعاس  يلا  شع  ادهأ  امدنع  ..تلل  امر  وأ  ..ةدحاو  ةلل  ء   ل  ثدح 
ةدهلا ف ەذهب  احرف  ترط  نأ  ادج  ركذأ  رانيد ..!! فلأ  نع  نع  اهرعس  لق  ساملا ال  نم 

ةعاسلا يوح  يذلا  عئارلا  قودنصلا  كلذ  هنم  تذخأ  ..اح  اهاقلتأ   ةده  لمجأو  غأ 
يأ ..ازاجم و -  ةققح ال  مسبت   ..قح  مسبت   اندلا  نأو  ةرعاش  شع  تكرتو  ..ةساملا 

عمجم ـر   خافلا لحملا  كلذ  ةام إ  ـت  بهذ ذإ  ..الط  رظتنأ  مل  ..تارهوجملا  قشعت  نأ -
كانهو ..معانلا  سر  ع  اللق  ةعساو  تنا  دقف  ..اللق  ةعاسلا  راوس  غصتل  ةحلاصلا ) )

طقف اهدنع  ..هئاقدصأ  دحأ  عم  هشلا  سكوب ) راتس   ) قم سلج   نا  وزب ..!!!! تئجوف 
اننإ ذإ  اهردصم ..!! نع  دأتلا  لأسس  وز  اهآر  ولو  ..يد  ةعاسلاف   ..لئاه  رعذ  ترعش 
نم جخأ  اذام ..!؟ ..ءالاو  ةهافرلا  نم  ةجردلا  كلت  دع إ  لصن  ملو  ..ەذهك  ةعاس  نمث  كلمن  ال 
عم هنام  نم  ضهن  دق  هنأ  ةصملا  ..وز  اري  نأ  نود  الحتسم  اذه  نوكس  عمجملا ..!؟ ؟

لحملا ةعم إ  تلخد  دقف  ..اذه  نم  رظتنأ أ  مل  ..عّمجملا  ةغص   ةلوج  اموقل  هقدص 
نلو  : ..ةعاسلا  راوس  غصت  هنم  تلط  كانهو  ..دوصقملا 

  !!!.. الوأ ةرامتسالا  ەذه  ةئبعت  بج  ..دس  - 

..!! ؟    ءلا ظحلا  اذه  ام  ..تاذلا  لحملا  اذه  نم  بق  وز  نإ  ..ةنعللا 

هارغتسا  : تراثأ  ةصع  لحملا  فظومل  تلق 

..ادج    ةلجعتسم  انأ  ..يدل  تقو   -ال 

..و    ةعاسلل !! ةكلا  ةلافك  طو  نم  اذه  دس  ا  نلو  - 

غلا  : رتوتب  هل  تلق 



..كدل    اهتكرت  نأ  تي  ء  يأ  طعأ  طقف  ..كدنع  ةعاسلا  كرتأس  ..ةنعللا  - 

بارغتسا  : در 

يواس أ ةعاسلا  ەذهو  ..رانيد   500 لا ـ زواجتت  ەذه ال  ءالا  ةمسق  نل  ..ءا  ةمسق  يدل  - 
.كلذ    فرعت  تنأ  ..ثك  كلذ  نم 

لئاه  : قلق  هل  تلق 

..ةعاسلا    ملتسأل  ادغ  اهب  سو  ءالا  ةمسق  طعأ  ك ..!! قثأ  انأ  - 

لوق  : وهو  الوهذ  ەانيع  تعسا 

   !!.. لقألا ةمسقلا ع  كل ع  مأ  يعد  - 

..لحملا نم  ادج  ةللق  تاوطخ  دع  حبصأ ع  وزف  ..رخآ  ء  يأ  لمعل  لاجم  كانه  نك  مل 
: هل لوقأ  نأو  ةمراص  ةرظن  هلإ  ترظنو  ..اهيلع  عقو  نأ  دع  ةع  عئالا  د  نم  ةمسقلا  تذخأ 

   !!.. شاقنلا تنا  - 

..عقوتم و  : وه  ام  وزب  مدطصال  ةعم  لحملا  نم  تجرخو  يج  ةمسقلا   تعضو 

..!؟    انه لعفت  اذام  ..ببح  ا  الهأ  - 

ةعنطصم  : ةذع  ةماسبا  يرود  تددرف  ..ههجو  ألمت  ةماسبا  وز  اهلاق 

ةددجلا  ةعاضلا  جفتلاو ع  ..انه  إ  ءملل  مع  نم  تنذأتسا  دقل  ..ةفدص  نم  اهل  ا  - 
..لحملا    اذه 

ع ةرطسمو  ..يرعاشم  ةفد  ادج  ةكسمم  تنك  دقف  ..ظحلا  نسحل  كاترا  يأ  ع  ُدي  مل 
..يرتوت و  :

اضأ تجرخ  انأف  ..عمجملا  دص   عم  ةصق  ةلوج  دع  تبلا  كارأس   ..ببح  ا  انسح  - 
..بتكملا    ءاعأ  نم  ءاخسالاو  ةحارلا  ضعل 

   !!. هقدص ةحتلا ع  تقلأو  وز  تعدو  نأ  دع  ةعم  تجرخو  ..ةمهفتم  تمسبا 

وز  جخ  امدنع  ح  يج ..!! ةدوجوملا   ءالا  ةمسق  نع  ء  ل  تس  نأ  ةصملا 
دحأ ءالا   ةمسق  يوح  يذلا  ناتسفلا  اهنمض  نمو  ةغصملا  إ  باثلا  ذخأل  مويلا  سفن 

اهدجو  لا  ءالا  ةمسق  رمأ  خل  ءاسم  وز  داع  امدنع  الإ  رمألا  هنأ إ  ملو  هيج ..!!
هنل ..كشلا  لق  حضاو ال  لش  تكترا  دقل  ةغصملا ..!! باثلا إ  ذخأ  امدنع  ناتسفلا  بج 

ىوس  : يج  ةمسقلا   كلت  دوجو  رتل  ةعنقم  ةذك  يأ  دجأ  ملو  ..ظحلا  نسحل  هتي  مل 

كخأ نأ  تس  مث  يج  اهتعضوف   ةحلاصلا ..!!)  ) عمجم جراخ  ضرألا  ع  اهتدجو  دقل  - 
..كلذ  

امسبم  : لاق  

كلذ نم  اجم  ء  اهلالخ ع  نم  لصحنو  ةمسقلا  لغتس  نأ  كأر  ام  ..زع  ا  كلع   -ال 
..كانه    نم  المج  ائش  كل  بلجأل  ةحلاصلا )  ) عمجم ادغ إ  اهذخس  لحملا ..!؟ ؟



ةناخلا نم  لقأ  اذهك  رمأو  ..وز  نوخأ  نأل  ..رمألل  الخألا  بناجلا  نع  ثدحتأ  نأ  قح   ال 
تلق  : ل  ..قئال  اذهك غ  ارمأ  نأ  ەخأ  ملف  اذل  ..دأت  ل 

..وذ    بساني  ائش  اهب  يشأل  كانه  انأ إ  اهذخس  ..كلذل  اد  ..ال ال  - 

قيقر  : راب  در 

نأ ام  كل ..!! ةده  ءال  اهلغتسا  نأ  درأ  ..ظح  ة  انتءاج  ةمسقلا  ەذه  ..زع  ا  اذاملو  - 
..ةلمج ةده  كل  بلجأس  ..هتكم  لامعألا   لاجر  دحأ  ءاقلل  ةحلاصلا )  ) عمجم ادغ   نوأس 

..اهيغت    عطتس  كجعت  مل  اذو 

امر هكوكش ..!! ثأس  ..راإلا  ؤرجأ ع  مل  ..هاث  لدتل  مونلا  ةفرغ  اعم إ  بهذو  اذه  لاق 
  !!. مالم احضاو ع  اد  يذلا  قلقلا  بس  لعفلا  هكوكش  ترثأ 

ران  بلقتأ ع  لللا  لاوط  تللظ  ..ملعأ  اقح ال  ..ملعأ  ..ادغ ال  لحملا  ثدحس   اذام  ىرت 
هطعو عئالا  كلذ  هشغ  نأ  خأ  ..ةعاسلا  كلت  خأ  نأ  نم  افوخ  لئاه  قلق  ةرعاش  ارف 

تمنو ساعنلا  بلاغ  ح  هذ  بعلت   رطاوخلا  كلت  تلظ  ..بسحف  ةمسقلا  ةمق  ائش 
.اخأ   

لوقل  : احرف  وز  لصتا   ..اتلا  مويلا   

نأ نود  هل  اهترهظأ  ل  ..عبطلا  عراشلا  ةمسقلا   كلت  تدجو  كنأ  لحملا  فظوم  خأ  مل  - 
ةعاس ەدنع  تكرتو  هلإ  تءاج  دق  ةدس  نأ  خأ  ةمسقلا  هعقوت ع  ىأر  امدنعو  ..ائش  لوقأ 

فظوملا داعأ   دقو  ..اهمصعم  ساقم  هطعت  نأ  تس  ةدسلا  نلو  اهحلصتل  ساملألا  نم 
.ببح    ا  ةعئار  ةعاس  اهنإ  ةدسلا ..!! كلت  جوز  نأ  انظ م  ةعاسلا 

ةفهل  : وزل  تلق  عئار ..!!! اذه  ةطاسلا ..!! ەذهب  رومألا  س  نأ  ادأ  عقوتأ  مل 

