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  ١  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

 

  ا�زھور أ���س.....  ا�	����� ا�
	���ت د�وان
  


�ددة وو����ت 
	���� ���ب  ��
	دد و��د ا���ر �	��� �� أز!ف أ�راض ا��	ر و"

	�ر��ت ��ر��ت ھذا ا�	*ر، و)ذ�ك ��ون ا��	ر �$د ��ظ�� ا���ر ا
-�
),��د ���ون  -�د�

!�
����زة 
�����	راء ا�)�����ر �������ط�وھم ا�����	ر ا�را������ ؛ �����ث �	����رض ا�����	راء ا�$*����-د ا
7وق، و�)ن ظ!�ت ا�$*��دة ا5و��3 ھ�� ا45!�3 �واھم وأ
8 �� ا�
 3�و���روھم �!و*ول إ

  .وا5)=ر إ$��� و�م ��دث إ> �� �!�ل 
ن ا��5�ن أن ���ت ا5"رى
  

7�4!��، ��ث �)ب أ��د ����ت ا(��زء �$د 4دد��ه �و4� 
ن ا�$د�م ��ذا ا�وھ�� و��ن �*دد ا
	���راء �*��دة ��$��وم ا��ز
8ء 4!�3 ����ر إ�4داد و> ر��ب ��	�ر���وا �*��د? ھ�ذه، وھ���� ا

���ت 
	�ر�� �Aر��� ا�5�س وإ�
� �و4� 
ن ��ول �7س ا�7)رة و�)ن �و��� �ظر أ"رى 

	�3 و�رزه�
ل ا(!ف 
B ا5و�3 ��� �� ا������ و��� �ظر �� إط�ر ا�7)رة "7ق أم .  

  
���ت (�
�ن ا��
�� وا�7�رق ��ن ا ���!7�4�����ت ا(�
	�ر���ت ا���	ر�� ھ�و أن ا�7�4!��� وا�ا


!��، ���ث �(
 ��
��"ر��وا �7)�رة 4� �	

�د�4ن �ر)� و7�4ل ا�
���� ا(�	�� د���
�)�� ا
�����ت ���	ر أ����� ���� و���دة (�$��رأ !��ك ا �

	����، و���4د�
���ل ا(C م����
�����ف )��ل ����4ر 

ل واD"�ر ��� أ����? ا5"�رى ����ب، أ��دھم �	=�ر �	�م، ��رى أ��دھم ���,!! �4و�� وا��دة
�����ت و���دة !! واD"��ر �$و
��?، أو ��رى 
��ن �	����� واD"��ر 
��ن ����ون 4!���?(��,*����ت ا

 �����!4�7������ت ا(�
���، و�	���ل �4*��ر ا���ز
ن ھ����� ھ��و ا���7�رق ا5)����ر ����ن ا���
���4و�� 
وا*��ل و���ر4? ���� ھ��ذه ا���5�
	�ر����ت؛ ����ث أن $���رب ا���ز
ن و����و�� ا��م �����4د وا

�� �A!�ب �
	�ر���ت ا�7�4ل �ول 
و�وع 
	�ن أو ���� 
=�رة، وذ�ك 4)�س ا!�ا��	راء 

	�ر��� 4!�3 �*�ر ا$
	��ِرض �ُ�4!��� ط��B ا��	د ا�ز
�� ��ن *��ب ا�$*�دة ا5*ل وا
 3�	
�
$����م ا5ول ������م ����� ا���� �����!4�7�������ت ا(�ا�$������� وا����وزن وأ�������� ا����Aرض، أ
���� ا

��
ون و�
�
�ل اDراء وا�(
�	��� ����� وا��دة أو 
و��وع وا��د أو �)�رة �	����� ���ش 
"رج ��� )$*�دة وا�دة�!!  

