
 أصضلبء اٌطفٌٛخ
 

 عثّب سّؼذ أٔٗ ِٓ ػبصح اٌٍّٛن

 أْ ٠ضػٛا اٌّذبعث١ٓ أْ ٠مفٛا إٌٝ اٌشّبي جٙخ اٌمٍت،

 ٚ اٌشجبػخ. إٌٝ ا١ّ١ٌٓ ٠مف اٌٛػ٠غ، 

 ٚ اٌسىغر١غ ٚ اٌّذبسج١ٓ ألْ ٚظ١فخ اٌّذبسجخ

 ٚ اٌىزبثخ رمَٛ ثٙب ا١ٌض ا١ّ١ٌٓ. فٟ اٌٛسػ،

 

 اٌصٛف١ْٛ،

 ألٔٗ فٟ اٌزأًِ ٠صجخ ٘ؤالء ِغآح.

 ٠سزط١غ اٌٍّه أْ ٠ٕظغ فٟ ٚجُٛ٘ٙ

 ٚ ٠غٜ دبٌزٗ األص١ٍخ.

 

 أػطٟ اٌج١ٍ١ّٓ ِغآح،

 ٚ صػُٙ ٠غغلْٛ ثأٔفسُٙ.

 

 ثٙظٖ اٌطغ٠مخ ٠صمٍْٛ أعٚادُٙ

 ٚ ٠سزؼغ اٌزظوغ فٟ غ١غُ٘.

 

 صض٠ك غفٌٛخ ػاع ٠ٛسف ِغح.

 ٘ؤالء وبٔب ٠زشبعوبْ األسغاع اٌزٟ ٠ٛشٛشٙب األغفبي ٌجؼعُٙ

ُٙ فٟ ا١ًٌٍ لج١ً إٌَٛ.ػٕضِب ٠ٕبِْٛ ػٍٝ ٚسبصار  

 ٘ؤالء اإلصٕبْ وبٔب ثغب٠خ اٌصضق ِغ ثؼعُٙ.

 

 سأي اٌصض٠ك، "و١ف وبْ شؼٛعن ػٕضِب إوزشفذ

 أْ إسٛره ٠غبعْٚ ِٕه ٚ ِب وبٔٛا ٠شططْٛ ١ٌفؼٍٖٛ ثه؟"

 

ُٚظؼذ ل١ٛص دٛي ػٕمٗ.  "شؼغد ِضً أسض ٍ 

  –ٌُ رظٌٗ اٌم١ٛص، ال ٠زظِغ 

 ٠ٕزظغ فمػ أْ ٠ُؼزغف ثمٛرٗ."

 

ٟ اٌجئغ؟ ٚ فٟ اٌسجٓ؟"ٚ ف  

 و١ف شؼغد آٔظان؟"

 

 "ِضً اٌمّغ ػٕضِب ٠صغغ ٘الٌٗ،

 ٚ ٌىٕٗ ٠ؼغف اٌىّبي ا٢رٟ.

 شؼغد ِضً دجخ ٌؤٌؤ رُطذٓ فٟ اٌٛػبء ٌصٕغ اٌضٚاء،

 ٚ ٟ٘ ػبعفخ أٔٙب سززذٛي إٌٝ ٔٛع فٟ ػ١ٓ إٔسبْ ِب.

 



 ِضً دجخ لّخ رٕزفز فٟ األعض،

خصُ رىجغ، صُ رُذصض، صُ رُطذٓ فٟ اٌطبدٛٔ  

 ٌصٕغ اٌطذ١ٓ، صُ رُشجؼ ٚ رُطذٓ ِجضصا ً ث١ٓ األسٕبْ

 ٌزصجخ فّٙب ً ػ١ّمب ً ػٕض إٔسبْ ٍ ِب.

 ظبئغ فٟ اٌذت، ِضً األغبٟٔ اٌزٟ ٠غ١ٕٙب اٌّؼاعػْٛ

 فٟ ا١ٌٍٍخ اٌزٟ رٍٟ ػعػُٙ ٌٍذجخ."

 

 ال ٠ٛجض ٔٙب٠خ ألٞ ٍ ِٓ ٘ظا.

 

 أػٛص ا٢ْ ألِغ آسغ رذضس ػٕٗ

 اٌصض٠ك ٚ ٠ٛسف.

 

بطا جٍجذ ٌٟ؟ رؼغف أْ اٌّسبفغ ال ٠صخ أْ ٠صً"٠ب صض٠مٟ، ِ  

 فبعؽ ا١ٌض٠ٓ إٌٝ ثبة صض٠ك ِضٍٟ.

 ٘ظا ِضً دجبعح اٌطبدٛٔخ ثضْٚ لّخ.

 

 هللا س١سأي فٟ ٠َٛ اٌم١بِخ، ً٘ جٍجذ ٌٟ

 ٘ض٠خ؟ ً٘ ٔس١ذ؟ ً٘ ظٕٕذ أٔه

 ٌٓ رغأٟ؟"

 

 ربثغ ٠ٛسف ػٍٝ ٘ظا إٌذٛ ٠الػت صض٠مٗ،

 "أػطٕٟ إ٠ب٘ب. أع٠ض ٘ض٠زٟ!"

