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 جريدة الفكر الحر
 

 رئيس مجمس االدارة
 

 نياد كراره
 رئيس التحرير
 أحمد سعيد

النشر مدير  
 دمحم رضا كافي

 تدقيق لغوي ريم البسيوني
 

*************** 
 
 

ىدفنا اثراء العالم بكتاباتنا 
 وكتابات المبدعين

 
ومنحو النور الذي عمى أثره 
ينطمق شعاع الشمس لمعالم 

 كمو
فالكممة و القمم سالح فى 
وجو التخمف والجيل و 

 القمع
 رئيس التحرير



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إٗج٢ ٓطبٝع 
 غل٢ِ
 

 حلغخلٍ غفلٍ
.. حلغييييييخلٍ غفلييييييٍ

 زيي  ْخ حقظيي د طعييخَ، 
 ميييي  حزييييٍ  قصييييش
 وعُنُيي  لفييئح   غنُييض
 حلعُنيييُ  ذح َيييخ َىًميييخ 

 حلسيييييييييييييييييخ ُظُ  
 حلغعيييىد  وحلزسييي ش
 طعييييييييخ،َ  أ ييييييييىح  
 كُييييييي  وأفه نيييييييٍ

 حلُهييى  قِزلييش حخظلفييض
 حل سيييييُ ُُ   عييييي 

 عييييييييي  وكلُه يييييييييخ
 أفِييييط حل سييييل ُ  

 وركِّييي   حلطييي   فيييٍ
 كُييي  سؤضييي   وأنيييخ

 روحيييٍ ُقزليييش طكيييى 
  يييي ح رعيييي  لعُنُيييي 

.. حزُزييييٍ. حالنطييييغخ،
 لننفقيي   حل ييخ، ُرزقنييخ
 لنظيي ر   حلعقيي  ُو زنييخ

 حْرض ُخلقيييييييييييييييض
 وُج ليييييض لنع   يييييخ 
 لنكظيييييييذ حلسييييييي خ 
رسييييييي  ربرييييييي ح  

ُ
 وأ

 ر ييذ لنعييُص حْنزُييخ 
 ُوليييي ص حييييذ  وفييييٍ

 عقييييييييي  رنصييييييييي 

 ْعطييييق  ومجنىنييييش
  يييييىح  فيييييٍ وأذود

 .مظَُّ ش
 أذنُي  عليً رطليض م 

 كيييي  حزُزييييٍ.. َىًمييييخ
 ُولي ص ليى أط نيً كنض
 ْميييخر  روميييخ فيييٍ
 حيييييذ أ لهيييييخ ك يييييخ
 حظيييً رظفيييخ ٍ  ُيييخسحل 

 كنييض لُظنييٍ حل  ييخص 
 نيييخفىرس جُييي س أقطييي 

 ألقييييييٍ  «ط َفييييييٍ»
 حل ع نُييييش رع الطييييٍ

 رقخعهييخ ظهيي ٌ خليي 
 أمنُيييخطٍ  أطليييى وأنيييخ
 أغنييٍ أحالمييٍ  أرطيي 

 فظ سيييييي .. آمييييييخلٍ
 مخثهيييخ ر كيييخص أضيييعش
 أصييزى مييخ كيي  لظ قيي 
 ميي  ل ظييش رعيي  الُيي  

 فييٍ عُنييٍ اغ ييخض
 لُهطيييييي  خطييييييى  

 ر يييخ حل ييي َ  حلىحقييي 
 .حضظهُض

 ال.. غفلييييييٍ طعييييييخ،َ 
 وحسييييييي   طظعجييييييي 
 غفليييٍ صيييزً ح منيييٍ 

 وال حنظظييييي  حلغيييييخلٍ 
 ف حضييظ   نُيي  طظلهيي 

 سيييييزقى  فخْوغيييييخ 
 وليي  حلف حضييخص رصييُ 

 رقخَيييييييخ اال َظ كيييييييىح
. مؼليييييييٍ رخثسيييييييخص

 َيخ مؼلي  حلي و  أغفخ،
 نصيييييُذ ال ع ييييي ٌ 

 لفظييظه  ميي  اال لهيي 
 وصييييينف  حلطييييي حن 
 حلعقُ يييخص  رخلُ قيييخص
 ف حضيييش كنيييض فُىًميييخ
 خر ًؼييي أسيييعً ر َجيييش
 حزييييٍ  عسيييي  عييي 
 ال: قييخ، قخرلظيي   حظييً

 لطييييييه س  أسييييييعً
 ط  غنييخ.. لكننييخ.. لكنيي 

 حل لقزييش أحعييخ  فييٍ
 .ضه س

 حلعيييُخ   رييي أ رعييي  خ
 رييي حػ  فيييٍ سيييقطنخ
 قُيييي  علييييً حل ييييىص
 ال حزُزييٍ ليي ح حل ُييخس 
 كؼُيييً ح  وط لييي  طظ يييخ َ 

 حلسييييي خ  طنيييييخف  ال
 طسييييييخر  ال حلً ييييييخ 
.. حرطفخًعييييييخ حلنجييييييى 

 وغيي ر مكظييىد  حلقيي ر
 ىجيييييييى  م حْحزيييييييش
 وحلن حليييييش وحلخسيييييش

 َنفيييي  سييييهً خ رخطظييييخ
 ركيييي  حلقليييذ  حخييي 
 نصييي  حسييي    ييي و  
 قزلييي   ُخييي عض مييي 

 كل ييخص لييُ  فخل ييذ
 حلزطييي   ريييُ  طُظزيييخ ،
 كل ييييخص  ييييٍ ريييي 

 حزخثلهييييييخ  طخنقيييييي َ 
 حيييى، طُ زَييي ُ  ضيييزخ 

.. وحخظيييي  َ  مخظييييُ 
 حيييُ  عليييً لظزهييي َ  
.. عقليييي  ميييي  غيييي س

 ططييييظظ   طهخج ييييَ  
 مسيييييظقزل  طسييييي  

قظُاًل  وطظ ك  !! 
 منخفسييش لييُ  حل ييذ
 وولييي  عطييي  ٔرييي حز
 طالرُيييذ فيييٍ َيييظ ك 

 حل ييييييييذ حلقلييييييييذ 
 عهيي  علييً انسييخنخ  

 ال.. غييي ر ال حطفقيييخ  هللا

 سييييييعٍ ال.. خيييييي ح 
 كظييي  عليييً ل صيييخل 
 نىحَيييييخ رسيييييى  مييييي 
 حل ييذ حزُزًييخ  ُسيي ٍ
ييي   لّخييي  وطقزُّييي  ط  ُّ
 حزُيذ ال فُي   ميخ رك 

 حلُسييييييييي  وقيييييييييض
 وعنييييي .. وحل صيييييل ش

 حل صييييييل ش حنظهييييييخ 
 وعيييي  الييييً َظ ييييى،
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 أسيييزخد لييي  نظ صييي 
 معلنيييش كخنيييض فييي ح 

حلز   من  . 
 َ ط يييٍ ال َ يييذ مييي 
 أخييي ي أحعيييخ  فيييٍ

 عيي حر   فييٍ وَظ كيي 
 َسييي   ال َ يييذ مييي 

 َسيييظزُ  أ  لغ َ ييي 
 َيييي  ذ ػيييي  كُخنيييي 
 ضييفقش لُنييخ، َظزييخكً
 وسيييخط  ط زييي  مييي 

 جييخ  ميي   ييى علُيي  
 غُييييي  فعليييييض وميييييخ

 أنهييخ مظنييش حل هخ نييش
 لكننيييخ ج َييي س  ر حَيييش
 حلقزيُ  َي ح  أني  نعل 
 ن  يييييي  فلِيييييي َ  حِ  

 غخثييي   ريييال أنفسييينخ
 حزُزيي  سييظخز  حُنهييخ

 ال»: َخز  يييييييييييييخ أ 
 أنييييِض  َييييخ مسييييخ 

 فيي عٍ حلييىح ِ  أخيي صِ 
 ملكييييضِ !! ُميييي ٌِّ لييييٍ

 لكيييييي  حل سييييييظقز  
 زح، ميييييييخ مخظيييييييٍ
 فكفكفيييٍ ر يييىزطٍ 

 فلييي  فيييخلعلق  أذحِ  
 مجيي س  ورح  ميي   حثيي 

 .«حَْخ 
ٍَّ  طنظيي  لِيي َ    كيي ح اليي

 نصييي ٍ رخسيييظغ حد 
.. ووحقييييييي  حقُقيييييييش
 سييييييؤجُذ حسييييييًنخ 
 نعييي  عُنُييي   سيييئح،
 لكننيييٍ أحيييذ  كنيييض

 اَ يييييييخنٍ فقييييييي ص
 ر زُزييييييٍ  وػقظييييييٍ
 كخنيييييييييض و ييييييييي  

 رأَييييييض مؤسييييييخطٍ 
 حلنهخَييش فييٍ نفسييٍ
 ميي  آميي  مييالذ مجيي  

 ورغزخطييييييي  ن وحطييييييي 
 خييىض فييٍ حلعخرمييش
 نعيييي .. حلنسييييخ  ر يييي 

 لكننيييٍ أحزييي   كنيييض
 غيي ر  أحظ يي  أعيي  ليي 

 غُيي ٌ  ميي  وخ َعظيي 
 ميي  أكزيي  حلىجيي  كييخ 

   أع يي حلىجيي  حزييٍ 
 كيي  قظلنييٍ مييخ و يي ح
 وأنيييخ لُليييش وكييي  َييى 
 مييي  أر   كنيييض معييي  

َىمًُّخ نفسٍ : 
 أعليي   ال! َ ييذ   يي 

 فل ييخذح طخييى  حلزطيي 
! أًَعيييخ   يييى َخيييى  ال

  حخلنيييخ أحزظنيييخ نييي ر 
 ػييييي  و يييييىح  روًحيييييخ

 َقييييي رو  رزسيييييخغش
  يييييى غييييي ر حلغييييي ر 

 طغييييييي ر ال فل يييييييخذح
 منييخ وطنييظق  حلطزُعييش
 ػيي   ييى غيي ر! أًَعييخ 

 حلطزُعييييييييش طلظيييييييي 
 رييٍ  وغيي رطخ ُييخسوحل 
 ورح  مييييخ عييييخل  فييييظ 

 وحلييظه  ف يي  حلطزُعييش
 حيييييىلٍ  ميييييخ كييييي 

 رطييخعش فييٍ أغ قنييٍ
 حلنهخَييش  سييخعش طعليي 
  حخلييييٍ ميييي  ظهيييي 
 حالنظقيييخ  قييي ر مسييي 
 مييييي  وحز   و  مييييي 

 َ ليييي   يييي  ظيييي ُ  
 ميخ حلعي ُ  مي  غُ ٌ
 مييي  ْغليييذ َكفيييٍ

 أو حالخظفيييخ  مسيييخٍ
ظ ُ   حمظال  ! 

 للعليي  مسييخٍ ظهيي 
 لقيييخ  نظيييخؽ وحًطيييخ 
 ورغعيييٍ لييي  حزيييٍ

 رعييي   مييي  ْفعخلييي  
 حلهييييييي حث  طىحليييييييض
 حْحيييي حع وحنفجيييي ص
 حُيييييييييخطٍ  فيييييييييٍ

 كُييييييي  حكظطيييييييفض
 عييييييييخل  َنسييييييييج 

 حٔنسييخ  ميي  حلج ييُ 

 علييييييييً وَعييييييييُص
 كُييي  طعل يييض حْرض 
 ك يييخ حليييزغط َنيييزط

 قلزًيييخ َ لييي  كيييخ  ليييى
 ك ييخ وَظيينف  رطيي ًَّخ

 َكزييييييي   نظييييييينف  
 َؼييىر َغعييذ  َ يي   
 ل ظيييش فيييٍ وَنيييظق  
 حلج ييُ  أرييىحد فظ ييض
 ظهيي  حلج ُيي   لظلييظه 

 حلطييي  الييي   «سيييض»
 لُزييييخر  حلف عييييىنٍ 
 وَ ن يييي  ضييييُطخنٍ
 عليييييييً حْوسييييييي ش

 .أفعخل 
 فخسييييييييظ   ليييييييي ح 

 ط يييييذ وال لنصييييي ٍ
 َسيييييييظ   ال مييييييي 

 مسيي  الييً فُ ىليي 
 غفليييييييٍ مؼليييييييٍ 

 .حلغخلٍ
* * * 

 
غخش ٖٓ ٣

اُجشٝح ًَ 
ُ ْٖٓ 

شف األ٣ُْؼ  



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دمحم ع  

 َقِصَُ س /غُىفخ  حلُ ذّ 

 
 

َقْلزٍِ ََْخَطً حلِف ح  
 حلُ  ّ 

حلُسطُىر  َوِج ح  رََُّن َ 
 طَُ  

 ً ُْ  اِمخمَ  طََفطَّ َوحلَع
 حلِس ّ 

َمَ َقض أَْضالثٍِ 
َطََس ّ  ِْ  ٍْ  َوحخلََظ

َوَ َفنُض ُروِحٍ رَََُّ  
 طُ حد حلُقزَّ 

َكآ  ُحزٍِّ اِلَُِ  أَْكزَ  
 نََص َ 

َولِكِ  َقَظلظٍِ َقْلزٍِ 
 رَِنْص  حلَغْ ر

َفعخَضض نََفِسٍ فٍِ 
 ظاَل  حلَقْه 

ٍ ظاَل  َوَضِه صِ َحُخطِ 
 كخوحق  حلَفْج 

أَنّخ حل حِعٍ أَْلَ ي نخَ  
ٍّ رِسخغ حلَفْق   َعلِ
ظََننَض أَنًَّ لَ  أََري 

 مخُ َى حلُ ذّ 

َوَكآ  حلَفْق  َوحلَعْن  
 ُ َى حلُعْ ر

مخأر ص ِم  حلَ ُخَس آال 
َعُِّص ُح ّ 

ُ
 اِ  أ

َولِكِ  َقْسَىس حلَ ُخَس 
ٌّ حلُ  ّ   طُِ َ  َصْ ِر
ُغزخر َوطُْ ِسلنٍِ َمَ  

 حلُهَىي
َكخلَفَظً أَْلَ ي غخَد َمَ  

ّ  حلَخْ  
ُ
 َكؤ

كخنَض َحُخطٍِ َمَعَ  
 أَُضّ  ِم  نََىر حلزَْ ر
ُ  َظزخد  ُْ َفكِْسَىطَ

 أَْغَ   ِم  ظاَل  َفَج َ 
رخطَض َرْوِحٍ رَََُّ  

قطزً حلَ َحً َومخَص 
 َصْزِ ٌ

َوَكفِض َعنُ  حَْْح ح  أَو 
 لََُِ  حلَ ُخَس آال َعَ  ح

نُى  حلُ ّذ الَع ف قخ
 حلَهَ د والَفه  حلف 
رَ َّ أَْنَ  حلَقَ   أَْلَ ي 
َُْ ًَُ َضظخص نَفَّ َ   
ُرْع  اِ  َكآ  ََْعَظِ  ُ  

  وحلكس حسظق 
ْ
 حلَُؤ

ٍّ ِم   َُْ  أَْرَكً َعلِ َفَك
 خخ  عه ي

َفَه  ُ نخَ  َعْه حً لُ َ  
  ٌْ  َوَ  َّ أَْمَ 

َفَ  َّ َعنِ  ػَْىد حللُىَّ  
   آال اِْغ ح ف خلىم

َوْق  َكآ   حثٍِ َحزََ  
ٍْ فٍِ  َن ُْ َوكخنَض َع

 أغفخ 
َفلُىّ  حر حلَ مخ  َوَعجِ َص 
 حلَطْ   َع  حلُغُ ود

حلَس خ   ْسَظْىَحطضِ ٱِ وَ 
ٌّ َكُؼ َ   ِ مخ  َصْ ِر

َذَكِ َّخطٍِ  َسُظَ ّ ِ 
رؤالمً رُِ ُ وف ِم  

 ُحُ  
 
 
 

 
 

م  كظخد : عل  

نف  ق آنٍ ج َ  

. 
 
