
 

 ا٥ٓ١ؽ ٤ؽ

 

 االك١ي ا١ط٩ٜ٢

 ٕياب ةٓػ ا٦ٌ٬١ ارض ا١ي ٬ٓ٢١دق كاـخٓػ ا١فٙؽ ك٨ٍث ا٢ٕٚ

 .ٕياب ـ٬٨ات ع٥ؿ حطػيػا ٬ٌي٩٢ ـ٨ي٦

 ٘ي اـخٜؽ كاعيؽا االسؽاءات س٥يّ ٦٤ كا٧خ٫ي ا٥١ٍار ا١ي احش٩

 

 ا١ؼٞؽيات ٫٘اس٥خ٩ ْي٨ي٩ ا٥ٕو.... ا١ٜا٪ؽق ا١ي ا٥١خش٩٫ ٌائؽح٩

 

 ذٞؽيات.. كاضػق ٥١ؽق ك٬١ ٫٨٤ا ؽبي٫ اف ح٨٥ي ذٞؽيات.. ٞا١ٓادق

 

 .. س٥ي٩٢ ذٞؽيات..ا١ي٩٥ ذٞؽيات.. ٫٨٤ا سؾء ك٬١ ي٨في اف ح٨٥ي

 

 ح٨٥ي ١طِات كيٟؽق حػكـ اف ح٨٥ي ١طِات ا١ي يط٦ س٢ٓخ٩ ذٞؽيات

 

 كا٩ٓٛ ٢ْي كيٙيٚ ا١ؼٞؽيات ح٢ٝ ٤ّ يٓيق.... ضياح٩ ٦٤ ي٥طي٫ا ٬١

 

 ٠ٞ ةٓيػق ٪ي...٪٨ا ١يفج.. ٩ٓ٤ ١يفج ٪ي.. كضيػ ا٩٧.. ا٥١ؽيؽ

 



 اةػا يفخٍّ ٣١ ك٩٨ٟ١ كحغٍخ٩ ضياح٫ا ٘ي اـخ٥ؽت ٪ي.. ٩٨ْ ا١تٓػ

 

 اةػا يفخٍّ ٣١.. ١ف٬ا٪ا اةػا ٢ٛت٩ يػؽ ٣١.. ـ٬ا٪ا ٤ٓؽ٘ث اك ٧فيا٫٧ا

 

 ا٥١ؽـ٩٤٬ ن٬رح٫ا ي٥طي ٬١. ذٞؽياح٫ا ٦٤ كاضػق ذٞؽي ي٥طي اف

 

 ٠ٞ ٘ي يؽا٪ا.. ا١ي٩ ي٨ِؽ كيء ٠ٞ ٘ي يؽا٪ا ا٩٧. ْي٨ي٩ ا٤اـ دائ٥ا

 

 ة٢ٔ ٥٫٤ا ا٤ؽاءق اي حفخٍّ ٣١.. ا٤ؽاءق اي ٦ْ اةخٓػ ك٫١ؼا ا٤ؽاءق

 

 ض٬ؿ كيػق ا١ؼي ا١شػار ذ١ٝ حغخؽؽ اف ٥ٞا٫١ا اك رٛخ٫ا اك س٥ا٫١ا

 

 ا٩٧ ا١ؽ٣ٕ ٢ْي..٢ٛيال ك٬١ حٜخؽب اف كاضػق اي حفخٍّ ٣١.. ٢ٛت٩

 

 ا٤ؽاءق اي ٦٤ سفػي اٛخؽاب ضخي ك٬١ يٜخؽب اف ٞريؽا ضاكؿ

 

 يلؽب اف سؽب.. ا١ٍؽؽ س٥يّ سؽب ١ٜػ.. ريٓاذ ٘لال ٘ل٠ ك٦ٟ١

 

 ي٥٢ف٫ا اف ة٥شؽد ك٦ٟ١ ا٤ؽاءق اي ٦٤ كيٜخؽب ٩٢ْٜ يٖيب اف ا١ي

 

 ٩٢٥ْ ا١ي كاحش٩ ا٨١فاء ٦ْ اةخٓػ.. ٘يتخٓػ ضتيتخ٩ كس٩٫ ا٤ا٩٤ يشػ

 

 ..... ٘ي٩ ركض٩ إؽؽ

 ـ٬٨ات ْلؽ ا١ي ةا١خطػيػ.. ٤يج ـ٬٨ات ا١ي ةؼٞؽياح٩ ْاد

 



 ....٤يج

__________ 

 ـ٬٨ات ْلؽ ٨ؼ٤

__________ 

 ك٘اء كا١ػح٩ ٢ْي٩ كدع٢ج ٢١فٙؽ كيفخٓػ ا٤خٓخ٩ يؽحب اييا ٞاب

 ؟؟ ضاسخٝ س٫ؾت عالص ضتيتي يا اي٩: ك٘اء

 ٬٘٘ا؟؟ يا ٨٤ي ضاس٩ اي ْايؾق. عالص اي٬ق: اد٪٣

 ٨ْي حتٓػ حت٠ٍ ْايؾاؾ ا٣٫٥١.. دي ٬٘٘ا ةالش ٢ٛخ٢ٝ ياكاد: ك٘اء

 

 ك٬ي٩ س٨تي كحفخٜؽ ةٜي

 س٨تٝ ٬ٌؿ ٢ْي ا٧ا ٨ْٝ؟؟؟ ةتٓػ ا٧ا: اد٪٣

 ا٪٬ق احغؽسج كاديٝ ةٓيػ كا٧ج ٢ٞيخٝ ٬ٌؿ ا٧ج دق ـالـ يا: ك٘اء

 

 حا٧ي كحفا٘ؽ ك٪خفيت٨ي

 يٙي٬٢ ا١ِتاط ي٨ٙٓق ٤ا ٞػق ا١لؽ٩ٌ ٢ٞي٩ ٧ِاـ ا٢ٟ١ي٩ ٘ي: اد٪٣

 

 اي٩؟؟ كال ا٫٤اح٣٫ ضي٦ ٘ي

 د٬١ٛخي؟؟ ١ي٩ ٪خفا٘ؽ ا٧ج ٘ا٪٩٥ ٤ق ةؽى٩ ا٧ا: ك٘اء

 ا٤ي يا عان٩ ريتاتحػ ٨ْػي: اد٪٣

 اي٩؟؟؟ حػريتات: ك٘اء

 ٤ق ا٧ا ا٤ي يا ةهي ا٬٥ٓ١ـ ٢ْي ؟؟. ٥٫٘خٝ ٤ق ا٧ا ٪٬: اد٪٣

 

 ا٥١غاةؽات ْا٣١ ادع٠ ْايؾ ا٧ا ْادي ُاةً ٤شؽد اةٜي ْايؾ

 

 عان٩ حػريتات ةيخ٢ٍب كدق ا١ػاع٢ي ٤ق ا١غارسي ا١ت٢ػ كا٦٤



 

 ٧اسطي٦ ٤غاةؽات ُتاط ٬ٟ٧ف ٢ْلاف

 ح٬ـ ةخاع اي٥ت٬ـت٠ ك٤يل٦ ٞػق ة٧٬ػ ٥ؿسي ك٠ٖ زي ي٨ٓي: ك٘اء

 

 دق ٞؽكز

 ةؿ.. دي د٤إٝ ٤ت٩ُ٬ ا٢١ي االٞل٦ ا٘الـ يغؽةيج: ةيطٝ اد٪٣

 

 ٘ي٩ اكخ٠ٖ ْايؾ ا٢١ي ا٥١شاؿ دق اي٬ق

 ١ػي دي ا١ت٢ػ ٦٤ حفا٘ؽ ٩٢ٞ ٥ْؽؾ كحٙي٠ ا١شاـ٬ـي٩ ٧ِاـ: ك٘اء

 

 ٥١ٟاف ٤ٟاف ٦٤ ك٬ي٩ ٠ٞ كح٫ؽب ٫٧ائي ضياق ٨ْػؾ ي٧٬ٟق ك٤ا

 ـج يا ك٬٘ي... عا١م د٤إٝ ة٬ُج اال٘الـ ة١٬ٜٝ ٤ق: اد٪٣

 

 ا٬١اّٛ ْا٣١ ٦ْ ٤غخ٢ٗ ا١في٥٨ا ْا٣١ ا٠ٟ١

 ؟؟ ك٢ٖٝ ٘ي ٪خفا٘ؽ ٤ق ي٨ٓي: ك٘اء

 كةٓػي٦ ٤خغيالق ا٧خي ا٢١ي ةا١ل٠ٟ ٤ق ةؿ ٪فا٘ؽ ٌتٓا ال: اد٪٣

 

 ..٤ٓايا ةخاْخي ا٥١شا٧ي٦ ك٩٢ اف ٧اـي٩ ا٧خي

 ٥١ا ال٣ٟ٧ ٤ٓاؾ شا٧ي٦ا٥١ ك٩٢ اف ٤غ٨٘٬ي ا٢١ي دق ٤ا٪٬: ك٘اء

 

 اد٪٣ يا ٤ٙيق ٪٬ ا٣٫٥١....كاٞخؽ اٞخؽ ةخش٬٨٨ا ةٓو ٢ْي ةخخ٬٥٢ا

 

 حفا٘ؽ؟؟ ٥١ا ٪خ٬ضلٝ كاضػق اي ٞػق

 س٥ي٠ يا ٌتٓا ا٧ج: اد٪٣

 ٥٘خفخٓتٍق اي٩ ٛهػي ٘ا٪٣ ا٧ج: ك٘اء



 ٤ٙيق ا٩٧ ْار٩٘ كا٧خي: اد٪٣

 ٘ي؟؟ ٪ي٬ٟف كا٤خي: ك٘اء

 ٦٤ ا٪٣ ضا١يا ك٢ٖي عا١م د٬١ٛخي ٤ق اٞيػ ةؿ ا٣٢ْ هللا: اد٪٣

 

 ٢ْي ٞػق ض٬٢ق د٬ْق ا٣٫٥١..دق ا٬٥١ى٬ع ٧ل٬ؼ كةٓػي٦ ضاس٩ اي

 

 ياال ا٥١اكي

 ٞػق ٢ٛتٝ حطؽؽ كاضػق ٘ي حخغتً ك٘اء اة٦ يا اد٪٣ يا ا٫١ي: ك٘اء

 

 ْي٨ٝ ٦٤ ا٬٨١ـ كحخٍيؽ كحش٨٨ٝ

 ا٧ا دق ٞػق؟ ؟؟١ي٩ ٢ٛتي حطؽؽ.. دي ا١ػ٬ْق اي٩ ٢ْيٟي ضؽاـ: اد٪٣

 

 قٟ٘ؽ ٢ْي اة٨ٝ

 االذ٨ي٦ ٪٥ا ىط٬ٟا

 ةا١ٓا٘ي٩ حطب يتٜي ةا١ؼكؽ حطب ْايؾ ٤ق ا٧ج ٤ا اي٩ ا٢٥ْٝ: ك٘اء

 ةٜي ـالـ ياال ٪خأعؽ ٞػق ا٧ا ا٣٫٥١: اد٪٣

 ا٤خي؟؟ ٪خؽسّ ٌيب: ك٘اء

 ٤ا ةيٟي احهاؿ ٢ْي ٪ٙي٠ ةؿ اْؽ٫٘اش ٤ا ةٜي دي ا٤خي: اد٪٣

 

 ح٢ٜٜيق

 ْتػ كا١ػق كسػ الـ٠ٙ ٧ؾؿ ك٨ْػ٤ا ٤فا٘ؽا ككد٫ْا كا١ػح٩ ى٣

 

 ا٧خِارق ٘ي ا١ٓؾيؾ

 ٪خفا٘ؽ؟؟ عالص: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ٨٤ي؟؟ ضاس٩ اي ْايؾ عالص اي٬ق: اد٪٣



 ْايؾق؟؟ ا٢١ي ٪خ٢٥ٓي ْايؾ ٬١ ي٨ٓي كا٧ا: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ةايػي ٤ا ٬ٌؿ اةػا احأعؽ ٤ا ٥ْؽي ا٧ا ٌتٓا: اد٪٣

 كةخخأعؽ ةخٜػر ال: ْتػا١ٓؾيؾ

 ا٧ٙٓق ٤ا ا٧ا ١طيؽحٝ ك٢ٛج ـتٚ ا٧ا اي٩؟؟؟؟ ٘ي ةخأعؽ: اد٪٣

 

 دق ٤ٟخب ٢ْي ٛٓػت ٬١ ا٬٤ت ا٧ا ٤ٟخب ٢ْي كاٛٓػ ا٥ْاؿ رس٠

 

 ٪٬ اع٬يا ا٤شػ ٨ْػؾ كةٓػي٦ ضيؽحٝ ٕيؽ ا٧ا ٫٧ائي ٤شا١ي ٤ق

 

 ٤ٓاؾ ا١ل٠ٖ كي٥فٝ يخغؽج ةٟؽق دق ا١ش٬ كةيطب ا٥ْاؿ ادارق ٘ي

 ا٥١ٙؽكض ا٧ج كا١ٟتيؽ ا١تٟؽي ا٧ج... ٕيؽؾ ا٤شػ: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 

 دي ا١ػ٧يا ٘ي ـ٨ػي ح٬ٟف

 ٤ٓاؾ اكخ٠ٖ ةا٧ي ٞػق ا٬ٞف كؽط ٤ق ةق ـ٨ػؾ ٘ٓال كا٧ا: اد٪٣

 

 ةغيؽ ككٝ اك٬ؼ ا٣٫٥١...

 ةا١فال٩٤ كحؽسّ حؽكح ي٬ٜ٘ٝ رة٨ا: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 اةي٩ ٩١ ٘اةخف٣ اةي٩ يػ ٛت٠ اد٪٣

 دق ك٢ٖي ةطب ا٧ا ٘ٓال ةؿ ٨٤ي حؾ٠ْ ْايؾؾ ٤ق ا٧ا: اد٪٣

 

 دق كا٥١شاؿ

 ا٧خ٩ ٢١ي كح٬ن٠ اعخيارؾ ي٘ ي٬ٜ٘ٝ رة٨ا ياال ْارؼ: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 

 ا١ػ٧يا ٘ي ٤غاةؽات ُاةً ا٣ِْ كح٬ٟف ْايؾق

 ا٧خي ٤ق ا١ػ٬ْات كاي٩ٙ( ٬١ا١ػح٩ ٧ِؽ)١يا يغ٢يٝ رة٨ا: اد٪٣



 ةٜي ٢ٛت٩ ٘ي ةا١ي ةيػْي كاضػ ٠ٞ: ك٘اء

 يؽس٬ٓا ٥١ا كاي٩ ا٤شػ ٢ْي ـ٥٢ي٢ي اةٜي ا٣٫٥١ ٤اكي ٤اكي: اد٪٣

 

 ـالـ سا٤ٓاح٣٫ ٦٤ ةٜي

 حػريت٣٫ ٤ٟاف ا١ي كيخ٬س٬٫ا انطاة٩ ١يٜاة٠ ي٩ٌٜؽ  ٘ي اد٪٣ ا٢ٍ٧ٚ

 

 ا٢ٕب ٦ْ ةٓيػ ٤ٟاف ٞاف ـا٩ْ 21 ض٬ا١ي ا١ٜا٪ؽق ٦ْ يتٓػ ا١ؼي

 

 ا٥١ػ٧ي٩ ٤ِا٪ؽ

 ا١لؽ٩ٌ ٢ٞي٩ ٦٤ حغؽج اد٪٣... ٢ٛيال اد٪٣ ٢ْي ٧خٓؽؼ حٓا٬١

 

 ٘ي ا٥ْاؿ ادارق ٢ٞي٩ ٘ي ا٤شػ اع٬يي٦ ٩١ ـ٩٨ 12 حٜؽيتا ك٥ْؽق

 

 ا٬ٜ٨ٓ١د اعؽ ٞا٧ج ا١ٓا٩٤ ا١را٬٧ي٩ ٘ي ٞا٧ج كاي٩ ا١را٧ي٩ ا١ف٩٨

 

 .. اع٬ي٫ا ٦٤ سػا ٤طت٬ة٩

 رٜ٘اء ٞا٬٧ا( ٢ْي ٤ط٬٥د ض٥ػي اض٥ػ) انػٛاء ارةّ ٩١ اد٪٣

 

 ٢ٞي٩ دع٬٢ ٤خي٩٨ نػا٩ٛ كحش٣٫ٓ٥ ا١ي٬ـ ا١ي ضياح٣٫ ةػاي٩ ٦٤ دائ٥ا

 

 ٦٤ اٞرؽ االعؽ يطب كاضػ ٠ٞ.. ا٥١شاؿ ة٨ٙؿ كاحغهه٬ا كاضػق

 

 ٧ٙف٩

 ك٣١ ٣٫٨ْ ا٥١فؤؿ ا١ٜائػ ٦ْ كةطر٬ا ا١خػريب ٟؽ٥١ٓف اعيؽا كن٬٢ا

 



 ا١ت٢ػق ٨١ادي يخ٬س٬٫ا اف رـا٩١ ٣٫١ حؽؾ ٛائػ٪٣ ٞاف.. يشػكق

 

 رأ٘ج ا٥١ػرب ٤ّ كحٜاة٬٢ا ٪٨اؾ ا١ي ح٬س٬٫ا ك٘ٓال ٢ْي٣٫ ١يخٓؽؼ

 

 االياـ ٦٤ ي٬ـ ٘ي ٤غاةؽات ُاةً ٤ػرة٣٫ ٞاف) ةا١فٙاح ي٢ٜب ا١ؼي

 

 ٤ٓؽكؼ ٞاف ال٩٧ ١غؽيشيي٦ا كحػريب ٤تٟؽ ١خٜاْػ اضا٬١ق ك٦ٟ١

 

 (ذا٧يا كاـأؿ اكال اٛخ٠ ٤تػأق ٞاف ة٬ضليخ٩

 

 ح٬٧٬ٟا ا٣ٟ٧ اح٨٥ي.. ا١شػاد ةا١غؽيشي٦ ا٪ال ا٪ال: رأ٘ج ا٥١ػرب

 

 ٦ْ ٤ٙه١٬ي٦ حٜؽيتا ٪خ٬٧٬ٟا ٪٨ا الف ٤هؽ ٘ي ضياح٣ٟ كدْخ٬ا

 

 5 ك٪ي٨خ٫ي نتاضا 5 ا١فا٩ْ ٪يتػأ حػريت٣ٟ.. ا١غارسي ا١ٓا٣١

 

 ا٫٨١اردق ا١ي٬ـ كةاٛي اْؼار اي اك ـخؽاضاتا اي ةػكف ٤فاءا

 

 ٌتٓا ا١ت٢ػ ٧ادي دق.. ١ي٣ٟ راض٩ ي٬ـ اعؽ يٓختؽ ال٩٧ ةي٩ اـخ٥خ٬ٓا

 

 ٪٬ ٬٤س٬د ا٢١ي دق ةؿ ا١ٜا٪ؽق ٘ي ٧ادي انٖؽ ة٥فخ٬ي ٤ق

 

 ة٨ٙف٣ٟ ْؽ٧٬٘ي كد٬١ٛخي ٧ادي ا٩٧ ٦ْ ا١ؽياىي ٥٢١ؽٞؾ اٛؽب

 

 ا١ٜائػ ختؽيٓ اد٪٣ اف رأ٘ج ك٣٫٘ ةٓي٣٫ ٢ْي س٥ي٫ا حٓؽ٬٘ا



 

 كاب ا٩٧ كاضؿ ٞال٩٤ ٠ٞ ٘ي يٍي٬ٓق كا٣٫٧ النػٛائ٩ ا١ؽكضي

 

 ٣٫١ راض٩ ةاعؽ يفخ٥خ٬ٓا كا٧هؽ٬٘ا ا٥١ٜاة٩٢ ا٧خ٫ج... ٢ْي٩ يٓخ٥ػ

 ةٓػـ ٬٘سئ ك٩٨ٟ١ ٢ْي٩ ي٥ٍئ٫٨ا ٞي ة٬ا١ػح٩ يخه٠ اف اد٪٣ ضاكؿ

 

 راق اف ا١ي ٘ائػق ةػكف ك٤ؽارا ٤ؽارا كضاكؿ ٬٥٢١ةي٠ حٍٖي٩ كس٬د

 

 رأ٘ج

 ةؿ كت٩ٟ ح٢ًٜ ٦ٟ٥٤ ا٨١ادي ـٍص ا٢ٌّ ٪٨ا كت٩ٟ ٤ٙيق: جرأ٘

 

 ةفؽ٩ْ ا٣٫٥١ ٬ٜ٘ؿ ٬ٌؿ ٢ْي ةخٍّٜ

 اذ٧ٝ ةٓػ ١طيؽحٝ سػا ٤خلٟؽ ا٧ا: اد٪٣

 ٬٤ةي٩٢ ي٥فٝ ك٪٬ ا٨١ادي ـٍص ا١ي يهٓػ ٞي اد٪٣ ح٬س٩ ٘ٓال

 

 ـ٬ٓ٥ا انػٛائ٩ اف ١ػرس٩ ن٬ح٩ ةا٢ْي نؽخ ك٘شأق ا١ي٩ كي٨ِؽ

 

 ا١ي٩ كاحش٬٫ا ن٬ح٩

 

 حط٠٥ ٞا٧ج ة٬اضػق انٍػـ ٨ْػ٤ا ا١فٍص ا١ي ٤خش٩٫ فٞا اد٪٣

 

 كضؽؽ ٘ي٩ ة٥ا ا٬ٟ١ب نػرق ٢ْي ٬ّ٘ٛ سػا ـاع٦ ٧فٟا٘ي٩ ٬ٞب

 

 ا١ؽ٬ٞع كىّ اد٪٣ اعؼ.. اال٣١ ٦٤ يهؽخ س٩٢ٓ ك٪ؼا نػرق ٩١

 



 ٢ْي ٛادر ٕيؽ ٞاف. ١هػرق ا١فاع٦ ا٥ٜ١يم ٥١ؿ ٦٤ ي٠٢ٜ ٞي

 

 ٩١ حخاـٗ ن٬ح٫ا ـ٥ّ ك٩٨ٟ١ ٫٧ائيا ا١ٟالـ

 ٬ٞيؿ؟؟ ا٧ج سػا اـ٩ٙ اـ٩ٙ اـ٩ٙ ا٧ا: ا١ت٨ج

 رّ٘ ك٨ْػ٤ا االض٥ٚ ١خهؽ٫٘ا كيلخ٫٥ا ٢ْي٫ا يؽد ٞي اد٪٣ اـخٓػ

 

 ةا٨١ؾكؿ ح٫ػد ا١خي ةا١ػ٬٤ع ٢٤يئخي٦ ةٓي٨ي٦ حٙاسئ ا١ي٫ا ١ي٨ِؽ راـ٩

 ٣٫٧٬١ يطػد ٣١ ْي٨ي٦.. ٛت٠ ٦٤ ٤ر٣٫٢ يؽي ٣١.. ي٬ٟف ٤ا اس٠٥ ْي٨ي٦

 

 ٘ي ٕؽؽ.. ٘احص اعيؽ ٞاف ؟حٜؽيتا ر٤ادي اك اعيؽ؟ ٪٬ ٪٠

 

 ة٩ يطؿ ا١ؼي اال٣١ ا٧فخ٩ ١ػرس٩ ْي٨ي٫ا ٬١ف

 ٬ٞيؿ؟؟ ا٧ج ٢ْيا رد ارس٬ؾ: ا١ت٨ج

 ا٬١اّٛ ا١ي ا١ت٨ج ن٬ت اْادق

 ضاس٩ ا٢٥ْٝ ٌيب ؟ اي٩ كال ٬ٞيؿ ا٧ج: ا١ت٨ج

 ح٢٥ٓي٫ا حٜػري ضاس٩ ك٤ٙيق ٫٧ائي ٬ٞيؿ ٤ق ال: اد٪٣

 نػرؾ ٢ْلاف ا٥ٜ١يم ح٢ّٜ ضاكؿ ٌيب: ا١ت٨ج

 ا١ي٩ انػٛاؤق كن٠ ٪٨ا

 اد٪٣؟ يا ٤ا١ٝ ضه٠؟؟ ا٢١ي اي٩ ٘ي: اض٥ػ

 ٢ْي٩ ٬٘ٛٓج ـغ٩٨ ٞا٧ج كا٬ٟ١ةاي٩ ٘ي٩ احغتٍج ا٧ا اـ٩ٙ ا٧ا: ا١ت٨ج

 س٥اؿ ٘ي حاق ك٦ٟ١ ٢ْي٫ا ن٬ح٩ يؽّ٘ ٞي كاـخٓػ ٢١ٙخاق اض٥ػ ٧ِؽ

 

 ...٘ه٥ج ْي٨ي٫ا

 ٤ٓاق ٪٨خهؽؼ اض٨ا ضيؽحٝ احٙي٢ي عيؽ ضه٠ عالص: ض٥ػي

 ٛهػي ٤ق ةشػ ـا٤ط٨ي ارس٬ؾ ٤ؽق ف٥ٞا اـ٩ٙ ا٧ا: ا١ت٨ج



 ضيؽحٝ احٙي٢ي عيؽ ضه٠ ٛا١ٝ ٤ا زي:اد٪٣

 ض٥ػي كذ٪ب ٥ٛيه٩ ٦٤ يخغ٢م ٞي ا٥١هاب ناضت٩ اض٥ػ ـاْػ

 

 اد٪٣ يؽي ٞي ٩ٓ٤ ٘ؼ٪ب ٤فخلٙي اٛؽب ٦ْ رأ٘ج يفأؿ ٞي

 

 ا١را٧ي٩ ا١ػرس٩ ٦٤ ضؽؽ ٞاف كْا١ش٬ق ٤فخلٙي الٛؽب كح٬س٬٫ا

 

 ا١ي كح٬س٬٫ا ١ال٣١ ٥١ف٨ٟاتا ٦٤ ٞريؽ ا٬ٍْق.. سػا عٍيؽ ٕيؽ

 

 ٣٫١ ا٥١ٓػ ا١ف٦ٟ

 رأ٘ج حػع٠ ٪٨ا ا٥١ف٨ٟات ٦٤ يأعؼ اف اد٪٣ ضاكؿ ٨ْػ٤ا

 ك٬١ ٤غاةؽات ُاةً ٪خ٬ٟف كا٧ج ٢١يٓٙاء ا٥١ف٨ٟات: رأ٘ج

 

 دٞاحؽق اك ٤ف٨ٟات ٪خالٛي ٤ق ٩٥٫٤ ٘ي احهتج

 س٥يٓا ا١ي٣٫ ٞال٩٤ ككس٩ ٢١ش٥يّ ٧ِؽ

 كالزـ حهاضت٩ الزـ كؽا١هػ نػيٜٝ اال٣١...االكؿ ا١ػرس: رأ٘ج

 

 ٦ْ ٢ْٜٝ حٙه٠ كازاي اال٣١ ٤ّ حخٓا٠٤ ازاي ٢ْٜٝ ح٬ٓد

 

 حاعػ ْايؾ ١ف٩ اد٪٣ ا٥١الزـ ـيادق يا ٪اق.. ةاال٣١ االضفاس

 

 ٤ف٨ٟات؟؟؟

 ةي٩ ي٬ٜـ كيئ اي يخ٦ٜ اف يطب كٞاف سػا ا١خطػي يطب ٞاف اد٪٣

 

 ـي٩٢ٓٙ ٤ا ٫٘ؼا اال٣١ يهاضب اف ٩١ ٬٢ٍ٤ب ٞاف كاف



 ١ؽأ٘ج ٨اتا٥١فٟ اٍْي

 ٥١ف٦ٟ ٪طخاج ٤ق ال: اد٪٣

 ا١فاض٩ ٘ي ح٬٧٬ٟا 5 كا١فا٩ْ ٣ٟ٢ٞ ارحاض٬ا كد٬١ٛخي ٬ٞيؿ: رأ٘ج

 

 ٞٙاي٩؟؟ اْخٜػ راض٩ ةؿ ي٤٬ي٦ ٨ْػؾ اد٪٣ ٤الزـ كضيؽحٝ ةؽق

 ا٨٘ػـ يا ٤خلٟؽ سػا ٞٙاي٩: اد٪٣

 كحؽ٣٫ٞ رأ٘ج عؽج ٤ا ةٓػ

 ا٥١ف٦ٟ؟ حػي٩٢ ازاي ؟؟ا٧ج احش٨٨ج ا٧ج: اض٥ػ

 ٢ْي٩ ٧خهاضب الزـ ا١فادس ناضت٨ا اال٣١: اد٪٣

 ٢ْيٝ ـال٩٤ ا١ٗ ا٣٫٥١ اد٪٣ يا ٤ش٬٨ف ا٧ج كهللا: ض٥ػي

 ي٨ٓي ٤ؾق ٤ؾق اي٩ ٞا٧ج ا١تج ةؿ: ٢ْي

 ٪٨ا اض٨ا ح٨فاش ٤ا ا٣٫٥١ ؟ نص ا١ت٨ج ٪٥ٝ ا٢١ي دق ٪٬: اد٪٣

 

 ي٨اـ يؽكح كاضػ ٠ٞ كد٬١ٛخي ا٣٫٥١ ٢ْي ٘ؽٞؾ ٤ٓي٩٨ ضاس٩ ٢ْلاف

 

 ـ٠٫ ك٤ق ٬ٌي٠ ٪ي٬ٟف ٣ٟ٤٬ي اف اْخٜػ ا١هتص ٢ْلاف

 ا١خي اٟ٘ارق ٤ّ اد٪٣ كحؽ٬ٞا ٩٤٬٧ ٥١ٟاف ٣٫٨٤ كاضػ ٠ٞ ح٬س٩

 

 ْي٨ي٦ اس٠٥ ن٬رق ٩١ اْادت

 ٤ؽق يؽا٪ا اف الةػ... س٥ا٫١ا ٘ي حاق ا١خي ا١ٓي٨ي٦ ح٢ٝ اس٠٥ ٤ا

 

 يخأٞػ اف الةػ ْي٨ي٫ا ٬١ف ٦٤ ًٜ٘ يخأٞػ ٞي اعؽي

 كد٬ْح٫ا كا١ػح٩ حؼٞؽ ٨ْػ٤ا اةخف٣

 ضؽٛخ٩ ا٪ي ٢ٛتي حطؽؽ ا٫٧ا حػْي الزـ ٞاف :٨١ٙف٩ اد٪٣

 



 ٌيؽاف ٧اٛم ٤ق ا٧ا يفخشتق ٤ا ا١ػ٬ْق ةاٛي ةٜي ةشػ؟؟يارب

 

 ىؽكري ا٬٨١ـ ٤طخاج ا٧ا ا٬٨١ـ

 كحفؽؽ ْي٨اف حٍاردق ا٢١ي٠ ٬ٍ٘اؿ ا٬٨١ـ يأحي اف ٪ي٫ات ك٦ٟ١

 

 ْي٨ي٩ ٦٤ ا٬٨١ـ

 ػا٪خت ا٥١لا٠ٞ كال ٪يلخ٠ٓ كا١طب اي٩؟ دي ا١ت٨ج ضٟاي٩ ٪خ٬ٟف ياحؽي

 

ShimoOo— .اض٥ػ ٤ط٥ػ ٨٤اؿ ٤ّ 

 ا١را٧ي٩ ا١ط٩ٜ٢

 ٤ا٫١اش ا١ت٨ج ٨ْي٦ كاف اال٣١ ٦٤ ي٨اـ ٛادر ٤ق ا٩٧ ٧ٙف٩ ا٨ّٛ اد٪٣

 

 ٘ي ٩٢ٞ ا١ي٬ـ ٛيي ي٬ـ كحا٧ي ةا١ٓا٘ي٩ ي٬ـ اكؿ ْػي. ٫٧ائي ْال٩ٛ

 ةيطاكؿ ك٪٬ ك٬ي٩ ي٨اـ ضاكؿ ا٫ِ١ؽ كٛج ك٘ي كاعيؽا ا١فؽيؽ

 

 يؽكح يهطي ٤ا اكؿ الزـ ا٩٧ كٛؽر د٤ا٩ٕ ٦٤ ا١ت٨ج ن٬رق يلي٠

 

 ٤ٓا٪ا كيخ٣٢ٟ ٫١ا

 زي اةيو ةٙفخاف كا٫٘ا ٤ا ١طػ ٢ْي٫ا يػكر ك٘ي٠ ا٨١ادي راح

 

 ح٬ٟف ا٫٧ا ٦٤ اس٠٥ ك٫٢ٞا ةيي٩ كٓؽ٪ا ٢ْي ٘ي٩ٟ٧٬ كض٩ٍ ا٥١الؾ

 

 كا٘خ٩ ٤ا اكؿ اةخف٥ج ك٪يا ٢ْي٫ا ٛؽب ضٜي٩ٜ

 اي٩؟ ْا٩٢٤ ازيٝ: اد٪٣

 اي٩؟ ْا٠٤ اـا١ٝ ا٢١ي ا٧ا ا٥١ٙؽكض: ا١ت٨ج



 ٢ْيا حغا٘يق ٤ا... ٬ٞيؿ ا٧ا: اد٪٣

 ؟ د٬١ٛخي اضف٦ ا١شؽح: ا١ت٨ج

 ضاس٩؟ ا١٬ٛٝ حف٥طي٢ي.. ٞخيؽ اضف٦ اق: اد٪٣

 ...٬ٛؿ: ا١ت٨ج

 ٢ٛتي ٤ؽق اكؿ كدي ٞػق ٛت٠ ك٬٘خ٫ا ضاس٩ اي ٦٤ اس٠٥ ا٧خي: اد٪٣

 

 دي ةا١ٍؽي٩ٜ يػؽ

 دؽ؟؟؟ ٢ٛتٝ: ا١ت٨ج

 ٢ٛت٩ ٢ْي كض٫ٍا ايػ٪ا ٤فٝ

 ٨ٙفٝة ضفي: اد٪٣

 ٢ٛت٫ا ٢ْي كضٍخ٫ا ايػق ك٤فٟج ا١ت٨ج اةخف٥ج

 دي؟؟ ةا١ٍؽي٩ٜ ةيػؽ: ا١ت٨ج

 يػ٩٢ٛ؟ ٢ٛتي ضػ اكؿ ا٧ج اف ٢ٛخ٢ٝ ٬١ حهػٛي٨ي: اد٪٣

 يػ٩٢ٛ ٥ٞاف ا٧ا ٢ٛتي ضػ اكؿ ا٧ج ال٧ٝ انػؽ: ا١ت٨ج

 ك١ف٩ كٙاي٫ٙا ٦٤ كٙاي٩ٙ كٛؽب ةايػق كك٫ا ك٤فٝ ٫٨٤ا ٛؽب

 

 ٪ي٥٢ف٫ا

 

 ةؽق ٤ٍط٧٬ي٦ كاض٨ا ٧اي٣ ا٧ج ٣ْ يا انطي اد٪٣ اد٪٣: اض٥ػ

 ٤غي٬ض ٨ْي٩ ٘خص اد٪٣

 ٘ي٦؟ ٪يا: اد٪٣

 ةا١ِتً؟ ةاي٩ ةخط٣٢ ٨ٞج ا٧ج ٤ي٦؟ ٪يا: اض٥ػ

 ٥٧خق ٤ا ا٢١ي٠ ٬ٌؿ انال ا٧ا ١ي٩؟ ةخهطي٨ي ةط٣٢؟؟؟؟ا٧ج: اد٪٣

 ٢ْيٝ ةطٜػ ا٧ا ةغخٝ يا. ٞٙاي٩ كدق ٤ؽيص ةؿ: اض٥ػ

 ٬١ضػؾ ا٧ج ٤ق:٢ْي



 اي٩؟ اعتارؾ اد٪٣.. ضٜػ ةٜي ة٬٢ٍا: ٤ط٬٥د

 ٬ٞيؿ ٤ق ك٣ٟ٢ٟ ا٢١ي ا٧خ٬ ةؿ ٬ٞيؿ ٩٢١ ا١ط٥ػ ا٧ا: اد٪٣

 ْايؾ ا٧ا..ٞال٤ٝ ـ٥ٓج ا٧ي ٢ٍٕاف ا٧ا.. ٤خ٨ا عالص اض٨ا: ٤ط٬٥د

 

 ٞػق ا٨ٓ١ي٩ٙ ا١خػريتات ك٤اؿ ٤ا١ي كا٥ٟ١تي٬حؽ ا١تؽ٤ش٩ ٘ي احغهم

 

 ٪٨فطب ا٧ا

 كةٓػي٦.٪فاْػؾ كا٧ا كحخ٬ٓد ي٬ـ ٞاـ ك٫٢ٞا ٪ي٨فطب ٤طػش: اد٪٣

 

 ٤غاةؽات ُاةً ٪خ٬ٟف ٌا٥١ا حخػرب زـال

 دق ا٥١شاؿ ٘ي ٪فاْػ٣ٞ ا٥ٟ١تي٬حؽ ٘ي ٪غخم ا٧ا ةؿ: ٤ط٬٥د

 

 كا١ٜخ٠ ةا١يؽب د٬ْق ٤ا١يق

 االكؿ حٓػي الزـ ْايؾق ا٧ج ٢١ي ح٬ن٠ ٢ْلاف ٤ا٪٬: اد٪٣

 

 دي ا٥١ؽض٩٢

 ٪٬٥ت ٞػق ا٧ا ٪٨ا ا٠ٞ ٤ٙيق كةٓػي٦ ٪ٜػر ال٤ق: ٤ط٬٥د

 اْختؽ٪ا.. ا١خػريب ٤ق اال٠ٞ ٩٢ٛ ٤يايٜٝ ا٢١ي دق ةٜي ٬ٛؿ: اض٥ػ

 

 ٞػق؟؟ ٢ٟ٤تَ ُاةً ك٬٘ج ٥ْؽؾ..ك٬ي٩ حغؿ ٢ْلاف رسي٣

 اعؿ؟ ْايؾ ٛا١ٝ ؟؟ضػ كال اعؿ ٤ا١ٝ كا٧ج: ٤ط٬٥د

 ْايؾ ا٧ج ٤ا زي ٠ٞ ةٓػ٪ا 5 ا١فا٩ْ حػريب ة٨غ٢م اض٨ا: اد٪٣

 

 ح٠٥ٟ الزـ ا٣٫٥١ ةؿ

 ةؿ ا٧ج عاٌؽؾ ٢ْلاف ٪طاكؿ: ٤ط٬٥د



 ك٬ي٩ اح٥لي غؽج٪ ا٧ا ا٣٫٥١ ٤اكي: اد٪٣

 ٤ٓاؾ كاسي ٪ػك٤ي إيؽ اـخ٨ي: اض٥ػ

 كارسّ ٞػق ـا٩ْ ٪خ٥لي ا٧ا ا٧ج حؽيص ٤ا: اد٪٣

 كاةٜي دٛايٚ ع٥ؿ. ٪خغ٨ٚ كاال س٬ إيؽ الزـ ٪ٜػر ٤ق ال: اض٥ػ

 

 اكؾ اـخ٨ي سا٪ؾ

 اكؾ: اد٪٣

 كيخ٣٢ٟ حا٧ي ا١ت٨ج يل٬ؼ الزـ ا٩٧ ةيٟٙؽ ك٪٬ يش٫ؾ اض٥ػ راح

 

 ٞػق ٛت٠ ٥ْؽق.. ةي٩ ض٣٢ ا٢١ي ا١ٖؽيب ط٣٢ا١ ٘ي ةيٟٙؽ كاد٪٣..٤ٓا٪ا

 

 ة٬اضػق ض٣٢ ٤ا

 ا١ت٨ج ٢ْي ةخػكر ْي٨ي٩ كاض٥ػ ك٬ي٩ كٛٓػكا ا٨١ادي كن٬٢ا

 ضػ؟؟ ٢ْي ةخػكر ا٧ج: اد٪٣

 ا٥١ٟاف ٢ْي ةؿ ةخٙؽج اةػا ال: اض٥ػ

 ا٤تارح ٥٢ٟ٤خ٫اش ال٧ي احش٨٨ج ز٫٨٤ا ٬٘٘ا ا٣٢ٞ ٪٢ٍّ ا٧ا...اق: اد٪٣

 راضخٝ عػ: اض٥ػ

 كاـخٖؽب ةٓيػ ٦٤ ساي٩ كا٫٘ا ك٘شأق ا٬٥١ةي٠ ايػق يك٘ اد٪٣ ٢ٌّ

 

 ٘ي ةيي٩ ٘ي٩ٟ٧٬ كضا٩ٌ اةيو ٘فخاف الةف٩ ٞا٧ج ال٫٧ا سػا

 

 ٞخيؽ ةغار ٫٨٤ا ةي٢ٍّ ٬ٞةاي٩ ك٤اـ٩ٟ كٓؽ٪ا

 اةخف٥ج كا٘خ٩ ٥١ا ك٪يا ا١طي٩ٍ س٨ب اد٪٣ كٛٗ

 ح٥ا٤ا ةٓيػ ا٧ا ْػي احٙي٢ي: اد٪٣

 حا٧ي٩ ٤ؽق اـ٩ٙ ا٧ا ٪٩٫٫٫٫: ا١ت٨ج



 االرض ٢ْي ا٬ٟ١ةاي٩ ضٍج ا١ت٨ج

 ةٜي؟ اٛؽب ٦ٟ٥٤ ةٓيػ ا٬ٟ١ةاي٩ ا٪ي: ا١ت٨ج

 ٦ٟ٥٤ ٞػق اق: اد٪٣

 اي٩؟ اعتارق اي٩؟؟كنػرؾ اعتارؾ ازيٝ: ا١ت٨ج

 دق؟ اي٩.. ح٢ٜٜيق ٤ا ٬ٞيؿ: اد٪٣

 اي٩؟؟ اي٩: ا١ت٨ج

 ةا١ٝ ٘ي حاعػيق ٤ا ال: اد٪٣

 ٕا٤ٚ ر٤ادي ٞا٧ج ٨ْي٫ا ٘احص اعيؽ ٤ق ٨ْي٫ا اف الضَ اد٪٣

 ةي٬سٓٝ؟ نػرؾ: ٨جا١ت

 أل ٢ٛج ٬١ ٢ْيٝ اٞػب: اد٪٣

 حف٥ط٢ي؟ ٌيب: ا١ت٨ج

 ةاي٩؟ ةؿ اـ٥ط٢ٝ: اد٪٣

 ٞػق ٥ٛيهٝ ا٘خص: ا١ت٨ج

 ايػي٫ا كضٍج ٩٨٤ ٛؽةج ك٪يا ٥ٛيه٩ ٘خص ةؿ اـخٖؽب اد٪٣

 

 ٘ي ٞخيؽ ٞالـ ح٬ٜؿ ك٘ي٢ج ٨ْي٫ا ك٥ٕيج نػرق ٢ْي االح٨ي٦

 

 ع٢هج ٤ا ١طػ حهؽ٫٘ا ٦٤ ٤فخٖؽب ك٪٬ ـؽ٪ا

 ٤رال؟ دق؟ح٬ٓيؼق اي٩ اـأؿ ٦ٟ٥٤: اد٪٣

 ةيغٙٗ ض١٬٫ِٙي سػي دْاء دق ح٬ٓيؼق ٤ق ال: ىطٟج ا١ت٨ج

 

 حشؽة٩ ك٦ْ ٞخيؽ اال٣١

 ٢ًٕ ٥٫٘خٝ ا٢١ي ؟؟كا٧ا دْاء: اد٪٣

 االح٨ي٦ ىط٬ٟا

 اد٪٣ اـ٥ي ا٧ا ٟ٘ؽق ٢ْي: اد٪٣



 .١ي٢ي كا٧ا: ا١ت٨ج

 ٘ي٩ اح٣٢ٟ ٦ٟ٥٤ ٤ٟاف ٤خٓؽ٘يق احٓؽ٨٘ا ا٨٧ا ة٥ا.. ةيٟي ا٪ال: اد٪٣

 

 كت٩ٟ ٘ي٩ ي٬ٟف ا٬٥١ةي٠ ٘ي

 ا١فؽي ٤ٟا٧ي ٢ْي ٪١٬ٜٝ كت٩ٟ؟؟حٓاؿ: ١ي٢ي

 حفيتي٩ يغ٢ه٨يق ٤ا ا٧ا ةخاْٝ ا٨١فٟا٘ي٩ ٤ٓاٞي ٪احي: اد٪٣

 كراض٬ا سا٧تي ـ٣٢ ك٬ٓ٢ٌا ك٬ي٩ ةٓيػق ضخ٩ ٘ي كرض٬ا اعػح٩

 

 كري ٦٤ ةؿ ا٨١ادي ١فٍص

 ؟؟٬ٜٓ٤ؿ؟ كت٩ٟ ٘ي: اد٪٣

 ةٜي اـيتٝ..عػ٩٤ اي: ١ي٢ي

 ـؽي٩ٓ ٤ٟا٩٥١ ٪٠٥ٓ ا٧ا اـخ٨ي ال: اد٪٣

 ةخاْخٝ ٘ؽ٧ػ ا١شيؽؿ ةخ٣٢ٟ كا٧ج راضخٝ حاعػ ةؿ ٢ْلاف: ١ي٢ي

 كاضػق ٨ٓ٤ػيق ال٧ي ةخاْخي ٘ؽ٧ػ ا١شيؽؿ ٪٣٢ٟ ٤ق ا٧ا: اد٪٣

 اـخ٨ي ١ط٩ِ

 حغ٢م ٤ا ١طػ ا٨١فٟا٘ي٩ ٪لؽب اكؾ: ١ي٢ي

 اكؾ: اد٪٣

 ةا٩٤ اد٪٣ احه٠

 ازيٝ؟ ركضي ٬٘٘ا: اد٪٣

 اـ؟ ١يٝ اف انال ٘اٞؽ ك١ف٩ زْال٩٧ ا٧ا ال: ك٘اء

 اعؽح٨ي ا٢١ي ٪يا د٬ْحٝ اي٩ ا٠٥ْ ةؿ. ا٧خي ٢ٛتي ركح: اد٪٣

 اي٩؟ د٬ْق: ك٘اء

 احغتٍج ادي٨ي ٢ٛتي حطؽؽ كاضػق ٘ي احغتً ٢ْيا دْيخي ٤ق: اد٪٣

 

 ٤تف٩ٌ٬؟ ا٤تارح عا١م ٥٧خق ك٤ا ٥ٞاف كاحطؽٛج



 ضتيج؟ اد٪٣ يا ةشػ: ك٘اء

 ضتيج ح١٬ٜي احطؽٛج اي٩؟ة١٬ٜٝ ضتيج: اد٪٣

 ٘ا٪٩٥ ٤ق: ك٘اء

 ٢ْيا كاحػ١ٜج ـغ٩٨ ٬ٞةاي٩ ٤اـ٩ٟ كاضػق ٘ي عتٍج ي٨ٓي: اد٪٣

 

 ازاي؟ ١يٟي اـخشاب رة٨ا ةٜي ك٬٘خي نػري ٘ي كضؽٛخ٨ي

 ي٨ٓي؟ ةشػ احطؽٛج احطؽٛج: ك٘اء

 ةشػ احطؽٛج اي٬ق: اد٪٣

 ٬ٞيؿ ا٧ج ا٣٫٥١ ٛهػي ٨ٟ٤ق ا٧ا ةؿ ضتيتي يا اـ٩ٙ ا٧ا: ك٘اء

 كا٧خي ٬ٞيؿ اق: اد٪٣

 ض٬٢ق؟ ١٬ٛي ا٣٫٥١ ٨٤ي ـيتٝ: اءك٘

 اي٩؟ ٪يا: اد٪٣

 ؟ ا١ت٨ج: ك٘اء

 ؟ اي٩ ح١٬ٜي اي٩ ا٫١٬ٛا ك٬ؼ: اد٪٣

 ض٬٢ق؟ ٢ْيا رد: ك٘اء

 ةا١ِتً ْارؼ ٤ق ٞػق ٤الؾ.. ٦ٟ٥٤ ٥ٛؽ.. ض٬٢ق ٤ق ال: اد٪٣

 اي٩؟ كال ٥ٕؾت ا١ف٨ارق ٪يا: ك٘اء

 كةخٍّٜ ىٓي٩ٙ ا١لت٩ٟ الف ةٓػي٦ ٪٥٢ٟٝ اي٩ ة١٬ٜٝ: اد٪٣

 ةا١خٙهي٠ ضاس٩ ٠ٞ اْؽؼ ْايؾق ةؿ ٤اكي: ك٘اء

 ـالـ اْؽ٘ٝ ٪تٜي ضاس٩ ٘ي يتٜي ٥١ا: اد٪٣

 ا٢١ي االةخفا٩٤ اةخف٥ج كا٘خ٩ ٤ا كاكؿ ٢١ي٢ي كراح ا٥١ٟا٩٥١ ع٢م

 

 ٩٢ْٜ ةخٍيؽ

 اح٥٢ٟج عالص: ١ي٢ي

 اي٬ق: اد٪٣



 ٧فٟا٘ي٩؟ حلؽب: ١ي٢ي

 ضػ يلارؾ اك ضػ ٤ّ يلؽب اةػا ةيطب ٤ق ك٪٬ ١ي٩ ٬ٞةايخ٫ا ٤ػت

 

 ا٬ٟ١ةاي٩ ايػ٪ا ٦٤ اعػ ٥١ا ٧ٙف٩ ٦٤ احٙاسئ ةؿ ا١غان٩ ضاسخ٩ ٘ي

 

 كرا٪ا ككؽب

 ١ي٩؟ ٪٨ا ا٧خي ١٬ٛخ٢يق ٤ا: اد٪٣

 ١ي٩؟ ٪٨ا ا٢١ي ا٧ج ٦ٟ١ ة٢ػي ٘ي ٪٨ا ؟ا٧ا ٘ي٦ ٪٨ا: ١ي٢ي

 ٤٬٥ْا ا١ت٢ػ ٤ق ا٨١ادي ٘ي ٛهػي ا٧ا ةؿ ك٠ٖ ٘ي ٪٨ا ا٧ا: اد٪٣

 ا٨١ادي ٘ي كا١خ٥ري٠ ا٨ٖ١ا ٘ؽيٚ ٘ي ال٧ي ـيػي يا ٪٨ا ا٧ا اق: ١ي٢ي

 

 كا٧ج ٞػق ا١ٓلا ٢ْي كة٥لي ة٨ػرب دق ا٥١ٓاد ٘ي ي٬ـ ٠ٞ كة٨يشي

 

 ١ي٩؟ ة٢ػ٧ا ساي

 ا١شيق حتّ حػريب ٨ْػي ٢ْلاف ٪٨ا ا٧ا: اد٪٣

 اي٩؟ ي٨ٓي؟رحتخٝ ُاةً ا٧ج: ١ي٢ي

 اكؿ ٤الزـ ي٨ٓي ٤خغؽج ١ف٩ ا٧ا: اد٪٣

 كال؟ ي٬ـ ٠ٞ ٪٨ا ا٨١ادي ك٪خيشي.. ا٣٥٤: ١ي٢ي

 ؟ اسي ٥١ا ٪ل٬٘ٝ ةؿ اٛػر ٤ا ٠ٞ ٪اسي: اد٪٣

 ١الرض كةهج ١ي٢ي اةخف٥ج

 حل٨٘٬ي؟ ْايؾ ا٧ج: ١ي٢ي

 ييايٜٝ؟ ٤ق ٬١ دق اٞخؽ ٢ْيٟي احٓؽؼ ْايؾ: اد٪٣

 ٢ْيا ةيػكركا اٞيػ ٢ْلاف ا٤لي الزـ ا٧ا ا٣٫٥١ يف٠٫ رة٨ا: ١ي٢ي

 

 ـالـ



 ؟ ةٟؽق ٪ل٬٘ٝ: اد٪٣

 ـالـ كي٦ٟ٥ ي٦ٟ٥ ْار٩٘ ٤ق: ١ي٢ي

 ةاي٩ ضاـفؿ ٪٬ ْارؼ ك٤ق ٘ؽضافك ٤خ٢غتً كـاةخ٩ ٤ليج

 ا٨١ادي ةؽق كٛاة٩٢ ١هاضت٩ كراح ٧ؾؿ

 ٢ْيٝ ةػكر دق؟ا٧ا ٠ٞ ٘ي٦ ا٧ج: اض٥ػ

 كسيج ا١فٍص ٢ْي اح٥٢ٟج اةػا: اد٪٣

 ٧ػع٠ حٓاؿ ٌيب: اض٥ػ

 داع٢ي٦ ك٪٥ا

 ا٪ي٩ ا٤تارح عتٍخٝ ا٢١ي ا١ت٨ج اد٪٣ يا ؟ةم دق اي٩: اض٥ػ

 ٧ػع٠ ياال..٪يا اق: اد٪٣

 ؟٪٫٥٢ٟ٨ا ٤ق: اض٥ػ

 ١ي٩؟؟ياال ك٫٥٢ٟ٧ا: اد٪٣

 ٪٫٥٢ٟا ا٧ا ال: اض٥ػ

 نطتاح٫ا ٤ّ ٤اكي٩ ٞا٧ج ١ي٢ي

 ا٧ف٩ يا ا٧ف٩: اض٥ػ

 ضاس٩؟ ٘ي ا٨٘ػـ: ١ي٢ي

 ٘اٞؽا٧ي؟ ٤ق ا٧خي: اض٥ػ

 اْؽ٘ٝ؟ ا٧ي ا٥١ٙؽكض اـ٩ٙ ا٧ا: ١ي٢ي

 ا٤تارح ضؽٛخي٩ ا٧ج ا٢١ي ٤ّ ٨ٞج ا٧ا: اض٥ػ

 د٬١ٛخي؟ اي٩ اعتارق ك٪٬ اـ٩ٙ اق: ١ي٢ي

 ٬ٞيؿ ٩٢١ ٥ػا١ط: اض٥ػ

 اذ٧ٝ ةٓػ. ٩٢١ ا١ط٥ػ: ١ي٢ي

 اـخ٨ي: اض٥ػ

 حا٧ي٩؟ ضاس٩ ٘ي ا٨٘ػـ: ١ي٢ي

 ٤رال؟ ٧خٓؽؼ ٤ٓا٧ا حٜٓػي حخٙي٢ي ٦ٟ٥٤: اض٥ػ



 

 ٤ّ نػاٛخ٫ا ٪يخٜت٠ كاد٪٣ اي٩؟ ٪خ٠٥ٓ كال ٪خخٓؽؼ ١ي٢ي حؽي يا

 

 ٕيؽق؟ ٘ي ٪خ٬ٟف كال ٥ْؽق ناضب

 

ShimoOo 

 ا١را١ر٩ ا١ط٩ٜ٢

 ٥ا١ ٘احج ا٢١ي ا١ط٩ٜ٢ ك٨ٙٛا

 ٤رال؟ ٧خٓؽؼ ٤ٓا٧ا حٜٓػي حخٙي٢ي ٦ٟ٥٤: اض٥ػ

 اذ٧ٝ ةٓػ ٧خٓؽؼ؟ ا٨٘ػـ: ١ي٢ي

 ةيؽاٛب ٞاف الد٪٥ا٢١ي كرسّ ٘ي٩ ح١٬ّ ٦ٟ٥٤ ا٫٧ا ضؿ ٧ِؽق ةٓػ ك٤ليج ١ي٢ي ـاةخ٩

 سػا ٤تف٬ط ك٪٬ ةٓيػ ٦٤

 (ةٜي ٤ٓاٞي كةٓػي٦ كعالص ضػ اي ةخ٥٢ٟي ٤ق ي٨ٓي) اد٪٣ ٟ٘ؽ

 ٪ي١٬ّ كاض٥ػ ا١شؽـ٬ف ك٢ٌت٬ا ا٨١ادي دع٬٢

 دي ضتخي٦؟٤ي٦ ض٬٢ق ٢ْلاف ي٨ٓي ٤ي٦ ٧ٙف٫ا ٘اٞؽق ٪يا: اض٥ػ

 

 ٨ْي٦ ٕيؽ ٤ٙي٫اش دي ض٬٢ق ٧ٙف٩ ٘اٞؽق انال؟١خ٬ٟف

 نص؟ ١ي٢ي ٢ْي ٛهػؾ:ا١شؽـ٬ف

 انال اي٩ اـ٫٥ا ٤ٓؽ٘ق: اض٥ػ

 ٞتؽ.. ١ي٢ي ٪يا اي٬ق ناضتٝ ٘ي عتٍج ا٢١ي ا١ت٨ج ٤ق: ا١شؽـ٬ف

 

 ك٘ل٬٢ ضاك٬١ ٞخيؽ ٛت٢ٝ.. ٫٨٤ا د٤إٝ

 ضاك٬١ا؟؟ ٤ا كةٓػ كةٓػي٦: ةا٪خ٥اـ د٪٣ا

 اك ٬٘ؽ ٦٤ ٨٢١اس ةختم.. ٩٥٢ٞ ي٫٥٢ٟا ضخي ٛػر ٤طػش: ا١شؽـ٬ف

 

 ٤ا٫١اش ٪يا ةؿ ةي٫ا يؽحت٬ٍا ضاك٬١ ٞخيؽ.. ةؿ ا١لتاب ا٨١اس ٤ق



 

 ا٢١ؾكـ ٦ْ زيادق سػ دي ا١ٜه٩ ٘ي

 سػ ٤ق ع٩ٜ٨ دي: اض٥ػ

 ٫٨٤ا د٤إٝ ٞتؽ ح٥٢ٟٝ ٤ؽىيخق ٢ْلاف دق ٠ٞ: اد٪٣

 ٥ٞاف كي٦ٟ٥ ةخ٩٥٢ٟ ضػ اي ٤ق.. زي٩ ا٫٧ا ٨ٓ٤اق دق.. سػا ٘ؽح اد٪٣

 

 ( ةٜي ٤ٓاٞي كةٓػي٦) ٢ٛت٩ زي دؽ ٢ٛت٫ا ي٬ٟف

 ا٫٨١اردق ا١خػريب ٘ي اي٩ ٢٥ْخ٬ ك١٬ٛي ا١ت٨ج ٦٤ ـيتٝ ا٣٫٥١: اد٪٣

 

 ٨٤ا٘ف٩ ٘ؽ٩ٛ ٞاـ ك٘ي٩

 ْا١ي ٤فخ٬ا٪٣ كا٠ٟ١ ا٘ؽاد ع٥ؿ ٘ؽ٩ٛ ٠ٞ ٘ؽؽ ع٥ؿ اض٨ا: اض٥ػ

 

 نٓت٩ ٪خ٬ٟف ا٨٥١ا٘ف٩ ي٨ٓي

 ىٓيٗ ضػ ٢ْي ا٬٘ز ٤تطتق ال٧ي ٬ٞيؿ ٌيب: اد٪٣

 كراضج ح٨ٖي ك٥ْا٩١ سػا ٘ؽضا٩٧ ك٪يا ةيخ٫ا ٢ْي ١ي٢ي ركضج

 

 كا٘خ٩ ٤ا كاكؿ ١شػ٪ا

 اي٩؟ اعتارؾ ضتيتي سػك:١ي٢ي

 اضٟي٢ي ا٧خي ٨ْػؾ االعتار ك٠ٟ ةؿ ٩٢١ ا١ط٥ػ ا٧ا: سػك

 ةا٨١فٟا٘ي٩ ضؽٛخ٩ ا٢١ي ا١٬١ػ كٙج ا٧ا ٟ٘ؽق ٢ْي.. ٤ٙيق ال: ١ي٢ي

 ٢ْي٩ ؟٨٥ٌي٨ي ة٨خي يا اي٩ كْا٠٤: سػك

 ٤ٟاف ٢ْي ايػي ضٍيج ا٧ا سػك يا ة١٬ٜٝ.. ٬ٞيؿ ا١ط٥ػ٩٢١: ١ي٢ي

 

 دي؟ ضاس٩ ٘ي٫ا ضِٙخ١٬٫ي ا٧ج ا٢١ي ا١ػْاء ك٢ٛخ٩٢ ا١طؽؽ

 ٢ْي ايػؾ حطٍي ٦ٟ١ ضاس٩ ٤ٙي٫اش ا١ػْاء ح١٬ٜي٩٢ ا٧ٝ: سػك



 

 ة٨خي يا ٢ًٕ ي٥٫ٙٝ ٦ٟ٥٤.. نػرق

 سػك يا ١٬ٛي....٤طخؽـ ضػ ك٩٢ٟ ٪٬ق ةؿ ضه٠ ٢يا١ ا٪٬: ١ي٢ي

 سػك؟ ٢ٛب يا اي٩ ا١٬ٛٝ: سػك

 ضب؟؟؟ اي٩ ي٨ٓي ٪٬: ١ي٢ي

 ا٬١ٛج ك٘ي ا٨٥١اـب ا١لغم ٤ّ ي٬ٟف الزـ االكؿ دق ضب؟: سػك

 

 ١ف٩ ٤فخٜت٢ٝ ٛػا٤ٝ ا٧خي عا١م كٛخ٩ ٤ق دق كةٓػي٦ ا٨٥١اـب

 

 ةخطػدي٩

 اي٩؟ يي٨ٓ ةفأ١ٝ ةؿ ا٧ا ٪طب ا٧ي ٢ٛخ٢ٝ ا٧ا ٪٬: ١ي٢ي

 يٓؽؼ ك٪٬ يفخا٪٣٫٢ ١لغم كركضٝ ٢ٛتٝ حف٥٢ي ا٧ٝ ي٨ٓي: سػك

 

 ةاي حيطي ٦ٟ٥٤ دق ا١لغم اف... ٬ٛي ٬ٞيؿ ٢ْي٣٫ يطاَ٘

 

 ا٪٣ ي٬ٟف ا٩٧..٤ه٢طخ٩ عاٌؽ ٢ْلاف ا٧خي ةفٓادحٝ ٬١ ضخي كيئ

 

 ٪٬ كٞٙاي٩ ا٠ٟ١ ٦ْ حخغ٢ي ٤ففخٓػق ح٧٬ٟي ا٧ٝ..ضياحٝ ٘ي ضاس٩

 

 ٦٤ كا٢ٕي ضػ اي ٦٤ كا٪٣ ضػ اي ٦٤ اٛؽب ي٬ٟف اف..ضياحٝ ٘ي

 

 .. ا١طب دق ٪٬.. ضػ اي

 ا١ؼي ك٠ٞ كاالضياف ا٢ٜ١ب كدٛات االيػي٦ رْل٩ ٘ي٦ ا٤اؿ: ١ي٢ي

 

 دق ٩٨٤



 دق ٩٨٤ كا١ؼي اضياف ٦٤ ا١خ٢ٙؾي٬ف ٘ي ةخل٬٘ي٩ ا٢١ي ا٪٬: سػك

 

 اةػا دق ةا١ٟالـ ا١طب ٞاف ٤ا ٥ْؽ ضب ٤ق ضياء ٩٢ٛ اـ٩٥

 

 يط٥ي٫ا كاك٣٫١ ا٨١اس ٠ٞ ٦٤ خ٩ضتيت ٢ْي يغاؼ ا١طتيب كا٥١ٙؽكض

 

 ١طػ؟ احؽْلج دؽ؟كايػيٟي ٢ٛتٝ ا٧خي ٪٬.. ٧ٙف٩ ٦٤

 ضاسات كرايا ياال ا٣٫٥١..ْار٨٘ي ا٧ج سػك يا ا٧ا؟؟؟؟؟اةػا: ١ي٢ي

 

 ةاي ا٫٢٥ْا ٞخيؽ

 ٪ٜػر ٤ق ةؿ ٢ْيٝ اٞػب ٤ؽق اكؿ سػك يا ـ٬ري)٧ٙف٫ا ٤ّ ١ي٢ي

 

 ي٬ٟف ٦ٟي٥ ضاس٩ ٤ٙيق انال ١ف٩ كةٓػي٦ د٬١ٛخي ضاس٩ ا١٬ٛٝ

 

 (سػك يا ٪١٬ٜٝ ضاس٩ ٘ي ي٬ٟف ٥١ا ٤خ٫يأ١ي

 ا١خػريب ٘ي ١ي٩ ي٬ـ اكؿ ٞاف كاد٪٣ نطي٬ا ي٬ـ حا٧ي

 ٤الزـ ا١فال٩٤ ٢ْي ٩٢١ ض٥ػ.. ٬٤س٬دي٦ ٣ٟ٢ٞ ا٫٨١اردق: ا٥١ػرب

 

 ا٘ي٠ ةٜج نطخٝ اف اح٨٥ي اد٪٣

 ك٤فخٓػ ٨٘ػـ يا ا٘ي٠: اد٪٣

 ع٥ف٩ ٬ا١يض ٞػق ٬ٜ٧ؿ ٪خشؽكا ةا١خفغي٦ ٪ختػؤا... ٬ٞيؿ: رأ٘ج

 

 ا٧خ٬.. ٪خ٬ن٠ ٘ؽ٩ٛ اكؿ ٤ي٦ ك٪٨ل٬ؼ كحؽس٬ٓا حٙؽ٘ل٬ا ٞي٬٢

 

 ٢ْي ة٨اءا ٪خخٜي٣ ٘ؽ٩ٛ ك٠ٞ ا٬١ٛج ٬ٌؿ اعختارات ٘ي ٪خخط٬ٍا



 

 كٌتٓا ا١خ٥اري٦ ٪٨هٓب ي٬ـ ك٠ٞ ا٬٢ٍ٥١ب ٢١خ٥ؽي٦ كح٥ٟي٫٢ا ادائ٫ا

 

 ٪ي٨شص ا٢١ي ك٘ي..٪يٙل٠ ك٘ي..٪يفخف٣٢ ٘ي..٪خ٨شط٬ا ٣ٟ٢ٞ ٤ق

 

 ٤فخٓػي٦ ٤غاةؽات ُاةً ي٬ٟف ا٩٧ يفخا٪٠ ا٢١ي كدق

 ٨٘ػـ يا ح٥اـ: ا٠ٟ١

 اف ا٣٫٥١ االكؿ ي٬ن٠ ا٢١ي ٤ي٦ ٣٫٤ ٤ق.. اق.. اةػؤا: رأ٘ج

 

 احٙي٬٢ا..٬٫ٙ٤ـ ي٬ن٠ ٩٢ٞ ا١ٙؽيٚ

 ٞا٧ج ةؿ ْا١ي٩ ١ياٛخ٩ ٞا٧ج اد٪٣ ٘ؽيٚ.. يشؽي ةػأ ا٠ٟ١ ٌتٓا

 

 ةفؽ٩ْ حٓب كٌتٓا,, ةي٣٫٢ٍٓ دي٥ا ا٢١ي ٪٬ ٤ط٬٥د ٘ي ٤ل٢ٟخ٣٫

 

 اد٪٣ ٘شا٩١.. االرض ٘ي كٛٓػ

 ٬ٞيؿ ٞػق ْارؼ كا٧ج ح٬ٜـ الزـ ا٧ج: اد٪٣

 كعالص ٘ؽيٜٝ ٘ي ٩٢ٍْ ٪٬ٟف ا٧ي اد٪٣ يا ٢ٛخ٢ٝ ا٧ا: ٤ط٬٥د

 يتٜي ٫٤اراحٝ ٤طخاسي٦ كاض٨ا ا١خا٧ي ةي٠٥ٟ كاضػ ٠ٞ ٘ؽي٨ٜا: اد٪٣

 

 ٤ا اكؿ ٤فخ٨ياؾ ا٫٧ا كحغي٠ ا٢ٞخ٫ا ا٩٢ٞ اس٠٥ ٘ي ٟ٘ؽ ٬ٛـ.. ح٬ٜـ

 

 ٪اق.. ٬٧ن٠

 ا٤ي ايػي٦ ٦٤ ٤طلي ا٩٢ٞ: ٤ط٬٥د

 رأيٝ؟ اي٩.. ةي٫ا ٤خط٥٢ق ا٩٢ٞ ٪أ٢ٞٝ دق ا١خ٥ؽي٦ ع٢هج ٬١: اد٪٣

 كْػ؟: ٤ط٬٥د



 كْػ: اد٪٣

 كػ٧ي ايػؾ ٌيب: ٤ط٬٥د

 ٤ط٬٥د ع٬ٍق ٢ْي ةيشؽي ٞاف اد٪٣ ةؿ حا٧ي يشؽكا كةػؤا

 

 ٤ط٬٥د ٪٥ا اح٨ي٦ اعؽ كٞاف كن٠ ا٠ٟ١.. ك٬ي٩ ٠ٞ كةيلش٩ٓ

 

 كن٬٢ا ا٣٫٥١ ةؿ.. اسػ ٤خأعؽي٦ كن٬٢ا.. كاد٪٣

 ٦٤ ٘ؽيٚ ك٘ي ةي٬٢٥ٓ٪ا ضاس٩ ٠ٞ ةخؽاٛب ٞا٤يؽات ٘ي ٌتٓا

 

 .. كادائ٣٫ ا١ٙؽؽ ةيٜي٬٥ا رأ٘ج ى٣٫٨٥

 ٘ي ٧اي٣ ا٠ٟ١ ٪٬ اي٩؟ كال نص ٤ٙيق ٦٤ اضف٦ ٤خأعؽ: رأ٘ج

 

 ٠ٟ٢١ ا٧ختاق.. راض٩ دي اف ٛاؿ ٦٤ ١ي٩ االرض

 يخ٨ٙف٬ا انال ٛادري٦ ٤ق ك٪٥ا كٛٗ ٛاـ ا٠ٟ١

 احٙي٬٢ا دي ٪٨اؾ ا٥١ط٩ٌ٬ٍ ا١لائ٩ٟ االـالؾ ٦كايٙي: رأ٘ج

 

 ٥١ا اي٩ ٘ي٫ا ٪خٓؽ٬٘ا ةؽ٩ٞ ٪خال٬ٛا ا١خا٧ي٩ ٨٢١اضي٩ كح٬ن٬٢ا ْػك٪ا

 

 اـ٣ ٢ْي٫ا ك٩ٍ٨ ٠ٞ. ك٨ً ٘ي٫ا دي ا١تؽ٩ٞ ا٣٫٥١ ح٬ن٫١٬٢ا

 

 اـخ٬٨...ةفؽ٩ْ كيشي ك٨ٍخ٩ يشيب ٪يؽكح كاضػ ٠ٞ.. ناضت٫ا

 

 ٪خٓػكا ي٨ٓي ٫ٛ٬٘ا ق٤ حطخ٫ا ٦٤ ٪خٓػكا دي االك٬اؾ ا١٬ٛٝ ٧فيج

 

 ال٫٧ا ةفؽ٩ْ ٘احطؽ٬ٞا ـغ٩٨ ا١ؽ٩٢٤ اف ْارؼ..ة٣ٟ٨ٍ ٢ْي زضٗ



 

 احطؽ٬ٞا.. زيادق ك٬ي٩ ٠ٞ ةخفغ٦

 ـغ٩٨ ا١ؽ٩٢٤ ة٣٫٨ٍ ٢ْي كيؾض٬ٙا حا٧ي يخطؽؾ ةػأ ا٠ٟ١ ك٘ٓال

 

 سف٣٫٥ يؽ٬ٓ٘ا ضاك٬١ا ٬١ ةخ٬ٓر٪٣ ٣٫ٛ٬٘ ا١لائ٩ٟ كاالـالؾ حطخ٣٫

 

 حفخط٠٥ ا٤ا يا االرض ٩ـغ٧٬ حفخط٠٥ ا٤ا يا.. ا١ؽ٩٢٤ ٦ْ

 

 كاعيؽا ةٓو ٦٤ انٓب كاالعخياري٦ ٫ُؽ١ٝ ح٬ٓر االك٬اؾ

 

 كريطخ٫ا ك٨٤ِؽ٪ا ٤يخ٩ ضي٬ا٧ات سرد ٢٤يا٩٧ ٬ٜ١٪ا ٢١تؽ٩ٞ كن٬٢ا

 

 ا١ل٨ً؟؟ كيشيت٬ا ٘ي٫ا ٪ي٨ؾ٬١ا ٘ازاي يؽسّ ا٢ٕت٣٫ ع٢ي

 ٪يٍؽدك٧ي ٬١ دي ٘ي ا٧ؾؿ ٦ٟ٥٤ ٤ق ا٧ا ال: ٤ط٬٥د

 اةػا حا٧ي ٪٨يٗ ا٤ ٥ْؽي ا٧ا دق ا٧ا كال: ٢ْي

 اٟ٘ار ٨ْػق ؟؟؟ضػ اي٩ ٪٠٥ٓ٨ اد٪٣ يا ٪اق: اض٥ػ

 ا١ل٨ً ٢١تاٛي٦ كيشيب ي٨ؾؿ يختؽع كاضػ: ض٥ػي

 ٪يختؽع؟ ا٢١ي ةٜي ك٤ي٦: ٢ْي

 ٪٠٥ٓ٨ ٪ي٨ؾؿ ضػ ك٬١..٫٧ائي ي٨ؾؿ ضػ كؽط ٤ق اـخ٬٨ا: اد٪٣

 

 اٟ٘ؽ ١ط٩ِ ةؿ ـيت٧٬ي كض٩ِ كاضػ ك٠ٞ ٛؽ٩ْ

 ا١تؽ٩ٞ ٧ؾ٬١ ٘ٓال ٧اس ك٘ي كن٢ج ٘ؽؽ ٘ي ٞاف. ض٬ا١ي٩ اد٪٣ ةم

 

 كاضػ ةٜيادق اد٪٣ ١ٙؽيٚ سػا ٨٤ا٘ؿ ٞاف ٘ؽيٚ ٘ي.. ةيؽس٬ٓا ك٪٥ا

 



 اكؿ ٞاف كدق ا٢ٟ١ي٩ اياـ ٦٤ سػا اد٪٣ ٦٤ ةيٖيؽ ٞاف ـيٗ اـ٩٥

 

 ك٘ؽي٩ٜ ا١ؽس٬ع رض٩٢ كةػأ ك٢ٌّ ك٨ٍخ٩ كساب ا١تؽ٩ٞ ي٨ؾؿ كاضػ

 

 ٞا٧جك كّٛ كا٢١ي ي٢ٍّ ك٤ٓؽ٘ق ٧ؾؿ كا٢١ي زي٩ ي٬٢٥ٓا ضاك٬١ا

 

 ٘ي ٞاف. ٬ٞيؿ ا٥١ٟاف درس اد٪٣.. االعؽ ٢ْي ٤خ٢غت٩ٍ ا١طاؿ

 

 اد٪٣.. ٢١تؽ٩ٞ ٤ٜارةي٦ ك٬ي٩ ٧از١ي٦ ك٘ؽك٫ْا ا١تؽ٩ٞ ٬٘ؽ ٧غ٩٢

 

 كاحلٓتً ا٨١غ٩٢ ك٢ٌّ ٘ي٫ا ا٢١ي ٠ٞ ككاؿ ٧غ٩٢ سؽيػة ٍّٛ راح

 

 اي..ا١ل٨ً ٘ي ي٢ٍّ ةػأ ايػق ٘ي ا٢١ي كةا١شؽيػق ا٨١ازؿ ا١شؽيػ ٘ي

 

 ١طػ ةؽق ةيؽ٤ي٫ا ٞاف أل اك ١ٙؽي٩ٜ ـ٬اء ايػق ٘ي يةخيش ٞا٧ج ك٩ٍ٨

 

 ك٣٫ٍ٨ عالص ا٩٧ كاكرك٩١ كانطاة٩ ةخاْخ٣٫ ا١ل٨ً ٠ٞ ٢ٌّ ٤ا

 

 ا٢١ي ا١ل٨ً ح٢ٍيّ ٠٥ٞ ك٪٬ كيفيت٬ق يؽس٬ٓا يتػؤا ٜ٘ا٣٫١ ٢ٌٓج

 

 رض٩٢ ٠٥ٟ٘ ٤ٟا٩٧ ٦٤ ةي٩١٬ٍ ا٢١ي ٠ٞ ٢ٌّ ٤ا ١طػ ٢١تاٛي ةي٫١٬ٍا

 

 .ك٨ٍخ٩ ٩٢ٓ٢ٌ كاضػ ٠ٞ ٤٦ سػا ٤طت٬ب عالق دق كٌتٓا رس٩ْ٬

 ةٓيػ ٦٤ ةيؽاٛب كاٛٗ ٞاف ا٢١ي ٢١ٜائػ ككن٠ اعيؽا اد٪٣ رسّ

 ا١ل٨ً ةاٛي ةخ٢ٍّ ١ي٩ ةؿ ك٨ٍخٝ ح٢ٍّ ا٧ٝ ٥٫٤خٝ: رأ٘ج



 اف ٢ٛج كال ا١ل٨ً ١خ٢ٍيّ ٌؽي٩ٜ اي ٤طػدحق ضيؽحٝ: اد٪٣

 

 يفاْػ ا٩٧ ُاةً اي كُي٩ٙ كاـاس.. ا١خا٧ي يفاْػ ٤طػش

 

 اي٩؟ كال ا٥١طخاج

 ا٥١الزـ ـيادق يا ةٙؽيٜٝ ٕيؽ د٬ْق ٤ا١ٟيق ٤ؽق حا٧ي :رأ٘ج

 

 ٬٫ٙ٤ـ؟

 ا٨٘ػـ يا ٬٫ٙ٤ـ: اد٪٣

 سؽضٝ كك٬ؼ ا١ٍتي ٢١ٙؽيٚ ٧ٙفٝ ـ٣٢ احٙي٠ كد٬١ٛخي: رأ٘ج

 

 ا٫٨١اردق ع٢م ي٤٬ٝ ا٧ج

 ٘ؽيٜي ٤ّ ا٠٥ٞ كْايؾ ٬ٞيؿ ا٧ا ةؿ: اد٪٣

 حغٗ ٤ا كةػؿ يخ٬٢ث ٦ٟ٥٤ سؽضٝ.. ع٢م ي٤٬ٝ ة٬ٜؿ كا٧ا: رأ٘ج

 

 ا١خٜي٠ حفخٓش٢ق ك٤ا احٙي٠ اح٬٢ث ٬١ حٓتاف ك٫ؽ حاعػ ي٤٬ي٦ ٘ي

 

 ساي ١ف٩

 سؽض٩ ٢ْي ٕيؽك٩١ ا١ٍتي ٢١ٙؽيٚ ٘ٓال راح كاد٪٣ ا١ي٬ـ ع٢م

 

 ٤ٓؽ٘ق دي ا٥١ؽق ةؿ يٜاة٫٢ا ك٪يؽكح ا٫٨١ار اعؽ س٩ كاعيؽا

 

 ةي٫ا يٜاة٫٢ا ٨١ٙف٩ ضش٩ يغخؽع

 كراح ة٫ػكء كا٧فطب ٣٫٨٤ اـخأذف ك٪٬ ٣٫٢ٞ كانطاة٩ ٪٬ راح

 



 ٘ي ا٬٥١ةي٠ ٤فٝ.. ا٬٥١ةي٠ ٘ي ٪يخ٣٢ٟ ا٩٧ ةطش٩ ا١فؽي ا٫٧ا٥١ٟ

 

 يفخ٨ا٪ا ك٘ي٠ ايػي٩

 أل كال ٪يشي حؽي يا ةاد٪٣ ٤ل٬ٖؿ ك٫٢ْٜا انطاة٫ا ٤ّ كا٩ٙٛ ١ي٢ي

 

 كٛخ٩ ٤ق ٛا٫١ا سػ٪ا ٤ا زي حتٓػ كال حل٩٘٬ ٪خخ٢ٍّ ٪يا ٌيب

 ك٪ؽس٣ٟ٢ٓ ٞػق دٛايٚ ْلؽ ة٨ات يا اـخؽاض٩: ا٬٥١ـيٜي ٤ػرس

 

 يخأعؽ ٤طػش

 (أل كال سخ٢ي رـاي٠ ٘ي ةؿ اك٬ؼ ٪ؽكح) ٧ٙف٫ا ٘ي ١ي٢ي

 ٞاف ١الـٗ ةؿ ٌا٩ٓ١ ك٪يا ٬ٛي ةيػؽ ك٢ٛت٫ا ٢١فٍص كراضج

 

 ا٩٧ اضخ٥اؿ ضا٩ٌ ٞا٧ج ا٫٧ا ٤ّ كضؾف ةٟاة٩ ٘طفج ٘اىي ا١فٍص

 

 كرا٪ا ٦٤ ن٬ت ك٘شأق ز٢ْج ٤اساش ٥١ا ةؿ.٤يشيق

 ضػ؟؟ ٤فخ٨ي٩: اد٪٣

 نؽعج ١ي٢ي

 اـٗ ٞػق اعيٝ ٛهػي ٤ٟا٧ق اـٗ اـٗ ا٧ا: اد٪٣

 ةهخ٩٢ كاعيؽا ا١غ٬ؼ ٞخؽ ٦٤ ٢ٛت٫ا ٢ْي ايػ٪ا ضا٩ٌ ١ي٢ي

 ٘اىي ٞاف كا١فٍص كٙخٟق ٤ا ا٧ا ٘ي٦ ٨ٞج ا٧ج: ١ي٢ي

 ةاـخٖؽاب يته٫٢ا ٥ْاؿ اد٪٣

 ا٥١ٟاف ٢ْي ةخٙؽج ٨ٞج دي ا١طي٩ٍ كرا ٞػق ٪٨اؾ ٨ٞج ا٧ا: اد٪٣

 

 ـ٬ري ض٬ا١ي٨ا

 ٬ٛؿ ٘ي ٢ٟي؟٬١ك ٘ي ٢ًٕ ضاس٩ ١ي٩؟٘ي ٞػق ةخته٢ي ا٧ج: ١ي٢ي



 ؟ ٘ا٪٣ ٤ق ا٧ا: اد٪٣

 ا٥٫٘ٝ كا٧ا اي٩؟١٬ٛي ٘ا٪٣ ٤ق: ١ي٢ي

 حا٧ي ةؿ ٘احص اعيؽ ٫٧٬١ا ٨ْيٟي ٞا٧ج ك٬٘خٝ ٤ؽق اكؿ: اد٪٣

 

 ٬ٞيؿ رٞؾحق ٤ا ا١طؽؽ ٢ْلاف ي٦ٟ٥ ك١٬ٛج ٧ٙفي ٢ٍٕج ٤ؽق

 

 حا٧ي ٘احص اعيؽ ٨ْيٟي د٬١ٛخي ٕا٤ٚ ر٤ادي ٣٫٧٬١ ٞاف الف

 ف؟٥ٞا كاي٩:  كةهخ٩٢ ىطٟج ١ي٢ي

 ٢ْيا ٤ه٢خٝ ضػ ا٧ج. حا٧ي ر٤ادي ة٬ٜا كد٬١ٛخي: اد٪٣

 

 اي٩؟ ٫٧٬١ا ٨ْيٟي ا٧خي..حش٨ي٨ي

 ٬ٛؿ كايٗ؟ا٧ج ا٢١ي ا٧ج: ١ي٢ي

 ٬١ف ٢ْي ارـي٢ٝ ة٬٢ف ك٬ي٩ ٠ٞ: اد٪٣

 احغو اك ةغاؼ ك٥١ا ٕا٤ٚ ر٤ادي ةيتٜي ٤تف٩ٌ٬ ة٬ٟف ٥١ا: ١ي٢ي

 

 ةخ٢ٜب ٨ْيا ٘احص اعيؽ ةي٬ٟف

 حا٧ي٩ ا٬١اف ؟؟٘ي٤رال ٤خياي٩ٜ ك٬١ ا٪٣٥: اد٪٣

 ١الرض كةهج ١ي٢ي اةخف٥ج

 ة٨ٙفٝ اْؽ٫٘ا اال٬١اف ةاٛي: ١ي٢ي

 حا٧ي٩؟ ا٬١اف ٘ي ي٨ٓي: اد٪٣

 ٤خأعؽش ٢ْلاف ةٜي ـالـ.. ٘ي٩ حٟٙؽ ٪فيتٝ ا٢١ي دق: ١ي٢ي

 ةٟؽق؟ ٪ل٬٘ٝ: اد٪٣

 ةاي ٤ٓؽ٘ق: ١ي٢ي

 ٤تف٬ط النطاة٩ ٧ؾؿ ك٪٬ كا٘خ٩ ا٫٧ا ٘ؽضا٩٧ ك٪يا ك٤ليج ـاةخ٩

 ٞػق؟ ٬ٛي ف٬ط٤ت ٤ا١ٝ: ٢ْي



 ؟ ا٫٨١ار ٬ٌؿ زي٨ا ٤ٍط٬ف ٞاف ؟٪٬ ١ي٩ ٤يختفٍق ك٪٬: ٤ط٬٥د

 ٢ْي اْؾ٤ٝ حٓاؿ ا٣٫٥١ ةايػي ٨ٟ٤ق ةؿ ض٬دق يا ـ٬ري: اد٪٣

 

 ْايؾ؟؟ ٤ق كال ٢ْي٫ا ٢ٛخ٢ٝ ا٢١ي اال٩٢ٞ

 ٤شيتخ٬٢ش ٬١ ذاحٝ ةطػ ا٧ج يا٢ٞٝ ٦ٟ٥٤ دق ٤ي٦ ْايؾ ٤ق: اض٥ػ

 

 ا٠ٞ

 رعا٤خٝ ٦٤ ٧غ٢م يضخ ا٧ج ٪يتٜي ضػ ٪ا٠ٞ ٬١ ال: ٤ط٬٥د

 ٪خيشي؟ ٤ق ا٧ج اض٥ػ.. ةي٨ا ياال ٌيب: اد٪٣

 ا٧خ٬ ركض٬ا ٪طه٣ٟ٢: اض٥ػ

 ضػ؟ ٤فخ٨ي اي٩؟ا٧ج كراؾ: اد٪٣

 كرا٣ٞ كا٧ا ا٧خ٬ ركض٬ا ؟ةؿ ي٨ٓي ٤ي٦ ك٪فخ٨ي ال: اض٥ػ

 ةؽاضخٝ:  اد٪٣

 يل٫٘٬ا ٢ْلاف حغ٢م ٥١ا ١ي٢ي ٪يفخ٨ي اض٥ػ اف ٤خأٞػ ٞاف اد٪٣

 

 اال٬٧اع ٠ٞ ٤ل٬يات ك٢ٌت٬ا ا٣ٍٓ٥١ ٢يْ كراض٬ا سػا ىاي٩ٜ كدق

 

 ٤ٓا٪٣ يا٠ٞ ي٢طٚ ٢ْلاف اض٥ػ يشيب اـخأذف كاد٪٣

 ٤ّ عارس٩ ٞا٧ج ك٪يا ١ي٢ي ٤فخ٨ي اض٥ػ كاؼ ك٘ٓال كراح

 

 ؟ اي٩ ٪ي٫١٬ٜا يل٬ؼ ةٓيػ ٦٤ ٬٘ٛٗ انطاة٫ا

 ١ي٢ي ا٧ف٩..١ي٢ي ا٧ف٩: اض٥ػ

 اف ناضتٝ ٘ي عتٍج ا٧ي ٨ٓ٤ي حا٧ي؟٤ق ضاس٩ ٘ي ا٨٘ػـ: ١ي٢ي

 

 ح٨٥٢ٟي ك٬ي٩ ٠ٞ ٞػق ح٨ٙٛ٬ي ا٧ٝ ا١طٚ يػي٢ٝ دق



 ٤ٓاٞي اـ٬٢ةي ٦ْ احأـ٢ٙٝ ْايؾ ٨ٞج ا٧ا ةؿ ضٚ ٨ْػؾ: اض٥ػ

 

 ؟ اـٙي حٜت٢ي ٦ٟ٤.. اٞخؽ ٤ق ا٤تارح

 اذ٧ٝ ةٓػ ٤ٜت٬ؿ اـٙٝ ٦ٟ٥٤: ١ي٢ي

 ٤فخٓش٩٢؟ ٬ٍ٢ْؿ ا٧خي ةؿ اـخ٨ي: اض٥ػ

 كٛت٢ج احأـٙج حا٧ي اي٩ ْايؾ كةٓػي٦ ٤فخ٨ي٨ي نطتاحي:  ١ي٢ي

 

 ةٜي عالص ٙٝاـ

 انطاب؟ ٧تٜي ٦ٟ٥٤ ٌيب: اض٥ػ

 ك٠ٖ اك دراـ٩ ز٤ي٠ ٤ق ا١ت٢ػ ٦٤ ٤ق ٕؽيب ا٧ج.. اكؾ: ١ي٢ي

 

 اذ٧ٝ ةٓػ ؟اـ٩ٙ. انطاب ٧تٜي ازاي يتٜي يش٨ٓ٥ا كيئ ك٤ٙيق

 ٧ار ةي٢ٍّ كك٩ ٞا١ٓادق ك٪٬ ك٤ليج ـاةخ٩

 ٤تف٬ط ساي ٤ليج ٪يا ٤ا ةٓػ كاد٪٣

 حا٧ي؟٤طؽ٤خق: اد٪٣

 ٤ا ٘ٓال ٪يا ةؿ كاْخؼر٫١ا ةان٢ي ٠ا٥ْ ةؿ ٢ٛج ا٧ا: اض٥ػ

 

 حفخا٪٢ق

 ح٬ٟف ي٦ٟ٥ ٤ق ةف٩١٬٫ حخٓؽؼ ةخٜت٠ ا١ت٨ات ٠ٞ ٤ق: اد٪٣

 

 ٤غخ٩ٙ٢؟

 ضتخي٦ ا١ػكر ْايل٩ ةؿ دي ضاس٩ كال ٤غخ٩ٙ٢ كال: اض٥ػ

 ا٧ا عاٌؽي ٢ْلاف حا٧ي ٤خياي٫ٜاش اض٥ػ يا ٢ٛخ٢ٝ كاف: اد٪٣

 

 اي٩؟ ٪خ١٬ٜي



 دع٢ٝ؟ اي٩ ١ي٩؟ا٧ج ٪١٬ٜٝ: اض٥ػ

 ٦ٟ٥٤؟ كةؿ ٤خياي٫ٜاش د٬١ٛخي ٤لي٫ا..١ي٩ ٕيؽ ٦٤: اد٪٣

 ٦ٟ٥٤: اض٥ػ

 ٤غتي ا٩٧ ضؿ ال٩٧ ٥ْؽق ناضب ٦٤ ييايٚ ٤ؽق الكؿ اض٥ػ

 

 ٞػق ةف٩١٬٫ ٪يفت٫ا٩١ ٤ق ٪٬ ةؿ ٩٨ْ ضاس٩

 

 نػيٚ ٪يطارب كال ١ي٢ي ٦ْ ةف٩١٬٫ ٪يخ٨ازؿ اض٥ػ حؽي يا

 

 ٥ْؽق؟

 ؟ االح٨ي٦ ٪٥ا ٣٫٨٤ اي٩ ٫ٙٛ٬٤ا ك١ي٠

 

ShimoOo—  ٤ّOla Salimك ,Doaa Omarك ,Maro Maro Maromaroك Yossef 

Gomaa. 

