
مكل مدقت برعلا ناويد
 يرص3ا رعاشلا
:يف يداش دمحم

ءوضلا ءاوغإ
بلقل ٌةيتاذٌ ةريس

لوKا ُباتِكلا

ِلاَوَْحKا ُبَاتِك
قشِعلاِ مْسِب – ِفوُرحُلا ُدْهش

رعِش
يداش دWمَحُم

٢٠٠٩

ءادهإ
...اهلك ءامسKا كلو
...كءامسأ مدآ يبأ ينملع لهف
...ييغ يف ينكرتي مأ
...Wيف ...كنع ثحبأ
...تنأ

...ةنجلا ءامسأ نم فرح
...ةنجلا راهزأ نم رطع
...ميرك لوسر lفك نم رثوك ةبرش
...يل لهف
...دلُخ ةنج لخدأ نأ
...كينيع يف
...اًديرط ُنوكأس مأ
...ىوأم نع ُثحبأ
...يبلقل عسWتي

٢٠٠٩ - يداش دمحم



٢٠٠٩ - يداش دمحم

)١(

..ينيع يف ُرظنت
..بوذأ

..اهينيع يف ُرظنأ
..ينارأ

.......ىرت

ٌموي Wيلع يتأي له
....اهينيع يف ينارأ
؟؟ بوذت w ةمسب

...اهَينيَِعَلف
......ةَرَماُغ3ا ُرحِس

)٢(

؟رَهWسلا فرتقا اذام
.....نومئاWنلا ههركي يك

...~مئاقلا ُنويع ُرَهWسلا
....بلقلا ُليتارت
...نيدباعلا ُعوشخ
...اس3اُ حيباست
...حراوجلا ُةفجر
...ليللا ِداؤف يف ٌةقفخ

؟؟؟نوبئاغلا انُدسحي َم�ََعف

)٣(

...مهُحيبست ~قشاعلل

...سمَهلا ُنوكي ... اًدجَو
...سفWنلا ُبوذت ... اًعمد



...سمَهلا ُنوكي ... اًدجَو
...سفWنلا ُبوذت ... اًعمد
...سمشلاَ جهوُ قوفي ...اًقََلأ

...نيذلل ىبوطف
...َنوُحlبَُسي
...قشِعلا

... ىَدجَو
... َ~عماد
 ....َ~قlـلأتُم

)٤(

...lبُحلاِ مسِب
...نوكلا مهل ىءارت
...برWدلا او�لضي ملف

؟؟؟ديعاوم ِلصولل لهف

 ...ديجاوم

... َفشكلا Wنأ مأ
...~مئاهلا �رِس

...يف
....داؤفلا ِرون

)٥(

...يتأت نيأ نم
.....~لحاWرلا ُةعور

...بايغلل ةوهشأ
... روضحلا Wنأ مأ
...بايغ
.....بلقلا ةآرِم يف

...يتأن نيأ نمو
... جحن مل نإ
...عمWدلا اهقهرأ يتلا نويعلاب

...........ءامWسلل ونرن



...........ءامWسلل ونرن

)٦(

.....ءامWسلا ِلافطK ىبُوط

...ْمََدن �ب َ~قشاعلا
...ْمَدَق �ب َنيرئاسلا
...ْمَد ِريغب َ~فزانلا

.......مهل ىبُوط

...حوبت اذإ َءامسلا Wنإ

....مهعمدبف
.......ْمَدَعلا ىحُمي

)٧(

...ةمجن ىلع يفَهَل
w حرابت....
........دجَولا َكلف

...ِصقWرلا Wَنف ُنِقُتت
...جاومKا ىلع

...اهتبحُصُ حنمت
...رئاسل

...حَوبلاُ قشعي
...رارسKاب

...ىدُه ىلع
...اهتعور
.........ةعمادلا

)٨(

...بعصأ ام"
...ةأرما ىوهت نأ
....يدلو اي
........."ناونع اهل سيل



....يدلو اي
........."ناونع اهل سيل

...كبلق يف wإ
...كينيع يف
.....كحور

.. بحلا اهيف ُلِطامتس لهف
... اًهرَك وأ اًعَوط اهب َكيتأي يك
...كل َلوقيل
؟؟؟؟؟؟ َ~عئاط انئج لب
..هنع تضرو اهنع ُبلقلا يضر
............نوبlذَكُيِ قشِعلا ِءwآ lيأبف

)٩(

...عمWدلا ُرمأ بيجع
....بلقلا فاغُش يوري َ~ح

....لوخُدُ حيرصت اهنويعل لهف
...كانه َبلقلا Wنأ مأ

...اهنويع َدنع عـِباق
...هتاكرب ِراظتِنا يف

.......راهن َليل

)١٠(

...ءانغلا �رِس اهنويعل

...قشِعلا َنحل نافطقت ~ح
...حو�رلا ِفاصفص نم

...ًانحل َنوكلا ِن�يُحت
...بلقلا ِراتوأ ىلع هنافزعتو

...صقWرلا ىوهت ٍةكئ�3
...هِعمد ِعاقيإ ىلع

......توُكََل3ا ةصقر



)١١(

.....حو�رلاو عمWدلل ام ...ىُرت

...رونلا ةWقِر
...نونك3ا ؤلؤللا ةع3َ
...سمَهلا ةفاهر
.....ىوجWنلا ةبوذع

...حاورKا ىَرتُشت لهف
.....عمWدلاب
...هWـنأ مأ

...نارفُغ �كَص
.......ليحWرلل

)١٢(

...ينُفِقوت
...لاؤ�سلا َفِقوَم
...اهتWقِر ِتابتع ىلع
...للWزلا َدنع َتابWثلا ينُلأستو
...يل َنيأ نِمف
...ة�صب
...Wيَمَدَق ظفحت
...انأف
...اهنويع ىرأ ~ح
...ُكردأ
...قشِعلا Wنأ

...لَلَج

)١٣(

...اهانيع
...�يـِفوُص ٌدرو
...اَهبلق Wنأ ىلع
...قشِعلا �يفلس

...ٍكِسانل َفيكف
...َنَمدأ
...رافغتسwا ِنونُف Wلُك



...َنَمدأ
...رافغتسwا ِنونُف Wلُك
...حوبي نأ هل َفيك
...َنود
.ٍ.مد
...ليسي

)١٤(

...ة�ص ىWدأ
...هَءاعد ...اهنويع تناكف
...ة�ص ىWدأ
...هتدجس ...اهتمسب تناكف
...ة�ص ىWدأ
...هميلست ...اهتWقِر تناكف
...ىُرـت
...اين�دلا ُبوجي ناك له
...ًاثحب
...ة�ص نع
...اهبلقل هذخأت
w ريغ.....

)١٥(

...ىوهلل
...اهبلق حانج ةWفَر
...هعمد ُلِمحت حيlرلا �ف
...اهنم يوتري wو
...هناحبس
...همايأ َبدجَ حنم نم
...اهترظن َدعو
...هنيع تWرقف
...هبلق Wرخو
...اًعlدََصتُم
...هlبر َناهُرب ...ىأرف
...اهينيع

)١٦(

...ضرKا يف راس دقل
...ايندلا لقع



...ضرKا يف راس دقل
...ايندلا لقع
...هبلقب
...اهبلقل عمتساو
...هحور تءاضأ
...ىرسف
...اند مث
...ىWلدتف
...ناكف
..ِ.~سوق َباق
...هتَرَصبأ
...ىكبف

)١٧(

...لءاست
...فيك
؟؟؟حو�رلا ىنفت
...تلءاست
...فيك
...بلقلا دجوي
...امهاترظن تقتلا ~حو
...ءامWسلا يف
...تقرشأ
...فشكلا تاراشب
...امهنويع تءاضأ
...اًقشع

)١٨(

...اهترظن هحنمت َ~ح
...ًاثحاب بهذي
...ءامWسلا يف
...هلئاُست
؟؟..مwإ
..هُدجو ُليسي
...اهيلع اًّدر
...هبلق يف عمسي
"...ىرن دق"
...اهناكم كردتف
.....هنم



