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 ٠٩٥٦٧٩١٨٣٥:  موبايل – ٢١١٤٥١٢تلفاكس 

 

 

 

 

 إھداء

إلى النور الذي مازال يضيء لي 
 قلبي

 زوجتي وحبیبتي
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 :ةــمقدم

 

  األصداْء المتقطعِةمسافاِت الأجري بصمِت
ِ الملوًَّال كلماتي حام  ِ الشمسعة بنور

 المشؤومِةالمسلط على دواتي وأوراقي 
ِ  ..الطالْع   كلَّ ألجمَعالقلوِبأسطو على كنوز

لھا وأشِع ..أت في الصدوراألشواق التي خبِّ
 ٍ  نوروز بربیعِ  كنارَر لتبشِّفي بساتین األمْل

 ِ  أمام صراخِ لمتلعثمالصباح ا  وفي ذلك جديْد
 ِ  بألوانً  عبرتي ملونةتنطلُق..  الجدران 

 نجمة  بوقارنا الساكن في كلِّ العابثِةالحیاِة
 ِ  تحت بحار وجنتاي تغرقان أن تنطفئ توشُك

 ِ  من زمن احتراقِ  الموروثِ من الحنین
 العجزة وشفتاي  لساني داَرالطفولة يسكُن

دخان الذي قرأ ذلك ال...تبنیان قصرًا من دخان
  نسجتُه أعوامًا ترحل على بساٍطفي عینیِك

حر  العنید وتخرجین كالّسِ  الزمنأظافُر
ومالكًا يمتطي  رجولتي وتختفین  عتابًا الزَم

 روحي على جنباِت المتناثر ة البرِدأعنَّ



 

٥ 
 

 ِ الخواطر بین  الحلم أجوُل بويالِتالمرھونِة
 فَرأحتاجك يا س.. أجیاًال من حنین  أحتاجك 

ثواب أمطرًا بلل   على الشفاه  ياالحروِف
 سیًال  ألرتمي على صدرِكقد أتیُت الیقین  ھا

ألشرق في   في رقصھاالمتناغمةمن القبالت 
رغبة ھاجت في ثنايا الھوى  سماوات عینیك

 . المتالطم  األمواج

                                                
 أسامة 
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٧ 
 

 

 قدر وأنت والاأن  

..                                                  أنا 
 ..                                                 وأنِت

...                                        والقدر 
 البشر                      ٌ  أرويھا لعامِةحكاية

              تلك األيام                              
 طفولة وصبا    

           أقاصیص وصور                                       
حكاية الرصیف والشارع                               

 واللیل والقمر.. الطويل 

             عیوننا سفْر

                                               أحالمنا سفْر
                                            في قصتي 

 كل شيء              

 ي سفرف



 

٨ 
 

 والقدر                                          وأنا وأنِت
                                              في وجه السفْرٌ دمعة

نتساقط كالمطر                                           
 تھوي من قمم ِ  الثلجِتكحبا

  وأنِتاالشجر                   وأن
والقدر                                       

                                  ِ ھر للَقٌ  ورحلةٌ قصة
لیتھا في بحر                                   ياٍ في بحور

 سفینتنا مصنوعة من صبر

 صبر                                       شراعنا من
حبیبتي                                       فتعالي يا

للفافة التبغ تشتكي                                    
 ريقھا النشوان                                وتمجُّ

 اھتعالي نسافر بدخان

         لعالم النسیان

 ..أنا 

  .. وأنِت



 

٩ 
 

 ..لقدر وا

نبكي إذا النور اندثر                                  
أو صرخ اللیل والضجر                                     

نبكي                                              
 إذا الشوق نادانا              

            وھاجت الفكر                              
صغیرتي                                     يانبكي
ى وتر                                   أو غّن طیٌرفَّإذا ر

وإذا ضحكنا يا حلوتي                            
كثر                     أكثر فأيزداد بكاؤنا 

ألننا عشاق                                         
                     قلوبنا جمر

               دروبنا احتراق                            
ألننا عشاق                                          

 تريدنا السماء أن نزداد حبًا             

واشتعاًال في البكاء                              
                 ي يا قطتي ھذي الدموع            مفلمل



 

١٠ 
 

وبقايا الذكريات                               
 ناره في الروح                           َ  أفرغفالوجُد

