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٣  

   ونصيب.. قسمة  

  .. ���������������������������� :)���� أم(
� ����� ب�� ب���م، إ ��روق مأ �� 
�ك 
	��ل��
 

� وا�#"�ب!..� إ ن��إ%�  .. ا+ *�ء نإ يا�&� ا�#
��م. مأ �� م��وك �,أ �,أ :��روق مأ..��/�� رب��� 

�  .. ��رب ب#%
  ا+ *�ء نإ آ�4 ب�ت1 
	��ل..���رآ/1 ا+ :)���� مأ(
   

� وه� ����� ��روق مال�� أ د���� �! � ه� �
  :وت-,ل  ن���� (� ت'�&و%��ل$  ال#�"
��%ب�7%6 م.�� أم �� �ن�إ �5 � زت��ّ� 
/�8ن �5

��; ��  ب�ت� ن�أو ب�ت1�< !   

  


�ه� ��روق مأ ا��?( ��  ) ا+ *�ء م� ب�ت خ
  ت���$ آ��$ $س  ٢٨ ر6,ى...  23 آ��$ $س  ٣٠ ران��
  ت��رة آ��$ س $ ٢٢ راج�$...  داب: آ��$ س $ ٢٤ رو%$

  $?��ل آ��$ س $ ٢٠ رح�$    
  

  
٤  

 ا���ت ���Fإو..أم ��روق 
/E ب�ت��ا��? ن�دت �
 وه�� م.�� مأو م�Hأ ب%; ا�.�ار س��5ا آ�ن�ا م� ب5�

��%;ا 
�ر�%;/I� /ه% �ا�H�5ه�� !  
 ا�K7L ���� ن�أ.. ب�ت �� ب	E ب�Jا :��روق أم �

�Iوا�� M/	وا� I�>F م�ارت� وخOص ..HمPه�  . .
"	 ب�ت ! ��>5? آ��Qم نإ د4� ت&�زواإ آ/�H !ا�
�Rأ.. >�
��; ��  ن��إو
  !رب�؟ �� ب� � إ 

  

  .. بأ مE/T 1%أ ���/�Iا :@( الD �تذوA ل(@�ل, ♦
  .. ��I%� ��8ا ةواح� آR ودوVب .. ��� ح�;أو
�ات صOًأ ن��إو�� م; >%T د4،!ح���  !ة���� مQ%P وب

  ت#���ا س%���Iا :ي ال �س �F�%�Gوّر ل(@�ل, ♦♦♦♦
  ! ة���� مQ%P وب�د4 .. وا�.OPت ��احاZ وت�وح�ا

 مM�I ١٠٠٠ ��I�H E>�م  :�'�ت2 ال�,از ل(@�ل, ♦♦♦♦
M�Iد4 وم�  ! ة���� مQ%P وب

�إ :D-� ال����Nی,ن ه, ال�Lی ل(@�ل, ♦/Jن�م^ ت� ب�
� ب�ل(��
�ن�( >�ة �E) �,أ ا�5 1���
 وب�د4) 

Q%Pة���� م ! 
� ال � ل(@�ل, ♦�O P��� �-Dی: Kخ � .. ن? �%�
�آ�إو�* E� Rآ F<د4.. ا�&�از م�ا�  ! ة���� مQ%P وب



  
٥  

  !!ن�س؟؟ ی� �S یRإ %�Lأ @,ل,ل( ����
���O ام م; م�8اإ %�وه �ن�إ�<� ..  

Rل ةواح� آ_� Vإ ا��%? وم���Q5 �د��>� ت�� ب5
E� إو �����إV Qم Rا��%? ه��خ !!  
Dّ?)ن�  !ی�رب �ن(?Dّ...  !ی�رب 

  

  
  

� M%روق مأ ا��? ن��� E/
  ..*��! ت��ى م� 
  .. ن�H/I �� مI8/! م��! ��ًا ب%� وت���5ا

����ا 5�aً� آ%�أو
 H/Iه� Hم�5آ E� إ � ..  
  

���������	
�KK<<א� �
  ... *��! زوا��H تbخ�إ �ا�/ ا���ت I/!م8 أو

�  

  
٦  

5�..اZرض �E رب� ُس! ب�ت �� _واجا� �� Qم  
 M%
 Vام و�Eأ ن�إ ح��..ا�_وج ا�f��J تI5؛ ب��  
  : � ا��� وص��� م; اد 
� �Vن( تNوج,ا «W�'� &'� &�Xو ، ا Z ت',ن,ا  

 »ال ]�رى آ�ه�Dن�$
)١(  

  

� !/I8س! وم�مQ  ب� ؛ زم�ن م; ةم���د ا�5
 ��ًا آ�%� س��بZ واضf ب�i RI8ه�ة ص�.?آ�ن? أ

Qم �
 حl�J%�تواk .. �%�� ن�H/I ن�إ م�ض�
Zا�  ..!!��م ب5� ��م  س�ء ا��I8/! م�ى ب��ضf ةخ%
�ى $��\'ال �D'ا�/ ال� Rب�	يأ ب� ?�� م�ض�ع  ب

   ..ت&�ه�تإ 
�ة م; ا��7Lط مI8/! هEا�5�س! 
  : ه���أ

  .. ن���� الD � �! 6#,ط �
  .. هLاX �! و6#,ط �
  .. ال �س �! و6#,ط �

                                                             
)١(

 Fا�&�م f%.ص E� ن����Vص..  ا  



  
٧  

  :ضغوط من نفس البنت: أوًال 
 نإ >��� م� يز .. ��Nاج�� �O �� % P]2 ود^

!ُس ا�_واج � وتE��5 س�.�ن  ورب�,  اVرض �E رب
p/خ ��زوج  !م.���،  �/Pa�5! ��!ومّ% ضP%5! ةأا�
5",..  ���� ��Iن� ��%/
 ب��.�ن و�.���� 
Zد4،  م�نوا �%T ة�"� Zا�/ م�م!ا� � و��ه�أ رب
 ت�&�ز ن���P،  ب? يزي أ ز��� ��اه� ����?؛  �%��

E	ب%? !رّب وت� E	مأ وت� Q%5وت M.ل ا�O.ا� ..  

  :هلاألضغوط من : ثانيًا 
� الG#,ط �! يود�D'ةال E/
 ZاRه R�< نت م��I 

E/
 ? ا�6�وف Ri و�E، د4 ا�_م; �E خ�ص!،  ا��
!�5J��8%ب%5 �ا�/ ا� RهZا..<Oب�� ZاRه �Jً�صوخ 

Zم��تا ���Pت�8ف ن ����وس ب
�ح !Pب%�� وت 
���Pون R%8ده� تVو H��
Oيد.. وت �
 مH65 م�8

Zنإ ب&�ار؛  م��تا  %� r5س ب� ب�ت�� ن���P ا�

 ,Pت# 
/�8ن ت�&�زH� ,ر��J�
��ءواZ ا� !��*   

  
  

  
٨  

 ت&�ز راض%! مQ وا��	��%� ا��5دات .HIب $ت�ن� ون�س
�%7Jةا� R�< �%�Iةا�  ،���P�ة �%�I�8ن ت�&�ز ا�/
 

Fت�س p�� هRاZ ب%#/E د4آR  ..وهtIا..Vخ�ات�� ا�"
;%a�7Lن م��
/E ب%7L"�ا وآ ? م� يوز،  ا��

  ..!��روق مأ ا��? ا���ض�ع ولأ ���P* Eا

  :ضغوط من الناس : ً ثالثا
 ب%; وخ�Jصً�،  ب�ًاأ ح��  �E ح� ب��%M مQ ال �س

�ر�  مQ .. د4 ا�&�از م�ض�ع ب��tاتو ا����ت 

؟ ا���M � إ ��ت�ى د��>�E �.� م�&�زتO�  �� Qن 
  !خ"%��� س�ب��  و�Oن  ؟؟ � إ 
�رف م�I� Qن

������Oن! و
 R�
 Qرف م�
  ؟؟� إ 
  !ب%#/u ومQ ب%&�ح ا��س وآOم..و�Oن  و�Oن 

  

� مF ا�8%"�ن مF يد  الG#,ط �Pرة م�اZ ا�

��_ة ن��إ ��ر�! ت�صR ن��إ ا��? ب%���5ا ب����ء 
R� ا��7Lط تR%8 وأ..ت�&�ز ن��إ م	�بR !ح�� يأ ت5

��	 bيب 
�� يدa! Eآ�ن? و�� ح� kن�.�را!!!!  
  



  
٩  

�F ب�8ف م� يز ا���ت بr5 ی_ ( ��.. آ�%� وب
 رب� تML7 ة
��_ ومQ ن���P وص��! !م/�_م ت�Iن
Fد4 ذ�1 وم�� م&����ش ب��
 �.� E�<؛ د�� Fنإ م 


/E وأ....م/�_م%; مQ �ا�/ زم%Oت�� Zا< RH���� 
Qم �� /�H%ب%& آ����
 ;%8� وات
Q%P م �وه ةو
ّ��ه� ح�
 Vو �I� ا���ب ��ق..!  

  

�������א��	�������א�����ن���������KK� �
�������؟؟؟KK%�$�و"�! � �

�-�,؟؟�و�.��-�,�������+���ل��،�! ����)�' �
� �

 ةواح� ت��زل ��/%و�# *7/  ��8ف ا�8%"�ن وی�Dأ �
 ����5! خ��ر م;و .. مOًx م; ن	�ب �#��ر .. ةواح�

�ح!aة و�%J< .. ;��5ب5��; و .. وب/�ز4 �%�! وب
  ... وهtIا ... ب"/�ن وب5��; .. خP%, بأ م1%*��! 

�د^آL د^ ، �_� و� P��� Sی�%!..!!!  
  

