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تاملكلا ةهلآ

انسجاوه قناعت
ةديصقلا هجو
فارتعbا حرجّ زـني
لاؤسلا لكايه نم
بصتغي تمصلاو
ءاغصKا توكلم

***
حوبلا قمع يف نويفنم
تاملكلا ةهلآ نحن
يه ماهفتسbا ءامسأو

ّ مهلا 
بارسلا

شطعلا ةريحب اندروي
 بولن mح
رجفلا دباوأ وحن

***

 هآ
ةرضخلا ديشانأ اي
rلوصفلا يف يترثعب يمل
درولا ميمر يف ينيّسد
فورحلا حزق يف ينيعمجاو



رطrا بورد يف رباعتنل

حورلا ديشن
يداقتا كيف ُتسنآ

 ةعلاطلا انأ
 نايدنسلا عجو نم
يردأ نكأ مل

جهولا ثيثن نأ
تاهجلا ءلم حيرلا بصخيس

b 
يردأ نكأ مل

قبانزلا ف}آ نأ
بوبهلاب دعرتس

تاباغلا ةركاذ نأو

 حورلا قبعب ودشتس

***
يردأ نكأ مل

لابجلا قحارت نأ

كينيع يف قلقلا ّدمعيس
ّينيع يف ُدمغُيو

 رارضخbا معط

***



تغابrا ءوضلا قبع اي

ةمايقلا ليدانق لعشأ كل
قشعلا تاماسمب ينّرنزف

ةديصق ينّرثدتو

نونجلاب ةّاشوم

نانحلاب ةلعتشم

سّدقم قشع ةروطسأ جسننل

نافوطلا ةهلآ شورع ىلع عبرتنو

***
درولا دنز ىلع يفاغلا اهيأ

رطعلا لاعتشا انقرحيس
سمشلا ملون b َملف

؟ردصلا جيجأ

نوكسلا لزلزن b َمل

؟ءوضلاب ًايشMت

***
رعشلا ينفطقي كب

 ةمجن
ةمجن

يضعب نع ينململي

فورحلا لبانس يف ينعمجي

ةشهدلا نم bًوقح

كقشع رارج يف حفسأ b فيكف

؟يبلق mمساي  

 يهلو رارسأ كتهأ b فيك



بلقلاب يرُسي دجولا قبعو

!!!؟ةرخ}ا ةردس ىلإ       

r؟؟؟رازن اي لحرت اذا

rيلق قبا .. كل لقأ ملأ ؟؟؟رازن اي لحرت اذاM ؟؟رعشلل نوكن فيك ملعتن ىتح

 ملاعلا راحبو ... ًاقرو رثكأ ملاعلا تاباغ ريصت ىتح .. Mًيلق قبا ... كل لقأ ملأ
؟؟.. ةقرز رثكأ
 لستغت ... ةأرما لك لعجت نأ ىلع رداقلا كدحو تنأف .. لحرت b ... كل لقأ ملأ
؟رعشلاب لحكتتو ، رعشلاب طشمتتو ، رعشلاب

 .. ذيبن bو .. ّركس bو .. لئاسر نوكي نل كدعب نP ... لحرت b .. كل لقأ ملأ
؟؟؟... دئاصقلا عجو يف وأ ... فورحلا عجو يف ةأرما نكست نل كدعب نأو
 ملو ... حوبلا نم ينعنمو ... يتاملك ّفرح رايرهش نكل .. اذه نم رثكأ كل تلق
Mًيلق قبا نأ ... يئاجر عمست

تـــــــــلـحرو

r؟؟؟رازن اي تلحر اذا r؟؟؟اذاــــ
!؟بحلا دئاصق بحي �ا نأ ملعت كنP ، ءامسلا يف رعشلا بتكتل تبهذ له
كانه دجتس كنأ كداقتعb مأ 

... يصوصخلا كنزح
اهل هيبش b ةأرما .. دجتسو 

اهل هيبش b ةنيدمو   
اهل هيبش b دئاصقو   



***

rرازن اي تلحر اذا ! 
 .. ةميتي mمسايلا شئارع فصن تكرتو
؟؟؟ةنيزح ةلمرأ رخ}ا اهفصنو

bح ًادغ دبm اهتاحاسو اهناردج ءاقب برغتستس كليحر ىلع مصاوعلا وحصت 
 تاراطقلاو ئفارrا كدجت نل mحو
 رفسلا رحتنيس 
... نايصعلا تاقرطلا نلعتسو
 مMقPا يكبت mحو
 كليحر قاروPاو ... رباحrاو

 فورحلا زجعتس
 Pةعمادلا نويعلا يف تمصلا ن 

!!! نايب غلبأ ... كليحرل ًانزح
bًادغ دب 
 ءامسلا يف سرع ماقيس
.. اناجلوص كحنميو ، هيف ّبرلا كجوتي 
 قاقحتسا ماسو لضفأ كّدلقيو 
Pا ىتح تعطأ كنrتو 
 ... هاياصو مهأ

