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  !!نفسي أالقيها 
  

  ؟؟ ال���دة �� ���ور �� ���� ��� �

 	��ك ه���  !؟؟ ال���دة 	�� ���ور م� إ���ن 
  .. ���ور 	�� ال���دة �)
 ��'& ال�%ال$�ب  �
 ح.� أو م-�رات وأ *�� ��$�ب ال�% ال$�ب �

  .. ال���دة 	�� ���ور..  س�1ی�
 �% 84�9 دم و����6 م�رآ�ت ���34 %�ال ال$�ب �

  .. ال���دة 	�� ���ور ��د; ..ال.�آ�:ت
 ٢٤ و�9	� وال<�رة ��ل��ت$�ت م>�م ال�% ال$�ب �

 س.�داD و���وح ال�ی�A��B ال�'���A �9ام س�	@
 ی��ف $�ن�	 ال��دا ال��ق مA ال.Fاآ� وی$.�ي

  .. ال���دة �	� ;��د ���ور .. وی$61 ی�*�
 ���ور ی)I1 $�ن�	وی.�&  ��Fاآ� ال�% ال$�ب �
 .. ةال���د �	�

  
٤  

� 
 و���.�ت و�)�K���ت ��ی�Jت �.�34 ال�% ال4)
 �.�ور ;��د ..  ح�ج@ *�N اس.�� 	��M�� �J�ل وال<�
  .. ال���دة 	��
  ال���دة 	�� �.�ور ;��د واس6 �.�34 ال�% ال4)
و �
  ..ال���دة 	�� ���ورأآ��  %P���ّ ال�% ال$�ب �
  .. ال���دة 	�� ���ور ;��د!  %��Pّ� م� وال�%   
  ..ال���دة 	�� ���ور..  ر�)� مA �9ب ال�% �
�� وال�%   � 	A �(ور ;��د ر���� ��	دة ��  .. ال�
 آ� 	A واح� آ� �وسRل) ال��س �� ��ی� ����� ل� �

 ال'�ج@ دي 	�� ج�ا; مA ه.:8�9،  ������J ح�ج@

  .. �J�� س��دت8 نإ م)V�W �ً(Y 8 أو صI س�اء آ��

�؟���א��������א���د��
	��������א � �

������
�����؟؟و�زא��
������و����  
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  !!وووق مخنووووو

� ���ج��
 ح�ج�ت آ.�� 	�$�ن ت�ص�  ن�س آ
 Aدة وم6 ذل] ل�8 ��د; ح�س��� ..إ�J[ م-)�A�9 ل��

  .. ت��ل�ا �)��9 ال��B�ع د; �
  : �&�ل ���$ وه�"�ب

  

� (�
 واح� ��أ دل��� إس�8 ج�ی� ج�Jز 8�� نإ س�
 ��ح��8 ال)�س وآ�،  �.$.�ی8 ال)�س وآ�،  آ��4�ت�

  .. إلb....  وم��a ت�Mم د; �.M�ل ال)�س وآ� ��8

 آ�44�رد م��; ج���% وال�ج� آ��4�ت� .�ی
إ روح
  .. @ح�ج وآ� وس��	�ت وم�وس

� �� ال�J1ز >�أ ��M 	�یc..  ال�4
 روح
 م� و�
  .. %4�9 دم ��8 دا�6 أ�� �%لا



 روح�
 ال���ل وأم ال���ل ج��Kز وح�J1ال %� 
$�aال@ 
  : ت%اd و	��
  .. ود�% 	)� وح�J.�K ال���	�ت م�س] ح
ور �

  
٦  


 ال<�44�رد وج�4
، ��% 	)�  وح�K.8 ال��وس وم�<

4�gن ر9[ و�a$�ن *�ل.% ج�ز ت��	أ �P8 ت�� 
 ال��g ]9&أ ل�� آ�.... ول<A. . رح[ ص�@ وأ	��

  !.. ةح�ار م��a ال<�44�رد 	�%
    یM�ل% الP>�� وال�اد .. یh'<�ا 	��ل�A وال���ل

  !!؟ م�ج.� 8ل� ةال'�ار ی�<A م� ���� ی�
  !!؟.. ةال�aت�ر م���)�ش ی�<A یM�ل% وال.��%

  م�)�وش *�ل.% ج�ز ی�<A م�یM�ل  وال.�ل
  !؟؟ آ��4�ت�
 م� د; ال�J1ز ال���ل ��أ ی� ی�<A : ��ل��( �+�ات(

  !؟؟.. أصً: ت�Pلإ �.�ع

�9 �Jل؟ أم ی� زايإ ل���� !��8 �.$<� ال)�س آ� د; !ال

  ؟؟؟؟؟ �'� ت�Pأ �%إم<���@ إ ��8 م�<)� زايإ
� )�� وراح
 ؛ �.�ع ای8 د; ال�J1ز 8	�ر� ��أ ��ل


 ال�b4K ود*�
 س��.]� ���J ح��J 8یی�إ و�% ورج
  !!!.. ی�*�ی� وس6 و�9ل.�].. 8م�

  
٧  


 و�.'
 ال�J1ز �.�	@ ال<��� 	�% @دا*� وراح

 وراح
 ج)�J4 	�% ال<��� و4�9
 ال���م��Kح 

 روم دي ال�%  زرار 	�% وداس
..  ال<��� �% ال'�8
 د�9یl 	$� و��� .. ی$.>� ال�J1ز نإ س�سأ 	�%
 ی� ��ل'@ ل.��J�9.. ه% م� زي ل�J.�M ال'�8 ت��] ج�ی8
  .. ��دت mو س-)
 وm ه% م� زي ال'�8

�؟؟؟؟�א"!�!��� � �
  ؟؟؟؟ ����8ل�..!  �% ه[ وW[ ی�م�J ال�4
 و��ت �
� n8� ;�� ��8 و��ح��8 8)	 �.<�[ ال)�س آ� %ء م

8� �8إ وح�س3 ��ح�ن وm س��� م� وه� ��8 وم�.�
  ..!! @mزم م��شو 8��ت %ء
  �gیM@ ال.$>�� ؟؟ ی��ف د; ص�ح4)� ح& ل� -�, �

 ل�ج�.ال< إ�.I؛  ت$>���8یg @M ت��ف $�ن�	 �9ل8 واح�
  !!ی8ا ل�ج�.آ �9ل ج�ا��ل� .. وس�J ��ل���% د;
  ..و*:ص  ص�ح4% واح� ه�Rل ��أ ! ه�Mا 8ل�

  
٨  

 �% ح� %�a� 8g	A ��أ : ��ل2 ��ا1� ت0/إ �
 @ال�aآl4g J 	��8 وح�Vg 	)�ي @ال$M �% @ال�Pل
8�>  .. أوي ح�� و


  ؟؟ س.-�ام8إ د; ه� ل��9 8
  !!! آ�; �.-�م�8 ��أ @��Pاح �9ل]

 � %�a	A ��أ : ��ل2 ت�ن) ��ا1� ت0/إ �'.� 

�ی ���J وح�Vg ال<���@ &�4 أه� �ا��ت و�ی@ 
  .. @ال$M ��ب �9ام ت.'V م� ��ل

  ؟؟ س.-�ام8إ د; ه� ل��9 8
  !!! آ�; ��.-�م8 ��أ @��Pاح �9ل]


 ال<��� �.'
 أ�� : ��ل2 ��ل3� ت0/إ ��Mح�ج ل@ 
 	�& ��aI. �Jو� *��.�J.. )  ل�ام�ا ی�PM..(  ح�ی� آ�;

  !.. والt����4 @ال.��

  ؟؟ س.-�ام8إ د; ه� ل��9 8

  !!! آ�; ��.-�م8 ��أ @��Pاح �9ل] 



  
٩  

 ال4.�ع ه�M�ل% م� .. �������6 ��ل ص���41 �
 �ذآأ د;،  إس:م ص�ح��W %4..  زايإ ��$.>� د;

  ..آ�J[  ص'��%أ �% واح�
 ��مأ 	�رف وم� م-)�ووووق ��أ : و��ل2 ��2 ت0/إ


 آ��4�ت� ج�Jز .�ی
إ؛  �M�9ن g�ل و	�%� ود�
  ! ج�ًا م-)�ق ��أو س.-�م8أ 	�رف وم� 4�9% دم ��8

ال�J1ز  ج�4
 ��أ ..��a] م.c	�� ی�	[ : س:مإ ��8ل
  .. زايإ ��8 �.$.>� @ح�ج آ� و	��
 و��ح�ن د;

ی� س��ي  ��أ��
 س��	�ت �M� 6 آ��أ�K.� ص�ت ،  

 	�% ال���	�ت �$>�
؛  س�
آ� یM4% ص�ت و�gل��

  !!  ال<�س�
   !! ت�caی�ن >�.�J ��أ ی�س��ي $�@�ل @و��ل)�4

 وال��وس آFا ��8 �$>� س4:ي وال�4ور��	 �J�� اFآ 

,,, bإل ..  

