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 ظنٚن جواك، افع ِّٜواف يْور ظنٚن وؿِبك، روحك ظنٚن دا افُتٚب

 شٚمًك ؿِٛ ؾٔه نإو فوحدك، مش إٕك ؾٔه حتس ظنٚن حََٔي، خئِك

 جزء دا افُتٚب ؿِبك، ومن حُٚيتك ومن مْك افُتٚب بٔك، وحٚشس

  .إٔٝ دا افُتٚب ،حََٔتك دا افُتٚب مْك،

ا هتًٔش هْٚ ا بتٚظتك، حُٚيٜ ـل جوَّ  حٚولٚه بٔٓٚ، هتّر حٚفٜ ـل جوَّ

 إٕك تًز، تَدر إٕك توصٍٓٚ، تَدر إٕك منٚظرك، ظذ تتًرف إٕك أشٚظدك

 هْٚ بٔك، حيس حد وحمتٚج ؾٚمهٓٚ أو ؾٚمهٓٚ، مش ظٚينٓٚ إٔٝ حٚفٜ ـل تٍٓم

 إٕك ؾٔه جواك، هتتُون جديدة حٔٚة ؾٔه ،إٔٝ حِك ؾٔه هْٚ ؛حِول مٚ ؾٔش

 .ـبرة توهٜ بًد فٍْسك ؿوي هسجع



 

6  
  

   

 حليٚت حٔٚتْٚ، ذم جديد ذوق ـل مع بًْٔنٓٚ جوإٚ ـتر حُٚيٚت

 حليٚت ًٕز، ظٚرؾغ مش ؾٔٓٚ بُْون حليٚت ظِْٔٚ، مستحٔل صبه بتُون

  حليٚت حزن، حليٜ ؽوٛ، حليٜ أمل، حليٜ ومهٜٔ، حليٚت حََٜٔٔ،

 ىوبْبَ جوإٚ وبُٔز بْتًِم مرة ـل ذم ،جوإٚ بتًٔش بس ٕسّٔٓٚ ًٕرؾشٚ م

 احلٔٚة، ظذ بٔنٚور صوت ؾٔه ـٚن افًتّٜ وشط ٍٕسْٚ، ظن حتى تٚهيغ

  .جوإٚ حََٜٔ ظذ بٔنٚور

 أـس تٚهيغ بَْٔٚ ،ْْٔٚٔظ ؿدام مرت حُٚيٜ هؾٔ جوإٚ، ظٚصٝ حُٚيٜ ـل ذم

 افَِٛ وظنٚن وافزيف، احلََٜٔ بغ تٚهيغ وأؾراحْٚ، وآالمْٚ صخٚبٔىْٚ وشط

 الزم ـٚن ٕىٓره، الزم ـٚن ؛ًٕٔش إزاي بٔدفْٚ هو وظنٚن ،مْْٚ أظذ بهرته

 ويْبش يسًّه حد الزم ـٚن ـدا ظنٚن حر، يبَى الزم ـٚن فٍىرته، يرجع

 افَِٛ الزم ـٚن ؾٔه، اختِق حََٔي إحسٚس ـل يهحي ظنٚن جواه افع

 ؾٔه، اتُوٕٝ ظَدة ـل مع ظِٔه، مرت صخبوضٜ ـل مع تٚين وئًش يسّع

 ٌّٕٜ ـل مع هًٔٔش وؿتٓٚ ظنٚن دُٕٚه، يرجع الزم ـٚن يتحرر، الزم ـٚن

  .احلٔٚة ذم حََٜٔٔ

 ؿِٛ ـل بٔوصف ؿِٛ مًٚـم، ظنته افع ـالمي ـتبٝ إٔٚ ـدا ظنٚن

 ظرؾٝ مٚ حلد تٚهيٜ وـٕٚٝ صخٚبٔىٓٚ وشط افدٕٔٚ ذم ظٚصٝ روح ـل صبٓه،

 .حرة تبَى ظرؾٝ مٚ حلد تتحرر
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ا من حيس ؿِٛ يسًّه، ؿِٛ حمتٚج دا افُتٚب  أو ؾٔٓٚ ظٚش حٚفٜ ـل جوَّ

 وٍٕس افتوهٜ بٍْس مروا ـتر زيه ؿِوب ؾٔه مر مٓام يًرف ؿِٛ ظنٓٚش،ٚ م

 دا افُتٚب احلُٚيٚت، واتبدفٝ افَهص اختٍِٝ مٓام األمل، وبٍْس احلرة

 .احلََٔي فِْور وصِْٚ مٚ حلد ،جوإٚ ـٕٚٝ ـتر َِّٜ وشط من ضٚفع

 ٍٕس افدايرة، ٍٕس بًْٔش ـِْٚ احْٚ ؛فوحدك مش إٔٝ افْٓٚيٜ وذم

 واحتبسٝ ؾٔٓٚ ظنْٚ ظِْٔٚ، بتًدي اجلروح ٍٕس االحتٔٚج، ٍٕس افنخٚبٔط،

ا  ـْٝ افع اإلجٚبٜ هتالؿي افدوا، هتالؿي وؿتٓٚ بَِبك حس افَِٛ، جوَّ

 دٚ جواك، صخبوضٜ ـل تٍك دٚ ٍٕسك هتالؿي افسُن، هتالؿي ظِٔٓٚ، بتدور

 مغ، إٔٝ ظٚرف وإٔٝ تًٔش بٍىرتك، تًٔش حر، تًٔش إٕك ختتٚر تَرر

 .إٔٝ بدايتك حُٚيتك، ،روايتك بدايٜ حٚجٜ، فُل افبدايٜ دي هتُون
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 نفســك مع غربــة
 

 أن افىرق بنتى ٚهٚربً  حتٚول افنًور ظْد حتى تنًر، أن دون ـثًرا تتٖمل

ٛ   روحك، هلٔٛ يسُن مِجٖ ظن ٚبحثً  افداخع ظٚدك ذم تٌوص  ٍٕسك ؾتٓ

 ثَٔل بحٚئط ترتىم بك وإذا ،اجٚهدً  حتٚول ،افبوح تريد ظْك، حتى ٜمًْزف

لادم  صدرك ظذ وؿع ََ  أو خريناآل مع مالذك دمد ال ؽرك، يرهٚ مل بْدبٚت ث

 تًرف ال فُْك األمل، هذا من هترب أن تتّْٚه مٚ ـل ادرهَٜ، روحك مع

 .ٍٕسك من هترب ـٔف

 مش هو بس ئًش ظنٚن ادٜٔ حتٝ يَٚوم بٔحٚول افع افٌرؿٚن ظٚرف

 بٍَٔد مٚ حليٜ ذم حيٚول، ٍٕس خرآل بٍٔول ـدا وبرؽم ،؟يًوم بًٔرف

 ـدا من أـس بٍْسه منآ ـٚن فو ممُن ٕهإ مع ،يّوت ويَرر ويستسِم مَٚومته

 يستحِّش مٚ ٕهإ ؿرر بٚفذات دي افِحيٜ ذم هو بس األمٚن، فز ـّل ـٚن

 احْٚ فُن ،ئًش ٕهإ تٕٜٚٔ ؾرصٜ ظْدوشٚ م هْٚ هو يّوت، خئِه دا وفو األمل،

 من دؾْٚه أمل ـٚن فو حتى ،جوإٚ مٚت افع ٕهحي ظنٚن ؾرصٜ 011 ؾٔه هْٚ

 ضرق وٕروح ٍٕسْٚ من هنرب بٍْول ظٚينغ، ومش ظٚينغ وخمِْٔٚ زمٚن

 صوت ؾٔه ٚوفسَّ  ،جوإٚ األمل تسُن ممُن حٚجٜ ـل مٌَِٜ، دواير ذم وِٕف

 خىوة وٕبًد أـس، ؽربتْٚ تزيد مٚ ـل أـس هنرب مٚ وـل بِّْٓه، ًَٔف فو
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 ٕختِٔشٚ م ظنٚن مزرات وبْخِق مًٚهٚ، ًَٕد بْتجْٛ ٍٕسْٚ، ظن خىوة

