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ةحتاف
ةلاسر ةلماح   ، دیجم يخيرات  موي  تاذ  ردقلا  اھثعب  يتلا  يتبیبح 

ءایض صقارت  رحس  تایبأب   ، روجھملا بلقلا  ةنيدمل  نیحتافلا  ةازغلا 
كدعبف  ... دوحجلاو يأنلا  تاقرط  نم  نيدوعتو   ... نيرفغتس لھ   ... نسولا

؟ ةيردق ةدابع  كبارحم  يف  يبحو   ... يلزأ رفك 

دعت مل  كدعب   ... ةئیطخلاب ساسحإلا  عجو  قرحت   ... لیللا تاملك  تیل 
. ءاقبلا ةلیضفب  ىلحتت  دعت  مل  اذل   .. ذيذللا لافطألا  قزنب  ةعرتم  ةایحلا 

 . قطنتف  ... ةمكحلا بابلج  سبلت   ... میظكلا ردصلا  سافنأ  تیل   ... هآآآآ

... ةیمادلا ةرابعلا  حرجو   ، ملقلا ةفھلب  ةبابص  مرغملا  رعاشلا  اھيأ  كتیل 
كتیل  ... ةمداق ةدیصقل  ًاناونع  ىسألاب  ةللجملا  يتميزع  ظاوش  نم  فرغت 

. نفكلا ةحئارو  عجولا  ةوكر  يفند  نع  حسمت   ... عدبملا اھيأ 

يف اھتأرق  املثم  يفارخ  سقطك  اھنم  عبشتأ  مل  يتلا  يتبیبح 
مك  . كبلق ىلإ  كحور  ةعافش  سمتلأ   ... ةیناد اًفوطق  ؛  اھفاحصو اھناويإ 
ءابھك كورذت   .. لالضلاو رھعلا  حايرل  كترذن  موي   ، اھتابانجب ةليذرلا  ينترفع 
لك ترثعبتو  بابسألا  كب  تعطقت  ثیح  ىلإ   ، ًادیعب اًدیعب  كب  لحرتو 

. كیلإ ةلصوملا  لبسلا 

تقحس ول  ىتح  كنود  يردص  عرشأ  مل   ... مواقأ مل   ... اًدحاج تنك  مك 
ةنيدملا ةریمخ  لكش  دوحجلا  اذھ  لثم   ... يرھظ تارقف  نم  ةمظع  رخآ 
توملا ىوس  قبي  مل   ... ةیفلخلا اھباوبأ  ربع  بحلا  اھنم  للست  يتلا 

يذلا توملا   ... رعذلاو  ... ةشحولاب ةنوكسملا  حاورألا  لازھ  نم  شفتنملا 
اھتاذلم نشدت  رحت  ةبیتك  لثم  هلفاحج  لسريو   ... نوكسلل اًموخت  روكي 

... ةيواخلا سوؤرلاو  ةرفقملا  بولقلا  ةمینرت  ىلع  ةیحاتفتسا  ةصقرب 

ام حضف  تررق   ... مویلا  ... سابیلا دح  ءاكبلاب  اًرغوم   ... كعاطقنا تاب 
انبح تايآ  نم  اًئیش  ولتأس   ... عمقلاو دادبتسالا  ةءابع  فلخ  ىراوت 
انسرغو  ... ةرخنلا اھماظع  انییحأ  فیك   ... ةتیملا انتنيدم  يف  يروطسألا 

وھ َّفج  لھ   ... حوبلا ىلع  ًایصع  ادغ  فیك  ملقلا  اذھل  اي   ... ةيواخلا اھعوذج 
بصتغت املثم  تبصتغا  دصقأ   ... تلحر ال ذنم   ... فوخلا تادعر  نم  اًضيأ 

مل  ... ةھئاتلا تارابعلاب  جلجلتأ  انأو   ... ةتھاب رفص  قاروأب  ةنيدملا  ءاسن  لك 
ررمأ يفند  ىلع  ًابكم  تيوھ  ةظحللا  هذھ  يف   ... لوألا فرحلا  حربأ 

كیلإ  ... بایغلا دیعاجتب  قوتلا  هّحول  يذلا  كھجو  لیصافت  فطختأ  يملق 
... كب ةأبعم  ةھآ  نسو )  ) ... ااااي
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(1)
نم فصنلاو  ةثلاثلا  ىلإ  ریشت  تناك   ... ىلوألا ةءوبنلا  ةعاس  تءاج 
تیسن يرمع  نم  ةلوھجم  تاونس  ذنم  ينأل  نكمي )  ) لوألا نرقلا  ةيادب 

هدونجب قراملا  حابصلا  دنع  وحصلا  تازازفتساو  مونلا  لوطھ 
هتوربجب طقتلي  وھو  اًدلجتم  اًدمجتم  هوتعملاك  لورھي   ... نیحئاسلا
راغصلا لافطألا  روغث  عرزي  يك   ... نيدرشتملا لیللا  ءانبأ  حشاكلا 
نولمحي مھو   ، قيرطلا ةعراق  ىلع  ةتئاب  تاكحض  اياقبب  ةمولكملا 

ةروص نم  اھل  اي  هااااااي ...)  ) ... روھظلا يبدودحم  ةیسردملا  مھبئاقح 
يلومحم اھب  ندي  ناك  ةميدق  ةمكح  نم  اھتلتسا  يتلا  اھتلاسر  ةميدق 
نیطایشلا ةحئارب  ًانوجعم   ... ًءایض لمحت  فصنلاو  ةثلاثلا  ةعاسلا  دنع 

. ةكئالملا ةھكنو 

. ةكئالملاو نیطایشلا  نیب  ةيدبأ  ةندھ   ... ةحلاصم نالعإ  ةباثمب  تناك 

أمظ ىلع  ةبشوشعملا  يتركاذ  تزخن  يتلا  اھتمظع  رس  اذھو 
هنم طقاستف  ةئدص  لافقأب  رنزملا  يبلق  باوبأ  تزھ   .. فاجع نینس 

... موظكملا ءاكبلا 

ةدحاولا ةعاسلا  تاكت  عم  لسانت  يذلا  وھ  نسو )  ) دصقأ اھتوص  ناك 
لیللاب راھنلا  انجلوأ  انك   ... نايذھلاب يتبغرو  حوبلل  يحونج  زفتسا  اًرھظ 

... لوألا رابتخالل  ىلوألا  ةداھشلا  موجن  انروكو 

دنع انتاوصأ  تشالت  ىتح  ةرسكتم  فورح  نم  ةریغصلا  انباعلأ  انبكر 
ىلوألا ةلحرملا  تناك   ... ةفھللا ران  تدقوأ  انھ   ... ةذيذل ةجرشح  موخت 

ةرثدتملا ةيدرولا  تارابعلا  ةوشن  زھ  ام  لوألا  اننرق  دالیم  نیشدتل 
اااااي  . ةرابعلا نونكم  غرفتسي  يك  ةرم  فلأ  هربح  تقشر  لیقصلا  يملقب 
(... ناخدلا  ) نم ءيش  عم  ةباتكلل  مالقألا  رابحأ  نيرغوت  ةرحاس  نم  كل 

: ءاھتشا حوفت  ةرسكتم  ةمغنب  تلق  تنك 

. بتكأ - 

: تلق - 

؟ بتكأ اذام  - 

... هھأ  ... راظتنالا ةیصان  ىلع  فوقولا  تاياكحلا  مادقأ  ّتلم  ىتح  تبتك 
اھتَّفش يتلا  كلت  ةئجافملا  اھتبیغ  لبق  اًضيأ  يل  تلاق  اذام  تركذت 

يف ةریخألا  ةطقنلا  تعضو  ثیح  تومت ) اًضيأ  ةكئالملا   ) ... ریخألا اھترابع 
لثم اھتوص  عجتري  مویلا   ... ریخألاو لوألا  نرقلا  باتك  نم  ریخألا  رطسلا 
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رھش حاولأ  مضقت  تناك  كانھ   ... بابضلا ةنيدم  نم  رطاقتي  ناخد 
ةأجافملاب عرتملا  اھبایغ  تاوامس  نم  ينذأ  يف  زئي  هتعمس   ... لسعلا
دوحجلا  .. بایغلا ةریس  بتكا  تلاق : يحورب  ةأبعملا  اھحور  لوھذلاو 
لفاحج مامأ  بحلا  ةميزھ  بتكا   . عجولا ةياھنل  ةحتاف  نكتل   .. ىلوألا

ىلوألا كتلاسر  بتكا   .. ءارضخلا بولقلا  ندم  قارحإل  نيدنجملا  ةدرملا 
، فرتعا  ، ينسنت اًذإ ال   ... ينعذت ... ال  ينیكرتت ... ال  يلحرت ... ال  كتاءال نع 

اًضيأ راصتنا   ، عجولا ىلع  راصتنا   ، حورلل راصتنا  وھ  ةميزھلاب  فارتعالاف 
نرق ةيادب  نم  ةظحللا  هذھ  لثم  يف  تررق  دقل   . ةغرافلا تاءاللا  ىلع 
ةئطوتلل ةمداقلا  ةفاسملا  برق  اورظتنا   . تركف امدعب  بتكا  نأ  باذعلا 

، اھترمخب ًابطر  لازي  يذلا ال  يبلقو  ةفیفشلا  مكحاورأ  نیب  عمجت  ةیناث 
. ةلمسب الب  ةیناثلا  ةحتافلا  رفس  اورظتنا 

ىتح كترصاخ : ریبع  قشنتسأ  ةباتكلا  ةضمو  نم  ماع  لبق  تنك 
: يل تلق   ... كیف ةوھشلا  ئطوم 

تللظ  . هیف ةحابسلا  دیجأ  ًایجل ال  اًرحب  ينمحقت  )، ال  مممممأ - )
رصبأ نیتبنت  يتاماسم  يف   ... ينیع ؤبؤب  يف  يبادھأ  نیب  كسسحتأ 
كبو كنم  ىذغتت  يقورع  تناك  كنم  هآآآ   ... يعباصأ نیب  ىولتت  كتحئار 
ينیع سرغ  ىنمتأ  تنك  ءدبلا  يف   . كیلإ مئادلا  يقوشب  ينیبذعت  الف 

يل تلق  موي  كتقدص  ينأل  ءامسلا  ةكئالم  تالبقب  جرضملا  كنیبج  يف 
... ءایضلا ربنم  اھنأل  نیبجلا  يف  نینمؤملا  لبقت  ةكئالملا  نإ  ءاسم : تاذ 
صغي صيرخ )  ) قيرط ناك   ... انراظتنا لم  يذلا  ءاسملا  كلذ  نيركذت  لھ 
تنك يدحو   ... ةقھرملا مھنیعأو  نیقئاسلا  سافنأو  تارایسلا  جیجضب 

نأ لبق  كیلإ  يب  زفقتف  داطنملاك  اھلكشت  ةیلامتحاب  ةرایسلا  لخاد  زفقأ 
ةفصرألا هل  عستت  امب  كوحن  فلدأل  لمملا  يضايرلا  ءاسملا  فرط  دتري 

عرذت  ... ةبيرو روعذم  راظتناب  نینوكت  ثیح  نيرباعلا  تاوطخ  نم  ةریقفلا 
كعباصأ نیقطقطتو   ، كيدي نیكرفت  بوش ...) يفوكلا   ) تارمم كانیع 

رارزأ نم  اھقلق  حتنت  كلم  انأو  فوخلا  نم  نضغتي  هجوو  ةصخاش  نیعب 
. يربص برھو  يتلیح  يندقفأو  ينجنش  ام  طبضلاب  اذھ   ... لومحملا

قھارم ةصرف   ... ةصرفلا اًنیحتم  كرحتم  يسرك  ىلع  دعقملاك  تنك 
ىخوتأ تنك   . مراع ءاشتناب  ماحزلا  يف  غوري  ةثلاثلا  ةرملل  ةرایسلا  دوقي 

... لامشلا تاذ  ىرخأو  نیمیلا  تاذ  ةرم   .. هفداصأ قرفم  يأ  نم  صالخلا 
نأ بقترملا  لوألا  ءاقللا  ةريرعشق  نم  حنرتي  دسجب  يوھأ  انأو  قدصأ  مل 
ةدورب ينتقرغأ  اھنیح   ... كھجو وھ  يتلابق  عشملا  ينارونلا  ضیفلا  كلذ 
ةفز يف  نیسورعك  يضمنو  كدي  يف  يدي  نكسأ  انأو  اًديدحت   ... ةجزل
بنذلاب فارتعالا  نع  يعروتت  مل   ... ىلوألا كترابع  نيركذت  لھ   . ةدیتع

: يل تلق   . كلئاضف ىدحإ  هذھو 
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راھنلا غوزب  لبق  اھرس  يف  تومت  لیللا  تاشارفك  ةریغصلا  تانایخلا  - 
اھتزھج تنك  ةرابع  ترثعبت  اھتظحل   ... نيریغص نینئاخ  مظعأ  نحن  اھو 

... ةیتوصلا يلابح  رتب  كھجو  ءایض  عاعش  ؟  فیك يردأ  ، ال  يناسل قوف 
هیف ترصبأ   ... قلاخلا عادبإ  رس  جلبنا  ةعاس  اًرفقم  ىسمأ  يناسلو 
جضي قلاخلا  بارحم  برلا  مدق  ئطوم  نم  ةبيرق  تاولص   ... ةیلافتحا
قفشلا ةرمح  قورع  سياقأ  ةيرحب  ىطمتأ  ول  اھنیح  تینمت   ... حیباستلاب

كتنیجع قیحر  فشترأ   . ىلوألا تالَّصلا  ةلبق  عبطأو  كیتنجو  يف 
قیھش عفتري  الأ  ىنمتأ  تنك  مك   ... ناكملا يف  میخملا  كرطعب  ةخخفملا 

. ءاھتشا اياقب  نم  ةوغر  ىلع  كرغث  لمدني  ىتح ال  يلخاد  ةبغرلا 
تارابعلا ئشنت  كھافش  ىلإ  تونر   ... مالكلل كتياوھ  نیسرامت  كترظتنا 
لصاوتلا طوطخ  ربع  يھتنت  ثيداحأب ال  انلیل  انجرسأ  مث  ءاوھلا  ىلع  ًایح 

. مثعلت وأ  كابترا  الب  تاملكلا  دیضنت  يف  ةذفلا  كتبھوم  تدكأت   ... ةنخاسلا
ةفجر تناكف   ، قوشلا بئاحس  انترطمأ  انفارطأ  تسمالت  ةھینھ 

... لالج تاذ  ةيرطف  ةھآ  ثعبم  ركبلا  قزنلا  ةحسمو  ىلوألا  ةسمللا 
ناكملا  ... ةصصلتملا نیعألا  نع  ىمغملا  نكرلا  يف   ... ءاسملا دلو  كانھ 
معطب ةعذاللا  كتوھق  عنصي  هریغ  سیلف  كيدل  سدقملاو  ىھتشملا 
ترثعبت ةقرتحم  قاروأك  تراط   ... انتارابع تشالت  فیك  ردن  مل   ... لاھلا
نیب يممح  تقرھأ   ... انيدسج يف  قوشلا  شھجأ   ... اًراوثنم ءابھ 
ةرملل  ... كلوبذ عیباني  نم  ةمرحملا  اھتفرغ  فرغت  يقورعو   ... كناضحأ

ةرئاد نم  جورخلا  يف  انتبغر  تدلاوت   . ركبلا ةذللا  ران  ىظل  قعلأ  ىلوألا 
... ال سملت .. ال  ءيش يأ  ىلإ  بسحت  ةظحل ال  يف  ناكملا  زیحو  تقولا 

ةلھولل همأ  يدث  مقلي  امنیح  لفطلا  لعفي  املثم  اًمامت   ... ىرت ... ال  سحت
.. ال دحأ اًمتح ال  ؟  هسحي نم  ؟  هتذل كردي  نم  ؟  هدصق مھفي  نم  ىلوألا 

. دحأ

ىتح انيرغث  يف  بئارلا  بیجعلا  ةذللا  قوحسم  رصھن  انك  كلذك 
لدانلا توص  ناك  ؟  فیك يردن  ةسدقملا ال  انتقرحم  نم  تقولا  برسنا 
ةرولبك اًعمال  كھجو  ىلإ  دوعیل  انتياوغ  نم  انجرخأ   ... فنعب انناذآ  عرقي 

يبلق نم  كیلع  تقدغأ  امدعب  ناكملاو  نامزلل  نیتلصوبك  كانیعو   . رحاس
لوطھب ةرذنم  بئاحس  كتنتفو  كتعورب  محالتلاو  كب  لاصتالل  ضھتنملا 
اھنم تھوأت   ، ةقیمع ةلبقب  هانمتتخاو  ءاقللا  انحتتفا   ... انك  . نيوكتلا ءام 

قوطأ تلحرو  يسافنأ  كل  تكرت   ... انضعبب انلستغا  ىتح  انماظع 
. دورو ةقابك  يناضحأ  نیب  كتحئار 

sms
. كھركأ يدو   ... كب تطروت   ... كتوھق يھتشأ  يبیبح 
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(2)
رتسلا داسجأ  نم  اھبرھأ  ةریغص  تاياوغ  نع  ثحبأ  كلبق  تنك 

ةھآ فاطتقا  ةلواحم  ىلع  اًمئتلم  يدانع  ناك   . ًاناجم ةمشحلا  تاءابعو 
يماطتراو ينركسأ  بذعلا  كتوص   ... دأولل ةزجان  لوبذلا  ةعيرس  ةناوشن 
ةدح امَّشھ  ةعطقتملا  كتارابعب  يشفتملا  قیقرلا  كنزحب  رركتملا 

ىتح ریسیلا  ثبعلا  ةلاح  ىلإ  لوصولل  ةلیحلا  قئارط  لك  تدفن   . يقزن
كترجنح يخري  توربج   ... توربج نم  هلاااااي   ، فرطتلاب لغوم  كنزح 

: ام ائیش  ةئكلتم  ةأرجب  اھتلق  لزغ  ةرابع  لوأ   .. يحور ةوشن  مھاديو 

لك نم  ىرت  ةحول  لثم  كتمسرو   ... ةیفاق الب  ةدیصق  لثم  ينتبتك  - 
. تاھجلا

... كیلإ يتاوطخ  تّبرق  ىرخأ  ةفلز  ىلإ  كتمص  ينقاس  ؟  نيركذت لھ 
: اًضيأ اھموي  تلق 

... عون نم  ةوشن  لازلز  تثدحأ  دقل  - 

. هھھھ  ... ٍماح وھو  ديدحلا  قرطل  فھلتم  دسجل  ةوشن  تثدحأ  كدصق  - 

ریفاصعك يراكفأ  نيداطصت   . كب يتعتم  نمكم  ىلع  نیسعدت  تنك 
يف ةظحل  يناوتت  مل   . هدایطصا لھسیف  ءيش  لك  قوف  عقت  ةعئاج 
ةرسكتم ثيداحأب  انشھجأ  دق  انك   ... هب هناصغأ  تلقثأ  بنع  دوقنع  فطق 

وأ قلخ هللا  يھامي  اًجزم  امھانجزم  دسجلاو  حورلا  يندعمب  اھانطلخ 
. رخأ لایل  يف   .. نیكم يرطف  زرح  يف  عدوأ  قلخ   ... هتاذ وھ 

تاوزنب ًابئرشم  اًدسج  نیخوتت   ... نابوذلا ىلع  اًمئاد  نیحلت  تب 
... كعم اھتقشع  لمأتلل  اھدنع  نیفقت  ٍرمح  رورم  تاراشإ  لثم  ةیلاوتم 
ءاولغ مامأ  ذيذللا  ككابتراب  ينركذت  اھنأل  ةلیمج  يھ  مك  اھتببحأ  كل  تلق 
ةریصق  sms ةلاسر ةباتكل  ةصرفلا  ينحنمت  اًضيأ  رورملا  تاراشإ   .. انتعتم
.. انددمت  ... انئاھتشاب ةرركتملا  انتاءاقلب  ةرشابم  انب  تطبترا  دقل   ... كل
ترص ديدجلا  يكرحلا  مسالا  اذھ  كيرغي  ؟  نيركذت لھ  زلیتيدلا  ةدیس 
كسدكت رس  نمكي  انھ   ... كتعور سجبت  يتلا  لیصافتلا  ثیح  هب  كيدانأ 

ضارعتسا يف  نیسكترت  كناروف  ةلاح  ىتح   ... ةقیقدلا ءایشألا  لكب 
يعنصملا ال قرطلا   ... اًمامت اھنم  نیغرفت  ىتح  اھنیحربت  ال  زلیتيدلا ) )

لجعي  ... كفرقي فطاخلا  دسجلا  ءاقترا   ... ةلماكلا كتثونأب  كرعشي 
كب يسامغنا  كھتنم  ءيش  ىلإ  كلوحي  ةظحللا  راستبا   ... كتومب

يتلا ةریخألا  ةیمحملا  كل  ترصو   ... اًعمال ًایبھذ  اًماسو  ينحنم  زلیتيدب ) و(
انیلع اورثعي  نل   ... نیكاكشلا  ... نیسجوتملا نیعأ  نع  ةبراھك  اھب  نيذولت 
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رمعلا اذھ  تافطعنم  لخاد  اھبرھن   ... انتقزأ يف  انذيواعت  ئبخن  انمد  ام 
نسحأ يف  انتروصو  ديدج  نم  انتقلخ  يتلا  كلت  ةقزألا   ... كبو يب  دیجملا 
ةلحرو  .. ةمیظع تناك  رھش  نوضغ  يف  اھتزجنأ  يتلا  انتلحر   ... نيوكت

... ةافح ةوزنلا  ةلئاق  دھص  انیشمف  مالكلا  ةيذحأ  ىتح  اھیف  اندقف   ... ریھطت
. يھجوو كھجو  مثف  يلون  امنيأف  اننونیع  انتاھجف  تاھج  الب  طبختن 

ماھتسم توصب  كل  تلق   ... نیثالثلل ممتملا  ریخألا  ءاسملا  يف 
: مثعلتم

قدصأ مل  كميدأ  قوف  يقرع  نم  ىقبت  ام  رصعأ  نأ  ديرأ   ... نسو - 
تنأو كتوصب  ةمیخملا  فصاوعلا  لكل  نیتزفوتسملا  نیتبعتملا  ينذأ 

: يدایتعا ریغ  ءاخرتساب  نیلوقت 

. كروذب نفدت  يك  هحالصتسا  ديرت   ... هآآآآ - 

. رتافلا دسجلا  ةحئار  اھنع  رشقأل  كترشب  كعد  ديرأ  - 

. تنأ كتحئار  هنم  قبعتل  - 

ىك ایلعلا  هدودح  نیب  اًدیئو  هررمأس  انيدسج  تاماسم  يف  لغلغتنل  - 
... ءايربك حرجي  ال 

. ةجارفنا فصنب  ولو  مستبي  نأ  ديرأ  كنافوط  نم  هآآآآ  - 

باوبأ ربع  بارتقالا  ةصرف  يننیحنمتس  لھ  ؟  يب نیقثتس  لھ  - 
؟ ةكوتھملا كحور 

؟! صوغت نأ  ديرت  - 

؟ دودح نم  يتبغر  ناوفنعل  لھو  - 

يترشق شدخي  نأ  فاخأ  اًخرش  ثدحت  نأ   ... ماطترالا ةوق  فاخأ  - 
. ةنیللا

، ةقیمعلا تافاسملا  هيرغت  حماج  ناصح  لثم  تاب  كیلإ  يقوش  - 
. لیھصلا َّالإ  هلداعي  بوثولل ال  هقوتف 