  ؟؟ س.-�ام8إ د; ه� ل��9 8
  !!! آ�; ��.-�م8 ��أ@ ��Pاح �9ل]

  

  
١٠  

 �8�a و��آ� ذآ% ���J 	�� د; *��اn س:مإ -�4ً� �
 ال<��4�ت� ی�.-�م 	�رف م� م�زال ل<)8..  ��ح�ن
a.دة �<� ��وی���D8 ا.	�.� ..  
  .. س:مإ زي 	��N*� م� زهl  ص�ح4)� �
 مA أآ.� ��ا�y ل�8 ال�J1ز نإ ح�س3ل�8  ;��د ل<)8
  !!.. وال'cن وال>[ الJ[ �8 ���زال.. آ�; مA وأه[ آ�;
، ��.8 �%�9	�  ص�ح4)�و ال�'�zت مA @ل'z و�% �
�Mل 
  ) لA@�زا آ��ل�ج ( ؛ ص>�� آ.�& ال��1دة ت'

  .. ال�J1ز ص)6 %�ال ج�اال�د;  �ج.�لال< آ.&وال�% 
BّوI 8�� ز م<����تإ�J1ی ال�gو @Mس.-�ام8إ Mی�gو@ 

  ..الb .. وت'�ی}8 و�<8 ت�آ�84
� �� ت�����تم�% ورا  ال��� لg� ص�ح4)� و9

 �8إ و	�ف، ال�J1ز س.-�امإ �% أ�� ل'� م� ال<.�ل�ج
  دل�9.% ای 8���J ح�P الA�P ی��ف ی�Mر د; �Jز��ل1

        .. @ال��م @ال}���ی �% ا�)8 @�.�1 ی�1& ی�Mرو
%ء آ� ی��ف ی�Mر  @K<h� 8ل[ آ���وی$�ف ال

@K��� ...    إ@�  .. ال�Cی/ ل�ال+& ن

  
١١  

  

� ���Dر�)�ه):9%  : ل� ����0 ل� K	)�أ��آ� واح�  � 
 آ��a@ � 4%ال) �gیl و	A نNال�M �% و�9ل .. �9&

 ���J ت��� ت�Mر %�ال @ال�KیM ی8إو،  د; ال�M& س��دة
  .. س��� و4�9] ال���� �%
 س.-�امإ �gیM@ ی8إا وم���.� روح
 ��M ن3إ �

&�Mال  ،
�.�ع ال<�م�4�ت� م� 	��  ص�ح4)� زي ورح
  .. وسRل
 �:ن و�:ن

  

 ��W م�Jaش دي ال���� ی��)% �9ل]..  �:ن سEل3 �
م6 �)
 ج���@  ی�م�A و	�$�] ��a] 6ـّم. .. ال4)�ت
[�  .. دي ال���� �% 4)�تال مA أح�� � ه.:9%وم..ت�ل


إ� 
  .. @	:� م6 وس�Jت @�:� م6 م$�
 روح
  !!.. س��� م� تM�ل �.�ج6 *�اd و�%

  

  

  
١٢  

 وم� م-)�ق ��أ ل�8 �9
 .. ال��ن) ص�E�� )41ل3 �
  ؟؟.. ی8إ 	��أ 	�رف

 �% 	��% ة�9	� ��W م��a : ��ل( -@M ن ال�اد:�، 
&�1�� )A�..ی���8 إإ) ح$�� ح.. ��M(و� ��� دم�غ �)

  .. دي *�ل~ ��ل���� م.'�� ..@	�ل�
9��ت م��ه[ و 
، آ)
 س��� و���
 ال���� لa.�ةروح


 أ�  !!ت�3 م�� آ)
و���یA رج
8 وم�.�.� �:نح�J4�4  م6 ة�9	� �
�آ وه) �
  ..ه.��K مA ال�aح@ ��Jإ 8وح�س ی�ه�إ م�س]و

 A>واح�ة ول &K* وراح �Jة ل�� س���.� ����Wه� �
9��ت �J م-)�9@ ، �8 آ�ن ��.��� ���J و	��
 إ

  !!.. م<.�4@حcی)@ وو

  
��و�-,�+*"(�)�'	&�%��$# �!
��.��د� �


�34א12*�)�"�0/��������KK>>�73؟؟؟؟؟؟؟�$�!��  



  
١٣  

  : ���L�4�@ M� Nه ���دKت ��ی� ه) I)أ ی� �
 س��دةإم�  دي،  ��.�Jوج ��ت
 %�ال ةال���د آ� -

 �����ف آ�ن 4�9] ی�)%..  @ج�yc س��دة أو @م�9.
  .. ) @و9.� ةس��د(  �:ن م6 @م�� %�.إو


 ل���� ی�)%)  ج�yc@ س��دة دي(  �-�راتال 

��	 � وه� واح� أي لRواس..  ]م) لc1ء @م.

  ؟؟؟ س��� 4�9] و9�ل8 ��$�ب
   ج��; ���.6و ��.�aج 	�� أ�:م إ��ح�@ أ ���c% %�ال

 )�
 @ و9.� J�ة ..)  @وج�yc @و9.� @م.P�*و.. 
 A>84�9ل A�� ؟؟؟؟  
�  lی�g ��W ش�Jدة م���mزم ال<� ی��ف إن ال�

  ..-�یO ال���C .. ه� -�یO ر��� ..�3  واح�
� P�آ ��Q  %9:.ق م� ه�Kآ� ال %� 
ل� م$�

 @aیcدة وه��@ م��  !!..��W س
  

  
١٤  

 ..   ا� مA .<�ن� ل��8, �ال�اT+ ��الSّ� ال���دة �
n8� ;ل�  وح��� دي ال���� �% ی�Mر %�ال ه�س4'��8 وت

  .. حcیA أو س��� ی-��]
  

  .. س��� �@��Sن ��اضاU �� ی����( ی8�ر �
  .. س��� وت�Sن ی�LA( ی8�ر �
  ..س��� وت�Sن �ص�لL وذری� أوKدی�ز�(  ی8�ر �
  .. س��� وت�Sن الYZ/ �) ت���) ی��X( ی8�ر �
  .. س��� ه��Sنو ��4( وی��O ذن4( ی��� ی8�ر �
 وال�Lادث ��1دواU �81داU �� ی�4�ك ی8�ر �

��Dنو وال�Sت �س�� ..  
  

�89:�:3�"�;�<&�8����  �KK�.��د$�����*=�و�
  

  

  
١٥  

  ��اض��U ی4���(وت��ل  س�L4ن2 وی8�ر �
  !.. واUوج�ع  و���ز��S ال�40 ���Sن ت��6

 ره�و��و �81ده�أو ال�ن�� (��� ی��$ وی8�ر �
��Sن ت��6وال_�+ ال�Cا3�Q ���( وی��$� �!..  

 �) �aن4( یL"D( ی8�رو ن�D( ���( ی��$ ی8�ر �
  ..!ت��6 وه��Sن ال�ن��
�/ی ی8�ر ��� )��A (� /آ /Y� 2�Y�Zن  ت�S�وه

  ..!ت��6
 -�ل ت��8( � أو ن+��ن���س ���( ی��$ ی8�ر �

  .!. ت��6 وه��Sن ال��/
 -�ل ت��8( �(�� ��آ�2 ت�Sن �+�S واb+�� ن

  .. ��1ت(

ك يقدر يخلي حياتك كلها بؤس رب �

  !!!.. وتعاسة وشقاء
  

� �

  
١٦  

� (�  ؟ ��� و���وح ���� ���A) ال���دة���3 دل��
  

،  ل��M& و�.�وح ر�)� 	)� مA �.�1% ةال���د� 
  ..@ و9.� س��دة وm ج�� س��دة م� ة ال��8�8Lال���د


إ �� A>أ ت��6 م�%��W أذ�]  �.6وت..  
  ..أ�a] وت�.6 @ج��� @ری' [ت$ وت�Mر  
    A>وت�.6ة ح�� @ح�ج ت�آ� وم� [Mری ..  

�8 ��A"B؟؟����@�?��8<9?�@��زא��؟؟ �
  :  � رس�ل ا� �9ل �

]�� �� ,�� Kإص���4 ��� إ �� M�إن ال�1+� أص� 
��ء وإن أ���2 ��ء 2Qص''8 ] أزا nل��4%ا  
 وت�Rل.. ة ه)� وه)�كال���د 	�% ت�ور 	��ل ن3إ �
  ..و	:ن �:ن وت��M و	:ن ن�:
	�$�ن ��آ�اه�  @�:� ت��Mي 	��ل8 *.%أ ی� ن�)إو �

  .. ةس��� آ�اه��و� @�:� مA وت>��يس���ة 
  
  



  
١٧  

  ..�Iان) إ ی� �
 ال�M& �.��مإو %ء ال�ج8 	�� @الJY ��4�ر�

  ..!ال~ااااات��% *�ا %ء
�JMJMی��ت واح� نإو @ال Aم ['hی��6 ل�� ال 
    ال�aح م�g Aی� ی<�ن 84�9 اح�ال� نإو،  %ء @�<.
  ..! ت��% %ء)  ��1( 

gS4ال+_�ه� �� س� ..  
 ���M �:ن نإو..  س��� یW %M4)% �:ن نإ �ط م�
%M4ی� ی�	% �س ��  ..م� �ط أ��ًا  .. @ت

  

�؟؟؟ C�D�!?�@�E&F�G#�אزא��؟� �
� �

  
  

  
١٨  

� cی�	ف �� وال���دة @ال'M�M ةال���د ��A ت�aق ت
aیcال�@ ..  

