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 ملسمة

 ثسم هللا؛

وال ذفؽُ }ًلول اًحازي س ححاهَ وثـاىل:  ًفسسث الأزُط وًىن هللا رو فضي ؿىل  م تحـٍغ تـضُِ  اًياَش  هللاِ  ًو

 ..اًـاملني{

س ية اًخسافؽ بأذربان اًحازي بأهنا من فضهل ؿىل اًخرشًة، ومن ظوز س ية اًخسافؽ ُشٍ هلس اًيعوض اًخرشًة ف 

خَو اًيلس  ر -والاحهتاذاث.. ًو هلس اًيلس مث جييء انكس ب دص ًيلس هلس اًيلس وُىشا ذواًَم.. فِيي س ية فهيا اخلري ا 

صاكاًل ًفِم اًلازئ وما ثفِس اًاكثة بأواًل يف حتسني ما ًلؽ فَِ من بأدعاء وبأكالظ بأ  و ثخِان املواضؽ اًيت ثعيؽ ا 

ىل ركل.. ويه مفِست ٌَلازئ بأًًضا لأن سايذت ثعحَح وثيلِح  بأي نخاة ؾن وسرخَ الأوىل من واحداث ا 

ن من مؤًفَ  ..حىت موثَ اًاكثة اًيت حُتّسِ

ًفـي زاحـت موضـني ذلا فَُس من امليعلي بأن بأقضة ؾيسما بأخس هلًسا ًىذاة ادلازوًًِة املخبأسَمة.. واب

ِّص ال يف املـىن اًلكي ملوضـَ وال يف امللعس  فوخسث كًَعا كس حسج سبأتٌَُ يف موضـَ ًىٌَ وهلل اذلس مل ًؤث

.. ووخسث من الأفضي ثـسًي تـغ الأًفاع اًيت كس ومل ٍىن يف ابة املياكضاث اًـَمَة اًلكي ٌَىذاة تبأهكهل

ىل بأًفاع بأنرث وضوًحا..  ًىن جلك ثبأهَس ال ميىن بأن بأذؾي بأين مل بأثبأثص من جسخة مضلكة يف فِم اًلازئ ا 

ٌل ًَلون ؾيخًا -اال ُاانث اًيت وهجِا اًحـغ  زمغ بأين نيت بأثوكـِا! فاذلي حـي ذ.جهييي وذ.فََِة تول وكرُي

هتمون ابجلِي  تي جيـي من اهخؼازي اًصبأفة هوؿًا من املزاخ!  -ٌل محةل ادلنخوزات يف اًـَوم واًىذاة املـصوفنيُو-ٍو

ن ُشا اًِجوم اًـيَف تشاثَ ذًَاًل ؿىل حصة ما رهصثَ يف اًىذاة تبأن املـازط ٌَخعوز ًَلى نشا ونشا!  ا 

و اًلازئ )َلس اخلواض(..  وكس مقت تخددؽ الاؿرتاضاث فوخسث بأمجـِا وبأظوًِا هلسي اًلازئني )بأمحس مجَي(

جعاة اًىثري من اًض حاة وػن اًحـغ بأهنٌل كس هلسا اًىذاة هلًسا مذَيًا تي وكس ابًف اًحلغ فؼن  وكس حاسا ؿىل ا 

 !بأهنٌل كس ُسما فىصثَ من بأظوًِا



 ذلا فلس زبأًت وحوة نخاتة هلس ًِشا اًيلس اذلي كسماٍ.. ًخخِان ؾواز الكهمٌل ومسى ُضاص خَ ؾيس اًخحلِق..

ة فال  ـًا بأواًل وًخوضَح بأن اًلضَة ال خشعية فهيا اثَه وكس ادذرصث امس لك كازئ مهنٌل ًخُسري اًىذاتة رسً

بأكعسٌُل ذلواهتٌل فمل بأؾصفٌِل كدي كصاءت هلسهيٌل.. فاًاكثة )بأمحس مجَي( س َىون زمٍز يف منت اًيلس )ح( واًلازئ 

ؾن اس خزسام مضري ملسًما كدي اًرشوغ يف اًلصاءت )َلس اخلواض( س َىون زمٍز يف منت اًيلس )د(.. وبأؾخشز 

ؾن تـغ مواضؽ احلست يف اًيلاص مما ال خيَو مٌَ هلس ومل خيي مٌَ هلسٌُل نشكل تبأسوبأ اًضرط اًثاًر بأحِااًن و 

هبشا نٌل سرنى.. بأسبأل هللا يل وهلٌل اًِساًة.. وبأسبأل هللا بأن ًًذفؽ  ذامئًا اًاكثة فِم ًيَةبأسوبأ تو بأحِااًن ؾحازت ممىٌة 

 اًيلس ًالكهمٌل املسَمني وكصاء اًىذاة ممن ػيوا يف اًىذاة ضـفًا ثسخة هلسهيٌل..

ة( وميىن كصاءت هلسهيٌل املوحوذ ؿىل  ًا )اًعحـة اًثاَه ًىرتوَه وجلك ثبأهَس من الأفضي اًحسء تلصاءت اًىذاة املًضوز ا 

سس  مث اخلمت هبشٍ اًصساةل.. ظفحة اًىذاة يف اجلوذ ًز

 ؿىل هللا هخولك وهحسبأ..

*** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 #ح#

ال فال مفا فائست رشخ ما ُو من اًلازئ )ح( ( الاؿرتاط الأول 1 ُو اؿرتاط من بأخي اًدضلَة ال بأنرث.. وا 

 مفِوم فـاًل!

ة اًخعوز ) وضـَ يف مجةل )الاؿرتاضاث(: ًلول فامي اًفىصت يف ؾصط بأوات تٌُلا اكهت ًض َوغ اًخساذي تني هؼًص

خل..(واًـيرصًة اًحَضاء  ُي ُشا اؿرتاط؟ بأم مَحوػة؟! .ا 

بأول ما ًفت هؼصي ُو كوهل بأهَ )حيرص تلسز اال ماكن بأماهن اخلَي يف مهنجَة اًيلس اًيت اىهتجِا اًىذاة وال ن 

ا ُشٍ ملسمة مضوكة! كسمهحني ُشا  ـً ابًخـََق  -بأزياء كصاءت اًىذاة-ًِا كداًل  اخلَي مبلذعفاث من اًىذاة( ظح

رن ال يت: )يف اًعفحة اًثامٌة ؾرش وجسَت ٌَاكثة س خة ؾرش اؿرتاًضا.. ثلًصحًا مبـسل اؿرتاط ًلك ظفحة(.. ا  

حيرص تلسز واؾخرب بأن ُشا اًيلس )حنن بأمام انكس خمرضم.. بأظَق ؿىل لك هلعة ؿَق ؿَهيا امس )اؿرتاط(.. 

بأهَ )اؿرتاط(.. مفا ُو وخَ ؿىل اال ماكن يف مهنجَة اًيلس(! ُشا مجَي.. ذلا سًذـامي مؽ لك ثـََق وضـَ جصمق 

الاؿرتاط يف اًيلعة الأوىل؟ ًلس كام ثرسذ ما ُو مفِوم وما رهصثَ فـاًل من هون بأواتتٌُلا اؾخربوٍ بأحس احلَلاث 

منا ميىن جسمَخَ )سايذت ثوضَح( بأو )ثـََق(  اوبأسالف اًلصذت.. فِشا ًُس اؿرتاًضا حلِلًِ  اًوس َعة تني اال وسان ا 

ًَم تبأن اًىذاة  ا( اؿرتاضً 33ًىن اًلازئ الأس خار )ح( اؾخرٍب اؿرتاًضا من مجةل ) يف ؿىل اًىذاة مما ًويح ا 

ضـِا ًىن بأزذث بأن اِا يف مو حاهل ٍصىث ًِا! سُذىصز ُشا اًدضلَة واًخـََق تخـََلاث ال فائست مهنا س يوض 

ُو اًعحَح بأي  2زمبا اؿرتاضَ يف هلعة  بأحـي اًلازئ ًالحغ ُشا الأمص بأواًل لأهَ س َفِم دعوزثَ فامي تـس!

و كَط من اًاكثة يف حزئَة من اًلعة مل ثيف املـىن اًلكي ومت  الاؿرتاط ؿىل ماكن اهخحاز بأوات تٌُلا.. ُو



ة. . وسًس خفِغ يف ثخِان دعبأ اس خلالل مثي ثكل الأكالظ اجلزئَة يف اًلعة ثـسًي ُشا اًلَط يف اًعحـة اًثاَه

 اًخـََق اًخايل ؿىل اًلازئ )د(. املحسبأًة يف

؟ اًلعة املوحوذ ؿ لِا ًَععاذٍو ىل بأفًص ىل وٍىِحساي #د# يف امللاتي ًحسبأ الكمَ تلوهل )ُي رُة ؿٌَلء اًخعوز ا 

ي فَِخس فريىص اصرتاٍ من اتحص ؾحَس ).. -معاذزمه اًوٍىِحساي يف بأكَة الأحوال!- ..(اال جنَزيي بأن ظامًو

ًرا ُو اتحص ؾحَس من ابؿَ ومل ًلم اًـٌَلء )اًخعوزًون نٌل ًشهص( يف اًحساًة  لي ًَمت ؾصضَ يف مـصط ما... ا  بأفًص

ـًا اكن ُشا كَط ب دص من اًاكثة يف ثفعَي اًلعة فمل ًلم  ومت  اًـٌَلء بأهفسِم تلذي بأرسثَابدذعافَ(.. ظح

ة حضاز( ثـسًي ُشا اًلَط يف املعحوؿة اًثاَه لِا؟ من اذلي ظَة مٌَ )ا  ىل بأفًص .. ًىن من تـر فَِخس فريىص ا 

ىل بأمٍصاك؟ كٌاؿَ مثاًل؟! ؾن  ؾَياث ثرشًة ا  ق ا  هَف اكن ًخرَي اًـٌَلء بأن جييء فريىص جمنورح ثرشي؟ ؾن ظًص

ق خَسة همشتة جرشخ هل بأهَ س   ن اظعَاذ ُيا ًفغ جماسي لأن اًـٌَلء اكهوا ظًص َـُش يف كفط ٌَحَواانث؟ ا 

ـًا س يجس ظوال اًيلسٍن هفس املهناح يف اًخـامي مؽ هعوض اًىذاة: ال ًوخس  ؿىل ؿمل مبا س َحسج.. ًىن ظح

