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ثاصُئ صطعَب جاضظغعا ! تسجُف التغاُة طعجغصاعا الَسثَبَئ سظثطا ُتثبُِّر الخَّ

ِاظا تعٌت خشغٌر  ُغثسى "جرظاس" غسحُص المشاطراِت وغسسى دائًما بطُض صخَّ

إلى الاَّصّخغ واقجاضحاِف، ولضظَّ سغَظغِه العاجسَاغِظ ُتثفغان َحةًظا وتجًظا !!

طا جئئُه غا ُترى؟؟ !!

شاَر ُسّحاَق الُمشاطراِت!! اجاِسّثوا ِلَثعِض ِغماِر  رتطٍئ َبترغٍَّئ، َأْخِثصائغ الخِّ

ثاصِئ والاَّساغِح بغَظ المثطعصاِت .وتسرَّشعا َطَسظا سطى أعّمغَِّئ الخَّ

شـغ المتغِط، ولضظَُّه ُغساظغ طظ العتثِة، وذاَت غعٍم سظثطا

ضــان غصعُم بإتـثى رتقته اقجاضحاشغِئ سبر سطى ُتطاِم

جفغـظٍئ أجطــعرغٍئ، وعظاك حاعـَث أحـغاَء شرغـثًة، ووجث

أخغــًرا خثغًصا ُغآظُج وتـثَتُه وغحــارُضه السـجَف والـشظاَء

صخــئ ُتزـعر صغمئ الخــّثاصِئ، وُتفـــخُح سظ أعــّمغـــّئ

...وتئّغُظ أنَّ ا�ظساظغَئ سظثطا تسضُظ الّاسـاغح بسقم وودٍّ

فـعَس، ترجع الطـمأظغظُئ شغ تظـاغـاعـا، شغخثـُح لتُظ الظُـّ

 .الـتغـاِة الئـثغـِع

جـرظـاس تـعٌت خشـغٌر غسغُح طع والَثغه

.

طةمعسئ طظ المآلفغظ



رتطئ إلى أرض
السسادة
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جسغث صطٌّ ُطبابر سصَث السجَم سطى أن غةَث السسادة، شاظططَص باتًبا سظعا

شغ رتطٍئ طَع أخثصائِه الّزرشاء ...

ولضظ، عِض اجاطاَع أن غةَثعا أم طَظ المتاِل الاماُجعا وتغازتعا؟؟؟

أتراعا تصطُظ شعَق افراضغ الثدراء أم تسارخغ بسضغظٍئ شغ صطعٍب ططآعا الّظصاء؟؟؟

...أجعبٌئ جظتزى بعا بسث اقجامااعِ بصراءة صّخئ رتطئ إلى أرِض الّسسادة

السسادة، شاظططَص باتـًبا سظعا شغ رتطـٍئ طــَع أخــثصـائه

الّزرشاء ... ولضظ، عِض اجاطاَع أن غةَثعا أم طـَظ المـتاِل

الاماُجعا وتغازتعا؟؟؟

أتراعا تصطُظ شعَق افراضغ الثدراء أم تسارخغ بسضغظٍئ

شغ صطعٍب ططآعا الّظصاء؟؟؟

أجعبٌئ جظتزى بعا بسث اقجامااعِ بصراءة صّخئ رتطئ إلى

أرِض الّسسادة

  جسغث صطٌّ ُطبابر سصَث السجَم سطى أن غةَث

...

