ٍؼل اُظبُؾ٢

بالغ سلُ(..اسىج)

ِشثٔا بطاعخه  ..أ ََ َسٔا بمخٍه
إ َّنْ اٌزٌ أ َ

اث ُي ح ّّىص
ق ِ
ََ َ
ُِ٤خَ أ٣وظ٘ ٢اُظؼة ػِ ٠اُشوكبد أٌُِ٤خ ٝ ،هؽذ أطوؿ ٛبأٗنا ٣بطؾتُ أُٔؼ ٝع ٚاُ٘به ..أُؤ ٢ٗٞػِوخ
اُلّ ٝػِّوٞا ُ ٢أهٗجب طـ٤وا ػِ ٠ثبة اُلاه
ُ
ػلد ٖٓ َىثَل اُ٘به ثوكا ٍٝالٓب  ،أله ٟأهػب فؼواء َٗٝ ،ب ًء ٜ٣وػٖ ٓضَ أُبء طٞة ٍٞاؽَ رِٔغ
ئٗ٢
طٝ ، ٍٞط ْجَ٤خ ٣وؽِ ٕٞػ٘ .. ٢كال أكهى ٓـيٛ ٟن ٙأٌُ٤لح
ٖٓ كوؽ اُ٘ٞه ،أله ٟأٍواثأ رٌزت ٛغورٜب ثبُق
!!
ئٗ ٢أؽزؼٖ أؿواثب ٝأهجّ َُ ٝعٛٞب ٓضَ كٓٞػ ، ٢أٍزغ٤و ثبُظجبػ
٘ٔ٣ؾ٘ ٢ثو٤خ اُٜ٘به ؟

٤َٓ ٞٛٝ ..ؼ ٣وجُِّ٘ ٖٓ ٢عل٣ل  ..ك َٖٔ

أٍزغ٤و ثٌٔب ٝ ،أٗزٔب رلٌبٕ أُـبى اُوالع أُؾزِّخ ثوجؼبد اُؼَبًو ٝكًبً ٖ٤اُلعبط  ،رؾطّبٕ ٓالً٣ ، ٖ٤ولٓبٕ
ؽجوب ٖٓ اُي٣ز٤ٜ٣ٝ ٕٞئبٕ ُ ٢كواشب ٌِّٓ٤ب ػِ ٠اُشوكبد  ،كأَٗظ ًِٔبد َ٣ ،زو ْ٤ثٜب اُوجٝ .. ٞاُوٝام ..
ٝاُجالؽ ٝ ..أشٜل ػ٘ل اُو٤بٓخ ُِٔلٕ أُؾوٝهخ ٝ ..أُلٕ أَُوٝهخ ٝ ..كز٤خ ٝ ..طجب٣ب ٝ ..ثوب٣ب هكبد
ٌٛنا هؼ ٢األٓو
(( ًِّ٘ب ٥كّ ٝ ..اكّ ٖٓ )) ..

ث ٖ٤اَُٞارو ٣وّٝع ه٘ض األث٘بء  ٖٓ ،أ ٍٝاُيٓبٕ ٓلغٞػب رالؽو ٚاُق٘بى٣و ٝاُوػبع ٝأٗظبف أُغبٗ– ٖ٤
ّ
ثبُطق َٓ ،وثِ ٕٞثبُ َؼ ْلٝ .. ٝاُلغ٤ؼخ ٝاُجٌبء  ٖٓ ،أ ٍٝاُيٓبٕ ًوثالء ،
هلوا ث ٖ٤اُلّ اُٞاؽل – َٓوثِٕٞ
ٖٓ أ ٍٝاُيٓبٕ ٝاُق٘بىُ ٣و رالؽوٝ ٚأٗظبف أُغبٗٝ ٖ٤اُوػبع
ُ
ُ
ُ
ٍِٔ٤بٕ ُ
ٓبهأ٣ذ  ،اُوهضُ  ٞٛاُوهضُ ،
هأ٣ذ
رلؽوعذ ،
ً٘ذ ُ٤ور َّل ؽوْ ك ٢كأها ، ُٙرلؽوط اُوأً ،
ٓب
َ
مثؼ األٗج٤بء ٝ ،ال أٌٗو أٗ.. ٢
الأٌٗ ُو َ
ٌٛنا هؼ ٢األٓ ُو
هبرِٞا ثنٗٞثٌْ
ه: َ٤
َ
(( ٖٓ ًبٕ ٌْٓ٘ ثال فط٤ئخ كِ٤وٜٓب )) ..
ٝهٓ٤ذ ثوِج ، ٢هَْ  ،هّ ُ
ُ
اُؾوٝة ثٞع ٙٞثبهكح ٝأعَبك
٣ذ هِجٝ ، ٢هٓ ٠ا٥فو ٕٝؽزٓ ٠ألٗب األهع ٝأٗ٘٤ٜب
َ
ثال هِٞة  ،ال رَأٍ ثأُؾبػ ػٖ اُوؤ ًٝاُز ٢ؽُظ َلد  ،ػٖ ربط ٍ ّ٤ٍٝبف ٍ ٝأثبؽوح ٍ ِٞٓٝى ٝ ،ال أٌٗو أٗ٢
..
أرؾ ّل ُ
س ػٖ :
ٓـبٓو ٖ٣ثَؼخ اُوؿجخ
ٓوبٓو ٖ٣ػِ ٠اَُ٘بء ثؼوثبد ٖٓ ػالٓخ اُغياء
ِٓؼك ٖ٣ثوثٞث٤خ ٓوكٝؿ

