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اليوسُفيات
 1ــ
ٚغَُٓٝتَين ٜٛغؿًا ٜا أبٞ
ت تسضٟ
َٚا نٓ َ
بإٔٓ ايٓٓب ٠َ ٤ٛتهػطُ ظَٗطٟ
ب ــ ٚا غطبتا ُ ٙـ
تُطاْ ٞغأَهحُ يف ازب ٓ
بك ١َ ٓٝعُُِطٟ؟!
 2ــ
٭ْٓو مسٖٝتين ٜٛغؿاً
ؾ ٖط َٔ ِٔ ي ًَٞٝايٓذُِ
دَاؾَاْ َٞاسبًُِ
5

ٜا أبيت ،نٝـَ أعسزتين يًهٓا١ٔ ٜ
يف ظَُٔ ٜطتس ٟايؿٓعطُ ؾ ٘ٝثٝابَ ايضذطِ؟
ـ أي ُٕ ٓٛتًوَ ايػُٓاَ٤
ٚنَ ٝ
أب.. ٞ
ب تعطؾين ٫ ،ايكُطِ
 ٫ايهٛان ُ
ؼ تَ ِػذُ ُس ي ٞيف املٓاِّ
 ٫ٚايؿُٖ ُ
عً ٔ٘ٝايػِّٖ٬
سب ِطبٔ
 ٞضَس ٢ا َ
ٚأَا أْا َؾعًََ ٖ
َت ْطشَ ُٔ َععُْٞ
ٚغٝـُ ايطٓزٚ ٣ايعِّ٬
 3ــ
ل عً ِٗٝض٩اىْ
ٚق ٌٝي٘ ٫ :تك ٓ
ٜهٝسٚا يو ايهٝس
أَٓا أْا ..
ؾُا نٓتُ أدط ُ ٩ستٓ ٢عً ٢اسبًَِ
6

ست ٢عً ٢اهلُُٗاتٔ
ٚيف ضٚس َٞايكٝس
ت ثكٌِٝ
ب قُ ْ
ٚازب ٗ
 4ــ
أخافُ ،سبٝب َ ١عُط ،َٟغٓٝاض ً٠إٔ متطٖ
ف تٗ ٌُٝايرتاب عًِٓٞ
أخا ُ
ب َٓ ٞإيٝؤ
ٖٚا أْا أٖط ُ
و إيِٓٞ
ٚأٖطب َٓ ٔ
()1
خٝايؤ ميًٜ ْٞ٪ا "غطاٜا"
بطا٥ش ١املطمئ١ٓٝ
()1

غطاٜا بٓت ايػ ٍٛأغطٛض ٠ذبه ٞسها ١ٜؾتا ٠ؾًػـطَ ،١ٝٓٝؿـٗٛض ٠بطـٍٛ
ؾعطٖا ايص ٟمل ميػٓ٘ َكـل ،خطؿٗـا ايػـٚ ٍٛأغـهٓٗا قكـط ٙايعـاي،ٞ
ٚســذ شٖــب ابــٔ عُٗــا يٝبشــح عٓٗــا يف ايــياض ،ٟنــإ ٜٓــازٜ" :ٟــا
غــطاٜاٜ ،ــا بٓــت ايػــ ،ٍٛزيرــ ٞيــ ٞؾــعطى ٭ ــ "ٍٛؾػــُعت٘ ؾــسيِتِ يــ٘
دس ،ً١ًٜؾتػًٍكٗا ٚقعس إىل ايككطٚ ،عاز بابٓ ١عُ٘ إىل ايكط.١ٜ
7

بذ سك ٍٛازبًِ ٝ
ٌ
ت أ ٫أسبٓو
ٚساٚي ُ
ت أ ٫أسبٓو
ساٚي ُ
ساٚيتُ ..
يهٖٓين يف ايػٝابٔ١
ت أْتعطُ املػتشِ ٝ
ٌ
َا ظي ُ
 5ــ
و املػس٫تٔ..
 ٞدسأ ًَ٥
ؾسَيٍ ٞإي ٖ
يه ٞأتػًٍلَ
ست ٢أضَ ْٛ ٣ض ٚدٗؤ..
ست ٢أزؽٖ املدسٓض يف (ناغ )١ايػ..ٍٛ
 ٞازبساٌ٥
زيٍ ٞإي ٓ
ب يٝػا بط٦ٜذ َٔ زَٓا
ؾايػٚ ٍُ ٛايصُ ٥
ٚاملِٕٓٛ
نٚ٪ؽ تع ٓس عًٌَََُٗ ٢
8

ٚاسبسٜحُ ؾذ:ٕٛ

إخٛتٜ ٞؿعًَ َٕ ٛا َ٪ُٜطٕٚ

 6ــ
ت أ ٫أسبٓؤ
ٚساٚي ُ
و َا ظاٍَ ميٮ قًيب
يه ٓٔ ٝؿَ ٔ
بطا٥ش ١املطميِ٘ٝ
تعاي" ٞغطاٜا"
ح
يه ٞتُػهط ٟايطَ ٚ
َٔ مخط ٠ا٭جبسِٜ٘
ٚزَيٍ ٞإي ٓٞدساًَ٥ؤ املػِسَ٫تٔ
يه( ٞأتعُؿلَ) عبَٛىٔ
ت ثكٌِٝ
ؾايب٦ط قُ ْ
ٚإْ ٞأسبٓؤ
أٜتٗا اجملسيِٓ٘ٝ
9

7ـ
ٚٚاهللٔ ٜا أبيت
َا سًُتُ بً ٔ١ًٝقٝـِ
َ ٫ٚطَٓ ٝـِ
ؾهٝـ أسسٓثُِٗ عٔ ظبٚ ُّ ٛمشؼُ
ٚعٔ أغٓٝاتٔ ايػٓ َُطِ؟
ٚنٝـ أسسثِٓٗ عٔ غذٛزٔ ايكُطِ؟
ت ؾ..ِٗٝ
َٚا نٓ َ
ت ؾ..ِٗٝ
َٚا نٓ ُ
ٚيهِٓٓٗ دًػٛا س ٍَٛاٚيَ ٕ١ػتسٜطِٙ
ٚدا٤ت ش٥ابْ،
ٚدا٤ت ن٬بْ،
ت اسبعريِٙ
ذباقطُ قُ َ
ٚتعط ٞأٚاَطَٖا يًعؿري:ِٙ
ـ ازبٛٝفَ
ــ يهِ نٌٗ بط َ
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ٚزف ُ٤ايعطَ ٚ
ف
 ُ٤ٌَٚايهطُٚفَ
ــ َٚاشا عًٓٝا؟
ــ ضَعٛا ٜٛغؿاً زاخٌ ازببٓ نٜ ٞػرتٜحِ
ض نٓعا َٕ َٔ قًٔب٘ٔ
أخطَدٛا أض َ
ٚادعًٛا قًبَُ٘ قبضَ ضٜحِ
ت ؾٛمَ ايضطٜحِ
ٚاْجطٚا ظٖط َ٠ايٛق ٔ
 8ــ
ت ؾ،ِٗٝ
َٚا نٓ َ
ؼ عب َٛاملػٝبِ
ٚقس َايت ايؿُٓ ُ
ٚضاستِ تٗبٗ ْػاَُ ُِ ٥جِكً ٌ ١بايٓشٝبِ
نإٖٔ اييٚز َ٠تؿشصُ شانطتٞ
يف ايعِِّ٬
نأُِْٖٗ اٯَٕ يف ظًُ ٔ١ازببِّ
قس ساقطْٞٚ
 َ٤ٞايه:ِّ٬
ٚضاسٛا ٜعٝس َٕ ٚق ِ
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ــ زعَ ا٭َطَٜٛ ،غـُٚ ،اْؼَ ايػطا ِّ
يو اٯ َٕ َٓٓا ايسضاٖ ُِ ٚا٭َٓٝاتُ ازبًُِ٘ٝ
ٚأسًْ ٢ػا ٔ٤ايكبًِ٘ٝ
ــ َٚاشا غأْػ٢؟
ح ٚايكسؽَ ٚاملطميِ٘ٓٝ
غتٓػ ٢املجًٍ َ
ت يف اشبًٌِٝ
ٚزاي ً١ٝعطٓؾ ِ
ض
ٚتٓػ ٢بأ ٖٕ زَاَ َ٤ى تٓب ُ
يف دَػَسٔ اَطأ ٕ ٠يف ازبًٌِٝ
ٚتٓػ ٢أباىْ
ؾتٓذٜٚ ..ٛػس ٚدٓاساىَ
خاضزَ ٖص ٟايؿِّباىْ
9ـ
ٚأْتَ ايٍص ٟقًتَ ي ٫ :ٞتكاحلِ
ٚأْتَ ايٍص ٟؾ٦تين إٔ أنِٕٛ
نعٌِّ ايػُاِّ
ٚسسِّ اسبػاِّ
02

نإٖٔ دطٚسوَ ناْت َعٞ
ٚ َّٜٛادٗتَُِِٗ يف ابتػاِّ:
ؾً ٛظضعُٛا ايٛضزَ يف ٚدٓيتٖ
ٚيٚ ٛضعُٛا ايؿُٖؼَ بذَ ٜسٖٟ
ٚي ٛظَُٜٛٓٓا قُطاً ساملًا ناييٜلِ
ٚيٚ ٛغَٓسٚا عٓك ٞسذطاً يف ايطٍطٜلِ
ٚي ٛشحبَْٞٛ
أ ٚقٝس ْٞٚؾًػتُ أبايٞ
ٚأْتَ ببايٞ
قكٝس َ٠عؿ ُل أثريِٙ
ٚسبِّ ٞبكًيب غٝبك ٢عً ٢نٌِّ ساٍَ
و ا٭غريِٙ
يتً َ
ٚي ٛظازَ ظًُِ ايعؿريِٙ
ٖٚاِٖ أٜ ،٤٫ٚؿسٓ َٕٚسٛي ٞايٛثامِ
أضاِٖٜ ِٖٚ ،طدع َٕٛإيٝوَ
ٚإش ٜصضؾ َٕٛزَٛعَ ايٓؿامِ
03

ٚآٖاتِٗ تػبلُ اشبطٛا ِ
ت
ٚأْتَ تعيع ٍُ خٝبَتَِٗ يف ثباتِ
ٚربيِٖ أْٖٓ ٞمل أَتِ
ت سٓٝاً ٚسٓٝاً
ٚأَْٓ َٞا ظي ُ
ٚأْٓو َجً ٞذببٗ اسبٝاْ٠
 10ـ
ٌ عططاً
ب قسضَى تٗط ُ
غشاُ ٥
يتػك َٞقيَ ايؿٗٝسِ
ٚعٓٝا ٔى ظٜتْٛتإَ
ٚض ٤ُ ٛدبٔٓٝؤ
تطْ ١ٌ ُٝيًكٓباحَ ازبسٜس
ٚيف ؾؿتٝؤ ْؿٝسُ ايطًٍ٢
ٚاؾتٗا ُ٤ايٓس٣
ٚابتػاُّ ايٛيٝسِ
ٚأَٖا قطٜعُو يف ايعؿلَ
04

ب ٖص ٟازبطاحِ
ٜٛغـُ ،نات ُ
ؾًٝؼ نكاسب٘ٔ
يف ادتصابٔ امل٬حِ
ٚقس نإ ٜعًُِ
ب تػضٓٔ ٚدٗاً
إٔٓ ايٓسَ ٚ
ٚتُبً ٞؾؿاٖا
م املػادس يف ٚدَٗ٘ٔ
ٚإٔٓ سطَ ٚ
سبع َ١ايعؿ َل ذبتَ ايطَٓا ٔز
ب يعاٖا
ٜؿ ٗ
ٚإٔٓ ايط ٣٩يٝؼ َٔ سكٍ٘ إٔ ٜطاٖا
ؾٝكٓعُ ضٜ٩اْ َٔ ٙؿػ٘،
ٜٚجريُ اشبٝاٍِ
ٚيف سًه ٔ١ايعًُّاتٔ
ٜطايعُ ٚدَ٘ املشاٍِ
ٜٚبشحُ عٔ زفْ ٤اضِ
05

 11ــ
ضأ ،٣ؾُٝا ٜط ٣اسبامل،ٕٛ
شطْ َٔ ب ٔ٘ نايػٓٛاضِ
ْػا ّٔ ُٜ ٤
َساؾَ٧
ضا٥ش َ١ايهػتٓأ٤
ذ تًُعُ
غهان َ
ؾانٗ ً١يف ايكش..َٕٛ
ٚغسضَ اْتعاضِ
ٌ ازبساض
ٚنٓت تًٛش ٜٔآ ٕ" ٙغطاٜا" بع ٓ
بػري زثاضِ
 12ــ
أْا نٓتُ شاىْ
ت ٖٓاىْ
ٚنٓ ٔ
ـ اختؿ ٢ؾذأ ً٠
ٚمل أز َض نَ ٝ
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نٌٗ شا َى اهلسٌَٜ
ٚأِٜٔ؟
ٚقؿَٔ ٚضسَٔ ٜكطٍعٔ سبُ ٞبأٜسٜٓٔٗ
ٜٚهػطِ َٕ ععُٞ
ٜكٓٝس َٕ َٓ ٞايٝس..ِٜٔ
َٚا ظيتُ أشنطُ قُتاً
غط ٣بعس شاى ايطسٌِٝ
َٚا ظيتُ أشنطُ ٚدٗاً
دبًٍ ٢نٛد ٔ٘ املػٝحَ
َٚا ظيت أشن ُط ؾٛم ايجط ٣زَعتذِ
 13ــ
ٚق ِس ََطٓ ب ٞقـ ّْ ٛعًَـ ٢ايب٦ـطَ غـس٠ً ٚ
ت دٔطاس ٞتَُِٮ ايبـــطٓ ٚايبشِطا
ٚناْـ ِ
ٚقسِ َب َعجُــٛا عَـبِسًا يُٝطغٌ زَيْ َُٖٛـــِ
سببٌُِ أَػـهُتُ٘ ؾِٛضا
ٚسذَ أتــــاْ ٞا َ
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ٌ ؾذــأ ً٠
ٚملٍا أسؼٖ ايجكٌَ يف اسببــ َ
َغطَ ٣قٛتُ٘ ازبَص ُٕ ٫يًكٜ :ّٛا بُؿـط٣
ٚإش عَطؾـٛا يف ايبَ ٦ط قـٛت َٞغا َزضُٚا
ٚإٕ ٜػــتطٝعٛا أؾطغـٛا ؾٛق٘ ٔقطْطا
ٚيهـ ٖٔ ض٤ٛاً يف ايضٓــًَ ٛع أضَاَٖ٤ا
ك ُط بايؿٔتِهَ ٔ١ايهبِط٣
َٜك :ٍُٛغَٝأت ٞايٓٓــ ِ
 14ــ
ٖٚا قس َضت غبع ٌ ١ثِ غت َٕٛعاَاً
ٌ سًُُْاً
ت أمح ُ
َٚا ظي ُ
خبٖٝع ً٠يف ايضًٓٛعِ
ٚخبعًا ُ ٚ
ٌ يف عتُ ٔ١ازببٓ
َٚا ظيتُ أؾع ُ
قاؾً ً َٔ ١مشٛعِ
قُٝك ٞايٍص ٟق ٓس َٔ قبٌُُ
ث ِٖ َٔ زُبُطُ
ث ِٖ َٔ كلِّ قٛبٕ
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ف س ٍَ ٛاملهإِ
أضا ُٜ ٙطؾط ُ
أضا ُٙمي ٓس عً ٢ا٭ؾلَ
دػطاً َٔ ا٭ضدٛإِ
مي ٓط عً ٢زٜط ٜاغذَ،
ٜػُعُ ْٛحَ اسبُاِِ٥
ميُطٗ عً ٢نؿط قاغِِ
ت ا٭ْذِ
عذٛظاً تٗسِٖ ُسُُٖٗ ُٙا ُ
يٝػطؽَ غٓبً ً ١يف دـٔٓذِ
ٌ اسبًََوْ
ٜٚطط َز يَ ٝ
تك ٍُ ٛي ُ٘ غٔسِض ٠املٓتٖٗٝ :٢تَ يوْ
ؾًٝك ٞبعهٍا َظٔٙ
ثِ ٜطدعُ عاي ٞازببذِ
 15ــ
َٚا ظا ٍَ ٝؿؤ
أَٓ ً١ٝيف مسا ٔ٤اهلَسِ ٜ
ٌ
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ٜعُ ٚض اغرتابٞ
ٜٓٚؿ ُس يف زَ َٞايػضِّ
أْؿٛز َ ٠املػتشٌِٝ
 ُٜٛٓٚعً ٢ظٌِّ بابٞ
تعاي" ٞغطاٜا"
ٚن ْٞٛسُضُٛضًا ؾَ َٗٓٝاً
نَ ًَ ٌَِٝاي َعبَلِ
أبَ ٞا َٜعَاٍُ أغ َري اسبَهَاَٜا
َٜعٝـُ ضطٜطا
سبَلِ
خصَ ٟؾتًََِ َٔ ً١
ذ َبٝضٓتذَ
ٚأيك ٞبٔٗا ؾٛمَ عَ ٓٝ
ؾٝأت ٞبَكٔريا
تعايَ " ٞغطَاٜا"
ح
ؾُا ظاٍ يف ؾٔضٓ ٔ١ايطَٓ ٚ
َْ ِػ ُؼ ايصَٖاِ٤
21

تعايَ " ٞغطَاٜا"
ؾب٦طَ ٟعطًٌٍ١
ٚسضٛضُىٔ خَٚ ٚ ٌْٝضِ ْز َٚاِ٤
 16ــ
أب ..ٞيػتُ أسًُِ
ت أسًُِ
 ..٫يػ ُ
ٖص" ٟغطاٜا" سبٝب ١ضُٚسٞ
ٌ دُطٚسٞ
ٚظ ٗ
مت ٓس ضؿا٥طَٖا املجِكَ٬ت حبعَِٕ ايٓس٣
تكٚ ،ٍُٛيف ظًَُ ٔ١ائب ِ٦طَ أٜضاً،
ٜٓاز ٟايكٖس:٣
تعا ٍَ سَبٝيب إي..ٓٞ
ذ ٜسٟٓ
ضؿاُ ٥طَٖا اٯَٕ ب َ
ٚأقعسُ ..
ضأغٜ ٞسٚضِ
ٚسًِْ بطعَِ ايعٓامَ ميٛضِ
20

ٚأقعسُ ..
أقعسُ..

