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 ادَدمٜ

ومـ امتِؽ افًَؾ ـٕٚٝ حلٔٚتف مًْك مـ  هلل ظذ ًّٕٜ افًَؾ وـٍك-- احلّد

احلًٚب واجلزاء، و : افّْقر وافيالم،افتُِٔػ وافتٍقيض، وظِٔف دار مًْك

 ٖ، واحلّؼ وافٌٚضؾ- وافهقاب واخلى

ومـ ُشِٛ هذه افًّّْٜ شَىٝ ظْف افتُٚفٔػ، وظٚش حٔٚتف ُُمتًٚجٚ فًِىػ 

 وافّرظٚيٜ مـ أخريـ- 

ُٝ أدّوهنٚ ظذ  ًٕٚ، وـْ ظذ ؿٚرظٜ خٚضر، رؤى وتّٖمالت ترّدد صداهٚ يف خٚضري زمٚ

تر ؾسات ُمتٌٚظدة، هٚجس اخلقف وافؤٚع أؿَِْل، مل أشتىع ترـٓٚ يف بىقن افدؾٚ

ُٝ ؿدر اشتىٚظتل افتقّؿػ ظذ أمجِٓٚ، وإتَٚء  ضّل افًْٔٚن وادجٓقل، حٚوف

ؾّـ  ُمًَقر   ؾّـ اهلل، ومٚ ـٚن مـ خىٖ وهتّقر َٚ  ح ٚصقابً  مْٓٚ ـٚنأؾوِٓٚ، ؾام 

ُٝ يف ٕؼهٚ فَِّراء ظّؾ ؾٔٓٚ صٔئًٚ ممُـ  ٍٕز- أرجق مـ اهلل أن أـقن ؿد ُوّؾَ

ًٕٚ مّْل  ْٛ شَُٔرأ ظٚجالً  أم آجالً- آشتٍٚدة مْف، وإيام  ـٚن هذا افُتٚببّٖن ـؾ مٚ ُيُتّ

   افروائل                                       إردن              –ظاّمن 

ـــــٚ                              ُمّد ؾتحل ادَداد                                                      0202\52\51ــ
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 يف ادديْٜ

ادديْٜ ؽٚؾٜٔ ظذ أحالمٓٚ ؽر آهبٜ بٚفًٚبريـ، وهؿ يٍتّوقن 

 بُٚرة أحالمٓٚ ادًتَٜ بًٌؼ افاميض-

ؽٚيٚت مرتٚدهيٚ ختتِػ مـ صخص ٔخر-- ـؾ مْٓؿ متدّثر 

خهقصٔٚتف خِػ واجٜٓ مالمح وجٓف، وثٔٚبف ذات ب

صٔئٚ، ربام إفقان ادحٌٌٜ فف، ربام ٓ تروق ٔخر وٓ تًْل فف 

 يزدرهيٚ فتًٍٚل يف ًٍٕف، أو حًد فهٚحٌٓٚ-

رتؿ احلٔٚة افنيع ٓ يتقؿػ أبًدا فرحؿ ادتًٌغ، ؿىٚر يًر 

ِّػ ظْف ادرى وافًجزة  بنظٜ افزق إػ مْتٓٚه، يتخ

وافًُٚػ، وفِٔٚئًغ وادحٌىغ وؾٚؿدي إمؾ يف احلٔٚة 

 وادًتٌَؾ ؾِٓؿ حُٚيٚ أخرى-

ثرة فالهتامم، ٕيرهتٚ ؿدياًم مٌٚرك افَقاؾؾ مراـز إٓىالق م

يف هذه افًٍحٜ افتل تًتحقذ ظذ  يف زاويٜ مـ شقق ادديْٜ-

احٜ افًديدة ـٚدىٚظؿ ؾ افرّ ٌُ خدمٚت ادًٚؾريـ، مـ ُش 
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ٓٚ مٖجقرة ٜ أؽٌُِ ٚمٚت ظٚمّ ٜ- حّ ٜ افتّقئّْ ت افتجٚريّ وادحالّ

 تِؽ-وهل ٕئٍٜ، مَٚرٕٜ مع أخرى جمٕٜٚٔ فًٔٝ بًّتقى 

ّٔٚرات تٚـز  مقاؿػ مْيّٜ فِحٚؾالت وافٌٚصٚت وش

ظّقمٜٔ، مٌغ ظِٔٓٚ اجلٓٚت وخىقط شرهٚ ظذ افىرق مـ 

 خالل فقحٚت مُتقب ظِٔٓٚ بخىقط مجِٜٔ واوحٜ-

ًٚت جيتّع ظّ ؾٍٔٓٚ تتجّذ  ّّ ِٔٚت افسـٔٛ وافتحِٔؾ، جم

 ؾٔٓٚ افٌؼ- 

ٚل إػ إٓتَ بٌرضتٌٚظدة جٚؤوا إفٔٓٚ مـ أمٚــ خمتٍِٜ مُ 

أظامهلؿ وأصٌٚهلؿ فٌٌِٔقا أهداؾٓؿ يف مقاظٔدهٚ ادوٌقضٜ 

 ػ ظذ مدار افًٚظٜ-مر ٓ يتقؿّ إال تٖخر، هذا ب

 ًّ ؽ ادًٚؾرون بُراد احلٚؾالت وافٌٚصٚت فامذا ٓ يتّ

 و ـردّ أٜ إٓىالق ومَٚظد ُمىّ  ،ٜٚرات افًّقمّٔ وافًّٔ 

 و ادىًؿ- أادَٓك 

  -!؟زاهدون بٚفُرد-- ؿْ أهُ 
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  !!ادَٓك وادىًؿ--ّ وفامذا يزهد ادًٗول بُرّد 

 وطٍٔتف-- ويًّؾ بًْٚيٜ ؾٚئَٜ فِحٍٚظ ظذ ـردّ 

 تًٚؤل مؼوع:  

ًٜ  فامذا يسك افُردّ  وبُٚمؾ افروٚ-- وٓ حيدث  ،ضقاظٔ

 إخرى؟- ساع ظِٔف، ـام حيدث مع افُرادّ 

ٔٚة ٜ فف يف حف ٓ أمهّٔ يتٌٚدر فِذهـ مـ افقهِٜ إوػ إّٔ 

ٜ-- ظِٔٓؿ ى خدمٜ هلؿ خالل ؾسة زمّْٔ ـقٕف أدّ إؾراد- 

 ُّ  ،ؾٔسـقه فًٔتٌٔحف ؽزهؿ ؛ٗادٌٚدرة فقجٓتٓؿ دون تِ

 ٚ فٌره-- وهُذا دوافٔؽ-وبدوره يسـف أيًو 

يًّح فمخريـ بتَٚشّف مًٓؿ-  ـٔػ دـ جيِس ظذ ـردّ 

حٚل، هق  ف ظذ ـّؾ رؽؿ مٚ يَٚل: "افُرد ؽٚيل"-- وفُّْ 

ٜ واحلديَٜ ٜ وادحىّ ٚرة افًّقمّٔ افٌٚص وافَىٚر وافًّٔ  ـرّد 

أمٚــ إٓتيٚر يف  ضٌٔٛ إشْٚن، وـرادّ  ٜ، وـردّ افًٚمّ 

احلالّق رؽؿ مٚ  ٜ، وـردّ ٜ وافًٚمّ ادنٚيف وافًٔٚدات اخلّٚص 
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وؽر  ،ُٚت ادوحُٜا مـ آظساؾٚت وافْ  يراق حقفف ـثرً 

 دب-إود بٜ واخلٚرجٜ ظـ حدادوحُٜ، وادٗدّ 

ٚ ؽر ؿٚبِٜ فِتداول افامثِٜ يف إذهٚن، أهّن  ؾًٍِٜ افُرادّ 

ّٓ  ،ق ظذ افًّقمٜ يف ظٚمل افّؼ خّٚص  افًِّّل   مـ صقارد إ

يف  ٜ، ظذ خالف تداول افُرادّ ؿِِٜٔ ظـ افَٚظدة افًٚمّ 

ُّ ٜ، وافروٚ ضقظً ظقامل افديَّراضّٔ  خرجٚت صْدوق ٚ ب

ّٔ بٚفْزاهٜ افَ قطِ حُ آؿساع ادَ  ٜ- بًٌٔد بْتٚئجف ظـ ؿٚظدة ٕٚقٕ

ًّ  ٩٩'٩٩ ـاف  ٚت افًٚتٜٔ-ٚئدة يف بالد افدـتٚتقريّ اف

ؾ مًٚحٚت ًٚت )مراـز إىالق(، )ـراجٚت( حتتّ ّّ جُم 

ص ؾّْٓٚ مٚ هق خمّه  ؛وافًقاصؿواشًٜ يف ظّقم اددن 

ؾَط حيتقي ظذ  ،ػ أحٔٚء ووقاحل ادديْٜإفالٕىالق 

ٚـز(، ٚرات اخلدمٜ )افتّ وشّٔ  افداخعّ  بٚصٚت افَْؾ اجلامظّل 

وهْٚك ؿًؿ حيتقي ظذ تًٔر رحالت ؾٔام بغ مْٚضؼ 

 وُمٚؾيٚت افٌِد، أو إػ افٌِدان ادجٚورة-
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ٚس افذيـ يدخِقهنٚ بنُؾ يقمّل، خّٜ مـ افّْ إظداد افّو 

وتدبر شٌؾ مًٚصٓؿ يرتٚدون هذه  ،فَوٚء حقائجٓؿ

تٌٚظدة، إمٚــ-- جٚؤوا مـ أمٚــ صتّك متَٚربٜ أو م

اجتًّقا ظذ ؽر مقظد-- واؾسؿقا بال وداع، يَتِٓؿ 

إٓتيٚر، ٓ يٍتٗون يْيرون إػ شٚظٚهتؿ، وٓ حرج مـ 

 افقؿٝ، ظٚدة مٚ يُقن افتّٖؾػ شٗال صخص آخر ظـ مّٗذ 

ّٔد ادقؿػ، وإفًْٜ تًز ؽٚوٌٜ ظـ افتّٖخر ظـ ادقاظٔد،  ش

 وٍٕخ دخٚن افًجٚئر مهحقًبٚ بٍٖٕٚس افَٓر-

ة ظـ حٚفٜ ٜ مًّز ٜ احلٔٚة-- وطٚهرة ضًٌّٔٔ ٓختالف شّْ ا

ًٌٚ فرأي أو ؾرض رأي ٜ، إذا مل يُـ تًّه ٜ صحّٔ اجتامظّٔ 

 ة-بٚفَقّ 

ًٚت افّرـٚبٚت وجُم وهذا إخر ٓ جمٚل فف يف ُمىّ  ك حتّ  ،ّّ

رتٚدهيٚ، إٓ رجؾ إمـ افذي يٖمر يف ادىٚرات ؾٔام بغ مُ 

أو  ،ـٜ افًٌقر واخلروجوتًٓٔؾ حر ،فتقضٔد إمـ ؛ويْٓل

فتٍتٔش إمتًٜ واحلَٚئٛ، وفٍرض افَٕٚقن افذي يراه 
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ًٌٚ بدون أّي مُ  ٕيًرا  ،ٜ يف بالدٕٚاظساض مـ أحد خّٚص  ْٚش

ًَ  ٜ جتٚه ـّؾ ٜ إمّْٔ فِحًٚشّٔ  س، ٕنّ مه ٍَ َٕ ـّؾ ادقاضْغ  ٜ أو 

 ك تثٌٝ براءهتؿ-مّتّٓغ حتّ 

م بىقهلٚ اختالف افقجقه وأصُٚهلٚ وأفقاهنٚ، وإجًٚ

ٚ بٖصُٚهلٚ وظروٓٚ، وإظامر بًدد شْْٔٓٚ، وإفًٌٜ أيًو 

وأفقاهنٚ، وافًٔقن بْيراهتٚ مٚ بغ شٚمهٜ مٌٓقرة، وأخرى 

صقرة، وؽرهٚ خٚئٍٜ  ة تِتَط ـّؾ ٌحَِٜ بْيرات حٚدّ مُ 

ًٌٚ مٚ خُتٍل صٔئً   ٚ-طٚهرة برأرأهتٚ ؽٚف

يٚهتٚ ٕٚت ُمتقُقّ ٓٚ ظٚجزة ظـ صٓر مُ هذه إمٚــ بقتَٜ فُّْ 

وجٜٓ هق مقّفٔٓٚ، ٓ يزح تٍُره يف  ضالق، ؾُِّؾ ظذ اإل

صٗون بٔتف ووطٍٔتف، أؾُٚر ـثرة تتْٚوبف، وافًٚمؾ ادنسك 

هق وجقد امرأة فتٍِٝ إٓتٌٚه  ؛جٚلد افرّ قّح ٚ مٚ يُ افذي ؽٚفًٌ 

ٚ بْيرات ظٚبرة أو زائٌٜ حّد آصتٓٚء إذا إفٔٓٚ مـ اجلّٔع، إمّ 

 ل طٚهرة ظِٔٓٚ-مٚ ـٕٚٝ مًٚمل اجلام
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وافٌحٞ ظـ دٓئؾ فِتًرف ظـ  ،وٓ تَْيض افتٖويالت

 مقضْٓٚ ووجٓتٓٚ-

ابط افقحٔد افذي آختالف وافتّْقع شّْٜ ادُٚن افذي هق افرّ 

رء--  ٕٚت افٌؼّيٜ رؽؿ متٚيزهٚ يف ـّؾ جيّع ؾٔف هذه ادُقّ 

مـ يْير افقجقه-- ٓ يرى ؾٔٓٚ إّمٚ افًٌقس وآـٍٓرار-- أو 

ٚمٜ-- ؾَط يرى افيٚهر فًِٔٚن-- وخيتٍل خٍِف افٍرح آبتً

افْٚدر أن خيِق مْٓٚ أحد ظذ  وافنور-- واحلزن وإمل-- مـ

 وجف افًٌٔىٜ أبًدا-

*** 
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 ساع افٍٚصِٜ وافَْىٜ

 

 بًد افٍٚصِٜ:

ُٝ ظّْٔل ظذ هنٚيٜ؛ ؾقوًتٓٚ بال مٌٚٓة--!!  ؿٌِٓٚ أؽّو

ٝ حرويف، أشتجّع ادًٚؾٜ بًدهٚ أذهِتْل--؛ ٕهّنٚ أرهَ

ُٝ َٕىٜ-- وؽٚدرت ؾراًرا-  إٍٔٚد ادُتَّىًٜ- ووً

 

 بغ افَْىٜ وافٍٚصِٜ:

اًم-  , ِٓ ُٝ ُمًتٍ  هؾ افَْىٜ تٍل بٚفٌرض بدل افٍٚصِٜ؟ تًٚءف

 ؿٚل إشتٚذ:,

ُٔهٚدر  ٌٛ مـ افٍٚصِٜ: "شٖؿٚوم ـّؾ مـ ش )احتجٌٚج ؽٚو

 َدْوري، وحيتّؾ ؿراري"-
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ٓل ـّؾ تْ: شٔٚ، حّتك هتدأ افًٚصٍٜافَْىٜ تسّيٞ بٚخّتٚذ ؿراره

ُٝ شٚبَف  ُٝ شىًرا جديًدا، بًدمٚ ختّ رء حٚفام اؾتتح

 بٚضّئْٚن"-

دّوي آحتجٚجٚت افّهٚخٌٜ، وصؾ مًًّٓٚ خٚؾًتٚ ٓ يُٚد 

 يٌغ(-

ّٜٔ هلام يف هذا افّزمـ ادختِػ- ـّؾ  , يتٚبع إشتٚذ: "ٓ أمه

ُٛ يف افًٚمل إزرق، ٓ ُيًرمهٚ أّي   اهتامم"-مـ يُت

ُٝ ظدم ؾّٓل فُِثر ممٚ أؿرأ--!"- , ّٔدي، أن أدرـ  ش

 