   !!.. نآلا كتكم  ..اهارأ س إ  نأ  درأ  - 

الئاق  : كحض 

..كراظتنا    انأ  ..ببح  ا  عبطلا  - 

تارهوجملا نإ  ةدش ..!! قفخ  لق  ..وز  بتكم  إ  لوصولل  ةنونجملا  راس  دوقأ  تنك 
!!.. كلذ كختسو  ةأرما  يأ  لس  اهتاح ..!! نم  ءزج  ..اهتصخش  نم  ءزج  اهنإ  ..ةأرملا  بل  بلخت 
لا ةتركسلا  ةع ع  ةحت  تقلأف  ..ةعاس  فصن  نم  لقأ  دع  وز  بتكم  تلصو إ  ..و 

مث  : ةضع  ةماسبا  تحر  

   !!.. كراظتنا كجوز  ..دس  ا  الهأ  - 

لوق  : نأ  لق  نانح  نضتحاو  ..هتكم  تلخدو  ةنتمم  تمسبا 

  !!. كيع مغأ  - 

ةع  : هل  تلق 

..راظتنالا    قيطأ  ..يبح ال  ا  كوجرأ  - 

!!!.. ةددش لمأ  ةيخو  ةمدص ..!!! تصأ  ..و  ..ةعاسلا  هيج  نم  جخأ   مث  ..امسبم  رظن إ 



!!!.. عدخ دقل  ..عللا  ..عئالا  كلذ  دنع  سمألا  اهتكرت   لا  ةعاسلا  تسل  اهنإ  ..ةعاسلا  ەذه 
ةعاسلا هنم  بلطأو  الاح  هلإ  بهذأس  ..دغولا  ..ةمسقلا  ةمق  ىرخأ  ةعاس  وز  عأ  دقل 
.متخأ ام  لقألا  ارانيد ع  فلأ  نع  يواس  شع  اهاإ  ادهأ  لا  ةعاسلا  نإ  ..ةققحلا 

عقاو امنب   ..جو  مسرت ع  ةفم  ةعنطصم  ةماسبا  عم  ةعدوم  هتكرتو  اثك  وز  تركش 
ةعاس ەاطعأو  وز  عدخ  يذلا  عللا  عئالا  كلذ  بس  بضغلا  ةدش  نم  غأ  تنك  رمألا 

.ىرخأ  

ةفدصلا يع  عقت  نأ  لق  ةتركسلا  ىرخأ ع  ةرم  ةحتلا  تقلأف  ..وز  بتكم  نم  تجرخ 
د يع ع  تعقو  دقل  ..دقل  ..ةأجافملا  لوه  نم  فقوتي  نأ  دا  لق  لعج  ء  ةتحلا ع 

اهاإ ادهأ  لا  اهسفن  ةعاسلا  اهنإ  ..اهتاذ  ةعاسلا  يدترت  تنا  دقل  معن  ..يدترت  ةتركسلا و 
بذك مل  تمهف ..!!! نآلا  ..ةقدصم  غ  اهد  إ  رظنأ  انأو  ةظحلل  تفقوت  شع ..!!!!

الد ىشاو   هتتركس  اهاطعأ إ  وزو  ..لعفلا  ةلصألا  ةعاسلا  وز  عأ  ل  ..فظوملا 
دقل ةتركسلا ..!! كلت  عم  نوخ  ..اضأ  نوخ  وز  نإ  ثك ..!!!! ارعس  لقأ  ةعاس  اهنم 

بتكم نم  تجرخ  ثك ..!!! صخرأ  ةعاس  ىشا   امنب  ..ةساملا  ةعاسلا  اهاطعأو  اهلضف ع 
تلز ام  ةتركسلا ..!! عم  نوخ  وهو  وز  نوخأ  انأ  ..قع  براضتتو   عطصت  رافألاو  وز 

ام ..قع  تلش  لا  ةقلا  ةأجافملا  كلت  دع  لعف  ةدر  يأ  ذاختا  نع  ةزجاع  ةظحللا  ەذه  ح 
   !!. هلعف بج  ام  لهجأ  تلز  ام  ..كفتلا  نع  ةزجاع  تلز 



ضرألا   بكوك  ناسإ ع  رخآ 
امو ثدح -  ام  امأ  ..ناسحلا  نك   مل  راس  وأ خ غ  ةصم  ناسإلا ع  ظقس  ام  اثك 

نونجلا تصأ  امر  ..ائشف  ائش  نونجلا  إ  دوق  رمأ  ..فصولا  قوف  رمأ  وهف  م  ثدح -
  !!. ءاخلا لوق  اذكه  ..نونجم  هنأ  ادأ  فرع  نونجملاف ال  ملعأ ..!! نأ  نود  العف 

اهيف تسحا  ةلط  ةلل  دع  مونلا  نم  احاص  تظقسا  امدنع  ..ادأ  عللا  مويلا  كلذ  ال أ 
مل باسألا ل  ەذهل  جوز  تكرت  دقل  ..معن  ششحلا ..!!!! اهيف  تطاعتو  رمخلا  نم  ثلا 

ل اهب  لعفأ  ةغص  ةقش  جأتب  تمق  نإ  ..ةلذرلا ح  ملاع  تصغ أ   ل  ..اهقارفل  ثأ 
  !!. جوز نع  تلصفنا  نأ  دع  لل  اهيف  قأو  ..درأ  ام 

هتعنص طس  راطفإ  لوانتو  نخاس  مامح  ذخأ  دع  لمعلا  باهذلل إ  دعتسأ  مويلا  كلذ  تنك  
ةلل رمخلا  ب  طارفإلا   بس  لتق  عادصلا  لاز  امو  قش  نم  اهدع  تجرخ  ..فنل 

إ تجرخ  امدنع  نلو  ناسإ ..!!! يأ  نم  كسلا  لا  ولخ  إ  ةادلا  هنأ   مل  ..و  ..سمأ 
قط تأد  قالطإلا ..!! دحأ ع  دجوي  ..امامت ال  ةلاخ  عراوشلا  هنأ ..!!! تأد  ماعلا  عراشلا 
تم يذلا  عدلا )  ) راود إ  اهدع  تهجتاو  ةملاسلا ..)  ) ةقطنم قش   عقت  ثح  رحلا 

رعذلا أد  اقالطإ ..!! دحأ  ال  ادحأ ..!! دجأ  لع  اراسو  انيم  تفتلأ  ةداع ..!! تاراسلا 
له حاشأ ..!! ةلود  شعأ   نأو  ..نأو  ترعش  امدنع  عله  رعذلا إ  لوحتو  ل  لمتي ..!!

!!!.. سمألا ةرهس  بس  اضأ  المث  تسلو  ..دأتلا  املح  اذه  سل  ..لحتسم  ملحأ ..!!؟؟ انأ 
ال عيمجلا ..!!؟؟ بهذ  نيأ  دق ..!!! عباصأ  أر ح  ةمق  نم  فجترأ  انأو  لمعلا  إ  تلصو 

قولخم يأ  رهظ  ملو  قئاقد  علا  ةارق  سرلا  لمعلا  تقو  رم ع  دقل  ..دحأل  رثأ  يأ  دجوي 
امامت ولخت  فكف  ..فظوملاو  عجارملا  امئاد  تمت  ةموكح  ةسسؤم  لمعأ   نإ  دع ..!!!!

.!؟   تقولا اذه  لثم  سانلا   نم 

ماقرألا عيمج  تلصتا  ..دري  دحأ  ال  نلو ..!! ..دلاوب  اع  تلصتا  ..كلذ  نم  أ  رظتنأ  مل 
رقم تسلج   عاضلا ..!! رعشأ  ..نإ  دحأ ..!!! نم  باوج  نود  لاقنلا  تاه  ع  ةدوجوملا 
ع ناسإ  رخآ  نأ  مأ  طقف ..!؟ تلا )  ) ناسإ  رخآ  انأ  له  ..ةعاس  فصنلا  ةارق  مع 

اع تمق  ..كلذ  نم  دأتلا  عيطتسأ  ..الهم  ..ةركفلا  لوهل  ةوق  تفجترا  ضرألا ..!!!؟؟ هجو 
دحأ ح دجوي  ..ةنجألاو ال  ةعلا  تادتنملاو  عقاوملا  تاع  ..تننالا  ةكش  لوخدلا إ 
بجع  رتوتب  رعشأ  عيمجلا ..!؟ ؟ بهذ  نيأ  ثدح ..!! ؟ يذلا  ام  تننإلا ..!!! ةكش  ع 

.رعذ   ەدع  ام  رعذو  امعأ 

..ةللق تاعاس  دع  ..و  ..كفتلا  نع  ازجاع  لمعلا  رقم  تكم   ارمسم   ةلط  ةف  تللظ 
انأف ةدحولا ..!! ەذهب  عتمتسأ  دق  رمألا  عقاو  نإ   ل  ءوسلا ..!! كلذ  سل  رمألا  نأ  رعشأ  تأد 
!!.. اهتداق اموي  ملحأ  نأ  مل  تاراس  ةداقل  تاراسلا  ضراعم  لضفأ  إ  باهذلا  عيطتسأ 

!!. ادحاو اسلف  عفدأ  نأ  نود  درأ  ام  ل  ذخأل  ةراجتلا  تالحملا  رأو  لضفأ  باهذلا إ  عيطتسأ 

ناسإ يأ  ..ناسإ  يأ  ه  ملح  دق  ام  ل  تلعفو  لمعلا  نم  تجرخ  ءارغإلا ..!! اذه  مواقأ  مل 
..ةحوتفم باوبألا  عيمج  تلا ..)  ) للفلاو  تويبلا  رأ  ..تويبلا  نم  ددعلا  تلخد  دحو ..!!
تاموبلأو تاركذملا  نم  تاعلا  دحأ ..!!! اهركني  ال  ةعتمو  ةذل  سانلا  راأ  ع  عالطالا  نإ 