 ا١ؽاة٩ٓ ا١ط٩ٜ٢

 ةيخٙا٬٢ْ ا٢١ي عاٌؽ ك٢ْلاف ٢ْيا ٨٫٤خ٬ش ا٣ٟ٧ ة٥ا

 ا٪ي ا١ط٩ٜ٢

 ا١ؽاة٩ٓ ا١ط٩ٜ٢

 ٘ي ٞاف دي ةفا٥١ؽق نتاضا 5 ا١فا٩ْ ٞا١ٓادق ٤فخ٨ي٣٫ ٞاف رأ٘ج حػريب ي٬ـ كحا٧ي

 كا٫٘ا ٥١ا اـخٖؽب كا٠ٟ١ ٕؽيت٩ ضاس٩

 حل٬٘٬ا ٤ؽق اكؿ.. ة٨ات دكؿ ١ي٩؟اي٬ق ٞػق ٤فخٖؽةي٦: رأ٘ج

 

 ١ٙؽيٚ ٪خ٨ي٣ ة٨ج ة٨ات؟٠ٞ

 ا١ت٨ات كس٬د ٢ْي اْخؽض ا٠ٟ١

 ضخي كةٓػي٦ يٓخؽض ضػ اي ضٚ ٦٤ ٤ق..ـ٬ٟت: رأ٘ج

 



 ١ت٨ات ٘ي٫ا ٤طخاسي٦ ةي٬٧٬ٟا ا٥١غاةؽات

 كةؿ؟ االٕؽاء ٘ي ٕيؽ ة٨طخاس٣٫ ٤ق: ـيٗ

 ا١ت٨ات ٪٬٨زع كد٬١ٛخي ٨١ٙفٝ ؽأيٝة اضخَٙ: رأ٘ج

 اد٪٣ ٘ؽيٚ ٧هيب كٞاف ٘ؽيٚ ٠ٞ ٘ي ة٨ج.. ا١ت٨ات اح٬زْج ك٘ٓال

 

 سي٫اف اـ٫٥ا ة٨ج

 ٤ٓا٩٢٤ اي ٤خخ٬ٛٓيق ةؿ ٘ؽي٨ٜا ٘ي ةيٟي ا٪ال سي٫اف ٤الزـ: اد٪٣

 

 ضػ؟ اي ٦٤ عان٩

 سػيػق ١ف٩ دي اد٪٣ يا ٢ْي٫ا ةؽاض٩:ض٥ػي

 ٤خ٩ٓٛ٬ ا٧ا اف زـا٥١ال ـيادق يا ١طيؽحٝ ٛاؿ ٤طػش: سي٫اف

 

 ..عان٩ ٤ٓا٩٢٤

 ..٬ٞيؿ ٌيب:اد٪٣

 ٤ط٬٥د يا كؽيٝ ةٜا١ٝ ٞػق: اض٥ػ

 حهػؽ ٬ٛي عٙيٗ د٤ٝ: ٤ط٬٥د

 اي٩؟ ٛهػق: ٥١ط٬٥د سي٫اف

 اح٨ي٦ ةٜي٨ا ٞػق كاف ة٣٫٢ٍٓ دي٥ا ا٧ا اف ٛهػق: ٤ط٬٥د

 ناضتٝ؟ زي ٞػق ٬ٛي عٙيٗ د٩٤ ٩٢ٞ ا١ٙؽيٚ ا٧خ٬ ٪٬:سي٫اف

 ا٢ٓٙ١ي ا١ٜائػ دق اد٪٣ كعه٬نا ٣٪خطتي٫ حٓؽ٘ي٣٫ ٥١ا: ٤ط٬٥د

 

 ١ي٨ا كا١ؽكضي

 ٞؽ٪خ٩ كاضػ اٞخؽ دق ا٪٬: سي٫اف

 رأيٝ ٪خٖيؽي: ٤ط٬٥د

 ةػأت ك٬ي٩ كك٬ي٩ ْا١ي٩ ك١ياٛخ٫ا ْا١ي ٤فخ٬ا٪ا ٞاف سي٫اف



 

 ا١ٙؽيٚ ٘ي حٜت٬٢٪ا ك٪٥ا ٣٫٢ٞ ٢ْي٣٫ حخهاضب

 ٛت٩٢ ا٢١ي ا١ي٬ـ ٦٤ انٓب ةي٬ٟف ي٬ـ ٠ٞ كا١خػريب ي٬ـ ٞاـ ْػي

 

 ا٢١ي ١ي٢ي يٜاة٠ يؽكح الزـ اد٪٣ ةؿ ٤ٜخ١٬ي٦ ةيت٬ٜا ٫٨ارا١ كاعؽ

 

 راىي ٪٬ ةؿ ٤ؽق ٠ٞ دٛايٚ ْلؽ ٦٤ اٞخؽ ٤ٓاق ةخٜٓػ ٤ق

 

 اك اد٤اف دكؿ دٛايٚ ا١ٓلؽ كةٜي دكؿ دٛايٚ ةا١ٓلؽ ك٤تف٬ط

 

 ةي٦٥ٍ نٓب ا١ي٬ـ ةي٬ٟف ٥٫٤ا ٘ي٩ ٤ا ة٠ٟ ْػي ا٢١ي ٢١ي٬ـ ٤ف٦ٟ

 

 ..ا٫٨١ار اعؽ ٪يل٫٘٬ا ةا٩٧ ٧ٙف٩

 ي٩٤٬ ٦ْ ةيطٟي٫٢ا ١ي٢ي ٤ّ ك٪٬ ؽق٤ ك٘ي

 كسيشي كّٛ ةيشؽي ك٤ط٬٥د ا١خ٥ؽي٦ ٘ي كاض٨ا ا٫٨١اردق: اد٪٣

 

 ....ىط٨ٟاك ك٨٢ٞا ح٩٤٬ٜ راضج

 دي؟ سيشي ٤ي٦ اـخ٨ي اـخ٨ي: ١ي٢ي

 ١٬ٜ٤خ٢ٟيق؟ ا٧ا ٪٬: اد٪٣

 هللا؟ ا٧لاء اف ةٜي دي ٤ي٦.. ١٬ٜ٤خ٢يق ال: ١ي٢ي

 ةخخٖيؽ ك٨ْي٫ا حخيايٚ كةػأت كـ٫ٍا ٘ي ايػي٫ا كضا٩ٌ كا٩ٙٛ ١ي٢ي

 ة٨ج ٠ٞ ة٨ات ع٥ؿ ساة٨١٬ا. ا١ٙؽيٚ ٘ي ساة٬٪ا كاضػق دي: اد٪٣

 

 ٘ؽيٚ ٘ي

 سيشي؟ كاـ٫٥ا: ١ي٢ي



 ة٨ػ٫ٓ١ا ةؿ سي٫اف اـ٫٥ا: اد٪٣

 يياي٫ٜا ا٩٧ ٜ٘ؽر ةخٖيؽ ٨ْي٫ا ةخخيايٚ ٤ا ٠ٞ ا٫٧ا الضَ اد٪٣

 

 اي٩ ٬٢١ف ٪ي٬ن٠ يٓؽؼ ٢ْلاف زيادق

 ٪ل٬ؼ كال كٙخق ٤ا..١ي٢ي يا ي٫ا٢ْ ا١٬ٟٛيق ٤ا اي٩ ة٨ج ةؿ: اد٪٣

 

 اةػا زي٫ا

 زيادق؟ اي٩ ٘ي٫ا ةٜي ١ي٩ ـالـ يا: ١ي٢ي

 ك ةيٖؽد ٞػق ٞؽكاف ةخخ٣٢ٟ ك٥١ا ضػ ٘ي ٤ق س٥اؿ ٘ي٫ا: اد٪٣

 اذ٧ٝ ةٓػ ٫٨٤ا اكتّ ركح ٌيب: ١ي٢ي

 ايػ٪ا ٤فٝ ٘اد٪٣ ٪خ٥لي ك١ف٩

 ٤ش٩٧٬٨ يا اـخ٨ي: اد٪٣

 ركض٫٢ا ٪فخ٨ي ٤ق ال: ١ي٢ي

 ا٥٫٘ٝ ةؿ انتؽي: اد٪٣

 ـ٥طج ٬١ ايػي ـيب ٪فخ٨ي ٤ق أل: ١ي٢ي

 اي٩؟ ٪خ٢٥ٓي كري٨ي.٪فيب ٤ق: اد٪٣

 ةيٓاٞف٨ي كا٣٫١٬ٛ ا١ت٢ػ ا٪٠ ٢ْيٝ كأ٣١ ٪ه٬ت: ١ي٢ي

 كري٨ي ن٬حي: اد٪٣

 سا٤ػ ك٤ف٫ٟا ة٫ٜا ٢ْي ايػق ضً راح ٪خه٬ت ك١ف٩

 ٤ٓاٞي ة٫ؾر ٨ٞج.. ٤ش٩٧٬٨ يا انتؽي: اد٪٣

 ا٣٥٥٥٥٤ ا١:٣٥٥٥٤ي٢ي

 ٞػق كحف٥ٓي٨ي ح٫ػي ٥١ا ٕيؽ ةٜٝ ٢ْي ٦٤ يػيا ٪لي٠ ٤ق: اد٪٣

 ١ف٩؟ كال ٪ػيخي

 ا٣٤: ١ي٢ي

 ايػي ٪لي٠ عالص: اد٪٣



 كا٫١ا ٤ا كاكؿ

 ٪اق؟ ضٚ كةأي ٞػق؟ ح٥ف٨ٟي ازاي ا٧ج احش٨٨ج ا٧ج: ١ي٢ي

 ة٨ٙفي اٞخلٗ ١ي ١٬ٛخي ا٢١ي ا٧خي ٤ق.. ةٜي ا٪ػي: اد٪٣

 اي٩؟ حٟخلٗ: ١ي٢ي

 ٨ْيٟي ا٬١اف: اد٪٣

 دق؟ دع٩٢ ي٩ا كدق ٣ٓ٧؟؟؟: ١ي٢ي

 ٢ٜ٘ج احٖيؽ ٫٧٬١ا ٨ْيٝ حيايٜي كةػأت ـيؽح٫ا ستج ٥١ا: اد٪٣

 

 ٕا٤ٚ اعيؽ ةٜج كا٪٬ق اي٩ اعؽ٪ا اك٬ؼ ٢ْلاف زيادق اىايٜٝ

 

 ٤ٓؽ٫٘اش؟؟؟ حا٧ي٩ ا٬١اف ٘ي ٞػق سػا

 ٢ْلاف حياي٨ٜي ٢ْلاف دق ا١ٟالـ ةخ٬ٜؿ ٨ٞج ا٧ج ي٨ٓي: ١ي٢ي

 

 ْي٨ي؟ ٬١ف حٓؽؼ

 اي٬ق؟: اد٪٣

 كسي٫اف؟: ١ي٢ي

 سػا كْادي٩ اٞخؽ ٤ق ز٤ي٩٢ ٤شؽد: د٪٣ا

 ض٬٢ق؟ ٤ق: ١ي٢ي

 ٤ي٨٥٫يق دق أل كال ض٬٢ق: اد٪٣

 ا٣٥٥٥٥٤: ١ي٢ي

 اي٩؟ ي٨ٓي ا٣٥٤: اد٪٣

 اذ٧ٝ ةٓػ ٧شطج كاديٝ حياي٨ٜي ْايؾ ٨ٞج ا٧ج ي٨ٓي:١ي٢ي

 ة٫ؾر ٢ٛخ٢ٝ: اد٪٣

 ٪ؾارؾ ٧خيش٩ احط٠٥ يتٜي: ٤اكي٩ ك٪يا ١ي٢ي

 ٩٨٤ ز٢ْج ال٫٧ا فزْال. ك٘ؽضاف زْالف ك٪٬ ك٤ليج ـاةخ٩



 

 ٢ْي٩ ةخٖيؽ ال٫٧ا ك٘ؽضاف

 ضاس٩ ٠ٞ يٓؽؼ كْايؾ ةي٫ا ٫٤خ٣ ال٩٧ ٘ؽضا٩٧ ٤ليج ٥ٞاف ١ي٢ي

 

 ٞا٧ج ٕيؽح٫ا ٢ْلاف ٧ٙف٫ا ك٦٤ ٩٨٤ ٤خٖا٩ُ ا٬١ٛج ٧ٙؿ ك٘ي ٫٨ْا

 

 ٬ٛي ةاي٩٨

 ٤شخق ١الـٗ ةؿ كاـخ٨ا٪ا اد٪٣ راح ي٬ـ حا٧ي

 (سيخ٢ٝ ا٧ي انال ٢ٍٕاف ا٧ا ةؽاضخٝ ٤اكي ةخٓاٛتي٨ي) ٨١ٙف٩ اد٪٣

 ٞاف ك٪٨ا ٫ِ٤ؽحق كةؽى٩ حا٧ي رايط٫٢ا ٧ٙف٩ ١ٜي اد٪٣ كةٓػ٪ا

 

 ٧ٙف٩ ٘ي ٪ي١٬ّ

 ي٨ٓي؟ا١ػ٧يا اي٩ ك٘ي٫ا دق؟ ٪ؾار دق.ٕتي ٪ؾارؾ ا٧ج ٤ا٪٬)

 

 ٤شخق؟ ةخطتٝ؟ك٬١ ٬١ حيشي ةٟؽق..ا٪ي٩ ز٢ْج ا٪ي ال..٤خ٫ػيخق

 

 ٪٬ كٛٗ حٟٙيؽق ك٪٨ا(ك٢ٖٝ ٘ي كحؽٞؾ ٫٨٤ا د٤إٝ حٟتؽ يتٜي

 

 ٫٨٤ا؟؟؟؟؟ د٤ا٩ٕ يٟتؽ ٦ٟ٥٤

 كا٫٘ا ٤ا كاكؿ سج دي ا٥١ؽق ةؿ يفخ٨ا٪ا حا٧ي كراح

 ؟؟٤اكي ك٤خشيق اياـ حالت ٪اق؟ ٤ي٦ ٧ٙفٝ ٘اٞؽق ا٧خي: اد٪٣

 

 ةٓػ. كةيفخ٨اٞي انال ْتؽؾ ٢ْي ا٢ٖ١ً ٢ْيٟي ٤ق ا٢ٖ١ً ةؿ

 

 اذ٧ٝ



 ةطتٝ: ١ي٢ي

 كال ـ٩ٓ٥ ا٩٧ ٤خ٫يأ٩١ ا٢١ي ـ٥ّ ٪٬ ْارؼ ٤ق ك٪٬ كٛٗ اد٪٣

 

 ةطتٝ ٛا١ج ٫اا٧ حغي٠

 اي٩؟ ١٬ٛخي ا٨٘ػـ: اد٪٣

 ٛػا٩٤ ككٛٙج راضج ١ي٢ي

 ٤ف٥ٓخق؟ اي٩: ١ي٢ي

 اي٩؟ ١٬ٛخي ٤ف٥ٓخق ال: اد٪٣

 اـخ٨ي ح٥ليق ٤ا ٢ٛج: ١ي٢ي

 اذ٧ٝ ةٓػ يتٜي اي٩ ٢ٛخي ٪خ١٬ٜي ٤ق ٌا٥١ا.. ا٣٥٤: اد٪٣

 حا٧ي ٪ي٥لي ك١ف٩

 ا٧ج رع٣ يا ةطتٝ ٢ٛج: ١ي٢ي

 ا٣٥٥٤ ةخطتي٨ي؟؟: اد٪٣

 ؟ دي ٣٥ا٤ اي٩: ١ي٢ي

 اي٩؟ ا٬ٛؿ ْايؾا٧ي: اد٪٣

 ٕيؽ ٦٤ ةؿ ذرا٫ْا ٤فٝ ٪خ٥لي ك١ف٩ اذ٧ٝ ةٓػ.. ح٢ٜق ٤ا: ١ي٢ي

 

 ٧اضيخ٩ ي٫ٙ٢ا ٤ا

 ؟؟ ٘اح٬ا ا٢١ي اياـ ا١خالت ١ي٩ ٤شيخيق: اد٪٣

 ٨ْػؾ س٨ت٨ا ة٢ػ ٘ي ٥ٓ١خي زيارق ركضج انال ٪٨ا ٨ٟ٤خق: ١ي٢ي

 

 ٤ا٧ّ؟

 ١ي٩؟ ك٤ٓؽ٘خي٨يق: اد٪٣

 ٪اق؟ ازاي اْؽ٘ٝ: ١ي٢ي

 رس٢يا ٦٤ راـي ْارؼ ٤ق اياـ حالت ٞػق حفيتي٨ي ح٤٬ٜي: اد٪٣



 

 اي٩؟٪اق؟ ا١٬ٛٝ ْايؾا٧ي ةخطتي٨ي ح١٬ٜي ةفا٩ٌ ة٠ٟ حيشي كةٓػي٦

 ىايٜخٝ ٨ٞج ٬١ اي٩؟اـ٩ٙ ح٬ٜؿ ٤ٓؽ٘ق: ١ي٢ي

 ةخيايٚ اك٬٘ٝ ٤ا ٕيؽ ٦٤ اياـ 2 اعػ ٥١ا.. ىايٜخي٨ي اي٬ق: اد٪٣

 

 ١ي٩؟ ْار٩٘

 ْار٩٘ ٤ق ال: ١ي٢ي

 اح٨ٙؿ ٤تٓؽ٘ق ٢ْلاف...٨٤ي رايط٩ ةخ٬ٟف ركضي ف٢ْلا: اد٪٣

 

 اعؽ ٘ي اف ٧ٙفي ةهتؽ ةيٓػي نٓب ي٬ـ ٠ٞ ٢ْلاف..ةٓيػ كا٧خي

 

 ا١ي٬ـ ١الـٗ ةؿ اال٤ي ٠ٟ١ ك٤ف٦ٟ ١شؽكضي دكا ٪ٜاة٠ دق ا١ي٬ـ

 

 ٤ٜػ٤ات ٕيؽ ك٦٤ ٘شأق ا٧خي ٢ْلاف. ةخشيق ٤ا كـيادحٝ ةيغ٢م

 

 ١ػرس٩ ٨١فتا١يةا كغم ا٪٣ كةٜيخي ةا٨١فتا١ي ضاس٩ ٠ٞ ةٜيخي

 

 ١ي٩ ْؽ٘خي.. س٨تٝ ا٘ي٠ ا٧ي ٥١شؽد ٫٢ٞا ا١ػ٧يا ٦ْ احغ٢ي ٤فخٓػ

 

 ١ف٩؟ كال

 ةيطت٫ا ٪٬ ٞػق يتٜي ا١طب ٦ْ سػ٪ا ٞالـ ١ي٢ي ا٘خٟؽت

 ةخطت٨ي؟ ا٧ج ي٨ٓي: ١ي٢ي

 ةخفأ١ي؟ ١ف٩ ا٧خي: اد٪٣

 ةفأؿ اي٬ق: ١ي٢ي

 ضاس٩ اي. ٘يٟي ة٬٥ت. ةٓلٜٝ ا٧ا ز٤اف ٦٤ ا١طب ْػيج ا٧ا: اد٪٣



 

 ١ف٩؟ كال ٥٫٘خي ا١طب ٦٤ خؽاٞ

 اةخف٣ كاد٪٣ ةطب ةهخ٩٢ ١ي٢ي ك٪٨ا

 اي٩؟ ٩٨٤ ا٣٫٘ دق.. نص سػيػ ٬١ف كدق: اد٪٣

 اي٩؟ ٣٫٧٬١: ١ي٢ي

 سػا كس٥ي٠ سػا كنا٘ي سػا ٘احص ر٤ادي: اد٪٣

 .. ي٫ِؽ ٤ؽق اكؿ ال٩٧ كةؿ ا٧ج ةيٝ كعاص ا٧ج ٧٬١ٝ دق: ١ي٢ي

 

 س٨تي كضتيتي ةطب كا٧ا ضا١خي دي

 ٨ْي٫ا ٦٤ ْي٩٨ يلي٠ ْارؼ ك٤ق االح٨ي٦ ايػي٫ا ٤فٝ اد٪٣ ٪٨ا

 

 ٬ٛي ٬ٛي ٩٨٤ ٛؽيت٩ كا٩ٙٛ ك٪يا ٨ٖ٤اٌيفيا ٤خ٬٨ـ ي٬ٟف ٤ا زي

 

 ٘شأق ٤ا ١طػ ا٥١طتي٦ ٩ٖ١ ةخخ٣٢ٟ ك٨ْي٣٫ ةٓو ايػي٦ ٘ي كايػي٣٫

 :::::٪٨ا؟؟؟؟ ٨٨٤ا ي٬ـ ٠ٞ ةخ٫ؽب ا٧ج ةٜي:::

 اي٩؟ ك٪ي٠٥ٓ دق ٤ي٦ حؽي يا

 

ShimoOo 

 ا١غا٤ف٩ ا١ط٩ٜ٢

 :::::٪٨ا؟؟؟؟ ٨٨٤ا ي٬ـ ٠ٞ ةخ٫ؽب ا٧ج ةٜي:::

 ٢ٛب ٨ْي٫ا ٬١ف سػا عا٘ج ك١ي٢ي ةٓو ٦ْ ةٓػكا ك١ي٢ي اد٪٣

 

 ٩٨٤ ح٢ٜٜيق ٤ا ناضتي اض٥ػ دق حغا٘يق ٤ا: د٪اد٪٣ الضَ كاد٪٣ ٘احص العيؽ

 اْؽ٘ٝ حٓاؿ ازيٝ اض٥ػ: اد٪٣

 ٧فيج؟؟ كال ْار٫٘ا ا٧ا ٤ا: اض٥ػ



 ٢ْي كةفخأ٩٨٤ ١يا اضبن اٛؽب اض٥ػ دق ١ي٢ي.. ٨٤فيخق ال: اد٪٣

 

 ٘ا٪٩٥؟ ٧ٙف٫ا ضياحي

 ...ةطيؽحٝ ا٪ال.. اق: كحؽدد ةغ٬ؼ ١ي٢ي

 اي٩؟ٌيب كال ا١ٖا١ي ضتيت٩ ا٧خي دق.. ةٜي اي٩ ضيؽحٝ ال: اض٥ػ

 

 عا١م ةٓػت ٨ٞج كا٧ا حغهي٩ ا٧ٝ االكؿ ٦٤ ح١٬ٜي٢ي ٨ٞخي ٤ق

 ٤ا ٢ْلاف ١خػريتٝ ١ي٢ي يا ا٧خي ركضي اض٥ػ يا كٛخ٩ ٤ق: اد٪٣

 

 حخأعؽيق

 اذ٣ٟ٧ ةٓػ ٌيب: ١ي٢ي

 ٤ليج ٤ا كةٓػ

 ١ي٩؟ ٞػق ةخ٫٥٢ٟا ا٧ج: اد٪٣

 ٪اق؟ ازاي ا٫٥٢ٞا كْايؾ٧ي: اض٥ػ

 ٤ا١ٝ؟ اض٥ػ يا اي٩ ٘ي: اد٪٣

 ةي٫ا ٤ٓشب ٨ٞج ا٧ا اف ؟٤ا١ي.٤ا١ي ةخفأؿ ٤ا١ي؟؟ا٧ج: اض٥ػ

 

 ٤ٓا٪ا ْال٩ٛ كح٠٥ٓ كرايا ٦٤ ح٫٥٢ٟا كرضج ْارؼ كا٧ج

 ك٬٘خ٫ا ا٧ا كذا٧يا ةخل٫٘٬ا ض٬٢ق ة٨ج ة٠ٟ ةخٓشب ا٧ج اكال: اد٪٣

 

 كذا١را ٤ختادؿ ك٬ٓر٧ا كٞاف ٘ي٫ا احٜاة٨٢ا ٤ؽق اكؿ ٦٤ كاح٨٥٢ٟا ٛت٢ٝ

 

 ١ي٩ ٥٫٘ج ا٧ج كاٞيػ ٤خياي٫ٜاش ٨٤ٝ ك٢ٌتج ـتٚ ا٧ا

 اةػا ٤خغي٢خق ٦ٟ١.. كاالعالؽ ا٥١را١يات ةخطب ٥ْؽؾ ٬ٌؿ: اض٥ػ

 



 ٧ٙفٝ ٢ْلاف ٘يا ٤فخغفؽ٪ا ح٬ٟف ا٧ٝ

 ٨ٞج كا٧ا ٛػا٤ٝ ٞا٧ج ٤ا٪يا كةٓػي٦ اض٥ػ يا ةخ٫ت٠ ا٧ج: اد٪٣

 

 ٤ا ٛت٠ ٦٤ ضخي ر٘يخٝ ا٢١ي ك٪يا كـيتخٝ كح٫٥٢ٟا ةخؽكح ةل٬٘ٝ

 

 ضاس٩ ٘يٝ اـخغفؽت ٤ا ٥ْؽي ا٧ا كةٓػي٦ ةي٨ا ضاس٩ ٘ي ي٬ٟف

 

 ٤غخ٢ٗ ٬٤ى٬ع دق ةؿ ٬ٞيؿ ٞػق ْارؼ كا٧ج

 ا١ٓالٛات ةخؽ٘و ٥ْؽؾ ٬ٌؿ: اض٥ػ

 ْال٩ٛ ٤شؽد ٤ق ةشػ ةطت٫ا اض٥ػ يا ا٧ا ٢ْلاف: اد٪٣

 ةشػ؟؟ اي٩؟؟ةخطت٫ا: اض٥ػ

 كال؟ اي٩؟؟انطاب ٢ٛج ٪اق...ةشػ ةطت٫ا اي٬ق: اد٪٣

 ١ف٩؟ كال ٬ٙ١٘ا ٢ٛج..ٌتٓا انطاب: اض٥ػ

 ١ي٢ي حيايٚ ْايؾؾ ٤ق.. اسازق ا٧ؾؿ اةٜي ٥١ا ١ف٩: اد٪٣

 

 ٢ْي٫ا ع اك ةخ٥٢يطاحٝ

 اع٬يا ا٧ج دق ْيب: اض٥ػ

 ْارؼ: اد٪٣

 ي٢ي٢١ كراح ا٧فطب اض٥ػ. ٧ؾ٬١ا ٤ا كةٓػ

 ازيٝ..١ي٢ي: اض٥ػ

 ا٨٘ػـ ا٪ال: ةغ٬ؼ ١ي٢ي

 ٞػق( يف٣٢ ايػق ٤ػ) ا١غيؽ اح٨٥ا٣ٟ١ كا٧ا كاٞخؽ اع٬يا اد٪٣: اض٥ػ

 

 انطاب

 ةٜي اذ٧ٝ ةٓػ.. انطاب: اةخف٥ج ١ي٢ي



 احٙي٢ي: اض٥ػ

 ضاسات ٣٫٨٤ ةي٢ٍب كرأ٘ج سػا نٓب ٞاف ٘ي٩ ا١خػريب ي٬ـ ك٘ي

 

 ٤فخ٬ا٪٣ ةخٜي٣ ١ش٩٨ ٘ي كٞاف ٤فخطي٩٢ كت٩

 ٤فا٩٘ كيشؽي ٫ٛ٬٘ا ٦٤ ي٬ٍ٨ا ْا١ي٩ ض٬اسؾ ضا٣٫٢ٌٍ رأ٘ج فٞا

 

 ةؿ ا١شرد ةؽ٩ٞ ٬٘ؽ ٦٤ كي٬ٍ٨ا كائ٩ٟ اـالؾ ٦٤ كيٓػكا ٞتيؽق

 

 ٤ق ةؿ ا١تؽ٩ٞ ةي٩ كيٓػكا ٘ي٩ يخلٓت٬ٍا ضت٠ ض٣٫١٬ٍ دي ا٥١ؽق

 

 ا٣٫٧ كا٥١ٙؽكض ِ٘يّ ٤هيؽق ةي٬ٟف ةيّٜ كا٢١ي يٓػي ةيٓؽؼ ا٠ٟ١

 

 كٌتٓا حطج ١طػ ةطت٠ ي٨ؾ٬١ا ٬٘ؽ ك٦٤ ي٬ٓ٢ٍق ٤ٓي٦ ةؽج ي٬ن٬٢ا

 

 ا٩٧ ٤ّ يٓػي٩ ك٤ٜػش ا١طاسؾ ١طػ كن٠..ا١ٜٓت٩ ٤ط٬٥د ٞاف ٞا١ٓادق

 

 ٢١تؽج كن٠ ٞاف ٤ا ٘تٓػ ةا٩١ اعػ اد٪٣ ٤ا ١طػ ٤ؽق ةٓػ ٤ؽق ضاكؿ

 

 حفخٖؽب ا٢١ش٩٨ ع٢ي كدق ا١ٍؽيٚ الكؿ حا٧ي ١هاضت٩ رسّ

 

 رأ٘ج كةيفأ٬١ا

 ٞاف ا٩٧ ٤ّ رسّ ١ي٩ ٪٬(: ا٥١غاةؽات ٤ػيؽ ٧ائب) رياض ا٬٢١اء

 

 اي٩؟ كال دق االكؿ؟٤ش٬٨ف

 ٘ي٣٫ كاضػ اٞٙأ يٓختؽ دق ٤ش٬٨ف ٤ق ٨٘ػـ يا ال: رأ٘ج



 دق؟ اي٩ اـ٩٥ ٪٬: رياض ا٬٢١اء

 ا١ٓؾيؾ ْتػ اد٪٣ اـ٩٥: رأ٘ج

 دي ا٬١ر٩ٛ ٘ي ع٥ف٩ ا٢ْي ٘ي ٤ٟخ٬ب ٤ق اـ٩٥ ةؿ: ا٬٢١اء

 ٞػق ةيؽسّ دي٥ا ال٩٧ دق: رأ٘ج

 ٤ش٬٨ف يتٜي: ا٬٢١اء

 ١ي٩ رسّ ٪٬ ضيؽحٝ ك٬ؼ ةؿ ٤ش٬٨ف ٤ق ٨٘ػـ يا ال: رأ٘ج

 

 ة٨ٙفٝ االساة٩ ك٪خٓؽؼ

 ناضت٩ ٥١ط٬٥د كن٠ ٤ا ١طػ راسّ ك٪٬ اد٪٣ ا٬٢١اء حاةّ ك٘ٓال

 احطؽؾ حٓػي ةا١ؼات ا٫٨١اردق الزـ ياال ٤ط٬٥د: اد٪٣

 رض٣.. ٛادر ٤ق ةؿ ضاس٩ ٠ٞ كاحغي٢ج اد٪٣ يا ضاك١ج: ٤ط٬٥د

 

 دي٥ا ا٧ج ةؿ ٪ٜػر ٤ق ٢ٛٝ٢خ كا٧ا ٧ٙف٩ ٛػر ْؽؼ ا٤ؽئ هللا

 

 ةفتتي ٪خغفؽكا ٣ٟ٢ٞ كادي٣ٟ ةخهؽ

 ٪٨غفؽ ٤ق ةٓو ايػي٦ ٘ي ايػي٨ا ٤ا ٬ٌؿ ٪٨غفؽ ٤ق: اد٪٣

 

 ياال ٪فاْػؾ

 اد٪٣ يا ا١طاسؾ اْػي ٪ٜػر ؟٤ق ٤رال ٪خلي٨٢ي اي٩: ٤ط٬٥د

 ٪فيتٝ ٤ق احطؽؾ كْػي ٢ْيا ا٢ٌّ: اد٪٣

 اد٪٣ يا ٪خٜػر ٤ق: ٤ط٬٥د

 كاع٢م ؿة ا٧ج ا٢ٌّ ٪ٜػر ال: اد٪٣

 اٞخا٩٘ ٢ْي كٛٗ كةٓػ٪ا ٢ْي٫ا ٢ٌّ ك٤ط٬٥د ايػي٩ اد٪٣ كتٝ ك٘ٓال

 

 ْػي كاعيؽا ي٠٥ٟ ةيلش٩ٓ كاد٪٣ ٬٘ؽ ٦٤ ا١طاسؾ ٤فٝ كاعيؽا



 

 يٓػكا كـاْػق ع٬ٍق ع٬ٍق ٤ٓاق ك٤لي كراق ٧ً كاد٪٣ ا١طاسؾ

 

 ي٨ً احؽدد ك٥١ا ا١تؽج ٬٢ٌع ٘ي كـاْػكا كا١تؽ٩ٞ ا١ط٬اسؾ ٠ٞ

 

 حػريب اكؿ ع٢م كاعيؽا ٪٬ ٧ً كةٓػ٪ا ٬ؽ٘ ٦٤ ز٩ٛ اد٪٣ ةا١طت٠

 ةيؽسّ؟ ةٜي ١ي٩ ْؽ٘ج: رأ٘ج

 ٤ؽٞؾق ٦ْ يخغ٢ي ا٩٧ ٕتاء دق ةؿ ا١يٓيٗ؟؟؟ ةيفاْػ: ا٬٢١اء

 

 ...انال ٪ي٨شص ٤ا ٥ْؽق ضػ يفاْػ ٢ْلاف االكؿ

 ةؿ دق ٤ق ٣٫٢ٞ ةيفاْػ٪٣ ك٪٬ ٘ؽي٩ٜ ٦٤ كاضػ دق ةؿ: رأ٘ج

 ٢ْي ٥ٞاف ٧اديك دكؿ االكائ٠ ا١غ٥ف٩ ٢ْي ٧ادي ٌيب: ا٬٢١اء

 

 ٬١ضػق كاضػ ٠ٞ ةؿ ٩٢ٞ دق ا١خ٥ؽي٦ يٓيػكا كع٢ي٣٫ دق ناضتٝ

 

 ٤فؤؿ ٬١ ناضتٝ ٧ل٬ؼ ٥١ا كاضػ ٠ٞ ٪ياعػق ا٢١ي ا٬١ٛج كاضفب

 

 اي٩ ٛػ ٘ي ٪يٓػي٩ ةؿ ٧ٙف٩ ٦ْ

 االـؽع ٪ي٬ٟف ا٩٧ كارا٪٨ٝ ا٨٘ػـ يا ضاىؽ: رأ٘ج

 ل٠٘ ٬١ ٦ٟ١ ٩٢ٞ ٘ؽي٩ٜ ٪اعػ ٧شص ٬١.. ر٪ا٧ٝ ٛت٢ج كا٧ا: ا٬٢١اء

 

 اح٨ٜٙا ٪اعػق ٤ق ٪٬ ضخي

 ١ي٩ ٣٢ُ دق ةؿ ٨٘ػـ يا ال: رأ٘ج

 ؟؟ ٢ْي٩ را٪٨ج ٤ق ا١ٓػؿ ا١فيٗ ـتٚ عالص: ا٬٢١اء

 ٣٫٢ٞ ٪يغؽس٬ا كال دق ا١فتٚ ٘ي ٪ي٬ٙز اد٪٣ ٧ل٬ؼ ةٟؽق ك٠٥ٟ٧



 

 ٤ط٬٥د؟؟؟ ةفتب

 ةٟؽق اـخ٧٬٨ي
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 دـ٩ا١فا ا١ط٩ٜ٢

 اد٪٣ ٢ْي رأ٘ج ر٪اف ٛت٠ رياض ا٬٢١اء ٥١ا ك٨ٙٛا

 ٥ٞاف اد٪٣ ى٣٫٨٥ ك٦٤ االكائ٠ ا١غ٥ف٩ س٥ّ رأ٘ج

 ٬١ضػق كاضػ ٠ٞ ٦ٟ١ دق ا١خ٥ؽي٦ حٓيػكا ٣ٟ٨٤ ٬٢ٍ٤ب: رأ٘ج

 ١ط٩ِ اد٪٣.احٙي٬٢ا.. ٘ي٣ٟ كاضػ اـؽع ٤ي٦ ك٪٨ل٬ؼ

 ا٨٘ػـ: اد٪٣

 ك٨ٟ٤خق ٢ْيٝ را٪٨ج ال٧ي االكؿ ٘ي٩ ح٬ٟف الزـ دق ا١خ٥ؽي٦: رأ٘ج

 

 اي٩؟ ا١ؽ٪اف اْؽؼ

 اي٩؟ ا١ؽ٪اف ك٢ٌّ: اد٪٣

 ةؽى٫ٙؽيٜٝ عفؽت ك٬١ ٤ٓاؾ ٪٥ا ٘ؾت ٬١ ٩٢ٞ ٘ؽيٜٝ: رأ٘ج

 

 ٤ٓاؾ

 ٞػق؟ رٛتخي ٘ي ٩٢ٞ ا١ٙؽيٚ ح٢ٓٚ ازاي كضيؽحٝ: اد٪٣

 احٙي٠ كد٬١ٛخي ٛهػي ٤ٟا٧ق: رأ٘ج

 ةغ٬ٍق ع٬ٍق ٤اكي٦ كـيٗ اد٪٣ ٞاف كحٜؽيتا ا١خ٥ؽي٦ ةػأ ك٘ٓال

 

 ٤فخ٬ا٪٣ حٜؽيتا ك٣٫٢ٞ ا١ِتاط ةاٛي ٥ٞاف ا٪٤٣ٓ ك٘ي ةٓو ٤ّ

 

 كاضػ



 كاضػ ٘ؾؽ ي٬ٙز ةا٩٧ سػا ٫٤خ٣ ٞاف ـيٗ كالف ا١تؽج ٬ٓ٢ٌا ٤ا ١طػ

 

 ح٬از٩٧ يطَٙ ٛػرش ٤ا ٘ا١ِاةً االكؿ ٪٬ ي٨ً ٢ْلاف ز٤اي٩٢ ٦٤

 

 ْا١ي ارحٙاع ٢ْي ٦٤ ا١تؽج ١تؽق كّٛ ا١تؽج ٢ْي ي٬ّٛ ٤ا كةػؿ

 

 دق ا٬١اضػ كٌتٓا ةفؽ٩ْ احطؽؾ كاضػ اال ٤ٟا٩٧ احش٥ػ ا٠ٟ١.. سػا

 

 كٍّٛ سؽاة٩ ٦٤ ـٟي٩٨ ك٢ٌّ ا١تؽج ضت٠ ٢ْي ٧ً.. اد٪٣ ٞاف

 

 ٤ف٩ٟ ٤ا ١طػ ةيّٜ ا٢١ي ناضت٩ احشاق ٘ي ا١طت٠ ةي٩ ٨٘ؾؿ ا١طت٠

 

 اةػا ك٤فاةق ١خطج ك٬ٓٛ٪٣ ي٬ٛٗ ٢ْلاف ايػق ٢ْي ا١طت٠ ٢٘ٗ

 

 ١غً كن٠ ـيٗ ٞاف دق ا٬١ٛج ٘ي كٌتٓا ايػق ٦٤ يّٜ ناضت٩

 

 اي٩ ٞاف ةؿ ز٤ي٠ ضياق ا٧ٜؼ...٩٨ْ ي٬ٟف ٤ا اةٓػ ٞاف كاد٪٣ ي٩ا٫٨١ا

 

 ٪يفا٤ط٬ق؟ ةا٬٥١ى٬ع ْؽ٬٘ا ٬١ انطاة٩ حؽي كيا ا١ر٦٥

 ٘ؽيٚ ٠ٞ ٣٫٨٤ ٢ٌت٬ا ال٣٫٧ ع٢هق ٤ا ١ف٩ ا١ي٬ـ ٞاف ٞػق ك١طػ

 

 ٞا٢٤خي٦ ـاْخي٦ ٥١ػق اعيؽ ح٥ؽي٦ ٪ي٠٥ٓ

 .. حط٣ٟ٢٥ ٬ٜ١ق اعختار ٪٬ ح٥ؽي٦ اعؽ: رأ٘ج

 كاـخٖؽة٬ا كةي٨ٙغ٬٪ا ٤ٍاٌي٩ ٤ؽاٞب ةيش٫ؾكا فاٞؽا١ٓ كا٬٘ا ٪٨ا

 



 نطؽا ٘ي ال٣٫٧ سػا

 ا١تطؽ ٘ي ةخفخغػ٬٤ق ا٥١ٍاٌي ا٥١ؽٞب ٤خفخٖؽة٬ش: رأ٘ج

 

 ٞي٬٢ 122 اؿ ةيٓػي كز٫٧ا ة٥ٓػات ٤ط٠٥ ةي٬ٟف ةؿ ْارؼ

 

 ٤ٙيق اف كة٥ا ا١تطؽ كح٨ؾ٬١ق ا٥١ؽٞب حلي٬٢ ا٣ٟ٧ ٬٢ٍ٤ب كةيتٜي

 

 ـاْخي٦ ٥١ػق راـ٣ٟ ٬ٙ١ؽ كحؽ٬ٓ٘ق حلي٬٢ق ٣ٟ٨٤ ٬٢ٍ٥٘ب ةطؽ

 

 كعفؽح٬ا عؽسخ٬ا ٘خت٬ٜا ٣ٟ٨٤ كّٛ ا٥١ؽٞب ٬١ ٤خ٬ان٢خي٦

 سػا ٢ْي كن٬ح٣٫ اْخؽض ا٠ٟ١

 اـخٓػكا..ضػ ة٨شتؽ ٤ق اض٨ا ي٨فطب ْاست٩ ٤ق ا٢١ي: رأ٘ج

 ضاك٬١ا ا١هٙارق ن٬ت ك٤ّ ا٥١ؽٞب ٧اضي٩ راح ٘ؽيٚ ٠ٞ ك٘ٓال

 

 ٩٢ٞ ا١ي٬ـ حٓتا٧ي٦ ك٪٥ا ةا١ٝ ٥٘ا سػا حٜي٠ ٞاف ا٥١ؽٞب ك٘ٓال يلي٬٢ق

 

 ٬ٙ١ؽ ٪يؽ٬ٓ٘ق ٥ٞاف دق ٪يلي٬٢ق ةؿ ٤ق ؟دق ازاي ٪يلي٬٢ق

 

 ا٬ٓ١ف ٘ي ي٬ٟف رة٨ا..ـاْخي٦ ك٥١ػق راـ٣٫

 ٢ْي٩ يطا٬ِ٘ق ا٣٫٧ ا٥١ل٩٢ٟ ةؿ ٬ٙ١ؽ ٤ؽٞت٩ رّ٘ ٘ؽيٚ ٠ٞ ةا٠ٓٙ١

 

 ا٥١ؽٞب ٣٫٨٤ ككّٛ ا٫٧ار ٘ؽيٚ كاكؿ ـا٩ْ رةّ اكؿ ْػت. ٬٘ؽ

 

 اد٪٣ ٘ؽؽ 2 ةاٛي ٞػق ؽجع حا٧ي ٘ؽيٚ دٛايٚ ةغ٥ؿ كةٓػ٪ا

 



 ٢ْي ا٥ٕي ا١خا١خ٩ ا١ٙؽؽ ٥ٞاف ـا٩ْ رةّ حا٧ي٩ ككاضػق كـيٗ

 

 ا٠ٟ١ ٦٤ يخ٢٥ٝ ةػأ ا١خٓب.. ٘ؽٛخي٦ كةاٛي ا٥١ؽٞب ٬ّ٘ٛ ٣٫٨٤ كاضػ

 

 يفخف٬٥٢ا كةػؤا..

 اال٣١ ٕيؽ ضاس٩ اي ٘ي كٟ٘ؽكا كاٛٙي٦ ع٢ي٣ٟ: اد٪٣

 اد٪٣ يا ٪٬٥٨ت ضاس٩ اي ٧اّ٘ ٤ق دي ا٥١ؽق: ٤ط٬٥د

 عالص ا٧ا ٛادرق ٤ق ا٧ا ضٚ ٨ْػق: سيشي

 ضاك٨١ا ٠٥ٟ٧ الزـ ٤ق عالص اد٪٣ يا ٨٢ٞا: كض٥ػي ك٢ْي اض٥ػ

 ةؿ ٬٘ؽ يٙي٠ ا٥١ؽٞب ٢ٌب ٪٬... ك١العؽ ٪٠٥ٟ٨ أل: اد٪٣

 

 ٌؽي٩ٜ ٤طػدش

 ا١ط٨ٜا اٟ٘ار ٨ْػؾ: اض٥ػ

 ٤شاد٩١ ٕيؽ ك٦٤ ٞال٤ي حف٬ٓ٥ا ةؿ ٨ْػي: اد٪٣

 ٪٨ف٥ّ: ا٠ٟ١

 االرض ٢ْي كريطي ايػيٟي ٧ؾ١ي سيشي اكؾ: اد٪٣

 كةٓػي٦ احش٨٨ج ا٧ج: سيشي

 ـا٩ْ كةاٛي رةّ اال ـا٩ْ ٘ات ٤شاد٩١ ٕيؽ ٦٤ ٢ٛج ا٧ا: اد٪٣

 

 22 ٪يؽيص كاضػ ٠ٞ ةٓو ريط٨ا ٬١ اال ٠٥ٟ٧ ٪٨ٜػر ٤ق كرةّ

 

 كارحاضي ايػيٟي ريطي سيشي يا ٘اةػأي يتػأ ٦٤ ٪طػد كا٧ا دٛايٚ

 

 اةػأي دٛايٚ ْلؽ

 ٪خٍؽد ٤ق.٤خأٞػ ا٧ج: سيشي



 ك٢ْي اةػأي ةٓي٩ ةيلي٠ كا١ٙؽيٚ ٞٙؽيٚ ة٨لخ٠ٖ اض٨ا: اد٪٣

 

 ٤فؤ١يخي

 اـخٖؽب ا٠ٟ١ كٌتٓا االرض ٢ْي ك٧ا٤ج ايػي٫ا سيشي ٧ؾ١ج ٘ٓال

 

 ا٢١ش٩٨ كعه٬نا

 اي٩؟ ةي٬٢٥ٓا دكؿ: ا٬٢١اء

 ي٬٢٥ٟا ةطيد كاضػ كاضػ يؽيط٬ا ٪غي٢ي٣٫ اد٪٣ اف اْخٜػ: رأ٘ج

 

 ١العؽ

 ٥٤خاز ٛائػ ٪٬ ي٨ٓي: ا٬٢١اء

 ١طيؽحٝ اكن٩٢ ةطاكؿ ٢١يا دق: رأ٘ج

 أل كال ٪ي٠٥ٟ ٘ؽي٩ٜ ٪٨ل٬ؼ: ا٬٢١اء

 دكرؾ ٤ط٬٥د.. ع٢هج راضخٝ سيشي يا ٤٬ٛي: اد٪٣

 اد٪٣ يا اة٬ـٝ ْايؾ ا٧ا اعيؽا: ٤ط٬٥د

 ٤ط٬٥د يا كٛخ٩ ٤ق: اد٪٣

 ١الـٗ ةؿ ي٢ٜػك٪٣ كضاك٬١ ةيطه٠ ا٢١ي كا٬٘ا ـيٗ ٘ؽيٚ

 

 ا٥١ؽٞب ٬ٓٛاك ٤ا ١طػ يخ٬ٜٙا ك٤ٜػركش االكؿ يؽيص ٤ي٦ احغا٬ٜ٧ا

 

 اد٪٣ رأي ضفب ةيؽيص كا٠ٟ١ ا١خخاةّ ٬٢٥ٞا اد٪٣ ٘ؽيٚ.. كعفؽكا

 

 ض٣٫٢٥ كر٬٤ا ا١فاْخي٦ ع٢ه٬ا كاعيؽا.. ١العؽ ٧ٙف٩ ع٢ي كٌتٓا

 ...االرض ٢ْي ٧ٙف٣٫ ٪٥ا كاحؽ٬٤ا

 ٘از ٤ي٦ ي٬٨٢ٓا ٢ْلاف ا٠ٟ١ س٬ٓ٥ا ٞػق كةٓػ دٛايٚ ْلؽ ارحاض٬ا



 

 ا١فتاؽ ٪ي٠٥ٟ ي٦ك٤ ٪خ٥لي ا٢١ي ا١ٙؽؽ ك٤ي٦ س٩١٬ اكؿ ٘ي

 

 كةٓػ٪ا.. االكؿ ٪٬ ـيٗ ٘ؽيٚ ةا١ػرسات احطفتج ٬١ ا٥١ش٬٨ف

 

 حػريت٫ا ٪خ٠٥ٟ ا٢١ي ٪يا كاضػق ٘ؽ٩ٛ اف كا٥١ٙؽكض اد٪٣ ٘ؽيٚ

 

 .. ْاديي٦ كؽ٩ٌ ِٞتاط كيخٓي٬٨ا ٪ي٥لي كا١تاٛي

 االكؿ ٪٬ ـيٗ ٘ؽيٚ ا١ػرسات ٢ْي ة٨اءا ٌتٓا: رياض ا٬٢١اء

 

 ...ت٤غاةؽا ِٞتاط ٧اعػ٪٣ كا٥١ٙؽكض

 يخ٬ٍٍ٨ا كةػؤا سػا ٘ؽح ـيٗ ٘ؽيٚ

 ٤الزـ يا ا١ػرسات ٦٤ ا٪٣ حا٧ي٩ اْختارات ٘ي ٦ٟ١...٦ٟ١: ا٬٢١اء

 

 الف سػا ٘اك٠ ٘ا٧ج ٜٞائػ ٦ٟ١ ٬ٞيؿ ٞلغم ا٧ج اكال..ـيٗ

 

 ٦٤ ةخغ٬٢ا ٤ق ٤غاةؽات ِٞاةً ا١طياق..اكا٤ؽؾ ةي٨ٙؼ ٤ق ٘ؽيٜٝ

 

 كـاْات حا٧ي٩ ٧اس ايػي٦ ةي٦ ضياحٝ ةخطً اكٛات ك٘ي ا٥١غاٌؽ

 

 ا٧ٝ ا٢٥ٓ١ي٩ ا١طياق ٘ي ك٤ي٨ٙٓق حا٧ي٩ ٧اس ضياق ٦ْ ٤فؤؿ ةخ٬ٟف

 

 ٨٤ٝ ٪يطخاج ضػ اك ى٫ؽؾ يأ٦٤ ضػ ٪خطخاج ال٧ٝ ٬١ضػؾ ح٬ٟف

 

 ال٧ٝ دي ٢١ر٩ٜ ا٪٠ ٤ق كا٧ج ةا١ر٩ٜ ٕيؽ ٪يطه٠ ٤ق كدق حأ٩٨٤



 

 ٦٤ ضػ ـاْػت ٤ا ٥ْؽؾ.. كةؿ ك٤ه٢طخٝ ٧ٙفٝ ٘ي ةخٟٙؽ ا٧ا٧ي

 

 ا٥١ؽٞب ٘ي اد٪٣ ٘ؽيٚ..٪يفاْػؾ ٘ي٣٫ ضػ ٤ا ٥ْؽ ٘تا١خا١ي ٘ؽيٜٝ

 

 ٦٤ ٞال٩٤ كـ٬ٓ٥ا ٛائػ٪٣ ٘ي ةير٬ٜا ال٣٫٧ ١ي٩؟ ْارؼ ١العؽ ٠٥ٞ

 

 كةا١خا١ي ٨٤ٝ ٩٥٢ٞ ـ٥ّ ك٤طػش ساد٬١ؾ ٘ؽيٜٝ ٦ٟ١ ٤شاد٩١ ٕيؽ

 

 اي٩ ٪ي٬ٟف ٞاف ٧اس ةاركاح ا٥١ؽٞب ةػ٨١ا ٬١.. كٛٓج ا٥١ؽٞب

 

 ٙاي٩ٞ ٤ق ١الـٗ ٦ٟ١ ٫٤ارات ٨ْػؾ ا٧ج..د٬١ٛخي ا٠٥ٓ١

 ـيٗ ك٘ؽيٚ د٬١ٛخي ٪يطه٠ ا٢١ي اي٩ ْارؼ ك٤طػش ـٟج ا٠ٟ١

 

 أل كال ٘از

 كاضػ ٘ي٣ٟ كةػرس ا١ي٬ـ اكؿ ٦٤ ا٫٨١اردق ةخاةّ ٨ٞج ا٧ا: ا٬٢١اء

 

 ..أل ك٧اس ُتاط ح٬ٟف ا٫٧ا حفخا٪٠ ٧اس ٘ٓال ٘ي٣ٟ ك١ٜيج كاضػ

 ضياق ي٨ٜؼ ا٩٧ ةي٩٥٫ كا٢١ي ي٬ٙز ا٩٧ ٦٤ اٞخؽ ٘ؽي٩ٜ ةي٩٥٫ ا٢١ي كٙج

 

 ٘ؽي٩ٜ ا٬٤ر ةي٣ِ٨ ا٢١ي كٙج ا٫٨١اي٩ عً ي٬ن٠ ا٩٧ ٦٤ اٞخؽ

 

 ال٣٫٧ ا٣ِْ ك٘ؽيٚ ِْي٣ ٛائػ ك٬٘ج..اال٤اف ١تؽ ةي٣٫ كةيٓػي

 

 كراق كةي٥ل٬ا ٛائػ٪٣ ٘ي ةير٬ٜا



 كاالعخيار كاضػ ٘ؽيٚ ٤طخاسي٦ اض٨ا كاىط٩ ا٬ٜ١ا٧ي٦ ١الـٗ ةؿ

 

 ا٧خ٬ ٪غخار٣ٞ ةايػي ٬١ ٦ٟ١ ةي٣ٟ٨ اعخار ١الـٗ ك٪يٍؽ نٓب

 

 ـا٤ط٧٬ي ةؿ ي٦االح٨

 

 كاضػ ٘ؽيٚ ٤طخاسي٦ اض٨ا كاىط٩ ا٬ٜ١ا٧ي٦ ١الـٗ:ا٬٢١اء

 

 ةايػي ٬١ ٦ٟ١ ةي٣ٟ٨ اعخار ١الـٗ ك٪يٍؽ نٓب كاالعخيار

 

 ةي٣ٟ٨ اعخار ْارؼ ٤ق ال٧ي  ـا٤ط٧٬ي ةؿ االح٨ي٦ ا٧خ٬ ٪غخار٣ٞ

 

 ك٪خٙي٠ ٥ٞاف ك٫ؽ ك٪خفخ٥ؽكا االح٨ي٦ ا٧خ٬ ٪خ٬٢٥ٟا ٘تا١خا١ي

 

 ا١ٙؽٛخي٦ ٘ي ٤ي٦ دق ا١ل٫ؽ عالؿ طػدك٪٨ ٪٨ا ٬٤س٬دق ا٢١ش٩٨

 

 ٫٘خخٓي٬٨ا ٢١تاٛي ةا٨١فت٩ ا٤ا..س٥يٓا ةا١خ٬٘يٚ..٪ي٥لي ك٤ي٦ ٪ي٠٥ٟ

 

 اـخر٨ائي٩ حؽٛي٩ ٥ٞاف ٤ّ حغخارك٪ا ا٢١ي اال٤ا٦ٞ ٘ي ِٞتاط

 

 ا١خ٬٘يٚ س٥يٓا كاح٨٥ا٣ٟ١ ٥١ش٬٫داح٣ٟ

 اد٪٣ ٘ؽيٚ ٤ّ كٛٗ ٤اكي ك٪٬

 ٪٨اؾ حشي٢ي ٪فخ٨اؾ اد٪٣ ٤الزـ ٤ٓايا حلخ٠ٖ ا٧ٝ اح٨٥ي: ا٬٢١اء

 ٨٘ػـ يا هللا ةاذف: اد٪٣

 ا٩٧ كايٗ ١ي٩؟٤ق ةي٩ ٤خ٥فٝ ا٧ج ٤ط٬٥د ناضتٝ: ا٬٢١اء



 

 ي٠٥ٟ؟ ا٩٧ ٤هؽ ١ي٩..٪ي٢ٍٓٝ

 ضاس٩ ٘ي ٤خغهم ٘ي٨ا كاضػ ٠ٞ الف ٣٫٢ٞ ةي٣٫ ٤خ٥فٝ ا٧ا: اد٪٣

 

 ٘ي٫ا كةارع

 اي٩؟ ٘ي ةارع دق كناضتٝ: ا٬٢١اء

 ٥٫٤ا كت٩ٟ اي ٛػاـ.. س٫از اي ٛػاـ ض٩ٍ..ا٥ٟ١تي٬حؽ ٘ي: اد٪٣

 

 " ٢ْي" ٨ْػؾ...كاضػ ر٣ٛ ٪٬ ا٥ٟ١تي٬حؽ ٤شاؿ ٘ي..ض٥ايخ٫ا ٞا٧ج

 

 ٨ٛت٩٢ ي٢٥ٓٝ ا١تيج ٘ي ضاسات ك٬ي٩ ٦٤ ٦ٟ٥٤ ا٥١خٙشؽات ٘ي عتيؽ

 

 اك ا٬٥١انالت كـائ٠ ٘ي عتيؽ كاض٥ػ  ٤ه٨ّ اي ٦٤ اضف٦

 

 كيء اي ٤ٙيق ٪٩٫٫,ْؽةيات ضؽا٤ي اكٍؽ يٓختؽ حا٧ي ة٨ٓ٥ي

 

 ا٬٥١انالت كـائ٠ س٥يّ يف٩ٛ٬ ةيٓؽؼ ٤ق رضاال ٢ْي ةي٥لي

 

 االحهاالت ٘ي عتيؽ: ض٥ػي...٢١ٓش٩٢ ا١ٍيارق ٦٤ ٘ي٫ا ٤طخؽؼ ٪٬

 

 حا٧ي٩ ٛػرات ٤ّ ضي٩ ١ٖات 5 ةخخ٣٢ٟ سي٫اف..ا١ٖؽيت٩ كاالعخؽاْات

 ةيٓؽؼ ٤ق ٘ي٨ا كاضػ ٬٢٘.. ا١ٜخا١ي٩ ا٫٥١ارات ٨ْػ٧ا ٌتٓا ك٨٢ٞا

 

 ضيؽحٝ؟ راي ي٩ا كال..٪يط٬٥ق ع٥ف٩ ٘ي ٧ٙف٩ ٦ْ يػاّ٘

 اي٩؟؟؟ ٫٤ارحٝ كا٧ج: ا٬٢١اء



 ْادي٩ ٫٤اراحي: اد٪٣

 ٢٤ٙٝ ٘ي ٛؽيخ٩ ا٢١ي ٦٤ ةؿ ٧ٙفٝ ٦ْ ةخخ٣٢ٟ ٤ق ٤خ٬اىّ: ا٬٢١اء

 

 كايٍا١ي ك٘ؽ٧فاكي كا٥١ا٧ي ا٧ش٢يؾي ضي٩ ١ٖات6 ةخخ٣٢ٟ ا٧ٝ

 

 ٕيؽ دق..٪٨ػي ةخخ٣٢ٓ ؟كضا١يا نص كني٨ي كْتؽي كاـتا٧ي

 

 ٫٤اراحٝ كٌتٓا ةؽى٩ ٬٥انالتا١ ككـائ٠ ا٥ٟ١تي٬حؽ ٘ي ٫٤ارحٝ

 

 كا١ٟارحي٩ ا١ش٬د ةخخ٦ٜ ـيادحٝ ٥٢ْي ضػ ٢ْي الف ا١ٜخا١ي٩

 

 اح٨٥ي..٢٤ٙٝ ٘ي ٤ٟخ٬ة٩ ٞخيؽ حا٧ي٩ كضاسات كا٬ٖٙ٧٬ٟ١ كا١خاي٧٬ٟػك

 

 ي٬ٙز ٘ؽيٜٝ اف

 اال ٪يؽحاح كا٠ٟ١ ع٢م دق ا٬ٍ١ي٠ ا١ي٬ـ كاعيؽا ك٤لي ـاة٣٫

 

 كعارج ةي٢تؿ ٞاف اد٪٣

 ؟٘ي٦ رايص ا٧ج: ٤ط٬٥د

 ٪خأعؽ ك٤ق ىؽكري ٤ل٬ار: اد٪٣

 ٥١لاكيؽ؟ ٧ٙؿ ٘يٝ ا٧ج: ض٥ػي

 ضاس٩ كال ركض٩ ةيؽد٩١ دق ا٥١ل٬ار ي٦ٟ٥ ـيت٬ق: اض٥ػ

 ا٨١ار حش٥ػ ة٨ِؽق ةه٩٢ اد٪٣

 اذ٣ٟ٧ ةٓػ. ٘ي٣ٟ ضػ يغهق ٤ا رايط٩ ا٧ا ا٢١ي ا٥١ل٬ار: اد٪٣

 اـخ٨ي اد٪٣: ٤ط٬٥د

 حا٧ي؟ اي٩: اد٪٣



 ٦ٟ٥٤؟ ؾ٤ٓا ٤ل٬ي٩ ٘ؽع٩ حشيت٢ي ٦ٟ٥٤: ٤ط٬٥د

 ٪شيت٢ٝ ٤ط٬٥د يا ضاىؽ ٪٩٫٫٫٫٫: اد٪٣

 ٦٤ ٩ٓ١٬٤ ١ي٢ي ١ٜي كراح ٢ْي٩ احأعؽ ا٢١ي ٤ٓادق ٢ْي اد٪٣ ٌار

 

 حأعيؽق

 عيؽا ٨ْي٫ا رب يا اـخؽ: اد٪٣

 اعخؽع ك٬ي٩ ٠ٞ ةػري ٦٤ ٤فخ٨ي٩ كا٧ا ـيادحٝ ةخ٫ؾر: ١ي٢ي

 

 ١ف٩؟ كال كن٢ج اك٬٘ٝ ٢ْلاف ضش٩ ١الـخاذ

 ٬ٌي٠ ي٬ـ ٞاف ا٫٨١اردق ٨يْ ٕهب ةؿ ٢ٛتي يا ـ٬ري: اد٪٣

 

 كنٓب

 اي٩؟ ٢٥ْج: ١ي٢ي

 ٘از ـيٗ ٘ؽيٚ: اد٪٣

 ؟ كا٧خ٬ اي٩: ١ي٢ي

 اي٩ ا١٬ٛٝ ْارؼ ٤ق: اد٪٣

 ا١ت٢ػ ٦٤ ٪خ٥لي ح٬ٟف اكْي اد٪٣: ١ي٢ي

 عاي٩ٙ؟: اد٪٣

 اي٩؟ كايٗ ا٧ج: ١ي٢ي

 عاي٩ٙ حتٜي ا٥ٕٜج ٨ْيٟي كايٗ: اد٪٣

 ك٫٨٥ٌا ١هػرق ى٫٥ا

 ٦٤ ٘ي٩ ٧رتج ا١ٙؽٛخي٦ اض٨ا ف٥ٞا ك٫ؽ ٤ٓا٧ا ٤خغا٘يق: اد٪٣

 

 سف٥ي ٘ي ضاس٩ اي اضؽؾ ٛادر ك٤ق سػا حٓتاف ا٧ا ١ي٢ي..اال٘ي٠

 



 ك٬ي٩ ٤ٓايا حٜٓػي ٦ٟ٥٤

 ٘ي٦؟ ٧ٜٓػ: ١ي٢ي

 االرض ٘ي ٪٨ا: اد٪٣

 االرض ٢ْي ٥ٞاف كرٛػ كٛٓػ ـاة٫ا ك٘ٓال

 كىطٟج ةطب ةهخ٩٢

 ٛادر ؟٤ق اي٩ ا٠٥ْ: اد٪٣

 سيخق ك٤ا ريطج ٨ٞج ٌيب: ١ي٢ي

 ا٨١ا٣ْ عػ٪ا ٢ْي ايػق كضً ٫٨٤ا كٛؽب ٧ٙف٩ ٘ٓػؿ س٨ت٩ تٛٓػ ٪يا

 ا٧خي.. راضخي ا٧خي.. اةػا ي٦ٟ٥ ال دق ٨ْي٦ اس٠٥ ٦٤ كاحطؽـ: اد٪٣

 

 ٤فخ٨يا٧ي ٨ْيٝ احغي٠ احٓب ٤ا ٠ٞ..ا١ي٬ـ اْػي ع٢خي٨ي ا٢١ي

 

 اي٩؟ ٛػ ضتيخٝ ا٧ا ٤خٓؽ٘يق ا٧خي..ةي٫ا ة٠٥ٟ ٕؽيت٩ ٬ٛق ٘تخػي٨ي

 ٛػي ٪خ٬ن٠ ٤ا ٥ْؽ٪ا ضتٝ درس٩ ح٬ٟف ٥٫٤ا: ١ي٢ي

 راـ٩ حطج ايػي٩ ككتٝ ٫ُؽق ٢ْي حا٧ي اد٪٣ ٧اـ

 اٞخؽ ٤ي٦ ةيشب ٤ي٦ ٤ٓاٞي ٪شادؿ ٤ق: اد٪٣

 كٛا١خ٩٢ راـ٩ كر٘ٓج ٩٨٤ ١ي٢ي ٛؽةج

 اٞخؽ ٪خؽحاح رس٢يا ٢ْي راـٝ ضً: ١ي٢ي

 ٪خٓتٝ؟ ةؿ: اد٪٣

 احٓت٨ي ايػؾ اة٬س..حخٓت٨ي ْايؾاؾ ا٧ا: ١ي٢ي

 ك٪يا ٘ٓال ٧اـ ا٩٧ كا١ٖؽيت٩ ي٫ارس٢ ٢ْي ٧اـ ك٘ٓال اد٪٣ اةخف٣

 

 ك٘شأق..ح٬٥ت ٩٨ْ ةٓػت ٬١ ا٫٧ا كضاـ٩ كٓؽق ٘ي ح٢ٓب ٘ي٢ج

 

 ٩٨ْ؟؟؟ حتٓػ٪ا ا١طياق ٦ٟ٥٤ ٪يا احٜتو ٢ٛت٫ا



 ٘هطخ٩ كك٩ ٢ْي ك٧ؾ١ج ٫٨ْا ٕهتا ٧ؾ١ج د٫ْ٬٤ا

 ٤ا١ٝ؟ ضتيتخي اي٩ ٘ي ١ي٢ي: اد٪٣

 ٤ٙيق ال: ١ي٢ي

 كةيطاكؿ ق١هػر ٘ي٫٥ا ٤ا٫١ا ْارؼ ٤ق ك٪٬ ةيؾيػ ْيا٫ٌا

 

 يفٟخ٫ا

 ١٬ٛي عاٌؽي ؟٢ْلاف اي٩ ٘ي ارس٬ٞي ١ي٢ي: اد٪٣

 عاي٩ٙ اد٪٣ يا عاي٩ٙ: ١ي٢ي

 كةخته٩٢ ةايػي٫ا د٫ْ٬٤ا ةخ٥فص

 س٨تي ٬٤س٬د ك٤خ٨ٟق دق ا١ط٣٢ ٦٤ انطي ي٬ـ ٘ي عاي٩ٙ: ١ي٢ي

 ٨ْي٫ا ٘ي كةم ةايػي٩ كك٫ا ك٤فٝ ةايػي٩ د٫ْ٬٤ا ٤فص اد٪٣

 ٪يت٠ٍ ٢ٛتي ا٢١ي ا١ي٬ـ ٪٬ طتٝة ي٨تو يت٠ٍ ٢ٛتي ا٢١ي ا١ي٬ـ: اد٪٣

 

 ٘ي ١ط٩ِ العؽ اضتٝ ٪ٙي٠ ا٧ي كاكْػؾ.١ي٢ي يا ٫٧ائي ي٨تو

 

 .. ٢ٛتي يلارٞٝ ضػ الي ٤ا٪ف٥ص ٥ْؽي ا٧ي كاكْػؾ ٥ْؽي

 

 ٢ٛتي ٘ي كةؿ ا٧خي ٪خٙي٢ي ةٓػح٨ا ا١ػ٧يا اك ا٘خؽ٨ٛا ٬١ ضخي ْار٩٘

 دي٥ا؟ ٪خطت٨ي ةشػ: ١ي٢ي

 ٪طتٝ ٥ْؽي ٘ي ١ط٩ِ العؽ: اد٪٣

 كضٍخ٫ا ايػق ٥٘فٟج كك٫ا ٢ْي ٞا٧ج ايػق) ٬ٛي ةطتٝ ٧اا: ١ي٢ي

 

 ي٬ٟف ٤ا زي.. ٬ٛي سا٤ػ ى٫٥ا ك٪٬ ايػي٩ كةاـج كٙاي٫ٙا ٢ْي

 

 (دق ا١ٓا٣١ ٦٤ كيط٥ي٫ا نػرق س٬ق يػع٫٢ا ْايؾ



 ضاس٩ ٘ي اف كضاـؿ ٤ٜت٬ض ٥ٞاف ٪٬ ٢ٛت٩ ةؿ النطاة٩ رسّ

 

 دق ا١ه٬ٙ ٪خٟٓؽ

 ا١ٙؽاخ؟؟ ٘ي٦: ٤ط٬٥د

 ٢ٓ٤ق ط٬٥د٤ يا ٧فيج ي٬ق: اد٪٣

 ٢ْيٝ ضؽاـ سٓاف ا٧ا..دي ٨٤ي٦ انؽ٫٘ا ٧فيج؟؟؟؟كدي: ٤ط٬٥د

 ٧فيج ٤ط٬٥د يا ةشػ ـ٬ري: اد٪٣

 كاعؽا٫٨١ار ا١ي٬ـ ٬ٌؿ ح٥اري٦ ٤ا٪٬ زي كا١طاؿ ي٬ـ ٞاـ ْػي

 

 ١ي٢ي ةيٜاة٠

 ك٬ي٩ ٠ٞ سي٫اف ةييايٚ ـيٗ اف يالضَ اد٪٣ ي٬ـ ك٠ٞ

 ٢ْي٣٫ ـيٗ كس٩ ٘ؽي٩ٜ ٤ّ ٛاْػ ٞاف

 س٥يٓا ازي٣ٟ: ـيٗ

 ٩٢١ ا١ط٥ػ: ا٠ٟ١

 حف٥طي سي٫اف اذ٧ٝ ةٓػ: ـيٗ

 ةٜي ٧ٙفٝ ريص ٤ٓاؾ ٪خٓلي ٤ق ـيٗ يا ٪ف٥ص ٤ق ال: سي٫اف

 سي٫اف يا سؽةي ٌيب: ـيٗ

 ةٜي احٙي٠ حا٧ي اي٩ ٤فخ٨ي أل ٛا١خ٢ٝ ٤ق: اد٪٣

 كني ْي٨ٝ ك٤طػش ٞالـ ١فيادحٝ كس٩ ٤طػش اف اْخٜػ: ـيٗ

 

 ٢ْي٫ا

 ٞػق ٢ْيٝ ْيب ٦كةٓػي احٙي٠ ع٢م كٞال٤ٝ ٪٨ا ١طػ: اد٪٣

 اعؽ ؟ا٧ج ا١ٓيب ٪خٓؽ٨٘ي ا٢١ي ْيب؟؟؟؟كضيؽحٝ: ـيٗ

 

 ا٨١اس ٤يطػ٘ق زساج ٦٤ ةيخ٩ ا٢١ي..ا١ٓيب ٦ْ حخ٣٢ٟ كاضػ



 

 ةا١طشارق

 ٤ٓاق ١يخغا٧ٚ اد٪٣ ك٤ف٬ٟا ك٬ٙٛا ٣٫٢ٞ كانطاة٩ اد٪٣ ٛاـ

 اةػا زساج ٦٤ ٤ق ةيخي ةٜي؟ا٧ا اي٩ ٛهػؾ: اد٪٣

 ٬ٞيؿ ْار٩٘ ا٧ج ٛهػي: ـيٗ

 اي٩؟ ٛهػؾ ٬ٛؿ ْارؼ ٤ق ال: اد٪٣

 ةالش: ـيٗ

 ٬ٞيؿ ٪يطه٢ٝ ٤ق كاال ح٠٥ٟ يتٜي اح٥٢ٟج ٌا٥١ا: اد٪٣

 ض٬٢ ٪٬ كال ي٬ـ ٠ٞ ةخؽكض٫٢ا ا٢١ي ا١ف٨ي٬رق ٢ْي ٛهػي: ـيٗ

 

 ١ٖيؽؾ  كٞغ٩ ١يٝ

 ةفؽ٩ْ ٧ٙف٩ ٢ْي ـيٍؽ ةؿ ٢١ط٩ِ احهػـ اد٪٣

 ةيطت٬ا اح٨ي٦ ك٬٘ج ؟٥ٓ٤ؽٞق دق ٘ي ةٜي ا١ٓيب كاي٩.ا٣٥٤: اد٪٣

 

 ٢ْي٫ا؟ ٧ٙفي ةٙؽض كاي٨ٙي ـيادحٝ كال ؟ ٞػق ٛت٠ ةٓو

 ٦ْ ح٨٥٢ٟي حيشي ضيؽحٝ ٤ا ٛت٠ ةؿ ٞخيؽ كٙج ال: ـيٗ

 

 ـ٨ي ٘ي ةؾ٤ي٩٢ اْشتج. اْشتج ٥١ا ا٧ا..٨١ٙفٝ ةم االعالٛيات

 

 ـ٩٨ 24 اؿ ك٤ٓػحق ةٙي٧٬ٟات ْي٩٢ ٤ق

 ةي٩ ةخ٢ٗ ٫٢ٞا ا١ػ٧يا اف ضؿ اد٪٣

 ـ٩٨؟٪اق؟ 24 ٤ٓػحق ا٢١ي دي ٤ي٦: اد٪٣

 عتير٩ ةاةخفا٩٤ ـيٗ

 ـيادق يا ا١ِتاط ٢ْي ْار ا٧ج حٓؽ٘ق؟؟؟؟ ٤ا ك٢ٟٝ اكق: ـيٗ

 



 اي٩ ٛػ ةٜا٣٫١ ٪٥ا ا٤اؿ.. ٢ْيٝ حيطٝ ْي٩٢ ٥١ا ْيب ٤ق ا٥١الزـ

 

 ٦٤ ا١ٟػب ٧ٟلٗ ٧ٓؽؼ كازاي ا١ٟػب ٞلٗ س٫از ٢ْي ةي٧٬٥٢ٓا

 

 ا٬١ا٫٧ا ٘ي ةخٖؽؽ ٨ْي٫ا ٘ي ةختم ٥١ا ا٧ج ٧فيج ـ٬ري اق.ا١ٓي٬ف

 ي٨ؾؼ كع٢خ٩ االرض ٢ْي كٛٓخ٩ ىؽة٩ ـيٗ بىؽ اد٪٣ ٪٨ا

 ٩٥٢ٞ حؾكد ٪ف٥ط٢ٝ ٤ق اعؽس: اد٪٣

 ٛػاـ كك٫ٙا ك٧م 6 ا١فا٩ْ ا١هتص ركح ٤هػ٨ٛي ٤ق: ـيٗ

 

 ا١ٟط٢ي ةا٥١ؽي٩٢ ك٫٘٬ا.. ا٨١ادي س٨ب ا٥١ػرـ٩ كا٪ي ا٥١ػرـ٩

 

 ضٜيٜخ٫ا ٢ْي ٢ٛتٝ ضتيت٩ ك٬ؼ.. كا١يٙؽحي٦ ا١تيي٩ كا١ٙي٧٬ٟات

 

 حخ٣٢ٟ انال ْي٦ ١يٝ ٬١ قد ك٨٥٢ٞي حٓاؿ ٞػق كةٓػ

 ـ٩ٓ٥ ا٢١ي ٦٤ ٤هػكـ كاٛٗ كا٠ٟ١ ك٤لي ـاة٣٫

 اد٪٣: ٤ط٬٥د

 اذ٣ٟ٧ ةٓػ.. ٫٧ائي ي٨٥٢ٟي ضػ ْايؾ ٤ق: اد٪٣

 ٘ي٦؟ ٪خؽكح: اض٥ػ

 ٬١ضػي ـيت٧٬ي دا٪ي٩ ٘ي: اد٪٣

 ىي٩ٜ ا٫٧ا ضؿ احفا٫ْا ٞخؽ ك٤ّ ا١ٓؽيي٩ ا١هطؽا ٘ي ٢ٌّ اد٪٣

 

 الضَ ٪٬. ٥ْؽ٪ا ٦ْ ٫١اـأ ٤ا ٥ْؽق ٪٬. ٬ٛي كةخغ٩ٜ٨ ٬ٛي ٢ْي٩

 

 ٦ٟ٥٤ ٪٬.. اةػا 24 ٤ق ـ٩٨ 28 اك 27 حغي٫٢ا ةؿ نٖيؽق ا٫٧ا

 



 ْي٩٢؟؟ ةيطب ي٬ٟف

 اد٪٣: اض٥ػ

 ٬١ضػي ا٬ٞف ْايؾ ٢ٛج: اد٪٣

 ٢ْيٝ ا٦٥ٌ ْايؾ ةؿ ا٧ا: اض٥ػ

 حٓؽؼ؟ ٨ٞج ا٧ج.....      ي٨ٓي؟ ٤ا١ي ٬ٞيؿ ا٧ا: اد٪٣

 اي٩؟ خ٠٥ٓ٪..دي ٢١ػرس٩ ٤ق ةؿ ٨٨ْا نٖيؽق ا٫٧ا ْارؼ: اض٥ػ

 االكؿ ٪خأٞػ...ْارؼ ٤ق: اد٪٣

 نص؟ ا١ٟالـ ك٬١: اض٥ػ

 ـ٨ي٦ ةٓلؽ ٫٨٤ا اٞتؽ ا٧ا ْي٩٢ ٤ّ ْال٩ٛ ٪٠٥ٓ ٤ق ا٧ا:اد٪٣

 

 ةٟؽق ك٠٥ٟ٧

 اي٩ نص؟ا٧خ٬ ٞال٩٤ كال كعالص ضشؽ ةيؽ٤ي ـيٗ ٧ل٬ؼ

 

 رأي٣ٟ؟

 ٪يتٓػ؟؟ كال ٘ٓال؟٪ي٠٥ٟ نٖيؽق ٪يا ٬١ اي٩ ي٠٥ٓ اد٪٣

 نص؟ ٪يطه٠ ا٢١ي ٪يخ٬ّٛ طػش٤ اف ٤خأٞػق ال٧ي ح٬ٛٓاح٣ٟ

 ارائ٣ٟ ٤فخ٨ي٩

 ا١فاة٩ٓ ا١ط٩ٜ٢

 

 ي٢ٍّ ا٫٨١ار ٤فخ٨ي ا٥١ٓفٟؽ ةؽق ا١فاض٩ ٘ي ٩٢ٞ ا٢١ي٠ ك٘ي٠ ي٢ٍّ ا٫٨١ار اـخ٨ي اد٪٣

 ا٫٨١ار ٬٢ٌع ٢ْي كا٩ٙٛ ضياح٩ ح٬ٟف ٤ا زي

 ا١خػريب راض٬ا انطاة٩

 ا٧خ٬ ٬اركض ساي ٤ق ال: ٪يتػأ؟اد٪٣ ا١خػريب ٪خيشي ٤ق 5 ا١فا٩ْ اد٪٣: اض٥ػ

 ٢ْي٩ ةي٨ادي ا٥١ػرب ١ٜي ٪يخطؽؾ اد٪٣ ك١ف٩ 6 ا١فا٩ْ اعيؽا كن٢ج ك٬ي٩

 ١ي٩؟ ا١خػريب ٘ي ٤ق ضيؽحٝ ح١٬ٜي حٜػر اد٪٣ ٤الزـ: رأ٘ج

 ٣٫٤ ٤ل٬ار كرايا اـٗ: اد٪٣



 حػريتٝ ٢ْي احٙي٠ اي٩؟ كراؾ ا٨٘ػـ: رأ٘ج

 اذ٧ٝ ةٓػ. ٣٫٤ ٤ل٬ار كرايا اـٗ ١طيؽحٝ ٢ٛج: اد٪٣

 ٬ٞيؿ ٪يطه٢ٝ ٤ق ا٥١الزـ ـيادق يا ةؽق عؽسج ٬١: ْا١ي ةه٬ت رأ٘ج

 ككٛٗ ا٥١ػرـ٩ اعيؽا كن٠...١ي٢ي ٘ي حٟٙيؽق ٠ٞ ك٤لي كـاة٬ق ٢ْي٩ ردش ٤ا اد٪٣

 ا١ت٨ات يل٬ؼ ةطيد ك٬ي٩ ةٓيػ ٦٤ ٛػا٫٤ا

 يتٓػ ٦ٟ٥٤ ا٩٧ ٤خغي٠ ٤ق ال٩٧ يل٫٘٬اش ٤ا ا٩٧ يػْي ١ط٩ِ ٠ٞ ٘ي ك٥ْاؿ داع٩٢

 كا١يٙايؽ ا١ٟط٢ي ةا٥١ؽي٩٢ نطتاح٫ا ٤ّ ا٪ي٩ ةؿ ٨ْي٩ ك٤هػٛق كا٫٘ا اعيؽا....٫٨ْا

 كا٘خ٩ ١ي٢ي.. يٟٙؽ كال ي٨ٍٚ كال يخطؽؾ ْارؼ ٤ق ٤هػكـ كٛٗ.. ا١تيياء كا١ٙي٧٬ٟات

 ٢ْلاف ا٥١ػرـ٩ ٬١را كراضج ٛػا٩٤ ٦٤ ك٤ليج ناضتاح٫ا ٦٤ كاـخأذ٧ج ٘اةخف٥ج

 كرا٪ا يؽكح

 ك٪٬ ٛػا٫٤ا ٛٗكك كرا٪ا راح ؟؟ةؿ اي٩ ي٠٥ٓ كال ي٥لي ْارؼ ٤ق ٤ٟا٩٧ كاٛٗ ٘ي٠

 ٤هػكـ

 كضلخٝ؟ دي ٢١ػرس٩ ا٫٨١ار العؽ حفخ٨ي ؟٤ٜػرحق اي٩ ٘ي ضتيتي يا اي٩: ١ي٢ي

 : ......................اد٪٣

 ضتيتي؟ ؟٤ا١ٝ ١ي٩ ةخؽد ٤ق اي٩ ٘ي اد٪٣: ١ي٢ي

 ة٢ٓب ْي٠ ٤ق ا٧ا ةخ٥٢ٟي٨ي كا٧خي ضػكدؾ كا١ؾ٤ي اد٪٣ ا٥١الزـ اـ٥ي ضتيتٝ؟؟؟: اد٪٣

 ٤ٓاٞي

 ٤ا١ٝ؟ اي٩ ي٘ اد٪٣: ١ي٢ي

 ؟؟ ٤ا١ي ْار٩٘ ٤ق ٤ا١ي؟؟؟: اد٪٣

 اي٩؟ ٘ي ْار٩٘ ٤ق ال: ١ي٢ي

 ١ي٩؟ ٢ْيا ٞػةخي ا٧خي: اد٪٣

 اي٩؟ ٘ي ٞػةج..٢ْيٝ ٞػةج ٤ا ٥ْؽي ا٧ا: ١ي٢ي

 ـ٩٨ 23 ٨ْػؾ ا٧ٝ ١٬ٜ٤خيق ا٧خي..٥ْؽؾ ٘ي: اد٪٣

 ٛؽيب 24 اؿ ٘ي ٪تػأ ا٧ا كةٓػي٦ ا١٬ٛٝ ٢ْلاف ٤فأ١خ٨يق ا٧ج: ١ي٢ي

 ٤ا ازاي ؟ا٧ج ارٛم اي٩؟ ا٠٥ْ ا٧ا كا٥١ٙؽكض 24اؿ ٘ي ةشػ؟٪ختػأي كا٨١تي: اد٪٣

 ..٪اق؟؟؟ ةٓي٩٢ ارحتً ْايؾ ا٧ا اف ٛا١ٝ ٪اق؟؟٤ي٦ ٥ْؽؾ ح١٬ٜي٢يق

 زي ضتيتخٝ ١ي٢ي ا٧ا. ا٥ٓ١ؽ اي٩ ٘ي ٪يٙؽؽ كةٓػي٦ ٥ْؽي ْارؼ ٤ق ا٧ٝ ٤ٓؽ٘ق ا٧ا: ١ي٢ي

 ا٧ا ٤ا



 اال٠ٛ ٢ْي ٨ْػؾ ا٧ٝ ٤خغي٠ ٨ٞج ا٧ا.٘ا٪٩٥ ْي٩٢ ٤تطتق ا٧ا.. ضتيتخي ح١٬ٜيق ٤ا: اد٪٣

 كةي٨ٝ ةي٨ي ا٢١ي... ٬ٛي ٞخيؽ ٞػق أل 23 ٦ٟ١ ٤ٜت١٬ي٦ ـ٨ي٦ ةغ٥ؿ ٨٤ي انٖؽ ـ٩٨ 28

 ٘ا٪٩٥؟ ا٧خ٫ي

 ٤ٓايا ٘ارؽ ٤ق كا٥ٓ١ؽ ةطتٝ ؟ا٧ا ٪اق ةخ٫٨ي٩ ضٚ ةاي: ١ي٢ي

 ـيادحٝ ٤ا ١طػ ـ٨ي٦ 4 ْال٩ٛ ٘ي ٪فخ٥ؽ ا٧ي ٛا١ٝ ٤ي٦..ا٧ا ٤ٓايا ٘ارؽ ٦ٟ١: اد٪٣

 ا٧ي ٛا١ٝ ٤ي٦.. ز٤ي٢ٝ حطتي ا٢ٟ١ي٩ ٘ي كي٦ٟ٥ كاـخ٨ي..؟؟ كحخغؽسي ا٩ٓ٤س حػع٢ي

 ؟؟ اـخ٨ي ٤فخٓػ

 ا٧ج ةطتٝ ا٧ا( ةخٓيً) ٕيؽؾ ضػ ٪طب ٤ا ٥ْؽي ا٧ا: ١ي٢ي

 حخأعؽي كاكْي.. ٘ه٢ٝ ٢ْي كاٌؽق يا ياال.. ا٧خ٫ي كةي٦ ةي٨ي ا٢١ي..ا٧خ٫ي ٢ٛخ٢ٝ كا٧ا: اد٪٣

 ا١ٍاة٬ر ٢ْي

 د٫ْ٬٤ا ٛػاـ ٪ييٓٗ ٞػق ٦٤ اٞخؽ اـخ٨ي ٬١ ٩٧ال ةخٓيً كـاة٫ا ٬٤حفي٩٢ٟ رٞب

 ضاك٬١ا ٣٫٢ٞ كانطاة٫ا ٫٨٤ارق ك٪يا ا٥١ؽدـ٩ دع٢ج..

 حٓتا٩٧ ا٫٧ا ا٘خٟؽكا ال٣٫٧ ا١تيج ركض٬٪ا اعيؽا.. كةؿ ةخٓيً ٪يا ةؿ اي٩ ٘ي يٓؽ٬٘ا

 ...ضاس٩ اي ٫٨٤ا ٤ٓؽ٘ق سػ٪ا كضخي حٓيً ك٘ي٢ج اكىخ٫ا دع٢ج

 ٩٘كا رأ٘ج ٤ا كاكؿ ٥٢١ٓفٟؽ راح اد٪٣

 ٩٢ٞ ا١ي٬ـ ك٪خٜيي ٤خٓاةٜي٦ ك٘ؽٛخٝ ا٧ج... كحلؽ٨٘ا حخ٨ازؿ ا٧ٝ ٛؽرت اعيؽا: رأ٘ج

 كح٥لي حفيت٨ي ازاي ك٪٬ريٝ كا٩ٛ اكٖاؿ

 أل ٘ؽيٜي ٦ٟ١ حطب ٤ا زي ْاٛت٨ي ْال٩ٛ ٤ا٫١اش ٘ؽٛخي ٢ٍٕج ا٢١ي ا٧ا: اد٪٣

 احٙي٬٢ا ١يٝ ْٜاب اٞتؽ ذاح٩ ضػ ٘ي ٘ؽيٜٝ ْٜاب: رأ٘ج

 ا٢١ي ٠ٞ... ي٩٥٢ٟ ٛػر ٤طػش ٦ٟ١ ةيته٩١٬ ٣٫٢ٞ.. ا٠ٟ١ ٢ْي يٓػي ي٬ـ انٓب ٞاف كدق

 ٦٤ انٓب ةي٬ٟف ةيٓػي ي٬ـ ٠ٞ.. دق ـ٬ٟح٩ اضخؽ٬٤ا ك٪٥ا كـٟج اْخؼر٣٫١ ا٩٧ ٛا٩١

 ٥١ٟا٣٫٧ ٢ٌّ. يل٫٘٬ا ي٦ٟ٥ ٨٢١ادي كراح ٢ٛت٩ يٜاكـ ٤ٜػرش ي٬ـ ك٘ي.. ٛت٩٢ ا٢١ي

 ٤ٓاق ةيخغا٧ٚ ٢ٛت٩.. ضؾي٩٨ ةؿ كس٥ي٩٢ كرا٪ا ٌايؽ كٓؽ٪ا كا٩ٙٛ ككا٫٘ا ا١فؽي

 ٪خ٨فاؾ ٢ٞيخ٫ا حؽكح ٤ا ٤شؽد ٪يا. ٢١ط٩ِ حيٓٗ اكْي ةي٩١٬ٜ ٩٢ْٜ ةؿ يؽكض٫٢ا

 ٫٢ٞا ٬ٌي٩٢ ٧ِؽق كةهخ٩٢ ةي٩ ٪يا ضفج ة٫ػكء ٪ي٨فطب ك١ف٩.. ٪خفخ٥ؽ كضياح٫ا

 كك٬ؽ كضب ا٣١

 اٞخؽ ٤ق ا٬٥١ةي٠ ٘ي اح٣٢ٟ ساي زا٧ا.ازيٝ: اد٪٣

 ٛػا٩٤ كٛٙج ٤ا ١طػ ٛؽةج ٪يا. ٘ي٩ كةم ٬٤ةاي٩٢ ٢ٌّ ك٘ٓال

 ٧فيخ٨ي ا٧ٝ ك١٬ٛي ةه٢ي...٧فيخ٨ي؟؟: ١ي٢ي

 كضب ضؾف ٢٤يا٩٧ ك٨ْي٫ا كك٫ا ٢ْي ٧از٩١ ٞا٧ج د٫ْ٬٤ا



 :....................اد٪٣

 ٬ٌؿ.. رأي٩ ةيٖيؽ ا٢١ي ا٬٨١ع ٦٤ ٤ق كا٧ا اضتٝ ٪ٙي٠ ـ٩٨ 222 ْػي ك٬١ ةطتٝ ا٧ا: ١ي٢ي

 ا٧ج كةطتٝ ا٧ج ْايؾاؾ كا٧ا اي٩ ْايؾق ْار٩٘ ٥ْؽي

 ا٬٥١ةي٠ ٢ْي ٪يؽد ٢ْلاف حفٟج ةايػق كاكر٫١ا اد٪٣

 اي٩؟ ْا٩٢٤.. ازيٝ ضتيتخي ٬٘٘ا: اد٪٣

 ةخخ٣٢ٟ ٬٘٘ا

 ك٪اسي اسازق كس٩ٓ٥ ع٥يؿ ٨ْػي اي٬ق..... ٪اسي ةٟؽق ا٠ٟ١ ـج يا ٪ا٧ج: اد٪٣

 ا١تيج ٘ي اٛيي٣٫

 ةخخ٣٢ٟ ٬٘٘ا

 ص٤غه٬ ساي ا٧ا ٬٤س٬دق ٤ق ا١ٓؽكـ٩ ح٬ٟف اكْي ةؿ ٪خأعؽ ٤ق ٤اكي: اد٪٣

 .. س٥ي٠ يا ٪خأعؽ ٤ق.. ٪خٓشت٨ي يتٜي ْاستاٞي ٌا٥١ا عالص اٛاة٫٢ا

 ٤اكي عالص.. ْارؼ ٬٤س٬دي٦ ٪ي٧٬ٟي كا٫٤ا اة٬٪ا اف ْارؼ

 ـالـ ياال... ذكٛٝ ٘ي ةرٚ ا٧ا ةغٍيتخي ي٢يٚ عاح٣ كاكخؽي٫٢ا ا٨٥١اـب اي٩ ا٧خي ك٬٘ي

 اي٩؟ـا٤ٓٝ ةخ١٬ٜي ٨ٞخي ١ي٢ي يا ا٨٘ػـ: اد٪٣

 اةػا ٪ي٨فا٪ا ٤ا ٥ْؽق ة٨ِؽق ةهخ٩٢

 اذ٧ٝ ةٓػ. ا١غ٬ٍة٩ ٤تؽكؾ: ١ي٢ي

 ك٪يا ا١فٍص ٬٘ؽ ٦٤ يل٫٘٬ا سؽي ك٪٬ ٛت٫٢ا ةخشؽي كد٫ْ٬٤ا كسؽيج ـاةخ٩

 ..٤اكي٩

 ٢ْلاف ٢ْيٟي اٞػب الزـ ٞاف ٞػق ٕيؽ ٪ي٨ّٙ ٤ق ةؿ ركضي ٦٤ ا٢ٕي يا اـٗ: اد٪٣

 ح٨في٨ي

 رف ٬٤ةي٩٢

 اي٩؟ ٘ي ا٤ي يا اي٬ق: اد٪٣

 كساي اسازق ٨ْػ ٢ٛج ا٧ج ١ي٩؟٪٬ ٍّٛ ا١غً ٪٬: ك٘اء

 ..ساي ك٤ق اسازات ٨ٓ٤ػيق ا٤ي يا ال: اد٪٣

 حٓتاف ٤ا٩١؟ا٧ج كن٬حٝ ٤ا١ٝ اي٩ ٘ي ضتيتي: ك٘اء

 رة٨ا اف حػْي ي٨ٓي الزـ ٞاف.... ا٤ي يا د٬ْحٝ ٦٤ حٓتاف.....حٓتاف اي٬ق:  ٤غ٬٨ؽ ةه٬ت اد٪٣

 د٬ْحٝ ٦٤ حٓتاف....٢ٛتي يطؽؽ



 ١ي٠ كال ٧ٙف٩ ةيؽض٣ ك٤تٜاش ا١خ٥اري٦ ٘ي ف٧٩ٙ كٕؽؽ ٥٢١ٓفٟؽ كراح ا١خ٢ي٬ٙف ٠ٙٛ

 يخ٬ٙؽ ْايؾ ا٩٧ ا٘خٟؽ ـيٗ اف ١ػرس٩ ةيخ٥ؽف ٪٬ ٞاف ا١ؽاض٩ ـاْات ٘ي ضخي.. ٫٧ار كال

 اد٪٣ اف ضاـؿ ٞاف ةؿ ٣٫٨٤ ٪يخش٦٨ كرأ٘ج. ةا٢١ي٠ ٥ٞاف ٪٬ ةيخ٥ؽف ٘تٜي ٢ْي٩

 ٬٤س٬ع

 ٞخيؽ؟ ٞػق ٪خٙي٠.. اد٪٣ ٤الزـ: رأ٘ج

 ٨ٓي؟ي ازاي ٪٬ ا٢١ي ٞػق: اد٪٣

 ٫٧ار ١ي٠ ةا١خػريب ٪ؽكةٝ: رأ٘ج

 ٧خػرب ْايؾ٧ا ا٢١ي ضيؽحٝ ٤ق: اد٪٣

 سؽح دق ٘ي٩ ا٧ج ا٢١ي...٧ٙفٝ ح٬٥ت ٤ق حخػرب ْايؾؾ:رأ٘ج

 

 نص؟ ضتيج....٢ٛب

 : ..................اد٪٣

 اف ٤يٓؽ٬٘ش ٦ٟ١ ٞخيؽ يفاع ا١ؽ٤اف زي ٢ٛت٫ا ا١ؽسا٩١ اف ةي٬١٬ٜ... ٢ْيٝ ةاي٦ اق: رأ٘ج

 ٕيؽ ةيفٓق ٤ا ٢ٛت٩ ةشػ ضب ٬١ ا١ؽاس٠

 ٤تخؽىي٬٫ش ةٓػ٪ا كاضػق ٢٤ي٬ف ساة٩١٬ ك٬١ ةؿ كاضػق

 ٞػق ٛت٠ ضتيج ح٬ٟف ٤ا زي ةخخ٣٢ٟ كضيؽحٝ: اد٪٣

 كا٧ج ٞػق زيٝ ٨ٞج كتاةي ٘ي ا٧ا.... حطت٬ا؟ ةخٓؽ٬٘ا ا٢١ي ةؿ ا٧خ٬ ٪٬ ضتيج اي٬ق: رأ٘ج

 ا٤ي ٞالـ كـ٥ٓج اضب ا٧ي اال٠٤ ٜ٘ػت ةؿ ضي٬ي٩ ٢٤ياف ٬٥ٌح كاب ساي ١ف٩

 دق ك٢ٛج ةطخؽ٫٤ا ٨ٞج ةؿ اضت٫ا ٤ٓؽ٘خق ٤طخؽ٩٤ كاضػق نا٧٬١ات س٬از كاحش٬زت

 ْيا١ي اضب ٪طت٫ا ٤ق ٬١ ك٢ٛج ضا٠٤ ةٜج ٥١ا سػا ك٘ؽضج ٤ٓا٪ا ضياحي كا٠٥ٞ ٞٙاي٩

 دؽ ك٢ٛتي ةخاْخ٫ا ا١ػٞخ٬رق ٪٨اؾ كٙخ٫ا.. رضج ٤ا كياريخ٨ي ٢١ػٞخ٬ر ٤ٓا٪ا كرضج ٫٨٤ا

 يطب ساي ٢ٛتي د٬١ٛخي ٬ٜٓ٤ؿ ةٜي كاح٬سّ دؽ ٢تيٛ ْي٫٨ا ٘ي سج ْي٨ي ٤ا اكؿ ٦٤

 ٤ؽاحي دٞخ٬رق ؟ك٤ي٦

 ٫٨ْا اي٩؟ةٓػت ك٢٥ْج: اد٪٣

 ر٘يج ٪يا ةؿ ٤ؽاحي ا٢ٌٚ ك٢ٛخ٫٢ا ضتيخ٨ي ك٪يا ضتيخ٫ا.. ٘ل٢ج ةؿ ضاك١ج: رأ٘ج

 كاضػ اكؿ احش٬زت ٫٨ْا حتٓػ٧ي ك٢ْلاف كالدق كش ٢ْي ٞا٧ج ك٤ؽاحي ةيخي حغؽب ا٫٧ا

 دق از٪اةش٬ كدةطخ٨ي احٜػ٫٢٤ا

 كاة٨ٝ؟؟ ٤ؽاحٝ ـيتج ا٧ج..كضيػ ا٧ٝ ضيؽحٝ ٦ْ اْؽ٩٘ ا٢١ي ةؿ: اد٪٣

 ... ضتيج ا٧ي ٢ْي يٓاٛت٨ي ضب رة٨ا اف ا١ِا٪ؽ ةؿ ـيتخ٥٫ق ٤ا ال: رأ٘ج

 ٘ي٦؟ ٪٥ا ا٤اؿ: اد٪٣



 ةاـت٬ع ضتيتخي س٬از ةٓػ ٤احج... ٤اح٬ا االح٨ي٦ كاة٨ي ٪يا ةخ١٬ػ ك٪يا ٤احج ٤ؽاحي: رأ٘ج

 اـت٬ع اـخ٨ج جٞا٧ ضتيتخي ٬١ ةؿ.

 ٤ّ ا٘ي٠ عالص ٢ٜ٘ج احش٬زت ضتيتخي ةؿ د٬١ٛخي ٤ٓا٪ا ا٬ٞف ٦ٟ٥٤ ٞاف كاضػةؿ

 ٢ْيا ٤ٟخ٬ب ي٬ٟف ٤ا زي ٥٘اح٬ا كاة٨ي ٤ؽاحي

 ٬١ضػي ا٘ي٠

 ضتيتخٝ؟ اي٩؟٧فيج ك٢٥ْج: اد٪٣

 ٤ٓا٣ٞ ةيخػرب ـ٨ي ٘ي كاضػ ١ي٩ ٧ٙفٝ ـأ١خق   ٤ا ا٧ج ٧فيخ٫ا؟؟؟؟؟٪٬: رأ٘ج

 احٓب ٬ٛي احٓب ٢ْلاف...٤ٓا٣ٞ ا١خ٥اري٦ ٠ٞ كة٠٥ٓ

 ٧ٙفي ٕؽٛج..ضتيتخي ا٧في ك٤ٓؽ٘خق ٘اح٬ا ـ٩٨ 14... اٟ٘ؽش ك٤ا ا٧اـ ةا٢١ي٠ ١ػرس٩

 ةا١ل٠ٖ

 ك٢ٖٝ ٘ي كٕيتٝ ٕيِٝ ةخٙيي ٨ٞج ٢ْلاف ـٙاح ـ٬٥ؾ ٞػق ك٢ْلاف: اد٪٣

 ٨ْيٗ ٨ٟ٘ج

 حطاَ٘ ي٨ّٙ ٬١ زي حتٜي ْايؾؾ ٤ق ٞػق ك٢ْلاف...ـٙاح ـ٧٬٥ي ٞػق ك٢ْلاف: رأ٘ج

 ح٫خ٣ ٢١ط٩ِ كاكْي ٢ْي٫ا ضاَ٘ خٝضتيت ٢ْي

 ٕيؽ ح٫خ٥ق ٤ا اعالٛيات كال اْختارات كال ا٨١اس ةٟالـ ح٫خ٥ق ٤ا.. ةطتيخٝ ٕيؽ ةطاس٩

 ا١ٓال٩ٛ ٪يؽ٘و ا٠ٟ١ ٬١ ضخي.. ةطتيتخٝ

 كارحاح ٧اـ ٬ٛـ..٤ٓا٪ا ع٢يٝ ٤ٓا٪ا ح٬ٟف ي٨ّٙ ٬٢٘..ٕيؽؾ ٪يخٓؼب ٤طػش اف ا٘خٟؽ دي

 ضي حػريب ٨ْػ٣ٞ ةٟؽق ٢ْلاف

 ٛؽار ياعػ ْارؼ ك٤ق رأ٘ج ٞالـ ٘ي يٟٙؽ ٠٘ي اد٪٣

 ضي٩ ا١ؼعيؽق ٞا٧ج دي ا٥١ؽق ةؿ سػيػ حػريب ٘ي ةٓيػ ٤ٟاف كراض٬ا ا٫٨١ار ٢ٌّ

 ٠ٞ. ٕؽيت٩ ةٍؽي٩ٜ كز٣٫ْ كرأ٘ج..ةشػ كا١خٙشيؽات

 االكؿ ٘ي ةٓو ٌايٜي٦ ٞا٬٧ش ٤ا االح٨ي٦ كٌتٓا ـيٗ ٤ّ ٞاف كاد٪٣.. ةٓو ٤ّ اح٨ي٦

 اف كاٞخل٬ٙا يخ٬٥٢ٟا ةػؤا ك٬ي٩ ك٬ي٩ ةؿ

 .. ٤خلاة٩٫ ٞخيؽ ةي٣٫٨ ضاسات ٘ي

 ا٬٥١ى٬ع ا٘خص ٛهػي ٨ٞق ٤ا ـا٤ط٨ي ١ي٢ي ٬٤ى٬ع ٢ْي اـٗ ا٧ا اد٪٣: ـيٗ

 سػا ةطخؽ٤ٝ ا٧ا ٟ٘ؽق ك٢ْي.. دي ةا١ٍؽي٩ٜ

 الزـ ٞاف ةؿ ٕتي اـ٬٢ةٝ ٞاف اي٬ق.. ١٬ٛخ٢ي ا٧ٝ ٤تف٬ط ا٧ا ـيٗ يا ةا١ٟٓؿ: اد٪٣

 اْؽؼ

 اي٩؟ ك٢٥ْج: ـيٗ

 ـيتخ٫ا..ا٩٢٥ْ ا٥١ٙؽكض ٢يا١ ٢٥ْج: اد٪٣



 حفيت٫ا؟ ا٧ٝ ا١هص دق ك٪٬: ـيٗ

 ةٜي ا١ٟالـ ا٠ٙٛ.. ا١هص اي٩ ـيٗ يا ْارؼ ٤ق: اد٪٣

 ٬١ ْادي ٪٬ ٤ا كةٓػي٦.. ةٓو ةخطت٬ا ا٣ٟ٧ ا٣٫٥١.. ٪فيت٫ا ٨ٟ٤خق ٤ٟا٧ٝ ٬١ ا٧ا: ـيٗ

 كاضػق ٤خش٬ز كةخالٛي٩ ـ٩٨ 22 ٨ْػق كاضػ

 ٪خٟتؽ ةٟؽق.. ٞػق ٦٤ انٖؽ ا٧خ٬ ٢ْلاف كال.. ـ٩٨ 12

 ٤ٓي٦ ٤ت٨ي يال٬ٛا كا٥١ٙؽكض ا١ٖاة٩ زي ٞاف ٘ي٩ ٞا٬٧ا ا٢١ي ا٥١ٟاف

 

 كيؽس٬ٓا ضاسات ٩٨٤ ٪ياعػكا

 دع٬٢ق ٕؽيب ٤ت٨ي كن٬٢ا ٤ا ١طػ يشؽكا كةػؤا ٧ار ٢ْي٣٫ اىؽب ٤اكي٦ ك٪٥ا ك٬ي٩

 اعػكا يشيت٬ق ا٥١ٙؽكض ا٢١ي ٬ٜ١ا ك١ط٣٫ِ

 ٌتٓا ٩٢ٞ ا٧ٙشؽ ا١تيج ٞاف ط١٩ِ ك٘ي ةٓيػ اد٪٣ زؽ ٘شأق ـيٗ عارسي٦ ك٪٥ا ا١ل٩ٍ٨

 ٤ٟاف ٘ي ٌار ٘ي٣٫ كاضػ ٠ٞ االح٨ي٦

 زي كيئ اي ـا٤ّ ٤ق ٪٬ اك ِ٘يّ ن٥ج ا٥١ٟاف ٤ا١ي ا١ه٥ج ٞاف ةؿ ٨ْي٩ ٘خص اد٪٣

 ا١تٍئ ةا١خه٬يؽ ٤اكي٩ ضاس٩ ٠ٞ ي٬ٟف ٤ا

 

 ٤ا ٩٢ْٜ.. ضاس٩ ةأي ضاـؿ ٤ق االرض ٢ْي راٛػ ضه٠ ا٢١ي اي٩ ٤فخ٬ْب ٤ق ٪٬

 ـؤاؿ ك٘شأق ١ي٢ي ٕيؽ كيئ اي ٘ي٬٫ش

 ْال٩ٛ ٢ْي اي٩ ٛػ ٘ي٠ ٪٬ اي٩؟اـخٖؽب ٫٥ٌٓا ١ي٢ي كٙايٗ ياحؽي: ٢ْي٩ ةي٢ص ٕؽيب

 .. كٙاي٫ٙا ي٥٢ؿ ضاكؿ ٤ا ك٥ْؽق ةي٫ا

 

 ةيط٥ي٫ا؟؟ كٞاف نٖيؽق ا٫٧ا ضاـؿ ٞاف س٬اق ٦٤ ي٦ٟ٥

 علت٩ ٘ي٫ا ٞاف ١ؽس٩٢ ةم احٓػؿ ي٬ٙؽ كةػأ ك٬ي٩...

