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 ٍدفعوا املـــــحبضسٍبْ 

 
 

ؿيحش   أٚأْيٞ   ...ْٞٛخزي ٜٔخربى إٔ نجريأإٔ  يطاملا أسدت
 أخاف اؾُٝع

 

 ..ٚيهٓو خزيتين قحٌ إٔ أخربى بزيو
 

 أخربتو َش٠ً بإٔ نٌ ػ٤ٍٞ قابٌ يًٓظٝإ ؟أتذسٜٔ
 

 :أقٍٛ يو ،أَا اٯٕ

 
 ٫ ؿٛستوإنٌ ػ٤ٞ قابٌ يًٓظٝإ 

 
تًو اييت  ..إ٫ ؿؿع١ اـز٫ٕ ..قابٌ يًت٬ػٞ ٤نٌ ػٞ

 أٚدت 
 زنشٜات،يً ابٞ طشًو

 



- 8 - 

 َيئ ؼييال بظيي٬و ايكظيي٠ٛ، ٚتـييح  طشٜييذإٔ ٜكتًييو 
 تؼؿٞاي

 
 ؟َع٢ٓ اـز٫ٕ َٔ أقشب سٍٚو يشٚسو أتعني

 
ٍّ يف ايذقٝك١اَع٢ٓ إٔ ٜهرب اإلْظإ َ نيأتع  ؟١٥ عا
 

 مل أنييييئ أعًيييييِ أْٗيييييا كيييييشٜح١ ٜيييييذؾعٗا ا يييييال   
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 ًْتـــــــــــــــاه

 
 

ٗ   يٛ نإ يٞ  ٕ   -اأسبعيٕٛ ػيح ِ  -نُيا ٜكٛييٛ ا مجٝع ي  ٭سيشقتٗ
 ،ٚبكٝ  ٚسذٟ

 

 غيري ٫ ٜذسٟ عٓٗيا  ،طٛدا١ٜٚ يف قًح٘ ٫٠ً أسذ ٜت٢ُٓ سٝا
 ،ْؿظ٘

 
 ُ  ٚتٗضى سو٘ ٠،باؿٝا اإٔ تهٕٛ َؿع

 
ٚتحك٢ مبؿيشدى بيني نيٌ     ،ٚتٓعضٍ ،إٔ ؼين سأطو يًعامل
 .. ق٬ّتًو ايؿٛك٢ ٚايهتال ٚا٭

 
ٗ ا   ا اؾٌُٝ ٫ تظُع ؿٛت بني َُٖٛو ٚسًُو تا٥
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داخًو َيا  يف ط٣ٛ ؿٛت تأْٝال كُريى ايزٟ ٜـشخ 
 ايزٟ سذخ َا ايزٟ أَات ػػؿو؟

 

 أْا املزْال :تُٗع ٚتكٍٛ
 

 ،تؼٗل بك٠ٛ ثِ تضؾش ٚتهشس أْا املزْال
 

يظي  امليزْال ٫ تليع     :ٜٚكٍٛ ،كُريى بك٠ٛ ٜـؿعو
 ُ  ،اايًّٛ ع٢ً ْؿظو دا٥

 
          ...ٜيأَشْٞ قًي    ًٛ مل أعاٌَ اؾُٝع نُيا ،ؾيهٓين َزْال
 ملا سذخ نٌ ٖزا

 
ٚيٝع نٌ َا ٜكٛيي٘   ،ت طٝذٖا ايكًالايٝظ  نٌ ايكشاس

 قً  ؿشٝ 
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 ُ  ا َا أْـاع يكً  ايًعنينٓ  دا٥

 
 َ  يعكًٞ امل أؿؼ ٜٛ

 
 .. ٖٚا أْا اٯٕ ٜعزبين عكًٞ يعذّ ؿٝاغيت ٭ٚاَشٙ

 
 يكً  ٚيعكًٞ ا٫ عحذ  ..يٝتين نٓ  سدٌ ْؿظٞ

 
ايهًُات إٕ نإ داخًٞ ٜحهيٞ   َا اؾذ٣ٚ َٔ نٌ تًو

 ع٢ً ْؿظ٘
، َتاٖي١ ؿيٓعتٗا بٓؿظيو    ٫١ ٜٛدذ كشز َٔ تًو املتاٖ

 ٫ٚ تعًِ 
 .سٌ يػضٖا
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 ساتـــــسات ًًــــً

 

 يٝوإثِ ناْ  أؾهاس ايؼٛم ؼاؿشْٞ ٭نتال 
 

 ؾهتح  ٚقٛت آ٫ف املشات
 

 وإيٝػتام أْٞ أَش٠ً نتح  
 

 َٚش٠ً اعرتؾ  عاديت يٛدٛدى
 

 نت يعاؿؿ١ ادتٝاسوأََٚش٠ً نٓ  
 

 َٚشات َٚشات...
 

 ب٬ نًٌ ٫ٚ ًٌَ قٛت،
 

 اٚاسذ  اع٢ً إٔ أسطٌ سشًؾ اقٛأيهٔ مل 
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 اعابش  اراى أْٞ ٜا ػكٝل ايشٚو تٛقع  َٓو َشٚس 

 

 ه١ًُ نربٜا٥ٞ ب ٞػ٢ٗ يتٗضَطحل ٚا٭قشب ٚا٭يهٓو نٓ  ا٭
 
 تٝو ع٢ً دٓ  ايؼػـ طا٥عٚٯ
 

 .ٚيكا٤ سٓني ٚقح١ً اػتٗٞ َٓو ٚؿًًأ
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 طفـــــــــــاهو متنَت

 

 حٝا٤ ظٓٛا أْٓا َٔ دِْٚٗ طٓٓتششأغ

 
ـٌ  َٓا ؾظشٚا َعاًَتٓا ايًطٝؿ١ ع٢ً أْٗا كع

 
ُ  ،نٓ  ا٭ؾلٌ  اٚطأنٕٛ دا٥

 
 مل تػريْٞ ايعشٚف ع٢ً أؿذقا٥ٞ،

 
 بكٝ  َجٌ َا أْا سغِ نٌ َا ٚادٗت٘،

 
 ا،ٚتهشاس  ايكذ ٚقع  َشاس 

 
 ،بؿرت٠ ٜٓٗؽ اؿضٕ دظذٟيكذ َشست 

 
 سٝا٠ ١نٓ  ع٢ً قٝذ اؿٝا٠ بذٕٚ أٜ
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 َٓز طؿٛييت عاْٝ  َٚع نٌ ط١ٓ دذٜذ٠ أعاْٞ أنجش،

 
 ،ْتشش دٕٚ إنُاٍ طشٜك٘يٛ نإ ػخف آخش غريٟ ٫

 
 ؿذقْٛٞ

 
 متٓٝ  ايـذٜل، ٚاؿحٝال

 

 ٚا٫ٖتُاّ،متٓٝ  ايظعاد٠
 

 ٚاملعا١ًَ اؿظ١ٓ،متٓٝ  ايًطـ
 

 ػاٚصت ايهجري َٚا صي  أػاٚص 
 

 ،ئ أقـ عٓذ أٟ ػ٤ٞ
 

 ٚئ أمس  بإٔ أؼطِ ٚأْا بٗزٙ ايك٠ٛ
 



- 16 - 

 ،ؾًتزٖحٛا ٫ ؼضْٛا
 

ٌٌ  َٔ ايؼؿك١ ع٢ً ْؿظٞ، ٫ ٜٓتابهِ قًٝ

 

  ...ؾأْا نايـٛإ
 

 ،َجًُا قظٛت ع٢ً ْؿظٞ بّٝٛ َٔ ا٭ٜاّ
 

 اطأقظٛ عًٝٗا فذد 
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 ازـــــــنبتْ صب

 
 

 ،يف ٖزا ايعامل ايه٦ٝال اٚسٝذ نٓ  
 

 ،نٓحت١ ؿحاس ١٦ًَٝ با٭ػٛاى
 

 ، دٕٚ خٛف َٔ أػٛانٞينستلٓتاست٢ أتٝ  أْ  ٚ
 

يف بتظييا١َ   ايعييشٚف مجٝعٗييا َكابييٌ غييشغ ا٫ ٜؼييذ
 ٚدٗٞ،

 
 داخًٞ، ٠أاملخح ايٛسد٠ يتعٗشْضع  نٌ ا٭ػٛاى 

 
 ؿاسح٘، ٜأنٌ اؿضٕ إٔ يًذُٝع يتعًٔ
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 ا٭ػٛاى ؽؿٝٓا ٚسٚد ٚنًٓا

 
 ،عاملٞ يف َجًو أْج٢ يٛدٛد اقعًٛظ نٓ  نِ
 

 ٚا٭مل ايـعاب ٌُو إْظإ نأْٞ
 

 ،ايلٝاع َٔ ٜٓتؼًين سا٥ع بكًاٍل املٛىل ٚناؾأْٞ
 

 .اقُييش  اهلل ؾأٖييذاٙ ايٓذييّٛ ٜٓتعييش نييإ مبيئ أػييح٘
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 ْـــــــــــاهسقَق ًتواابتشأ

 
ًً ػشدت  ايطشٜل، قاسع١ ع٢ً دايع ٚأْا ا،قًٝ

 
ٕ  َٮٖا بٓعشات املاس٠ ٚدٛٙ ٚأساقال ٔ  ٚايٝيأغ  اؿيض  َي

 ،اؿٝا٠ ٖزٙ
 

  ساؾ١ٝ، ٚأقذاّ،سث١ بجٝاب ؿػري٠ طؿ١ً َين قرتب ا
 

 ،بتظُ ا ثِ عٝين يف ْعشت ٥٬َه١ٝ بتظا١َاب
 

 عٝٓاٟ، تحعتٗااٚ باملػادس٠ ُٖٚ 
 
 ايشقٝك١، بتظاَتٗااب أطشتين يكذ
 
ٍٕ إ٫ ٖٞ َٚا  ،ـايكٗا ايطؿ١ً سٚو ؿعذت َعذٚد٠ ثٛا
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 هلا، َهرتثني غري َظاعذ٠ أٚ َٓاػذات دٕٚ
 
ٞ ،هلِ قيزس٠  سؼش٠ فشد ايعامل ٖزا يف ٖٞ سمبا  ناْي   ٚيي

 ايؿشاػ١
ٟ  َيا  طيأيتٗا  ايطشٜيل،  َٓتــ ىلإ ٚرٖح  ٚقؿ    اييز
  وضْين

 
 َين بتظاَيتا ٜٚظشم

 
 ؟َٓو طشق  اؿٝا٠ بُٝٓا

 

 ،ايٓاعِ خذٖا ٚقحً  ايحاسد٠، ٜذٖا ملظ  
 

 ،٦١ياملتٮ بتظا١َا٫ هلزٙ،اهلذ١ٜ هلزٙ اػهش : ٚقً 
 ثػشٟ، ع٢ً يٮبذ طتحك٢ أْٗا أعذى

 
 . ؿػريتٞ ٜا سٚسو عٔ ؿذق١ً يًحؼش ٚطأٖذٜٗا
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 اًتـــــــص حٌاز

 

 ايـاَ ، اؿذٜح َٔ طاعات
 
 ؿاَ  ٚايؿِ ٜتشذخ ؾايكًال تظتػشبٛا ٫

 
 ،نحري َظشو ع٢ً ؿاَ  متجٌٝ ْ٘إ :يٓكٍٛ

 
ٍٍ تـؿٝل ٚطط  ،كخِ مجٗٛس َٔ عا

 
 يٞ، َٛد١ٗ مجٝعٗا ٚايٓعشات

 
 ،َلشه١ عشنات ؾأبذأ
 

 يزيو، أسذ ٜٓتح٘ ؾ٬ بهجش٠ تُٓٗش ٚايذَٛع
 
 بايلشهات َٕٛؼػٛي ؾِٗ
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ِ  مجٗيٛس  بني أْا ٖٚزا   دٕٚ ايٓهيات  طيشد  ٜٓتعيش  كيخ
 ؿايٞ، ايشأؾ١

 
 بايحها٤، قً  ؾٝحذأ
 

 ؿاَ ، سٛاس يف ػؿيت ع٢ً بتظا١َا٫ تتؼهٌ بُٝٓا
 

 ا طِ قً  ٚبني بِٝٓٗ
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ًَ كن ًَ اـــــنق  اــــــتق

 
ٍٕ اتر طيياٖش٠ يػيي١  ايحؼييش عًيي٢ ٜـييعال نييجري٠ َعييا

 طتٝعابٗا،ا
 
 ايؼٛا٥ال، َٔ اخايٝ  أبٝض اؿاؾٝ  اقًح  وٟٛ َٔ
 
ِ  اطؿًً قًال وٌُ َٔ ٘  سغي ٘  ٙ٪تهاؾ،ػيحاب  بٗيزٙ  ٥٬َهتي

 ايعع١ُٝ اهلح١
 
 ،طٛدا١ٜٚ ٬يا ؿامْ اي٬ يػ١
 

 ،ٚأتحاعِٗ ايؼٝاطني يػ١ ٚبني بٝٓٗا ػتإ
 
 بكًحو، ايًػ١ ٖزٙ تضسع اعؿٜٛ  اْكٝ  اتكٝ  نٔ
 

 ايطٝح١، سشٚؾو َٔ سشف نٌ َع يتخشز
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 ،ايعؿ١ٓ املٛطٝك٢ طخط عٔ ابعٝذ 
 

 ،املرتاقـ١ ٚا٭سض
 

 ٚايزْٛب اـطاٜا أتحاع بني املٗرت١٥ ا٭ْا١ْٝ ايحؼع١ ٚايٓٛاٜا
 

 ،بايحؼش املُت٧ً ايهحري ايعامل ٖزا يف
 

 ايًػي١  ٖيزٙ  ؾٔ ٜتكٕٓٛ َٔ ِٖ بأػحاِٖٗ أػخاق طحع١
 قتٛاٖا ظُاٍ
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 ـٌحْـــــــــــــهــ

 
 ،بؼذ٠ ت٪ملين قً  ػتاو غـ١

 
ٔ  يظًظ١ً ٚتعٝذْٞ  ٚاـٝحيات  املتتايٝي١،  ْهظياسات ا٫ َي

 املظتُش٠

 داخًٞ، يف عاؿؿ١ تؼعٌ ٤٠ايربا مبٓت٢ٗ  ١ ؿػري خطأ

 
 ػتٝاما٫ َٔ اؿٓني َٔ عاؿؿ١

 

