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  ملكتی احیش لاشیم ذاتسألا

 فولعم ىدشر ذاتسألل ...!؟ نیلوؤسملا يأر امف

 

 نوكی نأ ىشخن ،"ةلودلل يعیبطلا ریسلا نیمأت نم مھعنمت نیفظوملاب طیحت يتلا فورظلا" نأب انلق اذإ ،انك
 ! احیش لاشیم ذاتسألا وھ دالبلا يركفم ربكأ نم ركفم ھلاق ىتح ... انریكفت يف ریصقت نعً اجتان يأرلا كلذ

 نأ ىشُخی ،"ةلودلا هذھ يف دحاو حطس ىلع ءاتشلاو وحصلا نوعنطصیً  اصاخشأ كلانھ نأب" انلق اذإ ،انكو
 يف لجر ھلاق ىح ..."مویغلا" لالخ نم الا سمشلا ىرن نأ عیطتسن ال اننوك نع ً اجتان يأرلا كلذ نوكی
 ! احیش لاشیم ذاتسالا وھ ،"مویغلا" عیمج قوف فقی دالبلا

 نوكی نأ ىشخن ،اونوكی نا بجی ام لظ الا ةفیظولا يف اوقبی مل ةلودلا يفً  ارابك نیفظوم" نأب انلق اذإ انكو
 ذاتسالا وھ ةلودلا يف بصنم ھیوھتسی ال لجر ھلاق ىتح ! نیفظوملا كئلوا نم "دسح" نع ً اببسم يأرلا كلذ
 ! احیش لاشیم

 مدع نع جتان يأرلا كلذ نأب لاقی نأ ىشخن ، "دسفی ریمضلاو مدھنت ةلودلا يف قالخألا نأب"  انلق اذإ انكو
 وھ ،لیبنلا ریمضلاو  ةلماكلا قالخألا لاثم هربتعنلجر ھلاق ىتح ...ةیحلا رئامضلاو ةمیلسلا قالخألاب انتربخ
 ! احیش لاشیم ذاتسالا

 ،"مھاضر ىلعزوحی ال بتاك لك ،ً ادج ةلھس ةراشإب ،اھیلا نولسری ةملظم ةنكمأ مھدنع نأب" انلق اذا انكو
 كلذ لاق ىتح ... نیمرجملاو بّاتكلا نیب زییمتلل انلھؤی ام ةیباتكلا ةیبدألا بھاوملا نم انل نوكی ال نأ ىشخن
 لاشیم ذاتسالا وھ ،نییملاعلا بّاتكلا نیب لب ،مھدحو نیینانبللا بّاتكلا نیب ال ،ةعیلطلا يف فقی بتاك لوقلا

 !احیش

 جمانرب وأ ةدیقع وأ ،أدبم وأ ،ةركف نع نوعفادی ال" ،اندنع ةسایسلاب نیلغتشملا نم نیریثك نأب  انلق اذإ ،انكو
 نع ً اجتان يأرلا كلذ نوكی نأ ىشخن ،"دایسألا ایازمب نولحتی ال دایسأ تاوھش نع لب ،ةایحلا يف ةدعاق وأ

 ! دیجمتلابً  اریدجً  اعقاو عقاولا نوكی نأ ىلع سانلا صرحأ وھ لجر ھلاق ىتح ،عقاولا ھیوشت يف انتبغر

 اھنم ءارتفإلا ىلا برقأ يھ رومأ هانبتك ام يف نوكی نأ ةیشخ ،اھبساحنو انسفنا ىلا دوعن ً، ائیش انبتك املك انك
 .قئاقحلا لیجست ىلا

 ،انعالطا يف صقن انیلع اھالمأً  ارومأ هانبتك ام ضعب يف لعل ،اھبساحنو انسفنأ ىلا دوعن ً ائیش انبتكاملك انك
 .انتیبزح نم عفاد وأ ،انتفطاع يف فعض وأ

 للخلاب الو،عالطإلا يف صقنلاب الو ،ءارتفإلاب مھُتی نأ نكمی ال ریبك لجر اذإف يضاملا تبسلا موی ءاج ىتح
 ،نازتإلاو ،ءافولاو ،ةمكحلاو ،ةھازنلا لاثم،احیش  لاشیم ذاتسالا وھ ، "ةسكاعملا" ةیبزحلابالو ،ةفطاعلا يف
 ...لاقم ةئم يف نحن ھلوقن امم رثكأ دحاو لاقم يف لوقی ،تایبزحلا نع عفرتلاو ،قیمعلا يلمعلا ریكفتلاو

 ..!؟ نیلوؤسملا يأر امف


