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هينوعرفلا رصم هبيط

ىنوعرفلا كلملا شيج عمتجي ناك ءارحصلا طسو
لك يف تناك هيبرحلا الت جعلا و رصم نوعرف تاحنما

و الل تلا ىلع هاشملا و قاسو مدق ىلع بيردتلا و ناكم
دئاقلا جرخف بيردتلا ضرا طسو يباح دئاقلا هميخ
حيرتست هامرلا هقرف دجوف ايلم ارظنو هتميخ نم يباح

هقرفلا دئاقل لا قو اع رسم مهوحن كرحتف بردت وال

لا سك دونج يرا ينا _

يباح دئاقلل هيركسعلا هيحتلا هقرفلا دئاق در نا دعبو
لا ق

مهترماف حيرتسي ملو مويلا رجف ذنم بردتي دنجلا نا _
هدحاو هعاس حارلا ب

دادعتسا يلع نوكن نا بجيو هبيط ددهي رطخ كانه _
هريبك هيلا تق هردق يلع نوكي نا دنجلا يلع بجيو مئاد

تقولا لا وط

هلصاومب هرما نا دعب فارصن اال اب هل يباح دئاقلا رشاو
يباح دئاقلا فرصني نا لبقو ادج داج لكشب بيردتلا

رظنف اعرسم هوحن هجتي داوج يضتمي دونجلا دحا دجو
هل لا قو دئاقلا ماما يدنجلا فقوت مث هبيرو قلق يف هل

هلجاع ءابنا يدنعو الع طتسا هثلا ثلا هقرفلا نم انا _
وه نيا يباح دئاقلل

يباح انا ثدحت _

هوقب ناعتسا سيبو نا نهاكلا نا دكؤت ءابنا تئاج _
كلملا نم هيمحتو هعم براحتل الد بلا جراخ نم هيركسع

مظعملا تاحنما رصم نوعرفو
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ولخد فيكو ؟ مهركسعم نياو ؟ دنجلا ددع غلبي مك _
؟ هبيط

هيبرح هلجع فلا الث ثو لتاقم االف هرشع هبارق _
هبيط نم يبرغلا روسلا برق نوركسعيو

. الن كلذب رصم نوعرفو كلملا غلبا نا بجي _

وحن كرحتو هيبرح هلجع هل ورضحاو دونجلا دح ال راشاو
هديدش هعرسب كرحتي ناكو بكوم نود نوعرف رصق

حيرلا لثم
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تاحنما كلملا رصق

يلع تاحنما كلملا سلجي ناك رصقلا هحاس لخاد
لوح هعم نورواشتي هبيط ءارزو هلوح نمو هشرع

رظن يباح دئاقلا هيلع لخد امنيح دابعلا و الد بلا لا وحا
لا ق مث هل كلملا

كعمسا ينا يباح اي ثدحت _

عافدلل هيركسع هوقب ناعتسا دبعملا هنهك ريبك سيبو نا _
يبرغلا روسلا دنع االن نوركسعيو هنع

بداتي نا بجيو ءارمحلا طوطخلا لك سيبو نا زواجت _

يضقنو شيجلا ب كرحتا نا مظعملا الي وم ينرما اذا _
. كيدي نيب سي بو نا كل رضحا اهدعبو مهيلع

ءارزولا دحا لا قف

مهرضحا يذلا دنجلا هيوه نع ئش ملعن ال اننكل _

كلملا نا يباح مهفف يباح دئاقلل رصم نوعرف رظنف
يباح لا قف حيضوتلا بلطي

مهاعدتساو رشب مهنيب سيلو ناطيشلا دونج مهنا _
رحسلا هوقب سيبو نا

ابعر هيمدق يلع افقاو مه نا دعب ءارزولا دحا لا قف _

ناطيشلا دونج هبراحمل هقاط رصم دونجل لهو _

دعرلا ك توصب لا قو كلملا لعفناف

هتاذ ناطيشلا نم يوقا رصم دونج نا _
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هب ناهتسي ال ميظع رحاس سببو نا نكل الي وم اي رذتعا _

يباح لا قف

دبعملا هنهك نيب ءادعلا رس وه ام كلملا هل جال نذا دعب _
رصم بعشو رصم نوعرفو

شعتري توصب ريزولا لا قف

دبعملا مده يف بغري تاحنما كلملا نا ملعي عيمجلا _
بر وهو نوكلا هلا ديحوتو نوراهو يسوم ميلا عت رشنو

هنع انغلبا امك يسوم

يباح لا قف

هضفلا و بهذلا يف نومعني هنهكلا و دبعملا هرحسو _
يهو دبعملا يف مهيلع قفدتت يتلا رمخلا و ءاسنلا و

هاجلا نم كلذ ريغو رجح نم هلا نابرق مهل مدقتت
انضفر امدنع انيلع لح اذام ملعن انه انعيمجو همظعلا و
يسوم برب نمؤم انا كلذلو نوراه هيخاو سوم ميلا عت

ناطيشلا دنج يلع رصتنن فوسو انعم هناو نوراهو

لا قو كلملا فقو انهو كلملل عيمجلا رظنف

نينس هئام ثالث دعبف انعم نوراهو يسوم بر نكيلف _
يذلا مويلا ءاج ارس يسوم ميلا عت رشن لواحن نحنو

يباح اي كرحتتلا ف لا تقلا هيف انيلع بجو

ضقنن فوس رجفلا دنع ......... مظعملا الي وم رما _
كل هرضحاو هدبعم يف سيبو نا رصاحا فوسو مهيلع

. كيدي نيب
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دونجو ناكملا ئلمي بابضلا ناك يناثلا مويلا رجف يف
روسلا دنع ءارحصلا ئلمت يباح دئاقلا هدايقب نوعرف

يمرم يلع ءادوس هلتك مهماماو ةبيط هنيدمل يبرغلا
هلتكلا كلت نا دونجلل حضتا قيقدتلا دنعو رصبلا

نع هرابع مهو سيبو نا رحاسلا دونج اال يهام ءادوسلا
هيلضعلا هوقلا ب زاتمي رشب داسجا مهداسجا شوحو

يف بعرلا برستي ءادبف هطق سأر مهسأرو هريبكلا
يتح شيجلا هداق رابك يلا هنمو نوعرف دنج بولق
يباح نقيا انهو ةسفن يباح بلق يلا بعرلا لصو
ودعلا وه فوخلا ف هدونجو وه همهادي يذلا رطخلا

لتاقم االف رشع هسمخ نم نوكملا ريغصلا هشيجل لو اال
ئش عنص يف بغر كلذلو نيلتاقملا يوقا نم يرصم
باهذلا ب هنميملا شيج دئاق رمأف فوخلا اذه هب رسكي
سيبو نا هبراحمل ةاشم ةقرف هعمو ريبكلا دبعملا يلا
لبق ديدحلا ب ديقم ايح هكرعملا هحاس يلا هراضحاو
نا عيمجلا دكأتيو دنجلا نأمطي يتح هكرعملا ةيادب

. رصم فيلح رصنلا

يف ةاشملا نم هبيتك عم روح همساو هنميملا دئاق كرحت
لجا نم دونجلا لكب دبعملا رصاحو ريبكلا دبعملا هاجتا

يلع وهو دبعملا روح لخدو دبعملا جراخم يلع هرطيسلا
دجوف هريبكلا دبعملا هحاس يلا لصو يتح هداوج

اصع هدي يفو شرعلا هبشي يسرك يلع سلجي سيبو نا
هيحل هلو ءارمح هءابعو ءادوس سب مال يدتريو ظيلغ
ليوط رمحا رعشو ناتظحاج نانيعو ريغص براشو
ماما فقوو هوطخ مدقتو روح لجرتف ليوط فناو