  
١٠  

 نإ مRأ 
/E وه�ك ه� وت�وح وت/, ت#�ج ت�Dأ� 
  ! ة���� مQ%P وب�د4 .. ��� و��	�م �����8 ح�
 �� وأ مOًx آ/%! �E آ�ن? �� نu ���Pـّت�خ ت�Dأ �

R7* وح�
/%�H وت��JحM ا��Vد تH/I �ا�/ �ه وت 
 ! ة���� مQ%P وب�د4 .. آ�%� ب5�a  ��8ً� ود4

� Lت�� ? د4 يوتّ� .. د4 مF وت8%? د4 وتH/I ..ا�
H<د4 .. م�ب��/�� ر�  ! ����ة مQ%P وب
�%/! آ��Qم ا��? ول, ����� Oxوأ م Qوا م	ث! �� 

���Pن ;I�   ب�+ 
%�ذًا آ�4 م; آ��أ وت5�R ت��زل م
  ! �م آ��أ *��P%; �ن�إو

(�'��+����,�-��/���34د,؟؟����1אز��� �
 � L?نإ $ال�\'�أ ?/� ا� آR نإ !
�ر� مQ ا��

 /� آ�ن? و�� ح�E .. س��بب�Z خtأ اس�  د4 ب�5
Zيد س��با fوأ ص K/T ..Eه � س��باZ نإ ة��آ
��لا� زي ؛ يد& � �ه وا��8ت وا�#�و��ت وا�/�

� ه�&%M �ا�/�� رب نا��? إ ون�%? .. ا�5
Zس�.�ن  س��با E��5زم �ا�/ ه� وتV ذنb� �8ن/
 
Zس��با R7�8وم;.. ت �%T 4د.. E	�� Eخ�تأ �� ح� 
� ه%&/�� مQ آ/�� رضاZ س��بbب��
  !..ب�د4 



  
١١  

��+�א�89د���67؟؟؟؟5'�)��� �
R�< م� H/Iن� E� R.ا� ...  
Vأ زم?P� �  .. ن	K �5�ة ا���ت ن6

/%� ب�	�ل وا��س( *�ب يأ يز آ�8ب ن�أ : وZًأ � 

�،  !زو� 
/E دورأ ��أ ���) وآ��� م.��م�
 ي
�! وأ ، ا��8ت
/E  م; �زو�� ه#��رم���I�  م�ب��R ب

��
� م� يوIPةواح� �� ��م �� ه ����� Qم� يز م 
� ةواح� أ��R ح�E آ�ن? و��،  م�أ � ورس��  رب
E� ن�Iأن� أ! ا�Hح�� ه! �
  ..خ%�ًاأو وVًأ .. ا���; ي
 �� ةواح� ��Rأ �آ�ه%#/ �ا�/ وال���ء ال�ی! �

�  .. م/�_م *�ب أي ن6
  !.. ن?ا آOم1 دM%a 4: � � ه��د وت-,ل ����

 أM/T ند��>�� إ ا��ا>F رضأ 
/E ب��8  �ا�/ ن��إ
  ..!!! !وا�8%�آ وا�/�� ب��&��ل ت#��ر ب	? ا��س

  ت&�زاإ م/�_م%; مQ �ا�/ ص.�ب�أ نإ %Rد� آ��أو
  .. �� ���� و�� ح%�ت� ب"%F رب� + ا�.�� ن�أو


� و�� �<Q؟ة وم�&�زت!   

  
١٢  

ح�� ل, ��6 � إن آb? F�c : ه-,لF ی� أ��( ♦♦♦♦
%�� ال���ل وال�SD  ت��dر � �ءًا-� ن ال �س �وإ

 و%�یNك $س�gأ ش,ی$ی� أ��(  ه�eلF .. وال\��آ$
�  ..ًاج� آ,یS ���� يت�'

  

��
/�8ن ب? خ��رإ �ا�/ ا��8ب يت��' ������ .. 
�� ��/Jح�� أي ح! ،Oًx5/�� م/a !��* ح��ب E� 

  .. !ح�� أي وأ ح�ق حJ/�� ا+ ر>ّ� V وأ و*��
p%"%ه Q%5� ؟؟ب5� آ�4  م�5ه�!  

  


/�8ن ب? خ��رإ �ا�/ ت��'�ي�  ��&
 E� ح� وأ �
!/Pح Qم u�%ه� ه� ة >�/��واح� �,Z بu د%7� ..4
�ى وV.. بJ/�� م� زيI�Pوم���; م/�_م واح� د4 ت 

  ؟ د4 ب��RI8 �#��ر 
/�8ن
  

��� نإ يت��'��س�f و .. ا�&��ل خ��رإ �ا�/ ا�5
5�وس� �  F/	ا�.&�بإن�� ت E� !/%� ح�Pه� ا�Oوخ 

u<��ي..ا��س >�ام تI�Pد4 ت Rأ را�Oً4 ص�
 ةن#� 
  ؟؟ 
/%�� و�#�ف و��Jن�� زو��  
/E ه%.��}

  
 



  
١٣  

�ب% 
�4 *�ب راح/�� �ا�/ ا��? نإ ي'�ت���
! 
��ر
  مQ ب%J/� ، و و�/�س ةوI?و�	وا�  %/
 !  

�ي د4 I�Pه%�5م/��ت �� �%�� ا+ �وه%�	،  ا+ ���ض ب
  ؟؟ ةس%5� 
H��8% وه��Iن

  ...ه بنات كتير بيتجوزواآ �
  ؟؟ بس ايه اللى بيحصل بعد الجواز 
M��Jو مO8..يوب%
 ب��8 � /ا� ود4..��ًا !س%| !و
 5��
H6أ آ�ن ا��%�ت ب�ابأ خ/, �خP وم�...وب!!  

  

 R ؟؟ل� !$ �\'� وآ�م ال���آ& �� c3ق ح�ل$ آ�م �
�Zا��%? ن E ا��J5%! أث�ر و ! ولاZ م; K/T ات�

� !!!ت&�زتإ ا��? ا��س ��ح? 
/�8ن! ب�أت ت�6
!� آ�م وأ س�%; وأ س�* Eح� ��%<O? وت	ات"/ !!  
� �  ..!وVدأ م�5ه� �� ولاZ م; آ��أ ت�	I8/! Eوا�
� EدهZن��إ وا ;I�
��8 ت�Iن م! 8%
! V ت"�ق !  

 �Iن Hوه HTب و� آ�4 
/E ة&��وُم .. وخ�>�ت وض

/�8ن �aخ� ZاRوأ ه Qر� م�
! p/"وأ ت� Zي 
Mآ�ن س�!..  

  !؟؟؟؟ عيشتك ييا ترى تحبي تتجوزى وتبقى د

  
١٤  


/�8ن � ا��� ح��{ تbم/�� ��� ب%�زق رب� ت5
������تا�  4�J5%س�نوا�/� ب�  ..!Z �ن�إو �%  ب5
 ال�ن�� �! ال_�D ی_j( اi رأی� ذاإ  «: � ا��� >�ل

��% R�?�_� �� 2ن�� ی�V� ,س��راجإ ه  ،&W cل ت,@ 
iא����{ :ت_�ل� ا�����	��
������א�����ذ������وא�������������������������� ����

 ���	(و��1א�	��0/����.�
����-���ً,���*�ذ�א��()���'�&�ٍ%�!����#�"�ذ�א�����!��א���
���3���ن������
  .ص..  ا���Zن�   »٤٤:  اZن�5م}.�

� �5��  .. ح�س%%; مQ وه�� ب%���ر��H رب
�� ���ب رب%/
 H�%/
  .. واناZ ��ات >�R و

 

زوا�1  وأ ا��; �� آ��ت� 
/�8ن (و%إ :�Wن�ً�� 
� م� ول، أ تbخ�إ��
� آ�ن �� ب%  �ت�ض �&%/1 %T 

  .. *� يأ 
; �ت��ز� م�I; ن��إ.. م/�_م
  !! آ/  إV ا���; ..Z ا���; ن��إ.. ��ح,  دهM, �/�س


��_�; ح�إ ���
 fك�ب ��خ� ص���� 
�"/�! Q%5و� 
5�وف �م�5آ� آ�ن � ا��� م� يز و��5م/1 ب��

Rب�ا .. زو��ت  ب%�5م� ص�>! ت�Iن! ص��. �!ذّر وت
  ... و��تHI بI%�H �5 ��ر�!



  
١٥  

 ورح�! ت��مf وآ/�� وم��	�ة ه�د�! ح%�ة %�یNی! �
 د�  ��هH واح� مF إ.�% V	pه Qم دا آR و ، وم�دة
Hآ�ن يإزا و��ه �  .. آ/�� ح%�ت  �� ب%��5مR � ح�%�

  
� �ًlل�W : ى و%�إ�I�Pنإ ت Rب.�1 >��1 واح� آ 

  !!!؟؟
/%�I ب%I�ب ومQ ص�دق ��	�I%� E وب��ت
  


� آ? ��م آ�م م;�< Fم ���
 واح� �/	%? زم��/� !
H�%� ل�	ن� ب%��/� ..? م�� زه	? ن�أ) !�Oن( ا��

 �ا���ن..��م%; م�5ه� ت5%1/8 ر>��� وه��/1.. خOص
�< �  %� � وو
�ت�� !س آ�م م�5ه� ب	��1 ن?إ د4؟ ب

 ن?إ ه�Q%5 ن?إ >�� ..ب%1 !م�5/	 وا��? ب��&�از
 م�I; وV؟؟ ب&� ب.��� �نإ ��آ� ت�Iن و
Eإ!!آ��ن

  !يومين بنقضيهم وغيرنا يستلم ! ؟صOًأ ت&�زه�أ
  

ب�ت آ�%� مL.�ك 
/%�H و
��8%;  ..لnسm و �
 M.ا� Hوه �� .. H65ن �� ب.�ر4 م�<�T �/ا� Hا��ه

� ب5� آ�ارث ِحّ�%! %T  ا���ت ومQ ب%�P>�ا م
� آ/  �  !!!وم5��! ؛ م�I; تRLP مOزم�هH ا�5

  

  
١٦  

�'�)��5+�א�89؟؟؟�� �
�فأ 
�ر�  ومQ �ن�P م; زه	? ن�أJيزاإ ت Fم 

  !؟؟ ا��س ومF وم�م� ب�ب�

  :مع نفسك : أوًال 
 وتE��5 س�.�ن  ��ب� ا���ب! ت&��� *� آV R�< Rزم

;�_��
 E	�� ن��
 !��* ;%	� ..  
  !ب��ع و �	%; ا�8%�خ آOم �� ب	E ه�خR:ه�-,ل� � 

 Fد4 :ه-,ل Qم مOأخ�� *%�خ آ �� !  
� فو
�ر خ/	� ا�/� رب� آOم د4�./Jم.. مOوآ 

��"V p يا�t � ا�� ;
 رس/ أ رب� �ا�/،  ا���ى 
!�� رح%� ;%� ن�إ ه��  �ا�/، ب��
� ا���; د4..و�/��5
Q%5أ نE/ر� آ%�أ �ن�إو.. ح%�ة ح�
�وط م; نإ !* 

kنا��  .. و*�4 خ%�4 ب��	�رب��	�Lء و ���ناk؛  �
5� ؟ یRإی_ ( � Rآ E/ا�  �%&� ���5...  خ%� رب 

 + ا�.��، تbخ�إ ا�&�از.. خ%�..+ ا�.��،  ات&�زت
�  ..خ%� + ا�.�� ب�دV( ..4 >ّ�ر ا+( م�&�زتQ..خ%

�� �� �آ�ت�/ رب��
 E	�� &%ه%&%/� /�%ه ..  