.ةظحل   ةظحل  اهعم  تشع  لا  ةلئاعلا  روصلا 

ةققرلا سوملا  توص  عمتسأو إ  ..امامت  ادحو  هف  مأل  انراملا )  ) عمجم إ  اضأ  تهذ 
تاعاس تللظ  ..اقح  بغ  روعش  ..ةقالمعلا  تاعامسلا  ع  لجسلا  زاهج  نم  ثعت  لا 

لا رطخ ع  ام  ل  يوحت  لا  ساألا  تاع  المحم  اهدع  جخأل  انراملا )  ) عمجم ةللق  
  !!!. خلإ ..بهذو  لاومأو  تالامو  اادهو  باثو  ةجمدم  صارقأو  مالفأ  نم  دحأ 

مهتل قلقلا  أدو  المم ..!! ء  ل  اهدع  حبصل  ماأ ..!! ةثالثلا  ةارق  لاحلا  ەذه  تللظ ع 
اذه دحو   ناسإ  يأ  ه  ملح  دق  ام  ل  ةثالثلا  ماألا  كلت  تلعف   دقل  ىرخأ ..!! ةرم  لق 

رعشأ تنك  دألا ..!؟ اذكه إ  ادحو  لظأس  له  اذه ..!؟ ؟ دع  ثدحس  اذام  نلو  ملاعلا ..!!
انأو  ةرازغ  راطمألا  لطهتو  مويغلا  دعت  امدنع  ةرطمملا  ماألا  اصوصخ   ددش ..!! فوخ 

تاونقلا عيمج  دجأل  نوفلتلا  حتفأ  ..قح  افخم  اروعش  نا  ..ملاعلا  اذه  ادحو   قش 
اذه تنس  م  ..لمعلا  نع  تاونقلا  عيمج  تفقوت  ائشف  ائشو  ..لمعت  ةاملا ال  ةراخإلا 
نأ درأ  امتح ..!! نجأس  الو  نخآ  درأ  ..نخآ  درأ  ..اذكه  شعأ  نأ  عيطتسأ  ال  سوبالا ..!؟

   !!.. ناسإ يأ  ..دحأ  ثدحتأ إ 

يرافأ دحأ  رطاش  نأ  درأ  اهيناعأ ..!! لا  ةددشلا  ةدحولا  بس  اركذم  ةاتك  تأد  دقل 
  !!!.. املق نا  ول  ح 

اماأ تضق  ..نونجلا  باتعأ  ع  نأ  رعشأ  ..ةدحولا  نم  نعلاو  نماثلا  مويلا  نآلا   نإ 
ثدح ام  ..ششحلاو ح أ  رمخلا  ةطساوب  تقؤملا  بورهلا  ىوس  ائش  اهيف  لعفأ  ةلط ال 

اصعأ فحزو ع  ا  قرط  نونجلا  نإ  ..هلح  إ  الس  فرعأ  الئاه ال  ازغل  شعأ  نإ   ..
   !!. ه رعشأ  داأ  ..قع  لصل إ 

ام فرعأ  نأل  مونلا  نع  زجاع  نإ  ..هتأ  ائش  دجأ  ال  ..عرألاو  عبارلا  مويلا  نآلا   نإ 
كلذو ششحلاو  رمخلا  نم  ادم  يدل ..!! ةهباشم  ماألا  عيمج  اتلا ..!! مويلا  رظتي  

  !!. ةدحولا ..محري  يذلا ال  شحولا 

عفدل دعتسم  نإ  ..ضرألا  بكوك  ع  ادحو  اهتشع  اموي  نوتس  ..تسلا  مويلا  نآلا   نإ 
تمنف ..افخم  حبصأ ش  دقل  ..ناسإ  يأ  عم  قئاقد  سمخ  ةدمل  ثدحلا  لاقم  هل  يرمع 

قع دقفأس  ..قع  دقفأس  ..اقت  رهش  ذنم  اث  لدأ  ملو  ل  ..نمز  ذنم  محتسأ  ملو  ..يحل 
   !!. اق

!؟؟    ةدش ضفتي  هنإ  ملاس ..!؟ ؟)  ) ا مرجملا  اذهل  ثدح  اذام  - 

نم ددعلا  هلوح  فتلتو  ر  اددمم ع  ةبيغ  الجر   دهاش  وهو  رمعلا  لتقم  باش   اهلاق 
   (.. ةملاسلا  ) ةقطنم ةقشلا   كلت  ءاهلا   كالسأو  ببانألا 

هل  : لاقو  ..نانح  ملاس )  ) روتكدلا هلإ  تفتلا 

ٍماحم بس  ةضقلا  نم  هجورخو  اندلاول  هلتق  نمث  عفد  هنإ  ..أ  ا  هسباوك  أوسأ  شع  هنإ  - 
هنم رأثن  نحنف  اذل  ..يدلاول  رأثي  نأ  عطتس  مل  نوناقلا  ..ةمهتلا  نم  هتأرب  تارغث  دج  نأ  عاطتسا 

..ةصاخلا    انتقط 

مامتها  : هققش  هلأس 



؟؟   طضلا مرجملا  اذهب  هلعفت  يذلا  ام  - 

مزح  : ملاس )  ) روتكدلا هل  لاق 

هلقع نلو   ..موي  وأ  مويل  دتمس  همون  ..اهب  هنقحأ  لا  ةمونملا  نقحلا  بس  قمع  مئان  هنإ  - 
نمزلا اثك  قوف  نطالا  لقعلا  نمزلاف   ..لاحلا  ەذه  وهو ع  تضم  تاونس  نأ  نظس  نطالا 

هنأو همون  نم  قافأ  هنأ  نظس  ..صاخ  ملاع  نم  اسوبا  هل  تعنص  دقف  اذل  ..هشعن  يذلا  قحلا 
شع  هنأ  ادأ  فرع  نلو  ادحو  ةلط  تاونس  هلع  رمتس  ..ضرألا  بكوك  ناسإ ع  رخآ 

..ةوق ضفتي  يذلا  ەدسج  ظحال  ..بذعتي  هنإ  ..اهيف  انأ  هتعضو  ماأ  ةعض  زواجتت  تاس ال  ةلاح 
وهو ةلط  روهش  نطالا  هلقع  ترم ع  امر  ..ةدحولا  روعشلاو  فنلا  باذعلا  تاثأت  اهنإ 

.امامت هلقع  دقف  نأ  دع  الإ  ظقس  هعدن  نلو  نظ  ام  ملاعلا  ادحو   شع 

الئاق  : مسبا  مث  ..اللق  تكس 

ةبيغ هنأ   دحأ  فرع  نلو  ..هتجوز  هتكرت  نأ  دع  عقاولا  ملاع  دحو   هنأ  ظحلا  نسحل  - 
.ةقشلا    ەذه  ةعنطصم  

مامتها  : هققش  هلأس 

!؟)   ملاس  ) ا اذه  تلعف  فك  - 

ةطاسب  : باجأ 

رمألا اذه  لوح  ةدودحم  براجت  ءاملعلا  ضع  ىرجأ  دقف  ..رمألا  عقاو  اددج   سل  هلعفأ  ام  - 
محل ةحئار  مش  هنأ  رعش  ضملا  لعجت  ةئاهك  باطقأ  خملا  نم  ةنيعم  ءازجأ  ةراثإ  لثمتت  

نم ةعونلا  ەذه  تدعاس  دقو  ..درا  صع  بوك  ذذلتي  وأ  ..ةجارد  بكري  وأ  ..الثم  يوشم 
ثلا حاجن  ألا   رثألا  اهل  نا  خملا  ساسحإلا  زارم  فشكت  طئارخ  مسر  اثك   براجتلا 

كلتب موقأ  نإ  (.. 13  ) ددحتلا هجو  ع  خملاو  غامدلا  يرجت   لا  ةحارجلا  تالمعلا  نم 
انماقتنا أل نوك  اهنسحتب ح  تمق  دقل  ..زعلا  ا أ  ادج  ةروطتم  ةروص  نلو  نآلا  ةجتلا 

.ةروص    لضفأ   

ددش  : سامح  اهدع  لاق 

ترأث دق  نوأس  ..هلقع  دقف  امدنعو  ..امامت  هلقع  دقف  دق  نوكس  هتبيغ  نم  ظقس  امدنع  - 
.انونجم   هتاح  لاوط  دغولا  اذه  شعس  ..اندلاول 

الئاق  : ملاس )  ) روتكدلا لمأو  ..حاترا  هققش  دهنت 

ملعت تنأ  ..اناث  خملا  راجت ع  يرجأو  ..الوأ  يدلاول  رأثأ  ..دحاو  رجح  نروفصع  بأ  نإ  - 
نأ دقتعأو  ..ةمات  ةو  يدرفم  اهب  موقأ  انأف  اذل  ..براجتلا  كلتل  اموكح  امعد  دجأ  ال  نأ 

لماع ةاعارم  عمو  ..دغولا  اذهل  نطالا  لقعلا  الماتم   املاع  انعنص  دق  نحن  اهف  ..حجنت  راجت 
نإف ..كتخأ  ام  هشعن  يذلا  قحلا  نمزلا  لماع  اثك  قوف  يذلاو  نطالا  لقعلا  نمزلا  

..عقاولا ملاع  إ  ەدعنس  طقف  اهدنعو  ..امامت  هلقع  دقف  دغلل ح  شع  نل  دغولا  نأ  مزجأ 
.انونجم    ەدعنس 

مزح  : لاق  مث  هققش  مسبا 

ءازج لقأ  اذه  ..ارده  بهذت  نل  اندلاو  ءامد  ..اخأ  هقحتس  يذلا  صاصقلا  لاني  مرجملا  اذه  نإ  - 