 ٦٤ ا١غلت٩ كػ ضاس٩ ةاي ضاـؿ ٤ق ٪٬ ؿة ا١خا٧ي٩ ٦٤ كعارس٩ ٧اضي٩ ٦٤ داع٩٢

 ةم. ا٨١ؾيٗ ٢ْلاف ةخا٩ْ ةا١طؾاـ كرة٫ٍا رس٩٢

 راض٩٢ ٛاـ...٧ٙف٩ ٕيؽ ةطػ ةي٫خ٣ ـيٗ ا٤خي ٦٤ كاـخٖؽب.. ـيٗ كاؼ اعيؽا ض٬ا١ي٩

 نػرق ٦٤ سا٤ػ ةي٨ؾؼ ٞاف

 ا٪٣.. ٢ْي٫ا احػرة٬ا ا٢١ي االـٓا٘ات يٙخٟؽ ٘ي٠ ةؿ اي٩ ي٠٥ٓ ْارؼ ٤ا٨ٞق اد٪٣

 ٞخيؽ ٪٨ا ٘ي٬٢ا ٬١ ا٣٫٧ كْؽؼ.. ة٥ٜيه٩ سؽض٩ يؽةً ضاكؿ ك٘ٓال ا٨١ؾيٗ ٗي٬ٛ ضاس٩

 ةطيج كياعػق ٪يلي٩٢ ٪٬ ٧شػق؟؟؟ال يشيب كيؽكح يفيت٩ اي٩ ي٠٥ٓ ٪ي٬٥ت ـيٗ



 اد٪٣) يخطؽؾ يٜػر ٤غال٪٬ش رس٩٢ ٘ي اال٣١ ةؿ ٞخ٩ٙ ٢ْي كا٩١ ك٘ٓال ا٬١ٛج يغخهؽ

.. ١ي٢ي ْي٬ف حغي٠..اال٣١ يا٧ف ي٬٥ت ٤ا ١طػ ٪ي٨ؾؼ ناضتٝ كاال حخطؽؾ الزـ ا٧ج

 (احطؽؾ ةؿ ٪خؽكض٫٢ا ٪٨ا ٦٤ عؽسج ٬١.. ٪خؽكض٫٢ا

 ا٥١ٓفٟؽ ١طػ ةهاضت٩ ك٤لي رس٩٢ ٘ي ا٢١ي اال٣١ اد٪٣ حشا٪٠ ٘ٓال

 ٢ْي٩ ي٥ٖي ا٩٧ ٨١ٙف٩ ـ٥ص ٪٬ ٪٨ا.. ٩٨٤ ـيٗ كاعػكا ٢ْي٩ سؽي٬ كا٬٘ق ٤ا كاكؿ

 س٨ت٩ اض٥ػ ١ٜي ا٥١فخلٙي ٘ي اد٪٣ ٘اؽ

 ؟٬ٞيؿ ا٧ج اد٪٣: اض٥ػ

 اي٩؟ اعتارق ـيٗ: اد٪٣

 ةي٩؟ ةخ٫خ٣ ا٤خي ٦٤ كا٧ج: اض٥ػ

 اال٧ٙشار ٦٤ ا٧ٜؼ٧ي ا٢١ي ـيٗ..ةطياح٩ ٘ادا٧ي ٦٤ ١ط٩ِ ٦٤: اد٪٣

 عا١هي٦ يتٜي كا٬٥١ت ا٨١ؾيٗ ٦٤ ا٧ٜؼح٩ كا٧ج: اض٥ػ

 اي٩ ضا١خ٩ ١٬ٛي ارس٬ؾ اض٥ػ: اد٪٣

 ا٨١ٙشار عتؽ الف حل٬٘ٝ ْايؾق ٪٨ا ٞا٧ج ١ي٢ي... حغا٘ق ٤ا ك٪يٓيق ٬ٞيؿ: اض٥ػ

 ك٤ليخ٫ا ر٘يج ا٧ا ةؿ ا٧خلؽ

 

 ٤ليخ٫ا؟؟ ك١ي٩: اد٪٣

 ١ي٩ حل٫٘٬ا يتٜي ةي٫ا ْالٛخٝ ٍٛٓج عالص ا٧ج:اض٥ػ

 ضٜٝ ٦٤ ٤ق.. اض٥ػ يا ٨ْي حٜؽر ضٜٝ ٦٤ ٤ق: اد٪٣

 ٥٘ليخ٫ا حٙخٟؽ٪ا ٤طتخق كا٧ا ٧فيخ٫ا ٢ٛج ا٧ج: اض٥ػ

 دع٫٢ا ةؽق ١ٜخ٫ا ك٬١ ا٢ٌّ: اد٪٣

 ةي٫ا ْالٛخٝ ٍٛٓج ا٧ٝ ٢ٛج ا٧ج: اض٥ػ

 حخ٥٢ٟق ٤ا كارس٬ؾ دع٫٢ا ة١٬ٜٝ د٬١ٛخي ةؿ ةي٫ا ْالٛخي ٍٛٓج ٘ٓال ا٧ا: اد٪٣

 احٙي٠..ٞخيؽ

 ٪خؽس٫٢ٓا؟؟: اض٥ػ

 اض٥ػ يا ـ٥طج ٬١..يغهٟق ٤ا كيئ دق: اد٪٣

 ٤ا كةػؿ.... يطت٩ ةػأ اد٪٣ الف ـيٗ ٦٤ ك٤خيايٚ ناضت٩ ٦٤ ٤يايٚ ك٪٬ عؽج اض٥ػ

 ؽا٥١ٓفٟ ٢ْي ٤لي أل كال ٬٤س٬دق ١ي٢ي يل٬ؼ



 اد٪٣ ٢ْي عتً كا١تاب ك٬ي٩

 ادع٠: اد٪٣

 ٢ْيٝ؟؟؟ اح٦٥ٍ ٦ٟ٥٤ ةؿ...ةيايٜٝ ٬١ اـ٩ٙ: ١ي٢ي

 ٪يطه٠؟ ا٢١ي اي٩ ك٧ل٬ؼ ةٟؽق ٠٥ٟ٧

 عالص؟ كال ١ي٢ي ٪يها١ص اد٪٣

 ك٬ي٩؟؟ حٟتؽ ٤ا ١طػ ٪يتٓػ كال ٥ْؽ٪ا كيخشا٪٠ ٤ٓا٪ا ٪ي٠٥ٟ

 

 أل؟ كال ْالٛخ٣٫ ٪يخٜت٠ اض٥ػ

 

 ٤خ٨ا٘في٦؟ كال انطاب كـيٗ اد٪٣

 

ShimoOo 

 ا١را٩٨٤ ا١ط٩ٜ٢

 اد٪٣ ٢ْي ١ي٢ي دع٢ج

 ٢ْيٝ؟؟؟ اح٦٥ٍ ٦ٟ٥٤ ةؿ...ةيايٜٝ ٬١ اـ٩ٙ: ١ي٢ي

 احٙي٢ي: اد٪٣

 ٢ْيٝ ا٦٥ٌ ةؿ ٘شيج ا٨١ادي ٘ي ضه٠ ا٢١ي ٦ْ ـ٥ٓج ؟ا٧ا اعتارؾ كاي٩ اي٩ ْا٠٤: ١ي٢ي

 ١ي٢ي يا ٨٤ي ٛؽةي: ٬ٌالد٪٣ ٢ْي ك٪٥لي

 ةخ٬سٓٝ؟ رس٢ٝ ا٧ج: ١ي٢ي

 ٨ي٤ ٛؽةي ة١٬ٜٝ: اد٪٣

 ٩٨ْ ةٓيػق ١ف٩ ةؽى٩ ةؿ ع٬ٍق ٛؽةج

 اٞخؽ ٛؽةي: اد٪٣

 ٪٥لي ا٧ا.. ٬ٞيؿ ك٢ٟٝ ٩٢١ ا١ط٥ػ ا٧ج: ١ي٢ي

 ٢ْي٩ ككػ٪ا كٓؽ٪ا ٦٤ ك٤ف٫ٟا ايػق ٤ػ. ح٥لي ٢ْلاف كك٫ا ةخ٢ٗ ك١ف٩

 .....ـيب اد٪٣. كٓؽي اق: ١ي٢ي



  .. حا٧ي دق ا١فؤاؿ ٧ٙف٩ يفأؿ ْايؾ ٨ٟ٤ق.. ةلٙاي٩ٙ ٛا٫ٌٓا ال٩٧ ا٩٥٢ٟ١ ٢٥ٟ٤خق

 ٘ي ٨ْي٫ا ٞا٧ج( ا١ٙاحص ا١ؽ٤ادي ا١طب ٬١ف) ٩١ ةيلخاؽ ٬١ف اٞخؽ ككاؼ ٨ْي٫ا ٘ي ةم

 ا١هٙاء ٨٤خ٫ي

 كةؿ ا٧ا ٧٬١ي دق: اد٪٣

 حخطؽؾ ضخي اك حخ٨ٙؿ اك حخ٣٢ٟ ٛادرق ٤اٞا٧خق ١ي٢ي

 اٛٓػي.. س٨تي ١ي٢ي يا اٛٓػي: اد٪٣

 اي٩؟ كٛهػؾ ١ي٩؟ ٞػق ٢٥ْج ا٧ج: ١ي٢ي

 ٬ْ٘ػت دق ٕيؽ كيئ اي ٘ي اٟ٘ؽ ٤ٓؽ٘خق.. ٘يٟي ٞاف ؽيحٟٙي ٠ٞ.. اال٧ٙشار ةٓػ: اد٪٣

 ةػق ٧ٙفي

 اي٩؟ ٨ٓ٤اق دق ةؽى٩: ١ي٢ي

 د٬١ٛخي؟؟؟ ٨ٓ٤ي ٕيؽ ٦٤ حفيتي٫ا ٦ٟ٥٤: اد٪٣

 ا٤لي الزـ اـ٩ٙ يتٜي ٨ٓ٤ي ٕيؽ ٦٤ ٌا٥١ا: ١ي٢ي

 ايػي٫ا ٥٘فٝ ٪خ٬ٜـ ١ف٩

 ....ارس٬ٞي ك٬ي٩ ع٢يٟي: اد٪٣

 ةخٓؼة٨ي ا٧ج ٢ْيٝ ضؽاـ: ١ي٢ي

 ٬١ ْي٩٢؟ اضب ا٧ي ٢ْيا ـ٩٢٫ ٘اٞؽا٪ا ا٧خي اي٩؟؟ ٘يا ٢٥ْخي كا٧خي!! ةٓؼةٝ ا٧ا: اد٪٣

 اي٩؟ ٪خ١٬ٜي ٨ْٝ اةٓػ ْارؼ ك٤ق ةطتٝ ا٧ا اف ٢ٛخ٢ٝ

 كعٍيتخٝ؟: ١ي٢ي

 حٟؽ٪٨ي اع٢يٟي اضاكؿ ٢ْلاف ٘ي٣٢ ٞاف دق عٍيت٩ ٤ٙيق: اد٪٣

 عٍيت٩؟ ٤ٙيق ي٨ٓي: ١ي٢ي

 ْي٩٢..ا١طٚ ْايؾق ٬١ ْي٩٢...ي٫اة ٢ٛتي ٩ٜ٢ٓ٤ ضتيت٩ ٕيؽ ٤ٙيق.... ٤ٙيق ال: اد٪٣

 اي٩؟ ٤ٓا٪ا ا٠٥ْ ْارؼ ك٤ق

 س٨ت٫ا ككس٬دؾ ضتٝ ٕيؽ ْايؾق ٤ق دي ا١ٓي٩٢..كةؿ ضت٫ا: ١ي٢ي

 ؟؟.ا١شا٩ٓ٤ ٘ي ز٤ي٫٢ا ضتج كال ك٧فيخ٨ي ٢ٞيخ٫ا راضج ك٬١: اد٪٣

 ا٧ا..كةؿ ا٧ج ضتيتخٝ ٪ٙي٠ ا٧ي اكْػؾ.. ١ٖيؽؾ يػؽ ٢ٛت٫ا ٤ا ٛت٠ ح٬٥ت دي: ١ي٢ي

 كةؿ ا٧ج..ضب كاعؽ اكؿ ا٧ج... ايػؾ ٢ْي ا١طب ٢ْي اح٥٢ٓج

 ك٪خش٨٨ي ضتخ٫ا.. ْي٩٢ ٕيؽ ٤طتق ٩٢ٞ ا١ٓا٣١ ـخات ى٦٥ ٦٤ ١ي٩ ْارؼ ٤ق كا٧ا: اد٪٣

 ...٤ٓا٪ا ٤غاٌؽق الي ٤فخٓػ ١ي٩ ْارؼ ٤ق ةؿ..



 ٞاف عؽكس٫ا الف ةا١ٓا٘ي٩ ةخشي٩٢ ٞا٧ج ١ي٢ي ا٥١فخلٙي ٘ي ٘ي٣٫٢ اد٪٣ ا٢١ي ي٬ـ ا١ٟاـ

 ال٩٧ اـ٬أ ا٬٥١ى٬ع ٞاف ؽجع ٤ا كةٓػ..٤طػكد

 .. ا٥١ٓفٟؽ راح

 عالص ٪٥ا...كاالضاـيؿ ٥٢١لاْؽ ٞاف حػريت٣٫.. ح٥ا٤ا اعخ٢ٙج دي االياـ حػريتاح٣٫

 ٤فخٓػي٦ ٪٥ا كد٬١ٛخي.. كاضػ ٤فخ٬ا٪٣ حٜؽيتا الف ا١ٙؽٛخي٦ ٪يٜت٬٢ا ا٣٫٧ ٛؽركا ٞا٬٧ا

 عان٩ ٛػرات ١ي٩ فح٬ٟ ا١ِاةً الزـ.. ٧ٙفيا يفخٓػكا الزـ ةؿ يلخ٬٢ٖا ا٣٫٧ سف٥ا٧يا

 ازاي... ا٥١لاْؽ ٢ْي ٢١فيٍؽق حػريب ٞاف ٘طا١يا...٫٢ٞا ٤لاْؽق ٢ْي ٢١فيٍؽق

 ٛػا٩٤ ا٢١ي ٞاف اذا يٟلٗ كازاي ا١ٟػب ٞلٗ س٫از كيغػع يٟػب ازاي ٕيت٩ ٢ْي يفيٍؽ

 ة٢ٖج ٥٫٤ا إؽاء اي يٜاكـ كازاي ك٬٫ح٩ ٘ي يخط٣ٟ ازاي ضاس٩ كا٪٣.. ٞاذب كال نادؽ

 ..ةخٖؽي٩ ا٢١ي س٥اؿ درس٩

 

 ازاي..٧ٙف٩ ٦٤ سػا ٤فخٖؽب ٪٬ كٞاف..٘ي٩ كٓؽق ح٫ؾ ٛػرت ة٨ج اي ٤ٙيق اد٪٣..

 ٘ي٩؟؟؟؟ ضاس٩ ٠ٞ ةخطؽؾ   ا١ٓي٩٢ ١ي٢ي كحيشي يطؽ٬ٞق ْار٘ي٦ ٤ق دق ةا١ش٥اؿ ة٨ات

 ةيش٩٨٨ ٞاف كيئ كدق... دق ٦٤ كيئ اك يي٫٥ا اك ي٥٢ف٫ا دا٪٣ ا اف ةخؽ٘و ٞا٧ج ١ي٢ي

 ٘ي٫ا ا٧ٙشؽ ٤ؽق ٘ي ١طػ

 ا٧ا..كحؽىي٨ي ةخ١٬ٜي ٤ا زي ٧اىش٩ ا٧ٝ حرتخي٢ي ا٤ا يا كحتٓػي ْي٩٢ ح٧٬ٟي يا ٤ا٪٬: د٪٣ا

 .. ٤ٓاٞي ضػكدي ٪خغٍي ك٤ق ٨٤ٝ اٛؽب كْايؾ ضتيتٝ

 ٪ٜػر ٤ق اـ٩ٙ ا٧ا: ١ي٢ي

 ضؽق ا٧خي عالص: اد٪٣

 ٪٬ ةؿ ٢ْي٫ا ض٬ٜؽ اي ٤ا٬١ش ٞطتيب كا٩٧ ٢ٍٕاف ا٩٧ ْارؼ ٪٬.. ك٤لي ـاة٫ا

 .. .. كيئ اي ٘ي ؽٞؾي ٛادر ٤ق..٪يخش٦٨

 ٞاف ا٬١ٛج ٧ٙؿ ك٘ي يؽكح انال ٘اىي ٤ٟا٧ق ٪٬.. ٢١ي٢ي ةيؽكح ٤ق اياـ 2 اعػ اد٪٣

 ةيؽف ٞاف ا٢١ي٠ اعؽ ح٢ي٩٧٬ٙ...٤خيايٚ

 كرد ٘اـخٖؽب

 ٤ي٦؟ اي٬ق ا٬١: اد٪٣

 ا٢١ي٠؟ اعؽ ةي٥٢ٟٝ ٞخيؽ ٘ي ا٧ج ٪٬: ١ي٢ي

 اي٩؟ ْا٩٢٤ يا٥ٛؽ ازيٝ..٢ٛتي ضتيت٩ ١٬١يخا: اد٪٣

 ٨٤ي؟؟ زْالف ١ف٩ ٧جا: ١ي٢ي

 انال؟ زْالف ا٧ي ٛا١ٝ ٤ي٦: اد٪٣

 ك٤ليج ٨٤ي اىايٜج ٘احج ا٢١ي ا٥١ؽق: ١ي٢ي



 ةؿ ٤ل٬ٖؿ ا٧ا ٨٤ٝ زْالف ٤ق ةؿ ٘ٓال احيايٜج: اد٪٣

 

 دق؟ ا٥١ي٩ ن٬ت اي٩ ٪٬.. ا٣٥٥٥٥٤: ١ي٢ي

 كاكر ةاعػ ا٧ا: اد٪٣

 ح٢ز ا١ش٬ دق. ٞػق ا٢١ي٠ ٧م ٘ي كاكر ياعػ ضػ: ١ي٢ي

 ا٧اـ ٤ا ٛت٠ ٞػق كاكر ةطب ا٧ا. ضؽ كال ح٢ز: اد٪٣

 ٧اـ ركح عالص ٪خ٨اـ؟؟ٌيب ي٨ٓي: ١ي٢ي

 ؟؟كا١لت٩ٟ ازاي ةخخ٥٢ٟي ا٧خي نص كةٓػي٦ ١ي٩ ٞػق ةخ١٬ٜي٫ا ٧اـ؟؟٤ا١ٝ ركح: اد٪٣

 ٨٤ي٦؟

 ا١تؽد ٦٤ ك٪٬٥ت ح٢ز كا١ش٬..ا١تيج ـٍص ٬٘ؽ ا٧ا: ١ي٢ي

 ةؽد حاعػيق ٤ا ٢ْلاف ا٧ؾ١ي ٥ٛؽ يا ٌيب:اد٪٣

 ؟؟؟؟ حل٨٘٬ي ْايؾ ٤ق ا٧ج ي٨ٓي: ١ي٢ي

 ازاي؟ ةؿ ْايؾ ٌتٓا اك٬٘ٝ؟؟؟؟ال ْايؾ ٤ق: اد٪٣

 ا١تيج ٨ْػي حٓاؿ: ١ي٢ي

 ازاي؟ ا١تيج اسي ؟ احش٨٨خي ا٧خي: اد٪٣

 حٓاؿ ٬٘ؽ كا٧ا حطج ٧اي٣ ا٠ٟ١: ١ي٢ي

 ٬ٞيؿ كاحٍٖي ٧ا٤ي ا٧ؾ١ي ٥ٛؽ يا عيؽ ٢ْي حهتطي: اد٪٣

 ....اك٬٘ٝ ْايؾق ا٧ا حٓاؿ ةشػ اد٪٣: ١ي٢ي

 ْي٩٢ يطب ا٢١ي اعؽ دق ٪٬ا: اد٪٣

 ْفٟؽي٩ ٨٤لأت يٜخط٣ ا٩٧ ا٥١ٙؽكض ٤غاةؽات ُاةً اف ح٨٥٫ٙي ْايؾ ا٧ج ي٨ٓي: ١ي٢ي

 كا١ت٢ػ ا١ٜؽي٩ ٘ي اض٨ا دق.ا١ف٬ٍح كي٢ٍّ ةيخ٨ا يػع٠ ٪يٓؽؼ ٤ق ٤لػدق ةطؽاـ٩

 ٧اي٩٥ ٤ق ٤يخ٩ ٫٢ٞا

 ضػ ٬١ ٩٘اي٩؟ْار  ةخخ٢ٍتي ْار٩٘ ؟ا٧خي ٤ش٩٧٬٨ ا٧خي ١ي٢ي..٪ٓؽؼ ٤ق ضٟاي٩ ٤ق: اد٪٣

 اي٩؟ ٪يطه٠ كا٨٘ي

 ٧ٙفٝ ٢ْي عايٗ اق: ١ي٢ي

 اي٩؟ ةخ٢ٍتي ا٧خي ْار٩٘ ا٧خي ٧ٙفي؟؟؟١ي٢ي:اد٪٣

 عاٌؽي ٢ْلاف ةٜي حٓاؿ اد٪٣.. اك٬٘ٝ ا٧ي ة٢ٍب: ١ي٢ي



 ٞػق ٦٤ اٞخؽ ا١طاض٫ا يٜاكـ ٤ٓؽ٘ق اد٪٣

 ٨ْػؾ ك٪٬ٟف ةا١ِتً دٛايٚ ْلؽ: اد٪٣

 ٤فخ٨ياؾ: ١ي٢ي

 ...ةؽق ٗـي ٜ٘اة٠ كعؽج ةفؽ٩ْ ١تؿ اد٪٣

 د٬١ٛخي؟ ٘ي٦ رايص: ـيٗ

 يغهٟق ٤ا كيئ دق: اد٪٣

 ٥ٞاف كـيٗ اد٪٣ اةخف٣

 ٤ش٬٨ف يا يل٬٘ٝ ضػ اكْي ٌيب: ـيٗ

 ٪٨ا ٢ْيا ـأؿ ضػ ٬١ ٢ْيا ٍٕي: اد٪٣

 ْي٩٢ ا٫٧ا كا٘خٟؽ.. ٬ٛي حخأعؽش ٤ا ةؿ اكؾ: ـيٗ

 ـالـ..يٟٙؽ٧ي ضػ ْايؾ ك٤ق ٘اٞؽ: اد٪٣

 ٧ً كراح ا١شاٞج ةخاع ةا٨ِ١ً راـ٩ كٍٕي ةٓيػ ا٬٥١حفي٠ٟ ر٦ٞ. ٨ْػ٪ا كن٠ اد٪٣

 ٢١فٍص ٢ٌّ ك٫٨٤ا ا١تيج س٨ي٩٨ دع٠

 ٤ش٩٧٬٨ يا: اد٪٣

 ٘ي٩ حخػ٘ي ضي٩٨ ٘ي ٧ٙف٫ا كر٤ج ٢ْي٩ سؽيج ١ي٢ي

 حشيق ٤ا الضف٦ عاي٩ٙ ٨ٞج: ١ي٢ي

 ةؽى٩؟ ٢ْيٟي احأعؽ ي٨ّٙ ا٧ا ازاي؟؟٪٬ حيشي ٌيب: اد٪٣

 ٬٨ر٤ ٞاف كا٥ٜ١ؽ ةؽد ٞاف ا١ش٬.. كةهخ٩٢ اةخف٥ج ١ي٢ي

 ايػي٫ا ٤فٝ اد٪٣

 ح٢ز ايػيٟي: اد٪٣

 كك٬ؽ ةطب ةخته٩٢ كٞا٧ج  ايػي٫ا يػ٘ي٫٢ا كةػأ ك١تف٫١٬٫ا ا١شاٞج ع٢ّ

 ٬ٞيؿ ٪يطه٠ ٤ق ٢ْلاف.. ٞػق حتهي٢ي ة٢ٍي: اد٪٣

 اي٩؟ ٪يطه٠: ١ي٢ي

 ةٓيػ ا١ٓب ح١٬ٜي٩٢ ٞػق كةٓػ ٤لاْؽق ٪خطؽٞي ْي٠ ٤ق ا٧ا ةا١ٝ ع٢ي.. ةالش: اد٪٣

 ا١ٟالـ ةيف٬ٓ٥ا ا٢١ي ياؿا١ٓ ٤تطتق كا٧ا: ١ي٢ي

 يخ٬٥٢ٟا ك٬ي٩ ةٓو ٤ّ ٛٓػكا..



 عالص ا١ٙشؽ...ا٤لي الزـ ا٧ا ١ي٢ي: اد٪٣

 

 عاٌؽي ٢ْلاف ٤ٓايا ع٢يٝ: ١ي٢ي

 ٪٨ا اسي حا٧ي ٨٤ي ح٢ٍتيق ٤ا ١ي٢ي.. ٪ي٨ّٙ ا٤خي؟؟٤ق ١طػ: اد٪٣

 ككاضػق كاضػ اعؽ٧ا ا٨١ادي ٘ي كا٨٘ا ضػ ٬١.. ا٧خي ١يٟي كعه٬نا ا٤اف ٤ق دق ا٬٥١ى٬ع

 ا٤لي الزـ..٪خيؽ ـ٥ٓخٝ كةؿ ٞالـ ٪يخ٣٫ٙ ٤ق ا٬٥١ى٬ع ٪٨ا ٦ٟ١ ةٓو ةي٬٥٢ٟا

 ا٤خي؟ ٪ل٬٘ٝ ٌيب: ١ي٢ي

 ٪شي٢ٝ ا٨١ادي ٘ي ةٟؽق: اد٪٣

 ٘ي كةيٖؽؽ اٞخؽ ةي٫ا ةيخ٢ٓٚ ةيٓػي ي٬ـ ٠ٞ..ا١طا٩١ ٕيؽ ضا٩١ ٘ي ك٪٬ ك٤لي اد٪٣ ـاة٫ا

 ..كاٞخؽ اٞخؽ ضت٫ا

 ك٘شأق ا٥١ٓفٟؽ كن٠ اعيؽا

 ::::::١ػكٛخي؟؟ ٘ي٦ ٨ٞج كؽ٘ج؟؟؟ـيادحٝ حٝـياد اعيؽا:::::

 

 اد٪٣؟ ٛاة٠ ا٢١ي ٤ي٦ ياحؽي

 كاد٪٣؟ ١ي٢ي ةٓال٩ٛ ٪يٓؽؼ ضػ

 ا١خا٧ي؟ ا٬١ش ٪خ٬ري٣٫ ا١ػ٧يا كال كردي ٪خٙي٠ ا١طياق

 اـخ٧٬٨ي

 زيادة ١ط٩ِ ٪خاعػ ٤ق اليٝ ييًٖ يٜؽي ا٢١ي ياريج

 ٛػرك٧ي ةؿ ا٥ٌ٩ْ ا٧ي ْار٩٘ نٖيؽ ٨٤٬ٞج اليٝ ي٠٥ٓ ا٢١ي ـ٥طخ٬ ٬١ ياريج كاق

ShimoOo 

 ا١خاـ٩ٓ ا١ط٩ٜ٢

 

 ك٘شأق ا٥١ٓفٟؽ اد٪٣ كن٠ اعيؽا

 ::::::١ػكٛخي؟؟ ٘ي٦ ٨ٞج كؽ٘ج؟؟؟ـيادحٝ ـيادحٝ اعيؽا:::::

 ٘ي٦؟ ٨ٞج: عييخ٨ياض٥ػ اض٥ػ يا يغؽةيخٝ هللا: اد٪٣

 ٤ا١ٝ؟ كا٧ج: اد٪٣



 كيٓؽؼ ا١ش٬ يؽاٛت٢ٝ ٩ٙٛ٬٤ ـيٗ ؟ي٨ٓي ٤ا١ي ا٧ا اي٩ ي٨ٓي: اض٥ػ

 

 أل؟ كا٧ا ٨ْٝ ضاس٩ ٠ٞ

 ـيٗ كةٓػي٦ ٤اكي كا٧ا ٪٨ا ٞاف ٪٬.. ٩ٙٛ٬٤ ٤ق ا٧ا ـيٗ: اد٪٣

 

 ٤ا ةؽى٩ ٘ػق يٓؽؼ ٬١ كضخي..٘ي٦ ٨ٞج ا٧ا يٓؽ٘ق ٤ا ٥ٞاف

 

 يغهٟق

 اي٩؟ كال انطاب ٤ق اض٨ا ٪٬: اض٥ػ

 ٘ي٩؟ ٤ا١ٟق ا٢١ي ٘ي ةخػع٠ ا٧ج ةؿ انطاب: اد٪٣

 يغهٝ؟ كيئ ٘ي ٤ا١يق ا٤خي ك٦٤: اض٥ػ

 3 ا١فا٩ْ. ك٬ي٩ ٨٧اـ ياال ا٬٥ٓ١ـ ٢ْي.... ةٜي ػاض٥ يا ي٬ككق:اد٪٣

 

 ...٪يتػأ كا١خػريب ـاْخي٦ ك٫٢ٞا

 ٢ْيا؟ ـيٗ ةخٙي٠ ةٜي ٞػق؟ ةٜي اد٪٣ يا ٤اكي: ٨١ٙف٩ اض٥ػ

 ضي٩٨ ٘ي ٧ٙف٫ا كر٤ج سؽيج كا٘خ٩ ٤ا كاكؿ ا٨١ادي ٢١ي٢ي راح ي٬ـ حا٧ي اد٪٣

 ٬ٛي كضلخ٨ي كضلخ٨ي: ١ي٢ي

 ٞػق؟ ٕيؽؾ ا٢١ي اي٩ ز٤اف اياـ يؽض٣ هللا دق؟ اي٩ ٦٤ كدق: اد٪٣

 ا٧ي ةطؿ ضي٨ٝ ٕيؽ ٦٤ ةيٓػي ا٢١ي ا١ي٬ـ..ضي٨ٝ د٘ا ْار٩٘ ٨ٟ٤خق: ١ي٢ي

 ٤ٓلخ٬٫ش

 ١طي٩٨ ٬ٛي ىا٫٥٤ا اد٪٣

 .. ٬ٛي كاضلا٧ي ٥ٞاف ا٧خي ا٬٥ٓ١ـ ٢ْي....دق االضفاس ا٧ا ْارؼ: اد٪٣

 ا١ف٣٢ ٢ْي كٛٓػكا راض٬

 اي٩؟ ٢ٞ٩ي حػع٢ي ْايؾق ا٧خي ١ي٢ي يا ١٬ٛخي٢ق ٤ا: اد٪٣

 ا١ػ٧يا ٛػ دٞخ٬رق ك٪تٜي ٌب ٪ػع٠ هللا كاء اف ا٧ا: ١ي٢ي

 كـٟج اةخف٣ اد٪٣



 دٞخ٬رق؟ اٛػراةٜي ا٧ا اف ٤هػؽ ٤ق اي٩: ١ي٢ي

 كال دٞخ٬رق حتٜي ٤ؽاحي ٥١ا ٤تف٬ط ٪٬ٟف كاضػ اٞخؽ كا٧ا..٤هػؽ ٌتٓا ضتيتخي يا ال: اد٪٣

 اي٩؟

 ٤ؽاحٝ؟: ١ي٢ي

 ٤ا٧ّ؟ ٨ْػؾ اي٩: اد٪٣

 ةٟؽق ٛت٠ ا٫٨١اردق دي ا٢١ط٩ِ ةخ٨٥٨ي ا٧ا ؟؟دق٤ا٧ّ؟؟ ٨ْػي: ١ي٢ي

 ١ي٢ي يا ٞخيؽ ة٨خٜاة٠ ٤ؼاٞؽحٝ؟؟؟اض٨ا ٘ي اي٩ كْا٩٢٤ ٌيب: اد٪٣

 ٢ْيا ةؿ ا٧ج حغا٘ق ٤ا ةؼاٞؽ: ١ي٢ي

 ي٬ٟف الزـ ٌب ٢ٟ١ي٩ ح٬ن٢ي ٢ْلاف..٢ْيٟي ٪غاؼ ٤ق ٬١ ٤ي٦ ٢ْي كاعاؼ: اد٪٣

 ا٥١ؼاٞؽق ٘ي ٩٢ٞ حؽٞيؾؾ

 ٘يٝ؟ شاٟ٘ؽ ٤ا اي٩ ٛهػؾ ي٨ٓي: ١ي٢ي

 ةي٨ي ا٥١فا٘ات ٪يٜؽب ا٢١ي ٪٬ دق ا١ٟخاب اف حٟٙؽي ٞخاب ح٥فٟي ٤ا كٛج اي٬ق: اد٪٣

 ٘ي٩ ٩٢ٞ حؽٞيؾؾ كحغ٢ي..كةي٨ٝ

 ٪طاكؿ ضاىؽ: ١ي٢ي

 ْار٩٘ ٤ق ١ف٩ ةٜي؟كال اي٩ ٘ي حغههي ك٧اكي٩: اد٪٣

 رأيٝ؟ اي٩ ا٧ج..االٌٙاؿ ٘ي ٪خغهم.. االٌٙاؿ ةطب ا٧ا: ١ي٢ي

 ا٧ا ٤ق ا٧خي رأيٝ ا٣٫٥١: اد٪٣

 رأيٝ؟ ٦ْ ةفأ١ٝ كا٧ا: ١ي٢ي

 ا١شؽاض٩ ٘ي احغههي ٪١٬ٜٝ ٨ٞج ا٧ا ٬١: اد٪٣

 سا٤ػ ٢ٛب كْايؾ ٬ٛي نٓب ٤شاؿ دق ةؿ: ١ي٢ي

 ٢ٛت٫ا يتٜي حغا٘ق ك٤ا ا١تيج ا١ٙشؽ 2 ا١فا٩ْ يشي٫٢ا ضتيت٫ا حغ٢ي ا٢١ي كهللا: اد٪٣

 !!!سا٤ػ ٤ق ٤يج

 ٕؽيت٩ ٬ٛق ةيػي٨ي ا١طب ةؿ دق ال ٪٩٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫: ١ي٢ي

 سؽاض٩ حػع٢ي ٬ٛق ةؽى٩ ٪يػيٟي دق ا١طب ك٧ٙؿ: اد٪٣

 سؽاض٩؟؟؟ ي٨ٓي ١ي٩: ١ي٢ي

 ٕؽيب ١طػ ٨٤ؽضق ٢ْلاـ: اد٪٣

 ٘ا٪٩٥؟ ٤ق اي٩ ي٨ٓي: ١ي٢ي



 ٥٫٘خي حٓا١شي٨ي ا٧خي احهاب ٥٢٘ا ٞخيؽ اناةخ٣٫ ا٥١غاةؽات ُتاط ي٨ٓي: اد٪٣

 نػرق ٢ْي ١ي٢ي ىؽةخ٩

 ٢٥ْي٩؟؟ ك٢٥ْٝ ػا٤ٝٛ ٞػق ٪ٜٗ ا٧ا ٤خهاب ا٧ج ٬١ ٤خغي٠ كا٧ج: ١ي٢ي

 أل؟ ك١ي٩: اد٪٣

 ٨ٞج ا٧ا دق..ْادي ٞػق س٨تٝ كاٛٗ حٓتاف اك٬٘ٝ ٪ٜػر ا٧ا ٤خغي٠ ةشػ؟؟؟؟ا٧ج: ١ي٢ي

 ةغاؼ ا٧ا ٤خٓؽ٘ق ا٧ج ٪٬..رس٢ٝ ٘ي ٤شؽكح كا٧ج ا٥١فخلٙي ٘ي كٙخٝ ٥١ا ٪٬٥ت

 اي٩؟ ٛػ ٢ْيٝ

 ١هػرق اد٪٣ ى٫٥ا

 يٓا١ش٨ي ١يٟي ز٤ي٠ ع٢ي اةٜي عالص: اد٪٣

 انال ٢ْيٝ ١لؽا ةٓػ: ١ي٢ي

 اسازق ٤هؽ ٞػق ي٤٬ي٦ ٥١ػق ةٟؽق ٪فا٘ؽ ا٧ا...نص ا٣٫٥١: اد٪٣

 ةٓو ٤ّ ٩٢ٞ ا١ي٬ـ ٧ٜيي كحٓاؿ ٤ٓايا ١ي٩؟؟ع٢يٝ: ١ي٢ي

 ز٤اي٢ي ك٠ٞ ا٪٢ي ك٤لٙخق ٪٨ا ك٬٫ر 8 حٜؽيتا ةٜا١ي ا٧ا ةؿ....٘ٓال إؽاء: اد٪٣

 ١ي٩؟ ٪يفأؿ ا٠ٟ١ ٨٤ؾ١خق ا٧ا ٬٢٘ ٪ي٨ؾ٬١

 ٪٨ا ك٬٫ر 8 ةٜا١ٝ ةشػ ا٧ج ٪٬..٢ْيا حخأعؽ اكْي ةؿ.. يد ا٥١ؽق ـ٥اح عالص: ١ي٢ي

 ا٪٬ق 2 ٘ي ةػأ٧ا كاض٨ا 6 ك٫ؽ ٦٤ ٪٨ا ا٧ا: اد٪٣

 ةفؽ٩ْ ارسّ اد٪٣.. عا١م ةا٬١ٛج ٤طفخق حهػؽ: ١ي٢ي

 ......اةػا حغا٘يق ٤ا ٪ؽسّ دي٥ا ٘ي٩ ٪فا٘ؽ كٛج اي ٘ي ١ي٢ي يا اكْػؾ: اد٪٣

 يل٫٘٬ا ٤ا ٠ٞ ا٢١ي اي٩ اعخ٩ كعه٬نا ٩ةؽس٬ْ ٘ؽضاف ٩٢ٞ ا١تيج كٞاف اد٪٣ ـا٘ؽ ٘ٓال

 ك٪ؾار٪ا ةلٜاكح٫ا ة٢ي٢ي حٟٙؽق

 ضتيتي يا اي٩ اعتارؾ: ك٘اء

 نٖيؽق ٞػق عػ٩٤ ٨٤ٝ ْايؾ ٨ٞج ة١٬ٜٝ..٬ٞيؿ ٩٢١ ا١ط٥ػ ا٧ا: اد٪٣

 ٬ٛؿ ضتيتي يا ٌتٓا: ك٘اء

 حفاْػي٨ي كْايؾؾ ٞػق ٥٤يؾ ١طػ ٪ػي٩ اكخؽي ْايؾ: اد٪٣

 دق؟ ا١طػ ٤ي٦ ةؿ اكؾ: ك٘اء

 ٦ٟ٥٤؟ ضاس٩ ٠ٞ ٪ٓؽ٘ٝ ا٨٥١اـب ا٬١ٛج ك٘ي ـ٥طخي ٬١ اـئ٩٢ ٕيؽ ٦٤: اد٪٣

 ٢ْيا؟ ةخغتي ي٨ٓي اد٪٣ يا ٢ْيٝ اعم: ك٘اء



 ـالـ ضاس٩ ٤ف٥ٓخيق ا٧ٝ اْختؽي عالص: اد٪٣

 حلخؽي٫ا؟ ْايؾ ا٢١ي ا٫١ػي٩ ٬٧ْي٩ اي٩ ١٬ٛي ةؿ.. ٤ٓاؾ ٪٨ؾؿ حٓاؿ اـخ٨ي عالص: ك٘اء

 ٓؽ٫٘ا٪ ٨٤اـت٩ ضاس٩ اك٬ؼ ٥١ا ْارؼ ٤ق: اد٪٣

 اي٩؟ ٪خ٫ادي٫ا..٤ش٬٪ؽات ٤ط٠ كال ٪ػايا ٤ط٠ ٧ؽكح ي٨ٓي: ك٘اء

 ٤ش٬٪ؽات ٤ط٠ ٧ؽكح حٓاي: اد٪٣

 ةٜي؟ ةشػ ا٬٥١ى٬ع دق: ك٘اء

 حٜؽيتا ي٨ٓي: اد٪٣

 ك٠ٞ ا٥١ٓؽكى٩ ا١طاسات ٢ْي يخٙؽس٬ا كةػؤا ٤ٓاق ةخخٓا٠٤ دي٥ا ك٘اء ٞتيؽ ٥١ط٠ كن٬٢ا

 يؽ٘ي٫ا اد٪٣ ضاس٩ حغخار ك٘اء ٤ا

 ضاس٩ ْايؾ ا٧ا..ٞػق ضاسات ح٨ٜي ٘ت٢ٍي دي ةا٫١ػي٩ ٪غٍت٫ا ٤ق ٧اا ٬٘٘ا: اد٪٣

 ١ي٩؟٥٫٘خي؟ كالةفا٪ا دي ٨٤ي٦ يفأ٫١ا كاضػ ا١ٗ ٤ا ٕيؽ ٦٤ ح٢تف٫ا ي٨ّٙ ةفي٩ٍ

 كعالص؟ رعيه٩ ضاس٩ ؟ْايؾ اي٩ ي٨ٓي: ك٘اء

 ٢ْيا انتؽي...ٕا١ي٩ اك رعيه٩ ضٟاي٩ ٤ق: اد٪٣

 ْتارق االةيو ةا١ػ٪ب نٖيؽق ٢ف٩٢ـ ١ٜي ٤ا ١طػ ا٥١ٓؽكض ا١طاسات ٢ْي يخٙؽج ٘ي٠

 ةاال٥١اس ك٣ٍٓ٤ A ضؽؼ س٬اق ك٤ٟخ٬ب انٖؽ ٢ٛب س٬اق س٥ي٠ ٢ٛب ٦ْ

 دي ٪يا: اد٪٣

 دي؟ كْشتخٝ دق ا٥١ط٠ ٠ٞ ةٜي: ك٘اء

 ْشتخ٨ي ا٢١ي دي ا٪اق: اد٪٣

 ١طتيتخٝ ٪ػي٩ اكؿ اف ٤خأٞػ ا٧ج.. س٨ي٩ االالؼ ا١غ٥ف٩ ٪يٓػي ٤ق ح٫٨٥ا دي: ك٘اء

 ٞػق رعيه٩ ْايؾ٪ا

 كحؽىي انال يفخؽ كرة٨ا عا١م رعيه٩ ٪خل٫٘٬ا ٤ق ٪يا ةا٨١فتا٫١ا اكال: ٪٣اد

 ةخاْي ا١طؽؼ كس٬ا٪ا ض٬٢ ةٓو س٬ي ا٢ٜ١تي٦ ك٠ٟ كةٓػي٦..حٜت٫٢ا

 اي٩؟ ٪خ٬ٜؿ ١ي٩ دق ضؽؼ الةف٩ يفأ٬١٪ا ك٥١ا: ك٘اء

 سػ٪ا ضؽؼ ا٩٧ ح٬ٜؿ ٦ٟ٥٥٘ اض٥ػ كاـ٩٥ ةخطت٩ ضػ اٞخؽ سػ٪ا: اد٪٣

 ةؽاضخٝ عالص: ك٘اء

 دق؟ ٘ي٫ا ا٢١ي اال٥١اس ا٥١ل٩٢ٟ :اد٪٣



 ا٥١اس دق كاف اةيو د٪ب دي اف ٪يٓؽؼ ضػ اي ٥٘ق اةيو د٪ب ا١ف٢ف٩ اد٪٣: ك٘اء

 اٞفف٬ري يٙخٟؽ٪ا ٦ٟ٥٤ ضػ اي ي٨ٓي..ك٣٫٢ٟ انال يٓؽؼ ا٢١ي اال

 ْادي اٞفف٬ري ٪ختاف ةتشػ: اد٪٣

 ك٬ي٩ ٧ييٗ اٞفف٬ري.. ح٢ٜٜق ٤ا ا٪٩: ك٘اء

 ٤ق نٖيؽ ةغً كاـ٫٥ا اـA٩٥ ضؽؼ ٫ُؽ ٢ْي ي٨ٜق ا٩٧ ا١هائ ٦٤ ٢ٌب اد٪٣

 ك٘ٓال ا١هائ ٫٢٥ْا٩١ ك٘ٓال يػٛٚ ٕيؽ٢١ي يتاف

 كـؽح ٪ػيخ٩ ١ي٢ي ةي٢تؿ ك٪٬ ٧ٙف٩ اد٪٣ كحغي٠ سػا حط٩ٙ ك٫٢ٟا ا١ف٢ف٩ ٞاف

 كتٟخ٩ كةي٢تف٫ا ٤ٓا٪ا ٬ٞك٩ ٘ي ٧ٙف٩ كحغي٠ ٥ٞاف

 ٘ي٦؟؟؟ اييييييييييييييي٫ؽضج:::::::::

 اي٩؟ ةخ١٬ٜي ٨ٞخي,, ٬ي٩ك ـؽضاف ٨ٞج ال ٪اق: اد٪٣

 دي؟ ٘ي٫ا ـؽضاف ا٢١ي اي٩ ك٫٢ٟا ٪يا ا٧خي ١٬ٛي.. ة٩١٬ٜ ٨ٞج ا٢١ي ٦٤ ـيتٝ: اي٩

 كاضػق؟ ٘ي ـؽضاف ا٧ي ٪ا٣٧ ٥١ي٩ يا ٛا١ٝ ك٤ي٦: اد٪٣

 ٥ٞاف كةختخف٣ ٞػق ـؽضاف اك٬٘ٝ ٤ؽق اكؿ دي ٢ْلاف: اي٩

 ةتخف٣؟؟ ٨ٞج ا٧ا: اد٪٣

 ةٜي اي٩ كهللا؟؟ك٫٢ٟا اق: اي٩

 ....زيٝ ٤ش٩٧٬٨..ٞػق ٫ٝكت: اد٪٣

 ض٬٢ق؟: اي٩

 ضا١ي؟؟ ٘ي كحفيتي٨ي حؼاٞؽي حؽكضي ٦ٟ٥٤: اد٪٣

 ٤خٓؽ٘ق ا٧ج...٤ٓاؾ ا١ٟالـ ككاضل٨ي ٬ٛي كاضل٨ي ٢ْيٝ ضؽاـ ةٟؽق ٤اكي ا٧ج: اي٩

 اي٩؟ ٛػ ةخ٬ضل٨ي ا٧ج

 ١ي٢ي ةيطب ا٩٧ ا١ِا٪ؽ ا١ٍؽي٩ٜ ة٨ٙؿ ةيي٫٥ا ٥١ا ١ي٢ي كا٘خٟؽ ضي٩٨ ٘ي ى٫٥ا اد٪٣

 ا١هٖيؽق اعخ٩ زي ٢ْي٫ا اؼةيغ ةؽى٩ ةؿ

 رأيٝ؟ اي٩ ٪اق..ةؽق كا٧خي ا٧ا ٧خش٦٨ ٧غؽج كحٓا١ي ا٥١ؼاٞؽق ٦٤ ا٫٨١اردق اسازق عالص: اد٪٣

 ؟؟؟ د٬١ٛخي: اي٩

 ةالش ْايؾق ٤ق: اد٪٣

 الةف٩ ٪٬ٟف دٛي٩ٜ ٦٤ ا٠ٛ ٘ي ْايؾق ٌتٓا ال: اي٩

 ةؽد ةؽق ا١ش٬ ةا١ٝ ع٢ي: اد٪٣



 ةٓو ٤ّ ؽا٧ي٦ـ٫ كْتػك ك٘اء كٞاف االح٨ي٦ ٪٥ا ٧ؾ٬١ا

 اي٩؟ كال ا١هتص ٤ػرـ٩ ٨ْػؾ ٤ق ٞػق؟؟كا٧خي ٘ي٦ رايطي٦ ا٧خ٬: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ٤ٓايا ا٫٨١اردق ـيت٫ا ٪فا٘ؽ ةٟؽق كةٓػي٦.. ك٬ي٩ ٪٨خ٥لي: اد٪٣

 حخأعؽكا ٤ق ةؿ ضتايتي يا ٌيب: ك٘اء

 ٪ي٥ل٬ا ك١ف٩

 اـخ٬٨كككككككككككككككككككككك٧ي:::

 ٥ٞاف؟ ا٧ج اي٩ ْايؾ كا٧ج: اد٪٣

 ٌيب؟؟؟ اي٩ كا٧ا اعخٝ ةؿ اي٩ يا٪: ا٤شػ

 ك٧فيخ٣ٟ ع٢ٙخ٣ٟ ا٧ا ٤ا٪٬.... ا١خا٧ي ا٧ج اع٬يا يا ياال ٤ٓػي٩ ٤ق ١ي٢ي٩ ا٫٧ا ْارؼ ا٧ا: اد٪٣

 انال؟؟ زي٨ا حغ٢ٗ ح٬ٍؿ كا٧ج: ا٤شػ

 ياال..ا٧ا ا٬ٌؿ ْايؾ ٤ق: اد٪٣

 اس٠٥ ٦٤ ـ٫ؽق ٟ٘ا٧ج ٞػق ا١خالح٩ ٪٥ا ةٓو ٤ّ ـ٫ؽكش ٤ا ٬ٌي٩٢ ٘خؽق ةٜا٣٫١ ٞاف

 ٩٢ٞ ا٥ٓ١ؽ ٟ٘ؽي٫٨ا ٪يٙي٬٢ا ـ٫ؽق....ي٬ٟف ٤ا

 ....ةٓو ٤ّ يف٫ؽك٪ا ـ٫ؽق اعؽ ٞا٧ج حٜؽيتا ال٫٧ا

 ةٜي؟ ةخاْخٝ ا٥١ؾق ٢ْي ٪خٓؽ٨٘ا ٤ق: ا٤شػ

 ...٢ْيٝ ٪ٓؽ٫٘ا ٤ا ٥ْؽي دي ةأ١ٙاُٝ.. ٌتٓا ال ةخاْخي؟؟؟؟ ا٥١ؾق: اد٪٣

 ةخاْٝ ا٥ٜ١ؽ...٤ؾق ةالش: ا٤شػ

 ٬٤زق؟؟ ٥ٛؽ؟؟اك ا٫٧ا ٛا١ٝ ٤ي٦ ْارؼ ك٬١ ضػ ْارؼ ا٧ي انال ٛا١ٝ ٤ي٦: اد٪٣

 س٥ي٩٢ ح٬ٟف ٥٫٤ا. كاضػق ةأي ٤ٓشب كٙخٝ ٤ا ٥ْؽي.. ةؽاٛتٝ ٥ْؽي ٬ٌؿ: ا٤شػ

 ةٜي اي٩ ٘ل٫٢ٟا... سػيػ ةطب ٤خي٣ ا٧ٝ ك٪٨ا ٪٨ا ٦٤ ٞػق ٞالـ ٌؽاٌيق ـا٤ّ د٬١ٛخي..

 س٥اؿ ٩ٟ٢٤ ح٬ٟف الزـ..كاضػق كيطب ٕؽكرق ٦ْ يخ٨ازؿ اد٪٣ ع٢يج ا٢١ي

 ا١ت٨ات ا٢ٕب اف ا١طٟاي٩ ٠ٞ..٨٤ي ٕؽكر ٞاف كال... ا٤شػ يا ةا١ش٥اؿ ا١طب ٞاف ا٤ ٥ْؽ: اد٪٣

 ٘يا ةخطؽؾ اٞخؽاك٤ق ٤ق ةا١لتاب اك.. ةا٬٥١ى٩ اك.. ةل٣٫٢ٟ ةي٫خ٬٥ا حا٫٘ي٦ ٞا٬٧ا

 ضاس٩ اي

 ةأي٩؟ ضتيتخٝ؟؟ةخ٫خ٣ اد٪٣ يا كدي: اي٩

 ةطب؟؟ ا٧ا اف ٤هؽي٦ انال ١ي٩ ا٧خ٬ ْارؼ ٤ق ا٧ا: اد٪٣

 كت٫ي؟ ا٫٧ا ٛاي٠ ف١٩ ا٧ج: اي٩



 ..ا٧ج س٥ي٠ يا كت٫ٝ ح٬ٟف الزـ اضب ٥١ا ال٧ي ٥ٛؽ يا ٌتٓا اي٬ق: اد٪٣

 ...ضب ةخاع ك٤ق انال رع٣ كاد دق ضاس٩ ٪ي٬ٜؿ ٤ق ٩٨٤ ـيتٝ: ا٤شػ

 ٤اكي رع٣ ا٧ا: اد٪٣

 ضب ٘ي اد٪٣ اف ْارؼ ٞاف ا٠ٟ١... ا٢١ي٠ ٧م ٤شا٧ي٦ زي ةٓو كرا يشؽكا ٣٫٢ٞ ك٬ٓ٢ٌا

 ي٣٫١٬ٜ ازاي ْارؼ ٨ٟ٤ق.. ٤ؤٞػق ضاس٩ ضػ الي يطٟي ٤ؽىيق ٪٬ ةؿ ضياح٩ ٘ي سػيػ

 كاضػق ةيطب ا٩٧

 

 ـ٩٨؟؟؟؟؟ 24 ٢٥ٟ٤خق ١ف٩

 

 ٞػق؟ ةٓػ ٪يطه٠ ا٢١ي اي٩ ياحؽي

 ا٩٧ ا١طتيب ضٚ ٦٤ ك٪٠ دي؟؟ حشاكزح٣٫ ٠ٞ ٢ْي ٪يٓاٛت٣٫ رة٨ا كال ٪يفخ٥ؽ ا١طب ٪٠

 ضت٩؟؟؟ ح٩ٙ٢ٟ ٦ٟ٥٤ اضػقك ٩ٍ٢ٕ الف ٧ٙف٩ ٦٤ اكال ٢ْي٫ا يغاؼ الزـ كال ضتيتخ٩ يت٬س

 ١طتيتخ٩؟؟؟؟ حا٧ي ٪يؽسّ اد٪٣

 ك١ي٢ي؟؟ اد٪٣ ْال٩ٛ ٦٤ يخأٞػ ٥١ا اي٩ ٪ي٠٥ٓ اض٥ػ

 

 ا١شاي٩ ا١ط٩ٜ٢ ٪٨ٓؽ٬٘ا ا٢١ي دق

ShimoOo 

 22 اؿ ا١ط٩ٜ٢

 

 يٜاة٫٢ا ضتيتخ٩ ٨ْػ رايص ك٪٬.. حا٧ي ك١طتيخ٩ حا٧ي ١خػريت٩ اد٪٣ رسّ

 

 س٥ي٠ ا١طب كاف ةخطب ا٧ٝ اد٪٣ يا ٩ْ٘ار  ا٧ا: ٤اكي٬٘اء ك٪٬ كا١ػح٩ ٞالـ ا٘خٟؽ

 ةطاس٩؟؟ ح٬ْػ٧ي ْايؾاؾ ا٧ا ةؿ..٬ٛي

 ةأي٩؟ اكْػؾ: اد٪٣

 اعخٝ؟ أي٩ حٙخٟؽ ٤ٓا٪ا كا٧ج ١ط٩ِ ٠ٞ ٘ي ح٬ْػ٧ي: ك٘اء

 ةٜي؟ اي٩؟؟١ي٩ ا٘خٟؽ: اد٪٣



 اعالٛٝ كْار٩٘.ازاي ٤ؽةياؾ ا٧ا ْار٩٘ ا٧ا...٤ٓا٪ا ضػكدؾ حخٓػاش ٤ا ٢ْلاف: ك٘اء

 ٘ي ضتيتخ٩ ٕيؽ يٙخؽٞق ك٤ا ضاس٩ ٠ٞ ي٨في ا٬١اضػ ةيغ٢ي طبا١ ـاْات ةؿ..٬ٞيؿ

 ةي٩ حؽىي ا٧ج كا٢١ي...اعخٝ اي٩ حٙخٟؽ ضي٨ٝ ٘ي ضتيتخٝ ح٬ٟف ٤ا ٠ٞ ٘ٓايؾاؾ..ضي٩٨

 ..ضتيتخٝ ٤ّ ا٩٢٥ْ العخٝ يخ٠٥ٓ

 اعخي ي٥٢ؿ ضػ ٪ف٥ص ٤ق دق؟؟ا٧ا ةخ١٬ٜي٩ ا٧خي ا٢١ي اي٩: اد٪٣

 ضتيتخٝ؟ ةخ٥٢ؿ ا٧ج ي٨ٓي: ك٘اء

 ٢ْي٫ا ةغاؼ ٘ٓال ا٧ا...ٞػق هػيٛ ٤ق: اد٪٣

 ا٬٨١ر ٘ي ْال٩ٛ حتٜي ٤ا ١طػ..حخٓا٠٤ اعخٝ حطب ٤ا زي ٪خٓا٫٢٤ا يتٜي عالص: ك٘اء

 ٤ٓا٧ا ٫٨ْا حخ٣٢ٟ ٤فخٓػ ا٧ج ْال٩ٛ..

 ْالٛخي ٘ي ساد ٤ق ا٧ي ٫٨ْا ٤ٓا٣ٞ ٤خ٥٢ٟخق ا٧ي ٨ٓ٤ي ٤ق: اد٪٣

 ٦٤ ي٬ـ ٘ي ا٢ْي٫ ح٨ػـ ضاس٩ ح٠٥ٓ ْايؾاؾ ٤ق ةؿ ا٧ا..ضتيتي يا ْار٩٘: ك٘اء

 ٧ٙفٝ ك٦٤ ٫٨٤ا ةا١ٝ عػ.. اٞخؽ ٤ق..االياـ

 ٤ٓا٪ا كا٧ا اي٩ ٪ٙخٟؽ ا٧ي اكْػؾ ا٤ي يا ضاىؽ: اد٪٣

 اياـ 2 ٤ق ـ٨ي٦ ةٓو ٦ْ ٕايتي٦ ٞأ٣٫٧ ا١غياؿ ٬٘ؽ ٤ٜاة٢خ٣٫ كٞا٧ج

 حا٧ي ٦٤ كٙخٝ اعيؽا.. ٬ٛي ٬ٛي كضلخي٨ي: اد٪٣

 ٦٤ اٞخؽ يٓػي ك٦ٟ٥٤ ي٬ـ ٠ٞ ةل٬٘ٝ ٨ٞج ٤ق ا٧ي ٤ّ.. ٬ٛي كاضل٨ي ٥ٞاف كا٧ج: ١ي٢ي

 ا٧ٝ اضفاس ةؿ اك٬٘ٝ ٤ا ٕيؽ ٦٤ ٞػق

 ركضي ٦٤ ٤طؽك٩٤ ا٧ي ضاـ٩ ٨ٞج..ٞخيؽ ةيٙؽؽ ا١ت٢ػ ٧ٙؿ ٘ي ٤ٓايا ٤ق

 اف ٤ّ.. ةيخي ٘ي كضيػ ا٧ي اضؿ ٤ؽق اكؿ..دق االضفاس ٨ْػي ٞاف الف ١ي٢ي يا ْارؼ: اد٪٣

 ..ي٬ٛ ٞخيؽ ٘ؽؽ كس٬دؾ ْػـ ةؿ كاة٬يا كا٤ي ض٬ا١يا ٞا٬٧ا اع٬احي

 نص؟ ـ٨ي ٘ي اعج ٨ْػؾ اي٩؟؟ا٧ج ْا٢٤ي٦ ك٪٥ا: ١ي٢ي

 اعتارؾ ا٧خي ك١٬ٛي٢ي ٨ْي ا١ٟالـ ٦٤ ـيتٝ ا٣٫٥١... ـ٨ٝ ٧ٙؿ ٘ي ٘ٓال ا٣٥٤: اد٪٣

 اي٩؟

 اي٩ ٛػ كضلخٝ ك١٬ٛي عا١م ا١ٟالـ ٦٤ حفيت٨ي ٤ا ٌيب:١ي٢ي

 ٫٨ْا ٬ٌؿ ٢ْي ٘تٓػ اعخ٩ اي٩ ا٘خٟؽ اٞخؽ ٪يٜؽب كيػكب ١ي٢ي ٦٤ ٛؽب اد٪٣

 ٤ا١ٝ؟ اد٪٣ يا اي٩ ٘ي :١ي٢ي

 ةفي٩ٍ ٪ػي٩ سايت٢ٝ ا٧ا ا٧في ٤ا ٛت٠ ا٣٫٥١..٤ا٘يق ضتيتخي يا ال: اد٪٣

 ٪ػي٩ سايتا١ٝ ٥ٞاف ؟كا٧ا.. ةشػ: ١ي٢ي



 االكؿ ٪ػيخٝ كري٨ي ٌيب: اد٪٣

 االكؿ ا٧ج ٌتٓا ال: ١ي٢ي

 ٘خط٫ا ٤ا كاكؿ ا١ف٢ف٩٢ ك٘ي٫ا نٖيؽق ٢ْت٩ عؽج اد٪٣

 ؟ ةٜي ازاي ا٪٢تف٫ ا٧ا؟كدي ١يا دي.. كاك: ١ي٢ي

 ْادي ٪خ٢تفي٫ا: اد٪٣

 اي٩؟ دق كا١طؽؼ ٨٤ي٦ سيتخ٫ا يفأ٧٬١ي ك٥١ا: ١ي٢ي

 ٢ٛتٝ ١طتيب دق ا١طؽؼ كاف ْادي اٞفف٬ري ا٫٧ا ٪خ١٬ٜي: اد٪٣

 ؟؟ ٢ٛتي ضتيب: ١ي٢ي

 ٢ٛتٝ ضتيب ٤ق اض٥ػ سػؾ: اد٪٣

 اٞفف٬ري؟ ٘ٓال ٪يا ١٬ٛي ةؿ..ةٜي ضاس٩ ٠ٞ ٘ي ٤ٟٙؽ سػك؟؟ا٧ج: ١ي٢ي

 اٞي؟٤ٓ حٙؽؽ: اد٪٣

 ا٫ٓ٢ٛا كال ٬ٌؿ ٢ْي ٪٢تف٫ا ٬١ ي٨ٓي اْؽؼ ْايؾق ةؿ حٙؽؽ ٤ق ٌتٓا ال: ١ي٢ي

 ح٢ٜٓي٫ا؟ كال ح٢تفي٫ا ةٜي اي٩ ٘ي كحٙؽؽ: اد٪٣

 ٞؼا احت٢ج ك٬١ ٪يٖيؽ ٫٧٬١ا ا٬١ٛج ٤ّ ٬ٌؿ ٢ْي ١تفخ٫ا ٬١ يتٜي اٞفف٬ري ٪يا ٬١: ١ي٢ي

 ٛهػي دق ض٬٢ق ٤ق ٪ختٜي ٤ؽق

 ٬٫ٙ٤ـ؟ اةػا رٛتخٝ ٦٤ ح٢ٜٓي٫اش ٤ا..ح٢ٜٜيق ٤ا دي ا٨١اضي٩ ٦٤ ال: اد٪٣

 ةٜي ١تف٫ا١ي..كي٨ٙؼ ٣٢ْ: ١ي٢ي

 ٪يا ١ٙيج.. ك٫٢ٙٛا ا١ف٢ف٩ ١تف٫ا ك٪٬ كٓؽ٪ا كر٘ٓج ٫ُؽ٪ا كٍْيخ٩ ١ي٢ي ١ٙج

 ٛؽيب ٦٤ كةهخ٫٢ا رٛتخ٫ا ٘ي ا١ف٢ف٩ ٤فٟج.. نػرق ٢ْي راـ٫ا كضٍج ١ي٩ كك٫ا

 دق؟؟؟ اي٩: ١ي٢ي

 اي٩؟ ٘ي اي٩: اد٪٣

 كاـ٥ٝ؟ اـ٥ي ٢ْي٫ا دي: ١ي٢ي

 ٤يايٜٝ؟ كدق: اد٪٣

 يل٩٘٬ ضػ ٦ٟ٥٤ ةؿ..٤ياي٨ٜي ٤ق ال: ١ي٢ي

 ضػ ٥٘خغ٢يق ا٫ِ١ؽ ٤ق ةاي٦ ا٢١ي ٪٬ ا٬١ش ٪ي٬ٟف الةف٫ا ا٧خي ٤ا ٬ٌؿ: اد٪٣

 كةٓػي٦ يل٫٘٬ا ٘طػ ح٢ٜٓي٫اش ك٤ا.. ٫ُؽ٪ا يل٬ؼ



 ٪يتا٬٧ا ٤ق ةٓيػ ٦٤ ٦ٟ١ ٛؽيب ٦٤ رٞؾ ٬١ اال يٜؽا٪٣ ٪يٓؽؼ ٤طػش

 ٞػق ٢ٛتي ٬٘ؽ دي٥ا ٫ا٪غ٢ي ٤اكي عالص: ١ي٢ي

 رأيٝ ٕيؽحي ٪ػي٩؟كال سايتا١ي ٢ٛخي ٤ق ا٧خي ٪٬: اد٪٣

 دي٥ا ح٢تف٫ا ا٧ٝ ح٬ْػ٧ي ةؿ..ٕيؽت ٤ق ٌتٓا ال: ١ي٢ي

 حخ٢تؿ؟ ا١تف٫ا؟؟؟؟؟؟ك٪يا: اد٪٣

 اكْػ٧ي..حخ٢تؿ اق: ١ي٢ي

 ٞػق كال ٞػق ضاس٩ ا١تؿ ٪ي٨ّٙ ك٤ق ُاةً ا٧ي ْار٩٘ ا٧خي اكْػؾ ٤ا ٛت٠ ٌيب: اد٪٣

 ا١تف٩؟ كا١٬ٛٝ ٤رال ٘فخاف ةا١ِتً؟٪شيت٢ٝ اي٩ ٦٤ عايٗ ا٧ج: طٝةخي ١ي٢ي

 ٤ق اك٘ي ٪ٜػر ٤ق ك٬١ ١ي٢ي يا ة٬٘ي ة٬ْػ ٤ا ٬ٌؿ كةٓػي٦..كح٢٥ٓي٫ا ٤ش٩٧٬٨: اد٪٣

 انال ة٬ْػ

 اح٨٥ٍج ٞػق..ةا١ِتً ٪ػيخٝ زي ٪يا,,٤ش٩٧٬٨ ضاس٩ ٤ق ا٫٧ا ا٧ا اكْػؾ ٌيب: ١ي٢ي

 ٨ْي ٕهب ٬١ اال ٪٫ٓ٢ٜا ٤ق يا٧ اكْػؾ ١ي٢ي يا ي٨ٓي؟؟٤اكي ـ٢ف٩٢: اد٪٣

 دي؟ اال ضاة٩ ٤ق ا٧ا: ١ي٢ي

 ضاس٩ اك ٩٥٫٤ ٘ي ٨ٞج ٬١ اال ٬ٌؿ ٢ْي ٪٢تف٫ا...ح٨فيق ٤ا.. ك٢ٖي ٌتي٩ٓ: اد٪٣

 دق؟ ا٬١ْػ ٞٙاي٩.. اٞخؽ ٤ق ةؿ ا٫ٓ٢ٛا ٨٤ي حخ٢ٍب

 ٤اكي ٞٙاي٩: ١ي٢ي

 ا١طؽؼ كس٬ي ٞتيؽ L ضؽؼ ٢ْي٫ا ك٤ٟخ٬ب ا١خ٥ي٩٥ زي ٞا٧ج ا١ف٢ف٩٢ ١ي٢ي ٢ٌٓج

 et ove ive ong ٘ي٩ ٤ٟخ٬ب

 ا٥٢ٟ١ات ٠ٞ ٘ي ٤لخؽؾ ٞٓا٠٤ ٣٫٢ٞ ىا٣٫٥٤ L اؿ كضؽؼ ةٓو حطج ٤ٟخ٬ةي٦ ٞا٬٧ا

 ٤ٟخ٬ب ي٨ٓي

LET LOVE LIVE LONG٬ٌيال يٓيق ا١طب دع" ٨ٓ٤ا٪ا" 

 LAILA اـ٫٥ا ٤ٟخ٬ب ا١خا٧ي٩ ا٨١اضي٩ ك٢ْي

 ا١خا٧ي٩ ٨اضي٩كا١ ٬ٌيال يٓيق ا١طب دع ٢ْي٫ا دي؟ـ٢ف٩ ا١تؿ ْايؾا٧ي ةشػ ا٧خي: اد٪٣

 اـ٥ٝ

 اـ٥ٝ؟ ٢ْي٫ا ـ٢ف٩٢ سايت٢ي ا٧ج اي٩؟٤ا ك٘ي٫ا: ١ي٢ي

 كة٢ّٜ كُاةً راس٠ ا٧ا ٦ٟ١.. ـالـ٠ ي٢تف٬ا ْادي كا١ت٨ات ة٨ج ا٧خي ٢ٛتي ضتيت٩: اد٪٣

 ـ٢ف٩٢ الةؿ كا٧ا اي٩ ٨٤ِؽي ٫٘ي٬ٟف ا١خػريب ٘ي اك ز٤ي٢ي ٛػاـ ـ٬اء ٞخيؽ ٪ػك٤ي

 اـ٥ٝ؟ ٢ْي٫ا



 ؟؟؟ ٫ُؽ٪ا يل٬ؼ ضػ ك٤خغ٢يق ح٫ٓ٢ٜاش ٤ا... ٢ٛخ٢ي ٤ا زي ٪١٬ٜٝ: ١ي٢ي

 ١ي٢ي؟ يا ةخٜخ٢ي٨ي ا٧خي: اد٪٣

 ـالـ... ح٢تف٫اش ٤ا ْشتاؾ ٤ق ٬١ اد٪٣ يا عالص: ١ي٢ي

 ح٥لي ٪خ٬ٜـ ك١ف٩

 ..ْاستا٧ي ٤ق ٬٤ى٬ع ٤ق ٪٨ا اـخ٨ي: اد٪٣

 ٥٫٘ج عالص ْي٩٢ كا٧ي ُاةً كا٧ٝ ٞتيؽ ا٧ٝ ٬٤ى٬ع: ١ي٢ي

 ْي٩٢ ا٧ٝ ٢ٜ٤خق ا٧ا: اد٪٣

 اد٪٣ يا نؽيط٩ ح٫١٬ٜا الزـ ق٤: ١ي٢ي

 ا٧ٝ اك ز٢ْٝ ةفخط٠٥ ٤ق ةشػ.. ٨٤ي حؾ٢ْي ْايؾؾ ٤ق ا٧ا ١ي٢ي.. ـخي يا عالص: اد٪٣

 ةؽأي ا٪خ٣ ا٥١ٙؽكض ٤ٟا٧ق ٢ْيا ضٜٝ...٤خياي٩ٜ ١ط٩ِ ك٬١ كحٜٓػي زْال٩٧ حؽكضي

 ٬١ اال..اةػا ٪٫ٓ٢ٜا ٤ق اي٩؟كاكْػؾ كال يتهق ٤ا ْاست٩ ٤ق كا٢١ي ٪٢تف٫ا..ضػ

 اح٨ٜٙا.. رٛتخي ٘ي دي٥ا ٪خٙي٠ ٞػق ٕيؽ.. ةؿ ك٠ٖ

 ضتيتي يا اح٨ٜٙا: ١ي٢ي

 حػريت٣٫ ٤ػق يغ٢ه٬ا ٛؽة٬ا عالص ٞا٬٧ا.. ٥٢١ٓفٟؽ اد٪٣ رسّ

 

 ةشػ ك٣٫٢ٖ يفخ٬٥٢ا ا١ٜا٪ؽق كيؽكض٬ا

 أل كال ة٢ي٢ي ْال٩ٛ ٢ْي ١ف٩ ٪٬ اد٪٣ ٦٤ يٓؽؼ ْايؾ ١ف٩ اض٥ػ

 

 ا١ف٢ف٩٢ كاؼ ٤ا كاكؿ..يؽيط٩ راىي ٤ق كاد٪٣

 دع ك٢ْي٫ا ـ٢ف٩٢ ةي٢تؿ اد٪٣ ا٤خي ناضتخ٫ا؟ك٦٤ ٤ي٦ حؽي ؟كيا ٢ف٩٢ـ: اض٥ػ

 ٬ٌيال؟؟ يٓق ا١طب

 ٞػق؟ ٬ٛي ةيا ٧ٙفٝ كا٠ٕ دي ا١ٙخؽق ١ي٩ ا٧ج اض٥ػ يا ْارؼ ٤ق ا٧ا: اد٪٣

 ان٩٢ ٦٤ ناضتٝ حٓختؽ٧ي اك ٤ٓايا حخ٣٢ٟ ة٢ٍج ا٧ج ٢ْلاف ي٦ٟ٥: اض٥ػ

 ٕيؽ ٘يٝ ٟ٘ؽت ٤ا ١ط٩ِ ٘ي ٥ْؽي كا٧ا ٥ٞاف كاٞخؽ ناضب ٥ْؽؾ ٬ٌؿ ا٧ج: اد٪٣

 ٤فخٓػ ٤ق ال٧ي ي٦ٟ٥.. ٣٫٨ْ ضاس٩ ةخغتي ـاْات االنطاب اك االع٬ات ضخي ةؿ..ٞػق

 ك٬ي٩ ٠ٞ ١ي٩ ا٧ج ْارؼ ٤ق ا٧ا كةٓػي٦.. ك٬ي٩ راضخي ٢ْي ـيت٨ي انارح؟٢ٓ٤ق

 اضتٝ؟ ة٢ٍج ا٧ي ٤هؽ



 ايا٤ٓ حخ٣٢ٟ ٤فخٓػ ٤ق ٨ٞج ٤ا ٥ْؽؾ...ٞػق ٛت٠ ٨ْي ةخغتي ٨ٞج ٤ا ٥ْؽؾ ال٧ٝ: اض٥ػ

 ةؽاضخي ـيت٨ي...اض٥ػ يا ٢ٓ٤ق: اد٪٣

 ٢ْي٣٫ ـيٗ ساء

 ...اض٥ػ يا ا١فال٩٤ ٢ْي ض٥ػ٩٢١...ازي٣ٟ: ـيٗ

 يف٥٢ٝ هللا: ةٖيَ اض٥ػ

 رٛتخٝ ٘ي ا٢١ي اي٩..كسيج ةفؽ٩ْ ٞػق ٘ي٦ رضج ةاكا اد٪٣: ـيٗ

 

 let love live longاي٩؟ ٤ٟخ٬ب دق

 دق؟ اي٩ ٦٤ كدق

 ؟اي٩ ٦٤ دق ٤ا١ٝ كا٧ج: ةاةخفا٩٤ اد٪٣

 دق؟ رٛتخٝ ٘ي ا٢١ي ا٥١الزـ ـيادق يا دق اي٩ كي١٬ٜٝ يٜؽا٪ا ٥١ا رأ٘ج ٤خغي٠ ا٧ا: ـيٗ

 سا٤ػ ٘يط٬ٟا..ةا١ِتً رأ٘ج ةي٢ٜػ ٞاف

 ..ةا١ِتً ٪١٬ٜٝ ٤ا زي ٪٩١٬ٜ: اد٪٣

 اي٩؟ ٪خ٩١٬ٜ: ـيٗ

 .....٘ي٩ ٤ا١ٟق ٪٩١٬ٜ: اد٪٣

 ٦ٟ٥٤ ٪٬ احغي٠ يضخ ٛادر ٤ق اي٩؟ال٧ي ٪ي٬ٟف ٢ْيٝ ردق ا١هتؽ ةٙارغ ٨٤خِؽ كا٧ا: ـيٗ

 اي٩؟ ي٠٥ٓ

 ا٢١ي ا٧ا ٤ق كةٓػي٦...انال ضاس٩ ي٠٥ٓ ٤يٜػرش ي٨ٓي؟؟؟ اي٩ ٪ي٠٥ٓ: اد٪٣ ىطٝ

 انال رأ٘ج ٦٤ اعاؼ

 اي٩؟؟؟ ةخ٬ٜؿ ضيؽحٝ ا٥١الزـ ـيادق يا ا٨٘ػـ:::

 ا٧ختاق ٣٫٢ٞ ٬ٙٛ٬٘ا رأ٘ج ٞاف ٌتٓا كدق

 اي٩؟ ةخ٬ٜؿ ٨ٞج ضيؽحٝ اد٪٣ ٤الزـ: رأ٘ج

 (١فيٗ ةم..)اح٥٢ٟخق ٤ا انال ا٧ا ضاس٩ اي ة٬ٜؿ ٤ق ا٧ا: اد٪٣

 ضاس٩؟ ة٬ٜؿ ٨ٞج ا٧ا

 اح٣٢ٟ ٘ي٨ا ٤طػش ا٨٘ػـ يا ال: ـيٗ

 ةاضفب اق: رأ٘ج



 ا١شػيػق ـ٢ف٢خ٩ ٢ْي الد٪٣ ةيتارؾ ٞاف ـيٗ.. ةي٬١٬ٜ ٞا٬٧ ٨٘ػـ يا ال: اض٥ػ

 ٢ْي٫ا ا٢١ي كٛؽي ا١ف٢ف٩٢ يل٬ؼ ٛؽب كرأ٘ج ةاـخٖؽاب الض٥ػ ةه٬ا كـيٗ اد٪٣

 ٪٨ا؟ ح٢تف٫ا ا٧ٝ ٨٤اـت٩ دي اف ٗكاي ا٧ج: رأ٘ج

 اي٩؟ كال ي٫ٓ٨٥ا ٛا٬٧ف اي ٤ٙيق كةٓػي٦ كغهي٩ ضؽي٩ دي اف ٨٘ػـ يا اْخٜػ: اد٪٣

 ....ي٫ٓ٨٥ا ٛا٬٧ف ٤ا٘يق ا٥١الزـ ـيادق يا ال: رأ٘ج

 ٤لي ٤ا كاكؿ كـاة٣٫ رأ٘ج ٤لي

 ٘ا٪٣؟ ٤ق اض٥ػ يا اي٩ ٛهػؾ ٞاف ا٧ج: اد٪٣

 ٢ٓ٘ٝ رد اك٬ؼ ْايؾ ٨ٞج ةؿ ٌتٓا ضاس٩ ؟؟؟كال:ٛهػي: اض٥ػ

 ا٧ج..اٞخؽ ٤ق ٘ي٩ ٤ا١ٟق ةخ٩١٬ٜ كا٧ج اك٬٘ٝ ْايؾ ٨ٞج... ح٫ٓ٢ٜا ٨٤ٝ ٢ٌب رأ٘ج ٬١

 اي٩؟ كال ز٢ْج

 ز٢ْخق ٤ا اض٥ػ يا ال: اد٪٣

 ك٤لي اض٥ػ ـاة٣٫

 ةخاْٝ؟ اال٧خي٣ ا٥١ٙؽكض ٤ق دق اض٥ػ ٪٬: ـيٗ

 ٤ا٩١؟ ْارؼ ٤ق ٤خٖيؽ ٘خؽق ةٜا٩١ ةؿ..ٞػق ٪٬ ٘ٓال: اد٪٣

 ٤ٓاق يخ٣٢ٟ ك٘ي٠ اد٪٣ ٢ٌب رأ٘ج ا٢١ي٠ اعؽ

 ضتيتخٝ؟ ٤ّ احها١طج ا٧ٝ رٛتخٝ ٘ي ا٢١ي ا١ف٢ف٩٢ ٦٤ ا٣٫٘: رأ٘ج

 ضتيتخٝ ٤خفيتق ةأيػؾ ٌا٥١ا ٛا١ي كاضػ ٦٤ ٧هيط٩ ـ٥ٓج اف ا١طٟاي٩ ٠ٞ: اد٪٣

 اف كايٗ ٤ق ةؿ.. عيؽ ٢ْي ي٫٢٥ٟا٣ٟ١ رة٨ا كاف ٤ٓا٪ا ا١فٓادق اح٨٥ا١ٝ: رأ٘ج

 ك٬ي٩ ٘ي٫ا ٤تا١ٔ ا١ف٢ف٩٢

 ا٬ٜ١ي ؟ض٣ٟ اي٩ كا٠٥ْ: ٪٣اد

 االح٨ي٦ ٪٥ا ىط٬ٟا

 ةٜي؟ اي٩ ٢ْي٩ ٤ٟخ٬ب ا٫ِ١ؽ ا٤اؿ ا٬١ش دق: رأ٘ج

 ٞتؽي ٤هيت٩ ا٫ِ١ؽ: اد٪٣

 كري٨ي اك٩٘٬ الزـ: رأ٘ج

 ا٫ِ١ؽ ككرا٩١ ا٥ٜ١يم ٦٤ ك٫ٓ٢ٌا ا١ف٢ف٩٢ اد٪٣ ٤فٝ



 اـ٫٥ا؟؟؟ٌيب ٢ْي٫ا ـ٢ف٩٢ ح٢تؿ ٤ش٬٨ف ا٧ج.. ١ي٢ي ٤ش٬٨ف ك٢ٌٓج كهللا: رأ٘ج

 ٫٤اـ ٘ي..ٞػق ةٓػ ك٢ٖٝ.. كا٫٘ا ضػ ٬١ ةالش

 دي ا١ف٢ف٩٢.. حا٧ي٩ كغهي٩ ٘ي حخ٨ٟؽ اك ١لغهيخٝ ٤ال٤ص اي حغٙي ٨٤ٝ ةخخ٢ٍب

 ىػؾ ْال٩٤ اٞتؽ ٪خ٬ٟف

 ا٫ٓ٢ٛا ٦ٟ٥٤ ك٢ٖي ٘ي اف ْؽ٘خ٫ا ٞػق ك٢ْلاف ْارؼ: اد٪٣

 ـ٢ف٩٢ كالةؿ كز٩٧ ك١ي٩ ُاةً ٞػق ٤خغي٢ٝ ٤ق ةؽى٩ ةؿ..ٌيب ٬ٞيؿ: رأ٘ج

 اـ٣ ا١خا٧ي٩ كا٨١اضي٩ ٬ٌيال يٓيق با١ط دع ٢ْي٫ا

 ٢ْي٣٫ ٪خٜتو ا٢١ي ا٨١اس ٛػاـ ك٢ٟٝ ٘ي ٤ٟٙؽحق ٌيب..ضتيتخٝ

 ضي٩٢ ةا١يػ ٤ا ةؿ ٕتي ا٬٥١ى٬ع اي٩ ٛػ ْارؼ ا٧ا.....ٞػق ١طػ ٞٙاي٩ ارس٬ؾ: اد٪٣

 احٙٚ ال٩٧ ١ي٢ي يٜاة٠ كعارج ةي٢تؿ اد٪٣ ي٬ـ ك٘ي ي٬ـ ٞاـ ْػي

 ةخاْخ٣٫ ا١ٜؽي٩ ةؽق يٜاة٫٢ا ٤ٓا٪ا

 ٘ي٦؟ رايص ا٧ج: ض٥ػا

 ٞػق ٤ل٬ار: اد٪٣

 ةٓو ٤ّ ك٬ي٩ ٧خ٥لي ٤ٓاؾ اسي: اض٥ػ

 حا٧ي كٛج ع٢ي٫ا: اد٪٣

 ٣٫٤؟ ي٨ٓي اي٩ كراؾ: اض٥ػ

 ايي٩؟ ٘ي اض٥ػ يا ٤ل٬ار: اد٪٣

 ٘ي٦ رايص ٪٬ يٓؽؼ الزـ ا٩٧ اض٥ػ ٛؽر دي كا٥١ؽق اد٪٣ عؽج

 

 أل؟ كال ة٢ي٢ي ْال٩ٛ ٢ْي ١ف٩ ٞاف اذا كيخأٞػ

 ا١غ٬ذق ك١تف٫ا ا٬٥١حفي٠ٟ كراق رٞتج ك٪يا ٢يك١ي اد٪٣ احٜاة٠

 ا١تف٫ا ْايؾق ٤ق: ١ي٢ي

 كا٘ٝ ضػ ٬١ ٢ْلاف ةؽى٩ ةؿ.. ض٥اي٩ كـي٩٢ ا٫٧ا ٕيؽ دق: اد٪٣

 ـاٞخ٩ كا٧خي ا١تفي٫ا ٤يٓؽٟ٘يق

 ا٢١ي اض٥ػ ٌتٓا ٕيؽ ٫٧ائي ضػ ٤ٙي٬٫ش س٨اي٦ كـً ةٓيػ ٥١ٟاف كراض٬ا اعػ٪ا

 ٘ي٫ا ك٤ا ا١ػ٧يا ةي٨في ٢ي١ي ٤ّ ك٪٬ اد٪٣ كٌتٓا..ةٓيػ ٦٤ ٤ؽاٛت٣٫

 ازاي؟ ْؽ٘خ٩ ا٧ج.. ٬ٛي س٥ي٠ ا٥١ٟاف: ١ي٢ي



 ٪٨ا اسي اْهاةي اريص اضب كٛج اي ٘ي كٛا١ي ا٥١ؾر٩ْ ناضب اْؽؼ: اد٪٣

 د٬١ٛخي؟ يشي ٦ٟ٥٤ ك٪٬: ١ي٢ي

 ٤ؼاٞؽحٝ؟ ٘ي اي٩ ْا٩٢٤... ٤خغا٘يق سي ٬١ كضخي...ح٢ٜٜيق ٤ا ال: اد٪٣

 ا٢١ي ا٬١ـي٩٢ ةٓختؽق ٢ٛخ٢ي ا٧ج ٤ا زي ة٠٥ٓ ابا١ٟخ ة٥فٝ ك٥١ا ح٥اـ ٩٢١ ا١ط٥ػ: ١ي٢ي

 ١تٓو ٪خٜؽة٨ا

 ٬ٞيؿ ٌيب: اد٪٣

 ازاي؟ ةٓو ٪٨ل٬ؼ حفا٘ؽ ا٧ج ٥١ا ٪٬ اد٪٣: ١ي٢ي

 ٘خؽق ك٪يا كٛج اي ٘ي اسي٢ٝ ٦ٟ٥٤ ا٧ا كةٓػي٦.. ٥ٞاف ك٫ؽ ٘اى٢ي ١ف٩ ا٧ا اكال: اد٪٣

 ٨٤ي ٛؽيب ا١ٓي٨ي كا١ٜهؽ ا٢ٟ١ي٩ ٘ي ا١ٜا٪ؽق ٨ْػي ا٧خي ك٪خيشي

 .. دع٢خق ٤ا ك٬١: ١ي٢ي

 ٬ٞيؿ ٪خؼاٞؽي ا٧خي...ح٢٥ٟيق ٤ا: اد٪٣

 ا١ٜا٪ؽق؟ ٌب ٤ػع٢خق ٬١ ٛهػي: ١ي٢ي

 ٤ٟاف اي ٘ي ةؿ..١تٓػي٦ ا١تاٛي كـيتي ٢ْيٟي ا٢١ي كا٢٥ْي ١ي٢ي يا ةؿ ذاٞؽي: اد٪٣

 حغا٘يق ٤ا اسي٢ٝ ٪ٓؽؼ ٘ي٩ ٪خ٧٬ٟي

 ْالٛخ٨ا ٪٦٢ٓ٨ كا٤خي: ١ي٢ي

 ٤طػش ٪يؽ٘و ا٠ٟ١ اف ا٥١ل٩٢ٟ ةؿ ٛخيد٬١ ٦٤ ا٫٨٢ْا ٦ٟ٥٤ ا٧ا ضتيتخي: اد٪٣

 حالح٩ اك ـ٨خي٦ ٨٫٘فخ٨ي...٫٧ائي ن٨ٙا ٘ي ٪ي٬ٟف

 ٧خش٬ز ٥ٞاف ةف٩٨ كةٓػ٪ا ع٬ٍة٩ ك٠٥ٓ٧ ةا١ٟخيؽ

 ا٢ٟ١ي٩؟ ٘ي كا٧ا كاحش٬ز: ١ي٢ي

 كٛج ٨ْػؾ ٪ي٬ٟف ي٨ٓي.. ٤ل١٬ٖي٦ ا٬١ٛج ارةّ حالت ةيتٜي ؟ا١ِتاط ي٨ٓي كاي٩: اد٪٣

 ضا١خي ٩٢١ كا١ط٥ػ ك٤ؼاٞؽحٝ ٢ٟ١يخٝ ةؽاضخٝ

 

 ي٨ٓي ا١تيج ك٠ٖ ٪٣ ٪خلي٢ي ك٤ق ٪يغػ٤ٝ ا٢١ي ٨ْػؾ ٪ي٬ٟف ي٨ٓي ٬ٞيف٩ ا٥١ادي٩

 ٘ي ح٧٬ٟي ا٢١ي٠ اعؽ ٘ي ا٧ٝ ٦٤ اٞخؽ ْايؾ ٤ق كا٧ا..ك٤ؼاٞؽحٝ ا٧ا ٕيؽ كراٞي ٪ي٬ٟف ٤ق

 ضي٨ي

 ٨٤ٝ ٪خخ٢ٍب كال كٛج ٪خاعػ دي ٪خ١٬ٜي سؽاض٩؟؟؟؟٤ق ادع٠ ك٪خلش٨ٓي: ١ي٢ي

 دق؟ ٦٤ ـٞال اك ا١تيج ةؽق حتاحي

 ا٣٫٥١..٤ٓاٞي اةات ا٧ا ٪شي٢ٝ ةؽق ٪ختاحي ك٬١.. اٛػر ٤ا ٛػ ٢ْي ٪فاْػؾ يا٢ٛتي ال: اد٪٣

 ٢ٞيخٝ ٘ي ٕيؽي حطتي كال ح٨في٨ي كاكْي...ا١ٍؽيٚ اكؿ ٢ْي رس٢ٝ حطٍي ةؿ



 ٕيؽؾ؟؟؟ اضب انال ٦ٟ٥٤ ا٧ا ٪٬: ١ي٢ي

 ٕيؽق ضتج يا٪ ٬١ كةيٟٙؽ ايػي٫ا حٜاٌيّ ٠ٞ يطَٙ كةيطاكؿ ايػي٫ا ك٤فٝ ـٟج اد٪٣

 ٘ٓال

 ٤ؽا٪ٜي٦ كاض٨ا ة٨طت٫ا ا٢١ي ا١طاسات كـاْات,,٤ؽا٪٩ٜ ١ف٩ ١ي٢ي يا ضا١يا ا٧خي: اد٪٣

 ةخخٖيؽ ١ال٬٤ر ٧ِؽحٝ ا١ٓلؽي٦ ـ٦ ٘ي..٢١ٓلؽي٦ ك٬٧ن٠ ٧ٟتؽ ٥١ا ةخغخ٢ٗ

 اي٩؟ ٪خ٠٥ٓ حا٧ي ضػ ضتيج ا٧ا ٬١: ١ي٢ي

 ٨ْي٫ا ٘ي ةه٫٢ا

 يغخارق ٢ٛتٝ ٢يا١ ٤ّ ا١فٓادق ي٨ٓي؟؟؟؟٪خ٨٥ا١ٝ اي٩ ٪٠٥ٓ: اد٪٣

 ٢ٛتٝ؟ ٦٤ ك٪يتٜي اد٪٣ يا ةشػ: ١ي٢ي

 اف ةي٣٫ ا٢١ي ٠ٞ..٤ٓاق ٤ق ٬١ ضخي ا١فٓادق ةيخ٨٥ا٩١ ضػ ةيطب ا٢١ي...١ي٢ي يا ةشػ: اد٪٣

 ـٓيػ ي٬ٟف ضتيت٩

 ك٬٘خٝ ٬١ ا٬٤ت ا٧ا دق.. ٕيؽي ضػ ٤ّ اةػا ا١فٓادق ٪خ٨٥ا١ٝ ٤ا ٥ْؽي ةؿ ةطتٝ ا٧ا: ١ي٢ي

 ٕيؽي ضػ ٤ّ

 ٤ا ك٥ْؽ٪ا ذاةخ٩ ك٤لاْؽي ةػري ٦٤ ا١ٓلؽي٦ ْػيج عالص ٧اا حغا٘يق ٤ا: اد٪٣

 ....ا٧خي ٤لاْؽؾ ٘ي ا٥١ل٩٢ٟ,,اضتٝ ٪ٙي٠.. ٪خخٖيؽ

 ٤غاةؽات ُاةً حتٜي اح٨٥يج ا٤خي ا٧ج ٪٬ اد٪٣: ١ي٢ي

 ك٬ي٩ ٠ٞ كٞاف اة٬يا ز٤ي٠ ٞاف ٤غاةؽات ُاةً ٘ي ٞاف.. اةخػائي ٘ي كا٧ا حٜؽيتا: اد٪٣

 اةٜي اح٨٥يج ـاْخ٫ا ك٦٤ اال٢ْي ٤ر٢ي كٞاف ي٩ٕا٤ ٞػق ضياح٩ كدي٥ا ة٢ػ يفا٘ؽ

 كال ٪٬ كال ك٤ٓؽ٘ق ْفٟؽي٩ ٤ػارس يػع٨٢ي نٖؽي ٦٤ اة٬يا ع٢يج ٞػق ك٢ْلاف..زي٩

 رأيي يٖيؽك١ي ا٤ي

 ُاةً ح٬ٟف ا٧ٝ ١ط٩ِ كال رأيٝ ك٤ٖيؽحق اي٩ حتٜي ْايؾ ْؽ٘ج نٖؽؾ ٦٤ ا٧خي ي٨ٓي: ١ي٢ي

 ٘ي٫ا رأيي ٕيؽت ١ط٩ِ ٤ٙيق ١ي٢ي يا ال: اد٪٣

 كال ا٥١ؽا٪٩ٜ ٤ٖيؽحٟق.. نٖؽؾ ٦٤ اي٩ ْايؾ ا٧ج كْؽ٘ج ذاةخ٩ ٞا٧ج ٤لاْؽؾ ي٨ٓي: ٢ي١ي

 ر٘و كال دق ا١ٟالـ ٠ٞ كال ا١ٓلؽي٦ ـ٦

 كا٤ٝ اة٬ؾ

 ةا١ِتً؟ الي٩ ح٬ن٢ي ْايؾق ا٧خي: ةاةخفا٩٤ اد٪٣

 كْؽ٘ج اي٩ ك٩٢ٟ ٤فخٜت٢ٝ ٛؽرت ٥١ا ٬ٛي ةٟخيييؽ ٨٤ي انٖؽ ٨ٞج ا٧ٝ اكن٠ ْايؾق: ١ي٢ي

 ٘يا؟ كاٞٝ ةٜي ي٩؟١ي٩ا ْايؾ ا٧ج



 كةخ١٬ٜي٢ي حا٧ي ضػ ٤ّ االٛيٟي ي٬ـ يشي ا٩٧ ع٬ؼ,,,,ع٬ؼ..١ي٢ي يا كٝ ٤ق: اد٪٣

 ك٥ْؽي,,ك٬ي٩ ٠ٞ ةخغي٩٢ دق ا١ف٨اري٬,,,اـ٩ٙ

 