  
١٧  

��رد�4ا�%&�  �.. 4�Iب5� ..ب �؛  !س ب5� ..*�
H��  .. ��8ء رب� م� و>? %&�%ه ن إ ا�

  

  :، ب%	�ل ��ًا �%�R آOم ب%	�ل آ�ن ا��/, ح�أ �
  

  )علمت أن رزقي لن يأخذه غ9ي فاطمأن قلبي(

  ..يعني رزقي مكتوب من يوم ما اتولدت 

  يبقى أشيل الهم ليه ؟؟..محدش هياخده غ9ي
  

�Rأ م; ح��{ �%  بM&
وأول م� ح�  اVح�د�{ 
�وض P��4 ت&�4 ا��زق إن  �5��  ،  ا�%IPم; ت �%7�

  .... و��"R%8� R ا��H ب	E .. ت��مً�
  : � ا��� �	�ل

» أج�R یRD�j آ�� ال_�D ل�2�j ال�زق نإ «
)١(  

��
/�8ن اآ�ور ب%&�ي �ا�/ ه� ا��زق �5 
  !س�.�ن ا+  ! �وراآ ب%&�ي ا���ت م� يز ��1ص/

                                                             
)١(

 M%ه�  ص..  ا���Vن� �E ص.%f ا���M%T وا��

  
١٨  

 �����  �ن�إ �5
 �P/ورا ت ��� ب%/, وه� ا�5
  .. ه%�ز>1 ن إ رب� �� واث	! �خ/%I !!  وراآ�

�   آR م; أآ�م و أح/H و أ
H6 تE��5 و س�.�ن  رب
  .. ا���5د ���Jر4 م�

�ýrß@ÙÛbÓ@†y@ìÛë@g�ã@g�Đ‚nnç@ða‹@@
@c__@ÙÏì’í@†y@bß@�Ë@åß@ð‹ìvnm@ë@@
��� وه�ك ه� وت�وحE ت#��� VزمPس وت�  ! ا�

  

� Rي ن�أ : @,ل���
��� نإ �	%; 
� م	��م/ �
 مQ يد يزاإ &�%�.. /� م; ��م م� ات���توم��Iب
��
  س��باZ ب%��M �ا�/ وتE��5 س�.�ن  �رب يد!  ب��

 �� ة>�
� ن�أو ��م آR ب%&%/� م� آRاZ يز .. 
/�8ن��
 ا���H .. �&%�  ح� أي .. ب%&%�  ب�ب� .. 
�ي �.� ب%��

� م�ض�ع آ1�t... ! ب%&� ن إ��  .. ا�5
�ي و
�إو�I�Pن1إ ت �� وأ ات��I%8 وأ ����� م�

E�  !��ازك عه%�� د4 آRإن  وVد آ/��E وأ ��%/! آ
�I5آ�ا إن�( ؛ ب�� ��_�G� F � و دن�� �  !!!ة :�

  
  



  
١٩  

   : � ا+ رس�ل >�ل .. د4 ا�.��{ تbم/��
 ل! ن��ً� أن ، رو%( �( ن�p ال-�س روح إن «

 ، رز@�� وت��,%2 ، أج��� ت��'�L ح�� ت�,ت
 أح�آ& !�A�Aِ�َی وZ ، ال2�j �( �,اوأجِ� ، اi ��ت-,ا

 اV� iن ، اi _]�$�� یRD�j أن ال�زق س��jDءإ
  .ص..  ا���Zن�  » �R�%�j إZ % �^ ��  �لُی Z ت_�ل�

  

� � رب� ت�J5 *��! تbخ�إ ا��زق 
/�8ن و
�إ �5
  .. آ��� ة��آ� خ/%�I ..!ت"/�%  
/�8ن

F����	;�<ل�=�"�א�	��4;6+�5"�E� �
 !م/�_م مQ آ? وأ !م/�_م ن�أ M%a:� � ه�-,ل �

RLPم?إ ا+ وب_�� �ّ%Tتو ���� E%? وح%�ت	وب 
F%"ب �  !ب�د4؟؟؟ خ�bم� يو��از آ�%� وص��ت ..رب

  ..ن ده هو الخير ليكيإيبقى الزم تعرفى : هقولك 
 ن1إ)  ا+ >�ر V(  وأ خ���b ��ازك نإ .. ی,^أ �

Qد4 ه� م��&�ز� �  .. �%�I ا�#%

  
٢٠  

 يت�&�ز ن1إ �ت�ض،  آ�R�< 4 >���/1 م� زى �
وه�،  و�.%H وHT هH �� �وت8%5��� ���
 ن1إ س�

�ك �aل يت	5��
  �
�نVن ن1إ و�Iت&�زتإ �ت�!  
و�����#�	�ن����5ْ�1.��א� �  :دا��� >/�E� 1 دى !�ا� �خ/

��67��'�
)5�8�9��و�.����'��;�و�����#�	�ن��3���1:�א�'�����67و�.�����0
�
�ةا�[ �  و�א�8<���=�>���
��و�	�����
���1���8>��� ��ن��5�8(	�: ٢١٦[  

  

�� ب%�I رحHأ وه�.. �%; ا�#%� �H/5 �ا�/ ه�ب�  رب
 م >ّ� آ�ن خ%� ا�&�از نإ �H/5 ��... أي ح� ت�ن� م;

�I%� ..  Iو� H/5� ت نإb4�
/�8ن؛  خ%� �ا�/ ه� خ% 
�4ـّأخ آ�4 ..  

���� �-Dی )'��� �  :ة دای�ً� ��آ
  

  )َواللَُّه َيْعَلُم َوَأْنُتْم َلا َتْعَلُموَن ( 

  
  



  
٢١  

  : هلمع األ: ثانيًا 
Zب ماZوا..Hه�I� �%T ك�I�..!  

�  .. د4 ��ت �ا�/ ب��OIم ت	H�%5 م�I; ب
���� R�� S��:أ�ء و �و��د^  ی��ن�& m�_6إ���ت آ��

  ؟ یR �_�ه&إ%�L أ..�P ��-� _,ا 
  ..ت_
/%�H وأ م�5هH �ت_
	 �و
إو 
/%�H يص��إ�

  ..ورح�! واح��ام دبأ بRI م�5هH �ت�5م/إو
Q%وم�&�د� �   ن إ رب� د
Eإو..�Q%�5م� 
/�8ن آ�%

H����� 1<ز�� و��Jا� H�%/
 �  ..ب%�H وا��ّ
  

  : مع الناس:  ثالثًا
�هH ا��س.. ح� أي �OIم �ت/��P �و
إ�
 ه%�"/�ا م� 

  !م�&�زت%Q وأ ت&�زت�إ س�اء،  آOم
  .. !!!�� ی-,ل,ا يس�D( ال �س ی-,ل,ا ز

�  .. �	%; و
�ك !م�م ن��إ ..��'(  ^وZ ی�N ش_
وإن  س�.�ن  ..>�Lؤ4 آ/  خ%�  ن إ ا+ �� !ث	واو

 E��5وتQ15  م%L%ب�ًاأه..  
  

  
٢٢  

 ..ً واخ%�ا �Iو� �%� �  ..*� آR�< R بR.. بbخ%
�I%/
  .. ال�%ــــــــ�ء بــ 

�  ) َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم (: >�ل رب

 �� >%�م �� �� ب	Eً  خ�ص!.. م��&�ب ا��
�ء �5
R%/ب%; وأ ا� Zذانا kء ا��&�د  !>�موا�  ..أو أث
  .. ا+ م; ا�f��J ا�_وج a/��إو ، رب �� >���

;lخ_ا ��س�ن م/%�ن! رب
 .. .�  ..رب �� >��� ن��إ ب
 !س آ�م �ب	��رب�  ب�
� ن�أ M%a: � � ه�-,ل�

   !؟؟ �%� ب%��&�ب مQ ن إ وح�س 
 ♦ Fن�إ ��؟؟  آ�4 >�ل م%; :ه-,ل� Oً5� �
 ب5� ب��

      ��	E حOل م; �وب��آ/ خOص�وب !ا���ب �ت&��
  .. م��&�ب م��&�ب د
�ءك ا+ *�ء نإ

����S� uاR���   :� ا��� ح��{ *��� ؟؟يزاإ يد س�
 أ%Z ^�jإ رح& �-�j_$ وWV� Z& ل�S ی�%, ���& �! �� «

iث إح�ى اcW:  
�wُی أن ��إ����_L Rل Rا��ن%�( د%,ت ��  � ���%&��� �5� رب�(  
�ة �( لR ی���ه� نأ ��إو�����xا   
  ����l ال�,ء �! % R ی��y أن ��إو����
�ـُن إذا ,ا@�لl' , ل�@ iا �lن� » أآ���Zص..  ا .  



