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ٚذخم انذ ٍٚفٗ انششق األٔعػ فٗ ثبة احكبو انمذس ,رًبيب كهٌٕ انجششح ٔانحجى ٔانجمؼخ
انجغشافٛخ انزٗ رٕنذ فٓٛب ,ايٕسا ال ٚذ نك فٓٛب ٔ ,ال رغزطٛغ أٌ رفؼم حٛبنٓب شٛئب فغٕءا
ػججك او نى ٚؼججك فأَذ يطبنت أٌ ركٌٕ يغهًبْ,زِ انهضٔيٛخ انغشثٛخ جؼهزُٗ أفكش
نًبرا ُٚجغٗ ػهٗ اٌ اكٌٕ يغهًب؟ ثذأد فٗ فحص يًٛضاد األعالو حزٗ أكٌٕ يغهًب
ػٍ لُبػخ ٔأكفٗ َفغٗ ػُبء انًشمخ ,فززجؼذ يب ٚمٕنَّٕ ػٍ كٌٕ األعالو د ٍٚاألخٕح
انجششٚخ ٔانشحًخ ٔانًغبٔاح ْٕٔ انزٖ َٓط ثحبل انُغبء ٔغجك انؼذانخ األجزًبػٛخ.
ٔظم انحبل ػهٗ يب ْٕ ػه, ّٛحزٗ اغهك ثؼط اصذلبء انطفٕنخ نحبْى ٔدػَٕٗ
نهًغجذ ألرؼهى األعالو انصحٛح ,فكبٌ صًخ شٛئب غشٚت فمهذ ْٔم انغالو انزٖ َؼزُمّ
اعالو يضٔس؟ فمبنٕا ال ثم ْٕ اعالو عطحٗ؟!! يُذفؼب ثحت انفعٕل رْجذ انٗ
انًغجذٔ,كبٌ انخطٛت ٚزحذس ػٍ ايٕسا ػذح,اكضش يٍ انحذٚش ػٍ أػذاء األعالو
انٕٓٛد ٔانُصبسَٖٔ,ذد ثًب ٚغًَّٕ ٔحذح ٔغُٛخٔ ,لبل عبخشا:
ٔحذح ٔغُٛخ ا ّٚانهٗ ثٛمٕنٕا ػهٓٛب؟دِ انشعٕل لبل:أرا سآٚزْٕى فعٛمٕا ػهٓٛى انطشٚك!!
شؼشد ثأَضػبط غشٚت,ػُذيب رْجذ نهجٛذ لشسد اٌ أفحص األيش ثُفغٗ,ثحضذ ػٍ
صحخ انحذٚش فزأكذد ثبنفؼم أٌ يحًذا غهت يٍ اأرجبػّ أٌ ٚعٛمٕا ػه ٙانٕٓٛد
ٔانُصبسٖ انطشٚك؟!!
ثؼذْب رْذ نًغجذ ٔعأنذ انشٛخ:نًبرا غهت يُب انشعٕل ْزا ؟
فمبل :
حزٗ ارا ظبلذ ثٓى انذَٛب فشٔا انٗ هللا ٔأػزُمٕا د ٍٚانحك!!فغأنزّ ٔنكٍ أرا ْى ظٛمٕا
ػهُٛب انطشٚك يبرا َفؼم ,لبل رمبرهٓى رجؼب نحكى هللا فمهذ فبرا ظٛمُب ػهٓٛى انطشٚك
فمبرهَٕب؟فمبل ال حك نٓى فٗ ْزا فأٌ لبرهَٕب َمبرهٓى َٔغجٗ َغبؤْى َٔأخز ايٕانٓى
غًُٛخ!!
يبدد األسض رحذ ألذايٗ ٔأَب اعزًغ نّ ,نى اػمت ٔػذد انٗ انجٛذ ٔأَب يصًى أكضش
يًب يعٗ ػهٗ رمصٗ حمٛمخ األعالو ,فمعٛذ اشٓشا غٕٚهخ ٔاَب ال أفؼم أٖ شٗء

عٕٖ انمشاءح فٗ انمشآٌ ٔكزت األحبدٚش ٔكزت انفمّ ٔانغُخ ,ألفبجأ ثبعالو آخش رًبيب
غٛش انزٖ عًؼذ ػُّ يٍ اثٕ٘!! ٔأدسكذ يب ػُبِ اصذلبء انطفٕنخ ثمٕنٓى رؼبنٗ
رؼشف ػهٗ األعالو انصحٛح .