في بحور الذات                                          
 واجلسي قربي

           نغني للھوى 

          نغني للحب والحیاة

 ..أنا

 ..وأنِت

 ..والقدر

...                 وعبر وقصائٌدحكاياٌت
وفصول ال يغادرھا المطر                          

 تقبل الموت كل                            ناأجساد
ضر                                   تلكنھا ال تح.. يوم 

 شواك تسیر خطانا        األعلى 



 

١١ 
 

                  ز اإلبر       خ            على و
 األشباح تلھو                                       اوحولن

 نطق الحجر         ي فیه في عالم

                 ويأكل الحجر

                 ويضحك الحجر

 ..وأنا

  .. وأنِت

..                                    والقدر 
أثر                    لیس لنا في ھذه الدنیا .. غرباء

 ق كرُمتَّفاسكبي لي ما ع
 شفاھك

 س   أ                      في الك

               واذبحي النعاس 

              والناس والوسواس                           
 ثائر                                             فالحب فيَّ



 

١٢ 
 

                                    ثائر        والشوق فيَّ
لرياض نھديك                                          

  ثغركوت جنانوما َح

            من لؤلؤ أو ماس

 

 

 ..أنا 

 ..وأنت 

 ..والقدر

 فینا الحب حقیقة

 كالعین يسكنھا النظر

 كاألرض زينھا الشجر

 فارقصي يا نجمة من نور

  بالناسِهال تأب



 

١٣ 
 

     بالعین بالشرر    

 وتزيني بحروفي

                 وانثري الدرر

 فإننا باقون

 أنا وأنت

 نحیا والقدر

  في سفراٌقعّش

 في سفرعّشاقٌ 

  . في سفراٌقعّش

 

 

*** 

 



 

١٤ 
 

 

 

 

 

 

 بكاء الیاسمین

 

 كانت باألمس حبًا.. كانت زنبقًا 

 كانت زھرة األمل البعید

 كانت.. كانت.. كانت

 اري األمصيمضي فكانت سیًال 

 بسمة على وجوه األطفال

 قلب ينبض بالثوار



 

١٥ 
 

                      كانت مراھقة

 بین أيدي العابثین

  نعالد بیحذاٌء

 قنديًال أم سراجًا كنت

                أم نور النھار

 على نفسك تجنین

  اتخاذ القرارأتحملثم 

      يا حلمًا سافرت به لبالد عالء 
 الدين

 ًا قاتلت به المتطرفین      يا سیف

 ..إياِك

إياك اآلن والوقوف تحت شجرة 
 التین

 فقد تكونین إحدى المجانین



 

١٦ 
 

  الربیعيإياك أن تلبس

 الشعر إلى                  وتقصِِِ 
 الكتفین

  الرصیف فال تقربیهاوأم

 رته دموع عشاق الیأسفقد طّھ

                              والمأساة

 ...عني  اراسألي تلك األشج

 وعن الدخان والنار

 وانتظار شروقك

 نتظار االحتى لو ملَّ

 كل الطیور واألشباح رحلت

 مرت سنین.. وطال مكوثي 

 لن تعود



 

١٧ 
 

 ھتفوا ساخرين

 لن تعود

 قلت بلى اقترب موعد القطار

 من خلف ضباب نادتني

 قلبي يعشقھا.. أسمعھا 

 دارت بھا األيام

 ت من األوھامفاقواست

 كذا قال الحنین            ھ

 الحنین 

 الحنین

 اآلن تعلو صرخاتي

 إياِك ..           إياِك



 

١٨ 
 

 والمشي لیًال عند معبد إياِك
 المسیحیین

  فقد تعودين دمیة للمراھقینإياِك

 وحسبك اآلن راشدة

 وحسب قلبي من بعدك

                         في دار 
 المسنین

فاسمعیني يا حبیبتي إن كنت 
 تسمعین

 عشق فیك البساتین إن من 

 عی                              ال يض

                                      جك باألزھار والرياحین  إن من توَّ
 لن يزول عنه الربیع

 ال.. ال 



 

١٩ 
 

 قولي لخريفك أال يضحك

 اسمینب           فلیس ثغره كال

 لیته يقتل نصفك ويرحل

ھي عنك وال عنه كنه ال ينتل
 تنتھین

 يدروقلبي ش..  عنید قلٌب

  يطوي صفحات العمريٌدرش

 يمسح العبرات عن سطور الدھر

                 يبكي الدموع

                       بكاء الیاسمین

 ست سنین

       وقطرات الندى أسیرة 
 الصمت

 ست سنین



 

