
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ......  هل اجملد لربنا وفادينا لكمة شكر

                        وهبا أ لتقينا مع ال خوة  ذه احلياة اذلي منحنا ه اجملدرب  ل                      ملهئا احملبة وال متنان لكمة شكر

نتواصل ونتبادل املشاعر  هبا  اليتت                     قع وعىل صفحات ال نرتن                      وال خوات عىل أ رض الوا

   .     أ مني  واحملبة  الشكر واجملد فهل لك                      بأ فراحنا وأ حزاننا            وال حاسيس

 

 

 

 

 اهداء......  ......                                  

اقدم   وخاصة ملفونو مسري رومه مدير الصفحة اهداء اىل صفحة صوت الرساين عامة

امجليع منمك يقر  واحملبة ملونة ابلعرفان                       والتقدير خمضبا ابل حقوان الشكر مطرزا ابلبيلسان

                                                              ويش يد جبامل صفحة صوت الرساين اذلي احتضنت خنبة من ذوي ال قالم املبدعة 

                                        مسري رومه مدير الصفحة املتأ لق اذلي مجعنا عىل   نشكر ملفونو فدعوين ابمسمك وابمسي

وروح احملبة فنكتب هل مع حروف الامتنان واليت نعرب هبا عن مدى          ال رسية الروح

وحنن مجيعا سعداء حتت خمية صفحته اهال بمك اداريني ومسؤولني  سعادتنا وتقديران هل

قد ال تقترص اللكامت عىل املواقف  قلام راقيا وفكرا واعيا ومرشفني واعضاء كروب الرائعني

 اليت يشعر هبا القلب                                                      وال شخاص بل ايضا تقوم بنقل العديد من املشاعر والاحاسيس

  انت ظاهرة ال تتكرر رومه مللفونو مسري ديرالف حتية وتق لمك مين امجل ابقات الورود

 . مسري رومه يكفينا خفر الاس 

 24.12.2021                   أ ختمك حياة صاروخان                                            



 

 احلياة   قعب   من   مهسات 
 الرائعة.  للاكتبة وجداين لكامهتا        والمست         شعرت   حرف وبلك       قرأ ت ما       وأ رق        وأ روع      أ مجل من

  السورية. اجلزيرة يف القامشيل)زالني( احلب مدينة        أ بنة الرساينية صاروخان حياة      أ هنا

 تكرس وحضكهتا ببسمهتا الفرح وتزرع ماكن  لك يف عطرها يفوح اليت اجلورية  ةدرو ال احلي يف نعرفها كنا

 .  احلي        أ بناء لك قلوب يف الهبجة و الفرحة يدخلن احلي بنات مع  فاكنت الوقت ومصت القلوب سكون

 و احلياة حلو يف         أ مضينا الوقت من مك احلي        أ بناء للك        أ خوات وكنا احلي وردات فهن  يعرفهن ال ومن

   . القمر نور حتت  الصيف يف السمر ليايل منض  وكنا الغربة حياة  من      أ حن اليوم ابتت  اليت قسوهتا

 صفحتنا  يف معها  مجعتين  الصدفة ولكن هبا        أ لتقي مل       عاما    ثالثني من      أ كرث مرور وبعد  القدر فرقنا

  الوطن وعن )القامشيل( زالني وامنا مدينتنا  عن الابتعاد  مث فالش باب الطفوةل املايض      أ ايم واسرتجعنا

   التارخي بقع  من  القادمة ةدرو ال هذه املسافات.  عنا          وأ بعدهتم وطن يف ابت حيينا  من فرد  ولك احلبيب

   الزمن وجتارب احلياة خربة  من وحمك        أ قوال لتسطر العطرة ولكامهتا الرقيق  حبرفها علينا        أ جزلت احلياة ورح 

  هذه      أ مجع     أ ن  والعرشة واجلرية احملبة و الصداقة واجب     عيل   حفمت  النت صفحات عىل لؤلؤ حباتك  ا.ونرثهت 

 .  احلياة ساتمه  من  عقد       وأ غىن      أ مجل لتشلك          وأ عقدها اللؤلؤ حبات

   لك مع ويسعدها ابلصحة علهيا  الرب مين      وأ ن وسعادة  بفرح العمر طول صاروخان  حياة للاكتبة      أ متىن

 .           وأ والدها           وأ حفادها        أ حبهتا

 .  العرب       نأ خذ ومهنا احلياة يف طويةل خربة  مثرة  فهو العطاء هبذا الاس مترار      أ متىن كام

   سطرته ما  نقلت بل جتميل     أ و رتوش بدون طبيعي فهو رضامك       ال ديب الانتاج هذا ينال     أ ن        وأ رجو

 . املقاالت ببعض تكرار     أ و        أ دبية     أ و لغوية هناك       وأ خر هنا لهفوات         أ عذروان هو كام

  رومه مسري م. : وجارك صديقك                                24.12.2021             

            اال لكرتونية الرساينية املدرسة                                                            



 

 احلياة   قعب   من   مهسات 
 ... صاروخان حياة : الكاتبة بقلم

 المنورين والصديقات األصدقاء كل إلى الورد صباح -

 قلبي  في عالقة روحكم عطر آثار تبقى مواضيعي على  تمرون حين   

  صدوركم  في وازرعها العالم سعادات جميع لكم اقطف  ان اشتهي   

 هللا من نعمة فالمحبة احببتكم ألنني   

 كنتم  أينما هللا أسعدكم -

 السنة  وراس الميالد يدع قدوم بمناسبة   

 .وبالء وباء  كل من سالمين وانتم عام كل   

 الغالية مدينتي صباح -

 لها مؤلم واشتياق ليلة كل يزورني حنين عن اكتب  

 استثناء  بدون جميعا مدينتي اهل أصدقائي  

 تذبل ال لكنها القلب في تنبت بيضاء زهرة انتم  

 لقد العام هذا مالمح اخر يا ديسمبر -

 ٢٠٢١ لتمضي  والخذالن والمرض والوجع األلم من تعبنا  

 جميلة  جديدة سنة سنة ونبدأ وبافراحها بحزنها  

 فقط ارقاما تزداد األعوام فإنما تغيرنا األعوام وليس األعوام يغير من نحن 

 العام  لنهاية جميلة  أقدار وبداية وجع نهاية نكون أن علينا

   جديدة محطة جديدة بداية -

 الفائدة  السنوات كل من وافضل أنقى اجعلها ياررررب

  عام بداية معلنا صفحاته وتنطوي وإحزانه افراحه  بكل العام هذا وينتهي قليلة ايام

 والتسامح بالحب العام  هذا فلنبدأ   جديد

 .وسعادة خير بالف مدينتي اهل وجميع عام كل



 

 ورود صباحكم -
 ؟؟؟  األحبة اين يسألني: هامسا الصباح اتى

 ماواهم  القلب في فقلت
 عنكم؟؟؟  ابلغهم  ماذا : فقال
 شوقي ابلغهم : فقلت

  لرؤياهم
 ..ذكراهم في دائما انت هل  : فقال
 نفسي انسى : فقلت
  .انساهم وال

 

 ورود صباحكم -

 مضى عام ينتهي سوف

  الجديد للعام بيضاء صفحة سنفتح

  والمحبة التقدير  قلبه في لي حمل من كل اشكر

  جميلة لحظة اهداني شخص كل اشكر

   السريان صوت صفحة  في استثناء بدون للجميع اتمنى

  والسعادة بالحب مليئة االوجاع من خالية سنة

 . بخير وانتم عام كل

 الورد مساء  سمير روهم -

 الراقي  واالحساس الحرف لسيد

 حروفك  همس تسمع حين  الجمال مدينة أجراس تدق

 رحيقه يبث الذي والتناسق األنيقة كلماتك وتأسرنا حروفك تجذبنا القلب من كلماتك

 مشوقة  سطور على الزكي

 حروفك  يقرأ لمن فهنيئا

 . فابدع القلم نطق

 

https://www.facebook.com/groups/978432002246042/user/100002372704255/


 

 ٢٠٢١ عام انتهاء على قليلة ايام -

 ابدا يحزنني ال طريقي يسد ال الذي الحجر ان علمتني

 !!الغضب عند  اجربه ان قبل الرفيق اخالق على احكم ال ان علمتني

 الصديق ضيع الواشي اطاع من علمتني

   التي الضربة ان علمتني

 !!تقوى  ال تميت ال

 !!االحيان بعض في خطيئة الطيبة ان علمتني

 اخيرا علمتني

  !!جدا نادرة البيضاء القلوب ان

   بي وغدرت خانتني ولكنها جميل شيء كل  تعلمت

  .بالسرطان كافأتني

 مشاعرك وتصف أعمى لشخص أحالمك ترسم كنت انك تكتشف ان هو األلم -

  منه التنتظر تتألم يتركك من القراءة يجيد ال لشخص معاناتك وتكتب أصم لشخص

 , اوجاعك صوت يسمع أن

  كما وشدته وجعك حقيقة يعرف احد فال بنفسك الداخل من  جروحك تخيط ان تعود

 .اكثر توجعها قد جروحك تلمس أخرى يد اي انت تعرفها

  مسكن مجرد والشفقة بلسم فالمحبة بالشفقة وليس بالمحبة المكسورة الخواطر اجبروا -

 .عابر

  التعني الحديث قلة  الخطأ الشخص مع الصح على تندم احيانا فقط الخطأ على تندم ال -

 . كلماتهم تالشت احساسهم تعب كلما أشخاص هناك االحساس عدم

  الورد صباح -

   الورد عطر تعطي التي اليد في دائما يبقى العطر

 ....صاحبه اال به  يشعر ال صامت وجع إنسان كل عمق في

  ..جدا  يؤلم اصبح فاالحساس ؛ قلب بال  بالعيش  نرغب كثيرة اوقات في



 

  وتعذرنا أخطأنا اذا تسامحنا حنونة وقلوب صادقة محبة الى الزمن هذا في أحوجنا ما

  قصرنا اذا

  ....مرضنا اذا لنا وتدعو

  واحباب وصديقات اصدقاء انتم هم هؤالء واعطتنا أحبتنا طاهرة قلوب على فسالم

   السريان صوت

  .والهناء  بالسعادة حياته تتكلل أن منكم واحد لكل امنيتي

 

  اال رمادا ويصبح بالحرارة يحترق شيء كل بالسنين ال بالوجع نضجا نزداد نحن -

 .اثر دون تختفي حتى بالبرود تحترق فانها المشاعر

 

 وراس الميالد بعيد  التهاني لنبعث اليوم  هذا الى األقدار ابقتنا عندما سعداء نحن كم -

 .واالحترام الحب كل قلوبنا في لهم نحمل تحمل اناس  الى السنة

 

  الخيانة كثيرا تؤلم العميقة والجراح بعمق تجرح الوفاء  وقلة الوفاء قلة تشتكي المحبة -

