
! ةلمج

.بورغلا ىلع ّلطت ةئطاو ةفرش نونجلا 

 اُهتبتك يتلا َلمجلا ُتيصحأ ول .تبتك ام لك نم ركذأ يتلا ةديحولا ةلمجلا يه
ـ  نيرخآل المج ركذأ .اهنم ًةدحاو ركذأ الو .تائملاب لب ال .امتح تارشعلاب .ةريثك تءاجل
 .ىلوألا يتياور يف ةلمجلا كلت الإ .ائيش ظفحأ ال انأ ينم .ددع تاذ ايبسن اهنكل ـ مه ةلق

 .رثكأ ال .تاملك ّتس نم ةديحو ةلمج

 "لبقأ" ُتسلف .اهيف انأ يتلا ةلقلا ّبحأو .ًاريثك َريثكلا َمالكلا ّبحأ ال ّتب ينأ ّبحأو

 "ىضرم" انأ .الثم َماعطلا "نولبقي ال" ىضرملا .ةيلباق نم "لبقأ" لوقأ .دعب َمالكلا

 .ىتح ارمضمو .اسومهم .ابوتكم .هَّلك .َمالكلا " نولبقي ال " ىضرم .رخآ عون نم .اضيأ

 ولعي مالكو .فصعي مالكو .دبزي دبزو .مطالتت تاوصأو .مالك راوُد .نايثغ ةلاح
 ال .لواطتيو ّىولتيو دّدمتي .كالُي ال طاطمك ساق هرثكأ .ةدعملا ىلع ىقبيو .ائيش لوقي الو
 ال .لءاستي ال .بذعتي ال .ّلمي ال .لجخي ال .بعتي ال .كلهي ال .ران هيلع يتأت ال .ءيش هعطقي
 نم دلاوتي خسم مالك .ادي ،انيع ،اناسل ،انذُأ جاتحي ال .اديحو رثاكتي .هسفنب ىذغتي .لأسي
 حيبتسي .زئارغلا تلفنم .ىنعم نود نم .هادم ىلع .رجاف .عدار الو هل ّبر ال .هتاذ

.حابتسيو

 ُثثجو ةروتبم ٌءاضعأ اهيراوص ىلع ّفرت ةّننسم جاربأب ّيرجح مالك نم ُكلامم
 ؛ ةايحلا اوقوذي نأ لبق َلتقلا اوربخ ٍدالوأ

 ؛ءامسلا َجاجز رسكت ميحج نم تارك فذقي متاق قراح ٍمالك نم ٌبورحو
 يضاملا حالمأب ةلوبجم ءامدلا ّبحي ّ،دبتسم ،عطاق ،فوقعم ٍمالك نم ٌفويسو

 ؛ءايربكلا نيحطو
 .قانعألا قديو نوطبلا رقبيف بلغيو عراصتيو رأزي ٍمالك نم ٌشوحوو



! مالكو

 .اذه عمو
 ،اهفورحو ىخآتأ ،اهروطس يف ّلغأ قرو نم ةحفص الإ ُ،ناكملا ّصلقت املك ناكم ال

 ...ّلظلا مالك ...هّلظ دقف يذلا مالكلا ...ىنعملا ةملكلا ّلظ ...اّهلظب ّأـيفتأ

 .بورغلا ىلع لطت ةئطاو ةفرش نونجلا

 .رايتلا سكع رجاهملا كمسلا بارسأل ىبوط :ىرخأ ةلمج ُتفرع ،يتقهارم يف
 .كلذل اببس يردأ تسل .ْترداغ مث .قيدص ىلإ ةلاسر قوف ةحباس انأو موي تاذ ينتءاج
 يف انأو اهيلع ُتربك ينأ وأ تربك اّهنظأ .ةلماعم ءوس وأ ينم الامهإ وأ اماصخ نكي ملو
 يف انأو ،ةبرغلا ىلإ يقيرط يف انأو ،ةيلهألا برحلا فصتنم يف انأو ،نيرشعلا فصتنم

.لاؤسلا فصتنم

 ةديحو ةلمج .يل ةلمج دجأ ال ،اذه هلك مالكلا ةعمعم طسو نيعبرألا يف انأو ،مويلا
 يصحأ انأو اهترصاخ ىلع وفغأ ،ريغ ال ةلمج .هماروأو رداهلا مالكلا تاناضيف يف

 سنأنو يناعرتو اهاعرأ ،ينّانبتتو اهّانبتأ ّ،الإ سيل ةلمج .ليلع ٍليل َدلج بقثت ةأفطم اموجن
 .ةهرب ُملاعلا يوتسي يك طقف ةلمج .باقث ناديع نم رمثب نيتيراع نيترجش انضعب ىلإ
 ٌةلمج ٌ،حاقل ةلمج ٌ،لْصَم ةلمج ،عرد ةلمج ،ةّلظم ةلمج ،ةقيدص ةلمج ،ةبيبح ةلمج

 ...ةلمج ّيأ ...نيليسنب

!!نيِنسُْحم اي ةدحاو ةلمج

تاكرب ىوجن