لا قو سيبو نا

تاحنما رصم نوعرف كلملا هل جال رمأب _
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يناطيش توصب ال ئاق سيبو نا هعطاق انهو

انا يرما اال دبعملا لخاد انه رماوأ دجوت ال _

يذلا سيبو نا هجو يف هفيس روح رهشأف افقاو به مث
دعبا هقاشرو هفخبو روح هجو يلع اهاقلا و هتئابع علخ

امدنع لوهز هلا ح يف فقو هنكل هنع هئابعلا روح
هظحل دعبو اريثك هلوح تفلتي لظو سيبو نا يفتخا
سيبون ا دجوف هفلخ رظنو هرهظ يف رجنخ هنعطب رعش

هل لا قو ةنعط نم وه

يمداخو يعبات نوكتس كنكل مويلا تومت نل فخت ال _

يلع هعضوو سيبو نا هلمحو ضر اال يلع روح طقس مث
هسب مال روح نع علخو تينحطلل اصيصخ تدعا هدضنم

هكرحلا عيطتسي ال هنكل همواقملا لواحي روح ناك امنيب
هل سيبون ا لا قو

نكلو لتقت ال سيبو نا هنعل رجنخب هنعطلا ةذه فخت ال _
يلا لوحتتس كئاعما يلا بورشملا اذه هفاض اي دعب

ريمدملا و لتاقلا سيبون ا شحو

انهو يرحس بورشم برشي هلعجو روح مفب كسماو
هنيع ضمغاو امامت هيعو روح ضقف

دحا لا قو مهكلمتي قلقلا ناك جراخلا يف روح دونج نكل
هقرفلا طابض

ريخأتف االن دبعملا لخدنس دعتسي نا عيمجلا يلع _
بيرم رما روح دئاقلا

رهظ انهو دبعملا هباوب وحن كرحتلا يف عيمجلا ءادبو
لا قو عيمجلا ماما روح فقوو رحاسلا هعمو روح دئاقلا
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سلجيو لويخلا نع دعتبيو لجرتي نا عيمجلا يلع _
ةيتبكر يلع

انهو روح مهدئاق هب رمأ ام دونحلا يقابو طباضلا لعفف
دسجو طق سأر هل شحو يلا لوحتو هوقب روح خرص

هبشت بلا خمو هماقلا ليوطو هقراخ هيلضع هوق هل دوسا
دونحلا يلع هسارشو هوق لكب مجهو دس اال بلا خم
ءوضلا نم عرساو سراف فلا هوقب تحبصا هتوقف

كردي نا لبق هدحاو هبرض طباضو يدنج لك برضو
يف ظيلغلا هاصع عفر سيبونا و ثدحي ام مهنم دحا
يلا هلوحيو هنم هبرض ذخا طباضو يدنج لك هجو
وحبصاو اعيمج دونجلا لوحت نا دعبو روح هبشي شحو

لا قو مهنيب فقو سيبو نا هنعل تحت

هيرشبلا هتروص يلا عيمجلا لوحتيلف _

سيبونا لا ق يلو اال هتروص يلا عيمجلا داع نا دعبو

يلا نولوحتتو ذفانو عاطم يرما يل مدخ متنا االن نم _
. ةت اكحض تعفتراو انا هديرا تقو يا يف رشب وا شوحو

لبقو هشيجو يباح دئاقلا فقي ناك هكرعملا هحاس يف
هقرفو روح دئاقلا دجو سوبينا شيج عم كابتش اال
ديقم سوبينا مهنيبو هكرعملا ضرا لخدت هاشملا
لا قو يباح ماما روح فقوو ديدح نم لس ال سب

مظعملا اندئاق دي نيب سيبو نا وه اه _

لا قو يباح هل رظنف

ضر اال يلع نم كشيج يحما يتح يدنع ريثا لظتس _
رصم كلم هل جال يلا فارخلا لثم ققوسا اهدعبو

ءاهتنا يتح فلخلا يف رحاسلا ب وظفتحي نا يباح رماو
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شيجلا نيب هناكم ذخاو رم اال ذفن روح دئاقلا و هكرعملا
كبتشاو موجهلا ب يباح رما تاظحل دعبو هتقرفو وه

تناكف هعاجشو هوق لكب سيبون ا دونج عم يباح دنج
كلذكو هكرعملا ضرا يف هعرسو هفخب كرحتت شوحولا

فوفص يف هحداف رئاسخ يف وببستو رصم دنج
فوفص يف هدونجو يباح لغوتي نا داكو شوحولا
لوقي سيبون ا توص عمس هنكل اهقرتخيو شوحولا

عيمجلا لوحتيلا ف _

فقي سيبون ا دجوف توصلا ردصم هاجت يباح رظنو
تحتو ظيلغ اصع هدي يفو هبيط هنيدم روص يلعا
شوحو يلا نولوحتيو شيجلا نم هداقلا رابك روصلا

يلا يباح رظنو سيبون ا هنعلب مهرحس هنا ملعف سيبون ا
لوحتت طابضلا و هقرفلا دونجو روح دجو هكرعملا ضرا
نم هدونجو يباح يلع موجهلا ءادبو شوحو يلا
يتلا هيبرحلا الت جعلا ناسرفو هداقلا رابك نم فلخلا

مام اال نمو هتقرفو روح هيلع مجهي نيميلا نمو اولوحت
يلا عيمجلا لوحت دقو سيبون ا شيج هيلع مجهي

دئاق وحن كرحتت نا دونجلا يقاب يباح رمأف شوحو
هناكمب مهنم لك كسمتيو راسيلا يف هشيج

راوسا وحن سيبون ا شيج نم هريغص هقرف تكرحت امنيب
ولتق هبيط لخاد مهروبع روفو راوس اال وقلستو هبيط

ربعيل هبيط هنيدم باب وحتفو يبرغلا بابلا سارح
هنيدملا راوسا قوف سيبون ا فقوو شوحولا شيج

لوقيو هدونج يف خرصي

اهلماكب هبيط وقرحا _

نم لعاشم ودجو امدنعو باوب اال نم سيبون ا دنج ربعو
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يلا مهيرط يف نم لك وقرحا و اهوذخا باوب اال دنع رانلا
لك لب رصم لها تويب ولخدو نوخرصي مهو رصقلا

لزانملا لها نوحبذيو مهلباقت تناك يتلا لزانملا
عراوشلا يف سانلا تجرخو مهداسجاو مهبولق نولكأيو
يباح نكل رصم شيجو يباح شيجب دجتستو خرصت

لثم نوتوميو نوحبذي راوس اال جراخ كانه وناك هدونجو
يتلا هميزهلا ب يباح نقيا انهو شوحولا دي يلع ريعبلا

ملعو راوس اال فلخ نم عفترت نارينلا يأر امدنع هب تقحل
يلا برهلا ب دنجلا نم يقبت نم رماو هبيط هنيدم طوقسب
يلا ابراه وه رفو ابونج عساتلا ءاولا ب ءامتح واال بونحلا

. ك لملا هدجنل هنم هلواحم يف رصقلا
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كلملا رصق

مههجو يلع قلقلا و ءارزولا نيب رصم نوعرف سلجي ناك
ليوعو خارص تاوصا عامس يف ءادب امدنع نكل اعيمج

لتقت سانلا و قرتحت هبيط دجوو رصقلا هفرش يلا هجتا
هظحلا هذه يفو ناكم لك يف نارينلا و عراوشلا يف

