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 أدضاعّا ألغٓاَ٘ ٜكضع

 صفافّا  يضعات٘ ٜٚطًل

 ايعاص سزٚر ع٢ً

 املالَح خضٜؿٞ ٚطٔ

 اؾشِٝ أْٛاع ٜٛطع
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 ايبًٗا٤ دٕٓٛ ايٓعٞ ٜزَٔ

 اجملاْني يٛح يف ٜهتب

 بايزَا٤ املطًٞ ايضبٝع ٚأر قق١

ٌٖ أُٜٓا سع٠ٛ يًُٛت سٝح  ايكطٝع س

 سًٓٛا أُٜٓا ٚيًغار٠

 اؾُادِ أْني

 ايعٌٜٛ ٚبؤؼ
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ٍْ اؿظٕ دشٚص  طسؿٛا يبؾٕض ظال

 غضٜب١ غ١ُٝ نًٛث١

 َٛتِٗ بعز أسالَِٗ صمسٛا

 ايشانض٠ يف

 دشٛرٙ ايضبٝع ٚأٖزاِٖ

 اـظا٢َ أسزام هلِ

 ...ايعبٝز أؾضاح ٚ

ٌُ اؿظٕ ؾشٚص  بغضِّٙ ٜبٛح سني اؾُض ؽه

 قضٕٚ سات ْاص َٔ طٖٛصّا يٝٓبت..  يًكًٛب

 ايؾضم ٚؾذٝع١ ايػضب نآب١ تعرب أصفؿيت

 ايٓؾٝر أسالّ تهتب

 َْٛٗا أثٓا٤ تبتغِ طؿ١ً عضٜض يف

 غضبت٘ صغِ بايغالّ ٚؼًِ

 َكتً٘ صغِ ٚبايػضاّ

 ُٖٚ٘ صغِ ٚبايؿضح

  

4



ــــــــــــــــــــــــــ صٜرب ٖبٕٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فضخات اين٤ٛ   

 ايهآب١ أصفؿ١ تعرب طؿ١ً ٖٞ

 بزاخًٗا كتب٦ّا صبّا تزعٛ

 ٚاؿٛاؼ يًععاّ تغذز ٚصٚسّا

 اإلْغإ أٜٗا بزاخًو أسكارٙ بإسقا٤ ايٛقت أخؿل

 فزرّا اؿٓني عضقو

 ٚاملهإ ايظَإ عضم

 عذظّا تهتٟٛ نٞ

 نقؿقاؾ١

 عٓزٜإ دشع أٚ

 أٜنّا مٛٙ عِض

 بايٓغٝإ فعك٘ تغتطٝع نٝـ أصٙ

 ؾٝو وزِّم َجًُا تٓاٚي٘

ٌِ  اؾبإ اؿٓني سيو َٓ٘ ْ

 اؿه١ُٝ ناؾباٍ ؽاكّا نٔ

  اإلْغإ سيو نٔ

 اؿب يندا١َ ٜا

ِّيٓا نٝـ   أَاَ٘ أقظاّ إىل و

 بانّٝا يٓا ٜٚكٍٛ
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 تهربٚا ئ

 تهربٚا ئ

 املضاٚغ١ ايغٓابٌ أٜتٗا

 عين غريتو اخًعٞ

 األفؿض ايًٕٛ أسب أعز مل

 

 *ايغهٕٛ ٔمٖؿ١ٔ ع٢ً*

 ايبًِٝز ايغهٕٛ ٔمٖؿ١ ع٢ً

ٍْ ميٗض  عبكضٟ خٝا

 يألؾل خاؽْع

 األصض ع٢ً َاصْر

 يًؿهض َٛقٕز عٔ ٜبشُح

٘ٔ َٜتزٖؾأ  ب

ُٙ ٜػِّٞ نٝال  ٚسز

ِٔ َؿرتقأت ع٢ً  املؿٖدخ اؿً

ٍُ ساى َُٜٗض  اـٝا

 األؽٝب ايٓٗض مٖؿ١ ع٢ً

 ...َسظّٜٓا

ٕٔ  بايؿٛادع سا٥ٕض نٛط
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ُ٘ ٜبًُع  ايؿذض عٓز صٜك

 اينش٢ بِعز ص٥ت٘ َُٜنُؼ

 ايػضٚب ٚقت َعزت٘ وضُخ

 ايًٌٝ ٔبضام َع ٜتغاَبُل

 ايعابج١َ أْؿاع٘ ٜؾشُش

 ٜٚػِّٞ

 ايبًٝز ايغهٕٛ قضب

ُ٘  ايؾعٛص ٜكتشُ

ـُ  سٝا٥٘ ىز

٘ٔ َٔ ٜأخُش  ايغشاد١ َٚصع بالرت

ٍُ ساى  اـٝا

ٖٛابأت ٜضتزٟ  اهلذض٠ ب

 يألؾل ىؾُع سُٝٓا

 األصض ع٢ً ٜٚتُٖضر

 َُؾتعاّل األؾهأص َٛقز ْاعّٝا

 ايغهٕٛ ٔمؿ١ ع٢ً
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 *غُاَيت إىل*

 طٜٛاّل بو أسزم

 املٗادض٠ غُاَيت ٜا

 ايٖقباح أخاف ٔفضُت

 ايًٌٝ سًٍٛ ٚأخؾ٢

  َا٤ٕ ِْبَع ٔفِضُت

ُٙ دٖؿِت  أعضاص

  عشَٚبت٘ َُْنبت

 ثٛصتٞ ٜا غُاَيت

 بزاخًٞ غٛفٞ

 سٝاتٞ ِعتعٝزأل

 ايهًُات َٚتض ع٢ً ٚأعٔظف

ٖٞ تغاُقطو ٖٞ ايؾٗ  عً

 دْٓٛو ٖبٝين

 أؾٝل نٞ طٖخاتو ٚآَشٝين

 ايضبٝع يف ايٓز٣ اطرٖاص ؾأْا
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 ايٛصٜز يف ايزّ ٚاْغٝاب

 ٔفباٟ ؾأعٝزٟ

 ٔؽعضّا أتغاقط نٞ

 ايضٚح عؿضدٌ ع٢ً

 ايؾُٛع غضؾيت رد٢ َٔ ألقبػ

 ايبٛح ؾنا٤ يف ٚأصمتٞ

 َػضِّرّا

 ٖا٥ٌ ؾضإؽ رْٝا يف

 عؾكّا عأتبًز

 ايٛاعع١ اؾٓبات ٚصا٤ ٚأستُٞ

 ٚصا٥ٞ ايٓظٍٚ ع٢ً أسضِّمو نٞ

 غُاَيت

 أسبو

ٟٖ ؾاصتزٟ  قُٕٝك أ

ـٕ أٚ  َعط

ٍِ أٚ  بٓطا

 ؾاصتزٜين أٚ

  ؽضؾتو ؾعٝٓاٟ
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 ٔغطاؤى ٜٚزاٟ

 اؾٕٓٛ سص٠ٚ َعٞ ؾاصتهيب

 قًٝاّل َتطٝوعأ

 قظح قٛؼ أفرُي عًٖين

 نُإ أٚ

ُُٖك عًٖين   ٚاملهإ ايظَإ أتك

 بايهربٜا٤ غاصقّا بضدّا ٚأفرُي

 ٚباؾٕٓٛ

 طٜٛاّل ألتغاقط

 ٚأبتغِ

 األصض ُتشٖػ إٔ قبٌ

 عكٛطٞ بغُٝؿ١ْٝٛ

 ايؿاخض ايعامل ٖشا

 االغرتاب نؾهٛال

 نعٝٓٝو قامت

 املٗادض٠ غُاَيت ٜا

 ؾاصدعٞ

 ايػضٚب عار ؾكز
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 أًٍٜٛ أَٓٝات

  اـٝاٍ ْٛاعري يًزَع تؿتح

 إْا٤ِ يف مخضّا

   ايؾٗب عكٌ ىًب إسغاْؼ ْٗزى ؾاسب١ٝ

 ايٓٗز ٚصع أمحٌ

 ايزٖايٝظ رّ خؿ١

 ايضطب١ ايجكٛب يعاب

 ايٓت١ٓ ايؾٛى ٚعا٥ز

 ايؾؿ١ طٖٛ ب٘ ألٚقغ

 اؾٓارٍ مذٝر

 اؿضا٥ل طخِ

 دؾعٞ فٝش١ أمخز

 املضنظ بامش٦ظاطٟ

 ايغضَزٟ ايٓٛص بقَٛع١ ألسؿٌ

 املٓهغض يًٓضدػ عا٥زّا

 ايػٓر بغٝاذ يٝشطُِّين
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 بٓاصٟ ٜغتعٌ إٔ اؿطاّ قزص

