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ثَٚؿطؤتّ

زاغتتناُا ٓٞغتتن َّٚكتت٘ٙظٟا زاغتتناُا ؾتتٞضُٚٝذ ٗ ٓتت ٞطكٙ ٟتتَّٚ
ئاؾتتتتلطا ٗ ٞؾتتتتاضتٙ ٟتت ت َّٚزٝضُٗٗتت ت َٟكٞغتتتتٞكا باضكطٚٙتتتتٞ
عؿتتتتو ٗ َٟحتتتتٞظا شٙتتتتاُ ٗ َٟبتتتتٞضخ٘زاُ ٗ َٟزٙنِتتتتا ختتتتَُّٚٗٞ
ختتتتؤفا كتتتت٘ كطِٙتتتت ٞز ياهبتتتتٞكٓ َٟتتتتٞش َٟٙتتتت٘اْ ٗ خؤؾتتتتسا
زبَٚتتتصُ َٟؾتتتعطا ئتتتَ ٞا شبتتت٘ تَٚطٓٞؿتتتا ٗ ٗٝض طتِتتتا ً تتتاَٟٙ
خؤؾتتت َٟٚش تتتاْ ٓٞغتتتت ٗ ٓٞهيتتتُ٘ٗ َّٚتَٚظتتتٞي ٗ تَٚلتتتطٝؽ ٗ
تَٚلٔٞهتتتت ٗ ٞتَٚلٔٞهلَٚؿتتتتاٟٙا تتتتٞض ٝئتتتت َٞي ختتتت٘ َٟٚٙٝؾتتتتعطَ٠
بع طّٙا ًا ؾعط ض ٗ ٞٚٚبؤض ٟؾعط؟!
ؾتتتعطاا ئاظضاُتتتسُا ٓٞغتتتنُ َّٚاظكتتت ٗ ٞهَٚطٞضٙاُتتتٞكا بٞضزٗٝاًتتتٞ
ي ثطغتتتتتٚاض َّٙئاظضاُتتتتتس ٗ ٠بتتتتت َٟبٞضغتتتتت ا ًٞه ٞاُٚلطُتتتتتٞ
زُٞزٙاضَٚٙتتتسا ٗ ختتت٘ ٝزاٗٝؾتتتاُسُا ش ُؿتتتلا ٞٙٞا ش ئا اُتتتٞكَٟ
تتازز ٙ ٝتً َّٚؿتتنً ٟتتطَ ٗ كتتٞت٘اضٝكَٟ
تتط ٗ ٖٝبوِتتس بتتٞض
شٙتتاْ تَٚتتسا زبٚنتت ٞت٘ضِٙتتٞكا ُتتاظن ٗ تت٘اْ ٗ ثتتط ش خؤؾتتَٟٚا
خؤؾتتتت ٟئاٗضٝكتتتتا بوتتتتٞظ بٞضٗٝخنتتتتًِٚ ٞتتتتا ُٚطاٙتتتتٞكٙ َٟتتتتاْ
تاًتتتٞظضٗٗٙ ٟٙتتتا بريٓاتِتتتٞك َٟز ُتتتاخً َٟطَ ٚتتتسا زبؤضٙتتتت ٗ
ئاضاغتتنٙ ٞتت َّٚهٞظظٝتتتٞكا ئتتٞظٝة غتتٞض ٓتت ًٟٞبتتٞضٗبٚا َّٚ
شٙاَُٚتتتتتتتسا زباضِٚٙتتتتتتتت ٗ ثَٚؿتتتتتتتبٙ ِٟٚتتتتت ت َّٚؾتتتتتتتٙٞساٙاٗٗ ٠
غٗٞزاغتتتتتٞض ززضكِٚٚتتتتتتا كتتتتت٘ ش تتتتت٘هُ َّٚتتتتتا باخيتتتتتٙٞاْ
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مشؿتتري َّٙتٚتتص ٗ زضَٙتتص ضتت َٟزكتتٞش ٗ شبتت٘ ئاؾتتنً َٟٚتتآَِّٚٚ
كتتتٞحَٚى ببتتتٞظِٚٙتا كؤًتتتٞكا زٝضبتتتط ٞٓ َِّٚٙتتتسش ٗ ٓتتت٘ ٞاتا
ٗ ً٘ اضٝيتت َّٚٙٞتت٘اُّ كتت٘ زبِتت ٞخؤزٙلتتا شٙاُتتا غطَؾتتنٙ ٟتتا
ًطَ تتتٟا ً اٙتتتٞك َٟئٞثػتتتنٌ ٗ ٟخؤؾتتتٞٚٚكا زٝضُٗٗتتت ٟززٝتتتتٞ
ٗٝض تتتتتتتط٠ا ي زاٗٙتتتتت ت َٟش ٠زهسٝضَٙصكطُتتتتتتتٞكا زٝضُٗٗٚٚتتتتتتتٗ ٞ
ٓٞغتتت ٗ ُٞغتتت ٗ هظِٚتت َّٚحََِٚتتً َّٚطَ تت ٟثتت َٟئتتاضاَ زبتتّ
ٗ ختتتً َُّٚٗٞتتتؤضٞٓ َّٙالٗٙػتتتن ٟزكٞتتتتًِٚ ٞتتتاك َّٚبٞضٓٞغتتتت
ٗ ضا ٞضَٙلط٠ا
ٓٞضٗٝغتتتتتا ئتتتتت َٞزكتتتتتاض ّٙبَٚتتتتتص ّٙكتتتتت٘ ؾتتتتتعط ثطَغتتتتتٞٙٞكا
ٓٞهيتتتتتُ٘ٗ َّٚزٝضُٗٗتتت ت َٟكٞغتتتتتٞك َٟباضكطٚٙتتتتت ٞزٙنِتتت تٗ َٟ
عٞؾتتتتتو ٗ َٟشَٚٙتتتتتات ٗ َٟٚضَٙع طتِتتتتتا ٗٝض تتتتتط٠ا ئتتتتت٘ٗ ًتتتتتازَٝ
ٓٞهيتتتْ٘ٗ زاززٝتتتت ٞغتتتٞض ٓٞغتتتن َّٚبتتتٞهٚلط٠ا بَٚطؤًاُتتت ٞكتتت٘
ًِٚتتتا بٞض ٞغتتتنٞكطُا ٓٞغتتتنُ َّٚتتتاظن ٗ ًري تتت َّٚٓٞختتتؤف ٗ
تتت٘اْا كتتتٞض ٗ تؤضٝبتتتْ٘ٗ شٔ ٠تتت َٟختتت٘ ٝزُتتتا ثتتتٙٞظَّٚ
زٗٗ تتتاْ ٗ بتتتٞضٓا َٚنَٙٗ ٗ ٟتتتطٝن ٗ تطغتتتِٚؤن ٗ ؾتتتٞضًِٚسا
زكتتتٞشا ةَ زًٝتت َٟزكِ ٞتتت ٞزُتتتا بٞخيتتت َٟٙٞؾتتتعطَٙساا ِٓٚطتتتٟ
ثتتتٙٞظ َّٚتؤضٝبتتت٘ٗ ٟٙش ٠زبِتتت ٞضٝف ضٗحتتتاُ َّٚئا تتتسا ٟٙزُتتتا
يا لتتتتتٞك َٟخًٞالُتتتتتس ٠غتتتتتٞضبؤضٝكا بتتتتتؤضٓ ٗ ٠تتتتتٗ ٟٙٞ
ثَٚؿتتتتبٙ ِٟٚتت ت َّٚزآاتٚتتتتسا كتتتت٘ ؾتتتتووٞك َٟز ؤًتتتتا ٓتتتتعضٗ ّٙ
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تَٔٚتتتعض ٗ ّٙض ٝنتتتاضا ٓٞغتتتناٗٙ ٠تتتا ٗٝض طٙتتتسا زضٗغتتتت زكتتتٞشا
ئتت ٞؾتتووا ٓتتِٓ ٞتتسٝن ثٞضً٘ضتتلٞٓ َّٚغتتنا بتتٞة ٙتتا ؾتتاعط٠
ٗٝضز طٙتتتتت ٗ زٓٝتتتتاْ تتت٘ه َّٚزٙ ٠تتتُ َّٚتتتت ٞتتتتؤتُ ٗ ٟتتتتٞ
زٝضبطاُس ٠زكٞت ٞك٘اضَ٠ا
ئتتت ٞكؤًتتتا ٓٞهبٞغتتتن َّٚي بتتتٞض زٝغتتتن َٟخ٘اُتتتس ٝاَُٚٓ َٟتتتصاا
بٞضٓتتتُ ًَٟٞتتتٞخط َٟٙخاذتتتا َٓٚتتتصا ؾتتتٚالْ ثريًؤغتتتا ٙتتت ٞكتتت٘ ز
ض٘اضضتتتتتتتتتؤ  َٟبٞخيتتتتتتتتتٞٙٞك َٟضُٝطِٚتتتتتتت ت٘ َٟهثتتتتتتتتتٙٞظَّٚ
ًٓٞٞضُٝطتتتتسا ز َ٠ضتتتتا  َٟتريَشكتت ت َّٚضَشا ٓٞهبٞغتتتتنا كتتتت٘ضز٠
ٙتتتتتا ز ٝتتتتتٞضا بٓٞتتتتتسِٙاْ ًاضتتتتتٚلٞشا كؤًتتتتتٞكا ٓٞغتتتتتنَّٚ
ٓٞهيتتتت٘ٗٙ ٟٙتت ت َّٚباضكطِٙتتتت ٞئتتتتٙٞؤُ َّٚختتتت ٗ َٞختتتتٗ ْٗٞ
ثَٚؿتتتبٙ ِٟٚت ت َّٚزٙنِت تَٟا ٓتتتٞك٘ ختتت َُّٚٗٞبعزٙتتتا ٟٙغتتتًٞاٞٙكا
بَٔٚتتتؤف ز تتتٞي غتتتنَٚط َّٙزٙتتتّ زكتتت ٗ ْٞش ختتتُ٘ َٟٚٙٝظػتتتا ٗ
ختت َ٠ٗٞزضَٙتتصتط ةَ زَٓٚتتتاا ٓتتٞك٘ ختت ْٗٞختت ًَٟٞزضِٚٚ ٝتتت
ٗ زبٚنتتتتت ٞتتتتتتريٝن ي بتتتتتاخ َٟبطِٙتتتتتا زة ٗ ثاؾتتتتت ٟزبٚنتتتتتٞ
تتتتتتٞضًظٓ ّٙتتتتتت ٞاياا غتتتتتت٘اضٞٓ َّٙهيتتتتتتُ٘ٗاْ ٗ كتتتتتتٞظٙلَّٚ
ٓٞغتتناْ بتتٞض ؾتتعطَٙظ ٞزٓتت ٗ َّٚؾتتعط ختت٘ ٝزبٚنتت ٞزَظا
ئتتتَ ٞا زًٝت ت َٟئا تتتاْ ي زة زَٓٚنتتتت ٞضتتتاُسْا ٓتتت ًٟٞغتتتنَٚط
زبِتتتٞٓ ٞهبٞغتتتت ٗ ٓٞهبٞغتتتت زِٓا اُتتتسا زبِتتتٝٗ ٞالش ٗ زةَ
ؾتتتاعط َ٠زبٚنتتت ٞغتتتٞضٗكاُٙ ٟتتتا ثتتتٙٞظ َّٚبتتتاضكط ٗ ٠تتت٘اْ
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ئ ٞتتتتتٞض زضتتتتتا ًِ َّٚتتتتتسا بَِٚتتتتتط٠ا ز َ٠ضتتتتتُٞسَِٙٗ ّٙتتتتتَّٚ
بٞضظٝب٘ٗ ٟٙب!ِٟٚااا
ز تتت تٝٗ َٟستتتتتٞضا غتتتتتٞضك ٞا ٗ زاكتتتتت ٞنِا ٓٞغتتتتتناُساا ز تتت تَٟ
 ٞتتتٞضا ٓتتتؤف ٗ بَٔٚؤؾتتتا هَٚطتتتٞضٙاُا خؤؾتتت ٗ ٟئاضاًَٚٚتتتساا تتَٟ
ؾتتتاعطا تتتُٞن شبتتتري ُٞكطٚٙتتت ٞكتتت٘ ثاضظِٙلتتتٞكٞ َٟؾتتتبٗ ِٟٚ
ثَٚؿتتب ٙ ِٟٚت َّٚختتؤف شبتت٘ خ٘اُتتس ٝاُاْ بِٚٚتتت ًتتّ ختت٘ ٝي
ٓتتًٞبَٚعا بتتآؤظٝكٞ َٟكَٚؿتتاا ٗاضٝن ي ًتتّ ٓاتتت ٞزظٙتتّاا ًتتّ
ٗٝالتتتتٞك َٟبت ت َٟغتتتٞض ٓتتتًٞبَٚع كتتتط ٝكِتتتاضٝكٟاا زاضضتتتِاضٝن
ؾتتب بتت٘ٗ!ااا ئتت٘ٗ ضشز ٗ ٠بتتٞضخ٘زاُ َٟزكٞتتت ٞٓ ٞػتتاض َ٠تتَٟ
ٞؾتتتب َِٟٚٚكتتت٘ ٓتتتٞتا زٗزآٚتتتم َٓٚتتتع ٗ ؾتتتٚاُ َّٚتتتٞضَ زَ٠
بتتتتٞض غتتتت٘بآٚظ ٞضتتتتٚتا ضتتتتُ٘ل٘ غتتتت٘بآ ٟز َ٠خؤؾتتتتظ
بٚت!ااا
ضاغتتتتتن ٟئتتتتت ٞبٞضًٓٞتتتتتٓ ٞتتتتتٞش ٠خ٘اُتتتتتسْ ٗ ي غتتتتتٞض
ضاٗٝغتتتتناَُٞٚٚا ٓتتتتٞضٗٝك٘ ضتتتت ِٟٚزبَٚتتتتصْ ثَٚظاشَٙتتتتا ٓتتتتعاضاْ
ًتتتٚالْ ش ثَِٚطا تتتا ئَٚلت ت َٟزٝغتتتت ثت ت َٟزكتتتٞشا ٓٚظٚتتتساضَ ئتتتٞ
بٞضًٓٞتتت ٞببٚنتتت ٞزٝض تتت ٗ ٖٞزٝغتتتثَٚلا كؤًتتتٞكا بٞضٓتتتًَّٚٞ
ز َّٚٙ ٠خؤؾظ ٗ ٘اُظا
زا عاضف حٚنؤ
كاُُ٘ٗا ئَٚل2111 َٟ
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ضةما دطةل ضتيَسةكا ديو
خةٌٔا وَ دطةه طتَٗشََٖ دَٖ
ى َِٕؾ ٔ ب َى دةٌط تا طجَٗذةٖةكا ٌٕى
طةواٖةكا ب َ
بَٗى واٌذى بُٕٔ ٔ ب َى وةى
ثَٗكظة دِةرٖاَٖ
ساطت ضةخ ...ضةخ ساطت
ِةوى طتَٗش وة ث َى حةطاٌذُ ٔ ِؼٗاسكشُ
ِةٖظ رى ب طشٌزَٖ ثَٗؽ وةظة ِات ٔ
دّ َى وة سَِٔ كش
ى
وَ دصاٌى ئةٔ طةوا ٌَٗضٖكى ساطتٗ َى ٖة ر خةٌٔ َ
ى ِـى كشوة ثةٖٕةٌذى ََٖٗ طادة ٔ ب َِٗض
ٔثَ
وَ ث َى ضةسخ ظاظَٗشا ٔ لظٍٗا ِةطتاُ درٖاٌةكا ئاػٕخ
ٔ حةٔاٌذٌا دلةكى بٕ دلةك َى دى.
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لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ
ى
ِضسا تة دكةً ٔ دصامن تٕ ٌةِةرى ِضسا وٍى بٕ تــة
ِضسا تة دكةً ٔ دصامن دٖٔشة ٔ طاسة خٕػتظٗا تــــة
ِضسا تة دكةً ٔ دصامن وَ ٌا حةٍَٖٔ ضاظََٗ تـــة
ٔ لَٗظََٗ وـَ ٌةػـََٗ كـًٕ كـةُ
ِضسا تة دكةً
ثةٖظاُ ربٕ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ِضسا تة دكةً ٔ دصامن ثَٗذظى تـــــــةوــــــــــــة
دصامن لٕلََٗٗ ثشضا وَ ساطـتظة ٌـا
ِضسا تة دكةً
بَ ب تبمَٗت تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
***
د رظاٌا تةدا وا بًٕٔ
الػةٖةكىَ ب َى طةس ...طةسةكىَ ب َى الؾ
ئةصا دصامن خةٌٔا وَ دطةه طتَٗشةكا دَٖ ٔ
طةواٖةكا ب َى ِٕؾ
ى
ِةتا طجَٗذ َ
ى ٔةطتٗاُ ...ب َى وةى
بَ
ٔ دِةرٖٗــــــــــاَٖ ٔ ِةرٖٗـــــــــــاَٖ
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ئةٔ ساطتٗا بىَ ئٕوَٗذى ٖا
ِةس لظٍٗةكا وة
دطةواٖا خٕدا دكش
***
وة دظٗا ئٗك ٔ دٔٔ بّاظَٗزَٖ ,ر ئَٗك دٔٔس كةَٖ
ٔاُ ِةسدٔٔ دةطتة ََٖٗ ِٗالك خٕاسى
ى واُ ٔ ٌةواٌىَ
ر ػةسِ َ
َٖٔش ٔ ٌةَٖٔشٖٗىَ...
ئةٔ ظةػاستٍا ِةوى ِةطتََٗ دٕاُ بٕٔ
دّٗاٌةكا ر سةؾ دلةكى ثةػى ٔ
ئةً ث َى خاثاٌذَٖ.
***
وَ دظَٗت بفشًِ
ٔةسة دطةه ظ َى طةواٖىَ وَ بفشٍِٖة
دا ه ئامساٌى
ِةوى تةخََٗ ظىَ دّٗاٌىَ
بضٕٖك ببٍٗي
9