...اهناكم كردتف
.....هنم

)١٩(

...اًموي تبWرج له
...ءوضلل ...ةشارفلا ةس3
...اهترظن ...كلت
...اًموي تأكتا له
...مويغ نم ...شارف ىلع
...له
...له
..ىرت
...اًموي فرعتس له
...قاذم
...ةلمسب
...اهيتفش

)٢٠(

...اهب ىWنغتت نأ ...َكل
...اهيlلُصت نأ ...َكل
...اهوعدت نأ ...َكل

...ءامWسلا رارسأ نم رِس
...كنأ ىلع
...بجحلا قرتخت نل
...اهتعول قاذ3
...ولو
...ناطلسب

)٢١(

...كيدانت ~ح
...ةايحلا َكيف يشتنت
...كمسا روزت ~ح
...كبارت �زتهي
...وبريو
... ءاملل لهف
...اهناونع
...اهنويعل ...Wنأ مأ
...اًرارسأ



...اهنويعل ...Wنأ مأ
...اًرارسأ
...ُنزحلا اهتبنأ
......انسح ًاتابن

)٢١(

...َكينيع ُضِمُغت
...اهارت wو
...َكينيعُ حتفت
...اهارت �ف
...بضغت
...دعب كردت ملوأ
"...¢ا ءاش ام"
...وهو

...اهب Wنض
...ءارَقُفلا ىلع

)٢٢(

...اهمسا نم ٍفرح ُضعب انأ
...قوت ُضعب
...اهمسرل
...قشِع ُضعب
...اهنيبج قوف ...K£ت
...رمعلا �رمي ~ح
...نوفراعلا ينركذيس
...اًّيفخ ًاّرِس
...ةنيد3ا ىلإ هتلمتحا
...�ب
...¥لِظ
...اهيوؤي

)٢٣(

...كتبهو ~ح
...اهرثوك
...اهل تئِمظ
...كينيعل تَءارت

َكِحوُر ُءارحص
...عمدلاب ...تيدفف



َكِحوُر ُءارحص
...عمدلاب ...تيدفف
...اهحاير
...كلعل
...تقولا ~حي ~ح
...ةبرش ...برشت
w اهدعب أمظت...
........اًدبأ

)٢٤(

...اهاقتلا َ~ح
...دِجُو
...هتقتلا َ~ح
...اًضِر تمWسبت
...اهينيع يف رظن
...هَدغ ىأرف
...هينيع ضمغأ
...اهيلع
...ىWنمتو
..."....تممتأ مويلا"
...اهعمدب
...هينيع تلWبق

)٢٥(

...هتدوار
...يه يتلا
...lبرلا ِتيب يف
...هِحور نع
...مصعتسي مل
...اهل دهشو
...اًرشب اذه ام"
..."ميرك ٌكَلَم wإ اذه نإ
...حبصأف
...اهلهأ نم
...ةوسنلا لاب امف
.........نهيديأ َنعWطق يت�لا

)٢٦(



)٢٦(

...اهينيع ىلإ رظن
...امهيف رصبأف
...هَقزِر
:اهل لاق
...اذه ِكَل ىWـنأ
:تلاق
...¢ا ِدنِع نم وه
...اهتعور مامأ ...َدجس
...عوُشُخ يف َدشنأو
...ينعزوأ lبر
...َركشأ نأ
...اهنويع

)٢٧(

...جلثلا ُبوذي فيك
...لبج ىلع
...~مساي نم
...رانلا ُلعتشت فيك
...رحب يف
...رطِعلا نم

...فيك فلأ
...اهمWلعتي نأ هيلع

...ملعلا مامت ملعي هنأ ىلع
...اهَهجوُ ئبخي فيك
...هينيع يف
...رطم نود

)٢٨(

...اهبلق بلط
... ُملِعلا هدنع يذلا لاقف
... هب َكيتآ انأ
...هWبـُح تملع اWملف
...ةWجُل ُهَتبِسَح
...اهبلق ِنونكم نع تفشكو



...ةWجُل ُهَتبِسَح
...اهبلق ِنونكم نع تفشكو
...اهلوق نم اًكحاض مWسبتف
...يسفن ُتملظ يlـنإ lبر تلاق
...وه هنأك : تلق ~ح
...اهينيع يف رظن
...يبر ِلضف نم اذه :لاق

)٢٩(

...اهlفكل
...ةنجلا ُريبع
...اهينيعل
...اضlرلا ُرطع
...اهِتعورل
...ميعنلاُ حير
...اهتنج تلخد اذإ wولف
...¢ا ءاش ام :تلق
..."اهبلق يف اًدWلخُم ...كسفنل ملاظ ريغ"
...تددر نئل
...اهنم اًريخ دجأ نلف
.........ًابـَلَقنُم

)٣٠(

...lقحلاب ...ايؤرلا هَدبع ¢ا قدص دقل
...ىأر دقلف
...ىربُكلا هبر تايآ نم
...برتقا ~ح
...هبلق ...َدجس
...هنزح ...عُِطي ملو
...كل ُتئه :تلاق
...تقرتحw ...تبرتقا ول :لاقف
...همسا ناك
...شرع مئاوق ىلع
...اهبلق
...عمدلاب هنويع تضاف

)٣١(

...هوأر



...هوأر
...اهينيع يف
...هوركنأ
...اهوأر
...هينيع يف
...اهوركنأ

...كل3ا قشعلل Wرقتسا ~ح
...مهيسن
...امهقشع تايآ متيأر كلذك "
...امهومتيسنف
...َمويلا َكلذكو
......ْنوَسُنت

)٣٢(

...ترطفنا ...ُبولقلا َ~ح
...رمق Wقشنا

...تَرِشُح ...ُنويعلا َ~ح
...حو�رلا تلزلز
...اهلازلز
...ٍذئموي
...اهرابخأ ثlدُحت
...ِةرذ َلاقثِم باصأ نمف
..ٍ.قشع
...هَري
...ٍذئموي ُكُل3او
.......بُحلل

)٣٣(

...اهت�ص كتحنم
...كئاعدل
...اهدجو عومد ...كتبهو
...اهبلق يف ترظن
...اًشوقنم كمسا ...تدجوف
...ءامWسلا نم ٍتاكرب كيلع انحتفو
... تلاق
...¢ا كمWلع امم ينمlلع
...اهينيع يف رظن
...اًملع يندز lبر ...لاق



...اهينيع يف رظن
...اًملع يندز lبر ...لاق
...اهينيع يف هتروص ىأر
..ً.�يلق wإ ملِعلا نم متيتوأ امو ...عمس

)٣٤(

...رون ¢ا
...كبلق ىلع عطس ~ح
...كبحأ ... تلق
...اهينيع ةاكشِم تناك لهف
...كليلد
...اهمد ناك لهو
...ران هسسمت مل ولو ءيضي
...كيدهت تناك لهو
...قحلاب ايؤرلا تقدص نأ wول
...تلقف
...ضرKاو تاوامWسلا رون
.....ءاشي نم اهرونب يدهي

)٣٥(

...ريطاسKا قشعت تنك
...تاينجلا اياكح ىوهتو
...ناسرفلا ركذ عم كبلق فرفري
...ةريمأب ملحت
...ن©او
...اهينيع يف رظنت
...سراف كنأب ... كيلإ ىحوي
...ةروطسأ امكنأب ...ةريمأ اهنأب
...كرافغتسا ةيآ ولتت
...اهينيعب بوذتو
... ¢ا Wنأ كردت
...ةفدصلل ًائيش عدي مل

)٣٦(

...اهينيع ىلع Wرم املك ..ً.احابص
...نوكلا ءيضي
...هبلق ءيضيف



...نوكلا ءيضي
...هبلق ءيضيف
...م�حKا نم تاراهن
...اهبلق دودحل هذخأت
...وندي
...اهبارحم مامأ قشع ةعكر يلصي
...اهبلق تاباوبل هدجَو هذخأي
w هل َحتفُي ىتح قرطي...
...~حتافلا لوخد لخدي
...اًدي هل �دمت يهو
"...ًانيد ...قشعلا كل تيضرو "

