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خشجذ اىل ٘زٖ اٌذٔ١ب ِٓ أٚي حلػخ  ٚ ...أٔب ِؿٛلخ..

فبٌمذس وزت ؾٍِٕ ٟز حلػخ دخٛي ٘زٖ اٌذٔ١ب منطب خبفب ِٓ احل١بح ،

سلزٍفب ؾٓ د١بح إٌبط اٌؿبد٠ني  ٚثشغُ اٌزمذَ يف اجلشادخ  ٚ ،سغُ

اٌؿٍّ١بد اخلّظ اٌز ٟخنؿذ ذلبدىت ا ، ْ٢أال أْ ؾ١جب يف سجٍٟ

جؿٍٕ ٟأعري ؾشجبء .

يف ثذا٠خ طفٌٛز ٚ ٟفجب ، ٞمل أوٓ أؽؿش ثؤٔ ٞمـ  .وٕذ أعري ثؿشط

ٍِذٛظ جذا ٌ ٚىٓ ٘زا مل ٠ىٓ ٠ؿٌٕ ٟزفىري ٞاحملذٚد اٌؾٟء اٌىضري .

صِ١الر ٟيف ادلذسعخ وٓ ٠شددْ ؾٍ ٟاألعئٍخ دٛي سجٍِ ٚ ٟؾ١ز ٟاٌغري

طج١ؿ١خ  ٚ ..وٕذ أج١ج ُٙثرباءح اإلجبثخ اٌز ٟدفػزٙب ِٓ أِ: ٟ

" اهلل ٠ش٠ذ رٌه "

 ٚوربد  ٚ ،وربد ِؿ ٟأفىبس ٚ ٞرٛعؿذ ٔػشرٌ ٟألِٛس .ثذأد أدظ

ثبٌن١ك ِٓ ٔػشاد ِٓ ُ٘ دٛيل  ٚأؾ ُٕٙ١ادلزغبئٍخ  ،اٌغبخشح أد١بٔب

 ٚادلؾفمخ أد١بٔب أخشٌ ٜىٓ جٛٙد ٞوبٔذ ِٛجٙخ ثؾىً وجري ضلٛ

دساعز ٚ ، ٟاٌز ٟوٕذ ِزفٛلخ فٙ١ب .

وبٔذ ٚاٌذر ٟدائّب ربّغٕ ٚ ٟرؾجؿٕ ٚ ٟرؤًِ أْ أفجخ طج١جخ راد

ِ َٛ٠ب ..

 ٚوٕذ أفىش يف إٔٔ ٟلذ أوزؾف ؾالجب حلبٌز ٟثٕفغِ ٟغزمجال .

احلٍُ ثبالرببق ثىٍ١خ اٌطت أفجخ ٘بجغ ، ٟفؤٔب أدك ِٓ أِٓ ٍ ٞ

صِ١الر ٟثٙزا اجملبي ٌ ،ى ٟٔٛأوضش٘ٓ رفٛلب .

زبشجذ ِٓ اٌضبٔ٠ٛخ  ٚؾمذح اٌؿشط ال رؿٕ ٟيل اٌىضري  ،أال أٔٗ دني

رمذِذ ٌالٌزذبق ثىٍ١خ اٌطت  ،سفنذ  ،ثغجت اٌؿشط .
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ٌىُ أْ رزقٛسٚا و١ف ٚلؽ اخلرب ؾٍٔ ٝفغ ٚ ... ٟو١ف ربطّذ يف رٌه

اٌ. َٛ١

مت لجٛي صالس صِ١الد أخش٠بد -وٕذ أٔب أوضش رفٛلب ِٕ ، ٓٙاألِش اٌزٞ

أؽؿشٔ ٟثبٌغنت ِٕ. ٓٙ
لٍذ إلدذا٘ٓ راد ِشح :

" ٘زٖ اٌىٍ١خ فبعذح اٌزِخ ..أٙب ال رؿشف و١ف زبزبسِٕغٛثٙ١ب!! ..
إٔ ٟجذ٠شح ثبٌمجٛي أوضش ِٓ غري" ٞ

 ٚوبْ سد٘ب  " :طج١جخ ؾشجبء ! وُ ٘زا ِنذه ! "
 ٚأٔفجشد مذىب ...
أ ٔفجشد مذىب  ٟ٘ ٚال رؿٍُ  ...أ ٞؽٟء لذ فجشد يف داخٍ. ٟ
ً٘ ؾٍ ٟأْ أدشَ شلب أدت فمط ألٕٔ ٟؾشجبء ؟؟

أز ٝٙاألِش ث ٟاىل دساعخ اٌزّش٠ل اٌجغ١ط يف أدذ ادلؿب٘ذ األٍ٘١خ.