...بحلل توعدف
... بحلاب تّرشبو
بحلل تصلخأو

... اماع mسمخ نم رثكأ



b ًادغ ّبرلا نأ دب 
 هفطعو هبحب كرمغيس
Pص تناك كيدل ةديصقلا نMة 

 ةMص قشعلاو
 ةMص ةيرحلل ةوعدلاو

***

rرازن اي تلحر اذا !!! 
 كدعب لجر b نأ ... ملعت تنأو
 دئاصقلاب دورولاو ةأرrا لزغيس
... تنأ كلثم
 بحلل صلخأ ... لجر Mف
... تنأ bإ
 رعشلاك ًايقار ... لجر bو

ةثونPا مهف
ةثونPا مرتحاو
ةثونPا بحأو

... تنأ bإ
 ةليبقلا عئارش ريغ دق لجر bو
 �ا عئارش مهأ ّقبطو
 ةليضفلا ةصMخ بحلا نأ مهفو

...تنأ bإ
 لازلزلاك ةيربربلا حاتجا لجر bو
 لMغPاو دويقلا ّمطحو

... تنأ bإ



ةراثيقلا رواحت املثم ةأرrا رواح لجر bو
... تنأ bإ ... 

... تــنأ bإ
..... تــــــــــــنأ       bإ

30/4/1998

ةشارف ةيدجبأ
 تاشارف ليج نم انأ
b ءوضلا بهلب قرتحت

Pسمشلا وحن ريطت اهن

***
تاشارف ليج نم انأ

قئادحلا راهزأ تفاع

سراونلا عم ريطتل

تاشارف ليج نم انأ

– ةرذلا زبخ عم – تملعت
ةّيرحلا ةيدجبأ

***
يتيدجبأ يف

ثينأتلا ءات



ةكرحتم لعاف ءات

ةوسنلا نونو

ةليقث ديكوت نون

ةيريدصقلا روصعلا قطنم نيدت

فرصلا نازيمو

لعاف نزو ىلع ًامئاد

***
كتيدجبأو

بتكلا يف تاشارفلا ففجت

ةءارقلا اهملعت mحو
ءاغبب ىلإ اهلوحت
اهلعجتو

هب bًوعفم
هيف bًوعفم
هلجbً Pوعفم

ًاقلطم bًوعفم وأ
هتوربجو كدوجو لعفل ًادكؤم

***
يديس اي يرعش مهفت نل

كتاذ مهفت نلو
بحلا دلت فيك ملعتت مل نإ

كيدل َواستي مل نإو



تاملكلا نازيم

لاعفPا نازيمو

mنج يف يبيبح ىلإ

يبيبح اي ءاهب

رعشلا ىودج ام

؟بحلا ىلع نايصعلا نلعأ دق ملاعلاو

ةديصق كنع بتكأ نأ ىودج امو

؟بلصت mنج يف تنأو

لتقلا نم كذقني لهو
؟كبحأ لوقأ نأ

: يتاخرص يودت نأو
كعم يبلق
كل ءادف يتايح
 كبحأ دبPا ىلإ

***



يبيبحاي ءاهب

انأ ةعونمم
درو ةقاب كيلإ لسرأ نأ
انأ ةعونمم
كروزأ نأ
كيلإ لمحأ نأ
رتعزلاو زبخلا
اندbوP رضحأ نأ
لتقلاو بعرلاب نيرصاحrا