)٣٧(

...ءانغلا رس ...اهنويعل
...افنآ لاق
...ةرماغ3ا رحِس ...اهينيعل
...اًضيأ كلتو
...ةظحل تفWقوت له نكلو
؟...اهعمد مامأ
...هل حوبت اًدجو
...ضرKاو ءامWسلا يقتلت
...د�يم ةظحل يف
"...هحور نم هيفَ خفنف ..."
...امهنيب قشِعلا سفنت
...اًّيوامسً �فط

)٣٨(

...اهُرارسأ ...ةWيبوبرلل
...اهقئاقح ...ةWيهول£لو
...نمؤت نأ كل لهف
؟...رارقإ نود
w دهتجت...
 ... طقف
...اهئامس يف كنويع لسرأ
...دد3ا رظتناو



...اهئامس يف كنويع لسرأ
...دد3ا رظتناو
 ...كيلعن علِخا
...بحلا ةرضح يف كنإ
...ُكبلق �رِخي
...اهاWفك هفقلتت
" ...غبن اWنـُك ام كلذ ..."
...ًابـََصن اهل َكِرفس يف تيقل دقف

)٣٩(

...كبلق َب�لقت ىرن دق
...اهاضرت ًةهجو كنيلونلف
...كبلقل
...كينيعل
...اهيف كت�صل
...اهعيمج كامس موجن اهحنمت تنأ اه
..اهئدب ةWلِهأ يذه
..كlجح تاقيم كحنمت
...اهينيعل
...اًّيكز اًرطع كبلق ىلع طقاست
...اهنويع يذه
...كتلبق
...اهارت تهWجوت ىWـنأ تنأف
...ركشاو كبرل lلص...مق
...امكقشع عيضيل ¢ا ناك امف

)٤٠(

...اهعمد ىلع ءوضولل
...قنور
...كمد ىلع ءوضولل
...ةعول
...قشع َيتعكر ِناWمُِتتَس لهف
...~عشاخ
...امكيبلق ىلع م�ميتلا Wنأ مأ

...ره�طلا ليبس
...رجف ة�صل
...امكعمجت
...اهيف نيدلاخ
...ادبأ



...اهيف نيدلاخ
...ادبأ

)٤١(

...اهانيع نlذؤت ~ح
...كب اهبلق �متأي
...كيلع مlلسي ~ح و
w ةنُمي تفتلي...
...ةرُسي wو
...اذل
...دسحلا لصن صوغي ~ح
...امكؤامد جزتمت
...اًقشع
...ضرKاو ءامWسلا للهتو
...ناسن¯ا نبا دلومب

)٤٢(

...ةلحرلل
..ٌ.قيفرو ٌبرد
...قيرط ُةطراخو
...ٌباتكو ٌلحر و ٌداز و
..ٌ.قيدصو
...ناريست لهف
...مئاغلا بردلا سفن ىلع
... يضُفت بوردلا Wلك Wنأ مأ
...هيلإ
...لاحرlتلا ...امترتخا امكنأ ىلع
...َْ~يـَِفتكُم
...ضعبلا امكضعبب

)٤٣(

...اهبلقب Wمتأت نأ ...كل
...كب Wمتأت نأ ...اهل
...اWمتأت نأ ...امكلو
...مامإب



...اWمتأت نأ ...امكلو
...مامإب
"~مأ مث ...قداص"
...ماهlسلا يتأت اذإ فيكف
...بعWصلا لاؤسلا اذه
...هيف اثحبت نأ ...امكلو
...مسحلا ةياغ Wنأ ىلع
...هيدي ~ب ...بلقلا Wنأ
...بلقتم
...ماودلا ىلع

)٤٤(

...اهانيع
...كبلق ناقُرف
...اهؤرقت فيك
...ملعتت ا3و
...اهبلق عقو ىلع يجهتلا
...ةWرك رصبلا عجراف
...كحنم نم مساب أرقا و
...ًازنك ...اهَداؤف
...رصبلا َكيلإ بلقني
...ًائساخ
...عطست مل ام ُنايب اذه
...اًربص هيلع

)٤٥(

...عفادي ¢ا Wنإ
...نيذلا نع
...هيف ...او�بحأ
...مهتمصل نوبح3ا ىوأ ذإ

...اددع ~نس
...مهبولقب ملعأ مهبر
...اولسرأ ~حو
...ةمحرلا بلط يف
...اًدحأ مهب اوُرِعُشي مل

...مهعمد ...لاس
...اًرهاظ ًءارِم wإ مهيف ِراُمت �ف
...اًدحأ مهنم مهيف ِتفتست wو



...اًرهاظ ًءارِم wإ مهيف ِراُمت �ف
...اًدحأ مهنم مهيف ِتفتست wو

)٤٦(

 .. اهينيعل
..فشكلا ةوهش
..قوذلا ةWذل
..دجَولاُ قلأ
..رظنلا ةعتم
..ةدهاش3ا رونو
..لصولل ناحانج كبلقل لهف
..دوجولا Wنأ مأ
..اهينيع ةرضح يف
..دير3ا .. كداؤف ةياغ
...كلاWسلا اهبرد ىلع
)٤٧(

..ينفقوت
..وح3ا فقوم
..ءانفلا ينلأستو
..اهدوجو ةرضح يف
...ينزح ..نع
..ينرطمت
؟؟اهنويع رمخب
..قشعلا قلتأيل
..انترضح أدبنو
..انيبلق عاقيإ ىلع
..دعاWصن
..حورلا بتارم يف
..ةكئ�م
..ىهلولا انتحنجأ Wنأ ىلع
...ىرثلا اهبذجي
)٤٨(

..يل
..يمايأ أرقأ نأ
..اهفك طوطخ يف
..اهل
..اًقlلَحُم ينارت نأ



..اهل
..اًقlلَحُم ينارت نأ

..اهبادهأ قبطت ~ح
..نوكن نأ انل
..~عئار
..انل�ب ..يداني ~حو
..انلب�ب ..ودشت
..انب ..قوشلا ةحنجأ �فرت
..بحلا شرعب ..فوطن
..حlبسن
..ددع ىلع
...انتاعمد
)٤٩(

..كبلق ُلاب ام
..ميهي ~ح
..ىري
..�رَُسي ~ح
..يِرَسي
..وفهي ~ح
..�فَِشي
..اهانيع هنضتحت ~حو
..هليتارت ُدِشنُي
..هروطس َتأَرَق لهف
..عوكرلا لبق
..هتدجس Wنأ مأ
..ركشلل ..تناك
..ميلستلا دعب
)٥٠(

..ةWيكئ�م ةحنجأ ..اهبلقل
..ةفافش �فرت
..بلقلا رون رثنت
..هلوح
..تاكرب
..اهترظن ..تامـحر نم
..هبلق ىدل ..لهف
..بونذ
؟؟دعب �بحلا اهرفغي مل
..اهبلقل ..هتبوت Wنأ مأ
..اًرافغتسا تبجوتسا
 ..¢ا ىضري يك
..هبلق نع



 ..¢ا ىضري يك
..هبلق نع
...اهل ..هيكزيو
)٥١(

..اهحورل
..ناحير
..ةنج نم
..تامـحرلا ةينامـحر 
..اهبلقل
..ةكئ�م حانج تاقفخ
..فوطت
...رونلاو ..يسركلاو ..شرعلاب
..هبلق حlبَُسي ~حو
..اهlبحب
..توكل3ا قلتأي
..ناعمسيو
..رونلا بلق يف
..مكب ٍهابُم ..¢ا Wنإ
...شرعلا ةكئ�م
)٥٢(

..اهنويع كربختس اذام
..~نحلا كذخأي ~ح
..ةمجن ىلإ
..كرمق رواجت
؟؟كتآرم انأأ
..كسمش ةروص .. ساكعِناأ
؟؟يهجو قوف
.. يننأ مأ
..رون ُضحم
؟؟كاعد دق
..بلقلا بيجو ..اهبيجي
..رون ىلع رون
...ةعور ناقلتأي
)٥٣(

..بلقلا ُبوذي فيك
...اهتروص ..هل ..ك�م يWفك ىلع
..قوشلا ُريني فيك
...اهتوص ..هل ..ك�م سمه ىلع
..نزحلا تومي فيك
...اهتقر ..هل ..ك�م ءاعد ىلع