 ايؾاس ايضٌَ ٤ٌَ ايبشض ألعُام يٝقٌ

 

 ايؿٓا٤ قاع تتدَط٢ عظا٥ٞ دغٛص

 دشُٝٞ أعؿٌ يف

 ْ بٓؿغذ١

  ؽبك١ٝ أسالّ ؾٛم تكـ

  األمحض ايٛد٘ مٝاع ُٜؤعؿين

  ٚهلّا املؾ١ٜٛ يًكضْؿ١ً

 دشُٝو ٜعاْٞ دشُٝٞ

 فزأٟ غري أمحٌ ال

 الستناصى ٖز١ٜ

 دٛعو ؾٗبٝين

  بايػغل أظؿض عًٖين

  أملّا غشْٞ

 صداّل ألنٕٛ

 دْٓٛٞ ؾضرٚؼ ععريى

 ايػا٥ب١ آٖيت تٓغٞ ؾال

 سٓٝين ق٤ٞ تزاصنت ملٔ
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 املعتل بؤعٞ أٖزٟ هلا

 ْعضاتو فكٝع اٖزْٞ

 ايزاَٞ املعتكٌ َتا١ٖ َٔ

ـٗ  رَٛعٞ عأص

 سٞ نضفال

 فُتو بكاع ع٢ً

 

 سٕٓٛ ظٕٓٛ فٛتو عأنغٛ

 أْؿاعو فز٣ ٚأيجِ

 اآلمث١ ؾٛماٟ ْظم

   ايغٛار طضقات ع٢ً

 بضرّا أؽتعٌ

 أؽضعيت أٚتار ٚبني َضانيب خًـ

 َعتكٌ خضٜـ قباي١

 نغٝح ٚؽتا٤

 ٚدٛرٟ أعرتٗر

 *** 

 ايضدٛع ألصغؿ١ ايزَٛع ؾِ عأؾتح

 بعنٞ ْقـ
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ِّ َٔ ْقؿإ  نً

  فًٗٝٞ ثًُح

ٌّ  أْٝين َٔ ط

 سٓٝين َٔ ٚاسز يٝرْت

 ايؾضم ْغ٠ٛ قٗض ٜغٗز

  َطًْٖل َزاٟ

ٌْ سبٝبيت َزاى  أصَ

 َشعٛصٜٔ نأصْبني نالْا

 عؾكّا متًِ

 ايعزّ بؿريٚؼ مٔ َقابني

 

 ٜأٜٚٓا ؾنا٤ ال

 طؿًيت ٜا

 اؿزٚر ع٢ً مٔ

 َعّا ْكـ

 سزٜز نغهيت

 اؿٓني دػضاؾٝا خاصز

 بعنٝٓا ْتغًُٖل

 أدظا٥ٓا ْتكاعِ
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 ايضٜح يقؿري ْهرتخ ال

 ايجًر بني سؿا٠ ْعرب

 ؾتات٘ ايربم ٜطعُٓا ال

 ايضاعـ اـذٌ يقدٛص ْغتغًِ

 نربٜا٤ْا طٛاٜٚػ ْشبح

 عٓٝزتٞ

 رَٓا نجاؾ١ بغبب َػًك١ْ املُضات

  َٛس١ًْ االػاٖات

 اؿظٕ تغاقط بغبب

 ؾٛصى َٔ ؾعٛرٟ

 أسشٜتٓا عٓضنب

 .....ْٚطري

 !!!!؟ٓٓ ايػباص َزا٥ٔ خاصز
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 ايتاصٜخ َتا١ٖ يف

 رٚاص َٔ لِ عطع

 ايعافؿ١ أسكار ٖٖظ أبٝض ٚصرا٤

 أعطٛص٠ نكزٜػ اهلٓز صٚابٞ يف املباصى ايؾٝخ هٍٛ

 بؿهضٙ ايتاصٜخ َكٛر سضى

 ايكٗض عؿاي١ َٔ ايعبٝز سٖضص

 اهلٛدا٤ ٚاعتهاْات٘

 ايعع١ُ ؼرتم

 ععِٝ أَاّ

ِّضّا صَارّا صٚس٘ َٔ دعٌ ْ 

 ايتعشٜب َغاصح ع٢ً

 األمل َٚالٖٞ

 عطض٠ ْؾ٠ٛ اهلٓزٚؼ رَا٤ اْتؾت

 ايطكٛؼ أخ١ًٝ عرب

 ايقاصذ اينُري ْٚؾ٠ٛ

 ايٓٛص َعاقٌ ايػض دبٝٓ٘ يف ؼٝا

 ايعاثض٠ بايضٜاح تٗظأ
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 املكؿض٠ ٚايًشعات

 ايظَٔ هلشا خذٌ( َٖٛاْزاؼ) 

 ايكشص٠ ٚفؿشات٘

 سشص٠ ْك١ٝ قطض٠ نٌ

 باؿظٕ ُتغٗض

 خاؾت بقُٕت ٚتٓتقض

 َتٓاقنّا ْؾٝزّا باتت اؿٝا٠ ٖشٟ

 بض١ٖ اْتؿض خذً٘

 ايعٓقض١ٜ سًكات ٖظ

 املكابض ٚظًُات

 ايعٓٝز٠ اينٝاع ٚأط١َٓ

 األصقا٤ ْكٌ تتابع عؿ١ٓٝ

 ايغؿ١ً بػضٚص عابض٠ متنٞ

 غاْزٟ عٝٓا ٚتغتٛقؿٗا

 بايزَٛع ٚغظاص٠ ٚسٓه١ سه١ُ األنجض

 ٚاْكؾاعّا تبقضّا األنجض

 بغُت٘ َٔ َٓاص٠

 املطبل( بَٛباٟ) ظالّ سطُت

 اؿهاّ دٛص ٚقاصعت
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 االَربطٛص ٚعذضؾ١

 ايغذٕٛ يتظٌٜ

 (دٖٛاْغربؽ) َؿرتقات يف

 عٝٓٝ٘ أَاّ

 ايٓظٜـ ْٛاقٝػ تٓتؾض

 األْٗاص يف ايؾُٛع تنا٤ ثضاٙ ٚسٍٛ

 عقّٝا محًٛا األطؿاٍ سٝح

 ٚرَٛعّا

 ٚأؽال٤ّ

 اْطًكٛا مٛٙ

 ايطاغ١ٝ ايكٗض عذٕٛ َٔ

 ٜٓارٟ ٜظٍ مل( طاغٛص)

 ايععِٝ اؿاصؼ ساى ٜٓارٜ٘

 غاْزٟ صٚح

 ايعبٝز عهض٠ أٜكعت

 ايعقٛص طبا١ْٝ األصقا٤ عتكت

 نًُاتٞ يف تٓغاب بضٚسٞ َػطغ١ غاْزٟ صٚح

 قارّ خالل طضٜل
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 ايؾٛم َا٥ز٠ ع٢ً

 سٓني ٚدب١

 أْني فًق١

 أمل ٚعهني

 بضأٜو أتضقب َاسا

 قزَٚو أْتعض

 سيب عٔ ايكافض٠ أٜتٗا

 ايبز٤ َٓش أْت ١ًَُٗ

 خٛا٤ طَٔ ع١ًًٝ

 اـٛا٤ مشاٜا َٔ ٚأْا

 نٌٗ عهٕٛ سنض٠ يف ناملؾزٚٙ ٚاقـ

 ٜغتطٝع ٚال سظْٞ ٜبتًع

 بشيو االعرتاف ع٢ً ايغهٕٛ هضأ ال

 سيو ٜؿعٌ إٔ َٔ أدي إْ٘

 ْٚؿغٞ نأؽٝا٥ٞ ايباٖت١ َا٥زتٞ

 ؾهضٟ ف٠ٛٗ عًٞ تكتشِ

 طؾريٟ ٜا َٚٓو خؿكاْٞ طٚاٜا َٔ آٙ

 اؿب ؽٗٝل أَاّ بايعٌٜٛ بزأت
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 ابتٗاالت٘ يتغتبٝح

