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 أحوذ سعيذ 

  فيلن الهزوب

   
  
 

هذذ ا ايلذذُلذ ايذذ ٌ 
ذذذذب  أدخلنذذذذٍ ًااع 
ذذبم  ث ذذب  ؽاَن ذذب خبًا 
ٍّ أ   كذذذذذذب  ػلذذذذذذ
أشذذبه ا اِ م ًذذ  
هذذذ أػذذ او ايذذى  م 

 .هذ ًؾ  اذ ا
 

أؽ ذذ  عذذجغ ايلُذذ  
ايلذذ ػ ايذذذبذطم   
َلؼذذ     أ  َىػذذً 
أًه اي ذنخ وأخىا 
ذو اياذذذذذذذذذذذذذ  اد 

 .اي ؾ ودح
رظهى ع اعخ أؽ   
ؽُن ذذب َذذذنى ًنذذه 
أصذذذذذذذذذذذذذذؾبثهم أو 

يذذذذ ا ط ثذذذذبي ؼنً ا
م ”َضذذؾنى  ػلُذذه“

ينذذ  ايىؽُذذ  ايذذ ٌ 
َاذذذذذذر ثغذذذذذذىا ا 
وَؾذذبوأ أ  َلهّ ذذه 

ؽذذذذذذذُ  “هذذذذذذى 

ايطبيذذذت ” وهذذذ ا 
 .ايغبًؼٍ

 
َذذذزذ أخذذذ ا يز دَذذذخ 
اين ًذخ ايؼذذنىَخ 
فهذذى أًذذبق اياذذبًى  
يُس ايىي  ايىؽُذ م 
َزذذىأ أًذذه ي ذذابو 
األ ضم وَذذذذذذذ هت 
ين ًخ ايذى   ك ذب 

 .َظ 
 

فٍ اي ؼزاذ  اينذ  
ػذذ وم ايغ ُذذغ فذذٍ 

يى  .. اي ه  ض  ا
ه ا ًب ُز ع داخلذهم 
فؾُن ذذذذذب َضذذذذذىة 
ًؼزا   فهذى َضذىة 
األػذذذذ او وَؾ ذذذذٍ 

 .ايى  
 

ر زذذذ  َذذذ  ايلذذذ ػ 
يُازذذذذ م فُنجذذذذذىا 
اينبرت وهذى َ ذىد 

أًذذذ ًذذه فذذبهذ “
 ”ؽبعخم أًذ ؽ ب 

وؽُذ  “كبرت ايؼ   
أعذذبد فذذٍ ” ؽبًذذ 

رلك ايناطخم فجىغذ 
أ  أؽ   صذب  اذبر   
   أ  ايابرذذذذذذذذذذذذ  
ايؾاُاذذذذذٍ هذذذذذذ 

بقم ايضذذذجب  واينظذذذ
أًب هذى يذذ َنذ     
ضذذؾُخ أخذذىيم يذذ ا 
يذذذ ًلاذذ  ايزؼذذب ر 
ًذذذغ أؽ ذذذ  عذذذجغ 

ا  .ايلُ  أث  

 
ً ذذه ا  عؼ ًذذٍ 
أثنذذذذذٍ.. ً ذذذذذه  
ايلاذذذبو األوأ ثُنذذذه 
وثذذذُ  أًذذذه وهذذذى 
َذذذذذىكه ًؾىهذذذذذب 
وَنلذذذذذذذغ ايذذذذذذذاٌ 
اي ُذذذىٌ يُىَؾهذذذبم 
ذ فذ اي ًىعم ويذذ 
أعزطغ أ  أوالهذبم 
أداو ػجاذذذذىٌ ًذذذذ  
ايلنذذذذذب  ايىاؽذذذذذ  
أؽ ذذذ  زكذذذٍم ًذذذغ 

اياذذذ َىح  اي  ضلذذذخ
 .ًبه  ع ُى

ويؾظخ  ؤَذخ عذجغ 
ايلُذذذذذ  ي ذذذذذ َاه 
ؽذذذذذُ  وهذذذذ ا م 
ؽُن ذذذذذب اًن ذذذذذر 

 ايىػٍ فغ ح
يذ  َ أم يذ  َ أ  ”

َذذب عذذ ع.. ؽذذذُ  
أفنذذذ ٌ اثذذذ  ػذذذذ 
وهذذذذ ا    َ نذذذذ  
َنذذذى  ًذذذ  أػذذذ او 
ا. ؽذُ   ايى   أث  
أفنذذ ٌ اثذذ  ايؾذذبط 
وهذذذذ ا    َ نذذذذ  
َنذذى  ًذذ  األػذذ او. 
أػ او.. أػذ او  َذه   
هذذى ايلذذٍ فط نذذٍ 
وهذذى ايلذذٍ ًذذى ًٍ 
واذذذذذذبيٍ ػلذذذذذذً 
ًه زذذذذذذٍ فذذذذذذٍ 
ايغُه. أضذىة هام 
   ؽذُ  اثذ  ػذذ 

 ”وه ا 
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اينهبَذذخب ثؼذذ  ًذذىد 
ؽذذذذُ م وػابثذذذه 
ألًه يذ َنلذ  األًذىم 
َاذذذر فذذذى  ثذذذىط 
ايؾىاعذذذذخم َذذذذىي 
عذذُب ح ايزذذىؽُ د 
واذذذذذذذذ  عذذذذذذذذبود 
ث ؼزالذذذُ  عذذذ د.. 
هنذذب يؾظذذخ اياذذىا م 
َنذذذذذىط عذذذذذ ؽه 
وَنهذذذذذذبأ ػلذذذذذذً 
ايغ ُذذغ ثبيىصذذب م 

 ايذذخم يُنذذى  َذذ  ايؼ
صذذذذ َؼذذذىد يطُجزذذذه 
وفطىرذذذهم َ ذذذذك 
ًاًب ا وَؼاف يؾن ب 
ؽاَن ذذذذذبم يننذذذذذه   
َن لذذه فىاؽذذ   ًذذ  
ايغنذذذذىد اينذذذذبعُ  
َاىق ثازله. َذاط 
ايذذذذ ػ وَذذذذاط 
اي اًذذب م رذذىي ًذذ  
َلذذذذذذىزم ورجاذذذذذذً 
اإلعبثذذذذخ ًؼلاذذذذخم 
 ث ذذب َغذذ  اإلعبثذذخ 
أؽذذذ  اي  ذذذبه َ  

ب ًب  ً  .َى
 

ايلذذُلذ ًذذ   خذذىاط 
ػذذب ر ايطُذذتم   

أ  ر خ  َ ننك    
ػ ذذذذذو اي ذذذذذى حم 
عذذذذذذززىؽ  ًذذذذذذغ 
ايىااذذذذغم ورلذذذذزؾذ 
ثبيزلبصُ م عزؾت 
اي ذذذى حم ورنالذذذك 
 يً ػبي هب.. ايذ ٌ 

يذذذذ  رلىاذذذذه ػذذذذ  
 .ػبي ك اي ؾُط

 
ايلُلذ كله كا ُ ح 
ًضذذذذذذى ًز ؽ ذذذذذذخم 
اإلخذذذذذذىاطم ًذذذذذذغ 
اي ىعذذذذذذذذذذذذذُاً 
ايز ىَىَخ يلؼجاىٌ 
ػ ذذذب  اي ذذذىَؼٍم 
ا ػ   ي  رل لهب أث  
ايلُلذم فنل ب ؽضى 
ثذذذذذ هنك ً ذذذذذه   

ؾضذذذذذى ًؼذذذذذه عز
اي ىعذذذذذذذذذذذذُاًم 
اعذذذذذزؼب  ػ ذذذذذب  
اي ىَؼٍ ث غنُزُ  
ًغنزذذذذب  ثطىَاذذذذخ 
ايؾذذذذذ ادم وك ًهذذذذذب 
رنؼٍ و ن ذب ؽاَن ذبم 
ورنؼذذذذذٍ ػ ايذذذذذخ 
ًلاذذذذىدحم وًؼهذذذذب 
عذذذذذننؼٍ أؽ ذذذذذ  
عذذذجغ ايلُذذذ  فذذذٍ 

 .ًهبَخ ايلُلذ
 

األداوب ػجاىَذذذذذذذذذخ 
أؽ ذذ  زكذذٍم َ ضذذ  
ثنذذذ  خلُذذذخ ًنذذذهم 
ًظىارذذذذهم صذذذذىرهم 
ؽىكخ عذذ ام كذ  
شذذٍو  عذذُانؼك.. 