 احتوٚن َٕىٜ: 

ل افٍٚصِٜ ادًتّّر  ُّ ُٝ ظذ يَغ أّن ادنُِٜ مل حُتؾ- تن مٚ زف

ّٜٔ يٖخذ مداه، وخيِؼ حٚفٜ  يََِْل- افّنًقر افّدائؿ بٚديِقم

 ر دائؿ-تقتّ 
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ِّص مـ هّْٜٔ  افٍٚصِٜ اشتًِّٝ ذـٚءهٚ يف ُمٚوفٜ فتتخ

ًٕٚ فتحَٔؼ مآرهبٚ، يف حٚفٜ صٌٜٔٓ  افَّْىٜ؛ ؾتقدّدت فَِْىٜ زمٚ

ٝ إػ صدرهٚ  ّّ ّٜٔ و بٌرام إؾٚظل، ويف بٚدرة ُحًـ ٕ

َٕىٜ، وأمٚم ـٚمرات اإلظالم، وؽّرت مـ ًٌٕٓٚ، فُتًرف 

ّٜٔ يف  بٚفٍٚصِٜ ادَْقضٜ، رؽؿ ذفؽ بَٔٝ وطٍٔتٓٚ آشتئْٚؾ

 مٚ شٌؼ-متٚبًٜ افُالم، ومٚ بًدهٚ أيًوٚ ٕتٔجٜ 

بحجؿ رأس افّدّبقس ووع ؿٌِؿ َٕىٜ يف مْتهػ شىر؛ 

اؽتٚوٝ افٍٚصِٜ؛ ومل  تٌَٚل تَِٚئٌل ٓؾتتٚح شىر جديد-إ

ُتٍِح يف مًًٚهٚ بٚحتوٚن َٕىٜ، وحِٓٚ مًٓٚ يف مقاوع 

 ىٜ؛ شتٌَك ٕٚؿهٜ افدٓفٜ-ـثرة، ومل تَتْع أهّنٚ بال َٕ
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 حتّّٜٔ افٍٚصِٜ: 

ًدا مـ حتّّٔ  ـّ ُٝ ُمتٖ ٜ وجقد افٍٚصِٜ يف خّٚصٜ ـالمل ؾٔام فً

ِّؾ إػ دواخع بٖهُنٚ  بْٔل وبغ ٍٕز، صًقر ؽٚمٌض تً

 ُتالحَْل ب٘سار يف ـّؾ ُمّىٚيت-

ًٔٚ فَِٚء حٌٌٔتل،  ٍّ ُٝ ُمتخ ًِّْٜٔ، ـْ يٚ إهلل--!! إهّنٚ افٍٚصِٜ اف

ُٝ ب٘ؾْٚء شٚظٚت مٚ ؿٌؾ  وـؿ ًٕجٝ مـ مَدمٚت، وأهؾ

َِّٚء ٕٓتَٚء أمجؾ افُ ٚ وُهًٔٚمٚ-- اف ًَ ًٓ وظن ِامت، وأرّؿٓٚ ؽز

ُٝ فُّؾ وؿٍٜ؛ ٓفتَٚط ٍٕس ُيًًٍْل؛ حتك تٖيت  ومٚ إن إتٌٓ

 افٍٚصِٜ فتوع رشاًم هلٚ-

ّٜٔ ظديدة، ؾروٝ  ٌٜ مع ؾئٚت اجتامظ ًّ ظالؿٚيت ـثرة ُمتن

 افٍٚصِٜ وجقدهٚ بٚفَّقة، ومل تسـْل وصٖين-

ّٜٔ بّتٚبًٜ ـ ُٝ افْ ّٔ المل وإيهٚفف ـرهُتٓٚ-- ـرهُتٓٚ، وَب

ِٝ ادًٚين ظُس مٚ َرَجْقُت،  بًٌوف؛ اصتٌُٝ ـِامتف، وتراَم

 َّ - ْٝ ًَ وتتىِ ًٜ ، ومل ُتٍِح مجٔع  ُظجّ ُٝ -- وحٚوف ُٝ حٚوف
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ِٚظّل يف اإلؾالت مـ ؿٌوتٓٚ- ًَ ُٝ أهّنٚ  َم أخًرا--!! أدرـ

تَْذين مـ تَّىع إٍٔٚد-- وُترحيْل مـ هُلٍٚث-- وجتِق ؽٌٚر 

 صّؽ افتًٍر وافتٖويؾ-

ُٝ ظْٓٚ-- ومٚ يوُرين أن تُقن بغ احلٚء وافٌ ٚء- وفـ رؤ

 أشتٌْل حّتك ظـ مَْقط

 

 دـتٚتقرّيٜ افَّْىٜ:

ُٝ موّىًرا فٍوح ٕقايٚ افٍٚصِٜ، وؽْرهتٚ ادُزمْٜ مـ  فً

هتٚ افَّْىٜ، افتل مل تُٖل ُجًٓدا بتذـر افٍٚصِٜ وظذ افدوام  ُُضّ

َُٕٚط، اِفَتَقت تُّقًرا ظذ  ًٍٕٓٚ بخجؾ بٖهّنٚ جمّقظٜ 

ّٜٔ؛  ّٜٔ؛ فتزاحؿ ظذ افهدارة يف ـّٚؾٜ افّْهقص افُتٚب وإىقائ

ؾٓل صديدة افٌرة، ٓ حتتّؾ اإلمهٚل ممـ يُتٛ ظذ ورق أو 

مِػ )وورد( إفُسويّن أبًدا، ومع ذفؽ ظْدمٚ اخّتذت َٕىٜ 
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هلٚ مل ُتٌّر مـ إمر افُثر افذي ـٕٚٝ ترجقه- بؾ بَٔٝ 

 ٓهتٚ بٚفَّْىٜ افتل ٓ ؾُٚك مْٓٚ- ُُمٚسًة يف مجٔع جمٚ

ِٛ افَّْىٜ ظريؼ، وٚرب بجذوره َبقاضِـ  ًَ َٕ صجرة 

ع إلحدى أبْٚء وأحٍٚد  ّّ ٌِّٚت، ويف ـّؾ جت أبجدّيٚت اف

  ٔ رامًزا ُمٍرًدا بذاتف،  ٚ وأشٌٚط افَّْىٜ؛ شتخِؼ تنُٔالً حروؾ

ٚ وؾهالً وبًٚبٚ  ًً ٚ فتُقيـ ـِّٜ، ثّؿ مُجِٜ، ومَى ًً أو جُمتّ

َٜ يف حٚهلٚ، بؾ وـتٚ ُٜ إبجدّي ًبٚ ومقشقظٜ، ومل تسك افَّْى

ْٝ مًيؿ حروؾٓٚ، وـٖهّنٚ حٚرس ومراؿٛ مـ ؾقق  شُْ

 ومـ حتٝ أو يف صّٔؿ ؿِٛ بًوٓٚ أخر- 

ّٓ وتُقن ؿٌؾ ؿقفف  َِٓٚ يف ؿقل افَٚئؾ، إ ومل تدع افَّْىٜ تدّخ

ٚمع  ًّ َُٕىتْغ ؾقق بًوٓام، ـٖهّنام حٚجز؛ فتٌْٔف اف ظذ صُؾ 

ل- ٕمر مٚ فٔس ظذ ٍٕس َّ تِ ُّ وإذا مٚ  افّدرجٜ مـ إمهّٜٔ فِ

جٚءت َٕىتٚن خِػ بًوٓام، ممٚ يًْل ؾتح ؾوٚء ـٌر 

 فِتٍُر واإلوٚؾٜ بام يتْٚشٛ مع ؾٓؿ افَٚرئ فام يَرأ- 
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ومٚ زال إسارهٚ افتقاجد يف هنٚيٜ ـؾ تًٌر، ويف هنٚيٜ 

ىر أو وشىف أو بًد ـِّٜ واحدة حتتّؾ شىًرا ًّ ـٚمالً،  اف

وجُتِزُ افُٚتٛ ظذ اؾتتٚح شىر جديد- دـتٚتقرّيٜ افَّْىٜ 

ّر  ّْٕل هبٚ أمٚم افزّبٚء حٚـّٜ تدمر، أو صجرة افد  افّهٚرمٜ، ـٖ

يف ؿٚهرة ادًُّز، وؿد أخوًـ افّرجٚل إصّداء ذوي 

 إصْٚب ادُتدّفٜٔ وادٍتقفٜ، وظوالهتؿ افّْٚؾرة ادُْتٍخٜ- 

يف ذات ادقؿػ وادُٚن؛ ؾٓؾ هذا ُمّزر افَْىٜ بدايٜ وهنٚيٜ 

دـتٚتقرّيتٓٚ، ورّبام َصٍِٓٚ وتًٚفٔٓٚ يف ؿٚئّٜ ظالمٚت 

افسؿٔؿ؟ ووقابط افُتٚبٜ ظالمٚت افسؿٔؿ، ـام إصٚرات 

  ادرور- 

*** 
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 ادّحٚة 

ًٕٚ ضقيالً، ومْذ ظٓد ضٍقفتل، وبدايٜ دخقيل اددرشٜ،  زمٚ

ِ ؿ افُتٚبٜ بَِؿ افّرصٚص ذي إصُٚل وإفقان  ابتدأُت تً

ٌِف  َِ ٌّٓٚ ظذ وجف اخلهقص مـ حيّؾ يف َظ افٌٓٔجٜ، وأح

ممحٚة فًٓقفٜ مًح أخىٚئْٚ افُثرة ادُتُّررة؛ ؾال مْجك وٓ 

 مْٚص فُِّٜ أو مجِٜ أو شىر مْٓٚ- 

ـٚن هْٚك مع بًض إوٓد أؿالم حز ؽِٔيٜ احلجؿ يف 

ك هذا أظالهٚ أربع ـًٌٚت بٖفقان أربًٜ، وـؿ ـٚن امتال

افَِؿ مـ إمْٔٚت فْدرتف ظْد افٌٚئًغ، ؿٌؾ إتنٚر ُمالت 

ّٜٔ ومًتِزمٚت اددارس، وهل مٚ  ُمتخّههٜ بٌٔع افَرضٚش

تًٚرؾْٚ ظِٔف بًد ذفؽ بٚشؿ )مُتٌٚت(، رؽؿ أّن أرؾٍٓٚ ٓ 

 حتتقي ظذ أّي ـتٚب- 

ومٚزال هذا دارًجٚ ظذ إفًْٜ مع خىٖ اشتخدامف بٍْس 

ؾ ٕجد أّن هذا ادجٚل تٍّرع يف اجّتٚهٚت افدٓفٜ، بٚفتٖمّ 
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متْٚؾرة متَٚربٜ؛ ؾّحالت بٔع مًتِزمٚت اددارس 

ٔع افُتٛ ؾَط، وأخرى ٌبهٝ ختّه وافىالّب، وأخرى 

بُتٚبٜ آشتدظٚءات، وأدوات افتهقير )افٍقتقـقيب( 

فًِّٚمالت وإوراق، وؽرهٚ اخّتذ صُؾ مٚ بًد خدمٚت 

 افُتٛ-  افىٌٚظٜ يف جتِٔد وتذهٔٛ أؽٍِٜ

 * 

ّٛ ممحٚة ؿِؿ افّرصٚص يقًمٚ  افهديؼ شِىٚن أخزين: "مل أح

ٓٚ بٖشْٚين"-  ُّ ُٝ ؿِاًم أؿو  مٚ، ويف صٌري ـِام اصسي

ٌّٓٚ--!؟"- ,  "أهلذه افدرجٜ حُت

ّٛ أن أرشؿ خًىٚ وأُمقه، بؾ أضّقره  , "ٓ-- ٓ-- أبًدا، ٓ أح

ُٝ ٓشتخدام أؿالم احلز  فٌْٚء ؾُرة جديدة، فذفؽ حتّقف

 افْٚصػ خّٚصٜ إشقد مْٓٚ، ُمْٚـٚة بَِؿ افّرصٚص"- 
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ـّ آحسام فَِؿ  " إٔٚ ظذ افًُس مَْؽ متًٚمٚ، مٚ,
ُٝ ُأـِ زف

ٌٝ ظذ صدؿف ؾٔام يُتٛ، بال تزويؼ  ّٕف ثٚب افّرصٚص؛ ٕ

 وتِقيـ، ظذ خالف افُتٚبٚت ادتِّقٕٜ حًٛ ادقاؿػ"- 

صٚص، وأراهٚ ابتًدُت ـثًرا ظـ ادّحٚة ادالزمٜ فَِؿ افرّ 

ِٛ أمّْل ظذ مٚ ُُٕتٛ؛ يّّؾ مـ إؾُٚر ومـ  ـٖهّنٚ ظغ رؿٔ

أصحٚهبٚ، أو أن يتّنب صٔئًٚ مْٓٚ خٚرج اإلضٚر؛ ؾتُقن 

 بُٚمؾ فٔٚؿتٓٚ اشتًداًدا فِّحق يف شٌٔؾ افتًتٔؿ وافتجٓٔؾ-

ـّ بْقايٚهٚ، وأرى أهّنٚ حريهٜ  فإلٕهٚف شٖـقُن حًـ افي

ُٛ ظذ ا ٚ ظذ حٔٚيت ؾٔام أـت ًً ّّ ُٝ ُمتح ٕخّص حْٔام ـْ

ُٝ افّىًؿ مثؾ أبْٚء  ّْٕل بًِ فِحٔٚة يف ضقر افنٌٚب إّول، ٕ

جٔع ومـ هؿ يُزوْٕل بًْقات ظّرّيٜ، ممـ ـٕٚقا يّتْٓقن 

اخلىٚبٚت وافتْير فٍُر حزب افًٌٞ، ومـ خالل مْٓٚج 

افسبٜٔ افَقمّٜٔ يف مرحِتل اإلظدادّيٜ وافثٕٚقّيٜ، وؿٌِٓٚ ـٚن 

 ـتٚب افقضّْٜٔ-اشّٓٚ 
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ُٝ مقوقع افَْد وافَْد افّذايت، وهق أهؿ  حََٜٔ حٍي

تّٔٛ افهٌر بحجّف، افٌُر  ُُ ادْىَِٚت افْيرّيٜ اف

-ّٜٔ  بؼوحٚتف ادقشقظ

ّٜٔ ثٕٜٚٔ مـ افَِٛ، فقٓهٚ  ّٜٔ هلٚ-- حت ادّحٚة-- صًُرا هلٚ-- حت

ُٝ يف رحِٜ افالظقدة إػ خِػ افّنّس، وفًّؾ  ُٝ ذهٌ فُْ

ٕزرق مل يُـ فًٔرف مهري، ومـ ادُّـ أن افّذبٚب ا

ّٜٔ يف شجـ تدمر، أو يف ادّزة، أو يف ـرـقن  ُٝ وح أـقن ذهٌ

افنٔخ حًـ، وإّحك خزي مـ ذاـرة أبْٚء بِديت ُبكى، 

وآخر فًٚن يذـرين-- فًٚن أّمل-- وآخر دمًٜ ُتًُٛ مـ 

ًد أّن ذـري إىّس  ـّ أجع دمًتٓٚ، وفُـ بًد مقهتٚ، مٗ

ؿزهٚ- وٕٓتٓك خزي ؿٌؾ ظك افًٌٍٔقك مًٓٚ يف 

 وافقاتًٚب- 

* 

ُٛ افنٚظر )إبراهٔؿ ٕٚجل( مـ رائًتف )إضالل(، هذه  ًْ َح

ٌٌّٜ إػ  ًِش هاب افذـريٚت ادُح إبٔٚت افثالثٜ، ومـ ي
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افٍْس، ومع اشتدراج أٓم وجتديدهٚ، ظْدهٚ تقصػ 