 األؿًْٜ، ـل هتْٓٚر فَىْٚ يوم فو ألٕه مْه، ىٕستخب الزم ظدو وـٖهنٚ بٔٓٚ،

 افَِٚء من بٔزيد اخلوف ادستخبي، ـل ويبٚن وختتٍي أشِحتْٚ ـل وهتَع

 بٚحلٔٚة إحسٚس ـل ب٘يديْٚ وبَْتل وأـس، أـس اخلٚصٜ دوايرٕٚ ذم وِٕف

 ظذ راحيٜ وال ؾغ هي ظٚرؾٜ مش تٚهيٜ، تٍول ظنٚن اختَِٝ التآ وـْٖٕٚ

 تبدأ يوم، ظن يوم جوإٚ بتزيد افع وافْدبٚت اهلروب ـس من افَِٛ دٚ إيه،

 بال األمل هجامت وتْىِق ،بٔتوجع وافَِٛ حتس، مٚ ؽر من تْزل افدموع

 بًد االشتسالم ذم احلل ىويبَ حمتّل، افٌر األمل توؿف بتَرر وهْٚ توؿف،

 ـْتش مٚ بس االشتسالم ؿررت ،افدٕٔٚ ذم تًٔش كٚخمِٔ ـٕٚٝ وافع ،ومٜٚادَ

 هْٚ االشتسالم حليٜ يًوم، بًٔرؾش مٚ ـٚن افع زي ،افىريق إزاي ظٚرف

 افتٍْٔذ، وجٚري احلُم وصدر مرة ألول احتدوا وافَِٛ افًَل ؿرار ىبتبَ

 َوء ،ؾرح مٚ ؾٔش ،أمل مٚ ؾٔش ،ٍٕس ؽر من ،صوت ؽر من هتًٔش

 من افْجٚة ىتتّْ ختِٔك أمل حليٜ ـل مًٚه بٔٚخد ،جواك بٔختٍي افنّس

 ،ابتسٚمتك بٚهٝ، رء ـل وبٔهبح ؽربتك بتتنُل هْٚ جواك، افع افوِّٜ

  .افدامًٜ افهخرة زي جٚمدةظْٔٔك ، افٍْس حتى ،صوتك

 افْٚس ظن هتًْزل ،ضويل أو ؿهر يُون ممُن هبٔ بتّر افع افوؿٝ

 مش يدفوؿت إٔٝ اخلٚدظٜ، األؿًْٜ دور فًٛ ذم افٔٚئسٜ حمٚوالتك من هتتًٛ

 ،جواك افع افٌِز دا هو ،ؾٚمهٓٚ وال ظٚرؾٓٚ مش أصاًل  إٔٝ بحٚجٜ تبوح ؿٚدر
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 حوافٔك هتبص ؽربتك، ذم ظٚيش خمِٔك افع ظن صويٜ تًرف بدأت فو حتى

  .مٍٓوم ـالم فهل تَو يٍْع وال مًٚه تتُِم يٍْع حد هتالؿي مش

 بغ حران هْٚ هتَف ،ؽربتك وشط َٚيع إٔٝ ،ؾٚهم مش ٍٕسك إلٕك

 مْٓٚ، بتٓرب افوؿٝ ضول افع فٍْسك افًودة وبغ رء ـل ظن ًٕزافكا

 ،ؿٚدر مش إٕك وبغ تُّل إٕك بغ هتُون إلٕك حٚالتك أصًٛ ذم بتُون

 ظذ جيزك افع هٔحهل دا افوؿٝ ذم ،ٍٕسك من اهلروب وبغ افًودة بغ

 ؿويٜ، ىهتبَ هْٚ ربْٚ وحُّٜ وإرادة ،هٔسٚظدك افُون ،فٍْسك افًودة ؿرار

 حهلتوه يسٚظدك ظٚيز هُٔون ربْٚ ٍٕسك، مع ًٕزافكا ظذ دمز هتخِٔك

 ادًْٜٔ حهوٕك هٔٓد رء جواك، اتُون افع ِٟتاف تٌُ افع احلٚجٜ

 إرادة بدون تتٖمل هٔخِٔك افع اود ،ـدا ؿبل مر رء أي من أصد األمل ىوهٔبَ

 ٍٕسك من وخوؾك وهروبك مْك تَل هتبدأ ؽربتك نإ افٌريٛ مْك،

 ربْٚ افع األمل رشٚفٜ تسّع حمتٚجإٔٝ  دي افِحيٜ ذم ،بٚفتدريٟ هٔختٍي

 ٍٕسك مع احلََٜٔ حليٜ ىوتبَ ٕدبٚتك ـل من تىٓرك ظنٚن فك هبٚٚج

 يٚ ،جواك افع ادٔٝ وتهحي افْجٚة حبل ذم متسك يٚ ،فٔك ىهٔبَ واالختٔٚر

 جواك من ىاختٍ ٕهإ ـدا وتٍتُر، مْك افوجع وخيف األمل بًد تٚين تتجٚهل

  ختتٍي ظنٚن وتتحس تتسّع حمتٚجٜ ـبرة ٕدبٜ شٚب ٕهإ احلََٜٔ نإ مع

 وتَرر فِدٕٔٚ، صجن مِٕٜٔٚ ٕؤٍٜ ؿِبك فوحٜ وتٍول ،أثر فٔٓٚ يبَٚش ومٚ

 ومش ظٚيش ٍٕسك تسٔٛ يٚ ،خاليٚك وتهحي جواك تدخل افنّس إمٚ
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 فٍْسك شّحٝ فو ،بٚألمل حسٔٝ فو ،صح شًّتٓٚ فو األمل رشٚفٜ ظٚيش،

 وراه ؾولا   ،شْغ من ادستخبي األمل هٔىِع ؛هروب ؽر من صح تتٖمل هنٚإ

 ٕوع من وأحلٚن بسٍّٔؤٕٜ حتس كروح ٜمًٕٚ افع افْدبٚت ـل تداوي مٚ دحل

 حٔٚتك ذم حٚجٜ ـل ـدا بًد ظنٚن ،تدوؿٓٚ دٚ ؽر هتًرؾٓٚ مش ،خمتِف

 مع هتًَد إٕك واألمجل ،بٍْسك هتُتنٍه إٔٝ خمتِف مزاج فٔٓٚ ىهٔبَ

 من وال مْه هترب هتٍُر مش حََٔي بوٕس مستّتع ٕٝاو بٚفسٚظٚت ٍٕسك

  .هٔحهل افع افدٕٔٚ ذم حٚجٜ يأ

 ظذ مبْٜٔ مش حََٜٔ ظالؿٚت ،حََٜٔٔ حٔٚة حََٔي هُٔون حٔٚتك ذم

 مع رحِتك بدايٜ تبدأ تٚين وهسجع بٚختٔٚرك ىهتبَ حٚجٜ ـل ،احتٔٚج

 .فٍىرتك رجوظك

 

 
  



 

72  
  

   

 صوت بلا أنيـن
 الوحــدة داخــل أعماقــك

 

 ـٖشر ،بٚفيِّٜ تنًر ،صٍَٜ بدون فتحسق افًِْٜٔ افدمًٚت هذه تتسٚؿط

 تِك برمٚد ادحسؿٜ براـْٔك ؿِٛ من صٌرة هٚتآ ؾتْىِق إْٔٔك تَٚوم ال

 أن بًد بداخِك ادنتًِٜ وحدتك ظذ تٖؿِّٝ ٕكأ طْْٝ ؾَد ،اخلٍٜٔ افِٔٚيل

 ـٖهنٚ ،جديد من روحك فتٌزو تٍٚجئك وفُْٓٚ ؛شْغ مْذ ؾٔٓٚ ظنٝ

 . افبدايٜ

 بؼاشٜ هتٚمجك أخرى، مرة حرائَك وتنتًل إْٔٔك يكخ ظْدمٚ

 ـل ظْك حجبٝ وـٖٕك افتٍْس، ظذ حْٔٓٚ ىتَو ال ،افواهٜٔ كأوجٚظم 

 افْٓٚر ذم يسر ادتحرك ـٚفيل وبَٔٝ بداخِك ًٕزفٝٚؾ ،افووء مهٚدر

 ال بئر ذم وتسَط احلٔٚة إػ وتسُن وحدتك من اهلروب ذم ادًتٚدة ـدورتك

 صدة من ؾستًش ،صوت بال اوحٔدً  ؾٔٓٚ تئن اديِّٜ افِٔٚيل ذم مْه مٍر

 حون داخل وجًك يسُن أن تريد ،االحتوٚن ؾَط حْٔٓٚ تريد ،األٕغ

 من حمٚس إٔٝ ـم حْٔٓٚ ؾتًِم ؛افبوح ظذ تَدر وال األٕغ يزداد ،داؾئ

 روحك تٌُ هٚتآ شٔدوي ساع وبغ ،اإلجبٚريٜ ظزفتك من اخلروج

 .رء ـل من ادرهَٜ
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 ٚوخهوًص  ب٘رادتْٚ حوافْٔٚ افع افْٚس ظن بروحْٚ ًٕزافْٚا ـٚن مٚ ظّر