ٔ خٕ ٖا دةطتكشد
ب بضٕٖكى ببٍٗي
ى وة ِةوٗاٌة
ئامساُ ٖ َ
ئةوََٗ تَٗذا بٍٕٖٔة بةٌذةٔاس
ٔ فةلةك...
طةوفٌٕٗا طةواٖا طتَٗشا دَٖ
بشَٖظة دبةت
ىل كةٌطى ئامساٌ َى وَ
بة َ
دىَ ػَٗي ب ئاصادى فشًِ ٔ
خٕة دػٍٗكاتى ٖا تة ٔةسكةً ٔ ٌة صظشً؟

2112/9/9

11

لـةيــالنةكىَ خـاثــاند
دةوا ثٍَٗظٗظا وَ ب دلذاسٖا تة حةطٗاى
تٕ لذٖٔف ٌاخََٗ طةسوََٗ لةٖالٌةك َى دطةسٖاى
ٔ تة طةالسةك ب ضةقََٗ داسا تةلظٗىاُ ظةدٖت
ى
ٔسػةداسى لَٗظََٗ ٔىَ ٔ دةطتََٗ ٔ َ
كةصى سةػا خٕسطكى ٔىَ صةسٖا
ى لةٖالُ
دبَٗزٌ َ
ى
ٔىَ طةسدابةس َ
ى  ,بىَ ده
ٔ ه بةٌذا ٔ َى واٖة بىَ س َ
ٔ َى دلبةسا تٕ ر وَ طتاٌذى بةسى تة
ب ثاقزٖا سٌٔاِٗىَ بذةوة ٌٗاطني
بةسى ِةلبةطتََٗ وَ
خٕة ه ٌاخََٗ ٔىَ بذةُ ٔ
لَٗظََٗ ٔىَ بكةٌة ثَٗن دا ببةخؼى
ئةٔ ئةظٍٗا دىلَ تة ث َى ئاصا ٌاكةً!...
دةوا ثٍَٗظٗظا وَ طتَٗش دٔةػاٌذُ ٔ سٌٔذك دٌظٗظني
11

وَ صاٌى طٗاٌىَ تة لبةس دةطتََٗ ٔ َ
ى
ٔةكى طٕطتٗمكا ه تال ٔىَٔ ,ةكى طٕساظا لَٗظََٗ ٔىَ
ٔةكى سٔخظاس طّؤسََٖ تةلٗظىكاساُ
ئةٔ طةالسا ر ثَٗال ض َى بٕٔى
ب دٖتٍا ٔىَ تشغ ٔ كةٖف تَٗكّةه دبَ
ٔىَ دلبةسا خٕسطكى...
ى صةسٖا دبَٗزٌ َى لةٖالُ.
َٔ

2113/8/9

12

تو
وَ ئةلٍذ ه بةس طٍٗط َى خٕة داٌا
ِةسدٔٔ دةطتََٗ وَ بٌٕٔة سَٖك ٔ
ضاظََٗ تة دطةسا ضُٕٔ
دةظ َى طشى وَ ِةوبَٗضكش
لَٗظََٗ وَ بٌٕٔة كاٌى ٔ ضشثة ََٖٗ تة ه بَ تةٖظٗني
ى خٕ داٌا طةس ساٌىَ ػةظىَ
وَ طةس َ
خةٌََٔٗ وَ بٌٕٔة خٕدٖك باالٖ َى تة تَٗذا دٖت
ظٗاٌا تة تَٗذا دٖت
وَ ِةٖظ ه بةس طٍٗطىَ خٕة داٌا
ِةسدٔٔ دةطتََٗ وَ بٌٕٔة سَٖك ٔ
ضاظََٗ تة دطةسسا ضُٕٔ
13

دةظىَ كةٌى وَ ِةوبَٗض كش
لَٗظََٗ وَ بٌٕٔة سٖٔباس ٔ دلََٗ تٍَّٗى ئاظشةػني كش
وَ دةطتىَ خٕة دسَٖزكشة طتَٗشةكىَ
خةٌََٔٗ وَ بٌٕٔة دٖاسى ٔ
ضاظََٗ تة ه وَ دطةسٖاُ ٔ
رظاٌةكا ٌٕى ,ظٗاٌا تة تَٗذا دٖت.
***

2112/11/27

14

بـةلطيَو ديـاليَـكتةكـىَ

د بٗاظىَ ِةطتةكَٗذا وامية ب َى طةسبؤس
ب َى دٖالَٗكت ٔ واف
ه ٌاخىَ خٕة بةسصةوة ٔ
ضةسخ َى بَٗذةٌطٗ َى دضةطجٍٗي ٔ
ى ه ِةطتََٗ وَ ٌاطشُ ٔ
ِةوى ثةٖظ سَٖض َ
ى درٔاسبٌٕٔا طةقاى دٌَٗظبةسا دلََٗ وةدا
دبٍة ئةطةس َ
ى تزى طشكشٖة
لةٔوا بةفشىَ ئٗظاه طٍٗط َى بّاس َ
ه ثائٗضا ئٗظاه بٕ وَ دٖاس بٕٔ
َات
ئةٔ داسا دٖالَٗكتا بٕ خٕة كشٖة ٔةل
تٍ َى دٖالَٗكتا وَ واف َى تاكةٖ َى ٌةبٕٔ
15

لةٔوا بٗاظةك وَ بٕ ػاطٕاسةكى َِٗال بٕٔ
خٕة ثىَ عةٍٖٔٗت
دةوا ػاطٕاسىَ ضةسخى ِاتٗة كٕػنت
ى دٖالَٗكتا وَ واٖة ثَٗظة
ئةٔ ضةق َ
ػكةطت ٔةك بةلط َى صةس فشِى ٔ
كةفتة ددؤكا كاٌٗةكا ب سٖٔباسٖظة طشَٖذاى ٔ
ضٕٔ ٔ ضٕٔ...

2114/2/24

16

جيًــانـا جــوتبـوونــىَ

دطةسواتٗا دٖالٌا خةٌََٔٗ بةسِةلظتكا
دّٗاُ بٕٖٔة بةسثةسةكىَ وةصُ
ِةس كٕجنةك َى دّٗاٌةكا بضٕٖك كشٖة
ِةس دّٗاٌةكىَ ٌا َه ٔ بضواسََٖ خٕة ثىَ دخؤػَ
ٔاسةك بٕ تَٗكّةلبٌٕٔا ِةطتََٗ ئةطةس ِةه بَ
ى ه ئامساٌىَ ئٗك َى طٕٓ ىلَ بني
كةٌٗا فشٖؼتةٖاُ د َ
ىل ٌاخ دباصٌةٖا دٕتبٌَٕٔٗذا
َ
دسةظَ ٔ ٔ بةسةظ تاكبٌٕٔا ئةبةدى باص ددةُ ٔ
ض ٌاوٍٗٗت ٔ ِؼٗاس دبني
خةُٔ دبٗتة طةسورتَٖ ِةظاه ٔ
دّٗاٌا وة بةسةظ ئاساوٗىَ دبةت!...
2113/9/25
17

مريطةيا ئةشقا نةثةى

وريطةِا ئةػكا ٌةثةُ ,درظاٌَٗذا بٕٔوة ثةه
ئاساوطةِا دةسٌٔٔا وَ ,دٔةساسَٖذا واوة ِةه
ى ه بةس سٖٔباسا بٕٔوة طٕصةه
داسظاٌ َى ضٍاس َ
وَ ٌةَِٗمة دةواسََٖ وَ ِةسدةً دِؼٗاسُ
ثَٗذظى ِةوبَٗضةكا كةال ئةظٍٗىَ ٖة
تٕ ِاس دكةى ركاس دكةى ,ر خٍٕٖ َى ِؼك دكةى
ٔ دئَٗخى تاٖا وشٌىَِ ...ا دىَ وشُ ,تٕ قٕستاه دكةى
دةطتََٗ تة ٖاسٖا واُ ٔ ٌةواٌ َى ب وَ دكةُ
وَ بمٍذ ٔ بَ ئةسد دكةُ ,وَ دٕاُ ٔ كشَٖت دكةُ
ئةٔ دٔروَ ٔ ِةظاه ٔ خٗظةتا ثَٗذا حةٖٔاٌا وٍَ
وَ دكةٌة ػاصادةٖا وريطةِا ئةػكا ٌةثةُ ٔ
دكةٌة بةٌذةٔاسا طٌٕةِرتَٖ تأاٌا
ى تٕ دظَٗىِ ...ةس تٕ واى ئةٔ طةوٗاٌىَ
ىلَ ِةس ٔ َ
18

طٗاٌىَ ٔىَ ثاقز دكةى ٔ ثاسضة ..ثاسضة دكةى
ب ئاسةصٔٔا خٕ ئاظا دكةى
دطةه باسٍٖا بةفشىَِ ,ةتاظىَ دئٍٗى ٔ
دٔصةخ َى ب بةفش دئَٗخى...
ِاسً بٕ تةٔ ,اسً بٕ تة ,و َى وة بٕ تة
طشمية ,كةٌٗىة ,خٍٕٖا لةػٗىة
ئٕٔ...
تٕرى بٕ وَ دٕاٌرتَٖ دسةٔى ٔ وةصٌرتَٖ طةسدابةسى
كةطك ٔ طٕسا ِةتاظا عةٔسََٖ بِٕاساٌى
تةظٗا باساٌَٗىى....
ىلَ ِةس تٕ دظَٗى
ثةىلَ ٌاخىَ دةسٌٔٔىَ ٔىَ تٕ دظَٗى...

دِٕك

19

2116/2/14

فيَسضىَ كضةكا بىَ وةلَات
ى ئةظة داسةكا دى وَ تٕ دٖتى ٖة ظة
دىَ ...د َ
ِةطتََٗ وَ بةسصة بٌٕٔة ظة..
دٖظاُ تٕ ه قٕتبا خٕة ٖا بمٍذ درى ٔ
ئةص رى ِةس ه قٕتبا خٕة ٖا ٌضً
تٕ ه ٔاسةك َى فشةٓ ٔ ثاُ
ئةص رى ه ٔاسةكىَ تةٌط ٔ طةقةً
*
دٖظاُ ب ِةوى َِٗضظة خٕة دبِٕاسىَ ٔةسدكةى
ئةص رى دٌَٗظبةسا َٖٔش ٔ ٌةَٖٔشاٌَٗذا ٖا واٖي
*
ِةس طجَٗذةكىَ دِةلَٗي ٔ
ب ِةوى َِٗض خٕة دسٌٔاِٗ َى ٔةسدكةً
بةلكى تريؤركََٗ وَ
ب ٌَٗظ ضاظََٗ تة بكةظَ.
*
21

ئٕٔ
داسةكا دى وَ تٕ دٖتى ٖة ظة
دٖظاُ ِةطتََٗ وَ بةسصة بٌٕٔة ظة..
ب تةلٗظىا خٕةدّٗا تة
حةص ر بِٕاسا ئٗظاه دكةً
ض ـٌٕكة تــٕ تَٗ ـذا ٖ ـىَ بٕٖٔــة فَٗشط ـىَ كضــةكا ب ـ َى
َت...
ٔةال

دِٕك 2116/4/31

21

يــــيَـــــدى  ...يـــــيَــدى
َِٗذى َِٗذى ..تٕسِة ٌةبة ..لظةس خٕة بة
ِةٔس دةوا تٕسِة دبَ تٌٕذ خٕة لَٗك ددةُ ٔ
ب باساٌةكا تٌٕذ ٔ درٔاس ٖاُ َِٗذى َِٗذى خٕة
دادسَٖزُ
ئةٔ بمٍذ ٔ بةسَٖ ٔ دػََٗ بفشُِ,
ىلَ تٕ ه دةً وٍى لظةس سٖٔٔ َى ظى صةوٍٗىَ
ىل وٍى
ه بَ ثاسَٖضٖا دةٌطىَ وٍى ..د َ
تشطىَ ه خٕة ٌةدةوٍٗة
ٔةسة ئةطةس تة بظَٗت لظةس طٍٗطىَ وَ بطشى
ِةس دلٕظاٌٗةكا دوٍَٗٗةٖا وٍذا ِةبٗت دىَ تة
ثاسَٖضٖت

22

ى
ِةس بشٍٖةكا دٌاخىَ تةدا ِةبٗت ,دةطتََٗ وَ د َ
واضى كةُ
تٕسِة ٌةبة طةس ئامساٌىَ بمٍذ ٔ بةسَٖ ئةٔسا ٌة
حةٍٖٔٗت..
ى قاٖي كةً
دىَ خٕة ب ئةسدٖظة ضٍٗي ٔ سةََِٗ خٕ ث َ
ٔ دىَ تة ثاسَٖضً ٔ ٌاَِٗمي ٔةكى ئةٔسََٖ كٕٓ
َاتاُ ظْ
ب كٕظاٌظة ظةطةسى ئةمساٌََٗ ٔةل
بَّٗمى..

23

ديـــيَــى و دضــــى
دَِٗى ٔ دضى...
خةً ظةطةسٖا ٔ
ٌةظَٗت ر ٔاسىَ وَ باسكةت
ه كٗظةى بِٕاسةكا صةس ٔ باسٔظةٖا ثائٗضةكىَ؟
ه كٗظةى بٍَّٗا دٖٔشٖةكا ه ثؼت ثةجنةسةكىَ خٕة
ظةػاستى
ٖا ر ٖٔظة كةغ ٌابٍٗٗت؟
*
دَِٗى ٔ دضى ..
خةً ظةطةسٖا ٔ
ٌةظَٗت ر ٔاس َى وَ باسكةت
ه كٗظةى ِةطتةكىَ ر وَ بةسصةبٕٔى ٔ
ِاتٗة دصَٖ
ٌضامن بٕك َى بشٖة ٔ
ى ثىَ ػادكةى؟
كَ
24

ه كٗظةى ٔاسىَ ثىَ دا حةٖٔاٌا ضشٖظكََٗ ئاطشىَ
ىل ظةقةتٗاى؟
ضاظ َى عاػكةكا َ
ه كٗظةى ئامساٌةك َى ثش وز ٔ تةً
ئاظضة ب باساٌةكىَ ئةطةس بباسٖت تؤفاٌةكا ب دٖٔظ
ظة
ٔ طةس ٌةباسٖت ده تةٌطٗة؟

2114/8/12

25

جـةذى ..ديةمـبـيَـصا دةيـكا مهدا

ِةس تؼتةك َى خؤؾ ٔ ثرئص ٔ دٕاُ بٗت
تاوا واضةكا داٖكا وَ رىَ دَِٗت
َا صٖظني
ِةس طتَٗشةكا بةرُ ٔ بال
ٔةك سةٌطىَ ضاظََٗ داٖكا وٍة
*
َاظىَ ٔ ضجكََٗ باساٌىٍََٖٔ ..ىَ ِةٖظا ٌاظ
بٍَّٗا طٕل
دةسٖاٖى
ػشقٍَٗا ئةٔسا ٔ تاظا بشٖظٗا ػةظََٗ بِٕاسا بةحظ َى
ثشضا داٖكا وَ دكةُ
ى
ِةس طٕلةك ه ػَٕٗىَ داٖكا وَ ٌةبٗت بال بٕ ثائٗض َ
بٗت
26

ىل
ِةس دّةكىَ بٍَّٗا طشٌزٍٖا ب تاوا داٖكا وَ َ
ٌةَِٗت بال َٖٔشاُ بٗت
ِةس ض ػاعشةك
ئةٔسا الى الٖا دَٖشٍٖا داٖكا وَ ه ثٕالٌا ِٕصاٌََٗ ٔى
ٌةَِٗتة سَٖنت
ى ئةصواُ بٗت..
بال ب َ
*
ه كٗظة ٌاظىَ داٖكا وَ بَّٗتة ٌظٗظني
ى فةلةك ٔةكى ثٗؼ َى بةسباى ِةرََٖٗ
دَ
َاظ ٔ ٌَٗشطض دباسُ طشٌزٍٖا باخا ثزََٖٗ
طٕل
ه كٗظة ٌاظىَ داٖكا وَ ِةلكٕىل
بٗاباُ رى تَٗذا دىَ بٗتة ضةً ٔ سٖٔباس
*

27

دادىَ سَٖبذة وَ دٕتةكىَ ؤٕسٖا
بٕ دةرٌا ر داٖكبٌٕٔا خٕة بكةوة دٖاسى ٔ
ٌةبَٗزى كضا وَ ػَٗت ٔ بىَ خةوة
ى ئةظ دٕٔت َى ؤٕسٖا
داد َ
ِةسدٔٔ بٗبٗمكََٗ ضاظىَ وٍَ ب سٌٔذك ٔ صَٖىاسا
ِاتٍٗة ػٗؼنت
طجى طجى بٌٕٔة ٔ بٍٕٖٔة ؤٕسٖك...