أقع ُس
ٜا أبيت ..
يف ْٗاٖ ١ٜصا ايكٗعٛزٔ
ر ْٛضِ
أضَ ٖٚ ٣

22

()1

جِهاسة أمّي

()1
يهِ زُٜٓهِ،
ب املعتس،ٟ
ؾاستُُٛاَ ،جًُا ٜطغ ُ
َٔ غبَا َض اسبٓذِ
ٚإٕ خٔؿتُُِ ازبُطَٜ ،ا غازت،ٞ
ؾاَػشٛا قٛض َ ٠ايصٓنطٜاتٔ اسبعٔ١ٜٓ
َٔ زؾ َرت اٯخطِٜٔ
()1غازضتٓــا أَٓــ ٞعؿــ ١ٝايــصنط ٣اشباَػــٚ ١ايػــتذ يٓهبــ ١ؾًػــطذٚ ،نــإٔٓ
ايكًب مل تهٔ تهؿْ ٘ٝهبٚ ١اسس.٠
23

ٚقٛيٛا:
ُٚئسِْا ب ٬مجط ٕ ٠تًػعُ ايطٓٚحَ
 ٫غ ٓع ٌ٠دبطحُ ايكًبَ
ت دطسَٗا
َْ ٫سب ٌ ١سؿط ِ
َجٌ ََصحب ٕ ١يف دٓذِ
ٚأَٖا أْا ؾػأضقلُ َٔ غريَ خٛفٕ،
نُا َٚيَسَتين اسبها١ٜ
يف عتَُاتٔ ايػٓٓذِ
غأضقلُٜ ،ا غازت،ٞ
عاضًٜا َٔ شُ ٍَٜٛاهلعمئ١
ب تػ ُرت ُعطِٜٞٔ
 ٫خؿك ١ايكً ٔ
 ٫ٚؾٗ ٠ٛا٫ضتبَاىٔ اسبعِٜٔ
يه ِِ زٜٓهِِ
ؾاتطنٛا عُؿِب َ ١املَطِمي١ٓٝ
24

ؽ قً َ
يب
يف نأ َ
ٚاْكطَؾٛا خاغٔ٦ذِ
()2
تؿاغبُين شنطٜاتْ دبًٍتِ
غػ ً٬ٝعً ٢سبٌَ أغٓ ١ٕ ٝضاعؿِ٘
تؿاغبين غَ ْهطَ ٠ايؿٔٓعطَ
يف خا َط اسبًْ َِ َبشٛس ًْ ١اظؾِ٘
ٜؿاغبُين قٛتُ أَٓٞ
ح قًيب
دطِ َ
ت ُ
ايٍيت بًػَُ ِ
بأغٓ ٔ١ٝايعاقؿَِ٘
ت ضَازاً دبُٓعَ
ٚأدًِ ِ
عٔ قٗ ٠ٛايكُٓتٔ
ت غباضَ ايطٓ ٣٩ايعٓاسؿِ٘
ٖؿٓ ِ
25

ؾٝا "أّٓ ناٜسَ"
نٝـ تطنتٔ ايككا٥سَ أضًًَ١
ب ضَطٚؽِ؟
ذ سط ٕ
يف ايطٍطَ ٜل عً ٢س َ
ٚنٝـ اْتكًتٔ إىل غطب ٔ١ايكَِبطَ
ح ز َٕ ٚؾُُٛؽِ
َٔ غطِبَ ٔ١ايطَٗ ٚ
ٚأْتٔ ايٍيت يف ايسٜٓاضَ ايػطٜبٔ١
ت عتُِ َ ١عُُطٟ
أؾعًَْ ٔ
ٚغبع َ ١أقب ٕ١ٝنا َٕ أ ؿأَٖا ايكَ ِٗطُ
نٝـَ شٖبتٔ إىل عَ َس َّ ضَايعُ يف ايػٝابٔ
نأْٓؤ مل ذبًُٞ
ت سُعُٕ
َجًُا قًتٔ ي ٞشا َ
ت املد َِ ٓٝبايٝاغَُذِ
بأ ِٕ تعضعُ ٞؾطُؾا ٔ
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()1

ٚمتض ٞإىل ظٌِّ تًوَ ايُبشَرئ٠
صببٛي ً ١باسبٓذِ
و املدُِٓٝ
أٖا َٕ عًٔ ٝ
ت أضدٛظ ٠ايتٓاٗ٥ذِ؟
ن ٞدبعً ٞاملَ ٛ
()3
ت َٔ اي ٓؿ ِع َط
تطاىٔ غٔ ُ٦
ٌ غطبَتَٓا؟
ؼبُ ُ
ٌٖ غُ٦تٔ ايكَٛايف؟
ت َٓؿ َٔ ً١ٝؾتّ٢
تعٚد ٔ
م ظٗطَ املدِٓٝ
ٌ غطَبَت ُ٘ ؾَ ٛ
نإَ ؼبُ ُ
ظٚاز ً ٠يًتٖذايف
ٚأظببتُُا ظعرتًا ٚاْتُاّ٤
( )1حبري ٠يٜا.
27

ب غُهِاَْٗا
َُ ٚ
ٚعا ٫ ً١ً٥تُص ِّ
يف ضَََا ٍَ املٓايف
بطٚسؤ تًوَ ايبشري،َ٠
ب املا َٚ ٤ايػٌَٓٗ
َا أ َ ٝ
م
ٚازبطَلَ املتٛضٓ َ٧بايؿَٓ ٛ
()1
ٚازبُط ٔ٠ايعاؾٔكِ٘
ملاشا إشاً ترتنذَ اسبسٜكَ١
َٔ غري مشؼُ
 َٔٚيًككٝس ،ٔ٠بعسَىٔ،
ٜضؿ ُط خُكِ ًَتَٗا املاضقِ٘
 ٌٖٚنإَ  ٫بسٖ َٔ عَكِـٔ َٛتٕ؛
يٝهتٌَُ ايٓٓعفُ؟
( )1اٱسايٚ ١اضشٖٓ ١ا إىل ق ٍٛايكٓـُٓ ١ايكؿـري :ٟبطٚسـ َٞتًـو ا٭ضضَ،
َا أ ٝب ايطٓب!٢
28

ٌٖ نا َٕ  ٫ب ٖس إٔ تطسًَٞ
نٜ ٞه َٕ ٛاملؿطٓ ُز قيًا ب ٬ؾَأٖ َسِٙ؟
ح ؾاذب ١املٛتٔ
أَا نإَ ميهُٔ إٔ َتَت َطَ ٖٜ
َٜٛذَ نٜٓ ٞهَأ املتؿطِّ ُز دُطِساً
دسٜساً هلذطتٓا ايؿاض َزِٙ
أَا نإ ٜهؿ ٞؾ٪ازَٟ
ََصحب ٌٚ ١اس َسِٙ؟
()4
ت َٔ ايٓٓؿَٞ
غَٔ ُ٦
ٟ
ٜا ْعٓعَ ايؿا َ
ٜا ٚضز َ٠املعٖط١ٔ ٜ
ٜا ظب َ١ٝايؿٓعط ربتاٍُ بذ اشبِ ٥٬ل
ؽ ازبٔٓاظ َٔٓ ٠ؿٌ١ٝ
كُ ٛ
29

دَِٖٝ
َجٌ سع َٕ امل َ
قاٍَ املكاتٌُ؛
إ ِش نإَ ؼبُ ٞاملد َٔ َِٓٝأٖ ًٔ٘ٔ:
"ئ تَ ُُطٖٚا"
ـ غٓٝاضً٠
شََٝتُ٘ ،نَ ُٜ ٞؿٔت ٓ
ََٚػٖ َس ٔي ِ
يٝؼَ ؾٗٝا غٔ ٣َٛزَعَ أخيت
ٚق َي أخٞ
ف غطبتَٗا
ٚايؿٖٗٝس ٔ ٠تٓع ُ
يف زخَا َٕ اسبَطا٥لِ
أٖا َٕ قَسَ ٣ايسََٖعاتٔ
ٚأيكَ ٢ؾتَا،َُُ٘ ٔ٥
ث ِٓ َػٖسَ سبَٝت ُ٘ َٔ دسٜسٕ،
ت دٔٓاظَتُٗا َجٌ غَٛغٓ ٕ١
ٓ َٚط ِ
يف اظزساَّ ايبٓازمِ
31

أَا نإَ قُتُ املد ِٓٝؾادعً١
يف غٝابٔ ايٍصٜ َٜٔطٜسَٕ ٚ
إٔ ٜطؾؿٛا َٔ ٚزاعٔؤ
غببَ ايٖٓؿٔ ٝس ا٭خريِ؟
ف ََ ٤عاٖطٕ٠
نأْٓؤ مل تُ ِؿعًٔ ٞبايعٖغَاضٜسٔ زٔ ِ
مل تطؾٓ ٞا٭ض ٖظ
ت
ح َٔ ُؾطِؾَ ٔ ١ايبٔ ٝ
ٚمل تٓجط ٟاملً َ
م ازبٔٓاظاتٔ
ؾَ ٛ
 ٖٞٚمت ٗط عً ٢ا٭ؾْ َل َطٖ اي ٖػشَابِ
نأْٓؤ مل تعضع ٞاٯؽَ
ايكشَابِ
م قبٛضَ ِّ
ؾَ ٛ
نأْٓؤ مل َتشًِٔؿٔ ٞإٔ ٜه َٕ ٛاملد ُِ ٓٝدػطًا
م ايعصابِ
يٓعُب َط ؾَ ٛ
30

()5
ت نجرياً
ني ُ
ٚظازَ ايبٝاضُ بؿَعط ٟنجرياً
ٌ ايسؾاتطِ
يف ن ٗ
ٚؾاضتِ بٓعفٔ سطَ ٚ
ت اسبَٝا ٔٚ ٠يٝسََٜٔ
ٚضبٓٝتُ ،يف غَُطا ٔ
ت بٓتذَ أٜضاً
ضبُٓ ٝ
ٚنا َٕ اسبَكازُ
ٌ تؿب ُ٘ ََطِزَ ابَٔ عاَطِ
َغَٓاب َ
ت يف ظَٗطٜط ايٖٓٚ ٣ٛيسًا
ٚظٓٚد ُ
ز خطاُٙ
ت يًعٚا َ
أغطع ِ
ز عُٓا قً ٌُٝأخا ُٙ
ف أظُ ٓٚ
ٚغَ ٛ
ت أضغبُ ٜا "أ ّٖ ناٜسَ"
ٚقس نٓ ُ
إٔ تؿَٗسٔ ٟاي ُعطِؽَ
إٔ تػشَذ ،ٞإٔ تُػٓٓٞ
32

ب أِّّ ايعطٜؼَ
ٚإٔ تَكٔؿٔ ٞقط َ
حبػب ا٭قٍِٛ
ٚيهٔٓ أٜس ٟايطٓز ٣سذَ متتسٓ
تبك..٢
ٚعبٔ َْعٍُِٚ
()6
ْعِِٜ ..ا سؿٝؿ َ ١قًيبَ
عب ُٔ خبريُ ،ؾ ٬دبععٞ
ضبُٓا ْايَٓا تعَبْ َٔ غبَاض ايطٍطٜلَ
ٚيهٓٓٓا ْػتشِٗ ،نُا تعًُذَ،
بَٔٛدِ ٔس ابتٗا٫تٔؤ ايطٍا ٖٔ َطِٙ
ٌ ؾٛمَ ايع َٕٛٝاسبع١ٔ ٜٓ
ٚعبُ ُ
ؽ ٚايٓٓاقٔطِٙ
يًكسِ َ
أْا ٜٛغـ ايطٍؿٌُٚ ،ايٛيَسَإَ
ٚأّٗ ايعٝاٍَ،
ٜ ٟا أَٖٓا ايطٓاسًِٔ٘
ٚبٓتا َ
33

مجٝعًا مجٝعًا
س ٔؿ ْعَٓا ؾصا املطمئ١ٓٝ
يف ض ٔ١٥ايعاًِ٘٥
ف َٜأتٞ
ٚشاى اسبؿٝسُ ايٍص ٟغَ ٛ
كطُرُ،
غِ ٝ
ثِ ٜب ٍُ ٛعً" ٢قَؿْكَ ٔ١ايكَطَِٕ"،
ٌ إٔ تصٖبَ ايكابًِ٘
َٔ قب َ
ل َٔ غ َري خٛفٕ،
ٜٚطق ُ
نُا َٚيَسَت٘ اسبها ١ٜيف عتَُاتٔ ايػٓٓذِ
د٘ٔ ايعَادعَ:ِٜٔ
ٜٚعً ُٔ يف أُ ٚ
يه ِِ زٜٓهِِ
ؾاتطنٛا عؿب َ ١املطمئ١ٓٝ
ؽ قًيبَ
يف نأ َ
ٚاْكطَؾٛا خاغٔ٦ذِ
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()1

ساعةُ أبي

ٌ قبا ُ
ح
نٖ
أتٗذٓأ شا َى اسبًَِ اهلادعَ يف أدؿإَ أبٞ
نطٛٝفٕ ٚضزِٜٓ٘
أتأٌَٓ غاعتَُ٘ املدب ٠َ ٤ٛيف ظَ َٔ اسبػطٔ٠
ز ايسٓانَٔ
م اي ٗسضِ َ
 َٖٞٚتجطثطُ يف أعُا َ
قؿش َ ١عُ ُط َٔ شانط َٕٓ ٠ػِ٘ٝ
تًو عكاضبُٗا تًػعُ قًبَ ايٓٓػٝإَ
جبُ َط ايككلَ احملهِ٘ٝ
()1

ؾتشتُ أسس ا٭زضازٖٓٚ ،اى ضأٜت غاع ١أب ..ٞؾهاْت ٖص ٙايككٝس.٠
35

إش نإ أب ٞيف ظََٔ ايكٗ٠ٔ ٛ
سبٖٓ ١ا ٍُ شٓٚبٗا زف ُ ٤ؾًػطذَ
بؿٓذإُ َٔ عؿلَ أَِٓ٘ٝ
تٛقع٘ غاعُتُ٘ يف ايؿذطَ،
ٜكًر ٞيً ٓطظٓامٜ ،تُتُِ أزع،ً١ٝ
ٜضطذعُ عًٚ ٢د َع ا٭َؼَ
ٚبعضَ ا٭سِّ٬
تٛقغ أَٓ( ٞبابٛضَ ايهاظَ) ايٓٓاَِ ٥
يف سضَٔ ا٭ٜاِّ
تؿعٌُ قبحَ أب ٞبايسفٔ٤
يٝؿطبَ قٗٛتُ٘
ٌ
ٜٚسؾٍٜ ٧س ٙاشبؿٓا َ ٤عً ٢عذ ُ
َٔ ثًرَ ايؿٓاِّ
36

()2
ب ؾكاِ٤
نا َٕ أبٜ ٞتٓكٌٍُ َجٌَ نتا ٔ
ٜبين قكطًا ٜ ٫ػهُٓ٘
َسضغ ًٜ ٫ ١تعًٍ ُِ ؾٗٝا زضؽَ اٱَِ٤٬
غاعُتُ٘ يف ايٛضؾ ٔ١تسعُٙ ٛ
ب نأؽَ ايؿٓا َٟايػٓاخَٔ
يهٜ ٞؿط َ
يف ايعاؾط ٔ ٠قباساً
ت ٭شإَ ايعٍٗط ايكازَّ،
أٜٓ ٚك َ
ؾُٝا بعسُ َٔ َ ،ا٭دٛاِ٤
تسع ُٙٛايػٓاع ١يػسا ًَََٕ ٤هٞ
ٍّ
يف ايٛضؾٔ١
سذ ٜه ُٕٛايبٝتُ بعٝساً
ـ غ ٖط "غَ َؿطِ َاؽُ"
ٜهؿ ُ
ش ُ٘ يُٝطٌٖٔ ضغٝـْ،
ٜؿت ُ
37

قطع ١دؾبُ،
ظٜت،ْٕٛ
ٚبكاٜا أنٌَ ا٭َؼَ
ؾٔ١
ـ اي َِ ٛض َ
ب يف قٔ ٝ
قس ٜٗط ُ
َٔ سطِّ ايؿُٓؼَ
تععفُ غاعُتُ٘ ايكٓؿطاُ٤
ٌ
قبَ ٌَٝايًٍَ ٝ
ْؿٝسَ اٯ ٔٙبٚ ٬تطَ
ذبًُ ُ٘ يُٝض َ٤ٞايبٝتَ
ب ُعطِؽَ اشبب َع املٓتعطَ
ٜتعؿٓٚ ٢دَعاً ..عَ ّهٛباً..
ح يُُٕٛٝ
ٚؾطاَ ٥
م اشبٖب َِ ٝعٔ٠
تؿطزُٖا أَٓ ٞؾَ ٛ
تػً ٞؾاًٜا بايٓعٓاعَ
يه ٞؼبً َ ٛظٌٗ ايػَٖٗطَ
38

يهٖٔ عًْٛٝا َػًك ً ١تُشعَُْٗا
ٌ َػإ٤
ُٜشعُْٗا إٔ تُطدعَ ن ٖ
نأؽَ ايؿٖا َٟايباض ٔز ََْٰا
أَٓا عٓٝا ٙاملطؿأتإَ
غط َػًلِ
ؾبُٗٓٝا ٌّ
قس ٜػط ُع عب َ ٛاسبًَِ إىل ازبَطََِلِ
ح يف شانط ٔ ٠ايسَٖع ٔ١أسٝاْا
قس ٜػط ُ
قس تأخ ُص ُٙايػؿ٠ٛ
يف غ ١ٔ ُٝسً ُِ ٚاضؾٕ١
ٚضزِٜ٘ٓ
قس ُٜكِبحُ ،يف غؿٛتَ٘ٔ ،ؾطًٍا
يبشريَ ٔ٠يٜ٘ٓ
ف يف تعبٕ ٚغكاِّ
ؼبس ُٙ ٚا٭ٌَُ ايٓٓاظ ُ
ؽ تًوَ ايػؿَ٠ٛ
تططزُْا أَٓ ٞن ٞذبط َ
ٜٓٚاِّ
39

