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 بيانوال امسع
إنچي مطاوع 
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.. هداءاإل

.. للحُاة

.. للجماٌ

.. للحب

. للبراثت
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الفهرس 

 *.*.*

ؤلاَداء 

الفهسض 

ملدمت 

الجصء الاٌو ُامُت 

الىىحؼِىه 

بُِاكبىوي 

حىٍ الفظخان 

كلب ؿُاد 

فسخت وغ  

شي الحجس  

ؤها وؤهذ 

خلمذ بابً  

ب   غٍس

بال جمً 

ًُ ولمت 

الدهُا بِىىال 

بًه زؤًً 

مدخاحه بع 

خخه مجي 
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خَبُبها 

الاهىظاز 

اإلاظإلت 

مصماز 

متربّ 

خبِبً كمس 

خب ووَم 

بالد اللهس 

ُاػلحن الىبي 

بُتي وخلجي 

هبعي 

بجي آدم 

ؿباخً حىه 

كـادن 

مداااد 

مخِلم بيها 

مبلدؽ ُازف 

الىٍس 

ػسون 

بداًت الىالم 

خجي  ًا ٍز

ُُىن خلىة 
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ضحخً طسكاوي 

مِان وظِذ 

مؼغٌى 

ًسكًُ 

بدبً 

 ولمت ؤخبً

بسوان هىز 

دزوب  

الجصء الثاوي فـخى 

ماذا لى؟ 

هصواث 

خبي ألاهبر 

حمُل مدحي 

اللِبت 

ملُىتي 

اء  كدٌع الىبًر

البرد 

ؿدًلي 

لِبت خسوف 

النهاًت 
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 مقدمة

 *.*.*

ؤػِس بالحُاة جيبم دازلي دوما مّ لىوي ألاخمس ، ؤخبت 

ِؼلجي ، كلبي ًدق دكاث طُِدة مىوللت المِت ، ومِه  اُؼله َو

ؤحصاجي جىادي للحُاة بةكباٌ هفىلت ، ؤجدلل َىاء ووظُم واوسجام 

بدازل جساهُبه ، ختى ؤن ػساًحن كلبي حغجي بإخلى وؤُرب ألالحان 

. الحاهُت ، ُاػلت للىن ألاخمس بجىىن ختى نهاًتي ومىحي

ؤُؼم اللىن ألاخمس وؤذوب فُه بهُمىت ، فهى للحب والغسام 

ػِاز فىق زؤض ؤكىي ألامىىت ، وزغم زمٍص للدماء هنهاًت ػسا 

ى لي خب مخملً، َى ُىدي ػازة ػلاوة  وملخله فإها له خبِبت َو

. لبؼس وؤحظاد جبدو مخسؼبت

لىن اهوالق في ُالم ُلٌى مخجمدة ومظخدىمت ، ًىولم 

ُللي بسُاالث وهمىخاث مىغمه في مجاله ، ٌؼِسوي بجماٌ حِؼم 
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وطى هأبت بي مخىخدة ، ألاخمس شي ُؼم ؤثحر إلاغسماث ملخىالث 

له ، ؤجٍى وحدا بِؼم  ومخجمدة ، لىن ممحزا للىاز ؤُؼله زغم خٍس

. ألاخمس ومِه ؤخاطِسخي مغمىطت ومظسوكت

ادة وجلف  ؤًا بؼسا ؤطِدوا جفاءلىا جمىدىم الحُاة الفسح بٍص

الُِىن لسخاء الخالم اإلابدَ مبجلت بظِادة إلاا ًجىد لُىا به دوما 

 .دون خد ؤو نهاًت ، ؤطِدوا بإبظى ألاػُاء ؤفسخىا بإلىان الحُاة

صعجهًا هللا  ًا هللا ، ًا مللب الللىب كلب كلبي بًُِدا ُما ًلٍس ٍو

د وؤجمجى غحر مبخىز مً  ول ما ؤزحٍى خلم واخد مدلم وامل هما ؤٍز

 الىاكـت ألاخالم ػبهه حِبذ مً ؤوؤي حاهب وال حؼىبه ؤًت ػاثبت 

د فسختي اإلاسبإة لدًً   اإلادللت بِد اإلاُِاد ًاؤو اإلابخىزة ؤو زب ؤٍز

دججي بًاٍ ولىً ُاحال ولِع ؤحال ًا  مليي وملُيي ؤدُىن بسشكً ُو

 زبؿبري ال ٌظِفجي ُلى اهخٌاٍز ؤهثر ًا 
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الجزء االول عامّة
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 النٍثطّوي

 *.*.*

زد الىىحؼِىه ؤجفسد كلب وو 

زمي اليل فداٍ  

ُلى وؤدام البِبان 

هىهيان  ػاًب وولد

والبيذ خبظها الغُالن 

زدام  ملىت وملً

  وؤض دازل طباق زظسان

.. ما الحياًت ولها
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ًدوب خبه وزق 

وبسػت حاش ؤجدسق 

.. وؤَى

ولىا بىجسي في طبم 

.. الفاًص فُه ؤزٍس

واض مس وخاٌ غلبان 
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 بّعالبٍهُ

 *.*.*

 ..بُِاكبىوي

  ُلى لىوي

  وطجي

 ومُله بستي

 ..بُِاكبىوي

  ُلى طمازي 

  وهدافتي

 وهىله كامتي

 ..بُِاكبىوي

 ُلى ُمسي 

 وخُاحي

 وؤًام بخدوزجي
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 ..بُِاكبىوي

م الشم ؤهىن    وي بىٌَس

 مدفىن ووداعي ًخم

 بالـىث الحُاوي

 ..بُِاكبىوي

  وي وؿلذ

 لظً مؽ خله

 ًدب ًا ؤوزتي

 ..بُِاكبىوي

اكبىوي  ُو

 ومىه خسمىوي

 آٍ ًاها ًا بستي
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 جٍى الفشجان

 *.*.*

لىان ؤبظخان 

حٍى الفظخان  

مالي ؤاللي مغوي 

خالمي  ؤخُاحي و

جساح ؤفساح ؤ

حغوي مؼاول  

وزىلت مالُت 

ًامي ؤزى طحر 

ضحً وحىان  

ُلى خياوي شمان 

فسجه   لؼلاوة ُو

وطى ححراوي  
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مان ؤزىف و

وؿاف ؤوجىاكم 

 حدُىه وػهامت لىَ

  صحابي وزالوي
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 للب صّاد

 *.*.*

.. كالىا وخىىا ًُ كلبي الـُاد

ُجي كالىا خياًاث،، 

..  بوي ؿُادمِسفىغ

لحىان طازق لدمَى وآَاث،، با

.. ؤخب وؤُؼم وؤهٍس حسح الللىب

مهما اخظاسخي ماث،، 

.. ألاوحاَمىا الـُاد اإلاداوي ليل 

خاكس بجىاباث للللىب جوبب،، 

.. بلىن الحب الـافي ؤخب ؤلىن وؤشوق

هً ُحن البىاث،، 

.. ؤحمل الؼفاًف بِظل وػهد الغسام

الداًب بظىس الىباث،، 
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.. طسق بلمدت خصن الظىحن وؤخىلهؤ

لسوكان وضحياث،، 

.. بلمظت خىان اػُل َم وغم وحِب

دَس ُدي وفاث،، 

ا بحن .. بىٌسة ؤهحَر

السحاب والغُىم ُـفىز،، 

.. غمٍص وإلاظت حِىم في بدس

زُاٌ مالن مسحىز،، 

.. ؿُاد افهم في ول ؿىف ولىن 

دكذ ول البدىز،، 

.. ُازف كِفي وكىتهم مىحن حاًه

ًا بىاث الحىز،، 

.. بيلمت ازطم لها الىىن بِذ

ً بىجىم الغسوز،،  متًز
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.. وام ولمت جيسخى الدهُا ومؼاولها