.هقحتس  



ةلوهجملا   ببح 
وأ لهأ  ال  شعأ  ..عورم  دح  إ  دحو  ناسإ  نإ  ..دقتعأ  ال  نوفرعت ..!؟ له  دئار ..)  ) سا
وأ ح ..كلذل  دحأ  هتي  نلف  ضرألا  هجو  ع  نم  تفتخا  ول  نأ  واخم  مظعأو  ..ءاقدصأ 

..بك   دح  حيحص إ  اذه  ال  نأ  فرعم  وه  الآ  قأ  امرو  ..افتخا  بس  نع  لأس 

..ادحاو اسرك  يوحت  ماعط  ةلواط  رظتت  ثح  قش  إ  دوعأو  ..اموي  لمعلا  إ  بهذأ 
ەذه ..امهشعأ  تللا  ةدحولاو  ةلزعلا  ملاع  دسجت  ةئامرب  ةافحلس  يوح  اغص  اجاجز  اصفقو 

قوذتأ نأ  ىوس  ائش  اهنم  درأ  ال  ةدرا  ةاح  ..ةرركم  ةهباشم  ماأ  ..ددش  راصتخا  اح   
دحولا ملحلا  وه  اذهف  ..بحلا  معط  قوذتأ  نأ  متأ  ..معن  بحلا ..!! ..يرحسلا  سإلا  كلذ 

يأ برقتلا إ  باشلا   ةأرج  كلمأ  ادج ال  لوجخ  ناسإ  نأ  ةلشملا  ..هلجأ  نم  شعأ  يذلا 
  !!.. ةاتف

..اح ىرجم  تغ  لا  ةثداحلا  كلت  تءاج  نأ  إ  ..لاحلا  اذه  ع  ةلط  تاونس  تللظ 
.م    اوعات  فك ..!! ؟

دحأ لاصتالا  تدرأ  امدنع  ..مالفألا  ةانق  دهاشأ  ءاعرألا  ةلل  نم  رخأتم  تقو  اظقسم   تنك 
قيقر يوثنأ  توص  اذو  فتاهلا  ةعامس  تعفر  ءاشعلا ..!! ةجو  بلطل  ةعلا  تاجولا  معاطم 

  : ..و ..ادج 

..!؟    تنأ نم  ..الهأ  - 

بارغتسا  : تددر 

  !!.. رخآلا بناجلا  ك ع  اذو  فتاهلا  ةعامس  تعفر  دقل  دس ..!!! ا  ك  لصتأ  مل  انأ  - 

ةشهد  : يوثنألا  توصلا  مغمغ 

   !!.. فتاهلا طخ  ةأجف ع  كتدجو  دقل  اذه ..!! ثدح  فك  مهفأ   -ال 

بدأ  : تلقو  تدهنت 

  !!.. جاعزإ يأ  كل  تس  دق  تنك  نإ  امومع  رذتعأ  انأ  ..كلع   -ال 

قيقر  : سامح  توصلا  در 

  !!.. ەذهك ةفدص  ثدحت  نأ  متأ  تنك  ..تنك  ..انأ  ..رذتعت  ..كلع ال   -ال 

ددش  : بارغتسا  اهتلأس 

.!؟   اذامل - 

نح  : توص  تدر 

   !!.. كلإ داق  ردقلا  نأ  رعشأو  ..ةددش  ةدحو  اعأ  نإ  - 

ةاتفلا نأو  ودي   ..دقتعأ  ..ال ال  لزغ ..!! ؟ اذه  له  لزغلا ..!! اذهل  امر  وأ  ..لوقلا  اذهل  تقعص 
لداتل اروعش  بذجنأ ال  فن  تدجو  نأ  دع  لخ  تالؤاسلا  كلت  تحرط  دحأ ..!!! جاتحت إ 

فرعتي ع نأ  ..ەذهك  ةصرف  لصح ع  نأ  لمأ  ملاعلا  لجر   لف  ..اهعم  ثدحلا  فارطأ 



ةلمو لجر  ل  مالحأ  ةاتف  اهنأ  كلاخ  كل  روص  ثح  ةفدصلا ..!! قط  نع  فتاهلا  ةاتف ع 
اهتوص نا  فتاهلا ..!! اققر ع  اتوص  عمس  روعشلا ح  تاذ  رعش  انعمج  ..ناوألا  لامج 

.همهفأ   مل  بسل  انح  ..ائفاد 

نأ اهنم  تفرعو  ..ثدحلا  نم  ةلما  ةعاس  ءاضقنا  دع  الإ  هتن  ملو  ..ةثك  رومأ  نع  انثدحت 
!!.. امامت ثم  ةدحو ..!!! اهنأو  ..صاخلا  عاطقلا  تا  ىدحإ  ةفظوم   اهنأو  لس ..)  ) اهمسا

دجوي الو  ..اهل  ةسفن ال ح  امالآ  اعت  تلاز  امو  نهش  ذنم  ةراس  ثداح  اهادلاو   وت  ذإ 
  !!. بعتلا حص  نإ  ةثنأ م  ةخس  اهنإ  اهرمأل ..!! متهي  دحأ  يأ  وأ  براقأ  اهل 

!!.. لعفلا هتنمت  ام  ناو  لمعلا ..!!! نم  دوع  دع  ادغ  لصتت   نأ  دعو  ةملاملا ع  انيهنأ 
نم ..قش  فتاه  نري  نأ  ادج  ردانلا  نم  ..ءاسم  ةنماثلا  ةعاسلا  اتلا   مويلا  تلصتا    دقف 

ةارق انثدحت  اقالطإ ..!! فولأم  غ  ارمأ  يدنع  فتاهلا  نر  توص  نا  اذل  ادج ..!!! ردانلا 
ءوضو ..فاحللا  تحت  ارثدتم  تنك  نأ  ةصاخ  اذع ..!! ائفاد  اثيدح  نا  ..ةرملا  ەذه  تعاسلا 

نك مل  فصوي ..!! ارحس ال  ةملاملا  ەذه  ناطع  ةملاح  سوم  عم  فرغ  قيقرلا   ةعمشلا 
انأف قالطإلا ..!! اسع ع  رمألا  نك  مل  ..اهارأ  نأ  لق  ةاتفلا  ەذه  بح  عقأ   نأ  سعلا  نم 

حاصفإلا اقالطإ   ددرتأ  مل  اذل  ..ةثنأ  ةسمل  ..بح إ  ..ك إ  اهيف إ  جاتحأ  ةاح  شعأ 
..يرعاشم    نع 

   !!.. كحأ انأ  ..انأ  لس ..) - )

ةرملل ثدحتت م  اهنوكو  ..لق  نم  اهرأ  مل  انأو  اهل  نع ح  حصفأ  وك  بارغتسالا  اهيلع  دي  مل 
نح  : توص  لوقت  اهب و  تئجوف  ل  طقف ..!! ةناثلا 

ةرملا اهنوك  ..قدصت  الأ  افوخ  فاعالا  نم  لجخأ  تنك  يبح ..!! ا  اضأ  كحأ  انأو  ..انأو  - 
   !!.. اهيف ثدحتن  لا  طقف  ةناثلا 

ددش  : لاعفنا  اهل  تلق 

اذه لوقأ  امدنع  اعمو  ابغ  ودأ  دق  نأ  ملعأ  ..اح  ثدح    ام  مهأ  تنأ  ..ببح  - 
طمن نإ  لوقتس  امر  ..كحأ  ..كحأ  انأ  ..يرعاشم  متأ  نأ  عيطتسأ  ال  ل  ..ل  ..ماللا 

..لعفلا كحأ  ..فتاهلا ل  اهيلإ ع  ثدحتأ  ةاتف  لوأ  مارغ  عقأل   ازتا  دقفأ  لعج  اح 
..كحأ انأ  لس ..)  ) ا عم  احل  تطعأ  دقل  ..كعم  اح  تاظحل  لمجأ  الاح  شعأ  نإ 

   !!!!.. ..و ..ببح  ا  كحأ 

نانح  : اهل  تلقف  ..بحتت  ..وأ  ..ت  اهنأ  ترعش 

ا كعومد  حسمت  لا  يد   نوكت  نأ  درأ  ..نآلا  قتلنلف  ..كوجرأ  ..نآلا  كارأ  نأ  درأ  ..ببح  - 
   !!.. ببح

مزح لوقت  ةدجلا و  ضع  ةأجف  اهتوص  ذختا  دقف  لمج ..!! ملح  نم  تقافتسا  اهنأو  ترعش 
نزحلا  : نم  ثلا  هش 

..كوجرأ   رفغا  ..!! كوجرأ  عيطتسأ ..!!!  -ال 

ةعول  : اهل  تلقف  ددش ..!! ءا  تقرغ   ..مث 

..تقولا لاوط  كناج  نوأس إ  ..ملاعلا  ةاتف   دعسأ  كلعجأس  نأ  مسقأ  ببح ..!؟ ا  اذامل  - 



   ….. نوأس

تعطاق و ت  :

   !!.. نآلا دع  ك  لصتأ  نل  ..است  نأ  وجرأ  ..حماس  كوجرأ  ..يبح  ا  حماس  - 

اعوسلم ام  نم  تضهن  ةطاس ..!! ل  اذكه  ..عف  ةدر  رظتت  نأ  نود  ةأجف  طخلا  تلفقأ  مث 
عم كتقالع  تت  امدنع  ةعوللا ..!!؟؟ روعشلا  كلذ  فرعت  له  ..لق  لأت  ةعول  ترعشو 