ههجو ئلمت ءامدلا و هقزمم هسب ال مو رصقلا يباح لخد
ثهلي وهو لا قو هدسجو

سيبو نا شيج دي يف هبيط تطقسو هكرعملا انرسخ _

اذه ثدح فيك _

وبلقناو شيجلا فوف ص نم هريثك سان رحس سيبو نا _
رصنلا ققحن نا لبق انيلع

دونجلا يقاب نياو _

ءاوللا يلا انوقبسو لتاقم فلا يوس دحا يقبتي مل _
رصقلا سرح يوس دحا دجوي وال بونجلا يف عساتلا

لا قو نوعرف يكب انهف

ينا اذه انعم عساتلا ءاوللا يلا انوقبس لوقت تنا _
برها فوس

مداق سيبون ا شيجف الي وم اي رصقلا كرتت نا بجي _
انيدل تقو دجوي وال رصقلا يلا

رصم كلم اناو برها فيك _

رصم بونج يف عساتلا ءاوللا يلا رارفلا انيلع بجي _
، ةميزهل ا دعب انسفنا تاتش ململنو اشيج عمجن يتح

يرخا هرم هبيط درتسنو دوعن فوسو
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لوقيو رصقلا ب صاخلا سرحلا نم دونجلا دحا لخد انهو

نا نظا وال رصقلا باوبا يلع سيبون ا شيج الي وم _
اريثك مهماما دمصت فوس رصقلا هيماح

تقولا نم يقبت مك _

رصقلا هحاس يف سيبون ا شيج نوكيسو ليلقلا _

لا قو لسوت يف كلملل يباح رظنف

لينلا فافض وحن كرحتن نا بجي انماما تقو دجوي ال _
ان ل ريخ اال نصحلا يلا انلمحت فوس هنيفس كانهو االن
نم كانه انرظتني ثيح بونجلا يف عساتلا ءاوللا وهو

شيجلا نم يقبت

قرتحت يهو هبيط يلا ال يوط رظن نا دعب نوعرف كرحتف
دئاقلا و رصقلا نم مدخلا ضعبو رصم ءارزو هعم ناكو
باب هل رصقلا تحت يرس بادرس يلا نيهجتم يباح

كلملا هفلخ ناك بادرسلا يباح ربع نا دعبو ريغص
مهنم لك دي يفو ءارزولا و هلوح نم رصقلا سرحو
يباح لصو هعاس دعبو ناكملا رينت ران نم لعاشم

يلا بادرسلا مهداق نا دعب لينلا فافض يلا كلملا و
يف ورحباو هنيفسلا مهعم نمو يباحو كلملا بكر كانه
هبيط هفلخ اكرات مهل نما ءاجلم رخا ثيح بونجلا هاجتا

. يرخا هرم هدوعلا لما يلع قرتحت
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يبونجلا يبرحلا فيصرلا

رصم نوعرف هنيفس تلصو يناثلا مويلا ءاسم يف
كلملا و هيكلملا هيشاحلا و ءارزولا و يباح دئاقلا لمحت
كرحت مهلوصو روفو بونجلا يف يبرحلا فيصرلا يلا

يقابو يباح دئاقلا و كلملل باكرلا دعاو كلملا سرح
نيسمخ هعمو مهراظتنا يف سروز دئاقلا ناكو ءارزولا
قيرطلا بناج يلع فقت هيبرح هلجع نورشعو سراف
هنصح يلا هلقنل دادعتسا كلملا بكوم لا بقتسا يف

يلا لزنو هتنيفس نم كلملا جرخ امدنعو ريخ اال هذ ال مو
هل مدقو سروز دئاقلا هوحن مدقت يبرحلا ءانيملا فيصر

لا ق مث هيكلملا هيحتلا

كلملا الي وم هاجن يلع نوراهو يسوم بر ركشن _

رظن مث هيبرحلا نفسلا صحفتي هلوح رظن مث كلملا دهنت
لا قو سروز يلا

يف لا تقلل دادعتسا يلع هيبرحلا نفسلا نوكت نا ينمتا _
اريثك انه ءاقبلا يونا مل انأف تقو برقا

اهلك هقطنملا يف نفسلا يوقا يه هيبرحلا كنفس الي وم _

لا ق مث هنيمي يلع فقي يذلا يباح يلا كلملا رظنف

انت ال جعو هيرباا انشويج تناك امك اديج اذه ملعا _
يوق اال يه هيبرحلا

سروز هل رظن مث لفس اال يلا رظنو جرحلا ب يباح رعشف
هنع اعفادم لا قف يباح خبوي كلملا نا مهفو

يباح دئاقلا رصم هداق يوقا هدايق تحت كلملا دونج _
تاراصتنا كلملا هل جال دهع يف ققح و ايوق اريزو وهو

هميظع تاحوتفو
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كلملا لا قف

بونجلا يف ريخ اال نصحلا وه عساتلا ءاوللا نا ملعا _
دونج ددع غلب مك نكل رطخلا نم رصم هيامحل ديعصلا و

ديدحتلا ب نصحلا

هن ال ثيدحلا هفد لوح كلملا نا يباحو سروز مهفف
سروز لا قف هبيط دادرتسا يوس ئش لبقي ال

عساتلا ءاوللا نصح يف هلمكأب ركسعي يناثلا شيجلا _
هيبرح هلجع االف هسمخو لتاقم االف هرشع هدادعتو
شيجلا نم لتاقم فلا انيلا مضناو يمار االف الث ثو

هكرعملا نم وجن نيذلا لو اال

لا قو يباحل يرخا رظن كلملا رظن انهف

نم مظعملا مهكلم رف امك هكرعملا نم نيرافلا دصقت _
يباخ دئاقلل دوعي لضفلا و رحاس هضبق

فقوملا رربم سروز لا قف

رحسلا هجاومو ناطيشلا هبراحمب مهل هقاط ال دنجلا _
هنميملا شيج دئاق روح دئاقلا نا تعمس امكو هدونجو

سيبو نا هنعل ريسا عقو هوقلا ب زاتميو عاجش دئاق وهو

راشأو نصحلا وحن كرحتلا ب سروز رماو كلملا دهنت انهو
كرحتلا يف كلملا بكوم ءادبو كرحتلا ب دنجلل سروز

هفلخو ديعصلا يف ريخ اال نصحلا و بونجلا هعلق وحن
سروز همدقملا يفو هيكلملا هيشاحلا و ءارزولا و يباح
باوبا يلا لصو يتح بكوملا طسوتي كلملا و هدونجو
ناكو يكلملا رصقلا يلا اهنمو كلملا اهلخدو هنيدملا
هباوبلا نم قيرطلا لوط كلملا لوح فقي بونجلا بعش

كلم هنأكو لفاح لا بقتسا هلبقتساو هل حولي هعلقلا يلا
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مهكام بورهو هبيط هنيدم طوقسب مهملع مغر رصتنم

رظنو هيكلملا هفرشلا وحن هجتا رصقلا لخد امدنعو
قرتحت يهو هبيطل عجفملا دهشملا ركذتو سانلا عومجلا
هبيطل رأثلا ران هداؤف يف لعتشاو اهيلع هبلق قرتحاو

سيبو نا نم اهبعشو
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مويلا سفن ءاسم هبيط

بونجلا يلا كلملا بوره دعب . هبيطب نوعرف رصق لخاد
هريبكلا رصقلا هحاس يف شرعلا يلع سيبو نا سلج

رشع هسمخ ددع هماما دجوي ناك رصقلا هدمعا لوحو
دعبو ال جر نيث ثال يلا دحاولا صفقلا عسي يديدح صفق

باعيتساو قيدصتل هنم هلواحم يف هلوح رظن نا
دعرلا ك توصب لا ق هبيط كلمب رفز هنا فقوملا