فاعسKا ةبيقح

ةنولrا مMقPاو

***
ءاهب اي كلثم يننإ
قيرحلاب ةرصاحم

" محل تيب " نازحأ بقرأ

 تدمعت يتلا سيقاونلاو
اهيعراق مدب

رونلا دbوأ نّفكأ
قيتعلا يبوث بادهأب

***
انأ ةMصلا نم ةعونمم
يل حومسم

نزحأ نأ

فاخأ نأ

بقرتأ نأ



ةبحPا نم نم

؟اديهش ن}ا عفتريس

***
يبيبحاي ءاهب

b ائيش ينم رظتنت

فرعت تنأف

يرئافض تصصق ينأ

يتلحكم تيمر

هافشلا رمحأ تلتغاو

كدحو فق

" ليلخلا " يف ، " سدقلا " يف
" mنج " يف " �ا مار " يف فق
كبحب ّرجفت

ضر�ل .. نطولل

ءامسلل ... قحلل

كدسج بحلاب ّرجفو ... ّرجفت

كتوص عمسي ملاعلا ّلعل

كتغل ةيحضتلا نأ مهفيو
كبلق ءMشأ عرزاو
ضرPا محل يف

ءادف لبانس

***
يبيبحاي ءاهب

" سودوريه " ذنم
حبذت mطسلف ضرأ يف ةلوفطلا
" سطMيب " ذنم



بلصي mطسلف ضرأ يف حيسrا

" نويروغ نب " ذنمو
موي لك تنأو
بلصت .. حبذت ...دلجت

دهrا ةسينك يف
ىصقPا اندجسم يفو

ضرPا يذهو

اننيطسلف

لزPا ذنم
لاقتربلاو نوتيزلا تبنُت
ءادهشلا تبنُتو

***
يبيبحاي ءاهب

ىراوت لدعلا نازيم نأ انقنخي

تابسلا يف قرغ ملاعلا ريمضو

" تابابدلا ونكاس " انعكري نل
روصقلا ونكاس bو

ةكرابم ضرأ mطسلف
mطسلف بعش لكو

ٌحيسم

دلجُي

بلُصي

لتقُيو



دامرلا نم ىوقأ هنكل
موي لك
ديدج نم دلوي

ديدج نم دلوي

ديدج نم دلوي

قشعلا ضبن
1

يصوصخ نزح … ةيدامرلا مويغلل

ليمج سمه … صراقلا دربللو

كينيع ءفد بابضللو
يئاتشلا كروضحلو

رثكأ وأ mعيبر ءفد

2

يمأ ينملعت ام ّلك  ّقدصأ نكأ مل



لاثمأو مكح نم
!! نكل
كينيع جوم ينرمغ امدنع
ردقلاو ءاضقلاب ينعت تناك اذام تمهف

3

رهزأ لفلاب مويلا يحابص
Pيتوهق سأك ن

كتوص لاهب

رطعت

4

فزنت كتحm rح

ةءارب

ابحو

دئاصقو

رمقلا ءوض يانيع ْتَدترا

5



دباعrا لكايه ةغل كينيعل
يبلقو

اهفورح ّىجهتي ةفهللاب

6

مامتهاب كيلإ يغصأ
لوقت ام مهفP سيل
فشتكP لب

كتوص يف ساrا مجانم

7

كترمس تنكس mح

يقاروأ ةحاسم

يفورحل تراص

�لا عرازم ةرارح

" لاهلا بح " ةهكن يتاياكحلو

8

 يفتاه نري امنيح
ملكتrا تنأ نوكتو
رمقلا ديج ىلع ليللا قلعي



قوشلا نم ًاقوط

 9

مستبت mح

كاتفش مسرت

ةدرو

ةذفانو

.... ًايرود ًاروفصعو

10

ءاسنلا نع هفرعت ام ّلك َسنا

قشعلا نونف نم هتملعت ام لك َسنا

ديلولا فشتكي املثم ينفشتكاو
ىلوPا ةرملل همأ يدث

11
 َكانيع ْتنطوتسا mح
يبلق

قوشلل ًانطو ُترص



        12
كتوهق يتلابق ُفشترت تنأو
ُتينمت مك

 كناجنف يدتري ول
ّيتفش

13
ءاسrا كاذ تمص يف ام لمجأ

يرعِش راص كضبن �نأ

ةدbولا انأ ُترصو

14
موجنلا عفرت mح

ليللا ءامسل اهتMص سوقط
كيدي ىلإ يبلق نم يتآ
Pمانأو ةديصق نضتح

15
يقاروأ أرقت تنأو

تدهاج مك

ةسبلتم ينطبضت b ىتح

كليبقت ىلإ يقوشب

16

يموجن َّكيفك يف مانت



يركس كينيع نم يشتنيو

كهاجتاب يبلقو

رمعلا باب قدي
رطخلا تاراشإ لك ًازواجتم

17

ةحاسrا لتحي يذلا كهجو

نيرخ}ا هوجو mبو ينيب

يذلا كهجو

تاحفصلا ضايب �مي

يلوح ام لك ىرأ ينلعج

ءامسلا نولب

