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مقدمة
ثسم هللا وحسٍ وتَ بٔس خـني.
من حٌلًَّاث اذلَات ٔبن وس خعَؽ جسجَي وثسوٍن ّ
لك ما ه ُفىّص تَ ،من دواظص وُواحس
وخماوف ،و ٔبمٌَاث و ٔبحالم ،وهفذح ًِا ذًواًنً ُمس ّج ًال ً ُيلص ٔب من ذالهل من صسًس حمحّيت ملا
ذاظة
كص ٔبث من ٔبذة ارلواظص ،وس َّسٍ يف ُشا الجمال تال مٌاسغ ُو (اجن ادلوسي) ّ
اًس حاؾي)
ثخجََّاثَ يف نخاتَ (ظَس ارلاظص) ،وما كص ٔب ُث من نخاة حسًر ؾيس (ذ.مععفى ّ
يف نخاتَ اًضّ ِري (ُىشا ؿَّمخين اذلَات) ،وخسث فَِ ضاًّيت يف اٍمت ّؽ كِف دفااي اًيّفس
اًسىٌسزي) يف نخاتَ (اذلنك اًـعائ َّة).
االٕوساهَّة ،و(اجن ؾعاء ّ
فـىل مساز س يواث لكٌّل َؾ ّن يل ذاظص ،جسَّخَ وكِّسثَ حىت ال ًفَت وًضَؽ ،جفاء ُشا
اًىذاة (تال ملسّماث) ،لكّي جتصتيت اًثاهَة تـس نخايب الٔ ّول يف ُشا اجملال ( ٔبكوال غري
مبٔزوزت) ،ؿىل اًلازئ ًِشا اًىذاة الٔذش تـني الاؾخحاز ؿامي اًفازق اًزرمين تني نخاتخَ
اًلصاء ،مفا وخسمت فَِ من دعبٔ ٔبو سٌي مفن هفيس واًض َعان ،وما وخسمت
وتني ورشٍ ًـموم ّ
فَِ من ذزوة اًعواة مفن هللا ،وحسٍ ُو املوفّق ،واًواُة ًيـمة اًـلي اًواؾي واًخّفىري.

املؤًف

ؿام 0202

َلس فذحي امللساذ
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 -1تال ملسماث !!..
تال ملسماث ،وتال ٍ
دوف  ..بٔؿَن بٔه ّين سبٔدون وظينِ ،ؿٌَلً بٔ ّن من ٍصًس بٔن ٍصحىة
ُشا اًفـي اًضًِؽّ ،
ًدسّت ذَف ٔبًف س خاز وحائط ،ويف اٌَ َّي ذون اٍهناز؛ فاٌَ َّي نٌل
ًلوًون :س خّاز اًـَوة.

 -0تال ملسماث !!..
ًو ٔب ّن يل َ
وظيانًَ ،ح ُ
ِـت ا ٔل ّول وات ُ
حصث ابًثاين.

 -3تال ملسماث!! ..
ٔبًن مٌُحاسٌ ً ٕالوسان يف مصبٓت زويح اًعافِة ،اًيت ًن ًـىّصُا اً َغخ َ ُش ،واًدضوٌش الٓيت
من ّ
ظوة.
لك َحسَ ٍة و ْ
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 -4تال ملسماث !!..
اًضّ ِاذت ادلامـ َّةًُ ،ست سوى مفذاخ اصلّ زة ًسَوك اًوػائف صلى اصلّ ول
واذلىوماث وبٔهجزهتا.

 -5تال ملسماث !!..
لك إوسان ذَلَ هللا ُح ّصاً ،وًىن اًعغات ّؾز ؿَهيم ركل .فعاذزوا ّ
ّ
لك بٔصاكل اذلصً ّة،
وُشا اؾخساء ؿىل ا ِمليحة االًِٕ َّة ً ٕالوسان ،ومٌاسؿة هللا يف سَعاهَ وحوكخَ.

 -6تال ملسماث !!..
مبز اذلَات ا ٔلؾؼم.
اذلصً ّة يه ّ
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 -7تال ملسماث !!..
اًلب ًـاذل فُلسان اذلصً ّة يف اذلَات.

 -8تال ملسماث !!..
اذلَات مصٍصت يف اًوظن اًـص ّيب .ال بف َ َق ًِا.

 -9تال ملسماث !!..
*زمح هللا بٔمري اًضـصاء (بٔمحس صويق) ،وًو مل ٍىن كس كالٕ ،االّ ُشا اًحُت ًىفاٍ خفصاً:

ابة = ِج ُ ّ
سق
وٌَحصًة اسلصاء ٌ
رضخة ً ُ ُ
ُك ً ٍس ُم ّ
*وًىن اًضاؾص (َلس املاغوظ)َ ،ؾىَ َس حاةل اًَس اًيت ثسُ ّق:

وٌَحصًة اسلصاء ابة = ُ ّ
جُك ً ٍس كاتض ٍة ًُس َّق
ٔبي اًَس اًيت ثلدغ ابصلوالز .
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 -12تال ملسماث !!..
املفىّصون ا ٔلحصاز كالئي خسًّاً ،يسز وحوذمه يف نثري من ا ٔلسماث.

 -11تال ملسماث !!..
مثلفون مٌغمسون يف ِظ ْحَاهُ ّتِ م ،وال ساًوا يف ظوز مصاُلتم ،فرامزسون صـورهتم
اًفىصً ّة اًيت ثُ ّبز ّ
لك بٔدعاء وٕاحصام اًعغات.

 -10تال ملسماث !!..
ُ
وصلث رمزو ًما من كدي اًيىدة ثس يواث كََةل.

 -13تال ملسماث !!..
ا ٔلهؼمة اًـصت َّة حـَت من اًوظن اًصحِة حمصكة فىصًّة.
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 -14تال ملسماث !!..
االٕؿالم مازش ساذًّخَ اًف ّجة ؿىل ؾلوًيا ،حىت اضعص اًىثري مٌا ٌَخوكف ؾيس سلف
جيّت املايض ،بٔو ّاجتَ ٌَفٌخاساي اًخازخيَة اًيت ُتَّق
مـني ٌَخفىري ،واًىثري مهنا زاخ ّ
ًوايث االٕؿالم اًـص ّيب.
تـَ ًسا مٌفعةل ؾن اًواكؽ ،وكٔن ثغَُة ؾلوًيا ؿىل زبٔش بٔو ّ

 -15تال ملسماث !!..
ٔبظححت املَاذٍن اًـامة يف اًـوامص واملسن اًـصتَة ،يه اًعوزت اذللِلِة ٌَمفصذاث
اًضـح َّة ،و املعاًِة اًيت ًعمح من ذالًِا مجَؽ املـخعمني إسٌلغ ظوهتم ،واًخـحري
َمي ؾن ٕازاذهتمُ ٌَ ،ح ّاكم و ّ
اًعغات ،واصلّ نخاثوزً ّني.
ّ
اًس ّ

 -16تال ملسماث !!..
ا ٔلهؼمة اًـسىصً ّة اذلاهكة؛ ثـمي خاُست جُكّ إماكه َّاهتا الٕتـاذ اًيّاش ؾن املَاذٍن
اًساحاث اًـامة.
و ّ
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 -17تال ملسماث !!..
ٔب ُ
حبر ؾن مـَّمني رمصت يف فٌون ارلَاهةّ ،
حىت بٔثخَمش ؿىل بٔايذهم.

 -18تال ملسماث !!..
ال هصامة ً ٕالوسان – يف وظين اًـص ّيب اجملَس – اًـص ّيب يف بٔ ّي موظن ،ما تني احملَط
وارلََج.

 -19تال ملسماث !!..
ابملبزاث.
سبٔدون وظين  !!!..ونفى ،ال ثُعاًحوين ّ

 -02تال ملسماث !!..
ٔبظححت اذلَات نئُدة يف وظين.
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 -01تال ملسماث !!..
حِات بٔ ّي إوسان يف وظين ،ال ج ُساوي بٔنرث من زظاظة.

 -00تال ملسماث!!..
حىت بٔذبك وهجة هؼصي ،وهخحاوزٔ ،له ّين بٔ ُ
ثـال جنَس؛ ّ
ملت ثض ّست اٍمتّتش ذَف
وهجة اًيشػص ،واؾخحازُا ا ٔل ْظ َوة.
ٔبكول كل :ثـال جنَس ًيخحاوز.

 -03تال ملسماث !!..
نثري من ا ٔلهؼمة اًـصتَة ثـخب اًلض َّة اًفَسعًَِّة يه اًـائق بٔمام االٕظالحاث،
اذلصايث اًـا ّمة ،اًيت حىفَِا ذساثري مجَؽ اصلول ،وكس
وثعحَق اصلميلصاظَّة ،وٕاظالق ّ
ؿالُا اً ُغحاز ،وو ُسُت ؿىل بٔزفف املس خوذؿاث ،ويف بٔذزاح املاكثة.
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 -04تال ملسماث !!..
مصاُلة فىصً ّة ثعُة اًىثري من املث ّلفني اًـصت َّة ،ذما جيـَِم ًخفادصون تلٌلماهتم
وكاروزاهتم اًفىصً ّة ثكل ،وحيافؼون ؿَهيا ابؾخحازُا بٔومسة ؿىل ظسوزمه.

 -05تال ملسماث !!..
ؾيسما ب ّكصز اًخعاحل مؽ رايت ..جُكّ ثبٔهَس ،سبٔذبمك؟.

 -06تال ملسماث !!..
ًًرش ؿىل هعاق واسؽ ؿىل ظفحاث
معري بٔ ّمة ًخوكّف ؿىل مٌاماث ٔبحسمه ،وُشا ما ُ
ا ٔلهّتهت ،وُي بٔظحح معريًن كٔم ٍة ٔبًضاًُ ،مذوكفًا ؿىل بٔضغاج بٔحالم موثوزت ،تلعس
ثغَُة اًوؾي؟.
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 -07تال ملسماث !!..
ُ
كَت ًنك ِمص ًاز:
ست واصلواء  ،ال ثلذي ا ٔلؿساءً ،ىهنّ ا كذَخيا ،إر
ٔب ّن ّاًصظاظة اًيت هسف ُؽ فهيا مثن اً ِى ْ َ
زفـيا ظوثيا َهج ًازا .ثلذَيا وثلذي اًعغازا( - .كاًِا :بٔمي ُذهْلي)

 -08تال ملسماث !!..
مفص ..
ِ ْ
حاِص ِح َ
عازك ال ُّ
مفص ..
و ارضة ؿس ّوك ال ّ
وحص  ..و ُح ّص..
فبٔ َ
حص ٌّ ..
هت ال ٓ َنٌّ ،
(كاًِاَ :لوذ ذزوٌش)
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 -09تال ملسماث !! ..
سلط اًلٌاغ ؾن اًلٌاغ ..
(كاًِاَ :لوذ ذزوٌش)

 -32تال ملسماث !! ..
حبثت ظو ًًال ؾن ّ
ُ
اًض َعانّ ،
حىت وخسثَُ ؿىل اًفُس توك ،من املمىن بٔن بٔم ّس هل
ًسي ملعاحفخَ.

 -31تال ملسماث !! ..
ٌَحة ٕ ً ..الوسان ٌَ ..حصًة ..
بٔنخة ٌَحَات ّ ..
نخة يك بٔؿُش ،وال بٔحّتق توجه ٔبفاكزي.
نخة تال حسوذ  ..بٔ ُ
بٔ ُ
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 -30تال ملسماث !!..
إزُاة ا ٔلهؼمة اًـصت َّة ؿىل صـوهبا ،اًيت ؿاهت من اطل ّل واًلِوذ ،بٔنرث جىثري ذما ؿاه َْت
من ٕارسائَي ،وبٔؿساء ا ٔل ّمة.

 -33تال ملسماث !!..
ال مس خلدي ًوظن ،ما ذام تت حشاء اًـسىص!!..

 -34تال ملسماث !!..
حشاء اًلائسٔ ،بظحح بًِٓة اًضـوة امللِوزت..
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 -35تال ملسماث !! ..
اذلىوم املو ّخَ ظيؽ ٔب ً
تعاال كومِّني ،وحلِلِة ُمه ال ٌساوون كرشت تعةل ،ومه
ا ٕالؿالم
ّ
نشكل من اًخفاُة ،وارلساسة ،واًيشاةل ،واًـٌلةل ،ما ًّتف ّؽ ؾيَ ًسان ّ
اًرشًف.

 -36تال ملسماث !!..
ٔبصواق اًوظول ٌَوظن ثشتي صُئًا فضُئًا ،وحاكذ ثيعفئ ،ؾيس بٔ ّول هلعة حسوذ ختفي
وزاءُا حىضريت اًوخَ اًاكحل ذلازش اذلسوذ.

 -37تال ملسماث !!..
مبز؟
ُي ما حعي ،وحيعي ًيا ،و ٔلوظاهيا هل ّ
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 -38تال ملسماث!!..
بٔهناز اصلّ ماء املسفونةً ،حسو بٔهنا مل حصو ػمبٔ ُحٌلت اصلّ ايز؟

 -39تال ملسماث !!..
ما ابل ادلَوص اًـصت َّة يف مرص وسوزًّة حصهت ٕارسائَي ،وحٌلًة اذلسوذ ،وا ّجتِت
ٍتض مي حٌلمج صـوهبا ،وثسمري بٔوظاهنا.

 -42تال ملسماث !!..
ادلَوص اًـصت َّة ٔبظححت وس َةل ًو ٔبذ اصلميلصاظ َّة يف رمسُا ،واختشث كِاذاهتا من
املبزاث ،واطلزائؽ ًخبٍص اهلالابهتا ؿىل اذلَات ،وٕاؿاذهتا إ ى تت اًخسعاز.!!..
ّ
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 -41تال ملسماث!!..
ادلَوص اًـصت َّة اًيت فضَت يف اس خـاذت ا ٔلزايض اًـصت َّة املغخعحة ،وظ ّس اًـسوان
اًعسئة يف املسن واًـوامص
املس ّمتص ٕالرسائَي ،وؾصتسهتاُ ،ا يه ُجت ّصة بٔسَحتا ّ
اًـصت َّة ،وثُ َعوهبَ ا إ ى ظسوز اًضـوة.!!..

 -40تال ملسماث !!..
ُ
ادذَعت ا ٔلموز يف رُينّ ..
حسست ٔب ّن اًوظن اطلي بٔحدحخَ ،وماسح
حىت ٔبهين ٔب
لِليُ ،ي اكن
خلص يف كَيب ووخساين ..اكن و ًهاً ،
ذم ،واس ّ
ورضاب من ارلَال غري اذل ّ
بٔنشوتة نبى؟.
ػين ذاظئاً.
بٔزحو بٔن ٍىون ّ

 -43تال ملسماث !!..
ٔبظحح املوث ُو اًحسًي ٌَحَات يف اًوظن ،اطلي و َ ُ
سجت هل حدىة ُح ّة من رشاًُين.
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 -44تال ملسماث !!..
تول إ ى ُاوً ٍة هجمن َّة اتخَـت ّ
لك يشءّ ،
حىت مل ًحق ُياك يشء مل
اًصتَؽ اًـصيب ّ
ؿاخال ..سُسلط ب ٓ ً
ٌسلط فهيا ،ومن مل ٌسلط ً
خال.!!..

 -45تال ملسماث !! ..
اًصتَؽ اًـصيب اكن اكًحَسم ٌَضـوت َّني؛ ًخيفُس ٔبحلاذمه اًلسمية امليعوًة يف تعون
اًىذة؛ فٌخضوُا؛ وورشوُا من خسًس.

 -46تال ملسماث !!..
ٔبًُس من اًـجَة بٔ ّن من ًسّؾي ُح ّة اًوظنُ ً ،س ّمصٍ تَسًَ!!..؟.
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 -47تال ملسماث !!..
هنازا ،وىىفص تَ
مساء ،هؤمن تَ ً
اًوظن ٔبظحح وعمن من اًـجوت ،حن ّحَ ظحا ًحا ،ومنلذَ ً
ًًَال.

 -48تال ملسماث !!..
ازلَؽ ُحي ّة اًوظنً ،ىن ٔبحسمه يف حدَّ ٍىون حلِلًِّا ،والٓدص ُمسغٍُ ..مذاحص مبواكفَ.