�H�I����KKא�������د�א� �
  .. ال�8, �) ت�Sن �
� K ه��یhدن�� أ�� ی Kا آ�ن ذاإ إaه ��Kنً� ا�� (�� 
 ه)�ی�] ��� ل����� ات�Mل ل� ی�)%(  ا�IKة أ��

 	�[ ذاإ mإ ةس��د 84�9 ادد�cم� ه,  ج)�8 م���وون
A8 م�a� إ�J� ه.M.ا ا� ل%إ �بFJ� ال��ل (  
� K �@08دن�� أ�� ی� Kآ�ن ذاإ إ i8أ�� �� ی� 
jا�Iن واح� یزي إ.. (  ةA�� ه�و .�ل% م)P& م

]�� أآ�4 @م���ل� �% ه�-��8 د; م)84P نإ �8�a مA ی
  ) ا� م�مأ وه�.�Rل 	A د; ا� م�مأ

  
  
  

  

  
١٩  

  

��دא���I"J%و���א��K@و���א����LJMא�� �
� �

 وال�Zاب ال��Cم آZ@�ة �"�ءPأو ل��A� ت�Sن �
  .. وP��Q وال��, والA+�ع

 دن��ي أ�� يأ 0@�ی�8 ��    ..ث�اب �2 آ�ن وإن 1
 )%(��م �% ص'��8أ م�ا	�آ�ن واح�  م}ً: ی b�$ال 
 �8إ ج�ًا c	�ی ه)�،  م<@ �% c� V�Wل
 ةال��Kر و

  ) !! ا� ��
 ل'� وص� وان ح.� ؛ �م م)cل�
 ال�ی� �Iاب �2 ول� دن��ي ��أ أي یhی�ه� �

jةوا�I ..  ) %(� وأ �:ن �%	 ت<�[إ ل� ج�ًا ی�aحی
 �J��و � J�@4�Wإ م6؛  �;<� وی��� وی�.�.6 	:ن

  ) ة*�واd ال�یA *�اب
  

  
  
  

  
٢٠  

  

��ع ال�Cی/ ال+&�ل ل�( ذآ�تأن�  ل�2 .. -�, �� 
  ؟؟ ولاU �) الS+��4ت�

 �% یJa[ ه��Mر م'�ش أن أوص�] �Zن�� �
 %�ال ال�ح�� ه�؛  ال<��4�ت� ص)6 %�ال �9 ال<��4�ت�

�8 8یإو ��8 @ج�yc آ� 	�رفa(ی8إو ی ;�hی8إو..  ی 
  .. وه<Fا.. ی8�K4 ی8إو س�ی6 ی-��8
 ت�جm 6زم ت�.-�م8 	�رف م� ل� %ء �<� �
 ةس.�aداD ت�.�aد ت�Mر $�ن�	.. ص)�8 وأ 	��8 ل�%

  .. د; ال$%ء مPM A�ىال
 ی�M4 ت$�ف؛  ل4�8( ةس��د ��یh ت�Sن ل+� ی84) �

 M�*l�* [4�9] و %�ال ه�ر�)�  نn آ:م ر�)� ؛
 وم�   وی�aح8 ال�M& هFا ی��� م� ی��[ وت��ل� وس4'��8

ال���دة  ح��ة ال�M& %ی'� م.� أ	�[ ه�.. وی'8�c ی>�8
  .. وال�4س الh)]وال�aح وح��ة 

  
  



  
٢١  

�S) �� ن�أ �6 : ��8له وا1� �Z� �� (4�� ن�أ 
  ؟؟ ���Z ��1أ ����Zن) ���س� ���ی

ح�س3  �
إ %�ال ة�ل���د،�س��� آ)
 ول� ح.�:�8ل2ه
J��� د ج)& @ح�ج م.��1 دي��  ..!�@ال'M�M ةال�
ح�ج@ ی�)%  ج�ی� آ��4�ت� ج�Jز ی�1& %�ال زي �

@ دی� ت� آ�ر ��وس���ر� وس��	�ت" ٢٢ Lcd و

creative %(� @	�ل� م<����تإو @	�ل� م�رآ�ت ی
  !!!�3 م��1 ٣٢ رام�ت م�آ& وت:8�9

  

"��<<؟؟؟؟�د�7!����� �
� �

 �]Wإ ��ل� Aز نم�J1ت' م<����ت8إ الa؛ @ A>ال�ام�ت ل 
 وال���	�ت ةال<��4 @��ل$� ه.�.�6 ��ً:.. ج�ًا @���9
 �% م��ك ه�J)� ال�J1ز ل<A؛ @ال���1 وال<��� �و	@ال

 @ال�.� ��A ل<A؛  م�.�.6 ه.<�ن ص'�I.. و9
 أي
�J1زوال K��� A>وم� tMك ی��  !!!؟؟ و9
 أي �% م

  !]	�� مh'�ك�3  ،وس��� و��ح�ن م�.�.6 �
إ� 
  .. @ال'M�M ال���دة.. ��1ة ��ل���د م'�.� 8ل� �
إ

  
٢٢  

  ..  [4�9��J� %وء ت'3 إ�]س��دة ال�M�ب ؛ 
.. وm ه��م وm أحcان  إ�KBاب وl�M� m �.'�م

%���  .. م�ت.'<����ق ال�صt ، ت.'3 و م

8?�@�GN�8?�@�GN�8?�@�KK� �
  .. 4�9] �% ال���دة 	A إ�'�
ة ال���د م'.�ج �]إ تMa)�إو ا� 	)� مA ال���دة إن و���

 � یm �M4زم ت��ف زي م�  ال�س�ل،  4�9] $�ن�	
  :�9ل 

  ) ما عند اهللا ال ُينال إال بطاعتهإن ( 

  

  
  

  
٢٣  

  

��3�$����!�*.���>>��� �
  .. ال�� 	�� أ9�ل<[ م� �49و �

�ی@� ت��ل�ا ��  ..a<� م6 �
  

��Sوا �Dن إ ت�S+� �1رادت2 ��1ج ی�+/ واm� ة�Lال 
���� وت�Sن �� 2�Dو�� ن L���@4 ؟؟؟؟  

� Pn  ،A>أح���ً� م� ��� �J4'(� �(�D م� �تح�ج �
Aی�Khم �J����..�J.	وس� �J��� ت�hM@ دوب�ی �)

  ؟؟ آ�ة م� .. واج&
  


 ل� -�, ��Mواح� ل ��� 9�ى ���J ومJ.[ ح�ج@ ��
  ؟؟ إی8 ه.M�ل...*.��ر;�� و�����..�J��A �Jی'ّ� و	��ل

  .. و��'�J4 يد ��ل'�ج@ م�.�.6 إ�8 أآ�� ه.M�ل �
 ح�ج@ �8� أآ��،  م.��z� @4ك �� يد ال'�ج@ ل� وح.�
  !! دة ال.�& 	��J.� 8ّ�ن ت���@

  
٢٤  

  
�  Pم ال�) ��ت د:Sال ���..  
  : وا1� ت�Zف ل+� �

  ....�)�ت م�4����....س�1ی� م��4*)�
��  ... أ�:م ���م�4$.... أ���W م���4

�P%و�� ��م ال���1 �Pوی �a'ن و��N�9 .. bال..  
  ؟؟ ل�8 آ�ة م�J�aM ه� ; ؟؟د إی8 وتM�ل .8�P4ه

  ؟؟؟ �hه�4�8 �هزاي ؟؟ إ ث��3 ه� و���ی�

  !!!!؟؟ سر يهييييد فأكيييييييي
  

 أو إس�ال و��m@ ال'� 	c �� واح�ةت$��% ول��  �
	�� ،  س�داء وم�'�M� @aب أو g�ی� و*��ر 	�4ی@

  g�ل ه.�Rل% ��a] ه% �gیM@ ال'�ج�ت دي ازاي؟؟
g�& @B�؟؟.....و.....و <��جوال� وال�34 وال�  
  ؟؟ إی2 وK يد ��8�ة يد

  !!!!!؟؟أكيييييييييييد فيه سر 



  
٢٥  

  

�8�آ���  ن�س ��2 ���  !! ��8�ة يد ال��س إن �
  !!!ت�ن�� ��Iرات و����ه�شت�+/ آ��C"�  Pة أو

  

�9
 ل� .. -�, �m واح� ]�� وم�.�ا; وم}tM م.
 وس�J م�.�ز يال��د وم�.�ا; ج�ًا آ�ی3 اDج.��	�

  !م� �����8 ؟؟م6 ذل] و ذ�& أى ی��� إ�8 	��8
 وت�Mر وم}aM@ وم.���@ ج���@ واح�ة ت�Sن +�لو �

 ت��� م�<A ة	�یc ول� م�B@ أح�ث 	�� ت�34
�Jح��ت �>$� t�.-8  م��m �J(>�4ی@ و*��ر أو ول	
  ؟؟؟ @ال'<�ی إی8 ت! �M4� %	c ال'� ؟؟ ��Mب

��א�*؟؟؟؟��!"��� �
� �

  !!.. سعيدة دي الناس أكيد
 يلال باحلاجات مستمتعةالناس دي  أكيد

  !! قيدعت يفنهااش نكونحنا إ ممكن
  

  
٢٦  

  .. �N�� M ال�� نg@D ن�Lولت��ل�ا  �


�	�����������{:  ت��ل� ا� �9ل ����
���و��ذ�������������
�������������و����������� !�"�"���!�#�$�&ً
�"�'�(ً�)*"�+��,�- !�./0�1�!��و�

�,�����2����3�'�4�5/��
  ٩٧: ال)'�  }�.����8#��ن����
���א���
  

  : �9ل �)�ور..  ر��� ��0�ق ��1إ -��4 �
)�����������	�
���
���( .. %(� �$% �% �gیlال�% ه�ی

م�; وی4�� 	A ال�% ��J; ال�% ه�)Fa ال�% ر�)� أ،  ر�)�
  ؟؟؟.. ه�<�ن <� ح��ت8 ای8 	)8 ،

�)�� !�"�"���!�#�$�&ً
�"�'�(ً�)*"�+�(  
  

  ..A ی�)% مKّ� ... %راB ی�)� .. -��4 ة��1 �
�(�  .. ��K	.8 م�.�.6 ی�)� ....م�ت�ح ی
�(�،  ���V 	)�; ح��J ، ال���� �� �..�84 ح�ج@ ل�� ی

  .. 8هّ� ی�aج ور�)� رآ�.�A وی��P ی.�RB ه�M�م
  

  
٢٧  

  

 واح� أي ه):9% إنول� ت����E �) ���ص��� ،  �
��� 	�� ی'�P 	�$�ن ������Jم��)@، م��P@ أي  ��

 إ�] %وه؛  *�ص�@ ل�J ال���P@ لFة ل�سt �3؛ لFة
��� أ�
 ل�(� A	 �(ر�( A>م� �� �J.z'إ�] ت'3 ل 

 وزه�Mن �9��ن إ�] .'3هو �ی@ �3 .. م�4�ط
  !! آ�ی3 @م�� @ح�ج آ� إن م6؛  وم-)�ق

 و�ی@ ، ج�ی� �aن, دة ا��1sس �� ت@�ب ت�8م �
& ت��% وت�ج6 ت��� ال�F اDآ.��ب �3a وی��1]

  ....وه<Fا ..وم6 ذل] م� �.�ت�ح ؛ 	�$�ن ت�ت�ح 
  ..ال��س آaل(  وآ/ ؟؟ ���4ط ت84 ��یh ن3إ �

  

>9�/IO"�:3و����D�H�Cא* ��J�Mא���������0"��؟؟� �
� �


 ل��aل�� ل�K�4 إی �4  ؟؟ ����8ل�... ه.:�J�9 م� 
  .. ال�Y$ ال+�Sن � ر���ّو sن(
�J�D �>� @g��� �� c�1ة ال!!  

