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 ... ال الفرس

 ...ال الفارس

 ..ال الطرٌك

............. 

 ..تشٌر سبّابتً الى

  َ    سَ 

 ....هذي

  الث رة الشوكٌة 

 ...تحت 

 سرج 

 ..الحصا  

 

 

 

 

 

 

 

 



2012)    ) 

 ..مممتٌن  ِل  وحلِ 

 تنافمً مممتن  ألزنالِ 

 ..مممتٌن كلً

 من كتُت أولمهُ صنا حاعً  منجً 

 ..تج مِل اً سااجً

 ٌنعاس ا امنت ا منسع

   2012...ٌن

 أتِت أشُف مت وض ِا اااشٍن ،اً 

 غبش ا وحٌقن ِ 

 ..أشُف مت اشفِن قه ةٍ قبٌل أامفنع ا ضوى

 مت قطاةِ كححٍ اً سنعحّي وحاح..... 

 .مت زمسِن عٌٍت تنٌفنٍ ......

 ..مممتٌن  سال م ا لبالب ا مفّزب  زً مهبتً وال ة ا باوً

 ...مطعّمن ب ااٍا مت

 ... كاسمنل

ًّ بمغضتنت ا ألماح    م ٌبخل عل

  زكفا ٌك ت ا صمُت مازم فاكامً اً

 . ِمت اٌش ا ط ا ٌس زجاة ا سٌلك ت



 

 2012ِل ٌن  ال...مممتٌن 

 مت ة ً من أمملكْت ا وً ازبت

 .. خٌش

 ..أ عثاُت على اص ا خنمم موت

 .. قش ا ا وتطن

 2012.. وحِل ٌن 

 أ صلمِتً ا ى شجٍا ٌمسنٌل موت سمنٍء مت عطا ٍ 

 ..ٌشٌا ا ى ولٍم ٌمكاا اً قمصنتً

 ... ٌُضًء

 مجاة ا ممهم ا بايء

 ... وحِل 

 ..ب اَب قطٌفنأَمت  زبمِتً 

 أتخنبن مت   ألٍ 

 سا حا  مت حانئت حاتٌنل 

 جٌنحا مت اٌش تس ا

  ماكبن مت سامح ا مساات

 أغتٌمً:  ا خماةُ 

  ا غص ت

 ..عصٌا ا ف اكه بأصتناهن ممحاق عبا ا  مٌت: 



 مممتٌن  ل ِ

 2012..زل أتِت ٌن 

 أل حْت سااجً بألٌتٍ ...  كل ملل ا متنقٌا

 التفنح  هُ 

  ملئْت جااا ٌحّي بض ء تج م

 ا قنصً؟

 زل أتِت غف ة تها اً ا جهن ا ٌمتى

 !مت ا شفن ا سفلى؟

 2012..ٌن

 .. أت  ّمتً وحِل مت ع

 أممار اً مللٍ 

 ...أمغطى بأعشنب ا سنول

 بن مونا أغسل قلبً

  أشطف ا وً على صه ة ت اسن خضااء

 فال ا بناح.. عألف

 ثم أص غهن ..اً كل ا شجنا

 ...أألاااا

 ..  قمٌص س اي

 ...مممت ٌن

 .. سُت سلٌمن مت  حغنت اآلخا 



               مت أنالاهِ 

            مت تبنوهِ 

 ..مت خااٍب ٌجمنح ا ك كب

  كتتً مممتٌن  لِ 

 ...جحا

 جحا مممتٌن 

 2012...  ِل ٌن 

 

  

  
 

 

 

 

 

 



 

  (حكاٌة ألبنتً منى)       

 

 ..فً ذلن الفجر األخضر

 ..ٌا لرة الملب والعٌ  ٌا  ناي

 أرتشَؾ  هٌار 

 حلٌببُ 

 فً  واء الح ٌمة وصٌاح  ٌكتها 

 ..وزلزلة الب بر والبرحً والصفصاؾ وس رة التفاحً

 ..فً ذلن الفجر

 ..رأتب ُ الفراشة

 شجٌرة ور 

 ورآها  هٌار

 ..ن را و ٌعا

 ..   رسوم  تحركة

....................... 

 هاهً الفراشة 

 تستلمً على كتفب 

 نج ة ً  لونة ً:



  هٌار ٌحل ها تتضوع ضوًء وعطرا

 ...الفراشة تفّسر الحلم

 تستلمً فً فًء برحٌة:

 ..و   ترؾ زهوها

 تبزغ شجٌرة ور 

 ...تفوح 

 ..تفوح

 ...فراشات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ه٤ٌش ثشروب٢ُ)

... أدس١  

.. ٢ُ صالصخ ؿقٕٞ أعَٔ ٢٘ٓ

 أٜٗبس ٗبؽِخ ك٢ ساؽز٢ّ ٢ٛٝ دكبهخ عزخٝ

...        ك٢ اُؾٔؼذإ

.. ٝٛزا فل٤ش١

سرج٢ّ٘ ك٢ كٞمب١ 

ٝٛزا اُ٘ب١ 

ٓشهبٌة ٖٓ خؾت ٍ 

.. ٝأُشهبة

.. أعَٔ دسٍط مذ اُزجز٣ش

ٝئ٢ٗ أعؼذُ ٖٓ ًَ ه٤ٞس اُجش 

أؽال٢ٓ ثال أصساس      :

.. ًَٝ ٓلبر٤ؾ٢                             

.. س٤ٓزٜب ك٢ أُ٘جغغبد 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (سؿ٤ق عبخٖ)

... ُيِ 

أؽزش٣ُذ ه٤ٔقبً ٖٓ ػطش اُغٞس١ 

... ٝعش٣شا

... ٖٓ ٝسداِد ٌِٓخ ا٤َُِ

ٝٛزا اًٌُٞز٤َ ٖٓ االصٛبس  

 ...أُ٘نٞدح

.. ٣ؾزبم خٞخخ خذِى األ٣ٖٔ...ٝعٚ ٓخذح: 

٤ِ٣ن ثخقشِى 

.. ٛزا اُخبرْ



٤ِ٣ٝن ثأفبثؼ٘ب 

ٛزا  

أُبػٕٞ 

.... ٖٓ دٕٝ ٓالػن

 

 

 

 

 

 

 

 (ُضبّ ٝمبػ ا٤ُٖٔ)

..  ُذ١ّ عشاع٢ 

..  ٗذ٢ٔ٣ ٝخبسهز٢:

ٛز١ ا٤ُٔبٙ ٤ٓب٢ٛ  

..  علبئ٢٘: أُجؾشاد/ اُشاع٤بد 

 ...أٓخٌ 

 ٖٓ... 

 ...ؽغٍش 



 .. ٗجغظُ د

 ٖ ِٓ.. 

.. ًذػ ؽ٢ِٔ

.. دٓؼز٢ ِٓٞٗخٌ ٢ٛٝ رشعٞ ػ٠ِ ثشؽ٤ز٢ّ ؽلز٤يِ 

 سأد اُنؾ٠فٞرِي ػ٘ذ 

.. ٓبر٤غش ٖٓ كبًٜخ اُذفء ك٢ رغبػ٤ذ األؿط٤خ

.. اُؾٞاسع ٓغبء  رزـبفٖ أفبثؼ٘ب  ك٢ 

.. أعذٌ ُٝجٞرٚ

٣خِطبٕ مؾٌزٜٔب ٝأعشاط اُخزٔخ  

٣ٝجزسإ اُخِطخ َ 

... ك٢ أخنشاس ٛز١ اُغٔبء اُقـ٤شح

 

 

 (..داسع٤ٖ)       

 ...ٝأٗب 

 ..أسؽلُٚ 

 ...سؽلخً 

 ..سؽلخً 

 هبد٢ٗ



 ..اُذاسع٤ٖ

 ا٠ُ هٔشٍ 

 ٍَ  ه٤ِ

 

 

 

 

 

 (ك٢ هٔبه٢ )        

ُٔؾْذ أ٢ٓ  ..ٓ٘ز اُقشخخ اُؼزساء

.. ٗغٔخ ً ك٢ هٔبه٢: 

.. ًجشٗب ٓؼب

.. ٗغٔز٢ ٝأٗب

... أهؼٔزٜب ٖٓ ػ٤ٖ عشاع٢

 ...ٗغٔخٌ 

.. ػِٔز٢٘ ٤ًق أعؼَ ؽ٢ِٔ

.. ِٓلٞكب ثضعبطٍ فو٤َ

ٛٔغز٢٘ ٝأٗب أُِٓي خبفشحً ك٤ٜب خ٘غش 

ّ فشخبري ك٢ ثوغخ ّٞ ً ..