لُى  انسخ  ح

حل خ ٌ َظصىر أ  " 
حل ز  " حل ٌ 
طظكل  عن  حلكظذ 
حلس خوَش  ى 

 .. حل خ،
 

وَنسً أ  حلعق  
وحل ك ش وحلص ش 
وحسظقخمش حلع ُ  
وحلصز  علً 

حل كخر   ٍ أرزح  
أعظ  وأكز  فٍ 
قُ ظهخ م  حل خ، 
حل ٌ َنف  وم  
حلع لش حلظٍ طفق  
قُ ظهخ وحل ظخ  
 .. حل ٌ َزلً

 
و ى َنظ  رنظ س 

َش طط َ ُش مخ 
الً ك  ضٍ  

وَفق  حلق رس علً 
حل إَش حلكلُش 

وحلنظ س حلط ىلُش 
حلظٍ طه ٌ صخحزهخ 

الً حل ك ش 
 . وحٔسظنخرس

.. 
 

 
 



 جطٌسح اٌفىط اٌحط 
 

 6 جطٌسح اٌفىط اٌحط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دمحم جراحي

 ضصٍف_إٌؽٍبْ

. 

ثؼس اشٔه ! رفضً  -

 ؼٍجبضح

شىطا ؼٍسي. أب ال  -

 أزذٓ

رفضً ٚ ال رشؼٍٙب  -

 ..اشْ

ٌّبشا؟ اٌؽجبئط رمزً ٚ  -

 ٔب حمب ال ازذٓا

اٌؽجبئط رمزً ٚ اٌُٙ  -

ٌمزً أٌضب. ٚ أب اضٌس 

 .اٌحسٌش ِؼه

رفضً ثبٌحسٌش،  -

 فبٌططٌك فؼال طًٌٛ

 الجً اشْ ٘صٖ اٌؽٍجبضح -

٘برٙب.. أجطة اْ  -

اضؼٙب ثٍٓ أٔبًٍِ، فٍىً 

 .شًء ِطح اٌٚى

ً٘ رسضي أٔه رشجًٕٙ  -

 .حٍٓ وٕذ صغٍطا

ٌجسٚ أً ٌُ أن صغٍطا 

ف ِب ِٓ لجً، أب اػط

 .آي إٌٍٗ ٚجًٙ

ٌىٓ أظط ، ٘صٖ 

صٛضرً ٚ أٔب فً 

ػّطن ً٘ رطي أه 

 رشجًٕٙ

 .فؼال، اشجٙه جسا -

اػطٍذ ٌٕفؽً اٌحك  -

 ثأْ ارىٍُ ٚ رىٍّذ

االْ اضٌسن اْ رؼطًٍٕ 

اٌحك ثأْ أرىٍُ ِؼه 

 ثحك

ٔؼُ ٔؼُ رؽزطٍغ، فؼال  -

 .ٚجًٙ ٌشجٗ ٚجٙه جسا

جً جالي اٌربٌك! 

ٌصٕغ أشٍبًء ِؼجعح 

 .ع اٌرٍكحزً ٌزؼ

 

 

زػه ِٓ اٌصٛضح ٚ  -

اؼّغ فبٌٛلذ ٌّط وّب 

 رؼٍُ

ٚ لطبض اٌٍَٛ ػًٍ ػىػ 

 اٌؼبزح، ٌؽطع جسا

فؼال ٚ وأْ لطبض اٌٍَٛ  -

 !!ٌطٌس ثأْ ال ٔزىٍُ

حسصًٕ ٌب ٌٚسي، ٌّبشا  -

 رأوٍه األحعاْ

ٚ وٍف ػٍّذ ثٙصا  -

 اٌشبْ! ٌُ رؽأي؟

ٌب ٌٚسي ِٓ شاق  -

اٌحعْ ٌشب٘سٖ فً ٚجٗ 

 إٌبغ

حعْ ٌٗ طجؼبْ وأْ اٌ

ٌرزُ فٛق ٚجٖٛ 

 اٌّحعٍٚٔٓ

ٌؼطفٗ وً اٌّرزٍِٛٓ 

 ثرزُ اٌحعْ فٍزصٍْٛ

ٚ أٔب ضجً لس ثسًٌٕ 

اٌحعْ إًٌ شٍد ٚ أبخ 

 جّبًٌ فً صحطاء

لبحٍخ ٚ ٘صٚد وضٍطا 

 .وبٌّجْٕٛ
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حزً ػًٍّٕ اٌصجط ػًٍ 

 .االٚجبع اٌؽط

ؼط! ٌب رطي ِبشا  -

 ٌىْٛ؟

 ؼط األحعاْ -

ِٚب ؼط األحعاْ! فٍمس  -

فذ أحعأً ثً ٚ ػص

اجزبحزًٕ حصٕب حصٕب 

حزً ثذ ذطاثب ال 

ٌؽىًٕٕ غٍط االشجبح ٚ 

٘ٛاَ اًٌٍٍ ٚ غطثبْ 

ؼٛز رأوً ِٓ ضأؼً 

 .شوطاي

أذجطن اٌؽط ػًٍ  -

ػجً فّحطزه رٍٛح 

 .ٕ٘بن

ٔؼُ فؼال ! ِب اؼطع  -

ػطثبد لطبضي اٌٍَٛ ! 

ٚ ٌىٓ وٍف ػطفذ 

ِىبْ ٔعًٌٚ ٚ وٍف 

ًَ األحعاْ؟ ٌىٓ  ضأٌذ ف

بٌؽط اَْ.. ٚ اذجطًٔ ث

لجً اٌؽط، أػطًٍٕ 

ٚالػزه الشؼً رٍه 

 اٌؽٍجبضح

ً٘ ؼزسذٓ ! ٌىٓ  -

 !اٌزسذٍٓ ؼٍمزً

ٚ وصٌه رمزًٍٕ  -

األحعاْ. اَْ أذجطًٔ 

ؼط األحعاْ فمس ٘سأد 

ؼطػخ ػطثبد لطبضي. 

ٚ ثسد ٌٍؼٍٓ ِٓ اٌشجبن 

 اٌؼّساْ. اذجطًٔ االْ

ٌب ٌٚسي اْ اٌحعْ  -

ضؼٍف، ٘ٛ ٌمزً فؼال 

 ؼٍفٌىٓ اٌحعْ ض

رغٍجٗ ثضؼخ وٍّبد 

 رزجبشة أططاف حسٌش ،

ال رجؼً حعٔه ٌأرٍه 

ٚحٍس. ال رجؼٍٗ ٌأرٍه ٚ 

 أذ ٚحٍس

الؽّٗ ِغ اٌصحجخ ، ِغ 

االذٖٛ ، الؽّٗ ِغ اي 

 غطٌت

ؼزطي أشضػٗ اٌطبثمزبْ 

 ػًٍ ػٕمه رصثً ٚ رصٚة

ٚ ؼزٍحع أفبغ جبصّخ 

فً صسضن ررطط ٚ 

 رّٛد

ٚ ؼزؼطف أه ٌؽذ 

 ٚحٍسا فً االحعاْ

 

 

ثً وً حعٌٓ ٌجسٚ ِضٍه 

فً األٚجبع ٚ فً 

 االشجبْ

أظط ٌٍصٛضح فً ٌسن 

االْ .. ً٘ ِبظٌذ 

 !ؼززؼجت أً اشجٙه

٘ب.. ِب ٘صا أه ال  -

رشجًٕٙ اثساً!! ِبشا 

 ٌحسس؟

لُ ٌب ٌٚسي، لس لَـٍّـذ  -

أحعأه شٍئبً ، اضجٛ 

 فؼال أْ رْمـالن

اش٘ت ٚ الؽُ ثبلً 

 اٌحعْ ػًٍ اٌؼّساْ

ن لٍٍالً ٚ إْ ِبظاي ٕ٘ب

ِٓ احعاْ فٍزرجط٘ب 

 .ٌٍجبػخ

 ال رٕؽً

اْ رٍمً ؼٍجبضره 

األًٌٚ فٛق ضصٍف 

 ..إٌؽٍبْ
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أخٛن ِٓ عزش 

ع١جه ٚوزُ عشن، 

ٚٔشش دغٕزه 

ٚؽٜٛ ع١ئزه، فاْ 

ٌُ رجذ ِثً ٘زا فال 

  .رظبدت ئال ٔفغه

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أَ   مىسً
 قل  علً حل عخش
 يييييييييييييييييييييييييي

 
أ  ط  يي  قلً ييخ وطخييػ 
ح ًفيييخ ليييُ  ريييخْم  
حلهييييييُ  أو حلُسييييييُ  
خخصييش ا  كنييض م يي  
طؤسيييييي    حلفكيييييي س 
 . وَقُ    حل  ف

َكظييذ ميي  أجيي  ميي  
حل ييييييخ، سُ صيييييي  
 . علُ  رىقض مخ
ميي  َكظييذ ميي  أجيي  
حلطيييه س قييي  َ صييي  
 علُهييخ رطييك  أو رييؤخ 
. 
أميييخ أ  طكيييى  م ييي  
َكظزييييى  ميييي  أجيييي  
حل زيييييخ ة وحْفكيييييخر 
وطغُُييييي  حلسيييييلزُخص 
ر مييخ  َظصيي ر  ح ييى 
رُكيييييييخ وضيييييييخكىش 
ورىقييض أصييز  ب ن زيي  
وح  ( وقيييييييييييييييي وس 
حلطييزخد لييُ  سييىي 
 . رلطجٍ معظى 
  ر جظ يي  َ ييخو، ركيي

قىطييي  وركييي  أ وحطييي  
طل ُييييي  حلسيييييخقطخص 
وطج يييُله  لُظ يييىل  
 َْقىنييخص وُمؼيي  علُييخ
. 

ريييييييي م  ط ىلييييييييض 
حل َخظيييش مييي  ط رُيييش 
وأخييال  الييً حرظيي ح، 
وحن طييخغ وحلفيي  ميي  
 . رنخ  الً    
ا  كنييييييييض م يييييييي  
َكظزييييى  ميييي  أجيييي  
حلظغُُييييييي  وللظيييييييؤػُ  
فيييُ   حىلييي  حظً يييخ 
سييظج  نفسيي  عييخجً ح 
عيييي  حلكظخرييييش لييييُ  
أو ْنييي  فقيييػ ُم يييزػ 

َيييييييييخث  ولكييييييييي  
ٔحسخسيييييي  أنيييييي  
طسيييُ  عكييي  حلظُيييخر 
وأنييييييي  حل جنيييييييى  
 حْوحيي  ريي م  حلعقييال 
. 
رر يييييخ قييييي  آ  حْوح  
اللظقييييييييخغ صييييييييىرس 
سيييُلفٍ مييي  قل ييي  
قزييييييي  أ  ط ُلييييييي  
لل عيييييخش وطظقخعييييي  
 . الً حُ 

 …أَ   مىسً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

م  أحزَّ  فٍ عسِ   
َُس    و  أ  َنَظظ   و
 من  مع وفخً وححظَ ل 
فٍ غعزِ  وسُ ور  
َُعِ   ل   ُ و  أ  
سى حً   ف لِ   ى 

 .حلصَّ َ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ِٓ ارىً فٟ 

عفشٖ عٍٝ صاد 

غ١شٖ ؽبي 

 .جٛعٗ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

أحّس  -إِبَ اٌؼبشمٍٓ :

 إثطاٍُ٘ حشٍش

 أذط فصٛي اٌحٍُ

 ظ٘طح ،،

رطٔحذ أٌّبً ػًٍ صطي 

 ثؽزبًٔ ،،

 أثصطرٙب رئٓ فً لٙط  

رٕؼً ظٚاي اٌُحٍُ فً 

،، ِْ  اإلٔؽب

 ٘طػُذ ٔحٛ٘ب فً ٌٙفخ  

زٌٛزٙب فً شفمخ  إح  

 أؼمٍزٙب ػصبضح ػّطي

 ِٕحزُٙب حجً ٚحٕبًٔ ،،

 وبْ شفُك اٌفجِط ٌجّؼٕب

فزؽجُك ضاحزً لٍجً 

 فزؽمٍٙب

 وبْ ذطٌط اٌّبء ٌؽؼس٘ب

فٍؽطي اٌحٍٕٓ فً 

 أػّبِق ٚجسأً ،،

وبْٔذ اٌشُّػ رشطق 

 ػًٍ أٚضالٙب

 فزؼىػ ظّأ اٌحٕبٌب

 فً ثؤِغ األِبًٔ ،،

ٚإشا ِب اًٌٍٍ أضذً 

 ػجبءرٗ

عف اٌصُّذ ػًٍ ٚػ

 أٚربِض اٌؽىْٛ

 أٍٔٓ اٌصجبٌب ،،

 ًَ أشؼٍْذ ظ٘طرً لٕسٌ

 اٌٙٛي

 ٌٍٕط ػًٍ اٌّسي

 ظالَ اٌٍٍبًٌ ،،

وُٕذ أضي فً طٙبضرٙب 

 ٔمبء اٌّطط

 أضي فً ٔشٛرٙب ضحىً

 ٚثؼض ثُىبئً ،،

 صبضد ِالش ِٙجزً

 إشا ِب ضبق ثمٍجً اٌُحٍُ

أفُضً إٌٍٙب ِٓ اٌس٘ط ِب 

 أضٕبًٔ ،،

ضلص ٚإشا جبء اٌطثٍغ 

 ٌؽحط٘ب

 ضلَص اٌؽىبضي ،،

حزً إشا ِب إشزس ػٛز٘ب 

،، 

ٚإٌٔؼذ أططافٙب ضحٍمبً 

 ٌٍحٍبضي ،،

 رؽًٍ صٛد ػجط األصٍط

ٌساػت فً حٍبء  أجفبًٔ 

،، 

 ٌٕصضًٔ ،، ٌرجطًٔ ،،

ثأْ اٌُحٍُ ؼٍك ضغّبً 

 ػٕٗ

 لطثبٔبً ٌٍّطبٌب ،،

ٚأْ ظ٘طرً لس شثً 

 ؼبلٙب

 ِٓ غسض اٌجطاٌب ،،

 

 

 

 

 

 

  ُُ    ٌمٍَجٟ  أِٔذ إٌّع١

ّشِن  َِ ب أ َّ ٌَُٗ فَ اٌعَزاُة  َٚ
أْدالنِ  َٚ ٍْجٟ   فٟ لَ

 اٌشش٠ف اٌشػٟ
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 أحمد دمحم قشوة
 يا قيوتي

 
 

 

 

ِدْدُد لشاءح فٕجبٟٔ، فارا  َٚ
 َُّ ثمٙٛرٟ رغإٌٟٔ: ع

رغزخجش ٠ب ِغى١ٓ، اٌذت 

 أَ اٌثعبث١ٓ؟

فشدد فٟ ث١بْ ٚئ٠جبص ِب 

ٌه اعزٍّٗ لٍجٟ فٟ ر

 :اٌذ١ٓ

 ..!٠ب لٙٛرٟ

أٔجئ١ٕٟ ثأدٛاي دج١جزٟ.. 

