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ُ ُُم ُُلغ
ُ ُل ُُنُي ُُبُ ل ُُ،هُُءُشُل ُُُل ُبُمنُتيُيُلُل ُُمنُالُل ي ُ.ل

ُكُكيف ُُع ُبُأت ُُفيُكُل ُكُ،ُي ُُأح نُتُلُكُأعيُشُُ بإخ ُُفيُُءلُُف

ُُ،ُنُُ ُحُُل ُبُُلأُمُأنُتُ،ُُ ُسُيل ُُل ُ.ُيُكلُ ُمعُل

يُتُلُُبُجُُعُتُ ُج ك ن ُُ،ُل ُُُسُمُعُغُهك

ُ ُُعُُت ل حُأخُ،ُتُلُهُ ُُسُعُجُُعُب يُعنُلهُت ُُالُ،ُلهُُُحُح

ُكُُتُل ُُ،ُفُ ُُُتُيفُكُُ ُت ُ.ُهُعُي ُُبُحي ُُُيُشُتُُأن ُُت

فتُت يج"ُ  نتُ،ُلُُ ُمُمنُلكُمُعُ"أ ءُ ُُُف ُُتُُحُ،ُحي ُُلُجُم

ت تُعُق ُُتُ ُ ُشُه يهُ  ُُحُع يجُهُمُُُعُ ُ،ُُ ُشُيُعُُ ُفُ،ُ  ُُأ

تُتُض كُمنُ،ُه هُهيُلُت ك قمُهُعُت لُحُ،ُل ُُب

بيعُبُ،ُل صالُأس يُسطُفيُلُت ي"ُُب"ُُل تُل ُُأص

ئُكُبُل فُل ُُت لكُعُمُأل  ُ.ُم

تُيُُُ،ُيُملُغُيُضُمُمنُخُكلُ ُكُُت جتُ،ُعُيُهُل ُُت

يج هُحتُ ُسُ،ُأ تُ،ُش ُنُُنُجُعُض ُُينل تُ،ُأحُأخ ض ُُف

ن ءُعي يُل ئ جبُعُ،ُل لُح الُب تُ،ُل هُعُض ُُخ

تحُلُل ئُألبيضُجُفُ،ُل هُل تُ،ُببُ ُمُأنفُس ُُل

يصُأسُُ ُس ،ُلُُُبُهُُجُتُغُ،ُأصُق تُألس ُُح

ي يجُتُصُ،ُجتُخُح يُسطُلُأ تُ،ُل كُعُق ُُتفلُك

مي ُُلُ،ُل يُلُق خ ُ ُ،ُمأُمُتهُجُحُتُخُُ،ُأ ُُعُش ُُلُق

مخُ ُأنفُ ُ،ُيُمُعيُُ،ُلُلُم لُُسُ ألُهجُ ُ،ُش هُأك ل ُُ،ُج

ُسُ،ُلُيُفُل فُي ُ ُم عُأس شي"ُي ء"ُش عُأسهُعُش ُ.ُألص

عُجُخ كُمنُس جُم ُسُ،ُل الُعُي هبُغُيُصُم ُُل
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ُ نبُعُُصل ُ.ُلُلُج

نتُ  حُلُعيُك فُكلُ ُ،ُم تُم ُُتُ،ُمُلُمعُعالق

ُ.ُلُلُعُال

ُتُيُُت خلُمنُل ليُأُل جكُت خُفيُأح ُ.ُل

ضُتُت ُ ُتُعُتُهيُعُغ ض:ُُل ُ.ُح

منُُُي سُتُل غيبُش هُ،ُلُمنُل الُه ميُل ئهُي ُُعُبغ

كن ضُلُتُ،ُألم الُُفيُتُ،ُت ُ.ُُل

ُس يج"ُت فُي ُُح"ُأ ملُبغ يُت تُت ي تُيُفُ،ُك ُُلُه

يل ثُت هُت تُع لُمنُ،ُكُت نبُفُح تُب هُتُ،ُس ُُت

ه شُهيُبي ملُم قمُت حُ،ُمُمنُلُ،ُل طُت ُُأل:ُتُل

ُ ُُي مُل يجُيُأنُهُن ُ.ُأ

ح نُت ُ ُعي نُمت يتُ ُك مُكلُ ُن ُ:ُُه

مُأينُمن ُ؟ُلُمنُأُهُنُمُت

لك يُأنُهُمنُبل:ُُم ل نُهلُ،ُب بلُأُي ُ؟ُُغ ُن

يج يُفي:ُُأ ُ؟ُل

لك ع:ُُم ل ُ.ُب

يج ي:ُُأ ءُمُلُلُمعُك ُ.ُل

لك تُل:ُُم ي ُليكُش يُالُك ي كُأشُكمُت ي ُ.ُل

يج نيُألم:ُُأ خُتغي ءُ،ُب يُل لكُفُك ءُب بُب ُ؟ُأ

لك يأُلُكُقُمن:ُم ُتُن بُفيُك تُ،ُُأ صُفيُك تُلُل لُأص ُُُفيُأع

ك جيُل ئُل ُ.ُأشُخُمُل

يج يُُ،ُمُشيءُكلُ :ُُأ يُلُنُ غُن ُ.ُل
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لك ُكُس:ُُم ُُفيُك نُ،ُل لُل ُ ُق يأعُ ُنُأ ُ.ُُُ ُقُي

يجُُ ُت ُُمنُهُشُأ ُ ُفُُُ ُقُيهُعُعُتُل يُيُعُي ل ُُبُمُب

لك ُ.ُلغُُل:ُُم

ليُلُأنُتُيُل ُيُمألُيُنُعنُي ُُفيُ،ُنيُيُمنُعنُيلُُ،ُليل ُُيُُُقُيق

ُ مكُإلحُ ُنُعُ،ُبُ ل حمُبغ بُيُكلُ،ُشُكلُي ُُ،ُس ُأك

ليت يُعُُيُ،ُيُتُُحُي ُكُق أُ،ُهُُ ُيُُمُلُكُُثُُيُ،ُل يكُي قيُع ُُش

ُُم ُُهك ُ.ُلُكُيق

يُلن نُكُأك ي ميُفيُب ُ ُأُأنُ،ُم يُأ ُُُ ُسُأنُتُ،ُلُكُك ميُح ُ.ُأي

سيس نتُُألح قُك يُأ فُبُأحسُ ُفإن نيُم م سيسُ،ُل ُُألمُأح

نُ،ُل بُنمُل يلُلُهُُل لُل ُُأقُمُأُفالُ،ُب

يفُُكُ أُحُيألن ُُ ل يُكلُُُ ُمُك ُ.ُتُغُع

..........ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ..............ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ............ُ

هي يج"ُه ُ "ُأ لُفُلت ءُم سُ،ُل لُت ُُتُصُفُ،ُلُأج

ي لُسُمُقُ،ُلُأمُتُهيُل هُل تُأس ي هُح ُُم

بُ  ل تُبُأعُف عُفُنُغيُمُعُمُ،ُي يهُس ُُأشُخُمُل

يتُفيُلُمُيُمنُالُ،ُتُ ُخ فُقُل لهُفيهُمنُن يُُ،ُألشغ ُُخُت

يُس شُُشُ،ُألُعنُخ ُُل ُُبينُل ُُلُ ُيُالُ،ُيُيُل

ي يُ،ُشيءُع مُمأُمُل ُمُمُيُعُليُسُُتُالُ،ُق ُ.ُلهُت

ه تُيُه يقُفيُهيُه ُ:ُل

ُ؟ُأنُتُأين

يقُفيُأن ُصُ،ُل ُ.ُحينُبُلس

ق تفُيغ فعُل هُأسهُي مهُفي فُأم مُهيُت ُ ُ،ُت نُي يحُعي ُُلُف
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يهُضعُمُقُقُخُل ُلُُهُخُعن بهُفيُي ُ:ُقُجي

ُكُتُكُأنُت ُتُ،ُئُهُيُجُ،ُك ي ُلُكُش ُ.ك

يج مُلمُ،ُأشُخ:ُُأ فُلمُت ُُت ُُخ س لُبإ ُُأُعيُفيُحُس

يُل يال تكُ،ُل مُلمُن ُ.ُليُت

لك هُفعُي:ُُم ج هُنُقُح ُ:ُمُأيُبُإلهُم

قيُلم ليُت ضُأكنُلمُ،ُخي نيُأغ تكُعُال ُُعي ُكُ،ُص ُُمنُمُأح

يُح ف كُإلحُغيُي ُ.ُب

ي بُلُج ُي ُُُنُبت ُُألُلُتُهيُ،ُج ينل لُئ ُُح

ُ ُمُكلُفيُيُه الُي فهُمنُعنُل ُ.ُع

يُعُفيُلُلُلي مُ،ُألسُن لُهمُمنُشُم ُُب

فالُب ُ:ُُتُليهُتُ،ُل

لُهُأنُتُل ُ؟ُب

لك ُُلي:ُُم لُلُأع نتُلُ،ُل طُليُعُعُك ُ.ُف

يج ُتُل:ُُأ ُ.ُلهُمُتُمنُالُ،ُمُ ُمُأص

لك ليُال:ُُم الُهُت ئُكُنُلُُ،ُل هيُ،ُمُهُل صُه نُل ُ.ُت

يجُت ُ سُتُأ متُصُأن قُ،ُألعُمنُص تُ،ُلُت ُُلُت

ئع ئُب يُتُل فُ،ُج هُت ُ:ُبي

يُالُل تُهللُلُُلُت لُأص ُ؟ُت

لك يُال:ُُم ءُأتُ،ُأ ُ.ُسيُش

يج يُهل:ُُأ لُل يُأف ُ؟ُم

لك تيُحُكلُ ُأنُتُال:ُُم فُل ُُ،ُي يُل حمُالُل يُ،ُت حُي ُُلُب

نتُلُ،ُليُيُمنُيُال حُلُك هُمُف تُ،ُب ُُجُأن
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عُب هُن هتُلمُ،ُع ليُلمُت ئُبإنُي نتُألنُلهُس هُتُك ُُم

تيُأ لُي هُل لُلمُل هُ،ُشيءُي لُعنُيُهُس لُأح ُُعنُي

ت يبُحي هُمُف ع ُ.ُس

ه ل هبُهل:ُس عُلُن يبُأُشُق ُ.؟ُي

هُه يجُت بُفُأ لُش ءُُت ُ ُ،ُح يُهعُفيُش ُُلُج ُي

بُ  الُ،ُج يثُي لكُعيُُلُنُ،ُل ُ ُم م لُهُلُليُف ُُي

بين ينُل مُل ُ:ُقُأم

ُ ُ..ال هُأل ي فُح ل لُعُهيُب عُأ فُألنهُ،ُل ُ.ُالُم

ت يجُت هُهُيُفُكالمهُعنُتُلمُأ هُمُهُهفُمُ،ُح ي ُُي

نتُُح منُأتهُك يُل هيُ،ُق عهُف يُحُلهُتُ،ُت ُ.ُس

فُكب مُ،ُليُتُهيُل ءُلُبيُليُأشُلُت ُ.ُل

هي يجُه يُأ لُحيُت يُمنُفُأتتُحيثُمنُتُب ُُحُُتُل

لُلم هُمُي لكُ،ُح لُف يُح هُيُشُ،ُغ نُت ُُلمُعالقُل

لُت تفُيُ،ُب ُ.ُل

ُ؟ُُتُصُهلُ؟ُأنُتُأيُن

ُ ه:ُُت ءُم يُهلُل يبُبي فُلُق ُ؟ُل

لك تُل:ُم ُ؟ُليُكُش

يج ُُلُ،ُيبُغُأنُتُ،ُُهُغيُقل:ُُأ تت كُغُع ُ؟ُب

لك ُمُال:ُُم يءُأه ُكُيأنُغيُل ُ.ُأح

يج قُ :ُُأ ميُالُغ م ئيأصُ ُف ُ ُ،ُق ُ.بُفيُيك

ُ فُبيُلُُبل ي ُأج هُلُب تُلُ،ُصُم الُلُأل لكُت ُُم

نُ،ُتُلمُلُح هُل ج لُم يُب صُب يُلُفُع منُ،ُل ل ُُف
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ُ ي حمُالُأليُ،ُي ءُ،ُت ف عُالُبُلُل بُهل ُُ،ُي ل قيُب مُ،ُب بُل ُُص