رابث   وعزز نً يى
أؽ ذذ  عذذجغ ايلُذذ  
ثنذذذذذ  ثذذذذذذب زه 
و ُجزذذذذه. اي غنذذذذ  
اي ٌ ظ  أًه َن ق 
ايذذى  م فىعذذ  أًذذه 

َن ق أػ او ايذى   
 .ايؾاُاُ 

ًبهذذذ  عذذذ ُىب ًذذذب 
ه ا ايؼظ ذخم وًذب 
ه ا ايىااؼُذخ فذٍ 
كذذ  شذذٍوم  أَزهذذب 
أًذذذذذذذذٍ ثنذذذذذذذذ  
ثذب زهبم  أَذ ثهذب 
ذذذذذذب ً ذذذذذذىَ ب  وعه 
خبي  ذذذذبم وثنُذذذذذ 
ًؼهب ؽُن ذب فاذ د 
عبوهذذب خجذذى ًذذىد 

يذذ َذ دِ هذ ا “ب اثنه
اي  ذذذذذذه  فذذذذذذٍ 
ايلذذذذُلذ    أًنذذذذٍ 

 ”رنُلزه
ًؾ ىد ػج  ايؼاَاب 
أداو ػجاذذىٌم كُذذر 
َنذذذذذذذذى   ُج ذذذذذذذذب 
 وًبًذُ ب فٍ ثُزهم 
وًذذغ اثنزذذهم وكُذذر 
َنى  ثه ا اياذىح 
اي نؼ ًذذذذذذذذذذذذذذذذخ 
اإلًذذذذذذبًُخ فذذذذذٍ 
ػ لذذذذذه ك ذذذذذ ًى  
يلذغ م  ث ذب كذب  
َؾزذذبط هذذ ا ايذذ و  
ب فذٍ ًلذذُخ  رؼ ا 
اي ن ذذُخم ؽزذذً 
ًذذذذذزطُغ فه هذذذذب 

ا.  ث ذب عذنظ  عُ   
ؽذذبيىَ  أًذذبق هذذ ا 
اي ن ذذُبدم كُذذر 
َنذذذبًى  ًىرذذذبؽٍ 
ايجذذذبأم وهذذذ  هذذذذ 
اي ن ذذذذذذذُزُ  أق 
واؽذذذذ ح واألخذذذذىي 

 !ًغىد  دػبو 
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َذذب اجضذذزٍ ُداِّذذٍ “

 ػلً ايغ ا ؛
يؾ  يُلنذب ًذب َزىيذ  

 يه ًهب م
َذذب اجضذذزٍ ُداِّذذٍ 

 ػلً ايؾغى؛
يؾذذذ  ًذذذب ر ذذذِؾٍّ 

 ع ُغ ايج ىم
يؾذذذ  ًذذذب رزلّذذذذى 

 .األعىا 
يلذذٍ ًذذه فذذبهذ ا

 ؽبص 
 ين  ثالجٍ واص م
وايلٍ ًه فبه ه 

 ػالٍ
ثز ذذذذذذذذذذذذذذذذذىؽه 

 .ايذ ع 
َب الذىة ثزنذاف دق 

 فٍ ايؼز خ
َب الذىة ثزنذاف دق 

 ورغنٍم
عذذذغنىًب ابصذذذ َ  

 َذغنىا اينل خم
واينل ذذذذخ غ ذذذذت 

 ..ػنهب وػنٍ
 لؼذ ً  اياضجب  

 ”.وً  األعىا 
 

أؽ ذذذذذذ  عذذذذذذؼُ 
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 ّٖجد مشثسٓ

 ثىخزالُ
  

 

 
 !  أر ؼى ثبين  

فٍ ايؾاُاخ أًذ 
 ً  خ يذ ًلذك
فؼلهب الجك ض  

 ػالك
ف  رؾ   أؽ  
أخطبوأ اي ارُخ 

 فٍ ؽاكم
أًذ رن أ ًلذك 

ك  ًىح رزنبزأ فُهب 
 ػ  اىا 

ًبم رزىاعغ فُهب ػ  
خط أؽ ى وضؼزه 
يطى  ؽُبركم 
رزغبوز اىاػ أ 

ورنذىهب ً  أع  
أؽ م رؼُ  رىرُت 
أويىَبرك ي بيؼ 
اِخى ورنذً 
جؼ أه ُخ أ  ر 

ثط  ا زك فزضغ 
أؽ هذ ثط  

يؾُبركم ورنزظى أ  
َ    فٍ 

رنُ رك ػنهم أ  
َ    فٍ عؼلك 
أًذ ثط  ؽُبرهم أ  
َضؼك أوأ ابي زه 
ك ب رلؼ  ًؼهم أ  
َذل ك ًلبرُؾه 

ك ب ًنؾزه أعىا أ 
و ًلبرُؾك كلهبم 
وأ  َ نؾك ايلىػ 
اي ٌ رنجئه يه 
ثالجكم وهى 
ثبألعبس يذ 

َجبديك األدوا م يذ 
ك ث اؼ  َغلذ

ً ُا ك ب وضؼزه 
 .ػلً  أس ابي زك
ػاَاٌ أًذ رن أ 

 …ذارك
ؽُن ب ُرْنَ ش 

كىاًزك ور  ذم 
ثؼ هب رغىػ 

ور  ذم صذ رننذى 
ر بًب ف  رذزطُغ 

ي ل خ اي زبد 
اي زنبصى داخلكم 

فزجنٍ دو  دًىع 
رذُ  دًىػك 

يل اخ م رؤصى ػلً 
ع ًك اينلذٍ 
وأػضبو عذ أ 

ر ُجك ثبي ىض و 
 نؾك ايؾذىح و  ر

ايزئبق ينذىأم 
رظ  ذيك اياىٌ 

ع ا يلغ ُغم 
اي ؾطذ ر بًب ً  
اي اخ  وك  ذيك 

فٍ ايؾاُاخ هى 
 ًبصنؼذ َ اأم

ف بذا رىَ  ثؼ  اِ  
 ! 

ص انٍ يذ َن يك 
 أؽ 

فؼلزهب ثنلذك 
ثذ اعخ  ل  

 ايذبدعخ.
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 ػج ا ًىاص 
 ايهىوة
  
 

 

اجذذذذ  ػُذذذذ  األق 
ثلزذذذذىح  ىَلذذذذخ 

أًذذب ب” يذذه  مابيذذذ
أ َذذ  أ  أرىشذذؼ 
ي ذذذذذبثاخ  األق 
اي ضبيُذذخ , مف ذذب 

  أَك  
ً ذذب   ب” أعبثهذذب 

شذذذك فُذذذه  ًذذذك 
رذذذزؾاُ  ياذذت 
أكجذذى و أكضذذى ًذذ  
األق ًضبيُذذذذذذذذخ م 
ف ًذذذذ ضذذذؾُزً 
ثبينضُى ًذ  أعذ  
أثنبينذذب مضذذؾُزً 
ث ذذذذذذذذذذذذذذذؾزك 
وًغهذذذىدأ ويذذذذ 
رز زؼذذً ثؾُبرذذك 
كبألخىَذذذبد ًذذذ  
ثنذذذً عنذذذذك م 

ؽاذذذب   ًذذذك كنذذذذ 
اي ذذذ ؼخ ايزذذذً 

زىاذذذ يزضذذ   ؽ
ي ذذذذ  ؽىيهذذذذب و 
يؼلذذذك رل ذذذذُ  
ذيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذك 
ثنلذذذذذذكمايؾ   
هلل مأثنبؤًذذب فنذذى 
ينب ك ب أًنب ًىفذ  
فذذذذً ايذذذذذؼبدح 
ألًذذذذذذك زوعذذذذذذخ 
ًضبيُذذذذذخ َنذذذذذ   
وعىدهب فً ه ا 
ايذذذذاً  . و أًذذذذب 
أازىػ أ  ًؾزلذ  
ثذذذذذذذك ػلذذذذذذذً 
ًذزىي األعذىح 
و ًنىًذذذذك فذذذذً 
وعذذذىد األهذذذ  و 