أهآَ كبٍلاد ثٌٜ٘خ ًالة اَُٞم ك ٢ػٌبظ
ٓبرنًورٚ
ربه١ؿ هف٤ض ثضٖٔ اُِؾظخ اُز٢
َ
أرؾلس ػٖ فواة ٣زأًل ًَ ػبّ ثٌوٗلبٍ ػواه٢
كأه ٟاألهع ًِٜب شوهب ٝأٜٓبد رغئ ثبُؼٞء ٝاُ٤بٍٔٝ ٖ٤ال رغئ ثبُيٖٓ  ،رغئ ثبُظٞد ٝاألُْ اَُبؽو
ٝال رغئ ثبَُٔبكبد ٓ ..قبعاد ثط ٍٞاألُق أُٔلٝك ٝ ،أؽالّ ثط ّ ٢اُ٘.. ٕٞكأَٗظ ػجو ثالٛبد أُغ اٗ٢
ٝأ٣وبػبد اُغَل اُقواة ًِٔ ..بد َ٣ ..زو ْ٤ثٜب اُوجٝ ٞاُوٝام ٝاُجالؽ ٝ ،أشُ ٜل ػ٘ل اُو٤بٓخ ُِٔلٕ أُؾوٝهخ
ٝأُلٕ أَُوٝهخ ٝكز٤خ ٝطجب٣ب ٝثوب٣ب هكبد .
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اٌ ُُ هاج ِس

( سوٌ عٓ أحّذ بٓ حٕبً  -أثٕاء ِحٕخه  -لاي :
سحُ هللا أبا اٌهُثُ ّّ ٌ ،ا ِذدث َذٌ ٌٍعماب  ،وأخشججُ اًٌ اٌسُاط  ،إرا أٔا بئٔساْ َجزب ثىبٍ ِٓ وسائٍ وَمىي ٌٍ  :أحعشفٍٕ ؟ لٍجُ  :ال  ،لاي  :أٔا أبى اٌهُثُ اٌع ٍّ اس  ،اٌٍص ،
ضشبجُ ثّأُت عشش أٌف سىط  -باٌخفاسَك – وصبشث عًٍ رٌه فٍ طاعت اٌشُطاْ ألجً اٌذُٔا ؛ فاصبش أٔج فٍ طاعت اٌشحّٓ
ّ
اٌطشاس ؛ ِىخىب فٍ دَىاْ أُِش اٌّؤُِٕٓ أٍٔ ُ
ألجً اٌذَٓ ).

ُ
ٍُْ ٝك ُ
ً٘ٝذ ٗبرئب ًبُؾغو..
د ثال ؽجَ ٍوّ، ١
ُ
رلؽوعذ ًٔٔؾبح ّ ٕ أهظ ٠اُغ٘ٞة اُ ٠أهظ ٠اُشٔبٍ ،أٛشّ ثجظو ١ػِ ٠اُزؼبه ٌ٣ث ٖ٤أُلٕ ٝأُلاكٖ
ُ
شٔٔذ كٜ٤ب
ٝ ،أٓ٘غ طواؿ اُو َّ ًٝ ّٞؽوً ال أش ُّْ ك ٚ٤هائؾخ اُـجبه؛ ثَ َْ ٤ل أّٗ ٢ثٌ٤ذ ػِ ٠ثؼغ أػؾ٤خ
ُ
كأكٓ٘ذ ٝالئْ َ اُشٜلاء.
ه٣ؾٌْ
آف َو هوشّ٤ز٢
َ
ُي اَُال ُّ ٣ب ِ
ُي اَُالّ ٣ب أّٜ٣ب األٓ٢ه !!
ْ
اُولو ٓوبّ اُؾوً ػِ ٠اُؾلٝك ،كجأٝ ١ع ٚرٔزٌِ٘ٝ ، ٢ثأٝ ١ع ٚرلزوٍ٘٢
ٗللد ؽوٝث٘ب ٝ ،هبٓذ شزٔ٤خ ٌ ك٢
ِ
؟
أثٔلٕ اُشبٝ ١أُوب ِ ٙأُزؼجخ ثٞع ّٞاُظجبػ ،أّ ثٖٔ ٘٣بىػ٘ ٢ر ّٔٞىّ٣ز ٢ػَِ ٠فِن ٍعل٣ل ؟!
أ ًَـَِـَز٘ ٢أعـِ٘ـَّـزـُـٜب
ـي اٌُٞاًتُ ٝأُٞاًتُ ٓٝب رجوَّ ٖٓ ٠ؽِ٤ت األٜٓبد.
ٝأًـَـِـَـزـْ َ

 ّٞ٣ثـَزـَ َ
ود ٢٘٤ٔ٣
ظ َّ ٖٓ ثؼؼي ٓبال٘٣جـ٢
ٝظ َّ اُؤو ػِ ٠اُشٔبٍ
 ّٞ٣ثـَزـَ َ
ود شٔبُ٢
طوٗب ٗزوٖ ُؼجخ ٝاؽلحً
ٝطبه اُؤو ػِ ٠اُوأً
ُ
ؿبكهد هأٍ٢
ٝؿبكهٗ ٢اُؤ ُو اُ ٠أَُبء
َ
ُ
هزـَِـْ ُ
َ
اُؤو
ٝاٍزقوعذ
اُؾٞد
ذ
َ
" ُٖٝأروى ٛنا األٓو ؽز ٠أِٛي ك"..ٚٗٝ

ئٍزؼورـُ ٖٓ ٚهٞهؼخ ػِ ٠اُجؾو أُ٤ذ
 ٖٓٝثو٤خ ؽبٗخ
أػور ٖٓ ٚاَُّ٤بة ( ٓوعبٗخ )
ٓٝب فِض اؽزطبث: ٖٓ ٚ
" ُي اُؾٔل ّ
ئٕ اُوىا٣ب ػطبء"...
ُ
ً٘ذ أها ٙك ٢أطبثغ اُطالة ػِ ٠هبهػخ اُوش٤لٓٝ ..وا٣ب ٓو ٠ٜاُجؤُبٕ