 . نهاية بال األلم طريق  وينتهي العدد زيادة تشتكي

 

  روحك سكنت  التي اال تهجر األماكن وكل قلبك  لمست التي اال تنسى األشياء كل -

 .بصدق يحبك الذي اال تتبدل األشخاص وكل

 

 .حنين لحظة قلوبنا يغزو بردا تدفىء  ال الشتاء معاطف كل -

 

 باألرقام تزيد أعمارهم الذكور لبعض هدية وقدمتها  الشتريتها تباع الرجولة كانت لو -

 ..البشر بعض  حقيقة بالمواقف تصغر وعقولهم

 

 يريده الذي المكان في اسمه نقش يمكنه إنسان كل -

 . حبا لهم نبضت لمن اال النقش تقبل ال فهي القلوب اال

 



 

 ومن عنك تخلى من  يهتم ال اوجاعك صوت يسمع أن منه  تنتظر ال تتألم  يتركك من -

 .الوحدة  تخشى فال العزف على قادرة روح بداخلك  فطالما معك بقى

 

  للحزين وردة للمريض وردة للوحيد وأقدم يوم كل بابكم اطرق ورد بائعة كنت ليتني -

 صباح ورد باقة  اجمل تقرا التي الجميلة وللعيون وردة للمحب وردة للمظلوم وردة

 . الورد الخل الورد

 

 المساء  ابتسامة -

 ألبنتها  ام نصيحة

   أحالمه فارسة اال تسكنها ال صغيرة  غرفة رجل كل قلب في ان تعرفي الزم يابنتي

 الحاالت وباقي والمصدومات  والمطلقات واالرامل للضيوف هي الغرف باقي اما

   المعذبة اإلنسانية

 النزالء  لجميع تحياتي

 . الفندق صاحب بيت يخرب هللا

 

  االرواح تتناقلها  خاصة رسائل انها وحروف واقالم  لورق تحتاج ال الرسائل بعض -

 .االحساس هو له مثيل ال  ناقل عبر المسافات تباعدت وان

  البشر بعض كذلك عطرها بدون روعتها تكتمل  ال الورق على وردة نرسم عندما -

 .نحونا االبمشاعرهم تكتمل  ال بقلوبنا صورا لهم ترسم عندما

 وجعا القلب لها  فيصفق الليل سكون عند عزفها يتم ما غالبا مؤلمة نغمة الحنين -

 ليكتمل الحنين بخيوط الوقت دقائق اخيط جلست غيابك في دمعا العيون لها وتنحني

 . انتظارك ثوب

 .اخترتهم لمن  حبي يكون فكيف ابدي حب احببتهم ذلك ومع وابي امي اختار لم  -

 .مجروحة ألنها تقسو الطيبة القلوب فبعض القاسية للقلوب عنوان دائما ليست القسوة -

  وان السعادة حضرت حضروا ان بالفرح وغمرتها  قلوبنا سكنت  الرواح انيق صباح -

 .محبة صباحكم المكان  يجوب عطرهم بقى غابوا

  تسمع حين الجمال مدينة أجراس تدق الراقي واالحساس الحرف لسيد الورد مساء-

  والتناسق األنيقة كلماتك  وتأسرنا كحروف تجذبنا القلب من  كلماتك حروفك همس

https://www.facebook.com/groups/978432002246042/posts/4677888342300371/?comment_id=4680385018717370&reply_comment_id=4682958081793397
https://www.facebook.com/groups/978432002246042/posts/4677888342300371/?comment_id=4680385018717370&reply_comment_id=4682958081793397
https://www.facebook.com/groups/978432002246042/posts/4677888342300371/?comment_id=4680385018717370&reply_comment_id=4682958081793397


 

 القلم نطق حروفك يقرأ لمن فهنيئا مشوقة سطور على الزكي رحيقه يبث الذي

 ".فابدع

  لكل مني تحية جدا يؤلم  اصبح فاالحساس قلب بال بالعيش نرغب كثيرة اوقات في -

 . عنوان  للكره تعرف لم نقية ومازالت الزمن كسرها التي البيضاء القلوب

 بل بانفسنا لالختالء ليس نشعر ان دون طويلة مسافات للسير فنلجأ تؤلمناقلوبنا -

 .قلوبنا الم ينسينا ربما اقدامنا  في الم لينشأ

 اشتياقا بكائنا يكون احيانا تبكينا حتى مؤلمة الذكريات تكون ان  الضروري  من ليس -

 .ألصحابها

 متسع العمر في يعد لم  ذلك تتولى افعالهم قلوبنا في االشخاص اماكن نرتب ال نحن -

 الخطأ  االشخاص من لمزيد

 تهرب  وقلوب تعشق قلوب
 تموت  واخرى تتألم وقلوب
 .حكاية نبض ولكل تنبض  قلوبنا وتبقى

  لطفاء كونوا نحب من ابتسامات في الخير عن نبحث لكننا بخير لسنا فكلنا ابتسموا -

 . صدقائيا الكون سعادة لقلبكم  الكفاية فيه بما قاسي  فالعالم

 سعادة  مساكم -
  من ينكر ال قلب  املك ألني بل قوية ذاكرة املك ألني ليس نسيانك أستطيع ال

 . يوما استوطنه

 تنعي وندبات كدمات الصدر يسار باقصى بسالم  الحزن عبر احدا  ان التظن -

 . شيءاحببته كل رحل كما ترحل لعلها احزانك تحب ان بعضهاحاول

 حالنا ونعمل االرض على ننام صغار كنا هما تحمل ال التي القديمة لنفسي اشتاق -

 .عايشين حالنا اجريناونعمل على صرنانوقف كبرنا ميتين

 ربي ثانية كل في  تلدغنا ذلك ومع عقارب لها ليس األشتياق ساعة  الورد مساء -

 .نحب من الينا قرب

  تلك على  سالم البشر  مشاعر نصف فيها دفنت مقبرة هناك والقدر النصيب مابين -

 .التحرير موعد وتنتظر القلب في  مسجونة مازالت التي حالماال

 سعادة صباحكم -
  ويسقونا قلوبنا داخل والفل انفسهم  يزعون راقية ارواح  السريان صوت  صفحة في
 عنهم بحثنا غابوا فان بنا  اهتمامهم وينثرون حبهم نبع من
 للفرح  ونشر القلب شفاء ابتسامتهم وفي  القلب اسعدو حضروا  وان

https://www.facebook.com/groups/978432002246042/posts/4677888342300371/?comment_id=4680385018717370&reply_comment_id=4682958081793397
https://www.facebook.com/groups/978432002246042/posts/4677888342300371/?comment_id=4680385018717370&reply_comment_id=4682958081793397
https://www.facebook.com/groups/978432002246042/posts/4677888342300371/?comment_id=4680385018717370&reply_comment_id=4682958081793397


 

  الروح حنايا في بهم نحتفظ من هؤالء
  وتعليقاتكم اخالقكم كرم امام حياء دفنت بها اتغنى كنت التي واالمتنان الشكر كلمات

  حولي بانكم احسست  لقد صدقا مواضيعي على
  لم ارادتي  عن خارجة  لظروف والوباء البالء ومن مكروه كل من الرب حفظكم
 . الخير صباح واحلى اجمل مني  لكم بمفرده كل على الرد استطع

 

  روحك سكنت التي اال تهجر االماكن كل قلبك  لمست التي اال تنسى االشياء كل -

 .بصدق يحبك الذي اال تتبدل االشخاص وكل

 يحاكي القلوب نبضات يترجم القلم اجل  القلم ام يكتب القلب وهل قلب يكتبها حروف -

 . كلمات بدون تخاطبنا تشبهنا التي االرواح الروح

  كيف انتظارك ثوب ليكتمل الحنين بخيوط الوقت دقائق اخيط جلست غيابك في -

 .تقيم الروح في  والروح الروح عن الروح تكف

 يحس بما لصدقه  وانما بشيء يشعر ال ألنه ليس مشاعره وصف يجيد ال من هناك -

 .مابداخله تترجم حروفا يمتلك فال

  اال النقش تقبل ال  فهي القلوب اال يريده الذي المكان في اسمه نقش يمكنه انسان كل -

 .حبا لهم نبضت لمن

 ابواب تغلق فال وجهك على يرسمها ابتسامة اجل من يضحي من وتجد يوم سيأتي -

 .جرحها ينوي يدقها من كل فليس قلبك

 وعديمة الموت يتمنى بالعشرين وشاب يراهق بالخمسين رجل غريب زمن -

 .نعيشه متخلف زمن اي الحبيب هجر من تبكي وطفلة االدب تعلمنا األخالق

 حينما القلب اال الجميع يسمعه مزعجا صوتا تصدر تنكسر حين االشياء معظم -

 . صاحبه اال  به يشعر  ال انينا يصدر ينكسر

 نساء تكفيه لن األنثى  وجه يعشق ومن واحدة اال يعشق لن األنثى روح يعشق من -

 . جميعا األرض

 مابداخلنا  يموت  ان  هي مصيبة عظما بل الموت هي  الحياة  في مصيبة اعظم ليس -

 .المرغوبة ال المتاحة الحياة نمارس الننا متعبون نحن الحياة  قيد على ونحن

  ضعف البكاء ذل الشوق عار  الحب بلدي في زمان صغار كلنا الحب سماء تحت -

 . نموت وجهرا سرا نشتاق سرا نبكي سرا نحب ان اعتدنا لذا  قدر والموت

 السعادة كتابه قلما تكون ان تستطع فاذالم  يوم مركع من ينقص تصحو يوم كل في -

 بان نفوسهم في والتفاؤل االمل لتبث احزانهم تمحو ممحاة فكن  االخرين قلوب في

 . اجمل  القادم



 

 كربة الغربة تبقى -
 سوريا  صباح

  سورية طفولتي
 سورية  وجاذبيتي
 سورية وامنياتي
 سوري صوتي
  سورية لهجتي

   سورية طموحاتي
 سورية ابتسامتي
  سوري وحزني

 سوري  الدم
   سوري والجسد
  سورية والروح

  سوريا ستبقى هربنا مهما
 دمائنا  في نائمة
 . سوريا تحيا

 

 يفعل ماذا تعلم ال انت ترحل فال ترحل ال ان  واستطعت احدهم قلب سكنت اذا -

  من اثقل الخطى تصبح الرحيل عند اعنها رحلو سكنوهاثم قلوب  في الراحلون

 .الحقائب

 لم شيئا وكأن ملكة للجميع وتخرج كبير وجع بداخلها يكون التي  هي القوية المرأة -

 .عليها  الزمن  واذية ووجع قهر من نفسها صنعت قوية امرأة كل يحدث
 دواءنا الصبر مازال الصبر من بقارب سأعبرها الهموم من بحر الدنيا كانت لو   -