ي بُجعُغمُلُع سعُغمُ،ُل بُلُت ل يُمُف يقُك ُُي

بُف هُمنُلُلُالُلُتُأُأص يُ،ُأل  .ُل

س يج"ُت يُتبُُت"ُأ ح ُغ ُ،ُح قُص ك ُبُت يُهيُ،ُب ُُلُح

فُعُ،ُعُفي بُُُُتُعُُ ُمُن تيُل ك فُبُس ُُُ،ُل

ي فُعُع عيُعنُل قُم هُ،ُبُل ي عُف همُ،ُلُكلُي ُن

هلُعن مُفيُلُأُهمُُ ُُت ل ُ.ُأع

هي يُسُشُه هُ،ُئنُ ُخط ُُمُسُتُل ُُألصُُصلُُلالفتُيلغُن

هت قصُبغيُنُتُ،ُل مُت مُغُكُأم ءُت يُألج ُُي

صُلُمنُل كُل نُ،ُلُفيُل بُنُل ُالمهُلُق

ءُأملُأن ينُل تفُعُلُل يُ،ُل تهُسُي حُص تيُف ُُقُمنُي

ُ يءُفُهل عُالُبهُلُأحُل لُي عُل تُلُ،ُل لكُم ُُمُكلُم

ك بُمُهُت تُسُأ ُ.ُخ

شُلُ،ُقُأشُم تُحبُقُي ُُبُتُ،ُلُلُف

ي هُلمُ،ُفُكلُتُمُيُلمُف يبُالُي ل يُالُب ل ُُلُ،ُب

س تُفُقفُُم تهُأل عيُتأح ُُ،ُص بُ،ُم يُص كهُأُع ُُت

حل قُأُي لُأُلُفُي هُعنُقُي ُ.ُق

ع مُتُل ءُ ُل تُلُ،ُم تيبُمنُن تُت م لُم تُت ُُه

هُيُيُلُل شُعُق فعُل تفُت هُل ُ:ُت

ُ؟ُأنُتُهُأل

لك قيُلم:ُُم يُت كُمُه ك نتُ،ُت يُليُك غلُمنُل مُل عُف ُُأس

كُم ُ.ُلُهُحُت
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يج نُكُعُأقُال:ُُأ يبُ ُ،ُل ُكُأنُتُغ ُ ُ،ُب يُف كُق ُ.ُق

لك يعُال:ُم نُ،ُكالمكُعُلُأس يُهل..ُل يسُن ُ؟ُلُل

يج ُ؟ُلكُعُيُهُهلُم:ُأ

لك لكُليس:ُُم هُك يُخُُيُل تُب يتُلُأعُأل ُ.ُل

يج ي:ُُأ عُبُن لُل فُل ُ.ُن

لك عُح:ُُم مُل ُ.ُأنُل

يج كُُأالُ،ُيُتُلُتُأال:ُُأ بُ ُحُلُيُق ُُل ُُأُأتُكمُ؟ُت

ع هُمُأس كُي يُالُ؟ُالُق يُمُلُلُغيُي تُلُ،ُت نيُك م ُُل

يحُل بُ،ُل هُالُل لُإلنُغيُي يبُمنُل ُ.ُل

لك ُك:ُُم تكُسُأحبُ ُ،ُأح تكُص قُ،ُص كُحُأع تكُ،ُض ي ُُح

ه جبُل يُل ُ.ُيُل

يج الُهُمُم:ُأ كُلُ،ُل ف ليُغيُمُع مُالُم ُُليُقلُثمُ،ُم

حُهل يُأُس ُ؟ُلُأ

لكُكُي كُكلُمنُم بُفيُق ينُالُ،ُع ي بُالُلُت نُ،ُل ُُهُل

كه منُن ُ.ُل

يج يُي:ُُأ نُ،ُالمكُكُي ُُل ُكُن ي يُتُح كُغمُ،ُي ب ُُال ُُمُص

 ُ يُأ ُُالُق ي ُُي ُُحُتُ ُص..غي ُ؟ُأنُتُأين..ُأل:ُُق

يج ُكُأن:ُُأ ُكُلُ،ُم لكُيُأح نُ ُفالُم سيُت يُعُق ُ؟ُق

لك في:ُم ُُأحبُ ُلنُأحبُ ُلمُب نُ،ُس بُ ُل يُص ءُكلُتُع ُُهألن ُُألشي

ُُ ُُغ بُيُمُبُ ل ُفُ؟ُل يالُي الُعنُق صلُل ُ:ُي

يُهي ي ُكُ،ُنُأُُلقُُُ ُقُأع ك لُلُفيُس يُأُق كُت ُ.ُب

ُع عُبيُلُعُُُ ُقُلُت يُي لُعُح عُق ُُمُم
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ت ُُ ُم يُفيُص م ُ.ُس

ف يجُت شُلُأ نُف مُعي تُلُليُتُلمُ،ُت ُُكُلُأخ

يُفيُع يُألمُالُ،ُأليُب يثُأنُكلُ ُفيُمُألخُعُل ُُألح

نت ء ُأكُك نُ،ُه لُمُعنُتغُعي ُ.ُح

ت سُعُأسُض تُ ُ،ُل ينُُت يُبينُلُأخُ،ُلي ُُي

ت هُعنُب تُق يهُضغ تُثمُ ُع ج عُت ُ.ُب

ت فُلُأسُف لتُل ُ:ُُق

لُلغُيُبُأُال ُ.ُليُمنُأف

يج ئُأ ثتُكُأمال ُُتُ،ُم لك"ُلُت حيُف"ُم ُُبُهُُيُلُل

يلُإلح نُلُكُمنُيُالُقُ،ُل جتُحيُج ُُمنُلُح

ف مُي ُ.ُأي

ت يجُب خُلُعنُأ فُفُ،ُب تُ،ُحيُهيُب هُج ُُبينُس

ُ ُب ُن فُالُأل هُفيُلُه ُ.ُغي

تُُ ُف هُن هُه تُق طُف عُل هُل ي ُ:ُح

كُأنُكيف فقُهُ،ُج يُنُي يُحُ،ُلي ُُبُغمُأن ُُأ

ق.ُُأحالميُفي تفُغ ُ.ُل

هي نُه فعُتُتُج قُأخُت بلُحُ،ُتغ ُتُأحالُفيُتغُت

تُفي يُ،ُحي بُلُتغ ءُل بُ،ُل مُُ،هُل يشُ،ُقُق ُُت

ع ضُم ءُل غُب تُ،ُبُُلُشُكلُجُحُ،ُل ُُعُت

لُمن تُح يُعُأق ئُل ُ.ُم

...............ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ...........ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.......ُ

ه حُه عُل ءُضيُي يُتُالُلُأنُ،ُب يقُت ُُفغيُ،ُل
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ء تُل تُ،ُألحُعُك يجُتُت تُ،ُأ ءُتُل ُُس

تُ،ُلُألسُم ءُن يُُحُ،ُلُمُح ُُع

ي هُت هُل ي تُ،ُبُكلُمنُح صُت تُلُم ُُلُض

ي ُ.ُلُل

هي يُه عُبإقُت لُ،ُم فُمُس ل يُمُلُل يُ،ُك ُُت

بُال ُُ،ُلُلُإلس يُغ هُع ي ُ.ُم

ت البُميُخ السُُل تُ،ُل نُفيُت قُعي بُش ُُلُل

لُي ضعُفُم هُل هُتُ،ُجيُفيُي هُق ُ:ُف

يُص ُ؟ُل

ُ يُفي عُلمُ،ُلُكيفُع شُأس يُم يمُُع يكُل ُ.ُع

يج يُص:ُُأ يُفيُأنُ،ُل ُ.ُلُلُي

لك ُكُس:ُُم نيُعُك نيُلهُ،ُعُل ُ؟ُحُفيُت

يج ع:ُُأ ل عُهُفُب فُس حُن لُنُل ئيُلُفيُل ُ.ُل

ع ع ُي لُلُم سُفيُب منُن ُ.ُل

سُلُفي يجُت تُأ ي تيُل بنُل يثُي مُحُألح غ ُُم

أُأخُ،ُبيتُبُف تُق لُ،ُف يجُأمُ،ُلُتُث مُأ يُف ُُت

يُعنُشي  نُ،ُن صُعنُتُأُلالئقُغيُف فتُش ُُيقُعنُبهُت

يهُأنُأُ،ُل عُقُتُمُ،ُليهُتُت ُُأتتُكُلُعنُم

ي مُتُهلُ،ُألسُلُب ءُيُأنهُل مُكالُأُسيُش ُُهُمنُي

هيُتُالُل ُ.ُفيهُم

يجُتُص تُأ تُ،ُأن يُج يُفيُتُبُلُي ُُلمُ،"ُي"ُص

ُ ُمُنُسُقُي نُمي هُتُُ ُصُل ُ،ُكي ُ.ُلُهُفيُم
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يهُُجُ بُإلعُعالمُع ُ ُالُ،ُلغ يُالُت ُ.ُحي

ت يُصُمُلُت يُفيُت تُ،ُل يُض شي ُلُلُل ُُت

م تُأي س ضتُيإلخُف لُمنُنُف ُ.ُح

تُُ  ئُعُهيُه ءُم ُُمُبُ،ُمُعُهغُ،ُمُلُلغ

ت فتُمُعنُتُُنُ،ُن تُ،ُُمُلُن تفُف تُل ُُعُضغ

ه عُق شُتُمُف ُ.ُم

لك ُ؟ُالُُحُأنُتُهلُم:ُُم

يج ع:ُُأ ل ُ؟ُألحُكيفُمُ،ُب

لك حُُتُص:ُُم ك ُل صُلُب قُشيءُكلُ،ُل تُ،ُمغ يُك ُُأشُأُأ

يهُلك نُ،ُه قُكُشيءُكلُل ُ.ُمغ

يج فُه:ُُأ كُل هُُ،ُم تيُمُ،ُألسُهُأن ُ؟ُت

لك ءُي:ُُم ب ء ُأل كُم يُس ل عُعُب مُل يُ،ُل ُيُن

يس ءُفيُل ُ.ُل

يج ل:ُُأ ل يسُيُب ء ُل ُ ُ،ُم يُليُأل بُم ُحُلنُ،ُص لغيُي ُُلُب

بع عُب ُ.ُس

يثُأخ ج ُبيُل خُخُم لكُف فُ،ُلغُم منُقُص هُك ُُق

شُيُكُح هُم هُ،ُع ل يجُس يُ،ُهُلُأحُعنُأ ُُف

ص قُجُ،ُألنيُل يُيُفُ،ُأل القُع فُب ُ ُب ُُشيءُالُأ

ل نُمنُأج تُسُأُ،ُعي مهُيغُص يُيُي ي ل ُُلُب

صمُحيُهُكم قُخ نُلأل ُ.ُب

قتُمنُُ ُم فُل عُن سُ ُلمُ،ُس الُُبلُ،ُمُكُبُُهاُلُكُي ُُل

ُب نُيبُ،ُخُي فُب ئقُلُم ُس يُلُح ُُُفُتُالُل ُُغي
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بُل ُ.ُل

