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 ض دميةُةكى طةٙشة؟!
 دصِٙذةٙةكى ئاصا

 دصِٙذاُةكا بةستةُط دا
 ئاصادٙا خ٘ة دبِٚت

 
3/11/2111 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دا مرىروطةها عشق تَي
 

 

 بةحرى رةشيد
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 مو تو دظىَ ى
 

 ًّ ت٘ دظَى ى
 ًّ بظ٘رى 

 ًّ ت٘دظَى ى 
 ًّ بطشَِٙى

 سٗرا ملّ بلةى ػةظ
 هَٚظ ئَٚذى ُةًِّٚ هَٚظ

..............6 
 

 ًّ ت٘دظَى ى 
 بَى ط٘تّ ٗ ثَى ط٘تّ

 ًّ ت٘دظَى ى 
 بَى ئاٗسى ٗ ضاظ ُقاُذْ

 ًّ ت٘دظَى ى
َّٔٚ ػري  ئةص ببٍ ئاظةكا ت

 اصادى هِاظ هةػَى تة بطةسَب ئ
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.........1 
 ًّ ت٘دظَى ى 

 خةُٗا ب تةظة ُةبٍِٚ
 ًّ ت٘دظَى ى

 طَٚبةسا سٗٙظاتٚا تة ئةصمب 
 تَِى مب

 خ٘اسْ ٗ ظةخ٘اسُا ًّ 
 تَِى خ٘ٓذاُا طِٚطَى تةبت
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........4 
 ًّ ت٘دظَى ى 

 هَٚظَّٚ تةدٗٗ ثةهَّٚ ط٘سبّ
 ٗ ي طةس هةػَى ًّ كةٓى بّ

 لذةظى هةػى تَٚ
 بلةْ سةرٗٙةكا سةؾ
 دطةي ًشٙا رى ُةسامب
 داك٘ رتةظ ئةفظاُةٗ 

 ئاػ٘ثا ج٘دامب
 ٗ ئةصخب٘ة خ٘دامب
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......5 
 ًّ ت٘دظَى ى

 ض ثةٙظَّٚ ئةظَِٚى 
 ًّ ًزٗٙى ُةكةْ

 ًّ ت٘دظَى ى
 ض طةسٓاتى ٗ ضريٗن
 ساطتٚا ًّ ِٓذا ُةكةْ

 ًّ ت٘دظَى ى
 ض ئاظا ب ئاطشى داُةكةْ

 ىبةهل٘ ئاطشى ي ئاطش
 ًَٚٔظاْ بلةّٙ
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......6 

 ًّ ت٘دظَى ى
 ض طٚظتةَ ٗ تٚتاي

 دُاظبةسا ًةدا ُةبّ
 ًّ ت٘دظَى ى 

 ئَٚذى ثشطٚاسا دةًى
 ٗ عةًشى ٗ ًشَُى رًّ ُةكةْ

 ًّ ت٘دظَى ى
 ت٘بٚى ئاطشةكى)دٗصةخى(
 ب ٙةكجاسى ًّ بظ٘رى

 ٓةس سؤر ُة
 ر ئاطشةكى بشةظٍ

 ٗ ئاطش ًّ ُةط٘رت
 ٗي ط٘تِا خ٘ةبطةسَ

 
26/4/2116 
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 دئاطرةكى ثاييسى دا
 

 رطةسًا دقةسطٍ
 ُٗضٙلة مبشَ

َٓٚؼتا ساطتى خةٙاهة  ساطتة 
 ُةكا بَى ٓةطتلشْ دا دخةُقٍ ٗ دطةسٙا

 بُ٘ٗةكا خاثِٚ٘ن دا ببٍِٚةًّ ظٚا خ٘ة دٓ
 ٗ ئةص صاسٗٗن

 دئاصسْ ٓةًى ٓةبْ٘
 ٗتَِى ئةُٗةبت

 ٗدُاظ تاسٙاػةظَى دا
 بُ٘ةكا جٚٔاُٚبَُ٘ىةب ٓ

 كى طظمػةسَ ٗ تشغ دبّ ثةسة
 دطةي باَٙى عؼقةكا 

 ثاٙضى بوِذ دفشْ
 ساطتٚا ظَى عظقا ك٘سة
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 دكةٗاُذْ
 ىَل صٗى صٗى ئةص ٓؼٚاسكشَ

 دةًا ساطتٚا ًّ ب٘ى 
 صةُطا ٓؼٚاسكشَُى

 دط٘تِةكا ػةظني دا
 ئةص ساٗةطتٚاُذٍٙ
 خبَٚش ميَِٚى "ًاَ"

 
 
 
 
 

28-29/9   /2111 
 ئٌٚاْ 
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 بةىلَ مامو
 

 ةًاً٘ خ٘ة ربريُةك -3
 ِٙةطاُع"سُةسَٙظة " 

 ثشًةتشطٚة ي طةستة
 بال دٍَٙ ٗ سَٗٙى خاثِٚ٘ن

 دةَ دٙاسكشى ة كا ُةبت )ًني(
 ٗددىَل تةدا بجةقت

 بشطى ٗ تَِٚٔى باسبلة
 ٗ ُةصظشة ةرظى جٔى ،ٓةس

َٓٚؼتا ُةفاًى  دٙاسة 
 ٙاْ ضٌا ئاخِٚلَّٚ تة دبِة باساْ 

 دباسْ؟! ٗب طةسًِذا
ًَٚشطا بَِٚٔظةداَُى   ُةئةصَ 

 ئاخِٚم ٗرامن ئةص
 ي دهةكى طةسَ ٗ طةسبةسداى دطةسَ

 دُاظ بٔاسةكا بَى ت٘خٚب دا
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 بوةٙضَ
 تؤ دخةُٗادا درَٙى

َُٚت ًّ خ٘ة ي تة  ُاطشْ ٗ خةٗ
 ًاَ حةساًّ ٗ حةالي ُابّ…ًاً٘

 بض ئاظ ٗ ئاخا تافٚى ُابّ
 "6ربريُةكة، ت٘ ُةًاٙى"

 طفشى ت٘
 ة ٗ ربريُةكةػةسَ بل

 ئةظ ٗاسة َٙى ب ػةسَ ٗ تشطَى 
 فشػم ب٘ى

 ٗطةهةكَّٚ ٗةكى تة رُاظ خ٘ة 
 دسةظّ

 ٗسَى بةسصة دكةْ
 ٗملّ دطةسْ

 دبَٚٔؼٚا خ٘ةدا 
 كُ٘رتٗىَل  ردةطت ددةى

 ةدبت ئاطشةكى ًشىتٗساطتٚا 
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َٓٚت ٗكةَُٚى  ًّ ب تة د
 
 بةىَل ًاً٘ -6

 بب٘سة ٗ ب٘سّٙ ُةئةًشة
 ًّ ُةدة ب ئةمحةقى بةسطظا طشَٙى

 .…ٗٓةسة
 ٙاسٙا بذةُطَى ًشٙا ُةكة ٗ بب٘سة

 بب٘سة ًاً٘ بب٘سة
 ػةسَ ٗ تشغ دفةسٓةُطا ًِذا

 ةظّسخةُقاُذى ُة ٗ د
 ُةٓؼٚا ًّ ساطتٚاٗى

 ئاطشَى ٓوةٗ 
 كةظّدبَى ى ًّ ئاخِٚم ٗ راْ دةس

 ُةفاًٚاًّ بَى طُ٘آٚةكا
 صاسٗكاُة ٙةٗ رعؼقةكا ػةظني

 دبّ
 ُةخَٚشًاً٘
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 ئَٚلظجاٙشْحةالي ٗ حةساَ 
 دفةسٓةُطا تةدا جٔى دطشْ

 ةْكبشطى ٗ تَِٚٔى باسد
 ىَل ٓةسضاٗابت

 ًَٚذ دًشْ٘ب ٓٚظى ٗ ئ
 ُةخَٚش ًاً٘

 ًّ َٙى ًاى دهةكى دّٙ
 ٗٓؼةكى ٓاظى

 ٓةسدٗٗ رى بوِذ دفشْ
 ت٘خٚبَّٚ ضَٚلشى

 قةدُةػَّٚ سَٙلَى ىَل بطشْ
 بب٘سة ًاً٘ بب٘سة  -

 ّٙ داُجَٚذاُةكة ٗ َٙشةكةسب٘
 " َى 4ا "بال صجنري

 ىتببت داٗٙا دةًَى ًزطش
 ٗ قةت ط٘ٓذاسٙا دةُطَى 

 ةًشٙاُةك
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 بب٘سة ًاً٘ بب٘سة  -- 

 ضاظَٚت تة ًاض دكةَ
 ط٘ص ئَٚذى

 ىَل ُةٗةَ منشا تة
 ٗ ٙاسٙا ب ئاصادٙا ثريٗصُةكةَ

 
29/9/2111 

 ُٚظشٗ 12طةعةت    
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 ئاخافتها تةو كةنى
 

 كةُى ٗئاخافتِا تة
  ٙاب٘ى  باَٙى ٓوٌزِٙا ًّ 

 ٗ بئَٚلجاسى ٓؼَى ًَِى
 ئَٚخظريكشى

 ي برياًِة ... خ٘ةصٙاًِة
 ئاطشةكى رظَى سةُطى درٗاس

 ًّ بظ٘رت
 ٗ بٔةرِّٙ ظى ٗاسَى

ًَٚزٗةسة  ر
 ُةهظى

 
  1/11/2111 

 2ئٌٚاْ/           
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 باوةرى و ذيو
  

 باٗةسى ٗ رّٙ
 دسةٗ دّٙ

 دٙةن قاصاَُى دا دكةهّ
 تَٚلةىل ئَٚم دبّ

 ادبّ ئَٚمتٓة
 لطشتِة رىئةٗ ئَٚ

 ضجاسا ُابت ئَٚم 
 

           6 
 ئَٚظاسى  ظَى ًاضى ٙة

ًَٚٔظاَُى خ٘دَى ي  ببٍ 
 ي طةستة حتةكا سٗٙت 

 بلةّٙ دا ٗ طتاُذَُى
 كى ساطترتة

 بال ئةٗ ببت خ٘دَى



19 

 

 ئاطر –تو   -ئةز 
 

 " ٓةظاهبةُذ1ّٙئةصٗ ت٘ ٗ ئاطش "
 " ئاًري1ّٙ" دٗرًِّٚ"1"

 دةًا دطةٓني ئَٚم دبنب خ٘ةىل
 ك٘ ٓوٌا ًةببت ئاطشُة

َّٙٚ ئاطشِٙني  ئةصٗ ٗ ت٘  دٗٗ دسُذة
 بَى ئاطش ُارّٙ

"o2دفةسٓةُطا ًةدا ر ئاطشى ضَٚذبت " 
َّٚٙ  بةسٗظارى ٗاْ كَٚؼة

َٓٚتة خ٘اُذْ  دكٌَٚٚا َٙى دا د
 ئةصٗ ئاطش ٗ ت٘  ئاطش

 بَى ب ئاطش ئةَ ُةضِة؟!
 ئةَ ب ئاطشى طُ٘ذ دخّ٘ٙ 

 ئةَ ب ئاطشى  بظ٘رّٙ
 َ ئاطشى دط٘رّٙي طةسئاطشى ئة

 ٗ ئةَ تَٚذا دبني سةرى 
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 ئةصَى  بٍ٘ٗٙ دُاظ بةفشَى دا 
 دػلةفتَى دا

 ًّ ظٚا ئاطشى كةٓى بلةَ
 خ٘ةثَى طةسَ بلةَ

 ةىَل دةًا طةسٗضاظَٚت ًّ ط٘تني ي برياًِ
 تٚقا تةب٘ٗ –تٚق 

 تةثف دداْ ئاطشى
 ٗاًّ طِ٘ٙذا خ٘اسى ب ئاطشىهة

 طةس ئاطش ظةًش ، دَى مب ئاطش
 َٚى ئاطشدات٘ رى ب

 دائاطش رى ببت ئاطش !!!
 دائةَ ٓةسطَى ، ي طةسطٚفلَى 

 بارَٙشظاُى َى ببني
 ٗاُةٙةكا تف باساُذَُى
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 ض رةنطة ذيهة ئةز دتةدا يهدا دمب
 

 ت٘ دبَى ػارُا ئاقاسَى هةػَى ًّ  
 ت٘دبَى ئةص

 دبَى ئةَ، دبَى ئةٗ،دبَى ئاخ ٗ ئامساْ
 ت٘تَِى دًَِٚى ت٘

 ٓةسٓةبُ٘ةن دبَى ت٘
 َِى ت٘ ُةبَى ٓةستؼت دبَى ت٘ت

 دةًا ئةص خ٘ة دبٍِٚ ظاال دبَى ت٘
 ض تؼت ُاًِٚت ت٘ 

 تؤ خب٘ة رى ُاًَِٚى تؤ
 دٗى دةًى دا ثَٚل٘ال ًشَُى دكةى

 تَِى داًّ بلةى ق٘سباْ
 ٗخ٘ رِٓذابَُ٘ى  سصطاسبلةى

 ٗ بضاَُى ضى َى تؤ؟!
 
 

      15/3/1999 
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 ئةو دةرطةيىَ
 

 ًةصْ ٗ ُةقؼاُذى
 ػةقاًَى طؼتى هظةس هَٚظا

 ٓةًى ُٚظشٗٙا 
 سؤرَٙت ئةِٙٚا

 كشَ ٗ كَٚض ط٘سن ٗ باص
 تَٚذا خشظة دبّ

َُّٚ خ٘ة تٚزدكةْ  ددا
َُٚضريةكادى  ب٘

 ئَٚتٍٚ ٗ طَٚ٘ى ٗ ثةكلةفتى رى 
 دةطتَٚت خ٘ة بوِذ دكةْ...
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 ض يسرةكا كةظهارة
  

 سَى ي ئةظِٚا دهٌَّٚ دطشت 
 ِطى  دا د ثةُطّٓٚظى دطٚ –ئاخِٚم 

ًَٚذ بَُ٘ٗى  بةسرةُطَّٚ بَى ئ٘
 ي طةس سَٙى  بة فشّٙ ٗ هَٚظَّٚ ط٘س

 ئَٚم دطشْ
 دظَّٚ بؼل٘سّٙ ٗ طشُزَِٙى

 رئاظاسَى ئةظَِٚى قةضاخ بلةْ
 ىَل ض ٓضسةكا كةظِة

 ًشى رداٙم دبّ
َّٙٚ -هةٗا حةٙشاُ٘ن  ثاٙضٗن 

َٚٚت ئةظِٚا خ٘ة بةسصة كشَُى   بّ٘ٙ توٚو
 ةًى هظى د –هظى ٗاسى 
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 ل خوة دطةرم
 

 تةدبٍِٚ  
 دبٍِٚتة دُظٍ تةدخةٗدا

 دسةظٍ طٚتافلَى ٗ رتة سصطاسُامب
 دًشَ ٗ سادمبة ظة  

 ٓةستة دبٍِٚ
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 قةلةمىَ  راشتى ىَ 
 
 
 

ًَٚضا ًِٚلشى  ي طةس 
 ط٘سدُظَٚظت

 تَِى طةس دٙشٗن بجاسَٙضت
 ربةسك٘.....