 ٜ٪رٟ، إٔ هشو إٔ اؾٌُٝ ايٛد٘ هلزا نٝـ

 
 ٜتٛدٓا، نإ ايزٟ يًشال ػؿك١ دٕٚ سمح١ دٕٚ

 

 يف دخًي   نيٚايعٝٓ ايٛد٘ ٖزا سأٜ  عٓذَا ٭ْٞ أعتزس
 ْٛب١ٍ،

ٛ  ايهًُات بعض ٚطكط   اطٗ
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 " اًحًَد ًسأًٌت اًحًَد ًهدت" 
 

 
 ايًٌٝ، َٓتــ ست٢ املظا٤ ٚق  َع
 

 ،صا١ٜٚ نٌ َٔ ؼاؿشْٞ تذاُٖين أؾهاس
 

٘  ٚتعًٛ يٝلشو املعًِ داْ  داخًٞ َٔ ىشز  كيشهات
 املخٝـ، ايًٌٝ ٖذ٤ٚ َع

 
 قظ٠ٛ بهٌ ىاطحين

 
 بِٗ؟ آَٓ  ايزٟ ا٭ؿذقا٤ ِٖ أٜٔ
 
 !ايـعح١؟ أٚقاتو يف داْحو إىل ٜٛدذٕٚ ٫ ملارا
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ٔ  تيضٜ   ػيخف  ٢يتعجشعً ؾًتزٖال ّ  ْؿظيو  عي  اهلُيٛ
 بإخحاسٙ،
ًً كشو ثِ  بهجيش٠  ستي٢  ٚسٝيذ  أْيو  ْظيٝ   يكيذ  :اقا٥

 سٛيو ا٭ػخاق
 

 ؟اْٗاس  املتٛاؿ١ً كشهاتو أٜٔا،سظٓ 
 
 أٚداعو؟ عِٓٗ ؽؿـ َٔ أٜٔ أّ
  

 طارز َٔ يو ٜا

 

 ػ٤ٞ أٟ هلِ تعين ٫ بأػخاق تٗتِ

 

 ،ٜتشطِ إٔ ْاؾزتٞ يضداز نادأ: بك٠ٛ ؿشخ 
 

 تٛقـ نؿ٢

 
 دٝذ؟ إْظإ ٭ْٞ بٞ تتؼُ  ٌٖ
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 ايٓاغ؟ ػؿاٙ ع٢ً ايحظ١ُ صسع  ٭ْٞ َين تظخش ٌٖ
  

 ٚايهشٙ، اؿال بني كا٥ع ٚسٝذ أْا أدٌ
 

 ٚايشسٌٝ، ايحكا٤ بني كا٥ع
 
 ٚا٫طتظ٬ّ، املتابع١ بني

 

 اؿذ هلزا سٝاتٞ تتٛقـ إٔ أمت٢ٓ نِ

  

 املعًِ، اؾاْال ٜٗاأ َٓو ايتخًف ساٚي  نِ
 

 َعٞ، ٚدٛدى أ١ُٖٝ نتؼؿ ا ٚاٯٕ
 
 ايييت  ايٛسٝيذ٠  ٚاؿكٝكي١  ،مجٝعٗيا  اؿكيا٥ل  أظٗيشت  يكذ

 ػ٤ٞ نٌ ؽتـش

 " اٚسٝذ  ٚطأَٛت ،اٚسٝذ  ٚيذت"
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 ازــــــــــــجون

 

  ٜا ٫ ،َظشسٞ عشٌض أْ٘ ٜعٔ اؾُٝع ،ايكُش َع سقـ١ دًٓاس
  ،يًٗا١ٜٚ ايظكٛط قحٌ سٚسٞ طكٛغ  إسذ٣ إْٗا طاد٠

٘  عيضف  يف ايشطاّ ذا٤حٝي ،ايظتاس٠ تًو ؾًرتؾع  طيُٝؿْٛٝت
 . املٛطٝك١ٝ

  ٜشاقال ٘إْ ،دذٍٜذ َٔ اؿٝا٠ َٓش٢ٓ ،ايكذِٜ ايعٗذ اْت٢ٗ
  ،ايظكٛط َٔ خًٛؾا ا٫قرتاب ٜشٜذ ٫ ،املرتم١ خطٛاتٗا

 ،اييزنشٜات  قًٌٝ َع ،اؾًٛغ ت٣ٛٗ سٚسٞ اؿاؾ١ ع٢ً
 تيشٚقين  ،يًٝظاس ٚأخش٣ يًُٝني تاس٠ ،دًٓاس َٔ ايهجري ٚايهجري

 اإْٗ،ٗاإيٝ ي٬ْلُاّ تذعْٛٞ ٖٞ ٖٚا ،ايشاقـ١ اـطٛات تًو
 . بايتأنٝذ دًٓاس

 ! املػشٚس؟ طٝذٟ َظٌُٛو ٗاٝعٝٓ يف ايٓعش ٌٖ
 ٖا٥ًي١   ١فُٛعي  ٗاإْ،ٚا٭َإ ٚايعــ ايك٠ٛ ؾٗٞ ،أدٌ

ٞ  َيا  بؼي٤ٍٞ  أػعش أْا ٖٚا ،ايتٓاقلات َٔ  ٘إْي  ،ٜيشقف  داخًي
 .اٯٕ ايحاب تطشم دًٓاس ،أعٛاّ َٓز املػًل قًحو ْحض ،ْحض

 ! بايذخٍٛ؟ هلا أمس  ٌٖٚ
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 ! فذد ا؟ با٫قرتاب يًحؼش ٜظُ  ٌٖٚ
 .شايحؼ َٔ يٝظ  ٖٞ ،َهتغ اٯٕ ؿذسٟ ٜظاس
ٌٖٚ ٖٞ ٌٕ ٌِ؟ ٬َى أّ يعنٌي ػٝطا  ! نشٜ

 .دًٓاس ٗاإْ،ْحض ْٗاإ،تٓاقلات ْٗاإ...ػٝط٥٬ه١ ٗاإْ
ٌ  بيزيو  أػعش أْا ،وذخ ايزٟ َا ايًع١ٓ  اييشاقف  اؿؿي

 ،اٯٕ داخًٞ
  ايعاطؿٞ ا٫ْظذاّ ْكف أؿاب٘ ملٔ ٜظُ  ٌٖٚ

 ! ؟٘داخً هشٟ ايتعحريعُا
 . ػؿٝ  ْٞأ ٜعين ٖزا ،دذٜذ٠ سٝا٠ أْٗا طابًكا أخربتهِ

 ٖزا ،يٓا ًَو اؾظٌذ ٖزا يٝحك٢ اخرتعٗا َٔ مٔ ،َؿشدات٬١ٝاي
ٛ  اإر  ،اَـاب  يظ  ْٞأ ٜعين ٞ  ا٭سٝيا٤  عًي٢  عياس  ٖي  َؼياٖذت

 إٕ قاٍ َٚٔ ،تجشثش ٫ ،ا٭مس٢ يًشال دْذٕأٚ ،املٛت٢ ساقفأ
 ..ٖشا٤  ٜهؿٝو ،ايعامل ٖزا يف عؿ١ٓ دجٌح فشد ِٖ ،سٝا٤أ ايحؼش
 اؿؿٌ ٖزا باملٓاطح١ ،اٯٕ دًٓاس َع ايشقـ١ تًو ٚأنٌُ ارٖال
 . ْحض فشد داخًٞ
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 املظوٌْ اهُــــــــاهوَ أحب

 
 غري يظ  أْا

 
 تأملأ أْا

 
 ؼطِأ أْا

 
 ؟ادذ  ن٦ٝح١ اي١ًًٝ ٖزٙ ملارا
 
 ايذسد١؟ هلزٙ نحري سضْٞ ملارا
 
 ّٜٛ؟ نٌ يٝهرب املش ٜظكٝ٘ َٔ
 
 يًػا١ٜ؟ سضٜٔ أْين أتِٖٛ أْا ٌٖ
 

 َظٔ؟ سدٌ نشضٕ ؿح أٚ اـٝاٍ ؾام سضْٞ اؾعًً ٚأ
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  أْؿظِٗ؟ َٔ املتعحٕٛ ٜظرتٜ  أٜٔ 

 

 انجري  تػريت يكذ 
 

ٍٍ غري اَشْ  قً  ٚأؿح  سايٞ تحذٍ    نٌ ع٢ً اَٚعتاد  َحا
 ،َ٪ٍر ٖٛ َا

ٟ  أْٗيا  أعتكيذ  ،املع١ًُ ايًٝاٍ أسال ٞ  عٓيذ  َي٬ر  ٖشٚبي
 َٓهِ،
ٌ  تذَع ٚعٝين ا٭مل عٔ ٜتٛقـ ٫ٚ قطِ قً    ١،يًٝي  ني
 ،انجري  ًٜٗٛغ ..ٜٓاّ ٫ ٚسأطٞ

 
 ٜؿضعو، ٚايعذّ ايعذّ، إىل ايلذٝر َٔ تٗشب إْو ثِ

 
  تعٔ، نُا اهلذ٤ٚ يف ٖذ٤ٚ ٫ 

 
ٔ  ٜتُشد،نٛنيالٌ  إيٝ٘ ؼتاز سُٝٓا ايّٓٛ ست٢  ايحي٪غ،  َي

ٌِ  !نتؿٞ ؾٛم داث
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 أسبعي١  ثِ ث٬ث١ ثِ َشتني ثِ ٠،َش قًحو ٜٚهظش طتظكط
 ثِ متٌٝ ثِ ٚسذى تٓٗض ثِ خاَظ١ ثِ

 
 إٜزا٥٘ ع٢ً ٜكذس أسذ ٫ ػخف إىل تتشٍٛ ثِ تتضٕ

 

 .بايعُل إمنا ..باملذ٠ يٝظ 
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 ؤذٍينــــــــــٍ

 
 ،إيٝو اؿاد١ أَع يف ٚأْا ٟ،اؾتكاد ٜ٪رٜين 

 
 اؿذ، ٖزا إىل َٛدع ايؿكذ إٔ أؿذم ٫ إهلٞ ٜا 

 
  ايذَا٤ َٔ انجري  ْضؾ  

 
 َتتاي١ٝ ؿذَات

 
 أػ٤٬ إىل ٚمتضقين تكتًين خاْك١ عربات

 
 ب٘ طأتـشف َٚا يٞ وذخ َا أعٞ ٫ 

 

 ..باـٛف ايؼعٛس اْتابين نًُا إيٝ٘ أ٩ٍٚ ايزٟ ايع٬ّ
 

 ..أَع ّٜٛ ريو ،ٚانتؼؿ اخا٥ٓ  أؿح 
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 إيٞ، يٝـٌ اطشًٜك يًٓٛس ميٗذ نإ
 

 كين،اْٚع قٞاأعُ إىل ؿضٕا ْعش يزٟا اأْ
 

 أسؼا٥ٞ، خرتما ايًعني ايح٪غ ٖزا 
 

  ايٓاغ، ص٫ت َتتحعٛ
 

 أخ٬قِٗ؛ ٜٓتعًٕٛ
 

 قزس٠، تـشؾاتِٗ تحذٚ يزا 
 

 عؿ١ٓ، أسٚاسِٗ 
 

 !باي١ٝ ٚعكٛهلِ 
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 زنـــــــــــاحل

 
 ايكًل شٚن ع٢ً عتذْاا ايزٜٔ مٔ
 
 ،١ايطُأْٝٓ ًَُع ٜهٕٛ نٝـ ْعشف ٫

 
 داخًٗا يف طكٛطٞ تشٜذ تعذ مل اهلا١ٜٚ ست٢
 
 املطاف ْٗا١ٜ يف ميٛت ْظإٚاإل
 
 ابتًعٗا اييت ٚاملٛاقـ ٜاّا٭ تشانِ َٔ
 

 ١دج ؿِ ايذٚد ٜٓٗؽ نُا قً  يف ٜٓٗؽ اؿضٕ
 

 ٖٓاى عٝإ ػٗٛد ايذاخٌ،٫ يف َؼاعشى اقتٌ 
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 سٝاتٞ يف َتظع يًشُك٢ يٝع 
 

 إيٝ٘ اهلشب أطتطٝع ٤ػٞ سٛصتٞ يف ٜعذ مل 
 

 ١ٝاؿكٝك ١بايهاسث ٜؼعشْٞ َا ٖٚزا
 

 َٚضادٞ ٚن٦ٝال ممٌ ..طامأ ٫ٚ أطٝل ٫ 
 
 أؾهاسى َٔ أنجش ى٩إٜزا ميهٓ٘ ػ٤ٞ ٫

 
 . تهذطٗا ػذ٠ َٔ تـشخ ا٭ٚداع تهاد 
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 اهفجس ٌزــــــن

 

 نؼخف ؾٝٗا تـشؾ  اييت املشات يف كشس أؿابين إٔ وذخ مل
 بػٝض

ـ يا  ؾٝٗيا  نٓ  اييت املشات ٚسذٖا ٞ  يطًٝؿيا  ػخ  ايييت  ٖي
 كشتين

 
 بايػشابيي١ ممتًيي٧ ،ايعادٜيي١ ا٭ػييٝا٤ تًييو َيئ ؾيياسٌؽ 

 
 باؿذٚخ ٜظتُش عادٍ غري ػ٤ٞ ٖٓايو

 
 ايهذَات ٖزٙ إخؿا٤ ايؿذش ْٛس َٔ أسدٛ

 
 قً  دذسإ يف ايًٌٝ بٗا تظحال اييت
 
 ٚؿشاخ ٚؾٛك٢ ؾهاسأٚ ٚسشٚب تاؿشاع داخًٞ يف
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ٔ  ست٢ ادذ  ٖٚاد٨ ؿاَ  خاسدٞ بُٝٓا  ١دجي  أْيين  تعي

 
 كاسو بكًاٍل أسل مٔ

 
 . ٜحهٝٓا َا نٌ ع٢ً اهلل يع١ٓ أ٫
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 ْـــــــــــاهوَو هري
 