..نزحلا تومي فيك
...اهتقر ..هل ..ك�م ءاعد ىلع
..............
..اهل

..ك�م ةروص
..ك�م توصو
..ك�م ةWقِرو
..Wسحت نأ ..كلو
 ..اهحانج ةWفر
..كبلق يف
...اًدجاس رختف
)٥٤(

..كبلق يف ُرظنت ~ح
..�قري
..�فشي
..ىريف
..اهت�ص كيدهت ~حو
..كبلق فلتأي
..اهفورح حور ..ىلع
..اهبر رونب ضرKا تقرشأ ~حو
..اهتوص عمسي
..هحور يف سمهي
"...~قيلا ~ع ..اهنورتل مث ..."
..اهنيح
..كميعن دجت
...اهدنع
)٥٥(

..ضرKا هتدوار ~ح
...هحور نع
:لاق
...هيلإ يننوعدي امم Wيلإ �بحأ ُنجlسلا lبر
..اهبلقب مصعتسا
...هِقشع َناهرب ىأرف
..هداؤفب َفاط
...رمـخو زبخ فئاط
..هبر مكح .. هءاج
...انيع Wرق نأ
 :لاق
...يايؤر ليوأت اذه .. ِتبأ
..رمق ناك
..سمش و



..رمق ناك
..سمش و
...نيَدِجاس

(٥٦)

 ..مجن ىوه ~ح
 ..اهنويع يف Wرقتسا
 ..امهيف ..كتروص تيأرف
 ..ةياوغ َنود
 ..¢ا ءاش ام :تلق
 ..لفري ..ة�ص يف كبلق ناك
 ..كتريح ةل�ض ..كتَءاج نيأ نمف
 ..يحوأ ~ح
 ..كبلقل
 ..قشعا نأ
.....مقتسا مث

)٥٧(

...ُريست
...ياطُخ ىلع
...يبرد نوكت
...يامد يف يرستو
...يبلق رينت
..ةWقشم ريغب
...يعومد وعدت
...ةنعم ريغب
...يعوجر ودغت

...يطارِص
...ليحتست
.....يبحِ وطخب

----

ءوWضلا ُءاوغإ

بلقل ٌةيتاذٌ ةريس

يناثلا ُباتِكلا

ِفوُرُحلا َُةياَوِغ
ِحو�رلا ُفاَطُق -ِ حَْوبلا ُريِبَع



ِفوُرُحلا َُةياَوِغ
ِحو�رلا ُفاَطُق -ِ حَْوبلا ُريِبَع

رعِش
يداش دWمَحُم

رصم
٢٠١٠

:ءوWضلا ُلوقي

"...بيغي �لا ىد3ا وحن يقلأت ...كيف يلاعتشا لظ ...قيرحلل"
)١(

...يترضح يف يقنأتت نأ كل
...كيلم ىوس ُتسل ...انأف
...كينيع يف ةعورلا قبش ءاوتحا ىلع رداق
...ىلجخلا كعومد فاشترا ىلع رداق
...يتدروأ لمثت ىتح
...كيتفش ىلع راوفلا قشعلا نم
...كيلع رداق
...ىوجنلا ~حيبتس لهف
...كاوجن
...يل
...نايمتحتس مأ
...يبلقو ِتنأ
...ىوجنلا lرسب
...حوبلا قيرح نم
)٢(

... يترضح يف ...ةع3 ...كينيعل
...كبلق ج�هوتل ةلWجَسُم ةم�ع
...بيرغ قلأ
...اناترظن يقتلت ُثيح ُنكسي



...بيرغ قلأ
...اناترظن يقتلت ُثيح ُنكسي
...كارأ نأ لبق
..ةءورق3ا فورحلا تناك
...رحlسلاب ةنورق3ا
...اهُديجن ةغل
"...قاذم ...كفرح ةعورل ...يديس" :تلاق
...ُفرحلا ِكل ...يتwوم" :تلق
...ةبح3اُ علو ...يلو
"...ةعور ...يقلأتف
"...انأ اهنإ ...معن ..." :رسآ عوضخ يف ُبيُجت
)٣(

...اًديج فرعأ
...امهيلإ رظنأ ~ح ...اهاتفش جلتخت فيك
...ةشعرلا اهكWلمتت فيك
...اهينيع بعادأ ~ح
...يترظنب
...اًديج فرعأ
...تافاس3ا قرتخأ فيك
...اهتعول فاغشل
...اًمامت كردأ
...ةذللا كلت قشعت مك
...اهايإ اهحنمأ يتلا
...ملقب اهيف كسمأ ...ةرم lلك يف
Kءاضيب ةحفص ةراكب ضف...
...يتاملكب
...اهينيع يف مكارتي قبشلا ىرأ
...تاملكلا مد لاس املك
...اهلحك وأ
...اهيتفش ىلع ضيفي هارأ
...يه ةمرك
...قشعلا ذيبن َرصع ُفرتحأ ...انأو
...يانعم lرس نع ينلأست
...اهيفك لlبقأ
...فرتعأ مث
"...يلع يلمأ لب"
...يفورح دهش نم فرتغت
...اًفيس رهزأ
...دعب وتري مل
...يمدب ولو
)٤(



...يمدب ولو
)٤(

...اهترهمأ
...هديجأ wً انآرق
...يتءارق تزاجأ
...ةضفلا نم كص ىلع
...عمدلاو
...يمد قيقعو
...اهردص ىلع رهزيل يزوريف نكي مل
...اهيفك ىلع wو
...¢ا مسا لمحي ...مسلطب wإ
...يبلق تزنك
...اهعمد قيرب نم تجرخأو
...هتاكز
...وهسلل يدوجس ناك
...يمد ىلع ...اهنويع ينتدWمع امنيب
...اهتعول باب ىلع تلستغاف
...ردق ةليل يف
ّكص ينتطعأ ...اهبلق لوخدل ...اً
...ءاشأ باوبKا يأ نم
...اهقشع َدهش ... ينتحنم
...زئاج م�ميتلا Wنأ ...ينتمWلع
...ءا3ا رضح نإو
...هتلبق ¥لكل Wنأو
...ينتكراب

...اهدجَو نم ةبرقم ىلع ُتيلص
...اًمامإ ينتفطصاف
...دقع َنود
)٥(

... قشعلا فرتحن
...لَجَو نود
...اهانيضترا ءامس انكرابت لهف
...انبذعت مأ
...ًىونب
...هلطامن
...ينربخت
...ة�ص ريغب ءاعدلا Wنأ
...قWلَعُم
...ينمlلعت
...بلطن wأ باوصلا Wنأ



...ينمlلعت
...بلطن wأ باوصلا Wنأ
...لئس ن3 ...ةباج¯ا كرتن لب
...قوشلا انذخأي ~حو
...ينمlلعت
...بلطت امم كل سيل نأ
...كيديب هصنتقت ام wإ
...لوبقلا راظتنا نود
...انلمحي ...رجفل ءاكبلا انذخأي
...حرفت ...أرقن
...داعي3 راهنلا انذخأي
... تاميقلو ...عومشو ...ةنذئم
...انل ءارقفلا اياطع نم
...انهبشي ديلو ... انبولق يف لWكشتي
...اننيعأب ...هارن ا3و
...ءايض نم ...ةرمج
...ىدن نم ةطقنو
...ءامWسلل علطتت
)٦(

...تقولا لوط لءاستأ
"؟؟ن3و ...فيكو ...¢ا اهعنص مم"
...ةأرما دسجب ...ٌةلفط
...ك�م بلقب ..ٌ.ةأرما
...ٍةيناغ قبشب ...ٌك�م
...كسان ىوقتب ...ٌةيناغ
...فوسليف لقعب ...ٌكسان
...ةجوم نونجب ...ٌفوسليف
...سرف حورب ...ٌةجوم
...حمر ق�طناب ...ٌسرف
...ةرظن ديقب ..ٌ.حمر
...مأ ينيعب ..ٌ.ةرظن
...ةلفط نانحب ٌمأو
...يرمع اهحنمأ w فيكف
...اًقبشو ...اًــــبلقو ...اًدسج يل بهت يك
...اًحوُرو ...ًانونجو ..ً.�قعو ...ىوقتو
 ...مأ ينيعب ةرظنو ...اًديقو ...اًق�طناو
...هيف ينرمغت ًانانحو
...اهيفك ىلع بوذأف
...ةوهشو ...ةبوت
...نو�دعي امم رمع فلأ يواسي ًاتومو
...فرعأ ن©ا



