




ْهَشْرِح ْهَجاح  اَھِیف 



" ينوومریس نشيويدارجلا  "                           

؟   نزام لفطلا  دلاو  لداع  أ/  اياعم   ولأ 

؟ اياعم نیم   .. مدنف اي  هويأ  -  

.. نزام ةسردَم  نم  ىنُم  رشتیت  انأ    
؟ سيوك نزام   .. ریخ كترضحب , ًالھأ  -  

 Mazen is very well, don’t worry
؟ يرمؤأ -  

وت ... يج  يك  نم  ّجرختا  كترضح  نبا   .. مدنف اي  نشیلوتارجنوك 

ءاش هللا؟ نإ  ریخ  يلتلاق , هتمام  هآ  -  

..  ..did it نزام نإ   so proud انحإ

نیطوسبمو ِةجاجزلا  قنُع  ِةلحرم  نم  جرخ  هنإ  رخآلا  ىلع  دوارب  انحإو  -  
... ةسردملا اوكلخسو  شنوكیم  بر  اي  سب   did it نزام نإ 

ـ لا ىلع  مھلوقن  ناشع   parents ـ لا عم   communicate ـ نب انك  سب  انحإ    
 .. دالولل لمعتیھ  يللا   graduation ceremony

 !!! يملع ّدح  ىلع  ةكلاملا  ةلیعلل  لمعتتب  يد  شم  ينومریس !! -  

  ..good job مھلوقن ناشع  دالولل  اھلمعنب  يد   ، هھھھھھھ مدنف  اي  ال 
 !! اھولمعت ام  بیط   ، مامت -  

fees انل عفدت  ناشع  ةسردملا  يف  انّفرشت  كترضح  نم  جاتحنھ  بیط    
 .. يزمر غلبم  وھ   ...graduation ceremony ـ لا

؟  لوغشم ناشع  دلولا  عم  هتعبأ  نكمم  هدك  ول  -  

cermonyـ لا عوتب  هینج  ـ 1000  لا ّعیضي  دلولا  نكمم  كترضح    أل، 
  !! هلاب شدخایمو 

هینج ؟!!!  1000 -

. هسبلیھ يللا  بورلل  هینج  يفو 400   ... مدنف اي  هآ    

مس !!   هضعب 50  ىلع  هلك  هد  هيإ ؟ !! بور  -  



ىقبي كترضح !!! بورلا  رّجأم  تنكو  ةیلكلا  يف  دیعُم  تلغتشاو  تّجرختا  انأ 
؟ ! هيإ ةرامأب  نزامل  هيرتشھ 

.. نشويدارجلا عاتب  باكلل  هینج  سب 200  يفو 

؟ !! هد كریسلا  رحاس  عاتب  هبش  يللا  دوسألا  طوبعزلا  كدصق  كترضح  -             

  .. هدك يز  ةجاح  مدنف  اي  هآ 
؟! هینج هد بـ 200  عاتبلا  - 

كترضح ركفأ  تیبحو   ، هلك رمعلا  شیعت  يتلاوك  ناشع  مدنف  اي  هآ 
ىلع مھوركشي   teachers لل  gifts اوبیجیب  parents يف نإ 

  ...good job مھلولوقيو مھدوھجم 

ناشع نییناتلا   students ـ لل ايادھ  اوبیجیب   parents يف نإو 

 ..good job مھلولوقي

..good job مھلولووقي ناشع  ةرادإلل  اوبیجیبو 

؟ !!  هيإ اللاو  اوكدنع   good job ـ لا دّھعتم  انأ  وھ  كترضح  - 
good job ـ لا اولمعي  ناشع  تافالآ  عفاد  انأو  نیسردملا !! رود  هد  وھ  ام 

!!!!!  good job مھلوقت ةيدھ  مھلبیجأ  ام  ریغ  نم  هد 

سیمخلا موي  انوّفرشت  ةرسألاو  كترضح  ّىنتسنھ   .. مدنف اي  كوأ 

لخدیھ بـ 100 يجییھ  درف  لك  نإ  كترضح  ركفأ  سب  ياجلا 

 .. هینج

.. اوحرفي ناشع   .. لافطألل زلبابو   fireworks هینج يفو 100 

؟   امامو ابابل  ميربوس  رجنزو  لیم  يباھ  شیفم  بیط  - 

هھھھھھھھھ هینج  عفدن 300  سب  هیف  مدنف  اي  بحت  ول 
؟ بكار بكاش  هدك  ماك  يف  اھلالخاد  يد  ةلیللا  كترضح  ينعي  -  

three وأ  two thousands and half ابيرقت ؟ !!! بكار بكاشو  ؟ !! ةلیل



هدك ..    thousands

هسل داول  لوقأ  ناشع  زدنزواث !!!!! يرث  وأ  فاااھ  دنأ  دنزواث  ووت  - 
  ..good job نیتنس نم  ةنورببلا  بياس  هسلو  زربمابلا  علاق 

!! ّةیبرع طسق  هلعفدأو  نامك  دنزواث  وت  مھیلع  دوزأ  نكمم  انأ  هد 

يجاھ ناشع  دلولا  فلم  يلوزھجت  تير  ايو  كترضح  تقو  ىلع  اًّدج  ركشتُم  ًةماع 

يف ولو   .. نشيوديارجلا عاتب  لادسإلاو  ينومریسلا  روطرط  يرتشب  انأو  ةركب  هدخأ 

مادملل مھعجرأ  سیك  يف  يلاھوطحت  تير  اي   he     did it امل ةفیضن  شم  مودھ 

مھفضنت !!!

 " يرصملا لجارلل  يرصعلا  جولاتكلا  " 

يشتوكو و3 زنیج  نولطنبو  تاتریش  يت  سمخب  هتایح  يّضقم  ناسنإ    
ىلع يكاعم  ّفلي  هنم  شینتستم  اف  ةنس , هدك 30  هلاقبو  تابارش 

، اھلاق ناك  تالوملا  ىلع  جنیبوشلا  وبأ  نوعلم  كلوقي  لوطي  ول  وھ  تالحم ,
. ةمدصلا رثأ  نم  يكیلع  فياخ  وھ  سب 

رجاتي نكمُم  هفس  يد  مزجلاو  طنشلاو  كدنع  يللا  سبللا  ةیمك  فياش  ًالصأ  وھ 
شیكدنعم كنإ  هیلع  بعصیھ  شم  ينعي  ىقب , ایندلا  شو  ىلع  اّوبقتو  مھیب 
شوھیبصعت ام   .. راقتحالا ىھتنمب  كلصبیھ   .. ةطنشلا ةجرد  سفن  اھیف  انيریلاب 

... هارو نم  انيریلابلا  يتاھو 

دوسأو ضیبأ  يف  صخلتت  هدنع  ناولألا  تاجرد  لك  اًّدج  طیسب  ناسنإ 
, رضخأو قرزأو 

شوھیلأست ام  كلمركأ   . هد هیب  هلالزان  يتنإ  يللا  ناولألا  سوماق  يف  ىقب  شولام 



نيولح مھلك  كلوقیھ  ًابلاغ  وھ   ، هیلوأ هیفاكلا  اللاو  لبربلا  اللاو  ىلحأ  كنیبلا  ركتفت 
الو رتكأ  شم  هقطني  فرع  نول  لھسأ  لاق  وھ  كتوالغو  اف  نول  راتخاو  همرك  انبر  ولو 

.. هد بیجعلا  نوللا  كلراتخا  يللا  نیم  كلوقیھ  تیبلا  يف  هیسبلت  املو   .. لقأ
.. كدیفت ناشع  ناولألا  ىلع  كتمیتنأ  اھم  يلأسا 

دخایب الو  هباحص  ستاتس  عم  زكریب  شم  هسفن  عم  حلاصتم  ناسنإ 
. نیعلاو دسحلاو  اقرزلا  ةزرخلا  وج  يف  مھیل  الو  هسفن , ىلع  مالكلا 

. يندسحو اياعم  بكر  دومحم  لصأ  شلوقي  ام  تشدشدتا  ةیبرعلا  ول 
سان يز  كوب  سیفلا  ىلع  هّسرجيو  هباج  يللاو  دومحم  حضفیھ  الو 

! سيوك مھفرعن 
اللاو امام  دنع  اياعم  يجیت  بحت  يز  ةجرحم  ةلئسأ  شوھیلأست  ام 

؟ ... كباحص عم  جرخت  لزنت 
هجو ىلع  نیلجار  اھیلع  فلتخي  هتباجإ ال   . شلأستي ام  هد  لاؤسلا  كنیبو  ينیب 

.. هد بكوكلا 

.. يتمھف ينوكت  بر  اي   .. هدك نم  رتكأ  رّسفھ  شمو 

ةجاح يأ  وأ  يدنھلا  وأ  دووف  زینياشتلا  وأ  يشوسلا  شبحیبم  كلاق  ول 
يمرتتھ  .. هضرب كديإ  نم  اھلك  ول  اھبحیھ  شم  هنأل  هاعم  شیلواحت  ام 

. ةرم نویلم  سرھتاو  ذيذلو  لھس   .. ةمحللاب راضخلا  يف  يكیلخ  اف 

وج يلطب  ينات  كسفن  يجرحت  يعوإ   ... كربعیب شمو  جات  هلیلمعتب  ول 
انيدل جات  يلمعاو  كغامد  نم  هیعلط  دریھ , شم   .. نشنیم ـ 5000  لا

.. اھتیناث يف  درتھ  كتبحاص 

. عنتقم شم  وھ  اف   .. نیتنالفلا يف  ةيدھ  كلبجیب  ول 
؛ عنتقم شم  وھ  اف   ، اوكزاوج دیع  يف  ةيدھ  كلبیجیب  ول 

؛ عنتقم شم  وھ  اف  ةيدیع  يكيدیب  ول 
ةلباق نینس  ةدمل 3  هتیحالصو  رتم  ردقُي بـ 7  زوب  نم  هسفن  محریبو  كّحيریب  سب 

ديدجتلل !

.. انعاتب ريوحتلا  مھفیب  لجار  شیفم 

قلطملا يف  يللا  مالكلا   . ينبحتب شم  تنإو  صلاخ  ينجرختب  شم  اتنإ  وھ  يللا 
سیمخلا 2 موي  كتجرخ  انأ  ام  كلوقیھ  شعجري !  ام  حوري  يللا  ةكس  اوكيدویھ  هد 

سكوب رنيد  يكاتنك  نم  يتلكو  امنیس  انحورو  لیللاب  ةعاسلا 8  ةنس 2015  ویلوي 
. يرغود يكیلخ  اف   .. ولسلوك كلتبجو 



انيز شم  وھ  هتحارب  هیبیس  ةجاح , الو  كلاقو  كلام  كزوجل  يتلوق  ول 
! ملكتي زياع  شم  دجب  وھ   .. فلأ ةرملا  لدب  هیلع  لياحتي  ّدح  زوعیب 

روصتا ول  وھ  هد , انعاتب  نیتقیقد  لك  ريوصتلا  وج  يف  شمھلم  ةلاجرلا 
بح ناشع  شم  هندو  ىلع  نم  يلزنت  ناشعو  هبلُغ  نم  ىقبیب 

. ةأجف ريوصتلا 
زوب لمعیھ  شم   . ةجیتنلا كبجعتھ  شم   . لجار عم  يفلیس  شالب 

.. نسحأ شالب   .. روصانيدلا زوب  ىقبیھ  هلمع  ولو  ةطبلا 
يد  .. هركاف يتنإ  ام  يز  ةیلئاعلا  تارايزلا  يف  تومیب  لجار  شیفم 

. تالماجم
شم ةلاجرلا   .. درولا بحتب  شم  ةلاجرلا  تآجافملا , بحیب  لجار  شیفم 
يكیلخ هبصعیب  كیك  بكلا   .. تالافتحا يأ  الو  تادالیم  دیعلا  وج  بحتب 

..! سيوك يد  ةطقنلا  ةركاف 
فھيو هتروت  هلیبیجت  كنإ  الو  يتراب  زياربرسلا  وج  يف  شولام  لجارلا 
بیجي بحیب  لجار  شیفم  ةتالت  میظعلا  اب  كلمسقأو  عمشلا  يف 

بيدابد ! هلباجتي  الو  بيدابد 
ةیبرعلاو موك  هلك  سب  ةفیضن , شم  ةجاح  ول  شزكري  ام  نكمم  لجارلا 
يسبلت يتردق  ولو  عضر  لافطأ  ةناّضح  يف  ةدعاق  كسفن  يربتعا   . موك

وأ يلكات  يعوإ  يوأ  .. كبحیھ   .. يسبلإ ةمزجلا  قوف  كیتسالب  سیك 
. يوووووأ كبحیھ  هضرب   ... اھیف يبرشت 

هيإ تلك  كلوقي  يجیي  هنم  شینتست  ام  يغرلا , بحیب  لجار  شیفم 
ةبسنلاب انحإ  انتاكرح  يد   .. ةجورخلا يف  اذك  تلمعو  هيإ  تبرشو 

. هدك مھلك   .. ةجاح لكل  در  لمجأ  هد  دمحلا    .. ةلاجرلل
وأ  .. اھلغش تباس  رایم  نإ  وأ  لماح  ةنم  نإ  لجار  عم  قرفیھ  شم 
.. يرھ هلابسنلاب  هد  لك   ... اھرعش نم  اھتباجو  اھتيريدم  تبرض 
توميرلا هليدإو  ريرسلا  ىلع  ميان  هیبیس  لجارل  اھیلمعت  ةلیمج  ربكأ 
سفن هحرفتھ  هلابسنلاب  يد  ستروبس , نإ  يبلا  يف  هلیكرتشاو 

! زراتس قدنف 7  يف  زفيدلاملا  يكادو  ول  كتحرف 
سیك يف  همزجو  اھلك  همودھ  طحي  نكمم  رجاھم  وھو  لجارلا    

! شيروحت ام   .. هلك نزولا  يدخاتب  يللا  يتنإ   .. روفراك عوتب  نم  كیتسالب 
... نولطنبلا بیج  يف  هسبل  ططاح  نوكي  نكمم  لحاسلا  نیعلاط  ول  اف 

 ! طحلاو لیشلاو  طنشلا  يف  هاطمرمم  يللا  يتنإ 
نيزوجتملا كتابحص  عم  جورخلا  نم  هدنع  عدجأ  هباحص  ةجورخ   ... نووويأ

. ّنز يّلطبو  يشياعت   ... ةرم رایلم  مھزاوجأو 
؟ يدالیم ماك  ناك  انلباقتا  موي  لوأ  ركاف   .. خيراوتلا يف  شموھلام  ةلاجرلا 

لوأ اباب  تلباق  امل  هيإ  سبال  تنكو  ؟  يرجھ ماك  ناك  انقناختا  موي  لوأو 
. ةرم



شم وھ   .. اھلك ةزاوجلا  لكشفي  نكممو  ءایعإلاب  هبیصتب  يد  زلیتيدلا 
!! ةماع ةيوناث  ناحتما  يف 

دوسإ كرعش  ناك  ول  الإ  كرعش  يتغبص  كنإ  هلاب  دخایب  شم  لجارلا 
نم كّربعیھ  الو  يقدنب  ّينب  يتغبص  ول  نكل   .. ایشوف وأ  جناروأ  ىقبو 

.. يفرتعا  ... ةخياب اي  قرفلا  ةظحالم  شم  كسفن  يتنإ   .. ياج نرقل  انھ 
هیحصت يتركف  ولو  تامرحملا , نم  مونلا  نم  هیحصي  يللا  هدنع  لجارلا 
ةعاس اھلك 16  ينتسإ  هدك  ریغ  الثم , يدلوتب   .. يرھق ببسل  ىقبي 

. شتراط ام  ایندلاو  هتعاتب  ةلولیقلا  نم  ىحصيو 
ةجاح هترخآ  يتخأو  كتخأو  يتلاخو  كتلاخو  يتمامو  كتمام  لصأ  وج 

ام دحل  يطیعتھ  يتنإ  اي   .. شفطيو تیبلا  كلبیسیھ  اي   .. نینتالا نم 
. هنم شالب  اف   .. ةحلاف اي  كتمام  دنع  يتابتو  للأبت  كنوفج 

دير يد  تاجاحلا  ةوھقلا , ةدعق  يف  الو  هباحص  يف  شیطلغت  ام 
! ةرووومأ اي  بوووتسو  اھدنع  يفقوت  ... نيال

ةینوكلا تباوثلا  نم  يد   .. كيز لكأ 10  نمو  كلكأ  نم  ىلحأ  هتمام  لكأ 
يقرحتو كسفن  شیبعتت  ام   .. هدك قرشملا  نم  قرشتب  سمشلا  يز 

...! يضافلا ىلع  تارعس 
يالبب كسفن  يتنراق  ول  ةطیبع   ، ةملكلا يف  هذخاؤمال   ، يقبت

وأ  .. وكیسالكلا شتامب  وأ  نشیمیتسا  ةلوب  وأ  سكوب  سكإ  وأ  نشیتسإ 
... ةكيرت وبأ  وأ  يلھألا  عم  ةنراقم  يف  كسفن  يتیطاح 

؟! يسیم اللاو  مھأ  انأ  هلیلوقت  شعفني  ام  ينعي 

.. ةورمل حورن  ىلاعتو  ةنولشرب  شتام  شنطت  ام  اللاو 

؟! اوس جرخن  اننإ  اللاو  مھأ  يلھألا  شتام  اللاو 

.. ةباجإلا نم  ةدكأتم  يقبت  مزال 

.. اًعبط يسیم 

؟! اًساسأ ةورم  نیمو   ... اھلشنطتي يللا  نیم  ةنولشربو 

.. عیمجلا قوف  يلھألا  نإ  ةفورعمو 

يتنب .. اي  ةطیبع  يتنإ 
؛ ةعامج اي  اولیختت  امم  طسبأ  ةلاجرلا 

!! ةدايزب ریتك  انلیصافت  يللا  انحإ 

.. خيرملا نم  ةلاجرلا  هيإ  ينعي  ىقب  اوتفرع 

!! غاااااااااامد بكوك 



يف  .. لجار لك  يف  عمجتت  يد  تافصلا  لك  طرش  شم   ... اھنع هيونتلا  مزل  ةظوحلم 
.... ةتالت وأ  سب  نیتفص  هیف  لجار 

تنب اي  ىقب  كظح  هد  ىقبي  كزوج  يف  يد  تافصلا  لك  تعمجتا  ول  سب 
.. ةظوظحملا

" ضرألا نم  برتقا  نمم  سرتحا  "

ىلع ةلخاد  كتایح  نإ  يفرعت  مزال  يشمي  يدتبي  كنبا  سورحملا  اّمل 
.. يرومع اي  وفارب  انلوقو  انفقصو  انحرف  صالخ   .. لاااااسااااااع يخيرات  فطعنم 

ياجلا مالكلا  يف  ةيوش  اياعم  كخم  يّحتفت  يكازياع   . ىقب دجلا  يف  سبلن 
: هد

يّقلح كلجِر  سوبأ  هیلع .." يّقلح   " اھیلع كلوقأ  ردقأ  يللا  ةیبھذلا  ةحیصنلا 
.. هد لاقتیھ  يللا  نم  كسفن  يمحرت  ناشع   .. هیلع

خبطملا للح  يقالت  كنإ  ةلیفك  يد  اف  يناوث  كنع 5  باغ  ول  كنبا 
هسارو ةلنافلا  هوج  فراغملا  ططاحو  ضرألا  ىلع  ةعقاو  اھلك 

ىلع نیقولدم  ةنوركملاو  زرلا  يقالتھ   .. خیبطو ةصلص  هناقرغ 



ندولا نم  هتكحضو  مھزازإ  شقرقیبو  قابطأ  رّسكمو 5  ضرألا 
.. ةساط يف  هرھض  ىلع  ميانو  ةنج  ةنمسب  هسفن  نھادو  ندولل 
لوط  ،" ىلااااعت كيدانب   ... ىلاعت كيدانب  : " هلینغتب ةلابزلا  تیكساب 
سیكلا سحلي  وأ  اھاوج  هسار  ّطحيو  اھلصوي  لواحیب  هیقالتھ  مویلا 

!!
ميرك نم  بلع  لكاو 10  اھیف  يشم  ةنس  لوأ  لالخ  يقالتھ  ًابلاغ 

فرعیب نويزفلتلا  قوف  هنم  هاّیبخم  ول  ىتح   .. هعاتب تاخلستلا 
.. هد هتيرفعلا  نبا  هلَصوي 

.. شیفاختم هیف  لكاي  لامعو  ضیبأ  نوھدم  هلك  هّشو  يقالت  يعلطت  اّمل  اف 
.. ریخ ىلع  يدعتھ  ءاش هللا  نإ 

يقل ول  ةوسفلا  يف  مك  ةعرسب 300  يرجیب  سورحملا  يقالتھ 
لكایبو ةعالبلا  يف  هديإ  ططاح  هیقالتھ  ًابلاغو   ، حوتفم مامحلا  باب 
اب يِدھتسا   .. تیلاوتلا ةشرفب  هرعش  ّحرسیب  وأ  هيإ  ملعأ  هللا 

.. فقوملا يوتحت  يلواحو 
اّھطحيو هسِنب  دخاي  هنأو  ابرھكلاب  قعصلاو  ابرھكلا  شِیف  لامج  اي 
شّدحم  ، شیفلا لك  يتخ  اي  ّيبخ   .. هلااااامج اي   . ةشیفلا يف 

.. يّفرصتا  .. رياتس ارو  مھیبخ  بنكب  مھّیبخ   .. صقان
هنإ ةبیصملاو  اھلكايو  بشابشلا  بلقیھو  مزجلا  سحلیھ  هآ 

امل شیفسكتت  ام   ، مھنمدي نكممو  هد  فرقملا  مھمعطتسیھ 
.. تابارشو وكيز  بشابش  غامد  لمعیب  ينبا  يلوقت 

ّلبتا هرعَش  كنبا  ةركاف  يتنإ   ، يتبیبح اي  تیلاوتلا  اطغ  يلفقا 
. ةحلاف اي  سطُغ  دَخو  هاوج  هسار  لخد  هد   ، يازإ

, رفیسير وأ  لورتنك  تومير  وأ  ليابوم  حمل  ول  عملتھ  هنیع  كنبا 
مّھلصویھو  .. مھّبرخيو مھكسمي  هنإ  يلبعزخ  رارصإ  هدنع  ىقبیھ 

. يتلمع امھم 
ول ناشع  ةجالتلا  باب  اًصوصخ  باوبألاو  جاردألا  لك  اولفقا   .. ةحیصن

بعلیب هیقالت  هدك  دعب  هیلع  يرودت  نكمم  ةرم  اھحتفي  فرع 
ىلع ةيامطامطلا  ملكیبو  تحت  يللا  راضخلا  ّفر  يف  تابعكملاب 

. هتبحاص اھنإ 
ناشع هیبیس   .. بعلیب لوطلع  كنبا  قُب  يقالتھ  هد  نسلا  يف 

.. لزنیب يللا  عم  لزنیھ  هلك   .. هوج تاودرخ  لحم  يقالت  نكمم 
. يتبیبح اي  تاو  ةسنكم 5000  عم  ةشياع  يتنإ 

.. سكینیلكلا قرو  هد  نسلا  يف  لافطألل  يمسرلا  ءاذغلا 
يھأو ءاش هللا..  نإ  لھس  همضھ   .. زولیلیس هد   .. هنم شیقلقتم 

! يتدج يأر  ىلع  ةعانم 
ناشع يجمدنتو  نوفیلتلا  يف  شیملكتت  ام  يحاص  وھ  ام  لوط 



عوضوملا  .. عدبلا اھیف  لمعیب  كرظن  نع  اھیف  بیغیب  يللا  ةظحللا 
! ةیئیب ثراوكل  لصِوي  نكمم 

حتفي هنیع  ىنُم  هیقالت  رمعلا !!! ملح  هلابسنلاب  نرفلاو  زاجاتوبلا 
!!! ّهوج يوشتتب  يللا  ةخرفلا  بنج  هوج  دعقيو  نرفلا 

ةلح اطغ   ، يقالت هشبك   ، يقالت قلاعم  هعاتب  بعللا  سكوب  يف 
توميرلا ةيراطب   ، يقالت رھش  هلاقب  عياض  يللا  كبراشيإ   ، يقالت

! هد نیعللا  سكوبلا  يف  هلك   .. ایندلا اھیلع  اوتبلق  يللا 
ىلع طيارخ  مسریھو  ساسألا  ميركو  جورلا  عباوص  لُكایھ  كنبا 

! وھأ كلتلوق  ينيدأ   .. لحكلا ملقب  همسج 
امك يالوم  اي  ةقشلا  يف  كلیشامو  زربمابلا  علقي  ررق  هیقالت  يداع 
نوع يف  نوكي  انبرو   .. هتحار ىلع  دعقي  باشلا  يبیس   .. ينتقلخ

. ىقب تیبلا  ناكس 
يأو تیفاتفلا  لكأ  ىلع  ةقراخ  ةردق  اھدنع  هد  ّنسلا  يف  لافطألا 
هد يفشتكتھو   .. ةلتف  .. ةزرخ  .. رارز  .. ضرألا ىلع  ةعقاو  ةجاح 

.. يرھبنتھ ينیقّدص   .. هليریغتب يتنإو 
يربصا  .. زربمابلا يف  اھیقالتھ  تیبلا  يف  اوكنم  ةعياض  ةجاح  يأ  رخآلا  نم 

.. كقزر ىلع 

ةعاس كسار 48  طسو  كنیع  يلخ  ریتك  تفوش  ناشع  يبلق  نم  ةحیصنو 
! تناااااھ ءاش هللا..  نإ  لقعيو  نینس  اھلكو 10  ةعاس  ـ 24  لا يف 

" يبیب اي  يلیلوج  "

. تیب دارب  عاتب   World War Z ملیف ىلع  ّجرفتب  تنك 

اوّزكرو ملیفلا  ةصق  نم  اوكبیس  ةنيدملا , ىلع  اومجھ  زیبموز  نع  يكحیب  ملیفلا 
. اياعم

just keep calm baby.. اھلوقیبو ارو  طیعتب  هتنبو  تیب  دارب  ةیبرع  زازإ  رّسك  يبموزلا 
شتحارم ةماستبالاو   . صلاخ شرتوتت  ام  هتنب  ناشع  هباصعأ  كسام  ناكو   ..breath

 ! شرتوتت امو  ىدھت  ناشع  هشو  نم 

run هتارمل لوقیب  وھو  ناكم  لك  نم  زیبموز  مھیلاوحو  اورجیبو  ةیبرعلا  نم  اولزن  اف 



!! ..honey..run honey
يحوت ةصب  هیلع  صب  تیب  داربو  اورجیب  امھو  ضرألا  ىلع  عقو  هتنب  عاتب  بودبدلاو 
ناشع ضرألا  ىلع  ریب  يدیتلا  باسو  هتنب  لذخ  هنإ  يوأ  هسفن  صقنتسم  هنإ 

!!Sorry baby اھلاقو نیتوطخ  هنیبو  هنیب  ناك  يبموزلا 

.. مھْسَفن مھلنیعطاقو  مھارو  اورجیب  زیبموزلاو   baby و honey لاق وھ 
حجرمتتب يللا  ةزیبارتلا  ىلع  زیلیشت  يف  اوّدغتي  ةعمجلا  موي  مھمزاع  ناك  ول  لاّموأ 

.. ةحارصلا ينّدش  ينات  فقوم  يفو  ؟  هيإ اولاق  اوناك  يد  ريإ  نبوألا  يف 

نوكي نكمم  ناشع  لصتیھ  يللا  وھو  هیب  شلصتت  ام  هتارم  ىلع  ّهبنم  تیب  دارب 
يف ناكو  هیلع  نّمطت  ناشع  هتّملك  تس  يأ  يز  هتارم  هییییيإ  موق   ، نشیم يف 

شوسحیم زیبموزلا  ناشع  ةحارلاب  نییشامو  ةمھم  يف  امھ  ةظحللا  تاذ  سفن 
.. مادوُملا تناكو  ّنر  هليابوم  هجو  مھیب 

اھلاق الو  اھلیفاسلس  نعل  الو  ءيذب  ظفل  يأ  شلاقمو  مھنم  ىبختسيو  يرجي  دعق 
اھلاقو صلاخ  عوضوملا  ّتوف   .. ةتالتلاب قلاط  يتنإ  الو  كتیب  برخي  هللا  هتملك : اّمل 

!! Sorry honey I was busy
يأ هیف  شناكمو   ... ملیفلا لوط  رركتإ  هد  فقوملاو  نادبألا , اھل  ّرعشقت  هدك  ةجاح 

.. لیثمت وأ  ةروفأ 

.. ّهرب يللا  ةولحلا  سانلل  ةایح  بولسأ  لود   baby و honey نإ لوقلا  ةصالخ 

وأ رقَف  اي  يحاترت  ناشع  انوشقرقیھ  زیبموزلا   ، ةیلو اي  ةعرسب  يرجت  ام  شاّھلق  ام 
.. صالخ مھوّضعیھ  اوناك  زیبموزلا  نإ  عم  هلایعب  يرجو  شاھشنط  ام 

!!! ّكنز نم  يبموزلا  عم  ّزكرأ  فراع  شم   .. ةتفِز اي  خيرص  يّلطب  هتنبل  لاق  الو 
!! هباج يللا  وبأ  ىلع  بودبدلا  وبأ  قورحم  اللاو   .. كمأل ةموُب  ةعلاط  ةلین  كتج 

.. ولح مالك  ضعبل  اولوق   .. نيزوجتملل ءادن  هّجوأ  بحأ  دجب  اف 
سب  .. بعص هنإ  ةفراع  ناشع   baby و honey اولوق اوكلوقأو  اوكیلع  طغضھ  شم 

.. ولح مالك  اولوق 

 !! اوقطنت ناشع  اوكارو  اورجي  زیبموزلا  ينعي  مزال  شم 
كتارم ّسرجتب  ناشع  مھلیضاف  شم  ىقبتھ  ًالعف  اوعلط  ول  زیبموزلا  نإ  ةفراع  انأو 

!!! ّةبد اي  ّالي  اھلوقتو  ةعرسب  يرجت  ناشع  تیلالش  اھيدتبو 



" تاتس قطنم  "

ةلمم ةجاح  ىقبتھ  تناك  بناجألا  هبش  انلُك  ول   ... هدك قطنملاب  ملكتن  انیلخ 
.. ينعي يوأ 

نول ارضخ  وأ  امَّسلا  نول  يز  اقرز  انلك  انینع  ىقبتھ  هدك , اياعم  اوّلیخت 
يداعو انیلاوح  فرفریبو  حياسو  يبھد  رفصأ  انلك  انرعشو  ضیبو  میسربلا 

هيإ تارم , سیل 5  يبیبلاب  رعَّشلا  درف  الو  نیتاریك  الو  نیتورب  ریغ ال  نم  هدك ,
!! هد قھزلا 

مھلك ام  ؟  اھینِع ناشع  ؟  اھرعَش ناشع  هیل !! ةدحاوب  بجعُتھ  يلوق  بط 
!! لكشلا سفن 

ّ؟! لذبتیب يللا  دوھجملا  نیف 
حمالملا سفن   . نینولمو تادنولبو  تارمق  ةبمطسإلا  , سفن  مھلك  ّهرب 

. ةرركتم

.. تریش يت  ىلع  تروش  وأ  تاك  يداب  ىلع  بوج  ينیم  دحاو , مھسبلو 

.. ةعیبطلا يف  يللا  ّعونتلا  حابص   .. ىقب كدنع  دخ  رصم  يف  انحإ  نكل 

.. سبلتتب يللا  ةضوملا  يف  يلايریسلا  نفلا  حابصو 

نم تمحفتا  سب  اضیب   .. يقالت اضیب   .. يقالت ةيواحمق   .. يقالت ارمس 
حیتفت تاميركو  نشيدنواف  يف  اھسفن  تغمرم  سب  ارمس   .. يقالت فیصملا 

! يقالت

لوطلا ةطسوتم   ... دوجوم ةربعكمو  ةریصق   .. دوجوم يوأ  ةعرفو  ةليوط 
.. دوجوم

دوجوم ماوقلا  ةقوشمم   .. دوجوم ةطرفُم  ةنمِس   .. دوجوم ةصعصعم  ةعیفُر 
.. ةمودعم نوكت  داكت  بسنب  سب 

ناقرزلاو راضخلا  ىلع  لزنت   .. طبعلاب ينُب   .. لبَھلاب ادوس  نویع  يقالتھ 
! سيوك رود  تنإ  سب  نایلم  قوسلا   .. هضرب يقالتھ  سب  ححاش 

... اھنم شوكانمرح  ام  ارمحلا  نیعلا  ىتح  هد 
بآ بكیم  هیف  ّشو  شَمن , هیف  ّشوو  دیعاجت  هیف  ّشوو  بابش  ّبَح  هیف  ّشو 

.. ةرثكبو رفاوتم  يئاوشع  لكشب 

تانافرب ىلع  هینج  وبأ 1000  لیناش  مویفریب  يشإ   ... ةفلتخم انتحيِر  ىتحو 
... خیبطو موتو  لصب  ةحير  ىلع   ... ةایحلا میسن  هاولول  ىلع   .. میلفيروأو نوفإ 

... دوجوم هلك 



.. ةفلتخم سبللا  تالياتسإ  ىتحو 

ناتسفو كینوت  هنم  ةلماع  تاھوراك  رمحأ  صیمق   .. نجیل هیتحت  تروش  توھ 
ةفل  .. نوبروت  .. سدنھملا داؤف  ونومیك   .. انيراك ىلع  شتيرتسإ   .. نولطنبو

.. باقن  .. رامخ  .. ةفللا تحت  نم  ةعلاط  تیكاتك  ارفص  ةَّصُق   .. شینابسإ ةحرط 
.. دوجوم هلك   ... حص باجح   .. مرتحم سبل 

رمحأ ف يدلب  درو  نایلم  نولطنب  ةسبال  ةیبنجأ  تفوش  كرمع  ىقب  تنإ 
ةسبالو نولطنبلا  هوج  يدابلا  ةلخدمو  يركس  اجیف  نم  يداب  هیلعو  رضخأ 

!!!! يد تحت  نولطنبلا  ترھ  يللا  يدلبلا  درولا  ةشقن  سفن  هیف  براشيإ 

حزق سوقلا  ناولأ  لكب  ضعب  قوف  تابراشيإ  ةسبال 8  ةیبنجأ  تفوش  كرمُع 
؟ ةدحاو ةفل  يف  ةمزجلاو  سيردلاو  وریلوبلا  ةجرد  تباج  اھنإ  نمضت  ناشع 

يللا ةولبلا  مغر  هیب  يشمتب  يللا  نزاوتلا  وأ  يد  سارلا  مجح  تفوش  كرمع 
؟ ةفللا نزو  لقت  نم  اھافق  ىلع  بلقتتب  شم  نامكو  ؟ أل  يد قوف  اھالياش 

؟! ةلھس يد  يھ 
. كشأ يلیییير   ... .. أل كشأ ؟  هرب هد  لك  تفوش  كرمع 

يف هد  لك  فیصلا !! ّزع  يف  توب  سبلتب  تانب  يف  نإ  انیب  لصو  عونتلا  هد 
؟ اھ ينات  هيإ  اوكلمعن   ... نوشافلاو ةضوملا  لیبس 

ةططخم زسنیل  يف  ىقب  ىتح  هد   .. اھتیلح زسنیللا  اف  نیعلا  نول  ىلع  ولو 
تفوش مھسبلتب  تانبلاو  فوم !! زسنیلو  يلاحسلا  نیع  نولب  زسنیلو 

؟ تفوش  ... ىقب

!! ؟ ينات هيإ  اوكلمعن 

.. ةینات تنب  ّيأ  دنع  هیقالت  ةلاحتسا  سنبساس  اندنع  انحإ 

.. قاوذألاو لوصفلاو  تاراضحلا  فالتخاب  ئجافتت  عراشلا  يف  يشمت 

ول لاّموأ   ... دحاو مقط  يف  هلك   .... ونومیك ىلع  يداب  ىلع  طوبعز  ىلع  توب 
.. هيإ لمعتھ  بالودلا  ةیقب  تفوش 

نإ ّسحت  اھاسبل  يھو  يشمتب  تانبلا   .. رفوأ اندنع  زيروسیسكإلا  انحإ 
اباب اي  ةینازیم  اھیل  يد  تاجاحلا   .. ةللخشلا توص  نم  كبنج  ةیشام  ةتراك 

! مالك ّيأ  شم 

ةبراضو ؟  رتسامولفلا ملقلاب  اھبجاوح 8  ةمسار  هدك  لبق  ةیبنجأ  تفوش 
يلاعلا لغشلا  اورّدقو  ىقب  ىرتفا  اولطب  ؟  هد ولحلا  خوخلا  نول  رشالب  اھدودخ 

! يلاع فرص  يف   !! هد لمعتیب  يللا 
... میجلا نم  ةعلاط  يھو  اھلكش  سفن  حرفلا  موي  اھلكش  ةیبنجألا  ةسورعلا 



نم ةعلاط  يھو  اھحرف  موي  ةيرصم  ىلع  ّفرعتت  كاااااادحتأ   ... كااااادحتأ نكل 
.. مءوتلا كتخأ  ول  ىتح  ریفاوكلا  ديإ  تحت 

رعَش اوكديإ  اوسوبت  ضورفملا  ينعي !! انِسفن  ّعطقن  ؟  اااھ ؟  ينات هيإ  اوكلمعن 
!! میظعلا هللاو  نقدو 

" تانبلا ةلماعمو  تاتسلا  جولاتك  "

ةجاح شاھدنعم  سب  هاوج  يللا  رتك  نم  لفقتیب  شم  اھعاتب  بالودلا 
!! ةفورعم  .. اھسبلت

ولو  ، هدك ّدق  شم  ةیسفنلا  اھتلاح  ًابلاغف  ةكحك  ةأجف  تلمع  ول  تنبلا 
تارارق دخاتھ  ىقبي  ليوط  ناك  ام  دعب  صلاخ  اھرعش  ّصقت  تّررق 

يلل ّدعتساو   .. ىقب رتاس  كلدخ   .. اااااادج كأجافتھ  ةینات  ةيریصم 
! نیتّذوعملا ارقاو   .. ياج

كتمامب شاھنراقت  ام  تانراقملا , بحتب  ضرألا  هجو  ىلع  ّتس  شیفم 
شم  .. ّدس ةراحل  ّلصوتب  ةقيرط  ةنراقملا   .. ةدحاو يأ  وأ  كتخأ  وأ 

! سوووود  .. مھیف كیل  ول   .. طایعلاو دكنلاو  زوبلل  ریغ  ةجاحل  كلصوتھ 



ول ىتح  تآجافملا  يف  تومنبو  درولا  بحنب   ، ةتالت میظعلا  اب  مسقأ 
يد تاجاحلا  سب  قيرلا  ىلع  جسامب  ول  ىتح   ، اًّدج ةلبھ  ةجاحب 
. ریتك بسكتھ   .. ةجاح رسختھ  شم  ّبرج   .. يوق اناعم  قرفتب 

بوسنمب انقلخ  انبر   .. دكنلا يف  بح  شم   .. انتعیبط نم  ءزج  طایعلا 
! ةداس اي  نحُم  شم  انترطف  يدو  عومدلا  نم  نیعُم 

يف ىقبتب   ، اھبیسيو يلیلوق  طایع  يّصلخت  اّمل  اھلوقي  اھزوجو  ّطیعتب  ّتس  اّملو 
! سولفب شم  ةبطبطلا   .. اھیلع بطبط   .. اھتایح تاظحل  دوسأ 

شرتھتست ام  هدراھنلا » هيإ  يتلمعو  يكیلع  ينینمط   .. اھ  » ةملاكم
! ينقدص كوجرأ  مامتھالا ! بحنب  كلوقب  شم   .. ططأزن انیلختب  اھلوعفمب ,

ام  ، هیف هنإ  قثاو  تنإو   .. شیفم كلوقتو  ؟  ِكلام ّتس : لأست  امل 
قلقي میتنألا  كبحاص  بیجتو  قلقت  مزال  اھبیستو , يشام  شاھلوقت 
انبحتب شم  تنإ   ، هدك انلابسنلاب  يد  ةلوھسلاب  شم  عوضوملا   . كاعم

! سمشلا ارو  كَسفن  ّيدوتھ  قوف  متھم !! شمو 
ةجاح يف  نإ  ّسحنب   ،« ِكلام  » لوأ نم  انلعزم  يللا  ىلع  انلق  ول  انحإ 

, لماك شّدحم  سب  ّزفتسم  نوكي  نكممو  عْبط  هد  نأ  فرتعن  مزال  طلغ ,
ّيلخ كلوقتھ ! اھدعبو   ، تاعاس تالت  كلام  اھلوق  لمحتسا  شلعمو 

! شتيرتسإ كقلُخ 
يھ اھلوق  تّارجملاو  نوكلا  لامج  ةكلم  اللاو  ىلحأ  انأ  كلتلاق : كتارم  ول 

عنقم شم  ىقبتھ  ناشع  ينات  ةملك  يأ  لوقت  شلواحت  ام  اًعبط ,
سب  ، بدكتب كنإ  ةفراع  اھلك  رصَمو  بدكتب  كنإ  ةفراع  يھ  سقفتتھو !

! شیع لكانب  انيدأ 
: عون نم  ةلئسألا  كلأست  ّتس  امل 

؟" ينبحت شتقبم  تنإ  وھ  "
؟" هيإ كلابسنلاب  انأ  "

شیلمو يتبیبح  تنإ  هد  ياااااااازإ  اھلوقت : ناشع  كشكنتب  تسلا  نإ  اھنم  فدھلا 
نم ةقثاو  شم  يھ  يااااازإ  نإ   ، كتمارك حرج  هد  اھلاؤس  نإ  اھسّسحتو  كریغ ,
ّدرھ شم   .. هتباجإ ةفراع  يتنإ  ام   ، هد لبھألا  لاؤسلا  هيإ  اھلوقت  شم  ؟  اھیل كبح 

! كديإب كربق  ترفح  ىقبتھ  يد ! ةبياخلا  ةلئسألا  ىلع 

. يد ةكایشلا  هيإ  يتيولحإ , يوأ , يتیسخ  اھلوق  دعاق  تنإ  ام  لوط 
. سنرب شیعتھ  سكعلاب  ةجاح  يأ  رسختھ  شم 

، هیف اھتفش  موي  لوأو   ، ةحتافلا ةيارق  مويو   ، وكزاوج دیعو   ، اھدالیم دیع 
! كیلع سلغت  ناشع  شم  اھمامتھاو  اھبح  رتك  نم  مھاركاف  ىقبتب 

رعس كفلكتھ 3  شمو  تس , يأل  يرحس  اھلوعفم  ةولحلا  ةملكلا 
! يرارح



كردقتو كبحتب   .. كومھف ام  يز  عرمتتب  شم  سيوك  تسلا  لماعت  امل 
. رتكأ

. يد ةطقنلاب  شرتھتست  ام   .. لجارلا يز  اّھيز  مالحأو  حومط  اھیل  تسلا 
قلقإ  ، بنج كنم  ةدخاوو  ةداعلا  ریغ  ىلع  ةتكاس  ةدعاق  ول  تسلا 

.. تلاتو ينات  كاعم  قلقي  هدك  لبق  كاعم  قلق  يللا  كبحاص  تاھو 
. ةلبنقلل كسفن  رّضح   ، ةثراك يف   ، لیختت امم  ربكأ  عوضوملا 

ام هتّفل  براشيإلا  وأ  حاس  لحكلا  وأ  ظاب  اھعاتب  رنیليآلا  ول  تسلا 
! اھنع دعبا   .. ةلینب لینم  ىقبیب  اھدوُم   ، شتطبظ

شم كترضح  ولو  ةینوكلا  تباوثلا  نم  هد  نیناطلغ , شم  ًابلاغ  تاتسلا 
، اوطلغ هیل  اوّرربي  مزال  اورذتعا  ولو  تنإ , كتطلغ  يد  ىقبت  هدك  فراع 
ّربكو اھریصق  نم  اھدخ  اف   . اورذتعي اوركف  ول  ةولب  يأ  يف  كوطلیب  ًابلاغو 

! ماّدق روھش  كشو 3  يدرفإ  اھلوقت  دعقت  ام  لادب  كغامد 
ةدخملا دخ  ةظحللا  سفن  يفو   ، ةدماج اھنإ  ةيدعم  ةدحاو  ىلع  لوق 

.. جنفیللا يف  ةبنك  يھنأ  ىلع  كناكم  فراع  تنإو  كتعاتب 
رازھ شیفم  رازھب , الو  ّدجب  لاقتت  يد ال  ةلمجلا  ةيوش " يتنخت  يتنإ  "
عفدیبو طلتیب  هلك  نایكو  ةرسأو  تیب  يف   .. كمركي هد هللا  عوضوملا  يف 

!! يد ةلمجلا  نمت 
.. ّزوجتت امل  اھیب  كتنب  لماعي  كتنب  زوج  ّبحت  يللا  ةلماعملا  كتارم  لماع  ةصالخلا :

. اھحيرتو حاترتھ 

" قیقشلا ةوھقلا  بكوك  "

. امنیس اولخدیبو  سبل  يرتشتو  اھتابحص  عم  جرختب  هناحرف  ول  تنبلا 

!! ةوھقلا حوریب  ناحرف  ول  دلولا 

.. طیعتو ظبلكتو  نختتو  اھلك  ةجالتلا  لكاتو  ةكحك  اھرعَش  لمعتب  ةبئتكُم  ول  تنبلا 

!! ةوھقلا حوریب  بئتكُم  ول  دلولا 

.. اھتضوأ يف  روعكتتو  ّطیعتو  اھیلجِر  ّزھت  دعقتو  اھتبحاص  ملكتب  ةناقلق  ول  تنبلا 

!! ةوھقلا حوریبو   ، ایندلا يف  ةجاح  لك  نم  هكفیب  ىقب  ناقلق  ول  دلولا 

رتل برشتو 5  اھتضوأ  يف  دعقتو  مزالملا  لك  بیجت  ناحتما  اھدنع  ول  تنبلا 



.. يوالب اھارو  ول  راھنت  نكممو   .. ركاذتو هیفاكسن 

يف هلوحرشي  دعقيو   ، ةوھقلا يف  هباحص  نم  مزالملا  بیجیب  ناحتما  هدنع  ول  دلولا 
نم علطيو   ، ةوھقلا يف  اماجیبلاب  مانيو   .. ةوھقلا يف  جھنملا  ركاذیب  ًانایحأو   ، ةوھقلا

. لدِع ناحتمالا  ىلع  ةوھقلا 

لمعتو اوروصتي  ةولح  ةتح  يف  اھتابحص  مزعتو  يناغأ  لّغشتب  حجنتب  امل  تنبلا 
.. تیبلا يف  ةنيرعزأ 

، ةوھقلا ىلع  دعقیبو   .. ةوھقلا يف  بيراشملا  ىلع  هباحص  مزعیب  حجنیب  امل  دلولا 
!! ةوھقلا ىلع  هلوحوريو  تابرشلا  اوبیجیب  هلوكرابي  نيزياع  يللاو 

ىلع اھوتیصيو  اوس  اوجرخيو  ةتروت  اھلوبیجي  اھتابحص  اھدالیم  دیع  يف  تنبلا 
.. كوب سیفلا 

اودعقیبو  ، هركتفیب وھ  ىتح  الو  هركتفیب  هباحص  نم  شّدحم  هدالیم  دیع  يف  دلولا 
هدالیم دیع  نإ  نيرھشب  اھدعب  ركتفي  نكممو   ، يداع موي  يأ  يز  ةوھقلا  ىلع 

!! تاف

مالفأ فوشتو  اھبیبح  ملكتو  بودبد  نضحتو  ينسح  رمات  عمستب  بحتب , ول  تنبلا 
ةیسنامور ..