  
�����، وا�$���-م 4!��3 (��د���د ���� ا�و�����ب ����	راء ا�ط��رق ا�)���رھم ھ��ذا ا���5!وب ا5د���� ا


��� ������م، وإ*��رارھم 4!��3 أن �)و���وا ���د�� �����$=�7���4ل ا�رو���� وا�وا���دة ���� 
وا�����  اً ا
�8(���

���ق �)��رة ا�و���دة ���� ا���وطن 	م و���د��ت ا�	*��ر، �!����وض ����8دھم 
��ن أ���ل 

  .ا�وا�د
  

�ل   �ن ��راء ا�طرق ��ر ا����
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  ٢  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

 
  "ھ	� أ�	��"ا���
	� ا�����ة 

  

ن ا��	راء ا�)�د��ن وراء  �

!�س ��ذه ا��ز���ب ذ�ك ا���ور ا�7)رى وا5د�3 ا	�
ن ا

(7��د�د ��ث ا�Cداع 
ن ���م و���K �3 �7را�م ا��� ���
�ر�� �3 ا�زاو�� ا�Cدا��4 

� �=�ت ـ ھم أ*��ب ا���ق  M�7�4!3 ا��3 ا�ذ�ن ھم ـ 4!3 أر�و�د 
ن ����م ا��ص ا�
و�ك  3�)رة ا�
�و���7 ا5د��� ا�!ك ا 3� �$�����م ا�7)ر�� و=�وت ا�(!
ا�ذ�ن ُ��ب ��م 


�ھ3 ��
� ����م ��)ل �*	ب 4!�كأن ، �
ن  ،
��B ا���دئأ��� ا"أن 7رق ����م أو أن 
ر�ب ا�ذى ��3 4!�? ا��	راء�و�د 4ر��� �3 د�وان ا�=ورة  ،
ن ا���دئ إذا �م �	رض �ك ا

 ��!4�7 ،��ن �د�ك ا�)ر�
�ن=���� و=��=� ھ�ھ3 7�4!�� و) ا��ط�...  ا���� ا������ت(وا��	ر 
���  :إ��ه ،��ن وأ�م ،����ب ا�ذى 
���� P ما�ظر إ

  
  

 أ��� ر��� أ���
)�����ن���    )ا��  %$�ى �"َّ

 ر���� (ح��   )ا��ھ' ا�&���(
 )ا�-�اء أ+*( أ���

 ---------------    ---------------    ---------------- 
 أ"% 	��!    �و �م 	��!#   ھ�� أ"�! 

ب �+ري .ز�'   -د �,�ر ا���ر �+�� ٌ   ....."����ر ذاك ر���'ُ !��" 
 و��لْ ..�.ٌر    !!��	.�ل ْ    �ل�د ا�ر.

 ...وا4رض �� ��دت   �2	�ل و+' .���	#   ...وا���ق ��س .���	# 

واٍد �ن ��7ل   !!
# ُ�ط�6 ُ ا�ـ!�د�ل   �.ٌن طو�ل 

***   ***   *** 
 وا�.ب �د� إزاره   ..ا�.ب أو-د ��ره ُ    وا��ل �لّ �:�ره

 ...دارهوا��+م ذاك �   أ�راره ُ ـ ـ   وا�!ب أط�#ء ��ره
و �ن ا�!ول ِ  -   وأ��م ��دك   وا�د�= �ن ���#	� 

 !!ا�@!�ل   !!
��!	�ل   أ�داً �ن ���ل
***   ***   *** 

 ����ُت دھرا   أ��Aت ُ �:را   ����ن �را
 ....وأ�� -�Bٌم    ....ور�ك ���م ٌ    ...و��ٌم -�دمٌ 
 ��د ا���رْ    ـ +:را و�ر ْ ـ   +�ء ��ر

 ...وا�!ب ���  أ�'   ..أظ:ر وز�'  وا�.ب   وا�!ب أ�:# �+�'
 .رْ ..... �� ��د    !�ـر ْ ..... وا�:+ر    .ر..... -د ,�ر

 ...وا�:م ,�ر �!�!'   ...أ�وا-'    وا�.ب �Aع �ذا-'
 ...ور"�!'   ....ور"�-'    وا�.زن �ن -د ��-'

 ......وطر�!��   ...��ــ�  �ّووا   ...و�ذا-�� 
 4@رْ Aل ا   !!أ�ً�� و-:ر   -د ,�ر �ر

***   ***   *** 
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  ٣  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

