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 حنايا الّنور
 

 -َحكايا من الرّوح- 

 

  ق اسميخولة ال
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اًرحمي  اًرمحن هللا بسم

 

ُّن رٍ " ـَِي هللُا َ ُ  ُ ًرا  ََ   َ ُ ِ ن   َّلْم َ ْ  "َ َ ن ً

 40س رة اًن ر
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 اإلهداء

 

 ..ٕاىل  نبؽ اًنّ ر يف كَيب، ٔأّ ي

 ..ٕاىل لّك ألحبّة  ألظدك ء اذلٍن ًع مل  أٓ ن ا يب 

 ..ٕاىل لّك خشط ٔأهل ين ًيك ٔأدرك ٔأّي  ـىًن يف احلَ ة 

 مث

 .. ٕاىل  فيس
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 كلمة البداية

 

 " حده اًنّ ر سُبلى ألكرب ٔلر احن   ألكدر ؿىل اًـبر هب ،  لط ٔلّّن   نو"

 

 .. نذ اًّعغر  خـّّل هَف نرى  ل ط اًنّ ر   هَف  عنؽ ادل ل  هن 

 لكٌّل نربان، لكٌّل اك ت حم  الثن ، ٌَ ح  ؼة ؿىل ذكل اًنّ ر  إل  د  ن بؽ   ر 

 .ٔأخرى ، ٔأنرث

*** 

برصاحة، احرتت نثريا يف ٔأن ٔأخد ؾن ااًن ًََق مب  نخبُذو، ٔأردت صُئ   ذـَّل  بـ 

 ، ٔأردت صُئ  ممّّيا، صُئ   ـي ٔأّي خشط ًلرٔأ اًـن ان ٌضـر 'هَ ن اًنّ ر'

 ذلكل اسدرشت ٔأحد ألظدك ء .  بـ ق اًنّ ر   بى  و ك ة ال ثنجًل ٔأبدا

 ".حن اي اًن ر: "  كرتح ؿًّل ىذا الامس
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ؾن اان ٌَّعفح ت اًيت نخبُُت ،  َِ ن  راكين معق     ظي ٕاًَو  كّررت ٔأن ٔأحـهل

 ِ ن بني حن اي اًنّ ر .. بني احلن اي ميّر لك يشء ًَعنؽ ظًرل   ذّجي  حن  اًلَب

 ..ُُيَق ادل ل  اًفرح

*** 

 بني بـغ اًّز ااي اًيت نخبُت كد ٌسىن بـغ احلزن، ً ىنيّن ٔأؤ ن ٔأّن اًنّ ر 

ح رض،  ٔأؤ ن ٔأّن ذكل احلزن ًُس ٕااّل ؿرثة يف اًّعًرق، ًُس ٕاال زغرة  ؼَ ة 

يف احلن اي، كد ابخـد ؾهن  اًنّ ر، ال ًسبب ٕااّل ًُرشق ٔأنرث، ٔأؤ ن ٔأّن بني ز ااي 

بي زلة بأّٔن هللا كد ..    نخبُت، ٌضّؽ اًنّ ر لّك  ّرة ٔأنرث، ًُس حىرّبا  غر را

 . ٔل ظًرلي   را،  ًلِن  ٔأ يّن حني نخبُت    نخبُت اكن كَيب ًنبغ   را

 

 خ ةل
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 انساكبة   ر

 ..ٔأمغغ ؾَيّن  ذب غخين  ض ىد اندرة

 وجٌلل كعرات اًنّدى املنس بة ؿىل زىرة اًبنفسج  كت اًغر ب

 اكًّضفق اذلي ٍٍُزّن هِبد اًّسٌلء املخ ّّشة ابًغَ م

 وضحىة ظفي رضَؽ 

َّدة جع ز  اكٌبدس  ة س 

 وع رة ثلف ؿىل ٔأؾخ ب احلنني

.. 

 ٔأ ذح ؾَيّن  ذـرًتين  ض ؾر  هب ة

 ال يشء يف اًلَب..ٔأثأّٔ ي بذى ل

  ! س ى اًغ  ض ..ال يشء
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 ٔأمغغ ؾَيّن جمددا هكن ًبحر ؾن كعـة ٕاحس س ً ّت

 هكن ٍرجتي  ن ر حو ؾعف 

 هكن ًَمتس  ن كَبو ًلؼة  ن غف ة ظ ًت

 ٔأحبر  ٔأحبر  ٔأحبر يف ٔأؾٌلق  فيس ؾن   ر ًبـر يف كَيب اًّسالم

.. 

 ٔأخريا

 يشء    الح ىن ك

 يف ٔأؾٌلق ر يح

 يشء    حّرك غف ة كَيب

 ص ق ؿ بر بأرٔسار احلَ ة

 ًأٔخذين حن  ظَف ًـخنق اخلَ ل

 ٌسحبين ٕاىل ؿ مل  ذن مغ
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 ..ىن ك

 ًأرٔسين.. هيز ين .. ص ق 

 !ؾن ض ء ًنبؽ  ن ٔأؾٌلق اًـمتة ..ُيربين

 

 