 -49تال ملسماث !!..
معًل ؿىل اًضّ ـوة اًـصت َّة،
اًـصة ؿاذوا الس خًساد ذاحس واًغباء ،وثعحَلِا هكهنج ّ
ّ
حىت ٔبظحح اًـصيب غصً ًحا نئُدًا يف وظيَ ّاًصحِة.
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 -52تال ملسماث !!..
إرا اكهت حال ٔبتياء اًوظن خبري ،ا ْؿ ْل بٔن حال اًوظن خبري ..جُك ثبٔهَس.

 -51تال ملسماث !!..
ٔبذبوين :بٔ ّي مس خلدي كاذم ٔلوظاهياّ ،
حىت هًذؼصٍ؟ُ ،شا إرا اكن تلااي مٌَ بٔو مالمح.

 -50تال ملسماث !!..
اًسَعة يف مرص ،ؿاذ ادلُش من خسًس؛ ًُس خـَسُا من زئُس
تـس غَاة س ية ؾن ّ
ُمٌخرة ٔل ّول مصت يف اتزخي مرص اًلسمي واذلسًر ،..وُامه اًَوم ًغصكون يف وحي
اًس َاسة؛ وس خسفؽ مرص ،واًضـة املرصي اٍنمن غاً ًَا.
ّ
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ
(املصحةل اًسُس َّة -وس حة ًوسٍص اصلفاغ).
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 -53تال ملسماث !!..
ذوةل اًىوًت ثلوم تدسفري جسـة بٔصزاض من اًـ ّمال املرصً ّني ،اطلٍن ثؼاُصوا ثبًَٔسًا
كسي
ٌَصئُس امليخرة َلس مصيس ،ويف اًـام اًفائت كامت حىومة ُذ ّيب تّتحِي ّ
اًسوزً ّة يف ُذ ّيب،
ملئة ؿائةل سوزًة؛ ٔلن بٔحس بٔفصاذُا صازك ابؾخعام بٔمام اًلٌعَ َّة ّ
احذجا ًخا ؿىل اجملاسز اًيت ًيفشُا اًيؼام يف سوزً ّة.

 -54تال ملسماث !!..
اصلنخوز (َلس مصيس) بٔ ّول زئُس حيمي صِاذت ؿَمَّة ؿاًَة ،مٌخرة ًصئاسة مرص.
وبٔ ّول شعَة مسهَة مٌخرحة يف اتزخي مرص ،وبٔول زئُس خاء من ذالل ظياذًق
الاكّتاغ.
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 -55تال ملسماث !!..
اًساؿة ٌَوزاء يف مجِوزً ّة مرص اًـصت َّة ،ؾيسما ا ّ
هلغ اًـسىص ؿىل
ؿاذث ؾلازة ّ
اًرشؾ َّة امل ُيخرحة من ذالل ظياذًق الاكّتاغ ،واهخزاابث ذميلصاظ َّة ،وكاموا ابؾخلال
زئُس ازلِوزً ّة امليخرة  -ذ َ -لس مصيس ،واكذَاذٍ إ ى هجة جمِوةل.
اًساتق إ ى
وؾيس ركل ثوكّف اًزمن ..وؿاذ اًـسىص ،وزموس اًيؼام
ّ
اصلنخاثوزي ّ
مصانزمه اًيت اس خـاذوُا ُمج ّسذًا ،وال اس خغصاة !!..بٔ ّن ما حعي ؾوذت ملا كدي 05
ًياٍص 0211م .
مرصي خسٍص ابملخاتـة مٌ ّا!!..؟.
ٔبًُس ركل صخهيًا تفِل ّ

 -56تال ملسماث!!..
ؿاذث تيا اذلَات من ذالل اًدسازغ يف ا ٔلحساج ،إ ى اذلاةل اًعمن َّة اًيت اكهت سائست
فرام كدي اًخازخي ،وتـس ركل ثـصجياً إ ى بٔ ّايم خاَُ َّة اًـصة كدي االٕسالم.
واًَوم زحـيا إ ى خاََُّة الٓابء وا ٔلخساذ.

25

بال مقدمات
حممد فتحي املقداد

 -57تال ملسماث !!..
ػن ٔبهين ضََخَ.
بٍٔن اًعصًق إ ى سوزًة؟ ،بٔاكذ ال بٔ ّثحني مـاملَ ،بٔ ّ

 -58تال ملسماث !!..
ًوال اهلمج و اًغوغاءُ ،ي س َىون ُياك ظـ ٌم ًالحذفاالث يف املياس حاث اًـامة
وا ٔلفصاخ وا ٔلؾصاش؟.
مه امل ُعفّلون  ،..ومه املُغيّون  ،..ومه اًصكّاظون ..ومه اًِخّافون!!..

 -59تال ملسماث !!..
نخة اًصوايئ (ؿًل ٔبمحس اًـحسهللا) " :ؾيسما مسـت خبب اًرضتة ادلوً ّة ا ٔلمصٍىِّة ؿىل
سوزً ّة ،و ٔبًن بٔرضة ٔبدٌلساً تبٔسساش ،وما وظَت إ ى هدِجة – لكِّا دصابهة – هللا
ًشهصك خبري اي كشايف ؾيسما كَت" :ظز".
و ٔبكول ٔبًنْ :اح َذاز ا ٔلمصٍاكن جلكمة " ظز " ،وملعس من كاًِا ،خَحوا امل ُحَ َّني،
ذريا اسدٌجوا ؿىل بٔهنا" :ؿىل بٔهنا امس فـي بٔمص
وارلباء ٌَححر ؾن حلِلة مسًوًِا ،بٔ ً
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مبـىن اس خرضاظ "ً ،ىهنا يف حلِلة بٔظَِا بٔهنّ ا لكمة حصه َّة ثـين املَح  -مَح اًعـام-
اًيت اكهت تمهل اًلوافي من بٔماهن ثواخسٍ إ ى املسن ،وتشكل ؿىل اًلوافي احذَاس
اذلواحز ازلصه َّة اًيت اكهت بٓهشاك ،وحِر بٔن املَح من املواذ امل ُـفات من ّاًصسوم
واًرضائة؛ فاكن كاذت اًلوافي ًعَحونُ - :ظ ْز-ؾيس اكّتاهبم من مصانز ازلازكّ ،
حىت
ًحلوا سائصٍن يف ظصًلِم ،تال اؿّتاط.

 -62تال ملسماث !!..
بٔؾخلس بٔن ا ٔلمصٍاكن ،وحَفاؤمه( ،لكِّم بٔوالذ جسـني لكة) ،مه ٍصًسون ثبٔذًة
اًسوزً ّني مجَ ًـا هؼا ًما ومـازضة ،ورضهبم مجَ ًـأ ،لن ث َ َ ُّب َمُِم ،وضَلِم من املـازضة
ّ
ذاظة راث اًخو ّخَ االٕسالم ،بٔنرث جىثري من حصامئ اًيّؼام اًيت سىذوا ؾهنا ؿىل
ّ
مساز س يدني وهعف.
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 - 61تال ملسماث !!..
خيي؛ ال ميىن حبال
كاًوا يف املثي اًضـيب " :ؿس ُّو خِ ّسكْ ما ً َ ِوذّكْ " ،بٔي بٔ ّن ّ
اًـسو اًخاز ّ
من ا ٔلحوال بٔن ٍىون ظسًلًا وذو ًذاٍ ،متىن ارلري كل.
وال سال اٍهيوذ مه ا ٔلؿساء ً ٔل ّمة مٌش جفص اًخازخي ،وُامه كس خُ ّضوا ا ٔلمصٍاكن
وا ٔلوزتَني واجملوش ،اطلٍن بٔظححوا مجَـ ًا ؾحَساً ٕالزاذت اٍهيوذ ،و ُذ ّسام ًا ٌَعَِوهَّة
اًـامل َّة.

 -60تال ملسماث !!..
اًعوازخي اًىراموً ّة اًيت ٔبظَلت ؿىل اًغوظة اًرشكِة ،واًغصتَة يف ذمضق ،اكهت
اذلص ،وركل ًلعؽ
رضتة اسدداكِّة من اًيؼام؛ ًضـوزٍ تبٔ ّن جهوماً وص َاكً من ادلُش ّ
اًعصًق ؿَََ ،نٌل ٔب ّن ُشٍ اًعوازخي حباخة مليعاث إظالق اثتخة بٔو مذحصنة ،وغصفة
معَ َّاث ّ
اذلص امذالك مثي ثكل
تنك مصنزً ّة وٕاًىّتوه َّة ،مفن املس خحَي ؿىل ادلُش ّ
اذلصُ ،و اطلي بٔظَق ثكل اًعوازخي،
ّ
امليعاث ،ز ّذاً ؿىل ا ّذؿاءاث اًيّؼام تبٔ ّن ادلُش ّ
ٔ
ومن زحؽ ملصاكدة ومصاحـة ملاتةل وسٍص ذازحِة اًيؼام(وًَس املـل)ً ،خبنس من ُشا
اًالكم.
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 -63تال ملسماث !!..
ُا ٔبًن كس وظَت إ ى ظصًق مسسوذ،
هـم ..ادذَفٌا مؽ اًيّؼام يف سوزً ّة ،وؿازضياٍ،
حىت ّمّة ّ
فَ َـسا ؿََياّ ،
وجتب ّ
اًعغَان،
ًىن من غري املـلول بٔتس ًا،
ٔبن ًبٔيت ا ٔلمصٍاكن اهلمجًَ ،س ّمصوا سوزًة،
نٌل فـَوا يف اًـصاق وبٔفغاوس خان ،ويف ّ
لك تلـة من اًىون.

 -64تال ملسماث !!..
اًض َعان وا ٔلمصٍاكن وهجان ًـمةل واحست ،زذًئة.

29

بال مقدمات
حممد فتحي املقداد

 -65تال ملسماث !!..
سُدلى ًوم  0213\8\01يف راهصاثيا اًسوزًة ،نٌل رهصى ًنغاسايك وُريوص رام يف
ؾلول اًَاابهَني.

 -66تال ملسماث !!..
كٔن ؾحاذت اًعغات ٔبظححت مذالسمة اًضـوة اًـصتَة ،اًيت ثلف يف حمازًة اًعغات
ًخبٍص حصامئِم.

 -67تال ملسماث !!..
إرا اًضـة ًوماً بٔزاذ اذلَات  ..س َق إ ى اًسجون واملـخلالث ..
وٕارا اًضـة ًوماً بٔزاذ اذلَات  ..كعفوٍ ابصلابابث واًعائصاث ..
وٕارا اًضـة ًوماً بٔزاذ اذلَات ..كِي :حصاز ٌمي سدُدا ُذ ابًىراموايث..
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 -68تال ملسماث !!..
اًَوم  0213\9\7اٍتسًس ا ٔلمصٍيك وذول اًياثو اًغصتَة تخوحَِ رضتة ؾسىصًة
ًسوزًة ،تـس اس خزسام اًيؼام اًسوزي ا ٔلسَحة اًىراموًة ًرضة اًغوظخني اًرشكِة و
اًغصتَة يف ذمضق .ترصاحة يف ًوم ُ ،0213\8\01ي ثؤًس رضتة بٔمصٍىِة
ًسوزًة؟ ُشا وما واهجين تَ زخي ثس َط خاء ًَلط صـص اتيَ ،جُك ثبٔهَس وتال
حصذذ ،بٔحدخَ :ابًصفغ اًلاظؽ طلكل.

 -69تال ملسماث !! ..
ُي من املمىن بٔن حىون اًرضتة ا ٔلمصٍىِة ًسوزًةُ ،سًة من ابزاك بٔوابما اًصئُس
ا ٔلمصٍيك ،و اًيت تسوزُا سدٌلش اًيؼام اًغامش من بٔسمذَ ومبٔسكَ ،واطلي س َحوهل إ ى
هرص هل؟.
ُشٍ اذلاةل ثدضاتَ مؽ حاةل اًـسوان اًثاليث ؿىل مرص  1956من فصوسا وجصًعاهَا
وٕارسائَي ،ذما ذفؽ وكتا اًصئُس ا ٔلمصٍيك إٍزهناوز ًخوحَِ إهشازٍ اًضِري ًخكل اصلول
ابالوسحاة  ،واكن ركل ُسًة ٌَيؼام اًياِصي اطلي اسدنمص ركل إؿالمِاً وتوًهل إ ى
هرص مدني.
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 -72تال ملسماث !! ..
حمتَىين حاةل من اًصكط اًِس خريي ،وبٔظححت اكصلًم مشتو ًحا ٍصكط من ا ٔلمل.

 -71تال ملسماث !!..
ُي كامت اًثوزت اًسوزًة احذا ًخا ؿىل خمزون اًيؼام من ا ٔلسَحة اًىراموًة ،و
معاًحة ذول اًـامل ٕابساٍتا وثسمريُا؟ .حىت تاول بٔمصٍاك و زوس َا واًعني وما ّ
ًَف
ًفِّم ،ادذعاز  32صِصاً من اًخعممي واًعموذ ا ٔلسعوزي صلى اًسوزًني ،من ذالل
ثضحَاهتم اًيت جتاوسث اًيت جتاوسث  112بًٓف صَِس ،ومثهل بٔو ٍزًس من املعاتني و
املـاكني ،وبٔضـاف بٔضـافِم بٔؿساذ ًا من املـخلَني؟.إضافة ٌضلماز اًِائي و الاهنَاز ؿىل
لك املس خوايث.
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 -70تال ملسماث !! ..
ا ٔلفاكز االًٕسًوًوحِة ثعاًة اًياش االٕميان تيؼصايهتاً ،ىن اًياش حباخة إ ى زتعة
ارلزب وؿَحة اصلواء ،وكل اًصظاض و اصلفّت ٔلوالذمه يك ٍىذحوا وػائفِم.

 -73تال ملسماث !! ..
ظحاخ ارلري  ..س َّسي .
ومن بٍٔن ًبٔيت ارلري؟ ،بٔال حصى ما حنن فَِ؟ ،ثوكف ،واصلّ ُضة ثـَو وهجَ ،من ظسمة
اًعحاخ.
ادلواة اطلي ثَلاٍ حزاء ؿىل تَّة ّ
كال يف هفسًَ :ـ ّي اًخح َّة مل ثـجحَ.
اًسالم ؿََنك.
وكال اثهَة تعوث ُمجَ ّيّ :
ارلري اتخـس ؾيا ،واًسالم افذلسًنٍ ،اي بٔيخ ،!!..بٔال حصى ا ٔلساظَي اًغصت َّة واًرشكِة
املخوسط سواحَيا ،وثخبٔ ُّة ًالهلضاط ؿىل ذمضق وحَة
ُايه حصاتط يف اًححص ّ
وذزؿا ،و ُ ّ
اًسوزً ّة.
لك املسن ّ
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هـم ،س َّسئ ،بزى ركل ،واذل ّق مـم اذلق ،فال ذري وال سالم ،وال بٔمانواظمئيان ،ؾعافري تعين حزكزق ابضعصاة جعَة من ادلوغ ،حِر ٔبهين مل بٔرق ظـم
ارلزب من ًومني.

 -74تال ملسماث !! ..
ّ
لك ا ٔلوظان ثيام وثيام ،ويف اٌَ ّحؼة اذلامسة جسدِلغ ،إال اًوظن اًـص ّيب ٌسدِلغ
وٌسدِلغ ،ويف اٌَ ّحؼة اذلامسة ًيام( .نخهبا – َلس املاغوظ)

 -75تال ملسماث !!..
ال س ُ
ًت ٔبجساءل مٌش س يني :ما اطلي حللٌاٍ حنن اًـصة ،من بٓمال وظموحاث ؿىل
ا ٔلكي ذالل اًلصن اًـرشٍن وما ثالٍ ؟.
وما اطلي حلّلَ اًلومِّون وا ٔلذمَون واالٕسالمِون اًـصة ؿىل ح ّس اًسواء؟.
وٕا ى بٍٔن وظي اًخلسمِون واًصحـ َّون اًـصة ؟.
جساؤالث خسًَّة حباخة ٔلحوتة حصًئة!!..
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 -76تال ملسماث !!..
سوزاي اس خلَت ؿام 1945م.
ماًزياي اس خلَت ؿام 1954م
بٍٔن سوزاي من ماًزياي؟.

 -77تال ملسماث !!..
حنن ؿاٌضني وًس يا مذـاٌضني ..