18

كانيع هتفخأ ام
عادولا دنع هب تحاب

كادـي



ةباتكلا ةحتاف

رمخب  تمصلا   
يلايللا لمثت

تاملكلا دودح جراخو  
قرتفنل ... يقتلن

       ***
يقتلن   

عجولا تاراهن مزمزنل

حورلا جراعم ربع  
قارتحbا شير رثننل

حيرلا تbامتحا ىلع                    
مMكلا رطعب مثعلتنل

فورحلا قرافم ىلع

ةريحلا راجشأ دمعنو  
ةسدقrا ةقرزلاب

***                                          
يقتلن  
مهولا َراهزأ ِعدونل  
تمصلا يباوخ

تقولا ديعاجت وحمنل

بلقلا نم ىقبت ام ّرثدنو



فيفش قدصلا نم راثدب

      *** 
يقتلن

نايسنلا مهاحم نيذلا ييحنل

رطrا رباعم يف
يقتلن

بلقلا ةبرت نايدنسلا روذجل مدقنل

يقتلن مث

ءاقدصأ  قرتفنل

        ***
حورلا ينلأستو  

rقرتفن اذا  !!!! 
قرتفن

Pموزهم انيتأ اننm

ةوMت رربنل

ةبوتلا تاولص
عمدلا يف حلrا حنمنل

  ةقرزلا نول                 
ةريحلا راجشأ ىلع ّقلعنو

مهولا ليدانق                 

       ***
قرتفن

  تقولا يف رفحنل

بعتلا ديداخأ

نزحلا فيفشل دجسنو



عجولل ًادبعم بلقلا اياقب يف ميقي

قرتفن مث
ءابرغك يقتلنل

ديحوتلا ةيثMث

rيبيبحاي اذا

ضرPا يصاقأ نم نيرشت عمجي

انتاتش

...؟؟رطrاو انأو تنأ
هعم دوعت اذاrو
راجشPا ناصغأ نكستل

؟؟.. نوتيزلا تاينغأو
 نيرشت يف اذاrو
ينيع نم تبنت



ءاقرزلا يقاروأو
؟؟؟يتوهق سأك نم روفتو

ّيلع اذاrو

كديعتسأ نأ

انتايزوريف ديعأو
رطrا تاينغP فيضأو
؟؟؟ةديدج ةينغأ

***

يبيبحاي نيرشتل ًاركش

رطrا عم يتأي
رعشلا عمو     

... كينيع عمو          
يتركاذ يقسي

لوخد ةريشأت ينحنميو

ميغلا ةركاذ ىلإ
عمدلا ةركاذو      

يهلإ اي كل ًاركشو

انتلعج ديحوتلا ةيثMث

.... رطrاو انأو يبيبح     



نونجلا ملح

 بوبهلا جيرأب ًامعفم
كتوص ينيتأي

ميغلا تافرش ىلإ ينلمحي
رمقلا يبادهأ ىلع ّرسكيو
ةيقرش ةاتف قزنبو

تاملكلا ىدص ىلع دبرعأ

رطعلا تاجوم كّرثدأ
 درمزلا ءاضف ىلإ كوعدأو
بابضلاو راجشPا ةصقارم ىلإ

موجنلا ناضحأ يف ءافغKا ىلإو

***
يعباصأ ىلع ليللا نوكس ُشّرعي

ءفد َةيلاد

كعباصأ ىلع يناصغأ دقتت

كيلإ روبعلا بورد ءيضت
عباصPا تمص يودي

تافاسrا بلق يف

ةعجوrا هتاعاقيإب mنحلا ّلطيو

حورلا لوبط عرقي



 نيوكتلا سوقط سرامي
يحولا ءاضف قلستيو

 تمصلا ةريحب ّرسكتتل
: يفورح ديقانع قوشلا ّدمعيو
نمز حيو
b ترم يلمانأ قيحر فشتريm

رمق حيو
b ةظحللا فافض ىلع ّرسكتي

نونجلا قبع نم ركسي bو

رهد فلأ ذنم
يحولا رقاعأ

يمدب مصتعت ليزنتلا تايآو

ليللا توكلم يف ّدجهتأ انأ اهو
تمصلا حاتجت ّبحلا تايآ اهو

باصعPاو ضبنلا يف اهتدbو نلعت

 يهلإ
ًاوفع يهلإ
mمسايلا ضاف دقو

؟رطعلا نم عجوrا فرطلا ىلإ بهذأ b فيكف
؟بوبهلل ىرخPا ةهجلا يف دلوأ b فيكو

؟mتفشلا فافض ىلع لابجلا روهز شّرعت b فيكو

؟ًاسدقم ًابشع يبلق يف هاتفش ومنت b فيكو

***
رطrا سئارعل يبلق ُملوُأ
تارطقلا قزن ُنكسأو



يرعش تMصخ قشتمت

نونجلا ملحل عرشت

 قباعلا بارتلا جيرأ
ةشهدلا حرفب