 . األص ابو
أًذذب أ َذذ  ” هذذًب

رنىَ ذذذذب  ػلذذذذً 
اي ذذذذذذذذذذذذزىي 

 ”. ايىع ً
َب عذُ رً ” هىب

مك ب وضؾذ يذك 
أًذ أق أكضذى ًذ  
ًضبيُذذذذخ و ينذذذذ  
اي ذذذذذذذذذذذىو    

 . رنطجو ػلُك
  ر ذغ  ب” هً 

ثبيك كضُىا  م ًنذً 
ع  شؼ ًلذً 

و ع عذذذذذذزىفً 
اي ذذذذىو  ك ذذذذب 

 . َغت
فز نً يهذب ؽظذب  
عذذذؼُ ا  و خذذذىط 
ي ذذذذىاو ثؼذذذذه 
األشذذذذُبو ايزذذذذً 

 .  لجزهب
…. و يذذذذذ َؼذذذذ  

ؽزذذذذً هبرلذذذذه 
 ًغلو

ػجذذذذ ا ًذذذذىاص 
  أػج  اي 
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 علىي صجؼ
 ايً أًٍ

 

 
 
 

 علىي صجؼ رنزت
  عبيخ  يً أًٍ

 
——————— 

 
  عبيخ  يً أًٍ

————— 
صجبػ اينُى َب 

 غبيُخ
َبيلٍ ًبيُخ اينى  

 ..ػجُى
َب ع ُلخ زٌ ًب 

  ًذِ 
وايذنُ  ًب يهب 

 ..ر صُى
ك  ًب أكجى ثجاً 

 شجِهك
ب  ًِذ  ثس  جؼ 

 ..غُى
أص  َب ًب  رؼل ذ 

 ًِنِك
الجٍ زٌ َجاً 
 .. ُى

 ُى َىفىف ُؽت 
 داَ  ب

َبيلٍ الجك ُكله 
 ..ِخُى

 َب ثهُخ فٍ غ ورك
 ..وػطبِأ كزُى كزُى
يا خ ً   َ أ 

 ثزذن 
ودػىرك هٍ 

 ..اي يُ 
وؽنبًك َب ًب غطًَّ 

 هّ ٍِ
 ..ًه ب كب  كجُى

َ ُى ًه ب َ ُى َب 
 أًٍ

 .. ًِذ ايالت اينجُى
 وػً َبًب راػلٍ 

نٍِّ ًِ 
يى فٍ ًىح ك ًٍ 

 بًِ أػ
 ..الجٍ عبًّ ِأ
ُكلٍِّ ُ ىِػك 

 ..وأعُى
أعُى يالت  أق 
 ضّؾِذ ثؼ ىهب
ووالذ ض  

 ..األػبصُى
ثن  اىح وػاق 

 صبد 
ًه ًؾزبط 

 ..يلز كُى
 أَىح ثبيؾو َب أًٍ
أثىَب كب  ثُؾجك 

 ..كزُى
زوعخ ؽلىح ك ًهب 

 غنىح
 ..وأصُلخ ثنذ خُى

وفٍ دػبيٍ يُنٍ 
ًَّب  َب أ

رؼُ ٍ ثذؼبدح 
 وُػ ى  ىَ 

 ؾخ داَ خ ث
ا  وػبفُخ ع  

زٌ ِع   رذ غىُعه 
 فٍ أ ض صبيؾخ

أصجؼ شغىح 
  ب ؽخ خُى..
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 األق 
 
   
  

األق كل ذذخ صذذغُىح 
وؽىوفهذذذذب الُلذذذذخ 
يننّهب رؾزىٌ ػلذً 
أكجى ًؼذبًٍ ايؾذّت 
وايؼطذذذبو وايؾنذذذب  
وايزّضذذؾُخم وهذذٍ 
أًهذذب    رنضذذت و  
رغذذذذّر و  رزؼذذذذتم 
ًز فّاذذذذذخ داي ذذذذذب  

ى ً  ايؼطذر ثبينضُ
ايذذذذ ٌ   َنزهذذذذٍم 
وهذذذذذذٍ اي ّذذذذذذ   
ايؾنى  اي ٌ ُرلاٍ 
ػلُذذذذذذه  أعذذذذذذك 
ور ذذذذذذنى  يُذذذذذذه 
ه ىًذذك وًزبػجذذك. 
األق هذذذذٍ ايزذذذذٍ 
رؼطذذذٍ و  رنزظذذذى 
أ  ر خذذذذ  ًابثذذذذ  
ايؼطبوم وهٍ ايزٍ 
ًه ذذذذب ؽبويذذذذَذ أ  
رلؼذذ  وراذذذّ ق يهذذذب 
فلذذذ  رذذذذزطُغ أ  
رذذىدّ ع ُلهذذب ػلُذذك 
ويذذذذذذى ثاذذذذذذ   ذ ح 
صذذذذذغُىح؛ فهذذذذذٍ 
عجت وعىدأ ػلً 

ؾُذبحم ف اذ  ه ا اي
ًذذب َ نذذ  را َ ذذخ 
هذذذى ايذذذ ػبو يذذذ قم 
وعذذذذجت ًغبؽذذذذكم 
ُرؼطُذذك ًذذ  دًهذذب 
وصذذذذذّؾزهب يزنجذذذذذى 
ورن ذذذذذ  صذذذذذؾُؾب  
علُ ب م هٍ ػىًذك 
فذذٍ ايذذّ ًُبم وهذذٍ 
 ايزٍ ُر خلك ايغنّخ. 

 
  األق ػ  ك ق أع  

 
أفض  كزذبة  اىأرذه 

 .ًٍّ  هىب أ
  رىع  فٍ ايؼذبيذ 
وعذذبدح أًؼذذذ ًذذ  
ؽضذذذذذذذذ  األقم و  
 و دح أع ذذذذ  ًذذذذ 

 صغىهب. 
 ّ  األق ايزذذذٍ رهذذذاّ 
اي ه  ثُذب هب رهذاّ 
ايؼذذذذبيذ ثُ ُنهذذذذب. 
ًّذذذٍ هذذذٍ اينّجذذذغ  أ
ايذذ ٌ اعذذز ّ  ًنذذه 
أعذذذذذذ ب ًجذذذذذذبد  

 ؽُبرٍ. 
يى كب  ايؼذبيذ فذٍ 
ًّذذذٍ فذذذٍ  كّلذذذخ وأ
اينّلذذذذذخ األخذذذذذىي 

 .ًٍّ   خزىد أ
 ّ  ًذزاج  ايطّل  

ًّه.    هُ  ث 
ًّذذذٍ هذذذٍ ايزذذذٍ  أ

 صنؼزنٍ. 
ياذذذ  كبًذذذذ أًذذذٍ 
اًذذذذىأح  ً ه ذذذذخم 

رضذّذ كذّ  ًذب  كبًذ

فذذذذٍ األ ض ًذذذذ  
ِ ُجخم أع م كّ  ًذب 
فذذذذٍ األ ض ًذذذذ  

  ُجخ. 
ك  ًذب أًذب وكذّ  ًذب 
أ َ  أ  أكىًه ً َ   

 .ًٍّ  ثه أل
   َصُغى ايؼبيذ كلّذه 
فذذذذذبي ىأح رجاذذذذذً 

 كجُىح. 
 ّ  صذذذذذذذذلىاد األق 
اي ّبًزخ ايىّاُاذخ   
َ نذذذذذ  أ  رضذذذذذّ  
 ىَاهب  يذً َنجذىع 

 اينُى. 
األق شذذذذذذذذذذذذذ ؼخ 
ًاّ عخ ُرضٍو يُ  

يؾُذذذذذبح ثزىاضذذذذذغ ا
و اّذذذذذذخ وفبيذذذذذذ ح. 
األًىًخ هذٍ ؽغذى 
اياّواَذذخ فذذٍ صذذىػ 
ايّذذذؼبدح اياوعُّذذخ. 
ًذذب َزؼلّ ذذه ايطّلذذ  
ًّذه    ػلً  كجزٍ أ

 َُ ؾً أث ا . 
يذذذ أ  ذذئ  اذذط  ّ  
وأًذذذب فذذذٍ ؽضذذذ  

.ًٍّ  أ
ًذذذ   وايذذذغ خلذذذو  

 هللا الت األق. 
األق ر ذذذنغ األًذذذخ. 
ؽُن ب أًؾنٍ ألاج  
َذذذذذ َِك وأعذذذذذنت 
دًىع ضؼلٍ فى  

أ وأعذذزغ ٌ صذذ  
ًظذذىاد ايىضذذب ًذذ  
ػُنُِكم ؽُنهب فاذط 
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أشذذذذذؼى ثبكز ذذذذذبأ 
  عىيزٍ. 