هسأر زھي  وھو  هتدبل  تابعادمل  يقوش  مجح  ربتخت  كعدأ  نل  - 
. يلك نم  كرابملا  ىصقألا  وحن  ًالھاص  ضكرلل  ةلماك  ةيزھاجب 

. هفارطأ رحنيو  كعجھم  سراح  ةیلع  ضبقي  نأ  فاخأ  - 

يتكلمم شرع  ًالماح  ةكرابم  ةحئارب  اًرفظم  دوعیس  اًمتح   ... هآآآ - 
سیقلبف  .. نامیلس اي  ينعمست  لھ   ... ايراصتنا ةوشنب  اًوھزم  ةبصتغملا 
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... نآلا كیمدق  نیب  دجست 
sms

. ةطاسبب اذكھ   ... ىثنألاب ىثنألا  ثثؤت  فیك  ينملع 
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(3)
ةديرفلا ةیھشلا  كتسرامم  نع  اًدیعب  يكحلا  خيرات  نودأس  مویلا 

يل مویلا  تلق   ... هیفاكسنلا سأكب  سكيوتلا  عباصأ  نیسمغت  ةھینھ 
، تافافتلا وأ  جيراعت  امنود  ركس  بلاق  ىلع  يعاج  وأ  ةزورب  ةبغر 
تارابعلا ةيرطفو   ، حوبلا هاوفأ  مجلت  ةرئاغ  ةيرذع  حورجب  ةءوبوم  يراذعأ 
حفنأس مالآلاب  ةيرطلا  يتدیس  اي  مویلا   . دسجلا ةرارحب  ةثاتلم  ةيدرسب 
رعاشم رامھنا  فقوأس  ينأل  اًرذع  كحیمتسأ   . كرارسأ نم  ةمزح  ءارقلا 
ىرخأ تاياكح  نع  مھثدحأس  ةرمجتملا  نیيارشلا  تاضمو   ... ةفھللا
عومدلاب صغت  ءادوس  ةحفص  ىلع  ةرسكنملا  كنیع  اھب  يشت  ةعورم 
زرطملا كباقن  نیحيزت  تنأو  كغدص  ناك   . فندملا ىوجلا  تاقھشو 

لك هنع  ىأنت  تناك  بیغملل  لئاملا  قفشلا  رارمحاب  اًمروتم  لاتسيركلاب 
نابإ  ... هؤافص عشقنيو  هتنیكس  هنع  برغتو   ، كب ءاقللا  ةحرف  ریشابت 
اياقب رزیللا  ةعشأب  هنع  نيرشقت   ... كدسج نیممرت  تنك  تئاف  رھش 

نيركذت لھ   . هنم ةقرفتم  ءازجأ  قوف  ةعشب  ةنكدب  ةلثاملا  برضلا 
... ءامد طویخب  ةیشغم  لازت  كنانسأ ال  قرافم  تناك  ؟ ... كاذ انءاسم 

تاماستبا وأ  لبقلا  ةركاذ  امھراوت  مل   ، ناتھوشم ناتذيذللا  كاتفشو 
: تلق  ... نیتفلصلا هيدي  تحت  قحس  ءيش  لك  ىھتنا   ... ةوشنلا

يف فجارلا  هتوص  يرادأ   ... ةمئادلا هتظاظف  ةاراجم  ىشاحتأ  تنك  - 
عفاد نع  ثحب  ؛  يتوكس هبجعي  مل   ، هتاصبرت نم  نمألل  ًابلط  ناكم  لك 
، ةیحاتفتسالا ةعفصلاب  يغدص  وحن  هجوتي  امتقو  هحلاصل  ریجي 
ةلاصلا تاطالب  ریغصلا  يدسجب  ًاطبال  هوتعملاك  يرعش  نم  ينبحسيو 

نونجم ال اذھ  ةرم  فلأ  يبأل  تلق   ... همدقب ينسھدي  يك   ، ةیماخرلا
نیئیس ءانبأب  هعم  طروتأ  وأ  ينلتقي  نأ  لبق  هنم  ينصلخ  كوجرأ   ... هديرأ
ركذي هنأكو  ةخورشملا  هتناوطسإ  لیلجلا  دلاولا  ددريو   . نتنلا هرھظ  نم 

... دنع هللا يبستحا  نھجاوزأ  َّالإ  مھل  ام  تانبلا   ... ةدابع ةعاس  يف  هللا 
. رربم الب  يتیمدآ  قحسو   ، ببس نود  نم  يل  هرھق  ؟ ! بستحأ فیك 
كلذ نع  تلدعف   ، ةمكحملا يف  هدض  ىوكش  عفرأ  نأ  ةرم  فلأ  تركف 
تاھاتم يف  جولولا  نم  ينترذح  يتلا  ىحض  يتقيدص  ةحیصن  بسحب 
اھل ثدح  امك   ... اًمتح جوزلا  حلاصل  يھتنتس  اھنأل  ؛  مكاحملا ةقورأ 

... يصخشلا لجسلا  ىلإ  فاضتس  ةریغص  ىرخأ  ةفاضإ  عم  طبضلاب 
قالطلا بابسأ  يفت  نل   . ةذيذل زول  ةعقرفك  نسلألا  نیب  رودتس  ةحیضف 

لھ ؟ ... تاردخملا هیطاعت  نع  هربخأس  لھ   ، ةليوطلا يضاقلا  ةدنجأب 
سدأ لھ  ؟ ... نيرخآو تايرخأ  عم  ةیقالخألا  ریغ  هتاسرامم  هل  فشكأ 

اًمتح  ... اب فرتعي  هنإ ال  ؟ ... هرفك نع  ةدیكأ  تامولعم  يضاقلا  نذأ  يف 
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اًقزترم اًقساف   ... اًدھاش نیسمخو  ةالص  ةداجسو  اًفحصم  ًالماح  يتأیس 
ءلمل فھلتي  بأو  ناجسلاو  يضاقلا  نیب  ةرصاحم  تب   ... اًمدقم مھل  عفد 

. هنم ةصیخر  ةضياقمب  هتاباسح 

. ءاكبلا كتكراشم  نم  ينیع  عروتت  مل  يتبیبح 

... هقمعأ حرجلا  غولبب  اًراعشتسا  كسأر  نيزھت  اھتخأو  ةنیفلا  نیب  تنك 
ةرركتم قافخإ  ةمالعك  كسأر  قرفم  ىلع  اًجوامتم  كرعش  طیشتسیل 

كحور راثتنا  هب  نیتكست  كنأكو  كتحارب  هنیفدرت  تنأو  كقمرأ   . كتایح يف 
تاخطلو ءاكبب  ةرجسم  ةجفلا  ةلیللا  كیت  تاياكح  تناك   .. ةنوحطملا

: كل تلق  كیساوأ  ىتح   ... جیشنلا نم  ةقرفتم 

قصتلأ مل  ينأ  دیب   .. ةریثك تابیخب  ًايوترم  كتیتأ  ملألا  كبراقأ  كلثم  انأ  - 
ةمتع يف  ردخلا  ةجوزل  قوف  ًایفاط  تعفترا  لب  ؛  يئام نوزلحك  ءاكبلاب 
يضاملا قاروأ  انبتر   ، عجولا راضحتساب  انكراب  يذلا  بیئكلا  ءاسملا  كلذ 
تجرسأ دقل   ... دیعب نمز  ذنم  اًضیغ  هتلخ  يذلا  يفيزن  قتفناف  ةیمادلا 
جدھتملا كتوصب  ةللجتم  لیللا  ةغثل  تيأر  امنیح  ديدج  نم  نزحلا  لویخ 
ةعمدلا لاب  ام  كل  تلق   ... يئاكب يعمست  مل  امبر  يتبیبح  اي  تیكبو 

... كلذك اھلعل   ... ميدق مشو  لثم  نیعلا  طسو  ىمرم  سراحك  فقوتت 
اھطقتلا يتلا  يتروص  يف  يتآرم  يف  دوربب  نفجلا  قوف  ةمجاو  اھارأ 
طقست ملف  نزحلا  دالیمل  ةقراف  ةمالعك  ةونع  ةیندملا  لاوحألا  فظوم 

اًعم انرجف   ... باذعلا قئاقرب  ةدوھشملا  ةلیللا  كلت  كتیكبأو  تیكب  ىتح 
مل  . ديدج دالیم  ریكاوب  ًالماح  مداقلا  حبصلا  ةنجو  نع  ةاناعملا  جيراھص 
انثثتجاو مھولا  مانصأ  انمطح  ىتح  كینیع  ناشیجو  كردص  ريدھ  فقوتي 

نم ةبآك  لثمي  صخاشك  كحور  يف  ةلثاملا  كلت   ، ددرتلاو فوخلا  روذج 
ام ىلع  كفسعو  كتایح  كیلع  جرمأ  يذلا  كابأ  اھلوأ  ناك  ام  عون 

كمدق  ، ةلئاز ایند  ماطح  رھاطلا  كدسج  نم  لیل  بارعك  ًاتاتقم   ، نیھركت
لجر كارتشاو   .. دوقن ةنفح  لباقم  كدسج  ءاطتمال  ظملتم  برقأل  ةياوغ 
نم كیف  ناكو   . ةدودعم مھارد  سخب  نمثب  كتایح  كیلع  سأبأ  ؛  نوفأم
ةداھش يلانت  يك  ةئطأطم  سوؤرلا  تمدق  فیك  نيركذت  لھ   ... نيدھازلا
اھلالخ تلصؤتسا  ةیحارج  ةیلمع  لثم  صالخلا  كلذ  ناكف  ةقثوم  صالخ 

هنم قشنتل  اًدعم  اًمحر  كترَّسخ  ةرسعتم  ةدالو  هبشت  وأ   .. كحور
ناك ةیمویلا  كتارایخ  ةمئاق  نم  دسجلا  تابلطتم  فذحب  كرارق   ... ةایحلا

ًاليوط اًتقو  كلذ  ينفلك   . كدوجو ززعي  ًایتاذ  اًراعشتسا  كيدل  دلوي 
ءایشأب ةمحدزم  ةركاذ  لخاد  ةدوقفم  تافلم  ةباثمب  تناك   .. كتداعتسال

يف  ... كتایح يف  ىرخأ  ةوھ  نم  كعازتنال  يتمھم  بَّعص  ام  اذھو  ةریثك 
طوطخ كھجو  ّملقت   ، ةليزھ تنك  باذعلا  رمع  نم  نیعبرألا  انئاقل 
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: كل تلق   ... قرألا حتمت  تناك  كتماستبا  ىتح  ةلعتفم  ةخوخیش 

. نسو - 

. نسو نویع  - 

داضملا راقعلا  ناوكونیسلا )  ) لوانت نع  عالقإلل  تقولا  نئي  ملأ  - 
؟ بائتكالل

؟ ... عیطتسأ لھ  - 

نل  . كبناج ىلإ  نوكأس  تازجعملا  عنصي  بحلا   ... يننیبحت تنك  نإ  - 
راقعلا اذھ  نم  صالخلاب  ةيرحلا  هذھ  كرابنل   .. نآلا ةرح  تنأ   ... ككرتأ

؟ يننيدعت لھ   .. نوعلملا

. كدعأ - 

. ةفیظن ةماستبا  ديرأ  - 

ةفش نم  كتلبق  تمصب   ... ديدج نم  كتثثأ  ىتح  ناكملا  يحربت  ملف 
: حوحبم توصب  تلق  ةبدجم  ضرأك  ةسباي 

... هللا ال يندبعتسي حاكن  دقع  يف  نودي  مل  يذلا  يجوز  تنأ  - 
. كنم ينیلخي 

: كل تلق 

. ةایحلا تنأ  - 
sms

اھنوكأس  .. كئفدل ةغیص  نم  رثكأ  كانھ   ... يبیبح
. طقف برتقا   ... اھلك
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(4)
ام هآآآي  انرط ) نیتفشو و( ًاناسلو  نینیع  ضايرلا  هجو  يف  انسرغ 
انعبطنا اًعيرس   ... اًعيرس  ... ناریطلل ةمئادلا  ةحوتفملا  كتوعد  جنغ  بجعأ 
قيرط ةعراق  ىلع  هانشفن  يذلا  لیللا  يف  انتاوطخ  انلكشو  ءاوھلا  يف 
تمصلا قاشتما   .. قاشتمالا ةلمسبب  انتالص  انحتفتسا   .. يلزألا قوشلا 
ةيدنلا لبقلا  رثوك  ىلع  رقتسنل   ، ًانایحأ ضكرلاو   ، تارم كحضلاو   ، ًانایحأ
تاناح ضايرلا  باوبأ   .. ایلعلا هتنونیك  يف  ةغل هللا  انیيارش  نم  حتمن 

: تلق نيركذت  لھ  انبولق  معن   ... انبولقل

اھب تنرتقا  ًایلمع  يننأل  تكحضف  كدحو  كل  بلق  فلأ  كلمأ  - 
.. ًايدامر ضايرلا  دعي  مل   . نسو لب  ءامدلا  سیل  خضت  بلق  ةلتك  تحبصأف 

انرامعأ نم  طقسي  يذلا  تقولل  انھبنت  اھماحدزاو  تارایسلا  قاوبأ  ىتح 
لسكلا باخنأ  هیف  انبرش  دقو  َّالإ  ىھقم )  ) ةناح كرتن  مل   .. قرتفن امنیح 

تاحلطصملا لك  غوص  اندعأ   .. انتحئار بوري  يذلا  ردخلاو  ذيذللا 
لقعلا قاسنا  دقل   ... بذكلاو قدصلا  يھجو  لمحي  ام  دعي  مل   .. میھافملاو

نيرصت  ... ریغ ةدحاو ال  ةغلب  ایلعلا  بلقلا  ةرادإ  ىلإ  لماك  مالستساب 
انعقو كلذك   ، نومیملا كصالخ  كیش  ريرحتب  كركذت  اھنأل  ؛  ریغ ىلع ال 
انتنأ اي  انررقو  انتنأ )  ) ریغ بـ دحاو ال   .. ریغ ال  ليذ بـ ... كیش  ىلع  انبح 
. دجولا ممح  بيذنو  بایغلا  قرع  رخبن  ةنكمألا  ةوھص  بوكر  اذكھ 

لوضف نع  ةثحابلا  ةجفلا  نیعألا  لك  تالتاخم  ىلع  اًریخأ  انرصتنا 
نیفرعت  ... ةیلھألا يلماك  نیجوزك  سجوت  وأ  ةفیخ  الب  انكرحت  صیخر 

نیب ةلصافلا  تافاسملاو  يماظع  تاساقمو  ينیيارش  ىتح  ناولأ 
ةدصرتملا ةلئسألا  ىشخن  نل   .. يعولضو يرقفلا  دومعلا  تارقف 

نزي فیك  اًدبأ  مھفي  الو  ةارادملاو  فوخلا  ةبعل  ردقي  دلب  يف  ةئجافملا 
حبصتل لاعنلاك  هوجولا  اھسبلت  يتلا  انتعنقأ  لك  انقرحأ   ... قدصلا ةمیق 
ءایضلا يضاق  ررح  يتلا  يتجوز  اي  هآ ە ە ە   ... ءاطتمالل ةمات  ةيزھاج  يف 

ربع اھعزون  حورن  ًانوزخم  كلمن  اًضيأ   .. انحاورأل ًایلزأ  ًاینارون  اًكص 
انبولق روسج  دم  ىلع  مزعلا  اندقع  دق  انك   ... ناجملاب ةیفاصلا  انتاماستبا 

. تاعاجملا وأ  تاناضیفلا  يررضتمل  ةيوجلا  روسجلا  كلت  لثم  نيرخآلل 

نازحأب ةءوبوملا  ىحض  كتقيدص  ةنيدم  ىلإ  دتما  دق  لوألا  رسجلا  ناك 
بعتلاو مھلاو  سؤبلا  ةرفصب  اھھجو  حولو   ، اھایحم نم  ةمسبلا  تلكأ 

... مكاحملا لخاد  ةليوطلا  تافاسملا  قرط  ءارج  اھدسج  نھوأ  ىتح 
مھتقھرأ دوھش  وأ   ، لمتكت مل  قاروأ  وأ  ةلجؤم  دیعاوم  نیب  ام  ةعزوم 

سیل  ... ةعجر ریغ  ىلإ  اوبحسناف  ةظلغملا  ناميألاو  يضاقلا  ةلئسأ 
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امأ  ... نيرصاقلا اھینبا  ةناضح  يف  اھقح  وھ  دحاو  بلطم  ىوس  ىحضل 
رضخألا فلملا  لھاك  لقثت  ىتح ال  ددرت  الب  هنع  تلزانت  دقف  ةلاعإلا  قح 
ًایئاھن مكحلا  قطن  ىتح  ةیضق  نم  رثكأب  يضاقلا  ينیعو  يقالعلا 

. سأیلا حاير  اھتفس  ةسباي  داوعأك  اًریخأ  اھحور  رسكتتل  امھنم  اھنامرحب 

اھینیع غبست   ، كبناج ىلإ  سلجت  تناك  ينیصلا  معطملا  يف 
ةماستبا ىوس  انتاحزم  رعت  مل   . ءيش امبرو ال  ءيش  لك  نیتدراشلا 

كل تلاق   ... لجولاو ةفلكلا  راتسأ  ةحازإ  ىلع  اھنیضرحت  تنك   ... ةفشان
ةیلمع اھناسل  هعم  تسبتحا  تمصب  اھثبشت  ناك   ... انتنأ دصقأ  انأ  اذھ 

نوحشملا اھسأرب  ئموت   ، ةذفلا انتقالع  ةعیبطل  عيرس  يباسح  درج 
يوثنألا ءایحلا  روس  مدھت  ةرابع  نع  اھلالخ  تثحب  ةیمدآلا  مداوعلا  لكب 

ةمھ ضھنتست  ةریغص  ةرابع  نع  تثحب   ، يرورم زجاحك  هبصنت  يذلا 
مجحب ریغص  لاؤسب  ءدبلا  تررق  ةيانعب  ةاقتنم  نوكت  نأ  طرشب   ... حرفلا

مغرب  ، دقفلا وأ  نایسنلا  ةدیصم  لخاد  رعذلا  اھسكرأ  ىثنأ  رابتخا 
طبأتت ةغل  اھنأل  ؛  يمویلا انسوماق  نم  ماھفتسالا  تامالع  لكل  انطشك 

انررطضا ىلوألا  ةرمللو  اننأ  َّالإ   ، ةیفاصلا رعاشملل  ریكعتو  ةيوط  ثبخ 
دصوم عدوتسم  يف  ةأبخم  تناك  ةیسنم  ةميدق  ةركاذ  نم  اھبلط  ىلإ 

ةغل نوكتس   ... ةھئاتلا اھتارظنو  اھتمص  نم  اھجرخت  امبر   ... ةئدص قیلاغمب 
ردصیس اھل  يعقاولا  يدحتلا  نم  اًعون  اًرسق  اھیلإ  أجلن  يتلا  ةلئسألا 
خضري نیجسل  ةھبنم  ةعفص  لثم  وأ  ذؤم  ءيش  يأب  مداص  نامرف  لثم 
ام طبضلاب  اذھ   ، قیقحتلا ةفرغ  لخاد  باذعلا  عاونأ  لكل  نیتلیل  ذنم 

ةناھإلا عالتباو  يدحتلا  ىلع  اھتردق  ربتخیس   ... اھتلزع نم  اھجرخیس 
تمصلا لبقتس  لھف   .. ةلیقثلا اھتءابعك  مكحلا  رودص  موي  اھتسبل  يتلا 

... ؟ دسافلا هدعبب  نوكلا  اھل  ريدي  لاؤس  مامأ  عونخلاو 

اياقبب رثختملا  يناسلل  تزع  وأ  تمصلا  لبقي  ًالاؤس ال  ىخوتأ  تنك 
انجولو لبق  نسو  رغث  نم  اھتمھتلا  دق  تنك  ةجزاط  ةلبق  نم  ةرتاف  ةجوزل 

.... تلأسو ؛  ناكملا
sms

. كنم ينتاف  ام  كردتسأل   ... ًالفط ينبھت  نأ  كديرأ 
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(5)
ىحض تلاق   . مقلعلا بیلح  نم  انترطمأف  ةبشعملا  اھتركاذ  انبلحتسا 
يمدت تارفزب  اھفلت  يتلا  تاربعلا  هقنخت  توص  ةحبب  انتمصب  فتلن  نحنو 

: اھتایح اھیلع  بخصأ  يذلا  اھنزح  ةیشفم  بلقلا 

تاھاجتا اھبطقتست  رمعلا  نم  ةرشع  ةسداسلا  يف  ةاتف  تنك  - 
ينحربت مالحأ ال  نم  عطاقم  ىلع  وحصأو  ةحرف  عضبب  وفغأ   . ايارملا

لك تقشع   ... تصقرو تاینغألا  صیمق  تسبل   ، يقورع يكذت  ىتح 
تأبع  . نیحتافك مھتجوتو  يبلقل  اًكولم  مھتبَّصن   ... مھتجوزت  ، نینانفلا
عوجلاب رعشأ   ، ينرھاسي رھاسلا  مظاك   ... مھتحئارب ةریغصلا  يتفرغ 
ينيديز اًقشع  ينيديز   ... ينيوریف شطعلاو  هبایي ) بیبحلاي   ) ينمعطیف
نأ ًاناتھب  تعدا  اھنأل  يتلاخ  ةنبا  تمصاخ   . ينونج تابون  ىلحأ  اي 

يف تقعزف   ... ينم ترخسف  مظاكل  لب  اھل  تلق   ... ينابق رازنل  ةدیصقلا 
انأو كحضت   ... كحضت  ... كحضت يھو  يتفرغ  نم  اھتدرطو  اًقنح  اھھجو 

، انصقر  ، انكحض  ... انحلاصت اًعيرسو   ... اًمایھو اًقوش  يكبأ   ... يكبأ  ... يكبأ
لك انجرخأ   ، روبقلا شبنت  امك  اھانشبن   ... تنرتنإلا عقاوم  انمحتقا 
انیعدتسا  . رخآ اًقلخ  اھاندعأ   ... انحور نم  اھیف  انخفنو  ةرخنلا  اھماظع 

راظتناو زفوتلاب  حضانلا  ةایحلا  حرسم  ثیح  ىلإ  انلقأف  ًالجاع  قئاسلا 
ةحئارب ةقلعتملا  انسافنأ  دراطن  اننیعأب  انقفخ   .. ریغصلا لوھجملا 

، رويد  ، يلیل ةيرطعلا  انحئاورب  فھفھنو  مھنیب  انداسجأ  يرامن   ... بابشلا
، مھب ثبعن   ، ةصصلتملا مھفونأ  ىلع  اھب  جرعن  ؛  نيالك نفلك   ... تكدا

زرفن ةنیمث  نداعمك  اھیصحن  ماقرأب  نيرفاظ  دوعن   ... راھنلاو لیللاك  مھّبلقن 
حدقن مث   ... ةيوثنأ ءامسأب  نیفدھتسملا  ةمئاق  يف  اھعدونو  لھسألا  اھنم 
عنمتلاو لالدلا  ماھس  يمرن   .. ىلوألا ةیحضلا  ىلع  ةبعللا  ةيادب  ةرارش 
ىراوتي ام  لھجيو  اھعوطس  هنیع  تھبي  يسمش  ضایب  ىلإ  هقوسن 

