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 مقدمة

 
ِ٘ ٬أضَٛ ٚٝ ٖزٝ أ٤ أه٭ؼ ْٱ ٣َخٍ طٟٙ حألسكَ أ٬ى أ٤ أ ضَٛ

ٍَ ٖي أٍسٟ ِٙ ٳ٩ظسك ْٳ٫خ ٢ًخ٦خس ٚٝ  حٞظٱ َٖأط٫خ ٬أكسسُض اٞٯَّ ْٟ٭ال هكخرخط

، ٥٢ ٪ٌح  ٪ٌح ، ٢خ ٧ٚض ٖي ٚظزُض سكًَح ٬حكيًح ٢ُخ٧٦خطًٳص ْٱ  ْظخٍس

٢ظَىىًح ٚٳّ ٞ٭ٍٞي  َس ، ٧ُٚضٚٝ طٟٙ ح٣ٟٛٞخص ح٣ُٞزًَؼ حٞٛظخد ١ً٦ كٳ٣٧خ َٖأُص

١٫ْ أ٤ ٲًزَ ي٥ ٢طٛالص ْظٳخص ٢ـظ٩ً٣ ، أ٬ ٖ٭ٞٱ يٟٯ حألٖٝ أَٟز٫خ ، 

َٙ أ٤ طًَِ ٚٝ طٟٙ حأل٢٭ٍ ي٥ حٞٓظٳخص ؛ ٌٞٞٙ ٬ؿذ  سٳٗ٭ٞ٭٤ ٚٳّ ٞ

حٞظ٧زٳ٩ ْٱ أ٬ٜ حأل٢َ أ٦ٱ ٞسض ٬كيٰ ٥٢َ ٚظذ طٟٙ حألسكَ ، ا٣٦خ أ٦خ 

٬أ٦ِض أٲظ٫خ ح٣ٞـ٫٭ٞش ، ٢٬خ أ٦خ اال ضوع ٲـٳذ يٟٯ ٚٝ حَٞسخثٝ 

. ِٙ  ٬حٞوكخرخص حٞظٱ ٚظزظٳ٫خ ٬أ٦ِض ٬كٳيس ْٱ ََْظ

أط١ٟٛ رلَٲش ، ٬كَٲش حٞٛال٠ ٪ٱ حٞٛظخرش ، ٬٪خ أ٦خ ِٖٟض أ٩٦ ٲ٥ٛ٣ ٞٱ أ٤ 

ِ٘ ح٧ٞخُْش ٖ٭اًل ٬ًْاًل.  حٞٳ٭٠ أٚظذ ٚٝ ٢خ ٬ؿيط٩ ٥٢ آال٠ٍ ٢٬ظخيٍذ ْٱ أسكَ

ِٙ رخ٧ٞسزش ٞٱ ٚخ٦ض أكخسٳسًخ ٢ئ٣ٞش ٢٬طخيًَح ْٳخؾش ٦خرًش ٥٢  هكخرخط

 ٍٖٟذ غخىٔ ، غخىٍس ي٥ ١ٟٖ أكس ر٧ً٣ٯ حٞ٭ؿى يٟٯ أ٣ٚٝ ٬ؿ٩ . 

ِ٘ حٞٓٳخؾش طٟٙ ، رٛٳُض ٞٛٝ ٣ٍٟٚش ٖي ٬كٳ٣٧خ أْػلِض ٞ ٱ ي٥ ٢طخيَ

ِٙ طٟٙ طًزٳًَح  ٚظزظٳ٫خ ري٠ حٞٓئحى ح٣ُٞلَك١ أّٞ ٢َس ٬أٚؼَ ، ْٟٗي ٚخ٦ض ٣ٟٚخط

ِٙ ٬ي٥ حُٞٳَ ؛ ٣ٞ٬خ ٬ؿيُص ْٳ٫خ رٛخء ٚٝ ْظخٍس ْٱ ٢ـظ٧ً٣خ ٢ُ٬خ٧٦خ  ي٧

أٍىص أ٤ أٖ٭ٜ ٞٛٝ ْظخٍس ْٱ ٪ٌح ح٢ِٞخ٤ ٬ْٱ ٪ٌح ح٣ٞ٭ّٖ ، ط٭ٖٓٱ ي٥ 

ِ٘ ح٣ٞـ٬َكش ْٱ ٪٨ٌ حٞلٳخس ، ٧٫ْخٞٙ حٞٛؼٳَ ٬حٞٛؼٳَ ، حٞزٛخء  ، ْٟسِض ٬كي

ِٙ ٫ًَٖح ٬ن٣ًٟخ .  ٬٪٧خٞٙ ٥٢َ ٪ٱ أغًذ ٧٢

ِ٘ ح٣ٞظ٬َٚش ْٱ رلَ ح٧ٞسٳخ٤ ، ٞسِض  ط٭ٖٓٱ أٲظ٫خ ح٣ٞسٛٳ٧ش ، ْٟسِض ٬كي

ِ٘ ٥٢َ ٬ًِٖض ْٱ ضَح٘ ح٧ٞٓخٔ ٬حٌٞٛد ٬حٞويحو .  ٬كي



5 

 

ِٙ حٞي٦ٳخ ، ١ً٦ ٪٧خٞٙ ٥٢َ ٪١ ٟٞٗس٭س رؤ٪ٝ ، ٥ٛٞ حرظس٣ ٱ ٣٫٢خ ؾخٖض ر

ِٙ هلل  ِ٘ ، ْؤضٛٱ ٪٣ ِٙ ، ٬ضٛ٭ح ٧٫ْخٞٙ ٌٍد ْٱ حٞس٣خ٬حص ٲس٣ى ٞظ٫٧يحط

 :٬كي٨ ٬حغزَٰ ، ٣ْٛخ ٖخٜ حهلل ْٱ ٚظخر٩ حًِٞٲِ 

 "ا٤ حهلل ٢ى حٞػخرَٲ٥"  

 "غئ حهلل حًٞهٳ١"                              

 

ِ٘ ٥٢ حٞٓظ ِٙ ٢٬طٛالص َٳَ ٳخص ، أطليُع ي٫٧خ ٫ْخ ٪٭ طًزٳَٰ ي٥ ٢طٛالط

ِٙ أٲظ٫خ ح٣ٞـ٫٭ٞش ، ْظٗزٟٳ٩ ٢ى  رٳ٥ ىْظٱ ٚظخرٱ ح٣ٞظ٭حؾى حٌٰٞ أٖي٩٢ اٞٳ

 ِٙ ِٙ ، ٬أٍؿ٭ ٥٢ حهلل أ٤ ٲٛ٭٤ ٚي٬حء ٞٛٝ آال٢ ْخثٕ ط٧٣ٳخطٱ أ٤ ٲ٧خٜ ايـخر

. ِٙ  ٬آال٠ حٞٓظٳخص ح٣ٞـ٬َكخص ٥٢ ر٧ٱ ؿ٧س

ِٙ ٬ٞٛٝ ْظخٍس طَٰ ٦ٓس٫خ  ؾلٳًش ٬ْٱ ٫٦خٲش حٞٗ٭ٜ ٥ٞ أٚظذ ا٪يحًء اال ٞ

 ٣ٟٞـظ٣ى حٞؿخٜ .

 

ِٙ أٲظ٫خ ح٣ٞـ٫٭ٞش  اٞٳ

ُٝ سال٢ٱ                                                            أٍس

  أ.م                                                       
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 نبرة عن اجملوولة 

 

ٍَ ٚخ٦ض ٖي ٚظزظ٩   ٖخٞض ح٣ٞـ٫٭ٞش ْٱ أ٬ٜ هكخد ٫ٞخ ْٱ أ٬ٜ سك

أٍٚخ٤ ٖٟز٫خ ٫ًْٟٟخ ُطَؿى حٞسًخىَس  ٚٝ" أ٫٦خ طزيأ ٚٝ ٲ٭٠ٍ ؿيٲي رؤ٢ٍٝ  ٲ٣أل 

ٞلٳخس ضوع ٢خ ْظـ٩ًٟ ٲَٮ حٞي٦ٳخ رٟ٭٤ٍ ٢وظّٟ ، أ٬ أ٤ طٛ٭ اؾخْش 

 ؿ٣ٳٟش ٞلٳخس ٪ٌح حٞطوع ح٣ٞـ٫٭ٜ ".

 ػ١ ٥٢٬ رخٞظٓخإٜ ٢ٟٳجش حرظسخ٢ش ٢ى يٟٳ٩ ظ٭٬ٝٚط رَر٫خ سظًٳ٥٪ٱ ى٢٬ًخ ط

  ْٱ كٳخط٫خ ح٬َٞطٳ٧ٳش ٚؤٰ ْظخس  ٣ؿٱط

  طلٗٳ٩ٗ ٥٢ الري ٫خأ٢خ٢ ك١ٟ ٙٞ٪٧خ ؛ ًْٟٯ كي ٖ٭٫ٞخ ٚؼٳًَح ٫خريٍحسظ ٫ظ١ط

  أٲؿًخ ، ٫ْٱ يٟٯ ٲٗٳ٥ رؤ٩٦ ٚؼٳًَح ر٧ٓس٫خ ؼٕ، ط شػخرظ روك٭حص سٳَط

  ٱ " .٬ٲل٣ٳ٧ ٢ًٱ ٍرٱ ٢خىح٠ ٳٛس٦َٱس ضٱء ٲ٭ؿي ال" 

 ػ١ حسظكَىص ْٱ ٬غّ ٦ٓس٫خ ٞٱ ٥٢ هالٜ أسكَ٪خ رؤ٫٦خ 

  رـخ٦ز٩ سٳَط ضوع ٞٛٝ زظس٬١ط حٞـ٣ٳى لظ٠َط

 يٟٯ ٬ططَٛ٪١ أسخطٌط٫خ يٟٯ س١ٟط ٢لخؾَحط٫خ ح٦ظ٫خء رًي ٲ٭٠ ٚٝ ْٱ

 ر٨ٌ٫ ْؤ٦خ" ٢ًًٟٟش ؛ ٍٖٳٗش ظسخ٢شربر ١ ، ٬طػلذ طٟٙ ح٣ٟٛٞخص٢ـ٫٭ى٪

 ١"ٟٞٗ٭ر٫ ٬حال٦طَحف حَٞحكش سؤيٳي حٞظػَْخص

  ًحٚؼٳَ ٬أَْٛ  غخ٢ظ٩ ٬ٖظٱ أَٟذ أٖؿٱ

  ٢طخ١٫ٟٚ ٬كٝ ُٟٞٳَ حالسظ٣خو أكذ

  رػيٲٗخطٱ أؿظ٣ى ي٧ي٢خ ط٣خ٢خ طظُٳَ ضوػٳظٱ

 : حٞلٗٳٗش ْٱ ْؤ٦خ

  حٞٛال٠ ٚؼٳَس

 حٞؿلٙ ٚؼٳَس

 ؿيًح( ش٢ِيـ)  حٞلَٚش ٚؼٳَس

  ط٣خ٢ًخ ضوػٳظٱ ي٥ ٲوظّٟ حٞوخٍؿٱ ٢ه٫َٰ

  ُٟٞٳَ ٢سخييطٱ ٬أكذ - ٚؼٳًَح ضوػٳظٱ أكذ
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 ٖػظٱ ر٣خ ٞيٰ ؿيًح  ش٧ٖ٭ي ْؤ٦خ:  أ٢ظ٩ٟٛ ٢خ ؿ٣ٳى ٬أكذ ؾلٛخطٱ أكذ

 ... ق٭ٲٟش ٬ٞٳسض ٖػٳَس ٞٳسض

 ٫ٞخ ٞٳس ٩أل٦؛  ؟أغ٫ٓخ رًي٠ حٞك٭ٜ أ٬ حٞٗػَ ٬ٖي طسؤٞ٭٤ غيٲٗخطٱ ، ١َٞ

 ... ٢كًٟٗخ ٫٦خٲش

 ٍٮ أ٫٦خ ٲ٥ٛ٣ أ٤ طظطخر٩ ٢ى اكيح٥ٚأ حٞظٱ ٖػظٱ ي٥ سؤكٛٱ

 يٟٯ طًَْض س٧ش يطَ حٞؼخٞؼش ح٣ًَٞ ٥٢ أرٍٟ ٧ٚض ي٧ي٢خ حٞسخرٕ ْٱ

 حٞػيٲٗخص ٥٢ حٞٛؼٳَ

 ... رخر٫٧خ حأل٠ ٚظًٟٕ ؿيًح ر٥٫ طًٟٗض

 ... ٥٫ً٢ ؿيًح سًٳيس ٧ٚض

  غيٲٗخطٱ ن٣ٟ٭٦ٱ

٦ـي أ٤ ٢ـ٫٭ٞظ٧خ كٳ٣٧خ ٖخٞض ن٣ٟ٭٦ٱ غيٲٗخطٱ ، ٲيٜ ٪ٌح حٞ٭غّ يٟٯ "