اهفتاه مقر  فرعأ  نإ ح ال  لعف ..!! در  يأ  ذاختا  نم  نكمتت  نأ  نودو  بس  نود  ةأجف  كتببح 
اهنأ تخأ  دقل  ..اهلمع  نام  فرعأ  انأ  الهم ..!!! ..لوألا  اهمسا  ىوس  ء  يأ  اهنع  فرعأ  الو 

حاصلا ةكلا   لصتأس  ..ةكلا  مسا  تخأو  صاخلا  عاطقلا  تا  نم  ةدحاو  لمعت  
.اهنع    لأسأل  رالا 

لمعلا  تاعاس  ءد  رظتنأ  انأو  امامت  مونلا  نع  اهيف  تزجع  ةلمم  ةلط  ةلقث  تاعاسلا  ترم 
ةعامس تعفر  ..رظتنملا  دعوملا  ءاج  ح  رظتنأو  رظتنأ  تللظ  ..ببح  اهب  لمعت  لا  ةكلا 
فتاهلا لصتأ  ظحلا ..!!؟؟ اذه  ام  ةنعللا ..!! ..عطقم  فتاهلا  طخ  ..و  ةعاسلا  مامت  فتاهلا  

ببح نع  لأسأو  فنب  ةكلا  إ  بهذأل  مع  نم  ةضراع  ةزاجإ  ذخس  ..ال  لاقنلا ..!؟
..اهيلع    روثعلل  لحتسملا  لعفأس  لس ..) )

اعم إ بهذأل  ةكلا  رقم  تلصو إ  فك  نآلا  فرعأ ح  الو  ..قطلا  لاوط  ارتوتم  تنك 
نأ دارفنا - ثدحتلا ع  هتوجر  نأ  دع  فظوملا -  دحأ  نم  تلط  ثح  ..فظوملا  نوؤش  ةرادإ 

..ثدح ام  ثدح  نأ  اقالطإ  عقوتأ  مل  ..ةكلا  اهلمع   نامو  لس ) الثلا ل(ـ مسالا  خ 
: بارغتسا فظوملا  لاق  دقف  ..قاط  دح ال  ايهر إ  ارمأ  نا 

دقو ..دقو  لس ..)  ) مسا لمحت  ةدحاو  ةاتف  انيدل  دجوت  ..نلو  ..اذه  كل  لوقأ  فك  فرعأ   -ال 
..ةف    ذنم  تفوت 

..لحتسم اذه  ماللا ..!! اذهل  امس  دنع  اهب  ترعش  لا  كلتك  ةمدص  اح  رعشأ   مل 
رتوتب  : لأس  ..ةروعذملا  ارظن  مامأو  لحتسم ..!!

   !!.. لمعلا ةهج  وأ ح   ..مسالا  ائطخم   تنك  امر  - 

ح خت  مل  امر  ..قحلا  اهمسا  خت  مل  امر  ..العف  ..ماللا  اذه  دنع  ةوق  تضفتنا 
   !!.. قدصلا وي  نا  اهمال  ء   ل  ..نلو  ..قحلا  اهلمع  نام 

المأ  ةاتفلا  ەذه   ّ تب  دقل  ..تك  اهل ع  اندلا  مومه  لمحأ  انأو  ةكلا  رقم  نم  تجرخ 
  !!. ىرخأ ةرم  لمألا  اذه  تلس م  ..ةطاس  لو  مث  ..ةاحلا 

..اهنع هفرعأ  ام  ل  اهلمع  رقمو  اهمسا  نا  دقل  يع ..!! ألمت  ومدو  تبلا  تنك  ط إ 
كلت تقرغ   ..اهيلإ  لوصولا  ةلاحتسا  ع  اذهف  ةححص  غ  تامولعملا  كلت  تنا  ولف 

تحسم ..لمعلا  إ  هتداعإ  بج  ..قش  عطقملا   فتاهلا  طخ  ركذتأ  نأ  لق  تالؤاسلا 
طقف اهدنع  ..و  ..طخلا  حالصإل  تالصاوملا  ةرازوب  لاقنلا  تاه  نم  لاصتالا  تمقو  ومد 

نم ثلا  هفرع  ادع ال  يوحتو  قح  ةفخم  ةفخم ..!! صق  نأ  تفرع  طقف  اهدنع  ..تفرع 
ذنم مسقملا  باصأ  انف  اللخ  كانه  نأ  ئراوطلا  فظوم  خأ  دقف  اقفاتيم ..!!! ادع  ..سانلا 

انأ ..ائشف  ائش  ركذتأ  تأد  ةقطنملا ..!!!! ءاحنأ  عيمج  طوطخلا   ەرثإ  تعطقنا ع  ماأ  ةثالث 
!!.. ةضاملا ةثالثلا  ماألا  لالخ  لس )  ) نم الإ  تالاصتا  يأ  لتأ  وأ  ةقشلا  فتاه  مدختسأ  مل 



..!!!!؟ حبش عم  ..عم  رواحتأ  تنك  له  عطقملا ..!! ؟ طخلا  مغر  فتاهلا  ع  اهتثداح  فك 
ام ل  نع  مهتلأس  كانهو  ..ةكلا  إ  نونجملا  ادئاع  تردتساو  ..ةركفلا  لوه  نم  تفجترا 

تقل دقف  لس ..)  ) اهسفن ..ببح   اهسفن  اهنأ   تدأتف  ..تفوت  لا  ةاتفلا  صخ 
دقل ..لإ  ا  ..كش  نود  اهنإ   اهيدلاو ..!!!! عم  ةراس  ثداح  نهش   اوح  ذنم  اهعم 
ەذه رارمتسالا   تضفر  اذهل  ..ارت  نأ  تضفر  اذهل  ..ةفلا  كلت  لاوط  حبش  عم  ثدحتأ  تنك 

..تمل ال امدنع  اهزواجت  اهل  قح  ءارمح ال  اطوطخ  تزواجت  اهنأ  ببح  ترعش  دقل  ..ةقالعلا 
عاطقنا مغر  فتاهلا  لالخ  نم  ثألا  ع  لاصتالل   ةفورعم  غ  ةلسو  تدجو  اهنأ  كش 

..اهبح انأ   تعقو  ام  امامت  تعقو  ح ..!! اهملاع ..)  ) ةدحولا  اهروعش  عمو  طخلا ..!!
ترثف اقالطإ ..!! هل  لقتسم  ال  الحتسم  انبح  نأ  تفرعو  ةتيم ..!! اهنأ  تركذتو  تقافأ  اهنل 

  !!. داعتبالا

نأ مهي  الو  امهنب  قرافلا  فرعأ  ال  حاورألا ..!! ملاع  وأ  حاشألا  ملاع  ..اهملاع  إ  دوعتل  تكرت 
   !!. اسا ..انح  ..ادحو  هشعأ  يذلا  عقاولا  ملاع  ادحو   تكرت  اهنأ  مهملا  فرعأ ..!!!



ىرخأ   ةواز  نم  ..ة  ــ يؤر
..لاقل ثلا  دجوي  ال  ةارغلا ..!! ةغلا  تقولا  سفن  اهنل و  ..ادج  ةصق  صق  نأ  عقاولا   

مدطصاف  يراجتلا ..!! ق )  ) قوس نهذلا   دراش  مويلا  كلذ  سأ  تنك  نأ  كلانه  ام  ل 
عم ةصاخ  ..موي  ل  لصح  يداع  نم  لقأو  يداع  فقوم  ..ةضار  ةب  وذ  ةماقلا  لط  لجر 
امال تهجو  اذامل  فرعأ  ..نلو ال  تلا ..)  ) ةراجتلا  انتاعمجم  ەدهش  يذلا  لئاهلا  ماحدزالا 
ع ترم  امجح  قوف  هنأ  نم  مغرلا  ع  مدطصا   يذلا  صخشلل  ادأ  هل  اد  ال  ائيذ 

..كلذ   كش   ..اناحأ ال  ةغ  ةروص  فتن  انعمج  لقألا ..!!

..نونظت دق  ام  تق  لواح  ملو  ظحلا  نسحل  نع  لجرلا  قد  مل  ..ال  اهدع ..!!؟؟ ثدح  اذام 
ههجو تقدح   امدنع  ..و  ..ولس  ءوس  ع  حتي  هنأو  أ  إ  رظنلا  تا  طقف 

دح ال إ  اعش  ههجو  نا  دألا ..!!!! إ  اهــيسو  باوك  ىرثأ  افخم  ائش  تأر  ..تاظحلل 
!!!.. ادأ ا  نك  مل  ا ..!! نك  مل  ههجو  نأل  ل  الثم ..!!! لخ  بع  بس  سل  ..قاط 

بارغتسالا وأ  فوخلا  مهبص  الو  هجولا  اذه  سانلا  ىري  نأ  لقع  له  ..لوهذ  سانلا  تفتلا إ 
غتت ملو  مدطصا  ..!!! امدنع  اداع  ههجو  نا  دقل  ..الهم  نكم ..!! ال  لقألا ..!!؟؟ ع 

.اذه   ثدح  فك  مهفأ  ال  ه ..!!! تقدح  امدنع  الإ  هحمالم 

در   غلأ  فخملا  هلش  عم  هتمص  ناو  ..فرح  قطني  نأ  نود  ءودهب  قمري  اتماص  نا 
  !!. لاح س مأو   سرخأ 

بغ عش  نئا  إ  لوحتيل  هحمالم  تغت  فك  ..لجرلا  اذهب  ةظحل  كفتلا  نع  فقوتأ  مل 
..!؟ يغ دحأ  ەري  ملو  الثم  انج  لجرلا  نا  له  ياوس ..!؟ دحأ  مامتها  اذه  ثي  نأ  نود  رظنملا 