وليها ؤهىن الىىز،، 

.. جلىلي ًال كىم هسكف

.. هفسح

اهذ في كلبي مسجىن،، 

.. ما حِسف ؤوي ؿُاد الللىب

.. فجي غالي

.. وكلبي ُالي

.. مؽ مجبىز 
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  فرحة وش

 *.*.*

آٍ إلاا خبِبً ًلهسن 

مؽ فازق مِاٍ 

كِفً كىجً  

ُاًصن بيامل فىزمخً 

مددغ خاطع بًُ  

وال فازق كظمت كهسن 

.. ختى زوخً 

جسوح وجفازكً  

اليل ًطحً لً 

وباهبظان ٌِازكىن 

ؤهذ مجسد وغ 

ضحىت  
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بظمت 

فسخت  

ػلاوة  

خىُه 

مجسد حظلُت وكذ 

ولمت زاخت وجاهُت حاًه  

ىا بالغ جدوػىا   ال ٍَى ٍو

.. هاإلاا ؤهً 

مؽ ؤد فسخت وغ  
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  زي الحجر

 *.*.*

الحجس،، .. اوكاث الشم جٌهس هما

َُخىظس،، .. وحىان اشاش ؤهُد

ختى اإلاوس ،، .. صخس حلمىد ما ًدوبه

بلّ ول الخوس ،، .. سحاب وغُم ًفخذ ٍو

ًدؼسب حساد هىفان الختر،، .. وادي هاػف

جخددي البؼس،، .. ؤَسام حِدي كسون وهي

.. طىز ؿحن ٌُُم ًىاحه

هجىم الػجس ،، 

.. شجٍس حروزَا ؿامدة

بىغ الحلحر،، 

بـىث غفحر،، .. غىٍى جـدح مىاٌ ؤغاوي

.. ماًه طازخت مخىولت
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بملىىث زب هبحر ،، 

لى هىفاهً اخىمه ُِ بـىث شثحر،، .. ومهما 

.. ؤوعى ًىم جٌهس كُِف

 .ؤو ختى جىىظس
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هت
 
ها وا

 
  ا

 *.*.*

.. ؤها وؤهذ

.. ما بحن ُىاهف

 جاَذ وماجذ

 جمس اللُالي

 جفىث الظىحن

.. ًجمّ ما بِىا

ت خىحن  ػٍى

ت .. ُليهم ػٍى

اث مجىىن  ة ذهٍس

 هفىلت.. ػلاوة

ليهم دمِخحن  خب ولِب ُو

اث فاجذ .. ذهٍس
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 وزاخذ بُِد

لى الحىحن  وعجبي ُلُىا ُو

هسطم فسخىا بإًدًىا  ..شمان هىا

ىا  ..هطحً وهلِب وهجسي محن ٍش

فاجذ طىحن وكاَ خلمىا  ..لىً زالؾ

ُؼىا واكّ خُاة  

مّ كُىدها مؼِىا 

بإًدًىا خبظىا هفظىا 

في داًسة زىلذ خبىا 

خب ؿافي بسيء 

الم وؤب وخلً ًلمىا 

خب ُُلت هبحرة جلمىا 

ؤَل وححران ودهُا جىبر بطحىىا 

دث  ما باقي منها غحر دُىة لسبىا ..ؤهي طىحن ُو
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  حلمت بابن

 *.*.*
.. ُاػذ خلمذ ببظاهت

بصوج وخبِب،، 

ا مفِؽ ليها .. لىً كدَز

مىه لوفل هـِب،، 

.. طإلتها والدن محن حىبخجي

.. جسضخي بىتي جىىوي؟ ..مِىدٌؽ

.. جىىزي اًامي

وجبلى لُِجي الطخي؟ 

دوء .. بيل بظاهت َو

بت .. وبفسخت غٍس

ؼسفجي.. هبِا..  زدًذ .. َو

واطخغسبذ لُت هدة زدًذ،، 
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.. بع للُذ ُىيها ابدظمذ

.. إلاِذ.. ووػها ختى ػفاًفها.. دمِذ

.. مجسد ولمت بظُوت

فسخذ اوي بيها،، 

.. هللتها لدهُا طُِدة

ًاما خلمذ جدىيها،، 

.. اد اًه في كلىب لظه ..ًاااٍ

ئت،،  زغم اللظىة بٍس

.. بيلمت بظُوت ..بخفسح بع

ئت،،  ..مً الللب وحٍس

.. مً كلبي للخجي فجإة

.. بسدد مً حىاًا

.. وهللا بُيي فسخاهت

.. اهتر مً فسخخً
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 .ًا ؤمي ..ؤهتي بُا
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 غرِب

 *.*.*

.. غٍسب

.. ُسف ُىً غحرؤوال 

اطمً وهالمً الحاوي،، 

.. ال حِسف غحر.. واهذ

ىىاوي،،  اطمي وهالمي ُو

!! مً غحر اطباب بدؼدوي

!! ولِىالم جاهُت بخسدوي؟؟

.. مؽ ُازفت

!! هذ ماٌ خالي؟؟ؤحِسف 

.. بخفىسوي بىاخد ماث

ًام ولُالي،، ؤحىاًا بلاله 

.. ُسفخه شمان
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وكاَ مً كـصخي وزواًاحي،، 

ذ وان في خب وال ُىاهف اٍز .. ٍو

.. في خىُتي ُؼان افخىٍس

..  الء دٍ وان بوظان ُادي 

.. بُه فىسججي

.. كل مً الِاديؤهه ؤزغم 

..  بِد ُىًؤمؽ ُازفت 

بسحِلً في ثىاوي،، 

! فًُ بًه محزن؟

!! لُه بفسح وؤجىوى بمياوي؟

.. وال خد َممجي

وال خاحت ُىً بِداوي،، 

.. ػىفًؤو.. بظمًِ

بُِىوي زوخاوي،، 
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.. بؼيل عجُب ومٍسب

.. مالي هُاوي،، ال بِىا مؼاُس

وال ختى بدبً وبدازي،، 

.. بدبدٌ خالي

ال بهدي وال بِسف ادازي،، 

.. فًُ اًه بِؼد هُاوي

!! وبُولّ ول حىىوي؟؟

 !!هذ ًا الغالي؟؟ؤحِسف .. مؽ ُازفت

 



 -32-  

 بال ثمن

 *.*.*

.. ووالِادة ًا طادة

ادة .. ػسبىا كهىجىا طىس ٍش

ُلها حِىق بجىفىا اإلاسازة 

دوزة مِخادة .. لىً دازث الدهُا

ًا ؤصحاب الظِادة .. فسحِىا والِادة

.. جسمُىا للحصن .. للدهُا وؤًامها مً جاوي

.. وال َىادة.. بال بخظاض

.. وفجإة ًمالوي بخظاض غبي

 ..حٍى جابىث.. زوحي بتروح مجي.. بإوي بمىث

بؼساَت خىث .. خصوي كاجلجي

د بخظاسخي ٍص بمىث .. ؤوي .. ٍو

.. الىدُجت ًا ؤفاكل.. وفي النهاًت
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.. اوسحاب مً ول خاحت

.. اإلاؼاُس.. بِد اطدباخه

حٍى دوامت الصمً،، .. زميها

..  مجسد شخف..  نها.. تهمِؼها

. بال جمً
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 عن هلمة

 *.*.*

.. بخوالبً جسخفى.. ًُ ولمت في غلبه

ختى لى َخجً،، 

.. ًُ اهبىهع ُامس بسطاًل ولظان مظخجي

خبِب ًدً،، 

بِد ُىً اون واوف .. ًُ مُل بُمُل ٍو

 ًْ .. ولظان مظخجى َم

.. ًُ اخظاض حظدىاٍ وما بُىؿل في

زطالت فً،، 

..  بسوىن جاح وماح.. ًُ ؿىث بمياإلات جاٍ

وهإهه حً،، 

.. ًُ بادزة ومبادزة حِلً اَخمام

خً ادًً بخفً،،  وفي جَى
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.. ًُ خب مـحٍر كُاَ

.. واَى ؿبذ بحن لُل وؿباح

 .وان َوِهً
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 الدهّا بّوٍال

 *.*.*

الدهُا ًا ولدي مجسد  

ؿىدوق ؤُاحُب بُاهىال  

.. طبّ ؤلىان

ىن   بىؿت 100جلفٍص

مدؼيل بظبّ فخداث 

ام .. ملُان ؤَو

كاجل .. ُاًص خلً

ؤزسج بٍس الـىدوق  

ا ألاخالم .. وطُذ ٍو

ؤجفسج وؤحِسف وحِاٌؽ 

  ..مّ اللي زىلً وزد منهـً ؤمان

ؤَدافً خللها بىفظً  
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مددغ َِظاُدن مؽ  