د
ٝك ٢اُؾبٗب ِ
د
ك ٢اُقبٗب ِ
كٓ ٢لٕ اٍشؼ٤و ِ
٣ظُ ٜو٣ٝ..قزلًًٞ ٢جب ً
ٓٞ٣ٝب ً ٍبثؼب ً ٣زلصّ ُو ك ٢كواش٢
ِّ
اٌُق ىٛوح
 ٞٛك٢
ٝػِ ٠اُوأً ِ ربط ْ
ٝػِ ٠هِج ٢ه ِربطْ
ُ ٚػِ ًَ ٠هثٞح ٍبه٣خ
 ُٚٝك ًَ ٢اُطوهبد كَُ٤
ُ ٚكٝ ًَ ٢ع ٚعٞاى ٍلو ٝأٓزؼخ هِِ٤خ
ُ ٖٓ ٚأٍٔبئ ٚػِٞ٘ٔٓ ًَ ٠ع  ..طَ٤ٜ
أ ْشجـَـ ُٚاُ٘بً ِ ثبُظٞد ِ
ٓب ُػلٗب ٗواُ ٙ
ٗالؽن ٝهغ فطبُ ٙ
كال ٣ٞٛجوػ اُطو٣ن ٝال ٣ظَ ًبُغٞاه
٤ُٝزٔ٣ ٚو ٖٓ ٘ٛب  ْٛٞ٣ٝاُؾلبح أ٘٣ب األصو!..؟

طجً ٢بُجواه١
ُّ
أّ ٝع٣ ٚشج ٚاُشؼواء
ٝاُظؾواء
ٝاُل٣ي
َ
ٝأُٔبُ٤ي
َ
ٝمٗٞثَـ٘ب ٣ب أٓ٤و أُإٓ٘! ٖ٤
ُ
ُ
ٝروًذ اُغَل ١أًِ ٚاُؾو٣ن !
أرِلذ هأٍ ٢أ
كٔب اُلوم ُٞ
ُ
ُ
ٝاُظ٤ق ٝاٌُزبثخ  ،ؽٞهب ٖٓ ثو٤خ اُٞاؽبد ٝىا٣ٝخ ُِقطبثخ
ً٘ذ ُٞؽب أٍٞك ُفـؾ َّ ػِ ٚ٤اُظُّ ٞ
ُّ
طٔذ ٣بٍ٤ل١
ٝاُظؾوا ُء  ٢ٛاُظؾوا ُء
ٌُ٘ـَّٔب
ٖٓ ػِـَّْ اُظؾوا َء ؽتَّ اُجؾو ِ
كزـَ َو ْ
ًـذ ػوبُٜب ك ٢ؿوٗبؽخ .
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ِسا ُء اٌشظُّ ِت األخُشة

ثٔب أٝشي رؾذ أهلاّ اُوػبح ػِٓ ٠برجوـّٓ ٖٓ ٠ل٘٣خ ٝاٗؾَوٝ ،اُ٘بً ػِ ٠أشٌبُٜب  ..رط٤و
ك ٢اَُبػخ هوة افو األٍٔبء  ٖٓٝافو اُغَل ٍ ،بػخ ٖٓ ًَ ثواػبد اُنئبة رؼِـ ّ ُ
ٔذ إٔ أػ .. ١ٞكوؾ
َ
ؽٞر ٢اُؤو ..
ؽلس إٔ اثزِ َغ
َ
ٝؽ٤لا ثال هٔو
أّٜ٣ب اُؤو
َ
شئذ
هرـِّجً٘ٔ ٢ب
كأٗب أػشن افو َ أعيائ٢
ٝهل روًزٜب ك ٢األهع اُؾواّ ِ ..

رطُ ٤و،
ٗط٤وُٗ ،ظ٤وُٗ ،لٝهُ ،أكٝهُ ،رلُ ٝه
اٌُوح كِٓ ٢ؼج٢
ٝأُِؼت ك ٢أهع أفوٟ
ٝاألهع األفو ٟػًًِٞ ٠ت ثؼ٤ل

ٝاًٌُٞت اُجؼ٤ل كٓ ٢غوح ٖٓ ٛالّ
ٓٝغوح اُٜالّ كٍٔ ٢بء ٓب
ٝأَُبء ك ٢أؽالٓ٢
ٝأؽالٓ ٢كً ٢وح
ٝاٌُوح كِٓ ٢ؼج٢
رلُ ٝه
ث ٖ٤اُجواه ١اُقؼو
ٝاُغجبٍ اُغوك
ٝأشغبه اُي٣زٕٞ
ٝأشجبػ اُوعبٍ ٝاُق٘بكم أُٜغٞهح
الأرؾلس ػٖ ػظو ٓب
ثَ أهو ُّثِؼجخ أٝى ٝكٌ٣خ ثو٣خ
أه ٟمٍػخ رؾزؼو ثؼظق اُؾوائن رؾذ أؽواكٜب
ٝؽلٝكا رٔل ُّ أػ٘بهٜب ُٖٔ ِّ ِٞ٣ؽُٜ ٕٞب ثبُظل٤و
أه ٟثؼل ؿ٤بة اُظؾت أثٞاثب ً
ْ
روًذ ػِـِّ٤برـِٜب الٍزواؽخ اُـوثبء
ُ
اٍزؼ٘ذ ثبألٍٔبء ٗٝظٞص اُشؼواء
هثٔب
ُ
أػِ٘ذ ٓب أفلب ٙأُٜوعٕٞ
ٝهثٔب