2114\1\2

28

تازيطتانا طـولةكا ضوز
ئةى ِٗظََٗٗ وَ ب سٌٔذكا ػني كشَٖ
ب طشٌزٍََٖٗ طاس خةوالٌذَٖ
ٔةك سٔرةكا ثاٖٗضى بؤسَٖ
ٔةك طٕلََٗ تٍَّٗى
ضشوظني ٔ ِةلٕةسَٖ
*
ئةى خةٌٔا بضدٖاى
ب داس َى سٖٔع ظةواى
ٔاُ ضةقََٗ تٗز
بشٍٖةكا كٕٖش دطٍٗطىَ
طٕلةكا طٕسدا َِٗالى

29

ئةى ِٗظََٗٗ وَ
ب بمٍذاِٗا ضٗا ِةوبَٗضكشُ
ب دٖٔشٖا ئةهلؤٖاُ دٌٗاطني
ضٗا ِةسفني ٌَٗضٖك بُٕٔ
ئةهلؤ ََٖٗ دِسٌذة
*
َات َى خٕة
سةظةٌذً ئةص ه ٔةل
ب َى خٕدامن
ه طةه كةغ ٔ كاسََٖ خٕة
ظةػاستٗىة لبةس ضاظََٗ خٕة
دٖٔشً ..ضشٖظكي ..ب َى ٌاظ.
*
خةُٔ وَ دسةظٍَٗ ر تة
سٌٔذك وَ دػؤُ ر تة
ئةى تاسٖظتاٌا طةجنٍٗا وَ ئةى خــةً.

31

لوزيو
ٌة خةوة ِةلذطشً ٔ ث َى ٌاحةطي
ئاطشة ٔ سٌٔذكَ
ضاظ ٔ ِٗظى ثَٗكظة دطٕرُ
ه ِٗظٗا تؼتةكى وة
وَ دٖٔشكةت وَ ب ِاظَٗت
ٖاٌزى تٕال ظةكةت
ٖاٌزى وَ عةلٍٗٗت ب دسٔطتى
ٔةكى ضشاى ٔ ئةػكا ب َى ثاٖةُ بٕ ئاطشى
ضٌٕكى لٕسٍٖا وَ دةطتََٗ دسَٖز ٌاِةلكةٌٗت
ثاسضة ٌاكةت
31

داس َى ب ٌاظ ٌاكةتٌ ..اظ ٔ ٌٗؼاُ ٌاكةت
ئةطةسا ٌا ِةالٖٔظٗت
خةُٔ دسَٖزتش لَّٗاتٗة ر خةٔىَ ,دكَٗؼي ٔ ر وَ
دسةظٗت
ٌا ٌةئاطاٖٗة!
بٕ وَ ب دْ ٌاَِٗمٗت ئةظشٔ.

2113/4/11

32

بــــاخـــىَ بـــسيـــهـــىَ
خةً ِضسةكة دٌاظ ٌاخ َى وٍذا
خةُٔ رى ترية
دىلَ وَ دكةتة باخ َى بشٍٖ َى !
*
ئامساٌةك وَ ه دىل ضاٌذ
ِةوى طتَٗش بٌٕٔة ِةلبةطت ٔ
َات
ِةوى ِةلبةطتا رى ٍِاظََٗ وَ كشٌة ٔةل
ِةس ه ٔى دةوى
ىل وَ بٕ طةسٔكاٌٗا ثةٖظاُ!
دَ
*
َاتىَ وَ
ساطت دبَٗزُ كةؾ ٔ ِةٔاََٖٗ ٔةل
وشٔظ كَٗؼَ
ٖ َى ب ِةملزٖت د َى صظشٖت..

33

وازىَ مـــو يـــةظـــالـىَ مـــو
ئةص دصامن طةس صاسؤ ََٖٗ بىَ دةظ ٔ ئةصواُ
بٍَّٗة ئةصواُ طشتٍ َى
دىَ ض بَٗزُ...
ئةص دصامن ئةظ سٖٔباسََٖ طٕس طٕس ثةىلَ خٍٕٖا
دةسٌٔٔ َى كٍَٗة
دصامن ئةظ بالٍذة ََٖٗ صَٖشَٖ ض باخةكى ب َِٗمٍٗا
خٕة ٔاس ٌاكةُ
ركٗظة دَِٗت ..كٗظة صظشٖاى
ىل خٕ دادٌَ!
ظٍٗا د َ
دىل َوَ بٕٖٔة خٕدٖك ٔ ئامساٌىَ تَٗذا بٕٖٔة
كٕٖشتشَٖ دةسٖا

34

ٌة ئامساُ دىلَ وَ ظْ دَِٗمٗت ٔ ٌةٔاسىَ وَ ثري
دبٗت
ٌة دلَٗىَ ه دةً ض ِةظالةكى تةٌا دبٗت!
دةوا كةال طشٖا ِةلبةطتا خٕة ه طةس َى وَ ددةت
ى وَ دبٗت ب خٕلةوَٗؼ َى بةس الفأا
لةػ َ
طٗاٌ َى وَ وةصُ دبٗتةظة
ىل داٖكىَ!.
ٔةك ظني ٔ دلٕظاٌٗا د َ
وٍٗا سٔرا ه بَ ئةٔسا
َِٗذى َِٗذى ترئركََٗ خٕة ب ٔاسىَ وَ سا
دطةٍِٗٗت.
***
2113/8/2

35

نــــة ئــــةشم...
ٌة ئةصً ٖا لبةس لةِٗا ظةواٖي
ٔةكى تؼتةك َى ربريضٕٔى ِةلظةٌطٍٗى
ٌة ئةصً ٖا ه بةٌذا ضٗاٖى خٕة دِةالظَٗي
ٔةك تؼتةكىَ بضٕٖك ببٍٗى
ٌة ئةصً ٖا ه ػني ثى ََٖٗ لةٖالٌةكىَ ثى ََٖٗ خٕة
دامن
ٔةكى ثٗؼىَ بةسباى بفِشٍٖى
ٌة ئةصً ٖا ه طٗاٌ َى سةؾ دلةكى ثةػٗي
ٔةكى بةلطََٗ صةس ثاػظةواى
ٌة ئةصً ٖا ه ٖاسٖا دلةكى بٕ دلةكى دصظشًِ
ٔةكى تةلظٗىا تٗالََٖٗ طةالسةكى
ٌة ئةصً ٖا سٔر ب دةطتاظة دَِٗت
ٔةكى وٕسٖةكا صةس لظةس طٍٗطىَ ٔىَ بٕٖٔة
سطتك...
2114/6/22
36

دشانــــــم
دصامن كٕظاٌا بٍَّٗا تة ٌة ظةكشٖة ٔ
ئةص رى ئَٗكي ر كٕظاٌََٗ تة
كشاطىَ تة ِةس ٖىَ سةػة ٔ
ضاظََٗ تة سٌٔذكا دخنَٗظَ ٔ دكٕظاٌٍٗة
ئةص دصامن دلٕظاٌى ر تةٖة ٔ بٕ تةٖة ٔ ه تة
دباسٖتةظة
ئةص دصامن ِضسََٖ تة ََٖٗ دٖٔش ..دٖٔش
ض وضطٍٗا دطةه كٕتشََٖ طجى
بٕ سٔرََٖ ئاػؤخ خةً دئٍٗٗتةظة
ى َِٗت
ئةص دصامن طجَٗذة ِةس د َ
ثؼتى ػةظا ئةً ىلَ ضَٕٖٔ ٔ ئأاسةبَٕٖٔ
ب طاصٖةكا وةٌذةِؤؾ دبٗتةظة سؤر

37

ئةص دصامن كا ئةٔ خاٌٗىَ ئةص ىلَ بٕٔمية وشؤظةك َى
ضاظ ٌةتشغ
ددةطتََٗ كَٗذا واٖة ب َى طةوٗاُ
ى ضةسخ صظشٖت ٔ
ئةص دصامن د َ
ٌٗؼاٌا ٔاسةكىَ ِةسفتى وٕسكةت
ئٕٔ دصامن ..دصامن ٔ دصامن
ِةس ِةلبةطتةك َى بظةٍِٗي
ىل ٌاََِٗ ددةطتََٗ تةدا.
ٔةكى كةصٖكََٗ وَ َ

2114/3/23
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تــيًَهــا ئةشــقـــا تــــة

ِةس طجَٗذةك َى ب دَٖىىَ تةٖ َى ػشَٖ ظة دبٍٗي ضشاٖةك
صَٖشَٖ
ضشثة ََٖٗ وضطٍٗا سؤرةكا ٌٕى بةس طٍٗط َى كضةكا ٔةك
وَ ب َى ئٕوَٗذ
ِٗظٗةكىَ ه طجَٗذةكا طةؾ دسَٖزٖت...
ِةس ِةلبةطتةكا ب تة ظةٍِٗي ثةٖظةك واٌ َى دطشٖت ٔ
ٌاَِٗمٗت ه دةً ٌاظىَ تة داسَٖزً
ه تشطا ٌاظ َى تة دطِٕٕسً دا ٌةوشٖت...
ِةس ضاظةك ربمى ضاظََٗ وَ تة ٌة بٍَٗ
ه ٔاُ سؤر دبٗتة ػةظ ٔ ه وَ ِةس سؤر دبٗت
ِةس بّاسةك بَّٗت بةسى تة ِةوبَٗض بكةت
39

ئةٔ بّاس دىَ ِةس ٔ ِةس ٖا صةسبٗت
ِةس بَٗذةٌطٗةك ب ضشثة ٖا تة ب دٔمياِٗك دَِٗت ٔ
ِةس ضشثةٖةك ر لَٗظََٗ تة
كمجة ٖا ئةظٍٗ َى دطٍٗطىَ وٍذا ِةه دكةت
ى طاظاٖة بةسى تة بٍٗاطٗت
ِةس دلةك َ
ٔةك وَ د َى تٍّٗا ئةػكا تة بٗت.
***
2114/4/15
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يــيـــا دزةنـــط
وَ ِٗكة بٗاباٌا تة ىلَ ضاٌذٖي
دلذاسةكا ب تةلظٗىا ثةٖظةكا تةٖظٕك ٔ دْ واٖى ػني
ِٗذاسا تٍَّٗةكا ئاػؤخ تش ر ِضسََٖ تة ََٖٗ ئاػٕخ ٔ
خاظ!
دا وَ ِٗكةى تٌٕذتش ر باى
ى ه تة ساكةً..
ئةٔ كةسبا د َ
بََّٗ كةً ٔةك دسٌِذةكى تاً كةً
دا وَ ِٗكةٖة ِةوبَٗضا سةؾ
لظةس لَٗظةكىَ وشى ضةٔا طٕس كةً ...
دا وَ ِٗكةى كٕ سةؾ ٌة ب تٍىَ ػةظة ٔ
ى طجى كةت ىلَ دسةٔ رى ئَٗكة
طجَٗذة د َ
ر ٔاُ ػةظََٗ طجَٗذة دَِٗمٗت سةؾ ٔ طجى ٌاكةت
دا وَ ِٗكةى تة ر تة بجاسَٖضً
بةسى فشِٖي بةالتٍٗك ٔ صظشٖي خٕىل!..
2114/4/15
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ب تة شاد بووم
ب تة ػادبًٕٔ ِةٔاسطةِا ِٗظََٗٗ طٕلةكا طٕس
ىلَ تة ٌةصاٌى
ى ب واضََٗ خٕة ََٖٗ تةس ئاظ بذةى
ضةٔا ٔ َى بؼكٕر َ
ب دةطتََٗ خٕة ََٖٗ ِاس طةؾ كةى
ِةوى ِاسٖا دٌاخىَ خٕة دا ت َى ٔةسكةى
قَٗزٖةكا دٌاخََٗ َٖٔذا ِةه
رظاٌذاسىَ ٌٕٖظاٌذٌا تمََٗ تة ََٖٗ طةسَٔك بٕ سٖىَ ٔىَ ٔ
دٌَٗظ دةطتََٗ خٕةدا بٍظٍٗى ٔ ب حةٍٖٔى
ئةس َى تٕ دصاٌى َِٗز بؼكٕرة؟
ئةس َى تٕ دصاٌى َِٗز حةص ر تة دكةت؟
ئةس َى تٕ دصاٌى ئأاصا دىلَ ٔىَ بٕ ك َى ٖة؟
42

ئٕٔ دةطتةٖىَ ٔىَ ه كٗظة دٌظٗت ؟
ِةس تٕ دوةرٖىَ ٔىَ داى
دطةه خٍٕٖا دةواسََٖ ٔ َى دصظشى
ى دئاصسٍٖى
ِضسََٖ ٔ َ
ٖا ب تة ػاد بٕٔ
ِةداسطةِا طٕلةكا طٕس بٕٔى.

2116/9/17
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وةختةك نة بؤزى
طٕبةِى دىَ خؤػرت بٗت
طٕبةِى د َى َِٗتة سَٖضََٖ بةسصةبٕٖٔاُ
د َى َِٗتة سَٖضََٖ بريِاتٍا
ثىَ ٌاحةطني
تٍ َى دةوا باٖةك َى فةسةػني
ب ٌاظ طََّٗٗ وةدا دضٗت
ضاظََٗ خٕة بٕ سؤرةكا ٌٕى ِمذةَٖ
دىَ بةسصة بني ٔ ثشطٗاسا ر خٕة كةَٖ
ئةظة بٕ لَٗبؤسٍٖا وة
ض طؤص بٕ ٌةدابُٕٔ وة ٔ
خٕصٖكا بةسدةٔاوٗ َى بٕ دخٕاطت

44

ضةٌذ طؤتَ طٕسى ظ َى دؤصا وة بُٕٔ
ضةٌذ طتَٗشا خٕة ظةػاست
ىل ٌاصظشُ ئةٔ سؤر..
َ
ىل ٌا ٍَِٗةظة ئةٔ دةوََٗ ٔسػةداس
َ
ََٖٗ ر دِٔى دٖٔشتش بَٕٖٔ ٔ تٍ َى ٖا واٖى ٔةختةك
ٌةبٕٔى.

45

شاميَو ثةيظا شياى
ٌة ئَٗؼة بٕ وَِ ..ةطت ب وَ ٌةكة
ٌةػَٗى بٕ وَ ض بـــــكةى
ٌة ئَٗؼة بٕ وَِ ..ةطت بٕ وَ
بةالٖة
راٌة

دلٕثََٗ

باساٌا تٕصىَ ٖة
طشٌزٍٖا

لَٗظا خةوىَ ٖة

طشٖا

صاسٔةكا ئَٗــَتٗىة

واضََٗ

ئالؤص ٔ طةسثٗـٍة

خةسةوـــــــــــــاٌة
ٌةػَٗى بٕ وَ ض بــــكةى
46

ٌة صاسؤوة ب ػشٍٖٗىَ ِأٖؽ ببــــي
ٌة ٖاسً ب ثةٖظا وَ تٕ دظَٗى ػاد ببي
ٌة دمل ب خٍٕٖىَ طةؾ ببــــــــي
ٌة صٍٖي بٕ دٖتٍا وةوؤى دَٖ ببــــي
*
ِةطت ب وَ ٌةكة
ٌة بة ضٗا ب طةِٗة ِةٖظىَ! ..ئةٔ ثرت ه وَ دطةِٗت
ٌةبة تةظـــا بِٕــــــاسىَ! ..ئةٔ ثَٗؽ وَ ظة دطشٖت
ٌةػَٗى بٕ وَ ض بكةى!
ى خٕ بذة ئةٔسا!
طِٕ َ
بشٖظى ٔ طٕسوَٗـــــَ ر ئأاصََٖ وٍَ
طةحكة ثائٗضىَ!
بةلطََٗ صةس ٔ ِؼك ر كةظالَٗــَ وٍَ
ٌة ئَٗؼة بٕ وَ ٔ ِةطت ب وَ ٌةكةٌ ..ةػَٗى بٕ وَ
ض بكةى
َاٖة ..راٌة..
ى تة بٕ وَ بةل
ٌةئَٗؼة بٕ وَ ٔ ِةطت َ
خةسةوـاُ.
47

وةزشيَو تسضىَ
ِاظَٗزمتة ٌاظ دٔٔ ئاطشا
ٔةساس ٔ بىَ ِؤؾ
صاً ٔ كةسب
صَٖىاس ٔ طظاػنت
دةٌطََٗ ب طةِي
ى بمٕٖال ثريةوَٗشةكى
دةٌط َ
طةسكةساتا وشٌىَ درةٌٗـت
ى ٌالٍٗا بشٍٖذاسا ٔ بٍَّٗا وشٌ َى
دةٌط َ
ِةوى دةٌط بُٕٔ ثَٗكظة ٔ ظاظاستى
ئةٔ ِةس دٔٔ ئاطش بُٕٔ
ٌة سؤر تَٗذا دبؤسَٖ ٔ ٌةػةظ
ٌة ِةالٖٔظتى ٔ
ٌة ه طةس تةخََٗ ظ َى دّٗاٌ َى
48

ئةص ٔ صاً ..ئةص ٔ ثَٗن
ئَٗك ضشٖظك بَٕٖٔ
دٔٔ ئةظٍٗذاس بَٕٖٔ
ب ٔةسصََٖ لةِٗا ٔ طشٖا درٔاسظة د ثةػني
ٔةسصىَ وضطٍٗٗا ٔ
ى بأةسٖىَ دا دبٕسَٖ
بَ
د ٔةسصََٖ تشطَٗذا دبؤسَٖ...

