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هلصاف تسيل سدقلا

سد ــقــ لا
سيــت لــ
ــــة لصاف

رع: شـــــ
- يوادنهلا يلع نيسح -

ةلصاف تسيل سدقلا

: نانفلل غلاالف

ءاد: ـــــــــــــــــــــ اإله
سدقلا ىلا

االىلو نيملسملا ةلبق

دمحم يبنلا ىرسمو

ةحيرجلا ءايبن األ ةنيدمو

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

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



هسبقن دجملا ءارح نم اندوجو

________________

ناو نـع ناوك لأل دمحأ جاهنم

ـنا تهب نآرقلا بال برد لكو
ُهتعيرش يلجلا و لدعلا هناونع

ناكرأ ناسح واإل ُّبحلا هيحوو
هثعشت ًاساربن قحلا ــه حورو

ُنازي هللاواإلخالصـم ةياده
ةتياده نع ًانهوجو انحشأ امل

نادزي ملظلا حارو ودعلا جاه
وخال ىرولا ءادع أل اونوكت فال

ميإوــُنا ـصقد انتزع نإف
ـا نعجرم رافكلا فالملاالةدح

َنايبذو ـس بع ـاانل بروأ وال
هسبقن دجملا ءارح نم اندوجو

نايرش نآرقلا ىؤر نم انحورو
ايندلا ــذ قنأ بر يده دمحم

نامورو سر اللفالـف ضلا نم
انمّلع نيدلا نإ بردلا ةوخإ اي

الن ذخو نارسخ قرف تلاـــ نأ

اقزم تحبصأ دق ةمأ اننأو

ــنا برغو بـمو اهبئاتك ىعني ً

____________



سدقلا

ءانإ سدقلا ريصت نيح
ىضرملا عيمج هيف قصبي

ارادج سدقلا ريصت نيح
ىتوملا عيمج هيف نفدي

قشع ةّطحم سدقلا ريصت نيح
رمع اهيف لزني

نثبو
ىليلو

سدقلا ريصت نيح
سنج ةميلو

سوفن ّلك رحست
ىلبحلا نيلا جدلا

......ّ مّدلا ّنأ نلعأ
يرجيس

تاحاس يف
ىلكثلا انارق

____________

ـــة مدقم
؟! سدقلا ىلع زيزعلا رصنلا ىنأت له

ـمل سملا يبورعلا حتفلا ناصح ةوهص ـًاي طتمم يبوي األ نيدلا صـالح ءيجم رخأت لهو
0 سدقلل

هيلع هللا صـىل دمحم ـان يبن نع يور امك بهذ ـلنم بج نع تارفلا حناـرس دقل ًاقح
نوفزني نوركفملا ،و ءارعشلا ،و ــبا تكلا امنيب لبجلا اذه لوح نولتتقي ماكحلا ــمل،و سو

0 توملا ريسكإب ًادسكؤم ًامد ــم هحارج
نم سدقملا تيب صيلختل ـة فحاز ،واإلسالةيم ةيبرعلا عومجلا ءيجم رظتنت سدقلا نإ

نعوالةد ضخمتت ـاه نكلو ـت، مصلا نم ـشحةلا يعت األةم تناك ـن،ونإ يدتعملا سجر
نأ نود اهدعب كلاالم فنأت سيـ ةلصاف تسيل سدقلا :نأ ةنلعم ةديدج سمشب شتـقر ةديدج
نأ نود رارق نيمل ـ سملل رقتسي نأ نكمي ال يتلا ةميظعلا ةلكشملا اهنإ ، اهلبق ام ىلإ تفتلُي
يف ةميظع ةناكم سدقلل ألن موؤرلا األم ناضحأ ىلإ دوعتو ، انئادعأ يديأ ـانم هوعزتني

0 ملسم يبرع لك قامعأ
000 سدقملا دعولا راظتناب نحن سدقلا اهتيأ

ـ يلعو ، نيملسملا و ةبورعلا سورع سدقلا يدانت ةحيص لك كرابت ،وسلاـءام أيهتت عومجلا



ءادع ديباأل ةسيرف ـا هكرتن ال اننأ

يوادنهلا يلع نيسح

&&&&&&&&&&&&&&&&̂^̂^̂^

انمعط ىؤرلا نول داع.... ام

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

..

نفك، ريغب شيعت اديحو
حيرلا يف زتهي كتوصو
. نجش نم ةزوجرأ

. تومت اديحو

. شيعت اديحو
بلا....... عثلا لك لتاقت اديحو

نمزلا فلخ

....... رثانت كابص نم مد
نطولا قوف

.... توملا ةمحز يف عراقت سبعو
، هسئابلا اهتروص
. هسئابلا اهحم مال

، ىؤرلا ّفلي بارس
نطولا و

... ثحبأ ....... ثحبأو
....... عيطتسأ ال
. همتعم ىؤرلا

، ءارعلا يف ةسمشم ظالكل
اّرم حيرلا ؛و كتوصو
ءابه. نم ةركاذب

: خرصت سدقلا يه
. بائذلا ّوزن نيب
. فسويك عابت

بلا عثلا نأ قّدصي اذ نم



!!!! باذع نم ةدوشنأب حوبت تحار
: ينغن نحنو

بارخلا داع فيصلا عم
، دشني رئامضلا ليلو

دصقي نئادملا سمه
حورلا ىلع ّخر جوملا و

بابيلا فلخ
...... ةموم األ تومت
، ضر األ تخاش اه
ةليذرلا مامأ نوضكارلا و
. باذع نم ةدوشنأ
اتوص توملل نيّدمت

، ىوهلا كيف ربكي ...... نيئيجت

بارسلا و
نينسلا نيدقاحلل ............ حيرلا انل
األنين نيمداقلل ............ رحبلا انل

. ،وّدرلا دجملا انل
.....؟؟؟! نيضكارلا ىلإ ليبس نم له

!!!!.... يتولح ،اي نوكلا وه
. ينام األ هتبتر

. باحسلا ّلك ضكارت نويع نحنو
اتيلص افيس سدقلا انه

!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟ نوبرهي امفبمهلا
!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟ نوفرهي اموبمهلا