ثؿذ زبشج ، ٟؾٍّذ يف أدذ ادلغزؾف١بد  ٚ ،مل أدؼ فشفخ أل ٞؽخـ ألْ

٠غؤٌٕ ٟؾٓ عجت ؾشج. ٟ

ؾٍّذ يف ؾ١بدح أدذ األطجبء اجلشادني  ٚ ،اٌز ٞالدع ثطج١ؿخ احلبي

ؾشج ٟادلخجً .

 ٚوبْ ٘ ٛأٚي ؽخـ مسذذ ٌٗ أْ ٠غؤي ؾٓ دبٌز٘ ٟزٖ .
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اٌطج١ت وبْ ِب٘شا  ٚدزلب  ٚ ،لذ روش يل أٔٗ ؾبجل دبالد ِؾبثٙخ .

ٌٚذ أًِ مل ٠ىٓ ِٛجٛدا ِٓ لجً يف اٌؾفبء  ٚ ،ورب يف داخٍ ٚ ، ٟرؿٍمذ

ثٗ ٌٍذذ اٌز ٞأفجخ ٘بجغب ِغ١طشا ؾٍ١ٌ ٟال ٙٔ ٚبسا ...

ٌٍ ٚذذ اٌز ٚ ... ٞد ْٚؽؿٛس ِٕ ... ٟأغشِذ ثزٌه اٌطج١ت ...
وبْ سجال أؾضثب  ٚزلجٛثب ِٓ لجً اجلّ١ؽٌ..مذ أفجخ حل١برٟ

طؿّب آخش ...

ً٘ رؿشفِ ْٛب حيذس ٌٍفزبح ؾٕذِب رغشَ ...؟
أجش٠ذ يل ؾٍّ١خ أ ٗ١ٌٚربذ اؽشاف ٘زا اٌطج١ت احلج١ت  ٚ ،مل رٕجخ .

أرزوش و١ف أٔٗ ثم ٟفرتح طٍ٠ٛخ يف غشفزٛ٠ ، ٟاع٠ ٚ ٟٕ١ؾجؿٕٛ٠ ٚ ٟؾذ

دبذبٌٚخ ِٓ ٔٛؼ سلزٍف .

وبْ ٠زذذس  ٚمل ٠ىٓ ِ ّٟٕٙ٠ب ٠مٛي ..وٕذ فمط أٚد االعزّبؼ اىل

فٛرٗ  ٚ ...أؽؿش ثمشثٗ ...
وُ وٕذ أ٘ٛاٖ ...

مل أؽف ِٓ ٝدبٌخ اٌؿشط ٌ ،ىٓ األِش مل ٠غري اٌىضري ثبٌٕغجخ يل ...
ثً سبٕ١ذ أْ أثم ٝؾشجبء ٌ١جش ٞيل اٌؿٍّ١خ رٍ ٛاألخش٠ ٚ ... ٜجمٝ

لش٠جب ِٕ. ٟ
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سأ٠ذ أْ هلل دىّخ ِٓ خٍم ٟؾشجبء  ،أال  ٟ٘ ٚأْ أٌزم ٟثٙزا اٌطج١ت .

فؾىشا هلل .

وً ٘زا  ٛ٘ ٚ،ال ٠ؿشف ِب أخف ٗ١يف فذس ٚ ٞال أجشإ دىت ؾٍ ٝاٌزفىري

ثى١ف رى ْٛسدح فؿٍٗ  ٌٛ ...ؾشف إٔٔٚ ٟالؿخ يف دجٗ .

ثؿذ فرتح ٌ١غذ طٍ٠ٛخ  ،اٌزذمذ دبغزؾفبٔب رلّٛؾخ جذ٠ذح ِٓ األطجبء

 ٚاٌطج١جبد ...