 ..مدخاحه هالم

هادي ؤها مؽ مىظىف 

.. بِلى الـىث ال مىظىز وال زاًفو

 ٌ حسوحي ُالجتها  .. كى

.. بطحىت هفل هالب بجىُه بظىىث

كاوم الدهُا وول الىاض 

  ..زوح مىث ُافس وؤمظً خلمً وبال

الدهُا مؽ حؼىُلت فاههت 

فساولت ُلى هُىي ومىش 

.. دي ُـحر وِىاَ ُلى جىث

ما هي الدهُا بُاهىال 

ؿىث مظمَى إلاىطُلى 

 ..وفِل دًما مىبىث
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ِم
 
 إِي را

 *.*.*

 بًه زؤًً

لى طبُل الخغحر  ُو

حظِب هفظً 

وجُجي في خلجي 

ت جخسبى  بظُس

اًا بإفيازي  حظِب ؤفيازن وحِِؽ ٍو

حظِب دهُان  وكىام جخغوى

وجىىن زفُلي خبُبي 

وي بآٍ جصح

  طِب هفظً

وول خُاجً  ُمسن

وآَاجً  ضحياجً
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وول ما فاجً 

جبدؤ مً جاوي  ووٍاًا

في الدهُا  هدب بسيء

لظه ولُد 

! َدظِب هفظً؟ َاٍ ًال
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 محجاجة بس

 *.*.*

بـُف ؤمل،،  مدخاحه بع

ً ه ؿغحًر .. ػٍى

اَخمام،، 

.. خبت جفاَم

.. بال جمً هبدًل

م بداحاث  مدخاحت بع َو

للِمل،،  السغبت والظعي جخي حىاًا

ولى ًىمحن،،  ججسبت حىىن  مدخاحت ؤُِؽ

.. مدخاحه بع

بـُف ؤمل،، 

ختى لى ؤزٍس ػوبي مً 

سجل الحُاة،، 
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.. مدخاحه بع

بـُف ؤمل،، 

ه اَخمام،،  ػٍى

وخبت جفاَم،، 

.. مدخاحت بع
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 حجي موُ

 *.*.*

.. حِاٌ كىلي ًا خخه مجي

 ؤشاي وؤمتى طىىذ كلبي؟

 ..ًا للي خبً خُاٍ

 ..خلىً ؤمان

َى الىجاح  ؤًماوي بًُ

.. ما ؤها مِان ُسفذ الحب

فهمخه وخظِخه،، 

.. دبذ فُه

 وفي ُُىهً غسكذ،، 

.. ملُىن طس  مِان مدوبجي

ان،،  ػسبذ واطاث الِؼم ٍو

.. وفي الحب بلُذ ؤطخاذة
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.. ليها زاَي

.. بُه ٌِخد ًا هً ُُجي

 مً هٌسة ُُيًُ،،

.. ؤٍ مىً زمصخي فتن

ُلى اللي طاهً كلبي،، 

.. ًُ مؼاُس مخسبُت

.. وزا ملُىن ؤلف باب

.. فاؿلهم طسادًب

ُب وممىَى .. خُاة ُو

.. مُُِسفىغ بن اللُل

.. ما ًدلى مً غحر طاَس

.. ُاػم وخبِب

ًىاجي ُُىن اللمس،، 

 ..ما َى
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ٌم  ..طس ألاطساز ألُا

.. ؤوي بدبً

 كسبذ ؤلبي وؤهبر،،

.. وبلٌى ًا زبي

 ..خافٍ لي ُلُه

.. مً ػس حاي

.. ؤو فِال مخدلس

 .وفي ُلم الغُب
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 حبّبٌا

 *.*.*

وهإنهم ػوسهج  بخجمّ خبُبها

وزق الىىحؼِىه  وال ًدوب

الؼاًب ُاًب 

والىاد مللىب 

 وهي اإلالىت 

مخىحه بِظاهس 

كلىبها مسوىفت 

خـانها بازن 

في كلىب مىظىزة 

وآلاض ضحىت  

لفه الىىن 

بمُاُه مظىىهه 



 -46-  



 -47-  

 االهنشار

 *.*.*

.. ُازف ٌِجي بًه

! الاهىظاز؟

.. ٌِجي

ؤمل في بـ هٍس كاٌّ 

خب فـ كمخه باٌّ 

خلً فـ ٍُص ماٌّ 

.. ٌِجي

هٌٍس زمىشَا بازدة 

بظمت ؤخاطِظها ػازدة 

وولمت بػازاتها خادة 

.. ٌِجي

ًلم ؤًامت خاهمت 
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ُدالت بىىدَا غؼُمت 

وبساءة فـ الحلم هاًمه 

.. ٌِجي

وهً باللهس خاهم 

ؤَل بُنهم مداهم 

وؤخبه باُىا زكاهم 

.. ٌِجي

بِد ًُ زب الِباد 

دًً بِىً وبِىه بالد 

ا طسكت ختى الىالد ويود

.. ٌِجي

ؿاخب ًسىن لفلسن اإلاظسف 

ؤر بدسكت كِفه ؤهدسف 

هاض جمثل كمحر وػسف 
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.. ٌِجي

.. مساز في

الحلم طاهً 

.. كِف في

الللب واثً 

.. َى دٍ باإلاسخـس

مِجى الاهىظاز 
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لي
 
 المشا

 *.*.*

.. مِوُاث حٍى

اإلاظإله،، 

ألاحىبت،، .. َـ جالقي خل

 ..طااٌ.. وما بحن

 ..ًلُه حىاب

 ..َـ جالقي

 خلً

 كلب

 زوح

 وخب

 حمِهم

َـ ًوسخىا 
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 ،،ؤي مِللت

فلل .. ٍو

 كىطحن

  مدملحن

بإػهى ؤحىبت 

 .مظخفه
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 مزمار

 *.*.*

.. ًال ًا مصماز

شمس بمساز 

ا السق،،  ٍو

.. وؤهتي ًا هبلت دقي

 (ؿىث الوبلت)دق دق 

 (ؿىث الوبلت)دكدق دق،، 

غىىا مِاًا 

وؤولىا ًالاا،، 

ؤها الـ َمىمي 

زبى وزَش 

ُلى الساض بخدق،، 

ػدٍ السوح  
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زىله ؤمالي 

وال ؤحمد زق،، 

 (ؿىث السق )زق زق 

 (ؿىث السق )زكسق زق،، 

ًال ًا دهُا 

غجي ؤَاحي 

ا السق،،  ٍو

شمس وؤوسخى ودق،،  زبى هبل

 (ؿىث الوبلت)دق دق 

 (ؿىث الوبلت)دكدق دق،، 

صحابي وؤَلي 

زاخى لللِف 

وازخازوا السق،، 

ما هي دهُا زداُه 
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بتزوء وجصاء،، 

 (ؿىث الوبلت)دق دق 

 (ؿىث الوبلت)دكدق دق،، 

وجدلى بىتٍر  ؤالىا َخفسج

ىبلى ملىن  َو

َحئ .. الـ

.. ًال ًا مصماز

ا السق  ٌ الحمكى ٍو

ودقي ًا هبله،، 

 (ؿىث الوبلت)دق دق 

 (ؿىث الوبلت)دكدق دق،، 
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 مجربع

 *.*.*

ُازف ٌِجي اًه 

جىىن خخه مجي 

ُاٌؽ متربّ 

في ُحن وهجي 

في كلبي وخلجي  طاهً زُاٌ وواكّ

د حىىوي  بغحر وؤبِد وؤكسب وافسح إلاا جٍص

 الهً ؤهذ ول الخمجي مىا بدبً وؤُؼلً
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 حبّبم لمر