انئج توملا ةوهص ىلع
؛ هايحلا ديرن

..... سيراتملا توصو
زوجع لفط حأالم
. هاجنلا ديري
األهّوب، تومت
األهّوخ، تومت

! نطولا ىقبي .... ةموم األ تومت
.... حيرلا هدهدهت اعارذ

.... خمشي
... ربكي

. نحملا نيب
حأالاهم! حيرلا هرطاشت ؤسلا

: قدانبلا بيجت
انئج. نحن اه
ليحتسملا انضكاري

رسج دلا صالح،خو نيبو



. ليحرلا الم ظلا يف هدهدهي
، اناوه انلتق
، اناؤر انعبو

لّجرت نم............ امو
..... لمحي سدقلل
. رئافظلا راغ

...... كنويع ينتبعتأ دقل
. ربانملا نيب

، فيرخلا ءيجي
. فوتحلا اّنم برهتف

، فورحلا خيشت
. فون األ انيلع يكبتف

ىرشنو ، عابن
ءاملل ءاملا نم

...................... ةميزهلا راع
؛ وزنلا انلغشي داع ام
اناؤر ّلك فذقت حيرلا و

اندع ............. هيتلا ىلإ انربع
. نامزلا رادتسا

، بلغت ... بلغتو
، بهنت
، بلست
سسؤن اندع

، فوخلل
، فرهلا و
، فدنلا و

؛ انمعط ىؤرلا نول داع ام
؛ اننول ىؤرلا معط داع امو

... بدنت ةزغو
ديدج. بارتغا طخ

تدغ دق انمصاوع
ّلذ تاطحم

، هميزهلا دوقو اهيف أّبعي
؛ يوعت دادغبو

بلا..... عثلا لك رأزتف
. بوردلا تايفاح يف

ةرارملا يداحو
!!! هعاجوأ لينلا يف علخي

، تومت اديحو
، تومت اديحو

. عيجنلا يزمرقلا هنحل يف توملا انه



.... ّقرتسملا نطولا ةطراخو
...... قزمت

. نوقعانلا اهقرسي
ران رانلا لبج ىلع
ران. ساف يفو

..... اناؤر يحانج نيبو
. راعو ، فيزن

راوأ حيرو
!!!! ؟؟؟؟؟ دعب ىرت اذامو

...... داعتست له
؟؟؟؟؟؟ ـعـــويلا لا ءارو نيمداقلا ىؤر

..... داقتسي لهو
يلا وملا مامأ نيبعتملا مد

مهو........ .........، تنأو
........ نحن

، لصف رئامض انرص
!!! بائذلا لكل لصوو

؛ قارتحا جومو
..... توملا هدهدهي

بارسلا فلخ

_____________________

عجو نم ةرصاخ كشعن متمتي

يذلا ةبورعلا نطو )ىلا

( بهل نم ةطراخ ىلا لوحت

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

..... رانلا نم ًابيرق تنك ألين
، تقرتحا تنأ

جلثلا نم ًاديعب تنك ألين
....... تلعتشا تنأ

...... كتوص رمج ىلع
.... سراونلا رويط تناك



ًادقح، سجهت
، ًانزحو
، تومو

تي. كبـــ تنأو ً؛ اعيمج انكحض
. تيوتسا تنأو ،ً اعيمج انبره

، رمجلا ةضمو ايأ
...... رمتلا و

؟؟؟ تيكب اذامل يل: لق
، تمصلا يف َتنّولت دق اهو

. تربع نيلحارلا ةمحز يف تنأ اه
،...... ًارهن تافاسملا مغر تقلأت

،......... ًاميغو
نزح..... ءارحص و

تيب. و
اذه كتوم رسج ىلع نودشني مهو

ل!!!!!!!!!! لـــعــــــ
ت!!!!!!!!!!! ويلـــــ
اآلن....... لحرت فال

ًاملح.....، كانلمح اهدق
،.... ًامهو كانلمح دق اهو

،....... ًافيزو
. توصو

ادصلا اهيف سدكت لـأ لويخلا برب يل: لقف
؟؟؟؟ تقرتحا اذامل

ًافيس..... كانلمح املو
؟؟؟؟ تقرتخا اذامل

،..... كيلإ انججح
؛ ىونلا تايبار انقانعأب تلا سف

؛ ىؤرلا تايفاغ الانم حأب تجامو
، ىوهلا انيف هّّلوت املو

.... دوسلا كتراجح تداكو
......... ريسملا يف حأالانم بقث

. تحرت ساــ
..... يعاف األ وحن كتمص تمميو

، ترادتسا ىتح كمومس ترذب اذامل
، سؤبلا نم ًاهوجو

. تينثنا مث
دامر؛ نم لبج انأ

. توم ةطيرخ تنأو
. داؤفلا اهيف ددبت



. تايكابلا كفارطأو
. تابسلا اهيف ددمت
اهيتفض ىلع ظعو

. تاتشلا
.. بيرتسملا نطولا اهيأ اي تقزمت

. تاوملا ءيضت اياظش
، ابرغو ، ًاقرش تيظشت

لتاق. نضح يف كبرغ تيقلأف
. لدان فخ يف كقرش تيقلأو
لباب. ليل يف كحرج تينغو

، .......( كطفن و(

. ةلجلجلا ىلإ حيسملا راس
.... كسؤب جهو ىلع

؛ ةديدملا نورقلا عوج جضني
..... توملا ةظحل يفو

. هديدع ًاحورج انيف باسنت
....... تنأو ، نحنو
شأالانئ رمج ىلع

َّـــد. قوتن
،...... وحصنو ، مانن

دجسعو ، ًاران نزحلا انقمريو
....... لأست و
...... لأست

!!!! نيعجوملا ةلبق اي
عجو!!!!!! نم ةدوشنأ كشعن متمتي

يهصالً...... يتوص دتريف
...... رانلا ،و رونلا نم
. عجبلا تارصاخ يف

____________________

ردقلا تاهج يف مه نابونج

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

؟!قتلا: تمصلا مل
؛ ناقراس اهعمد ىلع طحو
....... تناك بابلا يفو



... ىراذعلا عومج
. ديشنلا دشت

. ناهرلا ناصح نيبعتملل جسنتو
!!!!!! ىليل ؟! تمصلا مل

، دويقلا اهيمصعم يف رثرثت
. هبراهلا ندملل ربعتف

........ انرابخأ ةرشن حتفي ساسجو
.ٌ رفص اآلن: ةعاسلا

ران. جلثلا مسوم يف رّمست
. راود انيتلقم يف زئانجلا رمت
... سدقلا ،و دادغب قهشت و
. راصحلا اهيتنجو يف ربكي

. نيفدلا يسدقملا هللاب رعتسي و
انك......، نيديحو

..... انسمش تغزب امو
ديدج نم

؟؟!! ديلجلا اذه لك نمل
!!!!!!!! ديشنلا ب ةلوهأم رزاجملا نأك

ديدح!!!!!! ايرثلا نأك
دينع؛ لفط كينيع فلخ نم رثرثي

: ديربلل ةدوشنأ بتكيو
! ،؟؟؟؟ دوعن مأ ىرت دوعن
!!!! ؟؟؟؟؟ ديبن مأ ىرت ديزن
ردقلا تاهج يف مه نابونج

رظتنملا ىلا ًابوث ناطيخي
. دودح ريغب

..... اهعوج نم جسنت ةزغو
ديدج. توم ةءابع

...... جلثلا مسوم يف ليدانقلا لكو
يكأــــد دجم

....... توملل لحرن نحن اهو
؛ بوردلا ك انقرسي

. بوركلا مامأ محتست الانم حأو
...... اناؤر تّظشت

. ديرط لبط عرق ىلع
ديلج. نم ةرك ىلع انادي تدمت

:...... يسفن لئاسأ
؛ ناكملا ينم برهيف

.. ِّيلدانلا اهملح يف كحضتو
ناتلقملا ،و لئادجلا



.... رفزت ُتوريب و
..... ُرخشت توريب

توملل ُ حتفت توريب
نابج. ًاحبص
ونونسلا ينتثدح دقل

.... يسدقملا لدانلا نع
... يرجي هيتلا يف رثرثي

يرشيو عيبي،
نانح. ضعبو ، نزح تاقاطب
؛ رمقلا لطي حار كلج) (أل

..... هئوض نم لزغيو
. رظتنملا اهبوث
قتلاــاني......
.......... كبــاني
........ انكحض
،....... انقهش

. رجح نم حأالانم ليواوم تناكف
.... رانلا ،و رونلا نم هجو ةزغل

ىليل نضح يف ُّدتمي
..... طحق ـــم ساوملا نأك
. ىلدت ـــان يبجاح ىلع

. رجح رادتسا نامزلا نأك
!!!!!! يحور ضبن اي كتوصو

. ردقلا هاو طــــ
سدقلا انه

ــذرّ!!!!! جت ىليل نضح اي
...... يتأنس كيلإ

جراالً......
،...... ًاخويش

رخأتن نلو
.... سدقلا انه

؟؟!! ليحتسملا ىلإ ليبس نم له
..... كيلإ قرطلا نأ فرعنو

؛ ليوط ــل.... يو طـــــ
.... تايداعلا ،و قدانبلا ونأ

..... هقهقت
....... يورت

. لويخلا ليهص
: دشنت نئادملا نأك
...... انعجر اهدق
...... انيتجهم يفو



ــل يصأ نينح
ردقلا تاهج يف مه نابونج

.... ًابوث ناطيخي
ـــر ظتنملا ىلإ

______________

سدقلا ...يف األلئاي حارج
...................