 ����ُت دھرا   أ��Aت ُ �:ًرا   ����ن �را

�ت "�' �ك ا�.��ب   !�لّ �ن داB# ا�ط��ب   و���� ھذا 
�Bب 
 ،،،وھ� أ��   ،،،وھ� أ��   و����� �دأت

 !!��ري ���ب   !!
����د��ب ْ    	�2ب
 أ"% 	��!    ..�و �م 	��!#    ھ�� أ"�!#

���# آ	   "������ ا�@������" ْ '�    ُ ��	Gا ������" 

��ر   "�:� ا�	.�ر   دّ-ت ���+وار و-ت ٌ �


@�راً  #	H� ن�ل � و�ن �
ون �:� ,�2راَ    و�ن �رى "�:� �,�را ً    وا�
 K@�ء ا���ل   .....وھذا ا���ل    و��د ا��ل

 أي ��رْ ....��ٌر    !!"وز ٌ وا�	,�ر ْ    �ن �Hت ا��:�ر
***   ***   *** 

 أ"% 	��!    	��!# �و �م   ھ�� أ"�!#
#A���ا ��
 ..."�� ��د ا�	��A    �	�!ط "# ّ أ�!�A#   "�� �د�� 

 ���	��ر   د��ر   ,�2ر
�# ا�!ط�ر   �ّت ����ت ا�L	ظ�ر- #" M�,رار؟   و���ت ِ�ن ا أ�� �ـَـَ

 زادت اLGم ُ   وأ�
س ا�4%م   و��د ھز��� ا��Lم
 �� ا�.,�رط�ل �   !أھ+ر 	ك ا�دار   �ن �Hت ا�	,�ر

 أ"% 	��!    ..�و �م 	��!#    ھ�� أ"�!#
 ..".���ك    !!"���ؤال �.�ل   ود�ك �ن ذاك ا��ؤال

 ا��:�وم   وا����ق ا��:زوم   "����رس ا��ز�وم
 !!�Hَ�  ا�Q.%ل   !!!��.ث �ن �+�ل   �.�ل.... �ن �Hت 

 .��	
ل   " #�Hوق   ھ�� ا�"  A:�	" 
 لا�ر��   !ا�ـ���ل   ا��+�ل ھ��

  L	�H�  و
�  +دال   ..وL 	ز�دى "# ا�A%ل    و�		ر
# ظ:ر ا���7ل
 ......"�ؤا�ك ھذا   ....."
ل ھذا    ........."طر�!ك ھذا 

 �+�ٌب ��د�� �H	  ا�ر+�ل   !!.%ل.... -د �!�ل    �+��ل... طر�ٌق 
 ....وا�د�= �ن ,د-    ...وا���ق �� �و-#    ..وا��وق ����!# 

 .....���ل   ...��7ل    ��ل
 .....�ن ��ده   �ر�و إ�  Kده   وا���ء "# �ده

 !؟ھل �ن ���ل   !!!ھز�ل   -�ل
***   ***   *** 


و�  أ�ّ��   ....أ�ت ا�@رّ��    "H"�!# ھ�� 

# �ن ذاك��
 وار"�  رأس   ھ�� ا�
�# ا�ز�ن   و

 !ا��.�ل   !ا�+��ل   !ا�ر.�ل

# �ن ذاك��
 رأس وار"�    ھ�� ا�
�# ا�ـز�ن ْ    و

 !ا��.�ل   !!ا�ـ+��ـل   !ا�ر.�ل
 ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ
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  ٤  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  ).	� �0./( �0./أ��� .	� 
  

4!3 �ن ��
رة ا���م ا���A  ��ر ا�د)ور ��د )��ب "�را �	�وان  �3 
ط!B ھذا ا�	�م

�ت!(�  ..*�7�ت �ط�ع �	راء ا�طرق و��
ل �3 7�*�!? ھذه ا

  
   ا����5 ا���م (�23ة 1(

  
  �مد��� ا4 -١
 �م ��ــــ�ن وا4  ...  د��� ا4�م 
 وا�.�ر Kر-�#  ...  .�ـــــــر 
  
  �#أ �� -٢
 �#�وL أن 		ــH��# �� أ 

���ذھ�ت إ �� ��
 ��ك را

�� .ــ��# و	ر.ــ��# �� 
  
  �2	رب -٣
 ��# �2	رب "# ز�نأ��ر أ 
 وطــــن ��# اKL	ــــرابأ 
  
  �� و���#أ -٤
 Kر���ن 
�ـــــ� 
 Kر���ن ا�	!���          
 Kر���ن �ر�ـ�          
 Kر���ن ,ر��  
  