2021

ططغتئ أتمثي



أطغ حةرة
وأبـــغ ُدب

ٌئ َلطغَفٌئ َسِظ اْظِفخاٍل وُتٍإّ َجَغسَاِمرُّ لَفَبِث" "ِصخَّ

طئـّغــئ سطى افبظــاء، شسظـثطا الحـِّصــاِق بغَظ العالَثغظ وآبـاِرعــا السَّ

تافاصُط افظاظـّغئ شغ ظفعِس ا�بــاِء وافّطــعات إلى تـثٍّ ق غسـمُح

رِف ا�خــِر واقظائـاِه إلى طاطّطئاِته واتاغاجاِته، جغشثو برؤغـِئ الطَّ

اقظفخاُل التضَّ افطبَض. الّطفطُئ شغ عثه الصّخئ أضتْئ ضتّغًئ بغـظ

والَثْغعا، شفغ الئثاغـِئ ضاظـْئ تتــغـا بسســادٍة شغ أجـرِتعـا تـّاى

ضاَق الئغـُئ بعـط، ولـط غســْث غّاـسـُع لطةـمـغعِ! شـسـّئرِت الّطـفطـُئ

سظ ذلــَك بُأجـطـعٍب رطــجيٍّ لاةــسـَّث تةـَط افظـاظـغِئ سظَث والَثْغـعـا،

شـصْث أخئَح والُثعا دًبّا غأضـُض وغظـاُم ذـعاَل الغـعِم، وتتّعَلْئ أطُّـعا

إلى حةرٍة ُتسغص أغخاُظعا تـرّغَئ بصّغئ أشـراِد افجـرِة، وعـظـا تّطط

"اقظفخاُل" أسـمثَة العئاِم لُغحـّغَث طظجَلْغِظ طظ جـثراٍن بـاردٍة

صّخئ طارجمئ طظ ا�غطالغئ تاتّثُث سظ سطّــِئ

2021
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جارة ضارباظغ



جثي صسطظطغظ
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ِلَط أدشع بمَظ أخطاٍء لط أرتضئعا؟؟

وطا ذظئغ فسغح ضضَّ عثا افلط؟؟

ولضّظ الّسآاَل افعّط؛ ِلَط ضاظئ خعرُة جّثي تاضرًة دائًما؟!!

لطالما ضان جّثي الّحثَص العتغَث الّبابَئ شغ تغاتغ؛ بض إّظه التغاُة بأضمطعا.

ظسط، شق حغَء أجمَض طَظ التثغصِئ وافزعاِر وجّثي!!

أذاعـا الةـسـثيِّ لِاضـئِّطـظا بـأًذى ظفسـغٍّ أخـسَإ وأسـمـَص ق غـطاـؤـُط

بسععلٍئ. طحاسُر سارطٌئ ساحاعا الّطفـطئ "ضاغـا" َضُئــَرت وبصـغـْئ

طساظاتـعا ُطراِشصًئ لعـا، شإتساجعا بافلط والفـصـث والثـعِف بـاَت

أصرَب إلى صطئعا طظ وتغظعا

ساظئ ضبغًرا تاى تعّخطئ إلى تصغصِئ الّسسادة لاةثعا ُطثاِئؤًئ

خطش الّرضا، شَسرشْئ أخغًرا جرَّ الّدعء شغ وجه جثِّعا اّلثي ذالما

ضان تاضًرا شغ ُطثّغطاعا وصطئعا، وجاَضَظ بروته ضضَّ تفاخغِض

تغاتعا. ضااٌب غفغُخ بَضطٍّ طَظ المحاسر ا�ظساظّغئ وغةّسث بسًدا

طظ جعاظئعا، وغسّطُط الّدعء سطى أحغاَء صث غاةاعطعا افعض شغ

تربغئ أبظائعط، وغئّغُظ أنَّ المتئَئ والّرضا عما دساطُئ التغاة

وأجاجعا الماغظ

تـآّرصظا التروب وُتثطغ صطعَبظا، شظعــرُب طــظ

2021

آرغج

رواغئ

.

.
ِلَط أدشع بمَظ أخطاٍء لط أرتضئعا؟؟
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ترتسُط لظا تفاخغُض التغاِة سطى خفتاٍت طصطعبٍئ بتروٍف طئسبرٍة لاسصَط شعَق لعتٍئ سطى جثاِر الجطـِظ

ُطـثـّطخًئ ظفعجَظا طظ صغعِد افظاظّغِئ الصــمغؤِئ، وتثخُض التغرُة خجائَظ الّروحِ لظظعاَر بئضاٍء خاطٍئ جـافٍّ

سـطى الّرغِط طظ غجارِة الّثطععِ اّلاغ تاجاتُط ُطاساِصطًئ شعَق غَثغِظ ُطرتةفَاغِظ تتمقِن صطًئا غظئُخ سطى