ختربين ظدًليت دامئ ، ٔأزن ء ثرثرثن  املـخ دة هَف ٔأّن ألحالم بـَدة،  هَف ٔأ ّن  

َُّت ، حزجعين بلدر    حزجعي  كدريت ؿىل احلّل  ه ين  ًن  ع ًي  ً   ، حزجعين  اكـ

 ".ؿ مل اخلَ ل"خشع  ٔأؿُش حِ يت يف 

.  ً ىنيّن ابًرمغ  ن ذكل ٔأحهّب ، ٔأحهّب  بلدر لك يشء مجَي يف ىذه ادل َ 

ٔأحّب ٔأن ٔأخربى  د    بأّٔن احلّل ى   عدر اًنّ ر يف كَيب، ٔأحّب ٔأن ٔأخربى  

ًىنيّن ال . بأٔ يّن ك درة ؿىل الابدس م ٔل يّن ٔأ يض  كيت بلرب اًنّ ر ٔأنرث

ٔأس خعَؽ ٔأن ٔأؿرّب، خت  ين اًلكٌلت،  ٔكّن ذكل اًنّ ر اذلي بلَيب ًعَب  ين 

ٔأن ٔأمصت ٔل يّن ًن ٔأحِد اًخّـبري ؾنو، بغر ر  نربايء ًعَب  يّن ٔأن 

 .. أمٔصت  ٔأبدسم   ثبدسم ظدًليت بد رى ..ٔأ ـي
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*** 

ٍزجعين غَ ب ذكل اًنّ ر بلَيب ٔأنرث مّم  كد ٍزجعين ٔأّي يشء أٓخر،  رغٌل ؾين، 

ثغَب الابدس  ة ..ثغَب احلَ ة  ن  الحمي.. حني ًغَب ٔأبد  يف ح ةل ٔأخرى 

  ! ثغَب  ن كَيب لك  بضة ٔأ ي .. ن صفيت

 

*** 

 !ٍزجعين اذلٍن ًرّص ن ٔأن احلَ ة س داء  ٔأّن     ن يشء  هي  ًدؾ  ٌَفرح 

ٔأح  ل ٔأحِ ان ٔأن ٔأغرّي ىذه اًلن ؿ ت ًىنيّن ٔأ  خأٔ بنّك اًّضى ى  اًخّذّ ر، 

 ؿىل لّك ًست ٔأ ضي  هنم  أٔحِ ان نثرية ٔأهره  فيس، ٔأهرىي  حني .  أٔنسحب

 ٔأهرىي  ٔل يّن ٔأدرك حِهن  ٔأّن ظَف اًنّ ر غ ب ؾيّن  ٔأ ّو حني !ٔأخُدين ٔأصى  

أٔس ، ً ىنيّن حمؼ ػة ٔل ّو ال ًغَب  ًغَب ُأظبح ٔأنرثمه خ     ى س  ً 

ال،  ٔل يّن ربٌّل ثـَّ ت هَف ٔأؤ ن بو ٔأنرث  أٔظبح ال ُيذًين    !ظً 

 

*** 
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ًن ٔأنىس ٔأّن هللا كبي ادلَؽ دًيّن ؿىل ىذا اًعًرق، ىذا اًّعًرق اذلي ٔأس متخؽ 

 . ٔل ّو ظًرق  ِضؽّ .. ِو بدن ثر اً ر د   ابٔلص اك ٔأًض ً 

 ًن ٔأنىس ٔأّن ٕاص رات هللا يل ٔأنرب  ن لّك يشء  ٔأؾؼم  ن لّك يشء  ٔأكدر 

 ..ؿىل بـر اًنّ ر يف كَيب  ن ٔأّي يشء   ن ٔأّي خشط

ًن ٔأنىس ٔأّن هللا ً م اخرتت ٔأن ٔأسكل ىذا اًّعًرق ٔأخربين ٔأ ّو س َى ن  ـي 

ىفِين ٔأّن هللا  حده ًدًيّن    د ت بو  ازلة     د ت ٔأمحي   ره بلَيب  ٍ 

 ..ؿىل اًّعير  اًنل ء

و ٔأ  رمبّ  ٔأنرث  ًن ٔأنىس ٔأًض  ٔأّن ىذه احلَ ة حت ي ٔأمل  بلدر اًفرح اذلي حتً 

ً ىّن أل ي ى  اذلي مينح لّك  ن ًٍرد ٔأن حيَ ى  احلقَّل يف اندس ب ىذا 

ل دين ٕاىل حتعمي كِد اًّؼَ ة يف  رؿ ين ً  ىفِين ٔأّن هللا ٌس متؽ يل ٍ  اًنّ ر ٍ 

 ! حِهن   لط ًُ دل اًنّ ر  ن رمح اًـمتة .. كَيب
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 ث ٌق ٌَس  ّ 

 

 ال يشء ىن ، ابًلرب  يّن 

 ال يشء ىن ك، بـًَدا ؾيّن 

 س ى اًنّ ر اذلي بلَيب

 ال ٔأحد ٌسكُل دريب

 ال ٔأحد ًـُش حَُ ي

  ٔل يّن  حدي

ن   حني ٔأ ىّر يف اًس ّ

 ٔأص خ ق ٔلن ٔأمس  

.. 
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 يف  فس ذات اٌَّحؼة

 ٔأان ىن  

  ىن ك

 يف  فس ذات اٌَّحؼة

 ٔأان يف ألرض

  يف ذّرات اًي اء

.. 

 ٔأح  ل  ّم املخ ى ت 

 خبعى اثبخة 

 ؿىل ؾخب ت  ن زخ ج

 ثأٔخذين حن  اًّسٌلء
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 ٔأن، ً    ٔأهن مل ٔك يّن اً ح د  ن ٔأخذفي ٔأن، ُأنىس ٔأن..  ـم، نس َ ان ٔأص ُتيي

 ٕاىل، اجملي ل ٕاىل ..اًاّل ح د ٕاىل ٔأس  ر ٔأن، ًـر ين  ن لكّ  ذاهرة ؾن ٔأرحي

 د ن، احلَ ة  ن   اًّز ن دّ ا ة  ن خذفيأٔ  ٔأن، ٔأه ن ً ن ً     ِو ٔأهن مل ؿ مل

 ،ًذهرين ٔأن ٔأحد ٌس خعَؽ ال .. احمل  الت اك ت  همٌل، ذهرى ٔأيّ  د ن..ٔأثر ٔأيّ 

 ًست ٔأك ل ذكل ٔل يّن ٔأهره احلَ ة، ! ًفرتة   ، ٔأ  ربٌّل ًٔلبد ..ٔأحد ال..ٔأحد ال