 عكازنا واألمل الحب وسيبقى جميعا
  ورد صباحكم -

  ..واالصدقاء األحباب لكل والعنبر والمسك الورد بعطر محمل صباح
  ...كالغروب نغيب قد

 ....الزمن يلهينا وقد
  .....األحبة ينسى ال القلب نبض يبقى ولكن

 ...القلب من ابتسامات صباحكم
 



 

 عليهم قضاة انفسنا من وننصب الغير اخطاء نتصيد ان بنا يليق ال -
 . انفسنا نقد  الشاغل شغلنا يكون ان يجب بل

 ...يييعيشون يموتون ال السيئين  ان  أصدقائي يا الحياة هذه في شيء اغرب ان -

 .االخرين حياة ا ليفسدو يجب مما اكثر طويال

 بقتل يبدعون اصدق مشاعرها تكون عندما اعمق جرحها يكون دائما البريئة القلوب -

 .بهم يشعر احد عن ويبحثون المشاعر

 يتسولوا ان يمكن وال احد يحبهم ان ينتظرون ال بالحب نفوسهم امتألت الذين -

 . االخرين من المحبة

 نبض  والحب جزء الصديق -
 امان واالخ

 حنان واالخت
 .ماذكر كل واألم استقرار والزوجة فخر واألب

  اشتعلت لو نار خلهدا في يكون بل اليبكي يحزن حينما فهو اليتالم رجل هناك ليس -

 .معكم شلوني بكاملها مدينة ألحرقت

 وجعا القلب لها فيصفق الليل سكون عند عزفها يتم ما غالبا مؤلمة نغمة الحنين -

 . دمعا العيون لها وتنحني

 صباح اجمل -
 سعادة صباحكم

 االبتعاد   على  القدر يرغمنا قد
 ..النسيان على يجبرنا ال ولكنه

 ..الفراق نعاني ونحن ننام
 ......األشتياق الحان  على ونستيقظ

 يجعلني الذي المدى الى فاجبت: تحب لمن تشتاق مدى اي الى بعضهم سألني -

 .فيها اراهم حتى االخرى عن  واعتذر عيناي  احدى اهديهم

  تصل ان لكلمتها تريد من فهناك تعارف مشروع بوك الفيس في فتاة كل ليست -

 .محترم اخ  لها فكن اخ لها ليس من اكوهن  االراء تبادل تريد من وهناك

 الورد  صباح -
 ورد بائعة كنت لو

  .....صباح كل بيوتكم لقصدت
 بها  ..وكتبت بيضاء وورقة جورية ابوابكم على وعلقت

  .الصباح هذا ورد انتم
 



 

  بداخله ما يعلم احد ال لكن مايؤلمه كل يتجاهل كثيرا يسامح يبتسم الطيب االنسان -

 . الداخل من تؤلمنا لكنها  بابتسامة نخرجها الكلمات بعض

 بمايحس لصدقه  وانما بشيء يشعر ال ألنه ليس مشاعره وصف يجيد ال من هناك -

 . بداخله ما فتترجم حروفا يمتلك فال

 الحب معنى تعرف ان اردت اذا غرق  واحد من اكثر حمل اذا كالمركب الحب -

 . لعبة اتخذوه االخرون  الن عنه السن  كبار فسأل

 بل بانفسنا لالختالء ليس نشعر ان دون طويلة مسافات  للسير فنلجأ قلوبنا اتؤلمن -

 .قلوبنا الم ينسينا ربما اقدامنا  في الم لينشأ

 روحك  سكنت التي اال تهجر االماكن وكل قلبك  لمست التي اال تنسى األشياء كل -
 .بصدق يحبك الذي اال تتبدل االشخاص وكل

 ولكل تنبض قلوبنا وتبقى تموت واخرى تتألم وقلوب تهرب وقلوب تعشق قلوب -

 .حكاية نبض

  عيناك فتعشق عنك اكتب ان اخشى رسالة  جذورها  وكانت القلب في نبتت وردة كم -

 . كتبها من وتنسى الحروف

  طول لك يخلص من فهناك البشر بنوع وليس  الصادقة بالمشاعر يرتبط الوفاء -

 . مزاد اقرب في شي كل  يببع من وهناك العمر

 العميق الجرح غيرك سكنهم ضريبة احد  يدفع فلن قلبك سكان تختار حين دقيقا كن -

 .العمق ذلك  الى بالدخول لهم سمحنا  الذين االشخاص من اال يأتي ال

 سعادة صباحكم -
 .القلب من ابتسامات صباحكم

  .جميال حلوا طعما تركت ذابت وان ..حتى السكر كحبات االخرين حياة في كن
  .قلوبنا  في صورا لهم ترسم دماعن البشر بعض كذلك

 ...... !!!. نحونا بمشاعرهم اال تكتمل ال
  بقلبك اعشقها لكن يوما منها االجمل تجد ربما فعينيك بعينيك األنثى تعشق ال -

 .ابدا تتشابه ال فالقلوب

   الورد صباح -
 بدونك سعيدا اصبح فربما عنك  السؤال عن توقف من تعاتب ال
 الحقيقي االنتصار ان  طويل زمن منذ تعلمت احد على صاراالنت اتمنى  لم  : اقول انا
  ..نحب من مشاعر نؤذي اال
 

 



 

   الورد مساء -
  ..لنا األعظم  العدو أنها لنا ليست الدنيا

  ...بها ونتعلق واألحزان األحبة وفقدان واآلفات الخبيثة واالمراض باالوجاع ترمينا
 كل في وتتفرق الشجر أوراق وتتساقط الذكريات صفحة وستنطوي يوما سنرحل

  ..مكان
  .األزهار وتموت الورود تذبل

   الصداح البلبل ويغرد
  :قائال
  .ونار جنة واألخرة وعطاء أخذ الدنيا هذه

  تهديه ان بعد االلم يهديك من وهناك شيء اي تهديه ان دون الحب يهديك من هناك -

 .شيء كل

  اال رمادا ويصبح بالحرارة يحترق شيء كل بالسنين ال بالوجع نضجا نزداد نحن -

 .اثر بدون تختفي حتى بالبرود تحترق فانها المشاعر

  محبة صباحكم -
 اجتماعية  رسالة

  ..اقاربهم عن سيئة واخبار امور اي البنائك تورث ال
 وبينهم  بينك حدث مهما
 صافية  ونوايا سليمة بقلوب ينشئون دعهم
 ......قاربباال والوصل الخلق حسن علمهم

  .حالنا من  احسن حالهم يجعل هللا لعل
 الزمن بهذا يليق ال الحب ان قال من -

 .انسان بكل يليق ال لكنه مكان وبكل زمان لكل يليق الحب

  مجرد فانك للعالم بالنسبة عكازنا واألمل الحب وسيبقى جميعا دواءنا الصبر مازال -

 . كله  العالم تكون ماقد لشخص بالنسبة لكنك شخص

 في االعمق خطوطها الذكريات وتترك الوجوه على العميقة خطوطه الزمن يترك -

 يسار  باقصى هناك بسالم الحزن  عبر احدا ان التظن القلوب
 .بعضهابعضا تنعي وندبات كدمات الصدر 

  حينها بها يشعرون  اشخاص  اجد ان  األجمل لكن اعجابكم تنال كلمات انثر ان جميل -

 معنى  لكلماتي بان اشعر

 .كلمات وقربتنا حروف اجمعتن

 اللعب بعد ارجلنا جراح فتضميد اخرى مرة طفولتنا الى نرجع لو نتمنى احيانا -

 .الكبر بعد قلوبنا جراح تضميد من كثيرا اسهل



 

  ان من لك خير وردة في انفك تضع ان الكالم اتقن األحرف تعلم من كل ليس -

 . االخرين شؤون قي تضعه

  صداقة طلب يبعتلك البعض تعارف بدو نيكو صداقة طلب بيبعتلك شخص كل مو -

 .عليك مراقبة كاميرا ليكون

  انبل وما به يشمت او احد عليه يشفق ال حتى قلبه مافي يكتم الذي االنسان اقوى ما -

 . حوله من يسعد حتى بابتسامة اوجاعه يخفي الذي االنسان

 كلمة  الف سبعين من حديث اختصار على  قادرة النظرات بعض -
 . كلمات بدون تخاطبنا كيف تعرف تشبهنا التي واالرواح

 الورد مساء -
 السماء  إلى انظر تستسلم ال ولكن فيك يتحكم وجرح كبير حزن  داخلك في يكون قد

 .يارب وقول

 سوريا  تحيا -
   والوفاء األمل انا  ...اقول انتي من يقولون
  ...انتي اين من يقولون

  والحضارة  والتاريخ االخاء بلد من جئت والعطاء الحب  بلدي اقول
  ..المعطاء والكرم القوة ...بلد  بلدي هي سوريا
   وصامدة قوية كوني  ياسوريا  عهدناك كما كوني

  احن طفولتي ياحاضنة اسراري  ياكاتمة الغالي ياموطني القامشلي لمدينتي اشتقت
  لشقاوتي
 خبيث  والحنين مؤلم االشتياق

 االرض  على هللا جنة ورياس
  دمارها في السبب كان  الذي يجازي هللا

   سوريا تحيا
 ..... العز سوريا

 حزينة  موسيقى معها تسمع ان ينفع ال احزان هناك ان -
 .تستوعبها  موسيقى نوتات لها يخترعوا لم احزان انها

 .بداخلنا  تموت التي لالشياء ارواحنا داخل مقبرة الى نحتاج -
 .متردد راكب اجل  من رحلتك قطار توقف ال -

 اليأس من شيئا قلوبنا  في ونحن االمل عن ونكتب النحب ونحن الحب عن نكتب قد -

 الروح تكف ..كيف العمر اكتاف على محمولة جنائز ونحن الحياة نبض عن ونكتب

  فيه يؤثر لن بمفرده حزنه تجاوز على   اعتاد من تقيم الروح  في والروح الروح عن

 .ركوع فيها ليس الجنازة فصالة رحل لمن التركع ابهوغي احد بكاء



 

 طيبتنا  ثمن ندفع الحياة تجعلنا احيانا -
 .فقط لألحساس  يحتاج للفهم يحتاج ال الكالم بعض اخطاءنا ثمن ندفع مما اكثر

