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 سؤريَ سميَةت

 

 

 ةضشن ةضشن

 دوْيايَي َئػطَيِشسِؤػ ىةو

 و يضينةٖد خوة ةظ سؤرَي سََيةت ب

 دنش ضيظهَيؼهاَْي رةَٖيؤد ٍةدط

 ٕددا سياةد صنَي ٍ ثَيٗٔ ةخو صَاَْيةئ طًيضَي ْاظ ٍ

 ضةسةق ودبو ةخو َيسِؤط ناةنَيً خةس ٍ جاسإ ٖٓذ

 بوو ىةَةئاد

 دبوو يتِشتِش دا نوسديٓيَي طفشا د

 ...!تؤدط ىةيةضاَ

 ددا ةطَيذاس راْهشيةث ةْ ىةظايةن نَيةنَيشات سةٖ بٔ ٍ دوٖي
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 ةَ خويٓا ناةثؤدي سةٖ ٕوػو ٍ

 ددا ٍةٖ سثَيةط نَيةَْيشطض

 و  ةنؤػةطَيً نَيةداستشاػ سةٖ ؤب ر( ْٗو و ْٗا يَي)

 .دايةظ ثاٍ يا نَيةػؤػفشةي
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 كو ونيَوةخ ناظ ل سكةفةس
 

 

 

 

 يهَيؼِةٖ رياَْي  بؤ ر ةت سطيٓطَيةب بايَي ةٖيٓ ناةفِش دَي

 خوة تياةويةد بَي َٖئةََيشط ػووسٖا َوطافشييا ر

 و منةر ةت تبًَئ ب طاصَي

 سَيزّةظ ةظةت يَيظري ب طتاةث

 جواْا جواْييا

 َٔ خويٓا فريياْا طتَيشنَئ سةط ٍ ةباس ب دَي

 مبيين سِةت َٔ ريَي سصَئةو ئاقاسَي ْاظ ٍ سةٖ دا

 ةت ْياةن يَئةْاَ ر ةَةتًؤظ
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  َٔ ضاظَئ نوةٖ

 ةظ ةسادبٓ ةت طوالظا بَيٗٓا ر ياسيهشَْي ب

 يظيةٖ ٖـةْ يَي  ةٖ ظايَيةن ْاظ ٍ

  دبيِٓ تَيذا ةت وةخ ػومياتيَئ

 نَيةيػيؤخ ديَي ثاةس ثةس ٍةدط 

 يَئسِةدط ةَ ٍ قوتَيةثةي ب ّةئاد

 و سباصبووَْيةد ػيٓهاتييا ْاظ ٍ

 ََيذا ياة خو سَيها ةيادةث

  و ػكَيةع ر ىةنوييًه دبية يا

 بؼهظي د َٔ نَئةنَيً بٔ ٍ

 ضيا باقَئ ْاظ ٍ ةت تبًَئ وْاوضةسَيظ ر

 دبيت يووٍةَ يا ةَ خويٓا

 ػويِ باسَئوسو ئاظا ثَيزَْئ

 !؟...توي ةظةئ
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 خيضهشي ثاْاةطؤِس ظَي ٍ

  و دنَيؼي  خوة دووظ ٍ َٔ يواػَيةن

 َٓذا ريَي ػانَئ ْاظ ٍ

 ًُٖاى بَٗئ يا

 خوة يَيظري ب

 ْهشيين د ىؤظةس يَئ َٔ تبًَئ سَيةط

 نٔ وَْئةخ ناةسةفةط ػاةَ ٍةط د

 ببري َزووٍ تشطِ د صةئ

 و بضري وةخ د ئَيو َزووالْهَئ سبايَيةب ٍ

 ئةبريبه ر ضيا دايهيٓييا

 ةسيتةخ بوويةظ يايَيدوْ قَئةض ب يووالظا يةئ

 ةَ ريَيةَ طتبووْاةَ ْاظ ٍ يَي ّةئ ةظةئ

 ظِدْظي ْاطَيةٖ تيَي ناةداطتاْ

  ةت الََئ بٔ ٍ
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 تشسِةت خوَٖي ر نَيةباي سةٖ

 نشبإةظ ةت طوَٖئ سداةث

 َْيضيهبووَْي ظَي ٍ َٔ ةيبَيزي دا بووي د ػياسوٖ رْوو

 و تيةبان ظ يا ةت سَيٓياةػ 

 .تصسيٓي د َٔ ةت سصْهاةئ

 

 

 

 

 

5/3/2111 
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 شيَعش ةسةثوست نذةض
 

 

 

 

  بيابإ -1

 نشبوو ضبالم ةخو رياَْي ثَئ سةط ٍ نشَيت ىةيةط

 ..!دطؤت َشيإ

 بياباَْي ييكاةتيك ظَي بؤ ّةئ ئَيذي

 .ئةْان باساَْي ْظَيزَئ
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  ػكَيةع ناةيئَيظاسي -2  

 ظيا َٔ خوة ربؤ

 ٍةن وَي ديَي ىةو ػكَيةع ناةئَيظاسيي

 ّةبه ْيطاس ةظ ػةدايَي ًيانَي ناةنَيً ب

 خوة َْيوسوةد ر وةئ سبووةدةظ

 تٔةدن ريَيظإ وَئةئ سِةت يظَئةث

  َٔ ظايَيةن نيةَةد ثؼيت

 .ضًهذاسنش
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 يَيةجاد ْطَيةد -3 

 ةظ ةت ايْاصْاصؤني قِشنا ب َٔ طتَئةٖ سنوةب ر

 سطتو ةبوويٓةْ

 سائَيخظتري يَئ قابيًي ثَئ بٔ ٍ خوة طوَٖئ َٔ

 ػؤسػا ناةقًَيب و ىةسارَيشن

 ةباْةسةع بووئ يَيةجاد طةس ٍ  َٖئةسطةثَيؼُ سَيةط ثؼت ٍ

 الويظذيةٖ

 ةَايةْ ٖٓذ ٖٓذَي سةرب

 ٕةبه ةظخِش خوة ٖيذةػ

 بدي ةتؤس بَيضاسيَي ر

 و دَٖئ يَيةجاد ر ْطةد ْذةض ْضاْيت َشؤظ ضٓهو

  و دضٔ ػوةباو د يؤتي ْذةض

 ..!!ةطشتيٓ ضاظ دي ْذَئةض
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  وٕييظبو  -4

 .!بوو دوٖي وةئ

 و ػيايِةث ةظ ةت نُاخَئ ر

 بووّ بشطي ضاظ

 بووّ د طشَيٌ وَْيةخ وَي ب سةٖ

  ببووّ ةت طيٓطَي طَيظَئ وقاةػ سةب ٍ

 سةَانةط

 خوة طبوْاوسو ظَيؤت ر َابووةْ ٖٓذ

 .ٖيِٓةسابط صةَاْي بؤ ر



13 

 

  ْطٌةص -5  

 بضَْئ يَيؤطت ب ْطًَيةص ػظإ َاةد 

 و ئاييٓيت د ٍةْذةط و  ْضْضي 

 ٕةدن صياَْي َْٗيين ب

 ةي ٖٓذَي بؤ ر سةٖ

 ٕةبه يؤةخيٓ يإساطوةث طؤثاٍ دا

 ؟..بؤضي ثا

 يطشئةٖ ْا خوة خَئةيةن َاةخ ّةئ

 .ْطًريةص بَي د ساّةح داةن ظيضَيٓا ْاظ ٍ
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  ةسوَيؼاْةد ىةرظاْ -6

 ٖاتي تو سةطةئ

 طيوساَو ب دا َٔ طياَْي د َٖيضا بًٓذاٖيَي وَي ر

 ْياطِ ةخو تؼتَئ َووةٖ تةثرت ب دَي صةئ

 ؟..ْطيةن دَي نا

 ةسوَيؼاْةد يَئ ةَ رظاَْئ ب ىةيةثياط

 تةن ْوػَيشن

 دا دييت  تشغ ْظيَٓئ ْاظ ٍ ضٓهو

 .ضووي تشيكَئد  دا ةت ػاؤن د يا ىةتاظةٖ

 

15/7/2111 
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 ةم يَوسِؤط د ديَ ظشاةك سؤس ظيَوةش ل  ةم ظييَوةن
 ىةسكةو

 ناظشكى حتسني ؤبــ يةيـارديــ
 

 ةبطظَيؼ ةظ ئاخَي َٖئةط ب خؤ

 ظَيشَي ظَئؤَش عاداتَئ ٍةدط سؤرةطويب ض ضٓهو

 ةبوويٓةْ ػري 

 ةييتةف التَئةو قَئةسضةط و ئاصادي

 طرتإ ةبوويٓ ةْ ةَ َئيؤصاِس صَاَْي سةط ٍ

  ةْيٓ طشإ طوٖـ و ثإ ٌَ يَي ةَ بارَيشَي َيٓا بارَيش ض ئو

 بارَيش يةئ

 فتيَن سصَيةو ْاظ ٍ

 ةبٗاظَيز طؤسَي ةطهةن سةيظ وةخ و ةبطش وةخ َْئةُٖةد

 ةبه طاصي
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 ٕبضظِش ةسصةب بووْاةٖ وَي ر ةَ ٖيذَئةػ بال

 ةَ ػكاةع بٗاسا ثيتَئ ٍ دا

 َْيش باسيت ب َْيش طظاػذي, بَٗئ جظاني ٔسَٖي

 ْطةستةب جيٗاْا ظَي ٍ دا

 َيٓيتةْ سَريةػ ةظ ةْ يظاةث ب ةَ صَاَْي

 و ثريبووي ٖضسَئ ٍةدط:  دطؤت ةت

 ْاَٖيت َٔ واةخ ْجيعةُٖةد يَئةخاَ

 داوة خ طتَئةيبةٖ ياةضًخاْ د

 ئةنةظ ييَيةَبةت طًيضاْهَئ دَي

  َة ْةظييَئ: دطؤت ةت

 ٖارؤتٔ ئَئ سدؤساةد طرتاَْئ ب دَي

 ٕةسنةو ةَ َئطؤِس د دَي ظشاةن طؤس ظَئةػ ٍ ةَ ظيَئةْ

 ْاٖيَي؟ بؤ اظحةئ

 ئةبذ نوسطيها تاةػاَةح و  غشؤس وَي ٍ سيةب ئَيو
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 ...ةَ نياَْي