!!! انطو اي كنويع نيب قوشلا ينلتقيو
. نينسلا هتقهرأ

اقيتع انحل كينيع رحب نم مثلأو
، ىوهلا ّيف ضّوري
، ىونلا ّيف قحسيو

.... رجاهملا ك ينلمحيو

. نينحلا ىراحص قوف
..... فورحلا قانع مامأ ينأك

..... ريصاع األ ّسحأ
،....... فصعت
،......... سجهت

،............ لحرت
...... بوردلا ّلك حبست

. نيبعتملا ةّفض ىلإ
، يبارتغا لكش لمحأف

. نيجس ملح قوف هب يقلأو
كنويع نيب قوشلا ينلتقيو

!!!!!! انطو اي
هاوه....... يف

؛ رعاشو لفط، حأالم رفاست
بلق....... قاوشأ لحرتو

. رباكم حيرج
؛ يتوص عبني كنويع نم انأ
، يتايح بيطت كيدي نيبو

؛ يتوص قرشيو
.... كاوه فلخو

رجاهملا ريغصلا يبلق رفاسي
...... قاتشأ ........ قاتشأو
.... يبلق تاءوبن ّلك لمحأ
رفاسم بيرغ يخلا يف اهب أليقل



بيراوّزلا نيب فّوطن يك يعم عتلا
!!!!! رمقلا ّلع

، قيقر ـس مهب ـا نيلع ّنمي
ركف. ضعبو

توملا ىلإ ديعن يك يعم عتلا
؛ ةايحلا ىنعم

. ةاجّنلا قيرط نيسئابلل مسرنو
يّنم!!!!، تنأ لب كنم انأ

..... هنازحأ بكسي كداؤف توصو
ينزح قوف

؛ هعولو ، نينح بوردلا ف يعم عتلا
ريط.... حأالم ليواوملا توصو

الم. ظلا وحن رجاهي
... نيلحارلا ىلإ ليبسلا فيكف

نيبعتلا ةسمه نم بلقلا يفو
؟؟؟!! هعمدو ءاكب

؛ وحصأو ، كيتلقم ىلع مانأ
حبس ـي كداؤف ّنأ رعشأف
؛ وبخيو ، ّيرظان يف

ّيلإ.....، كيدي ّدمت تنأو
؛ فاجعلا تايركذلا طقاّستف
........... ّدعلا فنأتسأو
ىلإاألفل.... تلصو
، يدوجو كيف ّفتلي

فافتل ؛واال يفنلا ينقحسيو
........... أرقأو

ّلكاألّفك، ريجايدلا مغر
رباقملا ّلك شبنأو
..... عجرأو

صالح. داخ،وأ ال
. حايرلا هيتحار يف داع ىدصلا ّنأك

يعم....... عتلا
، حارجلا مساب رّبكن يك
نيكلا سلا عم ليحرلا مسابو

. حافكلا بورد
................ ليللا عم انلحر

اند؛ عــــــ
............... رجفلا عم انئجو

كـــّنــــا؛
، لوصو ريغب برد نحن اهو

ليللا ىلإ ديعي ليتق تمصو



. ليحرلا سمه
! موجنلا ّدعن

ّ؟؟؟ يرـــــا لاـــثــــ نيأف
.... رفاسي ّيبرعلا حبصأ لهو

، موجنلا ملعب طابترا نود
..... امور عراوش قوف بتكيل

ــيــهد ئو ـــا ياكح
مو.......، جنلاـــــ ـــّد عن

ـلــيـد. جلا حبـــرا لك بتفــزر
نــســـيــر.....

. ديدحلا ،و ىدرلا اناطخ قيعي
.... نوّد يـــعــ

نـــجــــم، طق سيـــ
، برد رباع خمشيو

، رماقم فلأ نّدلا يف صقريو

نيثرتكم ريغ مهو تنأو
ــي... عم عتـــلا

ــرو!!!! صلا مأـما كـــينــّرم
: نولوقي

نلاــلي ضـــةف ىلع عايجلا ّنإ

روص!!!! اوحضأ
ةبورعلا ــم ساب ـــن يدانملا ّنإو

س....... لاــمشـــ بر فــيغمــ
روص!!!!!! ـحــاو ضأ

ىراحصلا حارج ّنإو
رثدنا ىراذعلا عوجو

افا ـــــــ قي ــــ ئادح ّنأك
امي..... جــحــــ تلا ساـــحت

ر!!!!!!! ـــــــــ ش ّنئي
سدقلا يف األلئاي حارج ّنأك

!!!!! رجحلا روع شــ ىتح ظقوي
....... كانيعو ، يتوص ناك انه

نا، ـــــــــــــــــــــ يقتلي
األنام؛ ءفد بلقلا يف قرشيف

نيرئاثلا ةقبنز تبنتو ………
خم....... ـــــــ شتو
خم..... ــــــــ شت

. نودقا حلاــ اهقمري
، اياحضلا ب ةدّبعم بوردلا ّلكف



؛ اياطخلا ب ةخّطلم سوفنلا ّلكو
ت...... نأوـــــ

.... نينحلا كيف رفاسي
ــن. حــين ري غبــــ

______________

ــيــد نعلا برا ــ حملا ةينغأ

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

كتو...... صـــــ ينمّلع
األماّي!!!!!! حرف ينطو اي
كتو...... صـــــ ينمّلع
، ّمشلا ممقلا يف ايحأ نأ
األحالم. قوف ولعأو

كتو..... صـــــ ينمّلع
عبنلا سأر نم برشأ نأ

اإلمادق. ةعرشأو ، توملا ميلا عت
!!!!! ينطو اي كتوص ينمّلع

.... رسنك سأرلا عوفرم ايحأ نأ
، بّثوتملا دجملا هقناع
ءايض، رجفلا قلفناف

. مامغو ، اعيبرو
ينويع نيب حجرأتي انطو اي

قأــعنــة؛
؛ افويسو
ـما محو

: رضاحلا ،و يضاملل ينغأف
انيتأ، نحن اه

لكاآلالم؛ رهزتلا ف
خيراتلا باوبأ حتفتلو
...... لجو بال

..... فزانلا حرجلا ف
ادجم رضوضخي

سوـــالم ، امارضو
!!!!!! انطو اي

لا. فطــــ هافشاأل قوف دّدمتي



ــلا. يخو ، ءانغو حأالام،
، توملا ّبح ىلع تنأ لوبجم

لا؛ األطب تاوهشو
، ادانع امزلا كعيبرو

، اّونحو
لا. صوو

، يحومط كيدي نيب حمارتي
.. مداقلا حرفلا ءيضيو
فكالحّ..... كينيع نم
حأالماألغدلا. هركست
، ينطو اي اعيبر ّلظتس

،...... اسومشو
ــالل ظو ، ءانغو

!!!! ينطو اي ةينغأ ىقبتسو
نيح، فلاال دونز قوف صقارتت

لا؛ ّمعلا فاتكأو
.... دجملا سمه نم اضيف ىقبتسو

حأالام، ىقبتس
، ادومصو

لا ضنو
! ينطو اي كتوص ينمّلع

رانلا ب يخيرات مسرأ نأ
...... كتوص ينمّلع
، يتمزحأ طبرأ نأ
؛ كنويع نيب طبارأو
...... ّيبرعلا ليللا ف

راجتلا حأالم همهادت
، يضاملا ب رّزأتأ
يّلع: رضاحلا و
؛ فيسلا ك سّفنتأ
، ليللا موجن ّدعأو

فيصلا تاميغو
؛ يسفن يف قّدحأو

. رازإ ريغ نم ينارأف
..... كتوص ينمّاع

!!!! ينطو اي
يلا...... مآ فطقأ نأ

، ةجضان
دقّذل، جضانلا رمّثلا ف

..... رمسلا ءارقفلا الم حأو
، ابيرق دتمت ـس



اآلالم.... تازافم ّلك ربعتسو
ا؛ ـــــــ ب ــــ يرق
ةينغأ كتوص ىقبيسو

ىلإ....... حيرلا اهلمحت
ما ــــــــــــ األي نذأ

_________________________

ـــنا بعث كبيج يف لمحت ال ةمكحلا

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

، با ــــــ هرإ
با، هرإـــ
با. هرإــــ

، اهتقيدح باب حتفت ةجيدخو
انتوخن عّرشتو

. باوب لكاأل يف
د.... ّدري توملا و
، اروعذم سّجوتي
، قعصنا روطلا و

دوس..... اال تيبلا تابتع ىلع ّرخو
، اروطشم

.... ةيساوس سانلا و
ــهقـــر، لا يف

تو، ـــمــ ــيلا فو
، باصن األ يفو
با. اإلهـر يفو



...... لّزن ــــلتــــ يربج
ب!!!!!! احس قوف نم

!!!!! دمحأ اي أرقا
!!!!! ىسيع اي
!!!!! ىسوم اي

ب؛ اإلاهر نوناق
رمح...... األ تيزلا نمز يف رّكذتو

..... رعشلا شوفنملا نمزلا يف
؛ بارس نوناقلا ّنأب

ب اإلاهر ّنأبو
ب األارع عيمج لوطي

هرإـــــاب......
هرإـــــاب.......