.. ةوھقلا ىلع  هاعم  دعقت  هتبیبح  بیجي  هِسفنو  ةوھقلا  ىلع  دعقیب  بحیب , ول  دلولا 

ةروصل رشتكیب  ليافوربلا  ریغتو  شلكاتمو  راھنتو  طیعت  اھتبوطخ  تلكشف  ول  تنبلا 
.. ضرألا ىلع  بدبدتو  ينات  حرج  عمستو  ةعبرم  ةدعاق  يھو  لماك  ةلبع 

ةینات ةوھق  ىلع  دعقیب   ... يد ةرملا  ةديدج  ةجاح  لمعیبو  هد  لك  نم  اوكفیب  دلولا 
!! دووملا نم  علطي  ناشع 

.. ينغتو ّصیھتو  ةنح  ةلیل  لمعتب  نیمویب  اھحرف  لبق  تنبلا 

!! ةیفاعلاب اھنم  هوموقیبو  ةوھقلا  ىلع  دعاق  نوكیب  نیتعاسب  هحرف  لبق  دلولاو 

ملكتو ططأزتو  تاكسام  لمعتو  اھتمام  عم  فّضنتو  اھسِبل  طبظتب  دیعلا  ةلیل  تنبلا 
.. مھیلع ّدیعت  اھبيارقو  اھباحص 

عونك دیعلا  ةالص  دحل  ةوھقلا  ىلع  اودعقيو  هرمع  باحص  لك  عمجي  دیعلا  ةلیل  دلولا 
ةكسلا ةفاسم   .. ةوھقلا ىلع  ينات  مھلعجريو  رطفي  حوريو   .. ىقب رییغتلا  نم 

.. ينعي
! ةوھقلا بكوك  نم  مھو  ضرألا  بكوك  نم  نحن   .. اًّقح



" يشحم هلیلِمعا  "

رود ىتح  الو  نيرود  ةتروت  ىلع  يصوتو  ةلالجلا  شیكدخات  ام  اوكزاوج  دیع  يف 
ىلع يد  شیلوقت  ام   ، كعوك سوبأ  يد  يرث  ةتروت  يف  كبلق  يبِعتت  يعوإ   . دحاو

راوح يد  بعتم !! دامع  ةنامس  اھیلع  اللاو  هبحیب  يللا  نشیتس  يالب  عارد  لكش 
!! ناسنإ هلمحتي  لشف ال  لشاف 

شمو طفلشتتھو  نادنوفلاو  اھیلع  يللا  جنیسيإلا  لك  لیشیھ  كزوج  رخآلا  نم 
! هینج اللاو 500  هینج  يتسبل 400  كوربمو   ، ةجاح اھنم  لكایھ 

!! يشحم هلیلمعإو   ، هدك اب  يدھتسا 

نم رتكأ  اھبحي  نكمي  يلوقتو  تیبلا  يف  ةكیك  شیلمعتم   ... هدالیم دیع  يف 
ىلع نیيزتلل  توبموكو  زيركو  يتناش  ميرك  يفلكتتھو  اھبحیھ  شم  زھاجلا ,

هلیلمعا  .. فیصرلا يز  ةفشان  ىقبت  ام  دحل  ةجالتلا  يف  دعقتھو   ، يضافلا
!! يشحم

ام سب   ، يد ةولحلا  بولق  لكش  ىلع  يللا  كیك  بكلا  يتنإ  يلك   .. نیتنالفلا يف 
. يشحم هلیلمعت  شیسنت 

. مالكلا يعمسا  يشحم ..  هآ  كلوقھ  ؟ !! نیتنالفلا يف  يشحم  يلوقتھ 

هيز الون  ًالثم !! رھبنیھ  وھ  الون  نم  لبھت  سكیك  بك  هلیبیجت  امل  كنإ  شيركتفت  ام 
يللا ةوجع  وبأ  توكسبلا  ّيز  ّهيز  ةلاجرلا !! دنع  عراشلا  يف  يداع  زبخم  يأ  يز 

.. !! الون يتنإ  كلیلخ   .. ولیكلا هینج  ةتالتب 

صخش لك   .... ةیسنامورلا محري  لوقي هللا  ّدح  نإ  وأ  لعز  شوھیفم  هد  عوضوملا 
.. هّحرفتب يللا  تاجاحلا  هیلو 

نم كقزر  ىقبي  نجاوطلاو  يشحملا  نم  رتكأ  سكیك  بكلا  بحیب  كزوج  ول 
. امسلا

امھ  ... ةعمش اھیف  قشارو  ةتروت  رظنم  فوشت  ام  لوأ  اھزوب  بلقتب  ةلاجر  يف  نكل 
؟ هيإ لمعنھ   ... هدك مھتیصخش 

يأ  .. نرفلا يف  ةجاح  يأ  ةینیص  وأ  قاقرلاو  كيرفلاب  يللا  مامحلاو  يشحملا 
. كیك بك  نسحأو  ةتروت  ىلحأ  نم  لجارلا  دنع  عدجأ   .. ةجاح

ةلَح يتلمع  يتنك  ول  ينیقّدص  سب   ، ةأجافملاب رھبنا  هنإ  كسّسح  ول  ىتح 
ام كرمُع  ةعملو  هنیع  يف  ّبح  ةرظن  يفوشتھ  يتنك   ، مامح اھاعمو  يشحم 

. هلاھیتبج ةتروت  يأ  عم  هدك  لبق  اھیتفوش 
ىقبي ىقب  ةتفكو  بابك  مھبنج  ولو   ، يشحم ةلح  هلیلمعتو  ينم  يرتشت  نكمم 

. نشبسيرلا يف  ةوجع  لاثمت  كلمعیھ  هدك 



.. !! ةركف ىلع  يوأ  ةفشان  كغامد  ىتنإ  هد   ... مالكلا يعمست  ام 
!! كملكب انأو  انھ  يلیصب   ، تاتروتلا نم  هيإ  يتدخ 

. ةجاح يرسختھ  شمو   ، يبرج

" اھنینسو ةركاذملا  "

.. ؟ كدالول يركاذتھ 

 .. هلامو

.. مالك شیفم  ةولح  ةأرجلا 

 ... مارح الو   .. بیع وھ  ال 
 .. صلاخ ةمزأ  شم  عوضوملا 

: ةركاذملل ةطیسب  تامیلعت  يد   ، يتس اي  ّيصب 

ةجاح شیلخت  ام   .. كنم ةتح  يكانض ,  .. كنبا هد  نإ  يركتفا 

هضرب يركبلا  كنبا  اكوم  هد  شم   . ضعب اوكرسخت  ةھفات 

نم لمَح  سبل  هلیتسبلو  ایندلا  نم  هیتنمتسا  يللا 



 ... يناتلا رھشلا 

؟ ااّاوھ شم  اللاو  ّاوھ 

يتنكو ىقب  ربكي  ىتمإ  يلوقتب  يتنك  يللا  هد  شم 

عيركتلاو ةعاضرلا  نم  يصلخت  ناشع  مايألا  يدعتب 

؟ زربمابلاو

، وھأ كنیتنابرت  ّعلطمو  ءاش هللا،  ام  مسب هللا  ربك  اكوم  وھأ 

اي اكوم  اي  طشألا  مايأ  نم  موي  الو  كرس  يف  يلوقتبو 

 .. يبیبح

... ىقب يسبلإ 

نم عجریب  ام  دعب  هنأل   . بسانملا تقولا  يراتخت  يلواح 

ام دعبو   ، لقتیب ىدغتیب  ام  دعبو   ، نابعت نوكیب  ةسردملا 

زوعیب ىمحتسیب  ام  دعبو   ، نامخو موقیب  رھضلا  مانیب 

قوفمو حصحصم  ىقبیھ  لود !!!! ریغ  تقو  يراتخا   .. ّحيري

.. يكاعم

بحیھ ةأجف  ناشع  ةركاذملا  ةضوأ  نم  لافطأ  يأ  يّجرخ 

، ةطیحلا يف  اھسبلمو  تولاش  اھيدم  هسل  ناك  يللا  هتخأ 

نإ رتكأ  ئجافتیھو  هنم  رغصأ  خأ  هدنع  نإ  ةأجف  فشتكیھو 

ناحبس  ... نینس هلاقب 3  اوكاعم  شياع  هنإو  يلع  همسا 

هللا!

هنألرفاوتملا بسح  ريدلوك , وأ  ريز  وأ  كبنج  ةلُق  يلخ 

 . ةرم شطعیھ 50 

ناطیشلا نسحل  ةلُق  شالب   .. يروھتت يبساح  سب 

. رطاش

... يمور كيد  هليرّمح   ... سیت اوحبدا   .. لجع اوكبنج  ّيلخ 

.. لجعلا ةدخف  هليّدت  ةرم   ... ةرم كنم 100  عوجیھ  ناشع 



.. ّهنز نم  يصلخت  ناشع   ... كيدلا كرِو  ةرم 

كنم 15 قنزتیھ  ناشع  تیلاوتلا  بنج  ةضوأ  يف  يركاذ 

.. لولحم يكاعم  يلخ  اف   ، فافج هلیجي  نكممو   ، ةرم

ناشع مالقألا  يرب  ىتح   ، هماّدق نم  ةجاح  يأ  يلیش 

عرقأ بتكملا  يلخ   ... هتخأل ةبیج  هلمعيو  هیب  بعلیھ 

.. صلاخ

اھنم قھزیھ  زركیتسإلا , ىلع  كرمع  ىقش  شیعیضت  ام 
. هتاوخإ افق  يف  كلمھقزلیھو  نیموي  دعب 

اھیلوق  .. ةجاح رجیھ ى  ام  يبنلاو  ةرم , ةمولعملا 20  يلوق 

ضعب اورسخت  ام  لدب   ، هدك ةشفرفم  يتنإو  بحر  ردصب 

 .. ًالصأ شلھاتست  ام  ةدام  ىلع 

اھتاھويدیف يف  هدبع  يفیف  ةنانفلا  ةشفرف  يرضحتسا 

... يوأ يكاعم  قرفتھ   ... وووووویناوھ  ٥ .. هاووووومأ ةعاتب ٥ 

, يوأ سكاف  ىقب  هد  يدناكلاو  ةتالوكیشلاب  زیفحتلا  ّوج 
اي باتكلا  قرحنھ  كرو  موھلا  انصلخ  ول  هلیلوقو  هیعجش 

!! ةریيروف ىقبیھ  .. يبیبح

؟ بجاولا لمعیب  لطبلا  اااھ  ؟  لطب تنإ  شوھیلأست  ام 
ىلع  .. ةركاذملا وبأ  ىلع  لاطبألا  وبأ  كلوقیھ  ناشع 

ةتكاس هللا يتنإو  هليركاذ  ىقب , شمھوبصعت  ام   ، ...... وبأ

! كلكرابي

صاصر نیملق  ّصلخيو   ، نام ربوس  لوحتیھ  هنإ  شیعقوتت  ام 
.. هد قبلا  دعب  ترحلا  نم 

ملكتي دح  شیلخت  امو   ، هلك تیبلا  يف  نويزفلتلا  اولفقا 

... راوح يأ  يف  هندو  قشار  وھ  ناشع 



هصرق هبحاص  دمحم  نإ  كلیكحي  ركتفیھ  ركاذیب  وھو 

نإو  ، رمع شتودنس  نم  ةمطق  لكأ  نزام  نإو   ، ةدراھنلا

ناشع تارم  تسطع 3  .. أل ... نیترم تسطع  رشتیتلا 

صلخن اّمل  هلیلوقو  ةفيرظلا  كحوارم  كبلق  ىلع  ... ةقدلا

... زياع تنإ  ام  يز  يغرنھ 

شم هیلو   ، ةرودم ةروكلا  هیل  يز   ، ةفسالفلا ةعاتب  ةلئسألا 

لھیھ هد  لك  رجش , قرو  ىدغتنب  شمو  بارتلا  لكانب 

هنإ يركتفاو  صلااااااااخ  يشنط   .. اوركاذتب اوتنإو  يكیلع 

!! يكوش نیت  ىلع  هیف  يتمحوتاو  يكانض 

مالك الإ  هلك  طلغ , ةجاح  تلاق  رشتیتلا  نإ  هلیلوقت  يعوإ 

apple ىقبت  .. apple ينعي ةدرو  تلاق  ول   ... رشتیتلا

.. يكیلع اولدعیبو  ، أل  يعیبط ریغ  لكشب  مھمالكب  اوعنتقیب 

!  apple ينعي ةدرو  نإ  يكوعنقي  مزالو  لود  ةیلبلا  ّدق  يللا 

!! رشتیتلا يد  شيرزھت , ام 

رعاشملاو طرفُملا  ئجافملا  نانحلا  ّوج  نم  شیبرغتست  ام 
موقي بجاولا  اولحتب  اوتنإو  يد  ةأجف  ّبھتب  يللا  ةشّایجلا 

لجِر ىلع  ّبحأو  اباب  نضحأ  حورأ  زياع  ّكلوقيو  كديإ  سوبي 

 .. عقوتُم هد  لك   ... يتخأ

.. ةردلا يف  ّعلو  بحلا 

ّایلع ففال  يكوشلا  لبحلا   ... ّایلع شفاق  يرھض  كلاق  ول 
.. ّایلع حقنتب  ةعبارلا  ةرقفلا   .. ترسكتا ةوقرتلا   .. ينلبعكو

. ّيزھتت الو   .. ىقب نیجع  نم  ندِوو  نیط  نم  ندِو 

ناشعو  .. ةماع ةيوناث  شم  كنبا  ناشع  يزجنت  يلواح 

كلاج ول   .. ليوط هّسل  راوشملا  ناشعو  كتّحصو  كترارَم 

.. ةریسملا هاعم  لمكیھ  نیم  يتقولد  نم  يعابر  للش 



نوكي نكممو  میلعت  ىلع  نیلخاد  هریغ  نیتیلب  يف  هّسلو 

؟ ىقب لاحلا  يازإ   .... مھرطشأ وھ 

... نايزھ  ... ةللغز  " .. كدنع ةبيرغ  ضارعأ  يأ  يتیقل  ول 
روتكدلل يحور  ةيراحتنا .." لویم  روھظ   ... يجرعتب  ... ةھتھت

! كدرب حور  يتنإ  ؟  هيإ اللاو  بحاص  شیكلم  يتنإ   .. لوطلع

" ايانض اي  مادملا  يضرإ  "

. اھلمعت شالب   ، ةجاح نع  ةیضار  شم  كتارم  ول 
!! شرزھتب ام  عتاب  اّھرس  تاتس  يف  ةعامج  اي 

. لوطلع كاعم  نوكت  اھَسفن  سب   ، ةركف ىلع  صلاخ  ةشحو  شم  اھتین  يھ 

نم نيرفاسم  هسل  اوتنك  ول  ىتح   ، اھاعم شم  كباحص  عم  رفاست  هیل  ةفياش  يھ 
. عوبسأ

. ةطبظم شم  هوج  نم  ةیسفنلا  نإ  هدك  سحت 

هسل ىقبت  ام  لوأ  ةیبرع  ةشییختب  الثم  بلقي  رفسلا  يف  اھاضر  مدع  ةدحاو  يف 



.. ملعم اي  يردب  يردب  كیلع  دكنتإ  هدك  اف   ، قيرطلا كسمتھ 

، نیموي نبا  خيرص  شاھیفم  الثم  خیشلا  مرش  يقالت  كنإ  وأ 
.. ّوج ّریغي  حيار  شم   .. ارحص حار  هنإ  سساح   ، ينیع اي   ، لجارلا يقالت 

تفطاعت تانئاكلا  لكو  ططقلاو  ةمحزلاو  عراوشلاو  وجلاو  ةعیبطلا  نإ  هدك  ّسحت 
!! ةشالجلا كاعم  لمعتبو  بجاو  اھاعم  لمعتبو   ، اھاعم

.. قرغتت ام  لبق  يرج  حّورت  اف   ، ةروك بعلت  حيار  تنإو  رطمت  ایندلا 
! ينات علطت  اف   .. اوكتیب نم  لزان  هّسل  تنإو  ةمیلسلا  كاعم  لمعت  ةروفصع 

يجراخلا .. ملاعلا  نیبو  اھنیب  ينومراھ  يف  نأك 

.. ریسفت يأ  شاھلم  لصحتب  هدك  تاسوكع  يقالتھ 

نإ ّسحت  ةشاشلا , ىلع  عقي  نوف  يآلا  موقي  هبیجت  يطوت  اف  عقو  هرارز  صیمقلا 
! اوكتیب حورت  كلمركأو   ، عوضوملا يف  ةنعل  يف 

لسنك ولو %0.0001...  ةررضتم  يھو  كباحصأ  عم  رفاس  كلوقتب  اھنإ  تیسح  ول  اف 
. كلوھبتاك انبر  يللاب  يضار  تنإو  لسنك   .. ریكفت ریغ  نمو  ةيرفسلا !!

نإ دكأتاو  هتاھ  وأ   ، هبیجت ىعوإ  هيرتشتھ  ليابوم  ىلع  ةیضار  شم  اھتیسح  ول 
.. يوأ ّلف  ىقبي  هدكو  كاعم  اھلتاھ  وأ  هد , بلقاو  ةنس  وبأ  شم  ةایحلا  ىدم  نامضلا 

هضرب .. كالياش  يد  تسلا  شم   .. نسحأو كسفنل  لمعتب  ام  يز  اھلمعا 

ةيواخم !! اھّسحت  تاتس  يف  رازھب  شمو   ، يوأ ةشحو  تسلا  ةبلق 

ةجاح .. نع  ةیضار  شم  ول  ةقراخ  تاردق  اھیلو 

.. ةصالخلا نكل  ةشحو  تاتسلا  نیع  نإ  اًدبأ  ةقالع  شولم  هدو 
.. تامارك اھیلو  ةكرب  يد  تسلا  ناشع  مادملا  يضرإ 



؟" دسحلا نم  فاختب  ةیصخش  عم  لماعتت  يازإ  "

يتيرطضا ول  سب  حيرأو , لھسأ  يد  تایصخشلا  عم  يلماعتت  شالب  ساسألا  نِم 
: هیلع كلوقھ  يللا  يلمعت  ىقبي 

نم ةلماجم , ةملك  اھلیلوقت  كنیع  كسح  يعوإ 
, يعوإ كیش , هد  سبللا  وأ  هد  لامجلا  هيإ  عون 
ّرودت تأدبو  اھمسج  بنج  اھديإ  تلزن  اھیقالتھ 

يقالت ام  دحل  شعرتتھ  اھديإو  بشخ  ىلع 
اھقبب متمتتو   ، تحتل تحت  نم  سّمختھو  ةزیبارت 

اھارقتب يھو  كنادوب  قلفلا  ةروس  يعمستھو 
عراستیھ اھعاتب  سفنلاو   .... كنم ةفياخ  ناشع 

يتلوق كنإ  عم  يوأ  ةحوضفم  ىقبتھ  اھنإ  ةجردل 
ءاش هللا!!! ام  مسب هللا  ةرم  نيرشع 

.. اھااااالب  .. ةمھت كسبلت  نسحل  ةولح  ةملك  اھلیلوقت  يعوإ 

, كوب سیفلا  ىلع   unfollow اھیلمعا ةيوخأ  ةحیصن 
سمختب فوفكو  اقرز  ةزرخ  اھتاتسوب  لك  لصأ 

ينوبیس و" يسمخو " يرخب   " ةعاتب نم  ستاتسو 
, ةجاح يأ  كل  فیضتھ  شم  ةرفك " اي  يلاح  يف 

يفوشت امل  ةبيرغ  رتوت  ةیمكب  يسحتھ  سكعلاب 
كيال لمعیب  يللا  يقالتھ  ًابلاغو  اھعاتب ! ليافوربلا 

.. سب اھتمامو  اھاباب  اھیل 
يضاف ىقب  نیم   ! ّدح ىلع  نبسحتب  وأ  صخش  ىلع  يعدتب  اھمالك  لك  يد 

؟ هد لبھلل 

ءاضعأ وأ  ةيرشب , ءالشأ  روص  اھدنع  روصلا  لك 
وأ روسكم  عارد  وأ  قورحم  عابُص  يشيإ  ةعطقتم !!

عجریب لایعلا  نم  لیع  وأ  قبط  يف  عولخم  سرض 
انحإ مد !! ّرختب  عابص  ةلقُع  ىلع  ويدیف ! هاروصمو 

!! فرأو ّمھ  نیصقان 

! نیعلا يزخت  ناشع  فیلأت  اللاو  ةیقیقح  ملعأ  هللاو   ، تايواسأم اھروص  لك 

وأ اھتروص  ىلع  تنموك  اھلیتبتك  ول  ةیبغ  يقبت 
يھ اھتروص  ول  ّنیطم  كراھنو   ، اھدالو روص 

دحل يرفليد  ةبیصم  كسفنل  يبیجتھ   ، اھزوجو



. unfriend وا  unfollow لوقنو عجرن  اف  كدنع !
ةعاس عبرب  اھدعب  يقالتھ  اوكظفحي !! انبر  اھلیلوقتو  يننجتتھ  يتنإ 

انكو  ... يزوجو انأ  يتقانخ  يف  ببسلا  تناك  يللا  اھنم   : " ةدحاو يكاعزر 
. هد مالكلاو   ،" ةدیعب اي  كببسب  قلطتنھ 

اھيربتعا  .. كوربم يلوقت  الو  ديدج  ةلبد  ةسبال  ول 
!!! شيورت اھاسبال 

يعوإ  ... خافتنا هيربتعا  رتم  اھمادق 10  اھنطب  ول 
. يمتھت

.. اھتخا نبا  هيربتعا   .. اھديإ ىلع  يبیب  ةلياش  ول 
.. يلأست يعوإ 

هآ  ، يتیمعتا كسفن  يلمعإ  اھدالو  يفوشت  امل 
يبیبح اي  كيزإ  شیفم   .... غارف مھنإك   !! يتیمعتا

كنإ يلمعإ  يكوملك  ولو   . هد لبھلا  الو 
؟ هیل ةفراع  ةملك , الو  شمھلیھجوت  ام   !! يتشرطتا
، زَوللا لیشي  مزال  ناك  نینس  دعب 6  اھنبا  يدوب  ول 

هتخأ يدانیب  وھو  هیتفوش  امل  يكیف  اھبیجتھ 
هزَِولو هترجنح  ىلع  هیتدسح  اف  يلاع  توصب 

!!! لود لسعلا 

يلخ اھتیب , يحورت  وأ  اھاعم  يطلتخت  شیلواحت  ام 
نع نوكي  اوكمالك  لك  تير  ايو   ، ةیحطس ةقالعلا 

.. عمتجملا يف  هریثأتو  قرزألا  زرخلا  ةیمھأ 

دسحلا نم  فاخیب  يللا   .. ةقث اھمالك  شيدخات  ام 
نكممو روديو  فليو  هوتیب   .. يرغود نوكیب  شم 

.. مھمالك عم  شيزكرتم  اف   .. بدكلل لصوي 

.. هیل شاھیلأست  ام  قرزأ  يف  قرزأ  اھسبل  لك  ول 
! ةلین الو  رحبلا  نول  ّبحتب  يھ ال   .. ةفورعم

بوتكم ةلسلسو  رودم  ّفك  متاخ  ةسبال  اھیقالتھ 
يللا يف  اھیبیس   .. دوع اھیف  دوسحلا  نیع  اھیلع 

!! اًساسأ يتقولد  ةذيوعت  ارقتب  يھ   !!! هیف يھ 

نصحتت ىسنتب  اھنإ  ةجردل  اھتایح  ىلع  ةرطیسم  دسحلا  ةركف  يللا  سانلا 
لك فوشتب  يد  تاراوحلاو  بشابشلاو  فكلا  وج  يف  ةیھلمو  ميركلا  نآرقلاب 

.. ةجاح يأ  يف  اھلنیصاب  اھیلاوح  يللا 



!! يضافلا ىلع  مھت  صقان  شدحم  ناشع  مھنع  اودعبي  رطضتب  سانلا  اف 
مھنإ اھولمعیب  ةجاح  ىصقأ  سانلاو  وھ هللا،  يماحلاو  وھ هللا،  ظفاحلا 

.... انبر ةئیشم  اوذفنیب 

زرخلاب شم  هضرب  نآرقلا  يف  هنم  نیصحتلاو  نآرقلا  يف  روكذم  دسحلا 
ریغ ةجاح  شمھارومو  نیعبرم  كلنيدعاق  مھنأب  رشبلا  لك  ماھتاو 

!! يكودسحي

انریصقتو انبر  نع  اندعُب  وھ  ببسلا   .. انلصحیب يللا  ببس  شم  هلصأ  دسحلا 
.. ةدابعلاو ركذلا  يف 

... هدك يمھفت  مزال 
!! ةیلاغ اي  يلوج  انیلیجنأ  شم  يتنإ 

!! رظنم كلمعن  ناشع  ةلماجم  ىقبتب  ةولح  ةملك  كلوقنب  ول  انحإ 

.. ينعي رتكأ  شم  لماعت  تایقوذ  يد  هللاو 

!! اورثاكتي نأ  لبق  مھوعطاق 

" تسیل يالبسلا  "

تسیل . يالباسلا  ةقرو  تبج  انأ   ، اااااامام - 
يِرجا اھیمرا و   .. هماَّدق شفقوت  ام   ... يِرجا هرجِح و  يف  يبیبح  اي  ابابل  اھیمرا  حور   *

 ..
ةسردملا ..  نم  زيالبسلا  ةقرو  تبج  انأ   ، اااااااااباب  -

كخُم !!!   بِرخي   ، اھّلوأ نم  تدفرتا  تنإ  ؟  ايانض اي  هيإ  ةقرو   ©
   ! سب هيإ  تدفرتا   ... اااااباب اي   ... زيااااااالبسلا  -

؟  مھاف شم  كتوالغو   ، ايانض اي  هيإ  ينعي   ©
دمحم ..  اي  ةسردملا  تابلط  ةقرو  ينعي   *

ّمأ ةكیتسألا  اولكایب  اوناك  كمأو  كوبأ  محري  هللا  ززيالبص !!! اھمسا  ىقب  ّيھ   ©
   ! ينيِّرو  .... ةحير

؟  ةتلاتلا اللاو   ، ةیناتلا اللاو   ، ةقرو لوأ  زياع   -
؟  تاقرو اَّمھ 3  حوسأ !!! راااااھ   ©

 .. اباب اي  هآ  - 
دمحم !!!!  اي  ّكرُم  اي  باااااكسولف !!!! لود  يشارررررخاي   ©



تاھوراك ....  موي  اولكش  مھلك  مھتاھ   ©
؟ اورمؤأ ؟  مھلاحط ؟  مھتیلك ؟  ستنریب هلین  دتكبسير  ريدلا  نم  هيإ  نيزياع   ©

؟ !!   يد ةتابتلا  هيإ  هد  مس "   39 *39 سكوب "  كیتسالب 
؟    نوربإ كیتسالب 

يللا تنإ  كنإك  لمعا  سب   ، نوربإ هيإ  ينعي  امام  لأسا  يرجإ  ّصب  .... يلع ... يلع
؟    يبیبح اي  ةلولع  اي  عماس   ، كلأسیب اباب  اھلوقت  ىعوإ   .. اھفراع شم 

؟  اھفراع شم   ، نوربإ هيإ  ينعي  كلوقیب  اباب   ، ااااااامام  -
 ! بلك اي  هآ   ©

 .. دمحم اي  اوّنولي  امل  سبلتتب  ةليرم  ينعي   *
سرادملا ةرخآ  يدآ  ؟ ! هيإ ينعي  نوربإ  فراع  شم  تنإ  تفز  اي  ىلاعت   ©

لانوشانرتنإلا !!!! 
يد ...  ةتوعبم  يللا  ةضيرعلا  لمكن  انیلخ 

صقان ام   ، نامك ریبابسلا  يرتشنھ  يللا  انحإ  وھ  هییییییل   " ةریغص اضیب  ةروبس 
ریشابطلا !!!! "  يرتشن 

دروب !!!!   تياو  يد   ، اباب اي  هيإ  ریشابط   -
تیسن ...  .... ايوخ اي  يروس   ©

شحصیم !!!!  ىتح  هد  .... مھورتشیھ يللا  اّمھ  لاموأ   .... دروب تياو  تفزلل  مالقأ 
يد !!!!  ةكانتلا  هيإ  هد   ..zipper سب بـ كنیب ..." قرز و5   5  " تالياف  10

هییییییییل  " ، شاوج ناولأو   ، هایم ناولأو   ، ةعیفر بشخ  ناولأو   ، ةنیخت بشخ  ناولأ 
ةرملاب !!!!  نتوج  نم  هيوب  يرتشن  نيزياع  شم   ،" يشنیفاد ودرانویل  كنيركاف  امھ 

هلامو ...   !!crayons ؟ هيإ
؟ !!  اھعفدنھ يللا  انحإ  ةصوغللاو  بعللا  ىتح  وھ   !!!play dough لاصلص ةبلع 
اي هیل  انیلع  ةرعنأتم  اھلام  يد  سانلا  يھ  تايارب " اولوقي 5  ام   " رابراش لیسنیب 

؟    ةجاح يف  مھالعزم  يتنإ  ؟ !! ءاعد
faber Castell ةكرام صاصر  مالقأ  ةبلعو  مسر  تاشتكسإ  نیصقمو و 3  كیتاسأ   5

؟ !!  ةسدنھ يدادعإ  يف  الإ  شمھتبجم  انأ  هد   !!!!
اي هینج  لوتيدلا بـ 50  هتیكاب  يد   " لوتيد تاتیكاب  ةيداع و3  ليدانم  تاتیكاب   3

اوكوططني " .  تيرفع  نیتمب  ةقرو  يف  اھلالخد  يد  ليدانملا  ةبح  ينعي   .... رافك
ارتسكإ ...   سبالمو   ، رعش ةاشرفو   ، نانس ةاشرفو  نانس  نوجعم 

موي لوأ  ّيلع  عم  مھیتعبت  شیسنت  ام   ، اماجیبو بشبش  اوبتكي  اویسن  ءاعد ! اي 
ةسردم تابلط  نوكتھ  يد  ةلاحتسا  لصأ   ... يلخاد ةسردم  اھلكش  ناشع 

هللاو . ّيلع  اي  ينشحوتھ   .... ةيداع
 .. ةنیخت ناولأ  شرف 

رتیلجب ..  موف 



انحإ ؟  ءاعد اي  زوللا  مھدنع  اوج  مھلك  لایعلا  امھ   !!!!tounge suppressors ةبلع
ىقبي نسحل  هد  عوضوملا  انلیفوش  ؟ !! مھتعاتب ةروتكدلا  ىلع  مھلفرصنھ  نامك 

شفرعنم !!!  انحإو  فشك  سولف  يف 
هینج سبياو بـ 200  نیبياج  هسل  شم   .. يّدعم شم  راھن  لوتيد "  " نيدیلل مقعم 

قوف !!! 
  "A4" اضیب ةقرو   20

  "A4" ةنولم ةقرو   40
!! تياو فوأو  يدامرو  رضخأو  رفصأو  رمحأ  نولم  دالج   ... فافش دالج 

لك نم  هدك  بودي  رتم  بیجنھ 20  اف   ، ءاعد اي  هيإ  دأ  نيزياع  نیبتاك  شم  اّمھ  ّيصب 
جنیفیللا !!  ناطیح  ىلع  هقزلن  ىقبن  ىقبتي  يللاو   ، ةدايزب انبج  ىقبن   .... نول

؟ !! ّبیط هيإ  ناشعو  هیل  ؟ !! ةتسوسب طنش   3
شتیكس !!!!  نشكرتسنوك    

... ةسدنھ داولا  اولّخدیھ  صالخ  مھلكش  سب   ، مھمھاف شم  نیبلط  رخآ  انأ   ، ءاعد
شاقبم ناشع   ، سمش نیع  اللاو  ةرھاقلا  سب  مھیلأسا  اف  صالخ  اوررق  مھلكش 

رتكأ ... شم  سب  ةفزلا  يف  شرطألا  يز 
: تمصلا نم  صنو  ةعاس  رورم  دعبو 

 .. يتحمس ول  يلاعت   ... ءاااااااااااعد ءاااااااااعد 
.... يد زيالبصلا  سولف  اي  ةسردملا  سولف  عفدأ  اي  نینتا : نم  ةجاح  يماّدق  انأ  يصب 

ّدق هدك  ةبتكم  يد  سولفلاب  هلحتفأو  صلاخ  يد  ةسردملا  مأ  نم  هّعلطن  امإ  اي 
دھشلا ....  اھارو  نم  لكانھو  يلعو  ریمس 

متمدو !!!  رطست  عستلا  ةساركلاو   ، ةحفصو ةحفصلا  لوكشكلا  مايأ  نیف 
يد اھيرمحتب  يللا  سطاطبلا  تيرايو   ، ّایلع ّيدرو  هدك  يفوش   ، كلوقب ءاعد 
هشو نم  اندفتسا  ىقبي  وھأ   ، ليدانملا قرو  لدب  زيالبصلا  قرو  ىلع  اھيدرفت 

ةجاحب ..... 
نسحل  ... اھیف نیحماسم  اللاو  يتیِلك  نيزياع  مھیلأسا : ةسردملا  يملك  يقباو 

شقتعتب !! ام  يد  سانلا 

" صلاخ ةيداع  ةجوز  تایموي  "
.. دالولا تّمین  كتارم  # 

.. هآ  *



.. لياھ  #
.. اھیلع ناقلق  انأو   ، هّحنتمو فقسلا  يف  ّهصاب  سب   *

.. شفاخت ام  # أل 
يداع  .. نیتعاس اھلاقب  اھّقب  شتحتف  ام  يھو  اومان  ام  ةعاس  نم  سب   *

؟ هدك ينعي 

.. شقلقت ام  هضرب   .. ينبا اي  هويأ   #
.. ةمدصلا نم  ناقوفلا  ضارعأب  ّرمتب  سب  يھ 

توص وھ  يللا  صلخ  ام  لاسرإلا  دعب  نويزفلتلا  لّغشم  ناك  ّدح  ًالثم  نأك 
.. نويزفلتلا اولفق  ةأجفو   ، میلوف ىلعأ  ىلع  هد  شششششششولا 

.. ةيوش شم  لایعلا  عم  مویلا  لوط  هتفاش  يللا  كنیبو  ينیب 

.. لیللاب ةدحاو  الإ  اومانیب  شم  حبصلا  نم 6  ىحصتب  دالولا 

.. ينات يّمحتو  رشنتو  لسغتو  ّعلقتو  ّسبلتو  يّمحتو  برشتو  لكأتب  هد  ّلك 

سفنب يھ  يھ   .. اّھبحیب كنبا  ناشع  ةرم  نام 30  ربوس  ةياكح  تكح  كتارم 
ناشع اھرھض  ىلع  مامحلا  ةطوف  هلتسبلو   .. راھبنالا سفنبو   .. لیصافتلا

!! شلعزي امو  ریطت 

.. اھّلكأتو اھیلع  ّقلحت  ناشع  رياد  بعك  اھلك  ةقشلا  كتنب  ارو  تيرجو 

بصغ هایملا  قلد  يللاو  ریصع  هنم  عقو  يللا  ناشع  ةرم  ضرألا 20  تحسم 
.. قلحزتاو قّدص  ام  يللاو  هنع 

هنإ عم  مونلل  دادعتسا  ىندأ  شودنعم  لفط  ّمینت  ام  ّدحل  ةرم  لك  دھاجتب 
.. هدك هسالغ  وھأ  سب  ماني  هسفنو  ّنزلا  ةنيراس  لّغشم 

.. مانت ةزياع  ناشع  اھازياعو  ةلابزلا  يف  اھتمر  كتنب  يللا  هنیتیتلا  ىلع  ّرودتب 

الو مھطفشتب  كتنب  ناشع   ، ةتوفتف ةتوفتف  ضرألا  تیفاتف  ّملت  يشمتب 
.. ةسنكم اھعدجأ 

ةعاتب لیسغلا  نانطأ  قبطتبو  ريرسلا  ارو  ىمرتا  يللا  توميرلا  بیجتب 
ام لك  يللا   ، كدالو

.. ةمورخم مھيديإ  نأك  اھوّعقوي  ةجاح  اولكاي 

هديإ لّخدي  ریغصلا  طوبطخألا  نسحل  هلفقت  يرجتب  ماّمحلا  باب  حتفي  امل  كنبا 
.. نامك هسار  نكممو  ةعالبلا  يف 

.. زربمابلا يدل  ّریغتو  مامحلا  هد  لخدتب 



.. ةجاح رسكي  وأ  طبختي  ّدح  نسحل  اھسار  طسو  يف  اھنیع  خبطتب  يھو 

.. صلختب شم  يللا  تابلطلاو  يغرلاو  ّنزلا  نم  ةلصاوتم  ةیفلخ  عم  ةشياع 

اھباصعأ كسمت  ضورفملاو  ةرم  زياعو 1000  ةرم  امام 500  ةملك  عمستب 
... علدتبو بعالتبو  كحضتبو  ةيداھ  ىقبتو 

ةبعل اوباس 200  نیلفط  نیب  ةتیتغ  تاكابتشاو  ةسلغ  تاعازن  يف  ّلحتب 
بیجي لوطي  ول  دحاو  لك   .. ةظحللا سفن  يف  ةدحاو  ةبعلب  اوبعلي  تكبحو 

.. هبیجیھ هروز  نم  يناتلا 

بیست ناشع  يد  يف  لياحتو  اھمالك  عمسي  ناشع  هد  يف  سياستب 
.. اھديإ يف  هتّعطق  يللا  اھرعش 

.. ةبوجعأب اھّقب  نم  قرولا  علطتبو  لكّاتیب  شم  سكنیلكلا  نإ  كتنب  عنقتب 

ضعب اودعاسيو  نواعتلا  مھّملعت  ناشع  ةرم  مھاعم 40  مھتعاتب  بعللا  ّملتب 
.. يازإ

لمعتو بعلتو   ، مھاعم كحضتو   ، هلكأ دحاو  لكل  رّضحتو   ، تانوربب مّقعتب 
اھدنع يدو   .. ةكحض صن  اوكحضي  كدالو  ناشع   ، ةطبلا توص  ّدلقتو  ناصح 

.. اھلك ایندلاب 

ناشع  ، مھنم رتكأ  مھیماسأ  تظفحو  هوبحیب  يللا  نوتركلا  مھاعم  فوشتب 
.. مھّدق اھنإ  اوسحيو  ةجاح  لك  مھكراشت 

؟ اومان امل  دوجولا  يف  ةدوجوم  شمو   ، هیل ينات  بكوك  يف  ّيھ  ْتفرع 

.. تبرض تازویفلا   .. تّجنھ ناشع  ةحنتمو  ةتكاس  يھ 

ناشع  ، لود ءودھلا  نیتعاس  لالخ  يد  تازویفلل  ديدجتو  لالحإ  لصحیھو 
.. ةعاس ماك  نامك  ديدج  نم  ةنجعملا  أدبت 

لغش نوفیلت  كلیجیب  امل  تنإ   ، مھتشاع يللا  عادصلاو  ّنزلا  نم  لصِفت  ةزياع 
مھفتیب لایع  يغر  نم  يازإ  ةعّدصم  يھ  ىقب  فوش   ، قنختتب ةيوش  ليوط 

هترفش ☺ كفتب  يللا  ةدیحولا  يھ  ریتك  تاعاسو   ، ةیفاعلاب

.. ىقب تاھمألل  ووباش 
نم اوعقیھ  اوقبيو  اوّمحيو  اوبّعليو  اوّلكأيو  اوخبطیبو  تازوجارأ  اولمعیب  يللا 

. لسعلا ّيز  مھبلق  ىلع  هد  لك  سب   ، بعتلا



" عمتجم ةتاتغ  "

؟ نیمل شحِو  علاط  كنبا  وھ 
!! يوأ ةشاااااحو  هد 
!! صلاخ ةرااامس  هد 

؟ هيإ ّاللاو  ولح  شم  كزوج 
!! ةبيرغ ؟  نیمل نشخ  علاط  اھرعَش  كتنب 

؟ اھاباب اللاو  نشخ  كرعَش  يتنإ 

؟!!! هدك ةریبك  اھلام  هریخانم 

؟!! هدك ةضيرع  اھلام  اھتروأ 

؟ كتنب نم  ىلحأ  علاط  كنبا  هیل  وھ 
!! ادوس هنیعو  يواحمق  علاط  دلولا   .. اضیبو ةنولم  يكینع  كنإ  يوأ  ةبيرغ 

!!! يوأ ةبيرغ 

؟ هیل هدك  لماع  هل  ام  ؟  كنبا يف  هيإ  ىلع  يتمّحوتإ  يتنإ 

!! ریتكب ىلحأ  هابابو  يتنإ 

!! كدالو مھنإ  ةلاحتسا  لوقي  لود  دالولا  فوشي  يللا 
؟ هدك هیل  كزوج  هبش  امھ 

؟ هدك هیل  كتامح  هبش  امھ 

؟!! نیمل هدك  نیعلاط  امھ 

؟ نیمل علاط  ينعي  نيرھش  هدنع  هد   ، هیل عرقأ  كنبا 

؟ كنبا نم  ىلحأ  هیل  كتنب  ؟  هیل ةلوش  ةعلاط  كتنب 

؟ كتنب نم  ىلحأ  هیل  كنبا 

over اھفوشت ةلاجرلا  نكممو   ، يوأ قوذلا  ةلیلق  اھنیفياش  اوتنإ  يد  تاراوحلا 
!! ریتك تاھمأل  لاقتیب  هد  مالكلا  نإ  اوكلوقأ  بحأ  اف  عوضوملا  ةربكم  انأ  نإو 

.. مھبيارق وأ  نیبرقملا  مھباحص  نم  نكممو 

.. دلولا اودسحي  نيزياع  شم  لود  يلوقي  شّدحم 

بألا وأ  مألا  نإ  فياش  ّدح  ولو  دسح , شاھیفم  ءاش هللا  ام  مسب هللا  ةملك 
ىلحأ انرظن  يفو  اندالو  لود  هسفنل , هيأرب  ظفتحي  اف  لفطلا  نم  ىلحأ 

! اندالو انلوصصفت  بلط  شدحمو   .. انلاھتعب انبر  ةيدھ  لمجأو 



انأو يواحمق  علط  ينبا  هیل  ةیثارولا  ةلیعلا  تالجس  يف  رودأ  دعقھ  شمو 
فلأو انبر  ةقلخ  هد  يتیبن , اللاو  ارضخ  اللاو  ادوس  هینع  اياعم  قرفي  الو   ، اضیب

.. هیل ركشو  دمح 

ارمس ةعلاط  يتنب  اوفرعت  ناشع  ريرقتلا  اوكليدإو   DNA للحأ حورھ  شم 
!!! نیمل

اھنبا نم  مأ  دقعیھ  ام  اوكمالك  رمع   . اوكسفنل هد  شبدلا  مالكلا  اولخ  اوكوجرأ 
. نابتب اوكسوفن  سب  اھتبیبح  اھتنب  وأ  اھبیبح 

!! هیب شورثأتي  ام  ناشع  هد  فرألا  اوعمسي  انلافطأل  حمسنھ  شمو 

.. لوُد مايألا  سب   ، اھفرعن اوتنإ  الو  انأ  سان ال  نم  اوكلایع  يف  اوكلدرتتھ  ةماعو 
.. اولباقو ىقب  اورمتسا 

" رختفأو ةروفرف  "

اولمحتسیھ الو  اولمحتسیب  شمو  ریفارف  تاتسلا  نیفياش  اوقبیب  ةلاجرلا  ضعب 
نیّھفرم مھنإ  مھوسسحي  مویلا  لوطو  ّهرب , مھلغش  يف  اّمھ  هوبعتیب  يللا  بعتلا 

. ایندلاب نیيراد  الوو 

!! ؟ هيإ يف  يتبعت  يتنإ  يّعلدتب , الصأ  يتنإ  مھتاترمل  اولوقي 
هد اورّدقیب  الو   ، ةدالولا دعب  بائتكا  مھلیجیب  تاعاس  تاتسلا  هیل  اومھفیب  الوو 

!!! سبو دكن  عوقنم  مھتارم  نإ  هورّسفیبو 

... ةطقن ماك  مھلّحضوأ  ّبحأ  اف 
راھنلاو لیللا  لوط  اھیلع  ّمغت  تقب  اھسِفن  اَّمل  لماح  اھنإ  تفرع  يد  ةروفرفلا 

... يطاولا اھطغض  نم  اھلجِر  ىلع  فقت  ةرداق  شتناكمو 



.. لمحلا لوط  اھرھضو  اھبانج  عجوو  صفرلاو  عیجرتلا  تلمحتسا  يد  ةروفرفلا 

... ةنالعز شمو  مرو  اھشوو  رمن  اھیلجر 3  نم  ربكأ  ساقم  سبلت  تقب 

.. اھتدعم يف  يللا  ناقرحلاو  ةضومحلا  نم  لیللا  لوط  ىحصتب  تناك  يد  ةروفرفلا 
... شحوریب امو  ةجاح  لك  هلتبرج  يللا 

.. ملأتتب تناك  امھم  ةيودألا  لك  نم  ةعونمم  تناك 

... اھیب نايرد  شم  تنإو  ةرم  نيرشع  مویلا  يف  ریغتیب  اھدوُم  ناك 
الو ةمحللا  ةحير  ّمشت  ةرداق  شم  يھو  خبطملا  يف  فقت  موقت  تناك  يد  ةروفرفلا 

.... كناشع ةفقاو  سب  ضیبلا  الو  راضخلا 

تیسنو  ، ّهوج يبیبلا  لقُت  نم  رّسكم  هلك  اھمضعو  ّةیم  ّابع  اھمسج  يد  ةروفرفلا 
.. نيرھش رخآ  بارشلاو  ةمزجلا  سبلت  شفرعتبمو   ، يناتحتلا اّھصن  لكش 

هتيامو يبیبلا  يضاف , صالخ  ناكم  شیفم  ناشع  اھسفن  دخات  ةرداق  شم 
... يناتلا نع  رھش  اھسَفن  ىلع  نیسباك 

مانتب تمان  ولو   ... ةمون يف  الو  ةدعق  يف  حاترتب  شم  روھش  تالت  رخآ  يد  ةروفرفلا 
عاضوألا لك   ... اھّاوج يللا  عزرلاو  طبخلا  نم  ةعاس  ّصن  لك  ىحصتبو  ةدعاق  يھو 
يرجتب اھنأك  اھبلق  تابرضو   ، نوثارام يف  اھنأك  جھنتبو  اھلابسنلاب  ةحيرم  شم 

.... ةبنكلا ىلع  ةميان  يھو  ىتح 

كنبا ّيبرتو   ، تیبلا فّضنتو  لكألا  كلمعت  عجرتبو   ، لغتشتب نوكت  اًّدج  نكمم 
اًّدج .. يداع  رتم !! اھمادق  اھنطبو  هناكم  فّضنتو  هلیشتو  يتوبلا  هملعتو  ينالوألا 

نینتا ةرملا  لدب  اھنطب  تحتفو   ، رھضلا ةعاتب  لارويدیبيإلا  ةنقح  تدخ  يد  ةروفرفلا 
... اھرھضو اھتتج  يراھ  قلطلاو  لماك  موي  دلوت  تدعق  وأ   ... يداع ةلمكمو  ةتالتو 

... ایندلل اوفرش  كتنب  وأ  كنبا  ام  ّدحل 

.. طبختا دالولا  نم  ّدح  ول  عقیب  انبلق  نإ  ةرفرفلا  اوربتعتب  ول   ، ریفارف نوكن  نكمم  انحإ 

.. نالعز هبحنب  ّدح  توص  انعمس  ول  يكبنب  اننإ  وأ 
... عراشلا رخآ  يف  يشام  بلك  انفوش  ول  يرجن  علطنب  اننإ  وأ 

سب  ... ّيبخن فرعنب  شمو  ةبيرق  انتعمد  ناشع  ةلاجرلل  ةبسنلاب  ریفارف  انحإ 
نم انلاب  دخان  اننإو   ، ةركاذملاو ةیبرتلا  ةعاسو   ، ةدالولا ةعاس  دودقو  اھّدق  ىقبنب 
نم لجرأ  ىقبنب  تاعاسو   .... مھفیتانتو مھلیصافت  لكب  درف  اذك  نم  ةنوكم  ةرسأ 

.. تامزألاو ّدجلا  تقو  ةلاجر 

ماننو لیللا  لوط  هاعم  رھسنو  ديدجلا  لفطلا  يعارن  موي  ينات  موقنو  دلونب 
... ریفارفلا ةماود  ينات  أدبنو   ... يداع لّمكن  موقنو  نیتعاس 

.. نینتإلا نیب  يوأ  ریبك  قرف  يفو  نیساسح  انحإ   ... ریفارف شم  انحإ 



هایحلا ناشع  هدك  انقلخي  دصاق  لجو  زع  انبر  اف  هدك   delicate ةجاح انحإ  ولو 
يوتحیب يللا  علضلا  ىقبنھ  شّانكم  نيدماجو  نیفشان  انك  ول  ناشع   ... میقتست

... لغشو ةیبرتو  ةدالوو  لمح  نم  هلك  هد  طغضلا  لمحتسنھ  انك  الو   ، اھلك ةرسألا 

اًھْرُك هّمُأ  ُهَْتلَمَح  لجو ( : زع  لوق هللا  اوركتفا  اف  علد  هيدعب  يللاو  علد  لمحلا  ناك  ول 
(. اًھْرُك ُهْتَعَضَوَو 

... ٍةقشم ىلع  ًةقشم  يأ :  ،( ٍنْھَو َىلَع  اًنْھَو  ُهُّمُأ  ُهَْتلَمَح  : ) لجو زع  هلوقو 

ٌلْدع انبر  نكلو   ... يد ةروفرفلا  تسلا  لجِر  تحت  نوكتھ  ةنجلا  شتناكم  اھتعاسو 
.. هلذبنب يللا  دوھجملا  ىلع  ٌِعلَّطُمو  ٌمیحرو 

؟ يازإ شلمحتسنب  امو  ریفارف  انحإ  اوتفوش 
فراعو  .. اھتعیبطو اھنيوكت  مرتحمو  ةروفرف  شم  هتارم  نإ  فياش  لجار  ِّلكل  اًركشو 

... ةمكحل هدك  انقلاخ  انبر  نإ 
.... رسكتن ناشع  شم  ءاوتحالل  جوعأ  علض  نم  نیقولخم  انحإ 

... هل قلُخ  امل  رّسیُم  ٌّلك 

شم ّدجب  انحإ  نأل   .. هيإ ّدق  بعتتب  فياشو  هتجوز  رود  رّدقم  لجار  لكل  اًركشو 
.. ریفارف

..... رختفأو ةروفرف  انأف  هدك  اوكرظن  يف  ةروفرفلا  ّدجب  ولو 



" هنینسو مونلا  "

: ماني لخاد  وھو  كنبا 

يللا وتنإ  ام  هيرذعا  شلعم  ةرم ،  ّهیم 50  برشي  زياع  هنإ  ركتفیھ 
!! ةیبرغلا ءارحصلا  يف  هريرس  نیطاح 

كلططنتيو ةیناث , وتمیف  نم  لخاد  هّسل  هنإ  عم  ّيبیب  يف  كلوقیھ 
!!! شلخدم ول  ريرسلا  ىلع 

نیسمخ لاقتتھو   ، مویلا يف  ةرم  لوأل  ناعج  انأ  ةملك  يعمستھ 
.. ةرم

لكایب هنإ  عم  ىقب , يتنإ  يّفرصتاو  خارفو , ةیخولم  لكأ  زياع  كلوقیھ   ، هيإو أل 
! ادغلا ىلع  برضلاب  زرلا  ةقلعم 

يكيديو تارم  رشع  كسار  سوبي  يجیيو  لغتشیھ  نانحلا  ّوج 
.. هلیقعزت ام  ّدحل  ناضحأ 

لیللاب ماننب  هیلو  ةینوكلا  رھاوظلا  نع  لادج  يف  يكاعم  لخدیھ 
، لیللاب علطتب  شم  سمشلا  هیل  هیعنقت  كزياعو   ، حبصلا ىحصنبو 

.. ًالثم عوبسأ  نامك  ماننو  ةدراھنلا  ىحصن  شعفني  ام  هیلو 

: ةسولھ ًابلاغ  يھ  يللا  تحبلا  هلایخ  نم  صصق  ىقب  يعمستھ 
اَّملو يبحاص , دايإ  ّضعو  سالكلا  انلاج  اَّمل  روصانيدلا  لصأ  "

،" ايافق يف  ةعمشلاب  ينتعسلو  شتيودنسلا  ّينم  تلكأ  رشتیتلا 
... صالخو همون  داعم  رّخأي  ناشع  مالك  يأ 

نم طفیھ  اوكیبنج  بنج  بنج  يللا  ةرامعلا  يف  ّدح  توص  يف  ول 
فراع شم  هدك  انأو  ؟  قعزیب نیمو  ؟  هد هيإو  ؟  هد نیم  كلوقي  هناكم 

.. مانأ

لوط نإ  عم   ، حتفي حيار  تيرفعلا  ّيز  هیقالتھ  ّنر  بابلا  سرج  ول 
!! الصأ يكیلع  ّدري  ناشع  فشنیب  كقير  مویلا 

يف ناك  امل  تلاتلا  رھشلا  يف  هلصحتب  تناك  فقاوم  ركتفیھ 
مانیب ًابلاغو  يرسلا !!!!  لبحلا  عم  بعللا  هشحو  هيإ  ّدقو  كنطب 

. اھنیفراع انلك  بابسأل  طایعلا  نم  دھرف  نوكي  دعب 



" يناّجن شرعلا  ّبرو  ينتباص  زسنیللا  "