 .ً ُس ٔل يّن ٔأهره اًنّ س حّّت،يه جمّرد  ىرة جس خلّر يف اخلَ ل

  ٔأؿرتف ٔأ يّن ال ٔأؾرف  ـىن ٔأن ٔأهره ٕانس ان  ىِف ابحلَ ة ؟ 

*** 

 ٔأًرد  لط ٔأن ٔأحّرب خع ايت حن  اًّسٌلء ، ٔأًرد ٔأن ٔأرى ٕان ننت ٔأس خعَؽ 

  !ٔأن ٔأه ن ذّرات   ر ثغ ر كَ ب ٔأحبيت،  ٕان مل ُأذهر،  ٕان مل َأؿد 

و كَيب ٔأنرث ظالبة  ظيرا   ل ء  حبّ   ن لك  ٔأًرد ٔأن ٔأزبت ًنفيس ٔأّن    حيً 

 !ص ائب احلَ ة ،   يّن 

*** 
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َّة يفّ  ثخحنّك  ال ٔأن حّلأٔ    ر   راصة ٔأه ن ٔأن..حّرة ٔأه ن ٔأن حّلأٔ ..ألرض خ ذب

.. حًرده  اكن ٔأيّ  يف  ثخجّ ل..ألرض بل ع لكّ  حز ر

 ٔأن حّلأٔ .. مجَال ٔأثرا  ثرتك  اًـ مل اك ي حز ر بَض ء ؾعف رة ٔأه ن ٔأن حّلأٔ  

 ! اًـ مل حد د ؾهنم  ثبـدين ٔأحبّ   ن لك ٔأرى

 سأٔػّي ٔأحّل، ٕاىل ٔأن ٔأدرك ثكل اًـخب ت اًّزخ حِة،  ٕاىل ٔأن ٔأحَّق يف اًسٌلء 

 .. ٕاىل ٔأن ًغض ين اًنّ ر ..ممسىة بلّك ٔأحاليم
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 ؾَبٌق  ن اجلنّة

 ٌَّزى ر حلن خفيّ 

 حلن ظ  ت

 ال ٌُس ؽ ٕاال بأٔ اتر اًلَب

 حلن ًَعنؽ

  راِنَب  ْن  رح

  حلؼ ٍت  ن   ر

ح ٌَجٌلل   حلن ٌُس ّبِ

  ًـىس ظف ء اًّر ح
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ًل ً ن ٔأّن ًٔلزى ر ًغة ال ًفي ي  ادلَؽ، ً ىن حّّت  ن ال ًفي ي  ًبرصى  

 ..بلَبو، ًل ً ن ٔأّّن   ن ُرسي ادل ل، ٔأّّن   ن كبس اًنّ ر   ن ر ح اًفرح

ال ٔأؿّل غرَي ٔأّّن  ٔأر ع    يف اًعبَـة، يه اًيت مجـت لك ٔأً ان احلَ ة 

 ؾع رى ، يه اًنّلِة اًيت ثنرش اًفرح بلك ظدق، يه ادل ل اًّعبَـي اذلي 

ال خداع ٔأ  ثغَري  ِو، خَلي  هللا بذاك ادل ل، بذاك اٍهب ء، بذاك اًعف ء، 

 ..يه ٔأرىق    خَق هللا ..بخكل اًلدرة اًّرىَبة ؿىل  ّدان ابالنرشاح   ر رؤٍُت 

*** 

 

ٔأؾضق زىرة اًخّ ًَب جبن ّن   جخَي   ٔأً اّن  اًل س كزحِة، ٔأؾضلي  بنَؼ رهت  ، 

بأأنكُت ، جبٌلًي ، ٔأؾضلي  ابًي ةل اًّر   نس َة اًيت متّّيى ، ٔأؾضلي  بضلكي  اذلي 

 ـَي   ًردة ؾن لك اًزى ر، ٔأؾضلي  بلدرهت  ؿىل حت ي املن خ اًعـب د ن 

 ! ٔأؾضلي  ..غريى ،  أٔرى  هي  أل ي  ٔأرى  هي  احلّب  ٔأرى  هي  اًخّفرد

*** 
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ٔأّ   زىرة اًبنفسج   ييي اًعغرية اًث  َة احملّببة ًلَيب  ر يح، بَ ّن  اذلي 

َّة،  ؾعرى  الرٓس اذلي ًذنّرين مبعر اًض خ ء    ٍهبجين  صلك بخالهت  اًلَب

ن ىذه اًّزىرة، ٔأحهّب   !ٔأحهّب   نفى ..ٔأحهّب ..مشس اًربَؽ،  ببس ظة حىٍ 
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 رّس احلَ ة

 

 احلبّ 

 نسٌلت ى دئة

 ثبر يف اًلَب احلَ ة

  ثعرب اًلَب أل ّ 

  متنح اًف كدٍن

 ُحٌَل ال حيخرض

 حني منٔل كَ بن  حبّ 

 ًعبح لك يشء خمخَف 

 نرى مشس اًربَؽ، حسرا
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  زركة اًّسٌلء، ُظيرا

ئ   كعرات املعر،لًآ

 حّت اًغَ م اًّر  دًة

 ..نرى  هي  حٌلال

 

 