49

با ...ذيو
ئةى با بٍَّٗا وشٌ َى دطةه خٕ ٌةٍِٗة
ئةى با قشَٖزا دةطتََٗ ضةثةه ِؼك بَّٗمة
ئةى با ه ٔاسىَ وة فشٖؼتة ٖ َى دفشُِ ٔ دسِةظَ
ه ػٍٕٖا ٔاُ ٍِذةكََٗ سةػَ ٔ ب ثٗا دضَ
ٔةك ئةردةِا دبمٍذ ٔ وةصٌَ
دطةه ِاتٍا تة ه ظَٗشة دََِٗ ٔ دضَ
ئةى با ِةراسََٖ ٔاسىَ وَ طةسفةساصُ
َاتذاسََٖ طاواٌا دوؼةٌة ٔ طةس ضةوٍَٗ
دةطتّةل
ػةسً ر وَ ٔ تة ٔ بةٌٗا دكةُ ٔ خٕدىَ ٌةٌٗاطَ
ئةى با ٖا ر ٔاٌظة تٕ ٖ َى خاثاٌذى ٔ
ِاسى طةسطةسوةك َى خةالتذاسى
ى ه دةطتةٖةكىَ وشى دسةظى ٔ
َٖ
ى ه غةٔاسةبٌٕٔا سؤرىَ دسةظى
َٖ
َِٗى ئةٔ َى ر باى بٕٔى ٔ ٌفؼىَ تة سةػةبا
سةطةصىَ تة رى باسؤظةٖة
51

ثَٗكٕال ٌةكة خٕة ه دةسٖا بذةى ٔ
ب صظشؤكا كاسٔاٌََٗٗ دةسٖا داعٕٖشى
طةوا خٕة ٌةطةٍِٗة ئامساٌى ٔ ئةٔسا تَٗك بؼَٗمى
ب بشٖٔظٗا خةوال سٔخظاسََٖ ٔاسا تَٗكذةى ٔ
خٕة ه طٍٗطََٗ داٌاُ ٌةدة ٔ ب طؤصََٖ سصى
َِٗز ئاقمذاس ٌةبَٕٖٔ ٔاُ دَٖ بكةى
خٕة ب ئةسدى سا ٌة ٌةخؼٍٗة
َاتاُ ثريؤصة ئةطةس بضاٌى
ئاخا ٔةل
ى ر خٕػتظََٗٗ ٔاُ ٌةكةى ..ظني رٍٖة.
كةط َ
***
2117/6/15
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ضيتافكا تة ذى مو ديةذيهيت
دصامن تٕ ر باى دتشطى ٔ ه ِةس طةسدةوةكى ئةصا
ٌَٗضٖك
باٖةكىَ تٌٕذ دَِٗت ٔ تٍىَ طٗتافكا تة ظْ دَِٗمٗت
بٕ دَِٗت بٕ؟
ئٕٔ ه كٗزاُ فةلةك َى دا دصظشة؟
بٕ كٗظة بشٖة؟
وَ ئةػكةكا دٖٔش ٔ دسَٖز دطةه باى ِةبٕٔ
لةٔا ِةتا ئةظشؤ ئةصا دبةٌذا باى دا
َٖٔش ٔ ٌةَٖٔشٖا خٌٕاظا طةس بةلطََٗ داس ٔ طٕال
َي
ى ػةٔتَ ٔ طةس مبٍَٗ د َى بٍة ِةل
طةس بكةظَ د َ
ِةس ه ٔى دةو َى وة ب ضاظىَ ظٍٗىَ ه ئَٗك دٌَٗشى
َي!
بٕٔوة ِةل
َي
ئٕٔ خٕصى تة ِةس ئةص بٍٗٗباً ِةل
َىةكىَ ٌةطةساباى
خٕصى ب ضاظََٗ خٕة ََٖٗ بضٕٖك ه ِةل
َي ٔ تٕ ٖىَ طٗتافك
ئةصا ِةل
52

ئةفظاٌةٖةكا ط َى قٕىل
َي ٔ طٗتافك
باِ ..ةل
كةٌٗا تة دةوا دطشٖي
ٔةك طرتاٌىَ خٕة دوةرٖ َى وٍذا ظةدػَٗشٖت ٔ
دةوا دبّٗظي ِأٖؽ دمب
ٔ ِةس ه ٔى دةوى وَ ػةٔتاٌذُ ر دةطت دا
َي ػادٖةك ر دةطت دا
ٔ دةوا بٕٔمية ِةل
ِةتا ظى ضشكةى رى دتشطي طٗتافكا تة ر دةطت بذةً
ٔ
ى
دتشطي طٗتافكا تة ه وَ ببٗتة لةٖالُ ٔ ئَٗذى ث َ
ٌةِةرَٖٗي...

53

دبيهو
ئةٔ رٌا ِة ه تَٗشبٌٕٔا خٕة دطةسَٖٗت
ٌة ٌاٌة ٌة طةوٗاُ..
تٍ َى طشٌزٍٖا ٔاُ لَٗظا ٌةبٗت د َى وشٖت
دبٍَٗ ئةٔ رٌََٗ ِة؟
ه تَٗشبٌٕٔا ٍِذةكََٗ دى دطةسُ
ب ٌاُ ٔ طةوٗاٌَ
تٍىَ ئةٔ طشٌزَٖ ٖا ىلَ ِاتٗة دصَٖ
ِةس ض بكةُ ٌا بٍٍٍٗةظة ٔ
ٍِذةك داسا بَّ دكةُ
ددأٖا ِةس ٖاسٖةكىَ خٕة بظةسكةفتى دبٍَٗ
دبٍَٗ؟؟؟؟؟؟
ئةٔ رٌا ِة ضةٌذا ضاظ ٌةتشطة
ددأٖا ػةسىَ واُ ٔ ٌةواٌَٗذا رٖك ٖا دطشٌزٖت
دداٌَٗت ٔىَ وٍٗا طتَٗشا دتةٖظَ
ى ر طٕساتٗا خٍٕٖىَ طٕستشُ
لَٗظََٗ ٔ َ
ئةظذا طةلٕ كىَ دظَٗت طشٌزٍٖا ٔىَ بكٕرٖت؟
54

ذ زذؤكيَو ئةمسانيهة
ى دا درٖاً
دٌاظ خةسٖبٗا طَٗذاسةبةٌذ َ
ه ػةظةكا بىَ بَ ٔ بىَ كٍاس ٔ كٕٔسة
بشٍٖا وَ خٍٕٖا بىَ بةصةٖٗىَ رىَ دِات
ب تٍىَ خٕىَ دكشثاٌذ ,طِٕىَ خٕة ددا ثٍَٗطاظاُ
بمٍذ دبُٕٔ ٔ ثاػى َِٗذى َِٗذى
دحةلٗاُ ٔ دسرٖاُ ٔ دوشُ
ب طشاٌى ضاظ بمٍذ دكشٌة
دَٖىََٗ ض ثٕٖتة ب وشٌا وة ٌةدكشُ
وَ ِةٔلذدا ر بَٗذةٌطٗ َى بشةظي
*
طجَٗذة ..ب طرتاٌظةِ ,اتة ٌَٗظ ضاظََٗ وة
كٕ ضةٌذ وابني ,د َى دةً وٍٗٗت
ػاطٕاسةكى ثةٖظاٌذً
ِؤصاٌىَ دٌاظ دةواسََٖ وٍذا دةٌط ظةدا
تٕ :ئةى طاصٌذة ٖا طٗاٌى ٔ سَٖكا وَ!
*
طةلةك بشطى واَٖ ..دبٗاباٌا ضٍةٖٗىَ دا
بىَ س َى ٔ وشٌا دةومذةطت
55

ه دٔمياِٗ َى رى
ى ه وة طشتَ
ِةؤٕ سةٌطََٗ صاً ٔ كةسبا ..س َ
ه بةس ضاظاُ ثَٕلٗظة ٔ ه ثؼت وة دسٌِذةٌة
ئٕٔ ه ظىَ ػةظىَ..
طٕسطََٗ دةظ ب خَٕٖ ,بةسداٌة وة
ساَِٗالٌة وة ..ساَِٗالٌة وة
ىلَ..
ه دٖٔف سؤٌاِٗ َى ضَٕٖ ِةتا طةِؼتني
*
ئةظٍٗ َى َِٗضا بةسخٕداٌ َى ػكاٌذ
ه ػةظََٗ سةؾ
خٕ ه بةس طٍٗط َى ٔةسٖظََٗ طَٗذاسةداٌىَ داٌا ٔ
طاصٖةك ساَِٗال
ٔةسة دا ٌاظََٗ خٕة ه طةس ضٗاََٖٗ بمٍذ بٍظَٗظني
ى خٕ بضٍٗني
ٔةسة دا طشٌزٍٖىَ ٔ طةمنى ه ٔاس َ
ػٍٗا ٔ دةوىَ بٕٖٔة بشَٖ بجاسَٖضَٖ
ه صاوا بٕٖٔة داسطتاُ ٔ
خةً تَٗمََٗ تةوبٕٔس َى درةٌٗت ٔ
تشطةكا دٌاخََٗ ظى خةلكى دا
ه صاوا بٕٖٔة بشَٖ بجاسَٖضَٖ
56

ى رى خةوَٕكى!..
ئٕٔ ه وشٌ َ
*
ساطت طؤتٗة ئةػل خةوة ٔ بةالٖة
طَٗزٖٗة ٔ طاخ ٌاكةُ ض دةسواُ
كاٌٗكََٗ طاصطاس ظةدطشٖت ٔ
ئاػكََٗ بىَ طٌٕةٓ ٔ ثاكز
ر سرٔكََٗ ئامساٌٍٗة
*
ٌة...
ب ِةس دٔٔ ضاظََٗ تة ٔ وشٌا وَ دٌَٗظ دةطتََٗ تةدا
ٔ طاصٖةكا صظشاٌذى بَٕ دىل..
طةجناتى ٔ خَٕػََٗٗ َِٗز ٌةرٖي
ر ٌٕى وَ صاٌٗة ,كٕ ض داسا ِةلبةطت ٌاوشٖت
بةسصة ٌابَ ِةٖظََٗ ساطتٗ َى
ٍِذى ه طةس سَٖكا واٍٖة
ى..
ى ساكة ٔ ئةص رى طٗتافكا ٔ َ
طرتاٌا ئةظٍٗ َ
***

57

دةم

دةً ٖ َى ددةطتََٗ وةدا ظةدسطٗنت
ِةظظاسىَ ٔى داس د دةطت َى وَ دا ٔ
داس رى ٖىَ د دةطتََٗ تة دا
طةلةك داسا ٖٗىَ د دةطتََٗ
فةلةكَٗذا ٔ ثىَ ٌاحةطني

58

ىل وَ رى ٖىَ د دةطتََٗ تة دا
دَ
داس دظةسطٗت
داس ئةٔ ب خٕة دصظشٖتة دٌَٗظ دةطتََٗ تة دا
ى سٍٖٔؼتى بةساوبةسى وَ
دةوا ٖ َ
ِةس خؤػٗةكا د دٌىَ دا د دةطتََٗ
وَ دا ٖاسٖا دكةُ
ىلَ بةسصة دبَ ب دةطتىَ تة
دةطتََٗ تة ََٖٗ ب سٖٔٔ َى تةظة
ٔةك كةطةكى ثٕمشاُ
ض ث َى ضىَ ٌةبٕٔى ٔ
دةو َى ٔى بظةسظة ضٕٔى..
*
ٔةسة
بةسي دةً درى وة
بكاسبَّٗت
دٖشؤكا وَ
بكة دٔٔ ثاسضة
59

وَ بكاسبٍٗة
سصطاس بكة
ب ػةٔتٍٗة ٔ
طةس رٌٕى ثَٗك بئٍٗة
وَ دٌَٗظ
دةطتََٗ خٕة ََٖٗ ثش ػٗاٌذا
ظةػَٗشة
وَ فَٗشى
صواٌىَ ئةػك َى
ىٔ
ى ظٗاٌ َ
صواٌ َ
ى بكة
صواٌىَ ئاظ َ
دةوة ِؼكََٗ
دةٔسٔبةسََٖ وَ
بؼكٍَٗة
ظاظاستٍا
ِةس تؼتةكى
بطّٕسة
61

ِةسدةوا
ثةٌاٖىَ
بٕ تة دئٍٗي
ئةٔ وٍَٗٗٗةٖا
دٌاخََٗ وٍذا
ِؼٗاس بكة
وَ فَٗشى
ئةٔاُ صواٌََٗ
كةغ ث َى ٌةئاخظتى
بكة...

2111/11/26

61

مو دظيَت
وَ دظَٗت
ٌكٕوى دةسٖاٖةكا
بىَ بَ ٔ قةساس مب
دىَ ػَٗى
وَ فَٗشى وةلةظاٌٗا درى ثَٗال كةى؟
دىَ ػَٗى
وَ ِٗكةى
ضةٔا خٕة طٕسى
خٕدأةٌذا ئاظ َى بكةً؟
ٔ ٌةصظشً..
ِةس صٍَٖذٖةك َى
طٕػتىَ وَ خٕاس
ى كٕست
ى بٕ دةوةك َ
تٍ َ
ئاخٍٗكةكا كٕست ساَِٗمَ ٔ ظةسةظَ...
وَ دظَٗت
دطةه بابةلٗظكةكىَ
62

بضظشً..
بضظشً ٔ
بضظشً
صةوني تَٗذا بٍَّٗا خٕة ظةدةت
ِةتا خٕة ر طٌٕةِا
وَ دطةه تة كشى
تافٗمكةً
ئةصا ِٗبٕمية
تــــة ٔ
ىٔ
ئاظ َ
بـاى..
ٖاخٗبُٕٔ
دطةه ٔة
باٌط..
ئاخٍٗكة..
ِؤظاتٗة..
63
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بو طيانىَ ثاكىَ بابىَ مو
ٌضا ض ب تة ظةٍِٗي؟
ِةلبةطتةكا داواى
ٖاُ ثةطتةكا ثش خةً
ٖاُ ٌاوةٖةكا طجى ..طجى
تَٗذا خةسٖبى
ٔةك بةالتٍٗكا
تةخة تةخة
بٕ ِةس سؤرةكا دٔسٖ َى
ه طةس بفشٍِٖي؟
ٌضا دىَ ض ب تةظة بَٗزً؟
ٖاُ رى ئةٔ
طرتاٌََٗ ِةسدةً
وة دبّٗظنت
ه طجَٗذةََِٗٗ صظظتاٌا
ه بةس طؤثة ٖا عةالئةدَٖ ٔ
64

قمٗضٍَٖا قؤسٖك َى ضاٖا
رٌٕى خةدسى ٔ
بٍَّٗا َِٗكا قةالٌذى
دطةه ٌاٌ َى تةٌكى ٔ
واطتىَ
ى
كٕ ب دةطت َ
دةٖكا وَ ٌةبا ٌة دوةِى
ه سادٖٕٖا دةٌطىَ كٕسدى؟
ِةس ضةٔا بٗت
ِةس كٗظة بٗت
ىل بَّٗت
بٍَّٗا سٍٖٔؼتٍََٗ وة َ
بضاٌة ..دّ َى تة
ِةس ضشكةٖةكا
ب طةس رٖىَ وٍظة دضٗت
ٖىَ ظاالٖة..
ضةٌذ بٍَّٗا تة ٖا خؤؾ بٕٔ...
ر َى تَٗش ٌةبًٕٔ
65