األّق هذذذٍ أاذذذ س 
 األؽُبو.

فٍ ايؼذبيذ شذٍو  
واؽذذذذ  خُذذذذى ًذذذذ  
اياّوعذذذذذذخم هذذذذذذ ا 
اي ذذذٍو هذذذى األق. 
ؽذذذذذذت األّق هذذذذذذى 
ايجذذباٍ  غذذذ كذذّ  

 شٍو. 
الذذذذذذت األق هذذذذذذى 
ً  عذذذذذخ ايىيذذذذذ . 
يذذذُس فذذذٍ ايذذذّ ًُب 
فىػ َؼِ أ فىػ األّق 
ػن ًب َؾذبير اثنهذب 

 زّىفُو. اي
اثؾش فٍ الت أَّذخ 
ًّب . ؽذت   اًىأح رغ  أ
األق   َ ذذُأ أثذذ ا . 
األق هٍ ك  شذ  
فذذذٍ هذذذ ا ايؾُذذذبح 
هذذٍ ايزّؼاَذذخ فذذٍ 
ايؾا م ايىّعذبو فذً 
ايُ س واياذىح فذٍ 

 ايضّؼر. 
الذذذذت األق كؼذذذذىد 
اي ذذذذذذذك كل ذذذذذذب 
اؽزى  فذبػ شذ اا. 
 ذا صغى ايؼبيذ كله 
فبألق رجاذً كجُذىح. 
رضطىّ األق ي ؼباجخ 

م وينذذذذذذ  ويذذذذذذ هب
عذذىػب  ًذذب ر خذذ ا 

 ثُ  أؽضبًهب. 
   أ ّ  األيؾذذذذذذذب  
وأػذذذ ة األًغذذذبق   

َؼافهذذذذب    الذذذذت 
 األق. 

ػلذذذً  كجزذذذٍ األق 
َن   أثنذبو ايذى  . 
ايجُذذذذذذذذذذذذذىد دو  
ًّهبد اي ّذبيؾبد  األ
اجذذى  . ثذذِك َذذب أًذذٍ 
أعذذزطُغ أ  أػذذىف 
هللا وأ ي ايغنّذذذذذذخ. 
رذذذذذذذذذذذذذزطُغ أ  
ر زىٌ كذّ  شذٍو 

  ّ  ايىاي َ . 
ػلذذذً  ُجذذذخ األة أ

ً  ايا ذذم و ُجذخ 
األق أػ ذذذذو ًذذذذ  

 اي ؾُطبد. 
يى عىّدًب اي ىأح ً  
كّ  فضذُلخ ينلبهذب 
فنذذذىا  أًّهذذذب ر ضّذذذ  
شذذذذىف األًىًذذذذخ. 
ًّذذذٍ  اجلذذذخ  ًذذذ  أ
عؼلذ ًنّذٍ فنبًذب . 
ؽذذّت األّق َهذذت كذذ  
شذذذٍوم و  َط ذذذغ 
ٌّ شٍو. األّق  فٍ أ
ايزذذٍ رل ذذ  فذذٍ 
رىثُذذذخ أثنبيهذذذب يذذذ  
 ٌّ رغ  أه ُّخ  فٍ أ
ًغذذذذبػ هخذذذذى يهذذذذب. 
اينّبس أثنذبو ايذّ ًُبم 
َُذذذذ ق ايىّعذذذذ   و   
ًّذه.  ّ   ػلً ؽذّت أ
أػظذ ًب رزلذىّا ثذه 
ايّ ذذذلبا ايج ذذذىَّخ 
هذذذذى يلظذذذذخ األق. 
َ نذذ  ايزؼجُذذى ػذذ  
األّق ث ًهذذذب شذذذ ؼخ 
ًاّ عخ رضٍو يُ  

ايؾُذذذذذبح ثزىاضذذذذذغ 
و اّخ وفبي ح. اي  ذ 
األكضذذذى أًبًذذذب  هذذذى 

 ؽض  األق. 
يُس فٍ اي ًُب ً  
ايجهغذذذخ و ايّذذذذىو  

ا  ًب رؾذّس ثذه ًا 
األق ػنذذذذذ  ًغذذذذذبػ 

 وي هب.
ًه ذذذب َلؼذذذ  األة  

فإًّه   َذزطُغ أ  
َغؼ  اثنه  عذ م  ذ 
َغذذت ػلذذً األق أ  
ر خذذ  ً ذذُجهب ًذذ  

 ذيك. 
يذذذذ أػذذذىف ًؼنذذذً 
األًىًذذخ    ػنذذ ًب 
 زاذذذ ثىيذذ م ؽُنهذذب 
ػىفذذذ أّ  كذذ  ًذذب 
أا ًذذذذه ألًذذذذٍ   
َذبوٌ يُلخ  واؽ ح  
عذذهىد فُهذذب ًذذ  

 أعلٍ. 
 

  األق فٍ اُ  شؼى أع  
 

اذذذذذذذذبأ اإلًذذذذذذذذبق 
ايّ ذذذذذذذذذذذذذذبفؼٍب 
ّذذذذذَك  ًِ

َواْخذَضذذذذْغ ألُ
وأ ضهب َفُؼُاذىُاذَهذذب 
 ِْؽذَ ي اينِجَذذذْى اذبأ 
أثى ايؼذ و اي ؼذىٌّب 
ذذذذذبض   ًَ ذذذذذذُه  ُْ ايَؼ
َْذَك ثِذذِه  َف َْكذِىْق َوايَِ 
واألُق  أَْويَذذذذذذذذذذذذذذً 
ثِذإِْكذَىاق  َو ِْؽذَذذذبِ  
َوَؽْذذذذُجَهب ايَؾْ ذذذذُ  

 ًِ ُنذذذذُه َواإِلْ َضذذذذبُع ُرْ 
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ذذذذذَىاِ  ثِبيَلْضذذذذذِ   ًْ أَ
ًَْذذبِ      ًَذب َ ُك َّ  ِ

 
اذذذذذذذبأ ؽذذذذذذذبفع  

 ثذذذذذذذذذذذىاهُذب األُق  
ذْ َ َعذذذذذذذذذذذذخ   َِذا  ًَ

أَْػذَ ْدرَذَهذذذب أَْػذذذَ ْدَد 
َشْؼجذذذذذذذب   َُِّذذذذذذذَت 
األَْػذَىا ِ األُق  َ ْوض  
ذذذَ ُا ايَؾذَُذذذذب   ِْ  رَذَؼهَّ
ثِذبيذِىٌِّّ أَْوَ َ  أَََّذَ ذذب 

َْذذَىا ِ ا ْعذَزذبُذ  ِ
ُ
ألُق  أ

األََعذبرِذذذَ ِح األُيَذذذً 
ذذذذُصُِىُهْذ  ًَ َشَغلَذذذذْذ 

ذَ ي اَِفذب ِ  ًَ 
 

 فب و  عىَ ح 
فذذذٍ ايذذذىّك  َجذذذ و 
وعذذذه أًذذذٍ   أ اا 
ألًّه عن  ايغذىاًؼ 
ً  عذنُ  فذبيؼُ  
   غللذذذذ الذذذُ     
رىي ينّ  ً  عن  
ايغذذذىاًؼ   َغُذذذت 
و   رىا ٌ ًض  ك  
ايغذذذذذذبيجُ  َجذذذذذذ و 
ٍ أًذذبًٍ وعذذه أًذذ

كل ذذب اّشذذز د  َذذبػ 
وا رؼذذذذذ    ايؾذذذذذا 

ايغجذذذذذُ  اينّذذذذذبس 
رىؽذذ  فذذٍ ايؼُذذى  
ورنزلذذذذٍ ور ذذذذُى 
ُؽاًذب  فذٍ ايضّذلىع 
و علخ فذٍ ايالذت 

كذذذّ  ؽذذذُ     رنلذذذو
يننّهذذذب أًذذذٍ َ ذذذىّ 
  ايؼ ذذذذى أعننذذذذذهب
ورذذذذنننٍ ورجذذذ و 

كذذذذبيظّ أ رطذذذذىف 
خبفزخ ػلً ايالذت 
ايؾذذذذذذذاَ  ًنذذذذذذذ  
اً ذذطىًب واي ذذ ي 
ؽىيٍ َضُو وكذ  

ػ ذى   شذٍو ثؼذ هب
ُ  صذذب د ًذذغ ضذذن

األَذذذذذبق  ُلذذذذذذب    
و  َجذذذذذُ    َغُذذذذذت

ًُذذذذذذّ ُه   ُلذذذذذذب  
 ايؾنُ . 

