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 ديه!
 
 ١٣ ف دلو ,ةيسنرفلا ةغللاب بتكي يبرغم رعاش دوادنب بي!
 رياربف ١٠ ف فوتو .برغDا ف ناوطتب ١٩٥٣ ماع وينوي

 ف زولوت ةعماجب ّةيسفّنلا مولعلا ف ايلعلا هتسارد ىهنأ .٢٠٢٢
 يمّلعDا رادب ةيبرّتلا مولع ف ًاثحابوً اسّردم لمع .اسنرف
 ةقطانلا ةيرعشلا تاوص[ا مهأ دحأ دعي .ناوطتب ايلعلا
 اينابسإو برغDا نم لك ف هلامعأ ترشن دقو ,ةيسنرفلاب
 تاردابDا نم ددع قiطإ ف كراش امك ,اسنرفو سنوتو
 .طسوتDا ضيب[ا رحبلا ضوح ةقطنم ف ةيkداك[او ةيرعشلا
 ,»اريم« ,»نانح« ,»ةّقّاشلا ءادث[ا« :ةّيرعّشلا هتارادصإ نم
 ,»قرزأ تمص« ,»كلظّ لظ« ,»دسج ئطاوش« ,»ناينضم نادهن«
 »ءاضيب حير«
 .يقشعلا نّوللا فً اصّصختم دوادنب بي! رعاشلا نوكي داكي
 ثارّتلا نم اهّدمتسا ةديرف ةّيصوصخب هتاباتك زيمتتو
 عاقيÅا عراستو تاراعتس�ا ةفاثكب هرعش زاتk امك ّ.فوّصلا
 ّ.يلخاّدلا
 :هرعش ف ةأرDا ةيزمر نع رعاشلا لوقي

 كلذب ىلو[ا ةلهولا نم ئراقلا تفلي يرعش ّنأ حيحص
 ضرغلا هنأك حولي دق عوضوDا اذهف .ةأرDابّ طشDا مامته�ا
 قناåا ىّتح لب يصوصن نم صن ّلك ف رضاäا ديحولا
 ةبّسنلاب ةأرDا يه ام :ةيلاتلا يه راثت يتلا ةلأسDا .سافنéل
 ?يل
 ميظعلا ىنعDا كلذ يه ,زمر بتكأ اميف ةأرDا ءيش ّلك لبق
 � داعب[ا ةدّدعتم ةايح ىلإ ,ةايäا ىلإ ىدهُي نأ نكk يذلا
 � دسïاو حّورلاف .دسïاو حّورلا يب اهيف لصفلا ىلإ ليبس
ّ يأ دوجو بتكأ اميف ضفرأ .صّخشلا ةدحوّ �إ يدنع ناسكعي
 ايدث تسيل يرعش ف ةأرDا ذئدنع .ةعيّبطلاو ةفاّقثلا يب ةرغث
 ىوه ةعئاب �و ةقيشع �و ةصقر تسيل ,ةّرس �و يتفش �و
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 ةّيضرأ ةّيوه ّلك يه .ةلماع �و ةلضانم �و اتخأ �و اّمأ �و
 ّ,ّرشلاو ريåا ,لّيللاو راّهنلا ,ةرارDاو حرفلا اّهنإ .ّةيوامسو
 .ءاشتن�او غارفلا ,بايغلاو روضäا
 اهناولأّ لكب ةايäا هيف ىّلجتت يذلا دهشDا يه يدنع ةأرDا
ّ لكو ,ةوشنو عزج نم اهباتني امّ لكو ,ّةينونïا اهت�احّ لكو
 � ةايäا ّبح ّنإ .كلذ ريغ ىلإ ,اهحبقو اهلامج رهاظم
 كلذكو دوجولاف .سكعلا وأ حّورلا حلاصل دسïا يصقي
  .ةدحو ىوس نافّلؤي � رهوïا
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 ةمجرت(ا ةمدقم
 

 صوغي ..ةيسنرفلا ةغللاب بتكي يبرغم رعاش دواد نب بي!
 هصوصن مستتو ,ةركاذلاو حورلاو سفنلا تاجلخ فً اقيمع
 حور ةضافتناو سفن ةروثب هبشأ يهو ,قiطن�او ةيوفعلاب
 ..اهدسجو ةأرDا حور ف ةدسجتDا ةايäا تايلامج لكل ةقاوت
 مامأ وه امك – هصوصن ربع – فقي نأ رعاشلا ررق دقل
 هعقاو نمو ,ةرات هلايخ نم هجسن بابلجب ,هيقشاعو هيبحم
 دسجيو ,ينäاو قوشلاو بäا ةينغأ فزعيل ,ىرخأ ةرات
 هليتارتو هنايذهو هتاسمهل نانعلا قلطيف ,هعزاونو هقاوشأ
 حيرïا هبلق فزنو ,ةبذعDا هحور اياظش اهنأكو ,هاو!و ةبذعلا
 .شوتر ةيأ iب ,ةأرجو ةيوفعو ةيرحب اهلسري ,مئاهلا
 ةقيدصلا ةرعاشلا قيرط نع دوادنب بي! رعاشلا تفرع
 لسرأ دق ناكو ,»ءارعشلا ةناح« عقوم ف رداقلا دبع نانح
 َّيلع تحرتقاف ةيسنرفلا ةغللاب هدئاصق نم ةعومجم اهيلإ
 دعبو ,عقوDا فً اعابت رشنتل ةيبرعلا ةغللا ىلإ اهتمجرت نانح
 اناسنإ ناك ..رعاشلا عم تلصاوت صوصن عضب ُتمجرت نأ
 اذه مامأ لجåاب ترعشو ,ةفلتخم تافاقث ىلع احتفنم ,ايقار
 هدئاصق تايلامج لقنب تقفو نوكأ �أ ُتيشخو ,يبد[ا مرهلا
 ىلع هئارطإب ينأجاف هنكل ,ةيبرعلا ىلإ اهدارأ امك ةفهرDا
 ,اهيلع هءارطإو ةمجرتلا هذه نع هاضر ركذأُ تلز�و ,يتمجرت
 ,"ةريغلا" ـب رعشي يتمجرت أرقي يح هنأ هلوقب كلذ ىلع داز لب
 نيذلا ءارعشلا هئاقدصأ ضعب نأ يل َّرسأو ,اريثك ينركش و
 اونثأو هدئاصقل يتمجرت ىلع اوعلطا ةيبرعلا ةغللاب نوبتكي
 قمع لقنا نأ تعطتسا يننأ - هلوق بسح - اوداز لب ,اهيلع
 .هسفن راوغأ تفشكو هتنكس يننأكو هساسحإ
 
 لزغلاو ةأرDا نايغط نع هتلأسو ةديدع تارم ثيدäا انلدابت
 بäا روضح نعو ,ةقيشعو ةقشاع امئاد يهف ,هدئاصق ف
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 لزغتي هنوك نم مغرلاب هنإ :لوقي ناكف ,هرعش ف يناوهشلا
 اهنوك نم ًاريثك ىمسأ هيلإ ةبسنلاب ةأرDا نأ �إ ,ةأرDا دسجب
 ةايäا لعجي يذلا ميظعلا ىنعDا اهنإ ,زمر يهف ,طقفً ادسج
 :لاقو ,دسïاو حورلا يب لصفلل ليبس �و ,داعب[ا ةددعتم
 تسيل اهنأ امك ةصقر �و ةقيشع �و ادسج تسيل يدنع ةأرDا
 ,دوجولا رهوج يه لب ,طقف ةلضانمو ةلماعوً اتخأو امأ
 ,ءاقشلاو ةداعسلا ,ةرارDاو ةجهبلا ,نزäاو حرفلا اهيف دسجتي
 لصف اهعم نكk � اهشيعن امك ةايäاو ,بايغلاو روضäا
 ,ناسنÅا لكشت ةدحوو دحاو رهوج امهنإ ,حورلا نع دسïا
 ريبعت هنأ ىلع رعشلا ف يسäا بäا ىلإ رظنلا نكk كلذل
 ظافلأ ناحنk ناذللا امه نابناïا ناذهو .يحورلا بäا نع
 .اهت��د يدئاصق ف قشعلا
 بد[ا ف يناوهشلا بحلل فيظوتلا اذه يب ةفاسDا لوحو
 ,يDاعلا بد[ا ف هجذا§ نم فرعي امك يكيتوريÅا بد[ا يبو
 بادآ ف فرع امك يناوهشلا وأ يكيتوريÅا بد[ا :دوادنب لوقي
 اهريغك ةايحلل ةبراقم وه ,يبرعلا انثارت اهنمو ,م[ا نم ريثك
 اذه ىلع رداق ريغ يننأ نظأ يسفن نعو ,ةيبد[ا تابراقDا نم
 ًادهج لذبأ � كلذ عم نكل ,هتاذب هدصقأ ملو ,بد[ا نم عونلا
 يناعDاف ,يرعاشم رجفتو يساسحإ قفو بتكأ انأف ,هبنجتل
 ةايäا رهوج لكشت يتلا يه يدئاصق ف اهقح�أ يتلا
 ,نآ ف ةفاقثللو ةعيبطللً اجاتن اهتفصب ةيرشبلا تاذلا رهوجو
 .ةدامو حور ءيش لك لبق نحنف
 ةغللاب ةقطانلا ةيرعشلا تاوص[ا مهأ دحأ دوادنب رعاشلا دعي
 ..ةيسنرفلا ةخسنلا ينابق رازنب هبقلأ يسفن نعو ,ةيسنرفلا
 نم تاملكلا جسني ,ةصاخ ةيعادبإ ةعيبط نم بتاكو رعاش
 ف ةهئاتلا هتاذ نع اثحاب ,ةأرDا هنك ف حوسيل هلايخ ةراصع
 .هنايذه نم ررحتي هلع ,قشعلا ةقزأ
 يفف ,ةأرDا دسï يرعشلا هريوصت ف اقيقدو ادرفتم ناك
 حرف نم ةيناسنÅا رعاشDا عم فصولا لامج جمدني هدئاصق
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 بارحم ف فوصتم قشاعك هأرقأ ينلعج ام وهو ,ةاناعمو ملأو
 .ةأرDا
 كرتي ام وهو ,عاقيÅا عراستو تاراعتس�ا ةفاثكب هرعش زيمتي
 قافآ همامأ حتفيو ,ساوäا ةجهب هحنkو ئراقلا سفن ف هرثأ
 رعشلا قلطنمف ريلدوب دنع امكو .يرعاشلا ريبعتلا ف قيلحتلا
 ,ىقرأ تايلامج وحن يناسنÅا علطتلا وه دوادنب دنع يساس[ا
 علو ,ةيناسنÅا حورلا يماستو ,ةايäاب علولا اذه نع ريبعتلاو
 .ةقيقäا رهوجو بلقلا ةلامث وهف ,ةوهشلا نع عفرتم
 رعاشل دئاصق مجرتأ نأ ينم بلُط امدنع تددرت يننأ ركنأ �
 كلذلو ,ةفرتحم ةمجرتم ُتسلف ,دوادنب بي! رعاشلا مجحب
 يهف ,ةطاسبلا ةجهتنم هتاملك ها® يساسحإ عبتأ نأ تررق
 .يشنفاد ودرانويل لوقي امك »قنأتلا ىهتنم«
 يبو رعاشلا يب ترح اهيف تنع©و صوصنلا تأرق نأ دعبو
 لهسلا هيلع قلطي ا™ هتاباتكف !ديصقلا امهيأ ,هتاملك
 رعاشDاب ىلبح دئاصق ,خراص يبدأ قفد ..عنتمDا
 كلذ لك ,لايåاو عقاولا يب مات راهصنا ,سيساح[او
 .رعشلا تاودأب سرمتم رعاش �ا اهنقتي � ةطوبضم تاساق¨
 اذإ – لماكت نم هتدجو ام وه ةرماغDا هذهل رثكأ ينعفد امو
 مسرأ ذإو ,رعاشك هنيبو ةيليكشت ةنانفك ينيب – ريبعتلا حص
 وهف ,يتاحول فً اناولأ اهبتكأو ,يرعاشمو يسيساحأ يتشيرب
 هدئاصق نوكتل ,ةضايفلا هرعاشم هتاملكو هفورحب مسري
 اهيف رفاستل ,لايåاب عقاولا اهيف جمدني يتلا هتاحول ةئيرïا
 .ينäاو قوشلاو بäا ملاع ىلإ حورلا
 هذهل ةمدقم بتكي نأب يندعو ,اننيب ىرج ثيدح رخآ ف
 دس® يتلا يتاحول ضعبل دئاصق ةباتكب يندعو امك ,ةمجرتلا
 .ةأرDا ةاناعم
 فصنو ةنس نم لقأ – ةريصق ةدD هتفرع ينوك نم مغرلابو
 ..ايئانثتسا ..اديحو ناك هنأ سح[ ةيفاك تناك اهنكل - ليلقب
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 لحر دقو ..iمأتم اتماص ناك ةيرعشلا هتضفضف مغرو
 نم  رشاعلا ف ةئجافDا هتافو تناكو ..تمصلا لiجب افوفحم
 بعصي ًاغيلب ًارثأ يسفن ف تكرت ةمدص ,٢٠٢٢ رياربف
 ..هزوا®
   ..بي! اي كيلع لا ةمحر
 