 *.*.*

   كمسخبِبًكالىا 

كلذ ودٍ طبب غلبي 

 كمسُلله .. زوخه كمس

وختى ػيله 

كمس  ؤخلى مً ؤخلى

ٌغاشله الـباًا 

جدبه الحىاًا 

وول البىاث 

دٍ هبي ودواًا  ًلىلىا كسبه

خبُبي كمس 

طبب البالًا  وغحرحي ُلُه

ى ُاٌؽ وال دازي  َو
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ازي وحىاًا ب

ؤطمّ  ًا ُم ؤهذ

وزهص مِاًا 

ؤهذ كمس  وال ُؼان

زاؿمذ اإلاساًا 

ملي ؤشمت  خبُبي كمس ُو

ومُذ ؤلف الشمت 

ملِؽ غحرن  ًا طامّ غىاًا

وبِدي وبِدن 

ت لغاًت  ًدوب ػٍى

ذ الِبازة  الوي بـٍس

ؼلً خدودٍ ًا طُدها  بدبً ُو

طمان وطماًا 

 كمسبذ اٌخبيمىا 
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 حب ووًم

 *.*.*

َى ؤها خبِذ  

وال ُلًُ ؤحِىدث  

ملُذ مً خُاحي وؤًام ًلماوي 

ت زاًله وهخحر وحِاوي  ػٍى

ؤوكاث طهله بظُوت  

 الحلم زىلاوي مًوؤوكاث 

مذ   َى ؤها خبِخً وال ؤجَى

ؼذ  ولٌىىوي ؿدكذ ُو

! هب كىلي ؤهذ خبِذ؟

وال هىذ حظلُت بيها جلُّ وكذ 

ضحىت فسفؼه جللُت وكذ 

وجاوي لحُاجً جسحّ جىملها وجيسخى 
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جيسخى وكتي وشماوي  

جيسخى ختى مياوي 

لغسكً هىذ مىاطبت  

دلىكتي ًال ؤزمي 

في غحري ملُىن مً غحر ؤشمت 
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 بالد الكٌر

 *.*.*

بلمظه ؤًد 

ىت  وهٌسة خٍص

كالذ في بالد اللهس 

ما بِىا زالؾ 

بلى خلم بُِد،، 

د  بالغ لجساخىا جٍص

بُِىوي طإلذ 

بىُذ بالهمع 

زفلذ وكىلذ بدبً 

كالذ بالغ مً جاوي وُِد،، 

لُه ًا خبِبتي اللسب بُِد 

ب اوفس كىا كٍس
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والخىفُر غـب 

زغم الحب وطىحن الِؼم 

ازترها البِد بلمظه ؤًد،، 

زغم الحب 

زغم الِؼم 

وطىحن اللسب،، 

.. زغم

الحلً الدافي 

والللب الـافي 

بإمس خبِبتي 

ؤجىخب البِد 

. واطدظلمذ ؤها لألمس
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 عاظكّن الوبُ

 *.*.*

ًا ُاػلحن الىبي 

ؿلىا وطلمىا  

ُلى هبِىا طُد ألاهام،، 

دوا ؿلى غىىا ؿلى  .. ٍش

زددوا وزاًا الـلى،، 

كىلىا ًا ػافِىا 

دوبىا مً الهىي 

د الجىي،،  وول ًىم ًٍص

..  ًا هبي

بؼىُلً خالي 

.. كسبجي مً الحبِب

ؤؿله فازق بِد  
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ى اللي  وان للىؿاٌ  َو

طُد وجاج ًا هبي،، 

ًا ُاػلحن الىبي 

 ُلى الىبي وا وطلمواؿل

ػفُّ الغالبت والحُازي 

الهداًت والحماًت  ب ادُُليًا هبي 

..  مً ػس هفسخي

.. ًا هبي

بدبً وبدبه باآلوي  

لىىه ُاهد وؤها همان  

في الِىاد طىكذ اوام،، 

ىا الِىاد .. زاٍو

م الحب .. وؤدًىا ًُ هٍس

ًا هبي،، .. بِدها
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وحاًص ًىىن زالؾ  

ما بِىا زاح وفازق،، 

.. واٍ ًا هبي

ًا خبِب الللىب  

.. والسوح ًا هبي

. وخالت ًا هبي حُخلً اػيي خالي

ًا ُاػلحن الىبي 

 ؿلىا وطلمىا ُلى الىبي

ظمّ ػىىحي   وادُىا ًدُُلي َو

ىىن ػفُعي ُىد زبىا   ٍو

ًىم اللُامت خبُبىا الىبي 
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 بّجُ وحضوُ

 *.*.*

.. ًا للي ؤهذ

طبب ابدظامتي،، 

.. لُه جبلى ًىم

طبب هإبتي،، 

 ..ُازف ؤهذ

 كلبً بُتي وخلجي

 خلىً الدافي طىجي

ُىً بؼمظها دوبخجي  ُو

.. بِىا ؤطساز بتزود

 خاله الخجلي،،

 طبله خسفي،، ولمخً دًما

 ًاما حىيخجي،، إلاظخً
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 غمخجي وزدججي،، وضحىخً

 ..وحاي دلىكتي حظإٌ

لتي؟  !ؤوعي جىىوي مجي ُش

.. ُازف ؤهذ ..ال ًا ُمسي 

ل مىً زاؿمجي،،  الُص

 ..والفسح مِان مِؼمجي

بدهُا خلىة،، 

 ..زلذ اليل خظدوي

 ..واجمىىا لُلت خب

 شي اللي بيها َدججي،،

ل؟  !ًبلى ؤشاي مىً ؤُش

.. وؤهذ السوح

 .وهبم ُمسي 
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 طبعُ

 *.*.*

مجسد بوظان ُادي،،  و وي بوبعي في خُاحي

.. وؿبري ًا زلم خباله ُالُت

ماشخي مخسبي في كل الحُوت،، 

.. ُلى هٌى ؿىحي َادي وواهي

مظخدمل مً ُِؼتي بالوي،، 

.. ًىماحي اؿخي ُلى الدوػت

.. ووله بظبب كوّ اإلااًه

.. وزىلت الظذ خماحي

.. ػغلي وؤهلي مغمع بأَاحي

مً خس وزهىبت حِمي ُُيُه،، 

ا .. ههسبا مىفُت والِؼا ؤطهس ٍو

لىلىا ًال ًا ُم حى زوماوظُت،،  ٍو
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.. جسلُجي اغجي وؤاللي وبالوي وؤشماث ؤهتر

مً هبعي الـامذ والهادي،، 

..  ؿىث غلباوي الى وان لي

..  ملى بىىن وان خالي ومالي

يا الالجُيُت  .ؤمٍس
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دم
 
 بوُ ا

 *.*.*

ً بجي آدم،، .. ؤها ٍش

جي،،  مدخاج ضحىت جداٍز

زوح جدبجي وحِؼلجي،، 

ولمت خلىة جدفُجي،، 

مدخاج با مان جمىُجي،، 

مً الخىف جىجُجي،، 

ومً غلبي جدمُجي،، 

.. ؤها ؤوظان اطمُِجي

.. مؼاُسي كللاوي

.. ؤخاطِسخي طسكاوي

بجي،،   وكلبي ُز

.. ؤَدي وافهمُجي
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.. ؤوظان مدخاج

.. خلً وبِذ.. جىىن لُه

.. هالم وطىىث

.. طما وهجىم

خبِب مجىىن،، 

. َمىم الىىن  ًيظُجي
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 صباحم جوي

 *.*.*

ؿباخً حىه  

ول ما بخمجى  ًا اللي ؤهتي

اوي جيظُجي   ؤُو

.. او جُجي ُلُا

ادُُلي وطامدُجي 

بفاهُلُا ؿباخً مِوس 

.. فسحبؼىػت ثوؤزباز 

خُاجً ؤَم مجي .. ًا وظمت َجى

لً  بالؼيل اللي جدبُه  هملُتًال هٍس

ُمسي ما حُذ ُلُيي واُسفي 

.. وال فىسث ؤزىن 

 فسخً  ازبزي طِادجً بِذ اطىىُه
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.. ضحىً وػلاوجً

