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 ..توملا ةباوب ىلع نوفقي ةثالث نيدلا لحر و فوسليفلا و نانفلا

 رك ۳ ..آریسفت دي نآ لوا فوسلیفلا

 ..نانتمطالل ًاليبس دجي نأ لواحي نيدلا لجر و

 .. همسا دلخي بابلا ىلع يعرش ريغ ًادولوم كرتي نأ لواحي .. دولخلا ىلإ ًاليبس دجي نأ لواحي نانفلا و

 . 2 2 .ةديصق وأ ةصق وأ ًالاثمت وأ ةيقيسوم ةعطق
 ًانمز كل مدقت طتاحلا ةعاس تاقد نإ

 يف قيقحلا كنمز نع ثحبيا..آفيزم .شهدملا توملا .. توملا انقلخي انلك

 ..كساسح) ضين و .. كيلق تاقد

 .. اهيف لوخدلاب مهنم دحأل حمسي ال و .. روغاط لوقي امك ان باب ىلع هدنج لك عضي هلا نإ

 ,.درغلا رئاطلاك ةرح اهقلخ و .. لكلا ىلع اهمرح .. مرح األ

 ,هب صاح نمز انم لكل
 .هرصقت وأ هلیطت و نمزلا طبضت لا ةيقيقحلا ةعاسلا يه انتامامتها و انفطاوع

 .تاظحم اتتاعاس لعجت انحارفآ

 .لوطأ و نینسلا لثم ةليقث ةريرم ةليوط انتاظحل لعجت انمالآ و

 ..انلخاد يف روعشلا يقيقحلا هردصم نکل و طئاحلا ةعاس هردصم سیل ءطبلا و ةعرسلاب انساسحإ

 و روهش و مایآ ىلإ انتايح مسقي يذلا يكلفلا موقتلا اهلثم و .. ًافيزم ًانمز انل مدقت طئاحلا ةعاس نإ

 .لوصق

 نأل و .. ةمسقلل ةلباق ريغ انتایح نأل .. لیقتسم و رضاح و ضام ىلإ انرامعآ مسقی يذلا خیراتلا و

 ..ًاضيأ ةمسقلل لباق ريغ انلحاد يف نمزلا
 رایتلا اهکرحی رحبلا يف ةشقلا
 حيرلا هکرحت ةرجشلا ىلع نصغلا و

 يذلا وه .. هدحو ناسنالا و

 ..هتدارإ هکرحت



 .. بحسا ريغ ءيش ةوهشلا تإ

 ..درفلا ةبغر سيلو ع وللا ةبغر يهف .. ريثكب بسا نم لقآ امنا
 ..ةثونألاو ةروكاذلا نيب ةقالع.. نیصحش نيب ةقالع تسيل و نيتعيبط نيب ةقالع اما

 ..هتروكذ و هعون فشتكي هنکل و هسفن اهيف فشتكي ال درفلا و

 هيلع يوتحت ال ةوهشلا نکل و ةوهشلا یلع يوت با و
 ال و تاذلاب ةنالاف ترتحا كلنأ و نالف كنآ اضیآ فشتکت كنکل و .. رکذ كنآ طقف فشتکت ال باب

 ..ی رحآب اطديعست نأ نكح.

 3 حج 2 تدم يس ران
 ةلامحب ةيصحخخسلا رمت و .. ةبوبيخلا دوست و مالظلا دوسيف .. مونلا ةظحل يف ئفطني خملا ف يئابرهك رز كانه

 فئاظو لكش ىلع ةايحلا هيف رمتست ءيش ىلإ .. يئادب تابن ىلإ .. ةرحش ىلإ ناسنالا لوحتی و قرغ

 و ةيئاقلت ةقيرطب معي اذه لك .. مضحت ءاعمألا .. زرفت ايالفلا .. ددرتي سفنلا .. يرحت مدلا ةرود ..

 سفنتت و ايالخلا وسنت و ةراصعلا هيف ير ضرألا ف سورغم تابن لثم ًاماش .. كارح اللب ددم دسعبا
 . وحلا نيحوسكأ نم
 . رجعلا و بعتلا ةوه يف دسکبا اهيف طقسي ةبيرغ ةظح اإ

 . ءارولا ىلإ نینسلا نييالم دوعي و .. ةزاحإ ذحأأیف ةيقارلا هتايونعم و هحور نع ريبعتلا هيلع لیحتسی و
 دخ فلکع ال خرم ةايح ... .تنابنلا شیعب ناک امه“ ةيئادب :ةقيرطي شیعیل

