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مواقت  هيف ال  رحبلا  ةرايز  نكل   … دراب موي 

عيطتسي  وا ال  اهمواقي  هلمحت ال  ةمتاقلا  ءاقرزلا  جاومالا   …. يبراق تبكر 

؟؟  لعفي دق  امل 

ةمودعم  ةايحلا  يف  ةبغرلا  و 

 …. تيأر هجاومال  روص  طاقتلإ  لواح�  يلوح  تفتلأ 

ةرخصلا  ىلعأ  ىلع  ةديحو  فقت  اهتيأر 

؟؟  لعفأ امك  اهلاح  يف  ركفت  له  ىرت 

اهرعاشمك  جاومالا  كلت  نا  رعشت  طقف  ما 

اهتدحو  اهتمصل و  عجرت  ةياهنلا و  يف  نكستل  اهسفن  براحت  براضتت و 

نوكسلا  كلذ  تحت  يفخت 

 ….. نينسلا تارشع  ضومغ 

 …. نورقلا فالآ  رارسأ 

 …. روصعلا اهتفلخ  ثثج 

 ….. ةايحلا فصاوع  اهتأبخ  زونك 

!!؟  زفقلا لواحت  اهنأك  ةرخصلا  ىلعأ  نم  مدقتت 

فصاعلا مويلا  اذه  لثم  يف  ةصاخ  كلذ  لعفل  ةأرجلا  كلمت  اهنظأ  ال 

ةبوعصب  سفنتأ  رذحب  اهبقار�  مدقتت 

ةوطخب   … ةوطخ فرجلا  نم  برتقت  اهتيؤرل  رتوتلاب  رعشأ   … نكل كلذب  يلخد  ام  ملعأ  ال 

لعفت  اذام  فرعت  اهنأك  ةنيكس  ءودهب و 

… غر لويم و  نود  هيدترت  تناك  اذإ  الإ  راحتنالا  لواحت  اهنظأ  اباجح ال  يدترت  يناوجرالا  اهناتسفب  بعلت  حايرلا 

 !!! تزفق

ةحلاملا  هايملاب  تمدطصإ  ءاملا  تحت  فرجلا ..… ىلعأ  نم  تزفق 

ةديعبب  تسيل  ةفاسم  دعب  ىلع  اهتيأر  اههاجتإ  يبراقب  تعرسأ 

نم تقفأ  …. ةليوطلا ةداحلا و  اهشومر  ناتيزوريفلا و  اهينيع   … رطملا ذاذرك  هيقن  ةشه و  ةيلوفط  حمالمب  عملي  ئيربلا  اههجو 
يناحرس 

اهدحو  تزفق  امك  اهدحو  تجرخ  اهسافنأ  تطقتلإ  درابلا  ءاملا  ءاشغ  تحت  نم  تجرخ   … اهذاقنال تزفق 

رحبلا  ئطاش  ىلع  نم  تفتخإ  اهنكل  اهتدعاسم و  تدرأ 

؟؟_  يتدعاسم ةدعاسملا _… ةجاحب  نكت  مل  اهدحو  ءاملا  ةدورب  اهدحو  جاومالا  تبراح 

انه  تناك  اهنا  لوقت  خرصت و  لامرلا  ىلع  اهمادقأ  راثآ  كلذك  تسيل  ال ال   … لايخ يهأ 

يكرت  ىبأت  اههجو  ةروص  براقلا و  تدع  دمجتأ  يننأل  ترعش 

 

 



  

  

قنتخا يننأب  ترعش 
مويلا ليمج  وجلا  ……….
رطمم ال هنأ  ……..

ةمواقم عيطتسأ 
ىلع رطملا  توص 

 …… بارتلا ةحئار  ضرالا 
يف جاومالا  ريدهو 

رعشأ و  ……. راحبلا
يننوداني مهنأك 

ابناج ةرايسلا  تنكر  …….
يذلا ال يئاذح  تعزن  ..