... زسنیل يسبلت  ةلكشم  شيدنعم 

.. كدرب نیموي  اھلشیعت  اھسفن  ّةباش  لك 

ول الإ  زریبمافلا !! هبش  يكیلخت  ناولأ  نع  يدعبإ  ةخیش  اي  كلجِر  سوبأ  سب 
اي يلوقت  ةزياع  شم  يتنإ  سب   ، ةعیبطلا ءارو  ام  مالفأو  زیبموز  ملیف  يف  ةكراشم 

.. ةصوبلخ اي  كتشفق   .. ةمیئل اي  شرظنتي !! ام  رودلا  ناشع  ةمیئل 

هد نأل   ، لوطلاب ّينب  ططخملا  قرزألا  نوللا  نع  يدعبا  ضعب , شرسخنم  ناشع 
ّيأ اًدبأ , نیع  نول  شم  هد  تانیعبسلا , يف  نیساي  دومحم  نولطنب  نول  هریبك 

.. هافق ىلع  هلّيدإ  ةضوم  يد  كلوقي  يللا  هنع !! يدعبا  ططخم 
ةعشأ يف  هومدختسیب  هد  هد , ّرونیب  يللا  يروفسفلا  رضخألا  نوللا  نع  يدعبا 

.. هد ّرونیب  ناك  يللا  وجیمأ  يشتوك  يف  وأ   . ةغبصلا

!! ةلبھ شیقبت  ام  يكومھف !!!  ام  يز  صلاخ  يسنان  نیع  نول  شم  هد 
!! كغامد ىلع  تفِز  ىقبیھ  الو  ةضوم , ناك  ام  هرمع  يلاحّسلا  نیع  نول 

شمو كدحول  كتطلغ  يتفرع  يتنإ  نظأ  هنع , كملكأ  ةجاتحم  شم  فوملا  نوللا 
يد كمحرتھ !! شم  تفرع  ول  ناسنإلا  قوقح  ةمظنم  نأل   ، ينات اھيرركتھ 

برح !! ةميرج  اھوربتعیب 

كدنع وأ  كنیع  كلیّفصم  ّدح  نإ  ساسحإ  يّدیب  حتافلا , يدامرلا  نوللاو  يكااااايإ 
شم هد  ةفیفكلا !! ةلماعم  يكاعم  لماعتتو  كدعاست  يدتبتھ  سانلاو  اضیب  هایم 

لابھتسا !! نيزياع  شم  سيوك !! هدك  ةفراع  يتنإو  يبھو  ءافیھ  نیع  نول 

شیفم ةیناثلا , يف  ةرم  يشبربت 100  يكیلخت  يللا  ةئيدرلا  عاونألا  نع  يدعبا 
سان يف  صنو ! نینتاب  هلك  عیبتب  يللا  دوقنعلا  رخآ  تالحم  نم  باجتتب  تاسدع 

مھنم !! انأ   .. ًاّيدارإ شبربیب ال  اھملكیب  يللا  ول  رتوتتب 

.. ىقب يّلطب  ؟ !! ةنمؤم اي  هینج  زسنیل بـ 50  يف 

قزارلا دبع  ةداغ  ةنانفلا  ّشو  ىلع  ةبكرتم  زسنیل  نول  ّيأ  نإ  كلوقأ  ةجاتحم  شم 
.. يباصعأ دقفأ  شینیلخت  ام  شاھيرتشت !!! ام 

لوطب اھیّحوط  راكملا  بلعتلا  وأ  دفنقلا  وأ  ةوعلسلا  نیع  هبش  يكیلخت  زسنیل  ّيأ 
.. فلخلا عطقتب  يد  ةعمللا   .. ةرھاقلا جرب  نم  كعارد 

اللاو يد  ةسرع   ، صرب اللاو  يد  ةسرع  يد  ةیصانلا  ىلع  كلاق  يللا  باشلا 
يبیجتب يللا  يتنإ  ام  ؟  هیل تایبرعلا  تحت  ّيصبتب   .. يتنإ كدصقي  ناك   .. صرب

.. ةتفز اي  مالكلا  كسفنل 

ةزوجع تس  ىلع  ّيلھت  نكمم  كنإ  يركتفاو  كریمض  يعار  نول  يراتخت  ام  لبقو 



لفط لیللاب  يكیف  لبعكتي  وأ  تومتو !! كاتأ  تراھ  اھلیجي  ةأجف  كّشِو  يفلتو  لیللاب 
ةایحلا .. ىدم  لیللاب  ماني  شفرعي  ام  اف  عرص  هلیجي  ریغص 

نونجملا يز  يرجي  علطيو  ّضختيو  كّلصوبي  وأ   ، كحضيو كلصوبي  يللا  هدك  لقعلاب 
!! كليامع نمو  كنم  هلك  ةأجف , ّسخي  ّبح  يركتفت 

وأ  .. اھتظحل يف  ةلابزلا  يف  يد  زسنیللا  يمرت  يكیلخت  ةلیفك  يد  يوالبلا 
.. اھیمرت ام  لبق  اھیمدعت 

!!!! اھیب كلكش  ىلع  اودوعتي  ناشع  ریتك  اھیسبلت  شم 

ّيبحت  .. اااًّدج ةشحِو  اھنإ  انلك  انیقّدص   ، ةشحِو ةشحِو  ةشحِو  میظعلا  هللاو  بط 
؟ يرجن اللاو  ّطیعن  اللاو  ؟  يقّدصت ناشع  عّجرن 

تیبلا يف  اھیسبلإ   .. بنذ شاھلم  سان  يف  هدك !! شم  اوكتاسدع  يف  انبر  اوعار 
يّتومت امل  ولح  ينعي  سان !!  حاورأ  يد  نكل  اھیسبلت  كسِفن  ول  كدحول  ةضوأ  يف 

تنبلا ؟  لیللاب خبطملا  يف  يّشمتتب  كتفاش  ناشع  ةیبلقلا  ةتكسلاب  كتخأ 
!! شافخ كتركتفا 

اومحرا ؟!!  ّایلع ّيدرت  ام   ... ااااااھ اااھ   .. هیل تتام  ازعلا  يف  يكوبأو  كمأل  يلوقتھ 
.. نیيالملا زازئمشاو  يفرأو  يتایحت  صلاخ  عم  انوباج  يللا 

" ةبرتغم ّمأ  تاركذم  "

ةليوط ةرتف  اندعق   .. لوطلع يزوجل  ترفاسو  تّزوجتا   .. تانيرشعلا يف  تنب  انأ 
ّدحل  ، ةمرتحم ةرتفل  يناتلا  مھاف  انیف  شّدحم  نإو  تافالخو  بذجو  ّدش  يف 
يف اًّدج  ةبعص  يد  ةرتفلاو   .. هیلع ّدوعتاو  يناتلا  عبط  فرع  انیف  دحاو  ّلك  ام 

.. صاخ ٍلكشب  ةبرغلا 

.. هریغ شیل  ام  ناشع  هاعم  ملكتأ  حورب  تنك  هنم  لعزب  اّمل 

يلھأل لوقب  شتنك  ام  اھدورب  نمو  ةبرغلا  نم  ریتك  تاقوأ  ّطیعب  تنك  اّمل 
.. يّمھ لیشي  شدح  ام  ناشع 



.. مھاعم ملكتب  انأ  ام  لوط  ّرزھأو  كحضأ  تملعتا 

.. يرادأو ّيبخأ  تملعتا 

ةقرولاب بتكأب  تنك  فرحلاب , يتامحو  يمأ  تامیلعت  تذفنو  خبطملا  تلخد 
ّيز ةملكلا , ىنعمب  ةحرفلا  نم  ریطب  تنك  ولح  علطیب  ناك  لكألا  اّملو   ، ملقلاو

. طبظلاب  .. لایعلا

.. لشفلاب ساسحإلاو  ةرھقلا  نم  ّطیعأ  نكممو   ، ينم ظاب  ول  دكنتب  تنكو 

رّضحأو لیسغ  ّقبطأو   ، دحاو موي  يف  حسمأو  سنكأو  رشنأو  لسغأ  تملعتا 
.. يّسحب دخاي  عجري  يزوج  ىنتسأو  ةرفسلا 

تابب تنك  ام  مايأو   ، ةفياخ دعقب  تنك  يوأ  ریتك  تاقوأ  اوكیلع  كحضھ  شم 
حبصلا ام  ّدحل  مون  شیلیجي  امو  بعرتب  تنك  رفاسم  يزوج  ناشع  يدحول 

.. علطي

.. ةدحولاو ةبرغلا  نیتجاح : نم  فاخب  تنك 

.. لیللاب ةعاس  ماك  مانب  تیقب  يوق , يبلق  ةيوشب  ةيوش  سب 

ىلع ّصبأ  موقأو   ، داقتم ةقشلا  رون  يلخأو   ، ينّسنوي نويزفلتلا  حتفب  تنك 
.. ةریغصلا لایعلا  يز  يرج  مانأ  لخدأو  ةلوفقم  اللاو  ةحوتفم  ضوألا  لك  باوبأ 

لمحلا روھشب  ّرمب  انأو  ةبيرغ  سیساحأ  تیّسح   .. لماح ينإ  تفرع 
.. يدحول

يللا ةكبردلا  هيإ  مھاف  يزوج  الو   .. ةجاح ّيأ  يف  ةجاح  ّيأ  ةمھاف  شتنكم 
.. يد انتایح  يف  لصحتب 

.. يدحول ةجاح  لك  تفشتكا 

.. هایملا ةيابوك  ينلواني  ّدح  شیقالم  لغشلا  يف  يزوج  ولو  ةأجف  عجرأ  موقأ 

مدخأ موقأو  يطاو  يطغضو  طوبھو  ةضومح  يدنعو  ةخياد  ىقبأ  تّدوعتا 
.. ّایلع بعصیب  هنأل  هرب  هنیع  علاط  يللا  يزوج  فوشأو  يسفن 

؟ هيإ اللاو  هيإ  لیشیھ  وھ 
هيإ لمعھ  سب  هيإ  يلجر  تحت  فوشأ  الو  يطوأ  ردقب  تیقبو ال  تربك  ينطب 

... ةسيوكو ةفياش  يسفن  لمعب 

نم ينیحصتب  يللا  يلجر  ةّدشو  لیفلا  ّدق  تقب  يللا  يلجر  مرو  شنطب 
.. مونلا

ناكلھ يزوجو  بعتلا  نم  موي  يناتل  ةحوولم  يسارو  ةدعاق  انأو  مانأ  نكمم 
.. ةحووولم  .. حبصلل هدك  لضفأ  اف  بعتلا  نم 



شّدحم ةنابعت  ول   .. يسفن ملكب  تنكو  هلك  لیللا  ترھسو   ، دمحلا  تدلوو 
كمسج ىتح  يدرفت  ناشع  ةدحاو  ةعاس  كنم  هلیشي  وأ  دعاسي  كبنج 

هتقبط يرظنلا  مالكلا  لكو  هيإ  ينم  زياع  ينبا  ةمھاف  شتنكم   .. يمانت شم 
هلیشأو هلّریغأ  يازإ  يسفنب , يسفن  تّملعو  ينضح  يف  هتدخأ   .. لشفو

.. هيّدھأو

.. ةیناتلا ةرملا  يف  ناحبس هللا  دجب  يللا  بعتلاب  تیّسحو 

ناك رتم  اھمادق 5  اھنطب  مأو  زربمابلا  علقي  ملعتیب  لفط  عم  لمحلا  بعت 
.. اياعم يتخأو  يمأ  ةجاتحمو  ةفیعض  انأ  هيإ  دق  ّسحأ  ينّیلخیب 

لكألا ينبال  بیجأ  اھتظحل  يف  موقأو  عجرب   ، ّایلع ّمغت  يسفن  اّمل  تنك 
ينبا نسحل  ةحصحصم  نوكأ  مزال  سب  اًّدج  ةخياد  ىقبب  تنك   .. لكاي ناشع 

.. ةجاح يف  ينجاتحي  وأ  طلغ  ةجاح  لمعي 

يتوبلا ىلع  ينبا  دّعقب  انأو   ، اًّدج هیلع  بعصب  تنكو  اياعم  لياش  ناك  يزوج 
نیتوطخ ةفياش  شم  ًالصأ  انأو  هلياحأو  ةعاس  صن  لك  هلیشأو  هارو  فّضنأو 

.. يماّدق
.. يّطیعتو يتومتھ  كنإ  يّسحت  ةأجف  اھنینسو , تانومرھلا  ّریغت  ىقب  ریغ  هد 
هيإ ّایفو  يلام  فراع  شم  ناك  يزوج   . موتكم يسَفن  وأ  ةقنخب  ّسحأ  ةأجف 

دمحلا  سب   .. يلارجیب يللا  هيإ  ةمھاف  شتنكم  نامك  انأو  هيإ  ّيلمعيو 
.. ينّيوقي انبر  يعدب  تنك 

هنإ اھیف  ّسحیب  دحاولا  تاقوأ  يف  نإ  ملعي  انبر   ، صلاخ ةلھس  شم  ةبرغلا 
.. هیف وھ  يللا  طغضلا  مھفیھ  الو  هیب  سساح  شّدحم  نإو  نوكي  ام  فعضأ 

ةیشام كتایح  شوفرعي  امو   ، مشحو مدخو  حسُف  اھیّضقم  كاركاف  سانلا 
.. يازإ

اھتوسق اھیلو   .. اھتبيرض اھیل   ، سبو جنیبوشو  حسفو  تالوم  شم  ةبرغلا 
.. اھتوالح اھیل  هضربو 

ينإ تفرع  ّدجب , يتاردق  تفرع  ينإ  ةبرغلا  نم  اھتملعتا  ةجاح  نسحأ  ينعي 
هیف يریغ  ریغص  نس  يف  ينات  موقب  عقب  اَّملو  رفاعبو  لمحتسب  دمحلا  

ةبسنب 100 %.. هتمامو  هاباب  ىلع  دمتعم  هّسل 

.. اھریفاذح لكب  لوقیب , باتكلا  ام  يز  ةلماك  ةیلوئسملا  لّمحت  تملعتا 

يلاھألا يللا  دالو  اي  ضعب  ریغ  شوكلام  اوتنإ  اوكلاب  اولخ  هيإ  ينعي  تفرع 
.. اھولوقیب

ریغ نم  ضعب  نیبو  مھنیب  مھلكاشم  اّولحي  ةجوزلاو  جوزلا  هيإ  ينعي  تفرع 
... ّدح نم  لّخدت 



.. ةدحاو بكرم  يف  انحإ  هيإ  ينعيو  ةرسألاو  تیبلا  ةمیق  كّفرعتھ  ةبرغلا 

.. اھاكبو اھكحضو  اّھرمو  اھولحب  ایندلا  هيإ  ينعيو 

يتنإ يلّمحتت  مزال  كدالو  نإو   ، ةیبرتلا يف  بعتلاو  ةیبرتلا  ةمیق  ترّدقو 
شم  .. اھیف اودلوتي  ةظحل  لوأ  نم   .. ءایلا ىلإ  فلألا  نم  مھتیلوئسم  كزوجو 

! قناشملا قلعيو  جرفتیب  يناتلاو  ّيبري  دحاو 

.. مك ّصنلا  نیمو  اياعم  عدجلا  نیم  تفرع  ينإ  ةيافك 

.. فقوم نمو  مالك  ةقيرط  نمو  ةرظن  نم  سانلا  تایصخش  يف  مھفب  تیقب 
.. ةربخ ةنس  نیسمخ  كرمع  قوف  تدز  كنإ  ّسحت 

.. علد اھركتفي  الو  ةبرغلاب  نوھتسي  شّدحم 

يللا براجتلا  نم  ًالعف  دیفتسي  يللا  رطاشلا  سب   ، دجب ةسردم  ةبرغلا 
.. اھیف اھشیعیب 

شم هنم  ملعتنب  سرد  لكو  هملعتب  هعجوتب  ةجاح  لك  نإ  فرعي  يللا  عدجلاو 
. انیلع ّملعیب 

يف دعاق  تنإو  نوكت  نكمم  ةبرغلا   .. كدلب هرب  ةشیعو  نطو  ةبرغ  شم  ةبرغلا 
الو كیب  نايرد  شّدحمو  ةجاح  لك  يف  كسفن  لياش  سب  كسان  طسو  كتیب 
، كیلع اونوھي  نكمم  كیلاوح  يللا  نإ  عم  ّمھلا  لياش  تنإو   .. كیلع لأسیب 

.. لصحیب شم  هد  سب 

.. كدیفت تاجاح  كملعتب  كیلع  ىسقتب  ام  ّدق  ىلع  ةبرغلا 

كدالوو كزوجب  يّسحتب  هضرب  سب  ةيوق  ةناسنإ  يكیلختھ  ام  ّدق  ىلع 
.. كنع داعب  ول  ىتح  كلھأو 

عجولا ساسحإ  ول  اوكدعبت  نكممو  نيركاف  اوتنإ  ام  رتكأ  اوكبرقت  نكمم  ةبرغلا 
.. اوكیلع رطیس  اھعاتب 

دمحلا   .. هشیعنب ةایح  ويرانیس  لكو  لاح  لك  ىلع  دمحلا    ... اًریخأو
... هاھتنم دمحلا  غلبي  ىتح 

.. ةبرتغم مأ  عیقوت 

" لووكس لانوشانرتنإ  ءىبيربلا  "

لانوشانرتنإ ئبيربلا "  " يف اونوكي  مزال  كدالو  نإ  يتقولد  يشام  يللا  دنيرتلا 
. لوووكس



. صالخو لوووكس  لانوشانرتنإ  اھنإ  مھملا   .. هيإ علطي  هد  ئبيربلا  مھم  شم 

ناشع شم   .. مھجیتسربو مھلكش  ناشع  هد , ببسلا  ناشع  ةنويدم  سان  يف 
! مھدالول میلعتلا  نم  لضفأ  ىوتسم 

يد هینج  فلأ  اللا 100  مأ 70 و  ةسردملا  حوري  كنبا  مزال  شم  شحمست  ام  اوكفورظ  ول 
.. صلاخ

. هركاف يتنإ  ام  يز  ءاضف  دئار  علطیھ  شم  اھلخد  ول 
. عمجتلا يف  يللا  شتيربلا  ةسردملا  شلخدم  ول  ةجاح  هلارجیھ  شم 

سبل يسبلتو  لسع  عرق  سبلي  هنإو  نیيولاھلا  ةلفحب  ةجاح  دیفتسیھ  شم 
.. خوبیھ عوضوملا  ةنس , لك  ةلفحلا  يف  ةريرشلا  ةرحاسلا 

شم ةسردملا  يراتخت  كنإ  مھم  ببس  نيدلا  وھ  يللا  كیمالسيإلاو  يبرعلا 
!! كتاباسح نم  اھیعلطت 

.. اتشلا يف  يللا  ةسردملا  بماك  يف  امور  شعلطم  ول  دقعم  علطیھ  شم  دلولا 

وت !! ديرج  يف  وھو  فیصلا  يف  ةنولشرب  شحارم  ول  صقنلاب  ّسحیھ  شمو 

.. سيوك ملعتي  ناشع  لصفلا  يف  ریتكلاب  دالو  هاعم 8  ىقبي  مزال  شم 

.. يد ةطقنلا  يمھفت  مزال  برج , هلیجیھ  شم  يبرع  ملكتا  ول 
اي دیلجلا  ىلع  قلحزتلاو  ءاملا  ةركو  شیشلا  هملعت  ناشع  شتقلختا  ام  ةسردملا 

! ىوتسملا نودو  ياااي  ىقبت  امإ 

ىلع يرودت  اف  ةسردملا  يف  بیع  شم  هد  اف  ةرياطو  مدق  ةركو  ةحابس  ملعتي  اّمل 
.. اھریغ

يف رصنع  مھأ  شم  ةیبمیلوألا  ةحابسلا  تامامح  ددعو  بعالملا  نيدادف  ددع 
. يكومھف ام  يز  ةسردملا  رایتخا 

.. هضرب شیعیھ  هیلع  شیفاخت  ام  يئادتبا , ىلوأ  يف  فلوج  ملعتي  مزال  شم  كنبا 

شم  . نيرطاشو نیيرصم  هنیسردم  ول  يداعو   ، نیيرصم كنبا  باحصأ  ول  يداع 
. مارح الو  بیع 

نسحأ كنبا  ةسردم  نإ  كسفنل  يتبثت  ناشع   ، ورویلاو رالودلاب  يعفدت  مزال  شم 
! ةسردم

! ةرظنم ناك  ام  هرمع  میلعتلا 

قلخ هللا! ىلع  اھیب  يططنتت  ناشع  اھیلخدتب  شم  ةسردملا 

لادب مھغامد  اولغشيو  حص  اوملعتي  ناشع  لانوشانرتنإ  كدالو  ةلّخدم  شم  ول 
 ! ضرألا ىلع  اھیمرتب  يللا  سولفلا  ةراسخ  ىقبي  مصلاو  ظفحلا 



يف مھتسارد  يف  اوّقوفتو  يبيرجتو  ةصاخ  سرادم  نم  تجرختا  لایجأ  اماي 
! اھاوجو رصم  هرب  تاعماج 

. مھدالو ّهوج  هوعرزیب  يللا  ریكفتلابو  يلاھألاب  ةربعلا 

اللاو ملعلل  ربنم  اھنإ  ىلع  ةسردملل  اّوصبي  مھدالو  اّولخیب  يللا  اّمھ  لھألا 
 ! اھیب رخشفتنب  انیقب  يللا  تاجاحلا  نمض  نم  ةرخشف 

" اًرذع نیعبس  كیخأل  سمتلا  "

.. رتكأ سانلا  ينومّھف  اوتاف  يللا  ةنس  ماكلا 

. صالخو تكسأ  ناشع  لاقتتب  تارربم  درجم  اھركتفب  تنك  راذعأ  رّدقأ  ينّولخ 

. يسفن نیلاوح  ينفّفلمو  ينقّھزم  يريدم  لصأ  يلوقي  ناك  ّدح  اّمل  تمھف 

يف تامازتلا  هارو  ناشع  لّمكي  مزال  سب  هلغش  قياط  شم  دحاو  ساسحإ  تمھف 
. هتبقر

سولف نإ  ةظحل  رخآ  ىلع  اوّررقي  وأ  اناعم  شجرخي  ام   couple هيإ ينعي  تفرع 
شم مھنإو  موكلاب , فيراصم  مھارو  ناشع  ينات  دنب  يف  عفدتت  ىلوألا  يد  رفسلا 

.. ةسالغ هدك  اولمعیب 

عم ّزكرت  ةرداق  شم  نوكتب  ةدلاو  وأ  ةزوجتم  وأ  ةبوطخم  هّسل  يللا  يازإ  تمھف 



.. اھتایح يف  تقب  يللا  ةديدجلا  ةفاضإلا  مرتحن  مزال  نإو   .. لوألا يز  اھیلاوح  يللا 

ّصلخت ردقت  ناشع  نيديإ  ةجاتحم 10  ةلوحسم , ةلماع  ّمأ  بعت  ترّدقو  تمھف 
... اھیلع يللا  زجنت  ردقت  ناشع  اھتحص  عم  تاتس  ةحص 3  ةزياعو  اھارو  يللا 

ةبسن اف  راھنلاب  اھماّدق  ةفياش  شم  اف  لیللا  لوط  ةنارھس  ةدحاو  هيإ  ينعي  تفرع 
... اھنع بصغ  هد  لك  سب  ّتلق  اھتابحص  عم  اھزیكرت 

ریتك تاعاسو   ، ءایلا ىلإ  فلألا  نم  هسفن  لياشو  ةبرغ  يف  دحاو  هيإ  ينعي  تفرع 
.. هاوج يللاب  ّسحیب  شدحم  يوووأ 

.. اھماّدق ةفياش  شمو  ایلع  تاسارد  رّضحتب  تنب  قاھرإ  وأ 
ااھ مھلوقتب  سانلا  لكو  يناتلا  مّھصن  نییقال  شم  ّةباشو  ّباش  رتوت  تمھف 

؟ ىتمإ اوكیب  حرفنھ 

.. انمیلعت يفو  انلبقتسم  يف  يمأو  ايوبأ  ریكفت  تمھف 

طلغ ةجاح  ّيأ  يّدعتب  شم  تناكو  انتیبرت  يف  ةنایقش  تناك  يمأ  هیل  تمھف 
.. اھلمعن

. هتلزع تمرتحاو  ادوس  ایندلا  فياش  ىقبيو  زيزع  دقفیب  اّمل  دحاولا  روعش  تمھف 

ىلع مأو  بأ  لك  رتوت  ترّدقو  هد  نمزلا  يف  هدالو  ىلع  فياخ  دحاو  هيإ  ينعي  تفرع 
. مھدالو

وجلا نم  جرخت  ةرداق  شمو  اھیلع  تّدوعت  اف  ةدحولاب  ةّساح  ةدحاو  يإ  ينعي  تفرع 
. هد

نإ سّساحو  اھلمعیب  ةجاح  ّيأ  يف  هسفن  يقال  شم  دحاو  ساسحإ  ترّدق 
. صلاخ ةدیعب  ةینات  ةجاح  هتایحو  ةجاح  همالحأ 

.. دماجو يوق  هنإ  اھیف  لماع  ول  ىتح  هّاوج  نم  هّتزھو  ةقالع  نم  جرخ  ّدح  ملأ  ترّدق 
.. حورجمو رثأتم  وھ  ّهوج  نم  ّسب 

.. ةیلئاع لكاشم  وأ  ةیجوز  تافالخ  اھدنع  ةدحاو  ساسحإ  تمھف 
. ریتك هلومح  نإو  هاعریبو  هتیب  يف  ضيرم  هدنع  ّدح  ول  ترّدق 

.. ملكتأ سفن  شیلم  يلصأ  هيإ  ينعي  تمھف 

.. جرخأ سِفن  شیلم 

... مانأ ّشخھو  ةجاح  يأ  لمعأ  سِفن  شیلم 

تنكو  ، اھارو يللاب  ّسحب  شتنكمو   ، يوأ ينلّعزتب  تناك  تاذلاب  يد  لمجلا 
... ةقونخمو ةناقھزو  ةنابعت  اھنأل  اھتلاق  دیكأ  اھتلاق  يللا  يتبحاص  ىسنب 

.. صمقتأو لعزأ  ينإ  سب  ّزكرأو   ، يتبحاص ىسنب  تنك 



طلتخي رداق  شم  ىقبیبو   ، قونخمو ناقھزو  نافرق  نوكي  دحاولا  يداع  نإ  تفرع 
الو ملكتأ  شبحأ  ام  نكمم   .. برھأ نكمم  يداع  نإ  تفرع   .. هدحول دعقي  زياعو  ّدحب 

.. ةرم نویلم  كلام  يلوقي  ّدح  ةزياع 

.. يصخش شم  عوضوملا  نإ  تفرعو   .. تاقوألا ضعب  يف  بورھلا  ةركف  تمرتحا 

.. ًالعف ةطوغضم  سانلا   .. علدتتب شم  نوكتب  سانلا  تاقوألا  مظعم 

يللا يھ  ایندلا   ، هللاو ةشحو  سانلا  نإ  لیلد  شم  لصاوتلا  ةِلق  وأ  تاملاكملا  ةِلق 
.. يناتلا ّهوج  يللا  هيإ  فراع  شّدحمو  سانلا  ةیھالو  يوأ  ةبعص  تقب 

يجیتب ينات  ریتك  تاجاح  نإ  ةيافك   ، ضعب ىلع  يجین  ةلمحتسم  شم  ایندلا 
.. انیلع

ىقبیب سان  يف   .. هتولب هیلع  نوھت  سانلا  يوالب  فوشي  يللا  لاق  يللا  قدص 
.. شلوقتب ام  سب  ًالعف  يوالب  اھاوج 

.. مھتیصخش ةعیبط  يد  نإو   ، اولمحتسیب مھنإ  نامك  مھبقاعنو  انحإ  يجینھ  شم 

! ةصقان شم  ایندلا  يقیقح  اھّنوھن , ام  لادب  ضعب  لكاشم  ّدوزن  شالب 

" سرادملا ویفرتنإ  "

؟  هيإ كترضح  نبا  مسا   .. مدنف اي  لضفتا 
مدآ   *

؟    هيإ هُل  مدقم  كترضح   -
  KG1 ءاش هللا نإ   *

؟    هيإ لغتشتب  كترضح   -
سدنھم ..   *

؟    رصم ّهرب  ّاللاو  انھ  ؟  نیف  -
 . انھ  *

؟    رالودلاب ضبقتب   *
- أل.   

؟  رھشلا يف  ماك  دخاتب   *
؟!    ينعي هیل   .. كترضح معن  يدصق  .... ايوخ اي  معن   -

ّاللاو أل ...  ةسردملا  طاسقأ  يفكي  كترضح  لخد  فرعن  ناشع   *
لوألا ..  نم  تیجو  يسفن  تبعت  شتنكم  امإ  اي  ءاش هللا،  نإ  يّفكیھ   -

؟    كلخد نّسحت  رفاست  يوان  شم   *
لذر !!!   اي  لیئس  اي  كلاكتشا  ّدح  وھ   -



؟    ماك ّشوحتب   *
شكقياض ..  ام  ناشع  عماس  شم  يسفن  لمعھ   -

؟  يدان ماك  يف  نیكرتشم   *
ةلجد يداو  دحاو  يدان  ّوھ  ... لود نیمویلا  ةشبكلاب  تقب  يداونلا  يھ  ؟  يدان ماااك   -

 ..
؟    نیف نینكاسو   *

 . ةزیجلا  -
؟    ةزیجلا هیل   *

 . اھبحب  ... هدك يترضح  لھأ  جازم  يدصق   ، هدك يلھأ  جازم  ؟  هییییل يللا  هيإ  وھ   -
 watch your tounge كترضح تـ تير  اي   *

يبیبح ...  اي  كقب  نم  علاط  يللا  شتاوت  يللا  تنإ  كتير  اي   -
؟    لمعتب يلاھألا  ام  يز  دنابموك  يف  نكاس  شم  هیل   *

هدك ..  يترضح  لھأ  جازم   ... كلتلوق ام  يز   -
؟    ةیبرع ماك  اوكدنع   *

 . يتعاتب رتبوكیلھلاب  زوركب  قھزب  اّملو   ... ينیجروبمال ىلع  يراریف  لوطسأ  اندنع   -
؟    هيإ تایبرعلا  ليدوم  بط  .... ّرزھتب كترضح   *

 2014 -
 . هاااااي  *

اناعم !!!!   كنیفراق  لمحتسا  شلعم   -
؟    كليابوم  *

 ...01076 -
؟    هعون يدصق  * ال ال ال. 

 . تون يسكالج    -
نسحأ ..  نوفيآ   *

سيوك !!   يتحلصم  شفرعم  هيإ !! لوقت  يبغ  ناسنإ  شلعم   -
؟    نیف لغتشتب  مألا  بیط   *

 . لزنم ةبر   -
؟    هیل  *

 . ىقب همودھ  نم  علطي  دحاولا  شیلخت  ام  ؟ .... كلام تنإو   ، هیل يللا  هيإ  ّوھ   -
؟    نیف تازاجإلا  اوضقتب   *

 . لحاسلاو ةنخسلا   -
ةینات ..  دالب   culture دخات دالولا  ؟  هیل رصم  ّهرب  اوحورتب  شم   *

... مھیلع شقلقت  ام   tan اودخایب دالولاو  ةنخسلا  ئطاوشو  انيرام   culture بحب انأ   -
مھیب علطھ  ةياجلا  ةنسلا  كدعوأ  سب   ... فلختمو يعجر  ناسنإ  يلصأ  ينرذعا 



زفيدلاملا ..  ىلع 
؟    يضارأ  ... كالمأ  ... تاراقع كدنع   *
دلبلا   .  يف  ریتك  نیط   .. نیط يدنع   -

؟    تیبلا يف  شیلجنإ  ملكتیب  لفطلا   *
ةطیسبلا ..  لمجلا  مھفیبو   ، تاملك ةيوش  فرعي  هآ   -

؟    كیفارجویج لانوشان  يف  لاقتیب  يللا  مھفي  شفرعي  ام   *
فرعیھ ..  ّوھ  كدعوأ   ، فرعت تنإ  ىقبت  اّمل   -

؟    تالوطب هاعم  كنبا   *
؟    عفني  ... تیلالشلاو صفرلاو  طشكلا  يف  ملاعلا  لطب  هآ   -

؟    تاغل هاعم  كنبا   *
 .. رسكم ينابايو  يوأ  ولح  ينانويو  ينابسإ  ملكتیب   -

؟  ّرزھتب كترضح   *
فرظتسب ..  - أل 

؟    ينات دالو  اوكدنع   *
 .. ةتالت  -

؟    هیل  .. يوأ ریتك   *
مأ نم  يرخأ  ىلع  انأ  میظعلا  هللاو   ، اياعم كرمع  داّدع  يف  شبعلت  ام  ينب  اي   -

يد !!  هیییییل 
هباحص !  نم  لقأ  هاوتسم  ىقبیھ  لفطلا  هدك  سب   *

!! نياب نيرھش  نم  ةتفبلا  نیعلاق  هّسل  اوناكو   ، هضرب يجك 1  هباحص  شم  اّمھ   -
ىوتسم ..  وبأ  اي  هيإ  ىوتسم 

. هدعب يللا   .. تافصاوملل نیقباطم  كترسأ  الو  كنبا  ، ال  كترضحل رذتعب  سب  يروس   *
؟    نشيرتسجيرلا سولفو  بط   -

 . مدنف اي  ّدرت  * ال 
ةلئسأ ينلأستو  ىبغتست  كبياس  انأ  ينعي  مدنفألا !!!! بلق  حور  اي  هیییيإ  - ال 

اھتيّدعو ....  يلاھلأست  ؤرجت  اھسفن ال  تاذب  يتارم 
اھتيّدعو ...  ةسوماجلا  ارو  نم  ياج  ينإ  ينتسّسح 

ىلع اھدخاو  انأو  ریغ  يشام  انأ  ام  میظعب  نیمي  يد  نشيرتسجيرلا  سولف  نكل 
میلم ...   رياد 

يخأ ...   اي  ةنجلا  نیلخاد  اننيركاف  اوتنإ 
يلولوقتھ اھتعاسو   ، كوب سیفلا  ىلع  اوكسرجأ  ام  لادب  نینم  سولفلا  دخآ 

صلللللخإ ...   .... نینم اھدخآ   ... شفضنتسأ ام  اوكلوقأو  مدآ  انلتاھ  كديإ  سوبأ 
 .. سدنھمشاب اي  نیمیلا  كديإ  ىلع  باب  ينات   *

!!! شیشتخت ام  فاخت  سان  سدنھمشاب !! تیقب  يتقولد   -



صلاااخ .... " ةلكشم  شیفم  "

.. صلاخ طیسب  عوضوملا 

: الیفلا اوكلوفضني  كدالو و 5  ّدق  ىلع  زینانو  نیخابط  ةیجرفس و4  اھلتاھ 5 
اھلتاھو اكيرمأ  يف  لیمجت  تایلمع  اھلمعإو   ،" الیف يف  تسبدتإ  ينعي  "

روویك يناملاو  ریكيدابلاو   make up ـ لل صصختم  قيرفو  سيراب  نم  اھسبل 
ناشع اسنرف  وأ  ياواھ  رھش  لك  اورفاسو   .. اھنزو ىلع  ةظفاحمللو  سبللو 

.. اھباصعأ ّقورتو  ّوج  ریغت  مادملا 

ىلع نایشيدراك  میك  تسلاب  اللاو  مرجع  يسنانب  اھنراق  ىقبإ  هدك  دعبو 
!! كتحار ةحار 

نم لایرول  ةغبص  بیجنبو  اركسام  ىلع  لحُك  ملق  ّطحنب  اّمل  ةذخاؤم  الو  انحإ 
يللاب اوكلاب  امف  صلاخ  ينات  ةجاح  ىقبنبو  ریغتیب  انلكش  فیس  ةیلدیص 
مھدنعو ابسلا  يف  موي  لكو  انھ  اّوطحي  انھ  نم  اولیشيو  اونقحيو  اوخفنیب 

.. يد ةولحلا  تاجاحلاو  اجويو  جاسامو  ریكینامو !! ریكيداب  مھلولمعیب  ةرشع 
ةرایطلاب اھلیجیب  اھعاتب  رووووفاوكلا  ّملكتب  اھرعَش  نم  تقھز  ول  ةنانفلا 
شاھبجعم ولو  ةطبلز  اھلقلحي  وأ   ، ّهدر هّدص  عجريو  نشنتسكيإ  اھلطحي 

... مویلا سفن  يف  اھرھض  ّدحل  ينات  اھرعش  اھّلوطیب 

.. هوبأ اھلنولیب  نولب  ةلصخ  لك  ةزياعو  هنول  نم  تقھز  ول 
... ّاینع نم  اھلوقیب  يدامر  تاھوراك  هیفو  رفصأ  هنول  هازياع  ول 

.. كفیب سولفلاب  هلك 

يدإ  .. ةطشق ةیحزقو  نیع  ةقدح  نول  رییغت   ... يشام ةحورم  شومر  بیكرت 
يدابزلا نول  ضیبأ  هازياع   ... ّشرضي ام  ةعاس  عبر  يف  جازنورب  نول  يمسج 

.. نكمم

حورت اف   ، ةرم رخآ  زراكسوألا  يف  ةنالف  هاسبال  تناك  يللا  يز  ناتسف  هزياع 
هاعمو ةرایطلا  يف  اھلوھتعبيو  اوھ  اھلوھلمعي  بعص  يليإ  ووووویسم  هملكم 

درووآ ... يميإلا  يف  اوسبلتا  يطایتحا  نیتاسف   10
عتنتھ الو  نیم  عم  دالولا  ببیسھ  شركفتب  ام  ةتح  يأ  حورتو  جرخت  ّتبح  ول 

... ولیك اھنزو 10  يبیب  ةطنش  اھبلق  ىلع 

نط اھلمعت 2  ةلیفك  يدو  لایعب  رھستب  كتارم  نإ  ةيافك  هد  لك  نم  كبیسو 
ناشع دلولا  ّرطفت  ااااادج  يداع  رجفلا  موقتو   ، اھینع تحت  محف  ادوس  تالاھ 
لسغتو خبطتو  لیسغلا  ّملتو  هيإ  اودغتتھ  فوشتو  هلصوتو  ةسردملا  حوري 

ةسبال ىقبتب  ةیئاھنلا  يفو   ، بعالتو علقتو  ّسبلتو  يّمحتو  ركاذتو  نیعاوملا 
... ةولح اھتحيرو  ةمدنھمو  ولح 



ةدعاق يللا  الو   ، ةعاس لصب 24  اھتحير  يللا  تاتسلاب  ةوعد  شیل  ام 
.. مھیل شم  مالكلا  نأل  مویلا  لوط  ةشوكنم 

.. رصم يف  ریتك  تانب  هبش  يللا  ةولحلا , طسولا  تاتسلا  ىلع  ملكتب  انأ 
لك اھسفنل  ىضفت  اھیلخو   ، يد تایلوئسملا  اھنع  لیشي  ّدح  كتارمل  تاھ 

وأ ّيبیب  اھیلع  لمعي  كنبا  الو  عَّركت  ام  ریغ  نم  شومر  ّبكرتو  خفنتو  غبصت  موي 
، رسكتت اھرفاوض  اف  هناكم  حسمت  الو  بعلیب  وھو  لكألا  اھیلع  قلدي 

.. شیسنان امو  يسنانب  اھنراقت  قح  كیل  كلوقھ  اھتعاسو 

شمو ایندلاب  مھدنع  مھتارمو  ةمھافو  ةرّدقم  ةلاجر  يف  نإ  ةفراع  انأ 
ةمھاف شم   ، ةصاقر وأ  ةینغمب  اھتارم  نراقتب  ةلاجر  يف  سب   .. اھریغ نیفياش 

!! ةحارصلا هاجتا  يھنأ  نم 

!!! فرصتا  .. فيرشلا رمع  هبش  كازياع  كلتلاق  ام  اھرمع  يھ 
!!! الثم اّھبحب  ناشع  هتعاتب  ةنسَحلا  ّيلمعا  الي 

شمو  .. ينولك جروج  ةماسوو  تیب  دارب  عیطاقتو  زورك  موت  هبش  كازياع  اللاو 
.. هدك نم  لقأب  لبقھ 

.. رطاش ناطیشلا  ناشع   .. نیتعكر اّولص  اوموقو   .. هدك اب  اودھتسا 

" يتوبلا عارص  "

! اھیلع يتوبلاو  تنإ  شاقبت  ام 
! اھبیس

!! ّلیلق شم  هفوشتب  يللا   .. ةيوش اھسفن  نع  سِّفنت 

!! يبیب عم  لماعتتب   .. مدآ ينبلا  اھلمعیب  ةيویح  هیلمع  لینأ  عم  لماعتتب  كتارم 



؟!! يبیب هيإ  ينعي  فراع 

!! اشابلا يز  هبنكلا  ىلع  دعاقو  ارقتب  ىتنإو  تفرقو  ترعشق  كيدأ 

.. زربمابلا علقي  هنإ  دراااااابو  ّكزفتسي  زياع  نوكیب  ًابلاغ  ریغص  يح  نئاك  ّملعتب 
هتخأ نم  رتكأ  هیب  ّقلعتم  يللا   .. همسج نم  ةتح  هنأك  هیلع  دخاو  يللا  زربمابلا 

.. رازھب شم  ّدجب  هبحیب   .. ًاّیصخش تنإ  كنمو   .. ةریبكلا

يز لولبم  هاعم  قراف  الو  هیقالت   ... عّمشم يتناب  هسبلت  ّبرجتب  اھنإ  ةلحرلا  ةيادب 
كنبا سكعلاب   ... فرقیھ هتركتفا  ةنیكسملا  نإ  عم  فیضن  يز  خّسوتم   .. لولبم شم 

.. ةلیقتلا ةبیخلا  ّلیختم   .. ةثراكلا فياش   .. رتكأ هدك  عوضوملا  ّبح 

.. فرألا ّلیختم 
امو تیبلا  شخّسوت  ام  اھیلع  طراش  كترضح  ناشع  عّمشملا  تراتخا  يھ 

ّدحل زربمابلاب  دعقي  كیلع  ول   .. ًالصأ شملعتي  ام  تير  ايو   ، ةشحو ةحير  يأ  شّمشت 
.. كغامد حيرت  ناشع  يدادعإ 

.. طلملا  .. يناتلا لحلا 

ةحير شلأست  امو   ، ةقشلا يف  اھشير  فوتنملا  ةطبلا  يز  يشام  كنبا  يقالت 
!! ةصوبلب كنبا  كلوقب   .. نینم ةياج  يد  ةماعلا  تامامحلا 

.. ةصووووووووبلب

هتمامو  .. تاوطخ لك 5  دعب  ىلع  يتوب  هّلطحو  شرافم  ّطحو  دیجاجسلا  ّمل 
ىقب هيرتنأ  ىلع   .. يتوبلا ىلع  نم  موقي  ام  لوأ  لمعیھو  قياقد  لك 10  هدعقتھ 

.. كبیصنو تنإ   ... ةراتس ىلع  هیكراب  ىلع 

.. بیط هيإ  كلمعنھ   ، ةمامك ْسبلإ 

... ملعتي مزال  وھ  ام 
هفیك نإ  درجمل  دنعیبو   ، ةرتف دعب  هنم  بولطملا  هيإ  مھفیب  اّمل  ىقب  زازفتسالا 

.. هدك

اھنم ىبختسيو   .. ةعاس اھديإ 24  يف  ىقبي  لوتيدلاو   ، فضنتو حسمت  يھو 
.. ةخرف ىلع  ّقلحتب  اھنأك  هیلع  ّقلحتو   ، هسفن ىلع  لمعي  ناشع 

يھ برغتست  وأ   .. هیل رّخأتا  لكألا  وأ  هیل  بكركم  تیبلا  اھلوقت  صلاخ  هتقو  شم  اف 
.. هیل ةّبصعتم 

ضرألا تحَسمو  ترشنو  ةرم  ةلاسغلا 20  تلّغشو  ةرم  كنبال 50  تّریغ  ّسب  يھ 
شم وھ  ةجاحب  ًالصأ  اھلصصاب  الو  دحاو  يف  عنقت  ةلامعو   ، تیلاوتو يتوب  تفّضنو 

... عنتقي زياع  الو  اھیب  عنتقم 



؟!! تلیخت

... فرقتو سب  شجرفتت  ام   .. دعاست مزال  تنإ 

.. اھنبا وھ  ام  ّيز  كنبا  وھ 
ًاّيونعم .. اھكراشو  كتابلط  لیش 

هدكو  .. هدالو ّصخت  ةجاح  ّيأ  اھاعم  قراف  شم  اف  ةشود ،  ةزياع  شم  ةلاجر  يف 
.. شعفني ام 

.. غامدلا عجو  ّبحتب  شم  ناشع  كتارم  عجارتل  ببس  شنوكت  ام 
.... كديإ سوبأ  طابحإ  ةصقان  شم  يھ 

.. ياش ّكلمعاو  اّھلمعا   .. ياج تنإو  كاعم  لكأ  تاھ 

.. كنبا ىلع  اھاعم  ّقلح 

ةلدلدتم ىقبتھو  كنبا  تیبولاسب  اھسفن  قنشتھ  اھتیقل  ول  ناشع  اھاعم  ّزكرو 
.. ةيوش دیعب  كنبا  دخاتو  تاوقلا  لصفت  مزال   ، فقسلا ةحورم  نم 

.. فرقُمو قھرُم  عوضوملا 

لك يِدھيو   .. تقو رصقأ  يفو  حاجنب  يد  ةذوذللا  ةلحرملا  يّدعت  ّمأ  لك  نیعي  انبرو 
.. شجلصعت امو  ةعرسب  ملعتت  ةفوتنم  ةطب 

" شیطبعتست ام  "

شیلصتت ام  هیلع , يّلثمتو  شیكوھستت  ام  زوجتم , هنإ  هفراعو  لجارل  شیبرقتت  ام 
! كسفن يمرتحا   ... هیب

؟! هيإ اھیفو  يلوقتو   ، هلایعو هتارمو  هتیب  نم  شوھيدخت  ام 
؟ تویب بارخ  هيإ  ينعي  يفرعت   .. تویب بارخ  اھیف   ... ریتك اھیف 

؟! هيإ هنم  ةزياع 

كمامتھاو اھاعم  كمالك  هبرختب , كنإ  فراعو  تیبلا  برختب  تنإ   .. شطبعتست ام 
؟ هيإ هترخآ  اھیب 

هیف لّمكم   .. بارخ هرخآ  هد  نإ  مھاف  تنإ  ؟  هلك هد  فرألا  طسو  هيإ  اھعضو  كتارم 
؟ هیل

تنإ ةرشع , اھتيّدص  ول  ىتح  ىھتنا , عوضوملا  ناك  ةیناتلاو  ةرم  اھتيّدص  تنك  ول 
! تلھستساو تملستسا  يللا 



دّدعتلا عوضومل  قرطتنھ  شم  يناتلا  جاوزلا  ىلع  ّملكتب  شم  انأ  ةيادبلا  نم 
.. تاھاتم يف  شلخدن  ام  ناشع  صلاخ 

! تیب برختب  تاتس  ىلع  ملكتب   .... ةنایخلا ىلع  ملكتب  انأ 
! ةكس تحتفو  اھديإب  اھتیب  برختو  نوخت  تحمس  ةلاجر  ىلع  ملكتب 

! ناختتبو كلانمأم  يللا  كتارم  ىلع  ملكتب 

نع رظنلا  ضغب   .. تلاتلا ةنایخل  اودّحتا  نيرصنع  لود , رصانع  تالتلا  ىلع  ّملكتب 
.. ةنایخ اھمسا  ةياھنلا  يف   .... رصنع لك  ةكراشم  ةبسن 

.. براوم هتبیس  وأ  بابلا  تحتف  يللا  تنإ 

.. ساسألا نم  ةكسلا  تحتف  يللا  وأ  تبجتسا  يللا  تنإ 

.. هد فقوملا  يف  كدالوو  كتارمو  كتیب  تّیطح  يللا  تنإ 

.. اھیلع ظفاحتھ  كنإ  اھلھأل  كدعو  تیسنو   ، ةنامأ كتارم  نإ  تیسن  يللا  تنإ 

ّحصلا شفرعي  ام  دحاو  شم  لوئسم  لجار  تنإ   . لمرفت ضورفملا  تنك  يللا  تنإ 
.. طلغلا نم 

.. هیبرخت ةررقمو  هیبرختب  يللا  يتنإ   .. هدك هبیصن  يلوقتو  تیبلا  شیبرخت  ام  يتنإو 

ماّدق كرظنمو  كلكش  ناشع  تارربمو  راذعأ  قلخت  هدك  دعبو  تیبلا  شبرخت  ام 
.. سانلا

كلك نإ  هیسّسحت  وأ  هھابتنا  يّدشت  يركفتھ  شیتنك  ام  ةمرتحم  يتنك  ول  يتنإو 
.. تازیمم

.. هتارم نم  نسحأ  كنإ  هیّفرعت  ناشع  شیّكصخت  ام  لیصافتب  يمتھتھ  شیتنكم 
اھینوختب اھتیب  يف  ةدعاق  ّتس  ىلع  موللا  يبیجت  ام  لبق  كسفن  يمرتحا 

!!.. اھنوخي اھزوج  يتّیلخو 

يللا  .. بیجتسیب يللا  لجارلا  مولب   ، سب هدك  لمعتب  يللا  تّسلا  مولب  شم  انأ 
... زوجتم هنإ  ىسانتیب 

.. ةنایخلا شم  هلح  اف  بیع  اھیف  هتارم  ول  ىتح  يللا 

هتارم يف  بیع  يأ  علطي  لواحیب   ، ةغراف هنیع  نوكتب  بیجتسیب  يللا  ًابلاغو 
.. ةیمھو بویع  قلخیب  وأ   .. سب هرظنم  ناشع 

هلك نوخي  هلك  ةباغ , تقب  يد  ىقبي  جرخملا  يھ  ةنایخلا  ولو  بویع  انیف  انلك 
. رجات اي  كنیع  ىلعو 

نم موصعم  انیف  شّدحم  كتیب , يرتشاو  ءودھب  اھموق  كاعم  تّرصق  كتارم  ول  ىتح 
.. أطخلا



قح كیل  ىقبي  اھتعاسو  ينات  عوضوم  هد  اف  اھاعم  تلشفو  لولحلا  لك  تبرج  ول 
. ةنایخلاب شم  لوصألاب  سب  ينات , ّدح  عم  كتایح  فوشت 

.. يوأ ریبك  قرف  يف 

.. تناك اَّيأ  ةدحاو  اھیلع  فرعتو  ىضرلا  كلانمتتو  ةنابلغو  ةمرتحم  شنوكت  ام  نكل 

ام ّدحل  شانتسي  ام   ، يناتلا فرطلا  عم  ملكتي  حاترم  شم  هنإ  سساح  فرط  ّيأ 
وأ اھاعم  طلغيو   .. اھاعم فرجني  ةكس  هليدت  ةدحاو  يأ  ناشع  ككلتیب  ىقبي 

!! هتارم ىلع  اھزوجتي 

.. اوكتویب يف  اوقتا هللا 
.. اھتحصو اھرمعو  اھتقث  كتدإ  يللا  كتارم  يف  يقتا هللا 

.. كریغ تویب  يف  يقتا هللا  يتنإو 

.. نيرخآلا ةساعت  ىلع  ةتقؤم  ةداعس  شینبت  ام 
.. كتیب يف  كلدرتیھ  سانلا  تویب  يف  هیلمعتب  يللا  لود , مايألاو 

.. كلدرتتھ يد  ةنایخلاو  يد  تسلل  اھیترسك  يللا  ةرسكلا 

ةرسأو تیب  هدنعو  ّزوجتم  يللا  ىلحیب  هیل  ةفراع  شم  نيزوجتم  شم  نیيالم  يف 
!!