.ةاجإلا   فرعأ  تيل  امهاو ..!؟ تنك  له 

ادحأ خأ  نأ  نودو  ..احضاو  ااوج  دجأ  نأ  نود  ةلاتلا  ماألا  لاوط  ةثداحلا  كلت  ركفأ   تللظ 
فد اهبتأ   امر  ىركذ  درجم  ةصقلا  تقو  ..ائشف  ائش  رمألا  تسانت  مث  ..قالطإلا  ع 
كلت ع  رهشلا  ةارق  رورم  دعف  ةادلا ..!! ىوس  ەذه  نكت  مل  ..نلو  موي ..!!! تاذ  اركذم 

ل عم  لصح  ادج  يداع  رمأ  ..ةددج  ةراس  يشأل  تاراسلا  تا  ىدحإ  تنك   ..ةثداحلا 
عم ثدحتأ  تنك  امدنعف  طضلا ..!! هنوعقوتت  ام  وه  ..معن  ..اصخش  ثدح   ام  الول  ..ناسإ 

غتت عئالا  حمالم  ىرأ  انأو  فنع  يدسج  ضفتنا  ..ةراسلا  اازم  سامح  ح   وهو  عئالا 
!!.. يراجتلا ق )  ) قوس ه   تمدطصا  يذلا  لجرلا  كلذ  حمالم  بك  دح  ةهيش إ  حبصتل 

نم اعم  تجرخف  ةغلا ..!! ةعص  خالا  نم  فن  تعنم  نإ  ل  ..فصوي  ايهر ال  ارمأ  نا 
رطس بعرلاو  تجرخ  ناذئسا ..!!! نود  هتكرت  يذلا  عئالا  بارغتسا  طسو  تاراسلا  ضرعم 

رركتت أ ماهوألا  لهو  مهاو ..!! ؟ انأ  له  قع ..!! ؟ تدقف  له  يدسج ..!!! نم  ةرذ  ل  ع 
..!! ؟   ةقطلا سفنو  ةرم  نم 

رركت نأ  إ  كفتلا ..!!! نع  ازجاع  اشوشم  قع  لظو  ..هذ  عطصت   ةلئسألا  كلت  تلظ 
ةنتور ةلماعم  ءاهنإل  اهلس  تنا   تارازولا  عمجم  ةفظوم   عم  طقف  مويب  اهدع  رمألا 
ضكرأ انأو  لخ  ةلماعملا  ارات  اعم  عمجملا  نم  تجرخ  دقف  ..رمألا  لمتحأ  مل  عبطلا  !!.. 

نل قاسلا ..!! هجولا  بك  دح  اهيش إ  ةفظوملا  كلت  هجو  نا  ةراسلا ..!!! نونجملا إ 
  !!. لمتحأ نل  ..دملا  لمتحأ 



..ةداعلا تلصو إ  فرعأ م  ..ةسفنلا ال  ضارمألل  ةداع  لوأ  هجوتلا إ  تمزعو  راس  تكر 
رورملا نم  د  نا ال  عبطلا  ..و  ..ولض  جتري ب  لقو  ةدش  فجترأ  تنك  ..فك  ركذأ  الو  ل 

ةفرغ اخأ   فن  تدجو  نأ  ..خلإ إ  ..موسرلا  عفدو  قاروألا  ضع  ةئبعتو  ةنتورلا  تاءارجإلا 
..!؟    قدصس لهو  ەخأس ..!! ؟ اذام  ماللا ..!؟ هعم  أدأ  فك  ىرت  هشلا ..)……(  روتكدلا 

؟؟    كدعاسأ نأ  عيطتسأ  فك  - 

هل  نولا  يوتحأ  نأو  اقمع  اسفن  تذخأف  ..اذه  هلاؤس  يرافأ  لح  ببطلا  عطق 
مث  : ..يردص 

تاو فخم  رمألا  قدصت ..!!! الأ  خأ   .. ثدح  ام  كل  فصأ  فك  فرعأ  ال  روتكد ..!! - 
  …. نإ ح ةخألا ..!! ماألا  قاط   دح ال  رركتي إ 

ةلأسم امامت  أ  نأو  لصفتلا  ثدح  ام  هل  حأ  نأ  م  الاط  قيقر  مزح  ببطلا  عطاق 
امر نلو   .. هنظس  ام  فرعأ  نأل  ثدح  ام  ددش  لجخ  هل  تحف  ..اهمدعو  قيدصتلا 

هنام نم  ضهن  ..تنأ  نأ  لق  ..و  العف ..!! اماهوأ  تنا  نإ  ماهوألا  ەذه  نم  اجالع  دجس  
رتوتب  : لوق  وهو  لخ  فقو  مث  ..هتفرغ  با  لفقل 

..الوأ    كلإ  ثدحتأ  عد  ..اقالطإ  ءارولا  رظنت إ   -ال 

انعم لصحو  ادج  داتعم  رمأ  اذه  ءارولا ..!!! إ  رظنأ  نأ  رمألا  ةاثم  همال  نا  عبطلاو 
تاذ لمح  هنإ  ..هنإ  ..ببطلا  اذه  تأر ..!!! امل  تقعص  ..تقعص  ..ترظن  امدنعو  اعمج ..!!

نا دقف  ..بتكملا  همامأ   تسلج  امدنع  ةادلا  ادج   هحمالم  قدحأ  مل  عشلا ..!!! هجولا 
تاذ لمح  هنإ  ..حضوب  ەارأ  نآلا  ل  ..هل  هورأس  ام  ەاجت  هلعف  ةدرب  امامت  الوغشم  هذ 

..لح تستحا   ةخلا  نلو  ..خأ  تدك  فخملا ..!!! اطشلا  هجولا  كلذ  ..هجولا 
عج  : لوقل  خالا ..!! مدعو  ءودهلا  اجار م  هدب  حلو  دعتبا ع  اهدنع 

مالم  ) نم افئاخ  تنك  ولو  ..ك  ائش  لعفأ  نل  خت ..!! نأ  لق  رخآلل  عمسا  كوجرأ  - 
..إ    رظنت  الف  ةققحلا )

نع يرظن  فأ  نأ  لواحأ  انأو  بعرب  يدعقم  تشمنا   طقف  توكسلا ..!! نم  اد  دجأ  مل 
   !!.. ببط اقح  نا  نإ  ببطلا  هجو 

دأت  : ل  منم  دحأ  اهقدص  نل  لا  ةققحلا  خ  اهدع  حار 

..كوك نم  نونطاوم  رمألا  عقاو  مه   مهتيأر  نيذلا  عيمجو  رخآ ..!!! بكوك  نم  قولخم  نإ  - 
مخرات نم  اقت  روهش  ةنامث  لق  انتراضح  تراهنا  فسألا  عم  نلو  ..ادج  نوملاسم  موق  نحن 

ىوس ةثرالا  كلت  نم  ُجني  ملو  امامت ..!!! ەرمدو  انبكوك  مطترا  مجحلا  لئاه  كن  بس  رألا 
ثولتلا ةهجاوم  ع  اوردق  مل  ذإ  ..كوك  ناس  نم  فالآ  ةعلا  اهددع  زواجتي  ةللق ال  ةلق 
..بهر رارق  ذاختا  نم  انل  دال  ناف  ..هنع  جتانلا  راغلا  راشناو  كنلا  ماطترا  هس  يذلا  بهرلا 

نحنف ضرألا ..)  ) بكوك ..مكوك  ع  انراتخا  عقو  دقو  ..ةلوهأملا  باولا  برقأ  إ  ةرجهلا 
ةجولويب ةعنقأ  جانلا  انئاملع  دحأ  ركتبا  دقو  ..ثلا  هنع  فرعنو  رارمتسا  مكوك  سردن 

فرعن انك  اننأ  ةصاخ  ..انرمأ  اوفشك  نأ  نود  لا  طلتخن  تقولا   لاوط  اهيدترن  ادج  ةحم 
جانلا يوحت  ةمخض  ةئاضف  ةكرم  انقلطنا  ..مهملا  ..مل  ةسلا  ةفخم  ودس  انحمالم  نأ 

ةانع  ةئاضفلا  انبكرم  انيفخأو  نهش  ذنم  ضرألا  حطس  انطه ع  ثح  ..كوك  ناس  نم 



نك مل  م ..!! انطلتخا  ام  ناعو  ..نارمعلا  نع  دعلا  ل  ةدعلا  ةمخضلا  ابس )  ) تااغ
متاغل مهأ  ملعت  اهلالخ  نم  انعطتسا  ادج  ةمدقتم  اجولونكت  كلمن  نحنف  ..اعص  ارمأ  ةغللا  زجاح 

يذلا راحلا  اهخانم  بس  جيلخلا  ةقطنم  ةاحلا   اعمج  انخا  دقو  ..مكوك  لصن إ  نأ  لق 
..اعص ارمأ  م  طالتخالا  نك  ملو  ..ائاهن  درالا  سقطلا  لمحتن  ال  نحنف  ..انداسجأ  بساني 

.ةمدقتملا   انمولعل  ةسلا  ادج  انيه  ارمأ  مدوقنو  ةمسرلا  مقاروأ  روف 

نح  : ءودهب  لوقل  اللق  تكس 

  !!. ددش راصتخا  انصق  ەذه   - 

..ةفخملا ةعشلا  هحمالم  إ  ترظن  ..امامت  سرخأ  ..لوهذلا  سرخأ  دقف  ..فرح  قطنأ  مل 
اقولخم فصن  نأ  عيطتس  انك  نإ  ملعأ  ال  ..بلقلا  بطو  ادج  املاسم  اد  ..لاق  قحلاو  هنل 