  
  

  
٢٨  

 

�  م<�ن آ� �� وال�اح@ ال���دة 	�� دور�� ل� ی84
  ،�9ل
 م� ی@اd زى ال�PلI ال��� �� إm ه):�J�9 م�

 م��MوتM�ل 	��8  ت$��8 م�<A %�ال .. 	��8 و�)�ءًا
  8 ؟؟�����ل�..وم�ت�ح  ج�ًا وم� س��� ه.:8�9 س���ًا

  

  ..الu0 ال+�Sن � ردّو sن2
  

� �Sور �%ال ل��� ��م<�ن  V�W .. آ� إ��8 ال�% �
 @�P�م� ه�:9% ..ه�:9% ال���دة �% �gیl ال�

  :ت��ل�  ا� �9ل..وا� ��W الh)] وال�4س وال.��س@ 

�8"?�ً)�����$�</ن �ذ�ْ��/>�	������	���ض������و��(���
ً@�!�A�

�B���?��م��و������.��(��
�"�D  ١٢٤: 8g   )���	�����אْ

 و�9ل ، س@ت�� و أل[ و �Mء و B)]�% ال���� �
 وال�زق ��ال� ال��� م�)�; الh)] إن ال.���a 	���ء

  .. ج���ً� ی����)� ر�)� !! الl�B �4M آ��ن و ال-��4
  



  
٢٩  

  

 د;؛  n .. �3 و ال���� �% �.J%إ اnم� وی�ری�3
 أ	�% وه� ال)�ر ه��*� و ه�4�� ال��Mم@ ی�م آ��ن

�P4ة و ال��P48 ! ال�D  % آ�ن�	% أ�ال����  A	 
  ..� ال�% ر�)� ��4�.�Jل8 وال�س�y )�ر� أوام�
�ف ح�ی� ال)%4  �� :  

 وج+P��Q (� 24�� M اb ج�/ 2هّ+ ا�Ijة آ�ن3 �� (
�+�2 ل2 2� ال�ن�� آ�ن3 و�� ، راQ+� وه) ال�ن�� وأت
�+�2 ���2 قو�ّ� ، ����P�8� ��� 2 اb ج�/ 2هّ+ ، 
gت2 ولEن�� �� ی�ال Kر �� إ�ل��4% ) ل2 �nص''8 ا  
  :ه��M4 ..ال�% ه�-�% ه8�ّ اd*�ة..�% ال<:م cرآ �

 )P��Q (� 24�� M+2 ل2 وج�+� 2� وه) ال�ن�� وأت
�+Qرا (  

 وال���� .. ل��8 أم�; مa�ض .. ��ت�ااااااااحی��) � 
 م� ��W ومA ه.8��1.. ؛ ��ل�<3  م)8 ه.6�h م�

&�  .. ر�)� ور�B ث�اب ج��& إل�،  وراه� وی�1ى ی.
 

  
٣٠  

 

��W 8 ال�% م� ه��M4 هّ� ..�و�� ال�6S ت+�� �
�+�2 ���2 قو�ّ� ، ����P�8� ��� 2 ( :ه��M4 ..ال����  

، gت2 ولEن�� �� ی�ال Kر �� إ�ل2 � ( ..  
� %(�  .. ت�1ه8إ آ� �� ���1ى.. ت��4ااااااااااانی

     ..رز89 مA أآ}� ه��*� م� ��B@ *�اd و��
  ..! 	�� م��P.8 ر�)� 	�Mب ج��& إل�
  : ال�0لu ال��v 1�أ ��ل aل(ول �

 �� ��2 ن�L �� ال+��ك وأ���ء ال+��ك ی��g ل�( 
gون� ال����ل�Aل���ف ���2 ل�� (  

ال)�س ال�%  	�� وتRس8a ح8�c ً�م�4ی �In و��ل �
  :م'�.� ��Fة ال�K	@ وح:وة اDی��ن  

 ذا��ا و�� ��@� �Iج�ا ، ال�ن�� أه/ ���آ��( 
  ؟ ��@� �� أ-�, و��:  ��/..  ��@� �� أ-�,

  ) وذآ�P و�����2 ا�4L� b: ��ل
  
  

  
٣١  

 

،  ال���P@ م�ارة بجّ�م))�  آ.��.. ی� إ�Iان)  �
 A>ه�ول 
  ؟؟؟ ال�K	F�� @ة آ�; �49 ح��

  !؟؟ �J��1م� ��a] ت 
 �� ل�]�س� ذ�& �� *�� 8�m إ.. 	�یcك تa.<� دای�� 

  .. *�ةاd �� وی��B] ل��Fاب ال����
 ،  A�� ))<24�� (� P��Q ���������<4ال �aق�.<� الإ �

 2�+�  )) وأت�2 ال�ن�� وه) راQ+�، وج+M ل2 
A2 ، و�ّ� (( و������ ��� P�8� g2 ، ول�+�ق ���2 

  !؟؟... )) یEت2 �� ال�ن�� إK �� ��ر ل2
  .. ))>>2ُz��َ�ِLْ�ُ�َ�َ 1ََ��ًة َ-�A�� ))<�ً4َx <��4ال �aقالو
  !؟؟..>))>>>>mِ�َنz َلZَ��ِ�َ 2ًُ� َضA��))<<<<�ًS�ْ و

  ! نت القرارإوبإيدك  .. ختياراتكإحياتك 

  
  

  

  
٣٢  

 

 *�l �)�إن ر م�M�له� .. ���ی� آ�P ت��Sل� و �
  ..الb ..و ود	�ة وس)@ وN�9ن �4% وأرس�] و��ر ج)@

 	��ل ت�1&و ت.1�زو ت�آ�و ت��� $�ن�	آ� د; 
Aف ح��ی�Pت ]J��	  ا وی.1�زا�a�-وی��ت�ا وی  !!
  !؟;��د ل����ا م6 ل�1)@ ه���� م�A أم�ل؟؟  م�M�ل

  :ا� ت��ل� �9ل 

�)

�و�אْ</����Gאْ��EDْ�#�F� ��1و���H/I�/ون�J�)�8�"�  ٥٦:الFاری�ت �)�
  

  .. ل��4دتM�* 8)� ر�)�ه.M�ل% 	�رف إن  �
 م6 .�ا�lت د��.)� �-��إ�)�  ال��aوض ی�M4هM�ل]  -

ت�ا�l م6 ال����  ال�یA ل�م� !! ال�<3  م� .. �)دی)
 �M4ی��*  ،�a(م)8 �:ش �م !!  

  :  ��9ل رس�ل ا�  ..ال���دة �% ال��4دة 
 و��sس:م ر�� ��b رض) �� اsی+�ن -�g ذاق(

  .. روا; م��[ )رس�K و�+L+� دی��
  
  



  
٣٣  

 

  ..���ور �) ذه� آ��� �� ال��س س~ال .. -�, �
��� م� 	�$�ن م-)�ق ال�اح� إن �.M�ل �
إ��� 

 ، 	�� �اءس,  	�4دة س�اء ح��ت8 آ� إن و،  ل�*�ة
، ل����� ل�3 و ل�*�ة م�جJ@ وت<�ن تP& آ�m �Jزم

  .. ��g 8�aیl م� ه��M4 و ��ل-)M@ ه�'3 إm و
 أو ، ال++&��� أو �&ً: ال+����Y ل�2:  ه� ال�~ال و

 ��ل�Cل��1ت@g  ��ی��Z ز��ی��� ن�س �g ی� أو ال�DSر
��4ا الM��A  ، وال��ض��� K��0ا و�� �1 Kو

 �1ج� K و آ�� P� �O�" �س��M��� 1 ذل( و..
 -�ل ���4-�� وس��اء،  ی��)�� g@��Z��؟؟ و  

  

�  Kًاء  :أو�إ ..دول �� س� Aم ]Jaی� A>ی� 
�
  !�3 وا� ال��z[ ه�� م� س��اء ��ل��ة ..��; س��اء 

  ؟؟ )��ود لL+�( ت�آ/ ت��ف :ث�ن�ً� 
     ت����A ��س ��8 ل��g 8& ؟؟صI ، م)�J ه.�Mف أآ��

  ؟ آ��ن ��c��� (�Jمcوا(و ���آ��ه� -م}ً: �ی��Mأ� �% -
  

  
٣٤  

  

 و�D�DI ولaیaة  و-�+� ��1ة ال�8ود لU �+Lن ه/ �
  ؟؟ ال+��ة ��
mنإال�4&  و  )]Jت��
 و)  ���ت مY�� Aم� آ}� م 

  ؟؟ الFMارة هF; م}� أآ� 	�� ت��دتإ
  ؟؟ ��M4.� ��ر9@ م��ه[

  

@ آ�ی� ل'�@ تRآ�J[ م}: ج�
 ل� دي ال��س إن �/�
- �M� :ً{ل�ا -م�Mه� �Jم� إ� @��ِgِ ود ل'�@ زي�Mال،  