.. ردغلاب شم  بحلاو  مھافتلاب  اھيّدعن  مزالو   ، يداعلا هدو  لكاشم  اھیف  تویبلا 

! يوأ لھسو  يوأ  ریتك  ىقب  تویبلا  بارخ  لود  نیمویلا  نإ  انعوضوم 

يللا لجارلا  اللاو  كوھستتب  يللا  تنبلا   .. رتكأ ناطلغ  نیم  شم  انعوضوم 
؟ باجتسا

.. هسفن عجاريو  هد  مالكلا  هديإ  يف  عقي  نینتالا  نم  ّدح  نكمي  نإ  انعوضوم 

نإو  .. يوأ ةبعص  ةجاح  هد  تویبلا  بارخ  نإ  فرعيو  ىحصي  مھیف  ّدح  ریمض  نكمي 
!! نكمي  .. ّدح قوفي  هد  مالكلا  نكمي   .. مالكلا نم  فدھلا  هد   .. بعصأو بعصأ  هبقاوع 



" تاكرحلاو ةروفألاو  نحُملل  تانبلا  لیلد  "

.. ةلمج يأ  لبق  يااااااااازإ " يتنإ   " يعزرا  -
؟ ااااادیییك ةولح  ياااااااازإ  يتنإ 

؟ ادییییك ضعب  ىلع  نیقيال  ياااااااازإ  اوتنإ 

؟.. اااادییییك كحرف  يف  ةتویك "  " يتنك ياااااااازإ  يتنإ 
ةحافتو تاتفاركو  تارفولبب  زليدومو  ةكوسكسو  نقدب  بابش  روص  ّيطح   -

باش ستسوبو  رظتنأس  لمجأ  لالحلا  نألو   ، حیییییھ اھیقوف  يبتكاو  مدآ 
يد  . ىقب ّيرمتساو  درب  وجلا  ناشع  همحري  هدج هللا  تیكاج  تنب  سبلیب 

. لود نیمویلا  ةجزللا  تانبلا  تاكرح 

ةینح نإو   ، ةیھاد يف  يكايدوم  كبلق  ةبیط  نإ  ستاتس  يبتكت  مزال  موي  لك   -
... ّحنجملا نیّنتلا  عم  اوضرقنا  كيز  يللا  نإو  كتشیع  ةنیطم  كبلق 

، ةبوویط يتنإ   ..... انأ يكیبح   .... ثالخ ثب  : " ریتك اھیمدختسا  يد  تاملكلا   -
, سااااان اي  يتایحو  انأ  يرمعو  ةياراونو  ةيارمق   ، تووم لووّسع  ّدح   ، ةتویك

يثااالخ .." 

. ضرغلا يّضقیب  هد  نزولا  ىلع  مالك  يأ  يلوق 

، يریغ بحت  شم   ، كنم ةنالحز   ، ةناصمق : " نامز نم  سرھتا  ينات  عون  يف   -
. ىقب يدّدجت  يلواح  بحأ .."  شم  شوبحأ ,

لعفلا ّدر  اھتعاسو  ؤت " ؤت  ؤت  : " يلوق يكابجاع  شم  ةجاح  كلاق  كبیطخ  ول   -
يف ةبوطخلا  خسفتب  يد  ّؤتلا  دعب  سان  يف   ، هتیصخش بسح  ىلع  نوكیھ 

رطضتب سان  يفو  لینلا , يف  مھادإ  ام  انبر  مزعب  ةلبدلا  اوحوطیبو  اھتظحل 
. سان ضارعأ  يدو  باتكلا  اوبتك  ناشع  لّمكت 

ةجاح يقالت  يشبربت  امل  ناشع  شومر  يّبكرو  يوأ , ریتك   ، ریتك يشبرب   - 
غمصلا ىلع  يّتبت  سب  شیلثمت , ام  ًالصأ  ةعقاو  كشومر  يتنإ   ، كرحتتب
ةشبربلا يف  ةجمدنم  يتنإو  كریخانم  يف  اوقزليو  اوعقوي  نسحل  سيوك 

. ةحیضف ىقبتو 

، ّدجب يیییییمھو  هلیلوق  دلو  ول  اًصوصخ  ةجاح  يف  كيأر  دخاي  ّدح  اّمل   -
ناشع دماج  يّقربو  بیجع !! لكشب  جنيزاااااااامأ   ، تووووووم ةفحوووووت 

ةيوش يدھإ  كنم  فاخي  أدب  هنإ  يتیسح  ول  سب  هقح  دخاو  ىقبي  راھبنالا 
.. ةلیللا يّملو 

اھراودأ لك  يف  نيدلا  زع  ّيم  ةريدقلا  ةنانفلا  يز  هدك  كفيافش  يف  يّمض   -
دجلا ةعاس  يبساح  ّسب  ةقرلا , نم  عونك   ، ةیفاعلاب ةملكلا  يعلطو  ًابيرقت 



.. كعوك سوبأ  يّزكر   .. اوتقناختا ول  يفشكتتو  ةروعجلا  يحتفت 

يف يغمرمتا   ، ضرألا ىلع  يبدبد   ، يّخرص : " لعف ّدر  يأ  يف  رفوأ  يكّیلخ   -
نم شاھیتفوشم  ةدحاو  يتلباق  ول   . سانلا عم  ّملعي  كنشكأير  ّيلخ   ،" لحولا

اھلیلوقو يردصلا  اھصفق  يرسكت  ام  ّدحل  اھینضحاو  اھیلع  يرجإ  نیموي 
نكمي  ، يعماجلا مرحلا  اوكیلع  اوّجرفو  ةمرررررررررجم  اي  ينیییییتشحو 

.. كتروفأ نم  كّربعي  هیلع  يتومتھ  يللا  باشلا 

نم ىحصب  امل  يللا  ةتونبلا  انأ  : " ةیعون نم  ةجاح  كتعاتب  وتوف  رفاكلا  ّيلخ   -
فشأو اھیلجر  بارت  اھبیبح  قشعي  يتلا  ةاتفلا  انأ   " وأ رمق 14 " ىقبب  مونلا 

ةكسلا كلوقب ع  انأ  كولب , كلولمعیھ  يللاب  ةوعد  شیلم  سب   ،" اھيديإ
.. صالخو

.. هدك كتابحصل  كتاتسوب  ّيلخ   -
mayyoyaaaaaaaaa a7laaaaa banooooota fellllll donyaaaaaaaaaaaa *

bamoooot fekyyyyyyyyyyyyyyyyyy
... اوس نینتالا  نحُملاو , بحلا  لیلد  هد  نياب  سب   ، هدك اولمعیب  هیل  شفرعمو 

اھاعم عطقي   ، اھفرعي تنب  ىلع  يد  ضارعألا  نم  ةجاح  يأ  ظحالي  دحاو  يأ 
بآ ستاولاو  كوب  سیفلا  نم  كولب  لمعت  شاسنت  امو  لوطلع 

.. سيوك ةعالبلا  تيّدس  ىقبت  ناشع  ... نياللاو

! حیحصب نطبلا  بلقت  ةروفأ 

" كدالو ةایح  لطب  تنإ  "

يرجي ناشع  هديإ  يف  يللا  شباس  امو  ةقشلا  باب  نم  لخاد  كفاش  ول  كنبا 
.... هج اباب  هج  اباب  لوقيو  حرف  كلمعيو  كیلع 

لّمكو اباب  اي  كيزإ  كلوقي  هاعم  شقرف  امو  همدع  نم  كدوجو  ظحالم  شم  ىتح  وأ 
.. يداع هبعل 



.. نباو بأك  اوكتقالع  يف  ةطوبظم  شم  ةجاح  يف  ىقبي 

! شنطت ىعوإ  كقاروأ , عجارت  مزال 

.. سبو ّيدام  ناك  ام  هرمع  كدالو  ةایح  يف  كرود 

 !! صالخو  ATM ةنكام شم  تنإ 

.. كنیعي انبرو  صلختب  شم  كتلیع  تابلطو  ةبعص  ةایحلا  اًعبط 
.. هتمام لالخ  نم  نوكت  كنباب  كتقالع  لك  شعفني  ام  سب 

.. نوفیلتلا يف  لاؤس  لالخ  نم 

؟ حجن وھ  ؟  ةجاح نیجاتحم  ؟  اولك امھ  ؟  نیسيوك امھ 

.. تقولا رورمب  بيرغلا  ّيز  مھرابخأب  ئجافتتھ 

.. اوكریغ ّدح  شوھیفم  كدالوو , تنإ  كیب  صاخ  ملاع  يف  نوكي  مزال 

هنإ كساسحإ  ماني , ام  ّدحل  هيّدھتو  طیعیب  وھو  كنضح  يف  كنبا  دخات  ةرم  تّبرج 
.. رتكأ ضعب  نم  اوكبرقیھ  كاعم  يدھو  حاترا 

يز كنبا  هد   ... هلياح  .. هاعم بعلإ  يشمتو  ةضوألا  بیستو  ّهنز  نم  يكتشت  ام  لدب 
.. اھنبا وھ  ام 

عم هد  لمعإو  لوطأ  تقو  يازإ  كاعم  بعلي  كاباب  كسفن  ناك  ّریغص  تنإو  ركتفا 
فوشتھ  .. كدلقيو حرفيو  نووج  كیف  بیجي  هیلخو  اوس  اوبعلإو  هروك  هلتاھ   .. كنبا

.. هینع ّهوج  ریغص  تنإو  كفوشتھ   .. هّاوج كسفن 

كتالاعفنا يف  كدلقیھ  كباحص  عم  لزنت  ام  لدب  شتاملا  ىلع  هاعم  ّجرفتاو  ّبرج 
.. نوجلاب كتحرفو 

.. نیلجِر ىلع  يشمیب  كنم  ریغص  تیكام  فوشتب  كنإ  ّسحتھ 

.. ةلیمج اھنإ  اھلوقتو  ةرم  اھرعَش  كتنبل  ّحرست  تّبرج 

.. شاھروصتتم اھسفن  يف  ةقث  اھيّدتھ  يد  كتملك 

.. باحص اوكنإ  لمعاو  اھخبطمو  اھسيارعب  اھاعم  بعلإو  اھملاعل  لزناو  ّبرج 
ةحرف نأل   .. كباحص عم  نشیتسإ  يالب  بعلتب  تنإو  نم  رتكأ  عتمم  تقو  يضقتھ 

.. اھریغ كلاھسّسحي  ردقي  شّدحم  ةعتم  هیف  ساسحإ  اھاعم  كبعلب  كتنب 

كلمعتو اھیلع  ّطبخت  كاّینتسم   .. اھتضوأ لخدت  ّةرم  لك  كیل  ةقاتشم  ىقبتھ 
.. كنضح يف  يمرتتو  اھتسورع  ةعاتب  كیتسالبلا  تايابوكلا  يف  ياشلا 

.. اوس اوجرخاو  كاعم  ّيلصي  نینس  هدنع 4  يللا  كنبا  دخ 
.. اھتعاس هتحرف  فوشو   .. هبحیب نوترك  ملیف  اوحورو  راشف  اوكلوتاھ   ... كبحاص هنإك 



.. هنم رتكأ  يوأ  تطسبتا  كنأل  يد  ةجورخلا  ّرركت  جاتحتھ  يللا  تنإ 

.. ةجاح لك  هّملعت  فرعتھ  شم  هتمام 

.. اھیف كصخشب  دوجوم  نوكت  كسفنب  تنإ  مزال  تاجاح  يف 

.. تصلخ نوكت  ام  دعب  اھفرعت  ثادحأو  كلیكحتت  تاجاح  شم 

.. هتیبصعو هقیعز  نم  اوفاخیب  يللا  عبعبلا  نوكت  ام  لبق  كدالو  بحاص  نوكت  ّبرج 
.. ملكتي قلخ  شودنعمو  برضیب  يللاو 

شم ّنس  يف  مھاعم  اھشیعتھ  تاظحلو  كدالو  نضح  نم  كسفن  شمرحت  ام 
.. كرود شم  هد  فياش  ناشع  ينات  رركتیھ 

.. مھلابسنلاب ةنزخ  شم  تنإ 

.. تابلطلا مھلققحیب  درام  الو   .. سب سولف  كنب  الو 
.. هد رودلاب  كسفن  شملظت  ام 

.. كدالو ةایح  لطب  تنإ 

.. اھّدق كیلخ 

! " ةداس اي  مؤللا  هنإ    "

؟ روتكدل يتحور   .. ءاش هللا ام  يازإ  هدك  يتیّسخ  - 

.. هآ
؟ هيإ همسا   - 

.. هتیسن
 ! همسا يركتفت  يلواح  بط   -

.. رضاح
.. مايأ دعب 5 

؟ هیتركتفا اھ  - 

أل..



يحرف !! لبق  يرورض  هاجاتحم  انأ  يلواح  بط   - 

!! لقحلا روصرص  توص 

؟ نینم يد  زوشلا  يتبج   -

؟ يلیكحا  .. هيإ نیلماع  كدالو  ةركاف , شم  يقّدصت  هاااي 
؟ بیط لوم  يھنأ  نم  تناك  يد  زوشلا  كلوقب   ، نیسيوك

؟ هيإ كتخأ  دالو  رابخأ  شیلیتلوقم   .. لوم نم  شم  - 
!!!!!!! -

ىلع فقأ  ةرداق  شمو  صالخ  دلوھ  تیبلا , يف  يندعاسي  ّدح  كدنع   -
؟ يلجر

هوج "!! اھدنع  يھو   " أل

؟ ةفحت ءاش هللا  ام   .. هيإ هد  لحكلا  ملق  عون  وھ   -

قوف ریتك  عاونأ  مدختسب   .. همسا عمجأ  ةفراع  شم  شلعم 
. " صياجھلا يف  مالك  يأ  !!! " ضعب

؟ الاح يتقولد  هنم  يتیطح  يللا  هد  وھ  شم   -

. اياعم هتیسن  يتمع  نبا  وخأ  تارم  عاتب  هد  أل 

؟ هيإ اھتقيرط  ةلیمج  ةنوركملا   -

.. يداع اھلمعب 

.. ةلیمج يد  ؟  يازإ يداع   -

!! لمعتتب ام  يز  يداع 
هاااااآ !  ، ةتفز اي  هاااااآ   -

؟ ماك اھدنع  يّلصفتب  يللا  ةرمن   - 



يف قرحتا  يليابوم  تمرفتا  .. يليابوم   .. يدنع نم  تحسمتا 
!!! تحسمتا رمنلاو  يطنلطألا  طیحملا  يف  عقو  يليابوم   .. نرفلا

!! رمقلا رزج  رجاھ  هدنع  ّلصفب  يللاو 

؟ هللاو ولح  سبل  ىلع  ةخياد  انأ   ، نینم كدالو  سبل  يبیجتب   -

. هد كانھ  يللا  ئبيربلا  دنع  نم 

هد ثبخلا  نيركاف  اوتنإ  ةجاح , مھلوقأ  ّبحأ   .. يد ةیعونلا  نم  يللا  تانبلا 
ةراطش ؟

!! ينعي اھضعبل  سانلا  ضورفملا  سب  ةبیخ , الب  ةجاح  اوكنم  نيزياع  شم 
" ال و : سانلل " مھعفنأ  سانلا  ریخ  : " ملسو هیلع  ىلص هللا  لوسر هللا  لاق 

ىلص هللا لوسر هللا  قدص   " هسفنل بحي  ام  هیخأل  بحي  ىتح  مكدحأ  نمؤي 
.. ملسو هیلع 

؟ مھدیفت ةمولعم  مھلودتو  اوكریغ  اودعاست  امل  هيإ  اورسختھ 

!! انبر الإ  اھیب  ملعي  ام  سوفن  هيإ  لوقت  سب 



" ةلیعلا بآ  ستاو  " 

 : ةفاضإ تمت 
وسوس  امام 

ةتیت 
لانم  وتلاخ 
ریبع  وتلاخ 
لمأ  وتلاخ 

لانم  نبا  دمحم 
ریبع  تنب  ىھن 

دمحأ    ولاخ 
ةزع "  وتلاخ   " يبر كبحأ 

ةسلغلا دمحأ  ولاخ  تنب  اراي 
. ّلفو درو  نيانج  نم  عدجأ  اي  سان  اي  لفلا  حابص  لانم : وتلاخ 

. توكتكلاو زولاو  دوودخ  لمجأ  ىلع  دوووعب  رطعم  دورو  حابص  ریبع : وتلاخ 
ایندلا نم  اھیب  تعلط  يللا  اي  ةطشق  اي  سان  اي  ةطشقلا  حابص   : ةزع وتلاخ 

 . ةطشقلاو
 . ازوز اي  هد  لسعلا  مالكلا  هيإ   ، وریب اي  يملست  لانم : وتلاخ 

 . ّدر مھیف   شّدحمو  لياسرلا  اوفاش  دمحمو  ىھنو  اراي 
؟  يتلوق ام  يز  ّایلع  اورّقشت  ىھنو  يتنإ  هیل  شیتیجم  ةیطاو  اي  ریبع  اي  ةتیت :
هفیضأ ىقبھ   ... كلیجأ ام  ّایلع  فلحو  اياعم  قناختإ  هدبع  امام  اي  هللاو  ریبع : وتلاخ 

 . هیفتسبت ناشع  انھ 
يلع لصتا  تالكألا  ىھشأو  اللوبمح  فیشلا  تافص  ول  لمأ : وتلاخ 

   . هینج ةقیقدلا بـ 500  ... 090066557777
 . خیبطلا نم  قھز  دحاولا  هللاو  هآ  ریبع : وتلاخ 

 . قدصت وأ ال  قدص  دمحأ : ولاخ 
 : ويدیفلا ىرتل  طبارلا  اذھ  ىلع  رقنا   ... اینملا يف  ةطب  دلي  يشحو  رامح 

 WWW.virus_virus.com
 ! العف ةطب  ًفلخ  رامحلا  هوفوش  دمحأ : ولاخ 

 . زنشیكیفیتونلا اولفقو  تاجدسملا  اوفاش  دمحمو : ىھنو  اراي 
 . ةدامح اي  هفوشھ   . ریبك انبر  ناحبس هللا،  لانم : وتلاخ 

   . ةداعسلاو ةحرفلا  يتبحأ  قزرا  مھللا  لمأ : وتلاخ 
صخش رایلمل  اھرشنت  مل  نإ  لوسر هللا.  دمحم  الإ هللا  هلإ  ال  ریبع : وتلاخ 

 ! كتعنم دق  كبونذ  نأ  ملعاو  ةمیتي  ةیلحس  طخستتھ 

http://WWW.virus_virus.com


 . طخستن نیصقان  انحإ   .. ریش اھلمعھ  ال  يبر : كبحأ 
   : دمحأ ولاخ 

: ةغل ثدحتي 30  يذلا  دھدھلا  ىرتل  طبارلا  اذھ  رقنا 
 WWW.hackers.com

يعوإو بورجلا  شنعن  هدك  هويأ   ... ةدامح اي  هفوشأ  لخدھ  ناحبس هللا  لمأ : وتلاخ 
ناحبس هللا !!!!   ؟ !!! ةغل ملكتیب 30  دھدھلا   .... اھبحنب شم  كتارم  نانح  لخدت 

اونتسا ؟  دمحمو ىھنو  اراي  نیف  ؟  هیل شانوملكیب  ام  لایعلا  اّمھ  ةزع : وتلاخ 
 .. ياش ىلع  دعق  ةوھق  ىلع  دعقي  حار  دحاو  ةرم   .... مھبجعت ةتكن  مھلتعبھ 
اي كرمع  لوط  تابرش  كّمد   ، ازوز اي  كظحي  هھھھھھھھھھھھھ هللا  ریبع : وتلاخ 

هھھھھھھھھھھھ هھھھھھھھھھ   .... ةبورضم
نیمعطو نيولح  اي  ةداؤفو  ةدامحو  ةزعو  لمأ  ىلع  ةداعسلا  ءاسم  ریبع : وتلاخ 

   . ةدايزب
ريذحتل اھرشنا   .... ةنوت ةبلع  لخاد  ةسفنخ  دوجو 500  مااااااااااھ  ريذحت  ةزع : وتلاخ 

. لجاااااع ربخ   .. كریغ
 . ةدئافلا ّمعتل  اھرشنا   . يدارإ اللا  لوبتلاو  ناطرسلاو  ةحبذلا  ببست  يمودنألا 

نس يف  هسفن  دجيو  ماع  نیسمخب  هنفد  دعب  ربقلا  نم  ظقیتسي  لجر  دمحأ : ولاخ 
ناحبس هللا .  لقو  طبارلا  ىلع  رقنا   .... ةعبارلا

  Www.don’t_open_this.com
!! ةدامح اي  ناحبس هللا   ... نامك رغص  هسفن  ىقلو  ربقلا  نم  ظقیتسا  ریبع : وتلاخ 

ظّعتي ...  مزال  دحاولا 
 : طبارلا رقنا   ... نوشناللا اھلوانت  دعب  قيرطبل  ّلوحتت  ةجوز  دمحأ : ولاخ 

موك  .WWW.er7am_abona
 !! بورج اذ  فییییییل  دمحمو : ىھنو  اراي 

ریبع  وتلاخ   Block
دمحأ    ولاخ   Block
لانم  وتلاخ   Block

ةداؤف    امام   Block
ةزع وتلاخ   Block

وسوس    امام   Block
. لھاتسي ناشع  ينات  دمحأ  ولاخ   Block

http://WWW.er7am_abona.كوم
http://WWW.er7am_abona.كوم


" ايادھلا رایتخا  ّنف  "

شتطلغم ايادھلا " رایتخا  نف  : " ناریح لبلب  ملیف  يف  تلاق  لداع  يریش  اّمل 
. ةعامج اي 

ايادھلا عوضوم  يف  نیطبترملاو  نيزوجتملا  نیب  يوأ  دماج  مھافت  ءوس  يف 
. هد

.. لاثم اوكيّدھ 

نكممو طنشلا  قشعتبو  درولا  يف  تومتب  هتارم  نإ  فراع  ىقبي  لجارلا 
وأ كیك  بك  ةتح  اھلباج  معطملا  عاتب  فاتسلاو  ّهرب  اوتیشعتا  ول  اھیلع  ىمغُي 

ةحاسلا يف  لیمج  اي  لزنا  اھلّونغو : ةعمش  اھّاوج  اّوطحو  يتيان  ةدحاو  ىتح 
نوكیب هدو  لغشتا  هنإ  لمعي  وأ  شنطيو  اھدالیم  دیع  موي  يجیي  هدك  مغرو 

.. هشو يف  كشكش  مع  زوب  لباقیھو  عینش  هباقع 
وأ فاشخ  مقط  ًالثم  يز  ةولح  اھنإ  هرظن  ةھجو  نم  ةجاح  اھلبیجي  ىقب  وأ 

برغتسيو ًالصأ  اھاجاتحم  شم  يھ  ةضوألل  ةداجس  اللاو  خبطملل !! نیتلح 
! اوحرفي ام  لدب  اوقناختيو  اھینتم  وھ  ام  فلحيو  هیل  ةرھبنم  شم  يھ 

هبلق اّھلمعیھ  وأ  نشیتسإ  يالبلا  يف  تومیب  ًالثم  اھزوج  نإ  ةفراع  تاتسلاو 
تاساود هلترتشإ  وأ  افیف 2016  يد  يس  هلتباج  ول  ةحرفلا  نم  فقیھ 

نم كیك  بك  هعزرت  هدك  مغرو  مھیلجرب  اھنیلدھبم  لایعلا  ام  لدب  ةیبرعلل 
بودبدو نیتعمشو  درو  هیكوب  هلبیجت  وأ  هتشیع  يف  هبلط  ام  هرمع  يللا 

! ةقشلا فقسل  لصاو  هتماخض  نم  رمحأ 

ةقشلا رون  لفقي  اللاو  هنضح  يف  بودبدلا  میني  ةعقوتم  ةخیش  اي  كتمذب  بط 
هد ؟  نیتعمشلاب بودبدلا  مأ  قرحي  اللاو  ؟  نیتعمشلا ءوض  ىلع  اوشیعتو 

. صلاخ مّھوج  شم 

كظفح وھو  هیتنجعو  كزوج  يتظفح  دیكأ  ةعامج , اي  دحاو  لك  حيرن  اف 
. رخآلا نم  بیجن  اف   . كسرھو

انأ يللا  شم  اھبحي  ةيدھلا  بحاص  فرطلا  يللا  تاجاحلا  ضعبل  بیجن  ينعي 
!! اھبحب

.. مزال شم   ... خفن كسفن  شیعطقت  ام  نیلالبلا  يف  شولم  ول 
ىلع هیبیس   .. طابحإ شیكلجي  ام  ناشع   .. اھالب  .. تآجافملا بحیب  شم  ول 

.. هتحار

يلفقتو نشبسيرلا  يف  هد  اليروغلا  ّيز  يللا  بودبدلا  هلیطحت  ةمزال  شولم 
لشتیھ ناك  ناشع  كمتش  هیلو   ، هیل ّعرستا  وھ  يبرغتستو  ةقشلا  راونأ 

! شطلغ ام  لجارلا  قحلل ! يتیج  نإ  ةشحو  يد  ةّضخلا  ام   ! ةّضخلا نم 



.. ةجاح كلارجیھ  شم  ةرم  اھلعقرطأ  ةعقرطلا , بحتب  كتارم  نإ  فراع  ول  تنإو 

.. لوطلع هّجتا   .. نیلالبلاو عمشلاو  تاتروتلا  ّبحتب  ول 
دیكأ اھماّدق , نم  يّدعت  ام  لك  اھیلع  مالك  كلتحقل  يللا  ةطنشلا  اھلتاھ 

وأ اھدالیم  دیع  موي  ةیقبطم  اھلبیجت  ناشع  شم  اھلاھبیجت  ناشع  حّقلتب 
.. فقس ةحورم 

.. نیبیط اوتنإو  ةنس  لكو  ضعب  اوّحير 

. مالسلاو كیلع  يللا  تلمع  ىقبت  ناشع  ةيدھ  شم  يھ 
.. ّدجب بلقلا  حرفتب  ةولح  ول  ةيدھلا   .. بحب اھتاھ 

يللا اودعست  ناشع  اوكسفن  ىلع  اولاعتو  ضرألا , يف  اوكسولف  شومرت  ام 
. مھّوبحتب

! ةبعص ام  هللاو 

" سكیم تنود  ةلادنلاو  ةیبوحصلا  "

.. سبل اورتشیب  باحص  نینتا  تیقال  لوم  يف  تنك  حرابمإ 

" .. مممممممھو دجب   .. يكیلع ةفحت  يد  : " ةیناتلل لوقتب  مھنم  ةدحاو  اف 
.. يوأ يناننختم  اھاّساح  سب  اھلتلاق  ةیناتلا  اف 

واااااو  ، يكیلع لبھي  هدك  اھليدوم  وھ  سكعلاب  اھتبحاص أل  اھیلع  ّتدر  اف 



.. دجب

ايو هد  ةفحتلاو  ننجيو  لبھي  يللا  هيإ  فوشأ  ينارشبلا  لوضف  ينّدش  اف 
.. هد ّدجب  واااولا  ىلع  تّیصب  ام  ينتير 

ىلع لدلدم  ليوط  ونومیك  اھلابیج  اھتبحاصو  ربكأ  ةظبلكمو هللا  ةریصق  تنبلا 
طبظتم شم  سبللا  سب  اًّدج  ةرومأ  اھنإ  عم   .. ةنولاب اھّیلخم  ناك  ّدجب  ضرألا ,

. هدك لوقي  ّدح  يأو  يئاھن  اھمسج  عم 
.. هد كعلاب  اھعنقت  اھنإ  اھتبحاص  رارصإ  نم  تّبصعتا  اف 

ّقوزن انلواح  انلكو  نیینات  نیتنب  تلأسو  ينتلأس  تج  اھدحول  تنبلا  تیقلو 
. نسحأ ينات  لياتس  ىلع  ّرودت  اھلوقن  سب  مالكلا 

اننإ ةبصعتمو  هیتاھ , ةفحت  هد  ةعور  هللاو  اھلوقت  ةلامع  اھتبحص  تنبلا  اف 
مكیلع وأ  ىقب  اوروغت  ام  ىنعم  لمحت  انیل  اھینع  تارظن  هریغ , فوشت  اھلوقنب 

.. ةنعللا

يد ةنابلغلا  قرغت  اھبیسھ  شم   .. فقوملا ةعباتم  ىلع  داز  يرارصإ  اف 
.. اھاعم

يللا فرألا  هيإ  اھلوقتب  اھتیقال  يرتشتب  يللا  تنبلا  تمام  ةلخد  فو  هد  لك 
.. ةبھ اي  هلارج  يللا  هيإ  كقوذ  لاوشلا , يز  يكیلخم  هد  هاسبال  يتنإ 
كفوشي ةرم  لوأ  سيرعلا  ةزياع  يكاعم , تلزن  ينإ  سيوك  هدك !! شیتنوكم 

؟! هدك ةلوھدم  يقبت 

!! قح هلاقبیھ  ناك  شفط  ول  هد   .. يعلقإ  .. يعلقإ

يكیلع صخإ  ةدحاو , ةملك  انّاوجو  انقوب  انحتفو  سیییییيرع  انعمس  ىقب  انلك 
.. صخإ ةلدن  اي 

.. ًاّیجيردت ةميرجلا  حرسم  نم  يفتخت  تأدبو  صلاخ  اھزوب  تول  تنبلا  ةبحاصو 

تولاش ماك  ىلع  انظیغ  نم  هللاو  داعبألا  يثالث  افق  اھعزرن  انسفن  ناك 
.. لحملا ّهرب  اھوّریطي 

.. ةصالخلا

وأ كنختیب  هنإ  سبللا  يرتشت  ام  لبق  كلوقت  يللا  يھ  ةعدجلا  كتبحاص 
.. كعفریب

. ةطوسبمو ةولح  كفوشت  ّبحتو  ریخلا  كلانمتت  يللا  يھ 

ّدحل يكارو  لضفتو  ّةزم  يكیلخمو  ةفحت  هد  كلوقت  يللا  يھ  ىقب  ةیطاولا 
.. عزعزملا بصقلا  دوع  وأ  رحبلا  لجع  هبش  هیف  يتنإو  هيرتشت  ام 

تحت ّيطح   .. سيرع يف  ول  اًصوصخ   .. يوأ يد  فقاوملا  يف  نابتب  ةیبوحصلا 



.. ىقب طخ  رایلم  يد  سيرع " "

" يبنجألا مأ  يرصملا  اماردلا  "                                             

, اھزوجل لوقت  حورتو  لماح  اھنإ  فرعتب  ةدحاو  اّمل  مزال 

.. امھل تلات  ةيرصملا ال  اماردلاو  امنیسلا  خيرات  يف  نیظوفحم  نیلعف  ّدر  يف 

لوألا : ويرانیسلا 

يف رسكتیھ  ىقبي  اھمضع  ام  ّدحل  يوأ  دماج  اھتاعارد  نم  اھكسمي  امإ  اي 
ةرجحتم ىقبت  ةرطقلا  نم  ةعمدو  عجرتھ  ىقبت  ام  ّدحل  ةلاصلا  اھیب  ّفليو  هديإ 

رتك نم  اااًّدج  ةعرسب  ياااج  حيار   .. ياج حيار  هینع  ينینو  اھلوقيو  هینع  يف 
: اًّدج كربفتملا  رثأتلا 

.. قدصم شمممم   .. قدصم شششششم  انااااا  اااا   .. يتبیبح  .. اااح  .. اااح  "
لاق اھنطب  ىلع  هندو  ّطحيو   .. ببببببأ  ... بببببببأ ىقبھ   ..... ددددددجب هد 

.." !! دیمح وبأ  اي  كيزإ  هلوقیب  يبيابلا  عمسیھ  ينعي 

fake كؤادأ ااااااباي !! لیثمت  ةيافك  كلوقیھ  ناك  ملكتیب  هد  نینجلا  ناك  ول  هد 
.. قدصتم شمو 

رماوأ كمالحأ  ةدراھنلا  نمو  يكرحتت  يعوإو  يحاترت  مزال  اھلوقيو  "



امسلا موجن  كلبجھ  انأو  ريرسلا  نم  يلزنت  يعوإ  سب  كلسنكأو  كلخبطھو 
مھتقش نإ  عم   ،" حاترت ناشع   .. قوف اھعلطيو  اھلياش  موقيو   .. يكیلجر تحت 

! قوف ّحيرتو  اھلیشي  مزال   .. مالفألا لك  يف  هدك  اھنیظفاح  انحإ  سب  دحاو  رود 

لداعو  .. نیموي يف  لماح  اھنإ  عم  لداع  اي  فوشرخ  يف  يسفن  ّهلوقت  يھو 
اھنطب اوشحي  اودتبي  موي  ينات  نمو   .. ضرألا تحت  نم  فوشرخ  اھلبیجي 

.. تادخم

: يناتلا ويرانیسلا 

،" .. شیعي ةلاحتسا  هد  داولا   .... لزني مزال  هد  كنطب  يف  يللا   " .. اھلوقیھ
اي كیلع  مارح  لوقتو  اھنطب  كسمتو  ضرألا  ىلع  يمرتت  اف  دماج  اّھقزيو 
ةيزوف ملكتو   .. اھّشو يف  بابلا  عزري  وھو  ملاظ  اي  شیعي  مزال  ينبا   ... لداع
يف ّعلطتبو  ضرألا  ىلع  ّةیمرم  اھیقالت  يجیت  ةيزوفو  ًالاح  يلاعت  اھلوقت 

! ةتح لك  نم  موركوركم  فزنتبو   .. حورلا

يموقتھ يتنإو  نانرجلا  ارقیب  وھو  كوربم  كلوقیھ  لداع  اف  ىقب  ًاّیعقاو  امنإ 
اًّدج .. يداع  هینابلا  يلقت 

لوألا نم  هیل  ةنیحط  رحبلا  انلوتلمع  ناعدوج !! اي  هد  لك  هتمزال  هيإ  ناك  بط 
!! ينعي ؟ يداع  هینابلا  يلقن  لخدنھ  اھترخأ  ام  لادب 

" يوووووووووھلاي ـ "  لا ةلحرم  "

 : ةيرصم تسو  تنب  لكل  لاؤس 

؟ هّسل اللاو  يوووووھلاي "  " ـ لا ةلحرم  يتلخد  ىرت  اي 
؟!!!!! زاوج ریغ  نم  ةدعاق  هد  لك  يتنإ  يوووووھل  اي  لوأ  نم 

؟!!!! هیل يلغتشتب  شم   ، يووووھل اي 
؟!!!!! هیل كدالو  ةبياسو  يلغتشتب   ، يووووھل اي 

؟!!!! هیل يلكاتب  شم  يووأ  ةریغص  كنطبو  لماح  يتنإ   ، يووووھل اي 
!!!!.. ةدالولا دعب  يعجرت  ةلاحتسا  هدك   ، ةبموركلا دأ  يتیقب   ، يووووھل اي 
!!!!.. يكیلع مارح  كنطب  يحتفت  هیل   ، يرصیق يتدلو  يتنإ   ، يوووھل اي 

!!!!.. يازإ ةبعللا  ةسورعلا  ّدق  دلولا  ةفياش   ، ةيافك هیّعضرتب  شم   ، يوووھل اي 
ول  ، ةخیش اي  يكیلع  مارح   ، ةوالح يلكاتب  الو  تاغُم  يبرشتب  شم   ، يوووھل اي 

!!! سيوك يّعضرت  ناشع  كناشع  شم 

ةوعد شیكلام   .. يتنإ هیّعضر   ، انبر يقتا  يعانص !! كنبا  يّعضرتب   ، يووووھل اي 



!!!!.. نبل شیفم  ول  ىتح  روتكدلا  مالكب 

لوط كبلغتھ  هدك  روھش  يھو 3  كتنبل  لكألا  شیتلخد  ام   ، يوووھل اي 
!!!!!.. اھرمع

شلكاي ام  يازإ   ، يتقولد دحل  يرشكلا  ةصلص  شوھیتسّحل  ام   ، يوووھل اي 
!! روھش هدنع 6  هد  يشحم 

؟!! يتقولد ّدحل  هیل  كتنب  شیتمطف  ام  يتنإ   ، يووووھل اي 
!!!!!! ةنیتیت دخایب  كنبا   ، يوووووھل اي 

.. يوووأ ةرخأتم  يد  هّسل !! ّيبحتب  شمو  اھدحول  دعقتب  شم  كتنب   ، يووووھل اي 
سورض علطتب  نوكت  ضورفملا   ، نانس الإ 6  هیل  شتّننس  ام  كتنب   ، يووووھل اي 

!!!!!! ةنس يد  لقعلا 

يف ّيبیب  لمعیب  ةنس  وھو  ناك  ينبا  انأ  زربماب  سبال  هسل  كنبا   ، يوووووھل اي 
!!!!!! مانيو سبلي  علطيو  مامحلا  حسميو  هدحول  ىّمحتسیبو  تیلاوتلا 

نكمي باصعأو  خم  روتكدل  اھّيدو   ، اھدحول لكات  فرعتب  شم  كتنب   ، يووووھھل اي 
!!!!!!... اھتلاح ىلع  شیتكست  ام  ينیقّدص  ةنابعت 

يف هدنع  ةلكشم  يف  وھ   ، ّایلع ّشدر  ام  نیف  امام  هلأسب  كنبا   ، يوووھل اي 
!!!!! ينعي ریبك   .. صنو ةنس  هدنع  لصأ  بطاختلا 

رمعلا  ، كترضح ىتمإ  يلمحتھ   . كتنبل خأ  شیتبج  ام  هّسل  يتنإ   ، يوووووھل اي 
             !!!!!! توفیب

!!! يكیلع مارح  يازإ  مھیبرتھ  ضعب  يف  مضل  مھابياج  يتنإ   ، يووووووھل اي 
كغامد يّربك  اف  اھیب  ّيرمت  مزال  اًّدج  ةیعیبط  ةلحرم  يد  يووووھل  اي  ـ  لا ةلحرم 

! سانلا مالك  نم  يصلختھ  ام  كرمع  نأل   .. كدالوو كتیبل  حلصألا  يلمعاو  صلاخ 



" ةیكوبسیف تاكرح  "

!! هد كوب  سیفلا  ىلع  هلمعتب  تانبلا  يللا  سنبساسلا  ّوج  مأ  عطقي  ّدجب 

.. لوولا ىلع  ةبتاك  اھیقالت 

! يبنج كیلخ  كریغ  شیلام   ، ىقب كدنع  نم  اھرتسا  براي !!  * 
؟ يتنب اي  كلام  اھیلأست 

يصخش !!!!! عوضوم  ةجاح !!  شیفم  رمق  اي  كلوقت ال 

ناشع كسفن  ةكسام  ّسب  عمقلاو  بألاب  اھیمتشت  كسِفن  اھتعاس  ىقبیب 
!! ةینات ةجاح  ّيأ  ناشع  شم  سان  تنب  ىتنإ 

... اھلأست يوأ  اھتبحاص  ةدحاو  نیمویب  ةدالولا  لبقو  عساتلا  رخآ  يف  يجیت   *
مءوت اھدنعو  رمعو  دومحمب  اھقزار  انبر  ًالصأ  اھتبحاصو  ؟  تنب اللاو  دلو  اھ 

!!! ةأجافم انلاھلمعي  روتكدلا  نإ  ّرصأ  دمحأ  هللاو  كلوقتو   ، كلمو ةكیلم  تانب 
اھلوقتب اھتبحاص  تناك  تلاتلا  رھشلا  نم  اھتبحاص  لأستب  تناك  امل  اھنأ  مغر 

.. ةین ةمالسب 

روتكدلل اولاقو  زياربرس ! شولاھلخم  ول  شفقیھ  اھزوج  نإ  يكیلع  درت  اف 
!! يبیبلا عون  انلوقت  ىعوإ 

هیترركو يناتلا  رھشلا  نم   4D رانوس ةلماع  يتنإ  دمحأو  يتنإ  يلثمتھ  يتنإ 
!! ةرم  100

كباحص يبوجتست  يّلطب  ىقبي  ةجاح  كنع  فرعي  ّدح  ةزياع  شم  املاط  اف 
!! يد ةلئسألا  عبر  يكولأس  ول  يلعزتو  مھلیصافت  لك  يفرعتو 

يرجتو !! ءاقبلا   بتكت   *
الو يھو  نّمطت  سانلا  ناشع  ّنر  شلطبي  ام  اھنوفیلتو  بلقتي  كوب  سیفلا 

غامدلا !! يف 

كباحص !! قلق  يمحراو  صخشلا  يبتكا  ءاقبلا   يبتكت  يتردق  ام  لدب 
. ركشو دمح  فلأ  هااااااااااي  بتكت   *

؟ ينیّحرف  ، ریخ اھلیبتكت 

اھایّضمم كنإك  كنم  ّبرھتتو  بادو !!  حلم  ّصف  اھیقالتو   inbox يلاعت كلوقت 
!! تالایبمك ىلع 

بط  ، يبرح ّرس  هنإ  يّسحتو  مالكلا !!! يف  كّھوتت   ، ينات اھیلأست  اّملو 
؟ هیل هابتاك 



... كرابخأ فرعن  ناشع  انیيارش  عطقنھ  شم  انحإ  كتامولعمل 

هلیلوقتو هیجرحت  كلأسي  ّدح  املو   public كتایح لیصافت  يرشنت  شعفني  ام 
ةصاخ !! ةجاح  يد 

!! ةلبھ اي  ّوجو  ةمیق  كلولمعیب  مھریخ  فلأ  ّرتك  كباحص  هد 

يرصملا ... " حرفلا  "

، تارم اھیف 5  طبغلتا  نوكي  ام  دعب  ریفاوكلا  نم  هتسورع  ملتسیب  سيرعلا  ًالوأ 
. شاھفرعم ناشع  ةرّشكم  ایھو  مھیل  دخاتتب  ةروص  لوأو 

بيارق لود  ضعب , هبش  ةدحاو  يقالتھ 30  ریفاوكلا  نم  جورخلا  ةظحل  يفو 
ام  .. خاسنتسا شم  هد  ریفاوكلا , سفن  ديإ  تحت  نم  نیعلاط  ةسورعلا 

.. شفاخت

هدك ًاّیملاع  قفتم  ىقبي  مزال  ةنوبیجلا   .. ةنوبیجلا ام  كاردأ  امو   ، ىقب ةنوبیجلا 
نأل ریخ ..  ىلع  يّدعي  مویلا  ناشع  اھتعاتب  ةشفنلل  ىصقأ  ّدح  يف  نوكي  نأ 
تناك ةشفنلا  ول  اھیب  ّفليو  هتسورع  لیشیب  سيرعلا  اّمل  لصحتب  ثراوك  يف 



!! حرفلا يد  يس  اوفوشي  ام  لوأ  دكن  ىقبیب  مویلا  اف  ةعساو 

مس بعك 2  ةيافك   .. شیلینتت ام  مس  ـ 10  لا بعكلا  يف  شیكلام  ول 
شم انحإ  ضرألا , ىلع  يتروعكتا  ول  ةحانم  اھیبلقتھ  يللا  ىتنإ   ... ضيرعو

. ةجاح ّيأ  نینارسخ 

اھیلع املاط  ةیبرع  ّيأ  عم  بّجوت  عراشلا  يف  يللا  تایبرعلا  لك  مزال  هدك  دعب 
, ًالصأ لھألا  ّةفز  ریغ  هد   ... بیییییب بیببیب  بیب  بیب   ... ةيارملا يف  نیتدرو 

.. ةحارصلا ةمزج  نبا  غامد  عجو  ىقبیب 

. ةلیللا أدبنھو  میحرلا  نمحرلا  مسبو هللا 

اااااااااااااااالالال ااااااااااااااااااال  ال ال  .... اااااااااااال الال  ال ال ال ال 
... يرررررررجإ  .... يرجإو ناتسفلا  ليد  يّمل  يد  ةینغألا  يعمست  ام  لوأ 

شوبرطلا هّسبلتو  سيرعلا  رّخبت  ةسورعلا  ام  ّدحل  ةراجس  كلبرشإ 20  حور  وأ 
اوسبليو حارفألا , ةعاتب  ةيرحسلا  تاذيوعتلا  اولوقيو  روخبلا  قوف  نم  يّدعتو 

ةطشق !!! دیسو  دیسلا  يسو  ينوعرف 

.... يرجإ كلتلوق  اّمل  ينیتقّدص 

... ةعاقلا مھتلخد  يف  لصحتب  يللا  قيوشتلاو  ةراثإلا  ىقب  يعوووووإ 

متشتب نوكت  اف  ةلبطلاو  ىطسولا  كنذأ  كلمرخ  نوكي  يج  يّدلا  اًعبط 
.. ّكرس يف  هلغشیب  يللا  لیفاسلس 

اوكیلع لخاد  اھتعاس " دوجوم  يللا   " ناصح وأ  رامح  يقالت   ...... هيإ موووووق 
.... طيراغزلا نم  ّوج  طسو  ةعاقلا 

ىلع يفكتتھ  ةسورعلا  ىقبتبو  هدك  اضیب  ةشاش  اومرخ  ناسرعلا  يقالت  وأ 
طيراغزلا نم  ّوج  طسو  ةظحل , رخآ  ىلع  اھقحل  سيرعلا  الول  اھّشو 

.. يد ةرملا  ىقب  ةخسخسلاو 

سنارت لغشیھ  يج  يّدلا  نأل  خوراصلا  ةعرسب  ةلفب  كنادو  ّدس  هدك  دعب 
: يف مضلي  اھدعبو  عرصلا  بیجي 

.. هدك ّشو  "  ..... میحرلا نمحرلا  وھ  الإ  هلإ  يذلا ال  وھ هللا  نم  اي  كلأسن  "
ىعوإ  ... ةالص لضفأ  ِّلص  مھللا  لوقي  سابع  ماشھ  اّمل  فقصت  يعوإ  كوجرأو 

! تبثا  .. حص تنإ  مھيز !!! كیلع  كحضتي  ىعوإ   .. رایتلا كفرجي 

ىلع وووولس  اوصقري  ام  ّدحل  رياجس  ةشوطرخ  برشت  علطت  هضرب  نكمم 
.. مھیلجرب اوتلشي  اوعلطي  زلباكلا  لكو  كناتيات  ةینغأ 

عطقتتب يھو  رود  مأ 30  ةتروتلا  فوش  لخدا  اھنع  رّفكت  زياعو  بونذ  كدنع  ول 
ةكوشلا ةكرحو  دمحأ !! اي  يبنلاو  تابرشلا  ينّبرشو   .. كّلكأو ينّلكأ  ةرقفو 



.. لمعتت مزال  يللا  ـ ..... لا تنب 

ةنعدج ةكرح  ّيأ  اھليركتفا   .. هیكوبلا فدحت  ناشع  ّفلت  ةسورعلا  يجیت  اَّمل 
ىلع هیف  كلرظنتیھ   .. شوھيدخات ام  سب   .. اھیلمحتساو يكاعم  اھتلمع 

.. لاح فقو  صقان  شم  دحاولاو  يضافلا 

يف شالفلا  برضیھ  طبظلاب  يد  ةظحللا  نام  اریماكلا   ... تنإ كلابسنلاب 
بعصي ىعوإ   .. اریماكلا كلسب  هلبعكت  لوطلع  هد   ... ويدیف كّروصيو  كنیع 

كیلع !!!