حني ٌسىن كَبم مقر  نري دامئ الانامتل، ىي سدضـر بنج ة ٕان ا ضّ ت ٕاىل 

 ؤادك؟ ىي سدذج ىي ذكل اًل ر  هتمت بخكل اًنّج ة ٔأنرث  نو؟ ىي س خنىس 

ٔأّّن ، ولك يشء يف كَبم، جس متّد ٔأًلي   ن يشء  احد يف اًؼَ ة، ى  ذكل 

 ..  ال، ًن جس خعَؽ: اًبدر امليضء؟  ببس ظة

ىىذا ٍى ن احلّب، ى  اًل ر اذّلي ال  ب ٔأن ًغَب يف اًلَب، ٔل و ٕان 

غ ب ُيب  بًرق لك يشء ،  ثعبح  فردات ادل ل جمّرد ٔأظَ ف حمَلة، حتخ ج 

 .ًضـ ع    يك  َ حي 
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 ىىذا حنن،  لط حني  ُ ًؽ ابحلَ ة   حني حنّب صُئ     ٔأ   ـضق خشع    ، 

 ُدرك مك ننّ  ؿ حٍزن ؾن اًّرؤًة  مك اك ت كَ بن  ُ لفرة، ٔل ّن  حِهن   لط  خنبُّو 

ٔأّن اٍهبجة ختخئب يف ٔأبسط ألص َ ء  ٔأّن ٌَّضغف ٔأً اان ُ نبَجة،  حِهن   لط 

 درك ٔأن لّك يشء يف ىذه احلَ ة  ذـَّق ابحلّب،  بدًءا حبّب ذ اثن   لّك 

 .ثف ظَي ٔأر احن  
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 ..ؾن ثكل ألص َ ء

 

 ألرخ ء يف ظداى  ثرتّدد ة رح ؾن

   ثبدسم ًلّك اًـ بٍرنظفةل  براءةؾن

 اًّؼَ ة رمغ ثخفذّح زىرة ؾن

 ٔأ لى  ن ٔأن ٍى ن حلِلة.. ؾن حُّل 

  ٔأحىل  ن ٔأن ٍى ن رسااب

 ٔأىدٔأ  ن خصب احلَ ة.. ؾن  غم

  اًّسى نة ٔأنرث حِ ة  ن س ميف ين

 ؾن غمية بَض ء اكًثَّ ج

 ؾن ملـة صغف يف اًـَ ن



 

22 

 

 ؾن جن م ثخأًّٔق يف ًَةل ح ًىة

 ؾن اًبدر املخٔلًئ

 ؾن نسٌلت اًفجر اًّع  ِة

 ؾن ثكل اٌَّحؼة حِر ًيضء اًى ن 

 ًَـَن رحِي اًؼالم

 ؾن أل نَ ت

 ؾن أل ي

 .. ؾن ظير حبّ ت املعر

 

ٔأثـّل اي ظدًلي؟   ًزت حني ٔأملح اًفرح ٔأسـد، نثريا نثريا، ٔأسـد ٔلّن ٔأحدمه 

 ًـُش  رح ،  ٔلن اًفرح همٌل نيس بـضن ،  لد ثذنّر اًبـغ الٓخر

 ..ًـّي اًفرح ًُس ؿ دال  ٔل ّو كد ًنىس اًبـغ  ال ٍز رمه ٕااّل اندرا
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ََُو ٔأ  ٔأن  ََِدان ٔأن نس خدؾ ٔأ  ربٌّل ال، ال  ب ٔأن  ؼّل اًفرح، ٔأًَس ن  حنن  ن ِب

  عرده؟

 بـضن  ٍرى اًفرح يف ٔأبسط ألص َ ء ، .. ً ىّن ألر اح ًُست  دض هبة

 بـضن  همٌل ح  ل ال ٍرى س ى ..بـضن  حني ًخأّٔ ي كََال ٍمتىّن  ن الابدس م

.. ادل د، ال ٍرى س ى اًّؼالم، ىىذا يه احلَ ة اي ظدًلي، رغٌل ؾنم  ؾيّن 

ً ىنيّن ٔأدرك مت    ٔأن ىؤالء اذلٍن ال ٍر ن ٕااّل اًؼالم ك در ن ؿىل ٕا  د اًنّ ر 

ٔأنرث  ن الٓخٍرن، ٔأؤ ن ٔأّّنم ً  ح ً  ا كََال  لط س َجد ن اًنّ ر اذلي ال 

َُف حؤ ن بلدر اًنّ ر اذلي اكن خمخبئ  حتت أل ق  نخؼرا  ُيب  همٌل حعي، س 

 .. حم  ةًل  هنم

*** 

  ٔأجس ءل دامئ ، مك  ن خشط  ىّر ٔأن ًعبح  لعة   ر؟  

 مك  ن خشط  ىّر ٔأن مينح ٔأحدمه حِ ة ؟ ٔأن ٍزرع اً ر د يف كَب ٔأحدمه؟

 ٔأن حيّب بال  ل بي؟  ٔأن ٌَسـد مب  حي هل كَبو  ن خري  حب؟
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ال ٔأًرد ٔأن ٔأخرس ىذا املـخلد يك ..   ًزت ٔأؤ ّن ٔأن هبذه احلَ ة نثري ن ىىذا 