ن كَت بأن اًـٌَلء كصزوا اظعَاذ بأحسمه مفـىن ُشا بأهنم مح  َواجماس وال ًوخس نياًة وال ًوخس كري اًخعَُّس! ا 

 اًحياذق وبأًلوا اًض حاك ؿَََ ًَععاذوهَ! تبأهفسِم

وزك اتميز تـيوان )فضَحة يف حسًلة  ُيا جنس جفبأت كفزت ُائةل خًسا ومذعصفة.. فدَامن اًلعة ُؾصضت يف اًيًَو

احلَواانث( واكهت صاُست بأتسًة ؿىل وكاحة ؿٌَلء اًخعوز وؾيرصًة املاذًة اًلصتَة يف بأوائي اًلصن اًـرشٍن فا ن 

ة واًـمل. بأصـص بأين اً َ اًيؼًص ن تساًة اًلعَست بأو اًىذاة ثسًُس ًُس هل ُسف سوى جضًو لازئ )د( ًلول )ا 

س كصاءت ُشا اًِصاء  ىل بأي مسى ممىن بأن ًعي اًِصاء!!( ُيا س يحاول ثفىِم ما حسج:ال بأًز هين سبأزى ا  ال ا   ا 

حضاز( همشة زمبا؟!ًلس فِم اًضاة من اًالكم اظعَاذ تلري جماس ومصم ؿىل بأن ما ظيـوٍ ُ -  و )ا 

وتساًل من بأن ًـرتط اًضاة ؿىل ركل اٌَفغ واًلَط اذلي حسج جبزئَة كذي بأرسثَ نٌل اؿرتط اًلازئ )ح(  -

ىل اس خًذاح بأن اًاكثة مسًس!  ؿىل حزئَة اًض يق.. كفز جفبأت ا 



ظساز حوك - رن فلس كام اب  حزئَة فىون ُياك ذون اس خلصاء اكمي بأوحىت انكط!  َ ؿىل اًاكثة واًىذاةا 

حسج هبا ثومهُّ وكَط يف اًلعة ال ًـين بأتًسا تبأي هوغ من هوؾي الاس خلصاء )اًخام بأو اًياكط( بأن املـىن اًلكي 

ىل اس خًذاح  ٌَلعة مٌفي.. فلَط واحس بأو ازيني مل ميسا ظَة املوضوغ اًلكي ؾيسما بأختشٌُل موظئًا ٌَلفز ا 

 يَ!اًخسًُس وهفي املـىن اًلكي ٌَلعة فِشا ُو اًخيعؽ تـَ 

ة ابملفاُمي اًعحَـَة/املاذًة ُو اكن املـىن اًلكي امللعوذ من رهص ُشٍ اًلعة يف امللسمة : ثخِان ازثحاظ ثكل اًيؼًص

اًـيرصًة اًيت ساذث اًلصة حِامن ػِصث.. وتَان بأثص ركل اًفىص ادلينء ؿىل بأزط اًواكؽ يف حاذج اتزخيي 

ة فاًـيرصًة من ًواسهما اًـلََةمـصوف اثتت نسًَي ؿىل اذلُاة ٌَمسى الأتـس يف   ..اال ميان تخكل اًيؼًص

زحاث كَط يف ثفعَي حزيئ تي  ق ا  ًىن اًلازئ )د( كفز ؿىل ركل املـىن اًلكي وبأوىح تيفي اًلعة ؾن ظًص

ة ولك ُشا اًىذاة ظاز ُصاء حىت سرنى فامي  َ اًـٌَلء واًيؼًص س جضًو واهتم تياء ؿىل ُشا بأن اًاكثة ُو من ًٍص

فة ًن ثخحمي! بأؾعاتَ اؾخشزث ًـٌَلء تـس بأهَ س َض نٌلهل ًىن بأؾعاتَ املُص لط ؿىل هفسَ تعـوتة يك ًلوم اب 

منا )بأحرضوا( منورًخا ثرشاًي ووضـٍو يف حسًلة حِوان مؽ اًلصوذ هكثال ٌَاكئياث  اًخعوز لأهنم )مل ًععاذوا( ا 

ة ًىهنا مل ثـخشز ٌَاكثة وذفـخَ لأن هيامجَ  وساَه ُو تساًل من بأن هيامج ثكل احلاذزة اًحسائَة كري اكمةل اال 

وزك اتميز)اً   (!فضَحة تَفغ اًيًَو

الحغ بأن لك ُشٍ الأحاكم يف اًعفحاث اًثالج الأول من امللسمة! تي مٌش بأول ظفحة ثلًصحًا ًعسز الأحاكم 

 ؿىل اًاكثة واًىذاة!

*** 

ـخرب ُشٍ ملاًعة حِر #ح# ًـصط اًلازئ )ح( اؿرتاًضا مسًُضا! فِرصد مـرتًضا ؿىل جتس َس ًفغ اًـمل  تي ًو

 !ال ذاؾي ٌَخـََق ؿَََ ! مث ٌسرتسي يف ُسوء تـس ركل يف ثخِان مضعصة ملاَُة اًـملبأثـامي مـَ نخرش



ة  ق اكهوا نشا( و)اًـلالَه ـًا بأفرتط من ُشا بأن اًلازئ )ح( مل ًلصبأ كداًل )اًصومان ظيـوا نشا( و)اال قًص ظح

ثعوزث ذالل اًلصن نشا( و)احلسازة اًرباكة بأثصث ؿىل ؾلول نشا(! مل ميص تَ ُشٍ الأسَوة اٌَلوي كداًل ؿىل ما 

س ًاكئن ؿام ػِص مبؼِص املخـعة يف زذٍ حني ًحسو! اًلازئ )ح( هفسَ سُس خزسم ؾحازت )زخال ادلٍن( نخجس َ

ـًا من ػِص مبؼص املخـعة مه زخال ادلٍن(!  وهفس ُشا اًلازئ س َلول يف بأحس )اؿرتاضاثَ(: )حسج  ًلول )ظح

ظالق هحري تني اًـمل واًفىص ادلًين(! وس يجس رسًذا ًلعة لكِا جتس َس وجضرَط حِامن ًلول: )هَف هزنل 

ىل بأوحال اًـمل املف صظة يف اًًسخِة وؿسم اًصسود واًثحاث؟! هَف جنـي اًويح حمصاًك يف الاس خًذاخاث اًويح ا 

يىص ذامئًا ما ٌسمََ ابًىذاتة اًـاظفِة  اًـَمَة؟!( ُشا ًُس جتس ًَسا بأو جضرًَعا بأو بأي يشء! واًىذاة -تي ًو

ني مث جنسٍ ُيا ٌس خسز ثـاظف اًياش مؽ ك  -ممَوء ابلأذةل اًـَمَة يف فعي املياكضة اًـَمَة ضَخَ حبجة اًـٌَلَه

ذذال ادلٍن يف اًس َاسة: ال ثَوزوا ادلٍن! حنن حٌلثَ! ال ثعحلٍو وال ثسذَوٍ  الأصِص ًصفغ ثعحَق اًرشًـة وا 

ة يف ذوةل وال س َاسة كشزت هَال ًخَوج!!.. ُشٍ احلجة  اًيت جس خسز ثـاظف املسَمني اذلٍن اًضـًص

بأزحيَة ًىٌَ ال ٍصى هفسَ ٌس خزسم اًىذاتة اًـاظفِة! وال ٌس خزسهما جلك - س َرصدون: ال! ال ثَوزوا ذٍن هللا!

س وجضرَط! ـًا بأي جتسَ   ٍصى يف الكمَ ظح

تي وؾيسما س َلوم ابال جعاة جالكم اًلازئ )د( وثلِميَ ًن ًـَق ؿىل اس خزسام اًلازئ )د( ُشا الأسَوة  

هنائَة ًخحصك من ذالًِا سوى ًلول يف بأحس اؿرتاضاثَ )ًُس ٌَـمل كاًة  -اًلازئ د-تعوزت هحريت فِو مثاًل 

هل من ؿسمَ(! تـًَسا ؾن هون ُشا اًالكم  اندضاف اًعحَـة واًلواهني اًيت حتوكَ ًُس تلَخَ بأن ٌسددـس وحوذ ا 

 ً هؼَف اًَس  خشط مالئيك ظاُص ًؼٍِص يف َُئةبأنرث مما ًًدلي؛ بأًُس يف ُشا جضرَط ٌَـمل؟ تي و  احامل

لواًي  ًَا ًو واًيَة! ًىن اًلازئ )ح( مل ًـرتط ومل ٍصفغ تي ُو هفسَ ٌس خزسم ركل الأسَوة املـصوف ؿامل

وٌس خزسم اجملاس واًىٌاًة تبأزحيَة ًىٌَ مؽ اًاكثة ػاُصي مذـعة ال ًـصف يف اٌَلة كري احللِلة وال ًعَق بأي 

ـًا من ػِص مبؼِص بأسَوة من بأساًَة اًحالكة! تي وس يجسٍ تـس ُشا ًلول )ف  ؼِص ادلٍن مبؼِص املخـعة.. ظح

املخـعة مه زخال ادلٍن.. الحغ حـي ادلٍن وضرط ؾٍززي اًلازئ ٍهتََج مضاؾص اًلصاء وحتفزيمه ضس 



! هـم! ُشا اًضرط اذلي ٌس خًذج اس خًذاخاث مؤامصاثَة ًـصف مهنا بأقصاط اًاكثة اخلفِة ُو هفسَ اًخعوز(

س يف ظوزت تشاثَ ثضحمَ وذلَ من زبأًياٍ  س اًويح يف ظوزت اكئن هؼَف ساٍم خيىش ؿَََ من اًـمل املُجسَّ جُيّسِ

مسدٌلـاث مََئة ابلأوحال! ؾيسما ٌس خزسم اًلازئ )ح( ُشا الأسَوة فِو مل ٍىن بأتًسا ٍهتََج مضاؾص اًلصاء 

ر ادلٍن!( من بأمثال اًاكثة! ًىٌَ ؾيسما ٌس خزسمَ اًاكثة ٍىون ملؤامصت ون ثًَو هتََج مضاؾص  ضس من )حياًو

( اؿرتاًضا اذلٍن ؾصضِم يف 33ف يف ؿست اؿرتاضاث ومهَة من ال )ُشا الاؿرتاط س َىصزٍ تال ثوك اًلصاء!