 "٢يٮ حٞل٤ِ ح٧ٞخطؾ ي٥ ن١ٟ أَٖد ح٧ٞخّ اٞٳ٫خ ، ٬٪١ غيٲٗخط٫خ

 حٞليٲغ ي٥ ٪ٌح حٞه١ٟ ٖخثًٟش : ٬طسظكَى

 ٟٞ٭كيس ٬طَٚ٭٦ٱ..  ٍكــــٟ٭ح

  كٳخطٱ َس١ُط ريأص ٬٪ٌٛح

  ٬أ١ٞ ك٤ِ اٞٯ ٬طظل٭ٜ ٖٟٳاًل طٟزغ ال ػ١ سًخىس

  يٟٳ٫خ ططٓٗ٭٤ حٞظٱ رخٞٓظخس ٞسض أ٦خ ٦ــ١ً

 ... حٴ٤ كظٯ ضٳجًخ ط٧خٜ ١ٞ٬ ٬غزَص طًٌرض حٞظٱ حٞٓظخس ٞسض أ٦خ

 !!؟ ٬ْخص ٢ؿٯ ٖي ضٱء يٟٯ كِٲ٧ش نٝأ ٣ٞخًح

 حٞلٳخس غًٓظ٧ٱ ٞ٭ كظٯ سًٳيس سؤرٗٯ

 ... أريًح ٲو٧ٌٞٱ ٥ٞ ٍد ٪٧خ٘ أ٤ ٬ٲٛٓٱ

 ٞٱ َٓكش٢ُ ًَٚٮ سؤؿ٫ًٟخ ًَٚٲخطٱ أ٢خ

 ؟ ٍحكٟ٭٤ ؿ٣ٳ١٫ً أ٤ أي١ٟ ٬أ٦خ حٞل٤ِ ٣ٞخًح

 .. حٴ٤ رًي أريًح رطوع سًخىطٱ أيٟٕ ٥ٞ

 ٢زٍَحص أٰ ى٤٬ ؤسْـ ٲوظٓ٭٤ ػ١ ٧ً٢خ رخٞزٗخء ٲًي٧٦٬خ ْـ٣ٳ١٫ً

 !!؟ ي١٫٧ أرلغ سؤنٝ ٪ٝ !!؟ ُٞٳخر١٫ كِٲ٧ش سؤنٝ ٪ٝ

  ه١٫ٟٓ أؿَٰ ٥ٞ أ٦خ ؛ ٌٞح حَٞكٳٝ حهظخ٬ٍح ٥٢ ٪١

 ( ح٫٣ٞخؿَس حٞكٳ٭ٍ هّٟ) 

 يـــــــــــــــًٌٍح
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  ٦ٓس٫خ حٞٓظخس أغزق ١ٞ ْؤ٦خ

 ... أ٦خ ٣ٚخ ٬سؤنٝ طُٳَص ١ً٦

 

  حٞوخظ ٚزَٲخث٫خ ٫ٞخ ْظخس

 ... ٚزَٲخث٫خ ٲ٧ٛسَ ٥ٞ٬ ط٧ٛسَ ٥ٞ

 ا٢ؿــخء

                                                                       ٍِ. 

 

********* 
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  تبدأ زسالتوا الجانية قائلةثه 

 

 حٞسًٳيس حٞٓظخس طٟٙ أيي ١ٞ

 ىحث١ٍ ك٤ٍِ ْٱ أغزلض

 كِٲ٧ش ٬كٳيس ؿٟسض ٧َخء كيٲٗش اٞٯ ٞٳٟش ًحص ً٪زض

 ٢ؿض ًَٚٲخص سظَؿىح ٬ريأص

 ٬ح٣َٞف حٞؿلٙ ٚؼٳَس ٧ُٚض أ٤ رًي أهَٮ ا٦سخ٦ش ٧٢ٱ ؿًٟض ًَٚٲخص

 ٬كٳيس طًٳسش كِٲ٧ش أغزلض

 حٞـ٣ٳٟش أٞ٭ح٫٦خ أٍٮ كظٯ حٞليٲٗش ٪٨ٌ اٞٯ ٦هَُص

 ٖٟٳال ٣ٱأٞ ي٥ طوّٓ ٫ًٟٞخ

٥ٛٞ٬ ! 

 !! حٞليٲٗش ٪٨ٌ  ٢خ رخٜ

 ؟ حٟٞ٭٤ س٭ىحء ُ٪٭ٍ٪خ .. أ٬ٍح٫ٖخ..  أضـخٍ٪خ

 ؟؟ أٞ٭ح٫٦خ ال أٍٮ ١ٞ ٢ظسخثًٟش اٞٳ٫خ سظَُحدبر ٦هَص

 حِٞح٪ٳش حألٞ٭ح٤ ًحص ٬ُ٪٭ٍ٪خ..  ػ٣خٍ٪خ .. ءحٞوؿَح أضـخٍ٪خ أٍٮ ال ١ٞ

 ؟ حٞـ٣ٳٟش

 : ٖخثٟش ٦ٓسٱ أؿزض ٬٪٧خ

 " حألٞ٭ح٤ طزػَ ال يٳ٧خٰ ؿًٟض أكِح٦ٱ أل٤" 

  رظسخ٢ظٱا ٬رَٲٕ ؾلٛخطٱ غ٭ص أ٦سظ٧ٱ أكِح٦ٱ

 ْٱ ٪ٱ ٣ٚخ حٞليٲٗش ٪٨ٌ أٞ٭ح٤ ٍإٲش أط٧٣خ٨ ٢خ أٚؼَ حٟٞلهش ٪٨ٌ ْٱ ْؤ٦خ

 .حٞ٭حٖى

 حٞليٲٗش ٪٨ٌ ي٥ ٍحكًٟش ٖ٭طٱ ٬ؿ٣ًض ى٢٭يٱ ٢سلض ٚؼٳًَح رٛٳُض

 ! حٞـ٣ٳٟش أٞ٭ح٫٦خ ٬أٍٮ أهَٮ ٢َس ٫ٞخ أي٭ى أ٤ أ٢ٝ يٟٯ

 

 

 ا٢ؿــخء

                                                                       ٍ.ِ 
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 فقدان شخص

 

 ٖخٞض ْٱ ٢ٗك٭يظ٫خ حٞؼخٞؼش

 ي٥ ٞسًِش حِٞٓٗي  

 ... ٢خ ٢ٛخ٤ ْٱ

 .. ٬أ١ٞ رلَٖش ٲزٛٱ ضوع

 رخٍث٫خ اٞٯ ٖٟز٩ ٥٢ ٖكًش ٍكٳٝ طٌَٚ ٣ٟٚخ ى٢٭ي٩ ٲّٛٓٛ ٤أ ٲسظكٳى ال

أ٢خ أ٦خ ْؤؾٳّ اٞٯ ٖ٭٫ٞخ أٲؿًخ ، أ٧٦خ ٦ٓٗي أضوخغًخ يٟٯ ٖٳي حٞلٳخس " 

ًُٟٳخ ، ٬اٞٯ  ٲ٣خػٝ ْٗيح٧٦خ ١٫ٞ ْٗيح٤ ٥٢َ َس٣َض أ٦ٓخس١٫ اٞٯ حٞس٣خء حٞ

 "هخٕٞ حٞزَٲش 

 ٦ٓس٩ ٥٢ ٞٳ٩ا أَٖد ٚخ٤ حٌٰٞ حٞطوع

 ٪٣سخط١٫..  ؾلٛخط١٫..  ر٫خ حؿظ٣ً٭ح ٞلهش ٚٝ ٲظٌَٚ

 غيٲ٩ٗ ٬غٳش ٢ظًٌَٚح حٞزٛخء ي٥ ٲظ٭ّٖ ػ١

 حٴهَ َْحٔ يٟٯ أكي٪٣خ ٲزٛٱ ال ٤أ يٟٯ طًخ٪يح ْٗي

 .حٞـ٧ش ْٱ ٞٗخٌء كظ٣ًخ ٧٫ْخ٘

 حٞلٳخس طسظ٣َ ٬٪ٌٛح ٍؾخ رٛٝ ٞػيٲ٩ٗ ٲيي٭ح ػ١

 حَٞؾخ رًؽ ٲظو٩ٟٟ ٬ْٗي أ١ٞ رٳ٥

 ؿسي٘ ٥٢ ؿِءًح طلَٔ ي٧ي٢خ ح٧ٞخٍ رؤ١ٞ أضز٩ ٪٭: حٞٓٗي أ١ٞ

 كٳخطٙ ق٭حٜ رسزز٫خ طظؤ١ٞ طزٗٯ

 ٞٱ ضوخظحأل َٖدأ ْٗيح٤ ي٧ي طُٳَُص ١ً٦

 ٲزٛٱ ٖٟذ ىحهٟٱ ٥ٛٞ٬ ؾلٙأ ١ً٦

 ٢ِٲٓش حرظسخ٢ش ٫٧ٛٞ٬خ حرظس١ ١ً٦

 حٞطوع ٌٞٞٙ ك٧ٳ٧ٱ رسزذ ٲ٭٠ ٚٝ رٛٱأ ١ً٦

 ر٩ ؿ٣ًظ٧ٱ حٞظٱ ٲخ٠حأل أطٌَٚ ٞلهش ٚٝ ْٱ

 ٪٣سخط٧خ ٬٪٧خ ، ؾلٛخط٧خ ٚخ٦ض ٧٫ْخ

 يي٦خ ػ١ طوخغ٧٣خ ٬٪٧خ٘ ، رٛٳ٧خ ٪٧خ

 ..  ٲ٭حسٳ٧ٱ ٚخ٤ ٥٢ ٪٭..  ٲ٧٣٫ٓٱ ٚخ٤ ٥٢ ٪٭
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 حٞػ٭حد قَٲٕ اٞٯ ٬ٲَضي٦ٱ أسٗف ي٧ي٢خ رٳيٰ ٲ٣سٙ ٚخ٤ ٥٢ ٪٭

 طػَْخط٩ ْٱ ط٣خ٢ًخ ٲطز٩٫ ا٦سخ٤ ي٥ رلؼُض ٧٦ٱأ أ٦َٛ ال

 حٞيحهٝ ٥٢ ٦ٗٳًخ ضوػًخ

 رٓؿٝ ٩٧٢ طوٟػض ٬ٖي ؛ رٛخر٭ّ أضز٩ ٚخ٦٭ح ر١٫ ٢ٍَص ٥٢ ؿ٣ٳى ٥ٛٞ

 ٍرٱ

 ؟ ٢٬ًخى زخٞٱر ٲوكَ سئحٜ ٪٧خ٘

 ؟ ْٗيح٩٦ ي٥ سٳً٭ؾ٧ٱ حٌٰٞ حٞطوع سؤؿي ٪ٝ

 ؟ ْٗيط٫خ حٞظٱ ٬ٍكٱ اٞٱَّ ٬ٲًٳي

 ؟ ٩٧٢ ؿي٬ٮ ال ٦ظهخٍٰا ٤أ ٠أ

 غيٲٗٱ ٢ؼٝ ؿيأ ٥ٞ غيًٖخ.. ٥ٛٞ ٬

 س٭ٲخ ٦يه٫ٟخ كظٯ حٞـ٧ش رخد ي٧ي سٳ٧ظه٦َٱ رؤ٩٦ ط٣خ٢ًخ أ٥ٖ٬ ٧٧ٛٞ٬ٱ

 حٞزًؽ رًؿ٧خ رؤٲيٰ ٣٦سٙ ٦٬ل٥

 ..  ًٞٙ أ٥ٖ٬ كٗـــــــــخ

 ٍْٳٗٱ ٲخ حهلل ٍك٣ٙ

 

 ا٢ؿــخء

                                                                       ٍ.ِ 
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 زماديون 

 

 ٬ْٱ ٍحرى ٍسخٞش أ٬ كسزظ٫خ قٟس٣ًخ ٖخٞض :

 !!!! ٢ٍخىٲ٭٤ ؿ٣ٳ٧ًخ

ْٱ حٞزيحٲش طًـزض ٥٢ ي٧٭ح٤ حَٞسخٞش ، ٣ْخ ٪ٱ ىالٞش ح٢َٞخى 

 ي٧ي٪خ !!