ىلع مھلرواش  ّكرحتتب  شمو  تحت  نم  ةشوكلا  يف  ةقزال  ةریغص  لایع  يأ 
هدك هدك , سب   .. ةتالوكیش هاعم  ومعل  اوحور  مھلوقو  يج  يّدلا  عاتب  لجارلا 

.. ملعم اي  رجحب  نيروفصع  تبرض 

.. كوب سیفلا  ةعاتب  يز  اوس  ةصقر  نیمّمصم  ةسورعلاو  سيرعلا  تیقل  ول 
نیظفاح شم  ول  ىتح   .. اھیف مھیلع  ّدكنن  شعفني  ام  رمعلا  ةلیل  يد  نإ  ركتفا 
تنإ ويدیف  مھّروصت  موقت  مزال  شمو  مھلفقص   .. اوس اھولمعیب  الو  تاكرحلا 

.. هدك نم  رتكأ  كیلع  لقتنھ  شم  مدو  محل  نم  رشب  هضرب 
فلیب يللا  تانبلا  رطق  يف  يكراشت  وأ  دالولا  عاتب  رطقلا  يف  كراشت  مزال 

يتنإ ىقبیھ  شم  كلجر  سوبأ  ةسورعلا  ةنوبیج  نم  كلاب  يلخو   ، هد ةعاقلا 
.. اھیلع ةشفنلاو 

هنإ هیلع  نّمطا  حور  ریتكلاب  ةینغأ  تلات  ریخ  ةرشب  شلغش  ام  يج  يّدلا  ول 
.. ينعي رازھ  شاھیفم  يد  ریخ  ةرشب   .. سيوك

بلقیب عوضوملا   .. شاھلیشي ام  هتارم  لیشي  ردقیھ  شم  هنإ  فراع  يللا 
. رخآلا يف  ةننكع 

هد  ، ةجاح الو  ةسورعلل  ةزعم  شم  هد  نإ  نیفراع  انلك  صقر  كسفن  يرھت  اّمل 
لكات شتقب  ام  بابشلا  نأل  يدعقا  اف   ، كلدع كلیجي  ناشع  دعاسم  رصنع 

.. يد تاكرحلا  مھاعم 

، يكیلع ّصبتب  تناكو  اھتشوشوو  ةسورعلا  مأ  ىلع  تّلیم  سيرعلا  ةلاخ  ول 
.. ةطب اي  سيرع  كلاج  ىقبي 

ّصبتب تناكو  اھتشوشوو  ةسورعلا  مأ  ىلع  تّلیم  سيرعلا  ةمع  ول  امنإ 
!! ملعم اي  تسبل  تنأ  اف   ، كیلع

.. نیتلیعلاب كتقالع  عطقاو   ، كنانس يف  كليد  دخ 
ماّدق فقإ  مامحلا و حيار  كنأك  مووق  ریفاصع  ةقزقز  ىقیسوم  عمست  ام  لوأ 
صّمقتو صیمقلا  رّمشو  ةلدبلا  علقا  سب   ، كلاب دخاو  شم  ينعي  لاق  هیفوبلا 

ملیف 300.... يف  اطرابسإ  كلم  ةیصخش 



اوتنإو ةمھاف  انأو   .. سان ضارعأ  يد  ناشع  هیفوبلا  ىلع  ّملكتھ  شم 
... لصحیب يللا  نیمھاف 

مالكلا .. كیل  ىقبي  ةعاقلا  يف  رفن  تیقل 22  هیفوبلا  دعب  ول 
.. ّحور موقو  ّدح  ىلع  شملست  ام  تلغتشا  تاناجرھم  يقالت  ام  لوأ 

تنك تنب  يدنع  ناك  ول  هللاو  كلتلاق  تاطنطلا  نم  طنط  ول  يشام  تنإو 
نودب هد  حرفلا  نم  ّيح  تعلط  كنإ  ركش  نیتعكر  يلص  حور   .. كلاھتزوج

.. بيابح اي  ةشحو  ةجاح  يف  شوكلجن  امو  رياسخ ,

" ةبياخ اي  ِّحَّصلا  تقولا  يراتخا  "

: ةجاح ىلع  كزوج  شیلأست  ام 
.. لجعتسم دیكأ  ناشع   .. لغشلا حيار  وھو 

.. نابعت دیكأ  ناشع   .. لغشلا نم  عجار  وھو 

! يازإ يكیلع  ّدریھ  كتمذب  بط   .. ليابوملا يف  ملكتیب  وھو 

!! المعلا ةمدخ  وأ  هبحاص  وأ  هريدم  نم  ةملاكم  ّينتسم  وھو   
!! ةلبااااھ اي  شتام  هد   .. شتاملا فوشیب  وھو 

.. شتام ينتسم  وأ 



.. كوب سیفلا  يف  ّبلقیب  وھو 

!! صینكتسم كلوقب   .. ةبنكلا ىلع  همسج  درافو  صینكتسم  دعاق  وھو 

.. لوغشم هلاب  وھو 

.. لغشتیھ هلاب  وأ 
 !! هلك ةنسلا  يكیلع  تلفق  هدك  ينعي   .. هلغش يف  نافرق  ولو 

.. لكایب وھو 

.. برشیب وأ 
.. ناّعج وأ 
.. نّارح وأ 
.. نادرب وأ 

.. ةروك بعلي  لزان  وأ 
.. هباحص لباقیھ  وأ 

.. ماني لخاد  وأ 

.. ماني ركفیب  وأ 
.. هرب ّدح  عم  قناختم  وأ 

 !! نامك كشو  يف  اولفقتا  نیتنس  هدك   .. ّهوج يكاعم  قناختم  وأ 
.. كتحارب هیلأساو  ىقب  يغرإو  هاعم  يملكتا  هدك  ریغ 

ّریغنبو ليابوملا  ىلع  انتبحاص  عم  يغرن  فرعنب  تاتسك  اننإ  نم  ىقب  كبیسو 
يفو ةقیقد  دعب 16  ّزرلا  ىلع  يّفطن  نییسان  شمو   ، ةلحلا ىلع  بلقنبو  يبیبلل 

نیف يلحكلا  تریش  يتلا  كلأسیب  يللا  كزوج  ىلع  ّيدرتب  ةظحللا  سفن 
... ينعي ةقراخ  ةجاح  يأ  يلمعتب  كنإ  ةّساح  شمو   ... طبظلاب

.. صلااااااخ انیییییيز  شم  اّمھ 

يتنإو ةنس  لك  هدك  اف   ، لوغشم مھلاب  ولو  سب  ةدحاو  ةجاح  يف  اوّزكریب  اّمھ 
كبجعتھ مامت " مممممممم   " ةیمك عم  ةجاح " يأ   " ىلحأ يعمستھ  ةبیط 

 .. نسحأ يتكسأ  ًابلاغ  اف  يووووأ !!



" Red Line ـ لا ةفاقث  "

.... بووووتسو هدنع  يجیتب  ةقالع , يأ  يف  ّطخ  وھ  انتغلب 

مھنإ مغر   ، نینسو نینس  اھلاقب  نینتا  نیب  ةقادص  حاجن  ّرس  نع  لءاستتب  تاعاس 
... اَّدج ریتك  تاجاح  يف  نیفلتخم 

. يناتلا عم  حاترا  اف  هدودح  فراع  دحاو  لك  نإ  ةطاسبب  عوضوملا 

.. اذكو اذك  يف  ادع  ام  ةجاح  لك  يف  هبحاص  عم  ملكتي  نكمم  هنإ  فراع  دحاو  لك 
.. انعمتجم يف  طلغ  مھفتتب  ًابلاغ  يد  ةفاقثلا 

يللا ةیحصلا  ةصاخلا  كتحاسم  يد  نإ  عم  ّربكت , وأ  كنم  ضومغ  هوربتعیب 
. ةطوبظمو ةيوس  نوكت  ةقالعلا  ناشع  دحاو  لكل  ةدوجوم  نوكت  ضورفملا 

ةدحاو ةجاح  مھدنع  رمحألا  ّطخلا  سان  يف  نیفرطلا , نم  ءاكذ  جاتحیب  هد  ذیفنتو 
هدالول هتیبرت  ةقيرطو  هلھأ  ّيز  ءارمحلا  طوطخلا  مھدنع  ددعتتب  سان  يفو  سب 

... خلإ ... ةيداملا هنوئشو 

شنوكنب امو  بلق  هّشوو  ّریغتا  ّدح  يقالت  ةأجفو  سان  عم  جراخ  نوكت  تاعاس  شم 
هتعاتب  private zone ـ لا قرتخا  ّدح  نوكیب  يد  ةلاحلا  يف  ًابلاغ  ببسلا ! نیفراع 

وأ ماك  ضبقیب  هلوقي  هنإ  ّرصم  وأ   ، زفتسم لكشب  هدالو  دقتني  لاّمع   . اھیف ّسلغو 
هبجاع شم  نإو   ، ّدري زياع  شم  هنإ  هلحضوم  يناتلا  صخشلا  نإ  مغر  هيإ  ّشوحیب 

... ةملكلا ّدق  ىلع  دریب  اف  هد  باوجتسالا  بولسأ 

يف كوبلحدي  اودعقيو  ةرم  لوأ  مھفوشتب  هسل  سان  تلباقو  كاعم  تلصح  دیكأ 
كزوج عم  ةطوسبمو  هيإ  ّدق  كّبترمو  هيإ  يلغتشتب  اااااھ  لبُھ , اننأكو  ةلئسألا 
نوكتب ًابلاغ  يدو   ، اھیف اولباقتت  ّةرم  لوأ  يد  نإ  مغر  كتنبل , ىتمإ  خأ  يبیجتھو 

يردب اھنم  كلفقتھ  ًابلاغ  يد  صیصفتلاو  موجھلا  ةسایس  لصأ  ةریخألاو !! ىلوألا 
... يردب

ام  .. نیفرطلل ةحضاو  حمالم  هیل  نوكي  راطإ  اھیل  نوكي  مزال  ةحجان  ةقالع  ّيأ 
.. حادم حادس  شنوكت 

دیكأ نأل  لشفلاب  اھیلع  موكحم  اف  ةدراھنلا  ةحجان  ول  ىتح  يد  ةأوھبملا  ةقالعلا 
هد لخدتلا  لمحتستو  تكستھ  اي  اھتعاس  كبجعتھ  شم  لصحتھ  تاجاح  يف 

كماّدق يللا  ملعأ  يد هللا  ةظحللا  يفو  حاترم , شم  كنإ  لوقتھ  اي  كتایح  يف 
.. يازإ كلعف  ّدر  رّسفیھ 

نم حضاو  كیلخ  اف  ناطلغ , يللا  تنإ  علطتھو  هاعم  تّریغتا  كنإ  اھرّسفیھ  ًابلاغ 
.. لوألا

.. دودح طح  سب  ةلیمج  ةجاح  يد  يعامتجا , كیلخ 



بحتب شم  كنإ  ّهلوقت  وأ  هنم  ّبرھتتو  كبوجتسیب  يللا  ىلع  شتيدر  ام  ول  يداع 
.. بدأب يد  ةقيرطلا 

بولسأ يف  زفتسم  لكشب  لخدتي  ّدح  ّبحتب  شم  كنإ  نیبت  كنإ  شفسكتت  ام 
 ! قوذلا لیلق  هبولسأو   .. سانلا ماّدق  كجرحیب  ّدح  ول  اًصوصخ  كدالوأل , كتیبرت 

.. كتایح لیصافت  فرعي  ّرصي  ّدح  نإ  وأ 
اھلوقت كنإ  ّكرطضا  كماّدق  يللا  ول  سب  ةوعد  شكل  ام  ةحيرص  لوقأ  بحب  شم  انأ 

... لعف ّدر  لعف  لكل  نأل  اھلوقت , مزال  هتحاجب  ببسب 

ةتالتو نینتاو  ةرم  بدألابو  سوسحملاب  كتلاسر  ّلصوت  كنإو  ءودھلاب  أدبیب  عوضوملا 
.. ّدح عم  اھكراشب  شم  اًّدج  ةیصخش  ةجاح  يد  ةوعد  شكل  امب  يھتنتو 

.. بدأب حضاو  كیلخ 

.. همرتحت سانلاو   Red line كیل نوكي  ناسنإك  كقح  نم 

... كریغ عاتب   Red line ـ لا مرتحا  نامك  تنإو 

.. يناّقح كیلخ 

" ةولح اي  كریخانم  يّمل  "

.. يفلیسلاب نیسووھملل  ةلاسر 

شم انقوبو  ةریبك  انریخانم  ًابلاغو  يییییقیيرفأ   .. يقيرفأ بعش  اننإ  لاح  شيإ 
ينعي  ، ةيداع انینعو  انینع  تحت  ریتك  ادوس  تالاھ  يف  ىقبیب  تاعاسو  منمنم 

.. ًالثم كّاتف  رحس  ساھیفم 

؟ ةولح علطتھ  يفلیسلا  روص  نإ  هلك  هد  مشعلا  نینم  نیبياج  ىقبي 



.. اھنم ملاعلا  قّھطنو  ةجاح  يف  كسمن  قّدصن  ام  هدك , انحإ 

ىلع بلقیب  هنأل  سیف , كدلل  اًدبأ  نیلھؤم  ریغ  اننإ  فرتعن  مزال  انحإ  اوكنیبو  ينیبو 
ةیعیبط ریغ  ةلاحب  دحاولا  بیصیب  هد  زوبلا  ّدجب   .. اجنینلا فحالس  عوتب  رخصو  رخنش 

.. ءایعإلا نم 

كشوو مونلا  نم  ىحصت  ام  لوأ  الو  ماّمحلا  شم  هناكم  يفلیسلا  نإ  قفتن  مزالو 
؟ هیل ةفراع   .. خّفنم نوكي 

ةّضخلا  .. يد ةطقنلا  يعار   .. ةيرشب ةعیبط  يد   .. فاخنبو رشب  انحإ  ناشع 
.. ةشحو

يتعلخ اللاو  سرض  يتیشح  فرعن  انیقبو  كریخانم  سيراضت  انظفح  انحإ  ةماعو 
كّشو يف  ةيابح  كلتعلط  ولو   .. موي لك  هيروصتتب  يللا  يفلیسلا  ةیمك  نم  ةنس 

!! يد حرابمإ  ةدوجوم  شتناكم   .. رمق اي  كتمالس  كلوقنب 
ديإب ازتیبلا  يكسمتو  كقب  يحتفت  نكل   .. افشلاو انھلاب  يلكات  ةزياع  ول  ةركف  ىلع 
يّتيزتھ  .. انحإ اننم  كبیسو  ثادحأ  همسا  هد   .. ةولح شم   .. ةیناتلا ديإلاب  ليابوملاو 
هدك بط   .. نوف يآ  هنإ  نابي  ناشع  ةيارملا  مادق  هیب  يروصتتب  يللا  ليابوملا !!

!! يازإ هیب  يّروصتتھ 

.. يداع يشیع   .. مزال شم   .. يفلیسب ةديدج  ةطنش  وأ  ديدج  سبل  لك  شمو 
.. لفلا يزو  يفلیسلا  ریغ  نم  ةشياع  سان  يف  هللاو 

نم 10 اھیلع  يقيرتتب  هّسل  يتنك  يد  اھّدخ  يف  قزال  كّدخ  يللا  كتبحاصو 
.. دودخ ّمأ  رفوألا  بحلا  روص  مزال  شم   .. قياقد

نيدعاق يللا  لك  يفلیس  اي  لاقتي  اّملو   ، يداع ةدعاق  نوكت  تانبلا   .. ىقب لاؤسو 
!! ّلوِحت يللاو  لامش  هعلطت  يللاو  نیمي  اھناسل  علطت  يللا   .. اوّلوحتي

؟ ارول اوكیلجر  اوعفرتب  اوكنإ  ةياكح  هيإ  مھفأ  يِسفنو 

!! ؟ ينعي ةكرحلا  يف  زاجعإلا  هيإ 

هدك ریغو  بیع  هنإ  انیبرتإ  انلك  ىتح  هد  كناسل !! يّعلطت  كنإ  يف  لامجلا  هيإ 
!! صلاخ يفطاع  شم  نوكیب  كلكش 

ّروصتیب ملاعلا  يف  بعش  رتكأ  انحإ  هیل  ينمّھفي  ّدح  ةزياع  ىقب  هلك  هد  دعب 
؟ يفلیس

!! ؟ هییییيإ ؟ ! هيإ انببھ  انك  يبوروأ  قرِع  انیف  ناك  ول  لاّموأ 
! انقھط ناشع  ىقب  ةيوش  انومحري  مھلوقي  ّدح  يسِفن 



" ةتوقوم ةلبنق  انتویب  يف  "

"! عّدصم انأ  متكتيو , هیف  يھلتي  ليابوملا  هليدإ  "
؟!" شلصفیب ام  وھ   ، انتعجو انغامد   ، ّنز لطبي  ناشع  ةنجلا  رویط  هلیحتفا   "

انبر الإ  اھیب  ملعي  ام  ةجورخ  ىقبت  نسحل  نیجراخ  انحإو  تلباتلا  يسنت  يعوإ   "
!!"

يبیب ".. تباج  امام  ةینغأ  اھلولغش   ، ةروّعجلا حتفتھ  يقحلإ  ةعرسب   "

عم ةتوافتم  تاجردبو  هّقبطنب  اي   ، انیلاوح يللا  نم  هانعمس  اي  هانلوق  اي  هد  مالكلا 
! نینايرد شم  انحإو  اندالو 

ّيأ ىلع  ّرودت  لوطلع   ، ّسح هلعلطيو  ایندلا  عم  لعافتي  اھلفط  أدبي  ام  لوأ  اننم  مألا 
؟! طبظلاب ةعالب  ّدستب  اھنإك  اھیب  همتكت  ةجاح 

بواجتيو كلصبيو  يغاني  كسفن  ناك  يللا  يبیبلا  يتس  اي  هد  اوھ  شم  بیط 
؟ اھلك ایندلا  ىلمي  هطایعو  ّهنزو  تیبلا  يف  كّسحب  دخايو  هتوص  يعمستو  يكاعم 

قطنلا رّخأتو  دّحوتلل  اًّدج  ةریبك  ةضرع  هّیلخت  قرطب  هیھلتو  هیتكست  ّةرصم  هیل 
موي هیلع  كعجوي  كبلقو   ، بطاختلا ةرتاكد  ىلع  ّفللا  ةماود  يف  هیلّخدتو  مالكلاو 

؟ يناتلا ارو 

يز نیعم  مترب  دیشانأ  ضرعتب  يللا  تاونقلا  نإ  تاسارد  يف  اوّدكأ  لافطألا  ةرتاكد 
روھش يف  اًصوصخ  يتقولد  نيرشتنم  يللا  نم  داشنإ  تاونق  يأو  ةنجلا  رویط 
مھدنع ّيلختبو  ينیج " اللا  دحوتلا   " بابسأ نم  ببس  نوكتب  ىلوألا  لفطلا 

: اھنم ةنیعم  ضارعأ 

. ةعاضرلا ءانثأ  لفطلا  نیبو  كنیب  يرصب  لصاوت  يقالتھ  شم 

. روھش هدنع 9  نإ  عم   ، همساب هیلع  ينيدان  ول  هبتنیھ  شم 

. يكاعم بواجتیھ  شم   ، هینضحت اّمل 

، مس هیف بـ 30  ّاوھ  يللا  طیحملا  نیلاوح  تاجاح  هرظنب  عبتتیب  شم 
. هنس يف  لافطألا  سكع  ىلع 

. ّدح عم  لصاوتي  الو   ، بعلي بحیب  شم 
. ریبك لكشب  يناودع 

لضفیبو  ، تایصخشلاو بعللا  نم  هیب  صاخ  ملاع  هسفنل  لمعیب 
. هیلاوح يللاب  هكاكتحا  نم  رتكأ  هّاوج  سمغني 



.. ديدش لومخ  وأ  ةطرفم  ةكرح  هدنع  نوكیھ  لفطلا 
اَّمل تتكسو  تيدھ  مھلافطأ  نإ  اوحرفیب  تاھمأ  يف  نإ  ىقب  ربكألا  ةلكشملاو 
ترھظ يللا  ضارعألا  يف  اوزكریب  شمو  ّنز  اوّلطب  مھنإ  اوحرفیبو   ، نويزفلتلا اونمدأ 

ةركاذم يف  رتكأ  مھاعم  نيّزكرم  ربكأ  لافطأ  اھدنع  ول  اًصوصخ  مھعیضر  ىلع 
! هنم يذلاو  تاناحتماو 

لك تایلوئسم , اناروو  نیطوغضم  انك  امھم  اندالو  يف  هدك  لمعن  مارح  ًالعف  سب 
ةئیبلا عم  مھلعافت  نم  مھمرحن  مارحو  اندالو أل،  نكل  ىنتست  نكمم  ةجاح 
ملكتنو ياشلا  برشنو  ّسح  شمھلعمسن  ام  ناشع  مھیلاوح  يللا  سانلاو 

! جازمب نوفیلتلا  يف  نیتعاس 

میلس علطي  ناشع  فشتكيو  لكشفيو  كرحتيو  يغانيو   ، هديإب بعلي  مزال  لفطلا 
.. نزتمو

ایجولونكتلا مادختسا  نیلاوح  ةیفاك  ةیعوت  شیفم  انتاعمتجم  يف  فسأللو 
يازإو  ، اھنع جتنیھ  يللا  ررضلا  ىدمو  لافطألاو  عضرلل  ةتاكسك  ةراضلا  ةثيدحلا 

. لصاوتلاو قطنلاو  رظنلا  ىلع  يبلسلا  هریثأت  دتمیھ 

نم رتكأ  نويزفلتلا  شوفوشي  ام  نینس  تالتلا  رمُع  تحت  لافطألا  ضورفملا  ينعي 
رركتتب دیشانأ  شم   ، دیفم ىوتحملا  نوكيو  نیلصاوتم  شمو  مویلا  يف  نیتعاس 

اي مانیب  ام  ّدحل  مونلا  نم  ىحصي  ام  لوأ  نم  لفطلا  عقاولا  ضرأ  ىلع  انحإ  صالخو ,
ةثراك يدو  هيإ  فوشیب  وھ  عباتن  ام  ریغ  نمو  تلباتلا  يف  اي  نويزفلتلا  يف  هّشو 

! الصأ اھدحول 

هاعم يدعقاو  كسفن  يّضف  يكوجرأ   . تلباتلا وأ  ليابوملا  هليدت  شالب  يكوجرأ 
مھاعم اوبعلا   .. صصق مھلوكحا   . لیلاخشلاو بيدابدلاو  بعللاب  اوس  اوبعلاو 

مارح نكل   ، بعللا مھوكراشو  تارایطو  تابعكم  اورتشا   .. اوس اوّنول   .. لاصلصلاب
بعتن اولھاتسيو  مھأ  اندالو   .. انغامد ّحيرن  ناشع  تاشاش  ماّدق  اندالو  بیسن 

.. انلاھبھو انبر  ةنامأ  مظعأ  اندالو  مھناشع ,

ام لوأ  اھمادختسا  انأسأ  ول  ةتوقوملا , ةلبنقلا  ّيز  يد  ةثيدحلا  ایجولونكتلا 
!! انّشو يف  عقرفتھ  ؛  عقرفتھ

" قوسي زياع  يللا  ىلع  رصم  يف  ةقاوّسلا  "                                     

!! قوسي زياع  يللا  ىلع  ينات  رصم  يف  ةقاوّسلا 



ااااااًدبأ !! اھیلع  شتكستي  ام  يد  ةنجعملا  دجب  أل 
يف Need For Speed ؟ اننإ  يناسّسحم  هیل  سانلا  ّيھ 

ولو ةدايز  فيال  دخاتھ   ، عراشلا يّدعیب  وھو  ةیبرعلا  تّوبكب  دحاو  تلیش  ول  كنإ  وأ 
!! روكس بوت  دخاتھ  ياج  حيار  هتصقر 

يف اوشمتیب  مھنأك   .. ّصبت ركفتب  الو  ّةصاب  شم  يھو  عراشلا  يّدعتب  سانلا  هیلو 
مھتیب !! ةلاص 

! لوطلع نیّحورمو  اورحتني  نیلزان  مھنأك  وأ 
!! طلغ ةجاح  يف 

اھلك تایبرعلا  ؟  يربوك ىلع  يسكع  يشمت  رامحب  وراك  ةیبرع  هیل  مھفأ  ةزياعو 
!! اب مسقأ  بلقلا  عطقي  رظنم   .. تومیھ ناك  رامحلاو  ضعب  يف  سبلتھ  تناك 

؟! هیییییل عباااااار !!  عبار !! ّفص  نكرتب  سانلا 

دخاتھو ينات  ّفص  ةنكار  انأ  نسحل  ةعرسب  الي  ضعبل  لوقن  انك  ام  مايأ  محري  هللا 
!! ماااااااااايأ  .... ةفلاخم

..." قونخزلا  " أدبمب يشام  يتقولد  يرصملا  بعشلا  نإ  ىقب  فيرظلا  ديدجلاو 

؟ ىقب هيإ  ينعي 

.. هدك ّشو   .. اھیف لخدأ  ىقبي   ، يتیبرع دخات  ةحاسم  ّيأ  ينعي 

قونخز ... ّيأ  يف  قنخزتأ 

!! ّایلاوح يللا  نیع  ّعلطأ  مزال  سب   .. نیمي يّتكس  انأو  لامش  قونخزلا  ول  ىتح 
عجري رخآلا  يفو  نیتیبرع  نیب  هسفن  رشحي  ناشع  كیلع  سبك  صابوركیم  يقالت 
"!! ةقنخز  " هاعم ةبلاط  سب  تناك  هیقالت   !! مع اي  لوألا  هیل م  ناك  بط   .. ناك امك 

يف شوشمي  ام  فحصملا  ىلع  نیقاوّسلا  ّفلحم  ّدح  يف  نإ  كشأ  تأدب  انأ 
وھأ  ... رياود ىلع  ةسكوبماس  ّةبح  ىلع  جازجز  طخ  اوشمي  مزال   .. مھتعاتب ةراحلا 

!!! مالسلاو میقتسم  طخ  ریغ  لكش  يأ 

رتكأو !! رتكأ  دماج  ىقبت  رتكأ  نجعت  ام  ّلك 

ناشع كّوبریب  مھنإ  ّسحت  ؟  ةراشإ يّدت  امل  كاعم  دنعتب  سانلا  هیل  مھفأ  يسفنو 
!! رورملا دعاوقب  مزتلتب 

!! يازإ لخدتھ  اھتلیح  اي  ىقب  ينّيرو   ... بییییییط  .. لامش لخدت  زياع  تنإ 

!! رتكأ شم  كفرأت  ناشع  فتاكتتب  تایبرعلا  ّلك  يقالت 

اھنأك اليرتلا  عم  لماعتیب  قاوّسلا  ؟  هيإ اھعضو  يد  زرغ  دخاتب  يللا  تاليرتلا  يھو 



!! اًّدج يداع  اھیب  رسكیبو  .. 128
؟ هيإ براض  اھقاوس  يد  ةيّدھمو  قيرطلا  ّصن  ةكسام  يللا  تاليرتلل  ةبسنلابو 

؟ هيإ يد  ةعيرسلا  قرطلا  ىلع  لامشلا  ةكسام  يللا  تاليرتلاو 

.. هلشعرت لجار  ول   ... هلشعرت عدج  ولو 

هد ؟ !! هيإ كیف  لمعي  نكمم  هغامد  يف  ّكطحي  اليرت  قّاوس  اّمل  ّلیختم  تنإ 
.. كنجعیھ

اوقبیھ قاوّسلاب  كتكتلا  نإ  ّسحت   .. نطاوم ّلكل  كتكت  يف  ىقب  يتقولد  ًاّیمسرو 
اي يد  ةینغألا  ریغ  كلوقي  كتیبرع  كّابش  نم  هسار  كلخدي  نكممو  كرجِح  ىلع 

.. اھبحب شم  ناشع  نتباك 

دعاق وأ  قياس  وھ  ام  لوط  هدك  همد  قرحتي  وأ  هدك  رتوتي  دحاولا  نإ  يعیبط  شم 
.. هللاو ةصقان  شم  ایندلا  ؟ ! قوسیب يللا  بنج 

... ةرورضلل رشب  اي  تاسكالكلا 

ةفز !! ارو  يشام  شم  تنإ   ... ةروووووووورضلل

كتلاسر ينقّدص  ةقطنملا , ناكسل  ممص  بیجت  مزال  شم  ةيافك  دحاو  سكالك  ولو 
تاسكالكلا ىلع  تامارغ  قبطتب  اھلك  ملاعلا  لود  دحاو !! سكالكب  صالخ  تلصو 

! ةولح ةمحرلا  نكرن !! ام  ّدحل  ةیبرعلا  رودن  ام  لوأ  نم  هیلع  انديإ  ّطحنب  انحإو 

لمعأ انأ  ضورفملا   .. يلرمزیب ايارو  يللاو  ةفقاو  نوكت  ةراشإلا  اّمل  مھفأ  يِسفنو 
؟ يتقولد يازإ  هيّدعأ  اللاو  اوھلا  يف  بلقشتأ  اللاو  تاحانجلا  بكرأ  ؟  هيإ

اًروف !! جلاعتت و  مزال  يد  سانلا 

يضري ناحتما  مھونحتميو  رصم  يف  نیقاوّسلا  لك  نم  صخرلا  اوبحسي  يسفن 
يئاغوغو يئاوشع  ىقب  عوضوملا  ناشع  ّسب  اھوقحتسي  يلل  صخرلا  اوّديو  انبر 

!! بیجع لكشب 

تنإ يللا  لمعت  ام  لبق  دھرفتبو  طالخلا  يف  برضتتب  كنإ  راوشم  لزان  تنإو  ّسحت 
!! هناشع لزان 

.. يرج اھدخاو  تنك  كنأك  جھنتب  ةیبرعلا  نم  لزنتبو 

!! هد رظنملاب  اھیف  ةقاوسلا  ملاعلا  يف  دلب  شیفم 

.. يركسع الو  طباظ  ریغ ال  نمو   .. فلألا يز  يشمتب  سانلا 

، ضعب ىلع  رسكتو  ضعب  ىلع  قنزتبو  ضعب  متشتب  سانلا  نإ  ماعلا  كولسلا  هیل 
اًساسأ !! هشو  نابد  قياط  الو  يناتلا  لمحتسم  شدحمو 

بنج ىلع  ةفقاوو  لافطأ  اھاعم  لزان  ةدحاو  وأ  ةریبك  تس  لزنتب  ةیبرع  يقالت 



!! ينعي شلزنن  ام  هيإ  لمعن  بط  تاسكالكلا !! نم  اھامحار  شم  سانلا  هضربو 
اوملتإ ؟  كبانج بساني  ناشع  نیفو  ىتمإ  مھلزنن  ّبحت  هدك !! شّحصي  ام  بیع 

.. ىقب

يد تابطم  شم  يد  ةیبرعلا  نطب  بیجتب  يللا  تابطملا  نإ  لوقأ  ىسنھ  تنكو 
تاعالبلاو  .. صلاخ هدك  شم  اھتافصاوم  تابطملا   .. اوكیلع مارح  اقرز  يوالب 

رتمب !! اھنم  لوطأ  شم  ضرألا  ىوتسم  سفن  يف  ىقبت  ضورفملا 

.. اوكلایع ةایحو  اوكتراح  يف  اوشمإ  هللاو !!  هدك  شم  تكتشا  تایبرعلا 

يللا ةقاوسلا  هركن  انوتلخ   .. اب مسقأ  اوكملظ  عاردلاب  ةقاوّسلا  نإ  اوكمھف  يللا 
! اوكيدھي انبر  ةایحلا !! عتم  نم  ةعتم  ریتك  سانل  ةبسنلاب  نامز  تناك 

" هیفوب نبوألا  ةلزھم  "                                            

 : قدنفلا يف  میقملا  تسیج " ـ" لا يزيزع       
نم ّزر  ّلزنيو  ةیخولم  كنم  طّقني  ام  ّدحل  هیفوب  نبوألا  يف  قبطلا  يلمت  مزال  شم   -
وأ سیفرس  جاتحم  تنأ   ، كنم عقتب  يللا  يتجابسألا  ىلع  سودن  دعقنو   ، بانجلا

اھبياج ..  كترضح  يللا  تایمكلا  يفكي  ناشع  قبط  شم  ةریبك  ّةلح 
يلكاتھ ..  هللاو   .. هدك يدھإ  يدھإ   .. يرج جاتحم  شم  عوضوملا   -
نوھدلاو تايركسلاو  تايوشنلا  ةیمك  لمحتستھ  مدآ  ينب  ةدعم  شیفم   -

كترضح يللا  شيرفلا  رياصعلاو  ةيزاغلا  تابورشملاو  ةجردھملا  تويزلاو  ةعبشملا 
كقب يف  كعابص  ّطحتھ  طبظلاب  ةعاس  ّصن  نامك  اب  كلمسقأ   ، يد اھكلھتستب 

هد ..  هتسرت  يللا  لك  عجرت  ينمتتھو 
ةيوش ..  يدھإ   .. هدك بنج  ىلع  ةمولعم   ... كلدھبتھ ةضومحلا   -

شّدحم ّسب  كقياضب  ول  ةفسآ  انأ  ؟  اھقبط يف  ةقلعم  لك  طحت  كنذإ  دعب  نكمم   -
ةطلس يف  اھتلزن  بووووھ  هدك  دعبو   ، ةصلص يف  تطحتا  ةقلعم  نم  لكاي  ربجم 

ةيوش !!!  انسفن  مرتحن  يدابزلا !!
يد كنطب  بط  ؟  دحاو ماك  اوتنإ  ؟ !! نیییییملو ؟ ! هییییییل ةيراوس  هوتاج  ةعطق   45 -

؟ !!!  اھیلع اولأسي  لھأ  شاھلم 



كتمدص ينإ  ةفراع  انأ   ... هللاو انلك  انیل  يد  يواشملاو  هد  طوطحملا  يمورلا  كيدلا   -
 ..

.. تعاج دالولا  ول  ناشع  سیك  يف  ةمحللا  وأ  سیك  يف  ةنوركملا  شوطحت  ام   -
ةمقللا ..  اوعلبي  ناشع  مھوبرضتبو  ادغلا  ىلع  الصأ  ةیفاعلاب  اولكایب  امھ 

هيإ ةیلو !!!! اي  هایم  انیلع  طقنتب  لایعلا  معطملا !!! تاھوياملاب  لایعلا  شیلخدت  ام   -
هرب يللا  ةطفایلا  يرقت  يفرعتب  شم  يتنإ  ؟ !! هیل انیلع  اوكتلمرب  نیلخاد  اوتنإ  هد 

؟ !!  وغنوكلا نم  ةلماع  اللاو  يد 
اھنم طحتب  كابياس  انأ  سب   ، لیماشبلا ةنوركملا  بحتب  كنإ  ةلكشم  شيدنعم   -
اف العف  كدغزیب  هد  كارو  يللا  لجارلاو   ... ةيافك كوجرأ   ... ةعاس عبر  كلاقب 

مھاف ..  شم  كنإ  شلمعتم 
يف يسبیبو  ياش  برضتب  يازإ  سب   ، هكاوفو تاطلسو  قداحو  ولح  لكات  ّرح  تنإ   -

؟ !!  هدكو شالب  وبأ  اللاو  ؟ ! ةظحللا سفن 
!! كقبط يف  ةجاح  لك  نم  ّطحت  مزال  شم   ، شوووطحت ام  ةطلخب  زر  زياع  شم  ول   -

ةنس ..  كلاقب 30  هھركتب  تنإو  ينعي  يتقولد  كبلق  يف  عرزتیھ  شم  ّهبح 
ىبرم ةبلع  زوم و30  ولیك  حافت و2  ولیك  ةبجولا  يف  كلھتسیب  ّدح  يف  لوقعم   -

يف ةباجإ  شولم  اًعبط  هد  لاؤسلا  ؟ !! نوساورك ةدحاو  ةریغصلا و25  نم  كارتیف 
دوجولا !! 

زياع شم  هوبأو  زياع  شم  كلوقیب  داولا   ، يلاعتو هد  قبطلا  يلمأ  كنبال  شیلوقتم   -
يبیس  .. يداع هللاو  ةضوألا  يعلطإو  يداع  يموق  صاااااالخ   ... ةزياع يتنإ  الو 

ةجاح !!  هلاقبتي  كریغ 
زاھجلا میظعلا  هللاو   .. سكانس يف  اشع  يف  ادغ  يف  راطف  يمضلت  شعفني  ام   -

كتحلصم ..  ناشع  كلوقب  انأ   ، كمحرتھ شم  كنيراصمو  يمضھلا 
مزال شم   .. يكوجرأ  .. لكأ اولطب  دالولاو  يتنإ  يعّجرتھ  كنإ  يّسحت  تقو  ّيأ  يف   -

يداع ..  يشیعتھ   .. لكأ يّفقو  ةنوركم  نیتطرخب  عیجرتلا  لبق   .. اوكاعم ّمغتن 
.. ضرألا كبیجیھ  يكیلع  ماق  ول   .. لكألا مضھل  ةقاط  هیل  هد  كنولواق  نإ  يركتفا   -

هّيزفتست ..  شالب 
جود توھو  رجروبمھ  نیشتودنس  يبلطت  معطملا  نم  ةعلاط  يتنإو  شیسنت  ام   -
اشعلا اوقحلت  ام  ّدحل  يد  ةعاس  عبرلا  مھیف  اوزأزأي  دالولا  ناشع  ةرّمحم  سطاطبو 

 ..
ناتفھ ..  اھلكش  لایعلا  مارح 

تاّقط ـ 3  لا اولكات  اوكبانج  ناشع  يمرتتب  يللا  لكألا  نانطأ  مارح  شم  يداعو 
اوكتحارب .. 

میظعلا هللاو   .. رقفلاو ىنغلاب  وأ  يعامتجالا  ىوتسملاب  ةقالع  شولم  هد  عوضوملا 
شمرتحت ام  اھتفاقث  ّسب  سولف  اھاعم  سان  نم  علطیب  اھبلغأ  يد  تافرصتلا 

اھیلع ..  ظفاحت  الو  ةمعنلا 
 



" مھعاونأو سانلا  "

: ةنیعم تاجاح  يف  كوب  سیفلا  ىلع  ةصصختم  سان  يف 

لصألا ةلقو  ةلادنلا  نع  اھلك  تاتسوب   ،" مھیلع اوّدكنو  مھوّركف   " اھصاصتخا سان  * 
ىتمإو يئاطخأ  نم  ملعتھ  ىتمإ  انأو  ةراود  ایندلاو  ةایحلا  سؤبو  ماقتنالاو  ردغلاو 
ةتویكو ةبویط  يھ  هيإ  دأ  تنموكلا  يف  اھلیبتكت  مزالو   ، هدكو ةبیط  ىقبأ  لطبھ 

!!! شفقتھ اّمإ  اي  اھیلاوح  يللا  شوحولا  لكل  اًقحسو 

كيال ریغ ال  نم  هدك  سوسلا  ّيز  سانلا  تالیفورب  يّللفت  لخدت  اھصاصتخا  سان  *  
! ةلمنلا ةبد  نیفراع  مھیقالتو  نیشياع  هّسل  مھنإ  طّقستب  ًالصأ  تنإو  تنموك , الو 

ام ّدحل  اّولمي  الو  اّولكي  ّالو  تاتسيوكيرب  انوباج  يللا  فرقتو  بعلت  لخدت  سان  * 
! كباصعأ ّحيرتو  كولب  مھلمعت 

سوووبو تامالس  اوعزویبو  تسوب  ّيأو  راوح  ّيأ  يف  نّیطان  زول  عقرف  يز  سان  * 
ةتروت 50 كلوتعبي  موي  كدالیم بـ20  دیع  لبقو  للللللبھ  يناشحوو  يتبیبح  و500 

! ةایح بولسأ  ةروفألا  نإب  مھرصتخت  نكمم   . نیلالبو دروو  رود 

ةبروش ةلح  كیلع  عقت  بر  اي  اھرشنت  مل  ول  تاتسوبل  ریش  لمعت  لخدت  سان  * 
نیفياخ لوط  ىلع  ينات , ةجاح  ّيأب  ةوعد  ّيأ  شموھلمو   ، درق طخستت  وأ  ةیلغم 

! ةنعللا مھیلع  ّطحت  نسحل 

ّقلع ّدح  ولو  افخإلا  ةیقط  تسبل  اھنأك  يرجتو  ليافوربلا  ةروص  ّریغت  لخدت  سان  * 
!! هيإ ىلع  ةمھاف  شم  كيال !! كلولمع  ول  ّكبحیب  انبر  ىقبي  ةروصلا  ىلع 

يف اھباحص  نم  اھلیشتو 10  هاجتا  ّيأ  يف  مالك  ّيأ  ىلع  ضرتعت  لخدت  سان  * 
ّيز مالك  عمستھ  اھدعبو  يمارتحا  عم  ةملك  مھمالك  ّلك  لوأ  يف  لودو  ةرم  لك 

! مھقیطیب شّدحمو  تفزلا 

اھیلع ّرقي  يضافو  هلاتحمو  هلاح  بياس  كوب  سیفلا  ىلع  دحاو  لك  ةفياش  سان  * 
... ةایحلا يف  هتلاسر  تھتنا  هدكو  اھدسحي  ناشع  قولخم  هنأك  اھدسحيو  ّسب 

وتوف !!! رفاكو  ليافورب  سّمخیب  يللا  ّفكلاو  اقرزلا  ةزرخلا  نّیطاح 

هدراھنلا اھدالو  تمحو  هيإ  تبرشو  هيإ  تلك  اھتعاتب  ستاتسلا  نم  فرعتب  سان  * 
اللاو ال،

؟ حرابمإ يز  كنم  نجع  اللاو  طوبظم  هدراھنلا  هيإ  زرلا  رابخأ  اھلأست  صقان  ىقبیب 

عم شیعو  نامك  دحاو  عم 500  دیعلاب  ًالھأ  ةروص  يف  جات  كلمعت  سب  لخدت  سان  * 
 ! جات مزاااااااال  حالفلا  دیع  ول  ىتح  ةبسانم  لك  يف  كوركتفیبو   ,notifications ـ لا

Kitchen_lovely home !! خبطملا اوحار  ول  ىتح   check in لمعتب سان  * 
، .. هآ  .... نيولح ناوخإلا   .. ةجوملا عم  ةیشام  ةیصخش  شاھلم  سان  * 



، هآ ولح ...  يسیسلا 

.. هآ  .... ولح كرابم 

ايانض !! اي  ةولح  امام 

:(( نیسيوك ناشع  مھنم  انبیسن  لود  طسوو  ةلدتعم  سان  يف  اًعبطو 

" قوفل كعفري  يللا  يزوجتا  "

ةایحلا ّبحتب  ىقبتو   ، ولحت لجارلا  بیست  امل  تسلا  نإ  صلاخ  ضورفملا  شم 
!! ّدح شّحرفت  ام  ةجاح  يد  كوب , سیفلا  ىلع  ةرشتنم  ستسوبلا  ام  ّيز  رتكأ 

زاوجلاو  ، زاوج ریغ  نم  ةدیعسو  اھسفن  نم  اھلاب  ةدخاو  نوكت  تسلا  ضورفملا 
.. اھجوزو يھ  اھتداعس  ّدوزيو  اھحاجن  ّدوزي 

اھیف ّتدر  ام  لادب  تسلل  ربق  تناك  يد  ةزاوجلا  ىقبي  لصحیب  هد  سكع  ول  نكل 
هد !! لكشلاب  لاصفنالا  دعب  حورلا 

يز تقب  لاصفنالا  دعبو  اھزاوج  مايأ  رخآ  يف  ءایمومل  تّلوحتا  اھفرعأ  تانب  يف 
؟ هيإ هانعم  ىقب  هد  رمقلا !!

ىقبيو اوس  انحإو  ضعب  ىلع  لمكن  شم   ، اوس ضعب  لمكن  ناشع  لمعتا  زاوجلا 



ينات !! شیعت  ردقت  تسلا  ناشع  قلطتن  اننإ  انھلا  موي 

بصغ مھجاوزأ  عم  مھتایح  اولمكیب  اي  هوفوشیب  يللا  مھلا  رتك  نم  تاتس  يف 
ّررقتب وأ  ةظحللا  سفن  يف  نیتیمو  نیشياع  اونوكیبو  دالولا  رطاخ  ناشع  مھنع 

!! قلطي ناشع  اھقوقح  لك  نم  هيربت  هتارم  ربجیب  جوزلا  ریتك  تاعاسو  لصفنت 

!! ةیھاد يف  روغت  ةقالعو  نسحأ  هتلقو  زاوج  شم  هد  لك 

شم يللا  ّبحلاو  ةداعسلا  نم  ينات  معطب  اوّسحي  ناشع  زوجتتب  سانلا 
رتك نم  روھدتت  هتحصو  بعتيو  رھقتي  فرط  ناشع  شم   ، ضعب عم  الإ  هوّسحیھ 
نوكتب ةیبلغألا  فسألل  سب  هضرب  لجارلا  نوكي  هد  فرطلا  نكممو  مغلاو !! دكنلا 

.. تاتس

تتاف يللا  ةنسلا  قالط  ةلاح  تلصو لـ 180.000  اھلشف  ةبسن  ةیجوزلا  تاقالعلا 
!! زاوج ضعب  ىلع  ةنس  ىتح  شتلمكم  تاجيزل  مھنمو 14 %

اوكنیب يئدبم  قفاوت  شیفم  نإ  اوتیّسح  يھ  وأ  تنإ  ءاوس   ، ةبوطخلا يف  اوتنإو 
!! عفنیھ شم  ىقبي  تاعانقلاو  ریكفتلا  يف 

ىقبي اھیف  اوقتلت  ةطقن  شیفمو  بونجلا  ىصقأو  لامشلا  ىصقأ  اوكریكفت  اوتیقل  ول 
!! لوألا نم  اھنم  شالب 

!! ةظياب ىقبي  صلاخ  ضعب  ریغ  اوكتايولوأ  ول 
اھتیصخشب اھیب و عنتقم  شم  كنإو  اھنم  نسحأ  ریتك  تانب  يف  نإ  سساح  ول 

كنإ ةفياش  اًميادو  كنیع  يلام  شم  هافياش  ول   ، اھیب طبترتو  شاھملظت  ام  ىقبي 
!! شیلمكتمو اًروف  يرذتعت  ىقبي  هنم  نسحأ  يلھاتست 

الو روز  نم  كلزان  شم  وھو  سيوك  هافياش  كتدلاو  ناشع  صخشب  شوطبترت  ام 
كیل بسنألا  اھفياش  كدلاو  رطاخ  ناشع  اھیب  عنتقم  شم  املاط  كتبيرق  دخات 

!! صالخو

اوزوجتت ام  لوأو  ّدشو  تاقانخ  ةبوطخلا  ةرتف  لوط  اوكتایح  ىقبتھ  شم  لصأ 
!! تاجنمكو ةدومو  ّبحو  قافتال  رداق  ةردقب  ةقالعلا  ّلوحتتھ 

!! تباخ اي  تباص  ايو  صالخو  صلخن  ناشع  اھلخدنب  ةقالع  شم  زاوجلا 

ةجاح نمت  اوعفدیب  لافطأ  يفو  رسكتتبو  حرجتتب  فارطأ  يف  تلشف  ول  ةزاوجلا 
!! اھیف بنذ  شموھلم 

!! ةبعل شم  هنإ  قّدصیب  يللا  لیلق  ّسب  ةبعل  شم  زاوجلا 



" ىعوإ بكوك  نم  تایصخش  "

. اھیقّدص  .. اھلومدقتي يللا  لك  ضفرتو  شّزوجتت  ام  يّزوجتت  يعوإ  كلوقتب  يللا  اّمل 

شلمحت امو  دالو  شبیجت  ام  ّررقت  اھرھسو  اھبعتو  ةفلخلا  نم  كرّذحتب  يللا  اّمل 
. اھیقّدص  .. اًدبأ

هدك لمعتب  اھیتیقل  يشمإو  تیبلا  هلیبیس  كلوقتو  كزوج  ىلع  كنّخستب  يللا  اّمل 
. اھیقّدص  .. اھزوج عمو  اھتیب  يف 

.. رحتنت ّررقت  رمعلا  ّرصقت  ةشیعلاو  نسحأ  توملاو  ادوس  ایندلا  كلوقتب  يللا  اّمل 
. اھیقّدص

. اھیقّدص  .. قلطتت يقلطتا  كلوقت  كفوشت  ام  لك  يللا  اّمل 

ةناسطفلا ططقلا  اھیف  كلعلطيو  كلغش  يف  نسحأ  ةوطخ  دخات  كفوخیب  يللا  اّمل 
. هقّدص  ... كلتاج يللا  يز  ةصرف  ضفري  بعرلا  كلیبريو 

لفلا ّيز  مھنإ  مغر  نیشحو  اّمھ  ناشع  نالعو  نالف  عم  عطقا  كلوقیب  يللا  اّمل 
. هقّدص  .. مھاعم عطقي  كاعم 

. هقدصت ىقبت   .. هلتاج ول  ةصرفلا  سفن  ضفري  رفاست  ىعوإ  كلوقیب  يللا  اّمل 

؟ هیل هدك  يوأ  اورتك  لود  ةیبلس  ةقاط  انیلع  عزوتب  يللا  سانلا  ّيھ 

؟ هيإ مھیلاوح  يللا  نم  نيزياعو 

؟ فرأو فوخو  ةقنخو  ةدحو  يف  نیشياعو  نیبئتكم  هیل  مھنيزياع 

!! ؟ طسبتي نكمي  نسحل  فلخي  وأ  زوجتي  مھریغ  نيرتكتسم  اّمھ 

.. تقولا لوط  اوكشو  يف  اھوّدوسیب  يللا  سانلا  اوقّدصت  اوعوإ 
!!! " ىعوإ  " كلولوقي ةملك  لك  لبق  يللا  سانلا 

.. رفاست ىعوإ 

.. طبترت ىعوإ 

.. زوجتت ىعوإ 

.. ّفلخت ىعوإ 

... ةديدج ةجاح  ّبرجت  ىعوإ 

... كتایح كلرمدت  نكمم  اھنأل   ، مھتیبلس نمو  مھنم  كبیس  لود  لك 

سفن يف  عقت  كنإ  نم  كرّذحیب  يللاو  ةجاح  يف  كھركیب  يللا  نیب  قرفلا  ناتش 
كیلع .. فياخو  كبحیب  ناشع  هئاطخأ 



انءاطخأ مھكراشن  انیلع  انباحص  ّقح  نمو  اًمامت , فلتخم  نیتلاحلا  يف  بولسألا 
.. اًمامت ةجاحلا  نم  مھلفقن  اننإ  طلغلا  ىھتنم  نكل  اھنم  مھرّذحنو 

.. هیلاوح يللا  دقعیب  الو  ّفوخیب  شم  ّبحب  حصني  زياع  يللا 

وأ زاوجلا  وأ  ةفلخلا  يف  كّھركأ  ام  ریغ  نم  يتبرجت  ةصالخ  يكيدأ  نكمم  انأ 
.. طابترالا

ةوطخ علطیھ  ناك  ام  لدب  ارول  ةوطخ  نویلم  دخاي  هیلخيو  ّدح  طبحي  ّدح  ام  لبق 
؟ هلمعیب يللا  سفنلا  ّدسو  دیقعتلاو  ةبآكلا  نم  هيإ  دیفتسیھ  ركفي  مادقل 

.. هوتشیع يللا  شیعي  اوكریغ  اوبیس 
.. مھبیصن اودخايو  اوّبرجي 

.. مھسفنب مھرارق  اودخاي  مھوبیس  سب  اوكحياصن  مھّودإ 

اوكيز ةرشع  سفن  ّدسي  يللا  اولباقتھو  لود  مايألا  ناشع  ّدح  سفن  شوّدست  ام 
!! سب اوتنإ  اوكسفن  ّدسي  شم 

" ةأرما ةاناعم  "

تاتسلا لك  نإ  نظأ  ينإ  عم  انعمتجم  يف  يناعتب  تاتسلا  نم  ةیعون  رتكأ 
ةملك هركب  ينأل   .. شتزوجتإ ام  هّسل  يللاو  ةقلطملا  : ) ام ةقيرطب  يناعتب 

!! ةمیتش اھنإ  لاقتتب  ناشع   ، سناع

(. لافطأب شاھقزرم  انبر  هّسل  يللاو  ةلمرألاو 

ىلع وأ  ةیعامتجالا  مھتلاح  ىلع  مھبساحیب  عمتجملا  تالاحلا  لك  يف 
؟ هدك نم  رتكأ  فرأ  اوتفش  اوكرمع  مھبیصن !!

