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 Rاإلدهاا

R

تعصف احلياة أحلاْٗا األبدية بأْاٌَ َٔ
ْوز فتصيب باألٌَ َٔ يتُتع بسوح
عً وية،
َساتب
إىل
تطُو
ٖائُة
فتطتحيب ألعرب األحلإ ومتٓح احلياة
قص صًا َٔ ايسبيع ال تٓتٗي وعب كًا ق ًَُّا
يضوع ب٘ ايبشس.
أٖدى نتابي يهٌ َٔ َس حبياتي
وَٓخٓى أَ ًًا يف يوّ َٔ األياّ وأشعسْى
بكيُة َا أنتب وآَٔ بأفهازى أقوٍ هلِ
أشهسنِ يهِ نٌ َودتي وعسفاْي بايفضٌ .
بكًِ /د.شيٓب نُاٍ حًبى
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ألدو نكى خىاطس يف صىزج أفكاز وحتهُم َفسىً شاىا س
لد متس تانثاس يف أصعة اشىالف يثم االفرماد ،وانفساق ،وانرعهك.
هٍ لصح ايسأج فازلد شوجها انرٌ أحثره زغًًا نىها فكرثىد
َىيُاخ مبا ذاعس ته.
فكىىثاًا يىىا ذعرًىىم يف َفىاىىنا خىىىاطس ب ىريفً و ً ى تنىىا يف ىىا
اخلُال ،فنجد أَفسنا اىافسَا يىٍ والعنىا عا ىا أزحىة ،و
َاعس ترجازب األخسٍَ فنفكس فُها

ىثاًا يىا

ًا نى يسخ تنا ننرفهى زدود

أفعىىا،ى ،ويىىا أأىىم وأ ًىىك اناىىعىز تىىاِخسٍَ فهىىى ثىىم ،ىىى انعىىصا
وانعىض وتعط يٍ انسهىي.
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أحاول أٌ أ رب ًا يس هبا وتغاها يٍ يىالف ذ س

ىد أرىسًا َفسىًُا

ًُمًا واَفعانًا لد َصم عا حد انعدول ىٍ يسىازاخ بىرً يف اةُىاج ىا
َنى هً ا

رساب انعدَد يٍ اخلرباخ.

صفحاخ أ

رثها يٍ َىيُاخ ايسأج وحُدج ذرًنً نى ذعىس انرعهىك

تأحد َىيًا يا وذعاًَ يٍ ذ

سَاخ ال ذنساها تعد انفساق ،فرثني انصساع

اننفسىىً انىىرٌ ابىىد فُىىه .ذساىىم تساىىاجم ذعىىس جُىدًا أ ىىا نىىٍ ذصىىم
ونكنها أخسجد يٍ خال،ا بحنح االَفعىال انىش بىعسخ هبىا حرىً ال
ذصاب تاجلنىٌ.
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أمل ايكًوب
هؾ شمدرون ُم٤م هق أمل اًم٘مٚمقب؟ هق وضمع ُمـ ٟمقع ظم٤مص حيٛمٚمٜم٤م ُمٕمف
إمم آسم٤مر ُمـ اًمٕمذاب ُم٤م هق قمالج اًم٘مٚمقب اعمتٕمب٦م اًمّم٤مُمت٦م اًمّم٤مُمدة ،واًمتك
شمبح٨م قمـ ُمروم٠م آُمـ ًمتٛمحك ُم٤م قمٚمؼ هب٤م ُمـ أوه٤م ٍم ًمتٕمٞمد اًمٕم٤ممل ُمـ طمقهل٤م
إمم ُمٙم٤مٟمف اًمٓمبٞمٕمل .هل ىمٚمقب متٜم٧م وأسم٧م إىمدار أن حت٘مؼ أُمٜمٞم٤مهت٤م ،أطمٞم٤مٟمً٤م
أشمس٤مءل ُم٤م اًمذي يم٤من ؾمٞمْمػم اًمٕم٤ممل ًمق يمؾ ىمٚم٥م حت٘مؼ ًمف ُم٤م متٜم٤مه وسم٘مك ُمع
ُمـ اظمت٤مره وُم٤مذا يم٤من ؾمقف حيدث ًمق مل ٟمتٕمٚمؼ سم٠مطمد ُمـ إؾم٤مس هل دٟمٞم٤م
همريب٦م أطمٞم٤مٟمً٤م ٓ ٟمٗمٝمؿ ُمٜمٓم٘مٝم٤م ذم أهن٤م دمٕمٚمٜم٤م ٟمتِمب٨م سم٠مطمالم وسم٠مرواح صمؿ
حترُمٜم٤م ُمٜمٝم٤م أو شمسٕمدٟم٤م أوىم٤مت ىمٚمٞمٚم٦م ضمدً ا ًمٜمٔمؾ ٟمدومع صمٛمٜمٝم٤م ُمـ آٓم ىمٚمقسمٜم٤م
وُمـ ُمِم٤مقمرٟم٤م اًمتل أصٞمب٧م سم٤مجلروح ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمٜم٤م شمٕمٓمك ومتٜمح ،وٟمحـ
ًمٕمب٦م ذم يد اًم٘مدر ىمد ٓ ٟمدرك طمٙمٛم٦م اهلل ذم شمٍميػ ؿموقٟمٜم٤م وًمٙمـ ُم٤م ئمٝمر
ًمٜم٤م أن اًمدٟمٞم٤م ًمٞمس٧م دار ؾمٕم٤مدة قمغم يمؾ طم٤مل هل دار ًمألمل ،وًمالومت٘م٤مد،
وًمٚمحػمة ،ويمٗمك.

* * *
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بداية ايكصة
ًمٙمؾ ُمٜم٤م ىمّم٦م طم٥م طم٘مٞم٘مٞم٦م ٓ شمتٙمرر .ومٞمٝم٤م ٟمٖمرق طمدد اعمدقت وهندقى
أطمد اًمبنم ومال ٟمجد ًمف ً
سمديالٟ ،مس٤مومر ُمٕمف إمم ُمدن إطمالم وٟمٓمػم ذم اخلٞم٤مل
إًمٞمف ٟم٘مص قمٚمٞمف ُم٤م يدور ذم ظمقاـمرٟم٤م ويم٠مٟمٜمد٤م ٟمتحددث إمم أٟمٗمسدٜم٤م وٟمدراه ذم
ُمٙم٤مٟم٦م ًمٞمس٧م ًمٚمبنم هل طم ً٘م٤م ًمٚمٛمالئٙم٦م وم٘مط وًمق شمٕمثر سمٜم٤م احلظ ومل يٙمـ ًمٜمد٤م
ُمٕمف طمٞم٤مة ًمـ ٟمستٓمٞمع أن ٟمٜمس٤مه أو طمتك ٟمتٜم٤مؾمك ذيمري٤مشمٜم٤م ُمٕمف ُمٝمد طم٤موًمٜمد٤م
ذًمؽ .ذًمؽ أهن٤م أقمٔمؿ ىمّمص طمٞم٤مشمٜم٤م اًمتل صدٜمٕم٧م ًمٜمد٤م إهمد٤مي وضمٕمٚمتٜمد٤م
ٟمِمؿ قمبػم اًمقرود ذم ؾم ء وضمقده ُمٕمٜم٤م.
ٓ أطمد يٕمٚمؿ قمغم وضمف اًمتحديد ُمتك ؾمتتؿ هذه اعم٘م٤مسمٚم٦م .هل ًم٘م٤مء همدػم
ُمرشم٥م ًمفٟ ،مت٘م٤مسمؾ ومٞمف ُمع ُمـ يّمٞمبٜم٤م سم٤مًمدهِم٦م طم ً٘م٤مٟ .مٜمبٝمر ُمـ ُمدى اشمسد٤مىمٜم٤م
ُمٕمف ،وُمدى اىمدؽماب أرواطمٜمد٤م ًمدٞمس ذ ًـمد٤م أن شمٜمتٝمدل ىمّمدتٜم٤م ُمٕمدف هن٤ميد٦م
ؾمٕمٞمدة ،وم٤مًم٘مدر وطمده ُمـ حيدد يمٞمػ اًمٜمٝم٤مي٦م ًمٙمـ ذًمؽ ٓ يٛمٜمع اًمتجد٤مذب
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اًمٜم٤مدر اًمذي يِمٕمرٟم٤م سم٠من احلٞم٤مة مجٞمٚم٦م وشمستحؼ أن شمُٕمد٤مش وي١ميمدد ًمٜمد٤م يمدؿ
ٟمحـ قمغم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اجل٤مذسمٞم٦م ومٜمحد٥م أٟمٗمسدٜم٤م وٟمثدؼ هبد٤م سمٕمدد أن يمٜمد٤م
ٟٓمراه٤م ضمٞمدً ا وٓ ٟمٕمب٠م هب٤م .هق ُمققمد ُمع احلٞم٤مة ًمٙمك متٜمحٜمد٤م أمجدؾ أُمدؾ ذم
اًمسٕم٤مدة طمتك ًمق مل يؽمضمؿ إمم واىمع أو ُيتؿ.
قمٜمدُم٤م ٟمٕمثر قمغم احل٥م هذا يٕمٜمك أٟمٜم٤م وضمدٟم٤م ُمدـ يٙمٛمدؾ وضمقدٟمد٤م ُمدـ
ٟمٗمتح سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف ً
جم٤مٓ روطم٤مٟم ًٞم٤م ُمتّمؾ جيٕمٚمٜم٤م ٟمِمٕمر سمف قمدغم اًمبٕمدد ٟمتد٠ممل ُمدـ
أعمف ،وٟمسٕمد ُمـ ؾمٕم٤مدشمف ورسم ٓ ٟمحتد٤مج ُم ًٕمد٤م ًمٙمٚمد ت ًمٜم٘مدرأ ُمد٤م سمدداظمؾ
سمٕمْمٜم٤م اًمبٕمض هل طم٤مًم٦م ؿمٕمقري٦م حمػمة شمٙمرسد يمدؾ احلدقاضمز اعم٤مديد٦م سمٞمٜمٜمد٤م
أيْم٤م ومٜمِمٕمر أٟمٜم٤م شم٘م٤مسمٚمٜم٤م ُمـ ىمبؾ وقمِمٜم٤م ؾمدق ًي٤م ذم أزُمد٤من أظمدرى
واًمزُم٤مٟمٞم٦مً ،
ورسم ذم قم٤ممل آظمر ٓيدريمف همػمٟم٤م ُم٤م أمجؾ اعمحب٦م اًمّم٤مدىم٦م هل طم ً٘م٤م ؾمٕم٤مدة ُم٤م
سمٕمده٤م ؾمٕم٤مدة ودواء ُمـ أدوي٦م يمثػمة.

* * *
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نًُاتي
ؼما دايمٜمً٤م وظمٓمٓم٧م سمٕمؼمايت يمٚمد ت ًمدق وزٟمد٧م
صٜمٕم٧م ُمـ دُمققمل طم ً
سمٛمقازيـ اًمِمٕمقر ٕصبح٧م أىمَم ُم٤م يٛمٙمـ أن يدقزن ذم ـمريدؼ ًمدٞمس ًمدف
ويمٜمد٧م أؾمدػمة وطمددي ً
ًمدٞمال ٓ
هن٤مي٦م هق إطمؼ أن يقصػ سمٙمؾ اًمدهِم٦م
ُ
أقمثر ًمف قمغم ُمٕم٤ممل وٓ أسمٖمل أن أصؾ ًمٜمٝم٤ميتدف .قمرومتدف وأٟمد٤م ٓزًمد٧م سمددون
وقمل مل أضمد قم٘مكم ٕؾمتِمػمه ٕٟمف ىمد ختغم قمٜمل ٕول ُمرة سمٕمٛمدري وقمٜمددُم٤م
أوم٘م٧م يمٜم٧م وطمٞمدة يمٕم٤مديت ُمع اًمدُّ ٟمٞم٤م أىمَم ُم٤م أشمذيمره أٟمٜمل يم٤من زم طمٚم ً .
وأن مل يٕمد.
يمٚم يت ىمد شمٙمقن هل ٟمزيػ أي٤مُمل اًمتدل ُمدرت يم٤مًم٘مٓمد٤مر ومدقق ىمٚمبدل
حقل ًمدٞمكم
اعمؽمع سم٤مٔٓم ىمد شمٙمقن ُمداد اًمروح اًمذي يسٞمؾ ومقق أورديت ًم ُٞم ّ
إمم ؾمٙمقن أو مخقد ٓ يدقمق إٓ إمم اًمتٗمٙمػم ذم أيد٤مم ُمْمد٧م وأيد٤مم ؾمدقف
متيض وأٟم٤م يم أٟم٤م أصٓمح٥م اًمقضمع ورٟملم دُمٕم٤ميت حيرق أهمغم ُم٤م أُمٚمؽ ُمدـ
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ُمِم٤مقمر ًمـ شمٕمرف اًمٜمسٞم٤من.
اًمٙمٚمٛم٦م أظمٓمر إؾمٚمح٦م قمغم إرض ،ىمد َيسدتٝملم هبد٤م اًمدبٕمض ًمٙمدـ
ًمقشم٠مُمٚم٧م ُم٤مشمٗمٕمؾ ًمقضمدهت٤م أظمٓمر ُمـ إؾمٚمح٦م اًمٗمت٤ميم٦م أًمٞمسد٧م هدل اًمتدل
حترك اجلٛمقع ،وشمٖمػم أومٙم٤مر اًمبسٓم٤مء ،وشمس٘مط زقم ء ،وشم٘مدٞمؿ دول أًمٞمسد٧م
شمٗمتح ىمٚمقب وشمذي٥م أرواح اًمٙمٚمٛم٦م شم٘متؾ روح إٟمسد٤من وشمٜمدػم وضمدف إٟمسد٤من
وشمس٤مومر سمٜم٤م ذم دٟمٞم٤م إطمالم ،وشمس٘مط سمٜمد٤م ذم همٞم٤مهد٥م اًمٔمٚمدؿ أو ذم همٞم٤مسمد٤مت
اًمٞم٠مس أٓ شم١مصمر ذم أقم ىمٜم٤م سم٤مًمٗمرح أو سم٤محلزن أٓ شمرؾمؾ سمٜم٤م إمم اجلٜم٦م أو شمٚم٘مل
سمٜم٤م ذم ٟمػمان اجلحٞمؿً ،مق يٕمٚمؿ يمؾ إٟمس٤من سم يٛمٙمـ أن شمسببف يمٚم شمدف ًمٖمدػمه
ًمٗمٙمر أًمػ ُمرة ىمبؾ أن يتٙمٚمؿ وحلٙمَّؿ ضٛمػمه ذم يمؾ ُم٤م ي٘مقل.

* * *
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ناْت بيٓٓا نًُات
فمٚمٚمٜم٤م ٟمٓمقف وٟمس٤مومر وٟمٕمٞمش ُم ًٕم٤م وم٘مط ذم يمٚم ت يم٤مٟم٧م شمبدو ًمٜم٤م
ويم٠مهن٤م يمؾ اًمٕمٛمر ويمؾ أُم٤مل وشمٚمٖمل يمؾ اعمس٤موم٤مت وًمٙمـ هٞمٝم٤مت،
وُم٤مزًم٧م أؾم٠مل ىمٚمبل عم٤مذا ٓ أومٝمٛمؽ؟
عم٤مذا أسمحرت قمٛمٞم ً٘م٤م ذم يمٚم شمؽ وضمٕمٚمتٝم٤م ؿمٗم٤مء ًمروطمل؟
وعم٤مذا ُم٤م قمدت أٟمسك شمٚمؽ اًمٙمٚم ت؟
رسم ٕي اٟمتٔمرهت٤م ـمٞمٚم٦م قمٛمرى
ورسم يم٤مٟم٧م حتٛمؾ زم يمؾ إُمٜمٞم٤مت
ًمٙمـ صدىمٜمل هل سمٛمٞمزان اًمٙمٚم ت شمٗمقق يمؾ اًمٚمٖم٤مت
سمؽ َ
وشمٕمٜمل زم ىمّم٦م قمٛمري اًمذي مل وًمـ أطمٞم٤مه ؾمقى َ
وًمؽ.

* * *
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ايهًُات احلاْية
يمؿ ٟمٗمت٘مد يمٚم ت شمرسم٧م قمغم اًم٘مٚمقب شمداوهي٤م وهتدهده٤م وشمؽميمٝم٤م شمٖمٗمق
سمسالم .أشمراه٤م أُمٜمٞم٦م ُمستحٞمٚم٦م؟
أم أهن٤م ًمٞمس٧م ُمـ طم٘مقىمٜم٤م اإلٟمس٤مٟمٞم٦م ؟
أفمـ أن اعمقمم قمز َّ
وضمؾ ظمٚمؼ ًمٜم٤م أرواطم ً٤م شمتٛمٜمك احلٜم٤من وىمٚمق ًسم٤م شم٠مٟمس
وٟمٗمقؾم٤م شمتٛمٜمك اًمسٙمـ وًمٙمـ ُمـ اًمبنم َُم ْـ هؿ ُمتٕمبقن وٓ
سم٤مًمٕمٓمػ،
ً
جيدون َُم ْـ ُيْمٛمد ضمراطمٝمؿ وًمق سمٙمٚمٛم٦م .
رسم هل دواء ورسم هل شمري٤مق يٜم٘مذهؿ ُمـ اًمرطمٞمؾ.
عم٤مذا أطمٞم٤مٟمً٤م ٟمبح٨م قمٜمٝم٤م ذم يمؾ ُم٤مهق طمقًمٜم٤م ؟
ٟمح٤مول أن ٟمبتٕمدد سمٗمٙمرٟمد٤م وٟمٗمِمدؾ ُمدرة وراء ُمدرة طمتدك سمد٤مءت يمدؾ
حم٤موٓشمٜم٤م سم٤مخلذٓن .

* * *
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ايوحدة
اًمقطمدة ؿمٕمقر ىم٤مد ضمدً ا ًمٞمس ذ ًـم٤م أن ٟمٜمٕمزل وٟمحٞم٤م وطمددٟم٤م ًمٜمٛمدر
وقمٜمدئذ ٟمجد أٟمٜمد٤م ذم ٍ
ٍ
واد ،وهدؿ ذم
هب٤م إهن٤م حتدث ،وٟمحـ ُمع اًمٜم٤مس أطمٞم٤مٟمً٤م
ٍ
واد آظمر اًمتٗم٤مهؿ صٕم٥م ،واًمِمٕمقر سمٞمٜمٜم٤م ُمستحٞمؾ ويمؿ ُمدـ إٟمسد٤من يٕمدٞمش
وطمده سمال أٟمٞمس وًمٙمـ ىمٚمبف ،وظمٞم٤مًمف ،وذيمري٤مشمدف اًمتدل متدأل قمٚمٞمدف طمٞم٤مشمدف،
وإطمس٤مؾمف ومال يتؼمم ُمـ آٟمٕمزاًمٞم٦م ،وٓ يْمٞمؼ هب٤م ورسم هل ُمدـ رةد٦م اهلل
أن جيٕمؾ سمٕمض اًمبنم ٓ ،دمٞمد اًمتٙمٞمػ ُمدع أظمدريـ ويٗمْمدٚمقن اًمقطمددة
قمغم همػمه٤م وي١ميمدون أهن٤م ظمػم ُمـ جم٤مًمس٦م اعمٜم٤موم٘ملم ،واعمٖمتد٤مسملم ،واًمٜم ُمدلم
ومٗمك يمؾ إطمقال يقضمد اظمتالوم٤مت
ومردي٦م ذم شم٘مبؾ اًمقطمدة واًمِمٕمقر هب٤م طمتك ًمق يمٜم٤م سملم اًمبنم

* * *
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دَوع ايكًب
أشمٕمرومقهن٤م إهن٤م ىمٓمرات ُمـ اًمدُم٤مء شمسٞمؾ ُمدـ اًم٘مٚمد٥م سمددًٓ ُمدـ اًمٕمدلم
وشم٠ميت ُمـ اًم٘مٚمقب اًمتل أدُمتٝم٤م اًمٖمرسم٦م وأشمٕمبٝم٤م رطمٞمؾ إطمب٤مب.
صدىمقٟمك هل دُمقع طم٤مرىم٦م ُم١معم٦م شمذي٥م اًمٗم١ماد ومتزق اًمدروح ،وعمد٤م ٓ
وهؾ ًمٜم٤م طمٞم٤مة سمٕمٞمدً ا قمٛمـ وم٤مرىمٜم٤مهؿ ًمٞمتٝمؿ يٕمرومدقن أهندؿ اًمددواء اًمدذي ٓ
ٟمٛمٚمؽ صمٛمٜمف ٕوضم٤مع اًمروح وأن ًمدهيؿ اًمِمٗم٤مء اًمذي سمحثٜم٤م قمٜمف ـمقل اًمٕمٛمر،
وُم٤م إن قمثرٟم٤م قمٚمٞمف طمتك وم٘مدٟم٤مه ُمدـ ضمديدد ًمٜمٕمدٞمش ـمٞمٚمد٦م طمٞم٤مشمٜمد٤م ٟمبحد٨م
وٟمتجرع إمل إمم ُم٤م ٓ هن٤مي٦م.

* * *
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االحتياج
سم٤مًمٗمٕمؾ اًمِمٕمقر سم٤مٓطمتٞم٤مج صٕم٥م وُم١ممل وظم٤مصد٦م ذم إُمدقر اعمٕمٜمقيد٦م
وأطمٞم٤مٟمً٤م ٟمِمٕمر سم٤مًمتٕم٤مرض سملم اًمٙمراُم٦م وآطمتٞم٤مج ومٜمخٗمٞمف ،وٓ ٟمتحدث قمٜمف
طمتك ٕىمرب اًمٜم٤مس إًمٞمٜم٤م ُمتٛمٜملم ذم ىمرارة أٟمٗمسٜم٤م أن يٗمٝمؿ ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمسدف،
اطمتٞم٤مضم٤مت اًمٓمرف أظمر ًمٙمـ ـمب ًٕم٤م هذا ٓ حيدث إٓ ومٞم ٟمدرً ،
وومٕمال طمٚمف
اًمقطمٞمد اًمتِم٤مهمؾ سم٠مؿمٞم٤مء أظمرى ذم احلٞمد٤مة ،وحم٤موًمد٦م اًمؽميمٞمدز قمدغم يمدؾ ُمد٤م
يسح٥م ـم٤مىمتٜم٤م ،و يٜمسٞمٜم٤م هذا اًمِمٕمقر اًمٙموٞم٥م سم٤مٓطمتٞم٤مج.

* * *
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إْٗا ْوبة حٓني
هذا هق اًمتِمخٞمص اًمدىمٞمؼ عم٤م يٕمؽميٜم٤م طمٞمٜم ٟمِمت٤مق عمدـ هتٗمدق أرواطمٜمد٤م
إًمٞمٝمؿ.
ومب ذا ٟمّمٗمف هدذا اًمِمدٕمقر اعمد١ممل اًمدذي يٕمؽميٜمد٤م ،طمٞمدٜم ٟمجدد أٟمٗمسدٜم٤م
ٟمٗمت٘مدهؿ وٟمِمٕمر سم٤مًمقضمع اًمِمديد سم٘مٚمقسمٜم٤م عمجرد أن متر ذيمري٤مهتؿ سمخ٤مـمرٟمد٤م،
وشمدُمع قمٞمقٟمٜم٤م ،ورسم شمٜمت٤مسمٜم٤م ٟمقسم٦م سمٙم٤مء وطمزن ُمريدر ٟمِمدٕمر ُمٕمٝمد٤م سمد٠من يمدؾ
ٍ
ؾم١مال ٓ إضم٤مسم٦م ًمف قمٜمدٟم٤م .
ظمٚمٞم٦مُ ،مـ يمٞم٤مٟمٜم٤م شمت٠ممل ،وشمس٠مًمٜم٤م أًمػ
ومٝمؾ ي٤مشمرى دمكء هذه اًمٜمقسم٤مت ًمٜم٤م وهلؿ ذم ٟمٗمس اًمٚمحٔم٦م يم يمٜم٤م ٟمِمٕمر،
سمٜمٗمس اًمِمٕمقر ُم ًٕم٤م ذم ٟمٗمس اًمٚمحٔم٦م قمٜمدُم٤م يم٤مٟمقا ُمٕمٜم٤م؟
رسم وًمٙمـ هؾ ٟمٛمٚمؽ أن ٟمٓمٛموـ ىمٚمقسمٜم٤م سم٠مهنؿ ُم٤مزاًمقا يتذيمروٟمٜم٤م أم أٟمدف
حمض ٌ
ظمٞم٤مل؟
ٌ
احل٘مٞم٘م٦م أٟمٜم٤م ًمق قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م يٜمتٔمرٟم٤م ُمـ ٟمقسمد٤مت احلٜمدلم شمٚمدؽ عمد٤م شمٗمٜمٜمد٤م ذم
آطمتٗم٤مظ سمذيمري٤مهتؿ اجلٛمٞمٚم٦م ُمٕمٜم٤م ،وهل ذم احل٘مٞم٘م٦م أيمثر ُمد٤م يددُمل ىمٚمقسمٜمد٤م
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ويتٕم٥م أرواطمٜم٤م وًمٙمـ ُمـ يدري ًمٕمٚمٝم٤م اسمتالءات اًم٘مدر وٓ طمٞمٚم٦م ًمٜم٤م طمٞم٤مل
ذًمؽ .وم٠مطمٞم٤مٟمً٤م ٟمخ٤مـم٥م أٟمٗمسٜم٤م هبذا اخلٓم٤مب قمٜمدُم٤م ٟمتذيمرهؿ:
أطمـ اًمٞمؽ وامم مهسؽ وصٛمتؽ واسمتس٤مُم٤مشمؽ يمٞمػ همددوت وطمٞمددة
سمٖمػم يمٚم شمؽ اًمتل يم٤مٟم٧م متأل روطمك هبجد٦م وطمٞمد٤مة أشمُدراك شمسدٛمٕمٜمل طمدلم
أٟمٓمؼ اؾمٛمؽ وأٟم٤م سمٕمٞمدة قمٜمؽ؟ وطملم أومٙمر ومٞمؽ هؾ شمذيمرٟمك؟ شمٙم٤مد احلػمة
شم٘متٚمٜمك  ،قمزائك اًمقطمٞمد أٟمؽ ُم٤مزًم٧م سم٠مقم ىمك حتٞم٤م وؾمتٔمؾ طمتك أُمقت .