ثَ َْ ٤ل إٔ شجبًٓ ٢بىاُذ رياؽْ ٗب٣ب ً
ٝهثبثب ً
ٝػٞا َء مئت عو٣ؼ
٣ظ٤ؼ

ثؾ٘غوح اُشظ٤خ :
َ
ػجود ئُ َّ٢
ألٗي
َ
َ
ٍؼ٤ذ
َ
ثولٓ٤ي اُؼبه٣زِ ٖ٤
َ
ٝاٗلكؼذ ًبَُ ِ َ٤كبٍزوجِذ ُ طلهى ْ
ال رَٔـِّ٘ .. ٢هجوى ْ
ُ
أطجذ ؽغوا ً
أإلٗـِّ٢
َ
ئثزٜغذ ُلبطِخ ٍ ث٘٘٤ب ؟!!
" هل أهاك ف٤وا كأفطأ  ٞٛٝ ..أكؼَ ٖٓٔ أهاك شوا ً كأطبة "
كِزٌٖ ٌٛنا كٝاُ٤ي
ٓٞ٣ب ٓب ٍأُزو٤ي
ُ
هِذ :
ٝاشزوذ ٖٓ شلح اُوظق ُناًور ،٢ػج ُ
ُ
ّأد ه٤ضبهر ٢ثٔقِلبد األٍِؾخ أَُزطوهخ
 ال ..هثٔب رشظ٤ذ ثوـُجِخ ،ُ
ُ
ٗطوذ ثبٍٜٔب
ٝأشود ٌُِبئ٘بد اُز٢
اُشٜلاء ُٜ٘ٓٝ .. ٢خ ٖٓ أؽظ ٢ػلك أشجبؽ ْٜف ١ؽبكظبد اُظٞه؛ ثوِج ٢ؽغوَِٓٝ ،ـّخ ٝع ٢ٜثوك
ٝهشؼو٣وح
أؽل٣ ْٛشجً ٢ٜ٘ـٔ٤خٝ ،اف ُو ًبٌُٞاًت ٓٝبظ َّ فبهط أُغوّاد..

كبَٓي ث٤لى ٌٍ٘٤ب
ٝاٗزع ثبُشلخ األفو ٟف٘غوا
ِ
ِّ ُٞٝػ ثٜٔب ًأٗي ُْ رٌٖ
ُ
أفطأد أًضو
ًٝأٗ٢
كٖٔ ًَ ثواػبد اُنئبة
رؼِـ َّ ُ
ٔذ إٔ أػ١ٞ
اُشٜلاء  ْٛأؽواك٢
رأ َّٓ
ٓٞ٣ب ٓب ٍأطجؼ ٓشِٞال.
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اٌشبح أو حصخٍ أَها إٌبٍ
أٛلك ف٤جبر ٢ثأألٗبهخ
ٝأٛؼْ ٍٞء اُق٘بكم ثبُنًو٣بد
أُِ٘ ١ٞٛطن ثبٍٔي أٜ٣ب اُ٘ج٢
ٝأٍأُي ٖٓ هاػ ٜ٣نث٘٢
ٝأم َعٗي ُِزوٟٞ
ُزوٟٞ
ػِٓ ٠بُِٜوّ ٖٓ إٌَُٞ
٣بُي ٖٓ كبكػ ٣غئ ك ٢ؿ٤و ٝهزٚ
ثؾل٣ش ٞ٣شي إٔ  ٌٕٞ٣ػٖ األشغبه
ًبألٝى رلوك أع٘ؾزٝ ٢رطوك اَُِؼبد
كٍ َٜزوٓ ٢٘٤كٌٓ ٢بٕ ٓب ثقٞف ال أٍْ ُٚ
ؽ٤ش ُِوػت – أثلا – ؽؼْ ُِطلُٞخ
رؾبش٤زي
َ
إٔ أؽالٓ ٢أطجؾذ أًضو طؼٞثخ
ثَ َْ ٤ل َ

ُ
كفٍزوف٤ذ
ُ
ٝآٍزوؽذ ٓ٘زظوا ٓب ٍ٤أر٢
َ
كغئذ اٍُ ٠و٣و١
ٝأؽِزـَ ٚاُ ٠أهع ؿو٣جخ
ُي ٝع٢ٜ
َ
ُ
أفطأد ثبُؼل ٞػ٘ي ٓورٖ٤
ٓ ٢ُٝب
ٝأعله ٖٓ ٣زنثنة ك ٢ؽٌٔٞ٤ُ ٚهؽ٘ ٢ثبألػغبة

ُي ٝع ٢ٜثوهـَّـز ِ ٚأُج َّو َأح ٖٓ األكزؼبٍ
ٝثَٔز ٢اُز ٢رزَْ ثبُوِن اُن ١روًز ٚػِ ٠اُؾلٝك
ك ٢شلن األٍٔبء
أهرت ًَ ٣بٗغ ٣قزوع اُؾت
٣ٝقزوم اُؾغت
ُ
ٍأُذ ٗج٤ب ًبٕ ٣ؼبعغ أَُزشل٤بد
ٓٝب
أٓٞشٗ ٕٞٓٞؾٖ ثٔب اهر ٖٜث ٖ٤أُـبكهٓٝ ٖ٣إٗٝخ اُوأً؟
ٌُ٘٘ٝ .. ٢أٗذ ٗظ٢
 ٌٖٔ٣إٔ أً ٕٞأ ١شئ
ئال إٔ أً ٕٞؿ٤و ٓلإ ثــــــــــــي.
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أساوّا واحذا ً ..والبأس باٌسشاب
( آُ ٠ؾَٖ اُقلبعٝ ..٢ػِ ٢هَ٣بٕ أ٣ؼب )