:ّٜٔ  بٚفذـريٚت إفّٜٔ، وفِّتّٖمؾ ؿراءة متٖٕ

( َ َد َوَتْهحق َأهي  ْٓ ًَ ُر اف ـُ ٌٍْق..َتْذ ِٚظُر َت  ٚ افنعا

ِٚر ُجْرُح إِ َوإِذا َمٚ  ـَ  فتََٚم ُجْرٌح..َجدعا بِٚفتِْذ

َْٔػ مَتْحق ـَ عِاْؿ  ًَ َْٔػ َتًْْك.. َوَت ـَ عِاْؿ  ًَ  ( َؾتَ

ويف افٌٔٝ إخر وٚفتل فرؾد ؾُرة ادّحٚة، وفٍٝ إٓتٌٚه 

ِّؿ، وافهز ظذ مّنٚؿف، وؽر ابٜ ضِٛ افنٚظر فٍُرة افتً

ِّؿ افًْٔٚن وادحق، ومآل افًْٔٚن إخر هق ادحق ظذ  بتً

ٚ إػ  ًَ إؿؾ مـ شٚحٜ افنًقر إمٚمٜٔ، وإرشٚفف ٓح

مًتقدظٚت افّذاـرة- رؽؿ أّن افذـريٚت جزء أشّٚد مـ 

 تٚريخ أّي إًٕٚن ظذ وجف افًٌٔىٜ بال اشتثْٚء- 

ٚ، وافًْٔٚن وادحق صٍتٚن متالزمتٚن فٌِؼ ا ًً ٕشقيٚء مجٔ

وبٕٚٓتَٚل مـ رحٚب ادّحٚة افامدّي إػ ادًْقّي؛ تتجّذ 

ظيّٜ افًٍق وافتًٚمح، دـ يًتىًٔف مـ إَٕٔٚء إصٍٔٚء 
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ذوي اهلّؿ افًٚفٜٔ، هٗٓء هؿ مِح إرض، وإذاؿٜ احلٔٚة، 

ٚمل- وهذا ادًتقى َٕٔض احلٚؿديـ وافّنٚمتغ،  ًّ ُِؼ اف واخلُ

ّٔؾ تٌُٚظد ّّق اإلًٕٚيّن بغ افَْٔوْغ- مـ ادتخ  ً ٜ اف َّ  ُص

*** 
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 بافٌٚ ثَٛ مـ

 ُٝ  مْف، يْير افقفد ـٚن افذي افٌٚب ثَٛ أمٚم مندوًهٚ وؿٍ

 بٚب ثَٛ أمٚم ادىٚف  يْتٓل حتك وافْقاؾذ إبقاب  وتؤؼ

 يراه أن يُّـ افذي ومٚ افدٕٔٚ، ظذ خالفف مـ ْٕير مٌِؼ

 يُقن أن ادُّـ ومـ ٚب،افٌ ثَٛ مـ يْير ظْدمٚ ادرء

 ؾِـ افٌٚب؛ ثَٛ مـ فِحٔٚة افْير بَهد أو افتِّهص، بَهد

 خٚرج يَع ممٚ افُثر ظْف وئٌٛ افَِٔؾ، أؿؾ إٓ افّْٚطر يرى

 بف شٔنًر افذي افيٓر أمل ظـ ظدا هذا- افٌٚب ثَٛ إضٚر

 افثَٛ هذا إضٚر ظذ افتّّرد أروع مٚ افقؤًّٜ؛ تِؽ جّراء

 افدٕٔٚ فرحٚبٜ وإٓىالق إبقاب، تِؽ وـن افهٌر،

 - افٌٚب ثَٛ خِػ افٌٚئٌٜ افقاشًٜ

 مجٚفٔٚهتٚ؛ رؤيٜ تتٔح واشًٜ؛ ُذؾٜ مـ  فِحٔٚة  افْير ُُمٚوفٜ

 - وافؼؾٜ افٌٚب ثَٛ ٕهْع مـ ؾْحـ

 - ظّٔؼ ؾًٍِّل  بًد ذات ظديدة ومقاؿػ ظقامل افٌٚب وثَٛ
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ُٝ : افٌٚب ثَٛ مـ*  قحمًّ ؽر-- حُتُك ٓ أصٔٚء رأي

 --!! ظْٓٚ افُالم

ّٓ  أرى ٓ-- افٌٚب ثَٛ مـ*  -ؾَط افثَٛ ُيَٚبؾ مٚ إ

 - افثَٛ بحجؿ ُمدودة، افرؤيٜ-- افٌٚب ثَٛ مـ*

 -فٍِّتٚح افهٚفح اددخؾ هق: افٌٚب ثَٛ*

 يف ادٍتٚح مْٓٚ يْىِؼ افتل إهّؿ؛ ادحىٜ هق: افٌٚب ثَٛ*

 - واإلؽالق افٍتح بغ مٚ رحِتف

 ؿدمٔف رؤوس ظذ افهٌر افهٌّل يَػ-- افٌٚب ثَٛ إػ* 

 - إفٔف فٔهؾ

 ذفؽ ثَٛ إػ ظْٔف فتهؾ افىقيؾ يْحْل-- افٌٚب ثَٛ إػ*

الً  افٌٚب، ٍّ  -- ُمتى

 وشط مقؿًف اخّتذ ظْدمٚ بّقؿٍف، وشىّل  افٌٚب ثَٛ*

 - هٚئِٜ مًٚحٜ
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 --!!مٍتقًحٚ افٌٚب شٌَٔك-- افٌٚب ثَٛ ٓ فق*

 - حٚجٜ؟ أم-- تنقيف هق هؾ افٌٚب ثَٛ*

 -رحٛ ؾوٚء إػ ُيٍيض افؤّؼ افٌٚب ثَٛ*

 -ظِٔٓٚ ومـ افىريؼ ؿٚرظٜ ترى افٌٚب ثَٛ مـ*

ُٞ  ؿد افٌٚب ثَٛ مـ*  -افرحٔٛ افٍوٚء يف إًٍٔٚشٚ تٍْ

 اجلٜٓ إػ--- مًتَٔؿ خط يف وقء يتًِؾ افٌٚب ثَٛ مـ*

 -ادَٚبِٜ

 -أهِف ؾٔف افٌٔٝ أنّ  تًرف ؿد افٌٚب ثَٛ مـ*

 أهلؿ ؾَد افٌٚب ثَٛ تًتهٌروا ٓ---  ـٌر رء افٌٚب ثَٛ

 - مْٓٚ بدّ  ٓ ُضورة وهق- خٚضر مـ صٔئًٚ ـٚتًٌٚ

 (-أظّك-- افٌٚب( ثَٛ) ُبْخش مـ ينقف مٚ إّفع)و*

 ؾٚحتٜ افٌٚب وثَٛ وخمٔط، ثَٛ احلٔٚة ؾ٘نّ  ادجٚز مْحك ويف

ًٕٚ ُيراودٕٚ، ظّؾ فُّؾ  ٚ، يُقن أحٔٚ ًُ ًٕٚ واش  حتك يؤؼ، وأحٔٚ
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ٓٚ أمؾ ؾتحٜ حلٔٚتؽ ؾٚجًؾ افوقء؛ مْف ترى ٓ ّّ - صئٝ مٚ َش

 بًدهٚ تدهنؽ، وؿد تزظجؽ، ؿد أهار افثَٛ هذا ويف

ًٚ  أو شًًٔدا شتًقد  - افثَقب تٌررك ٓ فذا يٚئًًٚ  حزيْ

*** 
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 بغ أدب ادٓجر-- وافِجقء

ٜ يُقن خٔٚره إديٛ ادٓٚجر ب٘رادتف- ابتٌٚء حٚجٚتف ادًٚصّٔ 

 هق-

ّّ أدب ادٓجر ٕنٖ مـ حٚ ع افًديد مـ إدبٚء يف بالد فٜ جت

هجرهتؿ-- وـٕٚٝ ٕتٚجٚهتؿ مِٔئٜ بٚحلْغ وإصقاق 

ًّ ٕوضٚهنؿ- وهؿ ظذ أمؾ بٚفًقدة يقمً  ـ أن ٚ مٚ- بًدمٚ تتح

 طروؾٓؿ ادًٚصٜٔ-

َّ وهْٚك أدبٚء ومُ  ٜ بًٌٛ آرائٓؿ ٍقن هجرهتؿ ـٕٚٝ ؿنيّ ث

ّٔ   ًتَداهتؿ-ومُ  - إًٕٚين   أو تٓؿ حهِقا ظذ جلقء شّٔٚد أؽٌِ

-- هٗٓء مثِٓؿ مثؾ مـ ؾّر مـ احلروب وافتٓجر افَنّي 

ِّ ن ُٕ أيُّـ  إتجقا ٕقًظٚ جديدً أ جقء-- ىِؼ ظِٔف أدب اف

بٚختالؾف ظـ أدب ادٓجر يف ـثر مـ جقإٌف، رؽؿ احتقائف 

 ظذ افًديد مـ أؽراض إدب ادٓجرّي- 
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هْٚ  مـ يف أصٔٚء- مع هذا افتنٚرك وافتنٚبف بغ إدبْغ 

 ِّ  رجٚتف-ا بًّىٔٚتف وخُم جقء أوشع ـثًر يُقن أدب اف

 ِّ ًٓ جقء بدأت تتٌِقر وتتّ مالمح أدب اف  ظديدة، خذ أصُٚ

 هىِح أدب افِجقء-فتٖشٔس مُ 

 ِّ ُٝ  ٌقّي وبٚفًقدة إػ ادًجؿ اف يتٌّغ بجالء حََٜٔ مٚ ذهٌ

 إفٔف: 

َٖ إػ هٚرٍب ٓ تًريػ افالجئ:  مـ  جئقن اشؿ ؾٚظؾ مـ جلَ

َِِده إػ بٍِد آخر ؾراًرا مـ اوىٓٚد شّٔٚد أو طِؿ أو حرب  َب

 -أو جمٚظٜ

وافالِّجُئ : َمـ ٓذ بٌر وضْف ِؾراًرا مـ اوىٓٚد َأو حرب َأو 

 جمٚظٜ- 

واَدالِجُئ هل ادالذات أمْٜ- هل إمٚــ افتل يَهدهٚ 

أّي ٓجئ يف افُقن- ضًٌِٚ فألمٚن وممٚرشٜ احلٔٚة بٚضّئْٚن 
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ٚتف ريّ وتَٔٔد ُح  ،ف مـ افَتؾ أو آظتَٚلبًًٔدا ظـ اخلق

 ٜ- افنخهّٔ 

:ُٖ ًَْؾ، ِحْهـ، َمالذ؛  اَدَِْج َٖ إػ: َم وهق اشؿ مُٚن مـ جلَ

َتّك بف-   مٌُٚن حُيْ

و افنخص هجًرا أبْٔام ادٓٚجر مـ ـِّٜ هجر فِقء 

ًٕٚ: ترـف وأظرض ظْف- وهُ   جرا

*** 
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 خٚضرة ظذ ؿٚرظٜ إدب

ِٜ ذ َذ احتوًٚرا--ظذ ُذؾٜ حٕٚ ّْ   ـرى َث

ّٕحٚت ـآبتل ادٌَقرة يف صدري-  دهٚفٔز اّتًًٝ شٚحٚهتٚ فَس

 وإزٓق ابتًٚمٜ ظذ صٍتّل؛ تًتدرُج أـقام حًد، 

 وظٔقٌن تتّاليّن-- 

 تُْٓش بَٚيٚ مـ بَٚيٚ هُٔع افقاهـ-

  تًتَقي-- تزدري--!!

 تْنط يف اظتالء مراتٛ ؿٓري--

 --!!ترؿص ضرًبٚ ظذ إٌٔٚم جراحٚيت

  ّتل صّؽ امتالـل افُقن، ومٍتٚحف-بً

 ٓٚ: ُْ بُّؾ ثَٜ أظِِ 

  "إٔٚ متٍٚئٌؾ حّد افٍجًٜٔ" -



35 
 

 متًٚئؾ: 

 "أظَِٔؽ حرارة؟ "-

 وؿٔؾ ـذفؽ: 

ّٕف تْٚوَل دواًء فٔس فف"-  "يٌدو أ

ًٌٚ ًٍٕف: "مًٌُغ-- ِحجٚبف وٚع مْف"-  آخر خُمٚض

_________ 

  ظذ افهدر( فرؿٌٜ وتتدّػ ا يفافتّّٜٔ ادُتقبٜ تًِؼ  ,حلجٚب *)ا 

***   
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 -- ٌٛ ًَ  فٔع ُمت

ِٝ ادُثَخـ هدًرا--  ِٝ وْخُز افقؿ  وإٔ

ـ  أّن افٍرح وؾعا ضريَف إفِٔؽ- -  أط

 رّبام يهؾ إػ ؿٌِِؽ ادُزَدِحِؿ تّٖخًرا؛

ٚ فإلؿٚمٜ هْٚك-- ًً  ظْدهٚ فـ جيد ُمّتً

 إحزاُن ٓ تٌَؾ ُمْٚؾًتف؛ ؾتىرده--

 أّواه--!! 

ًٕٚ--يٚ فَِ  ٌِؽ ادًُغ ادَُٔؿ ظذ أحزإف إدمٚ

ًٜ ظذ ٕٚصٜٔ شًٚديت ظًِْٚ--!!  فـ أجٚزَف ثٕٚٔ

ك-- ٍّ  شٖخت

ٜ افتِّهص ظـ متٚبًتل- َّ  فستٚح إظُغ مـ خُت

***  
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 ادقبٚيؾ

ُأحّدُث ٍٕز وإٔٚ ُمرؽؿ ظذ افتٍُر ؾٔام فق دؾًتْل افيروف 

ُٝ وت ُٝ وظذ ٕن أحؾ مًل وظذ مدار افٔقم وأيْام ذهٌ قجٓ

شٌٔؾ ادثٚل، جٓٚز تٍِزيقن وآفٜ تًجٔؾ وراديق وشٚظٜ 

وتٍِزيقن وآفٜ تهقير وجٓٚز حٚشقب، وآفٜ حٚشٌٜ ، ودؾس 

مع ؿِؿ فُتٚبٜ ادالحيٚت بُؾ تٖـٔد يتقؿػ ظَع مـ هقل 

ذفؽ، وخٚصٜ ظْدمٚ أشسشؾ متخٔالً إْٔل أحؾ ـؾ تِؽ 

ذي يهٌْٔل إصٔٚء ظذ ظٚتَل ظذ مدار افٔقم، إمر اف

بٚفٍزع وافتًٛ وإمراض افتل شتًُـ جًّل وآٓم 

 ادٍٚصؾ، وؽر ذفؽ ممٚ ٓ يًِّف إٓ اهلل وحده-

هبذه افهقرة افتل اتوحٝ رؤيتٓٚ، أٓ يُقن اهلٚتػ افَْٚل 

ّخرة بغ يدي ؟ - ًَ  ًّٕٜ ُم

 *** 
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 و)مٚ بغ حٕٚٚ ومٕٚٚ وٚظٝ حلٕٚٚ(

فرؤى واختالف مٚ بغ ادُّـ وادًتحٔؾ مًٚحٚت ؤٚع ا

افُِّٜ وتٌٚيـ ادقاؿػ-- فِتًٌر ظـ مرحِٜ ؿٚمتٜ يف تٚريخ 

افثقرة افًٍِىْٜٔٔ، افتل ؿتِٝ مع بدايٜ إىالؿتٓٚ خٚرج 

دة افٌْٚدق، دة افقٓءات، ومتًدّ تًدّ ؾًِىغ، ؾُٕٚٝ مُ 

ؾُٕٚقا أؿرب حلٚفٜ افٌٔٚدق ظذ فقحٚت صىرٕٟ إٕيّٜ 

--ّٜٔ ٌُ  ؛افًربٜٔ وافًٚد  تٌٚيْٜ حدّ ٜ مُ افٍُريّ  كْؾُٕٚٝ اف

تْٚؾرة، مـ تْٚحرة مُ ٜ مُ ؾجٚءت افْتٔجٜ ؾهٚئِّٔ  ؛آؿتتٚل

حقا ٜ افتل تقّص ادًتحٔؾ آتٍٚق ؾٔام بْٔٓٚ ظذ افَؤّ 

ادقبَٚت حتتٓٚ، مع  ا ارتٌُٝ ـّؾ ؾُٕٚٝ شتٚرً  ؛بّالءهتٚ

قمهٜ، وافْتٔجٜ ٜ افقامهٜ ادُ ّٕٕٚ ًٚرات افرّ ٓؾتٚت مـ افّن 

ّٔ  ٌٜرجٚت خمّٔ خُم    -ٜفممٚل، ؿٚتِٜ فِىّقحٚت افًرب

ٔ  بربّ  ة ض بَقّ رّ ٚ يف رام اهلل، حُي ؽ ؿؾ يل: ـٔػ تّزر يل، ؾًِىْٔ

ّٓ  ة؟-- )ٓظذ أخٔف يف ؽزّ  تنٚهبٜ ٜ( ادُ  افثقرة افًقريّ أؿهد إ
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 ّٔ ٚ ٜ مًىٔٚهتٚ، إٓ أهّن ٜ بُٚؾّ يف ـثر مـ جقإٌٓٚ مع افًٍِىْٔ