 للغاليين مميز مساء -
 ....شعرنا سواد ليغطي مسرعا يزحف الذي  الشيب ذلك كاذب

 عمرا يمثل ال
 ....اوجاعا يمثل بل

  لنا والسنين األيام خلفتها
  .المرغوبة ال المتاحة الحياة نمارس ألننا متعبون نحن

 وانت األلماس خسرت  انك ستدرك ما يوما النك  دائما بك يهتم شخص تتجاهل ال -

 .الحجارة بتجميع مشغول

 تصرخ احيانا يتألمون اراهم اال تمنيت اناس يد  على تالمت انني هو قلبي مايؤلم -

 . التعبير  عن اصواتنا تعجز عندما كلماتنا

  ماتكون وغالبا مذاكرة دون  لخوضه الجميع يتسارع  الذي  االمتحان هو الحب -

 . والوفاء الصدق مادتين لصعوبة  احد ينجح لم النتيجة

  اال رمادا ويصبح بالحرارة يحترق شيء كل بالسنين ال بالوجع نضجا نزداد نحن -

 . اثر دون تختفي حتى ودبالبر تحترق فانها المشاعر

 وامتناني  شكري -
 بطريقنا  الحياة وضعتهم فرح هيئة على ياتون اشخاص هناك

 جزء شكلوا حياتنا دفتر في جميلة سطور يكونوا بان يكتفوا لم الحياة جمال واثبتوالنا
   منها

 بذور  من يزرعوه ونا يقدموه ما بكل نفرح تجعلنا التي للقلوب واالمتنان الشكر جزيل
  ....واخاء محبة

   السريان صوت هي -
   واعتز افتخر
   مرتبة لمنحي
  مشرف

 ينتهي ان قبل العبارات تنتهي والتي التعريف عن الغني روهم سمير ملفونو شكرا
  بدري  سهام والسيدة الصفحة في المبذولة  عطائه تضحياته وصف

  فاتومشر واداريين مسؤولين من الكروب هذا على القيمين كل جهود وبتضامن
  عليه  مانحن على لنكون ومتابعتهم سهرهم الكروب وهبوا وراقيات راقيين واعضاء

  وعطائهم بحضورهم السعادة اوقاتنا وتعمر وسمر سهر رفاق من
 سمير  ملفونو صفحة تحت سعداء جميعنا نحن
   واعيا وفكرا راقيا قلما بكم اهال



 

 مع  االمنيات اروع  القلب من لكم واخيرا
 . الورود باقات اجمل مني لكم رواالزدها التوفيق

 

  من جدا  نادرون واخالقه باسلوبه مكانه اختار فالكل قلوبنا في مكانا ألحد نختر لم -

 .مرة اول عرفناهم كما يبقون

 االخير الوداع -
   االبد الى عيونك نامت
   السرعة بهذه الرحيل قرار نفذت لماذا

  طويل عمره حزن فينا زرعت واالخ الصديق كنت  موريس استاذ فراقك أصعب ما
  ....رحيلك وأحزننا الغاليةفارقتنا روحك  نموت جتى تموت ال قلب غصة 

  اليوم ..انت القبر وحشة في انيسا له كن يارب وحيد  قبرك ظلمة في اليوم ستنام انت
  وألم الفقد ..ألم اذاننا في صوتك ونبرة الباسم وجهك ذاكرتنا  وفي قبرك احضان في

 بعد ومحبيك واصدقائك واهلك واوالدك زوجتك عائلتك  عن  الحزن ينفض من الحنين
  الغياب اخذك مهما قلوبنا حاضرافي ستبقى موتك
  ..وطهرا نقاء امتألت روحا هللا ورحم الجميل المبسم ذاك هللا رحم

 البصر  بلمح الدنيا عن وغابت
  بعدها تعود ولن االرض اخذتك موريس استاذ
 بعدها  تعود ولن ومحبيك تكعائل وسعادة فرح االرض دفنت

 بعدها  قلوبنا دفنت وكانها
   السريان ولصوت محبة وللسريان واخوتك واهلك الكريمة لعائلتك عزائنا
  قلوبكم يعزي الرب
 البقاء طول ولكم

  .القلب فب باقون الراحلون
 

 تترك الجروح الن ببساطة مداواتها الصعب ومن الغير  مشاعر جرح السهل من -

 .بهم يشعر احد عن  ويبحثون المشاعر بقتل يبدعون ازالتها يصعب ندوب

  حال صار هيك بالكذب واصحاب بالشكل واخوات باالسم وقرايب بالحيطان جيران -

 غير  الرد يكون الفيس  على بس الواقع  هاي  قليلة فئة البعض باستثناء طبعا الدنيا.

 في االعمق خطوطها الذكريات وتترك الوجوه على العميقة خطوطه الزمن يترك

 . نادرون القلب في  بصمة له من ولكن كثر  حياتنا في  ..العابرون القلوب

 



 

  سعادة صباحكم -
 قهوتي 
  فقط  قهوة ألنها ليس القهوة اعشق

 ادمنت اليوم ذاك ومن الغائبين وجوه تجلب القهوة ان خرافة يوم ذات سمعت الن
 .ورد أطيافهم الحاكي شربها

 ال اناس ..نحن والمستشفيات المقابر عتبات على اال الحقيقية الحب نظرات ارى  لم -

 .ماقرات اجمل النهاية في اال نحبهم من نتذكر

 بالشفقة وليس بالمحبة المكسورة  الخواطر اجبروا -
 . عابر مسكن مجرد والشفقة بلسم فالمحبة

 وجعا القلب لها  فيصفق الليل سكون عند عزفها مايتم غالبا مؤلمة نغمة الحنين -

 . دمعا العيون لها وتنحني

 وال التخفي اتقنا نحن فال غيره ونعيش شعورا لنخفي نجاهد ونحن اعمارنا ضاعت -

 .اجمل بكم صباحي بان ؟؟؟ اخبرتكم وهل نريد كما الحياة عشنا نحن

  قلب الف عنده الرجل الن  قلبه تسرق التي من اذكى الرجل عقل  تسرق التي المرأة -

 . واحد وعقل

   الورد مساء -
   باألعمار اليعترف الحب
  ضعف البكاء ذل  الشوق عار  الحب  زمان بلدي ...في صغار كلنا الحب سماء تحت

 قدر والموت
 سرا نبكي سرا نحب ان اعتدنا لذا

 ... !!!.. نموت وجهرا سرا نشتاق
 كثر حياتنا في العابرون النسيان على يجبرنا ال ولكنه االبتعاد  على  القدر يرغمنا قد -

 . نادرون القلب  في بصمة له  من ولكن

  اللذي  تعيد لن ياليت فكلمة موعد بال ونرحل موعد بال أتينا غرباء ونبقى غرباء -

 . انذارا يعطي ال الموت وتسامحوا متحابين كونوا رحل

 ندمت  أظهرته  أن والحنجرة الفم بين الكالم يقف أن من وجعا أكثر هناك هل -
 .تألمت ابقيته وان

   شيء اي تهديه أن دون الحب يهديك من هناك -
  ..شي كل تهديه أن بعد األلم يهديك من وهناك
   األلم وعند

 الكتمان بداء نصاب ربما ، بالكتابة أو بالدموع اما مشاعرنا  وتتحدث األلسن تخرس
 



 

 امل المستنقع من لنا يخرج أن تأمل فكيف الهواء مع والنفاق الفساد نستنشق اننا

 حقيقي 

  لحظة معه تعيش والبعض لحظة منه تذكر ال عمر  معه تعيش البعض مواقف الحياة

 . الزمن وليس المواقف القلوب يحتل الذي  الن العمر طول تذكرها

  إلى وعاد التمثيل  ارهقه قد ربما معك عالقته في تغير شخص  على تحزن ال -

 . مقامات كالموسيقى الناس الحقيقية شخصيته

 أصدق مشاعرها تكون عندما أعمق جرحها يكون دائما البريئة القلوب -
 أصدقائي  بين السريان صوت  في وجدته ولكن اسمي أجد  لم الحظ قاموس في

  كلهم الناس حب على تحوز أن تستطيع ال تافهة اعذار وتفرقنا رائعة صدف تجمعنا

 .امل بسمة صباحكم أنفسهم حتى يحبون ال الناس فبعض

 بهدوء رحلوني الطيبون هم هكذا -
  ..رحيلك لذكرى السوداء االيام اقتربت
 . أحد مثله يأتي ولن  ابدا يرجع لن ألخي اشتقت

 بكائي  وصوت حنيني يسمع ولم يستيقظ ولم طويال اخي نام
  ربي عند هو رحيلك يشاركني الحزن  ودع بسالم اخي  ..ارقد وداعا لي يقل ولم رحل

 . دعائي سوى يسمع ال
  اخي هللا رحمك
  ..مرة الف وابكي مرة فابتسم أتذكرك
   ذاهبون  له وكلنا مشيئته ..فهذه هللا حكم على اعتراضا  أبكي ال انا أبكي عندما

  .الروح حبيب يا لك واشتياقا فقدا ابكي انا
 اماتتني وفقدانك موتك فحسرة عنك بدال لمت باالختيار الموت كان  لو باهلل قسما اخي
  .الحياة  دقي على وانا

 .تحكى ال ألم وقصة وجعا قلوبنا في تركوا بموتهم
 ... والقديسين األبرار بين وجعلك اخي هللا رحمك

  الخير مساء -
  النظرة نفس نملك ال لكن العين نفس نملك جميعنا

  ..نظري في مريضا شخصا ليس المكتئب
  .القبح هذا كل مع  التعامل يستطع ولم حقيقتهم على  وأهلها الدنيا  رأى إنسان هو بل
 



 

  علينا كثرت أحزاننا بل األحساس فقدنا اننا يعني ال  فهذا أحزاننا على نبكي ال عندما -

 .بالصمت فاكتفيت تعادلها دموعا نجد فلم

  ويبقى حولنا زالو  وما تغيروا اللذين ألولئك بل فقط للراحلين يكون ال االشتياق -

 . احد بك يشعر أن دون الشكوى  كل فيه الكالم من أبلغ الصمت

   شفتيها االبتسامة تفارق ال امرأة سعيد رجل كل وراء -
   ريحانة صغرها  في المرأة
  فاكهة شبابها وفي
 حنان  مستودع كهولتها وفي
 رواية  شيخوختها وفي

 ورود صباحكم -
 نادرون  القلب في  بصمة له  من ولكن كثر حياتنا في العابرون

 اسهل اللعب بعد ارجلنا جراح فتضميد أخرى مرة طفولتنا الى نرجع لو نتمنى أحيانا

 . الكبر بعد قلوبنا جراح تضميد من كثيرا

  ...باحد نكتمل ال نحن -
  ...احد بدون نضيع وال

 ...بقى بمن نسعد
 ..نسى من وننسى
  ابتعدوا بصدق تصرفنا أن  زمن  على آسفي
  .اقتربوا قناعا لبسنا وان

 يؤذي فهو الظن سوء وعن  تظلم فهي المقارنة  وعن يهدم فهو  الشك عن ابتعدوا -

 . انذار دون تتساقط ارواح فهناك الشك  من قلوبكم واغسلو ابتسموا

 األلم  قمة -
 ...اليسمعك لمن تحكي أن

  ..اليك يشتاق ال لمن وتشتاق
  ..بك يشعر ال لمن وتكتب

  .لك خسارة غيابه تعتبر ال مكسبا وجودك يعتبر ال فمن احد منتظرا تعيش ال
  فقط يتالم ولكن بالمثل المعاملة ينتظر وال العطاء على  يندم ال الخلوق األنسان -