.. صْ أعغشٛب ك٢ عبعٞس

 ِٚ ع٤٘وُل اُخ٘غش ػ٠ِ ٓوجن

 

 

 

 

 

 

 

 (ٌِٓخ ا٤َُِ)     

ػّشكز٢٘ ثٔالئٌٍخ ٖٓ عؼٍق 

ف٤شد ؽو٤جز٢  

... ٗبكزحً : 

.. ٓإهشح ثٔخشٝهبد األػ٘بة

.. ٓغؾذ ػضُز٢  ثبُوشٗلَ

.. أعب١ ... ٌٝٓٞاح 

 عجؼخ أٓٞاٙ : 

 

 



 

 

 ( ٖٓ ا٤ُبع٤ٖٔ...)

ٗخِخً  ...الأ ٗبد١ 

...... أعأٍ ظِٜب

رغبئ٢ِ٘ ٓؾٌبر٢ 

 ............................:

كأٛٔغٜب 

أ٢٘ٗ ارغٚ ا٥ٕ فٞة ٗؾٞح ُٜب ٤ٗخ فبك٤خ  : 

عبػذ١ّ : اُٞعبدح

.. ؽق٤شر٢:  ث٤ٜظ اُزشاة

ٝٗٞاسط ٖٓ ا٤ُبع٤ٖٔ  

..  رؾشط سؤ٣ب١

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (فً لرٌة كلٌمٌتر  )  

 ......ماٌزال الباب

 ..منذ تلن األصبوحة

 .. حٌن كانت السماء تندف الغٌم شظاٌا زجاج ندي

 ..ٌا إبن مسعود ستكون عنمً مشدودة بغٌابن: 

.......................... 

............................... 

 ..ماٌزال الباب ٌنتظر

 ..سنلمً علٌه السالم

 ندخل منه ثالثتنا الى هذي اللٌلة

 ..أنا

 ومعطفً

 ..والزجاج الندي على لفا المعطف



 .. لن ترجمنا الكالب بالنباح

 ستشفط الكالب روائحنا

 تّرلص ذٌولها مرحبة

 ..تتمدم صوبنا ووجوهها الى الخلف

 !؟...الدٌكة

 .. لتصٌح الدٌكة

 الدخل لنا بالذٌن ٌنكرونه ُ بٌن صٌحتٌن

 سنكون  دفئا للغرفة العرٌانه

 ...أنا 

 ... ومعطفً

 والزجاج الندي على لفا المعطف

 :والحذاء الذي احتمل 

 ... المسافات

 ..الوحول

 .. الظالم 

 ....العٌو 

 ..جراح االحالم

 ..أنا وال عطؾ والزجاج الن ي والحذاء

 أٌا نا  شمولة كجل  الكستناء 

  بعّجها هبوطها الحر األنفرا ي    ؼص  فً شجرتها

 ..سننام  نح  األربعة  والكستناء خا سنا 

 ...سننام 



  ثث كتٍب  فتوحةٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 (رشاط ثُٞجب) 

كبسػبٌد ٖٓ هلوبع٤ب 

.. خنجّٖ أٗبِٜٖٓ ثِغبٕ عشاع٢

.. ُؾظزٜب

ُْ ٗغ٤ٔبد ،رؾظْذ ٖٓ صٛشٍح ك٢  ًُ٘ذ ٓ٘ؾـال،أُِٔ

 ..ئٗبئ٢

ًُ٘ذ ٓ٘ؾـال ،أثؾُش ػٖ دكزٍش ٓذسع٢ 

..  ٝسهخ30كئخ 

فٞسح اُضػ٤ْ اُشًٖ ك٢ ٝاعٜخ اُـالف 

.. ٓضجٌذ ك٢ اُولب..عذٍٝ اُنشة

.. ًُ٘ذ ٓ٘ؾـال

 ..خ٤ّبه أُؼِّْف٤ّشٛب اٍ..أفـ٢ ُٔؾبسح ؽغْ ًل٢



ٍْ ٓن٠ح ًٓ٘لل ًبٕ ػٔشا .. ك٢ ؽِ

.. ُٖٔ ً٘زُٚ 

ًُ٘ذ ٓ٘ؾـال 

َُ ٖٓ ًُ٘ذ أؽجُٜٚ ٝٛٞ ٣غِظ ك٢ أٌُزجخ أُذسع٤خ .. أرأٓ

.. ٓبرا ٣شدٕ

! ؟..ٗغبٌء ٖٓ هلوبع٤ب

٣زغب٣ِٖ ٖٓ ػزس٣خ ٓؼطق ؿٞؿٍٞ  

٣ؾِوٖ كشاؽبد ك٢ ُؾ٤خ رُٞغز١ٞ؟ 

... ٗغبٌء هلوبع٤بد

ثؼ٢ّ٘٤ ٛبر٤ٖ سأ٣زٜٖ  

.. ثؾٔٞع أًلٜٖ

... (رشاط ثُٞجب)٣وّؾشٕ فشخخ 

 

 

 

 

 ( ماتبمى من فندق سان جورج)

 هذي الشرفة تبمى..حتى فً اللٌث 

 ..عالٌة: 



 ..الم ر ٌؽ رها بالٌاس ٌ  

 ال ركبات الطوٌلة تسلط كشافتها

 ..علٌها:

 ...كل ا  ررُت تحتها 

 أستروح عزفا على طبٍث  خ ور

 ٌت اٌث فً  ش اشٍة شاحبة 

 ..وحٌ  أرنو الى األعلى

 ستارة بٌضاء  ترتفع كراٌة : ...

 ..ثم تلّوح ك ن ٌث    نافذة لطار

 ..أس بُ 

 . شط العرب 

 

 

 

 

 

(2013) 

 فص الخاتم.. أودعُت 

 ..ال خٌّط والخٌط



 ..نبض ُأصابعً

 أوراق ُ الكجرات

 ..طٌُش خٌولً

 ..سخام ُسواي

 بارُح ال ش ش

 .. ذاُق البرحً

 ..سبورتً ال نزلٌة

 ..صخب ُصؽاري

 بمٌة ُ زٌت سراجً

 ل ٌر بال أسالن

 عتبةُ البٌت 

  ا ٌشبب الش س بً

 ..فً حانة كنت ارت اها..ش عة ٌ

 ..ضحكة ٌ    طٌ  احال ً الطرٌة  اتزاث

 اللمطة َ األخٌرة َ   خطاٌا عب  الحلٌم 

 خاصرة  الخنجر

 ..عذرٌة  إٌموناتً

 ضحكات رفمتً فً ؼٌ ات سكائرهم

 .. ربعات ل ٌصً

 سحابة انزلمت    ثمب فً للٍب الٌحت لنً 

 ..            سواه



 ..وثبتً عن  الفجر

 ..نوُر وضوئً

 (ق)ؼصنا   

 ..لطرات ك حً

 ..لبٌث الظهٌرة..ل  ً..  اتحلم 

 ..سأر ً الخاتم فً

 ..                  شط العرب

 ...هث

 ..تستبك األس ان إلٌب

 ؟.. تنتشلب نورسة خضراء

  تتلمفبُ لنٌنة أشرأبْت فوهتها ظ أ لؽٌر ال اء؟

 فٌز حم التأوٌث 

 ساق ٌ فوق ساق: وأنا 

  أتأ ُث  اٌجري 

 ..كأنً

 ..سواي

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (تغرٌدة)

 ....الؽناء 

 الٌحتاج ضوءً 

 ..نهار  ائم: الؽناء

 هو السلم الوحٌ دكل ا صع تب الأشعرُ 

 .. ال حطة

 ..صالح االتكٌت والأخسرنًحٌ  أؼنًّ الأ

 ...الجهات كلها أ ام

 ..فً الؽناء ٌكو  ال كا  ز انا

 ..لحظة فوتوؼرافٌة ...ثم ٌثبّت

 تالئم الٌاس ٌ  وهو 

 ..        ٌن س 

 ..             فً اآلس 

 