()3
ٜصنط ُٙايريَٛى
ؾهٌٓ َساض ٔغ ٔ٘ تتص ٍنطُ شا َى املٔعُِاضٖٟ
ايطاعَٔ يف ايٓتعَبٔ
شاىَ ايبٓٓا َ٤ايعاؾلَ
تصن ُط َُ ٙسضغ ١ايكػطٌَ ٚاملٓكٛض،ٔ٠
ضأؽَ ايعذََٚ ،سضغ ١ايٓكبٔ
ت أؾِٗ جبسضإَ ايكػطٌَ
نٓ ُ
عطَقًا ٜؿبُ٘ ًَحَ ا٭ضضَ ايٓٓاظفٔ
شا َى أبٞ
قس ٜرتى ٚضؾَتُ٘
نٜ ٞطنضَ يًبٝتٔ إشا زاََُٖ٘ سسؽْ
أْ ٚازا ُٙايؿٛمُ ٭سسٔ ا٭بٓاِ٤
قس ٜرتنٗا ..ز َٕٚايٖٓعطَ إىل ايػٓاعٔ١
41

ذ متطٗ دٓاظاتُ ايؿٗساِ٤
س َ
ٜصن ُط ُ ٙاسبذطُ ا٭غٛزُ
ف غأَاً يف ايػٓتذِ
غاعُت ُ٘ تٓع ُ
ٌ اهلُٓ ٔ١ؽببٛ
ذ ؾتُ ٝ
س َ
ٜؿتح زنِاْاً يف اسباض،ٔ٠
ت زنِاْاً
يٝػ ِ
بٌ مثٖ َ١دسضا ُٕ سٓذِ
ربتع ُٕ ايسٓفَِ٤
ٚسً ٣ٛا٭ ؿاٍَ
ح سع َٕ ازبريإَ ببػُتٔ٘ٔ
ٚمتػ ُ
ؾٝض ٤ُ ٞدبذِ
ٚمي ٓط ايٛد ُع ايكاٖطُ
ٜطؿ ٛؾٛمَ مسا ٔ٤ايعُطَ
نبكع ٔ١ظٜتِ
ميٓ ُع ُ٘ املطضُ ايٖ٬حُ
40

ز يًؿٓاض َع
إٔ ؽبط َ
سذ تطٌٗ ا٭عٛاُّ ايػَطق ٢يف غاعتٔ٘
 ٫تٓ َؿ ُع "يٝتِ"
ربيْ ٞايػٓاع ١إٖٔ ع َٕٛٝايطٓمحٔ١
تهً ٙ٪يف ايبٝتِ
ب غطٜطَ اشبٛفٔ؛
أَٓ ٞتطق ُس قط َ
ٌ ا٭ٜٓاَّ ايكٓعبِ٘
يرتؾ ََ ٛا َعٓق٘ يُ ٝ
أخيت تُػٓ ُس ُٙبٝسٜٗا،
م بايسَٖعٚ ،ٔ١أْا ٜصحبين
َٜؿط ُ
غٝـُ ايػطَبِ٘
ٚأخُٜ ٞديْ ٞبع َس قكٝعَ ايَب:َِٔٝ
تعاٍِ
شٖبَ ايػاي ٞيف ضقسٔت ٔ٘ ا٭بسٔ١ٜٓ
ب املٓٛاٍِ
ٚاْتش َ
42

()4
ف أٜتٓٗا ايػٓاع١
ي ٛأعط ُ
أ ٖٟظَإُ تٓتعطَٜٔ؛
٭َزؾٔ َٔ سعْاً
ٌ غبا َض ايسٖٓ َط
ٜتٓعٍُٓ َج َ
عً ٢عػٌََ ايصٓنط٣
ٌ قكٝعَ املأمتَ
ف نٝـَ أظُ ٜ
ي ٛأعط ُ
عٔ ؾطحَ ايبؿط٣
()5
ح خُطا قًيب
ت أس ٗ
َا ظي ُ
عب َٛاجملٍَٗٛ
ؾتسع ْٞٛتًوَ ايػٖاع١
يف ظَٔ ايطزِٓٙ
ٌ املاضٞ
إٔ أمحًٗا عَ ٖ
43

ٜٓذ ُع ٚع َس ِٙ
ـ
ٖ ٞيف ؾػ ٕ
ض عطٚقٖ ٞاتٔؿَ:ً١
تًُؼ ْب َ
 ٫تٛقـ ظََٔ اٯبا ٔ٤اسباملَ
ٚاغ َل ايٛضزِٙ
 ٞتعاْ ُل ْبِض،ٞ
غاعُتَُ٘ ِٖٚ ،
ذبًُين يف ثكٕ١
عب َٛا٭ ٝافٔ ايٛضزِٜٓ٘
تأخصُْ ٞيف غ ١ٔ ُٝسً ُِ ٚاضؾٕ١
ح َؾطًٍا يبشري ٠يِٜٓ٘
ن ٞأقب َ

44

امزأة مو املديّم
ٖ ٞاَطأ ٠تصضف ايػٓٛاتُ عًٚ ٢دٗٗا
ضٚسَٗا..
ضٚسُٗا مل تعٍِ َٓ ُص ْهبتٔٗا
تطغُِ ايؿٓا ٦ذِ..
ْٚهبتٗا تػرتٜحُ نصنط ٣قكَ ٝسِٙ
عً ٢حب َط عهٍا
ؽ
ٖ َٛايطٍا٥طُ ايعٓادٌ املتُرت ُ
ـ اسبسٚزٔ ايهٝ٦ب ٜٔٓ ١ع ٢بطَ ٜسِٙ
خً َ
ٖٓاىَ ٜٓا ُّ اسبُا ُّ عًٚ ٢ضزتذِ
45

ٖٓا أٖٓ ٚاى ٜػٓ ٞايؿُٓٗ ٝس
ٖٓا أٖٓ ٚاى ٜػٓٓ ٞايؿٓطٜسُ
تػٓٓ ٞايؿٓطَ ٜسِٙ
ٚتكش ٛعً ٢زَعتذِ
ٖ ٞاَطأ ٌ٠تسخٌُ اٯَٕ ؾكٌَ ايتص ّنطَ
قعكع ٌ ١يف املد..َِٝ
شنطٚ ٣ضدعْ بعٝسُ..
ؾً ٛأٌَٗ ايباسج َٕ ٛعٔ اي ٓس َّ أؾذاضَٖا..
ؽ شانط َ٠ايػاؾًذِ
م َٔ اٯ َ
ـ ٔعطِ ْ
٭َْ َع َ
ٚي ٛأٌََٗ ايٛايػ َٕٛبسِّّ املدَِ ٓٝ
غ عَِ اسبًٝبٔ..
بٓتًا يتشؿ َ
ٌ اسبامل َٕٛحبٛض ٔ١ٜٓايػَِ ٝ
ٚي ٛأَٗ َ
َٗب اسبٓذِ
زاي ١ً ٝيف ِّ
ضٚسُٗاْ ..عؾتِ سهُ ً١
46

تػتش ِٓ بسَع املد:َِٓٝ
يه ٖٔ زٖط ٟعٓٝسُ..
ٚضاست متػٓح ًَشًا
م دطحُ سعِٜٔ
منا ؾَ ٛ

*

*

*

ٖ ٞاَطأ ٌ ٠تعذُٔ بايكٗ َط
تػأ ُّ َٔ حبجٔٗا املػتُطِّ
عٔ اشببعَ ٚاملا ٔٚ ٤ايصٓنطٜاتٔ..
ذ س ً٫ٛغطٜبًا ؾطٜسًا
 َٔٚعافَ غتٓ َ
غٝػأُّ عسٖ اجملاظ َض ٚا٭َٓٝاتِ
تػا ٌ٥أعٛاَٗا :نٝـَ أزؾ َع ؾاتٛض َ ٠املأ٤
ح أدازِ؟
ٚاملاْ ًَ ُ٤
ٚنٝـ غأزؾ ُع ؾاتٛض َ ٠ايهٗطبا ٔ٤
يك ٓٔ ايسٓدازِ..؟
47

ٚنٝـ غأزؾ ُع ؾاتٛض َ ٠اي ٓسَّ؟؟
ٚايسَ ُع يف املكًتذِ
ٖ َ ٛايكٗطُ..
أًٖهين َطٓتذِ..
ٚعصٖبين َطٓتذِ..
ٚؾطٓزَْ ٞطٓتذِ..
ٚأخيْ ٞأ ٕٓ ٖصا املد ِٝشنط..ٔ ٚ ٣
ملاشا تػٓٓ ٞايطٓقاقات
ت يف دػس ٟاٯَٕ
أغٓ َ١ٝاملٔ ٛ
باغِ ايطنٛعَ ٚباغَِ ايػذٛزِ
ٚذبٌُ َٛتاً ضخٝكاً..
ٚتًك ٔ٘ٝعب َٛازبٓٛزِ
ٖ ٞاسبطبُ..
َ ٫ا ٫ ..َ٤خبعَ..
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 ٫قُتَ..
ت إ ٫عٛا ْ ٤سع..ِٜٔ
 ٫قَ ٛ
ح تًك ٞايػٓ ّ٬عً ٢املٓٝتذِ..
ٖ ٞايطُ ٜ

*

*

*

ٖ ٞاَطأ ٌ ٠مل متتِ ؾذأ..ً٠
ب قًبَٗا ْٛب..ٌ١
مل تُكٔ ِ
مل تكٌ آ..ٔٙ
قاٍ ا٥طُٖا
دست ٞايبهطُ ناْت ذبضٓط بكذَتٗا
ـ عٔ خ..ٕ١ُٝ
يتؿٓت َ
غ ..ٕ١ُٝأ ٚضغٝـِ
ت يف نٌِّ ظإ١ٜٚ
ٚيهٖٓ٘ املُ ٛ
َٔ ظٚاٜا املد..َِٓٝ
أدًٓٗا غاع ً ١غاعتذِ
49

ٚأيك ٢بٗا ؾٛمَ مجطَ ايطٓقٝـِ

* *

*

ؾٝا د ٓس َ ٠املتسٓث َط بايػٚ َِ ٝايٝامسذ
ٜا اَطأ ً٠ذبٌُ بكذتَٗا..
زََٗا ..عط َط قٗٛتٔٗا
 ٫تباي..ٞ
ؾدُٝتُؤ اٯَٕ داٖعٌ٠
يف ا٭عاي..ٞ
 ٫ٚؾطمَ ٫ ..ؾطمَ..
َا بذ قيُ َٓٚؿ..٢

*

*

*

ٖ ٞاَطأ ٌ٠تصضف ايػٓٛاتُ
عً ٢ضٚسٗا زَعَٗا..
51

ضٚسُٗا مل تعٍ تطغِ ايؿا ٦ذِ..
ٚايطٍا٥طُ ايعٓادٌُ اٯ َٕ ًٜكْ ٞؿٝسَٙ
ب املد َِ ٓٝؼبًُِ
ٚقً ُ
إٔ ؼبٌَُ ايؿذ ُط َ٫طإٔ٠
ٚضزتذِ
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قيام ُة الريموك
 0ــ األسود

ٖهصا نٓٓا
ح شانط ً َٔ ٠اي ٗؿطُؾاتٔ
ْطفٗ املً َ
ح زَع ً ١سطٓ ٣بأ ٝافٔ ايعٓغاضٔ ٜس
منػ ُ
ايٍيت اْطًكتِ ََٔ ا٭غٛاضِ
ٖهصا ..نٓٓا ْٓ ٛز ُع غكَٔ ظٜتُٕٛ
إىل َج ٣ٛقٝاَت٘ٔ
ْٚطث ٞقٛض ًَ ٠عضٚع ً ١نايٓٓذُ ١ايجهً٢
عً ٢سُعٕ ازبساضِ
52

ٖهصا نٓٓا
ح اٱخ ٠ٔ ٛا٭عسأ٤
ض عً ٢دطا َ
ْع ٗ
ْٓػ ٢عٓ َ١املكت ٍَ ٛيًُكتٍَ ٛ
يف ٚضحَ ايٓٗاضِ
ٖهصا منش ٛخطاٜاْا
ْٚطتلُ دٛضبَ ايتكػَِٝ
بذ ايكطٍ ٔ١ايهَػًِ٢
ٚؾأ َض اسبكٌَ..
ن ٞغبؿ ٞايهآب َ ١عٔ دؿ َٕٛازبًٍٓاضِ
ٖهصا نٓٓا
ْط ٣ايريَٛى يف زَٓا..
ؾًػطًٓٝا قػريِٙ
 ٞا٭َٗٓا ٔ
ت
ت َٔ سطَٓ ٣آق َ
ظبُع ايسَعا ٔ
 َٔٚؾٛاض ٔع ٔ٘ سذاض َ ٠عٛزٕ٠
53

نْ ٞط َق َع اٯَا ٍَ يف ثٛبٔ املػريِٙ
ٖهصا نٓٓا ٚعؿٓا:
"ْاٚيٝين ٜا قؿ٘ٓٝ
ناغ َ١ايؿٓاَٟ
 ٫ٚتٓػ ِٞعطٚمَ املريَٓ"ِ٘ٝ
مل ْهٔ ْطض ٢بإِٔ ْػسٚ
ؾطاعًا يف اغرتابٔ ايػٓٓسبازِ
ٖهصا عؿٓا ظَاْاً
قبٌ إٔ تُط ٣ٛأغآْٝا
بطاٜات ايػٓٛازِ

*****
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 2ــ األمحر

ٖهصا قٔطِْا
نُا ٜتشسٓخ ايػطبا ٤عٔ زَٓا
ب ٬مثُٔ منٛتُ عً ٢ايطٓقٝـٔ
ْٚؿرت ٟسًَِ ايطٓغٝـٔ
بطًك ٔ١املٛتٔ ايع٩اِّ
عبتػ َٔ ٞشيوَ ايٛدعَ
املهسٓؽَ يف ايععاِّ
ٜا أبٞ
 ٫زف َٜ ٤ػ ُرت ُع ِطَٜٓا
ح ْاظؾِ٘
إ ِ٫دطا ْ
َ ٫ا َ٤غ ُري ايسَٓعَ
ًُٜعُ يف ايع َٕٛٝاشبا٥ؿِ٘
ح
ٌ إَ ِ٫ا َشضَ ِتُ٘ ايطُ ٜ
 ٫أن َ
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بع َس ايعاقؿ ِ٘
ب املػهَٕ ٛ
قطْا غباٜا املطِعٔ ٔ
يف تهبري ٔ ٠اٱسطاَّ
 ٫ .. ٫بػُ ٌ ١مسشا..ُ٤
 ٫بُؿط ٣تعٚ ٜٔٓد َُٗ٘
أضشٜ ٢عًٍكٓا عً ٢أغٛا َض قًعتٔٓا
خؿاؾٝـُ ايعِّ٬
ٜا أبٞ
أبٛابُ إخٛت َٞايهبا َض تػًكتِ
نٌٓ اسبسٔ ٚز تػًٍكتِ
يف ٚد ٔ٘ ٜٛغؿٔوَ ازبٌُِٝ
َا ثِٓ غريُ ايبشطَ
َؿتٛسًا عً ٢ؾسقٜ ٘ٝبًعٓا
ُٜٚطغٌُٔ سًَُٓا يًُػتشٌِٝ
ٌ اشبطٜط ٔ ١بذ زَعتٔٓا
ٜٚعٝسُ تؿهَ ٝ
56

ٚأسعإ اهلسِ ٜ
ٌ
ٖهصا خُضٓا عُبابَ ايػطب ٔ١ايٓٓهطا ٜٔ ٤ا أبيت
تطنٓا خًؿَٓا قٛضاً عً ٢ازبسضإَ
م اٯؽَ
زَعاً تطت َُ٘ٓ ٟٛعطُ ٚ
قطِْا ٜا أبٞ
ْكتاتُ يف شاىَ ايككٝعَ ايًكُ َ١اسبُطاَ٤
ح عٔ بكاٜاْا
ْبش ُ
ٜٗٚعَُٓا بٝاضُ ايجًٓرَ
ٜا يتعاغ ١ايؿٗسأ٤
سذ ًٜؿٍٓا  ْٔ ٚبسٌِٜ
ب ٌٖ يف ؾاضع ايريَٛىٔ،
ٜا قً ُ
َتػ ْع يتُٓ ٛيف ع َٕٛٝائبطِن ٔ١اسبُطأ٤
أعٓابُ اشبًٌِٝ؟؟

*****
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 3ــ األخضر

ٖهصا ْبك٢
م اسبٝا ٔ ٠ؾأٜٓعت:
ظُٖٛضاً ٖعٖٓا ْع ُ
ـ إىل املد َٔ ِٓٝدسٜسِ
ضد ً٬ؽب ٗ
ؼبتُ ٞبايبٝتٔ َٔ ضٜحُ تسْٓؼ عطَُٜ٘
ؿ ً٬مي ٓس إىل تطابٔ اسباض ٔ٠ايجهً ٢أقأبعَُ٘
ـ عٝسِ
يٝععفَ أي َ
ٜطمت ٞيف سض ُٔ ٚايس ٕ٠
كبٓا َض ن ٞتطق٢
ـ نعٖط ٔ٠اي ٓ
تعُ ٝ
إىل سً ُِ بعٝسِ
ٖهصا ْطؾ ٛؾٛا  َ٧سً َُٔٓا
ْطغ ٛعًَٓٝ ٢ا ٔ ٤ساضطَْا
يهْ ٞبين بٛٝتًا ٖسٖٖا ظَُٔ ايعبٝسِ
ٖهصا ْط ٟٚعطٚمَ اٯؽَ
58