لت يجُق ُت:ُُأ فكُك يُمنُأش عُ،ُب تكُأس همُمنُليُفيُص يُل ُُت

نُ،ُل يُأنتُل نتُالُم يُلُلُقأُف صُ،ُق ُُبلُ،ُعُش

يف ُُمُأكُل تُ،ُع يُيكخُ،ُغُيحُبُأص ن يبُب ُُق

ي ُ.ُتغيبُالُع

لُ،ُُُقُهأح ُ سُب تُ،ُلُن ص ليُسُثالثُهُعالقُت ُُم

فُ ُلم يجُفيُت ي ُأ هُلُح تُ،ُغي يلُلُفيهُأن ءُل ف ُُ،ُل ل ُُبُ ف

ء بُف لُلُتُ،ُل بُفُيُأُق ُ.ُك

ع ءُعُت يُل نمُب غ هُأُعُم ءُمعُُيُح ُصُي ُُل ُُ،ُل

ت هُعُبُف قي ميُت تهُ،ُإلل هُع ل هُب نمُلُم غ ُُفيُم

يُل يُل ُ.ُل

يُل ُ يُسطُفيُسي فُم ءُمعُل الُل قُفيُم ُي ُُأ

يُألن ُ ءُت ضُش البسُب فُتُشُه"ُُُب"ُمنُل ُُفيُم

ي فُم حُ،ُل ُ ُكلُ ُي ح ُي ء ُص مهُ،ُم عُلُي فُمنُل ُُم

كن يُئُمنُألم اليُب يُأنُكلُفيهُتُ،ُل ُ ُكُ،ُل ُُأ

ع لغُمُبُل نُل كنُمعُم ُ.ُألخُألم

يُأليُُ ُت بي فُل ألُخُفُ،ُل بيُلُت هُهُ،ُل ُُأ

ين شُ،ُلُت قُ،ُأللُتُف عُسُيُُإلنُن ُُي

ل ئقُفيُلُُُ،ُمُب نُلُ،ُل عُي ُ.ُلغُس

ءُبُهُيُلم نعُل صلُل غتُلُل سُأشُب ُُبُ ُتُل

كنُت ُُل لُمُُحُ،ُألم ضتُ،ُلُصُعالُب ُُب

هُفي ك هُُنُحُلُسُأ ُ.ُصغ
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يسُيُصل هيُ،ُمُشُمنُل فُتُه تُلُم ُُلي

لك تُلُ،ُم عُعُه سُل لُعُيُ،ُل هُ،ُأح تُي ف ُُب

ءُفي ُ.ُليُهُم

جت عُبعُخ لُس قيُق يُت س عتُ،ُل ينُمُلُأس ف ُأخُل

يُسي يُسطُلُك يُمنُ،ُل يلُبُتُالُهيُب تُك ُُب

ه لُع فُهُحُ،ُب يُسيُخ ك ءُل ُ.ُل

لت يهُأشُلُن يُع ل مأُب ُُأعينُعنُيُحُم ينُل ُُلُل

م فُمنُم هُسُفُ،ُي ُ.ُخ

ُ ُم قفُألنُعنُبُشُأ هُلُسُحُت ن ُ.ُج

لك ُ؟ُييُُُتُأال:ُُم

أسهُم هُب ُ.ُهُخُ لُقُُحُهُُفُتُ ُأُنُ،ُن

ل قُمُفُعُلحُ أُعنُس ي يُلمُكُ،ُلهُش تُعُي ُُتُُهُل

ي هُل ف فُلمُأنهُ،ُت يتُلُي عُلنُألنهُل تهُفيُلُي ُُلمُخ

ه حتُ،ُي يهُق ثتُكُع هُت يُأن ُُتفلُفيُم ُب"ُفيُلُت

ُ.ُلُل"ُ

ئقُخُمنُأقلُب فُ،ُلُخالُق يُلُن ي يُبي ُُهُش

ضُلُج ُثُب نُلُنُُُكُكُ،ُي تُعي هُفيُت ُ.ُج

ه يثُأخ ُُعنُشيءُكلُعنُل يُبُ ل يُمُألحالُعنُل ُُهفيُي

لكُهُ،ُل كبُمُك فُم يُبُف ي تُل يُأصُع غ ُُل

جُمن ب"ُُ،ُلُح ق ي"ُل فُل كبُل ُ.ُألفُل

ُ ُُم كبُم ُ:ُقُحُل

يُأنُت يُعُع كُفالُق ُ.ُأمُفيُت
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يج نهُلُتُهي:ُُأ قُعي نُ،ُفيُت كُالُجُل ُ؟ُي

لك ت:ُُم ُ.ُألعُهُم ُل

يج لكُعُعُالُتُك:ُُأ ُ.ُق

ي يُي تُُع يُن فُي لُ،ُإلن يُي خُ،ُلُح ُُفيُي

ُ.ُُعُيُي

فُس لكُضعُم يهُم بهُفيُي تُ،ُجي ب يجُت يُأ يُهيُ،ُح ُُلُت

يُنبج عيُمنُالُح إلهُي هُفُ،ُب ص لكُأ سُم البسُب ُُل

مُل ينُأنُسطُألن ف تُشُ،ُم خلُت ُ.ُمُلُل

فقُع يُُعُت نتُ،ُل يجُف مُأ يُت ُُيُهنُلُل

ي يُعُع يُهُع لكُنلُخُلُج ُي م ُكُم مُالُص ُي

هي ينُمُه ف يُمنُتُل يُ،ُُب يُفي لكُع كُأنهُم يُسي ُُع

ل يتُلُب ك ُل ُ.ُب

نت عُك يُل مُلُت ء ُبعُل يجُنُفُ،ُم يُلُأ ُُي

ت ج غُف ُ.ُف

يج يتُل:ُُأ ءُأُمُن ُ"ُُب"ُنمُمالبسُمنُش

لك يتُأنُح:ُُم ُ؟ُن

صل يجُت عُأ تُيُس ح ُل لُ،ُص بلُف ُ؟ُن

لك ُ:ُُم ف س يُس تُيُص يُل لُألحُيُألن ع ح ُس ُ.ُص

يج ُت:ُُأ قعُك ُكُأت ُُلكُم ن كُس ل ُ.ُم

لكُليُي ينُأالُم ي يُتُت ُ؟ُي

يج نُُم:ُُأ عُُقُخُعُعتُ،ُلي قُي ُ.ُي

تُالُس ف ُت هُأُمنُخ فُالُحُ،ُهُأحُي ُُتُأينُمنُأحُي
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............ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ............ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ................ُ

ي حُجُي يُل فهُلُكلُ،ُلُب ئُه سُنُ،ُس سُل ُُمُم

ق بُلُش سُأُخُكلُ،ُغ ُ.ُألشُه

خ بُكلُف نُمنُلهُق فءُبُتُ،ُح ل ُ.ُألمُب

لكُعُغ ُ ُم يجُت يُأ ه بهُب تُ،ُغي ح جُف بُلُحُب ُُق

تُ،ُي لُلُقُحُعُق ُ:ُتُكالمهُأثُلهُي

م يُع يكُت يُأحسُبي كُأعيشُأن نُ،ُب ينُسُل يشُثالثُس ُُأحُن

ُ.ُمُمُليُت ُُلمُتُالُ،ُغ

ُتُيقُعن لُل يُ،ُم يُألن لُلنُ،ُأسُبيتُليُيُأُأ ُُحُت

ضُعن ُ.ُفُبيُيُلنُ،ُب

ُُل نيُمنُأخ بُل تُ،ُل بيُغ ءُب فُب تُ،ُل ُُكُقُُ ألُص

غمُعُلُقُفي ُ ُل مُجُقُفيُأ ُ.ُي

يج يُفُأ يفُقُُج غهُعُئُأسُشُلُ،ُقُقُن ُُص

ل تُ،ُألصُب ءُب ينُبينُيُأنفُلُ،ُبي ي تُعيُ،ُل ُُس

سطُفم مُم لُأخالُلُ،ُل مُجُمُم ُ.ُجلُ ُكلُ ُح

لكُلُقُأحب هُلُم الثُي ُُعالقُعُمُم ُ،ُسُب

ي لتُل ُ.ُألُسُتُمُتُال

خُأليُه لكُسي يجُعُ،ُأسُلُعُم ئُأ تُيُب ءُ،ُل ُُم

ُ ُ،ُيُكل بُس تُلُق ق حُت عُحتُ،ُج ُ.ُقُنغمُت

يسُيُءُج يُيغُلمُ،ُلُلُل مُالُل عُب ءُعُت ُُل

ي تُيُص ُ.ُل

يجُع يتُلُحيُأ يُسيُفيُ،ُل ك تُل نُلُج يُج ُُص
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ل" ح"ُف ثُف لُ،ُأليُمعُمُيُمُعنُي نُف يُت ُُب

ي ي ءُلُيُلنُل يجُمعُخُل يُأ مُقُلُيتُحتُل لكُغ ُُم

ت ل"ُليُف ُ"ُ:ف

يفُ؟ُأغُتُالُل لُلُف فُلهُ،ُي هالُك لينُأن كُكُ،ُل ُُت

 ُ مُأ لُبي ميُس يُالُيُغ تُي كُأن هُغمُبكُإل ُُضيُ،ُي

ُُ؟ُلهُج

يجُتُلم بُأ يُألسُج يُص يُحتُل يُت جُعالقُع ليُب ُُل

حيُبُل مي"ُل ُ ُ،"ُش طُلُمتُعالقُأ ئي ُتُف ُ.ُن

لت ل"ُن يقُأ ُفي"ُف يجُعتُ،ُل تُمعُأ ي لُلُت ُُإلقُب

يع ُ.ُلكبُل

ت يجُص يتُلُأ تُل ج فُلُت تُثمُ،ُغ تُلُج بتُ،ُأخ ُُت

ف يثُأ تُمعُل تُثمُ،ُل ج هُلُت ي عُفيُس مُس ُُليُمنُم

يُحت هُمُت ل يُلُق ل"ُص يُكالمُفيُجُأنُح"ُف ُُمنُل

ُ ُ،ُل جال ُُأُجال ُُأ عُع لُمنُهُس لُح فُعنُسي ُُع

ُ ُ؟ُلُعن لُهُأ نُنُتُل ُ.ُج

يُفي تُيُص تُل لتُ،ُتُت يُتُأُح ُُمُفيُب

تُالُح هُلُسُ،ُلُت ع ُ.ُم

ع شُت ءُعُل يُسطُفيُإلل كُبُل تفُك ئهُئُلُل ُُل

نُحتُ،ُبه تُت ُ.ُُهأن ُُفُه

يجُس تُأ عُلُلُص شُتُل ح ُل ُُتُلمُلُ،ُص

هُفيُأح  تُن نُب لُعي حينُلُجُعتُُ،ُح ُل

م نُف مُمنُي ُ.ُبي
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نُ  ُضُعيُل صُلتفُُتُلُب  ُ ُُفُ،ُيُلُمنُل ُُت

جُبي ُن ُ ُتُلمُحُل فُمنُب يُل"ُُب"ُلُإلن مُمنُت ُُي

لكُغيُأم فُلمُلُم هُي هُفعُن ت ُ.ُلُإلعُه

ت ثُحيُم نُت ي البسُسطُب يُل ُُلُ،ُمُشيءُكلُألح

هُحُشي ُت فُمنُصُن ُ:ُل

يج ت..ُأ تهُلُل ج لُهُخُف يُي ُ.ُج

لك ُ؟ُبُكُم:ُُم

ت هُلُلُق ن لتُج ُ:ُق

عُكُليُقلُ؟ُأنُتُأُأن ئُم عُعُل سُل هيُل عُه يُل ُُلُت

ي تُأينُ،ُعُل يُتُهلُ؟ُك ُ؟ُم

غ يفُحُلُلُلُس جُت هُمي ُُعُأصُلُ،ُب

ل ُ:ُق

يُفُم ُليُنُلن غلُمنُل غُألعُل ُ؟ُس

لك ب )ُم غ ه(ُم يال ُُنُأالُ؟ُم كُلُأخُلُق ُُلُأبُ؟ُألج

ين يُتغ كي ُ؟ُت

يج ت:ُُأ غُلكُق ُ؟ُس

ُهت هُتُسُخُك ءُُيُ،ُيُهُألنُعنُبتُغُحُع ُُق

ف فُمنُهُ،ُنُت ُُلهُ ُُحُمُي ُُت ُ.ُهب

ه قتُه ُ ُل تُ،ُي عُل مُتُل تفُُ ُل يج"ُه لكُقمُ"ُأ ُُم

شُع تُش هُ،ُه عُف تُحتُب ُ.ُسيُلُت

لك تُ،ُليُبكُم:ُُم كُك تُمُخ كُأمُق تفُك يُلمُ،ُل ُُنُت

مُح ُكُع ي يُل ك ُتُت ُ؟ُه
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يج ت:ُُأ شُك عُلمُم ءُأس ُ.ُل