لیتق ةزانجك  اھعیشن   ... هتاماسم نم  حوفت  ةذلب  هتاھآ  رصعن   ... اھفلخ
... هنم انتلغ  مساقتن  ىتح  هیلع  زاھجإلاب  قباستن   ... صاصرلاب ًایمر  تام 

لقثلاب هؤامد  أدبت  نأ  امف   ... ریتاوف دادس   ... دوقن  ... ليدوم رخآ  تالاوج 
ام ةعئاج  بائذك  هنم  نطقتلي   ... تايرخأ ىلع  هلیحن  ىتح  هبیج  حشيو 

تالقتنم  ... ةلابز ةحیفص  برقأ  لخاد  ةحيرشلاب  فذقنو  روسنلا  هتكرت 
... اندحو انل  مايألا  نأ  انبسح   ... ةصاخلا انتايولوأ  بسحب  رخأ  ماقرأ  ىلإ 
ةوھ يتایح  يف  تحتفنا  ىتح   ... ةریغصلا انتياوغب  نوكلا  ةعاس  طبضن 
مل ةكحض  فصنب  ةيرط  ةغضم  ينتمھتلا  ةیبلول  ةفصاع  اھنم  تجرخ 
يف اًمامت  ةدرجم   ... ةيراع تقفأ   ... لوھجم ناكم  يف  ينتفذق   ... لمتكت
ةروصب هتقمر  يھجو  ىلع  قیحاسملا  لك  طلتخت   ... هفرعأ لجر ال  تیب 
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دعس كجوز  ينربخي : دصقأ   ... لوقي وھو  رثاخ  توصو  ةزوزھم 
. كدعسأسو

يقورع يف  ضكارتلل  هنم  بيرق  ىمرم  ىلع  حشاكلا  ءوضلا  أفطأ  مث 
لثم تسمأ  يحور  نأ  تسسحأ  مك  هاااااي   ... فرقلاو تقملا  ءامد  تايرك 

يف يسأر  نفدأ  يمأ  ىلإ  تضكر   ... ةسباي ةفیج  وأ  مدھتم  رادج 
يتفطن قیلخت  جمربأل  اھمحر  ىلإ  ينتداعأ  ول  تینمت   ... ةبحتنم اھرجح 

ةحئار قشنتت  يتلا  سورعلا  مأ  ةحرفب  يسأر  ىلع  تحسم   ... ديدج نم 
مايألا تلاق : رخافتب  ةریغصلا  اھتنبا  دسج  يف  اًوت  ةعورزملا  لجرلا 

ریغت مل  ًاليوط  ترظتنا   ... كلذ لك  لوزیس  اًدغ  يتینب  اي  ةبعتم  ىلوألا 
موحت يتلا  هكوكش   ... ةبيرملا هتارظن  مامأ  تسبیت   ... اھراسم يئامد 
يف ىتح   ... يلحكو يروطع  يف  هتبير   ... يدسج نم  ةيواز  لك  يف 

... يمون يف   ... يوحص يف   ... يتانوفلت ماقرأ  نیب  سدني  يمویلا  يمامح 
راظتناب متھأ  مل  يأ   ... جتحأ ملو  لداجأ  مل   ... يشمر ةفر  يف  ىتح 

شارفلا ينتدرأ  ةظیلغلا  هدي  نم  ةمكلب   ... هنم صالخلل  ةمساحلا  هتملك 
... ةنایخلاب يتوخإ  مامأ  يماھتا  نع  عروتي  مل   ... لوألا يلمح  فشك 
ىتح  ... مھنم هب  لباقي  يذلا  حربملا  برضلا  مغرب  ةرم  نم  رثكأ  اھررك 
يذلا كوكشلا  ضرمل  نینداھم  مھزجع  اونلعأف  ماقتنالا  ةبعل  اولم 

ام دیعتسي   ... يعم ةعيرس  تاباسح  يرجي  ردقلا  نأك   ... هنم يناعي 
يتقھارمو يتلوفط  يتركاذ  نع  خلسي   ... ةداعس نم  هايإ  ينضرقأ 

ةروص تيأر  نيركذ  يل  اتمدق   ... عيرم عباتتب  ناتضمم  ناتدالو   ... ةذيذللا
امھقنخأ تدكو  يدسج  تھرك  ىتح  امھحمالم  ىلع  ةعبطنم  مھیبأ 

ةواشغ تعشقناو  امھنع  تح  ازنا   ... ًاليوط بلقلا  ةمامغ  ثبلت  مل   ... يدیب
امھتقشعو امھیلع  تونحو  ةرم  لوأل  امھتحئار  تقشنتساف  يحور 

ىلوو يھجو  يف  اھفذح  يتلا  قالطلا  ةقرول  اًریثك  ثرتكأ  مل   . نیكلمك
ةياھن  ... لوصولا ةحرف   ... ةحرفلا نم  تیكب  مویلا  كلذ   ... ةعجر ریغ  ىلإ 

، مظاك لاوم  ىلع  اًریثك  تبحتنا   ... نطعلاو كوشلاب  عورزملا  مالآلا  قيرط 
میمرت دیعي  يذلا  هتوصب  يبیبح  ىلإ  تعجرو  يمظاك  يلإ  داع  تلق :
اھترارحب انحاورأ  سملتن  انلعجي  يذلا   ، يحلا عجولا  ناصغأب  بولقلا 

: ةشعنم ةھآ  انقولح  ىلع  غبست  يتلا 

يناحم يعولض  نراصو  تیكب  يناحم  يناحم 

يناحم كیشم  لك  يايو  ًاینيداي  ننحنا  يناحم 

يناحم اناو  بذك  كلھال  بتك  يناحم 

فاش نم  الو  متأم  يعولظب  تلش  يناحم 
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فاختل يحورو  يبلق  بيذ  يوعي 

حاترم تام  نال  تاملا  تبسح 

مومس لوحتي  ءاودلا  نم  ریثك 

. هبايذ اوراص  رشبلا  نم  ریثكو 

تَّفُل ةشحوب  ةنوكسم  ةلیللا  كلت  تناك  مك  يتبیبح  اي  نيركذت  لھ 
تاحارجب بولقلا  ينخثم  كلت  انتلیل  انجرخ   ... تمصلا نم  ةنكاد  ةلیمخب 
ةحاسم ربع  ةكئاشلا  ةلئسألا  تابتع  نیطختم  اھانیشم  ةرملا  ىحض 

... اھوجو رصبن  مل  ةعاسلا  كلت   ... انتنيدم رھع  يستحن  نیلھرتم   ... حوبلا
بوجن انترایس  انیطتما   ... باوبألا ةبآكو  تاقرطلا  موجو  ىلإ  تفتلن  مل 
... ةدصوملا نیجسكألا  ذفاونل  حیتافم  نع  نیثحابك  نكادلا  ءاضفلا 

نم اًضعب  انضعبل  خضن  يك  ةایحلا  لاصوأ  دمأ  ةقیقرلا  كلمانأب  تكسمأ 
ينزھيو يرودص  ربعي  هسحأ  ریبك  نولابك  يحور  تمروت   ... ءاقبلا قیحر 
ةلبقل يتجاحب  تسسحأ   ... ناریطلا نع  اندعقو  ضرألا  ىلإ  انلقاثأ  دقل 

: تلق  ... اھسالتخا تبلط  ةایحلا 

. انعم لازت  ىحض ال  دكرا  - 

: تلق

. اًضيأ هنم  يحتسأ  انأو ال  قحلا  نم  يحتسي  نإ هللا ال  - 

.. اھترعشتسا ينیيارش  يف  تلغلغت  اًحور  لب   ، ةلبق نكت  مل  هااااااي 
تیھتشا تنك  اھتظحل   ... كتبتجا يتلا  ةیسرفلا  ةمحمحلا  مجحب  اًمامت 
اھعقرفن  ... اھتقالغ حتف  لبق  اھجرن  ةدراب  الوك  اكوك  ةجاجز  يتكراشم 

. ىسننو اھعم  رخبتن   ... شیطت شثشیطت   ... شیطت اھكرتنو 
sms

ينركذت اھنأل  ؛  رورملا تاراشإ  تقشع  مویلا 
. ذيذللا ككابتراب 
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(6)
ىحض  ... انمايأ ةراضغ  براقي  نأ  هانسنك  يذلا  ملألل  ديرن  ... ال  ال

اھل عنصت  وأ  اھحور  ممرت  ثیح  ىلإ  تبھذ  اھتسكن  ماطح  تحت  ةيوضنملا 
يتلا انتيرح  معن   ... انتيرح ىوس  انعم  سیل   ... لذلا ةءوس  يراوي  اًدسج 
ناكماللا بورد  يف   ... انیشمو  ... بیقرلا نفج  تحت  نم  ةونع  اھانبصتغا 

دیعنو ديدج  نم  هثثؤن  ناكم  لكف  انل  امھانعنص  نادعبلا  ناذھ   ... نامزاللاو
نأ انقفتا  اذكھ   ... ةيرحلاو بح  ةیلافتحا  ةھبأ  عم  بسانتیل  ؛  هءانب
قورعلا لكل  كیلست   ... ةفندملا بولقلل  ةضاير  وھ  يشملا   ... يشمن
بورد يشمن  نأ  انررق  املثم  انیشم   ... مومھو  ... ماھوأب ةدودسملا 

: ةتباث مادقأو  ةرفاس  هوجوب  ضايرلا 

؟ ... ةلورھلا يف  كيأر  ام  - 

؟ نيأ - 

. هللادبع كلملا  قيرط  ىشمم  يف   ... انھ - 

ةاسأمب ةلوغشم  اھتیخوت  ملألاب  ةلقثم  فرت  لازت  كنیع ال  تناك 
: ةلیقثو ةطوطمم  ةرابعب  تلق   ، ىحض

. لورھن معن  - 

كناسل اھب  كرحتي  نأ  لبق  كقلح  بطرت  تامتمت  حملأ  تنك 
ةعاسلا هذھ  لثم  يف   ... كداتري أدب  نوعلملا  رھقلا  هجو  اھرعشتسأ 

نل  ... شعنملا دربلا  ریكاوب  لبقتسي  أدب  يذلا  ضايرلا  لیل  نم  ةلماخلا 
رورم زاوج  هیطعت  نل  كنأ  قثاو   ... ةیجمھلا همادقأل  كتارمم  يحسفت 
اندسفت نأ  ةیناطیشلا  نزحلا  يدايأل  عدأ  نل  ؟ .. نیثنحتو نیلعفتس  لھف 
ينضفنت يتلا  كفارطأ  تاشاعتراب  مھلا  نیبراوت  امنیح  كفرعأ  انمدھت  وأ 

لایتغا ةنجام  ةتكن  نم  رثكأ  يف  تلواح  ةیلاع  ةیتلوفب  ةیئابرھك  ظاوشك 
نم اھتبحس  يتلا  ةلاسرلا  كلت  ينتممك  ىتح  اھرذجت  لبق  كمومھ 
ةفوفحم ةقرو  ىلع  ةكبترم  فرحأب  ةشوقنم  ةلاسر   ... ةریغصلا كتبیقح 
ينمھتلا كیفخأ  ... ال  ةأجف يبلق  ينرصع  ةریغص  رمح  دوروب  بناوجلا 

اھتأرق  ... ةيردقلا تالامتحالا  لكل  اًزھاج  تنكو   ... ةغئاس ةغضمك  بعرلا 
ةياھن عباقلا  فیك  روتكد  وحن  نیھجتم  ىشمملا  تاطالب  ىطختن  نحنو 
ایقسب هنم  دوزتلل  كرود  نيرظنت  تفقو   ... ةیبرغلا ةیحانلا  نم  ىشمملا 

هیفاكسنلا نیبلطت  امدنعف   ... يناعملا تاذ  كتارایتخا  نم  ذيذللا  ةمحرلا 
تنأ اھو   ... حوبلا ىلع  ةلالد  يھف  ةرملا  ةوھقلا  امأ  بحلا  ةياغ  يف  تنأف 
هذھ لك  نم  اًمامت  فاج  كقلح  نأ  ينعي  ام   ... ةیندعم ءام  ةنینق  نیبلطت 
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روتكدل يذاحملا  لیطتسملا  ةعاسلا  حول  ىلع  اًئكتم  تسلج   ... ءایشألا
برشلا نیبحت  تنأف ال   ... لھم ىلع  ءاملا  نیعرجتت  امثير  أرقأ  فیك 

تنأ امك   ... تافاضإ الب  اھسفن  لوح  رودت  ضرألا  نإ  نیلوقت   ، ًایشم لكألاو 
بتك املثم  تأرق  اًمامت  ضرألا  لثم  تنأ   ... نیھاجتاب ةكرحلا  نيديرت  ال 

قلحبأ  ... دھنتأ تذخأ   ... ماكحإب بابلا  تلفق  : ) ةغلاب ةبوعصب  اًمامت 
يل دعي  مل   ... ينھرك ءيش  يأ  لثم  ينتھرك  اھنأب  دقتعأ  يتلا  ةفرغلاب 
يذلا بابلا   ... بابلاب ةقصتلم  تسلج  ينزح   ... يتدحو  ... يتبرغ ىوس 

اھيأ كلثم  انأف  ينرذعا   ... ةجاح نود  نم  رمتسملا  يقلغو  هل  يحتف  لم 
نئأ  ... ينع اًمغر  حتفتو  دصوت   ، لافقأو جیلازمب  بشخ  نم  تعنص  بابلا 

تنأف ًالیلق  ينلضفت  امبر  نيزحلا  يودملا  كريرص  ردصت  امدنع  كلثم 
تيز تارطقب  كنوشریف   ... يذؤملا كحاینب  جتحتو  كسفن  نع  نلعت 

مل ينتیل   ... ءاكبلا ىتح  عیطتسأ  ... ال  انأ ةنیكسم   ... انأ امأ   . كحور يرطت 
ةرجش تنك  ينتیل   ... ًایسنم ًایسن  تنكو  اذھ  لبق  تم  ينتیل  وأ  ربكأ 
يدھاش تنأ   ... يدوجو ةقیقح  ركذتأل  بابلا  اھيأ  كیلإ  تدع  انأ   ... دضعت

. دعو  ... توووومأ ينتیل  يئاھنلا  يصالخ  ىلع  دھاشلاو  دیحولا  يروبقلا 

.. ةلاسرلا هذھ  ىلع  ترثع  فیك  ةریغصلا  ةاتفلا  هذھ  ءاقشل  اي  هآآآ  - 
؟ هترايزب هتجوز  كل  تحمس  لھو   ... كوبأ كنع  يضر  لھ 

تناك  ... دعو لاصتا  ينءاج   ... ةحرابلا ةلیل  ينتكرت  امدنعف   ... اًدبأ - 
ىلعو ةروعذم  ةفئاخ  تناك   ، اھبناج ىلإ  تنك  اًعيرسو   .. ءاكب قزمتت 
ةرداھ يب  تقلعت  ىتح  ينتأر  نإ  امف   ... ةنكاد رمح  تاخطل  اھھجو 

ىوس اھنم  مھفأ  مل   ، اھجیشن نم  َّالإ  ناكملا  معي  تمصلا  ناك   ... ءاكبلاب
ةجوز ينیع  نم  يشفتملا  هركلا  اذھ  نم  اھلاشتنا   ... اھذخأب اھتالسوت 

بحست ةمیھبك  ًابحسو  ًالكرو  ًابرض  اھیلع  هسرامت  يذلا  عمقلاو  اھیبأ 
: اھرحنم ىلإ 

؟ كعم اھتذخأ  لھ  - 

اھنكل يمودق  سراحلا  نم  فرعت   ... يبأ ةجوز  ةنوعلملا   ... ددرت الب 
اھینیعب ينقحالت  اھنأ  فرعت  تنأ   ... يتھباجم فاخت   ... ينم تفاخ  ةنابج 
ةلواحمو يب  لوألا  اھلاصتا  ركذت   ... ناكم لك  يف  يفلخ  امھسدت  نیتللا 

وھ امب  اھل  يديدھت  الولو   ... كب يتقالع  ةعیبط  تفشك  اھنأل  طقف  يزازتبا 
دالبلا هذھ  يف   ... مظعلا ىتح  ينتلكأو   ... ةبعللا تأرمتسال  ىكنأ 

. كفصني نم  دجت  نل   ... طقف كسفنب  يمتحت  نأ  بجي  ةكرابملا 

؟ ... نآلا يھ  نيأ  - 

. ةليوط میمرت  ةیلمع  ىلا  جاتحت  يھ   ... مونم ةبح  اھتیطعأ   ، يدنع - 
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؟ فرعت لھ  - 

... فرعت معن   .. رون نم  ةفیحصب  ردقلا  هبتك  يذلا  يجوز  كنإ   ... اذام - 
. يبأ ةجوز  دض  ىوكش  عفر   ... ركفأ

فقوم  ... نكلو  ... ىوعدلا عفرب  موقي  ًایماحم  بصنأس   ... كعم انأو  - 
؟ كیبأ

هتجوز ىلإ  زاحنیسو   ... نامز نم  انتبوط  ىمر  يبأ   ... هیلع فخت  ال  - 
. اًمتح

. كمھتت نأ  فاخأ  - 

. كلذ تبثت  قاروألاو  يجوز  تنأ   ... ًالثم كب  - 

. اًروف اننوقلطیس  نیفرعت  تنأ   ... ةلبلب قلخ  ديرن  ال  - 

يدنع تاكسمتسم  اھيوالبف )  ) ردقت تاذلاب ال  يبأ  ةجوزو   ، نوردقي ال  - 
. هابقع دمحت  امب ال  اھسفن  طيروت  نم  ىكذأ  يھو  ةظوفحم 

انكوكشب ةءوبوملا  ةلیللا  كلت  نيركذت  لھ   ... ةبصتغملا يتبیبح  اي  هأ 
تداع فیك  ؟  ... روذجلا نم  اھانعزتنا  دقو  ةظحل  يف  تتبن  فیك   ... انفوخو
تاذ ؟  ... ماحتقالاو قلستلل  ةلباق  ةئیطو  ردجك  انتب  فیك  ؟  ... اننكاست
انملح قنخت  تداك  مومھ  انتقوط  قمعتت  مل  ىؤرب  يفعلا  ءاسملا 

انب تقدحأو  انسوؤرب  تطاحأ  دعو )  ) ةیضق  ... انلظك هانطبر  يذلا  يفیطلا 
رعذلا ناك   ... ةعداو ةنيدم  ماحتقال  نیصبرتم  نیعئاج  ةازغ   ... شویجك

تسسحأ ىتح  ينیيارش  يف  هناكرب  رجفيو   ... دوسلا هبیبارغ  ریطي 
ينأ دیب   . يمد نم  تاتقتو  يماظع  قلستت  لمنلا  نم  ىرخأ  اًشویج 
هبارحم يف  اھانيدأ  يتلا  بحلا  سوقط  ينتملع  امك  اًخماش  فقأس 

؛ ينم كءازتجا  اولواح  ول  يبضغ  ممح  لیسأس   ... ءانحنا الب  سدقملا 
... حاورألا قھزت  ةرطاخم  امھنیب  لصفلا   ... نییمایس نیلفطك  انجزتما  اننأل 

انحور  ... ىلع ىلوألا  اندالیم  ةداھش  لوألا  نرقلا  دالیم  ذنم  انبصن  دقل 
ةلیصف يھ  ةدحاو  ةلیصفب  اًمد  اھنم  خضن  نأ  انررقو   ... اندسجو انبلق 

ةقاط لثم  اھدلون  امبر   ... لقنلا وأ  ئيزجتلا  لبقت  يتلا ال  كلت   ... بحلا
ةقیقحلا ةتبن  وھزتو  عرعرتت  اھنیب   ... ةطنحلاو زوللا  نم  ًالوقح  تبنت 

... كلاھ َّالإ  اھنع  غيزي  الف  دسجلا  نحنو  حورو  بلق  نإ هللا   ... ةدحاولا
. كلاھ  ... كلاھ

sms
ةقیقح تنأ   ... كقورع يف  يذلا  يمدب  كیلع  نھارأ 
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ةیھتشم  ... كلك ينتشحو   ... ةقلطملا ةایحلا 
. كتوھق
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(7)
میلا يف  كيدل  ام  لكب  يفذقا   ... اًفيرخ رشع  ةتسلا  تاذ  اي   ... دعو
يرغرغت  ... ریغصلا نیفلدلا  اھيأ  تنأ   ... ًابرس رحبلا  يف  كقيرط  يذختاو 

ةدماص ينوك   ... ءيمقلا هھجو  يف  هیقشراو   ... هاياطخو ملاعلا  سؤبب 
نزحلا رزج  تاقافخإو  كینیع  لحاوس  ىلع  ءاقنلا  دم  تاراسكنا  لك  مامأ 
ركبلا كھجو  ةحفص  تانضغت  نیب  فتلت   ... داوسلا ةحلاك  ةیحك  بثاوتملا 

ةعاس هبنمك  حابص  لك  هتاذ  توملا  رركي  نل   ... مومھلل تانكث  ىلإ  هلیحتف 
لصأتست اھحارج  اياقبب  كحارج  دمضت  نسو  يھ  اھ   ... ةنوعلم ةیطئاح 
دوقوب كئبعتس  اًمتح   ... ءاقبلا ةنكم  لغشت  ةقاط  نم  ةمزح  اھحور  نم 

... كتاسأم قمع  ىلإ  لوصولل  اًعینم  اًدس  كمذرشت  لظي  نل   .. ةمواقملا
ىلع اھررمنس   ... يضاملا ناردأ  اھب  لسغنو  جلثلا  رولبك  اھبلوقنس 
تاھآ قفد  ىلع  سبیتملا  كناسل  رشقنو  اھب  اھدشن   . ةیتوصلا كلابح 

نم رشاعلا  وھ  مویلا   ... نيزح  ... دحاو يبابر  رتوب  ًالقاثتم  كرحتیس   ... مالآو
يك ةرذح  تاعرج  ىلع  اھب  كنقحن  لازن  الو   ... دعو اي  كتيرح  رمع 

ةقیقدو ةربكم  ةسدعب  رومألا  عئابط  لیصافتو  ءایشألا  دودح  ينیبتست 
تاقاذمب ةفلتخم  داعبأ  تاذ  اھنأ  نیفشتكتس   ... لیللا دسج  ىتح  فشت 
جاجفو نیضارأو  تاوامسب  ةددعتم  تاخانمب  اًدج  ةریثك  حئاورب  ةعونتم 
نیقحالتس  ... ينزيد دلروو  ملاعك  ًايرحس  اًملاع  نیلخدتس   . ىتش جوربو 
رھاسلا مظاك  تاینغأ  لك  نینغتس   ... يریجو موت  نیكراعتو  رثنب  كنب 

ءاذح اھل  يمدقت  يك  ةریغصلا  ةریمألا  نع  نیثحبت  تنأو  حرفب  نكلو 
... ناب رتیب  تادراطم  نیغورتس   ... دوعوملا اھریمأب  اھنارتقال  ةيدھ 
نيرسكتس  ... تمصلاب مراص  رمأ  كیلإ  ىھانتي  نل  ملاعلا  ناحلأ  نینغتس 
نیبوذتو يراسم  نیقشعت  كنأ  ركذأ  ةموعزملا   تامرحملا  لاصنأ 