 اهابأ ةفيطل

١٩/٠٧/٢٠٢٢ 
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 ةميتيلا يتليل

 
 
 ..ءاسم تاذ ءانغب مل∞ ..ةميتيلا يتليل
 يتقيقرلا كيتفش ةصقرب اهراهبناب
 ..يتحرفلا كينيع ةقارشإب اهناتتفاب
 ..نيررحتDا كييدث لجأ نم اهسامحب
 ..يتليل
 ةلزعنDا اهتلحر ف
 ..ةجيهتDا يتدعم ىلع ةوقب دشت
 ..ةريغص تايركذ ىلإ راهني يدسج
  انبذا® ةهل±ا هيف تكراب يذلا تقولا ذنم
 ..ةيصعDا تاسوله ف انتاقوأ
 ..ةبيهرلا ةريرشلا ةبعللا ف
 ةرغاشلا ينكامأ ف يرويط ُتكرت دقل
� kحأب قيلحتلا ن±ا دعب اهنكiةضماغلا يم 
 ..كرطع بايغ نم ةبضاغلا يراهزاو
 رخآ ناكم ف ..اديعب اهناولأ تنفد
 ..موؤشDا يريصم لم∞ ىلع ةرداق دعت مل اضيأ يه
 ليمراكلاب اكدوفلا قاذ¨ كسأك بايغ
 ..كتآرم عم تصقر يتلا ىقيسوDا كلتو
 ..سئاي ينح ىلإ لو∞ ءيش لك
 عضاوت يبلق
  يتليل تراهناو
 .ةهفات ةريغص قاروأ ىلإ
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 ةدرمتم ةأرمأ

 
 
 ..ءايح تمصلا
 يلجå عستي كبلق
 ..يل ثدحي ام اذه
 :ينتباجأ
 هايإ كيدهأس نذإ
 ..كلجأ نم بلق فلأ
 اقزن اًدحاو ًابلق �ا كلمأ � ينكل
 .اًدِّرمتم اًرئاث اًبلق
*** 
 درمتلاب ضبني اهبلق
  ةقزن اهحور
 اذكه اهبحأو
 .اهقورع ف ير® »�« ..اهيدل
 يل تحاب ..»ةدينع ةأرما انأ«
 ةدينع نوكت يح اهبحأو
 ىلجخ ةماستبا اهيدل
 .مستبت يح اهبحأو
 ..اهدئاصق يل أرقت
 أرقت يح اهبحأو ..يراعشأ أرقت
 .ةيفخ ةقيرطب اهبحب يل حوبت
 :يل تلاق
 يدئاصق تحبصأ اهدئاصق
 يتيرعاش يحور يب نتاف جازتما نم هل اي
  ..اران جهوتت اهانيع
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  ..ةيضاDا اهتاظä نع ينثد∞
 .اهبلق ىوس ديرأ �و ابولق ينيدهت
  ..يتصق تبحأ
 .يتصق حبصت نأ اهديرأو
***  
 يتصق لطبَ تنا نوكت نأ بحأ
 ..يبلق لطب
 يل تبتك
*** 
 !يهلإ اي
 ?اهيتفش ىلع اهلك يتاملك تحن[ لعفأ اذام
 ?اهمiحأ قامعأ ف رفاس[ لعفأ اذام
 ?اهدخ ىلع ةماش نوك[ لعفأ اذام
 ?اهيفك يب يلصي ًارئاط نوك[ ..لعفأ اذام
 !.اهتصقر ةقاشرب ىنغتأ
 !.اهتوشن ءاضف ف قلحأ
 ?كلظ لظ حبصأ نأ عيطتسأ له
 ?كحرف حرف
  ?كينيع قيرب
 .يبح ةعيرشو يحرف ةمينرت تنأ
 :ينتباجأ
 َكبح
 يبلق ضبن
 كيف ءيش لك ف رارقتسiل قوتأ
 !تنأ �إ نوكأ �أ
 يتديصق تنأ
 ةديحولا كتديصق نوكأ نأ ديرأو
 كبونج ..كلامش
 .كطيحمو كضرأ
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 ?ليبسلا فيك يهلإ اي
 ..نايدولاو لوقäا ربع رفاسأ فيك
 كيتفش ىلع يتفش عض[
 كينيع ةرظن ف هوت[
 يلزأ بح تاوامس ف كعم قلح[
 كدوجو تاءاضف نول[
 ?كتماستبا دجأ نيأ
 رمقلل ةملظDا تاقرطلا ف ىتح اهنع ثحبأس
 ..ضر[ا قامعأ ف
  ,رمقلا اهيأ لاب يل لق
 ?..دودäا زوا®أ فيك
 ?انمiحأ ييح[ لصأس فيك
 ?حوتفم كباب له
 ?..ءاضم هيلا قيرطلا له
 يتحارتسا ةطحم ..ةرDا هذه ينوكت نل
 يبئاقح اهيف عضأس يتلا ضر[ا لب
 ةشحوDا يتلوفط تاياكح لك
 يحرف ينوكتس
 ةدوقفDا يتداعس
 ةميتيلا يمiح[ ديحولا نطولا ينوكتس
 ةليمïا يرافسأ رخآ
 يفطاعلا يجح
 .اهتاقوأو يناkإ سوقط لك
 ةظحللا كلت فو
  ةريخ[ا يتديصق شقنأ فوس
 ةمظعو ءاهب ةنكم[ا رثكأ ف
 يتاقوأ لك ..يبلق ,يحور كيدهأسو
 يفكي � اذه لك لوقاو
  ,اهلمأتأ يتلا ةعيبطلا تنأ ينوكتس
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 يدورو ,يراجشأ ,يتاتابن
 يصiخ ..يحور ينوكتس
 .يطيحم قمع ,يدروزiلا ينطوم ,يDاع
** 
 .يل تبتك
 يدب[ا ينطوم تنأ
  .كلجأ نمو
 ىرخأ ةرم بحلل معن لوقأس
 ..يل تبتك
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 ةمهل0ا يسمش

 
 
 ءاملظ يتليل تناك
  ,ةبيبح ينيدهي حابصلا ءاج
 ةقيقر ةمعان ًاسمش
 لامïا نوكي امك ةليمجً اسمش
 راصتن�ا نوكي امك ..ةعشمً اسمش
 ..اهتاملك ..اهتوص
 طرفDا يسامح نم ئدهت
 ..اهكلم انأو ..يكلم سمشلا هذه
 ..ةروجهم يتليل تناك
 !..احرف صقري يحابص اذإف
 ..سمشلا اهتيأ يلاعت
 يبلق يئفدتل
 ,دربلا هنزحأ
 ..كرحس ينيحنما
 يب فصعي يذلا مل[ا يففخ
 ..يلاعت
  ..يدنع ام لك كحنم[
 ..يرعاشم لك
 يحرف نمً ائيشو
 يحور تاهاتم ربع ةهزن ف كذخآ نأ ديرأ
 ..يريفاصع ناäأ ِكُعِْمسُأ
  ةيصعلا ةقيمعلا يتاملك تحنأ نأ ديرأ
 ..كيفك قامعأ ف
 ..يلاعت
  ..كينيع ةرظنب يحابص َّةَلط ينيزتل
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 ..ةعئارلا كتصقرب يدوجو يئيضأ
 ..يلاعت
  يدرولا كملحب يتدحو يئلماو
 .يتاملك حماïا كلايخب ينغ
 كلوبق ينحنما ..بلقلا اهيأ
 ..ةيدب[ا يتريمأ كلعجأس
 ..ةقشاعلا حاور[ا لك ةريمأ كلعجأس
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 ءارفصلا يتتبن

 
 
 يدiيم ديع ءاسم
 درفنDا يملä سمهأ
 .ءارفص ةتبن رطع فاشتكاب يتحرفو
 اهسمه ناولأ فاشتكاب
*** 
 ..يدiيم ديع ءاسم
 ةئيربلا اهتماستبا ءارفصلا يتتبن ينتدهأ
 ةبيرغ ةصقر ينتدها
 .يتبرغ ةدورب هبشت يتلا ءاضيبلا اهترشب نم iيلق
*** 
 ..يدiيم ديع ءاسم
 ياياده ىلوأ تناك
  يحورل اهتملك تعضاوت
 :مامتهاب ينتبطاخ مامتهاب
  يرعاش اي بäاب ةئيلم ةايح
  بسانDا تقولا ف تءاج
  يساوح رهوج اهحنمأ يكل
 يلايåا يدسج
 ..ةظä فو
 ىرخ[ا ولت ةدحاولا يعiق لك تراهنا
 .نرطش ةبعلك
*** 
 ..يدiيم ديع ءاسم
 ةيورك ضر[ا دعت مل
 اعساو رحبلا دعي مل
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 ةلئاه ءامسلا دعت مل
 هتيوه ريغ ءيش لك
 هتمتع ريغ ءيش لك
 ثادح[ا ..تاقiعلا ..ءامس[ا
 تريغت ةيضاDا ةليمïا تاظحللا ىتح
  تايركذ ىلإ لو∞ ءيش لك
  ةملظم ت�وج ىلإ
 ,ءارفصلا ةتبنلا اهتيأ اقفر
 مومحم يبلقف
 يحرف ىلع يظفاح ..افطل
 ةعئارلا كتصقر ءاوضأ ينيحنما
  دبéل كئامس ف ءاقبلا ديرأ
  يترضتπا كيتفش ديرأ
 بحلل كقوش نارين ديرأ
 ..ءارفصلا يتتبن اي يتينما
 كتوشن نم iيلق
 .صقارلا كضارعتسا نم ليلقلاو
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 »سرام« ف ةريهشلا يتليل

 
 
 يدسج قرتخي ءودهلا
  ..ةليللا
  ةغراف ةداعسب رعشأ
 ةراثرث ةلئسأ �
  ..ةفخب رياطتأ
 حيرلا ف ةشير رياطتت امك
 ..حور ف دسج
 دسج ف حور
 دحاو نانث�ا
 ,جامدن�ا ةوشن
 ماجسن�ا ةداعس
*** 
 .ليللا هنإ
 ..يتليل يل سمهت
 ةئيضDا اهتاهزن نع
 ةضماغلا اهتiحر نع ينربخت
 ىلبäا يضرأ ف ةرذجتDا اهتابرست نع
 ةيفخ ةعتم لجأ نم اهعافدنا نع
 كحضت يتليل تناك
 ..مستبت
 .يتوصب ذذلتت
*** 
 انأ بذعم ديحو
 يلخاودب كرابخإ لوا∞ ينويع
 ..لغشنم يتوص
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 هتهازن نع كيلإ ثدحتلاب
 ..تَّرعت يتiيخت لك
 كدسج مامأ
 .ةريهشلا ةليللا كلت ف
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 ةريث0ا ياقيسوم

 
 
 ..قاطي � رم[ا
 ..ليللا لاوط يمانت
 ..يبتكم ىوس ..يتقفرب ىقبي �و
 ..ةيمهولا يمiحأ هئيضت
 ..ةئيذبلا يتاملك
 ..ةولح ةعيلخ ىقيسوم
 ..ةحارلا فرعت � ةريثDا يعايذم تاوصأ
 …ةرذقلا كبايغ عراوش رينت
  ..ةحقولا يحيتافم ةحول
 ..صقرلاب رمتست
 ?iيل صقرلا يب∞ له
 ..ةعاظفب رضاäا ..كمونب سامغن�ا يب∞ مأ
** 
 ..فسéل قاطي � رم[ا
 ..ةميكäا ءايش[ا لضفتَ كن[
 ..حابتسDا بعللا بحأ اناو
 ..ةقينأ تايرث ءارش ف بغرت
Åكلوح ءاسنلا داعس.. 
  ..يذيبن نول بحأ اناو
  ..يتراجيس ةحئارو
 ..يتوشنب �افتحا
 ..يلايå اkركتو
 ..قiطÅا ىلع رضي � يذلا
 ..سوباك كل ةبسنلاب انأ ا¨ر
 ..ةسوله ةظä درجم يل ةبسنلاب تنأو
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 ..ةتقؤم ةراشإ درجم
 ..ةيمهو ةحول درجم
 ..عادخ رهظم
 ..ىنعم iب طابحإ