* * *
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ايفسام
اًمٗمراق هق ُمقت سمد٤مًمبٓمكء هدق طم ً٘مد٤م يٓمٗمدكء ؿمدٛمٕم٦م اًمدروح ويدؽمك
سم٤مًم٘مٚمقب ذيمرى شمب٘مك ُم٤م طمٞمٞمٜم٤م وٓ ؾمدٞم اذا يمد٤من ُمدـ ٟمٗمد٤مرىمٝمؿ ٓ يٛمٙمدـ
شمٕمقيْمٝمؿ أطمٞم٤مٟمً٤م ٟمتٜم٤مؾمك أو ٟمتِم٤مهمؾ وًمٙمـ يب٘مك أمل اًمٗمدراق هدق إقمٛمدؼ
وإيمثر ُمالزُم٦م ًمٚمٜمٗمس إمم إسمد.
اًمٗمراق ي٠مظمذ ىمٓمٕم٦م ُمدـ اًمدروح ومٜمٔمدؾ ذم طم٤مًمد٦م اومت٘مد٤مد وطمٜمدلم يمٚمد
قمّمٗم٧م اًمذيمري٤مت سم٠مُم٤مٟمٜم٤م اًمٜمٗمز ،وٟمٔمؾ ٟمتد٠ممل سمدال طمددود ،وٟمسدٕمك ٕن
ٟمٜمسك وًمٙمـ هٞمٝم٤مت.
اًمٗمراق ُمـ أصٕم٥م اظمتب٤مرات احلٞم٤مة اًمتل شمب٤مهمتٜم٤م أطمٞم٤مٟمً٤م وٓ ٟمجرؤ قمغم
اًمّمٛمقد أُم٤مُمٝم٤م أو شمٖمٞمػمه٤م ٕهن٤م سمٜمد٤مء قمدغم ىمدرار اًم٘مددر وٓ ٟمٛمٚمدؽ آ أن
ٟمت٘مبٚمٝم٤م.
اًمٗمراق يم٠مس يدور قمٚمٞمٜم٤م مجٞمٕم٤م ذًمؽ أن دوام احل٤مل ُمدـ اعمحد٤مل ومٛمدـ
ُمٜم٤م مل يٗم٤مرق صديؼ ـمٗمقًمتف أو أطمد اًمقاًمديـ أو زوج أو طمبٞم٥م.
اًمٗمراق ؿمٕمقر ُم١ممل سم٤مٟمت٘م٤مص ذم اًمٜمٗمس يتخذ احلٜمدلم يم٠مطمدد ُمٔمد٤مهره
وٓسمد أن ٟمتخٓمك هذا اًمِمٕمقر طمتك ٓ ٟم٘مػ سمحٞم٤مشمٜم٤م قمٜمد هذه اًمٚمحٔمد٦م ٕن
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احلٞم٤مة ٓسمد أن شمستٛمر.
اًمٗمراق يمٚمٛم٦م ُمـ طمروف ىمٚمٞمٚم٦م حتٛمؾ يمؿ ُمـ إمل واًمدُمقع واحلٜملم ٓ
طمٍم ًمف ظم٤مص٦م ومراق ُمـ يٕمز قمغم اًم٘مٚم٥م ُمـ شمتٛمٜمد٤مه اًمدروح وٓ ؾمدٞم إذا
يم٤من ومرا ًىم٤م ىمرس ًي٤م وٓ قمقدة ُمٕمف هق ي٠مظمذ ضمدز ًءا ُمدـ اًم٘مٚمد٥م ومٜمحٞمد٤م سمدوٟمدف
ٟمتذيمره ،وٟمستِمٕمر ـمٞمٗمف طمقًمٜم٤م ذم يمؾ حلٔم٦م حيٞمد٤م ذم ؾمدٙمٞمٜم٦م ،ومٜمتٛمٜمدك ًم٘مد٤مء
إرواح ذم أظمرةً ،مٕمٚمف يٙمقن أومْمؾ ُمـ اًمدٟمٞم٤م.
ٓ أفمـ إٟمف يقضمد هبذه اًمدٟمٞم٤م ُم٤م هق أؿمد أعمً٤م ُمـ أمل اًمٗمدراق ،وٓ ؾمدٞم
ومراق ُمـ هؿ دواء اًم٘مٚم٥م وٟمبْمف وشمقأم اًمروح ..متر سمٜم٤م إيد٤مم ومدال ٟمٜمسدك
وٓ ٟمسٚمق وٓ شمٕمقضٜم٤م إىمدار ..هق أمل يقضمع اًم٘مٚم٥م طمد اًمٜمحٞم٥م ،ويقىمظ
اًمٕملم ومال شمرى ؾمقى ُمـ يم٤من هل٤م طمبٞم٥م ،ومتٓمرٟم٤م إي٤مم سم٠مطمالم اًمٚم٘م٤مء ومدال
ٟمٚمت٘مل ،وٓ ٟمٗم٤مرق اًمروح هل أي٤مم ٟمحٞم٤مه٤م ،وٓ ٟمحٞم٤مه٤م ٟمٔمدؾ ومٞمٝمد٤م يمٔمدالل
اعمقت ٟمرشم٘م٥م ؾم٤مقم٤مشمٜم٤م إظمػمة سمؾ وٟمٜمتٔمره٤م ًمؽمحيٜم٤م ُمـ قمٜم٤مء اًمتٗمٙمػم ،رسمد
يم٤مٟم٧م ىمبقرٟم٤م أرطمؿ سمٜم٤م ُمـ ىمٚمقب سمٕمض اًمبنم ،ورسم أقم٤مٟمٜم٤م اهلل قمغم اطمت ل
ُم٤م يّمٕم٥م اطمت ًمف ...ىمد دمقد قمٚمٞمٜم٤م اًمدٟمٞم٤م سم٠مُمٓم٤مر إُمؾ ،وًمٙمٜمٝمد٤م شمد٤مسمك أٓ
أن شمسٚمبٜم٤م ُمـ أطمببٜم٤مهؿ ،ومتحرُمٜمد٤م ُمدـ أٟمٗمد٤مس احلٞمد٤مة وهتبٜمد٤م ٕهند٤مر ُمدـ
اًمدُمقع سمال هن٤مي٦م

* * *
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ايسحيٌ
يم٤مٟم٧م سم٘مٚمبٞمٜم٤م يمٚم ت ٓ يٗمٝمٛمٝم٤م ؾمقاٟم٤م أيـ ُمْم٧م ،أيـ هتد٤موت ىمّمدقر
اًمرُم٤مل اًمتل سمٜمٞمٜم٤مه٤م ُم ًٕم٤م ،يمٞمدػ أضدح٧م دُمققمٜمد٤م ًمٖمد٦م واطمددة ٓ ٟمٕمدرف
ؾمقاه٤م ،مل ٟمٙمـ يمب٤مىمل اًمبنم ،وًمٙمٜم٤م ُمْمٞمٜم٤م يم يٛميض يمؾ اصمٜملم مل ٟمتٗمؼ قمدغم
هذاً ،مـ خيٓمر سمب٤مًمٜم٤م أن اًمدُمقع شمّمػم ىمٓمرات ُمـ اعم٤مء ،وإن ظمٗم٘م٤مت اًم٘مٚم٥م
ؾمتٛمقت ُمع اًمقىم٧م ،ومل أذيمر أسمدً ا أٟمٜمل سمٙمٞم٧م إٓ ًمؽ ومٙمٞمػ اؾمتٓمٕم٧م أن
شمٜمسك؟ يمٞمػ؟ احل٘مٞم٘م٦م أٟمٜم٤م مل ٟمٗمؽمق سمٕمد ومٙمٞمػ ًمٚمروح أن شمٗمد٤مرق اجلسدد،
وهل ُم٤مزاًم٧م قمغم ىمٞمدد احلٞمد٤مة ويمٞمدػ ًمٚمٕم٘مدؾ أن يٗمد٤مرق إومٙمد٤مر ،وهدل
ُم٤مزاًم٧م شمْمٓمرم ذم داظمٚمف ،ويمٞمػ ًمٚمٕمدلم أن شمٗمد٤مرق اًمٜمٔمدر ،وهدق ىمريٜمٝمد٤م
يمٞمػ زم أن أصدق إٟمؽ مل شمٕمد ُمٕمل وأٟم٧م مل شمٗم٤مرىمٜمل ًمٚمحٔم٦م ،ويمٞمػ أزقمؿ
أٟمٜم٤م اسمتٕمدٟم٤م وأٟم٧م اًمٜمبض ًم٘مٚمبل ،واحلٞم٤مة ًمقضمداي ي٤مُمـ حيٞم٤م سمف ىمٚمبل ،أشمراك
شمّمدق أٟمٜمل ًمـ أقمٞمش إذا اومؽمىمٜم٤م أو إذا أصبح٧م وطمٞمدة ،يم يمٜم٧م ىمبٚمدؽ
إن مل شمّمدىمٜمل إذا وم٠مٟم٧م ٓ شمِمٕمر يب ،وٓ شمّمدؾ طمدروذم ًمسدقيداء ومد١مادك
اذيمري ،يمٚم ٟمٔمرت إمم إمم ٟمقر اًمّمب٤مح اذيمري ،يمٚم رأي٧م اسمتسد٤مُم٦م ـمٗمدؾ
سمرىء ،واذيمري إذا داقم٥م ٟمسٞمؿ اًمبحر وضمٝمؽ وم٠مٟم٤م ًمـ اٟمس٤مك.
*

*

*
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ايشحٔ
حلٔم٤مت ُمـ اًمِمجـ شمداقم٥م قمٞمٜمل دُمٕم٦م ٓ شمس٘مط وٓ شمؽماضمع متٜمحٜمل
اًمقىم٧م ٕومٙمر عم٤مذا يت٠ممل ىمٚمبل ويٜمزف سمال أؾمب٤مب فم٤مهرة ،هق احلٜملم رسم هق
اًمرهمب٦م ذم اًمبٙم٤مء ُمـ أقم ق اًم٘مٚمد٥م دون اخلدقف ُمدـ شمسد٤مؤٓت اًمدبٕمض
ُم٤مسمؽ؟
ؾم١مال صٕم٥م ٓ أقمرف يمٞمػ أضمٞمبف وم٠مٟم٤م أشم٠ممل  ،ورسم ٓ يقضمد ذم اًمٕمد٤ممل
ُمـ يٛمٚمؽ أن جيٗمػ دُمٕمل.
أٟم٤م وطمٞمدة؟ رسم أؾمدػمة رسمد ؟ ورسمد ىمٚم٘مد٦م ُمْمدٓمرسم٦م متدقج أومٙمد٤مرى
سم٤مًمرطمٞمؾ ُمـ يمؾ رء ،وُمـ يمؾ أُمر إمم ٓ ُمٙم٤من ،وأمتٜمدك أن أوم٘مدد طمٞمد٤ميت
طمتك أرى هؾ ؾمٞمٜمسقٟمٜمل ،يم ومٕمٚمقا وأٟم٤م ُمٕمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م أم ٓ.
وضمروح ٟمدارهي٤م سم٤مًمٙمٚم ت ومال ٟمٗمٚمح ،ويمٚم ت حتٛمٚمٜم٤م ًمٕم٤ممل آظمر وٕي٤مم
ُمْم٧م ةٚم٧م ىمٚمق ًسم٤م اهنٙمٝمد٤م اًمرطمٞمدؾ ،وطمدروف سم٤مشمد٧م شمسدٗمؽ دُمد٤م ًء ُمدـ
اًمٕمٞمقن ،وُمـ اًم٘مٚمقب شمتْم٤مءل سمج٤مٟمبٝم٤م يمؾ إطمزان.
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ُم٤مذا ًمق ىمٚم٧م ًمؽ ٓ شمددقمٜمل أُمدقت سمددوٟمؽ؟ ومٝمدؾ ؾمدتؽميمٜمل؟ هدؾ
ؾمتٜمس٤مؾمٜمل ويم٠مٟمٜمل مل أيمـ ؿمٞم ًو٤م ذم طمٞم٤مشمؽ؟
ُم٤مذا ًمق أذروم٧م دُمققمل ُمـ أضمؾ ُمـ ٓ يراه٤م ،هؾ ؾمٞمِمٕمر هب٤م يم يم٤من
يٗمٕمؾ وٟمحـ ُم ًٕم٤م؟
ًمٞمتٜمل أُمٚمؽ أن أوًمد ُمـ ضمديد ،وًمٙمـ سمال ىمٚمد٥م يِمدٕمر وسمدال ؿمدٕمقر
حيترض ،وسمال أذن شمستٛمع ًمّمقت اًمبالسمؾ ،شمبٙمل ُمٕمدل وصدقت اًمٙمدروان
يِمدو ُمٕمل أٟمِمقدة اًمقداع.
*

*

*
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يطأيوْٓى ملاذا تبهني؟
وٓ يدرون أن دُمقع اًمٕملم أهقن سمٙمثػم ُمـ دُمقع اًم٘مٚم٥م.
متر إي٤مم ،ويٜمجرح اًم٘مٚم٥م أٓف اعمرات.
قمٜمدُم٤م حترُمٜم٤م إىمدار ُمـ ؾمبٞمؾ اًمسٕم٤مدة.
ُمـ احلٚمؿ ُمـ إُمؾ ُمـ اًمرسمٞمع اًمذي يراه اًمٜم٤مس.
يس٠مًمقٟمٜمل عم٤مذا شمبٙملم؟
وٓ يدرون أن دُمقع اًمٕملم أهقن سمٙمثػم ُمـ دُمقع اًم٘مٚم٥م ُمـ احلٚمؿ ُمـ
إُمؾ ُمـ اًمرسمٞمع اًمذي يراه اًمٜم٤مس.
*

*

*

رسائل من القلب

26

أشعس بكًب٘ َعي أحياًْا
ُم٤مزال يسٙمـ روطمك أؿمٕمر أٟمف حيتد٤مج أن يِمدٕمر سم٘مٚمبدل ،وهدق ُمد٤مزال
سمٞمديف ،وُم٤م طمٞمٚمتل ذم ذًمؽ ؟
ُمرت إي٤مم وشمس٤مسم٘م٧م اًمٚمحٔم٤مت ،وُم٤مزال ىمٚمبل يم هق ومال أٟم٤م ؾمدٚمقشمف
وٓ أٟم٤م ٟمسٞمتف وٓ أفمـ أٟمٜمل ؾم٠مومٕمؾ .
عم٤مذا يثػم دُمققمل يمؾ يقم ،وأٟم٤م أطمدق ذم يمٚم شمف؟
عم٤مذا يٜمٗمٓمر ىمٚمبل يمٚم ومٙمرت ذم هن٤ميتٜم٤م؟
ُم٤م قمغم ؾمقى أن أذع ذم اًمتٗمٙمػم طمتك يٜمٗمجر زًمزال سمدداظمكم ،يددُمل
ىمٚمبل وي١ممل ،روطمل اؾمٛمف احلٜملم أشمراه ُم٤مزال يِمٕمر سمف؟
ٓ أدري يمؾ ُم٤م أقمرومف ،أٟمٜمل ٓ أىمقى قمدغم أن أحتدرك ظمٓمدقة واطمددة
سمٕمٞمدً ا قمٜمف.
*

*

*
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ناْت وأئ ذٖبت؟
يم٤مٟم٧م سم٘مٚمبٞمٜم٤م يمٚم ت ٓ يٗمٝمٛمٝم٤م ؾمقاٟم٤م أيـ ُمْم٧م أيدـ هتد٤موت ىمّمدقر
اًمرُم٤مل اًمتل سمٜمٞمٜم٤مه٤م ُم ًٕم٤م ،يمٞمدػ أضدح٧م دُمققمٜمد٤م ًمٖمد٦م واطمددة ٓ ٟمٕمدرف
ؾمقاه٤م مل ٟمٙمـ يمب٤مىمل اًمبنم ،وًمٙمٜم٤م ُمْمٞمٜم٤م يم يٛميض يمؾ اصمٜملم ،مل ٟمتٗمؼ قمدغم
هذا ًمـ خيٓمر سمب٤مًمٜم٤م أن اًمدُمقع شمّمػم ىمٓمرات ُمـ اعم٤مء ،وإن ظمٗم٘م٤مت اًم٘مٚمد٥م
ؾمتٛمقت ُمع اًمقىم٧م ،ومل أذيمر أسمدً ا أٟمٜمل سمٙمٞم٧م إٓ ًمؽ ومٙمٞمػ اؾمتٓمٕم٧م أن
شمٜمسك؟
يمٞمػ شمريمتٜمل ورطمٚم٧م؟
*

*

*
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َا ٖو احلب
يٕمٜمل ىمٓمرة قمسؾ ذم وؾمط ُمرارة إي٤مم أو ٟمٗمحد٦م قمٚمقيد٦م ُمدـ اًمسد ء
ًمٜمٕمرف اًمسٕم٤مدة ،وًمدق ًمدزُمـ ىمّمدػم ،أو سمد٤مب يٜمٗمدتح قمدغم أصدٕم٥م شمٖمدػم
ًمٚمٛمِم٤مقمر ويم ىمٞمؾ إٟمف اظمتالط اعم٤مء سم٤معم٤مء ،ومٞمّمٕم٥م ختٚمٞمّمف.
عمد٤مذا إذا أطمببٜمد٤م يٜمتٔمرٟمد٤م إمل واًمددُمقع؟ عمد٤مذا يٙمدقن صدقشمٜم٤م ُمدكمء
سم٤مًمِمجـ وشمٙمقن حلٔم٤مت اًمسٕم٤مدة ٟم٤مدرة ضمدً ا وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمُٜمسك؟
عم٤مذا ٟمبٙمل يمُٚم شمذيمرٟم٤م اسمتٕم٤مد ُمـ ٟمح٥م وٟمِمٕمر سمد٤مًمقضمع إذا رأيٜمد٤م ُمدـ
هق ُمقضمقع ُمثٚمٜم٤م أو يمُٚم وضمدٟم٤م ُمـ مل يٗمؽمق قمـ طمبٞمبف؟
عم٤مذا شمّمبح دُمققمٜم٤م هل اجلقاب اًمقطمٞمدد قمدـ طمد٤مل ىمٚمقسمٜمد٤م ويٙمدقن
اًمٙمقن يمٚمف ٓ يس٤موي ؿمٞم ًو٤م سم٠مقمٞمٜمٜم٤م سمٕمد ىمّمص احل٥م اًمٗم٤مؿمٚم٦م اًمتدل شمٜمتٝمدل
سمٞمد اًم٘مدر ٓ سم٠ميديٜم٤م ظمؼموي عم٤مذا ٟمح٥م
وعم٤مذا ٟمس٘مط ذم اًمٕمذاب دون إرادة ُمٜم٤م ،وُمٝمد طم٤موًمٜمد٤م اهلدرب ٟمجدده
أُم٤مُمٜم٤م ٓ ُمٗمر ُمٜمف عم٤مذا ٟمتٕمذب وإمم ُمتك؟
*

*

*
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خواطس ايعكٌ
يمثػما ُم٤م شمٕمتٛمؾ سمٕم٘مٚم٥م ظمقاـمر ،وشمدور ذم ىمٚمبل أطم٤مدي٨م مل ٟم٘مقهل٤م سمٕمد
ً
يمٜم٤م ُم ًٕم٤م ٟمس٤مومر قمؼم اًمزُم٤من واعمٙم٤من إمم طمٞمد٨م يٛمٙمدـ ًمٜمد٤م أن ٟمٙمدقن ؾمدق ًي٤م،
ويم٤من حيٚمق ًمٜم٤م اخلٞم٤مل ،وًمٙمـ أيـ هدق ُمٜمدل أن إذا يمٜمد٧م أشمدذيمره ذم يمدؾ
حلٔم٦م ،واحتدث ُمٕمف وهق هم٤مئ٥م وأقمت٥م قمٚمٞمفٟٕ ،مف أظمذ ىمٚمبل ُمٕمف وؾمد٤مومر
ومٙمٞمػ زم إذا أن أٟمس٤مه يم٤مٟم٧م يمٚم شمٜم٤م يمزورق يٖمقص ذم سمح٤مر اخلٞم٤مل يٛمٜمحٜم٤م
ٟمج٤مة مم٤م ٟمٕم٤مي ،وأٟم٤م أقمزف حلٜمً٤م مل أقمرف ًمف ،وصٗم٤م ُمدـ رىمتدف ،وي٤مًمٞمتدف ىمدد
اٟمتٔمر ًمٞمستٛمع إمم حلٜمل أوطمتك قمزف حلٜمف اخل٤مص ًمٙمٜمف اسمتٕمد ،وقمرف إهن٤م
اًمٜمٝم٤مي٦م ،وصدق أٟمٜمل أودقمف ،ومل يٕمٚمؿ أٟمٜمل ًمق ودقم٧م روطمك ُمد٤م ودقمتدف،
قمكم أن أومٜمك قمغم أن أطمٞم٤م سمدوٟمف.
وأٟمف أهقن َّ
*

*

*
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َعٓى االفتكاد
متر سمٜم٤م حلٔم٤مت ٟمتٛمٜمك ومٞمٝم٤م ُمـ يس٠مل قمـ طم٤مًمٜم٤م ُمـ خيؼمٟم٤م أٟمٜم٤م ٟمٕمٜمك ًمدف
اًمٙمثػم ُمـ يب٤مدًمٜم٤م أومٙم٤مره ،وُمِم٤مقمره ،و يٛمٜمحٜم٤م يم ًٗم٤م طم٤مٟمٞم٦م شمرسم٧م قمٚمٞمٜم٤م سمٙمؾ
ٍ
ٍ
وطمٜم٤من.
ود
يمؿ متٜمٞمٜم٤م أن ٟمٕمثدرقمغم ُمدـ ي٘مٚمدؼ قمٚمٞمٜمد٤م إذا همبٜمد٤م أو شم٠مظمرٟمد٤م ،ويدقدع
آسمتس٤مُم٦م سمرطمٞمٚمٜم٤م ومٝمؾ هذا يمثػم قمٚمٞمٜم٤م؟
متر اًمثقاي ـمقيٚم٦م ضم٤مُمدة ُم١معم٦م شمٓمرح قمغم قم٘مقًمٜمد٤م آٓف إؾمدوٚم٦م سمدال
إضم٤مسم٦م واضح٦م.
إذا يم٤من اًم٘مٚم٥م ىمد اُمتأل سم٤محلٜم٤من ومٙمٞمػ ؾمٞمٛمٜمحف عمـ ٓ يريد أن يتب٤مدًمف
سمّمدق ُمٕمٜم٤م ،ويمٞمػ متر قمٚمٞمٜم٤م حلٔم٤مت اًمقداع وٓ شم٘متؾ ذم داظمٚمٜم٤م آظمدر ذرة
ُمـ أُمؾ .
أضمؾ يمؿ ودقمٜم٤م أطمب٤مب ،ويمؿ وم٤مرىمٜم٤م ىمٚمق ًسم٤م يمٜم٤م سمح٤مضم٦م إًمٞمٝمد٤م يم٤مطمتٞمد٤مج
اًمزهقر عم٤مء اًمٜمدى ،ومذسمٚم٧م ىمٚمقسمٜم٤م ُمـ سمٕمدهؿ ،وه٤مٟم٧م قمٚمٞمٜم٤م اًمدٟمٞم٤م سم ومٞمٝم٤م.
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ومٚمتس٤مومر يمٞمٗم ؿمو٧م وًمتٖم٤مدر ُمٙم٤مي وقم٤معمل ،وًمٙمدـ ؾمدتب٘مك سمروطمدل
وقمٛمرا متٜمٞمتدف ذم اخلٞمد٤مل شمدتألٕ دُمدققمل ذم
ؿمٛمٕم٦م أض٤مءت وؾمط اًمٔمالم،
ً
أطمداىمل ،ومال أضمد ُمـ يراه٤م ي٤م ُمـ يمٜم٧م اًمٜمقر سم٘مٚمبل ٓ شمتقارى قمـ ُم٘مٚمتل،
وم٠مٟم٤م أضٞمع سمدوٟمؽ ُمثؾ ٟمسٛم٦م ؾم٤مومرت ُمع اًمري٤مح ،و ُوم ِ٘مددت ًمألسمدد ،وُمثدؾ
ىمٓمرة ٟمدى ؾم٘مٓم٧م ذم همٗمٚم٦م ُمـ اًمزُم٤من قمغم أـمقاق اًمٞم٤مؾمدٛملم ٓ امتٜمدك إٓ
ً
ظمٞم٤مٓ يسٙمـ ىمٚمبل طمتك قمٞمٜمل ٓ شمٕمرومف ُمأل اًمدٟمٞم٤م طمقزم ً
أُمال وطمٞم٤مة .
*