 قًيب ؾٛع عأقٍٛ

 ايكزص أؽبعو ال

 َؤقتّا آٖيت عأعذٔ

 املطض ٜضبهين

ٌْ  ٚأع١ً٦ تؿافٝ

 َبًٛي١ ٚإما٤اْت

 فضخاتٓا ْعٝؿ١

 

 تٓٗزاتٓا عشب١ْ

 املز٣ ؾغاتني تضتزٟ

 ايؿنا٤ ٚأثٛاب

 

           

  

20



ــــــــــــــــــــــــــ صٜرب ٖبٕٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فضخات اين٤ٛ   

 

 ايغُا٤ رٖنإ َٔ َغتعاص٠ غّٝٛ

 عاؽكني دغزٜٔ بعضم َبًٛي١ ؽضاؽـ

 ٚرَّا اّلعغ تتكٖطُض ألْج٢

ٌٕ  االْتقاب أمٓاٙ ٚيضد

 االصتكا٤ ْؾٝز ٖشا

  َقا٥ضْا ٜهٌُ

 صٚسٓا ؾٝٓا وٝٞ

 ايبكا٤ بعضؾإ يٓا ٜٚؾٗز

 أصقٞ عأمخز

 غغكٞ أخٓل

 ايهربٜا٤ َع ٖز١ْ ٚأعكز

  ايٓاص قضابني ْضؾع

  اهلٛا٤ رَٓا عٔ ٜضم٢ نٞ

 يًعًٝا٤ اؾشِٝ قُع ٜٓاطح ألٖضاّ ؽهٌ ايباصط٠ ٚألْٛؾٓا

 املا٤ ٚرؾك١ اؿب بؿٝض املبًٛي١ ايؾضاؽـ عأؽهض

 اؾٕٓٛ أعٝار عأباصى

 ايغٛرا٤ ايزبابري غضٚص أطدض
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 املٛت يٛي١ُٝ أرعٖٛا

ِّ املغه١ْٛ ايػّٝٛ أٜتٗا آٙ  ٚاألؽباح ايضعٛر ظ

 اـٛف قُكِ َٔ ايقُت ُٜدضز ايضبٝع ٖشا

ِّّا ؾٝٓا ٜٛقغ  ايقضاذ تٓني ًَ

 ؾاعتذٝبٛا

 ايغُا٤ ألدضاؼ ايضٜح قطعإ ٜا 

 اؿٝا٠ عضاى عٔ دي ؾاملغتشٌٝ

 عضٜ٘ يف ٚاْتؾ٢

 أمسا٥ٓا ٚرع

 ٚايؿنا٤ ٚاؾشِٝ األصض طبكات تضى
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 َػٕٝب سات

 ايٓٛص أسنإ يف ْؿغٞ عٔ أؾتؿ صست

 اـٝاٍ أصٚق١ بني أتٖٓظٙ نغا٥ٕح

 املز٣ آالّ َهتؾؿّا

 ايقز٣ مٛ اؿظٕ َٔ طصق١ّ أَٗز

 املهإ ُٖغات ؾتهتبين

 فزصٖا ع٢ً ُقبًٞ تطبع

  غِٝ صغٝـ يٞ ؾتُٗز

 َٛاعٝز ٚؽالٍ عؾٕب ٚعذار

 صؾٝل َٔ ال بعٝز َٔ َٚٝض َٔ ال

 بايربٜل ُٜٓب٤٢ ايهشٌ عٛار يف الؽ٤ٞ

 بٝين اؽتعاي٘ ايٓاص تضى

 فًٛات٘ عٔ ؾاصتٖز

 ٖز٤ٚٙ فُيت َٔ آخشّا

ٌٗ اهلٛا٤ أٜٗا ؾٝو نِ  ٚايػٝاب املغاؾ١ طٍٛ َٔ املط

 استذادٞ ؽهٌ

 عٓٝين نربر تضعٛ ؽاٖل اصتؿاع يف
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 ايٓٛص بػٝاب املغتشٌٝ ٚد٘ ؽزـ

 ايعالّ بٛد٘ مشٛعٞ أْجض

  االبتغا١َ َجٌ اؿب ؽذض ٜٛصم نٞ

 ايؾؿاٙ ؾضاؽات ايغُا٤ نزَٛع ٚتُٓٗض

 ايعٓام ٚبضاعِ

ٞٗ ايعغٌ ؾٝٓغهب  ؽٗكاتٓا يف اين٥ٛ

 األٌَ تٛا٥ِ األّ ايغعار٠ ٚتٓذب

 ايػٝاب ٚطٍٛ ايغٓني بضر صغِ
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  غُّٝا ٜٓظف نٛتض أسًِ ٚقت

 ايبٓؿغر أفابع ع٢ً

 بايؿظع ُتشغٞ ال

 َباس١ ٚايٓٛاؾش اؾزصإ نٌ

 إيٞ بٝٓٗا َٔ يتتغضبٞ

 إيٞ ؽكٛقٗا ٚعط أٚ خًـ َٔ

  ايؾذض٠ بأعٛار ٔثكٞ

 ؼتٗا ٚعٛرْا أيكٝٓا

  بايكضْؿٌ ٔثكٞ

 قضْؿًتني مٔ

 ايضبٝع آالّ يعطضُٖا تٗتٗظ

 ناهلٛا٤ ايٓاع١ُ أٜتٗا

  َجًو أْا نِ

 ٚأفُت ايؾكا٤ أعؿاص أتًؿغ

 ؿريتٞ تٓنِ اؿضا٥ل نٌ

 مزْا تتُضر أسالَٓا نٌ

 عقٝاْٗا تعًٔ

 يبها٤اتٓا ايغذٛر تضؾض
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 ايرباعِ تتؿتح سني أقبًٞ

 

 ايٓز٣ عٔؾل ؽتا٤ بعز

 ثػضى ع٢ً قبًيت اثض

  اـٛف أؽباح اطضرٟ

 خٛؾٓا نرتع ست٢

 أٚالٕ ؽاٖزإ مٔ

 اؿب ٚالر٠ ع٢ً

 يًذٕٓٛ ايعًٝا ايض١٥ يف ْكبع نالْا

 ايزَٛع مبًح ْػتغٌ نالْا

 اْتشاصات٘ عٔ املطض ٜتٛقـ سني

 األؽٝا٤ تتأٌَ نعارتٗا تبك٢ اييت عٝيٖن َٔ آٙ

 ٚايتعغا٤ ايٓغا٤ تتأٌَ

  ساّل بعز ػز مل

 يعٝٓٝو ايًذ٤ٛ قضصت يشا

 ٚدعٗا تٓعِّـ عًٖٗا

 تٓاّ عًٖٗا

 تٓاّ عٝيٖن إٔ يٛ آٙ

 اؿُاّ طٝٛص ألدًٗا العتكًت
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 تٗزٖزٖا إٔ ألدٌ

 اهلزٜض ٖشا ع٢ً تغتٝكغأل نٞ

 َهإ بهٌ ٜٓتؾض ايشٟ

 

 ؽ٤ٞ نٌ َٔ َتعب نِ سزٜكيت ٜا آٙ

 ٚسٓإ سٓإ أيـ عٔ أعح

  عاي١ٝ مد١ُ نبري٠ ؽذض٠ عٔ أعح

 ايظَإ َز٣ ؼتٗا أْاّ
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  ايػِٝ ٜغطع

ِّ أْٝٓ٘ ٜغهب  باصتٝاب ايٓز

 ٚاْهغاص

 ايغؿض محاقات ِؿضع عأبح

 مساؤى عاسض٠

 األَطاص بٝارص يف ؽٓكّا املًكا٠ أٜتٗا

 

 عؾكّا تهابض ٖض١َ دغز تكتشِ ايقٓابري ؾذ٠ٛ

 فٕٓٛ ؽاب مؿيت ع٢ً تغضح

ٍٕ تعتٗز   ٚصر١ٕٜ بآَا

  خْٝط دغزٖا ٜػظٚ

ٌُ  عضٜٗا ؽضؾات ع٢ً ايقؿقاف ٜشب

  ْٗزٜٗا عٔ ايهؿٔ ٜؿتُؿ

 ؽؿتٝٗا ع٢ً ؽؿاٖ٘ ٜٚؾٟٛ

  ععاهلا يف ايؿٓا٤ عري٠ ٜضاقب ٚاجملٕٓٛ

 ببط٤ ٜٓتشب

 ايعٖضاؾني بٓب٠٤ٛ ٜغضح
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 اـُغني غُٝاتٗا اـضٜـ ٜتأٌَ