هرإـــــاب
ب اهرإ حبصأ ملا علا
، لبانلا ب لباحلا طلتخا

..... موؤشملا توملا لزتخاو
. لتاخم ةركاذب

ءارحصلا تابتع ىلع شيعتل
ل. ـــــــ ئابق

بو...... عـــ شـــــ تومتو
ل. ــــــ ئابقو

اب! ــــــ هرإ حبصأ ملا علا
!!!!...... حصاف اذه اي
ةيبرعلا توملا ةينغأ رّكذتو

ــل. فاغ اي
..... ّيومدلا رهقلا نأ مّلعتو

لتاقلا ةيذحأ هعّبطت
....... طوطمملا نمزلا اذه يف

؛ نابؤذلا قيفت
هيتلا ءارحصب عيضتو

...... مداقلا ّيكيرم يواأل ـــ بوكلا عم
. ناعطقلا آالف

: اهحتفتو ، كينيغ ضمغت
لباب. طقّاست

ــو، حصتو ــما، نتو
تمتخ دق ةبعللا ّنظتف
اذه.......!!! اي

األسم ءادعأ ل) اغر داق( دق
ل. ـــــ بابل

..... تنأ لب انأو



توملا ةلواط ىلع
. حادق ّدعناأل
.... رّكفنو

!!!! ؟؟؟؟ حاور األ داسج ىلإاأل داعت فيك
، ةكعكلا ب معنا
،..... وتاقلا و

...... رغربمهلا و
؛ حابص ّلك يف

ب األارع عومجف
ابوك..... يف ةبعللا ّنظت
. نابايلا يفو ، نيصلا يف
: يغرت امزتلا ةمكحلا و

األسم..... ءادعأ
نامرحلا رحب يف تالاوق

....... بارغ األ ىّتح
. انتبورع نوعيبي

..... يبرعلا ب ىلعاإلاهر برحلا
. ناونع تدغ

؛ زنجلا لا طنب سبلي ملا وعلا
. نابعثلا فلخ يضميو

ّيبيجيكلا نمزلا اذه يف
ت اشرولا نيب انتغايص داعت

..... ريصنل
اّيو.... مدــــ اذيبن

اتت. ــــــ شأ اتات.... شأـــــ
، تاتشأ تاتشأ برع

يقرشلا صقرلا و
احتف....... ادغ
...... ةنرصع

ةتيتآ ةعاسلا تام غال ّنأكل
ــــل. ّجرتف

،( رغز نيع نم( قرشتس سمشلا
. يبرعلا هيتلا رئب يف ةلّبكم سدقلا و

......( ّيناسيبلا لخنلا و(
: يداني

...... رأجي
هبيط...... يف

......... تارف جوملا
ايهــاذ!!! رحباف

تار، فــــــ توم لاــ
ـــح....... صاو



ايهـــاذ!!!
. تارف رصنلا ف

___________________________

؟؟!! ريبث سمش قر شتــــ ــــانأ نيل عـــــ نا لكــــ ـــــــ ه

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

، قشعن نأ انيلع ناك له
؛ ءاملا رويطك يّنغنو

ىلتقلا ب ىلبح ةيبرعلا ضر واأل
،؟؟؟،،؟؟ ءار. قفلاــ ءامدب ىلبح

أدبن...... نأ انيلع ناك له
يضاملا اّنفد ثيح نم

. ءارحصلا ردخ يف
ليللا عم ملحاآلنيت اي
ـــي......... حارج
مكمدانت توص اهضقيأ
األشالء. قوف

.... ّيبرعلا ليللا و
ينحـــن...،
نأوــني..،
ءاو. عوـــ

ان ــــــ يلع ناك له
يبثــــر؟؟!!!! س مشـــ قر شتـــ نأ

جمـــاد...... ين بنـــ يك
ءا. بزـــــد،غوـــثــــ مـــن
......... انقرسي ةبرغلا نينحو

....... انقحسي
ءارحصلا حرج اي

!!! ارهع انافك
قطنت ول ةبعكلا ف
رفكلا ب انتمرل

؛ نحن ءابرغ
،..... ليل انتبرغو
ل....، ـــــ يوعو



ءا. ــــــ كبو
، فيسلا ّدح ىلع حاترن اّنك دق

؛ وحصنو
حمر، ّنلاـــ ســــ ىلع ننوــــما

ـــو؛ هلنو
، ليخلا ليهصو

... توملا ةمحمحو
عرــءان. ديراغأ

..... نينيعلا تاذ اي
يحارج

ّدتمي...... توص اهظقيأ
األشالء. ءارو

...... هلّقعت مغر همكحت ملا وعلا
. ءايمع سموم

...... عاقص األ كلت لئابقو
: اهدواري

ّيبرعلا فزنلا اذه نم لعجت نأ
. ءامد را حبــــ
اتوص عمسأ ينأكل

....... لوهجملا ءارو ّدتمي
. ءاجر لكاأل يف لجلجي

!!!!!!....... رارح ّلكاأل اي
او.......!!!!!!! عتـــلاـــــ

......... حارج ّيبرعلا ليللا ف
الء خدلا ّلك اهاّرع
..... ّيبرعلا ليللا

...... يتاذ يف قّتفي

..... ايدبأ اتم صــــ
؛ ءاون ّلكاأل ىلع ّدتمي
الء..... خدلا عومجو

رهعلا لعف سرامت
....... راتسأ ىلع
؛ هيبرعلا حورلا

ان ســـــ ـــ فنأ ينفن نأ اناوهو
ــان. توه شــ بتــىق يك

انملا ع نوعلم
: شّحوتملا اذه
تاحيص اهعمسأ

اآلتـــني.........
.... ليللا نم
!!!!!! مهوعد



،... ّلذلا رحب يف
األةيبق فلخو
... ءاهلبلا
انيلع ناك له
.... ىقبن نأ
ىركذ ىلع حاترن

!@!! ؟؟؟؟ ءارب حادــسوغلاـ
سدق اي يليل

انأيلالن!!!!!
، انلتقت ــة قرفلا
، انقحست ةبرغلا و
انيف.. شّرشيو

خيراتلا قلق
الن. يغلا الم حأو

، عوجلا تامزأ انتلكأ
، رهعلا الم حأو

....... ثّدحتت ءابنأو
..... باسني لدع نع

ءارحصلا تمص ىلع
!!!!! سدق اي
عوجلا ينامدأ دقل
ٌدعو ينقهرأو

دعو. لابال زام
النيّد جلا لا عنو

........ باتعأ ىلع

..... ةّيسنملا رزجلا
..... خيرات م ــــــ سرت

ءابر ـغــ لا
!!!! لحرت ال
ءاهلبلا تمص اي
..... ياتفش

، توصلا اهيف رّمست
يس؛ فنــ ينتناخو

بئذ ـــّيكــ برعلا ليللا و
ءاو. األـض فلخ ىّطمتي

________________________

انتكحض ىمرم ىلع توريب قاولا



................................
. كواالتاألءابن ءومت و
. هيجمه برح نع ًارابخأ
. هيبرع برح نع ًاوفع

؟؟؟!! ةيبرع ىنعم ام فرعت له
اهتماهلا كلت
رون،

، خومش و
ــءا. طعو

اهتروصلا كلت
،........ٌ بح

وظاللٌ.......،
فوـءاد.