طقف هيدترأ   ……. هقيط�
ريدملا روضح  دنع 

يئاذح تيدترإ  عامتجالل 
تلزن و ضيبالا  حيرملا 

تمدقت ديعب  تفقو 
الا و يسفنب  رعشأ  مل 

لطت ةرخص  ىلع  انا 
هجاوما رحبلا  ىلع 

يلاعلا اهتوص  ةيتاعلا 
ينيدانت اهنأك 

فطلب مدقتأ  …… تبرتقأ
وجلا عم  ىشامتي  ال 

قشي ديحو  براق  يلوح 
ال  … رحبلا يف  هقيرط 

ديص براق  هنأ  ودبي 
ريغص تخي  هبشي 

اذام مجحلا 
ىرت اي  انه  ….. لعفي

مدقتا …. مهي ال  ؟؟؟
عيطتسأ ال   …. مدقتأ ...

يف ةبغرلا  ةمواقم 
درابلا ءاملا   … زفقلا

…… لوخدلا ىلا  جاتحأ 
برضت حايرلا   …… تزفق

هايملا يتنجو 
يب فصع  شاعتنإ  @

 

 

 

 

 

 

  

  

 



كلذ نم  تقفأ  @
ىلع  @ ذيذللا روعشلا 

سفنتلل يتجاح 
عيطتسأ ينيتيل  @

كانه دبألا  ىلا  ءاقبلا 
تيأر يسأر  تعفر  @

نظأ  @ براقلا بحاص 
يننظي زفقأ  ينأر  هنأ 

عزن  @ راحتنالا دير� 
زفق و   @ هصيمق

دوسالا و هلاورسب 
هتبقر لوح  عملي  ءيش 

يهجو تردأ  @ ؟  يلا @
ىلا تحبس  @و 

يف ركفأ  انا  ئطاشلا و 
لخد  ... باشلا كلذ 
هذه لثم  يف  رحبلل 

ةاتف ال ذاقنال  ةلاحلا 
تلصو @ اهفرعي

فيك فرعأ  لامرلل و ال 
تطقتلإ  @ تلصو

تدع ةحارب و  يسافنأ 
قنتخا يننأب  ترعشل 
مويلا ليمج  وجلا  @

رطمم ال هنأ  ع@
ةمواقم عيطتسأ 

ىلع رطملا  توص 
بارتلا ةحئار  ضرالا 

يف جاومالا  ريدهو  @
رعشأ و راحبلا ر@

تنكر  @ يننوداني مهنأك 
تعزن  .. ابناج ةرايسلا 

هقيط� يذلا ال  يئاذح 
دنع طقف  هيدترأ  ت@

روضح

 

ريدملا  �  .1
تيدترإ عامتجالل 

حيرملا يئاذح 
تلزن  @ ضيبالا
ديعب تفقو  و 

مل تمدقت  @
يسفنب رعشأ 

ىلع انا  الا و 
لطت ةرخص 

رحبلا ىلع 
ةيتاعلا هجاوما 

يلاعلا اهتوص  @
ينيدانت اهنأك 

مدقتأ تبرتقأ @ 
فطلب ال

عم ىشامتي 
يلوح وجلا 

ديحو براق  @
هقيرط قشي 



ال  @ رحبلا يف 
براق هنأ  ودبي 

هبشي  @ ديص
ريغص تخي 
اذام مجحلا 

اي انه  @ لعفي
ىرت ال

مدقتا @ مهي
ال  @ مدقتأ ...