إغصاعِ دصائَص طظ سئِص الجَّغاعِن سطى أطِض أن ظتـغا سطــى صغِث اباساطـٍئ عادئٍئ ضاطــاباِل الّظعِر وبـعـاِء

تـغتِئ سطى السـُّآاِل افخـغِر،  شغامــّبُض لظا المطُر ظعًرا وسـجغـمًئ لظفغ مِج شغ اظازاِر ا�جــابِئ الخَّ الحَّ

المساتغِض، شظشثو ظخًفا ُطضاِمًق بالعشاِء والسطاِء وظئعُح شغ ضضِّ ذلك بعًتا سمغًصا غحئُه بعَح الغاجمغِظ.

2021

صخص

شغ أرضِه، لاظبَر سئًصا وذغًئا سظث ضضِّ خطــعٍة طظ خطعاِت أذفالِه افولى...، وترصَص تئعًرا

وتظاحَغ شرًتا شغ ضضِّ أطـسغٍئ أصغـمْئ تتَئ شغؤعا... تّاى غثِت الغاجمغظُئ عغ الحــاعـَث

افضئَر سطى أتجاظعط وأشراتعط وسثِب تراظغمعط... بعح الـغاجمـغظ" طةمـعسئ صخـخــّغٌئ

تقطُج افشؤثَة بسثِب ضقطعا ورصغِّ تروِشعا... شمظ "تغـرة" اسـرت "رتــاج" سظــثطا زارعــا

الثاذُإ الةثغث... إلى تظعِّ ابٍظ صث ضّئطه خعُشه سطى أّطه، شعاَم سطى وجعه جاسًغا �ظصاذعا

شغ "دصائص طظ سئص الّجغاعن... وطظ "دصـغـصـئ خمئ" باَح شغـعا حـاٌب لعالـثه بفـغٍخ طظ

طحاسَر سّطعا ُتظخُش أبّعًة ذـالـما صطفْئ الحـمَج خئـًجا لغتـغا وظسـةْئ طـظ تظاظعا جاًرا

لغاثّبر... لغظاصَض بظا الضاتـُإ إلى "السغظ المسـروصئ" شظسغـَح طسـاظاَة أذفـاٍل صث أورباـعـط

التغاُة صغًثا ضّئَض صطعبعط صئض أسظاِصعط، شظتجن لتجظعط وتسارغـظا الشئطئ سظث اظاخـارعط

سطى واصسعط المرغِر... تاى ظخَض شغ ظعاغئ المطاِف إلى "ططر الظعر" تغث غشثو

المساتغُض طمضًظا بسث أن ظعَض طظ وابض المطِر شأحرَق ظعًرا غدغُء صطعًبا تسّطحئ لطسطط

والمسـرشِئ

اتادظْئ أغخاُظعا جثراَن ذاَك الئغــِئ الساــغِص، وتحـئَّبْئ بصّعٍة

.

بعح الغاجمغظ
أتمث الرشاسغ

ترتسُط لظا تفاخغُض التغاِة سطى خفتاٍت طصطعبٍئ بتروٍف طئسبرٍة لاسصَط شعَق لعتٍئ سطى جثاِر الجطـِظ



الئعطئ المزطعطئ
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ُتدفغ المسرشُئ سطى التغاة برغًصا وأَلًصا، وتشثو تاًجا غجّغُظ رؤوَس أختاِبعا.

اظا أن تظبَر ظعَر السطط والبَّصاشئ شغ أرجاء الشابئ عضثا... اجاطاسِئ "الئعطُئ" شغ صخَّ

بسث أن آلَمعا الصرُد بتثغبه الفّر .ِ..