 مرة ـل من جٚي ـٚن ًٕزافْٚا ،ـدا يُوٕوا ادٍروضافع  أو ،مْٓم افَريبغ

 مرة ـل ذم ،ْٓٚشٔفَٚ م هتون ٜوـِّ صٚدق حون احتجْٚ ٚ،ؾٔٓ اختذفْٚ

 حََٔي احتٔٚج حليٜ ـل ذم ،ؾّٓوشٚ م همَّ  بس بٔه سحْٚو وجًْٚ صٚؾوا

 أمل حليٜ ـل ذم ،ٍٕسْٚ ؽر ظِٔٓٚ ٕتسْد حٚجٜ ؽر من فوحدٕٚ ٍٕسْٚ ؾٔٓٚ فَْٔٚ

 ـْٚ ًَف حليٜ ـل ذم ،حيسوهٚشٚ م ظنٚن حبسْٚهٚو وـٌتْٚ هدتْٚ

 اختذفْٚ فو ـٌتْٚ ٕداري ظنٚن افَوة بّْثل ٍٕسْٚ فَْٔٚ بٔٓم ىَٕو حمتٚجغ

 ـْٚ أمل أو ُٕسٚرا حليٜ ـل ،مًٚهم ومش مًٚهم ٕٚس مع ظٚينغ ؾوِْٚ تٚين،

ا بْجري   .ؤًٕش تٚين ٕخرج ًٕرف ظنٚن ـٍْٓٚ جوَّ

 ادٍروض حد أي واُوٕي ممُن أو ،أهِْٚ واُوٕي ممُن دي افَريبٜ افْٚس

 ٕٚس أـس دي افْٚس ،ظْْٚ ؿوي بًٔد هو بس مُٕٚته بسبٛ ؿريٛ يبَى

 صوت ؽر من وٕخِٔه األٕغ بْداري ،ؿدامٓم حََٔتْٚ ظذ ٕبٚن ادٍروض

 حٚجٜ جشٕخرَّ ٚ م ْٕٚإ روحْٚ ظذ ظٓد بْٚخد ،أـس ٍٕسْٚ ٕٖذيشٚ م ظنٚن

 ًٍَْٚ طٓر ؿدامٓم، ٕتٍوٝاو تًبٝ روحْٚ ظذ جْٔٚ مٚ ـس من برإٚ،

  ،بْستخدمه افع ادالذ هو اهلروب بُٔون شٚظتٓٚ وؿتٓٚ، يسٖفوا وجربوا

 بتتٖمل روحْٚ ـدبٜ ـل ومع ،بُْدب ،ٕكخ بًْرؾشٚ وم ًٕز بًْرؾشٚ م

 حليٜ من وٕبًد بْخٚف حوْٓم ذم ٕسمي ؾٔٓٚ حمتٚجغ ىبْبَ حليٜ ذم ،أـس

ا بْخرج جديد، من حترؿْٚ ممُن ـٌ  احْٚ ٕبَٚشٚ م اتًودٕٚ ظنٚن فًِٚمل برَّ

 ومش ؿريبغ ظرايس حوافْٔٚ افع ـل ىبٔبَ ،ًٍَْٚ حليٚت ذم ٚخهوًص 
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ا فوحدٕٚ ىوٕبَ ؿوي ٕبًد يٚ دي ادٌحٜٔ ذم ُّٕل بْختٚر ؿريبغ،  اوجوَّ  برَّ

 افع افْٚس ـل من بُتر أهون فٍْسْٚ خَِْٚه افع وافًٚمل افوحدة وـٖن

َِ ستَ مم  ىبْبَ ،ٍٕسْٚ بْداري مٚ ـس من بْتًٛ احلٚفتغ ذم ،حوافْٔٚ  ـل من ُغٓ

 حليٜ ـل من َٕوم الزم ظنٚن ،افرمٚد وشط فروحْٚ بَْوهلٚ تنجٔع ـِّٜ

 ٕالؿٔٓٚ ٍٕسْٚ راحٜ حليٜ من ،حٚجٜ ـل من ًِّٕٓٚ ،ٍٕسْٚ بُْون ،اشتسالم

 ـتِٜ بتتُون ،وحدتْٚ جوإٚ بتُون ،ؾْٔٚ جزء ـل مع وبتًٔش شبتٔجٔ ٚوم

 ،افوِّٜ ظز ذم ،افِٔٚيل ظز ذم افول زي حٔٚتْٚ ضول مالزمٕٚٚ بتٍول تَِٜٔ

 فُْه بٔزيد األٕغ هْٚ ،حََٔي حون ذم ٍٕسه ىبٔبَ وافَِٛ فوحدٕٚ بٍْرح

  .بطيبٚف زيْٚ وحٔد ،ٍٕس ؽر من صوت ؽر من

 افنجٚظٜ ظْدٕٚشٚ م ظنٚن وشىٓم ىوٕبَ ادٌحٜٔ ذم ُّٕل ؿررٕٚ فو

 ؾًل بُل مزيٍغ ىبْبَ ،مًٚهم افْٓٚيٜ حليٜ ظٚرؾغ بُْون ،بٍْسْٚ ٕختع

 ،خوف حليٜ ٕنٚرـٓم بْخٚف ،ؾْٔٚ تًبر بُل موؿف ـل ذم مًٚهم بًِّْه

 ومش حٔٚتْٚ دخِٝ ؾرح حليٜ ٕنٚرـٓم بًْرؾشٚ م وبٚفتٚيل ،وجع حليٜ

 افدايرة ذم بٍْول ،شْد حمتٚجٜ بتُون ،بتْتٍض افروح مٚ وؿٝ ظِٔٓم بْدور

 بُْون ،ٕتيٚرا وال ظنم ؽر من ظٚدي بْتًٚمل ،بَْرب ومش دتْٚب٘را دي

 وجع من ٍٕسْٚ ؾْحّي ،ؿريبغ هٔبَوا مٚ ظّرهم هنمإ ،احلََٜٔ ظٚرؾغ

 نٚاألم وبَٝ ظِٔٓٚ اتًودٕٚ افوؿٝ مع افع ظزفتْٚ مًْزفغ وبٍْول وزيف

 المْٚآ ؾٔٓٚ ٕداوي وَٕدر ،حٚجٜ ـل من ؾٔه بْٓرب افع وادُٚن فْٔٚ افوحٔد
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 أؿوي ىٕبَ بًْرف ،دا ادُٚن ذم ـويسغ واحْٚ تٚين وٕخرج ضٚؿتْٚ وٕنحن