 ئريٗ هظى ٗاسى
 تَِى" دةسبشِٙة "

 
  18/8/1996 
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 شثيَدىَ  جيهود دبو شةقامىَ ظىَ
 

 
 

 ظَى طجَٚذَى ) جِٚ٘د( دب٘ ػةقاًَى
 طؼتى ،داٗةتى ، طةٙشاُضى خش دةسباص دبْ٘

  سةخَى دى، دةًا طةٓؼتٍٚ بةسدةسطةٓى
 -ط٘تّ:

 ئريٗكة سَٙذاْ تَِى ب٘ ثاطج٘ستَّٚ
 ئةص ي طةسة

 ًّ تف كشة خ٘ةٗ ئةٗ خةُٗا 
 ًّ دٙتى
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stop 

 ئةظ ٓؼَى ظاسَى  
 اذةُطا ظى ٗاسٙدفةسٓ

 َٙى ب٘ى بةال طةسَى ًّ
 ٗ ظةدطةسَ ب٘ دساُذاتٚا )ئةص( َى  

 ئةٗا طةس رُ٘ى
 ب٘ى صاسٗكةكى كض طشٙ٘ن

 ٗي بَِٚٔا داَٙى دطشٙت
 ٙا خ٘ةسسصطا

 اُى دا دبٍِٚٚدئَٚخظريكشُا ظى ك
 ئةَٗى ت٘كشى
 ٌَٓٚا ئاصادَٙى

 ٗ طٚتافلا تة دثةسَٙظت
 2ئٌٚاْ /

2/11/2111 
 تى سٗٙذابشاط   7/11/2111
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 س ل شةريَكدويى ئيَظارى دةمىَ فتارىَ كرم و 
 

 دٗٓى ئَٚظاسى دةًَى فتاسَى كشَ ٗ كَٚض ي طةس
 "قً٘شَٙى" دبُ٘ة سَٙض،  "هةٙالَٙى"خِ٘ٙا 

 ضا،دطةي هَٚذاُا دآ٘ىَل ، كشًا دط٘تة كَٚ
 داٗةت ابةسظَى ئاٗاصَى خ٘ةػة !؟

 ئةظشٗ ُ٘با ًةٙة  ط٘بة ٙاٗةٙة -
َُّٚ  ٗة ًَٚٔظا َّٙٚ ًةُة ئةَ   ُة  ّٓ٘ٙ  

 دٙ٘اْ  طةسَ  ب٘ٗ، هةٙال ٗ قً٘شى رُاظ  
 دفشّٙ !!

  -طةسٗةسى دط٘ت :
َٙٚت   ض ٓضسا ُةكةت ئةظة ًّ 

 ضَٚلشّٙ  
 

 ئَٚظاسٙةكا سةًةصاَُى 
 
1999 
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 مرنا يةمى  زيهدة ذى درةظو ، طةشرتيو

 
 
 

 ٓٚظى ٙة، طةسًرتّٙ خ٘ةصى ٙة، بال كةغ ٓضسا 
 ّ  باٗةسى ثَى ُِٚة، "سةػبِٚى َى " ُةكةت ، ً

 ئةظ ساطتٚا ساطتى َى  ٙة ، ئةظة ٓةًى ٗاْ 
َّٙٚ ًّ دظٚٚاْ    ئاسًاُج ٗ ٓٚظٚا ظٕ دكةت 
 ئةٗدُٚا ًشؤظ تَٚذا ًشؤظ ُةبّ ، تَِى ك٘ػتا 

 عةػقَى ئاسًاُج بت، بال باٗةسكةَ ٗ قةد ثةػٌٚاْ ُامب
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 تةديت دويى دةمىَ موختارىَ طوندىَ مة،

 
 
 
 

ًٚا دكشة طشى، ثرت رًةٓةكى ًشى، طُ٘ذٙا ٓة 
خبَٚشا ٗى خ٘اسْ ، ًة ٓٚظى دكشْ ٓةس ٓةٙظ  ظًةػٚ

ً٘ختاسةن ًشبا، دا ربؤ خاتشا ػٚظا حَٚبةتى ُةًاٙباْ ، 
ىَل ئريٗكة  بَٚؼٚف دبّ ػٚظا ً٘ختاسَى دةًى ، سَٙم ي 

 ًشَُى رى طشتّ ٗ ُةًشى هظةس ُاظَى خ٘ة تاث٘كشْ !؟
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 دويى لصةر ثةيصكا
 ساٗةطتٚاَ

 سًاُا خ٘دَى ساٗةطتٚاْب فة
 قةدةغةٙة

 ضبلةَ...بوظٍ -

 هظني طةسبشة -
 باػة بِظٍ-
 بال بةغ ُاظَى خ٘دَى بِٚة  -
 كٚؽ خ٘دَى ئةَٗى ي ئةمساُى -

 ٙاْ ئةظَّٚ ي ئةسدى.
 طةسَى ٗى بربْ ٗ ثٚابنب دادطةَٓى  -
 

  رَٗى سؤرَى ٗةسة 
َّٙٚ بّ٘ٗٙ   بَى طةسَ  ٗ ثَٚت ًّ 

 ثَٚجلَّٚ ك٘سطٚلا خ٘دَى 
 

 1997/ 26/27ةظاػ
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 عةمو زةالمىَ شةظىَ ية 
 
 

 ربوى خةجنةسَى  
 طَٚشة ٗ خةجنةسَى 

 ضشا ك٘رة!؟
ًَٚشاٙة  ًَٚشَى ب طةد   عةً٘ 

 ٓى ب٘ٗة
 ب ثةجنا 

 خبشًضِٚت طِٚطى "طِٚةًَى"
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 ئاشتى
 ظٚا بزٙت

 رٙاْ ربةس سةظى
 بذٗٙظ كةت

 ددةسٙا   ئَٚجة ، دا
 ئاػتى بذةطت كةفت

 
 ثاطج٘ست

 تظٚا ت٘خٚبا برب
 ب ثاطج٘ست

 بَى ضاسةكشْ، تف كشة خ٘ة ٗ ٓةًى 
 رَٙذةسَّٙ ثاطج٘ستا

 ت٘خٚب بشى
 ىَل دطشتٚخاَُى دا سصى 
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 شةرم
 
 
 

 ظٚا قةٙذا بؼلَِٚت
 ي طةس سةؿظفا تاصى سِٗٙت

 داْ بةسػةق ٗ ثَِٚا
 كةطَى ُةط٘ت :

 ةكَى ثَى بنب!!محًافَى ًشؤظى ٙة ؟!سة
 ٓةًٚا ط٘ت:
 ةْطَٚذاسة بذ

 طةهةن بَى ػةسًٚا كشى
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 دويى ل شةر شةقامىَ طشتى
 

                          3 
 تف ي بةرْ ٗ باال ًة دباسى

 ًةدكش ٓةٗاس كا ئاصادى
 ئريٗكة رى

 تف ثريٗصتشة ردٗٓى
 ب٘ بةرُا ك٘سدَى دكةت ػةسَى " بشاك٘رى"

 ٙاْ رى بَٚزت  ط٘ساْ ٗ بادِٙى
 

                 6 
 دٙ٘اُا ًريى دٗٓى بةساًبةس 

 هِاظ قةفةطا طُ٘ا ٓباسَٙى
 دةُطَى ئاصادَٙى دحشرى

 ئريٗكة رى بةساًبةس ًريَى بارَٙشى 
 ك٘تشَّٙ طجى

 دبَٚزْ: بزٙت ئاػتى ٗ دمي٘كشاطى
 مبشَى ػةسَى ك٘سد ك٘رى
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                         1 

 دٗٓى ي باصاسى دةطتة طةس 
 خِ٘ٙا قاسةًاُا دب٘ ثَٚلى ٓ٘ظا

 ئريٗكةرى
 اسَى ئاصاد ، خّ٘ٙ تَى  كشّٙ، ي باص

 فشٗتّ ، دصّٙ
 ....بذةطتَى ٓةهجةسطت ٗ ٓ٘ظا 

               4 
 دٗٓى هظةس ثةٙلةسَى "خاَُى"

 حِط ب٘ٗ –ضةكٚض ٗ ًآ٘ال حِطة 
 ثةٙلةس رط٘سةثاَُى  ِٓذاكش

 دٙلتات٘سَى صةًاُى هظةس ضاُذْ
 ئريٗكةرى ثةٙلةسَّٙ 

 قاسةًاُا ٓةس بةسصةُة 
 ٓةسبةسصةُة

 

16-8-1994 
S – B 12 
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 مو دظيَت تيَرببم
 

 رَٗى ج٘اُٚا ثَٚزاَُى ٓضساًّ
 بّ ثَى كشى

 ٗ دُاظذا كَِ٘ٙى 
 ك٘ضةسَٙى ظةداى

  ---   ----    ---- 
 ًّ دظَٚت ئةظ حةصا ئاطشّٙ

 ظَى ٓؼَى  ٓاس
 َٙى ئاطةٖ رخ٘ة ُةًاٙى

 طةس رُ٘ى
 بلةت بةُذةٗاسَى

 عؼقةكا ًشى 
 

 
3- 11- 2111 

 ئٌٚاْ
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 ى جةشتةيىَ ئازرىذكةربا ظ
 
 
 

 دمب ُ٘رداسَى بَٚٔؼلشَُى
 ُٗةػٍَٚ سَى

 هظَى ب٘سكاُا ثةقى بطشَ 
 ٗ رٓاظٚبُ٘ا خ٘ة  ظةطةسَ 

 
4- 11- 2111 
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 نقمةدعشقىَ دا يىَ دخ

 
 

 ٗ صَٙذةتش  عاػق  دمب
 ..…دًشَ 

 دطةسَ ي صِٙذٙبُ٘ا خ٘ة 
  -ت٘ –تَِى دا مبَِٚى 

 ئةٗ صِٙذةٙا ًّ  دئاسَِٙى 
 
 

4- 11- 2111 
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 ض ترشة
  
 دتشطٍ  رٓةس تؼتى دتشطٍ 

 رساطتٚا  خ٘ة دتشطٍ
 رعةػقا تة دتشطٍ

 ٚاَُى ًّ َٙى داطريكشىكتشطَى ئةظ 
 ُةك٘  ئةرى  ببٍ تشغ
 ٗةكى  تؤ ب٘ى  تشغ

 مبشَ اٗ ر تشط
 

3-4- 11- 2111 
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 ظىَ شثيَدىَ
 

 جاسا ئَٚلَى
 ًّ ردي ظٚا  بلةَ

  ُظَٚزا عؼقَى
 ( بضةًٍِٚ ُعاُىخ٘ة ب٘ ) ػَٚخَى طة

 ٗ بضٍ ط٘جذَى 
 
 

6- 11-2111 
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 ذ تر شا خوة
 ظٍ  ػةسةكى ) ئةتً٘ى( دكة

   ظاْٗ ُةػٍَٚ ببٍ ػةس
 ٗ دةسطةَٓى  تشطَى  ربّ ببٍ

 كة٘ض قاسةًاُةكى  تشطِ
 دُاظ خ٘ةدا ػةسةظاُةكى  ػ٘سةػطَٚشة

 ٗ بةساًبةس  تة دبت 
 ئَٚتٍٚ ٗ طَٚ٘ٙةكى تش طِ٘ن 

 خ٘ة   دئَٚخظريكشَُى دا  سٗةن  ٓةًى رَٙى   ٓة 
 ىب٘ساُذ

 ُة ئةٗة َٙى ٓةًى دةًا   ..دَى بَٚزى  
 دةُطَى خ٘ة بوِذ دكش

 ٗ خ٘ة ر تشطا 
    خ٘دَى رى سصطاس كشى 

  دٙاسة تؤ تَِى ساطتٚا 
 ًّ دصاَُى   تشطا

 هةٗا ػارُةكا دةظ بلةُى َى
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 ٗ بةساًبةس طشُزِٙا تة
 دمب ثةٙلةسةكى  ٓؼم ٗ سةق

 ظٍ رىٓةتا ُةػٍَٚ بشة
 ئةظ دميةُة

 ُةجَٔى هَٚطةسٙاْ  ٗ ٓضسكشَُى ٙة
 ساطتٚةكا سٗٙظة

 ٗٓةًى صاُني ٗ فةهظةفة
 دبّ  ئةهٚف بَٚتلَٚت صاسٗكاُة

 ٗ طةهةن جاساْ
 .كةسرى ثَى دكةُّ

 
6- 11-  2111 

 ئٌٚاْ
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 دثرشياركرنىَ دا

 
 َٙى بٍ٘ٙ ثشطٚاس 

 ٗ بةسطظَّٚ ث٘ٙض
 سَٙلَى ملّ دطشْ

 ي ثؼت َٗى عةػقا
 ثشطٚاس ثشى

 دُاظ خ٘ةدا
 دطةي تةدا 

 دكةظٍ داْ ٗطتاُذَُى 
 ٗ ئةجناَ دبت 

 بضاظةكا ًشى 
 

5- 11- 2111 
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 راشتيا عشقامو
 

 ةثشطٚاسةكا ئاهؤص
 ت٘ب طاُآى بةسطظ ددةى

 تَِى تؤ طشى  ٗ ثةٙظَّٚ
 ُظَٚظى دخِ٘ٙى

 ُضامن دَى  كةُطى
 دساطتٚا ًّ طةٓى 

 ٗ ئَٚذى ئةرى
 )ًاي( داسٍِٙ تةُا هظى  ٗاسَى  دبَٚزَُى

 
8- 11-  2111 

 ت٘ –ئة 
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 خمابو لبةرامبةرى
 

 ظَى كةطاتٚا دخ٘ةدا  ِٓذاب٘ى
 ئةصَى طةسٗن

 دساٗةطتٍ ٗ ط٘سةتَى )اهفاحتة( دخٍِ٘ٙ
 ِٓذابُ٘ٗا تة  ٗ ٓاظٚبُ٘اًّ

 َٙٚت هَٚم بةسصةبّ٘ٗٙ
 دك٘ٙشاتٚا ظَى عؼقَى دا

 جاس ظةد جِقٍ
 ٗ رُٚؼلةكَى ظة ظاسَى دمب 

 ٗ ظاسَٙبُ٘اًّ
َُٚت دٓؼٚاسَٙى دا دبٍِٚ  .دبت بةٓٚذاسٙا خةٗ

َٗٙظة ، دظٚا ض دميةْ   رئريٗ 
 ًّ ي طةس سَى ساطت ُةكةْ

 ٗدطةي ض صِٙذةٙاْ
 ًّ كةٓى ُةكةْ

9- 11-  2111 
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 تةدا عشقا د
 

 بَى ٓؽ دكةظٍ 
 ػةظ ُِٚة دطةي دةسًاَُى 
 ُةُظٍ ٗ بَى ٓؼلشَُى ُةمب ٓةظاي

 بُ٘ةكَىسثريٗص تشى رٓة
 َِٙة َٙى  ُةربريكشَُىهةٗا تؤ دبَى ٗ
 دكةمن ٗةكى بَى ػةسًى َى ُٚٗ ئةص دمب  كة