ٖٓ اٍزوام اُظلُ ٟلؼبئؾ٘ب اُالئوبد
ٗزَب ٟٝػِ ٠كْ أُظبئل ِ٣ٝزئْ اُشَٔ ثبألفز٘بم
عَل ال ٣ؾزَٔ اُغَل
ٝكأة ػِ ٠أُِؼ ثأكٞا٣ ُْ ٙؼل ُٜب ؽؼْ اُِظٞص
َٗزجلٍ اُزلَـ " ثجالؿخ األٔٛبٍ "
ٓٝب ٖٓ ٓو َ٤رؾذ ظَ اَُ٘لثبك أ ٝاٌَُٞد
كفُزٌٔ صٖٔ اُِؾظخ اُز ٢هٝد:
ًبٕ اُو ّٞطلـَّـَ ٖ٤رواط ْ
ّذ ؽُٜٔٞب ث٘بد أؽٌِ
ٝآٍزطبٍ اُن َ٣ؽزٍ ٠وطـَ ْ
ذ آفو اُ٘غّٞ
ك ٟٞٛ ٢ث ّياد اُغ٘ٞك
ْ
ٝأشبهد ثبُظؼٞك
ُ
كَوطذ
ٝآفزلذ اُؾ٘بعو
ُ٤ظَ اُغلاه آ٣ال ً ُِتهبء..

كٖٔ ٓ٘ب ٣ورٌت اُؼالهخ ٣ٝلَل طلوخ اُـ٤بة؟
ئم ْ " ٣وؽِٝ .. ٕٞالرزوى اٌُالة عؾٞهٛب "
َ
عئذ ًطؼْ أُؼبكٕ رزلؽوط ك ٢كٔ٢
ٛبهل
ٝآ٣زي ك ٢اُطلَ أًضو ٓٔب ٘٣جـ ٢ك٤ي ُألٍٔبء
ٝالآػزواع
َ
ٍ..ٟٞأٗي اُٞؽٖ
رِٞػْ ُ٘ب ثبُظل٤و
كال ِّ
ٝاؽ ٌل ..
ٝأٍٔ٤زي أصٖ٘٤
أؽلٔٛب هلل ًِٚ
ٝرجوــّ ٢ُ ٠اُلواؽ ُ
ٓجٌ ٌو ألٔ٣ب هٔو ثجٞ٤ر٘ب اُز ٢رؼوف " ُٔبما ٗوس أُٞد ٝال ٗٔٞد "
ٓجٌوٕٝ
ٗٝؾٖ أثلا ً ُٖ ٜٗبعو
ٌُ٘٘ب
ٍ٘جوٗ ٠ؼشن اُطٞ٤ه.
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(أٍُِ ٠بٕ كاٝك ٓؾٔل …ػبكحً)

سادْ اٌباب اٌششلٍ
ََ ٝه َك ك( ٢أٝآو اُوَْ  ) ...اُغَٔ٤
إٔ أ ٍٝاٌُجبئو
ال رأث ْٚ
 ٖٓٝا ٕ٥كضـــــــــآزب ً
َ٣زولٓٗٞي
َ

ٝرزوى اثٖ اُيث٤و
ُ ِّٔ ِ٣غ طِ٤ج ٚثبُل َٓـــــــــُٞ.....ى
هبُٞا:
ٌٛنا ٍزو ٟاُجؾو
ثؼلٓب ر٘ز ٢ٜاُؾوةُ
ُ
هِذ:
ئمٕ ُٖ..أه ٟاُجؾو هؾ ُّ
ُ
ً٘ذ أؽِْ ثـ٤بة اُوائؾخ
ألثؾش ػٖ أطبثؼ٢
كٞٓ ٢اهغ عٔغ اُوظبئل

أؽِْ ثبُووكظبء
ُ
طود ال أطِؼ ُِـ (( ػـبكح ًٍ...ـِوْ ))
ثؼلٓب
ث٘ظق شبػو
ال أهظل أٗٗ ٢ظق ٓؼبم
ثَ َْ ٤ل إٔ اٌُٜ٘خ رٌِٔ ك ٢أؽواكٛ ٢نا اُز٘ َّٔ
ٝهثٔب ثؼل أٝربه
ٍأؽِن ٖٓ ه٤ضبه١
ئثٜبٓب ً
ػِ ٠آفو َ٣به اُغَل
٣شُ ٤و
كززَبهؾ َ األط٘بّ ُ
ثال كأً أػِوٜب ػِ ٠ػ٘ن
(( أؽل ٍ ..أؽ ْل ))
ُ
أؽٞف
ٝرِي فط٤ئخ أُبء ٓ (( ..زلن ػِ.)) ٚ٤
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ّشاطت إسشافًُ
(ألعَ شبًو ٓغ٤ل ٍ٤ل)ٞ

ٖٓ ث ٖ٤األُٞاػ هبٓذ ع٘٤بد أُؼجل  -ثجوب٣ب اُقزْ  -روٝف ٍ٤بم اُطوً أُقوّٝ
هبُذ ئؽلا :ٖٛأه٣ل ثالكاً
ْ
هوأد أفو :ٟرِي األهع ،أفجبه اُظؾبةٓٝ ،بُْ ٣ؼل ُ٘بٝ ،أ٣بٓ٘بٓٝ ،ب ٗؾٖ كٝ ،ٚ٤األٍ ٠اٍشل٤ق ًؾ٘غوح
ث٤ل ١أً ٝأً ٗج٤ن
الػ ٖ٤ثؼ ٢٘٤رِٔؼ اُشؼبهٝ ،ال هكبم األٌٓ ًبُـل ٖٓ عل٣ل ،كأُ ٠اُغلهإ أ ُك ِّ ٞع أٓو١
ٍوؾ اُيٓبٕ ٖٓ شوكخ اُٞهذ كأػّ ٞط األكن
صْ ؿب َك َهٗب اُشؼوا ُء اُ ٠صِٔخ ك ٢ؽبكخ اُؤو
األُٞاػ
اؽلظٞا
ف
َ
كٌِٔب آٗقوّ اُُِ ٞػ ؽ َّ َ ك ٢اَُ٤بم ِ أُ ٚطك٣ل
ٝاؽلظٞا رِي أُلٕ اُز ٢روجوٗب ثالشوم ٝالاػز٘بء
كالؽٝ ٍٞاله ٍٞكّ ٢
ًق ٍ الرش٤و