 بًْٔش دٚ ؿِوبْٚ ظذ ؿٚشٜٔ ىبتبَ ،وخموؾٕٚٚ فَٕٚٚٚؿ حٚجٜ أي ظذ وٕسٔىر

 اود ،ٍٕسْٚ ؽر حلد حمتٚجغ ىبْبَ مش ،بْخٚف مش ،فوحدٕٚ دي ِحيٚتاف

 وحدتْٚمٚ  ؿد ظذ ،بٍْسْٚ متوٕسغ ىوٕبَ صح ظزفتْٚ ٕدير ظرؾْٚ فو بس

 بًِّْٔٚ افع اختٔٚرٕٚ يبَى مٚ ؿد ظذ ،رواحْٚأ ظذ وؿٚشٜٔ صًبٜ ىبتبَ

 وٕتًِم بًْٔش دٚ ،ظِٔٓٚ وٕسٔىر واحتٔٚجٚتْٚ ٍٕسْٚ ًٕرف إٔبد دٚ ويَويْٚ

 وؿتٓٚ ،مْه بٚفَرب بْتوٕس دٚ ،ؿِبْٚ ؾْٔور ربْٚ ؽر بحد ٕتًَِشٚ م مْٓٚ

َِّ  َٕدر افع ،صبْٓٚ افع بْختٚر  ؿِوبْٚ هلم وٍٕتح ادستخبي اجلزء مًٚهم عٕى

ٕ   ويَتحّوا ،مْْٚ إرادة ؽر من  ٜصٚدؿ وـِّٜ ؾًل بُل ويىّْوٕٚ َْٚ حهو

  .مْٓم بتىِع

 من بًٔرؾوك افع ،تتُِم حمتٚج مش ،تؼح حمتٚج مش مًٚهم ىبتبَ دٚ

 بٔبَوا ،تؼحه مٚ ؽر من وجًك يٍّٓوا ممُن افع ،إحسٚشك من ،صوتك

 بٔه ؽر تتًَِشٚ م إٕك تتًِم مٚ يوم ،فٔك ربْٚ هديٜ واُوٕبٔ ودول ،زيك

 برؽم ،مْك جزء افع ،صبٓك افع بٚفْٚس هتُّل ودايرتك ،األبواب هتتٍتح

 يدإ بغ ؿِبك نإ يَغ ظْدك ُونٔه ٕكأل ،خسٚرهتم من هتخٚف مش ؿرهبم

 هَٔبِوك ،حليٚتك ـل هٔنٚرـوا ،مًٚهم أدك هسمي وؿتٓٚ ،افًٚضي افُريم

 شًٚدة حليٜ ذم احلٔٚة ضًم هتدوق وهْٚ ،ٕورك ذم ٕٝوا َِّتك ذم ٕٝاو

 .حٔٚتك ذم بتنٚرـٓٚ
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 وٕس حليٜ ؾٔه بْحتٚج ،براؾَْٚ ،ؾٔه بًْٔش ،بّٔتُِْٚ صًور افوحدة

 ،صبْٓٚ أرواح مع حليٜ ،ٍٕسْٚ مع حََٜٔٔ وٕس حليٜ ،اهلل مع حََٜٔٔ

 وؿتٓٚ بْتحرر ،جوإٚ ادًىوب اجلزء بتْور حٔٚة جوإٚ بتخِق دي افِحيٚت

 ٍٕسه ظن بًِٔن افع افوحٔد افنًور افوحدة نإ واحلََٜٔ ،وحدتْٚ شجن من

 ذم ادوػ يدإ بغ وحدتْٚ ٕداوي ْٕٚإ وؿتٓٚ ؾبْختٚر ،بؼاشٜ افروح ٓٚجمٔوب

 يٚ ،حٔٚتْٚ ذم افع افهح افْٚس وٕختٚر بٍْسْٚ ىَٕو ختِْٔٚ حََٜٔٔ إٔس حليٜ

 وذم ظالؿتْٚ ـل ذم افزيف ًٕٔش ختِْٔٚ دواير ذم وِٕف وحدتْٚ بسبٛ ٕتٓزم

 .حٔٚتْٚ ـل
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 فارغـــــــــة أرواح
 

 

 األٍٕٚس بغ اخلوف حليٚت ذم األمل، حليٚت ذم افسُون، حليٚت ذم

 دون ـٚفِٓٛ وجيًِٓٚ ادنٚظر يٗجٟ بْسٔم تستّتع ،بهّٝ افروح تْتٍض

 وافٍراغ بٚفَْص ينًرٕٚ واحد فقء ادنٚظر تتالحم ،إلضٍٚئٓٚ واحدة ؾرصٜ

 وفُْه ٕراه ال ظنق ضًم ٕتذوق ـْٖٕٚ ٕنًر ،ادتتٚفٜٔ حٚالتْٚ ـل ذم اددوي

 فٔسُن يٖيت افذي افرحٔق هذا وٕستنًر أظْْٔٚ ٌّٕض واحد، نآ ذم يّتُِْٚ

 تريد ،االـتامل تريد ،افذهٚب تريد ،موضْٓٚ فٔس ظٚمل ذم افٌٚرؿٜ افروح تِك

 فًنق ؾريسٜ وتهبح ،تدري أن دون يالحَٓٚ حْغ ،ٕٚؿهٜ ىوتبَ ،االفتحٚم

 ،افْٚر من مجرات ظذ تتٖجٟ افَِٚء وبدون مَٚومٜ ىأدٕ دون أرـٚهنٚ يتخِل

 رء ـل خيتٍي حْٔٓٚ ،هلٚ مثٔل ال حرائق بداخِٓٚ فتنتًل األٕغ تذوق

 .بٚفًنق افَِٛ ويْىق

 ،ادختٍِٜ مسٚراتْٚ ظز ،األزمْٜ ظز ،افسْغ ظز ،حُٚيٜ أي ؽر حُٚيٜ

 حٔٚة ذم ظٚينغ أو ،حٚجٜ ـل ظْدٕٚ ـٚن ،واتنٚهبْٚ اختٍِْٚ ،ـزٕٚ ،اتٌرٕٚ

 ـل وشط ،بًٔدة أو مهٕٚٚٚؾ ؿِوب وشط أو فوحدٕٚ شًٚدة حليٚت بٌْق

 أو بًٔد شواء حٔٚتْٚ ذم مر صخص ـل ظغ ذم ،وهتّر ظِْٔٚ مرت حليٜ

 ،هْٚ ـٕٚٝ وأمل ًَف حليٜ ذم ،موجودة ـٕٚٝ شُن حليٜ ذم ،ؿريٛ
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 حُٚيٜ ذم ،ؾٔٓٚ وظنٝ ٍتٓٚصم  حُٚيٜ ذم ،جوإٚ من صوت ،بًٔد وصوت

 ـْٚ وؿٝ ذم ،ٕتٓٝا وبدايٚت بدايٚت بَٝ هنٚيٚت ذم ،ـِّتشٚ وم ـِّٝ

 ،أمل حليٜ ذم ،ٍٕسْٚ مع حِوة حليٜ ذم ،ضٍوفتْٚ ذم ،حٚالتْٚ أشوأ ذم ٕٚجحغ

 ،ظِْٔٚ بتْٚدي هْٚك ـٕٚٝ حٚجٜ ـل ذم ،حبٚطإ حليٜ ذم ،تنجٔع حليٜ ذم

 افروح ،حٚجٜ فُل وافْٓٚيٜ افبدايٜ ـٕٚٝ هْٚ ،مًٚه بًْٔش صوت بْسّع

 بتَويْٚ حْغ موجٜ وشط ذم ـٚمِٜ مش حتٜ ،ؾراغ بَْص حٚشٜ بتٍول

 االـتامل وؿٝ مستْٔغ وبٍْول ادسٚومٜ بْرؾض هْٚ ،افَِٚء ظذ وتهزٕٚ

 ـٚمِغ مش ْٕٚإ بًْرف ،احلُٚيٜ أصل بًْرف هْٚ من افُون، هْٔور مٚ يوم

 وٍٕول ظِٔه، بْدور افوؿٝ ضول ْٕٚإ بٍْٓم ،مًٕٚٚ اختِق افع اجلزء ؽر من

 حٚجٜ ـل بْجرب ،جوإٚ افع افٍراغ ّٕال ظنٚن حسٚب ؽر من ِٕف

 افع تًوض ظالؿٚت ذم بْدخل مْْٚ دراكإ ؽر من ،ٕٚؿهغ وبٍْول وبًْٚؾر

 خٔط أي ذم بّْسك فُن افْٓٚيٜ ظٚرؾٜ وبتُون بسؾض افروح نإ مع جوإٚ

 ذم حٚجٜ فُل صٌف بىٚؿٜ بْحس افوؿٝ ٍٕس ذم ،دا افٍراغ يّال ممُن

 ،افوًف حليٚت ظِْٔٚ بتٓون ؽريبٜ بىٚؿٜ منحوٕغ ْٕٚإ بْحس ،احلٔٚة

 ظن بتًِن ،صوهتٚ بتسًّْٚ هْٚ افروح ،افًٚرَٜ ؾراحْٚأ وشط ذم سأـ بتْورٕٚ

 وٕس حمتٚجٜ ،أـس تْور حمتٚجٜ ،فرؾٔق حمتٚجٜ هنٚإ بحََٜٔ وبتٍُرٕٚ ٍٕسٓٚ

 ذوط ظذ مبْٜٔ مزيٍٜ ظالؿٚت ذم روحْٚ ٕدخل حٚوفْٚ مٚ وـل ،حََٔي

  حٛ زيف من اخلالص بتىِٛ ،دي ًالؿٜاف بسؾض روحْٚ وأحُٚم

 وتزيغ أوجٚظٓٚ افتحٚم ظذ ؿدرشٚ م ،اخلٚصٜ صٍرهتٚ يٍك ؿدرشٚ م
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 ةسًتادب هٚءأجزا يُّل ٔجئه افع مستْٜٔ ،افَِٚ مستْٜٔ وؾوِٝ ؾراحٓٚأ