...نو�دعي امم رمع فلأ يواسي ًاتومو
...فرعأ ن©ا
...¢ا اهقلخ دقل

...¢ا اهعنص
...يلو ...يتقئاذ ىلع ...ينم
...انأف
...اهل
)٧(

...وهزأ نأ يل
...اهينيع ُنكسأ ينأب
...ًائكتم اهردص ىلع ...تزهج يلو
...اهب لظتسأ ...ةحاوو
...بضني w ...اهيتفش يف اًعبن
...اهبلق نم هيقتسأ ...اًملع
...ياوسل قرقرتي w ...اًعمد
...Wيف اهمرضت اًران
...يل ...~ع ةرقو
...يwإ ...ةماه ينزواجي نمف
...يعرد نوكت ~ح ...اهسراف ينوعدت يه
...يفرح نوكت ~ح ...اهرعاشو
...يباهإ نوكت ~ح ...اهقشاعو
...ءارحص ريغ اهنودب نوكأ نمف
...ءيش نم اهب ام
...تو3ا ىوس
...ةايحلا يهف
...ةايحلا Wنأب ...اهمعز نم مغرلا ىلع
... يننكست
...اًدمرس
)٨(

...هروضح يف قنأتت نأ اهل
...اًضيأ كلذ هلو
...اهلثم هل نمف
w اًرصق نكسي نأ نم لقأ...
...ةنجلا روصق نم
...لعفي wأ هل فيك
...اهينيع سودرف يف ...هسفن ىري وهو
...قلKا هذخأي
..علولا نايري ~ح
...كول3ا تانب نويع يف
...فرطلا تارصاقو



...كول3ا تانب نويع يف
...فرطلا تارصاقو
...قيرطلا يناوغو
...اهينيعل رظنلا قرتسي ~ح
...اهراصتنا ةع3 دهاشيل
..ّ.يكئ�م ...وهز يف رتخبتت اهاري
...ضرKا اهمدق سملت ...داكلاب
...¥ونح يف هلوح فرت
...ةرمنتم اهب رعشت كنأ ىلع
...ةيشحوب – َهبلق – اهنيرع نع دوذت
...يه ...عئاج ...بئذ
...ةرطاخ ضحم غواري هب تسحأ ام اذإ
...فيط رثإ ىلع ...هب تWرم
...نهادحإ ... رطعل
...هيلع راغت ...ةقينKا كلت
...هراكفأ تانب نم ىتح
...تلعف املكو
...ضيفي اًــقلأو ...ةعورو ...ةقانأ هتداز
...اهنع هتاملك يف
...اهبلق �قري
...هل �فشي
...¢ا دنع هقشع بستحت
...اًدجَو ...امهنويع رقت
..هروضح يف قلأتت نأ اهل
...اهترضح يف قلتأي نأ هل
...اًعمامهف
...نامات نافرط
...ةديرف ةلداعم يف ...لعافتل
...ةعورلاو ...قلKاو ...قشعلا ءايميك نم
)٩(

...ةفدصلا تناك له
...اًرثؤمً �ماع
...همقر نوركذي w ...ـلا ءاقللا يف
...هبيترت wو
...امهيرمع ءاضف يف
...يضا3ا تارذش اركاذت ~ح
...ءاقللا Wنأ ...ةقيقح امهتمحتقا
...لوKا نكي مل
...ابWجعت
...امهعمجي نأ ىلعردقلا رصي فيك
...امهتwواحم lلك نم مغرلا ىلع



...امهعمجي نأ ىلعردقلا رصي فيك
...امهتwواحم lلك نم مغرلا ىلع
...موتح3ا نم ..رارفلل
...ةرم دعب ةرم
...ءاقل دعب ...ءاقل
...فيرشل ... ضرأ
...اهيلع اتبن
...ةرجش تحت دعقم
...ملع دبعم ءانف يف
...هيقباط يف ارواجت
...ةوهق ناجنف ىلع ايقتلاو
...هحارب يف
...تايركذلا نم ...دتمم ...حارب
...لايل يضقنت
...امهعمجي ...ليللا يتأيو
...رهسلا قشع يف
...رادج
...هيلع ناقصلي
...امهدوجو ىركذ
...اًعم
...اًددَجُم هناروزي
...ريدق ...امهعمجي
...ردق ىلع
...امهيبلقب ريصب
...فورحلا رطع ناقشنتسي
...اًسأك نافشتري
...أـWبُخ3ا قشعلا نم
...ةقWتع3ا ردقلا ةجاجز يف
...نارصبي
...امهنويعب
...لWجؤ3ا ءاقللا ةعور
...قشعلا ماسم حتفتت
...امهيحور يف
...ذفاون
...اهنم ليسي
...ّيِدن مارغ ريبع
)١٠(

...اهقشع ةوهص يطتمت
...هينيع حارب يف حمرت
...هبلق ناتسب شرتفت
...هحور يف غرمتت



...هبلق ناتسب شرتفت
...هحور يف غرمتت
...اهفاطعأ ~مسايلا نكسي
...Wيربلا اهرطع حنمت
...ةدرول
...هيتفش ىلع بءّاثت
...هداؤف حوبب ...اهل سمهي ~ح
...ةجسفنب رهزت
...اهlدخ ىلع
...~نحلا اهذخأي
...ةلبقل
...جسفنبلا بوذي
...هسافنأ ةرارح ىلع
...امهنيب علولا قسومتي
...اًــــنحل
...عاقيإ ىلع
...ةعوللا قفد نم
...امهنيب ...ءاوهلا لعتشي ~ح
...تقولا ىماستي
 ...ليحتسي
...ةبغرلا نم ..ً.ةرخبأ
...يفاصتلا ةوهش نم ...اًمويغ
...اهنايوري ...اياكح للظي ...اًــــباحس
...ك�م ةفع نم ...رتس يف
...امهتولخ سرحي
...داسحلا ~عأ نم
 ...اهبادهأ رسكنت
...حوبلا تاظحل يف
...ك�3ا حانج ةWفر عنمتت
...اهتوشن ظاقيإ نع
...اهعبن ضيفي
...اًقشِع
...اًحاربو
...اًجسفنبو
)١١(

...حابص lلُك يف
...يبلق يف ُرظنأ
w اهاوس ُدجأ...
...اهنويع يف ُرظنأ
..اًّـيـِلَم
...اهتارذ ُشقنأ



..اًّـيـِلَم
...اهتارذ ُشقنأ
...اًرئاغ اًشقن
...يتركاذ ةحفص يف
...اهسفنتأ

...اههافش رمحأ عبطني ىتح
...Wيتئر ىلع
...اهريفز ءفدبرعشأ ىتح
...اربنع
...يهجو حفاصي
...اهحم�م ئبخأ
...يبلق ~ع يف
...اهس3أ
...اهليصافت لك ركذتسأ
...اهءادر
...اهرعش ءاطغ غوارت ةلصخ
...رظنلا قرتست يك
...ىَهلولا ينيعل
...بهذ طويخ
...اهيفتك ىلع لاسنت
...ديقلا كلذ نع اًمغر
...اهلامج حضفي يذلا
...راهن نم ةح3
...اهرتس فلخ تراوت
...ةصرفلا اهل تحنس املكو
...نوكلا تءاضأ

...مويغلا �قشت اًسمش
...ينع ينلهذت ...ةعاسلا تاقد
...ليحرلا يف اهحور نذأتسأ
...ىبأتف
...ضضم ىلع ظقيتسأ
...اًديج يهجو لسغأ

...ىرأ w ىتح
...ىوس
...Wيف هارت ام
...يتنازخ نم راتخأ
...اهل قوري ام
...ليوطلا مويلا رمي
...ًائـــــــــــــــــــــــيطب
w ةايحلا ريبع مسنتأ...
...يل نذأت ىتح
...ءاقل