ضةٌذ بأةػا تة ٖا طةسً بٕٔ...
باؾ ِةوبَٗض ٌةكشً
ضةٌذ طٍٗطىَ تة ٖىَ بةسفشةٓ بٕٔ...
وَ طاصٌذة بٕٔ ٌة بُٕٔ
ضةٌذ ضاظََٗ تة د دٕاُ بُٕٔ...
ى وَ تَٗذا ٌةدٖنت ٔ
ٔةساسا رٖ َ
ئةصا ثؼتى
ئةظاُ ٍِذة طالََٗ
ىٔ
دٔٔسٖــــــــــــــــــــــ َ
ظـة قـةتـٗـاٌـــــــــــ َى
خةسٖبٗا خٕة بٕ تة
ب سٌٔـذكـا ِـأٖؽ دكــــةً...
***
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لـــــةيــالى
دةوا ثٍَٗظٗظا وَ ب دلذاسٖا تة حةطٗاى
تٕ ه دٖٔف ٌاخ َى طةسوا لةٖالٌةك َى دطةسٖاى ٔ
تة طةالسةك ب ضةقََٗ داسا تةلظٗىاُ ظةدٖت
ى بٕٔى
ٔسػةداسى لَٗظََٗ ٔ َى ٔ دةطتََٗ ٔ َ
كةصى سةػا خٕسطكى ٔىَ صةسٖا
دبَٗزٌىَ لةٖالُ
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جيًانـــا جوتبـوونــىَ
دطةسواتٗا دٖالٌا خةٌََٔٗ بةسِةلظتكا
دّٗاُ بٕٖٔة بةسثةسةكىَ وةصُ
ِةس كٕجنةك َى دّٗاٌةكا بضٕٖك كشٖة
ِةس دّٗاٌةكىَ ٌا َه ٔ بضواسََٖ خٕة ثىَ دخٕةػَ
ٔاسةك بٕ تَٗكّةلبٌٕٔا ِةطتََٗ طةس ِةه بَ
ى ه ئامساٌ َى ئَٗك َى طٕٓ ىلَ بني
كةٌٗا فشٖؼتةٖاُ د َ
ىل ٌاخ دباصٌةٖا دٕتبٌٕٔ َى
َ
دسةظَ ٔ بةسةظ تاكبٌٕٔا ئةبةدى باص ددةُ ٔ
ض ٌاوٍٗٗت ٔ ِؼٗاس دبني
خةُٔ دبٗتة طةسورتَٖ ِةظاه
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نـــامــةيـــةكـــا ظـــةكـــسى

ر بةالتٗتكا ٌَٗظ باخضةٖذا ,بٕ كٕلٗمكا ٌضاس ٔ دةٔسا
ر وَٗؼٍّطظٍٗا صةسا ػاخا ,بٕ طةس بةلطأ سٖٔٔ َى سٖٔباسا
ر دٕاٌََٗ بىَ ٌاظ! بٕ ػٕخ ٔ ػةٌطََٗ دةسكةفتى
ر بٍةفؼا خؼٗاٖى ,بٕ طٕال باخ َى طةسكةفتى
ر كةصى صةسا خاظ ,بٕ خٌٕاظا طةس لَٗظََٗ بةلكا
ى ثائٗضى.
ر طةس سٖٔٔ َى طةؾ ,بٕ ضاظ صةس َ

69

ديـــيَــى و دضــــى
دَِٗى ٔ دضى ٔ..
خةً ظةطةسٖا
ئٕٔ..
ٌةظَٗت ر ٔاسىَ وَ باسكةت
ه كٗظةى بِٕاسةكا صةسٔ باسؤظةٖا ثائٗضةكىَ؟
ه كٗظةى بٍَّٗا دٖٔشٖةكا ه ثؼت ثةجنةسةكىَ خٕة
ظةػاستى
ٖا ر ٖٔظة كةغ ٌابٍٗٗت؟
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كــــةزنــــةظاال كـــةشى و
خـــةونـــــا
وَ كةصٖا ِةطتََٗ خٕ ظةِاٌذ
وٕى بٌٕٔة سٌٔذك ب باساٌةكا ِٕٖش باسَٖ
وَ خةلةكا ئةٌذَٖؼا بضداٌذ
خةُٔ بٌٕٔة بةالتٍٗك
بةسةف ِةٖظ َى فشَِٖ
ىل كضةكا كةصى صةس ظةكش
وَ د َ
ثَٗن بٌٕٔة بالٍذة
دَٖى َى ػةسوٍٗةك َى ظاالكش
وَ ػاطٕاسةك ب ظٍٗا خٕة حةطاٌذ
ظني وشاٌذ.
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يـــيَـــمــني
ه ئَٗك بارَٖشَٖٖ ..ا وةٖة ٔ تَٗذا ئأاسة
ئةصا بةدبةخت..
ه خؤدٖكا كةظَ ٔ رةٌطذاس ٔ ػكةطتى
وَ دظَٗت دطاِٗرتَٖ دميةٌىَ طاواىل ٔ ػني دا
ظةبٍٗي
تٕٖىَ بىَ ئةختٕباس..
ه صظظتاٌََٗ طةخت بشطى ٔ تٍَّٗى
طةوفٌٕٗا طشٖ َى دئَٗخٗة طةس لَٗظََٗ وَ ٔ
دسطكٍٗى
ى ضشٖظكةك َى دطةسً الطاس ٔ ب َى تََٗ
ه دّ َ
ببٗتة َِٗمني.
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و ئـةم ظــيَـك نـاكــةيـو!
ػٕسةػا حةصََٖ سَٖبٕاسةكى دضاظََٗ تةدا دبٍٗي
تة دظَٗت ر ظٍٗ َى دةطت ثىَ بكةى
وَ دظَٗت ر دٔٔسٖا دةطت ث َى بكةً
طةِٔةس ددٖتٍ َى دا سَِٔ ٌابٗت
طةس دِضسََٖ وٍذا بضظشى
ضةٌذ داطتاٌا خٕة ه طٍٗط َى
ظى ئامساٌى داٖة ٔ ب َى ِٗظى صظشى ٌة
طةس دضاظََٗ وَ دا بٍَٗشى
د َى ضةٌذَٖ ٍَََٖٔٗ بةسصةبٕٔى بٍٗى
دىَ ثشطٗاسا ِةسة وةصُ كةى ٔ
ئةً ظَٗك ٌاكةَٖ.
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ئةظة ئةشم
ٌَٗضٖكرت ر طشٌزٍٖا صاسٔةكا طن
ٌَٗضٖكرت ر ثةٖظا ه ثؼت لَٗظا ٌة لظى
ئةظة ئةصً
ى سابة ِةى خؤػرتَٖ ٔةساس
دَ
وَ ر ظٍٗىَ ثةٖذا بكة ٔ وَ ر خٕ ئاصا بكة
ِةى خٍٕٖا دىل دةواسا ثىَ طةؾ بكة
ِضسا د وةرٖ َى وٍذا ػاؾ ٌة بٍٗة
وَ تٕ دظَٗى ٔ تٕ دصاٌى طشاٌة
طشٖا ئةظٍٗذاسا ..ده تةٌطٗةكا درٔاسة.
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يهدةك...
ٍِذةك ر ئةػكا تة دةسباص دبَ
ى دلٕظاٌٗا تة دَٖ دبَ
ٍِذةك ر ب َ
ٍِذةك ر ئالؤصٖا رٖاٌا تة دطةسُ
ٍِذةك ه طةس َى دةصٖكةك َى دطةسُ
ٍِذةك ب ٔ َى دةصٖكىَ دخةٌذقَ.
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يةمبيَصا طوزطةكى
ئةسد دبةٌذا ئةٌذَٖؼادا سَِٔ دبٗت
ئةصةه دبةٌذا رٖاٌىَ دا دسَٖز دبٗت
ب سؤر ٔ وةٓ ٔ طا َه ٔ ضةسخ دبٗت
ىل وٍزى دبةٌذا تةدا ثش خة ً دبٗت
دَ
ب ٌَٗشٍٖةكا تة دِةوبَٗضا طٕسطةكٗذا خٕة دخنَٗظٗت
ىل وٍزى ب صاوا ٔ ظٍٗىَ ِأٖؽ دبٗت
دَ
دتشطٗت ب ئالؤصٖا د ئةػكا تةدا غةٌذقٗت ٔ
ب بىَ بةصةٖٗا ضريؤكةكا ٌٕى بةسصة بٗت.
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يصز
ٍِذةك ر ِضسََٖ وَ باى فشِاٌذُ
دٖٔش ...دٖٔش بشُ
ب ضةقََٗ داسةكا سٖٔع ظةكشُ ٔ
دةوا بٕٖٔة بِٕاس بةسِةً بةسى بةلطا داُ...
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طةزمى!
ضةٌذ حةص ر طةسو َى دكةً
ٔةسة دا بٍَّٗةكا دسَٖز ِمكَٗؼني ٔ
دٌاخََٗ خٕدا طةسً كةَٖ
ٔ دِةوبَٗضا ئٗك ٔ دٔٔ دا
خٕ ثىَ طةسً كةَٖ
خٕػة دةوا تٕ ِةطت دكةى
ئةصا ه طةسوىَ دطةسً ٔ
ضةٌذ حةص ر طةسو َى دكةً..

78

شةظ و زوذ
طةسةكىَ بضٕٖك ٔ كةلةخةك َى وةصُ ٔ
دٔٔ بةسضافك ..
ى ػةظا صٔى ه ض دطةسى؟
هظَ
دا حةصا خٕة ثىَ ٌٔذا بكةى
ٔىَ سٔرا ٔةطا لبةس تة دسَٖز بٕٔى ٔ
تة ٔةختىَ ِضسكشٌىَ ٌةواى...

79

يـــــــــةك بـــــــــاش
دٌاخََٗ ض ِٗظٗاُ لٕ
دلظؤصةك َى دلضاس دسٔمشةك دسةخؼاُ دبةخؼٗت
دٌاخََٗ ض خشؤػاٌةكى لٕ
ى دٌاظ دسٖٔؼى َى تةلظٗىاُ خٕة دطشٖت
سٔرطاسةك َ
دٌاخََٗ ض ضاظاُ لٕ
طةالسةكىَ ب تٗالََٖٗ ضاظا بىَ بةصة بٗت
دٌاخََٗ ض داسواُ لٕ
ى ٌا ِٕوَٗذ ِؤصاكبٗت..
ٌاكاوةكٗ َ
2113/4/26
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بــــــــــــــاوةزى
ه ٌاظ دةسٖا ضةٌط بكاسً
ثَٗال دبةصٍٖي
ى بَّٗضة ٔ
وَ بأةسى ب كٍاس َ
ى ضي ِةتا دٔمياِٗك َِٗض ٔ ػٗاٌََٗ طةسً
دَ
ه ئامساٌى رٖك طتَٗشََٖ دٖٔش ظةدبٍٗي
ى دبٍٗي
كةطكاتٗا ٌاظ ده ٔ ٌاخ َى سَٔر َ
تمََٗ خٕة ب سَٖضََٖ صةٌطال سادٍِٗي
وضطٍٗى ٔ طضٌطى دطةٍِٗي..
2113/4/ 24
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ظـــــــةطـــــةزيــــــاى
دىَ صظشَٖ ه دٔس ئةٔسا ..ب طشٌزَٖ ٔ خةُٔ
ه دٔس طٕال ..ه دٔس تة ٔ وَ
ه دٔس دّٗاٌةكا ٌٕى ..ه دٔس ضاظََٗ ثش رظاُ
ه دٔس دةوََٗٗ طٕس ..ه دٔس حةصةكا ب َى دةً
ه دٔس خةوال دَٖىََٗ طشٌزى ..ه دٔس عةظشا
ى طاسَٖز مب
ى دٔٔ دىل د َ
بَ
ى داسىَ ..ظىَ ٔةغةسىَ
ٌا سةظي ئةظ َ
د َى ثَٗكظة ضني بةسةف ٔاسىَ طٕلضٗضةكا ٔ
ى رَٖ.
باٖ َى فشةػني ٔ د َ
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بؤ ؟
بؤ  ..بٕ ئةى طٗاُ ر تة خةسٖب دمب؟
بؤ دةوا وَ بظَٗت ب كٕساتى خٕة بّاظَٗزوة دةسٖا ٖا
دةطتةك َى دلٕظاُ سَٖك َى ه وَ دطشٖت؟
بٕ ...بٕ ئةى طٗاُ دضاظََٗ وٍذا خؤػرتَٖ خةٌٔى؟
بٕ ه ِةس كٕجنةكا الثةسََٖ رٖاٌا خٕة
تة بٗاظةك داطريكشى ِةٖة؟

83

بيَرة مو تو دظيَى
دا طٗاٌىَ وَ تزى كةطكاتى ٔ
طٕه ٔ بٍََّٗ ٖةصداٌى بٗت
بَٗزة وَ تٕ دظَٗى
دا غشٔسا دوٍَٗٗٗةٖا وٍذا ِةى
تزى كةطكاتى ٔ ػني مبٍٗٗٗت
ئةً وىَ صٔس حةص ر ظىَ ثةٖظىَ دكةَٖ
ِةتا ب دسةٔ رى بةسطٍَِٕٗىة سا بَّٗتة طؤتَ
خٕ ب طاخى تَٕٗةس دكةَٖ ٔ
ب صلةِةكا خاثاٌذى ِؼٗاس دبني...

84

داضتانا يةضتيَو كويظى
ب َِٗظةكا ئاطشى ه وَ ٌَٗشى
ئةص ر ٌاخىَ خٕة سةظٗي بةسةف
داطتاٌا ِةطتََٗ كٕٖظى ِةلكشً
ظٗاُ..
ئاػؤخ..
ضاظةسىَ كشُ..
ب َى دةٌطى ئاصساٌذ
ه ٌاظ ب َى دةٌطٗ َى
ئاكٍذى بٕٔى
ى دبٍٗي
ٌة سؤرا تة ه سةِةٌذ َ
ِةتا طٗتافكا تة رى ٌابٍٗي.
ئةص دىَ ظ َى دلٕظاٌٗا
وَ بٕ تة ِةى كٕرً
ٔ ض تؼت ٌةػََٗ
85

ظ َى بَٗذةٌطٗا خٕىل طشتى
ىل وَ دا
دد َ
ظةكٕرٖت ..
ضةٌذ ػةظ بٕسَٖ
ٔ ئةصا ه ِٗظٗا بةسةبةٖاٌا تة بًٕ ..
ى
ه تاسٖاتٗ َ
وَ دخٕى ٔ ػةظةٌطا تة ٌة ِةالت ....
وَ دظَٗت تة ه بريداٌكا خٕة ظةكةً ...
دَٖىىَ تةٖ َى دٌَٗشٍََٖٗ وَ دا ضاٌذى رىَ ببةً ...
ى تة ب ِةس صواٌةكى ربريكةً
تٗجََٗ ٌاظ َ
ِةسٔةكى تة بٕ ئاػٕث َى ٌةدس كشمية
ٔ تادا عاػكا ئاػٕثةكى
ه ِةوى رٖٕاسا ه طةسى كشمية.
2111\6\6
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شاشادة
دِٔى دطََِٕٗ وٍذا دطؤت:
دٌَٗظ سٌٔذكََٗ تة دا ِةطح دىَ بةصُ ٔ
دٌَٗظ ِةس لٕتذاٌةكىَ دا
ى كةظٗت
ػةظةكا تةس د َ
ىل وَ دٌَٗظ ثةساطََٗٗ وَ دا
دَ
بٍّةكا كٕٖش ِمكَٗؼا ٔ
ئةٔ ػةظا تةس
لظةس ثؼتا ِةطجى ئةص بشً ٔ
فشِاٌذوة ٌك
طتَٗشةكا رٌٕى ه والبضٕٖكا
ِةٖظةكا طةِؼتى صاى
ضاظََٗ ٔى طاصى كشوة
طةواٖةكا ػَٗت
87

ب دٔٔدىل ثةٖا بًٕٔ دةطت َى وَ طشت ٔ طٕت:
ئةص طٗبةسا خةٌََٔٗ تةوة ,ػاصادةٖا دىلَ وَ
ى خٕ بمٍذكة ئامساٌى ئةٔ دّٗاٌا تةٖة.
طةس َ

2111/6/15
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ضازةنظيَطةكا بةزشة
وَ ٔةطا ِضس دكش
كٕ ئةصا ددّٗاٌةكا ػٕٖؼةٖذا
ىل دةوا تة تال خٕة ٖا ػةِذىَ
َ
ب دّٗاٌَٗذا ئٍٗاٖة خٕاس
ػٕٖؼة بزكى ٔ ِٕٖش ِٕٖش
ى بةسباى
ٔةكى ثٗؼ َ
ب صظشؤكةكا ثائٗضى
كةفتٍة خٕاس.
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خوشى
ِةسدةً ٔاُ دطؤت:
كةغ ب خٕصٖا ٌةطةِؼتٗة دٕٔتََٗ كةصٖا
ىلَ بأةسٌاكةً ئةص خٕ بٕ بةِةػت َى رى
خٕة ب طٗتافكا تة رى ٔةسكةً.
*

91

دبيَرى
دبَٗزُ ٔةسٖظ َى دسةٍٖٔى ٖىَ كٕستة!
ى دسَٖزتشة؟
ض وا دسةٔا تة ر ٔةسٖظََٗ ظ َى دٌٔٗاٖىَ ِةوٗ َ