 أ٦ٓس٧خ ٢ى ٦ظ٭كي ي٧ي٢خ

 ضوع ألٰ ر٫خ ٦ػَف ٬ال ٢طخي٦َخ ي٥ ٦ٛظذ ي٧ي٢خ

 ؾًٓخء..  ٢ظؤ٣ٞ٭٤..  ٢ـ٬َك٭٤

 حُٞٳَ يٟٯ طًَْْض ي٧ي٢خ ٬ٍكٟض طُٳَص غيٲٗش

 حٞظَحد طلض ٢يْ٭٤ ؿسي٪خ ٬أهَٮ

 ! ٚؼٳًَح ٢طخي٦َخ ٦ٛظ١ أغزل٧خ

 رؤكي ٦ؼٕ ال أغزل٧خ

 ٢ٛخ٤ ٚٝ ٥٢ ٲظ٧ٟٛ٣خ حٞو٭ِ

 حٞزخٜ يٟٯ طكَأ ١ٞ ٍر٣خ ٚؼٳَس ٬طسخإالص

 ٦ل٥ ٢ٍخىٲ٭٤

 طل٫ٟ٣خ ي٥ ٦٬ًـِ ح٣ٞٛز٭طش ٢طخي٦َخ طـظ٣ى ي٧ي٢خ

 ٬أ٦ٳ٥ رٛخء ٪ٳجش يٟٯ ح٣ٞطخيَ طٟٙ ْظوَؽ

 حٞ٭ٖض ٪ٌح ْٱ ًح أ٦خ ٬٪خ

 ٬كٳيس ََْظٱ ْٱ أؿٟس

 ح٧ٞ٭٠ ي٥ أيـِ ٧٧ٛٞٱ ؿيح هخْض ح٧ٞ٭ٍ

 ١ٟٖ٬ ٬ٍٖش َٳَ ك٭ٞٱ ضٱء ال

 ! ر٣ٟٗٱ أ٢سٙ ًح أ٦خ ٬٪خ

 ريحهٟٱ ح٣ٞٛز٭طش ح٣ٞطخيَ طٟٙ ٬غّ ٬أكخ٬ٜ

 رسزز٫خ ٬طزٟيص طؤ٣ٞض حٞظٱ ح٣ٞطخيَ

 رسزز١٫ طؤ٣ٞض حٌٞٲ٥ حألضوخظ أ٬ٞجٙ ٦سٳخ٤ أٍٲي

 ؿيٲي أ٢ٝ ٞٱ ٲٛ٭٤ أ٤ أٍٲي
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 ْٗف ٧ٞٓسٱ أهَٮ كٳخس

  ٧ٞٓسٱ سؤرٗٯ ٬أ٦خ ألكي أكي ال ١ً٦

 !! "أٞٳس ٪ٌح ٪٭ كخٜ أَٟذ حٞٓظٳخص ْٱ ٢ُخ٧٦خ"

 

أ٤ طظوٟع ٥٢ ٬كيط٫خ طٟٙ حٞظٱ طسٳكَ يٟٳ٫خ ي٥  ٍَٖص ٢ـ٫٭ٞظ٧خ

قَٲٕ حٞٛظخرش ؛ ٫ْٱ طَٮ أ٤ حٞٛظخرش ٪ٱ حٞلٝ حٞ٭كٳي ٣ًٞخٞـش ٢خ ٲس٫٧ٛخ 

٥٢ آال٠ ٬ؿ٬َف ؛ ٬ٌٞٞٙ ٫ْٯ ُطزٗٱ ى٢٬ًخ ٬ٍٖش ١ٟٖ٬ رـ٭حٍ٪خ ٞٳاًل ، كظٯ 

اًح ٢خ َٓض أيٳ٥ حٞزطَ ، ٬ن٫َص ٦ـ٭٠ حٞس٣خء ، ن٫َص ٫ً٢خ يال٢خص 

خ ، ٫ْخ٪ٯ طوَؽ طٟٙ حأل٬ؿخو ٬ط٧ؼَ٪خ يٟٯ غٓلخط٫خ حٞل٤ِ يٟٯ ٬ٍٖخط٫

حٞزٳؿخء ، ٬اً رخٞػٓلخص طزٛٱ ٬ططظٛٱ ٥٢ ٖس٭س حألٲخ٠ يٟٯ طٟٙ حٞٓظخس 

٬َٳَ٪خ ٥ْ٣َ٢ ٲل٥ٟ٣ ٦ٓس حٞكزخو ٬ح٣ٞآسٱ ْٱ كٳخط٥٫ ، ٬كٳ٣٧خ َٖأص 

ْٱ ٍسخٞظ٫خ أ٫٦خ ٖي ٍَٖص أ٤ ٲٛ٭٤ ٫ٞخ أ٢ٝ ١ٍَ غً٭رش حٞلٳخس حٞظٱ 

 ٌص ي٫يًح يٟٯ ٦ٓس٫خ أ٤ طلٳخ ٧ٞٓس٫خ ال ألكي طلٳخ٪خ ، ٬أ٫٦خ ٖي أه

َْكض حرظس٣ض أل٦ٱ أكسسض أ٩٦ ٪٧خٞٙ ٥ْ٢َ ٲطز٧٫ٱ ، ٬ٲٗ٭ٜ ٞٱ ٞسض 

َٙ كخاًل ْؤك٣ي  َ٘ ٥ْ٢َ طًخ٦ٱ ْٱ طٟٙ حٞي٦ٳخ رٝ ٪٧خٞٙ ٥ْ٢َ ٪١ أغًذ ٧٢ ٬كي

 حهلل يٟٯ ٢خ أ٦ض ْٳ٩ .

 

 

 

************* 
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 معنى اإلصساز

 

 !!؟ اٞٳ٧خ ٲً٭ى ح٣ٞخؾٱ ٦سٳخ٤ ٦َٲي ي٧ي٢خ ٣ٞخًح

 !!؟ ٦سٳخ٩٦ ٦َٲي ي٧ي٢خ ٲَكٝ ال ٣ٞ٬خًح

 كٳخط٧خ ٢ػٳَ ٦ٍَٗ ي٧ي٢خ ؿيًح أٖ٭ٲخء ٦ٛ٭٤

 !!؟ ط٨ٌَٚ ي٧ي ح٣ٞخؾٱ ٲؿ٩ًٓ ال ٧٢خ ٬أٰ ٲؿ٧ًٓخ ح٣ٞخؾٱ ٥ٛٞ٬

 رٛٱأ٬ رٗ٭س ٬سخىطٱ حكظؿ٥ حٞسَٲَ ْ٭ٔ ٦خأ حٴ٤

 ٬ضؤ٦ٱ طَٚٱ طؤرٯ ح٣ٞخؾٱ ْكٳ٭ِ

 أ٬ أٲخ٠ ٢ؿٱ رًي ٯاٞ كخؿظ١٫ ٥ٛٞ٬ ٬كك٣٭٦ٱ هٌٞ٭٦ٱ رؤ١٫٦ ؿٳيًح ي١ٟأ

 طؿ٧ًٓٱ ض٫٭ٍ أ٬ سخرٳىأ

 طـ٧ًٟٱ ٯاٞ ٬ط٭سالط١٫ ْي٢٭ي١٫ يٟٳ١٫ ٖس٭حأ٤ أ كظٯ حٞٗيٍس ٞيٰ ٞٳسض

 اٞٳ١٫ أي٭ى ٬ أك٥

 َٳَٰ ال أكي ٦خأ كٳخطٱ ٪٨ٌ رؤ٤ أي١ٟ

 ... رٳيٰ سؤهك٫خ حٞظٱ ٬أ٦خ

 أريًح ٦سٳخ٩٦ ٲ٥ٛ٣ ال ح٣ٞخؾٱ ٥ٛٞ٬

 ٦ظ٧خسخ٨ أ٤ ٲ٧٧ٛ٣خ ٥ٛٞ٬

 ٢َٲَ ٬رٛخء طًذ رًي ٥ٛٞ

  طـخ٪٩ٟ ٲ٧٧ٛ٣ٱ ٬ال ً٪٧ٱ ْٱ يخٕٞ سئحٜ ٪٧خ٘

 !!؟ حًٌٞحد ٪ٌح ْٱ سؤسظ٣َ ٪ٝ

 ق٭ٲاًل حًٌٞحد ٪ٌح ٲسظ٣َ ٥ٞ أريًح

 ح٣ٞخؾٱ ط٧خسٯأ أ٤ حٴ٤ ٥٢ سؤكخ٬ٜ

 ٛٝ ٢خ ٪٭ ٢ٓٳي ، سؤ٪ظ١ رظلٗٳٕ ك٣ٟٱ ر ٦ٓسٱ سؤضُٝ

 سؤكٕٗ أيٟٯ ح٧ٞظخثؾ ْٱ ىٍحسظٱ 

 ٍرٱ ر٣سخييس ٢ـيىًح ٬سؤّٖ ؿيٲي ٥٢ سؤريأ

 ح٣َٞس ٪٨ٌ ٯيٟ حٞظُٟذ ٲسظكٳى ٥ٞ ْخ٣ٞخؾٱ

 ٬أٍْؿ٩ ٖ٭طٱ رٛٝ سؤ٬حؿ٩

 ٍرٱ رٓؿٝ ٖ٭ٲش سؤٚ٭٤

 ٯَّاٞ ٲً٭ى ي٧ي٢خ طـخ٪٩ٟ ٥٢ ٬سؤط٥ٛ٣
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 : مشتنس أمل

 

 أٍسَْٟض طٟٙ حَٞسخٞش ٬٪ٱ طوخقذ ٚٝ حٞٓظٳخص

 أهظٱ ٲخ ١ً٦

 ٖزٝ ٥٢  ط٣ًٟٳ٩٧ ١ٞ ٍر٣خ ضٳجًخ سؤكٛٱ ْؤ٦خ

  يطَ شحٞؼخٞؼ ح٣ًَٞ ٥٢ رٍٟأ ٧ٚض ي٧ي٢خ

 كٳخطٱ ٥٢ ؿِءًح غزل٭حأ غيٲٗخص يٟٯ طًَْض

 ؟؟ رٱ ًْٟ٭٨ حٌٰٞ ٢خ أهظٱ ٲخ أط٣ًٟٳ٥ ٥ٛٞ٬

  ر٣َٓىٰ حٞ٭كيس أ١ٞ أٖخسٱ  طَٚ٭٦ٱ ٬ ن٣ٟ٭٦ٱ

 ؟ ٌٚٞٙ حٞٳس ٢ئ١ٞ هظخ٨أ

ِٙ ُح٬ٲٍش ْٱ ٦ِضأ ٪٧خ٘  طٛ٭٦ٱ ٤أ ِٙ ط٣أل ٬ى٢٭ي   يٳ٧ٳ

ِٙ  ٬طـيٲ٥ رًٳيًح ط٧هَٲ٥    حٞزًؽ رًؿ٥٫ ٢ى ٲؿلٛ٭٤  غيٲٗخط

ِٙ ٲزخٞٱ أكي ٬ال   كٳ٥ ٚٝ ٲٗظٟٙ ٬رؤ١ٞ ر

   حٞس٣خف ٧٢ٱ ٲَٲي٤٬ ٬يخى٬ح حٞلٗٳٗش ن٫َص ْظَس رًي

ٍّ ٢َكٟش ْٱ ٬٪١ يٟٳ١٫ ٖ٭طٱ ان٫خٍ أكذ ال ْؤ٦خ ي١٫٧ يٓ٭ص   ٬ًٍٞش ؾً

   ٖٟزٱ ْٱ ي٣ٳٗش ٢ٛخ٦ش ٫ٞخ ٚخ٦ض ٥٢ ٤أ ًٞٙ رًي ي٣ٟض

 ي٣خٔأ آال٫٢خ ٬غٟض ق٧ًخص ن٫َٰ ْٱ ٬طك٥ً هٟٓٱ ٥٢ يٟٱَّ طظ١ٟٛ 

  ٖٟزٱ

 !! حيظٌٍص  ٫٧ٛٞ٬خ

 !! ى٢٬ًخ يٟٱَّ طظُٟذ ٚخ٦ض ْكٳزظٱ  ٲ٥ٛ ١ٞ ضٳجًخ ٚؤ٤ ٫ً٢خ ٢٬ؿٳض

  أهَٮ ْظخٍس يٟٯ طًَْض س٧ظٳ٥  ٬َ٢ٍ رًي

  ٖٟزٱ أي٣خٔ ْٱ س٧ٛض

َْ حٴ٤   ٦سظ٧ٱ كظٯ ي٧ٱ حضُٟ٭٪خ  ٬ٍكْٟض َٳَٰ يٟٯ ْضطًَ

  ٚخٞسخرٕ ٬كٳيًس ٬أغزلُض

  يٳ٧خٰ ط٣أل ٬ى٢٭يٱ ٬كٳيس طـيٲ٧ٱ ي٧ي٢خ هظٱأ

 .. ْٗف 

 حطؤ١ٞ ٦خْؤ  رٗ٭س حكظؿ٧ٳ٧ٱ
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 ٦ٓسٱ ْٱ كظٯ رخٞـ٣ٳى حٞؼٗش ْٗيص

 .. آ٧٣ٞٱ حٞـ٣ٳى

٥ٛٞ٬ ... 