 ،ٍٕسٓٚ ظن ظرؾتٓوشٚ م هي افع جواهٚ حيرك أبدي ظنق مستْٜٔ ،جواهٚ

 ظٚصٝ َِّٜ ـل يْور جئبٔ ظنق ،فربْٚ ضريَْٚ يَرب ظنٚن ٔجئب ظنق

 ذم دا بْنوف داياًم  ،بٚفٍراغ حٚشٜ خالهٚ دا فو حتى ىبتستْ افروح ،جوإٚ

 ،ـٚمِٜ مش حتٜ جواهم ؾول بس ب٘سار هلدؾٓم وصِوا صخٚصأ ظٔون

 ىبْبَ ،ٕٚؿهٜ حتٜ ؾٔه نإ بْحس وؿتٓٚ ،ظِْٔٚ بتًدي ؾرح حليٚت ذم بْنوؾٓٚ

ٕ   ذم أروع ختِٔٓٚ بهّٜ ؾرحتْٚ حليٚت يدي ٔجيي افع مستْٔغ  َْٚ ظٔو

 ظٔوهنم ذم ٍٕسْٚ وٕنوف ىَٕو ىبْتّْ بُْون دٚ ًٍَْٚ حليٚت ذم وبْنوؾٓٚ

 فَِٛ خوف ؽر من ٍٕسْٚ ٕسِم حمتٚجغ بُْون دٚ بْنوؾٓٚ تٚين، ْٕور ؾْرجع

ا من ظٚرؾْٚ مٚ حدش نإ ظٚرؾغ بْبَى ،خرفً افىريق مًٕٚٚ يُّل ظٚرف  جوَّ

ٕ   خيسق ظٚرف وال  ىبّْتٓ خيسؿٓٚ جئهٔ افع غٔمستْ ىوبْبَ ،َْٚ حهو

 مهدؿغ بْبَى ،ـتاملفال صوؿْٚ ووشط بٚفٍراغ إحسٚشْٚ ووشط ،افسالشٜ

 ؿِبْٚ بٔتٍَل هْٚ ،ظنٚهنٚ اختَِْٚ افع افبهّٜ من جزء بتُّل خىوة ـل ؿوي

 افع افروح ىٕستْ بْختٚر ْٕٚإ إال يوم ـل جوإٚ بُٔز افع افًنق برؽم

 ،واحدة حََٜٔ ٕهدق هتخِْٔٚ افع ،تٚين من وتْورٕٚ َٕص ـل جوإٚ هتُّل

 .واحدة روح ْٕٚإ
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 جديد من للحياة العودة
 

 وإٔٝ ،حدث مٚ وحدث افًتٔق ـٚحلجر بداخِك افًواصف دمّدت

 ظذ ىتَو ال ظّٔق بئر ذم تسَط ،احلٔٚة خٚرج ٚشٚـًْ  تَف هٚمدة جثٜ اآلن

 ظْك ىتوار افنًور وـٖن ،رء ـل ىتتٍٚد ادحسق ـٚفًِم ،مْه االؿساب

 بٚفْسبٜ ـٚفيل يهبح رء ـل ،حدوثٓٚ مثل األصٔٚء هنٚيٚت ىتر ،زمن مْذ

 ؾ٘ذا افوٚئع ٍٕسك ؾٔٓٚ يدب أوؿٚت وبداخِك اـثرً  تتًِم ،ؾٔه روح ال فك

 تتَٔن ؾٖٕٝ ،أخرى مرة ٔٚةاحل إػ تًود وإٔٝ ادستحِٜٔ بٖمٕٚٔك حتِم بك

 بخٔط تتّسك ؾَط إٔٝ ،بداخِك اجلْٚئز ّٝٔوأؿ زمن مْذ مٝ ٕكأ

 مًْزاًل  حتٔٚهٚ ٚ،مٓربً  أو مْٓٚ امٍر   ترى ال افتي افزائٍٜ احلٔٚة فتِك ًَٔف

 نإ مع ،ادوت حتى روحك أزهق مٚ تذـر ظذ ىتَو ال ،ٍٕسك ظن حتى

 حليٚت ،ٍٕسك ظن حتى افدؾغ وجًه تداري ـْٝ افذي ادِتٓٛ جرحك

 روحك بٖرجٚء ٚمدوي   تٍْجر ،األخرة ألٍٕٚشك افَٚتل ـٚجلحٔم إفٔك تٖيت

ٔ   فسٝ ٕكأ تتذـر ؾَط ظْدهٚ ،ادبًثرة  من مٌوؿٜ حيٚتِف فو حتى ٚح

 افوحٔد افنًور ؾٔه دمد وفُْك ادوت ؾٔٓٚ تستنًر فك بٚفْسبٜ هنٚ٘ؾ ؛افزمن

 وتهل ادّزق، افرمٚد حتٝ من افبًٔد األمل ؾٔك حئٚ متًٚمٚ؛ متٝ مل ٕكٖب

 ذاك فُن ،اجلريح ـٚفًهٍور فتخَْك افبًٔدة افىرؿٚت تِك إػ رائحتٓٚ
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 أرـٚن ذم ادتالمحٜ بٖجْحته يىر احر   ـٚن إٔه ٚيومً  حََٔته يَْس  مل افًهٍور

 .احلٔٚة هذه

 افع ـل ،حٔٚتك ذم حٚجٜ أي ضًم تدوق ظٚرف مش تُون دٚ ظٚرف

 ـل ،ؿديم هو فك ٜبٚفْسب جديد ـل ته،هنٚي ظٚرف ىبتبَ ؿدامك جئبٔ

 تنٚرك مٚ ؽر من ظِٔه بتتٍرج احلٔٚة اشّٓٚ ـبرة صٚصٜ ذم ظرض زي حدث

 وبتَْع ؿدهٚ ظذ ـتر ٍٕسك ؿِمٖبت ،ؿدامك من تًدي الزم حٚجٜ أي ؾٔه

 بٚحلٔٚة بربىك افع افؤًف اخلٔط هي ،األشٚس ذم فٔتكومسٗ هنٚإ ٍٕسك

 راؾض إٕك مع تًٔش الزم إٕك إحسٚس جواك ظنٚن وراه بتتسحٛ وـٖٕك

 ،حٔٚتك بًَٚرب دورتب ادٍرؽٜ احلَِٜ زي جواك بٍٔول دا وافكاع ،احلٔٚة

 ألي ورؾوك ؿوتك وشط بٔٓٚمجك بٚحلٔٚة افٍىري وإحسٚشك وزمٕٚك

 وافع األمل حتى حٚجٜ أي تَبل بتًٔش ،حٔٚتك ذم األوػ افهدمٜ بًد جديد

 ،افرمٚد حتٝ ٕدؾنا حمروق ؿِٛ وشط ذم أمل جمرد ىبٔبَ بًدهٚ جئبٔ

 بٍْسك إحسٚشك بتٍَدك صدمتك ،روحك ٜمٚفٔ رحيته بس مستخبي

 بتٍول ،وحنٜ أو حِوة حليٜ أي تًٔش إٕك بتٍَدك ،حوافٔك افع وبٚفًٚمل

 وبتحس ،ادخْوق افٍْس ؽر حق فوشٚ م حََٔي حٔٚتك ذم َل ظٚيش

 حتى ،ٕيراتك ذم ،ـالمك ذم يوم ظن يوم يّالك وافوهن بخاليٚك بٚفًجز

 خمبٔٓٚ حٚجٜ ـل بتٍوح ادىٍٜٔ ظْٔك دًٜ بزاظٜ بتتَْٓٚ افع األؿًْٜ ـل بًد

ٚ إٕك بتحسسك روحك ٌٕزة ،جواك  بٔبًد احلٔٚة ذم ٕور ـل بًد حي، فسَّ

 مْك وصٚفٝ جٝ صدمتك ى،أؿو جواك افع افوِّٜ ألن ٍتوشصم ٚ م ظْك
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 افع تالؿي ممُن يوم ذم إٕك أمل جواك بتخع دا ـل رؽم احلٔٚة، أشبٚب ـل