*

*
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َعصوفة ايهربياء
أصٛم٧م ً
ىمٚمٞمال أطم٤مول أن أشمدٜمٗمس قمدغم أٟمسدك أٓم أطمد٤مول أن أضمدد
خمرضم٤م ،امتٜمك ًمق قم٤مد يب اًمزُمـ ًمٞمٖمػم ُم٤م ٓيٛمٙمـ أن يتٖمػم أن امتٜمك
ًمٜمٗمسك
ً
ًمق يمٜم٧م اختذت طمذري ،وًمق ً
ىمٚمٞمال طمتك ٓ أٓىمك ُم٤م أٟم٤م ومٞمف ُمـ أمل اًمٗمراق،
وًمٙمـ هٞمٝم٤مت وم٤محلذر ٓ يٛمٜمع ىمدر أطم٤مول أن أقمثر قمغم شمٚمدؽ اًم٘مِمد٦م اًمتدل
اشمِمب٨م هب٤م ٕظمرج ُمـ همٞم٤مه٥م اًمٕمذاب ًمٙمٜمٜمل مل أضمده٤م سمٕمد ظمؼموي سمد٤مهلل
قمٚمٞمٙمؿ ُم٤م هق ـمري٘مٝم٤م يمٞمػ أٟمسدك ،ويمٞمدػ أؾمدٚمق وم٘مدد ضمٗمد٧م دُمدققمل،
ووؾمٛم٧م ٟمٗمز سم٤مًمقضمع أٓ ًمٞمتٜمل قمٚمٛم٧م ُمٜمتٝمد٤مى أو أيدـ ؾمد٠مهرب ُمدـ
ـمٞمػ يٓم٤مردي أيٜم ذهب٧م ،وُمـ ذيمرى حتٛمٚمٜمل إمم ُمرشمع إطمزان إمم ُم٤مٓ
هن٤مي٦م.
*

*

*
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ايرنسيات
يمثدػما ُمد٤م
حلٔم٤مت ُمرت سم٤مًمٕمٛمر ،وسم٘مد٧م ؾمد٤ميمٜم٦م ذم اًمدروح واًمدذايمرة
ً
شمتحدث اًمدُمقع قمـ اًمذيمري٤مت سمٛمزي٩م ُمـ إمل وآؿمتٞم٤مق ومتْمٗمل عمح٤مت
ُمـ احلزن قمغم حلٔم٤مت ؾمٕم٤مدة قم٤مؿم٧م سمقضمداٟمٜم٤م ومٜمح٤مول أن ٟمٜمسك ُم٤م أمل سمٜم٤م،
وُم٤م يٕمؽميٜم٤م ُمـ رهمب٦م ذم اًمرضمقع هلذه إي٤مم ،وًمٙمـ هٞمٝم٤مت ومٜمحـ ٓ ٟمٛمٚمؽ
ؾمقى اًمذيمرى ٟمحٞم٤م هب٤م ُم٤م سم٘مك ُمـ اًمٕمٛمر.
*

*

*
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عٓدَا يأتي املطاء

ِ
أرواطمٜم٤م يمؿ ٟمٗمت٘مدد دفء
ذم اعمس٤مء يٓمقل سمٜم٤م احلٜملم ،ويِمتد وٟمِمدو ُمع
اعمِم٤مقمر وزظمؿ اعمِم٤مقمر ومجٞمؾ اًمٙمٚم ت.
اًمٙمٚم ت احل٤مٟمٞم٦م اًمتل حتٛمٚمٝم٤م أٟمٗم٤مس ٟمسٞمؿ اعمس٤مء ،وٟمت٠مًمؼ وطمدٟم٤م سم٠مهبك
اًمٕمٓمقر ،ويم٠مٟمٜم٤م ُم٤م زًمٜم٤م ُمع ُمـ يمد٤مٟمقا ُمٕمٜمد٤م ذات ُمسد٤مء ذم اعمسد٤مءٟ ،محٛمدؾ
اًمٜمج ت أًمػ ؾمالم رسم صد٤مدومٝم٤م ىمٚم ًبد٤م يسدٙمـ أرواطمٜمد٤م وجيٝمدؾ اًمٕمٜمدقان
ومترسى ُمٜمف ُمرسى ٟمقر إُمؾ ذم ًم٘م٤مء ذات يقم .
قمٜمدُم٤م شم٘مٝمرٟم٤م احلٞم٤مة ،وشمؽمايمؿ قمٚمٞمٜم٤م أٓم ٟمتٜمحك ضم٤مٟم ًبد٤م ٟمٜمٓمدقى قمدغم
أٟمٗمسٜم٤م وٟمختبكء سمداظمؾ أرواطمٜم٤م ُمـ اجلٛمٞمع ،وشمّمػم اًمٕمٓمدقر سمدال رائحد٦م
وُمٞم٤مه اًمسٚمسبٞمؾ ٓ وضمقد هل٤م سمذايمرشمٜم٤م.
قمٜمدُم٤م يٜمٗمذ صؼمٟم٤م وٟمسٛمع مهس اًمٕمّم٤مومػم رصم٤م ًء ومٜمحـ ىمد ؿم٤مرومٜم٤م قمدغم
اًمرطمٞمؾ.
قمٜمدُم٤م شمٙمتقى سم٤مًمذيمري٤مت أضالقمٜم٤م ،ويٜمحٜمل ُمـ اًمري٤مح قمقدٟم٤م ومٜمحـ
إذا ذم اًمرُمؼ إظمػم.
قمٜمدُم٤م شموـ اًمٙمٚم ت قمغم ؿمٗم٤مهٜم٤م وشمِمٝمد دُمققمٜم٤م سم جيقل ذم ظم٤مـمرٟمد٤م،
ومٜمحـ إذا ٓ ٟمتقق ًمٌمء قمٜمدُم٤م شم٘مٝمرٟم٤م احلٞم٤مة وشمؽمايمؿ قمٚمٞمٜمد٤م أٓم ٟمتٜمحدك
ضم٤مٟم ًب٤م ٟمٜمٓمقى قمغم أٟمٗمسٜم٤م وٟمختبكء سمداظمؾ أرواطمٜمد٤م ُمدـ اجلٛمٞمدع ،وشمّمدػم
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اًمٕمٓمقر سمال رائح٦م وُمٞم٤مه اًمسٚمسبٞمؾ ٓ وضمقد هل٤م سمذايمرشمٜم٤م.
قمٜمدُم٤م يٜمٗمذ صؼمٟم٤م وٟمسٛمع مهس اًمٕمّم٤مومػم رصم٤مء ومٜمحـ ىمد ؿم٤مرومٜم٤م قمدغم
اًمرطمٞمؾ.
قمٜمدُم٤م شمٙمتقى سم٤مًمذيمري٤مت أضالقمٜم٤م ،ويٜمحٜمل ُمـ اًمري٤مح قمقدٟم٤م ومٜمحـ
إذا ذم اًمرُمؼ إظمػم.
قمٜمدُم٤م شموـ اًمٙمٚم ت قمغم ؿمٗم٤مهٜم٤م وشمِمٝمد دُمققمٜم٤م سم جيدقل ذم ظم٤مـمرٟمد٤م
ومٜمحـ إذا ٓ ٟمتقق ًمٌمء.
قمٜمدُم٤م شمتجغم أـمٞم٤مف ُمـ وم٤مرىمقٟم٤م ،وشمالطم٘مٜم٤م ومال ٟم٘مقى قمغم شمٜمحٞمتٝم٤م ُمـ
داظمؾ أطمداىمٜم٤م ومٜمحـ إذا ىمد ظمرضمٜم٤م ُمـ ٟمٓم٤مق اًمقاىمع ،وؾم٤مومرٟم٤م إمم طمٞم٨م ٓ
ٟمٕمرف أيـ اًمٜمٝم٤مي٦م.
ومتر قمغم اًمذيمرى ومتٜمس٤مب دُمققمل ،ويم٠مي ُم٤م زًم٧م أقمٞمش سمداظمٚمٝم٤م يمؿ
متٜمٞم٧م ًمق شمقىمػ يب اًمزُمـ قمٜمد حلٔم٤مت قمِمتٝم٤م سم٘مٚمبل ،وٟمسٞم٧م ومٞمٝم٤م يمدؾ ُمد٤م
طمقزم ،وًمٙمـ ًمألؾمػ ًمٞمس ُمـ ـمبع اًمزُم٤من اًمقومد٤مء شم٘متحٛمٜمدل اًمدذيمري٤مت
وٓ ُمٝمرب ُمٜمٝم٤م إٓ إًمٞمٝم٤م.
ُمْم٧م أي٤مُمل ،ويم٤مهن٤م حلٔم٤مت قمِم٧م ومٞمٝم٤م سمٙمؾ ُم٤م أُمٚمؽ ُمدـ ؿمدٕمقر،
ويم٠مٟمٜمل يمٜم٧م أرؾمؿ طمٚم ً ورد ًي٤م ٓ يتح٘مؼ ،ومل أٟمددم ٕي ذىمد٧م اًمسدٕم٤مدة،
وقمروم٧م ُمٕمٜمك إُمؾ طمتك وًمق يم٤من ً
أُمال يم٤مذ ًسم٤م.
*

*

*
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ٌٖ ضأنٌُ باقي حياتي ٖهرا؟
ىمرارا صٕم ًب٤م سمٕم٘مدكم
ٓ أدري يمٞمػ ؟قمٜمدُم٤م وددت أن أطمٞم٤م وطمٞمدة يم٤من ّ
دون ىمٚمبل ويمٜم٧م أقمٚمؿ أٟمٜمل ؾم٤مشمٕمذب وإن روطمل ؾمتّمػم رُم٤م ًداُ ،مـ أيدـ
زم سم٤مًم٘مقة اًمتل شمب٘مٞمٜمك ص٤مُمدة؟ هؾ ؾم٤مفمؾ أطمٞم٤م طمٞم٤مة سمدال ـمٕمدؿ او سمٛمٕمٜمدك
أصح ظم٤مًمٞم٦م ُمـ احلٞم٤مة؟ ُم٤مذا ومٕمٚم٧م ًمٞمٙمقن ضمزائل هذا اًمقضمع اًمالهند٤مئل؟
ويمٞمػ ًم٘مٚمبل أن يٕمٞمش ذم ؾمٚمسٚم٦م ُمـ آٟمٙمس٤مرات؟ هؾ ؾمٞم٤ميت قمدغم يدقم
واؾمٛمع صقت اًمٕمّم٤مومػم شمٖمرد ومقق دوطم٤مهت٤م؟ وهؾ ىمدر زم ان أرى اًمٜمدقر
يٙمسق اًمقضمقد ُمرة أظمرى؟ ،ي٤م شمرى ـمري٘مك ذم احلٞم٤مة ىمدد اٟمتٝمدك وؾمد٠مفمؾ
ُمٞمت٦م ُمع إي٘م٤مف اًمتٜمٗمٞمذ؟
ٓ أدري ومحٞم٤مشمك مل شمٕمد ذات ىمٞمٛمد٦م طمتدك أي امتٜمدك ًمدق اؾمدتٓمٕم٧م أن
أشمب٤مقمد طمتك قمـ ٟمٗمز ،وأصػم همػمي.
*

*

*
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وأحياًْا ًْحأ إىل ايصُت
أطمٞم٤مٟمً٤م يٙمقن دواءٟم٤م ذم اًمبقح سم ي١معمٜم٤م ،وأطمٞم٤مٟمً٤م ٟمّمٛم٧م طملم يٙمقن ُمد٤م
ذم اًم٘مٚم٥م أصٕم٥م ُمـ أن ي٘م٤مل ٟمتٛمٜمك أن ٟم٘م٤مسمدؾ ُمدـ يٗمٝمٛمٜمد٤م دون يمٚمد ت،
ويٙمقن ُمرآة ًمٚمروح يِمٕمر سم يٕمتٛمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ ظمقاـمر.
شمالطم٘مٜم٤م إوضم٤مع وٟمستؽم ُمدـ دُمققمٜمد٤م أُمد٤مم اًمٖمدػم ،وٓ يب٘مدك إٓ أن
ٟمدقمل اهلل أن يٛمٜمحٜم٤م ٟمٗمح٦م ُمـ رة٤مشمف ومٞمٖمسؾ ىمٚمقسمٜم٤م اعمتٕمب٦م ُمـ احلٞم٤مة.
شمرٟمق ُمـ أرواطمٜم٤م أٓف اإلطمب٤مـم٤مت وإُم٤مل اًمتل مل شمتح٘مؼ ومٜمتٕمثر صمدؿ
ُم٤م ٟمٚمب٨م أن ٟم٘مقم ُمـ ضمديد ُمتٕمِمٛملم ذم وضمف اهلل شمٕم٤ممم ومٝمدق وطمدده ضمبد٤مر
اًم٘مٚمقب ،وؿم٤مذم اًمٜمٗمقس اعمٜمٙمرسة ،ومٞم٤مًمٞمتٜم٤م قمٚمٛمٜم٤م ُمـ اًمبداي٦م أن احلٞمد٤مة ُمد٤م
هل إٓ رساب ٓ ٟمّمٞم٥م ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤م يمت٥م ًمٜم٤م وم٘مدط وإذا رضدٞمٜم٤م سمٕمٓمد٤مء اهلل
أدهِمٜم٤م سم ٓ ٟمتقىمع ومٝمق أطمـ قمٚمٞمٜم٤م ُمـ إم اًمرؤم سم٠مسمٜم٤مئٝم٤م .
*

*

*
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ويا هلا َٔ حلظات
شمٜمت٤مسمٜم٤م حلٔم٤مت ؿمجـ أمل ذم اًم٘مٚم٥م طملم ٟمٕمقد ًمٙمٚمد ت يمٜمد٤م ؾمدٓمرٟم٤مه٤م
حتٛمؾ ذيمرى ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م أمل اًمروح أصدٕم٥م ُمدـ أن حيٙمدل ،ويمد٠من اًمددُمقع
شمٜمتٔمر أن شمرى ُم٤م ٟمِمٕمر سمف ومتس٘مط قمٚمٝم٤م شمٖمسؾ أٓ ًُم٤م ٓ شمؼمأ يمٜم٧م اقمت٘مدد أن
اهلقاء اًمذي يرسي سمٞمٜمٜم٤م حيٛمؾ أٟمٗم٤مؾمٜم٤م يت٘م٤مسمدؾ ذم اًمٗمْمد٤مء يمٜمد٧م امتٜمدك ًمدق
جيٛمٕمٜم٤م أي زُم٤من ًمق طمتك حلٔم٤مت جمرد حلٔم٤مت ض٤مىم٧م قمغم ىمٚمبٞمٜم٤م اًمدٟمٞم٤م سمد
رطمب٧م ومٍمٟم٤م ٟمٞم٠مس طمتك ُمـ إطمالم.
*

*

*
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ويا ي٘ َٔ خوف
اخلقف ُمـ إمل اخلقفُ ،مـ احلزن حيٛمٚمٜمد٤م إمم ـمرىمد٤مت ُمٔمٚمٛمد٦م رسمد
يّمٕم٥م اًمرضمقع ُمٜمٝم٤م ،و اٟمتٔم٤مر اًمقضمع أيمثر وضم ًٕم٤م هم٤مًم ًب٤مٟ .مبح٨م قمدـ دواء
ومال ٟمجد ؾمقى ىمٚمقب أطمب٤مسمٜم٤م شمّم٤مومٞمٜم٤م وشمٕمدٟم٤م سم٤مًمسٕم٤مدة وشمدقمق ُمـ أضمٚمٜمد٤م،
يمٚم شمذيمرٟم٤م يمٚم هتؿ وظمقاـمرهؿ اعمٗمٕمٛم٦م سم٤محلٜم٤من ختٗمػ قمٜم٤م إمل طمٞمٜم ٟمٕمثدر
قمغم ىمٚم٥م ي١م ُِّمـ ًمٜم٤م ُمٙم٤مٟمً٤م صم٤مسمتً٤م ومٞمف ،وٟمت٠ميمد أٟمٜم٤م ًمـ ٟمٖمد٤مدره ؾمدقاء أطمٞمد٤مء أو
أُمقات .هذا اًم٘مٚم٥م يمٗمٞمدؾ أن يِمدجٕمٜم٤م قمدغم إيمد ل اًمرطمٚمد٦م ُمٝمد سمٚمٖمد٧م
صٕمقسمتٝم٤م .يٕمٞمٜمٜمد٤م قمدغم ختٓمدك إزُمد٤مت سم٤مًمّمدؼم واًمدتحغم سم٤مًمِمدج٤مقم٦م ذم
ٍ
ُمقاضمٝم٦م أي صدٕم٥م .وم٘مدط ْ
قمٜمدئدذ ؾمدٜمٙمقن حمٔمدقفملم ٕٟمٜمد٤م
إن وضمددٟم٤مه
اُمتٚمٙمٜم٤م أهمغم ُم٤م ذم هذا اًمٕم٤ممل .اعمٜمتٔمر وحتٛمؾ قمٜم٤م قم٥مء اًمتٗمٙمػم اعمثػم ًمٚم٘مٚمؼ.
* *

*
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عٔ احلب احلكيكى أحتدث
ويم٠مٟمف اًمٜمزول ذم جل٦م ُمٔمٚمٛم٦م.
اإلسمح٤مر ذم داظمؾ ُمـ حت٥م هق اًمٖمدرق سمٙمدؾ ُمد٤م حتٛمٚمدف اًمٙمٚمٛمد٦م ُمدـ
ُمٕم٤مٟمك اًمْمٕمػ و آؾمتسالم واخلقف ُمـ اًمٗم٘مددان أو آومت٘مد٤مد  ،ويم٠مٟمٜمد٤م
ٟمٜمقى أن ٟمس٤مومر إمم اعمجٝمقل أو ٟمس٤مسمؼ اًمريح ذم ًمٞمٚم٦م قم٤مصٗم٦م.
هٙمذا هقُمٕمٜمك أن ختْمع إمم أطمد ُمـ اًمبنم سمٙم٤مُمؾ إرادشمؽ فمٜمً٤م ُمٜمدؽ
أن ُمٕمف ُمٗمت٤مح اًمسٕم٤مدة ًمٙمـ رسقم٤من ُم٤م متر اًمٚمحٔم٤مت ،وٓ شمٕمثر ؾمقى قمغم
اًمْمٞم٤مع ،ودمد ٟمٗمسؽ ذم حلٔم٦م هم٤مرق ذم فمالم شمتخبط شمتد٠مرضمح شمبٙمدل وٓ
أطمد ُمٕمؽ حت٤مول اًمٜمزوع أو حت٤مول أن شمٜمتزع روطمؽ وٓ شم٘مدر.
ىمٚم٥م حتٞم٤م سمٙمٚمٛم٦م جمدرد
شمٗمٙمر أن شمؽمك ىمٚمبؽ ،وشمرطمؾ ومتٗمِمؾ .يمٞمػ ي٤م ٌ
يمٚمٛم٦م ؟ ومتقت سم٠مظمرى وأيـ هق اًمٕم٘مؾ ذم يمؾ هذا يم٠مٟمف ىمد اظمتب٠م أو ؾمد َّٚمؿ
ُم٘م٤مًمٞمد اًمٜمٗمس ًمسٚمٓم٦م اًم٘مٚم٥م اًمذي ٓ يرطمؿ.
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وُمـ ُمٜم٤م يٛمٚمؽ طمؼ اًمٚمجقء أو اًمدوم٤مع أو طمتك طمدؼ اًمب٘مد٤مء ذم ساع
همػم ُمتٙم٤مرمءُ ،م٤م أن شمزول ُمـ طمٞم٨م أشم٧م.
ومال ٟمحـ ٟمجد ُمـ يٜم٘مذٟم٤م وٓ ٟمحـ ٟمٕمقد إمم ُم٤م يمٜم٤م قمٚمٞمف ُمـ ىمبؾ ومٜمب٘مك
ذم ُمٜمتّمػ يمؾ رء ي٘متٚمٜم٤م اًمْمٞم٤مع.
*

*

*
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األَانٔ
إُم٤ميمـ اًم٘مديٛم٦م حتٛمؾ ُمـ أرواطمٜم٤م اًمٙمثػم واًمٙمثػم يمٚم ُمررٟمد٤م قمٚمٞمٝمد٤م
ٟمِمٕمر سمزومراهت٤م احل٤مئرة شمٜم٤مديٜم٤م.
ذًمؽ أن ىمٓمٕم٦م ُمـ ىمٚمقسمٜم٤م ُم٤م زاًم٧م هب٤م يمؿ قمِمٜم٤م حلٔم٤مت ؾمدٕم٤مدشمٜم٤م سمدلم
رسمققمٝم٤م ،ويمؿ شمزودٟم٤م سم٤مًمٞم٘ملم أهن٤م ؾمتب٘مك ومٞمٜمد٤م وُمدـ أضمٚمٜمد٤م شمثدػم اًمدذيمرى
ٍ
ُم٤مض ًمـ يٕمقد ُمٝم ومٕمٚمٜم٤م.
أؿمج٤مٟمً٤م ٟمح٤مول إظمٗم٤مءه٤م ًمٜمتٜم٤مؾمك
وًمس٤من طم٤مًمٜم٤م ي٘مقل:
أطمٞم٤مٟمً٤م ُم٤م أؿمٕمر أٟمؽ ُمٕمل شمستٛمع إمم مهس٤ميت وشمس٤مومر ُمٕمل إمم آوم٤مق
سمٕمٞمدة ومقق اًمسح٤مب طمٞم٨م أٟم٤موأٟم٧م وقم٤ممل خمتٚمػ ٟمرى ومٞمف اخلػم
وٓ رء آظمر ؾمقاٟم٤م .أشمُراك شمِمٕمر سمك وحتٚمؼ ُمٕمل ذم اخلٞم٤مل؟
*

*

*
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وحيدث أحياًْا
قمٜمدُم٤م شم٘مٝمرٟم٤م احلٞم٤مة وشمؽمايمؿ قمٚمٞمٜم٤م أٓم ٟمتٜمحك ضم٤مٟم ًبد٤م ٟمٜمٓمدقى قمدغم
أٟمٗمسٜم٤م وٟمختبكء سمداظمؾ أرواطمٜم٤م ُمـ اجلٛمٞمع ،وشمّمػم اًمٕمٓمدقر سمدال رائحد٦م
وُمٞم٤مه اًمسٚمسبٞمؾ ٓ وضمقد هل٤م سمذايمرشمٜم٤م.
قمٜمدُم٤م يٜمٗمذ صؼمٟم٤م وٟمسٛمع مهس اًمٕمّم٤مومػم رصم٤مء ومٜمحـ ىمد ؿم٤مرومٜم٤م قمغم
اًمرطمٞمؾ.
قمٜمدُم٤م شمٙمتقى سم٤مًمذيمري٤مت أضالقمٜم٤م ويٜمحٜمل ُمـ اًمري٤مح قمقدٟم٤م ومدٜمحـ
إذا ذم اًمرُمؼ إظمػم.
قمٜمدُم٤م شموـ اًمٙمٚم ت قمغم ؿمٗم٤مهٜم٤م وشمِمٝمد دُمققمٜم٤م سم جيدقل ذم ظم٤مـمرٟمد٤م
ومٜمحـ إذا ٓ ٟمتقق ًمٌمء.
قمٜمدُم٤م شمتجغم أـمٞم٤مف ُمـ وم٤مرىمقٟم٤م وشمالطم٘مٜم٤م ومال ٟم٘مقى قمغم شمٜمحٞمتٝم٤م ُمدـ
داظمؾ أطمداىمٜم٤م ،ومٜمحـ إذا ىمد ظمرضمٜم٤م ُمـ ٟمٓم٤مق اًمقاىمع وؾم٤مومرٟم٤م إمم طمٞم٨م ٓ
ٟمٕمرف أيـ اًمٜمٝم٤مي٦م.
*

*

*
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إْ٘ ضساب
صمٛم٦م ضمروح سم٤مًم٘مٚم٥م ٓ ؿمٗم٤مء ُمٜمٝم٤م ،وأٟم٤م ؿمٞمد ٓ ومرار ُمـ أحل٤مهن٤م.
وصمٛم٦م دُمقع شمتحجر ُمـ إمل ،ويٜم٤مسمٞمع ُمـ إُم٤مي سم٤مشم٧م ُمٕمتٛم٦مز
صمٛم٦م زهقر شم٠مسمك أن شمتٗمتح ،ويمٚم ت وم٘مدت ُمٕمٜم٤مه٤م سمٕمد أن ىمٞمٚم٧م ي٤مًمٞم٧م
اًمروح شمٕمرف هل٤م دواء ،وي٤مًمٞم٧م اًم٘مٚم٥م يدرك أيـ شم٘مع هذه اهل٤موي٦م.
أزه٤مرا صمؿ أدُمتٜم٤م أؿمقايمٝم٤م.
يمؿ متٜمٞمٜم٤م أوه٤م ًُم٤م ُم٤م قم٤مدت ُشمرى ويمؿ ًمثٛمٜم٤م
ً
شمبٕمثرٟم٤م ذم ـمرىم٤مت اخلقف ٓ ٟمددري يمٞمدػ ؾمدتٙمقن اًمٜمٝم٤ميد٦م ىمّمدص
شمٜمس٩م ُمدـ وطمدل اخلٞمد٤مل ،ويمٚمد ت شمُدذسمح قمٜمددُم٤م شم٘مد٤مل وٓ أرى ؾمدقى
اًمرساب.
* *