حیقلتو ةزرأنو  ةمطرب  اوقالیب  مھیلاوح  يللا  نم  معد  اوقالي  ام  لدب  ينعي 
! مالك



وھ هدك  مھللصاب  يللا  نإ  عم  طلغ  ةجاح  مھیف  مھعلطي  ممصم  عمتجملا 
. نیلجر ىلع  يشامو  هسفن  طلغلا 

اھلوقت وأ   ، اھتایح كيرش  نع  لصفنت  تّررق  ةنالع  هیل  لأست  قحلا  كلادإ  نیم 
اھیلع ّبلقتو  اھیلع  ّدكنتو  هیب  يتلبق  اّمل  لوألا  نم  يتطلغ  يللا  يتنإ  ام 

؟!!! كلاااااااام تنإ  اھلك , عجاوملا 

ةجاح كترضح  بانجل  رربت  ةجاتحم  شم  يھو  اھسفن  نع  عفادت  اھربجت  هیل 
؟ ًالصأ

!! ماھتا عضوم  يف  اھوطحت  هیل 

بياعي وأ  اھیف  لخدتي  ّدح  ّيأ  قح  نم  شمو  هیبو  اھیب  اًّدج  ةصاخ  ةجاح  يد 
!!! اھببسب

شیتردقمو لحارمب  اھلبق  يتلصفنا  يتنك  اھناكم  ول  كبانج  اًّدج  نكمم 
!! اّھيز يلمحتست 

كتامولعمل يھ  هیل !! شتزوجتإ  ام  هّسل  ةنالع  يھ  لأست  قحلا  كلادإ  نیمو 
نوكت اًّدج  نكممو  طیحلا !! ىلع  يشمتب  الو  لجر  الو  ديإ  اھصقان  شم 

هیب طبترتھ  تناك  بسانم  ةایح  كيرش  تقل  تناك  ول  سب   ، انلك اننم  نسحأ 
! رخأتا اّھنس  نإ  اھلحّملي  وأ  ىنعم  شولم  مالك  اھيّدي  ّدح  ّيأ  قح  نم  شم  اف 

!! كترضح غامد  قوف  ةدعاق  الو  اھّمھ  لياش  الو  اھیلع  فرصتب  تنإ  ال 
ّشو تناكو  مؤش  زوبو  ةموب  اھنإ  ةلمرألا  مھتتب  سان  يف  نإ  لیختت  نأ  كل 

!! ىفوتا اھزوج  اف  سحن 

يللا ّيھ  نوكتب  ًابلاغ  اھنإ  عم  ةحاجبلا !! اوتفوش  هتلتق , اھنإك  اھولماعیب 
!!!! هاضق هج  ام  ّدحل  هبنج  تفقوو  هتلاش 

!! هتارمل هوسبلي  نيزياعو  هیب  رفكتھ  سانلا  انبر  ءاضق  ىتح  ينعي 

يف ترخأتا  ناشع  روب  ضرأ  اھیلع  لوقتو  تسلا  يف  بیعتب  سان  يف  نإو 
، لوطلع لمحن  هیلع  سودن   .. رارزب يد  ةفلخلا  نإ  ساسأ  ىلع  هد  ةفلخلا !!!

جلاعتي جاتحم  اھزوج  نوكي  اًّدج  نكمم  نإو  هدحو  انبر  دنع  نم  قزر  اھنإ  شم 
! اھنم شم  ریخأتلاو 

ااااااااھ ... ةبسانم نودبو  ةبسانم  لك  يفو  موي  لك  كقحالت  دعقت  سانلا 
؟ ةكسلا يف  ةجاح  شیفم 

ءاضق هللا ىلع  لجألاو !!!! قزرلاو  بیصنلا  ىلع  سانلا  اوبساحتب  اوتنإ 
؟ هردقو

ّتسلا نإ  لوقيو  ربِع  يّديو  ملكتي  ام  لبق  هریغ  ناكم  هسفن  طح  دحاو  لك  ول 
مدعب وأ  لاصفنالاب  تطلغ  اھنإو  ىضرتو  تكستو  لمحتست  ضورفملا  ناك 



اوكنإو اوكتاماھتا  نم  بعتتھ  شم  يد  تاتسلا  ةیسفن  تناك   ، جاوزلا
رمأب هللا مكاحلا  مكسفن  نیّبصنمو   .. قح هجو  نودب  مھتایح  يف  نيروشحم 

ةرم ماك  اورفاع  اللاو  هيإ  اوفاش  اللاو  هيإ  اولمحتسا  اّمھ  نیفراع  الو  اوتنإو 
... يشمت بكرملا  ناشع 

مھدالو نإو  شوعیضي  ام  مھنإ  دیحولا  مھلمأ  ناك  لاصفنالا  ریتك  تاتس  يف 
مألاو بألا  ةروصل  ّزھ  وأ  برضو , ةناھإو  طلغ  شاھیفم  ةمرتحم  ةئیب  يف  اّوبرتي 

.. مھدالو نیع  يف 

ينات ةجاح  مھبیصن  بتاك  انبر  وأ   ، مھبیصن شاجم  هّسل  ریتك  تانب  يف 
.. زاوجلا نم  مھلنسحأ 

.. قازرألا اومّسقتب  يللا  اوتنإ  شم 

ّأربيو هد  مھتيو  مكحي  ناشع  تویبلا  هوج  لصحیب  يللا  هيإ  فراع  شّدحم 
!! هد

ةجاح مھیف  نإ  لجار  وأ  تس  ءاوس  لصفنم  ّدح  ّيأ  سّسحن  ّلطبن  تير  اي 
ریخلا هدو   .. هدك بتاك  انبر  سب  انلك  اننم  نسحأ  اونوكي  اًّدج  دراو  مھنإل   ، طلغ

.. مھیل

نإ مھوسّسحتو  اھلدع  نع  موي  لك  تنبلا  لھأ  شولأست  امو  شورشحتت  ام 
!!! ةلاع مھتنب 

اھوبحتب ول  ًالصأ  اوتنإ  هد  ؟  هيإ اودیفتستھ  اوتنإ  ؟  ّدح ّيأب  لبقت  اھنيزياع  هیل 
ةيرشح سان  اوتنإ   .. هدك اھیلع  اوطغضتھ  الو  هدك  اھوعبرستھ  ام  اوكرمع 

!! رتكأ شم  ةتاتلو 

الو ةئفاكتم  شم  ةزاوج  ةلدھب  نم  محرتب  لھألا  تیب  يف  ةدعقلا  ریتك 
ىلع ارمح  ةمحل  لایع  ةلياشو  ةروھقم  عجرتب  تنبلا  اھتلیصح   . ةسوردم

.. ةرسألا مكاحم  ىلع  مھیب  ّفلت  ةرياد  وأ  اھعارد 

" ونیف ةمزأ  "

ةلمج : نم  اًّدج  هنافرق  ىقبتبو  ّبصعتتب  ةلاجرلا  مظعم  هیل  همھاف  شم 

.. ياج تنإو  كاعم  ونیف  تاھ 

.. ياج تنإو  كاعم  يدابز  تاھ  اللاو 



.. ياج تنإو  كاعم  زربماب  تاھ  اللاو 

يعدتستب رومألا  تاعاس  سب  تابلط  اھضرغ  نوكتب  انتاملاكم  لك  شم  انحإ 
... ىقب

.. كرابخأو كيزإو  ذيذل  اھّلوأ  ةملاكملا  تناك  ول  ىتح  ينعي 

وھ ام  رتكأ  نختو  ّریغتا  مھتوص  يقالت  تاھ .."  " ةملك اوعمسي  ام  لوأ  سب 
. نیخت

 !! تيرفع تيرفع  مھماّدق  ططنتتب  ایندلا  تيرافع  نإ  يّسحت 
يووووووأ اوكقياضیب  ناشع  كاعم  ةلابزلا  سیك  دخ  عوضوم  يف  لخدن  شالبو 

.. بنج ىلع  هیلخنھ  اف 
.... هللاو ةمیتش  شاھیفم  يد  لمجلا  ًالامجإ , سب 

.. صلاخ مھالب  هیلع , رودقم  ونیفلاو  يدابزلا  ىلع  ولو 

شوتلوقم انلولوقتھ  يدابز  الو  شیع  شوقالت  امو  اوّشعتت  اوزوعت  اّمل  سب 
! هیل

.. صلاخ ةسردملا  تاشتودنس  اھالبو 

.. هيإ هیف  لمعأ  زربمابلا  ّسب  شیعلا , نم  اوكبیسو 

!! ينتقلخ امك  ايالوم  اي  كنبا  بیسأ  اللاو   ، لیفاوكلا رصعل  عجرأ 

نیموي كسفن  كسمإ  يدوب  اي  شلعم  هلوقأ  اللاو  ةریظحل !! تیبلا  ّلوحن  اللاو 
؟!! ةتالت

حمس هللا.. كديإ ال  يف  يشوس  يلتاھ  شتلوقم  انأ 
... اھتلوق ول  ينعطقي 

... هلاحير يسفن  هیمیف  نومیس  يلتاھ  تلوق  الو 
.. بوطلاب ينمجرت  اھتعاس  تنك 

.. ونیف هد 
ووووووووووونیف

... زززززززززربمابو

يریغو يعلقو  يسبلو  يوسو  يلمعاو  يدوو  يتاھ  يلاقتیب  مویلا  لوط  انأ 
تقھز انأ  لوقب أل  الو  موي  لك  وھ  لوقب  شم   ... يداعو ةرم  يلكأو 100 

اوتنإ ... اوفرصتا 

... Take it easy



" ةخورشملا ةناوطسألا  "

هسل يتنإ  وھ  : " اھلولوقي ةدھجُمو  ةقھرُم  ىقبتو  لغتشت  امل  ةدحاولا 
ةجاح "!!! يتفوش 

!!".. ةجاح يتفوش  هّسل  يتنإ  وھ  : " اھلولوقي زوجتت  اّمل 

يتفوش هّسل  يتنإ  وھ  : " اھلولوقي ةخودو  لقتب  ّسحتو  بعتتو  لمحت  اّمل 
!!!" ةجاح

الو ملقأتأ  ةرداق  شمو  شمانب  ام  اھتابحصل  لوقتو  يبیب  بیجتو  دلوت  اّمل 
ةجاح "!!! يتفوش  هّسل  يتنإ  وھ  : " اھلولوقي يبیبلا  عم  لماعتأ  ةفراع 

: اھلولوقي ةرداق  شمو  ةكلھتسم  اھوقاليو  تلاتلاو  يناتلا  يبیبلا  بیجت  اّمل 
! ًالصأ اھقب  شتحتف  ام  اھنإ  عم  ةجاح " يتفوش  هّسل  يتنإ  وھو  "

ةجاح " يتفوش  هّسل  يتنإ  وھ  : " اھلولوقي ةبرغلا  بعت  نع  مھلیكحتو  رفاست 
!!

ةناكلھو ةنابعت  يللا  يف  نیناحرف  مھّسحتو  ّدجب  اھولوقیب  يللا  سانلا  اّمھ 
؟ يد ةلمجلا  نم  هيإ  مھفدھ   .. شمنتب امو 

اھمھفي ّدح  نإو  معد , ةجاتحم  نوكتب  ةنابعت  اھنإ  كلیكحت  كتبحاص  اّمل  ينعي 
سب هاعم  ضفضفتو  صالخو  اھعمسي  ّدح  ىتح  وأ  يازإ , اھموي  مظنت  ةحارلاب 

!!! اھشو يف  ایندلا  دوّسي  ام  ریغ  نم 

ينتسإ اھلوقن   ،" دودقو اھّدق  يتنإو   ، يكّيوقي انبر   " ضعبل لوقن  ام  لدب  انحإ 
يللا فقاوملا  دوسأ  مھلیكحنو  ایندلا  مھلعكلكنو  يفوشتھ !! ام  اي  هّسلو 

كلوعلطي سب  صقان  يللا  ىقیبیب  ىتح !! شاھنلبلق  ام  هسل  وأ  اھانلباق 
مھناسل !!

.. رتكأ سان  طبحتبو  ریتك  سان  قياضتب  يد  ةلمجلا 

؟ يشام  ... ةولح  .. اھلوقي ةولح  ةملك  هدنع  يللا 

!! سِفن ناددسو  ةعكلك  صقان  ّدح  ام  هللاو 

! مكلكرابي ىقب هللا  اھوّلطب 

" ةیكوبسیف تاراوح  "

؛ اھتحتف نوكأ  نكمم  سب  ًالعف   seen نوكت كترضح  ةعاتب  جدساملا  نكمم 



تمخلتا اف  نیناعج  اوناك  دالولا  سب  ّدرھ  تنكو  اًعبط  كتداعس  نذإ  دعب  هد  لكآب , انأو 
... هفوشأ تموق  اف  طبختإ  ينبا  وأ  مھتلكأو ,

كترضح يللا  تقولا  يف  اھلّریغب  ينإ  رذتعبو  يتنبل  ّریغأ  تموق  سب  ّدرھ  تنك  وأ 
.. هدك ينات  شلمعت  ام  اھّیبرھ  كدعوأ   .. هیف ينیملكتب 

.. يبلق لك  نم  كلرذتعب  هضربو  اھّمینب  وأ 
ّدرأ ناشع  يرئادلا  ىلع  اھیف  نكرأ  ةتح  شتیقل  ام  فسألل  اف  ةقياس  انأو  وأ 
نشبوألا  . يلجرب بتكأ  فرعب  شم  ينأل  اھزياع  كترضح  يللا  ةباجتسالا  ةعرسب 

ءاش هللا.. نإ  ياجلا  ريو  تفوسلا  هلزنأ  لواحھ  هد 
ياااھ جدساملا  تیقال  ول  اًصوصخ  ّدرأ , ةرداق  شمو  مونلا  يف  حورب  نوكأ  نكمم  وأ 
ةنايرد شتنكم  اف  رجفلا  الصأ 2  ةعاسلاو  نیموي  يلاقب  ةقّبطم  انأو  كيزإ  وأ  سب 

!! جدساملا ارقب  انأو  الصأ 
.. ًالصأ جدساملا  شتفوش  امو  ليابوملا  يف  بعل  ينبا  نإ  وأ 

شفوشب امو  هیف  بعلیبو  هاّیبخم  نوكب  ينإ  عم  ليابوملا  كسمیب  ينبا  تاعاس 
!! ةفدصلاب الإ  جدساملا 

... انتحارب يغرنو  كّملكأو  ّصلخھ  تلوق  اف  ينبال  ركاذب  تنك  وأ 
نم اولیش  نیف !!! ليابوملا  ةفراع  الو  انأو  نيالنوأ  كلنابأ  نكمم  میظعلا  هللاو 

شحتفأ ام  ةدصاقو  ليابوملا  ةكسام  ينإ  ةیناطیشلا  راكفألا  اوكغامد 
!!!!! جدساملا

، هد لك  نم  كبیس  سب 

نكمم  .. ةناقھز نكمم  ًالصأ , رشب  ىلع  ّدرأ  جازم  يدنع  شنوكي  ام  نكمم  انأ 
نم ةقونخم   . صلااااخ ًاّیصخش  تنأ  كنم  ةقونخم  مزال  شم   .. ةجاح نم  ةقونخم 
ةینتسم اف  تاطوغضو  لكاشمب  ّرمنب  انلك  رشب  انحإ   .. يداع ةجاح , يأو  ةجاح  لك 

ةزياع شم  انأو  يلعزتھ  ةیبصعب  تّيدر  ول  ناشع   .. ولحو فيرظ  ّدر  يكیلع  ّدرأو  كفأ 
كلعزأ !!

؟ ّبیط ينات  هيإ  لمعأ   .. كملكھو ةيوش  كلبتكب  اف 
ناشع اھارو  يللا  بیست  اف  ةمھم  ةجاح  نوكتل  فاختب  جدساملا  حتفتب  سان  يف 
اوغرت نيدعبو  مھارو  يللا  اوفوشیب  ذيذللا  يف  ایندلا  ول  نكل   ، نكمأ نإ  دعاست 

.. اوكتحارب

هضرب !! يصمقتتبو  يناوث  كلبتكأ  نكمم  وأ 
.. هدك اومھفت  مزال   .. يصخش شم  عوضوملا  فلألا  ةرملل  ّرركأ 

دعقأو ةنالعزو  ةصومقم  ينوكت  يديإ  يف  يللا  صلخأ  ام  دعب  ّدرأ  اّمل  مزال  شمو 



!! ماّدق ةنس  يلاھلیش  يدعقتو  ةعاس  كلرربأو  كحلاصأ 

.. نامك يوأ  رییییتكبو  ریتكب  هدك  نم  ىوقأ  نوكت  ةقالعلا  ضورفملا 

امھ  .. اودري ناشع  ةصرف  رشبلا  ّيدإ  كترضح  يلاعم  بانج  ةداعس  نذإ  دعب  اف 
.. ليابوملا ريارز  ىلع  نيدعاق  شم 

يللا شفرعتم  تنإ   ... رشبلل راذعأ  اودإ   .. ةین ءوسب  اھودخات  ةجاح  لك  شمو 
.. هيإ يف  مخلتإ  اللاو  هيإ  هفورظ  كماّدق 

.. ضعبل قناشملا  شوقلعت  ام 
... سب ةيوش  اّونتسا 

نینتا !!.. اللاو  ةرم  انرخأتا  ول  انورذعإ   .. اھتظحل يف  ّدرنب  اننإ  يعیبطلا  انحإ 

.. ةيوش ضعبب  ّسحن  تيراي  اف 
.. ضعب نم  سانلا  لّعزیب  يللا   seen ـ لا تیب  برخي  هللا 

.. شوروحت ام   .. تالاصتا نم  شرق  ليابوملا بـ 19  ةقیقد  يرورض  ضعب  نیجاتحم  ول 

" ةيزوف اي  روُّدلا  يّمل  "

.. هدك لقعلاب  اوس  ّركفنو  اب  يدھتسا  ةفوف , اي  ّيصب 
؟ يلبھتستب يتنإ  شم  كتمذب  ينولك  جروجب  كزوج  ينراقت  اّمل 

!!! سب يتنإ  شم  نیفراع  انلكو   .. سيوك هدك  ةفراع  يتنإو  يلبھتستب 

؟ ةقعازو كغامد  يف  نيدلا  ملع  لمأ  ةطاح  هیل  يتنإ 

حمس هللا؟ يكوبأ ال  تارم  ّيھ 

بنج يشوس  معطم  لمأل  بیجي  جروج  يازإو  يازإ  نإ  كتلكشم  يتنإ  ينعي 
!! ندنل يف  حتاف  شناكمو  نیعم  معطم  بحتب  ناشع   ، صوصخم مھتیب 

شم وھ   .. هدك نم  رتكأ  اھلمعي  ردقي   ... يداع هتایناكمإل  ةبسنلاب   .. يتبیبح اي  يداع 



!! ةراعإ علاطو  ّسردم 

ملیف ماك  يف  هقزر  ّبلقي  هاینتسم  تناك   .. ةلبھ شتنك  ام  ریبك  هتدخ  امل  لمأو 
.. اھّعلديو اھّتتسي  ناشع 

.. قحلل يتیج  نإ   .. ةيوش شم  لمأ  ةحارصلاو 

.. اھتتسیب هربتعنھ  كّحيرأ  ناشع  سب  هسولف  ةینتسم  شمو 

؟ نیف كتلكشم 
، سب يتنإ  يّحير   .. رارحأ امھ   .... انلاااااام انحإو  كلوقھ   .. ةولح شم  يلیلوقتھ 

!! هد هقب  نم  ران  ّعلطیب  يللا  نینتلا  رود  يّلطبو 

!!! ةخیش اي  مھیب  علویھ  معطملا 

، انھ يلاعت  نيدعبو 

... هدك ایف  لمعت  نمز  اي  هیلو   ، حاااااھو حیییھ  ةلامع 

حاسمت دلج   Club Aldo نم ةطنش  كلبياج  هّسل  كزوج  شم   ... ىقب يّملتإ 
ىلع اوتدعقو   .. كراب رھزألا  يكّادوو  اوكزاوج  دیع  ناشع  تاف  يللا  عوبسألا 
كیش كلیم  حفط  يللا  نیمو  ؟  ةریحبلا شیتدعقم ع  اللاو  يتدعق  ةریحبلا !!

؟!!! يتنإ شم  يرب  توت  كیك  زیشت  اھاعمو  يرابورتس 

؟! ةيرتفم اي  ينات  هيإ  ةزياع 

!!! ىقب اھتمقل  يف  سانلل  شّیصبت  ام 
يلوقتو ّكزوي  ناطیشلا  نكممو  لثمم  وھأ   ... عاتبو ينولك  جروج  نم  كبیسو 

.... اللوك ةبراض  كربتعنھ   ، اننع يوأ  ةقراف  شم  هفورظ 

شیكلمعیب ام  هیل  وھ  كزوج  يبساحتبو   ، نوتلدیم تیك  سارب  كسار  ّيطحت  نكل 
كلاھلزنيو مایليو  ریمألا  يز  راطفلا  كلمعیبو  هلاتحمو  هلاح  بياس  شم  هیلو  اّھيز 

؟! انايد ثیبازیلإ  تولراشت  يز  شم  كدالو  هیلو  كوب  سیفلا  ىلع 
نم الاح  توآ  جول  يلمعت  مزال  كلمركأ  يتنإ  ىقبي  هدكل  تلصو  كغامد  ول  يتنإ 
ةدع يكسمتو  يرسألا  كرارقتسا  ددھیب  هنأل  نوف  ترامسلا  يمرتو  هد  تفزلا 

!!!! كتماركب ایكون 3310 

جديربماك !!! قودب  كزوج  ينراقت  يحطشت  ام  موي  ينعي 

بر !!! اي  هد  هيإ  بلُغ  هد 
يضرإو هدك  ةقشلا  يف  يجلأدتاو  ودلا  بولك  ةطنش  يسبلإ  ّيزف  يموق 

، ةيزوف اي  كتشیعب 

ناك وھأ  كتفلس  عم  ةّزكرم  يكیلخ   ... مھلاح يف  نوتلدیم  تیكو  لمأ  يبیس 



.. زوجلا اوتنإ  اوكیلع  رودقم 

.. ةیلاغ اي  هاجاتحم  يتنإو  جوعتي  أدب  هقب  ناشع  يد  تانراقملا  نم  لجارلا  يمحراو 

.. هتقيرطب ّربعیب  دحاو  لكو  هتایناكمإب  ّربعیب  دحاو  لك 

نوكي مزال  شم  اوكحرفت  ةجورخب   ... ةولح ةملكب   ... ةدروب نوكي  نكمم  مامتھالا 
.. هسحن ناشع  ةیلاغ  ةجاحب  وأ  ةیبرعب 

.. يلعزتھ مھریغ  وأ  تیك  وأ  لمأب  كنراق  وھ  ول  نإ  شیسنت  امو 
. نسحأ صلاخ  هوسنإ   .. اوكیف فرط  يأل  ملاظ  هد  تانراقملا  ّوج 

" لصفلا بورج  بآ  ستاو  "

ارال ..  تمام  اھس  اوفیضت  نكمم   .. مكیلع مالس   -
بورجلا ...  تلخد  اھس 

 .. زیمام اي  ياااھ   *
اھس    ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  اي  بورجلا  يتّرون 

 ��
 .. اوكلك اوكیف  تومب  اوكرونب    ��  ��  ��  ��  ��  ��    *

؟    هيإ ثاملا  كروو  موھ  فرعي  ّدح  ةداغ :
؟    مكلضف نم  ةقیقد  ماك  ةحسفلا  اولزنیب  دالولا  اّمھ  زیمام  اي  بیط  ةمطاف :

بورجلا   joined رمع تمام  ىدھ 
بورجلا   joined امراك تمام  الع 

بورجلا   joined دمحأ تمام  يزوج  تبیبح  انأ 
 members joined the group 25

زیمام    ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  يااااااھ   *
 ��  �� 

ةنس ... شفصوتي ام  قشع  اوكقشعنب  يااااااھ  يزوج : تبیبح  انأو  العو  ىدھ   -
براي  انیلع  ةدیعس 

 .... هللاو نامك  انحإو   *
؟    نیف شنيرفلا  عاتب  رمع  باتك  فرعي  ّدح  ىدھ :



يلوفوش سالكلا    ��  ��  ��   يف  صلاخ  لكاتب  شم  امراك  الع :
   .. ةولح لكأ  تافصو  ينودإو   ... ّلح

 .. يباشرشلا ءالجنو  يلتلا  ةداغ  تافصو  يفوش  مانیكاب :
مكب تالناف  يرتشأ  ةزياعو   ، نینم ةولح  وتلف  ةمحل  بیجأ  فرعي  ّدح  ةریمس :

 .. زیمام اي  ةديرفل 
ام لابقع  لایعلا  يمحي  يجیي  اوكنم  دح  نكمم   ، يشو يف  عقرف  زاجتوبلا  انيد :

   .. ىفشتسملا حورأ 
 . هدك يوأ  بیع  هدراھنلا !!! ةبیبح  يتنب  ىلع  ّفت  دايز  ؟  دايز تمام  نیم  ءالو :
باشتاك ةعقب  هیلع  يزوج  نولطنب  ؟  لیج لایرإ  اللاو  نسحأ  لیج  لیسرب  ةمسب :

 . شتحارم ول  ينخفنیھو 
 . هیل دریب  شدحم  ؟  رمع عاتب  شنيرفلا  باتك  مأ  نیف  ىدھ :

؟  عمجتلا يف  نیتاریك  لمعت  ةرطاش  ةریفاوك  فرعي  ّدح  نانح :
   . ةنیمأ نوكتو  تبسو  ةعمج  يلیجت  ةلاغش  ةزياع  يلیل :

؟  انھ دھش  تمام  نیف   ... اھرعش نم  الح  تباج  دھش  اینار :
؟    ماك ةعاسلا  اوكلصویب  صابلا  وھ  اھم :

؟  ماك ةعاسلا  داعتیب  لیتوأ  دنارج  لسلسم  ریبع :
 .. قرحتا زرلا  رایم :

ولح  رلیسنوك  عون  ةزياع  نيریش :
؟    ىتمإ ریك  رذم  لیس  الع :

؟  يبرعلا بجاو  نكمم  ليدھ :
   . زییییلب ؟  يتبحاص ةبحاص  تلاخ  تنب  ةنح  يف  هيإ  سبلأ  يلولوق  نانح :

   . ةجاح يأ  مھاف  شم  دلولا   ... اھیكتشن مزال  يد  سنياسلا  ةعاتب  رشتیتلا  اراي :
؟    نوتسیلوك اللاو  ىلحأ  تیلاب  ةغبص  ةلاھ :

؟  لود نیمویلا  تانب  اي  وتروب  يف  هیلاش  رجأیب  دح  ءامسأ :
؟    زیمام اي  اوكتایح  يف  لخدتت  امل  اوكتفلس  عم  هيإ  اولمعتب  يزوج : تبیبح  انأ 

 .. يلوھوفوشت نكمم  اھتطنش  نم  دخاتا  حرف  سكوب  شنال  حرف : مأ 
؟    هيإ يكوك  ةانق  ددرت  حامس :

ریيوربات ..   تاجتنم  عیبیب  دح  ةزياع  حرف :  تمام 
؟    هيإ لحلا   ، ةرفز اھتلسغ  امھم  خارفلا  ءالو :

!! ایلع اودرو  ىقب  ينومحرا  ؟  رمع عاتب  شنيرفلا  تفزلا  باتك  مأ  نیف  ىدھ :
 Hoda left the group

 Hoda blocked the group
Hoda left the school

!! طلغلاب ارال  ةطنش  يف  هوقل  ام  دعب  شنيرفلا  باتك  حفُصب  اھوطغو  ترحتنا  ىدھ 



" ّينِم يرتشا  "

.. قلقا  ... كنم لعزت  ّلطبت  اَّمل 

.. قلقا  .. نامز يكحتب  تناك  ام  يز  كلیكحت  لطبت  اّمل 

.. اھلعزم كنإ  فراعو  اھلّعزم  كنإ  عم  ةجاح  يف  كنم  تقياضتا  ول  شكبتاعت  ام  اّمل 
.. قلقا

ناشع كشكنت  وأ  كحلاصت  لواحت  وأ  ّطیعت  تلطب  اھیقالتو  اوس  اوقناختت  اّمل 
.. قلقا  .. اوملكتت

ام هضرب  سب  اھینع  يف  ةرجحتم  عومد  يقالت  اھلصبت  ام  لكو  بنج  كنم  دخات  اّمل 
.. قلقا  .. شملكتتب

.. قلقا  .. كلأجلت الو  اھیف  كيأر  دخات  ام  ریغ  نم  اھدحول  اھلكاشم  ّلحت  اّمل 

.. ةملك الو  ریغ  نم  عوضوملا  يّدعتو  ارفص  ةكحض  كحضتو  دح  ماّدق  اھجرحت  اّمل 
.. قلقا

.. قلقا  .. مویلا لوط  ةتكاس  ىقبت  كیف  شكنتو  كحضتو  ّرزھتب  تناك  يللا  كتارم  اّمل 

.. قلقا  .. تاكس نم  اھیلع  يجیت  كبیستو  كبتاعت  ّلطبت  اّمل 

ّدح ىلع  رودتو  شاھفرعتم  تنإ  اھسفن  نع  تاجاح  اھلیكحت  اھتابحص  ملكت  اّمل 
.. قلقا  .. اھعمسي كریغ 

.. قلقا  .. اوس دعقن  يسفن  كلوقتب  شمو  همدع  يز  ىقبي  تیبلا  يف  كدوجو  اّمل 

.. قلقا  .. رازھو يغرو  مالك  ةنایلم  تناك  ام  دعب  دراب  توكس  ىقبت  اوكتدعق  اّمل 

ّدرو نیتملك  ينعي  ةجاح " يأ   .. يشام  .. بیط  .. رضاح  " كیلع اھدودر  ىقبت  اّمل 
.. قلقا  .. مھاطغ

.. اھرخآ تباج  ىقبتب  هدك  لمعتب  اّمل  تسلا 

ّررقتب اف  مامتھالا  مدعو  ةالابم  اللا  نم  تبعت  ىقبتب  اھلیصافت  ككراشت  لطبتب  اّمل 
.. بنج دخات 

.. توملل اھقيرط  يف  وأ  تتام  اھّاوج  ةولح  ةریتك  تاجاح  ىقبتب 

.. عجوتتب شتداع  امو  عجولا  ىلع  تّدوعتا  ىقبتب 

بعص دعبو  افج  ىقبتب  تداز  ول  رعاشملا  يف  ةوقلاو  كتیحان  نم  تيوق  ىقبتب 
.. ينات افدلل  عجري 



" حجانلا جنيرازج  زدنيرفلا  دعاوق  "                                            

هراتخم يللا  تنب  نووكت  مزالو   ، كوب سیفلا  ىلع   event لمعت مزال 
يز : سامح  يف  نوكي  ناشع  همسا 

Yaaaaaaay...let's meet ba2aaaaa
Finallllyyyyyy we will meet again..yuppppppyyyyyy

ااااااااااااااااااااانیب ااااااااااااااااالي  وأ 
.. مھاعم جرخت  ناشع  ةشاشلا  بلق  نم  ّطنتھ  كنإ  ّسحت   .. سامحلا فياش 

لبق كرارق  نم  قثاو  نوكتو  ّسيوك  كسفن  عجارتو  ةراختسا  ّيلصت  مزال 
كتارم ول  ىتح  ملعم  اي  حورت  مزال  اھتبتك  لادب  نأل   attending لمعت ام 

يف كتملك , دق  كیلخو  ىقب  غوزت  شلواحت  ام  ةعلط ..  كلتبتكتا  دلوتب ,
... اباي جراشت  ممینیم 

اوروصتتھ اوكنأل  فقاو  كیلخ  ؟  هیل لجعتسم  دعقت , لصوت  ام  لوأ  ىعوإ 
يللا لك  ام  دحل  عاضوألا  لكو  ةخرفلا  كروو  ةطبلا  زوبب  ةیعامج  ةروص   346

... اوكیلع فتیھ  ىقبي  ناكملا  يف 
يفلیسلا شتروصتا  ام  هّسل   ... تلبھتا تنإ   ... ينات دعقت  ىعوإ 

يئانث يفلیسو  كدحول  ينعي  يداحأ  يفلیسل  مسقني  يفلیسلاو 
كیتس .. يفلیسلاب  ىقب  يد  تاعومجملا  يفلیسو 

طرش ىلع  سب  نكمم !! كلوقھ  ؟  دعقت نكمم  ول  ينلأستب  يتقولد  هآ 
لمعاو  quality time with بتكاو فيرظلا    check - innak كليابوم حتفا 
اوكاعم هطح   waiter ـ لا كیلع  بعص  ولو  كبنج  يللا  رشبلا  حیبارزل  جات 

.. جاتلا يف 
لزنيو هوروصت  ام  لبق  اوكيدإ  اوّدمت  ىعوإو  تاعاس  يف 5  لكألا  اوبلطا 

..yummmmmmy بتكاو كموعلب  لزني  ام  لبق   instagram ـ لا ىلع 

تنإ قلخ هللا  ّفرعت  مھملا   ...It's shawerma time وأ  ...It's Sushi Time بتكاو
؟ كوبأ ةایحو  يد  لیصافتلا  لك  بتكت  ىسنت  ىعوإ  قبطلا , يف  هيإ  كماّدق 

كدنع ستسوب  ىلع  كحضاو  كليابوم  يف  كشوو  كلكأ  ّصلخ  اًعبط 
يف هیلع  دریب  سب  هبنج  يللا  ملكیب  شّدحم  هدك  سانلا  لك  يقالتھو 

... كوب سیفلا  ىلع  يفلیسلا  ةروص  ىلع  تنموك 
ىلع بدبدو  يشمت  ام  لبق  طیعو  مھنضحاو  مھسوبو  مھیلع  ّملس 

يف سب  مھدوجوب  تیّسح  الو  ةملك  مھاعم  شتقطن  ام  كنإ  عم  ضرألا 
هیل ... شفرعم  ةشّایج  رعاشم 



؟ هدك ّلف   .. ىسنت ىعوإ   ...Miss you Already بتكاو

نأل رتاس  دخو  ىركذلل  ةیعامج  روصو  عادولا  يفلیس  ّروصتت  شاسنت  ام 
هیف اوتنإ  يللا  ناكملا  بحاص  نم  تاینوبو  تیلالش  يقالت  لامتحا  يف 

... نامك تییییییتابرت  ايو  تییییییت  اي  عمست  نكممو 
يللا ضعب  رابخأ  اوفرعاو   whatsapp ـ لا ىلع  ىقب  اوغراو  حور 

!!!!! تاليابوملا يف  تناك  اوكشوشو  نأل   .. ةجورخلا يف  شاھوتفرعم 

بجعلا   " شاھبجعیب  ام  سان  "

يف ّزكرتب  تقب  سانلا  نإل  لود , نیمویلا  اًصوصخ  سانلا  بجعتھ  ام  كرمع 
.. اھتایح يف  ّزكرتب  ام  رتكأ  اھریغ  ةایح 

.. ةنیھك يقبت  يكیب  ةصاخ  ةجاح  شیتلوقم  ول   -
قلخ هللا.. ىلع  يططنتتب  ىقبي  يتلوق  ول   -

نإ هيإ  ىلع  : " ىقب يعمستو  كسفن  ةفياش  يقبت  ریتك  يملكتتب  شم  ول   -
؟" مناھ تسلا  نیم  اھسفن  ةركاف  يھو  ءاش هللا !!!



. " اھنم فاخت  ةدحاولا  يد   ، تلاف اھناسل  يد   " يملكتتب ول   -
يف يجرختبو  ةعكلكم  يعلطتھ  ؛  جورخلا يبحتب  شمو  ةیتوتیب  يتنك  اذإ   -

.. كباحص ىلع  يبختبو  ّرسلا 
يللا هیقال  شم  ؛  عراشلا يف  ةقولطم  يد  لاقتیھ  جورخلا  ّيبحتب  ول   -

.. اھملي

ةجاح وتس  يكیلع  اولوقیھ   ، كسبل يف  انبر  ةیعارمو  مشتحم  يسبلتب   -
!! ةخیشلا انتسو 

نوكت ؟ ال  هيإ ىلع  اھسفن  ةفياش  يھ  لاقتیھ  ةولح  ةجاح  يأ  يسبلتب   -
!! ةولح اھسفن  ةركاف 

ام نینم !! اھلك  يد  سولفلا  اوبیجیب  كلاقتي   ، اھتیب يف  تاجاح  ددجت   -
!!! مھلھأ ةشیع  اوشیعي 

لخبلا هیل   ، هدك دق  مھبلق  ىلع  لود  اولوقیھ   ، يدّدجت سولف  يكاعم  شم   -
؟!! طيرأتلاو

.. كدالوو كتیب  ىلع  ةياجو  كزوج  عم  ةّرصقم  ىقبي  ؛  يلغتشتب  -
!! سبو يبرشتبو  يلكاتبو  ةمزال  شیكلم  ىقبي  ؛  لزنم ةبر   -

.. هایشممو ةرداق  تس  يكیلع  اولوقیھ  كيأر  دخایب  كزوج  ول   -
.. اھغامد ىلع  دخات  لھاتستو  ةلبھ  اولوقیھ  كيأر  دخایب  شم  ول   -

.. هيإ اللاو  هد  نانج  هد  اولوقیھ  شوھیفرعت  ام  ّدح  ّشو  يف  يكحضت   -
!!!! هليد مراب  تنب  اھسفن  ةركاف  اولوقیھ  ةزكارو  هدك  ةیسار  ىقبت   -
. اھاكبحمو رفوأ  يد  اولوقیھ   ، مھلیصافتبو كدالوو  كتیبب  يمتھت   - 
اھسفن ریغ  بحتب  شمو  بعص  اھعبط  يد  اولوقیھ   ، كلاح يف  يكیلخت   -

.. اھیلع ّفرعتي  ّدح  قیطتب  شمو 

اّندوتب  انلوقعم  شم   ، ةحلصم اھیل  دیكأ  يد  ریخ !!! اولوقیھ   ، سانلا ّيدوت   -
!! نطوللو

.. نالبد كشوو  نایع  كلكش  كلولوقي   ، كتحص ناشع  يّسخت   -
ىلع ةتكاس  يازإ  يتنإ  يّسخت !! مزال  كلولوقي  يتنإ  ام  ّيز  يلضفت  - 

!!!! هدك كسفن 

هلك ناشع  سانلا  , مالك  يھ  اھیب  هغامد  لغشي  دحاولا  نكمم  ةجاح  رخآ 
! رخأیب الو  مدقیب  يرھ ال 



" بابشلل تيد  تسریفلا  دعاوق  "

ةلباقم لوأ  لبق  اوكتلیع  يف  تنب  يأ  عم  وأ  ریتك  كتخأ  عم  ملكتت  لواح  ًالوأ   -
كتدعق رتك  نم  ریتك  كتياف  ينقّدص  يازإ , ةیشام  غامدلا  مھفت  ناشع  كیل 

.. ةدامحو ودیم  عم 
ناشع يسركلا  اھلحتفت  ىقب , ةلتنجلا  ىلع  كیصوھ  شم   ، اولباقتت ام  لوأ   -

ول فییكتلا  بط   . ينات ةتح  حورن  ّيبحت  اللاو  كّحيرم  انھ  ناكملا  اھلوقت   ، دعقت
. يوأ يلاع  لغش  لمعیب  هد  مالكلا   .. هولفقي مھلوقأ  كقياضم 

وأ شوتقفتا  ام  ضرفا   . درو هیكوب  بیجتو  كسفن  ّسبدت  ةرم  لوأ  نم  شالب   -
نودب كسفن  تّسبد  هدك  تنإ  ىقبي   ، لوبق شیفم  وأ  اھقياط  شم  تنك 

.. يد ةطقنلا  نم  شقلقت  ام  ریتك  مرغتتھ   .. لقتا  .. يعاد

تاشتاملاو ةروكلا  ةریسو  يحبص  ناضمرو  ةكيرت  وبأ  نع  صلاخ  دعبا   -
ةروكلا يف  تومتب  ول  ىتح  اھترض , مھنإ  ّسحتب  تنب  لك  نشیتس , يالبلاو 
!!! تاف يللا  يسلیشتو  لانسرأ  شتام  لیصافت  اھلیكحت  مزال  شم 
سب يّغرلا  هركتب  ةبسنب 99 % ًابلاغ  ةلاجرلا  نإ  ةفراع  انأ   . يغرت لواح   -
، هيإ هركتب   ، هيإ بحتب  يھ  فرعت  لواح  كلبقتسم  هد   .. لواح شلعم 

.. هللاو كتحلصم  ناشع  يازإ  اھتیصخش 

ىقبي اھتابحصل  تلصو  ول  كنأل  اھتابحص  نع  كلتیكح  ول  اھاعم  جمدنت  لواح   -
يساسأ رصنع  ىقبتھ  اھنأل  اھتبحص  ةنم  بحت  لواحو   .. تزمغ ةرانصلا  ًابلاغ 

... اوكتایح يف 

ّخودم كنإو  ةیفطاعلا  كتارماغم  نع  اھلیكحتو  ةلالجلا  كدخات  شااااالب   -
مالكلا اھماّدق , نم  يّدعم  تنإو  مھیلع  ىمغیب  اوناك  ةعفدلا  تانب  نإو   ، تانبلا

.. اًمامت ةیسكع  هتجیتن  هد 
كبجع وجلا  ول  هد   " كریكفت ينبجاع   .. ةولح كغامد  يتنإ   .. كیش يتنإ  اھلوق   -

.. مھفتبو قوذ  كیلع  لوقتھو  ّترفصاو  ّترضخاو  ّترمحا  اھیقالتھ  اًعبط .."

شمو لغتشتب  يللا  تاتسلا  بحب  شم  اھلوقت  اھفوشت  ّةرم  لوأ  نم  شم   -
لفقتھو طرشتتب  كنإ  ّسحتھ   ... يللاو  .. يللاو يغرتب  يللا  تاتسلا  بحب 

.. كنم

يف كباحصأ  عم  ةوھقلا  ىلع  دعاق  كنإك  يوأ  كتحارب  لكات  مزال  شم   -
.. اباب اي  سوس  لود   .. كتقيرطو كتافرصت  ّلك  ةبقارم  يھ  لینملا ,

كیلخ سلغلا , لقتلا  ّوج  شالب  نیفرطلا  نم  فاطلتسا  يف  نإ  تیّسح  ول   -
.. اھیلجِر نم  اھسار  اھمّھف  سب   .. قولدم الو  لیقت  .. ال  يداع

ّسحتھ  . يلاغ هد  ناكملا  لوقت  ىعوإ  هعفدتھ  يللا  باسحلا  ناك  امھم   -



يّدع  .. تكاس تنإو  عفدت  ىقبي  ناكملا  راتخم  يللا  تنإ  ام  لادبو  لیخب  كنإ 
! ةلیللا

.. كنم يوأ  ةكایش  ىقبتھ   .. اھبكرتھ ةجاحل  وأ  اھتیبرعل  ءاوس   .. اھّلصو  -
ام  .. ذيذل موي   .. فیطل موي  ناك  اھلوقت  هدك  ةولح  جدسم  اھلتعبا  لوبق  يف  ول   -

.. شفقت نكمم   .. ةناریح دعقت  شاھبست 

اھیلع لجعتسم  تنك  يللا  درولا  تاھیكوبو  ىقب  مامتھا  حيارو  انھ  نمو  - 
.. طیقاطق اي  بيرق  اوكلكرابنو  اھشیعو  شیع   .. تاتالوكیشو

" تانبلل تيد  تسریفلا  دعاوق  "

هنأل ةیعیبط  يكیلخ  يداع  بآ , كیم  لوفلاب  كشو  حمالم  يفخت  مزال  شم   -
ّفرعتي هّیلخ  مايألا , نم  موي  يف  كشفقیھو  بیصن  يف  ول  ریتك  كفوشیھ 

.... كحمالم ىلع 

اي يدان  يف  يتنإ   .. كتخأ حرف  ةحيار  شم  يتنإ  سبللا , يف  ةجرھب  شالب   -
رترتو رتیلج  يعدتسیب  عوضوملا  الو  صلاخ  هيراوسلا  ةمزال  شولم  يتبیبح 

.. يداعلا كسبل  يسبلإ   . لیخالخو

يشيإ  ، كلمدقتا دحاو  نإ 500  هلیكحت  ةظحل  لوأ  نم  يعاد  يأ  شوھلم   -
، اكيرمأل رجاھم  يعماج  ذاتسأو  ءاضف  دئارو  ةحارج  روتكدو  رایطو  سدنھم 



يقبتب  .... يوأ ةدماج  كنإ  نابي  ناشع  مھلك  مھیتضفر  يتنإ  هلك  هد  مغرلابو 
لوط هیلوقتھ  يللا  مالكلا  ةیقب  يف  كقدصیھ  شمو  رفوأ  كنإ  يوأ  ةسوقفم 

ةدعقلا ....