***
رطrا تاماهل

يحور دجست

ناصغPا mب ئبتخت ريفاصعلا ءاضفل

ًاقوش ُلعتشأ

لوطهلا بعت راجشPا نع حسمت سمشللو
 راظتنbا عجوب ُّدمعتأ
رعشلا ُفزنأو

***
رطrاك تنأ ٌيهش
 ركبلا ةباغلاك
نيوكتلل ىلوPا مايPاب ضبنت
ينيع نم ىلوPا ةفضلا يف عرزت

رحس ةءاميإ

ىرخPا ةفضلا يف تبنُتو

ربونص ةباغ

***
علاطلا كنونج ينّرهزي

ينينح ضيف نم 

لاعتشbاب ينيّشوي

كحور يف ةرضخلاب دحوتلا ُسرامأ

راجشPا قيحر ُنكسأ



راهزPا نول ُرطاعأ
رعشلا ةدحو ُسنؤأ

يبكارم هيدهأ

ةيران سيّدق ةبكرم هفورح يطتمأو
بهللا ةنسلأب ينبحصت

كينيع تاوامس جرادم ىلإ
ىلوPا ءامسلا يف ينلبقتست

ةمجن

 ةيناثلا يفو
هتاباوب ليللا حتفي

ةثلاثلا ءامسلا يف رجفلا جلبني
ةعبارلا عم راهنلا ءوض مساقتأو
ةسماخلا ءامسلا يفو

ءفد ةنفح سمشلا ينحنمت

ةسداسلا ءامسلا يذهو

 ينّدمعت
اهادr ينيوؤت
ةعباسلا ءامسلا نم وندأ داكأ انأ اهو

ملحلا رهزيل

كيف نكاسلا هلKاب دحوتأو



ءامسلا ةرجش

ينّدمعي رطrا اذوه

ةديعبلا لMتلا ّلبقي
قشاع ةّقربو

بارتلا تحت سدني

... روذبلا ءادن ًايبلم
لاصولا جهوتي

ناولPا يحزق ًاسوق
ءامسلاو ضرPا قشع ًامسار

***
: ّيلصيو هسأر نهاك عفري
باحسلا يف يسوق تعضو "

ضرPا mبو ينيب قاثيم ةمMع

" ةيناث نافوطلا اهيطغي Mف

***

: هذيمMتل سّردم حرشي
ءوضلا ددبت كاذ

هناولأ جّردت اوظفحاف



***
: ماسر يداني
بحلا ناولأ اي يلاعت

كروضح ةشهدب يتاحول يرمغاو

***

: غثلتو ىلذج ةلفط قفصت
نيولت مMقأ هذه
يمMقأ نم ربكأ

***
ًاينغم ٌرعاش صقري
حزق سوق بحأ

ديعبلا كتوص قلستي
 ةفاسrا يغليو
كينيعو يتفش mب

***

 انأو
 ينيع تعفر
حزق سوق ناصغأ ىلإ

سردملل ةينغم

ماسرلل

رعاشلل

نهاكلل

: ةلفطللو



ءامسلا ةرجش اي تنأ ةعئار

كيف ام عورأو
....... mنكست يحور يف كنأ

حوبلا شاعتراو كهجو

كهجو علطي امنيح

ناوجرPا نول رجفلا يدتري

رحسلا ةMصل كانيع ُسقونت

 حيرلا جسفنب ليتارتلا ُقناعت
دMيrا سأك يف عومشلا ُحبست

كينيع يف ءوضلا ُريبعو
يبلق ثيح ىلإ ُريشي

 رجفلا دMيم ّيلصي

***
كهجو علطي امنيح

هدسج نع رحبلا وضني

ةمتعلا سراون
ًاقشع جاومPا روفت



اهيعارذ ئطاوشلا حتفتو
لاصولا تاهآ ريدهل

***

كهجو علطي امنيح

mنح نم Mًجر اي

ةنيزحلا يتركاذ عرشت

قوشلا بكارم

ءافص نم ناتريحب كانيعو

يبكارم ىداهتت امهيتفض ىلع

قوتلا اهبذجي
تاشارفلا ئفارم نع ًاديعب

عاقلا راود ىلإ

***

ميغلا فطعم ءاسrا موجن يدترت
رمق فلأ كهجو علطيف
دجولا تافاسم ّيطغي

رجفـلل ًاقيرط ّقشي

راحم نم ةمجن ًايطتمم

***
بصخلا مورك قوف

بايغلاب قربت مويغ

دوروو قشع ةMص منرتي يبلق
رضخPا قفشلا نضتحي قفPا عارذو

كهجو غزبيف



لاعتشbا ريبعب ّىشوم

mنحلا ةلحن ينعسلت

ًانّولم ًارطم فزنأ
تارطقلا فصع كشهدي

راهزPاب كانيع ذولت
يمد رهزلا يف كفسني

يسافنأ حوبلا شاعترا دعاوي

ءامسلا ةحاسم كهجو لتحيو

لوتبلا حمقلا ةغل

؟اننيب رطrا عاقيإ فزع نم
؟بارتلا تابح نم شطعلا ريبع قلطأ نم