 أفٟ فشحٍ أَ رشحٍ؟

أعزٕشُك ف١ِه عجَك عج١ِش٘ب، 

ٚأدزغ١ِه وّب أسػُت 

 ..والِٙب

فٟ دج١جزٟ ِِٕه اٌىث١ش ٠ب 

لٙٛرٟ؛ عّشاء ِثٍِه ال 

بُء!  َِ ٠ذسٞ إٌبظش أ٠ىّب األْد

ح  ٌٚىٕٙب فٟ اٌع١ٓ دُسَّ

 ِّٓ طشِد. لٍجُٙب وبٌجُ ُّ اٌجّبِي اٌ

ٞ رٍزئُ ثٗ جشادٟ، اٌز

ٌٚغبٔٙب ٠مطش عىشا 

وبٌّزاة ف١ِه، ٚفٟ ع١ٕ١ٙب 

 ًٍ ثذٌش ٠ذٛٞ ِٓ وً ج١ّ

 ُُ ز١َّ ُّ اً، ٚأٔب اٌ فٟ اٌذ١ٔب دُسَّ

 ..ثُذجِّٙب وذجِّٟ ٌهِ 

ثبهلل ع١ٍِه ٠ب لٙٛرٟ، وٟٛٔ 

دّبِزٟ ٚأسعٍٟ ٌٙب، ثأْ 

اٌذت لذ أراثٕٟ، ٚاٌشٛق 

عزَّثٕٟ، ٚا١ٌٙبَ ٠ُغشلٕٟ 

ِشثٕٟ، ِٚٓ ثذش ع١ٕ١ِه ٠ُش

فًٙ ٌِه ثّذِّ ٠َذَِن ٌزٕمزٞ 

ِعبفشاً اٌغشق فٟ عج١ً 

 ..دجهِ 

 ..أسعٍٟ ٌٙب

 …٠ب لٙٛرٟ

 
 
 
 
 
 
 

اُوـ٘بػخ د٤َُ 
االٓبٗخ، ٝاألٓبٗخ 
د٤َُ اُشٌش، 
ٝاُشٌش د٤َُ 
اُض٣بدح، ٝاُض٣بدح 
د٤َُ ثوبء اُ٘ؼٔخ، 
ٝاُذ٤بح د٤َُ اُخ٤ش 

ًِٚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 وال س رنض حل سظكفٍ
 

 

لنخ م  رع  ال َ   أ  
  ح حلظف ّ  سزٌُ  
فُطكى كّ  صّذ 
ر خ لقٍ َوق  كنض 
أوقخص حلظّ حوِر فٍ 
حلّطظخ أرُُض علً 
ج ٍ  م  حلطى  
م   ِ َفكَُ  وق  
أمسُض فٍ حخ، 
قطعش لَق  عّج  
حل ق ور مخ كنض 
أطّقٍ ط  ُّ حللُّخلٍ 

ال أري حلزُ  
َنقعٍ َوال حلصز  
م  رّ  حلظطىّ  

معظقٍ َسقً حَلَل 
خً ق  غ ص ل  أرظ

من الً ركّ  سكىد 
  خغ  حلىر  مغ  ِ 

 
 



 

 

 

 

 

 

صفخ  حسُ  
 حلعج خوٌ

 قصفض قل ٍ

قصفض قل ٍ 
رخخص طٍ قز  

رحُل   لظع   أال 
أخػ رؤنخملٍ 

لسىح   ول ر خ 
قص ص أ  َخ   
قل ٍ ع  حلن ُذ  
فال َع ف حلق َذ 
وحلزعُ   أن  غزض 

قخصً ح حلف ح    و  
ج َ س منٍ  ولك  

علً  ْن  طق ر
ذل . ط كظنٍ  و  
و ح   طخرًكخ قلزٍ 
 .طنهطه  حْسجلش

ط ي    رح  
مفخرًقخ  أ  أجز ص 

 علً حلغُخد 

   حًقخ ف ح   أ  
غُخد لزعط 

 حلىقض  وسظعى  

ل َّ رحلض عنٍ 
  و  و ح  

   ْن  ظخم  
لزقخثٍ علً حلعه  
 حل ٌ ج   رُننخ 

أ  ْن  ط ه  
حلط َ  لزنخ  

 عطنخ 

زش ط حنٍ أنخ حلخخث
حلظٍ طنظظ  م  ال 

 َعى  

أ  أنخ حلىفُش حلظٍ 
طصى  حلعه  وال 

 طخى  

أجزنٍ ركل ش 
ْع ف    ط كظنٍ 

 ْمىص 

أ  ْحُخ فٍ حنظظخر 
 أ  طعى  

َجز نٍ عقلٍ 
علً أ  أرم  
ج ححٍ رع  أ  
أغىٌ صف ش 
لقُخ   وأغل  

حلزخد ْحى، رُن  
ورُ  حلعى س. 

أص ق  حلقى، ا  
لقلزٍ سطىس 
  ولك  طجظخ  كُخنٍ

لعقلٍ حلكل ش 
حْخُ س فٍ أمىر 

حُخطٍ  فب  فخرقض 

روحٍ جس ٌ  ل  
َظىحنً عقلٍ ع  
ق حر   معلًنخ أ  
للك حمش صىص ال 
َعلى خ حظً 

 .حْنفخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ُخِو٘ب ٖٓ 

غ٤ٖ، ك٤٘ب ؿجشح 
اُزشاة ٝصلبء 

 .أُبء
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مط   نخ   

 خ    قخث 

وعبدرٙاااااااب رجٍاااااااظ أِااااااابَ 

اٌزٍفااابص فاااٟ رّااابَ اٌغااابعخ 

اٌذبد٠ااخ عشااش ِغاابءا لجااً 

ثع ِٕزظاااااااف ا١ٌٍاااااااً ٌززاااااااب

دٍماااااااااااااابد ِغٍغااااااااااااااٍٙب 

اٌّفؼااااااً، ٌٚىاااااآ ا١ٌااااااَٛ 

عٕاااااااذِب أزٙاااااااذ اٌذٍماااااااخ 

ٔظاااااشد ٌٍغااااابعخ اٌّعٍماااااخ 

ثبٌجاااااذساْ أِبِٙاااااب، ثااااابلٟ 

ِااآ اٌٛلاااذ خّاااظ دلاااب ك 

٠ٚجااااااذأ ٠ااااااَٛ جذ٠ااااااذ، وااااااُ 

رّٕااااذ أْ ٠زٛلااااف اٌااااضِٓ، 

أْ رّااااااااااااٛد عمبسثااااااااااااٗ، 

٠ٕٚزٙاااااااٟ دضٔٙاااااااب اٌااااااازٞ 

٠زجااذد وااً ٠ااَٛ ِااع ؽٍااٛ  

شاااااااّظ ا١ٌاااااااَٛ اٌجذ٠اااااااذ، 

اٌظااااجخ ٠زاااإفظ وااااً ٠ااااَٛ 

ٚأطااااااااٛاد ِاااااااآ جذ٠ااااااااذ 

اٌعظااااابف١ش وّاااااب ٘اااااٟ واااااً 

٠ااااااَٛ، ٚسغااااااُ وااااااً رٌااااااه 

ِبصاٌاااذ اٌثاااٛأٟ ٚاٌاااذلب ك 

ٚاٌغااااااااااااابعبد ٚاأل٠ااااااااااااابَ 

ٚاألعاااااااااابث١ع ٚاٌشااااااااااٙٛس 

ٚاٌغااا١ٕٓ رّاااش ثاااال جذ٠اااذ، 

فماااااذ ٚداااااضْ ٚأٌاااااُ، ٌماااااذ 

أفاااااااااشؽ عماااااااااذ اٌعّاااااااااش، 

اٌشاااع١شاد اٌج١ؼااابء رض٠اااذ، 

االٔزظاااابس ١ِّااااذ، ٔجؼاااابد 

اٌمٍاااات رظااااذأ، ٚسغااااُ وااااً 

رٌاااه ِااابصاي ا١ٌاااَٛ اٌجذ٠اااذ 

 . ٙب أٞ جذ٠ذال ٠ذًّ ٌ

رفبطاا١ً ٠ِٛٙااب ِىااشسح ثااال 

ؽعااااااُ ٚال سا ذااااااخ، فمااااااؾ 

سا ذاااخ اٌذاااضْ رفاااٛح ِااآ 

دشٚفٙااااااااااااب ٚ وٍّبرٙااااااااااااب 

ٚأٔفبعااااٙب ٚوأٔٙااااب رزجااااش  

اٌذااااااضْ ٚرغزٕشاااااامٗ ِااااااع 

 . اٌٙٛاء

دزااااٝ فطٛس٘ااااب رعااااذٖ ثااااال 

ٍِااااخ ٚ ص٠ااااذ، ال ؽعااااُ ٌااااٗ 

ٚخااااابٌٟ ِااااآ واااااً أٔاااااٛا  

 اٌٍّزاد وذ١برٙب ،

رذزغااااااٟ اٌمٙااااااٛح عاااااابدح 

شح وّشاساح أ٠بِٙب  ُِ، 

رزجااع د١ّااخ غزا ١ااخ ٚرٍعاات 

 س٠بػخ

َُ؟ ٌِ! 

 ١ٌظ وّب رعزمذ

أرعزمااااذ أٔٙااااب رذاااابفع عٍااااٝ 

جغاااذ٘ب ٚطاااذزٙب ١ٌعجااات 

 !ثٙب اٌشجبي؟

 ال

ثااااً ١ٌٕٙااااه جغااااذ٘ب دزااااٝ 

٠ٕٙاااابس ٚرغاااازط١ع أْ رٕاااابَ 

ثاااااااال رفى١اااااااش ، ٚ ٠ب١ٌاااااااذ 

عمٍٙاااااااااب ٠زٛلاااااااااف عااااااااآ 

 اٌزفى١ش ٚرشربح ١ٕ٘ٙخ

خّاااااظ دلاااااب ك وخّغااااا١ٓ 

 عٕخ ،

رّااااااااش ثزشلاااااااات ٚخااااااااٛ  

 . ٌُٚدضْ ٚفمذ ٚأ

رّغاااااه ٘برفٙااااااب اٌخٍااااااٛٞ 

ٚرزظاااافخ سعااااب ٍٗ فشثّااااب 

 رّش وّب ِش غ١ش٘ب

رغٍااك اٌٙاابرف فااال جذ٠ااذ ثااٗ 

، 

رذاااابٚي أْ رمااااجغ ثجٕااااٛد 

ٔظشارٙااااااب عٍااااااٝ عماااااابسة 

اٌغااابعخ ، ٚرغاااجٕٙب خٍاااف 

لؼاااااجبْ ِااااآ سِٛشاااااٙب ، 

سثّااااااب رزٛلااااااف ٚال ٠ااااااأرٟ 

 ٠َٛ جذ٠ذ ِٓ األٌُ

ثااااااابلٟ دل١ماااااااخ ٚرمزاااااااشة 

اٌغااابعخ ِااآ اٌثب١ٔاااخ عشاااش 

ُ رّٕاااذ ِٕزظاااف ا١ٌٍاااً ٚوااا

ٌاااٛ عااابدد ٌٍاااٛساء ، ٚوااابْ 

واااً شاااٟء فاااٟ إٌّزظاااف 

 أ٠ؼب

رّٕاااااااذ أْ ٠عاااااااٛد اٌعّاااااااش 

ٌٍّٕزظااااااااف، أْ رخزفااااااااٟ 

عالِاااااااابد اٌااااااااضِٓ ِاااااااآ 

ٚجٙٙااااااااااب ٚ أْ ٠خزفااااااااااٟ 

 اٌشعش األث١غ ٌألثذ

٠ٚعااااااٛد جغااااااذ٘ب سشاااااا١ك 

ِٚزٕبعااااك وّااااب واااابْ فااااٟ 

 اٌعشش٠ٓ ِٓ عّش٘ب

رّٕاااااذ ٌاااااٛ وااااابْ اٌذاااااضْ 

أ٠ؼاااب فاااٟ إٌّزظاااف، ٘اااٟ 

رعٍااااااُ ج١ااااااذا أْ ا ٔغاااااابْ 

 فٟ وجذ خٍك
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ال ٠ٛجااااذ فااااٟ اٌىااااْٛ أدااااذ 

ِّزٍاااااااااااا  ثبٌغااااااااااااعبدح ٚ 

األفؼاااً ٌٍج١ّاااع أْ ٠ىاااْٛ 

 وً شٟء فٟ إٌّزظف

إٌغاااابء رخااااب  جااااذا ِاااآ 

اٌااااااااضِٓ، رشرعاااااااات ِاااااااآ 

عمبسثااااااٗ، رىااااااشٖ اٌّشا٠ااااااب 

فٙاااااااٟ أد١بٔاااااااب وث١اااااااشح ال 

رىاااازة ٚرخجش٘ااااب اٌذم١مااااخ 

وبٍِاااااااااااخ دْٚ ص٠اااااااااااف أٚ 

 رج١ًّ ،

رخجش٘اااااااااااااب ثبٌزجبع١اااااااااااااذ 

ٚاٌشااااعش األثاااا١غ ٚص٠اااابدح 

ش٘ااااً اٌعّااااش ، اٌااااٛصْ ، ٚر

ٚدِاااااٛ  اٌذاااااضْ رزغااااابلؾ 

 أِبِٙب

اٌغااااااااااابعخ ا٢ْ اٌثب١ٔاااااااااااخ 

عشاااش ِٕزظاااف ا١ٌٍاااً دْٚ 

أٞ ِٕزظاااااف ، ثاااااً سثّاااااب 

اٌشثاااااع األخ١اااااش ِااااآ واااااً 

 شٟء

رغٍااااك إٌٛافااااز ٚاألثااااٛاة ، 

ٚرطفاااا  األٔااااٛاس ، ٚرٍمااااٟ 

ثشأعاااااٙب فاااااٛق ٚعااااابدرٙب 

 :فزغمؾ دِعخ ٚرخجش٘ب

ال ثاااأط ِااآ جشعاااخ داااضْ 

جذ٠ااااذح ٌمااااذ اعزااااذِد اٌفمااااذ 

 ألٌُٚاٌذضْ ٚا

َُ اٌجىبء ئرْ؟ ٍِ  !ف

أٌٚااااا١ظ أٔاااااِذ وّاااااب أٔاااااِذ 

الجذ٠اااااااذ ٚئٔاااااااِه ِبصٌاااااااِذ 

عبٌماااااخ ثااااا١ٓ داااااضْ لاااااذ٠ُ 

 !ٚدضْ آد؟

 

 صزخرخطً م  رعط
حك  أح    كظىر ضع   

 ك  عطقك  فً
آ خطً قخسُض  

 رععخ قلزك  فٍ لع 
صزخرخطً م   

 ال مىحج  أضكى
 طزخرحنً

 مؤسىرح حللُ  وأقعً
 رعالطً

 رعط  ىحك  فً ولً
 آمخ،

 أغلً عن ي ك وق ر
 حخجخطً

 َنخجُك  قلزً ورخص
 فُط رك 

  وح  عن ك  فه 
 ْنخطً

 كُال أنفخسً وأكظ 
 طئرقك 

 م  حلنخ  وَس  
ص حخخطً قلزً  

 ططغلنٍ حلنخ  ال
أر ح عنك   

 أَخمً طنقعً ولُ 
 وسخعخطً

 ق  ر رح وحنظ ك 
نىر  طهخ ي  

 رخلطى  َ ٓ َط 
 س خوحطً

 ضفخ  م  وأرض 
ضه ك  حل ذ  

 رحُقخ نهخم ذقض ك 
 ول حطً

 خصلشنف ص أ حعذ
 فؤج عهخ

 فً حلظز  كسزخث 
 خُخالطً

 أَخ ج ُعخ  نُخي وحنض
 عطقخ

 حُخطً فُ  وج ص
 وجنخطً

 

 

 

 

 

 



 ػُخر  طجع  ال
 فُ   مخ أغلً
 طج  ال حظً
 َىمخً  نفس 
 م خ أرخص

 .ط ط ٌ
 

 

 

 

 

 

 إسراءأحمدالبكري 

 بطل ورق 

عاشت تكُتب عن قصص 
 ..الُحب

الجميع َلقُبوىا بأميرة 
الُحب.. خارقة القموب... 
سارقة العقول.. وجييا 

يا كمؤلؤة كالقمر.. عيني
ُتممع داخل قوقعتيا ُتريد 
الخروج لمن يستحق 

 ..امتالكيا

تبحث عن صاحب ىذا 
 ..المقب في أساطيرىا

بطل يخترق زوايا القمب 
 ...من جميع اتجاىاتو

عاشق لمجمال والسحر... 
وفي إحدى سطورىا خرج 
من بين نقاط حبرىا السائل 

عمى ورقيا ذلك البطل 
 ..الُمنتظر

اني... ُخمق من جمال روح
ُيبير العقول إذا شردت فيو 
وفي قوآه الساحرة.. حضر 
ليخطف قمبيا أخيرًا.. سكن 

الفؤاد بداخميا.. احتل 
يوميا وعالميا.. استطاع 
أن يسرقيا من عالميا 
وأدخميا عالمُو ىو 

الخاص.. حكَم عمييا بأن 
تكون حقوق الممكية لعينآه 

ىو فقط... وألن كأس 
الُحب مذاقُو ساحر ليا.. 