 ٜ- يّ اختٍِٝ ظـ افًٍِىْٜٔٔ ـٕٚٝ داخؾ شقر

 إمل افًٍِىّْٔل  ،( صديَلفام ـتٌٝ ًع صدركَ أرجق أن يتّ )

 هل امـدة رّ ِٓٚ جُم - احلََٜٔ ؿٚشٜٔ ؾِْتٌَّ ٗدْل ؿٌؾ افًقرّي يُ 

 ٜ- بنجٚظٜ أدبّٔ 

*** 
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 ـِّٜ ـٕٚٝ

جقيف، ظْدمٚ ـِّٜ ـٕٚٝ مِٔئٜ بٚحلز، إدفَٝ ُمتقيٚهتٚ يف 

ٚص م، ٓؿتْظٔقهنؿ حُتّدؿْل بٚهتام تًِثّٝ أثْٚء ٕىَٓٚ-

 -ؾرصتٓؿ- حدُت اهلل ظذ ٕجٚيت

*** 

 متٚبًٜ

 ُٝ بٖيب جٓؾ مهٚدؾٜ، مـ ؽر  يف شقق دمنؼ افٌُر-- افتَٔ

 ادُتقّؿع ذفؽ أبًدا، وٓ يف احلِؿ--!!-

أذُت إػ صقرتف يف حٚؾيٜ َٕقدي، وإػ واحدة أخرى ظذ 

 حٚئط ـٌر-

َٔدي اد
 ّدودة إفٔف-هّز رأشف ُمٌتًاًم، وتٚبَع دوٕام اـساث فِ

*** 
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 مٚ وجدُت صٔئًٚ--

 ٓ تًتثري ـقامْل أّيتٓٚ افُِامت--

َٝ تُْٚبح افُالب ؾجٖة-- َُ  مذ َش

ْٝ بًد هننٓٚ--؟   أَصًٌِ

ٍٜ جديدة-- ْٝ بجٍٔ  أِم اْفَتٓ

 خٌزة بٔد صٌري--  شِ أمل تتًٛ مـ تْٚهُ 

 ـٚن يِٓق هبٚ--!!؟ 

 مل تسك ٕضٍٚيل صًٔئٚ يٖـِقه--

 خراب مَزيت ومٚ زافٝ تًقي ظذ

 بغ احلُىٚم-- 

 وتِتٓؿ إٕغ-- 

*** 
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 اشتجداء

 افُِامت، تًتجدي ضريَٓٚ مّْك- ـّؾ صٌٚح تًتٍُٔؼ 

ّٜٔ مل  يل: "أظىْل حرّيتل-- أضِؼ يدّي"-تَقل  , ثرثرة داخِ

- ّْٕل أَصؿ    أؾٓؿ مـ وجٔجٓٚ صًٔئٚ، ومٚ دَرْت بٖ

***  

 افرّد ادْٚشٛ

ٚ، حّتك إذا ـٚن طٚهره ظدمٚ يُقن افّرّد فإلهيٚم يٖيت  ًٍ ؤً

ّٕف يف جقهره ؤًػ- ٕ --ٚ ًً ٚ ومُمٕٚ  ؿقي 

ٔ ٚ، فزجمٜ ظَقل افّْٚس،  هقى إظالم َُ افّتهًٔد فِدرجٜ اف

ّٜٔ افّرّد- وافّرّد آوىرارّي  ّٜٔ وأحَ وُمٚوفٜ إؿْٚظٓؿ بهقاب

 - ًٓ  فتزير احلند وافتجٔٔش، وإلؿْٚظف أّو

 *** 
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 ظذ ُذؾٜ ذـرى

ّٔديت-- أ" , ُٝ ظذ ش ُْ رتُٚل احلزن ُتٌٚؽتْل، ورّبام أوَص

 - "افٌُٚء-- يقمل ُمزدحٌؿ  بٖشٌٚبف

ظذ ؾُرة-- مُْذ صحقيت مع "رّددْت صدى ٕحٌٔل:  ,

ٌٜ ظٚرمٜ تًتِدر  دمقظل  - "افؼوق، ورؽٌ

ّٔديت أرجقِك: , فِتٍُر-- ينٌِْل--!! مـ  ٓ وؿٝ فدّي "ش

 - "يل افنّقع؟ شٔقؿدُ 

اجلّٔع " :ل، أجٍِْل ساخٓٚفتخرَجْل مـ اشتٌراؿ ,

ّٜٔ أحٚشًَٔؽ  ُؿ خهقص ّٓ  - "بٕٚتيٚر ُٕنٜ فٍْٔجر، وأتٍ

  "-وفُـ، أيـ شٖوؿدهٚ؟- يٚ شٔديت" , 

ًِد أحدٕٚ هٚ يف ؿٌَِؽ أوؿدْ " ,  -- وٓ تْتير أحًدا-- ؾ٘ن مل ُيً

 ًّ ًًٍٕٕٚف، ؾال يْتير اف  -"ًٚدة ظذ ضٌؼ ذهٌّل ُيَّدم فف جّمٚ
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ٓ أجُد وؿًتٚ-- "راء ؾٔٓٚ: -- ٓ مِ سـٚفّنّبكاحٜ  ,

ّٔٚ-- مٚذا تْتيريـ--!؟  - "أْوِؿدهيٚ-- ه

  "-فػ صًّٜ--أ شٖؾًُؾ مـ أجَِؽ-- وتًتحؼ  " ,

أفٌػ ؾَط--!!- ؾٖٕٚ روائلٌّ أحتُٚج صّقَع افُقن أمجع، " ,

ِّٓٚ تيضء ُجزًءا مـ ُُمٔىٚت ظتّتل  - "َظ

ٓ حتتٚج شقى أن  ،أوووه--!!  بُّؾ افوقء افذي ؾَٔؽ " ,

 - "ُتٌّض ظْٔٔؽ، فسى

 - "منٚظُر حرويف احلًٌٜٔ تتْٚهٌْل" ,

أّن  ؼ فًٌض اإلبداع، أظرّف ُصًقرَك افذي يْتٚبؽ هق تدؾّ " ,

افُٚتٛ ادٌدع تْتٚبف أحقال ؽريٌٜ،  نّ إظِامء افَّْد يَقفقن: "

 -"ف صخص آخروـّٖٕ 

ِّٕؽ ُتىَِغ شٓٚم اإلهيٚم ظذ دُ " ,  - "مقظل بجْقنوـٖ
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ُُ  ـْ أبًدا، بؾ مَ ٓ أبًدا-- " , ـ شامؤه ـٚن افٔٚشّغ مقضْف؛ ؾِت

ّٕف  ٌد أ ـّ ؿٚرَب اإلحًٚس ادٌُحر ظذ جْٚح افُِّٜ، مٗ

 - "شرشق ظذ وٍٚف افّْقرِ 

 - "أهُذا إذن--!!؟" ,

ًٕؿ هق افّْقر داخَِؽ، ـّجّرة بًٌع صّقس-- يٍرُد " ,

 ًٜ ًٜ حٕٚٔ ّٕف حتاًم-- ينٌٓؽ متًٚمٚ أجْح  -"يف ؾوٚءات افّروح، ٕ

*** 
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 ٕزواءآ

إٓزواء ٕزوع أّويلٌّ  فِتحّرر مـ ادحٔط، بًًٔدا ظـ أظُغ 

افّرؿٚبٜ يف مٍُٚن ُمتقاٍر ظـ فٍٝ إٓتٌٚه إفٔف- جًِْٚ بٕٚتيٚر 

ٌدو أّن يؿدوم احلُقايت، يف افًٚدة ٓ يتّٖخر ظـ مقظده-- 

 افّىريؼ ؽر شٚفُٜ بًٓقفٜ-

ٌْٚت ُمتًٚئِٜ--!! ّٓ  تُ

ّٕف يف احلٚرة ادُجٚورة- ؿٚل صقُت إٍجٚر ؿ قّي، يٌدو أ

 افّْٚدل- ٓ تًِٔؼ ظذ مٚ شًّقا-

ُِّٓؿ- ّوقا خٚئٌغ، وافٌوٛ يتّ ٍَ  مل تّتوح احلََٜٔ بًد-- إ

*** 
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 اخلٚصقؿٜ

تذـرت إْٔٚ أحٕٔٚٚ ـْٚ ًٕتخدم ـِّٜ )خٚصقؿٜ--(، وهل 

مًَِٜ ضًٚم ـٕٚٝ دارجٜ ظْد افٍالحغ يف حقران-- وهل 

ٚ وخٚصَجل شُٔقن فف ظالؿٜ هبذا ادًْك، إمّ  ـِّٜ ترـٜٔ--

ٚ-- وهق مٚ درجٝ ظٚدات اددن مـ إضالق  ًً صًٕٚٚ أو بٚئ

اشؿ ادْٜٓ ظذ افهٕٚع هلٚ، أو ادتٚجر هبٚ، ومع إيٚم 

 .أصٌحٝ اشاًم فًٚئِتف

جل،  احلٌٚل، افًٔقيف، افؼابٚيت، افهٚبقين، افًٌف)

ٌٚع، افٌَججل، افٌهّجل، ادحِّجل، افهٌٚغ، افى

ل، افَٓقجل، احلّداد، اخلدّ افًْجَدار،  ّٓ ام، افَّهٚر، افد

رض، افٍّرا، افٌْدؿجل، ٕافىْزجل، افًٚظٚيت، صٔخ ا

 (افتقتْجل،--إفخ
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ِىٚت أيٚم أبق ظٚصقر وادًّؼ: , ًّ ٚ فدى اف ًٍ مـ ـٚن مقط

ًُؼ وحتهِٔف مـ افدوفٜ افًثامّٕٔ  ٜ، ويَقم بّّٜٓ ختّغ اف

 ادقاضْغ- 

ار مٍردة افىقّ ويف اخلِٟٔ وهق تٚجر افِٗفٗ،  افىّقاش:,

ٜ ا مـ ادٓٚم اخلّٚص ـثرً  يتقّػ  ،ترـٜٔ تًْل اخلٚدم اخلّص 

  -فِِّقك وإمراء

ٚم:, ّٓ  افْ

 

*** 
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 افتىٌٔؾ وافتزمٔز

ٌّٚل ظِٔف * افتىٌٔؾ: صقت صٚدر ظـ ضٌؾ بًٍؾ ؿرع افى

 .بًهٚ أو أي رء آخر

ـ س ٕٚؾخٜ ؾٔف ممّ زمٔز: صقت ادزمٚر، بًٍؾ إٍٔٚافتعا  *

زَمرجل( أو 
ِ
يًتخدمف، ٓ أدري مٚذا أضِؼ ظِٔف )اد

ّمٚر( – )افزّمٚري  .افزعا

*  َُ ّحٔجٜ، وهؿ تُِّٜ اف ًْ َقن بٖدهيؿ، أو اف ٍّ س، رَ قْ ادُه

ِتزم وتٖيت تهٍَٔٚهتؿ بحرـٚت أيدهيؿ وّـ إيَٚع ُمًّغ مُ 

 .ٌؾ وادزمٚربًٕٚجٚم تّٚم بغ إيَٚع افىّ 

ًِقن بحرـٚهتؿ اجلًدّيٜ اإليامئّٜٔ افتًٌرّيٜ افّراؿهقن ادٍْ *

ٚحٜ ظذ اّتًٚظٓٚ هلؿ- ؾ٘مٚ أن يُقن  ًّ ظـ حٚفٜ مٚ، واف

ٚ، ويُقن خمتًكا ظذ افر   ٔ ٚ أو ؾردي  جٚل أو ظذ افرؿص مجٚظ

 افًْٚء أو خُمتًِىٚ- 
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ومْف افّرؿص احلامّد اجلامظّل بٚفًٔقف أو افٌْٚدق ـرؿهٜ 

ؿص اهلٚدئ بىًٌٔتف خالف افرّ  قاهٚ، وهق ظذاحلرب وِش 

ّٜٔ- وهذا خُم  ػ ظـ افّرؿص افّؼؿّل ظذ مْٟٓ تِِ افّرومًٕٚ

 ).وصُرا ،وؾٍٔل ظٌده ،ٕجقى ؾٗاد)

ادُىِرب أو ادٌُّْل، يندو بهقتف اجلّٔؾ افّْٚظؿ، مهحقًبٚ  *

بٚإليَٚع ادقشَٔل بتقاؾؼ حًٛ افْقتٚت افتل ووًٓٚ 

تف أمرة ـحّد افًٔػ ادُِّحـ، وب٘دارة افاميًسو بحرـٚ

بدـتٚتقرّيٜ ظجٌٜٔ، وافْنقة متأل ؿٌِف حغ شامظف دوّي 

تهٍٔؼ مجٚهر ادتٍّرجغ ادًُْجّغ وادًٍِْغ، بٖؾًٚل 

ؼ أو  ٍّ ٌّٚل، ادزمرجل، ادُه افُقرس ادقشَٔل )افى

حٟٔ، ادُىرب، افاميًسو ًّ  .(اف

ّٜٔ، وهل ؿٚصؿهق افٍر مـ ادُُّقٕٚت ـّؾ هذا دة ٜ ادقشَٔ

ّٔٚهتٚ آذان اجلامهر فالشتامع هلٚ  .بٖؾًٚهلٚ وتَْ

 *** 
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 تًٚؤل ؽر بريء

 ئٍٜ افَّْقر )افٌجر(، فامذا ٓ يقجد ؾٔٓؿ صٓداء؟-ضٚ

 هؾ يًْل هلؿ افقضـ صًٔئٚ مٚ؟-

ّٜٔ فدى افَّْقر؟-  ظذ وجف افّدؿٜ، هؾ فُِّٚن أؾوِ

 مٍٓقم افقضـ وادقاضْٜ ظْد افَّْقر؟-

ّٔقن يف حٔٚ هتؿ، ٓ إتامء هلؿ فُِّٚن، ٓرحتٚهلؿ ؾٚفٌجر هٚمن

ًٌٚ فِرزق، افتجّذر بٚدُٚن خيِؼ تٚرخًيٚ ٕي صخص  افّدائؿ ضِ

ّٛ ادُٚن ـقٕف صٚر  ارتٌؽ بُّٚن مٚ، و بٚفتٚيل هق شٔح

 جزًءا مـ تٚرخيف، ممٚ يدؾًف فالشتامتٜ دؾًٚظٚ ظـ افقضـ- 

وظذ رأي -د- هٚصؿ ؽرايٌٜ، يف ـتٚبف )ديقان افٌجر(: 