 



 

 

 

 

 

  

 (مشروع ذكرى)

 ...نهارٌ 

   ثث البلوط 

 ..  كنة  اتحت العٌنٌ 

 ثم تأتً ال عظلة

 اللٌّ  :  

 !!ٌز ا  رخاوةً 

 ل ٌم تخاطب الطرٌك

 أنِت لٌس أنتِ :

 التائب أع ى

 والبوصلة ٌتوكأها

 رب ا ٌصث فً

 ..لطاؾ ال ش ش 



 ....أو 

 ..ٌكو   شروع ذكرى 

 ..لابث للتأوٌث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ٓلزبٌػ ٖٓ أػؾبة)

 ..أؽُت اُجشاس١ 

 رٌزج٢٘ ك٢ أٗلزبػ عشٝدٛب 



.. أع٘ؾز٢ : ٢ٛ

..           ؽ٘ٞ األٜٓبد ُٜب

..         ٜٓ٘ب ٣زذكن ص٣ذ عشاع٢

 ُْ .. الأرزًُش ٝالأؽِ

..  أ٢٘ٗ ا٥ٕ  ُؾظخ ثش٣خ

ٍْ  ع٘خ ٕٝٓوذاسٛب أسثغ  ك٢ ٗقق ؽِ

 ... ُؾظخ

 عبر٣لٜب ٖٓ أث٘ٞط ًغٞرٚ رٛتٌ ّ

 ... ُؾظخ

.. ٓؾلٞكخ ثأػؾبة ٓبسأرٜب ػ٤ٖ

ٓبرقلؾزٜب عجّبثخ ٓشمجّخ   

.. ًٔب رؾز٢ٜ أفبثؼ٢...ؿ٢٘     أ

..         ٖٓ دٕٝ ٓشا٣ب

.. ثبة َالٗوشح

الأٗزظش ٗبكزح ً 

... ؽجش١: اُؾق٠ 

.. ٝاُغٔبء ػ٠ِ األسك

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (أُّإعَ/ أُشرغ٠)      

 هزغٔبٕ اُشؿ٤ق سأ٣زٜٔب  ١

..  سأ٣زٜٔب

٣زجبدالٕ أُالثظ ٝاألؽز٣خ 

٣ز٘ضٛبٕ ك٢ اُؾٞاسع ٗلغٜب 

٤ُظ ث٤ٜ٘ٔب كبفَ أػال٢ٗ 

  اُنجبة رارٚ ٣خزِطبٕ ة

ٝال٣ز٘بصػبٕ ػ٠ِ األؿط٤خ 



.. ال٣زوبرالٕ

...  ُٜٔب

أهذّّ  

ٛزٙ  

.. األػ٤٘خ

 

 

 

 (ػجذ اُوبٛش اُغشعب٢ٗ)

٤ُغْذ ػشٝعب ٖٓ اُضٗظ 

ؽٜجبء ٛز١ ا٤ُِِخ 

ٓبسأٟ اُشاؤٕٝ ٓضِٜب 

... ٝال اُشإٝٝ

اُّ٘ؾبٍ أٗب 

... ٛز١ ٓ٘ؾِز٢

.. الأخؾ٠ ؽؼٞرح اُؼضا٤ٖٓ

ؽٜجبٌء ٛز١ اُخطٞح  

.. ثشاؽز٢ّ عأؽزلٖ مًٞء ٖٓ ثشؽ٢

ٝأٛشُط أُج٠٘ ٝأُؼ٠٘  



.. ك٢ فؾ٤لٍخ ٖٓ كنخ أعالك٢

  صْ أخجئٜب ك٢ ص٣ٍش ال٣ؼضكُٚ ؿ٤ش 

.. اُغ٘طٞس                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (عٌن المداح)



 ..فً أعالً الم اح

 ث ة عٌ 

 تبتسم لنَ 

 ..وح نَ 

 ..الذي ٌزهر زهرة  واح ة لٌس الؽراب

 تح ٌنا التوابٌت 

 ..برئتً ع اء  سافات لصٌرة

 وظل ة  افً الح بة الصخرٌة

 بش عة األؼنٌة 

 ...ذوبناها              : 

 َ   ٌزهر

 ..أو..الٌنتظر زورلا

 ..جسرا

 

 

 

 

 

 (على المنضدة)



 فً ه أة  ظل ة

 اله ُس ٌضًء

 البوصلة..وٌستنكؾ

 ..ظالٌم عفٌؾ

 وهو ٌرانا..ٌشٌُح 

 نمٌس اله وء

 بأرتعاش أخضر

 ..ونبٌذ كاتم

  راٌاه ا

 ...على ال نض ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 (فجٌر سائل)



 ..طاسة    خشٍب ساج

 ..أرتشُؾ  نها  الفجر

 ال ت فك    ٌنبوع فً 

  رعى الٌمظة

 خراؾ نائ ة

 التحلم ب اراثو  االعشاب

 ..جن ي

 ..ٌصفع حذاءه  بفرشاة التل ٌع

 ..طالبة جا عٌة

 ..تّجرب روب التخرج

 عا ث البناء

 ٌعّطر ه أة الفجر ب خا  سٌكارتب

 ..فأ  نت الكالب على عطره

 ..جا عو النفاٌات

 ..ٌحتزو  شراٌٌ  الجنرٌترات بأسنانهم

 أنا استنشك  ا ٌتأرج     

 فر  ص و 

 ..فأط ئ  على 

  ستمبث الس اء



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  (عنب الشام)

 أزرق الحلم 

 ..الٌنحنً

 ..للتوت االح ر...أالّ 

 لحظتها كانت 



 ..الخٌ اُت 

 تشٌر الى لا ة البلوط وهً

 ..تتأ ث ج را    ؼصو 

 ..عنب الشام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (محطة)

 لٌس لً    الباب سوى

 !! الصرٌر

 ........ تى



 !الباب ؟

 !!الرائحة للخشب 

 !!للزنجار ...... ال

 تسحب نعلها .... ث ة صوت ألل ام

  أصوات لكعوب أحذٌة 

 ..صوت بسطاث

 كعب عاث ٌتأرج ؼنجا 

 ..أتخٌّث خات ا ٌمو نً الى  خصر

.................................... 

 ....هنا

 نازث/ الظالم فتٌت لب نسػ صاع  

 ..الكتلة: وح ي 

 

 

 

 (عهر)

 سرلة : التخ ة 

 ..عالجها نوع    العهر

 جرٌ ة التخ ة 



 ..الفاصث األعالنً: ٌحاوث أخفاء أ اتها 

 .... اخلؾ الكا ٌرا

 ..الٌ سب ال لوثو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (مافعله ُ كرٌكو)

  ال ثلث ال تساوي االضالع

 عرالً الجنسٌة

 التمطبُ فٌثاؼورس    رلٌم طٌنً فً بؽ ا  الج ٌ ة



 ..و سب فً حمٌبتب ال بلو اسٌة

 ...لٌس سمراط 

 ..هذا الذي ٌحاوره أفالطو   و ا

 ..هذا البره ً الطالع    خاصرة  شجرة البانٌا 

 ..وهذا ال ٌالكتٌن تعو   لكٌتب لب و التبت

 .....ال

 .... للعمث األؼرٌمً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (...المثٌل له)

 ...ال م س 

 .. وضوع شخصً



 الوصوث الٌب الٌحتاج سل ا أوجسرا 

 ..أو فوهات كات ة

 ..ال م س 

  وضوع شخصً

 ..ؼٌر  شّخص

 ...أحٌانا

 أراه فً رائحة الفجر وأنا أستنشك 

 ..صحراء أم لصر

 

 

 

 

 

 

 

 (طرٌك أم لصر)

 ..كث ٌوم

  ا أ  تنعطؾ السٌارة ع   فرق الزبٌر 

 .. توجهة  الى أم لصر



 خفؾ السرعة رجاءً ..أحذّر السائك 

 ترى ..أالّ 

 أ ا ن عشرات    رٌاض االطفاث

 عشرٌ    رسة

 أح ى عشرة أع ا ٌة

 ثالثة  عاه  

 جا عة أم لصر

  كتبة  ركزٌة

 ( وث)

 ( ٌ ٌكا سنتر) 

  ج عات سكنٌة

  ستشفى كبرى 

  ار عجزة 

  ثالثة  تنزهات

   سرحٌ 

 .. أربع صاالت سٌن ا

....................... 