ضعت ألوامرُه.. وعندما خ
تممك مفتاح قمبيا أغمق 
عمييا قصرُه الياوي ، 

الفارغ ، الُمظمم.. كان باردًا 
مميئًا بالرطوبة العالية.. 

تركيا ورحل.. ذىَب يبحث 
عن ُأخرى... وألنيا ىي 
من خمقتُو من سطورىا.. 
أسرعت ميرولة إلى تمك 
السطور وسكبت عمييم 

حبرىا األسود فغرق بطميا 
بحر الحبر األسود  داخل

ُيصارع األمواج ، يتسابق 
مع كل قطرة حبر حتى 
 ..التقط أنفاسو األخيرة

فمسحت دموع عينييا 
وفتحت ذلك الباب 

 ..وخرجت

 : ثم قالت

فمماذا أبكي عميك؟ وأنت 
 ُكنت بطٌل من ورق 

 حكاية بطل من ورق 



 

 

 

 

 

 

 

 ِذّٛد دبِذ

 أع١ش األدضاْ

ؽب عخ أٔب ٌىً أِش ٠مبي، 

عٕٛأٙب )أع١شح د١برٟ 

اٌفىش ٚاٌٛجذاْ(، أِظذلٟ 

ئْ لٍذ ٌه أٟٔ ٌُ أرق ؽعُ 

 اٌغعبدح عٜٛ ثؼع أ٠بَ؟

٘ب أٔب را وّب رشأٟ ثال 

أ١ٔظ أٚ ج١ٍظ، فمذ سدً 

 ..اٌج١ّع عٕٟ

أخز اٌذِع ٠ٕغبة وطٛفبْ "

اٌّبء ٔذٛ اٌّظت، 

خؼبثٙب ٌطخ ِالثغٙب 

األ١ٔمخ، ٘ٝ وبأل١ِشاد وّب 

٠مٌْٛٛ، أ١ِشاد األدالَ، 

ِالثظ ِضسلشخ ثأٌٛاْ 

اٌض٘ٛس، ٚجٗ ِال ىٟ ال 

ِث١ً ٌٗ عٍٝ ٚجٗ األسع، 

سثبٖ و١ف رجٍظ ِثً ٘زٖ 

عٍٝ وشعٟ ِزذشن، ِٚثٍٟ 

٠زّزع ثبٌٛلٛ  عٍٝ لذ١ِٗ، 

طٛد أ١ٕٔٙب ٟٚ٘ رمض ِب 

دذس أشجٗ ثظٛد ٔبٞ 

دض٠ٓ ٠عض  ٌذٓ 

 "..اٌٛدا 

 ..أرعش  ٠ب ٘زا -

ربهلل ِب أعذد أعش  -

 ..وٕٙزٟ

١ؼبْ ئ١ٌٕب د١ٓ جبء اٌف -

ٚأطبة اٌخٛ  اٌمٍٛة، 

وبْ أٚي ش  جبي ثخبؽشٞ 

٘ٛ ئٔمبر شخض ثّثبثخ 

اٌشٚح ِٓ جغذٞ )ثً وبْ 

ثّثبثخ اٌشٚح ِٓ جغذٞ(، 

أدججزٗ دذ اٌعشك، لجً أ٠بَ 

ِٓ ا١ٌَٛ اٌّٛعٛد رٛاعذٔب، 

رٛاعذٔب عٍٝ ا خالص، 

رعب٘ذٔب عٍٝ اٌع١ش ِعبً 

ِبداِذ أسٚادٕب رٕجغ 

ْ ثبٌذ١بح، شٙذ رٌه شب٘ذا

رٌه إٌٙش ٚرٍه إٌجَٛ، 

دذ٠ثٗ اٌّعثٛي أؽشثٕٟ، 

شعشد ثخجً د١ٓ 

طبفذٕٟ عٍٝ د١ٓ غفٍخ 

 ..ثمُجٍخ عٍٝ اٌخذ

ِغى١ٕخ رٍه اٌفزبح رمٛي 

 رٌه فٟ ٔفغه؟

 ..أٔب أٔب-

ال ع١ٍه، فمذ لبٌٙب ِثٍه -

راد ٠َٛ، د١ٓ أٌمٝ ثٕفغٗ 

فٛق لبسة إٌجبٖ، فش 

ثٕفغٗ دْٚ عٛدح، أداس 

 ظٙشٖ رجبٖ اٌشبؽ  ٌُٚ

٠ذس ثخٍذٖ ٌٍذظخ أْ ٕ٘بن 

ِٓ ٘شٌٚذ ٌزجذش عٕٗ 

ٚعؾ صدبَ ِٓ اٌّبسٖ، 

عمؾ ٌّشاد ِٚشاد ِبث١ٓ 

د٘ظ ِٓ ألذاَ ٚاططذاَ 

ثبٌشؤٚط وً ٘زا ٚأٔب 

أثذش عٓ عج١ً إٌجبٖ، 

 .ظٕٕذ أٔٗ عج١ٍٟ

 ..اٌزِّظ ٌٗ عزساً  -

عزس..؟ أٜ عزس أٌزّظ  -

ٌٗ ٚأٔب أشب٘ذٖ ٚ٘ٛ ٠ٍمٟ 

ثٕفغٗ فٟ لبسة إٌجبٖ 

 ..ً٘ جٕٕذ ٠ب سجً دٟٚٔ،

فٝ ١ٌٍخ عبثمخ أعٍٕذ 

اٌزذذٞ عٍٝ ٚاٌذرٟ، 

عظ١ذ أٚاِش٘ب ثاعالٟٔ 

االلذاَ عٍٝ اٌضٚاج ِٕٗ 

ُسغُ فمشٖ اٌّذلع، وً ش  

فٟ اٌذ١بح وبْ ٘ٛ، ٚسدٍذ 

سٚح ٚاٌذرٟ ٟٚ٘ غبػجخ 

عٍٝ اثٕزٙب، ُصٌضٌذ األسع 

 رذذ لذِبٞ

، طعمذ ِٓ ٔجأ ٚفبرٙب، 

جٍغذ جٛاس٘ب وٝ أٚدعٙب 

األخ١ش أؽٍت ِٕٙب اٌٛدا  

اٌظفخ ٚاٌغفشاْ، ١ٌزٙب 

 .ِبسدٍذ

لٍجٟ ٠ئٓ ع١ٍِه أ٠زٙب  -

اٌج١ٍّخ ٌمذ ُعذد ئ١ٌِه 

ثبدثبً عٓ اٌذت اٌّفمٛد، 

رشٜ ِبرا ع١ذذس ئْ 

أخجشره ثأٟٔ ِٓ أٌمٝ 

ثٕفغٗ فٟ رٌه اٌمبسة 

 اٌٍع١ٓ؟

 ..عبِذ١ٕٟ.. اغفشٞ ٌٟ

 

 



 جطٌسح اٌفىط اٌحط 
 

 16 جطٌسح اٌفىط اٌحط 

 

 

 

 

 

 ِش١شح ٠ٛعف

 وٛة شبٞ

 ..ضخَ  كىد

 فييٍ َقُنييخ ريي  ححييظفع
 ..قلزٍ

 منيييي  غييييخ رص نعيييي 
 غىَلييييييي  سييييييينىحص
 حلسيييز  رنيييخ وطف قيييض

 لصييييىط  عييييخ  ومييييخ
 ف وجيييييى ح حل نيييييى 
 لقلزييييي  وال أَيييييخمٍ
 لييييٍ ذكيييي ح حليييي حفت
 لعقلييي  وال رييي عىحط 
 أو رييٍ  حثيي  حنطييغخال

 حل حثقييييييي  لعُنيييييييخ 
 و حلطُزيييييي  نظيييييي حص
 ..حلصفخ 

 رييي  ححيييظفع لكننيييٍ
 ..قلزٍ فٍ َقُنخ

 رطييك  رييٍ أصييز ض
 طظعييييييي .. مخظلييييييي 
 حل طيييظ ك  قسييي خطنخ

 ريي غ  عييخ  رعيي  عخمييخ
 حح يييي  ليييي  كييييىنٍ

 حلجسيييي َ  مالم يييي 
 طظليييييى  ولييييي  َىميييييخ

 رييييييي حص مالم يييييييٍ

 أصييز  لكننييٍ حلىحنيي 
 ميي  ريي  ضييزهخ أكؼيي 
 ..َى  ك  حل حخ 

 رقيي ر حفه يي  ال ضييزهخ
 حييييييُ  أحزيييييي  مييييييخ

 حىحسيييييٍ طلظقطييييي 
 َكيي  ليي  انيي  م ركيي 
 منيي  رعييط فهييى رييٍ
 ..أخُ ح الٍ حنظق 

.. ححزييي  ْننيييٍ رر يييخ
 ح نييٍ  يي حو.. كؼُُُُيي ح

 ..ل  ح 

 حغيييييييزػ ْننيييييييٍ أو
 ريييي  فخيييي ح نفسييييٍ
 حقيييي  أَعييييخ و يييي ح
 اَييخ  ر ق ميي  ولسييض
.. ع فخنيييخ وان يييخ فعيييال
 فقييػ ْننييٍ اذح لنقيي 
 حنظقلييييض قيييي  حرنظيييي 
 مييييي  رعيييييط اليييييٍ

 ليييي  حلظييييٍ سيييي خط 
 أو ريي حَخطٍ رهييخ طظسيي 
 قزييي  لهيييخ حعيييٍ لييي 
 ..ذل 

 كيييىد أحيييذ أصيييز ض
 خخصييييييظ  حلطييييييخٌ

 ..أمٍ

 أريي ح حفهيي  أكيي  وليي 
 زييييُ ط  كنييييض كُيييي 
 رهييي ح حلطيييخٌ كيييىد
 كنظيييٍ كُييي !! حلقييي ر

 حليييييييىالث  طعييييييي َ 
 حل ىحثييييي  وطقُ يييييُ 
 حْسييييىح  وطجييييىرُ 

 حلقُييخ  طظقنييُ  وحيي  
 ر هيييخر  ضيييت ركييي 

 ططُقيييُ  وال وحقظييي حر
 حلطيييخٌ كيييىد حعييي ح 
 !!خخصظ  حلصغُ 

 ال فعلييييييييييييييييض وح 
 !!ط زُن 

 ال انييي  طييي   َ  كنيييض
 حيُ  سيىٌ لي  م ح 
 أحييي  أو منيييٍ َآطُييي 

 لييييى وحزيييي ح حخييييىطٍ
 أرييٍ َيي ح الُيي   ح لظيي
 كيييىد أفعييي  وكيييخ 

 َسيييييييع   ضيييييييخٌ
 ..حل عخ  ل  وطج لُ 

 طخظصييييييييُنخ كنييييييييض
 حيييُ   عيييخ  رخج ييي 
 كييييىد الُيييي  ن  يييي 
 ..غلذ  و  ضخَ 

 غلزيي  ط زييٍ ليي  ْنيي 
 رييييييييي غ  مطلقيييييييييخ
 َقيي   حييُ  سييعخ ط 

 ..غلذ  و  الُ 

 الييييٍ فطنييييخ وحييييُ 
 أرييييٍ حسييييظآػ  ذليييي 

:  معييييييييخ رييييييييخالػنُ 

 وكيييييييىد رييييييي عخث 
 ..ضخَ 

 ضيييييي َ   ر عخ ليييييي 
 حخظ ليييييض خغ حلزسييييي
 آَيييخص حقيييىٌ روحييي 
 كل يييخص  و .. حل يييى  
 عزييييييخرحص أو رنخنيييييي 

 كنييييييييييض م َنييييييييي 
 عنيييخ  مييي  طغظسيييلُ 

 حل نييخ  رج عيي  حلُييى 
 كييىد َ  لهييخ خخصييظ 
 ..ضخَ 

 كييخ  حلط َيي  وريينف 
 غ َقييي  أريييٍ َسيييل 
 عزييي  رخلع فيييخ  الُييي 
 ..ضخَ  كىد ح ل 
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.. كؼُيي ح طيي  قُ  كنييض

 وكيييخ .. ضيييكىٌ  و 
 ركييىد حلظقيي َ  َآطُيي 
 طزظسيي .. ُ صييغ ضييخٌ
 وطجيي ، سيي حث   معيي 

 حلع َييييييي  ل خملييييييي 
 ..حل عخ 

 أحييييييييذ أصييييييييز ض
.. أمييٍ مؼليي  حلطييخٌ
 ححصيييي  لييي  لكننيييٍ

 كييىد مؼيي  علييٍ أريي ح
 ..ضخَ 

 حرنييي  ليييٍ طىجييي  فيييال
 ظييخحك  الييٍ ط  ليي 

 غلزييييييٍ ططييييييخك 
 وطزظ نيييٍ لالسيييظ خخ 

 !رخل عخ 

 َييييآص قيييي  وزوجييييٍ
 حلطيييخٌ مييي  رخف نييي 
 لكنيي  أمييخمٍ وَعييعهخ

 كييىد ح يي  َ كنيي  ال
 كييييىد مؼيييي  وححيييي 
 !ضخَ 

 ذحطييي  حلطيييخٌ حظيييٍ
 فليي  م حقيي  طغُيي  قيي 

 ليييييى أرييييي ح َعجزييييي 
 ك يييخ أميييٍ ط وقظُنييي 
 ..حال  نظج ع 

 مؼيييي  ضييييخَ  كييييخ 
 ..أمٍ زمن 

 لؼ ييييخر حصييييخ ح كييييخ 
 غخزجيي  حلييى  نخظييج 
 حلليييى  رحثقييي  حلعطيييخ 

 حل حث يييييييي  زحكُيييييييي 
 ..حل ف  رط ٌ

 أميييييٍ َيييييخ وحليييي ف 
 آسيييي   كيييي  َ  يييي 

 غُخطييي  فيييٍ حالميييخ 
 قلىرنييييخ فُيييي  نلقييييٍ
 حالغ جنيييييخ  ر حخرييييي 

 وسييخث  وطلظقطنييخ فُيي 
 ركيييي   حث ييييخ مى طيييي 
 ..آس  ط حخد

 مؼيييي  ضييييخَ  كييييخ 
  م ليييٍ أميييٍ زمنييي 

 جخفيييخ  وا  رخلعخغفييي 
 فقيي    حلسييك  ميي ح 

 حزُزظييييييييٍ كنييييييييض
 حمييييخ سييييك  م َعيييي 

 م ظييٍ فلسيينخ ن يي 
 لسيييينخ أَعييييخ لكننييييخ

 َ كننييييخ وال!! رؤصيييي خ 
 عليييٍ حل صيييى، أرييي ح
 ضييييخَ  كييييىد مؼيييي 

 رنكهييييييي  حل  ليييييييٍ
 ثقيييييييي حل ح أَخميييييييي 
 وحالصيييييخل  حلجيييييى  
 ع َيي ح  فجييخ حل طييع 

 نجييي  فيييال ن ييي  حميييخ  
 وقعيييخ حلييي ف  لييي ل 
 وال نفىسيييييينخ فييييييٍ
 ميي حقخ حلطييخٌ لكييىد
 نجيي  ال ريي  ريي  َظ ُيي 

 سيىٌ رجىفنيخ حػي ح ل 
 ..فىرح حلزخر   ح حرط 

 أميييييٍ فه ظييييي  حال 
 أحززيييض لييي  وعل يييض

 ..ضخَ  كىد

 حيييذ طعل يييض لُظنيييٍ
 فييييٍ حلكييييىد ذليييي 
 فطنييض ل ر ييخ صييغ ٌ

 حظُييييييضو ل غيييييي ح 
 ..ضخَ  كىد ر ؼ 

 وليييي ص لُظنييييٍ ريييي 
 زمنيييي  مؼيييي  ريييي م 
 مؼيي  وححظسييُض أمييٍ
 ..ضخَ  كىد

 أميٍ ليٍ  عيىص فهال
 ر ؼييي  زمننيييخ ولنسيييخ 

   ضخَ  كىد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
      وعخ  ك ّ     
 ُجِع  ر خ َعُ 
 حلعل  االّ  فُ 

َظّس  فبنّ  . 
 

