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 يف جو من اخليال!" مك مسرودًا" حينما يتجسد الواقع أما

 

 (أقوال وكلماث مأثورة.) خواطرالتصـــنيــــــف:   

  عبد اهلل عادل:   لؤلفامل

 سامتأعمر ف:  التصميم الغــ

 اإلخراج الفين:

 لكتروينموقع أسرار الرواياث للنشر اإل
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 زىزةإمٌ كىاؤ

 

ص وكد جيىن  كد جيىن ؤفلس الىاض ولىً مً بُنهم غٍص

اغني الىاض وفي ؤغُنهم حلحر فاحمد آهلل غلي ما اهذ فُه 

 جىً اغص الىاض
 

*** 

ًافخاه: غىدما جحبي ػابا ال جحبُه مً ؤجل ماله وال مً 

ؤجل ػهسه وكىه وظبه واهما حبي مً ًيىن مػيي زجل 

ػؼل حفظً َو  ًًصىهً ٍو
 

*** 
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بحن الىاض ال ًجب ؤن ًيىن  ًاصاحبي: ليي جيىن هبحرا

لىً  ًجب ؤن ًيىن مػً ؤخالق  فىً و  ،مػً ماٌ

  !غمم هلطت الىجاحؤلى بجصل  مدزن لالخخالف

*** 

صحي ؤوى لم ؤغسف ؤحد غحرن، ف ياذبىن وبن ؤخبرووي غٍص

ؤغؼم ؤحد غحرن! فال  فلد غسفذ الىثحر ولىً لم 

   ما ًلىلىن. جحىمي بىاء  غلى
 

*** 

ً  ،ًجب غلًُ حب هفظً  حتي ال جىجسح مً حب آلاخٍس

ح! ،ال ججسح ؤحد واهذ كاصد لخل فُه جٍس
ُ
 فُإحي ًىما ج

*** 
 



 

5       مىكؼ ؤطساز السواًاث لليؼس الالىترووى            ~  ~        www.secretsofstories.com  

دهم فلابله وعجبي غلي  بوظان ؤطاع حُاجه في حب اح

فبادٌ الىسه بالحب، والخرالن  ،احدهم بالجسح والخرال

 بالىد!
 

*** 

ن الحُاه ًا ؤحبً ؤحد ال جلابله بالجسح والخرالن ل  اذا

الُىم ؤحدا فغدا  جدان؛ فةن خرلذصدًلي هما جدًً 

 مىغدن في دائسة اهخلام الحُاة!
 

*** 
 

واكبح السجاٌ مً  ؤكبح اليظاء مً ًسي السجل بال ماال

،  جظدا، فالسجل فػالًسي اإلاسؤه بال  ٌٍ ٌٍ ؤو كى كبل ما

 واليظاء جىهسا كبل ؤن جيىن ػىال 

*** 
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ؤجل جماٌ وجهها  : غىدما جحب فخاه ال جحبها مًًا صاح

هما جحبها مً ؤجل جماٌ كلبها لنها بوال جماٌ جظدها و 

فُه، الجماٌ شائل، واإلاظهس خادع، لىً طىف جصىهً 

 وجىهسها باكُان! ألاخالق

*** 

وال جحب بمؼاغسن  واهما غىدما جحب الجحب بللبً 

 حب بهىان  لن جسح الهىا اطُب مً جسح الللب
 

*** 
 

اح الهىي بػاجُت؛ لىً طىفان الللب غازق!  وما ٍز
 

*** 
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ىثر الخصالن مً هرا وهره وهىالءحُنها جخجمد غىدما ً

جخفسق اليلماث وجصبح  الللىب؛ وال ًبلى هحً وهم بل

 ؤهذ وؤهِذ وهى وهي غىطا غً هم وهاالء!
 

*** 
 

ً لِع مً الصػب ؤن جحب ولىً مً الصػب بخخُاز م

الجىجسح، وما لجسح جحب فىً حىُما في اخخُازن حتي 

 الحب مً دواء طىي مسازة ألاًام!

*** 

هتي الي احدهً  وان ًلصمني كسبً ولِع وجىدن لُخً ادز 

 حجم الاخخالف
 

*** 
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ال ججسح لن جسح الللىب  لِع واجسح  ،غىدما جحب

 جخػدي للجساح! ألاجظاد! فىياًت الجسح جخخلف حتى

*** 
 

إلااذا ال جصدق ؤهه لِع ول اصحابً زجاٌ  وجصدق ؤهه 

بالظسوزة ؤن جحخىي  ذهبا؛ فلِعلِع ول ما ًلمؼ 

 الصدفت غ
 
مهُبت  لى لالا فسبما جيىن فازغت داخلُا

 خازجُ
 
 !ا

*** 

الفظه  هثحره ولىً  فمىاجمال جفخخس بىثره اصدكائً 

 !! كُمتها كلُله

*** 
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فهى  لِع ول مً هخب في البطاكه زجل :ًا صاحبي

ألافػاٌ، وما واهذ  هرلً؛ فبػظهم هثحر ألاكىاٌ كلُل

 السجىلت ًىما كىال !