 -78تال ملسماث !!..
اًس ْل اطلي ّهصش اًخفاوث فرام تني ذزخاث اجملمتؽ.
ِّ
اًس ْل الاحامتؾيُ ،و هخاح ً
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 -79تال ملسماث !!..
زحـت بٔثـل ذكائق فٌون ؿخس و رتَان يف اًخياحص ،يك ٔبس خعَؽ جمازات مصحةل ذاؾش
و اًـصابء ،واتخً ِْ ُت يل ظامنً من اًـجوت ،وما إن صـصث ابدلوغ ،حىت ُ
معسث إًََ
ومحسث هللا ؿىل ِ ّ
ُ
اًض َح ْؽ.
هنضاً واٍتاماً مسحتً مفي،

 -82تال ملسماث!!..
ِصاغ ا ٕالزاذاث ًخحلِق املعاحل ،صلول اً ّالؾحة ؿىل حصاة سوزً ّة .واملخالؾحة ُحبصمة
وزي ،وؿىل حساة اًضّ ـةِ ،صاغ ا ٕالزاذاث وهس اًصؤوش.
اًس ّ
اصلم ّ

 -81تال ملسماث !! ..
 بٍٔن ًنكذنك وحٌلًنك..؟؟!! ُي من ُمزب ًنك تبٔ ّن ًنكة اذلُسني كس رشذث من هصتالءخلص هبا امللام يف ترصى اًضام؟ .مل ًخوكّف بٔمصمك يف اًححر ؾهنا يف ّ
لك حجص
واس ّ
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وتت ّ
لك جحصّ ،
حىت هخض  م ٔبساساث اًحَوث يف املسًية الٓمٌة اًيائَة اًفاكست بٔه َّتا
خيي اطلي مّتش يف ؾخحاهتا.
ادلغصافِّةً ،ىهنّ ا ما ساًت ساَُة تبًٔلِا اًخاز ّ
وما يه ٕاالّ ًوزة جموس َّة ؿاكصث هفوسنك ،وضاحـت ذًنءت ا ٔلحالم مٌنك؛ ًخرضتوا
تـصط اذلائط ؿُض يا املضّتكٔ ،بًن جصيء من ذم اذلسني ،نباءت اطلئة من ذم
ًوسف ،إرا ني م ثؤمٌون ابهلل ،بٔكسم تبٔه ّين جصيء ،فبًٔن ّ
ظم جصاءت تيفيس ،ذون
اذلاخة ًضاُسُ ،ي ثُع ّسكون..؟.

 -80تال ملسماث !!..
هَف ثخحول اًِزمية إ ى ىىدة؟
هَف ثخحول اًِزمية إ ى ىىسة ؟
وهَف ثخحول اًيىسة إ ى هرص ؟
وهَف ًخحول الاهخحاز إ ى هرص ؟
ُي لك ركل جيصي ابًلفز إ ى ا ٔلمام ،ؿىل الاس خحلاكاث ..
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كاًوا" :حنن يف بٔسمة"ً ،ىهنّ م ما بٔذبوًن هَف سُذزَ ّعون مهنا؟ ،يف اذللِلة ظ ّحوا
ؿَهيا اًحّتول الٕصـاًِا.
كاًوا" :ا ٔلسمة اىتت و ا ٔلموز خبري"  ،فِي اصلماز و اًلذي ُو اىتاء مبٔسكِم ا ٔلذاليق؟
و االًٕغال يف ظصًق اهلمجَة.
ثخوجياً ًُك ركل ،س خجصي اهخزاابث زئاس َّة ..وفّتت زئاس َّة خسًست ..حاوًت إكٌاغ
هفيس بٔ ّن ا ٔلسمة اىتت –ؿىل زبٔهم .. -وسوزًشت خبري.

 -83تال ملسماث !!..
املصاُية ؿىل وؾي ازلاُري فلط؟
و إال ما يه اًفائست من سـهيا ٌضلميلصاظَة؟
ٔلهيا ؿىل مفّتق ظصق ،وبٔمام بٔمصٍن الكٌُل ًمص .إما اًفوىض هدِجة ًـسم اًوؾي ،بٔو
اًّت ّحم وحمني ؾوذت اصلنخاثوزًة.
(ونﺄهم ًا بٔتو سًس ما غزًت )..
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 -84تال ملسماث !!..
(اجملاًس اب ٔلماًنث)
حوكة حفؼتا ّمعن ثوفّامه هللا ،وظَّة ثصامه.

 -85تال ملسماث !!..
حصخ حبجم وظن ..بٔهنىَ ا ٔلهني  ..بُٔساٍ اًضّ فق ًوهَ  ..ختضّ ة ابًرثى ،اس خحال
ٌ
حٌّاء ..ث ٔل ٔل يف ؾَون ا ٔل ّمِاث  ..جنوماً وبّٔماز ًا  ..حُص ّذذ حصاثَي املؤمٌني  ..ثُؤ ِرن تفجص
خسًس.

 -86تال ملسماث !!..
ال ميىن بٔن حىون ُمث ّلفاً ذاذي ظائفذم ،وال ميىن ٔبن حُصاُن ؿىل ُمثلّف ذاذي
وسؽ إظاز ازلاؿاث؛ ًَىون مبلِاش اًوظن ال مبلِاش
ظائفذَ .وػَفة املثلّف بٔن ً ُ ّ
اًعوائف.
(من نخاة  -ذازح اًعائفة ً -لٔس خار ؿًل بٔمحس اصلٍصي)*

39

بال مقدمات
حممد فتحي املقداد

 -87تال ملسماث !!..
كِي( :ال جسبٔل اًعغات هَف ظغوا ،تي اسبًٔوا اًـحَس هَف دٌـوا؟ .) .واطلًي ال ُحي ّصك
اًلكة.

 -88تال ملسماث !!..
ٔبجساءلُ( :ي مصط ا ٔلوظان مبصط كِاذهتا؟)
 ادلزائص ُي مصط مبصط زئُسِا ،امل ُ ْل َـسْ وا ٔلجنك؟، -ويف سوزً ّة ظحُة زئُس بٔمصط سوزً ّة.
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 -89تال ملسماث !!..
بٔؾَس اندضاف امسي ..
فبٔحذاح اسدضـاز هباث ظوث خسّي مبوس َلِخَ الاوس َاتَة ،ثبٔيت ُمت ِّسخةً ،نفض ٌة
ؾهنا غحاز ؿامل اطلهصايث ،تـس بٔن ثلاذمت ؿَهيا ؾواذي ا ٔلايم ،فتسُس هفيس حبيان
لكمساث بٔم وزذامة ظوهتاً ،سهسن يف حٌااي اًحُت ؾيسما ثلوم تبٔصغاًِا وبٔؾٌلًِا
اًَومِة اًصوثًَِة اًيت ال ثًتيي.
اذلعاذٍن جضق ُسوء اٌََي ثلصغ مسـي من تـَس من اذلازاث
و ٔبظواث َخََحة ّ
ا ٔلدصى ،ومه ٍتَؤون ملسريت ًوم تعححة اًس ياتي حيعسوهنا ،ؿىل وكؽ موخاث اًيسى
وُو ًحَي ؾَسان اًلمح ،فتزت ًِا كَوة اًفالحني وارلري لكَ تبًٔسهم ال ثضَؽ مٌَ
سًدةل من ُيا اهخثلت زوخ َذتّت يف امسي فدث ّت فَِ حِات مذجسذت ،وبٔغاىهيم املخيامغة
مرص ؾحاة اًسٌلءِ ،ت ُح ّح ٍة مََئة ابًخفاؤل مي ٔل ذزوة ا ٔلمي.
وُن ً َ ْم َـسْ َن
حاالث اًوفات ال ثيلعؽ ،واذلزن وادلزغ ًيضح ذفّاكاً من كَوة اًًساءّ ،
من فازق اذلَات من حدَة بٔو ا ٍجن و صلِق ،فِيفش ركل إ ى بٔؾٌليق ،نيت بٔحزن ومل
ٔبفِم مـىن طلكل .رهصاييت ُياك يف تساًة مضواز معصيُ ،مثْ َريَة ابًِزمية ،صاُست ؿىل
حلِلة َو ْ ِمه و اىىساز .موسومة تـالماث اًيّسوة و ادلصاخ املؤثصت.
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 -92تال ملسماث !!..
(زساةل وظَخين من ظسًق يف سوزًة ..ؿىل اًواجس ٔبة) ظاز هََو اًلِوت تؼ 1222
!!! ًال تالُا ٔبظ ًال يه مرضت اب ٔلؾعاة من غري يش بٔؾعاتيا ثَفاهة ،إحت توكتا ،و
حصن اًحَغ تؼً !!! 722ال تالٍ ٔبظ ًال خباف من اًىوًس خريول ،بٔحت ؿىل زخَهيا،
وهََو اًسىص تؼ ً!!! 152ال تالٍ تال ما ًعري مـيا سىص ،من سمان تسي دفف مٌَ،
بٔحت وهللا خاهبا.
اًحزنٍن :جصوخ ميش وجبي ميش اًصايضة نخري مفِست ٌَجسم .س َسي تال اًوكفة
ؿاذلاحز ،وبٔسِي ٌَصوغ وكت الاهفجاز ً
فـال إحت ابًوكت املياسة.
املاسوث :ذدَِنك إهخو واملاسوث ًَىٌا ذَعت اًض خوًة ،وما مذيا من اًبذ .نخري
ظـحة؟!!! مٌَخس بٔواؾي سايذت  .ؾن خس توكتا مام.
اًىِصاب :تالُا ٔبظ ًال ما يف احىل من اًيومة جىري َُم تفِق اًواحس مذًضط وتعري
ٔبوسان مٌؼم و تَعي ؿاًضغي ؿاًوكت مام .من سمان هفيس هؼم حِايت وًنم جىري.
وهللا بٔحت و هللا خاهبا\ مؽ تَاث سوزي مذفائي ..غعة ؾيو!! ..
------------------------------( نٌل وزذث  ..تال ثسذي مين )*
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 -91تال ملسماث !! ..
جعمي إال ابًخبٓمص وارلَاهة ملعَحة اًـسو .وسُدلى بٔتو زغال ،ا ٔلة
ال فضي ٌَـصيب ؿىل بٔ ّ ٍ
ويح ارلَاهة اًـصتَة احملفوػة صلًيا ،ؾيسما غزا ا ٔلحداص مىة ،وما ٔبحفاذ (ساٍىس
ا ًّص ّ
تَىو) ،إال ثالمِش مسزسة بٔيب ِزغال.

 -90تال ملسماث !! ..
ٔبذبثيا وسائي االٕؿالمٔ ،بهَ ًخوحة ؿىل اكفة فئاث اًضـة ،من ؾٌلل وفالحني،
وموػفني ،من مسهَني وؾسىصًني ،واًـجائز واًس َساث ،و اًض حاة و اًضاابث ،من
خمخَف ا ٔلؾٌلز ،الاس خـساذ ذلضوز رمصخان ثلدَي ثسعاز اًزؾمي اًـؼمي ،وركل يف
اًَوم ا ٔلول ،من اًضِص ا ٔلول ،يف اًـام ادلسًس .ثحس ٔب اًفـاًَاث من معَؽ اًضمس،
وحىت اًثاهَة ؾرش ًَ ًال من هفس اًَوم( ،اذلضوز إحدازي ،تت ظائةل املساءةل ملن
ًخزَف )
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 -90تال ملسماث !! ..
اًبذوين ":هَف حال اٍمين؟ " .فبٔخاة " :اهؼص إ ى وهجيي
س ئي اًضاؾص ؾحسهللا ّ
سوزيّ ..
لك ما ّيف خيبمك
ثـصف حال اٍمين" .وبًٔن بٔكول ":اهؼص إ ى حايل ثـصف ٔبه ّين
ّ
تشكل".

 - 93تال ملسماث !! ..
اًضـة اًـصيب بٔظحح دُصذت زدِعة ،ال كمية ًِا يف حساابث ُح ّاكمَ ،اطلٍن ال ًلميون
اًـَينٔ ..لؿساء ا ٔلمة.
وس ًًن هل ،تي ًخِـوهَ ابملزاذ ّ

 -94تال ملسماث !! ..
كال َلس املاغوظ  ":س يلعؽ ادلحال و اًوُاذ و ا ٔلذغال و اًححاز و ا ٔلهناز ،سرياً ؿىل
ٔبكسامٌا حىت هعي إ ى كب تَفوز اًضِري يف جصًعاهَا ،وُياك وحنن هخحَ ّق حوهل،
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سبٔضؽ كسم ؿىل كبٍ ،و بٔكول هل ،تعوث ختيلَ اصلموغ ،حنن حضااي احملصكة اًـصتَة،
ىصًس وظياً كومِ ُا خسًساً ؿىل مزتةل ." ...

 -95تال ملسماث !! ..
ًن بٔوىس ،وًن بٔوىس ثشنري هفيس بٔ ّو ًال ،و ّ
لك بٔظسكايئ اًـصة من احملَط إ ى ارلََج،
ومن اٍهنص إ ى اًححص ،وفؼاؿة وُول ما حعي ،وحيعي ًيا مجَـ ًا ،بٔزحومك بٔن ال ثًسوا
ركل ،بٔهّ ا ا ٔلحدّة.

 -96تال ملسماث !!..
نخة اًعسًق ًنِص ؾحس اجملَس اذلصٍصيً" :خـل اًـصيب مٌش وضبٔثَ اًـضق و اًِجصت،
ًخـل هَف ًحيك ؿىل ا ٔلظاللً ،خـل اتزخياً مضوُاً مََئاً ابذلصوة اًـحثِةً ،ىٌَ
ًًىس ،بٔن ًخـل هَف ًخين مس خلد ًال مرشكاً" ،واكن زذي ؿَََ  ":إن اًـصيب ؾصف
اذللِلة اًلاس َة ،بٔهَ ال مس خلدي هل بٔساساً يف وظيَ ،وُو رضةٌ من احملال ،فصاخ
ًفىص يف اًِجصت".
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 -97تال ملسماث !! ..
مزاذ ؿَين ٌَصاغحني ابكذياء اًخحف اًياذزت:
ثوفصث صلي ٍلوؿة من اًضـازاث اًـصتَة اًياذزت ،و اًصًنهة من ؾِوذ ابئست ،تبٔهواؾِا،
اتخساء من اًضـازاث املزدصفة ،واًباكة ،املضَةل ٌَجٌلُري ،واًيت بًِٔحت اسلاش يف
اًـلول و اًيفوش ؿىل وكؽ اًِخافاث واًخعفِق.
اًحَؽ هلس ًا ،وابًخلس َط ،وهلدي بًٔة معةل ؿاملَة مـمول هبا يف ا ٔلسواق ،ومن مضهنا
اًض َُكٌَ ،خواظي مـيا من ذالل اًفُس توك حرصاً.