91

باوةزى
ساطتة ض ر دةطت َى وَ ٌاَِٗت
ىلَ بأةسٖا وَ ب ٔ َى ضةٌذ َى دَِٗت
كٕ ض داسةكىَ بأةسٌاكةى دىَ بأةسٖا وَ ب تة َِٗت...
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ذظاى
طةسََٖ ِةوى دةوا دضى ٔ
ئةٔ دةوََٗ واَٖ
ى ضاظََٗ وَ
ه ٌاظ كٕرٖ َ
دبٗة وَّٗظاٌةكىَ
طاس ٔ ٌة ه ٔةخت َى خٕة ِاتى
ىل وَ دا ٔ
ٌة دَِٗٗة دٌَٗظ د َ
ٌة خةٌََٔٗ وَ بةالظة دكةى
ٌة ضاظََٗ وَ ب دٖتٍا خٕة ػاد دكةى
ض ه تة بكةً؟
ٔةكى ضٗاٖةك َى بةفشطشتى ,كةظشةك َى تزى كةظاه
ب ِأسََٖٗ تشغ ٔ دصى َِٗظ دكةٖة وَ.
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ظااليى
ر بَٗذةٌطٗا تة دتشطي!
طاصٖةكا ئاط َى ٖة ٌَٗشٍََٖٗ تة
بَٗذةٌطٗا تة ظاالِى ٖةكىَ ِةه دكٕلٗت
ٌضاٌى رى صٔى ر بريا تة ضًٕٔ
ِةسطاظ ب دةطتةك َى خاىل ٔ
ئَٗكىَ ض تَٗذا ٌة ظةدطةسً.
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نصا تو كى؟
ٌضا تٕ كى ه ئاسواجنَٗت وَ دطةسى ٔ ظةدكٕىل؟
ئاسواجنََٗ وَ بةسصةٌة ٔ سَٖظٍٗطَ
ٌضا تٕ كى ِةلبةطتََٗ وَ دظةٌى ب ئأاصةك َى وةلٕٖن؟
ئةص رى ٔةكى ثةٖظا دطرتاٌ َى دا دصظشً
ى د ئةػكةجنا ضاظََٗ تةدا دمبة صَٖ
ٌضا تٕ كى ئةٔ َ
ٔىَ ثةسداخا رةِشىَ ظةدخًٕ  ...ىلَ ث َى ٌاوشً
ئةٔىَ ه صٔصاٌا وَ ظةدبٍٗى طٕلةكا ٌاٖاب
تٕ رى ٔةكى كٕطاسا بةفش َى ضةٌذ ِةه بى
ى دطةه خٕ دٍِٗى..
سةٌٗ َ
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ثةيظني
طؤت :ثةسطالة صةسٖ َى كٍاسََٖ طةٍِٗا تة.
وَ طؤت :سةظؤكَ ,طةس تٗظاسَٖضكا رى ٌابٍٗي ئأسََٖ
تة.
طؤت :ػةٖذاٖ َى طشٌزَٖ ٔ ئةٔ بِٕاسا ب ئةٌٗاتةظة وة.
وَ طؤت :د ِةوبَٗضا تةدا ػني بُٕٔ طٕلََٗ بِٕاسا وة.
َاتةكىَ داواى
طٕت :خةُٔ بٕى ,طٗتافكا سٔرََٖ ٔةل
ِةسدةً وَّٗظاٌ َى دةوََٗ وَ بٕٔى.
وَ طؤت :ض داس دِضسََٖ وَ دا ٌةبٕٖٔة ضشٖظك ٔ ب
طاٌاِى ظةوشىِ ,ةتاظ ٔ ئاظابٕٔى.
طؤت :ب خَٗشِاتى ٔ غَٗش ب ضى صةسٖىَ ثَٗك ػاد بَٕٖ
بِٕاس ٔ دٖٔش بَٕٖٔ ثائٗض..
2119/3/3
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ضهاز
وَ خٕة ه ِةوبَٗضا باِؤصةكى ظةكَٗؼا ٔاسةك ه وَ
ِاتة دصَٖ..
َاتةكىَ بىَ طةس ِةوبَٗضكشة كٍاسةكى داس ضٍاسةك
وَ ٔةل
ػني بٕٔ..
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وةالت
ٔةالت خـاكــة ,خـةٌٔـة ,خـٕٖـٍــة
ٔةالت طـٕلـة ,طـٕلةِـة ,طـٕسة
ٔةالت ئـَٗـكـة ,ئـاطـشة ,ئـٕوٗـَذة
ٔةالت ٌـاٌـةٌ ,ـاوـٗـظـةٌ ,ـالـٍٗـة
ٔةالت ضـٗــاٖـة ,ضـشاٖـة ,ضــاظـة
ٔةالت دٖشؤكة ,داٖكة ,دادثةسٔةسٖة.

2111/12/3
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ذبريكسى!.
ه ِةوبةس خٕدٖك َى
ى خٕ ٖىَ كةظَ دطةسً
ه ٌاخ َ
ه دةسبشٍََٖٗ ثاقزََٖ صاسٔكٍٗٗىَ
ه ظٗاٌةكا دٌاخني وَ دا
ٔةكٕ ِةطجا دبةصٖنت
ه بٕٖكة ػٕٖؼة كا كشٖظتاىل
دخةٔساضٕى
بةسةظ دّٗاٌا بىَ خةٖٔىَ
ػةظ َى دةطتّةالتا خٕة
ردةطت دا
ٔ سٔر رى ئاظا بٕٔ
ى
بابةلٗظكةك َ
ِٕػذاسٖةكا ثَٗؼٕةخت
بٕ بةسَٖظةبٌٕا ظٍٗةك َى
99

سا َِٗال
دٌاظ تابمٕٖةكا
بِٕٗىى ٖا بىَ سةٌط
تَٗذا ِةوى سةٌطََٗ رٖاٌ َى
حةلٗٗاَٖ
ٔ ِمي رىَ ضٕٔى
تٍ َى ربريكشٌةك
وَ رىَ قٕستاه دكةت .....

2112/3/3
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ديَم
ى ِٕظ
بٕ ئةسدةك َ
بٕ بارَٖشةك َى دٖٔش ...
بَٗضاسً
ر طّٕسٍََٖٗ
وشٔظاُ ,
ٔ ضًٕٔ ..
لظةس
لَٗظا سٖٔباسةكا
دسرَٖٗتة ٌاظ
خٕدٖك َى سأةطتٗاً ..
سةٌطظةداُ
111

ب ئاوادةبُٕ
ٔ ٌةئاوادةبٌٕ َى
لظةس ئاظىَ دلةٖضُ ..
ضاظََٗ خٕ
طشتَ
ى
دا ٔ َ
ى
رَٖشئاظبٌٕ َ
ب سٌٔى ببٍٗي ..
ِةطت
ب ػٍٗني بشٍٖا
ٔ فشةػٍٗا باي ..
ٔ ٍِذةك دَٖىََٗ
تٍىَ بٕ داسةك َى
بٕ طشٌزٖي
دا كَٗمبََٗ خٕ
ربٕ ٍِذٍٍٗا
دىلَ وَ قٗر كشى ..
112

ئةٔ دَٖىََٗ
ثؼت طٕٓ ِاظَٗتني
ه صةظََٗٗ
طٗاٌىَ وَ
طٕه ضٕٖضةكا
دضٍَٗ

2112\2\21
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ظياى
حةص روَ بكة ئةظشٔ ٔ طٕباِى
ٖاُ وَ ربريبكة ِةتا ِةتاٖ َى ..
بَّٗمة عؼكا وة دةو َى خٕ بزٖت
ى سٔراٌة بذىَ
قٕٖت َ
دا بٍّٗا ظٗاُ ٔ حةص َى ِمكَٗؼٗت
حةصرىَ كشُ طةسكٗؼٗة
دٖشٔكا ربريكشٌ َى دطّٕسٖت
ٔ ثَٗك دٍِٗى تة ظة
ٔ بةسةظ دّٗاٌََٗ دي دبةت ..
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طةٖشٔ طةوةسة
ِةظذرٖا ٖاطاٖني طشٔػتى
ٔ وشٔظاُ دكةت
ٔةكى باٖى ر ٌؼكةكٗظة دَِٗت
سٔخظاسىَ دلذاسةكى
ه طةس دٖٕاسََٖ فةلةكى دٌةخؼٍٗٗت ....
2112\5\5
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ناظةزوك
ثَٚؿطؤتّ اااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
غًٞا ز ٞي غنَٚطٝكا ز ّٙااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
هتٙٞتتالُٞك َٟختاثتتاُس اااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ت٘ ااااااااااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
بتٞهط َّٚزٙتاهَٚتلنٞكت َٟاااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ٔٚتتاُتا تت٘تبتُ٘ٗتت َٟاااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ًري ٓٞا ئٞؾوا ُٞثْٞااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
َٚطغ َٟكيٞكا بٝٗ َٟهَاش اااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ٓتتتتَٚتتتتتس ٠ااا ٓتتتتتَٚتتس ٠ااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
زٓتتتَٚتت ٗ ٟزضتتتت ٟااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
تٞشْاا زًٓٞتبتَٚتعا زٙٝتلا ًِسا اااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري
ًعطّ ٞا
تاضٙػناُا ت٘هٞكا غ٘ض ااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ه٘ض ّٙااااااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
بتتتتاختتت َٟبتتتطٙتتتِتتت َٟاااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ٗاضً َ٠تتتّ ٓتتت ٞتتتاهتً َٟتتتّ ا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ُتتتت ٞئتتتتٞظَ ااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
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زظاُتتتتتتٍ ااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
تتتَِٔٚتتا ئٞؾتتوتتتا تتتتت ٞااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ٓتتٚتتتا زضُٝتتتط ااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ت ٞؾاز بَ٘ٗ ااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ٗٝخنٞن ُ ٞبؤض ٠اااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ظاً َّٚثٙٞظا ؾٚاْااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ٗٝضظ َّٙتطغ َٟااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
باااا ش ّٙااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
غٚنا لا ت ٞش ًّ ٠زٓٞشِٚٙت ااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري
ًعطّ ٞا
زب ِّٚاااااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ش ضشَك َّٚئ ٞاُ ِٞٚاااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ز َٝاااااااااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ًّ ز َٚت اااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ب٘ ٚاُ َٟثاك َ ٟباب ًّ َٟااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
هتتتتتٙٞتتالْ ااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ٔٚاُتتتا ٘تبتُ٘ٗتت َٟاااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ُتتتاًتتٙٞتتتٞكتتتا تتتٞكتتتط ٠اااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
زٓتتتَٚتت ٗ ٟزضتتتت ٟااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
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كتتتتٞضُتتتت ٞاال كتتتٞظ ٗ ٠ختتتُٗٞتتتتتا اا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري
ًعطّ ٞا
ٓتتتَٚتتتوتتب ااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ٗ ئت َٞتتَٚتم ُتاكتتٙٞتّ اااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ئ ٞ ٞئٞظَ ااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ِٓسٝن ااااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ًٓٞبَٚعا ٘ض ٞك ٟااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ٓعض ااااااااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ٞضً ٟااااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ؾ ٗ ٞضٗش ااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ٙتتتتتتتتتٞن بتتتتتتتتتاظ اااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
بتتتتتتتتتتتتتتاٗٝض ٠اااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
تتتتتتت ٞتتتتتٞضٙتتتتتتاْ اااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
بؤ ااااااااااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
بَٚص ًّ ٝت٘ ز  َٟٚاااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
زاغناُا ٓٞغن َّٚك٘ٙظ ٟااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ؾاظاز ٝاااااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
ضاضُٝظَٚػٞكا بٞضظ ٝااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
خ٘ظ ٠اااااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط ع ٞٚسري ًعطّ ٞا
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زبَٚصْ اااااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط
باٗٝض ٠ااااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط
ش اْ اااااااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط
االٓ ٟاااااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط
ُعا ت٘ ك ٟاااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط
ثٙٞظب ااااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط
ضِاض اااااااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط
ٗٝالش ااااااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط
شبريكطْ اااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط
ز ٍَٙااااااااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط
ٚاْ اااااااااااااااااااااااااااااا خطأ! اإلؾاض ٝاملط
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ُ )3ظَٚصٝن ًٞغناُ ٞي زَض ُ٘بٞزا عٙطٞ /٠كؤهب ،زا اظي عً٘ٞض تت
7112
 )7خ َُّٚٗٞتاظٞٓ /٠هبٞغت ،ضٗخ٘ؾ َٟظٙظاض تت 7112
ٝٗ )1سٞضٝن ز ُٔ ََِّٚٚٚزٝي ٟزا /ضٝخِٞ ٗ ٞكؤهبٙ ،اغط َ٠حٞغ ُٟٞتت
7112
 )2بٚا  َٟخ٘اُسُٞ /َٟكؤهبٞ ،الي ًػن ٞا تت 7112
 )3هبٞض زٝضاظِٙلا تَٚلػناْ /خ٘اُسَُٙٗ َّٚص ،ٟٙٝغٞالَ باال ٟٙتت 7112
 )4خ٘اُسُطٓٞا بطغٚلطُ /َٟضريَن ،قسٙق حاًس تت 7112
ٓ )5عض ٗ زٙآ /عض ٗ ضٗٝؾُٞبريٙا ؿن ،ٟزا عاضف حٚن٘ تت 7112
 )6ضُٞس ضَٞٚٙن بؤ زٝيٞ /ٟكؤهب ،قبٚح ذلٌس حػّ تت 7112
 )7بٞضثٞضٝكُٗ َٟسا ش شٙاُِاًا غٞه ٌَٟٚئٞ ٞض /َ٠ضريَن ،اُ٘ض
ذلٌسطاير ت 7112
 )31ضُٞس خ٘اُسُٞن ؾَٝ٘ٚكاضٞ /٠كؤهب ،غناض عو ٟتت 7113
 )33شاُ َّٚغِٚآ /َٟٚضًَاْ ،حتػب ُا ؿل ٟتت 7113
 )37يكل ًّ بالز اهِط ؼ ،حػّ غوٚظاُ(ٟالطبعة الثانية) تت 7113
 )31ؤتاض َّٙضٝخِ /ٟٙٞكؤًٞهٗ ٞتاضٓ ،ؤؾُٞط ؾَٚذ ذلٌس تت 7113
ٞ )32ضٙاُٞن ز ُا باس َٟئٞزٝب َٟك٘ضز ٠زا ،ضٝؾٚس ِس ٠تت 7113
 )33غؤتِط /ٖٞضًَاْ ،بوِس ذلٌس تت 7113
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 )34غٚاثؤؾ َٟظٌَٙاض /٠ضريَن ،زا اظي عٌط تت 7113
 )35ؾاُؤٙا ٓ ٞيٞضر ٗ ضُٞس زٙا /غٚاض متط تت 7113
ٚ )36اْ ز زًٞٝك َٟشاُساض زا /ضًَاْ ،ذلػّ عبساهطمحّ تت 7113
 )37تٞكِٚلا َٚ ٞطاُ َٟز ك٘ضتٞضريَك ( َّٚاظي عً٘ٞض )٠زاٞ /كؤهب،
ُٚ ٞػا ئٚػٌاعٚى تت 7113
ًَٚ )71ط ٗ ٠ك ٞؤن /ضريَك َّٚظاضَكاْ ،زا عبس ٠حا  ٟتت 7113
ٞٓ )73شز ٝضٚظاُؤك٘ َّٚض ا /ضريَن : ،ذلٌس عبساهو(ٞضاثا زٗٗ )َ٠تت
7113
 )77ضٗغن ًَٟٞظاةَ /زا عاضف حٚن٘(ضاثا زٗٗ )َ٠تت 7113
 )71ؾِٔٚا ضٚا َٟٙغث /ٟضريَنُ ،عاض ذلٌس غعٚس تت 7113
ًٞ )72ػٞض َ٠غ /َٟٚك٘ضت ٞضريَن ،خاهس قاحل تت 7113
 )73ئ ٠ٞضَش ُٞض ٞئا ا /ثٞخؿاْ ،غٞالَ باال ٟٙتت 7113
 )74ش ضٗٝؾُٞبريٙا ك٘ضزٞ /٠كؤهب ت ؤتاضُ ،ا  ٟطٌ بٞضٗاض ٠ت
7113
 )75ظاضَكٔٚ َّٚاُا ئاؾن ٗ ٟئاؾؤثٞ /َٟكؤهبٓ ،عض اْ عبساهلل ت
7113
 )76زٓؤن ز غٞضبؤضاْ زا /بريٝٗٝض ،٠قسٙق حاًس ت 7113
 )77ان زضَٙسا ٗ ٓٞه٘ٝؾاُسْٞ /كؤهب ،زا اظي عٌط ت 7113
 )11زاٗٙا ؾتتٞض اُٞك /ٟضًَاْ ،عكٌت ذلٌس بسي ت 7113
 )13ثَٚو َّٚضٝخِ /ٟٙٞضٝخُِ ،ٞعٌت اهلل حاًس َُٔٚو ٟت 7113
 )17زًٝا َٓٚؿنا ٚاُٝٗٞض زؾٚاْ باخظّ /ضٚظاُؤكً َّٚوو :ٗ ،ٟحَٟ
ع ط ت 7113
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 )11بٞض
7113