äب ..ةنونجم حرف تاظi ةياكح.. 
  ..ةضماغ رعاشم
 .يحرف ةليل فلت
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 ًارمق اي َكرظتنأ

 
 ءامسلا نم ارمق اي كرظتنأ
  دامرلا ت∞ نم ديدج نم ايحأ يك
 فلتخم لكشب ملاعلا ىرأ يك
  ..ةبلقتDا كتارظن لiخ نم
 ةتباثلا ينيعب سيلو
  ..رياغم لكشب روطعلا مش[
 ةDؤDا تاظحللا ف امك سيل
 ..كروضحب يذه[
 .انبح ريربتل سيل
 ..يكئDiا رمقلا اهيأ كراظتناب انا
 كدسج ربع اديعب درش[
 كتماستبا ف هيت[
 ريصقلا انتقو ةعتم شيعنل
 لاصفن�ا قلق ىسننو
  ..يرمق كرظتنأ
 ةنئاåا يتاءاسم لك ف
 للدDا كتقو ينم برهي امدنع
 نون∫ا يئاوه ..رئاäا كءاوه يوتحي امدنع
 يغارف ..ةغرافلا كتاملك é© امدنع
 فهلتDا ينطب قوف كنطب ضايب ةيشحوب درمتي امدنع
 كلج[ طقف
 ازجاح ةرهاطلا كحور نوكت امدنع
kنم ينعن Dكيتفش ةحرف س. 
 ةنتافلا كتاهآ
 ةرحاسلا كتاماستبا
 كيلايلب محدزي يليل
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 كتارظن نم ينمرحي راهنلاو
 كهنDا يDاع نع تلحر دقل
  يتاظحiم رتفد ..يادي ..يبلك ىتح
 ىرخ[ا ولت ةدحاو ينكرتت
 ?..ءيسلا ريصDا هيمسن ام اذه له ..ىُرت
 ةدشب فرتعا انه
 !.عدصتم يريصم نأ
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 ةيقن حاورأ

 
 
  ءاسDا اذه يتمهلم ينتثدح
 يدقلا نمزلا نم ءايشأ نع
 اننطو انببحأ ..انأو يه
 نيررحتم يباشك ..ايلاع انخرص
 .اههبشأ تنكو ..ةرئاث تناك
 !تاظحللا كلت دقتفأ مك ..يهلإ اي
 !انملح ديعتسنل ءاسم يهتشأ مك
 كترظن نكست تناك يتلا ةحرفلا كلت ديدج نم فشتك[
 ن±ا ودبأ فيك ينيلأست � ..يتمهلم
 امئاد انأ امك انأف
 .ةضايفلا انرعاشD قشاع
***  
 ..يتمهلم
 يضاDا كلذ نع ينيربخ
 ةليمïا انيلايل نيركذتت له
  ?انتيجس ىلع ةايäا شيعن انك يح
 ?انمiحأ تدراط يتلا ءاوض[ا نيركذتت له
  ..يمل∞ِ تنك
  دودح iب قافآب كعم ملحأو
 ةروث انداسجأ تلعشأ يتلا ةبيصåا ضر[ا هذه نم
 »اياتساب«ٍ لاع توصب يخرصتِ تنك
 ةيررحتلا كتحيص ددرأِ كعم تنكو
  ..انل ناك ءيش لك
 مهل ءيش �و
 ةنïا رويط لثم لوجتن
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 لافتح�او حرDا نم تاحاسم ةنكم[او
 يتايركذ ةأرما اي
 انرصع نع iيلق كثدحأ نأ ديرأ
 يسمحتDا انقافر نع
 يتظä ةأرما ينوكت نأ ف كتبغر نع
 .ريغص لفطك ةرحِ تنك
 كبلقب ءامسلا يسمiت
 كنم برقلاب نوبعلي نيذلا لافط[اب يحرفت

 ةرحاسلا رويطلا لك ةفاضتساب يمل∞
 لدعلا هدوسي ملاعب عاتمتس�اب
 دودح iب كدناسا انأو
 ملäا سفن ..حورلا سفن كلk انiك
 فيز لك نم ةارع ارشب نوكن نأ اندرأ
  ..شغ نودب ييقيقح
 !فسéل نكل
***  
 كلذك كنأ دقتعأو ..ءيش يأ ىلع امدان تسل
 ةوشنب اهانشع انتايح نم ةظä تناك
 ةملظDا مهتقزأ ف انيشم
 لم[اب ةئيلDا انعومش عم
 ءارذعلا انحاورأ عم
 مiستسiل � ..فعضلل � انلق
 .ةبذاكلا مهتاباطå � ..انلق
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 ةروجهم ينكامأ ..ءاس0ا اذه

 
 
 ..ءاسDا اذه
 تمصب رضتحي يDاع
  تمصبو ..اهن[
 .ينكامأ ترداغ
 ..ملäاب ةهيبشلا اهتاملك
 نايسن ةوه ف اننونج تاظä تقرغأ
 ملأتي يسأك
 غراف يقبط
 رمدم يملح
 ?ةرجشDا تارمDا ف يبيبح راوشم ةياهن يه له
 ?انبح دئاصق نع اذام
 ?ن±ا دعب رونلا ىرت نلأ
 ?انحوبل ةضهجم ةد�و يه له
 ?انتوشن ةياهن يه له
 انتابعادم ةعتم ىلع ادهاش مويلا دعب بورغلا نوكي نل
 انيناغأ ديدرت نع فقوتيس ليللاو
 .يقشاع يلفطك ةجهتبDا انتاصقرو
*** 
  اهترداغم ذنم
 تمصب يناعأ ةليل لكو
 .حوبلا ىلع أر®أ �
  :ءاسDا ف ينتأجاف دق تناك
 ن±ا دعب كمiحأ ف نوكأ نل
 دبéل بيغأس
 كدئاصق جراخ نوكأس
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 كب تابجعDا نع ةديعب
 ةحماïا كتابغر نع ةديعب
 .ةنيهDا كتارتاهم نع ةديعب
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 ةNرتم ةرظن

 
 
 ..نونجب يلصأ نأ ديرأ ..ةليللا هذه
 ..يشتنDا كمسج ف لامïا تايآ ولتأو
 ..ةيرحسلا كتاملك قشعأ نأ ديرأ
 …مومπا يبحب شرحتت يتلا
 ..ةمشتπا كتبوجأ مامأ ينحني وهو
 ?كرصخ ىلع ةماش نوكا نأ يننكk له
 ةبذع ءاوه ةمسن نوكا نأ
 امهتارادم ف ينابحسي ناذللا كيدهن يب
 ..ىركذ نمً ائيش نوكا نأ يننكk له
 ..كترس ةشعر ف ةحرف
 ..ةرهزDا قئادح نولت ةشارف نوكا نا يننكk له
 ..يترحاسلا كيتفش ريبع فشرأو
 …كمسا لامجب ةظä لك لزغتأ نا يننكk له
 ناتكبترDا ّيتفش ىلع لاع توصب هبتكأ
 ةيفاصلا ءامسلا ف قرز[ا تاجردتب هنولأ
 قشعلاب ىلبäا يضرأ ناولأ لكب
 كشومرل ةنيز نوكأ نأ يننكk له
 ةرحاسلا كتماستبا ف ةريغص ةجهب
 دعب ققحتت مل يتلا كمiحأ تمصب نمخأ ينيعد
 ..ةرهزDا كحورل ًافيط حبصأ ينيعد
 ..مهبDا كملح زيلاهد فشتكت ةرظن
 ضكرأو ضكرا ينيعد
 .لانDا ةديعبلا كمiحأ فلخ
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 ةينف ةطحم

 
 
 ..ةطπا ترداغ
 ..ةنوعلDا كتاكحض رظتنا ُتدع ام
 هيف سولïا ِتدتعا يذلا كاهق¨ ُتررم
 ..تiيمïا ءاسنلا نم رثكلا كانه
 ةدوجوم ينوكت ملِ كنكل
  .ً.ةبئاغ .ِ.تنك
 ..ةولäا يتبذك اي
 ..ةللدDا يتلفط ايً ةبئاغ
 ..يلخاد ةريثDا كتاملك لك تطقاست ةأجف
 ..قiطÅا ىلع ءيش �
 ..بايغو روضح
 ..رئاجسو رئاجس
 ..تاDاكمو تاDاكم
 ..ءاضيبلا تاوص[ا نم ريثكلاو
 ..نفكلا نولب ءاضيب
 ..ةينف ةطحم
 ..ميمح قانع
 ..ةهوشم ةحرف
 ..يئامس ف مويغ درجم ..ءيش لك
 .يشم غارف ف رحبت
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 ةرهاطلا ايرام

 
 
 ..كتارظن نم ءيش اهصقني يتايح
 ..كتماستبا قيرب هصقني ينامز
 ..كيتفشب �إ لمتكت � يمiحأ
 ..كيدهن ةصقر اهصقني يتاملك
  ..انأو
kكبايغ غارف ينؤل.ِ. 
 ..فهلتDا كتمص ف انأ ديحو
  ..ىشطعلا يضرأو
 ..ةيرحسلا كهايD ةفهلتم
  ,احرف ,ًاديحو لوجتي ..يليللا يعجو
 ِكروضح ةجهب اهيف تكرت يتلا نكام[ا ف
 ..يتمص ةقزأ ف ..انأ هئات
 ِكب يذهأ انأو ينيقي ُتعضأ
  ,يطقاست بتكأ فيك
 ِكنطب ضايب قوفً ارمهنمً ءامُ تنك ول امك
  ..ءادوس ةخرص وأ
 ?..ةيرخسب ي©رت
 ً�اجروً ءاسن ..ةراDا ء�ؤه لها®أ نأ يل فيك
  ..نوثدحتي ءاقدص[ا
  نورماستي
 !..تقولا لاوط ةديعب بورد ف دراش انأو
  اهيعارصم ىلع تحتفنا ةنïا باوبأ
 ..رحاسلا كرطعب ةبحرم
  ..ايرام كقشعأ
  ..كتراهط قشعأ
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 ِكتوشن
 ..يماهلإ عبنم اي هآ
 ?..ًاديعب ينذخأي يذلا نايذهلا حومج نم تنأ نيأ
 .ً.افرتعمِ كبارحم ف فقأ انأ اه
 ..ياياطخب قرتحأ
  ..كنم ةملك
 ةملك درجم
 ..ةليوطلا يتليل ةملظ ددبتس
 ..ايرام قشعأ
  كقشعأ
 ..ايرام
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 ضيبأ نمز

 
 
  ..قئاقد ددمتت يناوثلا
  ..تاعاس ريصت ..قئاقدلاو
 .ريسDا اذه ف أطابتي ءيش لك
  ..ىرعتي يراظتنا
  ..ةفهل لك نم غراف يفغش
  ..ةديعب تافاسD دت© يتبغرو
  ..ةتماصلا اهسيراضت قوف
 ..ةبيئكلا يتلحر ké تمصلا نم ريثكلا
  ..طئاح فلخ وبخت ..ياقيسوم
  ..بيرم كش ف قرغت ,تو© يتذفان
  ..ةسئابلا يتفرغو
  ..حمiم iب ىضوف لخاد ةنيزح ةيرعاشب فرجنت
 ة�ابمiب ثدحتي يواåا يلخادو
  ..يبلق رحب ف رضت∞ يلامر
 ىشiتت ..سم[اب ةديعس تناك يتلا يتاوصأ
 ةميتيلا يتاملك ىلع ميخي ..ليللا
  ..دهازلا يسأك é© ةتوبكم تاوصأ
 ةنيزح قناعتت يعباصأو
 جلث ىلإ ةدرابلا يمادقأ لوحتتو
 ةنيز تاودأ ىلإ يرعاشمو
  يتايسمأ ضعب نيزت اهلعل
 ةبئاغ يتطق
  لوسك فيعض يبلك
 ةلباذ ينويع
 خيشت ..يمiحأ
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 ضر[ا ءانبأ قاشعلا ةفاضتس� ن±ا دعب يعاد �
  ..يتلفح ىلا
  ..امهو راص ءيش لك
  ..ضهجم احرف
 ?ةمينرتِ كيدهأ نأ يننكk فيك
 ?كحابصل يحابص
 ?كتديصقل يتيفاق
 اديعب يلحرت كنأ رعشأ
  ..كدحو
 يمiحأ مينارت نود
 .يهافش ف تبنت تاينغأ نود
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 ةيسنامور ةصقر

