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ٍم  َصَباّح ّفي  َٓ ٍَ ّشٓتَْي َي َتكُٓسَُى َنَفَحاُت َيٓحّهُل ّفي َباّطّن َسَهاّى أٓلَف أٓنّنَيٍة 

ٍَ َح  ََ ٍا َباّاٍ  ُتٓنّ ُ   آا ٍة َبٓ َ  َلٓيَ ةٍ  َي َا ّاَحُة أٓاٍ  َنٓسّ يَّي ٍَ يَ ٍة    َّ   . ُنٓهّ َ  ٍ  َط

اًّل ٍنَّساااًل  اّا ّاَ ا ٌَ  لَ وُّم َصالِّ  ّآفَ َة َنٓ ُهََوٍة ّنَن  لُ هَّي ََ َّي  لَ ٓنّي  لَهٓحُصَّا َت

يِّي  َّ َن   . لسَّي

ٓيُتَوّ َنَظَ   لَ وُّم َصالِّ  إَلِ   ٌّ    لُهَتَ  ّنَيّة  آطَ  ّف ُ ُ َّا  للَّي َقاَا ّفي َنٓفّس ٍَ: 

يُتَّو   !َنا َشاَا هللا " َ ّة َو ِ  آش اّا  َلٓيَس أ َهل ّنٓن  ّثَهاّا  للَّي َتكَاُ   لُهَ  َّي

ا و َتٓسَ َط ّنٓن أ آغَصاُو  ًَ  ".كَٓثَ ّت

ا َوٓبُ  هللا َفآنشَغَل بَّتٓ ّكيّب  َباّك أنَّي ُصَّا َبَ أ َنٓحُهَِ  ّفي َنٓشّ   لشِّي َُ ّوٓنَ   ل

َفَ َش  لَ وُّم َصالّ    آاَ   لُهّحيَ َة بّاآشَ اّا بّالُحُصّ  ليٓ َهُ َ  َنا  ٍَ َْلّّو   لسَّي

 

 إنتاج كتابي َجْنُي الزَّيُتون



 

 

ٓو  ًّ ٍَ َبٓ َض . َسَ َط أٓثَناَا  ٓنّي َق َو يٌّ  َتَس َّي ٍَ ا أٓنَشاّطًنَّي  ًَ َصاّ َباّت ٍَ أَخَذت َ ّ يَهُة 

َ َ ّ  َغٓيَ  ُنَبالّيَن بّالُهَغاَنَ ّ   لّتي  ا َلًٓو ّفي َقٓ ّب  لشَّي ّخُذٍ  َنكَاناًل اّا لَّيتَّي  لُ هَّي

ٓيُتَّو  لّتي َتَتَساَقُط  ٓلّتَ اّط ُ َبٓيَباّت   للَّي ُة ّفي ّ  ّهُك  لَب يَّي ًَ ا ّفيَها َيٓن ًَ َيُ َُنََو بّ

ا   .أٓاضاًل

ّفي َ انٍّب آَخَ  ّنَن  لَحٓ ّل َتّ ُ   ُنٓصَ َفِ ٍَ ٍَ هكَٓيّن ّفي َتٓ ّبَئّة َنا َتوَّي َياّسيَن  ًَ  ُنٓن

ٌُ ّفي أكَٓياٍس ُكٓبَ ُ َصَناّ يَق َ ٓنُي ٍَ ا   ًَ ّم لَحٓهّ  َٓ اَيّة  لَي ًَ ا ّفي  ٓنّتَظاّا نّ ُتٓ َ ُح َ انّباًل

اّ َناّت ّفي ََ ّقَ ة َوَ ِ َنَشاّاّف إ  لشَّي  .   لَ ٓ َيةّ َلِ  لَهَ اّص   ل

اُا  لَحّ يَي  َيَتَباَ اُ  ا  لُ هَّي أٓ َياناًل ٍَ ٍَ لُهَل َح  ةَ ُيَ ْ ُ ٍَو   ٓ ّبيَّي ..  َبٓ َض  اَغاني  لشَّي

وٓ  ًّ َضَحكَاّت ٍَ  َتَتَناَثُ  َبٓيَن َثَناَيا ٍَ ٓيُتَّو  ّ يُ  ُ ُ َّا  للَّي ََ ّبيُل  ل ٓو  يَي  لسَّي ًُ  لَّيُه َّي َل

وٓ  ًُ ُن َٓ ةّ َي هَّي ًّ َ اّا َآغَو ُصُ ََبّة  لُه ٍَ لشَّي َ ّب  .  َبّ ي اًل  َون  آ َساّس بّالتَّي

 

 