 -98تال ملسماث !!..
نخة اًعسًق اًضاؾص -حٌلل سـس اصلٍن بٔمحس –
وظ ٌن من امليفى إ ى امليفى
مسذ يف املاكن ..
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وظن رشاغ مذـة..
ما سال ًححص يف حسوذ اًصحي و اًعوفان.
وظن حياول بٔن ًغري ثلاومي اًزمان
ظف ٌي ُيا..
وُياك ؿاصل ٌة جض ّس ٕاسازُا
وثلمي مّتاساً من اًـضة املحـرث
واًرثى ،و اًض َح واًصحيان
و ا ٔلكصابء حصاُيوا..
من ًحـس امليفى كََ ًال..
سوف ٍىسة يف اًصُان ..
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 -99تال ملسماث !! ..
ىصي ،اس خلدَوين تعالكة اًوخَ
اًس ّ
ذذَت مصنز ًا حصَ ًا ٌَحعول ؿىل حدوة صلاء ّ
وحسن اًضَافة اًـصت َّة ،املغَف اب ٔلذة ادل ّم .تـس بٔن كسمت هلم بٔوزايق اًثحوث َّة،
ز ُ
ميي) املحـوج
حت بٔهخلي يف زحةل مىوه َّة ،فرام تني املاكثة ،نٌل (ا ٔلدرض االٕجصاُ ّ
اًسوزً ّة.
ا ٔل ّذمي ً ٔلدم املخحست ،اطلي فضي يف إجياذ ح ّي ٌَمضلكة ّ
ُ
حعَت من اًخواكِؽ وا ٔلوزاق اخملخومة اًِامة واًرضوزًة ،ا ٔلمص اطلي مغصين
حِر
ٌَمصت ا ٔلو ى يف حِايت
ابًسوز ،ومن ساؾتا و ٔبًن بٔصىصمه حىت جعز ًساينٔ ،له ّين ّ
ُ
صـصث تلمييت اًضرع َّة ،وبٔه َّيت اكٕوسان ُمِ ّم وفاؿي يف ُشا اجملمتؽ ،وُياك من
بٔمثال ُم ّ
وػفي ُشا املصنز من ًُلسّز ركل.
صلي إضحازت ،بٔزلَت اكًُل ،وًنء من محَِا حسميِ ،ذَتا ثعَح
حىوهت ّ
وتـس ٔبن ّ
الٕكامة اثفاكِّة ٌَحسّ من اهدضاز ا ٔلسَحة الاسّتاثَجَّة تني اًلعحني اًـاملَني (بٔمصٍاك
ػن بٔهنّ ا بٔنرث ؿسذا تبٔوزاكِا من واثئق اثفاكِّة ( اكمة ذًفِس) ،ويف هناًة
وزوس َا) ،وبٔ ّ
ُ
حعَت ؿىل ذفّت بٔمحص ،بٔس خعَؽ مبوحدَ ِصف خمععايت اًضِصً ّة من
املعاف
اصلواء ،ؿىل حساة ُمفوضَّة ّاًالحئني ،صىصاً هلم.
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 -122تال ملسماث !! ..
اذليني زحوغ إ ى املايض ،وحصمجة ٌَمضاؾص وا ٔلحاسُس تـاظفة ظاذكة.
(سلى هللا بٔايم سمان)

 -121تال ملسماث !! ..
ًوال بٔظفال ذزؿا ،وًِومه اًبيء تـس اصلوام يف ابحة املسزسة ،وًوال اًعحاصري ..وًوال
ادلسزان  ..وًوال بٔهنّ م ثـَ ّموا مداذئ اًلصاءت واًىذاتة  ..وًوال بٔهنّ م مسـوا ثيشء امسَ
اذلصًة ،وُشا اًيشء غري مسموخ تخساوهل يف تالذمه ..وًوال بٔهنّ م نخحوا ؿىل ادلسزان..
ملا حصى اؾخلاهلم ..وًوال اؾخلاهلم ،ملا حصى ثـشٍهبم تعصًلة ثضـة ..وًوال ثـامي
املسؤوًني يف احملافؼة ،تعصًلة بٔزحدت فضَِم اطلزًؽ يف اًخـامي مؽ املضلكة..
وًوال  ..وًوال ..وًوال اًحساايث  ..ملا اكهت اٍهناايث
وًوال امللسماث  ..ملا اكهت اًيخاجئ
ًوال لك ُشاُ ،ي اكهت س خلوم اًثوزت اً ّسوزً ّة؟.
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 -120تال ملسماث !!..
ال ميىن ٔلحس اكئياً من اكنٔ ،بن ًسّؾي فضهل ؿىل اًثوزت اًسوزًة ،اًفضي هلل وحسٍ.

 -123تال ملسماث !! ..
مٌش اٌَحؼة ا ٔلو ى ًلِام بٔول مؼاُصت مٌاُضة ٌَيؼام يف سوزًة ،زوى اًيؼام زواًة
اًفزاؿة
املؤامصت ارلازحِّة ،واًـعاابث االٕزُاتَة ،واًلاؿست ،وازلاؿاث االٕسالمِةّ ،
املصؾحة ٌَغصة واًـامل ،وابًخايل ىىط ازلَؽ ؾن هرصت اًثوزت اًسوزًة.

 -124تال ملسماث !! ..
اًصابهَة ّ
ثخجىل ؿىل سوزًة ،وزوزهتا زمغ ّ
لك ما حسج و حيسج .
املسح ُة ّ
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 -125تال ملسماث !!..
ُي ضاكت تيا اصلهَا ،و ّ
لك ُس ُحَِا ،حىت ىىون تت زمحة اًخرش؟.
وُي بٔظححت اذلَات َنرُص ِم إجصت مفلوذت مٌّا؟.
كاثي هللا ُػ ّالم اًخرش!!...

 – 126تال ملسماث !!..
اذلق ؾن ّاًص ْنة ًوماً ما ،ثسخة ِكَّتِ م ،وضـفِم ،فَن ًضري اذلقّ
إرا ثبٔدص بُٔي ّ
اذلق ،وتسا ركل ًلاِصي اًيّؼصٔ ،به َّ ًن ثلوم
صُئاً ،وٕارا حاكًة اًحاظي وبُٔهل ؿىل ّ
ٌَحق حوالث.
ًىن ّ
ّ
ٌَحق كامئة بٔتس ًا ،إهنّ ا حوةل ٌَحاظي  ..و ّ

 -127تال ملسماث !!..
اًسٌلء
اًسٌلء اًس ّ
يوي مؽ ا ٔلزط ًخعِريُا من اصلًنساث ،اًثَج ظِص ّ
اًثَج حو ٌاز ّ
ًخـمَس ا ٔلزط من خسًس ،بُٔحة ذلَات هؼَفة هلِة.
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 -128تال ملسماث !!..
 0213\10\10مٌرفغ كعيب صسًس ًرضة تالذ اًضام ،ومعوم ذول حوط
اًححص املخوسط ،نٌل بٔوزذث ورشاث ا ٔلددازٔ ،ب ّن بٔظفا ًال سوزً ّني ًخج ّمسون ،وميوثون
اًعـحة ..اًـني ثسمؽ،
من صست اًبذ ،والهـسام وسائي اًخسفئة ،وػصوف اٌَ ّجوء ّ
واًلَة حصحي.

 -129تال ملسماث !!..
ُياكٔ ..بظياف ٌَثواز ..اثئص ظاذق واحض اًصؤًة وا ٔلُساف ،هؼَف املؼِص واخملب.
سش مسسوشُ ،سفَ دسُس يف ّ
تر اًفذية واًخثخِط واً ُفصكة ،وٕااثزت
واثئصُ ،م ّ ِثو ٌز ُمٌْ ٌّ
ٌ
اًيـصاث .واثئص خاُي ،خيسم اًـسو وبُٔسافَ من حِر ًسزي وال ًسزي.
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 -112تال ملسماث !!..
حصة اًسوزًون ّ
لك ٔبهواغ املوث ،اؾخحاز ًا من املوث يف املـخلالث تت سوظ
ّ
ادل ّالذ ،و ٔبًوان اًخـشًة ،واملوث ابًلعف من اًعائصاث واًعوازخي اًىراموًة واًحـَست
املسى الاسّتاثَجَة ،اًيت ُوخسث من بٔخي اصلفاغ ؾن حِاط اًوظن ،وهصامة ا ٔل ّمة.
ونشكل املوث حوؿاً ،وؾعضاً حصاء حعاز اًيؼام ٌَمياظق واًخج ّمـاث اًسىٌ َّة،
وًىن بٔحسج موضة ٌَموث ،جتخاخ اًسوزً ّني ،يه املوث حصاء اًبذ واًعلِؽ ،تبنة
مٌرفغ(بًَٔىسا .)0213 \ 0 \ 10

 -112تال ملسماث !!..
ُا يه ًحيان زحـت ًخىون حمافؼة سوزًة ،تـس ٔبن هبٔث تيفسِا ؾن اذلصة يف
سوزًة ،وًىهنا ؿاذث ُشٍ املصت ؿىل ٔبًسي اٌَحياهَني ،اطلٍن بٓسزوا اًيؼام اًوحيش،
ومضازنخَ يف كذي اًضـة اًسوزي اًصائؽ ،اطلي فذح كَحَ وظسزٍ ،وكسم لك ما ميكل
يف ؿام  ،0226اكن ُشا حزاء ملوكفَ اًيخِي ،سوزًة دصحت من ًحيان من سمان،
تياء ؿىل ظَة اٌَحياهَني ،ومل ًعَلوا ظب ًا ؿىل فصاكِا ،حزموا بٔمصمه ابٌَحاق هبا،
ًخبهوا مبا حعي وحيعي فهيا ،و ٔبظححوا رشاكء يف اذلصة ؿىل اًضـة،
ًَىذووا و ّ
ًحسو بٔهَ غصام ا ٔلفاؾي.
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 -111تال ملسماث !!..
اًعَِوهَة واالٕمبايًَة واًصبٔسٌلًَة واًصحـَةُ ،شٍ اًس ميفوهَة اًيت ؾزف ؿَهيا االٕؿالم
اًححغاوي ،حوايل هعف كصنُ ..ي اهلصضت ُشٍ املسمَاث من اًوحوذ؟ُ ،ي اىتت
ظالحِّة اًـزف ،بٔو وس هيا االٕؿالم اًححغاوي وتحغاواثَ ،بٔو ثًساُا معساً؟.

 -110تال ملسماث !!..
ص َعية االٕسالم واالٕسالمِني ملعَحة من؟ ،ورشد وثلس مي اجملمتؽ اًـصيب ملعَحة
من؟.

 -113تال ملسماث !!..
نيا مؽ (حزة هللا) حِامن اكهت تيسكِخَ ُمذو ّهجة ٕالرسائَي ،وًىن ؾيسما ّ
وهجوُا إ ى
اًسوزً ّني فٌحن ؿىل هلِغ مـِم ،ويف ُشٍ فَُس ُياك فصق تُهنم وتني
ظسوز ّ
اًعَِو ّين.
اًـسو ّ
ّ
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 -114تال ملسماث !!..
بٔحصاش اًـَس ث َُلصغ ..بٔحصاش اًـوذت ًن ث َُلصغ  ..حصاثَي اًصُحان حمتىن  ..ثًذؼص بٔتواة
اًسٌلء يك ثُفذَح  ..و ؿىل ا ٔلزط اًسالم ..ودسصت املَالذ بٔوكسوُا صلفهئم ،..مفا اطلي
تلي ًيا من اًـَس؟( . .اي ؾَس كس ُ َّجت ٔبدساين  ..رنّصثين بًُٔل وبٔوظاين)  ..رنّصثين
ادلوغ واًصغَف  ..واًبذ واًثَج يف اكهون..

 -115تال ملسماث !!..
من بٍٔن يل بٔن بٔس خـَس كاتَ َّيت ٌَحة ؟.
زمغ اصلؾواث املخىصزت..
واًيساءاث ..
اذلة من خسًس؟.
وال بٔذزيُ ،ي ثد ّسؽ هفيس ًثلافة ّ
سبٔذبمكٔ :بهين ؿىل حاف ّة اًِاوًة!!..
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 -116تال ملسماث !!..
ُ
حفؼت مٌش ظغصي ،بٔن حسوذ ٕارسائَي من اًفصاث إ ى اًيَي ،و ٔب ّن ؿَمِا ابٌَ ّوهني
ا ٔلسزق وا ٔلتَغ ،وٌُل زمز طلكل.
سؤايلُ :ي حللت ٕارسائَي ظموحاهتا اًخوسـَّة ،بٔو بٔهنّ ا وضـت ذازظة ذلسوذُا،
ؾيسما كامت تخٌاء ادلساز اًـاسل ،تُهنا وتني ما ثحلّى من بٔزايض اًضفّة اًغصتَّة .وُي
انخفت ٕارسائَي هبشا؟..

 -117تال ملسماث !!..
ذعصف ًا ،نخة" :ما ُو اًفصق تني اًفَسعَيُني
ذما كص ٔبث ؿىل اًفُس توكٔ ،ب ّن ًّ
هوذاي ُم ّ
واسلري" ،خاءٍ اًصذ من صاتة فَسعًَِة" :ادلساز اًـاسل".

 -118تال ملسماث !!..
ؾزاؤًن  ..مصوذًن
حنن مذج ّشزون ابكون ،ما تلِت ّرزت حصاة يف سوزًةُ ،و سريحَون ..
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 -119تال ملسماث !!..
اث ّضح ٔب ّن ادلَوص اًـصتَة اكهت واب ًال ؿىل بٔوظاهنا وصـوهبا ،فدسل بٔن ثخّجَ ٌّضلفاغ
ٌَـسو ؿىل
ؾن حِاط اًوظن ،وزواتت ا ٔلمة ،ذ ّمصث ا ٔلوظان  ،وك ّسمت بٔحزاء مٌَ ّ
ظحق من رُة ،وحسلت صـوهبا ،وحصنتا تال بٔحالم ،فاكست ٌَمس خلدي.

 -102تال ملسماث !!..
اًَِالك اًىصثوهَّة ً ٔلهؼمة اًـصتَّة ،كٌات فضائَة نلٌات ادلزٍصتْ ،
فصظت ِؾلسَ ُا ،وفىّىت
ت ُ ْيُتا.

 -101تال ملسماث !!..
يف نخاتَ (تالذ اسلري) ،نخة ا ٔلس خار َلوذ اًسـسين -
(ؿىل لك مواظن بٔن خيخاز ماكهَ ،يف ارلَف بٔو ا ٔلمام ًُ ،س يف تالذ اسلري ماكن يف
اًوسط  ..اًوسط ذميوغ ،ومن خيّت اًوكوف ٍىس وسعَ ،اًوسط املسموخ اًوكوف
فَِ ُو وسط املَـة( ..
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 -100تال ملسماث !!..
مٌش بٔن ُحعت من تعن بٔم إ ى ُشٍ اصلهَا ،واًضـازاث ثسغسػ بٔحالم وخمََيت،
وبٔنرث ثكل اًضـازاث اس خئثاز ًا الُامتمايت( ..وحست – حصًة  -اصّتاهَة) ،وُو خيخرص
ٔبحالم نٌل ادذرص ٔبحالم ا ٔل ّمة اًـصت َّة ،وهوهَ تلي صـاز ًا ال ًخجاوس اٌَ ّسان ،ومل جيس
اًحُئة اًعاذلة ًخعحَلَ يف ذهَا اًواكؽ ،وذري من كام تّتمجخَ وثعحَلَ مه حٌلؿة ا ٔلهؼمة
اذلاهكة ،فاكهت اًوحست اًخاكفي واًخضامن فرام تُهنم ،واذلصًة بٔن حىون حصًة اختار
االٕحصاءاث اًالسمة يف إفلاز اًضـوة ،وهنة ثصواهتا ،معاذزت حصٍتا ،والاصّتاهَة
يه بٔهنم رشاكء يف اكدسام اًغيامئ اًيت اندس حوُا( ..من هل اؿّتاط ؿىل ركل .)!!..

 -103تال ملسماث !!..
نخة (ذ -ظبي الاجصاُمي) :
ؿَمخين اذلَات ..بٔن بٔحـي من كَيب مسًية تَوهتا اذلة ،وظصكاهتا اًدسامح ،و ٔبمجي
ُيسسة يف اذلَات يه تياء حس من ا ٔلمي فوق حبص من اًَبٔشٔ ،بن هلول ٔلهفس يا كدي
ٔبن هيام ٔ :به ّيا ًس يا اذلزاىن اًوحِسٍن يف ُشا اًـامل ،وًُس ّ
لك اًياش سـساء نٌل هؼن،
وًىن اًَبٔش هلعة سوذاء يف ؿامل ميضء.
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 -104تال ملسماث !!..
وظ ٌن مُعاةٌ تلِاذت ادلاُي ،ويه معَحة املعائة ،اًيت ت ّي ؿىل اًخرش واذلجص،
بٔوظا ٌن ُجت َُّص إ ى ساحاث اذلصوة ثضحعة كل ،وحُ َ
صمغ ؿىل إؿالن اًسالم ثضحعة
ٔبدصى.
مٌش س يواث فُصط ثسزٌس اٌَغة اًفصوس َة يف سوزًة ،تسون بٔذىن ذزخاث اًخحضري،
و إؿساذ اًىواذز اًىفوءت طلكل ،وُامه اًَوم ًفصضون اٌَغة اًصوس َّة ؿىل اًعالة
ٕزضاء ٌَفصاىىفوهَة واصلة اًصويس.
اًسوزًني ،لك ركل اًزتًف واًيفاق اصلمياغويج ،ا ً
سوزًة ٔبظححت هصت ًخلارفِا اًالؾحون نٌل حيَو هلم ،واًضـة ًسفؽ اٍنمن اًحاُغ ،و
من غري املسددـس بٔن ًفصضوا ؿََيا اٌَغة اًعًَِة واًرصتَة و اًفازس َة واًزوًو و
اًخاًالهسًةً ...حسو ٔبن لك يشء خائز يف ُشٍ ا ٔلايم اًسوذاء.