 ٚد٘ؾذ دني سأ٠ذ صٍِ١ز ٟرٍه ِٓ ث،ُٕٙ١

 ٚحبىُ غشٚف اٌؿًّ  ،اجزّؽ دج١ج ٚ ٟرٍه اٌطج١جخ .
وضريا ِب وٕذ أسالت اٌٍمطبد اٌز ٟمجؿذ ثّٕٙ١ب  ٚ ،أعرتق اٌغّؽ اىل

أدبد٠ضّٙب  ٚاٌز ٟمل رىٓ اال ؾٓ أِٛس اٌؿًّ .

٘ىزا عبسد األِٛس اىل أْ رفؾ ٝخرب أسعٍٕ ٟاىل اذلب٠ٚخ ..دج١ج ٟلذ

ؾشك اٌضٚاط ؾٍ ٝرٍه اٌطج١جخ  ٚ ...األِٛس رغري ضل ٛاٌشثط ثّٕٙ١ب
رضٌضٌذ األسك ربذ سجٍ ٟاٌؿشجبء  ...مل أسببٌه ٔفغ... ٟ

ر٘جذ اىل د١ش ديىٕٕ ٟااليرمبء ثٙب  ٚ ،ثم١ذ يف أزػبس٘ب فرتح طٍ٠ٛخ ،

ربسوخ ؾٍّ ٟثال ِٕجض ..
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 ٚدني سأ٠زٙب  ،أؾشثذ ذلب ؾٓ سغجز ٟيف احلذ٠ش ِؿٙب  .اعزغشثذ ٟ٘

األِش فٕذٓ مل ٔىٓ ؾٍٚ ٝفبق ِٕز صِٓ ...

 ٚيف ادذ ٜاٌغشف ٚلفٕب يف ِٛاجٙخ ثؿنٕب اٌجؿل .
عؤٌزٕ: ٟ
 " ِب األِش ؟ "ؾٍٝ
لٍذ ِجبؽشح  ،د ْٚرؤْ أِ ٚمذِبد  ،فبٌغئاي وبْ ٚالفب ِٕز عبؾبد

طشف ٌغبٔ ٟإِٔؽ خشٚجٗ ثؿٕف :

 " ً٘ دمب عززضٚجني اٌطج١ت !؟ "سفؿذ دبججٙ١ب أذ٘بؽب  ٚأعزٕىبسا  ،ف ٟٙمل رزٛلؽ عئايل ٘زا .
وشسرٗ ؾٍٙ١ب ِشرني  ،صُ أجبثذ :

٠ ً٘ ٚ " -ؿٕ١ه األِش يف ؽٟء ؟ "

ؽؿشد ثبٔ١ٙبس ؽذ٠ذ  ...مل أسببٌه اٌذِٛؼ اٌز ٟلفضد ِٓ ِمٍز ٟسغّب

ؾٕٟ

لٍذ :
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 " ٔؿُ  ..فؤٔب أدجٗ !! "ٌٍذػبد ثم١ذ فبِزٗ  ،صُ عؤٌزٕ: ٟ
 " ٠ ً٘ ٚؿشف ٘ ٛثزٌه ؟ "لٍذ خبجً  ٚأًِ :

 " ٌ١ظ ثؿذ ٌ ..ىٕٗ ٠ؿشف إٔٔ ٟألذسٖ  ٚأؾضٖ وضرياٙ٠ ٛ٘ ٚ .زُألِش ٚ ٞؾالج" ٟ

لبٌذ :

 " -رؿٕني أٔٗ حيجه ؟ "

سبٕ١ذ ٌ ٛوبْ ٚالؿب أوزؾفٗ ٘زٖ اٌٍذػخ ! ٌىٕٗ وبْ دٍّب ...
أججذ :

١ٌ " -ظ ثؿذ ! "

لبٌذ :

 "  ٚدلبرا زبرب ٟٕ٠ثٙزا ؟ ً٘ رش٠ذ ِٟٕ ٓ٠أْ أسفنٗ  ٚ ،أٚفٗ١خبطجزه ؟ "

اٌذِبء رقبؾذد اىل ٚج ٚ ٟٙأفجذذ أرؿشق ثغضاسح  ٚأرٕفظ ثمٛح .

