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سماخلا ثحبملا
ىرخألا ةفلاخملا بهاذملاو نايدألاب اهتقالع
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:ةيواطلا

.ميدقلا نيصلا نيد

 ةـــقاطلا ةدـــعاق ىـــلع ىـــنبي

.ةينوكلا

:ةيسودنهلا

.ةيدنهلا تانايدلا مدقأ نم

.ةهلآلا ةرثك ىلع دمتعت

 ةسدقملا حورلا لولحب دقتعت

 ،ءيـــش لـــك يـــف ةـــيلكلا

 ةــيحورلا تاــضايرلا بــسحبو

.كلذك اًسدقم ناسنإلا حبصي

تذـخأ يتلا نايدألا
 اــهنم تاقـــيبطتلا

 اهتافــــــــــــسلف
اهسوقطو
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:ةيذوبلا

 لـــعف ةدرـــك ترـــهظ ةفـــسلف

.ةيسودنهلا ةيقبطلل

 ةبطاخمو لمأتلا ةيمهأ ىلع دكؤت

 حبصيف ،انافرنلا ىلإ لوصولل لايخلا

.اًرونتم ناسنالا

:ةيوتنـــــــــــــــــــــشلا
 دمتعت يتلا تادقتعملا نم طيلخ

 دوـــجولا ةدـــحو ةفـــسلف ىـــلع

.ناسنإلا تاردق نأش نم يلعتو

:ةيشيراهملا

دـيدج بوـث يـف ةيسودنه ةنايد

.ابروأو اكيرمأ ىلإ تلقتنا نأ دعب

 ةيـسودنهلا سوـقطلا ىلع زكرت

 اهمدـــــقتو ةـــــثدحم ةروـــــصب

ليــــصحتل ؛قــــيرطك نييبرــــغلل

 ىــلإ لوـصولاو ةيحورلا ةداعسلا

.دودحم ريغ كاردإ
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ةثيدحلا ةيبرغلا نايدألا ةعومجم

 نويناـسنإلا" ،"نويـصالخلا نودـحوملا" :لثم

،"ايجولوملعلا" بهذم عابتأو ،"نويناملعلا

."جيياوينلا" ديدجلا رصعلا بهذمو

 راـكنإ ىــلإ اهتلمج يف وعدت يتلا نايدألا كلت

نيدــتو ،ةربدــم ةــينوك ةوــق تاــبثإو ،قلاــخلا

 نيدــلا نـع ءانغتسالاو ,دوجولا ةدحو ةديقعب

.ةيقرشلا تايناحورلاب

:رمحلا دونهلا نايدأ

 ةناعتسالا ىلع دمتعت ةينثو ةنايد

.رحسلاو ةيلفسلا ىوقلاب

 كــلمي صاخ ميعزل ةليبق لك نيدت

 بــيغلاب ةــفرعمو ةــقراخ ىوــق

.ءافشلا رارسأبو
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:ةثيدحلاةيناماشلا

.ةيرحس سوقط اهل ةينثو ةنايد

 لــك ءارو رــش حاورأو رــيخ حاورأــب دــقتعت

.نوكلا يف ثداح وأ ضرم

 يـف ةـقراخ تاردـق هــل ناماشلا نأ دقتعت

.حاورألا عم لماعتلا

ثيدحلارصعلايفةيناماشلامدقت

يمنُتاهنأمعزيةيبيردتتارودةروصب

.ةيفخلاىوقلانمةدافتسالاتاراهم

:انوهلا

 دـمتعت يــتلا ةــينثولا تانايدلا نم

 يتلاةينوكلا ةقاطلا ةفسلف ىلع

 ةـهلآ قرـط نع دمتست اهنأ معزي

 لوألا ببـسلاب سانلا لصوت ةرشع

.اوقلخ هنم يذلا

.ياوه رزج لهأ ةنايد
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 زرــــبأ نــــم
 دـــــــئاقعلا
تــينب يــتلا

 هذـه اهيلع
تاقيبطتلا
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دوجولا ةدحو ةديقع

: اهصخلم ةيداحلإ ةديقع

 مئادــلا يــلجتلا وـه امنإ هيف امب ملاعلا نأ

.لازي الو ناك يذلا

 دـــنع "�ا" وـــهو دـــحاو دوـــجوملا نأو

 دنع "يلكلا"و ،ةيوامسلا تانايدلا باحصأ

.ةدحالملا

 روــص يــه اــمنإ تادوــجوملا لــك نأو

.هل تافصو
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ةيفسلفلا ضيفلا ةيرظن

تضافًالاعفاًيلكًالقعاهوقنتعمتبثي

بكوكلاريدتيتلايهةرشعلوقعهنع

.نوكلاربدتو

،دوجولاةدحوةديقعبةرهاظةقالعاهل

.دوهشلاةدحوةركفو



1 .ص 0  /  9

 مـسجلاو ةعبسلا ماسجألا ةيرظن
:تاركشلاو يريثألا

.ةيقرـــــــــش ةـــــــــينيد ةفـــــــــسلف

 ةـــيلكلا ةـــقاطلا ةفـــسلف يـــف ساـــسأ

ةرورـضو ،دـحاولا "يــلكلا" نـع ةقثبنملا

 ةدوـجوملا ةيرـشبلا ةـقاطلا عـم اهداحتا

.ناسنإلا مسج يف
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ةـيركفلا بهاذملا
 يــــتلا ةدــــحلملا
 هذــه اــهب ترثأــت
تاقيبطتلا

ةيدوجولا بهذم

 وــلغي يفــسلف بهذــم

 غلاــبيو ،ناسنإلا ةميق يف

.هدرفت ىلع ديكأتلا يف

ةعفنملا بهذم

 عـفن نم لعجي بهذم

 اًسايقم عمتجملاو درفلا

 لوـــــبقلاو كولـــــسلل

.ضفرلاو

"هشتين" ةوقلا بهذم

 داــجيإل ىعــسي بهذــم

 يذــلا قوــفتملا ناــسنإلا

هـسفن يـف رظني نأ بجي

.هاوق فشتكيو