 
 
 ..رون نم سبق
 ..اديعب سيل ..اريخأ رقتسا
 ..ةئلéتDا يتاوامس نع
 ..يتبحرDا ّيدي نم
 ..فيطللا يملح نم
 ..ةيهشلا يتدئام نم
 ..ءاقرز حير تقثبنا
  ..يبابضلا يملح فوج ف
 ..ناتعمiلا اهانيع
 ..فيطللا اهءاوه
 ..ةقرشDا اهتاملك
 ..يفيص رح ف ..ارون تناك
 ..جاومأو جاومأ
 ةيسنامورلا كتصقر تببحأ مك ..ةليللا كربختس
 ..يماغنأ فاوق يب يحجرأتت تنأو
 ..يعارذ طبأتت كعارذو
 ..يناغأو يناغا
©é اب ..يتقوåتاصقرلاو ثب.. 
 ..يترارم نع هفرت
 ..راونأو يناغأ
 ..لامرو لامر
 ..يعاجوا نانحب جلاعت
 ..راهناو حارفأ
 ..يتاحومط لك زهت
 ..تاملكو تاملك
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 ..تمصب يحور دقفتت
 ..ئداهلا يئاتش
 ..كبايغ ف نونجب ركفي

 ..ءاضوضو ..ءاضوض
 ..ةيشحوب يئوده رداصت
 ..يتداعس نعطت
 ..يردقب ةقلعم ةبغر
 ..انتصقر ءاسم زفقت
 ..كتراثإو ..يناkإ يب
 ..هيتأو عيضأ
  ..كتصقر رحس عيضيو
 ..يلiظ يب
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 ةينف ةفرش

 
 
 ..ةظä ف
 بوبπا رئاطلا تدهاش
 !عئار وه مك
 ةليمïا هتفرش ىلعأ ف
 هبح رحسب يل رفصي
  يننتف
 يحور ف هتسامح تقرشأ
 ةأجفو
 نكام[ا انلدابت
 تقلست اناو رئاطلا طبه
 هنكسأ يّلك ..ينايكو يسفن
 -رويطلا ةايح - ةعئار ةايح نم اهل اي
 نتاف رئاط
 ةفهلتDا يترظنو ةليمïا هترظن
 ?اندحوت ول اذام
 اننكر نيزي ليمج شع ف
  ةصقار ..ةرثأتم كانه تناك ناول[ا لك
 انتفلأ ةوشنب لامïا درغت
 ل�دب ليامتتو تاماستب�ا لدابتت ةقرشDا تاتابنلا
 ةشهدب سمهت ةراDا نويعو
 تتمص حايرلا ىتح
 انتاوطخ ىقيسوم مامأْ تََّحنتو
 ,انملح ينغت تناك يتلا
  ةروجهم نكت مل ةليللا ضر[ا
 انفيرخ ُبّهذت سمشلاف
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  اهضعب صقارت يناغ[او
 ّونحب كباشتت فطاوعلاو
 رواحتت تازمغلا ىتح
 نيدرمتDا لافط[ا تاوزنل اي
 مهبولق ف طق بهللا ئفطني مل نيذلا
 ةحماïا مهتابغرل اي
 ةمومحم ةيرجغ ةصقر ف حتفتت يهو
 ..ةوشنلا نونï اي
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 ةيناوهش ماهوأ

 
 
 ةررحتDا كتماستبا سملب ملحأ
 ةعيلåا يترظن فرطب
 ثولDا كملح كيرحتب ملحأ
 .ةيرغDا كحور شْعٌن[
 ةلتعم ةبغر نم رضت∞ ينويع
 ةيرقصلا كنويع جهوت قوذتتل
 رثعبم حرف نم ناف®رت يادي
  ةئيدرلا حئاورلا يب هزنتلا يح
 ةبئاغلا ةعئارلا كديل
 ىشطع ةنوتفDا ينكامأ
 ةيبانلا كنكاما ىلع روثعلل
  اريخأ تدهوش ةكهنDا يتاقوا
 ةجهتبDا كتصقر فوج ف
 كنع يضرأ تثدح
 كملح ةقرز نع يرحب تثدح
 بعرDا كلامج نع يئامس تثدح
 ةبذاكلا كدوعو نع حايرلا لك تثدح
 ءيندلا كنايسن نع يتليل تربخا
 ةنيجهلا كت�وج نع يرمق تربخأ
 ةزرابلا يديعا® نع يردق تثدح
 يضرDا كتمص ضايب عم شياعتلا تملعت اريخأو
 ن±ا دعب يناوثلا دع مدع اضيأ تملعت
 كءارغإ نع يبضغ لصفت يتلا كلت
 ةنون∫ا يتابغر ءافخإ تملعت
 ةرخافلا ةشوشغDا كدوعو نع اديعب



 ٣٧ 
 

 ةيناوهشلا يماهوأ عمق تملعت
 ةضماغلا كنكامأ نع اديعب
 .كجاوم[ كبترDا صقرلا نع اديعب
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 ةنونجم تXوج

 
 
 ..قمعب
  يسامäا اهئارغÅ ينويع عمتست
 ..يه
 باشلا يبلقل مiسلا حن©
 »ملاäا يرعاش« ينيدانت تناك
 ..يننكل
 ةركاDا اهتصقرل �ا عمتسا نكأ مل
 اهذيبنب انونجم تنك
 يت�ابمiب ةنونجم تناكو
 اهضر[ يبحب ةعنقم ة�ابم�
 ةنون∫ا انتiحر لك دعب
 ةقلقDا يتايركذل فيك
 تمصلا ف ,ةأجف ,لغوتت نأ
 ةرئافلا ضر[ا اهتيأ ..كبرب
 ..ةليمïا انتنج ,ةأجف ,لوحتت فيك
 !ميحج ىلإ
 جئاهلا رحبلا اهيأ ..كبرب
  خرصت تناك يتلا انجاوم[ فيك
 مومπا انبحب
  ,ةظä ف ,يح© نأ
 ?ةتهابلا كلامر قوف انيماسأ ةصقر
 ةججأتDا ءامسلا اهتيأ ..كبرب
 ,ةقاربلا انتاملك تدقف فيك
 ..اركبم
 ?..اهتركاذ
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 ينلتقت كتارظن

 
 
  ..ضر[ا تلباق
  ةمئان ..ةليللا
 يرمق نع اديعب سيل
 ينابثك قناعي رحبلا
 يتشير رحست روهزلا

 يردق بعادي بخاصلا كحايص
 يفخ دورش
 يدئاصق فاوق نم ضعب
 كتيرذع نم ضعب
 كينيعل رظنأ نأ درج¨
 يتاملك برطضت
 ةليمïا كتصقرب يساوح لعتشت
 ينرحسي كلامج
 ةلوه∫ا كتخرص ريسأ حبصأف
 ةيرعاشلا كتلحر
 ةمومπا يقامعأ ف
 يرحسلا يكiم اي ..يسنت �
 عضاوتم رعاش درجم يننأ
 كسيساحأ ىضوف قشعي
 يتوق ىلإ ةوق يفيضت
 ..يتاقوأ ينكست
 !ينيرثعبتو
  ..يلاعت
 ..مومπا فوج نم كتاظä يقشنتسا
 كبيهلب ينيرطمأ
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 يتحرف يوتحا
 عورشDا يملح ئطاوش نم يبرتقا
 ..يلاعت
 يدئاصق فاوق يب يصقرا
 يديعا® نم يتيرجغ يبرتقا
 ..يتيرجغ ..يثعبنا
 يمون ةعتم ىلع يظفاح
 دسافلا يظاقيتسا يفط�
 جرπا ينف
 ..يتريمأ يلاعت
 يليل فار!ا ينسحتل
 ةهفاتلا يماهوا
 يليللا ينايذه يبحأ
 يغارف ف كهايم يغرفأ
 عشïا يملح يشهدا
 ..يتيرجغ يلاعت
 ةبعصلا ةليللا هذه ف
  ..يروهت ف كلقعت يبيذأ
 يلشف ةياهن� ىتح
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 ىنعم [ب عومد

 
 
 يسأك ِتنأ
 رDا يذيبن ِتنأ
 ةشعترDا يتراجيس ناخد ِتنأ
 يتارادم ف ةصقارلا
 ..يراعشأ قiطنا ِتنأ
 ..ةيفåا اهترارمو
 ةغرافلا اهعومدو يضرأ ِتنأ
 ةرباعلا يتابغرل ءامصلا صصقلا لك
 ةنيهرلا يتابعكم ف دم∫ا ءاDا لك
 ةراثرثلا يتاملك نزح لك
 درشتمك يردق نم ةرثأتDا سمشلا ِتنأ
 .نافرåاو راقبéلٍ عارك
 ..بايتر�ا راع نم ةرقتحم ةيرح مساب
 ةحاصفو ةرثرث
  ..!يهلإ اي
 !يبح اي
 ?اونفد نيأ
 كلاجر رثاكت ..رشعلا اياصولا نم
 .كيتفش نيزت ةبذك �إ تسل انأو
 قوقشDا كمف ةفاح ىلع وفغت ةبعتم ةماستبا
 ةركنتم ةيميمح تاملك
 ةيكئDiا ف ةغلابDا اهتبعل
 يئامس ةقرز هوشت ةفيزم ناولأ
 يسمش رفصأ ..يلوهس رضخأ
 .يئاقن ضايب
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 ةيدرو سمش

 
 
 يراعش[ عمتست ءارضåا يئامس
 ةقاربلا يمو! كيدهأ
 ..قرز[ا نوللا نم تارطق ضعبو
 ..ةباذïا كيتفش ىلع
 ةعئار نويع
 ِكل حوتفDا يقيرط ف
 ةيبهذ ةرئادك ءارفصلا كسمشلو
 ..قشعأ يذلا عشDا كمسا ىلع ةروفحم
 ..ِكاقيسوم نم تاعوطقم
©é عطاسلا يئاوه.. 
 ..ةئيضDا ةليللا كعراوش
 .كرصخ تاجو©و )la salsa( اصلاصلا ةصقر
 .كتاصقرو ..كتاوطخ
 ةئلéتDا ِكئاضوض ف ةنكاسلا يتحرف
 انبح شعتنا ثيح ..ةعشDا نكام[ا كلت

Tambu Lurata 
 ..مام[ا ىلإ كتاوطخو
 ..كرجف نلعت
 ..ضئافلا كمسج
 ..ةينونïا انتابغر
 ..ةبهتلم ضر[ا تناك
 ..اّنَِيح ف ةلعتشم ةحرفلا
 ..رهنلا بناج ىلع انتاهزن
 ..انبولقب لفت∞ تاحاسلا
 .ةيدرو انتنيدم تناك فيك دورولا كربختس



 ٤٣ 
 

 
 قارب رهظم

 
 
  ..يتسيدق
 ?ةعئارلا كترسب نكسلا يننكk ىتم
 ?ةلمثلا يتاملكب ليحنلا كدسج قرغأ نأ
  يرمق اي يننكk ىتم
 ?كفيطل جهتبDا لظلا نوكأ نأ
 كبلق ةصقر حبصأ ينيعد
 كنايك نم اءزج حبصأ ينيعد
 ..يتيروح ينيعد
 ..ةرحاسلا كترظن ناولأ سم�أ
 جهتبDا كنطب ةقزأ ف لو®أ - يتيرجغ – ينيعد
  ةنيزäا يتاملك نفدأ ينيعد
 كيبذاج فوج ف
 يؤلؤللا كدسج نم سدقم ءزج لك ةوعد ديرأ
 ةيهبلا يتلفح ىلإ
 يرغDا كضارعتسا رظتنأس
 ةيكئDiا كتينغأ رظتنأس
 كتلحر روفصعك رظتنأس
  كتاجوم ناولأ رظتنأس
 ..يحور قمع ف خرصت
 ..كيلايل رون رظتنأس
 ءادوسلا كترظنب ةرحاسلا يترظن نيزت
  كمون ةماستبا رظتنأس
 ةيهلÅا كتلحرو
 ..كتماستبا ةسD رظتنأس
 يتفش يب احرف ليامتت
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 ةصقارلا كتاماش رظتنأس
 ةشعترDا يعباصأ يب رتخبتت
  كرصخ ضارعتسا رظتنأس
  ..يملح نماوك كر∞ ةجعزDا كتلحرو
 ..كظاقيتسا ليللا لاوط ..رظتنأس
 يمون فوج ف زتهي
  يموي لاوط ائداه رظتنأس
  يدي طوطخ يب كعارص
 .ةليمïا كتلحرو
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 يلافتحXا ي0اع