*
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ايًيٌ
هند٤مرا
ي٠ميت اًمٚمٞمؾ سمآُٓمف و أطمالُمف وٟمسػم ُمٕم٤م ُمع ؿمجقٟمٜم٤مً .مٞم٧م اًمٞمدقم ً
وم٘مط ٓ ًمٞمؾ ًمف طمتك ٓ أشمذيمر أي٤مُمف .ومتتٜم٤موسمٜمل إومٙم٤مر وأىمقل ًمٞمتٜمل أهمٗمدق،
وًمق ً
ىمٚمٞمال سمدون روطمف اًمتل متأل ذايمريت ،وشمٜمسٞمٜمل يمدؾ ُمد٤م طمدقزم أشمردمدك
قم٤معمً٤م آظمر وـمري ً٘م٤م آظمر ،وىمٚم ًب٤م ٓ يٕمدرف إمل وم٘مدد ؾمدوٛم٧م ُمدـ يمدؾ رء،
ومتٜمٞم٧م اًمٜمسٞم٤من ومال أٟم٤م أٟمز وٓ أٟم٤م أطمٞم٤م يم٤مًمبنم .
ي٤م اهلل يمؿ يت٠ممل ىمٚمبل ٕعمف ،واهلل ًمق يمٜم٧م أُمٚمؽ أن أدع اًمٕم٤ممل يمٚمدف ُمدـ
أضمٚمف ًمٗمٕمٚم٧م أٓ يدري أٟمف هق اًمٜمدقر ًم٘مٚمبدل واهلدقاء ٕٟمٗمد٤مد يمدؿ شمبٙمدل
قمٞمقي ُمـ أضمٚمف ،وأطم٤مول أن أداري وًمٙمـ إمم ُمتك وم٠مٟم٤م ٓ أقمٚمؿ.
*

*

*
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ٌٖ تطُح يي؟
هؾ شمسٛمح أن يتحدث ىمٚمبل إمم ىمٚمبؽ دون يمالم؟
أن ختؼمه قم سمف دون ًم٘م٤مء؟
ُمرت أي٤مم .ؾم٤مقم٤متُ .مرت حلٔم٤مت ويمٜم٧م أطمس هب٤م أقمقام.
ًمٞمتؽ شمٕمرف قم أٓىمل دون يمالم.
هؾ ؾمت٘م٤مسمٚمٜمل يق ًُم٤م ُم٤م دون ُمٞمٕم٤مد شم٠مظمذي ُمـ يدي متٜمحٜمل أًمػ
قمكم ُمـ يمؾ إٟمس٤من هؾ ؾمتذيمري طم ً٘م٤م إذا رطمٚم٧م ًمٕم٤ممل
ٟمّمٞمح٦م وخت٤مف َّ
ٍ
صم٤من؟
ًمٞمتؽ شمب٘مك ُمٕمل ذم آظمر حلٔم٤مت طمٞم٤ميت شمقصٚمٜمل سمٞمديؽ ٔظمر ُمقضع
سم٤مًمٕم٤ممل.
أشمذيمر يمؾ طمروومؽ أسمٙمل ُمـ أقم ق إقم ق
ٓ أؾمٚمقك وًمق ًمدىمٞم٘م٦م ىمؾ زم سمرسمؽ يمٞمػ ؾم٠مرطمؾ
وطمدي ؾم٠مرطمؾ دوٟمؽ يمٞمػ شمدقمٜمل سمآظمر حلٔم٦م
يمٞمػ أهقى سمٕمٞمدً ا سمال ؿمٓمآن؟؟
*

*

*
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أتساى ضترنسْي؟
أشمُراك ؾمتذيمري طملم أرطمؾ؟
أشمُراك ؾمتذيمر أي اًمزهقر أطم٥م؟
وأي إهمٜمٞم٤مت يمٜم٧م أراك سمٕمٞمٜمل ظمٞم٤مزم طملم أؾمٛمٕمٝم٤م؟
أشمراك ؾمتدرك أن قم٤معم٤م خيٚمق ُمٜمؽ ٓ أريدد أن أقمدٞمش ومٞمدف رسمد ورسمد
شمٜمس٤مي وشمٜمسك أٟمٜمل شمٕمدذسم٧م يمثدػما ذم احلٞمد٤مة ٕضمٚمدؽ طمتدك أٟمٜمدل متٜمٞمد٧م
اًمرطمٞمؾ سمٙمؾ صدق ٕي ٓ أؾمتٓمٞمع أن أقمزف حلٜم٤م آظمر همػماًمدذي يِمدجل
روطمل ويٚمٛمس وم١مادي.
*

*

*
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ٖهرا يهوٕ االختباز احلكيكي
إصٕم٥م ذم احلٞم٤مة أن دمد ُمـ شمتٛمٜم٤مه وشمتٛمٜمك ان شمٓمٛموـ قمٚمٞمف وًمق ُمدـ
سمٕمٞمد ذم طم٤مضم٦م اًمٞمؽ واٟمد٧م يمدذًمؽ وٓ شمسدتٓمٞمع ان شم٘مدؽمب ُمٜمدف وممٜمدقع
قمٚمٞمؽ طمتك ان شمس٤مٟمده او ان شمٙمقن ذم قمقٟمف.
ي٤م ًمف ُمـ ؿمٕمقر صٕم٥م ان شم٘مػ ُمٙمتقف آيدي وآي٤مم شم٘مدذف سمدؽ
سمٕمٞمدا قمٛمـ حتبٝمؿ وٓ طمٞمٚم٦م ًمؽ ُمع شمّم٤مريػ اًم٘مدر ومتّمدبح اشمدراك شمدراي
واٟم٧م سمٕمٞمد ؟
رسم أطمٞم٤مٟمً٤م اؿمٕمر سمؽ ُمٕمل واؾم٠مًمؽ ودمٞمبٜمل واراك شمٓمٛموٜمٜمدل وشمددًمٜمل
قمغم يمؾ ُم٤م اريد ًمٞمتؽ ُمٕمل طم ً٘م٤م يمٜم٧م ؾم٠مسمٙمل سملم يديؽ وشمداوي ظمددوش
أطمدصمٝم٤م اًمزُمـ سمخ٤مـمري.
ًمق يمٜم٧م ُمٕمل يمٜم٧م ؾم٠مٟمسك اًمٕم٤ممل يمٚمف وأهمٗمدق راضدٞم٦م ويٙمٗمٞمٜمدك أىمدؾ
اًم٘مٚمٞمؾ وعم٤م ٓ ويمؾ ُم٤م متٜمٞمد٧م سم٤مًمٕمد٤ممل ُمٕمدل وًمٙمدـ هٞمٝمد٤مت أن أراك إٓ ذم
ظمٞم٤مزم ًمٞمتؽ شمٕمرف ُم٤م يبٙمٞمٜمل آن وم٠مراك شمقارى ىمٚمبل ُمـ أي أمل.
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أ قمتذر ُمـ يمؾ ىمٚمبل قمـ اُمٜمٞم٤مت ُمسدتحٞمٚم٦م وقمدـ دُمدقع طمٗمدرت هلد٤م
اودي٦م ذم وضمٜمتل وقمـ آٓم ؾمببٝم٤م فمٚمؿ ُمدـ ٓ يْمدٕمقن ىمٚمبدل ذم آقمتبد٤مر
اقمتذر ًم٘مٚمبل ؤُم٤مزم وًمروطمل وًمألؾمػ ٓ جيدى آقمتدذار ُمثدؾ اًمريِمد٦م
شمت٘م٤مذومٝم٤م اًمري٤مح أو ُمثؾ وم٘م٤مقم٦م اعم٤مء شمٚمٕم٥م هب٤م إُمقاج وًمق أدقمٞم٧م اًمبٓمقًمد٦م
وطم٤موًم٧م أن شمست٘مقى أُم٤مم اًمدريح ؾمتٕمّمدػ سمدؽ أو شمٚم٘مدك سمدؽ ذم ىمدرار
قمٛمٞمؼ أو سمور ًمٞمس ًمف ىم٤مع ي٤م اهلل اٟم٧م اًمرةـ اًمرطمٞمؿ وم٤مرطمؿ ىمٚمق ًسمد٤م قمبد٤مدك
اعمٙمٚمقُملم اًمْم٤مئٕملم ُمـ اسمتٚمٞمتٝمؿ سم٤مًمٗمراق .
*

*

*
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َاشاٍ ايكًب يتٓاشع
وحي٤مول أن يٗمرض رايف قمغم اًمٕم٘مؾ ويٍم ويت٤ممل ويدظمؾ ذم ساع وٓ
اقمرف طمدو ًدا عم٘م٤موُمتل وٓ ؾم٤مقمٞمش هٙمذا ممزىم٦م إمم ُمتك ؟؟؟
دواُم٦م صٕمب٦م ضمدا ُمـ اًمٚمقم واًمٕمت٤مب ُم٤مزال يبٙمل ويت٠ممل يٓمٚم٥م اًمرة٦م
وي٠مسمك اًمٕم٘مؾ أن يستٛمع إٓ ًمّمقت اعمٜمٓمؼ ،وُم٤مزًم٧م أذوب سملم آصمٜمدلم ٓ
أدري ُم٤مهل هن٤مي٦م اعمٓم٤مف يٕمتٍمٟمك إمل وأصدٛمد وأطمد٤مول ان أسم٘مدك قمدغم
ُمقىمٗمل.
*

*

*
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حلظة أمل
ومتٜمٞمد٧م ًمدق أن زم
يمددت أن أظمتٜمدؼ
ورأيتٜمل اًمٞمقم أطم٤مول أن أقمٞمش
ُ
ُ
ضمٜم٤مطم٤من وم٠مؾم٤مومر هب سمٕمٞمدا وأشمرك ذًمؽ اًم٘مٚم٥م احلزيـ اعمٙمٚمقم رسمد ارحتد٧م
ُمـ قمٜم٤مئك ُمٕمف.
ومتٜمٞم٧م أن أًم٘مك هبٛمقُمك ذم أقم ق اًمبحرأو أًم٘مك سمٜمٗمسك ُمٕمٝم٤م وم٤مًمددٟمٞم٤م
ىمد شمْمٞمؼ قمكم ذم حلٔم٤مت ومال أريد ُمٜمٝم٤م أن أطمٞم٤م ومال ُمٕمٜمك ًمٚمحٞم٤مة سمدون ُمـ
يم٤من يٛمأل قمٚمٞمٜم٤م اًمقضمقد طمٞم٤مة وؾمٕم٤مدة وأُمال.
أصبح٧م أُمسؽ اًم٘مٚمؿ ٕيمت٥م إًمٞمؽ ومتٝمدرب احلدروف وٓ أدري سمد
أسمقح و ُمـ أيـ أسمدأ ؟ هؾ أسمدأ سم٠مي٤مم مجٞمٚم٦م؟ أم سمددُمقع همزيدرة أم سم٠مٟمٗمد٤مس
يم٤مٟم٧م شمٜمٓمؼ سمحروف اؾمٛمؽ ذم يمدؾ أوان  .أرشمبدؽ وأشمبٕمثدر طمدلم أىمدقل
يم٤مٟم٧م .احل٘مٞم٘م٦م أهن٤م ٓ زاًم٧م وؾمتٔمؾ وامم أيـ اعمٗمر ؟
ي٤م أمجؾ حلٔم٤مت ظمٞم٤ممم وأسمدع ُم٤م ؾم٠مومٙمرومٞمف ُمـ أطمدالم ومٚمتب٘مدك ُمٕمدل
ًمرسم شمٕم٤مهدٟم٤م صم٤مٟمٞم٦م قمغم أٓ ٟمٗمؽمق رسم .
* *

*
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إْ٘ حكًا عراب
أيٙمقن احلٜملم هق قم٘م٤مب اهلل ًمٚمٛمحبلم وعم٤م ٓ وهؿ يتٕمذسمقن سم٤مًمِمقق
شم٤مرة وسم٤محلٜملم شم٤مرة أظمرى ويِمٕمرون دوُم ً٤م سم٤مٓطمتٞم٤مج ًمالظمر وشمتقىمدػ
ؾمٕم٤مدهتؿ قمغم همػمهؿ ومال يٛمٚمٙمقن ُم٘م٤مًمٞمد إُمقر ذم أيدهيؿ صمؿ يٜمتٝمدل هبدؿ
إُمر سمٕمذاب اًمٗمراق وي٤مًمف ُمـ قمذاب يددُمك اًمٗمد١ماد وي٘متدؾ اًمدروح وىمدد
يّمٞم٥م سم٤مجلٜمقن ُمـ ؿمدة إمل يم ؾمٛمٕمٜم٤م .
ومٚمٝمؿ اهلل يمؾ اعمحبلم ذم اًمدٟمٞم٤م.
*

*

*
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ناْت أحالّ
قمٜمدُم٤م خترس طمٚم مجٞمال شمِمٕمر سم٤مٟٓمٙمس٤مر شمِمٕمر أن يمؾ رء ُمدـ سمٕمدده
ؾمقاء شمدظمؾ ذم ُمرطمٚم٦م قمدم اإليمؽماث ًمٌمء ظم٤مص٦م اذا يمٜم٧م ؾمٕمٞمد سم٤محلٚمؿ
ومتٜمٞم٧م ًمق دام أو يم٤من طم٘مٞم٘م٦م وًمٙمـ أطمٞم٤مٟمً٤م يٙمقن اخلٞم٤مل امجؾ ُمـ اًمقاىمع.
ُمـ اقم٤مشم٥م قمغم اًمٗمراق وم٤مًم٘مرار ًمٞمس سمٞمد أطمد ُمـ اًمبنم أٟم هدق ىمدرار
اًم٘مدر ًمٙمـ ي٘متٚمٜمك اًمرطمٞمؾ سمال أُمؾ ذم قمٞمٜمٞمؽ .
ـم٤مل سمك اًمرضم٤مء وٓ دُمقع سمٛم٘مٚمتك وم٘مد ضمٗم٧م سم٤مًمٗمٕمؾ رسم ي٠مسمك اًم٘مددر
أن يٕمٞمد زم أُم٤مٟمك وًمٙمٜمؿ ؾمتب٘مك ذم اطمداىمك ـم٤معم٤م اشمٜمٗمس سمؽ.
*

*

*
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َا أصعب ايفسام

أٟم٤م طم ً٘م٤م ٓ أريد أن أسمتٕمد قمٜمؽ

ست ىمٚم ذم يديؽ
يمؿ متٜمٞم٧م ًمق
ُ
أو طمتك ؾم٤مقم٦م شمٜمٔمر اًمٞمٝم٤م ومؽمى قمٞمٜمٞمؽ
ست ٟمسٛم٦م هقاء شمتٜمٗمسٝم٤م ومدال شمٗمد٤مرق دُمدؽ وىمٚمبدؽ
يمؿ متٜمٞم٧م ًمق
ُ
ورئتٞمؽ.
قمثرت قمٚمٞمؽ
يمٜم٧م أفمـ أن احلٞم٤مة سمخٞمٚم٦م ضمدا إٓ قمٜمدُم٤م
ُ
يمؿ ُ
وم٠مٟم٤م ومٕمال أؿمٙمر اهلل قمٚمٞمؽ
أٟم٧م شم٣م ُء اًمٓمريؼ أُم٤مُمك وم٠مرى سمٕمٞمٜمٞمؽ
وشمتٞمح إُمؾ ًمٕمٛمرى وم٠مؾمٕمك اًمٞمؽ
ىمػ حلٔم٦م ٓ..شمؽماضمع ومحٞم٤مشمك شمتقىمػ قمٜمد يديؽ
ٓ شمتٕمج٥م أٟمك أقمٞمش سمٕمٞمدا قمٜمؽ وم٠مٟمد٧م سمروطمدك وأطمٞمد٤م يمدذًمؽ ذم
قمٞمٜمٞمؽ.
طمتك ًمق يم٤من ًم٘م٤مءٟم٤م وم٘مط ذم اجلٜم٦م وم٠مٟم٤م أمتٜمك أن أومٜمك سملم يديؽ.
*

*

*
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أْا مل أواج٘ احلياة وحدى
وًمٙمٜمٜمك هذه اعمرة وطمدى أؿمٕمر أٟمٜمدل ُمقضمد٦م صدٖمػمة شمتالؿمدك قمٜمدد
ارشمٓم٤مُمٝم٤م سم٤مًمِم٤مـمكء ومال أٟم٤م اىمقى قمغم اًمّمٛمقد اُم٤مم اًمتٞمد٤مروٓ أٟمد٤م ؾمدٕمٞمدة
سم٤مٟمتٝم٤مء أُمرى هٙمذا ًمٞمتٜمل يمٜم٧م اضمرؤ قمغم اهلرب او طمتك اعمقاضمٝم٦م ًمٙمٜمٜمدك
مل أضمد ُم٤م أصبق إًمٞمف .
يم٤مٟم٧م حلٔم٤مت اًمسٕم٤مدة ُمرسوىم٦م ُمـ اًمزُم٤من وأٟم٤م مل اقمت٤مد قمغم اًمرسىم٦م .
يمٜم٧م سمدرب ًمٞمس ًمف هن٤مي٦م  .يؿ ًمٞمس ًمدف ؿمدٓمآن وأٟمد٤م يمد٤مًمٖمريؼ اًمدذي
ُ
يتٛمٜمك ىمِم٦م شمٜمجٞمف.
قمدت أدراضمك سم٤مئس٦م ٓ أُمٚمؽ ؾمقى ىمٚمب٤م ضمرحي٤م مل يسٕمف إٓ أن ي٘مد٤موم
زومرات اعمقت طمتك آظمر رُمؼ ومٞمف ٍ
أواه ًمزُم٤من ُم٣م رسيٕم٤م ىمبؾ أن ٟمسدتقىمٗمف
وٟمٛمأل أرواطمٜم٤م ُمـ ٟمدا ُه وحلٔم٤مت يم٤مًمؼمق ًمـ شمٕمقد شمريم٧م سمٛم٘مٚمتٞمٜمد٤م ذيمدرى
أسمدي٦م ٓ شمٜمتٝمل.
* *

*
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عالج اآلالّ
رسم٤مه ُم٤م طمٞمٚمتك ذم قمالج آُٓمف اًمتل أؿمٕمر هب٤م أن؟ وأقمرف يمؿ يٕم٤مٟمك
وًمٙمـ ًمٞمتٜمل أؾمتٓمٞمع أن أظمٗمػ قمٜمف وًمق اًم٘مٚمٞمؾ.
ًمٞمتٜمل يمٜم٧م سمٚمس ًمِمٗم٤مء أوضم٤مقمف أو دواء ٕضٛمد آُٓمف ًمٞمتف يٕمٚمدؿ أٟمدف
ي١معمٜمك طملم يت٠ممل وُم٤مذا قمس٤مى أن اومٕمؾ وسمٞمٜمٜم٤م ُم٤م سملم اعمنمق واعمٖمدرب ُمدـ
ُمس٤موم٦م و ُسمٕمد ٓ ؾمبٞمؾ زم اًمٞمف .
قم ّٚمف اًم٘مٛمر ُمـ ؾمٞمحٙمك ًمف قمـ ىمٚمبدل وطمػمشمدك ومد٢مذا رآه ؾمدٞمٕمٚمؿ يمدؿ
وقمٚمٛم٧م ُمٜمف أيـ هق وسم ذا يِمٕمر أو ًمٕمٚمٝم٤م اًمٜمجقم ؾمدتبقح سمد
ٟمٔمرت إًمٞمف
ُ
ُ
ذم ظم٤مـمرى ٓ ...أفمـ أن ذًمؽ اًمبٚمبؾ اًمذي ؾمٛمع سمٙم٤مئك وٟمحٞمبك هدق ُمدـ
ؾمٞمخؼمه قمـ طم٤ممم.
أرؾمؾ ًمف دقم٤مئك قمسك أن خيٗمػ اهلل قمٜمف وأرى وًمق ظمٞمٓم٤م ُمـ أُمدؾ ذم
أىمؽماسمٜم٤م .

رسائل من القلب

57

مل ايمـ اسمح٨م قمٜمؽ طملم وضمدشمؽ وسم٤مًمّمدوم٦م دظمٚم٧م ىمٚمبل واسمٞم٧م اٟمد٤م
ٟمدقرا أضد٤مء أيد٤مُمل وحلٔمد٤مت ُمدـ اًمسدٕم٤مدة
ان خترج طمٞم٨م اشمٞم٧م وُمٕمؽ ً
ؾم٤مطمٞم٤م هب٤م ُم٤م سم٘مك ُمـ قمٛمرى ومٚمٞمتؽ شمدرك أٟمدؽ أٟمد٧م وطمددك ذم ًمتٙمدقن
آظمر ُم٤م أرى ذم هذا اًمٕم٤ممل .
قم٤ممل وهمػمك ُمـ اًمبنم ذم قم٤ممل آظمر قمٜمدى وأٟمٜمل متٜمٞم٧م ًمق أُمدقت سمدلم
يديؽ.
*

*

*
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اضسقين
ُم٤مذا إذا ىمٚم٧م ًمف ارسىمٜمل واُمٜمحٜمل احلٞم٤مة سمٕمٞمدً ا سمٕمٞمد قمـ يمؾ إطمزان
شمرٟمٞمٛم٦م قمِمؼ ٟم٘مرأه٤م ؾمق ًي٤م متٜمحٜم٤م أُم٤مٟم٤م ُمـ قم٤ممل همري٥م ٓ ٟمٚمت٘مل ُمٕمد٤م ومٞمدف اه
ًمق شمٕمٚمؿ يمؿ ٱشم٤ممل وأٟم٤م سمٕمٞمدة قمٜمؽ يمؿ شمٖم٤مدرٟم٥م احلٞم٤مة واٟم٤م ذم قم٤ممل آظمر همدػم
اًمذي شمٕمٞمِمف اه ًمق شمٕمٚمدؿ يمدؿ شمٕمٜمدك زم وأن احلٞمد٤مة سمددوٟمؽ ٓ شمسدتحؼ أن
شمٕم٤مش ٓ أٟم٤م سم٤مًم٘م٤مدرة قمغم اًمب٘م٤مء وٓ ىم٤مدرة قمغم اًمرطمٞمؾ ومد اًمٕمٛمدؾ ظمدؼمي
سمرسمؽ إذا يم٤من اعمقت ٓ يٜمسدٞمٜمل إيد٤مك اٟمد٧م سم٘مٞمد٧م طمٚمد ً ذم اخلٞمد٤مل وإذا
طمٚمٛم٧م ص٤مرت اًمدٟمٞم٤م مجٞمٚم٦م حتٛمٚمٜم٤م وم٘م٤مقم٦م هقاء ًمٜمٓمػم ومقق اًمسح٤مب ًمٞمد٧م
اًمدُمقع شمٜمسك ـمريؼ ُم٘مٚمتٞمٜم٤م ُ.م٤مهل٤م ىمد أًمٗمتف ؟وقمروم٧م أٟمٜم٤م ؾمٜمبتٕمد ٓ ٟمتٛمٜمك
ً
ُمسدتحٞمال
ىمٍمدا ومد٠مظمر ٟمتٛمٜمدك طمٚمد ً ؿمد٤مريمٜم٤مه ؾمدق ًي٤م سمد٤مت
جمدً ا زائ ًٗم٤م أو ً
وٟٓمدرى أيـ اعمٗمر .
*

*

*
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ايصُت
أطمٞم٤مٟمً٤م ٟمٚمقذ سم٤مًمّمٛم٧م وٟمٕمتؼمه اسمٚمغ ُمـ أي طمدي٨م ومٜمحـ ٟمّمٛم٧م طملم
ٟمِمٕمر اٟمف ٓ وم٤مئدة ُمـ اًمٙمالم وٟمّمٛم٧م قمٜمدُم٤م ٓ حترك يمٚم شمٜمد٤م ؾمد٤ميمٜم٤م يمد
ٟمّمٛم٧م اذا اقمتددٟم٤م ان ٟمٗمٙمدر وٓ ٟمريدد ٕطمدد أن يسدٛمع أومٙم٤مرٟمد٤م ويب٘مدك
اًمّمٛم٧م ؾمٞمدا ًمٚمٛمقىمػ ومٞمٚمٞمؼ سم٤محلزن ويٚمٞمؼ سم٤مٓمل ويٚمٞمؼ سم٤مًمسدٕم٤مدة وًمٙمدـ
ٓ يٓمقل صٛمتٜم٤م قم٤مدة ومالسمد ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ُمـ اًمرطمٞمؾ اًمّم٤مُم٧م او اسمتسد٤مُم٦م او
طمتك ٟمٔمرة قمت٤مب ٓن يمؾ ُم٤م سمداظمٚمٜم٤م يٙمقن ىمد شمالؿمك سمال يمٚمٛم٦م .
*