 ٗ دك٘ٙشاتٚا ًِذا
 دبت  ئاطشةكى  درٗاس 

َٓٚالى  ٗ دبةسٙت ظى كٚاَُى  تة
 ًشى ٗ هلٚظٚا بارَٙشظاُى َى 

 ده٘ظاُٚةكَى ثَى بنب ٗ بّ ئاخ بلّ
 ساطتٚا ًِة دكةمن ٗطشى 

 تَِى ثةسداغةكا طجى
 ذادبت ٓةظاال ساطتٚا ئةصتَٚ
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 دًشَ  ٗ دًشَُى دا 
 ُةٓؽ دكةظٍ

 دكةَ ثشطٚاس ٗ ثشطٚاس ئَٚذى
 ُةضاسدبّ

 بةسطظا عؼقاًّ بذةْ
 ىَل دٙظاْ دمب كةُٚةكى )ئةمحةق(

 ٗردي دكةمن
 بشاطتى ))ًةٓضةهةٙة(( 

َِٗٙة  عؼق ٗ كةُى ٗ 
 رٓةظذٗٗ طى دبّ

 ٗ دبّ ئةٗ كةُى َى رطشى ثةٙذا ب٘ٗى
 ٗ دطشٙت 

 ئَٚذى جاسةكادى دمب
 كَى دطشى دا ئةٗ صاسٗ

 دخةٗ ض٘ٗى ٗ دُظٍ
 

11- 11 – 2111 
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 باوةربكة ذظىَ باوةرى يا تو تيَدا
 

 باٗةسبلة ظَى ئَٚظاسَى
 ئةصًشمية

 ٗي ًشَُى دطةسَ
 دظَى جٚٔاُا ثش ثَٚزاُذا 

 ُةػٍَٚ  تَِى  ضشكةٙة كَى رى تةببٍِٚ
 هةٗا ثةُا خ٘ة دمب بةس ثَٚلَى  

 ًةٙا طادة
 ٗ تَٚذا

 ي تة دطةسَ 
 دطةي بَٚذةُطٚا  ئةصٗ ػةظ
 ئةَ تَٚذا

 ت٘ دَٙى ى تاسٙا ػةظَى
 ٗ ئةص تَٚذا 
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 دكةمن ..دكةمن 
 بباٗةسَ طجَٚذَى 

 جاسةكادى دَى ي تةطةسَ
 تؤ ٙاب٘ى ٓةبْ٘ ٗ ُةبْ٘

 ئَٚذى ًّ تشغ ُةًاٙة
 تشطاًّ ٙاب٘ى

 هةحضةٙةكا  ربريكشَُى  
 ٗ خمابّ ًّ دظَٚت 

 رتة بشةظٍ
َٗٙظة تشة  رًشَُى رى طةهةن 

 كشَُى  ٗ كٚاَُى كةُى دةًا ئة
  . …دبٚت ط٘هةكا 

 ضشًظى ٗ دكةظت
 

11- 11 – 2111 
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 ئةظ ئيَظارة ذى

 
 بال ببت )ؿفش( 

 هَٚذاُا دهٌَّٚ
َٔٚتبال ب   داٗى ب

َٓٚظََِٚى   ئَٚذى ُةًا 
 هظاُذُا ٓضسَى

 ٗ صجنريا عؼقاتة
 َٚىٓةُاطا دميآ

 .ٓولَٚؼا
 

 
                                 12- 11- 2111 

 
 



52 

 

 شةظةو شةظ دبت
 

 جٚذىافوٌةكى تش
 ٗ طةس رُ٘ى

 ٓةطتلشُةكادى
 دبت فةهظةفا جان دسَٙذ

ًَّٚ  ٓةًى ٗاْ ئَٚذٙة 
 ظَى داَٗٙى بّ٘ٗٙ داظ

 دبّ  ئ٘ت٘باُةكا ئةٗسٗثى
 ب خ٘ة دكةمن

 ٗر كةسبا تفَى ي خ٘ة دكةَ
 دى ىُةكةطةك

 
 

                             14- 11- 2111  
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  وى يةشثيَدةيةكا ز
 

 ٗ دسةُط تةدبٍِٚ 
 هلٚظٚاهَٚذاُا صةُطا دىَل  خ٘ةًة

 ُٗةػٍَٚ تةُاسٍِٗٙ 
====     ====    ==== 

 تؤ دَٓى ى ٗ سةُطَى سةؾ
 دبت تاسٙا ٓضساًّ
 بشٙظى ربةسدسةظّ

 ب٘جاسائَٚلَى ٙة
 ي سةػاتَٚى عاػق ببٍ

 ئةٗ سةُطَى دٓةًى رَٙى خ٘ةدا 
 ًّ ُةظٚاٙى
 ظَى طجَٚذَى

 ا بلةتظٚاْ ُةًا تَٚش
 

                                 13- 11 -  2111 
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 يموتونابيهى ئةزىَ بو
 

 سٗرُاًا بريةٗةسٙا
َّٙٚ ت٘سة ٗ ظاسَى  َِٗٙة  ثش ر 

 ًّ ُةبِٚة، دٙنت
 َِٗٙة ٙةكى دٙرتَى

 ظاسَى ٙة
 ي برياًِة  ٗ طةهةن جاساْ

 ًّ رى ٓ٘ػذاسٙا  داى صاسٗكَّٚ خ٘ة
 ئاطشُةَٙى  ٙاسٙا ٙة

 اُةكى ٓةسدةَ ئا سٙاى ٙة ئاطش كٚ
 ئةطةس ئاسًاجنا تة ر ئاطشى 

 ئاطشبت 
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 ُضامن تةض ر ئاطشى دظَٚت ؟!؟
 دفةسٓةُطا تةدا 

 ئاطش دظٚا ٓةسى ٓى بت 
 دٙاسة ت٘رى ًِٚا 

َٓٚزاٙى ى((  ))طةٙذاَٙى 
 ب ط٘تِا َٙى بةساًبةس تةُابى

15-11-2115 
 
 

ٗ م ٓةًى دُاظبةسا ساطتٚا ًّ ٗ ثَٚٚاسٙلشُا تةدا دبّ ئَٚ
 ة دثةقّ تَِى تف دبت  بةٓشاًِ
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 يىَ بلةزة ئريو بايىَ عشقىَ
 

 دق٘الضلَّٚ تاسى دا 
 ي ػةسًَى دطةست

ٌَِٓٚى خ٘ٓذاُا ىَل طاسدبت  ب 
َٓٚذى ٙا دًشت َٓٚذى ،   ٗ 

 ئَٚذى  ثةٙظَّٚ ت٘سة
 رُاظ فةسٓةُطا ًة قةضاخ دبّ 

 ٗهِاظ  ًاهَٚت بةسُٚاغ
 خ٘ة جٕ دبّ

 بريا طرتاُا فولو٘سى
 ) طشَى طرياب طريا(()

َٓٚت ٗ خب٘ة دكةمن  د
 

 18- 11-  2111  
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 ثةيظيَو ئازرى
 

 دٓؼةكى ٓاسدا 
 دظَّٚ دخةٗبضّ

 
 

19-11-2111 
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 ضاظيَو ذ بيهيهىَ شل
 

 دٌَٙةكى ٓةسدةَ ط٘ي
 رٓةظ دسةظّ 

 ُةك٘ هَٚم عاػق بنب 
 دةسٙاَٙى طشى دا دٗ 

 خبةُقّ
 
 

 2111 – 11 – 19 -18ػةظا                      
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 ل خوةبطةرة

 
 ٗساطتٚا خ٘ة ٓوٚظشة 

 ي ثؼت َٗى عؼقا
 ئاطشى دباسِٙت

َٓٚضة  َِٗٙةٙةكى صِٙذى ظةط٘
 بالخ٘دَى ببت

 ٙةكى ً٘رٙالُلَٚتً٘
 دةطتتَٚظةداى
 ٗب ٗةسٙت

 بةهل٘ ت٘سةبُ٘ا تة ردةًى 
 ظةطةسِٙت
 ٙاْ ٗةٓةٙة

 دهَٚطةسٙاُا خ٘ةدا 
 ًّ ببَِٚى
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 ئةص تَٚذا  ٗببٍ ثاػاَٙى دةًَى
 ساطتٚا تةٙاي ساطتى َى  

 دطةسٙت
 ٗ دسةٗ تةر سَى ظاسَى دكةْ

 ظاالتٚا تؤ تَٚذا 
 ركةسبا ثشُةكة
 طجَٚذة ٗئَٚظاسٙا

 ي خ٘ة ًاسة ُةكة
 

19- 11 – 2111 
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 يةمى يةبوى و نةبونا

 
 هزَٙش ثَٚالظا خ٘ةدا ببٍِٚ

 تَِى تُ٘ةبى
 ًّ ُةباٗةسة

 رتة دةسكةظٍ 
 هةفَُ٘ى ضجاس ٗ تة

 ظةُةكةَ
 
 

19- 21 – 11 – 2111 
 ػظاْ –تة 

 حظّ ئاظا
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 ظيانا بةرشظدانىَ
 

 ب ٓةًاْ ساًاْ 
 ٗ دٓةًاْ دةًذا
 بَى ئةطةسٗ ٓ٘كاس

 دفةسٓةُطا ًِذا بَى جّٔ
 ٗخ٘ةي ثاٗاَُى ٓضساًّ

 ُاطشْ
 فَٚشببة ، بَى ئةطةس

 بشٙاسا ي طةس بةسطظَّٚ ًّ ُةدة
َُّٚ ئةص دُاظذا ، درٗاستش  ُةكةرا

 بطشة هلضسا خ٘ة خ٘ة
 ٗ هةصَى ُةكة

 بةسطظَّٚ طةسَ ٗ بوِذ ي خ٘ة كةٓى ُةكة
 طةسٗ ٓ٘كاسائة ًّ ي

 ًَٚٔظاْ بلة
13/11/2111 
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 مو دظيَت

 
 

 دطةي ظَى طةسئَٚؼَى  
 دسةُطى ػةظَى

 رظَى دُٚاَٙى
 دةسكةظٍ

 ٗ دٗٙش.... دٗٙش بشةظٍ
 ىَل ربريُةكة

 سةظني رى  ُةٓةًى دةًا
 ًةتشغ ٗ هةسصٗ  ػةس

 ئٚؼةظ تَِى
 دةسطةَٓى سةظَى ظةكشى ٙة

َٔٚوة ئةٗ عؼقا  ب
 ثريٗص
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 دثريٗصٙا خ٘دا 
 مبِٚت

 جٚٔاُا دُاظ ظَى
 ثشى دسةٗ خاثاُذْ دا

 بال ُةٓةسًت
 ُةكةُت ٗ كةغ ثَى 

 ده٘ظاَُٚى
 ب ظى دىل ببة

 ربريُةكة
 ت٘ ٗا تَٚذا

 رَى باس ُةكة
 سةظِٚا ًّ ثريٗص ساطشتِا 

 تةٙةعؼقا
 ٗ ساطتٚا ًّ رى 

 ن دبَِٚىٗة
 ب٘سكاُةكا ثةقى ٙةٗ 

 .…ُةدٗٙشة تَٚذا ببٍ 



65 

 

 ٗطةس رُ٘ى سُٗذكَٚت تة
 بنب ده٘ثَٚت ئاطشى

 ٗ بَى بٔابنب
 رتشطا ط٘بةٙة

 طشَٙى ئةظ ػةظة
 بةٓٚٚا عؼقا ًشى ٙة

 ٗدكةَُٚى تةدا  ِٓذا دبت
 جاسةكَى تَِى 

 سَٙضَى ي ساطتٚاًّ بطشة
 ٗ سةظِٚا ًّ ثريٗص ساطشة
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  ظىَ شثيَدىَ
 

 ك٘ضةسةكى، ك٘ضبةسَ 
 ي ساطتٚا تةٗ ُةٓؼٚا خ٘ة دطةسَ

 دَى ٓةسَ
 باٗةسبلة رٗاسَى ًّ باسكشى

 قةد ُاظةطةسَ
 بضاُة .... ثاٗاَُى ت٘ تَٚذا 

 ًَٚشطةكا ٓؼلاسةٙة
 جَٔى عؼقاًّ

 تَٚذا ُةًاٙة
 

24/11/2111                  
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 كرنىَبهاظىَ تةيىَ نةذبي
 

 ئةظ ُاظة ٙة
 َٙى ًّ بةسةظ ظةرِٙةكا ُ٘ى دبت 

 بَى ى ًّ ئاطةٖ رخ٘ة ٓةبت
 ئةصَى دضٍ ًّٗ دظَٚت دطةهذا بضٍ

 ُاظَى تة كوٚال رٙاَُى ٙة
 ٓةًى ٗاْ طشَٙلَٚت ًّ خةْٗ

 ب ظةدٙتِا ٗاْ ددٙت......
 ٓةبُ٘ا ًّ خ٘ة دُاظَى تةدا دبِٚت
 ت٘ى ئةٗ خةُٗا ب٘ى ساطتٚا رٙاُاًّ

 َٙى طةسٗ  بةسدا دظى رَٙى 
 ًّ دبَِٚى طةجنةكى ػةٌٓ٘ص 

 ٗ دئاصسَِٙى تةظ كٚاَُى ٓةرٗن
 باػرتة ئةظ سةػةباَٙى

َٓٚت   رُاظَى تة د
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 ةس فِٚتٔب ًّ 

 ًّ دظَٚت بظى سةُطى مبشَ
 ئةظ سةُطَى ًشَُى 

 ًشَُى هبةس ًّ دكةت طةٙشاُطةٖ
 ب صٗٙرتّٙ دةَ، ًّ دظَٚت مبشَ

 ئةسَى ٗةٓةٙة
 تئةظة ثةٙاًا ًشَُى ب

 ٙاْ رى حةصا ًّ ٓةس ر ٓةبَُ٘ى 
 ئةظةبت

 ضَٚذبت، ئةظة بت
 تؼتةكى دٙرت بت

 رَٙم ج٘داُاكةت َىػق، ًشْ ٗ رٙاُةع
 ُاظَى تةرى ٗةطا

 ضَٚذبت دةسطةَٓى  ًشَُى بت
 ٗ ضَٚذبت دةسطةَٓى رٙاَُى بت 

 ضَٚذبت....
 ئةظة رى درٙاُا ًِذا 
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 ُة تؼتةكى ُ٘ى ٙة
 َٓٚؼتا صاسٗن بَ٘ٗ

 دا ددٙت  ًّ رٙاْ دًشَُى
 ىَل دٙتِةكا دِٙ٘ٗ ظة ب٘ٗة

 ض ساطتٚةكا ٓ٘مشةُذاُة تَٚذاُة ب٘ٗ
 ئةصَى دطةٍٓ

 طةٓؼنت رى دٙظاْ ٗةٓةٙة
 ًشْ بت

 دطةي َٗى ثةٙظا ئةظ بابةتة
 ئاصساُذى

 ئَٚذى ض ٓضسةن
 ًّ ُآةرِٙت

 تَِى ئةظ ُاظَى تةٙى 
 بَى ًفاُةبت

 ٙا ب ٓةبُ٘ٗا ًّ دكةتسَٙى ك٘ ٙا
 ٗ ئةص دمب

 سةكى بَى ٓةبْ٘ٗثَٚٚاسٙلة
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 مو دظيَت