ولُىم ًجمِىا َـ طخجى 

ى وتهاوي .. ؿباخً خىه وشغاٍز

ًا ؤػهى مً الجىت 
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 لصادك

 *.*.*

.. مخغاي مىً بوي الىاكف كـادن

.. جىخب وؿِخً ؤشاي جلىلي هاوي 

.. هاوي ؤطِبً هاسخي ؤوي مؽ

مً وبهدوء جطحً ُلُا .. هإوي غٍس

.. مىا هـِبً جلىلي دلُِجي بيلمخحن

لجي لُه .. وؤها خبِبً هب جُص

.. وؿُتي وؿِخً ًالحبِبت اطمُِجي 

.. ؤمي دي ؤمً وزدي بالً مً ؤزىاحي

لُجي وزلُجي اجً  ؤوعى جُص ُاٌؽ فـ ذهٍس

ثسي زلُه باقي بحن ححراوي وححراهً ؤ

.. ازطمُجي كىاَ للفسخت ول ًىم ًجي ًلمً

.. باهخٌازنُىد زبىا ؤها ًالحبِبت افهمُجي 
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..  حل ًجمِجي بللبً اُملي الـ ًسضخي زبي

 ..وفـ كلبي ؤؿىهً جبلى خىز ُحن بجىتي

 .وؤفخىسي ؤها وؤهتي مِادها في الجىه
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 (لٌجة صعّدي)مداااد 

 *.*.*
مداد .. مداد

مداااااد .. مداد

.. ًاللي في ُص ؤشمخىا

.. ٌباجمدث ؤًدًىا لُه بالى

.. مِاها مهما هاٌ ألامااااد

ومداد مدااااااد 

.. مداد

.. ُلى اللي باَ وزان

.. وبيل حبروث ًلم

..  زمى الِهىد

.. وخسق كلىب

.. ول اللي هلبخه
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خب وؤمان ًا مدتراااام،، 

ومدد مدد مداد مداااااااد 

.. ُلى ول حازح ًا مِحن

.. ؤو مهحن

.. ؤو ُمُل وول فاطد

مداد مداااااااد 

.. ُلى ول مً كاٌ

.. ُلى غحٍر ولمت

.. بيها اطتهان

.. هإهه ُلى البؼس

.. واصخي وؤمحن

.. ؤو معجىن بلبن خلُب

.. هحن في هحن وبخىا ًدوب

مداد مداااااااد   ومداد مداددد
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 مجعلق بٌّا

 *.*.*
مخِلم بيها .. بخدبها

وال ًدوب طاُت 

؟ بدظلًُ وجلِب بيها وفيها

مسث بدُاحي   ُادي مجسد بيذاٍ

ولمت وضحىت  

ًىماحي .. ومياإلااث فيها اًه

ا  شي لىً شيها غحَر

وبىللُت ُادي  ًدوب وكذ

اَا  هب لُت بتهصز ٍو

؟ بِمس ًاللي وجمىيها حِاهع فيها

ُادي  ما كىلىا ًا طتي

ا   ُادي باليظبت لي هي وغحَر
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مبكجض عارف 

 *.*.*

  ؤها وؤهذ ..مبلدؽ ُازف

!!.. ولُه.. وؤًت.. محن

.. مبلدؽ ُازف بدبً

وال ؤهذ اللي خبِذ،، 

.. مبلدؽ ُازف ُؼلخً

 هُف زكُم،،.. وال اللي بِىا

.. مبلدؽ ُازف بدظً

م دبذ فُه،، .. وال هىذ َو

.. مبلدؽ ُازف مؼاُسن

.. وال!!.. بخدبجي؟

 ..ووظِذ غسامي.. طبخجي

م،،  في هف الوٍس
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.. مبلدؽ ُازف

.. واإلاؼيلت خبُبي

.. مؽ فُا وفًُ

 ..وال في هالم وؤُساف هاض

م .. كادوا فُىا الحٍس

.. اإلاؼيلت خبُبي

.. ف غحٍر

.. طبىالها الحبل َ الغازب

.. فظسكذ مىا

. مً خب بسيء.. بخظاض ولُد
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 النرى

 *.*.*

.. الىسة مؽ

دًما مؼاُس طلبُه،، 

.. طاُاث بُىىن 

بيبىن وػىىالجت ميظُت،، 

.. طاُاث زطم ودلّ

جدازي خب وخىُه،، 

.. الىسة هما

.. هالم ؤي ػاُس

غاوي ًلِب باإلاؼاُس،، 

ه ػاُس،،  وهاسخي بوي ٍش

.. فاَم الدهُا مً غحر

،، الللب ما ؤهىن فاجذ   ػاَز
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ظروط 

 *.*.*

بيخىلد بؼسون 

ً وطى كُىد  ووِِؽ الحُاة مظحًر

بسُىن مؼبىت فـ خدود  هدلم وهخإمل

ت مخِاػت ف خلً ُهىد  ..خٍس بٍص

ىم ما همىث هدُجت ؤفِالىا وكماًسها  ..ٍو

وظدىاَا مً زاللىا 

زبىا اإلاِبىد 
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 بداِة النالم

 *.*.*

الظماح،،  بداًت الىالم مؽ مِجى

.. اإلاغصي غحر مباح ؤفهمجي

واإلاِجى غحر مخاح،، 

ذ .. بال لذ وعجً فُا ٍز

الظساح،،  جولم للمِاوي

.. وجسسج مؼاُس خبِظه في بحر

.. زىف مىِىث بلهس

 .للُاَ الاوؼساح
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 ِا رِجوُ

 *.*.*

.. ًا اللي الصمان طازكً

ومدوبً وطى آلم وخىحن،، 

.. ُِؽ مفازق لهىي خاهمً

دٍ الٌلم مخلىن بدمّ الِحن،، 

.. وان وان والبد جبُّ ُمسن

ًبلى للي ًـىهه ولُه ؤمحن،، 

.. وآٍ ًا كلبي

خجي ما هىذ هبرث .. ًا ٍز

.. وال ػفذ الدهُا

.. وال ُؼذ

.. كهسي إلادذ.. ال بُِجي

بلظاوي ؤها دكذ،، .. وال الرٌ
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.. ال ًىم

هظسة كهسي للُذ،، 

.. وال لىدٌ ُمسي كابلذ

.. ؤدًخه.. وإلاُذ فسؿت

.. زالوي ُلى هفسخي

ضحىذ،، 

.. وصحُذ فجإة للُخجي هبرث

.. حظمي مدفىن في ألازق

مجبع مدبىض في الىبذ،، 

ِؼت .. وخلىقي في خُاة ُو

مظسوكت مجي ومنهىبت،، 

.. بِد الِمس دٍ وله

.. ال ًىم زخذ ..للُخجي

.. وال ختى ؤها حُذ
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 عٍّن حلٍة

 *.*.*

ًا ؤم الُِىن  

خلىة ودباخه 

بُتي طىً 

خلجي ؤمان 

وبُيي َىىن 

ؤكىي مً الصمً 

وؤٍ ًا شمً 
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 ضحجم صرلاهُ

 *.*.*

.. ؤكىلً ًا اللي

ضحىخً طسكاوي 

: جسدي

 ضحىتي دي مىٌس

بيها بخِاًم وبخمىٌس 

جُجي حِلم وجخدظس 

ؤكىلً زوح هللا ؤهبر 

.. ًا ؿبُه

س الىىاز  وػً َش

وخىاحب زوحن ببهاز 

ً ؤطساز  ُُىهً بدٍس

وزمىغ بُنهم مؼىاز 
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زدودن طبخجي مدخاز 

وػفاًفً زمخجي فالىاز 

..  بن هملذ

ً جاز  َخازد ُُاٍز

لىلىا حاب للُِلت الِاز .. ٍو
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 معاك هشّت

 *.*.*

مِان وظِذ 

كلبي 

زوحي 

ُللي 

وخاحاث هخحر 

مِان كاُذ بساءحي 

وبُاق هفسخي 

وحماٌ السوح 

حُذ ًاما ُلى هفسخي 

ًلمذ الدهُا 

ذ خالي  هَس

مِان ببيي وؤهىح 
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ؤؿل في خلىً 