الب كلا وليخدا _

قشلا تاذ نانيع هل نولا رمسا ليوط لجر لخدف
يف تاريعش عبسو ضر اال يتح ليوط رعشو يلوطلا
فرطب كسميو دسجلا يراع الت ضعلا لوتفمو هتيحل

مهو هلسلسلا ب نيديقم لجر هئام هفلخو ديدح هلسلس
رحس تحت وعقو نيذلا نوعرف شيج طابضو هداق رابك

نا دعبو روح دئاقلا مهنيب نم ناكو سيبونا هنعلو
مهعضوب رخ اال ماقف لجرلل رشا اديج سوبينا مهصحفت

لا ق مث تاعومجم لكش يف هيديدحلا صافق اال يف
رمس اال لجرلا

يتح كتنواعو كل يدعو تذفن دقل سيبون ا الي وم _
يص خال موي ءاج لهف هبيط يف مكحلا نم تنكمت

ءاجرا اهرثا يلع زتها هميظع هكحض سيبون ا كحضف
لا ق مث رصقلا

هصاخ هزعم كلو نجلا نم درام يوقا تنا رادنرام _
كررحا فيكف يدنع

اذا يتيرح ينحنمتو ينررحتس كنا يل تمسقا كنكل _
نوعرف يلع ترصتناو كتنواع
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ررحيو هدعوب يفي رحاس نع اموي تعمس له رادنرام _
مهكلمي يذلا نجلا نم ديبعلا

يل كدعو بحست كنا كلذ نم مهفا _

يبغلا نجلا اهيا يماما نم فرصنا ايهو تئشام مهفا _

رما مث بضغلا حم مال هجو يلعو دراملا يفتخاو
لا قو روح بضغف الب كلل ماعطلا راضحأب سوبينا

لتقتس يذلا مويلا يتأيس اهب كال انسلو رصم هداس نحن _
يحمر يلع كئامد ليستو سيبون ا اي يدي يلع هيف

يفيسو

يلا لوحتف روح وحن هاصعب راشاو سيبون ا بضغف
مث الت ضعلا لوتفم ناسنا دسجو هطق سار هل شحو

نجلا نم مازقا مهو سيبون ا مدخ نم ريبك ددع لخد
دمي مزق لك ءادبو ءامدلا هنم رطقي ريبك لا وش نولمحي

ءاعما نم رشب داسجا اياقب جرخيو لا وشلا لخاد هدي
لخاد اياقبلا هذه نوقليو كلذ هباشامو لجراو سارو
صافق اال هذه يف نم لك ءادبو هيديدحلا صافق اال

عيمجلا ءادبو ماعطلا هدهاشم روف شوحو يلا لوحتلا ب
مهناو هيف مهكامهنا يلع لدي لكشب لك اال يف

دس اال ريئز تاوصا لثم ناوصا نوردصيو نوعتمتسي
وهو مهدهاشي مهلوح نم سوبيناو هيربلا شوحوو

مستبي

سوبينا شوحول هبسنلا ب هعبشم تابجولا نكت مل
شوحولا عيمج تلظ كلذلو سافق اال لخاد نوسوبحملا
عتمملا يرشبلا محلا و ماعطلا نم ديزملا بلطتل خرصت

لا قو افقاو سوبينا ماقو

يف نوبغرت متنك ناو مكل زهاج ماعط يدنع دعي مل _
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ديصلا ب مكيلعف ديزملا

همتع يفو شوحولا لكل صافق اال حتفب سوبينا رماو
اهلباقي نم لك مهتلت هنيدملا يلا شوحولا تجرخ ليلا

باوبا تاوصاو نوكلا ئلميو ولعي يلا االه خارص ءادبو
هبيط ءايرثا نكل شوحولا هاق مال نم افوخ قلغت لزانملا

نموجرخاو شوحولل نابرق ميدقت وهو رسلا اونقيا
مجهي وال شوحلا مهلكأت يتح مدخلا ضعب مهلزانم

ثحبت ةبيط عراوش بوجت شوحولا امنيبو دحأ مهيلع
سأر هل بيشي يناطيش خارص خرصتو ماعطلا نع
دحا باب يلع رخا خارص كانه ناك دهملا يف لفطلا

ماما هديقملا هاتفلا وحن هجتاو مهدحا هعمسف ءايرث اال
اهس أر علتقاو اهسب مال قزم مث اههجو يف رظنو بابلا
ثحبلا ءادبو هدحاو هعفد دسجلا يقاب مث سارلا مهتلا و
شوحولا لك ترثع يتح ءايرث اال تويب ماما ماعطلا نع
هاتفلا مهتلي ناك نم مهنمف لزانملا ماما تايتف يلع
اعردص يف هبلا خم عضي ناك نم مهنمو هدحاو هعفد

ناك نم مهنمو دسجلا يقاب مث ال وا همهتليو بلقلا عزتني
اهمهتلي مث اهئاشحا جرخيو يثن اال جرف يف هبلا خم عضي
لوخدل مهعفد امم سوبينا شوحو عبشي مل كلذ لك نكل
هبيط ئلمي ناك مدخلا و يلا االه خارصو ءايرث اال تويب

نم ابعر تام شوحولا دي يلع تمي مل نمو اهلك
اياحضلا خارص تاوصا نمو مهتاوصا

رخا يأر هل ناك طيسبلا يرصملا الح فلا كلذ لا بوج نكل
يبخم ناك فيس ذخا هلا فطاو هتجوز ءاكب عمس امدنع

لبق هتجوزل لا قو شوحولا هجاومل جرخو هشاريف تحت
جرخي نا

لطب دوعا وا لجر توما نا اما _
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هفيس رهشم وهو هبيط عراوش طسو لا بوج فقوو
لوقيو خرصيو

مكراظتنا يف انا سوبينا شوحو اي ومله _

يف لا بوج زفق هنم بارتق اال شو ح ولا دحا ءادب امدنعو
مث اضرا هطقساو شحولا بلق يف هفيس عرزو ءاوهلا
هفلخ لا بوج تفتلأف فلخلا نم رخا شحو هيلع مجه
يف تراطو شحولا سأرب حاطا هدحاو فيس هبرضبو
طقس يتح تاظحل حنرتي لظو دسجلا نع اديعب ءاوهلا

ءادبف هرئاد هبش يف لا بوج لوح شوحولا تفتلو
طقسي نم لكو مهمادقا يف شوحولا برضب لا بوج
حورجلا نم ريثكلا لا بوج لا نو هبلق يف هنعطي مهنم
حمل يتح ريثكلا مهنم لتق هنكل شوحولا بلا خمب
هدجنل شحولا فلخ دقرف هلزنم وحن هجتي محدحا

فقي شحولا دجو لزنملا هلوخد روفو هئانباو هتجوز
نم لا بوج هجوزب كسميو ريغصلا لزنملا هحاس طسو
اهبلق علتقي نا دعتسيو اهبلق دنع يرخ اال هديو اهرعش

يتح ئش لعف نع زجاع دهشملا ماما رئاح لا بوج فقوو
لوقي سيبون ا توص عمس

االن رصقلل دوعت نا شوحولا لك يلع _

بلط يف عرهو اضرا لا بوج هجوز شحولا يقلا انهو
لا بوج ضكرو رصقلا رقم يلا هدوعلا وهو سوبينا هديس

اهسأر لبقي لظو اديج اهنضتحاو هتجوز هاجتا يف
ومتراو مهئباخم نم الث ثلا راغصلا هلا فطا جرخو اهيديو