  ����ن -٥
 ر.ل ا�# ز�ن ا�����ن�وف أ 
 L ر�# ز��ن أ.�ث
 و �
ـ�ن�ذ
  
  �ــــ�مأ -٦
 �ـــــ�مأ�ــــ�م �@ـل أ 
 وز�ـ�ن �@ـل ز�ـ�ن 
 ؟؟����ن"�� +دوى ا� 
  
  ا���ــر -٧
 ��ما���ر �+�وع أ 
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  ٥  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

 ،ادت �ــــــــومإذا ز 
 !!�ـ!ـــص �ـــــــــوم 
  
  �ــوتأ -٨
 �ـوت
ـل �ــوم أ 
 .��ءو
��H# ا7ر �ن 	�!# "# ���م ا4 

 

  
  ا�وت ،�2	رب ا�� و���#، ����ن ا��م ا���ر ،د��� اL�م ��ا�# -٩

  
  

��ل
�
و�B وأ�4�ءه ���د4واأ
� ، ��د )��ب،���� ا��وا 
� �دور �3 و م )ل �	راء ا(�
ب 
	!$� 4!3  �-ّ�دي �-�ا�7ّ-� ا���4ر���د ....... "�طرھم 4ن ا�د��� وا�5�م و(�


�ت !(�  ..ھذه ا
  

�!ور�� وا�$!م ?��

!�� ����  ودا�-�، ��ل �دا ھو ا�و�ت ا�ذي ��� < ���دا !ك ا�!�ظ�ت ا
  !أ�د و> �$�ل ���� أي ��ء ��ر ا�ور�� ا�����ء

  
  :@م �
	ب ُ -,�د	'

 أ�ــ�م ُ �ــ�ط�ـــ�
 

 :�	ن
  

��ّ
  Kر���ن 
  Kر���ن ا�	!���       
  Kر���ن ِ�ر��       

  Kر���ن ِ,ر��
٢١/١٢/٢٠١٠  

  ��د 
��ب
  ا�!�ھرة

  
  :ھ��ش

  
 ��ّ
  ..Kر���ن ُ
%
  !Kر�ب ُ  ..م ُ و
�ن ا�

  
  .ر"�ِن �ن �2ُ� ا�:د�ل ِ 
  ،	+�وزا�� "  ا�.د�ث ِ

  !"ا�ّ,�ت ُ ا�ّرھ�ب ُ"H�رق َ "
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  ٦  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  
 ��  �ّ
  " .."�ط�� ْ"	
  "��H أ.ّ�ك ِ


ل ّ ھذا ا�و-ت ِ   
  -�ل ھذا ا�ّ,�ت ِ 
  !��د ھذا ا��وت ِ 

  
  �ّ
	..  

 ��K4ر��ت �ن ا
  ،-�ل ا�.��ر ا�ذ
  وا�.��ر ا���K4ت ِ �ن ا�ّز��ن ِ 

  
 �ّ
	،  

 #  .."��ّ��ش ُ 7+
  ..وا�.!�!ُ� 

  !��س ��رُ.:� ا���2ب ُ 
  

��ّ
  Kر���ن ِ 
 ��ّ	ُ" ��ّH
..  

  وُھّ��..  وً"	��
  !و
م ذا ُ�,�ب ُ 

  
  Kر���ن ِ 

���
  -د �ر"�� ا�.!�!�..  �
  @م ا�	ر"��

  ،وإن 	�H�و� 
  ،".	�� أُ+�ب ُ

  
  ��H  أُ��"ُر 
ل ��ر ٍإ��:�

  ،وأ�ُظُر �ّ��س ِ

ن ���  ��:��!  