...يل نذأت ىتح
...ءاقل
...رباع
...اهموي ليذ فرط يف
...ةداتع3ا اهتعور يف قرشت
...يراظتنا عشيف
...ةفهل
...اهمدقم نولب
...لwد يف مسبتت
...يبلق حاير ريثت
...ةشهد ...Wيدنلا اههجو نكست
...اهحرم ةلوفط يف ...لءاّـست
"؟ءاقل لك ...يناولأ فرعت فيك"
...ينيع ضمغأ
...يبلق يف رظنت
...ريثKا يف ةلبق ينحنمت
...بوذأ
...اهتطبغ دودح ىلع
...ةءوبن
...رظتنت
)١٢(

...ينلداجت
...Wيف
...اهنع
...ضوافتلا ديس يننأ فرعت wو
...لدجلا بر
...اهبضغ نلعت
...ةقر
...اهتبغر كسمب عوضأف
...يننكسي اًـــناميإ اهنع ئبخأ
...بلقلا ةديس ...اهنأب
...w ريغب ...اهبيجأ
...قوWشلا اهربعي يتلا ...ةWوُهلا قمع كردت
...اهحار ىلإ
...ةرغاص ريغ ...نعذتف
...يقشعل
...موي لك يف سردلا رركت
...للم نود
...بلق نم wإ
..."ملع3ا ىلع نايبلا" :يه نوكت نأ ضفري
...ىرت ام ريغ اهاري



..."ملع3ا ىلع نايبلا" :يه نوكت نأ ضفري
...ىرت ام ريغ اهاري
...اهارأ نل ينأ مسقت
..ً.wوأ ينرأ مل ام
...ًءادتبا ينارأ w ينأ مسقأ
...ةعول ضيفت
...ةعورو
...اهينيع يف ودغأف
...ًانوك
...هارت
...هيف ينارأ wو
...اهعمد ضعب ريغ
...ليسي ~ح
..ً.�جر دWسجتي
...هيضترت
)١٣(

...ناقشاع
...ةفاس3ا باسح نافرتحي
...ةلبقلا ~ب
...عمدلاو
...مز�لا تقولا سايق ناديُجي
wا لاعتشKسافن...
...ناديُجي امك
...امهيبلق ناقفخ ةعرس سايق
...ءاقللا دنع
...عادولاو
...تقولا بوذي ~حو
...د�حوتلا دنع
...سدقم ناكم ...امهدنع باسحلل
..هناشرفي
...ناضحKاو ...عمدلاو ...لبقلاب
..هنانيزي امك
...ةرا3اب
...ءاوضKاو

...عراوشلا ءاضوض
...فتاوهلا ~نر
...قلقلا نم ...ريثكلاو
...ةصرفلا ءاضقناب ...ىWشو3ُا
...ءاقللا يف
...نايوهي
...ةحراص3ا باعلأ



...نايوهي
...ةحراص3ا باعلأ
...ةحراط3او
...يكذلا بورهلاو
...ججحلا ق�تخاو
...اًديج ناكردي
...طئارخلا أرُقت فيك
...ةنيد3ا ...ايفارغج يف
...دسجلاو
...امهيف ام أوسأ
...امهنأ
...ةWجفلا ةقيقحلا ةظحل
...قWمُن3ا بذكلا نمز يف
...يضارتفا ءاضف يف
...ءيلم
...رشبب
...محل نم
...مدو
...دوربو
....يمدآ ريغ
...امهيف ام عورأو
...امهنأ
...ناقدصي
)١٤(

..ديعاو3ا عورأ ام
...ةبغرلا نونج حضفت يتلا
...ءاقللا يف
...راطقلا رورم ةظحل راظتناك
...لوصولل فيصر نم سيلو
...سمشلا غوزب ةح3 صانتقاك
...مويغلا ~ب نم
...ءاس3ا يف
...ةنيد3ا ةفاح ىلع فقاو
...اهبكوم رظتني
...رمت
...هل ةَكِردُم ريغ
...اهربخي ~حو
w نمزلا فقوتي...
...ةرظنلا ايحت ىتح
...اهرمع لماك
...~حلا كلذ ذنم نامWلعتي



...اهرمع لماك
...~حلا كلذ ذنم نامWلعتي
...ليصافتلا ناظفحي فيك
...دُعب نع
...ةعرُسب
...ءاقللا َدنعو
...اهسفن ليصافتلا ُبرهت
...امهنم
 ...ةيشخ
...ءابق�رلا ~عأ
)١٥(

...حيرلا عم لصاوتلل
...ةشهد
...امهل بيطت
... اًعم ءانغللو
...تمصلا تاظحل يف
...راهنلا Wنأ ريغ
...عمسلا قرتسي نأ ...ىوهي
...امهتدروأ تامهمهل
...ناWفكلا يقتلي ~ح
...قانِع يف

...ٍبخاص
...اًعئار هاري
...قيرطلا قمرت يتلا امهنويع يف
...ًةَمَِستبُم
...قيلعت امنود
...ءاتlشلا ليحتسي
...اًعيبر
...ُرهزي
...امهيتفش يف
...ةلوفطلا تاينمأ Wلك
...ناعتمتسي
...~Wلِظ ةبقارمب
...~لفط
...دعب امهشدخت مل
...مايKا ةنوشخ
...لوKا امهئاهب ىلع نwازي �ف
...ىلوKا امهتءاربو
...علولا امهذخأي
...ناقيفي
...هفك ةنوشخ ىلع



...ناقيفي
...هفك ةنوشخ ىلع
...اهفك ةفاهر ىلع
...اههجو ىلع رمي
..ُ.حبش
Kثوت3ا اهقورع ملlةب...
...هئاقلل
...ههجو ربعي
...راذتعا فيط
...ةفهل نع
...اهل هتذخأ
...~تحارلا ءاقتلا رسكني
...ن�فطلا يفتخي
...امهمامأ دWدم3ا lلظلا يف
..ةعمدلا ردحتت
...ةنخاس
...يضقن3ا مويلا درب ىلع
...~نحلا بوذي
)١٦(

...كينيعل
...ةحاوُ حارب
...ةحاو ُنانحو
...ةحاو �لِظو
...نمز نم كيف ُرفاُس3ا انأ
..ّ.يفتك قوف لمحأ
...اًشوقن
...هوجولا اهترفح
...يرمُع ةحفص ىلع
...كنويع ...هبشلا رتاوت نم بجعتت
...~قدصت w ملف
...يحوب
...رسلا فرغ كلخدأ ~ح
...كحم�م ~كردتف
...بلقلا ناردج ىلع
...ليصافتلا ف�تخا عم
...لصاوتلا ةغل
...دسجلا ةطراخ
...ىؤرلا نول
...~فكلا سملم
...رصاوخلا فاطعأو
...كنم اًضعب Wنأ ريغ



...رصاوخلا فاطعأو
...كنم اًضعب Wنأ ريغ
...اًدوجوم ناك
...رفاس لكشب
...اًمئاد
...ةلاحر ينأك
...فاط
...ةطيرخلا ءازجأ Wلك عمجي
...ءاسنلا داسجأ ىلع نم
...نويعلا ظحل
...تانتافلا رطع
...يناوغلا قبشو
...سيعات3ا
...ةطراخ عنصي يك
...ةديدج
...زنكلا ةحاول هذخأت
...نويعلا
)١٧(

...انأ
...ليصافتلاب مَرغُم صخش
...ةروصلا lفاوحب نوكسم
...ٌِهلَو
...ةريغصلا ءايشKاب
...ةايحلا حنمت يتلا
...ةايحلا
...تنأ
...ٌنوك
...ليصافتلا نم
...ٌمخز
...رعاش3ا راثن نم
...ٌماكر
...ىركذلا تارذش نم
...ٌباتك
...ةغل فلأ نم
w اهُديجأ...
...ينارأ ~ح wإ
...كينيع يف
...ةصاخلا كتعوسوم
...اًّدج
...كوجرأ
w يبجعتت...