 !ٔأػّي نٌل ٔأان، يك ال ٔأخرس  فيس 

 .. ثعَب  يّن ٔأيم دامئ  ٔأن ٔأنّف ؾن ٕامي ين بذكل، ٔأ  ربٌّل ٔأن ُأكَّي  ن ذكل

 .هبذا اًـ مل رّش نثري حبَبيت، ه ين ٔأنرث حذرا : ثل ل يل دامئ  

ال ٔأحِهب ، ٔأمصت  ٔأبدسم، .  ثؼّن ٔأّ ي ٔأ يّن ال ٔأدرك ذكل،ً ىنيّن ٔأدرنو مت   

ٕا يّن حلّ  ٔأدرك ذكل، ًىن ال بأٔس اي ٔأيم، ال ٔأًرد ٔأن ٔأخرس :  ٔأك ل يف  فيس

ر ح اًّعفةل اذلي   زال ٍرا لين، البأٔس اي ٔأيم، ًن ًؤملين اخلذالن ٔأنرث ، 

ثـَ ت ٔأال ٔأث كؽ صُئ   ن ٔأحد، ًىنيّن  ٔأحب ٔأن ُأسـد الٓخٍرن، ال بأٔس اي 

.. ٔأيم ًىنيّن ًن ٔأمحي بلَيب حلدا  ال غضب   ن ٔأحد،  ال حّت خِبة

 .سأٔنىس، سأٔنىس  ٔأ يض،  سأِٔحّب  سأٔزق بلك يشء مجَي يف احلَ ة
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 ٔأ تِ  نٌل  ه ين ابدس ي

 

 اس خثن ئَة ٔل ّم

  احضيك  ابس ي ابدس ي 

 ٔأمجي  ـكل يشء  ال

 ٔأ لى  ال

 ٔأسـد  ال

 ٔأظدق ًُبلِم يشء  ال

 ٔأك ى  ال

 أٔ ٔأحر  ال

 ابدس ي

 ثخأمٔلنّي  ٔأ ت حّّت 
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 ثبىني  ٔأ ت حّّت 

 خُتذًني  ٔأ ت حّّت 

 ٔأ تِ  نٌل ه ين

 ٌَفرح ؾن اان

 ٔأ تِ  نٌل ه ين

 ظ خبة ظ  ذة ٔأغنَة

 ٔأ تِ  نٌل ه ين

 بَض ء غمية   ق حمن   ردة

  ابدس ي

  ّرة لك خدًد  ن ًِدرُشيق

.. حبَبة اي اًنّ ر ًَِىُفكل
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ٕايّن  ؤ نة حلّ ، ٔأّن أل ىث ُخَلت ًخبدسم، ٍمتٔل ىذه ادل َ   رح ، ًخى ن  غ َة 

 .. حّب، ًزترع اًبسٌلت،  حى ن ٔأ ال    را ملن ح ًي 

 ٔأًُست يه  نبؽ اًـ ظفة؟ ٔأًُست ر ز اًّركة  احلسن  اًيد ء؟ 

ٔأًُست اًّعفةل اًيت جس خجدي أل  ن همٌل نربت؟ اًيت ثبحر ؾن احلن ن يف 

 اًلَ ب ؟

ثكل أل ىث اًيت حت  ل ، بضغفي ، ٔأن ثَُّ ن احلَ ة، ٔأن حرمس ادّلئف   اًرباءة 

 .. اًّعف ء

ثكل أل ىث اًيت حى ن ٌَّرخي ُأّ    ز خة  ابنة  حبَبة  ظدًلة،  ثفىّر ٔأًف 

 . ّرة هَف ميىهن  ٔأن حى ن  نبـ  ًسـ دثو 

ثكل أل ىث اًيت متنح احلَ ة، ًٔلر اح ً ٔل ىنة ٌ َّحؼ ت حّّت ،  لك بُت 

 .ال جسىنو ٔأ ىث ًـبق براحئة امل ت،  لك اترخي ال ثعنـو ٔأ ىث ًدّسم ابدل د

 .ثكل اُل ىث ، ال جس خحّق ٔأن خُتذل   ٔأن ثرُتك   ٔأن ثَُذّل  ٔأن حُتخلر

ر ،  حِهن   لط س خعنؽ املـجزات  .يه  لط ، حتخ ج ٔأن ثُلدَّل
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  س   ت

 

 نغمية س داء

 ثـلهب  غمية بَض ء

 نفراصة  ضَة 

 ثعري بأٔحنحة ال حُرى

 وعحراء خرضاء

 حتِ ي احللِلة  اًرّساب

 وـعف ر ٔأؾرج 

   زال ك درا ؿىل اًخّحََق

 وضجرة ً ز معالكة

 ث كفت زى رى  ؾن اًنّ  

 لكحن خفيّ 

َّة  ثْعحبُو رحي ربَـ
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 وعب ح ح كلٍ 

 !ًفذلد ٌَض س رمغ رش كي  

 هبحٍر خ ّف 

 يف ًَةل ممعرة ظ  ِة

 ولُكّ ىذه اًخّن كض ت

 جسحبن  

  املس   ت اًلًربة

  املس   ت اًبـَدة

  ثأئت

 املس   ت اًث بخة 

 !ًُخـَدان ٕاًَن  
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ِثكل املس   ت اًيت ثفعي حٌَل ؾن حّل  ابدس  ة ؾن ابدس  ة    رح  ؾن 

 رح   ضيدا مجَال ؾن أٓخر، ثكل املس   ت اًف ظةل ختئّب بني زن ايى  لك 

َّ هت  لّك املف ثَح، ً ىهّن  ال حُرى ٕاال بلَب  ن   ر،  ألرسار،   حت ي بني ظ

ٔأّن   ره ًنبؽ  ن د اخَن   ٔأ ّن  حنن - يف حلؼة   – كَب مينحن  اًلّ ة،    ُدرك 

 .  ن  خحنّك يف كّ ثو  كدرثو ؿىل اًخّ وّ 

ثكل املس   ت حبّد ذاهت  يه اًيت جس ؿدان ًُندرك، ٔأّن  س  ة ألًف  ِي ثبدٔأ 

 . ن خع ة  ثكل اخلع ة ال ميىن ٔأن حى ن ٕاال حني نًُرد ذكل

ثكل املس   ت هكَضَق ُ زىر، ظغريٌة يَه ً ىهّن  ثفِغ معل ،  نحن ال  خّخذ 

اًلرارات املعرًية س ى حني نى ن ىن ك، يف ٕاحدى ثكل املس   ت اًف ظةل، 

 ال  ُدرك هَف نسري بـزم حن  ىدف    ٕاال حني نى ن ىن ك،   ال  ـرف    

 . نًرده حل ،  ال جند ٔأر احن  اًخ هئة، ٕاال ؾند   نى ن ىن ك
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  ّن احلَ ة

 

 احلَ ة  نٌّن 

  ٕاثل  ُو سيي 

 ٔأ  ُربٌّل  س خحَي

.. 