 

  ؽؿتٝو َٔ أمجٌ

  عٝٓٝو يف اين٥ٛٞ ايعغٌ ساى

  دغزى بٝاض َٔ أمجٌ

  عُٝا٤ى سصا يف ايكاصؼ ايجًر ساى

 عهٓين يطاملا
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 اهلز٤ٚ ؿع١ ايظٚابع بضٜل ألَٛادو

 إيٝو ايٓعض أتكٔ نٞ  ايػظاٍ ساى قباي١ قؿٞ

 نايؾٛاصع ايػضٜب١ أٜتٗا

 بايؿٓا٤ تؿهُِّض مبؿضرٖا تأٖٚاتٞ

 ناينؿارع بٞ تٓٗل

 عيب دؾعّا ؾامثًٞ

 األْكاض ؼت نتُجاٍ عأَٛت غزّا

 ٚاآلثاص املتاسـ عاصقٛ عٝٓٗبين

  أعاْكو ئ

 غنبو أعرتٖر أٚ

 نايػضٚب عأٖضب

 ُٜغعؿين ؾضسٞ عار َا

 عطٛؾّا سظْٞ ٜعز ٚمل

 اؾٛصٟ بؿِ نايٓز٣ ايغد١ٖٝ أٜتٗا

 اقرتبٞ

 عتُيت بزرٟ

 اؿٝا٠ متٛت نٞ

 صمحو َٔ ٚتٛيز 
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 فؿا٤ى َٔ سكّا ٖٛ ايغُا٤ يف ايشٟ ايربٜل

 يٝاّل ايغُا٤ يو تظٜٓت

 َهٝادو تكًٝز ساٚيت

 يألصض عكؿّا فاصت َٓش

 

 تكُقو يف لشت ؾٌٗ

ٌٔ ؾغزى عؾكّا تتآنٌ األَٛاز  بكبالتٞ املبًٖ

 اقرتبٞ

 ايػظٜض املطض باب ؾُو

ٖٝاص َٚعطؿو  هشبين اؽتٗا٤ ت

 ايٓغا٤ نغا٥ض أَاَٞ َٛرع١ تعربٜٔ سني

 اهلٛا٤ يف نٛصق١ تطرئٜ
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 سبٝبيت تتٖٓكٌ ؾضاؽ١ َجٌ

 اؿظ١ٜٓ اجملٖضات بؿِ إبطٝٗا عضم تغهب

 بٝامٗا ايػّٝٛ متٓح

ٖٝاصات  اؿار َشاقٗا ايًُٕٝٛ ٚب

 يٞ عؾكٗا ايبشض ؽاٖز يٛ

  يًعافؿ١ ْؿغ٘ يرتى

 أدٓش١ بال يطاص نربٜا٥ٗا اؾبٌ ؽاٖز يٛ

 ؾضٜز يٓعاؼ األصض العتغًُت

 ايبشض َٓشزصات ع٢ً املٛا٤٢ْ ٚاْتشضت

 الْتؾ٢ بضؤٜيت ؾضسٗا اؿظٕ ؽاٖز يٛ

 َٚات ابتغاَتٗا ٚأرَٔ

 يٛ

ٕٖ يٛ  !!!أ

 ْٝغإ فباح يف ٜتغاقط سني املطض عبل يضا٥شتٗا

 ايعٗري٠ بعز ايٓغِٝ يزغزغات ٜغتغًِ ٚقت ايظٜظؾٕٛ عبل

 املُت١٦ً ْقـ ايهأؼ يف ايٛصر َا٤ ْه١ٗ يضا٥شتٗا

 األطؿاٍ بأْاٌَ ٜٓتؾٞ صاح ايشٟ املعٖطض ايقابٕٛ ْه١ٗ
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 ايٓاع١ُ ٚدِٖٛٗ ٜػغًٕٛ سني

 ايُٝٔ ق٠ٛٗ َٔ تٓزيع اييت ايبدٛص صا٥ش١ يضا٥شتٗا

 ايتٖؿاستني بٓه١ٗ املٓتؾ١ٝ األصانٌٝ صا٥ش١

 ... يضا٥شتٗا

 !!!آٙ

 صا٥شتٗا بعز َٔ ايعطٛص تعٝؿ نٝـ

 !!نٝـ؟

 

           

  

33



ــــــــــــــــــــــــــ صٜرب ٖبٕٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فضخات اين٤ٛ   

 

 االْتعاص َٝالر قبٌ

ِّٕ   بها٥٘ تناصٜػ ًٜ

 ايشاٖبني بأسالّ

 ٜبهٞ ايشٟ ايٛصم أَاّ فُت٘ ُٜجين

 ....ٜٚضسٌ

ِٕ  نربع

 ..أٚ

 غباص

 :ي٘ ؾأقٍٛ

 ايقبابات ٜاخامت

 ايقكٝع طري ٜٚا

 إيٝو عأعتغًِ

 اؿٓني ٚأفٛات ايٛصٜز اطرساّ بني

  فٛتو عأدًز

 ...بزَعتني

 سزارى أتبع ئ

 ايغؿض ٜٓتشب عٓزَا إال

ٌٖ  َطضٙ بزؾكات ىٓكين ظ
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 قٗضٟ بضٚز يف ٜٚتٝ٘

 نايؾُػ سامْل ٖٛ

 بٝين نايػِٝ أٚ

ٖٛ!!! 
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 رَعاتو ثكًين

 ايبها٤ عٔ نإْٛ غُٝات تتٛقـ سني

 ايؾٛم  خامت١ ٜا

 ايقكٝع ٚميا١َ

 ببٛسو أنتغ عأبك٢

 ايضَل سٖت٢

 ايغشب نكضْؿ١ً ٚأْجين

 ؽعضى ؽكض٠ خًـ

 خاصدو أعض ئ

 ايهٛانب ست٢ األؽٝا٤ تغبح خًذاْو ؾؿٞ

 اْؿالتات٘ َٔ َزاصٟ عأٚقغ

 ايضدا٤ ايٛاعع١ بابتغاَيت اينذٝر مشو ُأرِّْػ

 بزا١ٝ٥ ؿع١ َٔ نٗاصٕب
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 فزصى ع٢ً أفابعٞ ٖشٙ

 ايػُٝات ٚدع تتشض٣

 قًيب تضاتٌٝ ٖشٙ

 ايعشاب أؿإ تعظف

 أظزٜيت ٖشٙ

 ايًػات اب١ٓ ٚالر٠ عٔ تعًٔ

 األصض املضأ٠ أٜتٗا بعٝٓٝو أعض

 ايغُا٤ ٜاعضٜٔ

 املغتشٌٝ ٚسؿٝز٠

 ايٓذُٝات أٚمس١ املتظٜٔ ايؾٛى طَٔ َٔ غامب

  اؿشص خطٛط خًـ ٚأْغشب

 املغا٤ أٚ ايؿذض أٍٚ يف باملٓزٌٜ ٚأيٛح

  ْظٜؿٞ تًكا٤ َٔ ٚأنتب

 ايضٚح َٛاعٝز

 ايغؿض آٜات...  أٚ
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 ٚايؾذض ايزد٢ أْني َٔ

 ايكُض نتـ ع٢ً املًك٢ فُتو َٔ

 ؽضصّا ايٓاص أيؿغ

 مخضّا أصؽؿٗا

 ايعغًٝتني عٝٓٝو يف

 أمثٌ

 ٚايؾُػ ايرتاب صا٥ش١ أعتٓؾل

 ٚايكضْؿٌ ٚاملا٤

 األبٝض فزصى يف

 ايكا١ْٝ ؽؿاٖو

 نزَٞ

 ...عض١ٜ تٓظف

 ْؿغٞ يف ايبٝنا٤ ْرياْو اْزيعت

 أسضقتين

 بابتغاَتو

 اؾباٍ عؾكت نِ آٙ

 ؾغزى اَتزاْر إْٗا

 عؿضٜٔ ٚعٍٗٛ
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 أْؿاعو يف ايعبري الؼار تابع١ مجٗٛص١ٜ