...... مويلا انئج اذه!!!دق اي
بالعوـد

باغ........ ام عجرن يك
ـــد جولا نم

حتفلا عم األنوت نحن اذه!!! اي
حأالمــًا.......؛
ويخاالً........،
ءام.......، وســ

: اولخت مويلا برعلا ف
ةرماغم كلت

، توريب طقست مايأ ةعضب يف
، نينتلا ماني و

. هيدرو حأالًام ُرخشي و
.... ةسوحنملا ضر األ يذه يف

.... دورقو يغالن، ضهنت
األفطلا؛ مهتلت

دودح ريغب نارمعلا لك مدهت و
...... بعشلا ضرقني
...... اءاسنو ، ًاخويش

جرواال فطأاالً،
ٌ ةجذاس ةينغأ يذه
. هيجمه برح نع

. هيبرعلا ضر ىلعاأل داغو األ ريغيو
ناسنإ ايحي أبال فدهلا نأك و
. ناذرجلا ايحت ال ًاوفع

انتكحض ىمرم ىلع توريب : قاولا
انتوط ســـ بلخم نم تلفي نل

. نارئفلا ـى تح



!!!! مكتبورع مدهل اآلنوت نحن
. موؤشم ربخ اذه

األحقــحا بارع األ ىتح
اولخ تــ

؛ انتوخن ةدرخلا قوس يف اوعاب
ـا نتبورع حرج نع اوماعت و
انتزع يوهت نأ اورظتناو ، اومان
... رصبت ،وال ريست داكتو

انتبورع يبرعلا ليللا اذه يف
!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟ نحن ٌ برع له
!!؟؟ ةساسلا حأالم عنصت امو

، هزجاعم توريب ىلع بدي توملا و
كواالتاألءابن. ءومتف

ـًا كحض اهوراتخا عللـبر ةطراخ
ىوأم بلـنانبال حبصي :له ًاوفع

وغاكيش ىطغ انتبورعراثدو
ـطف، بنلا رزأتي ( ومولش (

هيبرعلا ةعماجلا جتحتف
!!؟؟ متنلعأ اذام

هيطرش ىمظعلا لودلا :( ومولش (
، طايمد ىلإ رمنس

، ناوطت ىلإ
ـنا، نبل ىلإ

مكتبورع موتخملا فرظلا ب لفقنسو
. ظاكع قوس يف

كواالتاألءابن ءومتو
يبرع حافت مسوم نع
يبرع توم خلسم نع

لتق...... نع
حبذ...... نع
ــءا. لكاألحن يف

اذه: اي
!!!!!!! ةيبرعلا لودلا ةعماج متربخأ هال
، جّتحت .... ةيبرعلا ةعماجلا :نإ ًاوفع

، توملل ًابلط سردتو
لا لكاألطب لمحي ال حرسملا ف

طأالل حبصأ حرسملا
اآلىو تانب تاوصأ ىلا عتت

، توغاط يسرك ىلع فتلي لٌك
، تومي توملا تاضبن ىلع بعشلا و

: يدانت سدقلا و



شيع ـت توري بــ
_________________________%____

ي ـــــــ توُحأــُّبلإ ـــمـــ لا

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

يضفتناف اندعوم ةليللا
؛ رطقلا اهللب ةاطقك

ابابحأ ىقبن يكل نيّكسلا يّلتساو
رهدلا انعمجي

حبذلل يسأر بولطم
، يترتاس ينوكف

ينإف ،.... راذع األ يعنطصاو
. رهقلل ادبع ىقبأ نأ ضفرأ

حابم ريغ انه سمهلا
انتلحر أدبنلا يذه.......،ف اي

. رهقلا ةغل نم
....... لباقلا ب يضاملا جزتمي

لبانلا ب لباحلا طلتخي
بولطم يّنأب توصلا عفتري

ابولطم ىقبأ نأ ضفرأ
تمصلا بورد ّقشأس
، يتايار عفرأس

يفيس ينقناعي تلز ام انأف
ردب. ةأمح يف
يضفتناف اندعوم ةليللا

رجفلا محر نم دراملا ك
ّيلإ...... ّبحأ توملا ف

. تمصلا نم
ّيلإ....... ّبحأ تمصلا و

صوغلا نم
رصعلا لا حوأب

، اندعوم ةليللا
رعش ةديصقب ينيمراف

سمهلا ب اهؤدبأ
دحأ ىلتق ىلع

ّيوبنلا نزحلا ب ينيّفل
، فئاطلا فارطأ ىلع

بيرغ ليللف
...... باحص األ اياكحو



، تمصلا اهئجافي
بيذعتلا اهثفنيو

_________________________

لـه ـــــ صاف تس يلـــــ سد قـــ لاـــــ

2..............

ا.... ــــــ نمد نم تو ملاـــــ حـــــبلا اودم
. نينسلا ىصقأ ىلإ

ى ــــ صق ةاأل ــــــ باوب ىلع او ــــــــ كرت
....... مهدقح ةنيفس

. نيزح اعجو
ا ـــــــــ فاي با ـــــ تعأ ى لعـــــ اومسر

انه........ نم
. نوكي هيتلا

ر: ــــــــ ثرثت م ـــــــــــ هقدانب ت ـــــــــ ناك
ىرت نم

ةجاذسلا ،و ةعادولا قرس
؟؟!! نينحلا و

يذلا نمو
......... ةءاربلا فطخ
لا ـــــــــ فط مداأل نم
ني. ــــــ نسلا عجو يف
، توملا بلا حــــــ اودم

........ يبرعلا مدلا رطشناف
با، ـــــــــــــ يغلا ليل يف

انفعض نذآم تكبو
باذ. ـــــــــ علا اذه

، دقحلا يعافأ تصقر
با ـــــــــــ بضلا رمهناف

ن.... مــــــ لود ــــــــــــ جملا ا ــــــ هيأ اي
..... ةبورعلا عجو

مامحلا رجف انهاه
نود ــــــــ كؤي ن ــــــ يذلا م ــــــــ هو

....... يقتلنس
، يقتلن ...نل

الم. حأالمسلا تومتو
لأ: ــــــــــ ست سد ــــــــ قلا

ةءورملا لتق ىرت نم
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بارع مداأل يف



....... ةلوفطلا سبح يذلا نمو
؟؟؟؟؟ با ــــــــــ ئذلا س يلاــــ وك يف
فسوي ص ـــــــــ يمقل يذ ــــــ لا نمو

؟؟؟؟؟؟؟ باذك مدب اطس دق
، مهركاذت او مزحـــــ م ـــــــ هنكل

؛ بارس نم ىقبت امو
اور ـــــــــــــــ طاقتو

هقـم ـــــــــــ نخي حو ــــــــــــ وبلا
مهقز......، ـــــــــــ مي
ــهـم...... كر ـــــــ تيو

. بارحلل نئاهر
نوعلملا لدا ـــــــــ ونلا

باب. ـــــملك صاوعلا يف قر طيــــ
باو!! ـــــــــــ حاألب ـــــــ تفت ن ـــــــــــــــــــــ ل

........ طبهي توملا ف
. باحسلا قيراخم نم

افرا ـــــــــــ يج ــــــــــــــ تأي تو ــــــــــ ملا
ان........ ــــــ جوأــعا

. باقترا د ــــــ عب
. تاهم نواأل ــــــــــــ صح او ـــــــــ كد
. تاعضرملا ب ــــــــــــ يلح او ـــــــــ كد

..... يتلا (األنت) ىلع اوتأو
تام. ــــــــــــ ملا ذنم اوزه ــــــــــ دقج

......... ودحت مهعومجو
!!!!!!!( لسعلا ضرأ ىلإ(
، توملا مازح يدش انمأ اي

األلم. يبقتراو
يلجرتو

. لجو ىلإ ليحتست قدانخلا لك
، ءايربكلا مازح يدش انمأ اي

ةلوجرلا رظتني توملا ف
....... هينيع ارهاش
. تاهجلا لك يف

...... نونجملا ملا وعلا
ـتا يداع لو يـخ نع بيـثح
هحور بّذعملا ينطو يف امزلا

....... عستمو ضبن
. ةايحلا نايرشل

هحرج بلعملا ينطو يف لا زام
. ةاجنلا باوب أل برد

هحنج ديقملا ينطو يف لا زام



الة. صلا دارو أل شير
ءارس ىلإاإل عجو يف سدقلا ف

. ءايرلا نمز يف
....... اهحور قهشت سدقلا

اقلأ........؛
. ءامسلا رصتعتو

..... ةليذرلا نمز نم اآلنوت اهيأ اي
. ءاطعلا رجف انه نم
الل...... شلا ةقفد نم

...... ءادهشلا ةلا بقإ نم
. ءاضم حبص يف
، انعمادم تفج

....... ةمسب نم امو
، يفايفلا ربع

....... يتلا ليدانقلا و
، اهلظب خومشلا طقس

. ءايربكلا و
..... خيراتلا اوبتكت نل

حأالام....،
قأوالام......،
فأوالام.....