   ٖٟ٭ر١٫ اٞٯ حأل٢ٝ اٍؿخو ٬أكخ٬ٜ ك٭ٞٱ ٢َ٥ْ سًيُأ الُٞض 

  رٱ ٢خ حٴ٤ ي٣ٟظٱ ٖي ٪خ ٬

  طخ٩ْ ضٱء يٟٯ سَٲًًخ أرٛٱ ي٧ي٢خ طٟ٭٢ٳ٧٧ٱ ال ٌٞٞٙ

  .ح٣ِٞٲي ٲظل٣ٝ ٲًي ١ٞ ْٟٗزٱ

 ا٢ؿــخء

                                                                       ٍ.ِ 

 

********* 
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 : مضت ذكسيات

 
 كيع ٢خ ؿ٣ٳى طٌَٚص ٚؼٳًَح أيـزظ٧ٱ ٬ٍحٲش أَٖأ يخثٟظٱ ٢ى ٧ٚض ي٧ي٢خ

 ح٣ٞخؾٱ ْٱ ٞٱ

 أريًح ًحَٚطٱ طٓخٍٔ ال ًَٚح٪١ أل٤ رٛٳض ١ً٦

  ٧٢ٱ ٲٗظَد أكي٪١ هك٭حص غ٭ص س٣ًض ي٧ي٢خ ى٢ًظٱ اهٓخء كخ٬ٞض

  ٟٞزٛخء ٬كخؿظٱ رؿًٓٱ ٲ١ًٟ أ٤ ألكي أٍٲي ال  ْؤ٦خ

  ؾلٛخص ػ١ ربرظسخ٢ش ى٢٭يٱ حسظزيٞض

  حٞي٬ٍح٤ ٖخ٦٭٫٦خ حٞلٳخس أ٤ ىحث٣خ أطٌَٚ ١ً٦

 ٥٢ ْٳ٩ سٳظ٬ٌٖ٭٤ حٌٰٞ حٞٳ٭٠ ًٞٙ سٳؤطٱ حٞوٌال٤ ٚؤّ ٥٢ أًحٖ٭٦ٱ ٣ٚ٬خ

   ًحط٩ حٞٛؤّ

 ...  ٬ٞــــــــــــ٥ٛ

 ؟ ١٫ً٢ ٲظؤ١ٞ ٲظؤ٣ٞ٭٤ ي٧ي٢خ ٖٟزٱ رخٜ ٢خ

 !! ٖٟزٱ

 ؟ أل١٫٣ٞ طظؤ١ٞ حٴ٤ اٞٯ ٬ح٦ض ٬ؿَك٭٘ هٌٞ٭٘ ٞٗي

 !! حٞ٭ٖض ٪ٌح ْٱ ضٳجخ طـيٰ حٞكٳزش طًي ١ٞ ط١٫ٓ أ٤ أٍٲي٘ ٖٟزٱ

 !أل١٫٣ٞ؟ طظؤ١ٞ ٬حٴ٤ رسزز١٫ طؤ٣ٞض ْٟٗي ٖٟٳال ٖسٯأ أٍؿ٭٘ ٖٟزٱ

 رًي؟ ط٧ظهَ ٢خًح  حسظٳٗم ٖٟزٱ ٲخ ٢خٞٙ

 .؟ ؿيٲي ؿَف اٞٯ أ٠ ي٭ىط١٫ ط٧ظهَ ٪ٝ

 

٬كٳ٣٧خ َٖأُص طٟٙ حَٞسخٞش ، أكسسُض أ٫٦خ ال طظليع ي٥ ٦ٓس٫خ ْٗف رٝ 

ي٥ ٚٝ حٞٓظٳخص ، ١ْٛ ٥٢ ْظخٍس ، طظؤ١ُٞ ٬ال ُطزيٰ أ٣ًٞخ ٬ؾٳًٗخ ٫٧ٛٞ٬خ طٛظٓٱ 

 . رخٞزٛخء حٞيحهٱ ، كظٯ ال ٲ١ًٟ أكي٪١ ؾ٫ًٓخ ٬ا٦ٛسخٍ٪خ

 ا٢ؿــخء

                                                                       ٍ.ِ 

 

********* 
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 ال تيأسي -

 

 ِ٘ ِٙ ، ٬ٲ١ًٟ ح٦ٛسخٍ ِٙ ْٱ حٞس٣خِء ٌٍد حس٩٣ حَٞٛٲ١ ، ٲ١ًٟ رلخٞ ال طٳؤسٱ ْٟ

ِ٘ ٲ٭٢ًخ سُٳٛسَ ال ٢لخٞش ، سٳ٬ٌٔ ٢َحٍ ٦ٓس حٞٛؤّ ،  ٥َ٢٬ ٚسَ

 ْب٤ حهلل ٢ى حٞػخرَٲ٥ .ْؤغزَٰ ٬ال طـِيٱ ، 

 

 هنالك فسسان -

 

ٍّ يٟٯ ٥ْ٢َ ال  ٪٧خٞٙ َْسخ٤ٌ كًٗخ ، ٥ٛٞ ال طظًـٟٱ ، ٬طكٟٗٱ ٞٗذ ْخٍ

. ْٔ ْٕ الطسٳَٰ ى٢٬ًخ ٬ٍحء حًٞ٭حقّ ، ٧٫ْخٞٙ ٌٖٟذ ٲَٓٛ ، ٖزٝ أ٤ ٲَ  ٲسظل

 

 

 

٬يٟٯ حًٞٗٝ أ٤ ٲَٓٛ ٢ٟٳًخ كظٯ ال ُٲـَف 

 حُٟٞٗذ ؿَكًخ َخثًَح ..

 ١ْٛ ٥٢ كس٧خٍء ، ؿَص ٬ٍحء ح٫ٞ٭ٮ 

 ٬سٗكض ٢ٛس٭ٍس حٞـ٧خِف 

 ..٣ٚخ ٲسٗف ٥٢ ح٫ٞ٭ح قخثًَح

ِٙ سٳيطٱ   ْال طٟ٭٢ٱ ٖٟز

ٍٝ ٬ا٣٦خ  ِٙ رَؿ  ْٟٳس ٥٢َ ؿَك

  ٬ُٞي ٥٢ ح٢َأٍس يخًَٖح ..

 

 أ.خ                                          
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 : متكسزة صدمات

 " أنا محقــــاء "

  ك٣ٗخء رؤ٧٦ٱ أىٍٚض رخٌٞحص حٞٳ٭٠

  ٚخًر٭٤ حٞـ٣ٳى رؤ٤ أ٥ٖ٬ ؿًٟظ٧ٱ ٚؼٳَس رظـخٍد ٢ٍَص ٞٗي

  ْٗف كخؿظ١٫ ٬ٖض ٲَٲي٧٦٬خ حٞـ٣ٳى

 !!! ٚخًر٭٤ ؿ٣ٳ١٫ً

 .. ٬ٞــــــٛـــــ٥ ًٞٙ  أىٍٚض ١ً٦

  ... رطوٍع حٟٞٗذ ٲظًٟٕ ي٧ي٢خ

  اهَحؿ٩ يٟٳٙ ٲػًذ أ٩٦ كٳغ ح٣ٞطٟٛش ط٥٣ٛ ٪٧خ

  أسظ٧ُٟٓٱ حٞـ٣ٳى ٬ٞـــــٛــــ٥ أ٦ٓس١٫ ٥٢ ٞٳُٳ٬َح حٞٛؼٳَٲ٥ سخييص أ٦خ

  ط٣خ٢خ أهَٮ ضوػٳش ٬هٟٓٱ ضوػٳش أ٢خ٢ٱ

   ٞٱ حألضوخظ رؤَٖد ٬أ٦ػي٠ أطٓخؿؤ كٳخطٱ ْٱ ر٫خ أ٢َ  ٢َكٟش ٚٝ ْٱ

 .. ؿيٲي ضٱء ال ٦ــــًـــــ١

 :٬ٞـــٛــــ٥ رؤكي٪١ طًٟٗض حٞس٧ش ٪٨ٌ أٲؿخ

 ؟ ٧ٱظٖظٟ أ٠ حٴ٤ هٌٞظ٧ٱ ٪ٱ ٪ٝ أي١ٟ ال أ٦خ 

  ٚؼٳًَح طًذ ٖي غيٍٰ ٲسخٍ ْٱ ٲ٭ؿي ٬حٌٰٞ طظٍَٛ ريأص غي٢خطٱ

  أٲؿخ كٳخطٱ ٥٢ ٢٬ٟٟض ؿ٣ٳًخ ١٫٧٢ ٢ٟٟض ١ً٦

ِٙ سلــــٗخ  ؟ ك٣خٖخطٙ ٥٢ طظ٣ًٟٱ أ١ٞ أ٦خ ٲخ ٞ

 ضٱء ٫٧٢خ طظ٣ًٟٱ ١ٞ٬ ٚؼٳَس رظـخٍد ٢ٍَص

  أ٦خ ٲخ غي٢خطٙ ٚؼَص ٖي ٬٪خ أًْخٞٙ طٍَٛٲ٥ نِٟٟض رٝ 

  حسظُٟٓ٭٦ٱ ١٫٧ٛٞ ْٗف ٢سخييط١٫ أٍىص ؿيح غخْٳش ٚخ٦ض ٦ٳظٱ

  ؟!ٖٟزٱ أس٧ٛظ١٫ أضوخظ ٥٢ حٞػي٢خص ٞظٟٗٱ أ٦خ طوظخ٦ٍٱ ١َٞ ٥٢ُ ٲخ

  ر٩ ٢ئ٧٢ش ٬أ٦خ ٖيٍٰ ٪ٌح رؤ٤ أي١ٟ أ٦خ

  ضًَح رٱ ٲَٲي ٥٢ ؿ٣ٳى ي٧ٱ ٲزًي رؤ٤ ىحث٣خ حهلل أىي٭ح ٌٞح

 !! حٞـ٣ٳى أرظًي ٖي ٬٪خ
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ِٙ يـــٌٍح  : أ٦ـــــخ ٲــــــــخ ٞ

  ٧٢ٙ طزَٲض ْٗي

 ؿيٲي ٥٢ كٳخطٱ ريأص ٬حٴ٤

 رٳيٰ ٬سؤهك٫خ ؿيٲيس غٓلش سؤريأ ٬حٴ٤

 أريح ألكي أكظخؽ ال

 .. ٢ًٱ هخٞٗٱ أ٤ ْٳٛٓٱ

 

غ٭حرًخ ْٱ طٟٙ حَٞسخٞش ، ٬أىي٭ ر٩ ٚٝ ٢ـ٬َكٍش ٢ٛس٭ٍٍس  ٬٪ٌح ٢خ آٍح٨

ِٙ ْٗف ، حطَٚٱ ٚٝ  ِٙ رؤكي ، ٚ٭٦ٱ ٫٢ظ٣ًش ر٧ٓس ْٱ طٟٙ حٞي٦ٳخ ، ال يٟٳ

ِٙ أ٦ِض ْٗف   ضوٍع ٲًٓٝ ٢خ ٲلٟ٭ ٩ٞ ، ال طل٦ِٱ ٞل١٫٦ِ ، رٝ حك٦ِٱ ٞل٦ِ

 

 

************ 
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 عند فقدان األمل :

 
 حألهَٮ ٥٢ أغًذ ٢ل٧ش ٚٝ ٢ظظخٞٳش ٢ل٥ ٧ٞخ طليع ي٧ي٢خ

 ريحه٧ٟخ ٲ٥٣ٛ حٌٰٞ حٞػزَ ٢ٗيحٍ ٲه٫َ ٪٧خ

 … ٬ٞــــــــــــٛــــــــ٥

  ٞيٲ٧خ حٞػزَ كي٬ى ط٧ظ٫ٱ ي٧ي٢خ

 ح٣ٞطٟٛش ط٥٣ٛ ٪٧خ

 حأل٢ٝ ْٗيح٤ ٢َحكٝ ٥٢ ٢َكٟش أ٬ٜ طزيأ ٬٪٧خ

 ٢ه٣ٟش س٭ىحء حٞي٦ٳخ ٪٨ٌ ٦َٮ

 كال٬ط٫خ ٦ظ٬ٌٔ ٬ال ٧٢خنَ٪خ ؿ٣خٜ ٬ال ٦٭ٍ٪خ ٦َٮ ال

 ٩٧٢ حٞظوٟع ٦َٲي رٛخر٭ّ أضز٩ حٞي٦ٳخ ٪٨ٌ طػزق

 ( حٞػخرَٲ٥ ٬رطَ) طًخٞٯ ٖ٭٩ٞ ٧٦٬سٯ

  يٟٳ٩ ح٣ٞطٱ ٦لخ٬ٜ ْ٭٩ٖ ٦ٛ٭٤ ٬ٍْٳى ق٭ٲٝ روٳف أضز٩ كٳخط٧خ

 حٞـ٧ش ح٢خ٧٢خ أل٤

 ٢٬ػخيذ أ٪٭حٜ حٞوٳف ٪ٌح ٬أسٓٝ

 ٬طٗخر٧ٟخ ٦سٗف أ٤ ٧ٞخ الري حٞوٳف ٪ٌح يٟٯ حٞـ٧ش اٞٯ قَٲ٧ٗخ ٢سٳَس ٢ى

 ٢ظظخٞٳش ٢ػخيذ

 ٚٝ ريحهٝ طٛ٭٤ أ٤ ٲـذ غٓظخ٤ رظ٭َْ يٟٳ٫خ حٞظُٟذ ٦سظكٳى ٬ٞـــــٛــ٧٧خ

 ^^ ( حٞػزَ – حٞٗ٭س) ٪ٱ ٧٢خ

 ٢خ ٣ٛ٦ٝ كظٯ ٢ـيىًح حٞ٭ٖ٭ِ س٧لخ٬ٜ حٞلخٜ ٪ٌح يٟٯ ٦زٗٯ ٥ٞ ٦ل٥ ٪٧خ

 ر٩ ريأ٦خ

  حٞوخٕٞ ٥٢ ٢٬سخييس رظ٭ْٳٕ قزًخ

 حٞوٳف ٪ٌح يٟٯ ؿيٲي ٥٢ ٦ػًي حٞػٓظٳ٥ طٟٙ ٬رظ٭َْ

 حٞـــــــــ٧ش اٞٯ ٦٬ػٝ سٳ٦َخ ٣ٛ٦ٝ كظٯ

 ٢٬ػخيذ ٢طخٚٝ ط٭حؿ٧٫خ أ٤ الري كٳخط٧خ ٪ٱ ٪ٌٛح ٦ًـــــــــ١

 حأل٢ٝ ٦ٓٗي أ٤ أ٬ ٦ػزَ أ٤ ٲٍَٗ ٥٢ ٦ل٥ ٞــــــــــٛـــــ٥ ٬
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 ٟٞـ٧ش ٢سٳَطٙ ا٣ٚخٜ طَٲي ٪ٝ حٞٗخٍة أٲ٫خ َٖحٍ٘ اطوٌ ٬حٴ٤

 ؟ طٗي٠ أٰ ى٤٬ ْٳ٩ سٗكض حٌٰٞ ًحط٩ ح٣ٞٛخ٤ ْٱ طزٗٯ أ٤ أ٬

 ِٙ ِ٘ ، حهظخٍٰ ، أطَٲيٲ٥ حٞ٭ٖ٭ِ ٢ٛخ٦ ِ٘ ٬ال أكي س٭ح ِ٘ ٬كي ًٞٙ حأل٢َ رٳي

ِ٘ ، أ٠ طَٲيٲ٥ حٞظٗي٠ ، ٬حٞظوٟع ٥٢ ٚٝ حٴال٠ ٬حأل٪٭حٜ ، كظٯ  ى٤٬ كَح

طػٟٳ٥ ْٱ َخٲش حأل٢َ ٧٢٬ظ٫خ٨ اٞٯ ؿ٧خ٤ حَٞك٥٣ ، ٬ط٧خٞٳ٥ ٍحكش حٞزخٜ 

 ٬ٍَي حًٞٳص .!!!