غا ُترى طاذا تثَث بغظعما؟؟

وطا عع طعصُش َتَغعاظات الشابِئ طظ جطعِك الصرِد؟؟

وطا اّلثي روْتُه افجاذغُر صثغًما سظ ذائِر الئعم؟؟

ِئ "الئعطِئ المزطعطِئ". تساؤقٌت ضبغرٌة، تةسطضط أخثصائغ!! ُطاتمِّسغظ لصراءِة صخَّ

والةسثّغئ الئعطُئ المزطعطُئ صّخٌئ تاتّثث سظ بعطٍئ تسّرضـْئ لطاَّـظّمر الطَّفـزغِّ طـظ صئـض

صرٍد ظساعا بالّحآم والّظتج، شتجظِئ الئعطُئ وذرشِئ الّثطعع، عثا طا جسض أخثصاَءعا طظ

َتَغعاظات الشابِئ غتاولعن طساسثتعا، شاجامسعا صرَب بغاعا وذطئعا طــظعا أن تصرَأ لعـط

سظ ذائِر الئعِم شغ ُطثاطش التداراِت، وبالفسض اجاطاسِئ الئعطئ أن تئّغَظ طضاظَئ ذــائِر

الئعم صثغًما وتثتَخ ضضَّ طا ُغصـال سظـه شغ افجاذغر، شسادِت الشابئ إلى جابص سعـثعا

تظسُط بالتئعر والفرح. صّخٌئ تسرُض طسطعطاٍت سظ ذائر الئعم، وتختُِّح بسَخ المفاعغـط

الثاذؤـئ سظه بُأجطـعب جطـٍج تةرغه الضاتئئ سطى ألسظِئ َتَغعاظات الشابئ، وتفــخُح سظ

صغط الّاساذش والّاساون والّاساطح ضما تدع ظاعرَة الّاظّمر الّطفزّغ تتَئ المةعر لائّغظ

آبارعا الّسطئّغَئ

2021

شرح المعغري

  الاَّظّمُر ظاعرٌة باتئ ُتبصُض ا�ظساَن، وترعصه بآبارعا الظَّفسّغِئ

.

ُتدفغ المسرشُئ سطى التغاة برغًصا وأَلًصا، وتشثو تاًجا غجّغُظ رؤوَس أختاِبعا



تظعن وتظان
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،سظثطا تجداُن الّسماُء بافتقم العردّغئ، وتجداُد طغاُه الظَّئعِ َخْفًعا وسثوبًئ

 !!وُتثظثُن السخاشغُر تراظغَط لط ظأَلْفعا طظ صئُض

!!تغظؤٍث ظسرف أنَّ "َتُظعن" صث طرَّ بعا

ولضظ، َطظ عع "َتُظعن"؟؟

وطاذا غثّئأُ شغ جسئاه؟؟

 .خشاري!! دسعظا ظساشر طَع تظعن شغ سالِط الةمال وظصرأ صّخًئ طظ خغال

الشئطَئ سظَث السطاِء تئعٌر ق غظاعغ!! َتُظعن" ُحسعٌر ُجِئض بماء السطاء،

مـج تئّثر طـا وخّئأ الـتظاَن شغ تصــغئاه، وسظـثطا بـثأْت أحـّسُئ الحَّ

غتمطه طظ تظان، صّرر أن غعّزَسه سـطى ضضِّ َطظ ُغخـادُشُه، تّاى تئّصى

ر طـطغًّا شغـمظ طَسه صطسٌئ خشغرة طظ التـظان شـتاَر شغ أطـرِه وشـضَّ

غساتّصعا أضبَر؟! إلى أن جـاَء الّخـئاُح شاطاـفِت الّثظـغا بـعابِض التظاِن

طظ جثغث

صّخٌئ تتمُض بغظ جطعِرعا صغَط الثغر والسطاء الُماةّثِد، وُتفخُح سظ

جماِل التغـاة بســث أن ظطعِّظعا بالمــساظغ الّساطغئ الّظئغطئ، وتئّغظ أنَّ

بسَخ افحغاء وإن ظصخْئ بالمتّئئ صث تجغث

2021

طعظث الساصعص

صث ظسسُث سظَث اصاظاِء افحغاء وظفرُح بعا، ولضظَّ

!!

!!



طسرتغئ الغعم
الباطظ
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السطماُء طافّردون طظُث خشِرِعط، شصث تجخُر رؤوُجعط بآراٍء ق تراوُدظا ُططَطًصا.

وسظثطا تسةُج سصعُلعط سظ تْمِض أشضارعط البَّصغطئ، تطفع التطعُل سّطعا تعخطعط إلى ضفاِف الظَّةاة!!