 
ا ذذُ ح  يذذً أًذذٍ 
يلّ ذذذذبػى ًؾ ذذذذىد 

 د وَهب 
أؽُ   يً خجا أًذٍ 
واهذذذذذذذىِح أًذذذذذذذٍ 
وي ذِخ أًٍ ورنجى 
ٍَّ ايطلىيذُخ َىًذب   ف
ػلذذذً صذذذ   َذذذىِق 
وأػ ذذذذو ػ ذذذذىٌ 
ألًٍ  ذا ًذ  أخغ  
ًذذذذ  دًذذذذغ أًذذذذٍ 
خذذ َنٍم  ذا ػذذ ُد 

ثْك َىًب  وشبؽب  يهذ 
وغطّذذذٍ ػظذذذبًٍ 
ثؼ ذذت  رؼ َّذذ  ًذذ  
  هى كؼجْك وشذِ ٌّ
وصذذذذباٍ ثن ذذذذلخ 
َشذذؼى  ثنذذُط  َلذذِىّػ 
فذذذٍ ذَذذذ  صىثذذذك 
ذب  ػذبًٍ أصذُُى  يه 
ذذذب أصذذذُى  ذا ًذذذب   يه 
ي ذُذ اىا ح الجك 
ضذذذذذذذذذذذذذؼُنٍ  ذا 
ًب عؼذذذذُذ واذذذذىدا  
ثزنّذذى  ًذذب ْأ وؽجذذ  
غذُ  ػلً عطؼ 

دا ْأ ألًّذذٍ فاذذ د 
ايىاىف ث و  ص ِح 
ًهذذذذذب ْأ هىًذذذذذُذ 
فذذذذذذىدٌّ ًغذذذذذذىق 
ايطلىيذذذذذخ ؽزذذذذذً 
أشذذذذذذب ْأ صذذذذذذغب  
ايؼ ذذذذذذذذذبفُى د ة 

يُؼذذذذذهِّ  ايىّعذذذذذىع
 !اًزظب أ
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 ْٕجء ٍ٘سٚ ؽجدهللا صنضخ

  إخضٞجس صجدً

 

 

 

 

 

أَذذذذذذذ  ايؼ اذذذذذذذخ 
اي ا عذذذذخ ايزذذذذٍ 
َذذذذذؼً ينىايهذذذذب 
أ ذذذىاف اي غز ذذذغ 
ثن  ًب رزض نُه ً  
رلذذذذذذذك ايىاذذذذذذذبيغ 
اي ؤعذذذذلخ ايزذذذذٍ 
رؼاذذذذذذت ثؼضذذذذذذهب 
واؽ ح رلى األخذىيم 
ه ا غُذى ًذب   ًذىاا 
ثبيطجغ فلٍ اينلبو 
و رؾذذذذ س كذذذذىا س 

اي ذذذىأح هذذذٍ ًذذذ  
رزؾ   ًزبيظ افؼذبأ 
ي ىضذذً ايغهذذ  و 
ايزنلذذر و ايزؼ ذذت 

 ! اي كى ٌ
فجؼه اي غز ؼذبد 
ػاُ خ ايلنى ُرلذى  
ثذذذذذذذُ  أعنذذذذذذذبس 
أفىادهذذب ذكذذىا كذذب  

أق أًضذذً و ُرؼطذذٍ 
ؽاى  و صذ ؽُبد 
يطذذىف ػذذ  هخذذى و 
رلك ايزلىاخ ُرَنذِىُة 
ؽُبح اينضُذى و َنذزظ 
ػنهذذذذذب أشذذذذذنب  
عبدَخ و ًذب خلذٍ 

 ! بكب  أش   ػج  
فذذٍ كذذ  ًذذىح  ←

أرؾذذ ُس ػذذ  اضذذُخ 
ًب أثؾش ػ ب خلذر 
رلذذك اياضذذُخ و كذذ  
رل ذذُلخ رؾذذ وهب و 
عذذجت ؽذذ وصهب ًذذ  
ايغذذذ و     وعذذذ د 
أ  هنذذذبأ أعذذذجبة 
ػ َذذذذذذ ح و ينذذذذذذ  
ايذذذجت ايىيُذذذٍ 
هذذذى ايذذذ افغ يزلذذذك 
اياضبَب اي ذبينخ و 

 ↓ أعبعه هى

َوايذذ َِ  يذذذ َنىًذذبِ  
ػلذذً اذذ    كذذبفٍ 
ًذذذذ  اي ذذذذذؤويُخ 
خ يزىثُخ أعُبأ واػُ

ُرَلنذذُى ثؼاذذ   صبثذذذ  
يَُنزُظ ػذ  أفؼذبيِهذ 
ًب َجنٍ ًغز ؼذبد 
ًزؾضىحم و ه ا ث ق  
  رلاذذه شذذ  ػذذ  
ايزىثُخ عىي ًلذ  
ثطذذذذى  أثنبوهذذذذب و 
رذذ يُلهذ دو  غذذ او 
يلؼاذذذذذ  فُ ذذذذذجؼ 
فب غذذذذب م و ػنذذذذ ًب 
َنجذذذذذىو  ر ذذذذذجؼ 
اينزُغذذخ ك ذذب ًذذىي 
ذكذذذذذذى  ًىَضذذذذذذخ 

ػبعاح و غُى اذبد ح 
ػلً ارنبذ اذىا اد 
يؾُبرهذذذذب يضذذذذؼر 

 ذذذذذذذذذذُزهبم و شن
ػن ًب رزغىأ يذجت 
ًذذب رل ذذ  و ر خذذ  
فذذٍ رُب هذذب أػ ذذب  

 ! ًذبوهب و ي ث 
و أة  ًب   اُ خ  ←

ََُاذذِ َق  يذذه ضذذؼُر   
شذذذُئب  فذذذٍ رىثُذذذخ 
أثنذذبوا فُن ذذ  اثذذ  
ًضلذذه   ؽذذىأ يذذه و 
  اذذذذذذذذذذذىحم أو اة 
ػ جٍ يغزه ايؼنر 
فُن ذذ  اثذذ  ػذذب  
ًضلذذذذذه ًنذذذذذبير و 
ربير أو  ث  عجب  و 
ًاهذذذذى  و ك ًذذذذِه 

ف أفؼبيه ر بًب م خ 
  ََاذذ   ػلذذً  د اح 
ؽُبرذذِه  وكذذ ا صذذى  
كضُذذىح ًىاهذذب َنذذزظ 
ًذبس و 

ُ
ػنهب ر ًُى أ

 ًهُذذذب  ًغز ؼذذذبد 
 ! ث ك لهب

و هنذذذب يذذذ ٌ ثضذذذغ 
أعئلخ ي   َز ػٍ 

 ↓ أًه  ع   

أَ  أًك ً  ديَلَُزذك 
و أثذذىأ ًذذ   ثذذبأم 
أَ  ه ب ً ب رلؼلذه 
اًذذذذ ايُذذذىق فذذذٍ 
ؽُبرذذذذك ايجبيذذذذذخ 
ايزذذذذذذٍ أيجذذذذذذذذ 

ىَئخ ثهذب و  ًذبًخ ث
ؽلذذىد يهذذب ًهبَذذخ 
ا زهب ايزذٍ كبًذذ 
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رؾلذذذ فُهذذب ثىعذذ  
ػبيٍ اينلو كذىَذ 
ايذذذنلس و رزنُلذذذه 
فب عذذهب اينجُذذ  ذو 
ايلنذذذذذى ايذذذذذىاػٍ 
اي ضاذذذذذر ايذذذذذ ٌ 
َزاجذذذذذذ  صابفذذذذذذخ 
ا خذذز ف و ك ًذذه   
اخذذذذذذز ف ػلذذذذذذً 
ا  ذذذذ  م ايذذذذ ٌ 
َذؼً عبه ا  يجنبو 
ذذذذخ  أعذذذذىح ًؤعذ 
ػلذذذذذذً أياذذذذذذُذ و 
اي جبد   ع   َ ذغ 