 اَشس  ٜهٕٛ إٔ ميهٔ اؾشِٝ
 

 ايـشٝ  ايؼٝطإ َع نٓ  راإ
 

 ابذ أ ٚسٝذا ايًٌٝ ْرتى ٫ ايزٜٔ مٔ  
 

 ظ٬َ٘ يف ْظح  ْعٌ
 

ُ  ٜأتٞ ٜعذ مل ايّٓٛ ست٢  املاكٞ يف نإ نُا اْاع
 

  َشتؿع دحٌ ساؾ١ َٔ ايظكٛط ٜؼح٘ ؿح أ
 

 ا٫ستطاّ ٜكتًين ايؿضع ٜكتًين مل ٕإ
 

  ا٭سبعني ػاٚصت ايكًل سشاس٠ دسد١
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 أسرتم، إٔ أٚػو

 
 أبايٞ أعذ ؾًِ ايكظ٠ٛ يع١ٓ أؿابتين 

 

 " دذٜذ ػ٤ٞ ٫ ،١َأيٛؾ أٚقاٌت ْٗاإ "

 
 .١ايًًٝ ٖزٙ طٝٓكزْٞ أسذ ٖٓاى ٝعٚي
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 ابـــــــــــتاهعت سنـتأ

 

 ٜٔتٓتعييش ؾأدييذى ظييٛابٞ أتييأخش إٔ تعُييذت ..أتعًييِ

 ..ٜٔٚتٓتعش

 بػٝابٞ أؾهاسى بعجشأٚ

 !؟ػ٤ٞ تػري ٌٖ ..َٜٚٛإ ّٜٛ َش

 ! ٞإي ػتك ا ٌٖ

ٔ  ايٓظيا٤  ٚنٝيذ  ايؿاسٖي١  اعرتاؾاتيو  إٔ تعٓني ٌٖ  امليتك

 !بٞ ٜ٪ثشإ

ُ ي  نٓ  ػ٤ٞ، ع٢ً ٞتكظُ مل أْ  ٔ  تتٗيشبني  َيا  ادا٥  َي

 ..ايٛعيٛد  يتًيو  اًًٖي أ يظي   أْيو  تعًُني اسًك نٓ  ايٛعٛد،

 عٝٓٝيو  ؼي   ايؼيا١َ  تًيو  أرنيش  ػ٤ٞ، نٌ أرنش أْا عضٜضتٞ
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ٕ  ٚتتـيٓعني  ايتؿاؿٌٝ، يهٌ تًتؿتني أْو أرنش بكحًتني،  اهليزٜا

 ديذ٣ٚ  ٫ ايييت  ايكـيف  ٞؽتًكي  ؾي٬  ٚاي٬َحا٠٫، ٚايٓظٝإ

 ..َٓٗا

 !يًعتاب عذت ٌٖ

 ..اقشَضٜ  اقًح  ٚسمس  أمحش، عرب مسٝٓاا خطط  ْعِ

 ٚاسرتقي   أطيٛد  ايكًيال  أؿح  ست٢ رٖح  إٕ َا يهٔ

  نإ نُا ػ٤ٞ أٟ ٜعذ ٚمل اؿرب ٚدـ ايٛسق١

ِ  ايه١ًُ، تًو تأًَ  نِ ٞ  يف ْكؼي   ني َ ي  سٚسي  اأس٬

 ٚسد١ٜ،

ٌ  ٖا٩أقش سطا٥ًو إىل أعٛد أْاٚ َٜٛإ رٖالٚ ّ  قحي  ايٓيٛ

ّ  يف اث٬ث ي  دشعت٘ ع٬دٞ نذٚا٤ٍ املظا٤ عٓذٚ ايـحاو يفٚ  ايٝيٛ

  ْعِ...  ايه١ًُ تًو
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ُ  "قً  طحٝال"  طحٝيالٌ  طيٛاْا  ٫ إٔ رٖيين  يف ًٜٛو َا ادا٥

 .. يه٬ْا

 ّايٝٛ ايعتاب ٞتشنا أسدٛى

 ..عذْا ايّٝٛ.. عذْا ؾايّٝٛ

 !صي  أَا يٞ تكٛيٞ ٌٖ يييؾ نٓ ٚ نٓ ٚ نٓ  ْعِ

 بني قًحو صاٍ أَا ؟سٚسو أدٗذ ؟نٝاْو أسٖل صي  أَا

 .. عٝيين ٜذٟ

 يليشهاتو  ؿيذٜجو،  س٩ٜتيو،  إىل تتيٛم  عٝٓاٟ ؾتا٠ ٜا

 .. عٓادىٚ

 بٞ تـًٞٚا.. أسدٛى ايعتاب ٞتشنا

  ؟تًو ايج٬ث١ عٔ تػٓٝين ايّٝٛ ؿٛتو َٔ ظشع١ٍ يٞ ٌٖ
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 هونقاء ًثاٌي شَطان
 

ّ  عامل يف ٜتٛغٌ،كٝـ أطٛد ػٝطإ ٌ  ايعي٬   غيشٚسٙ  بهي
 َٓطك١ يف ٜتذٍٛ إٔ قشس ّٜٛ ٚيف ،٭سذ ٜأب٘ إٔ دٕٚ،ٚدربٚت٘

ٞ  طؿ١ً ٚدذ ؾٝٗا، َٔ يٝخٝـ أبعذ  ا٭ػيذاس،  ثٓاٜيا  بيني  تحهي
٘  ؾلٛي٘ ٘  ٚعٓيذَا  إيٝٗيا،  ييزٖاب  دؾعي  اْكطعي   ايطؿًي١  سأتي

 .بايلشو أؿٛاتٗا تتعاىل خزتأٚ دَٛعٗا،

 نأْٗيا ٚ ١،ايليشه  ٖزٙ َٔ ٚرٌٖ َهاْ٘ ايؼٝطإ تظُش
ٌ  ا٫ْظشاب أساد ،ٚامل٬ى ايؼٝطإ بني اؿشب  ٚيهٔ،ٚايشسٝي

 . داخً٘ يف غشٜال بؼ٤ٞ أسع ،ؾكذٜظتطع مل

 بني ايطؿ١ً محٌ ،١اؾٓ ايؼٝطإ يزيو ٜٗذٟ ايشب ٚنإٔ
 !ٜحتظييِ اػييٝطاْ  تـييذقٕٛ ٖييٌ ٜحتظييِ َييش٠ ٚ٭ٍٚ،رساعٝيي٘

ٕ  ييزيو  اييشب  َٓشٗيا  إهلٝي١  َعذيض٠  ايطؿ١ً ٖزٙ ٌٖ  ايؼيٝطا
 ايكاطٞ؟
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 ٜؼييعش ٖٚييٛ ،عامليي٘ قٛاعييذ ايؼييٝطإ ٖييزا اخييرتم يكييذ
 ٫بتظياَتٗا،ٚنأْٗا  ايٓعيش  ٜعٝيذ  باؿيال،  ٚايليعـ،  بايك٣ٛ،

ٍ  ؿاٍف بكًاٍل ٚأسال ايحؼش، يهًخطاٜا سبٞ غؿشإ بشٖإ  ؾيضا
 تًييو ٜتشييذ٣ ػييٝطإ أٍٚ ٚأؿييح  ايظييٛدا١ٜٚ، غطييا٤ عٓيي٘

٘  سالأٚ ،ايًع١ٓٝ ايكٛاْني ٕ  رييو  ؾأؿيح   طؿًتي  اَجاًيي  ايؼيٝطا
 .يًٓكا٤
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 ىــــــاألً ذات

 

 ... ؿٛت ب٬ دحني، ب٬ ٚد٘، ب٬ ٬ََ ، ب٬
 

 اؿال َٔ ٚايهجري املؼاعش، َٔ ايهجري
 

ـ يي ريييو نييإ  بيي٬ فييا٬َت، بيي٬ بييو، ا٥ٞيًكيي اًَخ
  َٓاٖذات،
 

ٌٌ ٍّ َٔ قًٝ   مجٌٝ، ن٬
 

 ٚتٛثٝكٗييا َهْٓٛاتٓييا إلبييشاص طشٜييٍل ٚدييٛد ٜعٝكٓييا نييإ
  ،"أسحو" ايه٬ّ ٚباب ،املعتاد٠ بايه١ًُ

 
  ،رات٘ با٭ٌَ ٚأمتظو أسًِ صي  ؾُا
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٘  ٜعيرتف  إٔ ٭خشغ نٝـ ٖٛ ٧،ايظٝ ايؼ٤ٞ  ا٠ٍيؿتي  عحي
  كشٜش٠؟

 
 .ؿٛس٠ ٚب٬ ؿٍٛت دٕٚ قًحو ساإخح يعنٍي نٝـ
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 ءزا

 

 ايحعٝذ، قً  طِا َٔ سشٍف أٍٚ ٖٛ ،سا٤ 
 
 ب٘، قً  يٓحض اَهاْ  ؿاس سشٍف أٍٚ ٖٛ ،سا٤
 

 َٔ ايٓادٍ ٜهجش نُا ٤،ابػح أسححتو ،صسما٭ بًْٛو 
 ،ايٓعٓاع

 
  تاز، اؾ١ٓ َٔ طكط  ْكٍٛد قطع١ تؼحٗني

 
 ؼحٝٓ٘، صي  َٚا نٓ  نُا ايؿٝـًٞ تؼحٗني 

 
 .ط١ًُٝ ناْ  يطاملا اسٚس  نًُاتو يف تتؼابٗني 
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 األفلاز ًن جبى

 

 بي٬  َطيشٌ  َهتيّٛ،  ٞأرْي  يف ؿيٛتٌ  َشطّٛ، ب٬ ؿٛس٠  
ٍّ ب٬ نٛناٌل لّٛ، ب٬ مسا٤ٌ غّٝٛ، ّ  فشّٚ، ٫ٚ دش  بي٬  أديض

 !قظّٛ ٜهٔ مل يكًحو ٚس  فضّٚ، أٟ
 

 ٍٙ  ! َّٗٝٛ أؿحش  ايتؿهري َٔ أّ اهلُّٛ؟ َٔ أؿشت آ
 

ٌ  َعًيّٛ،  ٚأْيا  قياضٍ  أْو ا٭َش ٟ  ٖي  أّ اْؿع ي  طيأدذ
  ؟َعكّٛ املؿعٍٛ طِا نُا طتهٕٛ قا٫ٚتٞ
 
 ،"ًَضّٚ بٞ أْ " : ىاطحين ٜذٜٗا بني ايزٟ قً  نإٔ
 

ٌٍ ع٢ً  كتّٛ سأط٘ ع٢ً ٚع  ًَُّٛ، ا٭ؾهاس َٔ دح
 .َػييييشّٚ بييييو طييييأبك٢ سـييييٌ َُٗييييا ،اسظييييٓ 
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 اآلهْ ْــــــــزمح

 ٜـٓعٕٛ مما بش٤ٌٟ ايطؿٌ ٖزا 

  سٛيٞ َٔ ايتؿٛا ،اؾُٝع تشْ  ،ايؼش ساؾ١ ع٢ً 

  قتٌ ٖهزا ،ايؿشٜظ١ سٍٛ ا٭ؾع٢ تًتـ ٚنُا ،اؾحٓا٤

ٍ  ٖٚٛ ،ٜذِٖ ع٢ً ايرب٤ٟ ايطؿٌ ٘  ٜظيأ  رْيالٌ  أٟ يف سبي

 ! قتٌ؟

  ريو رْاٍل أٟ ايشب يٝذٝال ايؼذاع١ ميًو َٓهِ َٔ

  أْتِ ،امل٬ى سٝا٠ ٜٓٗٞ إٔ ميهٔ رْاٍل أٟٚ ،اقرتؾ٘ ايزٟ

  تٓـتٛا مل ،محك٢ ،فذد ا سغُتُْٛٞٚأ ريو اخرتمت

 :إرٕ ايهاتال ؿشاخ يٝعًٛا ،يًكٛاْني
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 (:1) سقِ ايكإْٛ

 .ادذ  َكشٌف أَش بايك٠ٛ تعاٖشنِ ،دحٓا٤ ط٣ٛ يظتِ

 (:2) سقِ ايكإْٛ

 .ايتٗذِ أٚ اإلٖا١ْ أقـذ ٫ عزس ا ،بؼش٠ ،بؼشٜات ،بؼش أْتِ

 (:3) سقِ ايكإْٛ

 .ايهاتال دٕٓٛ يعع١ُ إ٫ ايًػ١ سشٚف تٓـاع ٫

 :امل١٦ بعذ( 1) سقِ ايكإْٛ

ٞ  ،ٚسذٖا تظكط ئ سٚسٞ ،اؿذٚخ ٜك١ٝٓٝ َشس١ً ايػشٚس  ٖي

 باؾشِٝ طأؿًال أْين تعٕٓٛ نٓتِ ٌٖٚ ،اؾُٝع ع٢ً طتظكط

ٍِ يف ٚأْتِ ،ٚسذٟ   رٖيال أ أُٜٓيا  طتزٖحٕٛ ،تتًزرٕٚ اؾ١ٓ ْعٝ

ٕ  ،اؿُكيا٤  ايؼيذاع١  ساؾي١  ع٢ً ٞ  ،ايؼيش  َٛطيٝك٢  تذْيذ  ٖي

 ،فييذد ا ايًٝييٌ يعيي٬ّ اْعييشٚا ،طييتًكٕٛ َييا ٖييزاٚ ،أعُييايهِ
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ٕ  ملٔ إْ٘ ،باـٛف تؼعشٕٚ ٞ  إٔ ،ا يض ِ  ٜحهي  عًي٢  ،ػيذاعه

ٌ  ٚايع٬ّ ،سٌ ايًٌٝ ،ايهاتال دٕٓٛ ؾًٝعٗش ،قزاستهِ  ،اطيتك

ٌ  ايذَا٤ ،اطتًك٢ ٚايؼش ،اختؿ٢ اـري  ،تعًيٛا  املٛطيٝك٢  ،تظيٝ

ٕ  ،غاكيالٌ  اييشب  ،ٜشاقيال  ايظيٝذ  ،تتًي٢  ايٓـٛق  ٚايؼيٝطا

ـٌ ٚاؾُٝع ،َزعٌٛس  ،تظٌٝ ايعزاس٣ دَٛع ،ٜشاقال ايظٝذ ،خا٥

ّ  ْيي٘إ،متٌٝ ايشاقـيي١ ،تظييري ايعياٖش٠   طييٝتٛىل ايييزٟ ريييو قياد

 ريييو إْٗييا٤ يف اٯييي١ ١سمحيي طييتتذ٢ً ايٓٗاٜيي١ ٚيف ،ايظييٝطش٠

ٌ  ريو بؼذاع١ املع١ٝٓ املظشس١ٝ طتٓتٗٞ ،ايعشض ٟ  ايطؿي  اييز

 .ايعحح َظشو ْعٍؽ يف دؾٔ
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 اهثوج بَاض أغنَْ
 