٢٠ 
 

         أبكي الشمس تھجر 
 مضجعي

          فلما تكذبین                 

         أبكي جفاء العین للعین

باسمك تھذي .. ست سنین 
 أشعاري

              على دروبك تسیل 
 دموعي

              من غرفتك دنا انتحاري

 بین                            ثم تكذِّ

تشتتي .. تمزقي .. أرجوك ارحلي 
 وامتطي الريح

 لیأخذك إلى أرض بال أرض

 سماءالسماء دون و



 

٢١ 
 

 ھذا ما تبتغین                                  ألیس

 نعم أنت عشق الخیال 

  الناي الحزينفذوقي ما أذقِت

 أنفاسي ياسمینًاباحترقي 

 وجباًال تحضن النسرين

 واقتني ما شئت من الھوى

 واسمع اللحن اللعین

 زغاريدي واألماني غدًا تعود

 نسیانالن أفراحًا يصطادھا قیوتب

                وعقدة تصلي 
 الجبینبمحراب 

 تعالي أريك وردتھا.. تعالي

                    غرستھا في 
 صدري



 

٢٢ 
 

 السقیا خمر أسكر لي قدري و

 اھتعالي ھذي صورت

 ..           تزف جنونًا من شعري
 !أتبكین 

 غدًا شفاھي تلثمھا

  في العشرين أزھَرحلٌم

 أتبكین                        

رب ا شراعي ورحیلي الھتذكرِت
 في العینین 

  عويليعناُق

         وعمري الغارق في 
 النھدين

 اشھدي

 اشھدي أقماري ترثیك



 

٢٣ 
 

 يصمتًا وشحوبًا في أفالك

  األطفالضجیُج

 خرافاتي..  األجراس قرُع

 صدى ذكراك

  وعیناكِ  األمواج            وجنوُن

 لم يعد للرصیف انتظار

     وال للرعود شغف            
 نييھّز

 وببوحھا األشجار

  بقرب بابكوالجلوُس

 تاباتي وحديث األصدقاءَع.. آه 

 ناءَفالبات ماضٍ  يعتلي عرش 

 كنت وكانت الدنیا ھنیة



 

٢٤ 
 

 واألنفاس تريح صدري

  النسیم بدارككلما ھبَّ

 مًا أمريأذوب مسلَّ

 آثم ٌر سافحلٌم

 يعزز اآلمال ما شاء

 لرجاءأو شاءت الذنوب من ا

 لصبر أضحوكة أخرىاومن 

                  عنیدة كغیابك

                        وإيابك

 وغريبة كمرادك

 ضیعتني وعن الضیاع تبحثین

 الحب يعرفك ال

              وال الكره تعرفین



 

٢٥ 
 

 ي اسمينبكذ

 ي حلمينكذب

 ميوأنت واألنا ھنیھات  يطويھا أل

  النائمینويكسوھا غباُر

 ام أذكرھاتلك األي

 أطاردك وتھربین

 أراقبك بالنظر الضرير.. أسقط 

 تختفین..                  تختفین 

 بالحب تعبثینعى ْبَش ٌةھرَّ

 والحب فیك حريق دائم

 فالقرار أن ننتھي 

 غرس السكین                  وُي

 في مقلتي.. في مھجتي 



 

٢٦ 
 

 في عمرك دمعي ودمي

 سحر أرھق مخدعك 

  في النوىهفابتعدي فالحب أعر

 بكرًا تبكي الكھول المھین

 ابتعدي

 فالقرار أن ننتھي كالیاسمین

ك ما لست امنحیني من ودِّ
 تملكین

 وانثريھا كأوراق الخريف

 ثم احرقیني

 ألصبح في ذكراك رمادًا

 كل شيء كوأصبح في عمر
 مخیف

 أنا كالحقیقة في زماني



 

٢٧ 
 

 فامنحیني بعض الكذب 

 وافرغي في ذاتي

  اآلثمین غلَّ               

  ھذا الحب السخیففي ىحیأل

من شھدك من بؤسك امنحیني  
 من حبك

  ضحكة           كّل

  صرخة           كّل

 جرح طريف         كلّ 

امنحیني ثم اسحقي كل ما 
 تمنحین

 وابتعدي ما شئت ومتى شئت

 كالیاسمین َرزھفالقرار أن ُن

             وننتھي كالیاسمین



 

٢٨ 
 

 ومع فصول عطورھا            

                          نبقى راحلین

                                           راحلین  
                                                                                                    .راحلین                     

 

 

 

 

 .. أنَت..