ل!  ملاهل املُعوَّ

*** 

# ٌس خلصق اًلازئ )د( تـس جهومَ الأوىل يف ثصثصت ؾن اًـمل، ال ًيددَ بأزياء ثصثصثَ اًيت ًؼهنا ُمفِحمة بأهَ ،ح#د

ص الأزط ؾيسما ًلول بأن معفَِ هجي ؾيَف تخازخي الأزط واتزخي اًخعوز املزؾوم ا ٍصحىة كًَعا ؿَمًَا فاحضً 

و ٌضرتك مؽ اًلازئ )ح( يف ذفاغ ؾن سخة ! زمبا ال ًـصف ؾرص ما كدي اًوكربيمََون س ية( 454) ! ُو

شا اًرسذ فبأان ال ب تَ بأظاًل حلسوج ظالق  صاكًَة يف ُشٍ اًرثثصت ُو ظالق اًـمل ابدلٍن يف بأوزواب.. وال بأزى ا 

منا بأتنيَّ يف اًحاة الأول بأن اًـةلَّ اًيت حسج هبا الاهفعال ال ثيعحق ؿىل راث اًـةلَّ  اًـمل ابدلٍن يف بأوزواب وا 

فـي  ؾيس الاس خلصاء؛ ست ؾيس املسَمني.. واًلِاش فاسساخاملخو  فاملسَمون ًُسوا بأحصاة وِيوث نًيس حيصق ًو

يف ُشا اجملال.. ًِشا ؾيسما  الأفاؾَي يف اًـٌَلء وًُس ؾيسمه اتزخي ٌضاتَ من بأي وخَ اتزخي بأوزواب اًىًس َة

ىل اًلصة ومل جيس اًلازئ )ح( مثااًل ًرضتَ من ات ال احلاذزة اًضارت اًيت سلَّ فهيا كاما ابًرسذ رُحا ا  زخي املسَمني ا 

ة ختاًف ما ًـخلسٍ.. ُشا وثكل اًفذوى اًضارت مل ًلٍص ؿَهيا مجَؽ  اًض َخ اًـثميني وكال جىفص من ًلوًون تيؼًص

هعوض ًفِم مهنا بأهنم ًلوًون جىصوًة املخلسمني احلياتةل بأهفسِم مفا ابكل تحايق املشاُة.. تي وؾيس اًسَف  ؿٌَلء

ًىٌَ اضعص ًِشا املثال اًضار اذلي مل جُيِمؽ ؿىل حصخَ ؿٌَلء مشُة  ..ومل ٍُىفِّصمه بأحس لأزط ال هوهنا مسعحةا

فلط ًفلص اتزخي املسَمني من انحِة اضعِاذ اًـٌَلء ملازهة تخازخي -كائهل بأهفسِم فضاًل ؾن ؿٌَلء ابيق املشاُة 



زحاث ـهل ُشا ملاًعة اس خزسام اًضار ًخـممي خائص فلط ال  يف ف اًلصة اًىًيس اًضِري اًفاحض! ًىن اًلازئ مل ٍص

هخاح هفس امليخوح: حمتَة اهفعال اًويح ؾن اًـمل!احصة   ًلِاش ؿىل اتزخي بأوزواب وابًخايل ا 

*** 

و اس خلصاق ٌضِس # ٌس خلصق اًلازئ )د( ،ح#د يب ُو تبأهَ مل ًلصبأ اًحاة يف ثخِان مزيت املهنج اًـَمي اًخجًص

!-الأول حًِسا  املهنج ذوز  وبأنسث ؿىل اكن كس كصبٍأ ًـمل بأين بأوضتفَو  ابًصمغ من بأهَ اًوحِس اذلي كصبٍأ

يب ـًا كائحة حمتًا  اًخجًص ت بأن ُشا هل صواُس من اًلصب ن هفسَ.. واًخجصتة ظح ىل حلائق.. وتًََّ ة ا  ي اًيؼًص ًخحًو

ة اًخعوز فالتس حمتًا من ثفـَي املهنج اًضىويك  ىل حلِلة يف ص Skepticismؾن هؼًص بأهنا وؿسم حتوًَِا ا 

 ذاظة يف حزهئا املخعاذم رصاحًة مؽ اًويح: ذَق اال وسان..

يب بأظاًل، هَف هيعَق من اًيط  لول اًلازئ )ح( يف موضوغ ممازي: )اًلصب ن واًس ية كري مـيَان ابًـمل اًخجًص ًو

شا هط رصحي من اًلازئ ٌضِس تبأهَ مل ًفِم ؾيوان اًح ذزاك ٌَرصوح تيدِجة ؿَمََّة؟( ُو اة اتخساًء فضاًل ؾن ا 

حلِلة موضوؿَ! اًحاة الأول امسَ )املثَر امللَوة( وُو ال ًُيِىص ضَـي املثَر ويف موضوؿَ ًحنيَّ وحوة 

س ًىن ابهضحاظ يف اًخيؼري  حاهكَة ًلاء ضَـي املثَر.. حاهكَة مبـىن بأهيا هيعَق يف اًـمل واًـلي نٌل ىًص اًويح ال ا 

ة والاس خزسام ال ًعاذم اًويح .. ال بأكول بأهم س خشُة ٌَمعحف وثفذح سوزت الأهفال مث جس خرصح ًيا هؼًص

ن اًاكثة ًيىص رصاحًة يف ُشا اًحاة )بأسَمة اًيؼصايث(  اجلارتَة الأزضَة! من كال ُشا ظوال اًىذاة؟! تي ا 

فني هبشٍ س اًـَمي يف اًلصب ن واًس ية وًيلس اًضلو كري املثخذة جتًصحًا ومٌَ اجلزء املخعصف من مرشوغ اال جعا

 الأسَمة..

ف وزذ اًس ية من بأخي بأسَمة هؼصايث  ي املُخلكِّ اًلاؿست اًيت ؿَهيا مساز اًىذاة يه: ؿسم جسََط سالخ اًخبأًو

ة اًخعوز..  خًِا.. ومهنا هؼًص  كري مثحخة جتًص

  لط يف اس خرصاح اًيؼصايث اًـَمَة! ًىن ًحسو بأن ما فٌِلٍ ُو بأهين بأظَة مهنٌل بأن وس خزسم اًلصب ن واًس ية ف



فِمَ تعوزت ذاظئة! ُشا ادلًَي ُو كس ٌس خسلُّ ُيا اًلازئ )ح( تسًَي وحِس ًَحني ملعسٍ يف زفغ مهنج 

و)ملارا ال ًُـَمي هبشا احلسًر  ًَلول اؿرتاًضا ؿىل منت احلسًر: )ما ُشا؟!!( حسًر اًلكة الأسوذ ص َعان

!! ومل ًُحنيَّ ًيا ما مـىن اًـمي هبشا ة يف احلسًر اًيت حـَخَ ٍصذٍ ؾلاًل وال هـصف ما اًياكزت اخلفِ ال ن؟(

 احلسًر؟!

ن هلس منت حسًر حصَح مُ  خ اًلزايل زمحَ هللا ا  وصشَّ فهيا ومهناخَ مـصوف ثحت يف مسمل هل بأظول ذاًفِا اًضَ 

ومل ًلدهل ؿٌَلء بأُي اًس ية وال ًبأذش تَ ظاًة ؿمل هخَِ فضاًل ؾن ؿامل.. جفًس فـي اًض َخ اًلزايل من خًس 

خ جن ؾثميني تي فـي اًض َخ اًلزايل بأصس لأهَ كسم )مهنًجا كري مٌضحط( ًصذ الأحاذًر يك ثوافق  فـي اًضَ 

ة  ي وحضَّ يف نخاتَ يك ثوافق اًحُئة احملَعة )نٌل بأحِااًن تي كري امليضحعة اًـلالَه ي اًفلَ وبُأ اًس ية تني بُأ

ي اًس ية  ًزاماحلسًر(.. فا ن بأزذث ثعحَح مهنج اًض َخ اًلزايل اًضار كري امللدول من مجِوز ؿٌَلء بُأ اًياش  وا 

خ اًلزايل-فبأهت ثَزم هفسم تخعحَح فذوى اًض َخ اًـثميني ًىوهَ ؿاملًا تعحخَ  كري امللدوةل  -وُو بأؿمل من اًضَ 

ي اًس ية! من مجِوز ؿٌَلء وابًخبأهَس لك ُشا يف خاهة واس خزسامم ملاًعة اٌَجوء ًسَعة اًيط اذلي نخحَ  بُأ

يف خاهة ب دص! بأهت ثيىص ؿىل ال دص اس خزسام سَعة اًويح  -وبأهت اذلي هتوى ثخِان بأوخَ امللاًعاث-اًلزايل 

فضاًل ؾن ملاًعة  مث ثَجبأ الس خزسام سَعة هط مهناح ثرشي صار نخحَ اًض َخ اًلزايل يف ذمع وهجة هؼصك!

  املثخت.. ييف هفي اًلك حزيئ  اس خزسامم صشوربأدصى )تفصط حصة صشور ُشا املنت( حمتثي يف

بأما من اًياحِة احلسًثِة وبأكوال اًـٌَلء مفهنم من كال بأن اًلكة الأسوذ ص َعان ملعوذ حبلِلذَ ومهنم من مل ًلي 

ؿالم املوكـني ن اًلميَّ تشكل وكس اكن ممن مل ًلوًوا جىوهَ ص َعان حلِلي اال مام اج ن اكن املصاذ تَ  اذلي كال:يف ا  )ا 

ذ نٌل  ؛بأن اًلكة الأسوذ ص َعان اًالكة فا ن لك خًس من بأحٌاش احلَواانث فهيا ص َاظني: ويه ما ؾخا ومتصَّ

اظني الأهـام( فاال مام ُيا ًحنيَّ بأن ذالةل اٌَفغ كس ال حىون ؿىل  بأن ص َاظني اال وس ؾخاهتم وممتصذومه واال تي صَ 

منا حىون ذالةل اٌَفغ   ؿىل املـىن اٌَلوي: املمتصذ اًـايت..امللعوذت ُيا يه اًض َعان تشاثَ.. ا 



فال ميخيؽ بأتًسا بأن ٍىون حسس اًلكة  -وتفصط بأن ذالةل اٌَفغ يه ؿىل اًض َعان تشاثَ-من اًياحِة اًـلََة  بأما

وكري  ؾلاًل وحوذٍ ًحايق اًالكة ممىن  ظوزت لكحَة.. فىون اًَِوىل ملاٍصمن َُوىل ص َعان و  لأسوذ مىونٌ ا