 .يستحقه ال من إلى ذهب عطاءه أن نكتشف عندما

 أحدا  تؤذي ال انها  ثق فعلت مهما الطيبة القلوب -
  ...لكنها وتتناسى وتغفر تصبر
 . أخرى ةمر قلوبها تفتح ال لألبد تغلق ألما وتفيض اسى تمتلئ حين
  والسعادة حياتكم الحب يكلل



 

 الطيبة  أرواحكم
  وصديقات اصدقاء

 تموت  وال تميت الذكريات -
   كثيرا امتعتنا يوم ذات ...ألنها نسيانها علينا يصعب الذكريات بعض
  تعيسة ألنها السيئة الذكريات على  نحزن نحن

  .عودة  دون رحلت ألنها الجميلة الذكريات وعلى
   ابدا تعود  وال تذهب ثم تسعدنا جميلة تغمرنااشياء الحياة ممرات في -

   تختفي وأخرى تظهر اسماء
 تولد ضحكات
   تموت وأخرى

 الطيب عملنا سوى يبقى ...ال كلماتنا ضحكاتنا وننسى ترحل سوف يوما أنفسنا حتى
 .احبونا من نفوس في

   لورد ا مساء -
  ...قلبك  لمست التي إال تنسى األشياء كل

   تهجر األماكن وكل
  ...روحك سكنت التي إال

 بصدق يحبك الذي إال تتبدل األشخاص وكل
  احبتي امنح يارب

  .صدورهم الضيق يالمس حين يرتدونها فرح من معاطف
  ابتسامة صباحكم -

  ..دوما الشمس جمال في الناس يختلف
 ؟؟؟؟  الغروب حين ام  اجمل الشروق حين

  رحيل والغروب ميالد الصبح  الن صباحا احبها فاجدني
  الغروب وتأبى الشمس من اقوى مودتنا فلتكن

  كالغروب نغيب قد
  الزمن يلهينا وقد

  األحبة ينسى ال القلب نبض يبقى ولكن
 .وصديقاتي أصدقائي جميل ويومكم نقي صباحكم

 مساكم  يسعد -
 أحمر خط امك

 أحمر خط اختك
 . الرجال أشباه يا لكم هنيئا اتصاالت خط الناس بنات بس



 

 لم شيئا وكان ملكة للجميع وتخرج كبير وجع بداخلها يكون التي  هي القوية المرأة -

 .عليها الزمن وأذية ووجع قهر من نفسها صنعت يحدث

  ويتركوا زهرة الف بداخلنا يزرعوا ورائحته  بعطره كالورد حياتنا في البعض -
   السريان صوت  اصدقاء أنتم ء هؤال  بالحياة القلب تمأل ابتسامة

 . لمبذولة لجهوده موريس استاذ الى وتقدير تحية الف
  الظرف  بحجة يتجاهلك من البشر حال علينا يصعب الحيوان وفاء أرى عندما -

 .والوفاء الصدق  عدم دمره حب من وكم الزهايمر بحجة حياتك من امسحه

  سعادة صباحكم -
  فيروز صوت  مع القهوة كوب من رشفة

  ..القهوة رشف ام صوتها بعقلك ذهب أيهما تعلم ال الثانية لرشفة ا في
  بالماء البن إذابة مجرد ليس القهوة إعداد
  وصوت لغة القهوة

 .موسيقى غليانها
  المساء ابتسامة -

 كاتبه الى ينسب ينشر ما كل ال
  نصيحة

 تزوجن  قد صديقاتك الن او ابيض فستان  ترتدي أن أجل من تتزوجي ال
 ،  !!الزواج قطار  فاتها :  المقولة تلك ألجل او

 . يدهسك أن من مرة الف خير الزواج قطار يفوتك فألن
 أنقياء  بشر وجود اليستوعب داخليا الملوث االنسان -

 .باخطائهم يشعرون ال دائما نسامحهم ألننا

  لنا خلق عابر  من كم عنهم نبحث اصبحنا كبرنا الغرباء من نخاف صغارا كنا -

 .احيانا الغرباء اجمل ما الحزن غمرة  في ونحن الضحكات

 يفسر والبعض مقابل بدون المودة يعرف ال ألنه خوف أنه  على أدبك يفسر البعض -

 . قلبال سواد على إال  يتعود لم ألنه غباء انها طيبتك

 حتى جمالها اختار لم عنها قال النظرة نفس نملك ال ولكن العين نفس نملك كلنا -

 .جمالها فأحببت قلبها اخترت احبها

 األناقة  باب من األسود ارتدي كنت -
  تغيرت التي الناس بعض على ماتت قد ضمائر على  حدادا ارتديه أصبحت واليوم

 .والمحبة النقاء وفقدت

  لكل مني تحية جدا يؤلم  أصبح فاالحساس قلب بال بالعيش نرغب كثيرة أوقات في -

 .الكره تعرف ال يةنق  وبقيت الزمن كسرها الذي  البيضاء القلوب



 

 سعادة  مساءكم -

   ،لم امانة األنثى

  ..لالهانة تخلق

   أرملة...ستبقى او مطلقة او  عازبة او متزوجة كانت أن انثى لكل فتحية

  ...كرامة الزواج  يزدها لم امرأة

 .أنوثة الطالق ينقصها ولن

 أولئك  الى بابوابه المبنى ونشتري سنعود اننا بوجوهنا األبواب اغلق من أخبروا -

 اعمارهم  من اطول وقوفنا بان سقوطنا ينتظرون الذين

 ..حب تعتبر لطيفة معاملة  اي بأن يشعرون األغلبية مجتمعنا  في العاطفي الفقر بسبب

 بين وخاصة  والمحبة الثقة تمتين في االساس فهي منها يغضب احد ال الصراحة

   والمحبين األصدقاء

   مطلوبة الصراحة

   صداقتي يستحق فال صراحتي يتقبل ال ومن

  مرفوض والتلميح مطلوبة الصراحة

   اللسان باستقامة

  .الصراحة ذلك ودليل

 

  هذه كل ولما يعرفونها؟؟ ال الناس الطيبة هذه كل  لما شديد حزن في نفسي سألتني -

  في يوجد لم أن نفسي يا : وقلت ابتسمت ؟؟ولكن  يستحقونها ال الشخاص الشهامة

 . يباركها من السماء ففي يقدرها من األرض
 دائما ينسوننا الذين األشخاص هم ننساهم أن نريد ال الذين األشخاص -

 .االموات على بكوا األحياء كان لما  المحبة من يقلل الغياب لوكان

 انها  وحروف واقالم لورق تحتاج ال الرسائل بعض -
 عبر  المسافات تباعدت وان األرواح تتناقلها خاصة رسائل

 االحساس هو له مثيل ال ناقل



 

 أرواحنا المست ألنها قرائتها من نمل ال الورد  رائحة لها الرسائل بعض وتبقى

 .بالقلب علينا  فردوا بالروح ناديناهم من على فسالما بلطف

 اللعب بعد ارجلنا جراح فتضميد أخرى مرة طفولتنا إلى نرجع لو نتمنى احيانا -

 .الكبر بعد قلوبنا جراح تضميد من كثيرا اسهل

  تضعه ان  لك خير وردة في أنفك  تضع .ان الكالم أتقن األحرف تعلم من كل ليس -

 . اآلخرين شؤون في

 سالمي قلبي احبهم لمن احبت من تنسى ال القلوب ولكن رأت من تنسى ال العيون -

 . واحفظهم أسعدهم يارب : وقلت فابتسمت تذكرتكم مرة فكم لكم

  ..عمر اللحظات بعض لكن تلحظا العمر -

  ..القدر ابعده غائب صوت يشبه كصوت عنا رغما تبكينا قد أشياء

  ..وعابر

  ..الموت اختطفه قريب مالمح يحمل

   الوفاء نفسه على  أطلق وصديق

  .وغدر

 بحقهم أخطأت انك ويحسسونك معك وتصرفاتهم أفعالهم من تتعجب البشر بعض -

 . معرفتهم الوحيد خطأك يكون جيدا تفكر وعندما

 ولكل تنبض قلوبنا وتبقى تموت وأخرى تتألم وقلوب تهرب وقلوب تعشق قلوبنا -

 .حكاية نبض

   سعادة مساءكم -

 ...تعارف مشروع بوك الفيس في فتاة كل ليست

   لكلمتها تريد من فهناك

   من ..وهناك  تصل أن

 اآلراء تبادل تريد

 محترم  أخ لها فكن أخ لها ليس من وهناك

 اجتماعية  رسالة -

 ..أقاربهم  عن سيئة اخبار او أمور اي ألبنائك تورث ال



 

  ونواياصامتة سليمة لقلوب ينشأون معهم

  باألقارب والوصل الخلق حسن علمهم

  .حالنا من  احسن حالهم يجعل هللا لعل

  المرأة تجد ان  انسى : االب رد المناسبة المرأة  أجد كيف : والده صبي سأل -

 . المناسب الرجل تكون نأ وركز المناسبة
 امل بسمة صباحكم -

 والورود  باألزهار محملين يأتون
 باألعذار محملين ويرحلون
 .يشعرون ال وهم كثيرا أنفسهم يؤذون الطيبون

 معكم قهوتي صباح -

  أتذوقها زلت  ال القهوة ونكهة صباح ذات

   احليها لم وقتها لساني على  عالقة  زالت ال

  سكري كان وجودكم سكرب

 ؟؟؟؟  قهوتكم كيف سألتهم

 :مرة  قالوا

 !!!بدونك ايامنا مثل

  :قلت وانتي قالو

 معكم  أيامي مثل كتير حلوة قهوتي انا

 .الياسمين عبق صباحكم

 سعادة صباحكم -

 راقية  أرواح الحياة كتاب في

 قلوبنا  داخل أنفسهم يزرعون

 بنا  اهتمامهم وينثرون حبهم نبع من ويسقونا

  عنهم بحثنا غابوا فإن

 القلب  اسعدو حضروا  وان



 