 

 

 

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

  



23 

 

 أنت يا أنا !!! أين

 

 !!؟ أ٦خ ٲخ أ٦ِض أٲ٥

 ٪٨ٌٍسخٞظٱ  ر٩ أريأ سئحٜ

 ريحهٟٱ ح٣ٞ٭ؿ٭ىس حٞٓظخس طٟٙ ٢ى سؤطليع

 ! حٞي٬ح٢ش طٟٙ ٥٢ اهَحؿ٫خ ٬سؤكخ٬ٜ

 ٬حأل١ٞ حٞل٤ِ ٲ٣أل٪خ حٞظٱ حٞي٬ح٢ش

 ! ٫ً٢خ ٬أ٪ٟٛظ٧ٱ ٪ٟٛظ٫خأ حٞظٱ حٞي٬ح٢ش

 ؟ أ٦خ ٲخ أ٦ِض أٲ٥

 طه٫َٰ ١ٞ ق٭ٲٟش ْظَس ٧٢ٌ ْؤ٦ِض

 ؟ كيٲي ٥٢ رسالسٝ ىحهٟٱ ٚزٟٙ حٞل٤ِ ٪ٝ

 ؟ ٚسَ٘ أ٠ ك٦ِٱ أأؾًٓٙ

 ! ضٱء يٟٯ طٗ٭ٲ٥ طً٭ىٰ ١ٞ ٌٞٞٙ

 ؟ ريحهٟٱ ٢سظ٧ٛش أأغزلض

 ؟ ٪ٌح ٚٝ ١ٞ ٥ٛٞ٬

 ٚؼٳًَح ٦ٓسٱ أغخٍو ؿًٟظٳ٧ٱ ْٗي

 !ًٞٙ ي٥ يـِأ ٧٧ٛٞ٬ٱ حٞٛظخرش أكخ٬ٜ ْظخٍس

 !حٞزٛخء أٍٲي ٬طخٍس

    يخٞٳخ حٞػَحم أٍٲي أهَٮ ٬طخٍس

 ٬أ٣ٞٱ ك٦ِٱ سـ٥ ٥٢ أهَؿٙ كظٯ ًٞٙ ٚٝ

 !سخرٗخ ٧ٚض ٣ٚخ أي٭ى ٬كظٯ

 ًٞٙ ي٥ أطَىى حٞٛظخرش ْٳ٫خ أكخ٬ٜ ٢َس ٚٝ ْٱ

 ! ريحهٟٱ ي٣خ طًزَ ٣ٟٚخص ٪٧خ٘ ط٭ؿي ال ٬

ََفأُُ ٢َس ٚٝ ٬ْٱ  ٖٟزٱ يٟٯ ى٬ّأ أ٤ يٟٱ ٲـذ ْٳ٫خ ْؿ

 أكذ ٥٢ إلٍؾخء ْٗف 

 هٌٞظ٧ٱ حٞظٱ حٞٓظخس طٟٙ أ٢خ٢ٱ ٪ٱ ٤حٴ

  !٢ٍخى ٥٢ ٥ٛٞ٬ غيٲٗش ٚخ٦ض ْٗي
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 حٞٛزَٲخء ًٞٙ ٥٢ طًزض ٬ٖي ٚؼٳَح ٚخرَص

 ٍكٟض ي٧ي٢خ ٦ٓسٱ ْٗيص حٞلٗٳٗش ْٱ ْؤ٦خ

 ! ك٣ٟخ ٚخ٤ ٬ؿ٭ى٪خ ٬ٚؤ٤ ٍكٟض ػ١ حإلٚظٓخء كي ٧٢ٱ حٖظَرض

 ؟ أ٦خ ٲخ أ٦ض أٲ٥

ِ٘  ح٫٧ٞ٭ؼ يٟٳ٧خ ،ٌٞٞٙ اٞٱ كخؿظٙ ًِّؾ حكظخؿٙ ْؤ٦خ ٬ك٭ٞٱ ٢ًٱ أٍٲي

 . ؿخ٢ي رٟٗذ حٞػً٭رخص ٚٝ ٦٭حؿ٩ أ٤ ،يٟٳ٧خ ؿيٲي ٥٢

 ؟ طس٣ًٳ٧٧ٱ ٪ٝ

ِ٘ أؿٳزٳ٧ٱ  أٍؿ٭

 ؟ هخقٓش ٞلهش ْٱ ٧٢ٱ حٞل٤ِ أهٌ٘ أ٠ رـخ٦زٱ ٢٭ؿ٭ىس ُٞض ٢خ ٪ٝ

ِٙ أكظ٣ٝ ال ٲخهلل  أ٤ أكظ٣ٝ ال ، ح٫ٞي٬ء ًٞٙ ٚٝ كظ٣ٝأ ،ال ريحهٟٱ غ٣ظ

 ٞٳسض رؤ٬ٍىطٱ طَٚؽ حٞظٱ ح٬َٞف ٬رؤ٤ ، ٬ْخٍَش ٬كٳيس رؤ٧٦ٱ أضًَ

 ! ٢ًٱ

 ؟ كٗخ ريحهٟٱ أ٦ض ٪ٝ

 ؟ ٧٢ٱ سٟزٙ ٬حأل١ٞ حٞل٤ِ أ٤ أ٠

 ! أٍؿ٭٘ أؿٳزٳ٧ٱ

 ؟ ٪٧خ٘ طَٲ٥ ٢خًح

 ؟ ٬ٍقذ ٢ه١ٟ ٫ّٚ ْٱ طَٲ٥ ٢خًح

 ،٧ٟٞسٳخ٤ ٟٞطٓخء أط٣خػٝ ،كظٯ أ٦ـق كظٯ أ٩ًْٟ أ٤ يٟٱ ٲظ٭ؿذ ٢٬خًح

 . ٬ٟٞٗ٭س

 . ٫٧٢خ حٞو٬َؽ ٚٳٓٳش أي١ٟ ،ال غخ٢ٍش ْ٭ؾٯ رـ٭ِ أيٳص أغزلض ٞٗي

 ٬كطظ٩ ٥٢ يظ٣ظ٩ ٥٢ أهطٯ ، حٞٗخو ْٱ حٞ٭ٖ٭و ٥٢ أهطٯ ْؤ٦خ أ٦ٌٗٲ٧ٱ

 . ٬ٚآرظ٩

 ! رٗ٭س ٲًظػ٦َٱ حٌٰٞ حٞ٭ؿى ٪ٌح ٢خ حهلل ٲخ

 ؿيٲي ٥٢ حٞ٭ٖ٭ِ يٟٱ ٲـذ ٌٞٞٙ

 ر٧ٓسٱ حٞػً٭رخص ؿ٣ٳى ٬حؿ٩أ أ٤

 أ٦خّ ٖٟ٭د هيضض ٬ا٤ كظٯ ، ٫ٞيْٱ أغٝ كظٯ ٖٟزٱ أؿزَ أ٤ يٟٱ ٲـذ

 حإًٰ ال أ٦خ ، رسززٱ ٖٟ٭ر١٫ ْٱ هيش أٰ يٟٯ آسٓش ٞسض ْؤ٦خ ، أكززظ١٫

  . ح٣ٞوكج٭٤ اال
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 : لقلني فقسي عنود احلزن

 
 .. ٣ٟٗٞٱ حَٰٞٓٗ ح٣ًٞ٭ى ٪٭ ك٦ِٱ ٢خُحٜ

 ! حٌٞحَٚس َْحٌا سزٳٝ يٟٯ أٚظذ ىي٧ٱ

 يخ٢ٝأ أ٤ أٍٲي ٣ٚخ حُٞٳَ أيخ٢ٝ ٧ٚض ٞكخ٣ٞخ

 رخسظُالٞٱ حٞـ٣ٳى ْزيأ حًٞكخء يٟٯ ىحث٣خ حيظيص

 .. حٴ٤ ٲًظػ٦َٱ ١ٞأ

 .. رطيس ٖٟزٱ ٲًظػَ أ١ٞ

 حٞ٭ٍحء اٞٯ رٌحَٚطٱ أي٭ى ىي٧ٱ

 .. حٴ٤ ٥٢ س٧٭حص ػالػش ٖزٝ طَٗٲزخ

 ٚؼٳَح هٌٞ٭٦ٱ أ٦خّ ألسخ٢ق ٲٛٓٱ ر٣خ قٳزش ٧ٚض

 ! كي٬ى ٟٞػزَ أ٤ ىحث٣خ ٲٗخٜ ٣ٚخ ٥ٛٞ٬

 ٍكٳ٩ٟ أ٬ أكي ٞزٗخء أٚظَع أيي ١ٞ

 ! رٱ حٞظَٓٲف أ٬ يٟٱ حٞلٓخل ٣٫٢ش ١٫ٞ طَٚض

 ! ري٢خثٱ أٲيٲ١٫ طٟكوض أ٦خّ ي٥ ألغٓق ٲٛٓٱ ر٣خ قٳزش أيي ١ٞ

 .. طؤ٣ٞض اًح أرٛٱ أيي ١ٞ

 ! حَٞٓحش ٬حٞظ٠ِ حٞكًخ٠ أيظِٜ أيي ١ٞ

 ٚؼٳَح ر٧ٓسٱ أ٦َٓى أغزلض

 حٞٛظذ ٥٢ ٚ٭٢ش رٳ٥ أؿٟس

 ! أل٦خ٠ حسظٳٗم ػ١ أ٦خ٠ كظٯ ٬أَٖأ أَٖأ

 ٬أغَم أَؿذ غَص

 ! حأل٬ٍحٔ ٪٨ٌ يٟٯ َؿزٱ ٚ٭٢ش طوَؽ كظٯ ٬أٚظذ أٚظذ ػ١

 غيٲٗخطٱ اكيٮ ر٩ سزٗظٙ ٬ؿًخ اٞٳٙ ضٛ٭ص ي٧ي٢خ

 طوٌٞٳ٧ٱ ٬ال ٢ًٱ طزٗٳ٥ أ٤ أي٧ٱ ٧ٚض

 ! حٞكَٲٗش ر٧ٓس طـَكٳ٧ٱ أ٤ ال
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 أ٢خ٢ٱ غخىْظٙ ٞ٭ حٌٰٞ حٞ٭ٖض سٳلٳ٥

 أطٌَٚ٘ كظٯ حٞ٭ٖض ٥٢ ٚؼٳَح أسظَُٔ

 كيٲؼٙ ط٫٧ٱ أ٤ ٖزٝ سَٲًخ ٬أ٦ػَِ أغخرًٱ رؤقَحِ سؤغخْلٙ

ِٙ طئىٰ حٞظٱ حألر٭حد ؿ٣ٳى أَٟٗض  اٞٳ

 ٍٲخكٙ ٩٧٢ طؤطٱ حٌٰٞ حٞزخد أَٟٗض

 ! أٍحؾٳ٫خ ٥٢ حألضـخٍ ؿ٬ٌٍ ط٧ِو ٣ٚخ ٖٟزٱ ٥٢ ٦٬ِيظٙ

 ؟ ٢خ رؤ٦ٓس١٫ ٲُٳ٬َح كظٯ ٢خ رٗ٭٠ ال ٲُٳَ حهلل أ٬ٞٳس

 ! كٳخطٱ ٍطذأ أ٤ ٍَٖص ٞٱ هٌال٦ٙ رًي

 حَٞٓحٌ ٥٢ ٚزٳَح كٳِح ططُٝ حٞظٱ حألضٳخء ٥٢ طوٟعأ أ٤ يٟٱ ِٞح٢خ ْٛخ٤

 ! ْخثيس ٬ال ؿي٬ٮ ى٤٬

ِٙ ْزيأص  !! ر
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 تونيش القلب

 