لا فط اال هجو ئلمت رخفلا و هشهدلا و مهيبا ناضحا يف
وحولل يوقو سرش لا تق نم لا بوج هلعف امم هجوزلا و
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ابونج عساتلا ءاوللا
ديدجلا هرقم يف نوعرف باوبا يلع سرحلا هرثك مغر
ناخدلا اذه فاقيا نم ونكمتي مل مهنا اال بونجلا يف

زجاوحلا و باوب اال لك قرتخم مهماما نم رم يذلا دوس اال
رصم نوعرف رصق يلا لصو يتح شيجلا و سارحلا و

ءارزولا لك لعج امم رصقلا ةحاس طسو فقوو
دسجت نا دعبو ابعر شعترت نوعرف هرضح يف نيسلا جلا

هبش يف هلوح سارحلا عمجت كلملا ماما رادنرام ينجلا
رخلا كحضف ينجلا هجو يف مهفويس نيرهشم هرئاد

بلص ادماج نوعرف لظو رصقلا ءاجرا اعل زتها هكحض
رادنرام لا ق مث شئاجلا هطبار يلع ظفاحم

ترضح ينا نونظت ما ينلتقتس مكفويس نا نونظتا _
نوعرف لتقل انه يلا

نوعرف لا قف

انه يلا كب يتا يذلا امو _

تلعفل كلتق تدرا ولو رصم كلم الي وم مدخا تئج _
يعنم دحا عطتسي نلو

نوراهو يسوم بر قحب تنا نم _

سوبينا همسا نوعلم رحاس مدخا تنك نجلا نم رفن انا _
مزهت فوس اهذيفنت تعطتسا نا هطخب كيلا تأجو

هبيط درتستو هلتقتو سوبينا

سوبينا كديس هنايخل كعفد . يذلا امو _

يذلا دعولا و دهعلا ناخ هن ال هنم مقتنا لب نوخا مل انا _
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يلع هعطق

ينجلا هجو يف هفيس رهاش يباح دئاقلا لخد انهو
يباح رما نوعرف نكل نوعرف دي نيب فقي يذلا الق معلا

سارحلا فرصناو مهفويس ودمخي نأب دونجلا و
لا قو كلملا و يباح يوس دحا يقبتي ملو ءارزولا و

ينجلل نوعرف

دعوو دهع هنايخ نع ثدحتت تنك _

نمو هتيدوبع نم يريرحتب يندعو سيبو نا معن _
هدهع ذفني ملو كتميزه يلع هتنواع اذا هتمدخ

رحاس مدخي ينجب قثا فيكو _

اهنم ذخأيل كلملا ماما هدي فك رادنرام ينجلا حتف انهو
لا قو يرحس مسلط اهيف بوتكم هريغص هقرو

لا حلا يف ينقرحيو ينلتقي هب تقطن اذا مسلطلا اذه _
يتيحان نم نأمطت يتح كل نامض اذهو

بولطملا وه امو _

يف هبيط درتستو سيبون ا هميزه يلع كنواعا نا _
يتيرح درتسا يتح هلتقت نا لباقم

اننا درطفنلا ف لأسا فوس همزهن فيك لأسا نا لبق _
همداخ تلزام تنأف سيبون ا نواعتو انواعت فيكف انقفتا

تعطقو انقفتا اذا االن دعب هعيطا نل نكل همداخ انا معن _
ينبقاعي فوس هلا حلا هذه يفو كلملا هل جال دهع يل

يتح هلماك هطخلا كعم نوكتس كنكل نجسلا ب سيبون ا
ررحتا فوس سيبون ا لتق دنعو هبيط دادرتسا

سيبون ا لتقا فوس ينا كل نماضلا امو _
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الص خلا ديرت تنا ايح سيبون ا يقبي نم هحلصم يف _
دغ لبق مويلا هنم

انلعجتس يتلا هطخلا يه ام والن قحلا لك كعم معن _
هبيط درتسن
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ليلا فصتنم لا بوج لزنم

لزنملا ءاجرا دحا يف هديعب هيواز يف لا بوج سلج
يكبي وهو لوقيو هبر وعدي ءامسلا يلا هفك اعفار

دنع سمشلا هعشا لثم ءارمحلا هتيحل للبت عومدلا و
بورغلا

يترسا نع عافدلا يلع ينعا نوراهو يسوم براي _
انع عفرأف ميظع برك يف نحنف هبيط لها نوع يف نكو

ترصن امك سوبينا رحاسلا يلع رصم كلم رصناو باذعلا
نوعرف هرحس يلع يسوم كيبن

عضوت هيرشب ديب رعش امدنع لا بوج دسج ضفتنا انهو
تسلج مث هفلخ فقت هتجوز دجيل هفلخ رظنف هفتك يلع

هلئاق هعومد هل تففجو اهجوز راوحب ءاصفرقلا

تزرابو تلتاق تنأف كعم نوراهو يسوم بر نا قث _
هاجنلا كل بتكو ناسرف هرشع لثم سما هليل شوحولا

شوحولا و زفني ءادب لزنملا يف ماعطلا و دادزي بركلا _
قرست سوبينا ركاسعو . ليلا لا وط هبيط عراوش بوجت
ئش انل يقبتي ملو راهنلا لا وط نئازخلا و االت خملا
عيطتسن ال نيموي ذنم انرايد يف نينوجسم انحبصاو

جورخلا

تلا قو هتجوز تدهنتف

هبيط حراخ برهنو لحرن نذا _

نيا يلا برهن _

كلملا عم ابونج عساتلا ءاولا يلا _

انتيبو انضرا كرتنو _
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هبناجب براحت فوسو رصم كلم عم دوعن فوس _
رصم بعشو اهبعش رصم شيجف لا طبا هبيط لخدنو
رصنلا يتح رصم كلم بناجب فقن نا بجيو اهشيج

هدحاو دي اعيمج فقن فوس رصنلا دعبو قح كدنع معن _
فلتا نا دعب اهيضارا هعارزو ديدج نم رصم ءانبل

فيك نكل اهعرز قرحو اهرايد برخو اهضرا سوبينا
عساتلا ءاوللا يلا برهن

تلا ق مث اهيتفش يلع اهعباصا تعضوو هتجوز تدهنت

يلا هدوعلا قيرط يف سوبينا شوحو نوكت رجفلا دنع _
لبق هلماك هعاس هرام يا نم هيلا خ عراوشلا لظتو رصقلا

سوبينا دونج راشتنا

هنيفس ذخأنو رجفلا دنع لينلا يطاش يلا لحرنلف نذا _
كلملا شيج ركسعي ثيح بونجلا يلا
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هبيطب نوعرف رصق

يلع سيبون ا سلجي ناك هبيطب يكلملا رصقلا لخاد
دحا هنم برتقاو نجلا نم مازقا هلوح نمو شرعلا
لا قو رخ اال فقوف سوبينا نذأ يف سمهو مازق اال

لا حلا يف يل دسجت رادنرام راديما رادنيما _

هنيع نم رياطتي ررشلا و سيبون ا هجو ئلمي بضغلا ناك
اهرثا يلع بعترا رصقلا هحاس طسو ءاقرز ران ترهظو
ينجلا رهظو هدمع اال فلخ عيمجلا ئبتخاو مازق اال عيمج

لئاق رحاسلا ماما رادنرام

سيبون ا الي وم رما _

دعرلا ك دوصب سيبون ا لا قف

نوعلملا اهيا تنك نيا _

نجلا نم يتليبقو يتريشع روزا تنك _

نوعلم اي يماما بذكلا يلع ءارجتا _

كيلع بذكا مل انا _

نوعرف شيج ركسعي ثيح ابونح هجتت ملا _

نكل كانه نكست يتريشع الن بونجلا يلا تبهذ معن _
كربخا نم

كولملا لا ؤس كلا ثما ديبعلا و مدخلا نأش نم سيل _
كئ وال تبثت يكل رصم كلم لتقاو بهذا واالن يلا ثما