...كوجرأ
w يبجعتت...
...ةقداص ةآرم ُضحم انأف
...ِكل
...يتحفص ىلع ~سكعنت ~حو
...حوضو يف اننيرت
...اًفارتعا Wنأ ىلع
... Wيلع �ِحُلي
...ءافصلا يننيحنمت تنأ
...كارأ يكل
...تنأ امك
...انأ امك نوكأف
...ةروص ضحم
...اهارأ
...كينيع يف
...يل
...نوكأف
)١٨(

...اهانيع
...نارحب
...ًىّفصُم لسع نم
...نيرظانلل ةذل
...ةجهب
...رِفاُس3ا دلولل حولت
...ةئيفدلا هئفارم يف
...هليبس ىريف
...أبخ3ا نطولل
...هقشِع َدرِو ولتي
...اهل لصي يك
...اهانيع
...ناتاكشِم
...نانضتحت
...رين3ا هبلق حابصِم
...اهب
...هناولجت ~ح
...هسفن رصبي
...اهبلق يف ام ىري
...حوبي نأ عيطتسي wو
...نيدساحلا فوخ
...¢ا دنع ...اهاوه بتسحي
...اهانيع هارتف



...¢ا دنع ...اهاوه بتسحي
...اهانيع هارتف
...اهدحاو
...اهانيع
...عجو اتريُحب
...ىبُوط
...م�سلا أرق ن3
...امهيلع
...ُرفاس3ا ُدلولا امهيف رحبي
...عارشب
...~نح نم
...امهل
...هابيذي نأ
...امهئطاوش يف
...امهدنع وسرت
...هنئافس
...اًعمد
...ناقلتأت ~ح
...هئاقل يف
...امهُءوض عمتلي
...~تعمش
...قشع ةكعكل
...امهعم هبلق بوذي
..ُريطي
 ...اًديرب
...اهبلق ناونعل
...لئاسر
...فورح ةعبرأ نم
)١٩(

..ُ.عجولا اهب ُضيفي ~ح
...هيدانت
...رمعلا نم ةفض ىلع
...ىرخKا ةفضلا ىلع
...اًدــــــــــــــيعب
...عمسلا هبلق قرتسي
...اهءادن بيجيف
...ًابيجو
...ًانينحو
...اًعمدو
w هارت...
...يفكي هنأ ىلع



w هارت...
...يفكي هنأ ىلع
Kمُِتت نW اهءوضو...
...ة�صلا اهكردتف
...هيعارذ ~ب
...اه�مضي ~حو
...هدحو
...هبلق تاقد عمست
...اهتدحو يف
...هينيع ضمغي
...اهاريل
...هارتف
...هتعول نضتحت ~حو
...اهلايخب
..هنيع �رُِقت
...امهنويع ناحتفي
...ناكرديف
... امهنأ

...اوهس
...ةفض ىلع لك
...امهنأو
...دعوم ىلع
...هتاقيم
...امبر
...اهيوادي
...اهببطي wو
...اهبحصي
...نيرخ©ا دوجو يف
...ناشهدني
...امهتدحو يف
...ءابرغلا اهقرؤي w يتلا

...امهلوح
...ةفرغ نانكسي
...ةدحاو
...نكست
...~تنيدم
...نافحتلي
...ًءاطغ
...لبقلا نم
...تاسمهلاو
...نادلبلا دودح ربع
...رجفلا حوبي ~حو



...نادلبلا دودح ربع
...رجفلا حوبي ~حو
...امهتعور ئبتخت
...تايانبلا درب فلخ
...مانت
)٢٠(

...عيطتست فيك
...ًانـــطو ينحنمت نأ
؟تاقوKا لك يف
...اهرارسأ نم �رِس كلذ
...بايغلا يف ينارت فيك
؟روضحلا يف ينارت امك
...رخآ �رِس كلذ
؟............فيك
...ن©ا فقوتأ نأ يل
...اهرارسأ ءاصحإ نم نكمتأ نلف
...ينُرlيَُحي ام رثكأ Wنأ ىلع
...وه
؟يل اهفيط لسرت نأ عيطتست فيك
...ةدحولاب رعشأ ~ح
...دربلاب
...اهيلإ يجايتحابو
...بلقلا ئفدت يه
...غاط دوجوب
...نانحلا ةعور نم
...اهفيَِطل
...روضح
...بايغلا هاشخي
...يتدحو هنم يحتست
...ماحز ناوفنع يف بوذت
...اهل
...انأ امأ
...يل سيلف
...اهذختأ نأ ىوس
...ًاّرِس
...حو�رلا قمُع يف
...رشب w ُثيح
...عيطتسي
...رظني نأ

...اًدسح
)٢١(



...اًدسح
)٢١(

...ُلِبُقت يه اه
..قنور يف
...هايإ اهحنم دق
...ملKا

...بلقلا تلخد ~ح
...باوبKا اهنود تقWـلغ
...اهءادر تطسب
...حو�رلا ةحاس يف
...داؤفلا تشرتفاو
...هتحنمف
...ذاWخKا اهروضح رطع ضعب

...بلقلا نم ُبيlطلا عاض
...توكل3ا يف عاذ
...اًــقلأ
...نويعلا هأرقت
...اًفورح
...ماق3ا اهل باط
...حو�رلا يف
...رحlسلا اهل ءاش ام
...تلملمت
...عWكستت تماق
...اَهفلخ ُبلقلا عرسأ
...تعراست
...قشاعلا سافنأ
...ًاثاهل
...هضبن ضفتنا
...هتأر
...ةبح3ا ~عب
...اهانيع تعمد
...اهيتلقم نم تطقس
...ناتؤلؤل
...اتتبنأ

...~تريجش
...حو�رلا عسو يف
...بلقلا امهب Wلظتسا
...افغ
...هملح يف اهآر
...ُلِبُقت
...قنور يف



...ُلِبُقت
...قنور يف
...هايأ اهحنم دق
...ملKا
)٢٢(

...ينكراشت
...µلا ةحئارَ قشِع
...لوهج3ا فوخ
...صقرلا ةعتُم
...ءاضيبلا ةحفWصلا ىلع
...ءانغلا
...سافنKا عاقيإ ىلع
...ةثه�لا
...نوكلا نيولت
...ناولأب
...ةفافش
...ملاعلا ليكشت
....ةراجيسلا ناخدب
...نزحلا فارتحاو
...ينمساقت
...ةليحتسُم اًم�حأ
...طقف اهشيعن
...ُرمعلا انحنمي ~ح
...ناوث عضب
...نافجKا لدسنـتل
...~ع ةفرط
...ينرواجت
...بايغلا ملأ يف
...روضحلا ةفهل
...ءيجي �لا راظتنا
...اهعورأ ام
...اهفك �دمت ~ح
...اهعضت
...اهيلإ بلقلا دنتسي يك
...~نحلا هبلغي �ف
...ءاكبلل

ءوWضلا ُءاوغإ



ءوWضلا ُءاوغإ

بلقل ٌةيتاذٌ ةريس

ثلاثلا ُباتِكلا

ىَؤ�رلا ُليِوَأت
ِءوWضلا ُةَسمَه – ِةَعمWشلا ُتاَياَكِح

رعِش

يِداَش دWمَحُم
٢٠١٠

)١(

...W¢ا ُتَيأَر يِنWنأ ُدَهْشأ
...اَهِب
...اَهيِف
...اهَل
...اَهنِم
...اَهنَعو

...W¢ا ُتَيأَر
...اَهَينيَع يِف
...ِدوُه�شلا َدَعب لََهف
؟؟؟كاَردإ نِم

..َ.W¢ا ُتفَرَع يِنWنأ ُدَهشأ
...َدجَولا ُتُقذ
...َتيأَر َ~ِح
...ُدَهشأ
...ُتلَواَح يِنWنأ
...ُتيَساَق يِنWنأ
...ُتَلطاَم اَم
...ُدَهشأ
...تبlرُغ يِنWنأ
...اَهيَلإ يَِرفَس يِف
...ُتلِتوُق ...يِنWنأ
...ُدَهشأ