ِٙ طـَيض  حٞؼخ٦ٳش ٣َٟٞس حٞوٌال٤ ٧٢

 حٍطٛزظ٩ حٌٰٞ ٬ٜحأل هكجٱ ٥٢ أط١ًٟ ١ٞ

 حٴ٤ ر٩ أضًَ ٌٰٞح٢خ  أي١ٟ ال

 ؿيًح ٚزٳَس روٳزش أضًَ أ٦ٱ ْٗف

 حألهَٮ طٟ٭ حٌَٞٚٮ هٳخالطٱ يٟٯ طكَأ

 هخغش ٌٞس ٫ٞخ حٞ٭كيس رؤ٤ أ٥ٖ٬ أغزلض

 حٞوٌال٤ أ١ٞ ًحٔ ٥٢ اال ر٫خ ال ٲطًَ 

 ٖٟزٱ ْٱ ٬طٛيسض حٴال٠ طَح٣ٚض

 حٟٞٗ٭د ٲـزَ حٌٰٞ حٞ٭كٳي ٪٭ ْخهلل رؤّ ال ٥ٛٞ٬

 ؿيى أ٦خّ ٢ى ؿيٲيس كٳخس أكٳخ أ٤ ٞٱ ري ال

 . ٬آال٩٢ ح٣ٞخؾٱ ًَٚٲخص أط٧خسٯ

 ٬هٌال٦ٱ ح٦ِيخؿٱ رٗيٍ ٚؼٳَح سؤٚظذ

 حٞـ٣ٳى أْٟظ٧ٱ ي٧ي٢خ رٳيٰ أهٌص حٞظٱ حٞٳي ٪ٱ حٞٛظخرش أل٤ سؤٚظذ

 حألهٳَ حٞوٌال٤ أ١ٞ رًي غ٭طٱ ْٗيص أل٦ٱ أٚظذ

 ٚخٞسخرٕ ػَػخٍس أيي ١ٞ أل٦ٱ أٚظذ

 ٢ظظخٞٳش ؿَيخص ٪ٳجش يٟٯ حٞوٌال٤ ط٬ٌٖض أل٦ٱ أٚظذ

  ر٢َـظٱ طًٳي غًٓش اٞٯ أكظخؽ

 ٫ٌٚح ؿخكي ٢لٳف ْٱ ٬أ٦خ٦ٳش ٞئ٢خ أُىحى ٬طـ٧ًٟٱ

 ٬أٚؼَ ١٫ً٢ سًخىط٧خ رٗيٍ أ٬ؿً٭٦خ

 ٬أ٣ٞخ ٬ؿًخ ٲسظَى٫٦٬خ ىٲ٭٦خ ١٫ً٢ أَْحك٧خ ٬ٚؤ٤

ِ٘ أكيح أهخقذ ال ٚظخرخطٱ ْٱ أ٤ ؿٳيح ط٣ًٟٳ٥  س٭ح

 أريٰ َٳخد ْٱ ٬أ٣ُ٦س ٬ٍحثٱ أٞظٓض ال أَخىٍ كٳ٥ أ٦ٱ أٲؿخ ٬ط٣ًٟٳ٥

 ( ال أ٠ ٪٧خ ٚخ٦ض كٗخ ٪ٝ:) رخٞٙ يٟٯ ٲوكَ ٬سئحٜ

 ؟ غالط٫خ َٳَ ْٱ ن٫َ٪خ طل٧ٱ ال ْظخس رؤ٦ٱ طئ٧٢ٱ أ١ٞ٬
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 ! َٚح٢ظٱ ٬رٳ٥ رٳ٧ٙ طوٳَٲ٧ٱ ال

 !! حَٞٛح٢ش ٢ٌ٪ذ ْٱ(  ٬حؿذ) حٟٞٗذ ط٣٫ٳص

 ا٢ؿــخء

                                                                       ٍ.ِ 

 

********* 

 

 

 

ال طل٧ٱ ن٫َ٪خ ْٱ َٳَ غالط٫خ ، ْٛ٭٦ٱ ًحص َٚح٢ٍش ، ٬حؿًٟٱ ٓظخُس حٞ

طٟظٓظٱ حَٟٞٗذ ٣٫٢طًخ ، حهظخٍٰ حٞلٳخس ، حهظخٍٰ ح٧ٞـخف ٬طلٗٳٕ حٌٞحص ال 

ِٙ أريًح ٣ْخ ْخص ٖي ٢خص .  ٬ٍحث

 

 

 

 

************ 
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 :جمنونة زغبات

 

 ٢سخء ٩ حٞسخيش ْٱ

 حٞسَٲَ يٟٯ ٢ٌَٚحط٫خ ريْظَ أٞٗض

 ٖٟٳال اٞٳ٩ ٦هَص

 سخرٗخ ٫ً٢خ كيػض حٞظٱ حٌَٞٚٲخص رًؽ طٌَٚص

 حٴال٠ ٥٢ حٞٛؼٳَ طل٣ٟض ْٗي

 حٞػُٳَس ٢ٌَٚط٫خ ط٧خ٬ٞض ػ١ ٬حكيس أ٧٢ٳش ط٧٣ض

 : رخٞٛظخرش ريأص ػ١ ر١ٟٗ ٬أ٢سٛض

 حٞٛظخرش اٞٯ حًٞ٭ىس أٍٲي

 حٴ٤ ر٩ ضًَأ ي٣خ حٞظًزٳَ أٍٲي

 طًظػ٦َٱ ٬أ١ٞ ؾًّ ٞلهش

 أ٦ي٠ ػ١ ألكي حضٛ٭ أ٤ أٍٲي ال

 حهلل اٞٯ ٬ك٦ِٱ رؼٱ أضٛ٭ أ٤ أٍٲي ا٣٦خ

 ٬حأل١ٞ حٞ٭ؿى ٥٢ حٞٛؼٳَ ٲٟل٩ٗ ٢َٲَ رٛخء ٢ى

 !؟ ٣ٞخًح أي١ٟ ٬ال أسظكٳى ال حٞزٛخء أٍىص ٣ٟٚخ ٥ٛٞ٬

 يخٞٳخ حٞػَحم أٍٲي

 طظ٧ٟٛ٣ٱ ٢ـ٧٭٦ش ٍَزخص

 ٖٟٳال ٬ٍيٱ ٥٢ أ٪ية أ٤ ٞٱ الري ٥ٛٞ٬

 . ..غ٣ض ٞلهش

 ٢سخء ٬ح٧ٞػّ حٞظخسًش حٞسخيش

 ،٬طخٍس ك٭٫ٞخ ط٧هَ ْظخٍس غخ٢ظش ٬٪ٱ سخيش ٦ػّ حٞ٭ٖض ٥٢ ح٦ٗؿٯ

 !! سظٛظذ ٢٬خًح سظًٓٝ ٢خًح ال ط١ًٟ حٞػُٳَس ٢ٌَٚط٫خ اٞٯ ط٧هَ أهَٮ

 ... ػ١ كخىس رؤىحس أ٢سٛض

 ٢َٲَ رٛخء رًي

 : ٖخثٟش ح٣َٞآس اٞٯ ،ط٧هَ ٲي٪خ ٥٢ ٲسٳٝ حٞي٠

 ؟ ٲيٰ أؿَف ٬أ٦خ ٢ظٯ اٞٯ
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 ؟ ٢ؿض أٲخ٠ رسزذ أطًٌد ٬أ٦خ ٢ظٯ اٞٯ

 

 ؟ حأل١ٞ ٪ٌح سؤطل٣ٝ ٢ظٯ ٬اٞٯ

 حٞي٬ح٢ش ٪٨ٌ ٥٢ ٲوَؿ٧ٱ ضٱء أًْٝ أ٤ ٲـذ

 حٞزطَ اٞٯ رلخؿش ٞسض ْؤ٦خ ٍرٱ اٞٯ سؤٞـؤ

 حألري اٞٯ ٢ًٱ ٲزٗ٭٤ ٥ٞ٬ ٍحكٟ٭٤ ْـ٣ٳ١٫ً

 : ٬ٖخٞض يٳ٧ٳ٫خ أ٣َؿض ػ١

َٙ سظـيُ٪١ ًَح ك٭ٞ  رؤ٬ؿ٩ٍ ََٲز٭٤ ، ٚؼٳ

 ٬َغَح٢ِظٙ رٗ٭ِطٙ ٢ًـز٭٤ّ ، ٫٧٢ِخ طظًـُذ

َٙ ٲظلخًٖ٭٤َ ِٝ ٥٢ِ يٟٳ  حٞ٭ٖض كظٯ ِؿ٫خِطٙ ُٚ

 ٬كٳًيح رخٞسخكِش ظـُي٘س ؛ ْٳ٩ِ ُطٛسَ حٌٰٞ

َ٘ أ٦ض َُ   . ْٗف ٬ٚس

 ا٢ؿــخء

                                                                       ٍ.ِ 

 

********* 
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 :غباء غفوة

 

 ... رطيس ر٩ ٢ََْضُأ

 ... رـ٧٭٤ أكزظ٩

 ٢٬وخىو ٚخًد ٍؿٝ رؤ٩٦ ط١ًٟ ط٥ٛ ١ٞ

 رًٳي ٢ٛخ٤ اٞٯ ٬ٲؤهٌ٪خ ٫ٞخ ٲظٗي٠ أ٤ اال ٩٧٢ ط٧ظهَ ط٥ٛ ١ٞ

 (... حألكال٠) 

 حٞوٳخٜ ْٱ ٩ً٢ يخضظ٫خ أكال٠ ٥٢ ٬ٲخ٫ٞخ

 ٬أقٓخٜ..  كذ.. ٬ُحؽ

 كز٣٫خ ػ٣َس ٩ٞ ط٧ـذ أ٤ ط٧٣ض

 ؿ٣ٳال ريحٲخط٩ ْٱ ْخٞلذ رؤّ ال

 رخألكال٠ الرؤّ ٬أٲؿخ

 حٞس٣خء أيخٞٱ اٞٯ ط٫ًَْخ ٣ٟٚخط٩ ٚخ٦ض

 ٢ٛس٭ٍس..  ٢ظ٭ؿًش..  ٢ظؤ٣ٞش حألٍؼ يٟٯ ٲسٗك٫خ كظٯ ال ٲٟزغ ػ١

 أٚؼَ ال رخَٞؿخٜ ضزٳ٫خ ٚخ٤ أ٩٦ ٢ى ٚؼٳَح ي٩٧ طػٓق ٚخ٦ض

 أهزخٍ أٲش ٫ٞخ ٲظَ٘ أ٤ ى٤٬ رًٳيح ٍكٝ

 يخى ػ١ رخٞس٧٭حص ي٫٧خ َخد

 ؟ ٢خًح رًي ٥ٛٞ٬ يخى

 !؟ ٖٟز٫خ ٫ٞخ ٚسَ أ٤ رًي

 ٚؼٳَح ٲـ٣٫ً٣خ ٚخ٤ ٢ٛخ٤ ْٱ طٗخرال

 ٬ٍكٳ٩ٟ َي٨ٍ رًي َٚ٪ظ٩ ْٗي اٞٳ٩ ط٧هَ ١ٞ

 . ٚؼٳَح حيظٌٍ أ٦خ حٴ٤ اٞٳٙ ييص ٞٗي:  ٖخٜ ػ١ ٫٧٢خ حٖظَد-

 !  طظٟزسٙ ٬حٌٞٗحٍس أ٢خ٢ٱ طّٗ ٢خ ُٞض أ٦ٙ ح٣ٞئسّ ٥٢ --

 !٢ي٬ٰ رخٍطكخ٠ حٞيحثن ٞٗخث٧خ طويضٱ أ٤ ح٣ٞئسّ ٥٢٬-

 ! حٞـَأس ر٨ٌ٫ طٛ٭٤ أ٤ حإلقالٔ يٟٯ أط٭ٖى ١ٞ --

 ؟ ٲخ ٍؿٝ ٧٢ٱ ط٧ظهَ ٧ٚض ٢خًح

 ؟ ٬حًٞخرَٲ٥ حَُٞرخء طـ٫٣َ أ٢خ٠ ٞٙ ٬أغٕٓ ًٍحيٱ رٳ٥ آهٌ٘ أ٤
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 ؟ حٞٗيٲ٣ش حٌَٞٚٲخص طٟٙ ؿ٣ٳى ي٥ حُٞزخٍ أ٦ٓؽ أ٠

 ؟ رٙ ؿ٣ًظ٧ٱ حٞلٳخس ٬أل٤ أ٢خ٢ٱ أل٦ٙ ْٗف

 ؟ ٧٢ٱ طظ٭٩ًٖ ٧ٚض ٢خ حٌٰٞ أهز٦َٱ

 حٞٗس٭س ر٨ٌ٫ ؿًٟظٙ ي٧ٙ َٳخرٱ ْظَس أ٤ أط٭ٖى أ٥ٚ ١ٞ -

 ي٭ىس رال ٍحكٝ ْؤ٦خ رؤّ ال ٥ٛٞ٬ ٧٢ٙ حًٞٓ٭ ٬قٟزض اٞٳٙ حيظٌٍص

 حٍكٝ --

 ٚخٞسخرٕ ٍإٲخ٘ طَٲي طًي ١ٞ٬ يٳ٧خٰ طخرض ْؤهٳَح

 ٢ظطخر٫ٳ٥ ٬يي٢ٙ ٬ؿ٭ى٘ أغزق ٬أهٳَح

 !. رٙ َْكض ي٧ي٢خ َزخء َٓ٭س

 