....... 

 ٌبتسم السائك  ثث كث ٌوم

 ..حل ن :

 ..هذا



  الٌحل بُ 

 ..... إالّ 

 ..!!الؽاوو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 لطٌف وأمٌره... إلى

 لم تك  لص نا أصفها  

 ...أصفها  

 السبٌث الى جهةٍ 

 ...جهة ٌ تحل نً  نذ

 لكنب الملب خاننً 

 ....أو

 ...رب ا 

 أعل  عصٌانب

 ... صٌّر:

 ..أصفها  

 ..صالتً

  

 

  

 

 

 

 



 

  (خالد عبد اللطٌف...لال لً )

(1) 

 لوال تلن الظبٌة 

 ل ا ؼ رتنً زرلة النهر االصفر

 ...زجاج ٌ: 

 ......صمٌثٌ 

 ....   زرقٌ 

 ٌت فك

  به وء 

 ..التاو

 كأي صٌنً ترجلُت وتوجهتُ 

 حا ال ل اشا شفٌفا ناصعا نشرتب ثم عم تب فً سٌاج

 ..ٌتم م الضرٌح

(2) 

 شو- و  

 !هً؟.. أ ٌره 

 أم شعلة أزلٌة؟ 

(3) 



 سأ ٌر ال والب الذهبً بأسطواناتب ال  ت ة أفمٌا

 ...أ ٌر

 ... تجاه عمارب الساعة

 تعٌ نً.. سأ ٌر عجلة الصالة البوذٌة 

 ..طفال 

   (آب رو)ٌ ّور فرارتب ال صنوعة    ورق 

 ..و سطرة    سعؾٍ 

(4) 

 .... التبت

 خرزات  لونة  نضو ة:

 بساط  افك الخضرة

 ...رلصات  جبولة   

 .. ؼواتا ا

 أك ام  لونة فائضة الطوث 

 لها أكثر     عنى

 الخٌوث  زٌنة

 والفرسا  ٌتوسلو   ال م س باللو  االبٌض

 ..والسباق

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (هنكورا)       

 جبث كٌورش ٌت اٌث ؼنجا  

   فً  رآة بحٌرة رانٌب 

 ..جنو   نهكو 



 ٌنملو  ر ال أسو  فً األٌفا

 ...ٌتوجب

 ...  جن ي

 ...الى 

 ... لرٌة

 لٌشتري  (بوسكٌ )

 !؟...أل شة  هنكورا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (روؾ٤ش )              

..  أؽطُق  عٜبٓخ ٛزا ا٤ُو٤ٖ  ثغشاة ٝد٣غ

.. اُطٔأ٤ٗ٘خُ  أّ ا٤ُو٤ٖ ٢ٛٝ اُشخبٝح  ك٢ اُلبًٜخ 



.. اُغشاة ال٣زشعَ

ُٖٝ ٣طلئُٚ اُغؼ٢ 

ٍَ ك٢ اُؼض٣ٔخ .. ٓقجبؽُٚ ا٤ُذ١ٝ ٣خِّق٢٘ ٖٓ ًغ

رخٔخٌ ك٢ اُلإاد : ا٤ُو٤ٖ 

.. ؽ٘غشح ٖٓ ؽق٠ :

.. ه٤بكخ ػغٌش٣خ: ٤ُِو٤ٖ 

... ٣ٌزل٢ ٖٓ اُٜ٘ذعخ ثبُٔغزو٤ْ

.. ُئ٤ْ: ا٤ُو٤ٖ 

..  فل٤ؼ ٓنِّغ: هٔقبُٗٚ 

هب٤ٗبد : خطٞارُٚ 

.. ٛزا ا٤ُو٤ٖ: هلب اُؾي 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (  ؽقبٕ اُؾغشح   )        

 ال٣ُغؼذ اٌُالّ          

... ال٣ُغ٤ذ اُزضبؤة      

ال٣وّؾش اُشؤ٣ب       

ٖ ٣٘قت عالُْ ٛزا اُق٤َٜ  َٓ

.. ٝالؽقبٕ

! ؟..٣زل٤أ ٛز١ اُؾغشح أُ٘زظشٙ

 

 

 

 

 

 

 



                         (اخ٤ِخاُنغش ثٔالثغٚ اُذ) 

 ..ؽ٤بح: ًِٔخ اٍ       

 ٖٓ ًزجٜب ػ٠ِ ربثٞد ؟ 

.. ؽغشح: اُؾٔبٓخ 

ٖ َفََ٘غ ٖٓ ؿق٤ٖ٘ هش٤٣ٖ   َٓ

  ًٓق٤بدح

ٝئُزوو اُؾٔبٓخَ 

ًٔب رِزوو ؽلّبكخ ٓبٛشح ؽؼشح ث٤نبء 

ٖٓ ؽبعت ٓأثٕٞ،ػ٠ِ ٤ٛئخ أٓشأح  

ك٢ اُل٤غجٞى ؟ 

(*) 

: أػزقْ ثأؽذ  اُؾبعض٣ٖ  

اُِـ١ٞ .... 

اٝ اُؾغبة اُؾبعض 

ٝالرٌٖ أ٤ٓشا ػ٠ِ اص٤ٖ٘ 

٤ُظ ك٢ ٤ٔ٣٘ي عٟٞ  

.. ٗقق ؽِْ

اْٜٗ ال٣ضجزٕٞ أٝعٔخ كٞم فذس١ 

اْٜٗ ٣ـشصٕٝ خطبكبرٜب عٜخ اُوِت  



..   ٖٓ اُـجبسؤالأؽذ أعش

ال٣غزؾ٢ ٖٓ أؽٍذ 

  ِٚ ٝالأٗظق ٖٓ رٓز

 !!الأدس١ ُٔبرا ٣زٜٔٞٗٚ ثبُزنؾْ أُب٢ُ

(*) 

ٓب إ اُلع ًِٔخ  

ؽز٠ ٣٘ضف ك٢ٔ اؽغبسٙ ًِٜب 

َٛ أٌُِخ ٓ٘ؾبس ًٜشثبئ٢ 

................ ٝارا

َٛ ك٠ٔ ٌٖٓٔ اُـبثبد ؟ 

ٌْ ٓ٘نٞد* .. كٔي ٗغ

روٍٞ االّ ُطلِٜب 

٣٘و اُطلَ ٗبك٤ب 

الاس٣ذ كٔب ٓزؼب٤ُب : 

.. ٗؾٖ كوشاء 

كوشاء هلل ا٣زٜب االٓب٢ٗ  

كأػشم٢ ػٖ ًشة ٗخِخ ٓض٢ِ 

(*) 

 َٖ  اُخجَض سائؾخ اُٞسد ػَ َٓ



  ٛٔغزُٚ  ٓؾجٞثزٚ 

اعزشٝؽي سؿ٤لب عبخ٘ب ثبُؼطش : 

٢٘٤ًِ : ٛٔغٜب ٌٓ٘غش ٓضَ فؾٖ ف٢٘٤

 ..٤ٗئبُغُذ ػوال : اعبثزُٚ 

عأملشَى ك٢ ؽؼش١ 

.. ٝاؽزذآيَ ..ٝارؼطش ثخغِيَ 

:  ٢ٛ هشأْد فٔزُٚ 

. أَٗذ ٢ٌ٤ِٓ:

.. ال٣ٌٕٞ أُِٞى ..ٖٓ ٗغَ خ٤به٤ٖ:ٛٞ 

ٓقلبح ؽب١ : هِج٢

.. ٣ذا١ ٓشرجٌزبٕ ك٢ ػش٣ٜٔب

٢ُ هِن اُق٤شك٢ 

..  اؽق٤ِي حعأؽق٤ِي ك٢ ًَ ؿلٞح ٝك٢ ًَ خطٞ

الٗؾزبػ ك٤ئب ٣٘غَ ًبُؾ٤خ  

ٝالؽشاػب ُِضٝسم ٝالٓغبر٣ق  

٤ُظ دٝآب سع٤ٔب ..٢ٛ ٗضٛخ 

.. أٝ ئداء ٝاعجب ػؾبئش٣ب

أٝ عشػخ دٝاء 

فبثغ ألٗضٛخ الرغزؼ٤ٖ ثبٌُِٔبد ٝال ثأسرجبى ا



الرطَ ٖٓ ٗبكزح ٓ٘زقق ٤َُ 

فبثغ ألٝال رؼجش اُٜ٘ش ػ٠ِ سؤٝط ا

 ٖ ِٓ ..