 تةبذ ناتا ْفاالٕةئ سَاياةب ظشؤياةئ و طًؤي بابَي ناؤضرِي ر

  ةَ سوويَي ْوو ر نوةٖ

  طًَيُاْي طواسَئ ثَئ بٔ ٍ

 سبووئةستةت ََيشيإ سؤْذنَئ ب

 ...ةَ ْيَئةئ

  ؾةس سَيةب سةب ٍ ةََيز ر وَئةئ

 بووئ سةسنةن ةَ التَيةو َيٓا

 ...ةَ ضيايَئ

 سيائةًٖو دؤالسي ثياةن سةب ٍ

 ظياَْي يَئةثياط

 يظريةَ د دا ةَ طتَئةد د

 ةت ايْاصني ر سةٖ

 التةٖ د يهؤالئةٖ ظشَئةن سيهَئةب ٍ سؤر
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  ةت و َٔ سَيةٖوْ

 دبوو ةتشؤَةث طجي يَيةخاَ فاةسةػ ٍةدط

  ةت و َٔ طشْزيٓا يايتةَبةي بؤ ر ئاي

 بووي ةسصةب سرَيهشيةط جظانَي ٍ يا

 صةئ سَيِٓةػ ياَْيسِةطةظ ر

 دؤص و ؾػؤِس جاس

 طؤص ةظٓةن و جظات

 طويؤيو ةدبٓ َٔ ٔثَي بٔ ٍ

 ةت ْاظَي تيجَئ جاس

 صيل د ةثَيظ َٔ بريٖاتَٓئ وَئةئ

 طيٓٔقوِس د خؤ دا َٔ خويٓا ْاظ د

  و  دبٔ طواس َٔ َزيالْهَئ ٍ دا اطؤِس د طتيهَئةٖ جاس

 .ّةدن يَي طوال ئاظا

4/1/2111 
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 خوداي كاةبيًَه
 

  طيظاَْي ظَي ٍ

 سّوطتوةد بَيي ىةخوْاظ ض

 ظِةدن صةي ب ةظ ةت ناقِش ب سّةػ بَيي ٖوطا َاةٖ

 ةت و َٔ تاةنةسةب بَيٗٓا نوةٖ

 دضيت دا جادَي ب

  بووي سؤط ْطةس ةت يَئوسو ىةو ؛ َضس التَيةو ظةئ

  تةدن بالميض ةخو ةظ َٔ يظَئةث ب

 دبَيزيت جاسجاس

 . ةييخودا ناةبَيٗٓ ض ةظةئ

 

24/11/2113 

 



21 



21 

 تشسني د سهؤساى ر مةئ
 

 تشطري د طٓؤسإ ر ّةئ ضٓهو

 بَٗيًِ تام دوْيايَي َٖئةسطةد َابووةْ ٖٓذ

 يظَيةٖ نظاَْي راتياةن سةب ٍ

 بَٗٓيشّ خوة وَْئةخ ٍةدط و بطشّ جظاني دوخيٓا

 ...!ةبووي وةْذا ةْ َٔ ريَي ضٓيٓا ْاظ ٍ تو خوة

 بووئؤْك طؤس َٖيًَئ ْاظ ٍ وَئةئ  ةت باقَئ ةحيض

 ئاخظٔ د ناتى يا َة صيضبووْا ٍةدط

 و دبري ةظخِش داسطتاَْي رياسا ظاسَيبووْا ر جاس

 دبري ييَنفِش صةوقَي طواسى

 سَيةظةد سَيباصَئ ٍةدط ةَ صَاَْيةئ جاس

 جؤت ةدبٓ دا ةَ ناةسِةط سؤنَئةظةػ صنَي د
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 سيَئةو د رَي تَيةطياط تَئؤَةيهةَ جفهَئةس ر جاس

 طتإسِؤط بَيى

 ًٖهَيؼيت د ْاطَيةٖ سؤر َاةد

 ٕةْان ةَ ئةصَاَْي ر سةباو ةَ ْظَيزَئ

 دإ طوال قافهَئ د

 ْيايَيود ثريؤصيَئ يَئ ثَي ػوئ ٍ ْاَووغ 

 ْاطشيت سيةب و دبيت خويع 

  ةَ َيظَئي قاْكاَْئ ر ظياَْي َْٗيٓيَئ طجَيذَي

 ساطشٕ ْا وةخ و سيَئةو د

 طتإطؤِس بَيى

 طؤس َٖيًَئ و طٓؤس ةْ

  خةصؤد ةْ

 وغةفريد ري ةْ و سثشغةب ةْ
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  سديةع بٔ ٍ َئيؤصاِس طتيهَئةٖ يَئقَيِش ر سّةػ

 ٕةْان دا ةَ يؼهَئوخ صنَئ د يَئ

 ػٔةْاَ وإ َئسِؤط سةط ٍ َْيشطضإ تانَئ سنوةرب

 بطشّ؟ عةوسإ طتَئةد ضياى نيزإ ابًٓذي سةط ٍ دظَيت

  واسَيةٖ نيزإ ْطَيةد ب دظَيت

 بطظَيؼِ؟ ْيايَيود ساطويَئةث

 خوئ ب بياباَْئ ٖٓذاظ ٍ

 دطشئ وسةع َاةد

 سابووئ ةْ جٗـ ر َٖيز ََئؤن ب َئطؤِس دا

 ػذيوػو بَٗئ ةَ ػكاةع ْذنَئؤس سَيضنَئ ةتيظ ب

 طَيظإ بَيٗٓا دا 

 ٕةنةْ جذيذاَْي دا َيةئاد مخخُهَئ د

 دا ػإسِؤػ سيهَئةب د ظياَْي طويَئ و ّةئاد ض ئو

 سػذي َٖئةْ
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 ظشؤةئ و دوٖي ديشؤنا ثظتاال يةئ

 ؟..بوو ؾةس تؼيَت سةٖ ػتٓاووػ بؤ ر ةْ ؾػؤِس َا

 ؟..َونُبووٕ د ةْ ةَ ثؼت ٍ ةَ ضيايَئ َا

 صؤيكوتٔ ب دا ةَ تاياةدؤن طريوبووْا ٖاةدواْط فشػهَي دا

 ئاخَي صنشَي تَيٗٓا سةب ٍ 

 و خاس ةتٓبٗي دا ةَ ثؼتا ٍ خوة طتَئةد يهيةب

 يَيتئافِش ب دي ىةَةئاد

 

 

 

 

5/8/2111 
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 سميانيةط بؤ...  ديوكيَ ر كةمةخ
 ؟ةْ..  بؤ

 ! دْياطي ةْ تو َٔ خوة

 ضٓري؟ ةٖاتيٓ رياَْي دَيؤسقةق ر جاسإ ْذةض تو و صةئ

 و بووئ َاسم َاَْيؤط خيَتةثايت ٍ جاسإ ْذةض تو و صةئ

 ْظَيزنشئ؟ بَي ّةئ خَيةصؤد

 دبوو ةْ ْطةستةب ,ةت و َٔ يهَيؤن ب ةدوْياي ظةئ خوة

 .دنش ةْ وَيشإ ةجيٗاْ ظةئ ,ةت و َٔ صَاَْيةئ خوة

  ػيَتةد ةْودضو ةْ و دبووٕ ةْ دوطيإ ب ساسايَي وَي ر نويظتإ

 ؟... تشبوويةوَيظ ةخو و رَٔ ْذةض تو

 دووس. . ةدووس سَيإةط يَيةب

 بووٕ ثِش ةت و َٔ ََئةرخ الٕؤن و ةضؤن دصامن

 ةَ سطَيةَ ئاساَيا ةْ

  دٖات رَي َشَْي بَيٗٓا دا صوو ر سةٖ
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 دا ػشييَن ٖٓاظَئ د ْاظ, بَي يَيؤصاِس وةئ دا صوو ر سةٖ

 و ياسِةدط ةخو ْاظَي ٍ 

 ... ةخو ٍ ري تو و صةئ

 ؟ةْ..  بؤ

 بووي سمةغ ةظ تشطَي ضاظَئ ب , تاةنةًَةَ ظَي ٍ

  بٔ ةْ ةخو ئاخا و ةخاَ ئاػكَئ ّةئ

  ةخو خويٓا َيباصاِس ٍةدط ٖيذةػ ََئةئ

 دبشٕ ئاػتيَي ؤب َْيشطضإ ثهَئةض ةت و َٔ

  ةخو َيسِؤط بؤ دبشٕ ةَ

  ٕدنِش طوباٖي ظَئؤَش بؤ دياسي

  و بووٕ وْذا ّةئ , دا َزَي ْاظ ٍ يَيةب

 بشٕ دووس.. دووس

 ؟ةْ..  بؤ
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 يانيَسِةليَط ر كةرتانس
 

 

 

 

 ئانٓحيبووَْي ٖاةناْط ٕبووةْ ةت بشَٖئ ةطشت

 طشوػيت يا ةت جواْيا َاةط و ْطاةس سَيزاةظ ٍةدط

 دَيٓٔ ةت ْاسَئةن ٍ َٓٔ طؤصَئ ػهَئةث بضوونرتئ

 َْيضيهبووَْي ملاةٖ و طوال خوْاظا ر

 و بووَْيةٖ ناْياؤسةط سيةب

 ةقيٓةساطت انةييٖةسطجَيذةب ياسيَئ طتجَيهشْاةد

 دمب ِسؤرَي الػَي و ةت تبًَئ سةط ًٖباطهي

 بطشئ وسةع يهوةب
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 رياَْي ئاصسياْا تريَئ

