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حلاص نسح /يماحملا – ملقب -ةريخألا ةحفصلا

ينيسحلا رداقلا دبع – شبح رخص – داهج وبا ىلا
لاجرلاو ةيرحلل نمز

)1(
داهج وبا ريزولا ليلخ ىلا

، لمألاب زرطمّ يلمعو ليمج ينيطسلف روضحب ئجت ُتنُك كل ٍةوطخ لك يف
..ْمالكلاو لعفلا رضحتيف.. ْتنا نوكت
لاجرلا ديس اي .. ْلاجرلا نمزو ةلوطبلا نوكت اذكه

)2(
ىرخا ةرم أدبنل ناطرش

؟تايادبلا ددجتت نا نكمي له
...لعفلا ةميزعو ، فدهلاب ناميالا : امه نيطارتشا يف ْمعن
،ليحتسملل دوجو ال نأ .. اولاق ةداقو نيركفم و ٍةفسالف نم نوريثك
 ،يتاؤم ىلا يتاؤملا ريغ ريغن نأ انناكمإب ... لوقنو
،تالاجملا لك يف اندالب ينبن نا انناكمابو ، لالتحالا ةوق ىلع رصتنن نا انناكماب
...انءاطعو انلامعا زفحيو انداؤف ألمي كلذ نوكي نا ةطيرش ىرخا ةرمو
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،تالاجملا لك يف اندالب ينبن نا انناكمابو ، لالتحالا ةوق ىلع رصتنن نا انناكماب
...انءاطعو انلامعا زفحيو انداؤف ألمي كلذ نوكي نا ةطيرش ىرخا ةرمو
 تنك امنيأ كسفن لأسا
نوكأ امنيأ يسفن لاسأو
نآلا ذنم أدبنلو

)3(
مركلوط يف لصح
 ضهنت له .. لاق
ضوهنلا ةلاح يف يه تلق
 ،راهنلا تاعاس يف اهنأكو اهليل يف رمت ةيواحتفلا ةليللا كلت يف مركلوط تناك
.. باسحو دقنو ىؤرو .. قافتاو فالخو شاقنو راوحو داهتجاو ٌلمع
.لبقتسملا وحن ةصخاش نويعلا لك نكلو
 نيترورضلل حتف ضهنت نأ ّدبال ةباجإلا وحنو
.. لاضنلا ةرورض -ىلوألا
 .. رخا ٌيأرً امئاد كانه نأ نم نيقيلاً امئاد اهللظي ةيعامتجاو ةيعمتجم ةرورض .. ةيناثلاو
.عيمجلل نطولاو هلل نيدلا ناو عونتلا يف ةوقلا ناو رخأً اركفوً اصخشو
،ةرباثمو ةيوق ، مركلوط ةليل تناك كلذ لكل
 موقي نا دب ال تايلوؤسم هيلع باش دئاق ليجل حومطو ,, ءالوو قافتا ناك اهتاياهن يفو
 ةوقو .. دوجولا حرف ىلإ ءالولا عجو نم رميً اقيرطً اعيمج انل عضيو ... اهلمحتيو اهب
 ةلودو ناسنإلا ةلودو .. ةيرحلا ةلود ةمداقلا ةلودلا نطولا دوجوو ناسنإلا دوجوو ركفلا
.حرفلاو ةايحلا ىلع ةرداقلا ةلادعلاو ءانبلا
 دحلا اذهل حرف تنأ اذامل ..لاق
..مركلوط ةليل يف لصح امل ..تلق
 الو قحلل انونجم عمسي ال ..ةمشاغلا ةوقلا جهنمو .. نمألل نمألا أدبم ىلع رصي لالتحالا
 خيراتلا تاءارقل
...تومل ةلثامملا براجتلل ىتح الو
..ريغتي هادع ام لكو .. قحلا الإ تباث ال ناو .. كلملا ساسأ لدعلا نأب
 مداق يفً ايوق نوكيس مويلا فيعضلاو .."مل نإ "ً ادغً افيعض نوكيس مويلا يوقلا ناو
 ."لمع اذا" مايالا

)4(
لاؤسلاو ةايحلا



لاؤسلاو ةايحلا

.. اهينيع يف ليبنلا نزحلا نم ءيشو .. تلاق
؟لاؤسلا بعصأ ام
..جايتحالا بعصأ ام تلق
"هتلتقلً الجر رقفلا ناك ول " يلع مامإلا لوق تركذتو
ًالمأ رثكأ ةايحلا نوكت ىتح رقفلا لتاقن نأ انيلعً امئادو