لك كُمن:ُُم يُأُح تُأن كُفيُأج كُلمُلُ،ُح تُحُأك أُأن كُتي ُُه

م  ليُثمُ،ُت ءُبُغ ُينُهلُق كُفُن ُ؟ُع

يج ي:ُُأ ُ..ُلُفيُك

يُي لكُع مينُبينُأنُم تُ،ُتغيُي نُأص ئُك هُت ءُع نُ،ُأشي ُل

يج سُُ ُُأ ل مُالُأنهُكالمُفيُُ،ُب هُي ع تُحينُفيُ،ُب ي ُُص

ن جنُخ تُتُالُهيُ،ُت قفُل ُ.ُل

ه لكُن يُُ ُكالمُلُم ُ:ُلُقُعُثمُ،ُأعُمُأن ُع

يُفالُخُُكُخُ ف ُ.ُت

يهُُُه يجُع يُأُتُأ:ُُأ يُمُ؟ُخُي لهُت يُأنُتُ؟ُق ُُ،ُم

ي نيُلُمنُل كُلُأ ن جيُتُألخيُفيُج ُُُتُالُلُ،ُت

ح يُب ُ؟ُخُشُعنُب

لك ينُأنتُلك؟ُأقُم:ُُم لُُعنُت هلُغيُأنُ،ُم ُُلُم

نُفال يشُكيفُ،ُمُالُس ُ؟ُس

يج ُ؟ُتُمُ:ُُأ

لك ن:ُُم كُُ،ُم ُن يُفالُخُخ ف ُ؟ُت

يج بُ،ُعُيُش :ُُأ لُل ُُلُمُ،ُخُشُيُلُ،ُشُي

ءُمنُب)ُخُشُمنُجيُبُحُعالقُت ُ(إلس

لك يُكلُمنُلكُأت:ُُم ُ.ُق

لكُال كُمنُتُأخ هُ،ُع الءُكالُليسُل ءُكالُنهُ،ُل يُأُ،ُل ُُت

ع)ُمنُلُبُتُأ ُ(ُ.ل

لك ش:ُم ُ.ُلكُأقُالُح
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يج ي:ُُأ ك ينُهُأت يُالُل ُ.ُأكُيثلُأ

يُي لكُع يُهل:ُُم تُ،ُغ ُن لُلُت مُت ُُأل..ُألُمُكمُيُب

يج يُال:ُُأ فُأُي تيُأج ي ُ.ُب

لك ُك:ُُم ُُفالُ،ُليُجُأتُأح يُعُيت ُ.ُق

يج ال:ُأ ُ.ُقُسُلُل

لك ُ:ُُم ُ.ُيهن

يجُُت يُكُغ ُيُ ُُكُأ ُ.ُلُأع

ُ ُش ُبُُيُح ُق ُال ُُلُكُتُال ُُفيُفُعُيأُ،ُح ُُحُق

ُ ت ُ،ُألمُبُ ل لكُيُحُفُُ ُيُه ُ.ُعُُ ُيُم

س نُت هبُهأفُ،ُأحالمُب يُجهُلُت يُ،ُح لهُت ُُتُأق

لهُح ُُُت ليُ،ُأف مُملُف بُبلُلُي قبُخُسُ،ُت كُي ُُيُلمُ،ُت

لُ،ُأسُع تفُت ثُل ئلُعُلsmsُُعنُت نيُس غلُلمُم ُُت

مُح بُحتُ،ُم لُُلهُت يُس ُ:ُُق

لكُكيف يُأنتُهلُ،ُح ُ ُ؟ُب هُتش سُس ُ.ُأ

بُحت نيُت بُل ُ:ُلهُت

ُلُُتُكُُي ُُك ُ؟ُُحُت

ُ ُلم تفُي نتُ،ُعُل فُك ُ ُت يسُ،ُل لكُعُمنُف ُ ُم ئُعُل ُُس

بُكُبل ئُي هُس بُ،ُي عُي كُم ُ.ُلُي

ل يُأشُلهُقُح نُ،ُيُقُفيُمُك بُع كنُل بُل ل ُُب

بُلتُالُل يُلُتُُتُ،ُهسُت يُت يُن يُ،ُس عُُعُن ُُج

م ُُب مُبُ ل يُعُلي بُمُتُيُلُتُالُ،ُق يُي ُ.ُع

يج يُالُأ لكُت ُ ُُأحالمُفيُب فضُقُأل فُهُي ُ.ُل
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تُفيُن ئُنُه ُ.ُألبُيُقُصُلُه

يُب عُن ءُفيُعُس فُبُل تُ،ُل يُح جتُح ُ.ُخ

يُ لتُت يُمنُن ك تُل ج سُهُكُنُت هُي ل ضيُب ي ُُل

ء فُل هُي ي ُبإن ُ.ُألعينُعنُب

عت هُليهُأس مُليُنُ،ُف ُ:ُت

ينُأه يُُت حُضيتُلُ،ُ؟ُلُع هُل لُفيُل نمُلُج غ ُ؟ُم

يج مُال:ُُأ فُ،ُي ل يُف يُم تُُج هبُش يُن يُل تُل ُ.ُل

لك تُمُكم(ُغُب:ُ)ُم ُ.ُلُهُأكُأنيُلكُق

يج نُ:ُُأ لُهُن ُ.ُأف

ي فُي تُم لُيُل يُأعُمُكمُ،ُح ؟ُمنُهل:ُع ي ُج

لتُ؟ُعُمن:ُُف لك:ُُف يُهلُم ُُ؟ُت

لهُ؟ُشيءُأُمنُأك:ُُف يُعنُت نتُ،ُيُفالُعالقُم هُك ب ُُج

ق ي:ُُغيُضُغيُن يعُالُأن ُ؟ُالُأس

ُُ،ُُعنُلُتُلم بُلمُالُف يُمُلُي يُ،ُت نُلُح ُُج

ي نُفيُعنُشيخُجُفيُي أُل يُي يخُ،ُج منُلُتُل ُُل

ي بُي نيُب حبُ،ُت يُص ءُل ءُثيُأبيضُجهُ،ُبي ُُيُبي

لُصُفي س لكُلُفيُل ُ:ُُم

نُفيُعنُشيخ أُيُالُل يُي ُ؟ُل

يخُلُت مُالُل صلُت يُت لكُمعُل لُعنُثيُم ُُفيُأح

ل يُ،ُل ثهُف هُعنُت ي فُُفيُم ثُهُ،ُل كُعنُي ُُل

مالء يُكُ،ُل يءُل نُ،ُب لُكالهُجهُل تُي يُل ُ.ُل

لت يجُق لُأيُب:ُُأ أُعيُسي ُ.ُل
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لكُفي يل:ُُم يُمُ،ُج يكُأُت ُ؟ُأه

يج يُم:ُُأ يُت يُمنُل عُأُُ،ُليُهُفيُع ءُكُس ُ.ُت

لك م:ُُم يُع حُن يُلكُس ُ.ُه

أُعيُيُحلُ  هيُ،ُل يُلُه فُمنُت تُيُمنُيُن ُُيُ،ُل

ه ئُش هيُ،ُفُه يُه يُشُمنُت فُت فُُلُع مالُل ُُل

ل يُمنُسُ،ُب يُه ُ.ُم

ت لكُه عُم ءُعُت يُل يُسطُب ُ.ُل

ن يلُبُل ءُتُلُتغي ُق بُل يُب تُم ُُ،ُلُمُب

تُاللئُتُ،ُلُتُلُحُحت لُلُعُح ُُمُب

ع يُأس مُبُي يُمُتُع كُخ شُت ُ.ُقُع

ه يُلُش لتُل ُ:ُُف

يُهيُأين ي ُ؟ُه

يُيُلم لكُع يُمنُأنت:ُُلُيُُم ي يُت ُُهُصلُ؟ُأنُأُه

م حُ،ُي ءُُلكُس مُلُفيُح ُ.ُل

يج يب:ُُأ عُالُ،ُأمُغ كُأس يُأالُ،ُف سُُأتُ؟ُت ُُعيُب

أ ليُل يُغ ُ؟ُع

لك يُال:ُُم ه ي ُت لكُمُيُ،ُب سُم هُي يُسيُ،ُليُي ُُع

يهُلُتُ،ُبي ُ:ُي

هُمُهُهل ُ؟ُت

فع هُي ههُلُي عُش يُقُي ُُتُلُ،ُليهُيُمُيُ،ُع

ص هُل ميُبُأنُبُم قُخُخلُكلُع ُ.ُي

مُال عُبلُتُلُلُي هُعُي هُأُمُيُ،ُقُخ ب لُت ل ُُب
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ن لُلُل هُتُ،ُخ كُخ ت عُالُ،ُت هُت م لكُيُ،ُم ُُفيُم

ي بُم هُتُحُليُل لكُيُ،ُيغُأُم هُلُم ع ُُس

ه نيُفي م ُعُل يهُتُ،ُت يجُع هُأُأ ءُي غ ُُحُفيُل

عم يُل نُل عُلُل م ُي جُت هُي ل يتُلُب ُُمنُفُل

يُ،ُي بُلُج ُي فُقُفيُج جُحُ،ُل يُيقُلُي ل ُُب

شب ل"ُشُجُعُيُ،ُم يم"ُل ُ.ُُل

ب لكُي قُليهُم هُفيُجُتُ،ُبهُف ج ُ ُعُتُفالُم ُُُُ ُقُص

هُعُهُهُُش هُلُتُحُم ُيُ،ُش مُلُبُم ُُع

هُق نُ،ُألشُحُي لكُل تُعُيُيُم ُُفيُأ ن ُحي

يُم مُمنُالُب بُُ أُكُلُي قبُتُالُألمُلغيُل ُُل

ق ئُم ُ.ُص

ي يجُلُيقُي هُف لكُهُبيُلُت فُ،ُك ل يُف ُُبينُب

ه يُس هُالُ،ُل كنُكُغمُخُمُلُلُت الُأم ُُإلح

نتُألن فُلُك يُمعُيُن ُ.ُع

ي لُمنُتُالُت مُلُكُغمُح فُمنُُنُأغ ُُألعُم

ثن قنُ،ُي هُنُ ُيُي يُأل تُلمُ،ُل يجُت مُلمُأ نُ،ُت ُُل

ت يُن نُ،ُغ لُعي تُحُ،ُح ك لُح يُيفُت لك"ُح ُ"ُم

ه الم لُف ي ءُصُكلُب هُصُكالمهُ،ُم غُ،ُب ُُتههُت

سي هُ،ُأح فءُت ل تُفيُب ُ.ُح

ن لبُفيُ،ُيُمُل تُغ تهُمنُتُمُكالمهُعُق ف لهُفيُت ُُأق

هُهألن ُ ج كهُفيُهُي فضُالُأُأُ،ُب ُ.ُلُيُمنُت

ُ ُفيُيُكال لُمُتُالُ،ُلغيُأن ُُقعُعُقُيُ،ُم ُُنمُهيُ،ُت
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تيحُه ُُس حُحُُُقُم ئنُف هُخ سيسُسُأس نتُأح ُُال ُُتُلنُك

ن حُأح ُل ُ.ُلألبُعُلُجُأص

ع يُالُم نتُلُحُت سيسُحُ ُمُ،ُلُُُحُبُك ُُالُقُعنُأح

ُُ،ُلُهُبُنُسُ،ُلُحُتُألن ُُُي ُُسُثالثُل

ءُل حُل ءُمنُأص بُ،ُل يُص صُيُع أُش ُُيُ،ُصُي

يُل مُ،ُت تُي لُت هُقتُشُ،ُب قُي بُم هُ،ُأل ُُع

إله صُ،ُب فيُالُلُقُش نُأليُت كُلُف ن يكُج ُُُُ،ُأح

ُ يُُ ل فُع ل ضيُعُتُالُلُ،ُم ُب غ يُالُ،ُل ءُت ُُلُإلن

ء يُفيُألنهُلغ قُمنُل حُفُ،ُض ُلُكُأل الُص ُُب ُُبُ ل

ُ ُهُحُُ ُُلُُبُل ُُ،ُي ُُليسُلُُُ ف يُ،ُلُُك بُع قتُك ُ.ُل

..........ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ............ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ............ 