؛ ءابهلا يف علعلت
اآليت دعوملا و

..... نيطح ىلإ
ءامسلا هدعوم
هللا.....

!!!!!! انريصن تنأ
هللا.....

مالانذ!!!!! تنأ
ـءا. طغلا فشك ةظحلبو

...... ادرب فيصلا رح مغر ينوك ران اي
. ءافعض اننإ

. ءاطعلا رظتنت سدقلا

. ءاطعلا رظتنت سدقلا
، ضر األ باصتغا نيب ةقهش يف

؛ سندملا يفيرخلا كحضلا و
...... جسفنبلا حأالم طوقسو

راق...... يذ ارذ يف
. سدقملا فحزلا و

مهتامسب يفو ، راغصلا فقو
افاي.....،



،..... اكعو
. ليلخلا و

.......... مهفاتكأ ارذ ىلعو
ليلجلا خرص

...... كينيع ىلإ انإ
ىماتيلا ايمأ

!!!!!!!! نودئاع
........ قرتفم كانهف

. ماهفتسا ةراش إل
؛ ةلصافلا دعب

...... قرتحم كانهو
، ناريثلا لئابقل
........ نارئفلا و
. ةلصافلا تحت

...... ءادهشلا نم ةدئام كانهو
. ةلصافلا فلخ

! ةلصاف تسيل سدقلا
! ةلصاف تسيل سدقلا
اودرجت نيذلا برعلا اهيأ اي

خــدلا. نع
...... ةديبع يبأو

!!! ىنثملا و
اوتفاهت نيذلا برعلا اهيأ اي

... ناريثلا دباعمل
....... كرويوي يف

رمقلا فلخ نم
؟! متيسن أ

يدتبي ةبورعلا حرج
..... ساف نم
...... دادغب نم

ال.....، كملا رحب نم
..... قيضملا ىلإ قيضملا نمو

انرارسأ تسندت
املأ........و(هنو)!
؟! اوحصن نأ زوجيأ

؟؟؟؟ متيسن
ــءا)....... (يلإ ىلإ انئج اننأ

رمع؛ انودحي
....... ةقرحم سمشلا و

..... اهطويخ دمت
، ادورابو ، اران



؟؟؟؟ رخأ الام حأو
......... ىصق األ متيسنأ

.... اريسأ
.... هتلقم داغو دّيقاأل

. رقبلا رحب ىلع
)؛ ميلشروأ ) تسيل سدقلا

.... ضفتناو ، كحارج مزحاف
.( ميلشبد اي(

. ةمداق كراعملا مأ
، انفايسأ ابظ ىلع تومن امإ

نوكن وأ....ال

_________________________

ةا ـــــــــــــــــــ يحلا ى ـــــــــــــــــ شخت نأ كا ــــــــ يإ
---------------------
، ةايحلا ىشخت نأ كاّيإ

؛ اهءاقل ّندحجتو
..... كنيبج يف مئاسنلا عدو

جبالاهل. يشتنت
، روبعلا باب اهل حتفاو

اهلا بقإ فخت وال
شلاّـكاّب...... ةفرش غدغدت اهعد

اهلا......، يخب تلبقأ يه نإ
طالةق...... ّلكب اهاقلمل ضماو

ظبالاهل لزنم كل نكي مل نإ
؛ ءاقللا عدت نأ كاّيإ
. امئاشتم نكت وال
، ةطاسب ّلكب اهذخ

تمالامط. اهنود نم ىدرلا عدو
ءاضفلا يف رسنك قّلح

. امحازمو ، ارخافم
ىلإاآليت؛ رظناو

حاملا. ودبي دجملا هيفف
..... لحارل نوجشلا عدو

....... مئاشتم
، انداهم ةايحلا يضقي

املا. سمو
اّرحبالغأالل، نكو ، اهذخ



اهلا مآ ىلع يحاو
األفطلا. ةجاذسب

........ ةايحلا ّنأ العّدت
األذنلا. ةنيهر

...... سأكلا نم لهناو
لا. حلا يف اهتعّرج يتلا
...... شيعلا ّناب ملعاو

.... هنوجش مغر
، ّبحلا ب عّردتم
لا ـــــــــــــ واآلم

__________________________

تا ــــــ مل كلاـــــ ر ــــــــ نخآ ــــــــ ض تـحـــــ سدقلا

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

، عجو نم نانيع
، عجف نمو

. هفيسع ةينغأو
...... ناهجوو ديو،

؛ هفيهر " اطخب اهلا تجي ىونلا
. هفيصر وكشي امهيف ليل قيتعو

....... هماكر فلخ حيرلا رومت " ىوهو
تنأ: اي

هراتوأ ماحال" تآ توملا نإ
ــقـــا" لأ
" اخيرأتو

هفينع " اقاوشأو
اآلنيت ةرمخ ةبورعلا مدو

دامرلا ليل نم
ـا هفورح راغصلا أرق ةياكح ...............

اتوم"
تقوال"

" اثاعبناو
األةفين ديشان يفاأل
قلأ، نم نانيع

قلق، نمو
........ ايؤرو

هفيس. األ يحور تبعتأ



....... ءارضخ ةصيمخو
....... اهعيبر لا متشا يف وهزت

هفيلأ ندم
، عجو نم نانيع

؛ عجف نمو
عجب...... نم ناتنذئمو
...... برح باتعأ ىلع
؛ اهنوتأ رمج ذاّذشلا دقوأ
اهحارج نودّمضي نوفجارلا و
تنم، ـح،واإلســ لملا ب
....... قّتعملا تمصلا و
. هفيخسلا زيجار يفاأل

، اضعب اهضعب عّبطي ندم
....... قشعلا ،و ىوهلا ب ملحتو
........ قسفلا ،و ىونلا ب لفرت

. هبورعلا كهتنت
...... اهنحل ململي ةينغأ سدقلا و

. ىّجسم لفط
هبورعلا قشتمت ..... ّبهتو

مكل هرخذأ بوضخملا يمد اذه
...... هتاحفص ىلع افيس

، ىدملا ص قـر
...... هتانجو ىلع ىوهو

ىدنلا ســلا
مكل. هرخذأ ّيبرعلا يمد اذه

: كباتك أرقا
، هبورعلا عجو نم لودجملا اهيأ

..... كباكر ددشاو
ــه. بورعلا ــن مز ىتأ دق
!!!!!! ىّفصم رجف يمد اذه
!!!!!! ىّفصم دعو يمد اذه

_________________________̂

نا ــــــ جر ـــــــــ اج ـــــــ نأ سد ــــــــــ اق ـــــــــ يي ـــــــــ نو ـــــــــ ل