ٗٔبرط اُضٛشاد *

االػؾبة اُجش٣خ *

اُوٞاهغ *

ؽق٠ اُٞد٣بٕ *

 ..ٗذٟ كغش اُؾذ٣وخ*

عأملشى هالدح رزذ٠ُ ٖٓ ػ٘و٢ 

 ٖٓ اُِٜبس خِلي ظ٢ِعزش٣ؼ ١ٌٝٛزا 

٣ٝزٞهق رقذع اُضعبط ك٢ سٝؽ٢ 

.. ٝرطٔئٖ اُ٘بس ك٢ هجنز٢ّ 

ٝ ٣زوٞط  ثو٤خ ػٔش١ ٗقشا 

ُزٔش١ ٖٓ خالُٚ  

ٝرش٢٘٣ هبسثب ك٢ ثؾ٤شري 

 ٓغبر٣لٚ ًَ ٓبك٢ عغذ١ ٖٓ اهشاف ٝؽٞاط ٝدٓٞع ًبرٔخ 

.. سثٔب ثبُطش٣وخ ٛز١  إًٞ ٗبس اُجؾ٤شح

 ..ٝافجؼي ٤ُغذ ػ٠ِ ارا ً٘ذ رقـ٤ٖ

..  اُل٤غجٞى



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (صالصخ)              

ًبر٘ب ٗٞدػٜب ؽ٘بعش اُط٤ش ػهؾٞس ك

 ع٘طٞسا  ٗبؽِخٝاػضكي  ك٢ فِٞار٢ اٍ

.. ؽب١ّ عٌشُٙ ثَِ افبثؼي ك٢ ًٞة أصسم

.. اؽ٤٤ي

ثؼ٢ّ٘٤ فوش  

ثؾضٕ ػ٢٘٤ ك٤َ 

ٝثزغبؤالد ػ٤ٖ د٣ي 

.. اػضف

..  ارؾشسٖٓ اُشٛجٞد



٣وٞد٢ٗ اُغ٤غجبٕ كٞم هجؼبرٚ اُخنش 

ؽز٠ ٣ز٘ضٙ اُ٘ؼبط ك٢ عال٤ٓبد اؿقبٗي  

ٝاعزؼ٤ش ػ٘وب ٖٓ صساكخ ٝاٛٔظ اُشؽٔخ اُضسهبء 

... إ رغؼَ ٛز١ اُِؾظخ ك٢ ٓض٤ُٞخ االثذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  ٓغشٟ ع٤َٜ:  صاد اُؾشاع  )

.... ا٥ٕ 



 ٝهذ ُّٝذ ثبسػ أُؾٔؼ

ر٠٤ٜء ا٠ُ علٍش 

..  اُطش٣ن هُٜٞب أُق ٝٓنخ 

 ٓ٘ؼشعبد ٖٓ كنخ :     

.. عشٝدٌ ك٢ ٗؾبط،دكبئٖ دا٤ٗبٍ.....

... ر٢ٜء

خ٤طُذ ُي ؿ٤ٔخ ً 

.. رغزظَ ثٜب أ٠ّٗ رٌٕٞ

.. ؿ٤ٔخٌ ٝكن أُوبط 

..  أُوبَط ُذ٣َي ٛٞ اُالٓوبط..ٝأػشُف 

ٖ علش ٍ  ِٓ الأخبُف ػ٤َِي 

أخبف هؾٞس اُغٔبء 

...  ارا أثقشريظرٔٞد ٖٓ اُـ٢

... أهٔئٖ

....  ؿ٤ٔزيَ 

 ..رشاٛب عٟٞ ػ٤ٕٞ اُ٘ب١ال:

..  الهغٔبد ُٜب

ٍْ ٣ضهضم ؽُٞي .. ٖٓ ٗغ٤

.. ٖٓ ػطِش عٞس٣خ ئثٖ أُولغ



ٖٓ ٜٓبثخ ؽشٝف ئثٖ ٓوِخ 

.. ٖٓ ث٤بٍك ٣شعٞ ػ٠ِ عٔش ٓ٘وٍِخ ك٢ ؽزٞح الرـ٤ت

ُي َ ٝؽذى َ : ؿ٤ٔخٌ أعٜٔب ٝٓؼ٘بٛب 

 ..ر٠٤ٜء ا٠ُ علشٍ 

َْ ثقل٤شى ظِٔخ األكئذح   ..أؽؼ

ِٖ ٓغشاَى   :ؿ

 أٓؾ٢ )

 ٝأ٢ّ٘ٓ

 ٗلغ٢

 ا٤ُِِخ

 (ػشع٢

 

............. 

سكوزي َ 

 ...عبئُظ أعطٞسح ٍ*

 ..اُُغٔبى اُشآؼ*

.. اُشإٝٝ*

 ..اُشاؤٕٝ*

 ...اُغبثشٕٝ*



 اُقٞاؿٕٞ*

 ..ك٘بس كبهٔخ*

.. رؾلخ اُٞآن*

 ...هشكخ األعذ*

 ..كقبؽخ اُط٤ش*

 ...هقؼخ أُغب٤ًٖ*

 ..عٕ٘ٞ ئثٖ ا٤ُٜضْ*

 ..ٗغٔخ اٌُزبٕ*

 ث٤جبٕ ثش٣ٜخ *

.. ٓشث٢ اُجشٝم*

 ػبصكخ أُ٘ذ٤ُٖ*

ؽِْ ؽقبٗي *  

  ف٤َٜ ٗبسٗغخ*

 ..رٔزٔبد ؿ٘ٞف٤٤ٖ*

عٌبسٟ اُقؾٞح األ٠ُٝ *

 ؽزبء اُؼقبك٤ش*

 ..ثشد اُؼغٞص*

 

 .................................



ػشؽٜب ؿ٤ٔخ خ٤طزُٜب ..ساكوزَي اُؾٔبٓخُ 

..   ثؾ٤ٖ٘ ا٤ُ٘بم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الٌَن صٌاحً...ٌاسٌد الصمت)

 ...ٌا ٌزا  

  اتسا ى الى أستما تن أح 

 ..أٌهاالعارؾ

 أ  َ   ٌُ عى هو الذي لم ٌحضر

 ..نّساج األخضر: وح هُ ال اء

 واألخضر

 كنّاز ألواس لزح: األخضر وح ه ُ 



 بتسعة سرجٍ .. أتوسلنَ 

 أنا  سحُت  ص ى أصابعهم ع  الستائر

 فكٌؾ تؽٌرْت  ال ح ال راٌا؟

 فُن لً هذا الطلّسم.. أتوسلنَ 

 َ   وهَب الظث وظٌفة الش س؟

 هذا األرنُب الرشٌك

 !!حتى السلحفاة صارت تسبمبُ 

 كٌؾ ٌكو  ..و   ٌهب األنفاس

 !بال نفٍس؟

 ..أتوسلن بالؽ ر

 .. فتْت الشماء لٌنهزم األلم

 ..وٌصٌرالرفاه سمفنا والسٌاج

  وبال نبجسات

 ..أتوسلن

 ...والرح ة كتابتن

 ....والعزة حبرن

 خلصنا    الذٌ  ٌنمضو  علٌنا بؽرٌزة الجوارح

 ونح  الن لن سوى لوة ع لنا ال أجور

 ....ٌاثوب َ   الأم لب



 أذهب بنا ك ا ٌذهب الري بالظ أ

 كالثٌاب بالعري....أذهب بنا

 كالط أنٌة بالملك....