 ازاي ٪٠٥ٟ اك ـاْخ٫ا اي٩ ٪٠٥ٓ ٤اْؽ٘ج

 االح٨ي٦ ةادي٫ا كك٩ ٤فٟج ١ي٢ي

 ٘ي ضٍٝ ٤ا ٥ْؽي.. اةػا ٪خيشي ٤ا دي ا٢١ط٩ِ ٥ْؽ اف اكْػؾ...٨ْيا ٘ي ةه٢ي اد٪٣: ١ي٢ي

 ذاةخ٩ ك٤لاْؽي ةطتٝ ا٧ا,,,٪خٓيل٩ ٤ا ٥ْؽؾ ال٧ٝ حخغي٩٢ كٞٙاي٩..اةػا دق ا٬٥١ٛٗ

 كةؿ ا٧ج ْايؾاؾ كا٧ا..اي٩ ْايؾق ا٧ا كْار٩٘

 ٤لاْؽؾ؟؟ ٞػق ٤خأٞػق ا٧خي ٬١ ١ي٢ي يا ضتٝ حرتخي٢ي ٤فخٓػق: اد٪٣

 ١طتي د١ي٢ي ْايؾ ا٧ج: ١ي٢ي

 ةٟؽق ٦٤ ٩٢ٞ ع٬٘ي ا٧ا...د٬١ٛخي ةؿ ١يا ضتٝ ٦٤ ٤خأٞػ اا٧ د١ي٠ ْايؾ ٤ق ا٧ا:اد٪٣

 ي٨٥ٍٝ كيئ الي اد٪٣ يا ٤فخٓػق كا٧ا: ١ي٢ي

 ٤ش٩٧٬٨ ة١٬ٜٝ ٤ق: اد٪٣

 ا٧ج ةطتٝ ٤ش٩٧٬٨ اي٬ق: ١ي٢ي

 ا٢١ي٠ ٛت٠ ح٬ن٢ي ٢ْلاف.. ٪خخأعؽي ٞػق ٢ْلاف ياال ٌيب: اد٪٣

 ٩٨٤ ٢ٜٛا٩٧ ا٧ا دق ا٥١ٟاف ةالش ا٤خي؟؟ةؿ ٪ل٬٘ٝ: ١ي٢ي

 ٕيؽ ٤ٙي٬٫ش ك٪٬ ٘ي٫ا كاحٜاة٨٢ا ا١فياضي ا٨ٙ١ػؽ ٘ي اكى٩ ضشؾت ٬١ رأيٝ ي٩ا: اد٪٣

 ـياح

 اكى٩؟؟؟: ١ي٢ي

 عاي٩ٙ؟؟؟ةالش اي٩: اد٪٣

 ةؽق؟ ٦٤ ازاي ٪ػع٠ ةؿ عالص.. عاي٩ٙ ٤ق ال: ١ي٢ي

 ح٢ٜٜيق ٤ا ٪ػع٢ٝ ا٧ا: اد٪٣

 ا٧خِارق ٘ي اض٥ػ ٞاف كٌتٓا ا٥١ٓفٟؽ ٢ْي ٪٬ ركح كةٓػ٪ا كركض٫ا اعػ٪ا

 ٘ي٦؟؟؟ ج٨ٞ: اض٥ػ

 ٫٨٤ا ي٫ؽب ك٬ي٩ ٠ٞ س٬ز٪ا ا٢١ي ا١طلؽي٩ ا١ؾكس٩ زي ْا٠٤ ةٜيج ا٧ج ْارؼ ا٧ج: اد٪٣

 ك٬ٛؿ حؽيط٨ي ٤ا ٌيب: اض٥ػ

 ضا١يا ٧اٛم ٤ق ا٧ا...اض٥ػ يا ك٬ي٩ د٤إٝ ٦٤ كي٨٢ي: اد٪٣



 اي٩؟؟ كال ٤ؾْالؾ ا٢ٜ١ب ضتيت٩ ٪يا ١ي٩ ٧اٛم ٤ق: اض٥ػ

 ٢ْي٩ ك٤ؽدش ةه٩٢ اد٪٣

 ١ي٢ي ٤ّ ٨ٞج ا٧ٝ ح٬ٜؿ ٤ا د٪٣ا يا ح٫١٬ٜا ٤ا: اض٥ػ

 ١ي٩؟؟؟ ٞخيؽ ةخفأؿ ١ي٢ي ٤ّ ٨ٞج ا٧ي ْارؼ ا٧ج ك٥١ا: اد٪٣

 الزـ ٢ًٕ؟؟؟ا٧ج ٘ي ٢ًٕ دق ةخ٩٢٥ٓ ا٢١ي ٠ٞ ٢ًٕ؟؟كاف دي ْالٛخٝ اف ْارؼ ا٧ج: اض٥ػ

 ٬٘را ةي٫ا ْالٛخٝ حٍّٜ

 اي٩؟ ا٠٥ْ ٨ْي حٜؽر ا٧ٝ ا١طٚ ادا١ٝ ٤ي٦ ا٨٘ػـ؟؟؟كا٧ج: اد٪٣

 ٤ه٢طخٝ ايؾكْ ناضتٝ ا٧ا: اض٥ػ

 ٬ٞيؿ ٤ه٢طخي ْارؼ كا٧ا: اد٪٣

 دي؟ ةا١ٓال٩ٛ ْؽؼ ضػ ك٬١: اض٥ػ

 ٪خهؽؼ ـاْخ٫ا: اد٪٣

 ا٫٧ي٫ا اد٪٣ يا عيؽ كرا٪ا ٦٤ ٪يشي ٤ق دي ا١ٓال٩ٛ: اض٥ػ

 ةؿ ا٧ج ةا١ٝ حل٢ٖق ٤ا: اد٪٣

 اد٪٣ يا ناضتٝ ا٧ا: اض٥ػ

 غهٟقي ٤ا ا٢١ي ٘ي حخػع٠ كة٠ٍ دق االـاس ٢ْي احهؽؼ يتٜي: ْا١ي ةه٬ت اد٪٣

 حغهي٨يق ٤ا كا٧ج: اض٥ػ

 ٦ٟ٥٤؟..دي ٢١ػرس٩ ةيا ةا١ٝ حل٢ٖق ٤ا كياريج اي٬ق حغهٟق ٤ا ْالٛاحي: اد٪٣

 ٦ٟ٥٤: اض٥ػ

 ا١شؽي س٫از ٢ْي ـيٗ ٘ي٫ا ٞاف.. ا١شي٣ ١ها٩١ كراح اد٪٣ عؽج

 ٞالـ ٘ي ةيٟٙؽ ٞاف ال٩٧ كٕيَ ة٠ٖ ةيشؽي ٞاف..كك٩٢ٖ س٨ت٩ س٫از ٢ْي كٛٗ اد٪٣

 ا٫٧ا ٫٨٤ا ٢ٌب ا٢١ي ١ي٢ي ٘ي ةؽى٩ ةيٟٙؽ ازاي؟؟كٞاف ٪يخهؽؼ ْؽؼ ضػ ٘ٓال ٬١..اض٥ػ

 ٞػق؟؟؟ ٫٨٤ا ي٢ٍب ازاي.. ْايؾق؟؟ ا٢١ي ا١ػ١ي٠ ٪٬ كاي٩ ١طت٫ا د١ي٠ حٜػ٩٢٤

 ٪ي١٬ّ ا١ش٫از ٥ٞاف ا١فؽ٩ْ زكدت ٬١ ٟ٘ؽق ٢ْي: ـيٗ

 اي٩؟ ةخ٬ٜؿ اي٩: اد٪٣

 اد٪٣ س٫از ككٛٗ س٫ازق ٦٤ ٧ؾؿ ـيٗ

 ٤ا١ٝ؟؟؟...ا١ٖيَ ١خٙشيؽ ٤ق ٢١شؽي ٬٥ٓ٤ؿ ا١ش٫از ا٪ػي ة١٬ٜٝ: ـيٗ



 ٤ّ ةيخ٣٢ٟ كـ٩ٓ٥ يخأـ٩٢ٙ ٢ْلاف كراق كراح اد٪٣ ٤ّ ك٬ي٩ زكد٪ا ا٩٧ ضؿ اض٥ػ

 ـيٗ

 ا٢ٖ١ً؟ كاي٩ ا١هص اي٩ ْارؼ ٤ق...ضاس٩ ٠ٞ ٦٤ ٤غ٬٨ؽ..٤غ٬٨ؽ: اد٪٣

 ةؿ؟؟؟ ٩٢ٞ دق ١ي٩: ـيٗ

 ٢ًٕ؟ كال نص ١ي٢ي ٤ّ ْالٛخي ْارؼ ٤ق: اد٪٣

 ضػ ةؽأي ا٢ٖ١ً؟؟؟٤خ٫خ٥ق ٘ي٦ ٝةخطت ك٪يا ةخطت٫ا ا٧ج: ـيٗ

 دي ةا١ٓال٩ٛ ٤ٓخؽؼ ٤ق ١يا ا٨١اس اٛؽب اض٥ػ ضخي دق: اد٪٣

 انال؟ اض٥ػ رأي ي٥٫ٝ ١ي٩ كا٧ج: ـيٗ

 ٥ْؽي ناضب ال٩٧: اد٪٣

 ٨٤ٝ ةيٖيؽ ي٦ٟ٥ ٤ق,, ي٫٥٢ٟا ْايؾ كٞاف ةي٫ا ٤ٓشب ٞاف ا٩٧ ٢ٛج ا٧ج ةؿ: ـيٗ

 كعالص يٙؽ٣ٟٛ كْايؾ

 اض٥ػ ٤ق ٌتٓا ال: اد٪٣

 ٞخيؽ ةخ٠٥ٓ ا١ٖيؽق..أل ١ي٩ك: ـيٗ

 دي ا١ٙخؽق ٬ٛي ١ط٬ح ةٜي ٘ٓال ٪٬ ا١ٖيؽق؟؟؟ ٥١شؽد ا١ٓال٩ٛ را٘و ا٩٧ ٘ٓال حٙخٟؽ: اد٪٣

 ضاس٩ ٠ٞ ٘ي كةيػع٠

 ة١٬ٜٝ ٤ق: ـيٗ

 ٩٢ٞ ا١ط٬ار ـا٤ّ ٞاف اض٥ػ ٌتٓا

 اي٩؟؟؟ ح٠٥ٓ ةشػ ا١ٖيؽق ٪٬ري٢ٝ ا٧ا ٌيب اد٪٣ يا ٞػق ةٜي: ٨١ٙف٩ اض٥ػ

 يؽكح كالزـ ا١تيج ٘ي ٌارئ٩ ضا٩١ ٨ْػق ا٩٧ كٛا٩١ ي٬ـ اسازق ٩٨٤ بك٢ٌ رأ٘ج ٢ْي اض٥ػ راح

 ةاالسازق يٓؽؼ ٤طػش ٩٨٤ ك٢ٌب

 

 ا٩٧ النطاة٩ ٪ي٬ٜؿ ا٩٧ كٛا٩١ االسازق ٢ْي كا٩٢ٜ٘ رأ٘ج,, ي٢ٜٚ ٘ي٣٫ ٤طػش ٢ْلاف

 ا١ل٠ٖ حتّ ٤أ٬٤ري٩ ةٓخ٩

 ٞتيؽق كؽ٩ٞ ٢ْي كراح ٢١ٜا٪ؽق اض٥ػ كـا٘ؽ

 ا٨٘ػـ؟: ا١فٟؽحيؽي٩

 ـ٥طخي؟؟؟ ٬١ ةي٩ ا١ٓؾيؾ ْتػ اٛاة٠ ْايؾ ا٧ا: اض٥ػ

 ٤ٓاد؟ ٨ْػؾ ضيؽحٝ: ا١فٟؽحيؽق



 يغم ٬٤ى٬ع ٘ي كْايؾق ضيؽح٩ اة٦ اد٪٣ ز٤ي٠ اض٥ػ ٤الزـ ١طيؽح٩ ١٬ٛي ةؿ ال: اض٥ػ

 ٪يػع٨٢ي ك٪٬ ىؽكري اد٪٣ اة٩٨

 ٘ي٢ٝ ٦٤ ١ط٩ِ: ا١فٟؽحيؽق

 عا١م راضخٝ عػي احٙي٢ي: اض٥ػ

 ْال٩ٛ ةي٫ا ٪يػ٤ؽ ا٢١ي عٍخ٩ ٘ي ةيٟٙؽ ٪٬ك اض٥ػ كش ٢ْي عتير٩ اةخفا٩٤ احؽـ٥ج

 ..٢ْي٩ الد٪٣ حٙيي٫٢ا ح٦٥ ١ي٢ي ك٪يػّ٘ ١فيٗ نػاٛخ٩ ح٦٥ اد٪٣ ك٪يػّ٘ كاد٪٣ ١ي٢ي

 

 اد٪٣؟؟؟ الة٬ اي٩ ٪ي٬ٜؿ اض٥ػ حؽي يا

 اة٩٨؟ ْال٩ٛ ٢ْي اي٩ ٩٢ٓ٘ رد ٪ي٬ٟف اد٪٣ اة٬

 اض٥ػ؟ ٩٢٥ْ ةا٢١ي ٪يٓؽؼ اد٪٣

ShimoOo 

 22 اؿ ا١ط٩ٜ٢

 

 اد٪٣ اة٬ يٜاة٠ يػع٠ ا٩٧ ا١فٟؽحيؽي٩ ٦٤ ٢ٌب اض٥ػ

 ضيؽحٝ ٪يٜاة٠ ٪٬ احٙي٠: ا١فٟؽحيؽق

 كٛج اي ٘ي حػع٠ اد٪٣ زي زيٝ ا٧ج.يااض٥ػ ةيٝ ا٪ال ا٪ال: ا١ٓؾيؾ سػاْتػ ٤خلٟؽ: اض٥ػ

 ةغه٬ن٩ ساي ٘ا٧ا اع٬يا اد٪٣ ٘ٓال ةٓختؽ كال٧ي ١طيؽحٝ ٘ٓال ٤خلٟؽ ا٧ا: اض٥ػ

 ٢ٜٛخ٨ي؟ اي٩ ٘ي عيؽ: ْتػا١ٓؾيؾ

 ٤طػش ١طيؽحٝ ٪٩١٬ٜ ا٢١ي ح٬ْػ٧ي ضيؽحٝ االكؿ ةؿ ٨٘ػـ يا يؽع: اض٥ػ

 ٞالـ كن٢ج ا٧ا اف ْؽؼ اد٪٣ ٬١ ْارؼ ال٧ٝ..٨٤ي ْؽ٘ج ا٧ٝ اةػا يٓؽؼ ك٤طػش..يٓؽ٩٘

 ٪يٜا٨ٌٓي كراق ٦٤ ١طيؽحٝ

 ةٜي ٬ٛؿ ةؿ ضاس٩ ٪يٓؽؼ ٤طػش اي٩؟؟اكْػؾ ٘ي اة٨ي يا ٢ٜٛخ٨ي: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 االعؽ ٢ْي ٘ي٫ا كٕؽٛاف سػيػق ضب ٛه٩ ٘ي ْايق اد٪٣: اض٥ػ

 ةؿ..ةيطب ٘ٓال ا٩٧ ٛا١خ٢ي كا١ػح٩..٤غ٬٘ٝ ا٢١ي دق ك٪٬: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 

 ا٤خي ٦٤ ا٧ا ْارؼ ا٧ج..دؽ ٢ٛت٩ اة٨ي اد٪٣ اعيؽا..يٙؽض٨ا كيئ دق

 



 اعٍت٫ا٩١ ٨٤ي كي٢ٍب ٘ي٫ا يٙاحط٨ي يشي ا٢١ي ا٢١ط٩ِ ةخ٨٥ي

 ٪خيشي ٤ق دي ا٢١ط٩ِ ٨٘ػـ يا ١الـٗ: اض٥ػ

 اْخؽ٘ج ٤ا ٥ْؽي ا١ت٨ج؟ا٧ا ٤رال ةٜي؟ٜ٘يؽق ١ي٩: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 

 ةيخ٩ ةياعػ٪ا ال٩٧ ا١فج ٦٤ ا٢ْي ي٬ٟف ا١ؽاس٠ ا٣٫٥١..ا١ٍتٜي٩ ةا٬ٙ١ارؽ

 ك٨ٕي ٜ٘ؽ ضٟاي٩ ٤ق ٨٘ػـ يا ال: اض٥ػ

 ةٜي كع٢م اي٩ ْايؾ ح٬ٜؿ ١ي٩؟٤ا كحػرك ةخ٢ٗ ا٧ج اض٥ػ يا ي٬ق: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 اي٩؟ دي ا١ت٨ج ٥ْؽ ْارؼ ضيؽحٝ: اض٥ػ

 ١ي٩ ٨٤اـت٩ ح٬ٟف ةطيد 12 اك 12 حالٛي٫ا اي٩؟ ٥ْؽ٪ا ٪ي٬ٟف ي٨ٓي: يؾا١ٓؾ  ْتػ

 ٥ْؽ٪ا ٤ق دق ا٨٘ػـ يا ال: اض٥ػ

 ا١ف٦؟ ٘ي ٞتيؽق ح٬ٟف اكْي: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ا٨٘ػـ يا ةؽى٩ ال: اض٥ػ

 حش٨٨ي ْايؾ ا٧خي؟ا٧ج ك١ػ يا اي٩ ا٤اؿ: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ـ٩٨ 23 ٥ْؽ٪ا يا٨٘ػـ ال: اض٥ػ

 ٢١طِات ٨ٍٚي ك٤ٓؽ٘ق احهػـ ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ةطا٫١ا ة٢ػ ح٬زف د٤ا٩ٕ ا٢١ي ا١ٓا٠ٛ ا١ٟتيؽ اة٨ي اد٪٣ اف ح٨٥٫ٙي ْايؾ ا٧ج: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 احش٨٨ج؟ ـ٩٨؟؟ا٧ج 23 ٨ْػ٪ا ة٨ج ةيطب ٥ْياء ذ٩ٜ ٘ي٩ ةرٚ ا٧ا ا٢١ي..

 ٧هطخ٩ ٫٧ائي ٨٤ي يف٥ّ را٘و ك٪٬ ا١طٜي٩ٜ دي ٨٘ػـ يا ال: اض٥ػ

 

 ٠ٞ ا٧ا..٩١٬ٜٙ٤ ا٤ا٦ٞ ي٘ ٞخيؽ ةيخٜاة٬٢ا ٪٥ا..ح٥ا٤ا ٩٢ْٜ ٛا٠٘ ةؿ

 

 ٛانؽ ٤ٓا٪ا؟؟؟دي ٢ًٕ ٬١ ا٨٘ػـ يا حغي٠ ٤فخٜت٩٢ ٪ا٨٨٤ي ا٢١ي

 

 كك٩٢ٖ ٤فخٜت٩٢ ٪يػ٤ؽ دق ١ٜانؽ ْؽض ٪خٝ ٪ي٬ٟف ي٨ٓي

 

 الزـ ٞاف ٞػق ك٢ْلاف..٫٢ٞا ا١ٓي٩٢ ـ٩ٓ٥ ضخي ٪يػ٤ؽ..كـ٥ٓخ٩



 

 ١طيؽحٝ ا٬ٛؿ اسي

 ي٢ًٖ يا٢١ اة٨ي ٤ق ٘ا٪٣؟؟ ا٧ج..ٞػق ٦٤ ا٠ْٜ اة٨ي: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 

 ة٨ج؟ ٤ّ

 حٟٙيؽق ٪٬ ضا١يا ةؿ...ْي٩٢ يطب ا٢١ي ةؽى٩ اد٪٣ ك٤ق: اض٥ػ

 

 ٤ا ا٩٧ ١طيؽحٝ يي٦٥ ا٢١ي اي٩ يتٜي.. ٘ٓال كةيطت٫ا ٤ل٬ش

 

 ي٢ٍٖق؟؟؟؟؟؟؟؟

 ا٧ج كاحٙي٠ ٬١ضػي ـيت٨ي: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 كْػح٨ي ضيؽحٝ ةؿ: اض٥ػ

 ا٧ي ٪يٓؽؼ ك٤طػش كْػي ٪٨في ٤ق حغا٘ق ٤ا: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 

 ةٍؽيٜخي احأٞػ الزـ االكؿ ةؿ..٨٤ٝ ْؽ٘ج

 كا٬٥١ى٬ع ةي٣٫٨ ٤ا ٪يٙؽؽ اعيؽا ا٩٧ ٘ؽضاف ك٪٬ اض٥ػ ـا٘ؽ

 

 اٞخؽ ٤ق كٛج ٬٤ى٬ع

 ٘ي٦ رايص ـأ٨١ي ٤طػش ٩٢ٞ ا١ي٬ـ..كضل٩ ١يٝ حهػؽ::اض٥ػ: اد٪٣

 

 ٨٤ي٦ كساي

 اةػا ٨٤ي يطؽ٤ٟق ٤ا رة٨ا: اض٥ػ

 ..ارحاح ادع٠ ٌيب: اد٪٣

 ٤ق ال٩٧ ا١خٟٙيؽ ٦٤ ٪خ٨ٙشؽ د٤ا٩ٕ ٞا٧ج ا٬١ٛج ٬ٌؿ ا١ٓؾيؾ ْتػ

 



 ٞػق يٟٙؽ اة٩٨ اف ٤هػؽ

 ك٘اء يا ك٘اء: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ْا١ي؟ كن٬حٝ ةخؾْٚ ٤ا١ٝ ضتيتي يا اي٩ ٘ي: ك٘اء

 ٫٨ْا؟ اي٩ ةيطت٫ا؟ٛا١ٝ اد٪٣ ا٢١ي ا١ت٨ج ٦ْ اي٩ حٓؽ٘ي: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ١ي٩؟..عا١م ٫٨ْا يخ٣٢ٟ ر٘و..٫٨ْا ضاس٩ ٤اٛا١ق: ك٘اء

 ك٫٢ٟا احغي٠ ةطاكؿ ٩؟؟ةؿ١ي ٕيؽ ٦٤ ال: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 نص؟ اعخياراح٩ ٥ْؽق ٬ٌؿ اد٪٣ حغا٘ق ٤ا...اة٨ٝ ْارؼ ا٧ج: ك٘اء

 ٞػق اح٨٥ي: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ةخا٩ْ ا١غاص ا٥١طا٤ي ٢ٌب ا١ٓؾيؾ ْتػ ي٬ـ حا٧ي

 ضفي٦ يا ادع٠ حٓاؿ: ْتػا١ٓؾيؾ

 اي٩؟ ٘ي.ا٨٘ػـ: ضفي٦

 ٥١ٜؽبا نػيٜي ا٧ج ةخاْي ا٥١طا٤ي ح٬ٟف ٤ا ٛت٠ ا٧ج ٌتٓا: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ٢ٜٛخ٨ي اح٣٢ٟ اي٩ ٘ي ٌتٓا: ضفي٦

 كْايؾؾ..٨٤اـت٩ ٤ق ة٨ج ةيطب اد٪٣ اف ـ٥ٓج: ْتػا١ٓؾيؾ

 

 ..دق ا٬٥١ى٬ع ٦٤ حخأٞػ١ي

 ضػ ٪ي٬ٟف ضب ك٬١.. ْا٠ٛ ٥ْؽق ٬ٌؿ ضيؽحٝ اة٦ اد٪٣: ضفي٦

 

 ٨ْػق ٞاف ٥١ا ٧اـي ا٧ج.. اعخياراح٩ ٦٤ ةخ٢ٜٚ ا٤خي ٦٤ سػا ٨٤اـب

 

 ٌؽي٩ٜ يطػد ةيٓؽؼ نٖؽق ٦٤.. ُاةً اةٜي ْايؾ كٛا١ٝ ـ٨ي٦ 7

 ٤ق ةي٩؟؟ةؿ ٧ٙفي ا٨ّٛ ةطاكؿ ا٢١ي كدق ْارؼ: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 

 اح٦٥ٍ كْايؾ ٢ٜٛاف ا٧ا..٧خأٞػ ٥١ا ضاس٩ ٪٨غفؽ

 كا٩٥٢ٞ ؟اـا٘ؽ٩١ اي٩ ا٠٥ْ ْايؾ٧ي ا٧ج ي٨ٓي: ضفي٦



 ا٥١غتؽي٦ كؽٞات ٦٤ ضػ حل٬ؼ ْايؾؾ..ٌتٓا ال: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 

 كيشيت٢ي دي ا١ت٨ج يه٬ر١يك يؽاٛت٩ ضػ كح٢ٟٗ ا١ر٩ٜ ٤طالت

 

 ٫٨ْا ٤٬٢ٓ٤ات

 اة٨ٝ ٢ْي حشفؿ ْايؾ ا٧ج: ضفي٦

 اٞخؽ ٤ق اح٦٥ٍ ْايؾ: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ضا٫١ا ٛػ ٢ْي ة٨ج ٞا٧ج ك٬١: ضفي٦

 ا٥١ادي؟؟؟ ة٥فخ٬ا٪٣ ا٨١اس ٢ْي ةط٣ٟ ا٤خي ٦٤ كا٧ا: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ةي٫ا ْالٛخ٩ ٘ي حخػع٢ق ٤ا ٬ٞيف٩ ا١ت٨ج ٬١ ح٬ْػ٧ي ٌيب: ضفي٦

 حتٜي ا١ت٨ج اف ٢ٛتي ٦٤ ةػْي ا١ػ٧يا ٘ي كاضػ اٞخؽ ا٧ا: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 

 ةي٩ كا٘ؽح ٘ي٫ا اس٬زق ا٢١ي ةا٢١ط٩ِ ةط٣٢ ٥ْؽي ٬ٌؿ ا٧ا..٬ٞيف٩

 

 كدي٥ا ةخاْي ا١تٟؽي اد٪٣ اف ْارؼ ا٧ج..٩٨٤ اضٙادي كاك٬ؼ

 

 ٢ٛتٝ ٘ي ٞػق عان٩ ٤ٓؾق ١ي٩ ةي٬ٟف ا١تٟؽي اة٨ٝ

 دق ا٬٥١ى٬ع ٛؽار ستخ٢ٝ ا٬ٞف ٞػق ي٤٬ي٦ ادي٨ي عالص: ضفي٦

 عا١م ١ي٢ي يٜاة٠ ْارؼ ك٤ق سػا ٤ل٬ٖؿ كاد٪٣ ي٤٬ي٦ ْػي

 ..ي٩٥٢ٟ يشي ٤ا ٠ٞ اد٪٣ ٦٤ ةي٫ؽب كاض٥ػ

 اسازق ا١ي٬ـ ةاٛي ٍ٘ٓا٪٣ ةؽق ك٠ٖ ٨ْػق ٞاف رأ٘ج ي٬ـ ك٘ي

 ٘ي٩ اكى٩ كضشؾ ا٨ٙ١ػؽ راح ك٘ٓال..يٜاة٫٢ا ا٩٧ ١ي٢ي ٤ّ احٙٚ اد٪٣

 اكى٩ ضشؾ ا٩٧ ٬ٛي كاـخٖؽب اد٪٣ ٤ؽاٛب ٞاف ٌتٓا اض٥ػ

 

 ٤ق ٬٥٢٤ـ٩ ٩ٍ٢ٕ اد٪٣ ٢ْي ي٥فٝ ا٩٧ ٘ؽنخ٩ دي اف كضؿ



 

 انؽ ا١ٓؾيؾ ْتػ ٬١ ٞال٩٤ ٢ْي د١ي٠ ٨ْػق يتٜي كةٟػق ٞالـ ٤شؽد

 

 الد٪٣ ٤ؽاٛت٩ ٞا٤يؽا ضً ٞػق ك٢ْلاف.اة٩٨ ٢ْي ضاس٩ يهػٛق ٤ا

 

 .ةي٣٫٨ حطه٠ ضاس٩ ٠ٞ يه٬ر ٢ْلاف ضشؾ٪ا ا٢١ي االكى٩ ٘ي

 كاعػ٪ا ك٬ي٩ يخ٥ل٬ا ك٘ي٬٢ا ا٨ٙ١ػؽ ٫اكدع٢ ك١ي٢ي ٪٬ احٜاة٠ اد٪٣

 

 ةاب ك٘خص ككا٫١ا ك٧ً ة٩٧٬ٟ٢ ٛػاـ ككٛٗ كراي ٦٤ االكض ٨ْػ

 

 ٤ٙخ٬ح ا١ت٩٧٬ٟ٢ ةاب كـاب كدع٫٢ا ا١ت٩٧٬ٟ٢

 دق؟ ةا٥١فخ٬ي ا٨ٙ١ػؽ اف ٤خغي٩٢ االكى٩؟٨ٟ٤خق ض٬٢ق: ١ي٢ي

 ١ي٩؟ ٤خ٬حؽق ١ي٢ي يا ٤ا١ٝ..دق ةا٥١فخ٬ي ي٬ٟف الزـ ـياح ٨٘ػؽ دق: اد٪٣

 اي٩؟ ا١ت٨ات اعتار..٤خ٬حؽق ٤ق ال: ٢ي١ي

 اي٩؟ ة٨ات: اد٪٣

 ا١خػريب ٘ي ٤ٓا٣ٞ ا٢١ي ا١ت٨ات: ١ي٢ي

 ٘يا كٓؽق ح٫ؾ ْؽ٘ج ٘ي٣٫ كاضػق ٤ٙيق..اةػا ٣٫٨٤ ح٢ٜٜيق ٤ا دكؿ...دكؿ اق: اد٪٣

 

 ايػي٫ا ك٤فٝ ٛػا٫٤ا كٛٗ ٛاـ اد٪٣

 ْي٩٢؟؟ ةخل٨٘٬ي ا٧ج ٪٬:  ١ي٢ي

 ْي٩٢ ٪ختٜي ْي٩٢ ٧ٙفٝ ي٢ْ ح١٬ٜي ك٬ي٩ ٠ٞ ا٧خي ٤ا ٬ٌؿ:اد٪٣

 اي٩ ح٠٥ٓ دي ا١ٓي٩٢ ٪٬ريٝ..ْي٩٢ ا٧ا ةٜي: ١ي٢ي

 س٬٨ف ة٢ٍي ١ي٢ي.... اي٩ ةخ٢٥ٓي ا٧خي: اد٪٣

 الٕؽائ٫ا اـخشاب ك٪٬ كحٖؽي٩ اد٪٣ ةخفخٙؾ ٞا٧ج ١ي٢ي

 ..٢ًٕ دق ةخ٢٥ٓي٩ ا٢١ي س٬٨ف ة٢ٍي ١ي٢ي: اد٪٣



 اعػش ٤ا ٫٨٤ا ٪يخش٦٨ فٞا ال٩٧ كٌتٓا.. ا١ليٍا٧ي٩ الٟ٘ارق يفخشيب ةػا ك ٫٨٤ا ٛؽب

 اعخ٩ اي٩ ن٬رق ٘شأق ٩ٍٜ١ كري ٩ٍٜ١ ٘ي٣٫ كةيه٬ر ا١ت٩٧٬ٟ٢ ةؽق كاٛٗ ا٢١ي ٦٤ اةػا ةا٩١

 ٠ٞ.. ٛػا٩٤ كا٩ٙٛ

 

 ةخ٩٢٥ٓ ١ي٢ي ا٢١ي ٧ٙؿ ةخ٠٥ٓ يخغي٫٢ا اٟ٘ارق ٦ْ يتٓػ٪ا ٤ايطاكؿ

 ؟.١ي٩ ةختٓػ ٤ا١ٝ اي٩: ١ي٢ي

 ح٥ا٤ا ٤ٖيب ٫٢ٜٓ٘ا  ْي٩٢ ال٫٧ا ٌتٓا

 ٤ٙؽٛاق ٤ق اعخ٩ اي٩ ن٬رق  ةؿ ٤ٓا٪ا ي٬ٟف ؿةيطاك ٥ٞاف ٪٬

 ٪ػك٩٤ ي٢تؿ كةػأ  كاضػق ٤ؽق ٛاـ

 ؟ ٪ػك٤ٝ ١ي٢ي يا ا١تفي: اد٪٣

 اد٪٣: ١ي٢ي

 ةؽق ٤فخ٨يٟي كا٧ا ٪ػك٤ٝ ا١تفي: اد٪٣

 اٟ٘ارق ٢ْي يفيٍؽ يطاكؿ ٥ْا١ي ك٪٬ كعؽج اد٪٣ ـاة٫ا

 ةؽق ك٢ٌٓخ٩٢ ١تفج ١ي٢ي..

 اركضٝ ٢ْلاف ياال: اد٪٣

 ١ي٩؟ رأيٝ كٕيؽت اي٩ ٘ي ح١٬ٜي ٤ا ٛت٠ ٤ق..كح٪ؽ  ٤ق ال: ١ي٢ي

 ةطتٝ ٢ْلاف: اد٪٣

 ٨ْٝ حتٓػ٧ي ةخطت٨ي ك٢ْلاف: ١ي٢ي

 ٨ْي ٪تٓػؾ ٤ا ٥ْؽي ا٧ا: اد٪٣

 ٞٙاي٩ ض٬٢ق اي٩؟٤ق ا٤اؿ: ١ي٢ي

 ضياحي ٘ي ك٬٘خ٩ ضػ اي ٦٤ كاض٢ي اس٠٥ ا٧ج..ةٜي س٬٨ف ة٢ٍي: اد٪٣

 اي٩؟ ٘ي ا٥١ل٩٢ٟ ا٤اؿ: ١ي٢ي

 كاضػق كٓؽق ي٥٢ؿ ا٢١ي ا١ؽاس٠ اف كح٥٫ٙي حٟتؽي الزـ كا٧ٝ ٩ْي٢ ا٧ٝ ا٥١ل٩٢ٟ: اد٪٣

 ٤خ٩ٓ اك اضياف اك ة٬س ا١طب ٞاف ٤ا ٥ْؽ.. اةػا ا١طب دق ٤ق... ةيطتٝ ٤ق يتٜي ٨٤ٝ

 ا١طب دق ٤ق ٥٫٘خي؟ حا٧ي٩ ضاس٩ اي ٛت٠ ٧ٙف٩ ٦٤ ضتيتخ٩ ٢ْي ةيطاَ٘ ةيطب ا٢١ي

 ةيطاَ٘ ةيطب ا٢١ي ؟؟؟اةػا ضب ٤ق ضب ٤ق ٦ٟ١ رٕت٩ ٤خ٩ٓ دق اةػا؟؟؟ ا١طب دق ٤ق

 حفخف٥٢ي٢ي ٤ق ح٨٥ٓي٨ي ا٥١ٙؽكض كا٧خي ٥٫٘خي ح٬٫ارح٩ ٦٤ ةيط٫٥ا ضتيتخ٩ ٢ْي

 ٘ا٪٩٥؟؟؟ ضػي ٨ْػ ح٬ٛٙي٨ي الزـ ا٧خي دق ةا١ل٠ٟ



 ٞال٩٤ ك٠٥ٞ ْا١ي كن٬ت ةٓهتي٩ ةيخ٣٢ٟ ٞاف اد٪٣

 اعخي اي٩ ٪يا ٥ٞاف ضاس٩ ٘ي كةٓػي٦: اد٪٣

 اي٩؟ دع٫٢ا اي٩؟؟؟ك٪يا: ١ي٢ي

 ا٫٧ا اةػا ٪ؽىي ٤ق االياـ ٦٤ ي٬ـ ٘ي ضتج اعخي اي٩ ٬١: اد٪٣

 

 ٢٥ْج ا٫٧ا ْؽ٘ج ك٬١...ةخطت٩ ح٬ٟف ٥٫٤ا ١طتيت٫ا ٧ٙف٫ا حف٣٢

 

 ٥٫٘خي؟.. ١يٟي ٪ؽىاق ٤ق العخي ٤تؽى٬٫ش كا٢١ي....اٛخ٫٢ا ٦ٟ٥٤ دي زي ضاس٩

 ةيطت٫ا؟ ٥ٞاف ٪٬ ٞاف ٬١ ضخي:١ي٢ي

 احٓؽؼ ٬١ ٬٤ٛٗ ٘ي ٤يط٫ٍاش..اةػا ٤ٓا٪ا ي٢ٍٖق ٤ا ١ي٢ي يا كاضػق ةيطب ا٢١ي: اد٪٣

 كىا٦٤ ةطتٝ ا٧ا....٩٢ٞ ٥ْؽ٪ا ا١ٓار يلي٫٢ا

 

 ا١ِؽكؼ ىا٦٤ ٤ق ٦ٟ١.. ٧ٙفي

 دق ا٪٬ق ٌيب.. رأيي إيؽ ٦ٟ٥٤ ا٧ا اف حا٧ي ح١٬ٜي اكْي: ١ي٢ي

 

 ١يٝ ى٥اف اٞتؽ ٪ي٬ٟف ٞاف

 ٦٤ ي٬ـ ٘ي ٤ٓايا ٢ٍٕخي ا٧خي ٢ْلاف ٤ٓايا حٙي٢ي ْايؾؾ ٤ق...ْايؾك ٤ق: اد٪٣

 كاعخيار اعخيارؾ ا٬ٞف ْايؾ...االياـ

 ضاس٩ اي سؽا١ي ا٧ا اف ٧ٙخؽض.. دي ا١ِؽكؼ ٦ْ ا٨١ِؽ كةٖو....٢ٛتٝ

 ح٢٥ٟق ٤ا: ١ي٢ي

 كدق ي٬ـ ٠ٞ ٢١غٍؽ ةيٓؽى٨ي ك٢ٖي ا٧ا.. ا٠٥ٞ ١ي٢ي يا ال: اد٪٣

 

 ٤ا ٛت٠ ضاس٩ سؽا١ي ٬١ ٤ٓاق حخٓايلي كحخ٥٢ٓي حخٜت٢ي٩ الزـ كيئ

 

 ازاي؟؟؟؟٪اق ياا١ػ٧ ٪خ٬اس٫ي دق ٢ٍٕي كان٢ص احش٬زؾ

 ٞػق؟ ةخٟٙؽ ١ي٩ ا٧ج: ١ي٢ي



 ضاس٩ اـيب اح٬ٓدحق ك٤ا نص؟ اضفت٫ا اح٬ٓدت ال٧ي: اد٪٣

 

 دق ْايؾ ةؿ.. ٧ٙفٝ حف٥٢ي٢ي ْايؾؾ ا٧ا.... ةطتٝ كال٧ي..٢١ِؽكؼ

 

 ح٢تفي كْايؾؾ اة٬ٞي ايػ ٦٤ ايػؾ اعػ ْايؾ.. ا٠ٟ١ ٛػاـ يطه٠

 

 ٞػق ت٠ٛ ١طػ اح٢٥ٓق ٤ا ٘ؽح ا٢٥ْٝ كْايؾ االةيو ا١ٙفخاف

 

 كٛػاـ ا٬٨١ر ٘ي ةؿ..٧ٙفٝ حف٥٢ي٢ي ٪ف٥ط٢ٝ ةؿ كـاْخ٫ا

 

 ركضي ٦٤ ا٢ٕي يا ٥٫٘خي..اةػا دق ةا١ل٠ٟ ٤ق..ا٠ٟ١

 حؽكض٨ي ٢ْلاف ياال..٥٫٘ج: ١ي٢ي

 ......ا٥١را١ي ناضت٩ ٢ْي ٩ٍ٢ٕ ٤اـٝ ةٜي اعيؽا ٤ٓاق ا٢١ي ةا١ٙيػي٬ سػا ٘ؽح اض٥ػ

 اد٪٣ ٢ْي ٧ادي رأ٘ج ا١خػريب ٘ي كاد٪٣ ي٬ـ حا٧ي

 ا١ي٬ـ ةاٛي اسازق ا٧ج..اد٪٣: رأ٘ج

 ١ي٩؟؟؟: اد٪٣

 ا٫٨١اردق حفا٘ؽ٩١ الزـ كا٧ٝ ٘ي٩ ْايؾؾ ٣٫٤ ٬٤ى٬ع ٘ي اف كٛاؿ ٢ٌتٝ كا١ػؾ: رأ٘ج

 ٪يطه٠ ا٢١ي اي٩ يٓؽؼ ك٤فخ٨ي ةفؽ٩ْ ةيػؽ ٞاف ٢ٛت٩ اض٥ػ

 حٓتاف؟ ْي٢خي ٘ي ضػ: اد٪٣

 ٬ٞيؿ ا٠ٟ١ كاف ي٩٘ ْايؾؾ ٣٫٤ ٬٤ى٬ع ٘ي اف ةؿ ٛا١ي ٪٬...أل ٥٢ْي ضػ ٢ْي: رأ٘ج

 ٪فا٘ؽق ا٫٨١ار اعؽ عالص: اد٪٣

 ةؽاضخٝ ٤اكي عالص: رأ٘ج

 يفا٘ؽ ٤ا ٛت٠ يل٫٘٬ا ٢ْلاف ٢١ي٢ي اد٪٣ راح

 ا٫٨١اردق ٪فا٘ؽ ا٧ا: اد٪٣

 ١ي٩؟؟؟ ٪خفا٘ؽ اي٩: ١ي٢ي



 ٤خغا٘يق كساي ةا١ٟخيؽ ي٬ـ.. ْايؾ٧ي كا١ػي: اد٪٣

 ٪خٖيب؟ ٤ق ةؿ؟ ي٬ـ ةشػ: ١ي٢ي

 ٪ؽسّ دي٥ا ك٢ٛخ٢ٝ ـتٚ..٤خغا٘يق ٪ؽسّ ٕتج ٥٫٤ا ا٧ي ١ي٢ي يا اكْػؾ: اد٪٣

 حطتي٨ي؟؟ ٪خٙي٢ي كا٧خي..........

 ٘ي٩ ٕايب ا٧ج ا٢١ي ا١ي٬ـ اضتٝ ٪ٙي٠: ١ي٢ي

 ي٬ـ؟؟ ٦٤ اٞخؽ ٕتج ك٬١: اد٪٣

 ي٬ـ؟ ٦٤ اٞخؽ ٪خٖيب ا٧ج: ١ي٢ي

 كْػؾ اـ٥ّ ْايؾ ةؿ ٪ٖيب ٤ق ١ي٢ي يا ال: اد٪٣

 جٕت ٬١ ضخي ك٪فخ٨اؾ اضتٝ ٪ٙي٠ اكْػؾ: ١ي٢ي

 ٕتج؟ ٬١ حطتي٨ي ٪خٙي٢ي ١ي٢ي يا ةشػ: اد٪٣

 ٪ي٨تو ٢ٛتي ٤ا ك٥ْؽي اضتٝ ٪ٙي٠.. ١ي٢ي ٢ٛب يا ةشػ: ١ي٢ي

 

 ةطتٝ ١ف٩ ا٧ي اْؽؼ ٢ٛتي ٬٘ؽ ٤خ٢ٓٚ ٢ٛتٝ ٤ا ٬ٌؿ... اةػا ١ٖيؽؾ

 ١يا ي٨تو ة٠ٍ ٢ٛتٝ اف اْؽؼ ٢ٛٓخي٫ا ٬١ ي٨ٓي: اد٪٣

 ة٢ٍج ٬١ ٕيؽ ا١ف٢ف٩٢ ٪خ٢ّٜ ٤ق ٥ٞاف كا٧ج.. ٞػق ةا١ِتً: ١ي٢ي

 

 ك٢ٖٝ ٘ي ضاس٩ ٢ْلاف اك حطت٨ي

 اةػا اضتٝ ٪ت٠ٍ ٤ق ال٧ي اةػا ٪٫ٓ٢ٜا ٤ق ٬٤ا٘ٚ كا٧ا: اد٪٣

 ك٪يا ٞػق يي٫٥ا ٤ؽق اعؽ ٪خ٬ٟف دي اف ٕؽيب اضفاس كس٬اق ١هػرق اد٪٣ ى٫٥ا

 دق االضفاس ضفج ٥ٞاف

 ٢ْيا حخأعؽش ٤ا اد٪٣: ١ي٢ي

 ا٧ي حهػٛي كاكْي...١يٟي ضتي ٘ي كاذ٩ٜ دي٥ا ع٢يٟي ١ي٢ي... ةأيػي ٬١ ٪خأعؽ ٤ق: اد٪٣

 اةػا اضتٝ اة٠ٍ ٦ٟ٥٤

 ـا٘ؽ ا٩٧ ضؿ.. كـا٘ؽ ٢ٛت٩ ـاب ا٩٧ كضؿ كـا٘ؽ ك٤لي ـاة٫ا

 

 يطؽؽ رة٨ا" ٬ٛي احٜتو ك٢ٛت٩ ا٩٤ د٬ْق ا٘خٟؽ ك٘شأق.. ١ي٢ي ٨ْػ ٪٨اؾ ٤خ٩ٜ٢ٓ ركض٩ ةؿ

 ٨ْػق ٞاف" ٨ْيٝ ٦٤ ا٬٨١ـ كيٍيؽ ٢ٛتٝ



 

 ٪يل٩٘٬ ١ف٩ دي ا١ػ٬ْق حأذيؽ اف اضفاس

 

 كاة٬ق؟ اد٪٣ ةي٦ ٪يطه٠ ا٢١ي اي٩ حؽي يا

 كدا٣٫ْ؟ ٞاف دق عالص كال ١طتيتخ٩ حا٧ي ٪يؽسّ اد٪٣

 ك٪خٓؽ٬٘ا اـخ٧٬٨ي

 

ShimoOo—  ٤ّMona Mansor. 

 21 اؿ ا١ط٩ٜ٢

 

 كك٘اء ٪٬ ا٥١ٟخب ٘ي ٞاف اة٬ق ٦ْ كـأؿ ا١تيج كن٠ اد٪٣

 ضي٨خ٩ كا٘خ٩ ٤ا اكؿ ك٘اء. ٢ْي٣٫ كدع٠

 ا٧ج ضتيتي.. االـ ْيػ ٢ْلاف ا٫٨١اردق ساي ا٧ج ساي؟ ا٧ٝ ح٬ٜؿ ٤ق ضتيتي:ك٘اء

 .٢ٌتخ٧٬ي ا٢١ي ا٧خ٬ ةؿ س٥ي٠ يا ٌيت٩ كا٧خي ـ٩٨ ٠ٞ: دي٥ااد٪٣

 ٢ْلاف اة٬ق ٦٤ ٛؽب اد٪٣.. ٧اضيخ٣٫ كراح ٤ٟخت٩ ٦٤ ٛاـ ا٢١ي ا١ٓؾيؾ ١ٓتػ االح٨ي٦ ةه٬ا

 قٞػ ٛت٠ ٫٢٥ْا ٤ا ٥ْؽق ةطاس٩ ٘اسئ٩ اة٬ق يف٣٢ ايػق ٪ي٥ػ ك١ف٩ ٢ْي٩ يف٣٢

 االرض ٘ي ٪ي٬ّٛ ٞاف اد٪٣ اف ١ػرس٩ ٬ٛح٩ ة٠ٟ ةا٣٢ٜ١ ىؽة٩

 اي٩؟ سؽا١ٝ ا٧ج ا١ٓؾيؾ ؟ْتػ احش٨٨ج ا٧ج....اة٨ي ٬٫١ي يا: ك٘اء

 حخػع٢يق ك٤ا ك٘اء يا ةؽق ا٢ٌٓي: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ٢ْي٩؟ ايػؾ ح٥ػ ازاي ا٧ج.. اة٨ي دق ادع٢ق ٤ا: ك٘اء

 ةؽق؟؟؟ ا٢ٌٓي ة١٬ٜٝ: ْتػا١ٓؾيؾ

 س٬ز٪ا كش ٘ي ااة٫٨ ٛػاـ كٛٙج ك٘اء

 احش٨٨ج ا٧ٝ ا١ِا٪ؽ ا٧ج... ٪٢ٍّ ٤ق: ك٘اء

 ةؽق ٢ٌٓخي ٤ا ٬١ ا١ِٓي٣ ةا٩٢١ ٛف٥ا كاال ةؽق ا٢ٌٓي.. احش٨٨ج ا٢١ي ا٧ا ٤ق: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ةا١خالح٩ ٌا١ٚ ١ختٜي د٬١ٛخي

 ةٜي؟؟؟ ٨ٜ٢ٌي..ٌا٩ٓ١ ٤ق ٢ْيا؟ٌيب ةخط٢ٗ ا٧ج.. احش٨٨ج ٘ٓال ا٧ج: ك٘اء



 ٢ْيا حغا٘يق ك٤ا ضه٠ ا٢١ي اي٩ ٧ل٬ؼ ٥١ا.. د٬١ٛخي قةؽ ا٢ٌٓي ا٤ي يا ارس٬ٞي: اد٪٣

 ٬١ضػ٪٣ كـاةخ٣٫ ةؽق ٢ٌٓج اعيؽا ك٘اء

 ٞػق؟ ٤ٓايا ةخخٓا٠٤ ا٧ج ا٤خي ٞػق؟ك٦٤ ٢٥ْج اي٩؟ك١ي٩ ٘ي اْؽؼ ٦ٟ٥٤: اد٪٣

 احش٨٨ج ٤ا ـا٩ْ ٦٤: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ٤ش٬٨ف ٤ق ا٧ا: اد٪٣

 س٬٨ف ٕيؽ اي٩ حف٥ي٩ كدق: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ٩٨٤ ككٛٓج االرض ٢ْي كّٛ ٘ا١ِؽؼ اد٪٣ كش ٘ي كر٤اق ٞتيؽ ُؽؼ ك٢ٌّ ٥١ٟخت٩ راح

 ٘ي ك٪٥ا ك١ي٢ي الد٪٣ ن٬ر...ٞخيؽ ن٬ر

 ٘ي اف يخأٞػ الزـ يل٫٘٬ا ا٢١ي ن٬ر...ةٓو اضياف ٘ي ك٪٥ا ١ي٣٫ ن٬ر..ةٓو ٤ّ ا٨ٙ١ػؽ

 اةػا ٫٨٤ا يتؽأ٪ا يٓؽؼ ٤ا ٥ْؽق ن٬ر...ةي٣٫٨ ضه٢ج ْال٩ٛ

 ١ي٩؟ ةخؽد ٤ق اي٩: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ....ـاْخ٫ا ضاس٩ ه٢ق٤ط: اد٪٣

 ةٜي؟ ٞػب ة٠ٍ.. ْها٘يؽ داٛٚ كايٙي٦ كال ةخفخٓتً ا٧ج: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ٦ٟ٥٤ كا٧ج ةي٨ا ضاس٩ ٤طه٢ق...د٬١ٛخي ةٟػب كال ٞػق ٛت٠ ٞػةج ٤ا ٥ْؽي ا٧ا: اد٪٣

 ضاس٩ ك٤طه٢ق ـيتخ٫ا ا٧ي ي١٬ٜٝ ك٪٬ ن٬ر٧ا ا٢١ي ٦٤ حخأٞػ

 كـيتخ٫ا؟؟؟١ي٩ ٥ٛج دق ا٬١ىّ ٘ي ٤٣ا٨ٞخ ةٓػ ا٣ٟ٧ ٪هػؽ ا٧ي ٤خغي٠ كا٧ج: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 يطه٠ ةٟؽق دي ا٥١ؽق ضاس٩ ٤طه٢ق ٬١ ضخي ـيادحٝ؟؟؟كةٓػي٦ راس٠ ٤ق

 ةطت٫ا ا٧ي ا٬٥١ى٬ع..ةا١ؽس٩١٬ ْال٩ٛ ٤ا٬١ش ا٬٥١ى٬ع: اد٪٣

 ٤ٓا٪ا ٢ًٕ ضاس٩ ا٠٥ْ ك٤طتخق

 ٤ق دق ٘ي٫ا كحطي٦ حت٬س ٢ًٕ؟كا٧ٝ ٨ٟ٤ق ٨٘ػؽ حاعػ٪ا كا٧ٝ: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 اعؽح٫ا...رد ٢ًٕ؟؟؟؟؟؟٪اق ٤ق دق ـ٩٨ 23 اؿ ٢٥ٟ٤خق ٩٢ْي حطب ٢ًٕ؟؟؟كا٧ٝ

 اي٩؟ ٘ي٫ا كٙج ْي٩٢؟١ي٩ حطب

 ةي٫ا ٪ؽحتً كةٓػ٪ا ـ٩٨ ٞاـ ك٪فخ٨ي ةطت٫ا ةؿ..٢ًٕ ا٩٧ كْارؼ ٢ًٕ: اد٪٣

 ٪يف٥ط٢ٝ؟؟؟ ك٤ي٦: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ٪يف٥ط٢ي؟ ٤ي٦ اي٩ ي٨ٓي: اد٪٣

 ٬٘را ٪خ٨خ٫ي دي ةا١ت٨ج ْالٛخٝ ي٨ٓي: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ك٪فخ٨ا٪ا ةطت٫ا ا٧ي ١طيؽحٝ ٢ٛج ا٧ا..اةػا ةي٫ا ْالٛخي ٪٫٨ي ٤ق اـٗ: اد٪٣



 ٪خ٨خ٫ي ي٨ٓي ٪خ٨خ٫ي دي ا١ٓال٩ٛ اف ٢ٛج كا٧ا: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 اضت٫ا ا٧ي ح٨ٓ٨٥ي ٪خٜػر ٤ق ضيؽحٝ..٪خ٨خ٫ي ٤ق اـٗ ١طيؽحٝ ة٬ٜؿ كا٧ا: اد٪٣

 أل؟ كال ٫ا٪خفيت...٬ٛي ٞخيؽ ا٠٥ْ اٛػر ةؿ حطت٫ا ا٨٤ٓٝ اٛػرش ٤ا ٘ٓال ا٧ا: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 اـيت٫ا ٪ٜػر ٤ق ا٧ا ةؿ اـٗ ا٧ا.. ٪فيت٫ا ٤ق أل: اد٪٣

 عػ٪ا ١ي٫ا د٬١ٛخي ركح ٧هيطخي ْايؾ ك٬١..٪يطه٠ ا٢١ي ٦٤ حؾ٢ْق ٤ا يتٜي: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ٤ٟاف اي ٘ي ةي٫ا كا٪ؽب

 ا٨٥١اـب ا٬١ٛج ٘ي ةؿ ٪خش٬ز٪ا ا٧ا...ةي٫ا ٪٫ؽب ٤ق ا٧ا: اد٪٣

 ةؽاضخٝ اض٣٢: ْتػا١ٓؾيؾ

 ر٣ٛ ك٢ٌب ا١خ٢ي٬ٙف ك٤فٝ كٛٓػ ٥١ٟخت٩ ْتػا١ٓؾيؾ راح

 ٥١ػرـ٩ ٧فغ٩ حتٓج ا١هتص ْايؾؾ..٨ْػؾ ا٢١ي ا١ه٬ر...ضفي٦ يا اي٬ق: ْتػا١ٓؾيؾ

 ا١ت٢ػ ٨١ادي ك٧فغ٩ اة٬٪ا ١تيج ك٧فغ٩..ا١ت٨ج

 ٢ْي٫ا يخٙؽج ا٠ٟ١ حخ٢ٓٚ

 اة٬ق ايػ ٦٤ ا١خ٢ي٬ٙف كػ سؽي اد٪٣

 دق؟ ةخ٩١٬ٜ ا٢١ي اي٩ ا٧ج: اد٪٣

 كاع٢ي٫ا ٤ػرـخ٫ا ٦٤ حخؽ٘ػ ٪غ٢ي٫ا.. ٤ٟاف ٠ٞ ٘ي ٪ٙيط٫ا..ـ٥ٓخ٩ ا٢١ي: ْتػا١ٓؾيؾ

 .. ةيخ٫ا ةؽق ضخي حغؽج حٜػرش ٤ا

 ٤ٓا٪ا كةخػ٤ؽ٧ي..٤فخٜت٫٢ا ةخػ٤ؽ ٞػق ا٧ج: اد٪٣

 ٢ٛخ٢ٝ ٞػق ٢ْلاف..دي زي ةٓال٩ٛ ٧ٙفٝ كةخػ٤ؽ ةأيػؾ ةخػ٤ؽ٪ا ا٢١ي ا٧ج: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 اة٬٪ا اف ٤ٓخٜػش الف... كا٪ؽب عػ٪ا ركح

 االح٨ي٦ ا٧خ٬ ٘ا٪ؽة٬ا..ُاةً ح٨ّٙ ا٧ٝ اْخٜػش ٤ا ٥ٞاف كا٧ج دي ا١ه٬ر ةٓػ يٜت٫٢ا ٦ٟ٥٤

 ةٓو ٤ّ

 ةا١ِتً؟ اي٩ ٨٤ي ْايؾ ا٧ج....٪٫ؽب ٤ق ١٬ٛخ٢ٝ: اد٪٣

 ح٫٥٢ٟا اك ةي٫ا ٪خخه٠ ٤ق ا٧ٝ ضا١يا حٓا٪ػ٧ي... ٫٧ائي ةي٫ا ْالٛخٝ حٍّٜ: ْتػا١ٓؾيؾ

 ا١ه٬ر ٪٨لؽ٫١ا دق ٢٥ْج ٬ـي ٘ي ك٬١ ٌؽي٩ٜ ةاي رـا٩١ حتٓخ٫٢ا اك حل٫٘٬ا حطاكؿ اك

 ٘ي٩ ٬٤س٬دق ٪يا ٤ٟاف ٠ٞ ٘ي..دي

 ةؿ كاضػق ٤ؽق اال٠ٛ ٢ْي ا٫٥٢ٞا ٌيب: اد٪٣

 ....٤ؽق كال: ْتػا١ٓؾيؾ

 ةي٫٨ار ٩٢ٞ ْا٩٥١ كاف رس٢ي٩ حطج ةخ٫٨ار ا١ػ٧يا اف ضؿ اد٪٣



 ا٤خي؟؟؟ ١طػ: اد٪٣

 ا٤خي؟ ١طػ اي٩ اي٩؟؟ي٨ٓي: ْتػا١ٓؾيؾ

 ةا٩١ ٢ْي حغٍؽ اساة٩ ةاكؿ ٘شاكة٩ ٤خ٩ٓٛ٬ ٨ٟ٤ق ٢١يا اد٪٣ ةفؤاؿ ْتػا١ٓؾيؾ احٙاسئ

 ٤ا ا٤خي ١طػ ْايؾ٧ي ا٧ج..١ٙخؽق ٢ْي٩ ةيط٬٥ٟ ٢ْي٩ ةيخط٣ٟ ا٢١ي ي٨ٓي: اد٪٣

 ٘خؽق ضػد..ا٫٥٢ٞاش

 يؽد ْارؼ ٨ٟ٥٘ق دق ا١فؤاؿ ٤خغي٠ ٨ٟ٤ق ْتػا١ٓؾيؾ

 ـ٨ي٦ ع٥ؿ: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ٞخيؽ ٢ْيٝ ٤ؽق؟؟؟ضؽاـ ا٫٥٢ٞا ٤ا ضخي ٕيؽ ٦٤..ـ٨ي٦ اي٩؟؟ع٥ؿ: اد٪٣

 اك ٪ل٫٘٬ا ٤ق كا٧ي..اةػا ٤ٓا٪ا ٢ٖ٤ٍخق كا٧ي ةشػ ةطت٫ا ا٧ي ةأي٩ اض٢ٙ٢ٝ..٬ٛي

 ارس٬ؾ ٤ؽق ك٬١ ضخي ا٫٥٢ٞا اال٠ٛ ٢ْي ةؿ اٛاة٫٢ا

 نػ٤خي ٤خغي٠ ٤ق ا٧ج..ي٬ـ ي٨ٜه٬ش ٤ا ـ٨ي٦ كع٥ؿ ٤ؽق كال..اد٪٣ يا ال: ْتػا١ٓؾيؾ

 ٘يٝ احهػ٤ج ةشػ ا٧ا..ؽق٤ كال حفخا٪٢ق ٤ا..دي ةا١ت٨ج ْؽ٘ج ٥١ا اي٩ ٛػ ٞا٧ج ٘يٝ

 ٨ٞج ْؽ٘خ٩ ك٥١ا ٥ْؽ٪ا اْؽؼ ٨ٟ٤خق ضتيخ٫ا ٥١ا ا٧ا ةؿ احهػ٤ج ا٧ٝ اـٗ كا٧ا: اد٪٣

 ٫٨ْا اةٓػ ك٤ٜػرحق ضتيخ٫ا

 ك٤ق..حا٧ي دي ا١ت٨ج ٤ّ ٪خخ٣٢ٟ ٤ق..حتٓػ الزـ ٨ْٝ ٕهب حتٓػ الزـ ٞاف: ْتػا١ٓؾيؾ

 ٤ػيؽ ٥٢ٞخ٢ٝ كا٧ا حا٧ي دي ا١ت٢ػ ٪خفا٘ؽ

 حػريتٝ ٪خ٠٥ٟ ك٤ق ةٟؽق ٦٤ ك٢ٖٝ خ٣٢حف ككا٘ٚ ا٥١غاةؽات

 :.................اد٪٣

 اد٪٣ يا ْا٪ػ٧ي: ْتػا١ٓؾيؾ

 ٪خؽاٛت٨ي؟.. اك٫٘٬ا اك كراؾ ٦٤ ٪٫٥٢ٟا ٤ق ا٧ي ٛا١ٝ ك٤ي٦: اد٪٣

 كْارؼ..١ي٩ حؽةيخي ك٘ي اة٨ي اعالؽ ٘ي ا٠٤ ٨ْػي ١ف٩ ةؿ ٪ؽاٛتٝ ٤ق ال: ْتػا١ٓؾيؾ

 كال٧ي...٫ْػؾ ٪خغ٢ٗ ٤ق حٓا٪ػ٧ي ٥١ا ا٧ٝ

 اْؽ٘ٝ كال اة٨ي ا٧ج ال يتٜي..دق ٫ْػي ع٨ج ا٧ٝ ١ط٩ِ اي ٘ي ْؽ٘ج ك٬١.. ٪يا ٪ؽاٛت٫ا

 كا٪ػ كرة٨ا ا١ػي٦ ١ي٬ـ ٨٤ٝ ٤ختؽي كاةٜي

 دق ٫ْػ٧ا ٢ْي

 ٞاف ا٢١ي ا١ط٣٢ ٦٤ ٪يهطي الزـ ا٩٧ ضاـؿ ٞاف..اكىخ٩ كراح كـاة٩ اة٬ق اد٪٣ ْا٪ػ

 ٛؽيب ٘ي٩ ْايق

######### 



 ةيغيب ي٬ـ ٠ٞ ةؿ يشي٫٢ا اك اد٪٣ ٦٤ ح٢ي٬ٙف خ٨يحف ١ي٢ي ي٬ـ ك٠ٞ اـت٬ْي٦ ْػي

 ا٨١ادي ٘ي الض٥ػ كراضج احشؽأت كاعيؽا ا٫٢٤ا

 ١ط٩ِ ٦ٟ٥٤ اض٥ػ: ١ي٢ي

 احٙي٢ي ٌتٓا اق: اض٥ػ

 ٘ي٦؟ اد٪٣ ٪٬: ١ي٢ي

 ٤فا٘ؽ اد٪٣: اض٥ػ

 ا٤خي؟ ٪يشي ةؿ ٤فا٘ؽ ا٩٧ ْار٩٘: ١ي٢ي

 ٥٢ٞخ٩؟ ٬١ ضاس٩ ا٩١٬ٛ حطتي...كهللا ْارؼ ٤ق: اض٥ػ

 ٢ْي٩ ي٨٥ٍي ةؿ ي٨٥٢ٟي ١٬ٛي قا: ١ي٢ي

 ي٬ن٠ اكؾ: اض٥ػ

 ا١ٟالـ ٧ٙؿ ي٫١٬ٜا ك٪٬ الض٥ػ حؽكح ١ي٢ي يٓػي ي٬ـ ك٠ٞ

 ٘ي٩ ةيرٚ ضػ اٞخؽ ال٩٧ ةاض٥ػ احه٠ اد٪٣

 ٢ٌب ٨٤ٝ ْايؾ ارس٬ؾ اض٥ػ: اد٪٣

 حلاكر ةؿ ا٧ج ضاس٩ اي اد٪٣ يا ٌتٓا:اض٥ػ

 كرة٨ا ٛادر ٤ق ةؿ ا٩١رـ اةٓخ٫٢ا ضخي اك ١ي٢ي ٪٣٢ٟ ٤ق ا٧ي اة٬يا كْػت ا٧ا: اد٪٣

 يفا٤ط٨ي

 ح٫٥٢ٟا اع٢يٝ ْايؾي٨ي ا٧ج: اض٥ػ

 ٫١٬ٛا ٞػق ٦٤ اٞخؽ ْايؾ ٤ق..حفخ٨ا٧ي ةؿ ح٫١٬ٜا ا٧ٝ ْايؾق ا٢١ي ٠ٞ ال: اد٪٣

 ٪ؽسّ كْػح٫ا ٤ا زي كا٧ا.حفخ٨ا٧ي

 ٪٫١٬ٜا اد٪٣ يا ضاىؽ: اض٥ػ

 ةاة٬ق كاحه٠ اد٪٣ ٤ّ ٠ٙٛ اض٥ػ

 أل؟ كال اد٪٣ ٢ْي كةخفأؿ اي٩ ْا٩٢٤ ا١ت٨ج..ازيٝ اض٥ػ: ْتػا١ٓؾيؾ

 ا٫٧ا ٤ي٨٥ٝ ا٢١ي اي٩ ضيؽحٝ ةم..ْيلخي ٘ي ز٪ٜخ٨ي ؟دي ٢ْي٩ ةخفأؿ ٌتٓا: اض٥ػ

 ٪يخه٠ ٤ق ا٩٧ كْػؾ ٪٬..ةي٩ ٪خخه٠ ٤ق

 ٞػق زي ا٢١ي ا١رٖؽات ٘ي عتيؽ دي٥ا اد٪٣..٢ْي٫ا ٪يؽد ٤ق ا٩٧ كْػٞق ٤ا ةؿ ةي٫ا

 اي٩؟ ٠٥ٓ٧ ٌيب: ْتػا١ٓؾيؾ

 انال حخه٠ طاك١قح ٤ا ٥ٞاف ا١ت٨ج ٧غ٢ي: اض٥ػ



 ةٜي؟ كازاي: ْتػا١ٓؾيؾ

 اع٢ي٫ا ضاس٩ اي ٪٫١٬ٜا دق ا٬٥١ى٬ع ٘ي ٪خهؽؼ ا٧ا ةم..٢ْيا حفيت٫ا ةٜي ازاي: اض٥ػ

 ٩٨ْ حتٓػ

 دي اف ك٤اح٨فاش..دق ةا٬٥١ى٬ع يٓؽؼ ضػ ْايؾ ٤ق ةؿ ٤اكي عالص: ْتػا١ٓؾيؾ

 ة٨ج ككؽؼ كْؽض اة٨ي ـ٩ٓ٥

 اةػا دق ةا٬٥١ى٬ع ٪يٓؽؼ ٤طػش ا٨٘ػـ يا ضاىؽ: اض٥ػ

 كا٘خ٩ ٤ا اكؿ ١ي٢ي كٞا١ٓادق ا٨١ادي اض٥ػ راح

 ٨٥٢ٞيق ٤ا ١ي٢ي يا ال: اض٥ػ

 ٤ؽسٓق ك١ف٩ ك٫ؽ يشي ك٘ات ةا١ٟخيؽ ي٤٬ي٦ ٛا١ي ٪٬ ةؿ..ةيايٜٝ ٬١ اـ٩ٙ ا٧ا: ١ي٢ي

 ٩٨٤ ـيتٝ عالص ١ي٢ي يا ٪يؽسّ ك٤ق: اض٥ػ

 ٪يؽسّ؟ ٤ق اي٩ ي٨ٓي: ١ي٢ي

 ٩٨٤ كـيتٝ ١ي٢ي يا ا٤لي..جع٢ه ضاس٩ ك٠ٞ ع٢م ا١خػريب عالص ي٨ٓي: اض٥ػ

 ع٢هج؟ ضاس٩ ٠ٞ اي٩ ي٨ٓي ٨٥٫٘ي ال: ١ي٢ي

 كعالص ض٬٢ق ةؼٞؽيات اضخِٙي ي٨ٓي: اض٥ػ

 ١ي٩؟ ٪يؽسّ ٤ق اد٪٣.. ١٬ٛي ارس٬ؾ: ١ي٢ي

 عتٍخي٩ ٥١ا ٘اٞؽق....٤هؽق ٌا٥١ا: اض٥ػ

 ٘اٞؽق: ١ي٢ي

 ر٘يخي كا٧خي ا٥٢ٞٝ ضاك١ج ا٧ي ةٓػ٪ا ٘اٞؽق: اض٥ػ

 ةأد٪٣ اي٩ ْالٛخ٩ كدق اي٬ق: ١ي٢ي

 ٘ي ك٤ا١ٟيق اةػا ٢ْيٟي ةيٜػر ٤طػش ا٧ٝ ٛاؿ كا١شؽـ٬ف ا٨١ادي ٘ي ٨ٞا ي٫٤٬ا: اض٥ػ

 كاحؽا٪٨ا ٌؽي٩ٜ ةاي ي٬ن٢ٝ ـاْخ٫ا ٘ه٣٥ سػا ا١خطػي ةيطب اد٪٣ كٌتٓا دي ا١ٜه٩

 نتا٩ْ ٘ي ا١غاح٣ زي ٪يغ٢يٟي ا٩٧ ٢ْيٟي ٨٢ٞا

 ةشػ يطت٨ية اد٪٣.. ٞػق ٤ق دق؟اد٪٣ ٞال٤ٝ ٪هػؽ ا٧ي ٤خغي٠ كا٧ج: ١ي٢ي

 يؽسّ ٤ا ٕيؽ ٦٤ ةيفا٘ؽ ةشػ ةيطب كا٢١ي: اض٥ػ

 ُؽكؼ ٨ْػق: ١ي٢ي

 دق زي ٘يػي٬ ضتيتخ٩ ةيه٬ر ةيطب ا٢١ي..دي ـا٘ؽ ةالش: اض٥ػ



 اضياف ٘ي ١ي٫ا ٘يػي٬.. ا٨ٙ١ػؽ ٘ي ن٬ر٪٣٫١٬ ا٢١ي ا١ٙيػي٬ ١ي٢ي ككري ٬٤ةي٩٢ اض٥ػ ٢ٌّ

 ٢ْي٫ا ٪ي٥ٖي ا٫٧ا ضفج.. اد٪٣

 ةيطتٝ؟؟ ١ف٩ ٪اق,, ةا١ؽ٪اف ٘از ا٩٧ اذتات ٫٢ٞا ٢ل١٩٢ ٤ت٬ٓت دق ا١ٙيػي٬: اض٥ػ

 انػؽ ٛادرق ٤ق ا٧ا:.............١ي٢ي

 ٤خٙٚ ٞاف ال٩٧ ؟ٌتٓا. ٤ادع٢خ٬ا ةٓػ ا١ت٩٧٬ٟ٢ ٢ٙٛق ٤ا ١ي٩ ٢ْيٟي ةيغاؼ ٪٬ ٥١ا: اض٥ػ

 ..........٤ٙخ٬ح ا١تاب ٘فاب يه٬رق ضػ ٤ّ

 يؽىاش ٤ا كا٩٧ ةيطتٝ ا٩٧ خ٩ٛه نػٛخي ح٧٬ٟي اكْي... ٤ٓاٞي ٢ٍٕق ٤ا ا٩٧ رة٨ا اض٥ػي

 ٢ْي٩ نٓتخي ةؿ ا٧خي..٤ٓاٞي ي٢ًٖ

 ٢ْي٩ ةخفأ١ي ا٧ٝ ك١٬ٛخ٩٢ ٤ؽق اعؽ ٥٢ٞخ٩ ك٥١ا اق.. ا١ػٞخ٬رق ض٣٢ يييّ ٤طتق اٞخؽ ٤ق

 "٤ٓاٞي ي٨اـ ٤فخٓػ ٪٬ ـاْخ٫ا ٌؽي٩ٜ ةأي ْؼريخٝ حٜٙػي ٥١ا"  ا١٬ٛٝ ٛا١ي

 ٞٙاي٩ ارس٬ؾ ٞٙاي٩: ١ي٢ي

 ا١طٜي٩ٜ حٓؽ٘ي ضٜٝ ٦٤ اف كايٗ كا٧ا..حٓؽ٘ي ْايؾق ٨ٞخي ا٧خي ةؿ اـٗ ا٧ا: اض٥ػ

 ك٪٬ اض٥ػ ٤ي٦؟؟٤لي ٢ْي ا٧خهؽ ةؿ اعيؽا ا٧خهؽ ا٩٧ ضؿ ك٪٬ ك٤ليج ـاةخ٩ ١ي٢ي

 ٛهؽ ٤ا ٥ْؽق اد٪٣ الف ٤ا١ي٩ كىيٚ ا٧خ٣ٜ ا٩٧ ٘ؽض٩..٤غخ٢ٙي٦ ةاضفاـي٦ ضاـؿ

 يصيؽ  يطاكؿ ا١ٍؽيٚ ٬ٌؿ ٘ي٠.. ي٨خ٣ٜ ٢ْلاف ٘ي٩ ٢ٍٕق ٤ا ٪٬.. كئ اي ٘ي ٤ٓاق

 ـ٩٨ 24 ٦٤ اٞخؽ ٦٤ ١الـٗ ةؿ ىاي٩ٜ ٤ٓاق ٩٢٥ْ اد٪٣ ٬٤ٛٗ اي يٙخٟؽ اك ى٥يؽق

 ةيغؽس٩ اد٪٣ ٬٤اٛٗ ٞا٧ج ا٘خٟؽق ا٢١ي ٠ٞ ٤ؽق ٘ي ز٩٢ْ اد٪٣ ٤ا ك٥ْؽ انطاب ك٪٥ا

 ا٢١ي ٪٬ ا٩٧ كي٬ٜؿ ٢ْي٩ يٍٖي اد٪٣ ٤ؽق ٠ٞ ا٘خٟؽ..٤ل٩٢ٟ كراي ٤ل٩٢ٟ ٦٤ ٘ي٫ا

 اد٪٣ ٤ؽق ٠ٞ ا٘خٟؽ..ةػا٩١ ٜٓابا١ اد٪٣ كياعػ يخٓاٛتق ٤ا ٢ْلاف ٢ٍٕاف

 ..٫٢٥ْا ٪٬ اعٍاء ٢ْلاف ا٢ٟ١ي٩ ٘ي ك٪٬ اسازح٩ ٦٤ احطؽـ

 ٥٢١ٓفٟؽ كن٠..اةػا ٤ٓاق ٠ٛ ٤ا ك٥ْؽق ا١هػكؽ نػي٩ٜ ٞاف ٥ْؽق ٬ٌؿ اد٪٣ اف ا٘خٟؽ

 ٢٥ْخ٩ ا٧ا ا٢١ي اي٩"٢ْي٩ ك٤فيٍؽق ٥ْياق ا١ٖيؽق ٞا٧ج ةؿ ٩٢٥ْ ا٠١ ٢ْي ٧ػـ ك٩٢ٞ

 "دق؟؟؟

 ٬ٛي ٤خأعؽ ٞاف ٧ػ٩٤ ةؿ سػا ك٧ػـ ن٬رق ا٢١ي ا١ٙيػي٬ ٤فص

 ٤ا اكؿ ا٠ٟ١.. ٨ْي٫ا ٤ا١ي٩ ازاي؟؟ا١ػ٬٤ع كن٢ج حٓؽؼ ٤ا ٕيؽ ٦٤ ةيخ٫ا كن٢ج ١ي٢ي

 اي٩؟ ٘ي ةيفأ٫١ا كا٫٘ا

 كاعيؽا ٢ْي٩ حؽد ةؽى٩ ٤ٓؽ٘خق..سي٩ ٥١ا سػ٪ا ضخي حؽد اك حخ٣٢ٟ ٛادرق ٤ق ك٪يا

 ٢ْي٫ا كا٥ٕي سػ٪ا ضي٦ ٘ي ا٫٧ارت

 

 ا١ٟتيؽ؟؟؟ طبا١ ٫٧اي٩ دي ياحؽي



 دي٥ا؟؟؟ ةيٓيق ا١طب كال

 ٩ٍ٢ٕ يه٢ص ٪يطاكؿ عالص؟؟؟اض٥ػ كال حا٧ي ٪يؽس٬ٓا.. ةٓو ٦ْ االضتاب ا٘خؽؽ

 ضياح٩؟ ٪ي٬ان٠ كال الد٪٣ ك٪يٓخؽؼ

 ٬٤ن٢خ٬ش ك٬١ ح٬ٛٓاح٣ٟ ك١٬١٬ٛي٢ي اةػ٬ْا

ShimoOo 

 22ا١ط٩ٜ٢

 

 ض٩ٜ٢ الكؿ ارس٬ٓ ع٥ف٩ ٤ق ـ٨ي٦ ْلؽ ٦٤ دي ذٞؽياح٩ اد٪٣ ٟ٘ؽق ٢ْي

 ك٪٣٫ٙ٨ ـ٨ي٦ ع٥ؿ ٤هؽ ٘ي ٘ي٠ يفا٘ؽ ٤ا ٛت٠ ٦ٟ١ ـ٨ي٦ ع٥ؿ ٦٤ ٤فا٘ؽ ٪٬

 ـ٨ي٦ ْلؽ ٦٤ دي ا١ؼٞؽيات ٠ٞ ةؿ ا١ط٢ٜات ٤ّ اٞخؽ

 ٢ْي٫ا ٞلٙج ا١ػٞخ٬رق ك٥١ا ا٥١فخلٙي ٢ْي ا٪٫٢ا اعػك٪ا ١ي٢ي

 ْهتي ا٫٧يار ٨ْػ٪ا ضيؽحٝ ة٨ج: ا١ػٞخ٬رق

 ١ي٩؟؟؟ اي٩؟؟ٌيب: كاة٬٪ا سػ٪ا

 ز٫٢ْا ٘ي٣ٟ ضػ: ا١ػٞخ٬رق

 ٩٢ٞ ا١تيج د٩ْ٬١ دي ١ي٢ي اةػا ة٨خي يا ال: سػ٪ا

 ةطاس٩ ٥١طخ٢ٝ اٞيػ..٤ٓاؾ ةخخ٣٢ٟ ٪يا كاضػ اٞخؽ ا٧ج" االب

 ....٦٤ حٜؽيتا..٤ٓايا ةخخ٣٢ٟ ٤ق ٞتيؽق ٘خؽق ةٜا٫١ا اة٨ي يا ال: ا١شػ

 ةاةا؟ يا اي٩ حٜؽيتا: االب

 ا٧ا ك٥١ا ضتج ح٬ٟف ي٦ٟ٥...كٛخ٩ ٤ق ٢ٛخ٫٢ا كا٧ا ا١طب ٦ْ ـأ١خ٨ي ٤ا ـا٩ْ ٦٤: ا١شػ

 ٨ْي؟؟؟ عتج ا١ٟالـ ٢ٙٛج

 ةخطب؟؟؟ ٪يا ي٨ٓي: االب

 ةٓو ٤ّ اـؽار٪٣ ٠ٞ ناضتخ٫ا اـ٥اء اـأؿ ْارؼ ٤ق: ا١شػ

 ي٫٥٢ٟا ك٢ٌب اـ٥اء ةيتج كاحه٠ االب راح ٘ٓال

 اي٩؟ ْا٩٢٤ اـ٥اء يا ازيٝ: االب

 ضاس٩؟ ٘ي عيؽ ٬٥ْ يا ٬ٞيف٩ ا٧ا: اـ٥اء

 اي٩؟ ٘ي ١٬ٛي٢ي ا٢١ي ا٧خي: االب



 ٬٥ْ؟ يا اي٩ ٛهػؾ ٘ا٪٩٥ ٤ق: اءاـ٥

 اـ٥اء؟ يا ٤ا٫١ا ١ي٢ي ٛهػي: االب

 دي؟ االـئ٩٢ ٠ٞ ةخفأؿ ١ي٩ ا٧خي ٬٥ْ يا ٤ا٫١اش": اـ٥اء

 ْهتي ا٫٧يار ك٨ْػ٪ا ة٢ي٢ي ا٥١فخلٙي ٘ي اض٨ا ٢ْلاف: االب

 ا١ٓهتي ١ال٫٧يار ة٨خي كن٠ ا٢١ي اي٩ ح١٬ٜي٢ي ٦ٟ٥٤

 ؟ ا٤خي ضه٠ ٌيب.. ٥ْي يا ْار٩٘ ٤ق اااا٧ا ْهتي؟؟؟ ا٫٧يار اي٩:اـ٥اء

 ككن٫٢ا ةخطت٩ ١ي٢ي ا٢١ي ٤ي٦... ١٬ٛي٢ي ٘ارس٬ٞي ة٨خي ْار٩٘ كاضػق اٞخؽ ا٧خي اـ٥اء: االب

 حٟػةيق ٤ا كا٢٥١ص كا١ٓيق ةي٣ٟ٨ ا٢١ي ا١ٓلؽق ٢ْلاف حٟػةيق ك٤ا..دي ٢١طا٩١

 ـا٘ؽ كا٩٧ ا١شػاد ا٥١خػرةي٦ ٦٤ ُاةً ةخطب ٞا٧ج ا٫٧ا اْؽ٩٘ ا٢١ي ٠ٞ ا٧ا ٬٥ْ: اـ٥اء

 كةؿ

 ا٫٧ارت؟ ٪يا ـا٘ؽ ا٩٧ ٥١شؽد ي٨ٓي: االب

 اْؽ٩٘ ا٢١ي ٠ٞ دق ٥ْي يا ْار٩٘ ٤ق: اـ٥اء

 ضه٠ ا٢١ي ٠ٞ كضٟا٩١ ٢١شػ كراح ا٥١ٟا٩٥١ ٠ٙٛ

 ا٫٧ارت؟ ٪يا ـا٘ؽ ك٥١ا ٤ٓاق ٢ٍٕج ح٬ٟف ٦ٟ٥٤: االب

 اةػا ٞػق ح٢٥ٓق ٤ا ضٙيػحي ا٧ا ٌتٓا ال: ا١شػ

 احأٞػ الزـ ٧ا؟؟؟ا. ١ال٫٧يار كن٫٢ا ا٢١ي اي٩ ا٤اؿ: االب

 س٬٨ف اي٩؟ة٠ٍ ٪خ٠٥ٓ اـخ٨ي: ا١شػ

 ة٨خي ٢ْي ٪٦٥ٍ: االب

 كـأ٫١ا ٢١ػٞخ٬رق راح

 ـؽ ا٬٥١ى٬ع ْايؾ ةؿ..٢ٌب ضيؽحٝ ٦٤ ا٢ٌب ْايؾق ٨ٞج ا٧ا دٞخ٬رق يا اذ٧ٝ ةٓػ: االب

 ةي٨٨ا

 ٌتٓا احٙي٠: ا١ػٞخ٬رق

 أل؟ كال ة٨ج ١ف٩ ة٨خي ٞا٧ج اذا احأٞػ ْايؾ: االب

 حٓؽؼ؟ ٪يا ٤ا ٕيؽ ك٦٤ ة٨خٝ ْؼري٩ اك٬ؼ ْايؾ٧ي ا٧ج: ا١ػٞخ٬رق

 ـ٥طخي ٬١..اي٬ق: االب

 ضا١خ٫ا ٢ْي زيادق ٪يأذؽ دق ْؽ٘ج ٬١ ة٨خٝ ةؿ: ا١ػٞخ٬رق



 ١ال٫٧يار ي٬ن٫٢ا ـتب اي الٛي ٤ق ةؿ سػا ة٨خي ٘ي ةرٚ ا٧ا: االب

 ةٓؼريخ٫ا ٤طخ٩ِٙ ٤از١ج ا٫٧ا ك٨٥ٌخ٣٫ ١ي٢ي ٢ْي ٞلٙج ك٘ٓال ا١ػٞخ٬رق كاٜ٘ج

 كك٬ي٩ حخ٣٢ٟ ةػأت كاعيؽا ٬ٌي٩٢ ٘خؽق ٥فخلٙيا١ ٘ي ١ي٢ي ٘ي٢ج

 

 اكؿ ٘ي ١ف٩ كا٫٧ا ٬ٛي٩ ح٬ٟف الزـ ا٫٧ا كٛا٫١ا ضا١خ٫ا ٦٤ يغؽس٫ا ةػأ سػ٪ا ك٬ي٩

 ٛػاـ ح٫٨ار ي٨ٙٓق ك٤ا ٬ٌي٩٢ ٛػا٫٤ا كا١طياق ا١ٍؽيٚ

 ٤ل٩٢ٟ ٠ٞ

 ١ط٫٥٢ا كح٬ن٠ ح٨شص الزـ ال٫٧ا كةؿ ٤ؼاٞؽح٫ا ٘ي حؽٞؾ الزـ ا٫٧ا ١ي٢ي ٛؽرت ي٬ـ ك٘ي

 ا٢١ي ا١ف٢ف٩٢ ك٤فٟج ا٥١ؽاي٩ ٛػاـ ٛٙج٬٘

 ٧ٙف٫ا حٓا٪ػ كةػأت رٛتخ٫ا ٘ي

 ٥١ا ٢ْلاف ١ط٩٥٢ ي٬ن٠ كالزـ ك٩٢ٖ ٘ي ي٨شص الزـ ا٩٧ ٛؽر اد٪٣ دي ا٢١ط٩ِ ٧ٙؿ ٘ي

 ٬٘ٛٗ راـ٩ راّ٘ ي٬ٟف ١طتيتخ٩ يؽسّ

 ٧ٙف٩ كْا٪ػ ـ٢ف٢خ٫ا ك٤فٝ ا٥١ؽاي٩ ٛػاـ

 حٜاة٨٢ي ضاس٩ ٠ٞ ـٛػا ك٪ٜٗ اةػا حا٧ي ٪يٓٗ ٤ا ٥ْؽي ا٧ي اكْػؾ: ١ي٢ي

 حٜاة٨٢ي ضاس٩ ٠ٞ ٛػاـ ك٪ٜٗ اةػا حا٧ي ٪يٓٗ ٤ا ٥ْؽي ا٧ي اكْػؾ:اد٪٣

 ٪٥فٝ اىٓٗ اك اض٦ ٤ا ك٠ٞ ٥ْؽي ٘ي ي٬ـ العؽ اٞؽ٪ٝ ٪ٙي٠ ا٧ي كاكْػؾ: ١ي٢ي

 ةيػي ا١ٟؽق الف اةػا ٪٫ٓ٢ٜا ٤ا ك٥ْؽي اٞخؽ كاٞؽ٪ٝ ةي٨٨ا ضاس٩ ٠ٞ كا٘خٟؽ ا١ف٢ف٩٢

 ةٟؽ٪ٝ...٥ْؽي ٘ي ١ط٩ِ العؽ ٪ٟؽ٪ٝ.. ٕؽيت٩ ٬ٛق

 ٪٥فٝ اىٓٗ اك اٛفي ٤ا ك٠ٞ ٥ْؽي ٘ي ي٬ـ العؽ اضتٝ ٪ٙي٠ ا٧ي كاكْػؾ:اد٪٣

 ٬ٛق ةيػي ا١طب الف اةػا ٪٫ٓ٢ٜا ٤ا ك٥ْؽي اٞخؽ كاضتٝ ةي٨٨ا ضاس٩ ٠ٞ كا٘خٟؽ ا١ف٢ف٩٢

 ةطتٝ...٥ْؽي ٘ي ١ط٩ِ العؽ ٪طتٝ.. ٕؽيت٩

 ٧شطج ك١ي٢ي حٓػي االياـ ٘ي٢ج.. ٨١ٙف٩ كاضػ ٠ٞ ٫ْػ ٞاف دق

 

 الزـ ٞاف ٧ار ٢ْي ا٨١خيش٩ ٤فخ٨ي ٞاف اد٪٣..ٌب ٢ٞي٩ ٘ٓال كدع٢ج

 

 ك٩٢ٖ راح اك ا١تيج ٦٤ ٤اعؽسق ا٨١خيش٩ ي٬ـ ٘ي.. ٢ْي٫ا ي٦٥ٍ

 

 ٧ار ٢ْي ٤فخ٨ي ٞاف ا٨١خيش٩ ي٨ؾ٬١ا ٤فخ٨ي٣٫ ا٨١ج س٨ب ٛاْػ ٘ي٠



 ا١ٜا٪ؽق ٌب ٪خٜت٠ ا٫٧ا كْؽؼ ضتيتخ٩ ٢ْي ا٦٥ٌ كاعيؽا

 ....ٞػق ٬ٛي ف٘ؽضا ١ي٩ ٪٬ ٤فخٖؽب ا٠ٟ١ كٞاف

 ي٦ٟ٥ ١ط٩ِ ك٬١ يٜٗ ٧ٙف٩ ةيتٜي ا١ٓي٨ي ا١ٜهؽ ٛػاـ ةيٓػي ي٬ـ ٠ٞ

 

 ....كي٥لي الة٬ق ٫ْػق ةيٙخٟؽ ةؿ يل٫٘٬ا اك ي٥٢ط٫ا

 ةؿ ك٤لا٣٫٢ٞ ا٘ؽاض٣٫ ٘ي انطاة٩ س٨ب كاٛٗ دي٥ا ٞاف اد٪٣

 

 اة٬ق ٞاف ةي٩ ضاـؿ كاضػ كاٞخؽ ٤ٟف٬ر س٬اق ا٩٧ ضاـؿ ا٠ٟ١

 

 ٞال٩٤ ٘ي يؽسّ ةؿ..ركض٫٢ا ي٩١٬ٜ كحيؽ  ةيٟٙؽ ـاْات ا٩٧ ١ػرس٩

 

 ... ا٬٥١ى٬ع كا٧خ٫ي ٧في٫ا ي٬ٟف ي٦ٟ٥ كي٬ٜؿ

 

 اض٥ػ ٞاف دي ا١ٙخؽق... ك١ي٢ي اد٪٣ ٘ؽاؽ ٢ْي ـ٨ي٦ ارةّ ْػي

 

 اعؽ ٘ي احهاب ٥١ا ْا١شخ٩ ٞا٧ج دٞخ٬رق ٤ّ ضب ٛه٩ ٘ي ْايق

 

 ٤لا٠ٞ ةي٣٫٨ دي٥ا ٞاف ةؿ ٩٥٫٤

 سػا ٤خيايٚ كٞاف ك٩٢ٖ راح اض٥ػ ي٬ـ ٘ي

 ا١هتص؟ ٢ْي اة٨ي يا ٤ا١ٝ ٢ْي٣ يا يا٘خاح: د٪٣ا

 ٕيؽ٪ا ٪٬ ْتيؽ: اض٥ػ

 انال حته٢ٝ رىيج زي٫ا كاضػق اف رة٨ا اض٥ػ اة٨ي يا... ٤ا٫١ا:اد٪٣

 حتٓػ ْايؾق ا٢١ي ٪يا..٪يا ٘ي٫ا ا٥١ل٩٢ٟ ةؿ رة٨ا ضا٤ػ ا٧ا ٤ا: اض٥ػ

 ةٓو؟ ةخطت٬ا ١ي٩؟؟٤ق حتٓػ: اد٪٣

 ٘يا حرٚ ٛادرق ق٤ اي٩ ٛاؿ ٪يا ـيػي يا ةؿ اي٬ق: اض٥ػ



 ٘يٝ؟ ذٜخ٫ا حٜٙػ عال٪ا اي٩ ٢٥ْج كا٧ج: اد٪٣

 اد٪٣ يا اي٩ ا٠٥ْ..س٬ا٪ا اضفاس ا٩٧ ةخ٬ٜؿ.. كيئ اي كال: اض٥ػ

 ٪٬٥ت ٨ْي ةٓػت ٬١

 ح٢ٜٜق ٤ا ا٫٥٢ٞا ٪طاكؿ ا٧ا....اض٥ػ يا ْارؼ: اد٪٣

 ٪خ٫٥٢ٟا؟؟ ةشػ: اض٥ػ

 ةٓو ةيطت٬ا اح٨ي٦ اي ىي٨يقيؽ ٤ا ا٧ا كةٓػي٦ ٢ْيٝ؟؟؟؟ ةخأعؽ ا٤خي ٦٤ كا٧ا ةشػ: اد٪٣

 ةٓو ٦ْ يتٓػكا

 اد٪٣ يا اـٗ ا٧ا: اض٥ػ

 اي٩؟ ٢ْي اـٗ: اد٪٣

 : ..........اض٥ػ

 ٤ا١ٝ؟؟ اي٩: اد٪٣

 ٫٨ْا ةٓيػ ا٧ٝ اـٗ: اض٥ػ

 ضتيتخٝ ٦٤ ا١طؽ٤اف اضفاس ْارؼ ٢ْلاف ي٨ٓي؟؟؟؟كةٓػي٦ اي٩ دع٢ٝ كا٧ج: اد٪٣

 ...ا٧ج كعه٬نا ١طػ ٥٘ؽىا٪٬ش اي٩ ٛػ نٓب

 ٤ٓاق ةيت٨ي دي٥ا كاد٪٣ ضياح٩ ٪ػـ ٪٬..٤ٓاق ٩٢٥ْ ا٢١ي ٢ْي ةي٨ػـ ٬ـي ٠ٞ اض٥ػ

 ا١ل٠ٖ ١ٓتيؽ راح ٘ٓال اد٪٣

 ازيٝ ْتيؽ دٞخ٬رق: اد٪٣

 كا٘ٝ ٦٤ ْاش.. ازيٝ اد٪٣: ْتيؽ

 ةٓو ٤ّ ٬٫ٛق ٧لؽب كٛج ٨ْػؾ...ةٜي ك٠ٖ: اد٪٣

 ا٥١فخلٙي ٞا٘خيؽيا ٧ؽكح حٓاال ٨ْػي:  ْتيؽ

 ك٬ي٩ يخ٬٥٢ٟا اك٘ي٬٢ ٬٫ٛق ك٢ٌت٬ا كٛٓػكا راض٬ا

 ْايؾ ١ي٩ ا٧خي ا٣٫٥١: اد٪٣

 اض٥ػ؟؟ ٦ْ حتٓػي ْايؾق ١ي٩ ا٧خي ا٣٫٥١: د٪٣

 ك٬٘خٝ ٤ا ـا٩ْ ٦٤ دق ا١فؤاؿ ٤فخ٨ي٩ ا٧ا: ْتيؽ

 كاساةخ٩؟: اد٪٣



 ْار٩٘ ٤ق..١ي٩ ا٨١اس اٛؽب يغ٬ف,,,,يغ٬ف ٦ٟ٥٤ ا٩٧ ٕا٤و اضفاس س٬ايا: ْتيؽ

 ٨٤ي٦؟ ساي دق االضفاس

 حٟٙؽي ٤ا ٕيؽ ٦٤ كساكةي ـؤاؿ ٪فأ١ٝ: اد٪٣

 اـأؿ: ْتيؽ

 ةخطتي٩؟: اد٪٣

 ةطت٩ اي٬ق: ْتيؽ

 حا٧ي؟ اي٩ ْايؾق: اد٪٣

 ٘ي٩ اذٚ ْايؾق: ْتيؽ

 ٘ي نٖؽ عالق كيئ اي ٠٥ْ اك ىايٜٝ ٬٤ٛٗ ٠٥ْ اك ٞػق ٛت٠ ٤ٓاٞي ٛهؽ ٥ْؽق: اد٪٣

 ٧ِؽؾ

 ٥ْؽق أل: ْتيؽ

 ٘ي٩ كةرٚ ْياؿ اكاض٨ ٦٤ ـ٩٨ 28 ٦٤ ٞػق حٜؽيتا اض٥ػ اْؽؼ ا٧ا...حا٧ي اي٩ يتٜي: اد٪٣

 ٢١ر٩ٜ ا٪٠ ا٧فاف اض٥ػ ا٪٬ق كة١٬ٜٝ.. ة٥ٓؽي

 ةطياحي كاى٩٨٥

 ٢ْي٩؟ ح٬ا٘ٚ اعخٝ اي٩ ٬١ ا٧ا ي٨ٓي: ْتيؽ

 ٩٨ْ ٕهب س٬زح٫ا٩١ ٨ٞج كاال نٖيؽق اي٩ ةيٓختؽ ٪٬ ةؿ اٟ٘ؽ ٤ا ٕيؽ ٦٤: اد٪٣

 االح٨ي٦ ىط٬ٟا

 ٢ٌب؟ ٨٤ٝ ا٢ٌب ٦ٟ٥٤: ْتيؽ

 ... ٌتٓا: اد٪٣

 ١يا اخ ا٧ج اْختؽؾ ٦ٟ٥٤ ٬١ضػي٨ا كا٤ي ا٧ا كْايل٩ اع٬ات ا١يقك٤ ٤يج اة٬يا ا٧ا: ْتيؽ

 اي٩ زي ا٧ا كحٓختؽ٧ي ناضتٝ اض٥ػ اف كح٨في..ضاس٩ ٠ٞ ٘ي س٨تتي كحٜٗ

 . ْتيؽ يا ١يا كؽؼ دق: اد٪٣

 اد٪٣ يا ١ط٩ِ: ْتيؽ

 كاح٥٢ٟج ا١خ٢ي٬ٙف ْتيؽ ٤فٟج

 ٤ٓاد ٤ٓاق كضػد اد٪٣ ٛاة٠ ْايؾ٧ي ١ف٩ ٬١... اض٥ػ يا اي٬ق: ْتيؽ

 