 
 ظَى ئَٚظاسَى ًشُا خ٘ةساطةٍِٓٚ

 ئةٗ صِٙذةٙا..…ئةى
 ىب٘ى جٚٔاُةكا قةدةغةكش

 ٗ ئةص ب٘ دًشَ
 

11=11=2111 
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 ئيشةظ

 
 دخ٘اُذُا عؼقةُاًاتةدا

 ػةسًني دمب
 ئَٚتُٚ٘ا ت٘ تَٚذا

 كشَ ٓؼلة ثةٙلةس
 تَِى ٗسُذن ُةبّ

 ٓةستؼت دظى كٚاُى دا
 رهظَِٚى ساٗةطتٚا

 هظى ٗاسى حاىَل عؼقَى ئةظةٙة
 عؼق تاٗاُة

 ٗدظَٚت عاػق بَِٚة طضاداْ
َّٙٚ دضةسخَى )تاسى( َٙى دا  ئةَ 

 طٔ٘سّٙ تَِى دٓزًاسَى داٙة
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 دسةٗابلة
 ساطتٚا خ٘ة دك٘الُلَٚت

 ظى بارَٙشٗكى  دا ِٓذاكة
 ي ض صِٙذةٙا عاػق ُةبة

 ئةظة ٗاسَى
 خاغ ٗ جةُطاٗةساٙةًَٚش

 كشِٙةخ٘ة ُة لآَٚؼتا ٓضس داٙ
 رَى دبّ

 ٗتفَى ىَل دكةْ
 طةسى ي عؼقَى دبشْ

 ٙاطا هذٙظ حةصا خ٘ة دةسدكةْ
 ًّ ٗ تةي طاساَُى 
 بَى سةٗػت دكةْ

 عؼقاتة ثريٗصة
ًَٚز ٗةسة ثريٗصى  ٗ ر
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 هظى ٗاسى بَى ٓةتلشّٙ
 )صةسدةػتَى( ٙةعؼقا تة رئاطشَى 

 ثريٗصتش رٓةس تؼتى ٙة 
 بال طةسَى ًة بشْ

 ِّٗ رػةسًا َٙى خ٘ة بضةًٚ
 دٙتِاًة رٙاَُى ثريٗص دكةت

 ُظَٚزا ًة ثاقزة
َّٗٙ خ٘ةدا خبةُق  ّبال ددسة

 ٗئةَ صَٙذةتش
 عاػق دبٚت

 خ٘دَى دفةسٓةُطاًةدا
 عؼقةٗ

 ظَٚز عؼقةكادى ٙةُ
 ُظَٚزاًة

 دًضطةفتا بةُذةٗاسٙاٗاُذا
 ٓاظى ٙة

 ثريٗصٙاًة دط٘تِا ًةداٙة
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 ٗخ٘ةط٘تِا ٗاْ
 تَٚلذاُا رٙاَُى ٙة

 بّسةؾ د ا ًةديقٗب عةػ
 ذاسَى ددةَْٚهةٗا عؼقاًة ي ط

َّٚٙ  ٗفت٘اي كاسَّٙ خ٘ة
 دسةُذة ددةْ
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 ض عشقة توظاريَكرى
 

 خ٘ة ب٘ طٚتافلا بةرُاَٗى
 دضةًِٚى

 ئةظ  ٓٚتوةسَى  بِاظ ٗ دةُط 
 ئريٗ ئَٚخظريَى خةُٗاٗىَ 

 ي ٓٚظٚا سؤرةكا دَٙى
 كادَى بض سةُط ئَٚت

 جاسةكادى  خاًةَٙى خ٘ة بطشة
 ِظَٚظىٗ ب

 ثةست٘كا خ٘ة ب دًٗآى بِٚى
 

27-11-2111 
 ؿافٚة
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 ظىَ ئيَظارىَ
 

 ب عةػقا خ٘ة دكةمن
 ئةٗا  ب٘ى  

 داطتاُةكا ئةُذَٙؼة ٙى 
 ٗ دػةظائَٚلَى دا

 ركةسبا
 بةسٓاظَٚتى 

 ًٗشى
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 ببورة نةعاشقىَ
 
 

 ًة  هةحضةٙةكا طٚلظى
 ٗ ًّ قةد ُةظٚا ٙة
 عؼقَى دكشٙاسةكا

 جاُذاسى دا
 ًٍِٚسٔةب

 ًّ دظَٚت دئاطشةكى
 ٓةسدةَ ٓوذا

 ط٘تَٚى ط٘تَِى مب
 ٗ ضجاس طاخ ُةمب
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 ٓةسٗ ٓةس
 ًشَٙى سةُط ٗ سَٗٙى تةمب

 ببٍ ط٘ساظ
 ٗ ب هَٚظَٚت تةظةمب

 ٗ رَى ظةُةمب
 بٔةرًاسا هظوظِٚا هَٚظا

 دمب ًاض ٗ دطةصَ
 ٓةسدٗٗ هَٚظا

 
31-11-2111 
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 ضةكةما

 
 ًاضةكة  دَى
 ٓةًجا ئةظ عؼقا بَى

 كةتة بةهطةكى ثاٙضى
 ٗ ب طاُآى ٗةسِٙت

 ًاضةكةٗ دَى  ظٚاُا ًاضَى
 ث٘ٙض كةت

 ًاضةكةٗ دَى بت  ضشٙظلا ئاطشى
 ٗ تةظ رٙاَُى ملّ ط٘رت

 بةطة  ٓضسَى
 ي ًاضَى ُةكة

 دةسطةَٓى ثريٗصَى عؼقاًِة
 ٗ ٓؼٚاس بة ظة ُةكة

 ًاضةكة ٗ بال هَٚظ
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 خٚاُةتَى ي عؼقا ًّ ُةكةْ
 ئَٚلَى ُةكةْ ٗ ضاظ ي ًشؤظَى

 ًاضةكة ٗ تةظ ًاض
 دَى دبِذا ٓةسًّ  ٗ ِٓذابّ

 ئَٚذى ضاظ ي طِٚطَى عاػقا ُابّ
 ًاضةكة ٗ دَى ئاطشَى عؼقاًّ

 خ٘ٙظاسطشت
 ٗ ًاضا ًّ بت قةسٙظ٘ن

 ٓؼٚاسبة ي ًاضلشَُى ٗ ٓضسَى ىَل ُةكة 
 ًاضةكة ٗ بال ببت 

 َتًاضا رٙاَُى ٗ ٙزٙ
 ب٘دّٙ ٗ دُٚاَٙى 
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 تةدا قاعش د
 

 دعؼقاتةدا
 عاػقَى عؼقَى دمب

 دمب ئاطش ٗ ئاطشى  
 دط٘رَ

 ت٘ى سٗطةٓاعؼقَى
 ٗ ئةص تَٚذا

 دمب ًشٙذَى ت٘بَى
 ٗ ت٘بة دبت تاظضةسكا طجَٚذَى

 ٗ طةسَى خ٘ة سادكةَ
 رط٘جذَى

 دضاظِفاُذُةكَى دا
 جاسةكادى دكةظٍ خةهَ٘ى

 ثةسَٙظٍ بةرُا كضلَى دٗ
 ئةظ ))سٗطةٓا((

 ٍ تَٚذاٚظَى ثاٙضَى ، كةت
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 ُةِٙ٘كَٚت ثٚا
 لا ُظَٚزَىوملّ  بّ٘ٗٙ  ػةً

 َٓٚؼتا  ت٘ ٗا دبَٚزَى
 ربري بلة ثةسطتطةَٓى
 ٗ تَٚذا ُةكة  ُظَٚزَى

 ئَٚذى ُةًاًّ ض سَى 
 هظَى ))سٗطةَٓى(( ُةبت

 ئاطشَى عؼقاًّ
 ُاظةًشت

 ٗ ٓةسدَى ٓةبت
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 ئةظ جيًانة ذخةما درةظيت
 

 ئةص ُةمب
 ى  دتشطّةظ صِٙذة  رئاطشت

 تَِى ئةص ُةمب
 ئةصٗ ئاطش ب ٓةظشة

 َّٙٚ  بِ٘ٗٙة  ثَى ط٘تّ
 تَِى دئاطشى دا 

 صِٙذى  دمب
 عاػق دمب

 ....بب٘سة ئةطةس
 ب  هةقَٚت طةى رى  تةُامب        

 ٓةس  ُةظاسٌَٙة
 ٗ ظاسَى  ُامب 

 
28-11-2111 
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 بو جارادوويىَ
 

 تةظ ت٘ظَى  ًَى 
َ٘ٗى ٙة   هبةس ًّ َٙى ب

 ئاٗا َىدسُذةٙةكى  ب
 ًّٗ  ُةظَٚت 
 ببٍِٚ ٗ باخَٚظٍ
 ي دةظ سٍِٗٙ 
 ٗدطةي بِظٍ

 جاسا طَٚى ًّ  ُةباٗةسة
 ببٍِٚ

 ٗةٓةٙة بشاطتى  ببت  دسُذة
 ًّٗ  ب ِٓطَٚظت

 ئَٚذى ئةرى ٗةكى 
َِٚشَ  ًَى ٙةكى ي خ٘ة ب

 
2-3-11- 2111  
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 داويا ديوانىَ

 
 طاال 40ربةسى

َٓٚت  برياًّ  د
 دةًا ًّ باصُا) ػةٙتاُى(

 ُذى دسا
 ٗ كةُى َى ًّ  ثَٚٔاتى

 ئريٗ رُ٘ٙظة
 جاسةكادى 

 ثؼتى ًّ  تةظ  باصْ  بّ  ثَٚلشّٙ
 كةُى َى ًّ 

َٓٚت   ب خةتا ط٘س د
 ٗ كةسبَٚت  ًّ 

 ٓةتا  رتشافٚلَى رى ظةدبّ 
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 طةهةن جاساْ رى
 ًّ ٙاهَٚذاى

َٓٚت   كةٙفا ًّ ثَى د
 دبٔاسا عةًشَى خ٘ة دا

 َٓٚؼتا  ًّ سَٙض ي سةُطا دطشت
 ّ ض ثريٗص ُةدطشتً

 ……تَِى ئاال  ئاصادَٙى ُةبا  
 



87 

 

 ىَل ئريٗ  كةُى َى ًّ
َٓٚت  ب َٗى  ئاصادَٙى رى  د

 ٗ ئاال ٙا ربريكشى 
 ئةٗ ئاال ربةس سةُطا

 ًّ حةرَى كشى
 ٗ ق٘سباُى  رَٙشة داى

 ربةس ك٘ ض ثريٗصٙا ُابٍِٚ
 ئَٚذى خ٘ة ب٘ بضةًٍِٚ

 ئةظجا  باٗةسُةكة
 جاسةكا دى ظةطةسَ

 ا )ػةٙتاُى(ُاظ باصُ
 ٗخ٘ة  بةُذ بلةَ

 ٗ تَٚذا سٍِٗٙ 
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 ببورة ئةطةر

 
 ئَٚذى ض ُظَٚزا ُةكةَ 

 ٗ سَٙضَى ي ض  ثريٗصٙا ُةطشَ
 بب٘سة ئٚؼةظ

 داٗٙا
 تةظ ثريٗصٙاٙة

 دبَٚذةسا ٓضسَّٙ ًِذا
 ًّ ت٘بةٙة

 رثةسداغَى ثَٚظة 
 ض ٓةبُ٘ةكَى
 ًاض  ُةكةَ

 
2-3-11- 2111 

 



89 

 

 

 شةظ و خامة
 

 هذا ئةصٗ ًةىدطة
ًَٚضطةسدةكا  دبني 

 طةسدةه٘ىل
 خةَ ٗ راْ

 دبّ كاُى ٗ دصَّٙ 
 ٗ ئَٚذى بٔةظشة ب ػةسدضني

 خاًة ب طشٙظة
 ٗكاغةص ب طجٚاتٚا خ٘ة

 ( طاال60ٗ ئةصٗ طةسٓاتني )
 دطةي ًةٙا ساطتى َى
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 ػةظ طةسى رًة دطتِٚت
 هذا دضتحاٗ ٓةسئَٚم د

 ٗ بَ٘ٙى دى دطشٙت
 تا ئَٚظاسةكادى

 ُ٘ىطةس ر  
 ي ٓةظ  دثشطني 

ًَٚضطةسد  .جاسةكادى ٓةًاْ  دةَ  ٗٓةًاْ  
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 ذكةنطى وةرة
 
 

 ثؼتى  ًشٍٙ
 ٗ رًشَُى ظة طةسٍٙ

 دهٌَّٚ  ب٘ٗة
 طةٙشاُطةٓا طةٙشاْ ضٚا

 ٗ ً٘صٙلا)بتٔ٘ظّ(ى
 عاػقا ي عؼقا

 ))ًُ٘اهٚضا(( َى
 دكةت )) حةجاج((

 ٗ كةغ سَى ُادةت كةطَى 
 ))ًاضا طُ٘ةَٓى((

 ب ئاطشَى جةٓة ُةًَى  بظ٘رت
 هةٗا  ئٚؼةظ

 دُاظا ػاسطتاُٚةتا  جٚٔاَُى دا
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 ةًةصسَٙظِطةكى سَى بةس
 ٗي رَٙش ثةٙلةسَى 

 غ((َى٘))ظِٚ
 طشى دحةفلا ًِذا  دقةسطت

 ٗ سَٙلَى ي ٓةُاطاًّ دطشت
 ًّ دظَٚت ساطتةسَى مب
 ٗ رظَى سَٙلا  كالطٚلى 

 ظاسَى مب
 ٗ ئةطةس ٓاس مب

َُٚت  ٗ ئةطةس ببٍ طة ٗ هل٘ال
 ظى طُ٘ذَى بَى طةسٗةسٗ

 بَى ُةخؼة ٗ ًظتةقبةي دا 
 ِٓذامب

 دَى ظةطةسَ ٗ ي  عؼقا تة
 ًَٚٔظاَُى  ػةظ سةػا

 ئةظ ػةظةمب
 ػةظَى  بلة  سؤر جا ئةظ
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 بضظشِٙة
 ئةٗ صظشٗكا  دسةٗ

 ٙا ))طاهٚو٘((ى
 كشى  ساطتى ٗ 

 دعؼقَى دا  عاػق
 كشى  ِٓذا
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 مو تو دظىَ ى

 
 ًّ ت٘ دظَى ى
 ٗظٚاْ ٗ ًشى

 ًّ دظَٚت بَٚزَ
 ٗسَى طشتى

 ثةٙضى ٙة  كاض عؼقة
 ي رَٙش ٓشة باَٙى

 كاُِٚا ئَٚلَى 
 ٙاهلٚظٚا باٗة صٙشكةكَى

 باهَٚبذةت ٗ ربّ بٔةسَٙفت
 ٗ خ٘ة ي عؼقةكا بَى دي

 ُةطشت
 عاػقى عؼق دظَٚت

 ببت كاُٚا بٔاسا
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 ٗ بضَٙت
 ًّ دبَٚذةُطى َى دا

 دُاظ ئاطشَى عؼقَى دا 
 ُةئاصسِٙة 
 ٗتُ٘ةتَٚذا

 ئةطةس عؼقاتة
 ُةبت ط٘سى ٙا .......