وبٔذ ؾٕ١ب ٞذب١جبْ ثـ ٔؿٌُ ٚ ..ىٓ ؾٙ١ٕ١ب وبٔزب رنذىبْ ...
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لبٌذ :

 " -اِب أْ رى ٟٔٛمحمبء أ ٚفبلذح اٌٛؾ ً٘ ٚ ..ٟرزٛلؿزني ِٕ ٟأْ

أفؿً رٌه ؟ أَ رزٛلؿني ِٕٗ أْ ٠رتوٕ١ٌ ٟخطت شلشمخ ؾشجبء ؟ "

 ٚأعزذاسد ٌزغبدس اٌغشفخ .
ُ
يف رٍه اٌٍذػخ  ،لزٍذ اٌفزبحاخلريح اٌز ٟثذاخٌٍٚ ٚ ... ٟذد
اٌؾش٠شحاٌؿشجبء .

أعشؾذ اخلط ٝاىل اٌم ُ١د١ش أؾًّ  ٚأٔب ال أس ٜؽ١ئب أِبِ . ٟوبٔذ

اٌذِٛؼ سبأل ؾ . ٟٕ١ال أروش و١ف ٚفٍذ اىل اٌؿ١بدح  ٚأغٍمذ اٌجبة

ٚأجٙؾذ يف ثىبءا ِش٠شا .

ثؿذ لٍ ً١فزخ اٌجبة  ٚدخً اٌطج١ت  ..سفؿذ سأع ٟفبرا ثٕػشارٟ

رقطذَ ثٗ  ٚ .يف احلبي رٛجُ ٚج ٚ ٗٙلبي :
 " : -أأٔذ ؾٍِ ٝب ٠شاَ ؟ "

ٚلفذ ...

ِغذذ دِٛؾ ٚ ٟلٍذ يف آخش زلبٌٚخ يل إلٔؿبػ اٌفزبح اخلريح احملزنشح

يف داخٍ: ٟ

 " دوزٛس  ...أمل رؾؿش ثؤٕٔ ٟأدجه راد ِشح ؟ "رغري ٌ ْٛاٌطج١ت ِٓ ٘ٛي ادلفبجؤح  ٚاٌز ٟمل رىٓ ٌزخطش ٌٗ ؾٍ ٝثبي
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 ٚأ مطشثذ رؿبثريٖ  ٚ ،مل ٠ؿشف ِب ٠مٛي .
لٍذ :

 " ً٘ ٠ؿٌٕ ٟه ِب روشرٗ ؽ١ئب ؟ "ثقؿٛثخ لبي :

 " -أٔب آعف ٌ ٚىٓ " ...

 ٚمل ٠زُ اجلٍّخ  ٚ .أٔزٙذ اٌفزبح اخلريح ثذاخٍ ٟد ْٚأْ رغّؽ ٌٍجٍّخ
رزّخ ِب ،

 ٚوبٔذ ادلشح األخريح اٌز ٟأٌزم ٟفٙ١ب ِؽ رٌه احلج١ت. .خشجذ ِٓ
فٛس ِٓ ٞاٌؿ١بدح  ِٓ ٚادلغزؾف ٚ ٝمل أؾذ صبٔ١خ .

فقٍذ ِٓ ؾٍّ ٟثغجت رقشيف اٌال ِجبيل  ٚ ،مل أورتس .

ٚاٌذر ٟثذأد رمٍك ؾٍ ٝدبٌز ٟاٌغري طج١ؿ١خ ٌ ٚىٕ ٟمل أوٓ أفبسدٙب

دبب ٠ذٚس يف سأع ٚ ٟلٍج . ٟثذأد د١بح سلزٍفخ  ،فؤٔب اٌؿشجبء  ٚ ،ال ديىٓ

أْ أؾ١ؼ وجم١خ إٌبط .

وٕذ أسالت اٌفز١بد ِٓ دٛيل  ٚ ...أدمذ ؾٍ . ٓٙ١مج١ؽ لش٠جبرٟ

ٚفذ٠مبر ٚ ٟصِ١الر ٟلذ رضٚجٓ  .يف اٌجذا٠خ وٕذ أدنش دفالد صفبفٓٙ
ألعزّزؽ ثٛلز ٟاٌنبئؽثال ٘ذف  ٚال ِؿىن ٌ ...ىِٕ ٟؽ ِشٚس اٌٛلذ ،
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وش٘ذ دىت اٌزٛاجذ  ٚاٌػٛٙسثؿشج ٟادلخجً أِبَ األخش٠بد  ٚ .مل ؾٍٟ

اٌز٘بة ؟

ِّٙ ٚب فؿٍذ فبٕٔ ٌٓ ٟأصلخ يف دزة ا٘زّبَ أدذ  ...ألٕٔ ٟاٌؿشجبء .