*

*
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ٌٖ يٓتٗي احلب
يمثػما هؾ يٛمٙمـ سمٕمد يمؾ هذا اًمْمدٞم٤مء اًمدذي يتسدٚمؾ
ؾم١مال طمػم ىمٚمبل ً
قمؼمه إمم ُمداظمؾ اًمروح ومتٙمقن أٟم٘مك ،وأرىمك ،وأؾمٕمد ،وأمجؾ هؾ يٜمٓمٗملء
أيْم٤م؟ ي٘مقًمقن إٟمف يرطمؾ ومج٠مة ودون اعمِم٤مقمر اعم١مصمرة
احل٥م ويذسمؾ ويرطمؾ ً
ذم اًمٜمٗمس واًمتك متٚمؽ قمٚمٞمٜم٤م وم١مادٟم٤م شمرطمؾ ؾم٤مسمؼ إٟمدذار وًمٙمٜمٜمدل ٓ أصددق
وٓ أؾمتٓمٞمع أن أؾمتققم٥م يمٞمػ ًمٙمؾ هذه وشمّمبح جمرد ذيمرى شمتخٗمدك ذم
صمٜمٞم٤مت اًمذايمرة وٓ ٟمستدقمٞمٝم٤م إٓ ذم اعمٜم٤مؾمب٤مت قمجب٧م هلذه اًمٜمٗمس اًمبنمي٦م
شمٜمجذب عمـ يِمبٝمٝم٤م وشمتقطمد ُمٕمف وشم٠مسمك أن شمٜمس٤مه صمؿ شمد٠ميت سمٚمحٔمد٦م وشمٜمٙمدر
يمؾ هذا؟
أفمـ أٟمف ُمستحٞمؾ.
عم٤مذا أسمح٨م قمٜمف ذم يمؾ ُم٤م هق طمقزم أشمذيمر يمٚم شمف اسمتس٤مُم٤مشمف دُمٕم٤مشمف يمؾ
مهس٦م يمؾ طمرف ٟمٓمؼ سمف ،وعمس ىمٚمبل أطم٤مول أن أسمتٕمد سمٗمٙمري وأومِمؾ ُمرة
وراء ُمرة طمتك سم٤مءت يمؾ حم٤موٓيت سم٤مخلذٓن أؿمٕمر سم٘مٚمبل يبٙمل وٓ أُمٚمدؽ
طمتك أن اُمسح دُمققمف ًمٞمتٜمل أقمرف حل٤ممم دواء .
* *

*
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تسٖات تصخس باالمل
أسمح٨م ذم يمؾ ُمٙم٤من قمـ ٟمٗمسك قمـ آُم٤مل يمٜمد٧م اُمتٚمٙمٝمد٤م قمدـ أطمدالم
قمِم٧م سمداظمٚمٝم٤م ؾمٙمرى ٓ أدري أطم٘مٞم٘م٦م هل أم ظمٞم٤مل ُ ....مدرت أـمٞمد٤مف
سمٛم٘مٚمتل يمؿ يم٤مٟم٧م شمٚمؽ إـمٞم٤مف ،هل يمؾ اًمٕم٤ممل ذم قمٞمٜمل ومٞم ُم٣مد ،وأن
أيـ أصح٤مهب٤م ُمروا ُمـ طمٞم٤مشمك شمسدٚمٚمقا ُمدـ ُمسد٤مُم٤مت ضمٚمددى رهمد قمٜمدل
أصبح٧م وطمٞمدة ٓ شم١مٟمسدتل طمتدك اًمدذيمرى ٓ أدري يمٞمدػ أؾمدتٜمد قمدغم
ذيمري٤مشمك وهل شم١ممل ىمٚمبل إمم أسمٕمد طمدد ُمثدؾ ٟمّمدؾ اًمسدٙملم ختدؽمق أُمد٤مي
وؾمالُمل شمؽميمٜمك ذيدة وسمدون ىم٤مرب ٟمج٤مة يمؿ متٜمٞم٧م اعمستحٞمؾ وصدىم٧م
آُم٤مٟمك مل ادرك وىمتٝم٤م أٟمٜمل اصٜمع ًمٜمٗمسك ىمؼما ؾم٤مقمٞمش ومٞمف دهرا ورسم سم٘مٞمد٦م
قمٛمرى.
*

*

*
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أياّ ال تُٓطى
يمثدػما ويم٤مٟمد٧م حلٔمد٤مت اًمسدٕم٤مدة
يمثدػما ذم طمٞمد٤ميت ،وشمٕمدذسم٧م
ؿم٘مٞم٧م
ُ
ً
ً
احل٘مٞم٘مٞم٦م ىمٚمٞمٚم٦م وًمٙمٜمٜمل أؤُمـ أن ُم٤م أص٤مسمٜمل مل يٙمـ ًمٞمخٓم٠مي وُم٤م أظمٓمد٠مي مل
يٙمـ ًمٞمّمٞمبٜمك هلل طمٙمٛم٦م ومٞم قم٤مٟمٞم٧م وأقم٤مٟمك ورم يمدؾ حلٔمد٦م ؿمدٕمرت ومٞمٝمد٤م
يمثدػما سمٛمدـ ُمدروا سمحٞمد٤مشمك
ٛم٧م وًمٙمٜمك ُمع هذا أضمدٟمك أؾمدٕمدُ
أٟمٜمل ىمد ُفمٚمِ ُ
ً
أشمذيمرهؿ وأقمدٞمش ُمدع
وُمٜمحقٟمك حلٔم٤مت ُمـ اًمقد اخل٤مزم واعمحب٦م اًمّم٤مدىم٦م
ُ
ٍ
يمذاد زم ًمبد٤مىمل اًمٕمٛمدر وأمتٜمدك ًمدق قمد٤مد سمدك
أىمت٤مت ُمٜمٝم٤م
ذيمري٤مشمك ذم ظمٞم٤مزم
ُ
اًمزُم٤من ُٕطمبٝمؿ أًمػ ُمرة وٕطمتٗمظ سمٚمحٔم٤مشمك ُمٕمٝمؿ وًٕمػ زهقر إُمدؾ
طمددقل أقمٜمدد٤مىمٝمؿ و ُأـمدد٤مًمبٝمؿ أن يتددذيمروي سمٕمددد أن أصددبح ذيمددرى ذم قمدد٤ممل
اًمٜمسٞم٤من.
* *

*
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بهًُة َٓو
أؿمٕمر أٟمٜمل ذم اًمٕمٞمد طم ً٘م٤م وًمٙمـ أيدـ يٛمٙمدـ أن شم٘مقهلد٤م ،ويمٞمدػ زم أن
أؾمٛمٕمٝم٤م ُمرت ٍ
ًمٞم٤مل ـمقيٚم٦م ،وأٟم٤م أراك ذم ظمٞم٤ممم اًمالحمدود وأؿمٕمر سمقضمقدك
ُمٕمل ٓ شمٗم٤مرىمٜمك ٕي ؾمب٥م وًمٙمـ رسقم٤من ُم٤م اوم٘م٧م وقمروم٧م يمدؿ اومت٘مددك
ُمثٚم شمٗمت٘مد اًمقردة ىمٓمرات اًمٜمدى اًمتل شمٕمٞمدد إًمٞمٝمد٤م احلٞمد٤مة وُمدثٚم يٜمسد٤مب
اجلدول ومقق اًمٓمريؼ ومٞمٕمٞمده إمم اخلػم واًمرظم٤مء متٜمٞم٧م ًمق يمٜم٧م شمسدٛمٕمٜمل أو
طمتك شمِمٕمر يب رسم وىمتٝم٤م يمٜم٧م ؾمتٕمرف عم٤مذا.
*

*

*
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ملاذا خربْى ملاذا؟؟؟؟؟
يٜمبض ىمٚمبل سم٘مقة ويت٠مرضمح ذم صدري طملم أرى ؿمٞمو٤م ُمٜمؽ أهدقي ذم
سمحقر ُمـ آضٓمراب ،وهتتز دُمقع ذم قمٞمٜمل ٓ أدري هل٤م ُم٠موى .أرهم٥م ذم
اًمبٙم٤مء ورم أن أؾمٛمٕمؽ شمرى هؾ هق آومت٘م٤مد؟ أم وضمدع اًمبٕمد٤مد ٓ أقمدرف
يمؾ ُم٤م أراه طمقزم هق ـمٞمٗمؽ ،وٓ يٖم٤مدر قم٤معمل ًمٞمتٜمل قمروم٧م زم دواء هؾ هق
ُمس ُمـ اجلٜمقن أم ٟمٗمح٦م قمٚمقيد٦م ُمدـ اًمسد ء شمٜمسدٞمٜمك شمٕمد٥م آيد٤مم وًمٞمدؾ
آطمزان رسم ....وًمٙمـ يمؾ ُم٤م ادريمف ضمٞمدا هق أٟمٜمل ٓ أىمقى قمغم أن أٟمسك
أو أؾمٚمق وٓ أقمرف إمم ُمتك؟
ُم٤مزًم٧م أسمح٨م قمٜمؽ ٓ أٟمٙمر أن اًمدُمقع شمؽمىمرق ذم قمٞمٜمل طملم أذيمدرك
ويمٞمػ أذيمرك إذ أي ٓ أٟمس٤مك حتٛمٚمٜمك إيد٤مم إمم هن٤ميد٦م ٓ أقمٚمٛمٝمد٤م هم٤مسمد٧م
قمكم صد٤مرت يموٞمبد٦م
ُمٕمؽ اًمبسٛم٦م واًمٚمٝمٗم٦م واًمٙمٚم ت احل٤مٟمٞم٦م متردت آي٤مم َّ
ظم٤موي٦م حتٛمؾ أٓف اخلٞمب٤مت حتٛمٚمٜمك اًمذيمري٤مت إمم طمٞم٨م أٟم٧م اؾمد٤مل قمدـ
طم٤مًمؽ وقمـ ىمٚمبؽ هؾ ُمد٤مزال يدذيمرٟمك وامم ُمتدك ؾمدقف يدذيمرٟمك ىمددٓ
شمٕمرف ُم٤ميب ًمٙمٜمؽ شمٕمدرف أٟمٜمدل ٓ اٟمسد٤مك ٕٟمدؽ أٟمد٤م ذم ُمٙمد٤من آظمدر ورم
ـمري٘مل ٟمسٞم٧م اًمٜمسٞم٤من ،وٟمسٞم٧م ٟمٗمز ٕهن٤م هم٤مسم٧م ُمٕمؽ ًمٞمتٜمل أقمرف ُمتك
ؾمقف شمٕمقد طمتك اٟمتٔمر ،رسم اًمٜمٝم٤مي٦م رسيٕم٦م وًمٙمٜمل ٓ أدري رسم .
* *

*
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َاشيت عًى ايعٗد
أسمقح ًم٘مٚمبل يمؾ ًمٞمٚم٦م سم٤مًمٕمديد ُمـ إرسار وم٠مٟم٤م أراك سمقضمداي أحتدث
إًمٞمؽ سمٙمؾ قمٗمقي٦م واروى ًمؽ قمـ يقُمل وأطمالُمل ،ويمؾ ُم٤م جيدد سمحٞمد٤مشمك
وعم٤م ٓ وأٟم٧م حتٞم٤م ُمٕمل ىمد يمٜم٧م أفمـ أي ؾم٠مٟمسك أي٤مُمؽ وأقمدٞمش سمددوٟمؽ
ُمثؾ يمؾ اًمٜم٤مس ًمٙمـ سمٕمض اًمٔمـ إصمؿ أٟم٤م أمتٜمك أن شمٕمقد طمٞم٤ميت يم٤معم٤ميض ًمٙمـ
هٞمٝم٤مت ُم٤م يٛمرًمـ يٕمقد.
*

*

*
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مل ْعد ًْتكي
يمٜم٤م ىمدي ً ٟمٚمت٘مل ذم اخلٞم٤مل ٟمٜمسك اًمٕم٤ممل سم ومٞمف يم٤مٟم٧م سمسٛم٦م اًم٘مٚمد٥م ىمبدؾ
اًمِمٗم٤مة شمؽماءى سمٕمٞمقٟمٜم٤م ويمٜم٤م ٟمٖمٛمض اقمٞمٜمٜم٤م ًمٜمرى ُمد٤م ذم اًمقضمدقد ُمدـ مجد٤مل
وٟمسبح سمخٞم٤مًمٜم٤م ومتٜمٗمتح أُم٤مُمٜم٤م ُُمدٟم ً٤م سمٕمٞمدة وأروىم٦م ُمسدتحٞمٚم٦م ذم اًمقاىمدع يمٜمد٤م
ويم٤من ومل ٟمٕمد ٟمٚمت٘مل ومل ٟمٕمدد ٟمحٚمدؿ ،وقمد٤مدت اًمددُمقع شمسدٙمـ أطمدداىمٜم٤م،
وفمٚم٧م إُم٤مي شمداقم٥م أومٙم٤مرٟم٤م ،وشمٖمػمت اًمدٟمٞم٤م يمٕم٤مدهت٤م ُمٕمٜم٤م ومٚمؿ يٕمد سمٞمٜمٜمد٤م
ؾمقى ذيمري٤مت حتٛمؾ آُٓمٜم٤م وٓ متٜمحٜم٤م ؾمقى إوضم٤مع.
*

*

*
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ايٓدّ
أُم٤م يم٤من جيدر يب أن أٟمسح٥م أن أشمراضمع أُم٤م آن زم أن أومٝمدؿ أٟمدف ًمدٞمس
سمٕمد اًمت م إٓ اًمٜم٘مّم٤من هٙمذا اًمدٟمٞم٤م ،وهٙمذا اًمبنم إذا ُمألوا طمٞم٤مشمٜم٤م سم٤مُٕمدؾ
واًمسٕم٤مدة سمداوا ذم آٟمٍماف إمم دٟمٞم٤مهؿ وٟمسقا أهنؿ شمريمقا ىمٚمق ًسم٤م شمٜمزف أعمً٤م
ي٤م ًمٞم٧م زم ىمٚم٥م آظمر ٓؾمتٓمٕم٧م قمٜمده٤م وم٘مط أن أقمٞمش وًمٙمـ يبددو أن إمل
ُمـ أىمدارٟم٤م اًمتل ٓ ُمٝمرب ُمٜمٝم٤م.
*

*

*
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وتطافس بٓا االياّ
إن اظمؽمٟم٤م أو أسمٞمٜم٤م آظمتٞم٤مر ؾمتٛميض سمٜم٤م ويٛمر سمٜم٤م اًمٓمريؼ ٓ ٟمٕمرف ُمدـ
أيـ سمدأٟم٤مه متيض ُمٕمٜم٤م حلٔم٤مت يم٤مٟم٧م شمٕمدل يمؾ اًمٕمٛمر ٟم٘متد٤مت قمدغم رطمٞم٘مٝمد٤م
ُمـ أن وإمم إسمد طمتك صقت اًمٕمّمٗمقر احلزيـ طمدلم يمد٤من يبٙمدل يدقم
اًمٗمراق فمؾ يسٙمـ ذم ُمسٛمٕمل وطمرارة إيد٤مم ُم٤مزاًمد٧م شمِمدٞمع اًمددفء ذم
أرضم٤مئل ي٤م اهلل هؾ ذم اًمدٟمٞم٤م سمنم يٗمٕمٚمقن سمٜم٤م يمؾ هذا سمال ؾمدب٥م هٞمٝمد٤مت أن
ٟمٛمحق سمّم هتؿ ُمـ قمغم أي٤مُمٜم٤م شمره٤مت اًمروح هل ُمد٤م ي١معمٜمد٤م طم ً٘مد٤م مل يٛميضد
قمٚمٞمٜم٤م قم٤مم سمٕمد اًمٗمراق ويم٠مٟمف مل يٙمـ ويم٠مٟمٜم٤م ُم٤مزًمٜم٤م ُمٕم٤م طم ً٘م٤م يد٤م ًمٞمتٜمد٤م ُمد٤م زًمٜمد٤م
ُمٕم٤م.
*

*

*
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عٔ اْهطاز ايكًب احتدث
شمرى ُم٤مذا ذم هذا اًمٕم٤ممل يس٤موي أن يٜمٙمرس اًم٘مٚم٥م ومتقت اًمروح
ىمرارا ظم٤مـم ًو٤م أم ً
أُمال زائ ًٗم٤م أم اٟمخداع
وشمٖمٞم٥م أسمسط ُمٕم٤مي احلٞم٤مة أيٙمقن ً
اًم٘مٚم٥م سم ٓ ي٠ميت.
أيٙمقن زُم٤مٟم٤م أىمقى ُمـ اًمبنم ي٠مسمك إٓ أن يّمدر طمٙمد ً سم٤مإلقمددام قمدغم
ُمـ ٓ يٓمٚم٥م أي رء.
ىم٤مدرا قمغم أن يٛمحل أي ُمٕمٜمك ًمٚمرضم٤مء او آُمؾ أٟم٤م طم ً٘مد٤م
أيٙمقن ٟمّمٞم ًب٤م ً
أقمتذر.
أقمتذر قمـ طمٚمؿ ختٓمك يمؾ احلدود ويمؾ إزُم٤من.
قمـ قمٛمر شمرسب ُمـ سملم يدي وأٟم٤م ُم٤مزًم٧م أسمح٨م ومل أصدؾ ٕي رء
اقمتذر ًم٘مٚمبل ٓ حتزن ي٤م ىمٚمبل هق ىمدر ٓ ٟمٛمٚمؽ شمٖمٞمدػمه ُمد٤م أؿمد٘مك ىمٚمق ًسمد٤م مل
شمٕمرف اًمزيػ واًمٙمذب.
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أرواطم٤م آصمرت اًمتْمحٞم٦م طمتك ًمق ضح٧م سمٜمٗمسٝم٤م وسمٛمـ هتدقى
ُم٤م أٟم٘مك
ً
وحت٥م طمد اعمقت .ىمد شمتس٤موى قمٜمدٟم٤م يمؾ إؿمٞم٤مء يمؾ اًمبنم ويمؾ اًمدروائح
قمٜمدُم٤م ٟمٗمٙمر سمٕمٛمؼ ،وٟمدرك أن اًمٜمٝم٤مي٦م واطمدة ومراق يٛمدزق اًم٘مٚمد٥م ويبٙمدل
اًمٕملم وي٘مٓمع ُمٜم٤م اًمقشملم رسم يمت٥م قمغم سم٤مب اًمدٟمٞم٤م ٓ شمٓمٛمٕمدقا ذم أن شمٔمٚمدقا
أيْم٤م ٓ شمتقطمدوا ُمع أطمدد وان ومٕمٚمٜمد٤م ومٕمٚمٞمٜمد٤م أن ٟمت٤ميمدد ُمدـ
ُم ًٕم٤م رسم يمت٥م ً
ُمّمػمٟم٤م احلتٛمل ،وهق اًمٗمراق ي٤م ظمد٤مًم٘مل ومٚمدؽمطمؿ قمٞمقٟمد٤م شم٘مرطمد٧م ُمدـ أمل
اًمٗمراق ،وىمٚمق ًسم٤م أهنٙمٝم٤م رطمٞمؾ إطمب٤مب رة٤مك ي٤م ريب.
*

*

*
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دلسد خواطس َست عًى اخلاطس
يمٞمػ يؽماىمص ىمٚمبل ـمر ًسم٤م إذا ؾمٛمٕم٧م صقشمؽ
شمتحرك أٟم٤مُمكم رضمٗم٦م طملم شمٙمت٥م زم
ُم٤مذا حيدث سمروطمل طملم متر قمغم ظم٤مـمرى ذيمري٤مشمٜم٤م
أقمذب إحل٤من شمٜمٓمٚمؼ ذم ُمسٛمٕمل وأٟم٤م ُمٕمؽ
يمٞمػ ًم٘مٚمبل أن يبتسؿ ىمبؾ ىمس يت وأٟم٧م ُمٕمل
ي٤مًمؽ ُمـ ؾم٤مطمر ُم٤م يمؾ هذا اًمذي يٚمؿ يب ذم طمرضشمؽ
ًمٞمتؽ شمدرك يمؿ امتٜمك وضمقدك ُمٕمل ذم يمؾ حلٔم٦م ُمـ قمٛمري
ظمقاـمر وقمؼمات دُمقع ومهس٤مت شمٜمت٤مسمٜمك ُمـ أضمٚمؽ
ُمـ أٟم٧م ي٤مُمـ ؾمٚمبٜمل راطمتل وأُم٤مي وؾمالُمل
ي٤م ُمـ شم٠مسمك أن أطمٞم٤م إٓ وأٟم٧م ذم ظمٞم٤مزم
*

*

*
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ذنسياتٓا
حاويت ايٓطيإ
ًمٙمـ هٞمٝم٤مت متٜمٞم٧م ان اٟمسك واوم٘مد ذيمري٤مشمك وًمٙمـ يمؿ يم٤من صٕمب٤م قمغم
روطمك رطمٞمؾ اًمذيمري٤مت ُم٤مزًم٧م اٟمتٔمر واردمدك واؾمد٤مومر ذم ظمٞمد٤ممم اصدٕمد
اقمغم اًمتؾ واذف قمغم اعم٤مىض ُمـ سمٕمٞمد صمؿ اقمقد ًمٞمقُمك واُمثؾ اٟمك ُم٤مزًمد٧م
قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة شمتقاشمر آطمداث واقمٞمِمٝم٤م واٟم٤م ظم٤مرج ٟمٓم٤مق آزُم٤من ؾم٤مسمح٦م
ذم قم٤ممل ُمـ اعمستحٞمالت.
قم٤ممل ختٞمٚمتف يمثػما وؿمٕمرت سم٤مًمْمٞم٤مع واٟم٤م سمٕمٞمدة قمٜمف ًمٞم٧م ُمـ ئمٜمقن اٟمٜمد٤م
ٟمتٖمػم يدريمقا احل٘مٞم٘م٦م وم٤مًمٖمرق ذم سمحر اًمرُم٤مل ٓ قمقدة ُمٜمف.
ؾم٤مومرت ذم قمٞمٜمٞمؽ زُم٤مٟم٤م ي٤م ُمـ شمسٙمـ ىمٚمبل وٓ أدري يمٞمػ دظمٚمد٧م ؟
يمٜم٧م أؾمػم وطمٞمدة وٓ أًمقى قمغم رء وُم٤م متٜمٞم٧م يقُم٤م أن ي٠مظمدذ أطمدد
ُ
سمٞمدى وٓ أن يس٤مومر ذم أطمالُمك ومٙمٞمػ ومٕمٚم٧م أٟم٧م؟
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صدىمٜمل مل أىمّمد أن شمٕمٞمش سم٘مٚمبل وًمٙمٜمدؽ ومٕمٚمد٧م وؾمدتٔمؾ وؾمد٠مفمؾ
أمتٜمك وأطمٚمؿ ويٛمزق ىمٚمبل ظمدقذم قمٚمٞمدؽ وحتدرق اًمددُمقع أضدٚمٕمك يمٚمد
ً
ـمقيال.
شم٠ميمدت أٟمؽ ًمس٧م ُمٕمل ،وأومٙمر
ُ
ُم٤مذا قمس٤مك ؾمتٗمٕمؾ أو شمٗمٙمر ،وٓ أضمد ردا.
*

*

*
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ٌٖ أْتِ ضعيدة؟
ؾم١مال يبدو ٕول وهٚم٦م سمسدٞمط ،وًمٙمدـ ذم احل٘مٞم٘مد٦م أضم٤مسمتدف ذم ُمٜمتٝمدك
اًمّمٕمقسم٦م قمغم وعم٤م ٓ وأٟم٤م طم ً٘م٤م ٓ أقمرف اإلضم٤مسم٦م يمٜم٧م أفمـ أن احلٞم٤مة ممٙمدـ
أن شمؽميمٜمل أؾمٕمد وًمق ًمؼمه٦م ُمـ اًمزُمـ ،وًمٙمـ يمٜم٧م قمدغم ظمٓمد٠م إذ يبددو زم
أٟمٜمل ٓ أؾمتحؼ ذًمؽ ومحلم فمٜمٜم٧م أٟمٜمل قمثرت قمغم ُمـ متٜمٞم٧مُ ،م٤م ًمبد٨م ان
شمرسب ُمـ سملم يدي يم شمترسب ىمٓمرات اعمٞم٤مه إذا ىمبْم٧م قمٚمٞمٝم٤م سمِمدة ظمق ًوم٤م
ُمـ وم٘مداهن٤م وي٤مًمٞمتٜمل ُم٤م ومٕمٚمد٧م وُمد٤م رايتدف او ؾمدٛمٕم٧م ،وي٤مًمٞمتدف مل يٛمتٓمدك
ضمقاده ويس٤مومر ذم ىمٚمبل يمؾ هذه اعمسد٤موم٦م ويٜمٗمدذ إمم هدذا اًمٕمٛمدؼ طمٞمد٨م ٓ
قمقدة.
وومرىمتٜم٤م إي٤مم ويمٜم٤م ىمدد اقمتددٟم٤م إٓ يٗمرىمٜمد٤م رء ،ويمٜمد٤م ٟمحٞمد٤م سمدٜمٗمس
اًم٘مٚم٥م ويمٜم٤م ٟمِمٕمر سمٜمٗمس اًمروح وًمٙمـ أشمرى اًمٗمراق ىمد أسمٕمدٟم٤م ٓ أفمـ وم٠مٟمد٤م
ُم٤مزًم٧م قمغم اًمٕمٝمد أشمٜمٗمس قمٛمٞم ً٘م٤م طملم أذيمره ،ويمٞمػ أذيمدره وأٟمد٤م مل أٟمسد٤مه
أسمدً ا وشمٗمر ُمٜمل دُمٕم٦م أؾمك وزومرة طم٤مئرة ٓ شمدرى ُم٤م اعمٜمتٝمل وإمم أيـ اعمٗمر.
*