لعزت شم   " يلوقت مزال  شم  هضرب , يداع  يكیلخ  ةكوھس  الو  نحُم  شالب   -
بابشلا ةناصمق .." شم   .. ةنالحز شم   .. ينملكت لطبت  شم   ... ينم

هد ... وجلل  قلخ  شموھلم 

: عون نم  بدك  شالب  -        
الإ نفج  يلضمغیب  شمو  لیخ  بكرنبو  يباب  ةبزع  حورنب  دنإ  كيولا  يف  انحإ 

ينعلطت يجیتب  ادادلاو  مونلا  يف  حورأ  ام  دحل  نیسیبلا  ىلع  دعقب  امل 
.. يتضوأ

يدیس يف  يداد  ةعاتب  الیفلا  يف  انعاتب  يكس  تیجلا  بكرب  فیصلا  يفو    
ةعرسب يشرھتتب  ناشع  شالب  تير  اي   ... سیمخو عبرأ  لك  نمحرلا  دبع 

. يوأ
شم بارس  هد  لك  ىقلو  ةلاصو  ةضوأ  يللا  اوكتقش  نم  كبطخو  هج  ول  وھو 

... ينات هشو  يفوشتھ 

تیب ةبرو  ةمسمسمو  ةلوسعو  ةنابلغو  ةبیط  انأ  هلیلوقت  ةمزال  شولم   -
هليدإ سب   .. هسفنب هد  فشتكیھ  وھ   . يرسألا رارقتسالا  بحبو  ةلياھ 

.. هتحاسم

لجارلل ةصرف  شيدت  امو  ةدعقلا  لوط  كسفن  نع  يملكتت  يدعقت  شالب   -
يلكاتھو ریتك  ةياج  مايألا   ... اھیتلوق ةلمج  ىلع  ىتح  قلعي  وأ  ملكتي  هنإ 

... لوألا يف  هیلع  ةحارب  سب  كتحارب  هغامد 

هیف 300 مینیملا  ناكم  يراتخت  مزال  شم  هیف , لباقتن  ناكم  يراتخا  كلاق  ول  - 
ةرم لوأ  ناكم  ناك  ول  اًصوصخ  ينعي , سان  تنب  كنإ  لدتب  شم  يد   ، هینج

.. يداع هیفاك  وأ  يدان  يراتخا  ةجاح , ةفراع  الوو  هھيات  كنإ  نابیھ   .. هیحورت
... ةركف ىلع  ةئیب  شم  اتسوك ) )

... يلتاھو ةزياعو  تابلط  اھّلوأ  نم  شم   -
... ةولح ىقبتب   ، سوووج نكمم  اھیلوقو  ریصع  ةيافك  ؟  هيإ كلبلطأ  كلاق  ول 

يدھإ  .. ةعلط لوأ  نم  دالاس  رزیسو  اتیھافو  وكسرجن  يلكات  مزال  شم 
... يتقّدص ام  كنإ  ّسحي  نكمم   ... ةيوش

ناشع ياج  شم  وھ   ،" ... ناميإو ةلاھو  الع   " ىلع كمالك  لك  مزال  شم   -
الع نإ  فرعي  هاعم  قراف  الو  ًالصأ  شمھفرعي  ام  وھو   ، مھرابخأ رخآ  عمسي 

... كسفن يف  يكیلخ   .. زتعمل تبطختا  ةلاھ  نإ  الو  اھرعش  تغبص 



برضتب تنإ  ؟  يبصع تنإ  وھ  يز  اھلوأ  نم  ّةزفتسم  ةلئسأ  هیلأست  شالب   - 
يف يكیلخ   ... هّشو يف  بویعلا  شوليردصت  ام  ؟  رذبم تنإ  ؟  اھزوجتتھ يللا 

... كسفن ىلع  يلاعت  شلعم , ةرم  لوأ  تایباجيإلا 

يتنك ول  ةبوطخم  يتنك  كنإ  هلیلوق  اللاو أل , ةطبترم  يتنك  كلأس  ول   -  
لیصافت يف  هیلّخدت  مزال  شم  سب   ، هیب يحرستب  شم  العف  ةبوطخم 

ّتل ریغ  نم  يتیبح  ول  رصتخملاب  ببسلا  هلیلوق  كعفنتھ , ام  رتكأ  كرضتھ 
نيرھش ورمع  ةبحاصمو  دمحم  عم  ةیشام  تنك  هآ  هلیلوقت  شالب   . نجعو
انتریسو يئادتبا  مايأ  نم  ضعب  بحنب  انك  ام  دعب  نمحرلا  دبع  عم  تشكرفو 

... ناسل لك  ىلع  تناك 

رشب هد  مارح   . بلكلا شو  يسبلت  شالب  صخشلل  شیتحيرتسإ  ام  ول   -
ةعاس اھلك  يھ   .. نیتیناث لك  ةعاسلا  يف  صب  وأ  خفن  شالب  هضرب ,

.. ضرعلاب اللاو  لوطلاب  اھیلمحتسإ 

ناشع يتقولد  ّحورأ  ينازياعو  ينتملك  امام  هلیلوقتو  جوعتي  كقب  مزال  شم 
.. هلصأ يقطنم  شم   .. ةقشلا اھاعم  فّضنأ 

كحض شالب  كباصعأ  يّدھ  كبجع  ول  هیلع , شیقلدتت  ام  ةریخأ  ةحیصنو   - 
هدك يلقتإ   ... ىتمإ ينات  كفوشھ  اااااھ  شولیلوقت  امو  رفوأ  لیبست  وأ  رفوأ 

.. هنم يجیت  اھیلخو 
 . ءاش هللا نإ  ّبيرق  اوكلطرغزنو 

ةناّنزلا ... " تّسلا  "

لجار شیفم  نأل  ةفلتخم  بسنب  سب  ةنانز  تاتسلا  لكو  ةقیلخلا  ءدب  ذنم 
ًابلاغ اھتعاس , يف  اھلمعیبو  اااًّدج  ةمھم  ول  ىتح  ةجاح  هنم  بلطتب  هتارم 

.. فتكلا لكؤُت  نيأ  نم  تفرع  تاتسلا  اف   ... ةنسل روھش  نم 6  اھلّجأیب 

يفارتحالا ّنزلا  لیفیل  يف  انیلخ  يتقولد  اف  ّنزلا , وھ  يرحس  ّلحل  اوّلصوتو 
هتاوطخو :

ام ّدحل  مربتو  مربت  دعقتب  اھلمعت  ةزياع  ةجاح  اھغامد  يف  أطت  ام  لوأ  تسلا   -



يف شاقبیمو  حصلا  ّنزلا  نزت  فرعت  ناشع  اھوباج  يللا  رارقو  اھرارق  بیجت 
نم ةشامك  كیلع  لمعتب   .. اھبلط ضفرت  كیلخت  نكمم  اھنم  ةعقاو  ةمولعم 

.. رخآلا

تنإ ول  اف  بلط ..." كنم  بلطأ  نكمم   ، يبیبح : " ةلمجب راوحلا  كاعم  أدبتھ   -
ىتح قفاوم  اھلوقو  كغامد  حير  اف  سبال  سبال  تنإ  صالخ  هدك  نإ  فراع 
غامد ال ةروخن  نم  كسفن  محرتھ  ينقّدص  بلطلا , وھ  هيإ  فرعت  ام  لبق 

أشنیب يدو   .. ةمجمجلا يف  روینشلا  ةروخن  اھمسا  ناسنإ  لقع  اھلمحتي 
... هنم ىفاعتت  ام  دحل  هدك  رھش  كاعم  لضفیب  عادص  اھنع 

حیقلتك رجنساملا  ىلع  جدسم  كلبتكت  موقتھ   ، تلشف ىلوألا  ةلواحملا  ول   -
: " عون نم  ةلمج  كلبتكتھ   .. اھلوأ يف  هّسل  ةكرعملا  نإ  كفرعتب   ... هدك مالك 
رسكھ ةلاحتسا  تنك  كناكم  تنك  ول  انأو  كدنع "  يتوالغ  تفرع  ينإ  اًركش 

... كرطاخب

يد ةنیعللا  جدساملا  سفنب  ربيافلاو  بآ  ستاولا  ىلع  كقحالت  لضفتھو 
يف قزلتب  ةملت  ةینغأ  ام  يز  كغامد  يف  قزلتھ  اھنإ  ةجردل  مايأ , ةدمل 3 

.. اھاسنت فرعتب  شمو  كخم 

.. برحلا نلعت  يدتبتھ  اف  يد  ةلمجلا  تّشنط  ول   -
!! ضبن ّسج  ناك  هد  تاف  يللا  لك 

رجفلا ةعاسلا 3  كیحصتو  اھرعش  شكنتو  اھّشو  بلقتو  بابلا  حتفتھ 
زھجن شعفني  ام  هیل  مھفأ  ةرداق  شم  انأ  : " كفاتك يف  زغنلا  عم  كلوقتو 
لحاسلا يتقولد  اھزوجو !!! اھم  عم  نیموي  لحاسلا  علطنو  يتقولد  طنشلا 

!!".. ؟ ميركو ماشھ  عم  ىلحیب  وھ  اللاو   !!!! شحو ىقب 

... يتقولد يوارحصلا  ىلع  اننامز  ناك  كتخأ  ناميإ  عم  علطنھ  انك  ول  انحإ  ام       
!! ىقب لباقو 

؟ اااااھ ... ااااھ لحلا ) وھ  رتوتلا   ) أدبم كاعم  عبتتھ  تشنط  ول   -
!! ؟ ااااااھ ؟ !! ااااااھ

؟ اااااھ اااھ  اللاو أل  اھرضحأ  ينعي  ؟  ّایلع ّدر  ؟ !! ااااااھ ؟  ااااھ  ... طنشلا رضحأ 
الب لكأ  الب  مون  الب  لصاوتم  ةعاس  يف 72  كاعم  مضلت  نكمم  يد  ةلحرملاو 

؟!!! ّایلع ّدر  ؟  ااااااھ ؟  ااااااھ نم  ةعاس   72 ، مامح لوخد 

فیضتھو ااااااھ  ااااھ  حشوم  عمستھ  اھلمحتست  تردق  يد  ةلحرملا  ول   -
هيإ وھ  موھفم  شم  مالكب  ةمھمھو  ةمتمت  عم  داعبألا  يعابر  صخإ  زوب  هیلع 

... بیبح الو  ودع  ّرسي  هنإ ال  ااااادج  حضاو  سب 

ـ%10 لا سب  يد  ةلحرملا  دنع  اوملستسا  اونوكیب  ةلاجرلا  نم  ًابلاغ 90 %  -



شم مادملا  نإ  ببسب  مھیلع  ّلحت  ةنعللا  أدبت  امل  ارو  اوبیجیب  نییناتلا 
اولسنكتإ تاجورخ  ام 8  دعبو  هنم  غدغدتا  مادصكإلا  ام  دعب  لجارلا  اف   ، ةیضار

حورن ناشع  ةطنشلا  يرّضح  يروغ  كلوقيو  هسفن  محري  رطضیھ  هباحص  عم 
.. اھم عم  لحاسلا  تفزلا 

حالس هنأل  رایلملا  دعب  نویلملا  ةرملل  يئاسنلا  ّنزلا  رصتنا  ىقبي  هدكبو          
رتك نم  خملا  ايالخ  رّمدیب  هنأل  يوونلا  نم  ىوقأ  حالس   . رشب هلمتحي  يرشب ال 

.. تللاو يرھلا 

" شینلا ةروطسأ  "

هيإ شفرعمو  زاوجلا  ةریس  تاج  اف  ةیبنجأ  يتبحاص  ةدحاو  عم  يغرب  تنك 
..." شینلا  " ىلع اھلوقأو  هد  هعطق  زياع  يللا  يناسل  نم  بحستأ  ينالخ 

!!! يزیلجنإلاب شین  ةملك  اھلمجرتأ  ينإ  ةاسأملا  مجح  اولیختت  نأ  مكل  اًعبط 
.. اًّدج ةبعص  ةجاح  زززإ  شتيو 

.. عوضوملا توركأ  تلواحو  زاوجلا  ناشع  هبیجتب  ةسورعلا  هد  اھلوقب  اف 
.. هد هيإ  وھ  فرعت  ّترصأ  اف 

.. ّترصأ سب   ، شااااالب اھلتلوق  ينإ  عم 
تلواحو قیمع  سفن  تدخأ  اف   ، قرزأ لّاوم  ىلع  ةلخاد  ينإ  تفرع  انأ 

.. ردقأ ام  دق  ةمولعملا  اھلطسبأ 

ىلع لافیت   " ضعب قوف  ةلح  هد 20  لوكین  اي  هدك  كریخ  تلضف  اھلتلوق 
.. ةتاتغ هضرب  اوبیجنب  قزلیب  اینوملألا  ول  ىتح  اینوملألا " ىلع  كیماریس 



.. ةمزال نیتالت  يأ  شمھلمو  انبلق  مد  مھیف  عفدنب  ينیص  نیمقط  ىلع 

هيإ ينعي  ينیلأست  ام  كدنع  ام  ىلغأ  ةایحو  اھلتلوقو   " فاشخ مقط  ىلع 
ةتكاس " .. يتنإو  يعمسا  اف  مطلأ  نسحل  فاشخ 

.. انغامد ىلع  تفز  ىلع  نیمالیم  ىلع  لابوكرأ  قابطأ  مقطأ  ىلع 3 

مقط ىلع  مھندو  عوطقم  يللاو  ندوب  يللا  ةيابوك  ـ 200  لاو جم  ـ50  لا ریغ 
مزالو ةعطق  نم 4000  نوكملا  قلاعملا  مقطو  فراغملاو  تاشبكلاو  ةبروشلا 

.. اوباجتیب سب  هيإ  مھیب  ببھتیب  نیفراع  شم  نوكن  مھصن 

ةوھقلا مقطو  قشافشلاو  قيرابألاو  ضعب  قوف  صصرتتب  يللا  يناوصلا  ریغ 
.. يدنھلاو يقيرفألاو  يبرعلا 

ام انرمع  انننإ  عم  ركییم  لفاولاو  راشیفلا  ةعقرفمو  تاشتودنسلا  ةعناص  ىلع 
.. مالسلاو ةرعنأ  يھأ  سب  هانقود 

ناشع نوكیلیس  يلیج  مقطأ  تاتروتلا و 5  بلاوقو  كیك  بكلا  يناوص  ىلع 
!! ةضوم نیعلاط 

.. لباوتلا تاجاحو  تاحالملاو  تاكیتسالبلا  ىلع 

.. شینلا هیب  يلمن  ناشع  هطحنب  هد  لووووكو 

.... ةمولعملا اھلتلصوو  هد  راوحلا  تصلخ  ينإ  انبر  تدمحو 

الإ تاف  يللا  مالكلا  لك  شتمھفم  يتبیبح  يكین  نإ  ىقب  ينئجاف  يللا 
!!! ؟ شیین ذإ  تاو  يلوقتب  هلك  هد  دعب  ؟  شیین ذإ  تاو  وس  يلتلاق   spoon ةملك

؟ شین ذإ  تاو  يلوقتب   ، هد لك  يبلق  يف  تعتن  ام  دعب 

لھجلا هيإ  هد  كیماریسلا !!! للحلاو  قيرابأو  قشافش  شتمھفم  ةلوقعم 
!!!! هد

غامد لماع  اھقاوس  اليرت  هتسادو  ضرألا  يف  حار  هلك  يبعت  ينعي 
!!!! ریصارص

هيإ ينعي  ينات  اھلحرشھ  هّسل  انأ  يسفن  نیبو  ينیب  اھتبسح  ةحارصلا  اھتعاسو 
اھملكأ لخدھ  تلوقو  عطق  تنلا  نإ  لمأ  ىلع  ياف  ياولا  تلفق  تموق  اف  شین 

.. هد تفزلا  راوحلا  مأ  تیسن  نوكت  هدك  نيرھش  دعب  ينات 



" ليابوملا بادآ  "

شفاختمو ّدر  ناك  يضاف  ول  دیكأ  وھ  ّشنزت , ام  ةرم , نم  رتكأ  دحب  شلصتت  ام   - 
.. ةيوش لقتا  سب  كملكیھ  ينعي  هدنع  علط  كمقر 

وجناتو ربيافو  بآ  ستاوو  رجنساملا  ىلع   messages تاملاكمب و دح  شرصاحت  ام   -
يللا فورظ  شفرعت  ام  شّنزت , ام  ةطقنلا  سفنل  عجرن   ... نیف  ، نیف  ، نیف تنأ  اھلكو 

.. هيإ كماّدق 

ّيأ ةمھم !! ةجاح  شیفم  نوكي  رخآلا  يفو  لوك  دسیم  هيإ 30  ينعي  مھفب  شم   -
.. هلجر يف  عقیھ  هبلقو  بعرتیھ  هد  مقرلا  فوشي  ىحصیھ  دح 

ام كتمامو , كاباب  عم  وأ  يلئاع  عّمجت  يف  دعاق  تنإو  كليابوم  كسمت  بیع   -
.. ریطیھ شم  هد  تفزلا   ... ًالصأ مھاعم  شم  تنإو  اوملكتي  شّحصي 

دحل هكسمت  ىحصت  ام  لوأ  شم  ةعاس , ليابوملا 24  ةشاش  شم  هناكم  كشو   -
شدحم  ، ةیعامتجالا تاقالعلا  رّمدیب  ليابوملا   . نامدإلل لصویب  عوضوملا  مانت , ام 

.. كیلع قح  مھیل  كدالوو  كتارم   .. هیب رتھتسي 

تنإو ّنري  ليابوملا  شعفني  ام  يلصت , لخاد  تنإو  تنلياس  ليابوملا  لمعت  مزال   -
هیل دجسملا   . ةیمالسإ ةمغن  ول  ىتح  الو  تاناجرھملا !! عوتب  نم  ةینغأ  دجستب 

.. همارتحاو هتبیھ 

.. تنلياس هلمعإ   ، ةرضاحم يف  نري  عفني  الو  ىتحو 

انحإ اف  كبجاع  هد  ول  فرقم , توص  وأ  ةعیلخ  ةكحض  وأ  هّفسم  تامغن  شطحتم   -
.. هعمسن نيرطضم  شم 

ام كتارم  وأ  كلھأ  ناشع  ناریطلا  عضو   flight mode ليابوملا لمعت  امل  بیع   -
.. كیلع قلقلا  نم  نیتیم  امھ  نكل  طوسبم  تنإ  جراخ , تنإو  كلولصوي  شوفرعي 

, تفزلا اللاو  ةموكحلا  يز  هّشو  يف  هلوھلوقت  شردقت  ام  مساب  دح  شبتكت  ام   -
... كسفنل شاھضرتم  تنإو   .. ةرم يف  اھفوشي  اًّدج  نكمم  بیع 

.. ويدیف لكو  هروص  لكو  هوّلزنیب  نشیكیلبأ  لك  يف  انبر  اوعاري  دالولا   -
.. ليابوملا ةشاش  طیحم  ّهرب  اوكاتياف  ةینات  ةایح  يف  اًریخأو 

.. ّمھأ كباحصو  كتارمو  كدالوو  كلھأ 
!! ةديدح ةتح  نمدم  تنأو  عیضي  كرمع  ةراسخ 

" نیمكلا نم  سرتحا  "

هجول هللا.. ةحیصن  جوزلا  يزيزع 



ءاش هللا؟ نإ  نیمكلا  ةلئسأ  هيإ  ينعي  يلوقتھ  نیمكلا ." ةلئسأ   " نع دعبا 

ئجافملا رابتخالا  نم  عونك  ةزيزعلا  كتجوز  كلاھلأستب  ةلئسأ  يد  كلوقھ 
فرحلاب يد  ةباجإلا  شتعمس  ام  ولو  ةنیعم  ةباجإ  كنم  عمست  ناشع 

.. ةمھت كسبلتھ 

شم هد  لاؤسلا   .. بعرتاو  .. هنم فاخ  ةحارصب " يلوق   " هلوأ لاؤس  يأ 
. يف  لأستیب  

ايزیف ناحتما  يف  كنإك  ةباجإلا  يف  ّركف  هعمست  ام  لوأ  لتاق , مس  هیف  هد 
... كریصم دّدحیھ  هد  لاؤسلاو  ةماع  ةيوناث 

.. هنيذل نبا  نیمك  هد  ؟  تیسخ اللاو  تنخت  انأ  وھ   ، يبیبح  " عاتب لاؤسلا 
ولیك و صن  ةنانخت  انأ   .. كیلع صخإ  كلوقتھ   ، يحور اي  يتیّسخ  اھلتلوق  ول 
الو ليابوملا  يف  صصاب  اًميادو  اياعم  زكرم  شم  ناشع  كترضحو  مارج   420

.. ةجاح ينع  فرعتھ 

ةقانخ يف  سبلتھ   ، يوأ ةطیسب  ةنس  يتنخت  يتنإ  اھلتلوقو  تننجتإ  ولو 
.. موي ماك  ةمرتحم 

ىتح ةیھاد  يف  ّيدویب  هد  يلبق , ةدحاو  تّیبح  تنإ  دجب  يلوق  عاتب  لاؤسلا 
لضفتھ  ، رشاع فرط  نم  يئادتبا  ىلوأ  يف  ةدحاو  تّیبح  تنك  ول 

اي  ... انتیب رون  يتنإ   .. انتعمش يتنإ  اھلوق  حيرص , ىقبت  مزال  شم  كلاھركاف !!
.. ىقب كغامد  ّحيرو   ... ةنح رمت  ااااااااي  ةنح  رمت 

نم ّحلصأ  ناشع  يبویعب  ينحراص  زیلب  كلوقت  امل  ىقب  ّحصلا  نیمكلا 
يف متاكو  هلياش  هد  لك  هاااااااي  كلوقتھ  لبھأ  بیع  اھلتلوق  ول  يسفن ,
بویعلا ةیّمك  ىلع  ةتكاس  انأ  ىنعمشاو  يوأ !! دوسإ  كبلق  تنإ  هد  كبلق ,

.. كنم   .. خیش اي  كنم    !!!! شملكتب امو  كیف  يللا 

يف ام  ببسل  ةنیعم  ةباجإ  عمست  ناشع  كشكنتب  تاتسلا   .. لوقلا ةصالخ 
.. نیطوسبم اوكّیلخیھ  املاط  مھلوقو  مھوّحير   ... اھسفن

اي يررررررجإ  اھبش  وأ  تتاف  يللا  ةلئسألا  نم  ةجاح  ّيأ  تعمس  ولو 
ةجاح ّيأب  اھیلع  شولغت  لواحو  ردقت  ام  ّدق  ةعرسب  يرجاو  يدجااااااام 

.. ينات

.. شییییییع لكانب   .. هللاو هآ   .. شیع لكانب  انھ  انلك 

                                               
" فیصملا يف  ةلوحسم  ّمأ  تایموي  "



يردب نم  يحصإ 

 .. تاھوياملا مھیّسبل 

شاھیفم يد  تاجاحلا   .. اسليإو  the avengers اھیلع يللا  ةیقاطلا  شیسنت  ام 
 .. كمركي رازھ هللا 

نام رديابس  لكش  ىلع  يللا  كیتسالبلا  سمشلا  تاراّضن  يسنت  يعوإ 

 .. ةجاح اھنم  نیفياش  شمو  مھریخانم  نم  ةلدلدتمو 

اینار بلقتھ  يد  يبالك  موعتب  يللا  كتنب  ينعي  لاق   .. ةحابسلا تاراضن  يتاھ 

اھیب ..  موعت  ةلزان  ّيھو  يناولع 

 .. يوأ ریتك  طوفو  اھعاتبو  هعاتب  سنروبلا  يدخ 

 ... كولب نصلا  مھلیطح 

 .. شمحرتب ام  سمشلا   .. ةمذب ّيطح 

 ... تامّاوعلا يخفنا 

هد عاتبلاو  ينعي  يطنلطألا  طیحملا  يف  اوموعیب  شم  امھ  تیكاج  فيال  شالب 

 .. رتكأ اھوبحیب  ةطقو  ةطب  لكش  ىلع  تامّاوع   .. هدك خيابو  يلاغ 

مكنم عیضتھ   .. اب مسقأ  نیسیبلا  يف  ةمزال  شاھلم  كوشلاو  لدارجلا 

 .. مادق نیتنس  اھیلع  اوطیعیھو 

 .. قرزت كبكر  ام  دحل  هد  ّصنو  ربش  وبأ  لافطألا  نیسب  يف  مھاعم  يصفرق  يلزنإ 

تارم ةضوألا 10  يعلطت  يكیلخیب  يللا  امام " اي  يبیب  يف   " عاتب ةعیبطلا  ءادن  ّيبل 

 .. نیسیبلا يف  هیف  اوتنإ  يللا  تقولا  لالخ 

  !! نامك يھ  يبیب  لمعت  سفن  شاھلم  يھ   ، هتخأ عاتب  ةعیبطلا  ءادن  ّيبل 

هدك نأل  اًروف  اوعلطاو  كدالو  يدخ  ریغتي  أدب  لافطألا  نیسیب  نول  نإ  يتیّسح  ول 
 .. نیسبلا ّهوج  ةعیبطلا  ءادن  اّوبل  ةینات  لافطأ  يف  نإ  حضاو 

ةیفلخك مھنانس  ةكتكت  توصو   ،" امام اي  ناعقس  انأ   " ةلمج يعمست  يدوعتا 

 .. ىقب نیمھاف  شم  نیظفاح  وھأ  سب  ةعلوم  نیسیبلا  هایم  نإ  عم  مویلا  ثادحأل 

نم يصفرق   .. ةحانم كلولمعیھ  ریبكلا  نیسیبلا  يلزنت  كسفن  يكل  ّلوست  يعوإ 

 .. تاكس

نیسب يف  يللا  ةدیحولا  طوطب  ةقیلحز  ىلع  اوقلحزتیب  يللا  دالولا  ةكرح  يمظن 



 .. سبو هدك  ةصفرقم  يتنإ  ام  لادب  كتمقلب  يلمعا   .. لافطألا

 .. يلزنإو يعلطإو   .. يعلطإو يلزنإ 

ةيوش  ،" ةرم مھيأر 100  اوریغیب  كدالو  ناشع   .. ينات مھیّلزنو  اولكاي  مھیعلط 

ةيوش "... . انیبیس  ينتسإ  يناوث أل  دعبو 3   ... انبعت امام  اي  ةيافك  كلولوقي 

 .. هوفوشي مھسفن  ناشع  رحبلا  مھیّلزنو   .. نیسبلا نم  مھیعلط 

هیب اولمیبو  مھسار  ىلع  ةلمرلا  اوبكیب  مھیقالت  اّمل  انھ  نم  شم  كسفن  يلمعا 

  !! ضعب تاھويام 

ةِلق نم  ّقرًزي  أدب  مھیف  دحو  لمر  ضعب  قب  اوشحیب  مھیتیقل  ول  يلخّدت  سب  نكمم 

 .. نیجسكألا

،" وووون يد  يكوك  اي  خك   " هاعم شعفني  ام  ةلمرلا  يف  دعقیب  عیضر  لفط  ّيأ  اًعبط 

فراع شمو  يديرلوأ  مھتعلب  ةلمر  ةراكش  مضھي  لواحیب  يمضھلا  اھزاھج  يكوك 

 .. نسحأ اھتلق  يد  وووون  اف 

.. يّشنط  ... يداااااع  .. هضعب يف  هدك  قًزلو  هایمب  ةلمر  ىلمتإ  مھرعش  ول  هدك  ریغ 

 .... مھیلع شيّدكنت  ام 
 .. اوّمحتسي مھیلّخدو  ةلمرلا  لالت  نم  مھیضفنا 

 .. هرعش لك  يف  قزال  ىقب  يللا  لمرلا  يلیشت  يلواح 

 ... اااااًّدج ةلزر  ةلمرلا  ينات  يلواح 

 .. مھرعش يّحرس 

 .. مھیلكأ

 .. مھیّمین

 .. تاھوياملا يلسغإ 

ةبعل لك  بنج  هضرب  يصفرقتو  يھالملا  يف  مھاعم  يلحستت  ناشع  مھیّحص 

 .. مھیلع ةناقلق  ناشع 

 .. ةقیقدلا يف  ةرم  ياب 500  مھلیلمعإو  مھلیفقص 

 .. كمامتھا ةلق  نم  اولعزي  ام  لادب  اوحجرمتیب  اّمھو  مھیلع  ّيصب   .. يشبربت يعوإ 

.. طیطنتلا نم  اوعاج  ناشع  مھیّلكأ 



!! شوّتبل ام  ریتك  اوكلاقب  ناشع  ةعیبطلا  ءادن  اّوبل 

 .. هیفاكلا يف  نيدعاق  اوتنإو  ركسلا  سایكأ  ّفسیب  يللا  كنبا  يقحلإ 

  ... ايريا جنيالب  يف  دعقت  مزال  يد  انلاكشأ  نأل   .. اوكتماركب هیفاكلا  نم  اوموق 

 .. حبصلا نم 6  مھاعم  كزوب  علط  كنإك  الو  اوطیعیب  اّمھو  مھیّحور 

 .. ّيبیب اولمعي  مھیلخ 

 .. مھیّمین

 .. رشنملا نم  تاھوياملا  يّمل 

ناشع شتواك  ةبكر  يسبلت  شیسنت  امو   ، تاھوياملا مھیّسبلو  يردب  نم  اوحصا 

تنأو كسار  قوف  مھیلیشو  تاشتودناس  يكاعم  يدخو   .. حرابمإ نم  تظاب  كتبكر 

.. عوجیب موعلا  ناشع  نیسیبلا  يف  ةصفرقم 

هلك ایندلا  بعت  اف   ، مھبلق نم  ةعلاط  اندالو  ةكحض  فوشنب  امل  هلك  هد  مغرو 

.. نوھیب

!! فّیصنب انك  ىتح  انحإ  هد  ؟  هیل ةنابعت  ةعجار  يتنإ  كلاقتي  هلك  هد  دعبو 

" ایندلا زونكب  ةوعد  "

... يتنب اي  ّدحل  كِجوحي  ام  انبر 

.. ينب اي  ّدحل  كَجوحي  ام  انبر 

وھ اّنرس  يف  لوقن  انكو   ، يتدجو كتدج  نمو  انتاھمأ  نم  اھانعمس  اماي  يد  ةوعدلا 
!! ةيوش يد  نم  نسحأ  ةوعد  شیف  ام 

؟ انلاھوعدیھ ةرم  لك  امھ 



.. ةوعدلا ىسننو  مھسار  سوبنو  نیمآ  لوقنب  انك 
اھباجتسا نوكي  هنإ  انبر  يعدأو  ينادو  يف  ذنرتب  يد  ةوعدلا  موي  لك  عم  يتقولد 

.. اھتمیق تفرعو  تربك  ينأل  يتدجو  امام  نم  ًالعف 

.. ةمعن اھيزاوت  ةمعن ال  يد   .. رشبلا نود  نیملاعلا  بر  ىلع  كلاكت  ىقبي  اّمل 

.. ةمعن يد   .. صخشل كسفن  لذتب  شمو  شياع  ىقبت  اّمل 

.. ةمعن اھدعب  ام  ةمعن  يد  كلدھبيو  كیف  ّمكحتي  مدآ  ينبل  شجوحتت  ام  اّمل 
.. ةمعن يد   .. كنیع رساك  ىقبي  شّدحم  اّمل 

... ةمعن يد   .. كیلع ليامج  هیل  ناشع  كنیھي  شّدحم  اّمل 

كناسل ّطحتو  سرخت  ناشع  كلوھلمع  يللاب  كركفي  ناشع  كلزمغي  شّدحم  اّمل 
.. ةمعن يد  اف   .. كقب يف 

.. ةمعن يد   .. اذك كلتلمع  اّمل  ركاف  كلوقيو   .. مالك كیلع  حّقلي  شّدحم  اّمل 

.. ةمعن يد  اف   .. كیلع يلاضفأ  فوشو  كّقرغم  يریِخ  انأ  كلوقي  ؤرجي  شّدحم  اّمل 
.. دنع هللا نم  لضفلا 

.. موي يف  كلاھلمع  ةمدخب  كرياعي  شّدحم  اّمل 

.. ةمعن يد   .. لیلو حبص  اھیب  كندب  ّمسيو  اھیب  كّركفيو 

ول كلوقیھ  شّدحمو  ةجاح  كدنع  هیل  شّدحم  نإ  فراع  كنأل  كسار  عفار  ىقبت  اّمل 
.. ةمعن يد   .. كركفأ يسان  تنك 

.. اوكدالولو اوكبيابحلو  اوكسفنل  اھوعدا 
.. ّدحل مھجوحي  ام  انبر 

.. يد مايألا  يف  اًصوصخ 

نم شلذتي  ام  هنإ  ببسو  هرومأ  لیھستل  ببس  اونوكت  اوكجاتحي  ّدح  اّمل  نإ  اوعداو 
.. ينات ّدح 

.. اوكیل مھرایتخا  ىلع  شومدني  ام  مھلجاتحإ  ّدح  ول  يللا  سانلا  اوتنإ  اوكّیلخ 

ءاش هللا.. نإ  اوربكت  اّمل  الو  بابش  اوتنإو  ّدحل ال  اوكجوحي  ام  انبر 

نّمع كلضفب  ًاّینغ  ينلعجاو   ، دحأ ىلع  اًئبع  ينلعجت  الو  دحأل  ينجوحُت  مھللا ال 
.. كاوس



" اّنكوب سیفو  مّھكوب  سیف  "

.. صلاخ انریغ  ةلاجرلا  دنع  كوب  سیفلا 

.. ينات ملاع 

ّطحي اّمل  نینس  دعب 10  اھّریغي  ّركفي  نكممو  ةدحاو  رشتكیب  ليافورب  ّطحیب  لجارلا   #
, ينات اھططاح  ناك  يللا  ةروصلا  سفنل  عجريو  عوبسأ  دعب  اھلیشیبو  هحرف  ةروص 

نياب شمو  رحبلل  هرھض  يّدم  وھو  ةعماج  ىلوأ  يف  هتروص  نوكت  نكمم  اھنإ  عم 
.. اھبحیب سب  ةجاح  هنم 

.. اھّریغیھ شم   .. كتروص ّریغ   .. كتروص ّریغ  ّينزت  ةيوش  لك  شم 
.. ةایح أدبم  هد   .. كسفنل كتاقیلعت  ّيلخ  يلھألا  يدانلا  ةروص  ططاح  ولو 

.. اھلیش  .. ةروصلا ّطح   .. ةروصلا لیش   .. ةروصلا طح  أدبم  شمھدنعم 

وأ حالص  دمحم  ناوجإ  وأ  يسیم  فادھأ  لمجأل  تاھويدیف  هریشیب  يللا  لك   #
روكلا ططنیب   free styler ويدیف لـ وأ   .. بیّعل عیبیب  وأ  بیّعل  يرتشیب  يدانل  حيرصت 

.. رھبم لكشب 

tag هلومعم هیقالتو  سيراب  يف  نوكي  نكمم  هد , وجلا  شودنعم   check in شیفم  #
.. هد يرھلا  مھلاب  يف  شم  كانھ , سان  عم  ناك  هنإ 

.. لصح میظع  ثدح  يف  ول  ستاتس  اوبتكیب   .. اّنيز ستاتسلا  اّوبحیب  شم   #
.. رمعب انقزر هللا  دمحلا   ًالثم  يز 

.. صلخ ربخلا   .. رطسلا لوأ  نمو  ةطقن 

.. ّلدو ّلق  ام   .. صلاخ نجعو  ّتل  شیفم  هدك  سب 

ّریش هنإ  نینس  لك 3  نشیكیفیتون  كلیجتھ   favouriteـ لا يف  لجار  شیطحتم   #
.. ةجاح

وأ هتارم  لوو  اوفوشیب  اّمل  ریغ  اھومھفیب  شم  ًابلاغ  يد  مالكلا  حیقلت  ةسایس   #
.. كحضلا نم  ّسطفیبو  هتخأ 

هنم  شم  لعف , ءاش  امو  ردق هللا  لوقيو  اھتروص  طحیب  تشدشدتا  هتیبرع  ول   #
.. يمار عم  عطقيو   .. يبنلا ىلع  شّالص  امو  اياعم  بكر  يمار 

كزوج ول  كيال , لمعیب  نیفو  نیف  لك  لصحتب  يدو  ينعي , يووووأ  ةجاح  هتبجع  ول   #
ریش لمع  ولو  انتعاتب  تاتنموكلا  يف  شموھلم   .. هتبجع ّدجب  ىقبي  كيال  كلمع 

.. ركش نیتعكر  ّيلص  ىقبي 

وأ كلامزلاو  يلھألا  تاشتام  تقو  ریشلاو  تاتسوبلا  يف  لجار  يأل  طاشن  ىلعأ   #
.. ّفرتب تاتسوبلا  يقالت   .. وكیسالكلا تاشتام  ءانثأ  وأ  يرودلا  ةياھن  برق 



, دوجولا يف  ناكم  شولم  هد  مالكلا   ..disappointed و feeling sad وج شیفم   #
!! ّمھ صقان  وھ   .. الصأ هارق  هنأك  الو   .. هبتاك دح  يأب  متھیب  شمو 

tag اھیف هلمعتب  وأ  هلاھریشتب  مادملا  ةجاح  لك  ارقي  قلخ  هدنع  لجار  شیفم   #
هیلع هیف  مالك  يحقلتب  تسوب  نكل  ارقیھ  ةروك  تسوبلا  ول   .. هدك مھتعیبط 

.. طیبع لمعیھ  هارق  ول  ىتح  هد  ؟  هیل هارقیھ 

top score ىلع  ، ءازج ةبرض  ىلع   ، لواف ىلع  نوكت  نكمم  هباحصأ  عم  هتاقانخ   #
.. هیب هبحاص  عنقي  ام  دحل  شومیني  ام  هد  لوافلا  نكمم   .. ةبیھر ةینھذ  ةبعل  يف 

كوب سیفلا  ىلع  اھولزنيو  افیف  شتام  ةجیتن  اوروصي  مھناب  ضعب  ّبصعتب  ةلاجرلا   #
.. سان يز  مھرعش  نم  ضعب  اوبیجي  اوموقیب  شم   .. كحضو رازھ  بلقیب  عوضوملاو 

. مممممحإ ممممحإ 

ةدعق  cilantro يف شلمعي  امو  هباحصأ  عم  ةوھق  يف   check in لمعي يداع   #
.. ىلحأ هدنع  ةوھقلا 

اھتظحل يف  جاتلا  لیشیب  دیع  كحك  وأ  سوناف  ةروص  يف  لجارل  جات  يتلمع  ول   #
.... هضرب ةظحللا  سفن  يف  كولب  كلمعي  ااااادج  اااادج  نكممو 

.. هدك لمج  اھیف  هدنع  لوولا  يقالت  يداع   #
؟ مالكلا هيإ 

؟ سنرب اي  اھ 
.. ملعم اي  شاع 

.. هضرب ریتكلاب  نیتملكب  اھیلع  درتیبو  لصوتب  ةمولعملاو   .. نیتملك لمجلا  لك 

..tag ـ لا الو  نشنملا  اوبحیب  ينات ال  اھلوقھ   #
نظأ  .. ةطیبع يقبت  ةتروت  ةروص  كلتعبیھ  كزوج  كدالیم  دیع  يف  نإ  ةركاف  ول   #

.. كتطلغ يتفرع  يتنإ 

... ةنوتفزو ةبویطو  ةتویكو  ةيارمقو   baby نم يلاخ  مھدنع  نيال  مياتلا  نإ  ةيافك   #
.. ةيافك اھدحول  يد 

.. يازإ طغضلا  عفریب  يفلیسلا  ام  كاردأ  امو  يفلیسلا  نم  يلاخ  مّھكوب  سیف   #
.. هد لسعلاو   .. ةعجبلا لجِرو  ةطبلا  زوب  شیفم 

ّدش الو  تاقانخ  شیفم   .. باصعألل حيرم  لاقتي  ّقحلا  ةلاجِّرلا  دنع  كوب  سیفلا 
فلتخم  version هنإ ّسحب  يزوج  دنع  كوب  سیفلا  فوشب  انأ   .. مالك حیقلت  الو  رعَش 

.. يدنع دوجوم  يللا  نع 

.. ةقاور ىلع  ىقب  نيدعب  هّیلخن   .. ىقب بتُك  هیف  بتكتي  تاتسلا  كوب  سیف  امنإ 
.. ةخمخم هلزياع 



" نسَحلا ةفانكلا  ضرق  "

.. زازفتسالا ةلحرم  لخدو  ةرم  رایلم  همجح  نم  ربكأ  دخأ  ةفانكلا  عوضوم  نأ  امب 

.. هیف ریكفتلا  رتك  نم  مانت  هفراع  شم  سان  يفو  ةعاسلا  ثيدح  ىقبو 

يوأ .. عسو  عوضوملا  نأل  ةفقو  انیل  نوكت  مزال  اف 
ّحصأ !! ىنعمب  صلاخ  أوھب 

.... الوأ

سفن ناضمر  لك   !! ةفانكلاب ؟  اھ ؟  ةفانكلاب ضعب  ىلع  رخشفتنب  انیقب  انحإ 
؟ هد قھزلا  هيإ  هد  ؟ !! ويرانیسلا

!! هللاو هسكو  يد  هقّدصم , شم  انأ 
رییسیتاب ميركلابو  الیتونلاب  هفانكو  تیفلیف  ديرلاب  ةفانك  تلك  انأ  كلوقت  يللا 

يللا هفانكلا  تبرجو  ماعنلا , شيرب  هفانكو  قدسفلاب  اھرخآ  ىلع  هیشحمو 
!! ةبیھر يد  ووويدنوم  ووووالاب 

!! يفلیس اھاعم  دخاتو  ّروصتتو 

!! ةرعنألل لاجم  ىقبت  ةفانكلا  هیف  يللا  مویلا  انفُشو  انشِع 

!! مضھتتب اھنإو  اھتلك  كنإو  اھلكاتھ  كنإو   ، اھتبج كنإ  فرعنب  انحإ 

!! سان نبا  كنإ  تبثیھ  يللا  ةفانكلا  قبط  شم   .. ةيوش اوطبھا 

لك هیل  يھ  لمكت !! ناشع  عوضوملا  يف  تلخد  هضرب  فياطقلا  نإ  ىقب  ديدجلاو 
!! هدك اھعكلكنب  ةجاح 

هد !! لكشلاب  ةیقبط  تقب  ةجاح  لك  هیل 

كیك زییشتلا  ّوج  تدخ  هیل  بعشلا !! تائف  لكل  ةيداع  تايولح  فياطقلاو  ةفانكلا 
؟ سبو سالك  يااااھلا  سانلا  عوتب  اوقب  ىتمإ  نمو  هدك !! 

.. ًایناث

اجنملاب بـ220 ةفانكلا  تتاف  يللا  ةنسلا  يرتشتب  تناك  اھنإ  هبتاك  يللا  سانلا 
ىلع الو  صلاخ  ّایلع  اوبعصتھ  شم  اللاو بـ 300 ... تقب بـ270  اھنإ  نیمودصمو 

اوكنأل ناضمر !! اوكلرمد  هد  ربخلا  نإو  داااااس  جنیلیف  نیبتاك  اوتنإو  ریتك  سان 
!! ةتالت ةدحاولا  لدب  اوتيرتشإو  راعسألا  يف  اومتشت  نیلاّمع 

!! ديدج اھیف  هيإ  اوعرتخیب  راوبال  اللاو  هيركوس  هیلاس  وھ  ينعي 

!! ةفانك يرتشنب  شم  لحملا  مسا  يرتشنب  انحإ 

شم انریغ  هفس !! هد  اف   ، ةجاح الو  اھتفلكتو  هینج  ىقبت بـ 300  ةفانك  اّمل  لصأ 



.. ةملكلا ىنعمب  لكاي  يقال 

هد صخشلا  اف  نابلغ  دحاو  ىلع  كنیع  تبرضو  تايولحلا  لحم  ّهرب  تجرخ  ول  تنإ 
ىلع ةلابزلا  يف  ّرودي  حوریھ  هلایعو  وھ  اھیف  رطفي  نمحر  ةدئام  شاقلم  ول  نكمم 

!! اھیب رطفي  ناشع  ةجاح  ّيأ 

ىقبتھ ةياجلا  ةنسلا  ةفانكلاو  هریغ  يفو  ناضمر  يف  ةلابزلا  نم  لكاتب  سانلا 
عیبتھ ول  ناشع  وأ  تاكس !! نم  يتقولد  نم  اھلوّشوحت  ناشع  هینج  بـ500 

!! ةولح ةعیب  كلفوش  يتقولد  نم  ةجاحلا  ةغیص 

ةياقدزفب ةعصرمو  بھدلاب  ةفانك  بیجي  زياع  يللا  نإ  ةلكشم  هدنع  شّدحمو 
.. هینج فلأ  نيرشعب  نوكتو  بیجي  ّصنلا  يف  يكسفراوش  لاتسيرك  ةریبك 

شّدحم  .. ّرح وھ   ... قيرلا مھیب ع  رطفيو  اجناملاب  ةفانك  قابطأ  موي 5  لك  بیجي  وأ 
.. ایندلا حضفيو  انلخّرصي  ام  ریغ  نم   .. تاكس نم  اھلكايو  اھبیجي  سب   .. ملكتي ردقي 

!! رعسلا عم  روصتيو 
 ! ؟ ةطيزلا يف  ًاّبح  اللاو  اھمعط  بحتب  ناشعو  كیل  اھبياج  تنإ 

رالود شم  ّيھ  ماكل !! لصو  اھرعسو  ينعي !! ةفانكلا  نع  تسوب  موي  لك  شم 
!! اھلصأ

ردقت سانلا  ناشع  ىقب  نَسحلا  ةفانكلا  ضرق  لمعت  كونبلا  ضورفملاف  اااااًریخأو 
!! ناضمر يف  ةرم  ماك  اھيرتشت 

" انتاكرحو نیيرصملا  "

يّدھيو تیساكلا  توص  ّيطوي  هلك   ... يرئادلا ىلع  ةثداح  يف  ول 
، يتقولد هسبلي  ركاف  هّسل  ينعي  لاق   ، ةعرسب مازحلا  طبريو  صلااااااخ 
الو لوح  اااااااال  لوقيو  هتبكر  ّدحل  ّهرب  همسج  لك  لدلديو  كابشلا  حتفيو 

.. رثأتلا نم  كوربم  تاحشلا  ةوقب  ّفك  ىلع  ّفك  برضیب  وھو  اب  الإ  ةوق 
يرئادلا اف   ، ضعب يف  اوكسمي  اولزنيو  همادق  يللا  ةیبرعلا  يف  ّشیخي  ام  ةياغل 



.. هقلخ فقاو  وھ  ام  رتكأ  فقوي 

تالنافلا نم  لالت  يقالتھ  ةقانخ  ثودح  يف  هابتشا  وأ  ةقانخ  يف  ول 
ناكسلا دادعت  نإ  ّسحتو  تانوكلبلاو  كیبابشلا  نم  ةعلاط  تالادسإلاو 

يفو جرفتیب  يللا   ... ّجرفتیب علاط  هلك  نطاوم , ةدحاولا 50  ةقشلا  ّهوج 
ربوس بل  زأزأتب  يللاو  متشیب  يللا  ىلع  رذبلا  فتیبو  ةخیطب  صن  هديإ 

.. ةقانخلاب ججحتیبو  ةركاذم  ّفقو  يللاو 
مأ 20 بـ ةجاحلا  دخانب  امل  الإ  حاترنب  شم   ... لصافت مزال  لیصأ  يرصمك 
رمآتم ينعي  هینج  الصأ ٢  اھنمت  نإ  عم  عّایبلا  ىلع  انكحض  اننإ  ّسحنو   10

.. لبھأو
.. سيوك كعمسي  ناشع  كتوص  ّيلعت  رصم  هرب  ّدحب  لصتتب  ول  مزال 
مزال سب   .. ةجاح يرتشتھ  شم  ول  ىتح  عراشلا  لزنت  ةيؤرلا  موي  مزال 

.. عراشلا لزنن 
لوقنو شتاتلا  ّطحن  مزال  شفرعن  ام  لوقن  لیحتسم  هبش  وأ  ةلاحتسا 

!! يجیت يدو  نیفراع , شم  علطنو  شفرعن  ام  لوقن  لاّموأ   .. مالك ّيأ 
؟ نیمل يْرھلاو  يتفلا  بیسنو 

ةلیسو يأ  يف  وأ  ورتملا  يف  انبنج  يللا  ىلع  اًّدج  ةعرسب  دخانب  انحإ 
شبلقي ام  هلوقنو  نانرجلا  يف  هاعم  ّصبن  هیلع  انقح  نم   ... تالصاوم

ىلع هیف  قناختیب  يللا  عوضوملا  يف  انيأر  لوقن  نكممو  ّصلخن  ام  ّدحل 
... فریس يأو  باس  يف  انمسجب  هاعم  طننو  ليابوملا 

هدو زاوجلا  دعب  لھرتنب  وأ  شّركنب  وأ  نزولا  يف  ديزنب  ًابلاغ  نیيرصمك  انحإ 
اوّعلطیب هلاجرو  تاتس  تاعاس  نأل  ولح  تاتسلا  لكأ  نإ  ةقالع  شولم 

.. لكألا يف  مھبلُغ 
هدو تفُكلا  يف  مھاف  يللا  بعشلا  انسفن  نیفياش  نیيرصمك  انحإ 

فسلفتلاو ةفسلفلا  رتك  نم  تالاجملا  مظعم  يف  نيرخأتم  انیلخم 
يللا سب  انحإ   ... ایسآ الو  ابوروأ  الو  انابجاع  جیلخلا  لود  ال  ريوحتلاو ,

!! حص يللا  سب  انحإ   .. مھفنب
هتمالس ىلع  ظفاحیب  ام  رتكأ  هليابوم  ىلع  ظفاحیب  يرصملا 

شم سب   ، ةيامح رفاك  هلطحيو  بارج  يف  ليابوملا  طحیب   .. ةیصخشلا
.. هقنخیب ناشع  قياس  وھو  مازحلا  سبلیب 

ّشخي ّررق  سب  ةنس  لك  لوألا  علطیب  ناك  يللا  دیحولا  بألا  وھ  يرصملا 
.. ةيروھمجلا ينات  وأ  لوأ  ناك  هنأ  مغر  دھعملا  وج  يف  ابح  دھعم 
يمورو اضیب  هنبج  رفاسم  وھو  هاعم  دخایب  يللا  وھ  لیصألا  يرصملا 
هنأك رصم  هرب  علط  ول  دوسأ  لسعو  بنرك  يشحمو  ةوالحو  شیعو 

... ارحص حيار 
هایملا زياع  شم  هلوقي  معطم  حوري  اّملو  حصنتسیب  يللا  وھ  يرصملا 

لكألاو هینج  ةودغلا 400  يف  عفاد  وھو  هینج  ةزازإلا 10  رعس  ناشع  يد 



كلوقب شم   .. هایملا ال ةزازإ  سب  فراع  وھو  هینج  هتفلكت 100  ًالصأ 
... هحاصن

: ناونع يأ  ىلع  لأسیب  ّدح  امل  هدنع  يعیبطلا  ّدرلا  يللا  بعشلا  انحإ 
؟ نیف كلاق  وھ 

بلع الو  زيازألا  الو  كیتسالبلا  سایكألا  يمریب  شم  يللا  بعشلا  انحإ 
.. انمد يف  يرجیب  هد  مادختسالاو  ريودتلا  ةداعإ  عوضوم   .. توكسبلا
... ةمیتش كمأ  ةایحوو  ةلياحم  هدنع  كوبأ  ةایحو  يللا  بعشلا  انحإ 
ّرألاو دسحلاو  نیعلا  يف  هلكاشم  مظعم  بیجیب  يللا  بعشلا  انحإ 

.. يموقلا داصتقالا  يف  لكاشم  ول  ىتح 
لوقي هللا رجفلا  نادأ  ام  ّدحل  ّهیم  عبرأيو  برشي  دعقیب  يللا  بعشلا  انحإ 

ّدق ىلع  لخد  يللا   ... هایملاب ظفتحنھو  لامِج  انحإ  ينعي  لاق   .. ربكأ
.. مایص بولسأ  هد  سب   .. حيار يللا 

ام هنإ  ساسأ  ىلع  مھتارم  مسا  شلوقتب  ام  ةلاجرلا  مظعم  يللا  انحإ 
.. بعش ةفاقث   ... اذك مأ  وأ  امام  وأ  ةعامجلا  انمسا   ! شّحصي

مزال سب  هبیج  يف  هینج  هاعم 100  شنوكیب  ام  يللا  بعشلا  انحإ 
ّفیصن ناشع  فلتسنو  ةیبرع  نسحأ  طّسقنو  ليابوم  ثدحأ  كسمن 

.. ادنیساھ يف 
كسكع هاياج  يللا  تایبرعلا  لك  نیمك  يف  ول  يللا  بعشلا  انحإ 

.. كلاب دخات  ناشع  كلشعرتب 
شحاتري امو  ااااادبأ  بولقم  بشبش  شسبیسي  ام  يللا  بعشلا  انحإ 

! ناميإلا ةوق  لئالد  نم  هد  ربتعنبو   .. هلدعي اّمل  الإ 
! ّكعلا تفوش   !! يربمجلا معطب  يسبیش  راتخا  يللا  بعشلا  انحإ 
لكأ سب  : " ةلمج لوقي  مزال  لكأ  نسحأ  لكأ  امھم  يللا  بعشلا  انحإ 

.. " ىلحأ امام 
.. نیيرصملا انحإ 

. هتوربجو هّتوقب  فورعم  يرصملاو 

" صیخر ّوج  "



انحإو شعفني  ام  سب  تووووووم  سان  تنبو  يوووووأ  لياتسإ  كنإ  نیفراع  انلُك 
.. يلوقتو يططنتت  نیحراخ 

.. دااااج يام  وووأ  هیییییمھو  ّدجب   ... تامارھأ وااااااو 

؟ هدك  huge يازإ

.. هقدصم شم   ... لیماك واااااااو 

!! ةزول اي  تامارھألاب  يتئجافتإ  يتنإ 
.. ةیلاغ اي  انھ  نیحّقلتم  ةنس  مھلاقب 7000  لود 

.. يتبیبح اي  لمج  همسا  هدو 

!! Hello 5 باتك يف  يد  لیماك 

.. جنيزااااامأ  .. ةیمعطو لوف  وااااااااو 

.. يوأ لاتنيروأ  ةجاح  ّدجب 

.. ةفحت نامك  يدلب  شیع  يف  ووواوووو 

.. يوووأ ولح  علط  هد  يرشكلا !!! قودأ  ّةرم  لوأ  انأ 
!Can't imagine bgaddd da awesome

وااااو  ... موي لك  هلكان  مزال 
... كانھ جنیتوأ  لمعن  مزال   .. هقّدصم شم  يرصملا  فحتملا  ياااااااي 

.. ّدجب رصم  ّهرب  رفسلا  نم  تقھز 

.. يد اھیلع  اولوقیب  يللا  ةعلقلا  حورأ  هزياعو 

.. لانشيدارت تاجاحو  تایلاخلخ  هنم  اوبیجیب  يلیلخلا  ناخ  شم 

" ! يكیلع ّدرھ  ام  هللاو  تایلاخلخ !!  "
شم  .. يترشب يلبعتتب  سمشلا  ناشع  لیللاب  هحورن  سب  ةجاح  رخآ  ّهبحب  انأ 

اھیلع ةدخاو 

.. اياعم  sun block ـ لا دخآ  وأ 
.. ينیقّدص  ، كّطبظیھ سب  دحاو  افق 

! ىقب يّملتإ 



" ّحص اھبسحإ  "

.. ةّنیب ىلع  ىقبن  ناشعو  هدك  لقعلاب 
شم يللا  عبطلاو  زاوجلا  دعب  ّریغتیھ  شم  يتقولد  اھیف  ةفياش  تنإ  يللا  عبطلا 

ام يز  زاوجلا  دعب  ّریغتیھ  شم  ةرملا 500  لدب  هیف  يتملكتاو   ، يتقولد هیف  كبجاع 
.. ةركاف يتنإ 

اھتیقادصم دقفت  ضورفملا  زاوجلا " دعب  ریغتیھ  هلك   " تعاتب ةيرحسلا  ةلمجلا 
... ينات اھیب  لقاع  ّدح  يأ  ىلع  شكحضتي  ام  نإ  ضورفملاو 

.. ةجاح الو  زاوجلا  عم  ّریغتیب  هلك "  " ال
.. ةیھاد يف  ّيدوتب  ةملك  يد  هلك " "

.. تازاوج لشف  يف  ببس  تناك  ام  اي  يد  ةلمجلا 
".. عبطتلا بلغي  عبطلا  "

رسختسیبو لدِع  سبلیب  شمو  ةدلِجو  لیخب  كنیعب  هافياش  ينوكت  لوقعم  شم 
زاوجلا دعب  ّریغتیھ  كلولوقيو  میلملا  ىلع  كبساحیبو  ةمقللا  هسفن  يف 

!!! يقّدصتو

يللا قّدصتو  ریبك  شاھلمو  ةمیق  كلالماع  شمو  ليوط  اھناسل  نوكي  نكمم  شم 
!!! باب اوكیلع  لفقتي  ام  دعب  لدعتتھ  كلولوقي 

دعب لدبتي  هد  لكو  ةایحلا  لیصافت  لك  يف  ةباّدك  نوكت  وأ  باّدك  نوكي  يوأ  بعص 
!! زاوجلا