 ـالـ..٩٨٤ ك٪خ٢ٍت٨ي ا١تيج كحٓاؿ ي٨اـت٩



 ىطٝ كاد٪٣ ا١ف٩ٟ ٢ٙٛج

 ٤ش٩٧٬٨ ا٧خي ٟ٘ؽق ٢ْي: اد٪٣

 ٪٬ٜؿ كا٧ا كْؽ٨٘ي ي٨اـتٝ ا٢١ي ا٬١ٛج ك٬ؼ ٤ٓاد ٤ٓاؾ ٪يطػد اض٥ػ.. ْار٩٘: ْتيؽ

 ٥١ا٤ا

 ي٨ّٙ؟ 6 ا١فا٩ْ ٢ْي ا٫٨١اردق: اد٪٣

 اد٪٣ يا دق ا١ش٥ي٠ ٪٨فا١ٝ ٤ا ٥ْؽي ا٧ا.. ٬ٛي ي٨ّٙ: ْتيؽ

 االع٬ات ةي٦ س٥اي٠ ٤ٙيق س٥ي٠ ٤ق دق: ٪٣اد

 ٤ؽق ك٘ي اعخ٩ زي ْتيؽ ةيٓختؽ ٞاف ك٘ٓال ا١غ٬ٍة٩ ٬٢٥ْا ٤ا ١طػ ـاْػ٪٣ اد٪٣

 ا٫٨١اردق ا٥١فخلٙي ٨ْػي حيشي ٤ا اد٪٣: ْتيؽ

 ضاس٩؟ ٘ي ١ي٩: اد٪٣

 ا٤خي؟ ي٨اـتٝ ىؽكري ْايؾاؾ اي٬ق: ْتيؽ

 ٢ْيٝ ٪ٓػي 1 ا١فا٩ْ ي٨ّٙ: اد٪٣

 ٬ٛي ي٨ّٙ ٤اكي: ْتيؽ

 ةؿ..يها١ط٣٫ كْايؾاق اض٥ػ ٤ّ ٤خغا٩ٜ٧ ٞا١ٓادق ا٫٧ا ٤خغي٠ ك٪٬ ١ٓتيؽ اد٪٣ راح

 ناضتخ٫ا كاضػق ٢ْي ةخٓؽ٩٘ ا٫٧ا اد٪٣ احٙاسئ

 كراق سؽيج ْتيؽ..ةفؽ٩ْ كا٧فطب ْتيؽ ٦٤ اد٪٣ احيايٚ

 ةؿ اـخ٨ي اد٪٣.. اد٪٣: ْتيؽ

 ا٨٘ػـ: اد٪٣

 اي٩؟ ٘ي ٤ا١ٝ: ْتيؽ

 ؟؟؟ ة٨ات ي٢ْ احٓؽؼ ْايؾ ا٧ي ٛا١ٝ ٤ي٦: اد٪٣

 كا٧ا رائّ ا٧فاف ا٧ج ةؿ...ٞػق ٬ٛي ٪ييايٜٝ ا٬٥١ى٬ع اف ٤خغي٢خق ا٧ا اـ٩ٙ ا٧ا: ْتيؽ

 ..ْايؾق ٨ٞج

 ٤ؽحتً؟ ا٬ٞف ي٦ٟ٥ ؟٤ق اي٩ ْايؾق: اد٪٣

 ٦ْ اح٥٢ٟج ٤ا ٥ْؽؾ اك كاضػق ٤ّ ةخخ٣٢ٟ كٙخٝ ٤ا ٘ي٦؟؟؟؟٥ْؽي ك٪يا: ْتيؽ

 ضتيتخٝ؟ ٪يا ٘ي٦ ةخطب ٬١..كاضػق

 اض٥ػ اـأ١ي.. ٢ْي٫ا اْؽ٣ٟ٘ ا٢١ي ا٬١ٛج ٤شاش ١ف٩ ةؿ س٬دقضتيتخي؟؟؟؟٬٤: اد٪٣

 اذ٧ٝ ةٓػ..ي١٬ٜٝ ك٪٬ ٢ْي٫ا



 ةفؽ٩ْ ٤ٓا٪ا حخش٥ّ ا٧ٝ اح٨٥ي..ىايٜخٝ ٬١ اـ٩ٙ ا٧ا: ْتيؽ

 ا١ط٨ي٦ ٦٤ ٪ي٨ٙشؽ عالص ٢ٛت٩ ك٪٬ ك٤لي كـاة٫ا اةخف٣ اد٪٣

 

 ٤فخ٨ي ْارؼ ك٤ق ٤فخ٨ي ا١ٓي٨ي ا١ٜهؽ ٛػاـ ككاٛٗ ْؽةيخ٩ ـايٚ ٧ٙف٩ ك١ٜي

 ةٓيػ ٦٤ ك٬١ ي٥٢ط٫ا ْايؾ ا٩٧ ْار٩٘ ا٢١ي ٠ٞ..١ي٩

 

 ـاْات 2 حٜؽيتا كٛٗ ك٤فخ٨ي ك٤فخ٨ي ٤فخ٨ي كاٛٗ ك٘ي٠

 

 ْايؾ... ضي٬ي٩ ٢٤يا٩٧ س٥ي٩٢...انطاة٫ا ٤ّ عؽسج ٥١ط٫ا كاعيؽا

 

 ... ٛؽيب ٦٤ ٨ْي٫ا يل٬ؼ.. يي٫٥ا كيؽكح ْؽةيخ٩ ٦٤ ي٨ؾؿ

 

 ٧اضيخ٩ ةهج ك٘شأق....٪ي٨ّٙ ٤ق ةؿ ٬ٛي ٞخيؽ ْايؾ....ْايؾ

 

 ةٟؽق ك٠٥ٟ٧

 ٪يطه٠؟ ا٢١ي اي٩

 اة٬ق؟ ٤ّ ٫ْػق ٪ي٨ٜو اد٪٣

 اي٩؟ ٪خ٠٥ٓ ١ي٢ي

 

 اي٩؟ ٘ي٩ ٪ي٠٥ٓ ةا١ؼ٧ب اضفاـ٩ اض٥ػ

ShimoOo 

 23 ا١ط٩ٜ٢

 ٥ٞاف ك٨٤٬ٞج حا٧ي كي٠٥ٓ يخٓب اليٝ ٠٥ْ ا٢١ي ٘ياريج ٤ل٩٢ٟ ٘ي ٢ٓ٤ق

 



 ٤خٙي٩٥ ٫٢ٞا ٞا٧ج اد٪٣ ْؽةي٩.. ةٓيػ ٦٤ ١ي٢ي ي٥٢ص ك٤فخ٨ي ْؽةيخ٩ ٘ي ٛاْػ ٞاف اد٪٣

 ٧اضيخ٩ ةهج ك٪يا عارس٩ ٥١ط٫ا كاعيؽا( ا١ٓؽةي٩ س٬ي ا٢١ي يل٬٘ق ٤ا ةؽق ا٢١ي ي٨ٓي)

 ٘ي كراضج

 اي٩؟ ٘ي ة٨خي يا اي٩: ض٬ا١ي٫ااـ٥اء حتم ك٥ْا٩١ ْؽةيخ٩ ٦٤ سػا ٛؽيت٩ ككٛٙج احشا٪٩

 ٤ي٦؟ ٢ْي ةخػكري

 س٬ايا ٕؽيب اضفاس,,,ضػ ٢ْي ةػكر ٤ق: ١ي٢ي

 اي٩؟ اضفاس: اـ٥اء

 ٕؽيت٩ ةٍؽي٩ٜ ةيػؽ ٢ٛتي: ي٢ي١

 اال٠ٞ ٢٧طٚ يادكب ا١ش٬ع ٦٤ ٪٬٥ت ا٧ا ةي٨ا ياال: اـ٥اء

 ياال ٞػق ة٨ٍٝ ٢ْي ٪٥ٝ: ١ي٢ي

 ةي٩ ضاـ٩ ٤اح٬ٟف زي كرا٪ا حتم ك٬ي٩ ك٠ٞ ١ي٢ي ٤ليج

 ٪ا٧ج ك٬٫ر 2ك ـ٨ي٦ ارةّ نتؽت عالص اد٪٣ يا ٪ا٧ج....ا٧ِارق ٦ْ حا٧ي كاعخٙج

 ٧يحا ك٪ؽس٢ٓٝ ١ي٢ي يا ٪ا٧ج..عالص

 

 ٢ٛتي ٦٤ ا٢ٕي يا ٪ا٧ج...حا٧ي ٪خٙؽ٨ٛا االرض ٢ْي ٬ٛق ك٤ٙيق

________ 

 ١ي٢ي ٨ْػ

________ 

 اد٪٣ ٧فيخي عالص ا٧خي ٪٬...١ي٢ي يا ١٬ٛي٢ي: اـ٥اء

 ؟.د٬١ٛخي ةي٩ ٟ٘ؽؾ اي٩ اد٪٣؟؟؟كا٧خي: ١ي٢ي

 ك٬٘خي٩ ا٧ٝ ا٘خٟؽت ا٧ا. ا٢ٟ١ي٩ ةاب ٛػاـ ٨ٞا ٥١ا ا٫٨١اردق: اـ٥اء

 ...شكٙخ٬٫ ٤ا ال: ١ي٢ي

 ةخطتي٩؟؟؟ ١ف٩: اـ٥اء

 ةؿ...١ي٩ ٬ٛي ٕؽيب ٞؽق س٬اي...ةٟؽ٪٩ ٤ا ٛػ ٢ْي ةطت٩ ٤ا ٛػ ٢ْي ةؿ ةطت٩: ١ي٢ي

 ٞخيؽ ةطاسات ٤ػي٧٬ا٩١

 ٦٤ يٜؽب ك١ػ اي حؽ٘يي ضػ؟اك اي ٢ْي حخهاضتي ْار٩٘ ٤ق ةاي٩؟ةا٧ٝ ٤ػي٧٬ا٩١: اـ٥اء

 ٤ٓاق حخ٥٢ٟي ٤ا ضخي ٕيؽ



 ةؽى٩ كدق كٛخ٩ ٥٘ق ا١طب ا٤ا..حا٧ي ةي٬ٜي٨ي ١ي٩ ٞؽ٪ي ةيٓٗ ٤ا ٠ٞ ا٩٧ ٤ػي٧٬ا٩١: ١ي٢ي

 احطب كال اضب كال اـخٓػاد ٨ٓ٤ػيق كا٧ا ةي٬سّ ا٢ٖ١ً ا٬١ٛج ٘ي ا١طب ةٙي٩٢

________ 

 اد٪٣ ٢ْي ةف٩٨ ةيٓػي كا١ي٬ـ كػيػ ةتًء ا١ف٩٨ ةاٛي ْػت

 اد٪٣ اد٪٣ اد٪٣: اض٥ػ

 عؽج ا١تيج ٠ٟ٘ اد٪٣ ٢ْي ٩٢ٞ ةه٬ح٩ كةي٨ادي اد٪٣ ةيج داع٠ ٞاف اض٥ػ

 ا١يا٧هيب؟ ٞفتج ا٧ج ٤ش٬٨ف يا اي٩: ك٘اء

 ..٬ْايػق زي ٫٨٤ا ي٢ط٩ٜ اد٪٣ كْايؾ ٩٢٥ْ ْا٠٤ حالٛي٩ ا١هاد٩ٛ كا٧خي ال: ا٤شػ

 ١ي٩؟ ٞػق ةخؾْٚ ك١ػ يا اي٩؟كا٧ج دي؟٘ي ا١ػكك٩ اي٩: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ض٬٢ عتؽ ٨ْػي ةؿ س٥يٓا ١ي٣ٟ اـٗ ا٧ا: اض٥ػ

 عؽج اعيؽا اد٪٣

 اعتارؾ ٬ٛؿ: اد٪٣

 ا١شاي ا١ل٫ؽ كْتيؽ ا٧ا خش٬ز٪: اض٥ػ

 كال ي٬ـ ضػدح٬ا..٣ٟ٨٤ ك٧غ٢م ٪خخ٨ي٬٢ا اعيؽا: اد٪٣

 االـ ْيػ ي٬ـ 2\12 ي٬ـ ْايؾاق ْتيؽ اق: اض٥ػ

 رس٩ْ٬ كحاريظ ١ي٢ي ٦ْ ٘ؽا٩ٛ حاريظ...ضياح٩ ٘ي حاريظ ا٪٣ دق الف. دق ةا١خاريظ احٙاسئ اد٪٣

 ةؽى٩ ١ي٫ا

 ٤تؽكؾ؟ ٤ٙيق ٤ا٣ٟ١ اي٩: اض٥ػ

 عيؽ ٢ْي يخ٢٥ٝ ة٨اكر  ٤تؽكؾ: ا٠ٟ١

 اض٥ػ يا ٤تؽكؾ: اد٪٣

 اض٥ػ ك٩ٜ حش٫يؾات ٘ي ٧ٙف٩ ك٤ٖؽؽ يٟٙؽش ٤ا ةيطاكؿ كاد٪٣ ةفؽ٩ْ ا١ل٫ؽ ْػي

 .... ٤ٓا٪٣ ككاٛٗ ةؽى٩ ْتيؽ كةيفاْػ

 ةي٬ـ ا١ٙؽح ٛت٠

 ٢١ي٢ي ٪يؽكح ٪ي٫٢٥ٓا ضاس٩ اكؿ الف ي٢ٍّ ا٫٨١ار ٤فخ٨ي اد٪٣

 اض٥ػ ٘ؽح ٤ٓاق حطيؽ يٓؾ٫٤ا كةيٟٙؽ

 ا١ٙؽح ةي٫ا ٪يطيؽ ا٢١ي ا١تػ٩١ ةيش٫ؾ الٛاق اد٪٣ ٢ْي دع٠ ْتػا١ٓؾيؾ



 ...ا٧ج ٘ؽضٝ ةػ٩١ حش٫ؾ ٤ا ٞػق ْٜتاؿ: ْتػا١ٓؾيؾ

 يف٠٫ رة٨ا: اد٪٣

 ةٓيٝ ٢ْي ٤ق ٤ا١ٝ: ْتػا١ٓؾيؾ

 ا٧ج ٧ٙفٝ حل٢ٖق ٤ا.. ٤ا١يق: اد٪٣

 ٦ٟ٥٤ ٤ل٬ار ٘ي ٤ٓايا ْايؾؾ ٨ٞج ا١هتص: ْتػا١ٓؾيؾ

 ٘اىي ٤ق ا١هتص ال: اد٪٣

 ١ف٩ ٧اٛه٩ ضاس٩ ٘ي..٢١ٙؽح؟؟ ضاس٩ ٠ٞ س٫ؾح٬ ا٧خ٬.. اي٩؟ كراؾ :ْتػا١ٓؾيؾ

 ا٧ا ةيا عاص ٤ل٬ار دق ال: اد٪٣

 اي٩؟ ٤ل٬ار: ْتػا١ٓؾيؾ

 ع٢ه٬ا ٪ي٬٧٬ٟا ـ٨ي٦ ا١غ٥ؿ ةٟؽق...١يٝ ٫ْػي ٦٤ ض٠ ٘ي ٪٬ٟف ةٟؽق: اد٪٣

 اي٩؟ اي٩؟ك٫ْػ ـ٨ي٦ اي٩؟؟؟ع٥ؿ: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ضياق ٦٤ ىيٓخ٣٫ ـ٨ي٦ ع٥ؿ يػكب دكؿ...١ي٩ ٪خٙخٟؽ ٧فيج؟؟؟؟كا٧ج...٪اق: اد٪٣

 اة٨ٝ

 اي٩؟ ٦ْ ةخخ٣٢ٟ ا٧ج: ْتػا١ٓؾيؾ

 ا١غ٥ؿ ٧فيج ةي٩؟ اْا٪ػؾ ع٢يخ٨ي ا٢١ي ا٫ٓ١ػ ٧فيخ٫ا؟؟؟٧فيج... ١ي٢ي ٦ْ: اد٪٣

 ٫٨ْا؟؟ اةٓػ٪٣ ٨٤ي ٢ٌتج ا٢١ي ـ٨ي٦

 كةٟؽق...رـا٩١ اـيت٫٢ا ْؽ٘ج ضخي كال ٤ؽق كال ك٤ا٥٢ٞخ٫اش ١يٝ ٫ْػي ٢ْي ضاِ٘ج ا٧ا

 ا١هتص ا٪ؽكض٫٢

 ٘ي كا٧ج.. ـ٨ي٦ ع٥ؿ ٘ات دي؟؟؟دق ا١ت٨ج ٘اٞؽ ١ف٩ ا٧ٝ ح٨٥٫ٙي ْايؾ ا٧ج: ْتػا١ٓؾيؾ

 كضياحٝ ك٢ٖٝ

 ك٬١ ٨٤فيخ٫اش ا٧ا..١ط٩ِ ةا١ي ٦ْ ةخٖيب ٤ق ١ي٢ي ا٧ا ٘اٞؽ٪ا؟؟؟؟؟ ١ف٩: اد٪٣

 ٘ي ٞا٧ج ا٬١ٛج ٬ٌؿ( ةايػق ا١ف٢ف٩ ٤فٝ)ذا٧ي٩

 ١ط٩ِ ةٓػحق ك٤ا ٢ٛتي

 ٤ش٬٨ف ١ف٩ ا٧ٝ ا١ِا٪ؽ دق؟؟؟٦ٟ١ س٧٬٨ٝ ٦٤ جعٙي ا٧ٝ ٢ٛج ا٧ا: ْتػا١ٓؾيؾ

 ضب دق س٬٨ف ٤ق دق... ٤هػٛخ٨يق كا٧ج ةشػ ضتيخ٫ا ا٧ي ك٢ٛخ٢ٝ ـتٚ ا٧ا: اد٪٣

 ك٥ْا٩١ ٢ْي٣٫ حٓؽ٘ٝ ةخطاكؿ ا٤ٝ ا٢١ي ا١ت٨ات ٠ٞ ةخؽ٘و ٨ٞج ٞػق ٢ْلاف: ْتػا١ٓؾيؾ

 ْؽكـ٩ ٢ْي حػكر١ٝ



 ْايؾ٧ي ازاي يتٜي ١ي٢ي ةطب ٧يا ْارؼ كا٧ج... ضػ ٢ْي حػكر١ي ٫٨٤ا ٢ٌتخق ٤ا ا٧ا: اد٪٣

 ا٧اـ ْايؾ ا٧ا اذ٧ٝ ةٓػ..١ٖيؽ٪ا اةم

 ٧اي٣ كٙخٝ ٤ا ٥ْؽي حٜؽيتا ا٧ا ح٨اـ؟؟؟: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ٤يايٜاؾ ا٧اـ ٌا٥١ا ارحاح ْايؾ... ٪٨اـ ةٟؽق: اد٪٣

 ا١ت٨ج ٘اٞؽ ١ف٩ ا٩٧ حغي٠ ٤ا ٥ْؽق ٪٬ ٪يخش٦٨ ك٪٬ اكىخ٩ ٦٤ عؽج ْتػا١ٓؾيؾ

 ٦٤ ةييطٝ كا٩٘ ٤ا ٥ْؽق... اة٩٨ يٙخٟؽ ٘اح٬ا ا٢١ي ـ٨ي٦ ا١غ٥ؿ يٙخٟؽ ٘ي٠...دي

 ةيخ٣٢ٟ كا٩٘ ٤ا ٥ْؽق... ٤ٟاف اي ٘ي ٧اـ ٬١ ةي٨اـ دي٥ا اكىخ٩ ٘ي ٧اي٣ كا٩٘ ٤ا ٥ْؽق...٢ٛت٩

 ٞتؽ ا٩٧ ٤خغي٠ ٞاف..٢١خف٢ي٩ كيئ اي ةي٠٥ٓ كا٩٘ ٤ا ٥ْؽق...االكؿ زي ا٩٤ اك اع٬اح٩ ٤ّ

 ٦ٟ١ سػ كةٜي

 ٠٥ْ ٪٬ ٩١٬ٜٓ٤...ا١طياق ٦٤ ٧ٙف٩ كضارـ ا٫ٓ١ػ ٢ْي قْاي ٞاف ا٩٧ اةػا حغي٠ ٤ا ٥ْؽق

 ....٬ٛي نٖيؽق ٞا٧ج ا١ت٨ج اي٩ ايػق ٘ي ٞاف ةؿ..ٞػق؟ اة٩٨ ٘ي

 حا٧ي ٪يي٫٥ا ا٢١ي ةا٢١ط٩ِ يط٣٢ ك٥ْاؿ ٢ٞيخ٫ا كدع٠ ٢١ي٢ي راح كاد٪٣ ا٫٨١ار ٢ٌّ اعيؽا

 ٠ٞ ٘ي ٢ْي٫ا ةخػكر ٨ْي٩... ١هػرق

 

 ...يل٫٘٬ا ْايؾ ا٥١ش٬٨ف زي ْا٠٤..٤ٟاف

 س٬ق ةفؽ٩ْ دع٢ج ضػ ٢ْي ةيػكر ةٓيػ ٦٤ ٥١طخ٩ ك٘شأق ا٥١طاىؽق ٦٤ عؽسج ١ي٢ي

 كاـخغتج حا٧ي ا٥١ػرج

 ١تٓو ٤غ٬ٍةي٦ ٞا٬٧ا كاي٨اس ٥ْؽ انطاة٫ا ٦٤ اح٨ي٦ كا٫٘ا

 اي٩؟ ؟٘ي ١ي٩ ٞػق ٤فخغتي٩ ٤ا١ٝ ١ي٢ي يا اي٩: ٥ْؽ

 ١ي٩ ٞػق ٤غ٬ٍؼ ككٝ ١ي٢ي؟؟٤ا١ٝ يا ضاس٩ ٘ي: اي٨اس

 ٕؽيب؟ ٢ٌب ٨٤ٝ ا٢ٌب ٤٦ٟ٥ ا٧ا اي٨اس: ١ي٢ي

 ا٢ٌتي ضتيتخي يا ٌتٓا: اي٨اس

 دٛايٚ ْلؽ عٍيتٝ حف٢ٙي٨ي: ١ي٢ي

 ا٨٘ػـ؟؟؟: كاي٨اس ٥ْؽ

 ٩٨٤ اع٢م ْار٩٘ ٤ق كا٧ا ٘خؽق ٦٤ ةيياي٨ٜي ةؽق كاضػ ٘ي: ١ي٢ي

 

 حا٧ي ٪يشي ٤ق ٤غ٬ٍة٩ ا٧ي ٢ٛخ٩٢ ٬٢٘

 ..٦ٟ٥٤ ا٧ا ةييايٜٝ ٬١: ٥ْؽ



 ٤ق ٪٬.. حا٧ي ٪يشي ٤ق ٤غ٬ٍة٩ ا٧ي ٢ٛخ٩٢ ٬١ك ٤طخؽـ ضػ ٪٬ ةيياي٨ٜي ٤ق ال: ١ي٢ي

 ٧ٙف٩ ةيٙؽض ا٢١ي ا٬٨١ع ٦٤

 عٍيتٝ؟ ا٩٧ ٛػا٩٤ ي٬ٜؿ ٥ْؽ ْايؾق ا٧ج ي٨ٓي: اي٨اس

 ةالش ٤خياي٩ٜ ٬١: ١ي٢ي

 يهػؽ ٢ْلاف ٥ٞاف دي كعػي ١تٓو اض٨ا.. ٌتٓا ال: اي٨اس

 ا١تف٫ا ٤ٜػرش دة٢خٝ دي ال: ١ي٢ي

 اٞخؽ ٪يهػؽ ا١ػة٩٢ كاؼ ٬١..ك٪خؽسٓي٫ا ٤ؤٛخا: اي٨اس

 ٢ْي٫ا ٌار.. ٥١ط٫ا اد٪٣ كاعيؽا ٥ْؽ س٨ب ٤اكي٩ ك٪يا ١ي٢ي عؽسج

 ازيٝ...١ي٢ي: اد٪٣

 اي٩؟؟ ْا٠٤ ازيٝ اد٪٣: ١ي٢ي

 كا٧خي؟ ٬ٞيؿ ا٧ا: اد٪٣

 ...٬ٞيف٩ ا٧ا: ١ي٢ي

 ا٪٬ق دٞخ٬رق ةٜيخي: اد٪٣

 ١ف٩ دٞخ٬رق ٧م: ١ي٢ي

 ـ٠٫ ا١تاٛي ا١ٍؽيٚ ٢ْي رس٢ٝ ضٍيخي: اد٪٣

 كاي٩ٙ ٞا٧ق ٤ا انال اد٪٣ ا٢١ي ا١ٟالـ ٘ي ٥ْؽ احػع٠ ٪٨ا

 ا٥١طاىؽق ٢ْي ٪٨خأعؽ ١ي٢ي: ٥ْؽ

 دي؟ ٤طاىؽحٝ ٬ٛي ٩٥٫٤: اد٪٣

 ٩٥٫٤ ٤طاىؽاحي ٠ٞ: ١ي٢ي

 ياال ١٬١ي: ٥ْؽ

 ١٬١ي؟؟؟؟: اد٪٣

 ٧ٙفي ٢ْي ْؽ٘خٝ ٤ق ـ٬ري: ٥ْؽ

 ٬ٛي ٛػي٣ نػيٚ ٞاف اد٪٣ ٤الزـ دق ٥ْؽ....ةٓو ٢ْي ْؽ٘خ٣ٟ ٤ق ا٧ا ـ٬ري: ١ي٢ي

 رائػ ةٜيج د٬١ٛخي رائػ: اد٪٣

 (ح٠٥ٟ كاحؽددت)ا٢ٟ١ي٩ ٘ي ز٤ي٢ي ٥ْؽ دق اد٪٣....اد٪٣ رائػ ةشػ؟ـ٬ري: ١ي٢ي

 كعٍيت٫ا ز٤ي٫٢ا..كعٍيت٫ا: ٥ْؽ ٠٥ٟ٘



 

 ةٟؽق ك٠٥ٟ٧

 اي٩؟ ٪ي٠٥ٓ اد٪٣ ٧ل٬ؼ

 اي٩؟؟ ٪خ٠٥ٓ ١ي٢ي

 ٞػق ا٧خ٫ي ا١طب

ShimoOo 

 24 اؿ ا١ط٩ٜ٢

 

 اد٪٣ ـ٤الز دق ٥ْؽ....ةٓو ٢ْي ْؽ٘خ٣ٟ ٤ق ا٧ا ـ٬ري: ١ي٢ي

 

 رائػ ةٜيج د٬١ٛخي رائػ: ٬ٛياد٪٣ ٛػي٣ نػيٚ ٞاف

 ز٤ي٢ي ٥ْؽ دق اد٪٣....اد٪٣ رائػ ةشػ؟ـ٬ري: ١ي٢ي

 

 (ح٠٥ٟ كاحؽددت)ا٢ٟ١ي٩

 كعٍيت٫ا ز٤ي٫٢ا..كعٍيت٫ا: ٥ْؽ ٠٥ٟ٘

 يل٣٫٘٬ اد٪٣ ٢ْلاف ا١ػة٠ كرّ٘ ١ي٢ي ايػ ٤فٝ ٥ْؽ

 ا١غ٥ؿ ض٠٥ اف ضؿ.. ٘شأق ـ٩٨ ْلؽي٦ ْشؾ ا٩٧ ضؿ اد٪٣

 

 دي ةا٢١ط٩ِ ةيط٣٢ ـ٨ي٦ ع٥ؿ.. ٘شأق ٢ْي٩ ٫ُؽكا ٘اح٬ا ا٢١ي ـ٨ي٦

 

 ٤اىي كةٜي ك٧فيخ٩ ضياح٫ا ٢٥ٞج ح٬ٟف ا٫٧ا ضفاب ٢٥ٓ٤ق ةؿ...

 

 اةػا دق ا٬٥١ٛٗ ٘ي ٪خط٩ٍ ٤ا ٥ْؽ٪ا ا٫٧ا كْػح٩ ٥١ا نػ٫ٛا...

 ٘ي يغخٙي ا٩٧ كاح٨٥ي يخ٨ٙؿ ضخي اك يخ٣٢ٟ ٛادر ٤ق ا٩٧ ضؿ

 



 يخ٨ٙؿ اك يخطؽؾ اك يخ٣٢ٟ ْارؼ ٤ق ال٩٧ دي ا٢١ط٩ِ

 اد٪٣ رائػ... ٬ٞيؿ ا٧ج اد٪٣: ٥ْؽ

 ٬ٞيؿ اق.. ٪اق: اد٪٣

 ٪ختار٢ٞي؟؟؟ ٤ق.. ٤ا١ٝ: ١ي٢ي

 اةار٢ٞٝ؟؟؟: اد٪٣

 كي٨فطب ٢ٛت٩ ٦٤ ا١فٓادق ٪يخ٨٥ا٫١ا ضتج ٬١ ا٫٧ا كْػ٪ا ا٩٧ ا٘خٟؽ

 

 ة٫ػكء

 عيؽ ٢ْي يخ٢٥٥ٝ كرة٨ا.. ١ي٢ي يا ٤تؽكؾ: اد٪٣

 ةؿ ٪٬ق ةخطت٩ ا٫٧ا ح٩١٬ٜك حي٩٥ ْايؾق ا٫٧ا ٢١ط٩ِ ضفج ١ي٢ي

 

 ٘ي٩ سؽح ٢٥ٟ٘ج.. كرا٪٫١٬ا اض٥ػ ا٢١ي ا١ٙيػي٬ ا٘خٟؽت

 اد٪٣؟؟؟ يا ٢ٛتٝ ٦٤: ١ي٢ي

 ....اعخارق ٢ٛتٝ ا٢١ي ٤ّ يفٓػؾ رة٨ا.. ١ي٢ي يا ٢ٛتي ٦٤: اد٪٣

 ١ي٩؟ ساي ا٧ج: ١ي٢ي

 ك٬ْدي ة٨ٙؼ ا٧ي ك٢ٛخ٢ٝ نص؟ ٪ؽسّ ا٧ي ٞػق ٛت٠ كْػحٝ: اد٪٣

 ؟؟ـ٨ي٦ ع٥ؿ ةٓػ رسٓج: ١ي٢ي

 ٤طاىؽحٝ ٢ْلاف ياال...رسٓج ا٧ي ا٣٫٥١: اد٪٣

 حا٧ي؟ ٪ل٬٘ٝ: ١ي٢ي

 ٤ؽق اعؽ ٞا٧ج دي.. اْخٜػش ٤ا أل: اد٪٣

 كن٠ كاعيؽا... ٬١ضػق ي٬ٟف الزـ ال٩٧ ةفؽ٩ْ ك٤لي ـاة٫ا

 

 ا٥١ش٬٨ف زي ـا٫ٛا ْؽةيخ٩

 كرسٓخ٫ا ا١ػة٩٢ ٢ٜ٘ٓج ٥ْؽكاي٨اس كسا٫١ا ٤ٟا٫٧ا كٛٙج ١ي٢ي

 



 ١هاضتخ٫ا

 ا٩٧ ضفيج ١ي٩ ْارؼ ٢٥ْخي٩؟؟؟٤ق ا٢١ي ٦٤ ػق٤خأٞ ا٧خي: ٥ْؽ

 

 ٪يٓيً ٞاف دق.. احهػـ

 ـ٨ي٦ ٦٤ ـاة٨ي ا٢١ي ٪٬.. ٤خ٫يأ١ٝ: ١ي٢ي

 ْاكٚ كاضػ ك٠ٟ ٞاف دق ٩٨ْ؟؟؟الف ٕهب ٞاف ي٦ٟ٥: ٥ْؽ

 

 كاحهػـ

 ةٜي اـٟج ٢ْيا ىطٝ ٪٬ ال: ١ي٢ي

 كاحهػـ ةيطتٝ ٞاف دق ا١ؽاس٠ ةؿ ٪فٟج: ٥ْؽ

 ع٥ؿ ٦٤ ١ي٩ ـاة٫ا ٪٬ حفأ٩١ك حطه٩٢ ٢ْلاف سؽيج ١ي٢ي ٘شأق

 

 ١ي٩؟؟؟ ـاة٫ا حفأ٩١ االكؿ الزـ ـ٨ي٦؟ٞاف

 ٫ُؽ ١ي٩.. ضياح٫ا ح٠٥ٟ ْؽ٘ج ا٫٧ا ٤هػٛج ٪يا حا٧ي ْيٍج

 

 ضاس٩ ٠ٞ نطي ١ي٩ حا٧ي؟؟؟ سؽكض٫ا ٠ٞ ٘خص حا٧ي؟؟١ي٩

 

 حا٧ي؟؟

 يٓيً ٤ؽق اكؿ...كْيً ٬ٍٜ٤ع ةٓيػ ٤ٟاف ٘ي كٛٗ ْؽةيخ٩ ٘ي اد٪٣

 ا٫٧ار؟؟؟ع٥ؿ ا٩٢٤ ٞػق؟؟ةؿ ييٓٗ ٧ٙف٩ يفيب ٤ؽق اكؿ

 

 ا٫٧ا ا٠٤ ٢ْي حا٧ي؟ْايق يل٫٘٬ا ا٩٧ ا٠٤ ٢ْي ْايق ـ٨ي٦

 

 اي٩؟٪يفخ٨ي ٢ْي ٪يٓيق ١طي٩٨؟؟د٬١ٛخي حا٧ي ٪خؽسّ

 



 اة٬ق ازاي؟٪ي٬اس٩ ا٨١اس ازاي؟؟٪ي٬اس٩ ك٪ي٠٥ٟ اي٩ اي٩؟٪ي٠٥ٓ

 

 ضياح٫ا ٢٥ٞج ٪يا ازاي؟؟ ٧ٙف٩ ٪ي٬اس٩ دق ٠ٞ ٦٤ ازاي؟؟كا٪٣ ةطت٩ احطػاق ا٢١ي

 ْارؼ ٤ق ٤ٟا٩٧ كاٛٗ ك٪٬ كاحغٍتج

 

 ٘ؽضخ٩ اس٠...دق ٢١ي٬ـ ضاس٩ ٠ٞ اس٠...كيئ اي ي٠٥ٓ اك يخطؽؾ

 

 د٬١ٛخي.. ٤ٓا٪ا يٓيل٫ا ٢ْلاف ضاس٩ ٠ٞ اس٠ كاةخفا٤خ٩ كىط٩ٟ

 

 ٩١ ةا٨١فت٩ كٛٗ ا١ؾ٦٤ ي٬ٟف ٤ا زي ٤ٟا٩٧ ٘ي ٛاْػ ٛاْػ اي٩؟؟؟٘ي٠ ٪ي٠٥ٓ

 كرد ٤ف٩ٟ كاعيؽا كيؽف يؽف ٥ْاؿ ح٢ي٩٧٬ٙ

 اض٥ػ؟؟ يا اي٬ق :اد٪٣

 ْايؾؾ دق؟؟؟ا٧ا زي ي٬ـ ٘ي حفيت٨ي ازاي ٘ي٦؟ا٧ج ا٧ج: اض٥ػ

 

 ٦ٟ٥٤.. االس٫ؾق ةاٛي ٪يِتً ا٨٫٥١ػس كحٜاة٠ ا١ل٩ٜ حؽكح ضاال

 ا١ل٩٢ ٦٤ حا٧ي ضػ حل٬ؼ ٦ٟ٥٤..ضا١يا ةٓيػ ا٧ا اض٥ػ يا ٢ٓ٤ق: اد٪٣

 ا٫٨١اردق س٨تي اكٛٗ اد٪٣ يا ارس٬ؾ..٤ٟاف ٘ي ضػ ٠ٞ ال: اض٥ػ

 كٜخٝ ٛػاـ ك٪٬ٟف ـا٩ْ ٧م..س٨تٝ ٪ٜٗ اض٥ػ يا ىؽضا: اد٪٣

 ٞػق ١يا يغ٢يٝ رة٨ا...٤خلٟؽ ٤خلٟؽ ٤خلٟؽ: اض٥ػ

 ٪يطيؽ ٤ق ةؿ ا١ي٬ـ العؽ اض٥ػ ٤ّ ٪يٜٗ ا٩٧ س٬اق ٛؽر اد٪٣

 

 ك٩ٜ راح..ا١ي٬ـ اعؽ ٘ي ة٫ػكء ك٪ي٨فطب حا٧ي ا١يطٝ ي٥ر٠ ٪يٜػر ٤ق ال٩٧ ا١ٙؽح

 ع٢م ٤ا ١طػ ا٨٫٥١ػس ٤ّ ككٛٗ اض٥ػ

 حا٧ي ه٠اح اض٥ػ

 حا٧ي؟ اي٩ ٘ي: اد٪٣

 ٦ٟ٥٤ كرد ٤ط٠ ٪خالٛي ا١تيج حطج ح٨ؾؿ ٦ٟ٥٤ ٢ٓ٤ق: اض٥ػ



 

 ا٬١رد ةخطب ْتيؽ.. ا١فؽيؽ ٢ْي كحٙؽك٣٫ ك٬ي٩ حلخؽي٢ي

 ؟ ٤ا١ي ا٧ا.. ْؽكـخٝ ك٪يا ا٬١رد ةخطب ْتيؽ: اد٪٣

 ا٬١رد ٦٤ ا١ل٬ؾ كي٠ ٢ٓ٤ق ةؿ...ارس٬ؾ ارس٬ؾ ناضتي ا٧ج: اض٥ػ

 !!!!اْؼةٝ ٢ْلاف ةل٩ٞ٬ ٪ط١٬٫ٍٝ ال: اد٪٣

 كرؽ ْايؾ ا٩٧ ا١تايّ ٦٤ ك٢ٌب ا٬١رد ٘ٓال اكخؽي كراح اد٪٣ ٠ٙٛ

 

 اكى٩ كدع٠ كٜخ٩ ك٢ٌّ اعػ٪٣,,كاةيو اض٥ؽ ٧٬١ي٦.. ةؿ ا٬١رد

 

 زا٪ي٩ كا٬١ا٫٧ا س٥ي٩٢ ٞا٧ج..ْؽيؿ اكى٩ يل٬ؼ ٤ؽق اكؿ..٩٤٬٧

 

 ةؿ ٢١ي٢ي دق ا٬١رد ةي٠٥ٓ ا٩٧ ٢١ط٩ِ كحغي٠ ٤را١ي٩ ٞا٧ج ضاس٩ ك٠ٞ

 

 .....ةي٩ عان٩ ح٬ٟف دي زي اكى٩ ٪يػع٠ ٤ا ٥ْؽق ا٩٧ ا٘خٟؽ

 اض٥ؽ انٖؽ كس٬اق اةيو انٖؽ كس٬اق اض٥ؽ ٞتيؽ ٢ٛب رـ٣

 

 ا١طب ٬١ف اض٥ؽ..كاةيو اض٥ؽ ةٓو س٬ق ٬٢ٛب كٞا٧ج ك٪ٟؼا

 

 ةخا٩ْ ٥٢١ػيؽ راح ك٤لي ا١ل٩ٜ ٠ٙٛ... ا٨١ٜاء ٬١ف كاةيو

 تٝناض ٘ؽح ا٫٨١اردق اي٩؟؟٤ق ٘ي اد٪٣ يا عيؽ: رياض ا٬٢١اء

 

 ١ي٩؟؟ ساي

 ٘ي ا١فٙارق ٘ي ٞا٧ج ا٢١ي ا٬١ُي٩ٙ ٦ْ اـأؿ ْايؾ ٨ٞج: اد٪٣

 

 أل؟؟ كال ٬٤س٬دق ١ف٩ اـخؽا١يا



 ٬ٞيؿ ضػ ٨ْػؾ: ا٬٢١اء

 ا٧ا؟؟: اد٪٣

 ٪٨ا؟؟ال ٨ْٝ اـخ٨ٖي ٦ٟ٥٤ ا٧ا اف ٤خغي٠ ا٨٘ػـ؟ا٧ج؟كا٧ج: ا٬٢١اء

 

 ١يٝ ٤ق ا٬١ُي٩ٙ..ٌتٓا

 ح٨ٙ٢ٟي حٜػر ةؽى٩ ضيؽحٝ ا١غارسي٩ ٥ات٫٥٢١ كةا٨١فت٩...دي ٬٢١ُي٩ٙ ٤طخاج ا٧ا: اد٪٣

 ٪٨ا؟؟ ٨ْي ٤فخ٨ٖي ٤ق ١ي٩ ٤ٟاف؟؟يتٜي اي ٦٤ ةي٫ا

 ٪٨ا ٤ٟا٧ٝ ا٧ج: ا٬٢١اء

 حٜت٠ اك ٠ٜ٨٢١ ٢ٌتي حٜت٠ ضيؽحٝ ا٤ا يا اـٗ: اد٪٣

 

 ٪فا٘ؽ ا١طا١خي٦ ٢ٞخا ٘ي ال٧ي..اـخٜا١خي

 ضه٢ٝ؟٤ا١ٝ؟ ا٢١ي اي٩: ا٬٢١اء

 ٢ْلا٫٧ا ا٘ي٠ ٪٨ا ضاس٩ ٤ا١يق: اد٪٣

 كانطاةٝ؟؟ كا٪٢ٝ: اءا٬٢١

 ا٧ا ارس٬ؾ..ٞػق ٦٤ اٞخؽ ٪ٜػر ك٤ق ٞخيؽ ٢ْلا٣٫٧ ْلج: اد٪٣

 

 اةٓػ الزـ

 ا٤خي؟ حفا٘ؽ ي٨ّٙ.. ٤هؽ ٌا٥١ا عالص: ا٬٢١اء

 ا٫٨١اردق: اد٪٣

 ي٨ٙٓق ٤ا ضه٢ٝ ا٢١ي ي٬ٟف ٥٫٤ا.. ناضتٝ ٘ؽح ا٫٨١اردق: ا٬٢١اء

 

 ٞالـ اعؽ كدق ا٫٨١ار اعؽ ةٟؽق..ٞػق ٩٨ْ حخغ٢ي

 ةٟؽق عالص: اد٪٣

 ْتيؽ ةي٩ ٘احه٢ج عؽج اد٪٣

 ارس٬ؾ ٢ْيا حخأعؽ اكْي اد٪٣: ْتيؽ

 ٢ْيٟي؟؟؟؟ احأعؽ: اد٪٣



 ٪خف٨٥٢ي ا٢١ي اي٩؟؟؟ا٧ج كال اع٬يا ا٧ج ا٧ٝ ٧فيج ا٧ج: ْتيؽ

 

 ا٬ٟ١ا٘يؽ حشي٢ي 6 ا١فا٩ْ ١ٓؽيفي

 ا٫٨١اردق؟؟؟ ٢ْي٩ احٙٚ ا٠ٟ١ ٪٬.. يؽد ك٤ٓؽ٘ق د٤ٓج ٨ْي٩ اد٪٣

 

 ٤فخٟخؽي٩٨ ا١طؾف ضخي ٬اق؟؟؟س ٤يج ك٪٬ ٘ؽح يطيؽ ازاي

 

 ٤ف٬٥ض٩٢ ٤ق ةؿ..ك٬ي٩ ٧ٙف٩ ٢ْي يطؾف ْايؾ ٢ْي٩؟؟٪٬

 ٨ْي حخغ٢ي ٘ي٦؟؟اكْي رضج اد٪٣: ْتيؽ

 ٪خأعؽ ٤ق... ٬٤س٬د ٪٬ٟف: اد٪٣

 ٤غ٬٨ؽ ضاس٩؟؟ن٬حٝ ٘ي: ْتيؽ

 ضاس٩ ةاي ْؽكـ٩ يا ةا١ٝ حل٢ٖيق ٤ا ٤ٙيق ال: اد٪٣

 ٤ا ا٫٨١ار ١طػ..ضػ ي٬اس٩ ْايؾ ك٤ق ٘ي٦ يؽكح ْارؼ ٤ق ةا١ٓؽةي٩ ي٢ٗ ٘ي٠ اد٪٣

 ي٢تؿ يؽكح كالزـ ع٢م

 الضَ اة٬ق ٢ْي٩ دع٠ ا١ٟؽا٘ات يٓػؿ ا٥١ؽاي٩ ٛػاـ ككٛٗ ةػ١خ٩ ك١تؿ اكىخ٩ كدع٠ ركح

 ةي٫ؽب كاد٪٣ كرة٫ٍا٩١ ٩٨٤ ٜ٘ؽب ا١ٟؽا٘ات يؽةً ْارؼ ك٤ق ةخخؽْق ايػي٩ اد٪٣ اف

 ٪يٓيً ٨ْي٩ ٘ي ةه٩٢ ضػ اي ٬١ الف اة٬ق ٨ْي٦ ٦٤

 ْٜتا١ٝ..هللا كاء اف ٘ؽضٝ ٞؽا٘خ٩ ارة٢ٍٝ ٤ا ْٜتاؿ: ْتػا١ٓؾيؾ

 ...٪يشي دق ا١ي٬ـ اْخٜػش ٤ا: اد٪٣

 ١ي٩؟؟؟؟ ٞػق ةخ٬ٜؿ ا٧ج: ا١ٓؾيؾ ْتػ

 ا٧ي رـا٩١؟؟ر٘يج اـيت٫٢ا ضخي ا٧ي ر٘يج ـ٨ي٦ ع٥ؿ ٦٤ ا٧ج ٢ْلاف: اد٪٣

 ْؽ٘ج..٤اىي كةٜيج...ضياح٫ا ك٢٥ٞج ٧فيخ٨ي راسّ؟؟؟ك٪يا ا٧ي كا٫١٬ٛا ٤ؽق ا٫٥٢ٞا

 ٩؟؟؟١ي

 رس٢يٝ حطج يؽ٬ٓٞا ةخخ٨٥ي ٫٢ٞا ا١ػ٧يا ة٨ات: ْتػا١ٓؾيؾ

 ٫٨٤ا ضؽ٤خ٨ي كا٧ج كاضػق ٕيؽ ْايؾ ٤ق..٫٢ٞا ا١ػ٧يا ة٨ات ْايؾ ٤ق كا٧ا: اد٪٣

 دق ا٬١٪٣ ٦٤ كح٬ٙؽ ح٨فا٪ا ةٟؽق: ا١ٓؾيؾ ْتػ



 ا٬٥ٓ١ـ ٢ْي.. ٘اح٬ا ا٢١ي ـ٨ي٦ ا١غ٥ؿ ١ط٩ِ ك٬١ ٧فيخ٫ا ٨ٞج ا٧فا٪ا؟؟؟ ةٟؽق: اد٪٣

 ا١غ٥ؿ ْلج ا٧ا..ةيا ةا١ٝ ا٧ج حل٢ٖق ٤ا

 

 ٬١ضػي ا١تاٛي ا٠٥ٞ ك٪ٓؽؼ ٬١ضػي ٘اح٬ا ا٢١ي ـ٨ي٦

 ...ا٧ا اد٪٣: ْتػا١ٓؾيؾ

 ضتيتي يا ْٜتا١ٝ.. س٫ؾ٧ا ا١ت٨ات اض٨ا دق دق ٠ٞ اي٩: ك٘اء دع٢ج

 ا٠ٟ١ ـج يا ٤خلٟؽ: اد٪٣

 رأي٬ٟ؟؟ اي٩..سا٪ؾق ا٧ا: اي٩

 ؽا٥ٜ١ زي ْؽكـ٩ حتٜي كةٟؽق ْؽكـ٩ اي ٦٤ اض٢ي: اد٪٣

 ا١ٟتيؽ ا٧ج االكؿ ا٧ج ال: اي٩

 ةي٨ا ياال االكؿ ا١هٖيؽق اعخ٩ ةيش٬ز كا١ٟتيؽ: اد٪٣

 اعػ كاد٪٣ ةٓو ٤ّ كا٤شػ اي٩ ك٤ٓا٪٣ كك٘اء ْتػا١ٓؾيؾ..ةٓو ٤ّ ٣٫٢ٞ ٤لي٬ا

 ٞاف ٌتٓا.. ياعػ٪ا ٢ْلاف ١ٓتيؽ كراح ْؽةيخ٩

 

 ةي٫ا يؾ٣٫٘ ٢ْلاف ا١ٓؽةي٩ س٫ؾ

 اض٥ػ ١ٓؽيف٫ا كـ٫٥٢ا ا١ٜا٩ْ ةي٫ا كدع٠ ايػي٫ا ٦٤ ْتيؽ اعػ

 دي ٥٢١ؽض٩٢ كن٢ج ٨ٟ٤خق ا٧ج ٬١ال اد٪٣ يا ٤خلٟؽ ا٧ا: اض٥ػ

 ٤تؽكؾ: اد٪٣

 ْٜتا١ٝ ٘يٝ يتارؾ هللا: كاض٥ػ ْتيؽ

 ياعػ ضػ ٤ا ٕيؽ ٦٤ ا١ٙؽح ٦٤ ي٨فطب كْايؾ ةٓيػ كٛٗ ا٧فطب

 

 ضاـؿ ا٢١ي اة٩٨ ٢ْي ةيخٓهؽ ك٢ٛت٩ ةيؽاٛت٩ ٞاف اة٬ق ٌتٓا..ةا٩١

 

 ا٨١اس ٛػاـ يطٝكةي س٬اق ةيتٟي ا٩٧

 يشؽي سا٩١ اض٥ػ ٪ي٥ق ١ف٩

 ٬ٛي ٧اي٣ ا١ٙؽح ا١ط٨ٜي اد٪٣: اض٥ػ



 ارٛم ةٓؽؼ اي٩؟؟٤ق ا٠٥ْ كْايؾ٧ي: اد٪٣

 ح٨ٖي ةخٓؽؼ ا٧ج..احهؽؼ..٪خ٨اـ ةخ٫ؽج؟؟؟ا٨١اس ا٧ج: اض٥ػ

 

 احهؽؼ سيخار حٓؾؼ كةخٓؽؼ

 ا٨ٕي؟؟؟؟ ْايؾ٧ي ا٧ج: اد٪٣

 ٪ي٬٢٥ٟا ك٪٥ا ا٨١اس ٠٢حه٫ ٞػق ا٨ٕي٩ ؟؟اي اي٩ ٘ي٫ا..٨ٕي اي٬ق: اض٥ػ

 أل؟ كال ك٪خ٨خ٫ي ا٤خي ٪خ٨خ٫ي دي ا١ٓؼاب كن٩٢ ٧ٙف٩ ةيفأؿ اد٪٣

 ا٨١اس ٬٘ؽ ك٬ي٩ ا١ٙؽح ن٢٫ي٢ي ٨٤ٝ ا٢ٌت٩ ٢ٌب اعؽ دق: اض٥ػ

 

 دي ٪خ٨اـ ا٢١ي

 اض٥ػ؟؟؟؟ يا ا٨ٕي ْايؾ٧ي: اد٪٣

 كاضػق ا٨ٕي٩: اض٥ػ

 ي٨ٖي كةػأ ١هاضت٩ ي٨ٖي كٛؽرا٩٧ ا١فخيز ٢ٌّ اد٪٣ ٘ٓال

 :اد٪٣

https://www.youtube.com/watch؟ 

 

v=Hd4zxdwr_X0 

 ةخٜؽكا كا٧خ٬ اال٨ٕي٩ اـ٬ٓ٥ا

 

 ا١ؽكح ض٬٢ ا١ط٬٢ ا١ش٥اؿ حطب يا٢١ي اق اق اق اق

 ركح ضالكق كْايل٩ ٬ٛي س٥ي٩٢ ٧اس ٘ي

 ٤شؽكح ةي٩ ْيلج ؟٬١ ا١ش٥اؿ يٙيػ كةاي٩

 ٘ي٩ ح٨غػع اك يٖؽؾ ا١ش٥اؿ اكْي

 ١يا١ي٩ ة٨ار ي٬ٟيٝ ٕؽؾ ٬١ ا١ش٥اؿ ان٠

 يؽكح ةٟؽق ٤فيؽق ا١ش٥اؿ ٞاف ٥٫٤ا دق



 ركح ضالكق داي٣ ا٢١ي ٦ٟ١ داي٣ ٤ق ا١شفػ ْلٚ دق

 

 ضاـؿ اة٬ق اال ي٫يم ةػأ كا٠ٟ١ اح٬٥٢ا ز٤ا١ي٩ ك٠ٞ كٛٗ ا٠ٟ١ ٪٨ا

 

 كةيؽـ٣ ةي٨ٖي أ٩٥١ ٩٥ٛ ٘ي اة٩٨ اف كضؿ.. ةي٨ٖي ٤ق ةيٓيً ا٩٧

 

 ٤ػة٬ح س٬اق ٦٤ ك٪٬ كك٩ ٢ْي اةخفا٩٤

 ١ال٨ٕي٩ ٧ؽسّ

 

 ك٪٥ا ضاس٩ ٠ٞ اديخ٣٫ ٛاح٨٢ي ٞاف كا٢١ي كا٨٢ٕي ٞاف ٢يا١ ا٧ا

 

 ٨ْي اـخ٬٨ٖا ٪٥ا...٨ْي اـخ٬٨ٖا ٪٥ا.....٨ْي اـخ٬٨ٖا

 

 ٢ْي٩ دي اال٨ٕي٩ ةي٨ٖي اد٪٣ اف ضؿ اض٥ػ

 ٩٨ْ اـخ٨ٖج ا٢١ي ١طتيتخ٩ ةي٨ٖي٫ا ا٩٧ ْارؼ كْتػا١ٓؾيؾ

 كك٢خ٩ انطاة٩ ٤ّ ةيؽٛم ٞاف اد٪٣

 

 ض٨ي٦ ك٤ي٦ ٛاـي ٤ي٦ حتي٦ االياـ ةٟؽق

 حتي٦ االياـ ٥١ا... حتي٦ االياـ ٥١ا ٪خٓؽ٧٬٘ي كـاْخ٫ا

 

 ٢ْيا ْا١ي كا٬٥١ج ْا١ي٩ كا٬٥١س٩ ْاي٣

 ٢ْيا ساي ا٠ٟ١.. ٢ْيا ساي ا٠ٟ١... ٘يا كحطً ةخلي٠

 

 ٢ْي٩ ساي ا٠ٟ١ اف ٘ٓال ضاـؿ ك٪٬ دي ا١ش٩٢٥ ةي٬ٜؿ اد٪٣

 



 ٢ْي٣٫ ةغاؼ ك٨ٞج ١ي٣٫ ْلج ا٢١ي ا٧ا

 ٢ْي٣٫ صعال ٪تٜي ٤ق اـ٥ي ضخي ٧ف٧٬ي

 

 ٪تٜي ةٟؽق ا٢١ي ا٧ا.. ٪تٜي ةٟؽق ا٢١ي ا٧ا

 

 يؽٛم ٛاـ كا٠ٟ١ ا٠ٟ١ يٙؽح ْؽؼ اد٪٣.. ةيؽٛم ةٜي ٩٢ٞ ا١ٙؽح

 

 اضؾا٩٧ ٘ي يٖؽؽ راح.. ة٫ػكء ا٧فطب ٪٬ ك٪٨ا

 ١ط٩ٜ اض٥ػ عارج ك٪٬

 

 ٘ي٦؟؟؟ رايص ا٧ج اد٪٣: اض٥ػ

 ٨ٓ٤ػيق اض٥ػ يا اـٗ... كزيادق ٢ْيا ا٢١ي ٢٥ْج اْخٜػ ا٧ا: اد٪٣

 

 ١ٓؽكـخٝ ادع٠...اـٗ اٛػ١٬٫٤ٝ اٛػر زيادق

 اد٪٣؟ يا ٤ا١ٝ: اض٥ػ

 ١ٓؽكـخٝ ادع٠..اض٥ػ يا ٤ا١يق: اد٪٣

 ك٨ٍخ٩ ةيش٫ؾ اد٪٣ ٬ٜ١ا ا١تيج ركض٬ا ا٢١ي٠ كاعؽ ا١ٙؽح ااـخ٥ؽ

 ١ي٩؟؟ ك٨ٍخٝ ةخش٫ؾ ا٧ج.. ضتيتي اد٪٣: ك٘اء

 ٤فا٘ؽ ٢ْلاف: اد٪٣

 كا٤خي؟؟ ٘ي٦ ٤فا٘ؽ: ْتػا١ٓؾيؾ

 اـخؽا١يا ٘ي سػيػ ك٠ٖ اـخ٥٢ج..ةٟؽق ٤فا٘ؽ: اد٪٣

 احهػـ ا٠ٟ١

 ا٤خي؟؟؟ كدق: ْتػا١ٓؾيؾ

 ٪فا٘ؽ كةٟؽق ا٫٨١اردق: اد٪٣

 حفا٘ؽ ٤ق ح٫ؽب ٬ٛؿ: ْتػا١ٓؾيؾ



 ـ٥ي٩ يٓشتٝ ا٢١ي ا٥١ف٥ي ٧ٙفي اد٦٘ اـا٘ؽ ا٪ؽب: اد٪٣

 ا٬ٟ١ف ٫٧اي٩ ٤ق دي: ْتػا١ٓؾيؾ

 ٫٧ائي ـٙؽي ٛؽار.. ٧ٙفٝ حخٓتق ٤ا ةؿ ٢ْلاف ك٬ؼ: اد٪٣

 حاْتٝ؟؟ ا٢١ي اي٩..٢ٛتٝ ٤ا١ٝ؟؟ا٘خط٢ي د٪٣ا: ك٘اء

 ك٤ق ٤طؽكؽ ٢ٛتي..حٓتا٧ي ا٢١ي ٪يا د٬ْحٝ:  ٤غ٬٨ؽ ةه٬ت اد٪٣

 

 ٪٬ حؽي يا ةؿ.. ا٪ؽب ْايؾ ا٧ا.. ةي٬ٜؿ ٪٬ ٤ا زي ا٪ؽب ْارؼ اي٩؟؟؟ك٤ق ا٠٥ْ ْارؼ

 ازاي؟؟؟ ٩٢ْٜ ٦٤ ي٫ؽب ٦ٟ٥٤ ا٬١اضػ

 ك٥١ا ٢ْي٩ جدْ ٤ا ٥ْؽ٪ا ٪يا اة٫٨ا ٢ْي ةخٓيً االـ..ك٤لي٬ا ـاة٬ق

 

 ا١فتب ا٧ا كح٬ٜؿ كحتٟي حتٟي ٥ْا٩١..ة٫ؾار ٞا٧ج دْج

 ا٢١ي ا٧ا...ٞػق ٘ي٩ ٢٥ْج ا٢١ي ا٧ا..ا١فتب ا٧خي ٤ق ال: ْتػا١ٓؾيؾ

 

 ضاس٩ ةايػي ٤ٟا٧ق ةؿ ةٓو ٦ْ ٘ؽٛخ٣٫

 ضه٠ ا٢١ي ٠ٞ ٢ْي ٬١٘اء ضٟي

 ةٍؽيٚ ا٬٥١ى٬ع حٓا١ز ٦ٟ٥٤ ٞاف.. ْا٠ٛ اة٨ٝ ٥ْؽ ٬ٌؿ: ك٘اء

 

 كٞاف ٤رال يٜاة٫٢اش ٤ا ٩٨٤ ح٢ٍب ٦ٟ٥٤ ٞاف...ٞػق ٕيؽ حا٧ي٩

 

 ٞال٤ٝ ٪يف٥ّ

 ا٩٧ كحغي٢ج ضه٠ ا٢١ي كدق ـاْخ٫ا ٤هػكـ ٨ٞج: ْتػا١ٓؾيؾ

 

 ٢ٛت٩ ٘ي ١ف٩ ا٫٧ا اْؽؼ ٨ٟ٤خق ٧في٫ا

 كا١ه٬ر ْايؾ٪ا؟؟؟ ضاس٩ ٢ْي رأي٩ ةيٖيؽ اة٨ٝ ا٤خي ك٦٤: ك٘اء

 

 د٬١ٛخي؟ ا١ه٬ر ٘ي٦



 ا٘يص ٦ٟ٥٤ ا٧ي ٤٩خغي٢ ا٧خي..ـاْخ٫ا ٦٤ ضؽٛخ٫ا: ْتػا١ٓؾيؾ

 

 ةؿ ة٫ػدق ٨ٞج ٞػق؟؟؟ا٧ا كاضػق

 راح ا٩٧ ْتػا١ٓؾيؾ ٦٤ كْؽؼ ـا٘ؽ اد٪٣ اف ي٬ـ حا٧ي ْؽؼ اض٥ػ

 

 ٤ا كاكؿ ١ٓؽكـخ٩ كركح احهػـ اض٥ػ..٤غ٬ٍة٩ ا٫٧ا كْؽؼ ٢١ي٢ي

 

 ضي٫٨ا ٘ي يٓيً ٘ي٠ كا٫٘ا

 ٤ا١ٝ؟؟؟ اض٥ػ يا اي٩ ٘ي: ْتيؽ

 ٪اسؽ اد٪٣: اض٥ػ

 ٞػق ٢ْلاف ةخٓيً كا٧ج: ْتيؽ

 كا٤تارح ٨ْي احأعؽ ٤ا ك٥ْؽق س٨تي ٥ْؽق ٬ٌؿ اد٪٣: اض٥ػ

 

 ا١ي٬ـ ٬ٌؿ كا٧ا ضياح٫ا ك٢٥ٞج ٤غ٬ٍة٩ ك١ٜا٪ا ١طتيتخ٩ راح ا١هتص

 

 ؟؟؟ا٧ج ي٨ٖي ٩٨٤ ٢ٌتج ا٧ا حغي٢ي.. كضاسات ضاسات ٩٨٤ ة٢ٍب

 

 ك٘ٓال ي٨ٖي ة٩١٬ٜ ا٧ا ضؾ٩٧ ْؾ اي٩؟ك٘ي ٛػ ةيتط٫ا ٪٬ حخغي٢يق ٤ا

 

 ٢ْلا٧ي ٨ٕي

 ٩٨ْ ١ي٩ ةٓيػق ٞا٧ج ضتيتخ٩ ياك٪ ٌيب: ْتيؽ

 ا٧ا ةفتتي: اض٥ػ

 اض٥ػ؟؟؟ يا ةي٣٫٨ ٤ا ٘ؽٛج ةفتتٝ؟؟؟ا٧ج اي٩:  ْتيؽ

 ا٩٧ ضاـ٩ ا٫٧ا ٛا١ج ٥١ا ا٘خٟؽ ك٘شأق ةهػ٩٤ كةخته٩٢ كٛٙج ْتيؽ

 



 ٞا٩٢٤ ا١طٜي٩ٜ ي٫١٬ٜا ا٩٧ ٘خؽاسّ يغ٬ف ٦ٟ٥٤

 سػا سا٤ػق ْالٛخ٩ كٞاف...ة٨ج ضب ـ٨ي٦ ع٥ؿ ٦٤ اد٪٣: اض٥ػ

 

 ةش٬٨ف ةٓو ةيطت٬ا كٞا٬٧ا ةٓو ٤ّ ا٬١ٛج ٬ٌؿك ةي٫ا

 ١ي٩؟؟؟ ٘ؽٛخ٣٫ ا٧ج كةٓػي٦: ْتيؽ

 ال٣٫٧ ٤ٓا٪ا ي٢ًٖ ٢ْي٩ كعٙج ـ٩٨ 23 ٨ْػ٪ا ٞاف ا١ت٨ج": اض٥ػ

 

 ضػكد ٤ا٫١اش ْالٛخ٣٫ ٞا٧ج

 ْي٩٢؟ يطب اد٪٣ انال ١ي٩؟كازاي ٧هطخ٬ش ك٤ا: ْتيؽ

 ي٩ك٬ ٧اىش٩ ٞا٧ج ال٫٧ا. ٥ْؽ٪ا يٓؽؼ ٞا٧ق ٤ا ضت٫ا ٥١ا: اض٥ػ

 

 ٤ا ةؿ ٞخيؽ ك٧هطخ٩..يتٓػ ك٤ٓؽ٘ق ضت٫ا ٞاف ْؽؼ ك٥١ا

 

 ـ٨ٓ٥يق

 اي٩؟؟ ك٢٥ْج: ْتيؽ

 ٠٥ْ ا٢١ي كاة٬ق ْالٛخ٣٫ ٢ْي الة٬ق ٢ٛج: اض٥ػ

 اي٩؟ ٠٥ْ: ْتيؽ

 ٦٤ ـ٨ي٦ ع٥ؿ يتٓػ ا٩٧ ْا٪ػق ا٩٧ اْؽ٩٘ ا٢١ي ٠ٞ ٤ٓؽ٘ق: اض٥ػ

 

 ضه٠ ا٢١ي كدق ةي٫ا يخ٬ان٠ اك رـا٩١ يتٓخ٫٢ا اك ي٫٥٢ٟا ٤ا ٕيؽ

 ع٥ؿ ٪يفيت٫ا ـ٩٨ 23 ٨ْػ٪ا ْي٩٢ اف ٤خغي٠ ٞاف كاد٪٣: يؽْت

 

 يالٛي٫ا؟؟؟ ك٪يؽسّ ـ٨ي٦

 حفيت٩ ٦ٟ٥٤ ا٫٧ا ْارؼ ال٩٧ ٩٢٥ْ ا٢١ي ١ٓتيؽ ي٠٥ٟ ٤ٜػرش اض٥ػ

 



 .....٪يٜخ٩٢ ا١ي٥يؽ حأ٧يب ْايق ك٘ي٠

 

 اع٬ق ٘ؽح يطيؽ ٤ؽق ٤ؽحي٦ ٕيؽ ٤هؽ ك٤ؽسٓق ٪اسؽ اد٪٣

 

 كاعؽ ا١ٙؽح يطيؽ ـا٩ْ 13 ةيطيؽ.. اعخ٩ ٘ؽح ضيؽ ك٤ؽق

 

 ٥ٞاف ـ٨ي٦ ع٥ؿ ا١طاؿ كاـخ٥ؽ..حا٧ي يفا٘ؽ ا٢١ي٠

 

 ا١ؼٞؽيات ع٢هج

 ا١ؼٞؽيات ع٢هج اـخ٬ب ةٜي ٪٨ا ةؿ

 ك١ي٢ي اد٪٣ ٘ؽاؽ ٢ْي ـ٨ي٦ ْلؽ ْػكا

 ةٜي ٬٢١اّٛ ٧ؽسّ حٓا٬١

 

"""""""""""""""""""""""“"""""""""""""""""""""""""""" 

 

 ا١طاىؽ ٬٢١ٛج ٧ؽسّ

 

 . ةيٙخٟؽق ٞاف ٘ات ا٢١ي ك٠ٞ ٤هؽ راسّ قا١ٍيار ٘ي ٞاف اد٪٣

 

 ١ي٢ي ضب ٢ْي اعيؽا اح٢ٖب ٪٬.. ٕؽة٩ ٞٙاي٩ ٪يؽسّ اعيؽا

 

 كا٪٩٢ انطاة٩ ٤ّ سػيػق ضياق يتػأ ك٤فخٓػ

 

 ؟ ١ي٢ي ضب ٢ْي اح٢ٖب ٘ٓال اد٪٣ ٪٠

 ضت٩؟؟ ا٬١اضػ ي٨ف٬ا ٞٙاي٩ ـ٨ي٦ ْلؽ ٪٠



 ا١ٜػي٣؟؟ ا١طب ٘ي ٪يٙي٠ كال سػيػ ضب ٪يٜاة٠ اد٪٣

 سػيػق ٤ؽض٩٢ ٪٨تػا كةٟؽق ا٪ي سػا ي٬ٌ٩٢ ض٩ٜ٢

ShimoOo 

 25 اؿ ا١ط٩ٜ٢

 

 ـ٩٨ 13 ك١ي٢ي ـ٩٨ 22 حٜؽيتا ٥ْؽق اد٪٣ ةيفأؿ ا٢١ي ٠ٟ١

 

 ٨ْػق اع٬ق ا٤شػ.. ْياالع٬اح٩ يل٬ؼ ا٩٧ ٘اح٩... ٬ٛي ٞخيؽ ٘اح٩ ا٩٧ كاٞخلٗ رسّ اد٪٣

 ٨ْػ٪ا كـ٥٢ي ـ٨ي٦ 3 ٨ْػق زياد ْي٢ي٦

 

 ...ـ٨ي٦ 2 ٨ْػ٪ا ٤ؽي٣ ـ٫٥اا ة٬٨ح٩ ٨ْػ٪ا اي٩ كاعخ٩..ـ٨خي٦

 اعػ ـٙؽق ٦٤ رس٩ْ٬ ةٓػ ٘ٓال..ٕياة٩ ٦ْ ي٬ٓى٣٫ الزـ ا٩٧ ضؿ

 

 ...كةؿ ا١ٓياؿ ٤ّ ك١ٓب عؽكج ٫٢ٞا ةيٜيي٫ا ٬ٌي٩٢ اسازق

 ٤ٜؽب ناضب كٞاف ـ٨ي٦ 3 ٨ْػق ٞؽي٣ ٨ْػق ٥ٞاف ناضت٩ اض٥ػ

 

 ٘ي كٛج اعػ اد٪٣...٤ٓا٪٣ ي٢ٓب ٨ْػ٪٣ ي٬ـ ٠ٞ حٜؽيتا كٞاف ١ؾياد

 

 ةي٩١٬٢ٜ ٞا٬٧ا سػا ضت٬ق ةؿ..٢ْي٩ حخ٬ٓد ا١ٓياؿ ع٢ي ٤ا ١طػ االكؿ

 

 ٥ْؽق ا٩٧ ضؿ...اد٪٣ ٕيؽ ٦٤ ةؿ ةاةا ي٩١٬٢ٜ ٣٫٨٤ ٢ٍ٘ب اد٪٣ ةاةا

 

 اع٬اح٩ ١ٓياؿ ةطت٩ دق ٬ٓ٘ض ةي٩ عاني٦ ْياؿ ٨ْػق ٪ي٬ٟف ٤ا

 كةٜي احش٬زكا ٣٫٢ٞ ا٢١ي كالنطاة٩ ١ل٩٢ٖ كرسّ االسازق ع٢هج

 

 ...ـؽ ٤ط٢ٝ ٤ٟا٩٧ ٛٗكا ٪٬ اال ٥ٞاف ْياؿ ٨ْػ٪٣



 اة٩٨ ك٤ٓاق سا٩١ كاض٥ػ اع٬اح٩ ْياؿ ٤ّ ةي٢ٓب اد٪٣ ي٬ـ ٘ي

 ازيٝ اد٪٣: اض٥ػ

 ازيٝ ٬ٞٞي..٩٢١ ا١ط٥ػ: اد٪٣

 ٬٥ْ ا٪ال: زياد

 اي٩؟ كْا٠٤ اعتارؾ اي٩ اض٥ػ....ا١ٓياؿ ٤ّ ا١ٓب ركح: اد٪٣

 ٬ٞيؿ: اض٥ػ

 اي٩؟ كال ٤ؾْالؾ ١ي٩؟؟؟ْتيؽ ٞػق ةخ٫١٬ٜا ك٤ا١ٝ: اد٪٣

 ةخؾ٨٢ْي ريخ٫ا يا: اض٥ػ

 ا٧ج..حؾ٩٢ْ ٤ؽاح٩ اف ةيخ٨٥ي ضػ اك٬ؼ ٤ؽق اكؿ دق اي٩: اد٪٣

 

 ياك٩١ ٤ش٬٨ف

 ك٤ق ةختٓػ دي٥ا..كةي٫٨ا ةي٨ي ضاس٩ ٘ي دي٥ا.. ٨ْي ةٓيػق دي٥ا: اض٥ػ

 

 ـ٨ي٦ ع٥ؿ.. حا٧ي كحؽسّ ٢١طِات ةخٙؽح ا٠٥ْ ٥٫٤ا..١ي٩ ْارؼ

 

 ٤ٓايا ٤تف٩ٌ٬ ا٫٧ا ضفيج ٤ا ك٥ْؽي ٤خش٬زي٦

 ٤ٓاؾ ٧اٛه٫ا اي٩ ك٬ؼ ٤ٓا٪ا اح٣٢ٟ ٌيب: اد٪٣

 ٤ٓاؾ اضؿ ٛادرق ٤ق ح١٬ٜي ٤ؽق ك٠ٞ..٤ؽق ٢٤ي٬ف اح٨٥٢ٟا: اض٥ػ

 

 ٤ا ٥ْؽي.. ٕيؽ٪ا ضتيج ٤ا ٥ْؽي اد٪٣ يا اي٩ ا٠٥ْ..ةاال٤اف

 

 ٤ق كةؽى٩...ٛػ٪ا ضػ اح٨٥يج ٤ا ٥ْؽي...حا٧ي٩ ٬١اضػق ةهيج

 

 ا٧ا..٨ْي٫ا ٘ي ا١ٙؽض٩ اك٬ؼ ٧ٙفي اـٓػ٪ا ٧ٙفي ا٧ا..٤تف٩ٌ٬

 



 ْلج ٤ا ٢ْي٩؟؟٥ْؽي ةيٓاٛت٨ي رة٨ا اي٩ ٢٥ْج ا٧ا ْارؼ ٤ق

 

 كا٧ا ـ٨ي٦ ع٥ؿ..ةا١فٓادق ضفيج ٤ا ٥ْؽي.. ٤تف٬ط كاضػ ي٬ـ

 

 اةػا ةخ٨خ٫ي ٤ق ْؼاب دكا٩٤ ٘ي ْايق

 ٘خؽق ةٓو ٦ْ اةٓػكا ٌيب.. اي٩ ا١٬ٛٝ اض٥ػ يا ْارؼ ٤ق: اد٪٣

 ٢ْلاف ةٓو ٤ّ اض٨ا ٘خؽق؟؟؟٪٬ ةٓو ٦ْ ٧تٓػ ٪٩٫٫٫٫: اض٥ػ

 

 ٠ٞ ةخٜت٠ ْتيؽ..ةٓو ٦ْ ةٓيػ دي٥ا حٜؽيتا اض٨ا...ةٓو ٦ْ ٧تٓػ

 

 ا٥١فخلٙي ٘ي ْايل٩ حٜؽيتا ْتيؽ.. ةٓيػق حٙي٠ ٢ْلاف ا٨١تخليات

 ا٨٧ا را٘ي٩ ضخي زياد؟؟دي ٢ْلاف ةي٬ٟف ٬٤س٬دق ةخ٬ٟف ك٬١

 

 حا٧ي ٧غ٢ٗ

 اي٩ ا١طٟاي٩ كاك٬ؼ ٤ٓا٪ا اح٣٢ٟ ٪طاكؿ ا٧ا ٌيب: اد٪٣

 ١ي٢ي؟؟؟ طبةخ ١ف٩ ا٧ج ٪٬ اد٪٣: اض٥ػ

 ا٧خ٫ي ا٬٥١ى٬ع عالص اض٥ػ يا ال: اد٪٣

 ...ا٧ا اد٪٣: اض٥ػ

 اي٩؟؟ ا٧ج: اد٪٣

 

 ٩٢٥ْ ا٢١ي ٢ْي ي٩١٬ٜ ةيٟٙؽ اض٥ػ

 اض٥ػ؟؟ يا ٤ا١ٝ: اد٪٣

 ةاةي ةاةي ةاةي

 اد٪٣ ٢ْي يشؽكا س٣ ا١ٓياؿ

 ٤ا٣ٟ١؟؟ ٞخاٞيج يا اي٩: اد٪٣



 ٤ٓا٧ا ح٢ٓب ْايف٩ ك٢٤ي٣ ك٢ٞي٣ ا٧ا ة٢٨ٓب ٨ٞا اض٨ا: زياد

 ٤ٓا٣ٞ ح٢ٓت٬٪ا ٤ا اي٩ ك٘ي٫ا ٌيب..٢٤ي٣ ٤ق ٤ؽي٣ اـ٫٥ا: اد٪٣

 ة٨ات ٤ؿ اكالد ١ٓتث ا١خ٬رق: زياد

 ك١ػ اـ٫٥ا ضاس٩ ٤ا٘يق كةٓػي٦ ةٓو ٤ّ ٨٢ٞا ٢٧ٓب رأي٣ٟ اي٩ ا١خ٬رق؟؟؟ٌيب: اد٪٣

 ٘ا٪٣ ٫٨٤ا ةا١ٝ كحغ٢ي ٤ٓاؾ ح٢ٓت٫ا عا١خٝ ة٨ج كة٨ج

 ٘ا٪٣ ٘ا٪٣: زياد

 ٤ٓا٧ا؟؟ ح٢ٓب اض٥ػ: اد٪٣

 ةاةي؟ ةي١٬١٬ٜٝ ١ي٩ ٪٥ا..٪خٙؽج ا٧ا ال :اض٥ػ

 ٣٫٥ْ؟ ٤ق اي٩ ك٘ي٫ا: اد٪٣

 ٧ػي سج ٪٨ا... ٣٫٢ٞ ٤ٓا٪٣ ي٢ٓب ٘ي٠ اد٪٣

 ا٤خي؟ سيج ا٧ج..ازيٝ اض٥ػ: ٧ػي

 ةفؽ٩ْ اد٪٣ ٢ْي اح٬ٓدت ا١ٓياؿ..ك٬ي٩ ٦٤: اض٥ػ

 رائّ اب ٪ي٬ٟف...ةفؽ٩ْ اد٪٣ ٢ْي يخ٬ٓدش ٤ا ضػ ٘ي ك٪٬: ٧ػي

 ٘ٓال: اض٥ػ

 ٪٨ا يش٥ّ ٩٢ٞ ا١ٟخاٞيج: ٧ػي

 اد٪٣ ضخي يشؽكا س٣ ٣٫٢ٞ

 حا٧ي ا١ٓت٬ا كا٬ٓ٢ٌا ـ٨ػكحلات ٬٢ٞ حٓا٬١ا: ٧ػي

 ي٬ككككق: ا٠ٟ١

 كحٓا٬١ا ٬٢ٞا... ةؿ: اد٪٣

 ضاىؽ: ا٠ٟ١

 س٬ق ٢ْي كسؽي٬ا

 ك٤ايٓتؽك٧يق ٛهاد٪٣ ـا٩ْ ٦ٟ٥٤ كا٧ا كيشؽكا ٨٤ٝ كاضػق ٩٥٢ٞ: ٧ػي

 ا١ٖالة٩ ٢١ٟتار ؟؟٤ٙيقةؿ ٢١هٖيؽي٦ دي ا١ف٨ػكحلات ٪يا...ةٜي كغهيات: اد٪٣

 ضاس٩؟؟؟ اي دي

 اكؾ كْهيؽ ةا١ف٨ػكحلات ا١ػادق ٪تٓخ٢ٝ س٥ي٠ يا حأ٤ؽ ا٧ج ٞػق ةؿ: ٧ػي

 ٥ٛؽ يا ٨٤خطؽ٤ق: اد٪٣



 يٜا٧٬ٌٓا ا١ٓياؿ ٤ا ٛت٠ اي٩ ح٬ٜؿ ْايؾ ٨ٞج اض٥ػ يا اي٩: اد٪٣

 كة٨ٖ٢ي ْتيؽ ٤ّ اح٣٢ٟ اةٜي.. ضاس٩ كال ال: اض٥ػ

 اكؾ: اد٪٣

 حاعػق حٓػي ْتيؽ ٦ٟ٥٤ كٞؽي٣ ـالـ ٪٥لي ا٧ا ٌيب: اض٥ػ

 كا١ف٨ػكحلات: اد٪٣

 ـالـ ا٧ج ةا٨٫١ا: اض٥ػ

 ٞا٬٧ا ْؾ٤خ٣٫ ا٢١ي ٠ٞ كحٜؽيتا ٞتيؽق ض٩٢ٙ ٢٥ْج ٤ؽق ٘ي ك٘اء

 

 ا١ط٩٢ٙ ضيؽ ٞا١ٓادق اة٫٨ا كٌتٓا ْؽكـ٩ يغخار اة٫٨ا ٢ْلاف ة٨ات

 

 ...ةا٨١فتا٩١ ٤غخٙي٦ ٞا٬٧ا ا١ت٨ات ةؿ

 كا٤شػ كاد٪٣ كْتػك ك٘اء ٩ةٓي ٤ّ ٛاْػ كا٠ٟ١ ا١ط٩٢ٙ ع٢هج

 

 ٪لاـ ا٨٫٥١ػس كس٬ز٪ا كاي٩ ٧ػي ك٤ؽاح٩

 ا١ط٩٢ٙ؟ ٘ي رايٝ اي٩ ضتيتي يا ٪اق: ك٘اء

 ا٠ٟ١ ـج يا ض٬٢ق اق: اد٪٣

 اد٪٣ يا ا١ت٨ات ٢ْي ٛهػ٪ا ٤ا٤ا: اي٩

 ا١ت٨ات؟ ٤ا٣٫١: اد٪٣

 كػحٝ؟؟؟ ضتيتي يا كاضػق ٤ٙيق: ك٘اء

 ةٜي؟؟ٌيب قٞػ ٢ْلاف ا١ط٩٢ٙ ْا٩٢٤ كػح٨ي؟؟؟؟ا٧خي: اد٪٣

 

 االكؿ ٦٤ ريطخٝ ٨ٞج ح١٬ٜي٢ي ٨ٞج ٤ق

 اي٩؟ ٛهػؾ: ك٘اء

 ٫٧ائي د٤إٝ ٦٤ دق ا١ت٨ات ٬٤ى٬ع كي٢ي ٛهػي: اد٪٣

 ةيٝ؟ ٪خٙؽض٨ا ةٜي؟؟٤ق اي٩ ي٨ٓي: ْتػا١ٓؾيؾ



 ٘ؽضج كاديٝ كاي٩ ا٤شػ ٨ْػؾ اف رة٨ا كاض٥ػ.... ٨٤ي ـيتٝ: اد٪٣

 

 عيؽ ٢ْي حهتط٬ا...٥ٌاع ٤ختٜاش....كةٓيا٣٫١ ةي٣٫

 ككٛٗ ٪ػك٩٤ ك٢ّٛ اكىخ٩ ٢ٌّ...يخ٣٢ٟ ضػ ٤ا ٛت٠ ك٤لي ـاة٣٫

 

 ٤ا ٥ْؽق ا٢١ي رٛتخ٩ ٘ي ا٢١ي ا١ف٢ف٩٢ ٥١ص ك٘شأق ا١لاكر حطج

 

 ....٩٨٤ سؾء ةٜج ا٫٧ا ضؿ ١ػرس٩ رٛتخ٩ ٦٤ ع٫ٓ٢ا

 ؟٦ٟ٥٤ يل٫٘٬ا ك٦ٟ٥٤ حا٧ي رسّ ا٪٬ق اعيؽا..ناضتخ٫ا ٘ي ٟ٘ؽ

 

 ك٤ٓا٪ا ٤خش٬زق يل٫٘٬ا ٤فخٓػ ٤ق ٪٬ ؟ةؿ كيل٫٘٬ا ة٢ػ٪٣ يؽكح

 

 ..دق ٪يفخط٠٥ ٤ق....ْياؿ

 ا١ط٬ض ٢ْي كض٫ٍا ا١ف٢ف٩ ٢ّٛ..د٤ا٩ٕ ٦٤ يلي٫٢ا يطاكؿ الزـ

 

 ا٩٧ كْػ٪ا ا٢١ي ١٬١يخا ا٘خٟؽ..٨ْي٩ ٥ٕو ٤ا ك٤شؽد اكىخ٩ ك٢ٌّ

 

 ساب كراح ٛاـ ٧ٙف٩ ١ٜي... رٛتخ٩ ٦٤ اةػا ا١ف٢ف٩٢ ٪ي٢ّٜ ٤ا ٥ْؽق

 

 ٬١ ضخي...س٩٢ٓر ركض٩ ٦٤ سؾء ٞأف كضؿ حا٧ي ك١تف٫ا ا١ف٢ف٩

 

 ا٫٧ا ٨ٓ٤ي ك٤ق.. ةا١طب ككْػ٪ا ضت٫ا ٪٬ حطت٩ كة٢ٍج ٧فيخ٩ ٪يا

 

 ٘ي ي٬ـ العؽ ةخاْخ٩ ١٬١يخا يطب ٪يٙي٠ ال٩٧ ي٨فا٪ا ا٩٧ احٖيؽت

 



 .ضت٫ا ٘ي ةيييّ ا٢١ي ٥ْؽق ٢ْي ةي٨ػـ ٤ق ا٩٧ كا١ٖؽيب ٥ْؽق

 ٤ٟخت٩ ٘ي ٢ٌت٩ ا٥١ػيؽ ي٬ـ ك٘ي ك٫ؽ ٞاـ ْػي

 احٙي٠ اد٪٣ ٤ٜػـ: ا٥١ػيؽ

 ا٨٘ػـ: ٪٣اد

 ك٪خاعػ ك٬ي٩ ٤غخ٩ٙ٢ ةؿ..سػيػق ة٩٥٫٥ ا٢ٞٙٝ ْايؾ ٨ٞج: ا٥١ػيؽ

 

 ؟..ٞػق ك٫ؽ ٞاـ ٨٤ٝ

 ةا٨١فتا١ي ا٬١ٛج...٤ا٧ّ ٨ٓ٤ػيق ا٬٥ٓ١ـ ك٫ؽ؟؟؟؟٢ْي ٞاـ: اد٪٣

 

 ةيٙؽؽ ٤ق

 ٪٨ا ٤ٓا٧ا ٪يفخ٬٥٢ا ا٢١ي ا١شػاد ا١غؽيشي٦ حخػرب ٥٫٤خٝ: ا٥١ػيؽ

 ؟؟؟؟..١شػادا ا٢ٍ١ت٩ ادرب ا٧ا ْايؾ٧ي ا٧ج: اةخف٣ اد٪٣

 ٪يفخ٬٥٢ا ٌالب ْلؽ ك٪٥ا نٙي٨ا٪٣ عالص اض٨ا...اي٬ق: ا٥١ػيؽ

 

 عان٩ حػريتات ْايؾي٦ ةؿ

 ٘ي٦؟؟؟ راح رأ٘ج ٬ٞحق: اد٪٣

 ا١فخي٦ ٬٘ؽ ةٜي ٥ْؽق: ا٥١ػيؽ

 رائّ ٤ػرب ٞاف: اد٪٣

 ا٢١ي ا١ِتاط اٞٙأ ٦٤ كز٤اي٢ٝ ا٧ج... ا٧خ٬ كا١ػ١ي٠ اٞيػ: ا٥١ػيؽ

 

 ٫٤اراحٝ ا٧ج..حػرة٣٫ ا٧ج ؾؾْاي ٞػق ك٢ْلاف ٤ٓا٪٣ اكخ٢ٖج

 

 اك ا١ٍٓٗ ضخ٩ ٤ٙيٟق كةٓػي٦ رأ٘ج اـ٬٢ب ٧ٙؿ ك٨ْػؾ ْا١ي٩

 

 ا٬١ٛج ا٢ٕب سػ ا٧ج ا١ل٠ٖ ٘ي ا١ط٨ي٩



 ا١غان٩ ا١ٟارز٤ا ٨ْػي ٘تا١خا١ي كرع٣ حٜي٠ د٤ي ٛهػؾ: اد٪٣

 

 ا٥١ٟؽكق ةاالـخاذ

 ٫٧ائي ٘يٝ رأيي دق ٤ق ٌتٓا ال: ا٥١ػيؽ

 ا٤خي ك٬ؼ.. ٤فخٓػ ا٧ا كؾا..ة٫ؾر ةؿ ا٧ا ْارؼ ْارؼ: اد٪٣

 

 سا٪ؾ كا٧ا ك٘ي٦

 االكؿ ٘ي ٢ْي٣٫ ةؽاض٩ ةؿ...٪ت٢ٖٝ اكؾ: ا٥١ػيؽ

 ٣٫٢ٞ ٪٬٥ح٢٥٫ٝ ٤ق حغا٘ق ٤ا: اد٪٣

 ح٬٥ح٣٫؟؟؟؟؟: ا٥١ػيؽ

 ضيؽحٝ ةا١ٝ حل٢ٖق ٤ا...ي٨ٓي ا٬٤ح٣٫ ٪٬٥ح٣٫ ٤ق: اد٪٣

 االـت٬ع حتػأ ا١فتج ا٧ج ٪خفا٘ؽ ا١غ٥يؿ ا٫٨١اردق عالص: ا٥١ػيؽ

 

 5 ا١فا٩ْ ا١هتص ةخا٣٫ْ ٬٥٢١ّٛ ٪خاعػؾ ٪٢ي٬ٟةخؽ ٘ي.. اك٩١ ٦٤

 سا٪ؾ ٪٬ٟف كا٧ا ضاىؽ: اد٪٣

 ا٩٤ ك٘اء ٢ْي٩ ٘ػع٢ج ك٨ٍخ٩ ةيش٫ؾ اد٪٣

 حا٧ي؟؟؟ ٪خفا٘ؽ ا٧ج دق اي٩: ك٘اء

 ك٫ؽ ٞاـ ٩٥٫٤ ٨ْػي: اد٪٣

 ٞػق ٢ْيٝ ضؽاـ: ك٘اء

 ٞػق ةا١ِتً؟؟؟ك٢ٖي اي٩ ٢ْيا ضؽاـ: اد٪٣

 ة٢ػ ٦٤ ٪خٙي٠ ٤خيا اد٪٣؟؟؟١طػ يا ا٤خي ك١طػ: ك٘اء

 

 ةٜي ـا٤ط٩ ةػق ٤ٓخؽؼ ك٪٬ ٢ًٕ ١ت٢ػ؟؟؟اة٬ؾ

 ٩٨٤؟ زْالف ا٧ا اف ٘اٞؽي٦ كا٧خ٬: اد٪٣

 ضػ ٤ّ ٛٓػت ٤ا ك٥ْؽؾ ضه٠ ا٢١ي ـا٩ْ ٦٤ ا٧ج.. اي٬ق: ك٘اء



 

 ٤ق ضاس٩ ٢ْي حٓاٛت٨ا ٪خٙي٠ ا٤خي ١طػ...٤ٓا٧ا اح٥٢ٟج اك ٘ي٨ا

 

 اد٪٣؟؟؟ يا حٓاٛت٨ي ٪خٙي٠ ا٤خي ١طػ..٤ٜه٬دق

 كى٫٥ا ةختٟي ا٢١ي ال٩٤ كراح ايػق ٘ي ا٢١ي ـاب اد٪٣

 كةٓػي٦...٩٨٤ كال ٨٤ٝ كال زْالف ك٤ق...اةػا ةٓاٛت٣ٟ ٤ق ا٧ا: اد٪٣

 

 ي٨ٓي؟؟؟؟ ١ي٩ ٨٤ٝ ٪ؾ٠ْ ا٧خي

 ٤ا اد٪٣ يا كهللا..د٬١ٛخي ١طػ ذ٫٨٥ا ةخػّ٘ ا٢١ي د٬ْحي ٢ْلاف: ك٘اء

 

 ٢ٛتٝ يؽيص ا٩٧ رة٨ا ادْي ١ط٩ِ ك٠ٞ ي٬ـ ك٠ٞ..اةػا ٛهػي ٞاف

 

 ١ي٩؟؟؟؟ ١يا ةيفخشاب ٤ق ْار٩٘ ٤ق ةؿ

 ٨ٟ٤ق ا٩٧ كْارؼ ٫٧ائي ٨٤ٝ زْالف ٤ق ا٧ا ا٠ٟ١ ـج: اد٪٣

 

 نػٛي٨ي....ضػ ٦٤ زْالف ٤ق ا٧ا...ا٧خ٫ي دق كا٬٥١ى٬ع ٛهػؾ

 

 ٢ْلاف ةتٓػ ا٬ٞف كي٦ٟ٥ اٛػر ٤ا ٛػ ٢ْي ٌتيٓي ا٬ٞف ةطاكؿ ا٧ا

 

 د٬١ٛخي ةخ٬٢٥ٓق ا٢١ي ح٬٢٥ٓش ٤ا ا٧خ٬

 ٪٩٢٥ٓ٨؟ ٤ق كاض٨ا ٩٢٥ٓ٧ ْايؾي٨ا ٤ق ا٢١ي ٪٬ا اي٩: ك٘اء

 ا١ش٨ي٩٨ ٘ي اـ٫ؽ ٤ا ٠ٞ...دي ةا١ٍؽي٩ٜ ٤ؽاٛت٨ي حٙي٬٢ا ا٣ٟ٧: اد٪٣

 

 ٢ْي٣ٟ كةهٓب ا١ت٩٧٬ٟ٢ ٦٤ ةخؽاٛت٧٬ي كاٛٙي٦ كةاةا ا٧خي اك٬٘ٝ

 حل٧٬٘٬ي ٤ا اي٩؟٠ٞ ا٠٥ْ ٌيب..ـاْخي٦ ٦٤ اٞخؽ ة٨اـ ٤ق ا٧ا



 

 يخٓت٣ٟة كس٬دي اف ْارؼ ا٧ا.... ةٍؽي٩ٜ ةخته١٬ي ٬١ضػي

 كدق اة٨٨ا ا٧ج اد٪٣..اةػا ةيخٓت٨ا كس٬دؾ ٤ا ٥ْؽ ا٧ج: ك٘اء

 

 ...كا٧ج ةيٓػي ٥ْؽؾ اك٬ؼ ٥١ا ٌتيٓي...ٌتيٓي

 ضاس٩ ا٠٥ْ ٛادر اك ْارؼ ٤ٟا٧ي؟؟؟٬١ اي٩؟؟؟كاٛٗ كا٧ا: اد٪٣

 

 ١يا ٧ِؽاح٣ٟ ٢ْلاف اـا٘ؽ ةخغ٧٬٢ي ا٧خ٬...ز٤اف ٦٤ ٢٥ْخ٫ا ٨ٞج

 احش٬ز ٌيب: ك٘اء

 كاضػق ٤ؽق احش٬ز.. ىطٟخي٨ي...٪٩٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫: اد٪٣

 ..ح٨في كحغ٢ٗ حخش٬ز ٥١ا ي٦ٟ٥ ٤ق: ك٘اء

 ا٧فا٪ا ضاك١خق ٤ا ا٧ي ٤خغي٩٢ ةا١ِتً؟؟؟؟ا٧خي اي٩ ا٧في: اد٪٣

 

 .. ٞخيؽ ضاك١ج ا٧ي ا١٬ٛٝ دق؟؟؟؟اضب ةا١ٓؼاب ك٤فخ٥خّ ٤رال

 

 ضخي ضاك١ج نػٛي٨ي اق.. كضاك١ج,,, سػا ٞخيؽ ةؽق ة٨ات ْؽ٘ج

 

 ةخ١٬ٜي٢ي كا٧خي...٘ل٢ج ١الـٗ ةؿ حف٢ي٩ ٤شؽد احف٢ي

 

 ا٬١ٛج ٬ٌؿ ٪خٙي٠ ٤ٓايا كاضػق ٪ا٣٢ُ.. احش٬ز ٤ا كةٓػ...احش٬ز

 

 ٠ٞ ٧ٙف٫ا حفأؿ ك٪خٙي٠... ك٪خٙل٠ حفٓػ٧ي اك حؽىي٨ي ةخطاكؿ

 

 ٞػق ٪٬ ٢ْلاف اي٩ ٢٥ْج ياحؽي ١ط٩ِ

 أل حطت٫ا؟؟؟١ي٩ ي٦ٟ٥ ٤ق: ك٘اء



 ا٧ا.....ا٢٤٩٧ي انال ٪يا ٬ٞةاي٩ ح٢٥ي ٤فخطي٠ ا٥٫٘ي٨ي ا٤ي: اد٪٣

 

 عالص ٪يا.. ك٤ٓؽ٘خق اعؽس٫ا ضاك١ج س٬اق ـا٩٨ٞ ١ي٢ي ٢ٛتي

 

 ٤ٟاف ٪يالٛي ٤ق يػع٠ يطاكؿ ضػ اي ٥٫٥٘ا ٢ٛتي ٘ي ْللج

 

 ٥٫٘خي...انال

 اع٬احٝ ْياؿ كايٗ ا٧ج...ْيا١ٝ ٪خطب حغ٢ٗ ٥١ا ٌيب: ك٘اء

 

 ٘ؽض٩ ا١تيج ةي٬٢٥ ا١ٓياؿ ككايٗ..اي٩ ٛػ ةيطت٬ؾ

 ح٬ٟف ا٣٫٤ اف ةخ٨٥ي ا٬١ٛج ؿ٬ٌ ٪ٙي٠ ةؿ.... ْارؼ: اد٪٣

 

 ا٢١ي ا١ٓياؿ ٢ْي ك٪يأذؽ ةي٫ا ْالٛخي ٪يػ٤ؽ كدق حا٧ي كغم

 

 ٪٬ ةيخأذؽ ضػ اٞخؽ ةٓو ةيطت٬ا ٤ق كاالـ االب ٬١.. ٣٫٨ْ ةخخ٥٢ٟي

 

 ا١ػكا٩٤ ٘ي ةطا٫١ا ْي٩٢ ٪ػع٠ ٞػق ٬١ضػي ا٧ا ا٬ٞف ٤ا كةػؿ..ا١ٓياؿ

 

 ةؽاضخي ـيتي٨ي ا٠ٟ١ ـج يا ارس٬ٞي...ةخاْخي

 .....يبٌ:ك٘اء

 ةٜي ارض٥ي٨ي ي٬كككككق: اد٪٣ ٛا٫ٌٓا

 دق ا٬٥١ى٬ع ٘ي ٪خ٣٢ٟ ٤ق: ك٘اء

 ١٬ٛي ٌيب: اد٪٣

 ٨٤ٝ ٬٘٘ا ٬ٛي ١ي٩؟؟؟كضلخ٨ي ٬٘٘ا يا ح١٬ٜي ة٢ٍج ا٧ج: ك٘اء

 حؾ٢ْيق ٤ا ٬٘٘ا يا ٪١٬ٜٝ ضاىؽ: اد٪٣



 كا٩٘ ٥١ا احٙاسأ ك٪٨اؾ ْتيؽ ي٣٢ٟ ٢ْلاف ا٥١فخلٙي راح اد٪٣

 االياـ ٦٤ ي٬ـ ٘ي ١ي٢ي عٍيب ٞاف ا٥١ٙؽكض ا٢١ي ٥ْؽ كاؼ

 .....١ط٩ِ اي ٘ي حػع٠ ١ي٢ي ك٤خغي٠ ةفؽ٩ْ ةيػؽ ك٢ٛت٩ ض٬ا١ي٩ يتم ٘ي٠

 ةٓػي٦؟؟؟ ٠٥ٟ٧

 حا٧ي٩؟؟؟ ٘ؽن٩ ٪يػي٩٢ اد٪٣؟؟كال ةيٓا٧ػ ا١ٜػر

 ٞؽق؟؟؟؟ اـ ضب

 ضاس٩؟؟؟ ٥ْؽ ٦٤ ٪يٓؽؼ كال ١ي٢ي ٪يل٬ؼ اد٪٣

 

 ا١ط٩ٜ٢ ةخ٬ٍؿ ا٢١ي ٪يا ح٢ٓيٜاح٣ٟ

 

ShimoOo—  ٤ّMona Mansorك Dody Queen. 