ثُزذه فٍ أعبعبد 
ايجهغخم و ايذؼبدح 
فٍ وعذىدا داي ذب م 
ايذذذ ٌ و    كذذذب    
ََ ُلذذك شذذُئب  فجزلذذك 
لََنهذذذذذب  ًَ اي ذذذذذلبد 
اي ًُب و ًب فُهب و ًب 

 ػلُهب   
أيذذذذذ ر ذذذذؼى  ←

ثذذذذبيناٌ و ايؼذذذذب  
ػنذذذذ ًب رظذذذذبهىد 
ثىعىيزذذك اي لى ذذخ 
و خذذذ ػزهب ث ذذذى ح 
ًنزللذذذذذذخ ػذذذذذذ  
ؽاُازكم و اثز ػذ 
ؽُذذذبح ًذذذ  ايذذذىهذ 
يزضذذ   ثابوهذذبم و 

يهذذذب ًذذذ   عذذذ ذ 
اينُذذذذذبأ وااذذذذذغ و 
أشىكزهب ثهم و ًبذا 
ػ  ر ضُلذك ايلنذٍ 
ايُ جهذذذذذذى ايذذذذذذ ٌ 
أخىعزذذذذذذه فذذذذذذٍ 
كل برذذذذك و رذذذذ صىأ 

فذذذذٍ  ياذذذذبو دو أ 
ثإثذذ اع هذذ ا ايذذ ٌ 
خذذذ ػزهب ثذذذه كذذذب  
أعىأ ػنه ػ ذاهب 
يذذكم ظنذذب  ًنهذذب أ  
ك  ه ا ؽبضذى ي ذب 
ر نزذذذذذذذه َنذذذذذذذى  
ًذذذذزاجلهب أَضذذذب م 
ف صذذذجؼ ع عذذذ  
ُراُذذذذذ هب و رازذذذذذ  
ب هًبيهذذذب و ُرَؼغاهذذذ
اجذذ  أواًهذذب ف ذذىد 
اًذذذذ يهذذذب ػذذذتو   
ًهبَذذخ يذذه و عذذججب 
يلاذذذذ اًهب شذذذذغر 
ايؾُبح و َكذذَىرهب و 

! ً ذذذبثهب األيذذذُذ
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 صْذٗق ثىذّٞج 

 

 

 
 

« صن و  اي ًُب  »
 ا خ ا ُىح

َداِخُ  اي  نُ وِ  
ََاجَُغ ايَغ ُغ م َ  أصََى 
يِلَؾَُبِح فُِهْذ ِعَىي 

 ِشَلبا  ُرَز زِذُ 
ويَِذب   ََلُغى؛ 

رََزَ اَخُ  األصَىاُد م 
ُذً ب رَذَ ُغ م وَ  

ُ
َ  أ

ُُىُ   َػا   ََِؼٍ م ايُؼ
َ  رَىَاً َخبِ َط 

اي  نُ وِ  م ثََُنَ ب 
ُهَى ََزَنَاُ  ثََُ  

ِظَ ِأ أفَنبِ ا م ُكلََّ ب 
اعَزظَ َّ ثإؽَ اُهْ  

يجَؼِه ايَىاِذ 
ب  ًُذِىػ  ََنَزِلُه 
خَىَي ؛ يَُذَزِظ َّ ثِبألُ 

فُنُ  صَبثِذ  يََ َه َ  
ََذَزِؾُو ايُ ُنىَس 

فُِه  َِىَ   م ََىُفُه 
األًَ ب َ ايُ َزَؾغَِىَح 
واِيَُبِد اِِعنِخ 

واألفَنبَ  ايىاكَِ َح ؛ 
نَهب م ُرَؾلُِو  ًِ ََنُلُى 

َػَُنبا َخبِ َط 
اي  نُ وِ  م ََىَاً 
ََُؾلُِو  َػاُله َػبيُِب  
غَ  ًُ بَى  ثَؾض ب َػْ  ِظ   
َخبِ َط اي  نُ وِ  

ََذَزِظُ  ثِِظلِه م ُكُ  
َذيَِك َعَؼلَه ََجَزِؼُ  

ََُغبوُ وًَه فٍِ  َػ َّْ  
ًَهَ ب  اي  نُ وِ  
ىا ثَِغَ بِأ 

 
رََؾل

اي  ىَ ِح وُؽذِ  
ايِهنَ اِق وثََُبِ  

ايِلَّذبِ  م فَ ب َػبَد 
َُضُُِى َدهَ َزه ِعَىَي 

ب ََ َفُؼه أْ   ًَ

ًَهَ ب ََذَزِظ َّ ثِ  ِظلِه 
بَى ا يطَجَبيِغِ  غ  ًُ َكبَ  
ًَْ  فٍِ اي  نُ و ِ ؛ 

ْ  ُكِ   ًِ َفَنبَ  ََنُلُى 
هيُِبِد اي  نُ وِ  
ايَ ؾُلىظَِخ َػْ  
ًِ َّب  ظَهِى َالت  ؛ 

ب  َُِاَُ  ايجَىَ  ارَذبػ 

ِؾُِطه  ًُ ثََُنه وثََُ  
ايزَّالُِِ ٌ م 

وايَ ِؼَُ ِخ ايىَّرُِجَِخ 
ايزٍِ رََزَنَىُ  

َ بِهُ َهب فٍِ ًَ 
اي  نُ وِ  م 

ًََؼه  ََُؾبِوُيى  

ُجِ  أْ   ثَِ زًَّ ايذ 
نَهغََُِزهْذ فٍِ  ًَ ََزَِّجَغ 

َغ  ًَ ايزََّؼبَِه 
َاَىاًُِ  اي  نُ و ِ م 

ويَِننَّه ََِغُ  فٍِ 
َػالِه وِظَ ِأ أفَنبِ ا 

ايِ َذبَؽَخ ايَنبفََُِخ 
 عزِنَ ب ِ ًََذبيِِذ 

 : ايُؾِىََخِ 
 

ْ  رَؾَلعَ َدوَ أ َ ُث َّ أ
ايَ ىُعىَق يك م 
وُرؤِدَه َوْفَو 

 َاَىاًُِ  اي  نُ و ِ 
نَهغَُِِزنْذ  ًَ   َّ فٍِ 
 َزَوا   يِِظَ ِأ أْفَنبِ ٌ
نَلِىد ا م  ًُ َ  ُرَغِىُد 
َػلُك أْ  رَىَضَأ 

يَ ِؼَُ زَِنب وَاَىاًُِِ  
 اي  نُ و ِ 

فٍِ رَلُىِدٌ َؽَُبح  
 يَِىوِؽٍ

بَذا رَاِ ُ  ثِؾَ   َُبح   ًَ
َؽلُِو َخبِ َط 

ُ
َع 

اي  نُ وِ  م 
وأعَزِظ   ثِ فَنبِ ٌ م 
ِ َُ  أًَب 

ُ
وأؽَُب َكَ ب أ

ويََُس َكَ ب ُرِىَُ و  
 أًُزْذ يٍِ

فٍِ ُ ْكِ  اي  نُ وِ  
نَلِىد ا  ًُ َُغِىُد  ا  َوِؽُ  
؛ رَؾُغُت أصَىاُرهْذ 
ايُ زَ ِ َ ُخ أيَؾبًَه م 
ََُؾبِوُأ ُ ثََّ ب  ََُؾبِوُأ و

ًَذ أِليَؾبًِه َصَ ي َكب
ب  ًَ ؛ فُزغُُى ُعىَو 

 .. ََِؼُُ ىا
وَذاَد َصجَبػ  فٍِ 
ا ؛  ُ ْكنِه َوِؽُ  

ًَ ايَه َهَ بُد م  رََزَؼبيَ
رََزَ اَخُ  األصَىاُد م 

 : رَؼُلى اي ََُّؾبدُ 
أيُاىا ثُِغضَ بًِه َخبِ َط 

 اي  نُ و ِ 
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 : َصىُد ايىَّاِوٌ
ُدًَُب وفَُِهب ُك  

 ًِ  اِشٍ .. وُك  
ٍ ًِِ  َعبَهب 

وُرىرَخ ُرىرَخ وفِىِغذ 
 ايَؾُ ورَخ

 ثالذ #ع ُى_يىثه
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 سفٞذر ػَش

 دٞش ؽذصٜ

 
      
 

 