زٝي َٟخؤًاة /زٝق ٗ ؾطَ ٞكطْ ،ئٚربآ ٍٚئٞمحٞز

ؤ،

ًٌََٚٚ )12نٚلؼ ،ش ٓعضكطُ َٟتاك٘ ئاٙسٙؤهؤ ٚا /َٟٙزا اظي عٌط7113 ،
 )13كٞهنؤضاا ُاغتتٚؤُاهٚعَ ٗ عٞضٝبلتطْٞ /كؤهب ،عٞبساي ُ٘ض،٠
7113
 )14ثٙٞظ َّٚب َ ٟثٞضزٞ /ٝكؤه َِّٚٚضٝخِا ئٞزٝب ،ٟعبساخلاهق غ٘هناْ،
7113
ُ )15ظػا ز ضا َُٚ َّٚط ع َ٠زاٞٓ /هبٞغت ،بٞؾري ًعٗٙط7113 ،٠
 )16ش ٞهػ ٞا بٞضخ٘زاُٞٓ /َٟهبٞغت ،ضًٞٝظاْ عٚػا7113 ،
 )17ئ َ٠ٗٞزشًٚٞٓ ٠ا /ك٘ضتٞضريَن ،قبٚح ذلٌس حػّ7113 ،
ُ )21صٙاض ٞض /٠زا اظي عٌط7113 ،
 )23بٚػت غاي ٗ ئَٚظاضٝن /ضًَاْ ،قرب ٠غوَٚظاُ7113 ،٠ٞ
ُ )27ظَٚػب ز ُا بٞضا ُظٚػٞض َّٙخ٘زاُٗٝس ٗ هَٚطٞضٙاْ ي ئاظاز/َٟٙ
ٞكؤهبٓ ،ؤؾُٞط ؾَٚذ ذلٌس7113 ،
 )21ش ضريَكً َّٚوو َّٚٙ ٟولوؤض /٠مجٚى ذلٌس ؾَٚالظ7113 ،٠
٘ )22آط املبسعبًِ /ايؿاش ازب ،ٞٚا اعٚى باز7113 ،٠
 )23زز َُّٚٞثٞضِ /ٟضريَن ،كٚظ ٟعاضف7113 ،
 )24تري ش كظاُا زٗٝؾ ٗ َّٚٚبٞض تٞٓ /ًّ َِٞٚهبٞغت ،غٞملاْ كؤ و،ٟ
7113
 )25ك ٞاهٞك َٟضٗٙؼٞٓ /هبٞغت ،ؾ٘كط ٠ؾٓٞباظ7113 ،
 )26زٗٝهٞش ٗ عؿوٞكا كِ ٞاضٞٓ /هبٞغت ،زٙٝلا زاهٚا7113 ،َٟٙ
 )27ؾ َّٚ ٞب َ ٟخٞٓ /ٗٞهبٞغت ،بٙٞاض با 7113 ،ٟ
 )31ئاظضاُسُا بُٞسًٝآُ /َٟعض اْ7113 ،
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 )33ضاخ َٟضَش زثٙٞظٚتٞٓ /هبٞغت ،ؾًٞاي ئاكط7113 ،ٟٙٝ
 )37زٗٗ ضًٞلٓ َّٚا ٚبْ٘ٗ ٙاخٚبْ٘ٗ /ئًٞب عبساهوازض7113 ،
 )31ضاغن ٗ ٟتاالْ ،قبخً ٟطاز7113 ،
 )32ز ٝنٞضا ب َٞٓ /َُٟٚٓٞ٘ ٟهبٞغت ،عبساهطمحّ باًٞضُ7113 ،ٟ
 )33ظًاْ ٗ ظًاُظاُ /ٟعبساه٘ٓا خاهس7113 ،
 )34ئ ٞب ،خً ٗ َٞطْٞٓ /هبٞغت ،طيب زٝؾناُ7113 ،ٟ
 )35ظِٙساُا بي٘ٙمٞٓ /هبٞغت ،ععٙع خٞدلظب7113 ،
 )36عؿق ز بٓٞؿنٞكا ٘ٙت٘بٚا ٟٙزاٞٓ /هبٞغت ،وصطفى غو7113 ،ٍٚ
 )37ئٞظ َ٠ز ًٓٞبَٚعا ُٓٞاغ َّٚت ٞزا /ضريَن ،ا اعٚى وصطفى،
7114
 )41ضًَاْ ي زٞ ٝضا بٓٞسِٙاْٞ /كؤهب ،ضًٞٝظاْ ح7114 ،ٟ ٞ
 )43ضاٙا ؿن ،ٟتَٚط ٗ ٖٞثَِٚاغب ٗ ٘ٓؤض ٗ ّٙثٚظاُا ظاُػنٞ /ٟكؤهب،
ًػوٍ باتَٚو7114 ،ٟ
ٞٓ )47هبٞغتتن َّٚضُٝطتبٓ /ؤظاْ :ٗ ،تُٞطٞظاضً َ٠اض7114 ،ِٟٙ
 )41تِ ٞلٞضا كتت٘ضزُٞ٘ٓ ،ضًُٞسا بٞضظٞ /ٝكؤهٚتتًّٞ :ٗ ،غع٘ز خاهس
٘ة7114 ،
 )42ضاثًُٚٚٞٞتتَت ضٗٝؾتتُٞبريَٙت ز ٝتتٞضا بٓٞسِٙتتاْ (/)7111-3713
بٚتتبو٘ طا ٚاٗ ،ق  ٟحػّ ضز7114 ،َِٟٙ
 )43ؾ ٞا طٙؿن ٞض ٝب /ضريَن ،ا اعٚى غوٌٚاْ ٓا اُ7114 ،ٟ
٘ )44ه٘هلا ئاهؤظٙا /٠خاهس قاحلا 7114
ُ )45ظَٚصٝكا باضآُ /َٟؤظاْ ٞٓ ،اي ِس7114 ،٠
 )46ضَشٓ /ؤظآْ ،ؿٚاض ضَٙلاُ7114 ،ٟ
 )47عؿق ي شَٙط ثطا ضِ٘ٚز /َ٠بوِس ذلٌس7114 ،
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ٝٗ )51ضظ َ٠ئُ /َِٟٚ ٞؤ وَٚتُ٘ٙ ،ؼ امحس7114 ،
 )53ئ ٞػاُٙٞا غظاُ َّٚبِسٝغن /َٟٚجنٚب باال7114 ،ٟٙ
 )57خُٞٗٞكا ئًٞطٙل ،ٟضريَك َّٚععٙع ُػب :ٗ /خري ٠ب٘ظاُ7114 ،ٟ
ٓ )51عضِٞٙن ز ظًاُ َٟك٘ضز ٠زا /ضؾٚس ِس7114 ،٠
 )52خاًُ ٟاًؤغنا َٟٙغًَٞٚٚب ًَٞ /ؾٞضٝف7114 ،
 )53ش ئاٗاظ٘ َّٙآُ /َٟٚؤظاُُ ،َّٚا  ٟطٌ بٞضٗاض7114 ،٠
 )54ثَٚساضُ٘ٗٞن هػٞض ِٓسٝن بٞهطُٞاً َّٚٙٞتاٙبٞش ك٘ضزاُظ/ٞ
ٞكؤهب ،زا قالح ٓطٗض7114 ،٠
ًٞ )55ؾا بؤكآْ /ؤظاْٚٓ ،ظ ٟبٞضٗاض7114 ،٠
 )56ئ ٗٞظٝالً َٟز ٞي خؤ هَٚم ٘زا /ؾاُؤ ،غٚاض تًٞٞض7114 ،
 )57ثٞه َّٚعؿوٓ /َٟؤظاْ ،زضباؽ ًػن ٞا7114 ،
 )61ؾ َّٚ ٞغاض /ضًَاْ ،حٞغ ْٞئٚربآ7114 ،ٍٚ
ٓ )63ؤظاْ بؤ زٝالةَٓ /ؤظاْ ،خاهس حػب7114 ،
 )67باهؤهلا ؾٞكط /َ٠ضريَن ،حػّ غوَٚظاُ7114 ،ٟ
 )61حٙٞطاُؤن ُاً َّٚٙٞئِٚ ٞساضاْ /ئٞزٙب عبساهلل7114 ،
ً )62طْ ز يؿوٙٞا ثازؾآ ٟزا /ضريَن ،ذلػّ عبساهطمحّ7114 ،
 )63ضٚظاُؤكا ا َٟٙغؤض /ولو٘ض ،مجٚى ذلٌس ؾَٚالظ7114 ،٠
 )64غٞه٘ا َٓٚـ بٞالهٚػلٞٓ /ٞهبٞغت ،هوٌاْ ئاغٔ7114 ،ٟ
 )65بوَٚاْ /ضًَاْ ،ثٞضٗٙع ٔٚاُ7114 ،ٟ
 )66هٞعوٚداُا ؤ  /ٟٙٞضريَن ،وصطفى باًٞضُ7114 ،ٟ
ٞ ٞ )67ض /ضًَاْ ،ؾآب بٞكط غ٘ضٝكو7114 ،ٟ
 )71يٞزٝضا ًّٓ /ؤظاْ ،غٞملاْ ؾَٚذ ً7114 ،ًٟٞ
 )73بَِٔٚؿم٘ /هلوؤض ،ذلٌس حػّ بِا 7114 ،ٟ
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 )77ئاضًاُنٓ /ؤظاْ ،غٞبطٞٓ ٞٙكاض7114 ،٠
 )71باك٘ض َ٠زيٓ /ؤظاْ ،زهؿا ٘ٙغف7114 ،
 )72خُٞٗٞن بِ ٞؿ /ٟضريَن ،عكٌت ذلٌس بسي7114 ،
 ََُِّٚٚٚٔ )73خآً /٠ٞؤظاْ ،غٞبطَُٚٔ ٠و7114 ،ٟ
ُٞٓ )74اغٞن ز ثٞضغنطٓٞا ؾعط َ٠زا /خ٘اُسَُٙٗ َّٚص ،ٟٙٝغٞالَ باال،ٟٙ
7114
 )75ؾؤضؾ َّٚباضظآْ /ؤظاْ ،حٙٞسٝض ًٞت7114 ،ِٟٚ
 )76عٞؾوا ً ٞضطاٞٙك َٟظٝضازٝؾن /ٞٙ ٟك٘ضتٞضريَن ،ئػٌاعٚى
ًػن ٞا7114 ،
 )77تُٔٞػناْٞٓ /هبٞغت ،كًٞاي غوَٚظاُ7114 ،٠ٞ
 )311ضَغن َٟ ًٞظاي٘ /هلوؤضًٚٞ ،و َٟحا 7114 ،ٟ
ً )313واالش ُوس /ٞٙدلٌ٘ع ٞاهلنا 7114 ،
 )317بٞض ؤت َّٚٚٚكؤضٞضٝك ٟزٝؾنِٞٚب٘ٗٓ /ٟٙؤظاْ ،ا اعٚى تآا
ؾآب7114 ،
 )311ز ٝض ُابٔٚػّ! /ك٘ضتٞضريَن ،تَٚو ٟغاحل ً٘غا7114 ،
 )312ؾٞ ٞكا بُ َٟظَٚصٓ /ؤظاْ ،الٙق ًٞاي ك٘ض7114 ،٠ٌَٞٙ
 )313ثاضازٗكػٚعَ ٗ تَٚط َ٠ٗ َٟٓٞز ٓؤظاُا ُ٘خي٘اظا ك٘ضز ٠زا ي زٞ ٝضا
بٓٞسِٙاْٞ /كؤهب ،عػٌٞش خاب٘ٗض7114 ،
 )314زَغٚٚا باضظاُ ٟز غِسَيا ثٚالٙ ٟٙا غناه ِٟٚزاٞ /كؤهبٝٗ ،ظٙطَ٠
عٞؾؤ7114 ،
ٞٓ )315هٞبيٞٓ /ٞهبٞغت ،غٙٞسا َٟ ٙكٞهٞف7115 ،
 )316ضا  َّٚغٚنا ل /َٟضًَاْ ،تٞحػب ُا ؿل7115 ،ٟ
 )317باك٘ضٞٓ َ٠هبٞغنٞٓ /َٟهبٞغت ،ئاضش ْٝئاض7115 ،٠
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ٞ )331ضٙاُٞكا بٓ َٟؤز /ٝضريَنٚ ُٞ ،ػا ئٚػٌاعٚى7115 ،
 )333غ٘ض ٝبطِٙا ؾ ٞا ًّٞٓ /هبٞغت ،غٞه٘ا ٘ة7115 ،
 )337عٞؾق ز خو٘ٓٞ ٝا ًطُ َٟزاٞٓ /هبٞغت ،ئاؾنٞ ٟضًا 7115 ،ٟ
 )331غطٗز َّٙضَشٓٞالت /ٟضريَنٞ ،الي ًػن ٞا7115 ،
 )332ئاضٙاُا غِ٘ٚض َّٙزٗٗضٞٓ /هبٞغتًٞ ،غع٘ز خٞهٞف7115 ،
 )333ئاٗاظ َّٙخاً /ٟٙٞهَٚلؤهبُ ،عٌت اهلل حاًس َُٔٚو7115 ،ٟ
 )334بٙٞنا غٚػٞبآُ /َٟعض اْ7115 ،
ٞ )335ض ت٘ ًابآ /٠ؤظاْ ،غٞملاْ ؾَٚذ ً7115 ،ًٟٞ
 )336هٞؾ َٟؾٞٓ /َٟ ٞهبٞغت ،غٞالَ باالَ7115 ،ٟٙ
 )337زاه َّٚٙ ٟٓٞكٞغٞك َٟتِ /َٟضريَن ،زا عاضف حٚن٘7115 ،
 )371ضُٞس ٓعض َّٙضٗٝؾُٞبري /٠ؤتاضُ ،ا  ٟتآا بٞضٗاض7116 ،٠
ٞٓ )373هل٘هِٚا ظًاُٞ /ٟكؤهب ،زا اظي عٌط7116 ،
 )377خُٞٗٞكا كٚظٞٓ /ٟهبٞغت ،زٙٝلا زاهٚا7116 ،َٟٙ
 )371ش بؤ ضَِٙظٚػٞكا ضَٚظٞ /كؤهِٚا ظًاُ ٞاُ ،ٟا اعٚى تآا ؾآب،
7116
 )372ثٞتطًَٞكطُا ُ٘ٓٞاْ /ضريَن ،ذلػّ عبساهطمحّ7116 ،
 )373ضَشاُ َّٚؾَٚنٞك /ٟتَٚلػن َّٚئٞزٝب ،ٟازٙب عبساهلل7116 ،
 )374ضَش ئا ا زبٚت زا بٔٞهَٚتٞٓ /هبٞغت ،قسٙق خاهس ٓطَض7116 ،٠
 )375باشَٙط َ٠زِٙا ٗ ضُٞس ضريَك َّٚزْ /كاضٙلاتؤض ٝضريَن ،تَٚو ٟقاحل،
7116
 )376ئ ٞب ٗ غظآْ /ؤظاْٚ ،كى ًكط 7116 ،ٟ
 )377ؤ ُٞسا شٓ /َِٟٙؤظاْ ،زا خريُ ٠عٌ٘ ؾَٚداُ7116 ،ٟ
 )311كٞثٞظ َ٠خُٗٞاْٞٓ /هبٞغت ،خًٞط َِٟٚضًٝؤ7116 ،
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 )313بُٞسٝضٞٓ /هبٞغت ،زٙا ٘اْ7116 ،
 )317غثٔٚػناْ /ك٘ضت ٞضريَن ،خاهس قاحل7116 ،
 )311حََٚبْ٘ٗ /ئٞمحٞز ٙاغب ،تَٚلػن َّٚئٞزٝب7116 ،ٟ
 )312تَٚلػت ز ُا بٞضا ؤتاضا ضٝخِ ٗ ٟٙٞضَٙباظ َّٙئٞزٝب ٟزا ،ئًٞب
عبساهوازض7116 ،
 )313ثاٚٙعٝكا ؾبٞٓ /هبٞغت ،تط ٞ ٙزَغل7116 ،ٟ
 )314ئ َٞبؤض ٟكنَٚباْ ضَٚسكّٙٞ؟ /ؤتاض٘ٓ ،ؾُٞط ؾَٚذ ذلًٞٞز،
7116
 )315ؾ َّٚ ٞثطاط /حػّ ابطآ ،ٍٚضًَاْ7116 ،
 )316ضريَكٝٗ َّٚض َٚطا ٠ش ك٘ضز ٠بؤ ئِطوٚع /ٟٙضريَن :ه٘يٌاْ ئاغٔ،ٟ
7116
 )317ز ٖٝخ /ْٗٞكؤًٞكا ٓٞهبٞغنظاُاْٞٓ ،هبٞغت7116 ،
 )321ضاثطغب ٗ ضاٗٝض طتًّ /ػوٍ باتَٚوٞ ،ٟكؤهب7116 ،
 )323تَٚلػن َّٚئٞزٝب /ٟخاهس حػ7116 ،َّٚ
 )327ثطا ئاضتا ٙاْ بٔا َٟٙطاْ /ئُٝ٘ٞض ذلًٞٞز تآط ،غ َٟؾاُؤ ٞضَّٚٙ
ٗٝض َٚطا7116 ،٠
 )321تطغا ب َٟززاْ /حٞه٘ٙ ٍٚغف ،ضًَاْ7116 ،
 )322بريٓاتِ َّٚغٞضخ٘ٝف /غريٗاْ ييؤٞٓ ،هبٞغت7116 ،
 )323ثاٚٙعا ثٙٞظاْ /قٞبط ٠غوَٚظاُ ،ٟهَٚلؤهب7116 ،