عيطتسأ
ةبغرلا ةمواقم 

زفقلا يف 
درابلا ءاملا  @

ىلا جاتحأ 
تزفق  @ لوخدلا

برضت حايرلا  @
هايملا يتنجو 

شاعتنإ @
يب فصع 

نم تقفأ  @
روعشلا كلذ 

ىلع  @ ذيذللا
سفنتلل يتجاح 

ينيتيل @
ءاقبلا عيطتسأ 
كانه دبألا  ىلا 
يسأر تعفر  @

بحاص تيأر 
نظأ  @ براقلا

زفقأ ينأر  هنأ 
دير� يننظي 

عزن  @ راحتنالا
زفق و   @ هصيمق

هلاورسب
ءيش دوسالا و 

لوح عملي   
؟  يلا  @ هتبقر

يهجو تردأ  @
ىلا تحبس  @و 
انا ئطاشلا و 

كلذ يف  ركفأ 
لخد  ... باشلا
لثم يف  رحبلل 

ةلاحلا هذه 
ةاتف ال ذاقنال 

تلصو @ اهفرعي
لامرلل و ال

فيك فرعأ 
تلصو

تطقتلإ @
ةحارب و يسافنأ 

تدع
ترعشيترايسل

قنتخا يننأب 
ليمج وجلا  @
هنأ  @ مويلا
رطمم ال

عيطتسأ



توص ةمواقم 
ىلع رطملا 
ةحئار ضرالا 

ريدهو  @ بارتلا
يف جاومالا 

رعشأ و  @ راحبلا
يننوداني مهنأك 

ةرايسلا تنكر  @
تعزن  .. ابناج

يذلا ال يئاذح 
هيدترأ  @ هقيط�

دنع طقف 
ريدملا روضح 

تيدترإ عامتجالل 
حيرملا يئاذح 

تلزن  @ ضيبالا
ديعب تفقو  و 

مل تمدقت  @
يسفنب رعشأ 

ىلع انا  الا و 
لطت ةرخص 

رحبلا ىلع 
ةيتاعلا هجاوما 

يلاعلا اهتوص  @
ينيدانت اهنأك 

مدقتأ تبرتقأ @ 
فطلب ال

عم ىشامتي 
يلوح وجلا 

ديحو براق  @
هقيرط قشي 

ال  @ رحبلا يف 
براق هنأ  ودبي 

هبشي  @ ديص
ريغص تخي 
اذام مجحلا 

اي انه  @ لعفي
ىرت ال

مدقتا @ مهي
ال  @ مدقتأ ...

عيطتسأ
ةبغرلا ةمواقم 

زفقلا يف 
درابلا ءاملا  @

ىلا جاتحأ 
تزفق  @ لوخدلا

برضت حايرلا  @
هايملا يتنجو 

شاعتنإ @
يب فصع 

نم تقفأ  @
روعشلا كلذ 

ىلع  @ ذيذللا
سفنتلل يتجاح 

ينيتيل @
ءاقبلا عيطتسأ 
كانه دبألا  ىلا 
يسأر تعفر  @

   



بحاص تيأر 
نظأ  @ براقلا

زفقأ ينأر  هنأ 
دير� يننظي 

عزن  @ راحتنالا
زفق و   @ هصيمق

هلاورسب
ءيش دوسالا و 
هتبقر لوح  عملي 

تردأ @ ؟  يلا @
و  @ يهجو
ىلا تحبس 

انا ئطاشلا و 
كلذ يف  ركفأ 

لخد  ... باشلا
لثم يف  رحبلل 

ةلاحلا هذه 
ةاتف ال ذاقنال 

تلصو @ اهفرعي
لامرلل و ال

فيك فرعأ 
تلصو

تطقتلإ @
ةحارب و يسافنأ 

تدع
ترعشيترايسل

قنتخا يننأب 
ليمج وجلا  @
هنأ  @ مويلا
رطمم ال

عيطتسأ
توص ةمواقم 

ىلع رطملا 
ةحئار ضرالا 

ريدهو  @ بارتلا
يف جاومالا 

رعشأ و  @ راحبلا
يننوداني مهنأك 

ةرايسلا تنكر  @
تعزن  .. ابناج

يذلا ال يئاذح 
هيدترأ  @ هقيط�

دنع طقف 
ريدملا روضح 

تيدترإ عامتجالل 
حيرملا يئاذح 

تلزن  @ ضيبالا
ديعب تفقو  و 

مل تمدقت  @
يسفنب رعشأ 

ىلع انا  الا و 
لطت ةرخص 

رحبلا ىلع 
ةيتاعلا هجاوما 

يلاعلا اهتوص  @
ينيدانت اهنأك 

مدقتأ تبرتقأ @ 
فطلب ال



عم ىشامتي 
يلوح وجلا 

ديحو براق  @
هقيرط قشي 

ال  @ رحبلا يف 
براق هنأ  ودبي 

هبشي  @ ديص
ريغص تخي 
اذام مجحلا 

اي انه  @ لعفي
ىرت ال

مدقتا @ مهي
ال  @ مدقتأ ...