ن ٞؼبٓ ٛايرتابُ عً ٢ايؿِٗ ٝس
ت املد َِٓٝنْ ٞط٣
ب غاسا ٔ
ٚظبُ ٛ
ظٌٖ ايتش ٓػ َط يف زَٛعَ ايػا٥بذِ
ْكٓ ُع َٔ أغاْ ِٗٝسباؾاً
سٓطً١
هلباً
ٚؾاً٫
ٌ يف زَِٗ
نٜٓ ٞا َّ ايًُ ٝ
ت املدَِ ٓٝ
ٜٚكش ٛعب ٛساضا ٔ
يف املس ٣قٛتُ اسبٓذِ
ٖهصا عُسِْا ْطفٗ املاَ٤
نْ ٞػك ٞابتٗا٫تٔ ايعكاؾريَ ايكػرئ٠
يف املساضؽَ
ت يف ْطدْ ١ٕ ًٝاَتِ
ْؿعٌُ ازبُطا ٔ
عً ٢نتـ ازبساضِ
ت َكٗ ٢ؾًػطذ
ٚغازض ِ
59

اسبهاٜاتُ اييت اْطؿأتِ نأَٓ ٕ١ٝبعٝسِٙ
ٖهصا عُسِْا
يتَُٮ ؾاضعَ ايرئَ ٛى يف ضَضإَ
ضشهاتُ ايكباٜا..
ؾطس ١ا٭ ؿا ٍَ  ..أغٓ ٌ١ٝؾطٜسِٙ
قاهلا َٜٛاً أب ٛاٱغهٓسضَ
املعضُ ٚع يف غاستٗا
عصبَ ايكٓس٣
ْؿتٗ َٔ ٞزؾ ٘ٔ ٦عبلَ ايؿ٬ؾٌَ
ٌ إٔ منض ٞإىل غسْا
قب َ
ب املس٣
ٌ ظًِٓا قَ ٛ
ٚعبُ َ
ٖهصا ْبك٢
ْٚبين َا تٗسِّٓ
ض املدِِٓٝ
ؾٛم أْكا َ
منٮ ايػاساتٔ با٭ع َّ ٬ثاًْ١ٝ
ب
ْٚهػ ٛداَعَ ايكسؽَ ايطسٔ ٝ
61

ٚاملٓؿٞ
ِّ
بسع ٠ٔ ٛاملعًَّٛ
نٜ ٞؿعط أْٓا
ذ ٚأزْ٢
قاب قٛغ َ
ٖهصا ْطَحُ يف ٚد٘ٔ ايعَٓإِ
نٌٗ ؾ ٤ٕ ٞيف ض ٣٩ايرئَ ٛى
ٜػس ٚعٓسَا ْبين ضغً٫ٛ
ٌ سكَإِ
ٚد ُٗ ُ٘ ظ ٓ
ؼبٌُُ ا٭غكا َٕ خُضِطاً
ثِ ميضٞ
عب ٛمشؼُ
أؾطقت
يف عػكِٕ٬

*****
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 4ــ األبيض

ب املأ٤
أبٝض َجٌُ ايككٝس ٔ ٠يف نتا ٔ
أسؿع ُ٘ نؿاذب ٔ١ايهتابِ
أبٝض ناملا ٔ ٫ ٤ؾطزُ ٚغ ُ٘ سًِْ
 ٫ٚأْٗا ُض ُٙقكلُ ايػٓطابِ
ٖهصا غٓه ُٕٛبؿط ٣يف بٝاضَ ايجًرَ
بعس اهلا ٌَ املػؿٛىٔ َٔ زَٓا
عً ٢زضبٔ ايعصابِ
ٖهصا يًكسؽَ ْطْٖٓ َٔ ٛا
أٖٓ َٔ ٚايوَ..
ت سٓادطَْا
بعسَا أزَ ِ
غؿطدً ١ايػٝابِ
ٌ ؾذ ُط غٛفَ ظبًٛ
نٖ
عٔ ع َٕٛٝايًٌَٝ
أغٓ َ١ٝايعِّ٬
62

غٛف ْؿس ٚيف ْس" ٣اهلل أنيُ"

غٛض ًْ ٠طغًٗا َٔ َػذسٔ ايكسؽَ
إىل ْكطُ ؽببٓ ُ٘٦ايػَُاِّ
ٚغٓصض ٚيف بٝاضَ ايؿذ َط
أٚتازَ اشبٝاِّ
ؾطؾيت ناْتَِٚ ..ا ظايتِ
ٚتبك ٢قبً َ١ايعٜتَٕٛ
ٚايسٓؾً٢
ٚأقسا َ٤ايهِّ٬
ؾطؾيت ايجٓهًُ ٢ت َػٓٓ ٞيًػِّٓ٬
ٚتعسٓ ايٓا َض إٜصاًْا
ؼ ذبٌُُ ايبؿط٣
بؿُ ُ
ز اسبُاِّ
إىل بط َ
ؾطؾيت تػؿ ٛعً ٢سً َِ اسبٓادطَ
 ٖٞٚتكطر َٔ بعٝسِ:
63

ٜا ؾِٗ ٝس
من قً.. ً٬ٝ
عبٔ أٌْٖ يًصَٓاِّ
ؾطؾيت ذبُ ٞدٓاحَ ايكبٓطِٙ
ٚايؿٓٗٝسُ ايػٓاٖ ُط املطعُٕٛ
ٜأب ٢إٔ ٜٓاِّ
يف ظ ّ٬املكيِٙ
أخبٔطٜ ُٙ ٚا ضؾام ايسَّ ٚا٭ٚداعَ
ٚاسبعَٕ ازبٌُِٝ
أْٓا ْبين ْٚؿعٌُ أضًعًا سطٓ٣
 ٫ٚؽبب ٛايؿتٌِٝ
أخي ُٙ ٚأْٓا َٔ ؾاضعَ ايريَٛىٔ
ٟ
منض ٞعب َٛشاىَ ا٭بٝضَ ايؿذط ٓ
يف ٗ َط اسبكٍِٛ
م
أخي ُٙ ٚأْٓا ئ غبصٍَ اييقَ ٛ
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يف زَٔ ٔ٘
 ٫ٚسعَٕ ايٓدٌِٝ
أخي ُٙ ٚأْٓا
ــ َٔ أدٌ إٔ ٜػؿ ٛقًً٬ٝـ
غٛف ْطََ ٞا تبكٍ َٔ ٢شََا ٔ٤ايطَٓ ٚ
ح
نْ ٞػع ٢إىل سضَٔ ازبً.ٌِٝ
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قصيد ُة العطز
"إىل دإ باتٝػت غط")1(ْٟٛٚ

1ــ
ت
و ٜا قاسيب َا اْتبٗ َ
يعًٍ َ
خ َع ضا٥ش ٕ ١عاب َطِٙ
إىل ِ ٚ
و يف ضعؿ ٔ١املٛتٔ
يعًٍ َ
ت ز ٕٚانرتاخٕ
غازض َ
إىل ضؿٍ ٔ١اٯخطَِٙ
()1

دإ باتٝػت غط :ْٟٛٚبطٌ ضٚا" ١ٜايعطط" ايـيت نتبٗـا ا٭ملـاْ ٞباتطٜـو
ظٚغهٓسْ ،ؿٍـص دـطا ِ٥قتـٌ َتتايٝـ ١ضـ ٓس أمجـٌ ؾتٝـات َسٜٓـ ١غـطاؽ؛
ستٜ ٢ػتدًل َٔ أدػازٖٔٓ أنجط ايعطٛض ايطبٝع ١ٝنُا.ً٫
66

يعًٍوَ مل تٓتب ِ٘ يف اظزسا َّ ازبٝا َع
ح ٓ ٜٓع بطا٥ش ٔ١ايٓؿَٞ
ر دط ُ
إىل َ ِٖٚ
يف عتُ ٕ ١غا ٔز َضِٙ
أْا شيو ازبطحُ ٜا قاسيب
ت ٖٓاىَ
إشِ ٚيس ُ
بعٝسًا عً ٢ؾا  ٧ايكٗطَ
 ٬تعصُٓب ُ٘ عٓ ٌ١غا٥طِٙ
ؿً
ٌ ايسٜٛىٔ،
َٚا نا َٕ يَ ٞجٌ ن ٓ
ٚنٌ ايياغٝحٔ ،نٌِّ ايطٛٝضَ
ِّ
ٚنٌِّ ايٓباتاتٔ
إٔ أتٓػٓ َِ ضا٥ش َ١ايؿذطَ
يف بًست ٞايطٍاٖطِٙ
 ٫ٚأ ٕٓ أؾ ِٓ ؾٛاض َع ٜاؾا
ٌ سٝؿا
ٚنطَ َ
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 ٫ٚؾٗك َ١ايؿُعَ يف ايٓٓاقطِٙ
ؾكس ؾطٓزتين املطانبُ
يف غطب ٔ١ايعُ ُِ َط
أعُ ٢أقِٓ ٚأبهَِ
ـ ب ٬شانطَِٙ
ستٓ ٢أعَ ٝ
 2ــ
خَؿٔٝتُ ايطؿٛي،َ١
ب اٱعاؾٔ١
نإَ سًُ ٝ
ميٮ أْؿ ٞبصانط ٔ ٠ايصٍِّٗ
ح ايبٛان ٞعًٖٞ
أشنطُ َْ ٛ
سِ٘
نإٔ ضٜاحَ ايٖٖٓ ٣ٛبٖتٔ ايباضَ َ
عًَ ٢جٌَ تًوَ ايطٍؿٛي،ٔ١
ٜا دإُ،
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ش ِ٘
تٓتشبُ ايَٓٓاَ ٥
ت ضٛعَ اهلَبَأ٤
تؿطٓغ ُ
أؾِٗ خٜ٬اَٟ
شِ٘
أضعبين أ ِٕ أعٝـَ ب ٬ضاَ ٥
ذ َاٌَٖ
أْا ايٛي ُس املتذصٓض يف ع َ
ـ بَ ٬عبَلَ ايبًَٝػَإِ؟
ـ أعُ ٝ
نَ ِٝ
دؼَ ايطٓاَّ
َْ ٌٖٚعَعُٛا َٔ زََْ ٞطِ ٔ
ن ٬ٝمت ٖط عً ٢خا ط ٟعَػِكِٕ٬؟
نأِّْ ٞبكاٜا زخَإِ...
أتصنطُ ٜا قاسيب
ذ داَ٤ىَ أخٛتُوَ "ايطٍٝب"َٕٛ
س َ
يهٜ ٞهتُُُٛا ايعط َط ؾٝوَ
يهٜ ٞػطقٛا ؾضٓ َ١ايضٖ ِٔ٤ٛ
َٔ ِٔ ُظضِقَ ٔ١ايهَ ِٗطَََإِ؟
69

أَا ظيتَ تصن ُط ضا٥ش َ ١ايػٝغٔ
ذ أقأبعِٔٗ ٜا قسٜلِ؟
ب َ
أْا مل أظٍِ أتٓؿٓلُ أقٛاتَُِٗ
ذ َزغٗٛا اشبسٜعَ١
س َ
يف نأؽَ ٜعكٛبَ
عاض ِٔ َٔ ١ً ٜظ ٍَ٬اييٜلِ
ح شٜٓايو ازببِّ
ت ضٚاُ ٥
ٚظًٍ ِ
د ُع ضٚسٞ
تٓ َ
ٚيهٓٓين َا ضًًََْتُ ايطٍطِ ٜل
3ــ
ت إثطَ املهٝسَ َٔ ٠ا ٔ ٤عهٍا
تٛضأ ُ
زبأت يصنط ٣املػاض ٔ٠يف بٝت سبُِ
ت ضا٥ش َ١ايػاضَ يف ايتٓ٘ٔ ٝ
تٓؿٓكْ ُ
71

غبعَ غٓ ِ
ذ
يه ٞأَدِ َُعَ ايعططَ َٔ غؿ ٠ٔ ٛاسباملذِ
ح يف مخطٕ٠
ٚأختكطَ ايطٓا َ
مجٍعتٗا ؾؿا ُٙا٭ْذِ
ر زَّ ايؿٓٗسأ٤
ت أضَ ٜ
َعد ُ
بطا٥ش ٔ١ا٭ضضَ
ؼ قس تٓاَث َط
ت إىل يَٛت ُ
ث ِٓ زيؿ ُ
َٔ ضٚح دسٟٓ
ت
ٚمحٍُتُ أٜا ََُ٘ ايبا٥ػا ٔ
بعط َط اشبعاَ٢
ٚمثٓ ١خُبٝع ٌ ٠يف ضًٗٛعَ ايٝتاََ٢
ت هلا غٛغٓاً
أضؿ ُ
ب ضا٥ش َ١ايعؿلَ
ن ٞأقاض َ
يف ؾذطَ ايػٓٓسٜإِ
70

ٚمجٍعت ضٛعَ ايبٓؿػرَ
يف ْهٗ ٔ١ايععؿطإِ
ٚمل أْؼَ ْؿش َ ١قؿكاؾٕ١
ْػٝت ظًٍٗا يف اغرتاب املهإِ
4ــ
 ٟإشًا يف زَٞ
يس ٓ
 َٔ ْٔ ٚعب ُري
ح
ٌ عً ٢قٗ ٔ٠ٛايطَٓ ٜ
ُٜط ٗ
َٔ غ ٕ١ُٝداضسِ٘
َٚا ظيتُ أحبحُ
ـ
يف دػ ٕس أْٗهت٘ ايعٛاق ُ
ُٜ ٟػٓٓ ٞيطا٥ش ٔ١اسبعَٕ
سعِ َٕ ْا ُ
عٔ ُ
سبِ٘
يف زَعيت املا َ
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تهاسُذ
إشًا  ..غأ ريُ عب َْٗ ٛاٜيت ََٜٛاً
ح
ٖٚص ٟايٓؿؼ غٛفَ تعُ ٜ
َا أسػػتُ٘ َُٖٚا
ٚيف ْعمُ قُٝلُ ايطٓٚحَ
غٛف ُٜػازض ازبػَُا
ٚقًيب املٛد ُع املهًُّٛ
ف ُٜعاْلُ اسبًَُْا
غَ ٛ
إشاً غأ ريُ عب َٛايضٓؿٍ ١ا٭خط٣
أض ٣سٛي٥٬َ ٞهً١
73

بأدٓش ٕ ١أثريِٜٓ٘
أعاتبِٗ:
ٌ َٜٛاً
أْا مل أستؿ ِ
بؿذ ُط َكسغ ٓٞايطٚحَ
يف أؾطاحَ أَػِٓ٘ٝ
ب اسبكٌَ
ٚمل أسضِٔ تطا َ
مل أضغِِ عً ٢ازبسضإَ يف عهٍا
قٔبا اَطأ ٕ ٠دًًِ٘ٝٝ
ٚمل أعج ِط عً ٢ؿٌُ
بعُ َط ايٛض ٔز ٜؿبُٗين
ٌ ظًُ َ ١املٓؿ٢
يٝؿعٔ ُ
ت خطاؾِ٘ٓٝ
سهاٜا ٕ
ٚمل أضضعِ سًٝبَ ايكُحَ
يف أسضإَ غعِٜٓ٘
74

 ٞا٭ظٖاضَ
أَا َٔ ًَٗ ٕ ١ن ٞأغك َ
يف سًُُٞ
يعًٍ ٞأٚقغ ا٭ٚضامَ
يف ضٜ٩ا خطٜؿِٓ٘ٝ

***
أض ٣سٛي٥٬َ ٞهً١
بأدٓش ٕ ١أثريِٜٓ٘
َٚا يف ايٓؿؼ
غ ُري ظ ٍَ٬أَِٓٓ٘ٝ
ٚيهٖٔ ايطٖز ٣املؿتٛحَ بابًا يٝؼ ًُُٜٗٗا
ُٜٚػًل زْٗٚا ايطٗدع ٢إىل زْٝا تُشاٚيٗا
ٚتٗؿ ٛعب ٛنطًَٗا ..ؾ ٬تطق٢
ٚتػؿ ٛيف حبريتٗا ..ؾ ٬تُػك٢
َٚا يف ا٭ؾ َل غري ايه ٠ٓٛايبٝضأ٤
75

ذبذب غَٖ٤ٛا عٓٗا،
ؾتؿبع شاتٗا يَٛاً،
ٜ ٫ٚبك٢
ظٌ ُٜطُُٗٓ٦ا
ٍّ
غ٣ٛ
ت ميٮ ايسْٗٝا:
ٚقٕ ٛ

تعايَٚ ..ِٞاضدعٔ ٞعبٟٛ
ٚتُٛبٚ ..ٞازخً ٞايؿطزٚؽَ
سَٝحُ ايٖٓؿؼُ  ٫تَؿك٢
ــ أَا َٔ سبع ٕ ١أخط٣؟
أَا َٔ طؾ ٕ ١نٜٓ ٞعط املٓؿ ٗٞئًَ ٛ؟
ت َعَ ايهَؿََٔ؟
أَا تػتأخطُ ايٖٓؿؼُ ايٍيت ُٚيس ِ

******
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إشاً ..

غأملً ُِ ا٭ؾٛا َى َٔ زضبٞ
ٚأَدعٌُ ٖذع َ ١املاضذَ
ضاب ََٔ ً١ٝايعُؿِبٔ
ٚأظض ُع قكٓ ١ايتٓاضٜذَ يف ضٚسٞ
ٚأْعع ؾضٓ ١ايٓػٝإ َٔ قًَيب
و ؼباقطْٞ
ٚيهٔٓ املس ٣اجملب ٍَٛيف سً ٕ
ٌ َا سٛيٞ
غٛا ْز ن ٓ
ْٚؿػ ٞيف زُد ٢ايعًََِ
ٖٚصا ايكيُ ٜطؾعين إىل ايعَ َس َّ
ب َ ٫ٚا ُ٤
ٚؾٛم ايك َي  ٫عؿ ْ
ؾْ ٖٓ ٬س تػاظيين
ط
 ٫ٚتأت ٞيتعضعَ ٚضز ً٠يف ايكش ٔ
ظبُ٤٬