ُول هه٘ٞا ه٤ل األطبثغ
كبشوأثّذ اُزٜٔخ ٖٓ ث ٖ٤األًـ ُ ّ
ق ِ ثال اٍزئنإ
ٝطبه ش٤ئب ٝاؽلا
إٔ رٌ ٕٞػبؽال ػٖ أٌُِخ
أٝرٌ ٕٞؽ٘غوح ٍوطذ ػِ ٠اُوط٤ق
أ ّٓب أٗزْ ..
كفٗظوكٞا ٓأعٞه.ٖ٣
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حّاس اٌخشَف
ُّس
ُْ ٣ ٌٖ٣ؼوكٜب ٍلً اُؼبُْ
 ُْٝرٌٖ ٍبكً ىٛوح ك.. ٚ٤
فغِٝ .... ٠شبؽجخ
هثٔب ال ٓؼُ٘ ٠وهٜٔب ٍ ( ...ذ )
ٝال ٓؼ٘ .. ٠ألٜٗب فغِ٠
فْ
ٝال ٓؼ٘ ُٞ .. ٠أٜٗب ُ
د أّ ال
ع ِه ـَ
أألٓو ..
أٜٗب ًبٗذ شبؽجخ
ٝر٘ج ٢ػٖ ر ّٔبً اُقو٣ق.

1997

( ُِ ْعٍٓ ٌٍغاَت)

(لصائذ اٌمسُ اٌثأٍ)
- 1أألهع ثبُجَبؽ ، َ٤ال رشج ٚاألهع ثبألؽن٣خ اُقل٤لخ ٍ .أٗؾُِ٘ ٢ون٣لخ ٝ ،أرغ٘ت األُـبّ ٝشوؽخ
أُوٝه ٍ ،أٗؾ٘٢
ُِو٘بط٤ٍٝ ٖ٤طواد األٗؼجبؽ ٝ ..أػزبك إٔ أٗؾ٘ ، ٢كأٗؾ٘٢؛
ألٗ٘ ٢ثؼل اُؾوة فِؼذ ثَطبُ ٢ثال ٗلّ ٤َٗٝ ..ذ إٔ اٌُوآخ ٖٓ هٔخ اُوأً اُ ٠أفٔض اُولّ.
ُ
كولد أطبثؼُ ٢نح ثؼل ُنح  ٢ٛٝرؾظ:٢
ُ- 2ول
أ – ئكزوبك اُظؾت
ة -أهواص اُ٣ٜٞخ
طٝ -ػبئل) ٖ٣ػِ ٠فَِخ ٍُجٌبء ) ًبُوظبئل ٘٣لًِٓ ، ٕٞإٔ اُنً ١بٕ ٍجبرب  ٌٖ٣ ُْٝأثلا ٓٔبرب  ..كٖٔ
ٔ٣ؼؾ اُظ َ٣ ٚثال فٝ ٍٞ٤ىٓيٓ٤خ ٝك ٢األكن اُجؼ٤ل ٔ٣ؼٝ ٢ال ؽ ّل ألػلاك٣ َٛ .. ٙجل ٝؽي٘٣ب هرَ
اُغ٘ٞك ؟!

ُ
رغََذ ٌٜٗخ اُوظؼخ ثقطٞاد رشج ٚاألُزؾبم ٖٓ
كُ -ول
األعبىح اُلٝه٣خ  ..كووهد هكغ األفالم ثؼل إٔ رـؼ٘ذ
ُ
ػلد ٍ ٟٞثؼغ ؽّ٤بد رقل ٢هًٖ
ًَ أشٌبٍ عَلٓٝ ١ب
ٓوبرَ ٜٓغٞه.

2000

عُٕان
ِ
أْ ٌٍ
وألصذ ّ
أوثش ِٓ واح ٍذ ..

فأسان
ِ

حُّّت ً ..
وِ ّشة ً وسبج اٌُهىد ِ
َمسى
بُٓ وفُّٓ ِِٓ ٔصاسي
وأٔصاس ٍ..
ِٓ ثّى ْد.

2000

لضاء ٌولذَ
ُي ثلّ هش٤ن
َٓ َل ٌك َ
أ ّ ُٚٝأٗي اُؼوا ُ
م
ٝأٗي ٓبىُذ ك٤ً٘ ٢ز٢
ٝاألػلا ُء  ..ك ٢عل ٍٝاُؼجؾ
ٝػ َغ أٝىاهٛب ؟
كٖٔ َ
ّ
ئٕ ٓٞر٢
ٓبىاٍ ٣وكغ األفالء
ٖٓ ( األهع اُؾواّ ) ! ..
٣زؾلص ٕٞك٤ي ػٖ األهلاه
٣ٝظَ أُٞد ثبألُـبّ هؼب ًء ٝ ..هلّ
كزؼبٍ ٓؼ٢
ٗجؾش
ػٖ ( ػل ٝمً ٢عٔ) َ٤

ئٗٝ – ٢ػ٘ل ًَ طجبػ –
رـبكهٗ ٢ثوب٣ب اُِٝ َ٤ك ٢األٗبَٓ
شؼبع ٌ ٌٓجَ ٌ ٝصؼبث ٖ٤رظ٤ؼ :
ئهطغ اُزٔبً
ئهطغ اُزٔبً
ئٜٗب ٓوظِخ الرغ ّي ُ أٌُِبد
ٌُٜ٘ب رٔ٘غ األٍئِخ
أهطغ ُ اُزٔبً
ْ
هػؼذ أٝىاهٛب
ٝأرضبءةُ َٓء مهاػ َّ ٢ػِ ٠ؽً ٖ٤أً
ٝرٔطّ ٠أٜ٣ب اُغَ ُل
ئٓ٘ؾ٘ ٢كوطخ ٝاؽلح كوؾ
أُ ٝ
َُذ ظٜوى اُن ١رِوّ ٠آالف اُطؼ٘بد؟!
َ