قشعلاب خمضrا mنحلا ظقيأ نم

؟تابسلا مقمق نم

ركبلا تاباغلا ةياكح يوري رضخأ ٌتمص
مامغ سمه مأ
؟حورلا تابنج يف هتارطق تأبتخا

***

يكبأ تنك

لوقحلا باوبأ رطrا توص قرطي امنيح

 كاوشPاب ذولأ
بلقلا فافض يمحت



 انأ اهو
تارطقلا لمانm Pكتسأ

حورلا راتوأ ىلع فزعت

لوتبلا حمقلا ةغل

يتاملك اهو

هافشلا قوف موحت ةشارف

حابصلا لزغت ةقنرش

***
لفنرقلاب ّىشو نم
اننيب رطrا تافاسم
ةفاسrا رطع راصف

لامتحا جهو نم ًاقلق

راظتنbا قشعي ًاتمصو

***

قشعلا ّيزول اي

عاجوPا ّيرجغو

ددبتت ةملظ اننيب ام
لوجخ رمق

ًاتارف قرشي رجف
اننيب ام
ّانم تامغن
انيف نحل



 لوقحلا اهمنرت ةدوشنأ

بايغلا ضبن
1

يعمد نم ًاضعب ذخ

يقلق نم ًاضعبو

يضبن نم ًاضعبو

تئش نإ ذخو

ينونج نم ًاضعب

كيلإ يقوش عجو كردتل

2

كبايغ يف ةغلل
تمصلا عوشخ

تمصللو

يقارتحا جهو

3



ًاقوش بلقلا فجتري

ًاقشع حورلا شعترت

كيدي يل دم
كيفك يف لاز ام
ءاسrا كلذ ءفد

4

راص نأ دعب

برغلا يف اندحأ

قرشلا يف رخ}او

رعشلا قرتفم ىلع انرص

يقتلن

5

رطrا فرع ول
هروضح انيحور ّدحوي مك

rلحرو فيصلا سمش ىدترا ا

6
كانه نكست تمدام



طيحrا ئطاش ىلع

ًادج يعيبطلا نمف

برغلا ةهج نوكت نأ

يبلق لامش يه

7
ينيع ضمغأ mح

يبادهأ mب نم كهجو تبني bو

ملكتأ mح
يتوص نم كتربن جرخت bو

رطمت mحو
تارطقلا يف كتحئار مشأ bو

دكأتأس

تلحر ًاقح كنأ

8
ًاعم اهبرشن مل يتلا ةوهقلا mجانفل
اهرزن مل يتلا نكام�ل
اهكحن مل يتلا اياكحللو

يراذتعا

9
جسفنبلا حوزن نم رهد دعب

رثكأ كبحأ ينأ سحأ

10



: تلق املك
 ديدج ماع اذه
كب ةنوكسم يننأ فشتكأ
يمايأ لك يدترت كنأو

11
يبتك تاحفص نع

rكاركذ تمل
تاملكلا خيرأتو

ركش ةقاطب قارو�ل تلسرأو

mمسايلا عجو

ءاسم ةمث

كتوص رقاعأ

جهوتلا رامغ يف
حرفلا شرفي

حارجلا ةبتع ىلع

***
حابص ةمث

mمسايلا عجوب

تافاسrا ظتكت



فورحلا ئطاوش ىلعو

رعشلا نم لمجأ

كانيع

ضمولاب فزعت

عجولا عيجرت

ينوكس رطعلاب يقست

ينوعدتو

ىدrا تاءاضف ىلإ

***

ةبرغ ةمث
كتوص ءفد ىلإ

ةرجاهrا ونونسلا عجرت

كردص ايانح يفو

نطولا راجشأ نطوتست

درولا رتفد نم

1
ةعجاه نزحلا ريفاصع

ةركاذلا دامر يف



يفورح اهو

اهءوده ّضقت

درولا سوقطب

2

دغلا سمش لجأ نم
 ينانسأب مضقأ

ددرتلاو فوخلا لسMس
يرفاظأب رفحأو

ةيرحلا قيرط

3
ماهتا صفق يف
نطولا مجحب
: ةأرملل اولاق
كتيرح ءاضف اذه

4
كعارذ نع تّلخت يتلا يعارذ



ْتطبأت

ةدرو

ًاباتكو

رضخأ ًاقفأو

5

ةأرrا تناك اذإ
لقع ةصقان
لقعلا نم كيدل مكف
!!!! بحلا اذه لك اهبحتل

6
كبح نم تجرخ

ىرخأ ةأرما

يقدص كبذك ّرهط

نارفغلاب كردغ ينّدمعو



7
rُقْدصأ امنيح اذا

 يتافرصت ضفرت
لازلزلا روثيو
ءاضيبلا يتابذك رثنأ mحو

!!! مMسلا تامامح اننيب فرفرت

8

كتايحل ىنعم b نأ َتكردأ ىتح

يبح نود

�فكأ نأ ُتعطتسا

..... كل يبح نع

9
: " فقثم " يل لاق
لزغلا رعش نم bًدب
عمتجrاو ةأرrا ررحت اياضق يف يبتكا

b مهفي مل فيك يردأ :