عيطتسأ
ةبغرلا ةمواقم 

زفقلا يف 
درابلا ءاملا  @

ىلا جاتحأ 
تزفق  @ لوخدلا

برضت حايرلا  @
هايملا يتنجو 

شاعتنإ @
يب فصع 

نم تقفأ  @
روعشلا كلذ 

ىلع  @ ذيذللا
سفنتلل يتجاح 

ينيتيل @
ءاقبلا عيطتسأ 
كانه دبألا  ىلا 
يسأر تعفر  @

بحاص تيأر 
نظأ  @ براقلا

زفقأ ينأر  هنأ 
دير� يننظي 

عزن  @ راحتنالا
زفق و   @ هصيمق

هلاورسب
ءيش دوسالا و 
هتبقر لوح  عملي 

تردأ @ ؟  يلا @
و  @ يهجو
ىلا تحبس 

انا ئطاشلا و 
كلذ يف  ركفأ 

لخد  ... باشلا
لثم يف  رحبلل 

ةلاحلا هذه 
ةاتف ال ذاقنال 

تلصو @ اهفرعي
لامرلل و ال

فيك فرعأ 
تلصو

تطقتلإ @
ةحارب و يسافنأ 

يترايسل تدع 
قنتخا يننأب 

ليمج وجلا  @



هنأ  @ مويلا
رطمم ال

عيطتسأ
توص ةمواقم 

ىلع رطملا 
ةحئار ضرالا 

ريدهو  @ بارتلا
يف جاومالا 

رعشأ و  @ راحبلا
يننوداني مهنأك 

ةرايسلا تنكر  @
تعزن  .. ابناج

يذلا ال يئاذح 
هيدترأ  @ هقيط�

دنع طقف 
ريدملا روضح 

تيدترإ عامتجالل 
حيرملا يئاذح 

تلزن  @ ضيبالا
ديعب تفقو  و 

مل تمدقت  @
يسفنب رعشأ 

ىلع انا  الا و 
لطت ةرخص 

رحبلا ىلع 
ةيتاعلا هجاوما 

يلاعلا اهتوص  @
ينيدانت اهنأك 

مدقتأ تبرتقأ @ 
فطلب ال

عم ىشامتي 
يلوح وجلا 

ديحو براق  @
هقيرط قشي 

ال  @ رحبلا يف 
براق هنأ  ودبي 

هبشي  @ ديص
ريغص تخي 
اذام مجحلا 

اي انه  @ لعفي
ىرت ال

مدقتا @ مهي
ال  @ مدقتأ ...

عيطتسأ
ةبغرلا ةمواقم 

زفقلا يف 
درابلا ءاملا  @

ىلا جاتحأ 
تزفق  @ لوخدلا

برضت حايرلا  @
هايملا يتنجو 

شاعتنإ @
يب فصع 

نم تقفأ  @
روعشلا كلذ 

ىلع  @ ذيذللا
سفنتلل يتجاح 

ينيتيل @



ءاقبلا عيطتسأ 
كانه دبألا  ىلا 
يسأر تعفر  @

بحاص تيأر 
نظأ  @ براقلا

زفقأ ينأر  هنأ 
دير� يننظي 

عزن  @ راحتنالا
زفق و   @ هصيمق

هلاورسب
ءيش دوسالا و 
هتبقر لوح  عملي 

تردأ @ ؟  يلا @
و  @ يهجو
ىلا تحبس 

انا ئطاشلا و 
كلذ يف  ركفأ 

لخد  ... باشلا
لثم يف  رحبلل 

ةلاحلا هذه 
ةاتف ال ذاقنال 

تلصو @ اهفرعي
لامرلل و ال

فيك فرعأ 
تلصو

تطقتلإ @
ةحارب و يسافنأ 

يترايسل تدع 

    

    

    

    

    