*

*
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ايغسبة
أؿمٕمر سم٤مًمٖمرسم٦م وأٟم٧م سمٕمٞمد وأشمقه ذم دواُم٦م ُمـ احلزن وإمل وآؿمدتٞم٤مق
يمٚم ومٙمرت أن اًم٘مّم٦م ؾمتٜمتٝمل يقهمر ىمٚمبل وأؿمٕمر أن اًمدُمقع شمٜمسد٤مب ُمدـ
روطملً ،مٞمس٧م وم٘مط ُمـ قمٞمٜمك أيٕم٘مؾ أٟمٜمدل يق ًُمد٤م ؾمد٤ميمقن وطمٞمددة وأقمدقد
ٕي٤مم إمل ي٤مرسم٥م ومٚمؽمةٜمل وم٘مد ايمتٗمٞم٧م ُمـ اًمقضمع واًمددُمقع وآؿمدتٞم٤مق
أشمراٟم٤م ٟمٕمٞمش ذم هذا اًمٕم٤ممل وم٘مط ًمٜمت٠ممل احل٘مٞم٘م٦م أٟمٜم٤م مل ٟمٗمؽمق سمٕمد ومٙمٞمػ ًمٚمروح
أن شمٗم٤مرق اجلسد ،وهل ُم٤مزاًم٧م قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة ،ويمٞمدػ ًمٚمٕم٘مدؾ أن يٗمد٤مرق
إومٙم٤مر وهل ُم٤مزاًم٧م شمْمٓمرم ذم داظمٚمف ،ويمٞمػ ًمٚمٕملم أن شمٗمد٤مرق اًمٜمٔمدر،
وهق ىمريٜمٝمد٤م يمٞمدػ زم أن أصددق اٟمدؽ مل شمٕمدد ُمٕمدل ،وأٟمد٧م مل شمٗم٤مرىمٜمد٥م
ًمٚمحٔم٦م ،ويمٞمػ أزقمؿ أٟمٜم٤م اسمتٕمدٟم٤م وأٟم٧م اًمٜمدبض ًم٘مٚمبدل واحلٞمد٤مة ًمقضمدداٟمك
ي٤مُمـ حيٞم٤م سمف ىمٚمبل أشمراك شمّمدق أٟمٜمل ًمـ أقمٞمش إذا اومؽمىمٜم٤م أو إذا أصدبح٧م
وطمٞمدة يم يمٜم٧م ىمبٚمدؽ إن مل شمّمددىمٜمل إذا وم٠مٟمد٧م ٓ شمِمدٕمر يب ،وٓ شمّمدؾ
طمروذم ًمسقيداء وم١مادك أذيمري يمٚم ٟمٔمرت إمم ٟمدقر اًمّمدب٤مح اذيمدري يمٚمد
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راي٧م اسمتس٤مُم٦م ـمٗمؾ سمرىء واذيمري إذا داقم٥م ٟمسٞمؿ اًمبحر وضمٝمدؽ وم٤مٟمد٤م ٓ
اٟمس٤مك.
ٓ أدري عم٤م سمدات ذم آطمسد٤مس سم٤مٟٓمٓمٗمد٤مء ًمروطمدك هدذه وحلٞمد٤مشمك
يمثػما ؿمٕمقرى وًمٙمٜمك ؾموٛم٧م ُمـ يمؾ رء ومتٜمٞم٧م ًمق أٟمٜمل يٛمٙمدـ
ىم٤موُم٧م ً
أن أهنل طمٞم٤مشمك سمٞمدى.
يم٤مٟم٧م أي٤مم شمسٕمدٟم٤م ص٤مرت أـمٞم٤م ًوم٤م ُمـ ذيمرى ،مل ٟمٙمـ ٟمٕمرف وىمتٝم٤م إهن٤م
ؾمتٛمر رسي ًٕم٤م وًمـ ٟمسٕمد هب٤م ُمرة أظمرىً ،مٞم٧م اًمزُم٤من شمقىمػ قمٜمدد حلٔمد٤مت
يم٤مٟم٧م شمس٤موي اًمٕمٛمر سم٠ميمٛمٚمف طمٞمدٜم شمٗمتحد٧م إزهد٤مر وشمٕم٤مٟم٘مد٧م إرواح،
وقم٤مش يمؾ ذم ظمٞم٤مًمف يس٤مومر ُمع ؿمدو اًمٓمٞمقر اعمٖمردة اًمتدل شمّمددح سم٤مُٕمدؾ
واًمرضم٤مء إذا شمذيمرٟم٤م إُمس اٟمس٤مسم٧م ُمٜم٤م دُمقع احلٜملم وسم٘مٞمٜم٤م ٟمحٞم٤م وم٘مدط ُمدع
ذيمري٤مت ًمـ شمٕمقد .
* *

*
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أتهوٕ ٖي ايٓٗاية
ـمٚم٥م ُمٜمك أن أٟمس٤مه ويم٤مٟم٧م اعمرة إومم اًمتل يس٠مًمٜمل ومٞمٝم٤م اًمٜمسٞم٤من ومد
يم٤من ُمٜمل إٓ أن سمٙمٞم٧م ومل أصدق وقم٤مشمبتف ،وأيمدت ًمف اؾمتح٤مًم٦م هذا إُمر.
ُم٤مدت يب إرض واهتدزت حتد٧م ىمددُم٤مي ،واضدٓمرسم٧م

سمد٤مت ىمٚمبدل،

ويم٠مهن٤م شمٕمٜمٗمٜمل قمغم يمؾ رء يم أطمسسد٧م سم٤مٓظمتٜمد٤مق ووم٘مددان اًمرهمبد٦م ذم
احلٞم٤مة ،ومل شمٙمـ اعمرة إظمػمة ومٚم ؾم٠مًمٜمل أن أٟمس٤مه صم٤مٟمٞم٦م صٛمت٧م ،ومل أضمد٥م
وًمٙمـ هذه اعمرة شمٞم٘مٜم٧م إٟمف يتٛمٜم٤مه٤م زم وًمٜمٗمسف وم٠مصمرت آسمتٕمد٤مد ٕومٙمدر هدؾ
هذا اًمٓمقوم٤من ُمـ اعمِم٤مقمر يم٤من سمداظمكم أٟم٤م وم٘مط؟ أشمراه ؿمٗمك مم٤م يمد٤من يالىمدل
ُمـ آٓم أطمٞم٤مٟمً٤م يم٤مٟم٧م شمٗمقق آُٓمدل ٓ أدري ًمٙمٜمٜمدك رأيد٧م أي قمِمد٧م ذم
ً
ـمقيال ،واٟمٗمّمٚم٧م قمـ اًمٙمقن ُمـ أضمؾ ُمدـ ؟ أحيدؼ زم أن أهمٛمدض
ظمٞم٤مزم
قمٞمٜم٤مي قمٜمدُم٤م أطم٥م أن أشمذيمره ؟اُم٤م آن هلذا اًم٘مٚم٥م أن حيٞم٤م ُمثؾ مجٞمع اًمبنم،
ً
وًمقىمٚمٞمال.
ويِمٕمر سمبٕمض اًمراطم٦م او اًمالُمبالة
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هؾ طم ً٘م٤م اٟمتٝمٞمٜم٤م سم٤مُٕمس ٓ أصدق ىمد أيمقن ذم طمٚمؿ رسم مجٕمٜم٤م اًمزُمد٤من
صدوم٦م وهٞم٠م ًمٜم٤م ًم٘مٞم٤مٟم٤م سمد٤مٕرواح وم٘مدط ،وٟمسدٞمٜم٤م اًمٕمد٤ممل سمد ومٞمدف ًمٜمٗمٞمدؼ قمدغم
شمّم٤مريػ اًم٘مدر وٟمجدٟم٤م قمدٟم٤م ًمٚمقطمدة واًمْمٞم٤مع ٟمحٛمدؾ ذم أقم ىمٜمد٤م اًمٙمثدػم
واًمٙمثػم ُمـ اًمذيمري٤مت واعمِم٤مقمر اعمتْم٤مرسم٦م اًمتدل شمد٠مسمك إٓ أن شمّمدبح قمب ً٘مد٤م
ًمٚمروح هتديٜم٤م ُمٕمزووم٦م راىمٞم٦م سم٠مٟم٤مُمؾ ُمدـ ٟمدقر أضمدؾ يمٜمد٤م خمٚمقىمد٤مت ؿمدٗم٤موم٦م
ُم٠مظمقذة ًمٕم٤ممل أسمدى خيٚمق ُمـ ؾمقاٟم٤م ىمد ٟمٙمقن اسمتٕمددٟم٤م ًمٙمٜمد٤م أسمددً ا ،مل ٟمٗمدؽمق
ومٙمالٟم٤م حيٛمؾ ذم أقم ىمف ىمٚم٥م أظمر حيٜمق قمٚمٞمف وي١مٟمس وطمدشمف ويتس٤مُمر ُمٕمف
يمثػما قمٚمف جيد ؾمٚمقى ًمٗم٘مدان إُمؾ ذم اًمٚم٘م٤مء .
ً
*

*

*
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إىل َتى ؟
ً
مجٞمال شمِمٕمر سم٤مٟٓمٙمس٤مر شمِمٕمر أن يمؾ رء ُمـ سمٕمده
قمٜمدُم٤م خترس طمٚم ً
ؾمقاء شمدظمؾ ذم ُمرطمٚم٦م قمدم آيمؽماث ًمٌمء ظم٤مص٦م إذا يمٜم٧م ؾمٕمٞمدً ا
سم٤محلٚمؿ ،ومتٜمٞم٧م ًمق يم٤من طم٘مٞم٘م ًٞم٤م وًمٙمـ ىمد يٙمقن اخلٞم٤مل أمجؾ ُمـ اًمقاىمع.

إمم ُمتك؟
إمم ُمتك ؾمتٔمؾ ي٤م ىمٚمبل شمٕم٤مشمبٜمل قمغم ُم٤م اؾمببف ًمؽ ُمـ أمل ؟؟؟؟.
إمم ُمتك أسمٙمل ودُمققمل شم٠مسمك أن دمػ وًمٞمكم ٓ يٜمتٝمل ،أُم٤م هلذا اًمٚمٞمؾ
ُمـ هن٤مي٦م أُم٤م هلذا اجلرح ُمـ دواء يٕم٤مشمبٜمل ىمٚمبل قمغم احلٜملم عمـ ٓ يٕمرف
ـمٕمؿ احلٜملم عمـ ٓ يرى ُم٤م سم٘مٚمبل ُمـ أٟملم.
ي٤م طمٚم ً مل اضمرؤ قمغم أن اطمٚمٛمف أشمراك طم ً٘م٤م شمذيمري ٓ أدري عم٤مذا متٜمٞم٧م
أن أراك سمرهمؿ إٟمؽ حتٞم٤م ذم وضمداي ٓ شمؽميمٜمل حلٔم٦م ،ويم٤مٟم اُمتٚمٙم٧م خمٞمٚمتل
اقم٤مشمبؽ ُمرة واص٤مومٞمؽ ُمرة وأؿمٙمق إًمٞمؽ أظمرى وٓ اٟمتٔمر قمقدشمؽ.
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ي٘متٚمٜمك إطمس٤مد سم٠مي أؾمب٥م أمل عمـ أطم٥م يمٚم ختٞمٚم٧م سم٠مٟم٥م دون إرادة
ُمٜمل أشمسب٥م ذم ؿمٕمقره سم٤مًمقضمع أطمزن وأيم٤مد أضمـ وم٠مٟم٤م ُمـ يم٤من خيٗمػ قمٜمف
آُٓمف  .يمؿ متٜمٞم٧م ًمق اقمتذرت ًمف وُمسح٧م سم٠مٟم٤مُمكم دُمٕم٤مشمف وأظمؼمشمف أٟمٜمل مل
أىمّمد وأٟمٜمل ًمـ أطم٥م همػمه طمتك مم٤ميت ًمٞمتٜمل اؾمتٓمٕم٧م أن أىمقهل٤م ىمبؾ أن
أهم٤مدره وأسم٘مك وطمدي ٱشم٤ممل ٓضمٚمف.
ُم٤مأٟم٧م ي٤م ىمٚمبل ؟ عم٤مذا رطمٚم٧م ُمٕمف طمٞم٨م هق؟
هؾ يٕم٘مؾ أن أهٗمق عمـ ٓ يٛمٚمؽ طمؼ اًمٚمجقء إًمٞمف وأٟم٤م طمزيٜم٦م وأشم٠ممل
أيٕم٘مؾ أن أفمؾ أومٙمر ومٞمٛمـ رطمؾ سمٕمٞمد ًا وشمرك زم ذيمري٤مشمف شمٗم٧م ذم
قمْمدي وشمقضمٕمٜمك طملم أقم٤موده٤م سملم احللم واحللم ي٤م ُمـ متٜمٞم٧م أن
يٛمحل دُمققمل سمٞمديف ويرسم٧م قمغم ىمٚمبل ىم٤مئ ً
ال ؾمتٙمقٟملم سمخػم رة٤مك ي٤م
ىمٚمبل وطمدك متٚمؽ أن شمّمؼم ىمٚمبل ودمٕمٚمٜمل أؾمٚمقه وًمق ًمدىم٤مئؼ.
*

*

*
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ُٖت طيوزى بايغٓاء
طمٞمٜم يمٜم٧م ُمٕمل
حلٜم٤م يْمقع سم٤مًمْمٞم٤مء
ُمثٚم هق ُمسٛمٕمل
ٓ شمٕمدي سم٤مًمب٘م٤مء
صمؿ شمثػم أدُمٕمل
ُمثٚم يمٜم٧م ؿمٗم٤مء
ًمروطمل وأٟم٧م ُمٕمل
ؾمقف شمب٘مك اًمرضم٤مء
أيٜم يمٜم٧م ُمٕمل
*

*

*
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أشعس بكًب٘ َعي
ُم٤مزال يسٙمـ روطمل أؿمٕمر أٟمف حيت٤مج أن يِمٕمر سم٘مٚمبل وهق ُمد٤مزال سمدلم
يديف ،وُم٤م طمٞمٚمتل ذم ذًمؽ ُمرت إي٤مم وشمس٤مسم٘م٧م اًمٚمحٔم٤مت وُمد٤مزال ىمٚمبدل
يم هق ومال أٟم٤م ؾمٚمقشمف وٓ ٟمسٞمتف وٓ أفمٜمٜمل ؾم٠مومٕمؾ عم٤مذا يثدػم دُمدققمل يمدؾ
يقم وأٟم٤م أطمدق ذم طمروومف عم٤مذا يٜمٗمٓمر ىمٚمبل يمٚم ومٙمدرت ذم هن٤ميتٜمد٤م ُمد٤م قمدغم
ؾمقى أن أذع ذم اًمتٗمٙمػم طمتك يٜمٗمجر زًمزال سمدداظمغم يددُمك ىمٚمبدل ويد١ممل
روطمل اؾمٛمف احلٜملم أشمراه ُم٤مزال يِمٕمر سمدف ام إٟمدف ٟمسدٞمٜمك ٓ أدري يمدؾ ُمد٤م
اقمرومف أٟمٜمل ٓ أىمقى قمغم ان أحترك ظمٓمقة واطمدة سمٕمٞمد ًا قمٜمف .
* *

*
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ونأْٗا ضسيبة ايتعًل
مل أيمـ أدرك أٟمف يٛمٙمـ إلٟمس٤من أن يسدب٥م احلدزن وإمل ًمٜمٗمسدف طمدلم
ٟمتٕمٛمؼ ذم طمٞم٤مة همػمٟم٤م ٟمؽميمف يْمع سمّمٛمتف قمغم ٟمٗمقؾمدٜم٤م دون أن ٟمددري ،وٓ
ٟمٗمٕمؾ إٓ ُمع ُمدـ يسدٙمٜمقن ىمٚمقسمٜمد٤م وٓ ؾمدبٞمؾ إمم ظمدروضمٝمؿ ُمدـ داظمدؾ
أرواطمٜم٤م ٟمحـ ٟمٔمـ أٟمٜم٤م ٟمخت٤مر ،وًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م إرواح هدل اًمتدل شمتٕمد٤مرف
طمٞمٜم شمت٘م٤مسمؾ سم٤مًمّمدوم٦م ي٤مًمٞمتٜم٤م قمٚمٛمٜمد٤م أٟمٜمد٤م ىمدد ٟمٛمدٜمح دواء أوضم٤مقمٜمد٤م ًمٖمػمٟمد٤م
وٟمحـ هم٤مومٚملم ُم٤م قمروم٧م يق ًُم٤م أن ُمـ يسب٥م زم حلٔمد٦م ؾمدٕم٤مدة طم٘مٞم٘مٞمد٦م هدق
وطمده اًم٘م٤مدر قمغم أن يسب٥م زم آٓف اًمٚمحٔمد٤مت ُمدـ إمل .اًمقضمدع اًمدذي
أيْم٤م وٟمستٕمذسمف وٟمتٛمٜمك أٓ خيرج ُمـ ذواشمٜمد٤م
ي٤مشمٞمٜم٤م ممـ ٟمح٥م أطمٞم٤مٟمً٤م ٟمٕمِم٘مف ً
وعم٤م ٓ وهق سمّمٛم٦م عمـ ٟمح٥م يؽميمٝم٤م قمغم ىمٚم٥م قمرف داءه ودواءه ومتٍمدف
ومٞمف يمٞمػ يِم٤مء.
ىمٚمبل حيددصمٜمل سم٠مٟمدؽ شمٗمٙمدر يب وم٠مٟمد٤م ٓ أفمدـ إٟمدؽ ذم سمد٤مزم وذم ظمٞمد٤مزم
وأطمالُمل وٓ شمِمٕمر سمك اقمرف ان هٜم٤مك اؿمٕم٦م ُمـ ٟمقر شمرسى سمٞمٜمك وسمٞمٜمدؽ
دمٕمٚمٜمل أطمس سمؽ وأقمرف ُم٤م شمٕم٤مي ًمٞمتٜمل أؾمتٓمٞمع أن أظمٗمػ قمٜمؽ ومدداؤك
روطمل ًمق يم٤من سمٞمدى أن أزيؾ يمؾ ذرة أمل شمٕمؽميؽ ،وًمٙمـ ُم٤م طمٞمٚمتل وأٟمد٧م
شمٕمٚمؿ أن اعمؽ ي١معمٜمل أدقمق اهلل قمز وضمؾ أن شمّمػم سمخػم ُمـ أضمكم.
*

*

*
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َا زايهِ باالقرتاب؟
أٟم٤م أرى أن آسمتٕم٤مد عمس٤موم٦م يٙمقن أومْمدؾ ويٙمدقن أمجدؾ سمدلم اعمحبدلم
ومٜمحـ طملم ٟمرى قمغم ُمس٤موم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ٟمدظمؾ اخلٞمد٤مل سمٙمدؾ ُمد٤م ومٞمدف ُمدـ ؾمدحر
وٟمْمٗمك رؤى رائٕم٦م ًمٚمٛمحبلم أٟم٧م ذم اًمبٕمد أرىمدك وأقمٛمدؼ ذم شمٕمبػماشمدؽ،
وأرق ذم يمٚم شمؽ ورسم أرىمك ذم ُمِم٤مقمرك أٟم٤م أفمـ أن آىمؽماب اًمِمديد ىمدد
حيٛمؾ اًمٙمثػم ُمـ اًمْم ن اًمذي يٓمٗمكء اًمِمٖمؼ ويزيؾ اًمتس٤مؤٓت ،ويٛمحدق
اًمٚمٝمٗم٦م اًمتل متٜمحٜم٤م اًمسٕم٤مدة طملم اًمٚم٘م٤مء ًمٚمحٔم٤مت وإن يمٜم٤م ٟمستِمٕمر سمرضورة
اًمتقاضمد قمغم ُمس٤موم٦م ُمٜم٤مؾمب٦م ًمالـمٛموٜم٤من وإطمٞمد٤مء إُمدؾ وًمٜمدٜمٕمؿ سمٚمحٔمد٤مت
اًمقد اًمتل ٓ يٕم٤مدهل٤م دهقر أو أقم ر طمتك ًمق أضٞمٗم٧م إمم أقم رٟم٤م.
* *

*
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وأي أمل
وهؾ يقضمد سم٤مًمدٟمٞم٤م ُم٤م هق أؿمد أعم٤م ُمـ ومراق ُمـ ٟمحدبٝمؿ ؟ٓ أفمدـ وٓ
ؾمٞم إذا يم٤مٟمقا هؿ اًمٜمقر اًمذي هتتدي سمف ٟمجقُمٜم٤م سم٤مًمٚمٞمؾ اًمٓمقيؾ وهؿ إُمدؾ
اًمذي ٟمحٞم٤م ًمف ذم صحراء اًمٕمٛمدر ،وإذا يمد٤مٟمقا هدؿ ُمٕمٜمدك احلٞمد٤مة ومّمد٤مرت
سمرطمٞمٚمٝمؿ سمال ُمٕمٜمك ،وهدؿ ضمددول اًمٞم٤مؾمدٛملم ذم دروب أطمالُمٜمد٤م وزورق
اًمٜمج٤مة ُمـ اًمٞم٠مس اًم٘م٤مشمؾ رسم مل يٕمٚمٛمقا ُم٤مهؿ ًمٜم٤م ورسم قمٚمٛمدقا ومل يّمددىمقا
وًمٙمـ هٞمٝم٤مت أن يٕمٞمِمقا سمدوٟمٜم٤م ،وي٘م٤مسمٚمقا ُمـ يٕمِم٘مٝمؿ سمٙمؾ هدذه اعمٕمد٤مٟمك
اًمتل شمدور سمخ٤مـمرٟم٤م ًمٞمتٝمؿ قمٚمٛمقا وُم٤م رطمٚمقا سمدوٟمٜم٤م.
* *

*
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عٓدَا حنب
قمٜمدُم٤م ٟمح٥م شمزهر أرواطمٜم٤م سم٤مٓف اًمٕمٓمقر وشمبدو اًمبٝمج٦م قمغم ُمالحمٜمد٤م
ويمثػما ُم٤م شمٚمٛمع قمٞمقٟمٜمد٤م سمد٠مٓف اًمدٜمج ت ٟمتٛمٜمدك إٓ ٟمّمدحق ُمدـ همٗمقشمٜمد٤م
ً
ويٓمٞم٥م ًمٜم٤م اًمسٝمر واًم٘مٛمر وضحٙم٤مت اًمبنم ي٤مًمف ُمدـ ؾمدحر ظمٚم٘مدف اهلل ًمٜمد٤م
ًم ٜمسٕمد وٟمِمٕمر سم٘مٞمٛم٦م احلٞم٤مةُ ،مـ مل حي٥م مل يٕمش ومل يٕمرف ـمٕمدؿ اًمسدٕم٤مدة.
ىمدرا ً
ه٤مئال ُمـ اًمسدٕم٤مدة وًمٙمدـ قمٜمدد اًمٗمدراق
واحل٥م سمٙم٤موم٦م أٟمقاقمف يٛمٜمحٜم٤م ً
ظمدػما
شمٜمٓمٗمئ اًمروح وشمٖم٤مدر اًمبٝمج٦م أقم٤مٟمٜم٤م اهلل قمغم وضمع اًمٗمدراق وقمقضدٜم٤م ً
قم ٟم٘م٤مؾمك .
*

*

*
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تطاؤالت بال إجابة
أٟم٧م ي٤م ُمـ شمسٙمـ ذم أقم ق إقم ق يمٞمدػ وصدٚم٧م هلدذا اعمقىمدع ُمدـ
ىمٚمبل يمٞمػ رأي٧م اًمٜمقر سمٕمٞمٜمل يمٞمػ اؾمدٛمٕمتٜمك شمرٟمٞمٛمد٦م أُمدؾ مل أقمٝمدده٤م ذم
يمٜمد٧م أقمدز
طمٞم٤مشمك أًمػ يمٞمػ ؟ ؾم٤مومرت سمخٞم٤مزم ُمٕمؽ وإًمٞمؽ ،ومل أصؾ إن
ُ
قمٚمٞمؽ أظمؼمٟمك يمٞمػ اًمٜمٝم٤مي٦م هن٤مي٦م دُمع ٓ يٜم٘مٓمع ورضمد٤مء ٓ يٜمْمد٥م وقمٛمدر
وم٘مد ُمٕمٜم٤مه همردت آـمٞم٤مر يقم اًمت٘مٞمٜم٤م ومٙمٞمػ ًمٜم٤م أن ٟمسٙم٧م اهم٤مٟمٞمٝمد٤م وعمٕمد٧م
اًمٜمجقم ذم اًمس ء يمٞمػ ًمٜم٤م أن ٟمخٗمل ًمقهن٤م وأيٜمٕمد٧م اًمزهدقر يمٞمدػ ًمٜمد٤م أن
ٟمٛمحك قمبػمه٤م ىمؾ زم يمٞمػ؟
ؾم٤مومرت ذم قمٞمٜمٞمؽ زُم٤مٟم٤م ي٤م ُمـ ؾمٙمٜم٧م ىمٚمبل ،وٓ أدري يمٞمػ دظمٚم٧م
يمٜم٧م أؾمػم وطمٞمدة وٓ أًمقى قمغم رء ،وُمد٤م متٜمٞمد٧م يق ًُمد٤م أن ي٠مظمدذ أطمدد
سمٞمدي وٓ أن يس٤مومر ذم أطمالُمل ،ومٙمٞمػ ومٕمٚم٧م أٟمد٧م صددىمٜمل مل أىمّمدد أن
شمٕمٞمش سم٘مٚمبل وًمٙمٜمؽ ومٕمٚم٧م وؾمتٔمؾ وؾم٠مفمؾ امتٜمك وأطمٚمؿ ويٛمدزق ىمٚمبدل
ظمقرم قمٚمٞمؽ ،وحترق اًمدُمقع أضٚمٕمل ،يمٚم شم٠ميمدت إٟمؽ ًمس٧م ُمٕمل وأومٙمر
ً
ـمقيال ُم٤مذا قمس٤مك شمٗمٕمؾ أو شمٗمٙمر وٓ أضمد ُمـ رد.
* *