ال تويح هحوي.. وكس مسخ هللا كداًل تـغ اٍهيوذ  ىل ظوزت كصذت ممخيؽ.. جفًس اًَِوىل ال ميىن مـصفذَ ا  حفوهلم ا 

ودٌاٍسص هبَوىل ثرشي.. حفني ٍصامه املصء ًـخلس تؼاُص ظوزهتم بأهنم هحايق اًلصذت واخلياٍسص تُامن اًَِوىل اًاكمن 

وساين خماًف ًَِوىل اًلصذت واخلياٍسص اًعحَـَني.. مفن ُو املُزرِب ؾن حلِلة اًَِوىل وكذئش؟ ال سخِي  تساذَِم ا 

ال  اًويح.. بأمامم هكعسز ٌَمـصفة ا 

ص اًَِوىل  رن اًفِعي ُيا يف اال دداز ؾن حلِلة حُو ُو اًويح.. تشا ًيسفؽ -اًلكة الأسوذ حسم  يف ظوزتا 

اال صاكل ؾلاًل.. وًثخت حصة ُشا بأن اًسَف واخلَف مل ًـخلسوا بأن اًلكة الأسوذ زوخ زكِلة ًُست مذجسست 

ن مـَ ؿىل ظوزثَ املخجسستتي اكهوا ًخـامَون  ـًا ُشا ا  مل ٍىن يف حسًر اًييب ختعَط ٌَلكة الأسوذ .. ظح

ُس ُس ِىون ف  معوم هوغ اًلكة الأسوذ اذلي ميصُّ من بأمام املعَني ًو اًلِس ُيا ُو مصوٍز من بأمام املعَني ًو

فال ثيعحق حِهنا ؿىل  اجلزئَة اًسوز فِيي يف كوت كال اٌَفغ همميكس سمع ُشا هون اًييب وكس ً.. الأمص معَلًا

 هوغ اًلكة الأسوذ.. ُمعَق

وثومه مـىًن خماًف بأي بأن اًلازئ )ح( كس اس خسل تسًَي ذاظئ صار ًيفي كضَة مل حيسن فِمِا من اًىذاة  

 مللعس اًاكثة!

*** 

َف خسًس بأم لأن  #د،ح# ًلول اًلازئ )د(: )ملارا ًوخس ظالق تني اًـمل وادلٍن؟ ُي لأن اًـمل ثبًأ

 دذالف مؽ احللائق اًيت ًُلّصُا اًيط ادلًين؟!(!املضاُساث يه ما جترب اًـٌَلء ؿىل الا

 وجالكم مضاتَ ًلول )ح(: )ُياك حلائق مثحخة خماًفة ملا فِمَ ؿٌَلء ادلٍن من اًىذاة واًس ية(!



ا  ا اًيط ادلًين بأو اًيت ًلُص س بأن وسبأهلٌل: ما يه )احللائق املثخذة( اًيت ذاًفت احللائق اًيت ًلُص حنن ىًص

 ادلٍن؟!)ُمعَق( ؿٌَلء 

تي حلائق مثحخة ابًخجصتة املخىصزت املخواحصت املُجمؽ ؿَهيا من  ؛ىمتىن بأن ًشهصوا ًيا ثكل )احللائق(! ال هؼصايث

 وكس ذاًفت اًلصب ن واًس ية وفِم ُمعََق ؿٌَلء ادلٍن لكِم سَفًا وذَفًا! -وىصوًة الأزط- اًـٌَلء

 ما يه؟! بأٍن ثكل )احللائق(؟!

ـًا اًلازئ )د( واحض خسً  بأهَ ًـخرب بأن ثعاذم اًـمل مؽ )حلِلة ثوزاثَة( ًـين ثعاذمَ مؽ اًلصب ن من الكمَ ا ظح

 واًلصب ن: هعوض ذًًِة! احملصفة لأن الًك من اًخوزات -ابًخوايلواًس ية 

ًلول اًلازئ )د(: )ُشا ًيىص الكم اًاكثة اذلي ًلول بأن اًـٌَلء بأظَِم مالحست ظلرٍين ماكهوص الكِني 

 ثفسري ٌَالكم ذٍ!(

اتزخي املاذًة! ال ًفِم هَف ميىن بأن ٍىون ال ؾن ؾن فَسفة اًـَوم وال بأاكذ بأحزم بأن ُشا كازئ مل ًـمل صُئًا 

ويف هفس اًوكت ُو ماذي ظحَـي يف ثفسرٍي ٌَـَوم ًيىص اًلَخِاث  وهيامج  -مثي هَيُر مَِص-زوًَىًِّا املصء اك

ل   ثيعَقاًخفسرياث اًـَمَة اًيت ِة املُعَلة املخجاوست ًـامل املاذت! ًُس من اًواحة بأن ٍىون املصء مَحًسا ابملَخافزًي

يك ًخخىن ثفسرًيا ماذاًي مذيامًغا مؽ فَسفة اًـَوم اال حلاذًة املـاذًة ٌَلَخِاث.. ال ًـصف اتزخي اًلصن اًخاسؽ ؾرش 

اذت املاذت  ًعحَـَة اًـصص ثومهُّ ىزغ اًـَوم او حًِسا ومل ًفِم هَف ُنخخت زواًة فصاىىًض خاٍن مثاًل وذالٍهتا ؾن سَ 

ة اًصوخ من اال هل تزنغ كسزت مٌَ! بأهعحَ ابالظالغ بأنرث ؿىل اتزخي اًفَسفة وثعوزُا وبأن ًفِم اًصاتط تُهنا  ُو

ة.. ق هحري.. وتني اًـَوم اًعحَـَة والاحامتؾَة واًـسىًص  والأمص ًسزنَ بأي كازئ سعحي ٌَفَسفة وال حيخاح ًخـمُّ

*** 



احلامك  )د( تـس ُشا ؾن اًاكثة: )ٌس متص يف اًخسحِي واًخرًصف وًلول"تساًل من بأن ٍىون اًويحًلول اًلازئ 

ة ؿَمََّة اهلَة املثَر وبأظحح زبأسَ سافهل" مٌش مىت اكن اًويح نخاة ؿَوم ُي ًو  ...واملصحؽ يف بأي هؼًص

ساي فذحت اًلصب ن بأو اال جنَي بأو اًخوزات وال بأي نخاة اثين َُلوكل ؿاملهنج اًـَمي و  ساي ثـمي جتازة تي وا  ا 

ساءت ًضرط اًاكثة هجي فاحش ابملهنج اًـَمي!(!  حتنك حبلِلهتا بأم ال؟! ُشا تسون ا 

 هجي فاحش مبضمون اًىذاة! -اتهلل-بأكول: تي ُو 

ـًا ؿَمًَا اًلازئ )د( ُيا ؿىل هفس مساز اًلازئ )ح( ًلوم ابًثوزت ؿىل ما مل بأكي تَ!  ما بأن ٍىون مصح اًلصب ن ا 

ما ال ؿالكة هل ابًـمل! اًلازئ بأظاًل ًحسو بأهَ ال ًفِب ذش مٌَ  م اًيؼصايث اًـَمَة وبأذق ثفاظَي ثعممي اًخجازة وا 

 مـىن لكمة )حاهكَة( من الأساش!

)د( ؾيس ثكل اًيلعة حتسًًسا: فِي ُشا كَط انجت اًلازئ  وكس حريين نثرًيا ُشا اًدضاتَ يف الكم اًلازئ )ح( و

ًة ابًصمغ من اًخيعؽ يف اًيلس فَن  من سوء فِم فاحش ملا اس خفضت يف رشحَ اباًب اكماًل بأم ُو ثسًُس؟ ؿامَّ

.. ًىن بأمحي ملعسٌُل ؿىل سوء اًيَة.. وابًـموم كس زذذان ؿىل ُشا اًزمع يف اًصذ اًساتق .. وال ذاؾي ًخىصاٍز

 التس من وكفة بأواًل كدي ادلدول يف هلعة بأدصى:

 هنجَة اًـمل؟!ُي ابًفـي اًلصب ن ال ًضؽ بأي مضازنة يف م 

ت بأن مهناح زة اًـاملني يف فضح اال حلاذ وهؼصايث اًعواقَت مسؾي  حتسزت ؾن ُشٍ اًيلعة يف اًىذاة وتًََّ

زحاهتا ابًخجصتة املخواحصت  ن اس خعـمت ا  ىل حلائق ا  اال ًوَُة اكهت وضـِم بأمام املفعي: ُشٍ اًيؼصايث سدذحول ا 

خل..احملسوسة.. بأدصح اًضمس من امللصة.. اذَلوا رابت  ة من فصاػ.. بأحِوا املوىت.. ا 

يب؟!  فىِف ال جيس بأي كازئ زتًعا تني ُشا وتني املهنج اًـَمي اًخجًص

*** 



#د،ح# ًلول اًلازئ )ح(: )ظالق تني اًـلي واًـمل؟! ال ثـََق ... ما ُشا اًفعي بأظاًل تني اًـلي واًـمل؟ ال 

 بأخس لكٌلث مٌاس حة ًوظف ما بأصـص تَ ترصاحة(.

لول اًلازئ ة  ًو )د(: )وتـسٍن ًلوكل اهفعال تني املـلوًَة ؾن اًـمل يف اًلصة؟! جبس تَشَُين لك صًو

 تدٌاكضاثَ تي واحللائق اًيت ًلصزُا جلك اظمئيان(.

ـًا الكٌُل مل ًفِم  و  -بأو مل حياول بأن ًفِم-ظح بأن اٍمنورح املاذي اًوكوين املَحس يف ما كعسثَ هبشا الاهفعال.. ُو

ة معي اال هل.. تشا ػِصث اًـمل اًحَوًويج مل  لا وثُلَِّ ة املَخافزًي ٌس خعؽ ثلسمي ثفسرياث ؾلََة مٌاس حة ثُلَِّ

سالسي اًخعوز اًيت ؾصضهتا يف اًفعي الأول من اًحاة اًثاين كأمثةل ؿىل حسوج الاضعصاة حىت يف سَسةل 

ـ  َمَة احلسًثة.. واًخفسرياث ثعوز اال وسان.. مجِصت اًـٌَلء ثُلصُّ تبأن ُشا ُو املخاخ من ثفسرياث ٌَمىدضفاث اً

م اًـمل )بأو اًيؼصايث اًـَمَة( رن ُياك اهفعال تني اًـلي واًـمل حسج وكُّسِ ِا اًـلي اًسَمي.. ا  ؿىل  املضعصتة ميُجُّ

يف اًححص ودصح من صخَِ الأزهة مجاًل يف  اًخفسرياث املـلوةل.. تشا دصح من اال هسوَُوش اًضئَي حواتً 

 اًعحصاء! 