أَ ٝ
َُذ ٖٓ رش ٢ثبألعَب ِك
َ
ٝرلا٢ُ٘ٔ ٛ
كأٓز ُّل
ٝرزوً٘ٓ ٢شزؼال ثبُؾجو ً ...بُج٤بع ..
ًبألصو...
٣زقَِ األٗبَٓ
ٝأؽِْ ثبألعواً ًٖٔ كبهم اُيؽبّ اُ ٠األثل؟!
أرأ ّٓ َُ ٣ل..١
اُُ ٤ل ئػبكخ ُِؾل٣ش

ٝئشبهح ػ٘ل ؽ٤بك اٌُالّ
ُ
أكهًذ ٓؼ٘ ٠أُظبكؾخ؟!
كَٜ
أرأَٓ ٣ل..١
ٍبػخ َ أ َُٓ ُ
ي ث ٚؽ٤ب
أرأٓ َُ ػ٘لٞإ اُو٣ش
 َٛٝعبٝى اُجِٞؽ
أ ُػ ّل ُ ُ ٚاُؾطت أُالئْ
ٝأػ ّل ُ ًنُي
فٔورُ ٢زِي اَُبػخ
ٍبػخَ أ َُٓي ُ ث ٚؽ٤ب..
ٍبػخَ أ ُثظ ُو ٗلَ٢
أ ُثظ ُو ث٘ب
أ ُثض ُه ثٔب رِ ُّ ِ ٞػ طلبر٘ب
ٗٝؾٖ ك ٢اُورَ األف٤وٗجؾش ػٖ ػل ٝمً ٢عٔ.. َ٤
أ.. ٝ
ٓؾؼب ًٗوق .؟
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بالغ سلُ  ( ..إسى ُ جْ )
ثٝ ٢٘٤ث٘٤ـَـى ِٜٓخ كثبثخ
كفؿزٜ٘ٔب
ٝآؿْ٘ اُشوم ثفكػبئي عؾب .
ٓن ثلئي ث ٖ٤أُبء ٝأَُبء
ؽلال ً..
أٝ ٝػ َل ٗج٢
ًبٗٞا ثبٗزظبهى
ٍوع ٕٞأَ ٠ٍٞٓ ٝ
ً٘ذ
أًٔ ٝب َ
أٗذ
ُٓن ثلئي
ؽلال ً..
ثوجؼخ ٍ رَ ُ َ٤كٓب .
َ
ً٘ذ كٔ٢
ثي أطبثؼ٢
رجُ ٞػ َ
ْ
ٝئٕ أ ُهِ َ
ِذ
رـَُل ٍُ ثو٤خ األؽواف ٍزبها ًػِ ٠اُلهٝة اُ ٠اُشٔبٍ..

هبٍ عل:١
ُ٤زي دهٓ ٟب ثؼل ئٍط٘ج..! ٍٞ
كٌَ األش٤بء ريكاك عٔبال ..
َ
أرغٜذ شٔبال..
ًِٔب
ًنُي ػولٝا اُظلوخ ٝهه٘ٞا ه٤ل اُوؽِخ اُ ٠اُغ٘ٞة.
ِٖٓ أٔ٣ب َٓٞاد ر٘زقت اُؼَوح ٣بفلُ ٣ظ
ُٝول شبٛلى هللا
كأشبػ ثٞع.... ِٚ ٜ
َ
ئُ٤ي ؟
ّ
ئٕ اُجواءاد ُْ رٌٖ ٓٞ٣ب ثواػبد ػِ ٠اُطو٣ن
أ ًٖٔ ٝرؾذ هؽٔخ اُيٗبك

أهظ ُل
ث ٖ٤عٔغ َِٓؼ ٍبُت
ٝثَ٣ ٖٓ ٖ٤ؼَ ًبُشؼواء
ٓوز٘ؼب ثفٗلالم اُ٘ظٞص ٝاُقَبهاد
٘ٓٝزظوا ٖٓ ٜ٣يإٔ ثبألىٝاط ٣ٝأرً ٖ٤بُٔلك..
أٗذ ٓؼ٘ب
ٓٝؼب ًٗإٖٓ ثأٍٔبُ٘ب
ٗٝؾِْ ثبُلغو

ثَ ِٔٗٝؼ ك ٢اٍػٖ٤٘٤
أػٞاء ٓل٘٣خ رغٜو ثبُٔ٘لصواد
ػٍُِ٘ ٠ـَّخ اُـ (( ال ِء )) ٝهط٤ل ِٚ
ْ
ئٌٍذ ):
صْ رغٜش ثجالؽ هه ُٔ( .. ُٚ
َ
أٗذ ٓؼ٘ب
 ُٖٝروثؼ هلٓ٤ي
ٝاهلب
ػ٘ل هللا
ألعَ ؽلَ ُْ ٣و ٙك٤ي
أٗذ ٓؼ٘ب
ػ٘لٓب أشبؽذ ثٞعٜٜب ػ٘ي
َ
َ
ٓبآٍزٌِٜذ ٖٓ ٍؼ ٢اَُ٘بء ئُ٤ي..
هله
ً٘ٝذ رؾيٕ ُ َ
...كفمٛتْ