 سائَيخظذي بَٗئ ةظ نيؤبيتاْ يَئ ةت يَيظَئ ب

 و وايَيةح ئاخا ةصؤت ثَئ بٔ ٍ يهوةب

 ةت و َٔ ػكاةع ناةسةفةط سػَيةف بووْاةثاسظ

 بزياي يَئ ةَ ٖضسَئ و طاال صاخا ْاظ ٍ

 بباسٕ يَي ثشغ َٔ برينشَْئ و صةح يٓاَ

 ظياَْي تاَا ةػري و ةت وَْئةخ

 ةظ ػيٓواسإ صَيُاسا و َٔ َْيةثةن بٔ ٍ

 صببريةب طٓؤس

 دبيِٓ صةئ

 سَيةدةق بٓطشتيَئ َْئةدمي و ةت ايسَيٓيةػ

 و بوويةيشةق ََيزوويا َئبريؤن ظإ طتاْاةو ر

 ةصِس َشؤظَئ و تةنةسةب بَي بارَيشَي نشْاةَاس

 ةصِس عاػكَئ و ػلةع ب طتاةيبةٖ سََئةت ْؼتةت
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 و طؤساي وْاوبةظ ناةوْةخ ئاخَي طشوودا ْاظ ٍ تو َٖيز ئو

 ظة ةت ضاشث تاسيظتاْا ب صةئ

 ْوظاسَي ايجواْي ناةظةػ ر بوويِ

 ػياسدمبوٖ داةت طيٓطَي ييٓاةن ْاظ ٍ

 دصاْي تو

 َبَيضنشيةٖ ديؤظاْيَي ايسيةسوةط ٍةدط تو َٔ ةظةئ

  ةت بَيٗٓا ٍةدط

 بووَْي ْطَئةس

 ضووَْي ْطَئةس

  ظاظَيشنشئ ىةي ٍ

 و ةت الػَي طتَئةسدةب ْذاََئةئ ظةت

 دا رياَْي َيٖاظِش د ٖاسا خووْا

 ةخو يَيظاةن و صؤٖ جَٗئ ةْسِةطةْاظ بؤضي ْضا

 ةت الََئ



31 

 بديسِةت بٗاسَي ضَٓئ طوٍ ٍةدط

 ببيت ئاظض ةئاخ ظةئ ةَ طتَئةد  ْاظ ئاظا ر

 و تَيةطياط طرييظاْا يايدوطياْ ةتري ر دووس

 ختُهشى يا َة ئةظيٓا طفشا تاَة ٖةَى

 بَٗئ داةت ََئةض ب

 دنش صةح الظةب و ستةث يَئ ةت بظهَئ ةداظ ر ىةيةط َٔ

 ...ةظ ياسي ب َاةد

 دبووٕ ييع َٔ سَيةط بٔ ٍ و دَٖئ سؤػ ةت ْذَئةص ٍةدط

 ييةطَٓيً ناةٖٓطافتٓ ب

 دنش سيايةو ٓيَئَْٗي و ئاسيإ ٍ بري

 دا ػاستيةظ جيٗاْا ظَي ْاظ ٍ

 دبووٕ ْطةس ثَي ةَ سصَئةو ئَيظاسيَئ

 دصاْي؟ ْطاةس ساَاْا ر ىةتؼت تو

 دصاْي؟ الؤت َشْا و سطاةَ ئَيؼاْا ر ىةتؼت تو
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 ةظ دوْيايَي ياةطَيذاس ب ةْون

  ةَ طؤصاْي يَئ ةت تيؼهَئ سَايَيةب

  بَٗيي يهوةب

 ئفِش ب طتَيشا و مسإةئ ظةسةب

 ببيت بًٓذ طتةْكةئ بَيي

 .ئةبذ صداْيةي ًََي ٍ ةخو طتَئةد تانو
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 ظاالىةك بووناةثاسظ
 

 

 

  طتووسيةد بَيي  -1

 ةديتيٓ خوة بابَي ْذنَئؤس نَيةجاس تيَن ب َٔ سنوةرب

 ّةبه يَيظ و يَيظ دا خوة طتَئةد د نَيةَييةطيض ةدووس ةْ

 ببيت ئاساّ ةوػةس ظةئ نَيةثشَيض ٍ سةطةئ خوة ر

 ّةصنؤثري يَي تيَنظةسنةط رْاةج و سوومن خوة بابَي ثيَئ بٔ ٍ دَي
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  طؤَإ  -2

 طوَاَْي و ثشطياس صيٓذيبووْا ر ةبوويٓ ةتؤالي جاسا ْذةض ّةئ

 يإةسؤرْاَ نيياةيةب طيٗاةسِةق سةيب ةْيٓ سؤر ٖٓذَي سةرب

 سّةطةْ جاََيش بوويَئةدايهٓ ر يظَئةث و ةخاَ ٍ
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  ةَ ظيَئةْ ربؤ ىةثشط  -3

 دَٖيت ئاخَي ٖٓاظَئ ر ٖيذيةػ ْطَيةد َاةد

 دنَيتةظ و دنَيت خوة ةَ بارَيشَي تٓاظةبضنه َاةد

 و دبٔ ضؤي سَيةجنةث سنيؽةب ٍ ٖووٕ

  تةالَةٖ ٕةدن نوػتيَن خوة نشَيتيا سَيضنَئ ةتَيظ ًَهاةس

 دبووئ ئاػل ّةئ ساَاَْي َاْاةْذةرب َاةد

 دبووٕ طوالظي دا ةَ دييظبووْا خوسةثات  و طيخؤس

 تةِس الػَئ بايغاةيةق ٍةدط

 و ٕةدن َيضَي ثَي جاسإ ْذةض ٖوئ

 رٕؤدبوٖ  ْطإةس نؤََئ ْاظ ٍ
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 ًٖٓطظذي  -4

 يٓطظتريةٖ د طؤسيةطهةن يا خوة سَيجيظاْا ٖوْذسَي ر

 يَيةظةٖاتٓ بٓاسا بيَن ٍ

 دػهاْذ خوة تشطا ةَ خشياَْئ ئاظضبووْا ر سؤرَي

  طيؤثري دبووٕ ةظ ََيزوويَي ظَيةد تفا ب صظإؤد و صؤد

 تاةنةسةب وَي ؤب دضري يَي ّةئ وَاةي

 بووئةْ بايل َٖيز َوويَئ وإ
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  بووٕةانفِش  -5

 دنش ةانفِش خوة تيبووَْيةويةد ياةئاخًَيظ ر

 سةَانةط دبووٕ رياَْيةساٖ طتةَ ٍةدط ري جاس

 ٖووسٖووسنشي ظشَئةن جناةس ر بوو وةئ رظإ

 تةبه بايهَيؽ وةخ ديشؤنَي ياةػاػ سةط ٍ

 نَيضِشضِش خؼخؼا سيةب

 خوة ايرظاْي ٍ ييةهلةٖ ناةػؤػظشةي

 طشْزي ثَي ةظ بووٕ خيَن ب ىةظاْؤطت ةنش ناودإ
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  خوساْذٕ  -6

 ةت ضاظَئ سَيةب ايطهاتيةن سةرب

 دخوساْذٕ ٖواسةْ يَئةت تبًَئ سَيةط َٔ يَيظَئ

  تَيهٗظياَْي تاَا وَي ر

 واْةةََيه يا ةت ضووْاةسَيظ ب َٔ ٔثَيؤئاػ

 دنشٕ ةظةت طيٓطَئ سةب طًيضاْهَئ و ػيؼًتؤى دبووٕ

 ةسةو رٖٓطي

  ةيةٖ(  ب)  ْاظَي ثيتا سةط ٍ صةح ةت ةْ

 .دضِ وةدخ ةت ثؤسا بايَي سةدب صةئ ةْ
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 شقيَةع ياةسووط
 

 ...ىةٖٓذ

 ئاساَبووَْي ةْ تاظا بريوبرينشَْئ ْاػوو و سةط بَي ْطاظاةث ر

 ...ىةٖٓذ

 ضووَْيةربريظ يَئ ةت يَيظَئ سةط ٖاةْووط تاَا ٖياةن ر

 ...ىةٖٓذ ئو

 ساَهشَْيةح ناةَايةط تَئةنةًَةَ ياَاةث ْطَئةص

 بووي ةثاسض َشَئةْ بشيَٓئ و ئاخَي ظياْا ٍةدط

 دَٖئ رظإ ب 

 طؤص ىةيةط َٔ سنوةرب

 ةْةٖ ػاستيةظ يَئ ةت يَئةثاسض سَئؤطٓ ٍةدط

 ةضَيرت نيةَةد سةٖ ر ظشؤةئ

 ةضَيزتش ب نيةَةد سةٖ ر ظشؤةئ



41 

ٍَ ناةفِش  رياَْي يَئةنؤت ظايَئةسْةن و طا

  ظياَْي ْذاةَ الؤط و ٖـةَريط

 ػًكيِٓ ب

 َٔ بؤ ةقةسةَ

 ّةدن يةػووػ ياةت ايْاصني و جواْي يشي,ةط ْذةض

 و ّةئاد يٓطَئ سةب طَيظَئ بوويَئ فشػو تابؤتا

 ةت سوحا ٍةدط انةسيٓةض ظةػ

 ٔيػووسةط بَي يَئ دييتةْ ٔيخو ثشطَئ ياالةخ

 ّةبه ةساظ ةت ػَيةي يايسَاتةْ و نويظتإ َٖيظَييَن ب

 َٔ بؤ ةقةسةَ

 سيةنَيؼؤ ظي بؤ سيةنَيؼؤ وي ر

 ةقيٓةساطت يَئ ةت ثَئ طًؤيهَئ ْاالْذْا ثاٍ

 ةَ ديذاسَئ ٖؼهبوويَئ سصَئةو ناةسةفةط دوونَيال ٍةدط

 و قومت ب ياةباخض و ٖـةٖورط َووةٖ َٖئةسطةد
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 ّطَيِشةظ ةت ٍ 