  للفرح  ونشر القلب شفاء ابتسامتهم وفي

  الروح حنايا في بهم نحتفظ من هؤالء

 .والبالء الوباء عنهم وابعد مكروه كل من الرب حفظهم

 مجروحة  ألنها تقسو الطيبة القلوب فبعض القاسية للقلوب  عنوان دائما ليست القسوة

  قدر في تفرط وال اعتدل   عنه التنازل وتم إال الالزم من أكثر تنازل شخصا رأيت ما

 . نفسك

 بحفيدتي لتهنئتي ومحبتي شكري

 فلم الكلمات قاموس في بحثت 

   حقكم توفيكم كلمات اجد ولن 

 مزروعين الروح حنايا في أنتم

 كل  من يحفظكم الرب قلوبنا في 

 وسوء  مكروه 

 األقدار  ابقتنا عندما سعيدة انا كم

  اليوم هذا الى 

   الى القلبية تهاني البعث

  اليوم ميالدها بعيد ريتا حفيدتي

 إكملت عمري يا كلو العمر

   عمرها من سنين ٣ 

 هذه في االمل تعطيني التي هي

  الحياة

  لوالديها احفظها يارب

  واسعدها االيام امنحهااحلى

 رأسها  على بوجودهم

 



 

  من جدا  نادرون اخطاءنا ثمن ندفع مما اكثر طيبتنا ثمن ندفع الحياة تجعلنا احيانا -

 مرة اول عرفناهم كما يبقون
 . نسيان تمطر ليتها

  :فأجابني  ؟؟؟ حزين اليوم مابك الطريق سألت -

  .الراحلين هو األحبة ودموع العابرين أنين أرهقني

 .السبب  اصل الخبيثة الغربة هي

 طويال يدوم ال لكنه رائحته تعجبك قد  المقلد العطر متل الناس بعض -
 .قبيح كالهما ان والمشكلة بوجهين يعيش بعضهم

 لحكيم قيل -
 علمتني الناس لذم غاتفر حتى راضيا نفسي على لست  : أحدافقال تعيب مانراك

 بها اثق ال ولكن البشر عقول احترم  ان الحياة

 حالنا ونعمل االرض على ننام صغارا كنا هما التحمل التي القديمة لنفسي اشتاق -

 .عايشين حالنا ونعمل اجرينا على نوقف صرنا كبرنا ميتين

 لينشأ بل بانفسنا  لألختالء ليس نشعر وال طويلة مسافات  للسير فنلجأ قلوبنا تؤلمنا -

 .قلوبنا الم ينسينا ربما اقدامنا في  الم

 اذا العيوب الخصلةوترك  احب جميلة عيباوخصلة٩٩ فيك راى  من هو يحبك الذي -

 . الينسى الما تزرع فال بالقلوب جميال اثرا تترك ان تستطع لم

 تسأل ال حولنا ومازالوا تغيروا اللذين الولئك ايضا  بل للراحلين يكون ال األشتياق -

 .المتساقطة لالوراق تلتفت ال  ؟الغصون رحلت لماذا  رحل من

 زهرة  انسان كل قلب ففي برفق القلوب خاطبوا -
 قابل مانكتب كل ليس ببطء ولتقتل لتتألم وجدت الطيبة فالقلوب الكلمات... بلطف تتفتح
  صدورنا عن لتسقط  نكتبها  ..القلب وبكاء الروح وجع من نكتبها احرف فهناك للنسخ

 .فقط
 بخير وانتم عام كل -

 ..جدا بطيء الزمن
 ...يخشى لمن جدا سريع
 .يتألم لمن جدا طويل
 ...يحتفل لمن  جدا قصير

  ...يحب لمن األبدية لكنه
  .نهاية نحب لمن اليكون لكي الزمن ايقاف نستطيع ليتنا

 
 



 

  سعادة صباحكم -
  دوما الشمس جمال في الناس يختلف

 الغروب؟؟؟؟  حين ام  اجمل الشروق حين
 ميالد   الصبح ألن صبحا احبها فاجدني

 رحيل والغروب
  الزمن يلهينا وقد كالغروب نغيب ..وقد الغروب وتأبى الشمس من اقوى مودتنا فلتكن
 االحبة الينسى القلب نبض يبقى ولكن

  .جميل ويوم نقي صباح
 االالم اسبوع في  الحزن بعد -

 اس االجر ماترن قبل ونهلل بالقيامة نغرح الزك
 قبر  من اجراس احلى

 القيامة
  قام  المسيح والمحبة السالم رئيس
 بالحق

 وريحانه يسوع بستان من
  واالصدقاء واالهل األحباب اهنا

 انواعها بكل الورود وأهديكم
   وسالمين طيبين وانتم عيد وكل

 .وبالء وباء كل عنكم يبعد الرب
 السعادة صباح -

 نكتمل...باحد ال نحن
 ..احد  بدون نضيع وال

 بمن....بقى نسعد
 ...نسى من وننسى
 لبسنا ابتعدوا...وان بصدق تصرفنا ان  زمن  على اسفي
 .اقتربوا قناعا

  احباب عن وتسالني
 فاجيبك الزمان هذا

  .يدوم  احد وال عابر وراء عابر
 المحبة صباح -

 ....نلتقي المحبة على صباح كل في
  ...قهوتي سكر فانتم
  صباحي يشرق وبكم



 

 بسمتي طفاق ومنكم
 كروعتكم  رائع صباح
   بصحبتكم قهوتي وتحلو
 احبتي  الورد صباح

  كل لك يود انه  لوجدت  بداخله ما قرات لو فربما صامت بشخص الظن التسيء -
 . حولك المنافقين من اكثر الخير

 لاللم تبا  النشعر اننا يعتقدون نتحمل ألننا -
 نبرة ماال الكتابة انو المشكلة شيء كل  لهم قدمنا الذين من يأتي دائما

 . تكتب ال والغصةانو
 ورود صباحكم -

 ...به نشعر ما نكتب أحيانا
 مانتمتى نكتب أحيانا
 وانتهى  مافات نكتب احيانا
 ألنفسنا  نكتب أحيانا

 بنا   يشعر من اال يقرؤها ال بحروف
 القلب سفير هو الحرف ويبقى
 ...ورقة بدقة حروفك فانتق

 الما  تكن ...وال امال كن
 .وجعا تكن ..وال فرحا كن
 

 يفعل ماذا التعلم انت ترحل  فال الترحل ان  واستطعت احدهم قلب سكنت اذا -
 .الحقائب  من اثقل الخطى ..وتصبح رحلوا ثم سكنوها قلوب  في الراحلون

 
  تهديه ان بعد األلم يهديك من وهناك شيء اي تهديه ان دون الحب يهديك من هناك -

 . انقياء بشر وجود يستوعب ال  داخليا الملوث االنسان شيء كل
 

  عالم في  والدعاء الصالة من وشيئا الدموع من وكمية الوقت من كثيرا المرأة تحتاج -
 . فقط اخرى امرأة يحتاج الرجل اما  واالسى الحزن

 

 لكي  بل ضعيفة ألني ليس واغفر اسامح  ان الحياة علمتني -
 .ومرارة سوادا قلوبنا نمال ان يستحق انسان يوجد فال  الكره من قلبي اطهر

 

 سعادة صباحكم -



 

  جميلة  أشياء تغمرنا الحياة ممرات في
  وال تذهب ثم تسعدنا

  ...ابدا يبقى شيء  ال انه تخبرنا ...وكانها ابدا تعود
  ...تختفي ...وأخرى تظهر اسماء

  تولد ضحكات
  ...ترحل سوف يوما انفسنا ...حتى تموت واخرى
   ...كلماتنا..ال ضحكاتنا وتنسى

  نفوس في الطيب عملنا سوى يبقى
  .أحبونا من
 

 فابتسم الناس قلوب تنال باالبتسامة ولكن الناس تعاطف  تنال ان تسستطيع بالبكاء -

 . دمعة الف عينيك في ولو

 اذا  وفرح وحب بامل اوعشناها والم وقلق بهم عشناها سواء مستمرة الحياة -
 يستحق شيء فال ونمضي لنبتسم

 .ابت ام شاءت الكورونا

 الن اخطاؤه كثرت لو حتى اتجاهه مشاعرك تتغير ال قلبك من شخصا تحب عندما -

 .بالحب مليئا فيبقى القلب اما يغضب العقل

 سبيل عابرة سوى لست -
 الدنيا من فتسولت
   هللا كتب بما فجادت

   نمر و يوما وسنتركها
 موريس استاذ طلب كما الزمن  جدار  على نخط ما اال يبقى ولن
 ذكريات من  مضى ما اجمل واعيد وينعاد  ذكريات شريط العمر ليت

  .العين وليس حزين القلب الن الدموع تسقط
 سعادة صباحكم -

 راقية  ارواح  السريان صوت  صفحة في
 قلوبنا  داخل انفسهم يزرعون
  عنهم  بحثنا غابوا فان بنا اهتمامهم وينثرون حبهم نبع من ويسقونا

 القلب  اسعدو حضروا  وان
 ونشرللفرح القلب شفاء ابتسامتهم وفي

  الروح حنايا في بهم نحتفظ من هؤالء
 .والوباء البالء ومن مكروه كل من هللا حفظهم



 

 

  المشاعر جرح السهل من بالبرودة تحترق المشاعر اال بالحرارة يحترق شيء كل -

 .بهم يشعر باحد ويبحثون المشاعر بقتل مداواتهايبدعون الصعب ومن

 وطن  والي سوريا انامن -
 بنات  ثالث بين حوار
 : مسؤول بنت
  سيارة يهديني اتخرج بس وعدني بابا

 .موديل اخر
  :الزعيم بنت
 شيء كل من مجهز ببيت وعدني بابا
  :الفقير بنت
  .سرقوه وابوها ابوكي وطن وهداني استشهد بابا انا
 

 قهوتي  -
   قهوتي اصدقاء جميل صباحكم

  ..حكاية  الف القلب  وفي شاردين هادئين وحيدين القهوة يشربون للذين خاص صباح
  ..وقت لها ليس وداع  لحظة فهناك الكل مع جميال كن

 قلوبنا تحمله ما اجمل المحبة
 .مشاعرنا مافي اروع والحنين

 

 حلوة بكلمة الزوج نهائيا الزعل تنسى زوجها من وحدة بكلمة زوجة المساء ابتسامة -

 . زعل بدون اصال متزوج انه ينسى وحدة اي من

  اال النقش التقبل  فهي القلوب اال يريده الذي المكان في اسمه نقش يمكنه انسان كل -

 .حبا لهم نبضت لمن

 يستحق من سوى النخسر نحن باألعذار محملين ويرحلون  بالورود محملين يأتون -

 . للبقاء سبب الف كرونذيت بالحب فالجديرون الخسارة

 السعادة صباح -
 نلتقي  المحبة على صباح كل في

 قهوتي  سكر فانتم
   بسمتي اقطف ومنكم صباحي يشرق وبكم

 كروعتكم رائع صباحكم



 

   بصحبتكم قهوتي وتحلو
   .اصدقائي احبتي الورد صباح

 

 اجمل.االخالص  ورود زرع بوسعنا لكن ماتت قد ورود احياء نستطيع ال نحن -
 .عطره لشم انحيت انك يوما تنسى ال  يذبل ان بعد جميل الورد ترى