 

 طرا من علمني المخأنَت

  من علمني كیف أموتأنَت

                      وكیف أحیا



 

٢٩ 
 

 وأبقى بینھما كالمسافر

  من أوجاعي طروحًا من نسَجأنَت

  ال تغادرًا                 وأعیاد

  في الھوى يعزىمن سواَك

 والھوى بین يديك طفل مغامر

 يَّفي عین          ويبقى الرحیل 
 شكٌّ

 تل في لیلنا الكافرْقوالعمر ُي

 ! ؟من أنَت

 ق على شفاھي تمزَّحلٌم

 جرا             أم طیر مھ

 !وفاء عني الأيمنعك 

 !أيسلبك الحنین مني 



 

٣٠ 
 

                       كیف ؟

 خركیف وأنا األول اآل

 يح تتركنيوللرِّ . . مضیَت

            كحبات الرمل 

 ات الحناجرطیَّ في كالعثراِت

 ار تتركنيوللنَّ.. مضیت 

 ..لخريف الذكريات 

 أرقد فیھا بصمت

 ويسأل التاريخ عني من جديد

 لیكتبني جرحًا معاصر

                   وأولد من جديد

 ھا الحسراتتحملني على أكفِّ



 

٣١ 
 

 كمِّ       وأرضع ُس               
 والخناجر

  من خلق الدمع في عینيأنَت

 مواج على الضفافع األورّك

مني أن أعشق  أنت من عّل
 الماضي

  الحاضر                       وأزھَر

 وأنَت

  وحدكأنَت

 في القلب تبقى ال تغادر

   

 

 

 



 

٣٢ 
 

 والدة 

 

 عمرھا النجوم .. ٍ تسع سنین

 عمرھا الھموم.. تسع سنینٍ 

                               تسع 
 ..سنین

 تولد كما..     في عیني يوم ولدِت
 الغیوم

                     فھل          
                 يوم أبكاِكتذكرين
           الشتاْء

 ألحضاني                    فھربِت
 تختبئین          

  الدنیاكأننيصرت 

  غفا على كتفيوالكون طفٌل



 

٣٣ 
 

 بضع سنین                       .. 

 لیني لتورق الذكرىقبِّف

                كما تورق الكروم      

 لیني إن كنت تذكرينقبِّ

 وأشعلیني اشتعلي

                وقبلیني 

                 حتى يزھر الحنین

  ...زھرة أسمیتھا أنِت

 ...       أسمیتھا أنا 

 صالة على لسان       جعلتھا
 الخاشعین

درك فیھا سوى في لحظة لم أ
 ..شیئین 

 ...ي وخرافت.. ك یعین



 

٣٤ 
 

  كل براءتي أحرقُتفي لحظٍة

 سذاجتيورمیت خلفي 

 وجريت خلف لھاث قلبي

                   دون دلیل أو معین 
... 

  البرد في عیون المتعبینأصطاُد

وأسرق من أشالئھم معالم 
 ...السكین

 لم أدرك حقیقة أفعالي

           ولم أدرك بأنني مسكین ؟

  الشتاء من أشجارقطفُت

  الحزين            نھدِك       

                    أسمیته حزين

 وما علمت بأن الحزن في قلبي



 

٣٥ 
 

                         تجاوز الستین 
! 

 ...فنھدك زيتونة 

                  عمرھا ستون

 ٍ  في عیون يومًالكنھا لم تختبئ

 سوى ھذي العیون                ..

 لكنھا لم تفترش أرضًا

             سوى صدري المجنون   

              لم تعانق سوى أھدابي

نیران   غیرقو تصاد           أ
 الجفون

ھا أليِّ..  األقدار سألت نفسيأليِّف
 !..مرھون



 

٣٦ 
 

ي لیلي ودموعي فومضیت 
 أمامي

        ترسم آالف من األحالم

     يسألني الرصیف وكل من رآني

 جدراني..        تسألني 

  ِ   صار في لیلنا قمران  قد

 ِ   فھل يكفیك لعشقھا عمران

 أيكفیك ثالث أم أربع أم خمس

 أم دھرًا من األزمان

 ي جسدي فتا تبحران عیناھا ظّل

 وعیناي تغرقان

 في مجاھل الذات

 في الموت والحیاة



 

