
باتكلا باتكلا مسا   مسا
 ( ( مهفأ مهفأ نأنأ   دوأ   دوأ ديحو   ديحو ماما   يعامتجا   يعامتجا انأ   انأ لهله   ))

  

 

..ةمدقم ..ةمدقم

ال موي ،  لك  مهيلع  يسفن  دسحأ  مهتعور  ةدش  نم  ءاقدصا  ىدل  ريبك ، دحل  يلها  بحا  دحا ، هرك  عيطتسا  يلوح ال  نم  عيمج  بحا 
يّننأل لب  مهنم  اًفوخ  سيل  يتيذأب  اوماق  نإو  ىتح  عيمجلا  حماسا  ةعرسب  مهعم  لعافتاو  عيمجلا  عم  طلتخا  يب  سانلا  يأر  يف  متها 

يسفن بحا  مهل ،  بح  وأ  هرك  يبلقب  ىقبي  الو  ةعرسب  مهاسنا  يكل  مهحماسا  انأ  امبر  يتعيبط  ِهذه  مهيلع  دقحأ  نأ  عيطتسأ  ال 
… نايحألا ضعب   …. نايحألا ضعب  يف  هب  رعشأو  ُهكلما  انأ  ءيش  لك  مغر  امل  نكلو  ةعرسب ، ديعس  سيل  يش  لك  ىسنا  يّننأل  ًانايحا 

… ديحو يّننأب  رعشأ  نايحألا  ضعب 

 

 

 

 

 

 

 

…… انأ انأ اذه   اذه ابحرم   ابحرم

، يزيزع يتايح  يف  ءيش  لك  فرعتو  ينفرعتو  يمسا  فرعت 

، تنأ امك  كتلبقتو  انأ  تلعف  امك  انأ  امك  ينلبقت 

، اًريثك جعزناس  اهتقو  يّننأل  ًءاجر  ريغتا  نا  ينم  بلطت  ال 

 ، ريغتا نا  تبلطو  يل  كلذ  تلق  نإو  ىتح  كبحا  ىقبأسو  اًريثك  كبحا 

، ريغتا نا  عيطتسأ  يّننأل ال  ةطاسبب  كنع  دعتبأس  كبحا  تنك  نإو  ىتح  اهتقو  يف  يننكلو 

لجأل ُهتلعف  ام  لك  دعب  ريغتا  نا  عيطتسا  اًريثك ال  يسفن  دعسأ  يلوح و  نم  لك  بحاو  عيمجلا  دعاسا  ِهذه  يتعيبط  بحاو  كبحا 
,.؟ كلذ عيطتست  له  ..انأ  امك  طقف  انأ … امك  ينلبقتو  ينحماس  اذل  يسفن 

 

 

 



 

..اذه ..اذه لعفت   لعفت الال  

، تنا ُهديرت  ام  لعفب  ينرمأت  نأ  كنكمي  ال 

.تنأ كرماوأ  نود  نم  يتايح  يف  مكحتا  فيك  فرعأ  انأ 

يسفنب يتارارق  ذختاو  كبحا  ينعد  اذه  لعفت  امدنع  قانتخالاب  رعشأ  يننكل  كقشعا ،  انسح  كبحا  انسح  اذه  ىلع  اًدوعتم  تسل 
… كلذك كترتخا  امدنع  أطخأ  مل  انأف  اًدبأ ،  يتارايتخا  يف  أطخأ  نل  يننأب  كدعا  اهتقو 

.؟  نآلا دعب  كلذ  لعفت  نل  كنأب  يندعت  له 

 

 

.؟  .؟  ديفتستس ديفتستس اذام   اذام

… حضاو ببس  نود  نم  هلعفا  ام  لك  ىلع  ةدئازلا  كتيبصع  يذؤملا ،  كمالك  يلع ،  كبضغ 

… ةوسق لكب  يلع  درت  بح  لكب  كثداحا  جعزنم  تناو  كلمع  نم  يتأت 

… ريثكلا بلطا  انأ ال  ديج  لكشب  يعم  تلماعت  نأ  كل  ثدحيس  اذام 

… ككرتب موقأو  يلقع  عم  قفتا  ىتح ال  ديج  لكشب  ينلماعت  تنا  وه  ُهبلطا  ام  لك 

بعت ىسنتسو  كحضن  ىقبن  فوس  اذه  لعفت  امدنع  ةديعس  حبصت  ءايشالا  لكف  اًديج  ينلماع  اًريثك ،  كبحأسو  اًديج  ينلماع 
،،، كلو يل  نزحلا  بلجت  نأ  ىوس  ِهذه  كتافرصت  نم  اًئيش  ديفتست  نلف  ديعس  لكشب  ةايحلل  رظنا  يريما  كجعزي  ام  لكو  كلمع 

 

 

 

!!! !!! يمالحا يمالحا ديس   ديس تحبصا   تحبصا فيك   فيك

… كب ريكفتلل  يفكي  راهنلا ال  ناك  ناو 

… يمالحا لخاد  اًدج  ليمج  لكشب  كحضت  يمانم  يف  ىتح  كارا  نآلا  تحبصا 

… يسأر لخاد  كب  ريكفتلا  يهنا  يكل  طقف  ركبم  تقو  يف  اًيموي  يانيع  ضمغا 

… يبلق ريسا  اذه  تلعف  فيك  ينكلمت  َكنأكو  رخآلا  ولت  اًدحاو  يمالحا  سأرتت  كارا  يب  اذإو 

.!!؟ كل ريبكلا  قشعلا  اذه  لمحا  ينتلعجو  اذه  تلعف  فيك 

.؟؟؟ اذه تلعف  فيك  اقح 

 

 

 

 

 