ر ئِّقن إػ ادحق وافًْٔٚن؛ ؾٚفُتٚبٜ تدويـ وتذـر، افٌج)

وإذا ـٕٚٝ ادِؾ افٌؼّيٜ ؿد ؿّدشٝ ُمدّوٕٚهتٚ ادٔثٔقفقجّٜٔ؛ 

ؾْٕ٘ٚ ٓ ٕجد فدى افٌجر ُمَّدًشٚ، وٓ حُٚيٜ مرـزّيٜ مُتّجد 
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إجداد واجلَّدات، فُّْْٚ ٕجد فدى افٌجر حُٚيٚت وأصًًٚرا 

ًٓ وشِقـّٔٚت وؿِٔاًم وظٚ ُؾ وأمثٚ ُّ دات، تَٚفٔد منسـٜ، ُتن

 (- ّٕط ظٔش ُمَّدس ظْدهؿ

***  
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 ُمّىٚت

ُٝ افُالم يف مخًٜ أظقام * ِّّ ُٝ مخًغ ظًٚمٚ تً ، ثّؿ احج

ُٝ افّهّٝ- ِّّ  أخرى، حتّك تً

إذا افٍجر ٓ يًتٖذن أحًدا، وافٌروب مٓام ضٚل، ٓ حيقل  *

 دون افّؼوق، وافٍجر شْٔنّؼ ظـ ذوؿف ـّؾ يقم-

ٔ ٚ يٚ أيـ * ٚرة افَىٚر )افسْيـ( ُصًٌحٚ وظن ٍّ ٜ ؿىٚر  ص ُّ ش

 بكى؟-

افّىَِٜ افَٚتِٜ مـ اجلٜٓ ادٖمقٕٜ  ؽتإذا جٚء :مٚ افَقل *

َٝ حتًٌٓٚ صديَٜ؟-  فَؽ، افتل ـْ

ّٜٔ، وـتٚبٜ أبحٚث،  ِّّص هؾ هق بحٚجٜ إػ دراشٜ جٚمً * اف

ّٕف فّص؟-  وصٓٚدات خزة، حّتك ُيهٌح ُُمسًؾٚ ُمًَسًؾٚ بٖ

ٜ ـقب مـ افًًؾ  * ّّ هْٚك صٍٚه مٚ زافٝ ترتنػ--!! ث

 يْتير، وارتًٚش افّْحؾ ُمتقاصؾ مع إذاؿٜ افّنّس- 
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رّدت ؾٚيزة رصدان: )حَقق افٌّْؿ ُمٍقطٜ يف حْجرة ,

افّهٌٚح، وبٚؿٚت افوقء تسك بهامهتٚ ظذ يٚؿٚت اإلٕهٚت- 

 رائحٜ افّهٌٚح هْٚ، وشٍرة افّْدى- 

َِّٚء، وتذوب ادًٚؾُٚت حًٔٚء، يُتقي افٌٔٚب بحرارة  * اف

 أمٚم اهلًّٚت افّداؾئٜ-- ادُتدّثرة اصتًٔٚؿٚ-

 فـ متقت افّدهنٜ يف ؿٌِل، مٚ دام تٖثر افُِامت يًحرين- *

ادىر يُنٍْل ظـ خٍٚيٚي، ُظريل يُتز بِالً زائًدا،  *

ُػ دفء روحل، ظزف إوتٚر -- هتتّؽ حلْٓٚ ظذ  ٍّ رضقبٜ جُت

دا-ُبقابٚت ؿِٛ ادُ  ّّ  ثخـ جت

ٜ وضـ- * ّّ ُٝ وجٓل-- ث ّ ّّ  أيْام ي

 ٓ أدري ظذ وجف افّدؿٜ:  *

َٛ بْٚ؟-  ُُٕ ٌُُْٕٚ بٕٚتامئْٚ فقضـ؟- أم افقضـ   إٔحـ 
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ُضيٌٜ إٓتامء بٚهوٜ افثّّـ، ومٚذا خن افالّ ُمْتّل، إذا 

ُٛ ظِٔف دؾع ُضيٌٜ ـٚن افقضـ يًْل فف صًٔئٚ، وهؾ  يسّت

ة، تتزاحؿ فِحهقل ظذ تًٚؤٓت ـٌرة ـثرخٔٚره؟- 

 أجقبٜ ُمًَْٜ--!!- 

ُٛ طّع إذا بدا يل، أشٚئُِف ظـ حٚيل- *  أخٚض

َِّٚء-- ويُتقي افٌٔٚب بحرارة  * تذوب ادًٚؾٚت ظْد اف

 افٌٔٚب، وتذوب إصقاق خجالً بْٔٓام-

اخلىٚبٚت متٚهٚت اجلامهر، وأفًقبٜ افّزظامء إلهلٚء وإؿْٚع  *

 رائّٓؿ أيًوٚ-أخريـ هبؿ، وبٖؾًٚهلؿ وبج

افتُتّؿ ظذ حليٚت ممٚرشٜ آشتّتٚع؛ ُهروًبٚ مـ إظغ  *

  ادُتِّههٜ-

ًٕٚ حتٍر أدٓٚ يف افٍّْس، ومٚ بغ  *آثٚر افّهدمٚت تٌَك زمٚ

 افّهدمٜ وافّهدمٜ -- مقٌت ؿٚتؾ-

 *يتقّؿػ افُالم ادًَقل، إذا طٓر ـالم  اخلٕٜٔٚ وافتخقيـ-
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ّْٚ بال أحالم، أو ـُ ـٚن ممْقع ظِْٔٚ ممٚرشتٓٚ، أو  *ومٚذا فق 

ـٚن يسّتٛ ظِْٔٚ ذاءهٚ، مٚ ٕنسي بىٚؿٚت ُحَزم إٕسٕٝ، 

بال صّؽ شتتٓٚوى ٚن هْٚك أحالًمٚ ُُمّرمٜ ظِْٔٚ؟- ومٚذا فق ـ

 - ًٓ  خٔٚٓتْٚ يف أذهْٕٚٚ ُذبق

ُٜ ؾٔٓٚ احلّؾ فتحىّٔٓٚ،  *إذا وٚظٝ مٍٚتٔح إؿٍٚل؛ ؾٚدىرؿ

 ِٖٔس، مـ جدوى افٌحٞ ظْٓٚ- وؾَدان إمؾ داؾع ؿقّي ف

*بًد احلرب يًتَّر ادٓزومقن يف ؿٌقرهؿ براحٜ تّٚمٜ 

وادامفٔؽ اجلُُدد ُيّٗجرون شٔقؾٓؿ  مـ أجؾ افَؤّٜ وهدوء- 

ّٜٔ، ومهِحٜ إّمٜ افًربّٜٔ، ـام يَقفقن-   افًرب

َٝ يف افّداخؾ،  *ـّؾ افّْقاؾذ تّٗدي إػ اخلٚرج، إذا ـْ

جقن وافًُُس متًٚمٚ، وافٌَق ًّ ر بال ٕقاؾذ، وافزٕٚزيـ يف اف

  أيًوٚ بال ٕقاؾذ- 

*** 
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 افثّٖر

ـ وٓ ُتًّقس*) ٍّ افٌدوّي أخُذ )- و(افثٖر َٕىٜ دم-- ٓ تتً

 (- بثٖر أبٔف بًد أربًغ شْٜ- ؿٔؾ ظْف: مًتًجؾ

بًّْك  يٌٌْل أن ييّؾ اإلًٕٚن حٚمالً هلذه افٍُرة، مٓام 

ْقات، وتَٚدمٝ إزمْٜ- وأ ًّ ّٕف مقوع احسام مّرت اف

ّٜٔ أبٚء فألبْٚء-  فقص

ِّػ ظـ هذا  ِّػ ظـ افثٖر، وافتخ وادذّمٜ وافًٚر دـ خت

افقاجٛ اجلٚهّع، ـام يًتَد أصحٚبف، فقصٍف بٚدذّمٜ وافًٚر، 

 (- ٓ يٖخذ بثٖر، وٓ حيّل ظٚرٍ حٔٞ ؿٔؾ: )

ٍِف  افّْدامف، جتٔٛ ٕهِٓٚ افًٚرويف ادثؾ ادكّي: ) (- يٚ مٚ خِلِْ

ِٓٚ أبق صًرغ: )وظْد افٔامّٕٔ  ّّ (- مـ يًِّٓٚ إؿرع، ويتح

 ممـ ؿٚمقا بٕٚٓتَٚم وافَتؾ- ،ظـ أخريـ حيّؾ افدمّ 

***  
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 ُٛ  أـت

ػ  ٍّ ِّص مـ آختْٚق، ٕضٍئ احساؿل افّداخّع، ٕخت ٕخت

 مـ  ُحقفٜ إؾُٚر، ٕظٔش ُمتهٚحلًٚ مع ٍٕز-

ُترّددهٚ إفًْٜ مدًحٚ  ٕشًَد برؤيٜ ـِاميت تتَٚؾز ظذ افّنٍٚه،

 أو ؿدًحٚ-

ّٜٔ، ٕـقن ظذ  ٕتًٚيش مع ادُحٔط يب بًالم وُحرّيٜ وصٍٚؾ

ٚ  بًّىٔٚهتٚ- ًً  ؿٔد احلٔٚة، ُمًتّ

 ٕؽٚدر أوهٚمل-- وآٓمل--

 ُٕؿِٚرب احلّؼ واحلََٜٔ--

ّٔتل-  وٕمٚرس إًٕٕٚ

وفـ أّؤجؾ ـتٚبٜ ـِاميت، إذا حيت وتزاحٝ ظذ اخلروج، 

 ر-  فسى افّْق
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مرحِٜ افتٍريغ افّداخّع تتٔح فُِٚتٛ إٍٓتٚح ظذ مرحِٜ 

 ٍٛ ُٛ يف جٕٚ ُٝ أـت اإلبداع يف احلَؾ اإلًٕٚيّن إصّؾ، ـْ

، وظقامؾ اخلقف يف دواخؾ افٍّْقس، تِؿ  إًٕٚين  ُمٓؿ 

 مرحِٜ اشتٌرؿتْل بام ؾٔف افٍُٚيٜ-

ر بف، بًد أن ٓ أخٚف ظِٔف  ُّ ُٝ أؾ ُٝ ـثًرا ممًٚ ـْ ـتٌ

 ؤًٚظٚ؛ ارتٚح ؿٌِل-- وإؼح صدري فذفؽ- 

ؾٖٕٚ ظذ ُبّقابٜ صدمٜ اخلروج مـ ذَٕتل إػ ظقامل احلٔٚة 

ّٜٔ إصّؾ وإظّؿ، بروايٜ حتِِٜٔٔ َٕدّيٜ،  بٖبًٚدهٚ اإلًٕٕٚ

ؾ وروّيٜ- ّٓ وإـثر  وإظٚدة ترـٌٔٓٚ هًدا، بروح ُمٍْتحٜ، بتّ

ًٌٚ يف احلٔٚة، تقّحش اإلًٕٚن ظذ أخٔف ا  إلًٕٚن-ُرظ

*** 
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 ؾقق إرض

يف مًرض ُُمٚدثٜ أدبٜٔ حقل ظّع روايٜ )ؾقق إرض(، مع 

: فامذا مل تتىّرق فِّقوقع افّىٚئٍّل يف  ُٝ صديؼ وأديٛ، ُشئِ

ّٕف اجلزء إـز مـ ادُنُِٜ؟-   شقرّيٜ، ٕ

ٌّٛ ؿذر ّٛ افّىٚئٍّل-- َمَى : ادى ُٝ ، وإذا دخؾ بف افُٚتٛ، أجٌ

ا، وظِّف شًَٔط حتاًم ٓ  ٓ بّد فف مـ أن يًَط ُشَقًضٚ ُحر 

 ُمٚفٜ، وشُٔقن جًْْٔٚ خِدًجٚ- 

ُمنُِتْٚ ـًقرّيغ، خالؾْٚ مع افّْيٚم، وفٔس مع ُمُّقٕٚت 

قرّي- ًّ وافّْيٚم اشتجّر  افّىقائػ إػ  افًّْٟٔ فِّجتّع اف

ًٌٚ وترهًٌٔٚ  ف، وجًؾ بًًوٚ مـ أؾرادهٚ ُيَٚتؾ مًف، ترؽٔ ٍّ ص

ومـ  ربط مهرهٚ بٚشتّراره- فِحٔٚدّيغ مْٓؿ- وؿد

ادًُتحٔؾ أن أدخؾ يف هذا افٍّْؼ ادُيِؿ، مٓام ـٚن إمر، إٔٚ 

ّٛ وافًالم-  ُٛ فِحٔٚة واإلًٕٚن، فِح   أـت

*** 



60 
 

 شجؾ ادقتك يف ادَزة

ؾ ؾٔٓٚ بٕٔٚٚت ادُتّقؾغ، ـآخر  هذه إواق افٌٚفٜٔ افتل ُتًجعا

 ِّ ٓٚ، وِشْل رء يربىٓؿ بٚحلٔٚة، ظْدهٚ ُتُقن حٔٚهتؿ ـ

أظامرهؿ بٖؾراحٓٚ وأتراحٓٚ، جُمّرد شىر يٌدأ بٚٓشؿ، ويْتٓل 

 برؿؿ افَز- 

ر حجؿ اخلديًٜ افتل ًٕٔنٓٚ، ظْدمٚ ًْٕك يف ؽّرة  ومٚ ُيهق 

 احلٔٚة، بٖهّنٚ زائٍٜ، وٓ تًتحّؼ إٓنٌٚل هبٚ- 

ن أيًوٚ اددى افزمّْل، ؾْجُد ادُتّقؾغ  جّؾ ُيدوعا ًّ يف هذا اف

َدًدا ُمتٍٚوتٜ دون آرتٌٚط بجْس، أو فقن، أو ُيّوقن مُ 

ّٕام هل هنٚيٚت ُُمّددة يف أزمْٜ  ِظْرق، أو صّحٜ، أو مرض، إ

 -ٚ ًٍ َِ  ُمَّررة َش

*** 
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 تٌٚريد

ًٔٚ؛ ؾتتجّرع غح *  أرش  افّْدى بِقن ظِْْٔٔؽ؛ يًقد افٍجر هب

-  افًتّٜ ظىَر إٍٔٚشؽ بًِاًم صٓٔٚ 

ٚر حدٌّ وحتديد؛ وهق ظٚئؼ اإلضٚر تٖضر، أي تَْغ، واإلض *

ِّقح، ومٚ  ِّقحٜ مـ اف يف وجف إٓىالق ٔؾٚق احلرّيٜ، واف

 ٓح مـ بًٔد-

قار ؿٔد، وادًهؿ بحٚجتف  * ًّ قار-- اف ًّ ادًهؿ يٖتِؼ بٚف

قار مل ُيٌّر مـ وطٍٔتف، وإن ـٚن مـ  ًّ حغ يتٌٚهك بجامفف- اف

 ذهٛ، ؾٓق ؿٔد إن ظال أو دٕٚ-

ُٝ م * ِّ ّٜٔ، دائؿ افّْزوع افيّؾ يٌَك يتٍ ـ إشٚر افنخه

فِحرّيٜ- ٓ يًتىٔع مٌٚدرة افدائرة، يالمس حدودهٚ متّٖثرا 

بحرـٜ افّوقء، ويٍَؾ ظٚئًدا أدراجف مّر أخرى فٔتىٚبؼ مع 

- ًٓ  حََٔتف، ومّرة أخرى يزز ظْٓٚ ٕمر مٚ زال جمٓق
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* ٓ أدري شٌٛ اهتاممل بتًداد ِشْل ظّري-- إٔيّن 