فُأليُُ ُم لك"ُس هُل"ُم صُل ل ئُحُأيُمُيُلمُ،ُب ُُس

ي يُيُالُل فُ،ُع غُمعُهيُس تُ،ُم م تُمعُن ُُفيُفي

غل حتُحُل يُق بُشُهنحُع يمُي ينُي ل يُل ُُُ،ُيُفُي

نُ،ُمُينُقُ ُُخ يجُل تُأ تُف عُت يُب ُ.ُك

ت يجُس ُ ُأ يُم تهُضتُ،ُع ك شتُ،ُب مُع بُمغ ه،ُل ُُمعُم

قت سُلمُل هُبُت مُ،ُغيُبينُبي هُأنهُل ُ.ُم

ءُمع عُ،ُل مُتُل يجُتفهُُل يُ،ُأ ثُع هُ،ُي خ ُُف

يث بُبُلُح ضُميلُمنُُم ُ.ُل

يج يُهلُم:ُُأ ُُءنُ ُت ُ؟ُلل

لك ُُُيُعُكُل:ُم ي يُيُكلُ ُأ ُ.ُم

يج ُ؟ُنُ:ُُأ
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لك يعُال:ُم ليُالُ،ُالُأس عيُالُأح ض ليُُأ حُل ُ.ُت

يجُت ُ ُُأ هُجُلُهيُأحالُمُأ مُسُأحُُسُن ُ ُمُ،ُت ُُف

يُُُضُُلغيُُسُأن ُُفي سعُع ُ ُ،ُل يُتأح ل ُ.ُب

لكُُ  مُالُأن هُم ال ُُيُالُي هُ،ُلُكالُلُب فُف هُص ُُكالُ،ُن

ق جُيُالُلغُل هُ،ُكُيُ،ُل ض يُي ُ.ُلهُش

لت يجُح قُأُأ عُتغ تفُس نُل ضُكُقُل تهُلُي ُُلمُ،ُص

ه لُت يُبُال ُُل يُلُن م ُ.ُلُل

.........ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ..........ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.............ُ

تُكلُُلُفي ج فُبُعُلُلُت تُ،ُل ُُلُبُج

ت تيُفي ثنُحنُل ءُعنُي تُق جسُف يُعُن مُف لُمي ُُب

ت يجُت جئُلُهُمنُأ يُل جسُف لُأسُمُلُن ل ُُب

ل هُ،ُب سُفيُلُيُه ُ.ُألسُن

تيُالتميُلُتُحت يُيُل يُل تُل ُ.ُحيُفيُص

فُبيُ جُن يُحتُ،ُمُلُل مُل مُمي ث ُُقُعنُت

ق جسُغُع يُن يُف نتُل مينُفيُك يُ،ُي يُف جسُلُص ُُن

يُل ُب بُعُف يُم يلُبُ،ُل هُق سُج هُت سُم ُُب

ب فُ،ُل ءُأن ُُمُف ب هُبُ،ُع كُفيُي يُت ُ.ُألم

ت يجُه تُهُمنُأ يعُإل يُلمُكُ،ُل يُتُت حُبُل ُُص

ي نُ،ُف هُل ئبُعُمُكُف ضُلغ القُكيفُبُل لُل ُُهُب

ي يُل ُ؟ُحلُلُإلنُهلُ؟ُل

يجُتُلم عُأ نُ،ُأسُعُلُت ئُمُل ُ ُهُأليُف ي ُُحُ؟ُعُب

حُق ُ بُأص يُص هُفيُمُلُُع سي ُ.ُأح
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ت تُألُتُأخُمُفيُج فُت جُل ُُيُلمُل"ُت"ُم

القهُع ُ.ُأيُال ُُن

............ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ...............ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ..............ُ

 ُ يجُُ ُتُأليُت بُف ُُ،ُبُيُكُأ الُكلُ ُ،ُفُعتُأخُت ُُل

لج مُتُألمُت ُ.ُأل

ُ ُألشُه تُلمُت لكُي لُلمُ،ُم هُت ت هُعُسُُأُب ش ُش

بتُكم غ هُس بهُقمُيُهُف شُعُأص يُحينُفيُ،ُش هُي ُُق

ي ي نتُحُ،ُل لُفيُك مُلُيغ غطُع هُعُت djezzyُُق

 ُ ُُي قم(ُلُل يُمُخُل غ ُ.)ُل

هيُ،ُألضُعيُحلُ  شيُه يُمنُتُت يجُنُ،ُب ُُُيلُأ

يُفُمنُلُع هُ،ُح يُليُه يُل ل يُمعُُ،ُب ُُل

ع سُتُل ح ُل تُُ ُص هُ،ُه كُمنُل تفُك بتُل ُُمنُل

ي فُم ُ:ُتُل

ُ؟ُمنُأل

يُصُُُنُعُُ ُت لك"ُح يُيُه"ُم ل يُب لهُ،ُل يجُت ُُضبُأ

لهُعنُألس بهُعنُ،ُأح لُأسُعنُلُيُ،ُُلُلغي ُُبُب

ل نيُعنُي ءُهُيُم يُأُل ُ؟ُلغُص

يجُت يُفيُغ ُسُأنُأ فُم هُتُأنُ،ُل ُ"ُب"ُلُل

ع يُعُي ُ.ُلغُص

تي ينُ،ُلُي فُلُت فظُلُت مُبُعُت ُُأُتُه

تُال لُمنُنُت يهُهيُلُح ُ.ُليهُهُأُع

يفُت لُلُيُ،ُلُأُيُل خُ،ُخُل يُسيُت ُُك
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يُسطُل لُ،ُل سُبُت ئقُبُل يُ،ُق يُشُفيُت نيُل ُُب

ث نُت ي نُ،ُمُكلُفيُب لُفي مُمنُ،ُح ثُمنُتُع ُ،ُأم هُت ُُع

عُت هُس ضيُتُ،ُي غ لُمنُلُعنُل ليُ،ُح ُُجُيُف

يُعُيُه ُ.ُألسُن

لكُتُال خ:ُُم لُت غطُ،ُم هُعُت هُق نُ،ُيُالُل هُل ُُيُه

ه شُعُق لُش ُ:ُلُفيُُم

ُُ؟ُأنتُأين

يج ئ:ُُأ يتُلُع ُ.ُل

لك يُهُأنُ،ُن:ُُم فُب ينُكيفُ،ُل كتُقُتغ تُشيءُكلُ ُت ُج

ك ي ُ؟ُل

يج ل:ُ)ُأ ءُب ُ؟ُأنُتُأين(ُه

لك فالُمُفي:ُُم يُسطُنُأسيُل ُ.ُل

يج يُأ يُقُن يُب فُ،ُل نُأت ُ؟ُم

لك"ُي إلج"ُم هُيُ،ُب مهُتُحُن هُتُهُأم ُُلُب

ف ،ُلُيُفُل ه فعُن ُ.ُتُجُعنُمُت

ف بُت قُمُحُل صلُ،ُم لُفيُت تُلُبُ،ُل ُُأح

هُتُبُل نُ،ُج التُت عُ،ُع يُت هُلُق ُُص

ي تُبُت فُص يُ،ُأ ُ.ُي

ف نُلُي هُعُيُ،ُج فُ،ُخ يُت هُلُل ن سُتُج ُ:ُأن

يُنُهلُم يُأض ُ؟ُل

لك يحُه:ُم كتُ،ُسُمنُأنُص مُت يُل ُ.ُت

يج يل:ُُأ نُج ُُلُل خ ُ؟ُت
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يُي لكُع هُلُهأن ُُم ح يُُلُب هُي لهُعنُم ُُبهُيُمُ،ُأح

تهُفي مي الُ؟ُي هُل عُت صُب ثهُلُخ هُم ُ.ُلُهُحُم

ه يجُت هُلُأ ي يُعنُتُ،ُح هُشُح مُيُلمُأُ،ُن يُي ُ؟ُل

ن لكُل كُم يُي لُ،ُع ُ:ُلُي

ُتُهل ُ؟ُليُش

يج عُحُتُك:ُُأ هُل كُج ُ.ُق

لكُي يُلُحُم تُ ُتُ ق ُُل قُأص يُم قطُمنُب ُُلُ،ُل

يُالُلُبيُك مُألقُلُ،ُب ُ.ُ ُلهُنُالُح

يجُت لُكالمك:ُُأ بُي هُ،ُت ُالُُغ يُه لك؟ُنُمُيُل ُك

لك ُ.هللاُفُن:ُم

ُ يجُت ضُهيُأ تُ:ُُغ يُالُلكُق أُ؟ُأخُمُت يلُس ُُب

بالت ُ؟ُتُفُم

لك نيُال:ُُليُن ُيُُهُم سُت كُبيُألمُكُلُ،ُيق ل يُمُل ُُت

ي ُ؟ُالُبُكُإلقُأقُالُل

ي مُي خُالُي ُخأُقُص يلُال ُُي قف.ُلُمنُل ُُ ُُحُت ُل

سُعن نُ ُ،ُإلس يُبُلُبُلُل ثُالُي يال ُُال ُُي ُ.ُق

...........ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ...........ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ...........ُ

ُ يجُت فُ،ُمُمنُأ لُت حُتُ،ُب ُُُقُ،ُلُب

ت ألُح تُت ك مُ،ُح تُت ُ.ُخ

شتُعُفيُفُُ  ينُالفُإلنُمنُع الُهُ،ُل ألعُيُم ُُب

هُأليُأعُهيُبل جُألمُخمُكُأك ُ.ُأ

يبُ ُلُف يُالُ ُُمُلُُيُح هُفيُ،ُت نيُألُيُضُجُب ُُفُ،ُل
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يُفُت ُأُح ل الُفإس هُب يُالُأ ُ.ُت