يل

مويلا دعب كنواعا مل _

كبزعا فوس ؟ بلط يل ضفرت يتح تنا تننجا _
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نيقي يلع االن اناو نجلا رئاشع عيمجل هربع كلعجاو
فوسو سيبون ا كديس يلع رصم كلم عم تقفتا كنا

اي واالن قافت اال صخي ئش لك يلع لوقت يتح كبزعا
عاق يف هونجساو رادنرام يلع وضبقا مازق اال اهيا
ينرفغتسي وا لتقي نا اما هرما يف رظنا يتح طيحملا

هنع وفعاو

نوراهو يسوم برب تنما ينا نوعلم رفاك تنا _
ينمغرت نلف كلتق نم االن ينوعنم كرحسو كمس ال طو
راهقلا دحاولا هلل دجسا ين ال االن دعب كل دوجسلا يلع

ة كيلمو ئش لك بر
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ةبيط ةنيدم
فلخ ئبتخم هلزنم ماما لا بوج فقو يناثلا مويلا رجف
امامت يلا خ هنا نئمطي يتح قيرطلا بقاري هريبك هرجش
قدي ةبلقو ليحرلا يلع هرما مزع نا دعب هرام يا نم

هديب راشا تاظحل دعبو ادج فاج ةقلح نا رعشو هدشب
ومدقتي يتح رادلا باب فلخ نئبتخملا ةئانباو هتجوزل

هل تمستباو هفيس هتلوان هنم هتجوز تبرتقا امنعو
حنج تحت للستي ءادبو هرهظ فلخ هعضوو اهنم هذخأف
ةبيط هنيدم هباوبب ارورم هلا فطاو هتجوز هفلخو الم ظلا
انزح هعومد رمهنت نا لبق تاظحل اهماما فقوت يتلا

تعضوف هئاقدصاو ةضراو هلهاو هراد قارف يلع
مدقت لا هلصاوم يلع هسحت هرهظ يلع اهدي هتجوز

بيرق امع دوعنس _

اهل لا قف

نا نم اهباوبا يلعو اهبارت يلع توملا ينمتا مك _
اهقرافا

سلا جلا سراحلا نم برتقاو هنيدملا باوبا وحن هجتا مث
هتضقفأ هسأر يلع هيوق هبرضب هأجافو بابلا يلع

هتجوزو وه ربعو باوب اال سيراتم عفر يف ءادبو يعولا
امدنعو لينلا سرم يلا نيهجتم بابلا نم هئانباو

هنيفس رهظ قوف فقي لجر دهاش يسرملا نم برتقا
لئاق وحن هجتأف

هجتت نيا يلا .... ريخلا حابص _

لئاق هلا فطاو لا بوج هجوز يلا رظن مث هل لجرلا رظنف
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بونجلا _

كعم رحبن نا نكمي له _

نكمم _

وحن عيمجلا كرحتو هئانباو هتجوز يلا لا بوج راشأف
عفر نا دعب هدايقلا هصنم لجرلا يلتعا مث هنيفسلا

راحب اال يف ءادبو عارشلا عفرل هراحبلا يلع ادانو بلهلا
هنيدم يلع قلعم هرظن لا بوج لظو هنيفسلا تكرحتو

نم ءزج نأكو اهنع دعتبي وهو اهراوساو اهباوباو هبيط
لواحو اديور اديور ولعن ةسافنا تئادبو هقرافي هدسج

اكبف هنم يوقا تناك هرعاشم نكل هعومد يلع رطيسي نا
يكبي لظو هظحل يف هما دقف لفط هنأكو لا فط اال ءاكب

لوقيو هفلخ نم يتأي هراحبلا دحا توص عمس يتح

كتجوز كعمو اهقرافت تناو كروعش اذه ناك اذا _
هفلخ كراتو اهقرافي وهو رصم كلم روعش وه امف كئانباو

هلمكأب هبعش

قزمتي هنا دكؤملا نم _

نا عاطتسا كلملا ف كولملا و هماعلا نيب قرفلا وه اذه _
رصنلا قيقحت لجا نم هبضغ متكي
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مويلا سفن ءاسم
هبيط هنيدم رصق يف شرعلا يلع سيبون ا سلجي ناك

يقاب يلع هرطيسلا يهو همداقلا هلحرملا يف ركفي
نولمحي مازقا ثالث هيلع لخد امنيح نوصحلا و ندملا
سيبون ا ماما هوعضو ءام هب ساحنلا نم ريبك نحص

حتف مث ءاملا لخاد هدي عضوو هرودب مهل هبتنا يذلا
بلق لكش يلع هقنع يف اهيدتري ناك يتلا هد ال قلا

يفهعضوو رمح اال بارتلا هبشي ام ئش اهنم جرخاو
دئاقلا رهظي ءادبو ءاملا نحص يف رظنلا ققد مث ءاملا
طسو نوريسي سراف نيث ثال هعمو هداوج يلع يباح

ءانيس لا بج هلسلس

ضر اال يلع هطقسا هديب ءاملا نحص سيبون ا برضف
دحا لا قو رحاسلا بغ نم ابعر مازق اال دسج ضفتناو

نوبرقملا مازق اال

بغلا اذه لك بضغيل يديس يأر اذام _

الم ظلا ضرا هباوب يلا هجتي يباح _

نجلا رئاشع دي يلع لتقيس هباوبلا نم برتقا اذا _

هنيدم قيرط نع الم ظلا ضرا هنيدم لخديس يباح _
رونلا

سوبينا الي وم فرع فيكو _

ينع يفخي ئش دجوي ال نوعلم اي ضر اال لها ملعا انا _

نا لبقتس نجلا نم هريشع دجوي ال نكل الي وم اي اعبط _
كباهت رئاشعلا لكف يباح دعاست

قرسيس لب يتبراحمل نجلا هدعاسم بلطي الن يباح _
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ذخأيو هوقلا بلس مسلط ءارقي يتح هرحسلا باتك
هبيط درتسيو ينبراحي اهدعبو يتوق

اهيلع وه لصحيس له كتوق بلس اذاو _

يلا هتوق بهذت ام رحاس هوق بلست امدنع يبغ اي _
رانلا لبج

الي وم اي لمعلا امو _

لبق هعم نمو يباح لتقاو كيفكي ام كعم ذخو بهذا _
الم ظلا ضرا يلا يلفسلا ملا علا هباوب ربعي نا

الي وم رما _

هدحو سيبون ا لظو مازقا ثالث هعمو مزقلا يفتخا مث
يلا جورخلا ب مهرماو شوحولا يف خرصو رصقلا يف

كلملا و يباح هلعفي امل ماقتنا لتقلا و ديصلل هنيدملا
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ابونج عياتلا ءاوللا

ماما لا بوج فقو بونجلا يف نوعرف رصق هحاس طسو
فيكو هبيط هنيدم يف دابعلا لا وحأ هيلع صقو كلملا
يهتنا نا دعبو سوبينا شوحو دي يلع هليل لك نوتمي

يلع هرطيسلا لواحي وهو كلملا لا ق هثيدح نم لا بوج
ةبعش يلع يس واال نزحلا طرف نم هعومدو هرعاشم

كترسا لجا نم تلتاق كن ال لا بوج اي عاجش لجر تنا _
االن نم سراف بقل كتحنم اناو

نم لوحت وهف هل ثدحي ام قدصي نا لا بوج عطتسي مل
هل جال نم رمأب هدحاو هظحل يف س اف يلا طيسب فالح