 
عذذ رٍ ..يذذذ رنذذ  
عذذذ رٍ أق أثذذذٍ أو 
واي ح أًذٍ ..كبًذذ 
عب رنب ايؼاَاح اُذ  
يذذٍ أًهذذب أوأ ًذذ  
ؽ لزنذذذذذذٍ ػنذذذذذذ  
خىوعٍ يلذ ًُب أوأ 
ًذذذ   أرهذذذب ػُنذذذبٌ 
اي ذذغُىح ايىاهنذذخ م 

كضُذذذىا  يذذذذ ًاطذذذ 
ثبياىة ًذ  ًنايهذب 
يننٍ  غذ ثلذىغٍ 
ايضبًُذذخ و ايؼ ذذىَ  
ًذذ  ػ ذذىٌ ًبزيذذذ 
أػىف ر بًب  ايؾزهب 
و أذكذذذذذى ً ًذذذذذؼ 
وعههذذذذذب يطبي ذذذذذب 
أؽججزهذذب يذذذ ًا هذذب 
عذذىٌ صذذ س ًذذىاد 
فٍ كذ  ًذىح كنذذ 
أًُاهب ثلؤادٌ ًذ  
ثذذذُ  ايؾبضذذذىَ  و 

أ ًٍ ثغذ ٌ ثُ  
ذ اػُهب أشذ  ايؾه 
ؽجهذذب يذذٍ و أشذذؼى 
دفذذ  ذاأ اي ذذى   
.. فذذذٍ أخذذذى ًذذذىح 
 أَزهب أصذبثزهب ػلذخ 
فنبًذذذذذذ رنذذذذذذٍ 
كضُذذذىا يذذذذ رزؼذذذىف 
ػلذذذذٍ فذذذذ كىرهب و 
أخذذ د أاجذذ  خذذ هب 
صذذذ َذذ َهب ؽجذذذذ 
دًؼخ فذٍ ًالزذٍ 
.رلذذك ايلُلذذخ ً ذذذ 
عىا هب كبًذ رىثذذ 
ػلذذذذذٍ كزلذذذذذٍ م 
شؼىد وازهب أًنذٍ 
ػذذ د  يذذٍ ػذذبًٍ 
ا وأ م  ؽلذذذذذذذذ و 
ودػزهذذب فذذٍ ايُذذىق 
ايضذذذبًٍ شذذذؼىد و 
كذذذ ًٍ يذذذ  أ اهذذذب 

ينننذذٍ ثؼذذ  صبًُذذخ ..
ػبًُ   أَزهب هنذبأ 
راجذذغ رؾذذذ ايضذذىٌ 
فذذٍ عجبًذذخ رذذى اٌ 
عذذذذذذ هب مأَهذذذذذب 
ايضذذىٌ  فاذذب ثهذذب و 
ثؼظبًهذذذذب فذذذذى  ة 
اينذذبس يذذذ أؽجذذت 
ًذذ  خلاذذه اذذ  هب . 
أخذذذ د أاذذذىأ ًذذذ  
اياىه  ًب رُذى يٍ 
و أؽجس أدًؼٍ .و 
فؤادٌ رنذبد ر ذا  
ًُب ه . ا نب ًىؽذ  
ًذذ  اي اذذبثى أًذذب و 
أًٍ و ًظىٌ ػلٍ 
م ًىضذذذغ  اىدهذذذب 

ي بذا َىؽ  األع اد 
  ا  يذٍ ثىثذك يذذ 
ر خذذذ  األاذذذ ا  كذذذ  
ع ُذذذ     ؽذذذذ هللا 
 وؽهب  ُذت صىاهذب 
و أًجذ فٍ ايغنذب  

 ؽ ايو يهب .
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 كبًُلُب ايابَ 
 عبيخ ايً شن ٍ 

 اي لض 

 

 
 عبيخ ي  َاىأهب 
 شن ٍ اي لض 

: 
فٍ ايذبثؼخ ً  

ٍ أثٍ ػ ىٌ م رىف
 صى ؽبدس ًىو  أيُذ 
  أظنك رؼلذ ه ا 

 ( عُ ا
و ًن  ذيك ايىاذ و 

أًب ارغىع ايذ 
 … ث ٌفا اًه اٱل

أًب أ دد داخلٍ  و
داي ب أ    اؽ  
َ ننه رؼىَه 

ًنبًه أث ا م فهى 
ثطلٍ اينب   و 

 … عن ٌ
وفبره كذى  ثؼ 

ظهىٌ و خب ىٌ 
 .. . اَضب

ايؾُبح و  اعز ىد
اعز ى ًؼهب شؼى  

 ايذ ايناص اي
يؾنب  ا ثىح م  غذ 

ا  اًٍ كبًذ 
رلؼت دو  ا ة و 
األق فٍ ًلس 
ايىاذ م ا  ا  

 ؤَزٍ فٍ ك  ًىح 
يطللخ ر ذك َ  
اثُهب َ ؼىًٍ 

 ثبيؾنُ  و اينُجخ
… 
ؽُ  ايزاُزك م  و

ػ د اًظى يلؾُبح 
ثن  رلبؤأ و أً  و 
أًب ًؤًنخ ثك و اًك 
عزنغؼ ؽاب فٍ 
رض ُ  عىاؽٍ م 
يطبي ب ؽ صك ػ  

و ػ  خىفٍ  اي ٍ
ً  خذب ح ع َ ح 
م يطبي ب ثنُذ فٍ 
اؽضبًك و أًب أ دد 

ا عىأ   ” يك داي ب 
  رلؼ  ثٍ ًضل ب 

 !! فؼ  ثٍ ايا  
فٍ أغلت  و

ا وابد كبًذ 
ػُنبٌ رىدد يك 
ه ا ايغ لخ 

 .…داي ب
ًؼٍ م ثؼ   رنُ 

َُنَ أ  ك  ه ا أ  
اي ىو فٍ ًىاغ 
ُ   ًُنخ .   .. ًه 

 … شؼى  ابر 
أ ً  شٍو اعى  

ا  َؼبد شؼى  

ا َذ م عبه د 
 !  ىَ  يزغبوزا

 عزطؼذ  كُر
ازلٍ ثىصبصخ 
أػطُزك اَبهب 
 ! يزؾ ُنٍ ثهب

اك  اًظى  يُك  يذ
َىًب ك نص 
ػبدٌ أو ؽجُت 
فاط م كنذ أ اأ 

ايؼبيذ م الت اًٍ 
و ؽنب  أثٍ اي ٌ 
فا ره ًن  زً  

فنُر …ثؼُ    
اعزطؼذ خ  ًٍ 

  
أ  ع لخ  رىاؼذ

  أ َ  الُ   ً“
ايط  ًُنخ فٍ 

كبفُخ ” ؽُبرٍ
 ! يز ؼىأ ثٍ

ايىغذ أًنٍ  ػلً
كنذ أكزجهبوَ ٌ 
رىرؼه و يذبًٍ 

اَضب وأػنٍ 
 غجزٍ فٍ 

ايط  ًُنخ ًنَك 
 .أًذَ 
أًنٍ فٍ الجك  ويى

ؽاب ك ب كنذ 
 ر ػٍ

كُر كزجذ  ي ؼىد
رلك ايغ لخ ث ىد 

ًناطغ وعذ  
َهزا ً  كضىح 

 .…ايجنبو
أًك ػ ذ ًؼٍ  يى
 ُلخ  عبرٍٱً
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د اي بضُخ ايذنىا
يننذ  أَذ ؽُىرٍ 
ورؼجٍ وثنبيٍم 

ينبًىا شلؼىا يٍم 
يننذ  فاذ 

 �..…ثٍ
ألًك ثؼضىد  شنىا

عىاؽٍ م   
ض  رهب م و ازلذ 
اًلٍ   أؽُُزه   
شنىا ألًك ثزىد 
عنبؽبد ايلىاشخ 

 ! ً  ع َ 
  عبًؾهذ ”م أخُىا

هللا و  ػلب ػنهذم 
ُٔك اي َ  ًىوا  أوي
وضىوا ورىكىا فُنب 

ىّهذ ك  ً وثب ش
شٍو ع ُ  

 ”.ث اخلنب

اينبرجذذذذذخ_  ✍ ✍

بَذذذذذذذذذ ڨكبًُلُب_اي
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ٗدشثٍؼ ثىؼالػ دجىنضجدز” ثإلىٖجً ثإلدذثػٜ ”  

 

 دقيٌ ثألدٝذز د/ إَٝجُ ثىضٝجس

 ػع٘ صٍجىز ثىفِ فٜ ثىطخ ثىؼجىَٞز

 