 26 اؿ ا١ط٩ٜ٢

 ٢ْي٩ ـ٣٢ كراض٩٢ ٥ْؽ كاؼ اد٪٣

 ازيٝ ٥ْؽ دٞخ٬ر:اد٪٣

 ا٨٘ػـ.. كـ٫ال ا٪ال: ٥ْؽ

 حتٜي؟؟؟ ضيؽحٝ ةا١ي كاعػ ٤ق ٢ٓ٤ق ال: ْار٨٘ي؟؟٥ْؽ ٤ق ا٧ج: اد٪٣

 ١ي٢ي ا١ػٞخ٬رق عاٌب ك٨ٞج ٢ٞيخٝ ٘ي ـ٨ي٦ ع٥ؿ ٦٤ ٛاة٢خٝ... اد٪٣: اد٪٣

 ؟؟؟؟ ١ي٢ي اٌبع ا٧ا: ٥ْؽ

 ضه٠ ا٢١ي ـاْخ٫ا ٥ْؽ ا٘خٟؽ

 ةطيؽحٝ ا٪ال ا٪ال...ضيؽحٝ ا٘خٟؽت اق اق ا٪ا: ٥ْؽ

 اي٩؟ اعتار٪ا ١ي٢ي ا١ػٞخ٬رق...ةيٝ ا٪ال: اد٪٣

 ١ي٢ي؟؟؟: ٥ْؽ

 اي٨اس سج ٪٨ا

 ؟؟ ا٧ا اـتٜٝ كال ٪خؽكح ضتيتي ٥ْؽ: اي٨اس

 ضاس٩ ٘ا٪٣ ٤ق ٤فخٖؽب كاٛٗ اد٪٣



 ٨ٞج ٥١ا ٞػق ٛت٠ ا٢ٟ١ي٩ ٘ي ك٧ا ٛاة٢خ٩ اد٪٣ رائػ دق ي٨اسا..٤ؽاحي اي٨اس دٞخ٬رق دي: ٥ْؽ

 ١ي٢ي عاٌب ١ف٩

 ١ي٢ي؟؟؟ عاٌب: اي٨اس

 ٞػق؟؟ ٘خؽق ١ي٢ي عٍتج ا٧ي ٢ٛخ٢ٝ ا٧ا ٤ق اق: ٥ْؽ

 اي٩؟؟ اعتارؾ ةيٝ ا٪ال.... اق: اي٨اس

 رائػ ٤ق ٤ٜػـ د٬١ٛخي ٟ٘ؽق ٢ْي ةطيؽحٝ ا٪ال: اد٪٣

 ـ٬ري اق: ٥ْؽ

 ْادي ال:اد٪٣

 احغؽس٨ا ٤ا ـا٩ْ ٦٤ ٤لٙخ٫اش ا٧ا ة٢ػ٪ا ٘ي ١ي٢ي ٬٥ـا١ٓ ٢ْي: ٥ْؽ

 اذ٣ٟ٧ ةٓػ كدٞخ٬رق دٞخ٬ر يا ـٓيػق ٘ؽن٩ ٌيب.. اق: اد٪٣

 ٪خؽسّ ا٧ج ٬٘ؽ ةٜي اي٩ ١ف٩,,,,,, ١ف٩ ح٬ٟف ١ي٢ي اف ا٠٤ كٓاع كس٬اق ك٤لي ـاة٣٫

 ةٜي ٘ي٫ا؟؟؟ا٧في حٟٙؽ حا٧ي

 ازيٝ ْتيؽ: اد٪٣

 اعخ٩ ختؽ٪اةيٓ ٘ٓال ال٩٧ ضي٩٨ ٘ي كاعػ٪ا ٫٨٤ا ٛؽب

 كاضل٨ي ازيٝ اد٪٣: ْتيؽ

 ٤ٓايا؟؟ حخٖػي اي٩؟؟؟ة١٬ٜٝ ْا٩٢٤ ٥ٛؽ يا ٥ٞاف ا٧ج: اد٪٣

 ةخفأؿ؟ ا٧ج ٌتٓا: ْتيؽ

 ا٣٫٥١ ا١ٟالـ ٘خص اد٪٣ ٤ا ١طػ كييط٬ٟا كي٫ؾركا ةٓو ٤ّ يخٖػكا كعؽس٬ا اعػ٪ا

 اي٩؟ ٘ي ٪خ١٬ٜي٢ي ٤ق ْتيؽ يا ٪ا: اد٪٣

 ـال٤خٝ..ضاس٩ ؟٤ا٘يق اي٩ ٘ي: ْتيؽ

 اض٥ػ؟؟؟ ٤ّ ١ي٩ ٤تف٩ٌ٬ ٤ق ا٧خي: اد٪٣

 ٪خهػ٨ٛي ْار٩٘ ٤ق ٢ٛخ٢ٝ ٬١: ْتيؽ

 ٞػق ضػ ٦٤ ةيؾ٠ْ ٤طػش... كيئ ٘ي ي٬ٟف الزـ: اد٪٣

 ...ا٥١ل٩٢ٟ كدي ٩٨٤ زْال٩٧ ٤ق ا٧ا: ْتيؽ

 ٩٨ْ اةٓػي ةخطتي٩ ٤ق يتٜي عالص ٌيب: اد٪٣

 ٤ٓاق ةخؽكح ركضي.. يؽسّ ٤ا ١طػ ة٬٥ت ٩٥٫٤ ٘ي ةيفا٘ؽ ٥١ا ةطت٩؟؟؟ا٧ا ٤ق ا٧ا: ْتيؽ



 ةيطتٝ ك٪٬ ةخطتي٩ ا٧خي.. ْتيؽ يا ا٥١ل٩٢ٟ ٘ي٦ ٌيب: اد٪٣

 ةي٨ي كا٩ٙٛ ضاس٩..ع٨ٜا٧ي ةطاس٩ ةطؿ ٤ٓاق ة٬ٟف ٥١ا ٠ٞ..اد٪٣ يا ٤ٓؽ٘ق: ْتيؽ

 ضاس٩ ٘ي ةؿ.. دق ا١شػار احشا٪٠ اك ٩٨٤ اٛؽب ٞخيؽ كضاك١ج ة٨ا كاٛٗ سػار ٘ي..كةي٩٨

 ...عاي٦ ا٩٧ ةخ١٬ٜي س٬ايا

 ٞػق؟ ٛت٠ عا٧ٝ.. ٤ٓاٞي ا٧ا ؟؟؟ٌيبعاي٦ اض٥ػ: اد٪٣

 ٌتٓا أل: ْتيؽ

 حٓؽ٘ي٩؟ ضػ عاف: اد٪٣

 ةؽى٩ أل: ْتيؽ

 ازاي؟ عاي٦ يتٜي ٌيب: اد٪٣

 ْار٘ا٪ا ك٤ق اٛؽة٩٢ ةخ٨ٓ٨٥ي ضاس٩ ٘ي احش٦٨ ٛؽةج ا٧ا.. اد٪٣ يا ٤ٓؽ٘ق ا٧ا: ْتيؽ

 اد٪٣ يا اي٩ ا٠٥ْ,,,٩٨ْ اةٓػ ٛادرق ك٤ق ةطت٩ ا٬١ٛج ٧ٙؿ اي٩؟ك٘ي

 اك دق ا١طاسؾ ح٫ػي كضاك١ي س٨ت٩ ع٢يٟي ةؿ.. ْتيؽ يا اي٩ ا١٬ٛٝ ْارؼ ٤ق ٨ا٪ ا٧ا: اد٪٣

 ـتب حل٩١٬٘٬

 اي٩؟ اعتارؾ ا٧ج ا٣٫٥١..٨٤ي ـيتٝ: ْتيؽ

 ةٟؽق ك٤فا٘ؽ ٬ٞيؿ ا٧ا: اد٪٣

 حا٧ي؟ ٤فا٘ؽ: ْتيؽ

 ٞػق زي٨ا يت٬ٜا ْلاف ا١شػاد ا١ٓياؿ ٪ػرب: اد٪٣

 ةٜي ٣٫٨٤ ةا١ٝ ع٢ي ٌيب.. اق: ْتيؽ

 ض٠ كيل٬ؼ ٞخيؽ ٤ٓا٪ا يخ٣٢ٟ يطاكؿ ا٩٧ ك٧هط٩ ضه٠ ا٢١ي كضٟا٩١ اض٥ػ ٣٢ٞ اد٪٣

 ..٫٧ائي ةي٣٫٨ كيٙؽؽ ةي٣٫٨ يٟتؽ ٤ا ةػؿ دق ٬٥٢١ى٬ع

 عاف ال٩٧ اضفاـ٫ا ٘ي ناد٩ٛ كا٫٧ا ٞػب ٤ق ْتيؽ اضفاس اف ْارؼ س٬اق ٞاف اض٥ػ

 ضؽ٩٤ ٨ارة ا١فٓادق ٦٤ اح٨ي٦ ضؽـ ٤ا زي ال٩٧ ةيٓاٛت٩ رة٨ا اف ْارؼ كٞاف..١ي٩ ا٨١اس اٛؽب

 يه٢ص كال ٘ي٫ا يخهؽؼ ْارؼ ٤ق ٥١ؽض٩٢ كن٠ ةؿ...ضتيتخ٩ ٤ّ ا١فٓادق ٦٤ ٥ٞاف ٪٬

 ازاي؟؟؟؟ دق ٩ٍ٢ٕ

 ٤ٟاف يفأؿ ك٧في ا١فٙؽ ةيٓلٚ ةٜي ال٩٧ ٢١فٙؽ ٧ٙف٩ س٫ؾ اد٪٣

 

 ٞاـ ٪يتٓػ ا٩٧ ا٣٫٥١ ٠ٞ يفأؿ ا٩٧ ا٪خ٥ق ٤ا اك ٘ي٦ ٪ي٬ٟف ا١خػريب

 



 .. ا٨١اس ٠ٞ ٦ْ ةٓيػ نطؽا كـً ٘ي ك٫ؽ

 ك٪٬ ا١ٍيارق ةي٩ كاحطؽٞج ا٢٫١ي٬ٟةخؽ ا١ٍيارق كرٞب اد٪٣ حرا

 

 اكٛات ٘ي ٕيؽ ةي٨اـ ٤ق دي٥ا ال٩٧ ا٬٨١ـ ٘ي دي ا١فا٩ْ اـخ٠ٖ

 

 ا٢١ي ا٥١ٓفٟؽ ٤ٟاف ٘ي ا١ٍيارق ٦٤ ك٧ؾؿ اد٪٣ كن٠...ٕؽيت٩

 

 ......ا٥١ٟاف كاؼ ٥١ا كاحهػـ ا١شػاد ا١غؽيشي٦ ٘ي٩ ٪يػرب

 ـا٘ؽ ا٩٧ اـخٖؽب.. ٪يا ٤ا يز  ضاس٩ ٠ٞ.. اةػا احٖيؽش ٤ا ا٥١ٟاف

 

 ةػأت ٤ا ٤ٟاف...٩٨٤ ةي٫ؽب ٞاف ٤ٟاف اٞخؽ ٘ي ٧ٙف٩ ١ٜي اٟ٘ارق ٦ْ يتٓػ ٢ْلاف

 ا١ٜػي٣ حػريت٩ ٤ٟاف.... ضٟايخ٩

 ا٩٥٫٥١ ٦ْ يٓخؼر اي٩؟؟ٌيب ي٠٥ٓ ْارؼ ٤ق اد٪٣ كٛٗ

 

 ي٠٥ٟ ةأي٩؟؟ٌيب دق ا١ٙشائي ر٘ي٩ ٪يٙفؽ كيؽسّ؟؟ةؿ

 

 ٪يا... ٘ٓال ا١ط٠ دق...ؽا٥١ٓفٟ ٦٤ اةػا يغؽسق ك٤ا كعالص

 

 ح٬ٟف كةٟػق ٪يل٫٘٬ا ٤ق عؽج ٬١ ك٪٬ ا٥١ٓفٟؽ ٪خيشي ٤ا ٥ْؽ٪ا

 

 ٤هػكـ ٪٬ ا٩٧ ذ٧ت٣٫ ٤ق... ٬ٛي ٧ٙف٩ اـخٖتي ك٪٬ ا٢ٍ١ت٩ ٤لي٬ا... ٤ط٩١٬٢

 

 اك ٘ي٣٫ ضػ ٢ْي احؽيٚ ٤ا ٥ْؽق ةؿ نارـ ٞاف رأ٘ج... ضا١يا

 

 ٞػق أ٪ايتػ ي٨ٙٓق ك٤ا ٤ٓا٢٤خ٩ يٖيؽ الزـ...ضػ ٞؽا٤ث ٦٤ ٠٢ٛ

 ٘ي ك٪٬ ٢ٍ١تخ٩ كراح ضاسخ٩ كضً...١ي٩ ا٥١غهه٩ االكى٩ راح



 

 ٠ٞ... ٘ي٩ ةي٨ا٬٤ا ٞا٬٧ا ا٢١ي ةخا٣٫ْ ا٥١ٓفٟؽ ٢ْي ْػي ا١ٍؽيٚ

 

 ....حا٧ي ٫٢ٞا رسٓج ٧في٫ا ٧ٙف٩ ٘اٞؽ ٞاف ا٢١ي ا١ؼٞؽيات

 ا٥١ٜػـ ـيادق.....ا٥١ٜػـ ـيادق:  ـيػ ْفٟؽي

 ضاس٩؟ ٢ٛج ا٧ج ١يةا اعػحق ٤ا ـ٬ري...ضاس٩ ٘ي ا٨٘ػـ: اد٪٣

 ٢ْلاف ضيؽحٝ ٤فخ٨ي ا١ٍتي ا١ٙؽيٚ ١طيؽحٝ ة٬ٜؿ: ا١ٓفٟؽي

 

 ٧ِا٫٤ا اي٩ ٪ي٬ٟف ا١ٍتي٩ ا٨ٓ١اي٩ كحل٬ؼ ا١خػريب ةؽ٧ا٤ز

 ٌيب: اد٪٣

 ا٥١ٟخب؟؟ ٘ي ٘ي٦ ٪٥ا.. ساي عالص

 ٘ي ا٢١ي ا٥١ٟخب ٨ْػ ا١فاض٩ ٘ي.. ا٥١ٟخب ٘ي ٤ق ال: ا١ٓفٟؽي

 

 ا٬٫١ا ٘ي ا١فاض٩

 ٤ٓاؾ ا٪٬ق ساي ٤اكي عالص: اد٪٣

 كاٛٙي٦ ككا٣٫٘ ا١ٓفٟؽي ٤ّ اد٪٣ راح

 دي؟؟ ة٨ج دق؟؟؟دي اي٩: اد٪٣

 ا١ػٞخ٬رق دي ا٨٘ػـ يا اي٬ق: ا١ٓفٟؽي

 ٧اٛم ٞاف ا٢١ي سيق؟؟؟؟دق ٤ٓفٟؽ ٘ي ة٨ج دٞخ٬رق: اد٪٣

 ٬ٛي كاٌؽق دٞخ٬رق دي ا٨٘ػـ يا ال: ا١ٓفٟؽي

 ٢ْي٨ا ٤ا...ة٨ج ا٫٧ا ا٣٫٥١ كال كاٌؽق: اد٪٣

 ٞا٧ج ا١ت٨ج كاؼ ٤ا كاكؿ ةه٩١٬ ةي٩ ضف٬ا ٥١اك ٨ْػ٪٣ اد٪٣ راح

 

 ا٫٨١اردق ١ي٩ نػ٩٤ حا٧ي

 ةيته٣٫٢ ا٠ٟ١...ح٨ٍٚ ك٤ٓؽ٘خق احهػ٤ج كا٘خ٩ ٥١ا ٥ٞاف ٪يا



 

 .ح٥اذي٠ ة٬ٜا ي٬٧٬ٟا ٤ا زي ةٓو ٛهاد ٞػق كاٛٙي٦ ك٪٥ا ةاـخٖؽاب

 اد٪٣٫٫٫٫٫٫...اد٪٣ ٤ٜػـ...اد٪٣ ٤ٜػـ: ا٥١ٓفٟؽ ٤ػيؽ

 اي٩؟ ـ٬ري ا٨٘ػـ: اد٪٣

 ضيؽحٝ ٤ّ االكالد حػريتات ٦ْ ٤فؤ٩١ ٪خ٬ٟف ا٢١ي ٪يا....١ي٢ي ةا١ػٞخ٬رق اْؽ٘ٝ: يؽا٥١ػ

 ةٜج ال ةؿ ٤ا٪يا زي س٥ي٩٢ ١ف٩ ٛػا٩٤ ا٪ي كا٩ٙٛ يل٩٘٬ اح٨٥ي اد٪٣ كغم اعؽ ١ي٢ي

 ٦ْ زيادق سػي٩ ٧ِؽق كاحؽـ٥ج ٨ْي٫ا ٘ي ا٢١ي ا١تؽاءق ٧ِؽق راضج ةؿ كاس٠٥ اس٠٥

 االكؿ ٦٤ ا٬ٌؿ كةٜي ةيٍيؽ كٓؽ٪ا ا٢١ؾكـ

 دق ا٥١ٟاف ٦٤ ي٫ؽب كال كضفخي٨ي كي٫١٬ٜا ضي٩٨ ٘ي يي٫٥ا اي٩ يخ٨٥ي ٤ٓؽ٘ق اح٨٥ي

 حا٧ي؟؟ حخٙخص سؽكض٩ ٠ٞ ٤ا ٛت٠ ٢ٛت٩ كي٢طٚ

 كيخ٣٢ٟ ٧ٙف٩ يفخؽسّ ْؽؼ اعيؽا اد٪٣

 

 ا١شيق؟؟ ٤ٓفٟؽات ٘ي ةيلخ٬٢ٖا ا١ت٨ات ا٤خي ا٨٘ػـ؟؟؟؟ك٦٤: اد٪٣

 ٞت٨ج ةي٫٨٫ا ا٩٧ ضفج ١ي٢ي

 كراس٠ ة٨ج ةي٦ ٘ؽؽ ٤ٙيق يتٜي ٞا٠٤ ةل٢ٖي ة٬ٜـ ّ؟؟ٌا٥١اا٥١ا٧ كاي٩: ١ي٢ي

 ٤ٜت٬ؿ ٤ق ٪٨ا كس٬دؾ ةؿ..كا١فخات ا١ؽسا٩١ ٦ْ ٪خ٣٢ٟ ٤ق ضا١يا ا٧ا: اد٪٣

 اكخٟي اةٜي ةل٢ٖي ا٬ٛـ اْؽ٘ق ٤ا ك٥١ا حطػدق ا٢١ي ضيؽحٝ ٤ق ٪٨ا كس٬دي: ١ي٢ي

 اـ٩ٙ ٞػق ٕيؽ..٨٤ي

 كال ك٢ٖٝ ٘ي كاٌؽق ؽحٝضي اف ٦ْ ا٨١ِؽ ةٖو ٪٨ا ة٨ات ْايؾ ٤ق كا٧ا: اد٪٣

 ـ٥طج ٬١ ا٪ػي اد٪٣: ا٥١ػيؽ

 ا٪٬ق ٪ادي ا٧ا ٪ػك٤ي؟؟٤ا ٘ي ةٍّٜ ا٧ي اـاس ٢ْي دق: اد٪٣

 ٘ي ٞاف ٪٨ا ةخخػرب ٨ٞج ٥١ا ٧ٙفٝ ا٧ج ةػري ٦٤ ا١شيق ٘ي ةيخ٬اسػكا ا١ت٨ات: ا٥١ػيؽ

 دٞخ٬رق ٢ْي حٓخؽض ساي ٦ٟ١ ُتاط ٞا٬٧ا ا٣٫٧ ٦٤ ا١ؽ٣ٕ ٢ْي اْخؽىخق ك٤ا ٤ٓاؾ ة٨ات

 ٞػٞخ٬رق ك٫٢ٖا ٢ْي ةٓخؽض ٤ق ا٧ا: د٪٣ا

 ي٬ٟف دق ٥١ا.. ٤خٙخص ُاةً اٞخؽ ا٧ج ةا١ِتً؟؟؟دق اي٩ ٢ْي ةخٓخؽض ا٤اؿ: ا٥١ػيؽ

 رأيٝ؟؟؟؟

 ٞػق كا٧خ٬ ا٧فا٪ا ةطاكؿ ال٧ي اك٫٘٬ا ْايؾ ٤ق ال٧ي ٞلغم ٢ْي٫ا ٤ٓخؽض ا٧ا: )اد٪٣

 ي٩ٍٜ٨ ٤ٜػرش ٦ٟ١ ٨١ٙف٩ اد٪٣ رد ٞاف دق ٌتٓا(٬ٛي ةخهٓت٬٪ا



 اذ٣ٟ٧ ةٓػ..٪تٓخ٣ٟ٢٫ ضاس٩ يشؽا٩١ ضػ ك٥١ا ا٢ٍ١ت٩ ٤ّ ٥٫٤خي ا٧ا.. ضؽي٦ ا٧خ٬: اد٪٣

 ا٥١ٜػـ ـيادق اـخ٨ي: ١ي٢ي

 انال؟؟؟ ٞػق ةيٟٙؽ ازاي ٪٬ كاـخٖؽب يت٬ـ٫ا ا٤ا يا يغ٫ٜ٨ا ٧ٙف٩ ك٪٬ اد٪٣ كٛٗ

 ا٬٢ٍ٥١ب كاي٩ ةخاْخ٣٫ ا١خػريتات ٌتي٩ٓ ضيؽحٝ ٦٤ اْؽؼ ْايؾق: ١ي٢ي ا٨٘ػـ: اد٪٣

 اي٩؟؟؟ ٛػ ٪خ٬ٟف ا١ي٤٬ي٩ حػريت٣٫ ك٤ػق ةا١ِتً ٣٫٨٤

 ٤فاج ٪٣٫٢٥ٓ٨ ٞػق كةٓػ ٪ػ٣٫ٓ١ االكؿ ا٧ا حػريتاح٣٫؟؟؟؟؟ك٬٘ي ٌتي٩ٓ: اد٪٣

 ٤فائي اي٩ ةؽ٧ا٤ز ٪٣٫٢٥ٓ ١ف٩ نؽاض٩ ْارؼ اي٩؟؟؟٤ق كةٓػ٪ا

 اد٪٣؟؟؟: ا٥١ػيؽ

 اذ٣ٟ٧ ةٓػ ٨ٓ٤ػيق ٞػق ٕيؽ ٪تٓخ٣ٟ٢٫ ضاس٩ يشؽا٩١ ضػ ٥١ا ك٢ٛج ـتٚ: اد٪٣

 ٌيب..٪يا ح٢ٍّ ا١ػٞاحؽق ٠ٞ ى٦٥ ٦٤... انال ٪ي١٬ّ ك٪٬ ةخاْخ٩ ٢ٍ٢١ت٩ حكرا ـاة٣٫

 ٥١طق ٤ا ةؿ ٘ي٦؟؟؟؟ يؽكح ةؿ ي٫ؽب

 

 أل؟ كال ٪٬ا ا٬١اد احش٬زت ياحؽي ايػي٫ا ٘ي دة٩٢

 أل؟ كال احش٬زت انال ٤ا١ٝ ا٧ج

 كا٘خ٩ ا٫٧ا حهػؽ ٛادرق ٤ق ك٪يا ا٥١فخلٙي راضج ٥ٞاف ١ي٢ي

 

 ا٬١اّٛ ةؿ ضياح٫ا ٪خ٠٥ٟ كعالص فيخ٧٩ ٧ٙف٫ا ٤خغي٩٢ ٞا٧ج...حا٧ي

 

 س٬ق نػر٪ا ٢ْي ٤غتيا٪ا ا٢١ي ـ٢ف٢خ٫ا ٢ٌٓج...٫٧ائي ٞػق ٕيؽ

 

 ضاـ٩ ١ف٩... رٛتخ٫ا ٘ي كةاـ٫ا ١تف٫ا٫١ا ٥١ا كا٘خٟؽت..دي٥ا

 

 ةٜي؟٤ا٪٬ اي٩؟٬٘ٛي ةخخ٨٥ي...ةخخ٨٥اق ١ف٩...رٛتخ٫ا ٢ْي ةلٙاي٩ٙ

 

 ا٧ٝ٪ ازاي اي٩؟؟؟٧فيخي كال ٧فيخي ـ٨ي٦ ْلؽ ٦٤ ر٤اٞي

 



 ٦٤ ٢ٌب ٥١ا النطاة٩؟٧فيخي ةٓخ٩ ا٢١ي ا١ٙيػي٬ كـاةٝ؟٧فيخي

 

 ٬٤س٬د؟؟؟؟ ٪٬ ْؼريخٝ حٜٙػي ٥١ا ي١٬ٜٝ ا٩٧ ناضت٩

 ......١ي٩ اةػا ٪ط٦ ك٤ق اٞؽ٪٩ ك٪ٙي٠ ٧فيخق ٤ا ال

 ةؿ.. ضاس٩ ا٠ٛ ٦٤ كةيخ٨ؽ٘ؾ ا١ِتاط ٤ّ سػا ْهتي ٞاف اد٪٣

 

 الزـ ا٩٧ ْار٘ي٦ ال٣٫٧..كةيٜػركق ةيطت٬ق ا٢ٍ١ت٩ ٞػق ٦٤ ا١ؽ٣ٕ ٢ْي

 

 ٞاف ٪٬ ك٘ٓال زي٩ ي٬٧٬ٟا ا٣٫٧ ي٬ن٣٫٢ ٢ْلاف ٞػق ٛاـي ي٬ٟف

 

 ٪٥ا ةا١ٟٓؿ كاٞخؽ زي٣٫ ةي٠٥ٓ ا١خ٥اري٦ ٬ٌؿ ٞاف كةٓػي٦ ٤ر٣٫٢

 

 ةػأ ةؽى٩ ٪٬...ح٥اري٩٨ ي٠٥ٟ ةيٙي٠ ك٪٬ ةيؽيط٬ا ا٫٨١ار اعؽ

 

 اةػا دق ا١طب ا٫ُؽ ٤ا ٥ْؽق ةؿ كيطت٣٫ ٢ْي٣٫ يخٓؽؼ

 ْي٩٨ رّ٘ ٩ٛ٬٘ ٠ُ ١ٜي ك٘شأق ك٤خاة٣٫ٓ اض٩ا١ف ٘ي ٛاْػ ي٬ـ ٘ي

 

 ا١ٖا٩ٜ٤ ا١غيؽا ة٨ٓي٫ا ٛػا٩٤ ١ٜا٪ا

 عيؽ؟؟؟؟ اـخؽ ـاحؽ يا: اد٪٣

 ٨٤ي ةخ٫ؽب كضيؽحٝ ا١غيؽ ٨٤ي٦ ك٪يشي: ١ي٢ي

 ١ي٢ي؟ يا اي٩ ْايؾق..٬ٌؿ ٢ْي ٪٨ا ٬٤س٬د ؟؟ا٧ا. ة٫ؽب ا٧ا: اد٪٣

 ١ي٢ي ا١ػٞخ٬رق اـ٥ي اكال: ١ي٢ي

 ضٜٝ...ٞتؽحي..دٞخ٬رق يا ٤اكي: ٩٢ٞ ةه٬ح٩ ىطٝ اد٪٣

 ا٥ٖ٥١ي٩؟ ا٩ٍٜ١ ٬ٌؿ ٢ْي ٪ٙي٠ ا٧ي ٘اٞؽ ا٤اؿ ٞتؽت اي٬ق: ١ي٢ي

 اي٩؟ ْايؾق!!! ٥ٖ٤ي٩ ٩ٍٛ ٬ٌؿ ٢ْي ٘ي٢خي ٨ٞخي ياريج: اد٪٣



 ك٬ي٩ ةؽاض٩ ٌاٛخ٣٫ ٬٘ؽ ا١ٓياؿ ةخػرب ا٧ج: ١ي٢ي

 اكخٟا١ٝ؟؟؟ ضػ: اد٪٣

 حغا٬ٜ٧اا ٬١ ةي٣٫٨ يٙه٬٢ا ٢ْلاف ٥٤ؽىي٦ كاح٨ي٦ سا٣٫١ ا٥١ػيؽ ٪٨ا

 

 ..ةي٣٫٨ ا١لػيػ ا١ٓػاء ٦٤ ٤فخٖؽب ا٠ٟ١ الف

 اعتارؾ اد٪٣..دٞخ٬رق يا ازيٝ: ا٥١ػيؽ

 ٩٢١ ا١ط٥ػ: االح٨ي٦

 ْادي ٞال٣ٟ٤ ٬٢٥ٞا: ا٥١ػيؽ

 كك٫ٓ١ا ـيشارق ٢ٌّ اد٪٣

 ا١فيشارق اٌٙي ـ٥طج ٬١: ١ي٢ي

 ةٓيػ احٙي٢ي ْاستٟي ٤ق ـ٬ري: اد٪٣

 كٖاؿ ا٢١ي ةا١ط٬ار ف٬٢اكيخ ١ب يشيت٬ا ك٧اٛم ةيخٙؽج ٛاْػ ا٠ٟ١ ٌتٓا

 ٢ْلاف ع٢ه٨ي ـ٥طج ٬٢٘ ضيؽحٝ ٤ّ ا١ٜٓػق ٦٤ ا٪٣ ضاسات كرايا ا٧ا اٞيػ: ١ي٢ي

 ريطخ٫ا ةطب ٤ق ال٧ي ا١فيشارق اٌٗ ـ٥طج ك٬١ ا٤لي

 اع٢هٝ اةٜي ذ٤خي ٢ْي حتٜي اع٢هٝ؟؟؟٥١ا: اد٪٣

 االرض ٢ْي كر٤يا٪ا ا١فيشارق كادق كراضج ٩٨٤ ٬ٛي احيايٜج ١ي٢ي

 اي٩؟؟؟ كال ٨٨خياحش ا٧خي: اد٪٣

 ةطت٫ا ٤ق ٢ٛخ٢ٝ: ١ي٢ي

 ةيٙخص ك٪٬ ٩ٓ٢ٍ٘ رف ح٢ي٩٧٬ٙ كك٫ا ٘ي ا١ػعاف ك٧ٙظ كك٫ٓ١ا حا٧ي٩ ـيشارق ٢ٌّ اد٪٣

 حا٧ي كر٤يخ٫ا ا١خا٧ي٩ ا١فيشارق كػت

 ٪٨ا كا٧ا ٪خ٫ٓ١٬ا ٤ق...اٌٙي٫ا ٢ٛخ٢ٝ: ١ي٢ي

 ضاس٩ كال ييؽة٫ا اد٪٣ الضف٦ عاؼ ا٥١ػيؽ ةٓو ٛهاد االح٨ي٦ ك٬ٙٛا

 ةٜي ا٪ػكا س٥ا٩ْ ا عالص :ا٥١ػيؽ

 ٪٨ا ٤ٟاف ٤ا١ٟيق ا٧خي: اد٪٣

 كس٬د٪ا ةي٦ يغخار ا٩٧ كٛا٩١ ةخا٩ْ ةا٥١ػيؽ كاحه٠ ك٤لي ـاة٣٫

 



 ا٥١ؽأق ض٬ٜؽ ٢ْلاف ة٨ج ا٫٧ا ٥١شؽد يؽ٘ػ٪ا ي٨ٙٓق ٤ا ا٥١ػيؽ كٌتٓا... ٪٬ ككس٬دق

 اد٪٣ ٦ْ ٤فخ٨ٖي ٤ق ا٬١ٛج ٧ٙؿ ك٘ي

 اي٩؟؟؟ ٘ي٠٥ٓ

 ١شاي٩ا ا١ط٩ٜ٢ ٘ي ٪٨ٓؽ٩٘ ا٢١ي دق

 

 اي٩؟ دي ا١طؽب اعؽ رأي٣ٟ اي٩

 ؟ ١ف٩ كال ارحتٍج ١ي٢ي

 ازاي؟؟؟ ٪يخهؽؼ اد٪٣

 

ShimoOo 

 27 اؿ ا١ط٩ٜ٢

 

 ةٓو ٤ّ ض٢ٜخي٦ ١ي٣ٟ كْيػيخي ٌيتي٦ كا٧خ٬ ـ٩٨ ٠ٟ٘ ا١ٓيػ ا٫٨١اردق اف ة٥ا

 ةٟؽق ض٩ٜ٢ ٤ٙيق ةف٧٬ٍي ٤ق كا٨٤٬ٟ١خات ا٢١يٟات ٬١ ةؿ

 ٤ٓايا كاح٬٥٢ٟ كرائ٩ٓ ض٬٢ق ةالش كياريج ٜه٩ا١ ٢ْي ح٬ٜ٢ٓ ك٨٤٬ٞج ٢ْيا حٓيػكا ٨٤٬ٞج

 ك٨٤٬ٞخاح٣ٟ اليٟاح٣ٟ ةٜي ا١ٜه٬٫رك٧ي ٘ي

 ٥ٞاف ض٢ٜخي٦ ةٟؽق ا٧ؾؿ كي٦ٟ٥ ٘ؽض٧٬ي

 ٞػق ٦٤ اضف٦ ٤ٙيق اْخٜػ

 

 كاح٨ي٦ ا٥١فخلٙي ٘ي حٙي٠ ١ي٢ي اف احٙٚ ا٠ٟ١ ٥٢١لا٠ٞ احٜاءا

 

 حخط٬ؿ ضؽس٩ ضا٩١ اي ٘ي ك٬١ ا٥١ٓفٟؽ ٘ي يٙي٬٢ا ٤فٓٙي٦

 

 ... ٬ٌؿ ٢ْي ي٥٢١فخلٙ

 ةؽنان٩ احهاب حال٤ؼيخ٩ ٦٤ كاضػ ضي ٞاف حػريب ٘ي ي٬ـ ك٘ي

 



 ٥٢١فخلٙي كاعػق ةفؽ٩ْ كا٩١ كاد٪٣ ة٩٨ٍ ٘ي

 ٞاف ا٥١خهاب ٢١ِاةً ا٢٥ٓ١ي٩ ٢٥ْج ا٢١ي ك٪يا سؽاض٩ ٞا٧ج ١ي٢ي

 

 ٤فخ٨ي ا٢٥ٓ١يات اكى٩ ةؽق ا٬١ٛج ٬ٌؿ ٘ي٠ كاد٪٣ ٤ؤ٦٤ اـ٩٥

 

 عؽسج ٤ا ١طػ ٢ْي٩ ي٦٥ٍ

 اي٩؟؟؟ ضا١خ٩: اد٪٣

 ٨ْػؾ؟ ا١ٓتيػ زي ةخٓا٣٫٢٤ ٤ق ي٥٫ٝ؟؟؟ا٧ج كيئ كدق: ١ي٢ي

 االكؿ ٢ْي٩ ٨٥ٌي٨ي... ارس٬ٞي كٛخ٩ ٤ق ١ي٢ي: اد٪٣

 ٢ْي ٘ٓال عايٗ ا٩٧ ضفج... س٬اق ٕؽيب ةيٓٗ ضفج ١ي٢ي

 

 ٘ي يغ٬ف ٦ٟ٥٤ دي ةاالضاـيؿ ضػ ازاي كاـخٖؽةج... ا١ِاةً

 

 االياـ ٦٤ ي٬ـ

 اي٩؟ ضا١خ٩ ارس٬ٞي ١ي٢ي: اد٪٣

 اي ناةخق ٤ا ا١ؽنان٩.. ٢ْي٩ ٤احغا٘ق اد٪٣ يا ٬ٞيؿ: ي٢ي١

 

 ضي٬ي٩ ضاس٩

 ٩٨ْ كا٧ؾاح ض٠٥ ي٬ٟف ٤ا زي...االرض ٘ي ٛٓػ اعيؽا اد٪٣

 ك٥٫٤ا ٥١ه٢طخ٣٫ دق ةؿ ٢ْي٣٫ ٛاـي ا٬ٞف ٦ٟ٥٤ ٘ٓال ا٧ا: اد٪٣

 

 ٤غخ٢ٗ ا٬١اّٛ... ةؽق ٪يٜاة٬٢ق ا٢١ي ٦٤ ضاس٩ كال دق اٛاـي ا٬ٞف

 

 يلخ٠ٖ انال ضػ الي ارىاش ٤ا ةايػي ٬١..ا١خػريب ٦ْ ح٥ا٤ا

 



 ةي٬٥ح٬ا كانطاة٨ا ١ط٩ِ ٠ٞ ٘ي ا٬٥١ت ة٬٨اس٩ اض٨ا...اةػا دق ك٨٢ٖا

 

 ٢ْي٣٫ ٛاـي ٘ٓال ا٧ا...ْادي ٠٥ٟ٧ ا٨٧ا اف كا٥١ٙؽكض ٨ْي٨ا ٛهاد

 

 ٥١ه٢طخ٣٫ ةؿ

 ٬ٞيؿ ٪ي٬ٟف ٪٬ ا٦٥ٌ ةؿ.... اد٪٣ يا اـ٩ٙ ا٧ا: ١ي٢ي

 ا٨ٓ١اي٩ دع٬ؿ ٬ع٨٥٤ الف ا١تاب ٢ْي كاٛٗ س٨ت٩ ٘ي٠ اد٪٣

 

 ...٢ْي٩ كي٬٨٥ٍا ي٬ٙؽ ٤ا ١طػ ٘ي٫ا ض٬ٍق ٪٥ا... ا٥١ؽٞؾق

 حالٛي ٢ْي٩ حخ٦٥ٍ حؽكح ك٬ي٩ ك٠ٞ دي ا٢١ي٩٢ ٧تٍلي٩ ٞا٧ج ١ي٢ي

 

 ١ي٩...اٞخؽ حؾيػ ضيؽح٫ا ك٬ي٩ ٠ٞ.. ا١تاب ٛػاـ ٤ٟا٩٧ كاٛٗ اد٪٣

 

 ٤ٟا٩٧ كاٛٗ ١ف٩ ك٪٬ ا١ٙشؽ ١طػ..ٞػق ةٍا١ب ةي٫خ٣

 ك٬ي٩ ٜية اد٪٣؟؟؟ارحاح: ١ي٢ي

 كارحاح ةؿ ك٬ي٩. ٪ؽحاح ٌيب: اد٪٣

 اكى٩ اي ا٘خط٢ٝ ٦ٟ٥٤ ا٧ا.. ك٬ي٩ ا٧ج ٧اـ س٨ت٩ ٪ٙي٠ ا٧ا: ١ي٢ي

 

 ك٬ي٩ ٘ي٫ا حؽيص

 ٤خلٟؽ..ارحاح ك٪ؽكح ك٬ي٩: اد٪٣

 ةػري ٦٤ ٢ٌّ ا١ٙشؽ اد٪٣: ١ي٢ي

 ا١ٙشؽ؟؟؟: اد٪٣

 ٞػق ٩٢ٞ ا٢١ي٠ كاٛٗ ا٧ج ا١ٙشؽ اي٬ق: ١ي٢ي

 ا٥١ٓفٟؽ كاركح ك٬ي٩ يتٜي...ْادي عالص ٌيب: اد٪٣

 ك٬ي٩ ح٨اـ الزـ ا٧ج: ١ي٢ي



 ا٧اـ ةشػ ٧ٙفي يا٤ا ا٧اـ؟؟؟؟: اد٪٣

 ٧اـ ا٥١ا٧ّ؟ركح كاي٩: ١ي٢ي

 ا١تاؿ ٤ؽحاح ٕيؽ ا٢١ي٠ ي٨اـ ٤ا ةي١٬ٜٝ ٤ر٠ ٘ي: اد٪٣

 ةا١ٝ؟ كا٠ٕ ا٢١ي اي٩ كا٧ج: ١ي٢ي

 ةه٫٢ا كةٓػ٪ا ١الرض كةم اةخف٣ اد٪٣

 ك٬ي٩ ارحاضي ا٧خي ضيرك... ةيا ةؿ ا٧خي ةا١ٝ ٤احل٢ٖيق: اد٪٣

 ةا٫١ا حل٢ٖق ٤ا ةؿ ازاي ح٩١٬ٜ ٧ٙف٫ا ٞاف ةؿ ك٤ليج ـاةخ٩

 

 .٢ْي٫ا يػ٫١ا ياريج ٘ي٩ حٟٙيؽ حت٠ٍ ةي٫ا حٜػر ٌؽي٩ٜ ٨ْػق ةي٩؟٬١

 

 ٤فخ٨ياق ٤ٙاسأق ١ٜي ا٥١ٓفٟؽ اد٪٣ راح

 اةػا ٨ْيا ٤هػؽ ٤ق ٩١٬ٜٓ٤؟؟؟ا٧ا: اد٪٣

 نػؽ ال: ـيٗ

 كا٠ٟ١ كي٫ؾركا ط٬ٟايي ةٓو ٤ّ ك٘ي٬٢ا ةا١طي٦ ةٓو اعػكا

 

 ..ي٫ؾر اك ييطٝ ةيٓؽؼ اد٪٣ اف ٤فخٖؽب

 ٞا٬٧ا.. ـٙؽق ٘خؽق ٘ي كعه٬نا اد٪٣ ٦٤ سػا ٤ٜؽب ٞاف ـيٗ

 

 ١ي٩ ر٘يٚ اٛؽب كٞاف سػا ٞخيؽ ةيخٜاة٬٢

 ١ي٩؟ ١٬١يخٝ ٤ّ ا١ػ٧يا ١٬٤ّ: ـيٗ

 عالص ١٬١يخي ٤اةٜخق ذا٧يا...ضاس٩ ١٬٤ّ ٤ق اكال: اد٪٣

 ١ي٩؟ ٤ٓا٪ا خغا٧ٚةخ ١٬١يخٝ ةٜخق ٤ا ٥١ا: ـيٗ

 ٤فخٙؾق ٪يا: اد٪٣

 اي٩؟ ٤ؤ٦٤ اعتار...٫٨٤ا ٧فيت٨ا ٢ْي٨ا ٤ا: ـيٗ

 اعيؽا ٘اؽ ٩٢١ ا١ط٥ػ ٬ٞيؿ: اد٪٣



 ٧اـ ا٧ج ركح ك٬ي٩ حؽحاح ْايؾ ك٢ٟٝ ا٣٫٥١ ٬ٞيؿ ٌيب: ـيٗ

 

 ٪٨ا كا٧ا ك٬ي٩

 اي٩ ا٧ج اي٩؟نص كال ٘ي٫ا ا٢١ي ْارؼ ٤ق ا٧ج ا٧اـ؟؟٪٬: اد٪٣

 

 ٪٨ا ساةٝ ا٢١ي

 كة٥ا رس٬ْٝ ةٓػ ةؽق ا٘ي٠ ٤ٓؽ٘خق..زيٝ ٤هؽ جرسٓ: ـيٗ

 

 كعه٬نا اـاْػؾ ٪٨ا اسي٢ٝ ٨٤ي ٢ٌب ٘ا٥١ػيؽ اسازق ٘ي ا٧ي

 

 ١٬١يخا ٤ّ ك٬ي٩ ٠ٞ ع٨اٛاحٝ ةٓػ

 ا١ٙؽيٚ ٢ْي اْؽ٘ٝ حٓاؿ ٌيب...٬ٞيؿ ٬ٞيؿ: اد٪٣

 ٪خ٨اـ ٤ق: ـيٗ

 ياال..ةٜي اي٩ ٬٧ـ: اد٪٣

 ٤فخ٩٥٢ ١ف٩ ١ي٢ي ٞا٧ج.. ٥١ؤ٦٤ ا٥١فخلٙي راح اد٪٣ ا٫٨١ار اعؽ

 

 ٤ٓاق اد٪٣ ١ٜج ٢ْي٩ حخ٦٥ٍ راضج...كرديخ٫ا

 اي٩؟ اعتارؾ ٤ؤ٦٤ يا ا٫٨١اردق ازيٝ: ١ي٢ي

 اضف٦ ٩٢١ ا١ط٥ػ: ٤ؤ٦٤

 اةػا ا٤تارح ـاةٟق ٤ا...٬ٛي ةيطتٝ ا٩٧ ا١ِا٪ؽ اد٪٣ ا٥١ٜػـ: ١ي٢ي

 اي٩؟ كال..رسا١خ٩ اض٨ا دق ٨٢ٞا ةيطت٨ا ٌتٓا: ٤ؤ٦٤

 ٣٫٢ٞ ٪يش١٬ٝ كةٟؽق...٢ْيٝ ف٣٢ةي ٩٢ٞ ا١ٙؽيٚ...رسا١خي ٌتٓا: اد٪٣

 ٞاف ا١ٙشؽ دع٢ج ١ي٢ي... ٩٢ٞ ا٢١ي٠ س٨ت٩ ٛاْػ اد٪٣ ٘ي٠ كةؽى٩

 

 ا١فؽيؽ ضؽؼ ٢ْي رس٢ي٩ ك٤ػ ٨ْي٩ ك٥ٖ٤و ا١ٟؽـي ٢ْي ٛاْػ



 

 ك٘ي٢ج ضشؽ٪ا ٢ْي ٧اـ ٥١ا كا٘خٟؽت ٛػا٩٤ ٬٘ٛٙج ٧اي٣ ا٘خٟؽح٩..

 

 ٧ٙف٫ا ـأ١ج... يطت٫ا ٪يٙي٠ ا٩٧ ـاْخ٫ا كْػ٪ا كٓؽق ٘ي ح٢ٓب

 

 دق؟ كْػق ٘ي رسّ ياحؽي ١ي٩

 ٞخيؽ؟ ٞػق كا٩ٙٛ ٪خٙي٢ي: اد٪٣

 ٧اي٣ ٤ٟٙؽاق ٞا٧ج ال٫٧ا ٩٨٤ سػا احغيج ١ي٢ي

 ٧اي٣؟ ٤ق ا٧ج: ١ي٢ي

 ة٨اـ ٤ق ٢ٛخ٢ٝ ا٧ا ٤ا: اد٪٣

 ةخ٨اـ ا٨١اس ةخ٨اـ؟٠ٞ ٤ق اي٩ ي٨ٓي: ١ي٢ي

 ضاس٩ كال ي٤٬ي٦ ٠ٞ ٞػق ـاْخي٦ ة٨اـ: اد٪٣

 ....كق ٢ٛتٝ ٢ْي داس٫ا ك٪ي٠٥ٓ ك٪يخٓتٝ ٢ًٕ دق: ١ي٢ي

 ةطاكؿ ا٧اـ ةٓؽؼ ٤ق دق؟ا٧ا ٪٬ق اي٩...٢ْيا ك٬ي٩ ةؽاض٩: اد٪٣

 

 ة٥ؾاسي ٤ق ي٨ٓي...ةٓؽؼ ٤ق ةؿ

 كاْهاب ٤ظ دٞخ٬ر ٢ْي ٧ٓؽىٝ حٓاؿ: ١ي٢ي

 ٞػق ٬ٞيؿ ا٧ا.. د٤إي ٦٤ ا٢ٌٓي ١ي٢ي: اد٪٣

 ٢ْيا ٧ادي ضاس٩ ٘ي ٬١...ضؽ ا٧ج: ١ي٢ي

 ـالـ اكؾ: اد٪٣

 ةٟػق ٧ٙف٩ ةي٨ّٜ ٪٬ اك ٤ؤ٦٤ ٢ْلاف ا٥١فخلٙي ةيشي ٞاف اد٪٣

 

 ح٨ّٜ ةخطاكؿ ٥ٞاف ٪يا اك ٤ؽيي٫ا ٪٬ ٢ْلاف ٢ْي٩ حخ٦٥ٍ ك٬ي٩ ٠ٞ ةخؽكح ٞا٧ج ك١ي٢ي

 ةٟػق ٧ٙف٫ا

 ز٤ي٫٢ا دٞخ٬ر ٤ّ كا٩ٙٛ ١ي٢ي ٞا٧ج ٤ؤ٦٤ ٨ْػ رايص اد٪٣ ي٬ـ ٘ي

 



 ... ٬ٛي احيايٚ ك٪٬ ْا١ي ةه٬ت كىطٟج

 ٥١ط٫ا ٤ا اكؿ ك٘ٓال..حيشي ٤فخ٨ي٫ا ٘ي٠ ةؿ ٤ؤ٦٤ اكى٩ راح

 

 ةؽق عؽس٫٢ا ساي٩

 ٤ٓاق؟ ٞػق ٩٢ٞ ةه٬حٝ ةخيطٟي كا٩ٙٛ ا٧خي ا٢١ي دق ٤ي٦: اد٪٣

 انال ةيفأؿ ١ي٩ ٪٬ ٬ٛي اـخٖؽةج ١ي٢ي

 اي٩؟ ٘ي يغهٝ كدق:١ي٢ي

 كن٬ت ٞػق حٜٙي ي٨ٙٓق ٤ا يغه٨يق ٤ا كال يغه٨ي: اد٪٣

 

 ا١ػ٧يا العؽ كان٠ ىطٟٝ

 ي٨ٙٓق ٤ا ا٢١ي كاي٩ ي٨ّٙ ا٢١ي اي٩ ٪خ٨٥٢ٓي ا٢١ي ا٧ج ٤ق: ١ي٢ي

 ي٥٢ٓٝ ضػ ْايؾق يتٜي ا١ٓياؿ زي ةخخهؽ٘ي ٌا٥١ا ال: اد٪٣

 ـيادق يا ٨١ٙفٝ ٬٘ؽ دق؟؟؟ال ا١طػ ةٜي كا٧ج: ١ي٢ي

 

 ٤شؽد ا٧ج ٪٨ا ٦ٟ١ حال٤ؼحٝ ٢ْي ٪٨اؾ ح٣٫٢٥ٓ دكؿ ا١طتخي٦..ا٥١ٜػـ

 

 ٬٫ٙ٤ـ؟؟...كةؿ زائؽ

 ْي٩٢ ١ف٩ ا٧خي ٤ا زي: اد٪٣

 ايػي٫ا حطج ٪خّٜ ي٬ـ ٘ي فيؽؾك٤ دٞخ٬رق ةٜج دي ا١ٓي٩٢: ١ي٢ي

 

 ٪ؽض٥ٝ ٤ق كـاْخ٫ا

 ا٬٤ت؟ ٪خفيتي٨ي ؟ كاٌؽق يا اي٩ ك٪خ٢٥ٓي ٪٩٫٫٫٫: اد٪٣

 ٢ْلاف ايػي حت٬س ٪غ٢يٝ ةؿ ٪ٓا١شٝ ا٧ا دق...ةٓػؾ دق ال:١ي٢ي

 

 ارض٥ٝ



 كال ا٧خي ال كاٌؽق يا ةٓيػ ا١ٓتي...عٙج حهػٛي ي٬ككك: اد٪٣

 

 ح٫ؾي٨ي حٜػري زيٝ ٢٤ي٬ف

 ٧ل٬ؼ ةٟؽق: ١ي٢ي

 ٧ل٬ؼ ةٟؽق: اد٪٣

 ر٘يج ك٪يا حٓا١ش٩ ٪يا ا٫٧ا ٞػق ٛت٠ ٛا٫١ا ٥١ا كا٘خٟؽ ٤لي اد٪٣

 

 ا١ؾ٦٤ اي٩ ٛػ... ٤خهاب حل٩٘٬ حفخط٢٥ق ٤ا ا٫٧ا كٛا١ج ٫٧ائي

 

 ا٨١اس؟؟؟ ةيٖيؽ

 ١ي٢ي يل٬ؼ ة٠ٍ كاد٪٣ ا٥١فخلٙي كـاب ٬ٞيؿ ةٜي ٤ؤ٦٤

 ٞخيؽ ٢ْي٩ ةي٬٫ف ٤ٓاق ١ف٩ ٞاف ـيٗ

 ٪خ٣ ـالح ح٫ؽيب ن٩ٜٙ اف كٛا٣٫١ اتا٥١غاةؽ ٤ػيؽ ٢ٌت٣٫ ي٬ـ ٘ي

 

 االح٨ي٦ ٪٥ا كيؽكض٬ا ٘ؽيٚ ياعػكا كا٣٫٧ ا١طػكد ٢ْي ٣٫٨٤ ٛؽيب

 

 ذ٦٥ ةاي ي٬ٙٛ٬٪ا

 احهاب اد٪٣ ١الـٗ ةؿ ا١ه٩ٜٙ كك٬ٙٛا كـيٗ اد٪٣ راح ٘ٓال

 

 ا٥١فخلٙي ٢ْي ةفؽ٩ْ ك٬٢ٜ٧ق نػرق ٘ي رنان٩

 حشؽي ٥٤ؽى٩ كسا١خ٫ا ٪٨اؾ ٞا٧ج ١ي٢ي

 ٘ي ةؽنان٩ ٤خهاب ساي ُاةً ٘ي ٢ي١ي دٞخ٬رق: ا٥٥١ؽى٩

 

 ةفؽ٩ْ حفاْػي٩ ٌا١تٝ ٥ْاد كدٞخ٬ر سا٤ػ كةي٨ؾؼ نػرق

 ٤خهاب ا٢١ي ٪٬ ةاد٪٣ كاحٙاسئج ٨ْػ٪٣ كراضج حشؽي ١ي٢ي ٛا٤ج



 

 ا٨١ؾيٗ ٢ْي يفيٍؽ ةيطاكؿ ٥ْاد كا١ػٞخ٬ر

 ا١شؽح ٢ْي اىٍٖي ةفؽ٩ْ ٪٨ا حٓا١ي ١ي٢ي: ٥ْاد

 اكؿ ةؿ ةي٨ؾؼ سؽخ حل٬ؼ ٤ؽق اكؿ ٤ق ٤هػك٩٤ كا٩ٙٛ ١ي٢ي

 

 ةي٨ؾؼ ٪٬ا٢١ي ضتيت٫ا يتٜي ٤ؽق

 ٪٨ا حٓا١ي ١ي٢ي: ٥ْاد

 ٩٨٤ ٛؽةج

 ٪٨ا اىٍٖي: ٥ْاد

 ك٥١طخ٫ا كىٍٖج نػرق ٢ْي ضٍخ٫ا ةؿ ةخخؽْق ٞا٧ج ايػي٫ا

 

 كا٘خٟؽت نػرق ٘ي ٤خ٩ٜ٢ٓ ١ف٩ ـ٢ف٢خ٫ا...٤خ٩ٜ٢ٓ نػرق ٘ي

 ةي٨تو ٢ٛتي يتٜي نػري ٘ي دي ا١ف٢ف٩٢ ٤ا ٬ٌؿ اف اكْػؾ) 

 

 (كةؿ يا٧خ ١يٟي

 ض٬ا١ي٩ ةا٢١ي ضاـؿ ك٤ق كيٖيب ةي٬ٙؽ ٞاف اد٪٣

 دي ا١ف٢ف٩٢ ٬ٓ٢ٛق: ٥ْاد

 أل ٪٫ٓ٢ٜا ٤ق كْػح٫ا ٪٫ٓ٢ٜا ٤ق أل ا١ف٢ف٩٢ أل: اد٪٣

 ـ٢ف٢خ٩ عػي ١ي٢ي... عػركق... ٢ْي٫ا ٪٨طاَ٘ حغا٘ق ٤ا: ٥ْاد

 

 ةفؽ٩ْ ا٢٥ٓ١ي٩ ٤ٓاياي كحٓا١ي ٤ٓاٞي ع٢ي٫ا

 ٤ق ٤ٟا٫٧ا ٘ي٢ج ك٪يا اتا٢٥ٓ١ي كاعػكق ايػي٫ا ٘ي ا١ف٢ف٩٢ ض٬ٍا

 

 .. ٪٬ د٩٤ ٤ٖؽٛي٦ ايػي٫ا,,ايػي٫ا ٘ي ـ٢ف٢خ٩... حخ٨ٙؿ ضخي ٛادرق

 



 ٤ٓاق ْايؾؾ ٥ْاد دٞخ٬ر ١ي٢ي دٞخ٬رق: ا٥٥١ؽى٩

 ساي٩ ضاىؽ: ١ي٢ي

 ٤ايشؽا٬١ش ا٩٧ ةخػْي ك٪يا ا٢٥ٓ١يات كدع٢ج اـخٓػت راضج

 

 يغؽس٬٪ا ةيطاك٬١ ك٪٥ا ٢ٛت٩ س٨ب ٞا٧ج ا١ؽنان٩.... ضاس٩

 

 ..كٛٗ ك٢ٛت٩ سػا كٌي ى٩ٍٖ

 ٢ٛت٩ د١ٟي ١ي٢ي: ٥ْاد

 ٞال٩٤ ٤فخ٬ْت٩ ٤ق ك٪يا ٥ٓ١اد ةختم ١ي٢ي

 دٞخ٬رق يا ةايػيٝ ٢ٛت٩ د١ٟي اةػأي ا٫٨١اردق ٤ا١ٝ ا٧خي: ٥ْاد

 ١ي٫ا اـخشاب ٤ا ١طػ حػ٩ٟ١ كةػأت ةايػي٫ا ٢ٛت٩ ٤فٟج ١ي٢ي ٘ٓال

 

 ٦٤ كسؽيج ا١ٓياط ٘ي ا٧ٙشؽت ٪يا ٪٨ا..ايػي٫ا ةي٦ حا٧ي كةػاي٨تو

 

 ٫٨٤ا ا٬ٛي ٞاف ضه٠ ا٢١ي ٠ٞ ةؽاضخ٫ا حٓيً كراضج ا٢٥ٓ١يات

 

 ٫١ا كراح ا٢٥ٓ١ي٩ ع٢م ٥ْاد...ةٟخيؽ

 ٤ٟخت٫ا ٘ي ٞا٧ج

 ا٫٨١اردق؟٤ا١ٝ؟ ضه٢ٝ ا٢١ي اي٩ ا٧ج: ٥ْاد

 ٤ا١يق: ١ي٢ي

 ٢ٛب ٢٥ْي٩ الي ةخش٨٨ي ا٧خي..اةػا ٌتيٓي٩ ٨ٟ٤خيق ا٧خي: ٥ْاد

 

 ٫٨اردق؟ا١ ٤ا١ٝ ا٧خي ْارؼ ٤ق ا٧ا..كا٫٨١اردق ٤ٙخ٬ح

 كاضػق ك٤ؽق ك٣٫٢ٖ ٘ي ةيت٬ٜا..ا١ِاةً ٢ْيا نٓب ةؿ ا٧ا: ١ي٢ي

 



 ي٬٥ح٬ا اك ةيخهاة٬ا

 ك٨٢ٖا اف كا٥١ٙؽكض.. ٬ٞيؿ ٞػق ْار٘ي٦ ك٪٥ا ك٣٫٢ٖ دق: ٥ْاد

 

 ٢ْي٣٫ ٧خٙؽج ٬٧ٛٗ ٤ق ٣٫ِٜ٨٧ ٧طاكؿ ا٨٧ا

 ٘ي٫ا ا٢١ي ا١ػـ ٦٤ ك٧يٙخ٫ا ـ٢ف٢خ٩ ٢ٌٓج ك٪يا ك٤لي ـاة٫ا

 

 L اؿ ٬٘ؽAضؽؼ كراي ٦٤ اـ٫٥ا ٢يْ اـ٩٥ ٞخب ا٩٧ كالضِج

 كضؽؼLاؿ ٬٘ؽ AكضؽؼI ٬٘ؽHاؿ كضؽؼA اؿ ٬٘ؽD كضؽؼ

 

 A اؿ ٬٘ؽ M اؿ

 ضػ ٬١ ةطيد ٪يا اـ٫٥ا ٦٤ ضؽؼ ىا٣٤ اـ٩٥ ٦٤ ضؽؼ ٠ٞ

 

 ٪يالٛي رٞؾ ٬١ ٦ٟ١ كعالص ةٓو ٬٘ؽ ضؽكؼ ٪يل٬ؼ ةه٣٫٢

 

 ,,,,س٬اق كةيغتي٩ اـ٫٥ا ةيي٣ اـ٩٥

 حخ٦٥ٍ حخػع٠ ك٬ي٩ ٠ٞ ٩اكىخ ةؽق ك٪يا ي٬ٙؽ اد٪٣ ١ي٢ي اـخ٨ج

 

 كحغؽج ٢ْي٩

 كا٘خ٩ ك٥١ا ةؽق ك٪يا داع٩٢ ٞاف ٥ْاد كا١ػٞخ٬ر ٘اؽ ٤ا ١طػ

 ١ط٩ِ...٥ْاد دٞخ٬ر: ١ي٢ي

 ١ي٢ي يا اي٬ق: ٥ْاد

 دي رس٩٢ٓ احٙي٠: ١ي٢ي

 ةا١ف٢ف٩٢ ايػي٫ا ٤ػت

 حيػي٫ا٩١ ا٧خي حػع٢ي ٤ا ٌيب: ٥ْاد

 ا٧ج احٙي٫٢ا.. ٢ْي٫ا اح٦٥ٍ الزـ ضا٩١ ٨ْػي ٢ٓ٤ق ال: ١ي٢ي



 ٪احي ةؽاضخٝ: ٥ْاد

 اي٩ ٪ي٬١٬ٜ حف٣٫ٓ٥ ةؽق كٛٙج ك٪يا ٥ْاد دع٠

 ..ٜ٘ج ة٠ٍ يا اعيؽا: ٥ْاد

 ٘ي٦؟ ٪يا ـ٢ف٩٢ رٛتخي ٘ي ٞا٧ج ـ٥طج ٬١: اد٪٣

 ٩٥٫٤؟ دي ا١ف٢ف٩٢ دي ٢١ػرس٩: ٥ْاد

 ٘ي٦؟ ٪يا ـ٥طج ٬١: اد٪٣

 احٙي٫٢ا حغا٘ق ٤ا ٬٤س٬دق ا٪ي: ٥ْاد

 ٨ْي٩ ك٥ٕو ا١ف٢ف٩ اد٪٣ ٤فٝ

 ةأي٩؟ ضاـؿ ٬ٞيؿ ضيؽحٝ اد٪٣ ػـ٤ٜ: ٥ْاد

 ةخ٨ٙؿ ٥١ا ك٬ي٩ ةي٬س٨ٓي ةؿ نػري.. ٬ٞيؿ ا٧ا: اد٪٣

 ٪٨فيٍؽ كاال٣١.. ا١ؽنان٩ ٦٤ احهاةج ةخاْخٝ ا١ؽئ٩ ٤ا٪٬: ٥ْاد

 

 ح٢ٜٜق ٤ا ك٬ي٩ يغٗ ا١شؽح ٤ا ١طػ ةا٥١ف٨ٟات ٢ْي٩

 ٨ْي٩ ك٥ٕو اةخف٩٢٥ اد٪٣

 ػرؾن ا٣١ ٢ْلاف ٤ف٨ٟات ٪يشيت٬٢ؾ ك٪٥ا حؽحاح ٪فيتٝ: ٥ْاد

 ٤اكي٩ ك٪يا ١ي٢ي ككاؼ ٥ْاد عؽج

 اـخ٨ي ١ي٢ي دٞخ٬رق: ٥ْاد

 ا٨٘ػـ: ١ي٢ي

 ٢ْلاف ا٥١ف٨ٟات سؽْث زكدي٩٢...٤فؤ١يخٝ اد٪٣ ٤ٜػـ ضا٩١: ٥ْاد

 

 ٪يطؿ ٫٧ائي يغخٙي ا١ت٨ز ٬ٓٙ٤ؿ ٥١ا انال كةٓػي٦ يخٓت٩ ةػأ نػرق

 

 ٬٘ؽ ٪ي٬ٟف اال٣١ الف ةا٥١ف٨ٟات ٢ْي٩ حغٙٙي ٘طاك١ي ةشػ ةاأل٣١

 

 اؿاالضخ٥



 ٕيؽي؟ ح٢ٟٗ ٦ٟ٥٤ ٌيب: ١ي٢ي

 احٙي٢ي...ا٪٬ق ضيؽحٝ ة٢ٟٗ ا٧ا: ٥ْاد

 ٨ْي٩ ك٥ٖ٤و ايػق ٘ي ا١ف٢ف٩ ٤اـٝ ٞاف الد٪٣ ١ي٢ي راضج

 ا١فال٩٤ ٢ْي ض٥ػ٩٢١: ١ي٢ي

 ا٧خي ا٢١ي ا٢٥ْي ا٪٬ق ايػيٝ حطج ةٜيج ادي٨ي...يف٥٢ٝ هللا: اد٪٣

 

 ْايؾاق

 ا٨١ٙؿ ٤ّ نػرؾ ٘ي ةأ٣١ ضاـؿ ا٧ج اف ةي٬ٜؿ ٥ْاد دٞخ٬ر: ١ي٢ي

 كةٓػي٦؟: اد٪٣

 ٪يؾيػ ١ف٩ األ٣١ ٟ٘ؽق ٢ْي: ١ي٢ي

 حؽض٥ي٨ي؟؟؟ ايػيٝ اة٬س ٢ْلاف يؾيػ ٤فخ٨ياق كا٧خي: اد٪٣

 ـ٨ي٦ ْلؽ انطاب ٨ٞا كاال٣١ ا٧ا.. ١ي٢ي يا رض٥خٝ ْايؾ ٤ق

 

 ...٢ْي٩ ٥٘خ٬ٓد

 احٙؽج اي٩؟ك٪اسي ٘يٝ ٪ي٠٥ٓ ناضتٝ ـاْخي٦ ةٓػ ٪٨ل٬ؼ: ١ي٢ي

 

 ...ةخأف كا٧ج ٢ْيٝ

 دكؿ ا١فاْخي٦ ارحاح ـيتي٨ي ةٜي احٙي٢ي..٤فخ٨يٟي كا٧ا: اد٪٣

 

 ا٥٥١ؽى٩ ٢ْي ك٧ادت ١ي٢ي عؽسج

 ٤ف٨ٟات ةالش ةؿ.. ٤ٓاد٪ا ٘ي ا١طي٬ي٩ ا٥١يادات ياعػ: ١ي٢ي

 

 ٫٧ائي

 ي٬٥ت ٞػق ٤ف٨ٟات؟؟دق اي٩؟؟٤ٙيق: ا٥٥١ؽى٩

 ٣ِٓ٤ ٦٤ ضفاـي٩ ٨ْػق ٪٬...ضاس٩ كال ٪ي٬٥ت ٤ق: ١ي٢ي



 

 عا١م؟؟ ٢ْي٩ ٧ٜيي ؟كال ٣اال١ ٘يفخط٠٥.. ا٥١ف٨ٟات

 ضؽاـ ةؿ ضاىؽ: ا٥٥١ؽى٩

 ك٢ٖٝ ك٬٘ي احٙي٢ي..٢ْي٩ ٪٨خأعؽ ٤ق ضاس٩ ايػي٨ا ٘ي ٬١: ١ي٢ي

 ةٙؽح ضاـ٩ ٤ق ةؿ.. ١ٟؽا٤خ٫ا ةخ٨خ٣ٜ... ٩٨٤ ةخ٨خ٣ٜ ا٫٧ا ضفج ١ي٢ي

 

 ٘ؽضا٩٧؟؟ ٤ق ١ي٩...اةػا ٪خٓؼة٩ ا٫٧ا ٘ؽضاف ٤ق ٢ٛت٫ا.. اةػا

 

 

 ٢ْي٩ دع٢ج. اال٣١ ٦٤ يخل٨ز ٩٢ٞ سف٩٥ كةػأ سػا سػا ةػأيخٓب اد٪٣

 

 ١ي٢ي ٢ْي سؽيج كا٘خ٩ ٤ا كاكؿ ا٥٥١ؽى٩

 دٞخ٬رق دٞخ٬رق: ا٥٥١ؽى٩

 ؟ اي٩ ٘ي: ١ي٢ي

 كةيخل٨ز سػا حٓتاف اد٪٣ ا٥١ٜػـ: ا٥٥١ؽى٩

 ةيخأ٣١ ك٪٬ ٨٤ِؽق اـخط٢٥خق ٤ا كا٘خ٩ ٤ا كاكؿ ٢ْي٩ سؽيج ١ي٢ي

 ةفؽ٩ْ.......... اةؽق ٪احي٢ي: ١ي٢ي

 يا ضاس٩ ٨٤ٝ ْايؾ ٤ق..٤ف٨ٟات ْايؾ ٤ق: ٤خٍّٜ ةه٬ت اد٪٣

 

 حا٧ي ٪يخٟؽر ٤ق ال٩٧ ةا١ٓؽض اـخ٥خٓي... ١ي٢ي

 ٤ف٦ٟ كالزـ سػا حٓتاف ا٧ج اد٪٣: ١ي٢ي

 دٞخ٬رق؟ يا ي٨ٙٓق ٤ا ةخأ٣١ حل٬٘ي٨ي ا٧ٝ كاضؽ٤ٝ: اد٪٣

 دٞخ٬رق يا ا٪ي االةؽق: ا٥٥١ؽى٩

 ٘ي ا٢١ي ا٥١ٖؼي ٘ي ٘طٍخ٫ا ٫ٓ٨٤ا الد٪٣ ٪خٜؽب ك١ف٩ ١ي٢ي اعػح٫ا

 



 ةٓيػ ز٫ٛا ٩٨٤ ١ي٢ي ٛؽةج ك٥١ا ايػق ٦٤ ٩٢ٞ كػق راح.يػي٩ا

 ةؿ ٢١ٙؽس٩ ا١ٓؽض ا٥٢١ؿ يل٢٥ق ٤ا ا١ٓؽض ٨ْي اةٓػي: اد٪٣

 ي٢ٓي ٧ٙف٩ ن٬ت ةػأ اد٪٣

 اـاْػؾ حفيت٨ي الزـ ا٧ج اد٪٣: ١ي٢ي

 ٤فاْػحٝ ْايؾ ٤ق: اد٪٣

 ٢ْي٩ سؽي دي ةا١طا٩١ كا٩٘ ٤ا كاكؿ ـيٗ دع٠ ٪٨ا

 اي٩؟ ٘ي ٤ا١ٝ اد٪٣: ـيٗ

 ةؽق ٫ٓ٢ٌا...ـيٗ يا ةؽق ٫ٓ٢ٌا: ٪٣اد

 ا١ػٞخ٬ر ٤ا كٛت٠ ةفؽ٩ْ ا١ػٞخ٬ر ك٢ٌب ةؽق ١ي٢ي ٢ٌّ ٘ٓال ـيٗ

 

 يشي

 اد٪٣.. اد٪٣ ٤ٓاياي ع٢يٝ اد٪٣: ـيٗ

 ٢ْي ٤ط٬ٍط ا٢١ي ا١ش٫از ك٘شأق ا٬١ْي ٦ْ يٖيب ةػأ ٞاف اد٪٣

 

 ٩٢ٞ ةه٬ح٩ يهؽخ ٘ي٠ ـيٗ.. كٛٗ ٢ٛت٩ اف ٨ٓ٤اق كدق نٙؽ ٢ٛت٩

 

 ٪خٜؽب ك١ف٩ دع٢ج ١ي٢ي.. ٞخ٬را١ػ ٢ْي كي٨ادي

 حٜخ٢ي٩ ْايؾق ا٧ج ح٥٢في٬٫ش ٤ا ةا١ؼات ا٧خي: ـيٗ

 حا٧ي ٧تو ٢ٛت٩ ٤ا ١طػ ٢ٛت٩ ي٨ٓق كةػأ ةفؽ٩ْ ٥ْاد دٞخ٬ر دع٠

 ٬ٞيؿ ٞاف ؟٪٬ اي٩ ٘ي: ٥ْاد

 ا١ػٞخ٬رق ك٢ٌتج اال٣١ ٦٤ كةيخل٨ز حٓتاف ١ٜيخ٩ دع٢ج ا٧ا: ا٥٥١ؽى٩

 

 ا٥١ف٦ٟ ؿةػ اي٩ ٩٢٥ٓ٧ ٧ل٬ؼ ٢ْلاف...ةفؽ٩ْ ١ي٢ي

 ١ي٩؟ ٤ف٨ٟات اديخ٬٢ش ك٤ا ا٥١ف٦ٟ؟؟ ةػؿ: ٥ْاد

 ٤ف٦ٟ ٧ػي٬٢ش ٤ا ٛا١ج ١ي٢ي ا١ػٞخ٬رق: ا٥٥١ؽى٩



 ٤ٙخ٬ح ٢ٛب ٢٥ْي٩ ٦٤ عارج ٤ؽيو دٞخ٬رق يا اي٩؟؟؟ازاي: ٥ْاد

 

 ال ٪ي٬ٟف ةا٥١ف٨ٟات اال٣١ اف ٢ٛخ٢ٝ ا٧ا ؟دق ٤ف٦ٟ ٧ػي٬٢ش ٤ا

 

 كٛٗ ٢ٛت٩ ٞػق ٫٧ائي؟؟؟٢ْلاف ٤ف٨ٟات ٕيؽ ٦٤ ةا١ٝ ٥٘ا يطخ٠٥

 

 االس٫اد اـخط٢٥ق ٤ا ٢ٛت٩...

 كةؿ ةخٓيً:............١ي٢ي

 اح٥٢ٟي ١ي٢ي دٞخ٬رق: ٥ْاد

 حٜخ٩٢؟ ْايؾق ا٫٧ا اي٩؟؟؟ح١٬ٜٝ ح١٬ٜٝ ْايؾ٪ا: ـيٗ

 حٜخ٩٢؟١ي٢ي؟؟؟: ٥ْاد

 يخ٣٢ٟ كةيطاكؿ ةػأي٬ٙؽ اد٪٣

 ا٥١فؤؿ ك٠ٞ ا٥١فخلٙي ٢ْي ٛيي٩ ٪ؽّ٘ ا٧ا ا٬٥ٓ١ـ ٢ْي: ـيٗ

 

 ٫٧ائي دق ك٢ٖٝ ٘خ٬دْي ـيادحٝ ا٤ا..ازي٪يخش ضه٠ ا٢١ي ٦ْ

 ـيٗ ٞٙاي٩: اد٪٣

 ٞخؽ ٦٤ كٛٗ ٢ٛتٝ الف ٧ٙفٝ حش٫ػش ٤ا ضاكؿ اد٪٣ ٤ٜػـ: ٥ْاد

 

 اس٫اد ضا١يا كا١ٟالـ االس٫اد

 .... ذ٧ب ٤ا٫١اش ١ي٢ي ا٥١ف٦ٟ ر٘يج ا٢١ي ا٧ا: اد٪٣

 ٞػق ح٬ٜؿ الزـ ا٧ج ٤ا: ـيٗ

 ضٍخ٩ ك٥١ا يجر٘ كا٧ا ةا١ٓا٘ي٩ ا٥١ف٦ٟ حػي٨ي ضاك١ج ٪يا: اد٪٣

 

 ايػي ٦٤ عا١م ا١ٟا٬٧ال ك٢ج ٨ْي ٕهب ا٥١ٖؼي ٘ي

 ذ٧ب ٤ا٫١اش ١ي٢ي ةي٬ٜؿ ك٪٬ ا٬١ْي ٦ْ ٕاب



 ا٬١ْي ٦ْ حا٧ي كٕاب ٞػق ٛاؿ

 ك٪٬ ا٥١ف٦ٟ حػي٩٢ ضاك١ج ١ي٢ي ا١ػٞخ٬رق ضه٠ ٘ٓال دق: ا٥٥١ؽى٩

 

 كر٤ا٪ا ايػق ٦٤ ا١ٟا٬٧ال كاؿ ٕهب ضٍخ٩١٬٫ ك٥١ا ر٘و

 ضه٠ ا٢١ي اي٩ ٪٨ٓؽؼ ؽي٬ٙ ٥١ا ا٬٥ٓ١ـ ٢ْي: ٥ْاد

 

 اسازق ا١ي٬ـ ةاٛي ضيؽحٝ ١ي٢ي دٞخ٬رق..ةا١ِتً

 ٧ادا٪ا ح٥لي ١ي٢ي ٤ا ٛت٠ كـيٗ..ك٬ي٩ يؽحاح كـاة٬ق عؽج ا٠ٟ١

 ٨ْيٟي ا٧خي,,,ضه٠ ا٢١ي ٤هػؽ ا٧ي ٢١ط٩ِ حخغي٢ي اكْي: ـيٗ

 

 ي٬٥ت ْايؾاق ٨ٞخي ا٧خي دٞخ٬رق يا ٘يطاٞي

 ٢ْيٝ ضؽاـ اةػا اةػا ا٬٥١ت اح٨٥يخ٩٢ ٤ا ٥ْؽي أل أل: ١ي٢ي

 ٘ي٩؟ ٢٥ْخي٩ ا٧خي ا٢١ي ٢ْيٟي ضؽاـ ك٤ق ٢ْيا ضؽاـ: ـيٗ

 ال٧ي كيئ ةأي ٪يخ٥٫ٝ ٤ا ٥ْؽق اد٪٣ اف ْارؼ ا٧ا ا٬٥ٓ١ـ ٢ْي

 

 ْؼاب ٢ْيٟي ٞٙاي٩ ا٧خي ةؿ..حفخا٪٢ق ٤ا ة٨اس ةي٫خ٣ ٬ْايػق دي

 

 يط٥ي ٢ْلاف ة٢ػؾ ٘ي ٢١غٍؽ ضياح٩ ةيٓؽض ُاةً اف..ى٥يؽؾ

 

 ... ٬١س٩ٓ ٤ف٦ٟ ٦٤ ضخي ٧طؽ٩٤ ا٨٧ا ح٩سؾا كح٬ٟف ا١ت٢ػ كتاب

 

 ا١ؽض٩٥ ٤الؾ يا ١يٟي سػا ٤خلٟؽ

 ٤ا ٠ٞ ٢ٛت٫ا ٠ٞ ٦٤ ْياط كْيٍج ٤ٟخت٫ا كراضج حٓيً ٘ي٢ج ١ي٢ي

 

 ٘ي٩ ٢٥ْج ازاي...كاٞخؽ اٞخؽ حٓيً ةيخأ٣١ ك٪٬ ك٩٢ٟ حٙخٟؽ



 

 ةي٬ٟف ٥١ا ضخي ٞػق؟؟؟دق ا٨١اس ةاالـ ةخفخ٥خّ ا٤خي ٞػق؟؟٦٤

 

 ك٤ا اال٣١ ٨٥٧ّ ٛادري٦ ٬ٟ٧ف ضؽاـ كح٬ٜؿ ٩ةخٓا١ش كساي٣٫٢ ٤شؽـ

 

 اكؿ.... اد٪٣ ٘ي..٨ْػ٪ا ا٨١اس ا٢ٕي ٘ي ٞػق ح٠٥ٓ ح٬ٜـ... ٧طاك١ق

 

 ضياح٫ا؟؟؟؟ ٘ي ضب كاعؽ

 ٫٧ائي ٤فؤ١ي٩ اي ١ي٢ي يط٠٥ ا٩٧ ح٥ا٤ا كر٘و حا٧ي ٘اؽ اد٪٣

 

 ٞػق ٢ْي ا٬٥١ى٬ع كع٢م

 ٞػق؟؟ ح٠٥ٓ ازاي ا٧ج: ـيٗ

 ي٨ٓي؟ اي٩ ا٠٥ْ ْايؾ٧ي: اد٪٣

 حٓاٛت٫ا: يٗـ

 ر٘يي ي٦ٟ٥ ٌؽيٜخي؟؟؟٤ق ٢ْي ٪ٓاٛت٫ا ا٬ٞف ي٦ٟ٥ ٤ق: اد٪٣

 

 ١ي٫ا؟ ْٜاب اٞتؽ ي٬ٟف اح٫٥٫ا ا٧ي

 دي ا١ي٥يؽ ْٜاةات ٦٤ ة٢ٟق ٤ا ا٧ا ال: ـيٗ

 ٤رال؟ ك٫٢ٖا ٦٤ حخٍؽد اي٩؟اع٢ي٫ا ا٠٥ْ ْايؾ٧ي كا٧خي: اد٪٣

 اد٪٣ يا كٛٗ ٢ٛتٝ ا٧ج...حفخا٪٫٢ا ضاس٩ ا٠ٛ دق: ـيٗ

 ٨ي؟يٓ كاي٩: اد٪٣

 حا٧ي؟ اكخ٢ٖق ٤ا ا٩٧ ٪خش٨٨ي٨ي؟؟؟٧ٙؽض ا٧ج: ـيٗ

 ٘ي كاضػ اٞخؽ ا٧ا ـيٗ...٘ي٫ا كا٢١ي ا١ػ٧يا ٦٤ ارحطج يتٜي: اد٪٣

 

 ْايؾ٧ي.. ا١ٍب ٢ٞي٩ دع٢ج ١ي٢ي اف ْؽ٘ج ٥١ا ٘ؽضج دي ا١ػ٧يا



 

 ازاي؟ حيشي دق؟؟؟ٌيب ٠ٞ اض٣ٍ ٞػق ةٓػ

 دق؟؟ ٠ٞ ةٓػ ةخطت٫ا ١ف٩ ا٧ج اد٪٣: ـيٗ

 دق؟ ٠ٞ ٪٬ اي٩: اد٪٣

 ٩٨٢ٓ٤ كد٬١ٛخي ـ٨ي٦ ع٥ؿ ٦٤ ر٘يخٝ ٪يا ٪٬؟؟؟؟ اي٩: ـيٗ

 

 اي٩؟؟ ٢٥ْج كح١٬ٜي ٪خٜخ٢ٝ ١ف٩ كٞا٧ج ٢ْيٝ ا١طؽب

 ْلؽ ٦٤ ـتخ٫ا ا٢١ي ا٧ا..ـ٨ي٦ ع٥ؿ ٦٤ ر٘يخ٨يق ٤ا ٪يا: اد٪٣

 

 ضاس٩ اي ا٫١٬ٛا اك اكد٫ْا ٤ا ٕيؽ ٦٤.. ٩٥٢ٞ ضخي ٕيؽ ٦٤ ـ٨ي٦

 

 ٤فخ٨ي٩ اال١ٜي٫ا سّاي٩؟؟ار ٤خ٬ّٛ ٨ٞج ـ٨ي٦ ع٥ؿ ٫٨ْا كٕتج

 

 ْي٩٢ ٞا٧ج ـ٩٨ 24 ٨ْػ٪ا ٞاف ـتخ٫ا ٥١ا ا٧ا ٤خ٨فاش كةٓػي٦..ك٪٣

 

 ةأي ح٨فا٧ي حطاكؿ كعال٪ا سؽض٫ا دق ي٦ٟ٥ ٤ق ٫٨ْا احغ٢يج كا٧ا

 

 ٌؽي٩ٜ؟؟

 ٞػق؟؟؟ ٤تؽرات حط٫٢ٍا ٛادر ازاي ا٧ج: ـيٗ

 ْؼر ٨ْػق ي٦ٟ٥ ٬ٛؿ ١ٜيخق ٤ا ك٬١ ْؼر ا١ٗ ١طتيتٝ ضً: اد٪٣

 تخٝ؟؟؟؟ضتي ك٪يا: ـيٗ

 ٦ٟ٥٤ ارحاح ك٤طخاج حٓتاف ا٧ا: اد٪٣

 ٪فيتٝ ٤ق س٨تٝ ٪٨ا ٪ٙي٠ ا٧ا ةؿ ارحاح: ـيٗ

 ي٨ٓي؟ ٪خطؽـ٨ي: اد٪٣

 ٪طؽـٝ اي٬ق: ـيٗ



 ١ي٢ي كدع٢ج عتً ا١تاب ٪٨ا

 ....ْايؾق ٨ٞج: ١ي٢ي

 ةؽق ا٢ٌٓي: ٛا٫ٌٓا ـيٗ

 ... ةؿ ـيٗ: اد٪٣

 ض٥يخ٫ا ٞٙاي٩ ٤ق ةؿ ٤ق ال: ـيٗ

 ٬١ضػ٧ا ـيت٨ا ـ٥طج ٬١ ـيٗ: اد٪٣

 اةػا اةػا ي٦ٟ٥ ال ا٢١ي ةٜي دق ا٪٬: ـيٗ

 (نػرق ٢ْي ايػق كضً حٓت٩ كدق ْا١ي ةه٬ت ٛا٫١ا) ـيٗ: اد٪٣

 حٓتاف؟؟ ا٧ج: ١ي٢ي

 ـيادحٝ ٘ي ا١تؽ٩ٞ: ـيٗ

 ـ٥طج ٬١ ـيٗ: اد٪٣

 ا١تاب ةؽق ٪ٜٗ ةؿ ٪٢ٍّ: ـيٗ

 ا١تاب ٘ي ككٛٗ ٢ٌّ ـيٗ

 ا١تاب ا٠ٙٛ: اد٪٣

 ك٤لي ٩٢ٙٛ

 ؟ اٞخٙيخيق ٤ا ١ف٩ ي٢ي؟؟؟١ يا اي٩ ْايؾق: اد٪٣

 اح٨٥يج ٤ا ٥ْؽي... ٤ؽق ٢٤ي٬ف اـ٩ٙ.. اـٗ ا٧ا اد٪٣ يا أل: ١ي٢ي

 

 دق ةا١ل٠ٟ اال٣١ ١طػ

 عيؽ ضه٠ ا٬٥ٓ١ـ ٢ْي: اد٪٣

 ضاس٩ سؽا١ٝ ٞاف ك٬١ كٛٗ ٢ٛتٝ ا٧ج عيؽ ٤طه٢ق ال: ١ي٢ي

 

 ١طاسات ـ٥طج ا٧ا...اةػا ٧ٙفي اـا٤ص ٪ٜػر ٨ٞج ٤ا ٥ْؽي

 

 رقٞػٞخ٬ ٢ْيا حأذؽ كغهي٩



 ٨٤ي ٛؽةي..ا٧في عالص ٢ٛخ٢ٝ كا٧ا: اد٪٣

 ٤فص ةايػق ك٪٬ ٛهادق ا١فؽيؽ ضؽؼ ٢ْي كٛٓػت ٩٨٤ ١ي٢ي ٛؽةج

 

 ٨ٓ١ي٫ا كةم د٫ْ٬٤ا

 ضؾ٧ٝ ٬١ف ةٟؽ٪٩ ٬١ف اٞخؽ ا١ٙاحص االعيؽ: اد٪٣

 ٨ْي٫ا ا٬١اف ٘اٞؽ ١ف٩ ا٩٧ ٤فخٖؽة٩ ك٪يا ةهخ٩٢ ١ي٢ي

 اةػا ةيٙار٨ٛيق ٤ا دق ا٬٢١ف: ١ي٢ي

 ١ي٢ي يا ٞخيؽ احٖيؽحي...س٥ي٩٢ ٞا٧ج ا١خا٧ي٩ ٬افاال١ عفارق: اد٪٣

 ـؤاؿ اـأ١ٝ ٦ٟ٥٤...٘ٓال احٖيؽت: ١ي٢ي

 اـأ١ي: اد٪٣

 ةي٨ا؟؟؟ ضه٠ ا٢١ي ٢ْي ٢ٜ٤خ٥٫٢ق ١ي٩ ا٧ج: ١ي٢ي

 ةي٨ا ضه٠ ال٩٧: اد٪٣

 اي٩؟ ي٨ٓي: ١ي٢ي

 ٤خخغي٢يق ا٧خي ك٢ٖٝ؟؟ ٘ي اىؽيخي ٬١ اي٩ ٪فخٙاد ي٨ٓي: اد٪٣

 

 اي٩ ٛػ ٞا٧ج ٌب ع٢خيد ا٧ٝ ْؽ٘ج ٥١ا ةيٟي ٘ؽضخي

 ا١ف٢ف٩٢؟؟؟ الةؿ ١ف٩ ١ي٩ ا٧ج: ١ي٢ي

 الةف٫ا ٪ٙي٠ ا٧ي ناضتخ٫ا كْػت ٢ْلاف: اد٪٣

 كْػؾ؟؟ ٢ْي ةخطاَ٘ كا٧ج: ١ي٢ي

 ٥ْؽي ٬ٌؿ: اد٪٣

 ك٤ليج س٨ت٫ا حٙي٠ ا٧ٝ كْػح٫ا: ١ي٢ي

 رسٓخ٫٢ا ةؿ...ارادحي ٦ْ عارس٩ ُؽكؼ ح٬ٟف ي٦ٟ٥ ٤ق: اد٪٣

 

 ضياح٫ااك ٘ي ذٞؽي ا٧ا كةٜيج ح٫اضيا ك٢٥ٞج ٤ؽحت٩ٍ ك١ٜيخ٫ا حا٧ي

 



 اي٩ ا٧خي..كال؟؟ا٘خٟؽح٨ي انال ا٘خٟؽح٨ي ٞا٧ج اذا ا٣٢ْ هللا

 

 رأيٝ؟

 ٌؽي٩ٜ ةأي ضياح٫ا ح٠٥ٟ الزـ ٞاف ك٤ليج ةٓخ٫ا ا٧ج: ١ي٢ي

 أل؟؟ كال ةٓخ٫ا ٨ٞج اذا ي٣٢ٓ رة٨ا ةٓخ٫ا؟؟؟: اد٪٣

 ٘ي٦؟؟؟ ـ٢ف٢خٝ ١ي٢ي يا ا٧خي: اد٪٣

 ٘ي كحاعػق كح٬ري٫ا٩١ نػر٪ا ٦٤ حخ٫ٓ٢ٍا ا٫٧ا ٟ٘ؽت ٢١ط٩ِ

 

 ٩٥٫٤ ٘ي ساي ا٩٧ ا٘خٟؽت ةؿ..٘ات ا٢١ي ٠ٞ كح٨في ضي٫٨ا

 

 سؽكض٫ا ح٣٢٥٢ حا٧ي كيفيت٫ا كي٥لي ٪يغ٢ه٫ا

 رسٓخق ٤ا ك٥١ا حؽسّ اـخ٨يخٝ ـا٘ؽت ٤ا ةٓػ...... ر٤يخ٫ا: ١ي٢ي

 

 ٘ؽ٤يخ٫ا ذٞؽيات ٕيؽ ٦٤ سػيػق ضياق كاةخػيج ٢ٞيخي دع٢ج

 ر٤يخي٫ا؟؟: اد٪٣

 ٦٤ اٞخؽ ٫٨٤ا يفخط٠٥ ٛادر ٤ق ا٩٧ كضؿ ٢ٛت٩ ٘ي ة٬سّ ضؿ اد٪٣

 

 ٞػق

 ك٬ي٩؟؟ ارحاح حفيتي٨ي ـ٥طخي ٬١ ٦ٟ٥٤: اد٪٣

 حٓتاف؟ ا٧ج: ١ي٢ي

 ارحاح؟؟ ٦ٟ٥٤ سػا حٓتاف كةٓخؽ٢٘ٝ حٓتاف اق: اد٪٣

 اد٪٣؟؟: ١ي٢ي

 ـيٗ...ارحاح ـيتي٨ي ارس٬ٞي: اد٪٣

 ةفؽ٩ْ دع٠ ـيٗ

 اد٪٣ اي٬ق: ـيٗ



 ؟ ٢ْيٝ اح٦٥ٍ اةٜي ٥٤٦ٟ ةؿ حؽحاح ٪فيتٝ: ١ي٢ي

 ٘ي٦ ٪ؽكح ا٥١فخلٙي ٘ي ٬٤س٬د ا٧ا: اد٪٣

 ٢١ػرس٩ ٬ٌؿ ٢ْي ٧فيخ٩ ٪يا.. ٞال٫٤ا ٦٤ ةيخأ٣١ كـاةخ٩ ٤ليج ١ي٢ي

 

 ضياح٫ا؟؟؟ ٘ي اةػا الز٩٤ ٤ا٬١ش ٞاف دي

 ٤ا١ٝ؟ اد٪٣: ـيٗ

 ا٧اـ ْايؾ ٬١ضػي ـيت٨ي.. اٞخؽ ٤ق ارحاح ْايؾ ٤ا١يق: اد٪٣

 

 ك٬ي٩

 اد٪٣؟؟ ـ؟؟؟ةخ٨ا ا٤خي ٦٤ كا٧ج: ـيٗ

 ـيت٨ي ـيٗ ارس٬ؾ ٘ٓال ا٧اـ كْايؾ ٞخيؽ ٤ف٨ٟات كاعػ ا٧ا: اد٪٣

 

 ٬١ضػي

 كاضؾا٩٧ اال٩٤ ٤ّ ٬١ضػق ـيٗ ـاة٩

 حتٓػ حٜؽب ةخطاكؿ ٤ا ٠ٞ ١ي٩ ٪يا ٤فخٖؽة٩ ك٪يا ٤ليج ١ي٢ي

 

 ٥ْؽ٪ا ضياح٫ا؟؟دق ٘ي ٛي٩٥ ٤ا٬١ش ا٩٧ ةخ٬ن٩٢ دي٥ا زيادق؟؟١ي٩

 

 ْؾ ٘ي ٘ي٩؟ضخي حٟٙؽ ٤ا ٕيؽ ٦٤ ١ي٩٢ ٧ا٤ج اك ٧فيخ٩ ٤ا ي٬ـ ٘ي

 

 ١ي٩؟؟؟٢ْلاف ١ي٩ ةخطت٩؟؟؟١ي٩ ك١ف٩ ةخطت٩ ٞا٧ج ١ي٩ ٞؽ٪٫ا

 

 ْؽ٘خي انطاة٩ ٤ّ ك٘يطٝ كن٬رؾ كعا٧ٝ كـاةٝ سؽضٝ

 

 ٤ق حا٧ي؟؟؟ال كيفيتٝ حا٧ي كيشؽضٝ حا٧ي ٪خط٨ي٩٢ ١ي٩؟؟؟



 

 .....اةػا اةػا ٪ؽس٩٢ٓ

 ٢١ي٢ي راح ٥ْاد

 ةيطه٢ٝ؟٤ا١ٝ؟ ا٢١ي اي٩ ١ي٢ي: ٥ْاد

 ضاس٩ كال :١ي٢ي

 ا٨١لي٩ٍ ٢١ػٞخ٬رق ٤راؿ ٥ْؽؾ ٬ٌؿ..٤غتيا٪ا ا٧خي ضاس٩ ٘ي: ٥ْاد

 

 كا٫٨١اردق؟؟؟ ا٤تارح ٦ٟ١ ا١لاٌؽق

 حا٧ي ٪يخٟؽر ٤ق دق اـ٩ٙ: ١ي٢ي

 اي ٘ي ٤ٓايا حخ٥٢ٟي ٦ٟ٥٤ ا٧ٝ ْار٩٘ ا٧خي ١ي٢ي...اح٨٥ي: ٥ْاد

 

 ةا٨١فتا١ي؟؟؟ اي٩ ٛػ ٩٥٫٤ ا٧خي ْار٩٘ ا٧خي..كٛج

 ..٥ْاد دٞخ٬ر: ١ي٢ي

 ةؽاٛتٝ ٤ٓايا ٪٨ا كا٧خي ـ٨ي٦ ذالث ٦٤.. اـ٥ٓي٨ي ١ي٢ي يا ال: ٥ادْ

 

 ا٧خي ةؿ اٛؽب ضاك١ج.. س٥ي٩٢ ٬٤٪٬ة٩ ٤طخؽ٩٤ ا٧فا٩٧ كةل٬٘ٝ

 

 ٤طػش ةؿ ي٫ِؽ دق ا١طػ كاـخ٨يج ضػ ٘ي ي٦ٟ٥ ٢ٛج. ا١تاب ٛا٩٢٘

 

 ٫ُؽ

 ضػ ٤ٙيق الف: ١ي٢ي

 يٜؽب ضػ اي را٘ي٩ ١ي٩؟؟١ي٩ ٌيب: ٥ْاد

 ةفؽ٩ْ طتخ٫ا٘ف ايػ٪ا ك٤فٝ ايػق ٤ػ

 ـ٥طج ٬١ ٥ْاد دٞخ٬ر: ١ي٢ي

 احش٬زؾ ْايؾؾ ا٧ا ٤ؽا٪ٜي٦ كال نٖيؽي٦ ٤ق اض٨ا ١ي٢ي: ٥ْاد



 اي٩؟؟: ١ي٢ي

 ٤لاْؽي ا٧ا..ةا٨١فتا١ٝ ٤ٙاسأق ٤لاْؽي ا٧ي ح١٬ٜي٢ق ٤ا: ٥ْاد

 

 كعػي ٟ٘ؽي ا٬٥ٓ١ـ ٢ْي..ضفيخي٫ا اٞيػ كا٧خي ةػري ك٦٤ كاىط٩

 

 اةػا ٤فخٓش٠ ٤ق ا٧ا ٢ْيا كردي كٛخٝ

 

 ٪خؽ٘و؟ كال ا٧خٜا٫٤ا كح٠٥ٟ ٪خ٬ا٘ٚ ١ي٢ي حؽي يا

 كيفخؽد٪ا؟ ٪يطارب كال دق ٪يخٜت٠ اد٪٣

 ٪يخػع٠؟؟ كال يخٙؽج ٪يٙي٠ ـيٗ

 

ShimoOo—  ٤ّShimaa Masoud. 