 

 

 ع١ت١ٌظ اٌ

فٟ أْ ٔغمؾ، 

ّٓ اٌ  ع١تٌٚى

أال ٔغزط١ع 

 إٌّٙٛع
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ػ٢ِ إثشا٤ْٛ
  دظش

 
 
 
 بسالٗزش اُزسٝح ثِٞؽ ٓغ
 ، اُِؼ٤ٖ اُل٤شٝط رُي
 كشض ك٢ اُذُٝخ ثذأد
 ك٢ اٌُبَٓ اُزجٞاٍ دظش
 اُجالد
 اٌُبَٓ اُذظش أ٣بّ أٍٝ ٓغ

 ، ٓـِوخ أُغبجذ
 ، ٝاهلخ اٌُ٘بئظ أجشاط
 ، ٓـِوخ أُزبجش
 اُشٞاسع أصٞاد عٌزذ
 ، ٝاُضهبم

 اُجبػخ أصٞاد أ٣ٖ
 اُصج٤خ ٝأصٞاد ، اُجبئ٤ِٖ

 ، ٣ِؼجٕٞ ْٝٛ
 ٝأرزًش اُشبسع ك٢ أع٤ش

 ٝصٞد اُوش٣ت األٓظ
 ٓٔشاد ك٢ ٣ذم اُذ٤بح

 ، اُطشهبد
 رٔبٓب صبٓذ اُشبسع
 صؼوزٚ شخص ًٝأٗٚ

 . اُ٘طن أكوذرٚ صبػوخ
 ٝأُزج٤ُٖٞ أُبسح أ٣ٖ

 أ٣ٖ ؟ ٝاُصج٤خ ٝاُجبػخ
 ؟ اُذ٤بح

 اٌَُ ، ث٤زٚ ٣ِضّ اٌَُ
 أُِؼٕٞ رُي ٣زشهت خبئق
 ُٚ ٝالصٞد الشٌَ اُز١
 اُشجخ رُي ، دساًٞال ًأٗٚ
 هجَ ظذب٣بٙ بد٣صط اُز١
 . اُشٔظ ؿشٝة
 أٓبّ هضٓب أساٙ دساًٞال ٌُٖ
 اُشجخ ٛزا ، اُِؼ٤ٖ ٛزا

 ٤ُال ظذب٣بٙ ٣غزج٤خ
 ٝ اُٞهذ ك٢ ٜٝٗبسا
 ٛٞ ٣ذذدٙ اُز١ أٌُبٕ
 ٖٓ اُشٔظ ٝاهزشثذ
 ا٤َُِ ٝاٗغذٍ ، أُـ٤ت
 ، ثظالٓٚ
 أٗظش ٗبكزر٢ ك٢ ٝهلذ
 خ٤ْ إٔ ثؼذ اُشبسع إ٠ُ
 ا٤َُِ ظالّ ػ٤ِٚ

 ك٢ شاُ٘ظ أدهن ٝأخزد
 ػزٔزٚ ٝأظِٔذ اُشبسع
 ًجذش كشأ٣زٚ ٗظش١ ػ٠ِ

 ٖٓ اُغٔبء أٗٞاس اٗطلأد
 ش٢ء ًَ ٝٓبد ، كٞهٚ
 دٞد ع١ٞ داخِٚ ك٢

 ٤ًق ك٤ٚ ٣جٍٞ ػظ٤ْ
 ج٤ذا أساٙ ال ٌُٖٝ ، ٣شبء
 صٞرٚ أعٔغ ٌُٖٝ

 اُجذش ث٤ٖ كالصٞد
 . صٞرٚ ع١ٞ ٝاُغٔبء
 ٝأؿِوذ اُظِٔخ كشٛجز٢٘
 ث٤ز٢ إ٠ُ ٝدخِذ ٗبكزر٢

. 
 ٝاٌَُ ا٥خش ٣شاهت اٌَُ
 . ثؼ٤٘٤ٚ ا٥خش ٣غأٍ
 ٓبرا..  الؿ٤ش ٝادذ عؤاٍ
 ثؼذ؟
 أل٢ٓ ثصشٙ ٣شخص أث٢

 غبٍ ُٞ عأكؼَ ٓبرا: 

 ُْٝ أُش٣ش ٛزااُٞظغ
 ٤ًق ػ٢ِٔ إ٠ُ أسجغ

 ؟ ع٘ؼ٤ش
 ٓبٓص٤ش:  رغأٍ ٝأخز٢
 ع٘ٞاد٣ دآذ خطٞثخ
 ٝخط٤ج٢ أٗب ٌٝٗبكخ ٌٗبثذ

 ٓبٓص٤ش اُضٝاط أجَ ٖٓ
 ؟ اُضالس اُغ٤ٖ٘ رِي

 ثغ٘خ ٣ذِْ ز١اُ ٝأخ٢
 ػ٠ِ ٝدصُٞٚ اُزخشط
 اُجٌبُٞس٣ٞط شٜبدح
 ع٘ٞاد ٓبٓص٤ش:  ٣زغبئَ
 ٝأُضبثشح ٝاٌُذح أُزاًشٙ

 اُغ٘خ رِي أجَ ٖٓ
 ٖٓ اُزؼت ع٤ٖ٘ كشوبء
 اُزخشط ع٘خ أجَ

 سعٔزٜب اُز٢ ٝاألدالّ
 اُزخشط ثؼذ
 ؟ أكؼَ إٔ ػ٢ِ ٓبرا
 ٣ج٤ت أدذ ٝال ٣غأٍ اٌَُ

.. 
 اُج٤ذ أغشاف ك٢ ٝٛ٘بى
 ػٖ ال٣غأٍ سجَ ٣جِظ
 ٣ؼ٤٘ٚ ٣ؼذ ُْ ألٗٚ ش٢ء

 .ش٢ء أ١
 اُز١ اُشجَ رُي ، جذ١
 كبرذب ػز٤ب اُؼٔش ٖٓ ثِؾ

 ٓصذلٚ أٓبٓٚ
 أثذش ًٝأ٢ٗ ٓ٘ٚ اهزشثذ

 األعئِخ ٌَُ إجبثخ ػٖ
 ال٣ذس١ ٌُٝ٘ٚ ُذ٣ٚ

 اُغٔغ كوذ كٜٞ ثٔب٣ذذس
 ع٘ٞاد ٓ٘ز
 ٝسكؼذ ٓ٘ٚ اهزشثذ إٕ ٓب

 ثٚ كئرا ألدذصٚ صٞر٢
 : ٢ُ ٣ٝوٍٞ ث٤ذ١ ٣ٔغي

 روق ُٖٝ ٓٞجٞد جذشاُ
 ٓٞجٞد ٝاُذٞد أٓٞاجٚ
 اُذٞد ثطٖ ك٢ ٝاٌَُ
 ٣ٞٗظ ص١ ًِ٘ب ٣بس٣ذ ثظ

 دمحم ٗج٤٘ب ٝػ٠ِ ػ٤ِٚ)
 (ٝاُغالّ اُصالح

 إُٚ ال) ٣بُٝذ١ ٝسا٣ب هٍٞ
 إ٢ٗ عجذبٗي أٗذ إال

 (اُظب٤ُٖٔ ٖٓ ً٘ذ
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 د٘بٕ أثٞ اُؼ٤٘٤ٖ
 *دٝاء دزٔب   داء ٌَُ*

 
ــــــشا   ــــــٞا ًض٤ ال رجضػ

ضِــــــٞا ُــــــجؼط ٝآز
اُٜــذٝء، اُجــضع ٣ــؤد١ 
إُــ٠ ٗوــص أُ٘بػــخ ، 
كزٌٖ أًضش ػشظخ ٓـٖ 
ــب  ــشض، ًٔ ــشى ُِٔ ؿ٤

 هبٍ أُضَ اُشؼج٢
ـــٖ * ـــبف ٓ ـــ٢ ٣خ اُِ

 .*اُؼلش٣ذ ٣طِغ ُٚ
ر٘لغٞا ه٤ِال  ، كِ٘ؼـذ 
خطــــٞاد ٗغــــزؼشض 
ــبُْ  ــشض اُؼ ــش، رؼ األٓ
ــــــز٠  ــــــشاض ش ألٓ
ـــــَ داء  ٝخط٤ـــــشح ٓض
ــــــت ٝاُجٔــــــشح  اٌُِ
ـــــــش  ـــــــخ كظٜ اُخج٤ض
*ثبعــزٞس* ٝأٗوــزْٛ، 

اُجذس١ اُز١ أٗوـزٗب ٝ
 ٓ٘ٚ ُوبح اًزشلٚ

 *إدٝاسد ج٤٘ض*
ٝثــــبُطجغ ٗؼــــشف إٔ 
اُغـــٌش١ ًـــبٕ ُـــٚ 

 ظذب٣ب دز٠ جبء
ــــبٗز٘ؾ* * ــــذس٣ي ث كش٣

 ثبألٗغ٤ُٖٞ ،

ٝد٤ــبح جذ٣ــذح أٛــذاٗب 
إ٣بٛــــب *ًش٣غــــز٤بٕ 

 *ثشٗبسد
ثأٍٝ ػ٤ِٔخ صسع هِت، 
ًٝض٤شٕٝ أٗوزٝا اُؼـبُْ 
ػٌلــٞا كــ٢ اُذو٤وــخ 
ــــبرٙ،  ــــذٝا ذٗو ٝاجزٜ

ـــَ اُجشـــش ١ ال كبُؼو
دذٝد ُٔـب ٣ِٔـي ٓـٖ 
ـــزا  ـــذساد، ُ ـــبس ٝه أكٌ
ٛ٘ــبى ػجوــشٟ ٣ؼٔــَ 
ا٥ٕ ك٠ صٔذ داخـَ 
ٓخزجشٙ، ع٤ظٜش ٓؼٚ 
ــب  دٝاء ُلــب٣شٝط ًٞسٝٗ
ٝاعٔٚ ع٤ذذس د٣ٝب  
٤ُصجخ كب٣شٝط ًٞسٝٗب 
ػبد٣ــــب  ًـ٤ــــشٙ ٓــــٖ 

 .األٓشاض
االٗزصبساد اُؼ٤ِٔـخ ال 
ـــذا ، ٛـــ٢  ـــق أث رزٞه
رذــــــذ٣بد ٣وــــــذٜٓب 
اُخـــــــبُن ُِؼوـــــــَ 
اُجشـــــش١ اُـــــز١ ال 

عت، األٓش كوـػ ٓـب ٣٘
ٛٞ إال ٝهذ، اٗشــِٞا 
ــذساد  ــ٢ ه ــَ ك ثبُزأٓ
هللا ، كــــ٢ روِجــــبد 
ـــــبح، رٔغـــــٌٞا  اُذ٤
ـــــٞا  ـــــب٤ُو٤ٖ، رلٜٔ ث
سعبئَ اُغٔبء، دز٠ 

 . ٣ظٜش اُؼجوش١
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطسظسل 
 صخر َ  عز  حل  ُ 

 
ُطش٣ن اُ٘جبح خطٞاد 
ٗٔش٤ٜب ، خطٞاد هذ 
ٗزؼضش ك٤ٜب هذ روبثِ٘ب 
ثٜب األدجبس ك٘صطذّ 

 . ك٘وغ ػ٠ِ أسض األ٣بّ
٣ٔ٘ذ٘ب هللا رِي اُؼضشاد 
ُ٘زؼِْ خجشح ُزٌٕٞ ُ٘ب 
صادا ك٠ غش٣و٘ب أٝ ٗؼِْ 
ػٖ ٗلغ٘ب ػ٤جب ًبٕ 

ع٤ٌِٜ٘ب إٕ أًَٔ ٓؼ٘ب 
 . غش٣و٘ب

كِ٘زأَٓ ُززذٍٞ رِي 
 أُذٖ إ٠ُ ٓ٘خ

ٝد٤ٖ رزؼضش كال رخجَ 
 ٖٓ أُٔي أٝ ظؼلي

ٝاُزوػ أٗلبعي ٝال روق 
ٜ٘ب ًض٤شا ػ٘ذ األدجبس ُزِؼ

، 
دز٠ الرٜذس غبهزي ك٠ٜ 

 . صادى ُخطٞاد هبدٓخ
هق ه٤ِال ٝرأَٓ ٤ٌُٕٞ 

اُؼِْ صادى ك٠ خطٞاري ، 
ٌُٖٝ الرغزغِْ ٝأًَٔ 

خطٞاري ك٢ غش٣ن 
 ٗجبدي

ٝػ٤ِي ثبُصجش اُج٤َٔ 
ٝاجؼَ اُزوٟٞ ٠ٛ ٗٞسى 

 .اُزٟ ٣ع٢ء خطٞاري
ًٖٝ ػ٠ِ صوخ إٔ هللا ُٖ 

 ٣ع٤ؼي

ٝال رغٔغ ُزِي األصٞاد 
ذ رعؼق أُذجطخ اُز٢ ه
 . ٖٓ ػض٣ٔزي

آط ك٠ غش٣وي ، 
اعز٘شن ٗغٔبد األَٓ 

، كبألَٓ ػطش ٣ٔأل 
 . أسٝاد٘ب ثبُلشدخ

آط ك٠ غش٣وي ، 
ٝأًَٔ خطٞاري ، ًٖٝ 
ػ٠ِ صوخ ٖٓ ٝصُٞي ، 
 كبهلل ٝػذ ٝهبٍ ك٢ ًزبثٚ
إٗٚ ٖٓ ٣زن ٣ٝصجش كئٕ "

هللا ال ٣ع٤غ أجش 
 ." أُذغ٤ٖ٘

 . كٌٖ ػ٠ِ ٣و٤ٖ
ٝآط ك٠ غش٣وي ، 

ٞاري ك٢ ٝأًَٔ خط
 غش٣ن ٗجبدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٗوطخ ظؼق
 ( س٣ْ اُجغ٢ٗٞ٤ )
ًبٗذ ٌِٓب ُٚ .. رذشًٜب 
أصبثؼٚ ٤ًلٔب شبء .. 
ًذ٤ٓخ ٖٓ ٝسم ٓوٟٞ 
٣ٞجٜٜب ٣ٔ٘خ ٣ٝغشح 
..ًبٗذ ٓٞاكوزٜب ٗبثؼخ 

ٖٓ سظبٙ .. ٝسكعٜب هبئْ 
ػ٠ِ ػذّ اهز٘بػٚ ثبألٓش 
..غش٣وٜب ًبٕ ٓغٌِٚ 

اُز١ اخزبسٙ ٛٞ .. 
ًِٔخ  كجذعشرٚ ال رٞجذ

 "ال " ك٢ هبٓٞط ًِٔبرٜب
.. 