 باسييَت؟ ب ةٖةسووط و ػلةع ض ظةئ

 ...!ةبووي ػوفِش ةت طيٓطَي هلاةن ياةئَيهاْ ر

 عاػل؟ ََئةئ ةوػةس ض ةظةئ

 داوة خ نياَْي ظضَئةن د

 ةبوويٓ ةئاواس وةخ ر

 ةت ريَي ظظتاَْئةػ و ظشاةن سثَئةب ٍ صوو ْذةض ّةئ

 ةظ ةطويًـ و طوٍ ب

 ةبوويٓ نٔ رٕةب الةد عيظَي ئيًٗاَا و ََيةئري باغَي ر

  طاساةث ر نٓرت

 طاساةح ر نٓرت

 ةَ واسَئةٖ واساةٖ ر نٓرت ئو

 يَيتةبٗ ىئبًيظ سػَيةف بٔ ٍ خؤس

 ثشطري ب طَيظإ َْيةَةت ٍ
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  ةت ةطؤت َٔ

  و ػيتةد ةسةص د  نوٖـ ظري ََئةئ سيةب

 ببري ظريةئ ئَيو ٍ

 َاَْيةْ و َإ ياسيَئ ظاَْئر ٍةدط سيةب

 بيت ب سَيعةث خؤس

 َٗابادي ياةت ناةيةثاسض ٍ

 ببري فيالس ىةي ر طهشَْيوساَو يا ةت بووْا نؤَاس ر سيةب

 ةت ةبَيُ دا

 ياطا بَي نياَْي ظي ٍ

 ةنَييٓةدؤص سَايَئةب ّةئ

 ةنَييٓةطؤص دوطياَْئ ّةئ

 ةيادةث يَئ َٔ واسَئةٖ

 ةت شضاث بٗاسيا داظَئ ريَيةَ ر

 دَٖيِ ةت ياةْاطةٖ دووظ ٍ يَي
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 سدمبةو ةت ػكاةع دْؤسٖا

 و ديشؤنَي ريَي و َإ ٍةدط

 ئاظَي َاؤط ّؤط صاةب و طاص

 ّةدن ػكَيةع و ئاالي ةدمب ٍةٖ

 ةت طوَٖئ بٔ خووطاسا و سَيزةظ َيٓا

 دبَيزّ وةخ ػووْتبًَئ تايا

 دا ساسَيةو د يَي ةت طيٓطَي دصامن صةئ

 ببري؟ اسػيوٖ ةَاي ْذةض نا

 .ئةبه َايَيةط ػةظَي سََيةت سةط ٍ
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 ىةناك واةدس نكيذؤيةئ ساسييَوةث سميهاةو
 بااليي جيـــــــبةنـــــــ بؤ ةي ديــــــاري

 

 دَٖيت يوبةةئ

 و َْيشطضا التيٓهَئةث بتيٓاةت ةْ ضاظَئ

 ٕةْان واةدس ْهيذؤيةئ ساطيَئةث سَيٓاةو

 سياةد سؤْذنَئ و اسبوسو خوٖا طؤَاْا سةب ٍ

 دَٖيت ةيوبةئ دا, طتإةد د ٖةْوس

 ْذيًيةق طيٓطَي ًُٖا صَيُاسا بريئاْيٓا ٍةدط

 تةدن نوست دسَيز سَيهَئ و ساةبوي سٖاتيَئةط ْطاةئاٖ

 تةدن ةثَيٓاط بووَْي رَْئةج

  يَئسِةدط يَي ّةئ و يَيتَسةدط ةَ ٍ دا صوو ر

 وساةع ْطَئةض سةط ٍ

 ةداي ثاخال د داديَي يا نشيةظ ةْ ىةْطةسٖةف ساؤَ
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 سؤرَي َووةٖ

  يَيتئاظِش د واسَيةٖ نوسنَي ْاظ د

 ةداي دٍ د ئاخَي ظياْا

 ََيظإ ةدبيت دا ةَ وَْئةخ د دبيٓيت ةَ دَٖيت

 دبيت دايو ر... دا ّةد ىةي د

 و قيٓيتةسادت سََيةػ... دا ّةد ىةي د

 دبيت ْفاٍةئ دا تايَيةنود سَئةجنةث

 بيابإ ةدبيت ةَ ْذنَئؤس ب ػشيٓى خَئةس سةب ٍ

 دبَيت ساةَ ر ظياَْي صِسا طشودا

 ةي بٗاسَي سصَيةو ةظةئ

 َُٖيةط ظايَيةن طيظاْذَئ َٖيز

 خواس ةدَٖيت و دباسيت يَي تاسي ةظ ةَ ضاظَئ َزيالْهَئ ب

 ..!حهَيةط

 دا َٔ طوَٖئ د يا وي ثَيزْا ةظةئ
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 ٖيتةط دَي جاؤَاج و جؤج يا ٍةدط

 دديت خوة ٔضاظَي ب َٔ

 و سانَيؼإ دٖاتٔ وي ًََئ سبووَْيةَةح ر

 دنشٕ ياسي ةظ إيصاسؤ تبًَئ ب

 طتاةد نةيؼتَئ ئاظا ؾةس و الضؤق ْاظ ٍ

 دبشٕ ػشيٓاٖي

 ضاظا و سةط ساظاؤط وافاةت ر

 نشٕ ةدٖات ةْ ضاْذٕ ئاخَي سةط ٍ

 دا ددٍ ةَ الػَي ئو

 خنافيت ػَئسِؤػ ةدبٓ ةظ ْيؤئات ياةخًو ب

 ئةبه ْطةس دا ْيؤجوثت ناَريا ضاظَئ د ةْاَ صنرتئْا ةسةو

 بَيزييَن

 خشببري ٕساةوةطياْ ٍةدط بال

 ٖريةبط تَيو بال
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 ببيت  دايو ر ئاظا ىةظؤَش ْهيذؤيةئ ضاظَئ بووْاسِةت ر بال
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* 

 .نوػذي ةيٖاتي توسنا َبَئؤب ب وَي دايها يا ٖشضَي نوديها :ْهيذؤةئ -

 .ة(طتؤث واػٓذي)اةيسؤرْاَ َٖيةطةضوْو :جوثتوٕ -

 سؤرَي ػَيةي :ٕؤئات -

 .ةػشيٓ ضيايَي :ػشئ -

 



49 

 ةكةنؤطري مو بيَي باسانيَ وسيَوةع ل وةخ
 

 و دوْيايَي ٖاْذْاةظ و تةنةًَةَ وَي ر

 ػيةثةظ يا تو ػكَيةع ر خايي دياةبةئ ناةباسيٓ طتةَ

 ياَْيسِةيَيط سصَئةو ٖٓيٓا ضاظ ٍةدط

 سخيَيةَ ر تشةوَيظ يا ةت طتونشا ديٓذاسيا نوةٖ

 دَٖييَن طظؼو ظياَْي بؤ ر

 ّةدن طاصي ةقاْةسةَ ناةباسيٓ طوٍ ب

 !ةت ْاطاةٖ ةتةصةي

 رياسيَيي ناةبووي ضَي وت

 دإ َإةئاد ياطايَئ ض ياسيَئ و ثريؤصي ْاظ ٍ

 ْابيِٓ ةت

  يظؤنٔ د ياطا ضٓهو

 ؤنٔسِةط د ّةئاد ضٓهو
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 دبٔ ىةْووط دا وةخ خويٓا بايَي ْاظ ٍ وإ جظاتَئ

 و دضٔ ةخًو مساْيةئ ْظَيزيا بَي و خوييهي ٍةدط

 َٖيالٕ دَٖئ

 ؟ةبري ٍ ةت

  وةخ يَئةثؤطيذ د طؤى ةْدبوو ةفشيؼت خِش ََيةد وي ٍ

  ًٖٓطظتري د

 نري ةبيت دَي وْيةن ريَي ٖضسنشئ

 خوئ باسيذي دا َإةئاد َٖئةطوْ د دَي

 يائسِةدط يَيو ساَاَْي بؤ ر طتإةد صَاَْي ب تو و صةئ

 و ديهوصئ ةت ضاظَئ دوْيايَي دَيؤسقةق ْاظ ٍ

 َٔ طيٓطَي سةط َٖيًيٓا داددا

 يي رياسَي باسيٓا وت

 ةي سبؤَْيةص طتجيهشْاةد ةت بَيى رياس

 بشطي يَئ وةخ سؤرَئ ْاظ ٍ ْطيةن دَي
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 ي؟ةن سابووَْي وةخ ر تاةْوط 

  تَيةطياط َٖئةسطتطةث ر دووس طيْةن دَي ّةئ

 ئ؟ةن وةخ َاةخ ةظ( دوعايَي)فشََيظهَئ ب

 سّةػ بَيي

 بطشئ يَيؤئاط ًََئ دا داْإ طوٍ و ظري ََئةد د

 سّةػ بَيي

 بشييَن دوَاٖيا ْاظ ٍ

 ئةن ْوو وةخ ر دي ىةسَيُةٖ و ببري ةظ نؤّ تيَنةن ر

 ةت ايْاصني و ْاص ياةطتةسٖةب طٓاةث َيٓا

 رظأْ ب َٔ َئتتؼ َووةٖ

 طتَيشؤنا طتَيش فَئةس ٍةدط

 ةسةو َٔ َتاةط ٍ و ةنةْؤطري َٔ بَيي باساَْي وسَئةئ ٍ وةخ

 ٖيةبط ْطةدس ئَيظاسيَئ ٍةدط بال

 جٓكيةظ ةْ التيٓهاةث و بًبٌ َئسِةث ٖييَنةباي ر بال
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 تةبذ يَي سؤر دوقوييَي بؤ ةت دَيَُي ر َٔ رؤسا دا