 أم أصٚبْل ادِؾ؟-ُمًتًجُؾ افّرحٔؾ؟ 

ًٌٚ آزديٚد مـ افًّر--ّ!! َز-- ضٚف
ُِ  افّهٌر يًتًجُؾ اف

ّٛ  افًّر  ُّر يُقن فالمتالء مْف أو بف؟- وؿٔؾ: )ٓ تُه ًُ أفِِْ

 بَُٖد ادًُقر(-  

ٚ، حّتك وإن ـٚن  ًٍ * ظْدمٚ يُقن افرّد فإلهيٚم يٖيت ؤً

ّـ  ّٕف ؤًػ يف جقهره-- فُ ٚ؛ ٕ ًً ٚ ومُمٕٚ افّتهًٔد  طٚهره ؿقي 

ٔ ٚ، ُمٚوفٜ فزجمٜ ظَقل افّْٚس،  َُهقى إظالم فِدرجٜ اف

ّٜٔ افّرّد- وافّرؿص مع افُِامت بثقهبٚ  ّٜٔ وأحَ وإؿْٚظٓؿ بهقاب

 إشقد-

* ٓ ُتّٗجؾ ـتٚبٜ ُحروؾؽ إذا حيت، وتزاحٝ ظذ 

 اخلروج شٚظٜٔ إػ افّْقر تزاًحٚ- 

ًٕٚ-- حتٍر أدٓٚ يف  افٍّْس، ومٚ بغ * آثٚر افّهدمٚت تٌَك زمٚ

 افّهدمٜ وافّهدمٜ مقٌت ؿٚتؾ-
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ًٌٚ يف احلٔٚة، تقّحش اإلًٕٚن ظذ أخٔف اإلًٕٚن-   * إـثر ُرظ

ِّؿ ظَِف فمخريـ، ُمـ يِقم؟-  *  َمـ ش

* أرى تًٌٔرا ؿٚدًمٚ يف حٔٚتْٚ بًد إتٓٚء أزمٜ وبٚء افُقروٕٚ، 

ّٜٔ ظذ  صًٔد تقّجف حََّٔل بقظل فَدراتْٚ، وإمُٕٚٚتْٚ افّذات

إؾراد واجلامظٚت وإوضٚن- وشٚئؾ افتقاصؾ أذـٝ حٚفٜ 

 ُمذهِٜ فتنُٔؾ رأي ظٚم يًتثّر ؿٚدم إّيٚم-

* رّوظتْل ادىرؿٜ، وهل تٖخذ بٔدي فتحىٔؿ ـٚشٚت 

 افّنٚي يف ادىٌخ-

 * رّوظْل خز إيامن أبق هلٛ-

* إذا اشتىًٝ أن تَْع افّذبٚبٜ، أّن افّزهقر أؾوؾ مـ  

ٓٚ تًتىٔع أن ُتَْع اخلقٕٜ، بّٖن افقضـ أؽذ مـ افَاممٜ- حْٔ

 افامل- )تق ؽٍٔٚرا(-



65 
 

*مٗملُ جدًا إذا ـٚن افىالق افثٚفٞ-- ؾراًؿٚ أبدًيٚ، ٓ رجًٜ   

ّٜٔ؛ داخع ؽر مَتْع  ُٝ ظذ ؾتقى احتٔٚف بًده- حتك فق حهِ

 هبٚ- 

*ضٚفٝ ؽٍِتل ظذ إدمٚهنٚ يف جمٚراة ادًتجدات ادُتًٚرظٜ 

 ًّ  ٚظٜ- ظذ مدار اف

*رصٚصٜ شخٍٜٔ، هٚزئٜ برأس، ؾَط ٕٕف إلًٕٚن ظٚبر إػ 

َٕىٜ ـٕٚٝ مرصقدة مـ ؿّْٚص حٚصد فألرواح بدم بٚرد 

 وٓ يرف فف جٍـ، وٓ ؿِٛ هيتّز فزرع ادقت يف افدروب- 

*إذا ؿرإٔٚ افنًر-- واخلنقٕٜ مٚ زافٝ يف ضٌٚئًْٚ، ؾِامذا مل 

 ترّق منٚظرٕٚ؟- 

تتًٚطؿ يف دواخِْٚ، ومـ خٍِٓٚ *أٓ ترى ادتٚريس افتل 

 ْٕير فمخريـ--!! 

* هؾ أدرـْٚ أن ادتٚريس ُتٌٚظدٕٚ-- رؽؿ بذل اجلٓقد يف 

 تَٚربْٚ- 
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َٝ يٚ خمتٚر--!! فامذا  ّٜٔ: حتّك إٔ * ظذ فًٚن أهؾ افوح

ُتًرؿؾ أوراق افّدؾـ؟- ضٌِْٚ صٓٚدة وؾٚة-- وفٔس صٓٚدة 

، يف ؿريٜ بْق جٚمًٜٔ دحّد ادقشك )ؿتٔؾ ؾٔال ٕٕٚز ظجرم

 شِٜٓٔ- ـنوان فٌْٚن( 

ُٝ إْٔٚ ٕتحٚدُث  *ـْٝ أشُّع ظـ حقار افىرصٚن، حتك رأي

ًٓ وختّٜ بْرجًّٔتٓٚ-   مـ خِػ متٚريس دواخِْٚ ادُرهَٜ إثَٚ

 * ربام يًِؿ افْٓر إٔف مٚء، وفُـ فـ جئٌف أحد--!! 

*ربام يًِؿ افنٚظر إٔف مل يٍٓؿ ظِٔف أحد، وفُـ فـ جئٌف 

  أحد--!!

*يف حليٜ مٚ ربام ٕدرُك أن ؾْٔٚ صًٔئٚ خٚضًئٚ، وفُـ متك 

 ًٕتدرك؟- 

* إذا ؽرؾْٚ إْٔٚ مٚ زفْٚ ظذ صالبتْٚ افٌدائٜٔ؛ ؾام ٍٕع افُتٛ 

 افتل بغ أيديْٚ-- ؾِتُـ مـ ٕهٔٛ افْٚر--!!

 *افِجقء ؾرصٜ حٔٚة أخرى- 
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 *يف أزمْٜ افقبٚء تتقّؿػ احلٔٚة- 

 ٛ-* ٓ اشتّرار حلٔٚة ختِق مـ احل

ٌُـ ادرء ويتخٚذل ظـ ؿقل احلؼ، أو افدؾٚع ظْف،  *ربام جي

فُـ أن يُقن جْدًيٚ فٌِٚضؾ أمر ؽر ضًٌٔل ؽر مزر أبًدا- 

دوه بامء هنر إردن وافْٔؾ  ّّ ر مًتٌَالً، وفق ظ ّٓ وفـ يتى

 وافٍرات ودجِٜ-

* ٓ تٗجؾ-- ٓ تّٗجؾ ـتٚبٜ حروؾؽ إذا حيت، 

 -وتزاحٝ ظذ اخلروج فسى افْقر

* ـٔػ شُٔقن اإلًٕٚن يف ؾُر افًِىٚن، افذي ٓ يًِؿ 

 صًٔئٚ-- بؾ يُره حَقق اإلًٕٚن-

* جْقن افىًٌٜٔ واحلٛ وافربٔع مـ جديد- وأمجؾ أوشّتف 

 صَٚئؼ افًْامن-

ًٚ أجلٖ فِتُتؿ ظذ حليٚت آشتّتٚع-- هروًبٚ مـ  * أحٕٔٚ

 إظغ ادُتِههٜ-
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أحتٚجٓٚ يف مًريت،  *ُمَّدمٚت طُْْتٓٚ زائدة يف حٔٚيت، وفـ

ُٝ مراًرا افتخ ػ مْٓٚ-- حٚوف ُٝ  يقم هٚئٟ بريٚحف ذاتٍّ ـْ

 ظذ وصؽ أن أذروهٚ؛ فتٌّىل افُقن مٚ بغ ذؿف وؽربف-

 *إٓتامء أو ادٔؾ دقاؿػ افٌر، هؾ هق حٚفٜ صحّٜٔ؟- 

 فًّؾ اإلجٚبٜ ؾٔٓٚ صًٔئٚ مـ روح افتًٚؤل-- 

ٕٚ-- وهق تًٌر ٕٚدر مـ اجلّٔؾ افّدؾٚع ظـ آراء ومقاؿػ ؽر

ظذ افثَٜ ادُقّجٜٓ إػ هذه افزاويٜ، خّٚصٜ إذا ـّْٚ ظذ إفامم 

ّٔٚت-   تٍٚم بُّٚؾٜ احلٔث

فُّْل بكاحٜ بٚفُٚد أشتىُٔع افّدؾٚع ظـ رأيل يف هذه 

 افٍسة- 

 

*** 
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 ظزفٜ افتٍُّر

يٍرض ذوضف ظذ افُٚتٛ، ويًتِزم  ضَس افُتٚبٜ

ا ٓ يتّٖتك مع مُجقع افّْٚس افسـٔز؛ فتنُٔؾ ٕص  مٚ، هذ

 وإصدؿٚء وإهؾ- 

ُٜ بدايٜ تُقن ُصًقرّيٜ، وإَٓىٚع هلٚجس خّٚصٜ  وافًزف

قع  ُّ افٍّْس ؾَط- وآظتزال هق افًٍؾ افّيٚهر بٍّٚرؿٜ اجلُ

 فالختالء بٚفّذات ومًٓٚ ؾَط- 

ّٓ بٚفتّقاري  وفـ يُقن هْٚك إبداع حََّٔل مع اجلُّقع، إ

افتٍُر افتّٖمع، فٍسة أضقل اشسوٚء إلتٚحٜ خِػ شتٍٚر، 

 فدواخؾ افُٚتٛ-

*** 
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 اظساف

 شٖظسف بٌٌٚئل، رؽؿ صًقبتف ظذ افٍّْس:

ُٝ صًٔئٚ فـ ُأؾهَح ظْف  ُ ُّ ، وؾ ُٝ ٌ ـّ فِّّرة إوػ يف حٔٚيت ر

ّٔتف-  فَؽ ظـ مٚه

ُٝ إظٚدة ترـٌٔف، وـل ٓ أبتًَد  بَؽ  ويف ادّرة افثٕٜٚٔ، ًٕٔ

 ْقن بًًٔدا-ـثًرا، وتٖخذَك افيّ 

ًٓ ظِٔٓٚ-- فُّْٓٚ  ًٕٚ، أهنُتْل اصتٌٚ إهّنٚ ؾُرة راودتْل زمٚ

ٌّف ظٚبري  ضٚرت- -!! وحَؽ صديَل مـ ؿٌِف بهقٍت ٕ

   ظذ افّرصٔػ-افىريؼ يف اجلٜٓ ادَٚبِٜ 

***  
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 ؿٓقة افهٌٚح

نٚق،- متٚوجٝ صّٜٓٔ  ًُ تتامزج رؽقهتٚ مع ُبخٚرهٚ بتحّٚب اف

 تٓٚ ظذ أثر ُبخٚرهٚ- افّهٌٚح بام وصِْل مـ رائح

 ٌروشتٚن يف ؾَٚظٚت رؽقهتٚ-- مظْٔٚي 

 هدأ رْوع افٍْجٚن-- 

ٔ ٚ ظذ ظتٌٚت افّهٍٚء،   إتحرت افٍَٚظٚت مجٚظ

ّٔتٓٚ--   وُؾَٚظٚت احلٔٚة ٓ تٍتٖ إدثًٚرا بٕٚتٓٚء صالح

 اختٍٚء أثر افٍَٚظٚت مع أّول رصٍٜ يل--!! 

 درارة صٓر ؿٚدم- وفًٚين يتذّوق مرارة ؿٓقة افهٌٚح، ؾداء 

*** 
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 اجلّقد

مٚ ادُّزر مـ حتّقل اإلًٕٚن بًقاضٍف وأحٚشًٔف ومنٚظره إػ 

ٍِّس ُمْىٍق ظذ ذاتف، ُيْير إفٔف ـُتحٍٜ أثرّيٜ  صٍْؿ جٚمٍد ُمتُ

ؿٚدمٜ مـ ظٓقد بٚئدة ؾٚؿدة دُّزرات هروهبٚ مـ مٚؤٓٚ إػ 

 ُمًتٌَؾ أخريـ، وُمزاحتٓؿ ظِٔف-

ِّقحٜ داؾع ؿُِؼ احلُٚض، و اخلقف مـ اخلروج مـ إضٚر اف

ًل إػ اخلُِقد-  ًّ  اف

ّٜٔ مًْك آشتّرار، وافٌَٚء بهٌٜٔ أخرى،  ؾٚدرحِٜ افهّْ

يف احلٔٚة ادُتخٍّٜٔ افّرتٌٜٔ، حٔٞ تقّؿػ افّزمـ، وتراـؿ 

ٌٚر، ورّبام يِتَُط أحدهؿ صقرة، وظروٓٚ فمخريـ،  ٌُ اف

 ٕخذ افًزة، أو ظذ شٌٔؾ افتٍٚخر-  

*** 

 



73 
 

 ظالؿٜ ادُٚن بٚفُراهّٜٔ

بًٌٛ ادُٚن، مثٚهلٚ: مديْٜ افَدس-  ٜ افّْٚصئٜوافُراهّٔ 

افّكاع افّْٚصئ مْذ ؾجر افّتٚريخ بغ أتٌٚع إديٚن؛ إلثٌٚت 

ّٜٔ يف ادُٚن-   جذورهؿ افّتٚرخي

ْد وافّروايٜ: )ادًِّقن+  ًّ ٌٟ ُمتْٚؿوٜ ُمتوٚربٜ اف ُحَج

ّٔقن+ افٔٓقد(- مـ ادٍُس ض ٕنقء ؾُرة افتًٚيش ادًٔح

ٌّٜ-- وروٚ ـّؾ إضراف فُّؾ أتٌٚع  اإلًٕٚيّن افَٚئؿ ظذ ادح

اموّيٜ بّامرشٜ ظٌٚداهتؿ بُؾ حرّيٜ-  ًّ  افّديٕٚٚت اف

دون اإلُضار وآظتداء ظذ ُحرمٜ دور افًٌٚدة مٓام ـٚن 

اموّيٜ ضًٌٔتٓٚ  ًّ ّٔتٓٚ- ؾٕٚديٚن اف إمر، واخساق ُؿدش

 ٌّٜ ّٜٔ ادح الم، ٕهّنٚ جٚءت مـ أجؾ خر افتُقيْ ًّ واف

 اإلًٕٚن، وشًٚدتف افّدٕٔقّيٜ وإخروّيٜ-

 *** 
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 ساع

ّٜٔ إػ ساظٚت ذات  بدل حتّقل افّكاظٚت إيديقفقج

ّٜٔ ظذ آراء  ٔ ٚ، ظر ضٚبع ديّْل، ومٌْ وٕيرّيٚت آخذة ُبًًدا إٓه

  ؿٚبؾ فَِّْٚش أبًدا-

جّرد ُمٚوفٜ آؿساب مـ دائرة افَّْٚ ُّ ش حقهلٚ؛ تثقر ثٚئرة ؾ

ّٜٔ افّىرف أخر-- ورمٔف بُّٚؾٜ افّهٍٚت  أتٌٚظٓٚ بًؿ أحَ

افًْكّيٜ افتل تدظق إػ افَتؾ وآؿتالع مـ اجلذور- 

ًل  ًّ وافَوٚء ظذ آثٚره افّدافٜ ظِٔف، وضًّٓٚ، واف

  فتنقهيٓٚ-

ّٜٔ افَدس صّقهتٓٚ ثَٚؾٜ اإلؿهٚء وآشتحقاذ  روحٕٚ

 ـ أشٌٚب افَّقة وافَٓر فًٍِِىْٔٔغ- افٔٓقدّيٜ، بام متتِؽ م

أّمٚ اّدظٚءات بْٚء اهلُٔؾ، واحتالل حٚئط ادٌُك وجًِف 

 ّٜٔ دش َُ ًل افّدائؿ فإلُضار ب ًّ مُٚن ظٌٚدو هيقدّيٜ-- واف
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ادًجد إؿل، ورمزّيتف بٚفًٌْٜ فًِِّّغ- آصىراع 

  ظذ ادُٚن إٔتٟ افُراهٜٔ-

***  
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 تزوير

ء بٚدآد، مل ُيًّجؾ افّتٚريخ مآثرهؿ تٚريخ افٍَراء مع

، وأؾًٚهلؿ وأظامهلؿ؛ فتًُّجؾ زوًرا بٚشؿ ؿٚئد أو حٚـؿ

ًٌُٕٝ فف ـّؾ افٍوٚئؾ وإٓتهٚرات-  و

رؽؿ أّن افٍَراء هؿ إـثرّيٜ، وادُّقن إشٚد فِّنًقب، 

صًْقا إظامل افًئّٜ- وهؿ افّنجًٚن يف شٚحٚت دًٚرك، 

 ؽذ مٚ يُِّقن- مىِقب مْٓؿ افّتوحٜٔ بٖ

وافَٚئد وُزمرتف ذيُتف، يَىٍقن ثامر ـٍٚح وتوحٔٚت 

وإتهٚرات افٍَراء- ومل يذـر ـٚتٌقا افّتٚريخ ؽر ذفؽ أبًدا؛ 

ؾٚفَٚئد هق ادْتك، وصٕٚع افْك وإجمٚد، وهق مل حيّؾ 

ٜ صٍٚه مٚ زافٝ  ّّ ٚ، ومل تىٖ ؿدمف شٚحٜ مًرـٜ ؿّط- ث ًٍ شٔ

 ترتنػ افّرحٔؼ- 

*** 
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 رصٔػ ادْٔٚء ظذ

 متُٔؾ ٕحق افٌروب أذظتل تتٓٚدى ظذ تًٛ--

 وإٔغ ادجداف ُيًٕٚؼ إٍٔٚد احلّرى--

-- ًٓ َٛ ادنقار ظذ ِرمق هتّد
ًِ  ت

 وادْٔٚء مٚ زال بًًٔدا--!!