 ..كالنصر بالهزائم

 أجعث نٌئا  طبوخا

 أ ُح أوجاعنا  حو ال اء لألثر

 كٌؾ ٌس ى ال عّوج لوٌ ا ..واآل  أسألن

 ؟..وبراتب  جٍز وزجاج  ظلث 

 ... إذ 

 التؽفر ل   ٌفخخ اله ٌث والزلزلة 

 التؽفر ل   جعث سرا ق العزاء أطوث   

 ..  وكب الزفاؾ

 ل   أنتزعوا المط     أفواهنا..التؽفر

 ....وحشروه فً آذانهم

 وهكذا انتصب  ص  كبٌر    زجاج س ٌن صمٌث

 .. بٌ  افواهنا وآذانهم

........................... 

 ....النفاٌات 

 !الالهواء فً الشوارع 



 ...الصنوج 

 ! ته ر ال ال عا ث 

 !واجهات ال ؤسسات: الح ائك

 !َ   جعث المفاز ٌنوب ع  األصابع؟

 أتوسلن بالبسٌط    الكالمدتلمفتبُ أذنً    

ًّ كا حة فً جر اخد لبث  ثلث لر   شفت

 (إذا كا  الخٌر خٌرا فذلن خٌر):

 

 

 

 

 

 

 

 (أثاث)

 ....ٌؽتسث الرأس 

 ...باللٌ و 

   ا أ  ٌت اوج بالحنجرة 

 عصفور ٌه   الضجر : البرتمالً



 ..بجناحٌب الملٌلٌ 

 بهذا ال خٌّط ال توارث دسأثمب الفراغ

 ...لٌفر الطنطث

 وهكذا ٌكو  

 الجوري و ٌلٌب المرنفث

 ..كث أثاث الؽرفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (سػبػ أخنش) 

 ؽغشح صٔخ

ًِٔب ٓغٜب ؿجٌؼ 

.. رشرغق: 



.. كزوشع أعشاعٜب

رزطب٣ش أٝساهٜب ٝأُ٘به٤ش 

ؿجٌؼ ٖٓ كأٍط 

... ؿجؼٌ 

ًٌِت ٣شكغ أؽذٟ هبئٔز٤ٚ اُخِل٤ز٤ٖ  

٣ٝغشد ؽجش ٓضبٗزٚ،ك٢ أعلَ اُغزع؟ 

صٔخ ؿقٕٞ عذٍس ،الرؾجٚ هِجب 

.. عشٛب اُغ٤َ

ك٢ ٓ٘ؼطٍق ال٣ؾجٚ أُقت ،رزشاًْ 

..               اُخذ٣ؼخ

... ك٢ ٛذٍٝء رزشفذ

ؽبدح ا٤ُوظخ ك٢ رأٛجٜب 

.. (سًجخ ٝٗـ)

ط  ّٞ عزػٜب ٓو

.. ٝعٜٜب ثبسص

.. ك٢ فبُخ ػ٤ٍذ ؽؼج٤خ (سأط ٓوطٞع)ٓضَ خذػخ 

 ................................

ر٘زظش ؿجؾب  ..صٔخ ؽغشح

.. ُزشرغق



.. ُزوشع أعشاعٜب

 

 

 

 

 (خش٣طخ)

ٌَ : اٌُالُّ  ..  ا٠ُ ػطشٛب.....د٤ُ

..  ُٖٝ أٌٗشٙ

ٝٛٞ ٣غ٢ِ٘ٔ ثالكنخ ٍ 

... ا٠ُ عِغِخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ثش٣ٜٚ)



 ..اُغب ه٤خ

 ..ٓبرضاٍ رغزؾْ ثبُلغش

 ..اُلغش أٗضزٚ اُغبه٤خ ثٌٜ٘خ اُؾ٤ِت

 ...اُ٘خالد

 عؼلبرٜب رزٔب٣َ ؿ٘غب

َُ ٣شرَ ٓبر٤غش ٖٓ رٔشٍح   اُجِج

 ك٢ ربط ثشؽ٤خٍ 

 أٗب ث٤ٖ ثٔجشر٤ٖ ٝاسكز٤ٖ 

 ؿبئـ ك٢ فٍٔذ ال٣ؾجٚ اُ٘بسٗظ

 رِؾغبٕ ع٤بط اُغ٤شإ ..ػ٤٘ب اُوطخ

 ٝالرزٜغ٠ اُؾ٤ِت ك٢ ٓبػٜٞٗب

 ٓب صُُذ عبُغب كٞم ٓغزط٤َ ٖٓ اُجِٞى

 ..الأعزؼَٔ ٓغجؾز٢ عِٔب

 ًَ ؽ٢ء ك٢ ٛذٝئٚ

 .....اٍ..ئال

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (ع٤ٔشؽ)

.. رِي ا٤ُِِخ

َُ ًض٤شا ك٢ اُذسٝة ... ًبٕ ا٤ُِ

رشًْذ هذٓب١ أهذآْٜ 

.. ٝعٌِْذ ا٤ُ٘غْ اُغج٢ِ

.. رِي ا٤ُِِخ

.. اُجشدُ ؿ٤ِع اُشهجخ

... ُْ ٣ٌٖ ٓغ فل٤ش١ عٞا١

.. ُْ ٣جن ٢٘ٓ عٟٞ ٣ٍذ روشع ثبثيَ 

عبء فٞرَي ٖٓ رؾذ ه٤بد اُذفء 

؟ ....ٖٓ*



 ...أٗب: 

أٌُبٕ ال٣غؼ٘ب ٗؾٖ اُضالصخ : ػٟٞ فٞرَي ٓ٘لٞػ اُؾؼش

 ..صْ داسد اُ٘بسٗغخ دٝسرٜب ُْٝ ٣لزوذ٢ٗ

 . عٞا١

.. ٝهجَ ف٤بػ اُلغش ٖٓ ؽ٘غشح اُذ٣ي

رٔش٣ُذ ك٢ ثبثي َ 

ٖٓ اُطبسم؟ :فؼو٢٘ ثشهُي 

.. أٗذ: فبػ اُذ٣يُ 

... كأٗلزؼ اُجبة

...   دخِذُ 

رِلُذ  

كٞعذر٢٘ 

...  ًض٤شا

...  ًض٤شا

.. ك٢ أُشا٣ب

.. ُْٝ أعذ عٞا١

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (فٌل البنغال)                      

 فً ذكرى دمحم  سعو 

                                                    

(1) 

 ..مازرُت البنغال

 ...لكن 

 .. صغرى بنات الخٌاط الهندي

 لٌلة رأس تلن السنة المٌالدٌة

   ...أهدتنً

 ..فٌال مجبوالً من حبات البن



 ..فٌال على هٌئة مبراة

 ...أو مبراة تتلبس فٌال

 ..وأنا فً أعالً الفضة..اآلن

 ...لم أسأل أحدا

 لماذا أهدتنً الطفلةُ الهندٌة 

 !مبراة ًعلى هٌئة فٌل؟

 لماذا فٌل من دون ذوات األربع؟... أو

 ..أو ذوات  جناح

 أو ذوات غصن فً تلن اللٌلة الخضراء

................................ 

 ..سنواٌت  مرْت 

 ....أنا

  للُم رصاٍص أتحرن فً مبراة

 سنوات أخرى 

 ..أنا على ظهر فٌل

 ..العزامٌن- الخراصٌن - هدفا ً للمناصٌن 

 .. لم أتزحزح عن ظهر الفٌل

 والفٌُل لم ٌتخل عنً

 ..علّمنً لغة التنٌن

 ... وتعلمتُ 

 ما لم ٌعلّمهُ 

 ..لسواي

(2) 

 ...الطفلة الهندٌة



 .. (دلٌب كومار)كان أبوها ٌُشبه 

 .. لٌلة رأس السنة المٌالدٌة 

 ...كنُت أنا ناعم البال

 كان الخٌاطان مسعود دمحم حسٌن والخٌاط الهندي غالم ربانً:

 ٌحتسٌان خمور الشعر

 ....صهباء عمر الخٌامٌسمٌه أبً  من   

 ....                          المعري

 ..سعدي شٌرازي                          

 ..راٌات الشٌخ بدر الدٌن                          

 طاغور لحٌةثم ٌنثر لؤلؤا من .. ٌّحلُك غالم ربانً منتشٌاً 

 ..فإذا بالحجرة الهندٌة األجواء

 ..فً بٌٍت بصري فً العشار

 تتكشف عن غابة 

 ..والطفلة الهندٌة ابنة الخٌاط الهندي

 ..نمطة البهاء

 ..وسط دائرٍة من لوارٌَر تتماٌل حولها

 بإٌماٍت كضوء خافت 

 خواصر شجر البانٌانترالُص 

 

...................... 