 ةت ثشضا الظاطو بَيَٗٓئ يتاةط و ثشغ ْاظ ٍ يهوةب

 ِسنؤببِ

 يؤالظ ةببي ةظ َٔ يَيظَئ سةط ب ٖيةبط يهوةب

 ةت طؤٖاسَئ ئَيؼيهَئ بٔ ياْاسِةط وةخ ٍ َْيضيو

 ببيت ظيإ ةَ سًََئةب تةري

 

 دٖؤى 25/6/2119
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 خةصؤد
 

 َة  التَيةو ةيٖاتي نَيةسةفةط ب خةصؤد

 تةبه  داسيَيطِش ساّةح َئَشؤظ ٍةدط ٕةسدنةباو ٖووٕ

 تةدن ثياطَي دا ةَ خويٓا ْاظ ٍ تةَاْةئ ب خةصؤد

 ةيةبو ساسا وخو قَٓيتَئ ْاظ ٍ تةغري

 ْابيٓري يَي ةَ نَيؼَئ ضيظ واسَئْػوو تةق

 ةنشي ثَيزٕ بَي َاْيةص نيؽ ٍ ةَ بَيزٕ ٖووٕ

 ...!ْضامن

  دا َاْيةص طتَئةدد ةنةْطةتظ ةظةئ

 .دبيت ريػ دا َٔ يَيةخاَ ياالةخ ٍ ةنةخظاسؤس يإ
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 ييَوئاظشِ د ةت ستيَوةد دناظ مو بريييَو
 

 يسِةطةبظ نَيؤديش ثؼت ٍ تاةٖ

 ةت يَئئاوِس صَاَْيةئ صيضبووْا و سداضووٕةط تاةٖ

 بدي ىةطوْو ةظ َٔ ب

 ةت ثاخال بَيٗٓا و َبووٕوػو طؤيضَئ بال

 دَٖيت ٖاةسطؤد ر واةئ

 اظَيسؤط ختبووْاةَؼ يَئةػوػو ب سبديؤَ ْطةس

 يَئئاظِش د ةت طتَئةد ْاظ ٍ  َٔ برييَئ ََيةد

 ةظ َؤسايَي رْاةب ب َايَيةط ناةتاظي بيب بال

 َٔ ياَْئسِةيَيط ثيظاَْئ ْاظ ٍ

 طوالظَي ػاؤن يدي بيب سويع سويع 

  و  ناؤظةن ئاساَبووْا ةْ بِشَئ ٍةدط ضٓهو

  ؾةب ظةد يَئ ةَ ضاظَئ صيكوتيٓا
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 تةْان ةَ ٖاةدواْط بووْاييظ تَيشا بتيَن ىةضشاي

 ْضَاٖيَي ظَي ر سةطةئ

 صاْيبا ئاساَبووَْي ْظؼَي صَاَْيةئ َٔ

 ّةهرَي ةت ٖاةسطؤد َٖئوط ٖاظيبوويي يا  خوة ػكاةع ب دا

  تاسيَي ر ةَ صساظبووْا طتجَيهاةد ظَي بظاْاٖي

 سةْةف بَي نَيةالتةو ٍ

 َيََيزووي ايْظَيزي ربَي طَيويَئ و ْطةص بَي نَيةالتةو ٍ

 ْاَؤ ثِش ناةسةظةد ْظيَٓئ ْاظ ٍ

  و بطشّ ظياَْي طتَئةد

 ئةن ثياطَي و ّسِةطةداظ ثَيخواطي ب

 ...يظةْ يا ةَ طًبووْا بَٗئ يهيةب

 ٕةبه جذيذاَْي َٔ ٖةيبةطتا تيؼهَئ ٍةدط

 ثشطري ب تاسيَي ر ساةباو بَي سَئةجنةث سةيب فَيشببري يهيةب

 َايريةظ ب خويظاسَي ر ةت سوويَي طوطٓا يطَئةب فَيشببري
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 واسَيةٖ ئةسبذةب وسإةع طًيضَي و تٓطزييَن تؤظَي ةت ر فَيشببري

 ػهاْذٕ ةبَٗيت َاَْي ناةطؤص ئاظا ر ةَ نَئةسِةط تشطا و بشغ دانو
 ئؤخب وةخ سؤريَئ و

 ةت نَيةتةئ وباغا ٍوط ساةطيب سةيب

 ةنَيٓةبٗاس ر ئيٓائ ةَ وةخ سبؤسَئةط ٍةدط ييهَئون وةئ

 و ةنَيٓةػاسةٖ ر ساسنشيةو داةَ طتَئةد يَئةثاسض وةئ

 سطهشيةجًوب ب طتاةيبةٖ يَئةوَيٓ ظةئ

 نَيةثشطياس ةسبوويٓةب يَئ

 ظييَن ياةَ ييظبووْا ٍةدط وةي

 َٔ ةدَٖيت ةت تَيٗٓا نوةٖ

  ٖييإةطجَيذ بشياسَئ ٍةدط سؤرَي طشْزيٓا صةئ

 دَٖٓيشّ وةخ ئَيظاسيَئ بؤ ر

 و دٖيِٓ ريواسي سوضاظَئةط ثشطإ ب ري جاس

 ّةدن ةباسدو ةت طياَْي سيياةْابةث  ٍةدط خوة سََيةت سوحا
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 ئسِةبط خوة رظاَْئ ظضنَئةط ػوئ ٍ دا ةسةو

 التهشي الت يَي ةت طيٓطَي سَٖئوػو ْاظ ٍ

 ئةبه خوة َْيشبووْا و ََيياتي طٓاةث

 

 

 

 

 

3/5/2111 

 



59 

 ظاالىةك ظتهاةك صماى ب
 

  رظاْي داويا  -1

 ْذَيةض ْضا قوسضا ب ثؼيت

 ...رظاْي داويا طوصَئ

 !ٖيض ةيٓوبو وي صَاَْيةئ سةيظ

  ةبَيظري َٖيز وَي ػَيةي واةئ

 نشي َاسم ةخو يَيظَئ سَاةط سةب ٍ

 ةظ تَيةخاي يهَيؤن ب ػياةْ ئَيذي

 تةبه ةضشميةث ؾةس تؼيَت سةٖ

 ...ةبَيزيت تيَنؤط ر جواْرت ػيا ري ةْ

 !سٕؤبب َٔ ٍ َشإةْ سوفاتَئ
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 وي ر ىةاْطَيِشةظ -2

 :يطؤت وي

  ةخو سداْياةسطةط ظَي ر ْذةض

 ؟ةبوويٓ تشاٖات سةغةي ٖووَْئ

 سَيُإةٖ دو سخوةبووْاةط جوداٖييا ْاظ ٍ

 ةظةخو ياوَوةٖ ب جيٗإ

 ٕةدن ةو َئَشؤظ ايبَيضاسي باطَي

 ةو دايهَئ

 ئاصاديَي ٖيذَئةػ سوفاتَئ ٖاتٓا طةٍ ٍ

 ؟..باسيٓٔب ْٕذناؤس نَيًيَي نيؽ سةب ٍ

 ئاخهشئ بٔ ةو فتَئةَضط و دَيش  وَئةئ

 !ةالػهشيٓةت خوة ئاصاديَي سَيةيهةث ٍةط ٍ
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 ْفايَيةئ ناديا َْي

 !دبيت بًٓذ ةو َٖئةواسط ر َٖيؼتا

  ةو ْطَئةتظ

 دباسيٓٔ وإ بشيَٓئ ؤب يَي ْٕذناؤس

 ةو خويؼهَئ قَيشيَئ َْي

 و دقوتٔ واسَيةٖ َٖئةسطةد بياباْإ و ضيا ٍ

 ؟ةْظظتيٓ د َٖيز ٕوٖو
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 ػهشٕةداب+  داقوتإ -3

  ةَ يٓاصظِش الياةسٖةب و بووَْييخاي ر

 داقوتإ ةَ طوْذ و ٖـةواسط و ضيا وَوةٖ

 !تَيةصةي بوو ر 

 !داقوتإ ةَ قذاييةد ْذَئةص بَو طيا و طوٍ و داس

 ياسَيبِش َشاسبووْا بَيٗٓا  ْاظ ٍ

 داقوتإ ةَ دا َيئاخ صنَي دْاظ سيايَئةد و باسوسو و ناْي

 ...!َباصٕةج د ْذةض وةئ

 و داقوتإ ةٖاتيٓ ّةئ ةظ خوة ريَيةَ ب يٓذَيةئ ٍةط ٍ

 .ػهشئةداب ّةئ خوة ثَيظريَئ َويَئ ْاظ ٍ
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 اػريسِةط -4

 :دبَيزٕ

 دبٔ بشطي باسوسو َاةد

 ٕةدن َشؤظإ سوحا طاصي

  دا طياسإشث و ٖضس ْاظ ٍ َيةد وي

 تيَيةياَشؤظ طشوػيَت ؤبة َ ضاظَئ

 ظذيةدن سَيةدةق ايدوطياْي ر

 تإةًَيان صاةصوبةي و خوٖذإ

 !دنش َشَْي ر سّةػ َٔ يَيظَئ يدي

 ...سةْابةث يَئ َٔ مسبَيًَئ

 و دَايريةظ صَيؤت ر اػريسِةط  ظشَئةن

 بووَْي دىةخو ظايَيةن ْاظ ٍ

 دبووٕ يادةةث َاَْيؤط خًيؼاْهَئ ر

 وَي طيالظا يايبشطات ايطشاْي ْطَيةد
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 ...سبانشيةب ََٓئ ضاظَئ صيكوتاْا