 -105تال ملسماث !!..
دس اًسوزًون لك يشء ماذي ..
مل ًحق يف حـحتم بٔي يشء ٔبتساً ..
وًىهنم زحبوا هصامتم..
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 -106تال ملسماث !!..
جمصذ صـازاث حصذذُا ا ٔلًسن ،وحل ًساؾة دِال
ما كمية اذلصً ّة !!..إرا تلِت ّ
ازلاُري؟
اًسوزً ّون حِامن دصحوا ٌَمعاًحة حبصٍ ّتم؟.
ُي بٔدعبٔ ّ

 -107تال ملسماث !!..
ُي رلويف اًىدري مبز؟
ذاظة إرا خاءث هدِجة الاس خفذاء ؿىل مٌعة ّاًصئاسة يف مرص وسوزً ّةٔ ،بك ّي من
.% 99‘99
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 -108تال ملسماث !!..
يت زص زص = يت ذغ ذص،
(يت زص زص )..بٔغيَة زاكعة ًّت ّذذ ظساُا ؿىل اًلٌواث اًفضائَّة اًـصتَة،
(يت ذغ ذص) بٔغيَة تَحن حٌائزي ًّت ّذذ ظساُا يف اًضّ ام واًـصاق.
وزوائؽ اًلِص يف بٔغيَايت ظسى اًـلم يف حِايت.

 -109تال ملسماث !!..
اًسوزً ّون يف مؤمص حٌَف ،0إ ى اث ّفاق ؿىل بٔ ّال ًخفلوا بٔتساً ،وثحلى
زت ٌّل ّ
ًخوظي ّ
اًس َاذت ،بٔهنازُا محصاء ،زتَ ُـِا ذا ٍم ،وصـهبا ُمسدداخ تبٓةل اًلذي تال
سوزً ّة ُمٌتىة ّ
زمحة.

60

بال مقدمات
حممد فتحي املقداد

 -132تال ملسماث !! ..
صلي ٔبن حىون زوس َا وبٔمصٍاك ،ومن ًّف ًفِّم من بٔذؾَاء ٔبظسكاء ٌَضـة
ال كٌاؿة ّ
اًسوزي ،بًُٔس من املس خغصةٔ ،بن تصض زوس َا نسوةل ؾؼمى ،ؿىل اًيؼام يف
ّ
سوزً ّة!!..؟ ،وختس اًضّ ـة اطلي س َلول لكمخَ ًِا" :ال ىصًسك" يف هناًة املعاف..
"ؿسو خسّك ال ًوذّك" .بٔي ال ميىن بٔن ً ُحسي كل اً ُو ّذ
رمٌل ظال ّاًزمان ،وكس كِيّ :
اذللِلي.
اذلة
و ّ
ّ

 -131تال ملسماث !! ..
الاس خحٌلز غاً ٌة ال ثُسزك  ..س َعي تعاحدَ إ ى هناًة يه حعَةل ،وهدِجة ٌَ ُم ْس خ ْح ِمص
ٔب ّي غاًة وُسف ،وُو من ٌسكل ظحاغ اًحالذت اسلازً ّة ،وٍىون تشكل كس ظاز ُو
س َس املوكف .
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 -130تال ملسماث!! ..
ما حعي وحيعي يف سوزًة ًُس ٔبسمة فلط ،وٕامنا يه زوزت حلِلِّة ،صَ ّو ُُوُا،
ومععَح ا ٔلسمة ٍُ ّصوح هل اًيّؼام ،وًىن إرا اكهت بٔسمة ،فٌَلرا اس ّمتصث ًثالج
س يواث ،ويه ذمخ ّست ما ساًت إ ى بٔخي غري مـَومّ ،
وجتىل فضي اًيّؼام ،يف حَ ِّا؟.

 -133تال ملسماث!! ..
ُ
وظَت إ ى ابة بٔجماذ اًخازخي املغَق
ٔبظاتين ادلزغ واًَبٔش واملَي و اًلصف  ..ؾيسما
يف وخَ اًيّؼام اًسوزي واملـازضة ؿىل ح ٍّس سواء ،وكس س َعصث ؿَهيم مجَـاً
الاىتاسً ّة ،من ذالل س حاق املزاوذت يف املواكف.
واذلريت كذَخيا ،فل هـس هـصف ادل ّس من اًِزل ،واًعواة من ارلعبٔ يف ٔبفـاهلم ..كاثَِم
هللا..
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 -134تال ملسماث !! ..
اًيؼام اًسوزًة غري كاذز ؿىل االٕظالخ ،وغري كاتي ً ٕالظالخ ،بًٔضاً هدِجة حصهَخذَ
اخملاجصاث َّة واًعائفِة.

 -135تال ملسماث !! ..
اًضـة اًسوزي ،كال :ىصًس اذلصً ّة.
خحق إال املوث.
اًيّؼام كال هل :ال جس ّ
اًضّ ـة هخف :اًضّ ـة ٍصًس إسلاظ اًيّؼام.
اًيّؼام :بٔسلط اًوظن واًضّ ـة مـاً.
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 -136تال ملسماث !! ..
وهج ًا ًوخَ ..ويف اًعحاخ" :اي فذّاخ  ..اي ّزساق"
 سبًٔينُ :ي ٔبهت ؾصايق؟.سوزي؟.
 ال تي ٔبًنّ
 بٔما اكن ًنك من ا ٔلفضي ًنكً ،و تلِ م ؿاكَني تال مضالكّ ،معا بٔه م فَِ الٓن؟.ُ
ُزسث زبٔيس ،و ٔكه ّين بٔزًس بٔن ًفِم ..بٔن ٌسىت ٔ ،له َّ تسا يل َ ..ظ َِف ًاَ ،خ َِفاً ،صا ِمذاً،
حاك ّسا..

 -137تال ملسماث !! ..
ْمن بٔها اذلزن اًو ُاكف تحايب ..
ذ ْغ كَيب ..
ذزوتم نئُدة ..
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بٔوززدين اهلموم ..
نفاك اشلسني ،كعف َت هبجتا..
رت ُ ْ
َت وزوذي ّ ..
حىت اًَبٔش مَ ّين.

 -138تال ملسماث !! ..
اذلصة ٕازاذت  ..فِيي ٕازاذت املؼَومني ،تسفؽ اًؼل اًواكؽ ؿَهيم ..ونشكل ٕازاذت اًؼاملني
امل ُـخسٍنً ،فصط ػَمِم ؿىل الٓدصٍن ..وًُكّ مهنم رشًـة ،ورشًـة امل ُيخرص ثـخًل
رشًـة املِزوم.

 -139تال ملسماث !! ..
االٕوسان ُو غاًة املعَحني ،ونشكل غاًة املفسسٍن ،وُو غاًة اًغاايث مجَـاً من بٔخي
اًس َعصت ؿَََ.
ّ
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 -142تال ملسماث !! ..
ؾيسما ثلصغ ظحول اذلصة ،ثحسبٔ زكعة املوث ا ٔلذري تَحن س ميفوه َّة بٔسٍص ّاًصظاض،
ُ
فذعمت اًـلول مهبوث ًة ،وثُع ُم الٓران ،وثخج ّمس ا ٔلًس ية ،وثخرضّ ة اًـواظف.

 -141تال ملسماث !! ..
اًَوم اًثالاثء  0211 \ 3 \ 18م..
هناًة  ..وتساًة ..
نخخت هفسِا ،ومل ٍىذهبا ٔبحس،
اكهت اًرصذة،
واملعصكة ،فىسث ادلبوث،
و ّ
حعمت َُالك اًعغَان اًىصثوه َّة،
اًفزاؿة،
بٔػِصث ثفاُة ّ
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ذزؿا ..
اًرصذة  ..املعصكة،
يه اًحساًةّ ..
اًساؿة ًن ثـوذ ٌَوزاء،
وؾلازة ّ
فاًثوزت خاءث نغصابلٍ ًخيؼَف اًضّ وائة،
وسّتم ملزتةل اًخّازخي  ..اًفضالث واًيفاايث اًخافِة،
ما حعي يف سوزً ّة معَق،
ُ ُمع ُص اًثوزت زالج س يواث؛
فس ُ
ؾز خسًس ً ٔل ّمة كاظحة.
خىذحت اتزخي ّ ٍ
وسّتمس ظصًق املس خلدي،
حلِلة ،إهنّ ا ٔبذافتم مجَ ًـا !! ..
فذبٓمصوا ؿَهيا مجَـ ًا،
ثبًٓف ؿىل ؿساوهتا ..وِية اجملوش ،وحاذاماث اٍهيوذ ،و ُحثاةل اًـصة.
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 -140تال ملسماث !! ..
حازة ،!!..ووس َان
نخة ( بٓزوست زًيان ) :كي يل من ٔبهت؟ٔ ،بكي كل من س ُخ ْ
رضوزي يف حىوٍن ا ٔلدم.
اًخّازخي مبا يف ركل ا ٔلدعاء اًخازخي َّة ؿامي
ّ

 -143تال ملسماث !! ..
نخة ا ٔلس خار (بٔمحس اًحسٍصي) يف نخاتَ (ذازح اًعائفة):
ال ميىن بٔن حىون ُمثلّفاً ذاذي ظائفذم ،وال ميىن ٔبن حُصاُن ؿىل مثلّف ذاذي
ًوسؽ إظاز ازلاؿاث؛ ًَىون مبلِاش اًوظن ،ال مبلِاش
ظائفذَ ،وػَفة املثلّف بٔن ّ
اًعوائف.
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 -144تال ملسماث !! ..
ٔبجساءل حلِلةُ :ي حنن منكل مس خلد ًال؟.
إرا اكن ركل موحو ًذا ابًفـي ،إراً اكن جية ؿََيا اهخؼازًٍ .!!..ىن إرا مل ٍىن ُياك
مس خلدي ًيا يف ا ٔلساش ،مفارا هًذؼص؟.
وُي مىذوة ؿََيأ ،بن ثفىن بٔؾٌلزًن يف اهخؼاز َو ْ ِمه املس خلدي ،وىىشة ؿىل بٔهفس يا
وه ُ َم ِيّهيا؟.
ومارا ؾن اًيّفق املؼل اطلي اس خغصق حِاثيا لكِّا ،مفا فائست اًضمـة اًيت زت ٌّل جنسُا يف
ذاظة إرا اكهت معفبٔت ،بٔو بٔهنّ ا ال ثيري إال راهتا فلط ،تفـي حاحة جحة
هناًخَّ ،
هوزُا ؾيا ،حبَر ال ًؼِص ًيا ما تـسُا وال كدَِا؟.
املس خلدي فـ ًال بٔنشوتة نبى ..اتخَـيا ُظ ْـمِا ظواؾَة جاكمي ٕازاذثيا ،نٌل اتخَؽ اًىثري مٌا
ٔب ّن امللاومة يف غزت اهخحاز وهتَىة ،يف ػ ّي ادذالل ثواسن اًلوى.
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 -145تال ملسماث!! ..
ؾيسما ثضؽ اذلصة ٔبوسازُأ ،بمصاء اذلصة وكتا ..مارا س َىون معَِم ،وُي
اًساتلة من ّ
اًعغات ،بٔم سٌُسجمون يف
سُذحوًون إ ى ُظغا ٍت ُخسُ ذ؟ هضَفِم إ ى اًلامئة ّ
اجملمتؽ ،تـس بٔن ٍصموا ٔبسَحتم ،وًـوذوا إ ى بٔؾٌلهلم ،وذمازسة حِاهتم اًيت اكهوا ؿَهيا كدي
اًثوزت؟.
ٔبم س َىوهون ؾحئ ًا خسًس ًا ؿََيا ،وابًخايل س َرخَلون حصو ًاب ومـازك خاهخِّة ،ثـَق
الاحامتؾي.
اًسل
حِات اًيّاش ،وثوكف إؿاذت االٕؾٌلز ،وهت ّسذ الاس خلصاز و ِ ّ
ّ

 -146تال ملسماث !! ..
ال ميىن بٔن ٍىون ُياك ،اتزخي تال حغصافِة ،فادلغصافِة يه املاكن املصثحط سما ًًن
ٕابوسان  ،..فـَََ ٍىون اًوظن (حغصافِة وٕاوسان).
وازثحاظ االٕوسان ابدلغصافِة ،من ذالل اطلهصايث وا ٔلحالم والٓمال ،فِشٍ يه اًيت
حـَت من ادلغصافِة ثُـاذل زوخ االٕوسان ،فِفذسها تسمَ ذفاؿاً ؾهنا.
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من ُيا بٔس خعَؽ اًخب ٔهَسٔ ،به ّيا حنن ادلغصافِة واًخّازخي .وحىون تشكل ادلغصافِة يه
ا ٔلزط وادلسس و اًواكؽ ،إهنا حصتة ا ٔلفاكز وزوهحا وواكـِا.

 -147تال ملسماث !! ..
ك ٌل ِت ََ ٍس خاُةل ،مارا س خفـي تَ؟.

 -148تال ملسماث !! ..
لكُّيا ملرصون ..ؿُشزاً!!..

 -149تال ملسماث !! ..
اًوظن واملواظن تني س يسان ِرشؿة اًلاهون ،وسعوت ً ٌس كاتضة ؿىل ّ ِاًزًنذ ،وًعاملا
اهلَحت اًحيسكِّة ؿىل ِرشؿة اًلاهون واصلّ س خوز؛ فِح ّي ارلصاة واصلماز ٌَوظن واىتاك
هصامة املواظن وحسلَ.
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 -152تال ملسماث !! ..
ما فائست اًخجصتة ،إرا مل ثًذج ًيا فائست ًنفـة.

 -151تال ملسماث !! ..
اًساذسة واًيعف ظحا ًحا .بٔحصو
نخة ا ٔلس خار َلس مسهللا اًـساسفة" :اًَوم ا ٔلحس ّ
وؾلًل وكَيبَ ُ ً ،لَ ّحان حٌَف ًُ ،0س زلة فَِ ويف خمصخاثَ ،وٕاه ٌّل ٔلهنّ ٌل ( كَيب وؾلًل)
وكوت ٕازاذت صـهبا
مـَلان يف سوزاي ،فِي ميىن ادذعاز سوزاي حبضازهتا واتزخيِا ّ
ذاذي بٔزتـة خسزان تت ٕارشاف (نريي – الفصوف) ،بٔؿساء ا ٔل ّم ْذني اًـصت َّة
واالٕسالمِّة.
ضو ًُا
ومن سمع بٔن ُش ٍْن اًـسو ٍْن س َُل ّسمان ًيا ّ
املن و ّ
اًسَوىً .ن ٍىون خمصهجٌل ٕاال ُم ّ
تسي يف سوزاي .فال (الفصوف) ُمح ّحاً ٌَيّؼام وال (
حاةل ذامئة من ؿسم الاس خلصاز ا ٔل ّ
وزي .ما حيصج اًحالذ إال جعوًِا ،وًن خيَط ًسوزاي ٕاال
اًس ّ
نريي) ُمِمت ًّا ابًضّ ـة ّ
اًسوزًني .حٌَف ،0وما سال اًيؼام ،هؼام ُمٌلهـة .ضس َم ْن ال بٔؾصف؟.
ّ
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سوزي،
رشذ جسـة مالًني مواظن
ّ
اًس ّ
وزي ،فلس ّ
بٔؾخلسُ بٔهَ هؼام ذماهـة ض ّس اًضّ ـة ّ
سوزاي !!..
واًلذىل ال ميىن ٕاحعاءمه تت اًصذم  .تَا املٌلهـة اًيت مثهنا ذماز وحسق ّ
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ
**الفصوف وسٍص ذازحِة زوس َا ،ونريي وسٍص ذازحِة بٔمصٍاك

 -150تال ملسماث !! ..
ًخـصط ملؤامصت ،وٕان اًـصاق
نخة ا ٔلس خار َلس مسهللا اًـساسفة " :كاًوإ :ان اًـصاق ّ
اًعموذ ،بٔ ّن اًيّؼام
مصس يف وخَ ُشٍ املؤامصت مٌش ؿام  1992وًغاًة  0223وصاُسُ ّ
مل ٌسلط ظَةل ثكل اًفّتت ،ووسوا ٔب ّن اًـصاق ُذ ِّمص مثياً ًحلاء اًيؼام .
بٔما ال ٓن ،فِلوًونٕ :ان سوزاي ثخ ّـصط ملؤامصت ،وصاُسُ فضَِا تلاء ا ٔلسس يف اًسَعة،
وثغافَوا ؾن ذماز سوزاي.
اًسالظني ّ
اًعغات بٔم اًضّ ـوة وا ٔلوظان؟.
ٔبًن مل بٔؿُسْ ٔبفِمَ ،م ْن ا ٔل ّمهُ ،ؤالء ّ
ُي مه ٔبمه من صـوهبم ومن تضلاهنم؟.
ث ّحاً ًـلوًيا  ..فِي حنن نٌل ًيـخيا اًغصة "ا ٔلغحَاء اًيافـون"؟.
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 -153تال ملسماث !! ..
نخة ا ٔلس خار مٌعوز اًس َسُ :ي زوزثيا مس ّمتصت؟ ،بٔم بٔن حِاثيا بٔظ ًال يه زوزت
مس متصت؟ ،بٔم جنحوا مه يف توًي حِاثيا إ ى زوزت مس ّمتصت ال ثًتيي ض ّس اًفساذ
واالٕفساذ واصلنخاثوزً ّة واًعغَان؟ ،يف ّ
لك ا ٔلحوال ًن هـوذ إ ى مٌاسًيا ذون تلِق
بُٔسافٌا يف اذلصً ّة واًـساةل االٕوساه َّة.