 ٗ ٓةسدةَ ٓى بت
 ئاطش رَى بضت ٗ ُةًشت

 خاتشَى رظى ٗاسى 
 خباصة

 ٗباى .... باى
 ي بَٚذةُطٚا ًّ بلة 
َِٚت ًشى َٚٚت ً  ٓٚظ

 بّ ئاخ بلة
 تةض دظَٚت ربَى دةُطى َى 

 ئةطةس 
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 ًشُا عؼقاًّ ُةبت
 دتةدا ُةبت ٙاْ عؼق

 ض دظَٚت ردٙنت ٗ تةهةفَُ٘ى  تة
 ئةطةس بشِٙذاسكشُا

 بشِٙا ًّ ُةبت
 باٗةسُةكة

 بظى سةُطى عؼق ٓةبت
 ت٘دبَى دُٚاٙةكا طةحشاٗى 

 ٗ ئةص ي ضبلةكا
 ئاظَى دطةسَ

َٗٙظة تشدضٍ  ِٓذى 
 صَٙذة تش تَِٚٔى ٗ بَى تاقةت دمب

 ئَٚذى ٗةٓةٙة
 ي صِٙذاَُى ظةطةسَ

 ٗرَى ُةسةظٍ
 ؼقاٙاْ ئةظ ع

 بَى  عاػقة
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 ٓشَٙى رةببت ثةسداغا  
 دبَى دةُطٚا خ٘ةدا 

 ٓةسَى بَى دةُط دمب
 دُاظا خ٘ةدا

 ٓةسَى ٓاسدمب
 ض ٓضسةكشُةكا 

 رٓضسَى دةسة
 ئةظ كٚاَُى رَٙلذا بشٙاى

 ٗدطةي خ٘ةدا ئاسٙاى
 تة دبِٚت ثةسداغةكا رةٓشَٙى

 ٗ ئاساًى َى دتة دا دبٚت
 جةرُا ًّ

َِٙٗ  ةٙةكشىدبٚت ٗ َِٙةٙةكى ٓضساًّ 
 ٗ ت٘تَٚذا ثريٗصكشى

 ًّ دظَٚت 
 ئةظ ُظَٚظِٚة 

 ٗ ئةظ قةهةًة 
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 دُاًةٙةكَى دا 
 دطةي طشَٙى ئةص تَٚذا 

 ًَٚٔظاَُى تةبّ
 ٗ بنب خ٘اصطِٚى

 رب٘ ًاضةكا عؼقَى
 ٗ داخ٘اصا هَٚب٘سَِٙى

 رثشضاتة بلةت  
 

17/11/2111 
 (جةرُا ق٘سباُى َى 2سٗر )
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 ببورة
 ئةى عؼقا رعؼقَى

 ب٘ىقةضاخ 
 ٗ ي ض ٗاسا

 جٔ٘اس ُةب٘ى
 بب٘سة

 ئةطةس ًّ ػٚاْ ُةبت
 ُةٗةكى حةصاًّ

 َِٗٙةكةْ
 ئةى عؼقا خاًة ٗ ثةٙظ

 ػةسًِٚلشّٙ
 ٗ ُةػَّٚ ئاطشَى تة 

 ُةخؽ بلةْ
 بب٘سة

 ئةطةس ساطتٚاتة
 دطةي سَٗٙى ٙاسَى

 كةٓى ُةكةْ
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 بب٘سة
 بب٘سة

 ئةى عؼقا رعؼقَى دةسباصب٘ى
 ٗ ي طِٚطَى ٙاسَى

 ًَٚٔظاْ ُةب٘ى
 ب٘سة.... بب٘سةب

 ُةبت طخش  عش ػبب٘سة ئةطةس 
 دبةسَى طجَٚذَى دا

 هَٚظ ٗ سٗٙا رٙاسَى بذصت
 رٗاسَى ػةسًَى ٗ تشطَى باسبلةت

 ٗي دُٚاٙةكادى 
 ،ببت ك٘ضةس 

 ٗخٚظةتا عؼقَى ظةدةت
 ٗ سٗطةٓا عؼقةكا

 ُ٘ى ئاظاكةت
 بب٘سة....بب٘سة

17/11/2111 
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 بوتة دكةمن
 

 ٗ ب٘خ٘ةدطشٍٙ
 دطشٍٙ ٗ دطشى دا

 ي طشى دطشٍٙ
 داتَٚشبطشٍٙ

 ٘ى ٓؼلة طشىبطشى رى َٙى 
َّٙٚ طولشّٙ  سُٗذن رضاظا

 نيت سَٙلا ي طشى طش
 ئَٚذى ركةسبا 

 عؼقا خ٘ة
 دكةمن

 ٗ خ٘ةصٙاًّ
 ٓةسدًِٚت طشى 

 
25/26/11/2111 
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 تةض دظيَت

 
 رظٚاُا ظاال

 ٗ عؼقةكا )عادى(
 ٗ ئةص تَٚذا بٍ٘ٗٙ

 ئاطش ٗ ب ط٘تِا خ٘ةرى
 ئَٚذى تةُاُامب

 ض دظَٚت ؟!تة
 تةدظَٚت

 دُاظ ظَى طاساَُى دا 
 ئةرى ببٍ جاُةٗةسةكى كةٓى 

 ٗ ي ساطتٚا خ٘ة ُةطةسَ 
 تةض دظَٚت؟!

 ئةظة )ئةطتةَ ( بٚت سئةطة
 َٗ رئاطشى رى بب٘س
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 ٗ ثَى طةسَ ُةمب 
 ٗ ٓةٗاسا ط٘تِا خ٘ة بلةَ

 ٗ هَٚظة ُةمب
 تةض دظَٚت ؟!

 ئةطةس دئاطشَى تةدا
 فةسٓةُطا عؼقَى ط٘تى بت!!

 حةصَّٙ ًّ ٗ
 تَٚذا قةضاخ ٗ طَٚ٘ى بّ

 تةض دظَٚت ؟!
 ئةطةس فةسٓةُطةكا ُ٘ى ُةبت

 سؤر تَٚذا ببت سةظ
 ٗ ػةظ،طشى ٗ طةظ

 تةض دظَٚت؟!
 ئةطةس تَِى )بةىَل( كةسةًلة 

 دقاً٘طا تةدا ٓةبّ
 تةض دظَٚت؟!

َُٚت ًّ    ئةطةس حةصٗظٚا
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َّٓٚ تة دا بّ  جٕ دط٘
 ٗ قةدةغةبّ

 ٗ تةُةظَّٚ ٓةس ٓةبّ
 تةض دظَٚت؟!

 ئةطةس 
 اصسِٙا ًّئجَٔى 

 بتاُةدٓاسٙا تة د
 حَٚبةتى ًاَ دعؼقا خ٘ةدا

 تَِى طشى ُةبت
 ئَٚذى ٓةستؼت
 َٙى رظَى عؼقَى

 دسةظت
 تةض دظَٚت؟!

 تةدظَٚت  عؼقاًّ رى
 ٗةكى دٌََٙى تة
 ٗ طجٚاظَى  ظةبّ ٓةسهنب ط٘ساظ

 ساطتٚا خ٘ة ُةبت
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 ددسة َٗى دا خبةُظت
 ٗ سةُطَى  خ٘ة ُةبت

 دظَٚت؟! تةض
 ُةبت؟! ْئةطةس ظٚا

 تةض دظَٚت 
 ئةطةس عؼقاتة
 ض ثةٙاَ ُةبت
 ٓةسا بَى دةُط

 كةطَى ٓارَى ُةبت 
 تةض دظَٚت؟!

 ربوى دٙتِّ ٗ خ٘ةربريكشَُى
 تةض دظَٚت ؟!
 دظى ئاطشَى 

 ت٘ رساطتٚا ٗى دسةظَى
 ٗ ئةص تَٚذا ًشى

 ًّ دظَٚت -
 ساطتٚا خ٘ة
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 ٗ حةصَٙت ًّ تَٚم بئاهِٚى
 رباىبلةى ئاالٙةن 

 بوِذ بظشٙت –بوِذ 
 بال تةظ دُٚا ببِٚٚت

 ٗ خ٘دَى خ٘ة طةسَى 
 ربةس بضةًِٚت

 
 
 
 
 
 

12/11/2111 
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 يشياربة

 
 

 ي ظى ٗةالتَى
 دسٗباسَى خَِ٘ٙى دا

 خةُقى
 بَِٚٔا خ٘ة بطشة

 ٗ دُاظ خ٘ةدا مبشة
 ٓؼٚاسبة

 عةػق ٗ طٚاطةت
 تَٚذا دٗٗ

 ط٘سة ئاطشْ
 دَى ب طاُآى 

 تة ط٘رْ
 اْخمابّ ق٘سباُٚذ
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 ٗ خ٘ة ط٘سٙلشْ
 دفةسٓةُطا ًةدا

 ًشاُذْ
 ٗ بَى ٓةتم كشْ

ًَٚت قاسةًاُا   َٓٚؼا تةس
 بةسصة ُة

 َٓٚؼتا كشاغ  سةؾ ٗ ػني
َُٚت طُ٘ذى   ي ك٘ال

 ضاظ ر سُٗذكا طى ُةكشُة
 بَى ى ػةسَ

 ر سؤرطاسَى بلةْ 
 ٙاطا دةُطربَِٙى دةسدكةْ 

 بةساًبةسى ظَى -
 ٙاساًّ -

 بشٙاسا طَٚذاسةداُا
 دةتًاضا عؼقَى د

 ي )صّٙ( َى دكةت  َىهةعِةت
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 ُةفت ٗ غاص
 ط٘ساظا هَٚظا

 ٗ ً٘دَٙوَى غةسبَى
 طةسى دبشْ 

 ي عؼق ٗ طٚاطةتَى
 ٗةالت  ئةى  ئةُتى

 ئةى "ئةُتى عؼق ٗ طٚاطةت "
 ةٗ ٗالت ٗالتَى ًِةُ

 ٗ ُة ٙاساًّ ٙاًِة
 ئريٗ ٗة برياًّ ئاُى

 ي ط٘تِا "ئةب٘غضٗاُى" 
 دةًا درٗسا )اطتخباسات( َى ظة 

 ق ملّ داىػة
 ٗ ط٘تى "كوب ابّ اهلوب"

 "ًاتعاْٗ ٗ ٙاُا "
 بربْ .....بربْ
 دةُطَى ًّ بربْ



111 

 

 ظى صًاَُى دسَٙز
 رق٘قولَى ٓولَٚؼّ

 َٙى ٗاْ ُةػٚاى بلةْ
 ئةظشٗ دسَٙزَٙى ثَى بذةْ

 ٗ بلةْ
 سَى ي ئاصادَٙى بطشْ

 ٗ دطةي ٙاسَى
 طشَٙبةطتَى ً٘سبلةْ

 ٗ ُةفتَى  ط٘ساظ
 ْهَٚم ًةٓشبلة

 عؼقَى بربْٗ طةسى ي 
 ىَل دباٗةسدا بّ

 ؼق ُابّععاػق بَى 
 ٗ دَى ٓةس ٓةبّ

 ٗ خ٘ة ي طاصٗغاصٗ
 ط٘ساظ ٗ ً٘دَٙال ُاطشْ

 دباٗةسدابّ
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 دَى ثةػٌٚاُى 
 ضبلةكا خِ٘ٙا ًّ بّ

 دَى ثةػٌٚاُى ثةٙظةكا 
 ػعشا ًّ بّ 

 دَى دُاظا  دٙشٗكا 
 )ئةُتى ٗالت ( دا 

 بذسَٙزٙا  رَٙى كةُٗى 
 ػةسًةصاسى 

 ا بّظاْ كشٙاس
 
 
 

12/11 /2111 
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  دثرشياركرنا خوةدا
 

 ي تة دطةسَ
 ت٘ دبَى ى ئةٗ ٓةبُ٘ا

 ُةٓةى 
 ٗ ئةص دخ٘ةدا 

 ي تة دطةسَ
   

 دطةسَ ي تة
 بَى ى بوظٍ 

 رتاقةت دكةظٍ
 ٗ ر ٓةبُ٘ا خ٘ة دسةظٍ

 ًاُذى دمب
 دًاُذٙبُ٘ا خ٘ةدا

 رى ٓةسي  ي تةدطةسَ
 درٙةكى ًشى دا 

 دطةسَ  ةي ت
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 ى ت٘ دَٙى ى خ٘داٙةك
 دسُذة ٗ ئةص ًشٙذَى تة

 ٗ ٓةس ي تة طةسَ
 

 الٙةظاض كةُٗةن 
 تةدطةسَ  يئةص

 ت٘دبَى ى كةْٗ
 ٗ ئةص ظاٙشٗطةكا عؼقَى 

 كُ٘ج ، ي تةدطةسَ  –كُ٘ج 
 

 ت٘ بَٚزى ًّ ئاطةٖ 
 رخ٘ة ُِٚة ٗ ي تة دطةسَ ؟!

 ٙاْ ٗةٓةٙة ..... ت٘ "ئٌٚاْ" ى 
 ٗ ئةص تةدبٍِٚ

 تة دطةسَ ٗ ٓةسي
 

3-4/12/2111 
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 ترشا رويةكىذ 
 ط٘ساظذاى

َِٚشا  رح
 عؼقةكا ،ئاطش ي ثاؾ

َٓٚالى  خ٘ة 
 ي ط٘تِا خ٘ة دطةسَ

 ٗ ًّ ُةظَٚت
 دعؼقاتةدا ... مبشَ

 

 ًّ دظَٚت دًشَُى دا
 ي صِٙذٙبُ٘ا خ٘ة بطةسَ

 دجٚٔاُةكا
 ظاسَى رتشغ ٗ ػةسًَى 

 ي ًاضا عؼقا  خ٘ة بطةسَ
 دًاضةكا  قةضاخ دا 

 طةسرُ٘ى مبشَ
 

3-4/12/2111 



115 

 

  خامةيىَ مو                    
 رتة خةسٙبٍ

َُٚت ًّ   ٓةظاىَل ئَٚؽ ٗ را
 بَِٚٔظة داُاًةٙة

 داٗٙا تاصى ٙا 
 عؼقا ًةٙة

 قةبشَى ًّ ٗ خ٘ة
 هظةس بةهطة ضِاسةكا

 ظَى ثةٙضَى بل٘هة
 بال باَٙى ػةسقَى هَٚبذةت

 داطتاُةكا ُ٘ى صَٙذةكةت
 ٗةطٚةتاًّ ٗ تةرى

 -تَِى بال ئةظ سَٙضة بت :
 ةبّ ٙاْ ُةبًّشؤظ بال ٓ

 دةسبةدةسبّ  -بال مبشْ
 تَِى هة حضةٙةكَى عاػق ُةبّ

11/12 /2111 
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 دطةل ظى زمانىَ
 

 طةٍٓاض تؼتةكى تَِٚ
 دطةي ظى ٓشةباَٙى

 طتةًا خ٘ة ًّ هزَٙش
 دطةظَٚزت

 ٓةسطاظا بظَٚت
 ًّ دكةُِٚت ، دطشِٙت

 هلٚظةٙة "ئةص" ؟!
 كا"ئةص" ؟!

 ئةٗ "ئةص" ا ُٚظ ضةسخى
 خ٘ة ٓالظَٚتى

 ت عاػق ببتدظَٚ 
 ئةى " ئةص" ا "ُة" "ئةص" !!!