ًبٕ ٣ؼججٚ رُي ٜٓ٘ب .. 
ٝصذهب .. رل٘٘ذ ك٢ األٓش 

ٝأثذػذ ك٤ٚ دز٠ 
أصجذذ ًخبرْ ٣ِزق دٍٞ 

 .. خ٘صشٙ
كجأح رجذٍ األٓش ثشٓزٚ 

ٝاٗوِت سأعب ػ٠ِ ػوت 
.. ا٥ٕ ٣ش٣ذ ٖٓ رؼبٗذٙ ؟ 
أصجخ ٤ٔ٣َ ُٖٔ روٍٞ " 

ال .. ُغذ ٓوز٘ؼخ 
ثٌالٓي.. ُذ١ ٝجٜخ ٗظش 

 !"أخشٟ
أُْ ٣وَ ُٜب ٓ٘ز ثذا٣خ 

 : ػٜذٛٔب ٓؼب
أدت إٔ أشؼش ثعؼلي  "
٣ب صـ٤شر٢ ..كأٗب أس٣ذ ك٢ 

ٖٓ أٛٞاٛب اُطبػخ 
 " اُؼ٤ٔبء

ًٝبٗذ ًبُجِٜبء رشًط 
خِلٚ ثذٔبط .. رِٜش 

ٖٓ ٝساءٙ ُزذبٍٝ اُِذبم 
ثٚ .. دز٠ أٗٚ ًبٕ 

 ..٣٘غ٠ ٝجٞدٛب أد٤بٗب
ٖٝٓ ٛ٘ب.. هشسد اُذ٤ٓخ 
 هشاسا دبعٔب ال سجؼخ ك٤ٚ

: 
إدساط ًِٔخ" ال" ك٢ 

هبٓٞط د٤برٜب .. أخشجٜب 
ٖٓ صٔزٜب صٞرٚ ٣وٍٞ " 
٤ٛب ٣ب ػض٣ضر٠ .. إسرذ١ 
كغزبٗي األعٞد ثغشػخ 
كِذ٣٘ب أٓغ٤خ عبٛشح 

 " ا٤ُّٞ
ٝثؼذ عبػخ .. شٞٛذد 
ك٢ أُطؼْ رغ٤ش خِلٚ 

 ! ٓشرذ٣خ كغزبٜٗب األعٞد
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 نخج  ض قخوٌ
 أنض وطُنٍ

 
 ٢ٝر٤٘ ٝأٗذ   ٤ًق

 ػ٘ي   عأد٢ٌ
 اُطشهبد   ًَ ك٠

شٜذ
ُ
 ػ٤ِي   عأ
 شٞاسػ٘ب ًَ

 اُوذ٣ٔٚ
 أرِو٠ ٓبصُذُ 
 اُطؼ٘بد   ٓ٘ي  

 ؟؟ ٝأرغأٍ
 غبٝػي   ٤ًق
 هِجي
 اُجش٣ٔٚ رِي ػ٢ِ
 أٗب أُغذُ 
 ً٘ذُ  اُزٟ
 ٣ٞٓب   ُدِٔي  
 أٗب أُغذُ 
 ً٘ذ   اُزٟ
 رزؼجذ  
 دٝٓب   ػ٤٘٤ب ك٠
 هِجي   رٞهق ٤ًق
 ثأع٢ٔ اُ٘جط ػٖ
 ٤ًق

 ػ٤٘٤ي   ٖٓ ظبػذ
 سع٢ٔ ٓخٓال
 ٣ذاى   كوذد ٤ًق

 األدغبط
 جغ٢ٔ ثٔالٓغخ

 ٣ٞٓب   ٗزشى ُْ
 ٓ٘ب ٣ٜشة
 ٤ُِخ ٗزشى ُْ

 شلبر٤٘ب ثال رغٜش
 دبس ػ٘بهب ًبٕ هذ

 ٣ذ٣٘ب ك٠ ٣زٝة
 اُٞادذ ًبُجغذ ً٘ب
 ٤ُِٚ ًَ ك٠

 ث٤٘٘ب ٖٓ اُؼشم ٣زصجت
 أ٣ٖ ٖٓ ٗذس١ كال

 اُزٟ ًَ ٝٗغ٤ذ  
 أ٣ذ٣٘ب ث٤ٖ ًبٕ

 ػ٤ٞٗ٘ب
 أهذآ٘ب

 ٝشلبر٤٘ب
 ٓش٤٘ب ًْ
 دُِٔزي   ًْٝ
 صساػ٤ب ػ٠ِ
 ػ٤٘٤ب ٝك٠
 ظذٌ٘ب ًْٝ
 ث٤ٌ٘ب ًْٝ

 رجشٟ ًٝبٗذ
 دٓٞػي ػ٢ٗٞ٤ ك٠
 د٢ٓ ًٝبٕ
 ػشٝهي ك٠ ٣جش١
 صذسى ًبٕ
 ث٤ز٠ ٛٞ

 ٝصساػ٤ب ٝهِج٢
 دصٞٗي
 صشد   ٤ًٝق
 هِجي أٓبد  

 أخجش٢٘٣
 غبٝػي   ٤ًق
 روز٢٘٤ِ إٔ
 أعزط٤غ ُٞأ٢ٗ آٙ
 أِٛٔي إٔ
 أِٛٔز٢٘٤ ًٔب

 ٝأٛجشى
 ٛجشر٢٘٤ ًٔب

 ٝأٗغبى  
 ٗغ٤ز٢٘٤ ًٔب
 ٤ًق ٌُٖٝ
 ٝر٢٘٤ ٝأٗذ   ٤ًق

 

 
 
 
 
 

 كبرٖ سصم
 ٣ٞٓب ٓب

ب  ٓب  ٓ ْٞ  ٣.... 
٤بث٢ ز ؼزبد ؿ   ...ع 
ز شر ذ َ ٓذ٢ٗ  ..ٝع 

 ..صٓب٢ٗ
 ..ٌٓب٢ٗ

 ..ٝعزضداد أُغبكبد
 ٝعززالش٠ ٓذطبد،

 .اذٗزظبس
ب  ٓب  ٓ ْٞ  ٣... 

 ع٤صٔذ دشكي،
 ٝرلوذ أثجذ٣بري،

 ٝر ؼض ُف ػٖ ٗجعي،
 ْْ  .األ ص 

سربدى ًٔب،كِْ أػذ أ  
 .ك٢ ًَ ٣ّٞ
ب  ٓب  ٓ  ٞ٣.... 

ز ز ٞعُذ األدضإ  ...ع 
ُِي ،  ٓ  ٝرشرؼ ُش أٗب

 . ٛجشا  
 ....ٝعزـ٤ت اُِٜلخ
 ٣ٝٔع٢ اُشٞم،

ز ش٣جب   ـْ ُٓ . 
 .٣ٝخجٞ صل٤ش اذٗزظبس

ب  ٓب  ٓ ْٞ  ٣..... 
٤جُٜذ اُذِْ  .ع 
 .ٝر٘ذصش أُٞاٗٚ

كط٤ل٢ ٓب ػبد 
 ٣غٌٖ،

ٓب  ٓب ْٞ  .ًٔب ًبٕ........٣ 



 
 
 
 
 

 شب٢ّٓ ٛ
 هبػخ اُخزالٕ

كــــــ٢ أدــــــذ هبػــــــبد 
 أُذٌٔٚ

عــأُٜب اُوبظــ٢ ثصــٞرٚ 
اُٞهــــٞس ٝ اُــــز١ ًبٗــــذ 

 :رٜزض ُٚ جذسإ اُوبػٚ
 هزِز٤ٚ ٤ُٚ؟ -

هبُٜـــب ثٌـــَ دـــضّ ٝ ٛـــٞ 
٣ٌــبد ٣جــضّ أٜٗــب ٓزٗجــٚ ٝ 
ـــشاسٙ  ـــز ه ـــذ ارخ ـــٚ ه ًأٗ
ـــــذء  ـــــَ اُج ٓغـــــجوب هج
ـــــــٚ  ـــــــخ ًٝأٗ ثبُٔذبًٔ

 . رذص٤َ دبصَ
ٓـــشد ثعـــغ صـــٞا٢ٗ ٓـــٖ 

 اُصٔذ
ـــْ ٣ٌـــٖ ٣ظٜـــش ػ٤ِ ٜـــب ُ

ـــــَ  ٓالٓـــــخ اُخـــــٞف ث
ــ٠  ــش ػِ ــٚ ظٜ ــت أٗ اُـش٣
ــــــــذٝء ٝ  ــــــــب اُٜ ٝجٜٜ

 اُغ٤ٌ٘ٚ
ُذظـــبد ٓـــٖ اُصـــٔذ ٝ 
ًأٜٗـــب رغـــزؼ٤ذ رًش٣ـــبد 

 ٓب
صْ ٗظـشد إ٤ُـٚ ثٌـَ صوـٚ 

ٛــــٞ اُِــــ٢  -ٝ هبُــــذ   
 اثزذا
ــ٢  _ ــٚ ٛــٞ اُِ ــ٢ إ٣ ٣ؼ٘
 ! اثزذا
ـــ٢ هزِ٘ـــ٢  _ ٛـــٞ اُِ
 األٍٝ
ـــٚ  _ ـــ٢ جب٣ ـــْ!! إٗز ٗؼ

 رٜضس١؟
ـــضس ٛـــٞ  _ ـــش ثٜ ال ٓ

 ا٢ُِ هز٢ِ٘ األٍٝ
 :ِذ دذ٣ضٜبأًٔ
ٓــٖ ٣ــّٞ ٓــب ارجٞصٗــب ٝ  -

ــب ًــَ دبجــٚ  ٛــٞ هزــَ ك٤

ــٞٙ، اؿزصــت أدالٓــ٢  دِ
ٝ ٛزــــــــــي ٓالٓــــــــــخ 

 شخص٤ز٢
ـــٚ  ـــبف ٓ٘ ـــذ ثخ ـــب ً٘ أٗ
أ١ٝ، هزِ٘ـــــ٢ ثـــــجػء ٝ 

 ثغالح اعٔٚ اُخٞف
ً٘ــذ ثٔــٞد ٓــٖ خــٞك٢ 
ٓ٘ــٚ، أٗــب ٌٓــ٘ش ٣٘لــغ 
أهـــٍٞ سأ١ كـــ٢ دبجـــخ 
ٝال أهـــذس أغِـــت دبجـــٚ، 
ــــ٠  ــــغ دز ــــ٘ش ٣٘ل ٌٓ
٣ٌـــــٕٞ ٗلغـــــ٢ كـــــ٢ 

٤٘ـــبد دبجـــٚ، دزـــ٠ األٓ
 ًبٗذ دشاّ

 !ًبٕ ث٤جِذ٢ٗ
ـــُٞز٢  _ ـــ٢ ه ـــظ إٗز ث

ـــــٚ  ـــــن إٗ ـــــ٢ اُزذو٤ ك
 ٓعشث٤ٌش

ــب  _ شــٜبدٙ هلل ػٔــشٙ ٓ
ـــذٙ ػ٤ِـــب... ثـــظ  ٓـــذ إ٣
ـــبط  ـــذ٢ٗ ثٌشث ـــبٕ ث٤جِ ً
ــب  ــبٕ د٣ٔ ــ٢ ً ُغــبٗٚ اُِ
ــ٢  ــَ ٓ٘ ــ٢ ٝ ٣وِ ث٤ذجط٘

 ك٢ ٗظش ٗلغ٢
ػٔــشٙ ٓــب هــب٢ُ شــٌشا ٝ 
ــذس  ــب دــظ ٝال ه ػٔــشٙ ٓ
ـــــشٝف  ـــــ٢ ٝال أ١ ظ رؼج
ثٔــش ث٤ٜــب .. ػٔــشٙ ٓــبكٌش 

 غأ٢ُ٘ ٓبُي٣
ًــــبٕ ث٤شــــٞك٢٘ ٝ أٗــــب 
ـــــــخ ٝ  ـــــــٚ ٝ دض٣٘ ٓطل٤
ظــؼ٤لخ ٝ ًــبٕ ث٤شــٞف 
أُٔــــ٢ ٝ ًــــبٕ ث٤ؼٔــــَ 
 ٗلغــٚ ٓــش شــب٣ل٢٘

.. 
أٗب ٓـذ ٤ِٓـٕٞ ٓـشح ٝ أٗـب 

 ٓغز٤٘بٙ ٣ذظ ث٤ب
ًبٗـــــذ ًـــــَ ٗظشارـــــ٢ 
ــٚ أُغــبػذٙ  ــت ٓ٘ ثزطِ

 ٝ االٛزٔبّ
ـــــب  ـــــٞكٜب أٗ ـــــبٕ ث٤ش ً
ــٚ ًــبٕ شــب٣ق  ٓزأًــذٙ إٗ

 .. ٝ ػبسف ًَ دبجٚ

ثــــظ ٛــــٞ كعــــَ إٗــــٚ 
ثٌغـــــشر٢ ٝال ٣غـــــزِز 

إٗــٚ ٣جــبٕ ظــؼ٤ق هــذا٢ٓ 
 ...ُٔب ٣جو٢ د٤ٖ٘

صــــــــٔزذ ُضــــــــٞا٢ٗ ٝ 
أؿٔعــذ ػ٤٘٤ٜــب ٝ ًأٜٗــب 
رشجــــــٞ اُـــــــذٓٞع إٔ ال 
ــب ، ٝ  ــ٠ ٝجٜٜ رغــ٤َ ػِ
رـــأث٠ إٔ رظٜـــش ظـــؼ٤لخ 
ــذ عــ٤ٖ٘  ــشٟ ثؼ ــشٙ اخ ٓ

 :ٖٓ اُخزالٕ ٝ أًِٔذ
ـــٖ  - ـــٞد ٓ ـــذ رٔ جشث

 خٞكي؟
ــــٞ ٓجــــشثزش ٣جوــــ٠  ُ

 ..ػٔشى ٓب ٛزل٢ٜ٘ٔ
ــــٚ  ــــخ ٝج ــــشد ٓالٓ رـ٤

ـــٖ ـــ٢ ٓ ـــضّ ٝ  اُوبظ اُذ
 اُشذٙ إ٠ُ اُشلوخ

 اُذٌـْ ثؼـذ أُذاُٝـخ _
.. 