دكذ اإلاهاهت هإوي ُدو 

مِان كاُذ خاحاث هخحر ؤوي مجي 

وجلٌى لي بدبً 

ًاُم ؿل ُلى الىبي اإلاسخاز 

دٍ مجسد لِب  !!خب بًه ؟

ت اطتهخاز  ليهم ػٍى ُو

ؤهذ لى خبِذ  

! ؟هىذ جدمس وجسىن اللي بِىا

؟ هىذ جلِب بللبي ببظاهت هإوي لِبت

وجسخفى إلاا جخم اإلاهمه .. جُجي وكذ ما جدب

! ؟ُؼم محن! ؟خب اًه

وؤزسجىا بإًدًً  وله لِب

 .فساق وبِد



 -90-  

مطغٍل 

 *.*.*

خبُبي مؼغٌى 

هٌى الُىم 

كىلذ ؤهمً ُلُه 

في هف اللُل 

زهِذ وام زهه 

ؤالقي البُه 

جلُفىهه ملفٌى  

ت وؤزن  ػٍى

ؤالقي البُه 

 ٌ مؼغٌى .. مؼغى

ؿبرث وكىلذ 

ؤدًجي وزاٍ 
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واهلب جاوي وجالذ 

وجفىث ثاهُت  

 وؤجىحن وجالجه بظدىاٍ

فىث دكاًم  ٍو

زمظاث زمظاث 

والبُه مؼغٌى  

 
ً
.. فاث الىكذ وؤزحرا

ؤزن ًسد البُه 

!! فُىً ؤهذ؟: ؤكىله

 ٌ مىحىد : ًلى

!! بخيلم محن ف َرا الىكذ

!! ولُت جولب ف هف اللُل؟

بيل َدوء ًلٌى 

ًلماوي مِلٌى 
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َما اإلاخـلحن  ؤها ما هلبذ

وؤَى مىاٌ 

بملُىن دًل 

ؤزٍس بسيء البُه 

وؤها اللي دًما 

ملِؽ خم في حىىوي  

واهي ؤًام وهسحّ جاوي  

ؤزن ُلُه 

ًىىن مؼغٌى  

في هف اللُل 

وؤلىمه 

 ٌ  مٌلىوووم بسيء ًلى
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 ِرضّم

 *.*.*

ًٍ هدٍ؟؟ ٌِجي َى  ًسكُ

ُلى  هدٍ؟؟  وطىىحي عجبً

ٍدً مؽ هدٍ؟؟  ازخفاجي َزٍَ

ؤوعي جىىوي فىسة،، 

 ..ؤهً مجي َتهسبي 

.. وؤهتي مجي جسوحي فحن

ختى دمعي،، 

.. فُيي طىجي

بدبً ؤهتي،، 

.. اطمُِجي

هلي فُيي،، 

..  ًا خخه مجي
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هالمي  .. طىىحي

وختى غملت ُُىوي،، 

.. بخلٌى بدبً ؤهتي

.. وؤهتي مجي مىا مىً

ًِ هدٍ؟؟  ًبلى ٌِجي ًسكُ
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 بحبم

 *.*.*

.. َبِدِبً

دوب  ٍو

داًب في 

ُؼلً 

آؤ لى حِسفي 

ؤوي بلدزن 

.. كىلي

َبِدَبً 

لى كلبي  ُو

بيها ؤخىمي 

بظخجي زِدن 

.. ؤوعي
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بهجس وبِاد 

جٌلمُجي  

مىا بالحالٌ 

بدلم ؤهام 

في خلىً 

.. ؤطمُِجي

كلبي اػتراِن 

وزوحي فداِن 

 ًِ
َِ والِلل م

مغسم مخُم 

في طىحن َىاِن 

.. بدبً

دوب بِؼلً  ٍو

 وآٍ لى حِسفي
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هلمة بحبم  

 *.*.*

.. وبتهادخبً خلستها بولمت 

في هف فىجان ػغف،، 

ُام،، كفذ  مِللت وهف ُؼم َو

غسام،، اٌة ُظل ثالثو

وؤزبِت طىس هالم،، 

،، للا فسخهوواخدة 

وهف زغبت ؿادكت في الاوسجام،، 

الاخخلان،، دفا وبان وطى مِمِت دهحن ثوؤ

وزػت سخىهت مؼاُس،، 

وذزجحن زغبت ملحت با مان،، 

.. مّ بظماث بساءة خب وامل ألازوان.. كلبتهم

.. وزلوتهم بلمظاث ُؼم الجىىن 



 -98-  

ت ػلُت هما البروان .. وملِلت بحرة غجٍس

.. هللتهم.. وبىىب سحس الُاكىث

.. وكذ ػسوق غسوب الىالم

..  للحبِبطلُتهم

..   غازق في حمىداللي

. هلوت وؿل وخىان ألامان

.. ن اللي خـلوآٍ م.. آٍ

.. اللي حسي ؿف وؤاشاي 

.. لخُاٌَظبىم مّ ا

..  بحن مىج الٌىىن ُِؼىا

..  ما ًىىن واُسفىا

ب وؿفتي .. بِد ججٍس

. وخاٌ ألاخبت في الاوسجام
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 برهان هٍر 

 *.*.*

..  ًا ؤهِذ 

ًِ بالللب .. ل

.. خداثم بىفسس وشَىز 

 ًِ .. وبالِحن ل

.. كـىز مً بىىز 

.. ًا ؤهِذ 

.. ؤطىىخً زوحي

.. ومصحخً بفاادي

خً بؼساًُجي .. وشُز

.. ا مىثىًز اكمًذ 

.. ًا ؤهِذ 

.. زوخً في ِخماَي 
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.. وحظدن مً ؤمالوي

.. ُبحرن مً ُوسي 

.. وؤهفاطً سحس وبسىز 

.. ًا ؤهِذ 

ُامي ًِ غسامي َو .. ب

.. وبمؼازهخً ؤًامي

.. جلمّ ول هجىمي

ًِ مجىىن مسحىز  .. فؼىقي ب

.. ًا ؤهِذ 

.. ًا مالوي وطماجي

ًِ الىىن بسوان مً هىز   .مِ
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 دروب

 *.*.*

.. كلبي جاٍ مً دون كُىد 

ى ً.. غجَّ .. لحَّ

.. وؿسر بإُلى ؿىث

.. ا خبًِب يهاد

.. ٌظسكه آلزس مدي

..  وجاٍجسههلىىه 

..  بسفىثبحن الغُىم

.. ًا خبِب

.. ًا خلم طاهً بالجفىن 

.. ًا دم ملىن بيَّ الىزٍد

..  واسحبجي لبدىزنيحِاٌ

بجي دوب .. دّوِ
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.. في الِؼم إلاىتهاٍ

 ..هذاكُِجي بدلىً 

 ..وسخى الهمىماو

.. ًا خبِب

..  خىاهًامدخاج لً ولدف

.. خلمي في ؤماهً

.. وكلبي ًخغوى بغسامً

 ..ُؼلي ًخِؼم بِؼلً

 ..ول اللي بولبه

ً في كُاًُ .. ؤهىن ػٍس

 بحن الدزوب
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الجزء الثاهُ فصحَ
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ماذا لٍ؟ 

 *.*.*

! ؟..ماذا لى

خً.. ؤهثر مً خاحخً .. ٍَى

.. ُؼلخً.. زىلذ بخظاطً ُىدما

 ..يَّ ؤوان لصاًما ُل

دجً.. اػتهاء خبي وكسبي دوًما .. ُىَّ

.. خسمخً.. بِم فُم خبي وغسامي

.. ؤوكاجً.. ؤحِلً ُمسغًما جمىدجي بِم

.. مؼازهخًب.. هالبذ في ًىمي ولُلي دوًما

.. الُبخً.. لخجدوي بهُام لِبت ؤلازفاء

..  خخل ذاهسجً.. مازطذ ؤالُُب ألاهثى

ًِ وحِوِؼً ببِدي  .. ججَى

.. لخِؼلجي هراجً
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ا  هىن حصًءا ًُّ ؟ مً ُاداجً.. طاُدجً ًىم