 
 
 يمiحأ ف ةسدقDا نكام[ا لك ينكسا ..يلاعت
 ..ففأتDا ينطب ةرفح ف كتوق ينفدا ..يلاعت
 ..رثعبDا يئانف ف لفطك يضكرا ..يلاعت
 ..يتولäا كيدي يب يريصم يلغتسا ..يلاعت
  ..ناشطعلا يبلق يقسا ..يلاعت
 ..ةبذعلا كهاي¨
  ةئيرïا كتصقر يخرصا ..يلاعت
 يشتنDا يدسج رطع ناولأ قوف
 ..ةراهنDا يحورل تيDا ناÅkا يكراب ..يلاعت
 ..تقؤDا يتتشتل بعتDا حرفلا يدجم ..يلاعت
  ..ةنكاسلا يتابغر يزه ..يلاعت

 ..ةتماصلا يمو!
  ..نونجبو اديعب يرحبأ ..يلاعت
 ةميخرلا يتاينغأ ربع
 ..اديع يل يلعجا ..يلاعت
 ..ىنعم iب حبصي كنودب ..اديع
  ..ليخبلا يبح يِلْمَثأ ..يلاعت
 ..ةركاDا كتارظنب
 ..كيدهن ءاهب ..ءاسDا اذه ينيحنما
 ..فواخم قمع ف كنايذه يعض ..يلاعت
 ..ةعطقتDا يراونأب ةرمتسDا كفواخم يذغ ..يلاعت
 ..ةبهتلDا كت�وجب مئادلا يغارف يئلمأ ..يلاعت
 ..ةروحسDا يتليل بضغ يئده ..يلاعت
 ..يلاعت ..يلاعت ..يلاعت
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 !..زورانأ

 
 
  ..ةيضاDا ةليللا
 ءيش لك ينتحنم
 ..اهلمأ لامج ..اهسأي ..اهحور
 ..ةملظDا اهسفن فوهك
 ..اهينيعل ةقيمعلا ناول[ا
 ..ةدرمتDا اهتاملك ةجهب
 ..سرåاب يتاملك تبيصأ
 ..اهتوص مخز ةيذأ نم افوخ
 لمجأ ةصقل ..ةليمج ةصقر تناك
 ..اهتماستبا نع ينتثدح
 ..طيπا نعو
 ..اهبلقب ةعورزDا هجاومأ نع
 ..اهقامعأ قامعا نكست يتلا ةفافشلا ةماودلا نع
 ن�ذåاب ةتوقوDا اهتداعس نعو
 ..اهتركاذ نيزت كفنت � يتلا
  ..سمأ ,اضيأ يل تفصو
 ..اهدخ فافض ىلع ةقرقرتDا اهتعمد
 ..ينامرح ىشiت ..ةأجفو
 ..ةئيضDا بäا بورد عم يتاملك تäاصتو
 ..ينفيخي اهتمص دعي مل مث
 ..ةحجبتم تناك ءاوس
 ..ةتماص تناك وا
 ..اهضرع ةقيرط نمخأ
 ..اريخأ اهراظتنا ف انا
 ..اهلمأ رظتنأ



 ٤٧ 
 

 ..ءايمعلا بäا يلايل لك
  ..اديعب للستت امدنع موي لك
 ..ادج اديعب ..اديعب
 نون∫ا يملح نم
 درمتDا اهدسج نم
 ..اهيحانج ةوشن نم
 ..ةجومتDا اهتاوطخ نم
 ..ةعئارلا اهتاخرص نم
 ..ةللدDا اهيتفش نم
 ..نيزتهDا اهيدهن نم
 ..يدسïا ريبعتلا ب∞ ..يه
 ..انأ ..انأو
 !جومتDا اهدسج بحأ
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 ةيقرش حير

 
 
 ..ةيقرش حير
 كهنDا يدسج تبعتأ
 ..ةيبرغ حير
 ..ءاسDا اذه يلقع رثعبت
 اهينيع تارظن وحن
 ..ةيلامش حير
  ءاسDا اذه ئفطنDا يرمق رينت
 ..ةيبونج حير
  ..ءاسDا اذه يورت
 ةلحاقلا يتاحاسم
 حايرلا لك نم حير
 ةلباذلا ينطب ءاسDا اذه يطغت
 ليللا لك ةمومحم صقارتت حايرو
 انئاقلل احرف
 ةيرانلا اهتماستب� ةنولDا تاسمهلاو
 دئازلا يسامح حايتراب نكست
 مومπا يسأر ف تمصب ثادح[ا دعاصتتو
 ةيفطاعلا مهتاوزن ناسماهتت �و معن
 احرف ضر[ا دعترت
 ءاضيبلا ناردïا جهتبت
 اران راظتن�ا لعتشيو
 يتاينغأ ليتارت يهتنتو
 ..حابصلا اذهو
 هعجو نع دسج يل يكحي 
 لمرلا ىلع هتاراسكنا بتكي
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 يدامر دسج نم
 ميغلل هحورج سمهي
 يتراجيسل نيزäا وïا سفنتي
 نحن نئاهر
 ناكDا ىلع ميخي بيهر تمص
 ينانح ضئاف كبري بعرم جيجض
 !ينقياضي ..ضايبلا نولب تمص
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 ءوضو

 
 
 ..يلخادب ام
 !ءاسم حابص ..يمايأ مهتلي 
 ..يلامآ زرفب بعiتي
  ىنغتي ..ينلع دوجو
 ..ةجاح ف حور ةراهط
 ..كحيرض ىلع ةiصلا ىلإ
 !عنصُت ةروطسأ
 ..يحاير قفشت
 ..ينكسم نيرداغت امدنع
 ..كبيهل سملل ..سمحتم يدوجو
 يلاوåا ماي[ا ف
 ..يتعمادلا اهينيع ف
 يتاوطخ بس∞ ..يتاوطخ
 ..نايسن ةظä ف
 ..اديعب ريطت تاقوأ
 لامشلا ىلإ ..قرشلا نم
 ..ابرغ يتظä رخبتت
 ..مهبولق نم يبلق ماي[ا علتقت
 ..ةلزهم يلختلا حبصي
 ..يلاعت
 ..كتلحر دهاشأ
 ..يسأر نكست تاسولهلا نم ةفصاع
 ..ةفصاعلا لوط ىلع مسُرت ..طاقنو طاقن
 ..يئارحص نم
 ..يتمكح قرغي تماص دعر
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 ..كيدهن روصو كروصب ءيلDا ينهذ شوشي
 ..ىعادتت يءامس
 ..قناعتت انهافش
 يعومد ف ..كتوص بوذي
 ..يعباصأ يب دودشم يبلق
 ..ىرخ[ا ةفضلا ف حجرأتت كتماستبا
 مدقتي رمع
 ددمتت ةايح
 كريسلا اذه نم ئل¿لا برهت
 هنول ضيب[ا دقفي
 ةياهن � ام ىلإ رحبلا لمثي
 ..ىعادتت لابïا
 ..تاحاسم ىرأ
 ..ةحوتفم حورج طقف سيل
 ىضرلا اندقف
 .ىقيسوDا بايغب ..بضاغ لكلا
 ..رضتحي يئوده
 ..جاوم[ا ينفذاقتت
 ..يراهن ةمتع
 ..دiيم
 !داتعDاك
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 ةيسنامور راعشأ

 
 
 سم[ا لبق ةليللا ف
 اهنايك قامعأ ف يتاملك نفدي نأ ردقلا دارأ
 انحاورأ تَّفْتلا سم[ابو
 انداسجأ تكباشت ..ةليللاو
 قفأو ةفدص ءيش لك
 قلأتم ءيش لك
 قيشر رحب ءيش لك
 ةباذج راعشأ ءيش لك
 ةسدقم هايم ءيش لك
 ةيلاثم تاكرح ءيش لك
 ةمرحم ةصقر ءيش لك
***  
 سمأ لوأ ناك
 يرهظ ىلع تربع يح
 يردص ىلع تخرص
 اهلافتحا جوأ ف
 ةليللا تناك
 ..صرحب تنكسأ يح
 ةلعتشDا اهتبغر ف ةشعترDا يتبغر 
 …ةليللا هذه ف
 ..ينتعد 
 اهيتفش نيزي انول نوك[
 اهترهز نيزت ةشارف نوك[
 اهيف انا نوكأ نأ
 يلخاد نيزتت اهنإ
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 عئارلا انجامدنا كرابتل
 ?اديحو تسل يننا حيحص له
 ?باذïا يملح لiخ كم! ينقفاري له
 ..حرفب يئرقت كنأ حيحص له
 ..متكتب كل اهسمهأ يتلا زومرلا 
 ?ةيسنامورلا يراعشأ يب 
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 لتاق تمص

 
 
 ةدرمتDا يتاملك فورح يب
 قمعلا ىلإ تقلزنا
 مدعلا تقرتخا
 عئارلا ينف قمعب تمضق
 يضارعتسا تهرك
 يتيوفع نونج ىتحو
 يبهذم رداغت نأ لبقو
 اياظش ترجفنا
 يناوطتلا وشيكنود اي تنا
 سيتنفريس قيدص سيلو
 تنأ يكسم
 حيرلا لجر
 تنأ يكسم
 ءيطب لجر
 ينويع تاسدع ناولأ ف�آ يب قيرفتلا نع تزجع
 كريرس ضرعم ف كل اهتيدهأ يتلا
 يردص ت�امح ف�± ةيDاعلا تاكراDا يب قيرفتلا ىتح �و
ّ يتفش ىلع ةعدوDا ناول[ا ىتح �و
 dior »رويد« ةعقوDا
 ديحو لاحر درجم تنأ
 ةيرشبلا كتعيبط دويق يب
 توDا ةحئار اهنم حوفت ضرأ ةعطق
 ةرقتفم مسج ةفش درجم
 ةعنطصDا انتiفح نم ةيراع
 ةرئاط حور درجم تنأ
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 ىرايäا كلاثمأ سوؤر قوف
 ءاسنلا لكل لجر
 ةليمïا ت�iطÅا لكل ةرظن
 ةباذïا تاماستب�ا لكل ةماستبا
 لسكلا سودت ءافوج تاملك
 يسآDا نلعي ربق رافح
 اهبحأو كراجشا ىلا بهذا
 ..انأ اما
 ةليمïا كترظن 
 كءوده ادبأ بحأ مل
 راثرثلا لجرلا ..تنا اي
 هئاتلا لجرلا ..تنا اي
 اركبم كءامس تقرحأ
 ةرضنلا انتiبق ةشاشه تسند 
 ةيضاDا يحارفأ نونج نمزلل تيشفأ دقل
 طرش نود هتملس يذلا لجرلا كاذ دعت مل
 انيلايل يلايل
ّ َيتفش تاصقر
 ىركسلا يترشب يناغأ
 يترس ناقفخ نونج
 !لجرلا كاذ دعت مل
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 تاقشاع ءاسن ..يهو ليارب

 
 
 تاقشاع ءاسن
 ىهقم ف رئاجس
 ىشطع سأك ف راعشأ
 يفتخت ءاوضأ
 جسنت تاياكح
 ةقهرم فارطأ
 تمصلاب ئلت™ غارف
 لوجتت ةبضاغ حور
 ةكهنم ةقيسوم
 ..ىشiتت
 ..مل[اب عبشم تقو
 يندراطت ..ةعجوم ءايشأ
 ركنتت ناولأ
 ةروسكم ناäأ
 ىنعم iب تاقوأ
 ..يناعت
 سمحتDا يئاضف ف
 بايغلا نم وج
 ضيبأ ضايب
 بäا نع تثحب اDاطل
 ءاسنلاب ةئيلDا يتدحو ف
 ىودج iب
 يمiظل ملستسأ
  ..ىوس دجأ �و
 !تاقشاع ءاسن
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 يهو ليرب
 يهو ليرب
 ةيئانغلا هاقيسوم
 يتليمج ةصقرو
 .يرعاش نف رحس قوذتأ ينلع®
 اهتاملكب يتعتم
 ةيلافتح�ا اهتاكرحو
 ينافلا يدسج يذغت
 يهلإ اي
 كبحأ مك
 كلiظ لظ ف اديعب قرغأ نإ فئاخ انا مك
 خارصلا لصاوأسو
 ةضماغلا يتاقوا ف
 ?..كتقانا نم لمثأ فيك
 ?..ةجهبDا كلاكشأ نولب ينيحيرت فيك
 ةيجشلا يسمش
©é ظلاب يغارفiل 
 ةبارغب ينهبنتو
 يتاعقوت تذفن
 ةجمدDا كباوبأ فاوح ىلع
 ليللا لوط ةظقي يتليل
 ءامص تاملك عضبب ىلبح
 كiم ظاقيتسا رظتنت
 ..)nirvana( انافرين ف نوفدم كiم
 اهتوشن كحض ف قراغ
 ةتماص يعومش
 ةرئاäا ينطب é© ةئداه ىقيسومو
 يشiتDا اهتمص مامأ عكري يسأك
 .يسأك بلق ف مكارتت ةبعتم باقعأ
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 ةيقن ةرظن