نأ لبق   ... ودياد ىلع  نیصقرتسو   ... نويد نیلیس  كّخودتو  نترام  يكيرب 
رمات يناغأ  نیب  نم  ةدحاو  ةلیلل  لضفملا  كتوص  نیحشرتس  يمانت 

... يمسجلا نیسحو  ةلاصأو  هللادبع  دیجملادبعو  نيریشو  ينسح 
عونتملا ددعتملا  ملاعلا  توص  كجھبیسف  نسول  اًدیج  يتصنأ  مویلا 

لكب جزتمم  ملاع   ... تارافك الب   ... ةیطغأ الب  شوتر  الب  رخآلا  نيابتملا 
ام لثمب   ... هتانيوكتل  ... هقلخل لب  ... ال  هعادبإل دودح  ... ال  يناعملاو تاغللا 

اًكوشم ًايربو  ًابابلج  سبلي  الو  هتاذ  رركي  ... ال  ةراھطلاب لبحي   ... رفكلا دلي 
كدشتس ًابيرق   ... لممو صیخر  عاقيإ  ىلع  دحاو  فزع  ةمث  سیل   ... اًدحاو

برھ يذلا  ناطیشلا  نع  ثحبلل  ضايرلا  تاقرط  يف  لاوجتلل  كدي  نم 
تاحطان ءانب  لماع  ةرخسلاب  لغشو   ... ةیسفن ةحصم  نم  اًرخؤم 

يذلا قوسلا  كلذ   ... دساكلا نونجلا  قوس  ىلع  كفرعتس   ... باحس
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ةقباطتم تاعیقوتل  طقف  كرحتت  مھعباصأ   ... نوتماص ءالقع  همكحي 
نوصيرح مھنأل  ؛  اًضيأ نورذحو  اًدج  نوقیقد  فراصملا  وفظومف   ... اًمامت

اھلالخ نم   ... ةیعقاو ةدصرأب  كحور  تاباسح  يذغتس   ... ءالمعلا رابك  ىلع 
اھدیب نیثَّبشتتس   .. روطلا لبج   ... انھ فلخ  ام  نأل   ... نیعمستس هللا

ةسبلتملا نزحلا  لامسأ  ىوس  علخل  يرطضت  نل   .. ةیفاح نیشمتو 
يرت هللا نأ  يف   ... ديزملا نیبلطتس  لھف  رونلا  ةلاھ  كقرغتس   ... كیف
ةلصوب كنیع  يف  عرزیس  هنأل  ؛  يلعلا هتوكلم  يبرجت  نل  اھدنع   ... ًالثم

... قدص ةماستبا  لك  يف  نأ هللا  نیفرعتس   ... فيزلا ءارو  ام  ىلإ  كيدھت 
ىلع نسو  كب  فقتس   . لیمج دسج  لك  يف   ... بذع توص  لك  يف 

هادع امو   ... ةایحلا وھ  نإ هللا   ... نیتملك يف  كل  هرسحتو   ... ملاعلا فارطأ 
مل اھتحبسو  لمتكت  مل  اھذيواعتف  دعو  اي  يرظتنا   ... ةیجمھو لالضو  فيز 
دعو اي  يرظتنا   ... دعب هتوغر  هنكتست  مل  ذيذللا  اھتوھق  ناجنفو  دعب  طرفنت 

يف رصرصت  اھعمسأ  ةجرف  ةمث  نأل  ؛  نامساح نامداقلا  نامویلاف 
شیفافخو لحني  أدب  رحسلاو   ... أدصلا اھنع  عشقني   ... حتفنت تأدب  كردص 

قوبب نیخفنتو  ملاعلا  سأر  نیقترتس   ... اھشاشعأ يف  قفخت  يضاملا 
بالبللاو نیمسایلاو  يروجلاو  نسوسلا  لوقحب  كضرأ  قرشتو  ةيرحلا 

نیقبتس   ... حزق  ... نولب اًقاطن  اھنم  نیجسنتس   ... جسفنبلاو توقایلاو 
يھ هللا. يتلا  ةایحلا  ىلع  كئاھبب  نیعشت  ةسدقملا  هحور  ةیبن  هدحو 

ةفرغب كتمص  ككفت  ىتح  قئاقحلا  باضھ  نیقترت  تنأو  نسو  كعدت  نل 
هذھ ریھطتلا  ةلحر   ... اھبیكرت دیعت   .. اھرثنت  ... اھككفت  ... كحور ولجت  ةرھاط 

نیبحملا لئاسرو   ... بحلا بيرھتل  ةبراوملا  باوبألا  ىلإ  كئجلت  نل 
: كل تلاق   ... كتركذ  ... مھايادھو

ةكحضب ةیلامشلا  ضايرلا  ةھج  نم  لطملا  ءاسملا  كلذ  نيركذت  لھ  - 
ديزي يك  قئاسلا  ةسامح  نیبھلت  تنأو   ... ةئيرب ةلوفط  ةغثل  نم  ةبطر 
ةلحر عالقإ  دعوم  لولح  لبق  دلاخ  كلملا  راطم  ىلإ  لوصولل  هتعرس  نم 

اھعادوو هتبیبح  قوش  هل  نیلمحت  ؟ ... جراخلا يف  ةساردلل  ماصع 
قودنص هتیطعأ   ... ءاكبلل ةزفتسم  دوعوو   ... ءاقللا لمأب  خمضملا 

لكش ىلع  ةیبھذ  ةدالقو   ... اھرطع ةجاجزو  ریغص  بودبد   ... اھايادھ
ریخألا عادولا  تاباذع  اھنم  حوفت  قورعب  هنم  تملتساو   ... ةلوارف
لضفملا اھرطعو  ةبھذملا  هترایس  ةیلادیمو  تايدیس  ةعومجم 

دعو سمشم  موي  ةيرح  اھتشعنأ  ةمامحك  نیفخت  تیضمو  تركیس ) )
ذنم  ... رفكلاو ناميإلا  يھجو  نیلمحت  ةدیجم  ةایح  تاضاخمب  ةدوعوملا 

ةقرشم اًسمش  نینوكتس   .. ددرتلاو فوخلا  ةعض  ىلإ  يلوؤت  نل  مویلا 
ىلإ بایغ  دعب  حورلا  نیملستس  لھف   ... ةيرایتخا رطع  تامیغ  كباتنت 

. ىرأو عمسأ  امكعم  نوكأس  نسو ...)  ) ةایحلا خضي  يذلا  يبلقو  كتخأ 
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مل اذإ   ... تايادبلا عنصل  اھتیلھأ  دقفت   .. تاحابصلا

. موي لك  كنقذ  لبقتل  اھعباصأ  فارطأ  ىلع  فقت 
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الب  ... دحاو موي  يف  ةلزتخم  انمايأ  تناك   ... نيركذت لھ  نسو  يتبیبح 

برطضملا يرجھلاو  يدالیملا  ميوقتلا  ىتح  انقزم   ... ءامسأ الو  ماقرأ 
اننخثتف انفاتكأ  قوف  اھرجن  ةبرع  روھشلا  الو  مايألا  انل  دعت  مل   ... اًمئاد

يتلا كلت  زوریفل ) ةيدھلا  نیمل   ) ةینغأ نم  اًرطش  لب  ؛  ةیھانتماللا اھتاعبتب 
تیبي  ... ةرم ةوھق  ناجنفب  اھنیشنت  ةذيذل  ةخود  كباتنتف  اھماغنأ  كحجرمت 
... ال عانعنلا معطب  كلع  لثم  هغضمن  نایسنلا  ةرئاد  يف  انب  رمي  ام  لك 
اًریغص ًابعكم  يمف  يف  ةبطرلا  كلمانأب  يّسدت  نأ  حابص  لك  ًاتاتب  يسنت 
موي حابص   ... نيركذت لھ   ... ةمداقلا تاذلل  اًحاتفتسا   ... رودنغ كولع )  ) نم

انحربي ملف   ... انتغمدأ يف  هانسبد  يذلا  يئانثتسالا  مویلا   ... ةعمجلا
ىلع ةددرتم  ةفیفخ  تارقن  مث  انم  برتقت  مادقأ  فیفح  انعمس  انك   ... اًدبأ

: يدانت  ... دعو تاسمھ  توصو   .. بابلا

. نسو  ... نسو - 

ةرملل تاملكلا  فلأت  ةرجنح  نم  ًابذع  اًقارقر  باسني  توصلا  ناك 
تنأو كتحمل   ... يئفد حرجت  ةكرحب ال  يحناوج  نیب  نم  تصلمت   ... ىلوألا

هتنولو كھجو  ىلإ  اًوت  تزفق  ةحرف  ةمث  تناك  اھوحن  نيريدتست 
ساعنلا لمانأ  حيزتو  انیبلق  سلتخت  ةحرف   ... نیترحاسلا كیتزامغب 

. عانعنلا معطب  حابصلا  انل  بكست  يك   ... ذيذللا

. يلاعت  ... يتبیبح دعو  - 

. هلكآ اًئیش  ديرأ  - 

. اًعيرس اًراطفإ  كل  دعأس  يلاعت   ... يلخدأ - 

اھیقلي  ... ةایحلا ةملك  حرفلا  غوصي  فیك  هااااااااااي   ... ةأجافم  ... اھتيأر
يف اھتاباذع  اياقب  دعو  لحست  ىتح   ... ةیلزألا ةملك هللا  لثم  انعور  يف 
ةعمج حابص  يفو   ... عانقإلا يف  انتیلھأ  دقفن  اندك  لماك  رھش  نوضغ 

... ةیقن ةیحيرأ  اھتبضخ  ةنحسو  ةيدرو  ةماجیبب  انیلع  قرشت  ةدیجم 
... ةیلمخملا اھتماستبا  فلخ  ةبآكلا  تامالعو  نزحلا  طوطخ  لك  تراوت 

هتازجعم عنصي  نأ هللا  فیك  تكردأ   ... ىلوألا ةرملل  اھیلع  فرعتأ  ينأك 
مقرلا وھ  دلاخو  سدقم  دیحو  مقر  انيدل  حبصأ  اًذإ   ... ةعمجلا موي  يف 
هوجولا لك  ىرأ  ترص   ... ةعباسلا ىلإ  اًضيأ  ریشت  ةعاسلا   ... ةعبس

مقر لكش  ىلع  ءيش  لك   ... ءيش لك   ... ناولألاو ماسجألاو  طوطخلاو 
مقرلا نأ  تفشتكا  امھنمف   ... ةعبس مقرب  يشت  كاتزامغ  ىتح   ... ةعبس
مايألا  ... ةعبس تاوامسلا   ... ةعبس نوضرألا   ... ةصاخ ةیسدق  هل  ةعبس 
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فقوتت انتاكحض  عباسلا  مویلا  يف  ایحت  دعو   ... ةعبس ةحتافلا   ... ةعبس
. ةعداوم ةماستبا   ... ةنیكسب انھوجو  قوف  وفطتل  ةعباسلا  ةھقھقلا  دنع 

... كلثم ريدتسم  اھھجو   ... اًمامت كھبشت  اھحمالم  نیبتسأ  تأدب  تنك 
يف صقرت  كلثم  دخلا  طسوتت  اھاتزامغو   ... كلثم ناتیباجنس  اھانیعو 

... دعب ةلبق  امھضفت  مل   ... ةرم لوأل  امھتيرذع  تيأر   ... مستبت امنیح  اھھجو 
انل دعي  مل  لفتحنس  تلق -  حابصلا -  اذھ   ... ناج الو  سنإ  امھثمطي  ملو 

هذھ لثم  يف  اھدحو  ضايرلا  ةنيدم   ... مانن نل   ... مونلا يف  ةجاح 
امنیب  ... ديدج نم  قلخت  مظعملا  عباسلا  مویلا  نم  ةعباسلا  ةعاسلا 

... ققحتت مالحأ ال  يف  مھبلقت  ةذل  مھیلع  دسفن  نل   ... نوعجاھ سانلا 
نولبقتسي نیحلاص  ءایلوأك  اھب  فوطن  ضايرلا  تاقرط  بوجن  انجرخ 

حابصلا جاجح  لابقتسال  مھتحرضأ  ریخبتب  مھتاحابص  ریكاوب 
... مظعملا انجحل  مظعألا  حيرضلا   ... ضايرلا وھ  اھ   ... مھب نیعفشتسملا 
يھ ةيرحلا   ... لیحتسم نع  ثحبن  مل   ... ةدئام هللا نع  اًثحب  هفاوح  بوجن 

تارشبمب انرفظ  ةظحللا  كلت  يف   .. راغصلا ءایبنألل  ةسدقملا  ةدئاملا 
اًریخأ دعو )  ) صالخل حرفلاب  ةذوحشملا  ىلوألا  انتاوطخ  باتعأ  ىلع  فقت 

... معان ءاوھ  نم  ةفیطل  ةفھفھ  انتلباق   ... هركلا ةرارمو   ... باذعلا نثارب  نم 
اًقافتا مربن  اھتعاس  انك   ... ةبطرلا انبولق  تیشغو  انھوجو  تحفاص 
يضاملا تابنج  نم  اھریھطتل  هنم  تاعاس  ءازتجال  تقولا  عم  ًایخيرات 

... ةنیكسو ءودھب  صغت  تاقرطلا  تناك   ... حابصلا كاذ   ... ةیلاوتملا هتبآكو 
هتاقولخم كرابي  ميرك  وھ  مك   ... دعول برلا  ةقوج  اھفزعت  ةصاخ  ةیلافتحا 

: تلق هذھك  ةكرابم  ةحنمب  ةرھاطلا 

شارف امھضم  نیتللا  اھیمدق  دعو  ربتختل   ... يشملاب مكيأر  ام  - 
؟ فندلا

نوكلا نأك   ... انیشمو دھف  كلملا  قيرط  ةیصان  ىلع  انتثالث  انفقو 
انقباست  ... عساولا فیصرلا  كلذ  ىلع  انمادقأ  تاعیقوتل  تصنم   ، عشاخ
انفقو نیفصن  ىلإ  ىلعألا  نم  قيرطلا  عطقي  يذلا  ةاشملا  رسج  وحن 
ىلإ انفقو   ... بونجلاو لامشلا  نیب  ام  زاكترا  ةطقن  اننأك  هفصتنم  يف 
ةمزح لابقتسال  انبولقب  حولن  نیعألا  يضمغم  نیقصالتم  انضعب  راوج 
كرحت ةینغأ  ينترماخ  ةيرحلا )  ) برلا ةدئامب  انلصت  ةيوامس  ةیسیطانغم 
ةدودشم راتوأب  ترمھنا  فیك  يردأ  ... ال  ًالبق اھظفحأ  نكأ  مل  يناسل  اھب 

: ءانغلا ينامتك  راشف  توصلا  مقافت  ةیتوصلا  يلابح  نم 

تّانج وھزت   ... تاعداولا تّابحلا  فلخ  نأ  نموأ 

جارس ولعي   ... جاومألا يتاعلا  لیللا  فلخ  نأ  نموأ 
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نانحلا ىقلي   ... نازحألا يف  ىقلملا  بلقلا  نأ  نموأ 

ةالصلا ولتت   ... هافش ءاجوھلا  حيرلا  فلخ  نأ  نموأ 

يل غصي  نم   ... لفقملا نوكلا  تمص  يف  نأ  نموأ 

ءاوضألا وفصت   ... ءامسلل يانیع  ونرت  ذإ  ينإ 

ناميإ ّيلك   ............ ناحلألا ولعت 

... ةرشاعلا ةعاسلا  سمش  انتمھاد  ىتح  دحاو  توصب  هددرن  انیشم 
ميدأ ىلع  اھفذقل  اًدادعتسا  نخاس  حیفل  ةلتكب  اھقادشأ  دشحت  تعرش 

فرعت يتلا ال  تارایسلا  تالجع  ةدبرع  نم  اًمئاد  ةروضتملا  ضرألا 
قوف تبكرو  اھمادقأ  ترتب  يتلا  ةنيدملل  ةئیس  ةزیم  هذھ   ... ةداوھ

... انتيرح  ... انتیناسنإ ىلع  اھتانھارم   ... تیلورلا ةبعل  لثم  اھرودت  تالجع 
ةرومغملا انحاورأب  ثیعي  أدب  يذلا  جیجضلا  انملسأ  ةرساخ  اًمئاد  انریصم 

... ریغصلا انركو  ىلإ  ةدوعلاب  يئاھن  رارق  ىلإ   ... ریغص سرع  ةیلافتحاب 
يف لاز  ام  باش  ىلع  دعو  سورعلا  ةفز  جيزاھأ  كانھ  لمكتسن  ثیح 

. ةيرحلا ءام  نم  لكشتي  هتاضاخم 
sms

. انبخن ديدجلا  ماعلا  برشیل 
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قدن  ... انحارفأ مئامح  ریطن  انك  اندع  ةعاس  يتبیبح  اي  نيركذت  لھ 
ثفننو نوكلا  بوحش  داطصن   ... انحرفب منرتن   ... ةتباث تاوطخب  ضرألا 

اھقلخن ةریغص  نیساسح  هنم  ریطن   ... ضیبأ ءابھ  ریصتف  حرفلا  تايآ  هیلع 
ناطیشلا يدايأ  قبد  سسحتن  انك   ... صقرلاو ءانغلا  انكراشت  يك 

تاياوغ اھنم  طقاسیل  لحوو  ءامب  ةقراغ  هجنفسإك  اھرصعن   ... ةندللا
وبرتو زتھتل  ءانغلاو  صقرلاب  ضرألا  كدت  امك  اھكدن   ... هتاساجنو ملاعلا 
رصبلا انیلإ  دتري  نأ  لبقو   ... ةرھاطلا حاورألا  نیيالمو  نویعلا  اھنم  يرجتف 
دعت مل  اھانرصبأ   ... باذعلا نم  تلسانت  يتلا  دعو  ةروص  اًعيرس  فثاكتت 

... نیتورلا هسركي  ًالوضف  الو  ةلحض  ًانویع  الو  اًرفقم  اًدحاو  ًابلق  كلمت 
... نھھلو نھبغاشي  تانب  لافطأ   ... لاجر  . . سانلا ىرت  انلثم  تریصت 

... مھلك  ... مھلك  ... ةیفلخلا تقولا  باوبأ  نم  تاظحللا  نوقرسي  بابش 
نيدلا ءالع  طاسب  قوف  نوریطي  ةدئازلا  ءایشألا  لك  نم  نوففختي  مھارت 

مھھوجو  ... شعترت ةلعش   ... تاماستباب مھھافش  ضموت   ... يرحسلا
لك  ... ءيش لك   ... مھحئاور  ... مھتاماستبا  ... ةعمال ليدانق  وتلل  تأیشت 

ةكئالملاو  ... صقرو هتدھع  ىقلأ  ناطیشلا  ىتح   ... ًايرطف حبصأ   ... ءيش
: تمانو ضیبلا  اھتيدرأ  تشرتفا 

؟ مانت نأ  ديرت  الأ  - 

ناكو  ... ينأبن  ... اًنئمطم ناك  ةركسم  ةذلب  حوحبملا  كلاؤس  ىتح 
مویلا  .. ونیشتوباك سأك  يف  يفاضإ  ركس  بلاق  لثم  ةیفاضإ  ةراشب 

طویخو ءاوھلا  ناطیح  ىلع  ةديدجلا  اھدالیم  ةفیحص  دعو  رمست 
ةليذملا ریباضألل  ةدوعلا  قيرط  ًایئاھن  تعطق   ... لیللا ةلالغو  سمشلا 

: ءيش انءاروو ال  انمامأ  ةایحلا   ... دوسلا ةعقتمم  ةضيرع  طوطخب 

؟ ترھطت اھنأ  نيدقتعت  لھ  - 

: يناثلا كبلاق  وأ  ةیناثلا  كتراشب  ًابقرتم  تلأس 

ةقباسلا هلامعأ  فئاحص  يف  هتارافك  نَّود   ... ناطیشلا اھل  رذتعا  دقل  - 
. دعو اًدغو  دعو  مویلا   ، نیطایش الو  ةكئالم  صالخ ال  ينعي   ... اھتقرحأو

؟ نیعمست لھ  - 

( تيولحا انأ   ) ةینغأ عم  برستت  ناكملا  داترت  ةشخشخ  ةمث  تناك 
فیك نيركذت  لھ   ... ناركس جنغتب  دعو  اھعم  رفصت  تناك  يبغزلا  لاونل 
ةریغص ةمواقمب  انماظع  نحشف   ، بابلا بقع  نم  توصلا  انیلإ  برست 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


انردخب اھیلإ  بحستنو  اننافجأب  قلاعلا  مونلا  شھن  انضھن   ... لسكلل
ةغرفم بقع  ىلع  اًسأر  اھبلقت  ةریبك  ةيدلج  ةبیقح  رجرجت  تناك   ... ذيذللا

... تاروطع  ... روص  ... تالجم  ... ماظن الب  ةسدكم  سبالم   ... اھتايوتحم لك 
ةروجسم تناك  اًدیعب  اھتمر  ةیقرو  كاوبأ   ... ةریغص ةببد   ... قیحاسم

... كاتزامغ هعم  تصقارت  حرفب  اھیتطقتلا   ... نیعللا يضاملا  تاركذمب 
ملقت ةعدب  ةیقلتسملا  انتركاذ  تضھنأ   ، انتداعأ دعو  صالخ  ةیلافتحا 
لومخلا ةبطصم  نم  تلزنو  انیلإ  تھبتنا   ... اھنانسأ فارطأب  اھرافظأ 
فیك انارنل )  ) حرسملا ةراتس  انلجأ  نم  حيزت  تضكر   ... اًمامت انلثم 

ملف دعو  انلثم   ... هاياوزو هدودح  انملعو   ... نوكلا ةدحاو  ةلیل  يف  انمساقت 
اھلك  .. ةحوجرم ةغل  الو  حجار  اننیب  ناكم  هتنوعرو  قلخلا  لادبتسال  دعي 
انیشمو دعو  لعفت  امك  اھانقرحأو   ... لالضلاو كفإلا  دیناسأ  ىلإ  اھانلحأ 

ةدالو تاظحل  يھ  مك  هااااااي   ... ةلجو وأ  ةیخارتم  ریغ  مادقأب  انقيرط  لوأ 
تمیغ ةكحضب   ... ىلوألا ةدالولا  ریغ  ةدالو   ... باذعلا محر  نم  ةفلتخم 
نوسلاج نحنو  انداسجأ  هتبرش  يوامسلا  بیلحلا   ... اھترطمأو ءامسلا 
املثم كل  تلق  نيركذت  لھ   ... سكبراتس يف  اًشعنم  ًاباش  يستحن 

: ةلیللا كلت  دعو  لعفت 

... ةدوعلا ىلإ  لیبس  ... ال  ةلیللا هذھ  اھقرحن  ةطراخ  رخآ  نوكتس  - 

... ریخأت الب  اًركاب  هتلفاح  يتأتل  لبقتسملل  نیمیظع  نیضرحم  فقنس 
لبقتسملا  ... هیلإ انلقتس  يتلا  ةلفاحلا  بوكر  ةعاسلا  كیت  انررق  اننأل 

انيديأب هل  حولنس   ... لیصألا سمش  دودح  دنع  انتبكرم  راظتناب  ىعقي  هارن 
تاذ ةایحلاب  قاصتلالا  ةیلمع  ىلوألا  ةلھولل  أدبن  انك   ... انبناج ىلإ  هنأك 
يك عوجلا  نفعو  شطعلا  ةرارم  معط  نم  أدبت  يتلا   ... ةیعیبطلا ةھكنلا 