*****
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ـ ٖٓا بْ ٬بضُ
أعُ ٝ
ضأٜتُ ايكًبَ
عُكِؿٛضاً َٔ ايؿٖذ َٔ
ت ؾريٚظُ
غَصَا ُٙقُ ٛ
ح يً َؿَٓ َٔ
ٚمحًٍُ٘ أغاْ ٞايطَٓ ٜ
ؾػازضْٞ
ب ايسٓٔ ٚز ٚايعؿ َٔ
بعٝسًا عٔ تطا ٔ
ٖٚا َّ عً ٢غذٓٝت ٔ٘
ٜكبٌُٓ ظٖط َ٠ايتؿٍاحَ..
ح دًًٞٝ
ٍّ
ؾِٗسَ ايًٍٛظَ يف غَؿ ُ
ٌ مخط َ ٠ا٭عٓابٔ
ُ ٜٗٓٚ
يف نطُّ خًًٞٝ
ٍّ
ٜٓاد ٞدسٓ ٠ايعٜتَٕٛ
ميض ٞعبَٖٛا خُِٔكا
78

ٜٚػس ٚاعُٔاً ْؿٛا َٕ
نًٜ ٞك ٞذبَٓٝت ُ٘ عً ٢ا٭قك٢
ت أغًٓ١ٝ
ٜٚطغُِ آخ َط اشبؿكا ٔ
ٚميٮ قٛتَ٘ سٔطقا:
ٖٓا غأَٛتُ َ ٫ ..ج٣ٛ
غٔ ٣ٛا٭ضضَ ايٍيت أِٖ٣ٛ
تطاب ،ٞضغ َِ بطِزٔ ايٓٓؿٚ ٞايتٓٗذريَ،
ٌ ٚايتٓسَريَ،
ضغَِ ايكت َ
ٜبك ٢عؿك َٞا٭ق٣ٛ
ٚقسغ ٞدٓٓ ١املأ٣ٚ

******

_ ٚؾٝضُ ايطٓٚحَ؟
أْ َٜٔأ ٣عٔ ازبػسٔ
ايٍص ٟأضٓآَ ُٙؿاُٙ؟
ت سها ً١ٜعذباً
_ مسع ُ
ح
ٖٓائوَ يف أقاق ٞايهطٌََ املبشَ ٛ
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ث ِٓ غعاي ١تػع ٢إئ٘ٝ
تباضىَ اهلل
ذبٛى ايؿِّعط أضزً١ٜ
نإٔٓ ايؿٓاع َط اجملًُُِٜٓٗٝ َٕ ٛا عً ٢غسٔٔٙ
ٌ َٓؿاُٙ
ؾتػس ٚظ ٖ
نأ ٕٓ اسبعِ َٕ يف زَٔٗا خطاٜا ُٙ
َٚا ْعفُ اهل ٣ٛاملصبٛحَ يف ايعٓٝذَ إُٙ٫
ٖٓا َى غعاي ٌ ١ثَهً٢
تُشسِّثُٓا عٔ املاض ٞايٍص ٟعاؾتِ سهاٜاُٙ
عٔ ا٭ ؿا ٍَ قبٌَ أٚاِْٗ نيٚا
عٔ ايؿٗٗسأ٤
سذَ طب ِٖٝايرئَ ٛى ٜسؾُِٓٗ
ذطُ
ؾٝطً ُع سٛيَِٗ ؾ َ
ٌ ؾا ٔعطَْا ظَٖ ٛض ا٭ضضَ
ٚتعؿلُ َج َ
سذ ٜطؾٗٗا املططُ
81

ٚتبٗذُٗا بٓؿػذٌ١
ُٜٚشعَُْٗا قطاضْ
ٖ ٓس ُٙايػٖ َؿطُ

*******

 ٨املٓؿ ٗ
ٞ
ععٜع ٟايكاض ُ
ت عُكؿٛضًا
إ ِٕ ؾاٖ ِس َ
ف ٚازٜٓا
 ِٓ ًٜاسبعِ َٕ َٔ أ طا ٔ
ٌ غعاي ٕ١بٝضاَ٤
تظ ٓ
ٚإٕ أبكط َ
ح يف بَٛازٜٓا
تػط ُ
ؾد ِص َٔ ؾٔعط َٟايػَايف
بٓؿػذ ً َٔ ١ا٭سعإِ
ط َكيٕ٠
ٚضعٗا ِ ٚغ َ
عً ٢ق ُي ب ٬عٓٛإ
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حاشي ٌة عمى كذبةِ َن ِيسَاى!!
()1
نَصَِبَٓا ع ًَِٓٝا
اؾ َرتِٜٓا عًَِٛ َْ ٢ضَؽَ ايعٔؿِلَ
عَاَاً ؾعَاََا
ًٖٓ٦ٝا يٓا عُ ٝس ْٝػإَ
م سٔكْسٔ ايكٗسَ ٚض
عبًُ ُ٘ ؾَ ٛ
ٚغَاَا
دسٜط َٕ ٚعبُٔ ب٘ٔ
م غَُاََا
ش ِبطَ ايَٓؿا َ
نِ ضغَُِٓا ٔب ٔ
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يتشبٌََ أضضُ ايعُطٚب ٔ ِٔ َٔ ١سًُْ َُٔٓا
عع ًٚ ٠خُعاَ٢
نصَبِٓا ع ًَِٓٝا
م بَ ََ ٬ططُ
ٚنٓٓا سها ١َ ٜبط ُ
ب
ؾاغتشاٍَ اشبَكٔٝبُ ايكَؿُٔ ٝ
يَ َسِٜٓا ضٔطاََا
()2
خَسَعِٓا بَطا َ٠٤أ ؿائٓا
إش تطنْٓا بٝاضَ ايٝكذِ
ٚسذ ظعَُِٓا يَُٗ ِِ أ ٖٕ ثًرَ ايؿُٖاٍَ
أؾسٗ بٝاضًا َٔ ايَٝاغَُذِ
ؾٝا يٝتِٗ ٜهؿٔؿ َٕٛاشبَسٜع َ١
قبٌَ اي َػطَمِ
83

ٜٚا يٝتِٗ ٜهيَٕ ٚ
عً ٢ؾؿ ٔ١ايؿُٓؼَ أغًٓ١ٝ
م اسبًَِْ
ٌ إٔ ٜػط َ
قب َ
شِٔ٥بُ ايػَػَلِ
()3
خَسَعِٓا ََدَا ٔزعَ ظٚدَاتٔٓا
ف عطٛضَ ا٭َاْٞ
سذَ نٓٓا ْط ٗ
عً ٢غ َرئٖٖٔ
ٌ ْع َ٠ٚأعُاضَْا
ْٚؿع ُ
يف اْتعا َض يَٗٝبٕ
ب َٔ بَع ٔسٖٔٔٓ
غٓٝؿ ُ
ْٚبشحُ عٔ َْشًِ ٔ١ايعُِٗطَ
ظبطٚ ٟضا َ ٤غَطابٔ ايطٓسٝلِ
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سبطَٜلِ
ًُْٚكٔ ٞبٓا يف أتُ َٕ ٛا َ
ٌ اجملَاْذَ
ْؿٓتـُ َج َ
ت
عٔ بػُ َٕ ١عَب َط ِ
يف غبَاضَ ايطٍطٜلِ
()4
ضن ِبَٓا قطاضَ اي َػطَِٜبٔ
زعْٛا ُ ٙيًٖٓدِبٔ
م استضاضَ ايطؾامِ
ؾَ ٛ
ت ظ ٍَ٬غب ٌَٝايعٔطامِ
ٚذب َ
ذ زَؿ َل
نصبِٓا عًٜ ٢اغَُ َ
ٚقًٓاْ :عٝسُ ايطٖبٝعَ
ؽ َٔ ْٔؿَامِ
عًَ ٢ؾطَ ُ
نصَِبَٓا عً ٢غعٕٓ٠
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ٚضقَكِٓا
عًٚ ٢دعَ اَطأ ٕ ٠يف دٔٓذِ
نَصَِبَٓا عًَُٔ ٚ ٢
ز اسبٓذِ
ٜتًٚ ٣ٓٛضا َ ٤غٝا َ
ٚضُسِٓا ًْؿٍلُ
ذ َع دَُِطا
سطَبٔ اي َع ِ
َٔ َ
قطِْا ُْبسٓ ٍُ بايبٓسق ١ٔ ٝحبْطًا
ٔ ٚ
و ٔؾعِطا
ْٚػع ٍُ َٔ زؾ َرت اٱؾْ ٔ
ْٚطد ٛيكا َ٤ا٭سبٓٔ١
نايعاؾكذَ ايهػَاىل
ْعُ ٝس ادرتاحَ ايبُطٛئ١
عاقؿ ً َٔ ١سطٚفٕ
بٛد٘ ايػٓٓذِ
ـ يف آخطَ اي َهأْؽَ:
ْٗٚت ُ
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تَشٝا ؾًػطذُ
ذبٝا ؾًػطذِ
()5
نَصَبِٓا عً ٢يػَ ٔ١ايضٖازٔ
ذ ضأِٜٓا خطٜـَ ايبٔ ٬ز ضبٝعَا
س َ
هلل
نصَبِٓا عً ٢ا ٔ
سذ قتًَْٓا غَ٬اً
 ٬ضَضٝعا
ٚنٗ ٚ ً٬ؿ ً
خسَ ِعَٓا املآشَٕ
دعًَٓا اخضٔطاضَ ايتٖػابٝحَ أمحطِ
ذ َ
س َ
ؼ ْٗتـُ:
زخًَْٓا ايهٓاَ ٥
اهلل أنيِ
ـ قَس ٣قٔٛتَٓا
ْٚرتى خً َ
87

قؿكؿًا ٚخٛا َُّ ٤طٜعا
()6
نصَبِٓا عً ٢ايؿُٓؼَ
ٚايٓذِ َِ ٚايػَِٝ
ٚايؿذ َط ٚايعٍٗ َط ٚايعكطَ
ٚايٖٓٗ َط ٚايطٍريِ
().....
َٚا ظا ٍَ يف ا٭ؾلَ
ـ َُ َػٜ ١ٕ ًُِٝػتع ٗس
ُ ٝ
يتدض ٖط أٖٚآَُا،
يٝؼَ غريِ
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عمى سَ َفزٍ
1ــ يوم للسّماء:

غُٝيت تكعسُ اٯ َٕ ؾٛمَ ايػَّٛٝ
ب ايهٛانبٔ
تػاؾطُ قَ ٛ
ٌ قبًتَٗا ايٛاعٔسِٙ
تطغ ُ
ض سعَْاً
ؾتبعحُ يف ا٭ض َ
بعطضَ املسَ ٣ا٭ضسبٔ
ٚيهٖٔ تًوَ ايػُٓا َ٤ايػٖعٝسَ٠
ؼ ظٜٓتَٗا داٖسَِٙ
تًَب ُ
َٛضُ ؾطستَٗا بايٓٗذَّٛ
تُػ ِّ
مت ٓس يػاْاً ؾكًٓٝا ٚتٗعأ بٞ
89

ب قَيب
ٚتضشو ضشه َ ١قً ٕ
أَا نا َٕ ٜهؿ ٞسٓذُ ايضًٖٛعَ
ب ٜكطرُ:
يه ٞتَػُعٔ ٞايكً َ
 ٫تصٖيب؟

2ــ يو ٌم للعناق:

متسٓ ٜٔؾٛقاً شضاعٝؤ
ٌ ٚا٭َهِٓ٘
يٮٖ َ
تضُٓذ يًكًبٔ باباً..
دساضاًٚ ..عبً َ ١ؾٛمُ
مت ٓط قباسًا عً ٢غٛغِٓ٘
ٚعكؿَ ٛض شنط ٣تػًٍ َل ُؾبٓاى قًبٔؤ
نٜ ٞػهَِٓ٘
متسٓ َٔ ٜؾٛقاً شضاعٝؤ يًُػتشٌَٝ
ح "ايٛيسِْ٘"
ض عبٛىٔ َٔ ؾط َ
يرين َ
91

شضاعاىٔ زف ُ٤دٓاس َ
ذ
ٜػتذُعا َٕ سٓإَ ايهُإَ
عً ٢ؾؿ ٔ ١ا٭ظَِٓ٘
ؾٌِٗ ْ ٔػَٝا سذَ شابَ ازبُاٍُ
عً ٢مشعَ قسضُ
ضَِٓ٘؟
ت إِٔ أس ُ
دباغط ُ
ب ٔعَٓامَ ا٭سبٓ،١
ٔ ْ ٌِٖٚػَٝا ،يف هلٔ ٝ
ٜا سًَُْٛت ،ٞظََٔ ايؿٓٝطَِٓ٘؟

3ــ يوم للحديقة:

ؼبٝط بو ا٭خض ُط
م دساضَ املهإِ
ـ ؾَ ٛ
املتعطب ُ
تطٚسذ سٓٝاً
ط سها ١َ ٜسب
ٍّ
نعٌٓ ؽب ٍ
عًٚ ٢دعَ ايػٓسٜإِ
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دب٦ٝذَ ..متؿ َ
ذ
ذ عًَ ٢كع ٔس اشبٝعضإِ
أ ٚدبًػ َ
تض٦ٝذ با٭ظضم املتسؾٍل
ٌ قكٝس َ ٠عؿلُ
دػطاً أ ٓ
ٌ عصبَ ايبٝإِ
تطتٓ ُ
ٚأْتٔ ٖٓاىٚ ..قًيب ٖٓا
أٖٓ ٚاىَ
ٜطاضزُ ٚعسًا ب َِ ٖٛيكا ٔ ٤اسبسٜكٔ١
ٌٖ تصنطَٜٔ؟؟
 ٌٖٚغٝعٛز ايعَإِ؟

4ــ يو ٌم للقدَر:

 ٫ٚب ٖس َٔ غَؿ ُط
ذ
ذ ا٭ْ َ
ٜؿططُ ايكًبَ ،قًبَؤ ،ب َ
ذ اسبٓذِ
ٚب َ
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 ٫ٚب ٖس َٔ ََ َط ُط
ػبعٌُ ايطٗٚحَ ،ضٚسَؤَِْٗ ،طاً
ؼب ٗٔ إىل َ ٌ٥ٛا٭ض َظ ٚايٝامسذِ
 ٫ٚب ٖس َٔ بَ َؿطُ
ميً ٕٚ٪ؾطاؽ اسبهأ١ٜ
ت نايٝكذِ
بايصٓنطٜاتٔ اييت أقبش ِ
 ٫ٚب ٖس َٔ غَكَطُ
يف ضًٛع ؾتّ٢
سٓبُ٘ َجًُا تعًُذِ
 ٫ٚبسٓ َٔ ق َسضُ،
ٟـ
ت ــ غٓٝس َ٠ايٓأ َ
َجًُا قًْ ٔ
ب
ٜؿض ٞإىل أَٓٝات ايسضٔ ٚ
ٚؾِٗ ٔس املؿاٜٚطَ
ضغَِ اْكضا ٔ٤ايػٓذِ
ٚإِٕ نإَ  ٫بسٖ أٜضاً
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ؾ ٬بسٖ َٔ عُُُطُ
ُٜؿطَحُ ايكًبَ..
ُٜٓكٔؿين َٔ سبٝبٕ ضٓ ِ
ذ
ح َا متٓعذِ
ٚميٓ ُ

5ــ يومٌ للبحر:

ب ؾٛقاً
تؿسٗىٔ ي ٢ًٝإىل ايكً ٔ
تكريَٛ ٜٔد َ ١حبطُ
ذب ٓٔ إىل غُطٜ َٔ ٕ٠سٜٗا
تُكًٍذ خاؾع ً ١يطَ ٛٝض اسبٓذَ
ف عًَ ٢كًتٗٝا
تط ٓ
أسكًٍا ٖٔ َٞايبشطُ
نٝـ إشًا تصٖبذ إيِ٘ٝ؟
و يف زؾرتَ ايؿٓعطَ
ٚتٓػذَ أَٓ ٔ
ن ٞتصضيف اسبطفَ ٗطاً
94

عً ٢قسَِ٘ ٝ
ٚنٝـ إشًا تصٖبذ إيِ٘ٝ؟
ٚيف ايبا ٍَ ٚع ْس بإٔ ْتُؿٓ٢
عً ٢ؾا  َ٧ايطٌََٖ
ْٗص ٟقًً٬ٝ
م أقابعٓا
ٚؼبه ٞعٓا ُ
َا يس!!ِٜ٘

6ــ يوم للغيوم:

ت غ َّٛٝا٭قٌَٝ
قطأ ُ
ح بأغطاضَٖا
تبُ ٛ
ضأٜتُ اقؿطاضَ ايػطٚبٔ
ٜػٜٓٓٚ ٞكب ُؼ يف سصضُ
ش ٌَٜآثاضَٖا
سعِْٔٗا
ت يف ُ
تٗذٖأ ُ
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ؾطس َ ١ا٭ض َ
ض
ت أ ٚاضَٖا
تكض ٞيصاشا ٔ
ٚيه ٖٔ أضضٜ َٞا غُٝيت ائب ْهطَ
تطُْ ٛإيٝؤ
ت أظٖاضَٖا
ٚتؿه ٛاْهػاضا ٔ
ؾعٛز ٟإيٗٝا
ٚي ٛقطط ًٚ َٔ ٠قَاٍُ
تعيع ٍُ قشطا َ ٤قسض..ٟ
دجٓيت
ٚتٛقغ يف ُ
ح إعكاضَٖا
ضَ ٚ

7ــ يوم للقهوة:

مل أ ِمن
أْا ِ
ن ٞأض ٣ظاَ ٥ط اسبًَِ
ٜط ٟٛاملػاؾاتٔ
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بذَ املٓايف ٚبذَ ايب٬زِ
ٚيهٓٓين قس ضأٜتُ
بعذَ ايتُٓٓٞ
َٚا ثَ ِٖ َعذعٌ٠
ؾايًٝاي ٞرببٓ ُ٧مجطتَٗا
ت قُتٔ ايطَٓازِ
ذب َ
ٚنٓتُ أض ٣سًُٛتٞ
ذبتػ ٞقٗ ٠َ ٛاشبَكِبٔ
يف سضَٔ أسبابٔٗا املتعبذَ
نٌ ٚازِ
ٚتعض ُع ْٛضَ احملبٓ ٔ١يف ِّ
ٖٚا أْا شا أحبحُ اٯ َٕ يف قٗٛتٞ
ثِ أقطرُ:
ت غُعازِ!!"
"باَْ ِ
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 8ــ يوم للقمر:

عً ٢تًٍ ْٕ َٔ ١عٜـ ازبٓٛبٖٔٓ ..ا تػٗطِٜٔ
تض٦ٝذ يًَٝؤ َٔ قُطُ
ػبعٌُ اجملسَ ظًٍاً يصانط ٔ٠املتعبذِ
ب َٔ ايؿٓا ٟميٮ قسضَى بايؿٓٛمَ
ٚنْ ٛ
مجعْ َٔ ا٭قطباٜ ٔ٤ػٓٓ َٕٛنٜٓ ٞػذٛا
َٔ ع َٕ ٛٝاملس ٣عٛز ً ٠يًعَٓإَ ازبٌُِٝ
و ٜا قُطًا ٜػتض ُ٤ٞب٘ٔ
عؿكت َ
ٌ اشبًٌِٝ
ٌ سٝؿا ٜٚاؾا ٚيُ ٝ
يُ ٝ
ٌ عًٚ ٢دعٖ ٞاُ٥اً
ُٜط ٗ
ٜا تُط..٣
بعس َٜٛذَ؟ ؾٗطَٜٔ؟ زٖطَٜٔ؟
ْطدعُْ ..طقلُْ ..ػٗطُ
ب نٛبًا َٔ ايؿاٟ
ْؿط ُ
ف ٔ ٤سض َٔ ازبًٌِٝ؟
يف ز ِ
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 9ــ يو ٌم للجبل:

نُا ٚقعُ أغٓ١ٕ ٝ
ف ٔ٤ايكٖس ٣املطِّ
َٜػتعٌٗ بس ِ
تػتسؾ٦ذ حبضَٔ أبٝؤ
ٚتًُكذَ تًوَ ايضؿري ٠يف ؾطحُ
ـ سعِٜٔ
ؾٛمَ ٔنتِ ٕ
م املس ٣اسبطِّ
ٌ املرتٓب ُع ؾَ ٛ
ٖ َٛازبب ُ
ذ
َٜؿطبُ قيَ ايٖٓٚ ٣ٛا٭ْ ِ
ف ٜٓدًعُ ايكًبُ َٔ قس َض ٔٙ
غسًا غَ ٛ
عٓسََا تصٖبذِ
أْا أعطفُ ايك ِٗ َط
ت سعَٕ ازبباٍَ ايعٓٝسٔ٠
عاُ ٜٓ
سذ تػازضُٖا ريُٖا يف ظ َّ٬ايػٓٓذِ
ذ ٚزعُتُ٘
ٌس َ
غًٝينَ عٔ دب ُ
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ذ ع ٓؿـَ يف ايطَٚح َْعِيف
س َ
ذ عاْكُت ُ٘
ٌس َ
غًٝينَ عٔ دب ُ
قبٌ عك ٕس ْٚكـٔ
يُٝض ،َٞيف عذٌُ ،يكطاض ٔ ٠ستـٔ
غًٝينَ عٔ دبٌَ ايٓٓا َض
ت عً ٘ٔ ٝا٭َاْٖٞ
سذَ خًع ُ
ٌ عكٛزٕ نجريِٙ
قب َ
و اهلل!!
ي ٔ
أ ٜٔغتًُكذَ يف ايػسٔ
تًوَ ايضٓؿريِٙ؟؟

 01ــ يوم للعودة:

غأسًٔ ُل شَقين..
أضفٗ نجريًا َٔ اي ٔع ْططَ
011

أستؿٌُ اي َّ ٛٝبايعٛز ٔ ٠املؿتٗأ٠
سطِق ٕٚ ١اْتعاضِ
َػُٓػ ً١بًَعُ ٢
ٚغٛف أَؿٓط ؾَعطٟ
و املجِكَ٬تٔ بؿٛمَ ايؿٔطَام
ف أ ٕٓ أقابعَ ٔ
ٚأعط ُ
غتًٗٔ ٛب ٔ٘ سبعً١
ٌ إِٔ تطمت ٞيف ضًُٛعٞ
قب َ
سهاُْٛ ١َ ٜضُ ْٚاضِ
إشاً
ب يف هلؿ ٕ ١يًُطاضِ
غٛفَ أشٖ ُ
٭غتكبٌَ ايضِّشه َ١ايكٓاؾِ٘ٝ
ٌ ٜتسؾٍلُ
ٚأضْ ٛإىل عػَ ُ
ف اشبابِ٘ٝ
َٔ ط ٔ
ٚيهٓٓين ؾذأً٠
يف اضتباىٔ ايػٓطٚضَ
010

ت يف سبعٚ ٕ١اْه َػ ِطتُ
تطزٓز ُ
عً ٢زَع ٕ ١غا ٔؾَِ٘ٝ
ت أْػ..٢
أْا يػ ُ
ٚيهٓٓين قس ْػٝتُ بأْٓا اؾرتقْٓا
ٚأْٓا غطٜبذَ نٓٓا
ٚأ ٕٓ ٖٓاىَ سبٝباً
غٝؿطحُ ،بايطٓغِ عٓٓ،ٞ
ٜٚأنٌُ َٔ ٔعَٓبٔ ايسٓايِ٘ٝ

012

بوحُ دِفمى

ت ُٖٓا"؟
"أأْ ٔ
قًتُ يف ٚيٕ٘
بع َس سًُُْذَ
ٜهتٓؿا َٕ سٝاتَ َٞجٌَ ايكٖس٣؟
أميهُٔ ي ٞإٔ أقسٓمَ
ت اسبسٖ
إٔٓ ايب٬بٌَ ن ٖػ َط ٔ
بذ اسبسٜكٚ ١ايػٓٛضَ
ٌٖ د٦تٔ َٔ عطؿٞ
013

ٌ عً ٢ايؿذطَ َٔ هلؿ ٔ١ايٓاَٟ
ن ٞأ ٖ
عب ٛاملس٣؟
ٚنٝـ زيؿتٔ َٔ اسبًَِْ عبٟٛ؟
أدا٤ت ٜساىٔ
يه ٞمتػشا عٔ دبذَ ايكباحَ
استضاضَ ايٓٓس٣؟
ٚنٝـ ٚقًتٔ بطغِ ايعػانطَ
ٚايصنطٜاتٔ ايعٓٝسِٙ؟
ت بطقاً ٚضعساً
ٚنٝـ دباٚظ ٔ
ٚيَٓٚ ً٬ٝؿٚ ٢شنط ٣قكٝسِٙ؟

*****
و اهلل غٓٝس َ ٠ايٛض ٔز
ي ٔ
ذ تؿتٓشتٔ يف غطؾيت
س َ
ح زٔؾً..٢
بَ ٛ
014

ت سًُاً..
يكس نٓ ٔ
َٚا أمجٌَ اسبًِ سذ دبًٍ٢
ٚسذ عً ٢ؾذ ُط َٔ سٓذُ تسيٍ٢
ت عً ٢هلؿ ٔ١ايبابٔ ظًٍا
ذ ًع ٔ
ٚس َ
ؾأؾطمَ ؾذط ا٭َاْ ٞايؿطٜسِٙ
ٚنِ قس ؾتشتُ يؤ ايباب قب!!٬
ٚنِ خابَ ظٓٓ!!ٞ
ٚنِ نٓتٔ أبعسَ َٔ قططٕ٠
يف مسا ٔ٤ايتُٓٓ!!ٞ
ٚنِ نإَ سًُو ؾُٝا َض ٢ضبضُ ُِٖٚ
ٚنِ نإ بطقؤ َ ٫ط ْط بع َسُٙ
أ ٚضبٝعِ!!
ٚيهٓؤ اٯ َٕ قطبٞ
ذ ٜسٖٟ
ٚب َ
015

بطغَِ شٖ ٍَٛازبُِ ٝع
ؾُاشا  ِٓ ٜٗإشا نٓتٔ ي َٔ ٞدسٜسِ؟
و عٔ تطب ٔ ١اسبكٌَ
غأغأٍ عٔ ٝٓٝ
عٔ عػٌ ايٓٓشٌَ
ت يف دؿ ٕٛايؿٗٝسِ
عٔ زَعٖ ٕ١ذع ِ
ٚقس ضزٓزت قٛتَ٘ ٖسٖساتُ اسبٓادطِ
ٌ ضٚس".....ٞ
"غأمح ُ
أتصن ُط عٓٝا ٔى سكٍاً سها ١َ ٜؾاعطِ()1؟
ملاشا تطًٍذَ َٔ ؾػؿ ٞؾذأً٠
ٌ قاؾ َٔ ١ٕ ٝعتبِ
َج َ
ٌ ؾعطَ ٔى غا٥ب ٫ ٌ١أضاٖا؛
غٓاب ُ
( ٖٛ )1ايؿاعط عبس ايطس ِٝضبُٛز ايص ٟاغتؿٗس يف َعطن ١ايؿـذط،8491 ٠
ٚقس اؾتٗط ي٘ ايبٝتإ ايتايٝإ :غأمحٌ ضٚس ٞعً ٢ضاسيتٚ ...أيك ٞبٗا
يف َٗا ٟٚايطٓز //٣ؾإَٓا سٝا ٌ٠تػطٓ ايكٓسٜلٚ ..إَٓا مماتْ ٜػٝغ ايعسا"
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ٚيهٓٓٗا َٔ شٖ ِ
ب
ت اسبذابٔ ظبَٛاً
ٚأسسؽُ ذب َ
ٚأسسؽُ ذبت ايجٝاب هلبِ
تعاي ٞيهْ ٞؿعٌَ ايٓاضَ
ٜا سًٛت ٞيف املٓايف..
عًٝؤ غ ُّ٬ايكٛايف
ٚيٚ ٞعً ٓٞايضٖٓٚ ٢ايتٓعبِ
ٚمجعُ اسبطبِ

*****

_ "غأشٖبُ" ،قًتٔ،
ت َكتٓعاً بعسُ إْ ٞضأٜتُو
َٚا نٓ ُ
ست ٢أضا َ ٤اسبًَوْ
ٚأْتٔ ايٍيت ؾذ ُط عٝٓٝؤ
ت يوْ
ٜٗتـ بَ ٖٝ :ٞ
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_ "غأَؿ..ٞ
ٌ املػتش"ٌِٝ
ب ب ٞؾاؾع َ
إشا نٓتَ تطغ ُ
ذ سكاً؟
_ أمتؿ َ
ـ غأْػ ٢عً ٢ؾؿتٝؤ نط َّ ٚاشبًٌِٝ؟
ٚنَ ٝ
 َٔ ٬ايكُحَ
ٚٚدٗاً ؽببٓ ٧سك ً
ؼبطغُ٘ َٔ خُط ٢ش٥ب ٕ ١دا٥عِ٘؟
و ايَٛازعِ٘؟
ٚنٝـ غأْػ ٢ظ ٍَ ٬ابتػا ََتٔ ٔ
ََُٜاََ١
 ٫تصٖيب اٯَٕ ..أستاز زؾأَىٔ
شٚب ٞبكسضٟ
ٚن ْٞٛيؿٔعطَٔ ٟسازا
ٚن ْٞٛيكسض ٟاَتسازا
_ أمل ت َط أْٓ ٞيبػتُ ايػٓٛازا؟
و عُط.ٟ
_ غأعطٔ ٝ
ف َٗط:ٟ
_ "أتعط ُ
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 ٧املتٛغٓطٔ
ٖٓا َى عً ٢ؾا َ
سٛض ٫ ٌ١ٜتٓاِّ
ٚظٚدا محاِّ
ٜعٝؿا َٕ يف قؿلُ َٔ ضطاِّ
ٚغٛضْ ٦َٚصْ ٌ َٔ ١غُداِّ
ٖٓاىَ أْا باْتعاضىَ
سذَ ايبٓازمُ تكشٛ
ٚسذَ ٜٓاُّ ايهِّ٬

******

ٌ بعٝسٕ
َضتِ عب َٛيُ ٝ
ٚقايت غَ٬اً.
........
ؾكًتُ :عًٝؤ ايػِّ٬
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ُخطوطُ َي ِدي
ــ غٝس..ٟ

ٖاتٔ نؿٍ َ
و
_َا يٜ ٞسإ..
ٚقس ضشهت ضشهتذِ:
_غٝس ٟيػت أضد ٛايهجري ايصٜ٫ ٟطامِ
عؿط..ً٠
مخػ..ً١
زضُٖذ..
ت يٜ ٞس:ٟ
أَػهَ ِ
ــ  ٫ربـِ غٓٝسٟ
001

نإ ْٗ ُط ابتػاَتٗا أخضطَ ايكًبٔ
ٌ سع ُٕ زؾذِ
َػترتاً َج َ
ناملضٓٝع غطتُ ٚضا َ ٤ابتػاَتٗا:
قًتَُ :ا تؿعطِٜٔ؟؟
سسٓقٜ ،ٞا ابٓيت ،يف خطٛطٔ ايٝكذِ..
ٌٖ تط ٜٔغ ٣ٛظٌِّ سٝؿا؟
غْ ٣ٛعفٔ صبعضٕ٠؟
ٚاشب ٍَٛٝاييت تطأ ايٝامسذِ؟
ٌٖ تط َِٜٔغ ٣ٛزّ أًُٖٜ ٞطام؟
غ ٣ٛقٛض ٔ٠احملََٔ...
إ ٕٓ ٜس ٚ ٟين

***

ٚضعت ٜسٖا يف ٜسٟ
ؾاض ْٗ ُط ابتػاَتٗا يف بٝاضَ اي ًّذَذِ..
000

ٚعضٓت عً ٢عٓس َّ ايؿؿتذِ..

ث ِٓ قايت :أبٜ ..ٞا أبٞ
إ ٕٓ ْٗ َط زَ ٞاملتسؾٍ َل أٜضاًٜ ..طامِ
ٚيهٔٓ ؾذطاً دسٜسًا ُٜطٌٗ
أبٜ ..ٞا أب..ٞ
ٌ قٕ ٝس ظ ٍَ٬اْعتامِ
إ ٕٓ يف ن ٓ

***
ٌ مشؼَ ايػطٚبٔ،
ٚإش يٛسٓتَِ ..ج َ
ضدعتُ أغ ُري عً ٢ؾا  َ٧ايبشطَ
َُعزَسًُٔا بايطؾامِ
ت أؾتِٗ يف ٝؿٔٗا
ٚقس نٓ ُ
سع َٕ غبٌَ ايعطامِ

002

يف انتظار ضفائزيا
ٚؾُٝا ٜط ٣اسبامل ٕٛايٝتاَ٢
ضأٜتُ ب٬زاً َٔ املرئَ١ٝ
متتسٓ َٔ سًُُ ٞاملػتشٌِٝ
إىل ْبضَ غٓبً ٕ ١يف ازبًٌِٝ
أَاّ ع ْٞٛٝمتت ٓس خضطا َ ٤خضطاَ٤
أَؿ ٞؾتُؿ ٞاملػاؾاتُ
متؿ ٞايكًٛبُ ايؿطٜس٠
ٚا٭َٗاتُ ايجهاىل
ٚمتؿَ ٞع ٞغعٓٚ ٌ٠اشبًٌِٝ
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ؾذأ.. ً٠

يف اخضطاض املس٣
ضٕٓ ضدعُ ايكس٣
تًؿتٗ َٔ ٚدع ايػشط
َٔ ٚدعَ ايَِٖٛ
عب ٛايٝكذِ
تًؿٍتٗ..

 ٫ؾ َ٤ٞإ ٫قؿ ِ
ل
نأ ٕٓ ؾ٪از ٟضقلِ
ذبطٜٓت َا ؾ.. ٘ٝ

سعْٕ ثكٌِٝ
ظٌ ٖصا ايػٗازٔ..
ٚعٓٝإ تطتػُإ عًِّ ٢

تصنِطت ظٜت ١ْٛيف ب٬ز...ٟ
ضأٜت ايػعاي.. َ١

004

ظٌٖ ايػعاي..ٔ١

بذ ازبطاح ٚبذ ايضُازٔ
مسعتُ قس ٣قٛتٗا:

نإ عصبًا ٜٓازٟ
"ميٓا َ ٌٜٛاهل ..٣ٛميٓا َٛايٝا

ضطب اشبٓادط  ٫ٚسهِ ايٓصٍ ؾٓٝا"

د ُعُ٘ ايٖٓٗطُ
قساٖا اسبعٜ ٜٔط ٓ
ؼبه ٞأْ..٘ٓٝ

ؾُٔ يًشك ٍٛايبعٝسٔ٠
َٔ يًع ٕٛٝاسبعِٜ٘ٓ
َؿٝت إيٗٝا..