  رًدا  رًدا

 حُن  ل ٔأن  خـَ و

  لّك  رد  نّ 

 حُي  ل بعًرلذو

 .. 

 : ًبلى اًسؤال  اذلي ًُعرح د   

 ٕاىل ٔأي درخة ٔأس ًَبُن   حصَحة ؟
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   ؼيّ  ُ ذجّددة،  ٔأًغ زى  احلَ ة ٔأرسار خَف املـىن ؾن ٌَبحر حم  الثن  ثؼيّ 

  ُب     حلؼة يف ٔأ ّن    نىْس س ميف  ُُت ،   ن اًن بـة ألحل ن حُنَي ٔأن حن  ل

 يف ٌْسُىن اذلي  اًّسحر ألرسار ثكل  راء اًاك ن ابدل ل ًنس متخؽ  خ كّف ٔأن

 .ألحل ن ثكل ظَ ِت 

  ن ٔأكرص  ِو،  اًّضم يشء لك حتََي يف  ُ ضهي  ٔأن  ن ٔأكرص كعرية، احلَ ة

 ًن  ثُـَد ٔأن هب ' ًُفرتض 'اًيّت  املُيض ة اًبَّ ر كعؽ ؾن اًبحر يف  ُ ضهي  ٔأن

  .احلَ ة ر  ق

 ؾن اًبحر يف نَسدمثرى  ٔأن ادلَي   ن  ن ء، ًـُلهب   ـد دة حلؼ تٌ  احلَ ة

 يشء  لك ، اًعغرية اًخف ظَي يف يشء لك  رسُّن  ألص َ ء، ٔأظغر يف اًفرح

 .اًبس َعة ابًخف ظَي ًخـَُّق 

س خحق- اًخف ظَي ثكل ؿدا-اًخّأٔ ي ٌس خحق اذلي اً حِد  اًيشء  جنـهل ٔأن ٌ 

ننَ ، ٔأ  م جس خلرّ  اثبخة ظ رة َُ  ًلٓخٍرن،- حننُ  -نُسبهب  اًيت الآالم ِثكل يه ٔأؾ

 ٔأن  ؿََن  كَ هبم، يف-  لعد مل ٔأم كعدان س اء-نرمُسي  اًيت اخلَب ت ثكل يه

'. احلَ ة  نّ  ' خـّلّ  ٔأن ميىنن  ؾندى  ُربٌّل . الحل  جتنهّب  حُن  ل

 

*** 
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 ذاَت ُحّلٍ 

 ٔأرثلي

 ٔأحَّق

 ٔأس خ ظن اًّسٌلء

 ٔأبدسم

 ٔأسلط

  ٔأ اظي اًسل ط

 ٕاىل ٔأن ٔأظي

 ٕاىل مقة اًسل ط

 حِر لك يشء ًنـىس

  حِر ٔأخدين

 ٔلرثفؽ  ن خدًد

 .. ال َأنّف 
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ىد ء ًغ ر املاكن، زكزكة ؾع  ري، ٔأظ ات أل  اج حُت دى،ٔأظ ات 

اًنّ ارس، لك يشء مئل اًلَب َسىِنة ، ً ىن، ال يشء ٍُرى،  لط ٔأظ ات 

 ٔأّي حّل ىذا؟.. همدىدة

 بـًَدا، ىن ك ض ء ًغ ر املاكن، ٕاّّن  متعر،  كعرات املعر ثُدئّف املاكن، ىن ك 

ٍركط ص بح ظفةل اتهئة ال ثُب يل بأٔي يشء س ى سـ دهت  برذاذ املعر، ً ىن 

 ٔأّي حّل ىذا؟.. لط ٔأظ ات س ننة.. ال يشء ٍُرى

 ً ىن مل ذا ال ٔأسدِلغ؟

 ٔأدرك مت    ٔأن ىذا حّل، مل ذا ال ٔأسدِلغ  ؽ ذكل؟

يف ٔأي بُـد ٔأان؟ دّ ا ة اًز  ن خمخفِة، حد د املاكن ٔأًض  خمخفِة، اًّر ح جس   

 ..مبفردى   ثأىٔب اًّرح ع، ثأىٔب ٔأن ثـرتف بيشء غري احلّل اذلي رمسخو

مل ذا احلّل ٔأًض  اتئو، رمغ حٌل ، رمغ اًّراحة اًيت جسىن اًّراحَني ٕاًَو، مل ذا 

 ىذا احلّل  ؤٍذ؟ 

جسلط اًر ح، حُت  ى، ً ىن     ن ٔأًذى، يه  ظَت ٌَلّ ة ً   ، ثكل 

 ..اٌَّحؼ ت اًي ربة س خىفهي  حامت، ًخخحّ ي لّك يشء  ٔأّي يشء

*** 
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 اؿرتا  ت ٕاىل ظَف اًنّ ر

  