 يذنَيؼإةٖ خوةسا ظودو ٍ

 طهإوطو ديَئ يَيذاَْئ  ةْاْظةتةب ب

 يَيذنشٕ طشاْرت و طشإ

 يَي( َٖيُا) ياقَيِش بووْاةواسةغ ْاظ ٍ

  سصإةو واسياةٖ ةْ ىةو

 وايَيةح ظاجلَيُهَئةٖ ثيَئ بٔ ٍ

 !َْيبوو صيٓذى تاةغري دْاظ ةسياَةو د صةئ ةَيظةٖ ب

 اػريسِةط يةئ

 ي(َٖئُ و ٖاظي)سوحا ايبشطي يةئ

  ةت ثَيًَئ يايٖاتةنَيشْ ب واةس وةس وَي ٍ

 نشَيتهشى  اينشَيتي يةيدب يا تو

 و َشَْي ْظؼَي ةيدبي يا تو

 دادعويشي رياَْي باغَي بؼهورَئ دو
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 ؟...ثَيذنش طتةٖ ةت

 سَيةغةو وَي  ياةيةغ ٍةغ ٍةط ٍ

 بووٕ سّةْ دٍ د ْذةض وةئ

 جربائيٌ و َهائيٌ دصاْري ةْ

 بووٕ َاْذى و نض د ٖٓذ بؤضي

 باساْذٕ د ْذىؤس ةظ ئاخَي بشيٓا ب

  ةظ ئاخَي ب ئضسائيٌ بؤضي دصاْري ةْ

 َشاْذٕ د دٍ ْذةض و ايْويظي د

  و ٕةسنةو سوحَي د خوة دصاْى بتيَن

 ٕةبب صداْيةي ؤب ْايَيةث
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 سشوشيت لةدط شقةع
 

 َٔ ةٓطؤتد َاةد وةئ

 !ةي ََي يا ئاخ ةْةن ْييَنةر ئاظ ئاخَي ٍةدط

 و ظيا طشوػت َٔ ْيوسدوةط ساةطيب سةب ٍ

 دطظاػذي ةظ ئاخَي ب ةخو طيٓطَي َويَئ

 و سدطشٕةو مساْيةع ايدَْيشاتي تري َيةد َاساؤخ ْاوضوةسَيظ ْاظ ٍ

 بشئ فتةح بووّ

 ربَيٗٓا ثشدبووّ سةٖ و نشةْ ْذاةو ةخو َٔ جودبووَْي ر يَيةو
 شوػيتط

 َٔ ةٓطؤت د َاةد وةئ

 و دَٖيت ئاخَي ر يؤْاَ ىةْطةد سوردو

 ةنةْ سحإةت ئاخَي سةط ٍ ثؼتهى ثؼت ةخو
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 نيةْاصداس ةظ ةخو ػَيةي ب

 مساْيةع نَئظِضةط و ػبيينةس ْاظ ٍ

 ٕةسنةو دخوييَن ةنضيٓيات دَي

 و يائسِةدط ةخو ٍ سةٖ سيؤط ةطهةن خةس ٍ ٕةَةت و صةئ

 .طشْزئ تَيش تَيش طشوػيت نشْاةَاس ؤب ر
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 ريواسي صاسيَ ر لؤسانذى
 

 

 

 نشّ ٖووٕ نوةٖ

 متريةدط ةظ طَيظَي ب جشنَيؼاَْي ر

 مييٓوةَ دبووٕ و ثاسصْري تاتٔ َْٗيين ب

  بووَْيةرَيهظ ياةئاخًَيظ ساْذْاؤي ر ثاسضةى ةغةدةق د ٖووٕ نوةٖ

 خوة طشوَيٌ دبووٕ ةو سطيٓطَيةب ٖإةػاسطةظ ٍ

 نَيؼاَْي ْطةض ةػؤسدنشْ 

 ىَيضِش دبووٕ ةظ ئاطشي ب سإؤْذةص ٍ جاس

 ئَيظاسييإ ََئةد ةطش ٍ ري جاس

 سدابشَْيةط ياسيَئ دبووٕ سؤرَي سيياةنؤض ر 
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 دإةطَيذاس ةٖاتيٓ ػإػؤِس صانَي ب وَئةئ يةئ ٖووٕ

 يَي سديةئ دَيؤن َٔ سؤْذنَئ ةطؤس بًكاةبًك ر ةيةو سوحا ةظةئ
 بووئ َيةئاد ساطيياةث بٔ ٍ وَئةئ يةئ وٕٖو ةظةْصظِش ب ثِشنشي

 ةبزاي ناةبياباْ ٍ ػطَيشإػؤِس ظضنَئةتؤصط و تري يظَئةث ةظةئ

 ةظةْبضظِش ئيٓائ يَئ َٔ ةظ طٓإةث باسنشْا ب

 وَيشاَْي سيياةغةو بَي وَي ر ديظا يَي ةو

 تيظًهشي يَئ َة طتَئةيبةٖ جٓكيٓاةظ فٓادسةب ٍ

 تريةن ئاظ ب ْيايَيود ْذنَئسؤ َيٓا يَئةطَٓيً  ظةئ

 َابٔ سةطةئ ةفيٓؤدَاي ةَ ػَئػؤِس طًيضَي تٓاظةظَيه ٍةدط

 ْذابوويإةو ييةط سٕةو

 ةظ ديشؤنَي ياةنايةػ ب داسطتاَْي ياةيؤقةْ ظَي ٍ وَئةئ
 ئووزبساٖاظَي

  ةو ْاووساب و ثَيزٕ ديتٓاةظ ْطهشْاةس ْطةس ٍةدط

 يهؤالٕةٖ ةٖاتيٓةْ نَيًييإ ض سةط ٍ ةو ْاظَئ
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  ةو بشيَٓئ راَْئ دْاظ

 ّةدن ْذيًيةق طاصي جاسي ْذةض ةظةئ

 بيت طتةد باال طؤَإ بال

 ةػرتةخو ةَ ؼهيَئيخو ثَئ بٔ ٍ ٓبووٕيػ

 ضَيبووَْي ٖاةناْط و ئاسيإ رظَي

 ةسٖوػرتةب بَٗيت ةثَيظ ةَ ئااليَي بال

 يابإسِةطةظ طًبووَْي و يذةق وَي ر ةَ ػاعشَئ سةطةئ ةخو ر

 خوسي ةثات ب ةطرتاْذباْةْ ةو سوفاتَئ ثشطياسَئ ييكاةط سةب ٍ

  خاظبووَْي ًَٖيظشيٓا و َتةط وَي ر يهوةب

 خوساْذٕ ٖاتبا دي ىةطياْ ثَئ بيَن

 وْذابوويإ ييةط سٕةو

 سابووَْي يَئةْاطٓاَ ر دووس بَئةونةن و تَيةيوةخ وَي ر

 بدي سؤػ مساْيةئ  ٖووسٖووسنَئ و ْضَي ٍةط د
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 تبووَْيةويةد سَيجيظاْا َتاةط َيٓا ديب سؤػ

 ٖاتري ةثَيظ يَئ ةَ واسَئةٖ و طًواص طشاْييا تةَةت بدي سؤػ

 ةسؤرَيظ ب ةو ْةَشييا و اْذٕئافِش نشيةظ يَئ ةو ضاظَئ ب دا
 .ديذي بَٗيت
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 شيَعش ثوستةسة سيَ
 

 طوباٖي َئَشؤظ بَو ةْاَ تةطيةو  -0

 ئَيؼيٓٔ ةْ َٔ

  دَٖئ طوباٖي ٖووٕ وَئةئ يةئ

 و ٖإةًصي سةب ةْةدد ةَ ثَئ ٕوػو

 دٖيٓٔ ةَ نَئةرنَيً َيطرِيطرِي

 َٔ سؤرا سََيةت وي ب

 ٕةنةْ ْظَيز بَي َٔ نَئةنَيً سةب ٍ  َْيشطضَئ

 ةتافرينشمي نَيةَشؤظ صةئ ضٓهو

 ةتافرينشمي

 ةظ ٖيذيةػ ْياةئ ب خوٖا ىةو

 ةتافرينشمي

 جيؤسؤق ةبووي ةْ تظاَْيطةيبةٖ طتاةيبةٖ وَي ىةو
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 ةتافرينشمي

 سنشئةو ةْ دضيإ ةًيطو يَي سيةػهةي وي ىةو

  ةتافرينشمي

 يهاةد وَي ْذنَئؤس ىةو

 يَيتسِةدط ةخو يهَئؤثَيض و ٖٓاظ ٍ َٖيؼتا نو

 ئَيؼيٓٔ ةْ َٔ

 ٖاتيِ َٖيةرؤد وَي ر يَي صةئ

 تٔؤط ةتَيٓ ثَي ٖووٕ ةْون واةئ

 ٖاتيِ طوْذي وي ر يَي صةئ

  و(  بارَيش ةبووي)   طوْذَي وةئ

 ةظ(  طوْذ ةنشي)  دي ىةجاس

 ئَيؼايِ ئَيؼاَْي وَي ر يَي صةئ

  سةظةد سةظةد ةيينش ةَ التَيةو ََيةد

 ىةْذةج ةدبٓ ثَي ري ٖووٕ ةْون نو
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 ؟...دصأْ ٖووٕ

 سحياْإ و طوٍ بَيٗٓا سةب ٍ

 تةدن ةو طاصي يا َٔ سوحا

 ؟...دصأْ ٖووٕ

  ٖإةطوْ بَي طتيَئةد ظْا ٍ يَي صةئ

 مساْإةع ةْةدب َٔ يَي

 َٔ اسِؤط ٖووٕ ظَيضا

 ؟...طوباٖي َئَشؤظ يةئ ٕةدن باسإ تف بؤضي
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  ...!يشةط ناةوْةخ -2