Iو ص m n ؟؟  
 ��ف �� وآ/ [ : ��M�ل ال�M[ ا�AاDم�م  م� زي �
bأ241 ا i�Iل2 ال��4دة وأ ��Kو ، gی~ث� ول �� 
bا �ً������ً� ���n 2ث� �+� .. ال+�4L��ت ��  �� 

��دتإ إذا ال+��ة أن آ+�،  ��یN �24�8 ال+�4L��ت� 
 وnث�ت2 ال��4X أآ/�� ,�C3؛  الC8ة ��@� س�@� 

  .. ] �4L+� P��Q وت��ض3 ال�C,الL:ل 
  
  

  
  
  

  
٣٥  

  

�S) إن@� �� �6 ��2  .. -�,�Z�� ���ن�س آ
  : ت:�) ال�Zب ی�8ل( ..�g�C ال��4دة  �1س2
 �) ن�Zاحإ K و ال��4دة �) لaة ��:�) �� ال�ا1�
 ! آ�@� يدال�) ���+M ��@�  ال�Lج�ت K و ال0�ر

/� 6S,  ��ل�����8ت و,  ص��4 ال0:ة ��:�) ال�ا1 
�� 6D؟؟ ال� Pم د:Sی2 الm� ��Dت ،  
4�9] مA آ.�  .. ه�8ل( أص/ ����SZ� 2 �) ال�8, �

ی��ن اD  .. ال���ص% � �M	��M4g 8@ ص�أ ره����4@
 ..م�ةول م�ة وm ت��% م� ه���ف ی�*� 4�9] مA أ

	�� م� الM4K@ دي  *� و9
 �% اnولال��B�ع ه��
 .. ة��Fة ال�K	@ وال��4د و��� آ�; ه.'3 ��ً: ..ت.$�ل 

ل�8 �% أول ال�Kیl و [4�9��M4.� % �] د; ��W إ
%Bل��� A�(ی@ رواس& وح� ..  

د; وی-��] و	� ال$��Kن ی�*�] مA ال��*� وإ �
��J م��Jش mزم@ �gل�� ت��& ال��4دات ویM�ل] إ

�[م�J�aش *$�ع وال�M& م� ح�س3 لg �J� !  
  

  
٣٦  

 :�% م�ارج ال��ل<�A  ال�M[ ا�A م�ماD �9ل � 

 ��8Z و ال��Sل�v ت�, ی�1 اnم� أول �% ال��ل]" 
 روح ل��M& ح�P ��ذا ���4�د;، 84�9 أ�3 ل��م ال�+/
 �9ة ��Pرت وال�$�ق، ال.<�ل�t ت�] 	)8 زال
 اUن6

A�	 8ة، و9�ة لFول ��P.� ة:P2 ��ة ال��� �� أن �

8، ��9 	�: آ����	 uی�� آ�ن أن ��� �@� وی�
&�Kال�اح@ ی �J(م " 

�&ه mزم .. ت�.���1 م� : ا�Ij �� ی��) �.. %� 
@	�K% ال�ول nم� ل'�.. ا @M4g أ�Pال�% ال ��	 
&�M؛ ت�وح ال Aی��  ��J���1  م�.�.�a� 6] ه.:9% و�
  :Kزم ت���8 إن ی��) 

  

Pא��D�+�(����������  
� �

  



  
٣٧  

  وان السعادةعن
  

��4��%  ذآ� اDم�م ا�A ال�M[ أن 	)�ان س��دة ال

  : �8أوه% ؛ ث:ث@ أم�ر 
��Sأإذا �  2��� gن� ..  
  .. وإذا ا���) ص��4 
 ��DY�  .. وإذا أذن, اس

 @KM� % آ��ل�ا �.<�[ ��  ..��ل.��Pa وت

١I�G�O4*�א�FW� �
mزم اnول ���ف ال)�[ ال�% ..و�49 م� �.<�[ 	A ال$<�

آ� واح� ��)� ��.�M& ل�� ��Jر �% ��[ $<�ه� ؛ nن ه)
  ..!!م��Jش ح�P وm 	�د وه� وm ح�س3


���Oא#N�����LJ�8�M��E���8وْא�و�I/ن(: ت��ل� ا� �9ل  �����P���M����
�3
ن��I/ن �/Qא����R#��م��S
HT���( ]٣٤:إ��اه�  

  
٣٨  

��@ ال.�ح�� واDس:م  �� Aم ]z	أ @��� ��aوم
��)� مA أم@ ح4�4)� ال)4% وإن ر�)� ج� .. ��W ;د @���

  ..و��Wه� آ.���� مA ال)�[ ..وال�:م@ واDم�Jلال�.� 

���+RKKزא����  �D��O9:�*4F��א��G�Oد��؟؟

Aم �yال.% ال�س� A��<� 	��ال��4  ت ]�  :وزی�دت�J ال)
  :ال+��ص) ت�ك) ١(

ی�)%    .. ) ال���ص% ت�ك ال$<�: ( أح� ال��t  �9ل
�أa(م}ً:آ�� م� [��	 ]���@ زي ���@  � ر�)� ی)(�
ت.�aج 	�� اn�:م ا��Dح�@ �
 وتM�م إ �P4ال

@��  !!ال)��@ دي  �% م��P@ ال�% أ	�Kك وت�.-�م ال)

��اف) ٢(�sا b �+2 �@� وال&��ء ��ل����� ..  
  

   :وال��g ال+�8Dدة  وال4:ء أه/ إل ال�_�) ٣(
        ..�ماااااااآ� م� ه.4~ ل'� ��9] ه..�& ج��


 إ�P� �أ�9 م)]  ل'���� ل ،:ً�
 �9 ای8 إ ه.'3 ��
@��� %�..  

  
٣٩  

  

  :ل�]  � و	�$�ن آ�; آ��
 وص�@ ال)%4

 ت�_�وا وgS�� ، K أسD/ ه� �� إل ان_�وا{ 
 اb ن�+� تhدروا أK أج�ر �@� ���gS ه� �� إل

gS��� {  8��	 la.م  
� DZ��9[ الg�4)@  ود*�
 م}ً: ل� رو31 ��

 م��B ال<�4 وال)�س ال�% �.��� ���W آ��ي و��

�� ت'�� ر�)� وM.ه @��ت$<�; g�ل 	��ك 	�� �

 آ)
 م� واح�ة  إ�J(وا*� ��ل] م�..!!  

	�$�ن تcرع آ�4 أو آ��@ ؛   ال��س ����M �:ی��

 م��ك ال�:ی�A دي و	��ل ت$.<% ال�Ma وإ�!!  
 : ل���P ال++��ك ال�4� �h�+ل� اsن��ن أن �����) ٤(

.. م�m;  م A	�Kء م'� ه� إ��� ل�ی8 م� آ� وأن
]� أ�8 ال��4 ی��ف �Rن .. وال-h�ع ال.�م � واه& ال)

��J% ��ل� م�م� ه ال$<�، ���% lح @�� مA واح�ة �
]� ت'.�ج ���@ �8�a ال$<� إن �� ، 	��8 ت��ل� ا� �
<� إل� ..  

  
٤٠  

 � ذآ� ه� حM�M.8 �% ال$<� : وج/ �h اb ذآ�) ٥(
c	 إن{ :  � ال)4% �9ل�9 و .. وج� bا  �� ل��ض

 ��ال�Z ی�Zب أو ���@�، ��+L�P اUآ�� یEآ/ أن ال�4�
P�+L�� �@��� {  ;م��[روا.   

 ال$�آ�یA، مA ت��ل� ا� ی1��] �Rن :ال���ء) ٦(
  : 	)8 ا� رB% ل���ذ �9ل  � ال)4% أن ث4
 ولFل]

 }K 6ص:ة آ/ د�� ت�8ل أن ت�  :g@أ��) ال� �� 
  ص''8 اnل��4% } ��4دت( و��1 و��Sك ذآ�ك

٢I��ES?א����D�TUא�W� �
 س��� ���أ �+�S ه/..آ��� �� ال��س ���Eل  �
  ؟؟��:ءات وإ ��Zآ/ ���ي أن� و

 �$�آ�ال آ� 	)�ك �
إو ح.�.. م�<A أی�ة�
Dءات وا:.�..!  

  ؟؟ ياااااااازاإ
  



  
٤١  

  ؟ يف ظل اإلبتالء عيش سعيدأإزاي  
  

 

�JیA،  س�4	�Aأ ��] ��لcمA ��6ج ��یhی� �  ،
A�.(.�ة أي ، س�% زم)�@ �ح��ت]  ..  