.الصأ   الق  مهل  تنا  نإ  ملعأ  الف  بلقلا ..!! بط  هنأ  ائاضف 

لاق  : امدنع  يرافأ  لح  ببطلا  عطق 

ەذه ..نآلا  مدنع ح  بطلا  اهيلإ  لصوتي  مل  ةئاف  ةردق  نالتمت  كيع  نأ  كخأ  نأ  تس  - 
نولتم لا  نم  ادج  نوللق  كانه  ةققحلا ..!! انلاشأ  ىرت  كتلعج  لا  ةئافلا   ةردقملا 

رمألا  ه  تناو  انرمأ  فشك  لواح  رخآلا  ضعلاو  انعم  هفطاعت  ىدأ  مهضع  ..ةردقملا  ەذه 
.كلتك   ةغ  ةاح  قدص  مل  ادحأ  نأل  ةلقعلا  ضارمألا  شسم 

نم اهدع  تجرخو  ..ماللا  نع  ازجاع  احنم  رلا  نم  تضهن  دقف  ..لوقأ  ام  اهدع  دجأ  مل 
سانلا لهج  يذلاو  اذه  بغلا  انملاع  نع  تالؤاسلا  ءتم  قعو  ..تبلا  اهجتم إ  ةداعلا 

.ەراأ    مظعم 

كلت دهاشأ  ىرخأو  ةف  ب  تللظ  نأ  مغر  ..عبطلا  دحأل  لا  فشأ  الأ  تررق  دقل 
ەذه ح  الئاسم  ..ةموكحلا  تاسسؤملا  ىرخأ   اناحأو  قاوسألا  اناحأ   ..تاقولخملا 

.ال   مأ  ..ام  اموي  فشكنس  مهرمأ  نا  نإ  ةظحللا 



شوحولا  
لا ةفلا  كلت  امر   ادج ..!!! بعصلا  نم  ..ەذه  انصق  ةادلا   ةطقن  ددحت  بعصلا  نم 
..ادج نوملاسم  موق  نحنف  ..ةنيدملا  ةطحملا   تااغلا  نم  برقلا  لتقلا  مئارج  اهيف  تنا 
اوسل مهنإ  شوحولا ..!!!!)  ) ءالؤه الول  ..هلاشم  عيمجل  الولح  دجو  مدقتم  عمتجم  شعن  

..ةفاقثو اقرو  ةراضح  اننأ أ  الول  ..كنوهبشو  نوهبش  سانأ  مه  ل  ..رحلا  عملا  اشوحو 
.مهافتلل   ةلسو  نولم  مهنأ  دقتعأ  نوفخم ال  نورذق  ..ادج  نويجمه  مه  امنب 

مهدراطن نحنو  ..ةرج  وأ  بنذ  نود  تاعلا  انم  اولتق  دقف  ..بختلاو  لتقلا  نوقشع  مهنإ 
كلت باترا  ءارو  مهعفاود  فرعن  نأ  نود  مهتداإل  اهيف  موقن  ةلمح  ل  لتقن   نم  مهنم  لتقنو 

ىرخأو ةف  ةرذق ب  ةراحتنا  تالمع  نوموق  مهنأ  ىوس  ء  يأ  مهنع  فرعن  الو  ل  ..مئارجلا 
..ملعأ   ال  ةشحوتملا ..!! مهتعبط  امر   اهلهجن ..!! باسأل  انلتقل 

لق نم  ةثارولا  ةسدنهلا  براجتل   اوضرعت  ىوس   اوسل  شوحولا )  ) ءالؤه نأ  ضعلا  حجري 
هف اوجرخ  يذلا  تقولا  ءاج  نأ  إ  خــــراتلا  ىدم  اورثاتو ع  ..نامزلا  مدق  ذنم  ءاملعلا  ضع 

خــــرات نأ  عبطلا  نوفرعت  متنأ  ..انيلع  موجهلا  اوؤدو  ةعساشلا  تااغلا  كلت  مهدودح   نم 
امف ..ائش  اهنع  فرعن  نأ  نود  تلازو  تشاع  ممأ  كانه  ..امامت  لوهجم  مدقلا  ضرألا  بكوك 

نولأو فوهلا  و  راجشألا  تحت  نوماني  نيذلا  شوحولا )  ) ءالؤه نع  هفرعن  دق  يذلا 
..!!؟؟   ةرذقلا تاناويحلا 

تومت نأ  دات  جوز  تناو  شوحولا ..!!!)  ) ءالؤه دراط  يذلا  مألا  قفلا  نمض  تنك  دقل 
مهف ..مهتشحو  ىدم  ادج  فرعت  اهنأل  ..مهلتقو  مهتدراطمل  اهيف  بهذأ  ةرم  ل  ع   اقلق 

.ادج    كلذ  مع و ت  هنل  شاقن ..!! نود  مهيدأ  تحت  عق  نم  ل  نولتق 

ةطحملا تااغلا  إ  مألا  قفلا  جخ  اقت  رهش  ل  ..ةروصلا   ەذهب  س  اح  تنا 
لمجلا ملاعلا  اذه  نم  بسحف  مهتداإ  دن  انك  ..مهتداو  شوحولا )  ) ةدراطمل ةلمح  ةنيدملا  

..مهأل    تالواحم  يأ  نودو  ..مهدوجو  الإ  هثول  يذلا ال 

دتمت راجشألا  ةكاشم  ةعساش  تااغ  نع  ثدحتن  نحنف  ..اقالطإ  ةلهس  ةمهم  تسل  و 
!!!.. اهفاشا ادج  بعصلا  نم  اخمو  فوهك  شوحولا )   ) اهيف شع  ثح  لامألا  تاعل 

ةحلسألا بس  مألا  قفلا  ءاضعأ  نم  ضع  لتق  وأ  باص  نا  اهب  موقن  ةلمح  ل  اذل ف 
   !!!.. نانلاو ةئادلا  حامرلاو  علا  زواجتت  لاو ال  شوحولا )  ) اهمدختس لا  ةئادلا 

اثك تفعض  دق  شوحولا )  ) ءالؤه ةوق  نأ  ةداقلا  تنلعأ  امدنع  اذه  نا  ء ..!!؟؟ ل  غت  م 
ل ..رخآو  مهيلع ب ح  اهنش  لا  ةزكرملاو  ةقلا  تالمحلا  بس  ةضاملا  تاونسلا  اساق 

لقت مهدادعأو  صقانت  انرئاسخف  ..ائشف  ائش  مهتداب  حجنن  اننأ  انظحال  لعفلا ..!! اذه  انظحالو 
مهيلع ءاضقلل  ىوقألاو  ألا  نوكتس  ةلاتلا  انتلمح  نأ  ةداقلا  تركذ  دقف  اذل  موي ..!! دع  اموي 

   !!. ةل

ةاغلا هجتيل إ  ..ةلطملا  ةحلسألا  ل  مألا  انقف  دعتسا  ..ادأ  ەاسأ  نل  يذلا  مويلا  كلذ  و 
مأ ب تنك  ..ائاهن  شوحولا )  ) ةداإل ةخألا  نوكت  نأ  متن  انك  ةلمح  ةنيدملا   ةطحملا 
امئاد هنومدختس  يذلا  ةأجافملا  لماعف  ..ددش  رتوتب  مهنع  ثحأو  ةكاشملا  ةفثلا  راجشألا 



ام ..كش  نود  ةلئاه  ةند  ةوقو  ةساو  ةع  ةاغلا  طسو  ةساقلا  ةاحلا  مهتطعأ  دقف  ..ا  ـ نكي
.مهلتقو   ةروصلا  ەذهب  مهتدراطم  نم  انكمت  امل  ةروطتملا  انتحلسأ  الولو  ادج  ءاكذأ  مهنأ 

ادحأ دجن  نأ  نود  ةعاس  فصن  تضم  شوحولا ..)  ) ءالؤه نع  اثحا  ةاغلا  مألا   انقف  لغوت 
الل ةاغلا  ءاقلاف   ..سمشلا  بورغ  لق  مهتداو  مهتقحالم  انتمهم   زجنن  نأ  بج  ..مهنم 
سودو ع ءودهب  م  نم  كانه  اذه ..!! ؟ نوعمس  له  ةظحل ..!!! ..ةظحل  ..و  اراحتنا  دع 
ةفاجلا ع قاروألا  كت  توص  عمسأ  ةاغلا ..!! نام   ل  ةرثانتملا   ءارفصلا  رجشلا  قاروأ 

   !!.. رذح بق  نأ  لواح  مهدحأ  اهيلع ..!!! سود  نم  كانه  ..ضرألا 

لماع لغتسم  انيلع  اوضقنا  شوحولا )  ) نم تائملا  محجلا ..!!! با  حتفنا  ..طقف  اهدنع 
مهنأ فرعنو  ادج  ةلط  تاونس  ذنم  ةانع  مهسردن  نحنف  ..لق  نم  ثدح  مل  اذه  نإ  ..ةأجافملا 

..لعفلا ضارقنالا  كشو  مهنأ ع  ةعانق  دي  اذه  ..لق  نم  ةبلا  دادعألا  ەذهب  اومجهي  مل 
اهتركذ لا  ةداإلا  تالمح  بس  فخم  دح  مهدادعأ إ  تصقانت  نأ  دع  سا  موجه  هنأ  ودي 
موجه هنأ  احضاو  اد  ..ةراجحلاو  علا  نوكسم  مهو  فد  دقح  انيلإ  نورظني  اونا  ..مل 

   !!. هعون نم  خألا  وه  امر  يراحتنا 

دارفأ نم  ادج  بك  ددع  اوضق ع  ةأجافملا -  لماع  لضفو  مهنأ -  الإ  ةروطتملا  انتحلسأ  مغرو 
..و ..ادصح  مهدصحت  انتحلسأ  تأدو  ..عضولا  ةرطسلا ع  مامز  اندعتسا  اننل  ..مألا  انقف 
ع ةرطسلا  امامت  اوداعتسا  دقو  المز  تكرت  تلف ..!! هعدأ  نل  برهي ..!!! مهدحأ  ..الهم 