"صاادة" ذفٌض شغ الثاطسَئ سحرَة طظ ُسُمره تعّخض إلى شضرٍة غرغئٍئ تمّضظه طظ إغةاد وصٍئ

إضاشغٍّ �ظةاز اخاراساِته واباضاراِته.

شإلى أغظ صّرَر الّثعاَب تّاى غدَع شضرَته سطى َطْتَمِض الِةثِّ؟؟

وعض اجاطاَع صاادة أن ُغصظع السطماَء بخعاِب رأغه؟؟

وطا الّظاغةئ اّلاغ تعّخض إلغعا شغ الّظعاغئ؟؟

طحاعُث ُشضاعّغٌئ سطمّغٌئ تربعّغٌئ ترابّغٌئ ُتطاِلسظا شغ طسرتّغئ (الغعم الّباطظ).

2021

أتمث الرشاسغ

وطعععٌب، غمطك رغــئًئ ضئـغــرًة شغ اقخاـراع واقبـاـضـاِر، غحـضع لزـطِّه وسصـطـه الطََّثغظ

حثَّخعما الضاتُإ سطى عغؤِئ ذفَطغظ شغ طبض سمره أّظه غرغُث وصًاا أذـعل لقخاـراع؛ فّظه

غساظغ طظ ضغص العصئ بسئإ ضباشِئ العاجئات المثرجّغِئ؛ لثلك غفّضُر بإضاشِئ غعم باطظ

لفجئعع، شغصارُح "السصُض" سطى "صاادة" أن غساشَر شغ آلئ الجَّطظ ضغ غسأَل السطماء الصثطاَء

ععَر طع صاادة سطى المسـرحِ ضمظ ضُّ الزُّ تعل الفضرة اّلاغ اصارتعا، وغائادُل السصُض والزِّ

طعاصَش ُشضاعّغئ ظرغفـٍئ، وغظاصــقن بالّاظاوب طع صاـادة إلى بغـعِت الســطـماء الصــثطاء

وشغ الّظعاغئ غاعّخُض "صاادة" إلى اباضار أحـــغاَء ضبغرٍة، وغفــعُز شغ طســابصِئ اقخاـراع

لطّظاحـؤئ، وسظثطا ُغسـأل سظ جرِّ ظةاته، ُغةغُإ بخعٍت واتث طع الةمعـعر: " ظّزْط وصَاك،

أتصْظ سمَطك، تئطْس أطَطك". طسرتّغٌئ ترشغعّغٌئ سطمّغٌئ لطغاشسغظ، تئّغظ أعّمّغَئ تظزغط العصئ

لئطعغِ ا�طال المظحعدة، عثا شدًق سظ المسطعطاِت الصّغمئ اّلاغ تصّثُطعا سِظ السطماء .

الصثطاء وسزغِط اخاراساتعط

بطُض السمض "صاادة" ذفٌض شغ الثاطسَئ سحرَة طظ سمره، ذضغٌّ

.

غاشسغظ
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لصْث سرَشِئ الئحرّغُئ طظُث ظحأِتعا شظعًظا صاالّغًئ بسقحٍ أو طْظ غغِر جقحٍ، وطَع طروِر العصِئ تتّعَلْئ تطَك الفظعُن

اُس ضـئاًرا وخشـاًرا طظ باِب الّارشغِه ، وخاَرْت شظـعًظا حسـئّغًئ تصطغثّغًئ غمـارُجعا الظـّ إلى إرٍث تدـاريٍّ إظسـاظغٍّ

والتــفــاِظ سطى الـّاــراِث.

عـــثِه الفظعُن طعجـعدٌة سظَث ضضِّ أعِض افرِض والضعاضِإ افخرى، وضضُّ أّطٍئ تفاــثُر بفظعِظعا الصاالّغِئ الّحسئّغِئ

الُماعاَربِئ، وُتططُص سطْغعا اجًما غمّغُجعا سْظ باصغ افطِط، لضظَّظغ شغ رواغاغ عثِه جأذطُص سطى الفظعِن الصاالّغِئ

الّسطــمّغِئ اجـَط ”الغـعلُئ“، والّحثـُص اّلثي غمـارُس عثِه الفظــعَن سطى ظتــٍع ترشغـعغٍّ وُطـســاِلٍط عـَع الغـّعغُض .