بأم لأن اًيؼصايث املِميية -نك؛ ًىن ملارا؟! ُي لأن اًـلي ًلدي ُشٍ اًخفاسري واًسالسي املـّوِخة زمبا ثلدَِا ؾلوً

 ؿىل اًساحة اًـَمَة اًحَوًوحِة يه من بأكٌـخنك توحوة ُشا اًلدول؟!

يب كاال   ال يت:مثاًل الك اًلازئني نخحا ؾن اًـمل وحموزًة اًخجصتة فَِ.. ًىن ؾيسما وظال ًعَيب ٌدلًَي اًخجًص

ة اًيت  شا ًيايف اًخعوز؛ بأكول بأن ُشا هجي ابًيؼًص ة يف املـامي ُو د: )ًلول بأهَ مل ًمت ذَق رابتة من ذََة جىذرًي

َةل!( ُس تني ًوم ًو ن اًخعوز حيسج ؿرب مالًني اًس يني ًو ة ثلول ا   ًًذلسُا لأن اًيؼًص

اًخعوز بأهَ ال ًـمل ُشٍ املـَومة الأس خار )د( ؾيسٍ حصبأت جعَحة مسحت هل بأن ًخعوز من خشط ٍىذة يف هلس 

فُرشهحا! وهل حصبأت جعَحة ؿىل اًفِم املـوح واًصذ ؿىل هفسَ! وال ًلي ؾيَ )ح( يف اجلصبأت ؾيسما ًلول يف هفس 



ة ًمت ؿىل مصاحي ثلسز مبالًني  املثال: ن ختَق ًـسواًب من جىذرياي لأن اًخعوز نٌل ثلول اًيؼًص )ابًعحؽ ًو

 اًس يني(!

رناًلازئان   ًلسمان ًيا ُشٍ املـَومة اخلعريت املصؾحة املشُةل املسمصت: اًخعوز ًمت ؿرب مالًني اًس يني!  ا 

 ذَق اذلابتة من فصاػ فلس اكن ٌَصذ ؿىل من ًلوًون ابخلَق من ؿسم.. وكس اكن ملواهجة اال حلاذ..  بأما مثال

ًزام تثواتت  ىل هوغ ب دص فِو ا  يب ؾن ثعوٍص اكئن ا  ًزام ثرشوظ وبأما مثال اًـجز اًخجًص اًـمل اذلي ثلسسوهَ.. ا 

ىل )حلِلة ة( ا  (.. وجحة مالًني اًس يني ُشٍ يه الأصِص ؾيس اًخعوزًني ًىهنا اكًـلست يف ُمثحخة حتول )اًيؼًص

خًِا! ا جتًص ىل حلِلة وال جسمح ًلريمه تخخِان دعبُأ ي هؼٍصهتم ا   املًضاز ٌَجمَؽ: فال يه جسمح ٌَخعوزًني تخحًو

ًفوًوصن( ًىن ما ُو كري مسمل تَ ُو يه كري كاتةل ٌَخجصتة  بأظاًل! واًخىُِّف ُمسملَّ تَ ؾيس ادلَؽ )مِىصوا 

زحاثَ لأن بأحس ؾوامي اًخجصتة )اًزمن( ٌس خحَي  ًفوًوصن( الس خحاةل ثعممي جتصتة ال  اًخعوز اًياكي ٌَيوغ )ماهصو ا 

ا..  جياثوفرُي ـًا اًلازئ )ح( ٌسرتسي فِلول: )ال ميىن تبأي صلك من الأصاكل ا  ذ اًَـسوة من جىذرياي لأن ظح

ة  ة وػصوف حًو اًحىذرياي وضـت حتت ػصوف مذعصفة من ذزخاث احلصازت وكعف هزييك وبأوضعة جصاكَه

ىل ظفصت ميىهنا بأن ثًذج سالةل بأنرث ثعوًزا.. لك ُشٍ الأموز  صسًست ومذلريت ؿىل مساز مالًني اًس يني ًخعي ا 

ة ختََلِا ومتثََِا(.من املس خحَي يف اًوكت احلايل بأو يف املس خلدي اًل  ًص

خين ؿَََ زًذا مث ًعي  من بأٍن بأىت اًلازئ )ح( هبشٍ احلاكًة؟ من )هؼصايث( حصوي )قَحًا( ًؤمن تعحخَ تي ًو

ىل ثعحَح ما كَياٍ يف اًحساًة: ىل حلِلة  بأن يف اٍهناًة ا  ة وحتوًَِا ا  زحاث حصة اًيؼًص  ممخيؽ!بأمص -ا 

ن زبأًَ ُيا: ًلس كص  ة فَيخسجص كََاًل هَف هوَّ ة( ؿىل اال هرتهت بأو يف نخاة ما بأاًي اكن.. حصوي ُشٍ اًيؼًص بأ )هؼًص

منا ُو اس خًذاح وفصوط ال بأنرث.. بأذش هبشا اًلَة وخاء ًريوًَ يل ابؾخحاٍز  كعة قَخِة مل ًعَؽ بأحس ؿَهيا وا 

 الس خحاةل ثعممي جتصتة! -تياًء ؿىل ُشٍ اًصواًة اًلَخِة-حلِلة.. مث يف اٍهناًة كسم ثرٍبًصا 



رن ة ؿَمَة فِو  ا  لسموهَ يف ظوزت )فصوط( ذامعة ًيؼًص اًلَة ؾيسما ًلوهل ٍلوؿة من اًـٌَلء يف مصحؽ ما ًو

حلِلي وملدول ؾيس ُشٍن اًلازئني.. بأما ؾيسما ٍصوًَ اًلصب ن )كعة ذَق ب ذم مثاًل( فِو كري ملدول والتس من 

ة اًلَخِة اًيت كصزُا )مجِوز( ؿٌَلء اًحَوًو  هل ًَوافق اًيؼًص  حِا!ثبأًو

و اكن ٍصوي قًَحا ٌس خحَي ادلازوًًِة ُشٍ يه ادلوقٌلئَة  اًيت حتسزت ؾهنا يف اًىذاة.. اال ميان املعَق ابًـمل ًو

زحاثَ ابًخجصتة ملاتي زفغ اًدسَمي تلَة ٍصوًَ اًلصب ن واًييب.. مل ٌسدٌىف اًلازئ )ح( ؿىل بأن ٌسدٌىص  ا 

صذ املنت جلك بأزحيَة ًىن ؾيس ما حُصوى كعة قَخِة من ؿٌَلء اًحَوًوحِا ال ًُـِمي حسًر حصَح مثحت ٌَييب ٍو

بأذشُا نٌل يه وال ٍصذُا بأتًسا! مث تـس ُشا ٌسدٌىص وٌس خخضؽ كول اًاكثة بأن  زحاث حصة الكهمم ًو ال يف ا  ؾلهل ا 

 اًىذة امللسسة ظازث يه املصاحؽ اًـَمَة ال كري!

ن بأزذان اًيؼص يف اًلصب ن  ابملهنجَة اًـَمَة نٌل ًسؾي ظاًحياٍ ابدلًَي  وال خيجي اًلازئ )د( من كول ال يت: )ا 

 املَموش ؿىل اخلَق املحارش!(.

ة حصمج ال  يب احليس اذلي ًثخت اًخعوز فِو يف حنك هؼًص خيجي! ظوال اًىذاة بأحيك ؾن قَاة ادلًَي اًخجًص

 ابًلَة مث ُو من ًعاًحيا ابدلًَي اذلي ًؤنِّس حصة اًويح!

( ال زحاث اًخعوز..  Recurrent Laryngeal Nerveجصي الازجتاؾي مث ٌس خزسم جحَّة )ثعممي اًـعة احلي

ي.. ويه جحة ثيضم ًحاكة جحج )اًخعممي  ُشا ُو ادلًَي اًـَمي اًوحِس اذلي كام تخلسميَ يف مًضوزٍ اًعًو

ة( وكس حلكمت ؾهنا يف اًحاة اًثاين وبأػِصان دعبأ ُشا اٌَجوء ملثي ثكل  املـَة/اًفلري( و)الأؾضاء الأثًص

ًة كس زذ ؿىل ثكل احلجة الأس خار ادلاحلجج.. ًى اًو: خريي تريحٌلن؛ ونخة ملااًل  نخوزن ؿامَّ يف لكَة اًعة تبأُو

( نٌل ًسؾي اًخعوزًون.. تي ُياك صواُس ًفٌس فَِ ُشٍ احلجة وًثخت بأن ُشا اًخعممي )كري مـَة وال فلري

ة بأي ؾَة يف اجلسم هبَئذَ احلاًَة.. ادلنخوز ؿَمَة ؿىل هوهَ مفًِسا هبشا اًخعممي ومل ًُثخت بأحس هوهَ ٌسخ



ٍصاذ ُشا  ا اًلازئ )د(! وؿامةخريي تريحٌلن حاظي ؿىل ادلنخوزات يف جماهل وزمبا ًلٌؽ ُش فلس اكن مفًِسا ا 

ة! ىل اًعحـة اًثاَه  الاؿرتاط ال ضافذَ مؽ اًصذ ؿَََ ا 

سف ممىن ٍى ىل ثكل بأذرًيا هعي ًيلعة زحِي اًلازئ )د( حني ًلول دذاًما: )ًلأ ون اًِصاء ال هنايئ ًىٌين ا 

ن اًاكثة واحض بأهَ ٍىذة مبض اؾص مََئة جصفغ اًيلعة ال بأس خعَؽ املخاتـة يف رهص بأدعاء اًاكثة اًيت بأزاُا! ا 

ة حىت تسون بأن ًـصفِا وٌسوءين بأن بأزى بأن لأمثال ُشا اًاكثة وًِشٍ اًىذة بأن ثيدرش(!  اتم ٌَيؼًص

س  ـًا ًلول تـس ُشا )ًىن من ًٍص ة تـًَسا ؾن ؾصضِا ظح اًخـصف ؿىل اتزخي اًـمل ومهنجَخَ واًخعوز وبأساش اًيؼًص

ىل هجاةل اًلازئ ابًاكثة  ـًا ُشٍ اًيلعة ثضاف ا  هبشا اًفِم املضٍو فـَََ بأن ًعاًؽ نخة املخرععني(! ظح

ة ؿَم  ذلا فِو  َةوتخرععَ اًـَمي! ُشا كازئ ذوقٌليئ متاًما ذذي ًَلاثي ذفاؿًا ؾن ؾلِسثَ ال ذفاؿًا ؾن هؼًص

َـن مٌش اًعفحة الأوىل ٌَىذاة  !ٌسة ًو

 وال ًًىس يف اًخـََلاث ؿىل ملاهل بأن ًلول ؿىل اًاكثة وبأمثاهل: )ًـَيا هخزَط مهنم ًوًما من الأايم(!  