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

، مورلا رحب ىلع نانيع
...... هتروص هوش هجوو



. مومسم ليل
، مورلا رحب ىلع نانيع

ّيبرع هجوو
، يرعلا حأالم بهلأ

ىرح ةدئفأ فّلخو
....... اهتقرح يكذت

آالم، ةرجه
، ةحرضأ اياقبو
. موؤشم بيرغو

.  يحور ىلع نانيع
، فوخلا اهرمس

اهتراكب ضفو
. موتكم حرج
حارج تمصلا و

الن، يغلا اهزرفت
اهتبورع بخن برشيو

. نوراش
سدقلا ىلإ بردلا و

...... تارعنلا ـاهر صاحت
اهنل -عـت تعر شلاــ

.... ةيلودلا األحالف
. مومحم نمز يف

..... نيروتوملا لولفو
. سدقلا يف قدحت
كوالاب ابعك عزانتو

. اهتجهم
ىصق األ عيبتو

عإالن لوأ يف
موز. هـم دازمل

، ليخلا دعت سلبان
اهجرستو

اتيز........
... انوتيز

الةبه..... اران
. موتحم ءاقلل

ينث، غأــ توملا ليل اي
ـل!!!!!! ظنح اهقتعن سأكلا ف

...... ىتوملا ثثج ىلع رمنس
ملا.... علل اهنلعن
. هيبرع اران

......... اآلنيت عومجو



دقح...... نم ةحنجأ ىلع
، عمسلا نوقلي
؛ عمدلا نوقبيو

ـا. نتزع اياقب نوتاتقيو
مولظملا ملا،و ظلا توملا و

........ انقحسي
.......... انفسني

شــب، )دق دقرغلا و(
. هتيحل تلا طو

.... بعصلا نمزلا اذهاي

. ةيجمه الم حأب بوبشملا
..... انتبرغ
رهق........
...... بذعت
!!!؛ بيذكت

..... انيدانت سدقلا و
:...... انلأست

. هصروبلا فقإلا دعوم نع
ينث...... غأــ مومحلا نمزلا اذه اي

لوطي ليللا ف
ىصق األ باتعأ ىلع ّيبرعلا وّمدلا

. لولطم
ملا علا اذه يف لئاسلا و

!!!!!!!!!! لوؤسم حبصأ
، ةسّدقم داغو األ ءامد ّنأكل
!!! ىنعم بال بارع األ ءامدو

. فيسلا ّدح يف ءوبخم ىنعملا و

. فيصلا ّرح يف اذه اي اندعوم
. فيزلا ليزنس

يضمنو ، تمصلا ّقشنس
سدقلا ىلإ بردلا ف

رونلا ب ةدّبعم
... رانلا بو

لوطت سدقلا ىلإ بردلا
، لظنح نم داز ىلإ جاتحن
، لودجم ّيوبن رمت اياقبو
، مورلا رحب ىلع يعــنان

لومحم توم نم ةجرابو
، انتبورع ضعب انيف ضهنتست
؛ مولكملا ّيبرعلا دعولا ب رّكذتو



....... ءارمحلا يحارجو
..... ءارضخلا

نانحو ، عارصو ، حيباست
انتميزع تنأ لب انأو،
؛ انتّزع ةميكشو
. نازحأ اياقبو
اتمص، اهظفلن

. ناهرو
ناحرج انأ! سدق اي ينول
انتبورع قمع يف حرج

نابرغلا عجو يف نكسي نينحو

______________________________

يـــئـــــة ســـــ نلاـــ ــن يــامز هاوأ
طـــيـــئــــة وخلاــــ

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

،.. تهات سيعلا
األنين، عجر يعمساف

هلحاقلا ىراحصلا قوف يدّدرو
نامزلا ىلإ ديعي امغن

، هعيبر
. هلمانأو

....... تهات سيعلا



..... ياؤر نم يّدمتساف
ــةدي صق

. نينحلل ةّبئرشملا نويعلا ّلع
هلباذلا هوجولل ةلوفطلا حأالم ّدرت

.. نايبذ هـــاهــمونب
ىوهلا حرج يف

....... ىفوأ ،ّمأو نودّدرتي
، سوسبلا ىلتق نم نايع األ بدنت

. ىدملا قوف يمترتو
نينحلا هيكذي رعشلا و
!!! ىفوأ يــاّمأ
انب، ىدوأ يذلا ام

ا، ـــــــ نتبرغب ىعسو
ا، ــــــــ نتّدرو

..... دامرلا رحب ىلإ اناقلأو
مرلاـــدا..... مايأ ّدعن
ـدا. مرلا قوف يقتلنو

لذ، لاـــ ىرشب ّفزنو
..... صاهر واإل
. دامرلا نمز نم

ّجف ّلك يف
هليلذلا انمصاوع نم

........ راّمسلا دّدمتي
نو ـــــــــــــــــ حاتري

...... ّلذلا يناغأ ىقبت يك
، سوسبلا ةليخم يف حبست

اتو، مــــــ يشتنتو
اره، قوـــــ
؛ اراحتناو

. هليلجلا ديعاوملا يف
، ةرتنع حأالم يف صوغنو

، لويخلا ةمحمحو
لا......... ّوملا ةفجرو

لاـــقــتــيــهل. ندملا يف
؛ نومشاغلا لوقي ام دّدرت سبع
نئاعظلا ديشانأ نايبذ قون نم يوترتو

ّيبرعلا دراملا و
... تمصلا فكأ يف أرقي

. هلوجرلا حأالم
....... ثحبأ تلز ام يننأكل

برعلا سيماوق يف



بر. طلاــ اهثعبم سيل تادرفم نع
، برع ...... برع

..... ةعيجفلا ىلع نودقاحلا و
.... نوملحي

هللاب. تحت انحارج ّلظت يكل
... رعشلا و

.. مجهي
، حاور األ دصحي

؛ حابش واأل
. هساخنلا قوس يف نولتتقي ... باّتكلا و

،.... نوفّلزتي
انحارج نوفزنيو

عو، ــــــــ جلا نهر ّلظنل
دير....... ــــــ شتلا و

ةسايسلا لحو يف
، ةليذرلا نمز اي هاوأ
،...... ةئيطخلا و
........ ةئيسنلا و

. انتبرغ نارين ىلع انورذت حيرلا
!!!!! ناّمع وأ توريب يف نحن ال
!!!!! نارهو وأ دادغب يف نحن ال

،... . نحن ... نحن ال
، انقحست األماي ةبرغو
عماألماي. انورذتو

،.... ماهو لأل لعفلا ّلك لعفلا و
واألحالم.

؛ انتبرغ هيف فلأنف ، اننّجهي نمز
...... ليللا مهو ءارو نوضكارلا و

، انسافنأ يف نوحاتري
، ىماي عماأل نوفّذجيو

........ ايابسلا و
؛ انقادحأ ىؤر يف

، مامحلا رظتنن دوعنو
!! بلغت تخأ اي يلّيختف

... انحبصأ فيك
؟؟؟؟؟؟؟؟ الم ظلا حيرابت ىلع شيعن

...... لوهجملل قاسنو
مانغ. ،واأل قونلا لثم

، راعش األ عئاورب يلّثمتو
ماكح. واأل

يفــــه..... نا مزــــ اذه



...... نئادملا قرتحت
هللاب.!!!!!!! طايسأ تحت
يفــــه....... نا مزــــ اذه

... نئادملا قرتحت
هللاب!!!!!!! طايسأ تحت

_______________________

!!!!!! فيزلا فرعت ال ةكم و

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

، تاينم نماأل رهن كنم ينبرقي
؛ تايركذلا محر يف رّجفت توصو

ايابص ضعبو
وقحال، اهيف تمصلا امن

ال. ويذلا اهاؤر مامأ بيئكلا نامزلا ّرجو
........ ينّفل يذلا نينحلا ّنأك

اشحو راص
، تمصلا هكّرحي

. تاربعلا و توملا و
، يوحن كينيع نيّدمت

رهد....... كنع ينلصفيف
، مهولا هصقاري
. ليحتسملا و

.... نيدشنت يذلا نامزلا ّنأك
لو ــــــــــــــــــــ هذ

؟؟؟!!! رهدلا نم نيأو
ىرأ !!!مـــا يتلفط اي

ـنو!، فرعي مهب تررم نيذلا لكو
..... سمشلا قرشت يكل نورظتنيو

ر. ـــــــــــ يبث قوف
ـــــد، قحلا فرعت ال ةّكمو

ف. ـــــ يزلا و



لذ ـــــــــ لا فرعت ال
را، ــــــــ وعلا

............... نوفتهي مهو
بولقلا نمأ توملا قرس دقل

هّيد. ــــــــ نلا
هيكاب ةنوميلك تنأو

، مهلدملا نمزلا اهللظي
؛ يكبتف

ابوث. يرعلا نمز يف يرعلا فحتلتو
، انعاجوأ ةليذرلا مامأ نودقاحلا فشك دقل

........ لذلا فشكي انؤاشحأو
. اهءاشحأ

، عولضلا نيب نيقبتس نكلو
نينح. نم ةدقومك

نينح. نم ةدوشنأ نيقبتس
وبصت حيرلا تّبه اذإ

. نينسلا ثاهل مامأ
نا!!!!! ــــــــــــــــــ مز

........ هعاجوأ ءرملا بّلق اذإ
دّعو، ــــــ تي

ّمإـــــا ةعيجفلا فيس لمحيو
دّر. ـــــــــ مت

ىراذعلا ملح لثم هب نحنو
...... نودقا حلاــــ ره شأـــ قلــــد

. بارحلا يهجوب
يمالاند........ خيراتو

هّي ـــــــــ اينب
هّو ـــــــــــــــ األب ّيرظان يف قّتفي

!!! ؟؟؟؟؟ ىر ــــــــــــــــ ت
حارجلا وحصت فيك

؟؟؟؟؟ نينسلا اهتلعشأ يتلا
!!!!! ؟؟؟؟؟ ىر ــــــــــــــــ ت
!!! ؟؟؟؟ حارجلا وحصت فيك