 28 اؿ ا١ط٩ٜ٢

 ك١ي٢ي حخطف٦ ةػأت كنطخ٩ ي٤٬ي٦ ا٥١فخلٙي ٘ي ٘ي٠ اد٪٣

 

 ٧تٍلي٩ ٞا٧ج ١ي٩٢ ٘ي... ٬ٌؿ ٢ْي كح٥لي ٢ْي٩ حخ٦٥ٍ ةخٓػي

 ٢ْي٩ حخ٦٥ٍ ا٢١ي٠ اعؽ كساح٩٢

 ةخ٨اـ؟ ٤ق ناضي ٬ٌؿ ٢ْي ا٧ج ٪٬: ١ي٢ي

 ٞخيؽ ٤ق ةؿ ة٨اـ: اد٪٣

 ا٫٨١اردق؟ اي٩ اعتارؾ: ١ي٢ي

 ٞخيؽ اضف٦ ٬ٞيؿ: اد٪٣

 ضاس٩؟؟؟ اي ْايؾ.. ٬ٞيؿ ٌيب: ١ي٢ي

 ٢ْي٩ كـ٨ػ االكى٩ ٘ي ا٢١ي ا١لتاؾ ٛػاـ كٛٗ ٛاـ اد٪٣

 اٛٓػي ك٬ي٩ ٧ػردش حٜٓػي ْايؾق ك٬١ ا٤لي ح٥لي ْايؾق: اد٪٣

 



 ةؽاضخٝ

 ك٬ي٩ ٧ػردش ٌيب...ا٣٥٤: ١ي٢ي

 د٬١ٛخي؟؟ ١طػ احش٬زحيق ٤ا ١ي٩ ا٧خي: اد٪٣

 كغهي٩ اـئ٩٢ ٕيؽ ٦٤ ٧ػردش: ١ي٢ي

 ... ةؽاضخٝ ٤اكي: اد٪٣

 ـيٗ؟ ٤ّ اي٩ اعتار٪٣ ا١ٓياؿ: ١ي٢ي

 ٨ْي ٤ٓا٪٣ ض٨ي٦ ي٬ٟف كي٦ٟ٥ ٬ٞيؿ ـيٗ.. ُتاط دكؿ ٟ٘ؽق ا١ٓياؿ؟؟٢ْي: اد٪٣

 ا٤خي؟ ٦٤ ض٨ي٦؟؟؟كدق ـيٗ: ١ي٢ي

 ٞخيؽ ةيٖيؽ٧ا ا١ل٠ٖ...ةؽق ا١طياق كاس٩ ٤ا ـا٩ْ ٦٤: اد٪٣

 حل٬ؼ ا٧ٝ..ا٢ٟ١ي٩ ٦ْ ح٥ا٤ا ٤غخ٩ٙ٢ ا٢٥ٓ١ي٩ ا١طياق ٘ٓال: ١ي٢ي

 

 ٧ٙف٩ ا٬٥١ٛٗ ٘ي حخطً ا٧ٝ ٕيؽ ٧ِؽي

 ٥ْؽ ٛاة٢ج ا٧ا ٤ق نص...٘ٓال: اد٪٣

 ٤ي٦؟؟؟ ٥ْؽ: ١ي٢ي

 ٤ي٦؟؟؟٥ْؽ ٥ْؽ ح١٬ٜي كا٧خي ٤ي٦ ١ي٢ي ي١٬ٜي ٪٬ ٕؽيت٩: اد٪٣

 

 عٍيتٝ

 ناضتخ٨ا كاضػق احش٬ز ضا١يا ةؿ عٍيتي ٞاف... اق: ١ي٢ي

 ك٬٘خ٫ا اي٨اس اق: اد٪٣

 اي٩؟؟؟ ٛا١ٝ: ١ي٢ي

 راح كاضػ ك٠ٞ احغؽسخ٣ ا٣ٟ٧ ٕيؽ اي٩؟؟؟٤اٛا١ق ك٪ي١٬ٜي: اد٪٣

 

 ١ي٩؟؟؟ ـيتخي٩ ا٧خي ٪٬.... ١طا٩١

 كغهي٩ اـئ٩٢ ةالش ٨٢ٛا ٤ق: ١ي٢ي

 ٛادر ٤ق ٞتيؽق اـخ٫ٙاـ ْال٩٤ ْا٤ال١ي ا٧خي ةؿ...٨٢ٛا: اد٪٣



 

 كٞأف ا٧خي ٤ا زي ١ف٩ ا٧ٝ ةطؿ ـاْات( ٬ٛي ٫٨٤ا ٛؽب)  ا٫٥٫٘ا

 

 يا اي٩ ا٧خي...٬ٛي ٞخيؽ ةٓػحي ا٧ٝ ةطؿ كـاْات ٘احق ٤ا ا١ؾ٦٤

 

 ١ي٢ي

 ايػي٩ كضً ٛهاد٪ا ككٛٗ ا١طي٩ٍ ٘ي ك١ؾ٫ٛا ٫٨٤ا ٛؽب اد٪٣

 

 حخطؽٞق ٤ا يطانؽ٪ا ةطيد ا١طي٩ٍ ٢ْي ض٬ا١ي٫ا

 ٬ٛي ٫٨٤ا ٛؽب

 ك٬ي٩ ٬ٌؿ ةؿ ٤ا٪٬ زي كٓؽؾ...٪يا ٤ا زي ريطخٝ: اد٪٣

 ٥١ف٩ يػكب ةلٙاي٩ٙ ك٥١ف٩ عػ٪ا ٦٤ ٛؽب

 ك٬ي٩ اض٢ي ةؿ ٪يا ٤ا زي ضاس٩ ٠ٞ: اد٪٣

 كةؿ ٪٬ ةي٩ عاص ٬١ف.. ز٤اف ٦٤ ةيخ٨٥اق ٬١ف ككاؼ ةهخ٩٢ ١ي٢ي

 

 ا١ش٥اؿ ٨٤خ٫ي ا١ؽ٩ٛ ٨٤خ٫ي ا١هٙاء ٨٤خ٫ي.. ا١طب ٬١ف..

 .. رٛي٩ٜ ة٥٢ف٩ ةلٙاي٩ٙ كٙاي٫ٙا ك٥١ؿ اٞخؽ ٛؽب

 

 ٘ي ـ٢ف٩٢ ٥١ص ك٪٨ا رٛتخ٫ا ٥١ؿ...

 

 ٢ْلاف ي٫ٓ٢ٍا ٢ْلاف ايػق ٤ػ كةٓػي٦ يته٫٢ا ك٘ي٠ ٘تٓػ.. رٛتخ٫ا

 

 س٥ي٠ ض٣٢ ٦٤ ٘اٛج ٞأ٫٧ا ةٓيػ ايػق زٛج ٪يا.. ةؿ يخأٞػ

 ا٤لي الزـ ا٧ا اذ٧ٝ ةٓػ: ١ي٢ي

 ٤ٟا٫٧ا ا١طي٩ٍ ٘ي ك١ؾ٫ٛا سا٤ػ كػ٪ا راح ٪خ٥لي ك١ف٩



 دي ةا١ف٩١٬٫ ٤ق: اد٪٣

 ك٫ٍٓٛا ٪ػك٫٤ا ٤اـٝ راح..٨٤ٓخ٩ ةؿ حا٧ي ا١ف٢ف٩٢ ي٢ٍّ ضاكؿ

 

 ...... نػر٪ا يل٬ؼ ٢ْلاف

 كنػر٪ا ك٤ف٫ٟا ايػق ٤ػ...نػر٪ا ٢ْي ا١ف٢ف٩٢ كاؼ ٥١ا احٙاسأ

 

 .... ا١خ٬حؽ ٦٤ سا٤ػ كي٨ؾؿ ةي٢ٍّ

 ا٤اؿ...الةفا٪ا ١ف٩: اد٪٣

 ٢ْيٝ؟؟ عتيج اي٩؟؟١ي٩ ا٤اؿ: ١ي٢ي

 .. ٪ػك٫٤ا ك٥١ج ةٓيػ ١ي٢ي زٛخ٩

 ٦٤ عارج كا٧ج اسؽضٝ ك٤طتخق ٤ٓاؾ رٛي٩ٜ ٨ٞج ٢ْلاف: ١ي٢ي

 

 ا٧ا ٤ا ٬ٌؿ اٞؽ٪ٝ ا٧ي ٧ٙفي ْا٪ػت ال٧ي الةفا٪ا ١ف٩...ا٢٥ٓ١ي٩

 

 ا١ف٢ف٩٢..ةٟؽ٪ٝ ا٧ي دي ةا١ف٢ف٩٢ ا٘خٟؽ ا٧في ٤ا ٠ٞ كا٧ي ْايل٩

 

 ١يٝ ٞؽ٪ي د١ي٠ دي

 حٜؽيتا كا١ٟؽق ا١طب اف ْار٩٘ ا٧خي...١يا ٞؽ٪ٝ: ىطٝ اد٪٣

 

 كاضػق ٩٢٥ٓ١ كس٫ي٦

 ي٫ِؽكا ي٨ٙٓق ٤ا ا١خا٧ي ةيٖيب كس٩ ةي٫ِؽ ٥١ا ةا١ٝ ع٢ي ةؿ: ١ي٢ي

 

 ١يٝ ٞؽق ضا١يا ٬٤س٬د ا٢١ي ٠ٞ كا٧ا ٞؽق يا ضب يا ةٓو ٤ّ

 كراٞي ك٬٘ي ركضي..ضا١يا ١يا ةٟؽ٪ٝ ١ي٢ي يا ٤ٟخٙي كا٧ا: اد٪٣

 



 ...اي٩

 ١ف٩ يتٜي الةفا٪ا ١ف٩ ٬١...سػيػ ا٠٤ ضا٩١ ٘ي كـاةخ٩ ٤ليج ١ي٢ي

 

 ك٬ي٩ ا٥١اىي ي٨تق يطاكؿ ٩٨٤ ٬٢ٍ٤ب ا٢١ي ٘ي٩؟؟؟٠ٞ ةخٟٙؽ

 

 ح٬ٟف ١ي٩؟؟؟ي٦ٟ٥ ٤لي ٪٬ ي٫٥٫ٙا الزـ...ضه٠ ا٢١ي كيه٢ص

 

 ....٤ٙيق ٦٤ اضف٦ ا٪٬ق ةؿ ةخطت٩؟؟ي٦ٟ٥ ١ف٩

 ة٨ٙؿ ٤ٓا٪ا اـخ٥ؽ ٞاف ٬١ ٛهادق ى٫ٙٓا ٦٤ ٬ٛي احيايٜج ١ي٢ي

 

 ١ف٩ ا٫٧ا اْخؽ٘خ٩٢ ٦ٟ٥٤ ٞا٧ج ا١ف٢ف٩٢ ي٢ٍّ ٤ا ٛت٠ ا١ٍؽي٩ٜ

 

 ا١طت٩ ٢ْي حطاَ٘ الزـ...ٞػق ٦٤ اٞخؽ ةا٫١ا حغ٢ي الزـ...ةخطت٩

 

 اةػا ٞػق حيٓٗ ك٤ق ٬ٛي٩ حتٜي الزـ...ٞؽا٤خ٫ا ٘ي ا١ٙاى٢ي٦

 ا٫٧ا ٘ؽضج ١ي٢ي..ْالس٩ ي٠٥ٟ ٤هؽ كـا٘ؽ ا٥١فخلٙي ـاب اد٪٣

 

 ةخطت٩...حا٧ي حل٬٘٬ش ٤ا عا٘ج ال٫٧ا كس٫ٓا ٢ٛت٫ا ةؿ ٩٨٤ ع٢هج

 

 ْؼاة٫ا ٩٥ٛ كدق ٤ٓاق ح٬ٟف ٛادرق ٤ق ةؿ كةخخ٨٥اق

 ةخؽ٘و ال٫٧ا دي٥ا ٤فخ٥ؽق ا٪٫٢ا ٤ّ ع٨اٛخ٫ا ٞا٧ج ٨ْػ٪ا ا١تيج ٘ي

 

 ٨١ٙف٫ا ر٘ي٫ا ةاـتاب ةخطخَٙ كال٫٧ا,,ـتب اي ٕيؽ ٦٤ ْؽـاف

 

 اي٩؟؟ ٤فخ٨ي٩ ٪يا.. ٧ٙف٫ا ضخي كال ضػ الي حتؽر ٛادرق ٤ق..دي٥ا



 حا٧ي ـا٘ؽ كةٓػ٪ا نطخ٩ اـخؽد ٤ا ١طػ ةيخ٩ ٘ي ٘خؽق ٘ي٠ اد٪٣

 

 ٘ي ٩١٬٥ٓ٤ نٖيؽق ض٩٢ٙ ٘ي ٞاف ي٬ـ ك٘ي.....ضتيتخ٩ يفخؽد ٢ْلاف

 

 كيفخٓيػكا س٬ يٖيؽكا كرسا١خ٣٫ كـيٗ ٪٬ راح كاد٪٣ ا٨١ادي

 

 ٪٬ ةي٩ ا١غاص ا١فؽي ٥١ٟا٩٧ كراح ٣٫٨٤ اـخأذف اد٪٣...ا١ؼٞؽيات

 

 ةخفخ٨اق دي٥ا ٞا٧ج ٥١ا كا٘خٟؽ ٌايؽ ككٓؽ٪ا كا٩ٙٛ ٪٨اؾ كا٫٘ا ٥١ا كاحٙاسأ ك١ي٢ي

 ...ضي٩٨ ٘ي ٧ٙف٫ا ةخؽ٤ي حل٩٘٬ ك٥١ا يشي٫٢ا

 ١٬١يخا يا ا٧خي ٤ا زي...كاٛٗ ٤الؾ: اد٪٣

 ٤ا ـا٩ْ ٦٤ ز٤اف ٦٤ ا٧خ٫ج دي ١٬١يخا...١٬١يخا ٤ق ا٧ا: ١ي٢ي

 

 ك٤ليج ٫٨ْا احغ٢يج

 ١ي٢ي؟؟؟ يا ٫٨ْا احغ٢يج ا٧ي ٤هؽق ١ي٩: اد٪٣

 اد٪٣ يا ٨ْي احغ٢يج ا٧ج ٢ْلاف: ١ي٢ي

 ك٫٥٢ٞا ٬ٛي كدا٫٧ا ٦٤ كٛؽب االح٨ي٦ ٞخا٫٘ا ك٤فٝ ٫٨٤ا ٛؽب

 

 ة٥٫ؿ

 ا٧ا ١ي٢ي...اةػا ٨ْٝ احغ٢يج ٤ا اةػا ٥ْؽي ا٧ا: اد٪٣

 حا٧ي رف ةؿ ٢ْي٩ ٨ٞف٠..٢ْي٩ ةيؽف ـيٗ ٞاف.. رف ح٢ي٩٧٬ٙ

 ح٢ي٧٬ٙٝ ٢ْي اد٪٣ يا رد: ١ي٢ي

 اي٩؟؟ ٘ي ـيٗ يا اي٬ق: اد٪٣

 ةيخ٣٢ٟ:...ـيٗ

 اي٩؟؟ ك٘ي ٪٨ا؟؟؟د٬١ٛخي؟؟؟١ي٩ اي٩: ةاـخٖؽاب اد٪٣

 :.........ـيٗ



 ضاال ساي ا٧ا ٌيب ٌيب: اد٪٣

 ا١خ٢ي٬ٙف ٠ٙٛ

 ٛاة٢ي٨ي.. د٬١ٛخي ٤ق ةؿ يخٜاؿ الزـ ٞخيؽ ٞالـ ةي٨ا اض٨ا ١ي٢ي: اد٪٣

 

 ةٓو ٤ّ ك٧خ٣٢ٟ ٞػق ٛت٠ ٘ي٩ احٜاة٨٢ا ا٢١ي ا٨ٙ١ػؽ ٨ْػ ١ي٢ي يا ةٟؽق

 

 ١ي٢ي يا ىؽكري...

 حخٜاؿ ضاس٩ ٤ٙيق: ١ي٢يي

 ْلؽ ٦٤ كـيتخٝ ١ي٩ ةٓػت ٤رال زي...ٞخيؽ ٘ي ال: اد٪٣

 

 ١ي٢ي يا ٪فخ٨اٞي..ـ٨ي٦

 ٪طاكؿ: ١ي٢ي

 اع٬ق ْياؿ سي٩ ١خطج ٧ؾؿ ٤ا كاكؿ كراق ٧ؾ١ج ك٪يا ٧ؾؿ اد٪٣

 

 ٢ْي٩ سؽي٬

 ةاةي ةاةي ةاةي: كـ٥٢ي زياد

 االح٨ي٦ ككا٣٫١ كٌي اد٪٣

 ٘ي٦؟؟ ٤ا٤ا ا٤اؿ.. ازي٣ٟ ٢ٛتي ضتايب: اد٪٣

 ـيٗ ٬٥ْ ٤ّ ٪٨اؾ ٤ا٤ي: زياد

 سؽيج كا٘خ٩ ٤ا اكؿ ك٧ػي ٢ْي٩ سايي٦ ـيٗ ٤ّ ٧ػي كاؼ ٘ٓال

 

 حٓيً ك٘ي٢ج كضي٨خ٩ ٢ْي٩

 ةشػ ٤طخشا١ٝ ٬ٛي ٤طخشا١ٝ ا٧ا اد٪٣: ٧ػي

 ا٨ٙ١ػؽ ٪اعػؾ...  حٓا١ي ا٪٬ق س٨تٝ ا٧ا ٧ػي يا عالص: اد٪٣

 



 اكؾ ٘ي٩ حؽيطي

 ا٨ٙ١ػؽ ةا٢١ي٠ ك٪اح٢٥٫ي ك٬ي٩ ٤ٓاؾ ا١ٓياؿ ع٢ي..ـيٗ: اد٪٣

 ـيٗ؟؟ ٬٥ْ ٤ّ ٪يشي ٤ي٦...اكؾ: ـيٗ

 ةاةي ٤ّ ٧ٙي٠ ْايؾي٦ اض٨ا ٤ٓاؾ ٧يشي ْايؾي٦ ٤ؿ اض٨ا ال: زياد

 كةٓػٞػق ٤ا٤ي ٤ّ ك٬ي٩ ٪خ٣٢ٟ كا٧ا ـيٗ ٬٥ْ ٤ّ ركح زياد: اد٪٣

 

 اح٨ٜٙا اكؾ ةٓو ٤ّ ٧تٜي

 حخأعؽ ٤ؿ ةؿ ٤اـي: زياد

 ٪خأعؽ ٤ق: اد٪٣

 ةٓيػ ٦٤ ةخؽاٛب كا٩ٙٛ ك١ي٢ي دق ٠ٞ ٌتٓا...ك٤لي ٧ػي كاعػ ةاـ٣٫

 ٥ٞاف؟؟١طػ ْي٢ي٦ ك٨ْػق ٤خش٬ز كا٪٬ حا٧ي ض٨يخي٩٢ ٕتي٩ يا: ١ي٢ي

 

 اعؽ ٢ْي كر٤يخ٫ا ا١ف٢ف٩ ٞػق؟؟؟؟٢ٛٓج ٕتي٩ ٪خٙي٢ي ا٤خي

 

 ١ؾ٤اي٫٢ا ا٨١ادي كدع٢ج ك٤ليج,,,درا٫ْا

 ١ط٩ِ؟ ٦ٟ٥٤ ٥ْاد دٞخ٬ر: ١ي٢ي

 اذ٣ٟ٧ ةٓػ ٌتٓا اي٬ق: ٥ْاد

 ةٓيػ كراض٬ا اعػ٪ا

 ؟؟ عيؽ ١ي٢ي يا اي٩: ٥ْاد

 حخش٬ز٧ي؟؟ ْايؾ ١ف٩ ا٧ج: ١ي٢ي

 ـؤاؿ كدق ٌتٓا: ٥ْاد

 رأيٝ اي٩ ٢٧تف٣٫ ا١ػة٠ ك٤ٓاؾ ا١تيج حيشي ةٟؽق ٪فخ٨اؾ ٌيب: ١ي٢ي

 

 ةٟؽق ؟؟ي٨اـتٝ

 ضاال ك٪ؽكح اةػا ٪خأعؽ ٤ق ةٟؽق؟؟ا١ػة٠؟؟ٌتٓا: ةٙؽض٩ ٥ْاد



 

 ....ا١ػة٠ اكخؽي

 ...ةه٥ج ٧ؾ١ج د٫ْ٬٤ا ك٪يا ـايٓاق ٤ق كا١ٙؽض٩ ك٤لي ـاة٫ا

 

 ةٟؽق ٠٥ٟ٧

 ازاي؟؟؟ ٪يخهؽؼ اد٪٣

 ا٨٥١اـب؟؟ ا٬١ٛج ٘ي ا١طٜي٩ٜ ٪خٓؽؼ كال ا١غ٬ٍة٩ ٪خخ٣ ١ي٢ي

ShimoOo 

 12 اؿ ا١ط٩ٜ٢

 

 ٤ا٫١ا يل٬ؼ ٧ػي ٤ّ ٤لي كاد٪٣ يخش٬ز٪ا ٥ْاد ٦٤ ٢ٌتج ١ي٢ي

 ضه٠؟ ا٢١ي اي٩ ك٥٫٘ي٨ي ك٬ي٩ ْياط ة٢ٍي ٧ػي يا اي٩ ٘ي: اد٪٣

 ضاس٩؟ سؽا٩١ ا٤شػ ٤ا٩١: اع٬ٞاد٪٣ ا٤شػ: ٧ػي

 ال: ٧ػي

 ةؿ؟ اي٩ اي٩؟٘ي ا٤اؿ: اد٪٣

 كةيغ٧٬ي ٢ْيا ةيطب: ٧ػي

 كاضػق ٤ؽق ةيغ٧٬ٝ: اد٪٣

 ـ٥طج ٬١ ٩٨ْ ٤خػا٘ٓق: ٧ػي

 ةيغ٧٬ٝ؟ ا٩٧ ٨٤ي٦ ْؽ٘خي...٩٨ْ ٪ػاّ٘ ٤ق: اد٪٣

 ةٓي٨ي ك٬٘خ٩: ٧ػي

 ك٬٘خي٩؟؟؟؟: اد٪٣

 ٤هػ٨ٛي؟ ٤ق ك٬٘خ٩ اي٬ق: ٧ػي

 اض٣ٟ ا٧ا كـيتي٨ي ةا١ِتً اي٩ ك٬٘خي...ك٬٘خي٩ ا٢١ي ٤هػؽ ٤ق ةؿ ٤هػٛٝ ال: اد٪٣

 ك٬٘خي٩؟ ا٢١ي ٢ْي

 ضي٩٨ ٘ي ك٬٘خ٫ا: ٧ػي

 ةٜي ٬ٌؿ ٢ْي حطٟي اي٩؟؟؟٤ا كال ةا١ٟالـ ٪خ٨ٍٜي٨ي ا٧خي: اد٪٣



 كال... اةػا ٨ْٝ ٪خغ٢ي ٤ا ٥ْؽي اح٨٥ٍي كةي٫١٬ٜا ضي٩٨ ٘ي كاعػ٪ا ك٬٘خ٩: ٧ػي

 أل؟؟؟ كال ةيغ٧٬ي يتٜي..اةػا ٬١ضػؾ ٪فيتٝ

 كؽط ٤ق: اد٪٣

 اع٬ؾ نٗ حاعػ الزـ ا٧ج انال سيخ٢ٝ ا٧ي ٢ٍٕا٩٧ ا٧ا: ٧ػي

 حٓؽ٘ي٫ا؟؟؟ ٪يا ٤ي٦...ن٩ٙ ةاعػ ٤ق ا٧ا...كاٛٓػي ا٪ػي: اد٪٣

 ا١فٟؽحيؽق اي٥اف اي٬ق: ٧ػي

 ْارؼ ٨ٞج اي٥اف؟؟؟ا٧ا ٦٤ ٕيؽا٩٧ اة٬يا؟؟ا٧خي ةخاْج ا١فٟؽحيؽق اي٥اف؟؟؟اي٥اف: اد٪٣

 ...٢ْٜخي ع٢ٙخي ٥١ا ا٧ٝ حغي٢ج ةؿ ٪ت٩٢ ا٧ٝ

 ةيطي٫٨ا ك٬٘خ٩ ة١٬ٜٝ: ٧ػي

 ي٨ٓي؟؟؟؟ كاي٩: اد٪٣

 ا٧ا ٘ا٪٩٥ اي٩؟؟٤ق كال ٧اٛه٩ كال كضل٩ اي٥اف ٤ا٫١ا ي٨ٓي؟؟؟كةٓػي٦ اي٩ اي٩ ي٨ٓي: ٧ػي

 ة٨ٓختؽ٪ا كا٧ا كا٤شػ ـ٨ي٦ ٦٤ ٧ٓؽ٫٘ا نٖؽ٧ا ٦٤ ٤ٓا٧ا ٤خؽةي٩ حٓختؽ دي اي٥اف اكال: اد٪٣

 ا٧خي ا٢١ي كةٓػي٦..ناضت٩ ٞاف ال٩٧ ةي٫ا ي٫خ٣ اة٬٪ا كْػ ال٩٧ ٤ٓاق ك٫٢ٖا كاة٬يا...اعخ٨ا زي

 اك ك٬٘خي٩

 ٢ْي كحطاِ٘ي..ٞػق ٦٤ ا٠ْٜ ح٧٬ٟي ا٥١ٙؽكض...ا١غيا٩٧ ٢ْي اةػا يػ١ق ٤ا ـ٥ٓخي٩

 ...ٞػق ح٫ؽةي ٤ق كاـأ١ي٩ ٢ْي٣٫ ادع٢ي ك٬٘خي٩...ةيخٝ

 ...٩٨ْ ٪خػاّ٘ الزـ ا٧ٝ ْار٩٘ ٨ٞج ا٧ا: ٧ػي

 ضي٨ي ٘ي اعػحٝ ٥ٛج ا٧ا ٬١ ةخٓيٍي د٬١ٛخي ا٧خي ٌيب...٩٨ْ ةػاّ٘ ٤ق ا٧ا ٧ػي: اد٪٣

 ةتٓو؟؟؟ ْال٩ٛ ٢ْي اض٨ا اك ةطتٝ ا٧ا يتٜي..اةػا ٨ْٝ ٪خغ٢ي ٤ق حغا٘يق ٤ا ك٢ٛخ٢ٝ

 ..س٬زي اع٬ي ا٧ج ٌتٓا ال: ٧ػي

 ضػ ياعػ ضػ اي اف ٛاْػق ٢٥ْخي٫ا ا٧ج ٤ق...اي٩ ةيٟي ةٓالٛخي ةٜي د٬ْق ٤ا١يق: اد٪٣

 كٙخي٨ي ٤ا اكؿ ضي٨ي ٘ي ٧ٙفٝ ر٤يخي ٥١ا ةطتٝ ا٧ا يتٜي....ةيطت٩ يتٜي ضي٩٨ ٘ي

 ةخغ٧٬ي٩ ٢ْلاف ي٢ٍٜٝ ا٥١ٙؽكض كا٨٘ا ا٤شػ ٬١ يتٜي ٬ٛي ٤طخشا١ٝ ك١٬ٛخي٢ي

 اع٬يا زي كا٧ج..ةغ٩٧٬ ٤ق ا٧ا: ٧ػي

 اع٬ٞي ٤ق ةؿ: اد٪٣

 الي٩؟؟ ح٬ن٠ ْايؾ ا٧ج: ٧ػي

 ٤ؽات كْتيؽ...اعخي زي كا٧خي ةي٥ٝ ا٧ا....ضتيت٩ يتٜي ضػ ى٣ ضػ اف ٨ٓ٤ي ٤ق اف: اد٪٣

 ٤ق...ضي٨ي ٘ي كةخٓيً ٢ْيا ةخشؽي ٤ل٩٢ٟ ٘ي ةخّٜ ك٥١ا اعخي ٘ٓال ةٓختؽ٪ا اض٥ػ

 س٨ت٫ا؟؟؟؟ يٙي٠ كْػ٪ا ك٪٬ ةا٤شػ كةخفخ٨شػ ٤ل٩٢ٟ ٘ي اي٥اف ي٦ٟ٥



 ا٤شػ؟؟ كةي٦ ةي٨ٝ ٤لا٠ٞ ٘ي ٞاف دي ا٥١ل٩٢ٟ ٛت٠

 ةيطت٨ي ا٤شػ ال: ٧ػي

 ١ي٩؟؟ ٪يغ٧٬ٝ ةيطتٝ ك٥١ا: اد٪٣

 د٬١ٛخي؟؟؟ اي٩ ا٠٥ْ ي٨ٓي: ٧ػي

 س٬زؾ ٨ْػ ٕالكحٝ ٧ل٬ؼ حٓا١ي كةٓػي٦.. حؽحاضي ح٤٬ٜي ضاس٩ ح٢٥ٓيق ٤ا: اد٪٣

 رأيٝ؟؟؟ اي٩...اي٩

 اد٪٣ يا ٤خلٟؽق ا٧ا...٤اكي: ٧ػي

 ٪٨ا ازاي سيخي ا٧خي...حخ٬ٓض ٢ٓ٤ق ةؿ رع٣ كٛج ٘ي سيخي ا٧خي اي٩؟؟؟اي٣ٓ٨ ٢ْي: اد٪٣

 نص؟؟؟

 ة٢ٖب ٤ق ا٧ا ال: ٧ػي

 ازاي؟ ٪٨ا حيشي ْؽ٘خي ةؽى٩ ةؿ ةخ٢ٖتي ٤ق ا٧ٝ ْارؼ: اد٪٣

 ساةخ٨ي ْؽةي٩ كساة٢ي احهؽؼ ك٪٬..ىؽكري اكن٢ٝ الزـ ك٢ٛخ٩٢ ناضتٝ اض٥ػ ٢ٌتج: ٧ػي

 ٪٨ا

 .ا١ٍؽيٚ ٘ي ا١هتص ٦٤ ٞػق ٢ْي ا٧خي...٤ش٩٧٬٨: اد٪٣

 اي٬ق: ٧ػي

 سايا١ي؟؟ ا٧ٝ يٓؽؼ ضػ: اد٪٣

 أل: ٧ػي

 ٪خهؽؼ كا٧ا ارحاضي ا٧خي ا٢ٌٓي ا٣٫٥١..٤ش٩٧٬٨ ة١٬ٜٝ ٤ق: اد٪٣

 ٩٨٤ ك٢ٌب ك٩٨٥ٌ كْيا٩١ ٤ؽاح٩ ٢ْي ٪يخش٦٨ ٞاف ا٢١ي ةاع٬ق احه٠ ك٪٬ ك٢ٌٓج ـاةخ٩

 يشي٩٢

 ا٨ٙ١ػؽ كاعػق اـخٜت٩٢ كاد٪٣ ةػري ا١هتص ا٤شػ كن٠

 اد٪٣؟ يا ٬ٞيفي٦ ٪٥ا: ا٤شػ

 ٬ٞيفي٦ اي٬ق: اد٪٣

 ١ي٩؟؟ ٪٨ا سج ٪يا ٌيب: ا٤شػ

 ضا١يا ك٪يا ٤ٓا٪ا كاح٥٢ٟج ٢ْٜخ٫ا ا٧ا...حشاكةٝ ك٪يا ا٧ج حفأ٫١ا دي ١ي٩: اد٪٣

 ...٪خف٥ٓٝ

 اي٩؟؟ ٘ي ا٧ج ١٬ٛي ٌيب: ا٤شػ



 ٫٨٤ا؟؟ عايٗ ٢ًٕ ضاس٩ ْا٠٤ ا٧ج: اد٪٣

 ٌتٓا ال: ا٤شػ

 ...كنا١ط٫ا اي٩ ٦٤ زْال٩٧ كك٫٘٬ا ٤ٓا٪ا كاح٣٢ٟ ركح اي٩ ٦٤ ٢ٜٛاف ٌيب: اد٪٣

 ٤خلٟؽ ا٧ا: ا٤شػ

 ْتيً يا اع٬يا اي٩؟؟؟ا٧ج ٢ْي: اد٪٣

 ٤لا٢ٞي ةط٢٥ٝ دي٥ا ةؿ اع٬ؾ: ا٤شػ

 ركض٫٢ا..٤اكخٟيخ٢ٟق كا٧ا: اد٪٣

 ا١ٓي٩٢ ٘ي ا١ؽسا٩١ ٌتي٩ٓ اف ك٥٫٘ج ٢ًٕ ٥٫٘ج ا٫٧ا ْؽ٘ج ك٧ػي احها١ط٬ا ك٧ػي ا٤شػ

 اد٪٣ ٤ٓاد كس٩ ا٫٨١ار اعؽ س٩ اعيؽا,,,٤فاْػق ٤طخاج ضػ اي يفاْػكا ةيطت٬ا دي

 ...ك١ي٢ي

 كاـخ٨ي كاـخ٨ي اـخ٨ي ١الـٗ ةؿ حيشي ١ي٢ي ٤فخ٨ي ٘ي٠ اد٪٣

 ا٥١فخلٙي راض٫٢ا..٪خيشي ٤ق ا٫٧ا ْؽؼ ا٢١ي٠ ١طػ ْؼر كري ْؼر كري ْؼر يطً ٘ي٠

 ...دق ا١ي٬ـ عا١م سخق ٤ا ا٫٧ا ْؽؼ ٢ْي٫ا كـأؿ

 اكى٩ كدع٬٢ا س٨ب ٢ْي اعػ٪ا كا٫٘ا ٤ا كاكؿ ا٥١فخلٙي راض٫٢ا اد٪٣ ي٬ـ حا٧ي

 ٘ي٫ا يخ٬٥٢ٟا

 ٞخيؽ اـخ٨يخٝ ١ي٩؟؟؟ا٧ا ا٤تارح ٤شيخيق: اد٪٣

 اعي يا ةؽكدؾ ١ي٩؟؟؟يا اسي ْايؾ٧ي ك٨ٞج: ١ي٢ي

 ةٜي؟؟؟؟ اي٩ ؟؟؟٘ي ةارد ا٧ا: اد٪٣

 ي٣٫ ٤ٓػش: ١ي٢ي

 ٧خ٣٢ٟ الزـ ١٬ٛخ٢ٝ... ي٣٫ ال: اد٪٣

 ٪٨خ٣٢ٟ ٤ق: ١ي٢ي

 ١ي٢ي؟؟؟ يا ١ي٩ ا٤تارح ٤شيخيق: اد٪٣

 ٘اىي٩ ٨ٟ٤خق: ١ي٢ي

 ٥ٞاف؟؟؟ ا١ل٠ٖ ٤شيخيق ا٧ٝ ة٥ا اي٩ كراٞي ٞاف: اد٪٣

 ا١ػة٩٢ ككرح٩ ايػ٪ا ر٘ٓج ١ي٢ي

 ع٬ٍةخي كرايا ٞا٧ج: ١ي٢ي

 ٧ٍٚ ةؿ ي٨ٍٚ ْارؼ ٤ق ك٬ي٩ ٘ي٠... ا٬٥١ٛٗ ٧ٙؿ ٘ي يخطً ٤ؽق حا٧ي



 ْلؽ ٤ق ٢ْلا٧ٝ ـا٩ْ ٥ْؽق ٦٤ يييّ ا٬١اضػ عفارق ا٧خي حا٧ي؟؟؟؟: اد٪٣

 ٤تؽكؾ..ـ٨ي٦

 كض٫ٍا٫١ا ايػ٪ا ك٤فٝ ـ٢ف٢خ٩ ع٢ّ ي٥لي ٤ا كٛت٠

 احٙي٢ي ح٢ؾ٨٤ي ٤ٓػحق: اد٪٣

 كا٩٧ ٥ْؽق ٦٤ ١ط٩ِ كال ىيٓق ٤ا ا٩٧ ح٩١٬ٜ ٧ٙف٫ا ٞاف.. ح٨ٍٚ ٤ا ٛت٠ ك٤لي ـاة٫ا

 ىاع ٥ْؽ٪ا ا٢١ي ٪يا كاف كع٢ٗ احش٬ز

 . ٕيؽ٪ا ٦٤ ضياح٩ كي٠٥ٟ ٢ٛت٩ ٦٤ يلي٫٢ا ٫٧ائي كٛؽر ٤لي اد٪٣

 ٠ٞ ٘ي٩ ةي٨في ا٢١ي ا٬١ضيػ ا٬١ٛج الف ٪٩٥ ةي٣٫ كي٨في ٤ٓا٪٣ ي٢ٓب اع٬ق ْياؿ اعػ راح

 ا٬١ٛج ٧ٙؿ ك٘ي...س٥ي٩٢ ١ف٩ ا١ػ٧يا اف ةيطؿ ٤ٓا٪٣ كي٢ٓب ٤ٓا٪٣ ةي٬ٟف ٥١ا كيئ

 ٘ؽن٩ الع٬ق يػي

 كرا٪٣ كيشؽي ٤ٓا٪٣ ي٢ٓب ك٘ي٠ ا٨١ادي كراح ا١ٓياؿ اعػ..٤ؽاح٩ ٤ّ كٛج يٜيي

 ٢ٛت٩ ٠ٞ ٦٤ ٤ٓا٪٣ كييطٝ

 ٞا٧ج.. ٨ْػؾ ٤ق ا٢١ي ٨ْػي ا٧ا كي٫٢ٜا ةيٖي٫ِا ا٩٧ كا٘خٟؽت ةي٢ٓت٣٫ كا٘خ٩ ١ي٢ي

 ٢ٛت٫ا ٤ا١ي ة٠ٖ ٢ْي٩ ةخخٙؽج

 ٞػق؟؟ اي٩ ٘ي ـؽضا٩٧ ١ي٢ي: ٥ْاد

 ٢ٌب؟؟ ٨٤ٝ ا٢ٌب ٦ٟ٥٤: ١ي٢ي

 ا٧ٙؼ كا٧ا حلاكري ةؿ ا٧خي: ٥ْاد

 ..٬ٌؿ ٢ْي دق ا١شاي ا١غ٥يؿ ٞخاة٨ا ٞخب ٠٥ٓ٧ ٦ٟ٥٤: ١ي٢ي

 دق؟؟ ةٟؽق ةٓػ ا٢١ي ا١غ٥يؿ: ٥ْاد

 ٞػق ٦٤ اٞخؽ كٛج اىيّ ْايؾق ٦ٟ٥٤؟؟؟٤ق اي٬ق: ١ي٢ي

 ضاس٩ ٠ٞ كاس٫ؾ ٤ٓاق كاحٙٚ اة٬ٞي ٤ّ ٪خ٣٢ٟ.. ٦ٟ٥٤ ٌتٓا: ٥ْاد

 انؽت ٪يا ةؿ اْخؽض كا٠ٟ١ ا١ٟخاب ٞخب ٢ْي اـخٓشا٫١ا ٦٤ ٤فخٖؽب ٞاف ا٠ٟ١

 كا٬ٜ٘ا انؽار٪ا كٛػاـ

 ا٨١ادي ٘ي ةيش٫ؾك٫١ا ٞا٬٧ا ا١ط٩٢ٙ

 يٓؽ٘ق ٤ا ٢ْلاف ي٩ٓ٨٥ ٤هؽ ـيٗ ةؿ ا٨١ادي رايص ٞاف اد٪٣

 ١ي٢ي ٞخاب ٞخب ةٟؽق اف اد٪٣ ْؽؼ ك٪٨اؾ راض٬ا ك٘ٓال يؽكح ٤هؽ كاد٪٣

 ْارؼ؟ ٤ق اسي؟؟؟٘اٞؽ٧ي ْايؾ٧ي ٤ق ا٧ج ٞػق ٢ْلاف: اد٪٣

 ْارؼ؟؟ ا٧ج: ـيٗ



 ٤ٓاياي ٘ار٩ٛ ٤ٓػحق عالص ةؿ..١ي٩ ْارؼ ٤ق.. ٨٤ي ةخ٨خ٣ٜ ١ي٢ي...ْؽ٘ج: اد٪٣

 كاٞخٙيج ٫٨٤ا حٓتج ةٜي عالص

 ٪خفا٘ؽ؟ ٌيب: ـيٗ

 ٘ي٦؟ اـا٘ؽ: اد٪٣

 ا١ٜا٪ؽق: ـيٗ

 كاسب اض٢ي ٤ٓا٪ا ٪٠٥ٓ ا٧ا دق...احش٨٨ج ا١ٙؽح؟؟؟ا٧ج اضيؽش ك٤ا: اد٪٣

 ةا١ِتً؟ اي٩ ٢ْي ٧اكي ا٧ج اد٪٣: ـيٗ

 يٜٓػكا ْايؾي٦ ك١ف٩ ٪٨ا ك٤ؽاح٩ ا٤شػ كةٓػي٦...ك٥٧لي كاسب ٪٠٥ٓ٨ ضاس٩ كال: اد٪٣

 ةؽى٩ ا١ٙؽح يطيؽكا ض٬٢ق ٘ؽن٩ ك٪ختٜي...ي٤٬ي٦ ٥ٞاف

 اي٩؟؟؟ ٘ي٫ا د٤إٝ ٘ا٪٣ ٤ق ا٧ا: ـيٗ

 ضاس٩ اي ٤ٙي٫اش د٤إي: اد٪٣

 عاي٩ٙ ١ي٢ي...١ي٢ي ةٙؽض٩ ضاـؿ ٤ق ال٩٧ عايٗ ؟؟٥ْاد ٤خ٬حؽ كا٠ٟ١ ا١غ٥يؿ س٩

 ٨ٍ٤ق اد٪٣...اد٪٣ ٠ٓ٘ رد ٦٤ عايٗ ـيٗ...اد٪٣ ةخطب ك١ف٩ سػا ةخخفؽع ال٫٧ا

 عالص ٫٨٤ا اٞخٙي ٞأ٩٧..سػا كْادي ضاس٩ ٠ٞ

 

 د٫ْ٬٤ا.. ا١طؾي٦ ا٥ٜ١ؽ زي ٞا٧ج ك١ي٢ي ٬٤س٬د كا٠ٟ١ ا١ط٩٢ٙ ٘ي ةا٢١ي٠ ا١ٟخاب ٞخب كةٓػ

 ح٨ؾؿ ١ط٩ِ اي ٘ي ةخ٫ػد

 يخ٣٢ٟ كةػأ ا١فخيز ٢ٌّ اد٪٣

 

 ا١ٙؽح؟؟؟ ٘ي ٪يطه٠ ا٢١ي اي٩ ٧ل٬ؼ ةٟؽق

 ةاٛي؟؟؟ ١ي٫ا ١ف٩ كال ٞػق ا٧خ٫ج ٛهخ٨ا

 ٬٤س٬د؟؟ ٪يٙي٠ كال ا٧خ٫ي ا١طب

 اـخ٧٬٨ي

 كاضػق ض٩ٜ٢ ال٫٧ا ةٜي ٢ٓ٤ق

 ا١خاعيؽ ٢ْلاف ٢ٓ٤ق

 ح٬ٓيو ٬ٌاؿ ض٢ٜخي٦ كاءهللا اف كةٟؽق

ShimoOo 



 12 ا١ط٩ٜ٢

 ة٨ٙف٩ ٢١ٓؽكـ٩ ٪ي٨ٖي ا٩٧ كٛاؿ كا١ٓؽيؿ ا١ٓؽكـ٩ ك٪٨ا ا١فخيز ٢ٌّ اد٪٣

 ي٨ٖي٫٢ا ةػأ ك٘ٓال

https://www.youtube.com/watch؟ 

v=V6cJaIE0x6Y 

 نار ايق ٘ي٨ي ادري ٤ا ةٓػؾ

 ك٧ار ضيؽق ٘ي ٢ٛتي ْايق

 ٤شؽكح كا٬٫١ي ذار ٤ر٢ي اضفاـي ضخي

 ٪٬يخٝ ٘ٓال ال٧ي ي٨ٓي

 ٍْيخٝ ركضي ال٧ي ي٨ٓي

 كحؽكح حتخٓػ ةيخٝ ا٢ٜ١ب ٪ا الف ي٨ٓي

 كحا٧ي اكؿ ضتيتي ا٧ج

 ةا١ي ٘ي حغٍؽ داي٣ ا٢١ي ا٧ج

 ا١شؽكح ـتب يا ةطا١ي حلٓؽ ياريخٝ ا٧ج

 

 ٢١ي٢ي ةي٬س٩ ٞاف ٩٢ٞ كٞال٩٤ ٤ٓاق ٫٤يم كا٠ٟ١ كةيؽٛم ةي٨ٖي ٞاف اد٪٣

 

 ح٫٨ار ْايؾ٪ا..٘ؽض٫ا يت٫٢ُ٬ا ْايؾ ا٩٧ ْار٩٘...٬ٞيف٩ ٞػق ْار٩٘ ك٪يا

 

 ا٠ٟ١ ٛػاـ

 ٤ٓاق ي٨ٖي ١فيٗ كاكر اد٪٣

 

 نار ايق ٘ي٨ي ادري ٤ا ةٓػؾ

 ك٧ار ضيؽق ٘ي ٢ٛتي ْايق

 ٤شؽكح كا٬٫١ي ذار ٤ر٢ي اضفاـي ضخي



 

 حؽٛم ١ي٢ي ساب راح كـيٗ االعؽ ٢ْي ك٫٤يهي٦ ةيؽٛه٬ا كـيٗ اد٪٣

 

 ٨ٕاق ك٠٥ٞ ٛهاد٪ا كٛٗ ك٪٬ اد٪٣ ٛػاـ كض٫ٍا ككػ٪ا

 

 حتٓي٩؟؟١ي٩؟ ضت٩ يٍٓي ا٢١ي ١ي٩

 حٍي٩ٓ؟ ٢ٛتٝ را٘و ا٧ج ١ي٩

 رةي٩ٓ ٢ٜ١تي حؽد ٤ا ١ي٩

 

 ٪٬ ك٨ٕي كػ٪ا ـيٗ ٪٨ا

 

 ةٜؽةٝ يط٣٢ ضتيتٝ كهللا

 يطتٝ ا٩٧ ٧هيت٩ كهللا

 ا١ؽكككككككح ٘ي٩ حؽد ٢ٛتٝ ح٫ػي٩٢ ٢ٛي٩٢ كهللا

 

 ٥ْاد س٨ب ٛٓػت كراضج ٣٫٨٤ سؽيج ١ي٢ي

 كةيته٫٢ا ٠٥ٞ اد٪٣

 

 ٧اـي ا٢ٕي يا ٢ْيا حٜفي

 ٛاـي اض٢ي انتؽيا كا٧ا حٜفي

 ا١ؽكككككح ضتيب يا ٧اـي ا٢١ي كا٧ج اذٞؽ كا٧ا حٜفي

 ٞٙاي٩ ياال ضتيتي ارسّ

 ضٟاي٩ اض٢ي ٠٥ٟ٧ ارسّ

 ٤ف٬٥ككككح كةٓػ٪ا ٫٧اي٩ ٤اال ١طتٝ ارسّ

 



 ٫٨٤ا كْايؾ ١ي٩ ةي٨ٖي ٪٬ ٘ا٪٩٥ ٤ق.. اـخ٬ت ٞا٧ج اال٨ٕي٩ اعؽ ٢ْي ١ي٠

 

 ك٠ٞ ا٨ٕي٩ كري ا٨ٕي٩.. ٨ٕاق ٠٥ٞ دق ٪٨ا ١طػ ع٢هج كن٢خ٩ كياريج اي٩

 

 االٕا٧ي ٠ٞ كي٬س٫٢٫ا كي٨ٖي ةيؽٛم. ٢ٛت٫ا ةخ٦ٍٓ ـٟي٩٨ ٞا٧ج ا٨ٕي٩

https://www.youtube.com/watch؟ 

 

v=rBy9OJXlgr4 

 ٞتيؽ ٢ٛتٝ ةي٨ٖي٫٢ا ك٪٬ سا٤ػ ٢ْي٫ا رٛم دي

 

 ٪٬اق ٘ي ـ٨ي٦ حٓت٨ا ا٢١ي ا٨ٕي٩ اع٬ق ٤ؽات ٧ػي ٤ّ ٥ٞاف ٫٢٨ٕا

 ١ي٢ي ٢ْي ٩٥٢ٞ ة٠ٟ كي٥٢ص ٢ْي٫ا كيؽد ٤ٓا٪ا ةيؽٛم ك٪٬ ةخ٨ٖي ٞا٧ج ٧ػي

https://www.youtube.com/watch؟ 

 

v=HMWZoSSoBAQ 

 ٤فخغتي٩ ضاس٩ ا٨ٕي٩ ٥ٞاف ك٫٢٨ٕا

 

https://www.youtube.com/watch؟ 

 

v=A8X6e40261k 

 ٤فخغتي٩ ضاس٩ ٢ٛتي س٬ق ٘ي

 ةٜػر ٤ق ٘شأق ا٫١٬ٛا ةاسي ٥١ا ٠ٞ

 يخٜاؿ اي٩ كة٨في ةٜٗ ٨ْيٝ ٛػاـ

 ١ي٩ ٞػق ٘يا يشؽي ٤ؽق ٠ٞ ١ي٩

 اٞخؽ ٤ق ةؿ قكاضػ ٩٥٢ٞ ٪يا كدي



 ا١تاؿ راض٩ ٘ي٫ا ٨ْػي دي كا٩٥٢ٟ١

 ٞالـ اكؿ ضٟي٨ا ٥١ا احالٛي٨ا ٤ا ي٬ـ ضتيخٝ

 ة٨اـ ٤ق ا٧ا زيادق حف٥ّ دق ٢ْي كاض٢ٗ ضتيخٝ

 

 حا٧ي٩ ضاس٩ كا٧ج ضاس٩ ْي٨ي ٘ي ا٨١اس

 كاـأ٫١ا عػ٪ا ضخي ٤لاْؽي ٨ْػؾ

 ةٓيػ ١ط٩ِ كا٧ج ضياحي اْيق نٓب ا٧ا

 ٬ٛا٧ي ىٓٙي كٛج ٘ي ةيٝ اضفاـي

 ح٫٢٥ٟا سيج ٧اٛه٩ ضياحي ٞا٧ج

 ا١ٓيػ زي ةختٜي ةيٝ ١ٜايا ٘ؽض٩

 ٞالـ اكؿ ضٟي٨ا ٥١ا احالٛي٨ا ٤ا ي٬ـ ضتيخٝ

 ة٨اـ ٤ق ا٧ا زيادق حف٥ّ دق ٢ْي كاض٢ٗ ضتيخٝ

 

 ٠ٞ ٦٤ ا١فٓادق كةخ٫٢٨٥ا ا١ػ٧يا ٘ي ْؽكـ٩ الس٠٥ ٤تؽكؾ ا١ٗ ا١ٗ: اد٪٣

 

 ا٥١ٙي٩٢ ا٨ٕيخي دي...دي اال٨ٕي٩ ة٫ػي٫٢ا كاعيؽا ٢ٛتي

 ي٬ـ ٢ْي٫ا ٤ٓايا حؽٛم كْػح٨ي ٪يا.. ةي٨ا عان٩ كضتيتخي ا٧ا ا٨ٕيخي دي

 

 ١٬١يخا يا دي اال٨ٕي٩ ة٫ػي٢ٝ ٘ا٧ا رايػ ٤ق رة٨ا اف ا١ِا٪ؽ ةؿ ٘ؽض٨ا

 

 ٘ؽضٝ ي٬ـ ا٧خي ٢ْي٫ا حؽٛهي

 

 ٤ٓايا ال٧ٝ....ا١غان٩ ا٨ٕيخ٣٫ كٞا٧ج

 

https://www.youtube.com/watch؟ 



 

v=RsVITVkaxjs 

 ْاك٬٪ا ضب ١ط٩ِ ٠ٞ.. ٫٢ٞا ذٞؽياح٣٫ ٘ي٫ا ٞا٧ج ال٫٧ا ٢ْي٫ا يخٙؽج ا٠ٟ١

 

 ١تٓو ٛا٬١٪ا ٩٥٢ٞ ٠ٞ..ةٓو ٤ّ

 ١ي٫ا ْؼاة٩ ٦٤ ٤ؽض٩٢ اعؽ ٞا٧ج كدق

 

 كا٧فطتج اال٨ٕي٩ ـ٥ٓج ك٪يا ك٤لي كٖا٩١ اال٨ٕي٩ ـاب

 كاسي ا١ط٥اـ ٪ػع٠ اذ٧ٝ ةٓػ ٥ْاد: ١ي٢ي

 س٥ي٠ يا احٙي٢ي: ٥ْاد

 كاكؿ يل٫٘٬ا ٤اضػ ٕيؽ ٦٤ ٘ي٩ حٓيً ا١فؽي ٥١ٟا٫٧ا كراضج ١ي٢ي سؽيج

 

 ةغخ٫ا ك٢ْي ض٫ِا ٢ْي ةخ٨خطب ٞا٧ج.. ٩٢ٞ ةه٬ح٫ا ْيٍج كن٢ج ٤ا

 ك٘شأق ا١يايّ ضت٫ا ك٢ْي

 ٞخاةٝ؟؟ ٞخب ي٬ـ ٩٢ٞ دق ا١ٓياط ٕؽيت٩ ٤ق: اد٪٣

 ٤ٟٙيٝ ٤ق ٢ْيٝ اي٩؟؟؟ضؽاـ ٘يا ح٠٥ٓ اي٩؟؟؟ْايؾ ٨٤ي ْايؾ ا٧ج: ١ي٢ي

 

 ٘ؽضي؟؟ حت٢ُ٬ي ساي ٢٥ْخ٩ ا٢١ي ٠ٞ

 ةطتٝ ا٧ا دق ١٬١يخا يا ٞػق ٘ؽضٝ؟؟؟١ي٩ اة٢ُ٬ٝ ا٧ا: اد٪٣

 ١ي٩ ضياحي اْيق ٢ْيا ٤فخٟخؽ ا٧ج.. كةخطت٨ي دق ةخطت٨ي؟؟؟؟٠ٞ: ١ي٢ي

 

 زيٝ؟؟

 ْايل٫ا؟؟؟ ا٧ا ا٢١ي ا١طياق ٘ي٦ ك٪يا زيي؟؟؟ ضياحٝ حٓيق: اد٪٣

 كراسّ ٞخيؽ ٘يا ك٢٥ْج...ك٤ليج ـيتخي٨ي ا٧ج..اي٩ ٨٤ي ْايؾ ا٧ج: ١ي٢ي

 



 ا١طب ٛاة٢ج ضتيخٝ؟؟كا٧ج اي٩؟؟ا٧ا ٢٥ْخ٢ٝ ١ي٩؟؟ا٧ا ٨٤ي ح٨خ٣ٜ د٬١ٛخي

 

 ..دق

 اي٩ ةػ١ي٠...ضتيخي٨ي ٤ا ٥ْؽؾ ـ٥ٓي٨ي؟؟؟ا٧ج ةأي٩ ٛاة٢خ٩: ٛا٫ٌٓا اد٪٣

 

 كضتيخي كاحغٍتخي ا٢ٟ١ي٩ رضخي ا٧ٝ ؟ةا٤ارق ٪اق..ضتيخي٨ي

 ...احغٍتج كال ضتخق ٤ا: ١ي٢ي

 اي٩؟؟ كال ا٧ا عيا١ي اي٩؟؟ٞاف ٞاف دق ٥ْؽ ا٤اؿ... ٘ٓال اق: اد٪٣

 ٩٨٤ ٢ٌتج كا٧ا ٤ؽاح٩ ٪يا ا٢١ي اي٨اس عاٌب كٞاف ز٤ي٢ي ٞاف ٥ْؽ: ١ي٢ي

 

 ٞػق ي٥ر٠

 ٞػاة٩ ا٧خي: اد٪٣

 اةػا ٕيؽؾ ضتيج كال ٧فيخٝ ٤ا ٥ْؽي ا٧ا: ١ي٢ي

 ك٠ٟ راس٠ ةي٨ا حطٍي ك٬ي٩ ٠ٞ ٞػق ك٢ْلاف ٘ٓال حهػٛي: اد٪٣

 ٞػق؟ كا٧ج ةخ٨٤٬٢ي ضٚ ةأي ا٧ج: ١ي٢ي

 كٞٙاي٩ ٞػق ١طػ ةؿ..ضتٝ ٘ي ٥ْؽي ٦٤ ىا٬ْا ـ٨ي٦ ْلؽ ةطٚ: اد٪٣

 

 ٨٤ٝ اٞخٙيج

 كع٢ٙج؟ احش٬زت ٥١ا ٨٤ي اٞخٙيج ا٧ج: ١ي٢ي

 كع٢ٗ؟ احش٬ز ا٢١ي دق ٤ي٦: اد٪٣

 !ةٜي ا٧ٟؽ: ١ي٢ي

 اي٩؟ كال ٤ش٩٧٬٨ ا٧خي اي٩ ا٧ٟؽ: اد٪٣

 كْيا١ٝ ٤ؽاحٝ ك٬٘خ٫ا: ١ي٢ي

 ..٤غ٢ٗ كال ال٤خش٬ز ا٧ا اي٩ كال احش٨يخي ا٧خي: اد٪٣

 ٣٫٨٤ ٪خختؽا ٤ي٦ ْياؿ كـ٥٢ي زياد ا٤اؿ: ١ي٢ي



 كـ٥٢ي؟؟؟ زياد: اد٪٣

 كْيا١ٝ ضي٨ٝ ٘ي ك٤ؽاحٝ ٛاة٢ي٨ي ةخ١٬ٜي ٧فيخ٣٫؟؟؟ اي٩.. اي٬ق: ١ي٢ي

 

 اي٩؟؟ دق؟؟ا٧ج ا١تؽكد اي٩ دق اٛاة٢ٝ ْايؾ٧ي ي٬ـ كحا٧ي

 زياد احش٬زحي؟؟؟٢ْلاف كد٬١ٛخي احغٍتخي رضخي ٞػق ك٢ْلاف: اد٪٣

 

 ك٧ػي اع٬يا ا٤شػ ْياؿ كـ٥٢ي زياد اف ا١٬ٛٝ اضب كـ٥٢ي؟؟؟ٌيب

 

 رأيٝ؟ انا١ط٣٫؟؟؟اي٩ كساح٢ي ٤ٓاق ٤خغا٩ٜ٧ كٞا٧ج ٤ؽاح٩

 ةاةي ةي١٬ٜٝ دكؿ ةؿ: ١ي٢ي

 ةخ١٬ٜي٣٫٢ ك٤ؽاحاح٣٫ اة٬يا ةخ١٬ٜي٣٫٢ االرة٩ٓ ا٥ْا٤ٝ ا٧خي دق: اد٪٣

 

 اة٬ٞي ٣٫٢ٞ يتٜي..٤ا٤ا

 ٤خش٬ز؟؟ ٤ق ا٧ج: ١ي٢ي

 ك٬يخي٦؟؟ ٤خأعؽ ـؤا١ٝ اف كاي٩ٙ ٤ق: اد٪٣

 ـ٨ي٦؟؟؟ ْلؽ ٦٤ ١ي٩ ـيتخي٨ي ا٧ج ٌيب: ١ي٢ي

 سيخي ٨ٞخي ٬١... ٬ٛي ٞخيؽ احأعؽحي.. حفأ١ي٨ي ضٜٝ ٦٤ ٤ٓػش: اد٪٣

 

 ٤تؽكؾ...ةٖتاء كةخخهؽ٘ي ٤خفؽ٩ْ دي٥ا ةؿ ضاس٩ ٠ٞ ْؽ٘خي ٨ٞخي ٤ٓاد٧ا

 

 اذ٧ٝ ةٓػ.. ٤ػاـ يا

 

 كال حخ٨ٙؿ ٛادرق ك٤ق كحٓيً كحٓيً حٓيً ٘ي٢ج ك٪يا ك٤لي اد٪٣ ـاة٫ا

 

 انال احش٬زت ازاي ٪يا ْار٩٘ كال ح٬ٜـ ٛادرق



 

 اي٩؟؟ ٪خ٠٥ٓ ١ي٢ي

 ٫٨٤ا؟؟ اٞخٙي كال حا٧ي٩ ٘ؽن٩ ٪يػي٫ا اد٪٣

 اـخ٧٬٨ي

ShimoOo 

 11 اؿ ا١ط٩ٜ٢

 

 ٢٥ْج ازاي.. ح٥ا٤ا ١ي٢ي ٢ْي ـيٍؽ ا٨١ػـ ةؿ.. ا١ٟخاب ٞخب ع٢م

 

 ٤ّ ٢ْيا٥١ٓفٟؽ راح ك٪٬ ا٨ٙ١ػؽ كن٣٫٢ اع٬ق ٤ّ ك٤لي ا١ٙؽح ع٢م اد٪٣ دق؟؟؟

 ةي٫ٙ٢ا ١ي٢ي ـ٢ف٢ث ك٤اـٝ ـيٗ ٤ّ ـ٫ؽاف ٞاف اد٪٣...ـيٗ

 

 ةي٫ا كي٢ٓب ايػق ٢ْي

 ضؽي٥ي دي؟؟دي ا١ف٢ف٩٢ اي٩: ـيٗ

 ١ي٢ي؟؟ ـ٢ف٩٢ دي: اد٪٣

 ٘ي٦؟؟ ـ٢ف٢خٝ كا٧ج: ـيٗ

 رسٓخ٫ا٫١ا: اد٪٣

 ٢١خا٧ي؟؟؟ ـ٢ف٢خ٩ رسّ كاضػ ٠ٞ: ـيٗ

 ٤ؽسٓخ٫اش ١ي٢ي أل: اد٪٣

 ازاي؟ كن٢خ٢ٝ ا٤اؿ: ـيٗ

 ا٫٧ا ٛا١خ٢ي ـأ١خ٫ا ك٥١ا كاع٬٪ا ٪يا ٢ْي٫ا ةخخغا٧ٚ ـ٥٢ي ٤ّ ١ٜيخ٫ا: اد٪٣

 ا٨١ادي ٘ي ٞا٧ج ٥١ا االرض ٘ي ١ٜخ٫ا

 ١ي٢ي ٦٤ كٛٓج ي٨ٓي: ـيٗ

 ٢ْي٫ا ـأ١ج اك ٢ْي٫ا دركت ٞا٧ج ٫٨٤ا كٛٓج ٬١...ر٤خ٫ا ٪يا اك: اد٪٣

 ٢ْي٫ا؟؟؟ ـأ١ج ح٬ٟف ي٦ٟ٥ ٤ا: ـيٗ

 أل ٛا٬١ ىاي٩ٓ ـ٢ف٩٢ ٢ْي ـأؿ ضػ ا٨١ادي ٥ْاؿ ٠ٟ١ ٢ٛج: اد٪٣



 ا٧ج ـيتٝ ا٣٫٥١

 ٪٬ ا١خٟٙيؽ ٦٤ ٪خش٦٨ ةيخ٫ا ٘ي ك١ي٢ي..كي٫ؾركا كةيخ٬٥٢ٟا ـ٫ؽا٧ي٦ ٪٥ا

 

 ٛؽار٪ا اعػت االـئ٩٢ ٞخؽ ١ي٩؟ك٦٤ اح٥٢ٟق ٤ا ةيطت٫ا ١ف٩ ك٥١ا ١ي٩ ٤لي

 

 ا١ٙشؽ 2 ا١فا٩ْ اف اةػا ك٫٥٫٤اش كعؽسج ٪ػك٫٤ا ١تفج ٛا٤ج..

 

 ٤ٓػي٩ ْؽةي٩ ككٛٙج ا١ٍؽيٚ ٢ْي ٢ٌٓج ٤ا ١طػ ك٤ليج

 اـٍي؟ يا ٌؽيٜٝ ٘ي حاعػ٧ي ـ٥طج ٬١: ١ي٢ي

 ٘ي٦؟ حؽكضي ْايؾق..ا١ٙشؽ رةّ ك2 ا١فا٩ْ ة٨خي يا عيؽ: ا١فايٚ

 ٨٨٤ا ا١ٜؽيب ا١شيق ةخاع ا٥١ٓفٟؽ اركح:١ي٢ي

 ا٨٧ا ٥١شؽد ٧ار ٢ْي٨ا ييؽة٬ا ٦ٟ٥٤ د٬١ٛخي؟؟دكؿ ا١شيق ٤ٓفٟؽ: ا١فايٚ

 

 ٣٫٨٤؟ ٪٨ٜؽب

 اركح الزـ ح٬ن٨٢ي؟؟؟ارس٬ؾ ـ٥طج ٬١ ٦ٟ٥٤ حغا٘ق ٤ا ال: ١ي٢ي

 

 ىؽكري

 ٪فخ٨اٞي ٤ق ةؿ ارٞتي ة٨خي يا ٌيب: ا١فايٚ

 ..٬ٛي عيؽؾ ٞخؽ كيتٜي..ةؿ ح٬ن٨٢ي ْايؾاؾ ال: ١ي٢ي

 ٧اضيخ٣٫ سي ا١ت٬اة٩ ٢ْي ا٢١ي ا١ٓفٟؽي ١ٜي ـا٪ؽا٧ي٦ ١ف٩ كـيٗ اد٪٣

 اي٩؟؟؟ ٘ي عيؽ: ـيٗ

 ا١ت٬اة٩ ٢ْي كاضػق ٘ي: ا١ٓفٟؽي

 اي٩؟؟ كال دي كاضػق؟؟؟حاي٫ا: ـيٗ

 حاي٩٫ ٤ق ال: ا١ٓفٟؽي

 اي٩؟ كال ٪خ٨ٍٜ٨ا ا٧ج كاد يا ح٨ٍٚ ٤ا اي٩ ْايؾق ا٤اؿ: ـيٗ



 (الد٪٣ كةيتم)ـيادحٝ ْايؾق: ا١ٓفٟؽي

 ا٧ا؟؟؟ ْايؾا٧ي: اد٪٣

 ا٨٘ػـ يا اي٬ق: ا١ٓفٟؽي

 ٪٨يا٬١: ـيٗ

 ا٢١ي٠ اعؽ ة٨ات ٤تٜاة٢ق ٫١٬ٛا...يال يا اعؽس: اد٪٣

 يل٫٘٬ا ٪ي٢ٍّ.. ْفٟؽي يا اـخ٨ي: ـيٗ

 ٨ْي؟؟ ٛؽرت كا٧ج: اد٪٣

 ٤ق عٍيؽق ضاس٩ ٤ق ٬١ ا٢١ي٠ ك٧م 2 ا١فا٩ْ سايا١ٝ كاضػق: ـيٗ

 

 ضاس٩ ٪خغفؽ ٤ق ٤ي٦ ك٬ؼ ا٢ٌّ اي٩؟؟ كال ٢١هتص ٪خفخ٨ي..٪خيشي

 ٌا١ّ ٤اكي: اد٪٣

 ١ي٢ي ١ٜا٪ا ٥١ا كاحٙاسأ ةٓو ٤ّ االح٨ي٦ ٬ٓ٢ٌا

 ٪٨ا؟ ازاي ٪٨ا؟؟كسيخي حيشي ازاي ؟؟ا٧خي احش٨ي٨٨خي ا٧خي: اد٪٣

 كسيج ْؽةي٩ كٛٙج: ١ي٢ي

 كرٞتخي٫ا ا١ٙشؽ 2 ا١فا٩ْ ا١ٍؽيٚ ٦٤ ْؽةي٩ كٛٙخي: اد٪٣

 اي٩؟؟ ٘ي٫ا اق: ١ي٢ي

 ي٬ٟف ٦ٟ٥٤ ٤ق.. رـ٥ي ٤ش٩٧٬٨ دي؟؟؟ا٧خي اي٩ ا٫١٬ٛا ٌيب: اد٪٣

 

 ؟؟؟ا٧خي. ٧ي٩٢ اي كال ٤ِت٬ط ٤ق ضػ كال ـٟؽاف كال ٤تؽك٣

 

 حٓؽ٘ي٬٫ش؟؟؟ ٤ا ضػ ك٤ّ ا١ٙشؽ ْؽةي٩ حؽٞتي ٤ش٩٧٬٨؟ازاي

 ا٪٬ق كن٢ج كادي٨ي ضه٠ ضه٠ كا٢١ي رٞتج: ١ي٢ي

 د٬١ٛخي؟؟ اي٩ كْايؾق: اد٪٣

 كةٓػت؟؟ ـ٨ي٦ ْلؽ ٦٤ ١ي٩ ـيتخي٨ي ا٧ج: ١ي٢ي

 حا٧ي؟؟: اد٪٣



 حشاكة٨ي ٤ا ١طػ ك٢٤ي٬ف كحا١ج حا٧ي: ١ي٢ي

 ركضي ٞال٤ٝ؟؟احٙي٢ي ع٢هخي...حفأ١ي ضٜٝ ٦٤ ٤ٓػش ٢ٛخ٢ٝ: اد٪٣

 

 ازاي؟؟ ٪خؽكضي كري٨ي...ةٜي

 ٞال٤ي ٤غ٢هخق ا٧ا: ١ي٢ي

 احٙي٢ي ع٢هج ا٧ا: اد٪٣

 كراق كـيٗ ك٤لي ـاة٫ا

 ٞػق؟؟ حؽكح ٪خفيت٫ا ٤ش٬٨ف ا٧ج: ـيٗ

 ٞػق سج ٤ا٪ي: اد٪٣

 اةػا ٞػق ح٥لي ا١ٙشؽ ٘ي ة٨ج يفيب ا٢١ي اد٪٣ ٤ق اد٪٣ يا ال: ـيٗ

 اي٩؟؟ ٨٤ي ْايؾ: اد٪٣

 ةؿ ٤ٓا٪ا حخ٥٢ٟق ٤ا كن٫٢ا ركح...نص حخهؽؼ ْايؾؾ: ـيٗ

 

 اي٩؟؟ ٪خ٠٥ٓ ضاس٩ سؽا٫١ا ٬١..كن٫٢ا

 ٤ٙخاح ادا٩١ ـيٗ..١فيٗ ةم..ضاس٩ سؽا٫١ا ٬١ ٘ٓال كحغي٠ كٛٗ اد٪٣ ٪٨ا

 

 ْؽةيخ٩

 ا١ط٫ٜا كركح عػق ا١ت٬اة٩ ٨ْػ ةؽق را٩٨ٞ: ـيٗ

 س٨ت٫ا كٛٗ ضه٫٢ا ٤ا ١طػ كرا٪ا راح ك٪٬ ٤ليج ١ي٢ي ٞا٧ج كراح اعػ٪ا

 

 ا١تاب ك٘خص

 ارٞتي: اد٪٣

 ١ي٩؟؟ سيج: ١ي٢ي

 ارٞتي: اد٪٣

 ٠ٞ ك٪يا ككٛٗ ا١هطؽا كـً ٤ٟاف كاعػ٪ا ةي٫ا ـاؽ ك٪٬ ١ي٢ي رٞتج



 

 كٌٙا٪ا ا١ٓؽةي٩ كٛٗ..كةؿ ةخٓيً ةخ٩٢٥ٓ ا٢١ي

 ا٧ػ٪ي٢ي ْياط حغ٢هي ٥١ا: اد٪٣

 ٥ٜ٢١ؽ يتم ك٘ي٠ ا١ٓؽةي٩ ٛػاـ ا١ؽض ٢ْي ٛٓػ ةؽق ك٢ٌّ ا١ٓؽةي٩ ـاة٫٢ا

 

 ٬ٛي ككاىط٩ ٬ٛي ةاي٩٨ ا١هطؽا كـً ٦٤ ٞا٧ج ا٢١ي كا٨١ش٬ـ

 ا١ٓؽةي٩ ٦٤ ١ي٢ي عؽسج

 دي؟؟ االرض ٘ي ْٜارب ٘ي ي٬ٟف ٦ٟ٥٤ اف ْارؼ ا٧ج: ١ي٢ي

 ٣٫٤ ٤ق..حٓتاي٦ كال ْٜارب: اد٪٣

 حخ٢ٍب ٘شأق ةؿ.. سػا ةٓو ة٨طب ا٥١ٙؽكض ٨ٞا ـ٨ي٦ ْلؽ ٦٤: ١ي٢ي

 

 النطاةٝ ا١ه٬ر كحتٓج حه٬ر٧ي ح٬ٜـ ٧خٜاة٠ ك٘ٓال ٨٘ػؽ ٘ي ٧خٜاة٠ ٨٤ي

 

 اي٩؟؟ حف٥ي٩ دق..٢ْيا ٤خؽا٪٩٨ رعيم ر٪اف كحٟفب

 ا٢١ي ا١فتب ٪يا دي ٫٨ْا ةخخ٥٢ٟي ا٢١ي ا١ه٬ر..ن٬رحٟيق ٤ا ا٧ا: اد٪٣

 ةٓػت ٞػق ك٢ْلاف ٪خخ٨لؽ ا١ه٬ر ةٓػحق ٤ا ك٬١..٨ْٝ اةٓػ ةي٩ احشتؽت

 

 ع٥ؿ ةٓػ ٤فخ٨يا٧ي ٪خٙي٢ي ا٧ٝ ٪٬ ٢ْيٟي را٪٨خ٩ ا٢١ي ا٬١ضيػ ا١ؽ٪اف ا٤ا

 

 دق ا١ؽ٪اف عفؽت ١الـٗ ةؿ ـ٨ي٦

 ٘ي ةٓو ٤ّ ١ي٨ا ٘يػي٬..٘يػي٬ ٞا٧ج ن٬ر ٤اٞا٧خق اكال اد٪٣ يا ال: ١ي٢ي

 

 عؽس٨ا ٤ا ١طػ دع٨٢ا ٤ا ـا٩ْ ٦٤ ا٨ٙ١ػؽ

 ـ٥ّ ٥١ا ةاْخ٩ اة٬يا كاضػ ٞاف ن٬ر٧ا ا٢١ي.. ن٬رحٟيق ٤ا ٢ٛخ٢ٝ: اد٪٣

 



 يؽاٛت٨ي ضػ ٘تٓج ٤هػؽ ٤ا٨ٞق ٬ٛي نٖيؽ ـ٨ٝ اف كْؽؼ ةٓالٛخ٨ا

 

 دي ةا١ه٬ر ككاس٨٫ي..ةٓو ٤ّ ا٨ٙ١ػؽ ٘ي كاض٨ا ٘ه٬ر٧ا د١ي٠ كيشيت٩٢

 

 ك٧فغ٩ ١تيخٝ ك٧فغ٩ ٥١ػرـخٝ ٧فغ٩ ٪يتٓج كاال ٨ْٝ اةٓػ ا٧ي كـاك٨٤ي

 

 ا٥٢ٞٝ ٤ا ٕيؽ ٦٤ ةؿ ضؽ ا٧ا كةٓػ٪ا..ـ٨ي٦ ع٥ؿ ٨ْٝ اةٓػ ا٤ا يا..٨٢١ادي

 

 اةٓػ ا٧ي كاٜ٘ج ةطتٝ ك٢ْلاف كؽ٩ٌ ٞاف دق..اك٬٘ٝ اك رـا٩١ اةٓخ٢ٝ اك

 

 دكؿ ـ٨ي٦ ا١غ٥ؿ ٨ْٝ

 ي٫٢٥ٓا؟؟؟ ٞاف كاة٬ؾ:١ي٢ي

 اي٩؟؟ ي٠٥ٓ: اد٪٣

 دي؟؟ ا١ه٬ر يتٓج:١ي٢ي

 ٦ٟ٥٤ ا٢١ي ا٬٨١ع ٤ق ال٩٧ ا٨١ادي كال ا٥١ػرـ٩ كال ٪يتٓج ٨ٟ٤ق ال: اد٪٣

 

 ٦ْ ٧تٓػ يشتؽ٧ا ٢ْلاف الة٬ٞي ٧فغ٩ يتٓج ٦ٟ٥٤ ٞاف ةؿ..ضػ يٙيص

 ةٓو

 ك٪خٓػي ك٪يفا٤ط٨ي ٪ي٨في ٞاف اة٬يا كةٓػي٦ ةٓػت ٤ا٨ٞخق ٌيب: ١ي٢ي

 ن٬رق ةٓو ٤ّ ا١فؽيؽ ٘ي ٨ٞا دي ا١ه٬ر..٤ش٩٧٬٨ ة١٬ٜٝ ٤ق: اد٪٣

 ٘ي ٪يخ٥٫ٝ ٞا٧ج دي ا١ه٬ر كاؼ ضػ اي ٬١.. ْؽيا٧ي٦ كاض٨ا ضي٨ي ٘ي ٨ٞخي ٣٫٨٤

 كؽ٘ٝ

 ةلؽ٘ي ٤طخ٩ِٙ ٘ي٢ج ا٧ا ةؿ: ١ي٢ي

 ةي٩؟؟ ٤طخ٩ِٙ ا٧ٝ ـاْخ٫ا د١ي٢ٝ اي٩ كٞاف: اد٪٣

 أل كال ة٨ج ٬١ ٪يٓؽؼ دٞخ٬ر اي: ١ي٢ي

 ٤طخ٩ِٙ ا٧ٝ ٘ي٩ ذرتيخي حيٍؽي ٬٤ٛٗ ٘ي اضٍٝ ْايؾا٧ي كا٧خي: اد٪٣



 

 كح٢٥ٟي ٬١ضػؾ ٢ٞي٩ حفا٘ؽي ٘يٟي ٪يرٚ اة٬ٞي...حرتخي٩ ةلؽ٘ٝ؟؟ك٥١ا

 

 حغؽسي ٪يف٥ط٢ٝ ك٤ٟا٧ق ٪خ٨خ٫ي ٘يٟي ذٜخ٩ ٞا٧ج ح٢ٓي٥ٝ؟؟؟ـاْخ٫ا

 

 اعاٌؽ ْايؾا٧ي ٨ٞخي..يخٜػ٢٤ٝ ضػ اي يش٬زؾ ةٓيػ ك٤ق ا١تيج ةؽق

 

 رس٢ٝ كضٍيخي ٢ٞيخٝ دع٢خي ح٧٬ٟي ـ٨ي٦ ع٥ؿ اةٓػ ٩٢ٞ؟؟كال ة٥فخٜت٢ٝ

 

 ٪٬ اعخياري اي٩؟؟ٞاف ْايؾاق كْؽ٘خي ٞتؽحي كح٧٬ٟي ا١هص ا١ٍؽيٚ ْي

 

 ال ٘ي٫ا؟؟٪ي٥ٝ ٪ل٬٘ٝ ا٢١ي ةا٢١ط٩ِ ةط٣٢ ـ٨ي٦ ا١غ٥ؿ ٬ٌؿ..ا١هص

 

 ٤ا ا٢١ي ٦ٟ١.كيئ اي ٪ا٠٥ْ...كضػ٧ا ٬ٟ٧ف ٤ٟاف اي ٪اعػؾ أل ٪طي٨ٝ

 

 ٦٤ عٍيتٝ ا٩٧ ح١٬ٜي كاضػ ٢ْي كحٓؽ٘ي٨ي اسي ا٧ي اةػا ضفاة٩ ٢٥ْخق

 

 ٦٤ ككان٢خي ضياحٝ ٢٥ٞخي..ضخي ا٘خٟؽحي٨يق ٤ا ةطا٣٫١ ـ٨خي٦..ـ٨خي٦

 

 ٘ي ٩٥ٛ ٞا٬٧ ةٓػ٪ا ـ٨ي٦ كا١غ٥ؿ..اةػا ضفاة٩ ٢٥ٓ٤خق ا٢١ي دق..ٕيؽي

 ارحتٍي اك احش٬زحي٩.. كاضػ ضي٦ ٘ي احغي٢ٝ ك٬ي٩ ٠ٞ كا٧ا ا١ٓؼاب

 

 ةٓي٩٨ ا١ٓؼاب ٞاف دق..ةي٩

 كاحٜا١ي ا٨ٙ١ػؽ ٘ي ةٓو ٤ّ ١ي٨ا ٘يػي٬..ن٬ر ٤ق ٘يػي٬ كن٢ي ا٧ا: ١ي٢ي

 



 ٘ي عاح٣ ةٜيج ا٧ي النطاةٝ حرتج ٢ْلاف دق ا١ٙيػي٬ ن٬رت ا٧ج ا٧ٝ

 

 ٤ليج كةٓػ٪ا نتاْٝ

 ٘يػي٬ ٤ٙيق ٘يػي٬ ٤ق ن٬ر ة١٬ٜٝ: اد٪٣

 ةٓي٨ي ا١ٙيػي٬ كٙج..ةٓي٨ي كٙخ٩ كا٧ا: ١ي٢ي

 ٢ْيٟي؟؟ ٤خؽا٪٦ ا٧ي ٛا١ٝ كرا٪١٬ٝ؟؟ك٤ي٦ ك٤ي٦ ازاي ك٬٘خي٩: اد٪٣

 انال؟؟ ٤ي٦ ٤ّ ك٤خؽا٪٦

 ٢ْيا ٤خؽا٪٦ ا٧ٝ ٛا١ي ا٢١ي ك٪٬ ا١ٙيػي٬ كرا٧ي ا٢١ي ٪٬ ناضتٝ اض٥ػ: ١ي٢ي

 

 ضياحي كا٠٥ٞ ا٘ي٠ ا٧فاؾ ٛا١ي ا٢١ي ك٪٬

 ةخأ١ٙي؟ ا٤ا يا ةيخ٫يأ١ٝ اٞيػ ا٧ا؟؟؟ا٧ج ناضتي اض٥ػ؟؟؟اض٥ػ: اد٪٣

 ا٨١ادي ةؽكح ٨ٞج ي٬ـ ٠ٞ ـا٘ؽت ا٧ج ٤ا ةٓػ..اي٩ ة٬ٜؿ ا٧ا ْار٩٘ ا٧ا: ١ي٢ي

 

 ا٧فاؾ ٛا١ي ي٬ـ ٘ي ١طػ..ضاس٩ ٨ْٝ ٤ايٓؽ٘ق كي١٬ٜي ٢ْيٝ كاـأ٬١ق

 

 دق ٞال٩٤ ر٘يج ك٥١ا ٤ٓايا ٢ٍٕخق ٤ا ا٧ٝ رة٨ا كاض٥ػ ٨٤ٝ د٤إي كاٞتؽ

 

 ٘ػي٬.. ا١ٙيػي٬ كرا٧ي نػٛخ٬ش ٤ا ةؽى٩ ك٥١ا ةيا ةخخف٢ي ٨ٞج ا٧ٝ ٛا١ي

 

 كا٧ا ي٨٥٢ٟي ضاكؿ ٥١ا ٪٬ اف كٛا١ي ضه٠ ا٢١ي ة٠ٟ ا٨ٙ١ػؽ ٘ي ١ي٨ا ٤خه٬ر

 

 ا٧ج ـاْخ٫ا اكالد ة٣٢ٟ ٤ق ا٧ا اف ٛا٣ٟ١ ا٨١ادي ةخاع كا١شؽـ٬ف ر٘يخ٩

 ٧شاضٝ د١ي٠ ٞاف كا١ٙيػي٬ نتاْٝ ٘ي عاح٣ ٪خغ٢ي٨ي ا٧ٝ ٫٢ٞا ا١ل٩٢ را٪٨ج

 ر٪اف؟؟ ٤شؽد ٨ٞخي ا٧خي ٥١ا ١العؽ ١ي٩ ٤ٓاٞي ك٢٥ٟ٤خق: اد٪٣

 ةٓخ٢ي ٦ٟ١.. ةٓؼريخي اضخَٙ ٘فيتخ٨ي ة٨ات ٤ّ ح٨اـ ٬ْايػؾ ٤ق ال٧ٝ: ١ي٢ي



 

 ٤ٓاق رـا٩١

 ا١ؽـا٩١؟؟ ةٜي ٪يا كاي٩: اد٪٣

 اٞخؽ ٪خ٬ٟف كا٧ج اة٢ٖٝ كْايؾاؾ ـتب الي ْؼريخي اٜ٘ػ ٤ا ي٬ـ ا٧ي: ١ي٢ي

 

 ٤ٓايا ح٨اـ ا٧ٝ ـٓيػ ٦٤

 حٙخٟؽي ا٧ٝ ٪يا ي٬ن٫٢ا١ٝ اض٥ػ ٦٤ ٢ٌتخ٫ا ا٢١ي ا٬١ضيػق ا١ؽـا٩١: اد٪٣

 ةطتٝ ا٧ي دي٥ا حٙخٟؽي كا٧ٝ دي٥ا ٪ؽس٢ٓٝ اةٓػ ٥٫٤ا ا٧ي ١يٟي كْػي دي٥ا

 

 ي٬ن٫٢ا١ٝ اض٥ػ ٦٤ ٢ٌتج ا٢١ي ا١ؽـا٩١ دي

 كن١٬٫٢ي اض٥ػ ا٢١ي كدق: ١ي٢ي

 اي٩؟؟ ضه٠ كةٓػ٪ا: اد٪٣

 ٛؽرت عؽسج ك٥١ا ٘خؽق ا٥١فخلٙي ٘ي ك٘ي٢ج ْهتي ا٫٧يار سا١ي: ١ي٢ي

 

 ا٢ٟ١ي٩ ٘ي كٙخٝ ك٥١ا..ا٧فاؾ ٤ٓؽ٘خق ٌتٓا ةؿ ضياحي كا٠٥ٞ ا٧فاؾ ا٧ي

 

 ا٢١ي كدق عٍيتي ا٩٧ ي٥ر٠ ٢ٜ٘خ٩٢ كاي٨اس ٪٬ ٛػا٤ي ٥ْؽ ك١ٜيج عٙج

 

 .٤ليج ٨ٞج ةؿ ١ي٩ ساي اـأ١ٝ ٢ْلاف كراؾ سؽيج كةٓػ٪ا ضه٠

 كةٓػ٪ا ١ي٩ ساي االكؿ؟؟؟ك٬٘ي٨ي ١ي٩ ٤ٓايا اح٥٢ٟخيق ٤ا ٌيب: اد٪٣

 

 ةٓػ٪ا كحٟٙؽي االكؿ ةخخهؽ٘ي ؟؟ا٧خي ازاي ةؿ...احهؽ٘ي

 ضتيخي٨ي ٥١ا ٥ْؽي ْار٩٘ ٨ٞخي..حٟٙؽي كةٓػ٪ا االكؿ حطتي.. ٕتي٩ دي٥ا

 

 كةٓػ٪ا حطتي٨ي أل ةؿ ٨٤اـب ٤ق ا٧ي االكؿ ٦٤ حٓؽ٘ي ا٥١ٙؽكض



 

 ٢ْلاف كرايا حشؽي كةٓػ٪ا ٤غ٬ٍة٩ كح١٬ٜي٢ي ٢ْيا حيطٟي...حٟٙؽي

 

 حؽكضي ْيا١ي ا٣٫٧ حٙخؽىي ْياؿ ٤ٓايا حل٬٘ي..حفأ١ي٨ي

 

 ا١تيج ٦٤ حخ٢ٍٓي...ٞخاةٝ ٞاحت٩ حؽكضي ٤ٓا٪٣ ة٢ٓب حل٬٘ي٨ي..حخغٍتي

 

 ٤ا ٛت٠ حخهؽ٘ي ٪خٙي٢ي ا٤خي ١طػ.. حٟٙؽي كةٓػ٪ا ْؽةي٩ حؽٞتي ا١ٙشؽ

 

 ا٤خي؟؟؟ ١طػ حٟٙؽي

 ةخٓيً ٞا٧ج ١ي٢ي

 ضاس٩ ا٘خٟؽت كٞأ٫٧ا ك٬ي٩ ـٟخج..اد٪٣ يا اي٩ ا٠٥ْ ْار٩٘ ٤ق ا٧ا: ١ي٢ي

 

 راـ٫ا كضٍج سا٤ػ ا١ٓياط ٘ي ا٧ٙشؽت ٪٨ا....احش٬زت ا٧ا اد٪٣.....٩٥٫٤

 

 ضاس٩ اي ي٬ٜؿ اك ي٫٨٥ٍا اك يي٫٥ا ٩٨٤ كاـخ٨ج ةخٓيً ك٪يا نػرق ٢ْي

 

 كاٛٗ ح٥راؿ ٞاف اد٪٣ ةؿ

 اد٪٣؟؟: ١ي٢ي

 اي٩؟ ٨٤ي ْايؾق: اد٪٣

 ك٨٥ٌي ضي٨ٝ ٘ي عػ٧ي: ١ي٢ي

 ا٧خي ١الـٗ...ا٨٥ٌٝ اك اى٥ٝ ضٜي ٦٤ ٤ق...ضٜي ٦٤ ٤ق: اد٪٣

 

 كاضػ ٪غ٬ف ك٤ق..اةػا عاي٦ ٨ٞج ٤ا ٥ْؽي كا٧ا...٤طخؽـ راس٠ ٤خش٬زق

 



 دي ا٬١ر٩ٌ ٘ي ٧ٙفٝ كٛٓخي ا٧خي...٤ؽحي٦ ضياحي ا٧ٜؼ..ةطياحي ٤ػي٩٢٧٬

 

 ضفاةاحٝ ةؽق ع٢ي٨ي ـ٥طخي ٬١ ةؿ ٫٨٤ا ٧ٙفٝ عؽسي كا٧خي

 اي٩؟؟ ي٨ٓي: ١ي٢ي

 ٬١ ٨١ٙفٝ ٥ْاد ٤ّ ٢٥ٞخي ٬١..١ي٢ي يا كاٞخٙيج ٨٤ٝ حٓتج ا٧ا ي٨ٓي: اد٪٣

 

 ضاس٩ اي ٨٤ي حفخ٨يق ٤ا ٨١ٙفٝ ا٧ٙه٢خي

 ..اد٪٣: ١ي٢ي

 ٕياةٝ ٦٤ ةا٩١ ياعػ ضػ ٤ا ٛت٠ اكن٢ٝ يػكب ي٢ٍّ ةػأ ا٫٨١ار: اد٪٣

 ح٥ا٤ا ـاٞج ك٪٬ ةيخ٫ا كركض٫ا اعػ٪ا

 

 أل؟؟ كال ٥ْاد ٤ّ ٪خ٠٥ٟ ١ي٢ي ياحؽي

 ح٫ػيػ؟؟؟ ٤شؽد دق كال ١ي٢ي ٦٤ اٞخٙي ٘ٓال اد٪٣

 ةي٣٫٨؟؟ ٪يطه٠ ا٢١ي اي٩

 

ShimoOo 

 12 اؿ ا١ط٩ٜ٢

 

 ـيٗ كا٩٘ ٤ا كاكؿ ا٥١ٓفٟؽ راح ك٪٬ ةيخ٫ا ١ي٢ي ركح اد٪٣

 اي٩؟ ٢٥ْج اد٪٣ ٪ا: ـيٗ

 ١ي٩؟ احأعؽت ٌيب: ٢٥ٓ٤خلفيٗ: اد٪٣

 اي٩؟؟ ٢٥ْج ا٧ا ٤ا١ٝ اي٩؟؟كا٧ج كال حطٜيٚ ٪٬: ةؾْيٚ اد٪٣

 ٤ا٩١ ٪٬ ٘ا٪٣ ٤ق ةاـخٖؽاب ةه٩٢ ـيٗ

 يا ٢ٓ٤ق..٬١ضػي ا٬ٞف ٤طخاج ـ٥طج ٬٢٘ اح٣٢ٟ ٛادر ٤ق ضا١يا ا٧ا: اد٪٣

 



 ـيٗ

 ْادي اد٪٣ يا ال: ـيٗ

 ٘ي ٫٢٥ْا ضاس٩ ٠ٞ كا٘خٟؽ ٧ٙف٩ ٢ْي ك٠ٙٛ اكىخ٩ كدع٠ ك٤لي ـاة٩

 ٤ؽق كر٩ٌ؟؟ٞاـ ٞاـ ٦٤ ا٧ٜؼق ٤ؽق ٞاـ...ناضت٩ الض٥ػ االياـ ٦٤ ي٬ـ

 

 ٤ؽق عاٌؽق؟؟ٞاـ ٢ْلاف ا٢ٟ١ي٩ ٘ي اسازح٩ ٦٤ احطؽـ ٤ؽق ؟ٞاـ ـاْػق

 

 احغٍتج ١ي٢ي اف ٤اْؽؼ ي٬ـ ٬ٛي كسٓخ٩ ضاس٩ س٨ت٩؟؟كاٞخؽ كٛٗ

 

 ٬٤س٬ع ك٪٬ ٘ؽض٩ ٘ي ي٨ٖي٩٢ كراح كرد يٙؽك٩١٬٫ ةيخ٩ كراض٩٢

 

 ٘ي ٩٨٤ كٕار ٢ًٕ ٞػق؟؟ٌيب ٘ي٩ ي٠٥ٓ اض٥ػ ١ي٩؟؟١ي٩ ٌيب...كةفتت٩

 

 ٦ٟ٥٤ ٞاف ٛا٩١ ٬١.... ٛا٩١ ٬١..كٛج اي ٘ي ي٩١٬ٜ..ةٓػ٪ا ي٩١٬ٜ.. ١ط٩ِ

 

 ٪يفا٤ط٩ ةؽى٩ ٞاف كاضػق ةػٛي٩ٜ ح٩١٬ٜ ٤ا ١ي٢ي ٛت٠ ٛا٩١ ضخي ٬١..يفا٤ط٩

 

 ك٢ٌّ ٪ػك٩٤ ٣١ ٛاـ ٘شأق...ٞػق ٤ايفت٬ش...ي٩١٬ٜ ٞاف ةؿ

 (٢ْي٩ ةي٨ادي)ـيٗ...ـيٗ: اد٪٣

 اد٪٣ يا اي٬ق: ـيٗ

 د٬١ٛخي ٤هؽ راسّ ا٧ا: اد٪٣

 اح٦٥ٍ ْايؾ ةؿ ا٧ا ادع٠ ٛهػي ٤ق ضه٠؟؟؟ا٧ا ا٢١ي اي٩ اد٪٣: ـيٗ

 

 اٞخؽ ٤ق ٢ْيٝ

 ا١ف٨ي٦ ١ي٢ي ٦ْ ٘ؽ٨ٛي ا٢١ي ٤ي٦ ْؽ٘ج ا٧ي ا١طٟاي٩ ٠ٞ.. ٬ٞيؿ ا٧ا: اد٪٣



 

 ٫٢ٞا دي ٘احج ا٢١ي

 ٤ي٦؟؟: ـيٗ

 د٬١ٛخي ـالـ..ةٓػي٦ ٪ط٢ٟيٝ ةٓػي٦: اد٪٣

 ٢ْي ك٤ؽاح٩ اض٥ػ حٓؾـ ا٫٧ا ا٩٤ ٦٤ ك٢ٌب ٞػق ا١ٓهؽ ٢ْي ا١ٜا٪ؽق كن٠

 

 ا١ل٠ٖ الة٬ق راح كةٓػ٪ا ٨ْػ٪٣ ا١ٓلا

 ادع٠ ٦ٟ٥٤: اد٪٣

 ا٤خي؟ سيج ا١فال٩٤ ٢ْي ض٥ػ٩٢١..ٌتٓا ادع٠ اد٪٣: اة٬ق

 ضاال: اد٪٣

 ٤ا١ٝ؟..... اٛٓػ: اة٬ق

 ٢ْي٩ حشاكة٨ي ةؿ ـؤاؿ اـأ١ٝ ْايؾ: اد٪٣

 اـأؿ ٌتٓا: اة٬ق

 نٖيؽق؟ ا٫٧ا ٛا١ٝ ـ٨ي٦؟؟٤ي٦ ْلؽ ٦٤ ة٢ي٢ي ةٓالٛخي ٨٤ي٦ ْؽ٘ج: اد٪٣

 ٛػي٣ ٬٤ى٬ع دق اد٪٣ يا ٘اٞؽ ٤ق...ـ٨ي٦ ْلؽ ياق: اة٬ق

 ٘تالش ٘اٞؽ ا٧ٝ ٤خأٞػ كا٧ا..ٛػي٣ ٤ق يتٜي.. ٘ي٩ ْايق ١ف٩ ا٧ا: اد٪٣

 

 دي ا١طؽٞات

 كْػي ٘ي ةؽسّ ٤ا ٥ْؽي كا٧ا عالص ١٬ٜ٤ٟق ا٧ي كْػت: اة٬ق

 

 د٬١ٛخي؟؟؟ اي٩ ٘ي ٤ٓاؾ ٪يٙؽؽ كةٓػي٦..اةػا

 ح١٬ٜي كا٧ج ضػ ٪١٬ٜٝ ا٧ا...٤ي٦ ح١٬ٜيق ٤ا كْػؾ ٢ْي ضاَ٘ ٌيب: اد٪٣

 

 اةػا حا٧ي٩ اـئ٩٢ ٪فأ١ٝ ٤ق أل أل؟؟ك٬١ كال اق

 ٤اكي: اة٬ق



 ٛا١ٝ؟؟؟ ا٢١ي ٪٬ اض٥ػ: اد٪٣

 ٤ا..اٞخؽ ٤ق ٢ْيٝ كعايٗ ٤ه٢طخٝ ْايؾ ٞاف ٪٬ ةؿ..٪٬ اي٬ق: اة٬ق

 

 حفا٤ط٩ يتٜي ـا٤طخ٨ي ٤ا كزي..٩٨٤ حؾ٢ْق

 ضاس٩ ْارؼ ٤ق ا٧ج: اد٪٣

 ْؽ٨٘ي ٌيب:اة٬ق

 ٪خٓؽؼ ةا٢١ي٠: اد٪٣

 اف كٛا٩١ ةي٩ احه٠ ـيٗ..ا١خٟٙيؽ ٦٤ ٪خ٨ٙشؽ د٤ا٩ٕ ك٪٬ ك٤لي ـاة٩

 

 ـا٘ؽ ا٩٧ ْؽ٘ج ٥١ا سا٤ػ كاحيايٜج ٢ْي٩ ـأ١ج ١ي٢ي

 الض٥ػ ةيتم ا٫١ػكء ٨٤خ٫ي ٘ي كاد٪٣ احٓل٬ا ٛاْػ كا٠ٟ١ ا١ٓلا كٛج اعيؽا

 

 ٧ٙف٩ كيفأؿ..٤ال٤ط٩ كيػرس ةٓيػ ٦٤ ةيػرـ٩..٤ؽق الكؿ ةيل٩٘٬ ٞأ٩٧

 ا١ٙخؽق ٢ْي٩ يٟػب ْؽؼ ككاضػ ا٥١غاةؽات ُتاط اٞٙأ ٦٤ ُاةً ٪٬ ازاي

 

 ٞػة٩ اٞخلٗ ٤ا ٥ْؽق ٪٬ كازاي ٫٢ٞا دي

 ١ي٩؟ ٞػق ةخته٢ي ٤ا١ٝ اد٪٣ يا اي٩: اض٥ػ

 اعي يا ٕؽيت٩:  اد٪٣

 ٕؽيت٩؟ ا٢١ي ٪يا اي٩: اض٥ػ

 ٤ا ا٧ٝ ٞػق ةٓػ كحٟخلٗ ـ٩٨ 12 ٦٤ اٞخؽ ضػ ٤ّ حٙي٠ ا٧ٝ: اد٪٣

 

 ٫٧ائي دق ا١لغم حٓؽ٘ق

 ضتيتي يا عا١م ا٫٨١اردق ٕؽيب ا٧ج اد٪٣: ك٘اء

 ضاس٩ كال سػيػ ةيطب حالٛي٩: ْتيؽ

 ١طػ احش٬زحق ٤ا ١ي٩ ا٧ا اض٥ػ يا ْارؼ...سػيػ ةطب ٤ق ْتيؽ يا ال: اد٪٣



 

 ي٬ٟف ٦ٟ٥٤ ٞاف ٤رال ـ٨ي٦ ع٥ؿ ٦٤ احش٬زت ٨ٞج ٬١ د٬١ٛخي؟؟ْارؼ

 

 احش٬زحق؟؟؟ ٤ا ١ي٩ ْارؼ...٤رال اة٨ٝ ٞؽي٣ زي ْي٠ ٨ْػي

 ا١طٜي٩ٜ؟؟؟ ْؽؼ ي٬ٟف ٦ٟ٤.. ةفؽ٩ْ ةيػؽ ٢ٛت٩ اض٥ػ

 ٤رال؟؟؟ ٨٤اـت٩ كاضػق ٢٤ٜخق...ْارؼ ٤ق أل: اض٥ػ

 ٞا٧ج ٘ي٫ا؟؟؟ا٥١ل٩٢ٟ اك ٘يا ٤ٟا٧خق ا٥١ل٩٢ٟ ةؿ..كضتيخ٫ا ١ٜيخ٫ا ال: اد٪٣

 

 ...دق ا١طب ٢ْي٨ا اـخٟخؽكا ض٬ا١ي٨ا ا٢١ي...ض٬ا١ي٨ا ا٢١ي ٘ي

 ارحتٍج ك١ٜخ٫ا ـتخ٫ا ٥١ا ـ٨ي٦ ع٥ؿ ةٓػ ركضخ٫٢ا ا٧ج ٤ق: ْتيؽ

 ٢ْيا ةخيطٝ ٞا٧ج..ارحتٍخق ٤ا ْتيؽ يا ال: اد٪٣

 ةي٣ٟ٨ ٘ؽٛج ٞػق ٞػق؟؟٪يا ٢٥ْج ١ي٩: ْتيؽ

 كا٧ي انطاةي ٤ّ ٢ْي٫ا ٤خؽا٪٦ ا٧ي كٛا٫١ا راض٫٢ا كاضػ ٘ي ٢ْلاف: اد٪٣

 

 ,,ضتيخ٫ا ٤ا ٥ْؽي

 

 ضػ اي حهػؽ ٤ٟا٧خق ةخطتٝ ٬١: ْتيؽ

 اة٨ٝ اف كٛا٩١ الة٬يا سي..٬ٛي نص ك١ٓت٫ا ٬ٛي كاٌؽ ٞاف ٤ا٪٬: اد٪٣

 

 اة٬يا د٤اغ ٘ي ك١ٓب يٙيطٝ كك٦ٟ٤ ٢ًٕ ضاس٩ ي٠٥ٓ ك٦ٟ٥٤ ْي٩٢ ةيطب

 

 ١ي٢ي ٤ّ ١يا ن٬ر كن٬ر١ي يؽاٛت٨ي ضػ كةٓج يخهؽؼ اىٍؽ ٘اة٬يا

 ٤ا دق ا١لغم ٦ٟ١ كةٓػت الة٬يا اـخشتج ك٘ٓال دي ةا١ه٬ر ك٪ػد٧ي

 

 راح.. ٥ٞاف ٪يا اةٓػ٪ا ٥١ا ٜ٘ا١ٝ ٘ٓال حفخ٨ا٧ي ١ي٢ي اف عاؼ ةٟػق اٞخٙاش



 

 ٢١ي٢ي ا١ٙيػي٬ كري كراح ١ي٢ي ٤ّ كا٧ا ٘يػي٬ كن٬ر١ي ا١خا٧ي ٪٬ ٤ؽاٛت٨ي

 

 اف كا٥١ل٩٢ٟ.. ا٬ٕي٫ا ْؽ٘ج ا٧ي ٞػ١ي٠ ٤ه٬رق ا٢١ي ا٧ا اف اـاس ٢ْي

 

 يؽكح ٩٨٤ ٢ٌتج ا٢١ي ا٬١ضيػ ٪٬ ٟ٘اف ٘ي٩ ةرٚ ا٧ا ضػ اٞخؽ ٞاف دق ا١لغم

 

 ا٧ي ٛا٫١ا راح ٪٬ ةؿ ٪ؽس٫٢ٓا كا٧ي ةطت٫ا ا٧ي دي٥ا حٙخٟؽ كي٫١٬ٜا ٢١ي٢ي

 

 ٤ٓا٪ا ا٧اـ كا٧ا ح٨٥٢ٟي ْؼريخ٫ا حٜٙػ ٥١ا كا٫٧ا ة٨ج ٪يا ٢ْلاف ٤ا٥١فخ٫اش

 

 حخهؽؼ ـ٩٨ 24 ٨ْػ٪ا ك٪يا ١ي٢ي ا٥١ٙؽكض ؟؟ٞاف ْتيؽ يا رأيٝ اي٩..