ٔغ ٟإٌبط مج١ؿب اٌؿشجبء ٔ .غٛ١ا أٔٙب أغبٔخ أ٠نب ٌ ٚ .ذٙ٠ب ِب ٌذُٙ٠

ِٓ ادلؾبؾش  ٚاالدبع١ظ  .اٌؿشجبء أ٠نب ربٍُ ثبٌضٚاط  ...ثؤْ ربػ ٝثضٚط

ربجٗ  ٚحيجٙب  ٚ ..أطفبي رشؾبُ٘  ٚربنٕ ٚ ُٙرؿٕ ٟذلُ أمجً  ٚأجً

ِؿىن  :أِب ذببٚصد اٌضالصني ِٓ ؾّش ٚ ٞأٔب ال أصاي ثٕزب ؾشجبء يف ث١ذ

أثٙ١ب .

ً٘ ٌىُ أْ رزخٍٛ١ا و١ف وٕذ أؽؿش..؟؟؟
ادلفبجؤح وبٔذ دني طشق ثبة ث١زٕب ؽبة ِب  ...طبٌجب اٌضٚاط ِٕ. ٟ

مل أفذق ٕ٘ ً٘ .بن ِٓ ٠فىش ث ٟيف ٘زا اٌى!!! ..ْٛ

رؿٍمذ ثٙزا احلٍُ أؽذ اٌزؿٍك  .أخريا فبس دبمذٚس ٞأْ أدػ ٝثؾش٠ه

حل١بر ٚ ... ٟث١ذ  ٚ ...أطفبي ...

ِضٍِ ٟضً أ ٞاِشأح ؾٍ ٝاألسك .
ٌىٓ ٘بجغ ٟوبْ ٠ ً٘ ...ؿٍُ ٘زا اٌؾبة إٔٔ ٟؾشجبء ؟

 ٚيف ٚالؽ األِش وبْ ٠ؿٍُ  ،وّب وبْ ِزضٚجب ٌ ٚ ،ذ ٗ٠ؾذح أطفبي ،

٠ٚىربٔ ٟثؿؾش عٕني .
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٘زٖ األِٛس جؿٍذ ٚاٌذ٠ ٞمشس سفنٗ  ،زلطّب ثزٌه دٍّ ٟاٌٛاُ٘ ،

ٚأٍِ ٟاألخري

أٔب ا ْ٢أفجذذ أدمذ ؾٍ ٝمج١ؽ ٔغبء اٌؿبمل  ،امبفخ اىل ٚاٌذ. ٞ
لشسد أْ أؾٛد ٌٍؿًّ ٌ١ظ ألٕٔ ٟأدجٗ أ ٚأسغت ثٗ  ،ثً ألٕٔ ٟأس٠ذ أٞ

ِغزؼ ٜآخش  ٚ .ثذأد
ف
ؽٟء ٠جؿذٔ ٟؾٓ ث١ذ أث ٚ . ٟؾذد ٌٍؿًّ يف

د١بر ٟرٕزؿؼ ثؿل اٌؾٟء ٌ .مذ وٕذ اٌؿضثبء اٌٛد١ذح ث١ذ صِ١الرٟ

يف اٌؿًّ ٌ .زا  ،دمذدؾٍ!!! .. ٓٙ١

ٌ ٚىٕٕٚ ٟجذرٙب فشفخ إلصبسح ا٘زّبَ اٌشجبي  ،فال سجً ٙ٠زُ ثبِشأح

ِزضٚجخ .

ثذأد أضلشف ؾٓ ِغبس ٞثضا٠ٚخ رزٛعؽ ِشح ثؿذ أخش . ٜفبٌذٔ١ب مل

سبٕذٕ ٟصٚجب ٚادذا أرٙىن ِؿٗ  ،ارْ فٍزذؼ يل اجملبي إلصبسح ا٘زّبَ وً
٘ئالء اٌشجبي رؿ٠ٛنب .

اذلذف األٚي وبْ ادذ ِٛغف ٟاالعزمجبي  ٚ ،اٌؾٙري دبٌٍٕ ٍٗ١غبء  ٚ .سغُ
أٔٗ وبْ ِزضٚجب أال أٔٗ ال ٠فزؤ ٠الطف ٘زٖ أ ٚرٍه  ٚ ،ال ٠غل ثقشٖ ؾّب

جيت ـ ك اٌجقش ؾٕٗ  .وٕذ أربني اٌفشؿ ٌٍزذذس ِؿٗ  ٚ .وُ وبْ
ِغشٚسا !!! ..