يب املطتع ِس
َؿ ٢قً َ
َؿ ٢ايٓٗطُ ٚايهآ٥اتُ
ٚزَعُ ايٝتاَ٢
005

َؿ ٢دبٌُ ايٓاضَ
يهٓٓٗا تبتعسِ

***
شٖبتُ ٭غأٍَ عطٓاؾ َ١ايٓٗ َط
ـ قطُٕ
عٔ ْك ٔ
َٔ ا٭َٓٝاتٔ ايعذافِ
ت عً ٢ضأغٗا ٚضز ً٠
ٚضع ُ
َٔ عب َري ايؿك ،ٍَٛؾكايتِ:
غرتنضُ غبعاً
ٚذبًُِ غبعاً
يتشع ٢مبا ٔ٤ايبشرئ٠
تط ٟٚايػعايَ َٔ َ١اٗٔ٥ا اسبطِّ
ٌ ازبؿافِ
تطط ُز ظ ٖ
ٚتسَٖ ُٔ ُغطٓتَٗا بايبٓؿػرَ
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و اسبامل ِ٘
تعض ُع قبًت َ
عً ٢ثػطَ ٚضزتٔوَ ايٓاُِ٘٥
ذ ايكطافِ
ٚبعسٕ ٥ص غٝش ُ

***
ٚؾُٝا ٜط ٣اسبامل ٕٛايٝتاَ٢
ضأٜتُ بٓؿػذ ً١يف ازبًٌِٝ
ضأٜتُ ضؿا٥طَٖا اسبا٥طات
تعٚض بطٜس ٟقباساً
ٚمتض ..ٞإىل سًُِ غاضمُ يف اهلس..ٌِٜ
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عَمَى فَزَسٍ مِ ِو كَمَام
 1ــ
ٔبطَقٍ ٔ ١أِْج٢
ز اسبََُاِّ
تػازضُ ُبطِ َ
ت قبٌَ عاِّ
ْأ ِ
ٍّ ب ٬دػ ٕس
ٚسٝساً ،أَيٛبُ ،نعٌ
يف ايعٓسَاِّ
ؼ َ ًٜص ُع ٖصا اشبََٛاَ٤
َ ُٖ ٫ٚ
ٔب ٔع ْططَ اهلَٝاِّ
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 2ــ
ٌ عَاِّ؟
ت َُٖٓا َقبِ َ
أناْ ِ
ذٓٔ ٞايٖٓسَ ٣عَ ِٔ َٜسَٖٟ؟
ر َِ ٜ
أَنإَ ايَبَٓؿْػَ ُ
ت عًََ ٢ؾؿيتٖ
أشاب ِ
ض ٔططَاِّ؟
ب ٚا ِ
عٓاقٝسَ َٔ ِٔ يََٗ ٕ
ٌ نا َٕ ضَأْغٔ ٞعًَََُ ٢دٌََُِ ايكٖ ِسضَ
َِ َٖٚ
ح عَِٔ ٔ ُٔ َ َٚيََٓٝاِّ؟
َِ ٜبشَ ُ
ت اي َػطَاِّ؟
د َطتِ أَِ ٔػَٝا ُ
ئَُاشَا إشًا َٖا َ
 3ــ
ََِٓ ٟؿَٚ ّ٢سٔٝسْ
أَََا نَا َٕ َٜهْؿٔ ٞؾَ٪ازٔ َ
شعَِٕ ايكََٛاؾٔٞ
سبَٝأ ٔ٠ب ُ
ب ََا َ ٤ا َ
يْ َٝهتُ َ
َ ٌَِٖٚنَإَ  ٫بُ ٖس أ ِٕ َِٓ ٜتََٗ ٞاسبًْ ُِ قَِٗطاً
َُٜٚػًِٔ َُٓٔ ٞيً ََُٓاؾٔٞ
009

أََا نَا َٕ َِٔٔ سَ ٍك ٔ٘ أ ِٕ َٜعٔٝـَ ظَإَ ايتَٖٛسٗسٔ
ََٓاً َٚغًَْ٣َٛ
َٚؾَِٗسًا َٖٔٓٓٝاً ََْٚذِ٣َٛ؟
شطَ
ََُِٜٚؿٔ ٞعًََ ٢ؾَا ٔ َ٧ايَب ِ
ض َ َٜسِٜٗا عََٔ ايطّ ِٗ َط
َٜشِهٔ ٞئ َؿ َِ ٝ
ؾٔ ٞؾٔاضَزاتٔ ايػََُاِّ؟
ٌ ايهَ ِػَتَٓأ٤
خذَ َ
ؽ عَ ِٔ َ
ٚأَ ِٕ ُِ ٜبعٔسَ اٯ َ
ََٜٚذًَِ ٛبَٝاضَ ايطٗخَاِّ؟
أَََا نا َٕ َِٔٔ سَكٍ٘ٔ
ت عًَََ ٢ا ُٜطَاِّ؟
أ ِٕ َ َُُٜٛ
 4ــ
َٚسٔٝساً أقَا َض ُع شٔ ْنطَ ٣تُسَأٖ ُُٓٔٞ
يف ا َملَٓاِّ:
021

ٌ عَاِّ؟
ت َُٖٓا قَبِ َ
أنٓ ٔ
نََُا زُِْٚهٔٝؿٛتَ
خِٝبَ َ ١قَ ًْبٔٞ
ب َ
أسَا َض ُ
ؽ َِٔٔ نًََاِّ
عًَََ ٢ؾطَ ُ
ٌ غطِبَ َ ١ضُٚسٔٔ ٞبَٓعِفٔ اي ٔهتَابِ٘
أقَاتٔ ُ
ـ ٔعِٓسٟٔ
َ ٫َٚغَ ِٝ
كبَابَ٘
ٔ ٫َٚع ْط َط إَ ٫عٔبريُ اي ٖ
ح قَ ُِتٔٞ؟
ملاشا إشًا تَ ِؿتَهَٔٚ ٞضِزَ ٠ايطَٗ ٚ
ح قَِٛتٔٞ
َٚقَسِ بُ ٖ
َُِٖ ٫َٚػَ ٌ ِٔ َٔ ١يَسُِْؤ
ـ َٜطْ َُ ٔٗ ٔ٦عًََ ٢خَؿْ َل قَ ًْبٔٞ
َٖ ٫َٚاتٔ ْ
ب َزضِبٔٞ
ت عُؿِ َ
أيَػِتٔ اٍيتٔ ٞا ْقتَ ًَعَ ِ
ـ املَِّ٬؟
ٔبعَكِ ٔ
أَيَػِتٔ اٍيتَٔ ٞنبًَٖتِ بٔايْهًََأّاي ِططَٜلِ؟
020

ـ َغأَ ِعطُزُ َْشِ َ ٛاملَسََٖ ٣اضَباً
ؾَ َهَ ِٝ
سبطَٜلِ؟
َٔ ِٔ تَ َٖٗٛرَ شَا َى ا َ
ت ئَ ٞبطَزَ٣
يَكَسِ نِٓ ٔ
ـ َِٔٔ َٚضِ ٔزٔٙ
َنِٝـَ أَقْط ُ
َٚأَعُبٗ ايطرًَٚ ٢املسَاِّ
ت َزضِبَْٔ َٞشِ َٛايؿٖآِّ
إَشَا نِٓتٔ أَغًَْكْ ٔ
5ـ
ؼ َغُ ِٝط
أَََأَ ٞأِْتعَاضْ إَشًا َي َِ ٝ
د َع أِْ٫تعَاضِ
ٌ غَٔ َٚ ٣َٛ
َََٚا َٔ ِٔ َغبُٔ ٝ
 ٤ُ ٞئكًَبٔ ٞاملَسَ٣
ُٜضٔ ِ
ستَُٔاٍَ اِْتكَاضِ
بٔا ِ
ب ََ ِٛتَ ايعٗ٩اِّ
ٌ يًكًَْ ٔ
َٚقَ ِس َٜشٌُُِٔ اي ًُِ ِٝ
ب ي ٔهٖٓ ُ٘ يَ ِٔ َٜطَ٣
شعَُٕ ايكًَْ ُ
َٚقَ ِس َِ ٜ
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ر ؾٔ ٞأَضًِعٔٞ
َغ ِٝطَ ُُْ ٛض تَ ََ ٖٖٛ
ٌ ضَ ِ ٔ٤ٛايَٖٓٗاضِ
َٔجِ َ
َ َٚع ََِ َٔ َِٝٓٝا ظَاَيتَا تُؿعًَٔا َٕ ا َملسَ ٣بٔاهلسَ٣
قطَتَِٗا
ستٖٚ ٢إَِٕ سَا َ
ف َ
ؾًََا خََ ِٛ
دُٛٝفُ ايعًَِاِّ
ُ
 6ــ
ت عًََََ ٢صِبَحَ ايعٔؿِلَ
ٔيأَُِّْٖ ٞعََِ ُ
ـ قَكَٔ ٝسِٙ
ت ئػَٓ ِّٝس ٔ٠ايطٓٚحَ أَيْ َ
سَ َِٔٝنَتبِ ُ
ٔ
ت سُكٌ ٍَ ٛا َملذَاظَاتٔ بٔاسببِّ
ٔيأََِّْ ٞظضَعِ ُ
غ ا٭ ََِٔٓٝاتٔ ايطٖغَٔ ٝسِٙ
نَ ِٞأَسِ َؿ َ
ٔيأَِّْ َٞيَػِتُ نََٗاضُٚتَ
ٔ ٟع ْط َط اشبعَاِّ
ز َِٔٔ ُبشٓ ٔ١ايٖٓا َ
دطَ ُ
ُِ ٜ
ت ضُٚسًا دَسَٔ ِٜسِٙ
ح يف ا َملٔ ِٝ
َِٜٓٚؿ ُ
ذ ٖطَ٠
و ا َمل َ
ختَا ُض تًْٔ َ
َغأَ ِ
023

خًَْـَ ايٗٓذُ َّٛايٓب ٔعَ ِٝس ِٙ
ب َُجِكًََ ٌ١بٔايٖٓسَ٣
سِٝحُ ايهََٛانٔ ُ
ؼ َ
ٔيأَدِ ًٔ َ
ََٚأِٖ ُٔؼَ " :إَِّْ ٞأسٔبٗ ايَبَٓؿْػَرَ"،
يف أشَُٕ اي َػ،َِِٝ
ْنَٜ ٬ِٝعُٛزَ ايكٖسَ٣
ؾًََػِتُ أضَُ ٜس يََٗا
أٍ ِٕ َتعٌَٖ َأ ٔغ َريُ َ٠بطِزَ اسبََُاِّ
يََٗا أ ِٕ ُتشًَرلَ أْٖ ٢تَؿَا ُ٤ايػَٔٛاَِٜ٘
ايطَٚاَِٜ٘
َٚأَْٖ ٢تَكُ ٛز ؾكُِّ ٍُٛ
ت َِٔٔ َأظََ ٜع اسبََٝأ٠
َٚإَ ِٕ َت ٔعبَ ِ
َؾ ٔعِٓسٔ ،ٟإَشَا ؾَا ََ ٤ظ ِٖطُ ايَبَٓ ْؿػَرَ،
شبتَاِّ
َٔػِو ا ٔ

024

تقاسيمُ عمى وتَ ِز احلُبِّ
()1
إُْٓ٘ اسببٗ
و املَػاؾ ١بذَ ايؿَطاؾ ٔٚ ١ايٓٓاضَ
تً َ
ذ ؼبطقَٗا َؾػَـُ ايٓٓؿ ٔ٠ٛايطٓآَِٖ٘
س َ
ؾاغرتَفِ ؾٗسَُٙ
يٝؼَ مثٓ َٚ ١قتْ
ؽ يف سبع ٕ ١ظاعَِٓ٘
يه ٞتتؿطٓ َ
و اٯٕ ًٜتاعُ َٔ ٚيٕ٘
قًبُ َ
ؾاسرتمِ ا٥عاً
025

ٚاتطُ ٔى ا٭َٓٝاتٔ ايهػٛي َ ١يٰخطَٜٔ
سطَِأِِْٗ
ب ٔ
يهٜ ٞطتُكٛا ثَ ٛ
باستُاٍَ ايطٓ ٣٩اشباِ٘ٓ٥
()2
إُْٓ٘ اسببٓ
دبًَ٬
ت َ
تػع ٢إيٗٝا؛ إش اعتكََُ ِ
ٚاْتؿتِ ؾتَٓ ً١جٌَ ِٖٚرَ ايطٓغٝـِ
تٓطؿ ٞض٥تاىَ
ٌ غٔعٜـِ
عًَ ٢طَفٔ ايػٓؿحَ َج َ
ـ
و تٓع ُط يف َؾػَ ٕ
غ َري أْٓ َ
عب َ ٛق ُٓٔت٘ٔ ايؿأتَِٓ٘

026

()3

إْٓ٘ اسببٗ ..

ضا٥ش ١اسببَلَ ايٍيت خًٍؿتِٗا اسببٝب١
ت ٜسَٖا َٔ ِٔ ٜسٜوْ
بع َس إِٔ أؾًتَ ِ
إْٓ٘ ْؿ ٠ٛايتٓٔ٘ٝ
ٜسضنٗا املتكٓٛفُ يف ايعؿلَ
ذ ُٜكًٍ ٞعًٝوْ
س َ
تٓتؿ ٞيف ايٓٓ ٣ٛبَٗسٔ ٌَٜايُٝأَ١
أ ٚتطدبَ ٞا َ ٤ظٌِّ ايػََُأَ١
ضغَِ ايػٖطابِ
إْٓ٘ أدٌْ يف نتابِ
إُْٓ٘ ؾطحُ ايطؿً ٔ١ايػاؾِ٘ٝ
ت ًَٜٛا تٓا ُّ عً ٢ؾَائَٗا
ضبُٓا نٓ َ
ضغَِ َبطِ ٔز املَػَاؾاتٔ
027

ت ٔؾعِطُ
 ٖٞٚتٓاّ عً ٢بٔ ٝ
ب ٬قاؾِ٘ٝ
و اسببٗ،
شي َ
ـ
نايكٓٔ ٝ
ؼبط ُغ ُ٘ ٖٛؽُ ايًِشع ١اسباض َطِٙ
إُْٓ٘ ايػٓٝـُ
سذ َٜشٔٗ إىل غُسٔٔٙ
بعس َعطن ٕ ١خا ٔغ َطِٙ
()4
ٖهصا تطغ ُِ اسبًَِْ
َٔ قٛض َٕ ٠ؿتٗا ٕ٠
يعٌ غعايتوَ ايؿاضزِٙ
ِّ
028

ب
ت سًَُوَ ايعص َ
ؾإشا ضاٚغ ِ
مشؼُ ايكٓباحَ
غ َطتِ خًؿَٗا ْبضاتُوَ
ٚاسسٚ ً٠اسسِٙ
ٖهصا
سعِْاً
ر ضًٛعوَ ُ
َُٜٮ اي ٖس ِٖطُ َ ٖٚ
ؾُٝش ٛاخضطا ُض أقابٔعٗا زَعتَذِ
سَسِّمَ اٯَٕ ستٓ ٢تَط ٣بَػًُِ١
يف اضتعافَ ايَٝسَِٜٔ
()5

إُْٓ٘ اسببٗ ..

هلذِطَ ..
قبٓاض ٠ا َ
َ

سذ ربعٗ بأؾٛانٔٗا
029

َٚضِزَ شاىَ ايًكا ِ٤
ض هللٔ
دعُ أغٓ ٔ١ٝا٭ض َ
إْٓ ُ٘ ضَ ِ
ط املططِ
قبٌ غكٔ ٛ
ٌ ٝـَ سبٝبٕ
ٜكبحُ ايًُ ٝ
ٚض َ٤ٛقُطِ
ٜععؾا َٕ عً ٢زؾرتَ ايعؿلَ
سب َٔ ؾَذ،ّ٢
ٚايٓذٚ ُّٛتطِ
()6
إْٓ٘ اسببٗ ،ناملا:ٔ٤
 ٫ي ٫ ،َٕٛعَِ ٫ ،ضا٥شِ٘
ضبُٓا ْؿتٗٔ٘ٝ
بكًب َسَٓ،٢
031

ٚعط ُط تَ َك ٍط َط َٔ زَع َٕ ١اسبِ٘
عٓسَ بابٔ ايكٖبا
ؽبتؿ ٞسع ُٕ ٚدَٗوَ
سذ تبسز ِْ ٙعط ٌ٠ساِْ٘ٝ
ٜهتػ ٞأمجٌَ ايبػََُاتٔ
يه ٞتكطأَ اجملسي ١ٓٝؾٔ٘ٝ
ح ضشهتوَ ايكٓاؾِ٘ٝ
ََ َ٬
()7
إْٖ٘ اسببٗ..
خطَقْتِ،
عكؿٛض ٌَ ٠
قطَ،
ٌ احملا َ
يف ازبًَ ٝ
سعطَ ايتٓذٍَ ٓٛ
ضغِ ايكٛٝزِ
030

ضا٥ش ١ايهعؤ يف ايكس َ
ؽ
ذ ذباقطُٖا ،ز َٕٚدس،٣ٚ
س َ
سٔطابُ ازبٓٛزِ
()8
إُْٓ٘ اسببٓ
ؾاي َّٛٝمخ ْط ٚمخ ْط ٚمخطْ
ٚيف ايػسٔ
ب اسبٓذِ
ب غب َ
ْؿط ُ
إ ٖٕ عؿكَؤ أَِطْ
إىل أبسٔ ايعاؾكذِ
إْٓ٘ اسببٗ..
ٌ املٓايف
ذأَ ضَ َ
إٔ تتٗ ٓ
ٜ ٫ٚتبكٍ َٔ ٢ا٭جبس١ٜٓ
032

ب زَؿل
إ ٫نتا ُ
ٚضا٥ش ١ايٝامسذ
()9
إُْٓ٘ اسببٗ
إٔ تسعَ ايطٜٓحَ
تسؾ ُع أؾطع َ١اشبامتِ٘
بُٓٝا حبطُىَ ايعصبُ
ٜطغ ُِ عٓ َس ؾٛا ٔ٘٦
أٌََ ايطٓسً ٔ١ايكازَ ِ٘
و
ف ٔ ٤بٝت َ
َ ٫تعُسِ ٜا َُ َعٓ ّ٢إىل ز ِ
َٔجٌَِ ايََُٝاِّ
ب زَ َع ازبساضَ
ضبُٓا ؼبٌُُ ايكً ُ
ٚسع َٕ ا٭ضٜهٚ ٔ١املعٖطٔ١ٜٓ
033

أغٓ ٫ ً١ٝتٓاِّ
()11
إُْٓ٘ اسببٗ
إٔ تتيعََِ ٚضزتُٗا يف ايتٗذٗسٔ
غاض ١ً ٜيًبشاضَ ايَبعَٔ ٝسِٙ
ٚأ ٫تعٛزَ إيٝوَ،
غ ٣ٛؾهط ٕ ٠يف قكٝسَِٙ
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قصيدة الزّحين
1ــ
ت  ..دُٓٓا
دٓٓتُ ..دٓٓ ٔ
زخًٓا ب٬زاً َػٓٛض ً٠بسَّ ايعاؾكذِ
غاع ..ً١غاعتذَ ..ث٬ثاً
ض اسبٝا ٔ ٠مي ٓطُ َٔ ايكًبٔ
َٚا ناز ْب ُ
ستٓ ٢اعرتا ٔى شٖ ٍْٛسعِٜٔ
أسكاً دٓٓتٔ؟
ملاشا إشًا تطسًذِ؟
ت تٓ َٜٔٛشاىَ ايطٖس ٌَٝايبعٝسَ
ٚإِٕ نٓ ٔ
035