 نٛباْٞ سٍٛ املاص طٝؿو م٤ٛ َٔ

 ايٓذّٛ إىل َٚٓٗا

 صَؾو صعؾ١ َٔ

 عضٚز َالسِ بزأت

 املغا٤ ٚإطالي١

 نايبالبٌ عٓهٕٛ

 ايٓاص ع٢ً ْضقك

 ْػضر ال مٔ

 ْؿضح أٚ ْنشو ٚال

 ايٓاص ع٢ً منؾٞ بٌ

 أسظآْا ْٓؿض ٚسني

 ايكٝتاص ٜٓتؾٞ

 سبٝبيت أْقيت

 قًيب يزقات

 ٚدضٜح فػري عقؿٛص ظٓاسٞ أطري

 أدًو َٔ

 ايضٜح ثٛص٠ أعًٔ

 بجُٔ الُتكٖزُص سغضتٞ
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 بايٓاص ٜهٔ مل اسرتاقٞ

ٟٕ ٚال  االؽتعاٍ َٛار َٔ بأ

 ببغاط١ اسرتاقٞ

 َٚا٤ ثًر َٔ عٝٓني يف

 ايعامل أْٗاص ؾُٝٗا ػتُع

 ...اؿض١ٜ

 ٚٚصرٖا رصبٗا تقٓع

 ٜزٜو بني خبظٖا ؽبظ

 ايه٦ٝب١ عٝٓٝو ٚيف

 ايقػاص رَٛع ؽضز
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 املهإ ؾغشات بني َتٓك١ً صٚح َجٌ

 ..!!أْا ال ٚظًٞ أْت

 األؾل أَاّ باٖت١ بًٝز٠ َكاعز

 سٖين يف ٜتكاعز ؽشٛب

 املالَح َؾٗز يف ٜتكطض عبٛؼ

 املهإ يف اين٤ٛ ٚامغاص أْا سٝح

 فاصخ١ ٚسز٠ طٚاٜا يف ٜتٝ٘ ايٛقت

 املؿادآت فُِٝ يف ايعابػ اهلٛا٤ نُا املاد١ٓ أٜتٗا َٚهاْو

 ايالٚعٞ يف تٗتاز ايزّ نضٜات أفٛات

 ايالدز٣ٚ صر١ٖ يف َبعجض٠ ٚخضا٥ط

 ايٓؿػ ٚصا٤ َا  تؿك٘ ال أصدٌ تتكاسؾٗا نض٠

 تهتٌُ ال َؾاٖز ٚأخض٣ فاَت َؾٗز

 األمل بؿٛم٢ املػرٖب٠ أٜتٗا عٛاى ايبٝاض خًـ َاسا

 األعري ٚاهلٛا٤ املامٞ بأْاؽٝز أْت قافض٠

 ايب١ٝٗ املضٚز آٚاْٞ يف بغُتو تغهبني ايعت١ُ يف َكعز٠

 ايغُا٤ ؽشٛب ٚعط أْت َن١٦ٝ

 !!!ايؿنا٤ ٖشا يف أْت غاَن١
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 اؿٝا٠ خاصز ْؿٝتو بٝزٟ

 فػريٟ اؿٓني ؾهٓت

 مجضات اؿب أيؿغ ضُتف َٚعو

 سٝا٠ سٝاتٞ يف َٛتو أمحٌ

 االستناص يزْٝا عؾكو ٜأخشْٞ

 االمزاص ع٢ً أْا غاؾ١ٝ

 أنتٌُ مل سٝح ٚعارتٞ يف ايزَٛع أتأٌَ

 تهتٌُ مل سب نؿادع١

 ايغضاب اختٝاص ؾأرَٔ املٛت ٚبني بٝٓو سا٥ض٠

 اينباب بني احملافض ٜاعُضٟ

 ماعّٝا ٚمتجااّل صَارّا بٝين تكـ

 بايبعار ٜٓظف ْظٜؿّا باتت ٚأسالَو

 َكًتٝو يف اؿب ؾادع١ سطُتين

 سًُٓا يتالؽٞ َٗزّا اؿب سغبت َا

 ناؿطاّ ايٛاقـ أٜٗا

 صناّ دعًتين

 األٜاّ نٌ َجٌ ّٜٛ ٚيف

 ايّٝٛ نٗشا
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 األمحل سبو أخباص أقك

 ايضٜح أَاّ خذٌ بال ايزَٛع بزّ ٚأنتشٌ

 ايقشضا٤ بٛد٘ ْاؾشتني اؿًِ آخض ٜا عٝٓاى

 نايزصٚب فاص ايشٟ بٛدٗو تٝٗو أّ اؿب تٝ٘ أمحٌ

 ايػضٚب فاص
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  عٝٓٝو يف اـضٜـ أسبػ

 ه٤ٞ ال نٞ

 األدضاؼ تكضع نٞ ايػّٝٛ ٚأالطـ

 أْا َتعْب

 نكًيب

 املؾًٍٛ ايعامل نٗشا

 عاؽٛصا٤ سنض٣ يف ايزا١َٝ ايضؤٚؼ ٚنتًو

 اعتٛا٤ خط ع٣ٛ يغُت

 ْقؿني إىل ايبؾضٟ ايكٗض نٛانب ٜٓقِّـ

 بايقؿا٤ ايغشاد١ ؽًط اييت نأْاٟ يغت

 األخطا٤ متتٗٔ اييت نأْاٟ ٚيغُت

 مبؿضرٖا تعاْٞ اؿٖك١ أْاٟ

 األؽٝا٤ نُا٥ٔ خًـ 

 *اؿبل أغٓٝات*

  اآلٕ بؾضٜاْٞ تعربٜٔ َٔ ٚسزى

 ايٛصٜز ٜضاى إٔ رٕٚ

 املؾٞ بطٗاص٠ تغتشُني
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 ايٓاعهات رٕٚ

  اؿب فًٛات تكُٝني

 ايبشريات عدا٤ ؾٛم

  تبٖك٢ مما ايباق١ٝ ٚسزى

  األخٝالت فؿا٤ َٔ

  أعرب ؾٛماى يف

 طٝـ َجٌ

 االَتزار صباعٞ 

 اؾٗات عضؼ أصاقب

  مْٛا ايضٜح خضبؾات آتٝات

 ايعالّ يف يتهتبٓا

  مشعتني يٓهٕٛ

ٖٛاح ؽضؽـ قطعيت أٚ  بايٝامسني ؾ

  ايؿضاؽات بعؾكٓا ْزعٛ

 ايؿنا٤ يف نهٛنبني ًْتكٞ

 املؿادآت ْغضم

ٍِّٛ   يغضٜض ايجضٜا يٓش

  ايبالبٌ فٖزصت٘ َا ْغرتم

 أغاصٜز َٔ
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 ايكبٌ عغٌ َٔ ايؾؿاٙ م١ً أخضدت٘ َٚا

 ..َٛعٝكاى

  ايغُٝؿْٛٝات غضاب١

 ايًػات َٝالر ؽتقض عٓزَا

 ٚسزتٞ دغٛص ع٢ً نعاؽك١ ؾغريٟ

  ايغبات ٚأمٓاٖا ايضقك أتعبٗا نػذض١ٜ

  ايزصٚب أٖزاب ؾٛم ٚاعرتخٞ

  اينباب سيو بو يٝغاؾض

 ايغشا٥ب يغؿح

  األَطاص سزٜك١ مٛ

 اهلناب يغٓابٌ  دٛق١ آخض عأنتب

 ايبشاص يغاسضات أمحًو

 ٜؾتام بضٕم ٚابٌ َجٌ أسنٓو

  ٚاألبٛاب ايٓٛاؾش ظٛع 

ِٗ ايعاؽك١ األْاٌَ يطضم  ؽشاى ٚأم

 اؿٓني ٜٓاّ إٔ إىل

 اؿبل أغٓٝات ٚتٓتؿض

 ايؾؿل آٜات أَاّ
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  ايغُضا٤ أٖزابو بني كبأ٠ نطؿٛي١ أستُٞ