ت تُق يُشُجُت فُتُلُق تُُ،ُب يُك لمُت ُُأُم

قب تُمنُت ص ُأح قكُُخ هُتُالُ،ُأخُمعُعُف ُُخ

ه خ يُلُت تُ،ُب ضُهُأتُلُمُجُت يُل بُتغمُل ُُل

بُلُأع لُ ُل يُل نيُل خ ُ.ُس

يُيُُليُيُأليُهيُه تُكُ،ُع هُك هُفُفيُبُ،ُأس ُُج

ني يُالُلُل حُغيُليُي يُل ضهُ،ُل يفُهُعالقُمنُغ ُ.ُل

...........ُُُُُُُُُُُُُ...........ُُُُُُُُُُُُ..........ُ

يجُُص تُ،ُأليُعُأ يُف ُُعُتُصُحُ،ُلُُمنُل ُُع

يم لكُت تفُفيُم مُحُل تُ،ُهُي يُمنُيsmsُُُلهُك ح حيُ،ُج  ُُج

ي ل يتُلكُأقُ،ُي يُتُلمُن ُ.ُت

ُ ُأليُع سُ،ُهُتُت مُل ُُألحُلُعُقتُحُ،ُي

يُءل ي يجُ،ُل ُ ُتُالُأ نُمنُهُأ ُُحُبيتُجُعُك

ظُتُالُأن  القُت لكُمعُب القُهُفُغمُ،ُم بُل ب ُ.ُت

يس بُف بُمنُبُتُأُل نُ،ُت بُل بُتُأُل بُ ُمنُب ُُت

لُألن ُ فُالُكُت ثُعنُت صيلُل لُب متُألن ُُ،ُت ُُبُص

سيُالُل ُ.ُُعُي

س يجُت فُفيُأ عُ،ُغ مُل فُل يحُ،ُن مُت ءُت ُُالُ،ُب

ي تُعُت ي شيُك لُت لغيُ،ُأف هُفُأنُليُيُف ُُشُكلُي

ن أُلُيُلُلُلُمنُهمُليُتُمنُل لُم نهُت ُُأُ،ُم

لُأ عُت هُفيُلُت ُ.ُجي

 ُ تُي هُتُه شُعُق تُش هُ،ُه عُت تهُت ُ:ُص
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يُهلُ؟ُلُكيُف سطُن يُب ُ؟ُغ ُل

يج يُلتُالُهل:ُُأ نيُ؟ُت ك ُ؟ُت

لك ُُ؟ُكالُهُهل:ُُم

يج كُأتُالُأن:ُُأ كُأتُالُ،ُي ُ؟ُي

لك ليُالُال:ُُم لُت الُهُم كُ،ُل مُأح فُبكُُأح ُ.ُليُم

يج هت:ُُأ الُهُك هتُ،ُل تكُسُك يُالُ،ُص قُ،ُأخُمُت ُُتغ

قم هُفيُل هُ،ُج يُل ُ ُي هُل قفُمُبُ،ُع يُ،ُي ُ ُي هُل ُ.ُع

فع تفُت الُعُبُل هُم ُ:ُلُفيُم

لي تُغ ُت يُسطُلُل تُعنُسُل ُ.ُحي

ق تفُتغ شُل شُفيُت غُحُ،ُف ءُت ضُ،ُأسُتُ،ُُبغ ُتغ

ن ءُعي عُحُتغُ،ُب يُأخُتُأمُصُت ُُقتُحُأُت

ء ليُل خُلُت ُ.ُل

ئ سُأشُت يلُ،ُل بُتغُهكُلُت ُُقُتُ،ُألُجهُم

ء هُ،ُص ُ ُي هُق ي ءُحلُ ُ،ُب تُل ُُلُخُحُل

ص ءُفيُيُُ ُيُ،ُمُكلُمنُل ُ.ُألج

ُض ك ُت شفُب تُت سُ،ُق تُتُ،ُت ُُت ُُهُأن ُُإلخ

ُ.ُل

ُ يجُت قُأ لُ،ُخُلُتغ عُبعُبُت يُسطُلُس عُ،ُل ُُت

ءُع يال ُُسُ،ُهُل تُ،ُخُسُحُق تهُن تُل ي ُُحُف

ق فُ،ُبُل لُلمُألنُص هُت ي يُحُ،ُت ُ.ُم ُي

لك هبُلُم:ُُم يُلُن نمُم غ ك ُيُالُلُم ُ؟ُب

ي لُيُال..ُال:ُُجأ لُلكُف ُ ُف خ ُ.ُم



 

29 

 

لك هبُ:ُُم ليُلُلُن يُقُيلُف عُن يُس ُُلُبينُس

عُ،ُل قُن هبُ،ُب ُ.ُفُفيُن

يجُف لكُمعُلُعُأ بيُلُم هُقُ،ُل لُع ُُلُب

يُسيُك يُك تُل مُن يُلُب كنُفيُقيلُلُ،ُمُعينُب ُُأم

ي هيُ،ُج ُج فُال ُُم فُم عُن يُُحُس ُُلُفيُهُل

يُبُق الُ،ُل فُن جُ،ُم بيُيقُلُت ُُلُمنُخُت

هُس ن تُفُ،ُب يجُس تُ،ُيُشي ُأ فُفإخ لكُخ ُُعبُم

ب"ُُحُلُلُصالُُم ث"ُك مُفيُي لُك ُ.ُب

يُصال الُل تُأُبهُخالُضيقُيقُعُم ُُفُ،ُعالُ،ُقُن

م هُأم بُبُت لهُالُ،ُث مُالُت هُأن ُسُت ُ.ُم

ألُي عُب مُيُحُل عُشيخُأم مهُي ُُيُ،ُأغ

هُيُجُفيُيُلي ُ:ُغ

ُُ،ُهُأنُتُأينُع..ُُأ يجُلُفيُي يُأ عُل لكُت ُ ُم م ُُتيُب

يخُعنُي ثُلُ،ُل قُفيُي مهُيُهُم غ يُمنُ،ُب ُُب

ه لُي ُ.ُب

ال بيُُأحُلُي ضُلُيُل يخُيُالُبمُفيُ،ُب عُل ُُي

مه غ يجُتُ،ُب ُ:ُتُأ

عُأُ؟ُعُب غُلُم يُق ُ؟ُلُيقُع

لك فُ؟ُيُهُمنُشيءُال:ُم ُ؟ُتُس

بُ ُلُج ُهُي لكُيُ،ُج نُم لهُفي ُ:ُح

نُأنُأصُال ح ُ؟ُل

يج م:ُُأ كُأكُع يُالُم ليُمنُي جُأنُتُأم ُ،ُح ُُمنُأغُكالمكُف
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ب ُ.ُيُنُأُالُأيُ،ُلغ

ُ لكُمُي نُمنُيُم ُُ،ُأليُج نُفيُي ُ:ُُعي

ُكُأُال عُ،ُكُأح يُعُي فُ،ُقُش هُلُت ُُفُق

ه ضُم هُت قُأكُيُ،ُب لُفيُيغ يجُتغُبيُ،ُل ُُأ

ُ.ُلُفيُتغُأُتُح

ُ ئشُعُُ ت حُل طُ،ُعُت هُفي نُ،ُعُعنُخ ُُمُي

عُجُمنُي يُي صلُقُع يلُح:ُُي ضُالُل ُُ،ُقُبُي

يُهل ي عُإلنُت يشُي نيُهُفيُبُل ُ؟ُل

صل هُهل:ُُي حبُش يُص ك هُأتيُلُل يُنهُم ي ُُجلُهُ،ُص

الُلهُليسُ،ُم قُألنهُأ ُ.ُع

يج هُفيُتُتُال:ُُأ ُ:ُج

هُعُهل ئيُعُن ُ؟ُأخ

لك ع:ُُم ل ُ.ُعالجهُفيُأملُالُُيُيبُكلُ ُ،ُب

يج هُُق ُُُهلُ :ُُأ ُ؟ُج

لك هُهيُبل:ُُم الُُيُالُ،ُم ُ.ُأ

لكُتُ ُي عُ،ُم يُعُي يُج يُخ لُمنُل ُ:ُيُل

حلُهل ُ؟ُن

يج ضُ،ُهي:ُُأ نُمنُت عُم لكُب تُم مُلُت تُه ُُت

يُ،ُت  ضُلُي يُب لُل  .ُخُبيعُح

خ بيُيقُي هُُمعُ،ُلُتُلُ،ُت يجُيُتُم ُلُأ

خُُعُأُه ُ.ُإلنُلُأُلُمُت

فالُمُفيُي يُيُل يُسطُلُيُك هُ،ُل لُه ُل
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عي فُل هُي هُلُيُأم ُ.ُج

ضُلُي لكُفيُب ُ:ُُم

ُت يُك هُشيءُقُأ ي ُ؟ُن

يج مُهُهل:ُُأ كُ،ُم ُ؟ُي جُت

لك كُل:ُُم يُت ي ُ ُالُلُص يشُيُالُ،ُي هُمعُي ُُقُأن ُُغمُج

ُ.ُإلنُع

يج ُبُعُق:ُأ الُأحُج ُ؟ُأل

لك نُ ُغيُه:ُم ُ؟ُم

تُ  يجُليهُت لُقُ،ُأ يُلُليهُي ؟ُ،ُلُتُل تُقُم ُالح

تهُع قُن هُتصُل ُ.ُمالم

لك ُ :ُُم لكُأليسُيُالُش ُُ؟ُك

يج كُهل:ُُأ هُأب ل نُالُ؟ُح س ُت يُهُ،ُح لُفيُل هُم ل ُ.ُح

لك ُ.ُلُفيُيُهللاُأُال:ُُم

لكُكالُقف نهُ،ُم لُعي يُلُت نُ،ُب نيُك فُالُكُمنُي ُُعنُت

ث صيلُل لمُب لُنُ،ُت بُكيُت فُف منُج لهُل ُ.ُأح

يجُبهُتُالُحُ،ُشيءُيُالُأُح بُأ تُك تُ،ُبهُف ُُليُت

ي لُمنُلُي ُ.ُألفُخمُليُح

ن عُأُلُي جُمعُلُعُت مُُليُم نُ،ُل ُُأُلأليُي

ئُت يُه مُقُغمُج ُ.ُل

ي يُنم مُق ُ ُنُ ُع بُفالُ،ُيُيُلُأ بُالُُق ُُحنُق

يجُغي يُ،ُأ يُأحُل يفُق نُليُف ي ُ؟ُب

لك كُم تيحُم بُأبُم هُ،ُلُق ُُس يُل نتُ،ُع الُغمُف لُل ُُت
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مُلمُلُ،ُبهُمُهيُم مُت ُ.ُم

نيُلُقُعُيلُ،ُليُيل يُ،ُي يُلُهيُك هُل بُأب ُُ،ُل

ن يبُخ الءُبينُمنُقُ،ُل يشُهيُ،ُه هُليُت ل ُ.ُح

ت يجُج هُأ ح حُلُيال ُُل جعُُ،ُل ليُ،ُنُل سمُكُف ُُح

يُ،ُل تُ،ُلُأخُع تُأمُ ُت تُ،ُخ ُ.ُاللُمنُل

ئُل ُ بُُتُالُ،ُه ُ ُالُمُمُحُ،ُم تُ ُ،ُمت يُليسُنُبُصُلي ُُل

ُُم يهُت ُُهيُنُ،ُع يُبُ ت ُ ُل يُأل بُ ُمُل يُ،ُت ُُُنُمُبُ ُتُف

تُيهُت ق يبُضيُألنُ،ُأ ل تُمُمُفقُتُب ُ.ُق

يج ينُسنُ ُفيُأ ب تُ،ُأل ل يُبُت مُ،ُي يُيُف يُ،ُلأللمُعيُل ُُع

تُيُخ نُ،ُحي لمُل يُم مُع ُُُالُحيُقعُفيُنُجُع

ل يبُت تُح هُضي يقُ،ُسُثالثُم ءُعُعالمُُلُص ف ُُُل

يُه لُع سُضحُم ُ.ُلُش

كهُعُتُال لكُألُت لُم جبُمُف نُلمُضحُمُكُفُ،ُل ُُي

يُسيُهيُيُلُلكُغيُل ُ.ُإلخ

خمُهُفي يُألفُمنُل يجُتُلمُل ءُأخُبينُ،ُتُمُأل ُُع

ُ ُ ليُغيُمُف ُ ُم تُُ ُيُ،ُب يُفُه لكُقمُ،ُحُب ُُم

ت حُ،ُي هُ،ُلمُت ُ:ُت

لك يج:ُُم ُ؟ُسالمُبُأنتُهلُأ

يج ل:ُُأ ل يُمُ،ُب ُ؟ُت

لك ي:ُُم ُ ُأ نُ ُأ يُكُأ ُ؟ُع

يج حُليُقلُ :ُُأ ُكُهُمنُ،ُب ي مُئ ُلُص هُت ُُلُ،ُع

ه يشُتُالُج هُت ُ ُأن هُغمُم ق ُبُهيُ،ُع مُهيُثمُ ،ُت ُُضيل)ُُت
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يب ل يُأُ؟ُهُمنُليُقلُ،(ُب ُ؟ُيُمنُلكُأقلُأُت