... ةدرجم اھلمأتل  انحاورأ  ئیھن   ... ضرتفي امم  رثكأ  اھب  نيريدج  حبصن 
اھتابن روذج  قمع  يف  صوغن   ... نیشحوتم نیيرب  نییناویح  ىلإ  انلحتسا 

ةرماؤمب انسوؤر  يف  تعرز  يتلا  غامدلا  ایجولونكت  نع  اًدیعب  يكوشلا 
انسافنأ نم  بثك  نع   .. ًابيرق انسلج   ... ةروطقم تابرعك  انكيرحتل  ةصیخر 
يتلا انروعش  شرھن  نحنو   ... ةزھاجلا بلاوقلا  لك  سكنن   ... ةكلاھتملا
يتلا ةميدقلا  ءایشألا  لك  خلس  انررق   ... ديدج نم  ومنت  اھنأ  سحن  انأدب 

موي نيركذت  لھ   ... اندولج ىتح   ... دساف ءاوھ  بیبانأك  يضاملا  ىلإ  دتمت 
: تلق  ... تیلیج ةقالحلا  ىسومب  ينقذ  تیمدأ 

. اھتقرأ كلذل  يضاملا  نم  ةسوسدم  ةیتارابختسا  ءامد  ةنكث  هذھ  - 

میلا نم  انلستغا  امدعبو   ... انتيدرف ماحتقا  ءابرغلا  لكل  كرتن  مل  اھموي 
لكب انیقلأ  اھتلیل  يف  دعو  لعفت  املثم  يضاملا  سجر  انرشقو  نخاسلا 
امدعب  ... اھلبقت دعت  مل  ةيومدلا  انتايركف   . ةلابز حیفص  برقأ  يف  انسبالم 
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رھاطلا انثولاث   ... امھیضارأ نع  ءابرغلا  نادرطي  نیینطو  نیبراحم  انحبصأ 
بعش يأ  لثم  دبألا  ىلإ  انصلخت   ... اننطو وھ  اندسج )  ، انحور  ، انمد )

... همالعأ قرحت  ام  لوأ   ... رامعتسالا نثارب  نم  وتلل  صلختي  قوحسم 
ةیلافتحا انتداعأ  مك   ... ةميدقلا انليوارس  ىتح  انقرحأ  تلعفو  انلعف  اذكھ 

عضو ثیح  ؛  ةیخيراتلا انتلیل  ىلإ  يبغزلا  لاون  ةینغأ  صقارت  يھو  دعو 
مل  . ينطولا اندیشن  ضیبلا  تاینغألا  لك  تحبصأ   .. اندجمل ساسألا  رجح 

اھانقرحأ تاحابم  وأ  تامرحم  وأ  تارورض  وأ  لیصافت  وأ  شماوھ  انل  دعت 
دعن مل   . نیتفملاو ةبسحلاو  ةطرشلا  لاجرو  ةاضقلا  انفد  املثم   ... اًعیمج

ءامسلا امأ   . عبرألا تاھجلا  نم  اًعرشم  تاب  ءيش  لك   ... مھجاتحن
فیك نيركذت  لھ   ... ةعدوملا ضیبلا  اھفدن  انحجرؤت  انتحنجأل  تحضأف 

جادوألا ةخفتنم  ةيدلج  ةبیقح  نم  ةروثنملا  دعو  تاقلعتم  لك  انململ 
يدان يف  ةثالث  انحبصأ  مویلا  كلذ   ... ةئجافم ةقصبل  ةيوبعت  ةلاح  اھنأك 
اًعم سلجن  انكو   ... لوألا سلاجلا  ةبعل  هیسارك  نیب  بعلن   ... ةيرحلا
ةیقرولا يضاملا  دوقن  ىتح   ... سفانم نود  نم  اندحو   ... اًعم ضھننو 

اًراظتنا رقفلا  فیصر  شرتفت  ةلوستم  برقأ  رجح  يف  اھانطقسأ  ةثولم 
سیقن اننأ  ةیمویلا  انسوقط  انتملع   ... اھسؤب يف  ةقراملا  ةيذحألا  ةمحرل 
لع  .... ةذفانلا فحقب  ةخرفملا  ةمامحلا  ريدھب   ... انداسجأ ةرارحب  تقولا 

سیقن  ... نیملعملا لغو  ةسردملا  ردك  نم  نیبراھلا  لافطألا  تاكحض 
لمحي يذلا  ءوضلا  ةعشأ  ىلع  فقت  تناك  دعوو   ... انتالبقب نوكلا  ضبن 

لكب ةردخم  لوووووطتو  لوووووطتو  اھب  رثعتت  ةلبق  اھل  حفني  يك  ءابھلا 
يرایتخالا تاتشلا  ةعتم  سرامت  تناك   ... ةیبرعلاو ةیبرغلا  تاینغألا 

دعت مل   . ةعاس لك  يف  جورلا  عباصأ  ليدبتو   ... سفنلاو حورلاو  دسجلل 
يھ لب   ... تباث ءاقلتسالا  وأ  مونلل  ناكمو   ... ةدحاو ريرس  ةداسو  اھيدل 

فتن ىتحو   ... مونلا ةفرغ  يف  محتست  وأ   .. وینابلا يف  مانت   ... اھتلاح عنصت 
. ةرایسلا نم  ةیفلخلا  ةبترملا  يف  نیطبإلا 

sms
يقورع مھادتو  يقلخ  دیعت  تنأو  ينشھدت 

يف كعباصأ  نایسن  ىتح   ... ةذيذللا كتآجافمب 
. يمف
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(10)
... يناوجرألا مویلا  كلذ  نيركذت  لھ  نسو )  ) ةبئاغلا ةرضاحلا  يتبیبح 
وأ سلجن  نحنو  دعو  انطسوتت  املثم  عوبسألا  مايأ  طسوتي  اًموي  ناك 

... عشقت هتواشغ  تأدب  يذلا  اھبلق  ىلإ  انبح  روسج  دم  مورن   ... يشمن
... ةثالث ددعلا  عمو  لیمجلا  ردقلا  ةفداصم  نع  رطشني  ءاثالثلا  موي  ناك 
ةذيذللا انتاءاجافم   ... قیمعلا قلطملل  ءانبأ  انحبصأ   ... دعو ةرجنح  ىرطتت 

لبق اھتالبق   .. حابصلا لوأ  ضوھن  عم  ریفاصعلا  ءانغ   ... انریغ اھیلإ  تفتلي  ال 
انتحئار تقشنتسا  ةریغصلا  بكانعلا  ىتح  اھشاشعأ  ىلإ  يوأت  نأ 

... انفحل تحت  اھتنیكس  يف  ةسدنم  لومخ  يف  اننیب  اھماقم  تفلأف 
تجنغتف انتاماسم  نم  ةحئافلا  بحلا  ةقاط  تمھلتسا  ولول )  ) ةطقلاو

ىلع روكتت  امدنع  يھف   ... اھورف ضایبل  دعو  اھتَّمس   ... ولول  ... اًضيأ يھ 
صقر يف  انروجح  يف  زفقت  ةریبكلا  ؤلؤللا  ةزرخ  لثم  نوكت  ةَعدب  اھسفن 

... مئادلا اھروضحب  انّھبنت   ... ونایب حول  ةریغصلا  اھمادقأب  طغضت  اھنأك  حرفم 
نميألا كدخ  قعلت  امنیح  اًصوصخ   ... انضعبل انتاسكاشم  نع  انلغاشت 

اھتاكرحب انكحضتف  تاكتیك )  ) ةعطق وأ  ركس  بلاق  نع  ثحبت  اھنأكو 
سایقل ًانایحأ  اھب  موقن  يتلا  كلت  رابتخالا  ةبعل  نم  انبحست   ... ةثیبخلا
ةریغصلا انتقش  ناطیح  تشتنا  ءاثالثلا  موي  كاذ   ... انمد ةرارح  ةجرد 

يتلا ةریغصلا  تازافلا  كلت  اھثنت  حئاور  ةمث   ... فیصملا يح  يف  ةعباقلا 
... ةرحاس ةیسیطانغم  اھل  ةحئارب  معفم  موي   ... فیط ناولأب  اھتیقتنا 

نم عوضتت  يتلا  كلت  ىتح  اًضيأ  حئاورلا  ةغل  انملعت   ... ةرشابم اھانمھف 
... نزحلا  ... هركلا  ... ةحئار هل  بحلا   ... هزیمت ةحئار  هل  ءيش  لك   ... ناردجلا

ةحئارب انمھاد  مویلا  كلذ   ... ةنسحلا تاینلا   ... ةئیسلا تاینلا   ... حرفلا
بولقلا يف  اھبكسي  هنأ  َّالإ  تافاضإ  الب   ... صلاخلا رطع هللا  نم  ةصلاخ 
ىتح ءيش  لك  قناعت  ًالذج  ةحئارلا  كلت  تراط   ... ًابص ءاملا  بصي  امك 
سلجت ءاثالثلا  موي  دعو  انیفلأ   ... ةشعنم ةدورب  اھترماخ  يتلا  انرودص 
ةجرھب يف  اھفحت   ... يبانعلاب ةرجشملا  ةيزاوكرتلا  افوصلا )  ) ىلع

... رحسلا لثم  نورخبتي  اھیف  نورضاحلا   ... سرع ةلیل  لثم   ... ةیغاط
تدب  ... ناقتإب تازافلا  ىلع  دورولا  تعزو  ةيرطع  ةمامغ  نوّلكشتي 

نیتحجرأتملا اھینیع  لسرت   ... دعو ناحلألا  لك  اھیف  لخادتت  ةفوزعمك 
( ولول  ) ةورف ىلع  سلمت  يھو  حوبلل  يفكي  امب  انلزاغت  ءافصب 

يتلا هتاھآو  اھبلق  تاقفخ  بیجو  دعو  كراشت  لومخب  ةملستسملا 
... دعو ناضحأ  نیب  اھسأر  ةنفاد   ... اًضيأ ذيذل  ردخب  اھردص  نم  برستت 

ةنكاس دعو  مویلا   ... اھحور ةینفأ  بوجت  حاورأ  سیسھ  ىلإ  ةتصنم 
سدنھملا دجام  توص  عم  اھمھادي  يذلا  ءيشلل  مالستساب  ةتصنم 
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: يلمخملا

.... توم ينشحاو  هللاو 

... تومأ كدعب  فاخ 

... دیعب تنأو  باذ  ديدح  نم  ول  يبلق 

... يبیبح كترسخ  ول 

ديدج نم  بحأ  نولشا 

... افدب سحأ  وأ   ... افو ىقلأ  نيو 

ىفتخا اھیب  يش  لُك   ... يتایح كدعب  هملض 

. تومأ ىنمتأ  كدیب   ... يبیبح كمي  يحور 

اھحرفت ةیبص  تاكحض  الب  ةرثرث  الب  ةمجاو  لب  اھتداعك  نكت  مل 
مث نيوانعلاو  ءامسألا  نیب  طبرختو )  ) دیعاوملا لك  نیب  هوتت   ... اھتيرذع
فیك  ... نيركذت لھ  ةلبخ ) ينإ  هللاو   ) لوقت يھو  ذيذل  زازفتساب  كحضت 
لكو ةقیقدلا  هلیصافت  يف  اھعم  انتلخدأ  الماك  اًرھش  اھبحب  تلبرست 
اھتیلالقتسا اھتحنم  املثم   ... بحلا اھبلجي  يتلا  ةعتمملا   ... ةیبغلا تاداعلا 
ةفرعمل  ... اھناضحأو اھلمانأ  فارطأب  ءایشألا  اھب  زیمت  ةيرح  ةلماكلا 

ىلع اھتردقو  اھقمع  رابتخال  اھضعب  يف  صوغتو  اھماجحأو  اھتاساقم 
تفرعت  ... اھیتنجو سملتت  تأدب  دق  تناك   ... ةبير وأ  لجو  نود  ةحابسلا 

هداعبأ سیقت  اھدسج  ىلع  اھدي  تررم   ... اھرعش تالصخ  ىلع 
... ةریغصلا اھعطق   ... اھجایكم بلع   ... اھتاودأ  ... اھناولأ ىتح   ... هدودحو
دحل اھبحت  يتلا  ةدالقلا   ... اھتصحفت متاوخلا   ... تاصابشلا  ... تاكوتلا
ثنحلا لثم  اھتسبل  عمقلا  نثارب  نم  اھصالخ  مویب  اھركذت  اھنأل  ناميإلا 

ءيش لك   ... ةیلخادلا اھسبالم  ىتح   ... ىتح  ... ةمداقلا اھتيرحل  میظعلا 
ندندي يتلا  هلئاسر  أرقت  تناك  مايألا  دحأ  يف  بیبحلا  لابقتسال  هئیھت 
تارابع ساكعنا  ةجردل  اتعستا  نیتيرولب  نیتیفاص  نینیعب  اھلاوج  اھب 

: اھل تلق  امھیلع  بیبحلا 

. هتخبااااااااي - 

نیب ًایجزم  ًابیكرت  ةبكرم  ةماستبا  امھطمت  اھاتزامغو  اھسأرب  تأموأ 
: ًالئاق تقلع   . حرفلاو ةفھللا 

. تننجل وھ  تنك  ول  - 

ليابوملا ةعشأ  تناك  اھتقو   ... ةلماك ةماستبا  نع  اھھجو  جرفناف 
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ةبذع ةحب  هطلاخت  سمھب  دوعوملا  توص  ءفد  عم  دعو  قرغتو  ضموت 
يأ رظتنن  نكن  مل   . دوجولا ریسكإب  اھبلق  نقحت  اھانكرت   ... هلو تاكحضو 
وھو رمقلاك  يسمي  بحلا  غزبي  امدنعف   ، ةیفاضإ حورش  وأ  تاریسفت 
ًالیلق شعتري  مث   ... طئاح ةعاس  لودنبك  اًحجرمتم   ... هطامق نم  للحتي 
ناك  ... اھتیميدس يف  ةقراغلا  ءامسلا  ةحفص  لتحت  ةماستبا  مظعأك 
بح ةلاح  يأل  هتداعك  قیفصتلاب  أدبو  اًديدج  اًدالیم  نشد  دق  نوكلا 
ةقیلخلاو خيراتلاو  ملاعلا  اًرصتخم  برجم   ... ملعم ناسلب  قطنیل   ... ةئراط

نيرخآ نیفرحب  امھفدرأو  هتغل  نم  امھعنص هللا  ح ب )  ) نیفرح يف 
يقلي  ... دلاخلا ملعملا  ةغل هللا  وھ  يذلا  بحلا  اذھ  ك ن )  ) امھ نینكام 
لتبتب تناك   ... ديدج نم  اھثعب  دیعیل  دعو )  ) بلق ىلع  ةفراولا  هلالظب 
سافنأ ةرارح  سملتت   ... نجشلا ثيداحأ  ىلإ  ةتصنمو  اھعمس  خیصت 

ةمعان ىقیسوم  عم  ةرات   ... اھثعبي فتاھلا  ةعامس  قرتخت  يھو  بیبحلا 
اھتایح يف  لصافلا  خيراتلا  كلذ  ذنم   ... هللادبع دیجملادبعل  ةملاح  ناغأ  وأ 

نمض ًالبق  لخدي  مل  يذلا  وھو  هللادبع  دیجملادبع  قشعت  تدغ 
دعو  ... سدنھملا دجام  عم  هبوانت  هعامس  نمدت  تدغ   ... اھتاموبلأ

راظتنالا ةمزالتملا  بحلا  تافص  نم  هذھ   ، راظتنالا دوعتت  اًمئاد  ةلجعتملا 
أدبت ةریخألا  سمشلا  طویخ  ىشالتت  نأ  ذنمف   ... لیمجلا  ، لتاقلا  ، رملا
ىلإ انلیحيو  انلوح  نم  ناكملا  بلقي  يذلا   ... راظتنالا ةبعل  ةسراممب 

ءيش لك  عم  ةعتمب  هاطاعتن   ... نوثارام قابسل  نیعباتمب  نوكن  ام  هبشأ 
دجامو هللادبع  دیجملادبع  اھیف  انكراشي  ةیئاسملا  انتوھق  ىتح 

نیتغئازلا اھینیعو  اھقلق  بھلن  يك  حرمب  اھراظتنا  سكاشن  سدنھملا 
دامخإ ةلواحم  تاياكتلاو  دئاسولاب  انیمرتف  اياوزلا  لك  قوف  نتنجاولا 

ةھئات ةشارفك  اھینیعب  قلحت  اھربص  دفني  ةعاسو   ... يریتسھلا انكحض 
ققشت عم  َّالإ  ئفطني  الف  هتوص  اھتجھم  بھلي  ةلیمجلا  دورولا  لك  نیب 
تارابعلاو ةيدنلا  لمجلا  ةباؤذ  اقرحأ  دق  نانوكي   ... ىلوألا حبصلا  طویخ 

اھنم ابكس   ... ةعوللاب حادنت  تناك  ةیناكرب  ةھوف  نم  اررحتو  ةیجشلا 
لثم تناك  اھعمسن  يتلا  اھتاكحض  ىتح  ةنخاس  ءامدب  اًجوزمم  اًریصع 

تاغوارم دعب  هعم  تجرخ  يتلا  ىلوألا  ةرملا   ... ةبئاذ ةيريرح  ةعطق 
دارأ ةعمج  موي  ءاسم  وھ  اھیلع  فقتس  يتلا  ضرألا  ةمءالمل  تارابتخاو 
اھنازحأ فھك  نم  اھجورخب  لافتحالا  مویل  ًايزاوم  نوكیل  اًديدحت  مویلا  اذھ 

ةكرابم ةعمج  موي  ناك  اًعیمج  هیف  انرھطت  يذلا  مویلا  كلذ   ... اھتبآكو
يف ام  انعزنو   ... لجألاو مركألاو  مظعألا  هجو هللا  هلالخ  انيأر   ... اًقح
ةاشملا رسج  قوف  انتراھط  نیبارق  انمدقو   ... دحأ يأل  لغ  نم  انبولق 

انرتخاف  ... لامشلاو بونجلا  نیب  لصافلا  دھف  كلملا  قيرط  يف  قلعملا 
... انھوجو لسغت  ةوخر  مئاسن  بھت  ثیح  لامشلا  لبق  انھوجو  يلون  نأ 

هتايادب حرسمي  ضايرلا  ناك  تقو  يف  رظتنملا  اھبیبح  عم  دعو  تجرخ 
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اھبراوج ةنيدملا  سبلي  هنأكو   ... ةعيرس ةفصاع  رھظ  ىلع  ةدرابلا 
موي  ... لوصفلا بالود  نم  ةيولع  جاردأ  يف  أبخم  هتیسن  يذلا  اھءاذحو 
بحلا ءامب  اھلاستغا  مغرب  اھتفھلو  اھددرت  قزأم  نم  انتجرخأ  تجرخ 
عاقيإ ةبعل  اھرھبت  يتلا  ةاتفلا  كلت  دعت  مل  اھنأ  اًدیج  كردت   ... ئفادلا

ةطولخم تایلستملا  اھتاقيدص  عم  اھبصنت  ةثیبخ  تارظن  خف  يف  بابشلا 
اھكیحي يتلا  ةبعللا  كلت   ... لیقثلا بيركلا  ءاطغ  فلخ  ةنجام  تاكحضب 

ةماعلا تاقرطلا  ربع  ةیشفتملا  ةتقوملا  درمتلا  تالاحو   ... غارفلا
ىلإ اھتجاحب  كشت  دعو  دعت  مل   ... ةرذح ةیصوصلب  ةریبكلا  قاوسألاو 
قاذملا هیلإ  خضت  ىرخأ  نیيارش  ىلع  بلقلا  لوصح  ةرورضو   ... بحلا
تفقوت ىتم  اھتيوھ  دقفت  يتلا  ةایحلا  نم  اھخلست   ... هتعورب درفتملا 

ادع تاقبوملاو  لئاضفلا  لك  سرامت  يتلا  ضايرلا  ةنيدم  لثم  هنود 
يف نمكي  طقف  ددرتلا   ... ةیشخ وأ  ةبراوم  الب  هیلع  ترثع  دعو   ... بحلا
كلت تررق  اًریخأ   ... دحوتلا ةجردل  ىصقألا  اھادم  ةبرجتلا  غولب  رابتخا 

سأرو  ... تاعوللاو تاضقانتملا  لك  هلخاد  رھمجتت  بلقب  تاعاسلا 
مث  ... اھسفن لوح  تراد  ةریحب  اھتلیل  تنشد  دق  تناك  راكفألا  لكب  موحزم 

بیبحلل سبلتس  اذام   ... ءامد لئاصف  لثم  اھسبالم  زرفت  اًریخأ  تسلج 
اًریخأ ررقتل  يز  نم  رثكأو  ليدوم  نم  رثكأ  تقلع  ؟ ... ریخألا لوألا 

ةقایب ةيدرو  ةزولبو  ةيدرو  ةببدب  زرطم  فیفخ  زنیج  ءادترا  كتكراشمب 
نیفلتخم نیھاجتاب   ... رخآ لكشب  اھعم  انجرخ  انك   ... نيواقرز نیمكو  ءاقرز 

... لوادتلل ًالباق  ءيش  لك  حبصأ  دعو  ةایح  نم  ةمساحلا  ةعاسلا  كلت 
أدبت اذكھ   ... ةصصلتملا نیعألا  نم  نيدرجم   ... ةیلوؤسم دودح  جراخ 
ةملكب اھلھاجت  ةظحلو   ... ةمئاد ةبقارمل  عضخت  امدنع  ءيش  يأ  تايادب 

يف لاذتبالل  مساحو  ربعم  ضفرك  انتنسلأ  ىلع  اھانيرجأ  يتلا  ززززززط 
مامأ ميرك  سيآ  تارك  قعل  عم  انتيرح  اندكأ  دق  نوكن  سانلا  ةقحالم 

نیلوؤسم دعن  مل   ... نیلفطتملا لك  ةقافصب  انروعش  ققحتیل  نلعلا 
اھنم انكحو  ةیلوؤسملل  ىرخأ  ًاطویخ  انددح   ... مھتارادم بجوي  امب  مھنع 
نوكت امدنع   ) ةلئاقلا انتمكح  يتبیبح  اي  نيركذت  لھ   ... انساقم ىلع  ًابایث 

انبراجت ءام .) الب  ةیقاس  لوح  رودي  مجلم  ناصح  لثم  نوكت  ًالوؤسم 
امھدحأ نینثال  نیتلاح  نیب  لصافلا  عیفرلا  طیخلا  يھ  ةيرحلا  نأ  انتملع 
اًدحأ انعم  كرشي  نل  يذلا  مامأ هللا  رارحأ  نحن  امأ   ... رح رخآو  لوؤسم 

َّالإ  ... انسیساحأ وأ  انرعاشم  يف  اًدحأ  كرشن  نل  كلذل   ... باسحلا موي 
ةعیبط ةلیللا  كلت  دعو  تبرج  امك   ... بحلا ةیبذاجل  مھبولق  تكرحت  نم 

 - اھدالیم ةداھش  يف  اھخيرات  نودتس  يتلا  ىلوألا  ةلبقلاو  ناضتحالا 
كشلا نیعأ  نع  اًدیعب  ادعق  ثیح  نمآ  بوش  يفوك  نم  يصق  نكر  يف 
يتلا ةربعملا  ةلذتبملا  انتملك  ىوس  سیلف  مھب  تقدحأ  نإو   ... ةبيرلاو