  .. �A�� [�a و ��)] 	��8 رد س�ال وه�Rل]

  ؟؟ اb أ��ار �( ت�D/ ��ذا �
%(�  ؟ لJ�اك م�ا�M@ ا� أ�9ار ه� ی
%(�  ؟؟ 	���P'.� �J �..�)�ه� ال�% ال�a�Y@ ی


 ت�)�.�J ال�% الcوج@�Pح �J��	 ؟؟  
m3 و>�  ؟؟؟% ی'�P ؟؟ال� ال

@a�Y�ال�% ال 
 ���J ت�Mم ج�
 ل�� ���J �.'�[ آ)
[�Pم$<�@ ح [.� 	�یc آ)
 ال�% وال4)
.. م)�J م)

4
إ ت.1�زه�K-ح.� أو،  ت1�زتإ ، ت 
  !! م�ت

�אP؟؟��@3א:��C�#�I��89ذא �
 آ�ن ر�)� �9ر ��ت
 ال�% الa.�ة <�.یa ��)� واح� آ� �

;��  ؟؟ ی8إ م

  
٤٢  

  : ال.��% ال��ال 	�� ج�وب، ت�.�ج6 و تa<� م� ��� و

W�$ل����8?�@�/C�:3א@��P؟؟�א� �
 ه.'�د ال�% ه% وإج��.8.. ج�ًا م��Pي ;د ال��ال
  !؟؟؟؟ � ه.�M4 أو .. *�� ه.�M4 ح��ت]

  زاي؟؟إ 	�م�@ ه.<�ن ح��ت% أح�د م�<Aه�  زاي؟إ�
  .. ��ذن ا� ;د ه}4.�] و ..; أی� -

 م�   ؛ �يم�P �9)� م� زي ;د ال��ال 	�� ج�ا�] �3
�>'hت ��	 [�a� ل و�Mرا ت%Bال'�� اااا � n  ؛

  ؟؟ ��ی8 ح�س3.. آ�ی3 �.�.. 4�9] �% �.�
ه.:�a� %9] ..ه.:V-�..� [�a� %9 	�� أ�9ار ا� 

  �.M�ل ل�8 ی�رب �.��� ��� آ�; ؟؟
&�g.. ی@ ديdی� ا��  ..�49 م� ت<�� ، ت��ل� تRم� م


�و�	���3" : ت��ل�ا� س4'��8 و �9ل ��W�"�Xא������@ْ�Mن������
��,�@�� Y��X� �����و� 
�W�"�X� ��L)���Mא �و�	������3ن� �,�@�� ���"�F�����و�


��8�M#����ن����,�Z�8#�,��و������.���H#  ٢١٦:ال�M4ة  "و�א
  

  
٤٣  

  : ه� ��2ت�م  ی��8 ���ن� 8یK 4زم ال�) اUص/ �

  )اهللا يعلم و أنتم ال تعلمون ( 

 ت<��تإ رج�] و 	�یcه� آ)
 ال�% ال�a�Y@ ی��)�
 م�<A آ��
 دي ال�a�Y@ نإ ی��[ ا�.. ���J ت�Mم م� �49
�] أو أ*:9] ت��a م}:�hأو ...أو ت.... !! 

Pא�G��"و��Y
��2�G����KK� �
�
 ی��[ ا�.. م�ت
 و ت.1�زه� 	�یc آ)
 ال�% ال4)

  !! مRس�ة ت<�ن م�<A آ��
 م��ه� ح��ت] نإ

Pא�G��"و��Y
��2����G�KK� �
 	��] ل8aK مA لFل].. م)] �.أآ ح�ل] ی��[ ا� �

  .. ت��[ m أ�
 و أم�ك ���ل]�� ���8] إ ورح�.8
ص�9)%     ..د*� ��8 ال��B�ع د; ��A�M  ذاإ 4�9] �

 ج�ًا س���ة ح��ة ���.هدرج@ و ١٨٠ح��ت] ه..>�� 
  .. ا� أ�9ار م6

  
٤٤  

  

ال�% ��ت  <:مال �% J4�.. ���P9)� �<�ن $�ن�و	 �
إ�]  م� م}ً: ل<  ،A���J ی� � ل�]م ال�% ا�9nار ه�

 ت<�ن و ت.1�زه� و ذ��ب ت����ا و واح�ة م6 ت�$%
 ح�ج�ت��PM ه)� .. n ..!م� آ�ی�@ ح��ت] ��� آ�; 

  .. ل�] ال-�� ��Jإ ت�AM و ��	�[..  ���J ی� م� ل�]
  

�(Aن�  �M��.a� %� �(���9 ��	 ل)�; ال�% ال��الRس 
  .. ��844 ت.>�� Aم�< ح��ت)� 9�ل)� و

  ؟؟ اb أ��ار و��ع ��� اM� b ��4( �1لای2 ه�  �

��X$ وK راض)؟؟ ���Sن ه/�  ؟؟ �
  

   [4�9� %�n �.، ال�� 	�� ت�-K] ت��m Aزم وم�
  �;؟آ ��� ی'�P ل�8 ؟؟ل�8 رب ی� ح��سإ دای�ً� ����1]

����,�- �S+� �1 ی�8ل :  
  ؟؟ال�M& �% ال�M& �% ال�% ه�م� 
]Jم� �%إ ال� ;�Jz�  8��	 &؟؟؟؟..وم� ه.'�س  

  
  



  
٤٥  

  

 � ال)4% أم@ nن ; ؛د ال<:م �% م��ك ��هM�ل] أ�
  .. �8 ت)lK أو ت��� ��� mإ ال'��ب مA م����ة

% 4�9] مA دي �أ�� ��Rل] 	A وج�د اnح�س�3  �3
�)� ه).'�س& 	���J وm م)z�ر ت��% ��W م�B�ع إ

n..دةإ��  .. ح)� 	�یcیA ��ص� ل��
  : �ف ح�ی� مA أ	z[ أح�دی� ال)4% �$� ت��ل�ا �

  : �% ال'�ی� ال�Mس% �� ا� �9ل؛  � ا� رس�ل �9ل

 وإن ، ����I 2ًا �� إن ، �) �4�ي �� أن����( 
  .ص''8 اnل%��4 ) ��2 ��ًا ��

  ..ح�ی� مA أ	z[ اmح�دی� ..ا�س4'�ن 
  ؟ ه.M�ل ای8 ؟؟ایY 8)] ���] ؟.. ل� سRل.] دل�9.% 

  A@ ؟؟ما ظنكم برب العا �


إ 4�9] �% ذرة آ� �% ت<�A @ ال��ال د;إج��و�� !  
  

  
٤٦  

  ؟؟؟؟؟؟؟ يهإظنك بربنا 

  !! ل�] � ه�<�ن � ، ول� ل�] *�� ه�<�ن *��ل� 
 آ� س4& ;د ه� ی<�ن م�<A م�....ی�اااااااااااا;

؟؟ م� م�<A ی<�ن ال�4&  ح��ت] �% ال�% ال�$�آ�
  ؟؟؟؟ ��� الAz ت'�m A �]إ

���� P�ن آ�Z��hن�ص/ ی���ی /Lدي  ل ��SZ+ل�..  
 	�a� [�a(� A] ت�Pرحل��  mإ ه.�ص�8 م� و

  .. ��� Y)] م$<�@
  : س~ال -�,� 

  ؟؟ ��ل] 	�� �.�1% دي ال-�ا�gس�	�ت 
 -�ی8( �) أ��L� (Zول و ��( ��8ب ن�أ رب ی�" 

v8�و !  ه���48) �� ن(إ �1س6� 6 ���( ��
  " !! ���( �� ��Cود ن)إ �1س6

����  (A��  !! ��b ال_� تK ��L ن3ا ی84..ل� �
  
  

  
٤٧  

  

  ��رف ل�2 ؟؟؟؟ �
  :�% ال'�ی� ال�Mس%  nن ر�)� �9ل�

 ت�8ب و�� ذرا�� إل�2 ت�8�3 ��4ا إل) ت�8ب ��(
 أ�3�4 ی+Z) إل) أ�4/ وإذا ���� إل�2 ت�8�3 ذرا�� إل)
  م.la 	��8 )أه�ول إل�2
  ن ر��� ه��Cدك ؟؟��� ��ل إ �

3>�  ،.�Mب إل�8ت �]إ مA .�أآ إل�] �Mب.ه� ر�)� ؛ ��ل
  اnول 	��] ت�ب 8�n ت.�ب �]إ ���ز9] 	��] ه�.�ب

� ��
 ��أ رب ی�" ��a] �% تM�لتI�P 4�9] و ت�4أ �
 ت.�ب 	���و ه.�4M)% �]إ �] وی�M)% وY)% ل�] ��Mب

  " ذmت% ت>�a و 	)% ت��Bو وت�Jی)%
  .. ��b ال_� ت��L ن(إ ن�D( ت�رب �8  ت4�أو

 ه� ..Y)] ح�A 	)� [ وا� ه.:9% ر�)�ث وا� ث[ وا�
  ..;آ� �9ل)� ال�% �<�م8

  )) أنا عند ظن عبدي بي(( 

  
٤٨  

  

 � �M4ءات ه�ی:.�mدة ل<� ال�$�آ� وا��  :مa.�ح ال�

� SK.2مא�E�[���Pא�KK  

 :أس�ع �gیl ل���دة ال�M�ب ه� و

���Pא�!\  �KKא�*^��[��@

�  &�Mال Aم �Bم� ��ل���ن و*:ص..ر..  
 ی�M4، و '84ی.��% � �4�M] أآ.� ر�)� ت��ف �]إ ل'�وا

  : �9ل ی�سt س���� م� زي .. إل�] أح& �h9ء;


ل�(�\�*]�S����1*3�L̂א �'��� _�/I�
 ����_�!����	�J�.����"�/I( t٣٣:ی�س  

  ..ر�)� م� @�P	A ه�4��; 8�nال�A1 أح& إل�8  �
 مA ا� ل����;،  ال����@ ر�)� سRل آ�ن ��� ذل] وم6

A1ء ا� أح& إل�8  ال��h9 A>ول ،..  
  

  .. والرضا بقضاءهن الظن باهللا احسإ �

  .. جنة الدنيا ماه



  
٤٩  

�:ءات ��ی�ة أ :س ه��8ل��N ال�� ��sوي�6 ا!  
   