ًٙٞ )324ساُا ك٘ٗضلاْ /ئٚػٌاعٚى غوٌَٚاْ ٓا اُ ،ٟك٘ضتٞضريَن،
7116
 )325ضُٞس غنَٚطٞ َّٙف ز ئ ٞاُٞٓ َٟهبٞغنا ُ٘ٗ ٙا ك٘ضز ٠ز/ٝ
خٞهٚى زٓؤكٞ ،ٟكؤهب7116 ،
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 )326ز٘ٙاُ َّٚبؤتاُ /ٟغٞبط ٠بؤتاُٞٓ ،ٟهبٞغت7116 ،
 )327ظًاْ ٗ ئٞزًَٚ ٗ ٝصٗٗا ك٘ضز ز (ضَش ٠ك٘ضز) زا  /3731حٟ ٞ
ٞع ٞضٞ ،كؤهب7116 ،
 )331ال صا كِٗٞ ٞاضٝك َٟخًٞباض٘ /هِاض عٞةٞٓ ،هبٞغت7116 ،
 )333غِ٘ضٞ َّٙكط /٠ئٚػٌاعٚى باز ،٠ضا ثَٚل ٞا7116 ،
 )337ثٞغِ َّٚئاًٞزخاُ /َٟحُٚٞف ٘ٙغفٞٓ ،هبٞغت7116 ،
 )331ت٘ا ا ٙاض /َ٠عًٞٞض َ٠هٞعوٞٓ ،َٟهبٞغت7116 ،
 )332تٚؤضا َٗٙص :ٗ /ٟٙٝزا عاضف حٚن٘ٞ ،كؤهب7116 ،
 )333غاهؤخٞش ز حٙٞطاُؤكاْ زاًٚٞ /ى ذلًٞٞز ؾَٚالظٞ ،٠كؤهب،
7116
 )334ؾاُؤااا /غٚاض تًٞٞضٞ ،كؤهب7116 ،
َٚ ُٞ ًّ )335ت ش هٞؾ َٟت ٞبباضَ /بٙٞاض ظاٗٙنٓ ،٠ٞؤظاْ7116 ،
 )336غَٔٚطٝبُٞسٙ ٠ا بٞضزٗٝاَ(ظًاُ َٟضاً /)ٟٙٞاظي عًٞٞضٞ ،كؤهب،
7116
 )337غاكُ٘٘ /ظاز ًعٗض ،٠ك٘ضتٞضريَن7116 ،
ٞ )341ضُٓٞطا كالغٚل َّٚك٘ضزًٞ /غع٘ز خاهس ٘ةٞ ،كؤهب7117 ،
 )343ئ ٗٞثٚاٗ ٠ٝب ٞالً ٝٗٞضش ب٘ٗ /بٓٞط ً٘ ن7117 ،ٟ
 )347ضُٞس بابٞش ٗ هَٚلؤه َِّٚٚظًاُ /ٟعبساه٘ٓا خاهسٞ ،كؤهب،
7117
 )341سيىياء اخلطاب الشعرى ،د .حمىد صابر عبيد 7117
 )342ضَشاُ َّٚئٞزٝبٚاتا ك٘ضز – ٠ضٚل7117 ،ٟ
 )343ي بٞضغ لا ً ٞب ٞط باض /٠ذلػّ ي٘ضآْ ،ؤظاْ7117 ،
 )344زُٝط ٗ ٓٞهِط ا /ئاظاز زاضتاف ،خِ٘ٙسُ َّٚضٝخِ7117 ،ٟٙٞ
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 )345الشواف ...الميمة االخرية /و :ساوى احلاج ،ضريؤك7117 ،
 )346كٌٚٚا ٞض :ٗ /زا هٞظ  َِٟٚئا سضٌٓٝاُ ،ٟضًَاْ7117 ،
 )347ئ ٗٞثٚاٗاُ ٠ٞهُ ٞاٗ ضُٝط ٟتابوؤكامن غًٞا زٝكُ /ْٞاهٞ
عٞبسٗهطٝمحاْ ،ضريَكاْ7117 ،
 311 )351غاهٚا ظاُا ٗ ُظٚػٞض َ٠ك٘ضز ياُات َٟك٘ضزَ /ت٘غِ َٟضٝؾٚس،
كؤًٞهٞكا ٞكؤهِٚاْ7117 ،
ٞٓ )353ه٘ٝغ َّٚٙٞظ /َِٟٙزا عاضف حٚنؤ ،ؾعط7117 ،
 )357باخ٘ض /ٝذلػّ عبساهطمحّ ،ضًَاْ7117 ،
 )351ثَٚال ضٝفٓ /ؿٚاض ضَٙلاُ ،ٟش بريٝٗٝض َّٚٙثَٚؿٌٞض ٞٙٞك7117 ،ٟ
 )352كٌَٚسٗٞ َ٠ض /قسٙق حاًس ،ضًَاْ7117 ،
 )353زُٚ ًَٟٝي ٞخؤ زبَٚصٙت :ٗ /غاحل ٘ٙغف غؤ ٞ ،ٟكؤهب
7131
 )354بابًِ َٟؤ /ذلٌس غو ٍٚغٚاض ،٠ك٘ضت ٞضريَن7131 ،
 )355وكًى العىياى /انور حمىد طاير ،قصص كوردية ورتمجة7131 ،
 )356ئ ٗٞخاذا ٓ /َُٟٞحٞغ ْٞغوَٚظاُ٘ٓ ،٠ٞظاْ7131 ،
 )357غٗٞزاغٞض /٠خاهس غِسٗض٘ٓ ،٠ظاْ7131 ،
ُٞٓ )361اغ َّٚٙٞؾعط /َ٠عبساهطمحّ باًٞضُ٘ٓ ،َٟظاْ 7131
 )363ئ ٞش ٠زئاخ ّ /زًٔٝاش زَٙطكٞٓ ّ٠هبٞغت7131 ،
 )367ط ّٙز ثٞجنٞضَ ٜزآ /عض اْٞٓ ،هبٞغت7131 ،
 )361غنا ل َّٚئ ٞطٗ ٗ زٗٓ /ٟؾًٞاي ئاكطٞٓ ،ٟٙٝهبٞغت7131 ،
 )362ئٞظ ٗ ت٘ زٙنِٞكا زُ /٠ا  ٟتآا بٞضٗاضٞٓ ،٠هبٞغت7131 ،
 ٞٓ ُٞ )363اي ُٞاا!  /ئٞمحٞز َ٠ؾ٘ؾٞٓ ،َٟهبٞغت7131 ،
 )364ضُٞس ٘هٞن بؤ ٙاضا ًّ /غٞملاْ ؾَٚذ ًٞٓ ،ًٟٞهبٞغت7131 ،
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 )365زاضا ضى ئاٗاظ /ئٞزٙب ضٞهلٞٓ ،ٟهبٞغت7131 ،
 )366ثٙٞاهٞكا زْ تاض /٠بٚوط ٞغً٘ٗٞضٞٓ ،هبٞغت7131 ،
ٝٗ )367سٞضٝن ي ُا ثَٚطبٞغنَ َّٚظًاُ َٟك٘ضز(٠كطًاجن / )ٟاضى عٌط،
ظًاُظاُ7131 ،ٟ
 )371غَٚٓ َٟٙٞصا :ٗ /ئٞمحٞز َ٠ظٝضَ ،ضريَن7131 ،
ًٙٞ )373ساْ /حل ٍٚعبساهلل ،ضريَن7131 ،
 )377دراسات نكدية عو االدب الكوردي /وكاالت لهخبة وو الهكاد ،دراسة،
7131
 )371هَٚلؤهَٙٗ َِّٚٚص /ٟٙٝكؤًٞكا ُظٚػٞض َّٙك٘ضزٞ ،كؤهب7131 ،
 )372خٓ َُّٚٗٞالٗٙػنٞٓ /ٟهبٞغت ،غٞه٘ا ٘ة7131 /
 )373ال َٟٙز َٟٙ ٠ثط /َ٠ضًَاْ ،حتػب ُا ؿل7131 ،ٟ
 )374بَٚسٝضا ضٗٙؼٞٓ /هبٞغت ،حبط ٠ضؾٚس7131 ،
 )375ك٘ضت ٞضريَكا ك٘ضز ٠ي زٞ ٝضا بٓٞسِٙاْ 7113 – 3741ظ/
ٞكؤهب ،خاهس قاحل7131 ،
 )376دم الصهوبر /شعر ،ترمجة :بده رفو7131 ،
 )377ؾِٔٚا ؾ ٞبٔ٘ضك َّٚزيٞٓ /هبٞغت ،كُ٘ َٟضٝف7131 ،
 )711ضَٙباظ َّٙئٞزٝبٚاتٞ /َٟكؤهبٚٓ ،ظ ٟبٞضٗاض7131 ،٠
 )713ئاغ /َٟتَٚلػن َّٚئٞزٝب ،ٟخاهس حػب7131 ،
ً )717اهباتا بٞزضخاُٚاْ(ٞ /)3731 – 3711كؤهب ،زا قالح ذلٌس
غو ٍٚذلٌ٘ز ٓطَض7131 ،٠
 )711ش زٝغثَٚلٞٓ َٟتا زٝغثَٚلٞ /َٟكؤهب ،غٞبط ٠غوَٚظاُ7131 ،٠ٞ
 )712هبٞض تَِٔٚا بٞضغظ /ٝٗ َّٚكؤًٞه ٞزٙساض ،هوٌاْ ئاغٔ7131 ،ٟ
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 )713ثؿٚل َّٚغنًٞبؤةَ ش ٠هٞسٞضْ /ضريَن ،ئػٌاعٚى غوٌَٚاْ ٓا اُ،ٟ
7131
 )714زٙاضزا ًطُا ظًاُاْٞ /كؤهبٞ ،ضٓاز حا 7131 ،ٟ
 )715خٞضٙبٞٓ /ٟهبٞغت ،ئٞهِس ًعٗض7131 ،٠
ٞٓ )716ثاض َّٚٙٝباضاُٞٓ /َٟهبٞغت ،زا عاضف حٚنؤ7131 ،
 )717خ َُّٚٗٞؾ٘ٞٓ /ٍٙهبٞغت ،زٙٝلا زاهٚا7131 ،َٟٙ
 )731زٝضا ٞن ش ضٝخِٞ /َٟكؤهبُ ،عٌت اهلل حاًس َُٔٚو7131 ،ٟ
 )733ضريَك َّٚازٗ ٞض ٠بؤ ظاضَكاْ /ضريَن :ٗ ،حَ ٟع ط7131 ،
 )737غ َٟؾاُؤ ٞض /٠ؾاُؤ ،شاضَ زٓؤك7131 ،ٟ
ٞ )731غن َّٚٙٞطَن ،ضريَن ،ذلػّ عبساهطمحّ7131 ،
 )732زآَِٚاْ ز ئٞز ٗ ٝؤتاضا ضٗؾُٞبري ٠زا /ؤتاضُ ،ا ٕ ٟ
بٞضٗاض7131 ،٠
 )733ئ ٞب ٗ ئ ُٞاي /ضًَاْ ،حٞغ ْٞئٚربآ7131 ،ٍٚ
 )734ز ًَٟٝثظساُم زثٞيّ /كّ ضريَن ،قاحل ساظ7131 ،٠
ٌِٚ )735اٞٓ /هبٞغت ،غعاز غوَٚظاُ7131 ،ٟ
 )736وا بعد العرض /حتوٚق ،غٚاض متط7131 ،
 )737زٝؾنا زٗباُٞٓ/َٟهبٞغت ،عبساهععٙع ٓا اُ7131 ،ٟ
 )771ضُٞس بٞضثٞضٝن ش ضَشُاً ٞاُٚا ك٘ضز /٠ضَشُاًٞ ٞضً٘ ،٠غٞزٝق
ت٘ 7133 ،ٟ
 )773تفكيك الهص /وكاربات نكدية ،خالدة خمين7133 ،
ُٚٙٞ )777ا بُٞسًٝاُ/َٟك٘ضتٞضًَاْ ،كًٞاي غوَٚظاُ7133 ،٠ٞ
َُٚ )771عٙل ٟزًٗآٚا /ك٘ضتٞضريَن ،قبٚح ذلٌس حػّ7133 ،
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 )772ضُٞس ؤتّ ٗ ثٞشُ َّٚك٘ضزاْ ش زٞ ٝضا بازِٙاْ /ئٚسًَّٚٞٙ
ك٘ضزُ ،٠عاض ذلٌس غعٚس7133 ،
 )773خَُٚٗٞم ه ٞزٝض ٠ٝٗٝباظُ /ٞؾاُؤ ٞضٞٓ ،٠هل ٞت ازضٙؼ عابس،
7133
ً )774ريٞ /كؤهبُٚ :ْ ،لؤهؤ ًاكٚا ٚوو :ٗ - ٟغاحل ٙؤغ غ٘يف7133 ،
 )775غٚنا لا ًطَ ٞكٓ َٟا  /ٟك٘ضت ٞضريَن ،غٚثاْ عٞبسٗهال7133 ،
 )776ؾؤث َّٚضُٗسكاْ /ضًَآْ ،عض اْ عٞبسٗال3122 ،ا
 )777احملطي /ٞضٗا ٞٙكطز ، ٞٙبوِس ذلٌسا ٗٝض ٞض :غاً ٟاحلاج3122 ،ا
ة ٗٝغؤ ،غثَٚسٝكا ز ،٠زٝضز َ٠ئٚ ٞينَُ٘ٙ /ؼ ئٞمحٞزا 3122ا
 )711ةَ َ
 )713يال بٓٞسِٙا /عٞبسٗهلٞضِ ٍٙس3122 ،٠ا
 )717غظاُ َّٚكؤًٞتاٞٓ /ٟٙهبٞغت ،ضظ اض كَٚػنٛٙٞا 3122ا
 )711ئ ٞب ٗ ٗٝالشٞٓ ،هبٞغت /ئًٞٞض َ٠هٞعو3122 ،َٟا
 )712ظ ٞباٞٙك َٟكاُُ٘ٗٞٓ /ٟهبٞغت ،عاضف حٚن٘ 3122 ،ا
ٞ )713ضُٓٞطا ٓٚعاض(ُا  َّٚك٘ضزاْ) ٞ /ضُٓٞطً ،ػع٘ خاهس ٘ة،
3122
 )714اهؿٚذ ُ٘ٙؼ اهلطز /ٜزضاغ /ٞزضاغٗ ٞحتوٚق :ا اعٚى باز،ٜ
3122
 )715ز٘ٙاُا غٞضزائٞٓ /ٟهبٞغت ،بٞضٓ ٞلطْ :حتػب زٗغل3123 ،ٟ
 )716ؾ٘ثا سٞظاةَٞٓ /هبٞغت٘ٓ ،ؾِط ئ٘غ3123 ،َٟ
 )717ؾٞض اُٞك ٟغ٘ض ٠زٗٗضٞٓ/هبٞغت ،نح اهلل حػ3123 ،ِٟٚ
 )721وو دفرت االنتفاضة /قصص ،حػّ غوٚظاُ3123 ،ٟ
 )723ي ٞسٝن ش ٓٞهبٞغن َّٚؾِطاةَ /كً٘ٞكا ٓٞهبٞغنظاُاْ3123 ،
 )727ز ٞي ضطكاْٞٓ /هبٞغتً ،كن ٞا حػ3123 ،َّٚ
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 )721غِ٘ض َّٙزِٞٙكٞٓ /َٟهبٞغتٓ ،وبب بايط3123 ،
 )722ثٞض َ ٠غثٞٓ /ٟهبٞغت ،تريَش3123 ،
 )723ؤتطؤتمٞٓ /هبٞغت ،ؾٞعباْ غوٌَٚاْ3123 ،
 )357بصاضٞٓ / ٝهبٞغت – َٚطٙلُ٘ َٛغ ا 3123
 )358ك٘ض َٜغا ا ضٝعِا / َٛٙضًَاْ  -ئُٝ٘ٞض ذلًٞٞز تآط ا 3123
ً )359االُ - َٛك٘ضت ٞضريَن ً -ا س ئٞحلٙٞسٝض 3123 -
ُٞٓ )35:اغٞن ش تٚث َّٚخُٗٞا غِ٘ضاْ ٞٓ -هبٞغٞش٘ -هِاض عٞه– ٛ
3123
٘ )361هعاض ٓ -ؤظاْ  -ؾَٚذ تآط َٜؾ٘ؾٛ
 )362ضريَن  -ضريَك َّٚهٚؤُاضزَ زا ِؿٝٗ - ٛض َٚطاْ ععٝش ٘ٙغف
 )363حاضؽ اهِط ؼ  -يكل يكري - ٝزا غل اْ خوٚى ٓساٙت
 )364زاغناُا ٓٞغن َّٚك٘ٙظٞٓ /ٟهبٞغت – ؾٚالْ ذلٌس حػّ3123-
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