*** 

ـًا ُو   #ح# ًـرتط اًلازئ )ح( ؿىل اس خزسام ًفغ اًالئىِة واكًـاذت خيربان تبأهنا فعي ادلٍن ؾن ادلوةل.. ظح

ة وبأن يف ُشا هلغ لأحس بأسس  ال ًفِم املـىن اًاكمن يف ظَة املصء فعي ادلٍن ؾن احلَات اًـامة واًس َاسَ 

سذت مزنةل.. اًلازئ )ح( ال ًُلصُّ هبشا اًخوحِس وًيعوي ؿىل جضىم يف كسزت اال هل ؿىل س َاسة ذَلَ ثرشًـة حم

هل فلط وال ًفِمَ ؿىل ما ًحسو ذلا فمل ًفِم ما اًـَة يف بأن ٍىون املصء الئىًِا وملارا ًـين ُشا بأهَ ًؤمن توحوذ  ا 

ق اذلم؟!  ذون ظاؾخَ وملارا بأوزذٍ اًاكثة تعًص

فىص يف اسددسال ًفغ )اًالئيك( مفِس يف اًعحـاث اًلاذمة، فميىن بأن بأ  -من وخَ ب دص-ؿامة ُشا الاؿرتاط 

ـًا لأمثال ثكل الاؿرتاضاث اًيت ال ثسزك املـىن!  تَفغ )اال ًويه( ذف



*** 

ًـصط اًلازئ )ح( ؿست هلاظ ٌَرثثصت واًدضلَة! مفثاًل الاؿرتاضني اًـارش واحلاذي ؾرش ما وخَ الاؿرتاط 

ن ًـرتف ُشا اًلازئ تبأهَ بأدعبأ اًفِم جهومَ ؿىل املهنج.. ًىن تساًل من بأ فهيٌل؟ ًلس ػِص ملعس اًاكثة يف 

صاحؽ فِمَ ٌَيط وامللعوذ: اؾخرب هفسَ ُو امليخرص ؿىل اًاكثة فِلول ُاثفًا تؼفص )ُا  وابًخايل ٍصاحؽ ما نخحَ ٍو

 ُو اًاكثة كس هعلِا تَساهَ(! بأتساًل من بأن حهتم فِمم بأهت وثـَس اًيؼص يف جهومم ثـخرب اًاكثة كس بأدعبأ!

ـًا اًيلاظ ) ظا11و)( 14ظح ال ًيددَ ؿىل ما ًحسو بأهنا ًُست  ااؿرتاضً  وزالزني ز اًثالزة( اًيت بأوزذُا يف ا 

منا بأكصاز ًالكم اًاكثة وثصثصت مذلكفة سائست  .. ًىٌَ ظيفِا اؿرتاًضا من الاؿرتاضاث!اؿرتاضاث ا 

ملعس اًاكثة مث يف اًيلعة اخلامسة ؾرش واًساذسة ؾرش جتس الكًما ًوحّضِ جبالء بأن ُشا اًلازئ مل ًفِم 

ظالكًا! فِلول اؿرتاًضا ؿىل الكم اًاكثة يف زفغ زذ املاذًة مباذًة مواهجة كري حمىومة ابًويح: )حس يًا، فامبرا  ا 

 بأواخَ امليؼومة اًـلََة ٌَرعم؟! ابًويح ثلول؟! بأكول تبأي ثفسري من ثفسرياث اًويح؟(!

املهنج فلط ًلوم جبـي اًويح حاىًك ؿَهيا تساًل من  املهناح اذلي هلوهل ال ًَلي بأضالغ املثَر وال ًيفي بأمهَهتا..

ال ما اس خزسم  َّة وامليعلِة واًـَمََّة ضس اخلعم.. وا  ًلاء املُحاخَّاث اًـلالَه حسوج اًـىس.. احلاهكَة ال ثـين ا 

كداًل:  واًثاًر! ًىن نٌل رهصان اًاكثة ؾرشاث الأمثةل والأوزاق اًـَمَة واملياكضاث امليعلِة يف اًحاتني اًثاين

ُشا اًلازئ واًلازئ ال دص مل ًفٌِل من ُشا اًحاة سوى بأهيا التس بأن هَلي اًـلي واًـمل وهفذح اًلصب ن ًيحرض مٌَ 

ال تَ! ًِشا ًلول يف اًيلعة اًساذسة ؾرش من  جتازة مـمََة وهؼصايث ؿَمََّة وال ىصذ ؿىل اال حلاذ بأو اًخعوز ا 

) ثياكغ رايت(! مل ًفِم ايث اًـَمَة اًلصتَة اًخعوزًة: ًيؼصاؿرتاضَ ؾيسما زفضت مواهجة املَحس ابًويح وا

ًََ حىت تـس كصاءثَ اًيت ًويح  لة مث ال ًسزك وال ًفِم تبأظاًل ما ُو املهنج اذلي بأذؾو ا  لة! ُمـمَّ بأهنا اكهت ُمـمَّ

صاكالثَ! و فِِم الهسفؽ خي ا  ي مل ًُسِزك )زمبا فىصت كام ؿَهيا اًحاة الأول لكَ تي اًىذاة لكَ! ًو ( مهناح ؿٌَلء بُأ

ىل موحوذ ومـسوم،  اًس ية املخلكمني يف هلغ اال حلاذ ابًـلي وامليعق مؽ حتىمي اًويح.. حفني كسموا املفِوم ا 



خل.. فِم مل ٌس خزسموا ما ًياكغ اًويح ومل ٌس خزسموا  ىل ممخيؽ وممىن ا  ىل واحة وممىن واملـسوم ا  واملوحوذ ا 

و ما ًسؾو ًََ اًاكثة.. ًىن اًلازئ )ح( ال ًفِم ُشا الأظي اًواحض! اًويح فلط تي اس خزسموا اًـلي ُو  ا 

ذلا تياء ؿىل بأظي ؿسم اًفِم جنسٍ يف اًيلعة اًساتـة ؾرش ًرثثص ؾن بأمهَة اًـلي وامليعق يف مواهجة اًـلي 

ـًا ُشٍ اًرثثصت ًلوًِا ابؾخحاز بأن فِمَ َُبأ هل بأن اًاكثة من بأظوهل زذ اًـلي وزذ امليعق  وامليعق ال دص! ظح

! ةل مديَة ؿىل فِم ملَوظ وثومهُّ  وزذ اًـمل وزفضِم يف املياكضاث معَلًا تال ثلَِس! ثصثصت ظًو

ؿىل  ثـََلًايف اًيلعة اًخاسـة ؾرش ًلول ـلُّة ما ًؼيَ ملاًعاث مٌعلِة.. وحلة ُشا اًلازئ يف امليعق وث

الكم اًاكثة اًخوضَحي ملهناح زة اًـاملني يف فضح اال حلاذ املاذي تعَة جتصتة من اًاكفٍصن: )اًخحسي اًلصب ين 

اكن موهًجا ابلأساش ضس ؿاتسي الأظيام اذلٍن اذؾوا كسزهتم ؿىل اخلَق واال جياذ من ؿسم.. ومن كال من اًـٌَلء 

جياذ تـوضة من اًـسم؟! بأثـجة وهللا   ! ُشٍ ملاًعة زخي اًلش(!بأهَ كاذز ؿىل ا 

 هـم اًلازئ )ح( ؾيسٍ ُشٍ اجلصبأت! ًلصبأ فال ًفِم مث هيامج تي وٌس خرصح ملاًعاث بأًًضا!

يب يف فضح اًيؼصايث املضاذت ٌَويح.. وهـم اًـٌَلء املالحست سمعوا  اًرسذ اكن ُسفَ ثخِان بأمهَة املهناح اًخجًص

ُّق ذَََّة حَِّة من ماذت كري حَِّة توحوذ اًىون لكَ من ؿسم ال من ذاًق.. وهـم اًـٌَل ماكن ختَ زحاث ا  وا ا  ء حاًو

جياذ اذلي اؿرتط ؿَََ - اتخساًء.. ذلا فزمع اًـٌَلء الأًوََُّة ََّةاحل كري ثفسري مٌعلي ًوحوذ ُشٍ املواذ  وجعزوا ؾن ا 

ة ؿىل هفي وحوذ ذاًق كسمي ُمحسِ  ُو -يف اًيلعة اًـرشٍن ج ٌَـامل.. نيت نياًة ؾن سمع كسزت ؿَوهمم اًخفسرًي

ذزاك بأنرب جلِوذ املَحسٍن اًـٌَلء يف ُشا اًحاة بأواًل، وبأن ٍىف ؾن الاؿرتاط  بأمتىن بأن ٍىون اًلازئ ؾيسٍ ا 

ًا بأكول ثؼيون يف ؿَومنك الأًوََُّة  !وبأن ٍىف ؾن الاؿرتاضاث املخيعـة اثًثًا ؿىل فِم مل ًلعسٍ اًاكثة اثَه

 ة رصاحة وال مضيًا(! زحٌلك اي زيب! فِلول كل ترباءت: )مل ًسغ بأحس الأًوََُّ 

*** 



ة واًـرشٍن ٍىضف ًيا اًلازئ )ح( ؾن حلِلة ختععَ: اًصايضة اًححخة! كدَِا تبأسعص كََةل  يف اًيلعة اًثاَه

ًلول ٌَاكثة املخرعط يف اًـَوم اًحَوًوحِة اًالكم ال يت: )مؽ احرتايم ًضرط اًاكثة ُشا ًمن ؾن ؿسم فِم 

ة  ـًا ذازش ٌَصايضة اًححخة ومؽ ركل ال بأظاًل ًعحَـة هؼًص ن مل ٍىن ًعحَـة اًخجازة املـمََة(! ظح اًخعوز ا 