-1- 

 ٔأؿرتف ٔأ يّن

 ٔأبرصت اًنّ ر بلَيب ً م

 رٔأًخمَ 

 رٔأًخم ظَف  صدًد اًبَ ض

 رٔأًخم ُحبًّ  صدًد اًّعدق

 رٔأًخم زىرة ال جس خ ي ؿىل  خو ألرض

 ٔأؿرتف ٔأ يّن ًْ َ ي  

 رٔأًخم مقرا رس داي ال ًغَب
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 رٔأًخم جن ة ٍزداد بًرلي  لك حلؼة

 ٔأؿرتف ٔأ يّن

 ً م ٔأمغضت ؾَيّن 

 رٔأًخم

  ٔأ يّن

 !  ننت ٔلراَك ً  ٔأبلُِتٌل  فذ حذ ن 

 ٔأؿرتف ٔأ يّن

 ابدس ت

 حني اًخلِخمَ 

   حني حَّلَت يب  

 بـَدا ً

   ق غمية بنفسجَة

 ؿرَْبان هب  اًبح ر اًس بـة
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   ّل ثدبّدد

   مل ثغرق

 ! مل ثفلد مت سىي  ً ىةل 

 

  

َّة  ٔأخذ ر اًـ مل اذلي ٔأًرده .. ٔأس  ر نثريا  ؽ اخلَ ل، حن  ألحالم اًبنفسج

 ٔأ يض  ظَف اًنّ ر ٍرصدين، ذكل اًّعَف اذلي ك بَخو  رة يف ؿ مل  ن 

ُظير، ؿ مل ال  ح د  ِو س ى ٌَرباءة  اًنّل ء، ك بَخو  ىس  هَ ين حبةّل  ن   ر 

  ن حِهن  مل ًخخّي ؾين ٔأبدا  مل ًفىّر ٔأن ًفـي،   زال ابًلرب ٌُضـرين دامئ  

ٔأّن هللا ٔأرسهل يك ًنرش اًنّ ر يف ٔأراكن ر يح  ٔأراكن لّك  ن ًؤ ن بو ، 

ًىنيّن   ًزت ..    زال ُيربين ٔأ يّن ىن  ًيك ٔأص رنو يف حتلِق همّ خو ىذه 

ىي إب اكين ٔأن ٔأه ن   را؟ ً   ًضخط  احد  لط؟ ىي ميىنين "ٔأجس ءل 

 "  ٔأن  ٔأؿّّل خشع     هَف ٌرشق  ال ًنعفئ ٔأبدا؟ ىي حراين ٔأكدر؟
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 ٔأؿرتف ٔأ يّن

 ٔأبدسم

 حني ٔأكرٔأين 

 يف ى الت اًنّ ر ٔل ّم  هن 

 يف  دى اًّعب ح ٔل ّو  نم

  يف بخالت اً ر د ٔلّّن   فردات ر حم

  حني 

 ٔأحبر ؾيّن 

 يف حراثَي املس ء ٔل يّن ٔأمسـم  هي 

  يف حضاكت ألظف ل ٔل ّم ثرتاكط ؿىل ٔأ غ هم 
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  حني 

 ال ٔأمسح 

 ٌَحزن ٔأن ُيعفين 

 ٌ َّؼَ ة ٔأن جرسق ٕارشاكة ر يح

  حني

  ال ُأخَف ؾيدي  ؽ اًفرح  

  حني 

 ال ٔأمضحّي حني ٔأحملم

 

 

  ! ال ٔأس خعَؽ.. ً ىن.. ٌَحؼة ٔأاكد ٔأًأٔس، ٔأ ىّر يف ٔأن ٔأسدسّل، ً ىن-

   ذا ثـنني؟-
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 يشء    ًبـدين ؾن ذكل، يشء    ً كؼين، ًَي ين ٔل اظي، ًلنـين ٔأنّ -

 ال .. الاس خالم ًُس ٕااّل حمغ  ىرة،  ـخلد خ ظئ، ال  ب ٔأن  ؤ ن بو،  ٔأان

 ب ٔأن ٔأؤ ن بو ً   ٌَحؼة، يشء    ُيربين ٔأ يّن ٕان  ـَت ٔأثالىش، ُيربين 

ٔأ و اًّسالح اً حِد اذلي كد ًأٔخذ احلَ ة  ين، كد ًأٔخذ اًنّ ر  ين، كد 

 . ًأٔخذين  ين،  أٔؾ د ُأخرى، ٔأ  ال ٔأؾ د

 يشء   ؟-

ضّؽ ٔأ ال-  ..يشء   ، ًنبغ   را ٌ 

*** 

ًع مل  ك ل يل اًّعَف احلبُب ٔأّن اًنّ ر حني ًخغَغي يف ٔأّي يشء  ـهل ٌسعؽ 

نٌل مل ٌسعؽ  ن كبي، ك ل يل ٔأّن اًبرش ًل ً ن ٔأّن اًنّ ر لكٌّل ا درش لكٌّل 

ًُس نذكل ٔأبدا،  .. ٔأظبح ٔأضـف ً ىّن اًنّ ر اذلي ًغز  ٔأر احن  ًُس نذكل

 .بي ؿىل اًـىس لكٌّل زاد ا دض ره لكٌّل زاد بًرل   سع ؿ   كّ ة  ا خع را
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 ٔأؿرتف ٔأ يّن

 ذات ً م

 ظَبت  ن هللا ٔأن حى ن كًرب 

 ظَبت  نو ٔأن ًدًيّن ؿىل اًعًرق ٕاًَم

 مّث ثـّ دت

 ثـّ دت ٔأن ٔأظَب ذكل

 مل ًِلّي صغفي ٌَحؼة

 ٔأؿرتف ٔأ يّن

 لك  ّرة

 ننت ٔأصـر ٔأّن كَيب ميخَئ حببّم ٔأنرث

 لك  ّرة

 ننت ٔأمغغ ؾَيّن ٔلحبر ؾنم ٔأنرث
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 ٔلراك ٔأنرث