 بيت وي مجتٓاةحةْ سةرب ةْطةس

 و َٔ سَيةط ثؼت ٍ يَي طتجَيذنشةٖ َٔ

 ...!ةطواسبووي  وةخ ََئةخ تاةقياَ ٍ

 :طؤتد ئاطاٖيةْ ب سةٖ

 دضوئ تيةطوظي  فةسةب ّةئ َاةد

  ةخو صنَي سَئؤملت ْانشْاةت سةرب

 دخاس خوة طجَئةٖ طوػيَت ةَ

 ْابَيزي تو نا

  تشاٖاتٔ و ٍةْذةط نيؽ وةئ

 ٕةدن ثيع ةَ ثَئ ػوئ
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 ...!ةطرتوسد ةت و رَٔ تاةنود -3

 دبيِٓ ةت وَيشَي ٍ

 دبٔ سّةط دوْيايَي ثاخًَئ ونةٖ

 ...!ةيٓةخو ئاخا ََئةئاد دو ّةئ

 َٔ َْئوةخ ىةو

  دوْيايَي طيٓطَي تةَةت

 و رياَْي ةيٓةدد ةخو َئسؤسبةط

 ظيتدْظي ةَ قوتَيةثةي ب ىؤديش

  و سيتؤدب َٔ سةب ٍ ْطيةبَيذ  ةْ

 ٍةدط يا تو ةنةئيًٗاَ

 نِةيوبةئ نشَْيةثَيٓاط نَيٓحَئ ٍةدط صةئ

  ةت تبًَئ ظدْا َٔ جَيٓيهَئ

  و ذيظةدن ئاظ ب بووَْيةٖ ىةو

 و دطشتري ٍةٖ ّةئ  ةخو  ْاََئ ب
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 بشييَن ْاظ ٍ داددا خوة 

 ...ةت ْطَيةد ر

 دنش سِوط واةٖ و داةظ ْطةد ةَ

 ...ةت ْطَئةس ر

 دنش ثِش ةخو ةَ و دداةظ ْطةس ةَ تري؛ظةدن ةبايَيت ب

  ياةَ و َٔ َاخلويياَْئ ٍةدط

 و يَيظإ سةب ٍ ذيظةدن يَيظ

 دنش صِس ةَ سؤر و داثوػي بوٖاسَي ػَيةي

 ...خامن يَي

  و دبيِٓ ةت وَيشَي ٍ سةٖ

 .ةدوسطرت ةت و َٔ ر تاةنود
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 بزياي كيَةظالةك ياؤمةريم
 من بــــــــابــــــيَ بؤ ديــــــــــــاري

 

 

 و ػيتوػوةْ صَئؤد طويؤيهَئ خوسياْا ٍةدط صةئ

 بزياي نَيةظايةن ياؤَةريً

 بٗاسي بَيٗٓؼهَئ ياالةخ ب يَي

 ...نشي سثَيضؤد ىةتةنةًَةَ يَئةوَيٓ

 ةت سَيةط بٔ ٍ

 و دَاملةظ رَي َشَْي خويظاسا

 ػهَيِٓ د ثَي ئاخَي تَيٗٓا

  باوي ناةطتَيش سةٖ تؤصا ْاظ ٍ

 نشيوةسخةب ٍ طاييَيةٖؼه ظياْا نشاطَي
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 ّةيذنةٖ  ثَي داديَي ضشايَي تة فاةيظةف ب

 !بوويةْ طشإ وةخ يَي ٖٓذ جاس ض تؤ

 ةت نَيًةنا سةب ٍ

 ّةدن سةو خويكاْذَْي سَٖئ ب طوالٕ اظاخوْ جاسني دةط

 صاَْيؤٖ ئاسياْا و تيَيةويةد بَي َئهلُؼت ٍةدط جاسني دةط

 دبيِٓ ةظةت ٖاتٓا ب وْاةخ

 و دا ةت طتَئةد َئقةث دْاظ صاسؤ ببِ دا ةسةو

 ببِ ٖاويؽ دا رياَْي جؤالْهاد 

 دا دوْيايَي طتبووْاةَ و سديةئ صنَي ْاظ د

 و ئبطش سَيةدةق سضَيًهاةب

 َيٓريةج ةظ يَيو ختةَؼ يَئ وةخ بؼهوسيَٓئ

 سّةْ يَئةطجَيذ تاظاةٖ بري ب وةخ َشيَئ ٍةدط ئاداسا ٍ

 ئةبه سَيةطيب تةصةي و تةٖوةػ بَي ظايَيةن يظي دا

  ةظ ديشؤنَي ضاظَئ و سةط ب و 
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 ...ئةبذ يَيو وةخ سَئؤطٓ سصَئةد

 ؟...يةدن ثَي طتةٖ

 ةَةت ثَئ بٔ ٍ ئاخا يؼتَئةن ْاظ ٍ ةْون

 ةبووي بًٓذ سياةد ئاظا ثَيًَئ ًُٖا ٍةدط ةت سوحا

  باسإ ةييدب جيٗاَْي َىةٖ ياَْئسِةيَيط بؤ

 و ظَيذإ دَٖئ ساَاَْي فتَئةق

 دبٔ ػري ةظ ػاػؤِس ثَيظرتنَئ َٖئةط ب

 !بوويةْ طشإ ثَي يَي ٖٓذ جاس ض تو

 ...حهَيةط

 و ةْيَيٓةس َينؤث يَئ ةت  سَئةثةض سةط ٍ َٔ طتَئةد

 دَاملةظ رَي تؤصَي طاظَئ

  بشغ و دؤص و فتةػه دإةط

 ثشغ دإةط و ْذةي دإةط

  دا ةت ٍةدط سطشتريةو ضَيز دوَاٖي تاةٖ وَئةئ
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 دبٔ سباسإةب َٔ طتَئةد ثاْاظا ْاظ ٍ

 ؟ةضي يا  َاْيةص و بًبٌ يايْطةبَيذ ةظةئ

 ...جاسني ْذةض نا

 ةباسنشيي ةَ دا َاَْي ْذاةب ٍ طًواص ةبوويٓ ةَ وَْئةخ

 !؟ةضي يا جيٗاَْي طياَْي ْاال ةْاي ةظةئ

 جاسني ْذةض نا

 سخوداَْيةب َؼتبووْا ر ةَ الػَئ و ةيناسنشي ةَ

 ةبوويٓ طؤس ةظ ظشاةن سوويَي ب

 بووَْيةٖ سنَئةصةتاظ ٍ وةي

 طيتودٖ ريواسي تيهَئ ةثَيظ يا سبةن َٔ خوٖا

 بٗيظذي ةٓدَٖي طتياَْيةو طايَئ و دةَشيذون ٍةدط

 !تاظَيةٖ ر سؤْرت يَي ةت سوويَي ر سودو

 دبٔ َْيضيو ناةطاظ ْذةض ةَ ظبرييَئةػ

 تةدن باس ساةط ناةَؼتاخ و ٖيتةَ د دا َٔ بشيَٓئ ػاؤن د
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 صوٖا و سّةصسػ  ىةسَيُةٖ ظياةط بٔ ٍ

 ٖيذ؟ةػ دامن نَيًيَي نيز سةط ٍ ةت ْاظَي

 و سادبٔ وةخ ر طاٍ نو تا

 ...خبؤٕ ةظ ةت طتَئةدب  فاةن
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 ةباي ةن ئاصادييَ ةن تشسا ر سةطةئ
 

 و منَُٓي ر ّةئ ضٓهو

 ةضخاْذيٓ د ةظ بارَيشي ظي خَيةس تَيةالَةٖ

 خوة بشايَي ياقَيِش َشاْذْا ربًي

 ةْيٓ ري وةخ َشيَئ سَئؤن و ْذةن ر ٖـةئاط ةَ خوة

 ةمنُٓيٓ د ّةئ ةََيز ر ضوْهو

 نشئ صَإ بَي يَئ ةَ مخخُهَئ دوْيايَي بَيٗٓا

 اَْيطَيِشةظ ياسيَئ ظةػ ٍةطد

 ةباسنشيٓ د ْذةخوداظ صيٌ,ةس يَي ةَ طياَْي سةط ٍ

 ةبايةْ ئاصاديَي ةْ تشطا ر سةطةئ

 نشَْيةيظؤت بشياسا سةطةئ

 ةبايةْ طشتي ةطريٖ خوييَن َجاْيَئؤن نفيَن ر

 ةظ ةَ َاال د ظاجلَيُهَئةٖ ةبَيزَ دا
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 زيقَي ةْةبه باؾ

 ػياسبديوٖ نَيؤديش ظَئَشؤ دانو

 و ظٔةسبهةد ِسإؤط ر ْطَيةْاظت تاةٖ ٖيذةػ

 ٕةبذ فِش رياَْي يطَئةب ر بًبٌ

 ...ْاْي ةو بؤ ايبشطي ةبَيزْ

 نَيةقَيزي ب

 ةَ بارَيشَي نَئؤضيظاْ تةَةت 

 تةيَيبذ وَيشاَْي ْطاةص بووَْي, تيَن ب نوييٓها ٍ

 ببيت دايو ر ري  دى ىةفاْؤت

 و بًظًظٔ دا سديةئ َيصن د ْذةَ طويَئ

 َاال بَي ةبَيزْ

 دادا بَي ةبَيزْ

 ةو سَئةد سةب ٍ يا داداي ةظةئ

 نَيةقَيزي ب



87 

 بَيخٔ صَإ ب نَيةداسطتاْ ْطيَي,ةبَيذ ديَئ

 ةَ ََئةخ ساةبَيذ

 ْاةضيُ طتَئةد ْاظ ٍ

 و ئاييٓٔ ب ئاصاديَي يَئةتشيف ٍ خوة

 باساَْي ةبَيزْ

 ةَ طيٓطَي ْاظ ٍ يا بوٖاس ةظةئ
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 بالغةلةق ب كاةييئاصاد
 

 

 