 .ايٛؿاٍ َـحاو ؿش٠ٛ يف اهلذ٤ٚ، ْادس٠ أَظ١ٍٝ يف

 بٛسو ت٬ق٢ ا٭س٬ّ، بأظذ١ٜ ايتكٝٓا اهلذ٣، داؾ١٦ بشق١ٝ 

 .ا٫ػتعاٍ ٤ًَٞ ثًذٞ ٚسم ع٢ً ٚؾلؿليت

٘  يف صادت ػا١َ، دحٝين ؾٛم بٓٝتو ٍ  ؾيٛم  ايٛدي  اؾُيا

 .مجاٍ

 قيشاب  يف الخايـي  ٜشتيذٜٓا  ايظيهٕٛ،  ؿيٛت  واٚسْا

 .اؾذاٍ

ٍٔ يف صٖش٠ تكٍٛ  ْؿيعٌ  ايتُٗتٗيا  ،ؾكٝيذ٠  بًٛعي١  باو ػذ

  : اــاٍ دش١٦ٜ
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٘  ٚسٝيذ٠ً  ايهيحري،  ايعامل ٖزا يف كا٥ع١ً نٓ   أْاْٝي١  أٚادي

 .ملظاعذتٞ ٜٗشع ؿذٍٜل دٕٚ ايحؼش،

ٍّ تأٚٙ اػعٛس  يّف ٜشد  :ناؾحاٍ بٓٝ  ايٓؿٍع يف ٯ٫

 سيٛيٞ،  اؾُٝع نإ ،اعٓٛاْ  يًخحح تعشف ٫ بش١ً٦ٜ نٓ 

 .يًكُش ايٛسد طخط َٔ تحًذت قذ ٚايٓؿع َػرتب١ً، نٓ  يهٔ

  يف املهظٛس٠ أساطٝظٗا ؾتشاٚسْٞ بشٚسٗا ا٭ْني ٜضداد

 :ايذ٫ٍ ؿٛؾإ

ٔ  نإ ايؿشاؽ عامل يف ٌٍ  نٓي   قًي ،  ٜظيه  أعُي٢،  نشدي

ـ  غاٜي١  يف نٓي   ؿذقٝين ،ٜظاْذٙ َا ؾكط عهاصٙ ٕ  ايًطي  ٚنيا

 .ايكظ٠ٛ غا١ٜ يف اؾُٝع

ٔ  يفَّ َيا  باْظيهاب  ،أٚاطٝين.. أٚاطٝٗا ٍّ  َي ـ  ظي٬  كٝي

 :ا٫طتعُاس
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 عذابإ ْاي  ٚسذتٞ ٜٚهإٔ ،بايظأّ ؾاض ايٓحع ٜٚهإٔ

 .ايؼييذٔ ْكٝيي١ بييشٍٚو َييابٞ تـييٛس َييشآ٠  ٚنأْييو ايعييذّ،

 ا٭َٓٝات ظٛاس َهح َٔ ايًطـ، عٔ تاب سٍغ ؾكري ٜش٣ َٔ

 ؟اؿًِ يف ٜٓٛو ٫ ؾأؿح  سٜؼ٘ اْت٢ٗ ست٢

ٞ  ا٬ًَني  ٜشاْٞ ايش٣٩ يف َٔ  مبذْٚي١  ا٭َيٌ،  قـي١  وهي

 .اجملشٚو عٝٓٝو نشٌ عرب ايؼُٛع

 ْحيع  َٔ ست٢ َؼاعشٟ مبٛز عــ ايحها٤ َٔ بحشٍش تشد

 :طاٍ َٔ راى يّف اغرتم ايٛدع

ُ  َطؿٞ قً   ٞأبهي  نٓي  ،اؾحاٍ ٜٗذ داخًٞ ػعٛس ،ادا٥

 ٬صَيين، ٜ نإ ٚايجحات تٓاطحين، ٫ ايؼه٣ٛ ٭ٕ ايع٬ّ ٚطط

 دَعيت، ميظ  ؿذٜل أدذ مل ٚيهٔ ايؿلؿل١، أنشٙ ٭ْين يٝع

 ٜٚٛاطٝين
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 يًذٓي١،  ايزٖاب قشست اؿٝا٠ يف سغحيت َٚات  ؼطُ ،

ٔ  ،خيش٠ ٚاٯ اييذْٝا  دشِٝ ٜظتشكٕٛ ٫ َجًٞ ؾا٭ػخاق  يهي

ّ  طشال ٬َى  سٝاتٞ يف ظٗش ٘  قًي   ظي٬ ٘  بٓيٛس  ٚأبذيي  . قًحي

ٌ  يف ٜشتيذٜين  ا٬ًَني  ٜيا  ايطٗش، طذ١ٓٝ ٜا ٞ ا اٖقيذس  ٚسي  ملٓتؼي

 : ايذ٫ٍ بكلحإ

 : اــاٍ ػٝطا١ْٝ دعًين َا يو طأسهٞ

ٌٕ ،َٓحٌٛر ٍٔ يف ايٓحض، ٖزا ،ًَعٛ  ايػليال،  عت١ُ َٔ سن

 .ؿخال يف ٖذا٥ٞ سثاٙ

 عزسٜي١  طيشق   ايظيُش،  ثًذٝي١  ي١ًٍٝ يف عحٌح بٞ ِٖ قذ

 ايحػض، بطعِ سظا٤  ؿٓع٘٭ ايؼػال َكادٜش ْاٚيتين ثِ طٝحيت،

 .يًظخط دؼع بؼشا١ٖ ٥٬َهٝيت طأيتِٗ
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 ٜظٌٝ سني دٕٓٛ أد١ٜٚ ْٗاإ ٤،٠ايربا ٚطاد٠ ٜا تًَٛٝٓين ٫

 .ايعحح يعاب

٘  اؾُيٌ،  بعزب امل٥٬هٞ مجٛسٗا وتلٓين ٍٕ  أمسعي  عٓيا

 :ايظعاٍ يزاى املذاٟٚ بشٜؼ٘ ٜطحطال

 يٝظي   أْٗيا  ٜعيشف  نإ امسٗا أعطاٖا َٔ ،سقٝل ٬َى

 ،قُيذ  يٓحٝٓيا  بؼش ١٦ٖٝ ع٢ً تأتٞ امل٥٬ه١ ناْ  َجًُا ،نايحؼش

 ٚتيضسع  ايؼيٛى  يتكًيع  ٥٬َه١، ١٦ٖٝ ع٢ً أتتين بؼش ٖٞ ناْ 

 . ختييييياستينا ايييييييت نييييياملعذض٠ ناْييييي  ايضٖيييييٛس،

 بعذ اؿٝا٠ يشٚسٞ بعجيت َٔ ٜا قً ، نظٛس أؿًشِ  َٔ ٜا أٌَ

 ٚديٛدى  َٓز ،سكٝك١ ٚأؿح  أس٬َٞ، يف متٓٝت٘ اطًٝؿ ٜا ،َٛتٗا

 ٤٠اييربا  ٚد٘ يٝعٗش ،ٚايٝأغ اؿضٕ قٓاع عين صاٍ ْشدظٝيت، ٜا

 ٚايـؿا٤
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 املٓػشطي١  ايطٝحي١  أٜتٗيا  ٜيا  أْا، ٜا سشٚؾو ْاع١ُ  ٖٞ نِ

  ْظذٗا ايػضٍ ْظر َٔ اسشًٚؾ يو ؿٓع  ايٝابظ١، طعاد٠ برتب١

 :اهلا٥ُيييي١ ايييييجًر بٝيييياض بأغٓٝيييي١ املعييييزب قًُييييٞ

 .٫قتطاؾٗا أٚسدتٞ ترتْ  أَٓٝات ..١اهلٜٛ ٖذ١ٜٚ ايشٚو ٖذ٣ ٜا

 .ايٓك١ٝ دَٛعو تظهٓ٘ ا٬َر  ايعطٛس طتهٕٛ

 يًشاسي١،  سٚابٝٗيا  ع٢ً ؾًتخًذٟ ػؿاؾ١ ..ٚطاد٠ً طأنٕٛ

 ،يّف طأطيييييييهحٗا ثيييييييٛس٠ً ؾلؿليييييييتو ؾًيييييييتهٔ

 :تتٗا٣ٚ اؾأمسعٗ أططش يف أبٝاتو تِٗٝ

 يػريٖيا،  طتخذاَٞا َٔ ايعشب١ٝ ايًػ١ سشٚف بعض تػاس

 ٦َات ٚؿؿو يف تهتال بإٔ ايعؼش٠ أؿابعٞ تهتت٢ُٓ َػاصٍ يف

 . ؿذٜكيت ٜا سٚعتو سل يتٛيف ايهًُات َٔ ٫فآ بٌ



- 62 - 

 ٖيا  ابتظاَيت بـَٛع١ سلٛسى سٚع١ يريطِ قًُٞ ٜعٛد

 : ٖٓا

 .أخيش٣  سٝيا٠ً  عطشى ملٛز طٝهٕٛ اؾذبا٤، أسكٞ ع٢ً

ٞ  يف ...َذٜٓي١ً  و٥ٖذاإل ا٭سشف نٌ تهؿٝين ئ  دْٚتيو  امسي

 ُ  .٢املٓ يٛس١ يف يٛع١ً أْؼذٙ اعً

 مجًٝي١،  ٜا َٓو اَعظًٛي اسد  ؾٝظُعين بايٓاٟ اهل٣ٛ ميظو

 : َحتظي١ُ  ؾتكيٛيني  هلاْي١ ايٛ َعيزبيت  ٜيا  اؿيذٜح  بًزٜز تشدٜٔ

ٌِ أْ   ،أمل ٬يا عامل خش،آ يعامٍل ؾأخزْٞ ..أعُاقٞ ىلإ دخٌ طٗ

 ايييت  بتظياَتو، ا َٚٔ َٚٓو َين ٜتهٕٛ عامل ظ٬ّ، ٬يا

 .بعؿٜٛتٗا قً  خطؿ 

 ظًُي١  ٖيذاى  عطؽ ٭سٟٚ ٜأخزْٞ ،ااهلٓ راى يف ٜحتظِ

 : ايٛي٘ َكطش٠



- 61 - 

 قطيش٠  ٜيا  ؾٝيو  ٚأْا أْ  ٚيّف ؾ٪ادى، عاملٞٚ ؾ٪اد عاملو

 .ايٓذ٣

ٞ  ٖياد٨  بـيٛتٍ  عزبي١،  غامتي١ٍ  ايربق١ٝ تٓٗني  إىل ٜيذعْٛ

 : غؿ١ً دٕٚ اطتُاٍع

 ٜيا  تظهٓٝٓ٘ َٔ ٚأْ  ؟٫ نٝـ با٭ٌَ ٤ًَٞ قً  ٕٚاٯ

 خًكي   ؿيذٜك١ً  َٓشين ملٔ اػهش : بكٍٛ أسشيف ٭ْٗٞ ؾ٪ادٟ،

 .دظذٟ داخٌ ٖاريعح ٜٓتؼش،عطش٠ صٖش٠ٍ َٔ

ٍٕ طأختُٗا، ٚاٯٕ  ػيا١َ،  ٜيا  امسو عشٚف نأْ ، بًٛ

ٍ  دَيٛع  يف ٚؿيايو،  تٗادٜي   اهلذ٣ ٚؿاٍ يف  سأٜتٗيا  ايػيضا

 .. اغرتابو ٬َى ؿاؾش  باهل٣ٛ املًػِ سذٜجٞ يف ابتظاَتو،
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 فــــؤادِ

 

ٌٔ َش ٞ  مل! يناؾتكذت ٌٖ! ػ٤ٞ تػري ٌٖ ،صَ  عًي٢  تكظيُ

ٞ  ٕأ ؼياٚيني  نٓي   ػ٤ٞ، ٔ  تتٗشبي ٟ  راتيو  َي  ْؿظيو  يتذيذ

 اإلؿياب١  تًيو  أرنش ػ٤ٞ، نٌ أرنش أْا أنجش،عضٜضتٞ تػٛؿني

ٍٔ َٓز بٗا أؿح  اييت ١ايحًٝػ   يهٔ ،ؾ٪ادٟ دشس  اييت ،تًوصَ

 ،بهٝ  اٚنجري  ٚدعٛت دعٛت ،ايذعا٤ إ٫ ق٠ٍٛ ٫ٚ يٞ سٍٛ ٫

ٌ  تًتؿيتني  أرنشأْو ٕ  تتـيٓعني  يهٓيو  ايتؿاؿيٌٝ،  يهي  اهليزٜا

 انحري  اػ٦ٝ  صي  َاٚ نٓ  اؿشًو طأنٕٛ اي٬َحا٠٫،ٚ ايٓظٝإٚ

 تؼيحٗني  ا،ديذ   تؼيحٗٝٓين  بأْو ْؿظو خربتوأ ٌٖ ،داخًٞ يف

 تي٪ملين  يهٓٗا تـٓعٗاأ اييت ٫َحا٫تٞ غشٚسٟ تؼحٗني ..٬َقٞ

ٞ  ٚايتـيٓع  ،ايحعيذ  ْتـٓع ٭ْٓا اٜل أ ٚت٪ملو ادذ   ٜي٪مل  ٤بايؼي
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ٍ  تلير  ٚايزانش٠ ،ْؿظ٘ ٤ٞايؼ َٔ أنجش ٍ  ٚؼياٚ  ٭ٟ اييذخٛ

