
 

 

 

 

 

 

 ر ألجل   بع صد   لضدصة يغلب عل ه الحتكضك   ن   بشووو ألصو ح، في شوووع صن اووولمضي   بنووو     لعص 

   تقبل وممرف  أن   لضس  للضس و  لضس مثل   لضس: 

  .  لضس  للضس

   لضس مثل   لضس.

سبضئهم. ي الو ى يهتف  هض  الخرون.  .  بسضندة  منهم م   بمضهتفعن  هض  بسضعدة  منهال تمرف أ

  .. الحتنضن  منهم   بمض  بمض

وأنض من كلت    قطع  ه   طريقصجل عجعز طضعن في   سوووون . في شووووضصن مض يبسوووو    د  هض هع فالن

ال يسووقطعن.  كلهم متشووبب  ض فضف  خعف   سووقعط.  د هلضك من يبسوو  يد أحد  الن فض كلأعتقد أنه  م يم

وتتغ ر ألجلهم ق م جب مض فإذ  حضف    هضوي  تفتنوووووولهم  يبسوووووو   ض كل  ألخر..   كلتنوووووون أحدهم يف

 ال يسقطعن.ف  جضذ   . 

   لضس مثل   لضس:

هض أخرون جدد. يتفهبعن طب م  ع ش كل و حد ملهم هض أن فالن،يهتف   يدصكعن من خال  ته، .   ح ض

    تي يم شهض. نفسهض هي .ع شه طريق 

  .جضص    قريب

   سض ع.جضصة 

  و حتى   جضص  الص معن.

الناس للناس    

 نبيل أحمد الخضر 
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 جب مهم يبفثعن عن:

  .قل ل  غضز

  .يأكلعن   مص دة على   غذ ي

  .يفتفظعن  ض خبز يعم ن أو ثالث 

 .  بضصدة   سلت يأكلعن 

مذ قهض كبذ ق  ط ب “ فتعت"   رطبع   بقضيض حل ب   صووووووب   جضف  يختضصون من   خبز

   صبر   مسلي.

  ذ   فض كرمال أهب    و  شوووض .وإن كضنت  منوووض من   خبز    غد ي.على حتى و ع كضنت وجب  و حدة و

 ديلهم   تضصيخي. يظل د ئبض

 خلقع :مبض 

  .من نعص

  .من عشب سبضو 

  .من تر ب   جل 

 مبض اقلع :

  .مض تفت   مرش صذ ذ سديممن 

  .  لم ممن فن  خلقت ملهض  سضوص 

  .سبضوي  صضضب حعصي من 

  تخلقع ؟مبض 

  . هيإمن كرم 

  .أو من حضتب ه نبعي 
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  .ا ف   غ ب سفض  أو من 

تغ  ر في  أل   السووووفلت كضنويفترشووووهض  يسووووكلهض   فجر م دة  في مدن يضمض طعيل أعشووووت  ألنيص بض 

 يي.  ستمعدو  د ئبض على   تغ  ر  سيي و كلهمح ضتي طمم 

  . سع ي سيي إ ىمن 

  يفضص عن.    هض كضنع من   سعي يصلعن  كل دصج وفى 

  .من   تبسم بزيد 

  .كث ر من   نف 

  .خز ئن من تفهم

  .مدخر ت من تقبل

 أك د:

  .  لضس  للضس

  .  لضس مثل   لضس

 

 نبيل.ستاذ يا أ شاهيبعد ما أعزمك على  تمشى االوهللا ما  -

 