�:��	
 #�  �  أ��ھُد -
�  ���دٌ !"  

  !!و-�  -ر�ب ُ 
  


�����!�ن َ  أ�� L أ.ّ�ك ِ  

���ذ���ن و�
ن أ.ّ�ك ِ  

����ط�ن L �ل أ.ّ�ك ِ  ...  

  أؤّ+لُ ھذا ا�,��ح
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  ٧  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  �ذاك ا�ّ,��ح ْ 
  وأرَ"ُض "�ك ِ ا�!�ل

  !)ا�ُ�	�ح ْ(           
��ّ
  

  :و�
��  اGن أ�Hل ُ ��� 
  ؟ا�.��ب ُ –� ��ّ  –�ن 
�ن 

  !؟�ّ�� ا�2ر�ب ُ  –و�ن 
�ن 

  
  �ّ��دي ��دا�ّ�� 

  ���ء ا���7س ٩.٣٠
٣٠/١٢/٢٠١٠  


�در���Qا  
  


ن �	دھ
� ا���4ر  3�ن 4!�=م �, R��  دع�
��)3 �رد �دوره ھو ا5"ر 4!3 
� "ط? ا�$�-د ا
  )	را	�ل(�ن ���ھدة ���م ا4	#  :د)ور ��د )��ب ��)ب �ت �4وان

  
�ن���     �0./أ��� .	�    %$�ي �"َّ

  
  (1 (�23ة ا���م ا���5'

)��*�=(  
 

  

  
  (1 (&�ھ�ٍة ����م ا<='

  )=�ا=	@(
 

______________   ______________ 

  ر"= ا��م -١   �مد��� ا4 -١
    

 ��د�ت، �� ��س    ...   �مد��� ا4
 .�# 7%ص ر"= ا��م   ...   �م ���ن .�روا4

 !!.د ,د-�# وL    وا�.�ر Kر-�#
    
    

 أ�ري  ذاك -٢     �أ �� -٢
    


�� 	H��تَ  �� 	H��تُ    �#أ ��# ��H�وL ان 		   

��إ�ذھ�ت �� ��

��إB+ Lت إ�# د"	رى L و   ��ك را�. 

 !!أ.
# �.��#/  �ن ا�:وى وا�!,�دة   ��
�� .��# و	ر.��#
    
    

  إذن، ا-	رب -٣    �2	رب -٣
    

 أو,��# أ�	# أن أط�م    رب ��# �2	أ��ر أ
 L ��رف ���# ��ذاق ا�وطن !
ل �2	رب   "# ز�ن


ل �7زك وا�,رف(      وطن��# اKL	راب أ!!( 
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  ٨  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

    

 ��د ���# -٤    �� و���#أ -٤
    

��
 ���ر�ن -ط���    Kر���ن 
 �ن ا���ر �� ط�ب @م 	دّ�#    Kر���ن ا�	!���
 أ
��  -د ��	��   Kر���ن �ر��

 !	.�ور��و	وارى ا�:وى، و   ,ر��Kر���ن 
    
    

 ����نٌ  -٥   ����ن -٥
    

 ����ٌن �:ٌر �b.زان    ر.ل ا�# ز�ن ا�����نأ�وف 
 !!"��4ر ���ن.. A�� / #A�� L#    . و �
�نأ.�ث �Lذ
ر�# ز��ن 

    
    

  ���ت 
���4م -٦   ��مأ -٦
    


ل ا��4م    ،��مأ��م �@ل أ
 ���ت 
ل ا��4م 
 أ��م �
رھ:�، أ��م ���!:�    وز��ن 

:� إL .. أ��م �ذ
رھ� .	# اGن    ،�@ل ز��ن	!� L 
 !!ا�����ن   !؟"�� +دوى ا�����ن

    

  أوھ�م -٧   ا���ــر -٧
    

 وھ�م   �م 	�
�' ا4-�   ،��مأا���ر �+�وع 
 �74' ا�	��#  ��,M/ ا�:م  لإن ر.   ادت �ومزاذا 

.!' ا�ذمّ L.	#    !!�!ص �وم� ! 
    