*
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ايسحيٌ
ُم١ممل ضمدً ا ؿمٕمقرٟم٤م سم٠من اًمروح سمدأت ذم ُمراطمؾ اًمرطمٞمؾ.
اًمرطمٞمؾ ُمـ يمؾ رء طمتك اًمددُمقع أصدبح٧م ٓ شمٖمسدؾ آٓم اًم٘مٚمد٥م
حتٓمٛم٧م صمري٤مت اعمٜمك ،وشمْم٤مءًم٧م أؿمٕم٦م إُمؾ ،وهب٧م ري٤مح اًمٕمدم ًمتٛمحدق
سمٙمٚمت٤م يدهي٤م يمؾ أـمالل اعم٤ميض واحل٤م

 ،يمدؿ متزىمد٧م أوراق يم٤مٟمد٧م حتٛمدؾ

قمبػم إي٤مم اخلقازم ،ويمؿ شمٓم٤ميرت قمؼمات يم٤مٟم٧م شمسٙمـ ذم همدالف اًمدروح
ويمؿ شمداقم٧م أُمقاج احلزن وهب٧م أٟمقاء إٟملم ي٤م ًمٞم٧م اًمزُم٤من يٕمقد ويٛمحق
ىمّم٦م يم٤مٟم٧م هل ُمداد إمل ،وأيمسدػم إوضمد٤مع وٟمحٞمد٥م اًم٘مٚمد٥م اًمدذي ٓ
ي٘مقى قمغم ختٓمٞمٝم٤م .رطمٞمؾ ُمـ يمؾ رء مم٤م طمقًمٜم٤م ومم٤م داظمٚمٜمد٤م وٟمتٛمٜمدك ًمدق
ٟمقًمد ُمـ ضمديد وحيدث ذًمؽ قمٜمدُم٤م ٟمٗمت٘مد ُمـ ٟمحبٝمؿ ،ويم٤مٟمد٧م هلدؿ ُمٕمٜمد٤م
يمثػما ضمدً ا أن شمٓمٗمدق
ذيمري٤مت ُمقضمٕم٦م يمٚم شمذيمرٟم٤م إهن٤م جمرد ذيمري٤مت حيدث ً
أٓم قمغم ؾمٓمح ىمٚمقسمٜم٤م ومال ٟمٕمرف يمٞمػ ٟمّمده٤م ويمٞمػ ًمٚمجراح أن شمٚمتد٠مم
ومٛمـ ُمٜم٤م ُمْم٧م سمف احلٞم٤مة يمد أراد حلٔمد٤مت ُمدـ اًمِمدجـ شمٕمدؽمى أٟمٗمسدٜم٤م،
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وشمْمٞمػ إًمٞمٝم٤م مهق ًُم٤م ضمديدة ومٜمتٛمٜمك ًمق ىمٓمرات اًمٜمددى شمٕمدؼم ومدقق أوراق
اًمزهقر اًمتل قم٤مؿم٧م سم٘مٚمقسمٜم٤م ذات ُمرة أو أوراق اًمرسمٞمع اًمتل يمؿ متٜمٞمٜم٤مه٤م ومل
ٟمدريمٝم٤م ذم ـمري٘مٜم٤م قمغم أن يٙمدقن اًمرطمٞمدؾ سمٕمٞمددً ا سمٕمٞمدد ٓ ٟم٘م٤مسمدؾ ومٞمدف ُمدـ
ٟمٕمرومٝمؿ وٓ ٟمقاضمف ومٞمف ُم٤م أرىمٜم٤م ورسم هق رطمٞمؾ ُمـ احلٞمد٤مة إمم ذًمدؽ اًمٕمد٤ممل
إسمدي اًمذي ٓ هن٤مي٦م سمٕمده.
* *

*

رسائل من القلب

90

ايٓطيإ
يم٠مس ٟمتٛمٜمك أن ٟمتجرقمف وًمٙمٜمف حم٤مل ومٛمـ يٓمٚمبف ٓ يٕمثر قمٚمٞمف يمؿ ُمرت
قمٚمٞمٜم٤م أي٤مم ،وٟمحـ ُم ًٕم٤م مل ٟمِمٕمر سم٘مٞمٛمتٝم٤م إٓ سمٕمد زواهل٤م يمؿ متٜمٞم٧م أن ٟمسدػم ذم
درب واطمد ٓ يٗمرىمٜم٤م رء ،وًمٙمـ هٞمٝم٤مت أن يٜم٤مل اإلٟمس٤من ُم٤م يتٛمٜمك ىمٚمبدف
رسم دمٛمٕمٜم٤م صدوم٦م ورسم ٓ وًمٙمـ ٓ أفمـ ان اًمٜمسٞم٤من ىمد يٓمرق سم٤مسمٜم٤م.
إذا اٟمٙمرس اًم٘مٚم٥م ومد ُمدـ ـمبٞمد٥م يسدتٓمٞمع أن يداويدف وإذا ُمرضد٧م
اًمروح ٓ قمالج هل٤م ًمٞم٧م ُمـ يٙمرس ىمٚم ًب٤م يٗمٙمر ًمٚمحٔم٤مت ًمٞمٕمٚمؿ إٟمف ىمتدؾ ُمدـ
ٟمقع آظمر أصٕم٥م أًمػ ُمرة ُمـ اًم٘متؾ ُمع ؾمدبؼ اإلسار واًمؽمصدد جلسدد
ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن ٟمٔمؾ أرسى ًم٘م٤مشمٚمٞمٜم٤م أو أن ٟمتٛمٜمك أن ئمٚمقا سمحٞم٤مشمٜمد٤م ٓ أدري،
عم٤مذا يروق ًمٜم٤م أن ٟمتٕمذب سم٠ميدى ُمـ ٟمح٥م وٟمحـ قمدغم صم٘مد٦م سمد٠من اًمددواء ذم
قمالضم٤م همػم ُمت٤مح رسم أو رسمد أٟمٜمد٤م ٓ ٟمٛمٚمدؽ صمٛمٜمدف
اًمٜمسٞم٤من أيٙمقن اًمٜمسٞم٤من
ً
اًمٖم٤مزم قمغم أي طم٤مل إيمرام اعمٞم٧م دومٜمف.
*

*

*
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أملح يف عيٓيو عتاب
وأذوب طملم أؿمٕمر ُمٜمؽ همٞم٤مب
أشمّمدىمٜمك أشمٕمذب ُمـ ىمٚمبل
وسمدوٟمؽ ًمـ أرشم٤مح
ىمد أشمٕمٚمؿ ُمٕمٜمك اًمٗم٘مد
ىمد أشمٕمٚمؿ ُمٕمٜمك اًمِمقق
ًمٙمـ ىمٚمبل ٓ يٜمس٤مك
ُمـ أظمؼمك سم٠مٟمك ؾم٤مطمٞم٤م
ُمـ قمٚمٛمؽ أٟمك ؾمٚمقشمؽ
أىمسؿ أي سمٙمٞم٧م ٕضمٚمؽ
*

*

*
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ييظ ألجٌ شَاْا زاح
يمثدػما ،ومل يرهد٤م
مل يٕمد سم٤مًم٘مٚم٥م ُمقضع جلروح أظمرى ،ؾم٠مًم٧م أدُمٕمٜم٤م
ً
أطمد وشمسٚمٚم٧م يمٚم ت إمل إمم ىمٚمقسمٜم٤م يمؿ ُمرة ؿمٙمقٟم٤م خل٤مًم٘مٜم٤م قم ٟم٘م٤مؾمك يمدؿ
ُمرة قم٤مٟمٞمٜم٤م ُمـ وم٘مر اًمٕم٤ممل ُمـ طمقًمٜم٤م طملم خيٚمق ُمـ أصدىم٤مء أوومٞم٤مء اضٓمرُم٧م
ضمروطم٤م ىمديٛم٦م يمٜم٧م أفمٜمٝم٤م ىمدد سمدرأت ٓ
ذم ىمٚمبل ٟمػمان احلٜملم طملم ومتح٧م
ً
شمتٕمجٚمقا ذم احلٙمؿ قمغم ُمـ ي٘م٤مؾمدك ُمدـ شمٚم٘مد٤مء ٟمٗمسدف ،وٓ ـمبٞمد٥م يٛمٚمدؽ
قمالضمف ًمٞمس ًمف ؾمقى اخل٤مًمؼ اًمب٤مرىء ي٠مظمذ سمٞمده ويرسمد٧م قمدغم ىمٚمبدف ًمٙمدك
هيدأ ويٖمٗمق وًمق حلٔم٤مت.
*

*

*
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ايًحوء إىل َايو املًو
إٟمف اًمقصقل إمم اعمحٓم٦م اًمرئٞمسٞم٦م ذم طمٞم٤مشمٜم٤م اًمبحد٨م قمدـ اًمسدٙمٞمٜم٦م ىمدد
يستٖمرق ُمـ أقم رٟم٤م ؾمٜمقات وؾمٜمقات ،وىمد ٟمٕمرومٝمد٤م سمٗمٓمرشمٜمد٤م ُمٜمدذ ٟمٕمقُمد٦م
ومٛمـ
أفم٤مومرٟم٤م احل٘مٞم٘م٦م أن سمٜم٤م ٟمٗمخ٦م ُمـ روح اهلل دمذسمٜم٤م إمم اًمب٤مرىء ضمؾ وقمال َ
ؾمٛمع اًمٜمداء وشمقضمف إمم رطم٤مسمدف قمدز وضمدؾ وصدؾ إمم ىمٛمد٦م اإلـمٛموٜمد٤من إمم
احل٘مٞم٘م٦م اًمث٤مسمت٦م اًمتل ٓ شم٘مبؾ اًمِمؽ واًمرض٤م سم٤معم٘مسقم ،واًمتك حتٛمٚمٜم٤م إمم قمد٤ممل
ُمـ اًمراطم٦م وإُم٤من ومٝمٜمٞمو٤م عمـ قمرف اهلل سم٘مٚمبف واؾمدتٕم٤من سمدف ذم يمدؾ ؿمدو١مٟمف
وُمـ شمقيمؾ قمغم اهلل ومٝمق طمسبف ويمٗمك سمف طم٤موم ًٔم٤م.
*

*

*
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طوم ايٓحاة
وحيدث أن شمس٤مومر روطمؽ سمح ًث٤م قمـ روح شمِم٤مهبؽ ،ومدال شمٕمثدر قمٚمٞمٝمد٤م
ومتٜمسك وشمٕمٞمش طمٞم٤مشمؽ وىمد متتٚمئ سم٤مٕؾمك سمدون أن شمٕمٚمؿ اًمسب٥م صمؿ صدوم٦م
جمرد صدوم٦م متٜمحؽ ومرص٦م أن دمد اًمروح اًمتل ـم٤معم٤م سمحث٧م قمٜمٝم٤م ،ومد٤مذا سمدؽ
شمٜمجذب إًمٞمٝم٤م وشمٓمػم روطمؽ وحتقم طمقهل٤م ويم٤مهن٤م ـمدقق اًمٜمجد٤مة أو ُمٗمتد٤مح
أؾمػما هلد٤م ُمد٤م
اًمسٕم٤مدة وًمألؾمػ ُم٤م شمٚمب٨م أن دمده٤م هم٤مدرت قم٤معمؽ ،وسم٘مٞم٧م ً
سم٘مك ومٞمؽ ُمـ رُمؼ ومتتٕمذب وشمت٠ممل وشمدارى ،ويم٠مٟمؽ مل يتٖمػم سمداظمٚمؽ رء،
واحل٘مٞم٘م٦م إٟمف ىمد شمٖمػم ومٞمؽ يمؾ رء ومال قمددت شمبتسدؿ إٓ إذا شمدذيمرهت٤م وٓ
شمٕمٞمش إٓ ذم اخلٞم٤مل ُمٕمٝم٤م ،وٓ ٟمدري ُم٤م اًمرس عم٤مذا اًمت٘مٞمٜمد٤م ،وعمد٤مذا اومؽمىمٜمد٤م،
وعم٤مذا ُم٤مزًمٜم٤م قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة ،سمرهمؿ ُمقت إُمؾ واٟمسح٤مب اًمرضم٤مء واهدؽماء
اًمروح اًمتل مل شمٕمد شمبٖمك أي رء.
*

*

*
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ال يًيل بي
أن أمهس ًمؽ سمٞمٜمل وسمدلم ٟمٗمزد ٓ يٚمٞمدؼ سمدك أن شمبٙمٞمٜمدك يمٚم شمدؽ أن
هت٤ممجٜمك ذيمري٤مشمٜم٤م أن أهقاك طمتك أن هذا ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ سمك .أن أشمقطمد ُمٕمدؽ
يم٠مٟمؽ ُمـ دُمل وأٟم٧م ًمس٧م ُمٕمل أن أؾمٛمع صقت أٟمٗم٤مؾمؽ يمؽمٟمٞمٜم٦م قمِمدؼ
حتٞمٞمٜمك وأن أرى قمٞمقٟمؽ يم٘مٜمديؾ ٟمقر هيديٜمل وأٟم٧م طم٘مٞم٘م٦م ًمسد٧م ُمٕمدل أن
ُأضٓمر ٕن أسمتٕمد قمٜمؽ ٕٟمؽ ًمس٧م زم أن أظمؼمك أن شمٜمس٤مي وأٟم٤م أمتٜمك ُمدـ
ىمٚمبل أٓ شمٗمٕمؾ ان أدقمل أي أقمٞمش وأٟم٤م أُمقت أًمػ ُمدرة يمدؾ يدقم اٟمتٔمدر
ً
قمددٓ أن حيدؼ
ؾم٤مقم٤مت ـمقيٚم٦م جمرد يمٚمٛمد٦م ُمٜمدؽ ،وٓ شمد٠مشمٞمٜمل ومٝمدذا ًمدٞمس
ًمٖمػمى أن يراك وحي٤مدصمؽ ،وأٟم٤م ٓ حيؼ زم ومٝمذا طم ً٘م٤م ٓ يٚمٞمؼ يب اًمس٧م ُمٕمدل
أٟمٜمل ٓ اؾمتحؼ هذا ٕن ُم٤م سم٘مٚمبل ٓ يٕمٚمٛمف آاهلل.
*

*

*
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دلسد ذنسيات
يمثػما ُم٤م شمٕمتٛمؾ سمٕم٘مغم ظمقاـمر وشمدور ذم ىمٚمبدل أطم٤مديد٨م مل ٟم٘مقهلد٤م
سمٕمد يمٜم٤م ُم ًٕم٤م ٟمس٤مومر قمؼم اًمزُم٤من واعمٙم٤من إمم طمٞم٨م يٛمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمٙمقن ؾمدق ًي٤م،
ويم٤من حيٚمق ًمٜم٤م اخلٞم٤مل وًمٙمـ أيدـ هدق ُمٜمدل أن إذا يمٜمد٧م أشمدذيمره ذم يمدؾ
حلٔم٦م ،وأحتدث ُمٕمف وهق هم٤مئ٥م وأقمت٥م قمٚمٞمف إٟمف أظمدذ ىمٚمبدل ُمٕمدف وؾمد٤مومر
ومٙمٞمػ زم إذا أن أٟمس٤مه يم٤مٟم٧م يمٚم شمٜم٤م يمزورق يٖمقص ذم سمح٤مر اخلٞم٤مل يٛمٜمحٜم٤م
ٟمج٤مة مم٤م ٟمٕم٤مي وأٟم٤م أقمزف حلٜمً٤م مل أقمرف ًمف وص ًٗم٤م ُمـ رىمتف وي٤م ًمٞمتف ىمد اٟمتٔمر
ٕؾمتٛمع إمم حلٜمل أو طمتك قمزف حلٜمدف اخلد٤مص ًمٙمٜمدف اسمتٕمدد وقمدرف إهند٤م
اًمٜمٝم٤مي٦م ،وصدق أٟمٜمل أودقمف ،ومل يٕمٚمؿ أٟمٜمل ًمق ودقم٧م روطمدك ُمد٤م ودقمتدف
وأٟمف أهقن قمغم أن أومٜمك قمغم أٟم٠مأطمٞم٤م سمدوٟمف.
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دلسد خاطسة
يمٜم٧م أطمس إٟمؽ ًمـ شم٠ميت
يمٜم٧م ظم٤مئٗم٦م وضمٚم٦م ىمٚم٘م٦م
قمكم اًمثقاٟمك ؾم٤مقم٤مت
ُمرت َّ
وُم٤م أن هدأت ُمـ آٟمتٔم٤مر
رأي٧م ـمٞمٗمؽ ُم٤مزال ُمٕمل
يمٜم٧م أطمدصمف أقم٤مشمبف وأسمٙمل
صمؿ ومٝمٛم٧م ُمٕمٜمك رؾم٤مًمتؽ
شمٞم٘مٜم٧م إٟمؽ ًمـ شم٠ميت أسمدا
وقمغم أن اٟمسك ُمققمدك
ؾم٠مرؿمػ ومٜمج٤من اخلٞمب٤مت
وأقمد وؾم٤مئدي ٓؾمؽميح
وطمدي ؾم٠مؾمؽميح اٟم٤م وم٘مط
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ؾم٠مُميض ذم طمٞم٤مشمك سمدوٟمؽ
ي٤مُمـ مل يرطمؿ دُمققمل
ومل يٛمٜمحٜمل طمتك إُمؾ
ؾم٠مودقمؽ ُمثٚم ومٕمٚم٧م أٟم٧م
وؾم٠مهمٗمق ُمـ دوٟمؽ أيمٞمد
*

*

*
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األٌَ
إُمؾ يمٚمٛم٦م حمبب٦م إمم اًمٜمٗمس ٟمِمٕمر ُمٕمٝم٤م سم٢مذاىم٦م احلٞم٤مة ًمقٓه عم٤م حتٛمٚمٜم٤م
صٕم٤م ًسم٤م يمثػمة ،وعم٤م ُمر قمٚمٞمٜم٤م اًمزُم٤من سمٙمؾ ُمرارشمف وٟمحـ ُم٤مزًمٜم٤م صد٤مُمديـ ىمدد
يٙمقن ً
أُمال ذم همد أومْمؾ او أُمدال ذم ًم٘مد٤مء طمبٞمد٥م أو أُمدال ذم اًمٕمثدقر قمدغم
اًمسٕم٤مدة يق ًُم٤م او اُمال ذم قمبقر ـمريؼ ـمقيال ىمد يٙمقن آظمره اًمٜمج٤مة أيد٤م يمد٤من
ومٝمق شمري٤مق احلٞم٤مة واحل ي٦م ُمـ روح اًمٞم٠مس اًمتل ىمد شم٘متٚمٜم٤م وٟمحـ ُم٤مزًمٜم٤م قمدغم
ىمٞمد احلٞم٤مة.
*

*

*
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عحائب ايٓفظ
يمٚم طم٤موًم٧م آسمتٕم٤مد اىمؽمسم٧م أيمثر هٙمذا هل اًمٜمٗمس اًمبنمي٦م إذا ىمٛم٧م
سمٛمٜمٕمٝم٤م شم٠مسمك وشمٕمِمؼ اعمٛمٜمقع وًمٙمـ هؾ ؾمتذسمؾ زهقر اًمروح.
سمٕمد أن أيٜمٕم٧م وهؾ ؾمتٔمٚمؿ قمدغم اًمددٟمٞم٤م ُمدرة أظمدرى سمٕمدد أن رأيد٧م
ٟمدقرا
قمكم اًمٜمقم وييضء ذوم٤مت اًمدروحً ،
اًمٜمقراًمذي ٓ خيبق ً
ٟمقرا يم٤من ي٠مسمك ّ
ضمٕمٚمٜمل أرى سمٕمٞمٜمك ُم٤م مل أراه ُمـ ىمبؾ طمتك أصقات اًمٕمّم٤مومػم يم٤مٟم٧م شمسدبح
سمحٛمد رهب٤م ذم أذي .يمٜم٧م أؾمٛمٕمٝم٤م وأؾمتٕمذب صقهت٤م عم٤مذا أن يمٗمد٧م قمدـ
اًمتسبٞمح عم٤مذا اٟمٓمٗم٠م اًمٜمقر وشمريمٜمل ذم همٞم٤مه٥م اًمٔمالم وٟمسدك أٟمٜمدل ُم٤مزًمد٧م
قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة يمٞمػ زم أن أفمؾ قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة سمٕمد ؾمٙمقن اًمٚمٞمؾ اًمذي يٛمأل
روطمل سم٤محلٜملم.
هؾ يم٤من طمٚم ً وأن أوم٘م٧م ُمٜمف أم أٟمٜمل يمٜم٧م أختٞمؾ ُم٤مهق ُمستحٞمؾ
أن يقضمد سم٤مًمٕم٤ممل.
*

*

*
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نٓا َعًا
مل يٙمـ ُم٤م سمٞمٜمٜم٤م ُمثؾ ُم٤م سملم أي اصمٜملم ُمـ اًمبنم ٓ أسم٤مًمغ طملم
أىمقل يمٜم٤م قمّمٗمقريـ يٓمػمان ذم ؾم ء إُمؾ  .حيٚم٘م٤من سملم اًمسح٤مب إسمٞمض
سمجٜم٤مطمٞمٝم ٓ يري٤من أطمدً ا ُمـ طمقهل يمٜم٧م أٟمٔمر ذم قمٞمٜمٞمف وم٠مضمد اًمدٟمٞم٤م وُم٤م
ومٞمٝم٤م .يمؿ متٜمٞم٧م ًمق ست ٟمسٛم٦م هقاء يتٜمٗمسٝم٤م ًمتست٘مر ذم داظمؾ رئتٞمف وًمق
ًمٚمحٔم٤مت صمؿ شمتالؿمك أو حلٜم٤م يٕمزومف ومٞمسٙمـ ذم أؾم قمف سمره٦م ُمـ اًمزُمـ صمؿ
يٜمٓمقى أو طمتك أطمد أًمقان ًمقطم٦م ومٜمٞم٦م شمٜم٤مل إقمج٤مسمف متٜمٞم٧م أن أيمقن سمداظمؾ
يمؾ ذرة ذم يمٞم٤مٟمف ،ىمبؾ أن يٜمتٝمل أُمرى وًمٙمـ يم٤مٟم٧م يمٚمٝم٤م آُم٤مل وأطمالم مل
شمرق أسمدً ا إمم اًمقاىمع اعمرير اًمذي يالزم قمٛمرى هؾ ي٤م شمرى ؾمٜمٚمت٘مل سمٕمد
اعم ت طمتك وًمق ًمٚمحٔم٦م واطمدة يرى يمؾ ُمٜم٤م قمٞمقن أظمر ٓ أقمٚمؿ رسم .