لك يُه:ُُم ي ُ.ُص

يج ُتُ،ُمُكُلُلُكُأنُت..أنُتُه:ُُأ بُ ُالُأن ُكُك ال ُت ُُبلُ،ُأ

يلُمن ُبُأُل ُ؟ُت

لك ل:ُُم ل ُ.ُأنُه..ُب

يج تُ،ُهيُمن:ُأ ُُألي كُب ل ُ؟ُخ

لك ئُلُمنُهي:ُُم ف"ُمنُ،ُل م"ُت تُع لُك  .ُهُأع

يج نُألم:ُُأ تُت كُغ ل جُ،ُخ شُت كُبُم لُعُت ُفيُ،ُع

ينُسن ُ؟ُعُمنُل

لك ُ ُه:ُُم ُ.ُنُم

يج يُتُأنُتُلي:ُُأ ينُت ب يُمُ،ُلُمنُأل ُُمعُأسُهلُ،ُ؟ُالُت

يُجل ن بهُكُُ،ُ؟ُخ فضُ،ُ؟ُك مُأ ُ؟ُبُكُل

لك ُ:ُُم ج ُُالُأ ُكُ؟ُهُت ُأُُالُ،ُأح نُكُعُق ي ُ؟ُن

يج يُال:ُُأ ءُأ ءُمعُل تُكُفالُ،ُلغ ُكُالُ،ُص ُ.ُيُيُج

لك ُك:ُُم نتُمُأح فُك ُ.ُل

يج يُل:ُُأ ح لُمنُص لُلُق يعُكُمُ،ُأف ُُعُ،ُأنُعي ُُنُل

قُ ُجه ُتُُل يُتُبُك ُ ُعنُل ُ.ُخ

لك نيُال:ُُم سيُت بُ،ُق ل لُالُلُُف جُعُهُكلُ ُي ُ؟ُأنُتُأليُ،ُل

يج ُ :ُ)ُأ سيُب يُمُ،(ُق يُت ُُهلُ؟ُم يُلُكُُحُ ُأُأخُمنُت ُُه

ف ف ُسُأُ؟ُل ُكُلُأج ن ُُج ُكُين ُُح ث ُ؟ُل

لك ُكُأُال:ُُم طُأح ُ؟ُف

يج ُت:ُُأ ُ ُم ُُيلُُق ءُأ تُلُ،ُكُل ُُش ُُهيُ،ُثُحُألخ ُمُيأ
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علُ ُأنُت ُ؟ُف

لك ني:ُُم كُعُعي جُالُ،ُق كُهيُمنُي ُكُلُ،ُم ي يُالُ،ُش ُ.ُأخُت

يج ُكُيُصُأن:ُُأ ُ ُيكُُأليُ،ُم ُُُن ُُلُكُأقلُ ُأُ،ُبيُكُمُيُُتُب

ينُأحالُُفيهُيُُُتُنُ ُُب ه لُ،ُلُل يهُل نيُأُ،ُيُأُع ي ُُت

 ُ يُأبُأ ُ؟ُلُعُلكُع

لك ع:ُُم قفُأف يُأُل كي جُأنُت ُ؟ُليُكُب

يج مُأف:ُُأ كُتُع تُن نُكُكُش ُأح ُ؟ُي

ل حي:ُُكم ُ ُالُت ُ.ُح ُالُن

يج ُ :ُُأ ُنُأُح لُكُأنُيت ُ؟ُك

.............ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ...........ُُُُُُُُُُُُُُُ.................ُ

يجُُتُال يهُأ لك"ُصُت يُال"م ييجُت هُت ُإلنُفُ،ُضُأف

هُل هُ،ُقُأح ييُفيُأعُح لُُ،ُش يُكلُلهُقُف ُُأسُ،ُل

يُبُصُ،ُم ُُنُتُأُع تُكلُ ُك لكُكُ،ُحي ُ.ُهُك

نُ  مهُسيُيُإلنُل ءُكُ،ُبيُأي الءُمنُهيُ،ُي لُفالُ،ُه ُُمنُت

ع مُس ئُالُ،ُأي ُ.ُت

لكُتأح يُلُكُم لُتُل كُنُت هُكُلُأحُ،ُل ك ُُش

ي  يشُ،ُلُكلُغمُي سيسُالُت يُأح ُُمنُال ُُيُالُ،ُخيُغ

يُك قُب نتُع هُك ي يبُخُن ُ.ُلهُل

ُُال بيُعُي يُيُل ُُغ هيُ،ُأل هُه ُُأل ُفُألع كنُت ثُ،ُألم ُُت

ُُفيُل ُُفُُتُ،ُل ي تُل ب جُطُ ُتُ،ُلُأيُت لُل ُُي

تُ ُ،ُلُلُُُب ُلُلُن ُُت ئ ل ُُب ُبُب ُُل ُ.ُل

تُ  يجُل ُُأ يلُشُمنُألحُيُيُصُفيُب تُ،ُأف ُُمُخ
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يجُليُسُ،ُئُهُمُص لُفيُيُصُأل نُبيُُمُ،ُل يُبي الُل ُُل

ُُتُفُُعُ،ُل ل ُُب ُُفالُأل بُمُغيُُعُفيُتُت ُُمُي

نُ ُ،ُشغلُ ُمن تُل مُفيُُخ ب ُُتُفالُ،ُلُمعُت ه ُش ُُم

ال ُُأ أهُبلُ،ُب ُُُصُكُكُم ُُنفيُجل ُ.ُبُ ت

ُُإلجُبُ ُُتُالُ،ُُتحُ ُُبُ ُُتُال تل لُي ل يُ،ُب يجُت ُُُصُغي ُُيُمنُأ

هُكالُم ي يُثُبُ ُُتُ،ُت نُ ُل ُفُالُل ُُحُُيُتُ،ُُمالاُلُب ُُي ُنُُمُق

ه ُ.ُُ ُحُعُأب

يج ئُفُأ بُالُ،ُه غصُص ُت ءهُي تُيُ،ُه ُ.ُص

بُقُعنُيغبُلم غيُلمُ،ُل هُي نُ،ُحبُ ُلُش مُل ُُُغُع

يفُل مُل سُع نبُأنُت بُمنُب كتُفُت ُُخُشيءُكلُت

ثُ،ُألمُلُس هُأحنُ ُعنُت شُلتُالُم ُ.ُت

جعُمن يعُالُل يُت نُ،ُل هُل يُف فُقُ،ُهُلُي ع ُي ُُم

مُقُمنُمُكُمُع نُ،ُل فُ،ُنُت ُُلُمنُقُي

نُُحُُبُُُت ُ:ُم

ُُهلُ  ُمُيُيُألعُهُكلُ ُك ُُل ُ.ُ؟ُب

ُهُكيفُعالقُمنُي مُكُهل تُمنُق حيُس هُُب ُ؟ُع

يبُيُكُأ يُب ُ.ُ؟ُهُتُُسُمنُُهُُُ ُيُمنُيُلمُلُق

هُح ي هُكُلُص م)ُم مُكُل(ُش القُي هُُ ُُيُلمُب يُعُق ُُق

ين كُنيُيُهُ،ُل هُلُأض ن ُ.ُج

بُمنُخُص بُ،ُيُق حُلُي ُُُمُفُيُ،ُل

عُالُ،ُقي قيُت ُ.ُجألُت

ُ ُهي يشُ،ُألملُفُعيُ،ُتُمُن ُ.ُلُلُت
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ُ ق ُ.ُُقُلُُتُلمُُجُسيأُحُحُ،ُقُحُعُبأهُ ُتت

ع فُتُل عُل فُمنُس يجُتُالُ،ُلُم ُُهُفيُبُأ

عُل تُت ُ ُلُه هُُثُتُ،ُيُحُمنُي ُُفيُع ي هُل ف ُُت

 ُ ُ ُ؟ُمنُ :ُُت ُُعت ف ُل ُُخ

لكُ ُُكيُفُ:ُُم ُ؟ُل

ُ يجُت كُ،ُُبُسيسأُحُأ ت فُالُت لُمُت لُهُهلتُُل ُُت ُُل

ُ :ُُت ي ُتُتُكيُفُ؟ُمُب ُ؟ُيُك

لك ُلُال:ُُم الُهُيت كُ،ُل يُالُيبُف ك ُُس ُعُأقُالُ،ُلُي

منُك يُتُأن ُكُأ يُالُ،ُُتُفالُي كُعُت ُ.ُق

يج ُُهلُم:ُُأ ي بُكالُفيُليُكُأتُأُيُمُت عُل ُُل ُمُأت ُُيأي

هب يُُسُفيُت ُ؟ُم

لك ُ:ُُم ن غُتُُحُس ُكُيُمنُتُالُ ُسُب ُتُتُكحيُف ُ.ُُكلُُك

يج هلل:ُُأ حُهُمُي ق نُ ُهلُ،ُ؟ُل ُتُأقُفُيأن ُُت ل قفُ ُك ُُل ُُالُ،ُ؟ُأن

نُ  ؟ُت ج  م ُأكُب)ُُس ُحُعُسُ (ُُح كُع هُيق ُ:ُي

أُت قُبإم هُ،ُع تُُس يُفُ،ُعُب نُمنُل كُي ل ُُح

ي نأُنُ ُف بُغمُج ألهُلُل نُ ُي نُالُألن  ال ُت ُ.؟ُأ

لك ليت:ُم تُي نُ ُحُأنُتُك ُتُم ُتُك يُس ُ.ُلُع

يج ُ ُه:ُُأ ُ؟ُل ُنُنُالُلُخُق

لك ي:ُُم ينُفيُحُل ُ؟ُإلسالميُل

يج تي:ُأ ُُن بيُمنُُ ُلب بُكُأُأق ُ؟ُأق

ُلُلن:ُُلكم ُُمنُبغيُأق يُمنُخ ُ؟ُص

ُُه يجُت ُبُمنُجُمُأ تُُتُ،ُلغ ُضُعُح لكُلهيُُُبُل ُُم
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لي قُُكي كُتغ ت ُ؟ُأكُلُعُأقُفالُالُه

يجُت تفُأ ُ ُتُمُتُ،ُل يُأل ثُل ُ.ُُفيُب

ينُبُمُُكنُتُأن ُكُلُُ ُق ءُمنُيُس ف ُبُألمُ ُُ ُقُ،ُل ُُل

م فُعُيُالُم ُتُع هُي ل ُ.ُح

يجُتُس جعُأ لُقُ،ُتُسُيُل ح ُي ي ثُعُم ُل ُ،ُج ُُل

مُن ل بثُ ُف عُع ل ُُلُحُعُإلنُ،ُب يُمنُب ل ُ.ُأل

...............ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ..........ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.................ُ