ال ٍصاحؽ هفسَ كدي بأن ًلول ُشا دلازش ماحس خري يف ؿَوم تَوًوحِا املَىصوابث ًلوم ابًخجازة املـمََة ظو 

ما هيمين ُيا ُو  -ًـمل!ومل ٌسؽ لأن -ًىن فَيخجاوس ؾن ُشا زمبا مل ًـمل ختعط اًاكثة  !اًوكت ال هناء زساًخَ

و ما ؾصضت فىصثَ يف اًحاة الأول: وحوذ ؿٌَلء  ال جحخَ اًيت بأزاذ هبا رضة فىصت وحوذ نيُسة ؿاملَة تَضاء ُو

ومؽ ركل بأذشوا خائزت هوتي! ًلول ُشا زمغ بأهَ اظَؽ تيفسَ ؿىل كامئة اًـٌَلء اًيت بأوزذُا  ًؤمٌون ابًخعوز

ذ.جهييي وكرٍي من اًـٌَلء احلاظَني ؿىل ادلنخوزات ومؽ ركل مه م اًاكثة ؾن اًاكثة يف اخلخام! وزمغ بأهَ كصبأ الك

ني مـاذٍن ٌَخعوز ني وتني الكيم تي والكم املـرتضني ما ؿسا جهييي- ذَلًو ! مل حياول بأن جيمؽ تني وحوذمه وزَلًو

تخساظة بأن ُؤالء  اذلٍن كاموا تعيؽ فِمل )معصوذ ال راكء مسموخ( واذلي مقت توضؽ امسَ يف اًىذاة.. املسبأةل

ظحَخني ساذي اًىِان اًـَمي اًحَوًويج اًـاملي )يف اًلامئة اًيت بأوزذهتا ت وصارت اًـٌَلء ًـخربون )ظفصاث( ذاظئة

من الاحتاذ الأوزويب وجلان اًخـَمي ثسًَاًل ؿىل الكيم وهَف بأهنا  افلط وفزيايئَني وهميَايئ!( وكس بأوزذث هعوظً 

ا وزمبا مص ؿَهيا ذون ثـََق وزمبا ُو )نسازش  جتاتَ بأي حماوةل ًًرش اًخعممي ة! زمبا مل ًلصبُأ اذليك تهل اخلَلًو

زايضَاث( ػن بأهين ؾيسما ًلول اًفِمل اًـَمي اًدسجًَل الأمٍصيك )ال راكء مسموخ( مفـىن ُشا بأهَ ال ًوخس بأي 

ال اهعصذ.. ابفصذ واحس يف اجمل  ة وا  حست ًخايل فَو بأزخت وحوذ حاةل وامتؽ اًـَمي اًـاملي مسموخ هل ابال ميان ابخلَلًو

ة! ُو هفس اًلازئالهن اذلي ثـامي مؽ اًىِان اًىًيس اًلصوسعي ابؾخحاٍز هَان الضعِاذ اًـمل  ازث اًيؼًص

زحاث وحوذ مذـاظفني وخماًفني ملهناح اًىٌُسة اًاكزوًَىِة اًلصوسعَة واملمخس  واًـَمَني.. مبيعلَ ُشا فَو مقت اب 

ا ؿرب كازت اكمةل  رن-! ُي اًلازئ من خاىهبا فبأان بأكوم تيفي حسوج اضعِاذ ٌَـٌَلء-ثبأزرُي ًؼن بأن لك وِية  -ا 

ن اًلازئ ًخازخي حاًيتاًىٌُسة اكهوا ؿىل اثفاق مؽ ُشا املهناح اًـام؟   هوجصهَىوش وخاًَََو اذلي ثخىن هؼصايث ا 

ة اًىوجصهَىِة اكهت مـصوفة ومٌدرشت يف احللي اًـَمي )يف  الأول ةل حىت موثَ ًـمل حًِسا بأن اًيؼًص ًس يواث ظًو



ُشا اًوكت اكن احللي اًـَمي ٍاكذ ٍىون ُو هفسَ احللي اًىًيس واكهت اًىٌُسة مََئة ابجلامـاث واًـٌَلء يف 

ؿسام خاًَََو حان اًىًس َني..  اكفة اجملاالث( وابًخايل مفن اًسزافة افرتاط بأن ا  حٌلغ اًـٌَلء/اًُص اكن حيؼى اب 

زحاث وحوذ  را مقت اب  حان فِي ا  سٍن ٌَىوجصهَىِة وزافضني ال ؿسام خاًَََو بأهون كس بأهنَت بأسعوزت ُز مًؤ

رن فـالم  اًىٌُسة اًلصوسعَة وُمييهتا ؿىل اًساحة اًـَمََّة؟! حبجة اًلازئ )ح( حىون اال خاتة واضة: هـم! ا 

 كسمَ ًسخة اهفعال اًـمل ؾن ادلٍن يف بأوزواب؟! اكن ُشا اًرسذ اذلي

*** 

ًلول: )مما بأؾَة ؿىل اًاكثة ؿسم رهٍص ٌَمعسز يف  اًيلعة اًثاًثة واًـرشون يه اؿرتاط ؿىل ؿسم رهص املعاذز

هَ ًلصبأ ُامش اًعفحة.. مث بأٍن ومىت كال ذونزن ُشا اًالكم؟!(  ، وهبشا هفِم من بأي وسزة ًلصبأ اًلازئ )ح(! ا 

 زة الأوًََّة كري املـمتست وال املعحوؿة واًيت نيت كس ورشهتا ؿىل ظفحيت لأايم دلؽ ال زاء كدي حشفِا..من اًًس

 ًىن اًحـغ زفـِا ؿىل اال هرتهت واحذفغ هبا ؿَََ..

ة مت ثـممي رهص مجَؽ  يف اًًسزة املعحوؿة الأوىل ُرِنصث مجَؽ املعاذز اًـَمَة ٌَحاة اًثاين.. ويف املعحوؿة اًثاَه

 ignorance is noعاذز يف لك مواضؽ اًىذاة.. مثاًل الكم ذونزن صِري خًسا خًسا ومشهوز يف ملاهل امل

crime  َف هفس و بأصِص من بأن جيِهل كازئ ًـصف ذونزن وكضَة اال حلاذ واًخعوز.. ًىن اًلازئ اذلي مل ٍلكِّ ُو

ؾرش هيامج هًعا كري موحوذ يف املعحوؿة   ثرشاء وسزة معحوؿة يك ًلسم هلًسا سَميًا ًِا )مثاًل يف اًيلعة اًساذسة

ف هفسَ  من الأساش وكس ُحشف هَال ٌسخة اضعصااًب ؾيس اًلازئ اضعصزث دلفـَ ُيا كداًل يف موضـَ( مل ٍلكِّ

ا؟ ما اخلالفاث تُهنا وتني املعحوؿة؟نشكل مب  ـصفة ُي اًًسزة املصفوؿة يه اٍهنائَة؟ ما معسُز

َفًا من ؾيسٍ تال معسز؟!  ي اكن اًلازئ ًخعوز مثاًل بأن اًاكثة كس ٍىذة ُشا اًالكم ثبًأ  ُو

ة فهيا املعسز.. واؿرتاط اًلازئ ؿىل الاس خسالل جالكم ذوهَزن مسفوغ ملسًما.. فلس  ؿامة اًًسزة املعحوؿة اًثاَه

ُس ذونزن وح سٍ ولكِا ثعة يف ذاهة بأوزذث هعوًظا مذـسذت ًـست خشعَاث ومٌؼٌلث ثـَميَة وذوًَة ًو



ة اًخعوز!  ة خًسا واًـجَة ٌَلاًة بأهَ ٌسدٌىص اًوظول ًفىصت )واحست: ًن وسمح تلري ؾصط هؼًص اس هتزاء اًلًص

را نيت بأهت ظاحة اًخرعط اًصاييض اس هتزبأث مبن كام  اًـٌَلء اًخعوزًني تلريمه؟( مع ثخحسج حلًا؟! ا 

ن ميااًن بأمعى؟ وا  بأىىصث الاس خسالل جلك ثكل امللوالث وابلأفـال اًيت حصث مؽ  تيلسُا مفا ابكل مبن ًؤمن هبا ا 

ذ.جهييي ومؽ ذ.فََِة تول ومؽ كريمه واًيت ُؾصضت يف فِمل )ال راكء مسموخ( واؾخربث لك ُشا ًُس ذًَاًل ؿىل 

س ثربئة اًـٌَلء اًخعوزًني حىت  من اس هتزاء اًـٌَلء اًخعوزًني تلريمه من مٌىصي اًخعوز فال ًُلام ذًَي ؾلًل! حًص

ني؟! حىت ُشٍ ثـرتط ؿىل بأذٍهتا وحصفضِا؟! بأدىش بأن ٍىون اؿرتاًضا  ُشا اًفـي: بأي الاس هتزاء ابخلَلًو

 ٌَدضلَة ال بأنرث كأكَة الاؿرتاضاث املشهوزت!

*** 

هل اًفجواث .. حس يًا! صىًصا كل! سبأظسق بأهم نيت ثـمل ماَُة يف اًيلعة اًصاتـة واًـرشٍن ٌرشخ ًيا ما ُو ا 

هل  ا يف اًىذاة ومل ثححر ؾهنا ؿىل اًوٍىِحساي ًخجَئين وجرشهحا يل! صىًصا كل فىصت ا  اًفجواث كدي بأن ثلصبُأ

 ُشا اًخوضَح بأو الاؿرتاط مسَ ما صئت!

*** 

ن؟! ًحسو بأن  ًلول مـرتًضا ؿىل ما رهصثَ من بأسَمة اًضشور واًسحاق: )بأسَمة اًسحاق واًضشور؟! من؟! وبٍأ

 الأمص ال خيَو من مداًلة!(.

اًِجوم والاؿرتاط ؿىل ما جيِهل! مؽ بأين رشحت ُشٍ اًفىصت.. زمبا ًو اظَؽ يف  كداًل ُواًة ُشا اًلازئ رهصث

ؾصتَة مًضوزت ؿىل اال هرتهت فََححر ؾهنا نٌل ومهنا حمارضت من انصعة حساكِة -ؿىل نخاابهتم ؿىل مسوانهتم 

ا ىاكز اًس ية وزذُا وقَاة هط كصب ين ًـمل بأن اًحًِة الاس خسالًَة لأسَمة اًضشور كامئة ؿ -ثـلَّة كرُي ىل ا 

ز بأهنا مداًلة؟!  كعـي ًـلاة فاؿَِا وجتصميَ.. مبهنج زذ اًس ية جلك ٌرس فالأسَمة ال ثحسو مٌىًصا تـًَسا نٌل ًخعوَّ

 ملارا مداًلة؟! ُي ثخعوز بأن لك اًضوار محلى مل حياول بأحسمه ثلسمي اس خسالالث يك ٌس خحهل يف ذًيَ؟! 