    

  @م أ.�� -٨    �وتأ -٨
    

 �ّ�� �ت، و+دت �H� #�H-ّ,ر    ،�وتأ
ل �وم 

 "# .�ك ��د ا��وت، �ذ�ك   ..��# Hو

 !!أ�وت، و@م أ.�� :-ت   . .��ء7ر �ن 	�!# "# ���م ا4آ
  
  

��ر 
ن 
ط��	� ا�راب  �.�د ر"��#وظ�رت 4!� ���د )��ب  /ا�د)ور84
�ت ا
دروا� ��
�(�  :�*رخ ،)? �	!�ل �7ك �7رات !ك ا5�A�ز��طق ��و�? ا
  

A��.ـ	ـل �4  
 شـ�ــ���	
 نــ�ـ�
	ــ�

 	�Q لA��. ��+نـد�ـ 
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  ٩  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

�ش���� 
 �ــــ' �����ش ���Aـ��

�A���ـــــ� 
 و�	!��ل �� �روح ���ض

ش �ـ�� إ���!	��!!  
  
  

��=�ر ا� �
7�4!3 �	د، �	�د�
ن 
	�ٍن را��� و�م �و�ف ا>�داع ا ��� �
�ه ��4ر )���ت آ"ر 
�	!? �درك ا��ل ?	
و�د !! وذات إ���س *�دق ��V? ���طره ھذا ا��C�س و�7�4ل 


�دان..... ا�=ورة وا��	ر "4ر��� �3 د�وان �7�4ل 
B " ا��3 ا�
... ا��!��%ت ا���ر "
  ، و
�ز��� �	رض 7�4ل و7�4ل،،،،)١٠٠-٨٢*��7 " (ا�وطن

  
  
  


�د�4  �	�� ھ��و�
د ���ب�
ر "ا�
ا�و�دة وا��,س و���ع ا��!م و
!ل ا����ة 
ن " 
�$� ?ا�را)دة، ور�
� ھ3 	�ر 4ن ��ل ا����ب �3 �4د 
�3 أ��? ا�=ورة و�)ن > زال 


�ت �
ر ��ث $ول!(:  
  

/	�A ا�&���( .�� (ح��(  
  

'A��أ  
  

  �ـــــــ#آLم وو.دة ��:� أ��    ا	درك �� ��' ا���ـــــــــــ#
  او 	�:م ا���4ــــــــــــــــــ#    ھل 	��ر ا�����ــــــــــــــ#

  وردى ��Aت ��' أ�وا�ــ#          �b ا��وك أK,��ـــــــــــ# 
  ��ت .��	# 	���ـــــــــــــ#        ــ#ـ
��ت أ.%�# أ��Kــــــــ
  #�ر ز��ن طو�ل 
�H' @وا�        ـــ#إ7%ص و.ب ��' أ���

  ط��ت أ���ـــــــــــــــــــــــ#        ـــــــــــــــــــ#
@رت آ�Lـــ
  L أ��ر �ز���ـــــــــــــــــ#        L ا��ر ��
��ـــــــــــــــــ#

  ��م ��ك ا�ت أ���ـــــــــــ#        ـ#ـأ���ـ...   	�ھت ا.%�ـ#
  
  


�دع و�رد 4!��� �أن ھ��ك ��ٍن  وا�ذى أ�ر ��5�م وا�و�دة وا��,س و�د أدرك" ا�	��ل4
ر "ا
  :��ن ��ل ��ر��ل��)م 4!�? �
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  ١٠  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

�ل �-�ا��C�7 ���ل ���   )ا�ح	�ة �1 ا�-��D( ا��"َّ
 

 أ�ــ�� 
 أدر
َت ا���د و	���� 

 ��
  !!وا�و.دة أ�م أ�
  وردي ا���:ود ��,�	'
ب �ن دم �ر���  cA7ُ د-!!  
  وا��وك 	�ل �7	���

 ��,Kن ��ن ور�!� أ�  
  آ��ت �.م -د أ��#

  ز��� أ�% �,%.  و
  "ر
�ت ا�دھر �# أ�ل
  و-�Aت .��	  �	��نِ 
  ���.ب أ�:د �  ��%
 ��
  !!4طوف �.�ط�ت �
��	  "��دس ا�2در �ر.
  إذ راح ھ���� ����� 