  
٢٣  

��ب �����ب ال�%�ء ی_ ( ���� ...  

/E ن��إو رب� د
�إن�� ب� إ ;%	� kبب���!..  

  !!وعي تعصي ربنا علشان الزواجإو! وعي تيأسيإ
� ����4 م� ..  !وس%/ دا ا�_واج نإ Vزم ت5�
و

�ض� س%/! و ا�_واج �5��T  !!E!آ�ن � �س�.�ن   رب
 E��5ودخ�لوت !� و ا�.��ت آ�M و ا�&�Zا ..  
5�T�!..E مQ ا�_واج� Qن  م�Iف ن���!ه��"� ا�

 ؛ أس5� ح%�ة ب��!أ �.%�ة ا���ا�! دى،  Z..ت�&�زى ن1إ
  ..�� ا�&! إن *�ء ا+ 

  ن إ م; آ�مأ و أ
H6 و أ
_ رب� إن تeآ�يو �
 15%L�  ..إ وEت� ن�tPكأ �ا�/ ن�
; ب5�تE و ب%  م 


  �ن��آ �ا�/ ....  
  .. ح%�ة ح/Eأ ت�8%5 
/�8ن ت�&�زي 
��_4 ن��إ

��� ���� 	 
��� ���  

www.goodwayinlife.com  

  

  
٢٤  

  

   معاني األنوثة

°•..•°•..•°•..•°•..•°        

        
        

  ة غاليـــة ربنا اللي إداها ليكيـوثة نعمـألنا
  أو تضيع من بين إيديكي، وبإيديكي تحفظيها 

  رى نعمه عليكيـواشك.. ك تمل(ـي ــدي ربـإحم
  ري بجمالك ، كله زايل من عنيكيـإوعي تفتخ

°•..•°•..•°•..•°•..•°        

        

  ابـتهوسي عقل الشبـ ...بإنـك وثة مش ـاألن
  ذابـمي نفسك م العتح...   إنـكوثـة هي ـاألن

  ابـه منك وإنتي بـو(جA... األنوثـة شئ وكامن 
  أو تقولي دول صحـاب ،تتمFيعى بكالمك  يإوع

  !تبقي تستهلي اللي يحصل والسؤال ملهوش جواب
  

  
  



  
٢٥  

  

  حبة أحمـر ع الشفايف.. األنوثـة مش مجرد  
  تهوسي عقل اللي شايف.. األنوثة مش في إنك 

  اتنا كتير عفايفإبعدي عن كل شبهة ، دول بن
  

°•..•°•..•°•..•°•..•°        
        

  الزهور بتكون جميلة طول ما لس(ه الشوك حاميها
  !بس لو يوم شوكها سابها ؛ ألـف إيد تتمد ليها 

  واإليمان هيكون ماليها.. خلي نورك جوه قلبك 
  

°•..•°•..•°•..•°•..•°        

        

  إقري في القرآن وسيبك م األغانى مع الصحـاب
  وإلبسي فرضك حجاب..   ة رسولك إعرفي سAن(

  إوعي تلتفتي لكالمهم ، مش ده أرحم م العذاب ؟؟
  إيه هتاخدي غير تراب ؟ ، دي(هلو تقيسي الدنيا 

  
  
  

  
٢٦  

  

  خل(ي مكياجك إيمانـك ،  مش بأحمر ع الخدود
  طFه(ري دايمًا في قلبـك ، بكرة نصبح أكل دود

  دودـل السـقف(لـي ك... ـة ــمش تعدي أي كلم
 

°•..•°•..•°•..•°•..•°  
  

  عط(ري روحك بذكرك،وإرضي ربك وإمشي راضية
  مش تردي بكلمة فاضية.. لو في مرة حد عاكسك 

  إوعي تدي فرصة ليهم ، وإدى ليهم ضربة قاضية
  

  

°•..•°•..•°•..•°•..•°        
        

  ؟؟وال ترضي الناس بحالها ؟؟هو أحسن ترضي ربك
  ؟؟؟؟؟؟؟ شكلها وال عملــها ؟؟؟؟؟هو إيه للبنت يشفع 

  ؟لمينفتيه دام وإنتي ش ، جمال في الجسم زايلدا ال
  مهما بتعدي السنين.. روح بيفضل ــوالجمال في ال

  نــاعيإخرfسي في الطم(.. ل ــكوني بنت بألف راج
  



  
٢٧  

  ـدومـئ يــرة البنت العفيفة هي أحسـن شـسي
  حبرها مكتـوب بدينها ؛ مش بمكياج أو هدوم
  إوعي صوتك يعلى مرة ؛ ده الرسول علم علوم
  إنتي بإيديكي تكوني زي نــور وسـط الغيوم

°•..•°•..•°•..•°•..•°        

  نور إيمانك يملى وشك.. إنسي مكياجك وسيبي 
  كـك يغش(ـمستحيل قلب.. بد(لي مرايتك بقلبـك 

°•..•°•..•°•..•°•..•°    

  بيــداروه بيزيد جمال.. ا كل شئ في الدنيا لـم(
  الــــل و أي مــاف للبنت يغلب أي شــكــوالعف

  كـلو جمالك جوه قلبـ.. إنتي أجمل ألـف مـرة 
  ـكـــالمهم هترضي رب.. مش مهم الخلـق ترضى 

  لو إله الكون دا حبك ؟ يغلبهو إيه فى الكون دا 
  هو إيه فى الكون دا يغلب لو إله الكون دا حبك ؟

°•..•°•..•°•..•°•..•°        

  حمد عبد اهللاأ/ لشاعر اإهداء 

  
٢٨  

 u@ñbîy†ñ†í   

 

  ؟؟ !ن1 م#�>إح�س   ؟؟ زه-�ن$ �
  مQ ح�س  ب"H5 �/.%�ة ؟؟    

   ؟؟؟........M%a ت���5 ب%� ن"/F رح/!    
  ت.�� ت"/�5 رح/! �%; ؟؟    
1 ���%  ����R م�Iن *أ�  إ    �Pح%�ت1 ون   
  ت�وح% ؟؟    
  !و أي ح/H؟ ..ت���5 ن./H س�ا 2�3 � 

    �  .. د4 أح/E ح/H �� ح%�ة آR واح� �%
  م�Iن آR ..ك م���5 م�Iن م#�/, ت��مً�خ��ه    

�ح�ن وم�ت�ح ا���ل.. س5%�ة �%  ا��س    � RIا� ..  
     Mح E� Mن آ/  ح�Iب&�. ..م �	%	ا�. M.ا�..  

�KK���A�Bو��3و@�א?	�� �



  
٢٩  

�  و���� �� !مQ ه	�ر،  ح�و�� ن�#%R ا�&! وأح/

%ٌ; ؟؟ 
�ر�! �%  V ن �%�� م�Z  أذٌنورأت V 5� ?س


/M/< E ب8�V خو �"!!  

�ح�%�ن�8ف  ت_�ل(   � ��� وه� ب% � ا�/Pص�
 !
/�8ن ن��8ق �%�� ب	/�ب� ون&��� ؛ بr5 نH%5 ا�&
  : �>�ل رس�ل ا+ ....
/�8ن ن�Pز ب%��

                  أ%�دت ل_�Dدي ال]�ل��! :  ��اi  ی-,ل «
!ٌ�% Z �� أذ رأت Zس�_� ٌن، و �j� Zو ،              

�\� 2�@ ��% ،  ��  :��>�ل ا+  �ثH تO ا�

رَِّة َأْعُيٍن َفَلا َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن ُق (

        ) َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن

» ] ١٧:ا��&�ة [
 )١(  

  

                                                             
)١(

  H/روا4 ا��#�رى وم�  

  

  
٣٠  

��C���	?אKK� �
���� !ٌ�% Z �� آ�4 *����  !ح��.. تأر R�< �ح Q%Pم

 Eح� Vا�#%�ل ��و!  
� ��  Zك م�  أص�ات..  س�_� أذٌن��
 !/%��

R�< ��5�  .. آ�4 س��5%�� وV ح� س
� �\� 2�@ ��% �j� Zر .. و�	ح� � Q%Pم �5�

R%#��!..  

  ..هاأعد@ يأصل ربنا هو الل
  ؟؟ي ازا هتبقى عامل يتخيلي بقى د

  
  

� )D و � الH�%
  ؛ ا�J.�ب! ح"�ا ا�&! >�ام 

�وا و�8ن آ�4 >�روا /�J� ا�/�.���/I8أو أي م !
  ..ب�Oء �� ا��ن%� إ

  هيصa زيهم علشان يفوز بيها ؟؟م` فينا 



  
٣١  

�3و@�א?	�����	�4�DKK 
� $ ��� ا�خ�ة زي م�  م��%_�; ��ًا : أهL ال

��  آ�ن�ا م��%_�;..  �� ا��ن%� آ�ن�ا م��%_�; ��ًا
E��5س�.�ن  و ت �5���ا �... ا��ن%� ب�ض�هH بbوام� رب�

�ض �5�/�4 و دا ..ح�ام ���آ�4 اد إن�..  
� !�  �ا���  ، أول ن�س داخ/%; ا�&�وصH�P ب��	

 وا��س ا�/� وراهH ن�رهH زي ن�ر ،�%/! ا���ر
Mاآ�Iا� ��  !! �E ا��

  مQ ن1�P ت�Iن� م�H ؟؟؟ ؟؟ا�OIم  ن�� م�#%/!إ
  ؟؟ مQ ن1�P ت�Iن� ب�ر ��م ا�	%�م!

� Pح�%�1 ب%�صH� ل�	وب% �  :  
ی���,ن ال� $ %�� ?,رة ال-�� ل��$  ز��ة إن أول« 

ي �( رwی�,ن�& %�� أش� آ,آ2 ُد وال|ی! ، ال�Dر
» ة ال���ء إ�6ء

)١(  

                                                             
)١(

 H/روا4 ا��#�ري وم�.  