 -154تال ملسماث !! ..
إرا اىىسث ُخشوت امللاومة فِيا ،ؿََيا ٔبن ه ُعفّق الغخعاة وسائيا يف تَوثيا ،ؿىل
مصبٔى من ؾَوهيا ..وسًُدا ُغ ؾحَس ًا يف سوق اًيّزاسة ..واًلِوذ تبًٔسًن  ..وا ُّطل ّل ٍىسوًن.

 -155تال ملسماث !! ..
تساوت اًـواظف واملضاؾص وا ٔلحاسُس ،زبٍٔتا ُمذفض َّة ،زمغ بٔ ّن ًس اذلَات خس َّة ؿىل
ظفحاث سماهنم اطلي ًـُضوهَ.
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 -156تال ملسماث !! ..
تـغ اًخرش ٔبذالكِم يف غَحوتة مسى حِاهتم.

 -157تال ملسماث !! ..
تـغ اًخرش مل ًفعيوا بٔ ّن صلهم مضاؾصُ ،مذبٔث ّصٍن جبفاف ودفط اًحُئة ،امليـىس ثبٔزريُا
اذلة ؾيسمه.
ؿىل كَوهبم و ٔبزواهحم؛ فذيضُ ة ًياتَؽ ّ

 -159تال ملسماث !! ..
اًيسامة ؿىل ْفوث فصظة ًُست هناًة املضواز ،مفا يه إال ؿالمة ؿىل اًعصًق.
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 -162تال ملسماث !! ..
اًلكمة ٔبهىث  ..واًلل رهص ..واًوزكة ٔبهىث ،فِي يه معاذفة؟ وًحسو ٔبن ّكعة ٔبهوزة
اًلكمةُ ،ي اًيت بٔوظَتا إ ى ٔبسٌلغ وكَوة ازلاُري؟ ،ودعوتة ا ٔلهوزة ال ساًت ثيرث
ذريُا ؿىل اًخرشً ّة.

 -161تال ملسماث !!..
ال فائست من اًلكمة إرا مل ثلّتة ،وثخبًٓف مؽ اًلل ،اطلي ً ُلِّس حصنتا وًثختا ،وجيـَِا
اثتخة ذاصلت ،مسعوزت يف كصظاش.

 -160تال ملسماث !! ..
اذلق؛ فِحلى اس متصازُا ما ذامت
اًلكمة نثري ًا ما حىون حوكة ،حِامن جسري يف ِزاكة ّ
اذلَات.
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 -163تال ملسماث !! ..
ازي ،اًيت ظسّؾت هبا
ترصاحة  ..مارا ًو ّثحني ًيا فرام تـس ٔبن ػاُصت الاحذحاش اذلص ّ
وسائي االٕؿالم زؤوس يا ،ال بٔساش ًِا من اًعحة ،ودصافة ظيـتا ؾحلصً ّة ص َاظني
ّ
اًرشاكث اًـاجصت ٌَلازاث وغريُا..؟.

 -164تال ملسماث !! ..
كدي س يواث حصذّذ مععَح "اًخمنَة املًس خسامة" ،يف وسائي االٕؿالم اخملخَفة ،وؿىل
خلص يف رُين بٔهنّ ا "اًخمنَة امل ُسدٌامة" ،وتُامن ٔبحس
بًٔس ية املسؤوًني واملِخّمني ،وكس اس ّ
هصيس اذلالكة ،وُو حي ّسزين ؾن ركل املوضوغ ،واكن
ُؤالء املسؤوًني ،جيَس ؿىل ّ
ذًَت تسًوي ُمضازاكً هل مـَ اذلسًرُ ،
اًفىصي ،وؾيسما بٔ ُ
هعلت
ماُصاً ابًخيؼري
ّ
املععَح تعصًليت "اًخمنَة املُسدٌامة".
ثس ّذ َي فوز ًا حبٌلش ُمع ِّحح ًا ،وكال :اي ظسًلي ًُس "مُسدٌامة ،تي ُمس خسامة".
ُ
اتدسمتُ ،مـخشز ًا مٌَ تَحاكة ،ومن هجًل مبواهحة املس خجسّ اث املععَح َّة اصلّ ازخة!!..
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 -165تال ملسماث !! ..
ما بٔكىس بٔن هـُش جتازة الٓدصٍن اًيت فصضوُا ؿىل صـوتيا ،يف ػ ّي غَاة جتصتدٌا
املخوافلة مؽ واكـيا ،وتـس حني ّ
ًخخني ًيا ثفاُة اًخجصتة اًيت ِؾض ياُا.
املبز ،وغَاة اًصؤًة املس خلدَ َّة،
ٔبكَسَ ٌز حمخو ٌم ؿََيا ركل ،!!..بٔم ُو ثلعريًن ،غري ّ
ذاظة ذمن مه من ُوالت ا ٔلموز؟.
ّ

 -166تال ملسماث !! ..
اكهت ساٍىس تَىو اٌَ ّـَيةُ ،دعوظاً وهَّة ؿىل اًوزق ،زمستا ا ٔلًْ ِس الٓمث ُة؛ ٍمتزًق،
وثفذَت مشَيا اًـص ّيب – ّفصق ج َ ُسسْ ً ،-ىهنّ ا ثـ ّملت يف هفوش ٔبتياء االٕكَمي ادلغصا ّيف
تخوهجاهتا؛ ففصضت ؿََيا مجَـاً
اًواحس ،وذافـاً ًوحوذ بٔهؼمة ُمذجاوزت ُمذياحصت ،خمخَفة ّ
مبا بٔس خعَؽ بٔن ب َ ّٔمسََ تسنخاثوزً ّة ادلغصافِا ،اًيت ذَلت ًيا بٔوظاًن مامتٍزت ؾن بٔدواهتا
اًوهي ،اًيت بٔفْضَ ْت ٕا ى ذنخاثوزً ّة اًخازخي.
ؿىل ادلاهة الٓدص من ارلطّ ّ
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 -167تال ملسماث !! ..
ﺃحسسُ اًخلسمِّني .هَف ظازوا ثلسمََن وبٔها ال س ُ
ًت زحـ ًَا؟ ٔبظاتخيي اذلريت .نَف تِم
كاموﺍ تخلسًم ادلوالن وسٌُاء ٕالسزائَي ؾَى ظحق من رُة؟ وهَف بٔدصحوا اًثوزت
ﺍًفَسطَيَّة من ًحيان.
تـسما ضصتوُا في خمرامث ث ّل اًزؾخز واًحسّاوي واملَة ومَة؟ .ونَف ضحّوا حبََفِم
نٌلل حٌحالظ ،وسجن واغخَال ﺍًىثَصٍن من حصنت اًلومََّن اًـصة؟ .وموث
اًىثَصٍن مهنم في سجن املزت وثسمص .ونَف ناهت هِاًت اًخلسمََّن ؾيسما ازثحظوا
تاًطائفََن يف ًحًنن وٕاٍصانُ .ي ُي هِاًة موضت اًخلسمََّن؟ ،اًفلاؾت ساذث وُاُي
ابذث .تـس فضَِم اطلزًؽ ؾَى ّ
لك ا ٔلظـست .ومـاذاثِم ًنيّ اًلضااي اًـصتَّت اًمعَصًة.
وس ححان مل َِ ّة ا ٔلموز ..ؾيسما وكف اًخلسمِّون مؽ االٕمبايًَّة واًصبٔسٌلًَّة ،يف حصهبا
ؿىل اًـصاق اًـص ّيبّ .اخت ُ
شث كصازي ،ابًحلاء ؿىل زحـَّيت ؿاضّ اً ؿَهيا ابًيواخش..
ساحموين.
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 -168تال ملسماث !! ..
ما اظطَح ؾَى ثسمَخِم تاًخلسمََّن .بٔثساءل نَف وُم فئة كَََة ظازوا ثلسمََّن.
ؾَماً بٔن ّمجخمـاثِم تلَت ثـاهي من ذنخاثوزًاثِم .وٕافلازُم وثِمَضِم.
ًـين بظَِق ؾََِم ًلة ثلسمََّن بٔي ٔلهِم كسّموا بٔحساء من اًوظن ًَعِاًية تال
حزة؟.
ُشٍ ﺍ ٔلًام اهخِت واهلصضت موضة معطَحاث ثلسمََن وزحـََن ،واصخزانََّن،
وزبٔسماًََن .وا ٕالمحصًاًَّة واًعَِوهَّة.
الٓن موضت الاحخحاش اًحزازي .واًخيمَت اًمسخذامة واكخعاذ اًسّوق اًمصثحع ابًـوًمة.
واالٕزُاة واًلاؾست وب ٓدصُا ذاؾش .ثحَن بٔهِم ثاحزوا ابًلضَت اًفَسعًَِة ًحلاء
ﺃهغمخِم اًخلسمَّة ﺍًسنخاثوزًة .فال تلاء ٔلي هغام ؾصًي ا ّٕال إرا ثرَى ؾن اًلضَة
ﺍًفَسعًَِةً .بٔن اَضـوة ثـخلس بٔهِا ظاححة ﺍًلضَة .واسخصحاغ اًحق اًمغخعة.

 – 169تال ملسماث !!..
مزاذ اًِزامئ اًـصتَة افذخح تضَاغ فَسعني ( اًيىدة ) ..
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 – 172تال ملسماث !! ..
ّ
لك مؤامصت ودِاهة ال تس ًِا من بٔذواث ..فَوال ثكل ا ٔلذواث ..ملا ه ُ ِفّش بٔمص سوء يف
تالذًن بٔو يف بٔ ّي ماكن  ..وًو اكن يف بٔكايص اًىون .فا ٔلذواث اًيت مثي الاىتاسًة
واًوظوً َّة  ..ساوًة زدوت يف ارلاِصت ..زدِعة ثُحاغ وجُرشى تسوالز ..مث ّي ظاتوزاً
ذامساً بٔحسارمم ُيا ،وكَوهبم مذـَ ّلة ُياك ذَف دساس تم وهشاٍتم اصلهُئة..

 – 171تال ملسماث !!..
من سشاخة اًحـغ بٔهَ ميىن اًـوذت ٌَحساًة  ..مفلوةل بٔن اًخازخي ًـَس هفسَ  ..فاًخازخي
ال ٍصحؽ ٌَوزاء ..ؾلازة اًساؿة ًن ثـوذ ٌَوزاء ..وًن ثسوز تـىس حصنتا.
ًىن ٌَمصحةل اس خحلاكاهتا  ..ويشء ظحَـي ما حعيً ..ىن اًيخاجئ اًيت ػِص تـضِا،
جس خحق اًخبٔمي واًخوكف زمغ اسددساذ اًَبٔش مبضاؾصي و ٔبحاسُيس.
توازق ا ٔلمي اثتخة يف ذاظصي ..فَيًذؼص ..الاهخؼاز س َّس املوكف ..فاخملاط ؾسري.

 – 170تال ملسماث !!..
ُي املس خلدي حباخة مٌا ٔلن هعيـَ؟.
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 – 173تال ملسماث !!..
حِوص اًغصابء ..يف وظين نثريت اسدداحذَ ظو ًال وؾصضاً ..
ومن بٔسفي إ ى بٔؿىل ..مسىني بٔهت اي وظين ..

 -174تال ملسماث !!..
ظحاحنك ارلري لكَّ ..
ظسًلي ُ
خياف نخاتة لك ما ًُفىّص تَ  ..و اًسخة ُو املساحة اًفازكة ما تني اًخيوٍص
واًخثوٍص ..دوفَ من اًحـغ يف ثفسري مـاهس ًفىصثَ ..وتشكل هجصون ذائصت اًخيوٍص ..
وًيخضون ذائصت اًخثوٍص ..وُشا ما ال ٍصًسٍ ظسًلي ،وال ٍصغحَ ..وؿسين ابًـوذت ٌَىذاتة
ٕحدازي..
تـس ثوكف ا ّ

 -175تال ملسماث !!..
إن بٔه َّة ما ٍُىذة ؿىل اًِوامش ،ثًدؽ من ٔبه َّ ًفس و ّ
ًوحض ما تساذَِا ..فلط وحسمه
اًسعوز.
اًلصاء اذلاركون ،مه ما ًلصؤون ما وزاء اًِوامش و ّ
ّ
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 -176تال ملسماث !!..
اًـساةل ُمغَحَ  ..وًَـة اصلوز ؿىل اًساحة صخهيتا املُضوُة ،حىت ُشٍ ،ال ذفَ ًِا  ..ال
بٔظصاف ًِا ،يه ؿىل صفا ك ٍب ،س خوبٔ ُذ يف بًٔة ذلؼة..

 -177تال ملسماث !!..
 35242ساؿة  ،و ً 1462وماً ،و  190بٔس حوؿ ًا ،و 48صِص ًاُ ،شا ثوكِت اًثوزت
ابًساؿة واًَوم،
اًسوزً ّة ،يف تساًة رهصاُا ارلامسة ،واىتاء ؿارما ّاًصاتؽ ،وُشا ثـساذُا ّ
ّ
وا ٔلس حوغ واًضِص ،مك يه ثس َعة معََّة يف حساهبا ،ونخاتة بٔزكارما هبشا اًضّ ُك،
وزي ،وًـخلس بٔ ّن ُياك ؾرشت
اًس ّ
وًىن ًـجز اٌَ ّسان ،بٔمام مـاًنت وحمية اًضّ ـة ّ
كذىل يف ّ
لك ساؿة وسع َّاً يف سوزً ّة.

 -178تال ملسماث !! ..
ًَتا اكهت غري ركل..
احّتق اًخفاؤل يف كَوتيا..
اي ًضٌلثة ا ٔلؿساء تيا..
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 -179تال ملسماث !! ..
بٔ ّول ؿرثاث بًٔ ّة زوزت تـس اهخعازُا ،بٔن ثحس ٔب تبٔلك بٔوالذُا ،من ذالل جسَ ّط ا ٔلكوى
ؿىل ا ٔلضـف ،والادذالف بٔ ّو ًال ؿىل اًغيامئ ،ومن ّث الادذالف ؿىل زؤٍتم حول
ماكس هبم يف املس خلدي.

 -182تال ملسماث !! ..
ا ٔلؾحاء هحريت يف سخِي اًوظول إ ى اًيرص ..تـس إحصاسٍ ،س خىون ا ٔلؾحاء بٔنرث وبٔنب..
وبٔمعق ..ومل ّا زحؽ زسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسل من إحسى اًغزواث مٌخرص ًا ،كال :
"زحـيا من ادلِاذ ا ٔلظغص إ ى ادلِاذ الٔنب ،هجاذ اًيفس و اًِوى"
 -بٔو نٌل كال . -
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 -181تال ملسماث !! ..
زويس..
الاحذالل والاس خـٌلز  ..فصويس – ٕارسائًَل – ٔبمرييك – إٍصاين –
ّ
خلصت ،وؿىل
وثواتـِم= احملعةل واحست ًيا هسوزًني ،حنن هسافؽ ؾن حلٌّا يف اذلَات املس ّ
حصاة وظييا؛ مفن خاء من ذَف اذلسوذ بٔ ّ ًاي اكهت ُوً ّخَ ،س يلاومَ جُك اًس حي
واًوسائي املخاحة ًيا ،وؿساوثيا هلم مجَـاً تسون اس خثٌاء ،ا ٔلزط بٔزضيا ،مفن وظهئا
غاس ًاي ،سرنفغ بٔن ٍىون هل كب يف بٔزضيا ،مه خاؤوًن ًلعسون كذَيا ،وهنة ذرياثيا،
حنن مل هشُة إٍهيم.