ٍغ ًّ  وظٔقن حٌٌٔتل ترُؿٛ اف

 -تًتٓدي ريح يقشػ ؿٚدمٜ ظذ جْٚح ًّٕٜ

-ٚ ًٍ  ُتٍُُػ ُدمقظٓٚ أش

 قج-- ٓ ـام اصتٓٚئل--!!وافّريُح تًقق اد

* 

 ًٓ  مّؾ إٓتيٚر  تِردًدا ظذ صٍتْٔؽ يٚ حٌٌٔتل-- اصتًٚ

-ّٚٔ ٍٟ ُصًٌحٚ وظن  ـتًٌٍٔح ِٓه
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 وأجُٚج افٌحر أزرؿف هنٚيتف مْٔٚء ظْْٔٔؽ--

 ٓ راحٜ فٌَِل-- وٓ تًٓٔد  جلٍّْل- 

ّٓ بٚرتقائل مـ مًغ صٍتْٔؽ-  إ

 --ًٕٚ  ؾٖشُر-- ٕبَك ضقل افًّر شُرا

 ؿل ُتًٚبَْل ؽر ظٚبئٜ بٚمتداد افٌحٚر-أصقا

 ٓ تْثْل-- وإن أبىٖ ذاظل-

* 

ُٛ أحالمل   تتقاث

 تًتجع  حليٜ اصتٌٚك فًِٔقن

 ؽٚرة خٚضٍٜ مـ جديد--

ٛ أـداس احلْغ--!! ِٓ  ُتِ

 ومل يْىٍئ فيك ؿٌِْْٔٚ
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 ومجُر إّيٚم ُيًًًس حتٝ رمٍٚد أهنُف ضقل احساق--!!

ُٔنًؾ دروب افّوْك؛ فٔٓتدي   افّؼاعش

 ٓ يِوّؾ افىّريؼو

ظذ إٌٔٚم: "مـ أجؾ ظْْٔٔؽ-- وفـ تْتٓل ُمٌٚمريت ادُتّٓقرة 

 ظنَٝ اهلقى يٚ حٌٌٔل"-

*** 
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 مٚ وجدُت صٔئًٚ

 ٓ تًتثري ـقامْل أّيتٓٚ افُِامت

ٌُٕٚح افُالب ؾجٖة--  َٝ  ُمذ شُ

ْٝ بًد هننٓٚ؟- ًَ  أصٌِ

ْٝ بجٍٜٔ جديدة--!!؟  أم اِفتٓ

 ُٚهش ضٚل ُخٌزيأمل تتًٛ مـ تْ

 مل تسك ٕضٍٚيل صًٔئٚ يٖـِقه

 مٚ زافٝ تًقي ظذ خراب مَزيت

 وبغ احلىٚم-- تِتٓؿ إٕغ-

*** 
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 افٌَض ظذ افّزمـ

هؾ اشتخدامل فًِٚظٜ هق ُمٚوفٜ مّْك فٌَِض ظذ افّزمـ 

افٍٚرط مـ بغ أصٚبًل، وفـ يتٌر مـ إمر صًٔئٚ، إن ـٕٚٝ 

ٚظٚت مـ صْٚظٜ شقينا أ ًّ ًٓٚ حُتٚول مجٔيقان- و تٚاف

ايت يف ُمّىٚت افّزمـ جٚهدة ُمًٚظديت يف اشتدراك ذ

ومٚذا فق  ٚشتىٚظتٓٚ اشتًٚدة رء ممٚ مٙ؟-ؾٓؾ ب ادُتًٚرع-

ٚ، ٕهّنٚ دفِٔف ادٗمتـ تًّىِٝ؛ ؾٓؾ شٔتقّؿػ افّزمٚن إـراًمٚ هل

ُٝ ظجزي افٍٚوح يف افٌَض  إيّل؟- ّْٕل رأي أظتَد ُ جٚزًمٚ: أ

ـ أو إيَٚؾف، وُُمٚوٓيت افٍٚصِٜ ٓ تٍتٖ تتُّرر ادّرة ظذ افّزم

ّٓ ظْ ًٚدا يف تَِِق ادّرة-- دون حتَٔؼ أدٕك ؾٚئدة ُتذـر؛ ؾام هق إ

دأيب ُيامثؾ دأب افثّرّي وشٚظتف  رأد، ـام شٔزيػ افًْٔد-

ّٜٔ، افتل مٚ إن فق َوّزع ثّْٓٚ، ٕضًؿ ؿريٜ صٌرة دّدة  افذهٌ

 صٓر ـٚمؾ ظذ إؿّؾ-

***  
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 افًٚظٜ

ر يف مالحيٜ ومتٚبًٜ افيّؾ ـّؾ يقم ظذ  ُّ جّدي إول ؾ

مدار زمٚن ضقيؾ، حتّك حٍظ مّٗذاتف ظذ إرض، ؾُٕٚٝ 

ٚ حلرـٜ افّنّس أّم  ًً ؛ تٌ  ُمًّغٍ
ٍٝ رة ظذ وؿ ُّ دٓفٜ ُمٌتُرة ُمٌ

 افيّؾ، وؤٚءهٚ أبقه- 

ِّحٚق بٚفّزمـ، ظْدمٚ  مٌٚمرة جّدي إىقت ظذ اإلسار ف

ّٜٔ، إػ أدرك  ٚظٜ افرمِ ًّ ٔ تف يف حٔٚتف، ثّؿ ابتُر ادزوفٜ، واف أمه

ٚظٜ افٌْدول افرّؿٚص، إػ شٚظٜ افٔد ذات افًَٚرب  ًّ اف

ّٜٔ- وظذ رأي افّنٚظر  ّٜٔ مْٓٚ واإلفُسوٕ افدؿَٜٔ، إػ افرؿّ

ّٜٔ، وهؿقا مّْٚ  ُمّد افامؽقط: )أظىقٕٚ شٚظٚت ذهٌ

 افقؿٝ(- 

*** 
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 ـِّٜ

جقيف، ظْدمٚ بٚحلز، إدفَٝ ُمتقيٚهتٚ يف *ـِّٜ ـٕٚٝ مِٔئٜ 

ظٔقهنؿ حُتّدؿْل بٚهتامم، ٓؿتْٚص  تًِثّٝ أثْٚء ٕىَٓٚ-

 ؾرصتٓؿ فإليَٚع يب، ومٚ زافقا-

احلََٜٔ، رّبام يًقق إصؾ إػ  ؿُ هْ *خٔٚل افيّؾ هق وَ 

 شٚحتف بَقة، شقاء بروٚ صٚحٌف أو ُظْقة ظْف- 

ٚر وافٌِؾ ظْد *ـٚن ظّع أن أـقن ـٚإلشٍْجٜ متتّص افٌٌ

 ٚ ًَ اشتخدامٓٚ، وإٔٚ أمتّص أوجٚع وآٓم أخريـ ُمِته

 بَوٚيٚهؿ- 

 *** 
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 فًدم اإلحراج

* ثٌَٓٚ يف إظامق ظْدمٚ ٕير إفٔٓٚ، متالّهٚ، راح يتّؼُب 

: إذا ـٕٚٝ وافدتِؽ ظذ ؿٔد  ًٓ ُشّرهتٚ بنٌػ- مل حيِْر شٗا

ُؿ ـٕٚٝ مِٔئٜ احلٔٚة، هؾ فِؽ أن تًٖفٔٓٚ؛ ؾٖٕٚ أظُِؿ أّن ديرت

 مٚ زال مْٓٚ رء يف هذه إيٚم؟-  بٚفٌزٓن وؿىًٚهنٚ- هؾ

مل يتّٖخر اجلقاب ٕـثر مـ أربع وظؼيـ شٚظٜ، ؿٚفٝ: مٚ 

ّٔٚدهيٚ-   زافٝ افٌزٓن جتقب ديرتْٚ، بٕٚتيٚر ادٓرة وص

*** 
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 إٔديرا ؽٕٚدي

راهتٚ ذـرت )إٔديرا ؽٕٚدي( أهّنٚ شٖفٝ وافدهٚ  ـّ *يف مذ

 (: وٓل هنر)جقاهر 

 مٚذا حيدث يف احلرب؟-  ,

 رّد ظِٔٓٚ: يْٓٚر آؿتهٚد-  ,

 ؿٚفٝ: ومٚذا حيدث بًد اهنٔٚر آؿتهٚد؟-  ,

 أجٚهبٚ: تْٓٚر إخالق-  ,

ًٚ فق اهنٚرت إخالق؟-  ,  ؿٚفٝ: ومٚذا حيدث أيو

رّد ظِٔٓٚ بّْتٓك احلُّٜ: ومٚ افذي ُئٌَِؽ بٌِد اهنٚرت  ,

 أخالؿف؟- 

*** 
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ٜ؟ دـ ا ّّ  فَ

 * افَّٜ تؤؼ دائاًم بٚدتزاحغ ظذ مقضئ ؿدم هلؿ ظِٔٓٚ- 

 * مـ هؿ افذيـ يًتّّرون ثًٌٚتٚ ظِٔٓٚ؟-

ٜ؟- ّّ  * هؾ هْٚك خرٌق فًِٚدة بّـ يهؾ إػ افَ

ٜ فف؟- ّّ  * هؾ يًتىٔع أحٌد مٓام ـٚن احتُٚر افَ

ٜ؟-  ّّ  * ـّؾ افّىرق افؼيٍٜ ُمٌٚحٜ يف شٌٔؾ افقصقل إػ افَ

ا؟-* هؾ هْٚ ٜ ظٚفٜٔ، وأخرى أؿّؾ ُظِق  ّّ  ك ؿ

ٜ ٓشتًٔٚب أهؾ  ّّ * هؾ مـ ادُّـ تقشٔع افَ

 افقشٚضٚت؟-

ٜ ادُُّْك ظْٓٚ بَِٚء افّزظامء، بؾ َمَِهَد  ّّ * ٓ أؿهد افَ

ٚظغ فالرتَٚء- ًّ  إذـٔٚء ادُجتٓديـ اف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



87 
 

: احلّد هلل أ ُٝ ٕٚ *خٚرج ادقوقع-- ُشئِٝ يقًمٚ: ـٔػ احلٚل؟- أجٌ

ٜ؟- بُّؾ جدّيٜ  ّّ ْٝ إجٚبتل، ومٚذا تَهد بٚفَ ٜ--!!- اشُتٌِرب ّّ يف افَ

ّْٕل يف افُرك- وـْٝ وؿتٓٚ مَٔاًم يف ُمٚؾيٜ افُرك جْقب  رددُت: أي أ

 -025٩حتك آخر  0250إردن، مْذ آخر 

*** 
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 ر احلََّٔل ئافثٚ

افثٚئر احلََّٔل شٔهٌح ُ ُمىٚرًدا داخؾ افثقرة، ظْدهٚ شُٔقن 

ّٔٚهتؿ ُمًت ٓدًؾٚ مـ اجلّٔع، افذيـ صًروا بتْٚؿوٚهتؿ وشِقـ

 مًف- 

ٚ هلؿ، وهق يراهؿ ـذفؽ  ـً ا ُمنس وبٚفتٚيل صًْقا مْف ظدو 

 ظًٌئٚ وثَالً ظذ ثقرتف- مٚ أصًٛ أن يهر رؾٚق افدرب

 -أظداء، يسّبص ـّؾ مْٓؿ بٚٔخر

*** 
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 احلََٜٔ

ُٛ احلََٜٔ َٝ ظغ احلََٜٔ، وؿِ ّٕؽ أصٌ ، وـٌّد ُيَٚل: إ

فُّْٓٚ احلََٜٔ هل افًغ وافَِٛ وافٌُد بذاتف، وهل احلََٜٔ- 

ٔوٚء ٓ تٌَؾ افتٖويؾ وافتًٍر، فنّدة ووقحٓٚ، وهل ب

رّبام ٓ تًتقظٌٓٚ ظَقفْٚ يف افقؿٝ ٕٚصًٜ، ٓ تٌَؾ افتالويـ- 

ُٝ حِريٌّ بف جتِِٔتٓٚ، ورّبام تتّٔن ُشٌُؾ ؾّٓٓٚ،  افّراهـ؛ ؾٚفقؿ

ٌَك جمٓقفٜ فْٚ، أو ُمجقبٜ بًقاتر افتًتٔؿ إهّؿ أن ٓ ت

ّٜٔ ؽر مِحقشتٌَك وافتؤِؾ-  طٜ، ٓ تًتٌغ مالُمٓٚ، افَو

 - مـ يًرؾقن، وآخرون ؾْٓٚك إذا مل ُتُتٛ وجُتذ بقوقح تٚم 

يٍُل أن أظرف ٓ  حلؼ-يًرؾقن وحيرؾقن؛ ؾٚحلََٜٔ وفٔدة ا

 ،ٚ ًٚ، وإدهك مـ يًرؾٓام شقي  صًٔئٚ، رّبام يُقن صقاًبٚ أو خى

ٜ؛ ْىَٜ افرمٚديّ ويَػ ظذ مًٚؾٜ واحدة بْٔٓام، افقؿقف يف اد

 بام يف هذه ادًٚؾٜ مـ تِّقن فِّقاؿػ--!!-- ؿٚتٌؾ فِحََٜٔ-

*** 
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 ظجز ُمًِـ

هْٚك مَقفٜ فِدـتقر ؽٚزي افَهٌٔل رحف اهلل: )ؿّقة 

 إؿقيٚء مـ وًػ افوًٍٚء(- 

ؿدّرٕٚ صًْْٚه بٖيديْٚ، وجًِْٚ ِٕىؿ وجقهْٚ، وٕجِد ذاتْٚ 

 ظذ وًٍْٚ، وظذ إمؿ افَقّيٜ فًًْٚ وصتاًم، ودظٚء بٚهلالك

ـّؾ افّنًقب إمؿ وافّدول واحلُقمٚت،  وافقيؾ وافّثٌقر-

ـُ مًتًِّغ؛  ّٓ ٕح ّٜٔ، إ تًًك فتحَٔؼ مهٚحلٓٚ افَقم

ُّٕٗدي مٚ ُيّذ ظِْٔٚ وزيٚدة، ٓ رؽٌٜ ظْدٕٚ بٚفتحّرك فِذود 

واجلٓؾ ظـ مهٚحلْٚ، وصًقبْٚ ترزح حتٝ ظٛء افٍَر 

وًٍْٚ إمؿ مـ حقٕٚ ُتًٚيـ  وادرض، وافيِؿ وافتيٚمل-

ّٔتٓٚ فِزحػ ظذ أوتٍّرؿْٚ واشتًالمْٚ وضْٕٚٚ، ، ممٚ أثٚر صٓ

ٚ  ؛واشتًٌٚدٕٚ، وهٛ ثرواتْٚ ـٕٚٝ إضامع؛ ؾٚٓشتًامر ؾٖي 

ٚ ـٕٚٝ هقّيتف-اشتًامر، وـّؾ مٚ هق ؽر ظريّب؛ ؾٓق اشتًامر أ  ي 

*** 
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 ؿِّل

*ؿٔؾ: )ؿٚل افَِؿ: مل إٔؿ رؽؿ إمل(، وؿِّل ٕٔٚبٜ ظـ 

 إؾالم افّؼيٍٜ:

شٖجًؾ مـ ؿِّل ُشدادة ٕؾقاه افٌْٚدق، ومًْزا فِحّؼ 

وافًدل، فُنػ زيػ افٌٚضؾ وأدواتف، وتًىر أروع 

 افّهٍحٚت فَٚدم إجٔٚل-

*** 
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 بال ظْقان

 حٚـل احلٔٚة-- تل أُ ّْ َه *بِ 

 ٕٚجل اإلفف- تل أُ ّْ َه بِ 

َٝ اخلي حتك خترق افًٍْٜٔ--!!   *ؾًِ

 )ؾِام رـٌٚ افًٍْٜٔ خرؿٓٚ(- 

 *شتْتٓل احلرب-- 

د افًقريقن جراحٚهتؿ بٖيدهيؿ-  ّّ  وشٔو

 مًٚؿق احلرب هؿ افؼحيٜ إوشع- 

 وادٍَقدون شّٔٗرؿقن ؿِقب أحٌٚهبؿ مدى احلٔٚة بٌٔٚهبؿ- 

ٜ افُقهّْٜٔٔ؛ امتدت فْهػ ؿرن، خمرجٚهتٚ *احلٌَٜ افًقريّ 

 ؿذرة-- ؿذرة جًدا- 
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ِّؼ ؾٔٓٚ أحالمْٚ--  *مٚ بغ احلََٜٔ وافقهؿ مًٚحٜ حّرة؛ حُت

 وآمٚفْٚ-- ومٚ زال يف افَِٛ ُمتًّع فِحٛ- 

*ـثرة افروايٚت افُٚذبٜ ظذ اختالف وتًّدد أهداؾٓٚ؛ 

ٚ إلخٍٚء احلََٜٔ-  ًً  تًًك مجٔ

ح بِحٜٔ *ظجقٌز جمقدٌّ يف أ ًّ رذل ظّره، مٚ زال يتّ

ٌّدا--! ٚ وُمتً ـً  صديَف هيقذا ُمتّز

*افًّك إديقفقجل أضٍٖ بهرهتؿ ظـ رؤبٜ افدم وادآد؛ 

ؾحًٌقهٚ إتهٚرات؛ بذفؽ ؽٚدروا إًٕٕٚٔتٓؿ إػ رء آخر 

 مٌٚير هلٚ متًٚمٚ- 

*ٓ خٚمتٜ فألحزان--، يٌدو أن ؿىٚرهٚ فـ يتقّؿػ يف أّيٜ 

إٍٔٚد، وأحٚول اشتًٚدة ابتًٚمٜ ؿديّٜ ُمىٜ؛ ٕفتَط 

 أجُٓؾ تٚرخيٓٚ- 
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*أحٚوُل جٚهًدا ؾٓؿ ٍٕز--!--؛ ؾُٔػ يل ؾٓؿ أخريـ 

 ظذ حََٔتٓؿ؟- 

*افَىٚر مل يتقّؿػ-- وافَٚؾِٜ جتّد يف مًرهٚ، إحٚل افزائدة 

 أفَل هبٚ، ازدادت حرـتٓام ٕنًٚضٚ ورصٚؿٜ- 

ٌّٚت *تًّددت افقٓءات، ومىٚفٛ ادُّّقفغ ؛ مهٚ ادى

 افَٚتالت فِثقرة افًٍِىْٜٔٔ ومـ بًدهٚ افًقريٜ- 

*فُؾ ثقرة هنٚيٜ، ثامن شْقات خنٕٚ ؾٔٓٚ ـؾ رء-- أٓ 

 ئٍُْٚ؟- 

 ؾَِِؿ جُِد افّذات، وافتخقيـ، ارحقٕٚ مـ ادٓٚترات- 

 ُّ ًٍِغ شقى افتّّْل-- ومٚ فِْٚئّغ شقى خٔٚٓت *مٚ فِ

 وهٚم- إ

 ًِْل أمٔؾ فِتًّهٛ--!!*ٓ أدري مٚ افذي جي
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ّٓ فِحّؼ ؾٓق  رؽؿ ئَْل: أّن افتًّهٛ مذمقم ؽر ُمّقد، إ

 ٕكة فف- 

 *ـؾ مهٌٜٔ هلٚ وجٓٓٚ أخر افٌٚشؿ- 

 *افنًر دشتقر افَهٔدة- 

 *افَِٚء إخر ٓ يَّؾ أمهٜٔ ظـ افَِٚء إول- 

*افرجقع إػ افاميض فٔس هروًبٚ مـ مرارة افقاؿع بٚفًٌْٜ 

ًٓ تثٌٔٝ ذاـرتف، ـل ٓ تؤع، فِروائل؛  إٕام يريد أو

 ويتخذهٚ ؾٔام بًد ؿٚظدة يَػ ظِٔٓٚ-

***  
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 تِػخمتًٚضػ 

* تًٚضٍل مع ؾُرة افثقرة يف شقريٜ؛ ؾٕ٘ف فـ يًّْْل أو 

اضـ اخلِؾ افذي أصٚب ُبْٔتٓٚ، ُينٌِْل ظـ اإلصٚرة إػ مق

وؾوٚئِٓٚ، وتًِٔط افوقء ظذ أشتىُٔع إبراز ُمٚشْٓٚ 

ٍٚء واحلرامّٜٔ  ًّ مًٚوئ مـ رـٛ ادقجٜ مـ افًٍِٜ واف

 وافَّقاديـ وافًّالء وادخزيـ وإٓتٓٚزيـ-

ًٕٚ فِثقرة، وضًًْٚ هلٚ، ؾٔام ؾًِف افوٍٚمٚ  ؛ افذيـ دعطُْْتف ُخذٓ

افّرود وافّْيٚم جٚءت ٕتٚئجف  حتّؾ أجروا ادُهٚحلٚت مع ادُ 

  بٚهرة-

ـنٍٝ ادًتقر ادًُقت ظْف فًْقات ضقيِٜ، ؾٚدهٚحلٚت 

ِّحغُمًيؿ مـ إجرام وؾًٚد    ، ادحًقبغ ظذ افثقرة-ادًُ

ِّهٝ مـ أح ؿقهلٚ:أفألمٕٜٚ  ادُرهَٜ، افتل  ٚهلٚافثقرة خت

  تقمّهْٚهٚ-
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، وٓ رجٚء  يف ثٚئر خر  ٓ ًٓ ٓ يَقم بقاجٌٚتف، جتٚه رّبف أّو

إلؽوٚء ظـ ؾّٔـ اشتخدم شالحف إلـراه أخريـ ظذ ا

ؼ ٓ ُمٚفٜ، ـام ٕزواتف، خقًؾٚ مـ ظَقبٜ  َّ تْتٓل بٚدقت ادُح

  -حدث مع ـثريـ مـ إبريٚء

ِّحغ وبغ افّْيٚم؟- :افْتٔجٜ افيِؿ  مٚ هق افٍرق بغ ادًُ

  اديِقم هق افنًٛ مـ ـال افّىرؾغ إصّد شقًءا-واحد-- 

*** 
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 ََِٜمهقاجس 

مـ تٌّقهلٚ  واحلدّ  ،، أحٚول افًٔىرة ظٌِٔٓٚٚفٌْلتُ اهلقاجس 

ظذ  ضريَلمـ  ًٜتقج  مْل ٌترؿُ  قنٌ ظٔادُريع ظذ أؾُٚري- 

ٚظٜ، مدار ًّ ز اهلٚتػ مـ خالل ظ --تٍّْؽ ظـ ُمتٚبًتل ٓ اف

تْتٌف )فاليُٚت( ظذ  وبْٔٓام - احلغ وأخر-آضّئْٚن بغ

 افًٌٍٔقك ظذ مْنقرات أخريـ-

ثّؿ ظذ افقاتًٚب، ب٘رشٚل وردة أو حتٜٔ مهحقبٜ برمز ومـ 

، وإٔٚ أصًُر  ٍٕس ، وهدوءراحٜ افٌٚلبيل  ٔػـ مقٍح-

-ّٜٔ ؛ ؾٓق بال درايٜ مّْل (اجلقجؾ) وخّٚصٜ بتقاضئ افتَْ

ُيًّجؾ وحيتٍظ بٕٚمٚــ افتل زرهتٚ ومررُت هبٚ، حتك ؿٌؾ 

ُٝ مًٚمل صٓر أو  اثْغ، مع أيّن يف افٌٚفٛ مٚ أـقن ؿد ًٕٔ

رين، ويىرح أشئِتف ظّع، يٖيت  -إمُْٜتِؽ  ـّ جقجؾ فُٔذ

ًٌٚ مّْل اإلجٚبٜ-   ضٚف

***  
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 يف شىقرادٗفػ 

بكى افنٚم  5٩91ؾٓق مـ مقافٔد  ؛ادَدادبـ ؿٚشؿ ُمّد ؾتحل  

ٕٚصط ثَٚيف ُمتًّدد ادقاهٛ إدبٜٔ،  جْقب شقريٜ مـ ُمٚؾيٜ درظٚ-

 إوٚؾٜ فًِّف إشٚد بّْٜٓ حالّق-

 ؾٖظامفف ادْنقرة:*

 يف بٌداد- 0251ـتٚب )صٚهد ظذ افًتّٜ( ضٌع ,5

 يف إردن- 0259 روايٜ )دوامٜ إوؽٚد( ضًٌٝ,0

 يف إردن-0252( ضٌع 5ـتٚب )مَٚٓت مٍَِٜ ج,3

 يف إردن- 0252روايٜ )افىريؼ إػ افزظسي( ضًٌٝ ,1

 يف إردن- 025٩روايٜ )ؾقق إرض( ضًٌٝ يف ,1

 يف إردن- 0202جمّقظٜ أؿٚصٔص)بتقؿٔٝ بكى( ضًٌٝ يف ,9

مقاؿع حتّٔؾ افُتٛ : ؾٓل مْنقرة ظذ أمٚ أظامفف ادْنقرة إفُسؤًٕٚ*

 ادجٕٜٚٔ، ومـ ادُّـ احلهقل ظِٔٓٚ مـ خالل ُمرك افٌحٞ جقجؾ:



011 
 

 روايٜ )دوامٜ إوؽٚد( ,5

 (5ـتٚب )مَٚٓت مٍَِٜ ج ,0

 ـتٚب )صٚهد ظذ افًتّٜ( ,3

 ـتٚب خقاضر )أؿقال ؽر مٖثقرة(- ,1

 ـتٚب خقاضر )بال مَدمٚت( ,1

 ـتٚب خقاضر )ظذ ؿٚرظٜ خٚضر( ,9

 ٚٓت َٕد أديب )إوٚءات أدبٜٔ(-ـتٚب مَ ,2

 ـتٚب تراث )رؿص افًْٚبؾ( ,2

جمّقظٜ ؿههٜٔ )ؿربٚن افُقروٕٚ( خٚصٜ يف أدب افًزفٜ زمـ  ,٩

 افُقروٕٚ-

 جمّقظٜ أؿٚصٔص )بتقؿٔٝ بكى( ,52

 حقارات متْقظٜ بًْقان )ظذ ـرد آظساف(- ,55

 أظامفف ادخىقضٜ:*

 )بغ بقابتغ( روايٜ تًجِٜٔٔ- ,5
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 )تراجٕٚٚ( روايٜ ؾْتٚزيٚ تٚرخئٜ متزاوجٜ ـع افقاؿع ب٘شَٚضٚهتٚ- ,0

 )دع إزهٚر تتٍتح( روايٜ بغ افاميض واحلُٚض- ,3

 )زوايٚ دائريٜ( جمّقظٜ ؿهٜ ؿهرة- ,1

 )رؤوس مدبٌٜ( جمّقظٜ ؿهٜ ؿهرة ,1

 ق-ق-ج-\)هاب افنٚخهٚت( جمّقظٜ ؿهٜ ؿهرة جدا  ,9

 ق-ق-ج- \ة جدا )ؿٔؾ وؿٚل( جمّقظٜ ؿهٜ ؿهر ,2

 )مٔٚشؿ( خقاضر أدب ٕثري-  ,2

 )جّدي ادَداد( شرة افهحٚيب اجلِٔؾ ادَداد بـ ظّرو- ,٩

 )افقجٔز يف إمثٚل احلقرإٜٔ( تراث حقراين- ,52

 )افُِامت ادَْروٜ مـ افِٓجٜ احلقرإٜٔ(-  ,55

 (0)مَٚٓت مٍَِٜ ج ,50

روايٜ )خّٜٔ يف ؿك بًٌدا( دخقل يف ُمٚوفٜ  حتٝ افىٌع ,ؿريًٌٚ و*

ِؿ آجتامظل بغ افنًٌغ افًقري وافٌِْٚين ظذ  ًّ إصٚظٜ مٍٓقم اف
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وقء مٚ حهؾ يف طروف احلرب وافِجقء، بًًٔدا ظـ خمرجٚت افًٔٚشٜ 

 افَذرة- 

)دفٔؾ آؾٚق حرة( فألدبٚء وافُتٚب افًرب،  ظّؾ ظذ مجع وإظداد* 

صقاحلٜ مـ إردن، مٗشس مقؿع وصحٍٜٔ  بٚفتًٚون مع إشتٚذ ُمّد

 آؾٚق حرة-

*** 
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  افٍٓرس 

ـــــــــــــــادقوـــــــــ     رؿؿ افهٍحٜ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ـــــقعـــــ

 يف ادديْٜ     

 ِٜ وافَْىٜ ساع افٍٚص     

 ادّحٚة      

 بغ أدب ادٓجر وافِجقء     

 خٚضرة ظذ ؿٚرظٜ إدب     

 فٔع متًٛ     

 ادقبٚيؾ     

 حٕٚٚ ومٕٚٚ      

 ـِّٜ ـٕٚٝ      

  متٚبًٜ      

 اشتجداء     

 مٚ وجدت صٔئٚ     
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 ظذ ذؾٜ ذـرى     

 إٓزواء     

 اخلٚصقؿٜ     

 تىٌٔؾ وتزمر     

       

        

 