 دغزى خًذإ يف ايغاخٔ مٗتٛط فز٣ أطًل

 ٖز٣ بال أعض

 أصاى نٞ أثضايٓٝاطى أقتؿٞ

 سصاى يف ايٓاٟ ؽزٚ أطًل

 ( ايٛارٟ عٕٝٛ) َؿرتم ٚأْظٍ

ِٖ نٞ  عٓاى أؽ

ٕٔ أَتطٝو   خؿٝـ نًش

 تاليو ؾٛم أفعز

 ايربنإ أتٓؿػ

 سبايو يف عايل منض بؾضاع١ 

 ايؾٗٞ ؿغٓو ٚأػ٢ً

 ْٗزٜو بني َالنّا

   قب١ً فز٣ ٚأعتعٝز

  يؾؿتٝو بؾٛم ٖاَت
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ِٔ  االعتٝكاظ ٜضؾض عُٕٝل نشً

 تٓٗٝزتو فز٣ يف أتٖٛغٌ

 َؾزٚر٠ سظْٞ أٚتاص تاصنّا

 خالل أغٓٝات يتقزح

  ايبشض سظٕ ٜضاقب نُٔ

 بٗز٤ٚ

 أْاًَو يزبٝب َتعٕب نٌُٓ أفػٞ

 بؾعضى تًعب ٖٚٞ

 نايغُا٤ أَتز

 أمُو عٓزَا

 ايػّٝٛ نتذاعٝز ٚأتٓاثض

 أٚرِّعو عٓزَا
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    فُتو َؿتاح قشؾت بٝزٟ

 يٞ ساد١ رٕٚ ايطاؾح غضقو ؽضاب تضؽؿني

 !!أْت ؽك١ٖٝ

 اؿًل يف نؾٛن١ٕ

 ؼزقني إالَا املظصع١ نأعالى ؽا٥ه١

  ايٓاطؾ١ اؿٓادض ٜاٚدع

 عؾكٓا ٜرتدِ رَٞ يف األخنض املطض إْ٘

 ايػُاّ َع١ً ؼت عٓام ؾغش١

 ايظٚاٜا أسز َك٢ٗ يف ايٓزّ َٔ ؾٓذاْني

 ايباب قضب ٚقٛصتني قبًتني

  قًبُٗا تضنا عاؽكني بُٗػ َبًًني َعطؿني

 َجًٓا بعنُٗا عٓز رَٛعُٗا ْغٝا

   رٖٛصّا باملٛعٝكا ايٛقت صعاف نٝط تعايٞ

 نكطاص املتٛافٌ األْني عٔ بعٝزّا

  مذٝر

 دٗاتٞ مٖٝعٔت

 قنبآْا بعز تٓهغض ٚمل
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 املبتٛص٠ ايؾضاٜني أَري٠ ٜا آٙ

 مشهاتٓا غٛص ايظَٔ ْغٞ نٝـ

 قبالتٓا تضاِْٝ

 اؾغز ٚمذٝر 

  فٛتو َابني

 وؽؿت ع٢ً املتًعج١ُ ايٓز٣ ٚقطضات

 ايضبٝع ٖشا

 ٚايعقؿٛص اؿُاّ بني َٚا

 بُٝٓٗا ايٛاقـ ظًو
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 قزَني بال اؿ٢ُ تتذٍٛ

 اؾًٝز بكاع يف

 ايؿا٥ت ايٛقت ع٢ً سكزٟ أمحٌ نعاؽل

 طٝؿو أتبع

 ايٛا١ُٖ أْت ٜا

  قًيب أمعُت

 رصٚبو ع٢ً

 األٚىل فضخاتٞ عٝعٝز ؾُٔ

 بزاخًٞ ميؾٞ ؾنا٤ْ

 بضرّا أؽتعٌ نايجكاب 

 ايجًر بٛد٘ فزصٟ ؾتٌٝ أؽعٌ

 املطض ؽضاؽـ أمِ

 ايباصر٠ َالعك٘ ايكُض فشٕٛ

 َين ايزصب ٜٗضب

    ٜتٓكٌ ؽكٞ نٓٗز

 ايؾؿتني َغاطب بني
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 ...طؿًيت

 ايظٜظؾٕٛ ٜعاْل عٓزَا األقشٛإ ٜاؽٛم

 ايزصٚب عرب

 ايػضٚب ؿع١

  األٚىل ؿعتٓا ٖشٙ ٌٖ

 ْٝغإ ٚد٘ بًٌٖ َطٕض عرب ايًكا٤ ْتًٛ سني

 األخري٠ ؿعتٓا ٖٞ أّ

 خًغ١ بعنٓا ْكبٌِّ سني

 ايعؾب صؤٚؼ تضاْا إٔ قبٌ

 ايقباح عٓز نايزؾ٢ً ايٖٓز١ٜ أٜتٗا

 برتٗقيب نِ

 ايضٜاح قب١ً ثػضى ع٢ً أؽعًت

 االْتعاص صمست بتأًَٞ نِ

 يًٓٗاص ٚأعزت

 يًكٝتاص

 يًهٓاص

 ايػضاّ تشانض

 بزصٚبو تشنضتٞ ْغٝت ست٢
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 ٜاسبٝبيت ؾؿٝين

 اؿاص ايضٌَ ٜتغًٖل سني األمحض ايٌُٓ ٚدع

 االعقاص قضب نايغؿ١ٓٝ ايٓا١ُ٥ أٜتٗا ٚؾٝين

  تتغاقط سني يًغُا٤ ٚد٘

  ٚدٕع رؾاتض

 ٚأَطاص

 ايػضٚب عٓز يًظٜظؾٕٛ املعاْل االقشٛإ ٚبؾٛم

 عًٝو ٌٗأط

  َتٛسِّزّا ؾاقبًٝين

 ؾٝو َتأفِّاّل

 ٚاؿضا٥ل املالَح ٜادب١ًٝ

 آساص سات بكضبو عأطٖض

 ايضسٌٝ سكا٥ب ؽزعين ٚئ

 ايػباص طٚابع تٛقؿين أٚ
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 ايٛصم فؿشات أَظم إٔ ببايٞ

 ..ٚأفضذ

 ...أٖشٟ ..أتعض٣

 ايكبٌ عٝز إْ٘

 !!!صخاّ َٔ ؾُٗا ٚسبٝبيت

 محاقتٗا ْاٖنُت َض٠ أيـ عؾضٕٚ

 ايؾاسب١ املضاٜا بٛد٘ عبغت

 ايالَع١ ايغُا٤ بٛد٘ عبغت

 املهابض٠ تؿزْٞ مل

 املتألي٧ ايٛد٘ ٚسات

 دزّا َتعب١ْ

 َبعز٠ُ

 نداصط١ َٖٗؾ١ُ

 غؿا٤ أبهٞ إٔ ببايٞ

 ايٛاصؾ١ ايعالٍ خًـ أتغًٌٖ

  ايٛرٜإ ٖذري أستغٞ

  ايبٛاخض عباب أَتطٞ
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  ايطا٥ضات رخإ

 املٗذٛص٠ املباْٞ أتغًل

 ؾا٥ز٠ بال

 ايٓاؾش٠ بًٛصات أنغض إٔ ببايٞ

 ايربْزا َٔ ْؿغٞ أصَٞ أٚ

  ايكبٌ عٝز إْ٘

 صخاّ َٔ ؾُٗا ٚسبٝبيت
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 عشاد١ ايػا٥ض ايظَٔ ىتربْا

ْٖٛاٙ  ايكبٌ بعطض ي

 ايؿذض عهانض أطعُٓاٙ

 بايغشض مُدٓاٙ

 ..ايكزِٜ بغضِّٙ ؾباح

 ...ايغؿض سإ: ٚقاٍ

 مٌٝ ايػٝاب خقض إٕ

 بأسْٞ ُٖػ ٖهشا

 َجرْي ايػٝاب ْٗز ٚإٕ

 ..بايغؿض سبٝيب ٜا ؾاقٓع

 ..ايظَٔ فضذ

 ايغؿض مبا٤ تٛمأ بٌ تطٗض

 ال ال: قًت

 صدٛع أيـ يػزٟ قًت

 مٝا٤ أيـ ٚيعؾكٞ

ٔٔ  ايٓشػ طَٔ ٜا ؾام

 ..اْكضض

 ..تبزر
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 ابتزٜٓا اؿب سٝا٠ َٔ مٔ