 

َٙ ٬أ٦َض طٛسَ  كًٗخ ٥٣َْ ٪١ ٢ؼٝ غخكز٧خ ٪ٌح ال ٲسظلٗ٭٤ حٞلٳخس ، ٣ْخ َخٲظ

َٙ كزًخ غخىًٖخ   ٖٟذ ح٢َأٍس ؾًٳٓش ، ٚٝ ؾ٫ًٓخ أ٫٦خ أكزظ

َٙ ٍؿاًل ، ٥ٛٞ ٬ٲخ أسٓخ٨ ، ١ٚ ٥٢ أضوخٍظ ٲل٣ٟ٭٤ غٓش  ٚخ٦ض طه٥ أ٦

ٍٜ ال أٚؼَ .  حَٞؿ٭ٞش ، ٫٧ٛٞخ َٳَ ٢ظؤغٍٟش ْٳ١٫ ، ١٫ْ أضزخ٨ ٍؿخ

 

 

 

********* 
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 !! عالقتنا انتوت وهكرا

 

 !! طسؤٜ ١ٞ٬ ٬أ٪٣ٟض طُٳَص ٪ٱ

 ي٭ىس رال رخَٞكٳٝ رخىٍص ٬أ٦خ

 !! غيٲٗخطٱ ربكيٮ يالٖظٱ ح٦ظ٫ض ٬٪ٌٛح

 حٞس٫٭ٞش ر٨ٌ٫ سظٛ٭٤ ٞس٧٭حص ىح٢ض حٞظٱ يالٖظ٧خ ح٦ظ٫خء رؤ٤ أي١ٟ أ٥ٚ ١ٞ

 ! ٚزٳَس أ١ٞ ٬ر٣ٛٳش

 ٲ٭٠ يطٳش رٳ٥ ػ١ ٧ٞخ رخ٧ٞسزش ضٱء ٚٝ ٚخ٦٭ح حٌٞٲ٥ أ٬ٞجٙ ي٥ ٢٬خًح

 ! اٞٳ١٫ ح٧ٞهَ ال ٦٭ى ٬ؾلخ٪خ

 ! ٢ٗخ٠ اٞٯ ٢ٗخ٠ ٥٢ ٖٟ٭ر٧خ ْٱ حألضوخظ ٢ٗخ٢خص ٲُٳَ ٥٢ سزلخ٤

 ْٳ٧ػظ٭٤ أ٧٣ٞخ اٞٳ١٫ ٦طٛ٭ أغيٖخث٧خ أٚظخِ يٟٯ ٦سظ٧ي ٧ٚخ:  حٞٗي٠ ْٱ

 طؿـَ ى٤٬ اٞٳ٧خ

 .. حٴ٤ أ٢خ

 طَح٣ٚض ػ١ آال٢ٙ ٬ٚؼَص حٞي٦ٳخ رٙ ؾخٖض ٬ا٤ كظٯ

 ر٧ٓسٙ حأل٢َ ٬٬حؿ٫ٱ ٧٢ظػزش ٖٓٱ

 يٟٳ٫خ ٞإلسظ٧خى غخٞلش ٖٟ٭د ٬ال ال أٚظخِ ْخٴ٤

 يٌٍ أ٬ سزذ رال ٲؤطٱ حٌٰٞ ح٣ٞٓخؿت رخَٞكٳٝ ط٣خ٢خ حإ٥٢

 ح٣ٞظًيىس حٞ٭ؿٳ٩ رؤغلخد ٬أإ٥٢

 ح٦ظ٫خث٫خ رًي ػ١ ْٗف كخؿظ٩ ٬ٖض ٲلزٙ حٌٰٞ حٞػيٲٕ رٌٞٙ ط٣خ٢خ ٬أإ٥٢

 !رٙ ٲًظَِ ٬ال ٲَكٝ

 ! ط٣خ٢خ ٖٟزٙ هيٍٰ ٲخ غيٲٗظٱ ٌٞح

 ط٣٭ص كظٯ آال٩٢ طويٲَ ٬ؾخيٓٱ

ٍٜ رػ٭ص ٖ٭ٞٱ ػ١ ٬حرظس٣ٱ ر٣ًٕ ط٧ٓسٱ ػ١ ٥٢٬  ! يخ

 !. ٲسظلٕ أكي ال

 ا٢ؿــخء

                                                                       ٍ.ِ 

 

********* 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٬خ حٞكٳزُش اال ضٳ٣ُش ح٣ُٟٞٓٳ٥ ْٱ طٟٙ حٞي٦ٳخ ، ْؤ٦سٱ ٣ٟٚش حٞكٳزش أ٢لٳ٫خ 

ِٙ ، ٬طٌَٰٚ أ٤ حٞكٳزَش ٢س٭ح٪خ حٞـ٧ش ٬ال س٭ح٪خ .  ٥٢ ٖخ٢٭ّ ٣ٟٚخط

 

 

 أ.م                                                                               
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 هكرا شاء القدز :

 

 ٖٟزٱ ٢ٍ٬ٳض يخقٓظٱ ي٥ طوٟٳض

 حٴ٤ ٥٢ ٬حٞكٳزش ًٟٞخقٓش ٢ـخٜ ال

 ٚؼٳَح رٛٳض.. ٚؼٳَح هٌٞض..  ٚؼٳَح ؿَكض

 !! حإلكسخّ ًٞٙ ُٝض كظٯ

 !! ك٭٫ٞخ ٦هَص -

 ضٱء ٚٝ رـخ٦ز٫خ أكيح طـي ١ٞ

 : حٞٗيٍ ضخء ٬٪ٌٛح 

 ٍكٳ٫ٟخ أ١ٞ ًحٖض أ٤ ٬رًي غيٲٗظ٫خ ٍكٳٝ رًي

 ر٩ ٢خ ططًَ ؿ٣ٳى طٛظذ أ٤ أٍحىص

 حٞٛظخرش ْٱ ٬ريأص ١ٟٖ٬ ٬ٍٖش أ٢سٛض

 ؿيٲيس ٬ؿى ر٣َكٟش أ٢َ ًح أ٦خ ٬٪خ

 حٴهَٲ٥ إلٍؾخء ىحث٣خ أسًٯ ٧ٚض

 ٞل١٫٦ِ ٬أك٤ِ أل١٫٣ٞ حطؤ١ٞ

 ألؿ١٫ٟ سًخىطٱ ٦٬سٳض ٦ٓسٱ ٦سٳض

 يٟٳ١٫ أكخْم كظٯ ضٱء ٚٝ ١٫٧٢ طل٣ٟض

 حٌٞحص رلذ أإ٥٢ أغزلض ي٧ٱ ٍكٳ٫ٟخ رًي

 حُٞٳَ يٟٯ ٦ٓسٱ أْؿٝ

 ْٗف ر٧ٓسٱ أ٪ظ١

 حٴهَٲ٥ اسًخى ٖزٝ ٦ٓسٱ أسًي

 حَٞٓحٌ اٞٯ ٲٗ٭ى٪خ

 ْزٛض ٦ٓس٫خ طظ٣خٞٙ ١ٞ ى٢ًش ْسٗكض ًٞٙ طظل٣ٝ ١ٞ

 -: ٖخثٟش ط٣ظ٣ض ػ١ -

 ًَٚٲخطٱ أغيٖخء سٳػزل٭٤ أ١٫٦ أي١ٟ ٧ٚض

 ! حٞزٗخء ٥٢ ٢ـَى٤٬ ٬أ١٫٦
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  آال٢خ ٖٟ٭ر٧خ ْٱ ٬سٳوٟي٤٬ ٍحكٟ٭٤ أ١٫٦ ط٣خ٢خ أي١ٟ ٧ٚض

 !! طلػٯ أ٤ ال ٲ٥ٛ٣ ٬أكِح٦خ

 :٬ٖخٞض يٳ٧ٳ٫خ أ٣َؿض ػ١ -

 أؿي٪١ ال ٪٧خ ٬كٳيس سؤّٖ أ٧٦ٱ أي١ٟ ٧ٚض

 حٞػزَ َٳَ أًْٝ أ٤ يٟٱ ٢خًح ٥ٛٞ٬

 َْكٝ . أكي٪١ أكززض حٞٗيٍ ضخء ٪ٌٛح

 

 

 

 ا٢ؿــخء

                                                                       ٍ.ِ 

 

********* 

 

 

 

  



37 

 

 الكتنان :

 

 

  حٞٛظ٣خ٤ يٟٯ طً٭ىص

  حٞسٗ٭ـ ٥٢ ى٢٭يٱ ٧٢٬ًض

 حٞـ٣ٳى ي٥ ٬حرظًيص

 رػ٣ض ٬ٲؤ٤ ٲزٛٱ ىحهٟٱ

 ! رزكت ٬أ٢٭ص.. رػ٣ض أرٛٱ..  رػ٣ض أطؤ١ٞ

 ح٧ٞ٭٠ ٖزٝ حٞزٛخء يٟٯ حيظيص

  حٞ٭كيس يٟٯ حيظيص

 حأل١ٞ يٟٯ ٬حيظيص

  أ٬ؿخي٩ طويٲَ ٬ؾخيٓض ٖٟزٱ هيٍص

 ! ح٧ٓٞخء اٞٯ ٬ً٪زض ٢خطض كظٯ

١ً٦ .. 

  ٢َس طزٛٱ حٞظٱ حٞٓظخس طٟٙ أ٦خ

 ٢ِيؾ ٢٭ّٖ أّٞ ي٥

 ! ٬ أٚظ١ ٬أٚظ١ أٚظ١

 ! طخ٠ اسَحِ رٛٝ ٢ظـ٣ًش أرٛٳ٫خ 

 ! حٞ٭كٳي ٦ٓسٱ يي٬س أ٦خ

  طظٌَٚ ط٧سٯ أ٤ طَٲي كٳ٥ حٞظٱ أ٦خ

 ! طؿًّ طٗ٭ٮ أ٤ طَٲي ٬كٳ٣٧خ

 ٍكٳ٫ٟخ رًي رٛٳض أ٧٦ٱ أطٌَٚ

 حٴ٤ رًي ى٢٭يٱ أ٢َ سٳ٩٣٫ أكي ال أ٤ أٲ٧ٗض أل٦ٱ ؛ رٛٳض

 !. ٬أ٦خ٠ هٳزخطٱ ألى٥ْ سَٲَٰ اٞٯ ٬كٳيس سؤي٭ى حٞٳ٭٠ آهَ ٬ْٱ

 ا٢ؿــخء

                                                                       ٍ.ِ 

 

********* 
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ٍٝ ٲَٓٛ ٖزٝ أ٤ ٲلذ   غيٖٳ٧ٱ ْؤ٦ِض يٟٯ كٕ ، ١ٛٞ٬ ط٧٣ٳُض أ٤ أكٳخ ٢ى يٗ

 ١ٛٞ٬ أٍىُص غيٲًٗخ ٲٗيٍ ، ٥ٛٞ ٢خ ٬ؿيص ٩٧٢ رٗخًء ٬ال كذ .

 

 

 أ.م                                                                               
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 لكنوا على حق !