يشُأ يجُت مُ،ُلُهُألحالُفيُأ صُت ُ ُفُ،ُلغُب ُُق

ُ يحُبُ ل يُألن ُ،ُل يُحيُت صُمعُق ُ ُ،ُيُ ُيُش ُُلغُُُبُمت

ه سُم ُ.ُلُلُت

هُيُكلُ  ي يجُت لُأ هُسُم هُخيلُُالُغييُتُالُ،ُب خ يُلُي يشُ،ُب بُت ُُب

هُعيُ،ُمُمع يُيُلُتُلمُلُغ بُ،ُُص ُُمُق

حه قُ،ُُ ُج هُأحُلُبُفيُغ نُ،ُأل ُُخلُقُس

بُ،ُل مُك يحُهعُعُل لمُ،ُل يءُع ألحُم ُُمُالُ،ُب

مُقُق ُال ُُل ُ.ُح

ت يجُت ُ ُقُغمُأ فُغمُتُ،ُل فُع تُ،ُل تُأغ ُُمُعنُن

بُ ُال تُ،ُت ُُت ُ.ُلُل

هي سُمعُتُأليُه لُتغيبُ،ُلُش ءُكلُمعُك يُ،ُم ُُفيُل

قُسيُ،ُلُفيُمُل يهُمُفقُلأل جُت ُُعُ،ُإلنُح

قينُمالء ُ ُفيُغ ُ.ُأليُس

يجُُ ُُُح ُُفيُأ فُئل جس"ُميُف ظُ ُلُكُ،"ُن ُُإلسُفيُل

نُمع ءُ،ُجي تُن يُحالُمنُج عيُصي نم"ُلُج غ ُُتُلمُ،"ُم
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ُ ُُن يُلُالُحل ُُمُُ ُتُحتُبلُ،ُل ُُُمُفيُن عُيل ُ.ُل

لك"ُُُ  ُُيُلم ال ُ"ُم ُُنُتُلمُ،ُلُهُفيُم ُُالُ،ُع ُلهُُُتُلمُه،ُتل

ي  هُي ُن ب ُت مُكيفُتُالُ،ُليهُي فتُجال ُُبلُش يُع يُح ُُن

هُجال ُ يُكُأح نُتُمُتُالُ،ُسُلُلُهُي ثُل ُُي

هُقُعن هُهلُ؟ُقُت بُأُ؟ُت هُت ي كضُأُ؟ُن نُعُت ُُم

ت ي قُك ُ؟ُف

ي  صُأُتُمُك يجُع هُُ ُيُ،ُأ سُ،ُخ ُُلُتُنُلُف

تُُل لُمُي صُقُغُل ُُ،ُسُثالثُق ءُع ج لُه ل ُُفُف

هُح ُُ،ُل فُجهُيُق صُأش يُع ُُعُتُأُع ُ.ُلُق

تُأليُمع يجُأم يُأ يُحيُت ئُع نُمنُلُمنُهُ،ُه ُُلُي

ب نُ،ُلُمُيُخُ،ُل بُُأسُإلخالُُكُُل ُُل

نُبالُبُف ُ ُنُ ُأ ُ.ُب

 ُ تُي ُ ُُلُه هُ،ُعُلُمُهيُص هُف تفُعُق ُُل

لك يُص:ُم ُ؟ُلُكيفُ،ُل

يج ي:ُُأ ُ؟ُمُ،ُب

لك ُ:ُُم يُكُمأس ُُأُأ طُع يُلُمُلُمنُبُ،ُ؟ُف ُ؟ُليُن

يج يُليسُلعُع:ُُأ فُ ُقتُل ُ.ُك

لك ُ:ُُم ج ُ.ُأ

يج ي:ُُأ ت عُعُه لُل ء ُل يُبُم ُ.ُلُن

نت يجُهُك يُبُلُتُمنُأ ُُح لك"ُهُهُفقُمُ،ُق هُح"ُم ي ُُت

ُُكالُ عي ُهُُُُُلُُهُُمُل شُعُق ُُتُلمُ،ُلُُ ُمُش

ي ُ ُع ُُأُمنُبُ أصُ ُأم  ُ ُُت يهُت ُ ُع م ُ.ُب
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عكُلُيغُ،ُُ ُمُصُبالُتُأُبأصُ ُف ُُلُكُتُم

بُم كُ،ُمُفُبالُتُأُأص فُق مهُن ُ.ُمُم

بُم نُأُأص بُت كُل خ لمُب ُ.ُي

تُ  يجُه ءُُأ شُلُبُل يُسطُلُم تُحيُل ي ُُك

هُق ُُأف حُشُسُمُت  هُمُأص صُ ُ،ُع يُشُش ُُُمنُ ُمُبُي

يُبُصُ هُع ُُالُضيقُفيُهيُ،ُسعُُفيُلُم ُ.ي

تُ يشُن ءُغمُالُفيُت ُُغمُمُ هُ ُُلُتُ،ُلُل

لُشيءُكلُفيُل ُ.ُيُح

يُسيُمنُت ن ُُ،ُك يُت لُ،ُل تيُح لهُقُمنُي ُُمنُالُأح

يشُلُل منُي ءُكيُل ُ.ُج

ه فُه مُي تهُأمُأم ءُسي ي هُتُ،ُجُبُليُيُ،ُل ُُم

كب حُفي يُي يُلُع ن كبُل هُلُل ن ُ.ُج

ُ ُمل يُالُت يُل ُُ،ُلكُت يقُأُت مُأهُ،ُفيهُهيُمُت لُأُح ُُح

يجُ؟ُمُمي كُأ هُ،ُأح ُيُالُق ُت ُُمنُُُ ُيُل بُ ُ،ُلغي نُ ُق ُل

ي ُُل ُُلُيُلمُيق ُ.ُلُُل

ُ ل ُ ُبُ ف لُش بُعُس يشُبهُلُل هُعُل ُُُشُهل ُُ،ُق

هُبُص نهُنُق ُُمنُبأصُ ُي ك ُُش ُ.ُتُل

يُس تُ،ُل الُت حيلُل مُمُفُ،ُل سُمنُعُل ُُي

ل يجُالُ،ُب لكُالُأ نُيُم مُل ُ.ُهُءُي

 ُ يشُقُأل ءُي نُ،ُل الءُمنُحُحُف ءُهُُه ُُأشُفُ،ُل

ب بُأحالُعُلُل قهُل هُف ءُُح ُ.ُم

يُال يشُأُت سُت ُ ُل هفُقُأل يُالُ،ُم يُفُلُتُأُت ل ُُف
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تي بُألنهُقُقُمنُتُلنُ،ُبيُت ُ ُحُفيُت يُالُبلُ،ُك ُُت

يُشُأ ُُت س ُُمنُم بُ ُلُك يُسُ ُيُق ل هُفُ،ُعُمُب ءُُغ ُ.ُم

ُ ي ُُأُت يُلُت حُل يُت هُُتُأُ،ُسُ ُل يُمنُلغي ُل

م ُءُلُفيُل ف يُل صُل ُ.ُل

يُمُفيُُُنُ قبُل تهُت ُ ُلُن هبُتُأ تهُ،ُت ج ُُفيُف

ه ئصُأل ُُالُ،ُغ ي هُغيُمُلُأسهُي مهُم لُأم يلُب  .ُل

الُُ  يُع ءُل ي ع207ُُنُمنُل ئُب بُ،ُف يقُع بيُل ُُل

ف ألشُل يجُُ،ُمُلغيُب نُمنُلُأسُأ ُ:ُي

نُأين ُ؟ُمُن

لك يقُفيُُس:ُُم ي ُُل ُ.ُغُشُل

يُمُهُهل:ُيجأ عي هُس ُ؟ُألج

لك يُت:ُُم ُ..ُالُ؟ُل

يج ُُمُ:ُُأ يُمنُهلُ،ُ؟ُع ُ؟ُج

لك ُت:ُُم يجُيُلُكُش نيُالُأ سيُت يُعُق ُُق ج ُ؟ُأ

يجُليهُت ُ ُأ ليتُ،ُُتت ُبُي فُبُل عُ،ُل ُكُكيفُسُس ُُأح

يُك بُع عُ ُالُل ءُُي ُُت ُُ،ُج فُ،ُق فُالُتُع ُُال ُُي

س صفُ ُل سيُل ُلُبُل ءُب ُ.ُل

لكُليُي فعُ،ُلُم هُعُليُليُيُي يُي نتُل ُُتُك

يجُليُنُ،ُهُحُفي ُ:ُأ

يُمُأُال يُمُأُ؟ُأنُتُت مُأينُلُ؟ُأنُأ فُتُب ُبك؟ُمُع

لك ينُحيُعالقُعُن:ُُم يُال ُُبُخُت كُكُع ت نُ،ُس ُُنُل

ء ق ُ.ُلُعُأص
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يج ل:ُُأ ل جلُبينُقُصُهُهلُ،ُتُأنُتُب أُل ُ.ُل

لك ن:ُُم ُ ُل قُبيُقُصُُأ ُ.ُص

يج خلُعُُس:ُُأ نينُلُسُن ُ ُ،ُل لكُي ي جُيُكُأح ُك:ُم صلُأ ُ:ُي

ُك لُأح حيُب ُُبُ أُحُ،ُج ء قُ،ُُكُصُ،ُه ُكُأع ُُمالم

يُُي ُُمعُق ُُهُفيُأنُغي ُ.ُلُعنُل

يج ن:ُُأ لكُيُالُأنُل ُكُيألن ُُ،ُم ُُأح يُف ُُمنُل ُُليسُ،ُفُل

ب الُفيُن ُُُحُب قُم لكُ،ُبهُلُي بُغُهيُك ضُلُل ُُع

ئل أُلمُأليُليُحُس ُكُال ُُ،ُفُعُأت ئ يُس يُف ُُ،ُُحُق

ي يُ،ُهُأنُتُف لُل كُلُأبُلنُالُلكُأق ن سُ،ُج بُحُش ُُي

ي ُ.ُتغُأُع

لك كي:ُُم ُ؟ُلأليُعالقُأت

يج ُبُُ ُتُلم:ُُأ بُ،ُقُل سيسُهُكلُ ُءخُ ُُيُالُل ُُأحالميُ،ُألح

ُُمُيُتُفالُُيُبينُمنُُُس ُ.ُُبي

لُهسُ ُُيُالُ،ُيُمُُمُهُ،ُأليُهيُه ُلُُيُالُ،ُب

يش عُ ُالُ،ُفءُبُل بُي يُأُل غيُالُ،ُُمُالُبُي ُُبُل

ُ ُُص قُ،ُأ ل يُف يُه بُل سُكُ،ُل يُل ُ.ُلألُه

شتُ  ُ ُيُحُفيُأليُُ ُُجُحُ،ُهح ُُفيُينُسُع ُُتُلمُل ُُُ،ُل

ُُبيع ُ.ُبيُُ ل

ُ ي ُُقُ،ُألعُمنُبُُيُلُكالُمنُبُكُمُُغمُ،ُتُأُت

ُ نتُ ُ،ُألشُمنُب ُُبُت ُهُأحالُلُك يُبينُمنُُل ُُ،ُم ُُُي

ت يُت  يُألحالُل يُل ُ.ُت

ُج يجُتت ُجُُ ُتُُ ُبُ،ُعُلُلُفيُأ يُ،ُأمُ ُل ل ُُف
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ُُكُ،ُُتُالُُهُحبُ ُُب لُأُعُلُفُقُبُ ل ُُي لُبل ُُس

لكُه مُك يُكُب ُ.ُج

ُُُُجُ يجُ،ُعُأقُفُلُُإلسُ ُُبل قُفُأ ُ ُلمُع ُُلُهُت

ُف تُت ي ُُ،ُب ُُكُف ُُل ُُعُ ُُعُتُجُبلُ،ُل ُُل

تُهنُ لغيُ،ُش ُُتُف ُُمعُل ُُ،ُبُ ل كُهُُبل مُت يُأُ،ُل يُت ُُي

 ُ بُ ُلكُأ يجُتُ ُُتُ،ُُبُيُق لُأ ُُتُ ُفُح خُلُألن ُُقي،لُُُهب ُُحيُس

ي تُ،ُج ع ُُمنُض ُُ.ُلُحُعُ ُُمُقُصالب
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