 
 
 ةدوعلاب يندعو
 ةقاربلا ةليمïا يترظن
 فرخزلا اهرحس لكب
 ليمج عشم ءاسم
 ةرهبDا يتقيدح لمأتي
 يتلفح ف حاور[ا نم ريثك دوجول
 ةليمج ةعشم ةرظن
 ةئيضDا كتدوع لبق
 تقولا اذه لك يحاترت نأ ديرأ
 يردق نونج ينوكتل
 كترظن مينارت مسر[ طقف رعاش انأ
 ةنون∫ا يتاملك كرت[ طقف رعاش انأ
 كتاماشب بجعت
 راهبناب نيزت يتلا كتاماش
 ..ءاضيبلا كترشب ضايب ضايب
 ةسدقDا )كبحأ( تاملك لك حرط[ طقف رعاش انا
 ةبπا كيدي ةحار فوج ف
 ةلعتشDا يضرأ ناولأ لك كيده[ طقف رعاش انأ
 سمشDا يملح ناولأ لك
 ةرحاسلا يتاشارف تاصقر لك
 رينDا يبهذلا كرصق يتاملكب ينب[ طقف رعاش انا
 طرفDا كقلأتل ةجهبDا ةقز[ا ف هيتا يكل طقف
 …يقنلا كتوص تاولص لك قناع[ طقف
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 رمحأ يتونهك ءادر

 
 
 ..ةليللا
 .يئاوه ةمجنلا تسم�
 ةرDا ياتفش تللد
 ..ةليللا
 يضرأ ةمجنلا تنضتحا
 ءارضåا ينكامأ تقناع
 ةفاïا يراجحأ ىلع قئاقد ضعب تفقوت
 ةنون∫ا يتبغر ةمجنلا ترهط
 يضاDا فواخم نم ينتدرج
 يبارطضا بيذهتل تءاج دقل
 اهلقعت يل تنغ
 ابح ناشعترت يادي تناك
 لمأ ةبيخ نم زتهي ينطب ناك
 ةنيزäا حايرلا ينثدحتس ادغ
 يتد�و نكسي يذلا مل[ا اذه نع
 يدوجو نكست يتلا ةيهاركلا هذه نع
äا نسäظ.. 
 ةايäاب يسوه نوكي نأ نكk كلوصو ذنم ءيش �
 ةرمدDا يتايسمأ لiخ تيأر
 ةللحتDا يقاروأ رافص لك
 صقر iب لفط بويع لك
 ةعرستDا يتكرح ةياهن فو
 بيهرلا قيرطلا اذه لوط ىلع رثعتا
 ةيقش حور ىلع ىذغتا
 في√ا ينطو ف نابرغلاك
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 رمقلل اقشاع ليللا دعي مل
 بيهرلا يفحتم é© يباعثلاو
 ززقم يبارش
 رطåا يسرفل تعضخ ضر[ا
 حيرلا ميسن ف صقري يريمضو
 …مل[ا ..توDا…بäا

äةيشحو ةظ 
 بهتلم تقو
 كحضت يتراجيس
 مستبي اهناخد
 ةرئاح ةدراب يامدق
 ةفيعض ةباحس درجم كملح
 :يل تلاق
ّ يتفش تلكأ
 …دعبو
 ّييدث تمهتلا
 …دعب اذامو
 يدسج ف ةرفح ترفح دقل
 …دعبو
 ميحïا ىلإ جات∞ تنا
 …يتونهك ءادر ىلإ
 ..ديدح نم
 !ءارحصو
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iانأ ..كب ئلت 

 
 
 مسرأ نأ يهتشأ ..ةليللا
  يتساكتن� ةيرانلا ةحرفلا
 يروطس[ا ..عئارلا كدسج ىلع
  سأيلا تكرت…ةليللا
  ةنيزäا ءادوسلا هتلفحو
 لتاقلا هخارصو
 كب ئلت™ انأف ..كلذ عمو

 ةفصاعلا كحاير ءاوضأب ئلت™
 ?ةركسDا سمشلا اهتيأ .. يل يلوق
  عئارلا مخزلا فقوأ نأ يشختأ
  ?حيرلا بهم ف صقارلا كرعشل
 …اديعب رحبأ نأ نم ةفئاخ تنا له
 ?ةليمïا كينيع ناولأ ف ..ادج اديعب
 ..تمصب عمتسأ نأ نم ةفئاخ تنأ له
 ايراع صقري ولäا كتوصل
 ?ةيفطاعلا يئامس ف
 ?ىأمظلا يتدعم ف
  كتءارب يدقفت نأ يشخت له
 ?يتحاقو عاق ف
 )رضخ[ا كنوتيز( éمأ نأ يشخت له
 ?ديدشلا يتمصب
 ?جئاهلا عئاïا ينطب نم يفاخت له
 ?يرورغ ريثت يتلا رانلا نم يفاخت له
 ..يملح اي ..يتبيبح ةفئاخ تنأ له
 ?كب نارتق�اب يشتنDا يميحج نم
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 ?كبايغ بايغبينغتDا ..يغارف نم
 ?مهولا اذه تكسأ فيك
  ..ةهفات ةعمد درجم نوكا فيك
  ةقاربلا كينيع فوج ف
  ةروهتم ةشارف درجم وا
  ةباذïا كيتفش يب
 …ةماش درجم وا
  ةيمπا كيدهن يب
  ..لفط تاشبرخ درجم وا
 ريثDا كنطب قوف
 لسع تارطق عضب وأ
  ةئيضDا كترس فوج ف
 ةيبهذلا يتشيرب ..يتديهنت بتكا فيك
  كبح رجف غوزب دنع
  يتاهآ نونج نع كثدحأ فيك
  كرغث ف رعشلا خرصأ فيك
 ..يتايح ريسكإ ..كرغث
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 [تاق رطعلا حبصي امدنع

 
 
 ..اعشم ءيش لك دعي مل
 ميحïا ىلإ ءيش لك
  ةيرئاد تاحاسDا لك
 بوذت لابïا لك
  ةرثانتم ثثج اياظش ىلإ اهلافطأ مسقت
  كانهو انه نم
  راهنم ملح
  فافïاب ةللبم نوطب
  كبايغ قوذتا تلزامو
  هكامسأ رحسي رحبلا دعي مل
  اهحئاور ضفرت تاتابنلا لك
  ليحرلا ةبغرب قرت∞ ضر[ا لك
  اهانعم دقفت لاكش�ا لك
  اهرهوج لتقت روطعلا لك
 ..ةوقب خرصأ تلز امو
 ..لاع توصبو
  ..انصiخ
  اكاوشا ركنتت روهزلا
  بولقلا ké رحسلا
  كتماستبا رظتنا تلز امو
 ..ةليمïا ةقرؤDا ةزجعDا هذه
  ..يتاكحض لك
  كنايذه نودب تقولا اذه قهرم
  يت�وج عدخت ليäا
 ءاضيب ناولأ نم رثكأ ءيش �
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 ةيراعلا يتابغر عدخت
 ىضوف ةلاح ف كاتفشو
 ضيرDا يدسج ري∞
©é عومدلاب اهلك يتاحاس 
 كب يمiحأ فنعي ءيش لك
 يرعاشم ىلإ ءيسي ءيش لك
  كتحرفب ينركذي ءيش لك
  انناkا تناك يتلا
 ةيضاDا انتاقوأ لك
 انه ينوكت يح كبترا
  يننينض∞ يح كبترا
 يريرäا يبوثب شرحتت يقورع لك
 يريرس لعشت
  كرصخو كييدث ىلإ برهأو
  كيلايلو كمايأ ىلإ
 .كنكامأو كراوغأ ىلإ
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 رشتن0ا يرجف

 
 
  يينيع ف ءوضلا يثبت
  عئارلا مويلا كاذ ف
  ليمïا يملح لافطأ ترحس
  ةعئارلا انتايسمأ لك
  ةضماغلا كناولأ تعدوأ
  ةعئارلا ياتفش يب
  ةلهذم يلايلو يلايل
Dةيئانثتس�ا عومدلا تس  
  ضماغلا يبلقل
  رشتنم رجف لامج
  يدئاكم دباعم ىلع
  يتايل® علطم دنع
  فيعضلا ينايك ةقزأ ف ترجف
  قسغلا تقو
  انلع ِكل نون∫ا يبح
  ىودج نود نكل
  يتلحر يه ةلمهم
  يرورم وه فيخس
  ةهفاتلا كنكاما ف
 ..كن[
  يلك كعم تذخأ
  يتادهنتو يتاماستبا
  يتفطاعو يسامح
  يرضاح عم يدحو ينيتكرت
  ةصقارلا ينويع ف تاجوم
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  ندندDا يسأر ف ةيدعر فصاوع
  خراصلا ينطب ف تاوصأ
  يكابلا يدسج ىلع بيحن
  يمسايلا ةحئار تنك نإ مهي �
  كرطع نم iيلق وأ
  يئايتسا خفنتو دهدهت انه حيرلا ن[
  ينقرحي نايسنلا
  كنع اديعب يناkإب لحري
  ةنون∫ا يمiحأ
  ةهوشDا كئارحص ف
  ةرثعبDا كءامس ةمق ف
  يحايرل يعمتسا
  كلاعتشا ن±ا دعب بحأ نل
  ةيلاثDا كتاقوأ ف
  ةDاظلا تاقرسلا �و
  ةمومπا كتاظحلل
  فقوتلاب يفتكأس
  حوتفم فصنلا كباب ةبتع ىلع
  اهداوس لكو يلايللا تفرع
  هتاءاضإ لكو راهنلا
  همومه لكو بركلا
  ةليللا ىتأ فوåا
 يدي قمع ف هفوخ ئبخي
  مونلل ملستسأو
 ..كتاردحنم فوج ف
 .رارقتسا iب
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 ةيراعلا يتاملك

 
 
 ..ةليللا
  ةيضاDا ةليللاك
  نانحب سمهأ نأ ديرأ
  ةليمïا كيتفشل يئايشأ
 يرجفو يتاملك ب!أ نأ ديرأ
  عئارلا كدسج بهذلاب وسك[
 ةيضاDا ةليللاك ةليللا
  يتاساكتنا ينغأ نأ ديرأ
  كريص¨ يريصم جزمأ
  يتعï ةيبهذلا تارطقلاب عتمتسأ نأ ديرأ
  يتزتهDا كيدهن نيزت
 ةباذïا يسأكل سدقDا ءاDاب ذذلتأ نأ ديرأ
  حطسDا كنطب قرغت
  ذيذللا يذيبن قوذتأ نأ ديرأ
  ةينونïا كترس فيوا® ف
  ءاخسب ريبكلا كمف ف ثفنأ نأ ديرأ
  يتراجيس ناخد
  كنم ةملك نم اءزج نوكأ نأ ديرأ
  ةليمïا كتارظن نم ةريغص ةمiع
  كتوص نم ةريغص ةماستبا درجم
  كرعاشم نم ةلئاز ةتفل
  كنم ليلق ينيفكي
  يتاملك لمجأ كل مهمه[
  يراعشأ قمعأ كل نرت[
  فورح سدقأ كل مت©[
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  انونج رثك[ا يتاملك يتوص ىلعأب كل خرص[
  ةيرعاش رثك[ا يتاملك كل ينغ[
  ..يتاملكب يعتمتست كلعج[
 !ايرع رثك[ا
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 بlا راهزأ

 
 
 كتماستبا نع ينربخي ليللا
 بيهر لكشب يل سمهت اهنإ
 ةينونïا كترظن ناولأ
 يدسج تمص كئادهإ ف ركفت اهنإ
  سراقلا دربلا نم كفلت نأ