 

ع١ف ثبٌمٛي، "ال رسزط١غ أْ رزصٛع وُ ثذضذُ ثضأ اٌ  

 ػٓ ٘ض٠خ ٌه. ٌُ أجض ش١ئب ً ِالئّب ً.

 اٌّغأ ال ٠أسظ ط٘جب ً إٌٝ ِٕجُ ط٘ت،

 أٚ لطغح ِبء إٌٝ ثذغ ػّبْ!

 وً شٟء فىغد ثٗ وبْ ِضً جٍت دجٛة اٌىّْٛ

إٌٝ وغِبٔشخ
*

، اٌّىبْ اٌظٞ ٠ُؼعع ف١ٗ اٌىّْٛ.  

 

 ػٕضن وً اٌذجٛة فٟ ِشؼٔه. أٔذ رٍّه

 دزٝ دجّٟ ٚ عٚدٟ، فئٟٔ ال أسزط١غ أْ أجٍجُٙ.

 

 ٌظا جٍجذ ٌه ِغآح. أٔظغ إٌٝ ٔفسه،

 ٚ رظوغٟٔ."

 

 أسغط اٌصض٠ك اٌّغآح ِٓ صٛثٗ

 د١ش سجأ٘ب ]ٚ أػطب٘ب ١ٌٛسف[.

 

 ِب ٟ٘ ِغآح اٌٛجٛص؟ اٌالٚجٛص.



 صائّب ً إجٍت ِغآح اٌالٚجٛص وٙض٠خ.

 أٞ ٘ض٠خ أسغٜ رىْٛ سش١فخ.

 

إٌٝ لٍت اٌىغاِخ. صع اإلٔسبْ اٌفم١غ ٠ٕظغ  

 صع اٌشجؼ ٠غٜ إٔسبٔب ً جبئؼب ً.

دجغ اٌصٛاْ. َشَغاَعحصع اٌمش ٠غٜ   

 

 ِغآح فبعغخ ٚ أسٛأ ػبصاره،

 ػٕضِب رعؼُٙ ِمبثً ثؼعُٙ

 ٠جضأ اٌَشٍك اٌذم١مٟ.

اٌفٓ ٚ اٌِذغفخ اٌذم١م١خ. ٘ظا ٘ٛ  

 

 اٌش١بغ ٠ذزبط إٌٝ لطؼخ ص١بة ِّؼلخ ١ٌّغْ سجغرٗ.

طغ، ٚ رُمطغ ِٓ جض٠ضجظٚع األشجبع ٠جت أْ رُم  

لجً أْ  رصجخ صبٌذخ ٌٍٕجبعح اٌج١ٍّخ.   

 

 غج١جه ٠ذزبط إٌٝ عجً ٍ ِىسٛعح ١ٌطججٙب.

 ػ١ٛثه ٟ٘ اٌطغق اٌزٟ ٠ُجغػ ِٓ سالٌٙب اٌّجض.

 ِٓ ٠غٜ ثصفبء ِب ٘ٛ ِغ٠ط ف١ٗ

ٖ فٟ اٌطغ٠ك اٌصذ١خ. َٚ  لض ثضأ َػض

 

 ١ٌس ٕ٘بن ش١ٝء أسٛأ ِٓ أْ رظٓ أٔه ػٍٝ ِب ٠غاَ.

بٌخ اٌظاد، أوضغ ِٓ أٞ شٟء آسغ،اٌمٕبػخ ثذ  

 رّٕغ ثغٚػ اٌصٕبػخ اٌذغف١خ اٌّٛ٘ٛثخ.

 

 ظغ ثشبػزه ٚ دمبعره أِبَ ِغآح ٚ اثىٟ.

 صع طٌه اٌغظب ػٓ اٌذبي ٠زضفك ِٕه!

 إث١ٍس فّىغ،" أٔب أدسٓ ِٓ آصَ."

 رٍه اي "أٔب أدسٓ" ال ػاٌذ ِٛجٛصح ف١ٕب.

 

 ِبء ٔفسه لض رجضٚ صبف١خ،

اٌمؼغ. ٚ ٌىٓ ٠ٛجض ٚدً ِزغست فٟ  

 ش١شه ٠سزط١غ أْ ٠جٕٟ لٕبح ػٍٝ جٕجه

 رسزط١غ أْ رُفغؽ األٚسبر ِٕه.

 

 سظ جغده إٌٝ ِؼٍّه ٚ ظغ صمزه ف١ٗ.

 اٌظثبة ٠زجّغ ػٍٝ اٌجغح. اٌظثبة ٠غط١ٗ،

 طثبة اٌّشبػغ اٌزٟ رذّٟ ٔفسه ِٓ ٔفسه،

 دت ِب رظٓ أٔٗ ٍِىه.

 



 صع ِؼٍّب ً ٠ىش اٌظثبة 

 ٚ ٠عغ ظّبصح ػٍٝ اٌجغح.

 

عأسه. أٔظغ إٌٝ اٌّىبْ اٌّعّض.ال رض٠غ   

 ٘ظا ٘ٛ اٌّىبْ اٌظٞ ٠ضسً ِٓ سالٌٗ إٌٛع.

 

 ٚ ال رظٓ ٚ ال ٌٍذظخ أٔه

 رشفٟ طاره.
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 ِالدظخ: وغِبٔشخ ٟ٘ ِض٠ٕخ فٟ أ٠غاْ.
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