  

  
٣٢  

� $ � !! ت�],ریR �,ق أي ج��ل : ج��لF �( ال
����� ��Pق أي وص,�� ا�&! ا�.�ر�! � ،  

  ! $ج�L �! ال�,ر ال_�! �� ال� أ (ه�D- ن�(إ �

�E
�5F���C������KKא?	�� �
� �

� P�_�Gة ��ت��xإ ... س_�دة ا ;�_��
 Qم �ح

��_�;إ؛ ن�خR ا�&! وخOص  �
/E در��تأ ح 

�دوس اZ! ؛ ا�&Pا� ;�_��
 E/
..  

��_�;  ..?L ال� $ درج�تأ ����aدر�!أو E/
؛  


/�8ن ن�Pز ب%�� ��	V Eزم ��Jون !��* M5ن� ..  
ب� ، ب%	t� �5اآ� و���� و��M5  �زي ا�"��M ا�/ �

  .. خ� ا��! م; اZواO�Rl>� ن�P  آ/  ب%��ن ��� ب%
  

  

  
  
 



  
٣٣  

� $ �ن5�! �� وأ
H6 أ��R  : أ%{& ن_�& �( ال
!رب1 ا�/� ؛  حFD�Dر�F ت\,�( إنF �� أخ��  ا�&

   ؛ 
/�8ن  ا�"�
!ص��ت� 
/E ، و ت���5 
/�8ن 

 ت�آ��رب1 ا�/�  K/T !ح�� R�8ن /آ ..  

��Gא���HI  ��    

  ، ل� $ ال� $إذا د�L أهL ا  «: � >�ل رس�ل ا+�
 Lإن ل'& : ن�دى � �د، ال �ر ال �ر وأه $ �ی� أهL ال

  و�� ه,؟:،��-,ل,نی�ی� أن ی �Nآ�,^ اi �,%�ًا % �
 وی��� � ال� $ وی�D~ وج,ه � یL-l اi �,ازی  � أل&

�ون إل�R ،  ال���ب '\�mُ� ؟وی � � �! ال �ر؟} ��
�� iا,� �ًgش� iه& ا�j%أ  �إل�R أح2 إل��& �! ال {

&� �%X �» وZ أ@
)١(  

                                                             
)١(

  ص..  ا���Vن� �E ص.%f اب; م��!- 

  
٣٤  

� ��������4  ، !روع م; أحM وV أمQ%P *� �� ا�&
�ز>� ، ا��/1 س�.�ن  وتE��5 رؤ�! و� � � رب

��H �وإ��آIرؤ�! و��  ا� �
  ..ورض�4 اZب�ي 

  
  

�أت�R �_� آL ال��و@  R����dد^وت ،،،  
  

  ؟؟؟ يهـ إممكن تبيعي كل ده ب
  

�  _��
�� ح%�ة آR  ًا��
; *� م�H  �تH/I م�5آأ
 ،!�
; ب�ت ا��Iن*� ب%�ّ%م�/ !�   آ/ _ أي ب? م�/

�J��;��4�KL�M;�N-�
��O��P� �
  !!M م� أن� م.&�!%a !!ت�ن� ا�.&�ب!!و4 وووو��و

Šm@bíô@g�ýÈÏ@�ã@__@òjvª@@
@@


/E �%  ح��! م/��P!  ن �ZOً5؛ح� م	�رش ن	�ل Zإ

/%  أن  ،*5�ك HI.ت M5س, ص�� �  !"ح��ب"ب

  



  
٣٥  

  .. آ�L آ�c(أLD �� و@
  ..أ��4 ب%.�1  ..ن رب� ب%.�1إVزم ت5���  : وZًأ �
8/
  ، ن ا���Iب د4 ��ص/1 وت	�أي ا�OIم د4إR �ن سّ�

�ك آ�%� م�I; م%�ص/��Q ا�OIم د4%T ت�  .. ب
ن�H إو��آ��; ،  و�L%�5ا �خ�ت�H وه�� مQ ح�س%;

fم�*%%; ص !  + ��  ..�tآ�ك  �ن رب� ب1/�5 ا�/إ���.
  

  .. ا�OIم و م;أ..و
� ت_
/� م�إ:  �Wن�ً� �
  د4 آOم رب� س�.�ن  وتE��5  .. صR د4 مQ آOم�أ

��  .. ودم1 ا�/E ح��H ب%&�ى �E دم� � وا�
 Vإو ��  ؟؟؟؟ �ن�� مQ ب�.�� رب� وا�

 pPزم ن�V E	يأن إ��  M.� زمV E	�� �ح M.%ح� ب
 5� صf وV أن� T/"�ن ؟؟ .. آOم  و��

  

  
٣٦  

آ�& أ��( ال�( �'�,ب �� ��ن$ ال�ی�ن$ أ%�یN  أن� �
 $���� ���@�j� ��..  

 �وب�"%5 �وب��Jم �خ�E/��� E ب�J/أ>���� �� أو

�  !!حجابك لسه مش كامل ..... ب�.. رب

�ح! ب��/, 
/Eأ��  ال���ب���� a د� خ�� مQ م&
�!  ال���ب...  وخOص ا��أس/��� ا��? ا��� �5�

RIآ  ... !�5� ب%.&�M أصOً" ح��ب"آ/...F�.. ب%
� ا���ت...�5� ب7%"��� �� ��E  ود4 مQ م��ا�

  !ن�� *��P! ؟؟إزي م�  ا�_م; د4
  إ�  ه� ا���ف م; ا�.&�ب ؟؟ إ�  Vزم�  ؟؟2 �3 ����

�وض أن  P�F با���! و���P5 و�/���� ا��? ا�.%
 �
�� ذ�lب ا��8 ��
 F�  ..أي أذى و�
��*��ب �وآ��ن 
/�8ن ن. !ا���8ب ...��ءا� م; ��

�ت�/� �6%�H ات�م�ت م; ا�%
  ...ا�/� 

  

 



  
٣٧  


/H ب%� أوه�  ..��ض ال���ب  ال�(ور� � ه,  �
� وب��/�./J�� �وب%� �  ..�%  ا�#%

 ;Iا�/و��  �
	�ب ؟.. ب%#��, أم� رب Rه���� E	��  

  

  KKא�S�Gع��Q�Bوא>�

��آ�4 ن1�P  �ن�إ ..!ن� 
��_ك ت#��� 
/E ن1�Pأ
��p ا�& �E !م�*%a! ن�إو� ��� �% ب�وا+ مQ ه�	ّ

� ..!! ���بت ��ر�.��� إV  �وV ح�E ه�8ّ

�(�'��+����.��4����؟؟ �
� !خ�E م�*%أ*�ف أن� ��� أPةو>�ام�� ح  ��%� F	وه�

ب5� آ�4 ��  ؟؟..حtره� أVزم ؛ ب����  ةوهE مQ واخ�
�ة ��	E ه� ا�/P.خ��رت بإ �و>5? �� ا�� �����!!  

 

  
٣٨  

 �ب�J/ ب?�E آR إ:  $L � � ����ل� آرس�ل$ إ �
�  ) !����� م.��م ( ن إ و��آ�ة>��ن  أوب��Jم وب�	

  : ���أ-,ل�� ی� ��
� م.��م و��� مQ م.��م  !مQ%P ح���� ���  !!اس
  ! اس��� ب"/�ن واسF وب"/�ق ض%p !مQ%P ح��
  ! م7"%  اس��� ب"/�ن و��>  �%�? !مQ%P ح��
  ! >  ب/�ز��4 ي��ح�4 وب� ياس��� ب� !مQ%P ح��

 ���آ�� وصP   (س�cاu (ال\�% يال�N%  ح��  اس
5��  ب �ود4 ا�/..  �ورس��  ��ا+   ...ذن ا+�ه

/%Iو�� *ّ�..دل,@�(ن� ه'��F أ � ?�� Q%/
  ؛م�_
Xن)  mأ..(%��'��ی ;I���%; أن� م/Iب �I%/
ض.1 

 !ح� مQ خ��, 
/%�I ومQ خ��ان ح�� أيزي 
�ك أو !آ���ن1 آ�4 إ��� �&�م/1 و�	��1 %T ;ح�; م

5�ه�  !آ�*P �ا�/* Hآ uب�! نV �/ن�%?  �وا�/وا�
 �  !! صOًأت/�

  
 



  
٣٩  

  : و>�ل (��یm %��' ن��R � د^ ال�س,ل �
» uن ا�lال ��ء ت]�@! وأآ �س�#��ر �Vن( ی� �_\

� أهL ال �رlرأی�'! أآ «
)١(  

  %
/�8ن ت/��إم��  �� f؟؟؟؟ ح&�ب ص  

�+�	6���+؟؟�5 �
b&Pم�ت ا�  %�رب� آ�4؟؟ �ة ��خ�ك وت	�ب/م�� �

  يعني؟؟؟ يهو الموضوع خطير للدرجة د�
  !؟م� آR ا���ت وا����ت Vب�%; آ�4 �

  !ا��ر �5�؟ �t5ب�ا ��ن آ/�H ه%إم5E آ�4 
� أن ا���ء إ>�ل   �ن ا��� إن� ��  >��/1 أم� �xآ

  !!! هR ا��رأ

  

                                                             
)١(

 H/روا4 م� 

  
٤٠  

  تعالي نشوف لبسك ده ممكن يوديكي ف`؟�
   .. (��أی�  $%�ر� (ن�إ" 
  ..واح� ب� ن6� �%�I  ١٠٠ا��8رع و ��� ن_�� �
 ! !مQ%P مI8/.. ه	�ل ب�%"!  ..! س%| ١٠٠بـ 

 ���ف ا�/�, واح� ب� م; اZأو !ا�&�م5 ��� ن_�� �
I%� � ه	�ل آR واح�..  �م���د�; �E ا�&�م5! ن6