  سةط  -1

 سٕةط دا ةَ سةط ٍ

 ةَيٓةد دصَئ يَئةسخًتةط

 ٕةدن بِشبِش سإةط تًخَئ ّةد

 ضظَيٌ ناةبايغةيةق ب يَئةظهَيؼةٖ و بَيضاخي ر

 و ٕةدن ثَيظريإ ٍةدط باداَْي بضدّ

 ةحبةق ةْةدن

 و سؤرَي صيٓذاْهشْا طايَئ ّةد ب

 ةظ نًَيع يا ةَ ٖاةئاساَط

 دبيت ػاظيةق طتةيبةٖ
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 ثاستيضاْاْذا نيظهَئ د

  و خاطاْذٕ ةدَٖيت

 َاضإ نَيةثؤن بؤ ر

 .جؤبَي ةؼٓسادنَي ةساَهشيظةح باقَئ ب
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  ةت و َٔ ظَيذاْا  -2

 سؤرَي َووةٖ

 ّةظَيذد ةت و خوة صةئ

 و ضَيبوويي َٔ ر تويا ضٓهو

 ئاخَي ر صةئ 

  سؤرَي َووةٖ

  ىةطيظاْذؤن دمب صةئ

 و ّةدادد ةت َزيالْهَئ سةط ٍ

 !يهَيؼِةٖ د صداْيةي بَيٗٓا

 رٕ ةبووي تو َٔ طيَتةد بَي تؼت؛ ب ّةئ ضاخَي

 دا ةت يايَْيشطض و ساسةو ئاظانشْا وةخ د

 و طَيظ ةبووي َٔ ثَيهَي

 ةظ ةرياميةظ و َشيِ د
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  دا صْذيبووَْي د

 و ْضَهش وةخ ةت ْاةُٖةد تةَةت َٔ

 ظيايي تو َٔ

 َٖيالٕ يَيةَ و يػري سووباسَئ َٔ

 َٖيالٕ وغةفريد و سةضَيه َٔ

 طَيظإ َيٓا ةت سطيٓطَيةب ضَيبووَْي َزووييا ٍةدط

 ةت ةداْ وةخ َٔ ٖٓاظَئ و طِشنشٕ َٔ

 تو ةبووَ صةئ و صةئ ةبووي تو

  َٔ ْاطاةٖ َْيضيو ٍ ديظا يَي

 .رٕ رْي تو و خامني تو
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 ةْيٓ باساَْي ٍةدط  صةح َٔ  -3

 باسإ يةئ

 بباسي تو تظَيةْ َٔ

 صاَْي سةب ةظيتةدن  ةسدؤْةط ظةئ ةت ٖاتٓا ب ةْذةض سةٖ

 بباسي تو ظَيتةْ َٔ يَي

 دا تالصيَيةق د يا ةت بَيى  ريإ  ةْذةسضةٖ

 بباسي تو ظَيتةْ َٔ ديظا يَي

 بووي دٍ بَي و طوٖـ بَي و ضاظ بَي ناةباساْ تو ,ةت ٖاتٓا ب ضٓهو

 دبوو ةْ َشؤظإ يايقَيز ٍ ٖـةئاط ةت َا

 دبووٕ بًٓذ واسٖاتيَنةٖ بوو, واسَيةٖ طاصيَئ َاةد

 دبوو ةْ ةَ سؤْذنَئ طيالظَئ ر ٖـةئاط ةت َا

 ِسيائةدط وةخ َشيَئ ٍ ْٗاٍ ْٗاٍ

 دنش خًوةت ٖةس خًوةتَي ٍ ساَةصداؤئاٖ َْي
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 و مساْيةئ طتهيظَيةد بوو ب ٕةٖشميةئ َْي

 تؼكًري د تَيو َشَْي ييتهَئةث

 .َشٕ دباسي َٕش سةٖ( الٕوط ناْي) ٍ
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  جوجوَاجوج  -4

 بوو دةَةى ئةو

 سنوباْذئ ئاخَي ٍ وةخ ثَيت

 نشبووٕ جوجوَاجوج وي داثريا ةرََيز ضٓهو

  نشَيت تَئةالَةٖ 

 :دطؤت جاسا سجاسةٖ

 ؟...ٖاتٔةْ ساةمشةق نا ثا 

 و ٖاتري يَئ ةرََيز دصاْي ةْ يَي

 !داطرينشي يَي يَئ ةظوة خ يَئ ةخباَ
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  ٖـةويٓطةح  -5

 بوو ةَ َاةخ ََيةخ َاةخ و ََيةخ بوو ّةخ ٖٓذ ٖٓذي

 َٔ يَئةبووط ايخاصخاصؤني

 يَئ وةخ يظَئةث بووْا َاسم صسياَْئ ؛ ةيؤالظ ب

 و سخاْذٕةث ثَيهشي ةطٓط

 سثَيضإةو ةظ ةقؤيةْ ناةيطوباٖي طوٖاَْئ ب

 ظاْذئةئ د ّةئ سائَيخظيت يَئ ةَ نؤالَْئ ياةَؤيتةس ْاظ ٍ

 َيٓريةْ ْطةبَيذ سةٖ وةخ ْطيياةبَيذ ؼيَيظةٖ ٍ دا

 و دصظِشيت ةَ دؤس ٍ داةطؤَب جٗؤسَي ر ئاي

 ٖـةويٓطةح ةبووي ةَ بؤ ر

 خشاباتَي وَي ٍ

 صَإ

 ديشؤى

 طتهشٕةٖ
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 ةطوٖؼيٓ د ٖيَيةضٓ ر و خؼيٓٔ د خؤ

 ةَ ثشطياسَئ

 بووَْي تةويةد بٗٓزيٓا ر

 ! ةصظِشيٓ ةْ طتاَْيطؤِس ٍ َٖيؼتا

 صاثَي ضيايَي ٍ دا ةنةٖ

 و سطتو ةَةن ةظ طجي يا وةخ سوحا ب ةت صيَئةن

 طؤطِشيِٓ ةظ سؤبؤطهَي ْاةسدةط ب

 طشّ صيالَْي طتَئةد دا

 و يطشّةٖ ياليَيةي ْذَئةث دا

 .سّةط بووَْيةٖ ديَي نَيةرظاْ ٍ خاخلايؤنَي ٍةدط
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 جاديَ ضشيسكيَو
 

 

 دا سؤَاَْي د ةخو ىةو -1

 ...!ودفةبيتط وةئ ضَيذبيت 

 تبيتظةن رَٖيهَي دا, رياَْي سؤَاْا د

 ؟...دا سَيووْةت نشي ْاْي ؤب ر ئاصادي سيةمشةق ب نَي

 يائسِةط د ثشطياسإ ظريَيةٖ ٍ ْاْإ, بَي ٍةدط ةساطت

 ةظ ةخو ٖضسَئ ب دادييإ بَي ايسيةسطةط ةساطت

 .ةنشيٓ ْإ بَي ّةئ

 دا َاَْيؤط سؤَاْا َٖئةطتاسط د ةساطت ديظا يَي

 دا جادَي د ئةسددةب نشَيت طَئةق
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 يًَيةو ْوٖاال -2

 و ئاخَي َشبووْاةح ر ّةئ سيةب

 ئبضظِش طتجَيهَيةد خوةيا َياةئاد

 سضظٔةث ْا ةت ََئةخ َٔ وَْئةخ ئاطشَي سةب ٍ

 خوة َٖئةَريط سوػويَٓئةط بَي ىةو

 و سيَئةيوةٖ د ٔيَي ةظ( ْيؤئاَ)ياةوتةخ ب ّةئ

 قشقضٔ د يَئ ةت ٖٓاظَئ

 سٖاظَييتةب َشؤظَئ ثَيًَئ ةثَيً تاسي نوجنَئ ٍ

 سنٔةت د سػاْذاؤػ سيهَئةدب و ٍةئوب ةدبٓ

 دا نَيةٖٓطاَ د ةنشيٓ خوة سػطَيشَئؤػ ْاظَئ سنوةرب سنٔةت د

  ةظ طتهاسيةد ب

 دتشنٔ ةظ ظإةػ ْيظ َْئؤفةتيً ْطاةص ب ,ةخو سووتبووْا ٍةدط

 نَيؤديش َشؤظَئ بَئةيةج دا, ةت ساؤحض د نو تاةٖ  تشنٔ دَي

 .رؤس ةَٖيٓ ب دا ؤيةخويٓ يا ةت وػاةح د و بٗاسي ىةبَيٗٓ ةدبٓ
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 ضووٕةربريظ -3

 دا ضيإ دو صنَي د ةبارَيش ظةئ

 ويوضةربريظ داةخو طشيا د يَي

 ّةخ ةدبيت بؤ تؼت سةٖ و يَيتسِةدط ةخو ٍ

 دْاييت ةظ تايإةدؤن ب يَي خوة قوسباْيَئ تةَةت

 خوة سبَئةن ر ثرت دْاييت

 جادَي ضشيظهَئ ر ةنةسةنتةئ

 و يٓيتنِش د ئاصاديَي ياوَبوةقةب

 .سثشطإةب ةٖاظَيت د ثشطإ
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  ثيؤئاػ ناةَشْ -4

 ...!نيةخًوقةَ تو

 ئاػؤثي ناةَشْ و دصييَنةظ خوة ر

 خوةنوػتيَن ْيَيةب ةييدب

 َْيشطضي ناةياَةث طيتافها ةيدبي جاس

 وإةََيه ْاوضوةسَيظ و تَيةٖوةػ ٍةدط

 ةضٓ ةدبيت رياَْي طيظهَئ سةط ٍ و دبيت َيزىقِش َشٕ

 ٖـةطوْ ةدبيت دا يَيةَ باسَئوسو د ظريةس

 ةظ طجريَيضي ًََي ب ةت يظَئةث سَي,ةوضةن ظَي ٍ

 دصَئ ةظ و صَئ د

  سٕؤطوٖ د خوة ةَ طشوػيَت ْطَيةس َيٓا دا خوة صاْا د

 اليَيةث ةظيتةن ب دا سَٖيًيؤد سيهَئةب د ئسِةث دا صَئ د

 ؾؤسخةط سيتةطةظ خبوة َشٕ

1/11/2112 
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