 اهرادم يف تانورتکلا ةعبرآ اهصقنت ةعبشم ريغ ةعئاج ةدام هنگل .. نوبركلا .. وه ةايحلا حاتفم نإ

 ىلإ لوصولا ةلواحم تالعافت و تاقالع يف لحدت ًامئاد يهف اذه و .. نزاوتلا و ةحارلا ىلإ لصعل يرذلا

 . ناقیلا واغ نم ًادبت .. اه رصح ال ةيئايميك تایلاتتم تالعافتلا هذه ةحيتن نوکت و .. نزاوتلا انه

 هلق مق ایوشتلا و تايركسلاك ةيتارديهوبركلا داولا ىلإ .. توبرک وردیطا
 . تانیت وربلا

 یطمتی ..هماهوآ نم ييارح مقمق ف شیعیو .ديري امك ةصقلا نمز قلخی .ةصق فلوی يذلا نانفلاک مئانلا

 كك iı دح ىلإ لصت ةقلطم ةيرح يف .اهبحي يلا ةبغرلاب خرصيو هيف
 .نومئان نحنو اهديرن امك اهشيعن اننکلو ..ةليحتسم تاينمأو ..ثبع يف ثبع انمالحأ مظعمو

 الحاد يف هقيلاغمو هحيتافمو هرسو نوكلا ةسدنه ىلع لمعشم العف وه .. تنأ وه يذلا دحاولا كلذ نإ

 .. كلحاد يف ةياشالل رغصم جذومن ىلع يوتحت دودحاو دحاولا تنأ

 نمزلا جراح ةبتع ىلع نحن ثيح ..زمر نم رثكأ دح الو ةراشإ نم رثكأ عيطتسن ال حورلا ةقطنم یو

 .روظنمو سوسحم ءيبش لك ج راحو

 ةظح لك يف هيفتك ىلع هتشج لمحي اتم لک .. نيقاسلا ىلع بدي ًاشعن هبشي اتم لك و تذإ ةاجافلا نيأ

 جهوتت و لعتشت .. فطاوعلا نيح .. طقست و لبذت مث انسوؤر يف رهدزت و قروت و دلوت راكفألا يح

 ىلإ .. لكش نم لوحتت و .. یرحآ دعب ةرم اهتقنرش مطحت اهلك ةيصخشلا يح .. دربت مث انيولق يف

 لكس
 .ةظح لك يف توغ ايدام و تومن ایبدآ و تومن ايونعم اننإ



 . ىربك ةبوذكأ هذه و .. ةحئار ال و نول ال و هل معط ال لئاس ءاملا نأ سرادملا يف ملعتن نأ اندوعت دقل

 . عيشم ريغ رقتسم ريغ قلق بیک رت رخآلا وه هبيكر ت تأل ًاطاشن لقاوسلا رثكأ وه ءالا تأل

 ةديدش تناك اذه و .. تانورتکلا نودب ةيراع هعیزج يف نيحورديآلا ةرذ نأ ءاملل يرذلا صحفلا تبث

 لعافتلا و داولا ةباذإ ىلع ءالا ةردق رس اذه و .. اهسمالت ةدام يأ نم تانو رتکلا ةراعتسا ىلإ قوشلا

 . امتاناویا ىلإ اهيلحت و اهعم
 . طاشتلا مدع .. معطلا مدع سيل و .. ًالماحخ سيل ءاملا

 .. ًايويح ًامعط هل نأ شطعلا نم يوري وهف اذش و .. صقان يئابرهكلا هنزاوت ءاملا

 . اشطع كلام دب ال كنإف ةحيفص هنم تبرش اذإ و .. يوري ال عبشملا لیقثلا ءاملا نأ ليلدب

 وه ال يئابرهك كسامت ةلاح يف ةينيتاليج ةيورغ لتك ىلإ نيتوربلا ةدام لوحي هنإ .. رحآ لعف هل ءاملا و

 و ريغتلا و قلقلا و تابثلا مدع و ةيساسحلا ةديدش ةيح ةماحخ عنصي اذه و .. رشحتلاب وه ال و نبجتلاب

 ةبرطضم تاقولخملا نوكت و ةدوحوم ءايشألا نوكت هب نأل هلك نوكلل ةبسنلاب ريح و ةليضف تولا

 ڪڪ ةايحلا و روعشلاب
 ءاشنإ بئارضک انققنی هنال .. انآ يل و .. تنأ كل ةبسنلاب .. درفلا ناسنإلل ةبسنلاب لئاذرلا رش هنكل و

 .دوحولا حبذم ىلع نيبارق انمدقي و .. ريمعت و

 نأ اهانعم ةيحضت و .. عيظف نابرق هنأل همهفن نأ عيطتسن ال و .. نابرقلا نم عونلا اذه مهفن ال نحن و