كلملا

هقحتسا ال انا الي وم اي ميظع فرش نم . هلا ي _

يكل كترساو تنا بهذا والن كلذ نم رثكا قحتست لب _
كدحو هبيط يلا دوعت فوس ادغ نكل حيرتست

؟ هبيط يلا دوعا _

ربكا دنجي نا لجا نم لا بوج سرافلا دوعيس نكل معن _
راوسا لخاد دادعتسا يلع نوكت يكل ةبيط لها نم ددع

انا يراظتنا يف نوكتو يربكلا هكرعملا لجا نم هنيدملا
دعبو انه نورظتنيس كئانباو كترساو دونجلا يقابو

سارلا نيعوفرم هبيط نولخديس رصنلا

يلا االه دينجت دعب لعفا اذام نكل مظعملا الي وم رما _

رماو اال يقاب ينم ذخأت فوسو لوسر يل لسرا _

هتجوزو وه فرصناو كلملا يلع ةيحتلا لا بوج يقلا مث
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يتلا هبترلا لجا نم اهبلقو هبلق ئلمت فرشلا و ةحرفلا و
يف كلملا هيلع دمتعا نا دعب افرش رم اال دازو لا بوج اهلا ن

هبيط راوسا لخاد ماه رما

رحبلا حطس

عافترا يلع لدي ئش يا دجوي وال امامت ئداه رحبلا ناك
روهظ نكل قربلا و دعرلا روهظو وجلا بلقتو جاوم اال

رم اال رسفي سوبينا هيلع ريسي ءاقرزلا رانلا نم رسج
رهظ امدنع احوضو رم اال دازو رحبلا حطس بلقتل بيرغلا

هدي يفو هيلع سلا ج وهو سيلبا شرع رسجلا رخا
سوبينا دجسو ليفلا مجح يف هسأرو ران نم ناجلوص

هل لا قو سيلبا دي نيب

كدبع انا ران نم شرع يلع سلجت نم اي تنا الي وم _
سلا جلا ف يدحو ينكرتت ال سوبينا عيطملا كمداخو

داك دح اال دحاولا ب هسفن بقلي يذلا سودرفلا شرع يلع
ينمزهي نا

يتلا لا بجلا تارشع تاوصا لثم توصب سيلبا لا قف
راهنت

بلغتتل ئش لك كحنما ملا سوبينا اي ينم ديرت اذام _
سودرفلا شرع يلع سلجي نم دابع يلع

كلمل ينعابو نوراهو يسوم برب نمؤي حبصا رادنرام _
ضرا هنيدم يلا هلحر يف االن شيجلا دئاقو رصم

هرحسلا باتك ذخأي نا دعب يتوق بلسيل الم ظلا

نم ضفتنا يذلا سيلبا يلا رظنو هسأر سوبينا عفرف
همدقب سوبينا سار سهتو سوبينا وحن هجتاو هناكم

لا قو
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ينم رمأب اال كسأر عفرت وال دجست يل ثدحتت امدنع _

الي وم رما _

نوعرف كمزه اذاو هوق لكب براحو بهذا واالن _
رم يلع هروطسا كلعجي ئش كحنما فوس هدونجو

نامز واال روصعلا

الي وم اي يهام _

يف بغرا ال بهذا واالن بسانملا تقولا يف فرعتس _
وا رصنلا اما ثدحي امل دح عضت نا دعب اال كتوص عامس

يذلا اما يديبعو انا رصتنيس نم يرن فوسو هميزهلا
دسفت نا بجي هدابعو سودرفلا شرع يلع سلجي

شرع يلع همسأف دمحم هللا يبن دلوي نا لبق اهلك دابعلا
نا عيمجلا يلعو دمحم نم رثكا دحا هركا مل انأف نمحرلا

يبنلا اذه دلوي نا لبق يتكلمم لخدي

بيرق هد ال يم حبصا له _

دجي ال يتح دابعلا لك نتفن نا بجي ديعب وا بيرق _
هعبتي دحا

يرما عيطت نا بجيو يمداخ تناو _

نوراهو يسوم دعب ءايبنا دجوي له نكل الي وم رما _

يلع هللا مسا راوجب بوتكم دمحم مسا نكل ملعا ال _
نتفن نا بجيو ءايبن اال مها هنا دكؤملا نمو شرعلا

واالن دحا هعبتي ال يتح داسفلا رشتنيو دابعلا عيمج
يهجو نع برغا

داعو رسجلا و سيبون ا يفتخاو هشرعو سيلبا يفتخاو
هءؤده يلا رحبلا
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يلا نيهجتملا هدونجو يباح يلع هرئاتس ليللا لدسا
رما انهو ، هللا اال اهبقاوع ملعي ال هلحر يف الم ظلا ضرا
حابصلا يتح ءارحصلا طسو يف تيبملا ب دونجلا يباح
زيهجت مت نا دعبو يناثلا مويلا يف هلحرلا لمكتسي مث

عمس هتميخ لخدي نا لبقو تيبملل يباح دئاقلا ةميخ
نا رتم ١٠٠ هفاسم يلع دجو هفلخ رظنف راهني لبج توص

نولمحي مازقا ضر اال تحت نم جرخيو قشنت ضر اال
يف يباح حاص انهو سيبون ا مازقا مهنا ملعف الح سلا

لئاق هدونج

نومداق مازق اال ودعتسا _

دونجلا لك تذختو الح سلا عفر يف عيمجلا ءادبو
تاوق تناك تاظحل دعبو موجهلل يركسعلا ليكشتلا

مازق اال نكل ريثكلا مهنم ولتقو مازق اال عم كبتشت يباح
يه هميزهلا نا مهدئاق نقياو هميزهلا ب ورعش امدنع

نم مازق اال لك تفتخاو يفختلا ب مهرما موتحملا هريصم
فقوو هشهدلا مهتكلمت نيذلا يباح تاوق يديا نيب

انهو يودج نود مازق اال نع اثحاب هلوح رظني عيمجلا
لا تقلا ءانع نم حيرتسي سلجو هتميخ يلا يباح داع
اقيمع اسفن ذخاو ههجوو هدي لسغو هتذوخ علخ نا دعب

سرحلا ريبكل لا ق مث

نكل لا تقلا و قيرطلا ءانع نم دونجلا حيرتست نا بجي _
سرحلا لدبت متيو ليللا لا وط هسارح نيعت كيلع بجي

تغابم موجه الئ ابسحت حابصلا يتح هرتف لك

سرحلا ريبك لا قف

انا نكل لا حلا يف ذفني فوس يباح مظعملا دئاقلا رما __
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هليلا ثدحي موجه يا عقوتا مل

نا بجي ال هرحسلا و نجلا و مازق اال هجاوم هلا ح يف __
ردغلا يوس رخا ئش وال طقف ردغلا يوس ئش عقوتن

يلع ميخي ءودهلا و ليلا نم لو اال ثلثلا يضقناو
ءادب رجفلا غوذب لبقو ريخ اال ثلثلا هيادب عمو ناكملا

نم كرحتف هتميخ يف هبيرغ هكرحب يباح رعشي
ردصم يلا الم ظلا طسو للست مث هفيس ذخاو شاريفلا
يف اديعب ئبتخملا مازق اال دحا يلع ضبقو توصلا

هل يباح لا ق هيلع ضبقلا دعبو يباح هميخ

انه يل ا كب يتا يذلا ام __

ربخا يتح نولعفت اذام فرعاو مكيلع صصلتا تئ ج __
مازق اال دئاق

هل لا ق رضح امدنعو سرحلا ريبك يلا يباح حاصف

ددع مكو يتميخ يلا ئشلا اذه لخد فيك فرعت له _
انفوفص يلا نيللستملا

نكل مانت وال لفغت وال هرهاس نويع نحن يباح يدئاق __
مهل هبسنلا ب هليلق اندادعا

اشخي مل كلذ عمو مهل هبسنلا ب هريبك انداسجاو انمجحاو _
مكتهجاوم مازق اال

سرحلا ريبك اي كودع نم ئش ملعتت نا كيلع بجي
انعم ريسا نوكي فوسو مزقلا اذه يلع ضبقا واالن