..شحوتملا دغولا  كلذ  دراطأ  نإ  جانلا ..!! شوحولا )  ) نم ت  نم  نودراط  اوؤدو  رومألا 
..وح راجشألا  ناصغأ  فثات  بس  هصأ  مل  ل  رانلا  هلع  قلطأ  ..هتوق  ل  يرج  وهو 

له ..رطخلا  لام  ه غ  تقحلف  ..ةانع  ةفخملا  فوهلا  دحأ  لخد إ  نأ  ەدراطأ إ  تللظ 
.ملعأ   ال  شوحولا ..!؟ ؟)  ) هف تخ  يذلا  ناملا  وه  اذه 

ةروص ناملا  ني   يقدنب  لفسأ  دوجوملا  وضلا  فاشلاو  ..لعفلا  نآلا  فهلا  لخاد  انأ 
!!!.. ةبلا ةرخصلا  كلت  فلخ  بحتو  ةرارح  ي  نم  كانه  بحن ..!! توص  عمسأ  ..ةدج 

( شحولا  ) تفتلا إ قأس .…ـ ..هلع  قأس  ..ةوق  ةقدنبلا  ةقطم ع  يدو  رذح  هلإ  تهجوت 
نكم دح ال  ةاغلل و  رذق  هنل  ..امامت  انلثم  ..ا  ودي  هنإ  ..هل  رم  دقح ال  قدحل   ةأجف 

فرعت دات ال  عضوم ح  نم  ةقزممو  أ  ادج  ةئاد  هاثو  ادج  الط  ارعش  كلم  ەروصت ..!!
.قحلا   اهنول 

ةهاركو  : أ  لوق  نأ  لق  ارهد  تد  ناوث  انضعب  قدحن  انللظ 

   !!! اعمج انيلع  متضق  دقل  ..ةنعللا  ملع  - 

..مهنع ائش  فرعأل  ةصرف  اهتدجو  اساسأ ..!!!! ماللا  نوعطتس  مهنأ  فرعأ  مل  ..بغ  اذه 
ددش  : ءطب  هتلأسف 

متنأ نم  اننومجاهت ..!؟ اذامل  اننوهركت ..؟؟ اذامل  اذكه ..!؟ ؟ نوشحوتم  نويئاد  متنأ  اذامل  - 
..؟؟    انلثم متنأ   له  طضلا ..؟؟

لوق  : وهو  اضاغ  رجفنا  مث  ..قدصم  وهو غ  تعسم  نيع  رظن إ 

منإ معنص ..!!! نم  نحن  ..قحلا  اهيأ  ..دغولا  اهيأ  متنأ ..!؟ ؟ نم  لأس : ةنعللا ..!! ملع  - 
نحن ..نويققحلا  لا  نحن  ا ..!!! تسلو  قحلا  اهيأ  آ  ناسإ  كنإ  تالآ ..!!!! درجم 



!!!.. ةدالم ماع 7000  ذنم  ..نسلا  فالآ  ذنم  انفالسأ  معنص  ..يلصألا  ضرألا  بكوك  ناس 
نورثاتت ةلسو  مل  اوعنصو  ل  ..ةلا  رعاشملل  لما  جمانرو  انص  ءاذ  يلآ  ا  اوعنص 

انلتق مفالسأ  أدو  انبكوك  متذوحتسا ع  ائشف  ائشو  ..نولعف  ام  ةحادف  اوفرع  نأ  نود  اهب 
اهتردق تاونسلا  رورم  عم  انلاجأ  تدقفو  ل  ءارولا ..!! تعجارتو إ  ةلا  تراهنا  انتداو ح 

يرجت  تالآ  ىوس  متسل  منإ  ..ادج  ةللق  ةلق  انم  ماللا  دج  نم  حبصأ  ح  ..ماللا  ع 
   …….. نحن نويققحلا … لا  نحن  ..دغولا  اهيأ  كالسألا  ملخاد 

؟ نويلآ نحن  هلوق ..!؟ ؟ يذلا  ام  ..قمحألا  اذه  ةظحل ..!! التق   هتيدرأ  دقف  ..همال  لم  مل 
مه ..ناجملا  ءاملعلا  دحأ  مهفالسأ  تانيج  بعالت   نيذلا  مه  ..نوشحوتملا  مه  مهنإ   ..!؟

  !!.. ةعبطلا نوفلاخ  نيذلا 

ابك الافتحا  نأ  كش  ال  شوحولا ..)  ) ءاضقلا ع ىر  شـ جوزل  لمحأ  تبلا  اهدع إ  تدع 
حاترأ نأ  بج  نل  ..انرظتي  الفاح  اموي  نإ  ..ةسانملا  ەذهل  ةنيدملا  ىوتسم  دغلا ع  ماقس  
مونلا رارزأ  انطغض  مث  ..مونلا  ةفرغ  جوز إ  عم  تهذ  ..ةاغلا  رتوتلا   نم  تاعاس  دع  الوأ 

لاوز دع  علا  يرق  انمن  ..دغلا  حاص  اكتاموتوأ  ظقس  نأ  ع  ..انداسجأ  ةدوجوملا  
  (!!. شوحولا  ) ضارقناو ..رطخلا 

 

دمح هللا) باتلا  مت  )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بورجلا مامضنالا ا  كنيل   – Group Link
 

 



ةا ـــــ نقلا كنيل   – Link
 

 

 



: تاتحملا سرهف 
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فسألا   عم  ةققح  ( 6)



[←7]

ةققح   ( 7)



[←8]

ةققح   ( 8)
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ماع 1966  جاتنإ  نم  ملفلا  نم  ةمدقلا  ةخسلا  نع  انه  ثدحتن  نحن  ( 9)
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ةققح   ( 10)
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دقف ةلا ، اهتبجنأ  لا  تاقعلا  مظعأ  دحأ  (: 1519 - 1452  ) فاد ودرانويل  ( 11)
، ةسدنهلا مولعلا ، فلتخم  اهل   دودح  ةقعو ال  الهذم  اقوفت  فاد )  ) رهظأ

، تحنلا نونفلا  عنأ  فلتخم  اضأ   اقع  ناو  ل  تاضالاو ، بطلاو ، اجولويجلاو ،
فحتم الاح   ةدوجوملا  ةهشلا  الانوملا )  ) ةحول مسر  نم  وهف  مسرلاو !! سوملاو ،

ماسر  مظعأ  نوثلا  ەتعو  ةهشلا ، خألا ) ءاشعلا   ) ةحول مسر  ام  سرا ، رفوللا )  )
ةلا داق  يذلا  لجرلا  يأ  ةضهنلا ) لجر ع  نورخآ ب(ـ هفص  ةلا ، ح  خــــرات 

رافألا نم  الئاه  ادشح  هتاركذم  فاد )  ودرانويل   ) كرت دقل  !!!.. لعلا مدقتلا  إ 
عضو دقف  ةددع ، نورق  ەع  قوفت  لاو  تالاجملا  فلتخم  ةشهدملا   تاعاخالاو 

، ةراخلا نفسلاو  صوغلا ، سالمو  توشارالا ،)  ) ةلظملاو كولهلا ، ممصت  لجرلا  اذه 
ةسمشلا ةقاطلا  مادختسال  ىرخأ  رافأ  عم  ةادلاو ، ةساحلا  ةلآلاو  ةشاشرلا  عفادملاو 

نود اهركذل  لما  باتل  جاتحت  لا  ةثلا  ةسدنهلاو  ةعانصلا  ططخلا  نم  اهغو 
لق يأ  سماخلا ع !! نرقلا  اهعضو   تاعاخالاو  مماصتلا  ەذه  لو  ةغلام !!

نع امامت  نجاع  اوفقو  فاد )  ) اواع نيذلا  ءاملعلا  عيمجو  .نسلا  تائم  اهعاخا 
لد امم  نامزلا ، نم  نرق  دع  الإ  اهمهف  اوؤدي  ملو  هتافو ، دع  هتاعاخاو  هتاممصت  مهف 

.اهاع يذلا  لوقعلا  ل  لعفلا  تقس  دق  لجرلا  اذه  ةلقع  نأ  ع 



[←12]

ملو ..بسحف  ةمس  نويلم  زواجتي 400  ملاعلا ال  ناس  ددع  نا  ماع 1500 م   ( 12)
تغل ..طقف  ةنس  دعو 125  ..ع  عساتلا  نرقلا  ءد  عم  الإ  رالم  لوأ  ةلا  غلت 
..طقف ةنس  دع 44  يأ  ماع 1969  و  ماع 1925 .. اددحت   ..اثلا  رالملا  ةلا 
رالملا ملاعلا  ناس  غل  طقف  ةنس  ةع  سمخ  دعو  ..ثلاثلا  رالملا  ةلا  تغل 

ةلا أ دادعت  حبصأ  ماع 2007  اددحتو   بسحف  اماع  نوضغ 30  و  عبارلا ..!!
نم طقف  دحاو  نرق  ىدم  بهرلا ع  اسلا  دالا  اذه  عبطلا  ..ةمس  تارالم  تس  نم 

سحتو بطلا  مولع  مدقت  بس  تافولا  ةس  صقانت  قحلاو  ئرلا  هس  نامزلا 
ماع ةمس   تارالم  لصس إ 8  ةلا  دادعت  نأ  تاعقوتلا إ  شو  ..ةحصلا  ةاقولا 

  !! سماخلا ع .2020
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