 من بٔٓٚ تًٔش ممُن حليٜ ـل وؿتل ؿِبك أوصٚل اخسق افع افوجع يداوي

 توؿف ظنٚن رء ـل وبتًّل ادٍَودة ذـريٚتك هتٚمجك ـتر أوؿٚت ،جديد

 بتّوت ـْٝ وفو ؾٔٓٚ حي إٕك بتحس افع افوحٔدة افِحيٚت هنٚإ مع افوجع

 حتٜ بَٝ وـٖهنٚ براك تىًِٓٚ ظٚرف مش ىبتبَ مرة وـل بتتُرر ،األمل من

 حسٛ ظذ ،ٍٕسك تسٚمح ؿٚدر مش ،ذاكأ حد تسٚمح ؿٚدر مش مْك،

 أمٕٚك تبَى ادٍروض ٕٚس ذم ـٕٚٝ صدمتك فو يًْي ،إٔٝ بتُون صدمتك

 ادالذ حوْٓم ىهٔبَ نإ ؾٚـر وـْٝ ظِٔٓم بتجري ـْٝ وؿٝ ذم وشْدك

  إٔٝ ذٕوب بٔحِّوك وتالؿٔٓم دمٚربك ؿلٖب متر دٚ ،فٔك افوحٔد

 بٚفُالم شواء ،افوؿٝ ضول فَِبك ذيٜٗم رشٚيل فكا وبٔوصِو ظِّتٓٚشٚ م

 ـل بتّوت بس بتهدؿٓٚشٚ م أو بتهدؿٓٚ ـتر أحٔٚن مٚ دحل ،ؽره من وأ

 ظذ صًٛ موؿف ذم صدمتك ـٕٚٝ فو مٚأ ،تًرف مٚ ؽر من حتى ؾٔك جزء

 ،خوؾك حليٜ ،تُررشٚ ا م أو اتُرر وشواء ،بٔه مريٝ أو ؾٔه ظنٝ ؿِبك

 ،فوحدك إٕك حسٔٝ وؾجٖة تىّْك يدإ حمتٚج بٕ٘ك إحسٚشك حليٜ

 تستوظٛ حتٚول ؾوِٝ األمل حسٛ وظذ بٚألمل حسٔٝ ،بٚفَسوة حسٔٝ

 ؿسوهتم نإ بتًرف شٚظتٓٚ ،صوت ؽر من ممٝ مٚ حلد وؿسوهتم خوؾك

 افع هو حجّٓٚ مَدار مش صٌرة أو ـبرة ـٕٚٝ شواء صدمٜ ـل ،دبحتك

 وبتالؿي ،ؿسوة ؽر من يدواي صٚدق ؿِٛ ٕتيٚرا حليٜ مٚ ؿد ظذ ،بّٔوت

 شواء ،ؿِبك ظذ ادوت حليٜ دي ىبتبَ ،خذالن ضًم وقدبٔ هفوحد ؿِبك
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 تَِٜٔ ـٕٚٝ أو ،افدٕٔٚ ذم روحك بتتٍتح ضٍل ٕٝاو فك جٚت صدمتك

 بًد حهل دء حدث أي وشواء ،احلٔٚة ذم مٚر ٕٝاو ضريَك اؿتحّٝ

 صدمتك وؿوع حليٜ من ظِٔك بُتر هونأ ىهتبَ بٔٓٚ مريٝ ةمًٕٚٚ وأي ـدا

 صدق حليٜ ،ربك ومْٚجٚة ؿِبك من دظٚء حليٜ ذم ،ٕور حليٜ ذم ؿِبك، ظذ

 فروحك، احلٔٚة ؾٔٓٚ دبٝ افع افَِِٜٔ افِحيٚت من حليٜ جواك ـوٕٝ

 بٔه مريٝ افع ـل تواجه إٕك ،مْٓٚ تتحرر إٕك ،براك تىردهٚ إٕك اخست

 مواجٜٓ خىوة مع تىٓرت مٚ فٌٚيٜ ـِّٝ بندة، تْزف وخالك جرحك من

 وخالك صحْك مٚ دحل ببطء جواك اتٌشٛ احلٔٚة ٕور ،مْٓٚ احتررت فٔك

 خٚص مذاق فٔٓٚ ىبَ حٚجٜ ـل ،حََٔي مٔالد اتوفدت ـٖٕك بَوة، تتٍْس

 حٔٚة بتْبض وبَٔٝ حوافٔك، افع ـل جيذب ىبَ وٕورك ٕورت ؿِبك، ظذ

 أظذ ضًم ؿٝدم  جديد، أمل جواك حليٜ ـل وذم ادمددت خاليٚك جواك، من

 وظنَٝ احلٔٚة ظنَٝ ،ـتر مذاؿٚت فك بٚفْسبٜ افسًٚدة بَٝ ،افٍرحٜ من

 هْٚ ،روحك مٔالد بدايٜ ـٕٚٝ ودي ربك مع مُِوت ذم ضرت ،ٍٕسك

 اخست مٚ يوم جواك تُون افع افْور مع ؿهتك ـٕٚٝ ودي فِحٔٚة ظدت

 ،صدمتك من بتتحرر ٕٝاو ضريَك ذم تآادٍٚج وتوافٝ ،تًٔش ترجع

 ذم متّسك تٍول إٕك تسٚظدك ظنٚن أدواته فك بٔبًٝ ربك هتالؿي وؿتٓٚ

 ،حٔٚتك هتتٌر حليٜ ذم ظنٚن جروحك ومالمسٜ أظامؿك ذم دخوفك بدايٜ

ا حٔٚة جواك ىهٔبَ  .حٔٚة جوَّ
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 قيــــد بـــلا نـــــفس
 

 تتُرر دائرة داخل حمبوس ٕكٖب تنًر ظَْك حول ادتْٚثرة افِٗفٗ ـذرات

 حٔٚتك دتًٜ فٍَدإك تتٖمل إٔٝ هل حْٔٓٚ تٍٓم ال ،احلٚئر افيل مثل مًك

 كسببب حيدث مٚ ـل وأن رء ال ٕكٖب صًورك ظن أمٚ ادتوافٜٔ وأؾراحك

 بئر ذم تسَط ًئٚصٔ تٌر أن حٚوفٝ ـِام وـٖٕك ٍٕسك من بٚفًجٛ تنًر إٔٝ

 حدأ يراهٚ ال حرب ،رء ـل بداخِك يتهٚرع ،ٍٕسك مع افيِّٜ من ظّٔق

 تسَط وظْدهٚ رء أي تٌر أن أماًل  تًٚؾر ،روحك ذم بَوة تْٓش وفُْٓٚ

 وأن تريد مٚ تهبح أن ذم صٌف ـل تٍَد ،ادتتٚفٜٔ ادحٚوالت تِك من ٚجرحيً 

 ا،مَٔدً  ؾتهبحم  رء بُل وفًك ظْدهٚ يْىٍئ بداخِك صًِٜ بدون تُون

 روحك وتِوم ٕدبٚتك تزيد إٔك حْٔٓٚ تًٍِه مٚ ـل إٔٝ افزمن، ظِٔك يّر

 افَٔد وختتٚر ،فِحٔٚة بداخِك أمل ـل حْٔٓٚ ؾّٔوت ؛ؾَدته مٚ ـل ظذ

 ظذ افَدرة ظدم من َّرك يريح افذي افوحٔد افقء هو ؾًْدهٚ ،ب٘رادتك

 .روحك شِٔتٓم افَٔد هذا ـٚن فو حتى ،رء أي تٌٔر

 ؽر من ؿوي ٍيع ىبٔبَ ـتر أوؿٚت افَىر زي ظٚمِٜ فك بٚفْسبٜ احلٔٚة

 فكل بتّث ،وتٌرهٚ مْٓٚ تًدي ادٍروض حمىٚت وتْزل تَف ؿٚدر تُون مٚ

 فِّرحِٜ صحن مْٓٚ تٚخد مٚ ؽر من ظِٔك ؾبتًدي ،حٔٚتك دمٚرب
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 بىيء بًٔدي افزمن نٖوـ بىيء بّٔق بتٚظك افَىر دا افوؿٝ ذم ،اجلديدة