. زززززززززززززززززط  ... ءيضم لقعو  ناسل  رھظ  نع  اًدیج  دعو  اھتنقلت 
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sms
تأضوت لھف   ... ةفیظن حورب  انیقتلا  ءاسملا  اذھ 

. يتلبق رظتنا   ... كتداجس تشرتفاو 
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(11)
اًضماح اًموي  ناك  تبسلا  موي  كيرظان  نع  بیغي  ال  نسو )  ) يتبیبح

تّیلف  ... كنع اًثحب  اًجر  تاقرطلاو  ةنكمألا  تججر  امنیح  ركذأ   ... اًسلكتم
ناولأ ىتح   ... اھتاباقن فلخ  ةسدنملا  نیعألا  تیصحأ   ... هوجولا لك 

كركذأ  ... اھتلیل تنك   ... ةلیحنلا ضیبلا  عباصألا  اھب  عملت  يتلا  ریكانملا ) )
يتبسلا حابصلا  كلذ  ىتح   ... لیناش ةكرام  نم  ایشوف )  ) نولب اھنیلطت 
ةيزوریفلا كتماجیبب  نیطمتت  تنأو  يقاذمب  اًمعطم  لازي  نوللا ال  ناك 

تلق  ... كلمع نع  ترخأت  يتبیبح   ... كیتفش نیب  تسمھ   ... ةمعانلا
.. كناضحأ هنيدسوتل  يسأر  نیعمجتست  تنأو   ... ديرأ ال  ةیخارتم : ةملكب 
بابلا بقع  نم  ًابيرق  رظتنت  دعو  نكت  مل  ول  كلوبذ  ةياوغل  ملستسأ  تدك 
كلذ  ... تیضمو يتحئار  اياقبب  نیبلقتت  كتكرت   ... اھتعماج ىلإ  اھلیصوتل 
عرشيو  ... نونظلاب صغي  يبلق  أدب  دقل  ؟  تنك نيأ  اًریثك  كتوص  رخأت  راھنلا 
ىنبم تابتع  نیلتعت  ككرتأ  امنیح  كنم  تدوعت  ينأل  لھ   ... قلقلا ةحنجأ 
نیضفنتو  ... نیعجارملا لابقتسا  رتنواك  يسرك  ىلع  نیسلجتو   ... كلمع

ءوبوم موي  لابقتسال  دھمي  ًایحاتفتسا  ًالاصتا   ... كدسج نع  لومخلا  اياقب 
يحور نارتقا  ةباثمب  ءيجي  كتوص   ... ةھيرك سافنأو   . ةراس ریغ  تآجافمب 

انلوخي يذلا  يرحسلا  نارتقالا  كلذ  ثوتولبلا )  ) نارتقال اًمامت  هباشم 
... ةیلصیفلا معاطم  عمجم  يف  نيرخآ  عم  تافلملا  لدابت  ةبعل  ةسرامم 

رخأت  ... نسو  ... ًاناجم مھحئاضفو  ملاعلا  تایبئارغ  لك  اھربع  داطصن 
لثم ىنمیلا  ينذأ  ةمحش  فارطأ  بعالي  يك  وھ  نيأ   ... اًریثك كتوص 
مویلا كلذ  ةیحاتفتسا  عم  يتمھ  ينقحت  مل  كنأ  يفكي   .. ماعن ةشير 

كل مدقأل  كنم ) ينتاف  شو  يل  لق  يحووور   ) كنم اھتدوعت  ةملك  لوأب 
يلمع ىلإ  لصأ  ىتح  اھب  رمأ  يتلا  قرطلا  تایثادحإ  لكل  ةلصفم  ةرشن 

ىتح ةمطترملا  تارایسلاو   ... ماحدزالل ًالماكتم  اًدھشم  كل  مسرأ 
... ءيش البو  ءيشاللا  ىلع  فقوتلاو  يلامشلا  يرئادلا  يف  غارفلاب 

تاقرط  ... مھتاقوأ هعست  مل  يذلا  مھمونل  تامتت  نومدقي  سانلاف 
جراخ هبشي  امب  ةیضيوعت  ةعباتتم  تاوفغ  مھحنمت  ةلذاختملا  حابصلا 

تلقثأ يتلا  كلت   ... نويدلا تابتع  ىلع  نيرسكنم  نیفظومل  ماودلا 
مھداسجأ تلبأ  ةغراف  فئاظو  يسارك  يف  مھقاثو  تمكحأو  مھممھ 

يردأ ... ال  ةرظتنملا مھدوحلل  ةزھاج  ةغضم  نوكتل  مھرامعأ  تنحطو 
ةعاسلا دنع   ... توملل ًالوصف  جسنتل  تارابعلا  هذھ  ترجست  فیك 

ىنمیلا يمدق  فارطأ  ىلع  طغضي  أدب  ضبنب  تسسحأ   ... اًرھظ ةدحاولا 
رصعیل يردص  ىلإ  مث  يماظع  قوف  دیھز  ءطبب  قلست   ... ىرسیلا مث 

نكت مل  ... ال  ناولھب درقك  يرھظ  قوف  زفقي  تقولا  ناك   ... ةداوھ الب  يبلق 
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ةكئاش دوس  ةحنجأ  لثم  تناك  لب   ... هیبشتلا تأطخأ  امبر  اًمامت  كلذك 
هقوف نم  جوم  هاشغي  يجل  رحب  ىوس  ىرأ  الف   ... ينیع يف  سرغنت 

نورخآلا ال ىتح  ؟ ... نسو اي  تنك  نيأ   ... ضعب قوف  اھضعب  تاملظ   ... جوم
... ًايرایتخا ةبئاغ  تنك  كنأ  ملعأ   ... رضحت مل  طقف   ... يلاؤس ةفھلب  نوُأبعي 

انتقش ىتح   ... يرایتخااللا بعرلاب  ينرعشأ  امب  لاط  بایغلا  نأ  دیب 
... ءاوخلاب جلت  اھتیفلأ   ... كمالحأ ةسارح  تحت  اھتكرت  يتلا  ةریغصلا 
نیبرجت تنأو  ةحيرستلا  ةآرم  ىلع  ةرثعبملا  كتالبقو   ... كتحئار شركت 

... اھنم ةدحاو  تطقتلا   ... جورلا مالقأ  عاونأ  ثبعب  ةحرابلا  ةلیل 
لودانب  ... ٍوقم نیماتیف   ... ةلوسبك لثم  يناسل  فرطب  اھتمعطتسا 

ىلإ ةيدؤملا  تاقرطلا  لك  ةثھاللا  يترایسب  رحنأ  تجرخ   ... نكسم
اھناولأ يصحنو   ... اًدع اھّدعن  ءاسم  لك  انك  ثیح   ... ةسدقملا انتفصرأ 
لاصنأ اھیف  رسكن  ةذيذل   ... ةيرایتخا ةكلعص   ... اھجيرعتو اھطوطخو 

ينتمھاد  ... كانھ ينوكت  مل   ... مارح اذھو  لالح  اذھ   ... ةجفلا تاياصولا 
اھتكلح ينرصاحت   ... يتميزع قنخ  لواحت  ينقفارت  تراص  ءادوس  ةموك 

... ؟ نسوااااي تنك  نيأ   ... رخآ ءاضف  بوص  يھجو  تممي  املك  زازفتساب 
( يفووت  ) ىولحل يراقتفا   ... ةیحابصلا كتوص  ةربنل  يعوج  نیملعت  تنأ 

يفوتلاو كتوص   ... انیلمع ىلإ  اًحابص  نابھاذ  نحنو  كناسلب  ةسوسدملا 
مدلا تايرك  طلخ  يذلا  رعذلا  مامأ  اًئیش  يواست  ... ال  رودنغ ةكلعو 

نووووعلملا ال عادصلا   ... يبلق تابرض  ةباتر  تتشو  رمحلاب  ضیبلا 
ىتح محازتت  ءایشألا  لك   ... ضكرلا اھحَّیق  مدقك  يسأر  سبل  ينحربي 

ايارملا ةبعلك  ينتقوط  تافاسملاو   ... َّيتئر يف  كطصا  ءاوھلا 
ةزرخ لثم  يب  بعلت  يتلا  هیتلا  ةلاح  عم  دعو  كارشإ  أشأ  مل   ... ةنوعلملا

مامأ فقوت   ... لمت ءاھلب ال  ةثباع  عباصأ  اھطقست  ةحبس  يف  ةریغص 
... يتاوطخ عقو  نم  شني  بارطضاب  ةرایسلا  نم  تطبھ  تانود ) نكناد  )

يتاماسمب اھتحئار  قلعتو  اًعيرس  رخبتلل  ةحلمم  بلاوق  اھنم  رثنأ  ينأك 
راضحتسا ىوس  ةلدتعم  ةیكریمأ  ةوھقل  يبلط  نكي  مل   ... ىرخأ ةرك 

ينترعشأ ةیلوفطلا  ينوت  ينیبیلیفلا  ةوھقلا  عناص  ةماستبا   ... كحورل
.. كسافنأ ينبكانت   ... يراوج ىلإ  نیفقت  كتسسحت   ... ةریییغص ةحرفب 
ركشب نیمستبتو   ... لیمجلا ينوت  نم  كسأك  نیلوانتت   ... ةيانع هللا لثم 

انتاراھن تانوكم  نم  اًءزج  حبصأ  يذلا  ينوتلا  اذھل  ءاقنلاب  سومغم 
جلن اننأ  انل  دكؤت  ةراشإ  لثم  انتوھق  قلغ  مكحي  وھو  هتماستبا   ... ةعئارلا

ركب موي  سمش  يھ  انءارو  ةیمترملا  سمشلا  نأو   ... اًديدج اًحابص 
انھوجو ةنحس  ىلع  اھنول  ءافضإو  انتحفاصم  راظتناب  اھطویخ  كبشت 

نم نیبوك  يل  عنصو  ءاسملا  اذھ  ينوت  يسن   ... اھئفدب انقورع  نحشو 
ثعبت ةلاسر   ... ةيدارإ ةمالعب ال  ينرشبي  وھ   ... سني مل  وھ   ... ... ال ةوھقلا

... عيدبلا يرسلا  انركو  نع  كبایغ  مغرب   ... كیلع رثعأس  يننأ  لمألا  ىلع 
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هئاوضأو ءاسملا  ةماتق  مغربو   ... حابصلا ذنم  قلغملا  كلاوج  مغربو 
تنأ نيأف   ... ةداعلاك  sms .....) ــ لا قلتأ  مل  يننأ  مغربو   ... ةتھابلا

(. ؟ نسوااااااي

موي تاذ  انعم  صقر  يذلا  میجرلا  ناطیشلاو   ... يفواخم تتشأ  فیك 
ةحیبقلا هتنھم  ةسراممل  ىھشت  لومخو  للمب  انبناج  ىلإ  ىشمو 

ينفقوأ ةنكمألا  لك  ىلإ  ينرجرج   ... نوعلم زازفتساب  ينذأ  يف  اًسدنم 
ىلع كبایغب  ةدھسملا  ينیع  ّنرمأو  فوخلا  كلعأ  كیبأ  لزنم  مامأ  ًاليوط 
ةثحابلا ططقلا  ةسھسھ  نم  َّالإ  تاقرطلا  نیعأ  تأفطنا  ىتح   ... بقرتلا

ةّعدب ال ىداھتت  يھو  اھتدسح  مك   ... مونلا لبق  اھقوف  غرمتت  ةدورب  نع 
فطتخي وأ   ... ةایحلا ةسرامم  يف  اھقوقح  طسبأ  اھمرحي  وأ  اھشھي  دحأ 

... تقولل رادھإ  ىوس  دعي  مل  اذكھ  سبیتلا   ... ةدابعلا دح  هبحت  ام  اًرسق 
كیمدق نیب  ترھناو   ... يبوحشل تعزف  فیك   ... نسو اي  نيركذت  لھ 

وأ  ... كیلع روثعلا  يف  حداف  طوقسو  عيرذ  لشفب  اًموصوم  تدع  ةعاس 
نم ينلشتنت  ةملؤمو  ةیساق  تناك  امھم  ةمولعم  يأ  ةفرعم  ىتح 
دانز تطغض  ةعاس   ... حابصلا ذنم  اھرامغ  ضوخأ  يتلا  هیتلا  ةزافم 

ةایحلا دوعتل   ... ىرخأ ةرم  نوكلا  ةراتس  حيزأ  كلذب  يننأك  ةءاضإلا 
يف  ... يحور يف  ترفح  يتلا  ةقیحسلا  ةوھلا  مدرت  ةأجافمب  ينرمغت 

يننأك  ... نونجلا ةفاح  ىلإ  يب  يدوت  نأ  تداك  تاعاس  رشع  نوضغ 
ریغ كب  تقدح  اھنم  يرصب  غاز  ةفھلب  اًریییییخأ  كتدجو  امتقو  ملحأ  تنك 

نیب كھجو  نینفدت   ... ةصفرقتم ريرسلا  نیطسوتت  تنأو  قدصم 
اي نيركذت  لھ   ... كدسج ءاحنأ  لك  نم  برستي  ريدھ  ةجرشحو   ... كیعارذ
... انحاورأ يف  ةروفحم  لظت  توملا  ةركاذ   ... ىسنت ةاسأملا ال   ... يتبیبح

انحلاصت  ... انعم ةندھ  ةیقافتا  عقو   ... نزحلا  ... انھوجو لوادج  ربع  اھلمحن 
اننوخي فیك   ... راھن نم  ةعاس  يف  هدھع  ثكني  فیكف   ... نمز ذنم  هعم 
نيوھت تنأو  كحور  هب  تظتكا  يذلا  توملا  هدحو  معن   ... توملا  ... مویلا
نوحشملا كمفو  زفق  ةركك  طبھيو  ولعي  كردصو  يحناوج  نیب  كدسجب 

ىتح اھنافرذت  تلظ  عومدلا  نم  ةيدوأ  نع  اتجرفأ  ناتللا  كانیعو  نینأب 
سسحتأف  ... تمن دق  كلاخأ  تنك   ... يب نیقصتلت  تنأو  رجفلا  تاعاس 

لكب اًرجفتم  كھجو  ناك  فیك  هاااااي   ... ءاكبلاب ربني  لاز  ام  هدجأل  كردص 
نأ ناولألا  هذھ  لكل  فیك   ... تقملاو بقرتلاو  فوخلاو  ءاكبلاو  نزحلا  كاذ 

: كل تلق   ... ةحالكلا كلت  لكب  ریغصلا  كھجول  اھلالتحا  ةیعورشم  يفضت 

تسلأ  ... كنع لمحأ  ينیعد   ... كتوص ينیعمسأ  يتبیبح  يملكت  - 
؟ ثدح اذام  يلوق   ... انأ

: تلق  ، ءيش ىلع ال  نیناكربك  َّيلع  ناعستت  كانیع  تناك 
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. هئفطأ يبیبح   ... ّينیع رھجي  رونلا  - 

كھجوو ًاناعمل  كحور  ديزیل  هب  نیلستغت  تنك  يذلا  ؟  رونلا نيديرت  ال 
مجرتي اًئیش  كرتن  مل   ... ناولألا لك  هقوف  انقلع  يذلا  رونلا  اذھ   ... ءاقن

... بحلل  ... ماغنألاو تاوصألا  لك  عم  هانجواز   .. هانرضحأ دقو  َّالإ  هتقاط 
انحنمي هدحو  رونلا  ناك  انداسجأ  ضارعتسا  ديرن  امنیح  ىتح   ... صقرلل

؟ نسو اي  لصح  اذام   ... ةرحاسلا هتیصاخ 

... ديرت ام  ىلإ  تضفأو  تحجن  ةعبارلا  ةلواحملا   ... ترحتنا  ... ىحض - 
نيذلا كئلوأ   ... مھراع نم  رھطتت   ... ایندلا سند  نم  صلختت  نأ  ديرت 

... فاعز مس   ... ناوھلاو لذلا  فانصأ  اھومقلأ   ... قزرت ةیح  اھودأو 
ةياھن رظتنت  مل   ... ءطبب اھقورع  يف  ىرس  اًتیمم  اًفاعز  اًمس  اھوقسأ 

... ةناھمب نولبقي  نيذلا ال  لاطبألا  لثم  ةعاجش  نوكت  نأ  تدارأ   ... مسحلا
ىتح اھلذخ  ءيش  لك   ... ةميزھلا راعو   ... رسألا نثاربل  مالستسالا  وأ 
ةناضح قح  اھقیلط  حنمي  اًكص  ردصأ  يذلا  يضاقلا   ... اھیلإ سانلا  برقأ 

اھدوزي نم  دجت  مل   ... اھشعن يف  بلص  رامسم  لوأ  برض   ... اھيدلو
اًنیجسك وأ  اھل  مدق  انھ  دحأ  ... ال  ةایحلا حرسم  لوخدل  ةیقن  ةركذتب 

لحوب ةرفعم  تناك  اھشیع  ةمقل  ىتح   ... ةفیظن ةئرب  سفنتلا  ةلصاومل 
يتلا كلت  ىتح   ... ءایشألا لك  عم  دایح  ىلع  ىقبت  نأ  ديرت  تناك   .. لالذإلا
مھلك ًاناجم ) اًئیش  مدقي  دحأ  ال   ) نأ اًریخأ  تمھف   ... اھرانش اھیلع  تعقوأ 
... هنم اًئیش  دقفت  اھمحتقت  ةرطنق  لك  يف   ... اھدسجل نوھشتي  اوناك 
لك اھتساد   ... ةفیظو ىلع  لوصحلا  لیبس  يف  تابرعلا  لك  اھتكال 

... اھدسج ىتح  تھرك   ... اھنم اھتصرف  صانتقال  اھرود  ةرظتنملا  نیعألا 
سدكتو  ... راھن لیل  حبست هللا  ةنيدم  يف   ... لوصولل ةدیحولا  ةذفانلا  هتأر 
رثكأ تلخد   ... ًاناتھبو ًابذك  يجیتارتسإلا  نزخلا  تاعدوتسم  يف  نيدلا 
ةفندملا اھحور  رعشتسي  نمف   ... بائتكا قفن  نم  رثكأو   ... قلق ةماود  نم 

... اھتاناعم ىوحف  مھف   ... يسفنلا اھبیبط  ىوس  سیل  ؟ ... مطحملا اھبلقو 
ىخوت  ... بحلا روذب  سرغيو   ... مالسلا ةمیث  اھبلقل  حفني  نأ  لواح 

... ىدرلا نمو  توملا  نم  نمأم  ءارولا  يفف   ... ًالیلق ءارولا  ىلإ  اھكيرحت 
اھل اھدقع   ... اھتلوفط لئادج  اھیلإ  دیعي  نأ  لواح   ... اًضيأ راحتنالا  نمو 

: يل لوق  تناك   ... اھركذأ  ... رئافض عبسب 

نیب اھكبشي   ... نیمسایلا نم  اًدوقع  ينیع  عومد  نم  يل  عنص  نسو  - 
ىثنأك ينآر   ... ركسأ ىتح  ةذيذللا  هتارابعب  ينحجرمي   ... يرعش تالصخ 
... هتحئار قشعأ  ترص   ... اھاوس هنیع  يف  قلخي  مل  نأك هللا  ةدیحو 

هتوھق معطو  رولا ...)  ) هرطعو فود .) يفودلا   ) هناخد ةحئار  ىتح 
هدنع نم  يجورخ  لبق  ىسنأ  ... ال  هتيذحأ نول  ىتح   ... ةصاخلا هتجيوحتب 
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نم ينركذت  نأ  كديرأ  هل  لوقأ  تنك   ... ةصاخلا يتقيرطب  اھطبر  ةداعإ 
دحاو فرط  نم  بحلا  عنصي  فیك  هآآآآآآي   ... كئاذح ىتح  كسأر  ةمق 

... ؟ ةقیقحلا سمش  عوطس  عم  ىشالتي  نأ  ثبلي  ... ال  مھولا نم  اًرسج 
نم كفنت  ملف  اھمھفي ...  لجرل  جایتحا  درجم  هل  اھبح  نأ  ىحض  عنتقت  مل 

بابلا هیلع  تقرط  اھركذأ   ... موي تاذ   ... هتیب ىتح  هتدراط   ... هترصاحم
ًانول تطخ  كلذب  اھنأ  ملعت  مل   ... هتجوز مامأ  هتلبقو  اھتيدھ  هل  تمدقو 

... هتدایع يف  هل  دصرتت  تراص   ... هنیبو اھنیب  لابحلا  رخآ  تعطق   ... رمحأ
ّریغ  ... ةمحدزملا تاقرطلا  يف  ىتح  هتمھاد   ... ىفشتسملا يف 

موي تاذ   ... بیقنتلاب فتكت  مل  هلمع ...   ... هتدایع  ... هنكس  ... اھلك هنيوانع 
... توملل تزھجت   ... ًالاح ررضحلاب  اھرمأل  لثتمي  مل  نإ  راحتنالاب  تددھ 
ًاطشم تلوانت  لیللا  فصتنم  ةعاسلا  تطخت  نإ  امف  اھتعاس  اھیلإ  تبرق 

اھتكرادت الول  اًروف  تومت  نأ  تداك   ... ریثأتلا يلاع  يویح  داضمل  ًالماك 
ءيش لك   ... ةغلاب ةبوعصب  وجنت  تناك  تایلاوتم  تارم  يفو   ... ةيانع هللا
اًئفك نكي  مل  اھدسج  ىتح   ... ةقافلا اھترصاح   ... ىنعم الب  اًتھاب  ىسمأ 
يف هروضح  لجسي  هدحو  توملا   ... ثولم شیع  ةمقلل  اًنمث  هميدقتل 
نم ةلواحم  لك  بقع  نوتأي  نيذلا  لاجرلا  كئلوأ   ... ةیمامألا فوفصلا 

تاراقح ىلإ  اھنودیعي   ... فرقلاب اھنوبیصي  ةئیھلا  وأ  ةطرشلا  لاجر 
تومت اذامل  تیملا  نولأسي  فیك   ... ىفلز توملا  ىلإ  اھنوبرقيو   ... ةایحلا

... اھتياھن دالیم  اونودي  ىتح  تومت  ىتم  هنولأسي  اذامل ال  ؟ ... تومت فیكو 
نم  ... تدئو  ... تلتق ... ال  تتام يھ  اھ  ؟ ... اھنفكو اھطونح  اھل  نودعيو 
ينضحا  ... كوووووجرأ كووووجرأ  يبیبح  اھرابتعا  اھل  دیعي  نم  ؟  صتقي
فجترأ انأ   ... يعومد لك  عم  كقوذتأ   ... ينزح لكب  كسسحتأ  نأ  ديرأ 

هتیل ؟ ... سووووباك ةبایغ  يف  انأو  فیط  تنأ  مأ  يعم  تنأ  لھ   ... ةفئاخ
... نسو اي  أاااااااااي   ... ةرم ةوھق  ناجنفب  هدرطأو   ... هنم قیفأ  سوباك 

ىلإ كدیعأس  تنك  فیك   ... هشحولا كلت  لك  نع  كحور  ترجفت  فیك 
رسجو  ... طسولا هترھقو  ينوتو  رودنغو  يفوتلاو  سكيوتلا  معط 

هنم لقتننل  ؛  لامشو بونج  ىلإ  ضايرلا  لصفي  يذلا  قلعملا  ةاشملا 
فیصر تاطالب  دع  ىلع  كیمدق  نرمأس  فیك   ... اًءوضو رثكألا  زیحلا  ىلإ 