 ايكؿاص يبٛارٟ ٚأخشْا

 ..ايزَاص يضا٥ش١

 املطض ْؾٝز

 اهلبا٤ سصاعٝو تًٟٛ قبالتٓا

 ٚاؾؿاف اـبح ؾٝو تٓتؾٌ ؿعاتٓا

 اؿكٌ طٛاٜٚػ اصتزت رَٓا يف

 ايقٛص أب٢ٗ

 اينذض صبٝب ايضٜا٤ عًٌٝ ٜا ؾاختؿٞ

 ايغؿض نشكا٥ب ْٓظٟٚ ال مٔ

 ايضفٝـ باْتؾا٤ات ايٓٗاص بآخض ْكٓع ٚال

 املٓشزص ٚثػا٤

 ايؾٛم ايتُاع سضا٥كٓا  يف إٕ

 ٜؾتعٌ إٕ

 ايػباص دزصإ خًـ سظٕ نٌ ٜضَٞ

 آَشزص ٟ َٓشزص ٜا بٛدٗٓا تٓٛح ؾال
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 تؿٛح بٌ تٗارٕ ال األؾهاص

 اهلٓزٟ ايكٓٗب نٓبات

   األْٛف باػاٙ ًغ١خ تتغًٌ

 اـٛذ سبٝبات َجٌ ايٛقت عقري يف تٓػُػ

 ايتؿتٝؿ َعاقٌ يف بايتُٗٝؿ قه١َٛ ٚسزٖا ٖٞ األؾهاص

 اؾاسز٠ بايعني ُٜض٣ ال ايشٟ ٚيهربٜا٥ٗا يٛسزٖا

 مبكابًٗا بعٝز٠ اهلٛادػ

 اؿٓإ وتهضإ ال َتٛاطٜإ مًعإ ُٖا

  اهلٛادػ تكتٓك األؾهاص ًٜتكٝإ ال

 ايشانض٠ أعطح ع٢ً قٓافاتٗا تٛطِّع

 ايعٗض تتكٔ ايؾعٛس٠ بعًِ خبري٠ أٖٚاّ َجٌ ٚاهلٛادػ

 املقاصعني صَٚا عبٝز َٔ عٓؿّا األنجض

 ايهاطٜٖٓٛات عهاص٣ َٔ مثاّل األنجض

 ؾهض٠ ؾهض٠ ٚيٛسزٖا ؾضار٣ تتؿٖضم األؾهاص بُٝٓا

 اهلٛادػ بكٝار٠

 تعٗض ثِ يتتبٖدِض
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 ايعؾب ٜٓؿذض فُتو ْز٣ َٔ

 ايًٛط غضع١ ٚتٓهُؿ

 أظاؾضى  بني

 سكًو يف اؾٛصٟ بؾتا٥ٌ ؾاصؾكٞ

  نجب عٔ ايبٓؿغذات ؽزٚ تابعٞ

 عؾك٘ أعٝاْا نِ ايٛدٛر إْ٘

   ايعقٛص أطقات يف عٓا ٜؿتؿ

  ايبانض ايقباح يف املٛعٝكا َٛاعٝز ٜا

   ايًٌٝ َٓتقـ يف ايك٠ٛٗ ْٚه١ٗ

 ايظصاطٜض ْطاصر ْظقظم عٓٛصم

 ايضفال بأفٛات األصض يف َا ٚيٝٓؾػٌ

 سًُٓا يٓا

 ْغتٝكغ ٚئ
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 املدًع١ ايغْٓٛٛ أبٛاب تكضع َٓاأسال

    اـاؽع١ َظاصعٓا يف ايتؿاح تغضم

 تغتػٝح املؾاْل ع٢ً اؿضٚف

 االععاف غضف يف تغتػٝح يًزّ مُارات غزت اييت املالبػ

  ٜقزح قشص ٚفـ بأيـ املٓعٛت ٚاينُري

 أٚ يع١ٓ ٚال صمح١ ال سٝح ايكاع١ٝ ايغُا٤ يف ؾضاؽ ٚمث١

 األصض ًٜعٔ طٛؾإ

 ايٛطين املؾؿ٢ يف اؾجح بضار راخٌ تقًٞ املبتٛص٠ اؾُادِ

 ايبتٛيٞ ايغضٜض يف قٛار ؼت عاٖض٠ تضتعؿ بُٝٓا

 ايظيظاٍ ؾِ ؾٛم ناأليـ ايٛاقـ بًزٟ يف ايش٥اب عٌٜٛ إْ٘

 ملٛت َٛت َٔ املتغ١ًً املزٕ تٓٗاص برببض١ٜ

 تغتؾضؼ ايٛارع١ ايكبٌ مسا٤ بال بالرٟ

 ايؿتح عٛص٠ تكضأ بالرٟ سٍٛ ايبػاٜا ُٚقبٌ

 األصض باعٛا َجًٝني يضعا٠ خا١ٜٚ أدغار ع٢ً تغضح ٚقطعإ

 ٜغتشل ال ملٔ

  ...عٛص١ٜ ٜٓزب ٚاملٛت
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 بضٟ طعرت ٚغقٔ فٓٛبض٠ َؾُٝيت ٖشٙ

  ٚايبابْٛر اؾضدري دشٚص بني

 خذٌ أٚ انرتاخ رٕٚ تُٓٛ

 ، ٚأٌَ ٚدعّا تتأفٌ

 ايضث١ ناؿزٚر تتعضز خٝبيت

 ،  اعطٛا١ْ تزٚص قًيب ٚيف

 نًجّٛ أّ بأغٓٝات ْعغ١

 ايبظم ٚتض ٜا استنين

 ٚايبشض ايٝابغ١ خاصز ايِٖٛ خاصز صسًٛا َٔ نُجٌ صاسٌ

  األٚتاص ١ًًَٗٗ ققٝزتٞ دٓاط٠ عتأتٝو ٜابظم قًٌٝ ٚبعز

 بزاٚت٘ يف ناؿظٕ ق١٦ُ

  ْٗزٜٗا أؽضعت ؾتا٠ ٚعتأتٝو

  غٛا١ٜ رٕٚ ايقُت سٝح يًضٜح

  نأؼ رٕٚ ٚايجٌُ

  اـايزٜٔ أٚؽاّ تتشنض إٔ البز بعزٖا

   اؿذض ٖشا ع٢ً ْٚكؾٞ

 سذضٟ سانضتٞ

  ايغاخ١ٓ ايؿٛم٢ ٚتًو ايربر ساى ْٚكؾٞ
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 َضاٖكّا طاٍ َا إهلّا تػٟٛ عشصا٤ عضاؾ١ ٚؽاح ٚصٚسٞ

 األسظإ سٚ ايًعني ايبظم خ١ًًٝ ٜا رَعيت ٜا تٓغين ؾال

  اؾًٝز نغبا٥و املتذُز٠ أسزاقٞ تٓغٞ ال

   ايؿكُات سنض٠ يف 
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 فؿات٘ عٔ اؾٕٓٛ ٜتد٢ً ؾٝو

 بعز ُٜدًل مل ايشٟ ايٝكني ٜٚكتبػ

 ايؾتا٤ ساى اآلخض ْٚقؿو ايبشض ْقؿو

 تآنًت املٓايف يف ؽؿاٖٞ بنع

 اؿب تعاْٞ ٚبكاٜاٖا

 فاعك١ بٌ قُضّا ايؿعٝين

 ايهضنٞ طٝٛص اعتؿاقت ؾٝو

 ْٗزٜو عٓز ؼًٝكٗا ٚاْت٢ٗ

 األصط ْبع١ َٔ اتضعٝين

 يؤيؤّا ٚاعتدضدٝين

 أْؿاعٞ فز٣ ايًٛط سٓادض أطعُٞ

 ممضاتٞ يف  فٛتو ٜهتٗغ

 دضس٘ عٔ اؾضح ٜتد٢ً ألدًو

 ايٛتض أٍٚ يف ؿٓ٘ ايجػض  ٜٓغ٢

 ايقُت سزٚر ٚصا٤ فزاٙ ٜٓغشب
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  ؾاْجضٜين طَاْو ٖشا