  ةيلاع ةحرف ةقرب كيوت∞
  عطاسلا غوزبلا كل نلعت
 ةقشاعلا يراهز[
 كرحس يفخأ يلاعت
 ئفادلا كحiس يبيذأ
 ةعمادلا يضرأ فوج ف
  بهتلDا كدسï ةقيقرلا بوردلا يرهزأ
 ِ تنأ ةنخاس ةماستبا
 تنأ ةقراح ةرظن
 يسامح ببس تنأ
 كناkإ نذإ ينيحنما
 يقامعأ قمع ف كاضوف ينفدا
 تنأ ةركسDا يترمخ
 تنأ يتحاقو نم ءزج
 تنأ ردانلا يذيبن
 ةيوضوفلا يراعشأب
 كتماستبا ةصقرب
  لمث انأ
 ةبيهرلا يتظحلب اما© ءيلم
 كب جهوتDا يلمأ كنطب ىلع مسرأ ينيعد
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 ةنخاسلا كموجنب ينيفل
 ةريثDا كت�وج مرك يل يديعأ
 ةبيصعلا كتاقوأ نع ينيربخأ
 نتافلا كDاعل
  يرغDا كملح ةصق نع ينيثدح
 باذïا كخارص فوج ىلإ ينيذخ
 ةريπا كحور عيباني ىلإ ينيفيضتسا
 ةئلتمDا كيدهن دجم يل يملس
 ةيهازلا كناولا ف�آب ينينيز
 كبايغ بايغ ف تو© ةلزعنDا يبورد
 طقاستت ةقرشDا يمايأو
 ةملظDا كئطاوش بهايغ ف
 ىضم اميف ةجهتبDا يتاوامسو
 .يلظ لظ ف مكارتت
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 يتفارخو لامرلا

 
 
 ?يرحب نيأ
 ..كجاومأ عم اديحو ينتكرت
 ةليمج ةاتف
 ..ةعئارلا كتقرزو
 كرطع نم تارطق
 كخارص نم اياقب
 يتفارخ ر® لامر
 ..ضيب[ا كنول
 ادبأ ينبجعي مل يذلا
 ?..يئامس تنأ نيأ
 راهني يدسج
 ىشiتت فارطأ
 غرافلا ملاعلا اذه نم ءيش �
 ينقرغي
 ..يتيزوللا كينيع �و كضرأ �
 كراظتنا ف يتابغر
 بصåا يقاقز ةياهن ف
  ..ةليللا كبقارأس
 يتركاذ لقثت كتاذلم
 يتمص ف كتارظن ةولح تناك
  ..انأ دبرعم
 دوهنو سيدق
 خسم جيزم
 يتملظ ف تماصلا كباجعÅ عمتسأ تنك
 يسأيو كنس رغص
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 يت�زو ةمرπا كتهكاف لك
 فوåا نم تارطق عضبو رحب
 يدانع لوط ينرجي
 ينقياضت ةنون∫ا كتفش
  يتفرشو ءيدرلا كلامج
 يسأكو يتوم
 ..ةسئاب ءادوس ةوهق
 ليمج هجو ءافطناو
 ..طبحم
 دوس[ا يرحب
 رمح[ا يحابصو
 ..كتراظن صت© رويطلا
 ..كسأك
 ةشوشDا يتايبأ
 يغاطلا كتقو ف قراغ انأو
 .يمسرو يلفط
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 يتبغر ةقزأ

 
 
 ..اهسمشل ..يتليل ءاوضأ ضعب تيدهأ
 ..اهئامسل ..يتماستبا نم تارطق عضب تصصخ
 ..اهظاقيتس� ..يتينغأ نم تافطتقم تسمه
 ..يعومش لك تلعشأ
 …اهتصقر قوذت[
  ..اهنامزل يتدبرع تثروأ دقل
 ..ةلئاهلا اهتروص تحنم
 ..يتحاقو باهر لكل
 ..قراäا يمسق تبتك دقل
  .ةسولهDا اهتخرص فوج ف
 ..يمو! لك تلعشأ
 …يتبغر ةقزأ ءيض[
 ..يمiحأ لك ف ..مانDا ف رانلا تلعشأ دقل
 …اهتاذل ةعتم ئفد[
 …اهتبوقع نم افوخ
 …تمصلا تمزل
 …يرجف اهتملس
 ..اهبايغو…اهنويع
 ..اهتد�وو ..ةkدقلا يتصق
 …يتاصقرو يحارفأب شرحتت
 …يتمهلم ابحرم
 …يقوفت
 …يتءارب
 …اهفافختسا نم لمث انأ
 …لعتشDا اهعبط نم ضيرم
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 …مارتحا نود فنعت اهتهلآ
 …ةقرلاب نيزDا يناطيش
 …روم√ا عرولا يناطيش
 …ماظعلا ىتح ناهت يتاوامسو
 …اهتسرطغ نم ئبتخت
 …اهتيافك عنطصت
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 ةحرم ةيلوفط باعلأ

 
 
 ةدرمتDا اهتيأ يركذت
 !يتّنج كنأ
 تاركاDا يتiيمج لك تدس® كيفو
 ةأجفو
 يعيبر لصف ف نلعي
 يتاحاسم ف كروهظ
 تمص ف يبلق ينغي ثيح
 يتاعقوت بحاصت يتراجيسو
 اديعب ينلمحي ليمج جامدنا
 يتقو
 يبح نونجب ف®رت يعباصأو
  بيهر روعش
 كتاملك سحأ
 كاقيسوم
 يدلج نكست
 ةDؤDا ينيع ناولأ لك تقرغأ
 كترظن حئاور ف
 ةبوكنDا يتوهق تارطق لك تبرش
 تاقو[ا لك كمسأ تممه
 يتعاس تاقد عم
 قئاقدلا عم
 مون نود ترثرث
  رئافلا كدسج بورد
 ةيدرولا كيتفش يب تزفق
 لفطك
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 كبايغ لوط يكبي ينطبو
 كتاماش يب بلقتي يبلقو
 قلطني يدسجو
 كموجنل ينغيل
 هبصمو هعبنم
 لتاقلا هءاوخ
 ءاسم تاذ
 ةساكتن�ا هذه نع ىلختأس
 ءادوسلا ءاوض[ا كلت لك نع ىلختأس
 ةماستب�ا كلت نع
 ضر[ا كلت نع
 جاعلاب يئامس ينبأسو
 ةيزمر نود مiحأب ةنيزم
 ةحرم ةيلوفط باعلأب ةلمث
 ىمعأ ليللا يتأي امدنعو
 هتاخرصب يراهن ثثؤيل
 كيمسأس
 .iيمج اسأي
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 هموsو رمقلا

 
 
 كترظنب نعمتلا
 …حرفلا نم ينغأ ينلعجي
 …ةداعسلل اي
 …ةرظنلا ف حرفلا
 …يتحرف اورظنا
 …ةهكن نم اهل اي
  …همو!و رمقلا رظتنأس
 …لتاقلا بيحرتلا رظتنأس
 …اهسمشو ءامسلا رظتنأس
 …اهترارح لثم رظتنأس
 ..كيتفش قيرب رظتنأس
 …كخومش ةوق رظتنأس
 …كتوشنو كتصقر رظتنأس
 …هيف ركفأ ام اذه
 …كتماستبا طقف رظتنأس
©é يتمص… 
 …يتقاط ردصم نوكيل…كتمص رظتنأس
 …رذح iب…كيعارذ يب رظتنأس
 …يعارذ ينوكتس
 …ينطب
 …يدسج لك
 …انأ ينوكتس
 ..يريصمو يردق
 …نونجب كيف ئبتخأس
 …ِكل iيمجً أجلم ينلعجأس



 ٧٨ 
 

 …يتعتم ةقزأ عيمج نيروزت كلعجأس
 …ديكأتلاب ييعو دقفأس
  …ةداوه iب كمعد نوكأس
 …يب قيلي ..ابح كنم ديرأ
 …كتاديهنتو ..كديرأ
 …ينئت تنأو كديرأ
 …عئارلا كجاهتبا ىلإ
 …ةيرحسلا كتهكنل
 …كتاملكو كحوبل
 …كتوشن ف تنأو …كتاعاقيإ ىلإ
 …يدب[ا انجامدنا قيرب لك ىلإ
 !انتبغر ةداعس ىلإ
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 بح ةصقر

 
 
 …بäا سم�أ يننأ رعشأ
 …يتنتاف كعم
 …ادبأ لم[ا تدقف ام
 …يمايأ كلحأ ف ىتح
 ..كتوص ةيوفع قشعأ
 …يماظعب يرست
 …ةريغصلا كتماستبا ناولأ ربع
 …لاع توصب خرصأ نأ يهتشأ
 …يرعاشD بäا ةصقر
 …ديدشلا يفغش
 …داقنم
 …كبايغ ف… كتوص سحأ
 …قرغأ…يتلزع ف
 …يتاظä لك حيصت…كروضح ف
 …حرف ف احرف
 …يه�إ
 .…ةليللا رمقلا لمجأ ام
 …ةملظDا يتقزأ ءيضيل ءاج دقل
 ..ةيهش
 …اهعافترا ف ةسمحتم
 …اهقيل∞ ف ةمومحم
 …يرمق
 …كنم ةعطق طقف ديرأ
 …ينم iيلق ركستل
 …كملح نم تاصاصق عضب طقف ديرا
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 …ةليمïا يتكلم ينوكت نأ طقف ديرأ
 ..يملح فيوا® ضعب يذغتل
 …يرمق رمق
 …يتداعس ىلإ كدشرأ ينيعد
 …يتريمأ كنم لعجأ ينيعد
 .…يبلقب كبلق يوتحأ ينيعد
 …كيف ينم iيلق بتكأ نأ يل يحمسا
 …كتهكن ف ينم ائيش بتكأ نأ يل يحمسا
Dيحور نع تدعتبا يرمق اي اذا.? 
Dتاحابصلا لك يقبت � يرمق اي اذا.. 
 ?ةياهن iب قشاع موي ينيزتل
Dل يقبت � يرمق اي اذاéدب.. 
 ?ةدوقفDا يسمش ةعشأ يرثنتل
 …كصقر نم iيلق
 …اهيقلت تاملك عضب
 …فطلب
 …ةروسكDا يعباصأ يب يللستت
 ..يتدحو نفدأف
 !..يتدحو ف
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 ةقشاع تاولص

 
 
  ..ةليللا يلاعت
  ..يفغش ىلإ يمضناو
 ..يرحب ىلإ كذخآس
  ..صقرت ..ةنون∫ا جاوم[ا ثيح
  ..كتاوطخ ناول[
 ..بذ® ..ةسووهDا لامرلا ثيح
  ..رضخ[ا كنولو كمسا
  ..يسوؤكو يراعشأ
  ..يئاوجأ ف ةيشتنDا
  ..عئار لكشب ينغأس مث
  ..ءاضيبلا كترشب ءاوضأ لك
  ..ةيلايåا يتكلم ينوكتس ثيح
  ..ليمïا يرعاشلا يكiم
  ..ةحقولا يتاملك ىلإ يمضناو ..يلاعت
  ..كطوطخ طوطå ةقشاعلا
Dكتاينحنم تاينحن.. 
  ..كنوطب نوطبل
  ..يرك سي[ا ف�آ كل يرتشأسو
  ..كافنم لك
  ..يäا كلذ ذنم
  ..رخآ ناكم يأ ف ينوكت نل
  ..ينمز ىلإ يمضناو ..يلاعت
  ..كتوشن يوتح[
  ..ةلهذم اروص كل طقتلأس
  ..كتقانأ رحس[
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  ..ةنتافلا كتيبذاج جعز[
  ..كحمiمو كتاينحنم رهب[
  ..يرحس ىلإ يمضناو ..يلاعت
  ..يرحب ةقرز لك كل مدقأسو
  ..يقامع[ ةäاDا هايDا لك
  ..يتايروحو يمو!
  ..يضرأ لامج لك كل مدقأس امك
  ..يرمق وعدأس
  ..ةيكئDiا كتاصقر لجبيل
  ..ةروعسDا كتابغرل ينحنيل
  ..ةدوقفDا يدي ةحار ف
  ..روم√ا رمقلا اذه يتأيلف
  ..ةدقتDا كيكرو رهبيل
  ..كيدل غلابDا نونïا رهبيل
  ..ةدجمDا كتاوزن
  ..انه انأو ..بعتم انأ
  ..كحيدم رظتنأ

  ..كتاولصو ..كتاخرص
 ..ةيفطاعلا كتاقiعو كت�اح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٨٣ 
 

 
 ةريغص ةيقيسوم حير

 
 