 منيا إٚ ،أْيا  يظ  ؾٗزا ،طٝذتٞ عزسٜينا...تؿهريْا هزب ٤ػٞ

 . ا٭مل ٜأطيشٙ  اؿيٓني  ٜأطيشٙ  املٓطيل  يك٠ٛ ٜـػٞ سُٝٓا ايكًال

َ  سٚسٞ يف ْكؼ  نِ ايه١ًُ، تًو تأًَ  نِ  رٖيال ٚ ا،أس٬

ٌ  ٖيا ٩أقش سطيا٥ًو  إىل أعيٛد  أْاٚ ٚأنجش َٜٛإ ّ  قحي  يفٚ ايٓيٛ

ٞ  نيذٚا٤ٍ  املظيا٤  عٓذٚ ايـحاو ٘  ع٬دي ّ  يف اث٬ث ي  دشعتي  ايٝيٛ

  ُ ٞ  إىل بو ايكذس دا٤ ملارا رٖين يف ًٜٛو َا ادا٥  مل طامليا  سٝيات

 قشبو؟ ميٓشين

 يٓؿظٞ ْؿظو أتشى أسدٛى

 صي  أَا..!صي  أَا يٞ تكٛيٞ ؾ٬ٗ.... يٞ عٛدٟ ٚايّٝٛ

 عٝينيٜا.. عٝيين بني قًحو صاٍ أَا ..سٚسو أدٗذ نٝاْو أسٖل

 ٞتشني ا ..عٓيادى ٚ يليشهاتو  ،ؿيذٜجو  يش٩ٜتو، إتتٛق نِ
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 ؾاؿٓني ؛تػٓٝين ايّٝٛ ؿٛتو َٔ ظشع١ٍ ًٖٚٞ ،أسدٛى ايعتاب

 .سٔأ ْٞإٚ طٝذتٞ ٜا اؿال َٔ أبًؼ
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 اهنجاّ ٌقـــط

 

 ؿػري٠ سؿش٠ عٔ عحاس٠ ْعٝؼٗا اييت اؿٝا٠

 َعٗا تظكط سؿشتٗا نًُا

 ..سحٌ َعو ٜهٔ مل ٕإٚ

 َٓٗا اـشٚز تظتطٝع ئ

 ؾٝٗا املعًك١ اؿحاٍ ٖٞ ٚنجري٠

 ٦َات َٔ َٓٗا طٝٓكزى ايزٟ اؿحٌ طتعشف نٝـ يهٔ
 اؿحاٍ

 يو يُٝذ اؿؿش٠ ٖزٙ خاسز سذأب ا٫طتعا١ْ عًٝو يزيو
 ،ايٓذا٠ طٛم

 .ايذْٝا ٖزٙ يف اٚسٝذ  ايعٝؽ ٜظتطٝع سذأ ؾ٬ 
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 اجلاًعَْ مــــكتب

 

 ،نٗزٙ ي١ًٝ يف

َٞ مل أْٞ يٛ أمت٢ٓ  ا،أبذ  أس

 ،ايّٝٛ ريو بٝيت َٔ أخشز مل أْين يٛ أمت٢ٓ

 ،بٝذى ٞنتؿ ٜشتطِ مل يٛ

 نتحو يتكاطا يف ٭طاعذى داْحو إىل طأ٣ٖٛ نٓ  امل
 ،اؾاَع١ٝ

 ٜظتٓؼل إٔ ،ايظذا٥ش سا٥ش١ ٙ٪متً ايزٟ ٭ْؿٞ نإ َا
 ،املز١ًٖ عٓكو عطش سا٥ش١

ٗ  ٚهع٬ْين ،تظششاْين إٔ وٝعٝٓ يي ناْ  َا  طؿٌ ني اتا٥
 ،ايضساّ ٚطط أَ٘ ؾكذ
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 ْطًلا نإ ٛي ،ٚقتٗا اَكطٛع  نإ ٜذٟ نـ إٔ يٛ أمت٢ٓ
 ايٓاع١ُ يٝذى آَذؾع 

 إٔ يٛ أمت٢ٓ ،سٝٓٗا ايٛق  ٜتٛقـ إٔ يٛ طأمت٢ٓ نٓ  اٚمل
 ،سٝٓٗا ًأَطؿ نإ ٖاتؿٞ

 ،بشقُو يتشتؿعٞ عًٝ٘ اؾ١ًُٝ أؿابعو تلعٞ ٚمل

 " طِا أمسع مل ،أٖاتؿو مل اي١ًًٝ تًو إٔ يٛ أمت٢ٓ
  ٜٓطل مل بأْ٘ ٚقتٗا ػعشت َٓو،"  أَٝيييييش

 َايو يٛ أمت٢ٓ ،قحٌ َٔ ؿشٝ  بؼهٌ مسٞاب أسذ
  مل املك٢ٗ

 ،بايذخٍٛ يٓا ٜظُ 

  ٚقتٗا ػعشت ،تظاَتوابب قً  بظشق١ يتظتطٝع نٓ  َا

 ،ي٘ ابٝت  ٚدذ ايزٟ ناملؼشد
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 ،ٖزا نٌ ٭ْظ٢ بايضٖاميش أؿاب يٛ ؾكط أمت٢ٓ

 . " ٚداع"  دٕٚ َٔ ينتشنت نٝـ أْظ٢
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 احلقَقُ بــــــاحل

 تهٔ مل بطشٜك١ اْت٢ٗ يٛ ست٢ ،٦ اطٝ يٝع اؿكٝكٞ اؿال
 ،تتُٓاٖا

 ٚأ سححِ أ يٛ ست٢ ؾاػ١ً ػشب١ عًٝ٘ ْطًل إٔ ميهٓٓا ٫
 سححَ أ

 ا،دسط  عًُو أْ٘ َٓ٘ ٜهؿٝو ،اـاط٧ ايؼخف 
  َٚٓشو

 ،،،اؿكٝكٞ اؿال ػعٛس

 ٚتتعًل ؼال ٚسمبا ٚطتعٝؽ بذْٚ٘ متٛت ئ ايٓٗا١ٜ يف
 ،ٚتتضٚز

  رٖٓو يف خ اساط سٝاتو يف سكٝكٞ سال ٍٚأ ٚطٝحك٢

  .تزنشت٘ نًُا ٚطتحتظِ
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 نشانإ أنُ أنشٓ أكاد

 

 مل طٌٜٛ ٚق  َش ،أسذ ٘ؾٝ ٜعاْكين مل طٌٜٛ ٚق  َش
  ٚق  َش ،مجٌٝ أْ  :يٞ ٜكٍٛ اأسذ  أمسع

 نُا سٝاتٞ أَاسغ ،قحٛب أْٞ ؾٝ٘ أػعش مل طٌٜٛ
  بك١ٝ أنٌُ ثِ ؾعً٘ عًٞ هال َا ؾعٌ،أآي١

 يف ممٝض ػ٤ٞ ٫ ،ايٓعاغ ٜأتٝين إٔ ىلإ باهلاتـ اٖشب  ايّٝٛ
 ،أسضٕ ٫ أكشو ٫ أبهٞ ٫،َٜٛٞ

 . إْظإ أْٞ أْظ٢ أناد
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ًٌ  خبري اـــــدائ

ُ  ؾأْا سايٞ عٔ تظأيين ٫   ختًـا َُٗا ،غري ادا٥
  َُٚٗا ،ايؼعٛس

 أعشف ْؿظٗا، داب١اإل ط٣ٛ ػذ ئ ايعشٚف ناْ 
  نٌ أػاٚص نٝـ

 أٚ عًٝ٘ ٭ته٧ نتـ إىل اؿاد١ دٕٚ ٚسذٟ ٤ػٞ
  ي٘ أػهٛ يؼخف

 إٔ أنشٙ ٚأْا كعـ ايٓاغ إىل اؿاد١ داخًٞ، يف َا
 اكعًٝؿ أنٕٛ

ٍٕ يٛ ست٢ أسذ ْعش يف   .َعذٚد٠ ثٛا
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 داقْــــــــاهص

 
ُ ا، ساكش ا نٕٛأ إٔ ايـذاق١ تعين ٫  إٔ ٜعين بٌ دا٥

  نٕٛأ

  دٕٚ تٛاصْو، ٭عٝذ ايٛقٛع ع٢ً تٛػهني عٓذَا خًؿو

 . رنشٙأ إٔ ٚدٕٚ ٖزا، تٓظٞ إٔ
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 ْــــــــــقط

ُ  تهٔ مل  غشؾ١ يف مشع١ ناْ  ،سكٝك١ ناْ  ،اٖٚ
 سغٝـ ،َع١ًُ

 َطش ،مثٓٗا ميًو ٫ ملذخٔ طذا٥ش عًح١ ،دا٥ع يي خحض 
  يف ٖاد٨

 ناْ  ،ناؾش ٖذت ١آٜ ،داٌٖ ثكـ نتاب ،كٝؿ١ ي١ًٝ
  عامل يف قط١

  .بايؼاسدات ١٦ًَٝ سٝا٠ يف عؿٝؿ١ ناْ  ،ز٥اباي بي ٤ًَٞ
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 اًبــــــــــــًسح

 

  ..أنتال عٓذَا ْؿظٞ أنشٙ

ّٕ ٞ  أمل ٣طٛ يًهتاب١ ٜذؾعين ػ٤ٞ ٫ ٭  يف ٚديشو  داخًي
  ؿذسٟ

 ٫ٚ َكيضص  ١ايؿلؿلي  بعيذ  َيا  ػيعٛس  ؾٝي٘،  يٞ س١ًٝ ٫
  يف ٜؿٝذْٞ

 ػي٤ٞ  ٫ أنجش، اَٚٓهُؼ  اقحٛط  هعًين ٚايهتُإ ،ػ٤ٞ
 َؿٝذ

 ...ٚأطاط١ٝ ٠نجري أػٝا٤َ أؾتكذ ايٛق ، ميلٞ إٔ ٣طٛ 

ـ  أبذٚ إٔ أساٍٚ ػخف أْا اَشسح  ؛يهٔ   .اطحٝعٝ  اػخ
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 بنطاهُ ْـــــــــــأناق

 

 ايعؼييشٜٔ أبٓييا٤ إىل أْعييش ؾعٝعيي١، بظييشع١ ا٭ٜيياّ َييشت 
 ٚأؼظش

 أٚ أبيتٗر  ٫ ٜؿعًيٕٛ،  نُا أستذٟ ٫ ،ايؼحاب أٜاّ ع٢ً
  أخشز

 بٓطايٞ، أْاق١ أٚ ٖاتؿٞ بٓٛع أٖتِ ٫ ايؿتٝات، ٭عانع

 ناٜشٚنٞ أمسع ٫،ايؼحاب بإخٛاْٞ ػ٤ٞ أٟ هُعين ٫
  أقشأ أٚ

 . سٚاٜات

 اْييأ خيي٬ق، أْييا دٜيياب، عُييشٚ أٚ نًجييّٛ أّ أسييال ٫
 .اْتٗٝ 
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 باألخباز تنشس هن حسب

 

 َيا  أساقيال  ،دشو ساؾ١ ع٢ً نػشص٠ ايشؿٝـ ع٢ً أقـ

 ،دٖؼييت  ٜيجري  أَيش  ٖٚزا ،بظشع١ ميؼٕٛ ايٓاغ ،سٛيٞ وذخ

ٞ  قا١ُ٥ ع٢ً ا٭ؿذقا٤ ،ؾهش٠ يذٟ يٝع ٕ  ٫ ٖياتؿ  ٕأ ٜعتكيذٚ

ٞ  يف ا٭ٍٚ ايظيحال  ٖيزا  ،َذٖؽ أَش ميؼٕٛ ايٓاغ س١ٜ٩  نيْٛ

ُ ي  طٝذٖؼيين  ،ا٭َيش  ع٢ً أعتاد ئ ،اٚسٝذ   تكياطع  َٓعيش  ادا٥

ٕ  ىلإ ْٚعشت ظٗشى أسٓٝ  راإ،ايشؿٝـ ع٢ً ايظٝكإ  ايظيٝكا

 تًتكط ٜابا١ْٝ عٝذإ ٖٛ ايشؿٝـ إٔ طرت٣ ،َتظٍٛ َٓعٛس َٔ

ـ ٚ ،ايح٬ط عٔ اـطٛات  قًيال  ؽطيٝط  تعٗيش  يٛسي١  ايشؿيٝ

ٌ  تـح  تٓاّ عٓذَا اييت ذ١ٜٓامل  تـيح   ،اييذؾ  ؼي   قطي١  َجي

ٔ  ايٓٛع ٖزا أؾلٌ ٚأْا ،يعٛب َذ١ٜٓ ٕ  َي ٌ  ،امليذ ٞ  أؾلي  املؼي
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 طيحال  ٖٚيزا  ،ايظيشٜش  أغط١ٝ ؼ  اؾُٝع طٝكإ تهٕٛ عٓذَا

ٍٕ ٞ  ثا ٍ  ،اٚسٝيذ   يهيْٛ ٟ  ايظي٪ا ـ  اييز ٌ  ؿيُ   يف ٜكي  داخي

  ،سٓذشتٞ

 " ميؼٕٛ؟ ملارا،ٜؿعًٕٛ َارا"

ِ  عٓيذَا  ؟اؿػري  نٓ  عٓذَا ايحها٤ ْــ تزنش ٌٖ  ٜيت

 مب٬َ  ٚدٗو سػل ٜتِ ،تكاّٚ يهٓو ،عْٝٛو ؾتزبٌ ،ػتُو

 خ٬ط ٚدٗو نإٔ ،ٚايك٠ٛ ٚايذٖؼ١ ٚايػلال ٚايؿشو اؿضٕ

ٞ  ايٓــ طٝأتٝو ٜؿعًٕٛ؟ َارا،ط٪اٍ بعذ ،٬ََ  ٔ  ايجياْ  َي

ٟ  ايحهيييييييا٤  ٘  اييييييييز    طؿٛيتيييييييو  يف تشنتييييييي

ِ  إٔ ييٝع  ا٭ؿذقا٤ ٚظٝؿ١ ٔ  بأْيو  ؽيربٖ  يف َٚكطيٛع  سيضٜ

ِ  غيري  تتعاٖشأْو إٔ ٖٞ ٚظٝؿتِٗ ،ايطشٜل  يف ٚأْي   ،أَياَٗ

 .َٝ  داخًو
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٘  اؿيذٜح  ؼيال  يؼيخف  سطياي١  تشطٌ عٓذَا ٌٖ   َعي