2002

دَىت بطشس
ػ٘لٓب رزؾلس األؽالٍ ك ٢اُشوم
ػٖ اُوُّ َّػٍ ِ اُغبصٖٔ٤
ؽ ٍٞأؽواكٜب
ٝرطوم أثٞاة اُظؾواء
وٖ٤
ةأُٝئي اُ ُْ عـَـِـ َّ َ
ث ٖ٤اُج٤ذ أُولً
ٝأُ٘غ٘٤ن
كإ اُشلبَٙ
رزوعَ ُ ُِؾل٣ش ػٖ ؽ٤و ٍ
د
َ٣زجل ٍُ ثبُزو ٟٞؽيٕ اُظجبؽب ِ
ٞ٣ٝهع اُلغو
ك٤و ّٞاُشٜلاء
ُِ ..ظالح ث٘ب
ػ٘لٓب ك ٢اُشوم
َ٣وع ٕٞاُؾٌب٣بد ػٖ ٍُـــغَّـ ٍل ٓ ٍٚ ُ٥غٍٜٞ

ٝأهٝاػ رطـَُّ ٖٓ ػَ ٍػِٝ ٠هبؽخ األٌٓ٘خ
كإٔ اُقط٤ئخ ٝ -إِٔ ػال ط٤ب ُػ اُل٣ي – ُٖ رٞهع اُلغو
ٗ ُٖٝو.. ّٞ
ُِظالح ثٜب.
ٗؾٖ ال ٌٗ٘و ك٘٤ب عيءا ًٖٓ عَل اُلٝك
أ ٝشوػخ ىائلح ٍ ػٖ اُؾظَّخ ٝاُؾلٝك
ٗؾٖ ٝهؿْ اُوةّ ِ " ٘ٛبى "...
شوهٕٞ٤
ٝإِٔ َٗ ٢اُلغ ُو اُو٤بّ َ ث٘بُِ..ظال ِح
 ٢َٗٝاُلُ ٣
ي إٔ ٣ن ًِّ َوٗب ثجطوً ٝاُقطب ِح
ٝال ػيا َء ُِشؼوا ِء

ؽٔ٘٤ب رو ٟٞاُقط٤ئخ ثبُشٜلاء
كُ٤طبُج ٕٞثـِ (( اٌُـ ُـٗ..)) ٠
٣ٝو ٕٞٓٞصبٗ٤خ ً – ؽبٍو– ٖ٣
ُِظالح ث٘ب.
ٗؾٖ الٗيػْ
ثَ ٗزنً ُو
ثَ...
ٝكوؾ.
2001

اُؤو اُذده١

ك ٢ثوؼخ ٓب
ٖٓ روثخ ؽٔواء
ٝعلٗب ٍوٝاال ً ٓٔيهب ً  ..ثبُلٓبء
ٝعلٗب هٔ٤ظب ً ِٓطقب ً ثبُشظب٣ب
ٓٝلزبؽب ً طـ٤وا ً ثََِِخ ! ..
هوة اُوِت ٝعلٗب – ثلّ – هوص اُ٣ٜٞخ أؽٔو !!
أىُ٘ب اُزواة
ؿَِ٘ب اُلٓبء
ٓبٝعلٗب ػِ ٠اُووص أٍِٔب ً
ٝكنكٗب ثوب٣ب اُش٤ٜل ِ
أِال ّ ٖٓ هظبطخ ٍ
رش٤و ُ..
أَُبء.
اُ ٠هٔو رزو ١ك٢
ْ
1995

أٗبهخ ثـلاك ...
ًبٗٞا ًلواؽ اُوِت ٖٓ اُ٤وٖ٤
٣زَبهطٍٜٞ ٕٞاً ثؼل اُؾلٝك..
الشي ُلْٜ٣
ك ٢اٍرؾٝ ٍٞاالهرجبى
الشي ُلْٜ٣
ك٘ٓ ٢غ اُزغ ٍٞثبُنًو٣بد
الشي ُلْٜ٣
ك ٢اُؾوبئت ٝأُواكئ ٝاألهآَ ٝاألٓ٘٤بد
الشي ُلْٜ٣
ك ٢أ ١شئ..
اال ّ اُوِٞة اُز ٢روًٛٞب هوة أػٔلح (( اُوش٤ل ))..
ٝالشئ أ ٖٓ ٍْٝثـلاك!! ..
كزْٔ ٣بؿواة ٗظق َُبٗ٢
أٗب ٓغ اُْ ٝد ٞٓ ..د
هجِذ ُ ثبٍؽٞاه
ٝآهرؼ٤ذ ُ ثج٘بد ٗؼشٗ .. ٢غٓٞب
ٛب٘ٛب طٞد اُؼوة
ٛب٘ٛب طٞد اٌُوة
(( ًـُـَ ْ ٝاؽل رؾذ ٗغٔخ ْٛ ..نا اُٞؽٖ ًبرِ٘٣ ٢بػٔـ َّ ْخ )) ..
ٛنا اُٞؽٖ  ..ثؾو ٌ
ٝاُشبؽئ ُ هجو ُ
٣ؼل ٝاُ ٠أٝافو ػشو ٍ..
كال ثبُؼـَـل٣ ِ ٝؾظ٠
ٝال رؾظ ٠ث ٚاُؼشو ُ..
ٓب هع َّ ُ ٢ػِؼب ً
ٝالكزـَّـ٘ ٢ؽَٔ ُ أؽياٗ.. ٚ
ؽو  ..هِذ ُ ٣بعـٔـّب..ُ ٙ

ؽو ّ ٌ...
ٝاثٖ اُو٣بؽ ..ِّ ٢ؽو ثبفز٤به ْٙ
كٞهللا ِ الع٘خ أػل ٝاُٝ ٚ٤الأػل ٝاُٗ ٠بهٙ
ٌُ٘ـَّـٜب :
((ثـلا ُك ٣ ..بثـلاك
طٞري ٘٣بك٢٘٣
ٝػٗٞ٤ي اُ٤بهٞد ٣ .....بُ٣ .. ٢ِ٤بػ........)) .. ٢٘٤
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