ٔظؼذ ثحضٗ ػهٗ ػذح يحٕاس
ْم األعالو د ٍٚاألخٕح انجششٚخ؟
صؼمذ ٔأَب أرزجغ رؼبنٛى األعالو فٗ أحكبو انٕالء ٔانجشاء ٔانزمغٛى انذ ُٗٚنهؼبنى ثٍٛ
يإئُ ٍٛٛكفبس!!ٔيب ٚززجغ ْزا يٍ احكبو انزيخ ٔانجضٚخ يًب ٚشٛت نّ انٕنذاٌ!!
ْم األعالو د ٍٚانًغبٔاح؟
لذو األعالو لشٚش ػهٗ آَب انمجٛهخ انًصطفبح نمٛبدح انجُظ انجششٖ ٔنى ٚمش يحًذ
ٔالٚخ نغٛش لشٚشٗ,ألش األعالو انؼجٕدٚخ ٔأػهٗ انُضػخ انطجمٛخٔ,اعزحم َٓت األيٕال
ثحجخ انكفش ٔالش عجٗ انُغبء ٔاعزغالنٍٓ جُغٛب(األيبء) ٔأخم ثبنؼاللبد انضٔجٛخ يٍ
خالل احكبو انًٓش ٔانطالق فصبسد األيٕس ثٛغ ٔششاء!!
ْم األعالو د ٍٚانؼذانخ األجزًبػٛخ
لبو األعالو ػهٗ يُطك انُٓت ٔانغهتٔ,اعزغالل انشؼٕة انًمٕٓسح ثأَظًخ انجضٚخ
ٔانججبٚخ,الش انزفبٔد انطجمٗ يٍ خالل انضكبح ٔيُطك انغُٗ انشبكش خٛش يٍ انفمٛش
انصبٚش!!
ْم اَصف األعالو انًشأح؟
أحز األعالو يٕلف ػُٛف يٍ انًشأح ٔأكضش يٍ رحمٛشْب فجؼهٓب َبلصخ ػمم ٔدٍٚ
ٔشٓبدرٓب َصف شٓبدح انشجمٔ,ػُف ػهٓٛب ثمٕاَ ٍٛٛرؼذاد انضٔجبد ٔاألعزًزبع
ثبأليبء,ثمٕاػذ انحجبة ٔيُطك اٌ يؼظى عكبٌ اْم انُبس يٍ انُغبء؟!!
األعالو ٔاألثذاع انجششٖ
حشو األعالو انفٌُٕ انجًٛهخ كبنًٕعٛمٗ ٔانفٌُٕ انزشكٛهٛخ؟!!
األعالو ٔانؼهى
األعالو د ٍٚيهٗ ثبنخشافبد اثزذا يٍ خشافخ ٔحٗ هللا نًحًذ يشٔسا ثخشافخاألعشاء

ٔانًؼشاط ٔصؼٕد يحًذ نهغًبء ثبنجشاق انٗ رؼبن ًّٛانًُبلٛخ ألثغػ انمٕاػذ انؼهًٛخ يضم
صجبد األسض ٔانغًبء انًشفٕػخ ثبػًذ الَشاْب انٗ انشٓت انزٗ ْٗ سجٕيب نهشٛبغٍٛ
ْم األعالو د ٍٚرغبيح؟
األعالو دٚبَخ يزغهطخ ال رؼزشف ثحك األَغبٌ ثبألخزٛبس ٔنمذ ػضص ْزا ثمٕاػذ حذ انشدح
ٔأحكبو اْم انكزبة ؟!! ٔأٔجت ػهٗ انًإيُ ٍٛٛثّ اٌ ٚمبرهٕا انًخبنف ٍٛحزٗ ايب ٚغهًٕا
أٔ ٚذفؼٕا انجضٚخ ػٍ ٚذْى ْٔى صبغشٌٔ!!
ْزِ أألشٛبء جؼهزُٗ أخز لشاسٖ ثأٌ أخشط يٍ ْزا انذ ٍٚانكبثٕط ٔال أسجغ نّ اثذا ٔنٕ
ثمطغ انؼُك!!
انحكٛى انشائٙ
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