ٌ  تضعذ٘؟ أْو تؼعش  اٯخيشٜٔ؟  عًي٢  عيال٤  أْيو  تؼيعش  ٖي

 ُ ـ  ػيخف  بأْو كُاْات ع٢ً ؼـٌ إٔ ؼاٍٚ اٚدا٥  خؿٝي

 ميهٓين ،اٚسٝذ  هْٛٞي ثايٍح نظحال ٖزا دعتُاا ٜهٓو ،َٚكحٍٛ

  :اؾ١ًُ بٗزٙ نًٗا طحابا٭ ختـاسا

 إٔ ٚأسؾض اٯخشٜٔ طشقات ع٢ً أعٝؽ ٭ْين ٚسٝذ أْا"

 ".ِبٝٛتٗ أدخٌ

ٞ  َيع  َتـاحل  ٞ  ػيخف  أْيا  ،ايظي١٦ٝ  ؿيؿات ٔ  ٜعياْ  َي

 أْين أ٩َٔٚ ،بزيو َ٪َٔ ،ٚممٌ أطام ٫ بأْين أعشف ،ايٛسذ٠

ُ ي  ا،أسذ  أْاطال ٫ ٌ  بيأْين  أػيعش  ايع٬قيات  يف ادا٥ ٌ  محي  ثكٝي

 أْظيشال  ،بٗذ٤ٚ ْظشابا٫ ؾأقشس ،َا ػخف سٝا٠ يف ٚعال٤

 عٓيذَا  اأٜل ي  أغليال  ٫ ،ع٬َي١  أٚ ادشس ي  أتشى إٔ دٕٚ َٔ
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 نأِْٗ ،ؿذس سساب١ بهٌ اهلاد٨ ْظشابا٫ ٖزا ٜتكحًٕٛ أساِٖ

ٌ  ٚدٗ  ط١ًٜٛ ؾرت٠ َٚٓز يزيو ؛ايحاد٨ ٭نٕٛ ٜٓتعشْٚين  ني

 .يًذُادات داخًٞ يف ايزٟ اؿال

ُ  ٖٓاى  ٔ  ،با٭خحياس  تٓؼش ئ سشب ادا٥ ِ  يي  عٓٗيا  ٜيتهً

ِ  ،ايتاسٜخ نتال يف ٜلعٖٛا ٚئ ،ٕٛايظٝاطٝ ٔ  أتهًي  تًيو  عي

 تًيو  ،ايؿهشٜي١  اؿيشب  تًيو  ،داخًٓيا  يف اييت ١ًٖٝا٭ اؿشب

ٌ  ع٢ً تتُجٌ اييت اؾجح َٔ نحري بعذد تٓتٗٞ اييت اؿشب  ػيه

 .ْؿظٓاأ ع٢ً سضْٓا تٛاطٞ ْٗاأ إ٫ هلا رْال ٫ نًُات
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 أفضى ٍلٌن أن أمتنٓ ًثوم أنا

 

 َجًهِ؟ َٝ  أّ َجًهِ؟ سٞ أْا

 َٔ قاسب  ،ب٘ خاؿ١" َٖٛح١" يذٜ٘ ػخف نٌ ٕإ ٜكٛيٕٛ

 عُش

 ايٓاغ إكشاى َٖٛح١ ست٢ ،بعذ أنتؼؿٗا مل ٚأْا ،32 ياي 

 ػخف نٌ َع ؾطش١ٜ تٛيذ ٗاأْ َٔ ايشغِ ع٢ً أَتًهٗا ٫

 ايٓٛع١ٝ َٔ بأْين أقـذ ٫ ،يٞ قٌٝ نُاسٓط١ٝ بؼش٠ ميًو

 ٫ ،ا٭صٍ َٓز املؼه١ً ٖزٙ َٔ اؾعًٝ  أعاْٞ يهٓين ا،دذ  ايه٦ٝح١

 ايشغِ ع٢ً ،ملارا أؾِٗ ٫ ايٓاغ، ٚإكشاى ايٓه  إيكا٤ أدٝذ

 قحٌ، َٔ أكشو مل نُا أكشو ،ْهت١ أمسع عٓذَا أْٞ َٔ

ٍٍ بـٛت  يف ٜشنض ايٌُٓ إٔ أػعش ست٢ أكشو ا،دذ  عا
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 ا،ٚتهشاس  اَشاس  دَاغٞ يف أسددٖا ،ؾأسؿعٗا ،خاؿشتٞ

 أقٛهلا ،أقٛهلا عٓذَا ،بٗا أخربٙ يهٞ بؼشٟ تٛاؿٌ ٚأْتعشأٍٚ

 أدًٗ٘ يظحال يهٓٗا ،تـٓع أٚ ْكـإ أٚ صٜاد٠ دٕٚ َٔ ا،سشؾٝ 

 قٍٛ َٔ تٓتٗٞ عٓذَا ا،سًك قشز ا٭َش ،َلشه١ غري تـح 

 أمسعِٗ ،"ايذّ ثكٌٝ أْ  نِ ٜاااٙ" ،ايؼخف إيٝو ٜٚٓعش ْهت١

 ايظحال يٝظ  ايٓهت١ إٔ أعًِ يهين ،ػتَِٗأد يف ٜكٛيْٛٗا

 ٭ْين سمبا ملارا؟ ،املؼه١ً تهُٔ ٖٚٓا ،ايكا٥ٌ إمنا ،بايطحع

ًً ن٦ٝال بأْين أعرتف أْا ،ايذاخٌ َٔ َعًِ ػخف  ؾأْا ا،قًٝ

 سضْو بظحال َٓو ايٓاغ طٝٓؿش" :َش٠ أسذِٖ يٞ قاٍ ،ٚاقعٞ

 ٚايعامل ؾا٥ذتِٗ َا ،سضٜٔ ٚأْا ؾا٥ذتِٗ َا ؿاِو ٜا ،"ايذا٥ِ

 يٞ تكٍٛ إٔ ؾا٥ذ٠ َا ،نحري٠ يضد١ ْكط١ يف عايل ا،نًٝ  َتعطٌ

 ٜهٕٛ إٔ أمت٢ٓ َجًو أْا "،نزيو ٜهٕٛ ئ بُٝٓا" أؾلٌ اغذ " :
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ًً تٛقؿٓا يٛ يهٔ ،أؾلٌ  ايهجري طتذذ ،ايعامل تاسٜخ ٚقشأْا اقًٝ

 َا بطشٜك١ٍ تتـٛس ريو َع ،ايذَا٤ ٚطؿو ٚاؿُاق١ اؾؼع َٔ

 ػ٤ٞ نٌ ،ػ٤ٞ ع٢ً ْتؿل دعٓا ،أؾلٌ طٝهٕٛ املظتكحٌ إٔ

 اهلل ؤ عٓذَا ،ػ٤ٞ نٌ ٜٓتٗٞ عٓذَا ساٍ بأؾلٌ طٝهٕٛ

 يظ  أْا ،غري طٓهٕٛ ٚقتٗا ،اـشاب ٖزا نٌ ٜٚٓٗٞ عًٝٓا

 ٜهٕٛ قذ ايزٟ ن٬َٞ ع٢ً ٫ٚ ا،أٜل  ؿشاسيت ع٢ً اطًؿآ

 بٗزٙ أبذٚ ػعًين َا تؿهريٟ طشٜك١ سمبا ،ايٛاقع إىل أقشب

 ايزٟ ا٭نرب اؾض٤ ٖٛ ايه٬ّ باملٓاطح١ ،ايه٬ّ سمبا أٚ ،ايهآب١

 طاق١ يذٟ يٝظ  ،ايه٬ّ ع٢ً فرب إْين إ٫ ،اؿٝا٠ يف أسح٘ ٫

 مشع عٔ عحاس٠ يٝظ  بحظاط١ ٭ْٗا ؛اؿٝا٠ ع٢ً يًجٛس٠ تهؿٞ

 إٕ ُٜٗٗا ٫ ،َٚكشف ٚكٝع َهإ إْٗا ،قضو ٚأقٛاغ َؼشق١

 ،ريو أسادت إٕ سنحتٝو ع٢ً تشنع طتذعًو ،٫ ّأ اقٜٛ  نٓ 
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 عًٝو طتؿشض ،٫ أّ ملٛادٗتٗا اَظتعذ  نٓ  إٕ تظأيو ئ

 عحاس٠ وذخ َا نٌ إٔ أؽٌٝ إٔ يٞ ٜطٝال ؾكط اأسٝاْ  ،ريو

 ،ؿع١ بأٟ ؿاسح٘ ٜظتٝكغ طٛف انابٛط  أٚ ،قاط١ٝ َضس١ عٔ

 .اؿكٝك١ ٖزٙ تهٕٛ إٔ إ٫ ستُاٍا أٟ
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 دنــــخ ملص

 

 تعًِ ٫ ،ٗاإيٝ ػتٝاقٞا سذِ تعًِ ٫ أْٗا ٜ٪ملين َا أنجش

  أعاْٞ نٝـ

 ق١ً َٔ ٖضٌٜ دظذ ،طٛدا٤ ٖا٫ت ،ايّٓٛ ق١ً َٔ

 عكٌ ،ايطعاّ

 ؼتٌ أْٗا نٝـ تعًِ ٫ ،عكًٞ ٜشٖل تؿهري ،َؼت  

 أساٖا ،َٜٛٞ

 ٫ ست٢ أْٞ نٝـ تعًِ ٫ ،اؾُٝع نأْٗا أرٖال أُٜٓا 

  ؽٌٝ أطتطٝع

 ٚسذٖاٚ طني َٔ ٔخًك مجٝعٗٔ نأْٗٔ ،غريٖا َع ْؿظٞ

 َٔ خًك 
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 نٌ ،يو ػتٝاقٞا تــ ناؾ١ٝ نًُات تٛدذ ٫ ،س٣ًٛ 

 أْٞ أعشؾ٘ َا

 .ٕاٯ ٖاخذ ملع إَهاْٞ يف يٛ أمت٢ٓ 
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 ٌْصوــــــــــب

 

َ  تهْٛٞ إٔ أسٜذى سايو؟ نٝـ  أسٜذ أْين نُا ،غري ادٚ

 ٚأْ  تحذٜٔ ،ميٌ ٫ٚ يزٜز بؼهٌ مج١ًٝ أْو أخربى إٔ

 ،ٚن٬َو ،عْٝٛو إىل ػتك ا،كخِ س٠ًٛ نكايال تحتظُني

 أطاعذى إٔ ػتك ا،َعو ػ٤ٞ ٚيهٌ ،ٚسا٥شتو ،ٚكشهتو

 ،عاّ عذِ ّٜٛ نٌ ٜتؿاقِ إيٝو سٓٝين إٕ ،ػعشى تـؿٝـ يف

 ،يٮعـاب املجري ٧ايظٝ سحٝحو أْا

 تعيشؾٝٓين  أْيو  ػيو  ٫ ،عيين  تكٛيني نٓ  نُا ٚايظً 

 ٚقاطي١ٝ  ؿعح١ أؿحش  اؿٝا٠ بإٔ أخربى إٔ أسٜذ ٕ،اٯ ادٝذ 

 ست٢ أخذٌ ٫ٚ ايعؼشٜٔ َٓتــ ػاٚصت يكذ ،ٚدٛدى دٕٚ

ٞ  أدؾٔ بإٔ عاد١ أْين أخربى إٔ ٕاٯ ٌ  يف سأطي  ػيعشى  داخي
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ٔ  دقيا٥ل  أغٝيال  ،ٚأْاّ  أستياز  بي   ،ايؿعٝيع  ايٛاقيع  ٖيزا  عي

 بتظياَتو ا إىل أستاز ،ايظابل يف أػاًٖٗا نٓ  اييت يٓـا٥شو

ٞ  اعهاص  ناْ  اييت ٞ  إٔ أستياز  ايـيعٛبات،  أٚدٜي١  يف يي  تيأت

 سني يف ،١نحٛؿً يٞ بايٓظح١ نٓ  يكذ ،ايهحري٠ َؼانًٞ ٚؼًٞ

ٌ  ْٞإ ايٝأغ، َتا١ٖ يف اعايًك نٓ  ٞ  يف أمحي ٔ  اطٓاْ ي أ داخًي  َي

َّ ،ريو َٔ أنجش يو أقٍٛ َارا أعشف ٫ يهٓين ،ايه٬ّ  أػٝا٤ ث

ٗ  إ٫ تكاٍ إٔ ميهٔ ٫  .يٛد٘ اٚد
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 ًاحد ســـــــسنتٌَت

 

ـ  ٜكطٔ ايزٟ بإٔ ػعشت يطاملا ٟ  قؿـيو  خًي  ايـيذس

  اقًح  يٝع

 نتٝاس ؿعكين بٌ سحو، غريْٞ اؿ٣ًٛ،يكذ َٔ قطع١ بٌ

 نٗشبا٥ٞ،

ٞ  ست٢ ايظ١٦ٝ، عاداتٞ نٌ َٔ ؽًـ    اَحهيش   أؾٝيل  أْي

 يطاملا ٕ،اٯ

 َيش٠  نٌ يف ػشٛبٞ تكًـٞ إٔ يو نإ نٝـ ي ٤تظا 

 ؾٝٗا أساى
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 إىل أدًع إٔ ٚأمت٢ٓ أعشؾ٘ َا نٌ ٖزا أسحو،تحتظُني 

 دٛاسى

 ع٢ً بشٖإ عْٝٛو إٔ ٚاسذ،ٚأخربى طٓتُٝرت مبظاؾ١ 

 . َحذع خايل ٚدٛد

  



- 92 - 

 احلوَب ٌبـــــك
 

 ٧طٝ َهإ بأْ٘ ايعامل ٖزا عٔ أقٍٛ إٔ إَهاْٞ يف نٝـ 

  َا ٚأْ 

٘  تحتظُني صي   ناْي   ،اؿيػري   نٓي   عٓيذَا  أرنيش  ؟ؾٝي

 نٌ أَٞ تظتٝكغ

ٞ  يٞ ػٗض املٓضٍ، تشتال ؿحاو   ٚتعيذ  سكٝيحيت، ٚ ٬َبظي

  أؾلٌ يٞ

ًً اٚقت  تظتػشم ثِ ايظٓذٜٚؼات،  إٜكاظٞ، قاٚي١ يف اطٜٛ

 ٚسني

 اؿًٝال نٛب أػشب إٔ عذا َين تطًال تهٔ مل أطتٝكغ 

 قاَ  ايزٟ
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 ٚأْا ٚأغادس ،اقاطع  اسؾل  أسؾض نٓ  ْاأٚ يٞ، بإعذادٙ 