يبح نلعأ mح ينأ

يسفن ررحأ

ةباتكلا يف يتيرح نأو
ررحتلا اياضق مهأ

رانلا نطو
َتنأ نيأ

؟فزنلا يف ًانعاط ًانطو اي

َمMحPا بطتحن َماتحو

مهولا راوسأ ىلع بابهلا رشنن
رصرصلا حيرل فيكو

؟؟؟رونلا ةثج نضتحت نأ
حيرلا راظتناب ُسلجتأ
كنع ضفنت
؟؟ممقلا نفع

حورلا فزن ُبّترأ فيك

يمدل ًاعَستم كارثو

مMكلا باتعأ ىلعو

؟؟؟رجفلا دغ لذاختلا تتش

***
ليللا رطع ينربخأ
: كضبن نع درولا ملrأ انأو
تبني لازام قشعلا

ران نم ًةقاب ِكيدهأس
جهولا ضعبو



...  عجولا ْنكيلف

***
كتوص لمجأ ام

ءوضلا سراون نطو اي

بذعلا هريده يف ينمضي

ءادهشلا فافض ىلإ ينلمحي

نايلغلاب ينّرطعيو
:رجفلا عمدب جزهأ
انيف ةلوفطلا ةرذب تمت مل

يمأ عمد اهو

يمد اه

نحن اه

درولا محر نم
 ددجن
.... رانلا رئاط قارتحا

رثكأ لفلا مرتحي رعاشل
  . ح . ف : ىلإ

لفلا ةرهز تدارأ
، mمسايلاك ، �مت نأ



اهروضحب تاقرطلا ّلك

ةدحاولا اهقاسب اهنأ تدجوف

ناريطلا نع ةزجاع

ةقرزلا تافاسم

ًاعم أرقنأ
ءاسrا ةيدجبأ

ضبنلا فورح

!!!؟قوشلا تاسهسهو

****

ًاعم أرقنأ
بايغلا ةبوذع

!!؟... قاف}ا ءفدو

***
ًاذإ

ًامMس

فورحلا ّرطعت ةقرزلل

ةفاسrا ىذشب



ًامMس

ةشهدلا قبعب بهتلت ةفاسملل

ىنعrا جارعم يف ىنفتو

ًامMسو

ضايبلا عضُرت يناعملل

يدجو

***
كبحأ لوقأ نل

يدحو أرقأس

كهجو تاحابص

عجولا تنمدأ ةركاذ يف

***
كبحأ لوقأ نل

ّيفك يف حيرلا حوف منرأس

كتوص ّىجهتأو

ةقرزلا تاحاسم كرابي
رعشلاب

رطrا ةغل يدترأ مث
بارتلا mبج قوف بتكأو

ءاقللا ْرفِس ةحتاف



جسفنبلا حوب

كوشلا فيفح يتوصل

ىونلا رمج عرجتأ انأو

...ءوضلاب قرتحأو
توrا ةيدبأ لخدأ

يتMبق سبلتو

متيلا بوث

***

رطrا ةزانج يف ةرخبم ضبن يبلقل
كتمصو

عيقصلا ليتف حورلا يف مرضي

مهولا ةفصرأ ىلع
ًاقرأ ينّروضي
يديشن حيرلا فاغش يف دئيو

؟؟هتربن يتوص سبلُأ فيكف
بلقلا يف غزب ام ّرسفُأ فيك

ّيفك يف بايغلا ريماسم قدت تنأو



  ؟؟ينينح قوشلا ةراهج يف بلصتو

***
موكتأ غارفلا ردص ىلع
يقاوشأ

حلrا لوقح قوف ريطي ٌشاَرف
جسفنبلا سابي ىلع ¥طحي

نجشلا ينحراطت رهقلا اياظشو

ٌيذوب ٌنهاك بلقلا لهف

؟؟أمظلا اذه لك لمتحيل

***
عجولا سيسه نم

حرجلا يرعب ّلسنأ

Pيدترت يفورحب رتست

أدصلاب نئت حير ةرجنح

طحقلا ئطاوش ىلعو

دربلا ةءابعب ¥فتلأ
راحrا نم تايلاخ تافدصلا

ءاوخ نم ءاوضأ تارانrا

حوبلا بكارم نكسأف

   تمصلا نم ًاناكرب



ءاوح مهفي لجر ىلإ

1
بحلاب كبلق ضبني مل نإ

... �ا ركفي فيك فرعت نل

2
كردت مل نإ
ًاعوضخ سيل عوكرلا نأ

بحلا ةمارك فرعت نل

3

كؤطخ ناك

يقارغإ تلواح كنأ

ةيداع ليصافت يف
ةديصق نم يليوحت تدرأ امنيحو

ةيرهزم يف ةدرو ىلإ
يلإ كقيرط تعيض

4
يتايح ىلع كقدصب ترماق

 تفشتكاف



ةفيزم ةلمعب رماقأ ينأ

5
ًاريقف كتدقتعا
كتمرتحاف

كلخب تفشتكا mحو

كيلع تقفشأ

6
ةعجوم تناك مك

يفاشتكا ةظحل

بنرأ كنأ

روسنلا باوثأب ّىيزت

7
رصعلا اذهك تنأ يسامولبد

تاضوافrا ةلواط ىلع

بحلا bإ ءيش لك حيبت

ريفاصعلا لك لتقتو

بحلا مساب

8
بحلا ةطراخ قزم

كدسج نع

بوص لك نم كدحي غارفلا

9
ملعأ نكأ مل



كقامعأ ىلإ يصوغ نأ
هوشتلا رطخل ينضرعيس

كتقيقحب

10
كردت كتيل
افوزلا ةمزح نأ
قيتعلا انخبطم رادج ىلع ةقلعrا
ةيميمح رثكأ

اهعضت يتلا روهزلا نم

كرصق لاتسيرك يف

11

b رجنخلا ناك ّانم نم يردأ

ةقيقحلا ةآرم مامأ كتعضو mح انأ

mمسايلا لتقب ترخافت mح تنأ مأ

12

ينربخأ سوواطلا ءMيخب

ربكPا هدج نأ



ةهل}ا ةلMس نم
تفشتكا ينكل

ديفح هنأ

" بطحلا ةلّامح "