�������#\�
  "!�؟؟؟

  ..أ9�ل] ی� س��ي �
/�Xت )�Dن ن�A�� ! رت�وأص �+SL+ال gS1 )��� 

�Aال+~ ��ل����0ف... ��  ؟؟؟ إزاي ه
� � 	��)� ت'<[إ آ�ن ل� ��ً: ح�ل)� �.-�� �ل�ات

A1)� واح� آ� ه.:9%؛  ��ل���8 ردة ��� t�.-.ه A	 
�� رد م�(� A	�A ال.��%aال ..  
  !! ل���t9 ال.�م س.�:ماD : اUول
 نإ م6؛  ت��% ح� ی�ج6 م�<A �8إ اnم� ی�Ma ���4أ

A>م� ta-.8 ت(	 @��M�  ! ال�A1 مA ی6�K م�<A و ال
  ! �.'�راD إل� ال�Rس �8 ی�P م�<Aس ول<)R��� 8و

 ��ةال�.� ��ل�س��y ی��� أو ی)1� ه�'�ول : ال��ن)
 مA ی-�جم�<A  �8إ م�اn 	)�; ی�.�� و ح�ال�8
A1ت أو ال�.ta- @��M� ی���1@إ 	)�; �<�نهو ال

  ..ی.��ی� وی'�ول

  
٥٠  

  !!! ��ل�A�� /�Dن�� وآ��� ن3أو ن�أ نإ ال+�DجEة �
  ص''8 اnل��4% ) ال+~�� س�A �ال�ن�(  : �ال)4%  �9ل �

  .. سA1 ال���� .. ��ً: حM�M@ ودي
 ح�ج@ أي م�.. ح�ام و �':ل م.'�دة ح��ت] nن -

�K-ت ��	ل] �� �J��� mزم م��)@ أ>�ل 	)�ك.. ت
  .. وه<Fا ..و�9ت م��)@ �% أ ���J تM�م

A1ل��� �JJ4  .. 	�$�ن آ�; ال�س�ل 
 �.�ع 	)8 <��)�تإ ال�% اUول �D/ال �دل� رج��� ل �

  .. ح��ت)� �% م�ج�د ��ً: ;د.. �.'�رواD ال�Rس
 ل�� دا�6 م�)�ه�� J�n[ �.).'� ��س و��)� س��)�و

����س��A إن ��8 ح�ج@ اس��J  ..ح��تJ[ �% ال����  �
  ..!!ال�ار اd*�ة 

 ��N8*�ة و نإ ال��A9 �مAال� وه� ال��ن) ال��ع �
�� ا�8 دا�6 ی���8 ;�� ..و��ر  ج)@ 8و��وح��ب  �

 و �Iی<� �8إ أم� ��ی�8و سA1 �% آ�ن نح.� وإ ی$.>�

  ::..))  ال��A::.. ((   ل�J�8 ی�P 	�$�ن ی�1ه�
  

  
٥١  

� A>دل�9.% ال��ال ل :  

  هو أنا ممكن أعيش سعيد يف السجن ؟؟؟ �

� A>م� ;NNNNNNNNNNNN..A>أ� م��M م�1�ن  A1س %�

 ح.� ل� آ)و ��؛ أ*���4 	)8 �ال���� ال�% ال�س�ل 

  ..م�<A أ	�� س��� ؛  حM�M% سA1 �%م�1�ن 
 ت-�K رج�،  ت���@ ا�A اDس:م �b آ�ا 	�� وم}�ل

 دل�9.% ل>�ی@ 	�[ اDس:م nم@ و�9م ال'�اجc آ�
Aا ال�������a.(�� 8���  ، ال�یA ل��م ا� ��ذن و �

4�� وgم�1�ن آ�ن � !  
  : -رح�8 ا�  - أ9�ال8 مA وآ�ن �

 و����ن) ج��) أن� ؟؟ �) أ��اT) یM�0 ��ذا" 
 أن�.. ت�Dر��) K ��) �@) ر31 أی�، يص�ر �)

 �� وإ�Iاج) .. �@�دة و���) ، ��Iة �41)
  "س���1 ���ي

  !!.. ا� م6 *��ة س1)8 نإ �یt !.. ا� س4'�ن
  

  
٥٢  

  

 إ���ن م��W A ه.6�K م� دي ال<���ت أآ�� �
  ! �% �9@ ال���دة و	�ی� ال���� حM�M@ 	�رف

 l��g ح� ال�M& ل<A م�1�ن ی<�ن �<Aم الn ��1ن
  .وس�	.�J ا���Dن ه�<�ن س��� ومA�K وم�ت�ح ال�4ل

  ؟؟ زی2 أ�8 �+�S أن� ه�..-�,  �
  .. �4% ح.� m و م:ك م� ت���@ ا�A أآ��� 
  ..صI ��ه��J آ�ن ه� 3زي أي ح� ��)�؛ � �$� آ�ن

  ..وم'lM م��دل@ ال���دة	�رف  �نآ

  " حإيمان وعمل صال= السعادة " 

،VM� ل���  آ�ن 	�� یA�M إن ال���دة ��� ا� س4'��8 وت

̀�������و���� ���( :ر��� ���8ل  � ���A�����@�5٤٣:ال)1[ )�و���  

ور�)� و	�  ..ی�)% م�aت�I ال���دة م6 ر�)� و�3 �
 8Mی�g %� %$ة ، �آ� واح� ه������ل'��ة ال4�K@ ال�


�א#H���و�	���J( ور�)� �9ل���a�#�b�.�H#�8
د����א"��  ٢٠:الcم� )�אْ

  



  
٥٣  

  ! ��ة راآ�� �� ال+�س��س �����) ن�دP أ -�, �
Kو �1 (�K �+�8 تZز ال�) ال�A�  ! ��@� ه

 �@Zال �Ij (DS�� �� (4ت�� �  !!!دP أن� 1
U ، �� دP ة ال+�08د��L�4 ��ل�C�4ب ال�  ..! ی� 

  ..اAقصود هنا الرضا �

  ..الصفاء النفسي.. راحة البال
A>ی<�ن  واح� م�;��  !!س��� م� و ج�ًا آ.�� ���س م

 ذآ��� 	A م� زي ، راB% �9& ح��ة ه% ه)� ل���دةا
Aوه� ت���@ ا� %� A1ال� ..  
4�9] ؛  ح.� وإن آ)
 �% إ�.:ءات وم'A ی��) �

 ���  ..ه�<�ن س
  :  ��9ل رس�ل ا�  
)�ً4A� ��U ��~+إن، ال Pآ�2 ل2 أ�� ��I،6ذل( ول� 

�1U K2 إن،  ل�+~�� إ� ��Iًا ��Sن ��S س�اء أص��
  روا; م��[ )ل��I 2ًا ��Sن ص�4 ض�اء أص���2 وإن،  ل2
  

  
٥٤  

  
  ..�3و ل���مA إن د; �9ل � ال)4% م� زي و

��J�� �P% ح�ح��ت8  Aأو *�� م � راB% 84�9؛  
��ی�� ���  .. ال4�K@ ال'��ة دي وه% ؛ س

  ؟؟ بقى طيب ازاي أعيش مؤمن �

 و ل�وام� س.��1.]إ %ه @ اDی��ن	:مهM�ل] إن  �

و ...�آ8 ت ح�ام آFا نإ 	��
ی�)%  ، ال)�اه%��	 

  .. ت)Fa; و��ض واج& آFا نإ
  .. ��أ ��1ة ج�ی�ةإ �

 AMوت� �	ة  ا� �����  .. ال���� �%�'��ة 4�g@ س
�� ا� ��ذن وال1)@ � A1ال���� س ..  
  

  

  
٥٥  

  


 �.�*�; ال�% إ ال&�اب ال�_�g آ+�ن وKزم ت��ف ��
  ..ص�4ك 	�� ال4:ء ور�Bك ��hMء ا�	�� 

�� اnح�دی� �% ال��B�ع د; � [�B��  ..وه
  

� bی�0, ��( : � ��ل رس�ل ا g��+ن0, �� ال 
Kوص, و Kو gه Kن وh1 Kأذى و Kو gQ �1 

  م. la	���CI( 8ی�P �� �@� اb آ�D إK ی�Zآ@� ال�Zآ�
 �ال+~�� أو ��ل+~�� ال4:ء یhال K ( : � و��ل �
(� 2�Dو��ل2 ن P�وول �1  ���2 و�� ت��ل اb ی�8
�� ���CI ( %��4لnص''8 ا  
 أن ال����8 ی�م ال����� أه/ نل��ّد ( : � و��ل �

gض3 ج��ده�� Nأه/ ث�اب �� ی�ون �+� ��ل+�8ری 
  حّ�)8 اnل��4% )ال4:ء

�.�)� إ�J[ هال�% آ�ن 	)�; �ی@ ��د ..س4'�ن ا� 
 وال}�اب 	�z[ الc1اء ی$�ف��� م� آ���ا س��gن 

  !nه� ال4:ء 

  
٥٦  

 وإن ال4:ء �_M� g الhAاء �_g إن (:  �و�9ل �
bا  ��2 رض) �+�،  ��:هgإ ���ً� أ1, إذا ت��ل

  ) ال�X$ ��2 سX$ و�� ال�ض
�  ta-.� %ح�دی� ال�nا Aه� آ.�� ج�ااااااا م��Wو

وت���8 إ�8 ی�.'�� ، 	A ال��4 �% م').8 و�:ء; 
�4Pوی �ی@ �% ال���� 	�$�ن ی)�ل ال�اح@ وال���دة 

  ....ا��nی@ �% ال1)@ ��ذن ا�
  ..أ*.% وmزم ت�4Pي ی�..ت�4P ی� أ*%mزم 

TU
��O�$2زم�KK� �
أص� ال4:ء آ�; آ�; وا69 ، والc1ع م� ه���6 �

ی�M4 تc1ع و��د; م��a ح�ج@ ه..>�� ؟؟  أو .. ال4:ء 
�:�9ل  �ت�4P وت)�ل ر�B ا� ؟؟ زي م� ال)%4  �

  الرضى  ُهَلَف، فمن رضي  ( 

  ) السخط ُهَلَف، سخط ومن 
  



  
٥٧  

  

��א��&��Cو3�9",�"���1&� �� �_SK9؟؟�  

� bا h� ج/ و ..  
- &�g ل ر�)� آ�ن إذا�M�� :  

)��d�)�b
�.���f�#�F�������,�#�8و������א#��a"�eHאْ�  ١٤:ال��] )���

 رت]و�9 ح.��ل]إی��[ و ال�% *�M] ه�ر�)�  ی��)� 
8 �
إ ال�% ال4:ء ت�.'�� ت�Mر �]إ ی��[و 8 ،ای �9�� 
  ..آ��4 ال4:ء ��M4ه آ��4 �9رك �ل.. ��رك د; nن ،د;