 .كلشه و تومن
 هدحن ءيش يأب ثيشتنف انمادقأ تحت اهاف رغفت ةوجفک تولا یرن و .. ةيصخشلا انتاسأم ف شيعن نحن

 .انتحت راهني يذلا فرحلا نم يمتحن و اه تبشتن و .. انلوح

 نکل و .. تولا هركي اذط و اهشيعي لا ةريغصلا ةظحللا بحي و .. طقف هسفن بحي يا نئاکلا نإ

 ةراشنلاک هلابرغ نم سانلا طقاستی اذه و .. لبقتسلا بحي و .. نمزلا بحي و تاظحللا لک بحي تولا

 35۳ دعم i نا دورس سن ی ىلع مر
 اهنم لک .. ةيعقاو تاطقل ةدع ىلإ هصقتف هلك يدوحولا طیرشلا يف لمعت يلا جاتنولا ةيلمع وه توملا

 ..د ودح رمع هل

 .ةيحلا تاقولخلا عقاو قلخی امك ًاضيأ ةدماسبا ءایش الا عقاو قلخي تولا و

 ول و .. قمعلا و ضرعلا و لوطلا يف ةيامن .. ةياحن اه نأل اهک ردت نیعلا و .. ةياحن اش ةدماسبا ءايشألا

 ةدوحوم ريغ .. كاردالا  ةيلاع تحبصأل و .. تفتحال اهقمع و اهضرع و اطوط يف ةيئاخ ال تناك

 .ایندلا هيلع يوتحت اعيش حبصآ و اذكه يهتنآ فيك .. ایندلا ىلع يوتحآ يذلا! .. ؟ انآ .. انآ

 دیک انآ

 .. اهاري نأ ءيش عیطتسی ال و .. ءيش لک اه یرآ ءوضلاک اهنإ .. ةيئاب هک ةملك .. انآ .. ةملك نإ

 ..قئاقح قئاقحلا نوکت اه نأل .. ةقيقح يأ نم ربكأ و ىرحأ ةملك يأ نم ربكأ اإ

 يهف .. هعرصم ناسنالا هيف ىقلي يذلا عجفملا رظنملا اذه يل لثمتي ثيح و .. هلك عاعشالا ردصم اإ

 .اهرهاوظ قوف و .. اهنيناوق قوف و .. ةعيبطلا قوف و .. هارت اهنأل .. ًاضيأ رظنلا اذه قوف



 ..هيفتك ىلع هتثج لمحي انم لك

 ..تولا نم برغأ كانه سيل

 ..بيرغ ثداح هنإ

 ..ءيش ال .. ءيشلا حبصي نأ

 ةيحرسملا مهسبالع نوشارفلا و .. رخابملا و .. ىقيسوملا و .. قدارسلا و .. دادحلا بايث

 ..قدصي هنأ هيلع ودبي دحأ ال و قدصن ال و .. ةياور ىلع جرفتن

 .راوشملا يف الإ نوركفي ال تيملا فلح نوريسي نيذلا نيعيشملا يح
 .ثاريملا يف الإ نوركفي ال تيملا دالوأ و

 .مكاسح يف الإ نوركفي ال ةيتوناحلا و

 ..مهروحأ يف الإ نوركفي ال نوئرقملا و

 ..هسولف وأ هتحص وأ هتقو ىلع قلق هنأ ودبي دحاو لك و

 ءادبآ تولا سيل ًائيش .. هتوفي نأ ىشخي ًائيش لجعتي دحاو لك و

 ..ةايحلا ىلع قلق درج يه يريثأتلا حرسملا اذه لك نم مغرلاب تولا ىلع قلقلا ةيلمع نإ

 .هفاتكأ ىلع شعنلا لمحي يذلا يح .. تولاب أبعي وأ قدصي هنأ ودبي دحأ ال

 ..اهشيعي فيك و ةلبقملا ةظحللا يف حراس هلقع و .. هفاتكأ محل يف صوغت ةبشخلا

 .لکلا ينعت يلا يه ةايحلا امنإ و .. ًادحأ يعي ال تولا

 ! .,ةتکن

 e 5 تومي يذلا نم

 ..؟ تیلا

 ..هریصم يردي ال .. اذه ئح و

 ..عراشلا ربعت يه و رورلا اهیف لطعت يلا ةليلقلا قئاقدلا رادقم الإ يواست ال ةزانبا نإ



 ک دمحیو مهللا کتاحبس

 تنأ الإ هلا ال نأ دهشن

 کیلا بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 بانک تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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