  َـشع٢ً

 بٓؿظييٞ، طييتٝكغأ نٝييـ ٚتعًُيي  ٕاٯ نييربت سأٜييٞ،

 ؾطاساإل ٚأعذ بٓؿظٞ، سكٝحيت دٗضأٚ بٓؿظٞ، ٬َبظٞ أغظٌٚ

٘  ناْي   َا  إٔ تعًُ  نً٘ ريو َٔ ٚأِٖ بٓؿظٞ، ٞ  تطًحي  أَي

 .يٞ تؿعً٘ ناْ  مما بهجري أبظط َين،
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 ارًزـــــح 

 

 ٖزا سٝاتو، ع٢ً تظٝطش ٫ بأْو تؼعش إٔ ايظٌٗ َٔ

 عًٝو اؿذٚخ، َٔ ا٭ػٝا٤ َٓع ميهٓو ٫ نزيو، يظ  ٭ْو

 ْؿظٞ، أعشف بأْين أػعش نٓ  سذث ، َت٢ َعٗا ايتعاٌَ ؾكط

 تعٔ إٔ ميهٓو ،اسًك دظذٟ يف أْين أعتكذ ٫ ؾرت٠ َٓز يهٔ

 َعاى ؼًُ٘ نٓ  ايٛاقع، يف َا،يهٔ ػ٤ٞ َٔ ٖشب  أْو

 إٔ ميهٓو ايؼح ، أْا يهٓين َظهٕٛ َٓضٍ نأْ٘ ايٛق ، طٛاٍ

 تهٔ مل إٕ ريو، سذٚخ تذسى إٔ دٕٚ َٔ َهإ يف تعًل

 . يٮبذ ب٘ اعايًك تعٌ قذ ،اسزس 
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 هٌحْ تبجى اهضٌضاء

 ٖٛ ٖا ٖٛ
 أْا ٖا ٚأْا
 ٖٓا أْاٚ ٖٓاى ٖٛ
 بأبعادٖا تع٢ٓ يٛس١  ٖٞ

  اي٬ٚعٞ يف ٜكٓط َعكٌذ َؿَٗٛٗا
 اهلذ٤ٚ ٚقع يف ايلٛكا٤ تحذٌ يٛس١
ُِ َلُْٛٗا بايظٛاد ١ًَْٛ   أبه

 ايهآب١ تًو يف ايٓعش تطٌ ٫
 ايػشب١، تتحعٗا اييت ايٛسذ٠، قؼعشٜش٠ تـٝحو ؾكذ
 ؾكط تٓعش ٚأْ  يتأنًو ايذاخٌ، َٔ يتٗذَو

 سبَٛع دخٛيوٚ ؼطُٝو يف تيتيؿيٓئ نٝـ تٓعش
  طحٌٝ ٫ ..ٜأطو

 .داخًو ايتشؿغ سؿغٚ بايـُ  عًٝو يًُشاٚغ١
 ..ايًٛس١ تًو يف ٚايؿشس١ بتظا١َا٫ بتزٍا

 .بٓعشتو عٝٓٝو، يف تًٜٛٓٗا عًٝو
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 اػ٦ٝ  يرتطِ باؿٝا٠، دذٌٜش ٖٛ َا سطِٚا.. ايًٛس١ قًالا
  با٭يٛإ ا٦ًَٝ 

 .ريو تظتطٝع ايؼػـ،ٚ ٚاؿٝا٠
 يف ٭ُٖع قرتبا إٜكاْٗا، عًٝو ؿػري٠ ْكط١ يتؿِٗ

  :أرْو
 ٫ هلا أْ  سٝاتو، َٔ تحك٢ َا سظاب ع٢ً ٖزا نٌ"
  "تكًل

 ايهارب١، بٓعشاتِٗ اؾُٝع ٜكٛي٘ َا ٖزا إٔ أٜكٓ 
 ايظارد١
 ايذاخًٞ، ايظ٬ّ ٣طٛ أطًال مل أْا ..ايتعكٝذ ٖزا نٌ مَل

 .ايشٚسٞ ايظ٬ّ
 املاس٠ أسذ ٜٓادٟ

 ؟بظ٪ايو يٞ ٌٖ ٖٓاى أْ  اعزس  -
 ٖاسبا بٛدٗ٘ ٜؼٝ ٚ يٞ ٜٓعش ملا ؿع١

 !ٖٓاى َارا -
 : أخش٣ َش٠ ٜٓادٟ

 ؟بظ٪ايهِ يٞ ٌٖ ،ٖٓاى أْتِ



- 95 - 

 . ٜٗشبٕٛ اأٜل 
 ؾكط ْؿظٞ إىل يًذ٤ٛا عًٞ ٘أْ ؿعتٗا يف أٜكٓ 

 !ٖٛ َٔ ي٤ٕٛتتظا نٓتِ
 طأخربنِ بأغ ٫

 ٜش٣ ٫ أؿِ أبهِ ٖٛ
 ا٭خ٬مٚ ايذٜٔٚ ايكذاط١ طِاب نإ َا ٖٛ
 ا٭ملٚ ايؼذٔٚ ايتأٌَ َٔ ايهجري ػٗذت سس١ً  ٖٛ
 .ٜضٍٚ ٫ٚ ٜش٣ ٫ أثيٌش ٖٛ

 !ؿع١
ُ  ٜهٕٛ إٔ أٜعكٌ   !اٖٚ

  :ي٘ سٚا١ٍٜ يف ثاب  اهلل عحذ قاٍ
 "بتهشٙا ايزٟ ُٖٚ٘ َٓا يهٌٚ ٚاُٖٕٛ مجٝعٓا"

 .بتهاساتٞاب عتٓا٤ا٫ عًٞٚ أبتهشٙ ايزٟ ُٖٚٞ أظٓ٘
 ايتخُني يع١ٓ تذخًٛا ٫
 ا٭نرب ايِٖٛ إْ٘
 .طٛاْا ٫ أْاٚ أْا سٝح ايحاطٔ ايعكٌ إْ٘
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ٍٞ َٔ رٖٓو، يف هٍٛ نحري تعكٌٝذ ٍٞ ٫ٚ ٚع  يف ٚع
 ٚدذاْو

 َ  راتو ؽظش ٫ اعُٛ
 أرْو يف ايهًُتني ٖاتني ع٢ً ؾًتحِل
 راتو ؽظش ٫ أنشس،
 ،عكًو ػشاس٠ تؼعٌ إٔ عًٝو بايًٛسات ١٦ًَٝ سٝاتٓا

 إىل تعٛدٚ تؿكذٖا ٫ ،متاًَا راتو ؾٝٗا تظاٟٚ اييت ايًشع١ ؾؿٞ
 افذد  تٝ٘اي

ُ  طتشلاسٖاا عًٝو ايػا٥ح١، ا٭ْا أقـذ  ع٢ً اؿؿاظٚ ادا٥
 .ٚدٛدٖا
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 ًتفائوْ اــــــبقاٍ 

 
 ؾطشتٞ طحشا١ْٝ ٬َٚرٟ، أٜاَٞ خري ٜا اَشسح 

 أبهٞ ٚنذت َين ٚاْتضع  إيٝو سٚسٞ ْاصعتين ٚؿػريتٞ،

 نٌ ،ابذ أ ي٬ط٦ُٓإ ٜذعٛ ٖٓا ػ٤ٞ ٫ ػٛقٞ، ؾشط َٔ

 نٌ ٜاّٚا٭ س٬ّا٭ ،ٚايحؼش ايؼٛاسع ٚا٭سادٜح، َانٔا٭

 !أْ  باطتجٓا٥و ػ٤ٞ بهٌ قاط إْٞ باٖ ، دْٚو ػ٤ٞ

 نشًِ بعٝذ! َٓو ٛىً ٚخاسدٞ بو، ٤ًٌَٞ داخًٞ 

ٌٍ  نيمخظ قحٌ ؾًظطني بتششٜش سدٌ نأ١َٝٓ بعذ، ٜٛيذ مل طؿ

 َ  َٚا! املٛدع ايحعذ ٖزا يٌٓٝ ؾعًٓا َارا! تظا٤ي  يطاملا ،اعا

 يًكلا٤ ٫يتٗاَ٘، ٫ؾرتاط٘، ٘،٥ْٗاإل يتشًُ٘، ؾعً٘ عًٝٓا ايزٟ

  ..عًٝ٘
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 أْا ٖٓا ٖا قتّٛ أَش ٖزا ٕأ ايعُش س طو ٜا عًِأ ٚإْٞ

 ٚيشمبا أْ ، سٝح ٖٓاى نًٞ ٖٚا قًحو ٖٓا ٖا ٖٓاى، أْ  ٖٚا

 ؾكذ ،اٜل أ يهشسْاٙ يٓا غؿش يٛ ٚيشمبا اَع  استهحٓاٙ مجٌٝ رْال ٖٛ

 مل َٛعٌذ يٓا إٔ َهرتخ ٚنًٞ أخربى عؿ١، ١٦َ ٜعادٍ ارْح  نإ

 ٚإٔ اـٝاٍ، يف ْظح  آخش اعُش  ؾظٓكلٞ بعذ، ايضَإ وذدٙ

 ؿع١ ٜؿاسقين ٫ طٝؿو ٚإٔ كٝكٞ،اؿ غري ْا٩يكا ٖٞ ًو٥سطا

 ْٗا١ٜ ٫ ٚسال ايـرب، َٔ ايهجري ٖٛ ؾعً٘ عًٝٓا َا ٕأٚ ،ٚاسذ٠

 طأعطـ ْٞأ ٚأعذى أدًو َٔ ٖٓا سٚسٞ خؿ١ ٜا ٚإْٞ ي٘،

 إ٫، يٝع ايٛق  َع ًَش١ُ ْعٝؽ ؾٓشٔ إيٝو، ايطشم نٌ

 املُهٔ َٔ ايزٟ ٚاْتعاسٟ سًٝيت ٚق١ً ايظشَذٟ تع  ٚسغِ

 ٖزا بعذ ق٠ٛ أدٌ َٔ انجري  سٚسٞ أداٖذ ..اأبذٜ  ٜهٕٛ ٕأ

 !رات٘ ٚايحعذ املٛاظح١، ػذ٠ َٔ ٖٞ بٗت  ايٖٛٔ
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 َٔ اخًٛؾ خحأْاٖا َتؿا١ً٥ بكاٜا ط٣ٛ داخًٓا ٜحَل مل

 ْظُ  إٔ مجٝعٞ ٜا اهلل َٚعار ٜزنش، أٌَ دٕٚ ٚايحكا٤ ؾكذاْٗا

 قًحٝٓا يف ايعامل خٛف استؼذ ؾهُا أٜآَا، ٜظتٛطٔ ٕأ يًٝأغ

 .بًكٝاْا أصي١ٝ طُأ١ْٓٝ طٝحذي٘ ٚبشمحت٘ اهلل طٝحعجشٙ
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  ىــــــــــــجبَن سٌدادأ

 

 ٜظتطٝع ٙاتش ٫ٚ امللشه١، ايحظ١ُ ؿاسال وضٕ عٓذَا
 َٔ املٓحجك١ دَعت٘ َٓع تظتطٝع اؿضٜٔ،٫ٚ ٚدٗ٘ برياتع  تحذٌٜ
  عٝٓ٘

 يف اؿذٚد،ٚأْ٘ نٌ ؽط٢ ا٭َش إٔ ؾاعًِ اـشٚز، َٔ
 َش٠ نٌ

 
 ٕان ٚايتعٝع، بعاايع َعٗشٙ تعذٌٜ اؾٝٗ ٍٚاو ٕان

 ىظش
 
 محشاساٚ دحٝٓ٘، داطٛدا ؾش١ٜ٩ اؾٌُٝ، خً٘اد َٔ اػ٦ٝ 
 
ٌٌ ٘،ٜخذ  .ب٘ يٝلشٞ أٚ يٝخظشٙ، ػ٤ٞ ٜتحَل مل أْ٘ ع٢ً ديٝ
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 هوحَاّ ٌدّـــــاهع

 

 يف شٕٜ أقذاَِٗ ٚؿٛت،خؼ  ْعٍؽ ع٢ً دظذٟ محًٛا

 سمبا ؿاَت١ ٚأخيت ،عشق١ٍ تحهٞ ايػاي١ٝ أَٞ ؿٛت ٖٚزا أرْٞ،

 أٚ ع١ًٍ دٕٚ ؾذأ٠ َٛتٞ ٜتٛقع ُٔؾ ؛ؿذ١ٍَ ساي١ يف ٖٞ

 ؟َشض

 ؾُارا ،ٚأَاصسِٗ َعِٗ أكشو نٓ  َعا٭ ست٢

 سٝات٘ ٜعؽ مل،ؿػري  صاٍ َا:"ٜكٍٛ اؿٛت  مسع  ؟ٕاٯ سذخ

 "نِؾكٝذ اهلل سسِ:"أبٞ تعضٟ أخش٣ ٛاتٚأؿ ،"أَٓٝات٘ وكل ٚمل

 تًؿين سٛيٞ تتٓاثش ٚايشَاٍ خؼ ، ٚؿٓذٚم بعٝذ٠، َكرب٠ يف

 قحٌ ٚيهٔ ،ًظُا٤ي بعج  سٚسٞ ،املهإ ٚٚسؼ١ ايًٌٝ بشد َٔ

ـ  ػذ يعًٗا أؿذقا٥ٞ بٝٛت ؾٛم َذٜٓيت، يف ػٛي  ريو  اػخ
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 ع٢ً ٚترتاقف تػين ا٭ٚىل ؿذٜكيت ٚاملػؿش٠، بايشمح١ يٞ ٜذعٛ