 

  هٌال٤ ٚٝ ٬رًي أ١ٞ ٚٝ رًي

 ح٫ٞخ٬ٲش ْٱ حٞسٗ٭ـ ٥٢ ٧ٞخ ري ال

  حٞلخٜ ٪ٌح يٟٯ ٦زٗٯ ٥ٞ ٥ٛٞ٬

 ! ًَٚٲخط١٫ َزخٍ ي٧خ ٬س٧٧ٓؽ ؿيٲي ٥٢ س٧ّٗ

 ! طخ٠ ٲٗٳ٥ يٟٯ أ٦خ

 ! ٦٬سٳخ٤ رَُحرش ٲ٭٠ ًحص س٧ظـخ٬ُ٪١ أ٧٦خ

  رَكٳ١٫ٟ ٦٬٭٥ٖ ٦ئ٥٢ أ٤ يٟٳ٧خ ْٗف

  ٲً٭ى ٥ٞ َخد ٥٢ ٬أ٤

 سخرٗخ ٚخ٤ ٣ٚخ ٲٛ٭٤ ٥ٞ يخى ٬ا٤

  ٍكٳ١٫ٟ أ٢خ٠ أٖ٭ٲخء ٦زٗٯ أ٤ يٟٳ٧خ ٬ٲـذ

 . حٞلٳخس ٧شُس ٨ٌ٫ْ َٳَ٪١ أ٦خّ ٢ى كٳخط٧خ ٦زيأ ٍكٟ٭ح ٬ا٤

 حأل١ٞ ٥٢ يهٳ٣ش ٢َكٟش ٪٧خ٘

 ضٱء رًي٪خ ٲئ٧٣ٞخ ال اٞٳ٫خ ٬غ٧ٟخ ا٤

 ضٱء ٚٝ ٬أطَ٘ حٍكٝ أ٤ أضظ٫ٱ ىحث٣خ ٧ٚض 

 أؾلٙ أ٤ أٍٲي ٬ال أرٛٱ أ٤ أٍٲي ال 

 ! أريٰ َٳخد ْٱ ٬ح٣ُ٦س أٍكٝ أ٤..  ْٗف أٍٲي 

 ي٭ىس رال سؤٍكٝ 

 ط٭ّٖ رال ٬سؤٚظذ 

 ! أكٳخ٦خ غيٍٰ ْٱ طظؿو١ ٬أ٦ٳخد ٢وخٞذ ًحص ضَسش ح٢َأس 

 ؾ٣ٳَ ٬ال ٫ٞخ ٖٟذ ال ح٢َأس ه٫ٟٓخ ٬طي٧ًْٱ حٞـ٣ٳى أ٢خ٠ طّٗ 

 ! حٴهَٲ٥ كسخد يٟٯ ٬ٞ٭ ٬طٛسذ طَرق ٚٳّ ح٪ظ٣خ٫٢خ ٚٝ 

 !! أكز٫خ ال ٲ٭٠ رًي ٲ٭٢خ ٞئ٢خ طِىحى ح٢َأس 

 !كٕ يٟٯ ٫٧ٛٞخ 

 ا٢ؿــخء

                                                                       ٍ.ِ 
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 أحاسيص بعجسة

 

  ؿيٲي ضٱء ٬ٚظخرش ر٣ٟٗٱ حإل٢سخ٘ أٍىص ٣ٟٚخ

  ٢ئ١ٞ ٢خؼ،  كِٲ٥ ٢خؼ ي٥ حٞٛظخرش أٍىص ٍر٣خ

  أك٩ٗٗ أ٤ حٞكَٔ رطظٯ أكخ٬ٜ ٢سظٗزٝ أ٬

   حٞلٳَس ٬طظ٧ٟٛ٣ٱ حٞو٭ِ ضً٭ٍ يٟٱ ٲظُٟذ

 ! سئحٜ أّٞ ً٪٧ٱ ْٱ ٬ٲي٬ٍ

  ٲظلٕٗ ٥ٞ حٞل١ٟ ًٞٙ ٍر٣خ

  حألس٭أ اٞٯ كٳخطٱ طظُٳَ ٍر٣خ

 !!؟ رًي ٢٬خًح

 ؟ ٖٟزٱ ىحهٝ حٞوخ٢ي حٞزَٚخ٤ ًٞٙ ٬غّ ٢٬لخ٬ٞش رخٞٛظخرش أسظ٣َ ٪ٝ

 ؟ رًٳيًح ٬أٍكٝ حٞٛظخرش أيظِٜ أ٠

  ضوع أٰ ٢ى ي٫٧خ طليعأ ١ٞ ٚؼٳَس أكخىٲغ ىحهٟٱ ْٱ طِحك٣ض

 ! ٚخ٤ ٥٢ ٚخ٤

  ىحهٟٱ ْٱ ٢ٛز٭طش ْـًٟظ٫خ

  حٞظًزٳَ ي٥ أ٦خ ٬أيـِ حٴال٠ طٟٙ طِىحى ٬آهَ كٳ٥ ٬رٳ٥

 ؟ ٢ظٯ اٞٯ

  سخرٗخ ٚخ٦٭ح ٣ٚخ ٲً٭ى٤٬ أضوخظ أ٬ ٞٳظلٕٗ ك٣ٟخ سؤ٦ظهَ ٢ظٯ اٞٯ

 ... "ٖٟٳٝ ٥٢ حٞػ٣ض"ٞلهش

 !؟ ٲً٭ى٤٬ ٚٳّ

  كٗٳٗٳش ط٥ٛ ١ٞ ٢طخيَ٪١

 !! أ٦خ٦ٳش ٬ ٬كٗيح َيٍح ه٫ٟٓخ ٞٳوٓ٭ح حٞ٭ْخء أ٧ًٖش ٞزس٭ح

  حٞٛخًرش ٢٬طخيَ٪١ حِٞحثٓش ٖٟ٭ر١٫ ركٳزش حٞٛؼٳَٲ٥ هيي٭ح

 !٢٬زظُخ٪١ ٢كٟز١٫ اٞٯ ٲػٟ٭ح كظٯ

  حٴهَٲ٥ إلسًخى ىحث٣خ أسًٯ ٧ٚض

 .. ٢ـظ٣ًٱ ْٱ حٞٓجخص ٪٨ٌ ٢ؼٝ غخىْض ٬ٖي
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  ١٫ٞ ٧٫ْٳجخ هيحيٱ ْٱ ٦ـل٭ح أ١٫٦ أ٦َٛ ال

 ..٬ٞــٛــ٥

 : ٣ٟٚخص ييس ٢سخ١٫ً٢ ْٱ سؤ٪٣س

  هخ١٫ٗٞ هيحو ٥٢ ٲظ٧ٛ٣٭ح ٥ٞ

  ٲؿٳى ٥ٞ يزخى٨ ٬كٕ ٍرخ٦ٱ ييٜ ٧٫ْخ٘

 ! ٚؼٳَح أطؤ١ٞ حألضوخظ رؤ٬ٞجٙ ؿ٣ًظ٧ٱ حٞظٱ ٲخ٠حأل أطٌَٚ ٣ٟٚخ

 ؟ حٞس٫٭ٞش ر٨ٌ٫ ر١٫ ٬ػٗض ٚٳّ

 ؟ ٖٟزٱ س٣ٟظ١٫ ٚٳّ

 ر١٫؟ طًٟٗض ٬ٚٳّ

 ؟ هيحيٱ ٥٢ ط٧ٛ٣٭ح ٬ٚٳّ

 ؟  ٚٳّ ٬ ٚٳّ ٬ ٬ٚٳّ

  ٫ٞخ  ؿ٭حرخ أؿي ال ٚؼٳَس أسجٟش

  رؼ٥٣ طٗيٍ ال حٞظٱ حٞسًخىس طٟٙ أ٪ي٦٬ٱ حٞزيحٲش ْٓٱ

  سزز٫خ ٪١ ٚخ٦٭ح ؾلٛخطٱ حرظسخ٢ظٱ

 .. ٬ٞـــــــٛـــــــ٥

  ٬حَٞكٳٝ رخ٬َ٫ٞد ريأ٬ح ٢ػٟلظ١٫ يٟٯ كػٟ٭ح ي٧ي٢خ

 :ا٦ٛخٍ٪خ ٲ٥ٛ٣ ال كٗٳٗش

  اٞٳ١٫ حٞل٧ٳ٥ ٲؤه٦ٌٱ حأل٬ٖخص رًؽ ْٓٱ حٴ٤ كظٯ أ٦سخ٪١ ١ٞ

  ٚزَٲخثٱ ٬ٲ٧ً٧٣ٱ

 : حسظؼ٧خء ى٤٬ ؿ٣ٳ٧ًخ

  سًخىط٧خ ْٱ سززخ ٚخ٦٭ح حٌٞٲ٥ حألضوخظ أ٬ٞجٙ ٦سٳخ٤ ٦سظكٳى ال

  ٦٬ٛخرَ ٦ظ٧خسٯ أ٤ ٦سظكٳى

  حٌَٞٚٮ يخغٓش يٟٳ٧خ ط٫ذ ي٧ي٢خ ٥ٛٞ٬

 اٞٯ ٬طط٭٧ٖخ اؾًخ٧ْخ ْٱ حٞل٧ٳ٥ ى٬ٍ ٲزيأ ٬٪٧خ ١٫ً٢ ًَٚٲخط٧خ ٦سظَؿى

  ؿيٲي ٥٢ ي٭ىط١٫

 ... أ٦ٓس٧خ يٟٯ ٌٚرخ ٬ٚٓٯ حٞلٗٳٗش ٪ٱ ٪٨ٌ

 ا٢ؿــخء

                                                                       ٍ.ِ 
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 خواطسها ، متأل األزكان دموعًا

  

 عبارة عٍ خٕاطز قصيزة ٔنكٍ بقهت كهًاتٓا فٓي 

 تعبز عٍ يشاعز ٔأحاطيض عذيذة 
 

 ٔأَا تًهكُي انحشٌ أٌ يعُي ال ْذا ٔنكٍ*   زمادية

 انظعادة أنٕاٌ يُي طزقت األياو قظٕة ٔنكٍ بّ يزتبطت

 كثيزا َفظي ٔيحادثت بًفزدي انجهٕص أحب^ ^  زمادية

 ني بانُظبت فخايت نحظت ألَٓا بم نشيء نيض   

 انبشز يتخيهّ الا ي ٔانحُاٌ انطيبت يٍ *  أيهك زمادية

 أحًز خطًا نقهبي ٔضعت انحب قإٌَ في ... ٔنكُُي   

  تجأسِ. يحأل يٍ كم طأحطى أَُي ٔقظًا

 
 ا٢ؿــخء

                                                                       ٍ.ِ 

 

********* 
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 يـــا زفيقيت أحـــــبك

 

 ِ ح٦ض أطٌَٚ٘ ح٣ٞخؾٱ ًَٚٲخص رٳ٥ ٢خ

 ؾلٛخط٧خ " ٪٣سخط٧خ " كيٲؼ٧خ

 س٭ٲًخ يط٧خ٪خ ؿ٣ٳٟش أٲخ٠

 ... ٬ٞـــــ٥ٛ

 .. ٧٢خ سٟز٫خ حٞٗيٍ أٍحى

 أريًح طظُٳَٰ ١ٞ أ٦ِض ٣ٚخ أ٦ِض ؿ٣ٳٟظٱ

 َٳَٰ ٲظ٣٫ٓٙ حكي ال حٴ٤ ٬اٞٯ

ِ٘ ِٙ ٥٢ ٬رًؿَخ " ٪٣سٙ"  يٳ٧خ  ٣ٟٚخط

 ريٞأل أٍكٝ أ٤ اٞٯ رَٗرٙ سؤرٗٯ طٛ٭٦ٱ ٥٢ ح٦ِض أريًح ٦سٯأ ال

 ... هضأ٬ غيٲٗش سؤرٗٯ

ِٙ أط٧٣ٯ سؤرٗٯ  حألريٲش حٞسًخىس ٞ

 أسًيط٧ٱ ٢خ رٗيٍ حهلل أسًي٘ ؿ٣ٳٟظٱ

 حٞلٳخس طَُ٘ ح٤ ٥٢ ؿٳيًح ٬أ٦ظز٫ٱ يِٲِطٱ روٳَ ٚ٭٦ٱ

 ... حٞـ٧ش ْٱ ٦ظالٖٯ أ٤ أٍٲي كظ٣ًخ ْؤ٦خ

 ... أريًح ط٧سٳ٧ٱ ال

 

وهكذا أردُث مه المجهىلت ، أن حصبز لخجد َمه يسخحك طيبخها وحىاوها 

، الالحي أسميىها مزار  وها هي لد وجدْث فخاًة مه جىسها ، غيز الماضياث

األيام ها هي حزي الحياَة بىجٍه مبخسم مشزق ، بعدما كاوج ححسب أوها 

 ^^ . ضائمت وله حىفزج
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 نواية القول

مل أكتب توم اهلوٌات أيتٔا اهفتاَ حتِ أبلًِم عوِ حاهِم وإمنا 

أردُت فكط أْ أخربِن وأخرب كى فتاٍَ يف ًلاُِم تظّ أْ اهدًُا 

فكط ، وتشأي دوًًا مل أُا ؟ مل هًشت إحدآّ تأتٌ عؤًا ٌٓ 

غريٍ ، مل أُا اهيت تعاٌُ توم اهىيالت وغدر األصحاب وفزاق 

  ؟األحباب

يا أخيت حتِ تعوٌٌ أْ كى أحببُت فكط أْ أجًب اسأهتِم  

اهفتًات ًثوِم ، وهشِت وحدِن ًَّ تصعزيّ باألسِ فٔا ٌٓ 

عّ ُفشِم كى يىٍَ يف  أُِتاجملٔىهُ ، تلتب عّ ُفشٔا كٌا تلتبني 

  ٓذا اهلتاب املًت اهذٍ هّ تزاه أعني اهِاس .
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 شلٌز خاص

أٓدٍ شلزٍ يف ُٔايُ ٓذا اهلتاب إىل توم 

اجملٔىهُ اهيت جعوتين أجنح يف تىصًى اهزساهُ ، اهيت كُِت عاجزًا 

عّ تىصًؤا ألخيت وهلى اهفتًات يف عصزُا فوىالِن ًا استطعت 

أْ أُكى توم اهزساهُ حتِ آخز اهعٌِز ، ٓا أُا قد جعوتٔا تعوٍ أْ 

األقى ًثؤا ، حكًكًُ مل  ِٓاهم ًَّ يعاٌُ أكثز ًِٔا أو قىهٌ عوِ

 .اجملٔىهُ  اهفتاَ أكّ سأجنح يف تىصًى توم اهزساهُ بدوُِم أيتٔا

 ف.ر                                                                                

 أمحد خاهد
  