 …رثؤم نول نم ةسD نوكأ نأ يل فيك
 …يترهاطلا يتعساولا كينيع ف
 ..تقو نم ءزج …نوكأ نأ يل فيك
 …ذاخ[ا كرحس قامعأ ف
 …نوكأ نأ يل فيك
 …ةجئاهلا كضرأ نم ةعطق
 …نوكأ نأ يل فيك
 ..كتماستبا نم افرط
  ..ةجهوتDا كيتفش قوذتت يهو
 …نوكأ نأ يل فيك
 …يوامسلا كدسج نم ةيواز درجم
 ..نوكا نا نكk فيك
  ..ةريغص ةيقيسوم حير
 ..صقري…درمتDا كرعش لع®
 …نوكأ نأ يل فيك
 ريثDا كرصخ يرغي قيرط
 ?..رحبلا كاذ نوكا فيك
 ?..يضرأ سمiت كيدي سس∞أ فيك
 ةقيقرلا كجاوما لعجأ فيك
 ..يلخاد ..ينغت
  ..ضر[ا انأ
 ..رحبلا انأ
 …ءامسلا انأ
 …كءاوجأ ىلإ دوعأو
 …كترظن ةلعش يل[



 ٨٤ 
 

 ?…فيك نكل
 ..هئاتلا قرز[ا كرحسب كسمأ فيك
 …ةجومتDا كعومد …فطلب حسمأ فيك
 …ةحماïا كحارفأ
 ..يشiتDا كهجو ف ةنكاسلا
 …ةبلقتDا كتاماش فوج ةتحانلا
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 رحاسلا رئاطلا ةدوع

 
 
  ..اريخأ يرئاط داع ..ةليللا
 يدي ةحار ف تعضو ةينغأ
  ..ةمستبمو ةنولم
  ..ةديعس ةلحر تناك
  ..يتاديهنت قمع ف
  ..ماي[ا كلت نم ةنضتπا
  ..بايغلاب ةعودصDا
  ..قيضلا نم نمز
  ..لاقتع�ا نم ناردج
  ..سفنتلا نم تارطق
  ..حرفلا توص ..ةليللا
  ..يرعاشم قرسي ..مهمهي
  ..ديدج نم دلوت تايركذ
  ..ةيقيقح ةماستبا
  ..ةداعسب اريخا ررحتي دسج
  ..ةميظع ةلبقل حتفتت ضرأ

  ..عشDا اهناعD ضرعت ةم!
  ..لؤاست عضوم عادولا ..اريخأ ىقبيو
  ..ياتفش يب ئلéتي رمق
  ..يحارفأ ددبأ فيك
  ..ةعطاسلا كحارفأ قمع ف
  ..ةمومπا يتبغر عبشأ فيك
  ..تقولا لاوط تنأ نوكا نا ف
  ..تاياهنلا لك بسحن فيك
 ?..يمهولا كبايغل



 ٨٦ 
 

 ?..ةيرحسلا يتبعل نع كنطب يربخت فيك
 ?..كئطاوش لوط ىلع زفقا فيك
 ?..كتار™ كل تبثأ فيك
 ?..كيسارم لك ف ..انيجس ىقبأ فيك
  ..انيلايل لع! فيك
 ?..قاروأ نم تiفح
  ..انرضاح نم لع! فيك
 ?..ةرخافو ةمخض تiحر
 ..اراركتو ارارم ..سمشلل تسمه دقف كلذ عمو
  ..كمينارت ناول[ ريبكلا يبح
  ..يلافتح�ا يقيل∞
  ..ةعئارلا كتاحاسم ف
  ..يتصقر ف قرغت تلاز� ..كراثآ نأو
  ..ةحماïا كتاهآ ناو
  ..اراركتو ارارم رمغت
 ..ةفيثكلا ييلايل
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 ةيمنهwا يتليل

 
 
 ..فطلب ..ملح للستي امدنع
 ..عجوم نايسن ..تافطعنم ىلإ
 ءاقدصأ اي اوفاخت �
 ..ديدج ملح مكل دلويس
 ةداعسو ةعور لكب
 ..غارفلا بحي � بلقلا ن�
 ..ةيداع ةءاkإ ءارهك ..حزمأ
 قلق لجر نم
 ..ىتأ نيأ نم لهجي
 بابضلا اذه ف ..بهذي نيأ ىلإو
 ةبراه ةداعس ناولأ نع ..اثبع تثحب
 ..ةللستDا تاقو[ا لك ترظتنا
 ..نمأتسم ءاقلل
 :نا ىلإ تيهتناو
 ىنعم iب تاملكلا
 مدعلا ف رخبتت دوعولا
 ..غرفُتل ..مكارتت تاملكلا
 ?كلذ دعب قدصأ نأ يل فيك
 ..ةيقشلا ةيناولهبلا تاكرäا
Dءوسلا ف لغوم ..يفطاع ناك.. 
Dغارفلا اهلغشي ةحاس.. 
 ..عشïا مدعلا نم ةليلل
 ..ةسووهDا ءايش[ا نم ريثكلاو
 ..ضيرDا يدسج درب
 ينايذه تاقوا شهدي دعي مل



 ٨٨ 
 

 ةثيبخ تارماغم فوج ف شيعن نحن
 ةيداعلا انتاوطخ رحس شعن دعن مل
 …ملäا ريغتي امدنع
 ..تاكرäا أدصت امدنع
 …ةرظنلا تهبت امدنع
 ..راسDا رييغت ف اوددرتت �
 ..ملاعلا رويط لك
 ..اهيناغأ عرزتل يتأتس
 ..رهزDا كبلق قامعأ ف
 بعتDا كتوص قمع ف
 ..مويلا كاذ ف عيطتسي يش�
 ..ةقراåا كتصقر قرغي نا
 دمعتDا كلومخ ىلإ ءيسي نا
 ..ةدشب كحضا ..انأو
 ةهفاتلا ..كيعارذ يب ةسدقDا يتليل نم
 ..ةحجبتDا ةفداصDاو
 .ةمومπا كتحرف نوكا نا ملحا دعأ مل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٨٩ 
 

 
 يتيوضوف ةلزهم

 
 
 ..رارمتساب ديعتسي يلايخ
 ..كتاصقر تابايغ لك
 ..ةدولوDا كتماستبا تأجاف دقل
 ..ياتفش نع اديعب رفاست
 ..ةرخاسلا كتارظن
 ..يتراصع ةيرخس ىلع حتفتت
 ..ةيرمقلا ءاوض[ا ضعب
 ..يعزف ذاقنإ نم تنك©
 ..ةراه¨ يراعشأ ترداغ
 ..يرورض وه ام لكب موقأ
 ..توص رادصإ نود ءودهب رداغأو
 ..يبح تاخرص تمص ب∞ �
 ..ةعجوDا يتاهآ
 ..ةDؤDا يتادهنت
 ..رمقلا قشعا اناو ..سمشلا قشعت يه
  )بيلوتلا( ..قبنزلاب انأو ..يروïا درولاب ةعلوم يه
 ..رعشلا اناو ..رثنلا مظعت يه
 ..بiكلا بحا اناو ..ططقلا ىلع ن∞ يه
 ..اهدسج نم ةيواز لك ىلع مسرت يه
 ..ماظنلاب يشتنDا
 ..بارطض�اب قهرDا يدسï ..ءادوسلا ةقز[ا ىلع اناو
 ..ةددعتDا يتعيبط ناولأ لكب ةرهبنم تناك
 ..ةديرفلا اهتماستبا نولب ..طقف زتعأ اناو
 ..ضر[ا بح تلصاو انأو ..ءامسلا تلضف يه اذهل
 ..معانلا اهتوصو ةراجäا



 ٩٠ 
 

 ..ليمïا ينäاو ءاDا
 ..ةنيزح حور
 ..ةروسكم حير
 ..يردقو حيرلا تناك
 ..ةضهجم ةلوج رطاخم
 ..يبساكم ف لمأتلا تلصاو
 ..يدرف¨ يلسiس نضتح[
 ..يقورع نيزي اههجو
 ..ةئيس صصقو قئارحب
 ..ءارهلا نم ناقرت∞ ياتفش
 ..ةميقس ةبيرب نوَلDُا
 ..ىرخ[ا ولت ةدحاولا ..مكارتت تاملكلا
 ..ةروجهDا يتركاذ ف اقيمع
 ..ةكهتنDا ينطب فوج ف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩١ 
 

 
 يرك سيzا تاهكن

 
 
 ..كتماستبا ةمهمه ىلإ عمتسا
 ..حوتفم فصنلا يباب نع اديعب سيل
 ..ثدحتت انتاقوأ ىلإ عمتسأ
 ..قياضتDا يملح نع اديعب سيل
 ..مومπا انعافدنا ىلإ عمتسأ
 ..ةعمiلا انناردج قرتخي
 ..جئاهلا كحرم ىلإ عمتسأ
 ..ةعونمDا ذفاونلا يل حتفي
 ?..عئارلا ينوك اي ئبتخت نيأ
 ..ةيانعب ..كرتت فيك
 ?..ةيلوفطلا كتخرص مسرت يحاير
 ..ساسحإ لكب ..كرتت فيك
 ?..ةDاäا كتاملك ليمتست يحور
 ?..ةحاقو لكب ..رهبDا كتوص حد§ فيك
 ?..كسامä ةنيزDا يناوقلا لك دشنن فيك
 ?..كنامز نمز ف عيضن فيك
  ..كتمينرت عمسا ةليل لكو
 ..ةليوط ةرتف نم اذهو
 ..ةيرحسلا كمسا فورح اريخأ ..لترأ فيك
 ..ةيكئDiا كمسا تارذش لك
 ..ةنونäا كتاظä قيرب ف ..قمعب صوغأ فيك
 ..ةلتاق ةشهدم نوكت فيك
 ..كدسج تاماش
  ..كنايذهب رعشأ نأ ديرأ
 ..ةنيكسDا يحور قمع ف
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 ..يتحاقو رهبي
 ..ةلتاقلا يتيوضوف ناولأ شهدي
 ..رر∞أ نأ نكk فيك
 ?..كتأرج نم ةفيطل ةسD نوكأو
 ?..كتلامث نم تاظä عضب
 ?..كرر∞و كتعانق
 ..يرك سي±ا كنمز يل مدق ..ةليللا
 ?..كعم اهكراشا نأ يبغرت له
 ..ةذيذل اهنإ
 ..دوسأ ىلع ضيبأ
 ..ةفيخسلا ناول[ا نم ةعومجمو
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 سرهفلا

 
 1      ديه©
 3              ةمجرتDا ةمدقم
 7               ةميتيلا يتليل
 8               ةدرمتم ةأرما
 12             ةمهلDا يسمش
 14             ءارفصلا يتتبن
 16            سرام ف ةريهشلا يتليل
 18             ةريثDا ياقيسوم
 20             ًارمق اي كرظتنأ
 22              ةيقن حاورأ
 24            ةروجهم ينكامأ ءاسDا اذه
 26              ة§رتم ةرظن
 27              ةينف ةطحم
 28             ةرهاطلا ايرام
 30              ضيبأ نمز
 32             ةيسنامور ةصقر
 34              ةينف ةفرش
 36             ةيناوهش ماهوأ
 38             ةنونجم ت�وج
 39             ينلتقت كتارظن
 41             ىنعم iب عومد
 42              ةيدرو سمش
 43              قارب رهظم
 45             يلافتح�ا يDاع
 46              زورانأ
 48              ةيقرش حير
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 50              ءوضو
 52              ةيسنامور راعشأ

 54              لتاق تمص
 56            تاقشاع داسن ..يهو ليارب
 58              ةيقن ةرظن
 59             رمحأ يتونهك ءادر

 61             انأ كب ئلت™
 i ً           63تاق رطعلا حبصي امدنع
 65             رشتنDا يرجف
 67             ةيراعلا يتاملك
 69              بäا راهزأ
 71             يتفارخو لامرلا
 73              يتبغر ةقزأ
 75             ةحرم ةيلوفط باعلأ
 77             همو!و رمقلا
 79              بح ةصقر
 81             ةقشاع تاولص
 83             ةريغص ةيقيسوم حير
 85             رحاسلا رئاطلا ةدوع
 87             ةيمنهïا يتليل
 89             يتيوضوف ةلزهم
 91             يرك سي±ا تاهكن
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قئاقد ددمتت يناوثلا
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ريسBا اذه ف أطابتي ءيش لك
ىرعتي يراظتنا
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ةديعب تافاسB دتR يتبغرو
.ةتماصلا اهسيراضت قوف
ةبيئكلا يتلحر YZ تمصلا نم ريثكلا
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جلث ىلإ ةدرابلا يمادقأ لوحتتو
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