
 املتكلمون

، ٗعوٟ أٜ أطاغ ٙتشذد أْ ٓزا ًتلوٍ هوؼباب دتٌا  + أسٙذ أْ أعشف ًّ أّٙ تأتْ٘ هِا باملتلوٌني يف اإل
 ٗران غري ًتلوٍ ؟

 ، ٗبعضٍٔ ًتدصصْ٘ يف ً٘ض٘عات ٓاًٞ هِا ، ٗبعضٍٔ ..ػباب رٜٗ خربٝ أغوبٍٔ خذاَ  -
 + امسح هٛ قبى أْ تظرتطى ، فأغوبٍٔ ال ٙعذبُ٘ٛ ..

 ًّ ؟ًجى  -
: ُؼبع باملظٚح .. ُٔب رٗاتِا هوشب ..  عا٢ًٌا + ًجى ًتلوٍ ٙتشذخ كإُٔ يف غٚب٘بٞ ص٘فٚٞ ، ٗٙعطٛ كالًًا

 ُظلب ..ُٔب أٗ ُظلب قو٘بِا ال أدسٜ أّٙ .. دْٗ أْ ٙ٘ضح كٚف ُؼبع أٗ 
- ................. 

 ٗا  .. ٗدٚى غريًكصش ، ٗدا٢ٌا + ٗآخش ٙتشذخ ك٘اعظ ًّ ف٘ق ًِرب ًشتفع ، فاهؼباب دا٢ٌا خمط٤ ، ٗدا٢ٌا 
 " اهًٚ٘ني دٗي " ال ٙظاٜٗ ػ٣ٚا ًكاسُٞ ظٚى سضشٝ املتلوٍ !!

- ................ 
+ ٗثاهح ٗصى هتٖ٘ ًّ ك٘كب آخش ٙتشذخ دا٢ٌا عّ املفشٗض !! .. املفشٗض أْ ًول٘ت اهظٌ٘ات أٍٓ ًّ 

احلٚاٝ األبذٙٞ ال ُٔا٢ٚٞ ٗاحلٚاٝ األسضٚٞ حمذٗدٝ ، املؼاكى اهًٚ٘ٚٞ ، ٗاملفشٗض أْ اهشٗح أٍٓ ًّ اجلظذ ، ٗمبا أْ 
 ..اهكذاطٞ  ذم٘رْ املفشٗض أْ كى اهِاغ باهضشٗسٝ طاعْ٘ إ
- ................ 

+ ٗسابع ًا صاي ٙعٚؽ يف اهعصش احلذشٜ ٗحيذثِا كأُِا ذمٚا يف كٔف ًِعضي عّ اهعامل ٗتٚاساتٕ ًٗؤثشاتٕ ، أًا 
 ٔا دُع ًّ عٌى اهؼٚطاْ !!اهتوٚفضْٙ٘ ٗاهصشف ٗاالراعات فلو

- ................ 
+ ٗهلّ أكجش ًا ٙغٚظين ٓ٘ رهم اهزٜ مل ٙتع٘د عوٟ اهِظش يف طاعتٕ ، ٗمتتذ اهلوٌٞ ٗمتتذ .. ٗباهطبع ال فشصٞ 

 فلٚف ِٙاقؽ اهِا٢ٌْ٘ ؟! ،هوٌِاقؼٞ أٗ ال قذسٝ عوٟ املِاقؼٞ 
- ............... 

 ًا سفظٕ قبى أْ ِٙظاٖ ؟! عشض ًعوً٘اتٕ ، أَ ٙلَشتال أدسٜ أٙظ ،صبًا+ ثٍ رهم اهزٜ حيضش هٚصب املعوً٘ات 
- ................. 

+ ٗآخش ال ٙف٘قٕ أسذ يف خفٞ دًٕ ٗطشافٞ ُلاتٕ ، ٗاُين ألركش عظٞ سضشتٔا هٕ فوٍ أت٘قف خالهلا عّ اهضشم ، 
 باهضشلات ..ٗال أركش ً٘ض٘  اهعظٞ ، ٗهلِين أركش دٚذا اهِلات اهيت استر هلا امللاْ 

- ....................... 
+ ًٗتلوٍ ميتاص بلظش اٙكا  اهلالَ كى فرتٝ هٚؼشن اهِاغ ًعٕ ، فٔ٘ ٙك٘ي ُصف اآلٙٞ ٗٙرتن اهظاًعني 

: ال تذِٙ٘ا هلٛ .. هلٛ .. ٗإر الجيٚبٕ أسذ ، ٙصشخ بص٘ت  -ًجال  –هٚلٌو٘ٓا ، ٗتشتفع اإلثاسٝ عِذًا ٙك٘ي 
هلٛ ٙا أطٚادُا .. ، ٗأخريا جيٚبٕ أسذٍٓ : هلٛ ال تذاُ٘ا ! ، س٘اس ممتع كٌا تش٠ ! ،  عظٍٚ : هلٛ ٙا أخ٘اَُا ..

 ٗاْ كِت ال أدسٜ ملارا جيٚبٕ ُفع اهؼدص يف كى ًشٝ !



- ....................... 
 + ِٗٓان ًّ ٙت٘ىل ُٚابٞ عّ اهشٗح اهكذغ ، تأُٚب املصوني : كٍ طاعٞ تكضُ٘ٔا أًاَ اهتوٚفضْٙ٘ ٗكٍ طاعٞ يف
اهصالٝ ؟ كٍ طاعٞ تِاًْ٘ ٗكٍ طاعٞ تكشأْٗ اإلدمٚى ؟ ٗٙظتٌش عوٟ ٓزا املِ٘اي، ًع اهتِٕ٘ٙ ًّ سني آلخش 
باملصري املِتظش يف اهبشريٝ إٙآا ! ٗٓلزا ستٟ تتششن ضٌا٢ش اهِاغ ٗٙكشسْٗ تغٚري سٚاتٍٔ ف٘سًا ، ستٟ أْ 

 بعا هٚبذأ سٚاٝ اهت٘بٞ ٗاهشد٘  !بعض اهؼباب ال ِٙتظش إىل ُٔاٙٞ اهلوٌٞ ، بى خيشز ًظشعًا .. ط
- ....................... 

، اهطبٚعٞ ٗاجلباي ٗاألصٓاس ، ٗعّ + ٗكوٕ كَ٘ ٗاهتأًالت كَ٘ آخش ، ٙكف أًاًِا ػدص سامل ٙتشذخ عّ اهؼذش 
 ًًاتأًالت سٗسٚٞ !! ، ٗكأُِا يف سصٞ إُؼا١ ُظٌع كال "ٗقاي إٕٙ"... ، ٗعّ اهزباب ٗاجلشاد ٗاهظٌم ٗعّ اهطري 

ال ميع فلش املتلوٍ أٗ اهظاًع ، ٗكأْ اهظٚذ املظٚح مل ٙتذظذ بعذ ، أٗ إُٔ جتظذ ًّ ٓ٘ا١ ٗأثري ٗهٚع  ػعشًٙا
 ًّ حلٍ ٗدَ ..

- ................... 
 + هكذ أفشغت ًا عِذٜ ، فٌارا تك٘ي ؟

 ًٗارا ميلّ أْ أق٘ي ، بعذ كى ًا قٚى ًّ ق٘ي ! -