 �  !! س%| ١٠٠٠٠٠ن6�ة ه%"/F ب� ١٠٠ن6

� P<وا ��!  E	ا�&�م5ب E� !/* Fم! 
 ات%;! وV س�
  ..�� ا���ة دي ن6�ة ١٠٠ن6� �%H�%�  �I آR واح�

�H ه%|إ�� *�ب م;  �%
 E/ا� Hرص�د ��ب1 أ !��ه

  ..ن6�ة 5�١٠٠٠E آ��ن  !م; ��ق ��.? ربF س�

ب��/%R وآR واح� م; *��ب ا�/%R   �ت��P. ��� ن_�� �
  !م�ات ب� ١٠ن6�ه	�ل  ، م%��ص�ش �ا�/

  

  كام سيئة؟؟البيت ب يهترجعبعد ده كله 

  



  
٤١  

 ���  >�R م� ت_� �ن�إد4  !!! $آL د^ وZ ح�جد^ ����
�ا�� !وV ات%; تE��5 ا�"�ح !س�
 !و>E�P >�ام ا�

 r5ح ��ق ب�a �8
وت/P%�� ��ق وت.? وت."� 

/E ح�! روا�f وآ/   �وت." ,%Pج خ�%Iح�! م

  ...... ا��8رع �ن_�� ..وب5��; ...  !! ب.��ب 
ن� ه"/F أ1 >��? *��� ي
�ادإ�E  ب? ص%7�ة �

  ..!س%|�ت1 م%_ان ��.. ز�1 
� إم *��1 *�ب م/�_ �Iس%|�ت1 م%_ان ��..ن�!..  
��E إراح *�ب *��1 *��ت  ث�رت  �
 ..ت&�ز 

  ..!س%|�ت1 م%_ان ��
�� *��1 راح زن� �� Eس%|�ت1 م%_ان1 ��،واح� ت�ن!  
�   �P1 ن��* ��� Eإواح� ت�ن E/
 u�� �5< ?.�Pت

�ت ا�� R%/ل ا��a..�� س%|�ت1 م%_ان!..  
6� ا��س �%Iإ��� *���1  !م/�_م ةواح� �? ب�Pت� 

  ..!س%|�تE� 1 م%_ان ..>/�ت1 �� ���1
  

  
٤٢  

� وت�8ف ص�رك وت	�ل  ��Iت ��� 1�ن� ه"/F أب
  ..!س%|�تE� 1 م%_ان..ز�1 �� م�م� 

�%;  �ن�إ �
�اء اVسOم ��� �I��8أ �/��وب�ت ا�
�ح�ا Pد4 و� �6�سOم 
�اء اkأ ��ـ*ّ� �ن�إE ��	، ب��

�� kم اOس%|�ت1 م%_ان ��..س!..  

�<<؟؟؟؟؟�+�د,�-�+�؟؟5 �
gآ�م س� R���  ؟؟؟ $آL د^ ی

Xا ��% $gال�,م���,ن س� �� L@!!!..  
  !..س �! ��ل� {� د^  ٥ن�� �-�لF إ2�3 د^ 

  آ�ااااااام ؟؟؟؟=  $���,ن س�g× ی,م  ٢٠٠٠ه -,ل 

  !!�%|�ت �م; ا ����رات�H/I�  Eح� ب	%� بإد4 

  .. د السيئات شغال إال أن تتوبياوعد
  



  
٤٣  

� �O�L�(�'�+���Iא>�و���N�5+؟؟��  

ومQ  وم���ون! �%  ب%  ����ةن�� م�إ �ب/��1 ا�/
 aأ أي ح�  %� !%�        :ن1 إ>�ل  � ا���؛ ه

  !! ريحها من أهل النار ولن تقربي الجنة وال تجدي -١

  ،ره��ل& أ ? ��ن �! أهL ال �ر «: �  رس�ل ا+>�ل 
��,ن ��� ال �س، Gی �-Dذن�ب الeم �_�& س��ط آ,@

، ��ئcت ���cت، رؤوس�!  ون��ء آ�س��ت %�ری�ت
Z ی���! ال� $ و Z ی��ن آeس �$ ال�dD ال��ئ�$ ، 

» وآ|ا، وإن ری��� ی,ج� �( ����ة آ|ا  ری���
)١(  

  

  يه؟؟إعارفه كاسيات عاريات يعني 
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                                                             
)١(

 H/روا4 م�  

  
٤٤  

5V Eب� :آ�س��ت %�ری�ت �  �ن���P ومQ%P  4وس�ت
ب� ����� ض%p م�%; .. ةم; ����� �iه� !أي ح��

زي ا�/E ب!! ! �bIن�� مV Qب�؛ ����� آ/    ��8
��ی��ت ج��Dت و(م; ��� ا���ت ب��K�6 د��>�� 
  )اس' ( واس��ت\�ت و و� �L�3 ج� N و�����ت

  .!!. ملعونة مطرودة من رحمة اهللا -٢
�ل ی�آD,ن %�� س�',ن �( :�� أ��( رج« :�>�ل 

ی Nل,ن %�� أ�,اب ال���ج�  ، س�وج آeش�D^ ال�ح�ل
ن��ؤه& آ�س��ت %�ری�ت ،%�� رؤوس�! آeس �$  ،

» ��_,ن�تل_ ,ه! �Vن�! إ ال�dD ال_��ف ،
)١(  

»$ وال�� �] $ال ��] ل_! اi « : أ�Lً� �>�ل و
)٢(

 

�أة  ه� : ال ��]$و� ت�>p ت�, أو أو ت_�R ا���ا�
  !!ا�/� ب�5�R آ�4 م/�5ن! .. ا�.���%; *5� م;
 

                                                             
)١(

 !.%.Jا��/�/! ا� E� ن����Vص..  ا  
)٢(

 ��Vص..  اFا�&�م f%.ص E� ن��  



  
٤٥  

 �6�   ؟؟؟ یRإن�( %�ر�$ ال�_ $ ی_ ( إ ؟؟؟ '�^� (ت

  !!!يعنى الطرد من رحمة اهللا ةاللعن
E  يأد4 ��� �  ،>R �_ء م; رح�! رب� أح� �%

� ب�ح�! رب� ؟؟ !ه�خR ا�& صOًأح� إه� %T  
�دت� ن1�P م;  !م/�5ن �د��I ب/��1 د4 ب	%�أaو

 �  ؟؟؟ يه اللي يستاهلإ؟وكده؟ ليه ..!!رح�! رب

  !!..زانية وال ُيقبل منها صالة -٣
�ت ��ّ�ت �� أی� « :� >�ل رس�ل ا+ j_أة اس��ا�

  )١( » �-,م ل���وا ری��� ��( زان�$
  :�  رس�ل ا+ >�لو

 »Z LD-ی iأة �! ا� ال���� إل� ��ج� ?cة ا�
  )٢( » ��#��L ت�جy ح�� ت_]m وری���

  
                                                             

�ام )١(�  ص..  ا���Vن� ���T E! ا�
)٢(

 M%ه�  حّ�  ا���Vن� �E ص.%f ا���M%T وا��

  
٤٦  

  !!ل]cة �D-� P,ل$ آ��ن او !!زان�$ �

  ؟؟ليه كده


/�8ن *��! ب���ن وروا�fزان%!؟ ت�	�  �%  رض%�� !  

<äéÊ}kße<×Î^Âí{<<^éÞ‚Ö]<»<å‚Óe<î•†i؟!< <
�ضE بI�4  ) ذرة %-L( ن ح� 
�4 م�5	�ش إ��!  

  

  !!..منافقة ومن شر هذه االمة -٤
,د ال,دود ن��ئ'& ال,ل ��� « :  �>�ل رس�ل ا+

 وش� ن��ئ'&.. ت-�! اi إا ال�,اس�$ ال�,ات�$ إذ
�ج�ت ال��c�dتDال��  ،A!ال� ��-�ت وه  Lی�� Z ،

» اX%]&ال� $ � �! إLl� Z ال#�اب 
)١(  

 !	��  !! �وم; *� ا��س �� أم! ا��� ! وآ��ن م

  إن�� م�#%/! ا�OIم د4 وح�س! ب%  ؟؟؟؟؟؟؟

                                                             
)١(

 !.%.Jا��/�/! ا� E� ن����Vص..  ا  



  
٤٧  

  !!..من صاحبات الكبائر التي تعادل القتل -٥
 ت�Dی_R  �اi رس,ل إل� ر@�-$ ��  أ���$ ج�ءت «

 ��i ت\�آ( Z أن %�� أ��ی_F:  �-�ل ، اuسcم %��
�gش� ، Zو )@� ،...، ول�ك ت-��( وZ ، تNن( وZ ، ت�
Zت ,ح( و ، Zج( و�Dج ت��Dه��$ ت��» اXول� ال

)٢(  
���� !حK ا����ج مF ب	%� ا�l��I�8ن ا�/
،وا*��ط 

5E � ، ن�� V ت���ج������5 إ� � ��*��1 د��>�E  �ا�

15���� Eض�  !!ترضي بكده؟؟ !!
/E اkسOم مQ ه%

  !!..جند من جنود الشيطان يف األرض -٦
�Vذا ��ج� ، %,رة ال��أة  « : � رس�ل ا+ ل>�

 » اس�\���� ال\��jن
)٣(  

�ح �P%ا�8%"�ن ب �6� د4أ�5�  !ول م� ت#��� ب��
  ..!!ضOل ا���8بإ%� �E %%%%%%%ب����ي 
/%  آ�

                                                             
)٢(

 !�/���أة ا��  ص..  ا���Zن� �E �/��ب ا�
)٣(

 �Zص..  ا!�  ��ن� �E ص.%f ا���مtى وا�&�مF واب; خ_�

  
٤٨  

�+�	6���+�؟؟�5 �
  مبيعّظ �فتى ذنب الرسول ومرك شع �

  ؟؟؟خطورته قد كده ؟؟؟؟؟
  !ن? ب�	��  د4؟؟إ�  ا�OIم ا�/� إ :� � ه�-,ل �

�أ !! آ%� ب���جأن? إ�
م� س�5? ا�OIم دR�< 4  ين� 
  دي ا���ض�ع خ"%� ؟؟/�ر�! � !؟ يد !�/�ر� !! آ�4

  !!م�I; ر�.! ا�&! ح�E م8���ش �ندي أ !�/�ر�
�! وذنM خ"%� ��ًا .. أی,^ ی� أ��( ���  ..ا����ج �

6���+���T4؟؟5	�+�� �

	�ب  %  ؟!س�ءا�#�ت�  م��% Vو ا��ن%�؟ �رب� � !م��
  %  ؟؟!ا�	%�م ه�الأوV م��%   ا�	��؟ 
tابوV م��


	�ب  %  ؟؟؟ � إم��%    ؟؟ رب� �E ا��ر !وV م��

 F % 2[O (ه����D (ن�إد^ �آ�مR  �ح&�ب *

  !! ��Pت آP; م/H�%�  ��P ٦ وأ ٥..داخ/  >��ك �ن�إو
  ���d$ ش'�F وإن�( �( ال'�! ؟؟�



  
٤٩  


E�  %�&. 1 ا��ن%� �ت و��'! � MJT ر�< V ��
 !ح�� يأ ة
��_ �ه��	؛  !ح�ق وV ح�� ���1ا+ 
  :و%�\�ن آ�^ �-,لF  ..!!!ب%�� ا�.�ق د4  يت�ار

5=L�+����(�U%�+����P����8�7(V�>>�� �
� Fأو زوج FD�j� ,1 إ���� إس�ال أو  د^ إن�( ل��<


/�8ن ت�ض%  وم�_
/%��ش  �رًان	�ب ه�/��%  � !
Fر�6 ر� !� LGك أ�� % FD�j� �6ر L؟؟؟؟؟��!  

  ؟؟..یRإه�@,� �-D�F  ���$ی,م ال-ی� ت�ى و �
 ... » ل_ ,ه! ��ن�! ��_,ن�تا « ا��س�ل ب%	�ل� 

5E� E ؟؟ ؟ يزاإ!  م; رح�! ا+ ي�5E ه�"�د�
�ش ا��ح�;  ي
_ ا�.� ه�"�د
 Ri ;م.. 

 �وه�	�ب/ !!�  ��� ا��إ; م �ن1 ت8�بإم;  يه�"�د
 �  ؟� إ�	��%/  هو؟؟ زاي إ���  إ�	�P ب%; هو ي؟؟زاإرب

 E	�%ك ه�%J؟؟إوم���
  !!!!!�E ا��رإ...  �  س�
  

  ؟؟؟؟يه النار ؟؟إنتي عارفة يعني إ

  
٥٠  

 ب%	�ل ا��اح� ا��اح� ��� ب%�8ف ��ن م��F أ��(ی� �
  /J.%ه �  !م� ب��1 ب���ر ؟؟؟؟؟؟ ؟؟ � إ�� دخR ه

  #النــــار  #
  ن�ر ؟؟ �! هL ال �رأن ش�اب إ�P %�ر�R  (ن�إ

  ن�ر؟؟ �! هL ال �رأ3_�م  نإ�P %�ر�R  (ن�إ
  ن�ر ؟؟ �! هL ال �رأ ��Wب نإ�P %�ر�R  (ن�إ

  يا أختى كابري فى أي حاجة إال مص9ك؟؟
�ك �ب%Jار..��ك ت.�دى م�  ..م���دد�E� Q ا�	
  :ر��ت �� ح��{ ا��Iس%�ت ا��5ب%	�ل   � ال�س,ل �


�ر�! ..هR ا��ر أص�Pن م;   ؟هR ا��رأ�  إ ��5
هR أب	�ل د4 م;  !��� واح� �E� Q%5 ب%? آtا س

  ..!! ا��ر هRأم;  �ه��	 �ن�إ�5E  ،ا��%? 
H س%; مQ ��م وV ��م%; ي�5E ه�	5��� E�!!  

  

  نك تودي نفسك جهنم ؟؟إلي يستاهل إيه ال

 



  
٥١  

  ..د4 ن5�  م و..داآ� ا�&��ل إ� رب ��(أی� � 
  ! ���( ی� أ��(..ي و>?أم�I; ��خ�ه� م1 �� و

  

�C�B5+.
���	��(W����	4Iن�>>  

  
  


; ا�.&�بإ��  :ت���ً� _'Sو%�� ال���� ��/Iا� تfJ  
  .. �حـــــم�P تااااااااااااااا
�اد ح��..�IمRا�.&�ب ا�

ن�� م����! إو ح���ه�ح� إ ا�/� ا��%|�ت م/%�رات
�ب1 م; ا+ب ��ح��1 � .. ح��ت ه�#����	 ..  

  !فرحتك يا 
  )فََأي� الَْفرِيقَْنيِ أََحق� ِ�ْألَْمِن ِإْن ُكْنُمتْ تَْعلَُمونَ (

   
  ]٨١: اZن�5م[

  

  

  
٥٢  

  .. الموضوع مش محتاج تفكير

  ..خدي القرار حاًال

��Iيا  1	�يا ..ده مصيرك _AA 

  !؟؟..2�3 د^ ���� و���� �P �,ا�-�!  �
�� ب��	 يز...E *"�رت1 ب	 يد �خ�أ�� �� _��
ة 

آR ا�"�ق 
/�8ن  �وب�5�/م%5!  !و ح��أ�/�س 
ذن ا+ ب��.&�ب �ت	H�%5 ب يت	�ر...  �&%��ه��1


�  ..ا��/%H �ا�8
آ�^  (ن�إ..شF��D  (�6_�آ�^  (ن�إ (ه�-,ل,ل �

 ����)  F��ن!!!..  
���%; ن.�� !م�% ة�� ص#�..ب��1  يخ�
ب��"�ب  ��و

  !ح� أيم;  !آ/� يZ �ت��5 �و
إ..ث� �%�� bمQ ه%

/E ا�.p  �ا�/ �ن�إ.. ���xزم تVو..  

  
  



  
٥٣  

  !؟؟..D,ن( �آ��& ه�� وأ?���(2�3 د^ ز��ی��  �
 خ�%�رإمQ%P و�  ..  !!؟ رب� ص.�ب1 وVّأزم��/1 و

Oًخ��ري رب1 وإ!!  �خ�أ �� أص R%.15م��%L�..  
  !؟؟.. أن� آ�^ ه_ S و�P ه��,ز2�3 د^  �

�ات أآ�� ن�س د4 ا�! م%; >�ل آ�4؟��#��	��ت وا��
? أM/T .. ب%�&�زوا د��>�� �/� u�%ا���8ب ب


/E إ !�������! وا���Jح�! وب�ا�P/� FP ..ن�� ت
fح&�ب ص !�&.�
� ا�&�از ب%#��ر ا� ��  ..إن

� �Dی� %��� و%�� ل�  !؟؟.. (2�3 د^ ال �س ه��
ا��س ه�	��1 د4 ا�/�� ا��اسF د4 ب��ع ا����ت 

..!  و����	�ا 
/%�I) ��ت�(و ) ت%� (��ع ب.. ا��5ا�%_
/� �ا�%�م ا�/ �&%ن ه%إ �وت5�� .. �Vزم ت��.

  ..!�E ا�& �ن�إو 
/%�H  �ن�إ����	E ه
 ي��eال\��jن ه�����DلF %�\�ن ت� $�Dـُش يأو �

  �� �! ن��F ت���Z��ًزم ت\��وت#��� لF�D  $�� ال�,�

  !!..وعي تستني إ..مفيش وقت للتسويف 

  
٥٤  

���� �  :( وه ..ال�,6,ع  (� $ه& ن-Xj (ن�

Â†�Ö]<h^r£]<l^Ë‘ê<Üé×‰Ö]< <

�أ�  :ب%	�H ا�E ا�.&�ب وا�&/��ب ة��� ا�
  سأب�7"� ا�� �ب���Pم� ه� ا�.��! ا�/ :ال���ب  ♥
5� ا�/�� ا�/ : وال���Dب ♥��  E	�%ت.? ا�.&�ب ب
  .. ب���Pم� ا����5! ا�/� ه� وأ

�5�  Q5P#��, و�/��ب م صfب	V Eب�  ح&�ب أم%
�أI5وا� .. ;%  ... Vزم نK�6 اVت

  
♥ Zًب:  أو����8رب إس�اء  ..��PLض ح&�ب : ال�

��ح! آ�%�ة أو و أ آ�%a ر��  : ه& ش� ی',نأ..خ
� &��1 ا�/E ��ق آ/  :ال��� ,Jن E"7آ/ .. م !  
� L'\ب  :ال�	xم Qفم�P* Vز و�  ..وV م"
  ��ن �� ٥٠م%�� Q5P	E أ��ان مQ ُم/�P ،: ال�,ن  �
 Vو r5أ��ان ا�"%,  ب r5ب Fم د4 آ/ مOIا� Vو !  

  

  



  
٥٥  

ا�/E ب�/��%   ةس�ال ا�OJإ
�ر�   :$ ال_�Dی:  �Wن�ً� ♥
 ����; رب� �إص/1 وا>P  ب%; ؛ أK �ز�  آ�4 ب��6

OJا��>?  ـو�.. ةا� �Pد4 ب%;  �ن�إن� ����  �إب

���! أو  ��5..و�� آR م�Iن ا��8رع ;I�  ..لس�اإم

  

  :ألي حاجة تلبسيها بس أهم شرط  �
�  Fج�� &�  ..ان�� ��_��P ال�� ی\,�F ح

  .. !وV ر�%5 !ن1 ت#%إ�5E م�5��Q ح�     
���5 !�5� مQ%P ح��    /� Kوس ���  يأو أ !ن��l%� اس
  ح�Oa E>ً�وم%Q5P ب"/�ن إ ..!!!��� ه�/��%     

  !�� آ�ن أوسF ب"/�ن �� ا��ن%�     
  و رآ���أ �>5�ت �� 1نإب.%{  $وت',ن 3,ی� �
8I,م; ���1 ت !م�اصOت مQ%P ح��    ..  
  ..س�I%! م5�a !��P* Qً� و@��ش��� �
� Xإ ؟؟..ل,ان وا E5&�1 ، ��ن  يأ���� �  � ��آإب

   !وا��/�P !ب��L5 وا��P>5 �� !��ان ا����اخ/اZ م;    
  ..��J/1  �ت#", 
%; ا�/� ا�/    
  
  

  
٥٦  

X�K9א�Yא����� �
��D, ال���ب ���%F اXرضی (����ات ال���ب ال�:  

� � bوای����ن والDالe��%ن,ا  

�  L'� أال�'��جR%ن,ا  

  ال'_2 ال_�ل� �

   !!ياكــيإ !! حاجات دول ٣٣٣٣ياكي والـ إ

  

X�K9א�Y�1Iد� �
���� �� ا���اص�Pت  !
���: $ال]�ل�أة ح��ب ال�Pب

� ب�د4 و خ��ر أ��8رب إوح&�ب س�اء  !ا���ب	Pب
  ..� ذآ�ن�ه �م�اص�Pت ا�.&�ب ا�/

  
  



  
٥٧  

��  ..�ب ــــا�	  :$الُ�]�� أةح��ب ال�

� ا���اص�Pت ا���ب	P  ...� ا�	�ب ا�.	%	.. !ب
 اا�P	��ء اخ�/�Pا  >��� .. �%  ت	�ى + 
_ و�R �ا�/
�ض 	�با�� Qم Vض و� .. ن  ��ضوا��ا�f إ .. �

�ض ، >�ل ب8�ط اZم; م; وح�E ا�/� >�ل إ� Qن  م
 ;�Pن�إو ..ا��  ;�Pزم; ا� E؟؟؟؟؟؟؟.. يخ��رإو�  

  

 ��ح&�ب ا�&�H آ�� ذآ�ن�  :$ال���- أةح��ب ال�

kإ !ض��ب�kا E� ;
ح�&�ب 
; ا����ل وا��5� 
kن ا�IمVط >�ر اO١( "خ�(  

  
                                                             

)١(
�ف م; م.�ض�ة م��%  ا�  م	��� " " م�ب%; ا�	�س%;  Jب�

 �/�آ��ر ح�زم *�م�ن

  
٥٨  

���6��6��N�����8+�א��5B�KK؟؟؟؟>>>� �
ه%�	I* E/  ا�  ��  $ج��لF �� ال�  ��d��R (ن�إ �

  ؟؟ و����� ح&�ب صfا+  ��5aأ
  ..ج�L �! ال�,ر ال_�!أ�F ه�D-( زي �� @,ل� �

�
�� !وا+ �� ���أ �	�!ا���#� !ب��	E م/I ةو ا�
 ة�%  ت.�مE ن1�P م; �E� ، t ا��8رع !م�*%

��ن�kطلعيقبل ما ةقطر التوبركبى إ يلحقإ..ا  

   )َوَال تََرب'ْجَن تََرب�َج الَْجاِهِلي'ِة اْألُوَىل (: تE��5>�ل 

�ج ال��ه��( %�ر�$ ن�إ� Dت$ Xإول� ی_ � ا R؟ی  
م; م	�م! رأس��  !����ن ح� !آ�ن ا���ء ب%/��� ا�"�ح

�  ! ن  ت��جإد4 رب� >�ل 
/%  ..ور>���� وب
� �5� �5��ن� م� س�
ب� ��R ���? أن م�اة إ

وV آ�ن�ا )..اس��تQ(ب� ��M ���? أوV م�اة ) يب�(
�ض�ا �/���4�!!..  

  



  
٥٩  

ب/��  آ?M%a أن� د��>��  :� � D�3$ ه�-,ل  �
�Q أIوب����ت وم R%a��ف ا�OIم د4 آ/  ب
..  

�ت ل�D( ، ��'! ر� � �Oو � ��هL ل, ت�D ورج_� ل
  ی-�D ( وی#��ل(؟؟؟

� �ً5�a  ت  ..�� أخ���بR س%|�ت1 آ/�� ه����ل �.�
 :رب� ب%	�ل  ..ب�ذن ا+ 

دُِّل َفُأوَلِئَك ُيَبِإلَّا َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًلا َصاِلًحا (
�>�ن[ )َوَكاَن اللَُّه َغُفوًرا َرِحيًما اللَُّه َسيَِّئاِتِهْم َحَسَناٍتP٧٠: ا� [  

  

ي م���Q أ ..دل,@�( ن�( ��ي ال-�ار �S إ �
��p رب1 ��ص! �/8%"�نa ;
  ..أن  ���15 و��5�ك 

  

  ..بالش تسويف ..ختيأمفيش وقت يا 
  !؟..متى إمحدش عارف هيموت 

  نتشرإيه إشايفين قد  أةموت الفجو
  ..!!!الزمن ده ي ف 

  

  
٦٠  

F�4�7������	4I�5د,و�Z����4�F��KK� �

  ؟؟؟؟ يههتقوليله إ
�� ه�	��%��  %ب	E أت#"M وب5��; أ/  آ? م��

� ���أ%T� ؟؟  
� Qم �%/
 )%1%*(وV ه�	��%/  ا��س آ�ن? ه�	�ل 

 ?
�؟؟إ�� آ�  ��_م? ب��_ي ا�8
�Q م	�5أوV ه�	��%/  �Iم� ه� آ/  .. !ص/� م

�توآR ا� �� وخOص�� �  !!آ�4  آ�ن? ب�/�

��_�; ن�م  � Qم!! م�  !!�� ��م مQ ه%FP �%  ا�


��_�; خ"�ات �� م�م Qم! %��T ��! ا E/���k مOس
 �I%/#ن1 و��J16 و�P.� _��
م%�ص/��ش  ��ه�ة

  ..���.	�� �V ا�/إ
5�� Zا �
��_�; ح� �	�ل ه/� Qنم�/" ول ب

Fواس  ;I�  ! س�الإ��� أب	E أوب5��; �%�  وب5��; م
  

  !!كامل مرة واحدة  صحعايزين حجاب 
  



  
٦١  

����  S� ن�س ��-,ل R��: ة أ��ت ���� م%T �� ن�
  !صM5 ومQ ه	�ر ه%�	E واح�ة 

� ) �Gن  ن1 ت5%�8 ��م واح�إ ل, ت��ه	��1 ..آ
�4 �ن�� م.�ش �%إ !خ�ي خ"�ات ب�اح�1�
  !ض�م; 

�+����T6��Y�Gא��������1���؟؟5+�� �
�5������;����[��	6�����Q%وא�X�P؟؟N�>� �

 !��Pإآ ��ص! �.� د �داآإن ربP�8ن �ا�/
 ��<�

��_�; ن�Pق ب	E ون5�R ح��ب  .!.تJ..� ح&�ب1

  ..!م�م ا+ س�.�ن  وتE��5أ�خ�ت� وو>��� �/.��ب 
E	ت� ;�_��
 :  

  

�          çŞ¤]ì<ù]±æ ... ج,ن� y� ر���) ..  

�          çŞ¤]ì<éÞ^jÖ]í ... ن-�ب ..  

�          çŞ¤]ì<jÖ^jÖ]í ... bل�? Sی�% ..  

�          çŞ¤]ì<Ãe]†Ö]í ...  �  .. ذن ا�Vi $ال

 

  
٦٢  


��_�; .. ا�	�ار ��رًا يخ� .. $ح�س� (�'�ّ� � Qم
  !!..آ�� م; آ�4 أس���5د ���8ات� إ

�  Fو��( ال'����! دول %�� 3,ل �� ��ل..  

���Mو��1א>��.�ذא����T؟؟ �
�؟؟KKKKو���T��Mא>��.�ذא�و�1 �

�  O� أ��/Jون ��وض� �خ�� نf.J ح&�ب� ..  
F����ن� و ن��أ ح%�ة ����ة  ون	�..  

  نH5أخ/	� و �ح%�ة ه��� ا��ح%� �%�� ه� رض� رب� ا�/
 H5� ب%/
�Jح Vد و�
  .. م/��ش 

�aح%�ة آ/�� راح! وb وس�5دة !  ..*�5رن� �%�� ..ن%
  

�� ���� 	 
��� ���  
www.goodwayinlife.com  

  

  



  
٦٣  

	  )�cأ��& آ �� LD@ی! ..وN%�ی ��أن ن� P��� � � 
PD����� $6,ال� SD؛  وال���أ خ/p رب��ة  
/E ةا�j�

  .. وج|ا�$ ج���$ ت',ن أن�� وح2 وال{�,ر $الNی  ح2
S� L؟؟.. (ش�,ات ورا (�\أ أن� نإ آ�^ �_ � ه  

� X �ً_D3 .. ^نإ �� ه � ��ال�ن �� ح �إ د���� ..  
 ه"%F وV *��ات� ون��F آOم ا�8%"�ن  ه��F هRإم�.�ن 

�� رب�Jون !��* E� �%�8ن ا��ن/
   ؟؟! ا�&

 E��5ل ا+ ت�<: }�� �?���و�א��8ْ �א8ْ ���@� �A���0�B�/>8א�
)���)��3��8�
��
)5:=�	��ً� ����C���!�	�{   ]1/�  ]٢:ا�

  ، ت��J �/��1وت�P.� دوVب1 ت�وح� 
��_ك  	
 1�P  د^ ال�SD ال�( ه-��R�� L ر� � ؟؟؟: وت	��� �


/M ا��I%�ج  Rد4 وآ ����O م; د��>�� *%/� آR ا�/�
  ..وإن_�� إ*��ي ��� ���� وإب�أي ح%�ة ����ة ب&� 

 ی',نال'��2 د^  ��'!و.. اi أن� ��یm %��'( و �
�  !! ال�,ت @LD ح���F %! ی-,ل��لF ح� رس�ل$ :�

  ..!! قي نفسكإلح� فـ

  
٦٤  

  