٣٧ 
 

 على باب الواقِف في الحب
 ..نعشي

 تدَّفي الید التي ُم

ني من بین حذف                لت
 لوفیاِتا

 ..كان میالدھا صعٌب

 ..ومیالدي يستحیُل

                    كان میالدھا دمٌع

 ...شتاٌء طويل ..ومیالدي 

 

 

 

 

 



 

٣٨ 
 

 زيارة مستحیلة 

 

 أخاف علیك من نفسي

 أخاف علیك من فرط الھوى

 ..يقأخاف علیك من نز

 ..أخاف أن تحرقیني  وتحترقي

 دللة أحالمه المبتوشارعنا يك

 ..فيويخ

 المتعللةجان قھوته دروبه ي فنف

 ..وشارعنا 

 ينكر الشوق بكلماته المبللة

 ..أخاف أن أذوب على نھديك 

                            كالسكر



 

٣٩ 
 

 أكثر أو..      وأطرزھا بألف قبلة 

 ٍةأخاف أن تسیر أصابعي بغیر ھداي

النخل ..ي غابات ف       وتضیع 
 والمرمر

  ..وتدخل الكلمات عصور جھٍل

                           وأجسادنا   
 تتحضر

من ..         أخاف على فمي 
 رنھدك المكوَّ

 من فمك الذي بأروع الھمسات 

 ر                         قد تعّط

 ..ومرجانًا..من فمك المملوء فًال

                                وعنبر

 مستحیلة.. فالزيارة يا حلوتي 



 

٤٠ 
 

 ..ي ألن يداي وشفتا

  مستقیلةفِة           من الِع

 ..والحب سیغدو يا أمیرتي

 ي لحظة حیلةف        

  عن حبيانكفأتأنا ما 

 الرذيلة.. أسموھا .. ألسباب

 تجاوزت عقلي.. لكن عاطفتي 

 رج أنوثتك الجمیلةحوأخاف أن ت

وشاعرًا .. لكن عاشقًا مثلي 
 مثلي

 ر العاداتقد دمَّ

 ةیلوھا أص                التي أسم

 فالحب عندھم تقلید



 

٤١ 
 

                     ينتھي يوم الزفاف

 وعلف للمراھقین

 خرافال                   كعلف 

 وكل من عشق بأسلوبي

 وكتب بأسلوبي

                 متمرد على األعراف

  عن غیابيسیسألونِك

       بحجة اإلنصاف          ..ويحرضونك

 ..ًاقولي لھم أني أموت شوق

                       لو ھمسِت

 ..وأني أموت ألف مرة 

              إذا بالحب نطقِت

 ..وأني أموت 



 

٤٢ 
 

 على يديك.. وأني أحیا 

 

*** 

 نعـم 

 

 نعم للدروب المھلكات

 ألحزاننعم لألفراح ل

 ..للیال الباكیات            

 نعم للحب التعیس

 ..              لألوتار التالفات

 يغنھدك الطانعم ل

 ..اتخوشھدك المنھوك بالصر

 لحريقك.. نعم لجفنك الناعس 



 

٤٣ 
 

 ..الصامت في الحجرات

 نعم لكلینا لسنا سوى

 ..مة بالحسراتغیمات متخ

 لسنا سوى

 ..صفحات تمأل بالكلمات

 نعم للقاء األخیر

 ..روع اللحظاتأل        

 عروسي تغرق خلف السرير

 ..           سرير معدم الجھات

 ..           فنعم للنزوات     

 لو اشتھتك جوارحي يومًا

 ..لكنت عبدًا للشھوات 

        كارثة أنت



 

٤٤ 
 

 حیا انحرافي في یفل

 ..ات            زمن الكارث

 وألف نعم لجھلي في نعم 

                         زمن البارعات

 لرحیلي خلف أسوارنعم 

 ..             النساء المسكرات 

 

 

*** 

 

 

 

 



 

٤٥ 
 

 

 

 

 جاءت حسنائي

 

  القلب يسبقھا ونبُضجاءْت

  بأروع النغماتإليَّ

 جاءْت

 ٍ مھوالخطو في َن

 ما أشھى قطع المسافات

 جاءت

 وألقت تحیتھا

 جنات بالعین كانت ما روض و



 