الثذ أٔٗ غٓ إِٔٔ ٟؿججخ ثٗ!! ..

اِشأح وً اِشأح .
ٚ
وُ وش٘زٗ  ٚثغنذ ف ٍٗ١ِ ٗ١احلمري اىل ادلشأح  .أ٠خ
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رٕمٍذ يف ا٘زّبِ ٟادلضؾ ِٓ َٛسجً ٢خش  ٚ ،ؾٕذِب دبٌٚذ ادذٜ

صِ١الرٌ ٟفذ ا ٔزجب٘ ٟاىل إٔٔ ٟأد١ذ ؾٓ اٌطش٠ك اٌغٍ ُ١رذسجي١ب
غنجذ ِٕٙب  ٚفشخذ :

" أٌغذ ِ اِشأح ِزضٚجخ ..ارْ ِٓ اخلري ٌه أْ رٙزّ ٟثؤِٛس صٚجه ال

أِٛس!!! .. " ٞ

ثذد ؾمذح اٌجمبء ؾبصثخ ٚامذخ ؾٌٍ ٚ ..ٟىٓ ارا فؾٍذ اٌطشق اٌؿبد٠خ يف
ِٕذ ٟصٚجب ِب  ،فغؤحبش ؾٕٗ ثٕفغ ٟدىت أجذٖ ٘ .ىزا وٕذ أفىش .

 ٚؽ١ئب فؾ١ئب  ،ثذأد أرجبدي اٌشعبئً ِؽ ثؿل صِالئ ٚ . ٟألْ ثذاخٍٟ

اِشأح

ٔؿُ اِشأح  ..فمذ صلذذ يف رؿٍ١ك لٍٛة ثؿن ُٙث . ٟوبْ رٌه ٠ؾؿشٟٔ
ثبٌض٘ ٚ ٛاٌفشح .

فؤٔب اِشأح لبدسح ؾٍ ٝجزة ا٘زّبَ اٌشجبي سغُ و ٟٔٛؾشجبء .

 ٚوٕذ أعخش ِٓ صٚجبر ، ُٙاٌٍٛار ٟال ٠ؿشفٓ ثؤْ أصٚاج ُٙاألغج١بء

ٚالؿ ْٛيف ؽجبو ٟاخلج١ضخ .

أٔب اِشأح ٛٙ٠ا٘ب اٌشجبي  ،ارْ عؤصلخ يف اجيبد اٌضٚط اٌز ٞأس٠ذ ٘ .زٖ

األِٛس وبٔذ ربذس د ْٚأْ ٠ؿٍُ ثٙب ٚاٌذا. ٞ

وٕذ أفىش يف إٔٔ ٟعؤؾبلت ٚاٌذ ٞؾٍ ٝجؿٍٗ ا٠ب ٞأؾ١ؼ دىت ٘زٖ اٌغٓ

د ْٚصٚط  ٌٛ .وبْ ٙ٠زُ ثؤِش ٞوّب جيت ٌ ،ىبْ عؿٌ ٝزضٚجي ٟثؾىً أٚ
ثآخش .
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ٌ ٚىٓ  ٚدبب أٔٗ فؾً  ،فغؤصلخ أٔب .
رٛاٌذ األ٠بَ  ٚاٌؾٛٙس  ...دىت اٌزم١ذ ثشجً أؾضة  .ؽؿشد ثفشدخ
لق ٜٛفٙزا ِ٘ ٛجزغب ٚ . ٞع١ى ْٛمذ١ز ٟاٌزبٌ١خ .

وٕذ لذ أ وزغجذ خربح ال ثؤط ثٙب يف فٓ جزة االٔزجبٖ خالي اٌؾٛٙس
ادلبم١خ ،

 ٚؾشفذ ِب حيجٗ ٘ئالء اٌشجبي يف ادلشأح  ِٓ ٚ ،أ ٞطش٠ك ديىٓ يل أْ

أرغًٍ اىل لٍٛث. ُٙ

 ٚأ عزخذِذ وً ِٙبسر ٚ ٟو١ذ ٚ ٞخجضٌ ٟإل٠مبؼ ثٙزا اٌشجً ٌ.مذ وبْ
أفغش ِٕ ٟعٕب  ٚ ،أؾضثب  ،جب٘ال ثؿبمل إٌغبء ،

ٌ ٚزا فذخٛيل اىل د١برٗ جؿٍٗ حيظ ثؤؽ١بء مل ٠ىٓ حيظ ثٙب ِغجمب ...
أؽ١بء مجٍ١خ  ..ال ديىٓ ِمبِٚزٙب ...