شمرتًئا ِبضـُْط أغُّعا الغّعغطـُئ! شغ سـعاِلِط رواغـاغ اّلاغ جأظصـُطعا لضْط َضما تثَبْئ شغ المســاصئِض تماًطا.

2021

طعظث الساصعص

الثغر... وغربُح جعقٍت سثغثًة ... ولضظَّ الثغَر ق طتالئ عع الفائُج شغ

الظِّعاغئ

شظٌّ طظ الفظعِن الصاالّغئ الّسطمّغئ الّحسئّغئ غسـّمى "الغـعلئ" ظســب

طظـه الضـاتُإ تضـاغًئ خغالّغًئ لطغـاشسغظ، بطُطعا "رئـئال" الّـثي صـام

برتطئ طع خثغصاِه "رواء" إلى سعالَط غرغئٍئ لاترغِر جّثه اّلثي ُخِطَش

شغ ظروٍف غاطدئ، وبفدِض حةاساه وسجغمـاـه وسحِصه لـطـغعلئ

سطِئ السزغمئ تمّضَظ طظ تترغره وَتْمِض الحُّ

رواغٌئ أبثَع الضاتُإ شغ تخعغِرعا وتطعغِظ لعتاِتعا لاشثو ُطثاِطفًئ

بسماِئعا وحمِسعا وأحثاِخـعا، شغـصـُش الصارئُ طحــثوعـًا شغ

ًصا وتـائًرا شغ شـخعٍل أخــرى بسـِخ الفخــعِل، ُطَاحعِّ

صـث غظاــخر الحـرُّ أتغــاًظا شغ خراسه افزلغِّ طع

.

.

.
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آآآه...“ خرخ "جطغط" طاأّلًما طظ ضرجه“،

ر اقخائاء شغ الصئع خعًشا طظ الّثعاب إلى ذئغإ افجظان... شصرَّ

وشغ أبظاء ظجوله إلى الصئع ... تثث طالط غضظ شغ التسئان!!

ف"طساذ" ضان غاأّلط أغًدا...

ولضظ... طظ عع "طساذ" ؟؟!!

وضغش تمّضظ "جطغط"طظ طساسثته؟؟

طفاجآت سثغثة تطالسظا شغ عثه الصّخئ، شطظصرأعا طًسا ولظساةِث طظعا السئرة والفائثة.

2021

د. أطاظغ جازغئ

الّظغئ سطى طعاجعاعا... جطغط رشخ الّثعاَب إلى ذئغـإ افجــظان،

شصّرر أن غأخَث صخخه وغثاــئأ شـغ الصئــع، وعظـاك شاَح "جطغــط"

َئ شعجث شغعا "طساذ" غخرُخ ُطاأّلًما طظ جاصه شساسثه جطغط الصخَّ

ُش ألمه، وشغ الّظعاغئ اضـطرَّ جطـغط بأن رجَط له أحغاَء سثغثًة تثفِّ

إلى رجِط الّطئغإ بسث أن أخفصْئ جمغُع تطعِله وأدرَك أخغًرا أعمّغَئ

ئغإ واصاظَع بدرورة الثَّعاِب إلغه سمِض الطَّ

صّخئ تسّطُط افذفال صغـمَئ الّاـساذِش بُأجطـــعب ظـرغش وذرغـصٍئ

ُطشاغرة، وتـئّغُظ ضـرورَة الّاتّطغ با�رادة والّخئـر لاتـّثي المـثـاوف

واقظـاـخـار سطــغـعا

شار تائّثد وتاقحى سظـثطا غسصـثوَن طثاوف الخِّ

.

.
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غعِف، وظعغِّأُ أظفَسظا قجاصئالعط بأبعى خعرٍة... سادًة طا ظفرُح بصثوم الدُّ

ولضظَّ افطَر ُطثَاِطٌش عثه المرَّة!!

شالّدغُش شغ صّخاظا بصغٌض لط غثئرظا بمعسِث صثوَطه!!