 ٖٙز َع ٜتشذخ ٚؿذٜل ،َحا٠٫ أٟ دٕٚ ْا١ُ٥ ٚايجا١ْٝ دجيت،

 ميجًٕٛ نإ َٔ ٚمجٝع،ٙعذٚ َٔ ؽًف نأْ٘ ٖزٙ َع ٜٚلشو

 .ٜهْٛٛا مل نأِْٗ ٚؿشحيت س ،

 ؾشؿ١ً تطًال َتأمل١، ٚسٝذ٠، ،سض١ٜٓ سٚسٞ ؿعذت

 أٚي٦و عٔ ابعٝذ  ْؿظٗا ٚتكذغ يتظعذ افذد  يًشٝا٠ يًعٛد٠

 .نيايهارب املٓاؾكني
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 ىــــــــــــزاتشَ

 

 :يز٥الا قاي٘ َا ٖزا

 إىل ساتؼٌٝ ايـٝاد رٖال ،ايـٝؿ١ٝ ايًٝايٞ تًو إسذ٣ يف

 ايطعاّ َٔ اٚبعل  ،خاؿت٘ ايـٝذ بٓذق١ٝ َع٘ وٌُ ،ايػاب١

 يٝحشح رٖال ،ايتخِٝٝ َعذاتٚ ،ععِٝاي ْٛسٙ َٚـحاو ،ٚاملا٤

  .قتً٘ ٜشٜذ ،ايكش١ٜ ىٝـ ايزٟ ايز٥ال ريو عٔ

 قذ نإ،ايٓٗش كؿاف إسذ٣ إىل ايـٝاد ٚؿٌ إٕ َا

 خُٝيت طأْـال" سظٓ ا :يٓؿظ٘ ٜكٍٛ ،ا٭سض يف ايتعال طشس٘

 ساتؼٌٝ ب٢ٓ ،"ايز٥ال ريو عٔ يًحشح رٖالأ ايـحاو ٚيف ،ٖٓا

 ،ايعؼا٤ طعاّ يٓؿظ٘ بعذ ٚأخز ،سٛي٘ َٔ ايؿخاخ ٚأعذ اـ١ُٝ

 طاع١ إىل ْٚعش ،ٖا١ً٥ اْاس  أػعٌ،يطعاَ٘ تٓاٚي٘ ٢ْٗأ ٕأ بعذ
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 ،ايظُا٤ إىل ْعش ،22.21 ايظاع١ إىل تؼري بٗا ٚإر ،ايزٖح١ٝ ٜذٙ

 ٚنأْٗا سٛي٘ َٔ تـطـ ٚايٓذّٛ ،َهتٌُ بايكُش ٚإر

 ملعٗش َؼذٚد ٖٚٛ دقٝك١  ٠عؼش يتاثٓ َلٞ ٚبعذ ،تشاقـ٘

 . يّٓٛ يٝخًذ رٖال لَٛ٘ٚ ايكُش

 َٔ اخا٥ًؿ اَزعٛس  اطتٝكغ ،ايتعال َٔ ٚعٝ٘ ؾكذ إٕ َٚا

 يف أْ٘ مخٔ ٚقذ ،ر٥ال يعٌٜٛ أقشب نأْ٘ بذا ،ايـٛت ريو

 َظتًٍل بايز٥ال ٚإر ،ـشازا إىل ٜشنض رٖال ،عُشٙ أٚاخش

 ع٢ً ٜـٛب ٚأخز ،ايًع١ٓٝ ايحٓذق١ٝ تًو أسلش إٕ َٚا ،َاَ٘أ

 ساتؼٌٝ ٜحشح ،ٖظتريٟ كشو ؿٛت اْطًل قذ نإ،ايز٥ال

 ايـٝاد أٜٗا أٖذا": ي٘ ٜكٍٛ بايز٥ال ٚإر ،ايلشو َـذس عٔ

 "!ٜزا٥وإب أقّٛ ئ تؿضع ٫ ،ايكٟٛ
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 ملٔ إْ٘ ن٬" :ْؿظ٘ َعضٜ ا ،ايز٥ال يف ساتؼٌٝ سذم

 ميهٔ ٌٖٚ ،سٝٛإ فشد ؾٗٛ ،ٜٓطل إٔ يز٥ال ا٫طتشاي١

  !؟ايه٬ّ يًشٝٛاْات

 سظٓ ا ،ا٭َش تـذم ئ أْو عًِأ: "يشاتؼٌٝ ايز٥ال ٜكٍٛ

 دسط ا يكٓهِأ ست٢ ،ا٭ععِ ايشب اختاسْٞ

  . "عؼتِ اَُٗ ْظٝاْ٘ ٜتِ مل

 ٭ْؿظهِ ظاملني ط٣ٛ يظتِ ايحؼش بين ٜا أْتِ: ايز٥ال

  .ايز٥اب مٔ ٚيٓا

 كًٍٛم أٟ قًال يف ايشعال تذبٕٛ ٚيهٓهِ: ساتؼٌٝ

  .دٗهِاٜٛ

 ؾِٗ ،ايحؼش بين ع٢ً دذا غاكاٌل اهلل إٕ بين ٜا: ايز٥ال

 تٓكزٕٚ ،ا٭َاْات ؽْٕٛٛ ،ايلعٝـ ٜكتٌ ؾٝهِ ايكٟٛ ،طػٛا
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 ا٭ْج٢ عادت َا ،بعلهِ تحػلٕٛ ،بعلهِ تعادٕٚ ،ايعٗٛد

  .ايحؼش بين قطٝع بني اْؿظٗ ع٢ً تأمتٔ

 سَض ٚأْتِ ،ريو تكٍٛ ايز٥اب إٔ ٜعكٌأ ،ٖ٘ٗٗ: ساتؼٌٝ

  .ٚايكتٌ،ٚايػذس اـحح

  .ايـٝاد قًال يف ايشعال يٝذب عٌٜٛ ايز٥ال ٜطًل

 سَٝتُْٛا اييت ٚايتِٗ ايكـف تًو نٌ بين ٜا: ايز٥ال

 ،نارب١  ،بٗا

ٍِ َٔ ْأنٌ ٫ٚ ،بعلٓا نٕٛ ٫ ؾٓشٔ  ٫ٚ ،بعلٓا ؿ

 غشٜض٠  ٖٞ ٚإمنا بايكتٌ سغح١ ايذَا٤ ْظؿو ٫ٚ ،املٝت١ ْأنٌ

 بين ٜا بعهظهِ ،لٛع عٓذَا إ٫ ٫ْكتٌ إٔ ؾٝٓا ايشب ٚكعٗا

 ْٗانِ بعذَا ،بعلهِ ؿِ تأنًٕٛ ،ؿؿاتهِ َٔ اـٝا١ْ ،ايحؼش
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 ست٢ ،تؼحعٕٛ عٓذَا تكتًْٛحعلهِ ،ريو عٔ ا٭ععِ ايشب

  ؟عٓهِ َارا ،ىاؾٕٛ َٓا ايؼٝطإ أبٓا٤ إٕ

 ؟ٜٔطادذ يؼٝطإ َظٝتِأ

 يف ٜٚكٍٛ ،ساتؼٌٝ ايـٝاد دَٛع يرياقال ايز٥ال ٜـُ 

 ٜزٖال ثِ َٚٔ ،ٜعًُٕٛ ٫ ؾإِْٗ ايحؼش بين اسسِ سبٞ ْؿظ٘

 يكتٌ خشز ايزٟ ايكٟٛ ايـٝاد ريو ٘خًؿ يٝرتى ،بعٝذ ا ايز٥ال

 .ٜحهٞ ،ايز٥ال
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  ُـــــًزاج تعدي ًزقْ

 
ٍّ يف  نحٝظ١ ط١ٍٓ يف ٚايهظٌ، اـٍُٛ ػٗش يف ن٦ٝال، ٜٛ

 انُ عًُٞ إىل أخشز م،اْؼكٚا٫ طامطٚا٫ ٚايكٗش ايعًِ َٔ

 عحظ١ َٚٔ اؾشس  دٞاَض تعذٍ ٚسق١ً قٞ٭٫ دتٞ،اع دشت

 :ٞناٯت اخًٗاد يف يحظ١ُ،

 ٚرا ا٭صٖش، ٚاؾحني ا٭ْٛس، ايٛد٘ وير ع٢ً ّايظ٬

 سطِ أسٜذ مج١ًٍ نٌ ٚيف ،يو ييتاسط أنتال ا٭ٚسذ، ايشَؽ

 ادٖاطٛ داص اَُٗ ٚا٭ب٢ٗ، ا٭مجٌ ي اص َاٚ ناْ  كشه١ٍ

 :بعذ اأَ ،آَٗ اػشٝحٗ ٍاْ اَُٚٗ

 ٕ،ااؿْٓٛت ىاٜٚذ ٕ،اايٛسدٜت ىاٚخذ ٕ،ااؾًُٝت ىاعٝٓ 

 َٔ ىآٖٚ ،"قً " ايعؼل َؿّٗٛ يف ٢ٜٚذع أسحو َٔ ىآٖ
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 ٍٚاس َٔ ىاٖٚٓ ،"سٚسٞ" اؿال طِا ٚيف ،َٓو ي اْٚ ستاغ

 أْو ٜش٣ َٔ ٖٚٓآى ،"ْٞايظ" :ٜٚذع٢ اؾٌُ بأمجٌ توادآَ

 اهلًٛط١ ي١د٫ ٚيف بايش١ٜ٩ ا٭سل أْ  آَعٛسُٖ ٚيف ا٭ٍٚ

 سذااؾ ٚأْٝٓو ايـاخال ٚؿٛتو ،"ٟاعٝٓ" بشَٛػو

 ْٚػ١ُ تاا٭ؿٛ ْعِ" ّٞأرْ" ايتاص اَٚ اْتان امللشه١ ٚكشهتو

 اَ ب٘، باأٖ اَ ادٜ اَع بٝذٟ نايظٝـ ىاٚٚدٓت ىاَكًت اؿٓني،

 !ٙاأقظ اَٚ قًحو أطٝال
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 ٌازئـــــط غسفْ

 

 غشؾ١ ىلإ َحاػش٠ ْزٖال ،املٓضٍ يف َٓا سٌذأ ميشض عٓذَا

 . طٛاس٨ غشؾ١ نأْٗا أَٞ

 املجكٌ سأطٞ ٭سَٞ ؾكط رٖالأ اؿٝا٠ ػٗذْٞ عٓذَا

 . ٭ستاو سلٓٗا يف باهلُّٛ

 ،قً  يف أَٞ َها١ْ تأخز ٕأ ممهٔ ايعامل يف أْج٢ تٛدذ ٫

 نؿ١ يف َٞأ غأس َٔ ٚػعش نؿ٘ يف نً٘ ايعامل ٚكع  ٚيٛ

 !مجعأ ايعامل ع٢ً طتٓتـش خش٣أ
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 ايظٛم ىلإ َٞأ َع رٖالأٚ ،اؿػري  نٓ  عٓذَا رنشأ

 دسن أ،سٝاتٞ ع٢ً اخًٛؾ ايؼاسع عربأ يهٞ بٝذٖا َظوأ نٓ 

 . سٝاتٞ َظوأ نٓ  ْينأب بعذٖا

 ٕأ سٜذىأ ؾكط ،يهٓين ٞعً مجا٥ًو سدأ ٕأ ميهٓين ٫

 .٘ممات ىلإ وحو ٚطٝحك٢ وحو ايزٟ ابٓو ْينأب تعًُٞ
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 أًـــم ٍــد تقبَى

 

 ؿحاو نٌ يو ايؿطٛس ؼلري َٔ ايشدٌ نربٜا٤ ميٓعين ئ

 ٜذ تكحٌٝ َٔ ايتػطشغ ميٓعين ئ ،اـشٚز قحٌ ٜذٜو ٚتكحٌٝ

 .  ؾٝٗا ساٖاأ َش٠ نٌ يف َوأ

 يف ٚايتشذخ َظا٤ نٌ ٚايذى صٜاس٠ َٔ ايٛق  ميٓعين ئ

 ٚعُو ايجشثاس٠ ختوأٚ ايظ٧ٝ أخاى طأسال ،١َُٗ غري َٛسأ

 . اط٦ٝ  نإ يٛ ست٢ ؼلشٜٓ٘ ايزٟ ايطعاّ طاسال املتهرب

 يٛ ست٢ املؿل١ً َٚظًظ٬تو بشافو َعو أػاٖذط

 اطِ ع٢ً ٍٚا٭ طؿًٓا تظُٞ ٕأ طأقحٌ ،يٞ ١َُٗ غري ناْ 
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 اييت نًٗا َٛسا٭ ػاسنوأٚط يًتظٛم َعو طأرٖال ،ٚايذى

 .ؽـو
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 دًاء اًتىـــــــــبتشأ

 

 يف ٠ػعٝذ نٌ بني ،بٞأ ٜا ؾشاقو اؿٝا٠ يف كاٚيف نربأ

 . ٞتخٛإٚ ْاأ عؼت٘ ْعِٝ قـ١ بٞأ ٚد٘

 َٔ ْاأ َٚٔ ،اٚسٓاْ  اٚيطًؿ رنا٤  عشؾت٘ ػخف نجشأ ٖٛ

 يف طٓذٟ ٖٛ !؟َا٤ دٕٚ َٔ اعش  ايحشش ٜػذٚ؟أبٞأ ٜا دْٚو

 ٚػوأ عٓذَا عهاصٟ ٖضَ  ّْٞأب ػعشأ عٓذَا ثكيت ،اؿٝا٠

 . ايظكٛط ع٢ً

 ُ  ؿعح١ اؿٝا٠ ناْ  َُٗا ،َٞآ٫ َٔ ٜٓتؼًين نإ َا ادا٥

 داخًٓا يف ٜحعح داْحٓا ىلإ ايحٝ  يف دًٛط٘ ،يٞ ٜظًٗٗا نإ

 ٚقً  قً  َُٗا ،دف٤ سلٓ٘ ،دٚا٤  ابتظاَت٘ اٚاط٦ُٓاْ  اَاْ أ
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 ب٘ ٚطعادتٞ اَتٓاْٞ َٔ 1% ٚيٛ ي٘ ٚيفأ ٚئ مل عٓ٘ ن٬ّ َٔ

  ػهشا

 إىل بٞأ ٚدٛد يهٔ ،نجري٠ ْعُو ٕأ عًِأ ْا،أهللا ٜا

 .نربٖاأ دٛاسٟ

 

 