" � زي م� �9ل ال)%4��  "دی�2 ��ر �� ال+�ء ی4
  :ال'�ی� د;  مA روای@ �% ا� س4'�نو �
  " ���2 ُه�xن ، ر�� دی�2 �) آ�ن وإن" 

 " ���2 ُه�xَن " ال���1 وال��a ، ر�)� رح�@ �ف
  !!.. س4'�ن ال�ح�[ ال�ح�A ..ت-ta 	)8 ی�)% إ

 ) Vَُأَلا َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِب(  
  ..ی��[ وا� ���

  
  

  
٥٨  

٣J�:�IaK.b��9وא�Kא�W� �

�����E�)�3(: �9ل ت��ل�  ����)�$�(ٍ�)"�P���������,�@�5
�����
و���

������	���T�8�.و���,�@.�J�.���d���(٣٠:ال$�رى�  
  

  :و�9ل رس�ل ا�   �
 )K ,�0ًا ی��4 �4Sدون@� أو ���@� �+� ن Kن, إa� 

  حّ�)8 اnل��4% ) أآ&� ��2 اb ی��D و��
  

  :�9ل 	�4 ا� ا�A 	�4س رB% ا� 	)8 و �
 ، ال�8, �) ون�رًا ، ال�ج2 �) ض��ًء ل����L إن(

 ���ب �) و��4L ، ال4�ن �) و��ة ، ال�زق �) وس��
O�Xو��+� ، ال�ج2 �) س�ادًا ل����� وإن .. ال (� 
 ، ال�زق �) ون08ً� ، ال4�ن �) ووه�ً� ، ال�8,

�"Y�ب �) و��� O�Xال (  
  

، nن ال�F�ب ه%  آ}� مA اDس.>�aروأ ج�د ال.��@ �
  !س4& ال�4س وال$�Mء 

  

  
٥٩  

ن� آ�ی6 إن آ/ ال@gّ ال�) أ��رف أن�  :1� ه��8ل  �
آ/ �� .. ت��Y �� ��در أ, ذن��) ، �6 ��2 ��4

  !! و���D ��ی�ة.. ت�ب ��جM وأ�M ت�ن) أ
 رح�.8 ر�)� نإ آ�ی3 	�رف �
إ ��د; : ه�8ل( �


� م��J ج���ً� ال�F�ب ��>�a �8إو .. % آ� وس

  .. و9
 ىأ �� ال��4 ت��@ ���4M �8إو آ��

 سEت� و�إ .. وال+��ص) الaن�ب �� �+�3 �@+� �

و9. س�9
 ل� ح.� .. ��ًاأ� 
 ال�% و	��
 وز��

 ور�)� مa.�ح ال.��@ ��ب.. ت�Rس و	�، إ	��8 م'�ش
  ..�$� يأ ی.P�ر م� ��ق رح�.8


د�>��( : وی�8ل( ���( ����دي ر�( س+Mإ�)�	� 
�.� ���\
��(���'�S� ����� ���e�!Dْ�Mא 
�� �,/-�3�T����� ��#�	� ������h$��א ��.�iHא

�2� �]���Li�א ���T�j�.� ��H#�א �I/ن  ��H#�אْ��S��T�jא ����� �� �/I� 
�8"��
�,"�' �  .. ٥٣:الcم�  )א

 6Mوآ� م�ة ت �J��س ، 9�م وج�د ال.��@ وإRت� �	و
ه���aك �% ال)KM@  )ل��4Sر �8$ (  و��8 آ.�ب ل% اس�8 

  ..دي ��ذن ا� 

  
٦٠  

::<<ÝçÛã×Ö<ğ̂ Â]�æ::< <

..�اآ[ 	��)� ال�J�م وی�M4 ال�اح� �س�	�ت آ.�� >	
c'ال Aص ه���ت م:*@M(-ی8 ال'�؟؟إ ..ن وال  

  

 ال0:ة ��� �_��L+ال ..  

4�ً�وg م��a ]م�� ���Pل  �، ال)4%  م����M��:  
 �8� ت�آ@� �+�،  ال0:ة ���@g و ����� الaي ال�@� "

�D8 إذا آ�ن �ال)4% و .. "آ�cأم� ح �. لR1 	��8 وا
 أر��1 ال0:ة أ�g �:ل ی�"یM�ل  �وآ�ن ..الP:ة إل�
 �) ���) ��ة ��3وُج"أی�h  وآ�ن یM�ل "�@�

  ..راح@ ال�4ل وال��R�K)@ آ��J �% الP:ة  .."ال0:ة
  
  .. � ال+�او�� �� ال0:ة �� ال�4) �

 ؟ آ�@� ص:ت) ل( أج�/(:  ��9ل أ�ّ% �A آ�& ل�)%4 
ـُت إذا:  �ال�4)  ��لDS )+وُی ، ه�DY )ذن4( ل (  
  



  
٦١  

  .. ال+�او�� �� اsس��DYر �

�"������5��Mא�5�S� ,�k @�,��א���T�j�Z�hوא�و���ن/(�: �9ل ا� ت��ل� /I�
�,�@�8*Z���.�
�	
�Z���
�!�3�'���/I����2����l��3����m������ �و�.�

  ٣:ه�د )�$��#�n�������n�$ذ�>
  

إ�8 ، اد	% ر�] *�ص@ �% ��9م ال��� و .. ال���ء 	
 @4�Kدة وال'��ة ال��  ..ی�ز9] ال�

  


Dزال@  ��% 	���Jل)� ال)4% ال .. ال�L�L0اUد���  
��ل ��ري م'�ش  .. ال�J�مaم �Jودي ��ذن ا� ل�
  .. n ! ؟ و	� تM�ل ه�1بوإ .. ی.-��8


 واثl إن ر�)� ه�cی� هّ�إأه[ � تM�لA�M�� �J و�[  
 أرج� ر1+�( ال�@g:  ال+�Sوب د��ات( ��9ل  �
:� (��Sت �Eن) ل) وأص�u ، ��� -��� ن�D) إل 
  )أن3 إK إلK 2 آ�2
 ر�) اb اb: ال�Sب �)أن ن�8ل  ���+�� ال�4) ( �
K ك������ �2 أ  (  

  
٦٢  

 اb إK إلK 2 : ��8ل� ال�Sب ��� ی��� � آ�ن( � 
g�_ال� ،g��Lال K 2إل Kإ bرض ال�+�ات رب اUوا 
  ) ال�_�g ال��ش ورب
  :ال'�ت �AK �% وه� ال)�ن ذي د	�ة �
 )K 2إل Kن( أن3 إ�L4ال_�ل+�� �� 3آ� إن) س (  
  : ��9ل ال)4% ..إو	� ت)��; وال�	�ء د;  �
 إن) ال�@h1  :gن و هg أص��2 إذا �$ �4� ��ل ��( 

�(أَ� وا�� �4�ك وا�� �4�ك ، (�ٍ  ��ض ، ���ك ن�ص�
(ّ� 1ُ)+S ، ٌل�ل( ، �"�ؤك �ّ) �Eأس /S� gه� اس 
 أو ، آ���( �) أنhل�2 أو ، نz+3� 2� )�Dَس ل(،

2� الg�� ,�Y �) �2 اس�Eث�ت أو ، 8�I( �� أ1�ًا ��+
 ون�ر ، ��4) ر��M ال�_�g الn�8ن ت�A/ أن ، ���ك

 اb أذه, إK ؛ ه+) وذه�ب ، h1ن) وج:ء ، ص�ري
 اb رس�ل ی�: ��ل�ا،  ��h1 �ً1ن�S� 2ن وأ��ل2 ه+2

(Y4أن ل�� ی� gء ت��K~ت ه�+�Sأج/: ��ل ؟ ال (Y4ی� 
  . ) ی���+@� أن س+�@� ل+�

  

  
٦٣  

::<<ì�}_<íÛ×Ò::< <
  ..ة*�واd ال���� �� ةال���د 	�یcیA آ�)�..��4ب ی�� 

 @	�Kال lی�g %�،IPال lی�Kال %� �J��	 ور�� �M4ی
  ..ال�Kیl ال�% آ�8 لFة وم.�@ و��R�g)@ وراح@ ��ل 

  

� +� b���0ـوا�  !!�ك �� ه���� س��� وإن4� 3
  !!�+�ك �� ه���� س��� وإن3 ���� �� الn�8ن  �
  !!M أ�Qن) ـــه���� س��� وإن3 ���+ �+�ك �� �
� �S�  !!�ت ــــــg ��ـ�+�ك �� ه���� س��� وإن3 �
�) �� ه���Z) س���ة وإن�) ل�4(  �Iو�+�ك ی� أ

  !!�� زي �� ر��� أ�� 
  

���J  ه.:9�ا م� أ�9[ ��� ال��z[ آ� ال'�ج�ت دي �
��W ]Jوال>[ ال [(hوی�؛  �9ل ر�)� م� زى وال 
ری
  !د; B)] �% ال���� واd*�ة..n ؛�� و��M43 �% ال��ه�

  

ن�Aه�  ��ر��� �� ؟؟؟؟ ی2إ ���Zن دP آ/ �
  !؟؟ ال�ن�� � ��یg@�Z )ال� ال����� ن�40�@�ات�� و

  
٦٤  

  
��ه� ���J  .. ةج�ی� @صa' ��4أو ی: �>�� ح��ت)� ��

  ..ر�)� إ�))� ��.cم �Rوام�; ، و�4�� 	A ��اه�8 
 �J4�'و� Iص �J$��  ..صI ؛ 	�$�ن �

����  .. ح��ة ح��أ 
  

Pא��D�+�(���������� 
  

� �
 

� �


