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 O_3A# عمـر علـي

 
 :اإلهداء 

 ...إيٞ آخـــس األزض 
 ..!!أجعًٛا ايسفام نٌ شٞء ٜطعد ايعامل .. إيٞ ايسفام 

 ـــــــــــــــــــــ

 

 .. إيٝٗا 

  ..!!بٝٓٓا يٛاٚ دلاٍ ال أْا أِْت                    
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  ..!!َبدأ نٌ عٓد إْطباع ترتى ال .. إْطباع نٌ عٓد َبدأ أتسى

 عُس عًٞ
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 َٔ أقٛى احلب شٝطإ يهٔ .. بٝٓٓا احملفٛظة احلكٛم مجٝع أقتٌ إٔ أحتاج نِ
  ..!!ايفهسة قداضة

 عُس عًٞ
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 ..!! ٖهرا ُأِحُبِو

 

 ــــــــــــــــــــــ

  ..!!ُأِسبٴِو أْا

 

  ..!!ُأِسبٴِو ملاسا أرصٟ ٫ عٝح

 

  ..!!ٖهشا ُأِسبٴِو ، أعضف٘ َا نٌ

 

  ..!!مُاْات بزٕٚ ٚ قٝٛر بزٕٚ ُأِسبٴِو

 

 إسغاعو بتٳ٬ِبٝب يتُِغو ِؽضاعٗا ايزاف١٦ َؾاعضٟ تٴفضر

 ، ْفغِٗ إىل مجٝعِٗ ، ٜغٟٛ َا ٚ ايٛدٛر ٚ ايهٕٛ .. املضٖف

  ..!!يٞ أِْت إ٫
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ِْو َِشٛص إ٫ ، احملاٚص متٛتٴ سنضتو يف  ايشٟ ايٛسٝز ٖٛ رٚصا

  ..!!يزٚصاْ٘ َٳّضَنظٳّا ٜأخشْٞ ايشٟ ٖشا رٚصإ أٟ ٚ ، ٜبك٢

 

  ..!!ٖٴٓايو

 

  ..!!أسز ٫ عٝح ًْتٔل

 

  ..!!ؽ٤ٞ ٫

 

  ..!!بٝٓٓا يٛاٚ فاٍ ٫ أْا أِْت

 

ّٞ أسضاّ ، سبٝبيت  َعبز إيٞ بٗا أتكضب ُقز٠ٚ أؽشى إٔ عً

  ..!!اؿب

 

  ..!!ٖاي١ .. ٖاي١ أِْت
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 َٔ ُأٚتِٝت َا ٚ .. عهٓاِتو .. سضناِتو .. طكِٛعو .. سٝاِتو

ٌٕ   ..!!ن

 

  ..!!ُأِسبٴِو أْا

 

 رْٕػ نٌ َٔ ْتٳطٗض إٔ .. ايطٗاص٠ ٜتٛدب ، اؿب إىل ايزخٍٛ

ِٕ نٌ َٔ ،   ..!!سٍْب نٌ َٔ .. إث

 

ُٳ٦ِّٓا ُنٔ .. اؿب يف ٌٴ .. َط ٦ُِٓاْو بكزص سٴبٴو ٜٴكبٳ   ..!!إِط

 

ُّْفغٓا ْٴؾِعض َت٢ ًُؼ .. سٴب أْبٝا٤ .. أْبٝا٤ بأْٓا أ ٓٳبٵ  ٚ طٴبٳ٢ ف

ّٝناّْا َّا َٔ َٴتزِفكّا سٓاّْا ٚ ف   ..!!َيزٴ

 

 أَا عًُّٝا ٖشا ٚ اٱنتفا٤ سز سات ٖٛ .. سز تٴُجٌ ايشٳّص٠ٚ تًو

 ٚ دزٜز سٴٍب عٳّزاِر بزا١ٜ متجٌ سّص٠ْٚ فهٌ ، ي٘ سّص٠ٚ ف٬ اُؿب

  ..!!ٖهشا
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ّْٞ ٜعين ُأِسبٴِو إٔ سبٝبيت ِٖبٴو أ  أصٜزُى ٭ْين َٴبّٝٓا ُغفضاّْا أ

ٚٵدب٘ سٌل ، سٝا٠   ..!!اُؿكٛم بك١ٝ تأتٞ عًٝ٘ ٚ ايؾضع يٞ أ

 

٘ٴ َا  إَِت٬ى بعزّ ؽٴعٛص فضٳر ٖٞ .. اُؿب يف املكاصْات َٵتًَه  إ

ٕٵ سات ِ٘ امُلكاص ِ٘ تٴُجٌ َا ْارصّا اُؿب أّس٬ّ ٚ .. ب   ..!!ٚاِقع

 

  ..!!ٖهشا ُأِسبٴِو

 

 َٔ سيو ٚ بٗا رَاصّا ٚ خضٳابّا اهلِل خٳًل َفعاخٳ ٖب١ْ اؿب ٭ٕ

  ..!!عًٝٓا صمحت٘

 

ّّٓا فإَا ، املعضن١ خاض مجٝعِٗ  تنش١ّٝ ٚ بٴها٤ّا إَا ٚ بعز َٳ

!!.. 

 

 ست٢ إفضِسٞ ٚ دزّا إفضِسٞ ٚ إفضِسٞ ، ُأِسبٴِو يو أقٍٛ إٔ

  .. !!متٛتٞ
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ٓٳفِغو ؽ٤ٞ ٫ فأِْت ٖهشا ُأِسبٴِو يو أقٍٛ إٔ أَا  َٔ يًعاملني ٚ ي

ِْٞ   ..!!رٚ

 

 ؽ٤ٞ ٫ تٔضٜٔ هعًو قز يِو ُقضِبٞ .. اهلل إىل تكضَّبٞ سبٝبيت

ّٝٔضٟ ُِٞ اُؿب .. َغ  قًٌب اٱميإ ٭ٕ ٚ .. ايعٕٝٛ ٫ ايكًٛب ٜعٵ

  ..!!ايععِٝ اهلل أعتػفض ثِ فٝ٘ ؽ٤ٞ نٌ أستٌ إٔ فأخؾ٢

 

ٌٴ أع٢ُ سٴبٓا هعٌ َا ٖشا ٚ ْتظٚز ئ سبٝبيت  مجٝع وت

ًُِفّٓا ٚ فتٵهّا بٗا ٜفِتُو ٚ املؾاِعض  ثِ سٳتٵفّا ًِٜٓكٝٓا ٚ دضس٢ ٜٳدٵ

  ..!!اهلل ؽا٤ إٕ ٖٴٓايو َٛعزْا ٚ آخض٠ْ ثِ ثٳضٳ٣

 

 ؽ٤ٞ نٌ فعًٓا ٭ْٓا ايكٝا١َ ّٜٛ ٚاسزّا َهاّْا عٓزخٌ 

  ..!!عٴعٳزا٤ هعًٓا َا ٖشا ٚ .. باملٓافٳف١

 

ّٝٓا ثِ اهلل ْٳِشبٴ .. سبٝبيت  أعطاْا اهلل أسببٓا إٕ هلل اُؿب ، ْفِغ

  ..!!خًك٘ أفنٌ سٴب
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  ..!!ؽ٤ٞ نٌ َٔ أنجض ِمب٘ ست٢ ْ٪َٔ ئ

 

ٛٳقِفٞ   ..!!ايزٚصإ عٔ ت

 

 ، املٓظٍ ٚ اؿ٣ًٛ ٚ ايعقا٥ض بتذٗٝظ ُقَٛٞ ٚ أًِٖو إيٞ إسٖيب

ًَٕل َٴشاط١ أْو أعًِ ٚ آٍت أْا .. آٍت أْا ٝٵ  ..!! اُؾٓٴِٛر َٔ بَف
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 ... ..!! أْين يٛ

 

 ــــــــــــــــــــــ

  ..!!أفتكزتٗا َغا٤ سات

 

  ..!!أصو١ٝ أنجض ي٬ّٝ ٚ .. أمجٌ َغا٤ّا يٞ ناْت اييت تًو

 

  ..!!سنضاى غري غٝابو ٜعٛض ؽ٤ٞ ٫

 

 اجملشف١ ايعباصات تًو .. يكا٤ آخض بتفافٌٝ املًطد١ سنضاى

  ..!!ايغداف١ تًو رٕٚ َعٞ ؽتًفٞ إٔ ميهٓو .. تاصىٓا يف

 

  ..!!يكا٤ آخض َعٗض ٜؾٖٛٗا بٝٓٓا اؿغ١ٓ املعاٖض ٖٞ نجري٠
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 رٚاَات رٕٚ َٗتظ٠ قاعز٠ .. َتشضن١ قاعز٠ ع٢ً بٴين سبٓا

 أْت ٚ ايتفهري أخطأت أْا .. عابضّا نإ ا٭ٍٚ يكا٥ٓا .. ثبات

 مجٝعٗا تتقزع ايرتانُات تًو .. اـطأ ايفهض٠ ع٢ً أَٓت

  ..!!ثابت غري أعاؼ ع٢ً محًٓا ٜجكٌ عٓزَا

 

  ..!!أفنٌ يٓٗا١ٜ لاح َ٪ؽض اؾٝز٠ ايبزاٜات

 

 تظٍٚ ؿع١ ٚيٝز٠ ع٬ق١ أعٛأ َا .. عفٟٛ إصتباط أعٛأ َا

  ..!!بظٚاهلا

 

 ٚ املهاعب ٜضاعٞ إٔ رٕٚ ْفغ٘ ميٓح اؿب .. ٜؾرت٣ ٫ اؿب

  ..!!سيو مزر َٔ مٔ .. اـغا٥ض

 

 إٔ ي٫ٛ بٗا يٓؾعض نٓا َا َؾاعض رٚا١َ يف ٜٛصطٓا َا ؽ٦ٝا

  ..!!املٛقف سيو بتكِٝٝ ْبزأ ، سايتٓا تغ٤ٛ عٓزَا ٚ .. فعًٓاٙ

 

  ..!!ا٭ساٜني أغًب يف أْفغٓا تعاع١ يف ايغبب مٔ
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 ؼت٣ٛ ٫ َؾاعض .. ؽت٢ َؾاعض يف ٖا٥ُّا ؽدقّا أبزٚ اٯٕ أْا

  ..!!أْا ٖٛ ؽدك ن١َٛ ع٣ٛ أمسا٤ ع٢ً

 

 .. ْفغٗا ايتغا٫٩ت ٜطضح ن٬ْا .. اهل١٦ٝ بشات ٜبزٚ ن٬ْا

  ..!!ساتٗا ا٭ؽٝا٤ بٗا ْبزأ إٔ ٜفرتض اييت ايتغا٫٩ت تًو

 

 بهٌ ْغتُض إٔ ميهٓٓا ٫ .. ٚدٗٝٓا يف ٜغ٤ٛ ؽ٤ٞ نٌ

  ..!!با٭فٌ ْضتبط إٔ ميهٓٓا ٫ نإ أْ٘ نُا .. اؿغابات

 

 عارت َا .. بٗا ْضاٖا نٓا اييت اهل١٦ٝ بشات ايطضم عارت َا

 أْين ٚ أؽعض .. ٜزآُٖا ايٛقت عار َا .. تغتٛعبٓا ا٭َانٔ

  ..!!ٜهفٞ َا ايٛقت َٔ أًَو

 

  ..!!تفهريٖا عٔ ايعكٍٛ أعأيٛا .. عٛارٖا عٔ ايكًٛب تغأيٛا ٫
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  ..!!ايٛتني جٛاز املأمت ُٜكاّ

 ــــــــــــــــــــــ

  ..!!اهلز٤ٚ َع ايًٌٝ ، ايكُض َع ايؾتا٤ ، ْٛفُرب بزاٜات

 

  ..!! ٜهتب إٔ ٜضٜز .. قًِ ؽ٠ٛٗ أْتابت٘ 

 

 بأْ٘ يٝٛفف ٜهتب أْ٘ ٜعضف ، دزا صنٝه١ يػت٘ إٔ ٜعضف

 مل ؽ٦ٝا نإٔ ، نتب٘ َا ي٘ َظقت ثِ نتب َا نجريا ، ع٤ٞ

  ..!!قضأتٗا أْٗا أصتاح أْ٘ غري .. وزخ

....... 

 يٝغأٍ ست٢ أٚ .. بكُٝتٗا .. بأُٖٝتٗا يتؾعضٙ تبتعز أْٗا ٜعضف

 ؟؟ ي٘ تع٢ٓ َاسا ْفغ١

 

  ..!!َؾانٌ .. بأْ٘ اؿب هلا عضف َض٠ سات
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  ..!!اؿب ُٜٓٛ ٖٓا َٔ .. تعضٜف أمجٌ سيو إٔ ي٘ قايت

........... 

  ..!!بٝنا٤ ٚصق١ عشب ٚ بكًِ أَغو

 

 أختًفٓا .. َغتفظ٠ بقٛص٠ َض٠ ٭ٍٚ أنتب .. ايعٓٝز٠ سبٝبيت

 أْا ٚ اهلاتف تػًكني ، عًٝ٘ نتًف َا لز مل إٕ ست٢ .. نجريا

  ..!!اؼزخ

 

 أعذب بػن١ أؽعض .. َؾه١ً نٌ بعز عذٝب١ بًش٠ تؾعضٜٔ

  ..!!َؾه١ً نٌ بعز

 

 اؿب يٞ متجًني نٓت إٕ ٭ص٣ َؾانٌ بأْ٘ اؿب يو أعضف

  .. !!ب٘ إقتٓاعو أدٌ َٔ أّ .. أدًٞ َٔ .. ايتعضٜف بشات

 

 غغل يف تظدضٜين أْت ٚ .. سكٞ يف كط١٦ أْو أص٣ َت٢

 بظٚاٍ تظٍٚ .. ؿع١ .. ؿع١ ع٣ٛ أنٔ مل بأْين ايًٝايٞ

  ..!!ْفغو ٚ ٜتٓاعب ٫ ٖشا ٚ .. ايظَإ ٚ املهإ َٝكات
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  .. !!هلشا أسببتو أْين أّ

 

 تٛقفٞ ٚ فػري ٖٛ َا تٓاعٞ .. عك١ْٝ٬ نْٛٞ .. إَضأ٠ نْٛٞ

 َٔ .. اؿب أدٌ َٔ .. مجٝعِٗ عٔ اعفٞ ٚ .. نبري ٖٛ َا عٓز

  ..!!صدٌ أدٌ َٔ .. اؿٝا٠ أدٌ

 

 َا فعٌ َٔ يٝتأنزٚا .. ع١٦ٝ أؽٝا٤ فعٌ ع٢ً ٜكزَٕٛ ايضداٍ

  .. !!سكٝك١ ٜضٜزْٚ٘

 

  ..يهٔ

 

  .. !!بعز عذٝب١ بًش٠ تؾعضٜٔ ئ

 

 إٔ اسببيت ٚ .. اسببتٝ٘ ايشٟ املهإ سات يف .. عظا٤ عضارم عأقِٝ

  ..!!يٞ عؾكو َٓت٢ٗ ٜهٕٛ
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 ظٛاص املأمت ٜكاّ .. دغزٟ أعنا٤ مجٝع َٔ ايتعاطٟ عأتًك٢

  ..!!ايٛتني

 

 تػريٙ ئ .. ٚفٝا عٝهٕٛ .. بعزى قًيب ٜعٝؿ إٔ سضاّ ثِ

 عضف يهٓ٘ .. ٜٓذح فًِ .. اخترب أْ٘ ٜهفٝ٘ .. ايظَإ فضٜات

  ..!!نجري٠ أؽٝا٤ فعٌ عًٝ٘ .. ايٓذاح ٜهٕٛ نٝف

 

 فٓعٝؿ .. ايظَٔ ٜػتايٓا ثِ .. عٝا٠ يٓشًِ .. ؿع١ يف ْعؾل

  ..!!ايًشع١ سغاب ع٢ً ع٦ٝا ٚاقعا

...... 

 ا٭خض٣ ايٓافش٠ ايكُض ػاٚط ٚ .. ايٓافش٠ َٔ عًٝ٘ ايؾتا٤ إسرار

  ..!!اٯٕ ٜعٝؾٗا ايًشع١ سات بإٔ ؽعض.. 

 

  ..نتب ثِ

 

 تبعات ؼٌُ عًٝو يهٔ .. تغعزْٞ ايشا٥ز٠ غريتو : سبٝبيت

 .. مبكزاص يهٔ ٚ اعطٞ .. اؿب يف .. ٚعط١ٝ نْٛٞ .. سيو

  .. !!مبكزاص يهٔ ٚ أَتٓعٞ
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  ..!!أٜنا سب ايعٛاطف يف ا٫َتٓاع

 

  ..!!عٛاطف متجٌ ٫ اؿب يف ايعطا٤ات بعض

 

  ..!!أنجض تعًِ ايػضف١ بزأت

 

 عٔ ابتعز ؽ٤ٞ نٌ .. أص٣ ٫ عٝح أنتب أْين ٚ سبٝبيت

 باـاصز ايضفام .. بعٝز٠ اْت .. ْا٥ُٕٛ أًٖٞ .. سٝاتٞ

 ٬ٜطَين ايؾتا٤ .. أبتعز ايكُض .. سبٝباتِٗ َع ٜتٗاَغٕٛ

 يف أنتب ٌٖ .. ايٛصق١ ٚ ايكًِ إٔ ثِ .. يًٝ٘ عت١ُ بضفك١

 فكزتو نُا أفكزٖا إٔ أخؾ٢ .. عًٞ غريتو تشنضت .. غريٖا

!!.. 

..... 

  .. !!نإ َُٗا أنتب إٔ عًٞ .. أص٣ ٫ يهٔ ٚ إَتٮت أْٗا اعًِ

 

  ..بعز َٓٗا فا٥ز٠ ٫ إٔ ؽعض .. دزٜز َٔ عًٝٗا ٜهتب بزأ
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 ٜغكط إٔ رٕٚ ايغ١ً يف ٚمعٗا ثِ .. َض٠ ٭ٍٚ بٓفغ٘ َظقٗا

 ..!!ؽ٦ٝا َٓٗا

....... 

 تقًٗا إٔ ٜضٜز ٫ .. نتابات٘ ميظم ثِ ٜهتب يًٝ٘ نٌ نإ

!!.. 

 

  ..!!نربٜا٩ٙ يٓفغ٘ وفغ

 

 بأخ٬م ٜتعًل عٓزَا ٚ .. ٜٓتٗٞ يؾدك اؿب ٜهٕٛ عٓزَا

  ..!!ٜبك٢

 

 ٚ أْت فُٗت٘ َا ٚ ْاأ أققزٙ َا َٔ تأتٞ َؾانًٓا َععِ

  ..!!ايعهػ
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  ..!!اخلسطّٛ

 ــــــــــــــــــــــ

  ..!!عار١ٜ غري ٚعجا٤ تعاْٞ اـضطّٛ

 

 دزّا ٜغتؾضٟ ايفغار ٚ دزّا تٓتؾض ايٓاؼ ٚ دزّا ٜشرار ايؾتا٤

!!.. 

 

 قبٌ تضًَت اييت تًو ، ؽاخت عذٛط ، اـضطّٛ َتأ٬َّ أقف

 ٚ ٜهفٞ َا ايب٪ؼ َٔ ؼٌُ ٚدٗٗا ػاعٝز ، ايغٕٓٛ عؾضات

  ..!!ٜهفٞ َا اؾٛع َٔ ٚ ٜهفٞ َا ايٓشص َٔ

 

 نار ست٢ ا٭طفاٍ ؽٝف بقٛص٠ ا٭عفٌ فهٗا أعٓإ بضطت

  ..!!ايغ٬ّ َٓ٘ تطًب نأْٗا إعتطايت أْف ٬َٜػ إٔ
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 ث٬ث١ ، اؾاطٚيني إْكطاع بغبب َتٛقف١ قاطض٠ أص٣ نٓت

 أٜارٟ تًفعٗا أَِٗ ٚ عقٝب بؾ٤ٞ تٓب٧ بقٛص٠ ٜبهٕٛ أطفاٍ

  ..!!صغٝف١ ع٢ً يًشقٍٛ قاٚي١ يف مس١ٓٝ

 

 ، ايج٬ثني يف تضًَت فتا٠ ايعذٛط نإٔ ٚ سري٣ بأؽٝا٤ َضصت

 تًو ؼُٝ٘ عٛص ٫ ٚ بٗا املضٚص بزٕٚ ايكّٝٛ عبز ببٛاب١ َضصت

 أَغو ٚدزتين ، يٓا َتأصدح يتاصٜخ سنض٣ ع٣ٛ ، ايبٛاب١

  ..!!أفعٌ مل يٝتين ٚ تٛقفت ثِ ، املٛصر٠ عٓز أْفٞ

 

 ثٛص٠ ثا٥ضا ايؾعب نإ ، بضملإ ي٘ ؽعب أٟ ٚ ايؾعب بضملإ

  ..!!دغز ثٛص٠ ٚ خزاع ثٛص٠ ٚ غؿ ثٛص٠ ٚ سب ثٛص٠ ٚ غٓا٤

 

 ، ْكاـ ب٬ ٚ َزا٫ٚت ب٬ ٚ سضاى ب٬ دزّا ٖار٨ ايربملإ إٔ ثِ

 بِٝٓٗ ٜٓعضٕٚ املٝت أٌٖ ظٌ ٚ َٓ٘ املعظٕٚ خضز َأمت نأْ٘

 ؟؟ ..ْٛاب٘ فأٜٔ ثا٥ض ايؾعب عضفت ، هزٚٙ ست٢

 

 تفعٌ ايٓاؼ نٌ ، ٚاسز اؾغض ٚ اـضطّٛ تضٜز ايٓاؼ نٌ

  ..!!ا٭سزاخ تًو خنِ يف نٓت ، َػًل اؾغض ٚ ايتٓبٝ٘ إؽعاص
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 ؼٌُ أيطفو َا ، ؼتٓا َٔ ػضٟ أْت ٌْٝ أٟ ٚ ، ٌْٝ أٜا

  ..!!غضطَٛو أقرتفٓاٙ َا بغبب سْٛبٓا ٚ أثآَا

 

 ٚ ، ايربر بغبب َتذُز ٚاقف ؽ٤ٞ نٌ ، اؾغض ٖبطت ثِ

 ، اهلاَؿ يف أِْٗ أًٖٗا ٜعتكز طضف١ٝ ١ٜ٫ٚ يف أعري نأْين

 ق١ً ٜؾهٛ ، َزارٟ سزارٟ بًز ، ايغٛرا١ْٝ اي٫ٜٛات نهٌ

 ايّٝٛ اؾٓظبٌٝ ٜفعً٘ َا أنجض َا ٚ اؾٓظبٌٝ نجض٠ ٚ اؿٌٝ

!!.. 

 

  ..ٜٓارٟ ايتادض ٖشا ٚ أسًِ أْا ٌٖ

  ..اؿضن١ ٜٓعِ اجملٕٓٛ

  ..ٜنشو املغطٍٛ

  ..اؿفٌ فاي١ َٔ يٝتأنز إْاص٠ عُٛر عٓز ٜكف ؽاب

 أٟ ٚ ايطضٜل ْفغٞ ٭دٓب ايندِ ظغزٖا تزفعين أْج٢

  ..ايتغايٞ فاسب ٚ ايهُاعض٠ ٚ املتذٛي١ ايباع١ ؼتً٘ طضٜل

  ..ٜطًب ايؾشار

  ..ايطضٜل عٔ ٜغأٍ ايعذٛط

 ٜضتب طاقُٗا إٔ ٜبزٚ نافٝرتٜا ؼت بطٓ٘ ع٢ً تكٛقع طفٌ

  ..ؿفًت٘
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  ..!!ورتؼ إٔ رٕٚ فعًت٘ فعٌ أسزِٖ إٔ ٜبزٚ إْظاص فٛت

 

  ..ا٭فٓاف ٚ ا٭سذاّ ٚ ا٭يٛإ كتًف١ ؽدٛل

  ..اؾٓكٛ صأٜت فذا٠٤

 اـضٜف َٓش ِٚمعت بًو طٛب١ ع٢ً تكف إسزأٖ ناْت

  ..!!فاسبٗا تض٣ يهٞ تتطاٍٚ ، املامٞ

 

 آ٫ف ايتٛب١ ٚ ايشْب بني ٚ َرتات مذٝر اي٬ ٚ اينذٝر بني

  ..!!ا٭َٝاٍ

 

  ..!!املهإ مر ٚ فٛتٗا ع٬ ٚ ايٓاص١ٜ ا٭يعاب أصتفعت

 

 أصرٚغإ فٛص٠ طايت ٫ ، َغ٪ٚيني فٛص ، ايكقض أَاّ َضصت

 ب٘ ٜضسب اـضطّٛ ١ٜ٫ٚ إع٬ّ إٔ أسغب نٓت ٚ َعًك١

  ..!!دزٜز َٔ طا٥ضا

 

  ..َضصت
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  ..اؾاَع١

  ..املهتب١

  ..ايغٛاقٞ ايعُاصات

  ..آَٓٛا ايشٜٔ أ٫ٚر

  ..اـضطّٛ يف ؽ٤ٞ نٌ

  ..اـضطّٛ يف ايؾضط١

  ..اـضطّٛ يف ا٭َٔ

  ..اـضطّٛ يف ايغًِ

  ..اـضطّٛ يف ايكتٌ

  ..اـضطّٛ يف ايبها٤

  ..اـضطّٛ يف ايػٓا٤

  ..اـضطّٛ يف ايػ٢ٓ

  ..اـضطّٛ يف اؾٛع

  ..َضصت ثِ

 ٚ بٛيز متغو بٓت نٌ ٚ فب١ٝ عًٝٗا هًػ عاس١ نٌ

  ..أدًِٗ َٔ ٫ أدًٗٔ َٔ خضدٔ اي٬تٞ بعض

  ..سيو يٞ ول أَا
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  ..خضطَّٛٝا أيغت

  ..ايّٝٛ سْٛب َٔ ٜضتهب َا أنجض َا

  ..ؽٗٛص بعز مُريِٖ ٜأْبِٗ َا أنجض َا

  ..أنجضٖٔ َا

  ..أْا ٚ

  ..مش١ٝ أْا

  ..املبزأ ٚ ايفهض٠

 عاَا مخغٕٛ قبٌ عذًت أغ١ٝٓ يٓغُع املزقع فكضْا َٔ ْزفع

  ..خبظ صا٥ش١ يٝؾتُٛا املدبظ٠ فٖٛات عٓز ٜبهٕٛ أطفايٓا ٚ

  ..!!اينذٝر ٖشا نٌ وت٣ٛ خضطّٛ أٟ ٚ خضطّٛ ٜا

 

 نأْين .. يٞ تٓعض ٖٞ ٚ دِٖٛٗ ٚ أتفضؼ نٓت ٚ رخًت

  ..!!غضٜب

 

  ..ع٤ٞ ؽ٤ٞ نٌ

  ..ع٤ٞ ؽ٤ٞ نٌ ٚ

  ..ايطا٥ض٠ عًِ أفعز نٓت
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  ..عؾض١ٜٝٓ أْج٢ نأْٗا ناْت أع٢ً َٔ يًدضطّٛ ْعضت

  ..هلا ؼٔ ػعًو املعاْا٠

 

  ..!!ايكاص٨ عظٜظٟ ايغٝاع١ َٜٛٝات َجٌ اـضطّٛ ٖٞ
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  ..!!خٝايو ْطبة إخترب

 ــــــــــــــــــــــ

  ..!!اٱَهإ بكزص تفِٗ إٔ ساٍٚ

 

  ..!!سٖٓو إيٞ املتزاعٞ املفضط خٝايٞ ٚسٞ َٔ إيٝو أنتب

 

 تكضأ أْت ٚ أْو دزّا َِٗ .. سيو تهشب أٚ تقزم إٔ َُٗا يٝػ

 دزٜز َٔ ْك نٌ فأقضأ ٜتفعٌ مل إسا ، خٝايو تفعٌ إٔ

 مبكزاص سيو نإ يٛ ٚ ، َا سكٝك١ ٜغتٛعب بزأ أْ٘ عتذز

 َبت١ً أصض يف سب٢ً ٖٞ ٚ ْقف٘ ٚ عاّ سار ؼٌُ من١ً قزّ

!!.. 

... 

 ع٢ً .. اٱػاٖات نٌ َٔ ايؾهٌ را٥ض١ٜ غضف١ يف ػًػ أْت

 ايػضف١ ْٛاسٞ نٌ يف تتشضى بعذ٬ت َجبت را٥ضٟ نضعٞ

 بإعتباص َؾاٖز٠ بؾاؽ١ أصفل ايزاخًٞ ايػضف١ إطاص .. ايزا٥ض١ٜ

 ايهتب َٔ ٖا١ً٥ ن١ُٝ بٗا َزفٛع١ ايػضف١ سات ، اؾزاص أْٗا
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 بإػاٙ َتشضن١ أف٬ّ ٚ ع١ًُٝ َٛار ٚ ايٓعضٜات ٚ املكا٫ت ٚ

  ..!!تغبشٕٛ ايزٚصإ فًو يف نًهِ ٚ متاَّا َجًو ايزٚصإ

... 

 خٝايو تفعٌ إٔ َٓو ٜطًب ، عٓكو سٍٛ ًٜتف مدِ ثعبإ

 املجبت غري ايهضعٞ ع٢ً متاَّا َجبت أْت ، تضٜزٖا فٛص٠ بأ١ٜ

 ٫ رقٝك١ آخض ، فكط رقٝك١ ( 13 ) يو املغُٛح ايٛقت .. متاَّا

 عًٝو ايػضف١ عتٓفذض إ٫ ٚ خٝايو تفعٌٝ خاف١ٝ تغتدزّ

!!.. 

... 

 أِٖ َٔ ٖٞ دٝزّا املهإ تتُعٔ أْت ٚ رقا٥ل ( 7 ) اٯٕ َنت

 إ خٝايو َفعٌ غري بأْو ؽعضت إسا تٓغ٢ ٫ ، ٖٓا يو ايزقا٥ل

 .. املكقٛر املكزاص بشات نإ يٛ ٚ ست٢ ايٓك قضا٠٤ تعٝز

 عًٝ٘ َضصت " بّٝٛ ايكٝا١َ ّٜٛ قبٌ ّٜٛ " إمس٘ بهتاب أَغهت

 فاى ٤ٌَ مشهت " سٝاتٞ يف ايًٛبٞ " إمسٗا صٚا١ٜ ثِ عضٜعّا

 ق٬ًّٝ يًشا٥ط ْعضت ، فاى يف فاٙ ٜزخٌ بايجعبإ ؽعضت ست٢

 " عٝز٠ ٜضٜزٖا ايعامل ، ايعامل عٝز٠ يٝغت أَضٜها " ٚدزت

 ايجعبإ بإٔ ؽعضت ، فًٛصْغا رٚي١ َٔ طفٌ ًٜكٝٗا أغ١ٝٓ

 ؽ٤ٞ نٌ .. تضٜزٖا فٛص٠ بأ١ٜ خٝايو تفعٌ إ َٓو ٜطًب

 فًِٝ ع٢ً ْعضى ٚقع .. ايؾضم إيٞ ايػضب إػاٙ َٔ ٜتشضى

 َكزاص َٔ عتٓكك نجريّا عٓزٙ تٛقفت إٕ " Post " بعٓٛإ

 ثِ .. فزرّا ايٓك أقضأ يفُٗ٘ عاد١ أْو ؽعضت إسا ، خٝايو
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 أْ٘ ٜبزٚ ؽدك ع٢ً فزرّا تن٤ٞ ثِ رقٝك١ ايػضف١ تعًِ

 ايغ٤ٞ َٔ " .. ايعشاب تضٕٚ عٛف ايكٝا١َ ّٜٛ " ٜكٍٛ ؽٝدّا

  ..!!املض٠ ٖشٙ ايٓك قضا٠٤ تعٝز إٔ دزّا

... 

 أ١ٜ تفِٗ مل نٓت إٕ ، رقٝكتإ يو تبكت ، رقا٥ل 10 َضت اٯٕ

 َٔ ْفغو ٱْكاس فضف١ يزٜو ، بأؼ ٫ اٯٕ ست٢ ؽ٤ٞ

 سانضتو تغعفو مل عضب١ٝ رٚي١ طعِٝ صأٜت .. اٱْفذاص

 ٚ " ايغٝبٝغٝغهٛ " رٍٚ ؽٛاط٧ ع٢ً ق٠ٛٗ وتغٞ يتُٝٝظٙ

 مل إْو نُا ، هلا َٓتبّٗا ٜهٔ مل تٓفذض تهار قٓب١ً خًف٘ َٔ

 ٚ نتب به١َٛ أَغهت .. أٜنّا غضفتو ٱْفذاص َٓتبّٗا تهٔ

 ا٭صض َٔ َهإ نٌ يف سيو وزخ ، ايؾاؽ١ يف قشفتٗا

 ايجعبإ بإٔ تؾعض ست٢ َضات عز٠ سيو تفعٳٌ ثِ ، يو اٯ١ْٝ

 إٔ تٓغ٢ ٫ يو ٜكٍٛ ٚ قًبو ع٢ً ٜنعٗا ٚ بٝزى ميغو

 ، ايٓٗا١ٜ َٔ إقرتبٓا فٓشٔ خٝايو تفعٌٝ خاف١ٝ تغتدزّ

 سيو ٚ سيو َٔ يتتُهٔ فزرّا ايٓك قضا٠٤ تعٝز إٔ ميهٓو

 يو ٚ سض اٯٕ فأْت اـاف١ٝ فّعًت إسا يو ٜتشكل ئ

 تكٌ مل " آْجٟٛ فٍٗٛ فٛت ايجعبإ سزٜح قطع ، اـٝاصات

 إط٬قّا ايقٛت هلشا ؼتاز ٫ أْت ، " ايباصس١ ي١ًٝ أسبو يٞ

 تٗزص ؽدك بأْو ٜشنضى ؽ٤ٞ أٍٚ ٚ ؽ٤ٞ أِٖ نإ يهٓ٘

 إسا َا َعضف١ أدٌ َٔ سيو تفعٌ أْت ٚ اٯٕ تفعٌ نُا ايٛقت

 َغتٗظ٨ ؽدك تهٕٛ إٔ ؼاٍٚ ، َا سكٝك١ ٖٓايو ناْت
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 إٔ عًٝو ٚ ، َا سكٝك١ هلا مج١ً نٌ بإٔ ايجعبإ فٝشنضى

  ..!!خٝايو تفعٌٝ غاف١ٝ تعضفٗا

... 

 عتٓفذض تٓفذض ئ ايػضف١ " ايجعبإ يو ٜكٍٛ ، ( 12 ) ايزقٝك١

 ٬َُٗتو ع١ً يف ب٘ عتًكٞ ٚ ايٓك َٔ ؽ٦ٝا تفِٗ مل إسا أْت

 ايشٟ خٝايو سغب اٱْفذاص ٜتزصز ثِ فاسب٘ تًعٔ يضمبا ٚ

 فغتعٝز بايهاٌَ فُٗت٘ إسا أَا ، َٓ٘ دظ٤ اٚ ايٓك أفُٗو

 رقا٥ل أْٗا ، يو ؽهضا ، دزّا بهاتب٘ تعذب صمبا ٚ فزرّا قضا٥ت٘

 ايهًُات بعض يف تضنظ إٔ عًٝو ، سٝاتو متجٌ ، دزّا غاي١ٝ

  ..!!اي٬طّ َٔ أنجض ٚقتّا تغتٓفز ٫ يهٔ ، بايهاٌَ يتفِٗ
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 .. حكٝكة ٜسٜدْٚ٘ َا فعٌ َٔ يٝتأندٚا .. ضٝئة أشٝاء فعٌ عًى ٜكدَٕٛ ايسجاٍ
!! 

 عُس عًٞ
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 ..!!شنساى األيُٝة 

 ــــــــــــــــــــــ

  ...املضٜض٠ بشنضاى َض٠ أيف أَٛت أْين ثِ

 

 ٫ اييت تًو ق٠ٛٗ أٟ ٚ قٗٛتو تضتؾفني أْت ٚ سنضاى

  ...َعو أستغٝٗا

 

 خا١ٜٚ نأٚر١ٜ بزأت .. ايػٝاب بزَا٤ املًطد١ املؾاعض ػاعٝز

  ...ا٭صض خؾاـ َٔ ست٢

 

 غضم إسا .. ٚاسز قاصب يف مجٝعٗا أس٬َٓا ْنع ايشٜٔ مٔ

 َٛط٧ عٔ ْبشح ايٓذا٠ ي٘ نتبت إسا ٚ ا٫ؽدال اعٛأ نٓا

  ...اٯخض ايؾط٤ ع٢ً تتبدض إٔ إيٞ .. يتشكٝكٗا قزّ

 

 .. ايغ١٦ٝ اٱستُا٫ت َٔ بهجري دزّا َجكٌ ٚ .. َجكٌ اٯٕ أْا

 !! ..َطًك١ سكٝك١ تعضف ٫ اييت ا٫ستُا٫ت
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 عاد١ ( .. ب ) ـٝاص عاد١ أؽعض ػعًين اييت اٱستُا٫ت

  ...املقفٛف١ بهٌ يٲستفاظ

 

 ايفاصؼ سيو أْا ٚ .. ؼافضْٞ ايؾٛم دٝٛـ ٚ إيٝو أنتب

 هعًين َا ايؾذاع١ َٔ أمحٌ ٚ .. ا٭عضز اؾٛار سٚ ا٭عظٍ

 َٔ .. ا٭ْتقاص أدٌ َٔ .. ايجبات أدٌ َٔ .. ايقفٛف أتكزّ

  ..!!ايبكا٤ أدٌ

 

 ٚ بغضع١ تتُزر ايغ١٦ٝ املؾاعض .. ٜتًبغو ايٝأؼ ترتى ٫

  ..!!ببط٤ تٓهُؿ

 

 .. تبك٢ ٫ اؿكٝك١ٝ ا٭فضاح إٔ أعًِ ٚ .. فضسّا يٓفغو أفطٓع

  ..!!ساٍ بأ١ٜ فضح عاعات عؿ يشيو

 

 ٫ نا٥ٔ .. اؿكٝك١ َٓٗو .. ايتفهري َٓٗو .. إيٝو أنتب

 .. صَار ن١َٛ نٓت يٛ ٚ دٝزّا تعضفٝين أْا أْا ايًِٗ .. وتٌُ

  ...َٛدٛر٠ أيػاطْا بكاٜا طايت ٫
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 ٚ ٜٗزى مل ايظَإ إٔ أخربٜين .. ٖشا بًػو َت٢ ٚ .. نٓت أ٢ْ

  .. !!هلل املكارٜض إٔ ٚ َٝجام ايعٗز إٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آخــر األرض

(36) 
 

 O_3A# عمـر علـي
 

7 

  ..!!إتفام ٚ إتفام أيف ٚ إختالف أيف

 ــــــــــــــــــــــ

 َا تهشب إٔ ًَظّ غري ٚ .. أنتب٘ َا تقزم إٔ ًَظّ غري أْت

  ..!!أنتب٘

 أٚ نتبت٘ َا تكضأ أْت ٚ ؽعٛص بأ١ٜ تؾعض إٔ عٓزٟ فضم ٫

  ..!!تكضأ أْت ملاسا تعضف إٔ هب فكط .. املؾاعض ظُٝع ؽعضت

.... 

  ...اٯٕ عًٝ٘ مٔ مما بهجري أعٛأ نٓا

  ...َٗاتضات

  ...ْكاؽات

  ...َٓاٚؽات

 أفبشٓا ٚ ايزٚافع أْٗاصت ٚ قٛاْا ٖزت ٖشٙ ايباصر٠ اؿضب

  ...سيو عٔ فعذظت ايزْٝا ػٛب ناْت نٓغٛص

 

  ...إتفام نٌ بعز َض٠ أيف أختًفٓا ثِ
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  ...ع١٦ٝ ع١ٓ إخت٬فٓا عزّ فاص ست٢

 

 ؽت١ُٝ نٌ بعز ايع٬ق١ ْضَِ هعًٓا نإ فكط ٚاسز ؽ٤ٞ

  ..!!ٚدع أ١ْ نٌ بعز .. فضام نٌ بعز .. إخت٬ف نٌ بعز.. 

 

  ..!!اؿب َتاع عٓز تضنٓاٙ ٚ ْغتبل سٖبٓا ثِ

 

 " اؿٝا٠ عضفت إٔ َٓش يٞ تكٍٛ ناْت .. ٜفهٞ مبا مج١ًٝ ٖٞ

 فتٓعض " صداٍ نًٓا " هلا فأقٍٛ " بضدٌ إ٫ أصتبط ٫ إٔ قضصت

   ..!!إخت٬ف بعز دزٜز إتفام َٛقعني عٝٓاٟ يف

.... 

 ن١ًُ " ٚاسز٠ به١ًُ مٝا ٚ احملب فكزإ ٚ باؿب منٛت

  ..!!سب بعباص٠ أعتُاي١ أ١ٜ َٔ أق٣ٛ أْت ٚ بٗا تؾعض " ق١ٜٛ

... 

 نٌ ظز١ٜ ْفعٌ نُا بعزٙ ْعٛر ئ أْٓا ظٓٓا إخت٬ف سات

 أٖزتين ثِ إصتباطات َٔ ببٓٓا َا أٚرعتٗا ٚ أٚرعتين ، َض٠

 ٚسٝزا ؽ٦ٝا تضنٓا ٚ ْغتبل سٖبٓا ثِ " .. يو أعٛر ئ " صٚا١ٜ

 ٚ دزبّا أؽز ٚ قشطّا ا٭ٜاّ َضت .. نايعار٠ اؿب َتاع عٓز
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 ٜنُٔ ػعً٘ فكط َا٤ دضع١ عٔ ٜبشح يضساي١ تقشضّا

  ..!!ٖٛا٤ َٔ إعتٓؾك٘ َا طفري

 

 .. ٚاسزّا ؽ٦ٝا إ٫ ؽ٤ٞ أ١ٜ َٔ أنجض َتعًكاتٗا ٚ ايهتب تعؾل

 َع نتاب تٗزٜين ٚ إخت٬ف نٌ َع صٚا١ٜ تٗزٜين ناْت

 ع٢ً أٜاّ قبٌ ايقزاق١ قاع١ َٔ خضٚدٞ عٓز .. إتفام نٌ

 نُا نبريا ايتزافع نإ .. ايعامل١ٝ فاحل ايطٝب دا٥ظ٠ ؽضف

 د١ْٝٛٓ بغضع١ إعتزصت ست٢ بأْج٢ أفطزَت .. أمت٢ٓ نٓت

 يطٝفّا عٝهٕٛ ايضر إٔ أٜكٓت يهٓين .. قاع١ٝ فعٌ يضر٠ تضقبّا

 احملبٕٛ " اٱفطزاّ ؿع١ أْج٢ أ١ٜ يٝغت أْٗا أسغغت ٭ْين

 إتفام ٚقعٓا ثِ " .. ؽ٤ٞ بهٌ وغٕٛ ٚ ؽ٤ٞ نٌ ٜعضفٕٛ

 عٓزٖا " ععٝز٠ طٚد١ٝ سٝا٠ " نتاب ففش١ ع٢ً دزٜز

 نٌ َع نتاب ٚ إخت٬ف نٌ َع صٚا١ٜ تٗزٜين ملاسا أٜكٓت

  ..!!قضٜب عُا سكٝك١ عٝهٕٛ ايهتاب ٖشا إٔ ثِ .. أتفام

 

 ايهتاب يعٓٛإ نطط اٯٕ مٔ ٚ بعز نتًف مل سيو بعز

  ..!!عاي١ٝ عضف١ٝ

..... 

  ..!!خ٬ف ٜٛدز ٫ سني إتفام ٜٛدز ٫
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  ..!!َعاْا٠ تٛدز ٫ سني ععار٠ تٛدز ٫

 

  ..!!بٓكٝن٘ ْؾعض إٔ بعز إ٫ بؾ٤ٞ ْؾعض ٫

 

 ْؾعض ٭ْٓا ْأنٌ .. فٓٓغاٖا ْؾف٢ .. ايعاف١ٝ فٓتشنض منضض

  ..!!ْعطؿ ٭ْٓا ْؾضب ٚ باؾٛع

 

 ؽ٤ٞ رٕٚ بؾ٤ٞ تضتبط ٫ .. ؽ٤ٞ نٌ يف أف٬ْٝ عا٬َّ أدعٌ

!!.. 

 

 َبزأ نٌ عٓز إْطباع ترتى ٫ .. إْطباع نٌ عٓز َبزأ أتضى

!!.. 

 

 يو أعض٣ تهٕٛ املؾاعض رع .. َؾاعض أعري تهٕٛ ٫ .. اؿب يف

!!.. 
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 َجٌ اٱطاص أدعٌ ٚ ا٭ععِ ا٭ثض أتضى ٖٓاى ٚ ا٭فٌ سب

 اٱطاص ٚ با٭فٌ ا٭فٌ إٔ أعين فُٝا أعين .. متاَّا َعٓاٙ

  ..!!باٱطاص

 

 طٚديت عتهْٛٞ أْو يكا٤ أٍٚ عٓز أخربتٗا ٚ ٖٞ أسببتٗا

 عٓز يهٓٓا ٚ عاخ َا اؿب بٓا عاخ ثِ .. ٚايزٖا أَاّ بايؾضع

ٔٴ إخت٬ف نٌ   ..!!يٮفٌ ِِْش

... 

  ..!!ست٢ يًتظدٝت٘ ْفغ٘ ميٓشو ايٛقت عار َا

 

 اٯ٫ّ تبك٢ ٚ ا٭س٬ّ تضسٌ .. اؿب يف ؼًِ َا عذِ نٔ

  ..!!ٚاقعو عٔ عكفو صفعت إٕ

 

 نُا .. ايٓك ٖشا يف ؽ٤ٞ أ١ٜ بتقزٜل ًَظّ غري أْو تشنض

  ..!!أٜنْا ؽ٤ٞ أ١ٜ بتهشٜب ًَظّ غري أْو

 

 

. 
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  ..!!تجسٜب

 ــــــــــــــــــــــ

  ..املغا٤ ٚىل عظٜظتٞ

 

 ..!!تعب٘ ٚ .. ايٓٗاص ػاعٝز َين ىف مل

 

  ..!!ايبِٗٝ ايًٌٝ ؾ١ يف تضنين ثِ

 

  ..!!صفٝل خري ايؾتا٤ إٔ ٜٓػ مل ٚ

..... 

  ...ؽاصر٠ َغا٤ات

 

 ...!!َنطضب يػز إْتعاصا
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  ..!!اهلل بإسٕ .. قار١َ .. قار١َ اهلز٤ٚ ثٛص٠ يهٔ .. أٜاَٞ ٖٞ ٖهشا

 

  .. ْكاّٚ إٔ .. ْكاّٚ إٔ .. ْبك٢ إٔ عٛآتٓا عاقب١ ؽربى أمل

 

 املغتكبٌ هعٌ فٝٗا ايفٛط.. ْهغبٗا إٔ عًٝٓا .. سضب ٖٞ أدٌ

 ..!!دٛاعٝغ٘ َٔ عٓعضف.. َٗامجتٓا أصار إ ٚ ست٢ .. ٜرتقبٓا

..... 

 يٛ ٚ ًْتل ئ بعزٙ ٭ْٓا .. بعز نتًف إ .. ؽ٦ٝا يٞ ٜعين ٫

 دِٗٓ يف تغكطٞ إٔ ؽ٦ٝا يٞ ٜعين ٫ .. املغتكِٝ ايقضاط ع٢ً

 َجاب١ يف أْين يٛ ٚ .. أْا عٝٓكشى ايشٟ ايٛسٝز ٚ خضٜفا عبعني

  ..!!أَٓا ٚ

 

 ..!!َبزأ َغأي١ ٖٞ

 

 َاسا َكابٌ .. باملعهٛؼ تفغريٙ ميهٓو .. يٞ بايضاس١ ؽعٛصى

  ..!!بايضاس١ أْت ؽعضِت
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 سيو عبٌٝ أرفع ْفغٞ فٛدزت .. فا١ًَ أسببتو أْين يٛ ٚ

  ...!!ايٓغا٤ مجٝع نفاْٞ َتزفكّا سٓاْا

..... 

 َجٌ .. باصرا ػعً٘ تًو َْٛتو .. ٜٓتعض ٫ إٔ ٜقض املغا٤ طٝف

  .. !!١َُٗ رصاع١ٝ قامض٠ عبكت٘ طايب إعتٝكاظ

 

  ..!!ؽ٦ٝا يٞ ٜعين ٫ سيو

 

 ٫ ٚ يّٛ ف٬ .. ايؾتا٤ ٚ .. ايك٠ٛٗ فٓذإ.. يًضٚا١ٜ سيب .. قضا٤تٞ

 رٜٓ٘ بزٍ نُٔ عًٝٗا ٜعاقب دضمي١ فتًو ْهتب مل إٔ عتاب

 فكط يًُبايػ١ فاطا بٗا قٛصٕ َا ثٛابت ايجٛابت إٔ يٛ ٚ بآخض

!!.. 

 

 مخػ قبٌ ؽدقو ٭عٝز أستاز أْين غري .. يو أقٍٛ َاسا

 ع٢ً أدز يعًٞ بضطخا بُٝٓٗا َا ٚ عٓٛات مخػ بعز ٚ عٓٛات

  ...!!ٖز٣ اؿكٝك١

..... 

 بٗا أعرتافٓا عزّ إٔ ْعًِ ٫ .. ع٪اتٓا يٓٛاصٟ ْربصٖا أخطا٩ْا

 ...!!فزرا فٝٗا يًٛقٛع عضم١ هعًٓا
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 املهإ ٖشا يف بو ٜتقًٕٛ إٔ أعتػضب .. ٜظعذين ٖاتفو صْني

 أْج٢ تهْٛٞ ٫ إٔ ساٚيٞ .. ٜزى أفو .. أيكٝو أنار .. ايظَإ ٚ

 إٔ .. تغاٟٚ ٫ .. رَٛعو ست٢ .. سٓاْو .. عطفو .. املض٠ ٖشٙ

  ..!!٭عفٌ .. ٭عفٌ فتٟٗٛ .. ٜزى َٔ ٜزٟ أعشب

 

 فزٜكاتو عتدربٜٔ اْو أعًِ يهين.. أْكشى إٔ بإَهاْٞ نإ

 ..!! فٝو يٞ ساد١ بإٔ

 

 ئ َض٠ أٍٚ يهٓٗا.. نتًف َض٠ اٍٚ يٝغت .. ٱْهغاصى ؽهضا

 !!!. ..ْعٛر

....... 

  ..اٯسإ فٛت

  ..ايّٓٛ َٔ خري  ..ايق٠٬ .. ايق٠٬

 !! ..هلل املًو أفبح ٚ أفبشٓا ايععِٝ اهلل اعتػفض
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  ..!!ناثسٜٔ

 ــــــــــــــــــــــ

 َع اينٝاع عٓٛات عاؽت ، فضْغا َٔ ناثضٜٔ قزَت عٓزَا

  ..!!سٓإ دزتٗا

 

 إٔ يبجت َا ، ايغٓني عكِ بعز املز٣ ٚاعع١ سض١ٜ يف ٚيزت

  ..!!ستفُٗا ٚايزاٖا يك٢ َأعاٟٚ سارخ ْتٝذ١ ، ؼبٛ

 

 ناْت إٕ ٚ باصٜػ يف ايٛسز٠ ٚ ايتٝتِ تكاّٚ مل ا٭َٛص٠

 ايفضم ، ا٭ب د١ٗ َٔ ؾزتٗا أصعًت ، بشاتٗا ايٓٛص عاف١ُ

 ٚ ناملؾضم هلا بايٓغب١ نإ اـضطّٛ ٚ باصٜػ بني ايؾاعع

  ..!!املػضب

 

 ايبٝت أٌٖ سضاص٠ ٚ َاٜٛ مشػ سضاص٠ تكاّٚ مل ، اـضطّٛ يف

 َتطٛص٠ بآ٫ت أؽب٘ ، عاي١ٝ بزٜٓاَٝه١ٝ تعٌُ ناْت ، أٜنا

  ..!!اط٬قّا يًتٛقف قاب١ً غري ٚظا٥ف ت٪رٟ
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 ؼتاز .. عتّٝا ايعُض َٔ بًػت سٓإ ، يشيو وتاز ايهٌٗ ايبٝت

 .. َٓجٛصّا ٖبا٤ّا ايزصاع١ عٕٓٛ َضت .. ؽ٤ٞ نٌ يف ٜغاعزٖا ملٔ

 نإ ايًٌٝ ظ٬ّ عذِ ، رْٝاٖا عٔ سٓإ صسًت إٔ ّٜٛ

  ..!!ا٭خض يًُآصب َتغعّا

 

 ؼٔ أْت .. ٜهفٞ َا ايؾكا٤ َٔ يو وٌُ اٱْغإ نإ َُٗا

  ..!!تفكزٙ عٓزَا يشنضاٙ

 

 ، ايعكِٝ املغتكبٌ يف ، عاَّا 17 ناثضٜٔ فهضت بِٗٝ يٌٝ سات

 ، باصٜػ أْٛاص ٚ ، املْٛايٝظا ، ايًٛفض َتشف ٚ ٚايزٖا تشنضت

 بإعزاٍ قاَت .. اٯٕ عًٝٗا صر١٦ٜ مب٬بػ ايهاعٝت أْت٢ٗ

 مما بهجري أغ٢ٓ أْٗا صأت ، املضآ٠ يف يٓفغٗا ْعضت ٚ ؽعضٖا

  ..!!سنضٜات َٔ إيٝ٘ تٛفًت

 

 ٚ غ١ٝٓ أْت .. ناثضٜٔ ٜا غ٢ٓ اؾُاٍ : أْاٖا ؽاطب قايت

  ..!!دزّا غ١ٝٓ
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 تعضفت .. ايعذٛط َرياخ َٔ تبك٢ مبا املز١ٜٓ يف تتشضى أخشت

 إٔ ٜفرتض َا عًٞ ٜهٕٛ إٔ ايٛمع ٜٓبػٞ نُا اجملتُع ع٢ً

 ىك ؽ٤ٞ أ١ٜ أٚ .. رهٍٛ ؽاصيٞ .. باصٜػ .. فٝ٘ تهٕٛ

  ..!!فضْغا

 

 ، ملفرتعٗا ع٬ٗ فٝزّا ناْت ، بإعتُضاص يًبكاي١ تشٖب عٓزَا

 مبجاب١ خايتٗا ناْت .. ايعفٝف١ ايزاص يف عٓ٘ املغهٛت أَتٗٓت

 تعًًت .. هلا عتًبٝ٘ يؾ٤ٞ أستادت إٕ أسٛاهلا ع٢ً َؾضف١

  ..!!َٓٗاتٔ َعٗز يف اؿاعٛب عًِ تزصؼ بأْٗا

 

 باملاٍ ايؾضٜف ايبٝت أْتؾًت ، ثض١ٜ تهٕٛ ٭ٕ قارٖا مجاهلا

 ، تتظٚز مل ٚ ايج٬ثني بًػت ، ا٭ٚإ فات إٔ بعز يهٔ ٚ اؿضاّ

 يشيو خ٬فا ، فكط محضا٤ عاعات " بأْ٘ ايظٚاز تعضف ناْت

  " ..!!فكط ايغاعات يتًو ْتشًُٗا أعبا٤ ٖٞ
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 ..!!َطاءات 

 ــــــــــــــــــــــ

   ...ايؾاصر٠ املغا٤ات أنضٙ أْٞ ثِ

 

  ...ايغعار٠ قٛاْني ؽايف اييت املغا٤ات

 

  ...بزْٚو اييت املغا٤ات

 

  ...عت١ُ سات َغا٤ات ٖٞ

 

 املعاْٞ آ٫ف ٚ .. اينا٥ع١ ايعباصات آ٫ف تًو ثِ قبٌ َا ٚ

  ..!!اؿب يف ايز١٦ْٝ
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 مٔ ٚ ْعٝؾ٘ ايشٟ ايضطب اـٝاٍ ِٖٚ َٔ اؿكٝك١ تٛقعٓا

 .. املبه٢ ع٢ً ايٛقٛف .. عًُٝإ نٓٛط ع٢ً بايعجٛص مًِ

  ..!!عًٝٗا ْضعٛ دٛرٟ ٚ .. آَٔ ؽط٤

 

 ؟؟ ..ٜٛعف ٭ْت

 

ّٔ قز ٚ ٜٛعف أْا  .. املكزؼ اؿب يف بغط١ سارْٞ ٚ عًٞ اهلل َٳ

 يٝشٖب ٚ  ا٭خ٬م سب .. اٱْغاْٞ اينُري سب .. ايضٚح سب

  .!!يع٢ إيٞ مجايو

 

  ..!!اٱْغا١ْٝ قإْٛ ٚ .. اؾشب قإْٛ بو إبتزص اييت أْت

 

 ... دٓب ع٢ً بٗا أيكٝت ثِ .. ٜظٜزٕٚ أٚ فٛص٠ أيف يو صمست

  ..!!أسز ٜتقٛصٙ ٫ ٚاقعو ٭ٕ

 

  ..ٜغكط اؿب ٬َى
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ٔٵ املغا٤ صٚح ّْتٳ   ..أ

 

 ؟؟ ..َين أْت أٜٔ

 

  ..!!ٜأتٕٛ ٫ َاص٠ أٟ ٚ ب٘ عكطيت دٍب أٟ

 

  ..!!عٓزٙ تظنضٜين صب أٟ ٚ .. ًَه٘ يف أْت عظٜظ أٟ

 

  ..!!تفغض ٫ نٛابٝػ أٟ ٚ أعٝؾٗا عذاف َغا٤ات أٟ

 

  ..!!بعزى أسقزٖا عٓب١ً أٟ ٚ عأعٝؾ٘ رأٍب أٟ

 

 أرْػ َا ٚ ايغاع١ بع٬َات سيو أعذٌ َا ٚ ايٓغا٤ أنجض َا

  ..!!سبّا ا٭صض ْغا٤ مجٝع
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 صٚح أمسٝٓاٙ ايشٟ طفًٓا أٜٔ .. َعاْا٠ خنِ يف أْا ٚ أْت أٜٔ

 طٚادٓا أٜك١ْٛ أٜٔ ٚ .. بعزٖا بٓا عتتًبح ؽٝع١ أٟ ٚ اؿب

  ..!!املظٜف

 

 نٌ .. ا٭َاْٞ نٌ .. ا٭س٬ّ نٌ تٓتٗٞ املغا٤ات ٖشٙ َجٌ يف

  ... ..!!نٌ ٚ نٌ ٚ ايػضٚص

 

 يهٔ .. بٝٓٓا احملفٛظ١ اؿكٛم مجٝع أقتٌ إٔ أستاز نِ

  ..!!ايفهض٠ قزاع١ َٔ أق٣ٛ اؿب ؽٝطإ

 

 نٌ َكابٌ ا٭مل أرفع إٔ عًٞ ٚ ٜٓبػٞ مما أنجض أسببتو

  ..!!سب ٚسز٠

 

  ..!!أَاَو اـٝاصات تنٝل إٔ أفعب َا

 

 ا٭ْفػ تؾتٗٞ نُا تغتبزٍ .. سب صَظ١ٜ تهٕٛ إٔ أفعب َا

!!.. 
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  ..!!أملّا متٛت إٔ أفعب َا

 

  ..!!َٝتّا تعٝؿ إٔ أفعب َا

 

 عكِٝ َغا٤ َع ق٠ٛٗ يضؽف١ أستاز نُا .. سب يضؽف١ أستاز

!!.. 

 

  ..!!ايعامل أمل عذِ يو تبّا

 

  ..!!ايعامل أمل تتدًٝٞ إٔ يو

 

  ..!!ايعامل أمل تتدًٝٞ إٔ يو أسنضى
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 ال اييت االحتُاالت .. ايطٝئة اإلحتُاالت َٔ بهجري جدًا َجكٌ ٚ .. َجكٌ اآلٕ أْا
 !! ..َطًكة حكٝكة تعسف

 عُس عًٞ
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  ..!!ايٛاصب ايعراب فٛم ايٛثب

 ــــــــــــــــــــــ

 .. ايجك١ ٚ ايقزم ٚ اؿب أعاعٗا .. َت١ٓٝ يع٬ق١ ْأعػ نٓا

  ..!!ايقارم ايٛعز ٚ

 

 عٔ ٜعُٝٓا سبّا عكفٗا نإ ثِ .. ايعضٜن١ بأس٬َٓا بٓٝٓاٖا

  ..!!أخطا٥ٓا

 

 ايعٌُ يف اؾٛر٠ إٔ أعًِ ٚ .. اٱبزاع أدٝز نٓت َٗٓزؼ أْا

 عٓزَا نُٛع٢ ق٠ٛ ٚ نٝٛعف ثبات ٚ نأٜٛب فربّا تتطًب

 َُٗا سًٍٛ َٔ ٫بز أْ٘ ٚ .. ايضعا٤ فزص إٔ بعز هلُا عك٢

 أؽٝا٥ٞ أسزِٖ ٜبعجض عٓزَا غنبّا أؽتاط ٚ .. املعن١ً ناْت

!!.. 

 

 .. دٝزّا ايزٚا٤ إعتدزاّ ػٝز .. رنتٛص٠ بأخض٣ أٚ بقٛص٠ ٖٞ

 أف٬ّ بأمل ايؾعٛص رٕٚ ا٭مل َٗز٨ إعتدزاّ َٔ تهجض فكط

  ..!!فشيت ٚ ؿايٞ ايٓعض رٕٚ ايؾٛم عا٥ٌ َين تٓظع ثِ
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 ٜٓٗاص ٜهار .. ٜتؾكل .. ٜتقزع املب٢ٓ بزأ .. ايجك١ تٳفكز بزأت

  ..!!اؾٝز ايتغًٝح سزٜز ي٫ٛ

 

 ثٛص٠ يف أعض٠ متٛت إٔ أعٛأ َا ٚ .. سًِ ٜتشطِ إٔ أعٛأ َا

  ..!!سب عقٝإ

 

  ..!!ْناٍ عٔ طٚاز ق٬ر٠ أمجٌ َا ٚ اؿب يف ايٓناٍ أععِ َا

 

ُِضٴٖا اؿٝا٠ ػتُع إٔ أصٚع َا ُٴعٳ   ..!!ِب

 

 ؽاٖزتاُٖا طاملا أنبارِٖ فًشات عٔ ٚايزتإ صما أس٢ً َا

  ..!!ؽضعّا ٜزُٜٗا ميغهإ

 

 فٛم تضافت أس٬ّ تتشطِ إٔ .. نٗشا سب ميٛت إٔ أسكض َا

  ..!!ايغُا٤ عٓإ ست٢ ايبعض بعنٗا
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 ٖٞ أ١َٝٓ َٔ أغب٢ َا ٚ .. ا٭فنٌ أْٓا ْعٝؾ٘ ُّٖٚا أعٛأ َا

  ..!!ايهرب٣ اينا١َ

 

 ايشات بٓاف١ٝ يٓغفعٔ ٖا١ُ٥ بًشعات ْضمسٗا فٛص٠ أقبح َا

!!.. 

 

 ايغاع١ إٔ ٚ .. سل املٛت إٔ يٓعًِ ، يٓا ا٭صض تتٛقف .. ايّٝٛ

  ..!!َٓٗا فضاص ٫ آت١ٝ

 

  ..!!اؿطاّ عاع١

 

  ..!!ايفضام عاع١

 

  ..!!ا٭مل عاع١

 

  ..!!اؾشِٝ عاع١
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 ؽعٛصّا ْعٝؿ .. بٓعض٠ مب " ٜظٜزٕٚ أٚ َض٠ أيف يهِ قًت

 ع٢ً ع٦ٝا ٚاقعّا يٓعٝؿ ْفرتم ثِ .. أمجٌ سٝا٠ .. أفنٌ

  " ..!!ايٓعض٠ تًو سغاب

 

  ..!!اٯٕ بعز أنتب إٔ َين تٓتعضٕٚ َاسا

 

 ؟؟ ..طٚاز أّ أأعٓام

 

  ..!!فكط إفرتقٓا .. إفرتقٓا

 

  ..!!اؿب يف داث١ٝ أ١َ نٌ تض٣ ٚ

 

  ..!!َٓانب٘ ع٢ً يٓذجٛ بقريتٓا ٜغٴز سب أٟ

 

 بغبب  ، ممتاط٠ ع٬ق١ بٓا٤ يف ْفؾٌ .. ا٭عًٛب مب ٭ْٓا

  ..!!أعًٛبٓا تػٝري
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 أٚ تؾٖٛٓا ٭ْٓا ، ع٬ق١ بٓا٤ يف ْفؾٌ .. َٓعضْا مب ٭ْٓا

  ..!!ايظَإ غريْا

 

 ٭ٕ ، ع٬ق١ بٓا٤ يف ْفؾٌ .. أدغارْا ٚ دٝٛبٓا مب ٭ْٓا

  ..!!اؾٝٛب سات َٔ أدغارْا ع٢ً عضت ايعٓانب

 

  ..!!سب سٝا٠ .. سٝا٠ يٓب٢ٓ أفعايٓا مب َت٢

 

  ..!!ايعاٖض٠ تفافًٝٓا ٚصا٤ مبا ْٗتِ َت٢

 

  ..!!اؿب ٖٛ ايتفافٌٝ ٚصا٤ َا

 

  ..!!ععٝز فتُع ُٜٓٛ اؿب ٚصا٤ َا

 

 هعًٓا ايبكا٤ ؽهٌ إٔ ٚ .. ممٝت ايفضام َقٌ إٔ أعضف

  ..!!سب بًٗا٤ .. نايبًٗا٤
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  ..!!ايٛافب ايعشاب فٛم ايٛثب أمجٌ َا

 

 ستفّا ، ع٬َّا ٫ ٚ بضرّا ٫ ثِ ا٭مل دشِٝ يف تٴًك٢ إٔ أمجٌ َا

  ..!!فكط

 

 ع٢ً ع٬ق١ يٓبين .. صَارْا َٔ مٝا ايفٝٓٝل طا٥ض َجٌ يهٓٓا

 َٔ يٝٓذٛ آخض ٜغاعز قطِ بإْغإ .. عابك١ صَار ن١َٛ

  ..!!آخض سطاّ

 

  ..!!ٜغتشك٘ ملٔ اؿب سٖب

 

  ..!!ٜغتشك٘ ملٔ ايقزم سٖب

 

  ..!!ايٓغٝإ َظب١ً إيٞ ايٛعٛر سٖبت

 

  ..!!اؿب يف اٯمثني صنب إيٞ سٖبٓا

 



 آخــر األرض

(60) 
 

 O_3A# عمـر علـي
 أَٛاز ت٬طِ .. ايشنضٜات عف١ٓٝ أعضت .. ايٓذا٠ ؽاط٧ ع٢ً

  ..!!آَٔ َضع٢ أٌَ ع٢ً .. ايٓغٝإ

 

 ممٝت١ ػضب١ بزافع أخض٣ ؿٝا٠ .. أخض٣ لا٠ أٌَ ع٢ً

  ..!!ٖهشا ٚ ا٭ٚىل َٔ َٛت١ أفتو ٚ أؽز يتذضب١
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  ..!!احلٓظٌ بطعِ حب

 ــــــــــــــــــــــ

 .. ا٭صض تعُري يف َُٓٗهّا ايعامل ْض٣ .. غريْا ٫ عٝح نٓا

  ..!!َٓ٘ َتُضرّا دظ٤ّا أْٓا إ٫ ٜنريْا ٫ .. َٓانبٗا يف عاعّٝا

 

 ميجٌ خطأ نٌ ٭ٕ ٚ باـطأ عًٝٗا تعضفت " اؿها١ٜ تكٍٛ

 ٚ .. تًو خط٦ٝتٓا تبعات ؼٌُ عًٝٓا نإ .. ػضب١ لاح

 يٓٛاصٟ ْربصٖا أخطا٩ْا .. ْضٜز َا ٚفل سٝاتٓا ْؾهٌ  ظًًٓا

 يًٛقٛع عضم١ هعًٓا بٗا إعرتافٓا عزّ إٔ ْعًِ ٫ ، ع٪اتٓا

 ٚصم َٔ عًٝ٘ ْٳكِقف .. اؿب صغز يف ْعٝؿ .. فزرّا فٝٗا

 يش٠ أْٗاص َٔ ْغكٝ٘ .. دٓٝا صطبّا عًٝ٘ ْٳغِكط .. اؾ١ٓ

 ٫ ععار٠ عًٝٓا فريتز .. َقف٢ عغٌ َٔ أْٗاص ٚ يًؾاصبٝني

  ..!! "تطام

 

 ٖٞ .. أعٓاقّٓا إؽضأبت إٔ إيٞ .. ق٬ًّٝ ؽتٓل ْفغٝٓا بزأت

 ٚ غنبٗٔ ساي١ يف ايٓغا٤ نهٌ فهض عك١ُٝ ٚ عٓٝف١ ٚ عٓٝز٠

  ..!!سبٗا بت٬بٝب أتؾبح هعًين َا ٖشا
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 نٗٛي١ .. نٌٗ بأْٞ أؽعض بزأت .. صٜٚزا صٜٚزا تظبٌ بزأت

 أٚصر٠ بإْكطاع أؽعض .. ايٛتني سباٍ بنعف أؽعض .. سب

  ..!!ايغعار٠

 

 سٖبت ، صغزّا يٓا ٜعز مل .. املهإ أصو١ٝ بعزّ أؽعض نٓت

 أق٣ٛ املكا١َٚ تٝاص بزأ .. اؿٝا٠ أدٌ َٔ ْهافح بزأْا ، ايضفا١ٖٝ

  ..!!أق٣ٛ ايفضام ؽٝطإ ٚ

 

 ٚ يكا٩ْا ٖٛ بٝٓٓا ايشٟ ايعٗز إٔ أؽرتطٓا ع٬قتٓا ْبزأ إٔ قبٌ

 َٔ غفري مجع ٚ ؽٗٛر ٚ تٛقٝعٓا عًٝٗا ٚصق١ أٜزٜٓا بني

 يف بٓز أِٖ ايجك١ ثِ .. فت١ٓ أؽز اـٝا١ْ إٔ ثِ .. املغًُني

  ..!!ايع٬ق١ َا٤ ٖٛ اٱٖتُاّ ثِ .. اؿب

 

 تتٗهُٓا ايتِٗ بزأت .. َربصات رٕٚ ايجك١ عزّ تتعاط٢ بزأت

 متاز بزأْا .. ققز رٕٚ تتًبغو ايتِٗ بعض .. يٓا ىٌٝ مبا

  ..!!ايفضام ٚارٟ ع٢ً ٖبطٓا ٚ َهآْا عٔ ايظَٔ فأطيٓا .. ملا٤
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 َٔ رْغّا أؽز ٚ آمثإ مٔ .. ٚارٟ ٜا ظ٬َّا أؽزى َا اااااٙ

 لز أْٓا أّ .. سيو يو نًع إٔ متاز ٌٖ .. ايبِٗٝ ظًُو

  ..!!أٌَ بؾٗاب يٛ ٚ عًٝو سٝا٠

 

ٌٕ َٔ تٟٗٛ نأْو .. خٝف١ أؽز ٚ أظًِ ٚ أعُل اؿب تٝ٘  ع

  ..!!ٖهشا فتعٌ .. عًٝ٘ يتٗبط أعفٌ ػز ف٬ .. ٭عفٌ

 

  ..!!املٓانب ععٞ َٔ مٔ أٜٔ ٚ املتاع ٚ املغتكض أٜٔ

 

  ..!!ْٓٗاص ، ق٠ٛ َٔ أٚتٝٓا َا بهٌ مب ٭ْٓا

 

 ٫ إٔ .. ٚاسز٠ ع١ً يف ايبٝض نٌ تًكٞ ٫ إٔ َٓٗا تعًُت

 تغتبعز ٫ إٔ .. را٥ُا خٴططو تفعٌ إٔ .. خٝاصاتو بهٌ تزفع

  ..!!َ٪خضّا ي٘ ؼتاز فكز خٝاص أ١ٜ

 

  ..!!مبكزاص يهٔ ٚ تعطٞ إٔ
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  ..!!به١ًُ تزَضٖا ثِ سٝاتو تؾهٌ قز َا ؽدق١ٝ ، بقضاس١

 

 ْعٝؿ .. اؿب أصض ع٢ً مٝا .. بٓعض٠ مب " يهِ أقٍٛ را٥ُا

 ْعٝؿ ثِ .. بأمل اؿٝا٠ سات ْٓٗٞ .. عع١ُٝ سٝا٠ تفافٌٝ

  ..!! "ايٓعض٠ تًو سغاب ع٢ً ع٦ٝا ٚاقعّا

 

  ..!!بشيو ٚاقعٓا ْضٖٔ إٔ عًٝٓا .. خطأ بزأْا ٭ْٓا ٚ

 

  ..!!مج١ًٝ ْٗاٜات تعطٞ .. ايغعٝز٠ ايبزاٜات

 

 .. عٓا تٓفو ٫ َؾاعض .. َؾاعض أعض٣ ْعٌ إٔ أفعب َا

 ؿع١ يف بٓكا٥نٗا ؽعضْا إٔ ي٫ٛ بٗا يٓؾعض نٓا َا َؾاعض

  ..!!سٝا٠

 

 ٚ ، ع٪اتٓا مجٝع ْتشنض َا ؿع١ يف .. ٚاقف١ أس٬َٓا متٛت

  ..!!طعاف عٴُّا ػضعٓا ٭ْٓا فكط .. فٌٝ سانض٠ منًو نأْٓا
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 إيٞ ايغداف١ َظب١ً إيٞ ، ايغُا٤ عذِ اييت ا٭َاْٞ تشٖب ٚ

  ..!!ايتِٖٛ َظب١ً

 

 بٗز٤ٚ ٜٓبض قًب ع٣ٛ ، رٚصإ ٫ عٝح احملاٚص تتٛقف

  ..!!اؿضَإ طنضٜات تتدًً٘ .. َؾبٛٙ

 

  ..!!أٜزٜٓا نغبت مبا ْاتر ظًُت٘ ع٢ً يًٝٓا تعتِٝ

 

 ٫ .. سب مشاٜا يهٓٓا .. سل ع٢ً سضب ٚ عٓف مشاٜا يغٓا

  ..!!أسٝا٤ يغٓا يهٓٓا سكّا منٛت

 

 ؟؟ ..أٌَ ٜعطٝين َٔ .. أٌَ ٜعطٝين َٔ
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  ..!!ًٜتكٝإ ايٓٗسٜٔ َسج

 ــــــــــــــــــــــ

 ايزٜٔ ْقض ع٢ً تعضفت ٜٛغٓزٟ أفٌ َٔ دٓٛب١ٝ َاصفٌٝ

 عضف َا أٚ قضْل دٕٛ سضب عٓٛات ايغٛراْٞ طٜٛؾ١

  ..!!املعرتى يف ٜتظٚدا إٔ اؿٝا٠ أقزاص ؽا٤ت .. بشيو فتُعّٝا

 

 اؾٓٛب .. هلُا نبريا ٖادػ ايغه١ٓ تهٔ مل ايبزا١ٜ يف

 ايؾُايٕٝٛ نإ اؿضب بعٝز .. عًٝ٘ املتعاصف بايكزص وتِٜٛٗ

 أبٝٞ يف .. اؾٓٛبٕٝٛ َكا١َٚ تؾتز ٚ املضنظ إيٞ ٜٓغشبٕٛ

 إٔ تض٣ .. أٜنا ايرتابط ْظاع عاؽا ، سزٚر١ٜ ْظاع نُٓطك١

 بايتًٜٛٔ وزخ سيو بإٔ ٜكٓعٗا .. ايًٕٛ املٛاط١ٓ يف ا٭فٌ

 متقري يف وزخ نُا ايًٕٛ بشات ا٭صض يقبؼ املتعُز

  ..!!اٯٕ س٬ٜب

 ع٢ً ٚ .. َاصفٌٝ أسؾا٤ يف بأَإ ٜضقز ايشٟ إبُٓٗا إيٞ إستهُا

 أٜنا إمس٘ ١َُٗ عّجض يْٛ٘ إَتظاز .. ايغهٔ َهإ ٜتشزر يْٛ٘

 اٱبٔ عٴُٞ .. ؽ٤ٞ نٌ يف إختًفا .. ايقضاع َآ٫ت عٔ بعٝزا

  ..!!َاصفٌٝ َع سٖب ٚ ٜعكٛب
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 نإ إسا َا ٜعًِ ٚسزٙ اهلل هلُا ْعض٠ ايزٜٔ ْقض أيك٢

 ٜا أثٝٛبٝا إيٞ عأسٖب .. ٫ أّ بعز ببعض عٝٓاُٖا عتتهشٌ

  ..!!ايزٜٔ ْقض

 

 ست٢ ايٌٓٝ مبشاسا٠ إػ٘ .. ؽزٜز ببط٤ ايفذٝع١ عٓٛات َضت

  ..!!ايًٓٝني َكضٕ ٚفٌ

 

 فهضت َا أٍٚ .. سزٚرٙ ايغٛرإ هلا ففتح أثٝٛبٝا أٚماع تأطَت

  ..!!ايزٜٔ ْقض َاصفٌٝ فٝ٘

 

 ٚ ا٭طصم ايٌٓٝ مبشاسا٠ .. عاَّا عؾض ايغابع١ إبٔ ٜعكٛب نإ

  ..!!ايٌٓٝ َقب مٛ عاصٚا هلا ايٛيٝز٠ اٱب١ٓ ؽٝفٞ بقشب١

 

 َع٘ سٖبت يٛ َاسا .. ٜهفٞ َا اؿب َٔ ؼٌُ ناْت

 عٛراْٞ إبين ٚ باملٛاط١ٓ عٛرا١ْٝ اٯٕ نٓت سٝٓٗا يًدضطّٛ

 ؟؟ ..اـضطّٛ تعآًَا نٝف .. ا٭فٌ
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 .. عٓٛات قبٌ ملاصفٌٝ أعطاٙ ٚ ايزْٝا يف سب٘ مجع ايزٜٔ ْقض

 ٜكٍٛ نإ .. فا٥ز٠ رٕٚ يهٔ ٚ ي٘ تٛعطٛا ا٭سباب ٚ ا٭ٌٖ

 .. ايٌٓٝ يٝذُعٓا .. بايغٝاع١ ْفرتم .. اؿضب يف ًْتكٞ " هلِ

  " ..!!أسٝا٤ّا أٚ أَٛاتّا

 

 ٚ ؽٝفٞ ٚ َاصفٌٝ ٖبطت .. فٝارّا ايٌٓٝ ٫طّ َكٛيت٘ يٝقزم

 .. اـضطّٛ أطق١ يف اْتؾضٚا ٚ .. ايؾٗري ايزِٜ سٞ يف ٜعكٛب

  ..!!عٌُ عٔ عجا

 

 ع٢ً ٜغتذِ إٔ فأصار ايزٜٔ ْقض َٔ ايتعب ْاٍ .. َا ظٗري٠ يف

 .. ايؾاٟ يٝطًب صأع٘ صفع .. دًػ ٚ بٓربّا عشب .. ؽاٟ نٛب

 .. عامل١ٝ بتُج١ًٝٝ أؽب٘ .. َاصفٌٝ عٝٓا يف ؼزم عٝٓاٙ ناْت

  ..!!ايزٜٔ ْغض أدابت٘ أثٝٛب١ٝ بًهٓ٘ .. َاصفٌٝ إمسٗا ْطل

.... 

 ٚ ايعٝؿ مٓو ٚ ا٭ْني َفاطات َٔ هلا ًَذأ ب٘ يكا٤ٖا نإ

  ..!!ٜعكٛب ٚ عأهلا .. املزقع ايفكض ٚطأ٠

  ..!!اـضطّٛ يف ٜعكٛب أدابت٘

  ..!!طًٝكٞ َٔ إبٓيت ؽٝفٞ ٖشٙ ٚ

.. 
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  ..!!َاصفٌٝ ع٢ً نجريا ٜرترر ايزٜٔ ْقض نإ

  ..!!اهل١ٜٛ ٚ ايغٝاع١ فضقتٗا .. أعض٠ يٝذُعا ايًٓٝني هتُع

  ..!!عاف١ُ أْٗا َٔ أمجٌ اـضطّٛ ناْت

  ..!!ا٭طق١ ٚ ٜعكٛب ٚ ؽٝفٞ ٚ َاصفٌٝ ٖٞ نجري٠

  ..!!تًتكٞ اييت ا٭ْٗض ٖٞ ق١ًًٝ ٚ
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 ..!!ذاتو 

 ــــــــــــــــــــــ

  ..ا٭َٓٝات ٚ ا٭س٬ّ نٌ بتُٛت َا ؿع١ يف

 

 ٚاقع َأعا٠ فضر تقبح املُتز٠ ٚ ايط١ًٜٛ ايغٓٛات نٌ

 ايع٬قات ٖٞ نجري٠ .. َػتفض غري خطأ سغاب ع٢ً ْعٝؾٗا

  ..!!َٛقف بشص٠ .. به١ًُ .. بعباص٠ .. ظ١ًُ أْتٗت اييت

 

  ..!!أعض٠ .. ؽضٜف ْغب .. عُٝل سب .. أطي١ٝ فزاقات

 

 نآب١ ٚ ب٪ؼ ْعٝؿ ثِ .. ايغعار٠ ٚ بايتفا٩ٍ ا٭مل ْبين مٔ

  ..!!املٛعٛر ايّٝٛ

 

 َز٣ يعضفٓا .. ع٬قات ْهٕٛ ملاسا أْٓا يف فهضْا يٛ بقضاس١

  ..!!املفذٛع١ بٓٗاٜتٗا ايع٬قات سات إصتباط
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 ثِ .. ْتأمل .. أخض٣ سٝا٠ تتؾهٌ .. ْغعز ٚ ْفضح .. بٓعض٠ مب

  ..!!ايٓعض٠ سات سغاب ع٢ً ع٦ٝا ٚاقعّا ْعٝؿ

 

 تضبطٓا اييت سات ٖٞ .. ست٢ َٔ بؾ٤ٞ أؽدال َٔ ْكرتب

  ..!!ايع٬ق١ متٛت عًٝٗا ْعجض مل إٔ َا .. اؾ١ًُٝ بتفافًِٝٗ

 

  ..!!بب٦ٝت٘ ٚاقع٘ ٜتؾهٌ يطٝف نا٥ٔ ا٭ْج٢

 

  ..!!ايعا١َ ايع٬قات غٝاٖب خًف غا٥ب١ سات عٔ ٜبشح ايضدٌ

 

 أت٢ ايغبب نإ إٕ .. عببٗا ع٢ً ْزّ با٭فٌ ٖٛ ايشنض٣ أمل

 قضاصى تبعات عًٝو ٚ ايكضاص سيو عذِ ايفادع١ تهٕٛ بعُل

!!.. 

 

 سات ايقزف١ ع٬ق١ .. ايقزف١ فزٜل .. ايقزف١ سب يهٔ

  ..!!أنرب فز١َ
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  ..!!ايتفهري ٚ ايرتٜح أٜٔ .. أتت َا ٖب١ بإٔ أْفغٓا ْؾعض

 

 ايع٬ق١ َا .. تغا٩يٞ را٥ُا ٚ .. أٚيٞ تفهريى قٛص أدعٌ را٥ُا

 َا .. ايتفافٌٝ سات تفافٌٝ .. ايتفافٌٝ .. فٝٗا ا٭فٌ َا.. 

 ٖشٙ أْؾ٧ مل إٕ وزخ ايشٟ َا .. ا٭ِٖ ايغ٪اٍ ثِ .. اهلزف

  ..!!ايع٬ق١

 

  ..!!اٯخضٜٔ يضغبات أعريا ْفغو ػعٌ ٫

 

 تفعًٗا ملاسا ثِ .. هلا فعًو دز٣ٚ أعضف ا٭ؽٝا٤ تفعٌ إٔ قبٌ

  ..!!بايشات أْت

 

 ع٬ق١ تٓؾ٧ إٔ عغري .. عًٝو عظا٤ خ١ُٝ هغز ايع٬ق١ َٛت

  ..!!ْٛع٘ نإ أٜا بٛخظ عتؾعض .. أخض٣ صفات ع٢ً
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 .. ضابكة زَاد نَٛة عًى عالقة يٓبين .. زَادْا َٔ حنٝا ايفٝٓٝل طائس َجٌحنٔ 
  ..!!آخس حطاّ َٔ يٝٓجٛ آخس ٜطاعد ذلطِ بإْطإ

 عُس عًٞ
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  ..!!ببُبإ حب

 ــــــــــــــــــــــ

  ..!!َا بؾ٤ٞ تٓب٧ ا٭دٛا٤ ناْت

 

 تٛقفٛا املٛعٝكٞ أفشاب ست٢ .. دزّا ٖار١٥ ٚ ١٦ًَٝ اؾاَع١

 فُٝا ٜتٗاَغٕٛ ايبٝٓؾات ع٢ً هًغٕٛ ايشٜٔ .. مساعٗا عٔ

 ص٩ٚعٗٔ ع٢ً نإٔ فاَتات اجملًذ١ً اينشه١ سٚات .. بِٝٓٗ

 ٚ اؿه١َٛ أ٫ٚر .. ايط٬ب َعب٦ٞ .. ايغاخض عاَٞ .. ايطري

  ..!!فاَت اؾُٝع .. ايهٛص٠ ٚ ايغٝاع١ ْاؼ .. املعاصم١

 

 نايشٜٔ ايعافف١ ترتقب اهلز٤ٚ بٗشا ناسب٬ْها بزأت

  ..!!ايبزا١ٜ ٱْشاص إْتعاصّا ايغبام ملاصثٕٛ ٜقطفٕٛ

 

 ، ايعٓار سات .. أس٬َٞ فتا٠ قضب دًغت ٚ عٝذاصتٞ أؽعًت

ّٕ مٍب دٴشض رخًت يٛ َّٜٛٝا أطاصرٖا ظًًت  .. َعٗا يزخًت٘ خض

 ٚ دزّا أسبٗا نٓت .. ايًغإ ط٫ت ٚ اٱٖاْات نٌ ؼًُت
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 ٚ .. يٞ ممًٛنّا عبزّا نأْٗا َٓٗا إقرتب أسز ٫ .. ٜعًِ اؾُٝع

  ..!!ايطاع١ عٔ عق١ٝ ايعٓار سات

 

 نٓت .. ايّٝٛ َٓٗا ٭مسع اؾاَع١ ٖزأت صمبا ْفغٞ يف قًت

 سٌب سيو إٔ يف ايٝكني ٚ ايؾو بني يهٓين ٚ ؼبين أْٗا أعضف

  ..!!عب سب أّ بك٠ٛ

 

  ... .ايعٓار سات

  " ..!!؟؟ ..أْا تكقزْٞ " إيٞ إيتفتت

 

 ثِ .. اٱداب١ ٚ ايقُت ٚ اهلز٤ٚ ع٢ً كاٚيف أثاص رخاّْا ْفجت

 ٚ قًيب يف غضطت عهٝٓا ٚ ظٗضٟ يف بٛخظ٠ أسغغت ٚ فُتٴ

  ..!!سار ببط٤ تغشب

 

  :أسزِٖ فٛت فُيت قطع

 

  "ايٓعاّ إعكاط ٜضٜز ايؾعب .. ايٓعاّ إعكاط ٜضٜز ايؾعب" 



 آخــر األرض

(76) 
 

 O_3A# عمـر علـي

 

  :ايقاَتٕٛ مجٝع تبع٘

 

 .. ايٓعاّ إعكاط ٜضٜز ايؾعب .. ايٓعاّ إعكاط ٜضٜز ايؾعب" 

  "ايٓعاّ إعكاط ٜضٜز ايؾعب

 

  ..!!اهلز٤ٚ ملا ٚ ايقُت ملا عضفت اٯٕ

 

  ..!!ٖٛدا٤ عافف١ سزثت ٚ اؾاَع١ مذت

 

  ..!!متاَّا عٴزٳ ايشٟ ايباب مٛ ػضٟ صأٜتٗا

 

 .. بعنٓا أدغار ع٢ً خضدٓا .. َهإ نٌ يف ايبُبإ نإ

  ..!!مبكزاص ايبُبإ ْغتٓؾل ٚ أفٛاٖٗٓا ْكفٌ ٚ اْٛفٓا ْهُِ

 

 .. اٱْكاس ترتداْٞ .. ايعٓار سات ناْت ا٭سزاخ تًو خنِ يف

  ..!!أمئ ٜا .. اٱْكاس
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 ٫ ٚ سٍٛ ٫ ناْت .. ايزخإ عٔ َبتعزّا عشبتٗا ٚ بٗا أَغهت

 إععافات هلا أدضٜت ثِ .. َٗرت٨ سا٥ط ع٢ً أدًغتٗا .. هلا ق٠ٛ

  ..!!أٚي١ٝ

 

 يف هلا ْعضت ، عٳعًِٗا ٖزأ ٚ متاَّا ايض٩ٜا َٔ متهٓت عٓزَا

 أعطت٘ ٚ أعٌٝ خٍز ؽٖٛت رَٛع متغح ٜزٟ ناْت .. عٝٓٝٗا

  .. !!ٜهفٞ َا اؾُاٍ َٔ

 

  :أمئ يٞ قايت

 

  "أسبو أْا" 

 

  "ايبُبإ ٚعط سب " هلا قًت ٚ مشهت

  ..!!اؿٝا٠ َز٣ سب ٫

 

 ..!! َٛقف ٜتطًب أٚ مبٛقف ٜهتٌُ أٚ مبٛقف اؿب ٜأتٞ قز
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  ..!!يف احلب

 ــــــــــــــــــــــ

  ...اؿب يف

 ٜعٔ تاف٘ أؽٝا٤ أٚ فػري٠ تفافٌٝ َٔ تأتٞ املؾانٌ أغًب

  ...ايع٬ق١ يف ميهٔ َا أِٖ أْٗا ن٬ْا

 

 ع٬ق١ إْٗا٤ ٜعين ٫ إْعزاَٗا يهٔ ٚ سب ٖشٙ ايتفاٖات بعض

.... 

 

 أْت فػري٠ بتفافٌٝ ٜٗتِ ٖٛ ٜعين س٣ًٛ يو ٜؾرتٟ إٔ

  ...بايع٬ق١ ٜٗتِ ٫ أْ٘ ٜعين ٫ أَتٓع إٕ ٚ ؼبٝٗا

 

 - َؾػٍٛ ٜهٕٛ عٓزَا ٚ ٱتقايو ٜغتذٝب ٫ عٓزَا اعظصٜ٘

 ٚ فزاقاتٛ عٓزٚ ، ٙأظزٜات ؼضَٝ٘ ٫ بػ فعب١ رٟ بايشات

  ... ....ٚ عٓزٚ ٚ اًٖٛ عٓزٚ
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 َع تهٕٛ ممهٔ ، املطبخ يف تهٕٛ ممهٔ يٝو تضفع َا ملا

 ....يزٜو َا ْفػ يٝٗا - َؾػٛي١ تهٕٛ ملا ٚ اـاف١ ظضٚفٗا

 

 ػعًٛا ٫ ٚ متاَّا تٓاعٖٛا ، ايقػري٠ يٮخطا٤ أعشاصّا أخًكٛا

  ....قب١ اؿب١ َٔ

 

  ...فػري٠ تفافٌٝ بغبب تتٛتض ايع٬قات أغًب

 

  ....يًشض١ٜ اٱْغإ أستاز نًُا .. املضاقب١ نجضت نًُا

 

  ...أسبابهِ عجضات تتقٝزٚا ٫

 

  :اؿب يٞ بتكٍٛ فزٜكيت عٓزٟ

 

  .فػري٠ تفافٌٝ
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  :يٝٗا بضر

 

  .ايتفافٌٝ ٚصا٤ َا اؿب

 

  ....مبكزاص يهٔ ٚ را٥ُا ايكاصب ع٢ً اؿبٌ أتضنٛا

 

 ٚ َظاز عٓزٖا َا ٜهٕٛ ممهٔ ، عبو يٝو تكٍٛ مضٚصٟ َا

  ....تغُع َظاز عٓزى َا تهٕٛ ممهٔ

 

 َع تؾٛفٝٗٛ ملا ٚ باعتو َعٓاٖا َا فزٜكٗا َع قاعز٠ تهٕٛ ملا

  ...ْغاى َعٓاٖا َا فاسبتٛ

 

 تضٜز عٝح ٫ اؿب ٜضٜز عٝح متض ايع٬قات اتضنٛا

  ....أْفغهِ
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 ايغعار٠ تهُٔ ٖٓا َٚٔ ، ؽػف اؿب َضات ، ًٌَ اؿب َضات

 تهٕٛ بػ .... املؾاعض نٌ يٝٗٛ اٱْغإ َجٌ اؿب ببغاط١... 

  .....اٱثٓني فٝهِ فغز٠

 

 قًت َا عؾإ َٓو طعًت ٭ْٗا َٓٗا تظعٌ َا ، َٓو تظعٌ ملا

 نٌ يف يٝٗا إْو سغغٗا ، َٓٗا قضب ، ععٝز ٬َٝر عٝز يٝٗا

  ....املٛقف يٝٗا ٚمح بضٚاق١ ٚ ، املظادات

 

  ....مج١ًٝ يبغتو يٝو تكٍٛ مضٚصٟ َا

 

  ....عٛاطف متجٌ ٫ اؿب يف املؾاعض بعض

 

  ....عٛاطف اؿب يف اٱَتٓاعات بعض

 

  ....نُإ َٓ٘ أمجٌ بتهٕٛ ٚ ايتعًٝل بتٛفٌ ْعض٠ أسٝاْا
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 ايع٬ق١ تعكز فٗٞ ا٭َٛص عفاعف أْكاض ع٢ً اؿب تُٓٛا ٫

   ....عابض٠ َٜٛٝات نأْٗا أدعًٖٛا ،

 

 يؾط٤ بهُا متنٞ ، عباصات يٝغت ٚ بأفعاٍ يع٬ق١ أعغٛا

  .....آَٔ

 

   ....َٓ٘ / َٓٗا اينا٥ع١ تفافًٝو ٚصا٤ َا املِٗ

 

  " ..اؿب .. " ايؾضعٞ اٱبٔ املِٗ
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  ..!!زحٌٝ يًٝة

 ــــــــــــــــــــــ

  ..!!سب ٫ إٔ أؽاصت ٚ عاعتو عكاصب راصت عٓزَا

 

  ..!!سضب ايٓغا٤ عٓز عاعيت مبط إعزت

 

 ، أْت إ٫ ٜفُٗٗا ايهٕٛ يف أسز ٫ ، َقطًشاتٞ ٖٞ غضٜب١

 .. سًُٓا غضاب١ بشات يكا٤ْا نإ .. غضٜبا سًُا َٝعارْا نإ

  ..!!هلا فاٍ ٫ ايقزف ست٢ ، سيو ٜزبض ٚسزٙ اهلل نإ

 

 ناْت ، ٚايزتو َٔ ايتكضب ٚايزٟ ساٍٚ ، اـًٝر سضب يف

 َٔ أنجض خقَٛٗا تعضف ايٓاؼ .. أؽزٖا ع٢ً اؿضب

 فزاّ ْافض ٚايزٟ ٚ اؿًفا٤ ت٪ٜز ناْت ٚايزتو .. أفزقا٤ٖا

!!.. 
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 ٚ فتهّا بٞ يعاخ اؿضب ٚ اؿب يف عزٚٙ بكضب أْين أبٞ عًِ يٛ

  .َٓو يٓقريٙ ٭ْتػِ ٚ ، رَاصّا

 

 عاَا عؾضٕٚ ٚ عبع١ قبٌ ٚايزتو فعًت َا َجٌ تضسًني ٖأْت

  ..!!املغتفظ٠ ايٓعض٠ بشات ، اؾٝٓات ٚ ايتٛاصٜح بشات.. 

 

 بقٛص٠ بعنِٗ َٔ ٜٓتػُٕٛ ا٭عزا٤ : يٞ ٜكٍٛ نإ أبٞ

  .فعٝع١

 

 فأْٗاص .. قن١ٝ سضب ٚ سب سضب أْكاض ع٢ً سب بٓٝٓا

  ..!!عهاْ٘ ٜقٝب إٔ رٕٚ ايغكف

 

 سًفا٥هِ بشات اؿضبٞ عتارٖا َقض مجعت أصٜرتٜا ؽّٛ ع٢ً

!!.. 

 

 َعضن١ خغض أبٞ ، دزّا أبٞ أسب ٚ دزّا اؿضب أنضٙ ٖأْا ٚ

  ..!!يًجأص ايٛقت سإ ، ٚايزتو َع
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 عكب أسبو يو ٭قٍٛ ، أثٓا٤ٖا أٚ اؿضب بعز أيتكٝو إٔ أمت٢ٓ

 ٚ ، ْاص إط٬م تبارٍ نٌ بعز أسبو يتذبٝين ٚ طًك١ نٌ

  ..!!سب مبغأي١ إصتبط يٛ ٚ َبزأ َغأي١ ايٓقض يهٔ

 

 َٔ نإ َا عذِ أسبو ٚ ا٭صض ؼت ٚ ا٭صض فٛم أسبو

  ..!!ايجا١ْٝ يف عٝهٕٛ َا ٚ ا٭ٚىل اؿضب يف خضاب

 

 تقٝيب أْو فتأنزٟ تعٛر ئ ؽضز اييت ايطًك١ إٕ ؛ سبٝبيت

  ..!!ايعزٚ ؽتيت إ٫ ٚ ميهٔ َا أنجض

 

 أٚ تٓتقض إٔ فإَا ، را٥ُا ب غط١ عزٚى تٗادِ إٔ اؿضب

  ..!!بايتعارٍ اؿضب تٓتٗٞ

 

 مثٔ نإ يٛ ٚ ، عٝٓاٖا يف ْعضت ثِ ، غقضٖا أَغهت

 .. اؾٌُٝ ٚدٗو ٚ ايزاف٧ سنٓو ٚ ايٛاععتإ عٝٓاى اؿضب

 سب يٝػ .. قزِٜ عب .. آخض عب تتعًل َغأي١ يهٓٗا

  ..!!أْكاض
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 ع٢ً اٯخض وب َٓا نٌ ٚ َٓا نٌ صسٌ ثِ .. إيٞ مُُتٗا

  ..!!بعزٖا أٚ اؿضب أثٓا٤ يكا٤ أٌَ
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  ..!!َُت ثِ ٖديف حككت

 ــــــــــــــــــــــ

 ؟؟ ٖٓا أْا ملاسا أرصٟ ٫

 

 ؟؟ ..بايتشزٜز اٯٕ ملاسا ثِ

 

ًُّٓتٴ  يًذباٍ كٝفا أبزٚ ، ايتغعني أبٔ أْا ٚ عٳقاٟ ع٢ً سٳ

ُِٞ ، مجا٫ ٜٴعطٝين قٛعا ؽهٌ ظٗضٟ ، ْفغٗا  دعٌ َا إبتعز َف

 فعز ٚد٘ ٚ َتزي١ٝ دفٕٛ خًف أختفتا عٝٓاٟ ، تربط أْفٞ

 ٜضػفإ ٜزاٟ ، أعبٛعني قبٌ املطض عٓٗا َنفٳ ْا٣ٚ نأٚر١ٜ

 أقف ثِ ، أدًػ ثِ بض١ٖ أقف نٓت ، بعقاٟ ممغها أْا ٚ

  ..!!ٖهشا ٚ بعزٖا أدًػ خط٠ٛ ٭عري

 

 ؟ ِٖ أٜٔ عؾريتٞ ٚ أًٖٞ ، ٖشا نٌ ملاسا

 

  ..!!ٖزيف ؼكٝل عٔ تجٓٝين ئ اؾباٍ إٔ ْفغٞ عاٖزت
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 إٕ أْو ثِ ، يتشكٝك٘ أٍٚ ؽضط بٗزفو ايتعًل بإٔ َ٪َٔ

 باب أيف ٖٓايو إٔ أعًِ َػًك١ ايطضم نٌ إٔ ؽعضت

  ..!!هلزفو يًٛفٍٛ

 

 ع٢ً إتهأت ثِ دًغت ، دٝزا َغاصٟ ٭سزر ، اؾبٌ تغًل عًٞ

  ..!!٭ع٢ً ْعضت ٚ ظٗضٟ ع٢ً ًَِتٴ ثِ دٓيب

 

 ، َا ْٗا١ٜ ٖٓايو إٔ يٞ بزأ ، دزا َتزاخ١ً اؾباٍ اؿكٝك١ يف

 اؽشت ، ايهاٌَ ايٓعض َٔ ٭متهٔ دٝزا تغاعزاْين ٫ عٝٓاٟ

  ..!!ايطضٜل هلزاٜيت َعاِيُا

 

 ، ايطضٜل ناٌَ تض٣ ٫ نٓت إٕ ، اهلزف ؼكٝل عبٌٝ يف

  ..!!بأَإ يتقٌ اٯخض سزر َعٵًِ نٌ َٔ ، َعاملّا أؽش

 

 خطٛت ثِ إعتكُت ، املغري بزأت ثِ .. يضبٞ سًٝيت ق١ً ؽهٛت

  ..!!املؾٛاص بزأت بأْين ععٝزا أْا ٚ دًغت بعزٖا إثٓتإ
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 يتنع ٚ َعٜٓٛاتو يرتفع عريى أثٓا٤ ا٭ٌَ َٔ دظ٠ٚ أؽِعٌ

  ..!!أٖزافِٗ يتشكٝل يٰخضٜٔ َعًُّا

 

 ٖٛ ايغري عٔ عذظ طف٬ّ ٚدزت ست٢ ، اؿاٍ ٖشا ع٢ً نٓت

  ..!!اٯخض

 

 يتشكٝل ٜغاعزْٚٓا صفكا٤ اهلل ٜٗبٓا ، ايضفٝل ع٢ً اهلل محزت

  ..!!ْعًِ ٫ مٔ ٚ أٖزافٓا

 

  .عأيت٘ ؟ أٜٔ َٔ أبٔ ٜا

 

 ، ايؾٗري٠ ايػاص٠ يف قتًٛا أخٛتٞ ٚ أَٞ ٚ أبٞ ، ٚسٝزا عؾت

 َا أدز ، ايعامل أدز اؾبٌ خًف ، ٚسزٟ ٖزيف أسكل إٔ أصرت

  ..!!عٓ٘ أعح

 

  ..!!يتشكٝكٗا ا٭ٌَ طضٜل هُعٓا ، أٖزاف يًذُٝع إٔ
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 نغًشفا٤ ، عادظّا بزأت ، ظٗضٟ ع٢ً محًت٘ سًٝيت ق١ً ع٢ً

 أرفع٘ أسٝاّْا ، بعزٖا أدًػ ٚاسز٠ خط٠ٛ أخطٛ ِبتٴ ، عريٟ يف

 ، ب٘ أَغو ، دٝزا ميغو إٔ أسزث٘ ، بقدض٠ ميغو ٭ع٢ً

 أٚ خطٛات أصبع١ ْرتادع ، ايقدض٠ ِٜفُو ، إيٝ٘ ْفغٞ أعشب

  :قا٬٥ يٞ ٜبتغِ ، مخغّا

 

 املض٠ يف تتفاراٖا ػعًو ، ايطضٜل يف َفٝز٠ ايعجضات إٔ ، دزٟ

  ..!!ايكار١َ

 

  :إبين ٜا

 

  ..!!اهلزف ؼكٝل يف لاسا اـطٛات أنرب ايعجضات

 

  ..!!ق٠ٛ َٔ أٚتٝٓا َا بهٌ عريْا ْٛافٌ

 

  ..!!املٗز يف عادظ ٖٛ ٚ ايتغعني بًػت عادظ اْا
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  : عأيين

 

 ؟ دزٟ يًٗزف ايٛفٍٛ يف ٜغاعز ، ايعُض

 

 تٓعض ٫ ػعًو اييت ٖٞ ؼكٝك٘ يف ايضغب١ يهٔ ٚ ، ْعِ

 ؽتا٤ ٚ ايقدٛص ٚ اؾباٍ بٝٓٓا ٚ نٌٗ أْا ٚ طفٌ اْت ، يًعُض

  ..!!عريْا ْٛافٌ أْٓا ْغعز ٚ نٗشا

 

 اؾُٝع ، اهلزف ؼكٝل عبٌٝ يف ا٭ؽٛاط أنرب تكطع عٓزَا

  ..!!يًٛفٍٛ ٜغاعزى

 

 أٜنا ٖزف سا ، ق٠ٛ سا ؽابا ٚدزْا ، اؾبٌ ق١ُ َٔ َكضب١ ع٢ً

!!.. 

 

  ..!!بين ٜا اااااااٙ ، ٚفًٓا ثِ ، ْبػٞ سٝح إيٞ محًٓا

 

  ..!!ايهٌٗ ٚ ايؾاب ٚ ايطفٌ ، ععزا٤ مجٝعٓا صأٜتٓا
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 فهاْت ، ممٝت١ خطٛات خطٛت .. ٚدٗت٘ إيٞ َٓا نٌ إمزص

  ..!!ايه١ًُ عذِ

 

  ..!!املٛت

  ..!!املٛت

  ..!!ٖزفو ؼكٝل بغبب ٜهٕٛ إٔ َٔ أمجٌ َٛت أٟ
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  ..!!ٖٞ ايًِٗ

 ــــــــــــــــــــــ 

 أس٬َٞ .. َا سًِ عٔ ٜبشح ؽدقا نٓت ، َا أصض ، َا ي١ًٝ

  ..!!ايعضاض أس٬َٞ.. 

 

  "مُريٟ صاس١ ٜا سًُٞ وًِ سكٛ َٔ طٍٚ أٟ" 

 

 ، أعطٛص٠ أْج٢ ، سًِ أْج٢ ، تٛدز ٫ أْج٢ ، َا بأْج٢ ايتعًٓل

  ..!!َٴتقِشض سب أمسٝ٘ .. خٝاي١ٝ أْج٢

 

 نٓت يشيو ٚ َكابٌ رٕٚ سبّا أٖبٗا ، ا٭ْج٢ سات أعؾل عأظٌ

 سْب أٟ ٚ أبتعز سب َغاف١ أٟ ٚ ، أقف َكزاص أٟ أعضف ٫

  ..!!تػفض ٫ سْٛب اؿب يف ايعٛاطف بعض .. أصتهب َػفٛص غري

 

 نٓت عٓزَا ، ا٭طَإ نٌ يف أسًِ اييت سبٝبيت دا٥تين

 داصتٓا .. ايٓذز٠ تطًب داصتٓا " سزٜجٗا ٚقع ع٢ً َغتٝكعّا
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 مل٬ى سنٛص أٍٚ ٚ أس٬َٞ أٚىل تًو ناْت " ايٓذز٠ تطًب

 عٓزَا .. ايٓاؼ َٔ َٛقفٞ ٭سزر أقف نٓت عٓزَا .. اؿب

 فكضا٤ تظٚدٛا " قضأت عٓزَا .. صبٞ َٔ ايغعار٠ أطًب نٓت

 أدٝبٗا ، فاؿ١ طٚد١ ٚايزتٞ يٞ تزعٛ عٓزَا " .. اهلل ٜػٓٝهِ

 عٓزَا " .. ع٤ٞ داْب سات نًٗٔ ، بزْٚٗا ف٬ح ٫ " عضا

  ٚسزٟ أنٕٛ

 دربٚتو سنض٠ يف ٜبٗت ٚ ٜٗفت نإ ؽ٤ٞ نٌ ببغاط١.. 

!!.. 

 

  .. !!صب ٜا يٞ إِْت ايًِٗ

 

 مجٝع يف سبّا أؽعت ، إْت أٜٔ أعضف ٫ ٭ْو ، عضّا أخربى

 ، اجملتُع سٝا٠ ا٭ْج٢ ٭ٕ .. أصٜز َا ٜبًػو ست٢ ، ايعامل

  ..!!دٗار ايؾضع يٞ أٚدب٘ سل عٔ فايبشح

 

 َٛت١ أ١ٜ أٚ رَاصّا أٚ سضقّا متٛت أْج٢ أص٣ عٓزَا بػجٝإ أؽعض

  ..!!سب ؽٗٝز٠ بٝٓٗٔ تهْٛٞ إٔ أخؾ٢ ٭ْين ،
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 ٜتٛقعٕٛ ٚ .. ؽ٤ٞ نٌ ىافٕٛ ٚ .. ؽ٤ٞ نٌ ٜضٕٚ احملبٕٛ

  ..!!ؽ٤ٞ نٌ

 

 ، َػضٚص أٚ سب فٕٓٛ ، فٕٓٛ بأْين ؽعضت .. َض٠ سات

  :ْفغٞ عأيت

 

 ؟؟ ..عٓزى اؿب قٓزٌٜ ٜؾعًٔ مل صأٜتٗٔ اي٬تٞ ايٓغا٤ مجٝع

 

 عٓزَا .. املػضٚص أْت ٚ اجملٕٓٛ أْت( ؽعٛصٟ )أققز : ي٘ قًت

 دزا ٚمٝع ايهٕٛ إٔ أؽعض ؽدك عٝا٠ أٚ عًِ ا٭َض ٜتعًل

  ..!!أبػٞ ايشٟ سات إ٫

 

 اؿكٝك١ ٚ ايِٖٛ بني ْفغٞ ٭دز ساتٞ يف عين أعح ٚدزتين

 ؽ٤ٞ نٌ ، متاَّا َجًٞ تا١ٗ٥ أؽٝا٤ ، ايتِٖٛ َزعا٠ بني ٚ

 أٟ ٚ .. َبزأ قزع١ٝ .. اؿب قزع١ٝ .. ايفهض٠ قزع١ٝ هغز

  ..!!سكٝك١ َبزأ ب٬ َبزأ
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 ، رٜاْا ، ٜجضب ، ٢َٓ ، ي٢ًٝ يٞ أختاصٚا ، عاعزْٚٞ ايضفام

 يٝغت ، بغدض١ٜ أمشو نٓت .. فاْها ، عْٛٝها ، بضثْٛٝا

  ..!!املنادع عٓٗا تتذاف٢ اييت تًو عل إمنا ٚ عكٗٔ

 

 ٚ ععِٝ ٚفٕر سزٍب نٌ َٔ سذّا يهٓت َباسّا ايتأي٘ نإ يٛ

ٌٕ َٔ سيو بإٔ َ٪َٔ يهٓين   ..!!ا٭َٛص عاقب١ ي٘ اهلل ٚإٔ ع

 

  ..!!َا َٜٛا ٜزٟ ع٢ً تهْٛٞ أْو أّ ا٭فهاص بٓات َٔ أأْت

 

 َٜٛا ، َا أْج٢ ، َا طَإ ، َا َهإ ، مبا ٜٓتٗٞ ؽ٤ٞ نٌ أدٌ

  ..!!ٖشٙ َا ٜهفٝين ؽ٦ٝا ايًِٗ ، َا

 

  ..!!ٖٞ ايًِٗ .. ٖٞ ايًِٗ
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 !! ..عٛاطف احلب يف اإلَتٓاعات بعض

 عُس عًٞ
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  ..!!ُعصييت

 ــــــــــــــــــــــ

  ..!!أيعب ٚ فٝٗا أصتعٴ ، د١ٓ يٞ نِٓت

 

  ..!!ْفغٞ ٚ ٭ْفضر أستاز ، يعٴظييت أستازٴ ايّٝٛ

 

 ثِ بٓفغٞ أنتفٞ ٚ ؽ٤ٞ نٌ عٔ أٖضب إٔ ٖٞ ايعٴظي١

  ..!!ايعامل مذٝر سنضٜات ػتاسين

 

 ايعظي١ يتعضٜف دزٜزّا تنف مل أْت : يٞ تكٍٛ ْفغٞ ناْت

!!.. 

 

 يف ٚدزتِٗ ايبؾض َٔ ٖضبت فهًُا ، عظي١ تٛدز ٫ ا٭فٌ يف

  ..!!سانضتو
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 َٔ ظزاص أسٝطٗا أْا ٚ بٓفغٞ أؽعض ، بٛسز٠ أؽعض ا٫ٕ

 قاٚص٠ يف أْت فأدزى اؾزاص إنُاٍ َٔ أْفو َا ، ايعظي١

  ..!!ايٛسز٠ يو عبب َٔ

 

  ..!!٥ٚاّ

 

 ؟؟ ..٥ٚاّ ٖٞ أٜٔ

 

ّٞ رخًت ْفإز أٟ َٔ ، عٴظييت أتًبػ أْا  أسهُت ايشٟ أْا ٚ إي

  ..!!دٝزّا املزاخٌ مجٝع إقفاٍ

 

  ..!!ٖٓا أْو مبا

 

 ٜتٛدب اؿب ٭ٕ ، اؿب عٔ تتشزثٞ ٫ أصدٛى ، ْتفل تعايٞ

  ..!!بٝٓٓا آمث١ْ ، َزْغ١ْ َؾاعض ٖٓايو ٚ .. طاٖض٠ َؾاعض

 

 ؟؟ نشيو أيٝػ ؟ تكًٝزُٜا اصٜزٙ ٫ طٚادٓا يٞ قًت ، ق٠ٛٗ سات
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 ٭عأيو ، ميًو َا ٜفعٌ املض٤ يهٔ ٚ َقض مبًو وًِ مجٝعٓا

: 

 

 ع٢ً ٖٛ ٚ ايغٝز ٜز ٜكبٌ مل أعضتو َٔ أسزّا ٖٓايو ٌٖ 

 ؟ عضٚع٘ َٔ َكضب١

 

٫.  

 

 ؽٗض يكنا٤ ايبًزإ َٔ اٟ أٚ َقض إىل َِٓٗ أسزّا عافض ٌٖ

 ؟ ايعغٌ

 

٫.  

 

 ؟ عفض دٛاط ميًو أعضتو َٔ أسزّا ٌٖ

 

٫.  
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ّٚدٵٔ ٌٖ فزٜكاتو  ؟ تكًٝزّٜا ط

 

٫.  

 

  ..!!مباٍ يٝغت ا٭س٬ّ فأسًُٞ ، ؼًُني أْت إسٕ

 

 َا٫ّ اهلل ٖٚبين إٕ ْفغٞ ٚ اؿب إ٫ أًَو ٫ ، عارٟ ؽدك أْا

 اهِلبات تأتٞ اهِلب١ قزص ع٢ً ٚ ، أس٬َو مجٝع يو فغأسكل

  ..!!إيٝو

...... 

 ؟ اؿب يف تفِٗ ٫ أْت يٞ قًت

 

 رصعت أْين أتشنض ٫ غبّٝا فأْا ، قاّْْٛا أٚ ِعًُّا اؿب نإ إٕ

 فاؿب ، أْا أفضطٙ ؽعٛصّا اؿب نإ إٕ ٚ ، اؿب إمسٗا َار٠

  ..!!طاٖضٜٔ ؽدقني ٜتٛدب

...... 
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  :يو قًت

 

  .سبِٗ يف ايٓاؼ وغزٕٚ ايٓاؼ

 

  ..!!ععِٝ نفتٕح ، املزا٥ٔ تتًكف٘ سبٓا أدز َّٜٛٝا ٚ

....... 

  :يٞ قًت

 

  ..ٜعذبين ٫ ايٛاعع ايبٝت

 

 ٜا م١ًٝ٦ لاس٘ فضل أفبشت اٱْغإ أؽٝا٤ ماقت نًُا

  ..!!٥ٚاّ

...... 

 ؟؟ ..أْت أٜ .. ٥ٚاّ .. ٥ٚاّ

 

  ..!!بٓفغٞ ْفغٞ أداٚب ٚ أعأٍ .. فٕٓٛ أْا ، ااٙ

  ..!!عٴظييت
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  ..!!ُحُصٕ

 ــــــــــــــــــــــ

 يٞ أراصت ايزْٝا إٔ ٚ .. ٚدٗٞ يف ٜنٝل ايعامل بإٔ أؽعض

  ..!!ظٗضٖا

 قبٌ ، أًَه٘ َا آخض أِْت نٓت ، بٗا ٜضبطين ؽ٤ٞ نٌ فكزتٳ

 أَٞ ناْت ، سنضتو يف ٜٳِنر َٓظيٓا نإ عٓٛات عبع١

ّٝض٠ تٴزِيًو  عين صسٳًٛا إٔ بعز ايّٝٛ ٚ ، ُأخيت ِسغٳاب ع٢ً أَ

  ..!!مجٝعِٗ

 

 .. املٛت بضو١ .. أًٖ٘ بػٝاب .. املٓظٍ بٗز٤ٚ ؽعٳضِت .. أِْت .. أِْت

  ..!!بإصارتو ايباب سات عرب خٳضدِت ثِ .. بٛسزِتٞ

 

  ..!!ايّظا٥ف١ ٚٔعٴِٛرى

ّٝزْاٙ ايشٟ املؾٝز َققضْا أٜٔ  بني ، ايّٓٛ ِخزص يف مٔ ٚ ، ؽ

  ..!!ايَفٛام ٚ ايٓٴعاؼ
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  ..!!ايغٝاص٠

 

  ..!!املطاص َطعِ

 

  ..!!منٛٙ َضاسٌ ظُٝع َضٚصا ، أمئ إبٓٓا

 

٬ّٝتٓا عٳٛاِيِ نٌ ّٟ َجٌ ميٛت .. ؽ٤ٞ نٌ ، َؽ   ..!!ٚايز

 

ِٙ ْفغو ٚ ، اهلل أٚرعتين أَٞ  عٴّزِت َا ، ٚطٔ يٞ عٴّزِت َا .. بعز

  ..!!سٝا٠ يٞ

 

ُّٜا   ..طضٜكٞ يف َٴذّغُّا اُؿظٕ ٚدزت ، ٚدٗٞ ٚٳٓيٝت أ

 عذِ ، ايعزٚإ َغاّصات عذِ ، املطاصات أسظإ عذِ

  ..!!ايعامل سظٕ عذِ ، َٚفاتُهُا

 

  ..!!ايضاِسًني ْفػ يف ؿاد١ ناْت ، ُأْجاى
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 ٖشٙ ِخنِ يف ْفغٞ عٔ أعح نٓت ، َِين أْت أٜٔ

ِْٞ مل ايرتادٝزٜا ١ّٜ يف أدٵز   ..!!اؿظٕ غري ، عٓٛإ أ

 

 مُلعذظ٠ عاد١ فأْت ، وبو َٔ سٳنض٠ يف سظّٜٓا تبك٢ إٔ

  ..!!َفضح

 

 اؾُٝع تٴفضح ايزْٝا عارت َا .. عار٠ ٜا ايفضح ٜغتشل ؽ٤ٞ ٫

  ..!!سبٝبّا اؿبٝب عار َا ٚ سبّا اؿب عار َا.. 

 

 ٭ِْٗ مجٝعِٗ صافكتٳ ، ايباب ٖشا عرب خٳضدٛا نًِٗ آْغيت

 ، يو َظعذّا أنٕٛ ٫ إٔ أمت٢ٓ أِْت أَا ، ملغاعز٠ عاد١

  ..!!َعو ايباب أِغًِكٞ

 

  ..!!أملّا ٜعٵتقضٴ ، نآب١ّ ، سٴظّْا ِٜنٝلٴ ، إتغاِع٘ ع٢ً ايبٝت

........... 

 ئ اييت ايضعا٥ٌ ٖٞ نجري٠ ، ٜٳقٌ ئ أنتب٘ َا إٔ أعًِ

  ..ٚدٗتٗا إيٞ تقٌ
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  ..!!ٚاسز ؽدك يف أفضاسو ٚ أس٬َو نٌ تٳذٵعٳٌ ٫

 

 ٖٓايو ٜعز مل ايٓٗاصات ٚ ، ايع٬ّ ، ايٓذّٛ ، ايطٌٜٛ ايًٌٝ

 فُٔ .. أَٛت .. أَٛت .. أَٛت نأْين ٚ أؽعض ، إخت٬ف

  ..!!ايباب سات عرب ىضدين

 

  ..!!َٳظادو ع٢ً ميهٔ َا أطٍٛ تٴغٝطض ساي١ اُؿظٕ

 

 بٝيت عٔ تبشح أفضاسٞ تٳِذز ايُطضقات يف عغ٢ ، باِبٞ َّٛرعّا ٜا

ّٝٗا   ..!!عًٝ٘ َفزٴِي
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ْ٘   ..!!ايتِّٝ

 ــــــــــــــــــــــ

  ..!!ايبار١ٜ يف عًٞ تاٙ ، عٓٛات عت١ َٓش

 

 فأصعً٘ ب٘ ٜفاخض إٔ ٚايزٙ أصار ، عاَّا ( 15 ) بعُض نإ عٓزَا

 أٜاّ مخغ١ بعز ، ايكًع١ عٛم يف يٝبٝعٗا اٱبٌ َٔ قاف١ً ٜكٛر

 ، ايعٴكز ٜغ٢ُ ٚارٟ َٔ َكضب١ ع٢ً صاسًت٘ أْاذ ، عفضٙ َٔ

 أفام عٓزَا ، ػاٚطٙ يف َؾك١ هزٕٚ ايٓاؼ ٭ٕ بشيو مسٞ

 صداٍ عت١ َٔ ٜتؾهٌ قٝطٗا را٥ض٠ يف ْفغ٘ ٚدز َْٛت٘ َٔ

  ..!!َضعب١ ، كٝف١ ، َغضع١ ، َتزاخ١ً أفٛاتِٗ مسع ،

 

  ..!!أقتً٘

 

  ..!!ا٭خباص َٓ٘ يٓعضف ، تكتً٘ ٫

 

  ..!!َٓ٘ أؽًك رعْٛٞ
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  ..!!ٚيزّا ْتدشٙ أٚ ٜٓفعٓا إٔ عغ٢ أْتعض ، ٫

 

 تغري إٔ .. تكًباتٗا ٚ ايبار١ٜ تضادٝزٜا ٜعضف ٜهٔ مل ايقيب

 ٜ٪اْغو َٔ فكط ، بؾض ٫ٚ أثض تعضف ٫ بار١ٜ يف يٛسزى

 ٚؽدقو ايًٌٝ ٚعت١ُ ٚايؾذض ٚايؾُػ ايقباح عقفٛص

  ..!!كٝفا أَضا

 

 ايبار١ٜ يف يهٔ ، ٚ٭خت٘ ٭ًٖ٘ فدضا ٜهٕٛ إٔ وًِ نإ

  ..!!يٮق٣ٛ ايبكا٤

 

  ..!!صاسًت٘ رٕٚ ٜٴرتى إٔ أٚ َعِٗ ٜشٖب إٔ : خٝاصإ اَاّ نإ

 

 بني ، خش٫ْ٘ ٚ سًُ٘ بني ، ٚمعف٘ ٚسزت٘ بني سا٥ضا نإ

  ..!!عًٝ٘ ٚقعٗا ع٢ً احملزٚر٠ ٚخٝاصات٘ تفهريٙ

 

  ..!!ْفغٞ اعتٛرعتو أْٞ صب قاٍ
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  ..!!آخض ٚار يف ْٚغٛٙ عريِٖ إػاٙ غريٚا

 

 ع٢ً َته٦ّا ْفغ٘ ٚدز ، ٚكٝف َضعب يٌٝ َٔ َٓٗهّا نإ

  .. !!ؽذض٠ دظع

 

 ٜعًِ ٚسزٙ اهلل ، خط٠ٛ خط٢ ثِ ، ْٗض ٚ صأع٘ عًٞ صفع

 أنجض ايبار١ٜ ػعٌ ا٭ؽذاص نجاف١ ، عاص ثِ ، اػاٖٗا

 َهغٛصّا ٜعٛر ٫ إٔ أَٓٝت٘ ناْت ، سيو نٌ ُٜٗ٘ ٫ ، ٚسؾ١ٝ

 اهلل أصض يف تاٙ ٚ ؽ٤ٞ نٌ ففكز ، ٭ًٖ٘ فدضا ٜهٕٛ إٔ ،

 ايعقافري يظقظق١ ٜغتُع ٚ ، ا٭ؽذاص سفٝف ٜ٪اْػ ، ايٛاعع١

 ، ايقضافري ٚ اؾٓزب أفٛات ٚ ، ايٓذّٛ ٚ ايؾُػ ٜض٣ ٚ

 ٜقٌ ئ ، بٓذاح ٜتٛز ئ ، فٗٛر َٔ بشٍ َُٗا أْ٘ ٜعضف

  ..!!أسز عًٝ٘ ٜعجٴض إٔ ايٓذا٠ ي٘ ُنتبت إٕ ، َع١ٓٝ ٚد١ٗ ايٞ

 

 ، ايٓفار َٔ تٴكاصب املٝاٙ بزأت ، ٚسزت٘ ع٢ً َضت أٜاّ ث٬خ

 ، بعٗضٙ َٴًتقك١ ؼغبٗا ، يًزاخٌ فٛف١ بطٓ٘ ناْت

 ؼت ّٜزٙ ٚامعّا ْفغ٘ ٚدز ، ٜشبٌ دغُ٘ بزأ ٚ ، قٛاٙ أْٗاصت

 َتزاخ١ً ا٭ؽذاص ؾظٚع ٜٓعض ، بطٓ٘ أَاّ صنبتٝ٘ ٚ صأع٘

  ..!!عُٝكا ْفغا أخش ، بعنٗا فُٝا
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  :قاٍ ثِ

 

 سضب أخٛض أْين اعًِ ، ْٗاٜاتٗا يف تبزٚ اؿٝا٠ َع َعضنيت

 ٚ ايشٍ ع٢ً ايٛسز٠ فنًت ، اؿض١ٜ أدٌ َٔ ، ايشات أدٌ َٔ

 إٔ أصٜز ٫ .. بإصارتٞ ٚ بٓفغٞ فدٛص أْا ٚ أَٛت إٔ أصٜز ، اهلٛإ

 َِٓٗ أتضد٢ إٔ ، ا٭فاعٌٝ بٞ ٜفعًٕٛ ، أعريا بِٝٓٗ أَٛت

 ، ؽ٤ٞ نٌ ٜضٟ ٚ ؽ٤ٞ نٌ ٜعًِ اهلل ، َض٠ نٌ يف اؿض١ٜ

 يتعُري ي٘ َٓشٓا ، اهلل َاٍ املاٍ ، أًٖٗا ايٞ اؿكٛم عتعٛر

 يٓفغٓا يٓدًف٘ ٫ ، عبارٙ َٔ يًُغتنعفني إعطا٤ٙ ٚ ا٭صض

 أٜٔ َٔ ٚ ٚمعٓاٙ أٜٔ عٓ٘ ْغأٍ بٌ ، اٯخضٙ يف َعٓا يٓدضد٘

  ..!!سيو وزخ املٮ أَاّ ٚ ، انتغبٓاٙ
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  ..!!ُٖٜٛيت

 ــــــــــــــــــــــ

  ..!!ٚطٔ عٔ ايبشح ٜعين .. ١ٜٖٛ عٔ ايبشح

 

  ..!!أبضٌٜ

 

 يعبزٙ اهلل ٖب١ ظٓٓتٗا ، ؽ٤ٞ نٌ ناْت ، فٝ٘ عًٝٗا تعضفتٴ

 قز أبضٌٜ يع١ٓ نإٔ ٚ بٓٗاٜت٘ إختفت يهٓٗا ، ايزْٝا سٝات٘ يف

  ..!!أفابتٗا

 

  .. !!َاٜٛ

 

 إؽتزت عٓزَا َكاَٚيت أْٗاصت ، ايٛسز٠ ْاص أقاّٚ إٔ ساٚيت

 ، سنضاٖا ع٢ً أعتٝكغ ، دزا فعبا ايٛمع نإ ، َاٜٛ مشػ

  .َْٛٞ َغٓز ع٢ً أْا ٚ يتشٝا ايعٗري٠ يف ايشنض٣ متٛت
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ْٜٛٝٛ!! ..  

 

 عٔ عجا ايغفض عؾكت فٝ٘ ، متاَّا َظادٞ ايؾٗض طكػ عٕٓٛ

  ..!!ٜهٕٛ ا٭عفاص يف يكا٥ٗا يعٌ ، َزاصٖا

 

  .. !!ٜٛيٝٛ

 

  :بؾػٍف أقضأ نٓت ، صعا٥ًٗا أٚىل ناْت ، َطض طخ١ أٍٚ َع

 

  ..!!باب أيف فٗٓايو يو ٜقٌ إٔ ٜضٜز َٔ

  ..ايضعاي١ أْتٗت

  ..!!رّ بٓظف ٚ دضاح ُنًٞ ٚ اهل٣ٛ باب ع٢ً ايٛاقف أْا ٚ

 

  ..!!أغغطػ
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 َٓ٘ سفض٠ ؽفا ع٢ً نٓتٴ ، َزاصٖا َِٛمع َٔ أقرتبت

 ، ِغ٬ظ سٴضاؼ نأْٗا ٚ ، تكاَٚين اهلا١ً٥ املٝا٠ ، بايتشزٜز

 ، سغٝغّا أمسع٘ أْين يٛ ٚ ، املػٝب ٚ ايؾفل بني سزٜجٗا أمسع

 ْض٣ مٔ ٚ بٗشٜإ ْؾعض ..  َٴبتعزّا تزفعين املٝاٙ ناْت

  ..!!عٓا تبتعز أس٬َٓا

 

  ..!!عبتُرب

 

 ٚ املبزأ بني ، اؿًِ ٚ ايشات بني فٝٗا أقف نٓت ، َضس١ً ٖٞ

 ؼٌُ عًٝٓا ، َٛمعٗا ْعضف إٔ رٕٚ قزَٓا ْنع إٔ ، اؿكٝك١

 ، ُىقٗا ؽ٤ٞ نٌ َٔ َؽًقتٴ  .. ايغري َٛاف١ً أٚ إْظ٫قٗا

  ..!!سنضاٖا ست٢ ، َٓٗا بؾ٤ٞ أستفغ ٫ نٓت إٕ ٚ

 

  ..!!أنتٛبض

 

 .. ايعامل ثٛصات َع تظآَّا ، ثٛصاتٞ إسٝا٤ يف َٓػُغّا نٓت

 ع٢ً ىضدٕٛ  ايٓاؼ .. ١ٜٖٛ فكزإ ٜعين ، ٚطٔ عٔ ايبشح

 عٔ أعح أْا ٚ ، ايعزٍ ٚ ايجض٠ٚ ٚ ايغًط١ يف صغب١ اؿهاّ
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 سيو ٚ طًيب ًٜيب ايغُٛ فاسب يعٌ سزٟ ٚ فٝ٘ ٭خضز ؽاصع

  ..!!سًُٞ نٌ

 

  ..!!ْٛفُرب

 

 نٓت .. مماث١ً سضب يف اؾضس٢ ٚ ايكت٢ً َٔ عزر عكط

١ّٝ َا ، ايربْاَر َكزّ ع٢ً ع٪ا٫ ٜطضح نُٔ  ا٭عباب ِٖ

  ؟؟ ..اؿارث١ ٚصا٤ اؿكٝك١

 ؟ هلِ اهلل ٜػفض ٌٖ ، نفاص ِٖ ٚ َاتٛا ايشٜٔ

  ..!!ا٭عفٌ ايزصى يف عٝهْٕٛٛ ٌٖ ، َٓافكني ِٖ ٚ َاتٛا ايشٜٔ

  ..!!طا٥ف١ أعِٝٓٗ ٌٖ ، خا٥ٕٓٛ ِٖ ٚ َاتٛا ايشٜٔ

  ..!!سٴبا ٜٛعف ؽػفٗا قز ٚ ايعظٜظ سضّ سْب َا ، اؾضس٢

 اٱسغإ إ٫ اٱسغإ دظا٤ ٌٖ ، املٛت َٔ َكضب١ ع٢ً ايشٜٔ

!!.. 

  ..!!أْا أٜٔ ، أْا ٚ

  ..!!ا٭صض يف املعشبٕٛ َٔ أْا

 

  ..!!رٜغُرب



 آخــر األرض

(115) 
 

 O_3A# عمـر علـي

 

  ..!!ا٭س٬ّ نٌ تٓتٗٞ

 

  ..!!ٜٓاٜض

 

  ..!!أخض٣ َٔ أقرتب ، أْج٢ تٓغ٢ إٔ ٜكٛيٕٛ

 إٔ َجٌ يٝػ ا٭نٌ بكاٜا تأنٌ إٔ ، دٝزا رٚا٤ّا يٝػ ٖشا عفّٛا

 عتهٕٛ ا٭ٚىل تًو ٚ أخض٣ ناْت ا٭خض٣ تًو .. طاطدّا ٜهٕٛ

 ؽفاع١ اٯخض٠ يف يعٌ ُأخض أخضٜات ا٭خضٜات بني َا ٚ أخض٣

  ..!!يًذُٝع

 سٝا٠ ا٭ْج٢ ٭ٕ ٚ ؿٝا٠ عاد١ تٴؾعضْٞ ايطكػ بضٚر٠ بزأت

 ٚطٔ ب٬ تهٕٛ إٔ يهٔ ، دضمي١ يٝغت اؿض١ٜ عٔ فايبشح ،

  ..!!تٝ٘ يف فأْت

 

  ..!!فرباٜض

 

 ٖشٙ يف ، ايؾتا٤ ثِ ، ايٌٓٝ ٚ ايٓدٌٝ ٚ ايباباٟ ٚ املاْكٛ أؽذاص

  :هلا نتبت ، يٞ ّٜٛ آخض يف ، ايغ١ٜٛٓ أداطتٞ أقنٞ ا٭ٜاّ
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ٚٳ٣ إبٔ ٚ   .. !!ايقاؿات ايباقٝات ٚ .. آ

 

  ..!!َاصؼ

 

 أٌَض ، ّٜٛ نٌ عٓ٘ تبشح ؽ٤ٞ ع٢ً ايعجٛص رٕٚ عاَّا تٴِهٌُ إٔ

 أبضٌٜ نشب١ يٝغت بأْٗا َ٪َٔ يهٓين ، اؾز٣ٚ بعزّ ٜؾعضى

 تأٖب عاي١ ناْت ْفغٞ ، يٛفٛهلا َرتقبّا ٜبزٚ ؽ٤ٞ نٌ ،

 يٞ إٔ يٛ متٓٝت ، ايعاّ يظا٥ض٠ ايربتٛنٍٛ تٴِعزٴ ناْت ، ناٌَ

 ًَو ٚ ، اؿذاز ٖاي١ ٚ ، َارايٝفضاٟ قًٓغ٠ٛ ٚ بًكٝػ عضـ

   ..!!ٜكٗض ٫

 

  ..!!أبضٌٜ

 

  ..!!سزخ ؽ٤ٞ ٫
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  ..!!ذات َطأية

 ــــــــــــــــــــــ

  أمل مث١

..... 

 .. دزٜز ّٜٛ بزا١ٜ با٭سض٣ أٚ ايًٌٝ آخض

 ..أتشنض 

  .. أنضص

 

   .. بِٗ يٓغعز صفكا٤ اهلل ٜٗبٓا

 

  ...اْتكٞ َا امجٌ َٔ

 عِٓٗ ايبقض غننٓا أسبْٛا ايشٜٔ .. تضنْٛا أسببٓاِٖ ايشٜٔ

.. 

  ..ؿعات أدٌ َٔ دزٜز٠ بٛعه١  ْقاب إٔ خؾٝٓا
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 أسز ٫ بٌ .. َفٝز غري ٭ْ٘ يٝػ .. نتبٓاٙ َا منغح ثِ ْهتب

  ..ٜغتشك٘

 .. بب٪ؼ .. بٛسز٠ .. بأمل اؿب سات ْٓٗٞ .. بٓعضٙ مب

 ع٢ً ع٦ٝا ٚاقعا ْعٝؿ ثِ .. َف١َٛٗ غري مبؾاعض .. بإختٓام

  ..!!ايٓعض٠ تًو سغاب

 

  ..بِٗ يٓغعز صفكا٤ اهلل ٜٗبٓا

 

 ايطضٜل يٓا يٝنٝ٪ٕ ورتقٕٛ ايشٜٔ ِٖ ٚ ايعٕٛ ٚ ايغٓز ِٖ

  ..!!فكط ايبكا٤ أدٌ َٔ ٚ ايضفك١ سات ع٣ٛ َكابٌ رٕٚ

 

  ..بِٗ يٓغعز صفكا٤ اهلل ٜٗبٓا

 

 يٓا ٜتٝشٕٛ ثِ .. فٝٗا صٚسٓا مقض نٓا اييت ايع٬ق١ سات ِٖ

 بطاق١ ٱبضاط اؿاد١ رٕٚ ا٭َانٔ نٌ يف ايتٓكٌ سض١ٜ

  ..!!ػٛاٍ

 

  ..بِٗ يٓغعز صفكا٤ اهلل ٜٗبٓا
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 ، آخض مبع٢ٓ ن١ْٛٓٝ ِٖ ٚ سات ِٖ ٚ َبزأ ِٖ ، ؽ٤ٞ نٌ ِٖ

 تػًل ٚ ا٭صض تنٝل سني َػاصات ِٖ ٚ ، آ١َٓ ٬َسات ِٖ

  ..!!ا٭بٛاب

 

  ..بِٗ يٓغعز صفكا٤ اهلل ٜٗبٓا

 

 أدٌ َٔ اؿب ميٓشْٛا .. ايقفات َٔ نؾهٍٛ أٚ طٝف ِٖ

 ايقزاق١ ميٓشْٛا ، اٱْغا١ْٝ أدٌ َٔ ايضفك١ ميٓشْٛا ، ايشات

 ميٓشْٛا ، اٱْتاز أدٌ َٔ ايفا٥ز٠ ميٓشْٛا ، اجملتُع أدٌ َٔ

 ، ا٭عض٠ أدٌ َٔ أًِٖٗ ميٓشْٛا ، ايجكاف١ أدٌ َٔ املع١ًَٛ

  ..!!ْبك٢ إٔ أدٌ َٔ أْفغِٗ ميٓشْٛا

 

  ..بِٗ يٓغعز صفكا٤ اهلل ٜٗبٓا

 

 سات ٚ ايُٝني سات ْكًبِٗ ، ًْعب ٚ فٝٗا ْضتع ، دٓتٓا ِٖ

 ْػٝب ، بشيو ٜغعزٕٚ ، أس٣ ٫ ٚ مبٔ ٜؾعضٕٚ ٫ ، ايؾُاٍ

 يف ْكقض ، فٝعفٕٛ ْعًُِٗ ، َعٓا بٛدٛرِٖ فٓتفادأ عِٓٗ

  ..!!عٓا فٝبشجٕٛ عِٓٗ ْتأخض ، فٝغاقٕٛ سكٛقِٗ
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  ..بِٗ يٓغعز صفكا٤ اهلل ٜٗبٓا

 

 ٜهضٖٕٛ ، سزٚر ب٬ َعِٗ ْتعاٌَ ، بٝٓٓا أؽدال ِٖ

 .. ايقزم مبفّٗٛ ٚايؾُٛي١ٝ ايه١ًٝ وبٕٛ ، اؿزٚر١ٜ

  ..!!اؿب مبفّٗٛ .. ا٭خ٠ٛ مبفّٗٛ .. اؿٓإ مبفّٗٛ

 

  ..بِٗ يٓغعز صفكا٤ اهلل ٜٗبٓا

 

 بٓا يع٬قتِٗ سزٚرا صمسٓا يٛ ، يٓذزِٖ نٓا َا ايشٜٔ سات ِٖ

  ..!!ايؾُٛي١ٝ ٚعط اؿز سات يف املع٢ٓ بشات ناْٛا إٕ ٚ ،

 

  ..بِٗ يٓغعز صفكا٤ اهلل ٜٗبٓا

 

 ِٖ .. ايٛقت ِٖ .. املبزأ ِٖ .. ايشات ِٖ .. اؿٝا٠ ِٖ .. صفكا٤ ِٖ

  ..!!ايضفكا٤ ِٖ .. اؿبٝب ِٖ .. ايقزٜل ِٖ .. ا٭ب ِٖ .. ا٭ّ
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  ..بِٗ يٓغعز صفكا٤ اهلل ٜٗبٓا

 

 !! ..عار٠ ٜا ايعامل ٜغعز ، ؽ٤ٞ نٌ ايضفكا٤ أدعًٛا.. 
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 ضجٝج ذنسٜات جتتاحين ثِ بٓفطٞ أنتفٞ ٚ شٞء نٌ عٔ أٖسب إٔ ٖٞ ايُعصية
  ..!!ايعامل

 عُس عًٞ
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  ..!!عٓٛإ بال

 ــــــــــــــــــــــ

  :1 تٓبٝ٘

 

 ٫ نٓت إٕ ، فا٥ز٠ ب٬ ٚ َع٢ٓ ب٬ ٚ عٓٛإ ب٬ ايكق١ ٖشٙ

 ايتٓبٝ٘ ٖشا قضأت أْو تأنز قضأتٗا إٕ ٚ تكضأٖا ف٬ طَٓا متًو

 . 

  :2 تٓبٝ٘

 

  .ايكق١ يتكضأ يو تؾٜٛكا يٝػ ايتٓبٝ٘ ٖشا

.... 

.. 

. 

 سزٜج٘ َتأ١ًَ صأعٗا صفعت ٚ نضعٞ ع٢ً ظٗضٖا أعٓزت

 أفشاب٘ ٚدٛٙ تض٣ ناْت .. اؾُاع١ٝ ايضس١ً غقٛل
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 .. أْت ٜا ؟ اعذبو أ٫ آساِْٗ يف ُٜٗغٔ فزٜكاتٗٔ ٚ تتفضعٗا

  ..!!ايػضف١ َقابٝح يف سيو ٚ

 أعفٌ ٜزٙ ٜنع ٖٛ ٚ ، ؼزث٘ قايت .. قٓز٬ٜ أْاصت ٚ أطفأتٗا

  ..هلا تاص٠ ٚ يًكٓزٌٜ تاص٠ ٜٓعض سقٓ٘

 

 اييت املكا١َٚ عذِ ْهٔ مل ، ْٗاٜاتٗا يف تبزٚ اؿٝا٠ َع سضبٓا

 يٓا سغُت قًتٗا ع٢ً بٗا قُٓا اييت ايعًُٝات ، َٓا طًبت

 ٚ دغزٟ تؾٛٙ ، خغا٥ض يٓا خًفت إٕ ٚ املعاصى َٔ نجريا

  .. ٜزى برتت

 َٔ أفاقت أْٗا غري ؽ٦ٝا ػز مل ، بٝزٙ يتُغو ٜزٖا َزت

  ..!!طٝف٘

 متًو ٚسٝز٠ ٖٞ ، ٚايزتٗا ٚرعت ٚ املٓظٍ غارصت ايقباح يف

 عُضٖا نإ ، 2004 راصفٛص سضب يف قتٌ ٚايزٖا ، فكط ٚايز٠

 تضى ايعُٝز ، تتظٚز مل ٚ بٗا ٚايزتٗا اٖتُت ، عٓٛات مخػ

  ..!!ايتعٜٛنٞ املاٍ غري عزٜز٠ َٛاصٜح هلِ

 ، َف١َٛٗ غري ٖاي١ عًٝ٘ تبزٚ ، فاَتا دزت٘ ٚ ايغٝاص٠ صنبت

  ..!!ؽ٤ٞ نٌ ٚ املٓع١ُ ٚ اؾاَع١ ، اهلل يف اسبت٘

  :أدابٗا خافت بقٛت .. ا٭فزقا٤ بك١ٝ عٔ عأيت٘

 أٜنا فزٜكٞ َعٓا عٝشٖب ٚ .. أخض٣ بغٝاص٠ ٜٓتعضْٚٓا 

  ..!!ايطضٜل ٖشا ع٢ً ٜٓتعضْٞ
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  ..!!هلا ١َُٗ َبزأ َغأي١ يف سبٝبٗا َع أختًفت أؽٗض قبٌ

  ..!!ايعضبٞ فزٜك٘ .. ايعطاص هلُا أْنِ

 ثِ .. اعتٛقف٘ املز١ٜٓ َٔ ىضدا إٔ قبٌ .. آ١ٜ ي٘ تضتاح مل

 يزٟ .. رقٝكتني ا٭ْتعاص عًٝهُا .. هلُا عار ٚ باهلاتف ؼزخ

  ..!!ايضس١ً تؾاصنٓا إٔ تضٜز فزٜك١

  :ٜاعض عأي٘

 ؟؟ ايؾعيب اؿٞ ٖشا َٔ ع٬قات نْٛت َت٢ َٓش

  ..!!ٯ١ٜ ْعض ٚ ايعطاص مشو

  ..!!ايعطاص بقشب١ اؾٓٛب١ٝ عْٛتٝا٫ دًغت اـًفٞ املكعز يف

  ..!!ايضس١ً ْٛاٜا يف آ١ٜ ؽهٛى سارت

  ..!!!دٓٛب١ٝ عْٛيت .. عضبٞ ايعطاص .. طًَٝٞ ٚ فزٜكٞ ٜاعض

 يف تؾو أْٗا ٜاعض ٜعًِ .. ْفغٗا ؼزخ ناْت .. مش١ٝ اْا ٌٖ

  ..!!ْٛاٜاٙ

.. ايغٝاص٠ فٛم تتؾابو ا٭ؽذاص .. خًٜٛا طضٜكا ايغٝاص٠ عًهت

 يف إط٬قا قاطعِٗ أسز ٫ .. فٛتٗا َٔ أع٢ً ايعقافري أفٛات

  :عأيت٘.. ايطضٜل

 ؟؟ ٜاعض ٜا أٜٔ إيٞ

 تعضف مل فزٜكتو إٔ ٜبزٚ .. َض٠ ٭ٍٚ عْٛتٝا٫ أدابتٗا

 ؟ ا٭َض
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 َغح إٔ بعز ايقٛت سيو انفض .. عايٞ بقٛت آ١ٜ فاست

  ..!!بٝزٙ أْفٗا ع٢ً ايعطاص

 نٌ ٚتكبض تتشضى أْٗا غري ٜغُعٗا أسز ٫ ٚ تقضذ ناْت

 .. ايظداز ٖؾُت .. ايكٝار٠ عذ١ً .. املهابح .. ايغٝاص٠ يف ؽ٤ٞ

  ..!!ؽ٤ٞ نٌ

 َٔ تكرتب ايؾُػ ناْت .. ٚايزتٗا ع٢ً اتقًٛا ٚ تٛقفٛا

  .. !!املػٝب

  :قايت ٚ ٖاتفٗا ْعُات عشبت

  ...آيٛ

  :عْٛتٝا٫

 

 عًٝهٞ ، هلا عاد١ نٓت إٕ ، ص١ٖٓٝ آ١ٜ ، ْعُات آْغ١ ْعِ

   ..!!عٛراْٞ د١ٝٓ 10.000.000 رفع

 

  ..!!تٝت .. تٝت .. تٝت .. فٛتا اهلاتف افزص

  ..!!اـز١َ ْطام خاصز ٖاتفٗا بٗا اتقًت ْعُات

  .. !!ثابت١ ٖٞ ٚ ا٭خباص تتًك٢ دعًٗا ، طٚدٗا ي٘ تعضض َا
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 ؽ٤ٞ بهٌ أخربت٘ ٚ ، تف١ اهلارٟ ايفضٜل طٚدٗا بقزٜل اتقًت

  ..!!قضٜبا َعٗا عتهٕٛ أْٗا طُاْٗا ،

 

  ..طب١ٝ َعزات َٓٗا أخضز ٚ سكٝب١ ، ايعطاص اعتدضز

 

 ٖٞ ٚ .. آ١ٜ ٚد٘ يف رخاْٗا تٓفح عٝذاص٠ تؾعٌ عْٛيت ناْت

 ٜكنٝإ عْٛيت ٚ ايعطاص سٖب ايًٌٝ يف .. َكٝز٠ فاَت١

 عٝشزخ ؽ٤ٞ نٌ .. آ١ٜ تٛقعت٘ ايؾ٤ٞ سات ٚ .. ٚطضُٖا

 ي٘ قايت .. دزا َٓٗا أقرتب .. بٝاعض ثكتٗا نٌ فكزت .. بايك٠ٛ

  :آ١ٜ

 

 ٚ فزٜكا ٚ صد٬ ٚ إْغاْا عضفتو ٜاعض .. سيو إ٫ ؽ٤ٞ نٌ

 طاٖضٜٔ اهلل ايٞ ْشٖب إ .. تؾٖٛين ٫ ٚ أقتًين صدا٤ا .. أخا

 أٜٔ ٜاعض .. أدًٗا َٔ خًكٓا اييت َُٗتٓا أنًُٓا أْٓا ٜعين

 .. أداْب سف١ٓ ٖ٪٤٫ .. أدًٗا َٔ ْٓارٟ اييت اٱْغإ سكٛم

 ٜاعض .. ٜاعض .. ع٦ٝات ٚ َآعٞ خنِ ٚعط سيو ع٢ً ٜ٪مسٕٛ

!! .. 

 قضى أراص بغضع١ .. قٝزٖا فو .. ايغٝاص٠ أصنيب هلا قاٍ

  ..!!ايطضٜل َٔ ٜٓبعح ايػباص تاصنا ؼضى ٚ ايغٝاص٠



 آخــر األرض

(128) 
 

 O_3A# عمـر علـي
 أْت ٌٖ .. ي٘ قايت .. اٱع٬ّ ع٢ً اهلل محزت .. صبٗا أعتػفضت

 ؟ فٕٓٛ

   ...عْٛيت ملهامل١ كضز يف ٜفهض .. ٜنشو نإ

 

 أْين أعًِ سيو َكابٌ د١ٝٓ 5.000.000 ع٢ً سقًت هلا ٜكٍٛ

 ب٘ َعضفيت ، املاٍ ع٢ً مقٌ إٔ عًٝٓا ، نإ َُٗا عأْكشى

 متاز نٓا ، ٖشٙ َٗٓت٘ عٔ ٚ عٓ٘ سزثْٛٞ ايضدٌ ٖشا ق١ًًٝ

  ..!!ٚدزْاٙ ٚ ملاٍ

 

 هلا ٜكٍٛ ٚ عٝٓٝٗا يف وزم ٜاعض ٚدزت صأعٗا صفعت عٓزَا

  ..!!ف١ْٛٓ أْت ٌٖ

  ..!!أٜنا طٝف٘ ٚ سًُٗا َٔ أفاقت إٔ بعز .. صبٗا أعتػفضت

 

 ؽ٤ٞ نٌ ٚ أْفٗا ، ايظداز مضب١ َٔ ٜزٖا ، دغُٗا ؼغغت

  ..!!ب٘ ؽعضت

 ؟؟ فٕٓٛ أْت ٌٖ ٜاعض ب٘ اتقًت ٚ .. ايغُاع١ صفعت

  :ٜنشو ٖٛ ٚ أدابٗا

٫  
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  ..!!ف١ْٛٓ اْت ٌٖ

 

  :ي٘ قايت

  ....فعًتٗا يٛ

  ..!!َفتٛس١ مجًتٗا تضنت

  ..!!أفعًٗا ئ

 

  ..َؾرتنا سًُا ٚ طٝفا نإ

 

  ..!!اؿًِ سيو َٔ أمػاخ اٟ بِٝٓٗ تهٔ مل ٚ إيتكٝا ايقباح يف
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  ..!!َػازات أٚ ًَجأ

 ــــــــــــــــــــــ

 ، ٦ٖٝتو وٌُ فغُا ايطني َٔ أفٓع إٔ فهض٠ تغتٜٗٛين

  ..!!ٚدٗو ٬ََح ٚ ٭ْعض

 يٛ ٚ يو ايٓعض أدٌ َٔ ايزَٞ ٚ ايتُاثٌٝ عؾكت أْين أعًِ

 ػضٟ عضٚقو بإٔ ْفغٞ أطُٔ إٔ ، ايهشب باب َٔ سيو نإ

 ٫ ، عطؾا ايعامل يكتًت بٝزٟ سيو نإ يٛ ، ا٭ْٗاص نُا فٝٗا

 إيٞ مبزافعِٗ فايٝشٖبٛا ، ايضٚعٞ ايزب ٫ ٚ تضاَب ُٜٗين

  ..!!اؾشِٝ

......... 

 ففٞ ، ٭سبو يٞ اؿب دعٌ ٚ ٭سبو خًكت أْو بني

 ؟ أدزى فأٜٔ ، بِٗ يٓغعز صفكا٤ اهلل ٜٗبٓا ، فافا٠ اؿايتني

......... 

 اهلل ٚ ايتٛبٝخ بني ، أنجضٖا َا ٚ املزٕ أبٛاب أطضم فضت

 عٓز اؾظٜض٠ يف أعًٔ سقار ػُع اهلل ؽا٤ إٕ ٚ ٜٗزٜو

  ..!!َغا٤ا ايعاؽض٠

........ 



 آخــر األرض

(131) 
 

 O_3A# عمـر علـي
 ٭عٛأ سٖبت ٚ املفن١ً اٱخباص١ٜ قٓاتو تضنتني ؿعتٗا

 ، ٖا٥ِ ؽدك ع٢ً عاطف١ ػتاسو أ٫ أدٌ َٔ ايكٓٛات

  ..!!عٓو عا٬٥ ا٭بٛاب ٜطضم

......... 

 بني بِٝٓٗ أْا ٚ أسػ ، ايف١٦ ٖشٙ أعؾل ، اجملاْني آيفت

 تفعٌ ملا ٜٓٗبو ٫ ٚ فعٌ ٭١ٜ ٜهرتخ ٫ ، َعاف٢ عًِٝ فتُع

 تضقبا ايٓٗاص ٚ ايًٌٝ ْغري نٓا ، فتُتع ، سض أْت ٖٓايو ،

  .!!تأتٞ فًِ ، ايؾٛاصع بإسز٣ ملضٚصى

......... 

 ٚقضأت قضأت ، اؿقار ٖٛ ٖشا ، ٚنتابٞ قٗٛتٞ ٚمعت ، عذبا

 َا ٚ تفهريٟ مع١ٝ ٚ َٔ عزيت ، َػاصات أٚ ًَذأ أدز مل ٚ

  ..!!أدزى فًِ اقضأ

........ 

 يتذعًني تأتٞ أّ ، نٛنبٓا َٔ أْت ٌٖ أققز ، بٝٓٓا أْت ٌٖ

 ؟؟؟ فاْني ايعك٤٬ ٚ َعافٝني املضم٢

  ..!!تعًُْٛٗا نًهِ ، ْفغٞ يف ؿاد١ ٚسزٟ أعح

  ..!!َعٞ ٜبشح َٔ .. َعٞ ٜبشح َٔ اٯٕ فُٓش

  :أٜنا هز مل أْ٘ ٜبزٚ ، عذٛطا أخربْٞ
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 ٜقٌ.. هلزفو ٚفًت إٕ طضٜكو يف أٌَ دظ٠ٚ أؽعٌ ٚ أعح

  ..!!٭ٖزافِٗ اٯخضٜٔ بعزى

 

  ..!!ٜٗزٜين فُٔ .. ٜٗزٜين فُٔ ايطضٜل مًًت قّٛ ٜا
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  ..!!اإلَتخإ ثٛزة

 ــــــــــــــــــــــ

 عضعيت أٚقف أْا ٚ يٓفغٞ أْتبٗت ، َٗٓزَا ٚ َٗشبا طايبا أبزٚ

 عٝٓإ ، ٚدٗٞ ٜتفقشإ  عٝٓاٖا صأٜت ، ايكاع١ باب عٓز فذأ٠

 اؿٛص عٔ سزٜجِٗ تشنضت ، بعزا ٫ ٚ قب٬ َجًُٗا أص٣ مل

 ، ايٓعض أعارت ٚ عٝٓاٖا أْظيت ، يٞ أْتبٗت ، مجاهلٔ ٚ ايعني

 ٚصق١ تٛطٜع ، ايقاَت سٛاصْا قطع ، متاَا َجًٗا فعًت

  ..!!اٱَتشإ

 

 َٔ آ١ٜ أْٗا أعًِ ، فزرا ْعضت إٔ اهلل واعبين إٔ خؾٝت

 نإ فزٜكٞ ، ٚدٗٗا يف ايهٕٛ مجاٍ أعتقض ، أصم٘ يف آٜات٘

 ٜهٕٛ قز قض١َ ٖٞ ٚ هلا ْعضت إٔ ، ا٭ؽٝا٤ بعض يٞ ٜكٍٛ

  ..!!كًٛقات٘ يف تفهريا

..... 

 ايًػ١ إَتشإ نإ ، َهاْٗا َٔ اختفت فٛدزتٗا صأعٞ صفعت

 املضاقب قباي١ دًغت ، ْفغٞ خاف١ ٚ يًط٬ب كٝفا ايعضب١ٝ

 يف َهإ نٌ يف عٝٓاٖا ناْت ، اٱَتشإ يٛصق١ ْٚعضت
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 ٚصقت٘ ناْت ، ؾاصٟ ْعضت ٜتأنز إٔ ٜضٜز نُٔ ، ايٛصق١

  ..!!ايٛصق١ يٞ ٜػري إٔ يًُضاقب ٜزٟ صفعت .. عار١ٜ

 ؟ ايطبع َهت١ًُ غري ناْت إٕ عأيين

  :أدبت٘

  ..!!بأخض٣ يٞ تغتبزهلا إٔ ا٭فنٌ َٔ ، ٫

  ..!!ا٭ٚىل عشب ٚ أخض٣ يٞ َز

  ..!!فعًت سغٓا

 أ١ٜ أنتب بزأت ٚ اْتعضت .. تًو ْفػ نشيو ناْت يهٓٗا

 ٜشٖب سنا٥ٞ صأٜت ، ايبزا١ٜ َٔ خاعض أْين عضفت ، ؽ٦ٝا

 عزٚ ع٢ً قاسفات أطًكتٗا نػاص٠ ، ٜٓٗاص فُٛرٟ ، عين بعٝزا

 أمسع ، بعز فُٝا ا٭فاعٌٝ بِٗ ٜفعٌ ٜزَضٚٙ مل إٕ ، َٗاب

 غري ، املهٝفات فٛت ٚ املضٚس١ إٜكاع ٚ أسْٞ يف ا٭ق٬ّ فضٜض

 ايزصز ع٢ً فضقع١ فتقزص املاعش١ ٜنعٕٛ ٚ ميغشٕٛ ايشٜٔ

!!.. 

..... 

 ؽعضت ، ايقفشات أقًب فضت ، ايغ١ًٗ با٭ع١ً٦ أبزأ َا عار٠

  ..!!بغبيب ايكاع١ يف عضت قز مٛما٤ إٔ سيو أفعٌ اْا ٚ

 

  :ا٭خري ايغ٪اٍ ع٢ً ْعضٟ ٚقع
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 :-ايغارؼ ايغ٪اٍ

 

 ؟ ب٘ أعذبت َٓعض عٔ َٓاعبا تعبريا أنتب

  ..أعطض عؾض٠ ٜتذاٚط ٫ فُٝا

 

 ، َٛمٛعا ٭دز صأعٞ ؽعض َكز١َ ؿو أستاز نٓت َا

 ٚ تًعجُت ، طٜار٠ أٚ ْكك رٕٚ ايغطٛص وتٌ ٚدٗٗا نإ

 ؿعتٗا انٕٛ إٔ أستاز نٓت ، ا٭فنٌ يػيت عٔ أعح بزأت

 أدض أستغب إٔ ٚ ، أس٣ ٫ ٚ َٔ رٕٚ ايًػ١ أْجض ، ناتب أفنٌ

  ..!!ْفغٗا ٚ اهلل عٓز سيو

  ..!!املٓاعب ايتعبري عٔ عذظت ، أصفع٘ ٚ ايٛصق١ َٔ ايكًِ أقضب

  ..!!املغُٛح ايظَٔ ْقف َن٢

  ..!!فشٝش١ بٝاْاتٓا يٓهتب املضاقب ْبٗٓا

  ..!!املٓعض ٜٓاعب تعبريا ٭دز عزت ٚ بٝاْاتٞ نتبت

....... 

 عٓزَا َٓاعبا س٬ أدز إٔ ، املعاْا٠ عٓز باصع أْين تشنضت

  ..!!اؿًٍٛ تػٝب
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 ٚ ؽعضت .. َٓعض أمجٌ أصعِ بزأت ٚ ايضفال بكًِ أَغهت

  ..!!نتاب١ ٜهٕٛ إٔ َٔ أٚف٢ بتفافٌٝ املٓعض أعطٝ٘ أْا

 يف عاع١ َٓش وزم املضاقب نإ ، يٛسيت أنًُت عٓزَا

 ٚاقفٕٛ ٚصقتِٗ يٝغًُٛا ي٘ أتٛا ايشٜٔ ايط٬ب ، تعبريٟ

 ، ايكاع١ ع٢ً يٝط٦ُٔ ٜأتٞ ايشٟ املزٜض ، أفعٌ مما َشٖٛيٕٛ

  ..!!يٛصقيت ٜٓعض ، َتأ٬َ ٚقف

...... 

 ٚ غريتٞ بني ، ا٫َتشإ يف لشت أْين تأنزت ؿعتٗا

  ؟؟ َغتكبًٞ

 يف فأصعب بٗا استفغ إٔ ٚ املقشح فرياٖا ايٛصق١ أمجع إٔ

  ..!!ا٫َتشإ

 ْعضت ، نجريا خًفٞ ايتزافع نإ ، خضدت ٚ بٗا أستفعت

 ملا ، عاملٝا لُا ٫ٚ ٚطٜضا يغت ، ٦ٖٝيت بشات بزأت يٓفغٞ

 ؟ ايتزافع

 ايشٜٔ غري ، املزٜض ٜتكزَٗا ، ط٬ب١ٝ َغري٠ خًفٞ ٚ أعري

  ..!!اؿانِ اؿظب مز ثٛص٠ أعتربٖٚا

 

 َع٘ ًٜتكط ، تاصىٝا َعًُا ؽهًت ٚ ايكَٛٞ املغضح رخًت

  ..!!ايتشناص١ٜ ايقٛص ايغٛاح
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  ..!!صساع ايبكاء

 ــــــــــــــــــــــ

 بزأ .. ايجُاي١ ست٢ وبٗا نإ ، ي٘ تٓذب ٚمل أعٛاّ مخغ١

 إ .. هلا طيب فشك ع٢ً طبٝب تٛقٝع نٌ َع ٜت٬ؽ٢ اؿب

  .سيو أصارت إٕ اهلل تغأٍ

 .. ٜتظٚز إٔ َٓ٘ ٜطًب َٔ تهضٙ ناْت .. ٜٚٓتعض ، ٜكاّٚ يهٓ٘

 َغا٤ نٌ تغا٫٩ تطضح .. فٝ٘ تفهض إٔ قبٌ ايجض٠ٚ يف تفهض

  ؟؟ ..ٜضث٘ َٔ .. يًّٓٛ عٝٓاٖا تػُز ٖٚٞ

 تتؾٛٙ ، يًشب مثٓا املاٍ ٜبك٢ عٓزَا .. مجا سبا املاٍ ٚوبٕٛ

  ..!!أخ٬قٓا

  .. !!ٚطخضفٗا .. املبإ .. ا٭عض٠

 ايبٕٓٛ ظٌ ، ايقاؿات ٚايباقٝات ايزْٝا اؿٝا٠ ٚط١ٜٓ املاٍ

  ..!!َفكٛرّا

....... 

  ..اي٢ُٓٝ أسْ٘ يف ٚايزت٘ ُٖغت .. دزا باصر٠ ي١ًٝ يف
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 ٜغا٣ٚ سًُٞ إٔ أّ .. أبٓا٥و أص٣ ٫ٚ أَٛت قز .. تظٚز .. خايز

 ؼبو ٚمل .. با٭صقاّ يو تٓعض .. َار١ٜ بإَضأ٠ ؼتفغ إٔ

  ..!!أَٓٝيت يٞ ٚسكل تظٚز .. َٜٛا

 .. صد٬ دعًت٘ َٔ ٖٞ .. ممًهت٘ ي٘ بٓت َٔ ٖٞ أْٗا تشنض

 ؟؟ ..!!سًُٗا وكل إٔ ي٘ ول أَا .. ؽدقٝت٘ نْٛت َٔ ٖٞ

 ........ 

 .. ايجا١ْٝ ٜتظٚز إٔ عغريا ٜهٔ مل .. املاٍ وب اؾُٝع ٚ٭ٕ

  ..!!سيو بعٛاقب ًٜتظّ إٔ عغريا يهٔ

 ْتشٚم .. سامضا ايتفنٌٝ ٜهٕٛ ٚاسز عٔ ٜشرار ؽ٤ٞ نٌ

 هب .. ساي١ يٓا ؼزخ نجضت إٔ .. ايغهض سبات َجٌ اؿب

  ..!!س٬ٚتٗا ناْت َُٗا َعني سز عٓز ايتٛقف

 َجًُا .. ظًُا محٌ َٔ غاب ٚقز ايتٓٛص ٚفاص ايبٝت فأؽتعٌ

 املؾانٌ تفتعٌ .. فٝ٘ َا يٝٓنر ايكزص ؼت ايٓريإ تتكز

  ..!!فعٌ اييت ٚفعًت٘ .. ظضٜضت٘ يٝشػ .. خايز ؼت

...... 

 .. ٚيزا ايجا١ْٝ ايظٚد١ ٚألبت .. ٚايزت٘ أَاْٞ ؼككت

 ..!!غنبا ا٭ٚي١ فأؽتاطت

 ..!!ايع٬ٚات غري .. مثٓٗا ْٚقف ايجض٠ٚ ْقف عٝشٖب

 ايباب َٔ ٚيٛ .. تهغب إ .. ؽٝطا١ْٝ أفهاص تضاٚرٖا بزأت

  ..!!املٛفز
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 عار١ٜ ناْت يٛ ايشٟ َٔ نجري املضأ٠ تفعٌ ايػنب ؿع١ يف

 ..!!اف٬ فٝ٘ فهضت ملا

 تفهض .. متاَا ايجض٠ٚ نُا ٚدٗا يف تتٓاقك ايزْٝا افبشت

  ..!!ايكضاص سيو غري تتدش ٫ٚ اي١ًًٝ يف َض٠ أيف

....... 

 ايكتٌ نإ يٛ أْ٘ ٜعًِ .. َٚعاًَتٗا افعاهلا ع٢ً فابض خايز

  .. !!أٜنا ٖٚٛ ٚطفًٗا ٚطٚدت٘ اَ٘ يكتًت س٫٬

....... 

 قضاصٖا عٔ تضادعت .. ٚايػُّٛ اهلُّٛ بػغٌ نفٌٝ ايظَٔ

 أَضٙ إمنا ، يٓا اهلل نتب َا إ٫ ٜقٝبٓا ئ بكٌ ٚعًُت ايغ٤ٞ

  . !!فٝهٕٛ نٔ ي٘ ٜكٍٛ إٔ ؽ٦ٝا أصار اسا

 تعفٛ إ .. اٯخض٠ َٔ سفض٠ ؽفا ع٢ً ٖٚٞ ٚايزت٘ َٔ إقرتبت

 .. ايؾٗار٠ أهلُتٗا ثِ( َٓو عاف١ٝ ) مسعتٗا بايهار .. عٓٗا

  ..!!ايجض٣ ٚٚصٚت مبٗا فكن٢

  ..!!فارم بكًب هلا فزعت

 ٚمٔ سيو ْتكبٌ هعًٓا .. يٓا َكزص ؽ٤ٞ نٌ بإٔ أميآْا

  .. !!متاد٘ َا غري يف سيو نإ يٛ ست٢ .. هلل ساَزٕٚ

....... 
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 اَاّ فضسا فكفظت .. سب٢ً أْٗا ا٭ٚىل ايظٚد١ تقزم مل

 َا عتفكز فزرا سيو فعًت يٛ أْٗا سزثٗا ست٢ ايطبٝب

 .. !!ؿع١ يف ايعامل فضح ػُع دعًٗا

 إٔ .. ْفغ٘ خايز تكبٌ إ .. خايز ٚايز٠ تكبٌ إٔ ؼتاز نِ

 صنعتإ فٗبت .. عٓٗا عف٢ سك٘ يف آمث١ ٖٞ َا نٌ تكبٌ

  ..!!هلل َٜٛٝا ٚقضآْا

  .. !!ا٭ٚىل يًُض٠ ٚخايز اهلل أسبت

 َاٍ فٗٛ .. سٝاتٓا بٗا ْٚغري بٗا عبتْو .. ٚع١ًٝ إ٫ املاٍ َٚا

  ...!!ا٭َٛص عاقب١ ٚإيٝ٘ .. اهلل
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  ..!!فأضكٝٓانُٛٙ

 ــــــــــــــــــــــ

 ؟؟ ..قضابا اؽشى إٔ أسضاّ

 ؟؟ ..يو أسرتاَا صنبيت ع٢ً ادح إٔ

 تؾهًت ..أعٝؾٗا سٝا٠ يهْٛو بٌ .. مج١ًٝ أْج٢ يهْٛو يٝػ

  ..!!ٱصارتٞ ٚفكا ٖٞ فتؾهًت .. ٖٞ تضٜز َا ٚفل اؿٝا٠ُ تًو

  ..!!اؿب امس٘ .. َشٖبا اؽشى إٔ

  ..!!مبعضٚف .. اؾ١ٓ تزخًٝين

  !!باٍ ٚصاس١ .. ٜكني يًشكٝك١ ايٛفٍٛ

...... 

 ّٜٛ ايٞ بعزٖا تع٦ُني ٫ ؽضب١ .. عٓزٟ َا اعكٝو إٔ أصٜز

  ..!!ايزٜٔ

 

  اؿقٕٛ ٚمل .. ٚايبشاص ايقشاص٣ ٚمل .. ايبعار ٚمل .. اْت فأٜٔ

  .. !!باب ايف ٚمل .. ٚاؿضاؼ

......... 
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  ..!!تعرب ٚاْت تفضح .. َفاط٠ عٔ اعح .. ايطضم تعكزت نًُا

........ 

 ٚغريِٖ .. ايضعٌ اعتٝأؼ َٚا ٚمثٛر عار .. عذاب ٫ٚ عذب ٫

 اهلل بٝت مث١ ٚدِٖٛٗ ٚيٛا ٚآخضٜٔ .. ٚصٖباِْٗ أسباصِٖ اؽش

 يهٓ٘ َتؾابٗا نإ ٚيٛ .. تعاىل ب٘ ٜضبطٓا .. طضٜكا فاؽشْا.. 

  ..!!متاَا ميجًٓا

  ..!!سبا ٜعكٛب أبٔ ؽػفٗا ٚقز .. ايعظٜظ سضّ سْب َا

  ..!!سبا

  .. !!سبا

 

 .. ٚق١ُ .. ٚق١ُٝ .. قٛاَا فٝو فتُجٌ .. اؿب سقشك اٯٕ

  ..!!أققزٖا ٚد١ٗ غريى يٞ َٚا

 

 ٚست٢ .. املٛت .. عزٚإ ف٬ قنٝيت ا٭دًني أميا فأختاصٟ

  ..!!أد٬ بو ايعفض

.... 

 اْط٬قٞ يٓكط١ عزت َض٠ نِ َُٗا يٝػ .. فشضا٥و عربت

 أقُت نٝف أرصٟ ٫ٚ .. يؾط٦و افٌ إٔ يٞ نٝف ثِ.. 

  ..!!ا٭خض٣ باينف١
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 عضا يف ناملٛز بٞ فتذضٟ .. َضنبا ٭فٓع ْب٠٤ٛ يٞ يٝغت

  ..!!ٚفٛيو رٕٚ ساٍ

 ٚيٝػ سٛت فو َٔ لٛت َض٠ نِ َُٗا يٝػ .. سيو عربت

  َا  فػغًت .. امسو سنض بعز تؾٗزت َض٠ نِ َُٗا

  ..!!تضتٝيب ٚأعزت ايقشضا٤ اٚعدت٘

 ..... 

  .. !!عبٌٝ عابض .. ايزاص اٌٖ ٜا .. ايزاص اَاّ ٚقفت

 ْٚغٝت .. املغتذٝب فعؾكت .. َتين نٌ ست٢ ايباب طضقت

  .. !!َتين

  .. !!اهلل ؽا٤ َا .. اهلل عبشإ

  ..!!اـايكني أسغٔ اهلل تباصى

......... 

  .. ٜزٜو  بني َاثٌ َاثٌ أْين ثِ

  ..قضابا اؽشى إٔ أسضاّ

.. 

 !! ..َشٖبّا اسبو .. اسبو
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 ْضع إٔ ، احلكٝكة ٚ املبدأ بني ، احلًِ ٚ ايرات بني فٝٗا أقف نٓت ،  َاَسحًة
  ..!!ايطري َٛاصًة أٚ إْصالقٗا حتٌُ عًٝٓا ، َٛضعٗا ْعسف إٔ دٕٚ قدَٓا

 عُس عًٞ
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 ..!!ْٝاشٜهٛس

 ــــــــــــــــــــــ

 .. فضٜكٓا يف

 تؾٛٙ ٭ْٗا .. دزا ق١ًًٝ فضل ايقٓاع١ تعطٞ ايطبٝع١ سٝح

 ..!!ايفضٜل

  .. !!املضتفعات َٔ دزا ٚقًٌٝ .. صب٢ .. ا٭ٚر١ٜ .. املُتز ايغٌٗ

 ٜضٖبْٛٓا فػاصا نٓا عٓزَا .. غاب١ ػجِ ايفضٜل مشاٍ ع٢ً

 نربْا بعز ست٢ ايضٖب١ تظٍٚ مل .. يٓٓاّ عٝٛاْاتٗا

  ..!!رخٛهلا َٔ متهٓٛا َٔ قًًٕٝٛ إ .. ٚأنتؾفٓا

  ..!!سٝاتٓا طٍٛ ت٬طَٓا اسٝاْا .. بطفٛيتٓا املتعًك١ ايتأثريات

 ايعُز٠ قإْٛ ٜتذاٚط إٔ ميهٓ٘ أسز ٫ بإٔ ايفضٜل عهإ ٜعتظ

  ..!!نإ َُٗا.. 

 فيب ٜشٖب إٔ ايعٝب َٔ .. بضأعٗا تطٌ ٚايتكايٝز ايعارات

 ٚيٛ ست٢ ايبٓات َع ٜأنٌ إٔ ايعٝب َٚٔ .. يٝتعًِ يًدضطّٛ

  ..!!ٚايزت٘
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 .. مثٓا سيو نًفين َُٗا .. ايػاب١ أرخٌ إٔ َقُُا نٓت

 .. ْٝاطٜكٛؼ أٚ ْٝاطٜهٛؼ غاب١ أغٛاص أعرب إٔ َكابٌ فغأرفع٘

  ..!!آبا٤ْا عًٝ٘ ٚدزْا َا ٖشا

 .. ق٬ًٝ إ٫ ايجا١ْٝ امل١ٜٛ٦ بًؼ ايشٟ دزٟ سزثين .. ي١ًٝ قبٌ

 ..!!ايّٝٛ يف ن١ًُ ث٬ثٕٛ ٜتشزخ بايهار

  ..َٓ٘ ْاٍ قز ايظَإ ٚإ بزأ

 املٗز يف نطفٌ.. ْفغ٘ ٜتغاقط ايؾٝب بزأ ؽٝبا ايضأؼ ٖٚٚٔ

!!.. 

 فٝذرب .. صقزت٘ ٜػري إٔ ٜضٜز ٖٚٛ ععُ٘ نغض َض٠ نِ

  ..!!نغض قز ععاَ٘ َٔ أٟ إٕ ْعضف ٫ أسٝاْا .. عضٜعا

  ..!!ب٘ وػ ٫ ا٭مل ست٢

 كظٕٚ ٜٓفز ٫ ست٢ بؾ٤ٞ ٜتفٛٙ ٫ إٔ ع٢ً سضٜقا نٓت

 ..!!ْٝاطٜهٛؼ ٖٞ َا ٭نتؾف .. ايّٝٛ

 ٚأعز استٝادات٘ نٌ ي٘ اٚفض .. ايعؾا٤ ست٢ ايفذض َٔ ٫طَت٘

 ..!!ب٘ ٜٓطل َا

 بايهار .. تكضٜبا ن١ًُ( ١٩ )يٞ تبكت سضفٞ َٔ بايضغِ

 ؟؟ ْٝاطٜهٛؼ اٜ٘ ٜعين ابٟٛ .. مسعين

  ..!!عطؾإ َا ٫ : ي٘ ىٌٝ أٚ خطأ ٜغُعين نُٔ
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 .. ايكط١ٝ خاصز ا٭غٓاّ ب٘ اسغت .. عاٍ بقٛت أبٟٛ .. عأيت٘

.. ْٝاطٜهٛؼ( ؽٓٛ )ٜعين .. صفٝز َٔ تبك٢ َا ٜغتًٗو ٫ ست٢

  ..!!ايػاب١ .. ايػاب١

  ؟؟ اٜ٘ قًت

 ؟ ..ايػاب١.. ايػاب١

 !!!؛؛؛ ايػاب١.. أدابين

 ..!!ْٝاطٜهٛؼ .. ْعِ .. ْعِ

 ؟؟ سضقت .. ٜكٍٛ مسعت٘

 ..!!بكقتٗا اخربْٞ.. ؼضم مل .. ٫

  ..!!اٜ٘ بٗا عاٚط : بتعب هٝبين

 ..!!أرخًٗا عاٚط

 . أدابين ،؟؟؟؟ أْت َٔ

 فكط نًُات( ٧ )ي٘ تبكت ايعذٛط بطضف َعًَٛات َٔ ٜأعت

!!.. 

 ..!!ٜهٛؼ ْٝاطٟ امسٗا ٚيزٟ ٜا

 إٔ ٚادب .. ايّٝٛ هلشا نًُتإ ي٘ تبكت دزٟ .. يًعذظ تبا

 ..!!أرخًٗا ست٢ ْٝاطٜهٛؼ أعضف

  ..!!ايرتى .. ايرتى .. ُٜٗػ مسعت٘
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  ..!!ع٬ق١ يٮَض .. ا٭تضاى ٚتشنضت فزَت

 ؟؟ أرخًٗا َا يٝ٘ .. دٗٛص بقٛت .. َباغتا عأيت٘

  ....... .ْٝاطٟ

  ..!!يًػز اْتعضت يٝتين .. ايعذٛط ؽٗل

 آخض يف هٝبين قز ٜغُع ٫ دزٟ .. قار١َ ن١ًُ يج٬ثٕٛ أٚ

  ..!!نًُات ث٬خ

 ..!!سٝا ٜعز مل يهٓ٘

  ..!!ايرتى .. ايرتى .. ْٝاطٟ .. ْٝاطٟ اًٖٞ يف فقشت

 !!ْٝاطٜهٛؼ .. ْٝاطٜهٛؼ غريٙ ٜعضف٘ ٫ بغض صسٌ دزٟ

 فاست .. خطٛات بعز ع٢ً .. َٓٗا بايكضب .. ؽاكا اقف نٓت

  .. !!عُٞ بٓت ايغض٠ يف

  ..!!٫ .. ٫ .. ايػاب١ .. ايػاب١

 .. اْتعض أٚ امسع ٫ إٔ ساٚيت .. اـٛف ٜجري ايٓغا٤ فٛت

 اـٝاط عِ يف اؾٌُ ًٜر إٔ قبٌ .. دزا مٝل باب َٔ رخًت

 أقاّٚ ٚاْا يًداصز تغشبين ٖٞ .. ٜزٟ متغو ايغض٠ ناْت.. 

!!.. 
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 !! ..ايصسفات َٔ

 ــــــــــــــــــــــ

 َكرتبا .. ا٭صض عٔ َبتعزا .. ايبٓٝإ يف اؾزٜز داصٟ تطاٍٚ

  ..!!َين

  ..!!ٜتٛقف ئ أْ٘ ايتؾٝٝز عضع١ بغبب أسغغت

 أؽب٘ .. ػاعٝز خًف كتبٝا ٚدٗ٘ ٜعٗض .. ايعذٛط ساى

  .. !!ا٭ٚىل اي١ًٖٛ َٔ أع٢ُ تعٓ٘ .. ايغٌٝ عٔ تٛقفت  بأٚر١ٜ

 ايعُض طٍٛ إٔ ٜبزٚ َتزي١ٝ دفٕٛ خًف َٓػُغتني عٝاْاٙ

  .. !!نجريا أْٗهٗا

 عٔ سزثين .. ق١ٜٛ سانض٠ ميًو يهٓ٘ .. دزا بعٝز فٛت٘

 ٫ ا٫ٕ ٚايٞ اؿني سيو َٓش .. اـاَغ١ ابٔ ٖٚٛ أسزاخ

  ..!!ايكًٌٝ  اٱ َٓٗا ٜغكط

 ..!!ؽ٦ٝا عٓ٘ تكٌ ٫ اييت ٚطٚدت٘ .. ص٣٩ ابٓت٘ ايزٖؾ١ َجاص

 قٛي٘ اتشنض .. بهًٗني .. ٚسزٖا ص٣٩ ؼتفغ إٔ أعتػضب

  ..!!ص٣٩ تعٌُ ٚايتٛدٝ٘ املبزأ بشات( .. أف هلُا تكٌ ٫ٚ )تعاىل

 طضٜك٘ ٚؽل ا٫صض ٖشٙ يف رفع٘ .. َاٍ َٔ ايعذٛط ٚصث٘ َا

 .. املؾتع١ً ا٭سزاخ .. اؾٓٛب ٜتٛعط .. مشايٞ تادض .. يًغُا٤
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 ٚف٢ًٓ عٓزَا .. ايؾُاٍ مٛ ايعضٜن١ بأعضت٘ ٜظسف دعًت٘

  ..!!تبك٢ َا ٖشا نإ.. 

 .. يٞ اصتاح ايعذٛط .. أًٖ٘ َٚعضف١ اؿٞ عٔ نجريا عاعزتِٗ

 ..!!قُز بابٓ٘ اسنضٙ نٓت

..... 

 يٞ َٛاطٜا.. ا٭خري بايطابل ٚعهٔ ا٭صض عٔ ٜبتعز إٔ أصار

 بٗا استفعٓا نٓا .. ايعُاصتني تفقٌ فكط أَتاص ث٬ث١ .. متاَا

 ..!!ا٭عفٌ يف ملآصب

 اـبظ اٚفض يهٞ .. تٓارٜين .. ظٛاصٟ اييت ايػضف١ اختاصت ص٣٩

  ..!!خريا ايعذٛط يٞ فٝزعٞ.. 

 ..!!بٗا ع٬قيت تعُكت .. ا٭صض أٌٖ ٜغُعٓا ٫ ْتشزخ عٓزَا

 ؽضب يف أتأخض نٓت .. اْتعاصٟ يف فاؼ١ ايٓافش٠ ترتى

 ..!!ٜكٝعٗا َا ٖشا.. ا٭عفٌ يف ايك٠ٛٗ

..... 

 يعًٞ دغضا يٞ ابٔ .. دٕٓٛ اهلٓزع١ .. يٞ قايت..َض٠ سات

  ..!!عين تتاخض ٫ يهٞ قٗٛتو أعطٝو

  ..!!طٚدت٘ ب٘ فًشكت .. ٜض٣ ٫ ايعذٛط بات .. ايظَٔ مبضٚص

 ٜغتأَٓين نإ .. ؽ٤ٞ نٌ يف اعاعزِٖ إٔ اٱْغا١ْٝ َٔ

 ..!!ايزْٝا ايطٛابل َغتأدضٟ َٔ امجع٘ َٚاي٘ بٝت٘ ع٢ً
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..... 

 ٚيٛ ؼبين ٖٞ .. يعٛاطفِٗ َغتػ٬ أنٕٛ ٫ إٔ ساٚيت

 .. ْفغٗا يف ؿاد١ ٚيٛ.. غريٟ تعضف ٫ ناْت ٚيٛ .. فا١ًَ

 ..!!ٚيٛ ٚيٛ

 .. اعضتِٗ عٔ.. َعاْاتِٗ عٔ ؼزثين.. تغاَضْٞ ايٓافش٠ َٔ

 ..!!عتٝا ايهرب َٔ بًػا ايًشإ عٔ

  ..!!اٯخضٜٔ صغبات يفعٌ َنطضٜٔ أْفغٓا لز أسٝاْا

 ؟؟.. إٓ أَا .. إٓ أَا .. يٞ قايت

 ايٓافش٠ تتأٌَ ناْت.. رَٛعا عٝين ٚاَتأيت هلا ْعضت

 ايك٠ٛٗ ؽضب فأعتزت دغضا يٞ ٚابٔ تظٚدين .. أَتاص ٚايج٬ث١

  ..!!عٜٛا أفٓع٘ َا متغٞ إٔ فأصٜز ..بو تُٝٓا ايتٛقٝت ٖشا يف

  ..!!ٚايعذٛط

 ٖشٙ .. سٝات٘ يف أتظٚز إٔ يٝغعز .. بعٓاٜت٘ ْهتفٞ ايعذٛط

  ..!!آَٝت٘

  ..!!!اػ٘ َٔ إيٞ .. أبٞ َات إٕ

 ..... 

 ص٣٩ عٔ وزثين َض٠ ٭ٍٚ بزأ .. ايعذٛط ادٌ بكضب أسغغت

 ثِ .. تتظٚز ست٢ .. اعٛهلا إٔ .. عًٝٗا أخاف إ.. أسفعٗا إ.. 

  ..!!املٛت٢ عزار يف .. بعزٖا ٜهٕٛ يضمبا .. غف٢
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.. أنجض إقرتبت .. ايبٝنا٤ ؿٝت٘ رَٛعٞ بًًت .. َٓ٘ إقرتبت

  ..!!ُٜٗػ مسعت٘

  .. سًُ٘ ؽاصنت٘

 .. ايقٛص٠ بٗشٙ َض٠ ٭ٍٚ أًٖ٘ َٛرعا .. ايباب اَاّ ٜكف نإ

 تًو يف غضفيت يٓافش٠ تٓعض ناْت .. ص٣٩ يري٣ بٓعضٙ داٍ

 ٚنإٔ .. َٓادا٠ ْغُع٘ .. فٛت بأع٢ً ٜٓارٜٗا .. ايًشع١

 ثِ.. صأعٓا ع٢ً ٜكبًٓا .. أْا ٚسنضت سنضت .. ؽٛاٖز ايكًٛب

  ..!!خضز

....... 

  .. !!قضب٘ دًغت .. اهلل محز .. تٓٗز.. ق٬ًٝ ؽضب .. اعتٝكغ

 ؟؟ ٚصعٛي٘ اهلل ع١ٓ ع٢ً ص٣٩ أتظٚز إٔ أصٜز

 ..!! إٜاٖا طٚدتو.. 

 ..!!خًفٞ فٛدزتٗا ْعضت

 ..!!بضاثٝٓ٘ يف ايٛقٛع ْتزاصى ٚمٔ .. ايقٛاب ْفعٌ َت٢

 ًٜتف .. اؿًِ سات عرب فدضز .. ايعذٛط قبًٓا بأٜاّ طٚادٓا بعز

  .. !!با٭بٝض
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..!! ( 1 ) أضفٌ ايٞ ايصعٛد

 ــــــــــــــــــــــ

 يجاّ منٝط إٔ تٛاعزْا إيتكٝٓا َجًُا ، إصتباى ٚنًٓا إيتكٝٓا

 ..!!يكا٤اتٓا ٚتهضصت طٛاع١ٝ سيو يٓا فهإ يكا٤ أٍٚ تضادٝزٜا

 ٚيرتنتِ.. أفف فُٝا تتفهضٕٚ يععًتِ عٓٗا سزثتهِ يٛ

 ٫ٚ َغتكب١ًٝ َٚؾاصٜع آَٓ٘ ٬َسات تغُْٛٗٔ ايًٛات تًهِ

 إٔ أخؾ٢ ٚيٓفغٞ .. اٯخض٠ يف ٚأسٝاْا ايزْٝا يف غرئٖ تضٕٚ

 ٚدٌ عظ اهلل أَاّ ٚقاعبا ٚففٗا ع٢ً عاصا فأنٕٛ أففٗا

 خطض ٫ٚ صأت عني ٫ .. ٖهشا ٖٞ ٚيشيو.. اؿكٝك١ قٍٛ يف

  ..!!بؾض قًٛب ع٢ً

 عٛاطف تًو .. ايؾباب عٔ كتًفٕٛ بأْٓا أْفغٓا مزخ نٓا

 ..!!َتؾاب٘ عامل يف نتًف إٔ ْضٜز.. ٚرَاصا خضابا فٝٗا ٜعٝجٕٛ

  .. !!تفتكزٙ ناْت ؽ٤ٞ نٌ بٌ ، غريٟ أسز ٫ أْين ؼزثين

 آثاصٖا ٚاطأ .. تضتزٜ٘ َعطف َٔ عًٝٗا أغاص َفاط٠ َجاب١ ٖٞ

 لا٠ قاصب اْٗا اسزثٗا ..غريٟ ٜطأٖا ٫ ست٢ ايجض٣ ع٢ً

 إٔ ؽضعٝا سضاّ فٛتٗا إ .. املعضن١ أصض َٔ ٖضب ؾٓزٟ

.. ٚدٗٗا تػطٞ إ .. مبكزاص تتشزخ إٔ هب.. أسز نٌ ٜغُع٘

  ..!!غريٟ ٜضاٖا ٫ إٔ ببغاط١ إٔ إٔ إ.. تتعطض ٫ إ
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 اِٖ ٚفٛتٞ ٚفباسٗا َغا٤ٖا أنٕٛ إٔ اعتػضب .. بٞ ؼًِ

 تبزٚ فٛصتٗا إٔ ثِ.. بايشات ايًشع١ تًو عٓز ؽ٤ٞ نٌ َٔ

  .. !!سٛا٤ بٓات مجٝع اٚد٘ يف يٞ

 .. ٜعضفْٛ٘ ٫ نجريٕٚ .. ٚتٝٓٗا أدٌ.. ٚتٝٓٗا نٓت َا َٜٛا

.. ايزاخٌ ايٞ.. خ٬ي٘ َٔ عربت .. تضتارٙ إ .. قًيب هلا أفغشت

.. دٛف٘ ايٞ.. ؽ٦ٝا ٜنٝل ٫ َهإ ايٞ.. ايعُل ايٞ.. اـال ايٞ

 فكط ٖٛ ايٝ٘ .. بعز ؽ٤ٞ ف٬ أٜٔ ايٞ أعضف ٫ٚ تقٌ إٔ تضٜز

 بض١٥ قًبإ ػاٚطت .. خًفٗا َا تػًل تزخٌ ٖٚٞ ناْت.. 

  ..!! ٚاسزٙ

 ٫ٚ .. ؽ٤ٞ نٌ ػاٚطت.. بٝٓٓا يًٛاٚ فاٍ ٫ اْا اْت ػاٚطت

 وفض نُٔ تبزٚ .. أنجض تزخٌ إٔ تضٜز بأْٗا أسػ أطاٍ

  ..!!طايت ٫ٚ .. نٓظٙ يٝذز
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  ..!!(2 )أضفٌ ايٞ ايصعٛد

 ــــــــــــــــــــــ

 صنٔ يف ػًػ إٔ ؼاٍٚ ٖٚٞ ايز٩ٚب ععٝٗا أتأٌَ نٓت

 ، أدً٘ َٔ ؽ٤ٞ نٌ فعًت يطاملا ايشٟ ، املهإ سيو يف ققٞ

 عٓزَا قًيب تظاسِ أْفاعٗا ٚإٔ اؽعض ، إعتباست٘ عًٝٗا فش٫٬

 تبك٢ ست٢ اْفاعٗا ؽضز إٔ تضٜز .. فٛتٗا امسع ست٢ أٚ أصاٖا

 فعاؽت ، خًفٗا باب نٌ تٛفز ناْت أْٗا ْٚغٝت .. س١ٝ

 فأستفغ بغضع٘ تغتبزي٘ .. دزٜزا ٖٛا٤ا أعتٓؾل .. ٖٓايو

  ..!!ٖٚهشا باملغتبزٍ

 بٌ .. ؽ٤ٞ نٌ عٓٛإ ناْت فايزق١ .. َٗٓزؼ ٚأْا طبٝب١ ٖٞ

 .. أمل َغهٔ أٚ .. يضٚؽت٘ عاد١ انٔ مل .. أ٫ٚ فشت٘

 ٚيٛ متاَا اؽفٞ هلا بقً٘ ميت ؽ٤ٞ ٭ٟ اعتدزاَٞ مبذضر

 مت .. َغتكب١ًٝ خاصط١ هلا فُُت .. عابض٠ سنض٣ سيو نإ

 يتعز٬ٜت عاد١ تهٔ مل بايفعٌ .. اـط١ َٔ ع١ٓٝ فشك

  ..!!تها٬َ ٜٓتر .. بايطب اهلٓزع١ فادتُاع

  :َغا٤ سات يٞ اصعًت

 ايٌٓٝ ٚيعٌ إيٝو أنتب ايغٛرإ اعايٞ َٔ / سبٝيب       

 ست٢ .. اعضابٗا إيٞ عارت قز فايطٝٛص ٚفٛهلا يف ٜغاعزْٞ
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 يف ٫ح بًهار بط٦ٝا ٜبزٚ ايكُض .. مشاي١ٝ ؽضق١ٝ فاصت ايضٜاح

  ..ايٌٓٝ ع٣ٛ ؽ٤ٞ ٫ .. ا٭فل

 قاٚي١ يف قٛاٟ نٌ ٚاعتقضت .. ٚفاض ايؾٛم بٞ طفح

 سيو ٚي٫ٛ تبك٢ مبا أنتب ٖٚاأْا ايك٠ٛ تًو فداصت .. يقزٙ

  .. بزَٛعٞ صعاييت يتبًًت ايٓغِٝ

  .املغتكِٝ ايقضاط ع٢ً ٚيٛ ًْتل إٔ إٓ أَا سبٝيب

  ...سبٝبتو                                                         
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  ...!!دلاًَة أحببتو أْين يٛ ٚ

 ــــــــــــــــــــــ

 ْتأٌَ ، إبضاِٖٝ عِ بكاي١ أَاّ اؾًٛؼ ْهجض فزٜكٞ ٚ نٓت

 ، بؾز٠ ٕاٜ٪ثض َا .. خقاف١ ْفغٓا يف ناْت يٛ ٚ ايعابضٜٔ

.. قزّ َٛط٧ ػز ست٢ ا٭صض تتشغػ تأتٞ .. ايعُٝا٤ تغِٓٝ

 أنٕٛ ٚ خًفٞ تهٕٛ.. بعقاٖا أَغو ٚ بايغ٬ّ اعادًٗا نٓت

 أتشنض - اصاٙ ٫ إٔ هب ٜجري َا َٓٗا إْهؾف إٕ ست٢ أَاَٗا

 أْين أْغ٢ ٚ-  ؽعٝب عٝزْا بٓات َع َٛع٢ عٝزْا قق١

  ..!!أفز َع قًٌٝ قبٌ املاصٜٔ أصاقب نٓت

 أْتعض إٔ َين تطًب ٖٞ ٚ اَٗا تؾهضْٞ ٚ َٓظهلِ تزخٌ

  ... .سيو تأدٌ إ أعزٖا َض٠ نٌ يف .. ايػزا٤

 ٜتٛدغٔ ايٓغا٤ .. ٖٓاى دًٛعٓا دضا٤ عاقب١ أ١ٜ ْأب٘ ٫ نٓا

 .. فكط أسزْا إ٫ ٜفُٗا ٫ َجري٠ بقٛص٠ ْنشو .. خٝف١ َٓا

 .. تغِٓٝ ْض٣ عٓزَا َٛدٛرٜٔ يغٓا نأْٓا ست٢ ْقُت يهٔ

  .. !! َا سفض٠ يف قزَٗا تظٍ ٫ إٔ اٱْغا١ْٝ َٔ أْ٘ ْض٣ بٌ

 عِ تغاٍ اغٝب عٓزَا ست٢ .. بٞ تؾعض أْٗا بزات .. املؾٗز تهضص

 فكزإ ي٫ٛ .. مجاهلا تض٣ ٫ أْٗا أنجض ٜ٪سٜين َا .. إبضاِٖٝ

 يضمبا ٚ .. َعٗا اؿزٜح َٔ امتهٔ ئ يضمبا اؿٛاؼ إسز٣

  ... !!يهٔ بٗا َعذبفٗٛ  .. ايٛطٜض ٚر تظٚدٗا



 آخــر األرض

(158) 
 

 O_3A# عمـر علـي
 ناْت . . با٭َض عًُت عٓزَا نجريا عٓٗا اخيت سزثتين

 نٓت .. بايكضب أسغغت .. ؽ٤ٞ بهٌ ايعامل أْين ػٌٗ

 ..!!  ؽزٜز برتقب أْتعضٖا

 ْظٚدو ؽٓٛ صأٜو .. ايعابضات يهٌ ٜكٍٛ نُا فزٜكٞ ٖامجٗا

 ٚغت٘ ثِ ..أدابت٘ ( ٫قٝاٙ أْا ٖٛ .. ) ٚامح غذٌ .. َقطف٢

  ..!! بايعقا اَغهت ٚ اْا

 َكاب١ً عًٝو ٚ اٱصتباط يف متاْع ٫ ٚايزتٗا أْا أخيت أخربتين

  ..!! ٚايزٖا

 تزقٝكٓا ٚ أفز َع دًٛعٞ ْتٝذ١ إٔ ا٭ٜاّ َٔ َٜٛا أتٛقع مل

 عًٝٗا عطفا أسببتٗا.. ايعُٝا٤ تغِٓٝ تهٕٛ إٔ متشٝقٓا ٚ

   ..!!فا١ًَ أسببتٗا أْين يٛ ٚ بإسغإ طٚد١ يٞ فهاْت
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  ..!!اآلخسٜٔ زغبات يفعٌ َضطسٜٔ أْفطٓا جند أحٝاْا

 عُس عًٞ
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  ..!!ْٛز عًى ْٛز

 ــــــــــــــــــــــ

 ..عٓك١ تبهٞ ايكضفقا٤ دًغتٵ

 ...ْفغٗا ؽاطب ناْت

 ..اينٝك١ ايػضف١ سات

 ..بزاخًٗا كايفٝ٘ ع٢ً أدٗظ ظامل بٓعاّ أؽب٘ ناْت

 ... أْتعضت َُٗا رخًٗات إٔ ٖاعًٞ نإ

 ..عضفٍت أنجض قضأت إٔ ٖاعًٞ

  ..اؿكٝك١ نؾف يف سبا إ٫ يٝػ سيو إٔ ٚيٛ

 عٔ.. ا٭َرين١ٝ ايػبط١ عٔ.. ايج٬خ ايف٦ضإ سكٝك١ عٔ قضأت

 نٝف١ٝ.. اٱقتقار عٔ.. املاع١ْٝٛ املٓع١ُ عٔ.. اٱؽرتان١ٝ

 عٔ .. َتعزر٠ َتفضق١ أقٛاّ ع٢ً رعا٠ صع٫ٛ ٢٥ عٔ .. ايكٝار٠

 َاصعٛا نٝف.. ايعكبات نٌ ٚادٗٛا نٝف.. اٱْغا١ْٝ عٔ

 ملعذظات سادتِٗ .. َِٓٗ يهٌ ايتهشٜب عض عٔ .. ايزع٠ٛ

 اٱْغا١ْٝ ٖٞ َاسا ثِ .. هلِ اٱْغا١ْٝ ساد١ عٔ .. يٝكٓعِٖٛ

 .. ايتهاثض..اؿناصات .. اـًل عٔ ايٛدٛر عٔ .. أفًٗا َٔ

 ايفكضا٤ عٔ.. اؿٝا٠ يف مٔ ٚظٝفتٓا عٔ .. ايطػا٠.. اؿٝا٠
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 ٜنٝكٕٛ ٫ ست٢ اؾ١ٓ ٜزخًٕٛ أِْٗ ا٭غٓٝا٤ اُِٖٖٚٛ ايشٜٔ

  ..قاصٕٚ َاٍ عٔ .. عار قّٛ عٔ .. ايزْٝا د١ٓ عًِٝٗ

 ع٢ً آخض ؽ٦ٝا ايٓغب١ٝ ٚايٓعض١ٜ ؽ٤ٞ نإ ٖشا نٌ

 ..!!  اٯخضٜٔ عٓز ٚاٯخض٠ ايزْٝا عًّٛ َٔ متاَا ايٓكٝض

 ..ْكضأٙ َا فش١ ثِ .. ؽ٤ٞ نٌ عٔ

 عٔ .. دزا غضٜب١ أع١ً٦ عًٝٗا ٜطضح .. ٖهشا وزثٗا فزٜكٗا

 تضن٘ ايشٟ اٱصخ َا ثِ ، اٱع٬ّ يف رميٛقضاط١ٝ ٚدٛر عزّ

 املضأ٠ عٔ.. ايعا١َ اؿضٜات عٔ.. اؿهِ يٓعاّ اٱع٬ّ

 .. عًطإ َٔ اي٘ اهلل اْظٍ َا .. ٖهشا ٚأؽٝا٤ ..اٱْفتاح ..ايتشضص..

 تًو ْعضت٘ نإٔ .. ْا١ُ٥ بٓعض٠ بضٚر يف َ٪خضا ٜغأهلا ثِ

 أؽٝا٤ فعٌ تغتطعٔ ٫ أْنت ست٢ .. بك٠ٛ َٓزفع١ إداب١ ترتقب

 َج٬ هلا ٜكٍٛ - َٓٗٔ ٚاسز٠ سنض َٓ٘ تٓتعض بزت - نجري٠

 ؟!؟!؟..ؽ٦ٝا ٜنٝف إٔ ٜضٜز نإ .. .يشيو عٛص٠ فٛتو

  ..ٚدزت٘ اؿٌ ٚدزت ٜتٛقع نُا فٝ٘ فاست

 ٖاْفػ بتاأز ٚ ٖاتغا٫٩ت بتاأز ٚ بت٘اإز .. ايكضإٓ .. ايكضإٓ

 .. !!ايكضا٠٤ تًو بهاتيب َكاص١ْ تًو ٖاقضا٥ت عٔ

 ْفغٗا ٚدزت .. اٯسإ فٛت مسعت بٛدٗٗا أؽاست عٓزَا

  ..!!أع٦ًت٘ نٌ ٚأخرتقت أدابت أْٗا
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....!! ايعساض األحالّ ....ايهاذبة ايٛعٛد

  ــــــــــــــــــــــ

 صس١ً إٔ قتٛاٖا ، ١َُٗ أْٗا ٜبزٚ يضعاي١ ٜٓعض ععز بزأ

 ٖٓايو نإ عٓزَا اهلل محز..  بضاطًٜٝا ايٞ يًُٓع١ُ قار١َ

 يف ا٭صدٓتني ٚ املاْٝا َٓتدب َباصا٠ َتابع١ َٔ ميهٓ٘ ٚقتا

 أسضط إٔ ست٢ املانٝٓات َع ٜتفاعٌ نإ..   املْٛزٜاٍ ْٗا٥ٞ

 ٜٓتب٘ مل  ،فضسا طففل َضٜزِٜٗ ٚ يٮملإ ايػاي١ٝ ٖزٜت٘ غٛتظ٠

 إٔ قبٌ تبك٢ َا تابع ثِ ، َرينٌ أسنإ يف  ٚ ٖٛإ٫ يٓفغ٘

 سات ٚمسع إ٫ يبح َا .. اؾٛاٍ ٖاتف٘ فكز املاصناْا َٔ ىضز

 ، َتهضص٠ بقٛص٠ Hey, junger Mann تٓارٟ َرينٌ

  .. هلا فاْتب٘

 ٚ .. دزا ؽهضٖا ، ٖاتفو َٓو عكط يكز ٚقايت ي٘ اعتظصت

  ...!!ًٜتكٝٗا إٔ ٖاتٛعز

 عجا ايعضبٞ ايغٛم ساف١ً ؽباى عرب ٜكفظ ٖٛ ٚ ساي٘ تشنض

 ٖٛاتف عضق١ َٔ ايًك متهٔ نٝفٚ  ، قزّ َٛط٧ عٔ

 اٯخض ايبعض ٜعاٌَ نٝف يًشاف١ً، ٜتغابكإ ُٖا ٚ ؽابني

 ..!! ايغٛرإ يف
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 قز َغٝشٝتٗا .. ٚاسز٠ ع٠٤ٛ إ٫ املظاٜا عزٜز َرينٌ يف صأ٣

 مل .. فزرا ٜتٛاعزإ ًٜتكٝإ عٓزَا .. ايٓٛاٜا ٚ بامل١ُٗ تعقف

 اٱع١َٝ٬ ا٭فهاص عًٝٗا طضح .. بايظٚاز ٜكٓعٗا إٔ عغريا ٜهٔ

 ايعامل أغٛاص عرب تهؾف إٔ أصارت.. ايٛفا٤ ٚ ايقزم فٝ٘ أسبت.. 

 ٜٓتػِ إٔ أصار..  ايهاسب١ أصٜر ٚعٛر ٚ آ٫ّ سنض٣ ع٢ً ... ايجايح

  .. .نتاب١ٝ فتظٚدٗا

  ..بعض ع٢ً عضفُٗا .. فزٜك٘ اعتكبً٘ .. اـضطّٛ َطاص يف

 بقٛت فاسٛا أٜارِٜٗ بني ؽكضا٤ إٔ ا٭عض٠ عًُت عٓزَا

 !! ..نافض٠ تتظٚز .. نافض٠ تتظٚز .. ٚاسز
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  ..!!ُفصٌ ايدنتٛز يهٔ ٚ

 ــــــــــــــــــــــ

 أؿل ست٢ ايغًِ رصدات أفعز أْا ٚ بغضع١ أتٓفػ

 ٖشا يف ايٛسٝز٠ ٖٞ .. أسنضٖا إٔ َُٗا نإ .. باحملامض٠

 َٓتقف يف ٚ ٚسٝز٠ ٭ْٗا .. ٜهضْٖٛٗا ايط٬ب مجٝع .. ايّٝٛ

  ...أقغاّ أصبع١ ب٘ املب٢ٓ سات ، دزا َشرمحا نإ .. ايٓٗاص

 ايند١ُ اؾجح أفشاب أدز ، طابكا أنًُت نًُا

 رنتٛص إٔ تشنضت ، إعتذُاّ فرت٠ ٜأخشٕٚ ٚ ٜتٓفغٕٛ

 نإ .. ايباب تطضم إٔ ست٢ ٫ ٚ ، بعزٙ أسزا ٜٴزِخٌ ٫ فٝقٌ

  ...يشيو ٜٓبٗٓا

 .. أعضع ٚ أعضع.. بزقٝكتني ايظَٔ ػاٚطت يغاعيت ْعضت

  .. بٓعضاتِٗ آب٘ غري َِٓٗ بهجري أفطزَت

 إٔ ٜبزٚ ٫..  َػًك١ ناْت كتربات( ٦ )ايكاع١ ٚفًت عٓزَا

 تفتح ٫ .. قٛي٘ تشنضت .. أتأنز إٔ ٚررت .. رخٌ قز ايزنتٛص

 فٝ٘ أنضٙ نٓت .. اٱَتشإ يف تٓذح ئ صأٜتو إٔ ٚ ايكاع١

 ْفغٞ فٛدزت .. ٚاقعٝا سيو ٜطبل ئ أْ٘ أعضف .. املكٛي١ تًو

 نإ .. سٝاتٞ يف أصٙ مل ٖز٤ٚ أعتكبًين .. بضفل ايباب أرفع

  .. !!ايغًِ فعٛر ٚعجا٤ عين أطاٍ.. ايربٚر٠ ؽزٜز ايتهٝٝف
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 ٚدزت .. ا٭خري املكعز..  ايؾضقٞ اؾاْب .. ايضابع ايبٝٓؿ يف

 أٚ .. ٜزٜٗا بني صأعٗا تنع ناْت .. اؿا٥ط ع٢ً َته١٦ أعٌٝ

 ايعٓٛإ أخطأت أْين أسغغت.. أتأنز مل بٝزٜٗا صأعٗا متغو

 إٔ تضٜز مل بٌ .. إيٞ تٓعض مل .. اققزٖا اييت ايكاع١ ٖٞ يهٔ ٚ

 ٚ َٓٗا رْٛت .. بػظاص٠ تٓظٍ رَٛعٗا ناْت .. ايكارّ َٔ تعضف

 مل ٭ْٗا أنضٖٗا نٓت .. سار٠ َٛاقف َعٗا يٞ .. دًغت

  .. .أخض٣ أؽٝا٤ ٚ  ايفٝغبٛى ع٢ً هلا فزٜكا تكبًين

 عأيتٗا .. يٞ ْعضت ٚ هلا ْعضت اييت ايٛسٝز٠ ايًشع١ ٖٞ تًو

 ٱداب١ ٭سقٌ أنجض أعأهلا إٔ أٚر نٓت .. تبهٞ ملاسا بربٚر

 أّٴعًٔ ٚ .. فُٴقٌ فٝقٌ رنتٛص : تكٍٛ ٖٞ ٚ فزَت .. ناف١ٝ

ٚ ٭ْين  .. سيو ْعضف ٫ اْا ٚ أْت ٚ ايزفع١ قضٚب يف سيو

 ئ أْين أعًِ،  عاع١ بعز ايب٬ر َػارص٠ ٖٞ ٚ أَٞ تضنت

 !!  ..قارَات يغٓٛات ايتكٝٗا
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 ..!!َطأية ذات َسة أخسى 

 ــــــــــــــــــــــ

  أسٝاْا بزٚصإ ْقاب

  ..أسز ٜٛقفٓا ٫ إٔ ْت٢ُٓ يهٓٓا

 .. ْرترر .. ْغتػٝح سيو َٔ بايضغِ .. سل ع٢ً بأْٓا ٜكٝٓٓا

 .. ْتأٖب

  ..ًٜيب أسز ٫ .. هٝب اسز ٫

 .. أٜنا ِٖ ٜطًبٕٛ نُٔ ٕٜبزٚ.. ٜٓفضٕٚ سٛيٓا  َِٖٔ ست٢

  ..ؽ٦ٝا هلِ ْعين ٫ نأْٓا أٚ

 ٚ .. ْعًِ ٫ مٔ قضبٓا ٜتُٕٓٛ ايبعٝزٕٚ .. ٜبتعزٕٚ املكضبٕٛ

 .. قضبِٗ ٚصا٤ َا قاٚي١ أٚ .. قبٛهلِ يف يرتررْا ْعًِ نٓا يٛ

  ..ايتكاصب يكبٍٛ ؽضٚط يٝغت ٚ اٱعتهؾاف يف سبا

  ..ايعٛاطف بب٬ٜني مغ٘ َا بأقٌ وغٕٛ عًِٝٗ املعتُزٕٚ

  ..ٖهشا ناْت يٛ ٚ .. سايٓا ٜتُٕٓٛ

 ًٜكٕٛ .. أٖتُآَا َجاص ٜهْٛٛا مل أٚ عفٛا عضفٓاِٖ ايشٜٔ

 دٌ ٜتٛعزٕٚ أٚ ٜفدضٕٚ ناْٛا نُٔ ايتعاصف١ٝ عباصاتِٗ

  ..ْعين مما ْقٝب يٰخضٜٔ ٚ اٚقاتٓا
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 َٔ نإ يٛ ٚ .. ٚرِٖ نغب قاٚي١ عؾريتٓا ع٢ً نشبٓا

 ... ٜطاع ٫ ٚيٞ سٟ َٔ أٚىل باب

 ... ايٓٗا١ٜ تبكٞ

 عزٚإ فًٝتك٢ باملغا٤ يتغتُتع ايعقافري تضتارٖا نػاب١

 َكتٌ عٔ ا٭ْبا٤ ٚنا٫ت ؽربٖا نأّ .. ايٓريإ ٜتبار٫ٕ

 .. ٜعٛهلا ايشٟ ٖٛ ٚ املعضن١ سات يف أبٓٗا

 ... بأيغٓتٗا تزاعبٗا أْٗا ظا١ْ ايٓريإ تطأ نطف١ً

 نؾدقٝتٓا َهشب١ تهٕٛ صمبا ٚ ْا١ُ٥ كتب١٦ تفافٌٝ ٖٞ

 نؾدقٝتٓا َجاي١ٝ صمبا أٚ نؾدقٝتٓا َػضٚص٠ صمبا أٚ

   ...ايتفافٌٝ تًو َع َٛاقف يٓا ٚ أٜنا

  ....سٝاتو صفٝف ع٢ً أْتعاصٟ دز٣ٚ َا ثِ

  ..ٚؽٝو أْك٬ب تفافٌٝ ٚ.. ايٛثك٢ ايعض٠ٚ عٔ َاسا ٚ

. 

. 

 ٜطأٙ مل ٚيٛ ايجض٣ ؼت نإ ٚيٛ عُض ٜعضف َٔ نٌ ايٞ

  .أٜنا
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  ..!!َتأخس إعرتاف

 ــــــــــــــــــــــ

 تٓتعض ناْت .. دزا ايٛقت تأخض .. املهإ ٜعِ اهلز٤ٚ نإ

 ٫ بأؽٝا٤ .. ظٕٓٛ .. بعؾل .. عٓني .. بؾٛم ..بًٗف .. ف٦ٝ٘

 .. !!أٜنا تكاٍ ٫ ٚ .. تهتب

  ...سنضٜات ؽضٜط يف ايغابك١ ملٛاقف٘ تٛثل بزأت

 طٚاز فهض٠ عاصض نٝف .. هلا سبا يغٓٛات أًٖ٘ تضى نٝف

 نإ َٔ َٔ ثأص نٝف .. سيو ٜضٜز نإ اباٙ .. َٓ٘ قضٜبت٘

 يف اؾاَع١ سضؼ َع َؾادضت٘ .. َعٗا ٚقت٘ ٜكنٞ إٔ ٜضٜز

 أعار .. دغُ٘ تؾٛٙ .. ؽتِ .. مضب.. بغببٗا أعتكٌ .. بطاقتٗا

 أَاّ عزٙ ٚغت٘ إٔ ّٜٛ ٜٓفعٌ مل.. َعٗا ٜتدضز ست٢ ايغ١ٓ

 أْ٘ تعًِ ناْت َٓظهلِ باب طضم عٓزَا تشنضت .. أفزقا٤ٙ

 إٔ أدابت٘ .. بٗا أتقٌ .. تغتذٝب ٫ إٔ تعُزت ايطاصم ٖٛ

 َجٌ أٜنا تهتب ٫ ٚ تفقح ٫  أخضٜات ٚ.. خاٍ املٓظٍ

  ..!!متاَا سات٘ اٱسغاؼ

  ..ايًٌٝ عت١ُ يف أٌَ مث١ يضمبا .. املهإ َتفكز٠ بٓعضٖا دايت

 .. بعز تًتكٝ٘ مل يضمبا ٚ .. دزا بعٝز اْ٘ .. ٜأتٞ ئ أْ٘ تعًِ ٖٞ

 وتادْٛٗا بٌ .. فضفِٗ ٜػتُٕٓٛ ٫ .. َجًٗا ا٭ؽدال بعض
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 ٜعًِ أْ٘ وزثٗا .. تعرتف إٔ َٓٗا ٜطًب نإ.. فكزاْٗا بعز

 سعٗا تٓزب .. خايز ٜا اخ٠ٛ ٚ فزاق١ ٖٞ ي٘ تكٍٛ .. ؼب٘ أْٗا

 اْغذاّ .. تهاتف .. ت٬قٞ .. تاسبب .. تآيف عٓٛات عاؽا .. اٯٕ

.. ْبنات٘ َٛاف١ً َٔ قًب ميهٓإ نض٥تني ناْا .. تٓاغِ..

 مل .. يٝغُعٗا قضٜب أْ٘ يٛ تت٢ُٓ.. بفكزاْ٘ تؾعض اٯٕ يهٔ

 يف بعٝز٠ باؿًفا١ٜ َٓظهلِ عاس١ ٚ ربًٔ بني املغاف١ تهٔ

 ٖٞ ٖهشا .. َتٓاقض.. َتناصب ؽ٤ٞ نٌ أدٌ.. ْعضٖا

 تت٢ُٓ يٮفل ٜزٜٗا تفضر ناْت.. فتُع١ تأتٞ .. ا٭ساعٝػ

  ..!!خايز أسبو .. ي٘ يتكٍٛ ب٘ تكبض يٛ
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  ..!!باب أيف فٗٓايو يو ٜصٌ إٔ ٜسٜد َٔ

 عُس عًٞ
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  ..!!عٗٛد

 ــــــــــــــــــــــ

  ....عت١ُ سات َغا٤ات

 ..اي٬َع٢ٓ ع٢ً َفتٛس١ آَاٍ ع٣ٛ يٝغت يهٓٗا ؽاٖك١ آفام

  .. ؽزٜز٠ عضق١ صسٝل تبهٞ

 .. َٓقز١َ

 ..قط١ُ

 ..َزَض٠

 ..٥غ١ٟا

 ..َكٗٛص٠

 ..َع١ًَٛ

 تهٔ مل.. خا١ٓ٥ ناْت .. ايعٗز ع٢ً تهٔ مل عٗٛر فزٜكتٗا

  ..!!ايعٗٛر ٚ يًُٛاثٝل سافع١ تهٔ مل .. ٚف١ٝ

 ؽربٖا ناْت .. رصبٗا صفٝل عٔ ايتشزخ َجايب صأت صسٝل

 ست٢.. ا٭ٚصر٠ٚ  ايؾضاٜني مجٝع سب٘ رخٌ.. غريٙ ٫ ٖٛ أْ٘

  ..!!ايٛتني سبٌ
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 نإ.. ٚسزٙ ٖٛ فٝ٘ تتُجٌ ٚدٛٙ ايٛاقع ٚ ا٭َاٍ ٚ اٯس٬ّ

 خططٗا... سزٜجٗا .. َٜٛٗا تفافٌٝ.. سٝاتٗا ع٢ً ٜغٝطض

  .. !!ؽ٤ٞ نٌ هلا ٜعين ببغاط١ .. املغتكب١ًٝ

 عؾكٗا .. اٜنا ٖٛ ي٘ يٝػ بٌ.. ايعُض يعٗٛر ٭١ُ٥ تهٔ مل ٖٞ

 ايبشض طبز َجٌ ناْت يٛ ٚ أخطا٤ٙ ص١ٜ٩ َٔ ست٢ ٜعُٝٗا  ي٘

!!.. 

 تهٔ مل .. ؽات١٦ ي١ًٝ دٛف يف صنعتإ فًت ثِ تٛمأت

 ٖٛ.. صبٗا تٓادٞ ناْت .. ايًشعات تًو يف فٛت أٟ تغُع

 صٚساْٝات ؽًك إٔ قبٌ.. ا٭ٚقات تًو يف سيو ٜطًب

.. َق٬ٖا رَٛعٗا بًًت ثِ ..اؿ٬ٍ ببٓت ي٘ رعت .. َط١ٓ٦ُ

 نجريٕٚ .. َٓ٘ أسزا ٜتُهٔ مل نٓظا قبنت أْٗا فضأت ْاَت

  ..!!عٗٛر أٚهلِ ايكبض واٚيٕٛ ناْٛا

  .. !! ايعضاض أس٬َٗا ٚاقع ع٢ً فباسا إعتٝكعت

  ..ٚصعٛي٘ اهلل ع١ٓ ع٢ً ٜزٖا ٜطًب سات٘ صفٝكٗا نإ
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  ..!!ايهافسٜٔ أحب أبٞ

 ــــــــــــــــــــــ

 سضب أثٓا٤ َغًح ٖذّٛ يف طٚدت٘ ٚ أ٫ٚرٙ إرصٜػ فكز

"  عٓٛإ ؼت ١َُْٛٝ أبٓت٘ بضفكت٘ ٚ عٓٛات عاـ ، اؾٓٛب

 يًٛفٍٛ ٜػتُٓاٖا ، فضف١ هزإ َض٠ نٌ يف ،  "ْاطسني

 َز١ٜٓ قاع أعفٌ أخريا املكاّ بِٗ أعتكض ، ايغٛراْٞ يًؾُاٍ

 .. اجملعز ظغزٖا ْفغ٘ رْٝاٙ َٔ ٚصث٘ َا نٌ .. اـضطّٛ

 ٜزٖا بٴتزصت اييت َض١َٜٛ ٚ قزمي١ إفابات ٚ سضٚم آثاص عًٝ٘

.. أَاَٗا آخضٕٚ ٚطأٖا أيػاّ َٔ تغشب٘ ناْت عٓزَا ايٝغض٣

 ايّٝٛ بضطم فعٌُ عًٝٗا ٜعجض مل ..نغب طضم هز إٔ ساٍٚ

 ٫ ١َُْٛٝ .. ايفضاـ فًظّ تتزٖٛص ايقش١ٝ سايت٘ بزأت.. 

 َٔ تتُهٔ مل  يهٓٗا ..اؾُٝع أبٛاب طضقت ... ؽ٦ٝا متًو

  .اٱبتغا١َ

.. يًع٬ز أٚ يًُٛت اٱْتعاص طٍٛ ٖزٙ ٚ املضض أْٗه٘ إرصٜػ

 تشنض .. اؾٓاح َهغٛص نعقفٛص .. ؿاي٘ َغتغًُا نإ

 ؟؟ ..ا٫ٕ َٓ٘ َغ٦ٍٛ َٔ ٚ .. مجٝعا قتًٛا نٝف .. أ٫ٚرٙ

 فشٛفات .. يًُغتؾف٢ اخشت٘ .. ايٓاؼ اٜزٟ َٔ نغبت مبا

 ايطب١ٝ ايعٓا١ٜ َٔ يًهجري وتاز إرصٜػ ساز إٔ أظٗضت أٚي١ٝ

 يف أدًغت٘ اٱعتكباٍ فاي١ يف .. َاٍ َٔ متًه٘ َا ْفز.. 
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 .. بكضب٘ دًغت .. ايع٬ز بضٚؽت١ متغو .. اجملٍٗٛ إْتعاص

  ٭عفٌ تٓعض .. رَٛعٗا تتغاقط ي٘ تٓعض ناْت .. تتأٌَ

 ملٓع١ُ ٜتبع نإ أدٓيب صدٌ َٓٗا اقرتب .. ايضٚؽت١ تتبًٌ

 عًٝ٘ ققت َٓٗو َهغٛص غاطض.. وزخ عُا عأهلا عامل١ٝ

 با٭ر١ٜٚ أت٢ يًقٝزي١ٝ سٖب ٚ ايٛصق١ محٌ ، ايكقك

  .بضٜطاْٝا يف بايع١ًُٝ تهفٌ ٚ مجٝعٗا

 ايشٟ املعغهض تشنض .. اٱعتؾفا١ٝ٥ صسًت١ انٌُ عٓزَا

 يف تفهض ١َُْٛٝ ناْت عٓزَا  ،ايغٛرا١ْٝ اؿه١َٛ ي٘ آٚتِٗ

 نإ .. ٫د٦ني خ١ُٝ ٜطًب ارصٜػ اؿاز بزأ .. ايعٛر٠

  َاصى عٔ ٚ أًٖٗا عٔ ٚ بض٠ ب٬ر عٔ ١َُْٛٝ وزخ ٚ ٜنشو

!! .. 
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  ..!!اإلْطاْٝة َجايب

 ــــــــــــــــــــــ

 فرتنت ا٭خري٠ ؿعاتٗا متدنت ، ؾني ٚ يزٕ ي٘ ألبت

 ٖٞ سًُٗا َٔ ؼكل َا آخض ، ب٘ ؼًِ ناْت ايشٟ َباصى

 ...!!  ٬َٝرٙ فضخ١ مسعت بايهار

  .!!. صٚسٗٗا أعًُت ، سار ْظٜف ْتٝذ١

 ايتٛايز اْكطاع بعز ملٛيٛر إْتعاصا عُضٙ عٓٛات فاصع اهلارٟ

 طٚدت٘ فكز يهٓ٘ ، ٚيزا ايٓتٝذ١ فهاْت سغَٛا عٓٛات يعؾض

  !!...

 إٔ .. امس٘ وفعٕٛ أ٫ٚرا ٜٓذب إ .. ٜتظٚز إٔ ؼزث٘ ناْت

  ... .إ ٚ إٔ ٚ.. ع٘ إٔ ٜعٝؿ

 ٚايزت٘ صأ٣ إٔ يبح َا .. ؽ٤ٞ نٌ ع٢ً نجريا اهلل محز

 إؿاح ٜض٣ .. نإ نُا ٜضفض نإ.. ٖٜٛزا ي٘ ؽطب

..!! ىْٛٗا اْ٘ يف ٜفهض.. أَاَ٘ طٚدت٘

 

 ...!! ساط١َ ناْت ايٛايز٠ يهٔ

 ايبٓتإ .. مبباصى اٱٖتُاّ عًٝٗا أؽرتط ..صغب١ رٕٚ تظٚدٗا 

 .. !!دزتُٗا اتفنٌ ٚ ايٛيٝز باملٓظٍ ايغهٔ صفنتا
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 َٔ ايٓكٝض ع٢ً .. بغ٤ٛ َباصى تعاٌَ ٖٜٛزا ٚ ا٭ٜاّ تٛايت

 نإ ٚايزٙ..صر١٦ٜ ٬َبػ تًبغ٘ أيبغت٘ إ ٚ ناْت .. بٓتٗا

 اٯخض اٱػاٙ يف ا٭ؽٝا٤ تشٖب َا عضعإ ..ؽ٤ٞ نٌ ي٘ ٜٛفض

 !! ..

 ٚايزٙ َٔ ٜطًب َباصى نإ .. تغتذب مل َض٠ نشا سشصٖا

 ثِ ٜقطشب٘ ..ٜفعٌ نُا  مجع٘ نٌ اَ٘ ايٞ َع٘ ٜشٖب إٔ

 ..!!ا٭عبٛع َطًع يٝاتٞ ..أًٖ٘ َع ايعط١ً ٜكنٞ

 أٚف٢ .. عًٝ٘ خٛفا ٜقطشب٘ إٔ صفض .. ؽزٜزا ايؾتا٤ نإ

  ..!! أفطشب٘ يٛ مت٢ٓ ٜقٌ إٔ قبٌ .. سٖب ثِ .. ب٘ ٖٜٛزا

 ٜضتزٜإ ٖٜٛزا بٓتا.. باـاصز ًٜعبٕٛ ا٭طفاٍ نإ املٓظٍ يف

 ؽعض .. فا١ًْٝ خًف َباصى دغز تبقض ، قط١ٝٓ ٬َبػ

 سٖب رقا٥ل بعز .. ْفغ٘ ٜتُايو مل .. ايًعب ٜضٜز .. باٱعٝا٤

  ..!!عٓ٘ تغأٍ مل ٚ ٖٜٛزا تفكزٙ مل.. ْاَٛا ثِ .. يًزاخٌ اؾُٝع

 إٔ قبٌ يًُٓظٍ َغضعا عار .. ْفغ٘ يف عاد١ اهلار٣ ؽعض

 اعضع.. بطٓ٘ ع٢ً َتكٛقعا َباصى ٚدز ايغٝاص٠ ْٛص ٜطف٧

 .. ْبن٘ ؼغػ .. عٝٓٝ٘ افتح .. سضن٘ .. محً٘.. إيٝ٘

  ..!!َتٛقف ؽ٤ٞ نٌ   يهٔ ..سضنات٘

 

........ 
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 ..!! َجكفٕٛ دلاْني

 ــــــــــــــــــــــ

 أٚ ايك٠ٛٗ ٱستغا٤ ، فباسا ايؾاٟ عت عٓز هًغٕٛ ناْٛا

 أْ٘ ع٣ٛ عٓ٘ ٜعضف ٫ ؽدقا عًِٝٗ رخٌ فذأ٠ ايؾاٟ

 ايك٠ٛٗ ٜطًب ، اجملًػ ي٘ ٜٓقت ٜتشزخ عٓزَا ؽدك

 ٚ أَٛاي٘ أنٌ ايشٟ بايبٓو ع٬قت٘ عض عٔ وزثِٗ ، ايغار٠

 هضدض خضز ٚ إراصت٘ َع احملانِ قاعات ٭نرب ٚفٌ نٝف

 ..!! ايبٓو َزٜض فغار عٔ  خٝبت٘، أسٜاٍ

 نٝف ٚ  رٜغتٜٛفغهٞ، بضٚاٜات ايؾزٜز إعذاب٘ عٔ وزثِٗ

 عٓزَا أعظٍ فاصؼ أْ٘ وزثِٗ ٚ ايٛع١ًٝ تربص ايػا١ٜ إٔ

 عٔ ؼزث٘ دٛيٞ ألًٝا ناْت نٝف ، اؿضٚب تؾتز

 عض عٔ ، ايغٛراْٞ ايؾعب عٓز ٠ٙاملؾٛ أٚ ايػا٥ب١ ايضَٚاْغ١ٝ

 ..!!ايف٬ؽا يف سزخ َا عٔ ، ايضاسٌ ايًٝيب بايظعِٝ ع٬قت٘

 يٝػ ٜٛعف بٔ اؿذاز إٔ هلِ ٜكٍٛ نإ خضافت٘ أنرب

 تبزٚ ٫ ، أفزقا٤ٙ أقضب َٔ نٓت عاؽضت٘ أْا ، اهلٝب١ بٗشٙ

 وتغٞ ثِ ، عًٝ٘ أْظيتُٖٛا اييت ايند١ُ اهلاي١ ٖشٙ عًٝ٘

  ...!ايفٓذإ َٔ ق٬ًٝ

 ؟ اـًٝر سضب يف ايغبب َاٖٛ ؽاب ٜغأي٘

 فزاّ فغضٖا سغين َبارصات ٚ فزاّ عٓطذ١ٝ : هٝب٘

 يقزاّ نإ أَا  بإعتػضاب، ٜغأٍ ، يهجضتٗا باٱعتٝار١ٜ
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 َاسا ثِ  ؟؟؟ بػزار يف طاصٙ ايعامل مُري ميجٌ صدٌ إسرتاّ

!!!!  ؟ اؿضب َٔ فزاّ إعتفار

 عٔ ٚ ايبغٛؼ ٚ ايعامل١ٝ ٚ فٝتٓاّ َجٌ اؿضٚب َٔ عزرا ٜغضر

 اؿٝٛاْات عٔ ، ايبؾض١ٜ يف قتٌ دضمي١ اٍٚ عٔ ، اؾٛرٟ

 ف٬ح إٔ ثِ ، آخض نٛنب يف اؿٝا٠ إَها١ْٝ عٔ ٚ املٓكضم١

!!!!  ايهبري٠ ٖٝجِ مسع١ ؽٛٙ ارصٜػ

! ..!ْٝفاؽا عٔ

 يف ٜتشزخ إٔ وب ٫ ؛ ناصيٛؼ ايجعًب عٔ وزثِٗ فذأ٠

 بعزٖا ٜقُت ٚ ْفغٞ ع٢ً سفاظا ٜكٍٛ إط٬قا اٱع٬َٝني

 .. ملز٠

  . رٜٔ يٝغت ايعًُا١ْٝ: ٜكٍٛ ثِ

 بٓٝت َاي٘ يًشٟ نٝف :يقاْعتٗا ٜكٍٛ قٗٛت٘ ٜهٌُ إٔ بعز

 ايفٓذإ ٖشا مثٔ ٜعطٝو إٔ ايغٛاقٞ ايؾكل ٚ ايعُاصات ب٘

 .. ايّٝٛ هلشا صعو ٜهٕٛ قز ايشٟ

 املٛاف٬ت ست٢ بٝزٙ ًٜٛح ثِ،  إسٖب مثٓا أصٜز ٫:  ي٘ تكٍٛ

 يف ٭عٝؿ ست٢ َٔ ؽ٤ٞ ي٫ٛ َتغد١ ايطضم ٚ َتٛفض٠ غري

 عبزايعظٜظ بٔ عُض نإ نٝف ٜضرر ٖٛ ٚ فٛت٘ ٜبتعز دٓٝف

 !!! فٓٝع١ يٝغت راعؿ ٚ وهِ

 ... قاي٘ َا ٜٓاقؾٕٛ .. إعتػضاب نًِٗ ٚ اؿامضٕٚ ٜنشو

.!!! فٕٓٛ ايؾدك ٖشا إٔ هلِ تكٍٛ
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  ..!!ايدَٛع ٚ ايصٗد

 ــــــــــــــــــــــ

 عٔ وزثِٗ نإ ت٬َٝشٙ، َٔ ايٛقٛص ايؾٝخ ر٢ْ عٓزَا

 املتظٚز ايؾاب تٛف٢ اؾٓٛب أسزاخ يف ، اهلل عبٌٝ يف اؾٗار

 ايظٚد١ سات ، طٚد١ ٚ َرياخ ٚ ؽٗز خًف٘ تاصنا سزٜجا

 يٛ ست٢ أخض٣ َض٠ بايظٚاز إقٓاعٗا ٜتِ  إٔيف عق١ٝ ناْت

 عُٗا ، ا٭َٛص٠ تضب١ٝ ع٢ً عهفت ٚ ، ايؾٗٝز أذ ايظٚز نإ

 ؽٗز تؾعض مل ، أًٖ٘ َٔ أنجض ايقػري بايبٝت إٖتِ إبضاِٖٝ

  اـاصد١ٝ، يًغٛح بٗا ىضز نإ ، يٛايز تفتكز أْٗا يف

 ٚ ًَبغٗا بتعًُٝٗا، ٜٗتِ ، أخض٣ أَانٔ ٚ ، املكاٖٞ ، املطاعِ

 .!! .دزا أسبت٘ف ، َؾضبٗا

 َا ، أنرب سض١ٜ هلا ٜتٝح نإ ، أبٓا٤ٙ ٜظٚدٗا إ يف ٜفهض مل

 ؼبػ ناْت أَٗا ست٢ ، غريٙ عٓز بٗا يتتُتع ناْت

 .. سٝٓا ا٭ْفاؼ

 ٚ ب٘ أعذبت ؽٗز ، ايٝغاص إػاٙ يف سٖب ا٫بٓا٤ أسز إ املفاصق١

 قزف ، اؿب عطض أفتنح عٓزَا ايهاصث١ ناْت ، بفهضٙ

 .!! .بايُٝني ايٝغاص هتُع

 ي٫ٛ ايعام اٱبٔ يطضر املطاف ٚفٌ،  يتٝاصٙ ٜتعقب عُٗا

 اؾٗٛر سات ، سكٗا ي٘ ٚ سٝات٘ أْٗا ٜض٣ اٱبٔ ، ا٭عض٠ دٗٛر
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 اؿًِ بزأ ، عٓ٘ ترتادع مل  يهٓٗاؽٗز مز عهغٝا َٛصعت

 بني ، ايظٚاز ؽهٌ نٝف١ٝ يف بزأت املؾانٌ أٚىل ، سكٝك١

 ماقت ، ايٛاعع ايكطض خاصز ايؾاب ْفٞ مت ايزَٛع ٚ ايؾٗز

 أخباصٙ ظًت ، غريٙ بأسز تعذب مل ؽٗز اَاّ ايظٚاز فضل

 ٚ ايػابات ٚ ايعًِ ٚ اٱمٗار ٚ باملعاصم١  َؾ١ٖٛ تقًٗا

 ٖهشا ٚ ايتكظّ فتٌٝ ٚ ايتشضص ٚ املضأ٠ قناٜا ٚ اٱْغإ سكٛم

  .َض٠ دبٌ يف ستف٘ أيكٞ إٔ أيٞ

 ، بٛايزتٗا أع٠ٛ ساهلا يتهضٙ تهٔ مل عز٣ ماع ؽبابٗا إٔ صأت

 إٔ تشنضت ، سٝاتٗا ٚ  ساهلا يتتزبض قارٖا ايزٜين تٛدٗٗا

 بايرب املٝظإ ٚ ايهٌٝ فأٚفت ، هلا تضب١ٝ عُضٖا نضعت ٚايزتٗا

  .هلا اٱسغإ ٚ
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  ..!!ببٝئت٘ ٚاقع٘ ٜتصهٌ يطٝف نائٔ األْجى

 عُس عًٞ
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  ..!!ايبادٜة تساجٝدٜا

 ــــــــــــــــــــــ

 ....!! ٖهشا عتتٛقف سٝاتٗا إٔ ايظ٫ٍ تعًِ مل

 ٜكنٝإ ناْا ، أَاَٗا عُٗا أبٔ أمحز ٚدزت ْؾأتٗا َٓش

 ٚ ايض١ًَٝ ايهجبإ بني اؾضٟ ٚ ايطفٛي١ أنٛاذ بني َُٜٛٗا

 بزأت  ، عضٜعا املضاٖك١ بعزٖا ٚ ايطفٛي١ عٓني َضت ايضبٛ،

 .. عُٝل تآيف َٔ ايكًٛب ممهٔ َا ا٭ٚىل راخٌ أْؾأت ع٬ق١

!! 

 ، ايظ٫ٍ طايبا ايظٜٔ باب بطضم َض٠ غري ايطضٜفٞ فهض 

  .طاصم ايباب طضم َا إس عٝؾاٚصٙ أْ٘ ْفغ٘ ٜضادع َا عضعإ

 ٜبٛسا إٔ املُه١ٓ غري ست٢ ايفضل نٌ ٜغتػ٬ٕ ناْا

 ٜفضض نإ املػرتب أخاٖا ، مج١ًٝ بز١ٜٚ بقٛص٠ عبُٗا

 يًغٛرإ قزَا عٓزَا ، أصار إٕ إٜاٖا عٝظٚد٘ أْ٘ فاسب٘ ع٢ً

 عُ٘ بضفك١ املٓظٍ يف طاصٙ ، ايظ٫ٍ َٔ يظٚاد٘ ايقزٜل دٗظ

  .....!!املُٓٛع طايبا

 أبٓا٤ نإ ايقاعك١ اـرب ايبز١ٜٚ ا٭عض٠ عًُت عٓزَا

  ..!!فٝز صس١ً يف ايع١َُٛ

....!!  املػرتب فزص صفاف١ أخرتقت ققٍز أٚ عٍُز رٕٚ
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 فزٜك٘ َع املكتٍٛ بتٛصط اف٬ املتفذض يًُٓظٍ امحز محً٘

 غري اؿزخ ٖشا،  َٚضدا ٖضدا ٖٓايو نإ  ايؾٛص٣، بعزّ

 عهِ ايٛاقع بػري ايبعض عٓز فغض ، احملافع١ يٮعض٠ َغبٛم

 ...!!ا٭سزاخ تظأَ

 اؿبٝب ِقٝز ، ٚاسز إٓ يف فذٝع١ ٚ عضق١ تبهٞ ايظ٫ٍ ناْت

 راخٌ ا٭سزاخ صبطٛا املباسح صداٍ  ايتشضٟ، يكغِ ايغضَزٟ

 أٚ اٱعزاّ سني ايٞ ايغذٔ أٚرعف ، اؿارخ َغضح ٚ ا٭عض٠

  ..!!ايعفٛ

 عهِ ، أٖٚاَا ايٛاقع إ ٚ اْتكاَا سيو إٔ ٜفغض اؾُٝع بات

 ايطضٜفٞ  ،خضز أمحز  ، ايتكايٝز ٚ ايعارات ٚ ايكضب٢ أٚافض

 ايكض١ٜ ؽٝخ ايظ٫ٍ ٚايز ٚ ايكض١ٜ خاصز ْفغ٘ ٜٓف٢ إٔ ٜضٜز

 يهٔ ، بض٨ امحز إٔ تعًِ ناْت ايظ٫ٍ ، َغتشٌٝ ٖشا إٔ ٜض٣

  .ايٛسٝز أخاٖا قتٌ ٭ْ٘ تهضٙ باتت

 أصار  ،سيو بعز أمحز ٖضب ، املنادع يف اتفضم ايعؾٝكني ٚايزتا

 أعري٠ فعًت ، سيو ع٢ً تٛافل مل عضا َع٘ ٜقطشبٗا إٔ

 ٚ ايفضام ..ٚايشنض٣ ايشنض٣ ..ايٛسز٠ ٚ ايٛسز٠ ، ايٓريإ

  .ايفضام

 ٚايزٖا فربت ، ٖضَت ست٢ َغتكض٠ ٖا١٦ْ بظٚد١ٝ تغعز مل

 . .َعضٚف قٍٛ ٚ بإسغإ ايهٌٗ
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 ..!!ثكب ايتكايٝد 

 ــــــــــــــــــــــ

  َا اتفام أٚ َا َٝعار غري َٔ

 سغبتٗا تعاصفٓا بعز طٌٜٛ عبات عؾٓا ثِ فزف١ ٚدزتٗا

 .!! .ست٢ َٔ ؽ٤ٞ اٚ أٚ مخٍٛ صٖف١

 بزٕٚ ٚ فذأ٠ ، أْكطع اّ ايقرب سبٌ يهٔ ٚ ٜشٜز ايظَٔ يغع

 أنجض دز١ٜ أنجض نٓا ، ٜعٝزْا ايتٝاص بزأ سزٚر أٚ عٛابل

 ا٫ تًبح اّ ؽ٦ت سٝجُا أرخٌ ايٛصٜز ؽضٜإ يٞ تفتح ، فضاس١

 ٚ ٜغتٛعبين ايٛعا٤ سيو إٔ أسػ نٓت ، ؽضٜإ عًٞ تػًل ٚ

  ..!!أؽٝا٥ٞ

 َٔ سزٚر يف تضتزٜ٘ َعطف َٔ عًٝٗا أغاص َفاط٠ َجاب١ ٖٞ

  .....ايع٬قات

 غضٜب١ بًػ١  ،َتهضص٠ بقٛص٠ ايٛفا٤ ٚ ايقزم عٔ ؼزثين

  ...عُٓٗا َض٠ ٭ٍٚ ؼزثين أْٗا َض٠ نٌ يف أسغب ست٢

 ع٬ق١ يف أمعٗا ، عكًٞ ٜتدًٝٗا فٛص٠ َٔ أمجٌ ناْت

 اؿزٚر١ٜ تهضٙ... احملاٚص مجٝع يف تزٚص َا عضعإ ، قٛص١ٜ

  .ايتظاٚز يف إ٫ ايتعزر١ٜ ؼب ٚ
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 ، مجٝعا ا٭بٛاب يٞ عتفتح املغزٚر طضقت َا إس بأْٞ أ٩َٔ

 ػزْٞ ، ايطعِ تغتعٌُ ، عٓ٘ املغهٛت هلا أصفض نٓت

 ...!! َاٍ سا غطٝب ٚايزٖا فادأٖا ، أَاَٗا ع١ًٗ فضٜغ١

 ايفكري ايبٝت .... أْا ٖٞ ، نجري٠ ايضداٍ ففات ؼغب ناْت 

 أبضطٖا ا٭ب ٚ اـطٝب بٓٛر ، اؿب سغاب ع٢ً غٓٝا ٜقبح قز

 يضٖف بايٓغب١ ، ايطٛابل َتعزر ايعاف١ُ ؽضقٞ ٚارع بٝت

 ٚايزتٗا أخربت اَزصَإ مٛاسٞ يف ايٛارع١ قضٜتٗا هلا أفنٌ

 ، ؽدقٞ يف رْٝاٖا نٌ تض٣ أْٗا ٚ اـطٝب يف تضقب ٫ أْٗا

 تعغض إٔ أَٗا  سزثتٚ ٚمعٞ نإ َُٗا أتكزّ إٔ أخربتين

  ....!!!ععار٠ هلا تضٜز ناْت إٕ ا٭سٛاٍ بهٌ املػرتب ١َُٗ

 طٚادٗا قغ١ُٝ ٚدزت ..اـٝاط عِ يف اؾٌُ ًٜر إٔ قبٌ

 اؾٌُٝ املهإ سات يف أيتكٝٗا إٔ أخربتين .... املٓنز٠ ع٢ً

 ....!!َضعب١ بقٛص٠ املعتار

  .. !!ا٭خري٠ أْفاعٗا تًفغ ناْت أتٝت عٓزَا
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 ..!! أعصاب بسٚد ذنسى َاٜٛ

 ــــــــــــــــــــــ

 َٔ ْفغٗا ٚدزت يًعاف١ُ ايطضف١ٝ اي١ٜ٫ٛ َٔ تأتٞ إٔ قبٌ

 ، ايؾٗري ا٫دتُاعٞ ايتٛافٌ َٛقع ع٢ً املفنًني أفزقا٤ٙ

 بني ناْت ؽت٢ مبضاسٌ فٝٗا َضت عٓٛات ايقزاق١ أعتُضت

 ..!! أنجض ٚ أنجض ٜكضبُٗا َا ٚدزا اخريا ، ايتكاصب ٚ ايتباعز

 سبا فٛيزت أٜاَُٗا متدنت ، ايقزاق١ ًَفات تبعجض قبٌ 

 ٜهٕٛ َا أسغٔ ع٢ً تضب١ٝ ٚ صعا١ٜ باملٛيٛر أٖتُا ، عُٝكا

 دزاص ع٢ً ايتكٝا سضاص٠ املتٖٛر َاٜٛ أٚاخض يف ، اعفريٜا

 ..!! تهضاصا ٚ َضاصا ايًكا٤ات تٛايت سيو بعز ، املغتكبٌ

 ايع٬ق١ َغتكبٌ تأَني ٚثٝك١ ٚقعا ايٓريإ َٔ ايعتل أٜاّ يف

 عًٝ٘ َكزٚص يهٔ ٚ سامضا نإ اؾشب ٚ ايؾز ، ايغشٛص قبٌ

 بقشب١ ػ٫ٛ ، أسٝاْا املغتشٌٝ بعض ٚ املُهٔ نٌ فع٬ ،

 يف َُٗتٗا أْتٗت فذا٠٤ ، املغتكبٌ خٝا٫ت نٌ يف ايطفٌ

 ايبك َقعز ست٢ فاسبٗا ، ايعار٠ غري ع٢ً ٚرعت٘ ايعاف١ُ

  ..!!أٜنا دٛف٘ ٚ

  ..!!ايع٬ق١ يف َا ؽ٤ٞ تتٛقع ٫ ٚ يو عأعٛر : ي٘ قايت
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  ، هلُا اؿزٚخ املُه١ٓ ايغٝٓاصٜٖٛات تٛقع املغا٤ ْٗا١ٜ عٓز

  ..!!ايع٬ق١ تٛتضت اخريا ، دشب رٕٚ فكط ؽزا ا٭ٜاّ َضت

 أْت تعين َاسا عأهلا بٗا اتقٌ عٜٓٛا املتهضص ايشنض٣ َاٜٛ يف

  .....!!!!ؽ٤ٞ ٫ : قايت ؟ يٞ بايٓغب١

 َا نٌ ، ايزْٝا يف اـًز د١ٓ وغبٗا ، نا١ًَ سٝا٠ ي٘ تعين

 أَاّ ايضنٛع ٜأب٢ ايزْٝا يف أْج٢ نأٟ بأْٗا ْفغ٘ تضاٚرٙ

 !!. .اـٝا٫ت
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 ..!!عًُت٘ ايسَاٜة 

 ــــــــــــــــــــــ

 بب٬ر بزأت عًُٝ٘ صس١ً بعز ، اـضطّٛ َطاص يف صساي٘ سط

 ايغٔ فػري ايبامشٗٓزؼ ، بباصٜػ أْتٗت ٚ غاْا ايهاناٚ

 رصع٘ َضس١ً أعتاس صأ٣ بايهار ، فاص١ٖ عٝاص٠ ٜكٛر نإ

 ْاراٙ ، ايرتاب طصات تتطاٜضت ست٢ املهابح ع٢ً راؼ ، اهلٓزع١

 !! اهلارٟ أعتاس ٜا بإمس٘

 َٔ ػُزت  تهٕٛ تهار ، يًغ٬ّ ٜزٙ ا٭عتاس أرخٌ عٓزَا

 ا٭عتاس عضف عٓزَا ، ٚدٗت٘ ايٞ أفطشب٘ ، ايغٝاص٠ بضٚر٠

 ي٘ قزّ أت٢ أٜٔ َٔ ىربٙ إٔ قبٌ ، َا أَض يف فهض تًُٝشٙ

 ايضس١ً نُا باصٜػ يف فٓاع١ أْتٗت ٚ بػاْا بزأت ؽٛن٫ٛت٘

 ٜكزَٗا نإ أعتاسٙف ، اهلٓزع١ سق١ ايطايب تشنض ، متاَا

 .!! .ا٭عتاس َٓظٍ ٚف٬ ، ا٫ٕ تًُٝشٙ ي٘ قزَٗا نايشٟ ي٘

 ا٫ٕ تًُٝشٙ ساٍٍ ٚ ساي٘ ٜض٣ نإ ٜٓاّ مل تًو يًٝت٘

 ؽٗض يف ايزْٝا ٜطٛف إٔ يطايب٘ نٝف !! املتٛاطٜني ناـطني

 ..!! تضساٍ دٛاط ميًو ٫ ٖٛ ٚ

 ٚ سٝات٘ يف َعاري١ أؽٗض أمحض بكًِ نتب ا٭دٝاٍ َعًِ

 إراصت٘ ٜٓتعض نإ ، بانضا إعتٝكغ ..!!!!! اينًٛع بني مُٗا

 اٱعتكاي١ خٝاص نإ ، ٚصقت٘ املزٜض ْاٍٚ  ، املعزٚر٠ بايجٛإ
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 إٔ غري املهتب هز مل ، يًٗارٟ بايٓغب١ فٝ٘ صدع١ ٫ قضاص

 طايبا ا٭عتاس بات أٜاّ بنع ، نغابكاتٗا بتٛقٝع ميٗضٖا

 .!! .يطايب٘
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 ..!!شٚاج 

 ــــــــــــــــــــــ

 إٔ اؿنٛص عضف ؿعات ، ٜضتفع ايكاع١ راخٌ ايٓكاـ بزأ

 فزٜكٗا ػاٙ دزي١ٝ قن١ٝ يف بك٠ٛ تٓاقؿ ناْت ايظ٫ٍ

 ايفهض ٚ املٓطل ٚ بايٛاقع قنٝت٘ ٜهغب إٔ أصار ايشٟ دٕٛ

 سض١ٜ ٜضٜز ٚ اٱع٬ّ تزٜٔ خًف١ٝ سٟ ايؾاب  ، اؿزٜح

 ٚيٞ بؾٗار٠ ايتنش١ٝ ؿغاب سيو رع٢ إ ٚ ست٢ ٚاعع١

 ...!! ايتظاٚز عكز يف ا٭َض

 نِ خًفٗا إٔ ؼغب ٚ ايتكًٝزٟ مبذتُع٘ ٜ٪َٔ خقُ٘ 

 َجاص ، ايٛايزٜٔ ؿكٛم ػاٚطا سيو ٜعزٕٚ ايعًُا٤ َٔ ٖا٥ٌ

 املعاصمني ٚ امل٪ٜزٜٔ َٔ عزر ، أسز فاحل يف ٜٓتٗٞ مل اؾزٍ

 .!! .تغا٣ٚ بايهار

 متت قز ايظهات أٚىل ناْت سات٘ ايّٝٛ َغا٤ ٜفٌ إٔ قبٌ

 ٫ سبٝبت٘ ، ا٫ٕ بعز ٜتشكل قز سًُ٘ إٔ صأ٣ ، دٕٛ يضأٟ ٚفكا

 عٔ تعرب َتزاٚي١ فٛص٠ هلا أصفل ، ؽ٦ٝا ا٭َٛص ٖشٙ يف تفِٗ

 وزثٗا نإ ، بايٛناي١ أٚ يًرتاض ٚفكا ايتظٚاز بٓز تطبٝل

 ٖٝاّ ،(  اٚ  )يًدٝاص اؿاد١ رٕٚ نجريا ا٭ٚىل ايه١ًُ عٔ

 بعز ، فزٜكٝ٘ عنٛص ايظٚاز مت ، اهلٝاّ رح تعؾك٘ ناْت
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 تًو يف ، سب٢ً أْٗا ٚايزتٗا أخربت أؽٗض مخغ١ َضٚص

 ..!! أخٝ٘ ٱبٔ خطبتٗا ٜٟٓٛ ايطضٜفٞ نإ ايًشعات

 املعضن١ عٝدغض أْ٘ إخباصٙ مت ايعاص صو١ ٜؾتِ إٔ قبٌ

 .!! .قاّْْٛٝا
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 عٔ ضكفو زفعت إٕ اآلالّ تبكى ٚ األحالّ تسحٌ .. احلب يف حتًِ َا حبجِ نٔ
  ..!!ٚاقعو

 عُس عًٞ
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 ..!! ٚ يهٔ عصزائٌٝ َات

 ــــــــــــــــــــــ

 ٖبطٛا ٫د٧ 300 إٔ ؽرب ايعامل١ٝ ا٭ْبا٤ ٚناي١ ناْت عٓزَا

 !...!عظصا٥ٌٝ ٚايزا بِٝٓٗ نإ ، املتٛعط ا٭بٝض ايبشض يكاع

 وب نإ ، ٚطٓ٘ مبػارص٠ َض٠ غري فهض ايزنتٛصا٠ طايب

 مبغتكبٌ َعاصف٘ ٚ أفزقا٤ٙ وزخ ايطفٛي١ َٓش ٚطٓ٘

 املٗز يف ص٣٩ ناْت  ..عٓٛات َٓش ايزَا٤ عايت عٓزَا ، عضٜض

 !...!سايو ٚ ٖايو املتٛعط ايبشض إٔ اٱع٬ّ ىربِٖ ،

 إٔ نار  ، عضاض آَاي٘ ناْت املآٍ ٚ اؿاٍ مٝل َٔ بايضغِ

 ايكبن١ َٔ أفًت ، فزٜك٘ َع ايتدضٜب بت١ُٗ َعتك٬ ٜهٕٛ

...!! ايتٓٛص فاص ٚ

 عرب ٜٓذٛ إٔ أصار ، ٚقت َغأي١ اؾ١ًُٝ ا٭صض َػارص٠ تبات

 ، ايطكػ يربٚر٠ طَاّْٝا َٝكاتّا فرباٜض أختاص ٚ ، أفضٜكٝا ارغاٍ

..!!  أخٝ٘ ٚ طٚدت٘ ٚ ابٓت٘ بقشب١

 ، اٱع١َٝ٬ أَزصَإ ظاَع١ يًُادغتري طايبا ا٭ذ تضى

 ......!!!!! اختٓاقّا ا٭ّ تٛفٝت ايقشضا٤ ٚف٬ عٓزَا

 .....!!!!! فذأ٠ ايغٝاص٠ ٚقٛر اْكطع ايجٛاص ٭صض ايٛفٍٛ قبٌ
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 املتٛقف١ ايغٝاص٠ تفذض ْعا١َٝ قٛات ناْت ، يًُٛت اْتعاصا

 .....!!!!! أع٢ً َٔ

 بنع ٚ عٓٛات 5 ـاٍ سات يض٣٩ اْكاس مبجاب١ نإ ايتفذري 

  ......!!!!!!ستفِٗ يكٞ 17 بني َٔ نإ عظصا٥ٌٝ ، صداٍ
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 ..!!طالم بايٛصاٜة 

 ــــــــــــــــــــــ

 ) كطٛط١ ٚف١ٝ هلا تضى ، فذضا ايظٚز خضز ايعار٠ غري ع٢ً

 سٖبت ٚ ، ايقػري طفًٗا أٜكعت (  طايل اْت ايعظٜظ٠ طٚديت

 ..!! سْبا تضتهب مل أْٗا تعًِ ٖٞ ٚ ٚايزٖا ملٓظٍ

 راخٌ ا٫قتقارٟ ايٛمع يف ٜفهض نإ ايظٚز ايباصس١ ي١ًٝ

 بايقفض ٜغاٜٚٗا إٔ غري هز مل ، َٓاعب١ َعاري١ معٍٟ املٓظٍ

 ؽذض٠ نربت يٛ َاسا ، ابٔ ٚ طٚد١ ميًو ٖٛ ٚ ، يف نٌ َض٠

 ايرب١٦ٜ بايظٚد١ ايتنش١ٝ قضص اٱقتقار سغاب ع٢ً ، ا٭عض٠

.!!. 
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 ..!!ْاشحني 

 ــــــــــــــــــــــ

 َاطٕ ايطفٌ ؼغػ ، دزا ايباصر٠ ٜٓاٜض يٝايٞ َٔ ٚاسز٠ يف

 ، تكً٘ أٜٔ ايٞ ٜعضف ٫ ، صناب ساف١ً راخٌ قزّ َٛط٧

 يف مجٝعا قتًٛا ، أسز أًٖ٘ َٔ هز مل ايزْٝا َاطٕ عضف عٓزَا

 ..!! اـضطّٛ ؽٛاصع هٛب ْاطسا ْفغ٘ فٛدز ، قب١ًٝ سضب

 ، ايتعضف١ طًب ايهاؽري َٛظف ، عاَا َطعُا رخٌ ٚ ْظٍ

 ي٘ تقزقٛا ، ؽ٤ٞ غري َٔ خضدت ، دٝب٘ يف ٜزٙ َاطٕ ارخٌ

 ق٬ًٝ ا٫ ًٜبح مل ، اؾٓاح َهغٛص خضز  محً٘ ٚ، ايطعاّ ببعض

 بني ، ٖٓايو ْاّ ، بطٓ٘ ع٢ً تكٛقع ، َعًُا َهاْا فٛدز ،

 ع٢ً ايتذاص اعتٝكغ ايػز فباح ، ايع٬ّ ٚ ايطكػ بضٚر٠

  .اؾٛاْب َفتٛس١ َع١ً ؼت ٖاَز٠ دج١ ص١ٜ٩
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 ..!!ٚصُة عاز 

 ــــــــــــــــــــــ

 ، أخٝ٘ أبٔ ٜظٚدٗا إٔ ٜضٜز ٚايزٖا إٔ ، بغضع١ ؼزث٘ ناْت

 ناْت يضٖف بايٓغب١ ايبزٟٚ، ايطابع سات ايؾٗري٠ ايعا١ً٥

 تضاٙ َا أقق٢ بارت، ثِ  فغارت سهُت ؿناص٠ تضاخ فضر

 ؼغب٘ ناْت عُٗا أبٔ  اسٝا٤ا،  ٜعًٛا إٔ ٖٛ أس٬َِٗ َٔ

 طاصت َض٠ ع٣ٛ تضاٙ مل َفٝزا، غري فاص ؽ٤ٞ َٔ َٓجٛصا  ٖبا٤ا

 ايعًٝا ايٝز يهٔ ٚ بايفهض٠ تكتٓع مل عُٗا، َضض عٓزَا أعضت٘

 . يًٛايز

 قاّ نايعار٠ يٛايزٖا بطاقت٘ قزّ ٚ تؾذع  طًَٝٗا ٚ عؾٝكٗا

 سيو بعز ؽفٝت ؽٗضا، ٖهشا صٖف َضمت ، ايطًب بضر ايٛايز

 ايٛيٝز املٓظٍ بضنإ بزأ َعزٚرات  أٜاَا ، ايتكًٝزٟ ايظٚاز مت

 ٚصا٤ َٔ ايعاؽل ٜكٛرٖا نإ قه١ُ خط١ ا٫ْفذاص، يف

 سضب فذأ٠ ، ؽ٦ٝاا٭َٛص ٖشٙ يف ٜفِٗ ٫ ايتكًٝزٟ ايظٚز عتاص،

 ٜعٝز إٔ قبٌ ، ايؾبإ َٔ فُٛع١ ٚعط قت٬ٝ أصرت٘ قب١ًٝ

 عار٠ يف ايكتٌٝ ٭ذ ثا١ْٜٛ َضأ٠ طٴٚدت ملًعب٘، ايهض٠ ايعاؽل

  ..!!اـطط نٌ فؾًت َتبع١،

 ٜبك٢ بٓز ؼت ؽٝو يف ايغذٔ ٚايزٖا رخٍٛ املتٛقع غري َٔ

 ٚاد١ٗ يف ا٭ّ ٚدعًت ايفضف١ أقتٓقت ، ايغزار ست٢
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 ايضدٌ إٔ ٚدزت ايجاْٞ طٚدٗا َٔ ُطًكت عٓزَا ا٭سزاخ

  ..!!ايزاص سبٝغ١  فعًت ، بأخض٣ تظٚز ٚصا٤ٙ َٔ تًٗح ايشٟ
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 ..!!بت ايطسٜفٞ 

 ــــــــــــــــــــــ

 صأ٣ اؿاز ، فادع١ ع٢ً ايطضٜفٞ ساز اعتٝكغ فذضا ايضابع١

 ٜض٣ ملٚ  بٓعضٙ راص ، رَا٥ٗا بضن١ يف تػضم اؾ١ًُٝ بٓت٘

 ، تغبك٘ ايزَا٤ أثاص ٚدز غضفتٗا دٛف َٔ خضز عٓزَا ، ؽ٦ٝا

 ، ٚسٝز٠ ناْت اؾ١ًُٝ ، ؽ٤ٞ فعٌ ع٢ً ٜكزص مل ٚ دًػ

 َٔ ست٢ عًٝٗا ىاف ، ا٫خض٠ ٚ ايزْٝا مجٝع فٝٗا ٜض٣ نإ

 ..!! تضتزٜ٘ ايشٟ َعطفٗا ٚطٕ ثكٌ

 فٚايض٩ ا٭ب ، َشريف١ ٜضٜز ايزاص أبٛاب طاصم طضم أٜاّ قبٌ

 اَاّ ايباب اٚفز ، بغٓٛات عبك٘ اخٝ٘ ابٔ قُز إ أخربٙ

 يف ا٫دتُاعٞ ٚطْ٘  ،با٭َٛص٠ َعشب ٖٛ اؿكٝك١ يف ايطاصم

 ..!! َا٫ت بأ١ٜ ٜكتٓع مل دعً٘ ايغٛرإ

 اؿاز ، ايطضٜفٞ أَاّ ٚمعٗا ٚ با٭َٛاٍ ق٬ُ ٚطٜض بٔقِزّ ا

 صأ٣ ايًٌٝ أت٢ عٓزَا ايقفك١ متت ، ْٛادظٙ باْت ست٢ مشو

 ٜعاْٞ ايشٟ املزقع ايفكض ، املاٍ َكابٌ عٓ٘ تشٖب رْٝاٙ نٌ

 إ أصار حملُز اـرب ٚفٌ عٓزَا ، سٓهت٘ ٚ سهُت٘ اع٢ُ َٓ٘

 ..!!فكط  يشات٘ ٜٓتكِ
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 ٜظٜزٕٚ أٚ َض٠ أيف يهِ قًت

 ؽعٛصّا ْعٝؿ .. بٓعض٠ مب" 

 ثِ .. أمجٌ سٝا٠ .. أفنٌ

 ع٦ٝا ٚاقعّا يٓعٝؿ ْفرتم

  " ..!!ايٓعض٠ تًو سغاب ع٢ً
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