؟ ... فیك  ... فیك  ... ةیلحتلا عراش 

هنیلدجت يصاصر  ناخد  فیفالت  يف  كرصب  حرس  فیك   ... نيركذت لھ 
... ىحض ةبیقح  نم  هنیشطلت )  ) تنك يذلا  كاذ   ... فودیفاد رئاجس  نم 

اھنینبؤتو اھنفك  نیسبلت  تنك  كنأ  مھفأ   ... اھبیبح ةحئار  نم  اھنيدرجت  يك 
املثم فلخلاو  مامألا  نم  هتصقع  كرعش  ىتح   ... ةصاخلا كتقيرط  ىلع 

نیسملتت ةآرملا  مامأ  نیبلصتت  تنك   ... ةزیمملا اھتقيرطب  لعفت  تناك 
بوحشب اًھیبش  ادب  دقل   ... كھجو يف  میخملا  نزحلا  تانضغت  يف  اھھجو 
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لابح ىلع  ةبطرلا  كحور  اياقب  نيرشنت  كارأ  تنك   ... ةروجھملا ةقزألا 
يف هتاياكحو   ... يضاملا روص  نیضمحت   ... سماد مالظ  لخاد   ... ىسألا
ًانوعطم هارن  انك  يذلا  كلذ  اھرخآ  ىلإ  ىحضل  اًھجو  نیعبطت  ةعاس  لك 

ءارتجا ىسقأو  اًماليإ  دشأ   ... ةسرش مايألا  تانعط  تناك   ... سأیلاب
باوبألا لك  تدصوأ  دق  تناك   ... حامرلاو ةنسألا  دودح  نم  اًسارتفاو 

دیق ىلع  اھرظنتس  يتلا  ةریخألاو  ةدیحولا  ةرغثلا  ىوس  ذفاونلاو 
اھشعن لمحي  ناك  اھھجو  نأ  نم  مغرلا  ىلع   ... اھبیبط وھو   ... ةایحلا
انثيداحأ يف  ىتح  اھءازع  لقنن  انك   ... مايأب توووومت  نأ  لبق  اھنبؤيو 

توصب كل  تلق   ... ىسنن نأ  ديرن  انیشم  يف   ... انثبع يف   ... ةیشماھلا
نأ ديرن  سواھ ) كیتس   ) معطم يف  يساركلا  فافطصا  طسو  عفترم 
نیبعت تنأ  اھ   ... نسو يتبیبح   ... ثدحي نلو   ... ءيش ثدحي  مل   ... ىسنن
انتعجاف تناك  ؟ ... يتبقاعم نیغتبت  تنك  لھ   ... رئاجسلا تافافل  عم  كنزح 
بوبلا  ) بوبحك ةفخب  اھبیبح  ىلع  ةرطشنملا  كلت  دعو  ىتح   ... اًعیمج
تكبأو تكبو  اھانیع  هب  تنقتحا   ... نزح ىلع  اًضيأ  تمأتلا  ( ... نروك

لك تقرحأ   ... ةقراحو ةضمم  اھبایغ  ةعجاف  تناك  فیك  هااااااي   ... اھبیبح
... ناخدلاب انتنسلأ  عذلن  انرص   ... انصالخ ةدھاعم  اھیف  اَّنَّود  يتلا  انقاروأ 
كبونذ نم  امھب  نيرھطتت  ةرارملاو  رانلا  نیمورت  تنك   ... ءادوسلا ةوھقلاو 

لاصوأ قزمي  جیسنب  نیلوقت  ىحض  قحب  ةجف  ةینانأب  اھتفرتقا  يتلا 
: بلقلا

نم رثكأ  اھتبلاط   ... ترحتنا امل  ةریخألا  ةرتفلا  يف  اھبناج  ىلإ  تنك  ول  - 
... رظتنملا اھبیبح  مودق  ةمھوتم   ... ىبأت اھنكل   ... يدنع تیبت  نأب  ةرم 

... اھفنأ تغابت  هتحئار  فیفحو   ... رمملا تاطالب  عرقت  هتاوطخ  عمست  تناك 
ةعلطتم ةيرحسلا  بابلا  ةسدع  ىلإ  بھتل  اھنذأ  يف  طقست  هتحنحنو 

نأ داكت  يتلا  ةایحلا  ةھكن  امھب  ظقوأ  انأ  تنكو  هراظتنا  لاط   ... همودق ىلإ 
نیكرات مانن  نیتدارإب  اًریخأ  يقتلنل   ... ةبئاذ طویخك  انيديأ  نیب  نم  لسنت 

... انلخاد رثعبتو  طقس  ام  سكعت  ىضوفب  انلوح  نم  رومي  ءيش  لك 
تنك كنأك  توھ  ازتیبلا  اياقبو   ... ةضفنملا لخاد  ةموكم  رئاجس  باقعأ 
نزحلا ةبرع  عباتأ   ... يدسج كفحلأ  تنك   ... ملاعلا تاقبوم  نع  نيرفكت 

ىشخأ تنك   ... يئفدب فیط  ىلإ  لآ  دق  يذلا  كدسج  قرغأ   ... كئامد يف 
نم دمجتملا  بطقلا  ىلإ  ةلصوملا  ةھوفلا  ىلإ  قالزنالا  نم  كیلع 

ملاعم ىلع  يعباصأ  ررمأ  كنزح  ىلع  نیلتجت  تنأو  حابص  لك  يف  كحور 
... كیتفشب اًرورم   ... كیتنجو مث   ... كیبجاح ىلإ   ... كنیبج نم  أدبأ   ... كھجو

... اًسباي هیفلأف  كباضر  عوبني  سسحتأ  كايانث  نیب  يتبابس  فرط  اًسراغ 
كنقذ نم  ًالعاج  كھجو  لوح  يعباصأ  رودأ   ... كحمالم مسر  لصاوأ 
قارفلاو ىسألا  تانيوكت  اھتلكش  ةداح  تارادحنا  ةمث   ... زاكترا ةمالع 
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هسسحتأ كتنحس  ىلع  نيري  أدب  يذلا  تھابلا  نوللا  ىتح  يساقلا 
مفل ةیعاوط  اندایق  ملسن  نأ  يلثم  دعوو  تدك   ... يلمانأ فارطأب 

هھایم داوسب  كرمغي  يذلا  كنزح  عاق  نم  كبحسن  فیك  انركف   ... ةاسأملا
نمف اًميركو ...!! اًمیحر  انب  ناك هللا  مك   ... يتبیبح اي  نيركذت  لھ  ةنسآلا 
ةیفاصلا ةدیحولا  كترابع  تناك   ... ةئفاد سمش  غزبت  ءادوس  ةمیغ  لفسأ 
تحت دقتت  ران  بیھل  لثم   ... حابصلا كلذ  كقلح  نم  تثعبنا  يتلا  ةیقنلا 

سومان ةرم  لوأل  لخدت  يتلا  ةرابعلا  كلت  نيركذت  لھ   ... محف ةموك 
نم ًانانطأ  رجرجت  اھتداع  ریغ  ىلع  ضايرلا  ءامس  تناك   ... نوكلا

... میمع لوطھب  ًاناذيإ  فونألا  بعادي  مداقلا  رطملا  ةحئارو   ... باحسلا
: تلق  ... اھیف سبل  ... ال  ةحضاو كتوص  ةربن  تعمس 

. لطھأ نأ  ديرأ  - 

: هفرعأ رسب ال  يل  ةیضفم  كسمھ  نیعباتت  تنك 

... ءامسلاب طبترم  رحصتملا  يدسج  جازم  نأ  ملعت  تنأ ال   ... يبیبح - 
. نآلا هراھنأ  قفدل  هضرحي  ام  ةمث 

يحو تارابع  لثم  يناشغت  كتاسمھ  تناك   ... يتبیبح اي  هاااااااااي 
سفنب يسمھ  ًانزودم  كل  تلق  يحور  اھنم  تبرو  يحناوج  اھل  تزتھا 

: ةفھل دقتملا  كتوص  ةربن 

لوألا ضرحملا  وھف   .. ةرشابم كميدأب  طبترم  يدسج  جازمف  انأ  امأ  - 
. هل رخآلاو 

... هنيوانع نع  هیف  شتفأ   ... ةدوقفملا كدسج  ةطراخ  دیعتسأ  تنك 
دقل  ... هرئاخذو هتحلسأ  نع  بقنأ   ... هتیبقأ  ... هتاردحنم تقزأ ...   .. هئامسأ

راصعإلا اھرداغ  دق  ةنيدم  اھنأك   ... اھزرفو اھبیترت  تدعأو   ... اًدیج اھتیصحأ 
... ءاطبإلا وأ  لیجأتلا  لمتحت  اھنأ ال  دیب   ... اًدج ةبعص  يتمھم  تناكو   ... اًوت

كتحفنو  ... كتنیجع قیلخت  تدعأو   ... كرعش تبنأو   .. كنول اھلالخ  تدعأ 
نم كیف  تخفن   ... يلاوخلا كمايأ  جوع  يّموقت  يك  يعالضأ  نم  اًئیش 

ةدوعلل انتبغرب  انسسحأ  حابصلا  كلذ   ... ةيوس ىثنأ  كتلعجو   ... يحور
بابع ضوخيو  رطملا  ةرخاب  نآلا  بكري  يذلا  نطولا   ... اننطو ىلإ 
ةینغأب انايالخ  انلعشأ  نيوكتلا  ةدع  لمكن  يكلو   ... انرطمیف باحسلا 

: ةرداھ ةيزوریف 

ىوس انك  جوملا  ينطو  اي  نوكتلا  موي  نم 

ىوس ىقبن  حر  میغلا  ينطو  اي  قتعیبلا  مویل 

مالسلا كلتینمت  حمقلا  نم  كجات 
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مايإلا فقوتو  سمشلا  دربتل  كبحیب  كبعشو 

نامزلا متاخ  اع  اوحار  يللا  دامر  اع 

ناطیحلا نم  ویقب  يللا  دوسلا  راجح  ىلع 

تویبلا باوب  اع  يمإ  كليدنم  اع 

تومیب ام  نطولا  ينطو  اي  بتكب  مع 

تنأ تنك  يللا  موي  نم  تنأ  تنأو 

مامحو اًدھش  لبانس  كتمسر 

مالسلا نطو  ينطو  اي  كتمسر 

ييرحلا يياج  نيدایصلا  كابشو  ارقفلا  نيديإ  نم 

ييرحلا يياج  نیمولظملا  نویعب  ةروفحملا  سمشلا  نمو 

عراوشلا نم  َّالإ  عياضلا  قحلا  نمو 

يیسنم نھوجو  ضرألل  اوتاملا  ضرألا  ادھش  نم 

ييرحلا يياجو  رصنلا  يياج 

ةظحللا ذنم   ... ةایحلل نیبئرشت  اھتقو  تنك  مك  نسو  اي  هااااااااااااي 
... ةءارب ماسو  كدلقي  عرش  يذلا  مونلا  ةذل  نیسنأتست  اھیف  تأدب  يتلا 
ذفاون نم  ةایحلل  كتابغر  اًریثم  هناضحأ  نیب  كدھدھي  راص   ... ةیلوفط ةءارب 

... تأر نیع  ام ال  نيرتو  ةئدصلا  اھجیلازم  كل  رسكیس  يتلا  ملحلا 
sms

... رطمت ءامسلاو   ... نآلا ىنمتن  نأ  يبیبح  انتصرف 
عم اًقافتا  مربت  اھعد   ... انتاینمأ لك  لسرأ  لجع 

. انھ لازت  كاياقبف ال  اًعيرس  دعو   ... ثیغلا
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(12)
ءاوھلا ىتح  ناطیحلا  لك  يف  ةعوبطملا  ةبوذعلا  قاذمو  يھلو  اي 
يتوھق ةحئار  يف  رضاحلا  ينسو  اي   ... حابصلا اذھ  يلوح  نم  حراسلا 

ىلإ ينرطشت  يتلا  اھتلئسأ  يف   ... زوریف توص  يف  ةلثاملا   ... ةیحابصلا
: نیفصن

؟ نیحيار نيول   ... يبیبح كتلأس 

! نینس انأبستو   ... انیلخ انیلخ 

لوطاع انيأتلا   ... لوط اع  انك  ازا 

؟! نیفياخ تفلتنب  شیل 

.... كفوشب ينأك   ... كفوشب ام  لك  انأ 

! يبیبح ةرم  لوأل 

... اندعوت انأك   ... اندعوت ام  لك  انأ 

! يبیبح ةرم  رخآل 

؟ نیم انحن   ... يلیكح يلإ 

؟ نیفياخ تفلتنب  شیلو 

؟ نیفياخ نیم  نمو 

! نیحيار نيول   ... يبیبح كتلأس 

!!! نینس انأبستو   ... انیلخ انیلخ 

لوطاع انيأتلا   ... لوط اع  انك  ازا 

؟ نیفياخ تفلتنب  شیل 

... ةركب رخأت  وشو   ... ةركب اندعوم 

؟! يبیبح يياج  شم  كلوأ 

!... ةعاسلا تاكتب  ةعاسلاب ...! كفوش  مع 

! يبیبح يياج  ىدملا  نم 

نینس ايو  يتش  يیند  ايو 

! نیفراع شم  وأ  الت  يلاع 
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؟ نیفياخ نیم  نمو 

؟ نییییییم نم 

نیحيار نيول  يبیبح  كتلأس 

نینس انأبستو  انیلخ  انیلخ 

لوطاع انيأتلا  لوط  اع  انك  ازا 

؟ نیفياخ لوط  ىلع  تفلتنب  شیل 

فشترأ انأو  رملا  كدقفب  يبلق  اًشرتفم  قیمعلا  نزحلا  اذھ  وندیف 
ةیصوب  ... بعصلا اھقاذمب  انطروت  يتلا  كلت  ( illy  ) ةرملا انتوھق  ریكاوب 
صصخملا فرلا  نم  اھانطقتلا  ذنمف  ينوت )  ) ةيراھنلا انسوقط  قيدص 

مویلاو  ... ةایحلل انتوھش  انصصاحت  يھو   ... يمیمتلا قاوسأ  يف  ةوھقلل 
نيول يبیبح  كتلأس   ... زوریف ةینغأب  لماك  سبلتب  يدارفنا  ينصصاحت 
ىلع رصت  ةینغألا  هذھ   ... ةرسحو ملأب  حنرتأو  اھتوص  ليامتي   ... نیحيار

يل قلخت   ... اھتشحوو اھتبرغ  لاصنأ  سرغت  حربت  ... ال  ةدرفنم اھروضح 
كرطع ةحئار  يشفي   ... هتاھكنو هتاقاذمب   ... هناولأب  ... اھلك كتالاحب  كھجو 

ةاناعملا قیحرو  دجولا  سأك  نم  بعأ  طقسأف   ... ينركست ىتح 
وتلل هطامق  نم  صلختي  لفطك  يمامأ  ددمتي  يضاملا  كاذ   ... ةماسلا
ةرارش تحدق  فیك  يتبیبح  اي  نيركذت  لھ   ... توووح مفك  عستي  هارأ 

كلذ ناك   ... بحلل زفتسم  ءامحإب  اًمئاد  نیشعترملا  انیبلق  يف  ىسألا 
ةنعللا لثم  تبصتنا  يتلا  انتایح  ةمانزور  يف  هخيرات  لجسي  مویلا 

زوریف ةلئسأ  لك  ىلع  ةمراصو  ةقیقدو  ةددحم  ةباجإ  ناك   ... غاط روفسب 
نحنو انتخود  ساقم  ىلع  اننفك  كیحي  ءاسملا  كاذ  ناك   ... هالعأ ةدراولا 
بايإل اًددحم  اًدعوم  نیحتن  نكن  مل   ... ةوھق نیجانفك  انھافش  فشترن 
ةبعلك ةریبكلا  ماقرألا  لك  ًابجنم  رفصلا  زتھا  ةعاس  كلذك  انكو   ... دعو
ذنم دعت  مل   ... ةدحاولا ىلإ  ریشت  ةعاسلا   ... دعو ترخأت  بیصنایلا 

كلاوج ماقرأ  ةحول  نیئلمتو  كلمانأ  نیكرفت  تنأو  نیلوقت  تنك   ... حابصلا
: ةدیعبلاو ةبيرقلا  ةلصلا  تاذ  ماقرألا  لكب 

.. هوركم اھل  لصح  دیكأ   ... لصتت لقألا  ىلع  - 

... اًحابص ةیناثلا  ةعاسلا  بقع  هیلإ  انلصوت  ام  هتاذ  وھ  دیكألا  اذھو 
: تلاق امنیح  كنذأ  تقرتخا  نیكاكسلاك  تانعلب  كیبأ  ةجوز  هتقلد 

... كلتقل تنأ  كنع  ثحبي  يذلا  كاخأ  يلأسا   ... دعو نع  نیثحبت  - 
... هاھ ؟ ... تنأ نيأ   ... كراتھتسا راعب  انیتیلب  دقل  دبألل  كنم  صلختأس 

ىتح  ... ناوألا تاوف  لبق  دعو  ىلع  انرثع  نأ  دمحلا   ؟ ... نم عم  ةبراھ 
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... ءيش لكب  تفرتعا  دقل   ... فورعملاب رمألا  ةئیھ  نجس  يف  ناك  ول 
ةفأر اياقب  الول   ... هيدي نیب  كلھت  نأ  تداك   ... باذع نم  قحتست  ام  تلانو 

وھ نم  يل  يلوق   ... يلاعت مث   ... كناكم ىلع  انلدتس  يتلا  يھو  اھل  هنكأ 
دمحلا   ... بیسحو بیقر  نود  نم  هعم  نیعكستت  يذلا  رماسلا  اذھ 

يرظتناف تنأ  امأ   ... سأرلا يف  سأفلا  عقت  نأ  لبق  دعو  ىلع  انقحل  اننأ 
مك  ... كنم انراع  لسغیل   ... صوصخم كوخأ  ءاج  دقل   ... اي دوسألا  كردق 
... ةتیم  ... ةتیم ينیع  مامأ  كارأ  نآلا   ... وھ اھو   ... مویلا اذھ  رظتنأ  تنك 

.. ةتیم

ةءوبن دعت  مل   ... انقنخ مورت  ةليوط  دايأك  انلوح  نم  ءایشألا  لك  تفحز 
انقورع تمكش  نیتللا  تتشتلاو  ةریحلل  انتمواقم  دانز  حدقت  زوریف 

... ةيديدح ضباقمب 

!... نیحيار نيول   ... يبیبح كتلأس 

!!!... نینس انأبستو   ... انیلخ انیلخ 

... لوطاع  ... انيأتلا  ... لوط اع  انكازا 

؟ نیفياخ تفلتنب  شیل 

لثم فقن  مأ   ... ىرخأ ةرم  توغاطلا  هجو  نم  رفنس  لھ   ... نيأ ىلإ 
كحور قوطأ  انأو  كل  تلق  اھتبرت  نم  لقنلا  وأ  لیحرتلا  ىبأت  ةلخن 

: ةرثعبملا

ةدقع لحیس  انجاوز  دقع   ... انعم نإ هللا  ينزحت  الو  يفاخت  ال  - 
. ينم كعالتقاب  مھل  حمسأ  نل   ... نآلا انل  بصنت  يتلا  ةقنشملا 

: تلق

.. ةیلھألا يلماك  حبصن  يك   ... تابلطتملا ةمئاقب  يفي  دقعلا ال  اذھ  - 
... انیلع ایندلا  بلاكتتس   ... يبیبح برھنل   ... كنم يننوعزتنیس  امتح 

هنأ يردي  وھو ال   ... دراب ربحب  هیلع  عقويو  انلصفب  اًروف  يضاقلا  مكحیس 
... دراب مدب  اًربص  انلتقیس 

رظتني مادعإلاب  موكحم  لثم  نیعألا  يجلاب  انتب   .. يتبیبح نيركذت  لھ 
ىذغتن انيدسجب  انمأتلا   ... مكحلا تایثیح  يف  طخ  ام  هیف  ذفني  يك  هدالج 
راظتناب  ... ةریخألا اھتیمست  أشن  ملةليوط  عادو  ةلبق  تارتوت  ربع  امھنم 

حسمن نأ   ... انررق اذكھ   ... كب ةدوھشم  ةلیللا  كلت  تناك   ... مسحلا ةعاس 
تاحورشلاو ةلئسألا  لم  ذیملت  ةواقشب   ... انلبقتسم نم  يتآلا  ةروبس 
نم عوضتملا  ىدنلا  ةحئارب  لفتحن  انعشخ  طقف   ... ةلوطملا
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مل  ... اًروعذم نيریغصلا  هیحانجب  برضي  يذلا  روفصعلا  ناك  ... انيدسج
انيرامي لھو   ... ةدوؤوم ةذل  نع  اًثحب  كناصغأ  رقني  مل   ... درغي مل   ... قلحي
تحت نم  حس  يذلا  مزمز  ءامك  كلاؤس  عبن  اذكھ  هيرمتسنل  فوخلا 

لھ  ... ديدج نم  يدانز  حدق  نیلواحت  تنك   ... ناشطعلا عیضرلا  يمدق 
ناك نإو   ... اھلثم بعرلاب  ةفعار  ةلیل  رعشتسن  مل   ... راظتنالا اذھ  لمتحأ 
ًالیلق هتنس  يقلیل هللا   ... براحنس  ... كنود تووومأس   ... ككرتأ نل   ... نكیل

... يكالم تنأ  تلق   ... ةنینأمط ةحفنب  اناشغت  يك  هتكئالم  ظقوي  وأ 
خرؤت فیك  هااااي   ... اًذإ يحزحزتت  ... ال  كلك دعأ  مل  لھ   ... كلكب ينفحل 
ریكاوبب يبلق  خمضت  اھتعاس   ... ظوفحملا اھحول  يف  اھتمكح  تاملكلا 
يتاماسم نم  تحتنو   ... يلصافم لك  اھنم  تردھف   ... ةفیفشلا كحووور 
روفصعلا ّدرغو   ... اًراھنأ تلاسو   ... عیباني انرجفتو  اًدورو  انرطمأ   ... كتحئار

قوربب يئامس  خرشيو   ... يدوعر رّجفي   ... ينرطمي كالإ  سیل   ... ءاشتناب
ةعتملا ةفالس  ىتح   ... انیف ءيش  لك  انفشترا   ... نیشاینلاك ةعمال 
ةربنب تلق   ... كل شوشوأ  انأو  كینذأ  ةملح  نیب  ةنكتسملا  ءابھصلا 

 : ةرسكتم ءاھتشا 

سفنلا ىتح  كحربأ  نل   ... يتذل رسو   ... يئاھتشا نمكم  اًدبأ  لظتس  - 
انأ  ... دجولاب هانّّدبع  يذلا  انقاقز  ةیصان  ىلع  اًدبأ  كرظتنأس   ... كنم ریخألا 

... ةایحلا بخن  برشن  نلأ   ... ریخألا يكولعص  تنأو  ةدیحولا  كتعكستم 
لك يف  اندحوت  زغل  مھفي  الف   ... ءاوح انمأو   ... مدآ انیبأ  ذنم  انیف  ةبراضلا 
ام ابرج  ناذللا  نادیحولا  امھنأل   ... امھاوس اًضيأ  لك  يف  انراطشناو 