  أصض ع٢ً َغاَاتو َٔ

  بايؿضاؽ َهتغ١ٝ

  املتزؾل املاؼ بًعاب َجك١ً ايٝٛاقٝت

 أسْٝو ؽشُيت َٔ

 اين٤ٛ أدٓش١ َعٗا سا١ًَ تتزؾل

 ؾكاع١ تًٛ ؾكاع١ ايػّٝٛ ٚنضٜات

 بٓع١َٛ ُٜٗغين خُٝيت ؾٛم ايؾٗٞ املطض ُٖػ

 املا٤ أٚع١ٝ يف إفبعٞ أغُػ إٔ رٕٚ

 قًٝاّل  ألْغ٢

 قًٝاّل قًيب بٛطٕ ألسٖػ أٚ

ٍٖٚ ٜؾب٘ ايربر  ايػضاب١ أ

 ْاص َٔ سؿض٠ ؽؿا ع٢ً اؿب نٗغتريٜا أتٓكٌ

  ؾُٞ ع٣ٛ دعبيت يف الؽ٤ٞ

 ايربر ؽٛاصع يف غٛصٙ ٜٓجض ايشٟ

 دٝزّا صبٝعو أتؿٖك٘ نٞ ايغْٓٛٛ أمل ٜٓكقين

  ايتني ؽذض٠ ٚدع ٜٓكقين

 ؾٝو ايتذشص عًّٛ أتؿك٘ نٞ

 ٚاؿضب يًؾتا٤ صٚاٜتني يف
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 ٚأسالَو فُتو دٓبات ع٢ً َٔ أَٗض

 ٚاقؿّا إال أْاّ ؾال سظْو عٔ ؽرباْين آ١ٖ تًٛ آ١ٖ

 املدِٝ يف ايطضقات نٛسٌ نجٝـ عامل

 ايطني بًٕٛ عذالت

 أَضِٖ يف عذاىل بؾض

 ايربر قٖبعات اصتزت قًٛب

ْٙ  مسا١ٜٚ ٚدٛ

 َطض َطْض

ٌِ أٚ ؾٛقٓا مسا٤ ال  قب
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   ٚدٗٞ أرؼ ؽعضى يف

 ايغُا٤ أْت سٝح

  حيًضٜ قا١َ أيـ أعطض

 ايربٟ ايظعرت قٛاؾٌ تتؾع٢ دغزٟ ٚيف

 طاغضٚؼ قُيت

 طٛصٚؼ يف تّٝٗا ٜعضبز ايتا٥٘ ْعؾٞ

 آْاٖٝتا أفابع تؾز ٥ٚاّ يف ٚعؾتاص

 ققٝزتٞ بني َغهّا تتنٛعإ
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)!( 

 ..َطض

  املطض ٜبًًين

 ,,ايٛاععتني عٝٓٝ٘ يف ىب٦ين

 األقزاّ ع٢ً عريّا ايٓاطسني صس١ً أْبا٤ عًٞ ٜكك

 خٓزاع يطـ بهٌ بايٛسٌ ٚ بٞ املرتبك املطض ٜٚضَكين

 ,ْؿغٞ أعضاص يٝدربْٞ

 ايقزاع ؽهٌ اآلخش٠ أع٦ًيت عٔ ٚهٝبين 

 ,, ايٓٗا١ٜ ظٌ!! أْا؟ َٔ

 ,, ايبزا١ٜ َضض أّ 

 َات قز َٛت خطا ٜتًٛ َٛت ٚنالُٖا 

 , احملرتم األخنض اؿًِ 

 ٜتِٝ طؿٌ عٝين َٔ  ايٓٗضايؿا٥ض

 , اغتقبت قز َٓتشض٠ أخت ؽكٝل,

 ,,باألَػ مضٙ مت يؿت٢ ٚأذ

- يف أٚ  -سًبذ١- يف طؿٌ ؾِ َٔ ايؿا٥ض ايغاّ ايٓٗض ساى

  -ايزَؾك١ٝ ايػٛط١

ِّز  ,,  -األؾو سزٜح- َض

 ايغُا٤ إىل بايٓيب ّٜٛ سات عضدت اييت ايبػ١ً ٚقاتٌ
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 ؽؾع اإلْغإ تٛقٔ فال٠ إىل َٛت٘ َٔ ايعا٥ز غاْزٟ آثاص

 يًشٝا٠

 ,, ؾتا٠ خقض سٍٛ ايكضَظٟ ايؾضٜط أْا

 ايغضَزٟ اؾشِٝ َٔ ايعا٥زٜٔ ايطػا٠ ظًِ ْاٖنت 

 املهؿٗض ايظَإ إْـ ب٘ يرتَٞ بٓزقٝتٗا محًت ٚقز

 األٚب١٦ سافضتٗا عكٍٛ يف اؾاثِ  ٚفٛؾاْ٘ 

 عؿض دٛاط املطض ٚميٓشين

 ايٛسٍٛ عرب ٚأَنٞ بٛدٗ٘ ؾأصَٝ٘ 

 ٚاملتذ٘ ايػاصب ايٓٛص ع٢ً ألقبض 

 دضرا٤ أصض يبطٔ 

 ٜٚتبعين ؾأصنض

 ....ٜٚتبعين

(2) 

 ,,املٛت بعضبات املهتع١ غضبيت

 ,ايغاع١ ٚعٗض, األَٗات ٚمٝب, ايهالب ْٚباح 

 املقؿش١ ٚايغٝاصات 

 ايؾٛاصع املط١ًٝ ٚايزَا٤

 يًضفال ؾُٗا ايؿاؼ١ غضبيت

 يًُضآ٠ ْعضت نًُا بٛدٗٞ خضعا٤ َجٌ ايعابغ١
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 األْؿام ؼؿض قًيب راخٌ نايغِٗ غضبيت

 ,راخً٘ املرتٚ عهو ٚتعبِّز,  

 ٚاملًٗا٠ ايٓبض ٚتًػٞ 

 املأعا٠ تقٓع, 

 ايعضدا٤ أسقٓيت متتطٞ

 ٚايضَار ٚاؾُض ٚاملطض ٚباؿظٕ باؿ٢ُ ٚتجكًين, 

 فزصٖا يف اؿب سًٝب ْؾـ عٝز٠ َجٌ تكابًين

 اإلعٝا٤ يٓٛب١ املغا٤ أٍٚ يف ٚاعتغًُت

 ٚاألَغٝات ايٓٗاصات يف أغٓٝاتٞ تكابٌ غضبيت

 فُا٤ ٚآسإ ًَت١ٜٛ بأقزاّ 

 املغضح خؾب١ ٚع٢ً

 ايٛاقـ ظًٞ أخريّا ٜرتبع 

 ,,ايظَإ أٍٚ يف نٓٗض

  رخإ خٝط ايٓٗا١ٜ يف يٝػزٚ 
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 ... ايؾذض أعا٥ٌ

  بايجُض ػٛر نٓت أسكّا

 ايكزص صعٛر باغتتو أسكّا

 نايٓاص َين ٜٓجاٍ ايشٟ ايعبل ٖشا 

 بايغشض ٜنخ قًيب يف 

  يًضٜح أٚرعت٘ ايشٟ ايًطٝـ ايهضّ أٜٗا 

  ايقباب١ تٓزبو

 املطض ٜٚبهٝو. 

  أْت ؾأْت عضٚقٞ َٔ صا٥ش١ يو 

  اسرتقت ؾهٝـ

  ؾغتك١ ؾغتك١ أتغاقط ؾٝو طيت َٚا 

 قاَتو أَاّ املٓتقب دزٟ ظٌ ٜػب ٚمل

 املطض ٚاْٗاٍ ايهضّ أٜٗا ٜا 

  سضا٥كٞ بني َٔ تقاعز

 ؼرتم ؾًِ ٚاْتؾٞ

  ورتم ٚمل,  

  احملتنض اؿضٜل ؽٝطإ ع٣ٛ

  ٚاْتشبت قضبو ظاليٞ تعبت
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 ايؾذض أؾٝا٤ بني رْٚو

 ايزخإ ٚصا٤ ؾاْغشبت األٜاّ خطا تعبت 

  اـٝاٍ سٛاص يف تظاٍ َٚا 

  عدّٝا ؾقاّل ايزخإ َع

 فٛص ايشٖٔ مي٧ً

 ؾضٚعٞ يعضؼ أغ١ٝٓ صٚسٞ يف تظاٍ َا

 ..اؿذض ست٢ بٗا وتؿٞ ٚسانض٠ 

 

           

 النهاية
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