 ئةى "ئةص"ا" ت٘ب٘ى"  "ئةص" !!!
 ي "ئةص " ا خ٘ة بطةسة 
 ثَٚزاَُى ر دسةٗا ضَٚلشى
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 ًاًلة ًشؤظة !!!
 ئةى "ئةص" ا بذسَٙزٙا 

 رَٙى خ٘ة ي سصطاسٙا خ٘ة طةسٙاى
 ئةى "ئةص"ا 

 دصاسٗكاتٚا خ٘ةدا ئاسٙاى
 ٓةًى ئةفظاُة ٗ ثريٗصى

 تَٚلذاى
 ئةص" ا خ٘ةئاال "

 ُةٙا ئةص ئةصِٙلَى
 ب عؼقةكا ُةب٘ى عؼق

 ٗ ًشى
 كةٓى ُةكة

 ٗ هنب طَٚبةسا 
 ئةظِٚذاسةكا بةسٓاظَٚتى

 ئَٚخظريُةكة .
14/12/2111 

 ئَٚظاسى  6غ
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 ديشياريا خوةدا
 

 دضٍٗدخة
َُٚت عؼقةكا   ٗ خةٗ

 ُةب٘ى عؼق
 ظةدسَٙظٍ

 ظى كٚاُى دسةظٍر
 ًّٗ دظَٚت رَى دةسكةظٍ

 ٓاظى ببٍ
 ؤظارت٘ظَى ًش

َّٙٗ  دباصُا ئة
 ػةسقَى دا خةُقني

 عؼق دُاظذا  
 لشّٙخقةضا

 

16/12/2111 
 6غ
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 ظىَ ئيَظارىَ
 ي ئاساًطةٓةكا ظاسَى 

 دطةسَ
َِٗٙة ٙةكى فَٚ  ضٙلى رب٘ 

 ثةسُابةسَ
 ًّ دظَٚت ركُ٘رتٗال

 ثاػا ٗ ًريا
ًَٚشا  ٗ ت٘ٙوة

 ساظا هَٚظا ٘ٗ ط
 ٗسٙةكا عؼقاخ٘ة دطةسَاي ئ دةسكةظٍ

 دا ئةٗا دُاظ طاصَى 
 ػةٌٓ٘صدبٚت

 ٗ طةدٗٙةن طضا
 رَٙشة تَِٚة داْ 

 رٓةًٚا طظلرت رى 
 طَٚذاسةداْ 

  6غ       16/12/2111
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 ذياى زجنريةكا طرى ية
 
 
 ٓةسئَٚم ب٘ ئَٚلةدٙرت دطشٙت

 ٗ كةغ ب٘كةطَى ُاطشٙت
 ٓةسئَٚم ب٘ خ٘ة دطشٙت

 
  17/12 /2111 
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 دنةيشيا

 
 ئٚؼةظ ئةص تَٚذا

 ؼقَىت٘دبَى خ٘داٗةُذا ع
 ٗ ئةص دًٍِٚ

 ط٘جذَى دا د ضةًاُذى 
 ئاٗسٙةكا طشُزَِٙىهلٚظٚا 

 ٗ ثةٙظةكا ملّ طةؾ كةت رَِٙى
 دًٍِٚ ط٘تى دعؼقَى دا

 ٓةى رِٙا ُة ب٘ى رّٙ
 ئةى عؼقا ُةب٘ى ئةظني
 ًاَ حةٙشاْ دُٚظا سَٙذا
ًَٚٔظاْ دبّ  خةَ ي راُا 
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 سُٗذن ي طةس
 ُاًة عؼقاًّ طاسدبّ 

 ت٘رى دَٙى ثةالتِٚم
 اظ باغَى "ئريةَ" دادُ

 دفشى
 ٗ ئةصدًٍِٚ

 ٓؼلة كةهةخ
 ٓةسٗةن دقةٙشى دا

 
17/12/2111 
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 مو ض دظيَت 
 ئةطةس تةظٚاْ 

 رًّ سةظاُذبت
 ٗ ي ظٚاَُى بطةسَ 

 ت٘ دبَى فشٙؼتة ٙةكا 
 عؼق رًّ دصى 

 ٗ هذٗس ثاٗاَُى هَٚظَّٚ  تة 
 دمب تةٙشَى عؼقَى 

 ٗ ي بةُذا
 ئٚؼاسةتةكا تةدًٍِٚ

 كادَى  كةُطى 
 دهةحضةٙةكا بَى ٓؼَٚى دا

 ٓؼٚاسدمب  
 ٗ دعؼقَى دا 

 عاػق ُامب 
 

29/6/2111  
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َٝص٠ى ١َغتا١ْ ٍ زؤض طْٛب١زا جعٜط٣/ ظ١نؤيني، ز. فاظٍ ع١َٛض ــ 3 ( ْع

6004  
َٝٔ تاظ٣/ ١ٖيب١غت، ضٚخٛؾ٢َ ظٜعاض ــ 6  6004( خ١ْٚ
َٝٔ ز٠ق٢ زا/ ض٠خ١ٓ ٚ ظ١نؤيني، ٜاغط٣َ ح١غ٢ْ١ ــ 1 َٝٓٝ ( ٠ٚغ١ض٠ى ز ْٗ

6004 
 6004( بٝاظ٢َ خٛاْس٢َْ/ ظ١نؤيني، ج١الٍ َػت١فا ــ 4
َٜص٢ٜ٠، غ١الّ باال٢ٜ ــ 5 ٚ َٔٝ َٝهػتإ/ خٛاْسْ  6004( يب١ض ز٠ضاظٜٓها ت
 6004( خٛاْسْط١ٖا بطغٝهط٢َْ/ ضريؤى، قسٜل حاَس ــ 6
 6004( ٖعض ٚ زٜنت/ ٖعض ٚ ض٠ٚؾ١ْبريٜا طؿت٢، ز. عاضف حٝتٛ ــ 7
١َٜٝى بؤ ز٠ق٢/ ظ١نؤيني، قبٝح ذلُس حػٔ ــ 8  6004( ض١ْس ض
ش شٜآْاَا غ١ي٢َُٝ ئ١مس١ض٣َ/ ضريؤى، اْٛض  ( ب١ضث١ض٠ن٢َ ْٚسا9

 6004ـ  طايرذلُس
٠َٛٝناض٣/ ظ١نؤيني، غتاض ع٢ً ــ 30  6005( ض١ْس خٛاْس١ْى ؾ
َٝٔ غٝٓا٢َٖٝ/ ضؤَإ، حتػني ْاظؿه٢ ــ 33  6005( شاْ
 6005( ــ الطبعة الثانية( قكل َٔ بالز ايٓطجؼ، حػٔ غًٝعا٢ْ)36
َٜٔ ض٠خ٢ٜ١ٓ/ نؤ١َي١ ٚتاض،31 َٝذ ذلُس ــ  ( طؤتاض  6005ٖؤؾ١ْط ؾ
 6005( ط١ضٜا١ْى ز ْاظ باغ٢َ ئ١ز٠ب٢َ نٛضز٣ زا، ض٠ؾٝس فٓس٣ ــ 34
 6005( غؤتٓط١ٙ/ ضؤَإ، بًٓس ذلُس ــ 35
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َُٜاض٣/ ضريؤى، ز. فاظٍ عُط ــ 36  6005( غٝاثؤؾ٢َ ظ
 6005( ؾاْؤٜا ١ٖظض١ضر ٚ ض١ْس زٜنت/ غٝاض متط ــ 37
 6005َإ، ذلػٔ عبسايطمحٔ ــ ( ظٝإ ز ز١َ٠ن٢َ شاْساض زا/ ضؤ38
َٝٔ )فاظٍ ع١َٛض٣( زا/ ظ١نؤيني، 39 َٝطا٢َْ ز نٛضت١ضريؤن ( ت١نٓٝها ظ١ط

 ١ْ6005فٝػا ئٝػُاعٌٝ ــ 
َٝٔ ظاضؤنإ، ز. عبس٣ حاج٢ ــ 60 َٝط٣ ٚ ن١ظؤى/ ضريؤن َ )6005 
َٝٔ طٛضطا/ ضريؤى، ب: ذلُس عبساي١ً)ضاثا ز٣َٚٚ( ــ 63 ( ١ٖشز٠ ضٝعاْؤن

6005 
 ٢ََ6005 ظاىَل/ ز. عاضف حٝتٛ)ضاثا ز٣َٚٚ( ــ ( ضٚغت66١
 6005( ؾٗٝٓا ضٝا٢َٜ غج٢/ ضريؤى، ْعاض ذلُس غعٝس ــ 61
 6005( ج١َػ١ض٣َ غ٢َٝ/ نٛضت١ ضريؤى، خايس قاحل ــ 64
 6005( ئ٣١ ضؤش ١ْض١ ئاظا/ ث١خؿإ، غ١الّ باال٢ٜ ــ 65
ـ ب١ضٚاض٣  طٌ( ش ض٠ٚؾ١ْبريٜا نٛضز٣/ ظ١نؤيني ـ طؤتاض، ْاج٢ 66

6005 
َٝٔ جٝٗاْا ئاؾت٢ ٚ ئاؾؤث٢َ/ ظ١نؤيني، ٖعضظإ عبساهلل ـ 67 ( ظاضؤن

6005 
 6005( زٖؤى ز غ١ضبؤِضإ زا/ بري٠ٚ٠ض٣، قسٜل حاَس ـ 68
َٜسا ٚ ١ٖي٠ٛؾاْسٕ/ ظ١نؤيني، ز. فاظٍ عُط ـ 69  6005( جاى زض
 ١6005ِضظا١ْن٢/ ضؤَإ، عكُت ذلُس بسٍ ـ ــ( زاٜٚا ؾ10
َٝٔ ض٠خ٢ٜ١ٓ/13 ًَٝ ٢ًَٝ ـ  ( ث  6005ض٠خ١ٓ، ْعُت اهلل حاَس ْٗ
َٝٔ ٢ًًَ، ٚ: حج٢ 16 َٝؿتا طٝا٠ٚ١ْض زؾٝإ باخعٔ/ ضٝعاْؤن ( ز٠َا ٖ

 6005جعفط ـ 
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( ب١ض ب ز٠ق٢َ خؤَاىل/ ز٠م ٚ ؾطؤظ١نطٕ، ئٝرباِٖٝ ئ١مح١ز مسؤ، 11
6005 
َٝتٝهؼ، ش ٖعضنط٢َْ تانٛ ئاٜسٜؤيؤجٝا٢َٜ/ ز. فاظٍ عُط، 14 َُٝ َ )6005 
ْاغــٝؤْايٝعّ ٚ ع١ض٠بهـطٕ/ ظ١نؤيني، ع١بساٍ ْٛض٣، ( ن١يتؤض.. 15

6005 
َٝٔ ض٠خٓا ئ١ز٠ب٢، عبساخلايل غٛيتإ، 16 َٝٔ ب٢َ ث١ضز٠/ ظ١نؤيٝٓ ( ث١ٜع

6005 
َٝططع٣َ زا/ ١ٖيب١غت، ب١ؾري َعٜٚط٣، 17 ْ َٔٝ  6005( ْعػنت ز ضاظ
 6005( ش ف١يػ١فا ب١ضخٛزا٢َْ/ ١ٖيب١غت، ض١َ٠ظإ عٝػا، 18
 6005ٝا/ نٛضت١ضريؤى، قبٝح ذلُس حػٔ، ( ئ٣َٚ١ زش٣ 19َ١ٖ
 6005( ْصٜاضط١ض٣/ ز. فاظٍ عُط، 40
َٝعا٣١ْ، 43 َٝعاض٠ى/ ضؤَإ، قرب٣ غً  6005( بٝػت غاٍ ٚ ئ
َٝط١ِضٜإ ٍ ئاظاز٢َٜ/ 46 َٜٔ خٛزا٠ْٚس ٚ ي َٝػني ز ْاظب١ضا ْعٝػ١ض ( ْع

َٝذ ذلُس،   6005ظ١نؤيني، ٖؤؾ١ْط ؾ
َٝٔ فًهًؤض٣/ مج41 ٜ ٢ًًَ َٔٝ َٝالظ٣، ( ش ضريؤن  6005ٌٝ ذلُس ؾ
 6005( جٛاٖط املبسعني/ َٓاقؿات ازب١ٝ، امساعٌٝ باز٣، 44
َٝٔ ث١ض٢ٓ/ ضريؤى، نٝع٢ عاضف، 45  6005( زمي١ْ
١َٓٝ َٔ/ ١ٖيب١غت، غ١ملإ نؤظ٢ً، 46 َٝٔ ٚ ب١ض ت ( تري ش نعاْا ز٠ٚؾٝ

6005 
 6005( ن١ظاي١ن٢َ ضٜٚؼ/ ١ٖيب١غت، ؾٛنط٣ ؾ١ٖباظ، 47
 6005ن١ظٓاض/ ١ٖيب١غت، ز٠ٜها زايٝا٢َٜ، ( ز٠ٚي١ت ٚ عؿك١نا 48
َٝٔ ب٢َ خ١ٚ/ ١ٖيب١غت، ب١ٜاض باظ٢، 49  6005( ؾ١ظ
 6005( ئاظضاْسْا ب١ْس٠َا٢َْ/ ٖعضظإ، 50
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 6005( ضاخ٢َ ضؤش زث١ٜعٝت/ ١ٖيب١غت، ؾ١َاٍ ئانط٢ٜ٠، 53
َٝٔ ٖاظٝبٕٛٚ ٜاخٝبٕٛٚ/ ئ١َني عبسايكازض، 56  6005( زٚٚ ض١َه
 6005َطاز، ( ضاغت٢ ٚ تاالٕ، قبخ٢ 51
 6005( ز٠فت١ضا ب٢َ ط٢َٖٝ١ْٛ/ ١ٖيب١غت، عبسايطمحٔ با١َض٢ْ، 54
 6005( ظَإ ٚ ظَاْعا٢ْ/ عبسايٖٛاب خايس، 55
 6005ز٠ؾتا٢ْ،  طيب( ئ١ظني، خ١ّ ٚ َطٕ/ ١ٖيب١غت، 56
 6005( ظٜٓساْا بضٜٛو/ ١ٖيب١غت، ععٜع خ١دلعني، 57
 6005غًِٝ،  وصطفى( عؿل ز ب١ٖؿت١نا ٜٛتٛبٝا٢ٜ زا/ ١ٖيب١غت، 58
َٝٔ ت١ زا/ ضريؤى، امساعٌٝ 59 َٝعا ١ْٖاغ ، وصطفى( ئ١ظ٣َ ز ١َٖب

6006 

 6006( ضؤَإ ٍ ز٠ظ١ضا ب١ٖسٜٓإ/ ظ١نؤيني، ض١َ٠ظإ ح١ج٢، 60
َٝٓاغني ٚ طٖٛؤضٜٔ ٚ ثٝعاْا ظاْػت٢/ ظ١نؤيني، 63 َٝط١ٙ ٚ ث ( ضاٜا طؿت٢، ت

 ،٢ًَٝ  6006َػًِ بات
َٝٔ ض٠ْطـني/ ٖؤظإ، ٚ: 66  6006ت١ْط١ظاض٣َ َاض٢ٜٓ، ( ١ٖيب١غــت
( ت١ظٓه١ضا نــٛضز، ١ْٖٛض١َْسا ب١ضظ٠/ ظ١نؤيٝــٔ، ٚ: ١َغعٛز خايس 61