 تساًل من بأن حهتم اًاكثة ابملحاًلة! -نٌل ظيـت يف كري ُشا املوضؽ- اكن ؿََم اًححر بأنرث

*** 

 وبأظول حزء يف اًىذاة! زة اؿرتاضاث فلط! مؽ بأهَ بأمهيف اجلزء اًـَمي من اًىذاة كسم اًلازئ )ح( زال

ىل بأس يان هبشا اًالكم: )ًحسو بأن ا ل اًيخوءاث اجلدلًة ا  ًاكثة كس يف الأول ًـرتط هبشا اًالكم ؿىل رهصي حتوُّ

ت ؾن الأمص فوخسث بأهَ يف واكـَ ًخحسج ؾن هخوءاث خدلًة ظَحة جض حَ  بأساء فِم ُشٍ اًيلعة.. فلس حتًص

ُس امللعوذ هبا  ك مبصوهة ًو الأس يان ثلعي تـغ املياظق يف حسم مسىة اًلصص جساؿسُا ؿىل اال حباز واًخحصُّ

صذ ثـحري ؿَمي ًلعس تَ اًدضخَِ.. واًيط من بأهنا حتوًت لأس يان فـَََ ذاذي فم اًسمىة نٌل ًفِم اًاكثة.. جم

 اًوٍىِحساي(!

! بأن ًوكـم يف مبأسات ثلسمي وبأن جتِي مع ثـرتط بأظاًل  يه بأسمة بأن ٍىون معسزك اًوٍىِحساي -حبق-ُشٍ 

 اؿرتاط وِشا!

ل حزء من خدل اًسمىة ـًا اًفِمل اًدسجًَل اذلي حتسزت ؾيَ وفَِ رشخ من ذونزن ًخحوُّ  اًلازئ مل ٌضاُس ظح

ىل بأس ياهنا شا فرسَّ هوهنا ًُست تلوت بأس يان فم كصص املَجاًوذون امليلصط.. تساًل من بأن ٌضاُس اًفِمل وت ا 

ىل بأس يان تساذي فم اًسمىة اهتم فِم اًاكثة تي  اًدسجًَل وًلصبأ ثفسري اًـٌَلء اذلٍن كسمٍو ًخعوز اجلدل ا 

ساء اًفِم! هفس ما فـهل كداًل ؾيسما بأحرض ثخت ًلصائَ بأن اًاكثة ُو من كس بأ ورُة ٌَوٍىِحساي ال حضاز هط ً 

شا  هعَحة -من اال هرتهت ثفسرًيا مللاًعة زخي اًلش واهتم اًاكثة تبأهَ ٌس خزسهما! سوء فِم بأو هجي ُمصنَّة ُو

س من اًِسوء واًخـلُّي واًخواضؽ تساًل من ُشا اًلَط! -ًِشا اًلازئ ىل مًز  دعري وحيخاح ا 



ُس سَفًا وحًِسا) :تبأنيف الاؿرتاط اًثامن واًـرشٍن ًلول  ! ُو ُيا مل ًفِم (اًيَاهسزاثل بأحس الأسالف ًو

ة ما اًيط اذلي رهصثَ هلاًل ؾن ب دص املىدضفاث اًـَمََّة: اًيَاهسزاثل )كًص ُس من )بأسالف( اًِومو! ُو ا  ( ًو

وسان )مؽ ادذالف ظفِف( بأو كصذ اكن ٌ  وسان مثهل مثي بأي ا   اش!ض حَ اال وسان.. ًىٌَ ًُس )سَفًا( من الأسا 

ًلول اًلازئ يف اؿرتاضَ اًخاسؽ واًـرشٍن: )اجلدل لكَ ًلوم ابًخحفزي اجلًيس( ًلعس بأن احلٌَلث ال وػَفة ًِا 

ـًا مل ًلصبأ املعحوؿة فمل ًعَؽ ؿىل املعسز اًـَمي ًِشا  ًىن من املـَة ؿىل خشط اًالكم.. خمخعة ؾن اجلدل! ظح

اًخًض َط اجلًيس ُىشا تال ثفصكة! احلٌَلث واًحؼص حزء من نسوز اجلدل يف ُو انجض بأن ًلول تبأن ذوز احلٌَلث 

 اجلدل فِي ؾيسما بأرهص ذوزٌُل يف اًخًض َط اجلًيس بأخس من ًلول يل: ال ذوز هلٌل خمخَف ؾن ذوز اجلدل!

 ُيا ًًهتيي من اؿرتاضاث اًثالزة املهتافذة ؿىل بأظول بأحزاء اًىذاة وبأمهِا: زالج اؿرتاضاث حاًِا نٌل زبأًيا!

اط اًثالزني ؿىل الكم اًاكثة بأن ملاًُس هللا يف اًصيق ختخَف ؾن ملاًُس اًخرش املاذًة تي الاؿرت ًحسبأ يف 

ًِيي ابًالكم ال يت: )ملوةل ثلال ذوًما وثرتذذ يف بأوساظ اال دوت اال سالمِني روي  ثخحسذ حبجم ثلدي اًخلكَف اال 

 (!اخلعاة اًـاظفي ًخرٍبص اًوضؽ املززي احلايل وذفن اًصؤوش يف اًصمال

مع ًخحسج ُشا اًضرط؟! حني اكن اًصسول ومـَ اًعحاتة ًخوهجون ٌَلاء اًصوم يف ثحوك من اذلي اكن الأزىق 

ن كال تبأن اًصوم  -املخزَفون ماذاًي وحضازاًي ابمللاًُس املاذًة اًخرشًة-ؾيس هللا وكهتا؟ املسَمون  بأم اًصوم؟ ا 

فلس وكؽ يف معَحة وذاًف هعوض اًلصب ن واًس ية تي  -حاصامه-اكهوا مه الأزىق واًييب واًعحاتة مه الأذىن 

وذاًف بأظول املـخلس، مفا اكن ؿىل الأزط وكهتا بأزىق ؾيس هللا من هخَِ فعحاتخَ.. ومل ٍىن بأذىن وبأحلص ؾيس 

ة  بأكوى بأُي احلضازت وكهتا.. فا ن كال ابًـىس وكدي هون هللا من ظواقَت اًصوم واًفصش ومه ابمللاًُس احلضاًز

سالمِني ؿاظفي(؟! اًييب وحصاتخ  َ بأزىق ؾيس هللا من اًصوم واًفصش فـالم زفضَ ُشا؟! ُي ُشا )دعاة ا 

 يف اًيلعة اًواحست واًثالزني ًـلة تيفس مـىن الكم اًاكثة تدضلَة ال ذاؾي هل اكملـخاذ!



ة واًثالزني  تضـة ب الف  ًـرتط ؿىل كامئة اًـٌَلء لأن مهنم من ًؤمن تبأن معص الأزط ال ًخجاوسيف اًيلعة اًثاَه

من اًس يني! ابًصمغ من بأن اًاكثة هفسَ كس وحضَّ كدي نخاتة اًلامئة بأهنا ال ثَزمَ وال ثَزم بأحًسا ًىهنا دلفؽ جحة 

ِّق ؿَََ تي اؿرتط مبا  ؿسم وحوذ ؿٌَلء قصتَني ضس اًخعوز ومؽ اخلَق اخلاض! جتاُي اًلازئ الكيم ُشا ومل ًـَ

ما مل ًلصبٍأ بأو كصبٍأ وكصز اً  خجاُي معًسا! تي ومل ٌسبأل هفسَ ملارا ُياك ؿٌَلء ال ًؤمٌون خبَق الأزط ًثخت بأهَ ا 

صاكًَاث حتسًس معص املوحوذاث ابًوسائي  ف ؿىل اًحًِة الاس خسالًَة ملُحاخَّاهتم وا  مٌش مالًني اًس يني؟! مل ًخـصَّ

ةل ًُس ُشا موضـِا!  اًـَمَة املخـازف ؿَهيا واًصاجئة.. ًىن ُشٍ هلصت بأدصى وكضَة ظًو

ة اًخعوز وحماوةل اال حاظة ًل س ؾن هؼًص ول يف اخلخام: )فلط بأصىص اًاكثة ؿىل بأن حـَين مذحفًزا ًلصاءت املًز

  هبا(!

 بأمتىن فـاًل بأن ثلصبأ بأنرث من ُشا ًلك الأظصاف.. 

*** 

ة حسوج اًخعوز يف احلَواانث  ماكَه ال اال وسان.. -بأذرًيا.. فاًىذاة كس كصز يف ؿست مواضؽ بأن اًاكثة ال ًُيىص ا  ا 

لأن اال وسان مت وظف معََة ذَلَ ابًخفعَي يف اًلصب ن واًس ية.. بأما ابيق احلَواانث فال ثوخس هعوض رصحية 

ظاز املمىن تُامن ظاز املمخيؽ.. ُشا من مذواحصت ؿىل هوهنا خمَوكة نشكل.. فِيي يف ا   ذَق اال وسان تخعوز ُو يف ا 

ة اًخعوز ًنك اال صاكالث اًيت ؾصضهتا  ويه -اًياحِة ادلًًِة.. بأما من اًياحِة اًـَمَة فبأان ال بأؾخلس تعحة هؼًص

صاكل ذًين ؾيسٍ..يف اًحاة اًثاين..  -قَغ من فِغ ن نيت بأخس بأن من ًخخىن ُشا اًصبأي ال ا   وا 

ي يه يف املهنج.. ذلا اكن موضوغ اًحاة الأول واًـيوان اًفصؾي ُو )بأسمة مهنج(! وكس بأنَّس واملضلكة اًىربى ؾيس

% ؿىل الأكي من اؿرتاضاث اًلازئني اكهت ؿىل املهنج ال ؿىل ابة الاس خسالل 04ؿىل حصة الكيم هون 

ُست رصاغ هؼصايث ؿَمََّة حبخة! ن الأسمة بأسمة احلاهكَة ابًفـي ًو  اًـَمي.. ا 



ىل ظًصق احلق.. بأسبأل هللا  هلٌل وًيفيس اًِساًة واًصصاذ ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