... ةسلخ هب  اندرفت 

نإو ىتح   ... شقلا نم  ةباغ  طسو  عملي  ام  كل  نوكأس  ةبیبحلا  نسو 
كل تلق   ... مولعملا يتآلاب  ةرتوم  ينیيارش  فارطأب  كرصبأ  انأف  تنك 
لكش ىلع  ةدوقعملا  كتریفض  يعد   ... انتحنج يراون  انیعد ال  اًسمھ :

امك  ... يراضلا انخيرات  نودتس  ریغ  يھف ال   ... يدبألا انماقم  دھشت  ةقبنز 
بحلا ةشعرو  فوخلا  ةريرعشق  نیب  ام  ةلصافلا  ةفاسملا  لزتختس 
تاعاسلا ةیقب  اھب  دبعن   ... انشومر نیب  انبولق  فاغش  انلمح   ... يقالتلل

... انیلإ ىھشتنل  كل : تلق  يسنت  نأ  كل  تلسوت   ... زازفتساب ةمداقلا 
اي ةبطرلا  كسافنأل  اي  هااااااي   ... ةدؤتب موزأملا  تقولا  هغوصي  ردق  يأ  أطنل 

يقلطت نأو  جدھتملا  كتوصو   ... يردص تبھلأ  مك  ةنخاسلا  كعومدل 
ةخرص برھن  مل   ... ةمرحملا ةحافتلا  لكأن  مل  نحن  ةضيرع : جاجتحا  ةرابع 
لك  ... مھفي نم  تلق :  ... نااایسدق ناجوز  نحن   ... مارحلا دسج  نم  ةذللا 
انقرأ مك  اوري  نل   ... مامتھا ةیقب  هنوریعي  نل  ربحب  ةسومغم  ةقرو  انيدل  ام 

... راظتنالا تاطحم  لك  ربع  انبقرت  انيوطو  تاملك  نم  انسدكو  تاعول  نم 
ریخألا قمرلا  ىتح  ينم  ديزملا  يبلطا   ... سننل يتبیبح  نسو  كل : تلق 
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ىلإ ءاھتشالا  ةرجش  نم  دتمملا  لیلظلا  ذالملا  يننيدجتسو  ينم 
امك  ... اًماااامت يب  يقث   ... ىنمیلا كمدق  نم  ةعتملا  عباصأ  صمخأ 
كلمانأ علتبأ  تدك   ... ىتح  ... يحووور مدقأس  يدسج  بصع  كتملسأ 

ةصمحملا تاملكلا  ةفش  ىلع  اھنیعضت  تنأو  مھس  فرطك  ةقیقرلا 
: تلق  ... دغلا ةھجاومل  ةلماكلا  ةئبعتلا  تيزب 

يقورع اوعزتناو   ... كمامأ نم  يھجو  اولحس  امھم   ... يبیبح - 
ةذفانل ةلباقم  راظتنا  ةطحم  يأ  دنع  ىعقأس   ... كنیيارش يف  ةبشانلا 
كروفصع عدو  يوحن  ًایفاح  كدسجب  رس   ... حزحزتأ نل  رظتنأس   ... كحور

.. دحأ كیلإ  نتفتلي  الو   ... هحرف مغني 

... انادنب حبصلا  سافنأ  للبي  فلد  يذلا  رجفلا  كاااذلاي   ... نسو يتبیبح 
انتاقاذمب تناك   ... ركبلا انتالبق  ضتفن   ... ىلوألا ةرملل  دعاوتن  انك  اننأك 

انحس  ... حبصلا ةباوب  نم  يتأیس  امل  راظتنا  الب   ... انركسأ اًقیحر   ... اھلك
... انرتست ةعطق  رخآ  عم  انسوؤر  نم  اھانعلخ   ... ةئيدرلا رعاشملا  لك 
رخآ سسحتن  انحرو   ... ةرم وسربسكا  ةوھق  يف  ركس  بلاقك  انجزتما 
اھئبخن  ... ةدحاو ةلوسبك  يف  انحاورأ  بكسن  انك   ... انتافالس  ... انتاقاذم
... تیشالت فیك  يردأ  ... ال  انتدنجأ يف  هنودن  انأدب  دعوم  نیح  ىلإ 
اًرومخم وأ   ... هدشر هیلإ  داع  اًھوتعم  تنك  لھ   ... ملحأ تنك  لھ   ... ترخبت
تیكح نأ   ... كنم اھعمسأ  ةملك  رخآ  تناك  يردأ  ... ال  هركس نم  اًوت  قافأ 

: تلق كتدالو  دھشم  يل 

قیضملا نم  رمأ  انأو  ينتصحفت   ... ًایبص تنك  ول  ىنمتت  يمأ  تناك  - 
مغرب اھقنع  يولت  تناك   ... ةجھبلل ةقرافلا  ةمالعلاب  ةایحلل  يدؤملا 

ءيشلا كاذ  دقفتت  اھقرغي  يذلا  قرعلاو   ... هب رمت  يتلا  ديدشلا  داھجإلا 
ينلعل تیكب  لھ   ... تیكب يننأ  ركذأ  مل   ... يتیمھأ اًنلعم  زتھیس  يذلا 

نكأ مل   ... ركذل ةرظتنملا  ةنیكسملا  كلت  ىلع  تقفشأ  مك   ... تیسن امبر 
ىتح يننعلت  تناك   ... نمزلا اھب  دھتس  يتلا  ةرظتنملا  ةقرطملا  كلت 

نیب لثمن  دعوو  تنك   ... اھنع ةباین  تانعللا  ةرادإ  ىلوت  يذلا  يخأ  ةدالو 
برضن ًانایحأ   ... هبضغ صاصتما  ىلع  انسرمت  دق   ... نیتفیلأ نیتطقك  هيدي 

رظتنملا بئاغلا  اذھ   ... انع لفغي  يك   ... هنع ةباین  طئاحلاب  انسوؤر 
اذھف  ... تومأ الأ  ةمكحلا  نمو   ... هيدي نیب  يتومل  هبأي  نل   ... يقحسل

كل ىقبأ  نأ  ديرأ   ... ينفك لمحأ  ًایشم  هیلإ  بھذأس   ... دبألا ىلإ  هحيریس 
انتذخأ انلعل   ... تكسو  ... ِتكس  ... كعم يحورف   ... يدلج اورشق  ول  ىتح 
نیب نم  كعزتنا  يذلا  حبصلا  باقعأ  نم  انررمف   ... نیبراحملا ةنس 

... يردأ ... ال  يردأ ... ال  نیلحرت كتكرت  فیك  يردأ  ... ال  نیففختم يناضحأ 
ةعراقم كل  ديرأ  ينألو ال   ... يبو يل  يیحت  نأ  نيديرت  كنأل  امبر 
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. ملحك نيرخبتت   ... كتكرت باذعلا  نم  ءيش  كسمي  نأ  وأ   ... نایغطلا
sms

ةیصانلا تابتع  ىلوأ  دنع   ... ةبيرق نوكأس   ... يبیبح
... تفلت الب  كانھ  ينرظتناف   ... كب ينلصت  يتلا 

... بقرتلا ةفرش  ىلع  ةریح  فصنب  فقاولا  اھنوكأس 
مصعمب كسمأس   ... يوحن ةجرحدتملا  كتاوطخل 
عمسأ كدحو  كل   ... تفلت الب  انتریسم  لمكنل  كبلق 

... ال ينرظتنا انعم  نإ هللا   ... نزحت الف   ... ىرأو
... كل ثعبأس   ... قلقت
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(13)
نكامألا  ... هاااااي  ... يكبأ انأو  كلیحر  ذنم  ينأ  تیسن   ... يكبأ يدو 

... يكبأ يدو  هللاو   ... اًمامت يمد  تّفص   ... يعومد جيراھص  تفزنتسا 
ىرخأ يناعمو  ءاقبلل  يناعم  سانلا  حاورأ  نم  تاتقأ  يننأ  نیفرعت  اًمتح 
تقولا عاقيإ  طبضت  يتلا  ةيرسلا  لابحلا  اھدحو  نكامألا  ىقبت   ... ءانفلل
كدعو ينیفكي   ... ةياھنلل يندوقي  رعو  ردحنم  ىلإ  يمدق  قلزنت  يك ال 

يب فوطت  اھتيأر  مویلا   ... ةمیظعلا كحورلااااي   ... يدحو يل  سابتحالاب 
برھأ مل  يننأ  اًریثك  تمدن  لوجخ ...) رجف  لثم  ةماستبا  فیطو  هتفل  )

اھنكامأ يف  اھتعضو   ... كاياقب لك  كلمأ  انأ   ... كیلإ يتاصاصق  ضعب 
كتلبق مسرأ   ... حابصلا يف  اھبترأو  لیللا  يف  اھرثنأ   ... ةیعیبطلا

... انتفصرأ لك  ىلع  يھجو  ررمأ   ... ةحيرستلا ةآرم  ىلع  ةیحابصلا 
ينعول مك   ... ةیساوسب ةیلحتلا  عراش  يھاقم  اھعزوتت  يتلا  انیسارم 

: ىنمیلا هنیع  يف  ةبشان  ةعمدب  نيزحلا  هتوصب  جشني  وھو  هدبع  دمحم 

! كل هقاتشم  اھلك  نكامألا 

كلایخ اھیف  مسرنا  يللا  نویعلاو 

كلاجو يحورب  ىرس  يللا  نینحلاو 

... يبیبح انأ  سب  وھ  ام 

ءيشب ينركذي  يلوح  ءيش  لك 

ءيش اھیف  كل  يتكحضو  يتوص  ىتح 

بیغت ام  كرمع  ایندلا  بیغت  ول 

يلع يرطت  نم  هآ  يلاح  فوش 

نكامألا  .. نكامألا  ... نكامألا

! كل ةقاتشم  اھلك  نكامألا 

توص لك  اھیف  باذ   ... كبایغ يف  رعاشملا 

توكسلا ينیف  تبذع   ... كباذع نم  يلایللاو 

تومت يقاروأ  لكو  يبلق  اھیف  لبذي  هظحل  ينیجت  فياخ ال  ترصو 

توفتو رمعلا  قرست  كنود  نم  يمايأ  فیك  يبیبح  يردت  ول   ... هآ هآ  هآو 

معط فرع  ام  تلحر  ذنم  يبلق  انأو  ؟؟؟  نامألا نيو  نامألا   ... هآ هآ  هآو 
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نامألا

: لوقي يضاملا  عمسا  ناكملاھ  لاسأ  تیج  ام  لك  هیل 

يبیبح انأ  سب  وھ  ام 

نكامألا  ... نكامألا  ... نكامألا

كل ةقاتشم  اھلك  نكامألا 

ام نكل  سب   ... اھیباو يحورب  هشياع   ... اھیف تنأ  تيرم  يللا  نكامألا 
كتیقل

كتيرتحاو مالكلا  يتمص  يف  بوذي  ىتح  لبق   ... دربي رطعلا  لبق  تیج 

تباج حيرلا  نظأ  تنك 

« يلع ملسي  كرطع  »

كباج قوشلا  نظأ  تنك 

« يوش يبنجب  سلجت  »

!!! ينظ باخو   ... نظأ تنكو   ... نظأ تنك 

كتيرتحاو  ... ءيش رمعلاب  اقب  امو 

نكامألا  ... نكامألا  ... نكامألا

! كل هقاتشم  اھلك  نكامألا 

مئازھ نم  يل  سیل   ... رملا ءاكبلا  لحو  يف  سطغأ  ىتح  مانأ  ال 
ىلإ كبرھأ  مل   ... كمالستسا مامأ  يلازھو  يروخ  تفشتكا  دقل   ... كاوس

: مالستساب تلق  امنیح  ينتمجلأ   ... ةیئان ةريزج 

. كیلإ ةياھنلا  يف  امتح  دوعأس  ينأل   ... كل ىقبأ  نأ  ديرأ  - 

تحبصأ  ... تلحر ذنم  هعیباني  ترجفتو  هديداخأ  ترفح   ... قیمع ينزح 
حابص لك  يل  نیقلخت  تنك  امدعب   ... ةیموقز راجشأب  ةشورعم  ةباغ  كدعب 

يسبالم ىتح   ... هحربأ راطإ ال  لخاد  سبیتأ  مویلا   ... لبقلا نم  تاشارف 
تركف  ... اھعلخأ عادولا ال  تاظحل  رخآ  يف  كانیع  اھیلع  تفقوت  يتلا 
يتلا قرطلا  يھ  ام  يل  يلوق   ... كلصأ فیك  لازأ  الو  ةرم  نوووویلم 

كیلإ يشمأسف   ... ةرعوو  ... ةليوط تناك  ول  ىتح   ... كسافنأ نم  ينبرقت 
ىلإ ةياھنلاب  ينلصت  ةليوط  جح  ةلحرب  يتئیطخ  نع  رفكأ   ... ًایفاح

رمي ام  لك  كھدي  ریبك  رذق  ءاذح  انملاع  نأ  مھفأ  تأدب   ... كشومر فراشم 
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انك  ... دحاو ناكم  يف  بشختلاو  راظتنالا  يلع  بجي  كلذل ال   ... هب
ىعقي فیك  رصبن  نكن  مل   ... ملاعلا ساقم  ىلع  بلق  عینصتب  نیلوغشم 

... ءيمقلا ملاعلا  ءاذح  نوطبري  مالستساو  لسكو  لومخ  يف  انھ  رشبلا 
اي نيردت   ... كتساعتو يتساعت  قاروأ  حفصت  ىوس  مویلا  ينعسي  ال 

ةیئادتبا حمالم  طاقتلا  ديرت   ... جاوزلا يف  لجعتلاب  حلت  يمأ  ؟  يتبیبح
دسج نع  ثحبأ  نل   ... جوزتأ نل  تلق :  ... ضرألا ىلع  ةحراس  يتفطنل 

ًالماك ردقلا  ديرأ   ... هايإ كتفصان  يذلا  يبلق  ىلإ  بستنت  حاورأب ال  هنحشأ 
امك دیعبلا  يف  كااانھ  تنأو   ... نسو يتبیبح   ... فدصلا ةبعل  جراخ  كب 
امع شتفأ  نلو   ... قارفلاو دجولاب  كنحشأ  نل   .. نل  ... دعو ينتربخأ 
يردق نأل   ... كفلخ هفنأ  رجي  يسیلوب  بلك  لثم  نوكأ  نل   ... كصخي

... تھجتا ىنأ  كعم  هنیلمحت   ... ةریغصلا ةيودیلا  كتبیقح  يف  سوسدم 
ومنیل كحورب  هنیسملتت  نأ  يفكي  ميدق  جسوع  لثم  راص  نإو  ىتح 

تأطب ول   ... نكمي لوقأ   ... نكمي ينسواااي  نيردت   ... ةدیتع ةرجش  ةعارفب 
يھ اھ   ... انتاحارج مزر  نم  انففختلو   ... هانعقوت ام  لك  ثدح  امل   ... لیحرلا

تابنج لسغت  ينیجانت   ... اًمامت كساقم  ىلع  اھتربك  يتلا  كتروص 
دوعأ يننأ  سحأ  كارأ  امدنع   ... علشنت لب  ... ال  رطفنت اھسحأ  يتلا  يحور 

... ةایحلا لكش  ىلإ 

لداعت ةایحلا  كعمو  ةایحلا  لداعت  توملا  ةغل  تناك  كلبق   ... نيردت
صوخشب ایحأ  انأو  تلحر  ذنم   ... توملا لداعت  ةایحلا  كدعبو  ةایحلا 

... يئادغ ةبجو  اتیھافلا )  ) يعم لوانتتل  اھلزنأ  مث  اھحرسمأ   ... اھقلخأ
ةدیحولا ةداعلا  اھنأل  طقف   ... ًایموي يمف  يف  اھعضأ  يتلا  ةدیحولا  ةمقللا 

... ةضياقملا وأ  لزانتلا  لبقت  يتلا ال 

بئارغلا لكب   ... كنونجم  ... ككولعص تدھع  امك   ... انأ  ... نوكاس
تذختا كلیحر  دعب   ... اًرس كل  فشكأس   ... يتبیبح نيردت  تاضقانتملاو 
ءارغإ يأ  نع  يدودص  يف  نعمأ  يك   ... يتلوفط ىلإ  ةدوعلاب  اًرارق 

ىلإ تدع  ةیفلخلا  يضاملا  ةباوب  اًجلاو   ... بلقلا اياقب  تمدختسا   ... يوثنأ
... يئادتبالا سماخلا  فصلا  يف  اًذیملت  تقفأ  ةزيزع ...)  ) ناریجلا تنب 
اھلاورس نیتثیبخلا  َّينیعب  غوارأ   . ضرألاب قصتلم  يدخو  اًرصع  تقولا 

نیب كتحت  ةبيرغو  ةئتان  ةریغص  ةمحل  ةلتك  نع  اًثحاب  مورخملا  رضخألا 
رحني بذشم  لاؤس  فلأ  ریثتف   ... يرحبلا ليدنقلاك  بیغتو  اھيذخف 

يھو اھبكانأ   ... اًحابص اھئاقلل  اًقوت  لطھأو  يقرع  حلمب  قرغأ   ... يغامد
... ىلوألا ةيرطفلا  ةذللا  هذھ  اھنم  ةعجار  وأ  ةسردملا  ىلإ  ةحئار 

لكل اًزفحتم  كعم  ودغأل  ریغصلا  يدسج  يف  اھروذب  سرغ  تلمكتسا 
كعمسأ  ... ةدراب يفارطأ   .. شعترأ نآلا  انأ  يتبیبح   ... ةذيذللا كتأجافم 

: يبیبح  ... يبیبح ينيدانت   ... ينخوووووودت  ... قطنت كتروص   ... نيدانت
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لجرلا ةیفحق  انسبلت  يتلا  تاعاسلا  لك   .. ... ةنوعلم  ... ةنوعلم  ... ةنوعلم
ءيش لك  كدعب   ... صصلتملا ذیملتلا  لظأس   ... وھ نوكأ  نلف   ... لوؤسملا
زاجنإل بتاكملا  نیب  لورھي  طیشنلا  فظوملا  كاذ  لثم  نوكأ  نل  فقوتي 
نم اولسانت  لافطأو   ... ًاليوط مانت  ةأرما  جوز   ... ةرخأتملا تالماعملا 

ينرظتنا  ... كدحو كل  نوووكأس   ) ينتمجلأ ةریخألا  كتلمج   ... هرعذ
نع اًثحاب  يبلق  ةقزأ  بوجي  هسحأ  اًقيرح   ... ها ها  ها  ها  ها  ها   ... اي دوعأس )

ىلع يدسج  نرمأ  ترص   ... يبلق اي  نيردت   ... كدعب قرتحي  مل  نايرش 
يدي هلوح  فلأ   ... اًدقتم اًتيز  هیلع  بصأ   ... شمكني يك ال  ةایحلا 
بایغلا  ... نيردت  ... دعب فجت  ملاھناصغأ  ةرجش  لثم  ينسسحتأل 

بیضق  ... دشأ ... ال  كاوشأ لثم  هللاو  اًدج  عجووووم   ... اًدج عجوووووم 
ضبنلا عم  كرحتي  عجو   ... دشأ  ... ةكاتف باینأ   ... دشأ ... ال  رانلاب رھصني  داكي 

... خملا ايالخ  ىتحو  نیيارشلاو  ةدروألا  لك  ربع  ةھارشو  زازفتساب 
سسحتأل يفارطأ  رجسأ  تنك  كعم   ... يھتنت ءامغإلا ال  دح  ةمیلأ  تاقفد 

ينباتنت تقفط   ... اھءام ئبخت  لازت  اًرئب ال  كل  فشكأ   ... اھتوغر
يل تئج  نيأ  نم   ... ءاوخلا اذھ  عم  َّالإ  اھل  نطفأ  مل  ةلئسأ   ... سجاوھ

... يتاون قش  لوألا  كلاصتا   ... ءيشب كل   ... فرتعأس ينيررربخأ  .؟ ... تنأ
لھ  ... دوسأ رون  ةمث  لھ   ... دوسأ رون  هنم  للست  اًقیمع   ... اًعدص ثدحأ 

؟ وھ ام  نیفرعت  لھ   ... يدسج نم  لسني  هتيأر  انأ  ؟  طق دوسأ  اًرون  تيأر 
وأ  ... ءافشلا حیق  وھ  دوسألا  رونلا  اذھ   ... كل لوقأ  ؟ ...!!!!  ىتأ فیك  وأ 
لئام رون  نم  ًاطیخ  يلاتلا  مویلا  يف  كتوص  هب  قحلأ   ... يفاعتلا ریكاوب 

كلذل  ... عصان ضیبأ  رون  ثلاثلا  مویلا  يفو   ... ضیبألاو يدامرلا  نیب 
ميدق رحسل  ًالطبم  كرحس  يتأیل  ؟   - ينیترحس لھ  اًرارم -  كتلأس 
يھتشأ مك   ... يتبیبح اي  هآ  هآ  هآ   ... نزحلا مدقب  ميدق   ... نكمتم نوعلم 

هلویخ ءاكبلا  ررمي  نأ  ىبأي  لجر  ناوفنعب  يكبأ  نأ  يھتشأ   ... كناضتحا
... يصفق يف  سوبحم  يئاكب  قیھش   ... كتقناعم ىلإ  قوتأ   ... هنوفج نیب 
: ٍلاع ٍتوصب  كل  هتلق  ام  رركأ   ... نیمھفت لھ  ءاكبلا  ىوس  نسحأ  نآلا ال 

تاراذتعالا ميدقت  قشعي  فظوم  ىلإ  اھیف  لیحتسأ  يتلا  ةعاسلا  نعلأ  )
... رعذلا نم  نولسانتي  لافطأو   ... ًاليوط مانت  ةأرما  جوز  وأ   ... ةیحابصلا
نیكلمت كنأ  كردأ   ... هآ  ... هآ  ... كبایغ ينتتف  دقل   ... يتبیبح تنأ ...) َّالإ  سیل  )

نم يھتنأ  نلف  ةنس  ولت  ةنس  كل  تیكح  ول   ... نجشلاب اًءولمم  ًابلق  يلثم 
ول نَیب )  ) كنیبو ينیب  اًزاجم : تلق  موي  ركذأ   ... بوتكم توصب  ءاكبلا 

... نیبلا اذھ  قمع  يف  رھصنن  نحن  اھو   ... يننوكتِو كنوكأ  هیف  انرھصنا 
... كتدوع رظتنأ   .. لئاسرلا هذھ  ةباتكل  ينعفدت  ةءوبن  يأ  تفرع  طقف  نآلا 

... براااااااااي  ... بووولقلا بر  اب  تنمآآآآآ 
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: هل ردص 

، ةيدوعسلا ةیبرعلا  ةكلمملا  يف  رشنلاو  فیلأتلا  ةكرح  نم  حمالم  - 
، 2001م. ضايرلا  ، يبدألا ضايرلا  يدان   ،( كراشم  ) ةسارد

، رشنلاو تاساردلل  ةیبرعلا  ةسسؤملا  ط1 )  ) ، ةياور  ، ةمتعلا قرافم  - 
ةجرد لینل  تسرد   . مامدلا  ، عيزوتلاو رشنلل  حافكلا  راد  ط2 )  ) . مت  2004 وریب

. سيراب يف  تشقونو  ریتسجاملا 

توریب 2006م.  ، يبرعلا راشتنالا  ةسسؤم   ، ةياور  ، يدلب قرع  - 
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