مل ٠ؿذ ٠ش ٜاٌؿشط اٌز ٞأؾبٌٔ ... ِٕٗ ٟمذ أف١ت ثغؾبٚح ِب ٚ ...رؿٍك

ث ٟجبٕ... ْٛ

ٌمذ صلذذ صلبدب ِز٘ال  .ا ْ٢أعزط١ؽ احلقٛي ؾٍ ٝصٚط يل. .

أ رفمٕب ؾٍ ٝأْ ٠ؤر ٟخلطجزٚ ِٓ ٟاٌذ..ٞ
 ٚعشؾبْ ِب وبْ يف ث١زٕب .
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ٌمذ فؿٍذ اٌىضري  ٚ ...ثزٌذ جٛٙدا خالي اٌؾٛٙس ادلبم١خ ِٓ أجً اجيبد

صٚط يل فى١ف رزٛلؿ ْٛأْ رى ْٛسدح فؿٍ ٟدني ٠شفل ٚاٌذ٘ ٞزا اٌشجً

حبجخ أٔٗ ٠ ..قغشٔ ٟعٕب ؟؟؟

ةٔ١ٙبس ؽذ٠ذ  ...ر٘جذا ىل ادلغزؾف ٚ ٝأخربد صِ ٍٟ١ثؤْ ٠ؿبٚد
أفجذ ا
اٌؿشك ..

ال ديىٕٕ ٟأد أزبٍ ٝؾٕٗ ثٙزٖ اٌجغبطخ  ،وّب ال ديىٕٗ ٘ ٛا٢خش .
 ٚأ عزجبة ٌطٍج ٚ ، ٟؾبٚد اٌزذذس ايل أث . ٟوبٔذ ٚاٌذر ٟرمٛي :
ِؾرت ٌٍفزبح  ...اىل ِىت عٕٕزػش ؟ ٌٕمجً ثٗ خريا ِٓ ثمبء
 " أٍٗ
اثٕزٕب د ْٚصٚاط !! ..

ٌىٓ ٚاٌذ - ٞحلىّخ ال ٠ؿٍّٙب االاهلل -سفل اٌؿش٠ظ رلذدا ٌٕفظ احلجخ ،
 ٚوؤٔٗ خيىبء يل ؾش٠غب أفنً يف أدذ جٛ١ثٗ .

سدح فؿٍ٘ ٟزٖ ادلشح وبْ ع١ئخ  ،ثً ٘ ٟاألعٛأ ؾٍ ٝاإلطالق  .ذبشأد

ٚربذصذ ِؿٗ  ،د ْٚخجً  ٚ ،أخربرٗ ثؤٕٔ ٟمل أؾذ فغريح  ٚإٔٔ ٟأسغت

يف اٌضٚاط ِٓ ٘زا اٌؾبة .

ٌ ٚىٓ ٚاٌذ ٞمل ٠ىٓ ٠ؾؿش دبب أؽؿش ثٗ  ،ف١ٌ ٛٙظ اِشأح ؾشجبء ذببٚصد

اٌضالصني ِٓ اٌؿّش ٠ ٌٓ ٚ ،ى ْٛوزٌه راد . َٛ٠
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أال ٠ؾؿش ثؤٕٔ ٟحببجخ ٌضٚط وجم١خ إٌغبء ؟
مل أعزغٍُ ذلزٖ إٌٙب٠خ  ،سغُ أْ صِ ٍٟ١سمخ ٌألِش اٌٛالؽ  ٚسمٟ

ثبٌٕق١ت  ٚ ،ؾٕذِب ؽؿش ثؤٔٗ ال عج ً١أِبِٕب ٌٍضٚاط ثذأ ثبالثزؿبد ،

ٌٚىٕ ٟثم١ذ أطبسدٖ  ٚأفشك ٚجٛد ٞيف د١برٗ  .جيت أْ أعزخذَ أعٍذخ
ل ٜٛلجً أْ ٠فٍذ ِٓ ٠ذ. ٞ