هبُٜــــب ٝ ٛــــٞ ٣خجــــ٢ء 
ٓالٓــخ صــٞرٚ أُٜــضٝصح 

 ُٔب عٔؼٚ
ثــــبُطجغ اٗلطــــش هِجــــٚ 
ػِــ٠ ٓــب عــٔؼٚ أٝ سثٔــب 
رــزًش صٝجزــٚ اُزــ٢ ٓبرــذ 
ــب  ــٖ خٞكٜ ــز عــ٤ٖ٘ ٓ ٘ٓ

 .ٌُٜٝ٘ب ٓبصاُذ روبّٝ
ؿــبة ػــٖ اُوبػــٚ ُ٘صــق 
عــــبػخ ٝ ػــــبد ٤ُِوــــ٢ 

 دٌٔٚ أُأخٞر ٓغجوب  
أُذٌٔــــــخ دٌٔــــــذ )

ــ٠ أُزٜٔــخ  ــٞس٣ب ػِ دع
ــــ٠  ــــب إُ ــــخ أٝساهٜ ثئدبُ

 (كع٤ِخ أُلز٢
 :ٝ أًَٔ هبئال

ــذٗب  - ــ٢ ثِ ــب آعــق ك أٗ
ــبٕٗٞ ث٤ذبعــت  ٓلــ٤ش ه
اُ٘ــــبط اُِــــ٢ ثزٔٞر٘ــــب 

 ٖٓ اُخٞف
 سكؼذ اُجِغخ !
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 هصخ ثٞع٢ صػالٗٚ
كبغٔــــــخ اُضٛــــــشاء 

 " اُذغ٢٘٤
حالسيييييظقزخ، مكيييييظع 
رخلزطيييي .. ال َ كنيييي  
حلظف قيييش ريييُ  غخليييذ 
حل عخَييييش حلصيييي ُش و 
حل  حفيي  ليي .. حْغزييخ  
حليييييييييي َ  فييييييييييٍ 
حالسييييييييييييييييظقزخ، ال 
َ كييييييينه  حلظقيييييييخغ 
حنفخسييييييييييييييييه .. و 
م يييييخوالص ضييييي َ س 
فييييييييييٍ اخيييييييييي حؽ 
حل يييي حفقُ  و حٔرقييييخ  
علييً غييخلزٍ حل عخَييش 
حلصييي ُش لل ييي  مييي  

 ..حنظطخر حلع وي
طكظطييي  أنييي  طقييي  
أمييخ  صييىر مظطييخرهش. 
. غخلييييييذ حل عخَييييييش 
حلصييييي ُش.. َ طييييي ٌ 
قفيييييخزح غزُيييييخ فيييييٍ 

َيييي .. و " مخسيييي " َ 
 ..علً وجه 

طنظيييي  الييييً حلقفييييخز 
لظكظطيييي  أنيييي  طيييي  
حرطييي حإ  قزييي  وقيييض 
غىَييي .. َ كيييٍ لييي  
عييي  رحلظييي .. ر حَيييش 
مييي  ل ظيييش حرط حثييي  
قزيييي  خ وجيييي  ميييي  
حل نييي ،.. ػييي  ررطييي  

ل رييييييخغ حل يييييي ح .. و 
ح يييي  حل فييييخطُ .. و 
مقيييييزط حلزييييييخد.. و 
حخفظيييييش حلنقيييييى .. و 
مقيييييييييزط ريييييييييخد 
حل خفليييييش.. و ريييييخقٍ 

خ  ييخ حلنقييى  حلظييٍ أع
الُيي  حلسييخث  و حلظييٍ 
طنقلييييض رييييُ  َيييي ٌ 
حلييييييي حكزُ  حظيييييييً 
طسييظق  فييٍ قفييخز .. 
فُخييييي ؽ.. حل خفظيييييش 
ميييي  جُزيييي .. لُعيييي  
حلنقييييييييى  فُهييييييييخ.. 
َكفُُُُييييٍ.. الريييي  أ  
 ييي ح حلقفيييخز م  ييي  
رخلكىرونييخ و حل ك ونيي  
و حلجييييييييييييييييي حػُ  و 
حلزكظُ َييييخ منيييي  ريييي   

 ..حلخلُقش
َالحييييييع حل يييييي َط 
ط كُيييييييي ٌ علييييييييً 
حلقفييييييخز.. فُنييييييخ ٌ 

  ٍّ  ..كظىرسعل
 ..فؤعى  الً حلىحق 

حلييي  سيييالم  علُييي  -
 م خ ططظكٍ 

أضييييع  رخرطفييييخ   -
 رجيييييش حل ييييي حرس.. و 
ححظقييييخ  رييييخل ل .. و 

 ..أل  رخلص ر
َطيييييظض حنظزيييييخ ٍ.. 
َيييي   حلظييييٍ َ فعهييييخ 
ن يييى رأسييي .. لُقيييى  
رظعيي َ  نظخرطيي  ريي ل  
حلقفييييخز.. ػيييي  رُن ييييخ 
َ ييييخو، وظيييي  َيييي   
علييييييً حل خسيييييي .. 
حصيييييي أ.. و أغلييييييذ 
 منييييييي .. أ  َخلييييييي 
قفخزَييييي  و َعيييييعه خ 
فييييٍ ذليييي  حلكييييُ  
حْح ييي .. ػييي  َظجييي .. 
ن يييى حل يييىض لُقيييى  

رغسيي  َ َيي  رخل ييخ  و 
حلصييييخرى  لعطيييي َ  
 قُقييش " مييص ػخنُييش" 

 ..علً حْق 
 ..َسظغ د حلطخد

فؤوظيي  ليي .. أ   يي ح 
حلقفييخز نخقيي  للعيي وي 

 ..م  مكخ  ل كخ 
و فيييييييييٍ نهخَيييييييييش 

 ..حلف ص
أخزييييي  حل ييييي َط أ  
 رجييييييييش ح حرطيييييييي  
 غزُعُيييييييييييييي .. و أ 
معيييييي الص طنفسيييييي  
غزُعُيي  و أنيي  رخُيي .. 
و ال َعنيييٍ أكؼييي  مييي  
ن لييش ريي  .. و أ  علُيي  
حل ححييييييش و ضيييييي د 
حلسييييىحث  حل حفجيييي  و 
طنييييييخو، حلز طقييييييخ، و 
حلُىسييييييييييييييفٍ و " 
حلكُييىٌ ا  كييخ  طييخج  
فخكهيييش" و أنييي  فيييٍ 
حخليييش حييي وع حرطفيييخ  
فيييٍ  رجيييش حل ييي حرس 
أو صيييييييعىرش فيييييييٍ 
حلظيييينف  أو نهجييييخ  
علُيي  م حجعظنيييخ مييي س 

 ..أخ ي
خغعنٍ حل ييي َط.. َقييي

 : و َظسخ ،
لسيييييض مصيييييخرخ  -

رخلكىرونيييييخ.. أليييييُ  
 ك ل .. 

ال انهيييخ ن ليييش رييي    -
 ..عخ َش

َطييك نٍ م ظنييخ.. ػيي  
َخيييي ؽ الييييً خييييخرؽ 
حالسييييييظقزخ، حُييييييغ 
طقييييييييي  وحل طييييييييي  
رخنظظييييييخر .. لظقييييييى  
ريي ش حلك ييى، علييً 
َ َيي  و مالرسيي .. ػيي  
طعطُييي  قفيييخزح ج َييي ح 
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لُقييييييى  رخرط حثيييييي .. 
طعطُيي  اَييخ  رقفخزَهييخ 

 ..لُجُ  رخلج حػُ حل 
َصييي أ أحييي  غيييخلزٍ 

 ..حل عخَش حلص ُش
فييُ  حليي كخط س حللييٍ -

  نخ 
 ..خُ  َخ حخؽ -

أنيييخ رخُييي  حل  ييي   -
هلل.. رييييييي  جيييييييخٌ 
أغ ييييي  ح  مفيييييُص 
عنيييييي ٌ حلفُيييييي و  

 ..اَخ 
رظطيييظغ  اَييي  َيييخ  -

 حخؽ.. 
 ..طخج  فخكه  -

كييي  "كُيييىٌ" َيييخ  -
حييييخؽ.. كيييي  كُييييىٌ 
كظُييي .. و اذح حسيييُض 
رنهجيييخ  أو سيييخىنُ  

وجييي  فيييٍ صييي ر   أو
 ..طعخ، لنخ علً غى،

ررنيييييخ َط نييييي  َيييييخ -
 ..رنظٍ

ل ظيييش َيييخ حيييخؽ..  -
 قيييُ  لييي   رجيييش 
حل ييييي حرس.. و أغ ييييي  
علُييي  حْو، قزييي  ميييخ 

 ..ط طٍ
رعييي  أ  حنظهيييٍ مييي  
حلكطيي  َغييخ ر حل ييخؽ 

 ..مس ورح
حلظفيييض اليييً حلصيييىص 

 ٍّ  ..حل ٌ َنخ ٌ عل
أنخ  نيخ مني  فظي س َيخ  -

 .. كظىرس
أليي  سييالمش علُيي   -

ش م ييييييخ َييييييخ آنسيييييي
 ططظكٍ.. 

ال أسييييظطُ  أخيييي   -
 ..أنفخسٍ

رُن ييخ أظيي  سيي خعظٍ 
حلطزُييييييييش علييييييييً 

صيي ر خ.. خيي ٌ نفسييخ 
 ..ع ُقخ َخ آنس 

سيييي قض حنظزييييخ ٍ.. 
طليييييييي  حل مييييييييىش 
حلصيينخعُش حلظييٍ الريي  
أنهييييخ أخيييي ص وقظييييخ 
غييىَال فييٍ ط كُزهييخ.. 
و ظيييال، حلعُيييى  لقييي  
وظيييييعظهخ ر وعيييييش و 

 ..ححظ حفُش
أرعيييييييي  خصييييييييالص 
ضيييع  خ حلكسيييظنخثُش 

  عييي  ظه  يييخ حلليييى
ْسيي   صييىص حلهييىح  
فييٍ رثظُهييخ.. طصييفُفش 
رحثعييييش.. َزيييي و أنهييييخ 
أخييي ص وقظيييخ غيييىَال 

 ..فٍ طصفُف 
أعجزظنييييييٍ كؼُييييييي ح 
 رجييش أح يي  حلطييفخ  

 ..حل ٌ وظعظ 
أنهُيييييض حلكطييييي  و 

 : سؤلظهخ
ميييُ  حلليييٍ م عييي  -

 حلق  .. 
خطُزييييييٍ َييييييخ  -
 .. كظىرس

 ..ال ملىش ح  -
ال طقلقيييٍ صييي ظ   -

جُييي س.. رييي  م كييي  
أرَيي  مع فييش  سييئح،..

 رجييييش لييييى  أح يييي  
حلطييفخ  حليي ٌ ق يييض 

 ..رىظع 
ال َييخ  كظييىرس..  و،  -

طيييالص أليييىح .. ميييص 
 ..لى  وحح 

غييييييذ م كيييييي   -
  رجخطه .. 

َقييييييييخغ  حيييييييي َؼنخ 
حل هيي .. ضييخد َيي خ  

 ..مس عخ
 : و َسؤلنٍ

مخلهيييخ رىسيييٍ َيييخ  -
  كظىرس 

 رىسٍ زعالن ..! -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ليس كل ما في القمب 
لّصمت ُيحكى، فبعض ا
 .أجمل

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 ناريمان جمال عوض
 حررني

من  ح رنٍ  
 طظ ظ  ص َقظهخ أخ ص
 طنظ  و ٍ ركل خص
 حلطفقش رعُ  الُهخ
 ض س م  رأسهخ وطه 
 م  ػش علُهخ ح نهخ

 : نفسهخ
(  أكخ  َسظ   أح  ال

 أقس  وأكخ  ر  أج  
 َسظ   أح  ال أ 

 لٍ طؼزض حلظع ُش 
 أ  آخ  رع  َىمخ حل ُخس
 سىح  حل جخ، ك 

 أوال نفس  ع  َز غ"
 ػخلؼخ أمخ ػخنُخ نفس  ػ 

نفس  فنف  ") 
 رعُنُ  ط مقهخ أخ ص

 مغ ورقظُ 
 منً رخل مى  أمخ

 علً ملقخس فكخنض
 ربح ي حلس َ 

 عُنخ ) حل طخفٍ
 ووج  ضخخصظخ 
   َ  وجس  ضخحذ
 مخ ك " مغظخلش ورو 
" ( حخلش أسى  فٍ رهخ

  ل  نىرش حُنخ َنظخرهخ
 طفق  أخ ي وأحخَُ 
 ر وحهخ فظغُذ وعُهخ
 أمخ   حلىجى  ع 

   ف ىجى  حلجس 

 نفسُش ص مش َعخنٍ
 حخ ح  عصزُخ وحنهُخرح
 فكؼُ ح  ٍ مسكُنش

 َظط قى  كخنىح مخ
 حلظٍ حزه  رقصش
 حلقخصٍ رهخ س  

 كخنىح وحل حنٍ 
 رعصخفُ  َلقزىنه 
 أ  رغ  حْر ٌ  حل ذ
 َظ نى خ كخنىح حلج ُ 
 ك   ٍ منً فكخنض
 اال خ حىله ل   حل نً
 ن َ  حخظُخر آػ ص أنهخ
 ض َكخ حلزخقُ   و 

 زوجهخ ع  أمخ ل وحهخ 
 َع ف  فكخ  ن َ 

 حل  ذ رخل وؽ حلج ُ 
  ال حلىفٍ حل خلص
 حْم  حقُقش َعل ى 

 حزُذ خخنهخ فق 
 ..حلع  
 َظط قى  م  كخذرى 
 وعلً حل ذ ركل خص
 َفعلى   حلنقُط
 رىطقش فٍ َق  حلج ُ 
 رخْح ي أو وح   حْنخ 
 أ  ح عً م  كخذد
   وحح س وأنض أنخ كل ش
 رُنه  ف قض فق 

 ػ  حلكل  قىحمُ 
 حْنخنُش ف قظه 
 وحلخُخنش وحلخ ال 
 رُنه خ خلقض وحلخ ح  
 آالف طزع  مسخفخص

 فكخنض حل ظ حص  آالف
 حلقخمى  أو، فٍ أنخ
 رغ  أخ    فٍ أنض ػ 
 رنف  َز أ  كلُه خ أ 

 قط     س) حل  ف
 حلسز  ك  لظقط 
 ( رُنه
 ر عى، زوجهخ أطً

 حُ  وعلً حلخ ال 
 ر      منهخ غفلش

 رح ش  و  روحهخ ج حر
 أ نً و و    من 

 سقػ منهخ مقخومش
 لُ ىص أرظخ حلج حر
 رؤرظهخ حلىفخ  مع 

 روحهخ  رجىحر وَ ف 
حلؼ ي وحرح  فكال  خ .. 
 فك   ٍ مسكُنش
 علُ  قلقخ ط ىص كخنض
 نفسهخ ط  ع و ٍ

 َع  ل  ل  -:مظسخثلش
 عص الً ِ ح حظً
 وط   ذ ذ أَ ! حزنخ 
 َظ و  حِخ  نصف 
 مئك ! حل ُ س  م حرس
 ف    فٍ غع هخ أ 
 حل  حرس     َ ، ل  ل 

 فُط جننٍ عنٍ
 !عن  
 ون َ  حل ُ س طل  ك 
 فٍ أخ ي  م  َلهى
 َظنخوال  كخنخ حُ 

 فٍ سىَخ حلطعخ 
 كخنض ضخع َش أجىح 
 نُ ح  طؤكلهخ منً

 علُ   وحلقل  حلخىف
 كخنض ك  هخوَ  َخ

 ..غزُش
 فُهخ ط خو، أَخ  م ص
 قىح خ  طسظج   أ 

 طسظ   أ  فٍ نج ض
 عخفُظهخ م  رععخ

 أسىحر خل  حلعخثعش
 مخ ػ  حلخخنعش  حلخ ٌ
 ق حر خ حطخ ص أ  لزؼض

 وحنفصخ، من  رخلظ  ر
 ف خو، عن   روحهخ
 أ  أخ ي م س ن َ 

 كٍ لهخ ر ز  َى  هخ
 َز و ق حر خ  ع  طعى 
 ك   حمظال َهىي أن 

 فؤخ  ر ىزط   حْضُخ 
 م  رؤنهخ َ ك  خ
 كخ ص طسك   رخلقلذ
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 لظص ق  طعى  أ  منً
 وحلنخر ج َ  م 