  مجروحة النها تقسو الطيبة القلوب فبعض القاسية للقلوب  عنوان دائما ليست القسوة -
  القلب وبكاء الروح وجع من نكتبها احرف فهناك للنسخ قابل مانكتبه كل ليس
 .فقط صدورنا عن لتسقط نكتبها

 

 الحياة  قيد على ام لكل وتقديري حبي -
 خير بالف وانت عام وكل
  ..جسدها التراب غطى  ام  لكل ونور رحمة الف
 ؟؟   رجل معنى ما والده: يسأل طفل

 .ابنائه  عن المسؤول القوي الشخص هو األب:
 ..راحتهم على ويسهر بامورهم يهتم
  :الطفل  قال

 ..امي مثل جالر اكون ان اتمنى
 

 القامشلي مدينتي من ياسمين صباحكم -
 منها  اقرب اليوجد  بيننا الذي البعد رغم

 واكثر  اكثر بك السقوط الى اتوق انا فها مدينتي حبك في سهوة سقط قد قلبي كان ان
   الوجع احتواء على يملك من القهوة فنجان وحده
   قهوة ..فنجان ..قلم ورقة

  مدينتي في اشربها ليلة كل يزورني حنين عن واكتب قهوتي ارتشف
   عاما ٢٩ مايقارب تركتهم الذين  واهلي واحبابي اصدقائي مع

  والحب والكرم والشهامة والمروءة والوطنية  الوفاء مدينة الحبيبة القامشلي مدينتي
 حاميها  انت يارب والعطاء

  المشاعر  صدق على  يعتادوا لم النهم بل مبحقه قصرنا الننا ليس البعض يخذلنا احيانا
 .بالمواقف تصغر وعقولهم باالرقام تزيد اعمارهم الن
 

  دخلوا  اللذين بل وكذب بخيانة وخرجوا بحب دخلوا اللذين ليسوا بحياتنا الناس أسوأ -
 .غيرنا  على عثروا حين وغادروا  فراغهم بوقت



 

 
  ان وجع واالشد  الغرباء الئحة في قلبك الى األقرب كان من تجعل أن موجع شي -

 .السماء بحجم حنين بداخلك الكره تتصنع
 

 الظالم  حوله  زاد  كلما روعة يزداد القمر -
 .الحياة ضغوطات عليك اشتدت ان  تحزن فال

 
 يتألمون  أيتام فهناك  صمت في بامهاتكم حتفلوا -

 . أيتام فدار له  أم ال الذي اما له أب ال من يتيم
 

 ورود صباحكم -
 ..منكسرة وارواح مجروحة قلوب الشاشات تلك خلف

 .محطمة ونفوس
  اقنعتهم يجهزون والممثلين ، بصمت يتألمون الطيبون انتهت وعالقات بدأت وعالقات

 ؟؟  جديدة ضحية مع جديد دور ألداء
 .استخدامها اساء من نحن بل الشاشات بتلك ليس والخطأ

 
  امراضهم ليروا دهمعن وقت ال اخطائهم وتصيد االخرين بمراقبة المشغولين -

 .باسلوبه مكانه اختار مكانابقلوبنا ألحد نختر لم انفسهم ويعالجوا
 

  الن امامها؟ عقبة االخ  يكون الفتاة تحب اخته؟عندما  تدعمه الشاب يحب عندما لماذا -
 . الرجال  هم من يعرف الشاب اما الحب ماهو تعرف الفتاة

 
  روحك سكنت التي اال تهجر االماكن وكل قلبك  لمست التي اال تنسى األشياء كل -

 .بصدق يحبك الذي اال تتبدل األشخاص وكل
 

  ان اخاف بعيني استقرت غيمة فهناك ابتسامة دهاليز في الحياة عن وجهي أخبي -
 .حزني وتكشف تمطر

 

 يفعل ماذا التعلم انت ترحل فال ترحل ال ان  واستطعت احدهم قلب سكنت اذا -
 . الحقائب من أثقل  الخطى وتصبح لوارح ثم سكنوها قلوب  في الراحلون

 



 

  ال بديل لقى االاذا  الفراق  على يقدر وال تافهة أعذار وتفرقنا رائعة صدف تجمعنا -
 الغصون   ؟ رحل ليش تسأل

 .المتساقطة لالوراق تلتفت ال
 

 االم  عيد اقترب -
 امي وانتي عام كل طفال تنجب لم  امراة لكل

 .امك  هي وامي عام كل معه ليست  امه شخص ولكل
 

  :فقالوا خدعوك -
 تلقى شرا  خيرا اعمل
 رب ولكن الناس ينسى قد تلقى اجرا خيرا اعمل حييت ما اردد سأبقى عني واما

 .ينسى ال الناس
 األشخاص بعض ...دخل حياتنا في

 الزمان مع كبر ..من منهم
 انسان  انه نسي ...من ومنهم
 مكان الغيبة من اتخذ ...من ومنهم
 استئذان  بدون رحل ...من ومنهم
  جرى مهما القلب في سيبقى .....من ومنهم

 .كان او
  لن النهاية وفي  محرمة فهي االخرين مشاعر اال شيء كل على تجاربكم مارسوا -

 . فيرحلون بالمظاهر المنبهرون اما بروحك الجمال راى من معك يبقى
 المحبة صباح -

 ال فالقلوب بقلبك اعشقها لكن يوما  منها االجمل تجد ربما بعينك االنثى التعشق
 . ..ابدا تتشابه

 الغياب كان لو دائما ينسوننا الذين االشخاص هم ننساهم ان نريد ال الذين األشخاص -
 .االموات على بكوا األحياء  كان لما المحبة من يقلل

  اللغة االبتسامة كثيرا بهم تليق االبتسامة الن ابدا اليحزنوا ان أتمنى أصدقاء هناك -
 . حروف غير من وتصل تفهم تيال الوحيدة

 الورد  صباح -
 نبضة نبض  كلما الورد من خلقت قلوبكم كأن

 عطرا  المكان مألت
 . الورد ياعطور ورد صباحكم



 

 امي عن كثيرة ذكريات استرجعت
 .الذكريات صاحبة استرجاع عن عجزت ولكن

 انفسهم حتى اليحبون الناس فبعض كلهم الناس  حب على تحوز ان تستطيع لن -
 .بذاتها الحياة هو حياتنا في وجودهم اشخاص هناك

 . وفل ورود صباحكم -
  باننا احد اليعلم كي  النوم نتصنع واالن ننام ال كي البكاء نتصنع كنا صغار كنا عندما -

 .بخير احبهم من جميع يكون ان امنية لمسائي نبكي
 القهوة  صباح -

 ..سرا تفشي ال قهوتي
 ..زيفا تصنع ..وال عذرا تختلق وال
 .بوجهين ال واحد بوجه انها يكفي واحدة برشفة األمل لي تمرر انما
 السبب هو دائما يكون بينما ماتستطيع بكل انسان تسعد ان تحاول حينما الظلم قمة

 .  حزنك في 
 . لها الزمن ووجع قهر من  نفسها صنعت قوية امراة كل -
  يامدينتي جميل صباحك -

 يهمس  باسمكي ينبض قلب فينا
   عاما ٢٩ منذ فارقتكي ومودتي وحبي حنيني اهدي القامشلي مدينتي الى
 القلب  عن بعيدا ليس العين عن البعيد والن عنكي جغرافيا البعيدة انا

 بوك  الفيس  على واراكي باسمكي ينطقون الجميع  اصبح واعتزاز  فخر وكلي
   طفولتي ياحاضنة اسراري ياكاتمة الغالي ياموطني لك اشتقت

 عيناي راته  مكان الول احن
  عطركي الشتم اليكي احن طفولتي بيتي

 يمطر حين جوكي لرائحة لدروبكي
 استثناء  بدون للجميع لجيراني الصدقائي لتهلي
  الكرة يلعبون االوالد صوت سماع العصافير صوت لسماع

 االرسوزي و القادسية لمدرستي احن
 الصبا  لصديقاتي
 شارع شارع مدينتي شوارع في امشي ان  اللحظة هذه في اتمنى العمر وجيران

 البيوت جدران  المسو 
   الطفولة ضحكات  اضحك طرقاتها في خطواتي اسمع اهلها عيون في انظر

 تموت  وال تميت الذكريات
  تعود ولن مضت ايام وحكايات ذكريات
  االحبة وفقدان واالفات باالوجاع ترمينا لنا االعظم العدو انها لنا ليست الغربة

  فيها نعيش ولكن واالحزان



 

  مكان كل في وتتفرق الشجر اوراق وتتساقط الذكريات صفحة وستنطوي يوما سنرحل
 االزهار وتموت الورود تذبل

 الصداح البلبل ويغرد
 :قائال
 ونار جنة واالخرة وعطاء اخذ الدنيا هذه

 .االسم فخر يكفينا القامشلي مدينتي احبكي
 
 
 
 
 
 

 لهم ارويها كنت قصة كم نقصا وال يوما حبهم خبا وما غصة ذكرهم ويبقى ويرحلون
 . قصص عنهم اروي وحدي وصرت فمضوا

  البشر بعض هكذا للمستنقع يقفز ستجده ذهب من  كرسي على الضفدع ضع -
 . منه اتى  الذي للمكان سيعود شانه من مهماترفع

 نقضي ان ويعلمنا الزمن هذا فيأتي الكالم اصول لنتعلم السنوات من الكثير نقضي -
 . ..مايرام على حياتنا لتسير ،نصمت بصمت العمر من ماتبقى من

  القلوب كسر احد خاطر يكسر أن اليحب قلب أملك ولكن شخص اطيب لست انا -
 . األلم من كثير يحدث لكن صوتا اليحدث

 اسهل اللعب بعد أرجلنا جراح فتضميد اخرى مرة طفولتنا الى نرجع لو نتمنى أحيانا -
 . الكبر بعد قلوبنا جراح تضميد من كثيرا

  الذي الوقت في الفرص يخسرون ولكنهم نخسرهم ان النريد الننا فرص نعطيهم -
 .الجروح من احدا  يسلم  لم زمن  في نحن مستمر عطائنا ان  فيه يعتقدون

  بجانبنا تقف وترحل خطئنا الى التنظر تغيرنا تتحمل التي هي  الصادقة واحاألر -
 . ليسعدوك يسعدك عما يبحثون بل حزنك اليزيدون

 التي المعبرة الشعر من ابيات وردودكم فضلكم في لنثرت كتابةالشعر اتقن كنت اذا -
 .حقكم في بالتقصير ساشعر اتجاهكم الصادقة  مشاعري تحمل

 ..لكم االشتياق مساء -
   بصمة له  كان انسان  لكل وسالم تحية الف
 ..ماحيينا ننساها لن ومواقف اهتمام ولمسة صادقة  حب