 6006طٛىل، 
َٜت ز٠ظــ١ضا ب١ٖسٜٓــإ (64 (/ 6000-3915) ضاث١َ١ْٝٝــَت ض٠ٚؾــ١ْبري

٢َٜٓ،  بٝــبًٛططافٝا،  6006ٚقف٢ حػٔ ضز
 6006( ؾ١ظا فطٜؿت١ ض٠ظني/ ضريؤى، امساعٌٝ غًُٝإ ٖاجا٢ْ، 65
 6006( طٛيٛيها ئايؤظٜا٣/ خايس قاحل, 66
َٝص٠نا باضا٢َْ/ ٖؤظإ، ١ٖظاٍ فٓس٣، 67  6006( ْع
َٜها٢ْ، 68  6006( ضؤش/ ٖؤظإ، ٖؿٝاض ض
َٜط ثطا ضٝٓٛز٣َ/ بًٓس ذلُس، 69  6006( عؿل ٍ ش
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َٝت، ْٜٛؼ امحس، 70  6006( ٠ٚضظ٣َ ئ١ظ٢َٓٝ/ ْؤظً
َٝٔ بٓس٠غت٢َٝ/ زلٝب باال73  ٢ٜ6006، ( ئ١فػا١ْٜا غرتاْ
َٝٔ ععٜع ْػني/ ٚ: خري٣ بٛظا٢ْ،  (76  6006خ١ْٚ١نا ئ١َطٜه٢، ضريؤن
 6006( ٖعض١ٜٓى ز ظَا٢َْ نٛضز٣ زا/ ضؾٝس فٓس٣، 71
١ََٝٝني/ ١َّ ؾ١ض٠ف، 74  6006( خا٢ْ َاَؤغتا٢َٜ غ
َٝٔ، ْاج٢ 75 َٜٔ جٛا٢َْٝ/ ٖؤظاْ  6006ب١ضٚاض٣،  طٌ( ش ئاٚاظ
َٝساض١ْٚٛى يػ١ض ٖٓس٠ى ب١يط١ْا76َ َٝٔ تاٜب١ت ب نٛضزاْع١/ ( ث ٜ١

 6006ظ١نؤيني، ز. قالح ٖطٚض٣، 
 6006( ١َؾا بؤنإ/ ٖؤظإ، ٖٝع٢ ب١ضٚاض٣، 77
َٝو جٛزا/ ؾاْؤ، غٝاض ت١َ١ض، 78  6006( ئ١ٚ ظ٠ال٢ََ زط١ٍ خؤ ي
َٝٔ عؿك٢َ/ ٖؤظإ، زضباؽ َػت١فا، 79  6006( ث١ي
َٝٔ غاض/ ضؤَإ، ح١غ١ٕ ئٝرباِٖٝ، 80  6006( ؾ١ظ
 ٠6006الىَل/ ٖؤظإ، خايس حػني، ( ٖؤظإ بؤ ز83
َٝعا٢ْ، 86  6006( بايؤيها ؾ١نط٣َ/ ضريؤى، حػٔ غً
َٝٔ ئ١ظٝٓساضإ/ ئ١زٜب عبساهلل، 81  6006( ح١ٜطاْؤى ْا١َٜ
 6006( َطٕ ز قؿ١ًٜا ثازؾا٢ٖ زا/ ضريؤى، ذلػٔ عبسايطمحٔ، 84
َٝالظ٣، 85  6006( ضٝعاْؤنا طا٢َٜ غؤض/ فًهًٛض، مجٌٝ ذلُس ؾ
86َٝ  6006ـ ب١اليٝػه١/ ١ٖيب١غت، يكُإ ئاغ٢ٗ، ( غ١يٛا ٖ

 6006( بًٝجإ/ ضؤَإ، ث١ضٜٚع جٝٗا٢ْ، 87
 6006با١َض٢ْ،  وصطفى( ي١عًٝداْا طؤظ٢ٜ١/ ضريؤى، 88
 6006، ( ظ١ط١ِض/ ضؤَإ، ؾاٖني ب١نط غٛض٠ن89٢ً
َٝذ 90٢َ١َ  6006، ( ق١ز٠ضا َٔ/ ٖؤظإ، غ١ملإ ؾ
َٝٗٓؿو/ فٛيهًؤض، ذلُس حػٔ بٓاظ93٢  6006، ( ب
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 6006( ئاضَاْج/ ٖؤظإ، غ١بط١ٜ ١ٖناض٣، 96
 6006( بانٛض٣َ زٍ/ ٖؤظإ، زيؿا ٜٛغف، 91
 6006( خ١ْٚ١ى ب١ٓفؿ٢/ ضريؤى، عكُت ذلُس بسٍ، 94
95 ،٢ًَٝ َٝٔ خا٣١َ/ ٖؤظإ، غ١بط٣ ْٗ َٝٓٝ ْٗ )6006 
َٜص٢ٜ٠، غ١الّ باال٢ٜ، 96 ٚ َٔٝ ( ١ْٖاغ١ى ز ث١ضغتط١ٖا ؾعط٣َ زا/ خٛاْسْ

6006 
َٝٔ باضظإ/ ٖؤظإ، ح١ٜس٠ض ١َت٢ٓٝ، ( ؾؤض97  6006ؾ
( ع١ؾكا ١َ ضطا١ٜن٢َ ظ٠ضاز٠ؾت٢ ١ٜ/ نٛضت١ضريؤى، ئػُاعٌٝ 98

 6006َػت١فا، 
َٝعا٣١ْ، 99  6006( ت١ْٗػتإ/ ١ٖيب١غت، ن١َاٍ غً
 6006( ضؤغت٢ََ١ ظاٍ/ فٛيهًؤض، ج٢ًََٝ١ حاج٢، 300
 6006( َكاالت ْكس١ٜ/ دلُٛع١ ايهتاب، 303
306َٔٝ نؤض١ض٠ن٢ ز٠ؾت١ٓٝب٢ٜٚٛ/ ٖؤظإ، امساعٌٝ تاٖا  ( ب١ضطؤتٝٝ

 6006ؾاٖني، 
٢ًَٝ غاحل َٛغا، 301  6006( ز٠ظ ض ْابٗٝػٔ!/ نٛضت١ضريؤى، ت
304 ،٣١َُٜ َٝص/ ٖؤظإ، الٜل ج١َاٍ نٛض  6006( ؾ١ظ١نا ب٢َ ْع
َٝط٢َٖ١ ٣َٚ ز ٖؤظاْا ْٛخيٛاظا نٛضز٣ زا ٍ ز٠ظ١ضا 305 ( ثاضازٚنػٝعّ ٚ ت

 ١ُ6006ت خابٛٚض، ب١ٖسٜٓإ/ ظ١نؤيني، عػ
( زؤغٝٝا باضظا٢ْ ز غٓسؤقا ثٝال٢ٜ ٜا غتاي٢ٓٝ زا/ ظ١نؤيني، ٠ٚظٜط٣َ 306

 6006ع١ؾؤ، 
 ١ٖ6007ي١بض١/ ١ٖيب١غت، غ١ٜسا٢َٜ ن١ي١ف،  (307
َٝٔ غٝتاظه٢َ/ ضؤَإ، ت١حػني ْاظؿه٢،  (308  6007ضاظ

 6007بانٛض٣َ ١ٖيب١غت٢َ/ ١ٖيب١غت، ئاضش٠ٕ ئاض٣،  (309



134 

 

 6007ٝػا ئٝػُاعٌٝ، ط١ِضٜا١ْنا ب٢َ ٖؤز٠/ ضريؤى، ١ْف (330

 6007غٛض٠ بطٜٓا ؾ١ظا َٔ/ ١ٖيب١غت، غ١يٛا طٛىل،  (333

 6007ع١ؾل ز خ٠ًٛط١ٖا َط٢َْ زا/ ١ٖيب١غت، ئاؾت٢ ط١ضَاظ٢،  (336

َٜٔ ضؤش١ٖالت٢/ ضريؤى، ج١الٍ َػت١فا،  (331  6007غطٚز

َٜٔ زٚٚض/ ١ٖيب١غت، ١َغعٛز خ١ي١ف،  (334  6007ئاضٜاْا غٝٓٛض
َٝهؤيني، ْعُت اهلل حاَ (335 َٜٔ خا٢ٜ١َ/ ي ٢ًَٝ، ئاٚاظ  6007س ْٗ
 6007ب١ٜتا غٝػ١با٢َْ/ ٖعضظإ،  (336
َٝذ ٢َ١َ،  (337  6007ط١ض تٛ َابا٣/ ٖؤظإ، غ١ملإ ؾ
 6007ي١ؾ٢َ ؾ١ظ٢َ/ ١ٖيب١غت، غ١الّ بااَل٢ٜ،  (338
َٝٔ ن١غ١ن٢َ ب ت٢َٓ/ ضريؤى، ز. عاضف حٝتٛ،  (339  6007زاي٢ٖ١ ٜ
َٜٔ ض٠ٚؾ١ْبري٣/ طؤتاض، ْاج٢ تاٖا ب١ضٚاض٣،  (360  6008ض١ْس ٖعض
 6008ظ١نؤيني، ز. فاظٍ عُط،  ١ٖيهٛيٝٓا ظَا٢ْ/ (363
 6008خ١ْٚ١نا نٝع٢/ ١ٖيب١غت، ز٠ٜها زايٝا٢َٜ،  (366
َٝرت/ ظ١نؤيٝٓا ظَا١ْظا٢ْ، امساعٌٝ تاٖا ؾاٖني،  (361 َٜٓعٝػ١نا ض ش بؤ ض

6008 
 6008ث١تطؤ١َنطْا ط١ْٖٛإ/ ضريؤى، ذلػٔ عبسايطمحٔ،  (364
َٝٔ ئ١ز٠ب٢، ازٜب عبساهلل،  (365 َٝهػت َٝت١ن٢/ ت َٝٔ ؾ  6008ضؤشاْ
َٝت/ ١ٖيب١غت، قسٜل خايس ٖطؤض٣، ضؤش ئاظا زبٝ (366  6008ت زا ب١ٗي
٢ًَٝ قاحل،  (367 َٝٔ زٕ/ ناضٜهاتؤض٠ ضريؤى، ت َٜط٣َ زٜٓا ٚ ض١ْس ضريؤن باش

6008 
 6008ئ١ظني ٚ غرتإ/ ٖؤظإ، فٝكٌ َكطف٢،  (368
َٝدا٢ْ،  (369  6008طؤظ١ْسا ش٢َٜٓ/ ٖؤظإ، ز. خري٣ ْعُٛ ؾ
 6008ن١ث١ظ٣َ خ١ْٚإ/ ١ٖيب١غت، خ١َط٢َٓٝ ض٠َؤ،  (310
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 ١6008يب١غت، زٜا جٛإ، ب١ْس٠ض/ ٖ (313
 6008غجٝٗػتإ/ نٛضت١ ضريؤى، خايس قاحل،  (316
َٝٔ ئ١ز٠ب٢،  (311 َٝهػت َٝجبٕٛٚ/ ئ١مح١ز ٜاغني، ت  6008ح
َٜٔ ئ١ز٠ب٢ زا، ئ١َني  (314 َٜباظ َٝهػت ز ْاظب١ضا طؤتاضا ض٠خ٢ٜ١ٓ ٚ ض ت

 6008عبسايكازض، 
 6008ثاٜٝع٠نا ؾني/ ١ٖيب١غت، تطٜف١ زؤغه٢،  (315
َٝسن١ٜٔ؟/ ط (316 َٝبإ ض َٝذ ذل١َ١ز، ئ١ّ بؤض٢ نت ؤتاض، ٖٛؾ١ْط ؾ

6008 
َٝٔ ثطاط/ حػٔ ابطاِٖٝ، ضؤَإ،  (317  6008ؾ١ظ
َٝطا٣ ش نٛضز٣ بؤ ئٓطًٝع٢ٜ/ ضريؤى: يٛقُإ ئاغ٢ٗ،  (318 َٝٔ ٠ٚضط ضريؤن

6008 
 6008ز٠ٙ خ١ٕٚ/ نؤ١َنا ١ٖيب١غتعاْإ، ١ٖيب١غت،  (319
٢ًَٝ، ظ١نؤيني،  (340  6008ضاثطغني ٚ ضا٠ٚضططتٔ/ َػًِ بات
343) َٝ َٝٔ ئ١ز٠ب٢/ خايس حػ َٝهػت  6008ٔ، ت
346)  َٔٝ ثطا ئاضتا ٜإ بٗا٢َٜ ططإ/ ئ٠ْٛ١ض ذل١َ١ز تاٖط، غ٢َ ؾاْؤط١ضٜ

َٝطا٣،   ٠ٚ6008ضط
 6008تطغا ب٢َ ززإ/ ح١يِٝ ٜٛغف، ضؤَإ،  (341
َٝٔ غ١ضخ٠ٛف/ غريٚإ قضؤ، ١ٖيب١غت،  (344  6008بريٖاتٓ
َٝهؤيني،  (345 َٝعا٢ْ، ي  6008ثاٜٝعا ث١ٜعإ/ ق١بط٣ غً
َُٝإ ٖاجا (346 ٢ْ، نٛضت١ضريؤى، ١َٜساْا نٛٚضهإ/ ئٝػُاعٌٝ غً

6008 
َٜٔ ط١ف ز ئ١مسا٢َْ ١ٖيب١غتا ْٛٚ ٜا نٛضز٣ ز٠/  (347 َٝط ض١ْس غت

 6008خ١يٌٝ زٖؤن٢، ظ١نؤيني، 
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َٝٔ بؤتا٢ْ/ غ١بط٣ بؤتا٢ْ، ١ٖيب١غت،  (348  6008زٜٛاْ
َٝصٚٚا نٛضز ز )ضؤش٣ نٛضز( زا  (349 / ح١ج٢ 3931ظَإ ٚ ئ١ز٠ب ٚ َ

 6008ج١عف١ض، ظ١نؤيني، 
 6008ٓاض ع١ىل، ١ٖيب١غت، الظصا ن١ظ١ٓٚاض٠ن٢َ خ١َباض/ طٛي (350
َٝه١فنت،  (353 َٜٔ ظ١نط٣/ ئٝػُاعٌٝ باز٣، ضاظج  6008غٓٛض
َٝٔ ئا١َزخا٢َْ/ ح١ْٝف ٜٛغف، ١ٖيب١غت،  (356  6008ث١غٓ
 6008تٛافا ٜاض٣َ/ ع١َ١ض٣َ ي١ع٢ًَ، ١ٖيب١غت،  (351
َٜص٢ٜ٠/ ٚ: ز. عاضف حٝتٛ، ظ١نؤيني،  (354  6008تٝؤضا ٚ
َٝالظ٣، ظ١ (355 نؤيني، غايؤخ١ت ز ح١ٜطاْؤنإ زا/ ج١ٌَٝ ذل١َ١ز ؾ

6008 
 6008ؾاْؤ.../ غٝاض ت١َ١ض، ظ١نؤيني،  (356
َٝت ش ي١ؾ٢َ ت١ بباضّ/ ب١ٜاض ظاٜٚت٣١، ٖؤظإ،  (357  6008َٔ ١ْظ
َٝٗط٠ب١ْس٣ ٜا ب١ضز٠ٚاّ)ظَا٢َْ ضا٢ٜ١َ(/ فاظٍ ع١َ١ض، ظ١نؤيني،  (358 غ