؟َل وان لصاما ُل و!؟ماذا لى  !يَّ

 حبجيؤَُا 
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هزوات  

 *.*.*

.. َىاًت الجزواثبجتهم الللب  ًا مً

..  اإلاغامساث والغصواثطُدؤُلمً بإهً 

.. واثالم ؤكترب مً طىان وزب الظم

سة هِظان  .. !؟َرٍ زُاالثُسوطً ؤم ؤها َش

.. ؤهذ ُؼلذ فحروش وبيذ السومي لخىحر طاخاحي

..  اَخماماحيلىوحدجً تهىي ؤػُاء حدًدة َ

.. حيافِؼلتها وزؤًتها هـفي اإلاسخفي مً زواي

.. زكـذ هسًبا فهً لحبُبي وؤؿبدً خبِباحي

.. زخم كلبً ًا هبم خُاحيااَدؤ و

..  ًا ول ؿىالحي.. للاءاجً خبُبييزججؤ

..  فلسبً اطخجابت زبي لدُىاحي..ؤُىكً بدبي

.. ؤجمجى ؤن حظبذ بحن مىحاحي وجدُه وطى حىاحي



 -107-  

.. مًِ جدلى الصالث وؤحِمد ختى طلواحي

.. مً هفسخي ؤهلروي ًا ملً هخاباحي

ىاًت الجزواثاًا مً  .. تهم الللب بدب َو

 .. ول هصواحي وخياًاحي..ؤهذ خبُبي
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هبر
 
 حبُ اال

 *.*.*

ٌم خامي نهازي  .. خبي ألُا

 ..ؤطسازي ي ومالً وزاشن لُل

.. خبي ألاهبر وكسازي .. زحلي

وهس 
ُ
.. زوحي وهفسخيمً ول آلاثام ج

.. ؤهذ

.. الظاخس  زادًد حساخاحي

.. ز ًسوي خُاحيحب

 ..اطخلامت حِالس طىىاحي

.. ُمسي 

..  ٌظحر وبمدُاٍ ؿفاءغسامبدزب 

خـف بجالء .. كلب بالسكا ُامس ٍو

 .. مىُد وللاءادُىث ًجمِىا ًىمً 
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.. نزحلي فازض كلبي ألاحىد ؤَىا

اًا دف
ً
..  ؤجمجى زكانة لسوح وخُاث

.. بخغي زكا زطىلي وزكىان هللا مًِؤ
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 جمّو محّ  ُ

 *.*.*

..  ُنهاازغًم في شفافها جبيي  ؿدًلتي ًذؤز

 ..َايجبدظم وجبيي بدىاكم ًثحر الىاًس لِحن

ا بل جبيي فسًخا بدبي
ً
 ..َابال جبيي خصه

 ..بُم ؿاٍف يهىاَاؤجبيي فسًخا بللب 

دُى لها  ..جبيي لللب للخحر ًسحى ٍو

.. للظِادة ًخمجى الىثر ؤطفل كدميها

 ..خُوهاث بالحب والىزد ةٌؼيل َاٌ

 ..جبيي فسًخا بسوح هاَسة جخمجى زكاَا

 .. جسسج منهااهفع حِؼم ؤهفاًض ٌ

..  جصزَ الىزد بجبحن خبِباؤهفاًض 

اَا وجدميها .. زوًخا هلل وفي هللا طتُر

. .اهخٌس ًىًما مىُىًدا لُىالها
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..  الِالميلخىِؽ وجخي

.. هبِث بمدُاَايبسخُم 
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 اللعبة

 *.*.*

.. ًا مً ؤُلً زغبخه بسججي

؟ ؤجلدز ُلى هوم الحىم بؼىلي

! َل طدظلبجي زوحي وجسمُجي؟

؟ ؤكلمً ؤمطخى مً سحس ُُجي

؟ خىمجيث وي خساطًؤجثم بلدزاث 

.. بللبي ؤطىىخً ودًان مصازعي

.. لىً ؤبًدا لم ؤملىً كالعي

.. وطإزخاز ؤطلىب وداعي.. فاَدؤ

.. فإهذ

.. جخإزجح هِسوض زؼبُت بإؿابعي

.. ؤكًِ ؤًً وهُف ؤػاء فاطمِجي

.. ذَبا
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؟ مً ؤهذ لخِاهدوي وجدازبجي

ف مً حبروحي فإهذ ؿيُعي
َ
!! ز
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 ملّن جُ

 *.*.*

..  ُمسي، اغفسي وال جسحميةملًُ

..  اؿفخي وازخمي..ؤ مخًُما كد ؤزىاُاػًم 

.. ن هللا ٌغفس الرهىب حمُِها بدىِمب :ًلىلىن 

.. وؤهِذ ُلى كلبي جخدللحن وجخملىحن

ً .. جدبغددًً وجسخالحن بدظىً وحظُوٍس

ً َىي وفااد مسحىز حغافلِذ  .. ُو

ً خبي ؟ مً للللب في بِدن مظئٌى ُجي ُو

.. ًا َىي الِمس وألاخالم خجي وكسبي

.. جملً كلبيث با هفاض ةلي طىان خبِب ما

..  ؤزحىن ال حظدظلمي.. الللبملُىتًا 

.. لحصن طببخه في لحٌت كِف وجىدمي

.. جإمسي ٌ مىالحي ةلي بالِن خبِب  ما..خبِبتي
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.. ن وكلبً ؤُلىه طلواويوجمس الظً

 ؤهفاسخي فِليَّ خجي
ُ

..  كدمذ

..  مخدملالفااد جدذ كدمًُ  ملُىتي

..  ُسبىن ُؼلي

..  فهال اكبلي

ًِ بغسامً   الجسوح جىدملوكسب
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 لدِس النبرِاء

 *.*.*

! ؟ؤحغلب وجدصن مجي

فؤ ِ
ّ
.. ي مّ البؼس الجهالءنجـى

.. بِدما هىذ جـفجي

.. كدٌظت اليلماث الىجالء

.. بِدما هىذ جسفِجي

لى ُىان الظماء  ُ ..

.. بِدما هىذ جىـبجي

.. ملىت كلبً بةباء

.. بِدما هىذ جمحزوي

.. ملىت لظاثس اليظاء

.. بِدما هىذ حِاملجي

اءوبؼمىر  .. فسس وهبًر
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.. بسخى حغلب وجخىُدوي

.. جبرق همسحل ؤو جىىز 

 
ً

..  غحرحي بالحملاءاواؿف

.. ؤوي واليظاء طىاء وببظاهت حِلمجي

.. خبي زلَى ًاذًً

! ؟فازترث الهجس دون ُصاء

.. َل َىرا باث خالىا

اء ؟ خبُبي كدٌع الىبًر
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 البرد

 *.*.*

.. ًٌلذب مً ذتخلس اٌؤوهإهه  حاء ِوِببؼسألاطخاذ بسد 

..  ابدظامت فسحٌحِلى وحه

خمخم بهصاث حِلً  .. وحىدٍٍو

ّ زن حسض السؤض .. وبسجم طَس

..  مىاُتاإلاظمىخازض حظدي  وفي غفلت مً

.. دزل واخخل الجظم دون ملاومت

ٌ ُاغ بساح .. وهإن الىالد.. يَّ فجه ًخجىَّ

.. كد مىده خم اهخفاَ بيل ما فيَّ 

وع وشوام وؿداَ كاجل .. زشح ُو

لُه الىدت مؼخِلت .. ُو

.. وال شخيء ًفُد مّ الحاج الصاثس

.. وال ختى ؤهفاله الخمظت
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.. مدظاثلتشوحخه خسازة حالظت 

.. الحسب ُليهابُالوي مً 

ا لآلن ًِ جِد هف ًُ .. بدواء لم 

 واليل هُام لخىكٌجي
ً

.. جدظلل لُال

..  باللِب مّ الِلل وؤفياٍزمخِللت

..  الخمظتألاهفاٌومِىا   والبرد وشوحخهؤهاوآلان 

.. هلِب مّ باقي ُاثلتي لِبت ُدوي وبزفاء

..  بلّ طاُاثؤو ا ًىمً  فلىمً كاوم ومً ؤزرٍ

ىىؼف  .  بجالءألامسٍو
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 صدِكُ