______________________

نو ـــــــ قراملا

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



، نينيعلا ب ذولأ
، نيدخلا و

. هرّفضملا رئافضلا و

..... ىونلا ب ريجتسأو
. ىونلا نم

األذنلا، نعلأو
، داغو واأل

. هرّمسملا بئاصملا و
تلز... ام يننأك

!! يتمهلم اي
ماحال..... دارو األ دّدرأ

األماي..... رتفد نم
. هربقم تمص
اآلقاف.. فّوطأ

،.... قافنلا عراصأ
....... عرذأ ليللا و
. يرصاوخ يف ّدتمت
.... ذخّتن مل اننأك

..... حوتفملا انحرج نم
. ربعلا يتمهلم اي
، ىونلا مغر اننأك

، ةسلخ ماهو األ قناعن
هرسامسلا رتافد نم ّرجتسنو

ننايـــــا. كــــ
حايرلا األنين،و ظفلنو
، نيفسلا تقمنو

، هايملا و
وملاالحّ.؛

، راصع اإل عفدنو
. رطملا و

!! يتمهلم اي حيرلا و
. رشبلا يهتشي ال امب يرجت

، انوحن ّدمت فالدي
، رطملا انفيز نم انلسغي وال
..... براه لثم نينيعلا ب ذولأ

م.... ـــــــــ لح نم
، رامدلا ،و راعلا ب خّطلم

. رذحلا و
..... ءامسلا زواجأ

؛ يفواخم يف
ريجهلا ةّدش مغر ءيفتسأو



. يفواخم ىؤر ىلع
..... نينيعلا ةجرسم اي تنأ اي

!!!! ؟؟؟؟ يرصاوخ يف تهت فيك
.... ارخاس نوكلا مان فيكو

!!!!! ؟؟؟؟؟؟ يرطاوخ انس ىلع
..... نوكلا ةداع نم نكي ملو

ماني نأب
: يننأ نيملعت تنأو

مهنيعأ ينقشرت
. ماحزلا ةّدش يف

...... ينعفصت اه ــــــــــــ ّنأو
نمكالم. امدققيلا دجأ ملو
نو..... ــــ قرا ــــــــــ وملا

!!! متيلل اي
كلاالم. انحاورأ يف نولتقي

. ماتيأ قيلا:اننإ نأب اندتعا اننأك
هّدش فيك خيراتلا ىأر نم اي
!!!! ؟؟؟؟؟ نايبصلا هنذأ نم

؟،؟؟ !!! نايصعلا ملاال ىلع اونلعأ فيكو
. نايسنلا بكارم هنآطش ىلع يقتلت عوجلا و

: يتمهلم اي نيملعت تنأو
ناذآ يفبالاند عايجلل ّنأب

نأ: عيطست ،وال عمسلا قرتست
. نامزلا مصاخت

،.... نيدخلا ،و نينيعلا ب ذولأ
. هرّفضملا رئافضلا و

، ىونلا نم ىونلا ب ريجتسأو
األذنلا، نعلأو

هرّمسملا بئاصملا ،و داغو واأل

_____________________________

نمحرلا ةروس ءاقدصأ اي



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

. ناسن ،واإل نوكلا ءاقدصأ اي
، يقتلنل انب ايه

نآر. ـــــــــــ قلا أرقنو
، هرطع نم يشتننل

نا. ـــــــــ تفلا هرحسو
نانحلا و بحلا ءاقدصأ اي
بحلا قمع نوفرعت له

؟؟!!!!!! نآر ــــــــــ قلا يف
ةّرم متأرق لهو

ــمـن؟؟؟!!!! حرلا ةروس نم
خلاـــق...... نع
ـــم...... عــيل
.. ردا... قـــــ

نا. مـنــــ
ـق خـلا نع

ناو!!!!! قــدقـرّداألكـــ
ــق..... عــنخــلا

نا!!!! ــــــ عداإلسن بأـــ قـــد
، اهرا سمـ يف يرجت سمشلا ف
، اهراس يفإ ليمجلا رمقلا و

اهرادم يف نونحلا انضرأو
! يتوخإ اي

! نمحرلا ةروس ءاقدصأ اي
؟؟؟!!! ناسن قلخاإل ن مـــــ

.... ريطلا و
....... ءامسلا و

. ناوك واأل
ط..... ـــــ سقلا ب نمو

، نزولا ماقأ دق
،؟؟؟؟؟؟ . نازيملا و

يتوخإ اي ىرت نمو
!! ؟؟؟؟؟؟ نايبلا و تاغللا مّلع دق

.... عوبنيلا رجفت نأ
ـاؤ.. لؤل

...... ناجرم
!!!!!!! يتوخإ اي
...... نيصلا يف



.... غنكنوه يف
.. نابايلا يف

...... سيراب يفو
ابوك.... يف

... ناغف األ يفو
........ يعم اوؤرقتل

نمحرلا ةروس نم

!!!!!! يتوخإ اي
؟؟؟؟؟؟؟ راّخف نم ناسن قلخاإل نم

هروك نم ناجلا و
ران؛ نم جرام نم

....... حيرلا و

..... راطم واأل

... راجش واأل
!!!! اهعدبأ ىرت نم يئاقدصأ اي
!!!!! نمحرلا ةروس ءاقدصأ اي

!!! يتبحأ اي نوؤرقت ول
،واألماعن ءاسنلا ةروس نم

، لوتبلا ميرم نع
... لوسرلا اهلفطو

...... اقرشم ىلجت ارون
ليج ءارو ــال يج
.... ءاقدصأ اي

!!!!. نمحرلا ةروس

______________________________

ـحــق لا را صــــ عـإ



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

ءا ــــــ يضلا رشتنيف يتأي اد غـــــ
ءانس اي ّبح سمش قرشتو
يضمنو يضاملا ةملظ ولجنو

ءا األخـــةوواإلخـــــ انكرابت
شبــــر كينيع يفو يتأي اد غـــــ

ـــءا يضلا ـس بتقي هنم رونو
بو ـــــــ طخلا تمكارت اذإ ّيخأ
ب ــــ يبحلا ةاجانملا ىلع ّزعو
يبعش يدـــرا نوملا ظلا ساجو

ـــب يحنلا و رّسحتلا ــــا نقّزمو
يلا وعلا مــــن نومداقلا يتأيس
بيغت ال ّزع مشــس قرشتو

***

ءانبأ ك ـــــــ يتأي اد ــــــــــــــ غ
بيطر رجف ــــم هتاما هـــ يفو

تآ فحزلا هللاّنإ لا ــــــــ جر
مرــتا ـــ كملا عللـــالو ّبهـــاو ـف
ى ـّــــــ تح هللا يف ةوخإ اونوكو
تا ـــ هجلا ّلك نم ـــم لظلا ليزن

ا ــــــــ فافخ رفننلف ـــــاهللا ناعد
تا مملاـــ ىل عـــ ّيحف هترصنل
ميظع ـــد عو اد غـــــ انعمجيس
تاو ملاــــ را ــــــ ثآ هيف ييحنل

ــــا يازرلا علتقيو يتأي اد غــــــ
حانجلا حو تفمـــ ّقحل يفنــــر
اياربلا كـــّل نع ملظلا وحميو
حاطبلا قوف هءوض ــــر شنيو
اجاهتبا ن ـــــ يدلا ةيار عفرنو

حا ـــــ بصلا عم دوعن يك يّبهف
يل عتلـــ تتأ ـــن يفحاّزلا عومج

ي ــــ حاونلا ّلك فــي ّقحلا ءادن

***






























