 

 دق ناضتي ٤ّ اي٩ ا٠٥ْ ـ٨ي٦ ْلؽ ةٓػ ا٧ا كا٥١ٙؽكض ٪٨ا؟؟؟ ازاي

 

 دي٥ا ٞاف.. عاي٦ ا٩٧ ضاـؿ ٞاف ٢ٛت٫ا ٪يا ٧از٩١ د٫ْ٬٤ا ةؿ ـاٞخ٩ ْتيؽ

 

 س٬ز٪ا ٢ْي ةيخ٣٢ٟ اد٪٣ اف ْار٩٘ ٪يا...ةي٩ ضاـ٩ ك٪يا ةيٓؼة٩ ى٥يؽق

 ١ي٩؟؟؟ ـٟخي ْتيؽ يا اي٩: اد٪٣

 اي٩؟؟ ا٬ٛؿ ْار٩٘ ٤ق: ْتيؽ

 ـ٨ي٦ ْلؽ ضتيتخي ٦ْ ٘ؽ٨ٛي ا٢١ي ا١لغم ٘ي اي٩ ا٠٥ْ ح١٬ٜي٢ي: اد٪٣

 

 ٠ٞ ٦ْ كةتٓػ كةخٖؽب ةخٓؼب كاي٨ٙي.. س٨تي ٞاف دكؿ ـ٨ي٦ ا١ٓلؽ ك٬ٌؿ

 

 ا٢١ي اٛػر اك اـا٤ط٩ ٦ٟ٥٤ كٞاف ي١٬ٜي كٛج اي ٘ي ٦ٟ٥٤ ٞاف...ا٨١اس



 

 كيا..كيخٙؽج يؽاٛت٨ي ا٩٧ اٞخٙي ال ٪٬ ةؿ ضه٠ ا٢١ي ان٢ص اك ٩٢٥ْ

 

 يشؽي يشي ضاس٩ يطخاج ٤ا ك٠ٞ...ا٨ٕي٩٢ يغ٢ي٨ي ٘ؽض٩ ي٬ـ ٘ي ةاسطخ٩

 ٛػا٤ي؟؟؟ ةخٜٗ ٨ٞج ْي٦ ةػأي..٢ْيا

 ا١هٙؽق ٤ٙؽش كػ.. ٘ي٩ ا٧ٙشؽ اد٪٣ ٪٨ا.. ي٨ٍٚ ٛادر ك٤ق ـاٞج اض٥ػ

 

 ٪ػك٩٤ ٦٤ ك٤ف٩ٟ اض٥ػ ٛػاـ كك٘ٚ كٌيؽق ٢ْي٫ا ةا٢١ي

 ٛػا٤ي ةخٜٗ ْي٦ ٘ي٩؟؟؟ةأي كحا٠ٞ دق ا١تيج حػع٠ ةخيشي ْي٦ ةأي: اد٪٣

 

 اي٩؟؟ د٬١ٛخي؟؟؟ا٧ج ٛػا٤ي كاٛٗ ضٚ كس٩ كح٨٥٢ٟي؟؟ةاي

 االرض ٢ْي ككّٛ ٩٨ْ ةٓيػ ز٩ٛ اد٪٣

 ا١٬ٛٝ ك٤ٓؽ٘خق ٧ػ٤اف كا٧ا ا٬١ٛج ٬ٌؿ ا٧ا: اض٥ػ

 ٤ه٢ط٩ حطخاج ٥١ا حخ٢ٍت٨ي ةؿ حٓؽؼ ح١٬ٜي؟؟؟ا٤اؿ ٤ٓؽ٘خق: اد٪٣

 

 ٪اق؟؟

 اةػا دي ا١تاؿ راض٩ ْؽ٘ج كال ض٬٢ ي٬ـ كٙج ٤ا ةا٩٢١ اٛف٣: اض٥ػ

 دق ا١تيج حػع٢ق ٤ا كرايص ٪٨ا ٦٤...ٞػق ٦٤ اٞخؽ كحفخا٪٠ حفخا٪٫٢ا: اد٪٣

 

 حا٧ي ٪٨ا ككٝ اك٬ؼ ْايؾ كال حا٧ي ٤ٓايا حخ٣٢ٟ كال حا٧ي

 عاي٦ دق ا١ؽاس٠ ة١٬ٜٝ ا٧ا د٬١ٛخي... ةطياحي كى٨٥خ١٬٫ٝ ـتٚ ْتيؽ: اد٪٣

 

 ع٨ؾيؽ دق ا١ؽاس٠...ناضت٩ ٤اةيغ٬ف ٥ْؽق ا٢ٟ١ب ٢ٞب ةالش ال..ك٢ٞب

 ْلؽي٦ ٦٤ اٞخؽ دق ا١تيج ٘ي ٪٨ا ٤ٓايا ْاش. ١ط٩ِ اي ٘ي يغ٧٬ٝ ٦ٟ٥٤

 



 كة١٬ٜٝ ١يٟي ٞال٤ي ةفطب ٘أ٧ا ي١٬ٜي ١ط٩ِ ٘ي ك٤ٟٙؽش... كعا٧ي ـ٩٨

 

 احغػْج ا٧ا ةؿ حخش٬زي٩ ا٧ٝ ي٬ـ ٘ي ا٨ٛٓخٝ ا٧ي ٢ٛتي ٠ٞ ٦٤ اـٗ

 

 ٪٨ا يػع٢ق ٤ا دق س٬زؾ ةؿ ةيٟي ٤خ٥فٝ ٤از١ج كا٧ا اعخي ا٧خي...٘ي٩

 ٤ٙخ٬ح دي٥ا ا١تيج كاة٨ٝ ا٧خي ١يٟي ٦ٟ١ حا٧ي

 ٦٤ كضا٩١....٤ٓاق ح٥لي ر٘يج كْتيؽ ٤لي كاض٥ػ ك٤لي ـاة٣٫

 

 كةفتب ضتيتخ٩ ٦ْ ةٓيػ ك٪٬ ـ٨ي٦ ْلؽ...٩٢ٞ ا١تيج ٢ْي عي٥ج ا١ه٥ج

 

 ك٪٬..ضاس٩ اي ي٩١٬ٜ اك ي٩٥٢ٟ اك ي٬اـي٩ ْارؼ ٤طػش...٥ْؽق نػيٚ

 

 كاحٍهػـ كعفؽ٪ا ك٪٬..عالص كاحش٬زت يخٜاؿ؟؟؟ضتيتخ٩ اي٩ ٦ٟ٥٤

 

 .....ك١٬ٌٙخ٩ ٥ْؽق نػيٚ ٘ي ٥ٞاف

 ر٘ي٬ا ٣٫٢ٞ ةؿ يفخف٥ط٣٫ اد٪٣ ْي٩٢ ٦٤ ضػ اي ٤ّ يخ٣٢ٟ ضاكؿ اض٥ػ

 

 ا٩٧ كٛا٩١ يفاْػق ر٘و ٥ٞاف ـيٗ ٦ٟ١ كضٟا٩١ ـيٗ ٣٢ٞ راح...يف٬ٓ٥ق

 

 ٌيب ا٩٧ اد٪٣ ٤ل٩٢ٟ ةؿ.. ٛخ٩٢ ٞاف اد٪٣ ٤ٟاف ٬١

 اي٩ ي٠٥ٓ اك ازاي ناضت٩ يفاْػ ْارؼ ك٤ق ٬ٛي ٤خيايٚ ٞاف ـيٗ

 ا١ل٠ٖ ٢١ي٢ي راح

 ْايؾؾ؟ ا٧خي: ـيٗ

 ٬ٞيؿ دي؟؟اح٣٢ٟ ا٧خي اي٩: ١ي٢ي

 كحٓا١ي ايػؾ ٘ي ا٢١ي كـيتي ا٧شؾي... راي٢ٜٝ ٤ق ا٧ا اي٩ ة١٬ٜٝ: ـيٗ



 اي٩؟؟ ْايؾ اي٩ ٘ي: ١ي٢ي

 دكراف كال ١ٗ ٕيؽ ٦٤ ٢ْي٩ كحشاكةي كاضػ ـؤاؿ ٪٬: ـيٗ

 انال ضاس٩ ٢ْي ٪شاكةٝ ٤ق ا٧ا: ١ي٢ي

 انال؟؟؟ اي٩ ٘يٟي كايٗ اْؽؼ ٧ٙفي..اي٬ب نتؽ يا: ـيٗ

 ٘ٓال ٬ٌي٠ ١فا٧ٝ ا٧ج: ١ي٢ي

 أل؟ كال ةخطتي٩ ا٧خي ةٜي ا١فؤاؿ..اد٪٣ ةطب ةؿ اي٬ق ٬ٌي٠ ١فا٧ي: ـيٗ

 يغهٟق ٤ا كيئ دق: ١ي٢ي

 أل؟؟ كال اق: ـيٗ

 اق: ١ي٢ي

 ١ي٩؟؟ دي ا١ػة٩٢ الةف٩ ١ف٩ ةخطتي٩ ك٥١ا: ـيٗ

 ضياحي ةؽق عارج ا٩٧ ٛا١ي اد٪٣: ١ي٢ي

 كسيخي ضاس٩ ٠ٞ ٘ي كنػٛخي٩؟؟؟ةخٟػةي٩ ٢ْٜي حغ٢ٗ ٨ْػؾ كا٧خي: ـيٗ

 

 كنػٛخي٩؟ ١ػي

 

 اي٩؟ ٛهػؾ: ١ي٢ي

 ا١ٖتاء رأس يا ٛهػي: ـيٗ

 ١فاف؟ ٩١٬ٌ ٕيؽ ٦٤ ٦ٟ٥٤: ١ي٢ي

 ةؿ ايػي ا٬ٌؿ ٬ٛي ٧ٙفي ال٧ي ةؿ ١فا٧ي ة٬ٍؿ ا٧ي رة٨ا اض٥ػي: ـيٗ

 

 ٥١فخٝ ٬١ اي٩ ٘يا ي٠٥ٓ ٦ٟ٥٤ اد٪٣ اى٨٥ق ٤ا

 اةخف٥ج ١ي٢ي

 ٤ا ٥ْؽق اد٪٣ ا٣٫٥١...٣ٟ٨ْ يػاّ٘ ا٢١ي ٘ي ا٧خ٬ ح٬٥ح٬ اةخف٥ي اي٬ق: ـيٗ

 

 اد٪٣ حٓؽ٘ي ا٧خي..احش٬زؾ كا٧ا كحٓا١ي س٬زؾ ـيتي ٪ي١٬ٜٝ



 

 ٥ٞاف ٬ٛي ك٤طخؽـ ٤طخؽـ دق ا١ؽاس٠ اف كعه٬نا..ٞػق

 اي٩؟؟ ي٨ٓي: ١ي٢ي

 ٪يشي ك٪٬ ا١ٍؽيٚ ا٘خطي٩٢ اد٪٣ ةخطتي ١ف٩ ٬١ حغ٢ٗ يا ي٨ٓي: ـيٗ

 ٞػق؟؟ كايٗ ا٧ج: ١ي٢ي

 ٛهخٝ ٦٤ ك٧غ٢م ك٧ٙفٝ حطؽٛي حؽكضي كايٗ ا٧ا أل ةهؽاض٩: ـيٗ

 

 دق ٕتائٝ ٦٤ حؽض٥ي٩ كا٪٬ عا١م

 اي٩؟؟؟ دق ١فا٧ٝ ا٧ج: ١ي٢ي

 ٤فخ٨ي٩ اي٩... حا٧ي ٬١اضػ ك٤غ٬ٍة٩ اي٩؟؟؟ةخطتي٩ دق ٢ْٜٝ كا٧خي: ـيٗ

 حؽسٓي٩ ٤ٓشتق ك٬١ ٪خشؽةي٩ كال االكؿ ٩٨٤ حغ٢ٙي

 ٦٤ انال ا٧ا.. يف٨ٓ٥ي را٘و اة٬يا ٘ي ا٥١ل٩٢ٟ..٪خهؽؼ عالص: ١ي٢ي

 

 را٘و ك٪٬ ا٩ٓ٨ٛ ةطاكؿ ـاْخ٫ا

 ٩٨٤ اع٢هٝ حطتي: ـيٗ

 اة٬يا؟؟؟ ة١٬ٜٝ: ١ي٢ي

 ٪٬ را٘ياق ا٧ٝ ضؿ ٬١ ٥ْاد اْخٜػ انال؟؟؟ اة٬ٞي دع٠ كاي٩: ـيٗ

 

 اد٪٣ حغ٢ي ةؿ ٘ا١ط٩..يفيتٝ ا٢١ي ٪٬ ع٢ي٩..٤ٓاٞي ٪ي٠٥ٟ ٤ق ٧ٙف٩

 

 ٤ق ا٧ٝ يهػؽ اد٪٣ ع٢يخي ٤ا كزي..اعخي يا دق ٢ْي يفيتٝ؟؟احلٍؽي

 

 ٧ي٩٢ ا٧خي ٛاؿ؟؟؟دق ِْي٣ ٞيػ٪٦ ٛا١ي...ا١طٜي٩ٜ ١ػق ١٬ٛي٢ي ةخطتي٩

 ي٨ٓي؟؟ ٞػق ٟ٘ؽؾ: ١ي٢ي

 ح٢ي٬ٙف ٨٤ٝ ٪فخ٨ي..اعخي يا اي٬ق: ـيٗ



 

 ٤ٓؾكـ ٞاف ٥ْاد دق ا١ي٬ـ.. ٥ٓ١اد ٪خ٬ٜؿ ازاي ةخٟٙؽ ك٪يا ـيٗ ـاة٫ا

 

 اي٩ ٪خ٠٥ٓ انال ـؽضا٩٧ ١ي٢ي ا٬١ٛج ك٬ٌؿ ا١ٖػا ٢ْي ا١تيج ٘ي ٨ْػ٪٣

 

 ٤ٓا٪٣ ٤ق انال ك٪يا ٬١ضػ٪٣ ـاة٣٫ كا٠ٟ١ ع٢م ا١ٖػا ٤ا ١طػ

 ١ي٢ي ١ي٢ي: ٥ْاد

 اي٩؟ ١٬ٛج ٪اق: ١ي٢ي

 ـا٩ْ ٦٤ ةخ٣٢ٟ ا٧ا: ٥ْاد

 اـ٩ٙ ٥ْاد يا ٢ٓ٤ق: ١ي٢ي

 دق اـٙٝ ٞؽ٪ج كا٧ا ٬ٛي ٞخيؽ ةخخأـٙي ا٧خي: ٥ْاد

 اـ٩ٙ: ١ي٢ي

 اـ٩ٙ ح١٬ٜي ة٢ٍي: ٥ْاد

 ٌيب؟؟ اي٩ ا٬ٛؿ ْايؾ٧ي: ١ي٢ي

 ةي٩؟؟؟٦٤ ٤ٜخ٩ٓ٨ ٤ق كا٧خي ةفؽ٩ْ ٞخاة٨ا ٧ٟخب ١ي٩ ٢ٌتخي ١٬ٛي٢ي: ٥ْاد

 

 ـيتخي ٧ٙف٩ ا١ٟخاب ٞخب ي٬ـ..٧ػ٤ا٩٧ ا٧ٝ ضاـؿ كا٧ا ا١ٟخاب ٞخب ي٬ؾ

 ١ي٩؟؟ ةيا ارحتٍخي...ٕؽيب ك٢ٟٝ ٞاف رسٓخي ك٥١ا..كاعخٙيخي ا١ٙؽح

 :...............................١ي٢ي

 ٢ْيا ردي ـ٥طخي ٬١: ٥ْاد

 ردي ٪يٓشتٝ ٤ق: ١ي٢ي

 يا ك٬ي٩ ٠ٞ.. دي ٘ي٫ا ْايق ا٧ا ا٢١ي ا٨١ار ٦٤ اضف٦ ضاس٩ اي: ٥ْاد

 

 حؽي ٤تف٩ٌ٬؟؟يا حؽي ز٫٢ْا؟؟يا اي٩ ٢٥ْج أل؟ياحؽي كال ةخطت٨ي حؽي

 ساكةي٨ي ـ٥طخي ٬١ ٘ا٧خي اساة٩ ك٤ا٥٫١ق ي٬ـ ٠ٞ ـؤاؿ ك٢٤ي٬ف حؽي كيا



 يطت٨ي ة٠ٍ ٘اٞؽاق ٨ٞج ا٧ا ةؿ ٩٨ْ ٕهب كةٓػ كاضػ ةطب ٨ٞج: ١ي٢ي

 

 ْايؾق ٨ٞج ٞػق ك٢ْلاف ْيا٩١ كا٘خٟؽح٣٫ اع٬اح٩ ْياؿ ٤ٓاق ٞاف رسّ ك٥١ا

 

 ٧ٟخب ةفؽ٩ْ ٨٤ٝ ٢ٍ٘تج ضياحي ْايل٩ ٥ٞاف ا٧ا اف ا٩١٬ٛ اك اىاي٩ٜ

 

 ١ف٩ ا٩٧ ْؽ٘ج ا١ٟخاب ٞخب كي٬ـ ٞال٤ي ٘ي ارسٓق ٤ا ٢ْلاف ا١ٟخاب

 احهؽؼ ْار٩٘ ٤ق ـاْخ٫ا ك٦٤ ٕيؽي ةطػ ارحتً ٤ا ٥ْؽق كا٩٧ ةيطت٨ي

 

 اي٩؟؟؟ ا٠٥ْ ْار٩٘ ك٤ق ازاي

 ٠ٞ.. ةي٨ٖي٢ٝ ا٩٧ ضاـؿ نص؟؟؟ٞا٧ج اد٪٣ يتٜي دق ا١لغم: ٥ْاد

 

 ْخاب ٘ي٫ا ٞاف ا١ؽٛم إا٧ي ضخي..س٬اق ٦٤ ٌا٩ٓ١ ٞا٧ج ٩٥٢ٞ ٠ٞ ضؽؼ

 

 ٤ؽق اكؿ ٞا٧ج.. ا٥١فخلٙي ٘ي ٞاف ٥١ا ضخي...٩٥٢ٞ ة٠ٟ ضاـ٩ ٨ٞخي كا٧خي

 

 اك ةخٟؽ٪ي٩ ٨ٞج ةؿ.. ضتيتٝ ٢ْلاف كاحاري٩ كعاي٩ٙ ٫٤ؾكزق اك٬٘ٝ

 

 نص؟؟ك٪٬ حٓؼةي٩ ضتيخي.. ا٥١ف٦ٟ ٩٨ْ ٨٤ٓخي ٞػق ك٢ْلاف ةخطاك١ي

 

 ٠ٞ ضا١يا ةؿ ةا٨١فتا١ي ٕا٤ي٩ ضاسات ٨ٞج.. ضخي ي٤٬٢ٝ ر٘و ٥ٞاف

 

 كةاي٩٨ كاىط٩ ةٜج ضاس٩

 ٤ٓاؾ كا٠٥ٞ ا٧فاق ْايؾق ٘ٓال ٨ٞج..٥ْاد يا اـ٩ٙ ا٧ا: ١ي٢ي

 ٪خ٨في٩ س٬اٞي ٪٬ ةؿ..٧اـياق ٧ٙفٝ ح٢٥ٓي ْايؾق ٨ٞج ال: ٥ْاد



 

 االكؿ ٦٤ ح١٬ٜي٢ي الزـ ٞاف..ازاي

 اـ٩ٙ ا٧ا: ١ي٢ي

 دق كحشا٪٢ج ةخطتي٨ي ٤ق ا٧ٝ ْارؼ ٨ٞج ا٧ا...اـٗ ة٢ٍي ٢ٛخ٢ٝ: ٥ْاد

 

 ٢ْي ككاٜ٘ج كحشا٪٢خ٫ا ٢ْيٟي ٤أذؽق ضاس٩ ٘ي اف ْارؼ ك٨ٞج كعٍتخٝ

 

 كا٧ا اعخياري ٞاف دق ٢ْي٩ ىطٟخي ا٧خي نٖيؽ ْي٠ ٤ق ا٧ا..ا١ٟخاب ٞخب

 

 ٠ٞ ٪غ٢م كةٟؽق..ٌا١ٚ ا٧خي ١ي٢ي....٢٤ط٩ٛ٬ ا٬٥ٓ١ـ ٢ْي..ة٨ٙفي اعخؽح٩

 

 ٤ٓاق ي٬ٜ٘ٝ رة٨ا االكراؽ

 ك ٥ْاد يا ٬ٛي ٤خلٟؽق ا٧ا: ١ي٢ي

 ٘ؽض٣ٟ ٘ي ادْي٨ي اةٜي..حا٧ي اـ٩ٙ ح١٬ٜي اياؾ: ٥ْاد

 هللا كاء اف: ١ي٢ي

 اةػا دي ٌا١ٚ ا٧خي ٩٥٢ٞ ـ٥ٓج ٬١ ٪خٙؽح ا٫٧ا اةػا حغي٢ج ٤ا ٥ْؽ٪ا ١ي٢ي

 

 كةخخ٨ًٍ ٘ؽضا٩٧ كعؽسج ـايٓا٪ا ٤ق ا١ٙؽض٩ ٞا٧ج دي ا٥١ؽق ةؿ

 ٤ٓاٞي ٤خٙؽضي٨ا اي٩ ٘ي: اة٬٪ا

 اح٢ٍٜج ا٧ا: ١ي٢ي

 كسػ٪ا ـ٬ٌج كا٫٤ا ٤اـ٫ٟا ٞاف ا٢١ي ا١لاي ٬ٞةاي٩ ايػق ٦٤ كٛٓج اة٬٪ا

 

 ح٨ص كا٠ٟ١ ـخؽ رة٨ا ةؿ ٢ْي٩ ٪ي٥ٖي ٞاف

 اٞيػ؟؟ا٧خي احش٨٨خ٨ي دكؿ؟؟ا٧خي ا١ي٤٬ي٦ ةيٙؽض٫١٬ا ضاس٩ كدي: اة٬٪ا

 



 ٌتيٓي٩؟؟ ح٧٬ٟي اـخطا٩١

 ةطت٩ ٤ق: ١ي٢ي

 ١ي٩؟؟؟ ٞخاب ١ي٩؟؟كٞختخي حخش٬زي٩ ك٢ٌتخي: اة٬٪ا

 ٢ٍٕا٩٧ ٨ٞج: ١ي٢ي

 ؟؟٠ٞ اي٩ ٢ْيٟي ٪ي٬١٬ٜ ا١ت٢ػ نص؟؟؟ا٪٠ ةٜيخي ا٧خي كد٬١ٛخي: اة٬٪ا

 

 ا٧ج..حخ٢ٍٜي ٞخاب كحٟخب ح٬اٜ٘ي ك٥١ا حؽ٘يي حؽ٘يي حؽ٘يي ك٬ي٩

 ٪خٙيطي٨ا

 \٩٥٢ٞ ضٜي ٘ي ي٨ٍٚ يٜػر ٤طػش: ١ي٢ي

 ٬ٛي ٞخيؽ ك٪ي٬١٬ٜ يٜػركا ال: اة٬٪ا

 ٪يفٟج ا٠ٟ١: ١ي٢ي

 هللا كاء اف ا٤خي: اة٬٪ا

 ك٪خٓؽؼ انتؽ: ١ي٢ي

 ٤ِت٩ٌ٬ ٤ق كا٧خي ـ٨ي٦ ٦٤...أل ح١٬ٜي ٕيؽق؟؟؟كاياؾ ضػ ٘ي: اة٬٪ا

 

 د٬١ٛخي ١طػ ـتب يٓؽ٩٢٘ ٤طػش ا٢١ي ا١ٓهتي اال٫٧يار سا١ٝ ٤ا ـا٩ْ ٦٤..

 اذ٣ٟ٧ ةٓػ.. د٬١ٛخي ٤ق ةؿ ضاس٩ ٠ٞ ٪٣ٟ١٬ٜ: ١ي٢ي

 

 ـيٗ ك٥٢ٞج اكىخ٫ا كراضج ـاةخ٣٫

 ـيٗ اي٬ق: ٢١ي٢ي

 اي٬ق: ـيٗ

 عالص اح٢ٍٜج ا٧ا: ١ي٢ي

 ٢ْيٟي كا٧خي.. ٪٨ا اسيت١٬٫ٝ ٪ٓؽؼ كا٧ا ةٜي اد٪٣ ـيتي٢ي ٤تؽكؾ: ـيٗ

 

 اح٨ٜٙا ا١تاٛي



 ا٤خي؟؟؟ةٟؽق؟ ٪خشيت٬ق: ١ي٢ي

 ٤ا انتؽي ٞػق ي٬ـ ٞاـ..ا٤ي٦ ٪ي١٬ٜي حٓاؿ ٪٩١٬ٜ اـاس ٢ْي دق:ـيٗ

 

 ي٬ـ ٞاـ ٢ْي سج ـ٨ي٦ ْلؽ ناةؽق ا٧خي

 

 ا٧ا؟؟ ا٩٥٢ٞ ٌيب:١ي٢ي

 يٓؽؼ ك٤طػش عا١م يتٓػ ك٦ٟ٥٤ انال ٢ْيٟي ٪يؽد ٤ق أل: ـيٗ

 

 ٤هػكـ انال ٪٬ كضا١يا يشيت٩ ةيٓؽؼ ٤طػش يغخٙي ضب ٬١ اد٪٣..ي٬ن٩٢

 

 ٢ْي ٪ٙي٠ كا٧ا ٢ْي٩ ٘انتؽي..ضػ ةي٣٢ٟ ك٤ق دق اض٥ػ ٬٤ى٬ع ٦٤

 

 اح٨ٜٙا ٤ٓاٞي ح٢ي٬ٙف

 ـيٗ... ٪ي٠ٜٙ ١ف٩...اح٨ٜٙا: ١ي٢ي

 اي٬ق: ـيٗ

 ٬ٛي ةطتٝ ا٧ا: ١ي٢ي

 ا٧خي ٤ق ٪٬ ٢ْلاف كدق..ةيطتٝ اد٪٣ ةؿ ٬ٛي ةٟؽ٪ٝ كا٧ا: ـيٗ

 ةطتٝ ةؽى٩ ةؿ..ـيٗ يا ٤اكي: ١ي٢ي

 ـالـ اعخي يا ٤اكي: ـيٗ

 ـالـ: ١ي٢ي

 ةٙؽض٫ا ةي٬ـ كحط٣٢ ازاي ك٪خٜاة٩٢ يشي ٥١ا ةأد٪٣ حط٣٢ ك٘ي٢ج ١ي٢ي ٢ٙٛج

 كعالص اي٩ كا١ٓياؿ ا١خ٥اري٦ اعتار ي٩١٬ٜ ي٬ـ ٠ٞ اد٪٣ ةي٣٢ٟ ٞاف ـيٗ

 

 ةي٩٥٢ٟ ٤ؽق ك٘ي

 اح٢ٍٜج؟؟ ١ي٢ي ٤ق: ـيٗ



 ؟؟ اي٩؟؟اح٢ٍٜج ١ي٢ي: اد٪٣

 اح٢ٍٜج اق: ـيٗ

 اي٩؟؟ ٨٤ي ٤فخ٨ي كةٓػي٦؟؟ا٧ج: اد٪٣

 ٤فخ٨ي ا٢١ي ا٧ا ٤ق اك.. ٤فخ٨ي ٤ق ا٧ا: ـيٗ

 ٫٨٤ا اٞخٙيج ة٢ي٢ي ْالٛخي: اد٪٣

 الز٤اؾ ٤ق ا٧ا اعٍت٫ا اركح ي٨ٓي: ـيٗ

 اي٩؟؟ ٘يٝ ٪٠٥ٓ كك٬ؼ ٞػق ا٧ج اعٍت٫ا ةؿ الز٤ا٧ي ٤ق: اد٪٣

 ةٜي؟؟ ٤ا١ٝ كا٧ج: ـيٗ

 ٤ا١ي؟؟ كا٧ا: اد٪٣

 ٘ي٩ ٤ا١ٟق ْايؾ٪ا؟؟؟يتٜي ٤ق ا٧ج ٤ق اي٬ق: ـيٗ

 ٤ٜت٬ؿ ٤ق دق ا٬٥١ى٬ع ٘ي ا٫١ؾار ـيٗ: اد٪٣

 ٪يغٍت٫ا ٤ي٦ عٍت٫ا ٤ق ا٧ي ة٥ا ٌيب..ةؽاضخٝ ٤اكي: ـيٗ

 يف٫٢٫ا رة٨ا: اد٪٣

 اي٩؟؟ ٨ْػؾ ا١ل٠ٖ اعتار ا٣٫٥١ ١ي٢ي ٦٤ ـيت٨ي: ـيٗ

 يلػق ٢ْلاف ي٥ف٩ٟ اد٪٣ ك٘اى٠ ا٣ٍٓ١ ر٤ي ـيٗ ةؿ ٤ٟا٥١خ٣٫ ٬٢٥ٞا

 ١ي٢ي ة٢ػ ٢ْي

 

 كاد٪٣ يشي اد٪٣ يغ٢ي ١تٓيػ ةٓيػ ٦٤ ةيطاكؿ كـيٗ اـت٬ع ٞاـ ْػي

 

 ةي٩٥٢ٟ ي٬ـ ك٘ي ضا١يا اال٠ٛ ٢ْي ا١ت٢ػ يؽسّ ْايؾ ك٤ق ٘ا٪٩٥

 ا٪٠ ٤ّ ةاالكخؽاؾ ا١ت٢ػ ٧ادي ٘ي ض٩٢ٙ ْا٢٤ي٦ ا١ٓياؿ اد٪٣ يا ة١٬ٜٝ: ـيٗ

 

 ٬٤س٬د ح٬ٟف كْايؾي٨ٝ عالص ٪يخغؽس٬ا ا٣٫٧ ة٨٥اـت٩ ا١ت٢ػ

 ٞٙاي٩ ٬٤س٬د ا٧ج: اد٪٣

 ـاْػحٝ سيج ا٧ي ٨ٓ٤ي ك٤ق ا٧ا ٤ق ا٧ج حال٤ؼحٝ دكؿ ٟ٘ؽق ٢ْي: ـيٗ



 

 ك٣٫١٬ٛ ٣٫٥٢ٞ ةٜي ا٧ج ٤ٓا٪٣ اـخاذ٪٣ ْايؾي٦ حال٤ؼحي؟؟؟٪٥ا ة٣ٜ ٘ي٣٫

 

 كازح ا١ٓيب كْػا٧ي ٪٨ا ١طػ ا٧ا ٦ٟ١ ساي ٤ق

 ا٧ٝ؟؟؟ ةطؿ ازح؟؟؟ـاْات: اد٪٣

 ؟؟٬ٛؿ؟؟؟ اي٩ ا٧ي: ـيٗ

 ةخ٣٫ٙ ا٧ٝ: اد٪٣

 ا١ط٩٢ٙ ةٟؽق..ةا١ٝ كاعػ ٤ق ا٢١ي ةؿ ا٧ج اة٨ي يا ٥ْؽي ٬ٌؿ: ـيٗ

 

 ٪فخ٨اؾ

 ـيٗ؟؟: اد٪٣

 ا٨ٕي٫ا١ٝ..ْي٧٬ي يا: ـيٗ

 ٤ٙاسأت ْايؾ ٤ق ةؿ ٪اسي..كضق ن٬حٝ ال: اد٪٣

 ٟ٘ؽق ٢ْي ٫٧ائي عا١م ا١ط٩٢ٙ ةتؽ٧ا٤ز د٬ْق ٤ا١يق ا٧ا: ـيٗ

 ٘ا٪٣ كا٧ج ا١ط٩٢ٙ ٢ْي ةخ٣٢ٟ ٤ق ا٧ا: اد٪٣

 ٤ٙاسأت ٤ٙيق: ـيٗ

 ة٢ي٢ي كاحه٠ اد٪٣ ٤ّ ـيٗ ٠ٙٛ

 ةٟؽق ساي اد٪٣ عالص...١ي٢ي يا اي٬ق: ـيٗ

 ٪يشي اعيؽا ـيٗ يا ةشػ: ١ي٢ي

 ا١ط٩٢ٙ ٘ي اي٩ ٪خ٢٥ٓي حل٬٘ي ةٜي ا٧ج.. ا٧خي حغههٝ ا١ط٩٢ٙ ةؽ٧ا٤ز ساي اي٬ق: ـيٗ

 ا١ط٩٢ٙ ةتؽ٧ا٤ز د٬ْق ٤ا١يق ٢ٛخ٩٢ ال٧ي اي٩ ٪خ٢٥ٓي اْؽؼ ْايؾ ك٤ق

 ٤ٓايا كٛٙخٝ ٢ْي ٬ٛي ٤خلٟؽق ـيٗ..٤اكي عالص: ١ي٢ي

 س٨ت٩ ا٬ٟ١ك٩ ٘ي كا٧خي اكٟؽي٨ي: ـيٗ

 ا١ي٬ـ حٓيق ٘ٓال ٦ٟ٥٤....دق ةا١ي٬ـ كةخط٣٢ ك٢ٙٛج اةخف٥ج ١ي٢ي

 

 ا١ؾ٦٤ ٘ٓال ضي٩٨؟؟؟٦ٟ٥٤ ٘ي كح٨اـ اد٪٣ ٤ؽات حتٜي ٘ٓال دق؟؟؟٦ٟ٥٤



 ةٜي؟؟؟ كيش٣٫ٓ٥ يط٦

 ٤تخف٩٥ ـؽضا٩٧ ١ٜا٪ا ٢ْي٫ا دع٠ كاة٬٪ا ا١تيج ٘ي ٞا٧ج

 ال٤خي؟؟ ٞػق ٪خٙي٢ي اك٬ؼ ٥١ا:: اة٬٪ا

 ساي٢ٝ ْؽيؿ ٘ي ةٟؽق

 ْؽـاف ْايؾق ٤ق ٤ي٦؟؟ا٧ا ْؽيؿ: ١ي٢ي

 نص؟؟ ٞػق حٙي٢ي ْايؾق: اة٬٪ا

 ةؿ انتؽا٧ج ٞػق ٪ٙي٠ ٤ق ال: ١ي٢ي

 ٤فخ٨ي٩ كا٧خي يٓػي كا٥ٓ١ؽ حت٬ري ٤ا ؟؟١طػ ا٤خي انتؽ؟؟١طػ: اة٬٪ا

 

 كا٥ٓ١ؽ عػؾ ٢ْي ايػؾ ضا٩ٌ كٛاْػق ـ٨ي٦ ذالث ٦٤ ٤خغؽس٩ ا٧خي...ك٪٣

 

 ةٜي؟ اي٩ ٤فخ٨ي٩ ةػري ٦٤ س٩ ٞاف كاريٟي ٤فخ٨ياق ا٧خي ا٢١ي ٬١..ةيشؽي

 ا٧ج انتؽ ٪يشي: ١ي٢ي

 ٨ٟ٤ق ةيطتٝ ةا١ِتً؟؟؟٬١ كرا٪ا؟؟ا٤خي ؟ا٢١ي ا١شاي٩ ا١ف٩٨: اة٬٪ا

 

 ةٜي دق؟؟ا٥٫٘ي ٠ٞ ـاةٝ

 ٘ارس٬ؾ ضاس٩ ٘ا٪٣ ٤ق ا٧ج: ١ي٢ي

 ا٣٫٘ ي٦ٟ٥ ٥٫٘ي٨ي ٌيب: اة٬٪ا

 ا١ٟالـ كـا٤ّ كاٛٗ ٞاف سػ٪ا

 ا٧ج اح٣٢ٟ سػك: ١ي٢ي

 ةيييّ ٥ْؽؾ..ٛا٫١ا ٩٥٢ٞ ٠ٞ ٘ي ضٚ ٨ْػق اة٬ٞي اي٩ ا٬ٛؿ اح٣٢ٟ: سػ٪ا

 

 ٤فخ٨ي٩ كا٧خي

 ك٪خل٬٘٬ق ةٟؽق ٪يشي...ضاس٩ ٘ا٪٥ي٦ ٤ق ا٧خ٬: ١ي٢ي

 ةٟؽق؟؟ يغٍتٝ ٪يشي: اة٬٪ا



 ٪٨خ٣٢ٟ ١ف٩...يغٍت٨ي ٤ق ال: ١ي٢ي

 ك٪خل٬٘ي ٪يشي ٪خخ٬٥٢ٟا؟؟؟٤ق ٪خخ٬٥٢ٟ؟؟؟؟١ف٩ ١ف٩: اة٬٪ا

 ا٧ج ك٪خل٬ؼ ٪يشي: ١ي٢ي

 انال ا١تيج ٦٤ ٪خغؽسي ٤ق ةٟؽق: اة٬٪ا

 اعؽج الزـ ةا١ؼات ةٟؽق ةاةا يا ال: ١ي٢ي

 حٜاة٢ي٩؟؟ ٪خؽكضي: اة٬٪ا

 ٪ف٥ّ عالص ٤شاش ك٬١ كةؿ ةٟؽق دق؟؟ادي٨ي ةا٬٫ٙ٥١ـ ٪ٜاة٩٢ ٤ق: ١ي٢ي

 

 ح٫١٬ٜا ضاس٩ اي ٘ي ٞال٤ٝ

 

 كٛج ا١ٓهؽ ١طػ ا٥١ٓفٟؽ ٘ي ـيٗ ٤ّ ك٘ي٠ ا١هتص ا١ت٢ػ س٩ اد٪٣

 

 ساب ٫٧ائي ٘ي٣٫ ٤طػش ا٬١ٛج ك٬ٌؿ ا٨١ادي كراض٬ا ـيٗ اعػكا ا١ط٩٢ٙ

 

 ...عا١م ١ي٢ي ـيؽق

 ـيٗ ٤فخٖؽةي٦ كـيٗ كاد٪٣ كيهؽخ ةيشؽي ا٠ٟ١ ٬ٜ١ا ا٨١ادي كن٬٢ا

 

 ا٨١ادي ٘ي ضؽي٩ٜ ٛا٩١ اي٩ ٘ي كـأ٩١ كاضػ كٛٗ

 ٪٨اؾ؟ ٤ي٦ ةم ـيٗ: اد٪٣

 حٓؽ٣٫٘؟؟ دكؿ ٤ي٦: ـيٗ

 ا١ٓي٩٢ ةاٛي ٤ٓا٪٣ ا٢١ي كاٞيػ كسػ٪ا ١ي٢ي اة٬: اد٪٣

 ةٜي؟؟ ٘ي٦ ١ي٢ي ا٤اؿ: ـيٗ

 ك٫٢ٖا ٘ي حالٛي٫ا: اد٪٣

 ٩٢ٞ كا٥١ٟاف سج كا٥١ٍا٘ي ك٢ٛٚ كح٬حؽ ٩٢ٞ ا٥١ٟاف ـايػق ك٤ؽج ٪ؽج ضا٩١

 



 ٪ي٬٥ت ـيٗ اال ةيخٙؽج ةٓيػ ٦٤ كاٛٗ ك٩٢ٞ ٩٢ٞ ا٥١ٟاف ٢٤ج كا٨١ار ١٬٤ّ

 

 ض٬ا١ي٩ كةيخ٢ٙج ا٢ٜ١ٚ ٦٤

 اي٩؟؟ ٘ي.. ةٜي ا٪ػي ا٤ي رككج: اد٪٣

 ١ي٢ي كايٗ ٤ق: ـيٗ

 انال ٪٨ا ٤ق حالٛي٫ا ي٨ٓي كةٓػي٦: اد٪٣

 ا١ط٩٢ٙ ٘ي ٪ي٬٨ٖا ا٢١ي ا١ٓياؿ ٤ّ ٪خش٫ؾ ٢ْلاف..٪٨ا ا٫٧ا ا٥١ٙؽكض: ـيٗ

 ْي٢خ٫ا ٧اضي٩ راح ٥ٞاف ٪٬ يخ٬حؽ ةػأ اد٪٣

 ٢ْي٣ٟ ـالـ: اد٪٣

 ا١فالـ ك٢ْي٣ٟ: ٣٫٢ٞ

 د٬١ٛخي؟؟ ٘ي٦ ١ي٢ي ٪يا: اد٪٣

 اة٬٪ا كعه٬نا ةاـخٖؽاب ةه٬١٬ ٣٫٢ٞ

 ٘ي٦؟؟؟ ٪يا ْار٘ي٦ ٤ق ةؿ ٪٨ا ا٫٧ا ا٥١ٙؽكض: ا١شػ

 ك٩ٙٛ كةيٓيً ةيشؽي نٖيؽ ْي٠ ١ٜي ـيٗ

 اال٨ٕي٩ ةخط٣٫ِٙ ١ي٢ي دٞخ٬رق ا٢١ي ا١ٓياؿ ٤ّ ٨ٞج ٤ق ا٧ج ضتيتي: ـيٗ

 

 ا١ط٩٢ٙ ٢ْلاف

 ٣٫٨٤ ا٧ا اي٬ق: ا١ٓي٠

 ٘ي٦؟؟ ١ي٢ي ضتيتي يا ٌيب: ـيٗ

 ا٨١ار ا١تاب حغؽج سج ٪يا ةؿ سج ا٨١ار ٥١ا ةفؽ٩ْ عؽسخ٨ا: ةٓياط ا١ٓي٠

 

 ةؽق ٧شؽي كٛا١خ٨٢ا حغؽج ك٤ٓؽ٘خق ٢ْي٩ كٛٓج

 د٬١ٛخي؟؟ س٬ق ١ي٢ي ي٨ٓي: اد٪٣

 ٤ف٩ٟ ـيٗ ٪يشؽي ك١ف٩ ي٠٥ٟ اـخ٨اش ٤ا

 ا٥١ٍا٘ي ةخ٬ع اـخ٨ي حغؽج ٪خٜػر ك٤ق ضاس٩ ٠ٞ ٤اـ٩ٟ ا٨١ار: ـيٗ



 انال ٪ٓؽؼ ٘ا٪٣؟؟؟٤ق حا٧ي ٕيؽ٪ا ٦٤ ٪ٓيق ـيٗ؟؟؟٤ق: اد٪٣

 انال ي٩ٙٛ٬ ٪يٜػر ٤طػش اف ْارؼ ك٪٬ ـيٗ ـاة٩

 ٢ْلاف ةؽس٢ي٩ ا٨١ار ٘ي ٧ٙف٩ يؽ٤ي ٤فخٓػ كاضػ اف ٤فخٖؽب ١ي٢ي اة٬

 

 ١ي٩؟؟ ٞػق ٬ٛي ةخطت٩ ة٨خ٩ ٪يا ْؽؼ د٬١ٛخي.. عاٌؽ٪ا

 ةيطاكؿ ك٪٬ ك٬ٓ٨٤ق ا٥١ٍا٘ي ةخ٬ع ٢ْي٩ اح٬٥٢ا ا١تاب ٦٤ ٪يػع٠ اد٪٣

 

 ضػ ٬١ عالص ةي٩١٬٢ٜ ا٥١ٍا٘ي كةخ٬ع يػع٫٢ا الزـ كةيهؽخ ٩٨٤ ي٫ؽب

 س٬ق ضاس٩ ٠ٞ ٢ْي ٛيج حٜؽيتا ا٨١ار الف ز٤اف ٦٤ احغ٨ٚ يتٜي س٬ق

 

 ٘غا٬٘ا ٪يٜخ٩٢ ٩٨٤ ٪يٜؽب ا٢١ي كٛا٣٫١ ٤فػـ٩ ٢ٌّ ٣٫٨٤ ز٪ٚ ٤ا كاعؽ

 

 ا٨١ار ٘ي ٧ٙف٩ ر٤ي ك٪٬ ٩٨ْ كةٓػكا

 

 كاعيؽا ٧اضيخ٩ راح..ا٥١فؽح ٦٤ ٛؽيت٩ ٪خ٬ٟف اٞيػ ٢ْي٫ا يػكر س٬ي دع٠

 

 ٢ْي٫ا سؽي..االرض ٘ي ٥١ط٫ا

 عاٌؽي ٢ْلاف ٬٘ٛي ٬٘ٛي ١ي٢ي ١ي٢ي: اد٪٣

 ٞخيؽ سيج؟؟احأعؽت ا٧ج: ةيٓٗ ١ي٢ي

 اةػا حا٧ي ٪تٓػ ك٤ق ا٪٬ق سيج ةؿ ضتيتخي اـٗ: اد٪٣

 ازاي؟ ٪٨ا ٦٤ ٪٨غؽج: ١ي٢ي

 ٤ّ ٬٥٧ت اال٠ٛ ٢ْي يتٜي ٤غؽس٨اش ك٬١..٪خهؽؼ ْارؼ ٤ق: اد٪٣

 ةٓو

 ٤ٓاؾ اْيق ْايؾق: ١ي٢ي

 ٪يطه٠ هللا كاء اف ٪يطه٠: اد٪٣



 ضػيػ ٢ْي٫ا ا١لتاةيٝ ضخي ٤ٙيق ةؿ ٤غؽج اي ٢ْي يػكر اد٪٣ ضاكؿ

 

 كـٟج ضي٩٨ ٘ي كاعػ٪ا ١طتيتخ٩ ٘ؽاح يغؽج ا٩٧ اال٠٤ ٜ٘ػ كاعيؽا

 ٪٨غؽج؟؟ ٤ق: ١ي٢ي

 أل ك٫٢ٟا: اد٪٣

 اةػا ٕيؽؾ ضتيج ٤ا ك٥ْؽي اد٪٣ يا ٬ٛي ةطتٝ ا٧ا: ١ي٢ي

 اضتٝ ك٪ٙي٠ ةطتٝ ٥ٞاف كا٧ا: اد٪٣

 د٩ْ٬٤.. ا٥١ٟاف ٤ا١ي ٞاف ا١ػعاف الف ايػي٩ ةي٦ ةيٜٗ ة٨ٙف٫ا كضؿ ى٫٥ا

 

 كضاـؿ ٬ٛي ضي٩٨ ٘ي كاعػ٪ا اد٪٣... ييٓٗ ةػأ ٧تي٫ا ةه٥ج ٧ؾ١ج

 

 ةي٦ كٛٗ ٢ٛت٫ا كاعيؽا......٢ْي٫ا ةيخٙؽج ك٪٬ ة٢ط٩ِ ١ط٩ِ ةخ٬٥ت ةي٫ا

 ألألألألألألأل...٩٢ٞ ةه٬ح٩ نؽخ...ىا٫٥٤ا ك٪٬ ايػي٩

ShimoOo— .رقٌا ٢٤ٝ ٤ّ 

 كاالعيؽق 13 اؿ ا١ط٩ٜ٢

 

 ٤خغي٢ق..عا١م كاـخٟا٧ج ايػي٩ ةي٦ ةيٜٗ ة٢ٜت٫ا كضؿ ١ي٢ي ىا٣٤ اد٪٣

 

 ا٠٤ كا٧خٓق ٢ْي٩ ةي٨ادي ـيٗ ن٬ت ـ٥ّ ك٘شأق....ايػي٩ ةي٦ ٪خ٬٥ت ا٫٧ا اةػا اةػا

 سػيػ

 ٪٨ا ا٧ا ـيٗ يا اي٬ق: اد٪٣

 ا١طي٩ٍ ٘ي كةيٟفؽ سؽار راٞب ةؽق ٦٤ ا١طي٩ٍ ٘ي ةيٟفؽ ٞاف ـيٗ

 ٪٫ٓٛ٬ا ا١طي٩ٍ ٦ْ اةٓػ اد٪٣: ـيٗ

 كدع٩٢ ا١طي٩ٍ ٪ػ ـيٗ ك٘ٓال يٜػر ٤ا ٛػ ٢ْي كةٓػ ١ي٢ي كاؿ اد٪٣

 اي٩ ي٠٥ٓ ْارؼ ٤ق ك٪٬ ةؽق ٢ْي ةفؽ٩ْ ةي٫ا كسؽي ١ي٢ي اعػ

 ةخخطؽؾ ٤ق راٛػق ك٪يا ْي٢خ٫ا ك٠ٞ كا٫٤ا كاة٬٪ا ٢ْي٣٫ اح٣٢ ا٠ٟ١



 االـٓاؼ؟؟ ٘ي٦ ـيٗ: اد٪٣

 ا٠ٛ اك دٛايٚ ع٥ؿ ٛػا٣٫٤: ـيٗ

 نٓب ٪يتٜي ع٥ف٩ ٥ٞاف دٛايٚ ذالث ٦٤ حٜؽيتا كٛٗ ٢ٛت٫ا: اد٪٣

 ك٪يٓيً ي٫٨ار ةػأ اد٪٣

 ا٧ج احهؽؼ ا٧ج.. ٞخيؽ ٘ٓال دٛايٚ ع٥ؿ... د٬١ٛخي ح٫٨ار اياؾ: ـيٗ

 

 ز٤ي٠ دي..١ي٢ي دي اف ا٧في..دي ا١ِؽكؼ ٘ي ةخخهؽؼ ٘ي٨ا كاضػ اٞخؽ

 

 كاال ةفؽ٩ْ ا٧ٓل٫ا ٬٘ؽ اد٪٣...كا٧ٓل٫ا ٩٥٫٤ ٘ي كاض٨ا ٤خهاب

 

 رس٩ٓ ٤ٙي٫اش ٫٧ائي دي كا٥١ؽق ٪خغفؽ٪ا

 ةؿ ن٨اْي ح٨ٙؿ ي٫٢٥ٓا كيطاكؿ ٘ي٫ا ي٨ٓق ةػأ ك٫٘ال ٢١ط٩ِ ةه٩٢ اد٪٣

 

 ةخفخشيب ٤ق

 ٟ٘ؽ ١ي٩؟؟اد٪٣ ةخفخشيب ٤ق ٤ا٫١ا: ـيٗ

 الزـ.. ا٬٫١ا ٤شؽي ٠ٙٛ ا١ػعاف.. ٕتي ا٧ا..ْارؼ؟؟؟ا١ػعاف ٤ق:اد٪٣

 

 االكؿ ي٬ن٫٢ا ا٬٫١ا

 ٬ٛؿ اي٩ ْايؾ: ـيٗ

 سػا ك٤ؽحتٝ ةيٟٙؽ اد٪٣

 ك٣٢ٛ ـٟي٩٨ ْايؾ

 ساة٩٢ سػ٪ا..٣٢ٛ ْايؾ كٛاؿ ض٬ا١ي٩ ٢١ي كةم سيت٩ ٦٤ ٬ٍ٤اق ٢ٌّ ـيٗ

 

 ايػق ٤فٝ سػ٪ا..١ي٢ي رٛت٩ ٢ْي كض٫ٍا ا٬ٍ٥١اق ٤فٝ اد٪٣.... ٣٢ٛ

 ٤ق كا٧ا ضٙيػحي دي ارس٬ؾ... ح٥٫ٝ ا٫٧ا ضاـؿ ةؿ.. ٤ٓؽٟ٘ق ا٧ا: ا١شػ



 

 اعفؽ٪ا ٤فخٓػ

 اعفؽ٪ا ٤فخٓػ ٥ٞاف ا٧ا كال: اد٪٣

 ككٛٗ ايػق ـاب

 ض٩ٍ ٤ا كاكؿ ا٣٢ٜ١ ا٧ت٬ة٩ ٘ي٫ا كضً ١ي٢ي رٛت٩ ٘ي نٖيؽق ٘خط٩ ٠٥ْ اد٪٣

 

 ذتخ٫ا اد٪٣..ةخٖؽؽ ٞأ٫٧ا كٛا٤ج.. ٬ٌي٠ ٧ٙؿ اعػت ١ي٢ي

 ا٪ػي ضتيتخي ا٪ػي ا٪٬ق س٨تٝ ا٧ا...ا٪ػي ا٪ػي: اد٪٣

 ٥ْاد ٞاف ككا٬١٪ا كن٢ج االـٓاؼ كاعيؽا ٪ػيج ك٪يا ١هػرق ى٫٥ا

 ايػق ٤فٝ ٘أد٪٣ ٤ٓا٪ا ٪يؽٞب ك١ف٩ االـٓاؼ ةخ٬ع ٤ّ ٬٤س٬د

 ركضٝ ا٫٧ا ْارؼ.. ١يٝ ٩٥٫٤ ا٫٧ا ْارؼ... ضاس٩ ح١٬ٜق ٤ا: ٥ْاد

 

 ٢ْي٫ا حغا٘ق ٤ا كضياحٝ

 ةؿ اـٗ ا١٬ٛٝ ْايؾ ٨ٞج ا٧ا:اد٪٣

 ضػ ٬١ ز٤اف ٦٤ ضتيتخٝ دي.. ا٥١ٜػـ ـيادق يا حخأـٙق ٤ا ال: ٥ْاد

 

 ٢ْي ضه٨٢ي.. كٛخ٩ ٤ق ا٬٥ٓ١ـ ٢ْي...ا٧ا يتٜي يخأـٗ ا٥١ٙؽكض

 

 ا٥١فخلٙي

 االرض ٢ْي ٛٓػ اد٪٣ ك٪٨ا ك٤ليج االـٓاؼ اعػح٫ا

 ٤خالٟٛق ح٬ٙؽ ْايؾ٪ا ا٧ج ا٥١فخلٙي ٧ؽكض٫٢ا ٬ٛـ ٪خٜٓػ ا٧ج: ـيٗ

 

 س٨ت٫ا

 ٥ٞاف ك٢ٛت٫ا كٛٗ ٧ٙف٫ا ك٬ي٩ ٦٤ ١ي٢ي....١ط٩ِ ادي٨ي.... ١ط٩ِ: اد٪٣

 



 ضٜي ٦٤ اْخٜػ..٬٥٢١ت اـخف٥٢ج..س٬ق اـخف٥٢ج كا٧ا ايػيا ةي٦ كٛٗ

 

 كح٬ٟف اسي٫٢ا ٤ا كي٬ـ ٫٨ْا ةٓيػ ـ٨ي٦ ْلؽ...١ط٩ِ ةؿ..٘ي٫ا ارحاح ١ط٩ِ

 

 ةي٦ يٜٗ ٢ٛت٫ا اي٩ ي٨ٓي ْارؼ ايػيا ةي٦ يٜٗ ٢ٛت٫ا ٛػا٨٤ا ٤خاض٩ ضاس٩ ٠ٞ

 

 كرة٨ا انال ةٓو ٤ّ ٬ٟ٧ف ٧هيت٨ا ٤ق ي٦ٟ٥ ٤ق..ٞػق اـخف٣٢ كا٧ا ايػيا

 

 ١تٓو ٤ق ا٨٧ا اف ٣٫ٙ٧ ٢ْلاف ٞػق ةي٠٥ٓ

 ا٥١فخلٙي ٘ي ١ي٢ي....كٛخ٩ ٤ق دق ٘ي٩ ةخٟٙؽ ا٧ج كا٢١ي ْايل٩ ١ي٢ي: ـيٗ

 

 اد٪٣ يا ةٜي ٞٙاي٩ ةتٓو ٘ي٩ حؽحت٬ٍا ا٢١ي ا٬١ٛج كدق ٬ٞيف٩ ك٪ختٜي

 ا٧ج ك٬١ ٧ٙؽح ْايؾي٦.. ةٜي ٞٙاي٩ ناضتٝ رأي ك٢ْي اة٨ي يا ٬ٛـ: سػ٪ا

 

 ٞػق ٟ٘ٙاي٩..٪٨ٙؽح ٤ق ةٓيػ ٘ي٢ج

 ةؿ احغ٨ٜج ٪يا.. ٬ٞيف٩ ضا١خ٫ا ٞا٧ج ٥٢١فخلٙي كراض٬ا ك٩٤٬ٛ ايػق ٤فٝ

 

 سػا كضت٬ق ٢ْي٩ ٣٫٢ٞ احٓؽ٬٘ا اد٪٣ ْي٩٢...٬ٞيف٩ ٞػق ٕيؽ ا١ػعاف ٦٤

 ٢ْلا٫٧ا ا٨١ار ٘ي ٧ٙف٩ ر٤ي ٥١ا اٞخؽ ضت٬ق

 ٘اٛج ٢ٛتي ركح: اد٪٣

 ٨٤ي ٛؽب...اق: ١ي٢ي

 ايػ٪ا ك٤فٝ ٫٨٤ا ٛؽب اد٪٣

 ةؽق اة٬ٞي: اد٪٣

 ةطتٝ...ةاة٬يا د٬ْق ٤ا١يق: ١ي٢ي

 ز٪ٜج ا٧ا ٪٨ا ٦٤ ةٜي ٪٨غؽج ٤ق.. ٥ٞاف كا٧ا: اد٪٣



 ٨٤ي؟؟؟؟ ز٪ٜج: ١ي٢ي

 ةٜي ضؽاـ ٧اس يا احش٬ز ْايؾ: اد٪٣

 ىطٟج ١ي٢ي

 ْؽكـ٩ كٙج ؟؟٥ْؽؾ ضتيتخ٩ رٛت٩ يغؽـ ْا٠ٛ ضػ ٘ي ا١فتب ا٧ج: ١ي٢ي

 

 ٤غؽك٩٤؟؟ ةؽٛت٩

 ا٠٥ْ ْايؾا٧ي ٨ٞخي كةٓػي٦....ضتيتخي يا ٥٤يؾق ح٧٬ٟي الزـ: اد٪٣

 

 ٨٤ي؟؟ حؽكضي اي٩؟؟اـيتٝ

 حا٧ي٩؟؟ ٌؽي٩ٜ ٛػا٤ٝ ٨ٟ٤ق ي٨ٓي: ١ي٢ي

 اي٩؟؟ ا٠٥ْ ا٥١ٙؽكض ٞاف دٞخ٬رق يا ا٧خي ١٬ٛي٢ي: اد٪٣

 ـاْات ةؿ ا١ؽئ٩ ١طػ ة٨ػع٫٢ا ا٧ت٬ة٩ ٤ٓا٧ا ةي٬ٟف اض٨ا ٬١ ْار٩٘ ٤ق: ١ي٢ي

 

 ٘ي٦؟ دق اح٥٢ٓج ا٧ج....ٞػق ٬٫٢١ا ٤شؽي ٠٥ٓ٧ ة٨طخاج ٘ٓال

 ا٤خي؟؟ ٪٨خش٬ز ا٣٫٥١ ـيتٝ..احهؽؼ ةي١٬ٜٝ ا١شيق: اد٪٣

 ا٤خي؟؟ ْايؾ ا٧ج: ١ي٢ي

 ا٤تارح ْايؾ ا٧ا: اد٪٣

 ْؽكـي٦ الض٢ي ٘ؽح اض٢ي كاح٠٥ٓ ا١ٙؽح ٤ٓاد احطػد اعيؽا

 ةٓو ٢ْي اليٜي٦ ٞا٬٧ا س٨ت٫ا ٬٨٤ر ةػر ٞاف كاد٪٣ س٥اؿ ٩ٟ٢٤ ٞا٧ج ١ي٢ي

 

 يطٟي ٘ؽح ٘ٓال ك٢٥ْخ٩ ةاة٫٨ا ٘ؽضج اعيؽا ك٬٘٘ا...سػا ض٬٢ كك٣٫٢ٟ سػا

 

 ا٥ٓ١ؽ ١ي٩٢ ٘ٓال كٞا٧ج ٨ٕخ٩٢ ٥ٞاف ك١ي٢ي ٢ٛت٩ ٦٤ ٨ٕي اد٪٣.. ٩٨ْ

 ٞاف دق ا١ٙؽح ٘ي ٞخيؽ رٛم كـيٗ ا١ٙؽح ضيؽكا اد٪٣ انطاب ٠ٞ

 ة٢ي٢ي كةارحتا٩ٌ ةأد٪٣ سػا ٘ؽضاف



 كـؽح كٛٗ ٩٤٬٧ اكى٩ دع٠ ٤ا كاكؿ ةيخ٣٫ كراض٬ا ْؽكـخ٩ اعػ اد٪٣

 ا٪٬ق كس٨تٝ اي٩؟؟ا٧ا ٘ي ـؽضاف.. ٫٧ائي ا١فؽضاف ٬٨٥٤ع ال: ١ي٢ي

 ةؿ ضاس٩ ا٘خٟؽت ال: اد٪٣

 اي٩؟ ا٘خٟؽت: ١ي٢ي

 ك٘ي ا١فؽيؽ ٢ْي كرد اض٩٢ٍ ٨٤ي ٢ٌب ٘ؽض٩ ي٬ـ اض٥ػ ا٘خٟؽت: اد٪٣

 ض٬٢ق ٞا٧ج اكىخ٩ دع٢ج ٥١ا..٥ْؽ ٢ْي ٢ٛخي٢ي ٥١ا ـيتخٝ ٨ٞج دق ا١ي٬ـ

 

 ٤ّ ادع٫٢ا زي٫ا اكى٩ ٨ْػي ٪ي٬ٟف ٤ا ٥ْؽ اف ـاْخ٫ا ك٢ٛج ٬ٛي

 

 ْؽكـخي

 اض٨ا؟؟ كال اض٢ي اكىخ٣٫...س٨تٝ ا٪٬ق كادي٨ي: ١ي٢ي

 ٢ٛب رـ٥خ٣٫٢ ٪٥ا كرد ٫٢ٞا االرض ٘ارك٢ٝ ا٧ا كةٓػي٦ ٌتٓا اض٨ا: اد٪٣

 

 ا١فؽيؽ ٢ْي ةؿ

 ا٧ا كال اض٢ي كْؽكـخ٩: ١ي٢ي

 كٞٙاي٩ ٘يٟي ة٬٥ت كا٧ا ا١ػ٧يا ٘ي ْؽكـ٩ كارؽ كاس٠٥ اض٢ي ا٧خي: اد٪٣

 

 كٛج حييّ

 ٤ّ ركضي٦ ٘ي٫ا احش٥ّ ١ي٩٢.. ا٥ٓ١ؽ ١ي٩٢ ٞا٧ج ك٘ٓال ا١تاب ك٬٢ٙٛا كا٫١ا

 

 ضٜٚ كاد٪٣..دي ا٢١ي٩٢ ا١طٜيٜي ا١طب كْاك٬ا كاضػق ةؽكح ا٧ػ٤ش٬ا ةٓو

 

 اض٢ي ٫٥ٌٓا ةي٬ٟف الف ا٬٨١ر ك٘ي ا٠ٟ١ ٛػاـ ةؿ ٤ٓا٪ا ٪ي٨اـ ةا٩٧ كْػق

 

 عتً كا١تاب ٢ْي٣٫ ا١طب ك٥ؿ ٢ٌٓج...ةٟخيؽ



 ٦ْ اةػا يتٓػ٪ا كيئ ْايؾق ك٤ق اد٪٣ ضي٦ ٘ي ٧اي٩٥ ١ي٢ي

 

 ن٬ت ٢ْي نطي٬ا..ٞػق ي٨اـ ـ٨ي٦ ْلؽ ٦٤ ٤ؽق الكؿ كاد٪٣...ضي٩٨

 

 سا٤ػ ةيغتً ا١تاب

 دق ا١ؽع٣ ٤ي٦ دق: ١ي٢ي

 ٪ي٥لي ك٪٬ انال ضاس٩ ـا٩ٓ٤ ٤ق ٧ٙفٝ اْختؽي: اد٪٣

 حٙخٟؽ: ١ي٢ي

 ا٘خٟؽ:  اد٪٣

 

 ٤هؽ دق..احشا٪٩٢ ْار٩٘ ٤ق ةشػ: ١ي٢ي

 .. ضي٨ي ٦٤ ٪خ٤٬ٜي ٤ق كا٧خي..اةػا ٤ٟا٧ي ٦٤ ٪٬ٜـ ٤ق ا٧ا ٤ا: اد٪٣

 

 ي٥لي الزـ ا١تاب ٢ْي ٢٘ي

 ١ي٩؟ ةختٓػي ١ي٢ي يا ي٬ق: اد٪٣

 كحٓا١ي ا١تاب ٢ْي ا٢١ي ك٤لي ا٘خص..ٞػق ةيغتً كا١تاب ْار٩٘ ٤ق: ١ي٢ي

 

 ةفؽ٩ْ

 ٞػق كاي٩ٙ ا٧خي: اد٪٣

 عاٌؽي ٢ْلاف: ١ي٢ي

 كاؼ ٥١ا كاحهػـ ا١تاب يٙخص ةؽق ك٢ٌّ  اد٪٣ ٛاـ

 

 اض٥ػ

 ضاس٩؟ ٘ي ا٨٘ػـ: اد٪٣

 ٤فاْػحٝ ٤طخاج ا٧ا اد٪٣ يا ارس٬ؾ: ةيٓيً اض٥ػ



 اعي؟؟ يا اي٩ ا٧ج...٤فاْػحي ٤طخاج ح١٬ٜي نتاضيخي ي٬ـ ساي٢ي: اد٪٣

 ٩ٓ٨٤ ٘اض٥ػ ا١تاب ٪ي٠ٜٙ ك١ف٩

 ارس٬ؾ اة٨ي ٞؽي٣ يغم ا٬٥١ى٬ع ٤ايغه٨يق ا٬٥١ى٬ع ارس٬ؾ: اض٥ػ

 

 اد٪٣ يا

 ٞؽي٣؟؟ ٤ا٩١: اد٪٣

 ا٧ج ٌا١تي٨ٝ كضا١يا كع٬ٍٙق ةٍارد٪٣ ٨ٞج ْهاة٩ ٘ي..احغٍٗ: اض٥ػ

 ٞؽي٣ ك٪يؽس١٬ٓي ا٧ج ْايؾي٨ٝ ٪٥ا..٤ٓا٪٣ كحخ٣٢ٟ حؽكض٣٫٢

 اـخٖؽاة٩ ٩٥ٛ ٘ي ك٪٬ ةيف٩ٓ٥ كاٛٗ اد٪٣

 ْلؽ ٫٨٤ا احطؽ٤ج ا٢١ي ْؽكـخي ٢ْي نتاضيخي ي٬ـ ْايؾ٧ي ا٧ج: اد٪٣

 

 يؽس١٬ٓٝ عاٌؽ ٢ْلاف ١ٓهاة٩ ٧ٙفي اـ٣٢ كاركح اـيت٫ا ةفتتٝ ـ٨ي٦

 حخ٢ٍب؟؟ ْي٦ ك١يٝ ٞػق ٛػا٤ي كاٛٗ ازاي اي٩؟؟؟ا٧ج اة٨ٝ؟؟؟؟ا٧ج

 ٢ٍ٘ٓج ةخف٥ّ كا٩ٙٛ ٞا٧ج ١ي٢ي

 يشيت٢ٝ كيؽكح يفي٨ي ْايؾق ا٧ج.. يٍاؽ ال ا٧فاف ةشػ ا٧ج: ١ي٢ي

 

 اة٨ٝ حغفؽ ا٧ٝ ١يٝ رة٨ا ٦٤ ْٜاب اض٢ي دق...ةخط٣٢ ا٧ج دق اة٨ٝ؟؟ال

 

 ٞػق ٦٤ اٞخؽ يطه٢ٝ ياريج..ٞٙاي٩ ك٤ق ْارؼ..٫٢ٞا كضياحٝ ك٤ؽاحٝ

 

 ضػ حغفؽ اي٩ ي٨ٓي سؽب... ٬ٛي ةخطت٩ ضػ ٦٤ حخطؽـ ا٧ٝ سؽب..٥ٞاف

 

 ةؽق ا٢ٌّ ـٜيخ٫ا٨١ا ا٢١ي ا١ٟاس ٧ٙؿ ٦٤ كاكؽب سؽب...٘ي٩ ركضٝ

 ا١ٖيَ ٦٤ ٪ي٨ٙشؽ ك٪٬ كك٩ ٘ي ا١تاب ٠ٙٛ اد٪٣

 اي٩ ي٬٢٥ٓا ْار٘ي٦ ٤ق ـاٞخي٦ ١ي٢ي ٪٬ ٘ي٠



 انال ٪٨ا يشي ازاي..ٕؽيب ادـ ة٨ي دق: ١ي٢ي

 :..................اد٪٣

 اي٩؟؟ ٪خ٠٥ٓ اد٪٣: ١ي٢ي

 اي٩؟؟ ا٠٥ْ ْايؾا٧ي ا٧خي: اد٪٣

 ا١ػ٧يا ٘ي ْؽيؿ الض٢ي ٍ٘ار اض٢ي ك٪٢٥ٓٝ حٓاؿ ضاس٩ ٪٠٥ٓ٨ ٤ق: ١ي٢ي

 ٤ف٥٫ي٦ االح٨ي٦ ك٪٥ا ا٬١ٛج ٬ٌؿ ةؿ يٍٙؽكا كدع٬٢ا كػح٩

 

 ْتيؽ ٞا٧ج ك٪٨اؾ ةيخ٩ ركح اض٥ػ

 ذ٦٥ حػّ٘ الزـ ا٩٧ ْار٩٘..ْار٩٘ ال٧ي اي٩ ٢٥ْج ٪فأ١ٝ ٤ق ٌتٓا: ْتيؽ

 

 ا١غيا٩٧

 اةػا ٪يؽ٘يٝ ك٤ق ٪يف٢ٓ٥ٝ ٥٢ٞي٩ ا٧خي: اض٥ػ

 ٪ي٬ٓى٨ي رة٨ا كا٧ا..اد٩ٓ٘ عيا٧خٝ ذ٦٥ دق...٪٩٥٢ٟ ٤ق اض٥ػ يا ال: ْتيؽ

 

 ٪ي٬ٓى٨ي اٞيػ..

 نؽعج ٫٨٤ا ٛؽب اض٥ػ كحٓيً حٓيً ٘ي٢ج

 ٨ٓ٤ػيق ا٧ا..ا٬ٛـ الزـ ا٧ا...اكْي..س٨تي حيشي اك ح٥٢ف٨ي اكْي: ْتيؽ

 

 ا١تؿ الزـ كا٧ا ٪ي٬٥ت اة٨ي..ـ٬دا ٪ػكـ اكخؽي الزـ ـ٬دا ٪ػكـ

 

 ـ٬دا ٪ػكـ اكخؽي الزـ..اـ٬د

 ٬ٛي نٓب ذ٦٥ ٘ػق ا١ر٦٥ دق ٬١...اي٩ ي٠٥ٓ ْارؼ ك٤ق ةيٓيً اض٥ػ

 

 كـاٞخي٦ ٛاْػي٦ كاض٥ػ ١ي٢ي

 حا٧ي ـؽضاف اد٪٣: ١ي٢ي



 ةا١ٝ حل٢ٖيق ٤ا ضتيتخي يا ال: اد٪٣

 ٘ي٩ ةخٟٙؽ ا٧ج: ١ي٢ي

 ك١ػ ٥ٞاف ٪٬ ٤ٓاق ة٢ٓب ٨ٞج.. زياد ٥ْؽ ٘ي دق..ٞؽي٣ ٘ي ٘ي٩ ٤ق: اد٪٣

 

 ةيغاؼ ك٤ق ك٤ؽح عٙيٗ د٩٤.. سػا ١ؼيؼ

 اد٪٣ يا ٪اح٩ ركح: ١ي٢ي

 ةه٫٢ا اد٪٣

 ٤ق كةٓػي٦ اةػا ضاس٩ سؽا٩١ ا١٬١ػ ٬١ اةػا ٧ٙفٝ ٪خفا٤ص ٤ا ٥ْؽؾ: ١ي٢ي

 

 حغ٢ي ا٧ٝ ح٬ْػ٧ي ةؿ..ضػ ٘ي اك٥ج اك ضػ ٬٤ت ٢ْي اةػأضياحي ْايؾق

 

 ٬٫ٙ٤ـ كحؽس٢ٓي ٧ٙفٝ ٦٤ ةا١ٝ

 ا١ػ٧يا ٘ي ١ي٢ي اس٠٥ يا ٬٫ٙ٤ـ: اةخف٣ اد٪٣

 ةٜي نػٛج ٤ا ا٧ج دق: ١ي٢ي

 ٫٢ٞا ا٨١اس ٦ْ ةٓيػ ك٧فا٘ؽ ٪اعػؾ كةٓػ٪ا كةؿ ا٫٨١اردق ٪٬: اد٪٣

 

 اح٨ٜٙا ا١ػ٧يا ٘ي ْف٠ ك٫ؽ اض٢ي ك٧ٜيي

 اح٨ٜٙا: ١ي٢ي

 اـخٖؽب كا٠ٟ١ ك٩٢ٖ ٪٬ كراح االكؿ ا٪٩٢ ٨ْػ ا١ٙيال كدا٪ا اد٪٣ اعػ٪ا

 

 ـيٗ كعه٬نا كس٬دق ٦٤

 دق؟؟ اي٩: ـيٗ

 س٥ّ كةفؽ٩ْ اض٥ػ ٤اـ٫ٟا ا٢١ي ا١ٜيي٩ اكراؽ ْايؾ...اعؽس: اد٪٣

 

 احطؽؾ ٩٢ٞ ةخاْي ا١ٙؽيٚ



 اح٫ت٢ج؟؟ اض٥ػ؟؟ا٧ج ٢ْلاف ْؽكـخٝ ـيتج ا٧ج: ـيٗ

 ٧ٙؼ ا٣٫٥١..ا٣٢ْ كهللا اح٫ت٢ج ٞػق ك٢ٟي: اد٪٣

 ٛهادق كاٛٙي٦ ك٣٫٢ٞ ٞا٩٢٤ كا١ٙؽيٚ ا٥١غاةؽات ٤ػيؽ سا٩١

 دي ا١ِؽكؼ ٘ي حفاْػق ا٧ٝ ٨٤ٝ ٧تي٠ ٬٤ٛٗ دق اد٪٣: ا٥١ػيؽ

 اة٦ ٢ْلاف ٞػق ة٠٥ٓ كا٧ا دي٥ا ١ي٫ا اخ ٪٬ٟف ا٧ي ْتيؽ كْػت ا٧ا: اد٪٣

 

 ك٤طػش ةي٨ا ـؽ ٪يٙي٠ دق ا٬٥١ى٬ع كةٓػي٦ ٪٬ ٢ْلا٩٧ ٤ق اعخي

 

 ٞٙاي٩ ا٬ٛؿ ا٧ا ٤ا ١طػ كيئ اي اك احػع٢ج ا٧ا اف اةػا ٪يٓؽؼ

 اي٩؟؟ ي٨ٓي: ا٥١ػيؽ

 ك٪غ٢ي٩ رسّ ا٩٧ ٪يٓؽؼ ٤ق اة٬ق ةؿ ٞؽي٣ ٪ؽسّ هللا ةأذف ي٨ٓي: اد٪٣

 

 ٤ٓخؽض؟؟ ضػ...ك٬ي٩ يخٓؼب يٙي٠

 اة٬ق دق ةؿ: ا٥١ػيؽ

 ـ٨ي٦ ْلؽ ٪فيت٩ ٤ق ك٤احغا٘ق ك٬ي٩ ا١طؽ٤اف ٣ٌٓ يػكؽ ْايؾق: اد٪٣

 

 يادكب ي٬ـ ٞاـ ٪٥ا ٠٥ْ ٪٬ ٤ا زي

 ةؽاضخٝ عالص: ا٥١ػيؽ

 ٧ٙؿ ك٘ي يٜاة٣٫٢ كاحٙٚ ا١ٓهاة٩ ٣٢ٞ كةٓػ٪ا ٩٢ٞ ا٬٥١ى٬ع درس اد٪٣

 

 ٩٢ٞ ٘ؽيٚ ٤ّ ُتً ا٬١ٛج

 كيش٫ؾكا ةي٢تف٬ا ٞا٬٧ا

 االعتار؟ اي٩: ـيٗ

 اي٩؟ اعتار: اد٪٣

 ا٤تارح ١ي٩: ـيٗ



 كةه٩٢ ىطٝ اد٪٣

 ا٤تارح ١ي٩٢ ٘ي يغهٝ اي٩ كا٧ج: اد٪٣

 ٢ْي٩ اح٦٥ٍ كالزـ ناضتي: ـيٗ

 ا٧ج ةا١ٝ حل٢ٖق ٤ا ا١غيؽ ٘يٝ: اد٪٣

 ؟؟ اضٟي٢ي اي٩ ٢٥ْج ي٨ٓي: ـيٗ

 ؟؟؟ا٧ج ٤ؽاحي ٤ّ اي٩ ٢٥ْج اضٟي٢ٝ ْايؾ٧ي اي٩؟؟؟ا٧خي ؟؟؟اضٟي٢ٝ احش٨٨ج ا٧ج: اد٪٣

 اي٩؟؟ كال اح٫ت٢ج

 ةٜي رعا٩٤ ة٠ٍ: ـيٗ

 د٤إٝ ريص ٤ؽاحي ٦ْ ضاس٩ ٪طٟي٢ٝ ا٧ا؟؟؟٤ق: اد٪٣

 ٪ػك٩٤ ٬٘ؽ ٢١ؽناص كاٛي ك١تؿ ١تؿ اد٪٣

 كاٛي ةي٢تؿ ا١ِٓي٣ اد٪٣ ا٤خي ك٦٤: ـيٗ

 اض٥ػا١هتص ك٩ٙٛ ا٢١ي ي٠٥ٟ ٥١ؽاح٩ يؽسّ كْايؾ احش٬ز ٤ا ـا٩ْ ٦٤: اد٪٣

 اي٩؟ كٛٗ اض٥ػ ك٪٬: ـيٗ

 ٞػق ةٖيِٝ ٬٤ت: اد٪٣

 رسّ اد٪٣ كاعيؽا ة٨شاح ا٢٥ٓ١ي٩ كح٥ج ٞؽي٣ يشيت٬ق كراض٬ ك٤لي ـاة٩

 

 ٢ْي٫ا ٧ادي ةيخ٫ا ٦٤ عارس٩ ١ٜا٪ا ١ٓتيؽ كراح اة٬ق ٨ْػ ا١تيج كاعػكق ا١٬١ػ

 اـخ٨ي ْتيؽ ْتيؽ: اد٪٣

 ا٤لي الزـ اد٪٣: ْتيؽ

 ٘ي٦؟ رايط٩: اد٪٣

 اةػا ـ٬دا ٪ػكـ ٨ٓ٤ػيق حغي٠.. ـ٬دا ٪ػكـ اكخؽي الزـ: ْتيؽ

 ٤ٓايا حٓا١ي..١ي٩ ٞػق ْا٩٢٤ ا٧ج..ٞػق ٬٘ٛي: اد٪٣

 ـ٬دا ٪ػكـ اكخؽي الزـ ة١٬٢ٜٝ: ْتيؽ

 ةؿ حٓا١ي: اد٪٣

 ٞؽي٣ ٢ْي ك٧ادي ا١ٓياط ٦٤ ٫٨٤ارق ك٪يا كدع٫٢ا ا١تيج كراح اعػ٪ا

 ٤ا٤ي ٤ا٤ي: ٞؽي٣



 ا٢١ي ٠ٞ ع٢ي ْياط ةخٓيً ك٪يا اة٫٨ا كى٥ج االرض ٘ي كٛٓج ْتيؽ

 

 يٓي٬ٍا كاٛٙي٦

 ال٩٤ رسٓخ٩ ا٧ٝ ٬ٛي ةطتٝ ا٧ا: الد٪٣ ١ي٢ي

 ارس٩ٓ اركح كاٜ٘خي ا٧ٝ ٤خلٟؽ كا٧ا: اد٪٣

 دق ٦٤ ْايؾق: ١ي٢ي

 حٓيٍي؟ ْايؾق اي٩ دق ٦٤: اد٪٣

 ٞػق ٬٧٬٧ ْايؾق اي٩ اْيً ال: ١ي٢ي

 يشي ةٟؽق ٤خفخٓش٢يق: اد٪٣

 كٛٙج ْتيؽ

 اةػا ٪٨فاق ٤ق دق س٥ي٢ٝ ةؿ اي٩ ا١٬ٛٝ ْار٩٘ ٤ق ا٧ا اد٪٣: ْتيؽ

 ٢ٌب ١يا ا٧ا ةؿ االع٬ات ةي٦ س٥اي٠ ك٤ٙيق اعخي ا٧خي: اد٪٣

 ٪فيت٩ اض٥ػ اـيب ْايؾ٧ي ٬١ ضاس٩ اي ٬ٛؿ: ْتيؽ

 يٓؽؼ اض٥ػ ْايؾ ٤ق ةؿ ا٧ا..ا٧خي ةيٟي عان٩ ةاض٥ػ ْالٛخٝ ال: اد٪٣

 

 رسّ ٞؽي٣ اف ضا١يا

 ٤ٓاياي ٪اعػق ٤ق ا٧ا اي٩ ي٨ٓي: ْتيؽ

 أل ةي٩ يٓؽؼ اض٥ػ ٦ٟ١ ٤ٓاق ٪٨ا ا٘ي٢ي ا٧خي: اد٪٣

 يٓؽؼ ض٩ٜ ك٦٤ اة٬ق دق أل ٢ٛخ٢ٝ ٬١: ْتيؽ

 ٢ْلا٧ٝ دق ٢٥ْج ا٧ا...٪٨ا اخ ١يٟي اف ح٨في ةؿ كاحٙي٢ي اة٨ٝ عػي ٪١٬ٜٝ: اد٪٣

 يػكؽ الزـ ةيطت٩ ضػ ٦٤ ا١طؽ٤اف يشؽب الزـ اض٥ػ..اض٥ػ ٢ْلاف ٤ق ٞؽي٣ ك٢ْلاف

 ٤ق ةؽاضخٝ يتٜي ٤هؽق ا٧خي ٬١ ٦ٟ١..ا١طؽ٤اف ٦٤ ا٢ٜ١ب ٘ي ةخ١٬ّ ا٢١ي ا٨١ار ٣ٌٓ

ٝٓ٨٥٪ 

 ٤ق ارس٬ؾ ةؿ ٞال٤ٝ ٪ف٥ّ ا٧ا..٨ْي احأعؽت ٤ا ك٥ْؽؾ س٨تي ٥ْؽؾ ٬ٌؿ ا٧ج: ْتيؽ

 اد٪٣ يا ارس٬ؾ ٞخيؽ ٢ْي٩ حٜفي

 نص؟؟ ْتيؽ يا ةخطتي٩ ا٧خي: اد٪٣



 ةفأ٩١ ك٨ٞج ا٢١ي٠ ةي٨اـ ٤ٟا٧ق ٧ػ٤اف ٞاف ا٬١ٛج ٬ٌؿ..٧ػ٤اف ك٪٬ ةطت٩ اي٬ق: ْتيؽ

 ـا٤ط٩ ٘ارس٬ؾ ا١ي٥يؽ حأ٧يب ٦٤ ضهخ٩ اعػ ٪٬ ةؿ ةي٫ؽب دي٥ا ٞاف ٤ا١ٝ

 د٬١ٛخي ٤ق ةؿ ا٬١ٛج ٤ّ ٦ٟ٥٤: اد٪٣

 س٬زؾ اف كاـ٩ٙ ٩٢ٞ دق ٘ؽا٣ٟٛ ٢ْي اـ٩ٙ ا٧ا ١ي٢ي يا كا٧خي اد٪٣ يا ١يٝ ٤خلٟؽق ا٧ا: ْتيؽ

 ةفتت٨ا نتاضيخٝ ي٬ـ ـاةٝ

 ...١تٓو كاد٪٣ ا٧ا رس٨ٓا ٩٢١ كا١ط٥ػ رسّ ٞؽي٣ اف ا٣٫٥١: ١ي٢ي

 ْف٠ ك٫ؽ اض٢ي يتػؤا ٢ْلاف ا٥١ٍار ٢ْي ك٬ٓ٢ٌا ١ي٢ي اعػ ا١ٙشؽ اد٪٣

 

 ا١ط٥اـ كراضج ـاةخ٣٫ ١ي٢ي..ا٥١ٍار كدا٪٣ ا٢١ي ٌتٓا كـيٗ ا١ػ٧يا ٘ي

 ٤خ٫يأ١ي ا٧ا كال ٫٨٢١اردق ا٤تارح ٦٤ اض٬٢ت ١ي٢ي ٪يا..اد٪٣ يا ة١٬ٜٝ: ـيٗ

 ةخط٬٢ ةخٙؽح ٥١ا اض٬٢ت ٪يا ةؿ ض٬٢ق ٬ٌؿ ٢ْي ٪يا: اد٪٣

 ٞػق حٜؽيتا د٬١ٛخي عيؽق ا٫٧ا ةيخ٫يأ١ي ٞاف االكؿ ةا١ِتً اي٩ ٫٧٬١ا ٨ْي٫ا ٪يا: ـيٗ

 ر٤ادي

 ٩٢ٞ ةه٬ح٩ ىطٝ اد٪٣

 ضفب ٢ْي ةخ٢ٜب ٨ْي٫ا؟؟؟٨ْي٫ا ا٬١اف ْؽ٘ج ٤ا ١طػ اي٩ ٛػ ٘ي٢ج ا٧ا ْارؼ ا٧ج: اد٪٣

 ا٥١ؾاسي٩ ضا١خ٫ا

 اي٩؟؟ ةخطت٩ ٬١ف اٞخؽ كا٧ج: ـيٗ

 ٞخيؽ ةي٫ِؽ ٤ق دق ةؿ ا١هٙاء ٨٤خ٫ي ٘ي ٬١ف سػا ا١ٙاحص ا١ؽ٤ادي: اد٪٣

 ةؿ ضي٨ٝ ٘ي ك٪يا ٪ي٫ِؽ اٞيػ: ـيٗ

 ٢ْي٣٫ سج ك١ي٢ي ىؽة٩ اد٪٣

 ؟ ٤ا٣ٟ١: ١ي٢ي

 ح٨اـ حؽكح ٤ا ةٜي ا٧ج ح٥لي ٤ا.. ٤ٙيق ال: اد٪٣

 اكى٩ ٘ي ا٧خ٬ش ٤ا ا٥١ٍار ٘ي ةؽق ا٧خ٬ ٌيب ركح د٬١ٛخي...٩ٜ٢ْ ا١ٖؾ عػ٩٤ اعؽت: ـيٗ

 ضػ ا٧ٙاس ٢ْي ٌاةٚ ٤ق ا٧ا ي٨ٓي

 ١الرض كةهج احٟفٙج ١ي٢ي

 ا٧ا؟؟ ٢ٍٕاف..حؽحاح حؽكح ْايؾؾ ةؿ ا٧ا: اد٪٣

 ـالـ ٤اكي..٢ٛخ٢ي ارحاح اركح: ـيٗ



 ك٤لي ٢ْي٣٫ ـ٣٢

 ٬ٌي٩٢ ة٬ـ٩ ةاـ٫ا كراح س٨ب كاعػي٦ ١ي٢ي ٤ّ اد٪٣ ٤ا٤لي كةٓػ

 ١ي٩؟؟ ٞػق ٢٥ْج ا٧ج: ١ي٢ي

 ٢٥ٓ٘ج ٞػق ا٠٥ْ ْايؾ ٨ٞج: اد٪٣

 كا٨١اس: ١ي٢ي

 يٓشت٨ي ٤ا كٛج كاة٬ـ٫ا ٤ؽاحي كةٓػي٦ ضاس٩ ٨ْػ٧ا ٩١ ٤طػش: اد٪٣

 حا٧ي ةاـ٫ا

 ض٬٢ حهػؽ ا٬٢١ف دق ةٜي ٪٬: ـيٗ

 ةيته٩١٬ ك٪٥ا ةٓو ٤ّ ن٬رق كن٬ر٪٣ كرا٪٣ ٞاف ا٢١ي ١فيٗ ةه٬ االح٨ي٦

 ا٤خي ٦٤ كاٛٗ ا٧ج: اد٪٣

 اـخ٨ي ٢ٜ٘ج ٪ي٫ِؽ كا٬٢١ف ٪خت٬ـ٫ا الزـ ا٧ٝ ْارؼ ٨ٞج: ـيٗ

 سيتخ٩ ا٢١ي ا٧ج ةٜي ٪٨ا حٓاؿ ٌيب حفخ٨ي ٢ٛج: اد٪٣

 ٨١ٙفٝ

 

 ٢ْي٣٫ ةخيطٝ ك١ي٢ي ا٥١شا٧ي٦ زي ةٓو كري يشؽكا ٬ٓ٢ٌ

 سا٤ػ ةٓو ٢ْي كـ٬٥٢ا ك٬ٙٛا ةٓػي٦

 ناضتي يا ٤تؽكؾ: ـيٗ

 كسؽب هللا ٢ْي اح٠ٟ يفخا٪٠ ا٬٥١ى٬ع ٟ٘ؽق ٢ْي... ْٜتا١ٝ: اد٪٣

 ةطؽيخي اىطي ا٧ي يفخا٪٠ ي٨ٓي ٞػق كايٗ ا٧ج: اةخف٣ ـيٗ

 ـيٗ يا يفخا٪٠.. ضياحٝ حتػأ ا٧ٝ يفخا٪٠: اد٪٣

 ي٥لي ٤ا كٛت٠ سا٤ػ ى٩٥ ـيٗ

 اـخ٨ي ـيٗ: اد٪٣

 اي٩؟؟ عيؽ: ـيٗ

 ٢ْي٩ ٪٨خق ٤ا الض٥ػ ك٬ٛؿ الة٬ق ٞؽي٣ رسّ ركح: اد٪٣

 ٥ٞاف كـيٗ اةخف٥ج ١ي٢ي



 زيٝ حتٜي ٫٢ٞا ا٨١اس ياريج: ـيٗ

 اض٥ػ ضخي ٤تف٩ٌ٬ ٫٢ٞا ا٨١اس كْايؾ ٤تف٬ط ا٧ا كةٓػي٦.. ضاس٩ ٪فخٙاد ٤ق: اد٪٣

 ٢ْي٩ ٞػق ٞٙاي٩ كحؽس٩٢ٓ حفا٤ط٩ ١ٓتيؽ ك٬ٛؿ..٥ٞاف

 ١تٓو كارس٣٫ٓ حا٧ي عاٌت٩ ٪٠٥ٓ ضاىؽ: ـيٗ

 اكال٧ي؟؟؟ عاٌت٩ ٨ٞج كا٧ج: اد٪٣

 ةٜي ـالـ ياال حطٟي٢ٝ حتٜي ١ي٢ي: ـيٗ

 سا٤ػ ضي٩٨ ٘ي ناضت٩ اعػ

 ٤ٓايا ٢٥ْخ٫ا ضاس٩ ٠ٞ ٢ْي ـيٗ يا ٬ٛي ٤خلٟؽ ا٧ا: اد٪٣

 ناضتي ا٧ج ا٧ٝ ٥١شؽد ٤خلٟؽ كا٧ا: ـيٗ

 ك٤لي ْؽكـخ٩ كاعػ ١تٓو اةخف٬٥ا

 ا٥ٓ١ؽ رض٩٢ كةػأت ا١ٍيارق رٞت٬ا كاعيؽا

 

 هللا كاء اف اعؽي ركايات ٘ي كاك٣ٟ٘٬ ا١تفي٩ٍ ركايخ٨ا ٘ي احتف٬ٍا ح٬٧٬ٟ اح٨٥ي

 ض٬٢ق اي٩ ا١ٜه٩ ٘ي راي٩ ي٬ٜؿ كاضػ ٠ٞ

 كضل٩؟؟؟؟؟ كال

 ا١ٜه٩ كغهيات ٦٤ كغهي٩ ٠ٞ ٘ي راي٩ ي٬ٜؿ كاضػ ٠ٞ

 ح٢ٓيٜاح٣ٟ ٤فخ٨ي٩ ك٪ٟؼا ٞؽ٪خ٬ق ٤ي٦ دـ اعٗ ٤ي٦ ضتيخ٬ق ضػ اٞخؽ ٤ي٦
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