 ـْٝ افع ؾتُتنف ـويس حٔٚتك ظذ تبص بٔخِٔك افع اود ؿِبك ظذ

 حٔٚة تبَى حمتٚجٜ وحٔٚتك تتٌر حمتٚج إٕك مْه هترب افوؿٝ ضول بتحٚول

 تٌر حتٚول مٚ وـل إرادة ؽر من ظٚجز إٕك حتس هْٚ ،ظامؿكأ من بتتّْٚهٚ

 ٕكإ هتتَٔن وؿتٓٚ ،فٔه بَوة هسجع حٔٚتك ذم ومُِبنك مًىِك شِوك أي

 ذم حهل رء ـل ظذ ٍٕسك هتِوم افوؿٝ ٍٕس وذم وؾٚصل ظٚجز صخص

 افع افوحل من َٕٚذكشبٛ إ تُون ممُن ـٕٚٝ َٚظٝ ؾرصٜ وـل حٔٚتك

 صٍٚتك ؽر جواك صٚيف هتالؿٔك مش ٍٕسك ظذ هتبص ،ؾٔه ٕٝا

 ٍٕس ذم بس ،حٔٚتك تدمر ذم افسبٛ هنٚإ ظٚرف ىهتبَ ـِٓٚ وافع ادُِبنٜ

 وؾنِٝ هٚرفتٌٔ ادتتٚفٜٔ وحمٚوالتك ،ٍٕسك دمٚه بٚفًجز هتحس افوؿٝ

 أي أو هتًِّه ذٕٛ وأي ٕور حليٜ ؾٔٓٚشٚ م َِّٜ مِٕٜٔٚ روحك خِٝ

 أي أو ظزيز فنخص هشببت ىذأ أي ،ٍٕسك دمٚه حهلٔه وتَهر مهٚلإ

 أصٔٚء من خالصك ىهتبَ ـٕٚٝ ؾرصٜ أي أو بٍْسك هتدمرهٚ حِوة ظالؿٜ

 بس امتْٔتٓٚ حٔٚة خٌت وؿتٓٚ ،خوؾك تواجه ؿدرتشٚ م حٔٚتك ذم ـترة

 أي ذم صٌٍك وؾَدت ؾٔٓٚ خىوة أي تُّل ؿدرتشٚ م ،أحالمك ذم ؾوِٝ

 حليٚت ،ضٚؿتك تداشتٍْ جواك تًٔش شبتٓٚ حزن حليٚت ،احلٔٚة ذم حٚجٜ

 فومك ىبَ وشواء ،تٚين تًٚؾرشٚ م تَرر خِتك ظالمٜ جواك شٚبٝ حبٚطإ

 ؾُل ؾسات ظذ ويروح جئبٔ وـٚن افوؿٝ ضول مالزمك ؾول فٍْسك

 ،جواك افسٔئٜ افهٍٚت ـل ظذ بتٖـد إٕك ٍٕسك تِوم دٚ بتوصِٓٚ رشٚفٜ
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 ظٚرف مش ؽاللٖب ومَٔد ظٚجز إٕك ٍٕسك ظن صورة بتٚخد بس شٚظتٓٚ

ا ظٚيش إٕسٚن ٕكإ ؾبتَتْع مْٓٚ هترب وال تٍُٓٚ  وراؾض مستسِم ؿٔد جوَّ

  .ِتٌٔرف حمٚوفٜ يأ

 َد ٍٕسك بٔخع ،تٌٔر صًِٜ ـل جواك بٔىٍي ،ذيكٖبٔ ٍٕسك فوم

 وؿتٓٚ بسجع ٍٕسك ؾٔٓٚ بتِوم افع ادٗدٜ حٚالتك تٔجي مٚ ـل ،افتٔٚر

 بتَرر بتتًٛ روحك ودٚ ،مرة 011 جواك افع األمل بتستًٔد ،ـِه افؼيط

 َد ظٚيش اـد إٕك مع ،فِحٔٚة هتسِم إٕك ٍٕسك وبتَْع األمل توؿف إٕك

ا ٍٕسك بتحٚرب ،افتٔٚر او برَّ  بٕ٘ك ؽاللواأل احلريٜ بغ االختٔٚر جئوبٔ جوَّ

ا حمبوس تٍول  مع ٍٕسك تُره بٔخِٔك افع األبدي وفومك ؿٔدك جوَّ

 ،شجن ىبتبَ ٕيرك ذم حٔٚتك وؿتٓٚ ،حٔٚتك ذم تٍهِٜٔ ـل وتُره افوؿٝ

 أـس تْزف روحك خيع جٚرح بُالم ٍٕسك بتجِد فوحدك ٕٝاو يوم ـل

 مع ٍٕسك وتٍَد تسُٝ االختٔٚر ىبٔبَ وهْٚ ،ظِٔٓٚ مْك رمحٜ وبدون وأـس

 مش افع اجلِٔد زي ظٚمل تبَى ،إحسٚشك يّوت األمل مٚ فٌٚيٜ افوؿٝ

 تًّل وتَرر فٍْسك تٍوق يٚ ،ظٚيش ومش ظٚيش ،بّر وال بحِو ال بٔحس

 تًٚمل أوتبد مْه حررتوت جواك افع افَٔد تٌُ إٕك األمل ـس من وتَرر هدٕٜ

 ـل ،افسٔئٜ فألصٔٚء ٕيرتك مٌىٔه جواك افع احلِو ظذ وتبص برمحٜ ٍٕسك

 احلٚجٚت ظن افٌبٚر وهتنٔل أـس هتنوف مٚ ـل فٍْسك ٕيرتك تتٌر مٚ

 تٍٚصٔل تهْع وهتبدأ حٔٚتك هتٌر وؿتٓٚ ٕيرتك ،أـس وهتىٓر احلِوة
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 حليٜ بُل هتستّتع ،افدٕٔٚ مُِٝ وـٖٕك بٚفسًٚدة تنًر هتخِٔك صٌرة

ا واحلرب ؾٔك هتتحٍر صٌرة ـٕٚٝ فو حتى  تٔٚر مع ىوهتبَ هتَف جوَّ

ا اتٌشٛ افع احلٔٚة ا حٔٚة وهتخِق ،مْك جوَّ  ،روحك ذم خِٜٔ ـل جوَّ

 ذم ٍٕسك هتحط مش وؿتٓٚ برمحٜ ٍٕسك وهتًٚمل وافدٕٔٚ ٍٕسك هتحٛ

 ألصِك هسجع ،وحش أو حِو جواك رء ـل هتَبل إلٕك افِوم دايرة

 ،ٕتٌر بْختٚر افع حْٚإ ،جوإٚ حٚجٜ وـل اختَِْٚ حْٚإ ،االختٔٚر وهتًرف

 ٍيع ىهٔبَ تٕٜٚٔ وشٚظٚت بىيء ىهٔبَ شٚظٚت افتٌٔر ،ىهتَو رادتكإ

 أيٚم ذم ضِٔق حر هتًٔش ،زايا اتٌرت إٕك هتًرف مش إٕك فدرجٜ

 ادٗدٜ حليٚتك ذم حتى وافسُون افسًٚدة من تٚين ظٚمل ذم إٕك ؾٔٓٚ هتحس

 ىوهتبَ جالد ىهتبَ ومش ٍٕسك مع رحٔم هتُون إٕك ،ؿسوة أؿل ىهتبَ

 فٔك، شرأ ومش المكآو حٔٚتك ظذ مسٔىر ىهتبَإٕك  ،رء فُل مداوي

 ـل ،رء ـل فتٌٔر احلََٜٔٔ افبدايٜ دي هي ،وحتبٓٚ ٍٕسك تَبل هتتًِم

 ظذ هتحََٓٚ وأحالمك حٔٚتك مسٚرات هتتٌر ،حََٜٔٔ ىهتبَ افىرق

 .ؿٔد بال ٍٕس ىهتبَ ظنٚن افىريق ذم خىوة بُل مستّتع ىوهتبَ أجزاء
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 الحــب إلى الاحتياــج
 