ةلحرلا لا وط

كلذ رادنرام هل رهظ مث ال يلق هرهظ يلع يباح ي قل تسا
لدتعي نا لبقو نوراهو يسوم برب نما يذ لا سنجلا
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رادنرام لا ق ة تسلج يف يباح

رحسلا باتك كل ترضحا انا رادنرام انا فخت ال _

انه يلا هترضحا فيك _

ةئارق كيلع بجي باتكلا تقرس و نج سلا نم تبره _
هتوق سيبونا بلسن يتح االن مس ال طلا

سيبونا ةبراحمل د عتسن نا بجي نكل _

باتكلا نا هتربخاو رصم نوعرف يلا تبهذ انا قلقت ال _
هايا كحنماو كيلا بهذا نا ينرما نم وهو يعم

؟ دونجلا و كلملا نباو _

دنع انعيمج عمتجنسو االن ةبيط يلا ةقيرط يف كلملا _
اهدعبو مس ال طلا ءارقا واالن رجفلا يف ةبيط راوس ا

ةبيط يلا كرحت

ءامسلا يف رهظي ءادبو مس ال طلا هءارق يف يباح ءادب
.. يباح يسأر قوف حتفت ةباوب نأكو ف يثك ناخد

يش تاوصا اهنأگ خارص تاوصا عمسي ءادبو قرب رهظو

ئش لك يفتخا هءارقلا يهنا نا دعبو ..... ناطيش
يرخا هرم اهتعيبط يلا ءازج اال تداعو
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ةبيط هنيدم طسو

نم برقي ام هعمو هنودملا طسو يلا لا بوج لل ست
يف مهعم حجن نا دعب ةبيط ءانبا نم اباش رشع ةسمخ

لخاد زك رمتتس يتلا همواقملا يلا مام ضن باال مهعانقا
. رصم شيج يقاب راظتنا يف ةنيدملا راوسا

ةبيط باب ش نم ددع ربكا دينجت يوس هيلع ناكامو
دحا يلا هعم ناك نم م باش لك به ذي نا رما كلذلو

مه ب عمتجي نا يلع قفتاو سانلل ةبطاخمو ءايح اال
ةبيط هنيدمل يبرغلا بابلا دنع ةيبرغلا ة حاسلا يف اعيمج

. رجفلا دنع

كيلع بجي ن اكف ةلهس لا بوج اهب فلكملا مهملا نكت مل
ةبيط هنيدم رصق قارتخاو ، رس اال نم روح دئاقلا ريرحت

. سيبونا ةيف ذكرمت نا دعب ليحتسم هبش

نجسلا يلا لصو يتح رصقلا لخاد يلا لا بوج للست
ءانع دعبو نيجاسملا عيمج نيب روح نع ثحبي لظو
هدحاو فيس ةبرضبو ةيدارفن اال نيزانزلا دحا يف هد جو
روح هل رظنف بابلا يلع دوجوملا لفقلا لا بوج رسك

ال ئاق سمهو

؟ نيم تنا _

دئاقلا اه يا كررحا تئج و كلملا دنع نم بودنم انا _
. مظعملا

دحا ماري نا لبق لحرت نا كل لضف اال نم _

لخادلا نم هكرعملل دوقت فوس تنأف كنودب لحرا الن _



39 داقعلا الم سا ملقب

سيبونا شوحو نم شحو يلا لوحتت نا لبق لحرا _
ئشل حلصا دعا مل تنأف كيلع يهناو

ةنعل لا كنع فرصنتس انه نم جرخن امدنع _

؟ اذه ثدحي فيك _

رصقلا نم جورخلا دعب كل حر ىشا فوسو االن ايه _

ةحاسلا يلا نيهجتم رصقلا نم لا بوج ةبحصب روح جرخ
رهظ لصو امدنعو ةبيط هنيدمل يبرغلا بابلا دنع ةيبرغلا

روحو لا بوج دسج شعترف رادنرام مهل

رادنرام لا قف

كلملا هل جال مدخاو سيبونا نع قشنم يتح رادنرام انا _
فخت ال االن

نهاو توصب لا بوج لا قف

؟ ديرت اذام _

نوكي يتح سيبونا ةنعل نم روح دئاقلا ي فشا نا بجي
شيجلل مودق دنع لا تقلا دادعتسا يلع

؟ م داق شيجل ا له _

دئاقلا و يبرغلا بابلا دنع شيجلا عمتجيس رجفلا دنع _
ةنيدملا يقرش لا بابلا نم مجهيس يباح

سمهو روح ردص يلع هدي عضوو رادنرام برتقا مث
طقسو الم كلا اذه رثا يلع روح خرصف موهفم ريغ الم كلا
دعبو فيثك دوسا ناخد هدسج نم جرخو ضر اال يلع

مستباو ايلم هلوح رظنو ةيعو روح داعتسا تاظحل
ينجلل لا قو
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رادن رام كل اركش _

رهظ يتح تقولا نم ريثكلا رمي ملو رادنرام ف رصناو
لا بوج لا قف لا جر هعومجم

ميدقتو هد اع سملل ا وئاج ةبيط ي لا ها مهنا دكؤم لا نم _
. اهل ءادف مهئامد

وحن ار يشم م هل لا ق لا بوج نم لا جرلا برتقا نا دعبف
روح

رصنلا وحن اعيمج اندوقي فوسو روح دئاقلا وه اذه _

امستبم روح لا قف

مكددع مك _

لا جرلا دحا لا قف

ل جر ةئامث ثال _

شيجلا يف مكد حا مدخ له _

برق كعم تمدخ اناو رصم شيج يف انمدخ انعيمج _
عساتلا يلو اال

لصيس رجفلا دنع اريثك انيلع لهسيس اذه ميظع _
انه ثكمنس والن اهريرحتل كلملا هدايقب رصم شيج

. شيجلا لصي يتح يال لق



41 داقعلا الم سا ملقب

ةكرعملا موي

بابلا دنع رصم كلم هدايقب ر صم شيج ناك رجفلا يف
بابلا دنع ةبيط هنيدم محتقت يباح دونجو يبرغلا

. يقرشلا

يلع اريثك رم اال ةلهس لا جرلا نم هعم نمو روح دئاقلا
تاوقلا تكبتشاو باوب اال مهل وختف نا دعب رصم شيج
سيبونا ثبلي ملو هريغص ةكرعم يف سيبونا شيج عم
لواحو هتوق لك دقف هنا فشتكا يتح اريثك هصق يف

. نجلا و مازق واال دونجلا لك هنع تلخت نا دعب برهلا

هزرابو هزرابو سيبونا دراطو رصقلا لخد روح دئاقلا نكل
ةفيس يلع سيبونا ءامد تلا سو دعو امك هلتقو لا طب اال

يلع س لجي تاحنما كلملا ناك سمشلا تفرشت امدنعو
ةيدي نيب رضحي نا لا بوج بلطو ةبيط درتسا و ةشرع

لا قو

كتعاجش يلع كئنها ا ناو لا بوج اي عاجش لجر تنا _
امك كل هترضحا كتجوز يه اهو سراف بقل كحنماو

كتعو

... رصنلا ب اهلك ة بيط تلفتح او

هللا دمحب تمت

ملقب

داقعلا الم سا
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