13
ينتّروس mح

كيعارذو كتايرظنب
ليحتسrا تققح ينأ ُتدقتعا

نامأ ةحاو كردص ُتجتحا mحو
بلاعثلا سوؤرب ضبني هتدجو

14
ينم بحلا لّوست ىلع ّرصت mح

b كحنم عيطتسأ

ةقفشلا ىوس

15
كسأر ينحت كتيأر mح

ًاعضاوتم كتلخ

تفشتكا ينكل

لوغشم كنأ

بلاحطلا ماهتلاب



16
موي لكك
ةبيخلا رتافد حتفت

ًائيش ّيلع أرقتو

مهولا روطس نم
يتافرش قلغتف

اهعيراصم قوشلا ىلع

ةبيخلا نضتحتو

17
يبلق يف

تامجنلا ف}آ

كئامس يف اهتقلطأ mح

مهولا ناردجب تمدطصا
تراصو

... دامر ليدانق

18

: لوقتو
كرظتنأ ينإ
rكيلإ يتآ اذا
ةبيخلا تماد ام

كدنع ينرظتنت



19
 ينبه
ًاقزن ًاردص
عجولاب هيف بلقلا ضبني

Pيبحب هّدسوت

ةشحوrا تاباغلا رهنف

ةحابسلاب ينيرغي هدحو

b ا ضوحbمامحتس

20

ِردت مل
يتركاذ يف رانلا تلعشأ mح كنأ

 َتقرتحا
..... ةهفاتلا ليصافتلا لك عم

21
نوكت نأ بجي
Mًجر



نونجو ةشهد نم

كردتل
يضبن نيوكت

بحلا ةياكح
 بلح ةعلق ىلإ

ةنيدrا ةعلق يف
ًانابرق يبلق مدقأ
قشعلا ةهل}

بحلا خيرات  مسنتأ

 نمزلا أبخ انه
قشعلاب ةموسوrا هريطاسأ

نزحلاب ةعوجفrا هتاياكح

يفرحأ أكوتت انهو

هتابتع ىلع
 ةرثدتrا بوردلا نمو
روصعلا ماكرب

تاملكلا ةلفاق يتأت

ءارضخ ةيفاح

نزحلا راثن ينيع نع ململُت

قوشلا ليدانق ءيُضت



ةفهللا تايآ لعُشت
تاظحللا يف قفُدت

خيراتلا تاياكح
ناردجلا ّيلع ونحتف

ةقيتعلا ةراجحلا حتفت
مايPا ةرص
ءوبخrا جرخُت

ءارعشلاو كولrا اياكح نم

ةرفاسrا روصعلا قّاشعو

اوناك انه
كلاممو تارامإ اوقرشأ انهو
حرف ديشانأو ًاقشع اورهزأ

فيرخلا حاير مهتمهاد انهو

سابيلا اوفشترا

نزحلا اوفزن

ردصلا رجنخ اولّبق

مهمايأ ةراجحلا ىلع اومصب
اولحرو

ناردجلاو بولقلا تأبخو

مهتاياكح

ءوضلاو قشعلا ةنمزP ةنامأ

مهبورد قرطي يوطخ اهو
ةمرهلا زيلاهدلا يف سملتي
ةرداغrا ةدئفPا نانح



يبلق اهو

ناردجلا ىلع بتكي

بح ةلبق

قشعلا رهن ىلإ ًارطس ينفيضت

نمزلا رداغأو

ةراجحلا ونحو

 عراوشلا تلفسإ ىلإ
ةمتعلاب ةنوكسrا
... رجح نم اهبولق تدق سانأبو

ناّمع ىلإ قشع ةقاطب

ليللا شرع ىلع ُتعبرتو
... مMحPا ةكلم
... يكلم ةرفقrا عراوشلا لك
فيصلا ةرارحب ةلوسغrا قرطلا لك

قوشلا عيقص اهدلجيو

... يتاهآب رمتأت



تارايسلا ءاوضأ لك

ةفصرPا لك

رفحلا لك

كب يمايه ¥سحت
يتبيبح اي نّامع

***
يتبيبحاي نّامع

كاوه ينجّوت

ءارقفلا شرع ىلع ةريمأ
... كعراوش mمساي رطعب ينّدمعو
يتبيبحاي نّامع

كقشع يف

ًةحول ينايب مسرأ

 رمغت
يتمص ءفدب رهقلا عراوش

يقشع ةرارحب كئامس موجنو

***
يتبيبحاي نّامع

... ربكأو ... ربكأ كقشعب
يادي دتمتو

ءارمسلا كلابج نضتحتل

يتلا كهافش ّلبقتو

شطعلا اهترمح ققش

يرعاشم نونج لكبو



كترمس قشعأ

قشعلا ماسو ينتحنم يتلا

ءارقفلا شرع ىلع ةريمأ ينتجوتو
يتماه تللكو

درو ةديصقب

درولاب ةقرتحم

رعش رتفد هّلك يدوجو

كروضح هّزرطي

هريمازم يف كولتأ
ًارطم

ًارجشو

ةسدقم ًارانو

***

ةرضخلاب دقتت يئامس

درولاب ةقرتحم انأو
ىنعrا تاهاتم نم يتأت تنأ اهو

!؟موجنلا ذيبنب كّدمعأ b اذاملف
بورد ىلإ كذخآ bو

!؟رعشلاب ةفوفحم
ةميد عاقيإ ىوس تسل انأف
حمقلا مساوم ّلترت



ةشهدلاب ةلّضخم تارطقب

 ثحبأ bو
 سمش نع ىوس
 كينيع لوصف نكست

***
ن}ا

ةدحاو ءامس انّمضت ن}ا

يقتلن رعشلا قرتفم ىلع ّانك Mًبقو

!؟كرجض ينحنمت b اذاملف
راظتنbا مورك ّرطقن b اذاrو

قانع جهوب
؟؟؟بايغلا روطع هتظقيأ

***
ءوبخrا حرفلا ؤلؤل اي

نزحلا تاراحمب

ًابMقنا راسكنbا تاراسم يف ثدحن انعد

ّمطحتلا ذفاون فلخ ةملظلا فجترتف

 يفتك ىلع كّافك رهزت

رعش لاش

يقنع يف كاتفش تبنتو
بهل نم ةناوحقأ



سرهفلا

                                        ءادهإ
 تاملكلا ةهلآ
حورلا ديشن

r؟رازن اي لحرت اذا
ةشارف ةيدجبأ

mنج يف يبيبح ىلإ

قشعلا ضبن

ةباتكلا ةحتاف
ديحوتلا ةيثMث

نونجلا ملح

ءامسلا ةرجش

حوبلا شاعتراو كهجو

لوتبلا حمقلا ةغل
بايغلا ضبن

mمسايلا عجو

درولا رتفد نم
رانلا نطو



رثكأ لفلا مرتحي رعاشل
ةقرزلا تافاسم
جسفنبلا حوب

ءاوح مهفي لجر ىلإ

بحلا ةياكح

درولاب ةقرتحم
سرهفلا