)5(
ىوجنلا

بحلا وه تلاق
ْمداق ٍدغل ليمجلا عقوتلاو حرفلا ةعارز هنا .. تلقو
 ؟ ينبحت له تفاضأو
 هرمع نم ءاسملا نوكي غراف .. هآ
 هتيرح نم روفصعلاو
 ةيجشلا ىقيسوملا نم نحللاو
تاّينمألا حرفو ، ىوجنلا كن ال
 كبحا فلأ.. قاشعلا هب ىنغتي يذلا لكو
كبحا ُفلأ ..تعمس له

)6(
سدقلا يفً انمز يرتشا

 اوعمجت )احيرا، هللا مار ،محل تيب ،سدقلا( تاظفاحم سمخ نم سرادم لافطا اوناك
 لالخ نم ،سدقلا يف ميلعتلا معدل ينيسحلا لصيف ديهشلا ةسسؤمل ةعئار ةركف ذيفنتل
 احيرا يف ةينابسالا ةقيدحلا نم أدبت فصنو تارتم وليك ةتس ةفاسمل ريسملاب ةكراشملا
 .. ةردقملا ةفاسملا ريس دعب اهب يهتنتو
 مالعالا نولمحيو نوحرمي كانه فالالا ناك ريسملا قلطنا ثيحً احابص ةعساتلا يفو
 لكلاو ،ةليمج ناحلأب نوحدصي ةفاشكو نيجرهملا سابل يف ةيتف ريسملا قبسيو ، ةينطولا
 نيسمخ لفط لك عفدو ، تسلا تاطحملا نم ةطحم لك دنع ءاضمإلل قباستيو يشمي
... ريسملا لباقم الكيش
 ٍةلفط هجو ىلع عملت قرع ةبح تلاق اذكه .. قيرطلا يف سدقلا لب ..لابلا يف سدقلاو



... ريسملا لباقم الكيش
 ٍةلفط هجو ىلع عملت قرع ةبح تلاق اذكه .. قيرطلا يف سدقلا لب ..لابلا يف سدقلاو
.سدقلا نم
؟سدقلا نم انبرقي المع يتأي لهف ،سدقلا برتقتل لمعب نوتأي مُهو
 ميدقلا روسلا ىلا لعفلا نم دتمملا قيرطلا هنا
.عنايلا رضخألا ىلإ فافجلا نمو ... لمألا ىلإ سأيلا نمو
 ...سدقلا يفً انمز ءارش ُدعو هنا

)7(
انتفاقث

انتفاقث اهب ام.. لاق
 انعراش ةفاظنو .. انءاطع ُربِك .. اهرايعم ..تلق
 ءانبلا ىلع انتردقو
 كيدي نيب نم ربعي هلكشت ةظحل يف نطولا
 كءاطع ةفاقث نم
رُم ٍرسأ يف ٍليل عجو نمو
ةرباع ىركذ ةظحل يف ديهش مأ ةقهش نمو
 اندالب بحن مك .. هآ
 ءيجملا تائيزج لك ينبت ةفاقثل نّحن مكو
 ءانب ةفاقثلا
ْنطو ةعانص ةفاقثلا

)8(
شبح رخص ىلإ ةيح روبق ىلع تاملك

.. قيرطو حرف نمً اناتسب انل عنص يذلا ْمالكلل ةفش تنأو ، ناسنإلا ىقبيو نامزلا رمي
 نجد تيب رهزب ةؤلمم هقئادح تناكو .. ءيجملاو ةيرحلاب رهدزم صن ةياكح رازن وبا ناك
.ْتارملا لك نيطسلف رهزو ،ةملس روهز تارمو
 رسآلا مهروضح تقو لك نوعنصي لب ، نوضمي ال لاجر ةمث لوقن ..ليحرلا ىركذ يف
مهنم دحاو تنأو ، اننيب
.انه..نحن .. انأ ..نامزلل لاقو .. ةروث عنص ليج نم

)9(
ينيسحلا رداقلا دبع ىلإ



ينيسحلا رداقلا دبع ىلإ

نمزلا عانص الإ اهفرعي ال .. نامثأ ةيرحلل
 .. ةايحلاو ةداهشلا عانص نم دحاو تناو
نمزلا عانص نم مهالاو

)10(
خيراتلا

 دادجألاو ءابآلا هعنص ام وه ، خيراتلا
نآلا تنأو انأ هعنصن ام وهو
ةيتألا نيطسلف ةظحل عنصن نحنو خيراتلا لخدنلف
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