ولط غساأذن صئض الّثخعل!!

عثا طا جسَض أبطاَل الصّخئ غاأّشفعن طظُه، وغتاولعَن إبساَدُه

غعِف!!! ُطاظاجغَظ آداَب الّدغاشئ اّلاغ ُشطرظا سطغعا؛ شعَع لغَج ضئصغَِّئ الدُّ

غش؟؟؟ غا ُترى َطْظ عثا الدَّ

2021

أجماء السئغثلغ

غساسغشعَظُه، وتاآلُش أرواُتعط بِه... ولضظ طاذا لع جـاء َطظ غمـظع

عثه التضاغاِت أو غسّطُض ظععرعا؟

"، صغصـئ" اّلثي أخــاب افمَّ ئ تاتّثُث سظ طرض "الحَّ ضغٌش بصغض" صخَّ

وأتـثث اضطـراًبا شغ تغـــاة افجرة، شاضطرَّ افذفاُل إلى الاَّأصطط

طسه ُطتاولغظ طا اجاطاسعا الاَّثفغش سظ أطِّعط، سطَُّه غشادر رأجعا!

شاسعُد الئعةُئ إلى تغاتعط، وترصُص التضاغاُت شغ بغاعط طظ

ئ ُتفخح سظ صغط الاَّساذش والمعدَّة والاَّساون، وتئّغظ جثغث ... صخَّ

أنَّ ساذفئ افبظاء تةاه أّطعاتعط صث تداعغ أتغاًظا ساذفَئ

افطعطِئ أو تعازغعا

تــضاغاُت افطَّعـاِت لـعا وصٌع شغ صطعِب افبظاِء

!

...  

.
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آاِل". ُر شغ َعثا السُّ "َغْسَأُلظغ الَةمغُع: طاذا ُترغثغَظ أْن ُتْخِئتغ ِسْظَثطا َتضُئرغَظ؟ داِئًما ُضْظُئ ُأَشضِّ

ولضظ!!

طاذا صرَّرت بططئ صخاظا أخغًرا؟؟

عض جاثاار الطإَّ طعظًئ أم تراعا جاضعن رائثَة شداٍء؟؟!!

أطظغاٌت ضبغرٌة داسئئ صطئعا وخغاَلعا وعَغ تراصُإ أطَّعا وتساظئُط طظعا أشضاًرا سظ

طساصئِطعا تّاى صرَّرت أخغًرا أن تخئَح.............

أجماء السئغثلغ

ضّظا ظأَظُج بثشؤعا؟ وظرَصُإ شغعا خظغَع أطَّعاِتظا طظ ضبإ!! ظسط!!

ـَع بالتــظان وشغـِخ شخظغُع افطَّعاِت ق غمضُظ أن ُغظسى؛ فّظه ُذئـِ

التـِإّ الـثالـِص

ْئ أشضـاَر أطِّعـا وأجعـئـْئ شغ عثِه الصّخُئ تاتثَّث سظ ذفطٍئ أتئـَّ

التثغث سظعا، شعَغ افمُّ المثبِّرُة اّلاغ تسغث تثوغَر افحغاء الّاالــفِئ؛

لُاسـسَث بعا صطـعَب أبظائـعـا، وعـَغ افمُّ المـاعرة اّلاغ تةـغث خظـع

سام والتطعّغات، وافّم اّلاغ ُتطعط أوقَدعا أشضاًرا خّقصًئ ُتسغظعط الطَّ

سطى رجـِط تغاتـعـط المسـاصـئـطّغئ

تئغـُّظ عـثه الصّخئ صغمـَئ التِإّ الُماـئـاَدِل بـغظ افبظاء وأطَّعاتـعط،

شتـإُّ افطَّعـات ُغاـرَجــط بـسطاٍء ق غظدـإ، وتـإُّ افبظـــاء غاـةطّـى

باصثغرعـط لضضِّ سمٍض تصعم به افطَّعات بشغئ إجساِد السائطئ

َطظ طّظا ق غاعق إلى اجارجاعِ لتزاٍت ذفعلّغٍئ

...

.

...
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