...ُتلِتوُق ...يِنWنأ
...ُدَهشأ
...ُتدِهُشأ ...يِنWنأ

...ٍلصَو نِم لََهف
...اَهِسِدق3َ
...لوُصُو نِم ْمأ

...ُدِهُشأَ W¢ا
...ُتنَمآ يِنWنأ

)٢(

...اَُهتَيأر
...ِرَدَقلا َِديِب ...اًَعبْصإ
...يِْنَتأَر لََهف
..ً.اضيأَ يِه
؟؟؟َكَِلذَك

...ِرو�نلا َنِم َاتَبََرتِْقا ِنَاتَشاََرف
...ِناَحَانجَلاَ قََرتحاَف
...اWنُك
w ُلَاَزن...
...َْلَزن ْمَل

..ُ.ئُِضت w ٌةَعمَش
...َانَْيبلَقِب ...َىوِس
؟؟؟ُقيرِحَلا َمََدتَْحأ

...يِفكَيٍ عمَد نِم اَم
...ِهِداَمْخِ¯
... wو
...ِءوُُضولاِ ماَمتِ¯

...ًةَمحَر
..ِ.W¢ا lفَكِب
... ~حانجلا نضتحت
..ُ.قلKا يوضني
..ُ.قوشلا ىقبيل
..ً.ادقتم
...انلخادب
...قيرحلا ايحي



...انلخادب
...قيرحلا ايحي

)٣(

...مك
...تاولصلا نم
...جاتحن
...رlفَُكن يكل
...قشعلا بنذ نع

...مك
...تاوعدلا نم
...ظفحنس
...بيغلا رهظ يف
...ىركذلا لدابتن يك
..ِ.W¢ا ِهجو مامأ

...مك
..ً.اسودرف
...ملحنس

...مك
...ةرم
...¢ا ءاضق نم برهنس
...هتمحرل
...هِرَدَق نم
...هِتَردُقل

...مك
..ً.ارمع
...جاتحنس
...ايحن يك
..ً.ادحاوً ارمع
...انل هيضتري
...هlلِظ ...يف

...هاوأ
...مك ...اي

...هابر
...ً اثوغ



...هابر
...ً اثوغ
...كادِهَش دق ...نيداؤفل
...كبحب ...ادِهَش ...دق

...مكتحا ديقلاف

)٤(

...عمدلا مادتحا ~ب ام
...ءانغلاو
...فيفر
...بلقلا ذخأي
...ماهفتسا ةم�ع
...ةبوتلا نع
...نافرعلاو
...نايصعلاو
...قشعلا يف ناذئتس�ل لهف
؟؟؟ةرفغم نم

...اهقشعي ...ناسللا اذه
...اراهج
...اهاوهي ...نانجلا اذه
...ارابطصا
...ءاكبلا اذه
w يردي...
...حورلا قمعب
...اهمدق3
...اهآن3 مأ
...َرانأ
...~ب ...~ب امو
..ً.امدق ىرأ
...ةلبكم
...لاؤسلاب
..ً.انيجس لظأس لهف
...رمع فلأ انه اه تومأ
...امادقإ
؟؟؟ارابدإو

)٥(



)٥(

...ٌنادم
...قشعلا باكتراب
...قوشلا حاضتفا
...نويعلا داقتا
...مسق3ا باذعلا مارتحا
...نوجشلاو
...تو3ا
...ناسرفلا للح يف

..ّ.ىلع موكحم
...تمصلا لاعتفاب
...ربصلا رارتجا
...ةاراد3ا
...ةاراو3ا
...رعاش3ا متك يف ...ةاراب3ا
...قيرحلا ءافخإ

...نيدم
...اهئاعدب ...رجفلل
...اهئوضب ...راهنلل
...سافنKا تwاعتشاب ...ةريهظلل
...اهفورحب ...ينيورت ~ح
...اهثيدح بارتقاب ...يموي بورغل
...اهقلأب ...ءاسملل
...اهمساب ...ليلل
...فارتعwا ىبأأ فيكف

...ينتملع يه
...يتثادح ذنم
 ...اهاوهب
...ءانفلا لهأ نوناق ىلع جراخلا
...يننأ
...قشعأ تمد ام
..ً.اقح
w...
...فاخأ

)٦(



)٦(
...نوقشاعلا بهذيلف
...اهنويع َريغ
...ميلKا ينايسن ..ّ.يط يف

...مهنم نمف
...هحنمتس
...هبلق تاقد
...ةاده3ا
...اهل
...هاركذ
..ً.ادمرس
؟؟؟ىwإ

...يه ...ةعئار
...ينربخت ~ح
...ضترت مل اهنأ
...مهنم
..ً.wزنم
..ً.اداؤف
..ً.اقفاخ
...ىاوس فوجب

...هيتأ نأ يل
...بلقلا اهآر نأب
...قد
...عاقيإ ىلع
...بوضغلا اهتسمه
...يسافنأ تصقارت
...دونعلا اهترظن عم
...تفلتئا
...اهتوص ةربن ىلع
...ّرطع3ا
...ءاعدلاب
...ةبوتلا ليتارت
...يعمد يف

...مهلسرأ �فأ
...يتركاذ ميحجل
...اوملعتي مل ~ح
...ةقفخ نأ
...ةدحاو



...ةقفخ نأ
...ةدحاو
...اهل
...داؤفلا يف
...دولخلل يفكت

)٧(

...يه
...ينافرع ~ع
...يفشك ...ةآرم
...رُوتس3اَ يِبيَغ
...يَتبيَغ يف
...يlنع
...يِدجَو ..ُ.عمد
...يlقَرWتلا ةَشهَد
...يِدوُهُش يف
...يلاح
...يِدوجُو يف
...يlنِم ... Wيف ...يِتَلحِر
...يِتَرَوث
...يلوُمُخ يف

...يِتَعيَض
...يlنع
...يلوُهُذ
...يِتَبَوت
...ِءوُس نَع
...ِلُوئWسلا ...يlَنظ
...يِدُهز
...َيَانأ ...نَع
...يَِتبغَر
...َيَانَق ...نَع
...يِفارِصنا
...َيَانُد ...نَع
...َياَدَم ...يف
...ٌرُون ..َ.يِه
..َ.Kَ£ت
...َياَسَم ...يف
...اهاَوِس ...اََمف
...يَِغتبأ



...اهاَوِس ...اََمف
...يَِغتبأ
..ً.wََدب
؟؟؟َياَسَع

...ُنوُكأ نَم
...َِضتَْرت ْمَل اَذإ
...يlنِم
...يِتَرْجِه

...ُنوُكأ اَذام
...ُتْيأر اَذإ
...اَهِنوُيُع ِل�ِخ ْنِم
؟؟؟َيwّإ

)٨(

...نامWزلل ام
...ٍةَغُل ...نِم
...يتلا َكلِت َريَغ
...اَه�ُثَبت
...اَهِبلَق نِم ..ً.افوُرُح
..ّ.َيتَفَش ...ىَلَع

..َ.يِه
...l¢ا ِدُونُج نِم
..ّ.يِف

...ِةَكِئ3�َاُ َةوطُخ
...َنوُسWمََلتَي َ~ِح
...مُهَقيَِرط
...ِديَِرولا يِف

...ِسوَدرِفلا ُفاَْصفَص
...ِنَمحWرلا ِةَمحَر �لِظ
...ِةياَوِغلا ِفيَص يف

...َميِهاَربإ ِرَان ُدَْرب
..ُ.َحنَمت

...يِتَْوبَص
...اَهيِف
...اَهيِفِل



...اَهيِف
...اَهيِفِل

...اَم�َس

...ٍَرَظن نِمِ ْ~ِعلل ام
...ِبلَقلا ِرُون ُريَغ
...اَهيَلَعُ قِرُشت
..ِ.حو�رلا َةَمُلظ
..ُ.ئَِضتَست
..ّ.¢ا lرِسِب
...اَهيف

...اَهيفو
...ِيَوتَْكت
...يِدِبَك
...اَهاَيؤُرِ قاَرِف نِم
...اَهاَؤُر

...l¢اِب َفيَك
...ُصlخَُلأ
...ًةَمحَر
¢W...
...اَهيِنََحنَم
...يِبلَق ...يِف
...ٍفوُرُح ىَلَع
...ٍةَغُل نِم
...يِرَجت
...ٍَةأَرْما ِناَِسل ىَلَع
...اَهاَوِس