  �� ��ر ا�و�� ھل زا�ت
  !�ن -�  أذ
�ر ا�+�� ؟

  ود�ت ا�.م و�م ��!# 
  �ن ھ+رَك �  �ٌد @�� 

#��	Lَت وB�ِ �� ر.ل�"  
  !!� 	���... إن ر.ت ���دا 
  


� )��� �	��وا
�	!�� ادر)�� او �م �درك  
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  ١١  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

  )��Eم��� أ(  F��C��Eم��� أ
  

�ث ا�*ف �3 ��? ١٥ �4دى�=�  ا>4دادى ا

�ت �	ض )�ت!(�
*ر ��3 �3 ا�  ا�طرق �	راء )�ب �3 ا��رھ� ان وا�ب 

�
  ���ن �4! ��ا��ذ رأ�ك �
  

�E) /�  
  

# ا,:�"���:� ا�را�B� 	دل    ا+ل ا�# ا.ب �,ر .�� +���  
  ا-م وا.�رب وا,�M "داB:�   واذا ا�	دى ��:� �دو
  ز�د ا��.ر ا,�B�@ Mرا �ن ا+:�   و�ــو 
ــ�ن ا���ــ�د �@ل
  و ��ـــت �# ارA:ـــ�   ":ــذه �ــدى ا�	# ا.�:ـ�
  و ��ــHت �# .�:ـــ�    و 	ر�ر�ت �ن �7را	:�
  ���:ــ�.ــب ا�.���ــ� �.   �� �,ر ا�# ا.�ك �@ل
  ا�+��ل �ر���:� و,7رھ�   و ا.�ــك �@ـــل .ـــب
  �:� و�
ون �ن ا�داB:ـــ�   و ا
ـره �ن �!ف �داءا
  وا�
را�' �ن ط�= اھ:ــ�   وان 
ـ�ن ا,ل ا��روءة
  �!ــر �+��:ـــ�و و ��ـــود   وان 
�� ����� �ر"��:�
  ـ�و �ـــوف ا
ــرر -و�:ــ   ا.�ك �ــ� �,ر .�� +��
'!Bـ�A #� و ان .ـد@ـت   �:� #
  ا	+ول "# �وار�:� وا�
  ط�= و,��ت و
رم اھ'   و ان ��:ـــ� ���ـــ'

  
  

�ن 4!� و�رد R�� 3!4 Bو�
 3�
�روع "ر��  :ا�طرق �	راء �$ط�ع ا
  

  ... و�دي �� أ�
د
�

و�? و�? �� *ر"ت أن �وم..  ا�*�� �,��م ذ)ر�3 وP ،،أرو4ك  �A!� ط���� ��ا�	ر� ا

?�
   !! �? إ> ا��	ر ��$�م > 4روض أ�? �4? ��ل ا�ذى ا���ء ھذا �	!
�3 أن 
  


	��? ود�ك "!�: �� و��ل و��3 �� ا��م ..  
ك ك ك(ـْ  > ھل ،، �ك ك ك ،،�,ـْـ "�ل ــلْ  ،، ك ك ك ،،���كٍ  �تَ  ،،�
 !!(  

   !! ا�	روض وھذا ا��	ر ھذا �,	!م أ��3 �ر�� �و
�� ر�*ت

�ذ ـ أ�� أ�ت ��   !! ���ن ٩ �وا

�!� ـ ا5دب و�)�رة ا�*�� 4ز�
� ��� ـ 
=!ك  وھ3 ،،�*�دك رأ�ت أ����دا و ...  

و)ل 4!3 P �� دي�$�ل ��ب �3 وو�	�� )��ب ��د د)ور �7ل وإذا ،،و�
��)�ن ا 
  !! وأروع "�را
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  ١٢  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

 
  ��اغ 
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  ١٣  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
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  ١٤  ا���ق ا���د� إ�� ا�
�	�� ا�����
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ا��راغ ��b��ل� ���راً 
/.�0 �	.



 

  

 