*** 

في دزوض الىحى صبح الظمحر ؤو لألطف ماغد في طمحر 

 فلط

*** 
 

 احببخً غؼلخً  غؼلا  لم ٌػؼله غاػلا  إلاػؼىكخه 

صحي؛ بوى في هرا اليىن فسفلا حبا لم ًحبه ؤحدا لحد  غٍص

 غؼل ؤجىفع
 
 !ا

*** 
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اهذ وظلً  ال جخخلفا اهمُه غً بػظىما هالهما خُله 

 !في هره الحُاه

*** 

هىان بػع مً ؤصدكائي ؤػهد ؤنهم طىف ًدخلىوي  

 ولىً ال ؤهىس ؤنهم جػلى حُاحي جىه الجحُم

*** 

 اجظً ان الاهخحاز  هى ؤفظل اخخُاز؟؟  :ًاصاحبي 

حا وجمىث مً الىفاز !!!!؟؟ ن حػِؽ مجسو ؤؤجسض ي 

 وعجبي

*** 

ال جىثر مً الظب بالظب هلص؛ وما غسف   :ًا صاحبي

 الظب بال مً وجد هلصا في هفظه!

*** 
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الدهُا ال حظاوي   ‼ال حغظب  مً ؤحد في حُاجً ؤبدا 

 جىاح بػىطه  ًا صدًلي

*** 

 !!صدكنيلى ؤغطُذ  شخص ما ؤهبر مىه حجمه 

 طُخصف بً ألازض  مهما وان حجمً

*** 

ن جيىن جحب ؤحد بؼده .... وهى ال ٌػطًُ ؤ صػب جدا

 ‼اي اهخمام ..

*** 

ؤزبذ لي  وحتي الظاغاث والاًام والؼهىز  وز الظىحنمؼ مس 

هى هرلً  بوظان كسز ؤن ًحب بدون اي جفىحر ان ول

 مجسم في حم هفظه

*** 
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؛ حبِبتي غلي غسغ 
 
حبُتي كصحرة، ؤمحرة، وطُمت، جمُلت

 الجماٌ ملىت 

*** 

ًِ اهثر مً  ًِ ًصداد ػىقي ل في ول مسة ؤحاٌو ؤن ؤبػد غى

 اإلاسة التي كبلها

*** 

لػدم  في بػع ألاوكاث ًيىن البػد ؤفظل بخخُاز 

 حدور زلب داخل الللىب .

*** 

 لهً جحب كبل الحب غىاكب غً حظإٌ ؤن غلًُ ًجب

 الحظبان في جىً لم بإػُاء طدخفاجئ  .صدكني

*** 
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ولىً  هىان ؤػُاء هلدز ان ال هظهسها غلي وجهىا وافػالىا

و هحافظ غليها في داخلىا ؤن هىخمها ؤهىان ؤػُاء ال هلدز 

 وهى حب ؤحد لحد بلهفه وػىق 

*** 

 والخرالن الجسح بال الحب بػد وماذا

 : فُه ًلىلىن  ػػبي مثل هىان

 الظلؼ لبازة الاذواق اخخالف لىال -

ٌ  واها  : اكى

 ًحبه كلب ًجد ولم كلبي لباز ليي كلبي حبي لىال -
 

*** 

 مً بىثحر ؤهىن  ألاجظاد جسح ًيىن  ألاحُان بػع في

 ىباللل جسح

*** 
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مه هي اللخل وفي كاهىن  ،في كاهىن الدٌو اهبر جٍس

مت   ‼هي الحب بدون جفىحر  ؤلاوظاهُت ؤهبر جٍس

*** 

 ً ولى إلاسه في الُىم.لػً هللا ول ش ئ ًحسمني مً زئٍخ

*** 

ىوي....؟؟ كاٌ الظلطان ابساهُم  في للاء جلفٍص

د -  ،ن شخص طُب طإوىن هرلًؤن اوى  بذا هىذ جٍس

س  طإوىن هرلً  د ؤن اوىن شخص ػٍس وبذا هىذ جٍس

 ؤًظا 

 :مً الىالمالػبرة 

فىً  جحدد شخصُتي مػًتي بن جصسفاجً معي هي ال -

 ها شخص طُب مػًؤً هؤ لطُفأ في حػامل معي

*** 



 

05       مىكؼ ؤطساز السواًاث لليؼس الالىترووى            ~  ~        www.secretsofstories.com  

ػػس  الحب لِع بإغطاء الهداًا، وال هثرة الجزه؛ وال بللاء

 الغٌص وبهما الحب في الللب 

جخمني  الخىف بؼده غلي الري جحبه؛ هى ؤنالحب هى 

  حب جخحدزىن. الخحر والظػادة للري جحبه؛ فػً اي

**** 

هى ؤن ججػله  !ؤلاهخمام بالشخص الري جحبه ومً امثله 

 ٌ غلُهاا مً هثرة الظًظً اهً هى 

*** 

 واهما زد؛ ؤكىي  في جفىس فال والاطاءة للظب حػسطذ اذا

 زد افظل في فىس

*** 
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ؤًا حيام ؤمخىا حػبىا مً حؼخدىا وول الىاض جلخخل؛ 

بالظالح  وعجبي غلُىم ؤيها الػسب جلاجلىن بػظىم

 . وجيخظسون مً هللا الفالح

 في اخخُازهم الخطاءوما ذهب الحب  إلااذا حظبىن الحب

 !إلاً جحبىن 

*** 
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