 *.*.*

.. ؿدًلي 

.. بجىازي ؤهذ ؿمام خىان

.. ًيظاب هما الؼالٌ

 
َ

.. داُمي ؤهذ

.. ومًِ اهخفُذ مً غحرة الحب الِلُل

.. هً ؿدًلي

بىاهً الحاٌ بفإهذ ألاكسب ألادزي 

..  جازق مطجعيبإزواءجدزي 

.. ما ؤزفي مً ؤَىاٌحِلم 

.. جدىم في ؤمىزيث

ٌٍ حِلم  .. ؤطسازي ًا غا

.. هً ؿدًلي وؤماوي
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 او كاؿُصخي بلهامً 
ً

..  وحماال

.. بً ؤهذ ًا ؿدًلي

..  خد الاهخماٌيجخإلم ولماث

ا لم ًخملىجي ًُ .. هً داًُما خام

.. مً همىح وآماٌ

 ًً .. ًدخىٍجي اؤم

ًْ بمؼاُسي ال ًباٌمً .. ي غدز َم

.. هً طفًسا الهوالكاحي

.. كمٌس ؤها وؤهذ الهالٌ

ً ٌظخلس حهل ُللي بىكاز ِ
ّ
.. بٌل

.. لرا ؿدًلي

..  ًدخىٍجيدفإنخخاج ؤ

فهل ؤهذ ُمَباٌ؟ 

.. ؿدًلي
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 لعبة حروف

 *.*.*
 
َ
 ألا

ُ
 ..ِلف

َّ
.. ًًان ؤمٌل في غد مؼسق زغم ؤالُُب ألاف

..  ػمع َدًت هللا للغافلحنة بداًت بةػساق..الباء

.. مسلىكحنهىا  جُه بجماٌ ؤزالق وخظً زباوي به ..الخاء

..  ثغس مىخد ًخمجى لىا الِِؽ مومئىحن آمىحن..الثاء

..  حمس وهاز ليل مدخاٌ لئُم وللمغخابحن..الجُم

..  خصن مً كادجىا باث ٌظىً كلىب اإلاىاهىحن..الحاء

 .. بللىب اإلادبحنن زُاهت وزلٌّ ؤبًدا ال ًخفلا..الخاء

..  دالٌ ُاػم له ؤؿبدىا مؼخاكحن..الداٌ

 .. ذٌ وكِف في مىاحهت ُبث اإلاىافلحن..الراٌ

 .. زكا وزكىان وبؿالح لخساب اإلادخالحن..الساء

ى وفسس باإلطالم ..الصاي .. زاجم اإلاسطلحنوب َش

..  بلسب ؤخبت لللىبىا طازكحنة طىً وطىحن..الظحن
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ب ػسود ..الؼحن اث غٍس .. ُمؼحن في غُاب للرهٍس

.. لِابثحنا ي ؿُد الللىب مخِت مظدظاغت بإًد..الـاد

.. زالق وطى بغساءاث اإلاىافلحنألا كاُذ ..اللاد

..  هلل زب الِاإلاحنوكِف في هاُت حهل ..الواء

..  ًلماث ججس للِىف بخوسف بغُم اإلاىخدًً..الٌاء

ًب ُحن الحظىد كخلذ البراءة ..الِحن .. خلد مخىبًر

..  غُداء زوفخىا بلحٍ وابدظام كاجلحن..الغحن

..  فلُلت جفاٌئ وهمىح وِِؽ به الظىحن..الفاء

 .. كـس بالجىت هدُى به مّ الحىز ُحن..اللاف

ف باث ٌظخِمس الحاهمحن..الياف  .. هفس بٍص

..  با زق به ؿسها مىفىحنا لً ؤػىى زبي كهًس ..الالم

ىا بسُاٌ وصحبت مدببحن..اإلاُم  .. مىج زغم آلاالم ٌٍِص

ب كد ؤػباح حهل طفاخحن..الىىن   .. هـس كٍس

 .. َىي طىً الفااد هلل و خد ُبُدٍ اإلالسبحن..الهاء
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ًالُِب بظاهىُه اإلاخفوا وفاء بصمً وُِبه ..الىاو .. زٍس

.  اإلاامىحنٌ ميافإة ُبادهللا ًمً وبسواث مً ..الُاء
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الوٌاِة 

 *.*.*

دًما ًلىلىا ؤبِدي ًُ الحب ألاهاوي ، ؤوعي جلسبي مً خب 

ا  ؤزخاز في ًىم ًبجي هفظه بُِد ًُ خىاهً ، ؤزخاز ٌِِؽ في الىىز ٍو

غحرن ، وؤهتي ُاًص ًسمًُ للللمه حِِصخي طىً وؤمان ًلمه ، 

مؽ مهم جدسخي ؤو جدوقي هِم ألامان ؤو الحىان ؤو ختى .. لىً ؤهتي 

ت اَخمام . ػٍى

مددغ فىس ًىم ٌظإلجي لُه زكُتي ، ما ٌِسفىا بوي زالؾ 

ىف وهالم  هٌى ُمسي ؤحِىدث ُلى الحب ػيله ؿِب كظىة ُو

هبحر ًىحّ وفي ألازس ًفظسوٍ بإهه خب وهَى مً الاَخمام ، مِاملت 

ؿِبت وآطُت وفي ألازس ًخلاٌ َى ؤهتي لُه مؽ خاطت بهىا زاًفحن 

خم خالي وخُاحي ًٌ خم مؼاُس جلمجي حؼبه  ًٌ . ُلُيي بىدبً ًا بىتي ، 

َى دٍ هَى الحب اللي هٌى ُمسي بؼىفه واإلاظه ومىاطب 

لحالي، دٍ اللي هٌى ُمسي ؤالكُه حٍى كلبي خىلُا مِؼؽ حٍى 
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ُصخي وزوحي ، حِبذ مىه آٍ مىىسغ لىجي همان ُمسي ما دكذ 

لىلىا ؤهه خب واَخمام . غحٍر ، َى الىخُد اإلاخاح ٍو

وان هفسخي ؤالقي خب ؿافي مً اللي بؼىفه حٍى ؤفالم وؤغاوي 

خم مً ؤَلي  ًٌ ُاٌؼنها ًىماحي ، خب ؤَل وخبِب لىً وان هـُبي 

م مفِؽ مىه  وحفا مً خبِب ، وؤها زالؾ اكخىِذ ؤن الحب َو

م طساب مهما  في واكّ خُاحي ، مسدزاث ممىَى بوي ؤدوز ُلُه ، َو

. ؤحسي وزاٍ ُمسي ما ؤهىله

ؤجمىِذ شي غحري ؤالقي خلً ًلمجي ًفسح لفسحي ًدصن لحصوي 

ويهخم بخفاؿُل خُاحي ، لىً لألطف اللي الكُخه وان خب حازح 

ؤهاوي دًما اَخمامه ألاوالوي َى وخُاجه وؤها في البىىد اللي وزا َىان 

اث مدحراوي ت ؤولٍى . بِد ػٍى

ؤجمىِذ ؤالقي خب مً اللي ًسلُجي ملىت في ذاحي ، وان هفسخي 

ؤخظه وؤكابله وؤها لظه في ُص ػبابي ؤفسح مِاٍ ؤحؼاقى مِاٍ ؤجججن 

ت ، وإلاا وِلل آآآٍ وِلل طىي ، لىً لألطف هبرث  وؤحىىه ػٍى
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ووؿلذ للِلل وؤها لظه لىخدي ، ًىم ما ؤفسح فسختي وخُدة 

. بِلل

للذ وبولذ جمظً لجام ؤمىُتها  ما زالؾ الؼلاوة َدًذ ُو

ت  سفذ بن الحب ػٍى اػذ الىاكّ ُو وججسي وزاَا ، ؤحِلمذ ُو

خاحاث فىق بِلها مؽ مجسد زُاٌ وزوماوظُت طازخت في الظما 

سفذ بن الدهُا واكّ مِاغ ، ول ما فيها خصن فسح وختى  ، ُللذ ُو

ً ، وان هفسخي ؤالقي خب ًلمجي لىً لألطف ما  غباء هخدمله مجبًر

 .للُذ غحر خب غاوي يهدوي
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