  
 

  

 

ػِ أٛ  ٕزث ثىَ٘قف سٞؼشفٔ مغٞش ٍِ ثىَذذػِٞ. صشؼش دششثسر ثصقذس دذثخيل، صضيفش ح٘ىل دجحغج

شب ىضذُٗ ػيٞٔ ثىفنشر ثىضٜ صشثٗدك قذو أُ ْٝطفب ػ٘د ثىغقجح ثىزٛ ثشضؼو فٜ ػقيل ٍْز قيٞو، 

صنضذٖج دسشػز ٗدخػ سدا ػيٚ غشف ٍْذٝو أٗ سدَج ػيٚ قجةَز ثىطؼجً فٜ ثىَطؼٌ، أٗ صزمشر 

 .ثىَٞضشٗ

 

 …إُ ٕزث ٍج ٝسَٚ دجالىٖجً

 

ٗقذ صنُ٘ ٕزٓ ثىصفحز ٍخٞفز دشنو  –سغز ال ٝ٘ؽذ شٜء أمغش صشٗٝؼًج ىينجصخ ٍِ ثىصفحز ثىفج

خجص ػْذٍج صذذأ ٍحجٗالصل ىنضجدز ّصل ثإلدذثػٜ ثىخجص ىيض٘، س٘ثء مْش صحجٗه مضجدز سٗثٝز أٗ 

 .مضجدز قصز قصٞشر ، فئُ ثحضَجه إّشجء شٜء ٍِ ال شٜء قذ ٝذذٗ ٍخٞفًج دجىضأمٞذ

 

صذضنش شٞتًج ٍِ ال شٜء أدذًث؛ فأّش ٍٗغ رىل ، فنش فٜ ثألٍش دٖزٓ ثىطشٝقز، ػْذٍج صنضخ ، فأّش ال 

 .فٜ ثى٘ثقغ صقً٘ دجسضْٖجض رمشٝجصل، ٗصٞجغز أحجسٞسل ٍٗشجٕذثصل دطشٝقضل ثىخجصز

 

إرث مْش ص٘ثؽٔ ٍشنيز فٜ ثىؼغ٘س ػيٚ شٜء ىضق٘ىٔ ػْذٍج صؾيس ٗأٍجٍل صفحز فجسغز ، فشدَج 

دثةَج ٍؾشد ؽي٘سل ٗثّضظجس ٝحضجػ إدذثػل إىٚ إػجدر ثىضضٗد دجى٘ق٘د، ٕٗزٓ ثىؼَيٞز ال ٝفيح ٍؼٖج 

 !ّضٗه ثإلىٖجً ػيٞل غجةؼج

 

 ”.ال َٝنِ ثّضظجس ثالىٖجً؛ ػيٞل أُ صخشػ ٗصطجسدٓ دٖشثٗر” ؽجك ىْذُ“ٝق٘ه 

 

 … إىٞل دؼط ثىْصجةح ىَسجػذصل فٜ ثىؼغ٘س ػيٚ إىٖجً ثىنضجدز ٗثى٘ق٘د ثىفْٜ ثىزٛ صحضجؽٔ

 

 : صحفٞض ثىذٍجؽ ٍِ خاله ثىَ٘سٞقٚ ٗثىف1ِّصٞحز سقٌ 
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شٞش ثىذسثسجس إىٚ أُ ثىَ٘سٞقٚ ٗثىفِ ٝحفضثُ ثىذٍجؽ ، ٗٝحسْجُ ثألدثء ، ٗٝؼضصثُ ثإلدذثع. ص

ىيؼغ٘س ػيٚ ٍصذس إىٖجً ؽذٝذ ، ثسضَغ إىٚ ثىَ٘سٞقٚ أٗ ثرٕخ إىٚ حفيز ٍ٘سٞقٞز أٗ قٌ دضٝجسر 

ٍَج ٝؤدٛ  –ٍضحف فْٜ. َٝنِ أُ صؼشظل ثىَ٘سٞقٚ ٗثىفِ ى٘ؽٖجس ّظش ٍخضيفز ٗٝ٘سؼجُ آفجقل 

 .سٓ إىٚ إغالق ثىؼْجُ إلدذثػل ٗإػطجةل ثإلىٖجً ثىنضجدٜ ثىزٛ صحضجؽٔدذٗ

 

 : ثّضذٔ إىٚ ثىضفجصٞو ثىصغٞشر2ّصٞحز سقٌ 

 

 ؽشٝس م٘دْٝض٘ –” ثفضح ػْٞٞل دثةَج ٗسثقخ؛ فنو ٍج صشثٓ ح٘ىل َٝنِ أُ ٝيَٖل”

 

ق دؼط إرث مْش ص٘ثؽٔ صؼ٘دز فٜ ثىؼغ٘س ػيٚ ٍصذس إىٖجً ىنضجدضل ، فحجٗه ثإلدطجء ٗثسضغشث

ثى٘قش ثإلظجفٜ ىالّضذجٓ إىٚ مو ثىضفجصٞو ثىصغٞشر ثىضٜ صحٞػ دل. صؼذ ٍالحظز ثألشٞجء ٍِ ح٘ىل 

 .ٗثىضٜ غجىذًج ٍج صضؾجٕيٖج إحذٙ أفعو ثىطشق إلػجدر شحِ إدذثػل دئىٖجً ؽذٝذ

 

إرث مْش صنضخ قصز ، ففنش فٜ صفجصٞو ٍغو صؼجدٞش ٗؽٔ ثىشخصٞز أٗ أّ٘ثع ثألشٞجء ثىضٜ قذ صضخيٚ 

ْٖج ىغز ؽسذٕج. حجٗه أُ صشسٌ ص٘سر حٞز ىإلػذثد فٜ ػقيل عٌ ظغ قجةَز دجىضفجصٞو ثى٘صفٞز ػ

 .ثىضٜ صؾؼيٖج صْذط دجىحٞجر ػيٚ ٗسقز

 

فنش فٜ ثىذٗثفغ ٗثألسذجح ثىنجٍْز ٗسثء ٗق٘ع ثىحذط دذالً ٍِ ٍؾشد ٗصف صأعٞش ثىحذط. َٝنِ أُ 

دجىضفجصٞو ثىصغٞشر فٜ ثىؼغ٘س ػيٚ ثإلىٖجً صسجػذك إػجدر صٞجغز ثألشٞجء ثىضٜ صحذط ىل ٗثالٕضَجً 

 .حضٚ فٜ أمغش ثألٍجمِ ثحضَجىٞز

 

 ..: حجفع ػيٚ رْٕل ٍْفضًحج3ّصٞحز سقٌ 

 

صشجسىض  -”إُ ثإلىٖجً ثىحقٞقٜ ٕ٘ ثىخشٗػ ػِ ثىسٞش فٜ ثىطشق ثىَأى٘فز ٗثىَطشٗقز ٍِ قذو”

 ٕجّٞو

 

ذثع أُ صنُ٘ ٍسضؼذًث ىضؾشدز أشٞجء ٍِ ثىٌَٖ أًٝعج ثىضذسح ػيٚ ثالحضفجظ دؼقو ٍضفضح. ٝضعَِ ثإلد

 .ؽذٝذر ٗأُ صنُ٘ ٍشًّج ، ىزىل ٍِ ثىعشٗسٛ أُ صفضح ػقيل ألفنجس ٗأفنجس ٗٗؽٖجس ّظش ؽذٝذر

 

 : صضذغ ثألفنجس ثىَيَٖز4ّصٞحز سقٌ 

 

أخًٞشث ، صأمذ ٍِ صضذغ أٛ أفنجس ٍيَٖز صأصٜ فٜ غشٝقل! ٍِ ثىسٖو ؽذًث أُ ٝنُ٘ ىذٝل فنشر سثةؼز عٌ 

حقًج. حجٗه ثالحضفجظ دَفنشر ٍجدٝز فٜ ٍضْجٗه ٝذك أٗ قٌ دؼَو قجةَز ػيٚ ٕجصفل حٞظ صْسجٕج ال

َٝنْل صذِٗٝ أفنجس ؽذٝذر. دؼذ رىل ، َٝنْل دسٖ٘ىز ثىشؽ٘ع ٗثىْظش فٜ أفنجسك ىيحص٘ه ػيٚ 

ثىقيٞو ٍِ ثإلىٖجً ثىنضجدٜ ميَج ثحضؾش إىٚ ٕضر إدذثػٞز.
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