6008 
 6008غانٛ/ ْٛظاز َعٚض٣، نٛضت١ضريؤى،  (359
َٝٔ نٛضز/ ١َغعٛز خايس طٛىل، ظ١نؤيني،  (360  6009ف١ض١ْٖطا نالغٝه
 6009ئ١ٚ ثٝا٣٠ٚ ب١ ال٠ٚ١َ ِضت بٛٚ/ ب١ٖط َٛفت٢،  (363
َٝٔ ظَا٢ْ/ عبسايٖٛاب خايس، ظ١نؤيني،  (366 َٝهؤيٝٓ ض١ْس باب١ت ٚ ي

6009 
 6009سيىياء اخلطاب الشعرى، د. حمىد صابر عبيد  (361
َٝٔ ئ١ز٠بٝاتا نٛضز٣  (364  6009ضٝه٢،  –ضؤشاْ
 6009ٍ ب١ضغفها ١َ ب١فط باض٣/ ذلػٔ قٛضإ، ٖؤظإ،  (365
َٝٔ ض٠خ٢ٜ١ٓ، ز٠ْط ٚ ١ٖيٓ (366  6009طفنت/ ئاظاز زاضتاف، خٜٛٓسْ
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 6009الشواف... الميمة االخرية/ و: ساوى احلاج، ضريؤك،  (367
 6009نُٝٝاط١ض/ ٚ: ز. ي١ظط٢َٓٝ ئاظسض٠ُٖا٢ْ، ضؤَإ،  (368
ئ١ٚ ثٝاٚا٣١ْ ي١ ْاٚ ِض٠ْط٢ تابًؤنامن غ١َا ز٠ن١ٕ/ ْاي١  (369

 6009ع١بسٚيِط٠محإ، ضريؤنإ، 
نٛضز قاْات٢َ نٛضزؤ/ تٛغ٢َٓ ض٠ؾٝس، غايٝا ظاْا ٚ ْعٝػ١ض٣َ  300 (370

 6009نؤ١َي١نا ظ١نؤيٝٓإ، 
َٝٔ ظ٢َٜٓ/ ز. عاضف حٝتؤ، ؾعط،  (373  ١ٖ6009ي٠ٛغ١ٜ
 6009باخٛض٠/ ذلػٔ عبسايطمحٔ، ضؤَإ،  (376

َٝؿ١ُضط١ٜ١ن٢،  (371 َٝٔ ث َٜها٢ْ، ش بري٠ٚ٠ضٜ َٝال ض٠ف/ ٖؿٝاض ض  6009ث
َٝس٣َ ط١ٚض/ قسٜل حاَس، ضؤَإ،  (374  6009نُ
َٝص (375 ٜت/ ٚ: غاحل ٜٛغف غؤف٢، ظ١نؤيني ز٢ََ٠ ْٝض١ ب خؤ زب

6030 
 6030باب٢َ َٓؤ/ ذلُس غًِٝ غٝاض٣،  نٛضت١ ضريؤى،  (376
 6030وكًى العىياى/ انور حمىد طاير، قصص كوردية ورتمجة،  (377
َٝعا٣١ْ، ٖٛظإ،  (378   6030ئ١ٚ خامنا ٢َْ١ٖ/ ح١غ١ٕ غً
  6030غ١ٚزاغ١ض٣/ خايس غٓسٚض٣، ٖٛظإ،  (379
َٝٔ ؾعط٣َ/ عبسايطمحٔ با١َض٢َْ (380  6030، ٖٛظإ ١ْٖاغ١ٜ
َٜطن٣ٔ ١ٖيب١غت،  (383   6030ئ١ظ ش٣ زئاخفٔ/ ز٠َٗات ز
  6030فطٜٔ ز ث١زل١ضَٟ زا/ ٖعضظإ، ١ٖيب١غت،  (386
َٝٔ ئ١ظطٚ ٚ ز٢ٖٚ/ ؾ١َاٍ ئانط٢ٜ٠، ١ٖيب١غت،  (381   6030غتافه
  6030ئ١ظ ٚ تٛ ب زٜت١ٓنا ز٣/ ْاج٢ تاٖا ب١ضٚاض٣، ١ٖيب١غت،  (384
  ١ْ6030 ١ٖظاٍ ١ْ..! / ئ١مح١ز٣َ ؾٛؾ٢َ، ١ٖيب١غت،  (385
َٝذ ٢َ١َ، ١ٖيب١غت،  (386   6030ض١ْس طٛي١ى بؤ ٜاضا َٔ/ غ١ملإ ؾ
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  6030زاضا ضٌ ئاٚاظ/ ئ١زٜب ض١يه٢، ١ٖيب١غت،  (387
  6030ث١ٜاي١نا زٕ تاض٣/ بًٝط١ غ١َٚٛض، ١ٖيب١غت،  (388
َٝٔ ظَا٢َْ نٛضز٣)نطَازل٢( / فاضٌ عُط،  (389 َٝطب١غَت ٠ٚغ١ض٠ى ٍ ْاظ ث

  6030ظَاْعا٢ْ، 
َٝصا/ ٚ: ئ١مح١ز٣َ ظ٠ضؤ (390  6030، ضريؤى، غ٢َٜ١ ٖ
 ١َ6030ٜسإ/ حهِٝ عبساهلل، ضريؤى،  (393
دراسات نكدية عو االدب الكوردي/ وكاالت لهخبة وو الهكاد، دراسة،  (396

6030 
َٜٔ نٛضز، ظ١نؤيني،  (391 َٜص٢ٜ٠/ نؤ١َنا ْعٝػ١ض ٚ َٔٝ َٝهؤيٝٓ  6030ي
َٝٔ ٖالٜٚػت٢/ ١ٖيب١غت، غ١يٛا طٛىل/  (394  6030خ١ْٚ
 6030 ال٢َٜ ز٣ ٢َٜ ثط٣َ/ ضؤَإ، حتػني ْاظؿه٢، (395
َٝس٠ضا ضٜٚؼ/ ١ٖيب١غت، حبط٣ ضؾٝس،  (396  6030ب
ظ/ 6005 – 3960نٛضت١ ضريؤنا نٛضز٣ ٍ ز٠ظ١ضا ب١ٖسٜٓإ  (397

 6030ظ١نؤيني، خايس قاحل، 
 6030دم الصهوبر/ شعر، ترمجة: بده رفو،  (398
َٝٔ زٍ/ ١ٖيب١غت، ن٢َْٛ ض٠ف،  (399  6030ؾٗٝٓا ؾ١ظبٗٛضن
َٜٔ ئ١ز٠بٝات٢َ/ ظ١نؤيني، ٖٝع٢ ب١ضٚاض٣،  (600 َٜباظ  6030ض
َٝٔ ئ١ز٠ب٢، خايس حػني،  (603 َٝهػت  6030ئاغ٢َ/ ت
(/ ظ١نؤيني، ز. قالح ذلُس 3950 – 3900َايباتا ب١زضخاْٝإ) (606

 6030غًِٝ ذلُٛز ٖطؤض٣، 
َٝعا٣١ْ،  (601 َٝه٢َ/ ظ١نؤيني، غ١بط٣ غً َٝه٢َ ١ٖتا ز٠غج  6030ش ز٠غج
َٝٔ ٠ٚ/ نؤ١َي١ زٜساض، يكُإ ئاغ٢ٗ،  (604 َٝٗٓا ب١ضغع  6030يب١ض ت
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َٝٔ غت١َبؤىَل ش٣  (605 َُٝإ ٖاجا٢ْ، ثؿٝه ي١غ١ضٕ/ ضريؤى، ئػُاعٌٝ غً
6030 

 6030زٜاضزا َطْا ظَاْإ/ ظ١نؤيني، ف١ضٖاز حاج٢،  (606
 6030خ١ضٜب٢/ ١ٖيب١غت، ئ١يٓس َعٚض٣،  (607
َٝٔ باضا٢َْ/ ١ٖيب١غت، ز. عاضف حٝتؤ،  (608  ١ٖ6030ثاض٠ٜ
َٝٔ ؾِٜٛ/ ١ٖيب١غت، ز٠ٜها زايٝا٢َٜ،  (609  6030خ١ْٚ
٢ًَٝ، ز٠ضاظ١ى ش ض٠خ٢َٓ/ ظ١نؤيني، ْعُت اهلل ح (630  6030اَس ْٗ
َٝٔ جازٚط١ض٣ بؤ ظاضؤنإ/ ضريؤى، ٚ: حج٢ جعفط،  (633  6030ضريؤن
 6030غ٢َ ؾاْؤط١ض٣/ ؾاْؤ، شاضؤ زٖؤن٢،  (636
َٝٔ فطؤى، ضريؤى، ذلػٔ عبسايطمحٔ،  (631  6030ج١غت١ٜ
َٝٓإ ز ئ١ز٠ب ٚ طؤتاضا ضٚؾ١ْبري٣ زا/ طؤتاض، ْاج٢ ط٘  (634 زاٖ

 6030ب١ضٚاض٣، 
 6030ِٖٝ، ئ١ظني ٚ ئ١ْفاٍ/ ضؤَإ، ح١غ١ٕ ئٝربا (635
 6030ز٢ََ٠ ثعساْو زث١قٔ/ نٔ ضريؤى، قاحل غاظ٣،  (636
َٝعا٢ْ،  (637  6030ظُٝٓا/ ١ٖيب١غت، غعاز غً
 6030/ حتكٝل، غٝاض متط، وا بعد العرض (638
 6030ز٠ؾتا زٚبا١ٖ/٢َْيب١غت، عبسايععٜع ٖاجا٢ْ،  (639
ض١ْس ب١ضث١ض٠ى ش ضؤشْا١َظاْٝا نٛضز٣/ ضؤشْا١َط١ض٣، َٛغ١ز٠م  (660

 6033تٛظ٢، 
 6033اربات نكدية، خالدة خمين، وك تفكيك الهص/ (663
َٝعا٣١ْ، /١ْٜٝا ب١ْس٠َا٢َْ (666  6033نٛضت١ضؤَإ، ن١َاٍ غً

َٝعٜه٢ زَٚاٖٝا (661  6033نٛضت١ضريؤى، قبٝح ذلُس حػٔ،  /ْ
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َٝٔ طؤتٔ ض١ْس (664 َٝٔ  ز٠ظ١ضا ش نٛضزإ ٚ ث١شْ بازٜٓإ/ ئٝس١َٜ
 6033نٛضز٣، ْعاض ذلُس غعٝس، 

َٝو ي١ ز٠ض٣٠ٚ٠ باظ١ْ/ ؾاْؤط١ض٣، ١ٖيه١فت (665 ازضٜؼ عابس،  خ١ْٚ
6033 

 6033ٚ: غاحل ٜؤغغ غٛيف،  -َري/ ظ١نؤيني، ٕ: ْٝهؤيؤ َانٝاف٢ًًٝ  (666

 6033غٝتافها َطؤظ١ن٢َ ٖاظ٢/ نٛضت١ ضريؤى، غٝجإ ع١بسٚيال،  (667

668َٔٝ  .3122 ع١بسٚال، ٖعضظإ ضؤَإ،/ ضْٚسنإ ( ؾؤث
 .3122 احلاج، غا٢َ: ٠ٚضط١ض. ذلُس بًٓس ضٚا١ٜ نطز١ٜ ،/ ( احملطق669١
َٝس٠نا ٠ٚغؤ، ىَل ىَل( 610  .3122. ئ١مح١ز ْٜٛؼ/ ئ١ظٝيَن ز٠ضز٣َ ز٣، غج
 .3122 فٓس٣، ع١بسٚيه١ضِٜ/ ب١ٖسٜٓا ( قال613
616َٔٝ َٝػت١ٜٞ ١ٖيب١غت، ضظطاض/ نؤ١َتا٢ٜ ( غرتاْ  .3122. ن
 .3122 ي١ع٢ًَ، ئ١َ١ض٣َ/ ١ٖيب١غت ٠ٚالت، ٚ ( ئ١ظني611
 .3122 ١ٖيب١غت، عاضف حٝتٛ ،با١ٜن٢َ نا٢ْْٚٛ/  طع١( 614
َٝٔ نٛضزإ( (615 ف١ض١ْٖط، َػعٛ خايس طٛىل،  / ف١ض١ْٖطا ٖٝعاض)ْاظ

3122 
زضاغ١ ٚحتكٝل: امساعٌٝ بازٟ،  /زضاغ١ /ايؿٝذ ْٜٛؼ ايهطزٟ (616

3122 
 3123، ، ب١ض١ٖظهطٕ: حتػني زٚغه١ٖ٢يب١غت /زٜٛاْا غ١ضزائ٢  (617
 ١ٖ3123يب١غت، ٖٛؾٓط ئٛغ٢َ،  /ؾٛثا غ١ظاىَل  (618
 ١ٖ3123يب١غت،  فتح اهلل حػ٢ٓٝ، /١ْن٢ غٛض٣ زٚٚضؾ١ضظا  (619
 3123، حػٔ غًٝعا٢ْقصص،  /وو دفرت االنتفاضة  (640
َٝٔ ؾٓطاىَل  (643  3123ن١َٛنا ١ٖيب١غتعاْإ،  /ق١فس٠ى ش ١ٖيب١غت
َٝٔ،  /زط١ٍ ضطنإ  (646  ١ٖ3123يب١غت، َكت١فا حػ
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َٜٔ ز١ٜٓن٢َ  (641  ١ٖ3123يب١غت، ًٖبني باقط،  /غٓٛض
 ١ٖ3123يب١غت، تريؤش،  /ث١ض٣َ غج٢  (644
َُٝإ،  /توؤتطؤط  (645  ١ٖ3123يب١غت، ؾ١عبإ غً
َٝطٜ –( بصاض٠ / ١ٖيب١غت 357  3123َٞ ْٛغغ . هف
َٞ / ضؤَإ ن( 358 َٟ غاظا ض٠عٓاٜ  3123ئ٠ْٛ١ض ذل١َ١ز تاٖط .  -ٛض
359َٞ  3123 -َاجس ئ١حل١ٜس٠ض  -نٛضت١ ضريؤى  -  ( َاالْ
35: َٔٝ  –طٛيٓاض ع١يٞ  -١ٖيب١غ١ت -خ١ْٚا غٓٛضإ ( ١ْٖاغ١ى ش تٝج

3123 
َٟ -ٖؤظإ  -( طٛيعاض 361 َٝذ تاٖط  ؾٛؾٞ  ؾ
َٝٔ يٝؤْاضزؤ زاظٓؿٞ  -( ضريؤى 362 َٝطإ عع٠ت ٜٛغف -ضريؤن  ٠ٚضط
 ز. غهفإ خًٌٝ ٖساٜت - ٠قكل قكري -( حاضؽ ايٓطجؼ 363
َٝٔ نٜٛع364٢  3123-ؾٝالٕ ذلُس حػٔ  –١ٖيب١غت  /( زاغتاْا ١ٖغت

َٝسا َط٣ (365  3123 -ب١حط٣ ض٠ؾٝس  –١ٖيب١غت  /ضؤط١ٖا ع١ؾل ت