ٌ ٚىٓ ..
ثؿذ فرتح  ...ثذأ ٠غؤَ ِٓ ِطبسدر ٚ ، ٌٗ ٟاحلبد ٟؾٍ ٝاٌضٚاط  .ثذأ دجٗ
ٚرؿٍمٗ ث٠ ٟنؿف ؽ١ئب فؾ١ئب اىل أْ اخزف . ٝلبي يل يف آخش ٌمبء ثٕٕ١ب :
 " اؾزمذ أْ ٔػشح ٚاٌذن وبٔذ فبئجخ  ،ففبسق اٌغٓ ثٕٕ١ب جيؿًرفىرئب سلزٍفب !!! ..

ِٓ األفنً أْ ٔجم٘ ٝىزا "
فذِزٕ ٟمجٍزٗ  ،و١ف ديىٓ أْ ٔجم٘ ٝىزا ؟ أٔب أس٠ذ أْ أرضٚط ِٕٗ .

٘زا ِب وٕذ أعؿ ٝإٌِ ٗ١ز ِذح طٍ٠ٛخ .

أال ٠ىف ٟأْ اٌمذس لذ دشِٕ ِٓ ٟاٌقذخ  ٚجؿٍٕٟأؾ١ؼ ؾشجبء ،

أحيشِٕ ٟأ٠نب ِٓ اٌضٚاط ..وً ِب أس٠ذٖ ٘ ٛصٚط ٠ؾبسوٕ ٟاحل١بح
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فً٘ رؿجض األلذاس ؾٓ رٛفري سجً ٚادذ يل ِٓ ثني ِال٠ني اٌشجبي ؟
دلبرا خٍمذ اِشأح ِبداِذ أدؾبئ ٌٓ ٟرٕجت أطفبال ؟؟؟
لٍذ ٌٗ :

 " ال ديىٓ أْ ٔجم٘ ٝىزا ! فؤٔب أس٠ذ أْ ٔزضٚط ٕٔ ٚجت األطفبئٚؿ١ؼ د١برٕب "

لبي :

 " -ال زبؾ ! ٟفؤٔب ٌٓ أرشوه ثؿذ صٚاج . ٟثً عؤعزّش دج١جب ٌه "

 ٚأطٍك مذىخ خج١ضخ !!! .
اِزألد مسبئ ٟثبٌغذت اٌغٛداء  ٚ ...غؾ١ذ ؾٕ١ب ... ٞفمذ اوزؾفذ أٔٗ

وبْ ٠غخش ِٕ ٟطٛاي اٌٛلذ  .فشخذ :
 " -أٙ٠ب اٌغبفً " !! ..

أجبة :

 " -أٌ١ظ ٘زا ِب رٛد ٕٗ٠؟؟ "
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وبْ ألشة ِب ٚفٍذ اٌ٠ ٗ١ذ ٞرٍه اٌٍذػخ ٘ ٟؾجٛح ربز ٞٛؾٍِ ٝبدح

وب٠ٚخ اٌزمطزٙب ثغشؾخ  ٚ ،ثؾىً ِفبجٝء دٌمذ ِب د٠ٛزٗ ثبذببٖ ٚجٗ
صِ ٍٟ١فؤفجذ ؾ... ٗ١ٕ١

أف١ت صِ ٍٟ١ثبٌؿّ ٝيف ادذ ٜؾ ٚ . ٗ١ٕ١حبشٚق ِؾ٘ٛخ يف ٚج. ٗٙ
أٔب ا ْ٢اِشأح ؾبٔظ  ٚؾشجبء ِٕ ٚذشفخ  ٚرلشِخ ألن ٟفرتح ؾمٛثزٟ

خٍف اٌمنجبْ ..

 ٚأٚي ؽٟء عؤفؿٍٗ ثؿذ خشٚج ِٓ ٟاٌغجٓ ٔ ٛ٘ ...ؾش لقز٘ ٟزٖ ؾٍٝ

إٌبط ألعؤذلُ  ِٓ :ادلغئٚي ..؟؟؟

اٌذوزٛسح ِ /ىن ادلشؽٛد
اٌغؿٛد٠خ
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ؽجىخ سٚا٠ز ٟاٌضمبف١خ

/ http://www.rewity.com/vb
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