* *

*
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أْا مل أشف َٓ٘ بعد
هت٤ممجٜمل اًمذيمرى وم٠مسمٚمٚمٝم٤م سم٤مًمٕمؼمات وحت٤مسي يم٠مؾمػمة ذم ُمٕمريم٦م ًمٞمس٧م
ُمتٙم٤مومو٦م أؿمٕمر سم٠مي هِم٦م يمسػمة أًمدقم ٟمٗمسدك وم٘مدط أطمد٤مول أن أسمددو ىمقيد٦م
ُمت ؾمٙم٦م وم٠مًمبس ىمٜم٤م ًقم٤م ضم٤م ًوم٤م أطمٞم٤مٟمً٤م همػم ُمب٤مًمٞمد٤م أطمٞم٤مٟمًد٤م أظمدرى ًمٙمدك أظمٗمدل
وضم ًٕم٤م ذم ؾمقيداء ىمٚمبل مل أقمد أشمس٤مءل يمٞمػ وصؾ هلذه اًمٜم٘مٓمد٦م اًمٕمٛمٞم٘مد٦م ذم
ً
ؾم١مآ سمدون إضم٤مسم٦م وًمٙمٜمل أًمقم ٟمٗمز رهمؿ ذًمدؽ ٕي
ىمٚمبل ٕٟمك أقمٚمؿ أٟمف
ومٙمرت يق ًُم٤م أطمٚمؿ سم٤معمستحٞمؾ وأـمػم ذم اًمس ء وٟمسٞم٧م أٟمٜمل سمال أضمٜمح٦م وُم٤م
أن ٟمسٞم٧م ذًمؽ طمتك ؾم٘مٓم٧م ُمـ ومقق اًمذرا إمم ُمد٤م دون إرض وًمٙمٜمٜمدل
ؾمٛمٕم٧م يقُم ً٤م صقت اًمبالسمؾ شمٖمٜمل ومٙمٞمػ أٟمسك همٜم٤مءه٤م وؾمٛمٕم٧م اًمدقرود
شمٕمزف ُمٕمزووم٦م إُمؾ ومٙمٞمدػ زم أن أٟمٙمرهد٤م وقمرومد٧م أن ذم اًمددٟمٞم٤م طمٞمد٤مة
مه٤م ذم ظمٞم٤مزم أٟم٤م وم٘مط.
قم٤مُمرة سم٤محل٥م ومٙمٞمػ أصدق أن يمؾ ذًمؽ يم٤من و ً
*

*

*
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دعٓى أعيش يف أحالَى
إذا ىمررت أن شمبتٕمد ومال ختؼمٟمك .
دقمٜمك أمتٜمك وأأُمؾ وأقمٞمش قمغم اًمققمقد اخلٞم٤مًمٞم٦م.
دقمٜمل أفمـ أٟمٜمل ؾم٠مطمٞم٤م وم٠مٟم٤م ٓ اطمتٛمؾ اعمقت وأٟم٤م قمغم ىمٞمد احلٞمد٤مة يمدؿ
يمٜم٧م أفمـ أٟمك ؾمجٞمٜم٦م ذم فمالل ُمـ إُمٜمٞم٤مت اعمستحٞمٚم٦م وًمٙمـ إمم ُمتك؟
أُمـ اًمٕمدل أن أُمقت وأٟم٤م قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة وقمغم ىمٞمد إُمؾ؟
أُمـ اًمٕمدل أن أختٗمك ُمـ قم٘مغم ـمٞمٚم٦م اًمقىم٧م ؟
ٓ قمٚمٞمؽ شمٚمؽ متت ت ُمـ ىمٚم٥م ٍ
ىمٚم٥م ضمريح هيذى ُمـ أصمر اًمّمدُم٤مت
اًمتل شم٘متٚمف يمؾ يقم أف اعمرات.
*

*

*
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تتبعجس زوحي
ٟم٘مِم٧م طمروف اؾمٛمؽ قمغم أوراق اًمقرد زرقم٧م ٟمٖم ت صقشمؽ قمدغم
أًمسٜم٦م اًمٕمّم٤مومػم وطمٗمرت يمٚم شمؽ ذم روطمك ومقضمدشمؽ أهمغم ُمـ ُمِمك قمدغم
إرض قمغم ىمٚمبل وي٤م ًمٞمتٜمل قمروم٧م يمٞمػ أظمؼمك أو يمٞمػ ي٠مشمٞمؽ هدذا اًمٜمبد٠م
طمتك ىمٓمرات دُمققمل شمٕمٚمٛم٧م أن شمس٠مل قمٜمؽ.
ًمٞمتؽ سم٘مٞم٧م ُمـ أضمغم أٟم٤م سمدوٟمؽ ست أؿمالء راشم٧م شمذروه٤م اًمري٤مح.
متٜمٞم٧م ًمق أن روطمؽ شمسٛمع يمٚمد ت ىمٚمبدل دون أن أسمدقح هبد٤م وًمٙمدـ
ُمستحٞمؾ أن.
*

*

*
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وتطافس بٓا األياّ
ؾمقاء اظمؽمٟم٤م أو أسمٞمٜم٤م آظمتٞم٤مر ؾمتٛميض سمٜم٤م ويٛمر سمٜم٤م اًمٓمريدؼ ٓ ٟمٕمدرف
ُمـ أيـ سمدأٟم٤مه.
متيض ُمٕمٜم٤م حلٔم٤مت يم٤مٟم٧م شمٕمدل يمؾ اًمٕمٛمر ٟم٘متد٤مت قمدغم رطمٞم٘مٝمد٤م ُمدـ
أن وإمم إسمد .
طمتك صقت اًمٕمّمٗمقر احلزيـ طملم يم٤من يبٙمل يقم اًمٗمراق فمؾ يسٙمـ
ذم ُمسٛمٕمل وطمرارة إي٤مم ُم٤مزاًم٧م شمِمٞمع اًمدفء ذم أرضم٤مئل.
ي٤م اهلل هؾ ذم اًمدٟمٞم٤م سمنم يٗمٕمٚمقن سمٜم٤م يمؾ هذا سمال ؾمب٥م؟
ٟمٛمح سمّم هتؿ ُمـ قمغم أي٤مُمٜم٤م.
هٞمٝم٤مت أن ُ
شمره٤مت اًمروح هل ُم٤م ي١معمٜم٤م طم ً٘م٤م.
مل يٛمض قمٚمٞمٜم٤م قم٤مم قمغم اًمٗمراق ويم٠مٟمف مل يٙمـ ويم٠مٟمٜم٤م ُم٤مزًمٜم٤م ُمٕم٤م طم ً٘م٤م يد٤م
ًمٞمتٜم٤م ُم٤مزًمٜم٤م ُمٕم٤م.
* *

*
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ايًيٌ عاد َٔ جديد
اًمٚمٞمؾ وُم٤م ي٠ميت ُمٕمف ٓ ،أظمِمك إٓ ؾم٤مقم٤مشمف اًمٓمقيٚم٦م شمذي٥م ذم ىمٚمبل يمدؾ
ُمٕم٤مٟمك اًمّمؼم.
متر اًمٚمحٔم٤مت يم٤مجلب٤مل دمثؿ قمغم صدري وشم٘مبدع ومدقق ىمٚمبدل شمرُمٞمٜمدك
سمآٓف ِ
اًمٗمٙمَر وآٓف اًمٕمؼمات وي٤مهل٤م ُمـ حلٔم٤مت شمٚمؽ اًمتل اشمذيمر ومٞمٝم٤م يمدؾ
ُم٤م ُمر وًمـ يٕمقد.
ًمٞمتٜمل اهمٗمق وأٟمسك يمؾ ُم٤م قمِمتف ُمـ ىمبؾ وي٤م ًمٞمتٜمل أقمدرف يمٞمدػ يٜمد٤مم
اًمٜم٤مس ذم يمؾ اًمٕم٤ممل سمٞمٜم أٟم٤م طم٤مئرة ذم أُمرى ظم٤مئٗم٦م وطمدى ُمٜمتٔمرة إمم ُمد٤م ٓ
هن٤مي٦م.
شمٜمت٤مسمٜم٤م حلٔم٤مت ؿمجـ أمل ذم اًم٘مٚم٥م طملم ٟمٕمقد ًمٙمٚمد ت يمٜمد٤م ؾمدٓمرٟم٤مه٤م
حتٛمؾ ذيمرى ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م أمل اًمروح أصٕم٥م ُمـ أن حيٙمل ويم٠من اًمدُمقع شمٜمتٔمر
أن شمرى ُم٤م ٟمِمٕمر سمف ومتس٘مط قمٚمٝم٤م شمٖمسؾ آٓ ًُم٤م ٓ شمؼمأ يمٜم٧م اقمت٘مد أن اهلدقاء
اًمذي يرسى سمٞمٜمٜم٤م حيٛمؾ أٟمٗم٤مؾمٜم٤م يت٘م٤مسمؾ ذم اًمٗمْم٤مء يمٜم٧م امتٜمك ًمق جيٛمٕمٜمد٤م أي
زُم٤من ًمق طمتك حلٔم٤مت جمرد حلٔم٤مت ض٤مىم٧م قمغم ىمٚمبٞمٜمد٤م اًمددٟمٞم٤م سمد رطمبد٧م
ومٍمٟم٤م ٟمٞم٠مس طمتك ُمـ إطمالم.
* *

*
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زضاييت إييو
ي٤م ُمـ أظمذت روطمل إمم يمؾ ُمدن اًمسٕم٤مدة وم٘مْمٞم٧م ومقق أروىم٦م اًم٘مٛمر
ًمٞم٤مزم ُمـ إُمؾ وُمـ ٟمقر اًم٘مٚم٥م ًمٞمتؽ شمٕمٚمؿ أي إذا ؾمٛمٕم٧م طمروومؽ ٟمبت٧م
زم أضمٜمح٦م أؾم٤مومر هب٤م ذم دٟمٞم٤م اخلٞم٤مل ُمٕمؽ ،وطملم أٟمٔمر ذم قمٞمٜمٞمؽ أقمِمؼ
أي٤مُمل وزُم٤مي ،وأهٗمق إمم حلٔم٤مت يم٤مٟم٧م دمٛمٕمٜم٤م ؾمق ًي٤م ُم٤م قم٤مدت شمرضمع
حلٔم٤مشمك ٟٓمؽ ؾم٤مومرت ًمق يمٜم٧م سم٘مٞم٧م سم٠مي٤مُمل يمٜم٧م قمروم٧م يمٞمػ يٙمقن
احل٥م هل أي٤مم أطمٞم٤مه٤م أن أمتٜمك أن اهنٞمٝم٤م قمغم قمجؾ ٕهن٤م ختٚمق ُمـ
ضٞم٤مءك .وٓن اسمتس٤مُمتؽ ُم٤مقم٤مدت شمٜمػم أي٤مُمل ُمثؾ إُمس شمٔمـ ً
طم٘م٤م أٟمٜمل
اردت اًمرطمٞمؾ؟ اذا اٟم٧م ٓ شمٕمرومٜمك صدىمٜمل اٟم٤م ٓ اُمٚمؽ ىمرار اًمرطمٞمؾ ٕٟمف
سمٞمد اًم٘مدر أٟم٤م مل أرطمؾ قمٜمؽ سمٕمد أٟم٧م شمسٙمـ ذم أقم ىمل ،وأٟم٤م أشم٠مُمؾ ٟمٗمز
أشمٕمج٥م ُمـ أٟم٤م سمدوٟمؽ؟ٓ أىمقى قمغم اًمتٗمٙمػم رأد ي١معمٜمل ٟمس ت اعم٤مىض
شمدُمٞمٜمل وٓ أضمد زم ـمريؼ رة٤مك ي٤مريب .
*

*

*
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وميضى ايصَإ بٓا
متر إي٤مم وٓ دمػ اًمدُمقع أطمٞم٤مٟمً٤م ٟمٔمـ اًمٕمٛمدر ؾمدقف حيٛمٚمٜمد٤م ًمٕمٝمدد
ضمديد رسم يٜمسٞمٜم٤م اٟمٙمس٤مرات اؾمتقـمٜم٧م اًم٘مٚم٥م وًمٙمـ يبدو ان ختٓمك زُمدـ
آٟمٙمس٤مر حيت٤مج إمم قمزيٛم٦م أصدٚم٥م يمٞمدػ ٓ واًمددُم٤مء اًمتدل ةٚمد٧م أمجدؾ
اعمٕم٤مٟمك وأؾمٕمد اًمٚمحٔمد٤مت ؾمدٗمح٧م وضد٤مقم٧م ومٙمٞمدػ ًمدذسمٞمح ان يٛمٚمدؽ
اإلرادة ذم أن يرضمع ًمٚمحٞم٤مة يمٜم٤م ٟمج٤مهدد وٟمحد٤مول أن ٟمخدرج ُمدـ اًمدٞمؿ إمم
ؿم٤مـمكء ىمري٥م ًمٙمـ يبدو ان ُمـ ٟمٔمٜمف ىمري٥م هق اسمٕمد ُم٤ميٙمقن ويبدو زم أٟمٜم٤م
ٟمحت٤مج إمم ُم٤م هق أىمقى طمتك ُمـ ُمٕمٜمك احلٞم٤مة أىمقى ُمدـ آُمدؾ ذم اًمٜمجد٤مة
طم٤موًمٜم٤م ُمرارا ان ٟمتجد٤موز أو ٟمددومع اًمسدٜملم ذم ادمد٤مه ٟمريدده ًمٙمدـ هٞمٝمد٤مت
وضم٤مءت طم ً٘م٤م حلٔم٦م اًمٜمٝم٤مي٦م.
ىمد شمتس٤موى قمٜمدٟم٤م يمؾ آؿمٞم٤مء يمؾ اًمبنم ويمؾ إرواح قمٜمددُم٤م ٟمٗمٙمدر
سمٕمٛمؼ وٟمدرك أن اًمٜمٝم٤مي٦م واطمدة ومراق يٛمزق اًم٘مٚم٥م ويبٙمدل اًمٕمدلم وي٘مٓمدع
ُمٜم٤م اًمقشملم رسم يمت٥م قمغم سم٤مب اًمدٟمٞم٤م ٓ شمٓمٛمٕمقا ذم أن شمٔمٚمقا ُم ًٕم٤م رسمد يمتد٥م
أيْم٤م ٓ شمتقطمدوا ُمع أطمد وان ومٕمٚمٜم٤م ومٕمٚمٞمٜم٤م ان ٟمت٤ميمد ُمدـ ُمّمدػمٟم٤م احلتٛمدك
ً
وهق اًمٗمراق ي٤م ظم٤مًم٘مك ومٚمؽمطمؿ قمٞمقٟم٤م شم٘مرطم٧م ُمـ امل اًمٗمراق وىمٚمق ًسم٤م اهنٙمٝمد٤م
رطمٞمؾ آطمب٤مب رة٤مك.
*

*

*
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مل يعد قًيب نُا نإ
يمثػما ص٤مر هِم٤م ص٤مر أرق وأصبح٧م أسمحد٨م قمدـ
ًمألؾمػ شمٖمػم ىمٚمبل ً
آُمؾ وٓ اضمده ي٤م ًمٞمتٜمل ُم٤م ومتح٧م ٟم٤مومذشمك ًمالُمؾ طمتك يٛمر ُمـ اًمبدايد٦م يد٤م
ًمٞمتٜمل ادريم٧م يمؿ يمٜم٧م خمٓمو٦م طملم فمٜمٜم٧م ان اًمددٟمٞم٤م شمسدٕمدٟم٤م سمٙمدؾ سمسد٤مـم٦م
دون ان ٟمدومع اًمثٛمـ قمغم دومٕم٤مت او سمجرقم٤مت ُمٙمثٗم٦م ُمـ اعمرارة هؾ يسٕمدٟم٤م
اًمّمؼم سمغم ي٤مًمف ُمـ دواء ُمر ٟمتجرقمف ًمٜمٙمٛمؾ طمٞم٤مشمٜم٤م صد٤مُمتلم اشمٓمٚمدع أطمٞم٤مٟمًد٤م
ًمٚمس ء امتٜمك ًمق ؾم٤مومرت قمؼمه٤م وىمرقمد٧م أسمقا ًسمد٤م اوصددت ًمألسمدد أو طمتدك
شمسٚمٚم٧م ٕرى أي٤م ًُم٤م ُمْم٧م يمٜم٧م أهمٛمض ومٞمٝم٤م قمٞمٜمد٤مي طمتدك ٓ أرى إٓ ُمد٤م
أطم٥م ٓ داقمل ًمألطمالم ومٗمٞمٝم٤م شمرسى ذايلم إُمؾ صمدؿ ٟمٕمدقد ُمدـ ظمٞمد٨م
سمدأٟم٤م ويم٤مهن٤م رساب ظمدقمٜم٤م سمف وٓ ؾمبٞمؾ ًمٚمحّمقل قمٚمٞمف.
أصبح٧م أُمسؽ اًم٘مٚمؿ ٕيمت٥م اًمٞمؽ ومتٝمدرب احلدروف وٓ أدري سمد
أسمقح وُمـ أيـ أسمدأ هؾ سم٠مي٤مم مجٞمٚم٦م أم سمدُمقع همزيرة أم أٟمٗم٤مس يم٤مٟم٧م شمٜمٓمدؼ
سمحروف اؾمٛمؽ ذم يمؾ أوان ارشمبدؽ واشمبٕمثدر طمدلم أىمدقل يم٤مٟمد٧م احل٘مٞم٘مد٦م
ٓزاًم٧م وؾمتٔمؾ وإمم أيـ اعمٗمر ي٤م أمجؾ حلٔم٤مت ظمٞم٤مزم وأسمدع ُم٤م ؾم٤مومٙمر ُمدـ
أطمالم ومٚمتب٘مك ُمٕمل ًمرسم شمٕم٤مهدٟم٤م صم٤مٟمٞم٦م قمغم إٓ ومراق رسم .
* *

*
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َجٌ مجيع ايكصص
ويٕمٞمش احل٥م سمداظمٚمٜم٤م ُمٝم اٟمٙمرٟم٤م وُمٝم دم٤مهٚمٜمد٤م ومتدقج سمد٤مًمٜمٗمس
اخلقاـمر يمؿ متٜمٞم٧م ًمق يم٤مٟم٧م اًم٘مّم٦م ٓ شمٜمتٝمل وٟمٔمؾ يم يمٜم٤م ًمٙمـ اًم٘مدر يِم٤مء
ُم٤م شم٠مسم٤مه ىمٚمقسمٜم٤م وٟمرضخ ٕواُمره ،يمؿ متٜمٞم٧م ًمق يم٤من سم٤مؾمتٓم٤مقمتؽ ان ان شمرى
ُم٤م يمتبتف يد إُمؾ ذم ُم٘مٚمتل أو طمتك أن شمرى دُمق ًقم٤م شمٜمٓمؼ سم٤مؿمتٞم٤مىمل إًمٞمؽ ي٤م
ضمروطم٤م ٓ يِمدٗمٞمٝم٤م إٓ اهلل وطمدده يم٤مٟمد٧م وُم٤مزاًمد٧م
ًمٞمتؽ شمٕمل أن سم٤مًم٘مٚم٥م
ً
وؾمتٔمؾ هل أٓم اًمرطمٞمؾ ومٙم شمرطمؾ آي٤مم ُمـ أقم رٟم٤م شمرطمدؾ ىمٚمقسمٜمد٤م ُمدع
ُمـ هنقى وشمؽميمٜم٤م يم٠مصداء اًمٙمٚم ت اًمتل ىمٞمٚمد٧م سمٞمٜمٜمد٤م واًمتدك مل شم٘مد٤مل سمٕمدد
طمتك إُمؾ صٕم٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٛمسؽ سمف وٓ طمٞمٚم٦م ُمع احلٞم٤مة اًم٘م٤مؾمٞم٦م ؾمدقى
أن ٟمختبئ ذم اقمٓم٤مومٝم٤م ُمـ أٟملم احلٜملم وهق حيٗمر سمدداظمٚمٜم٤م سم٠مٟم٤مُمٚمدف أصدٕم٥م
اًمٚمحٔم٤مت ًمٜم٤م اهلل ذم يمؾ ُم٤م ٟمِمٕمر سمف .
*

*

*
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قًيب حيدثين إْو ضتٓطاْي
اظمِمك اًمزُم٤من وأؿمٗمؼ قمغم روطمل ُمـ آُٓمٝم٤م
يمثػما
هؾ قمروم٧م أٟمٜمل اٟمتٔمرشمؽ ً
اٟمتٔمرشمؽ ًمؽماٟمك اٟمتٔمرشمؽ ًمتِمٕمر سمك
واٟمتٔمرشمؽ أٓ شمٜمس٤مٟم٥م سم٠مظمرى
طم٤موًم٧م أن أضم٤مري اًمقاىمع وأقمٞمش
ومقضمدت احلٞم٤مة شمٗمر ُمـ يدي شمٗم٤مرىمٜمل
يمثػما
واًمٓمريؼ يْمٞمؼ ً
ُم٤م قمروم٧م ىمسقة إي٤مم إٓ سمٕمدك
ي٠مسمك ظمٞم٤مًمؽ أن يدقمٜمل وؿم٠مي
وأسمك أٟم٤م أن ادقمف يدقمٜمل
هق ي١مٟمس وطمِمتل ذم أي٤مم اًمٖمرسم٦م
ويرسم٧م قمغم ىمٚمبل اذا طمزٟم٧م او شمٕمب٧م
دقمف زم هق يمؾ ُم٤م شمب٘مك ٓطمغم
وسمٖمػمه أفمـ أٟمٜمل أومْمؾ اًمرطمٞمؾ
* *

*
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اعترز نجريًا جدًا
ًمٙمؾ دُمٕم٦م ؾم٘مٓم٧م ُمـ قمٞمٜمل
ًمٙمؾ ٟمبْم٦م ضمرطم٧م ىمٚمبل وهق يدق سمٕمٜمػ وسم٤ممل
اقمتذر ًمٚمٞم٤مزم ؾمٝمرهت٤م ـم٤مًم٧م إمم ُم٤مٓ هن٤مي٦م سمال هن٤مر
ًمٙمؾ رقمِم٦م رست ذم أٟم٤مُمكم وأٟم٤م أسمح٨م قمـ رساب
اقمتذر طم ً٘م٤م ًمروطمل وهل شمٕمٞمش ذم فمالم ىم٤مشمؾ
ًمزهقر ضمٗم٧م ،وهل شمبح٨م قمـ ىمٓمرة ُم٤مء وطمٜم٤من
ً
ظمجال وطمزٟمً٤م قمغم
ًمٓمٞمقر ؾمٙمت٧م ومل حت٤مول أن شمِمدو
اقمتذر حلٞم٤مة شمقىمٗم٧م قمغم طمٚمؿ ُمستحٞمؾ ذوسمٜمل
قمّمقرا سم٤مشم٧م هل يمؾ طمٞم٤مشمك
قمغم ظمٞم٤مل ص٤مطمبٜمك
ً
قمغم اٟمٞمٜم٤م حيرك احلجر وهق خيرج ُمـ أقم ق إقم ق
قمغم يمٚم ت مل أىمقهل٤م يمتب٧م ُمـ ٟمقر وٟم٤مر أطمرىم٧م ضٚمققمل
قمغم قمؼمات ؾم٤مًم٧م ذم أودي٦م اعمستحٞمؾ وهل ٓ شمدري
اقمتذر قمغم ُم٤مذا وعمـ ي٤م شمري
*

*

*
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ناْت أَٓية
اه ي٤م ىمٚمبل ي٤مًمٞمتٜمل أضمدك ُمٕمدل احتددث اًمٞمدؽ_ وم٘مدط احتددث سمٕمدض
احلروف ىمد حتٛمؾ ُمـ قمغم ىمٚمبل ً
ضمب٤مٓ ُمـ إؿمج٤من صدىمٜمل يمٜم٧م ؾم٤ميمتؿ
دُمققمل ،وًمـ أسمقح سم ي١معمؽ يمٜم٧م وم٘مط اطمت٤مج ًمٚمحٔم٤مت رسم صمقاٟمك شمّمٜمع
ُمع روطمل ومر ًىم٤م أي ومرق ي٤م ًمٞمتٜمل اؾمتٓمٞمع ان اقمٞمد زُمٜم٤م يمٜم٧م ومٞمف أيمثر هبج٦م
وأيمثر صخ ًب٤م واهدأ ً
طم٤مٓ مل أيمـ أقمٚمؿ ُم٤م يٜمتٔمري وىمتٝم٤م رسم يمٜم٧م ُمٖمٞمب٦م قمـ
اًمققمل يم٤مٟم٧م أؿمٕم٦م إُمؾ متأل قمٞمٜمل وشمريٜمك اًمٕم٤ممل اًمذي ُمد٤م قمرومتدف سمٕمددك
قم٤ممل ممٚمقء سم٤معمقدة واحلٜم٤من وإُم٤من صمؿ ومج٠مة رايتف هب٤مء ورساب ٓ وضمقد ًمف
إٓ ذم ظمٞم٤مزم ًمق شمٕمٚمؿ يمؿ أٟم٤م اطمت٤مج إمم يمٚم شمؽ يمؿ أضح٧م روطمل ُمٔمٚمٛمد٦م
ُمٕمتٛم٦م ٓ يسٙمٜمٝم٤م إٓ إوضم٤مع سمدوٟمؽ ٓ أطمٞم٤م أٟم٤م اُمرر ُمدي٦م اًمدزُمـ ومدقق
طمٞم٤ميت وم٘مط اٟمتٔمر قمٛمري يٛمر ٕصؾ إمم اًمٜمٝم٤مي٦م وإن يمٜم٧م أقمٚمدؿ أٟمٜمدل ًمدـ
أضمدك طمتك ومٞمٝم٤م اذن ومغم اهلل هق وم٘مط ُمـ ؾمٞمْمٛمد ضمراطمل.
*

*

*
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زاحة ايكًوب
شمٜمت٤مسمٜم٤م حلٔم٤مت ُمـ اًمٍماطم٦م ُمع اًمٜمٗمس ٟمِمٕمر ومٞمٝم٤م أٟمف يم٤من إضمدر سمٜمد٤م
ًمق اؾمتخدُمٜم٤م اًمٕم٘مؾ ذم ىمّمص فمٜمٜم٤م أهن٤م ؾمتسٕمدٟم٤م وُم٤م ٟم٤مًمٜم٤م ُمٜمٝم٤م إٓ ؾمدٕم٤مدة
حلٔمٞم٦م واًمٚمحٔمد٤مت متدر ويب٘مدك إمل حمٗمدقرا ذم ىمٚمقسمٜمد٤م ذًمدؽ أن اًمسدٕم٤مدة
احل٘مٞم٘مٞم٦م ذم اًم٘مرب ُمـ اهلل وطمدده واًمب٘مد٤مء ذم ُمٕمٞمتدف واًمتدزام ـم٤مقمتدف ُمٝمد
يم٤مٟم٧م.
اهلل هق ظم٤مًمؼ هذه اًمروح وهق أقمٚمؿ سمددوائٝم٤م وهدق ـمبٞمبٝمد٤م أيدٜم يمٜمد٤م
يدريمٜم٤م وحيٗمٔمٜم٤م وطمتك إذا اصد٤مسمٜم٤م اًمدبالء ومٝمدق ظمدػم ٟمثد٤مب قمٚمٞمدف وقمٜمددُم٤م
يٛمتغمء اًم٘مٚم٥م سمٛمحب٦م اهلل ًمـ يدؽمك ُمٙمد٤من ًمٖمدػمه وُمدـ صمدؿ ٟمّمدؾ عمرطمٚمد٦م
اًمّمٗم٤مء اًمذهٜمل واًمروطم٤مي اًمذي يدظمٚمٜم٤م ذم قم٤ممل أرطم٥م ومتِمٞمع اًمِمٗم٤مومٞم٦م ذم
أرواطمٜم٤م واًمراطم٦م ًم٘مٚمقسمٜم٤م ُمـ قمٜم٤مء احلٞم٤مة اًمتدل ٓ شمسد٤موي ُمث٘مد٤مل ذرة قمٜمدد
اًمرةـ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
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