 -180تال ملسماث !! ..
حاًخيا ا ٔلمي ..ملصون اب ٔلمل ..ذلؼة فاظةل يف حِاثيا واصلزوش واًـب يه جصمس
الاس خفاذت مهنا ،من بٔخي املس خلدي.
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 -183تال ملسماث !! ..
بٔما بٓن ًِشا اًفازش بٔن ًّت ّخي ،كاٍتا بٔسٌلء راث اًيعاكني ،ملا وكفت بٔمام اجهنا ؾحسهللا
ًسي اذلجاح جن
اجن اًزتري -زيض هللا ؾهنم مجَـاً – حِامن اسدضِس يف اًىـحة ،ؿىل ّ
اًثلفي وحٌوذٍ ،ومن ث كام اذل ّجاخ تعَحَ ،واٍمتثَي تَ تـس موثَ.
ًوسف ّ
اذلص يف
صاُسًن ؿىل صاصاث اًفضائَّاث االٕددازًة ،هَفِة ثـامي ّ
اًثواز من ادلُش ّ
زي اجملصم ،ؾيسما سلعت ظ َّازثَ ،وا ٔلًفاع غري ّاًالئلة
اًسو ّ
(إذًة) مؽ اًعَاز ّ
تخرصفِم ُشا اكن بٔمام ؿسساث اًخعوٍص.
و ّ
اًثوازّ ،
امللزست ،اًيت ظسزث ؾن هجةل ّ
نٌل ٔبه ّين ٔبَُة جُكّ اًفعائي امللاثةل من ٔبخي ٕاسلاظ اًيّؼام ،بٔن ميخيـوا ؾن اٍمتثَي يف
ادلثر ،مفا ًيفؽ ركل كض َّدٌا يف يشء ٔبتس ًا ،تي يف اذللِلة ٌيسء إ ى اًثوزت ،وبٔذالق
محةل مضـي اًثوزت ،اطلٍن جيسز هبم اًّتف ّؽ ؾن مثي ُشٍ ا ٔلص َاء ،اًيت ختاًف ُسي
وزوخ االٕسالم.
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 -184تال ملسماث !! ..
ٔبهجسثين حماوالث مس ََمة يف إكٌاؾي تعسكَ ،زمغ اس خلسامَ ٌَزباء من بٔخي جسوًق
نشتَ ،معي ارلباء ّ
لك ما يف إماكهنم فـهل ،يف ثَمَؽ ظوزثَ يف وسائي االٕؿالم ؿىل
هؼصايث وبٔساًَة ٕاكٌاؾ َّة ،إ ى بٔن
خمخَف مس خوايهتا ،و ٔبفصغوا لك ما يف حـحتم من ّ
بٔؿَيوا إفالسِم ،ملّا مسـوا ُخافاث املخؼاُصٍن يف خمخَف بٔحناء اًـامل" :مس ََمة
ن ّشاة" ،وبًٔن تسوزي بٔكول وؿىل كٌاؿة زاخسة ؾيسي" :مس ََمة ن ّشاة ".

 -185تال ملسماث !! ..
اي ظسًق اًـمص :اهددَ ِ
ًلصصم ا ٔلتَغ  ،..املِم ُياك ؿىل كازؿة اًعصًق اًـسًس من
اًضّ حاذٍن ،وال ثًس اًًضّ اًنيً ،..ىن إرا اكهت ادلَحة (مدروصة) ،فِيي حاكًة
ٔبدصى ،فـََم اًـوط ،ومٌَ اًـوط.

 -186تال ملسماث !! ..
اًواهجة لكِّا مـعوتة ٕ ،..اساٍتا ،وحمو بٓاثزُا بٔفضي جىثري من إؿاذت حصمميِا ،وثبََُِٔا من
خسًس ،ثسخة اًصواسة.

88

بال مقدمات
حممد فتحي املقداد

 -187تال ملسماث !! ..
من اؾخاذ بٔن ٍىون يف املل ّسمة ،..فِو إرن يف اًعسازتً ،..خو ّحة ؿَََ اًخعسّز رمٌل
اكهت هخاجئَ ،ونثري من املخع ِّسزٍن ًعـة ؿَهيم ،بٔن ًعريوا يف ّ
اًعف اًث ّاين ،بٔو
اًثاًرُ .يا ًخّزشوا موكفِم يف اصلّ فاغ ؾن ظسازهتم رمٌل اكهت اًيخاجئ اكزز َّة.

 -188تال ملسماث !! ..
ُنرث ْث املعااي ..
واملمخعي واحس ..
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 -189تال ملسماث !! ..
زاهحو اًثوزت ..اىتاسً ّون ّ
سايس،
وهجوُا ؾىس وحتا اذللِلِّة ،وحصفوُا ؾن ُسفِا ا ٔل ّ
معاذلِم اًضرع َّة ّ
ٌَحق ٔبكوًِا :بٔ ّن اًثوزت ،وتـسما ًلازة من
توكت ابملوضوغ لكَّّ .
اشلس س يواث ؿىل كِارما (اهعالكتا)؛ فِيي مل ثفصس اًلِاذت اذللِلِّة ٌَضّ ـة
وزي ،..زت ٌّل س َعول اًوكت ،وبٔؾخلسُ ٔبه ّيا ما سًيا يف املل ّسمة بٔي اًحساًة.
اًس ّ
ّ

 -192تال ملسماث !! ..
حِوة اطلٍن زهحوا اًثوزت مذرمة ،..ظازوا بٔثصايء اذلصة ادل ُسُ ذ  ،..املـاذةل اهلَح ْت
الٓن و مس خلد ًال ،..س َىوهون ( ُم ْحسَ يث اًيـمة) ،وٍىس حون احّتام الٓدصٍن من
ثصواهتم.

 -191تال ملسماث !! ..
كفا هح ِم من رهصى زوزت وزُ ّواز  ..تني جصامِي اًيّؼام ،وثبٓمص اًـامل
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 -190تال ملسماث !! ..
ا ٔلذواث ٔ ..بذواث  ..سددلى فاؿةل إ ى حني اىتاء ظالحِّتا .ا ٔلذواث ثبٔمص ٕابزاذت
س َّسُا ،ختسم ،وجسمؽ ،وثعَؽ ،وثيفش ما ًعَة مهنا ؾن ظَة ذاظص.

 -193تال ملسماث !! ..
ُي ّغري ْث احملي ُة فِيا صُئ ًا ،ابجتاٍ مسؤوًَدٌا ؾن بٔهفس يا ،وجممتـيا ،ووظييا ،وبٔمذيا؟.

 -194تال ملسماث !! ..
ا ٔلمجي يف كصاءايت  ..ما مل بٔكص ٔبٍ تـس،
وا ٔلمجي يف نخاابيت  ..ما مل بٔنخحَ تـس،
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 -195تال ملسماث !!..
كال تَِجة مََئة اب ٔلىس ،وزبٔسَ صامخ :بًٔن اجن ىىدة ،وبٔ ّمي ىىسة ،ووظين دمية.

 -196تال ملسماث !! ..
ٔبثلعس..؟ ،تال ملاماث ،..تال ملسماث ،..تال ملوماث..؟.
سؤال واهجين تَ َ ِمس ّي اًفاضي.

 -197تال ملسماث !! ..
ٔبحاول ٔبن ٔبخس اًلامس املضّتك ،فرام تني اذلثاةل واًزابةل.
ومهنا (ا ِذلثْي واً ِزتْي)
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 -199تال ملسماث !! ..
بٔنخ ُة ٌَىون ُلكًَُّ ..س ٌَـصة فلط ..زمغ بٔهنم اًِسف ا ٔلول ..اًىذاتة ِ َمسيت إوساهَة،
وس َةل ختاظيب اًـامل َّة ،وزساًيت ٕابجيات َّاهتا ،وما فائست الكمايت إرا ه ّن تال زوخ.

 -022تال مل ّسماث !! ..
نب من امسي ..
ٔبًن بٔ ُ

 – 021تال مل ّسماث !! ..
اًوظن ٌَجمَؽ ،رشفائَ ،وًعوظٌَّ ،
لك ميسم خاهحًّا ًخوافق مؽ ٔبفاكزٍ ،وهؼصثَ ٌَحَات،
اًرشفاء ؿىل هلِغ هؼصاهئم ،يف املواكف ،والٓزاء ،واًسَوهَّاث.
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 – 020تال مل ّسماث !!..
اًعساكة ؾاكساً
مؤمل خس ًا  ..ملن ًخسث ّص تثوة ظسًق ،وُو ٍصوم معَحةً ..خّزش من ّ
اًعساكة ،ابىتاء معَحخَ.
ًخّىئ ؿٌََََ ،وظول ٔلُسافَ ..وجيِغ ّ

 – 023تال مل ّسماث !! ..
تصز  ،..وبٔكوا ٍُ ما ٍىون ُح ًّصاُ ،و ٌ
مسُش ابس خلصاز وضـَ امليؼوز ملن
اًسلوظ ّ
ً ُـا ًِيََ.

 – 024تال مل ّسماث !! ..
اذلَات ثفاؿي ٔبو اهفـال  ،..فاًضرط ٕا ّما فاؿ ٌي ٔبو مٌفـ ٌي ،اًفاؿي ذمىن بٔن ٍىون
سَيب ،وما تني االٕجيات َّة واًسَح َّة دِط زَُف.
إجياتًَّا بٔو سَحًَّا ،امل ُيفـي ؿىل ا ٔلغَة ّ
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 - 025تال ملسّ ماث !! ..
ً ٔلحاسُس حلِّا يف الاس خجاتة صلواؾي ارلوف ،رمٌل ّ
تىل ظاحهبا ابًضجاؿة ،بٔو بٔن
حىون ّ
مذحضل ًت ال جس خجَة حىت ًصغحاث ادلسس.

 -026تال مل ّسماث !! ..
ًسي  -رهصى و ثشنري
مٌخؼص اًز ّ
ذَؽ حشاءٍ من كسمَ ،وكشفَ يف وخَ زئُس بٔنب ذوةل يف اًـامل ،اطلي اس خـمص تضلٍ
اًـصاق ،فسذي اذلشاء اًخّازخي من بٔؾصق ٔبتواتَ و بٔرشفِا ،ابة امللاومة ٌَغاظة ،واكن
رشف اتخاكز وس َةل خسًست ٌَملاومة ،مليخؼص اًزًسي.
اًسوزً ّون ثكل اًوس َةل ،إرا ؿَ ِسموا ّ
لك
ت َّة مليخؼص اًز ّ
ًسي ،جساؤيل ُي سُس خزسم ّ
يك ،إرا ب ْس ِلط يف
اًصويس ،و
ٔبساًَة امللاومة ض ّس الاحذالل
اًفازيس ،وا ٔلمصٍ ّ
ّ
ّ
ٔبًسهم ،وؿَ ِسموا ّ
لك وسائي امللاومة.
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 -027تال ملسماث !! ..
ال بٔذزي حلِلة ،الاكذخال بُٔو ؿىل اًوظن ،بٔم من ٔبخي اًوظن؟.

 -028تال ملسماث !! ..
ؾَين ٔبًف بًٔف احّتاق حاكًة سوزً ّة ،معحوغة ابصلّ ماء.
ًـًَِم يف ّ

 -029تال ملسماث !! ..
إن ّاًزمن ُو بٔرشف اًيُّلاذٔ ،له َّ اًيّاكس اًوحِس اطلي ًُـًل اذلق ،وٌ ُسلط اًحاظي ،وال
ًيحاس ٔلحس .كاًِا صاؾص اًِيس اًـؼمي  -ظاغوز-

 -012تال مل ّسماث !! ..
َو َُ َن املضواز ،بٓاثز ارل َ ْع ِو افذلسهتا بٔزظفة ّ
اًعصكاث.
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 -011تال ملسماث !! ..
ٌَضّ ام ظَواثٌ يف حمصاة ايمسَهنا..
ٔبثَوُا ُظححاً وؾض َّا..

 -010تال مل ّسماث !! ..
ُـَن اذلصوف ؾعَاهنا ،وثّتنيا يف مذاُة مصخيا هخر ّحط.
ً
نثريا ما ث ُ

 -013تال مل ّسماث !! ..
اًـَلمي ،زساةل مىذوتة مباء ا ّطلُة ..بٔتو زغال ما سال واكفًا يف
من بٔيب زغال ،إ ى اجن
ّ
اًـَلمي ًًذؼص إصازت اًحسء من مس ََمة.
بٔ ّول اًعصًق ..واجن
ّ
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 -014تال مل ّسماث !! ..
نثرياً ما ٌس خـيص اًالكم ،بٔو اًخّـحري ؾن اًواكؽ ؿََيا ،فِىون اٌَ ّجوء إ ى حسًر
ّاطلهصايث ُو ا ٔلسِي.

 -015تال مل ّسماث !!..
سو ٍء يف ثفصكة ّ
اًعف
ا ٔلحزاة اًـصت َّة ؿىل ادذالف مٌاجتا ،واهامتءاهتا ،اكهت َمث َ َي ْ
اًسَعة فلط ،ومن بٔؾؼم ُرشوزمه ،ثعيَف
ّ
اًـصيب ،وحماسٍهبا اكن ُسفِم ا ٔل ّ
سايس ّ
ثلسمِني وز ّ
اجملمتؽ إ ى ّ
حـَني.
فاكهوا ؿىل ذالف ا ٔلحزاة اًغصت َّة اًيت ذسمت تالذُا ،وحللّت بُٔساف جممتـاهتا،
ومعَت ؿىل اسذُازُا.

 -016تال مل ّسماث !!..
ال دِاز ّ
ٌَعحي ،ظغُص بٔم ن ُب ،ا ّٕال الاس خجاتة ًلصغ اًـعا .فِي ُو مؼَو ٌم مـِا؟.
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 -017تال مل ّسماث !!..
اظي ،وزفغ ؾوذت اًخساظري ،و
اًـلي اًسَمي ،جيـي ظاحدَ ًيحاس ٌَرَاز اصلميلص ّ
اًـسىص إ ى اذلَات اًـامة ،صلؾس اًضّ ـة..

 -018تال مل ّسماث !!..
فلصاء  ..وًىن ُسـساء
ماحسو ا ٔلحشًة  ..وماحسوا ادلود ..

 -019تال مل ّسماث !!..
ؿىل ز ٔبي ( ٔبتو زٌضة) يف مسحِّة غُ ْصت َة  -املمث ّي هناذ كَـي ،املـصوف تؼ ( ُحس ين
اً ُحوزسان) -إرا ٔبزذًن بٔن هـصف ما اطلي جيصي يف حصهَّا ،جية بٔن هـصف ،ما اطلي جيصي
يف سوزاي.
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 -002تال مل ّسماث !!..
ما اكن  ..مل ٍَ ُى ْن
ًو مل ٍىوهوا ..

 -001تال مل ّسماث !!..
كِي" :تبٔ ّن ّ
اىتاسي"،
لك زوزت ًُف ّجصُا رمووش ،..وًلوذُا ؿاكي ،..وًلعف مثازُا
ّ
اصلاذًل ،فرام تني زفاق
اًرصاغ
وا ٔلدعص يف ُ ُمعص اًثوزاث ؿىل االٕظالق مجَ ًـا ،مصحةل ّ
ّ
اًسَعة ،فذحسبٔ املصحةل اذلصخة ،تبٔن ثبٔلك اًث ّوزت
اًسالخ ،ؿىل املغامن و ّ
اصلّ زة و ّ
ٔبتياءُا.
وكِي " :زو ِزً ُّو ا ٔلمس ،مه زح ِـَُّو اًَوم".
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 -000تال مل ّسماث !!..
ًعوض ػصفاء ٌ ..سكون كَسَ َز حاحتم ،فلط ال غري ،وتبًٔنكة.
وًعوض ثـساءٌ ..سكون ّ
لك يشء تلعس مجؽ ا ٔلموال وحىسٌسِا ،فِفذـَون ا ٔلسماث
ًفذح ٔبتواة خسًست هلم ،مه اكدلصاذ ،بٔو اكدلصران ،ال ًـافون صُئًا ٔبتسًا.

 -003تال مل ّسماث !!..
ما يه اًـالكة تني ا ٔلًدفوان ،وصلائق اًيّـٌلن؟.