....................... 

 ..(آشا بارٌخ)الطفلة الهندٌة تنافس          

 ...بالرنة الفضٌة لحجلها

 برسوم الحنّاء فً جسد  بلور



 ..بالخزامة الذهبٌة فً أنف كالبلوط

 ..بساعدٌن من أساور

 بالزنّادي المتالصف ذهباً فً الزند األٌمن

 األٌسر...وأفعى من فضة تلتاف على

 (آشا بارٌخ)كما السارى ٌتماوج بالفٌسرنكً على 

 ...الطفلة ترلص 

 ..تطعن الهواء بخنجرٌن

 ثم ترمً الخنجرٌن الى النهر

 فٌشتعل النهر أشجارا ملونة ً

 ...الطفلة ُ  تتواصل والغابة رلصا

 .. وتعزفنا على السٌتار

 ً  فٌأتون لها  طوعا

 فهد الشٌتا:

 سنجاب التامٌل

 ....مٌاه الكنج

 ...... إالّ 

 ..            فٌل البنغال

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 (دٓؼخ ؽبٛذ)

... أٗب األًٔٚ

ٝاُضبثذ أُزؾشى سا٣خً ٣زقلؾٜب اُٜٞاء 

أٗب :

سأ٣ُذ ًِٔبٍد ٖٓ دٕٝ ٓالثظ 

ًِٔبٍد الأكٞاٙ ُٜب 

.. الأ٣ذ١

.. ك٤ٜب..الهِجب ٣٘جل



... الأفٞاد

.. ًِٔبٍد ٓغؾٞرٚ اُطشح ٝاٌُزجخ ٜٓ٘ب

... ًِٔبٍد كبهؼخ ا٤ٌُٔبط

ًِٔبٍد ثشفبء 

.. سأ٣ُذ دٓٞػب ٖٓ دٕٝ ػ٤ٕٞ

.. ٝ ٓؾبػش ُألعزؼٔبٍ اُخبسع٢

ُْٝ أس ػقب 

.. ٗقل٤ٖ ػٔٞد٣ٖ : رؾن اُطبػخ َ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (ال٣ُزًش٢ٗ ثبُٔطش)

ٌّغخ ًبألػالّ .. األػ٘بم أُ٘

 ّ ٗغشٝا ٜٓ٘ب عالُٔٚ

 عغٞسا ...ؽ٤ذٝا 

..ُ   ثغبهب ع٤ِو اُِغبٕ...ٗغغٞا 

.. ُزذٝعٚ رِي اُجغبه٤َ اُزو٤٘خ اُق٘غ

 ...اُغٔبء ػبس٣خ 

 ....الصسهخ

 ...الؿ٤ٔبد

رٌؾَ ػ٤ٖ اُؾٔظ .. رشاخٞٓب

... ٜٗٔش ٖٓ األػب٢ُّٓبٛزا اٍ

.. ٣ٜ٘ٔش ثؾشاعخ خ٘ض٣ش

! ؟..ٝال٣زًش٢ٗ ثبُٔطش

 

 (عٔل٤ٗٞخ ٤ُغذ ُجزٜٞكٖ) 

.. اٌُُِت اُز١ ٣زؼوج٢٘

.. اُوذس:٣غُٔٞٗٚ 

ٛٞ ال٣غ٤ذ اٌُالّ هجؼب  



ٌْ ٣غذد مشثبرٚ رؾذ اُؾضاّ .. ٓالً

ٓبٌٛش ثبُٔ٘بًذح  

٣ِجذُ ك٢ أُجبؿزِخ  

ٓضاعُٚ ثشروب٢ُ  

ٛٞ اُطلَ أُذَُ ك٢ ع٤شٝسح إٌُٞ  

ٛ٘بى ٖٓ ٣ّشٝط ٓجبخشٙ ث٤٘٘ب 

ُؾ٠ ا٤ُٔضبُٞع٤ب : 

... د٣ٌخ األػالّ   

.. ٛٞ ٣زؼوج٢٘  

... ٝأٗب

.. الهٔٞػ ٢ُ عٟٞ ف٤بٗخ

.. ػضُز٢ ك٢ عشاع٢

ٓشددا ٓغ ٓ٘ذُغزبّ 

 (ًَ ؽ٢ء ؽذس ٖٓ هجَ،ٝع٤ؾذس صب٤ٗخ ): 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 (أػبدح رٞع٤ٚ)

.... الٛٞادح

َُ ٛزا اُٜٞاء  عأسً

.. الٛٞاء ثٚ.. ٛزا اُٜٞاء

... رزخل٠ ثٚ

..  اُٜب٣ٝخ : 

أػشُف  : ٖٓ دٕٝ ٓشا٣ب 

.. ٛز١ اُؾغشح ؽج٠ِ

 ٍٖ ثغ٤٘

.. ع٤ـ٤ل اُزشثخ ٝاألؽغبس

.. ٣ٝـ٤ل اُـ٤ٔخ

اُؾج٠ِ ....ٝأخؾ٠ إ رٌٕٞ 

.. ؽجَ ؿغ٤َ



.. رزذ٠ُ ٓ٘ٚ االهلبٍ

ٌٓبٕ ...ا٤َُِ

رؾُِٔٚ اُغل٤٘خ ٢ٛٝ 

ؽغشح ك٢ اُٜ٘بس : 

.. ا٤َُِ ٌٓبٕ ٖٓ كنخ

.. ثؾبسح: اُـقٕٞ

ف٤بدٕٝ  : اُـقٕٞ

.. راًشاد ؽز٠: اُـقٕٞ

ٗٞاسط أعالك٘ب : اُـقٕٞ

اُغل٤٘خ رٜٔظ اُؾغشح  *

...  ٤ُظ اُٞهذ ػذٝى ُزؾ٤ِٔ٘ٚ ٓوزٞال

َُ راًشح ً  أٝ ٣قِجي ػ٠ِ خؾٍت ٣زغب٣

.. ػالهزي ثبُٞهذ ًبألثٜبّ ٝثو٤خ أفبثغ ا٤ُذ

أخزالف ك٢ األرغبٙ  

اٗب اُؾغشح آخش ؽل٤ذاد أُؾبئ٤ٖ ك٢ : رغ٤جٜب اُؾغشح*

اإلكزشام٢ / ٛزا اُضٖٓ اُوؼ٤ذ 

.. رِؾغ٢٘ اُ٘غّٞ ثأم٣ٞزٜب..أٗب اُغل٤٘خ*

أّٓؾو ؽؼش اُٜ٘ش ٝاُجؾش 

.. ٝأفطبد ؿشائت األؽالّ ٝأدعٜب ٓقال ُز٘ؾ٤و ٓخ٤ِزي اُخنشاء



.. أخِّـ اُجؾش ٖٓ رغبػ٤ذ ٓٞعبرٚ اُؾ٤جبء..أٗب أٌُٞاح

......................................... 