  ٔأدروم ٔأنرث 

 ٔل ّم   ر هللا يف كَيب 

  ٔلّن ر يح ال  جتَد الانامتل  ن د  م

  ال ثدرك هَف ثخفذّح اكًّزىرة 

 س ى يف حض رك

  كٔ ّم اًنّدى 

  ٔك ّم ظير اً ح د

  اًَ م 

 ٔأًرد ٔأن ٔأؿرتف 

 ٔأّن    بلَيب رّس ال ًُدرك

 ٔأّن    بلَيب حسر ال ًأٔ ُي
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 ٔأّن    بلَيب ُحُّل ال ًـَ و بـد هللا

 س اك ٔأهي  اًّعَف

 ً ن ًبََُغو ً    س اك

 ٔأؿرتف ٔأ يّن اًَ م

 ٔأًرد ٔأن أرٔصخ بلك    ٔأ ثُت  ن ظ كة

 ٔأحضم بلك    ٔأ ثُت  ن سـ دة ٔأًرد ٔأن

 ٔأبيك بلّك    ٔأ ثُت  ن ٔأمل ٔأًرد ٔأن 

 بلك    ٔأ ثُت  ن براءة  ٔأًرد ٔأن ٔأبدسم

 ؿَيّن ٔأرحي ر يح  كَيب 

 !مث ٔأنىس اً ح د 
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   ًزت ٔأجس ءل ٔأهي  اًّعَف ادلَي  ٔأدرك ٔأّن لّك  ن س َلرؤَك ىن  س َدس ءل

  ن ٔأ ت؟  ن حى ن؟ 

 ٔأ  ابٔلحرى   ذا حى ن؟

 ىي ٔأ ت   ح د حبق ؟

 ٔأم ٔأ ّم  ن نسج خِ يل؟

  أٔبرصثو بلَيب؟..ٔأم ٔأ ّم  الك ٔأرسهل هللا يل 

ً ىهّنم كد ًدس ءً ن نثريا    ًن ٔأس خعَؽ ٔأن ٔأخربمه   ذا حى ن ، هَف ٔأ ـي 

 ٔأان ال ٔأدري    حى ن؟  ًن ٔأخربمه س ى ٔأ ّم ؿ ًَم  ن   ر،  ٔأ يّن   ًزت 

ٔأجس ءل  ثَيم مت   ،  ٔأّن احللِلة اً حِدة اًيت ٔأدروي   ٔأؤندى  ٔأ ّم اًن ر اذلي 

ٌرشق بلَيب  مينحو اًّعير  اًنّل ء  اًّعف ء  مينحو اًَلني  اًلدرة ؿىل احلّل 

 . مينح ر يح اخلَ د
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 :كلمة الختام

 

ٔأحِ ان خِ ط اًنّ ر كد ثنعفئ كََال كبي ٔأن جُضّؽ ُ جّددا 

ٌَِحؼة  َُؼّن ٔأّّن  اخذفت  ٔأّن اًّس اد ح كل  ٔأّن . بلّ ة حهُبُران

اًّؼالم ًُغَّف ىَبة املاكن، ً ىن رُسؿ ن     فيم ٔأّن خَف 

اخذف هئ  رس ةل ثل ل  هي ، ٔأ ّو ً ال اًّؼالم   اكن ًَى ن ًي  

ٔأي  ـىًن، مت  ً  نثُن ئَة ألبَغ  ألس د ، حُِر ٔأ ّن  نرى 

ال  ٔأحِ ان ُظغَ ن اًّس اد ؿىل املاكن،  كد  ؼّي ابحثني ظً 

ًُِندرك يف اٍهّن ًة ٔأّن حملة  احدة  نو كد هتّز  ؾن اًبَ ض، 

ٔأس ار اًّر ح  متنحن  سال   ال ٕاراداّي  ذى ن خع ة اًّر ح 

أل ىل حن  اخلَ د ، ننج ة اتهئة يف اًّؼَ ة ًىهّن  جن ة 

س ُتخدي ًعًرق اًنّ ر يف اٍهّن ًة،  حني ثَعي ىن ك ًن 

 .ثَذ َي ٔأبدا
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*** 

اذلدهلل اذلي حـي بلَيب  ن  ذ الس خلع ب اًنّ ر همٌل اكن 

 . ضئَال

ٌَِّؼَ ة اًيت رٔأٍُت  يف لك حلؼة ٌ َّؼَ ة اًيت سأٔراى  :  ُصىراً 

ًِـَعَف اًنّ ر   س خلبال،  سأٔ خؼرى   ٔأان ممسىة بىّف اًنّ ر، 

اذلي رٔأًخو  لط بلَيب  يف ٔأحاليم،  ًِـلّكِ  ن اكن مجَاًل يف 

 .كَيب

 ُصىرًا، ٌَج َةل اًيّت ؿَّ خين اًىثري يف  كٍت كعري د ن ٔأن 

 .(اَلم )ثدري، صىرا ًلٓنسة 

*** 
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 -مّت  -
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 3ص.....................................................................................االهداء

 4ص............................................................................كلوت البدايت

 

 6ص............................................................................انسكابت نور

ووّس   11ص.........................................................................حوو للسّس

 15ص....................................................................عبق هن الجنت

 18ص...........................................................................سرّس الحياة

 21ص...................................................................عن حلك االشياء

 25ص.......................................................ابخسوم  كونم كوا  نجِت 

 28ص.............................................................................هسافاث

 31ص.............................................................................فنّس الحياة

 33ص.............................................................................ذاث حلن

 35ص........................................................اعخرافاث الى طيف النور

 

خام  45ص...........................................................................كلوت الخِت

 

 



 