 -004تال مل ّسماث !!..
بٔؾخلس خاس ًما ،تبٔ ّن اًث ّوزت جصًئة ذمّن ثـَّلوا تشًَِا.
ٔبفـاهلم ،ثلول ركل ،وسريهتم تيك ؾهنم.
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 -005تال مل ّسماث !!..
اًعمة ،بٔحِا ٌل من
تـس ٔبن ثضؽ اذلصة يف سوزاي ٔبوسازُا ،سًس خفِق ؿىل ُول ّ
ّ
اًض حاة ،و ا ٔلوالذ ،ال ًـصفون اًلصاءت و اًىذاتة ،و ُمـايق اذلصة ،تبٔؿساذمه اًيت ثفوق
بٔؿساذ من ماثوا جىثري ،ا ٔلص َاء املاذًّة بُٔون يف إؿاذت إؾٌلزُا من خسًس.
ًىن ،مفن اطلي س َخين ا ٕالوسان املُس ّمص..؟.

 -006تال مل ّسماث !!..
اًسَة ً ٔلموال اًـا ّمة
ما ُو اًلول اًفعي :فمين ماث ،وُو ًلوم تبٔؾٌلل اٍهنّ ة ،و ّ
ارلاظة يف معوم سوزاي.
و ّ
فإرا ماث ،وُو ؿىل حاًخَ ُشٍُ ،ص َّؽ ؿىل ٔبه َّ صَِس ،وً ُعَق ؿَََ بًٔلاة اًحعوةل،
وامللاومة ،!!..وبٔؾعي ًّ
ظاك ذلجز ماكن وفسحة يف ادليّة ،ويف اً ِـَ َّني بًٔضً ا.
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 -007تال مل ّسماث !!..
ّ
لك اًصؤوش تت كُ ّدـاهتا..
و ّ
لك اًوحوٍ ذَف ٔبكٌـتا..
و ّ
لك كٌّاض وزاء ِم ّْتاسَ..
و ّ
لك املعاحل ثدسّت تغعاء اًـالكاث..
و ّ
لك اًـواظف ثخبٔ ّحج من اًلَوة..

 -008تال ملسّماث !!..
اًخفىري رضوزتً ،ىن تبٔ ّي ّاجتاٍ؟.

 -009تال ملسّماث!!..
هني اًخّومانً ،لصغ مسـي يف بٔحزاء من وظن
تلوثَ ،ز ُ
رشق زبٔيس مرشوغ معَق ّ
اًـصوتة ،وكٔهين ٔبملح فَِ ذاذ ًما ملرشوغ حسوذك اي ٕارسائَي من اًفصاث إ ى اًيَّي.
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 -032تال ملسّماث!!..
صلي ٌَىصاُ َّة.
ال وكت ّ

 -031تال ملسّماث!!..
نثريا ما ثيلَة ّاًصغحاث إ ى حاخاث مَ ّحة ،إرا ما ثـَّلٌا هبا ،صلزخة ؿسم الاس خغياء
ً
ؾهنا ،وثعري مبصثحة اًرضوزاث الس متصاز حِاثيا.

 -030تال ملسّماث!!..
ذامص ؿىل ّ
لك ا ٔلظـست .مفن حصؾصث ٔبفاكزٍ يف ػالم
اًث ّلافة اًىِفِّة (ارلُفّاص َّة) ٌ
اًىِوف؛ س خًذج زؤًة ػالمِّة حاكست ؿىل ادلغصافِا ،واًخّازخي ،فذيسفؽ هبَُاح مسـوز
ُمس ّمص ًُكّ ما ًُعاذفِا؛ فزتزغ ارلصاة واملوث.
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 -033تال ملسّماث!!..
اًضح َّة ال جُسامح ،وٕارا غَُة ؿىل بٔمصُا ،ثعمت يف اهخؼاز ذلؼة اًـرثت ٌَجاين،
وثـخب ركل اهخلا ًما ًِا.

 -034تال ملسّماث!!..
ما تني اًحسء والاىتاء مسافة خسٍصت تبٔن حىون وًَست اًحسء.

 -035تال ملسّماث!!..
"إرا غاة ا ٔلساش ،فسال ٌم ؿىل اًِوامش".
كاًِا :ذٔ -بوس سَرامن امللساذ -مذرعط بٓاثز.
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 -036تال ملسّماث!!..
جضَج اًحساايث ًـَن :كَلَ من مصت اٍهناايث.

 -037تال ملسّماث!!..
اًساؿة،
ورشت اصلّ موغ السمذين نٌل اًًّرشت ادلوًّة ،ثـلة ورشاث ا ٔلدداز ؿىل مساز ّ
كسم إ ى مفصق زبٔيس.
ازجتاف
ّ
حسسي ،وكضـصٍصت جسي يف بٔؾعايب من بٔظاتؽ ّ
ٌ
ؾزوف ات ّم ؾن مذاتـة اًفضائ َّاث االٕددازًّة.

 -038تال ملسّماث!!..
مٌش فّتت الاس خلالل يف سوزً ّة ،وحنن هـُش يف محّى صـازاث حصًئة ثسغسػ مضاؾص
ازلاُري ،ح ّس ارلساغ.
ً
مدسائال" :ما اطلي حلّلذَ ُشٍ اذللدة ِ ّ
اًضـازاث َّةؿىل خمخَف
نثريا ما ًخوكّف املصء
ً
اهامتءاهتا و ّ
ثوهجاهتا".
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 -039تال ملسّماث!!..
جاكمي ٕازاذهتم وزضامه ..اتخَـوا ُظـم اًىِية.

 -042تال ملسّماث!!..
اظصخ اتدسامذم ؿىل كازؿة املضاؾص ،الت ّس بٔن جتَة املـجحني واملخحاتّني.

 -041تال ملسّماث!!..
جساؤ ٌل صفّافُ" :ي ٌَحمصهة واًخُْس ية بٔظو ٌل وكواؿس ُمذّ َح َـة ٌَوظول إٍهيا".

 -040تال ملسّماث!!..
اًسوزي ؿبت ملن ًـخب ..يه املِ ّمة
إؿاذت ثبٔذًة وحصتَة اًضّ ـوة ،وحـي اًضّ ـة
ّ
ا ٔلساس َّة ٌَـامل بٔمجؽ.

017

بال مقدمات
حممد فتحي املقداد

 -043تال ملسّماث!!..
ُسمن ُمواكـة احملية ؿىل فصاص ُاطل ِ ّل ،وه ُعاول من كاماثيا اًلعريت فوق زاايث
"ه ُ
اًضُّ ِوذ".
نخهبا ا ٔلس خار ًنًف اًيواٌسة يف نخاتَ (من ذفاحص املساء).

 -044تال ملسّماث!!..
إرا بٔرشكت اًضّ ممس من خسًس يف ترصى اًضّ ام (سوزًّة).
ُي س َىون ً ٕالوسان صبٔن فاؿ ٌي يف اذلَات..؟.
وُي س َحؼى ابحّتام هل وذللوكَ؟.
جساؤالث كَلة.
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 -045تال ملسّماث!!..
ًحسو بٔه ّيا ؿىل بٔؾخاة (ذاًخون) ذاض ثسوزًة .إصازت ًالث ّفاق اًضِري اطلي فصضخَ
اًسالم.
اصلول اًـؼمى ؿىل اًحوس ية ،مبوحدَ اىتت اذلصة وح ّي ّ

 -046تال ملسّماث!!..
االٕمياءاث جضري ٌَعصًق ارلاظئة.

 -047تال ملسماث!!..
كفزا،
إرا ظمست اٌَّوحة بٔو ُص ّوُت ،فإهَ حماوةل اس خـجال اًوكت ،وجتاوس املصاحي ً
وسددلى اذللِلة اثتخة ًن ّ
ثخغري.
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 -048تال ملسّماث!!..
االٕميان تبٔحلِّة ارلعوت ؿىل اًعصًق؛ جيـَِا ا ٔلكوى ،ا ٔلزخس ،ا ٔلوزق.

 -049تال ملسّماث!!..
ؿىل هلِغ ا ٔلمي ..جتمة اًَبٔش.

 -052تال ملسّماث!!..
ثوكّف اًلعاز يف ّ
حمعخَ ا ٔلذريت ظو ًًال ،ذما بٔغصى االٕىتاسًّني و اذلصامِّة ابالهلضاط
ؿَََ ًسكة سىّة اذلسًس (دطّ سريٍ) الًٕلاف مسريثَ.
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 -051تال ملسّماث!!..
جسخِحة اًفجص ..ثحاصري اًيّسى
اًس ياتي
بٔ ّنف اًغمي ..ثياَُس ّ
بٔغاين اذلعاذ..
بٔزحوحة ارلري..
موح ابذلاكايث ..واًضحاكث
تيك زواًة ..حصاة وظن.

 -050تال ملسّماث!!..
حيعس اًيّسى من حلول ؾًَهيْ ا اًيّـاش.
ّ
ثُع ِص ُق تيؼصاهتا حِاء من دِوظ اًضّ مس.
املُخزَّةل بٔغعان دسصت اًزًخون اجملاوزت ًيفارت غصفة اًيوم.
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 -053تال ملسّماث!!..
زكـة اًضّ عصجن الثدّسؽ ٌَمزًس ،..يف اٍهناًة ُياك بًٔ ٍس ُت ّصك ا ٔلجحاز وفق ملذضَاث
فوسُا ابٌَّـحة.

 -054تال ملسّماث!!..
ثخغصغ من هلعة واحست إ ى ُو ٍ
هجاث ُمذـسّذت ،تُامن اًيُّلعة تخفغ
مذاُاث اصلّ زوة ّ
ثرشف مصحـ َّتا املصنزًّة.

 -055تال ملسّماث!!..
ُمزا ًِ ُف اًلعَؽٍ ..زذاذ اًعَة ؿَََ.
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 -356تال ملسّماث!!..
اذلَاذ الخيسم ٔبًّة كض َّة ،..غاً ًحا ما ٍىون ذشالًنً غري مذوكّؽ.
ُي ُو بٔكصة ًالهنزام..؟.
جتمَي اذلَاذ حني ُو ِظف ابذلَاذ االٕجيا ّيب.
اذلَاذ والاحنَاس ًلـان ؿىل ظصيفْ هلِغ.

 -057تال ملسّماث!!..
يف اًلضااي املعريًّة ال ميىن ٌَمصء بٔن ًـزل هفسَ ؾن حمَعَ ،حب ّجة اذلَاذ (بًٔن ما إ ى
ؿالكة) ،بٔو ّ
ٍىس تـضَ).
(تعَخ ّ
رضة ؾن
فِي من املمىن بٔن ثوضؽ سفصت ظـام بٔمام شط ،وُو ٌضـص ابدلوغ ،فُِ ِ
حِاذي.
الٔلك ،حب ّجة كوهلٔ :به َّ
ّ
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 -058تال ملسّماث!!..
اصلاذًل تفـي
فلي ٌََُِك ،تَسَ ث اًِضاصة واحضة ،واًخبٓلك
ّ
من ذالل امللعؽ ا ٔل ّ
اًدسوش.
ّ

 -059تال ملسّماث!!..
"املصء ال ًًمتي إ ى بٔ ّي ماكن ،ما ذام ًُس هل فهيا مِّت تت اًّتاة"
(من زواًة  -مئة ؿام من اًـزةل\ خاجصًي ؿازس َا مازنزي).

 -062تال ملسّماث!!..
رشؾي ٌَصظاظة.
اًخـعة بٔةٌ
ّ
ٌّ
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 -061تال ملسّماث!!..
اذلصًّة يه اًسَـة اًوحِست اًيت موث ،ؾيسما ًخوكّف اس خزسارما.
فوًَخري..

 -060تال ملسّماث!!..
اًرصذة ا ٔلو ى يل اكهت إؿالن كُسوم ،واًضّ ِلة بٔؿَيت اٍهنّ اًة احملخومة .وما تُهنٌل ِصاغ
ّ
اًعـوذ ،وٕارا ما اس خوى اًوضؽ راث ّمصت ،ف ّ
اًرصاغ ٍهييبٔ املصء
ذرف حسّت ّ
اًِحوظ و ّ
حبَاثَ وًو ً
كََال.

 -063تال ملسّماث!!..
ثضرمي الاهخعازاثّ ..ث ثضرمي ارلسازاثً ،بٔيت يف س َاق هسة اًخبًَٔس واٍمتوًي.
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 -064تال ملسّماث!!..
اًعغاز(اًىداز).
اًعغري ُو هخاح ختَََّ ؾن حصًّخَ اًضرع َّة ،وُو ظاهؽ اًلاذت ّ
ّاًصخي ّ
هحازا.
فاًىداز ًوالٍ ملا اكهوا ً

 -065تال مل ّسماث!!..
تلوت ،سواء
دِال اًؼ ّي ُو و ُمه اًضرع َّة اذللِلِّة ،زتٌّل ٌسوق ا ٔلظي إ ى ساحذَ ّ
جصضا ظاحدَ بٔو ؾُيوت.

 -066تال ملسّماث!!..
سددلى سوزًّة يه يه ،!!..وٕان خاز ّاًزمان ؿَهيا ،وًىهنّ ا هحوت ،سدهنغ ..فال يشء
ًسوم.
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 -067تال ملسّماث!!..
خازا وال وزكة ثوث ،ا ّٕال فضحت ما تتا.
غعاء وال س ً
اًثوزت اًسوزًّة مل ثّتك ً

 -068تال ملسّماث!!..
اًسوزي ،ال بٔس خعَؽ
املَوزة يف اصلهَا ،..غاظت يف ذم اًضّ ـة
ّ
لك ا ٔلايذي ّ
اًسوذاء ّ
املصاُية ؿىل هؼافة ًس واحست.

 -069تال ملسّماث!!..
اجملويس؛ رلسمة اًعَِوه َّة يف تلِق مرشوؾِا
حاكثفت هجوذ مال ارلََج مؽ اذللس
ّ
اذل ُُل" :حسوذك اي ٕارسائَي من اًفصاث إ ى اًيَي" ،وُايه ا ٔلذواث واًحَاذق
واخملاًة ،ثفـي فـَِا يف ثسمري بٔؾؼم تضل ٍْن ؾص ْتَني سوزًّة وكدَِا اًـصاق اًـؼمي.
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 -072تال ملسّماث!!..
وظائفي وظَِو ٍ ّين ،ا ّٕال ابذللس واًىصاُ َّة.
جمويس
ال فصق تني
ٍّ
ّ

 -071تال ملسّماث!!..
حص :اًـني ال جس خعَؽ ملاومة اخملصس ظو ًًال ،حوزان ج ُ ّ
سعص بٔزوغ اً ُحعوالث،
زبٔي ّ
اؾامتذًا ؿىل هللا واًلسزاث اطلاثَّة.
زمغ ّ
اجملويس ،وهلغ اًـِس ،ويه مٌاظق ُمذفّق ؿَهيا
ختًل اًرشق واًغصة ،واًغسز
ّ
دفغ ثعـَسُ .
ىىر اًـِس ًُس تغصًة ؿىل بُٔي اًغسز.

 -070تال ملسّماث!!..
ابجملويس من تالذٍ مؽ بٔوابصَ ،من اًـصاق وبٔفغاوس خان
جساؤل جصيء :ما اطلي خاء
ّ
وابهس خان وبٔرزتَجان وًحيان إ ى تضلي؟.
ُي خاؤوا ًعَحوهيا ذًيًا هلم تشمّذيا؟.
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 -073تال ملسماث!!..
ز ٔبي حص :ال فصق ؾيسي جن ٔبحٌاش ا ٔلؿساء (ظَِوين ،جمويس ،زويس..
اًسوزي
وغريمه..إخل) ،مجَـِم بٔصِصوا هج َّتم ،ورشاس تم ،وحلسمه ؿىل اًضـة
ّ
اذلص ا ٔلؾزل.
ّ

 -074تال ملسّماث!!..
ًو اكن ابس خعاؾخيا مـصفة اٍهنّ اايث كدي وظوًيا إٍهيا ..ملا اتتـيا املس َري .والنخفٌا تامب
حعَيا ؿَََ.

 -075تال ملسّماث!! ..
ما صَ ُ
ىىت كطّ ،و ٔبن خسوى اذلَاتٕ ،اه ٌّل ثلوم يف بٔن بٔؤذي ًِا ،راث ًوم ذسمة
مصموكة ،وبٔ ّن فصظة ُشٍ ارلسمة س ُخ َواثُين.
كاًِا (صازل ذًغول)
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مت تـون هللا وثوفِلَ

كتاب
(بال مقدمات)

ٌَخواظي مؽ اًصوايئ (َلس فذحي امللساذ)
إميَي ()rafy2bos42@yahoo.com
اًواجس ()22960797850696
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