.. ٌٛزا ٣زٞافَ ؽٞاسٛٔب ًَ ٤ُِخ

 ..ح ُاُغل٤ٖ

.. عزٝسٛب ك٢ اُزشثخ

 ..رـٞس:

.. هبٓزٜب ك٢ صثٍذ أصسمأرزٔبٝط ..اُؾغشح

 

 

 

 

 

 

 (أؽلٞس٣خ)

.. ٛز١  اُط٤ٞس

.. ٝعذرٜب ٓ٘وٞؽخً ك٢ خشهخ عٞا١ 

 ..ٖٓ آ٣بد صالس :

ك٢ عغَ اُؾ٤بح ..عٞسح أُؾجخ

 ..ػقب ػ٠ِ أٗق     : 



ُٞال ا٣٥خ األ٠ُٝ ٓب ئٗجغغذ أٗٞاس اُضب٤ٗخ 

ُٞال االخزقبؿ ٓبرزٝه٘ب االفطلبء  

صْ أسرطٔذ ؽشٝك٤خ االخزقبؿ 

 كأسرو٤٘ب  

.. اإلخالؿ: 

 ؽ٤ش الرِلذ  

...        الص٣ؾ

ٛ٘ب رزؼطَ اُؼجبسح 

.. رزوبػذ: ٝاُ٘ؼٞد 

 ...ٛ٘ب الؽ٢ء عٟٞ 

ثٜغخٌ  :

ك٢ 

..  ٜٓغخ

 

 

 

 

 

 



 

    

 (ٓبُْ ٣وُِٚ اُ٘لش١) 

ُّ ٛٞاٌء ٓؼبك٠  اٌُال

 خٞاٍة؟٤ًق ٗـِوُٚ ك٢ 

 ك٢ أُبرا ٗخضُٗٚ 

اُغشاد٣ت؟ 

 خِق عشٝد اٌُزبثخ؟ اٗونجُ٘ٚ 

اٌُزبثخُ ؿبثخ 

هبثِخ ُِؾش٣ن 

٢ٛٝ اُغل٤٘خ 

فبُؾخ ُِـش٣ن  

ٌَ ث٤ٖ    ٝأٗب ٓبص

.. ه٘طشح ٝٓن٤ن

ًال٢ٓ ؽقب٢ٗ 

ٝؽقب٢ٗ 

... ُغب٢ٗ

ٝػ٢٘٤ 

.. ُغبّ اُؾقبٕ:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ًٝجخ اٌُٞصَى )

ُّ ػ٤ِِي ٣ب آٓ٘خ ث٘ذ اُؾش٣ذ ... اُغال

ُّ ػ٤َِي ٣ب ر٤ْٔ ثٖ ٓوجَ .. اُغال

... ٣بػٔش ثٖ ثشاهخ أُٜذا٢ٗ

..  ٣بعؾ٤ْ اُؾغؾبط

...   ٣ب ػجذ ٣ـٞس اُؾبسص٢

... ٣ب د٣ٝذ ثٖ ٣ض٣ذ

 ...٣ب ًؾبعْ

 .. ٣ب ػجذ اُقٔذ ثٖ أُؼزٍّ



.. ٣باُغ٤ذ اُؾ٤ٔش١ّ 

.. ٣بُعِْ اُخبعش

.. ٣ب األكٞٙ األٝد١ّ 

.. ٣بػٔش ثٖ ه٤ٔئخ

.. ٣به٤ظ ثٖ اُخط٤ْ

.. ٣بُو٤و ثٖ ٣ؼٔش األ٣بد١

... ٣بثؾش ثٖ أث٢ خبصّ

... ٣ب ػٞف ثٖ األؽٞؿ

 ..٣ب األفْ أُشٝا٢ٗ

ّٔظ ... ٣ب أُزِ

... ٣باألعٞد اُٜ٘ؾ٢ِ

.. ٣بهشكخ

.. ٣به٣ٞظ

.. ٣ب ثٖ ٌُ٘ي اُجقش١

.. ٣بػ٤غ٠ ثٖ األصسم

.. ٣بدمحم ثٖ ٝاعغ

..  ٣باألؽ٤ٔش اُغؼذ١ّ 

.. ٣ب٣ض٣ذ ثٖ اُطضش٣ّخ

... ٣ب أػؾ٠ ٛٔذإ



٣برٞثخ ثٖ اُؾ٤ّٔش 

.. ٣بأثب دٛجَ اُغٔؾ٢ 

.. ٣ب٣ض٣ذ اثٖ ٓلّشؽ

.. ٣بدػجَ اُخضاػ٢

... اُغالّ ػ٤ٌِْ ع٤ٔؼب ٝسؽٔخ هللا ٝثشًبرٚ

 

 

 

 

 ..س٣ؾبد ع٤بد١*

 ٓلززؼ *

*2012 

 ؽٌب٣خ ألث٘ز٢ ٠٘ٓ*

 ه٤ش ثشروب٢ُ *

 سؿ٤ق عبخٖ*

 ُضبّ ٝمبػ ا٤ُٖٔ *

 داسع٤ٖ *

 ك٢ هٔبه٢*

 ٌِٓخ ا٤َُِ*

 ٖٓ ا٤ُبع٤ٖٔ*...

 ك٢ هش٣خ ٤ٔ٤ًِزش*



 رشاط ثُٞجب*

 ٓبرجو٠ ٖٓ ك٘ذم عبٕ عشٓبٕ *

*2013 

 رـش٣ذح*

 ٓؾشٝع رًشٟ*

 ٓلزبػ ٖٓ أػؾبة *

 أُإعَ/ أُشرغ٠*

 ػجذ اُوبٛش اُغشعب٢ٗ*

 ػ٤ٖ اُوذاػ *

 ػ٠ِ أُ٘نذح*

 كغش عبئَ *

 ػ٘ت اُؾبّ *

 ٓؾطخ *

 ػٜش*

 ٓبكؼِٚ ًش٣ٌٞ*

 ...الٓض٤َ ُٚ*

 هش٣ن أّ هقش*

 ا٠ُ ُط٤ق ٝأ٤ٓشٙ*

 خبُذ ػجذ اُِط٤ق ...هبٍ ٢ُ*

 ٌٛ٘ٞسا*

 روؾ٤ش*

 ؽقبٕ اُؾغشح*

 اُنغش ثٔالثغٚ اُذاخ٤ِخ*

 صالصخ*



 ٓغشٟ ع٤َٜ:صاد اُؾشاع *

 ا٤ُي َ ف٤بؽ٢ ...٣بع٤ذ اُقٔذ *

 أصبس *

 سػبػ أخنش*

 خش٣طخ*

 ثش٣ٜٚ*

 ع٤ٔشؽ *

 ك٤َ اُج٘ـبٍ*

 دٓؼخ ؽبٛذ *

 ال٣زًش٢ٗ ثبُٔطش *

 اػبدح رٞع٤ٚ*

 أؽلٞس٣خ*

 ٓبُْ ٣وِٚ اُ٘لش١*

 ًًٞجخ اٌُٞصَ*

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ٖٓ خالٍ ٓإُلبرٚ ..أُإُق 

 ..ك٢ اُؾؼش*

 2008/ثـذاد / داس اُشٝاد أُضدٛشح/ أُـ٤ّت أُن٢ء*

 2009/ دٓؾن/ داس ا٤ُ٘بث٤غ/ صٛشح اُشٓبٕ*

 2009/داس اُؾإٕٝ اُضوبك٤خ/ اُضعبط ٝٓب٣ذٝس ك٢ كٌِٚ*

/ داسا٤ُ٘بث٤غ/ ثقل٤ش١ أم٢ء اُنِٔخ ٝأعزذٍ ػ٠ِ كشاؽز٢*

2010 

 2011/ دٓؾن/ داس اُغلبٍ / دٓؾن/ ؽٔظ اُ٘بسٗظ*

االٓبساد اُؼشث٤خ أُزؾذح / ثـذاد/ داس ملبف/ ؽبكخ ًٞة أصسم*

 اُذٝؽخ/ هطش/

/ ثـذاد/ داس ملبف/ ٣زٞعغ ك٤ٚ اُضث٤ت..ٓب٣خزقشٙ اٌُؾَ*

 اُذٝؽخ/ هطش / االٓبساد اُؼشث٤خ أُزؾذح

 ك٢ اُ٘وذ*

هشاءح ارقب٤ُخ ك٢ اُغشد / األرٕ اُؼق٤خ ٝاُِغبٕ أُوطٞع*

 2009/ دٓؾن/ داس ا٤ُ٘بث٤غ/ ٝاُؾؼش



/ ٓ٘زخجخ ٖٓ اُؾؼش اُجقش١/هشاءح ارقب٤ُخ / ثقشح...اُوق٤ذح*

 2012/ داس ملبف

m.mookdad@yahoo.com    
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