إىل ضؿٍ ١ايعاقً ِ
ذ
 ٞيه ٞظبعٌَ ايكبُ٬تٔ ا٭خريَ٠
تعاي ٞإي ٓ
ظٚاز ً ٠يًشٓذِ
 2ــ
ت تٓ َٔ ٜٛإٔ ذبطَٞ
إشا نٓ ٔ
ين ضٖ ١َ ٜ٩صا املٔ ٬ى ا٭َذِ
ض ٤َ ٛعٖ ٝ
ت يف خا طٚ ٟضزَ ٠ا٥ػِ٘؟
ملاشا دبًٍٔ ٝ
ملاشا استٛتٓا ؾٛاض ُع َعذٌ١ْٛ
بازبٓ ٕٛاملت ِٓٝيف ايػٓاع ١اشباَػِ٘؟
ٚقاضت عًٚ ٢غعٗا
ٖٚر ٝـِ؟
ملاشا تهْٛذَ سًًُا قكريًا
نً ٔ١ًٝقٝـِ؟
036

ملاشا دٓٓتٔ؟ ٚنٝـِ؟
ٚنٝـَ غأْػ ٢أقابعَ ضبؿ ً٠ٛبايبٓؿػ َ
ر
 ٖٞٚتساعب ٚدٗ ٞاسبعِٜٔ؟
3ــ
ٚأشن ُط ضشوَ املػاِ٤
ٜعٝسُ إىل ايعُ ُِ َط شانط ً َٔ ٠ضٝاِ٤
ٚأشن ُط ُٖؼَ ايطقٝـِ:
ٌ قًً٬ٝ
"متٗٓ ِ
 ٫ٚت٪شٔ رياً تهٓٛض بذ أقابعٗا
خا٥ؿًا َٔ ٜسٜوْ
ـ سذَ ٜؿاُ٤
ٚزع٘ ؽبطب ُ
قكٝس َ ٠ؾع ُط بسَعُ
ذب ٓس َض َٔ َكًتٝوْ
037

ْ َٔٚعفٔ قً ٕ
ب
نٛا ٙاقؿطا ُض اشبطٜـِ
 ٫ٚتٓؼَ ٜا قاسيب
إٔ تعتٓلَ مخ َط ٜسٜٗا
مبا ٔ٤ايٓعٜـِ
 4ــ
ٚأشنط أْٓا سًُٓا
ٚضسٓا ٚدٓ٦ا
ت املهإِ
ٚزضْا منؿٓط قُ َ
ت
ٚأشنط أ ٕٓ أقابع َٞايٓعقا ٔ
اغتؿا ت هلٝباً
عً ٢غؿح ضابٖ٫ ١ٕ ٝجِ٘
ت ؾتٓتٗا
ٚأشنطُ أِّْ ٞضاٚغ ُ
038

َطَٖ .. ً٠طٖتذَ..
ٚيف املطٖ ٠ايجٓايجِ٘
ضأٜت ظ َٔ ً٫٬ايطٓعؿ ٔ١املؿتٗا ٔ٠
تعًٌٍُ عٝٓٝؤ
ت غشطَ اييٜلِ
آْػ ُ
تُط..٣
ف  َٔ ُٜٞٗايػَِٝ
َا ايص ٟغَ ٛ
غُهْطاً
ف ُٜطؿٖٚ ٧رَ اسبطٜلِ؟
 َٔٚغَ ٛ
 5ــ
أأْػ٢؟
َٚاشا غأْػ٢؟
أأْػ ٢ظبَٛاً
039

ٌ ؾعط ٔى
ؽببٗ٦ا يُ ٝ
يف سايهات ايػٓشابِ؟
تعذبتُ:
نٝـ غتشذبُ ض َ٤ٛايػُٓأ٤
خٛٝط ايضٓبابِ؟
َ َٔ ٫غَٓاِ٤
ؾٝا دسً ٚ
ت بايػ ِٝشاى املَػَاِ٤؟
ملاشا تسثٓط َ
ٚتعً ُِ أِّْ ٞأسبٗوَ
ٜا ؾذطَ ايهػتٓاِ٤
ٚتعًِ أْٓ َٞأسًُِ
ٌ قسضٟ
إٔ ٜؿطف ايًُ ٝ
ٚإٔ ٜكبحَ ايكٓس ُض
ؾطٍاً َٚطغ٢
ؾهٝـ غأْػ٢؟
041

 6ــ
ت بكسض ٟهلاثَؤ
ٚسذ زؾٓ ٔ
قًتٔ :أسبٓوَ
ٌٖ تصنطِٜٔ؟
ل سعُْٖٝ ٞاَاً
تطاق َ
ٚد ٓٔ بًٗؿٔت٘ٔ خاؾ ْل َػتهذِ
ت
ٚسذَ مسع ٔ
قس ٣قًيبَ املتعبٔ
ٌ قيب
٪ٜضدحُ أس َّ ٬ؿ ُ
ت ا٭ْذِ
ض ٔ٘ سؿطدا ٔ
ب َٔ ْب ٔ
ٜٚػً ُ
ضَٝتٔ ظ ٍَ٬ا٭غ٢
َٔ ٜس ٖٟبعٝساً
ٚأؾعًتٔ يف سطَيب
دص َ٠ٚايعاؾكذِ
040

 7ــ
َٚا ظاٍ ثًر ٜسٟٓ
ـ اسرتمِ
ٜؿ ٍه ُط نَ ٝ
عً ٢غريَ ٚعسٕ
أقابعُ ٖ٫ج ٌ١ذبتَ مجطَ اسبطٜطَ
تٓاد ٞاسببلِ
ـ بكًبٕ
ٚأسػػتُ أْا ْعُ ٝ
ؼبًٍلُ يف دػسِٜٔ
ٚغطعإَ َا ضاعين
ظَْٔ غاز ْض ؾسْٓٞ
ز ازبٓتذِ
خاض َ
 8ــ
ذ َػػبٕ١
عً ٢س َ
ثٛضتٞ
ت ثٛض ً ٠يف ضًٛعُ
أؾعً ِ
042

ذبا ٍُٚأٜ ٫ه ٕٛاؾتعا ٍِ
ر ؾتٓتٗا
تصٚبُ عًَ ٖٚ ٢
قبً ٌٖ ١اُِ٘٥
ت ضغب ً١قاُِ٘٥
ثٛضت ٞأؾعً ِ
ؾطاح يع ٢ؾؿتذَ
ٜؿتـ عٔ ؾؿيتِٓ
ٜٛٚغٌ يفِٓ
ٜٚعضع ؾٛم ايؿؿا ٔ ٙاسبع١ٔ ٜٓ
ح ؾًٍِ٘
أؾطا َ
ٌ شان َط ٔ ٠اسبعَٕ
ٚضست أخعٕٓ زاخ َ
ٌ قبًَِ٘
أمج َ
ٚعُط َٟنًِِ٘
ت عًٓ٠ٛ
ت اييت عي ِ
ٚأختًؼُ ايًشعا ٔ
َٔ عصابٔ ايػٓٓذِ
043

غاع ..ً١غاعتذَ ..ث٬ثًا
ض اسبٝا ٔ ٠مي ٗط َٔ ايكًبٔ
َٚا نا َز ْب ُ
ستٓ ٢اعرتا ٔى شٖ ٍْٛسعِٜٔ
أسكاً دٓٓتٔ؟
ملاشا إشًا تطسًذِ؟
ت تٓ َٜٔٛشاى ايطٓس ٌَٝايبعٝسَ
ٚإِٕ نٓ ٔ
إىل ضؿٍ ١ايعاقًذِ
 ٞيه ٞظبعٌَ ايكبُ٬تٔ ا٭خريَ٠
تعاي ٞإي ٓ
ظٚاز ً ٠يًشٓذِ

044

امزأ ُة مو نار
ذ سًُُِْ ٚسًُُِْ
أسكًٍا ضأٜتؤ َا ب َ
نطٓؾٍ ٔ ١عذِ
أسكًٍا َغطَِ ُٖ ٣سُٖسُ ايطٓٚحَ
يف ي ٔ١ًٝايتٓ ٘ٝعبٟٛ
خبَا يف ضَازٟ
َ ٬
أأضطَتٔ يفٖ قًٗ ٝ
أأؾعًت ْاضًا تَ ًَعٍ٢
ٖٓا ..يف ؾ٪ازٟ؟؟
أنٓتٔ ،تُط ،٣يف زَ ٞقُطًا َٔ يذذِ
زببًَٓٞ
با َ
ت ؾَصَ ٣ايعَٓ ٔ
أسكاً مشُ ُ
045

ح َٔ املكًتذِ؟؟
ٜؿُ ٛ
ت ُٖٓا
أنٓ ٔ
ٌ إٔ ُٜعًَِٔٔ اييمُ شاىَ ايطٓسٌَٝ
قب َ
ـ َٔ غُٝيت قططتذِ؟؟
ت أضؾ ُ
َٚا نس ُ
ت بط َز ايسٓد ٢سبعتذِ؟
أأؾعً ٔ

** **
ضأٜتؤ ،يف ايؿَذطَ ،تَُِٗٔذَ َجٌَ ايككٝسٔ٠
م دبٝين
ؾَ ٛ
ذ ٜػتعطؿا َٕ دٓٛزَ ايػُٓأ٤
ت َ٬ن َ
ضأُ ٜ
يهٜ ٞػُشٛا إٔ متطٓ ٟإىل ُؾطِؾ ٔ ١اسبًَِْ
ن ٞتسخً ٞيف دُؿْٞٛ
و املػاؾَ١
ت تً َ
ٚسذ دبًٍٝتٔ أغًك ُ
ذ دُْٓٞٛ
بٝين ٚب َ
ضأٜتُ ب٬زاً َٔ ايؿتٓ ٔ ١املدًُ:ٔ١ٓٝ
046

ٌ ابتٗاٍَ ايكٓٔ٠٬
عٓٝذَ َج ُ
ْٚطدػتذَ
مت٤ٛا َٕ بايطٓغب ٔ١ايٓاظَؾِ٘
ٚؾاَ َ ١سػ ُٔ ٖٓا أٖٓ ٚاىَ
تٓاز،ٟ
 ٟايعاقؿِ٘
ٌ يف قسض َ
ؾتؿع ُ
ـ ٚضزاً َٔ اشبَسِّ
أأقط ُ
ٌ ؾَعطىٔ
أّ ظبُ ً َٔ ١غٓاب َ
أّ أتٓػُِٓ ظٌٖٔ عب ُري
تٓسٓ ٣عً ٢ؾتٓ ١ايطٓقبِ٘؟
أأضؾـُ َٔ سُُط ٔ٠ايؿٓٗسٔ نأغاً
أأغأ ٍُ عٔ ْٛض َى املتشذٓبٔ:
ذَبِ٘؟
سَ
َٔ َ
أٜكيُ عٔ ي ٓص َٕ ٠ؿتٗا ٕ ٠يػاْٞ
047

ٚقس أؾعًتِ ؾ ٔ٘ٝمخطتُؤ ايػٓهط،١ٜٓ
س َطَبِ٘؟؟
ٜا ًٜٚيتَ ،

** **
ز غبطتٔٗا ايبٔ ْه َط
يت اٯٕ يف أَ ٚ
سبٝب َ
ست ٢أقابعُٗا تٓتؿ ٞؾتٓ ًٚ ١اؾتعاٍِ
ر أقابعٔٗا
أتػُعُ َ ٖٚ
إ ِش ٜك :ٍُٛتعاٍِ؟
تُطا َى ضأٜتَ..
مسعتَ..
مشُتَ..
أقاب َع َٔ قبٌُ
ؾب ٚايعٖعؿطإَ
دبُ ُع ضا٥ش َ١اي ٓ
إىل ْهٗ ٔ١ايبُطتكاٍِ؟
ٌ ؾٗساً،
تطاىَ تصٚقتَ َٔ قب ُ
048

ٜػ ٌٝنُا ايٓٗطَ بذَ ا٭قابعَ
ر اؾتعاٍِ
يٛظاً ٚتًٓٝا َ ٖٚٚ
أتسضى َا ٜ ٫كاٍِ
و
ت تُكًَربُ ؾتَٓتَٗا يف أتَُ ْٔٛ
ٚأْ َ
بطًٓا ٚظَِٗطا
ض
ٚمتٮ َٔ عُطَٖا ايػ ٓ
خاب َ١ٝايكٗطَ مخطا
ٚتكتاتُ مجطا
ت اسبكإَ ايكٌُٗٝ
ب قُ َ
ؾٝػً ُ
ٜٚكرتبُ اسبً ُِ املػتشٌُٝ
ؼ أغطاضُٙ
ٜٚسؾٔ ُٖسٖسُ بًكَ ٝ
ؾُٛٝت ايهِّ٬
ٚتسؾٔ بط َز ضًٛعٔوَ بذ ايطخاّ
غ يف غسض ٔ ٠املٓتٗ٢
يتٛق َ
049

َُ ٬ؿتٗ٢
عػَ ً
ٚربتاضُ بذَ ايًٍعٚ ٢ايًٍع٢
إٔ تٓاِّ

** **
ذ ٔغطٓ ِٙ
عً ٢س َ
ب
ـ امل٥٬و غَ ٓٝس َ٠ايكً ٔ
ذب ٗ
تأخصُٖا سٝحُ داَ٤تِ
ٚتػً ُل بابًا بٛغ َع اشبَٝاٍِ
ح ْاؾص َ٠ايكٖش ََُ ٛطِٓٙ
ٚتؿت ُ
أظٌٓ ٚسٝسًا أؾٓتـُ
 ٟبذ ايٛغا٥سٔ
ٚسس َ
ـ َ ٓطِٙ
عٔ نشًٗا أي َ
ـ َطٓٙ
ٚعٔ عٔططٖا أي َ
ؾأعٝا..
051

ٜ ٫ٚتبكٍ ٢بباٍَ ايعٓاقٝسٔ
إ ِ٫ظ ٍُ ٬اؾتٗإ٤
خ سًُِ
ٚأضػا ُ
ٚسَ ِػ َطِٙ
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يوسف ّ
حطيني
ؾًػطٝينَٛ َٔ ،ايٝس زَؿـل  3395ـــ سـا٥ع عًـ ٢ؾـٗاز٠
ايسنتٛضا ٙيف ايٓكس ايعطب ٞاسبسٜح َٔ داَعـ ١زَؿـل عـاّ
 3331ــ ضباضط يف داَع ١اٱَاضات ايعطب ١ٝاملتشس ٠ــ قسض
ي٘ عب ٛث٬ثذ نتاباً َٓٗا:
أ ــ يف ايسضاغات:
 مسري ٠ععاّ :ضا٥س ٠ايكك ١ايككري ٠ايؿًػط.3333 ،١ٝٓٝ
 ايكك ١ايككري ٠دساً بذ ايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل.4006 ،
 ايككـــ ١ايككـــري ٠اٱَاضاتٝـــ ،١زا٥ـــط ٠اٱعـــٚ ّ٬ايجكاؾـــ،١
ايؿاضق.4002 ،١
َ٬َ ــح ايػــطز ايكطآْــ ،ٞاذبــاز ايهتــاب ايعــطب ،زَؿــل،
.4003
َ هْٛـــات ايػـــطز يف ايطٚاٜـــ ١ايؿًػـــط ،١ٝٓٝاذبـــاز ايهتـــاب
ايعطب ،زَؿل.3333 ،
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 يف غــطز ١ٜايككــٝس ٠اسبهاٝ٥ــ( ١ضبُــٛز زضٜٚـــ منٛشد ـاً)،
اهل ١٦ٝايػٛض ١ٜايعاَ ١يًهتاب ،زَؿل.4030 ،
 عبــس ايــطس ِٝضبُــٛز :ؾــاضؽ ايــ ..ٔ ٛؾــاضؽ ايككــٝس،٠
َ٪غػ ١ؾًػطذ يًجكاؾ.4033 ،١
 ايكـــسؽ يف ايؿـــعط ايعطبـــ ٞاسبـــسٜح٪َ ،غػـــ ١ؾًػـــطذ
يًجكاؾ ،١زَؿل.4034 ،
 زضاغــات يف ايككــ ١ايككــري ٠دــسآًَ ،ؿــٛضات املٗطدــإ
ايعطب ٞايجايح يًكك ١ايككري ٠دساًَ ،طابع ايطبـاط ْـت ـــ
املػطب.4036 ،
 ايػــطز ايعُــاْ ٞايطٚا٥ــ ٞاسبــسٜح زاض ايػؿٓــاَّ ،ػــكط،
.4031
 يف ظ ٍ٬ايٓدٝـٌ (زضاغـات يف ايطٚاٜـ ١اٱَاضاتٝـ ،)١زا٥ـط٠
اٱعٚ ّ٬ايجكاؾ ،١ايؿاضق.4031 ،١
َ كـــطًشات ايػــــطز يف ايٓكـــس ا٭زبــــ ،ٞعـــامل ايهتــــب
اسبسٜح ،عُٓإ.4032 ،
ب ــ يف اٱبساع
 شَا( ٤قكل قكري ٠دساً).4003 ،
َ س ١ٜٓايباَٝا( ٤صبُٛع ١قكك.4003)١ٝ
055









اسبؿاض ٚايػطبَْٛٛ ،١زضاَا َػطس.4001 ،١ٝ
ايططٜل إىل طببع ؾباض( ٚصبُٛع ١قكك.4002 ،)١ٝ
َكاَات طٜس ايعَإ ايطياَْ ،ٞكاَات.4030 ،
مجــٌ احملاَــٌ (َ٦ــ ١قكــ ١ؾًػــط ١ٝٓٝقكــري ٠دــساً) ،زاض
اي ،ٔ ٛايطباط.4036 ،
ظبُ ١يف مسا ٤ازبً ،ٌٝقكا٥س قكري ٠دساً.4032 ،
بٓؿػذ ١يف غشاب ،١قكا٥س قكري ٠دساً.4032 ،
ضدٌ املطآ ،٠ضٚا.4040 ،١ٜ
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