ىقبیھ ليوط  اھناسل  يللا  اللاو   ، همرك يف  كّقرغیھ  هسفن  ىلع  لیخبلا  ال 
!! ةأجف بوتیھ  ةبدك  هتایح  شياع  يللا  الو   ، لسع طّقنیب  اھناسل 

نكمم ؟  ماك ةبسنب  ریغتتھ  اف  ریغتتب  عاّبطلا  بحلاب  هنإ  انربتعا  ول  هدك  لقعلاب 
ةشیعلاو دكنلاو  لعزلاو  قانخلاو  قیعزلاب  هد  سب  ىلإ 20  % ةبسنب 10  نّسحتت 

!! رمعلا ّرصقت  يللا 

امو اھتّزوجتا  شتنك  ام  الیصفتو  ةلمج  لوألا  نم  هضفارو  اھعبط  كبجاع  شم  ول 
. هیلع يتقفاوو  هیتزوجتا  شیتنك 

.. كبساتتھ يللا  يد  يھ  الو  كعفنیھ  يللا  هد  وھ  شم  ةطاسبب  هنأل 
ديدجو لوأ  نم  هنيوكت  دیعت  فرعتھ  ةلاحتسا  ةيادبلا  نم  هنع  تلزانتا  يللا 

.. دوجو هیل  شناكم  ًالصأ  هنأل   .. كیضري يللا  لكشلاب 

عيافر يفو  يدلبلا  لبطلاب  ریغتتب  شم  ةیصخشلا  يف  تباوث  نوكتب  عابط  يف 
!! ةولحلا ةملكلابو  ةرشعلاب  طبظتت  نكمم 



.... اوكلاھتعبیب انبر  يللا  تاراشإلا  عم  اوّزكرو  هصالخ  فرعي  هسار  هلقع ف  دحاو  لك 
.. رخآلا يف  ّطیعتو  ةطیبع  لمعت  بحتب  سان  يف  سب  اًّدج  ةحضاو  نوكتب 

سمشلا نیع  ّدست  تاراشإ  اھنیعب  ةفياش  يھو  صخش  نم  اھورّذحي  سانلا  لك 
.. لّمكت هضربو 

.. لّمكت هضربو  ةطوسبم  شمو  ةدكنتم 
.. لّمكت هضربو  ضعب  ىلع  بكار  شم  مھعبط 

.. هيإ ةزياع  يتنإ  يدّدحت  كنإ  ةيافك  ةلقاع  يتنإ  يلّمك  صالخ 
انیلجر تحت  ّصبن  ّلطبن  انلك  تير  ايو   ، كریصم راتخت  ناشع  ةيافك  لقاع  تنإو 

.. ّسبو رعاشم  شم  ریكفت  جاتحم  رارق  زاوجلا  ناشع 

" ءانبألا عارص  "

  .. ضرألا ىلع  انماّدق  يمرتتبو  برضتتب  يّمأ  فوشأ  امأ  لبق  اوقلطتا  اوناك  مھتير  اي 
نم هیلع  ِنبسحتبو  ايوبأ  ىلع  يعدتب  يمأ  عمسأ  ام  لبق  اوقلطتا  اوناك  مھتير  اي 

 .. هنم هتفاش  يللا  رتك 



عمسأو لیللا  رخآ  ةبيرغ  تّاتس  ملكیب  ايوبأ  عمسأ  ام  لبق  اوقلطتا  اوناك  مھتير  اي 
 .. ماّمحلا لخدأو  قلقأ  امل  ةملضلا  يف  ةقورسملا  هتكحض  توص 

  .. مھاعم انتیشع  يتاوخإو  انأ  هركأ  ام  لبق  اوقلطتا  اوناك  مھتير  اي 
لك يمأ  ّشو  ىلع  ةّملعم  ايوبأ  ديإ  عباوص  فوشأ  ام  لبق  اوقلطتا  اوناك  مھتير  اي 

 !! موي

مارتحالا ىلع  ةینبمو  انینع  يف  ةولح  مھتروص  تلضف  ّسب  اوقلطتا  اوناك  مھتير  اي 

  !! لدابتملا

زياع شم  ايوبأو  ةقلطم  بقل  نم  ةفياخ  يمأ  ناشع  اوس  شولّمكم  مھتير  اي 
!! ةقفن انیلع  فرصي 

 .. اوقلطتا وأ  اولّمك  ءاوس  ضعب  اومرتحا  اوناك  مھتير  اي 
  !! طابترالاو زاوجلا  نم  يتاوخأو  انأ  شانودّقع  ام  مھتير  اي 

ّدم الو  مياتش  ریغ  نم  يداع  اوشقانتي  اوفرعیب  مأو  بأ  طسو  تشع  تنك  ينتير  اي 
.. ةناھإ الو  ديإ 

 .. انرسكتا يتاوخإو  انأ 
وھو هیلجر  ةیشم  توص  نم  فاخنب  بأو  ةحورجمو  ةروسكم  مأ  طسو  نیشياع 

 !! ةقشلا باب  حتفیب 

مھتلا يمرو  برضلاو  قانخلل  ریغ  نییضاف  شم  مھنأل  اّننع  ةجاح  شوفرعي  ام  انلھأ 

ضعب !!   ىلع 

فياش يللا  انوبأ  طخش  ىلع  ىحصنبو  موتكملا  يمأ  طایع  توص  ىلع  ماننب  انحإ 

.. هلصحت نكمم  يللا  بياصملا  لك  ببس  يتاوخإو  يمأ 

نیشياع امھو  رمدتتب  مھدالو  ةایح  هيإ  دق  مھلاب  اودخایب  شم  ریتك  يلاھأ  يف 

 .. نانحلاو نامألا  مھلھأ  عم  نییقال  شمو  نیبوعرمو  نیفياخ  امھو   ، مھطسو

ام لادب  اوقلطتا  ققشلا  ّهرب  يمرلاو  برضلاو  ةناھإلاو  ةمیتشلل  تلصو  ایندلا  ول 
 .. اوكیلع ّجرفتنب  انحإو  انترسحب  تومن 

!! شاوسي ام  يللاو  ىوسي  يللا  انلكاشم  ىلع  ّجرفن  ام  لادب  ءودھب  اولصفنا 



" ةيرصملا تانالعإلا  "

لداع ةداغل  اھناَسل  ّعلطت  لماك  ةلبعو  لايريإ  يف  ظیغیب  لیسرب  هّسل 

عقبلا بعصأ  ليزیب  يللا  زریش " زرف  زرب  روبلا   " تابیبحب لیسرب  ناشع 

ولوبلا هتریش  يت  ىلع  اھعقو  ودیم  يللا  ودنوف  تیلكشوتلا  ةعقب  ىتح 

 ... هینج وبأ 700 

ةیمارجإلا ةینوتوفلا  ةوقلاب  عقبلا  ةلازإ  ةّیصاخ  هیف  لايريإ  نإ  اھلوقت  ةداغو 

  !! ةدودحم اللا 

يشام ناك  رزودلب  هیلع  يّدعم  لیسغو  فرفریب  ضیبأ  لیسغ  اوبیجيو 

هيوأب ليدانمب  ةحالف  مھاروو 150   .. قرفلا اوفوش  كلوقيو  يراجملا  يف 

!! ةداعلاك اوفقصیب 

وكالوھ رود  بیسي  رھام  دمحا  نانفلا  يز  ةرّابك  لجار  ّيلخي  يللا  هيإ 

!!!! ؟ لُك لجاااااار  ول  سكیلبأ "  " نالعإ لمعيو  ناسرفلا  لسلسم  يف 

ًالصأو يریف  مسا  ىلع  شمغنیب  ليربو  ليرب  مسا  ّيطغیب  يریف  هّسل 

 ... ةنھملا بادآ  ناشع  سب  ىمعألل  ةحضاو  مھیماسأ 

؟!!  ةلابز اي  هيإ  بادآ 

ةساطلا ّمأ  يف  هقزال  يللا  عقبلا  ّمأ  لیشیب  يریف  ّمأ  نإ  انظفحو 

.. نامك ةطقن  نم 0.0001  وأ  ةدحاو !! ةطقن  نم  ةنس  تنكرتاو 55 

نولو قاذمو  لكشو  ةحيرو  معطب  ةجردھم  تويز  نم  يللا  يباور  اًعبط 

 ... شاقن ةزياع  شم   .. يحالفلا ةدبزلا  طسو  ّةزھو  رعَش 

!! كسفن ّمل  لبھتستھ !! تنإ   ... يّدحتو يباور  يد 

الو ریمح  محل  هیف  الو  ةطیسبلا !!! هجو  ىلع  معطم  فضنأ  نسح  مأ 
!! ّمص اھانظفح  بالك !!

ةظفاح داوم  شوھیفمو   ، يعیبط % 100 يتیبو ةنیھج  ریصع  نإ  ةفورعم 

.. ناطلغ ىقبت  هدك  ریغ  ركاف  ول   .... ةھكاف هضرب  شوھیفمو 

يف هوعزوتب  ول  ىتح  الوك  انیس  قودیھ  ّدح  ام  اب  مسقأ  اب , مسقأ 



اوتبج ول  ىتح   .... شییییییحو  .... شحِو همعط   .... ورتملا يف  سانلا  رجِح 

... شحِو هضرب  نالعإلا  يف  ينیكبلاب  اوصقر  ةدحاو   400
بیجت هدك  ةجاح  يسوُب , مادم  ىلع  يصولخ  ىلع  يسوناز  تانالعإ 

!! ركسلاو طغضلا 

تانالعإلا يف  رخاف  ةلاھ  توصو  تانالعإلا  يف  رخاف  ةلاھ  نم  انقھز 

شتعلط ام  هّسل  يللا  تانالعإلا  ىلع  فرفرتب  يللا  رخاف  ةلاھ  حورو 

.. اھیف

شم  .. جتنم يأل  نیماّدھ  نيرصنع  ينیبرش  فیشلاو  نسح  فیشلا 

 .. ةطشق  ، نیيداع انيز  رشب  اوعلط  ول  اوفرظتسیب  مھنأل  ةجاح  اوفیضیب 

نرفلا ول  شبرغتست  ام  هتاكرح  اي  هتاكت  اي  اللاو  وولامج  اي  انعمس  ولو 

.... ااااااااانقھز  .... دودح اھیلو  ةجاح  لك   ... كیف ّبھ  كماّدق  يللا 

ّيلخي مویسلاك  مھیف  نوديزيربو  ةمعِطو  يریك  شاف  الو  يریك  ةنبج 

.. ةنس هدنع  وھو  لقعلا  سرض  علطي  كنبا 

ّدحل اھفاتك  عفرت  للخم  ىتح  وأ  ةوالح  وأ  ّىبرم  لكاتب  ليدوم  ّيأ  مزال 

نكممو كحضتو  انلزمغتو  مممممممممممممممم  موقتو  فقسلا 

ةذللا !!  طرف  نم  اھیلع  ىمغُي 

 .. ةوالح ناشع  هد  لك 

!! اھم اي  ةوالح  ناشع 

 .. ةيدوعسلا ةكرشلا  تانالعإ 

هنم بـ عطق  ـ 8  لا هيدادخ  وبأ  سیف  لبادلا  فاحللا  نإ  يقطنم  شم 

 !! هینج  300
!! زدلانودكام نم  وبموك  نمت  ينعي  ّصنو  هینج  فاحللا بـ 37 

.. رياطتم ّلوحك  درجم  هد   ... ةیملاع روطعب  مویفرب  شم  هد  اااولول  مویفرب 

سیك هد   ... هيإ لمعتھ  شرق  نیسمخب  ةجاح  ركتفت  شرق  بـ 50 
... هینج يسبیشلا بـ 5 



اوكدالو تاشنودنس  درفتھ  ةبلعلا   ... درفتب اوكلاھنلمع  يتمود  ةنبج 

شم  .. يناتلا مرتلا  الإ  ةینات  ةبلع  جاتحتھ  شم   .. هلك لوألا  مرتلا 

... درفتب يتمود  اوكلتلوق 

امھ ناحرس  فیشلا  نالعإ  يف  علطتب  يللا  ةسبكلاو  ةطبلاو  ةخرفلا 

ىلع ّفللا  نم  تفشن  خارفلا   .. ةيودب نالعإ  يف  اولعلطتب  يللا  هضرب 

.. تاھويدوتسألا

هد  .. نیبادك اي  هیم  يفكیھ  ام  هرمع  ةیبھذلا  راتس  ةنوركم  سیك 

!! ةیفاعلاب نيرفن  يفكیب 

!! ّدجب اھتعاتب  يتیلاتنیملا  يف  كشتت  زياع  يد  تانالعإلا  لمعتب  يللا  سانلا 

ةظعو .. ةربع  اونوكي  ناشع  ماع  نادیم  يف  قنشتتو 

" ّةيزوف اي  ميان  هیبیس  "

ول : الإ  مونلا  نم  كزوج  شیّحصت  ام 

امل حضاو  يمالك  نإ  نظأو   ، يمظن يمھف  يمسر  ّدھتتب  اھیف  ميان  يللا  ةضوألا   -
هغامد ىلع  قبرطتتھ  ةطیحلا  صالخ  ينعي  اھیف " ميان  يللا  ةضوألا  : " تلوق

هسفن تیبلا  ول  نكل   ... هد رتم  ةعبس  حوتفم  يللا  هقب  يف  لخدیھ  تنمسألاو 



ميان ..  هیبیس  ةجاح  شاھلرجم  هّسل  هتضوأو  ّدھتیب 

هیلاوح يللا  هایملا  لكو  كنیعب  يبیبلا  مسج  ّصن  ةفياش  صالخو  يدلوتب  ول   -
همون عطقي  يعاد  شولم  اف  علدو  حیسافت  هلابسنلاب  قلطلا  نأل   ، هیّحص  ... تلزن

قلطلا ...  كلاج  كترضح  ناشع 

بنجلا ىلع  بلقتیھو  سنآيو  ّفرشي  كلوقیھ   ، قلطلا يلاج  ىحصإ  هلیتلوق  ول 
هدك !!  سبو  لجلجم  توصب  مياتش  عم  نینتلا  يز  خفنيو  يناتلا 

اوأدب ةیئاضف  تانئاك  يتیقلو  ةبنكلا  ىلع  ةدعاق  يتنإو  يكیلع  لزن  كزین  يف  ول   -
كلوقب يللا  انأ  اھتعاس   ، كنبا نمحرلا  دبع  اوعلبي  نیحيارو  ةقشلا  يف  اولوجتي 

ام  .. ميان هیلخ  اوشميو  سايركنبلاو  لاحطلاب  اوبعلي  نیياج  ول  نكل   ... هیحص

شوھیقلقت ... 

دمحم هیف  بعلیب  شتام  وأ  ديردم  لایرو  ةنولشربل  شتام  وأ  يلھألل  شتام  يف  ول   -
هیّحصت ...  يتیسن  ول  ّببھم  ىقبیھ  كموي  ينیقّدص   ... حالص

ام لایعلاو  يتنإ  يكارو  يرجیبو  هدك  لجعلا  ّدق  اوكتیب  يف  راف  يتیقل  ول   -
   .. حاترم هیلخ  ریطتب  ریصارص  رشع  ول   ، شوھیحصت

مھطسو ناك  ول  اًصوصخ  هیّحصت  يّبرج  يلاحسو  نیباعت  يف  لخد  عوضوملا  ول 
ادنوكانأ !! 

لبق اھفوشي  قحلي  مزالو  يمام  بلق  ةبیبح  ةكولمب  اوكقزر  انبرو  صالخ  يتدلو  ول   -
يدحول ينابياسو  يد  اھالياش  يتنإ  يللا  نیم  تنب  شیكلوقیم  ناشع  عوبسلا 

لجخو ..   ءایحتسا  ىلع  هیّحصت  اھتعاس  نكمم  اف 
اوعقو كدلج  نم  نیتقبطو   ، ىلوأ ةجرد  قورح  كدنعو  كشو  يف  ّبھ  زاجاتوبلا  ول   -

يدووووووم  " هلیلوقتو ةنینح  توص  ةربنبو  ةحّارلاب  ّسب  هیّموقت  نكمم  هدك  اف 
توصلا ةربن  يراتخت  كلتلوقو  اھناكم " يف  ينیع  هیقال  شم  نسحل  ىحصت  نكمم 

ضرتعنھ هییییيإ   ، ردقو ءاضق  هد   .. عوزفم ىحصي  لھاتسم  شم  عوضوملا  نأل  يد 

هيإ !!!!!!  اللاو  اب  يرفكتھ  يتنإ  انبر !!! اضق  ىلع 

لكتاو هقرس  يللا  قرسو  كشو  يف  ةوطم  كدخو  ةقشلا  اوكیلع  لخد  يمارح  ول   -
... هیّحصت ىعوإ   .. ىحصي اَّمل  هلیكحإ   .. هیقلقت ةمزال  شولم   .. صالخ ىلع هللا 

هدك ..  اوكبیصن 



هدك هناكم  نم  هیضفنإ   ، ليابوملا ىلع  هّملك  ةوھقلا  ىلع  هباحص  نم  ّدح  ول   -
امام ...  اي  باسح  فلأ  مھلمعتیب  لود  ةوھقلا  باحص   ... فنعب هیّحص   ... هیّحصو

.. شوھیحصت ام  كتیبرعب  ةّحورم  يتنإو  اليرت  يف  يتلخدو  لغشلا  نم  يتدفرتإ  ول   -
يملت ىقبي  وھ  هتیبرع  ول  ناشع  كتیبرع "  " يف يللا  ةیكلملا  ریمض  يف  يزكرو 

يروغت يتنك   ... تحارو ّرشلا  تدخ  كلوقیھ  شيركتفت  ام   ، كمأ تیب  ىلعو  كمودھ 

رمتسیب 18 يللا  ةلولیقلا  مون  نم  هیّحصت  وأ  شدختت  ةیبرعلا  نإ  الو  اھلادب  يتنإ 

هد !!   ةعاس 

سمخ نولاصلا  يف  هنینتسم  اولضف  ول  ىتح  فویض  اوكلاج  ول  هیّحصت  ىعوإ   -
.. شوكنم هرعَشو  ةماجیبلاب  مھلعلطي  ام  لادب  ميان  هیلخ   ... ةیھاد يف   ... تاعاس

ةباش .. اي  كسفن  يرتسا 

ةلاجرلا ...  مون  نع  ةقیقح  مكلحضوأ  ةزياع  نامك  انأ 
ّزھیب هریخش  توص  يعمستھ  ةتالتل  دحاو  نم  يتيّدعو  هینیع  ضّمغ  ول  لجارلا 

اھلك ..  ةرامعلا 

يازإ اوحرشي  وأ  اھورّسفي  اوفرعي  مھنإ  ملاعلا  لك  يف  ءاملعلا  راتحا  ةرھاظ  يدو 

ةدحاو نم  يد  ةرھاظلا  اوربتعاو   ، ّصنو نیتیناث  لالخ  مونلا  ةبوبیغ  يف  اولخدیب 

ایندلا ....  بئاجع 

ةكس يف  هدك  وھ  اف  اھلمك  نإ  هد   ، ریخ ىلع  يحبصت  ّكلوقي  كزوج  ام  درجمب  اف 
حار هدك  وھ   ... هد قوف  يللا  مالكلا  لك  يكیلع  قبطتیھو  شعجریم  حوري  يللا 

جمدناو ... ةیبلھملاو  نبللاب  زرلا  توكلم 

اھزوج يّحصت  اھنإ  ثبعلا  اھیب  لصویب  ةعامج  اي  تاتس  يف  نأل  تاتسلل  ةحیصنو 

ةافو !!!   ةلاح  مھدنع  وأ  ةمجمجلا  يف  خرش  اھلاج  ول 
بحاص ...  كلنابي  ام  ّدحل  ةفجنلا  ناكم  يقلعتتھ   ...

كلمركأ .... ميان  هیلخ 



" دنإ كيولا  زوُب  "

حوضوب اھضارعأ  رھظتبو  ءاثالثلا  موي  روھظلاب  أدبتب  انبر  ّالإ  اھیب  ملعي  ام  ةرھاظ  يد 
نيزوجتملا نیب  زوبلاو  دكنلا  ناشع  سیمخلا  موي  انّشو  يف  حفطتبو  عبرألا  موي 

اھبحاصي  .... تبسلاو ةعمجلا  مویل  دتمتو  سیمخلا  ةلیل  نم  هلوصأ  ىلع  ىقبي 
ةمزال ...  نیتالت  شاھلم  تاقانخب  يھتنتو   ... ببس ّيأ  نودب  مالك  حیقلتو  كیكالت 

اياعم ....  اولّضفتا   .... رتكأ يدصق  اومھفت  ناشعو 
يدكنلا  _ جوزلا _ ويرانیس  #

لوألا _ ءزجلا  #
ءاثالثلا :  موي 

؟    هیل راطف  شیلتلمع  ام   .... ةورم اي   .... ةورم  -
 .. باھيإ اي  لغشلا  يف  رطفتب  نینس  كلاقب 5  تنإ   ¤

تیبلا ..  يف  رطفإ  يغامد  يف  تربك   ، راطف يلیلمعا  يموق  بط   -
؟  باھيإ اي  كلام   ¤

؟ ةطیحلا ىلع  يشمب  اللاو  وھوھب  ينافياش   ... وھأ يداع  انأ  ام  ؟  تننجتإ ؟  يلام  -
 !!!

 . كتحارب  ¤
؟    كتحارب هيإ  ينعي   -

 . صالخ  ... باھيإ اي  صالخ   ¤
.. تاصالخ  3 ... نیصالخ  -

عبرألا :  موي 
؟    يلحُكلا صیمقلا  نیف   .... ةوووورم  .... ةووورم  -

كديإب ..  هتیمرو  ةراجسلا  نم  هتقرح  تنإ   ¤
؟    صیمقلا ىلع  عقو  ةراجسلا  يفط  اّمل  كترضح  نیف  يتنكو  ؟  هتقرح  -

؟  ينعي ةوھقلا  اوكاعم ع  دعقأ  يجآ  ؟  يلام انأ   ... باھيإ اي  ةوھقلا  تنك ع  تنإ   ¤
يللا بلغلا  هيإ  ؟ !!! وسوس ةزوجتم  ؟  هیل ؟  ةلاجرلا يف  يقزلتتو  يتخأ !!! اي  معن   -

؟ !!!   يبر اي  هد  هیف  شياع  دحاولا 
؟    هیل ينم  نافرق  تنإ  ؟  كلام ؟  باھيإ اي  هيإ   ¤

؟    هيإ يلمعت  ةمياق  يتنإ   .... تفز الو  نافرق  الو   -
   .. حرابمإ يز  راطفلا   ¤

 .. لغشلا يف  لینتھ   ... نيّركشتم  ... يتخأ اي  - ال 
 

سیمخلا :  موي 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%AF%D9%8A?source=feed_text&story_id=1729083227410240
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%AF%D9%8A?source=feed_text&story_id=1729083227410240
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84?source=feed_text&story_id=1729083227410240
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84?source=feed_text&story_id=1729083227410240


يتنإو شییع  لكأ  انارو  ؟  هيإ يد  ةلطعلا  ةرخآ   ..... ةوووووووووورم  .... ةوووووووورم  -
ةجاحب !!!   ةنايرد  الو 

 .. معن  ... باھيإ اي  معن   ¤
؟    يحاترت ناشع  ينطب  محل  ىلع  لزنأ  ؟ !!! اھّینغھ ؟ !!! راطفلا نیف   -

 .. زياع شم  حرابمإ  يلتلوق  شم   ¤
مارح  .... تاقانخو قھزو  دكن  هلك  ىقب  تیبلا  ىقب !!! هلامو  انلام   .... حرااااابمإ  -

ةخیش ....  اي  يكیلع 
 .. وھأ هلمعھ  صالخ   ¤

يبرخإ  .... ةورم اي  كسفن  ىلع  يبرخإ   .... حفاط شم  ... ّيوست الو  يلمعت  الو   -
يحاترت !!!   ناشع 

 .... !! ؟ هيإ زياع  تنإ   .... ينتننج تنإ  باھيإ !!! اي  كیلع  مارح   ¤
ىلع لغشلا  نم  علطھ  انأ  بییییط   ... ّينزتو ينیفرقتو  يّطیعتھ  هووووووي   -

 .. ةيدكن يتنإ  ناشع  ّببھم  دنإ  كيو  هلكش   .... ةوھقلا
يازإ !!  كیضرأ  ةفراع  شم  انأ   ... هضرب انأ   ¤

... لزان انأ   .... كسفن ىلع  يبرختب  كلوقب  شم  يازإ !!! ينیضرت  ةفراع  شم  نامك   -
 .. كعفنت كمأ  ّيلخو   .. كدحول يّدغتا  يقبإ 

؟  يتقولد يمأ  لّخد  يللا  هيإ   ¤
يِشمو ... بابلا  عزرو   .... ّيبعمو لياش  انأ  هد   ..... كمأ الإ  انلاھبراخ  ّدح  يف  ّوھ   -

ةعمجلا :  موي 
 .. ةاااااااووووورم  ..... ةةةةةاووووورم  -

   !! ؟ هیل فیضن  شم  هلام  تیبلا   ¤
 . .. ووھأ سنكب  انأ  ام   -

 .. دعاق انأو  يسنكت  ایندلا  يكیب  تقاضو   ¤
   .. هيإ لمعب  كسفنب  فوشت  ناشع  ةعمجلا  موي  فّضنأ  يلتلوق  يللا  تنإ  شم   -

 .. هدك تلوق  شتنكم  ةمذب  يفضنتب  ول  تنإ  ام   ¤
 .. يد لایرإلا  ةحير  هيإو   -

 .. لیسغلا هد   ¤
ةبیخ ..  الب   ... يوأ اھضعب  ةّعطقم  ةفاضنلا  ينعي  لاق   -

؟!  راطفلا نیف   ¤
 .. وھأ زھاج   -

لایرإ هتحير  يللا  تیبلا  ّمأ  كلبياسو   ... يمأ دنع  رطفأ  حورھ  انأ  بط  ؟  ينعي تياب   ¤
ةفیظن ...  مادم  اي   .... هد

؟    هدراھنلا جرخت  ّبحت   -



... قربتب ةقشلا  يقالأ  عجرأ  ؟  طیبع هیل  ّایلع !!!! يّدكنتو  جرخأ   ... ّشبحم  .... ¤ أل
لوزن ...  شیفمو 

؟    هیل هدك  لمعتب  تنإ   -
ناشع اھلوتيدب   ... اھلايرإب كلاھبیس   .... ةورااااام اي  يّطیع   ... دكنلا عوقنم  اي  يّطیع   ¤

!! خاررررررط  ... يحاترت

" قح انیلع  ازتیبلا  "

؟    هيإ لكانھ  امام  - 
 .. ازتیب  *

 !! كمدو كمحل  نم  انحإ  هد  ؟  هيإ كلانلمع  ؟  امام اي  سب  هدك  هیل   -
سكوتإ ...  ؟ !! ّييز ازتیب  لمعي  فرعیب  ّدح  يف  ّوھ  ؟  هیل يللا  هيإ  وھ   *

   .. يمرتتبو هدك  يلوقتب  ةرم  لُك   -
اھیب اوفلحیب  يتزتیب  انأ  هد   ، كمأ بلق  بیبح  اي  قرزأ  كراھن  ؟ !! يمرتت  .... هيإ تب   *

 .. يدنع لغشلا  يف 
 .. شاھوقادم ناشع   -

؟  هيإ لوقتب   ... سرررررخإ  -
   .. لكلا تس  اي  كديإ  ملست  لوقب   -

تھ ازتیب  نع  اھلمعب  يللا  هيإ  قرفت  هینع !! ّيز  ةمرمرلا  بحیب  ربغأ  لیج  اوتنإ  ام   *
؟    هایحلا يف  يلمأ  ةبیخ  اي 

باجل ..  باج  شيإ  تھ !! ازتیبو  كتزتیب   -
؟    ينعي ىلحأ  يھنأ  ؟  يتنإ ةلین  اي  هيإ  كدصق   *

بر " اي  ينحماس   " ، بيابحلا تس  اي  اًعبط  كتعاتب   -
خبطملا ....  يف  زبخو  نجع  تاعاس  دعب 4  و 

 ! لُك ىلاعت   ، مااااااااااسح اي   ، ماااااااااسح اي   -
 .. سب مھم  لغش  ايارو  امام  اي  تتح  يلیطح 3  ّبیط   *

 .. ةعاس يلاقب  اھعطقأ  ةفراع  شم   .. شعطقتتب ام  يد  ناشع  يبیبح  اي  ىلاعت   -
 .. ياج انأ  بیط  شعطقتتب !!! ام   *

 .. ةینیصلا نم  اھًكلست  لواح   -
؟    هیل ؟  اھًكلسل تلصو  يھ   *

هدك !!   اھبیصن  ينعي !! هيإ  اّھلمعن   ... حلاف اي  ةقزال   -



؟    هینابلاب اللاو  ةلحلا  بابكب  دخات  اااااھ   -
ينوربب ایھ  يللا  هضرب  ازتیب  يد  شم  ؟  هيإ هینابو  هيإ  ةلح  بابك  مطلأ !!!!!!!  *

   .. اليرازتومو يمالسو 
هینابلاو ةلحلا  بابك  يقاوبب  كلالمع  انأ   ، ریفارف اي  اوتنإ  اوكتعاتب  هد   ، يبیبح اي  - ال 

حرابمإ ...   لوأ  لوأ  لوأ  ادغ  عاتب 
؟ !!!!!   ازتیبلا ىلع  هطحأو  صوصخم  نوشنال  يرتشأ  ينزياع  اللاو 

؟    هدك هیل  بوطلا  ّيز  ةلماع  ّيھ  بیط  نوشنال !!  *
لامج اي   ... يازإ اھسفن  ةكسام  فياش   ، ةریمخ اھیلع  طحأ  ةعنتقم  شم  يلصأ   -

   .. اھمأ
يتقولد !!  ةیتاذلا  تاعانقلل  تلصو  ةریمخلا  يھ  ؟ !! اھمأ لامج  ايو  ةعنتقم  شم   *

؟ !!!   هنم نسحأ  فرعتھ  ةریمخ !! مھم  شم  لاقو  ةرم  علط  لیلخ  فیشلا   -
يتنك ينیبرشلا  فیشلا  هلام  بط   .. لیلخ فیشلا  مسا  تعمس  يرمع  امأ  اللا   *

انیتحيرو ..  يتحاترإو  اَّمأ  اي  همالك  يتعمس 
؟  هیل لصب  الو  لفلف  الو  مطامط  الو  نوتز  شیفم ال  وھو 

هدك ..  ّيھ   .. لیصافت يف  شینلخدتم   -
؟    هیل هدك  هلماع  ةنبجلا  يھ  امام   -

ةلقعلا ّدق  اليرازتوم  ةيوشو  حلمو  نبلو  قیقد  ّطحب   .. ةعدخ يد  ةنبج  شم  يد   *
؟    يازإ ةحياس  اھفياش  شم   ... لغش ىلحأ  لمعتو  ىقب  حیستبو 

ىلع ةبلاق  يد  ةنبجلاب !! ةقالع  ىندأ  شاھلم  سب   ، ًالعف صیمقلا  تتيز  يد  هآ   -
؟    لیماشبلا تزتیب  يد  يھ  ؟  لیماشب

 .. اھلك ةینیصلا  صلختھ  كيأر  هيإ  بط  ؟ !! صقان اي  ّایلع  قيرتتب   *
عاتبلا لكآ  ينإ  الإ  ایندلا  يف  ةجاح  ّيأ  لمعأ  ّدعتسم  انأ   ، يكیلع مارح  امام  اي  - ال 

 .. هد
ىلع يلوقتھو هللا  اھلك  اھلكاتھ  بط  عاتب !! تقب  اديوھ  ةجاحلا  تزتیب  عاتب !!!  *

ينات ةدحاو  كلمعأ  موقھ  ينات  ةملكو   ، نیعاوملا لسغتھو  اديوھ  اي  كتزتیب 
كتاوخإو ... تنإ  اھنم  تبرھ  يللا  تاف  يللا  عوبسألا  ةعاتب  ةعقسملاب 



" ةمعن لابلا  ةحار  "                                                    

حاترم ...  ىقب  شّدحم 
يتقولد ..  اننیب  يشام  ىقب  يللا  ساسحإلا  هد 

يللاو نابعت  هاعم  شم  يللا   ... حاترم شم  ّهرب  يللا   .. حاترم شم  هدلب  يف  يللا 
هضرب ..  نابعت  هاعم 

شاجم ..  هبیصن  هّسل  يللاو  ّزوجتا  يللا 
ّيدوتب هغامد  شولاھبتك  ام  انبر  يللاو   ، بیجتو ّيدوتب  هغامد  ةيرذ  هدنع  يللا 

بیجتو ... 
اھمھاف شم  ةجاح  يف  هلك   .. نیتنالغش لغتشیب  يللاو  لغش  يقال  شم  يللا 

هّاوج .. اھیب  ّسحیب 
مساقلا ةحارلا  مدع  ىقبتو  ریياعملاو  تايوتسملا  تفلتخاو  بابسألا  تدّدعت 

عیمجلا ...   نیب  كرتشملا 
... انیلاوح يللا  تایھافرلاب  ةحّارلا  الو  سولفلا  يف  شم  ّدجب  يللا  ةحارلا  تعلط 

ریتك ...  هیف  تّركف  كنإ  عم  ریسفت  هلفراع  شم  كّاوج  نم  ساسحإ  تعلط 
ىوتسم ةبسن  ىلعأ  اھیف  ّيھ  يللا  ارسيوس  يف  راحتنالل  بسن  ىلعأ  ينعي 

درفلل ..  ةشیعم 
راحتنالل ..  ةصصخم  ةدایع  حار  ارسيوس  يف  دحاول  ويدیف  ةرتف  نم  تفوش  تنك 
ةنقح هلوّدیبو  رحتني  زياع  هنأ  رارقإ  ىلع  يضمیبو  اھیف  حوریب  رحتني  زياع  يللا  يد 

تومي ...  اھدعبو  مونلا  يف  اھدعب  حوریب  ةقیقد  ماك  دعب  اھلوعفم  أدیب 
تام !!   ام  دحل  هديا  ةكسام  هتارم و  هبنج  ةدعاق  تناكو 

طبترم ریغ  ةحارلا  مدع  نإ  هد  ويدیفلا  نم  دیحولا  دھاشلاو  مارح  راحتنالا  اًعبط 
شم سب  ةحارلل  لبسلا  لك  كدنع  نوكت  نكمم  كنأل  ةشیعم  بولسأ  وأ  تايدامب 

سب ... تنإ  كّاوج  بابسأل  هضرب  حاترم 
نإ فصو  ّقدأ  هد  ناك   ،" دبك يف  ناسنإلا  انقلخ  دقل  : " لاق ىلاعتو  هناحبس  اّنبر  اّمل 
ةلھس ةجاح  شمو  ةمعن  اھدعب  ام  ةمعن  اضرلا  نإو  ةقشمو  بعت  اھلك  ایندلا  ةایحلا 
اف اھتاءالتباو  ایندلا  تابلقتب  ىضري  ناسنإلا  نإ  ؛  سكعلاب رشبلا  بولق  يف  عرزتت 

عيزوتب اضرلا  نامك  بعصألاو   ... اھلصوي ّدح  يأ  شم  ناميإلا  نم  ةیلاع  ةجرد  يد 
انیلع ..  يللا  لمعنب  املاط  انیل  ریخلا  هد  نإ  نقیتلاو   ، تانراقم ریغ  نم  قازرألا 

شیعیب يللا  ندملاو  لودلا  فالتخإب  عارصو  دبك  يف  قلخ  ماع  هجوب  ناسنإلا 
ناك ولو   ، نسحألاو رتكألا  زياع  امياد  ناسنإلا  نأل  هدنع  يللا  معنلا  فالتخاب   . اھیف

صیصخت ركذ  ىلاعتو  هناحبس  انبر  ناك  اھتامم  ىتح  اھتایح  لوط  ةحاترم  سان  يف 
يأو ناسنإ  لك  اھلباقیھ  يد  ةقشملا  نإ  ركذ  لجو  زع  انبر  نكل   ، يد ناسنإلل 

ضرألا .. هجو  ىلع  ةنج  دجوت  نأل ال  ناسنإ 



يرجن نیلاّمعو  انتایحو  انتیند  يف  يوأ  نيزكرم  ناشع  نیحاترم  شم  انحإ  ًابيرقت 
يف كرتشنو  سرادم  لخدن  ناشع  سولف  بیجن  يازإ   .... ریكفت نودب  اھارو  يرجنو 
انیلص ولو   ... تادابعلا لك  يف  نینواھتم  لباقملا  يفو  يجینو  حورنو  رفاسنو  يداون 
" نامك يلصیب  علط  هد  مع  اي  : " كلوقت سان  يف  نيدلا  دامع  يھ  يللا  ةالصلا 

ةزجعم !! لمعیب  وھ  يللا 
ِةَمَایِقْلا َمَْوي  ُهُرُشَْحنَو  اًكنَض  ًةَشیِعَم  َُهل  َِّنإَف  يِرْكِذ  ْنَع  َضَرَْعأ  ْنَمَو  : )) ىلاعت لاق 
اَنُتَايآ َكَْتَتأ  َِكلَذَك  َلاَق  اًریَِصب *  ُتنُك  ْدَقَو  ىَمَْعأ  يَِنتْرَشَح  َِمل  ِّبَر  َلاَق  ىَمَْعأ * 

میظعلا ..   قدص هللا  ىَسنُت )) َمَْویْلا  َِكلَذَكَو  اَھَتیِسَنَف 
، يھلتب ًالعف  ایندلا  سب  ةيادبلا  نم  حضاو  ببسلاو   ، حضاو ىقب  ببسلا  هدك  نظأ 

.. اھدھاجن مزالو  ءوسلاب  ةراّمأ  هسفن  ناسنإلاو 
لمعنو ایندلا  يف  انیلع  يللا  لمعن  نكل  انرھض  ایندلا  يّدن  يمالك  ىنعم  شم 

ىقبنھ اننأل  يجيردت  يفتخیھ  هد  ةحارلا  مدع  ساسحإ  اھتعاس  نظأو   ، انترخآل
اھردق ..   ةجاح  لك  انيدإ 

الو  ، انملع غلبم  الو   ، انّمھ ربكأ  ایندلا  لعجت  الو   ، اننيد يف  انتبیصم  لعجت  مھللا ال   "
انمحري .."  نم ال  انیلع  طلسُت 

كردقو ....  كئاضقب  اضرلاو  ةعانقلاو  اضرلا  انقزرا  مھللا 
ءارّضلاو ...  ءارّسلا  يف  كدمح  انقزرا  بر  اي 

انيوق ...  بر  اي 
كناطلس .. میظعو  كھجو  لالجل  يغبني  امك  ُدمحلا  كل  مھللا 



*
ِبابحأ هللا" عم  جنیبوّشلا  "

نیبدؤم اوقبت  ناشع  ةواقش  شولمعت  ام  ّلحملا  لخدنھ  انحإ   ... كلم  .. ّيلع *
اھّوبحتب ...  ةجاح  اوكلبجت  امامو 

اھولمعیھ ...  يللا  يوالبلا  ىلع  ّظبتب  مھینعو  لقحلا  روصرص  توص   -
راعسألا ..  تیكیت  شعطقي  ام  كنبا  ّيلخت  كنذإ  دعب  نكمم   ... مادم  ¤

   .. ةفسآ انأ  رضاح   *
fitting ـ لا يف  يللا  سانلا  ىلع  ةفوربلا  شحتفي  ام  كنبا  يلخت  نكمم  مادم   ¤

  room
 .. هللاو ةفسآ   *

؟  هدك عفنیھ  شم  ضرألا !! تارفولبلاب  حسمیب  كترضح  نبا  مادم   ¤ 
   .. ةفسآ  *

دنع هیلع  يبساحت  نكمم   .. هيراوس ناتسف  ىلع  تعّجر  كترضح  تنب  مادم   ¤
؟  رتنواكلا

 .. اًّدج ةفسآ   ... ةياج  ... رضاح  *
كترضح  ... اھعلقت ام  ةمزج  فلأو  اھغامدو  ةبیج  تسبل  كترضح  تنب   .. مادم  ¤

ةركف !!!   ىلع  جرال  سكإ  ساقم  وھ  سب  ؟  اھيدخاتھ
ةفسآ ...  انأ   ، شلعم  *

   .. تولش هلادإ  ناشع  ناكیناملا  عارد  رسك  كنبا   .. مادم  ¤
 .. ّایلع كّقح   ، ةفسآ  *

تكاوجلا ... ّلك  يف  مھریخانم  اوحسمو  مودھلا  ّاوج  اوبختسیب  كتنبو  كنبا   .. مادم  ¤
 .. ةفسآ  ... ينحماس  *

يكوجرأ راذنإلا ..  ةزھجأ  لّغش  مھتوصو   ، هّسل صيوالخ  اوبعلیب  كتنبو  كنبا   .. مادم  ¤
 !! هدك نم  رتكأ  لكاشم  شیلولمعت  ام 

   .. ةفسآ  *
؟    ريارزلا نم  ةدقع  هدنع  وھ   .. يناتلا ىلع  لخادو  نولطنب  رارز  ًعطق  كنبا  مادم   ¤

ةفسآ ..  سب   ، فرعأ ام  هللاو   *
كترضح  ... لحملا ّهرب  اھیب  علطتبو  جاب  جنیبوشلا  يف  مودھلا  دخاتب  كتنب  مادم   ¤

؟    ةیمارح
 ! ّدجب ةفسآ   .. هللاو * ال 

شم نيابزلاو  ضرألا ..  ىلع  ضعب  اولحسو  هیتارك  اوبعلیب  ةدحاو  نباو  كنبا  مادم   ¤
 !! جرخت الو  لخدت  ةفراع ال 



 .. ةفسآ  *
.... ةعرسب  .. لحملا ّمأ  نم  اوروغتو  كلایع  يدخات  نكمم   .. مادم  ¤

هاااااااااااعرررسسسسب 
  .. ةفسآ  *

" اًركش  .. ءّازعألا يئانبأ  "

ةریغصلا ..  كتلیع  عم  جورخلل  باحص  ةلش  عم  جورخلا  نم  دیعلا  ّلوحت  نع  - 
kids هیف نوكي  مزال  ناكمل  نینخدم  وأ  ةشیش  هیف  ول  يداعو  هیفاك  وحورت  ام  لدب   -

دالولا ..  ناشع   non-smoking مزالو  area
هیف ...  اودعقتھو  ولح  هد  معطملا  نإ  اولوقت  ام  لبق  وینیم  زدیكلا  مھبجعت  مزال   -

هایم ..  ةيوشب  اوكقير  اولبت  ام  لبق   coloring book ـ لا ىلع  اولأستب   -
finding ىلع اورودت   ، لیللا صن  ةلفح  يسنامور  وأ  نشكأ  ملیف  لخدت  ام  لدب   -
رھضلا ّزع  نوكت  ةلفحلاو   ... طسبتت دالولا  ناشع   D 3 نوكيو  The jungle book وأ  Dory

اوكنم ..  شوماني    ام  ناشع 

ناشع كدالول  مھملاو  كیل  مھم  شم  ىقب  كیل  ديدج  سبل  دیعلا  ناك  ام  دعب   -
مھینع ...  يف  ةحرفلا  فوشت 

اھيّدتب ...  يللا  تنإ  تیقب  ةيدیعلا  دخاتب  تنك  ام  دعب   -
دیعلا موي  لوأ   spiderman هلبیجتھ يللاو   Elsa اھلبیجتھ يللا  مھدعوتب  تیقب   -

اھیف ..  مھسفن  ناشع 

five little ياشلا و قيربإ  انأو  ةياج  اھنامز  امام  ةیبرعلا  يف  لغشتب  تیقب   -
قياضتم ..  شمو  مھاعم  ندندتب  كنإ  بیجعلا  momkeys و 

كدالو نس  يف  مھدالو  ةلیع  ىلع  رودتب  تیقب  ّدح  ّيأ  عم  جرختب  تنك  ام  دعب   -
اوس ....  اوبعلي  اوفرعي  ناشع 

هدك ..  ىلع  تدوعتاو  تیلاوتلا  ىلع  ياج  حيار  ةجورخلا  ّصن  يّضقتب  تیقب   -
نمو  ، لوملا يف  ةروطنتم  يللا  يوج  ردنیك  ةتالوكش  نم  برھتت  لواحت  كنإ   -



ةعرس 180 ىلع  تنإو  اليرت  يدافتب  كنإك  لوملا  يف  ةقّشرم  يللا  زيدناكلا  كاشكأ 

اوطسبتي ...  امھ  ناشع  كفیك  ىلع  شم  نكامأ  حورتب  تیقب   -
شینلا ..  بالود  يلمت  نكمم  لیم " يباھلا   " زدلانودكام بعل  اوكدنع  ىقب   -
مھروصتبو نیعيذمو  نیماسرو  نیخابط  مھنإ  مھاعم  شیعتو  اینازدیك  حورت  تیقب   -

ةروص ..   100
ازیفلا تورك  يز  اھیلع  فياخو  ةظفحملا  يف  يھالملا  تورك  لياش  ىقبت  كنإ   -

طبظلاب ..   ATM ـ لاو

مھاعم ...  جمدنم  كنإ  كدالو  سّسحت  ناشع  ةرم  ياب 500  ياب  رواشتب  تیقب   -
يسبیب ...  اوبرشيو  شوكدلقي  ام  ناشع  شيرف  ریصع  بلطتب  تیقب   -

كتارمو ...  تنإ  كسفن  يف  ركفتب  ام  لبق  مھیف  ركفتب  تیقب   -
حیجارملا ىلع  ةجورخلا  لوط  اوفقتب  ول  ىتح  اوطسبتي  يللا  مھنإ  مھملا  ىقب   -

دالولا ناشع  يلكأتو  يّریغتو  يّسبلتو  يّمحتب  كرفس  لوط  ول  ىتح  وأ  قیلاحزلاو 

نیسیبلا ... اوبحیب 

كزوجو يتنإ  ول  ىتح  نیطوسبم  اّمھو  مھتكحض  فوشت  كنإ  تقب  ةداعسلا 

اوكماّدق ..  يللاو  اوكارو  يللا  نیعفادو  نیلدھبتمو  نیلوحسم 

اّمھ     تقب  ةداعسلا 

ةینات ..  ةجاح  ّيأ  يف  شم   .. مھینع يف  فاشتتب  تقب  ةحرفلا 

ءاش هللا. نإ   ، ةحلاص نوكت  اھنإ  اوعداو  ةيرذلا  ىلع  انبر  اودمحا 

؟" هيإ ىلع  ةقوحلم  "

لسعلا :  رھش  يف 
يف ةدعاق  يتنإو  ةباجُم  اھلك  كتابلط  ينیتزوجتإ  لادب   ، لالحلا تنب  اي  ّيصب  دمحأ :

يلیلوق ...  اھيزوعت  ةجاح  ّيأ   ... ةمركم ةّززعم  تیبلا 
رھشب :  اھدعب 

كابّسلا ...  يدانت  نكمم  دماج  طّقنتب  ةیفنحلا   ... يبیبح  .... دمحأ  *
 .. ّاینع نِم   -



نيرھشب :   اھدعب 
رسكتا ...  يسركلا  نسحل  سب  راّجنلا  نكمم   ... يبیبح  .... دمحأ  *

 .. بیط  -
روھش :  دعب 6 

؟  كابّسلا ملكأ  اللاو   ... هّحلصن نكمم   ... عوبسأ هلاقب  ظياب  ناخّسلا   .. دمحأ  *
؟  دوجوم انأو  نیم  يملكت  يتننجتإ , يتنإ   .. هبیجھ انأ  اًعبط  - ال 

ةنس :   دعب 
يھو جلت  ةعقاس  هایمب  ىّمحتست  ايام  مارحو  روھش  هلاقب 6  ظياب  ناخّسلا  دمحأ   *

مايأ ...  شتلمكم 10 
ةركف ...  ىلع  ةعانم  يد  ةعقاسلا  هایملا   ... ّبیط انلوق  ام   -

نینس :   دعب 3 
كیلع مارح  نینس !!! هلاقب 3  ظياب  ناخّسلاو  ايامو  رمع  يّمحأ  ةزياع   .... دمحأ  *

يخأ !!!   اي  كیبلا  ملقلا  اطغ  نول  اوقب  لود   ... ةعقسلا نم  ينم  ّقرزتب  لایعلا 
اودوعتا مھنامز  دیكأ   .. ينیتقّھز  ... ىقب ّنز  يّلطب   .... اھم اي  رضاح  كلتلوق  شم   -

شاھیّكبحت ..  ام   ... اھیلع
ةنس ....  دعب 30 

ةعقسلا نم  تومتب  لایعلاو  اھدالوو  يھ  ةياج  ايام  تبلا  حك " حك  حك   " دممحأاااااي  *
ناشع اتشلا  يف  اندنع  تابت  يجیت  تّمرح  رمع  تنبو  انھ  ماّمحلا  اولخدیب  اّمل 

.... يد ةجلتملا  ّهیملا  نم  يمضع  يف  روخنیب  ىقب  مزیتامورلا  انأو   ... ظياب ناخّسلا 
؟  ىقب كابّسلا  انأ  ملكأ 

.... هّحلصھ كلتلوق   ... هد ّنزلا  مأ  ًيلطبو  ىقب  يتكسأ   ، اھم اي  ىقب  ّسب  ام   -
يتنإ هد  ّهیلو ....  اي  يكیلع  يااااااباي   ... شتراطم ایندلا   ... ةيوش يربصا   ..... هّحلصھ

 !! دلب يقّھزت 
ةنس ...  دعب 50 

.... ّلسلا اود  ينلوان   ... حك حك  حك   ... تومأ ام  لبق  يّتیصو  كلوقھ   .... شتدمحأ  *
يعوإ  .... ةحص ّایف  شداعم  نإ  عم  كديإ  سوبأ  شتدمحأ   .... هللاو تومھ  يلكش 
هایم  ... ةتیم انأو  لقألا  ىلع  ينمحرإ  كديإ  سوبأ   ... ةعقاس هایمب  ينولّسغت 

حك ...  حك  حك   .... شتدمحأ اي  جلت أل  ةعقاس 
يلكش  .... يبلق يبلق  يبلق   ... ّينزت لیح  يكیف  هّسل   ... هیلو اي  كشتیب  برخي   *

ىقب ...  يشدمھإ   ... هّحلصنھ انلوق  ام   ... ةدیعب اي  ّكنز  نم  تومھ 
هتزانج تناك  كابّسلا  يلغرف  مع  ًابلاغ  سب   .... حك حك   .... رضاح هبیجھ  انلوق 

ام  .... ّةيوش ىقب  يرربصا   ... ينات كّابس  ىلع  كلّرودھ   ... شتتاف يللا  ةعمجلا 
!! هییییھإ ىقب ..  شانیعبرصت 
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