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╝ 

 !اتلطور هظرية عن وثائيق فيلم حول خواطر
 أةو الُموترص حممد شاهني اتلاعب

 ديه الـظرية ظن تعرف! اإلحلاد أشباب أهم من الـظرية هذه إن بتؼول الـاس معظم التطور؟ كظرية ظارفغ

 الـظام؟ أيه وٓ ورد يا أبقض أنت وٓ حاجة؟

 ظـفا أحؽقؾك ضب

 !قرد أصؾه اإلكسان إن بتؼول إهنا هي الـظرية ظن حاجة أصفر

 ظايشة كاكت إلع الؼرود! ُمشسك ِجدّ  ظـدهم يف احلالقة الؼرود و اإلكسان إن بتؼول! كده بتؼول فعلً  الـظرية

 اكتو إلع واحلاجات الشجر يف ظايشة كاكت بله كؾفا الؼرود! السـغ مليغ … يعـي زمان زمان … خالص زمان

 ديه ظارفقـفا

 ِجدّ  ُيعتز هو إلع … ديه الؼرود من قرد جقه … يعـي كده بتؼول الـظرية … األيام من يوم يف وبعدين

ر ده الؼرد … الؽبر اإلكسان  يعـي! أربعة بدل بس اتـغ رجؾغ ظذ يؿم وبدأ! الشجر يف يعقش يبطَّل إكه قرَّ

 طروفـا توافق بحقث أجسامـا يف تطور حصل … ُمعقَّـة معقشقة طروف تغر بسبب إن … ببساضة بتؼول الـظرية

 … السـغ مليغ مدار ظذ بقحصل ده والتطور … اجلديدة

 !دلوقتي أحـا ما زي بؼقـا ما لغاية

 … مثلً  التطور كظرية بتؼوهلا إلع احلاجات ضؿن من

 !الشجر يف ظايش إلع الؼرد يد ظن خُمتؾػة حالقاً  اإلكسان يد إن إزاي

 … معقـة بطريؼة بقؿسؽفا وكان … بقده معقـة أدوات يستخدم بدأ اإلكسان إن بتؼول الـظرية إن ادػروض

 الـاس كلم صوفتوا ! وأحسن أفضل بطريؼة األصقاء يؿسك إكه يف تساظده ظشان تطورت اإلكسان يد كده ظشان

 !العاقؾغ
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ة الـؼطة  خؾل فقفا التطور كظرية إن بتوضح جداً  كثرة كؼاط ضؿن من … هلا أوصل ظايز أنا إلع بله اهلامَّ

 ظذ بتػرج كـت ملا ٓحظتفا أنا ديه الـؼطة … ظؾقفا جياوبوا  بقؼدروا مش العؾامء غؾط كترة وحاجات جداً  كبر

 !ديه؟ الـؼطة هي أيه … التطور كظرية ظن وثائؼي فقؾم

 يؿسك يؼدر بتخؾقه التطور بسبب احلالقة اإلكسان يد إن بتؼول … أحقاء دكتورة الػقؾم بطل إن ادػروض

ـا ابن ادػروض هو إلع) الؼرد من جداً  بؽتر أفضل بشؽل األصقاء  …!( الػقؾم يف ديه الدكتورة تعبر بحسب ظؿِّ

 … الشتورة زي قطؿة مـفا قطؿت وراحت تػاحة مسؽت ديه الدكتورة وراحت

 

ي جامدة معؾومة قايؾة وراحت  !جدِّ

 الؼرد يد ترشيح ألن … الػاكفة يؿسك بقؼدر اإلكسان ما زي الػاكفة يسؿك بقؼدر مش الؼرد إن قالت

 يسؿك بقؼدر اإلكسان وبالتايل … اإلكسان ظـد اإلهبام إصبع مؽان ظن خمتؾف اإلهبام إصبع مؽان إن بتوضح

 !واحدة بقد التػاحة يؿسك ممؽن اإلكسان لؽن … آتـغ بلديه الػاكفة يؿسك بقحتاج الؼرد …! الؼرد من أفضل
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 !التطور كظرية أنصار ظـد إجابة مؾوش وإلع جداً  اخلطر هـا السمال

 إلع حقاته تلئم بحقث متطورتش أيده لقه! السـغ؟ مليغ مليغ مليغ من فاكفة بقاكل ده الؼرد مش

 وهو حمظوطة ابن كان ده لإلكسان األكز اجلد هو إلع الؼرد وٓ السـغ؟ مليغ من ظؿره ضول فاكفة فقفا بقاكل

 بقتطور؟ إلع بس

 ده الوثائؼي الػقؾم يف تاكقة كؼطة برضه يف كان

ر! اإلكسان جدود من قرد يف إن بتؼول كاكت الدكتورة  قبؾه لؼرد خمطرتش فؽرة ديه أشاس ظذ! جيري إكه قرَّ

ر ده الؼرد ادفم … ظؾقـا ما …! خالص كده قبل  !ترى؟ يا ديه ادشؽؾة أيه! مشؽؾة يف كان بس جيري إكه قرَّ

 ادفم! كتر كجري هـحتاج أحـا بس … اجلري جمفود بسبب جداً  كبر بشؽل بقسخن الؼرد جسم إن

ال بشؽل يعرق يؼدر ظشان فروته أو صعره يػؼد بدأ ده الؼرد إن قالت الدكتورة ض فعَّ  جسؿه حرارة درجة من وخيػَّ

 !كؾفا ديه األرض كوكب ظذ حقوان أي من أكس جيري يؼدر ظشان …! الداخؾقة
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ل فبقضطر جداً  بتعذ الداخؾقة جسؿه حرارة درجة لؽن … برسظة جيري بقؼدر كان مفام حقوان أي ألن  يبطَّ

 يؼؾل فبقؼدر … جسؿه ظذ فروة وجود ظدم وبسبب … بقعرق اإلكسان لؽن … صوية هيدى جسؿه ظشان جري

 !فعال بشؽل الداخؾقة جسؿه حرارة درجة من

 ظشان ضويؾة مسافات جيري قرر إلع الؼرد جدو غر مػقش هو. … هي ديه الـؼطة يف بله الؾولبي السمال

ر؟ إلع بس هو كده  مــا أكس لؾجري بتحتاج أو … إكسان أي من أكس بتجري أكقد إلع احلقواكات باقي لقه! تطوَّ

 !لؾتطور الؼابل الوحقد هو! حمظوطة ابن كان الؼرد جدو هو برضه! التطور؟ كػس حمصؾفؿش

 التطور كظرية أنصار ظـد إجابة مؾفاش كتر كده زي كؼاط

ْمـَا َوَلَؼدْ ▬ :وجل ظز اهلل قول بـؼول ُمتديِّـغ كُؿسؾؿغ أحـا  َوَرَزقْـَاُهم َواْلبَْحرِ  اْلَزِّ  يِف  َوََحَؾْـَاُهمْ  آَدمَ  َبـِي َكرَّ

نَ  ؾْـَاُهمْ  الطَّقِّبَاِت  مِّ َّنْ  َكثِرر  َظَذ  َوفَضَّ ء] ♂َتْػِضقلً  َخؾَْؼـَا ممِّ  [07:  اإلرسا

 آمغ مهللا … هدايتفم يف يستخدمـا وربـا … الضالغ هيدي ربـا

 !كعؿة هبا وكػى اإلشلم كعؿة ظذ هلل احلؿد
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