 وطسك   طه أ رؤوصخلهخ
 مخ ك  سلض وَكؤنهخ
 عل نخ فك خ رهخ  فعل 

 وغزُش  ٍ مسكُنش
 كخنض مخ كؼُ ح..رطزعهخ
 حلظٍ أخزخر   طس  
 حْخ و  عنه  َ وَهخ
 ذك  َظع  و  وكؤنه 
 كٍ أمخمهخ أخزخر  

 َ ك و  فعلهخ  ر  َ وح
 َهُ  أصز  كُ 

 أصز ض رخْخ ي 
 وَغخر رهخ َظؤػ  وطُن  
 منً فكخنض علُهخ 
 حْخزخر طل  طظلقً
 طن ، صىحع  وكؤنهخ
 ولكنهخ رأسهخ  فى 
 عُنهخ رؤ  ط ح  مخ طك د
 َ ح  مخ لظص   جلُخ

خفُخ قلزهخ .. 
 مخ  حث خ أفعخل  كخنض
 كخ  مخ عك  لهخ طؼزض
 رهخ ظ ً فق    َقىل

علُهخ أخ ي وفع  .. 
 رؤ  كفُ  كخ  ذل  ك 
 ج ُ  ضعىر ك  َقظ 
 طخ   وكٍ ل َهخ 
 وعصزض ك  ظ  قلزهخ
 طؤخ  خ ال لكٍ عُن 

 عن  قلزهخ علً ضفقش
 سكُ  حسظلض قظل  

 جعزش م  حلقسىس
 نُخغ وم قض أل هخ
 .قلزهخ

َ    ن َ  أخ  : 
 أططعنُنٍ َخلقسىط  

 أ   و  قلزٍ فٍ
 :  ٍ   فظ..ط رٌ

 كل خط   َخلسخ َش
  ى ف خ أح   أظن 
 لفع  ر  اال فعلٍ
 .من 

كل خط  فؤر ف : 

 َقى، رجال أطقظلُ  -

حْوح  حز  أن  !! 
-  حذ قصش أقظ  ر  كال

 حلكخذد نصفهخ زحثفش 
 نصفهخ علً غغً

 وْنٍ فلىػ   حلصخ  
 حلصخ   حلنص  كنض
 سؤنس ذ حزٍ فٍ
 ل  وأط نً   و  فٍ

 م  م  حلسعخ س
 ول ُخط  طهخحخظ 

 أ خلظهخ
- روحنخ  أرنخ  ع  مخذح  

-  حُ  سُ ىطى 
 أرخ   رؤ  َعل ى 
َخى  ْمه  . 
 من  ح رطنٍ فهال
 فعلض ك خ قُى   وم 
 حزٍ م  وط  رص أنض
 أروححنخ نفص   ال  

 حلغلُع مُؼخقهخ ع 
 وططل  رُننخ كخ  حل ٌ

 َ   أال   س ححٍ
 ع  أر غ أ  لٍ

 فعلض ك خ سعخ طٍ
 آخ  غ َ  فٍ أنض

 عه    لقلزٍ َصى 
 مع  أضقً فال

 وحنخنخ أمخنخ وَهزنٍ
 ر   خىف ال غخغُخ
 ال أر َخ وحزخ ووفخ ح
  ال ل   حنقطخ 

 !   من  ح رطنٍ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 ٌمٛي إٌٍٍب أثٛ ِبضً

 

 

ٌٍذ اٌصي ذٍك 

اٌؼــــٍْٛ اٌّؽٛزا 

ذــٍك اٌمٍـــٛة 

ااٌرفمبد حسٌس  
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 تعويذة
 عرفات سعيد عادلي

 
 حلنصيييييُذ مسييييي ً

 حل يييذ َسيييلذ ضيييز 
 حْميييخنٍ  َييي ٌ مييي 

 طصييييييينع  وحلجيييييييز 
 وحليييي فط حل ىحقيييي 

 حلف حييش َقظيي  سييفخ 
 وَسييف  مهيي  خ فييٍ

حِمخ،    . 
 حلفييىحر  رنييخر نكظييىٌ
 رُننيخ فُ يخ طلفي  حلظٍ

طىحف  م  ! 
 حقُزيييييييييش رطزييييييييض
 وأوص طهيييييخ أفكييييخرٌ
 ػييي  حلع َ يييش  رقفييي 

 ُرسيييييييييخغ ركزييييييييض
 فيييييييٍ حْمنُيييييييييخص
 رخثسيييييييش م خوليييييييش

 حليي ر   ر كييذ لل ييخ 
 ط يي ع سييىف ج َ ييش
 عليييييً قلُييييي  رعييييي 

 حلز يييييي   ضييييييخغٍ 
 اعيييييييي ح  سييييييييخحش

 ك ييييييييخ حلقيييييييي حرُ 
 فهنييخ  نعيي  أسيي ُهخ 
 ع وسيييييييٍ طُقييييييي  
 كخميي  لعيي َ  ق رخنييخ

 فييييييييٍ حْوصييييييييخف
 مجزيييييي س   أعُيييييينه 

- أرىَهيييخ رظيييخ لظنيييخ،

 -حْرض عليييً آلهظهيييخ
  مىعهيييييييخ طييييييي رف
 رذحذ ميييييي  لظ ظيييييي ؽ
 وَصيييييييف  حلز ييييييي  
 طليي  مهللييُ  حلج ُيي 

 حلفيييييييي     مييييييييى 
 حلظهييييخنٍ وَظزييييخ لى 

 عليييييً وحلظز َكيييييخص
حِػ ش فعلظه  . 

 حلطيي   زفييخف ورعيي 
 َ ظطييي و  ل غُزهيييخ 

 ل فيييييخف حسيييييظع ح ح
 قيي   الييً ظيي ُظه 
 عييخرجُ  غُيي  حْقيي ح 

 َ سييي ى  ل صيييُ  خ 
 ضييييييفخ ه  علييييييً

 ال م َفييييش  ارظسييييخمش
 فعلظيييي  ر ييييخ َزييييخلى 

 أ  اال أَييييييييييييييي َه  
 طنظهييييييٍ مه ييييييظه 
 طسييييييي  أ  ر جييييييي  

 وطقيييييييي  أفجيييييييي طه 
  ميييخ  ر إَيييش أعُييينه 

 وَظكييييي ر ظييييي ُظه  
 حللُيي  كظظييخر  حل ىقيي 
 عهييي  وكؤنييي  وحلنهيييخر 

 علييييييييً قطعييييييييى 
 َصييييز  أ  أنفسييييه 
 حظييً أعييىرح  حلج ُيي 

 رُييييييينه  َكيييييييى  ال
 .منزىذح

 فيييٍ وصيييلض.. أنيييخ اال
 كيي  سييؤقظ  مىعيي ٌ 

 وأنظصييي   حلطييي  آلهيييش
 ع يي ح لييٍ َظزيي  ليي 

 اسييييييي حفخ أظيييييييُع 
 أج يي  فؤنييضِ  وطزيي َ ح 

ٍَّ  رييي  جيييخ ص ميييخ  علييي
 أ  طسيييظ قُ  حَْيييخ  
 كييي  ْجلييي  أخيييىض
 أقيييظ   وأ  حل ييي ود 

 مه يييخ حل صيييى  كييي 

 أو صييييعزخ حْميييي  ريييي ح
 .مسظ ُال

 علييييييُه  سييييييؤلقٍ
 حخكظهييخ.. أمييٍ طعىَيي س
 رصيييييييييز  خ ليييييييييٍ

 قطعيييييش وطعييييي ُظهخ
 ضيييك  عليييً ق يييخش
) أ  علُهييخ كظزييض قلييذ
 جزخنييييخ عييييخش ميييي 

(  مظ سييييي ح ميييييخص....
 لهُييييييذ سييييييظقُنٍ
 وطصيييييي  أنفخسييييييه  
 سيييييييييهخ  عنيييييييييٍ
 وطنجُنيييٍ نظييي حطه  

مكخث    م  . 
 نكيييى  لييي  طخيييخفٍ ال

 جزنيييييىح كخلسيييييخرقُ 
 م ليييش  فييٍ فعخضييىح

 ك حمييييييخ سيييييينعُص
 ك حميييييييخ  ىصون ييييييي
 للصييز  رميي ح سيينكى 
 لل ييييييييذ  ومؼييييييييخال

 قصييييييييش سيييييييينكى 
 حلعخضييييقى   َ كُهييييخ
 أ  عيييييي َنٍ فقييييييػ
 حزييييٍ  فييييٍ طؼقييييٍ
 جيييىح  امظطيييٍ  ُيييخ

 وط سيييكٍ رجيييىلظٍ
 اصييييي حرٌ  ر عصييييي 
... الييييييييٍ  ل ييييييييٍ
 ركيي  ن ييىٌ اركعييٍ
 طخيييي لُنٍ ال... قىطيييي 

.... للنصييُذ وط ظييخٍ
 مييييييؼله  طكييييييىنٍ ال

.... رييي  َعييي ً ق رخنيييخ
 مييخ أخيي ل  أال وأعيي  

ضحُُ . 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػصبَ آٍِ

 

 أحالَ
 

 حل  َن  ححال  ك 
 رححض ل ظ  فٍ

 ذك ٌ حصز ض
 ح َن 
 حلخىف رل ٌ َخ لُ 
 عخَص لس  فُنخ مخ
 رظزنٍ حَ 

 طه  غُ  خ وحل 
 فُنخ
 طف   رَ  حل 

 ض حعنخ
 حرظ َنخ رىح طنخ لى

 حل سظ ُ  لىغلزنخ
 كخ  رسىلنخ لى

  لُ 
 طعى  رع منخ

 حلسفُن 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئ٠ّبْ عج١ذ

 دٛاء اٌج١ٍّٗ
 

٠اابِٓ رجذثاا١ٓ دا ّاابً عاآ سف١ماابً 

 ٌشٚده

٠ااابِٓ رٕزظاااش٠ٓ فبسعااابً ٠أخااازن 

 ٌجٕخ أدالِه

رٍّٙااااااااااٟ ٠اااااااااابعض٠ضرٟ فااااااااااٟ 

 ئخز١بسن

فٍاااا١ظ وااااً ٔجؼااااٗ ِاااآ اٌمٍاااات 

 رغّٟ دت

 ال رٕخذعٟ ثبٌذت اٌضا ف

فٕٙااااااابن فاااااااشق ثااااااا١ٓ اٌذااااااات 

 ٚا دز١بج

ٕٚ٘ااابن أ٠ؼااابً فاااشق ثااا١ٓ اٌذااات 

 عٍكٚاٌز

فااال رزخ١ااشٞ ِاآ ٠إٌّااه غ١بثااٗ 

سغااااُ ِااااب ٠غااااججٗ ٚجااااٛدٖ ِاااآ 

 ئس٘بق

ثاااااً رخ١اااااشٞ ِااااآ رغااااازط١ع١ٓ 

اٌعااا١ش ِعاااٗ ثىاااً طااافبرٗ ِٚاااب 

 ثٗ ِٓ ع١ٛة لجً ا١ٌّّضاد

ئرا ٌااااُ ٠جعٍىااااِه رذجاااا١ٓ ٔفغااااه 

ٚرجزغاااا١ّٓ سغّاااابَ عٕااااه فٙاااازا 

 ١ٌظ دت

ئرا ٌاااااُ رشاااااعشٞ ِعاااااٗ ثااااازاره 

ٚجّبٌااه سغااُ وااً ع١ٛثااه فٙاازا 

 ١ٌظ دت

ٌغشثاااٗ فاااٟ ئْ وٕزاااٟ رشاااعش٠ٓ ثب

 ٚجٛدٖ فٙزا ١ٌظ دت

ٚئْ جعٍىااااااٟ رغااااااأ١ٌٓ ٔفغااااااه 

٘اااً ٠غااازذك دجاااٟ فٙااازا ٌااا١ظ 

 دت

ئرا جعٍااه رغااأ١ٌٓ ٠ِٛاابً ٘ااً أٔااب 

 ع١ئٗ فٙزا ١ٌظ دت

ٚئرا ٌااااااُ ٠ىاااااآ خٍٛلاااااابً ٚلااااااذ 

اٌخاااال  ٚعااإذاً ٚلاااذ ا دز١ااابج 

 فٙزا ١ٌظ دت

ئْ اعاااااازٙبْ ثفعٍااااااه ٌٍاااااازٔٛة 

دْٚ أْ ٠خااااااب  ع١ٍىااااااٟ ِاااااآ 

 عبلجزٙب فٙزا ١ٌظ دت

٠ضرٟ ٘اااااااٛ أْ فبٌذااااااات ٠ااااااابعض

رجااااااااذٞ األِاااااااابْ ِعااااااااٗ ...أْ 

رجااذٞ ِااب رشااعش٠ٓ ِعااٗ ثاازاره 

..ِااااآ ٠جعٍاااااه رذجااااا١ٓ ٔفغاااااه 

سغاااااااُ واااااااً ع١ٛثاااااااه ..ِااااااآ 

رزمج١ٍٕاااااااٗ ثىاااااااً طااااااافبرٗ..ِٓ 

٠ؼااااااااذٟ ألجٍااااااااه ٚرؼااااااااذ١ٓ 

 ألجٍٗ دْٚ رشدد

اٌذااااات ٘اااااٛ أْ رمااااابَ اٌعاللاااااٗ 

ثاسادرىّاااااب ٚجٙٛدوّاااااب ِعااااابً ال 

 ثاسادح ٚجٙٛد أدذوّب فمؾ

اٌذااااااات ٘اااااااٛ أْ ال رشاااااااعش٠ٓ 

ٕاااااذَ عٍاااااٟ اخز١ااااابسن ٌذظاااااٗ ث

 دزٟ فٟ أٚلبد عٕبدٖ

ٚأْ ٠فخااااش ٘ااااٛ ثااااِه ٚرفخااااش٠ٓ 

أٔاااااذ ِ ثاااااٗ ٚال رمبس٠ٕاااااٗ ثاااااأخش 

ألٔااٗ ٠ّااأل ع١ٕااه ٚعمٍااه ٚلٍجااه 

ثىاااااً ِاااااب ف١اااااٗ ٚثع١ٛثاااااٗ لجاااااً 

 ١ِضارٗ

اٌذااات ٠ااابعض٠ضرٟ ٘اااٛ ٚجاااٛدن 

ِااع ِاآ ٠جعٍااه أوثااش اشااشالبً ال 

 أطفبًء سغُ وً صالرٗ

ِاااآ رشااااعش٠ٓ أٔااااٗ ٘ااااٛ ث١زااااه 

ٚأِبٔااااااه ٍِٚجااااااأن فااااااٟ وااااااً 

 دبالره ٚدبالرٗ

فبٌذاااات ثبخزظاااابس ٘ااااٛ اٌغااااىٓ 

 ٚاٌّٛدٖ ٚاٌشدّٗ

ٚأْ ٠أخااااز ث١ااااذن ٌٍجٕااااٗ دزااااٟ 

 رى١ٔٛٓ ٕ٘ب ٕٚ٘بن فٟ جٛاسٖ
 