٤٦ 
 

  تموج في ورعهوالشفا

 تھمس باسمي

 تحلف بدمي

 تصرخ في ذاتي

 يدھا تلتقي بیدي

 وتعود مسرعة 

           تخاف اشتیاقي

           تخاف احتراقي

 تخاف حتى من كلماتي

 وأصون الوقار في وجھي

 جًال في حكاياتيتوأرتد مخ

  الحب يمألنيهلعّل

  الدفء يحملنيلعلَّ



 

٤٧ 
 

 لضحكة منھا

 اتيسرَّم شاءت اأبلغ م

تصطاف عیناي على شواطئھا 
 المخملیة

 على نظراتھا السرية

  رغبتھا الخفیةأقتاُت

 ي            واحتراق ساعات

  صدرھا بالصمتقضا

  نفسھا بالوقتدْتوھدَّ

 بت مناجاتي        حتى ذوَّ

 غ روحهبّليا روح 

 لته في نفسيأني قبَّ

  عرشيو أولیته



 

٤٨ 
 

 وأشاء وتمنعني عثراتي

 تقول أبعدني عن كل العیون

  الجنوني على كفِّن      واحمل

  دنیاك المسحورةأدخلني

  من كأس العشقشربني أو

 ورةي في دنیاي مقھإّن

 ِ سافر بدموعي نحو الشمس

 ِ واحضنھا بقصائد من ھمس

 حتى ال أدرك في الحین زماني

 ِ ع نھاري باألمسیويض

 أدركني فالبرد بأحضاني

 يأكل تفاحي يأكل عنابي

           يكبر في نفسي



 

٤٩ 
 

 جاءت والقلب ينظرھا

  حسنائينعم جاءت إليَّ

  الزھرأنشودةك حّب

                  والطیر

 من اهللا للخیرعربون 

 حبك قطرة من قطر الندى

 ر المدىح بالسحتاجت

 .....حبك 

 ما الحب فیك

 سوى حرف ضاع في كتب الھدى

  وأنا النبيٌةحبك نبوَّ

 سول وأنا الّرةرسال

 من عجائب جفنك ..والدنیا 



 

٥٠ 
 

 من نھدك األكول

 ة الحبمن شاء جّن

 فدروب عینیك

             صراط الوصول

 فاتأنا ال أبالغ في الص

 ولو سألوا تجیبھم آھاتي

 الخمر في شفتیك

  ما الكرم ..ما اللوز          

 بیھابدع خانت شار

 و النجم في عینیك

 لنجم أحالم  خانت لیالیھا اام

 ةرموشك أجنحة المالئك

 تغطي الدنیا وما فیھا 



 

٥١ 
 

 ولحظك وھج النیازك

 لسر فیھاا ال أدري ما

 أنفاسك أطربت سمعي

 وأرھقتني معانیھا

 ة الحب يدعونھاإلھ

 أحلى أسامیھا" حیاة " و 

 منيحجاءت واألفكار تزا

  تناديھاْتوعیناي ظّل

أحتاجك يا وجعي المسافر في 
 القوافي

        يا أملي المحاصر في كل 
 الدروب

           في عیون الناس

 س          في محیط الكأ



 

٥٢ 
 

           في بحر الذنوب

 وكرھنا كفر .. حبنا كفر

 وكل ما خلق اهللا من         
 المشاعر

           صار في درك العیوب

 يقتلھا الرصاص ويخنقھا فألو
 الدخان

 والماليین الماليین بل أكثر

                  تموت بالحرمان

 الجوع يصھرنا جمیعًا

 ونحترق في وادي الويل

 بل عفوك جھنمي

                   في وادي الھوان

 الحب صار حراما



 

٥٣ 
 

 تاما  صار ِشوالحق

كل شيء فینا من عالمات و
 القیامة

 و حرامكم وطنيخلّّّّّّّّّّ

  زمنيتامكُمِش       و

 وري�ابني على صدر الحبیب ق

 . وانسج من جفنھا كفني 

      

 

*** 

  

 

 



 

٥٤ 
 

 تباع ھذا الكتاب 

 – مكتبة الوفاء - ٣مكتبة زيوس (  عفرين -
 ) مكتبة الشعب -مكتبة صبحي بكر

 مكتبة – ٢مكتبة زيوس ( ة  حلب األشرفی-
 )ديرسم 

 ١مكتبة زيوس (  حلب الشیخ مقصود غربي-

مكتبة صالح (  حلب الشیخ مقصود غربي -

  ) ٢-١ مكتبة روجین –الدين 