 لذاتك احتراما يعطيك أحيانا انه ،اال الممات لحد موجع انه رغم الصمت نعشق أحيانا
  ..بداخلك ما يعلم أحد وال ،



 

 
 انتم:وقالوا بنا فأمسكوا وشأننا دعونا ضيق لحظة  في لهم قلنا الذين هؤالء رائعون

 ..شأننا
 قبلهم وانا وقلمي قلبي يقف واليوم رباح ابو  عن سال  من كل بحق قليلة شكر كلمة -

  يحفظكم الرب قلوبنا في مزروعين الروح حنايا في ..انتم لكم وتقديرا احتراما
  ..سوء كل من ويحميكم

  من اكثر لك ودي انه  لوجدت  بداخله ما قرأت لو فربما صامت بشخص الظن التسيء -
 .حولك المنافقين

 ورود صباحكم -
 .  !!واحد لوجه اال ابوابه يفتح ال القلب لكن جميلة وجوها يوم كل ترى العيون ان

 .السيء البنهم صالحة زوجة  عن األهل بحث هو  االجتماعي الظلم انواع أشد من
  ننطقها نحن محامي الى بحاجة اصبحت حروفنا الخير لغيركم وتمنوا الحسد اتركوا -

 .بخبث يفهمنا وغيرنا ببراءة
 .روعته بلغت مهما رجوع له  ليس ولكن يتوقف ال دائم حنين للماضي -

  مع ويصغر يكبر عمري اربعين او ثالثين ليس عمري األرقام باعداد اليقاس العمر
 . حزين قلبي تخلي كلمةقسوة او حنين كلمة كل

  لكل مني فتحية جدا يؤلم  اصبح فاألحساس قلب بال بالعيش نرغب كثيرة اوقات في -
 .الكره  تعرف ال نقية ومازالت الزمن كسرها الذي  البيضاء القلوب

  فاعلم حولك اشخاص  وجود عدم  من بالرغم به قمت  عمل من خجال تضحك حين -
 .اوال نفسه من المرء يستحي ان االدب قمة الحياءالن مراتب اعلى في انك

  وهناك تصل ان  لكلمتها تريد فهناك تعارف مشروع بوك الفيس في فتاة كل ليست -
 . محترم اخ لها فكن اخ لها ليس من وهناك االراء تبادل تريد من

 سعادة صباحكم -
 .حي فانت باأللم أحسست اذا
 انسان فانت االخرين باالم أحسست  اذا اما

 قوتي اكره
  قصد  دون  احب من اجرح عندما
  .اليستحقها من  على تنزل حينما دموعي واكره
 وكرامتي   كبريائي يمحو حين حبي واكره
 مستمرة  الحياة
   ومرح وحب بامل عشناها او   ؛ وهم وقلق بالم عشناها سواء

  السريان صوت  في اصدقائي لنبتسم اذا
 .يستحق شيء فال ونمضي



 

 
 سعادة  مساءكم -

 .يطاق ال الموت بعد الشوق ان باهلل وقسما تحبون لمن أحسنوا
 مع ونبكي كتبها من  الى  النظر دون كلمات ونحب مالمحها نعرف لم بارواح نلتقي
 عيوننا تبصر لم عيون
 .ماعرفناه اسمى الروح حب ويبقى
 فسالما بلطف ارواحنا المست قرائتهاألنها من النمل  الورد رائحة لها الرسائل وتبقى
 .بالقلب علينا  فردوا  بالروح ناديناهم من على

 نسامح حقنا في غيرنا يرتكبها التي األخطاء تسجيل في قضيهان ان  من اقصر  الحياة -
 .حياتن من جزء يبقوا ان نريدهم ببساطة الننا الناس

   الشوق  لمأو الفقد لمأ -
 موجع ورحيلك رحلت

  وطهرا نقاء امتالت روحا ورحم الجميل المبسم ذاك هللا رحم
  ..البصر بلمح الدنيا عن وغابت

   عمي بنت
  بعدها من تعودي ولن االرض اخذتك
  حزنها واعطتني فرحي االرض دفنت

 معها  قلبي دفنت وكانها
 مهما قلبي في حاضرة وستبقين لك دعائي من أمل لن فانا واختي صديقتي التخافي

 .الغياب اخذك
 

 اليمكن الم ابواب فتحت ربما سردها تم لو مخبأة حكاية لكل للخالق الخلق دعو -
 . بسهولة اغالقها

 .اوجاعك صوت يسمع ان تنتظر ال تتالم يتركك من -
 ذال ليس امامه ضعيف يجعلك ان يمكن شخص دائما هناك شخصيتك قوة بلغت مهما -

 . يستحقها قلبك في راقية مكانة هي انما خوفا وال
  ألجل حزنه كتم من أسعد فيارب حولهم من ليسعدوا بداخلهم ما يكتمون منا كثيرون -

 . االخرين فرحة
 القلب من ابتسامات صباحكم -

  دائما الشمس جمال في الناس يختلف
 ؟؟؟؟  الغروب او الشروق حين

  ...رحيل ميالد..والغروب الصبح  الن صباحا أحبها فأجدني
  ..الغروب وتأبى الشمس من اقوى مودتنا فلتكن



 

   األحبة ينسى ال القلب نبض يبقى ولكن الزمن يلهينا وقد كالغروب نغيب قد
  ..جميل ويوم نقي صباح
  مباركة جديدة وسنة

  .والفرح بالسعادة مليئة واالوجاع االالم من خالية للجميع
 

 ولوجهكم لكم سأقول مرتين ليش سألوني واذا مرتين عليهم اسلم نفسي الناس بعض -
 .الثاني

 الصباح قهوة -
  زلت  ال القهوة ونكهة صباح ذات

  ..اتذوقها
  .وقتها لساني  على  عالقة الزالت

  ...سكر احليها لم
  ...سكري كان كم وجود
 ؟؟ قهوتكم كيف سألتهم

 :مرة قالو
  !!!بدونك ايامنا مثل
 ؟؟؟؟  وانتي قالوا
 كتيير  حلوة قهوتي انا : قلت
  .معكم أيامي مثل

 منها  حرفا  يستحقون ال أشخاص فهناك للجميع مفتوح كتاب طيبتك التجعل -
 . واخالقه باسلوبه مكانه اختار فالكل قلوبنا في مكانا الحد نختر لم

  في دخلوا  اللذين  بل بخيانة وخرجوا بحب دخلوا اللذين  حياتناليسوا في الناس أسوا -
 .غيرنا  على عثروا  حين وغادروا فراغهم وقت

  القلب عين نغلق ما  لحظة في اننا االمر مافي كل ألخرى حالة من فجأة يتغير الاحد -
 . بقلوبنا نراها لم حقائق بعقولنا فنرى العقل عين ونفتح

  العالم بينما عقالء المصحات في  والذين خارجه الذين من  أبرأ السجن في الذين اولئك -
 . االصاحبه يشعربه ال وجع انسان كل عمق وفي مجنون باكمله

  في الفارغة االماكن تلك هي بل احباب او صدقاءا بال العيش ليست الوحدةهي -
 .الغائبون اولئك خلفها التي القلوب

 الورود صباح -
 كالما لنا  قالوا الذين اولئك هم ايادينا بين من يرحلون الذين اكثر يرحلون ال الغرباء
 .لالبد وياهم نكون بان ووعدونا جميال



 

 وكم بصمت ينزف وحمجر من فكم  الشخصية األمور في واحد طرف من تسمع ال -
 . الضحية دور يعيش جالد

 يريدون وعندما القلوب في للتعمق الكلمات باجمل يأتون الحب يريدون عندما -
 . القلوب لكسر األسباب باصغر يأتون الذهاب

   الورد مساء -
 عادل   فاهلل جميلة ليست امرأة توجد ال

 اخر  يراه وال شخص يراه ان يمكن جمال امراة كل في وضع
 بصدق أحبها من اال اليراه الجمال من بقدر تتمتع امرأة فكل

 حياتي  في حب اكبر الى -
   قلبي عن مابعدك البعد عمر

 بحبببببك  قدالبعد
 وقلبي  حياتي في األجمل  الجزء وابدا دائما الغالية الحبيبة مدينتي ستبقى
 السلمي التعايش مدينة

 استثناء  بدون ميعوالج وجيراني واصدقائي واحبابي واهلي ومدينتي عام كل
  واالالم االوجاع من  خالية مباركة وسنة مجيد عيد

 .ومكروه   سوء من ويحميكم يحفظكم الرب
  حد الى مؤذية الغضب لحظة  في فحروفك غاضبة تكونين عندما تكتبي ال لي  قالوا -

 .للكتابة مالجات يشعرون لو عليهم تخافوا :ال لهم  واقول التجريح
 شيء عملنا ألننا يكون الندم دائما ليس سنين العقل ثمنها  ويدفع لحظة القلب يخطىء

 . غلط لناس صح  شي عملنا  الن نندم ساعات غلط
  فكم لكم سالمي قلبي  أحبهم لمن أحبت من التنسى القلوب لكن رات من تنسى العيون -

 وقلت  فابتسمت تذكرتكم مرة
 .دائما واحفظهم اسعدهم يارب

 قريبا  سنة ستنتهي -
  ..ابدا يحزنني وال طريقي يسد ال الحجر ان علمتني
  الغضب عند  اجربه ان  قبل الرفيق  أخالق على احكم ال ان علمتني
 الصديق  ضيع الواشي اطاع من علمتني
  القوي التميت الضربة ان علمتني
   األحيان بعض في خطيئة الطيبة ان علمتني
   جدا نادرة البيضاء  القلوب  ان اخيرا علمتني
   ائياصدق لكم اتمنى
  .وااللم االوجاع  من خالية جديدة سنة

 . أوجاعنا تنتهي كي ذكرياتهم  الراحلين نعطي أن نستطيع ليتنا -



 

  :يسألني هامسا الصباح أتى
 ؟؟؟؟  األحبة أين

   مأواهم القلب في فقلت
 عنكي؟؟؟  ابلغهم  :ماذا فقال
   لرؤياهم شوقي أبلغهم فقلت
 ؟؟؟   ذكراهم في دوما انت  :هل فقال
  .أنساهم وال نفسي أنسى فقلت

 الحقيقية المشاعر به شحت الذي الزمان هذا في والوفاء االخالص اروع ما -
 .يخسره وال يحتويه مخلصا قلبا حياته في يمتلك من  ان  الصادقةفعليه

   عام ينتهي سوف -
  الجديد  للعام بيضاء صفحة سنفتح
  التقدير قلبه في  لي حمل من كل اشكر
 جميلة  لحظة اهداني شخص كل اشكر
  واعضاء ومشرفين واداريين مسؤوليين وصديقاتي الصدقائي اتمنى
  .والسعادة بالحب مليئة األوجاع من خالية سنة
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