 ـل إػ حْغ ،بداخِك ادنٚظر فتِك بٚصتٔٚق تنًر ٕذارإ شٚبق بدون

 ،وحٔٚة موت ،وإٔغ شُون ٚ،بحثً  خيٍق ؿِٛ ،واحلٚرض ادٚيض إػ ،رء

 ،فتجًّٔٓٚ افبحٞ ظذ ظْدهٚ تَدر ال صٌرة أجزاء إػ روحك ىتتالص

 مل هٕأ مع واحلٛ بٚحلْغ تنًر ،حٔٚتك ذم هم تتذوؿ   مل ٕكأ مع افٍراق بٖمل تنًر

 أصالئك ـل حيتوي احتوٚن حْٔٓٚ تتّْٚه مٚ ـل ،ؿبل من وتٚركأ يالمس

 تنًر ،ادتٍردة ـٚفهًَٚت متتٚفٜٔ ثٌرات احلٔٚة، إػ أخرى مرة وإظٚدهتٚ

 مبحوح بهوت لءوتتسٚ بندة األمل يزيد ،بداخِك فٔسٝ روحك أن ظْدهٚ

 من رجخم ظن بحٞت هئافتٚ ـٚفىٍل ودٚذا ؟هذا مٚ :يتوؿف ال افذي ـٚفْزيف

 ؿِٔاًل  حْٔٓٚ فتٓدأ وجْتٔك حٚرؿٜ دمًٚتك تسَط ،افروح داخل مدو   جحٔم

 من ٜخِٔ ـل ذم بٚجلِٔد ؾتنًر كءأجزا افزودة تِسع ،ببطء افزمن ويّر

 ـٚفْٚر االصتًٚل ؾٔزداد دمد ؾال احلََٔي افدفء ظن تبحٞ، ادتٍرؿٜ خاليٚك

 .روحك حتى رء فُل احلٚرؿٜ

 ختبط حليٜ ـل ذم ،بتًٔنٓٚ شُون حليٜ ـل ذم احلٛ ظذ بْٔٚدي ؿِبك

 ـل ذم ٍٕسك ظن حتى ،جواك خمبٔٓٚ أمل حليٜ ـل ذم ،خوف حليٜ ذم ،جواك

 ؽر من يوّك ؿِٛ ،تىّْك ٕيرة ،حََٜٔٔ دسٜ حمتٚج ىبتبَ دي افِحيٚت
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 حليٚت وشط ذم ممٔزاتك ظذ فك ينٚور حد تسّع حمتٚج ،تىِٛ مٚ

 وتهحي ظىنك تروي ،جديد بٖمل ـٕٔٚك متال ابتسٚمٜ حمتٚج ،ًٍَك

ٚ ـٕٚٝ افع جروحك وتِم منٚظرك  أمٚن حليٜ أـس حمتٚج ىبتبَ ،جواك فسَّ

 حٔٚتك ذم ٍتهصم  خذالن ـل ظن تًوَك حليٜ ،فوحدك مش إٕك ؾٔٓٚ تدوق

 ٕٝاو جواك ـِّشٚ م َٕص من ؿِبك تًٚفٟ حليٜ ،فٔك افْٚس أؿرب من

ٚ أو متُٚمِٜ ممٔزة صخهٜٔ ـْٝ أو ٕٚجح ـْٝ ىبَ شواء صٌر  ذم بتًٚؾر فسَّ

ٚ أو ـزت وشواء ،ًٍَك تداري وبتحٚول افدٕٔٚ  .حٔٚتك أول ذم فسَّ

 حليٜ ،وأمٚن أمل حليٜ شواء بْحتٚجٓٚ جواه افع افِحيٚت وـل احلٛ

 مش احْٚ ظِٔٓٚ، بْدور ظّرٕٚ ضول بًْٔش حََٜٔٔ دسٜ ،ؿوة حليٚت ،احتواء

 وتسِٔم أمٚن حليٜ ،فروحْٚ حََٜٔٔ حليٜ ظذ بْدور احْٚ ؛احلٛ ظذ بْدور

 منٚظرٕٚ ٕىِع ؿٚدرين ْٕٚإ ٕحس مًٚه، جٚي افع من ،خوف ؽر من حلد

 فألٕوثٜ بًٔىي حٛ موتْٚ، من يهحْٔٚ ؿٚدر حد، ضًِتشٚ م افع احلََٜٔٔ

 ـٚن َٕص ـل بًٔوض روحغ بغ اـتامل ٕور، فِرجوفٜ وبًٔىي ،روح

 بٍْول مًٚهم، افول زي بٍٔول يسدوه حٚوفوا ومٓام بٔه ظٚصوا جواهم

 ذم حمتٚجٚه هنٚإ تًرؾشٚ م ٕٚس ؾٔه فو حتى احلٛ ظذ ٚديَْ بْ   احلٔٚة ذم مٚصٔغ

 تُون دٚ وشط ذم ٕذار،إ شٚبق بدون بٔٓٚمجٓٚ فِّنٚظر احتٔٚجٓٚ ،مًغ وؿٝ

 ؾرح حليٜ ذم ،بتحبٓم ٕٚس مع وجودك وشط ذم حٚل، أحسن ذم أمورك

 افع منٚظرك فُل صديد صتٔٚقٚب وبتحس فِحٛ بتحتٚج حََٜٔٔ وشًٚدة

 ىبٔبَ وؿتٓٚ ؿِبك ٍٕسك وبغ بْٔك بٔٓٚ تًسف أو تدارهيٚ بتحٚول ،جواك
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  دٚ ؿويٜ بٌْزة بتحس ،حْٚن حليٜ حمتٚج افهٌر افىٍل زي ظٚمل

 جْٔٚ ،فِحٔٚة ؿِبْٚ ؾتحْٚ مٚ أول من مًٕٚٚ بٔبدأ فِحٛ احتٔٚجْٚ ،بتالؿٔٓٚش مٚ

 وفُل حوافْٔٚ افع وذم ؾْٔٚ ْٕؼه ظنٚن روحْٚ ذم ؾول ،بٔه واختَِْٚ بٚحلٛ

 ؽر من بْحٛ ـْٚ مٚ أيٚم هٍْتُر ضٍوفتْٚ أيٚم فورا رجًْٚ فو ،افدٕٔٚ ذم رء

 مُِوت ذم ضٚيرة أرواح ْٕٚإ وؿتٓٚ بْحس ـْٚ ،حٚجٜ وـل حٚجٜ أي ؿٔود

 حََٔي حلون ٕحتٚج مٚ يوم ،دي افِحيٜ من فِحٛ احتٔٚجْٚ بٔبدأ ،ربٚين

 ابتسٚم حليٜ ،اجلديد ظٚدْٚ ظذ افتًرف ذم خزتْٚ فُل احتواء ،أهِْٚ من

 وحالوة صَٚوتْٚ بُل فْٔٚ مؼوط ؽر حٛ حليٜ ،حٔٚتْٚ ْورتب مْٓم وأمٚن

 بٍٔول ـبر ؾراغ ،جوإٚ بٔتحٍر اخلذالن بْالؿٔه ومش دا بٍَْد دٚ روحْٚ

 فُْه بٔه حٚشغ مش ٍٕسْٚ وًّٕل وٕخبٔه ٕداريه ممُن ـزٕٚ مٓام جوإٚ

 بتدور ظِٔه تسٔىر تًرؾشٚ م ـبر ىبٔبَ دا االحتٔٚج ٕٚس وؾٔه جوإٚ بٍٔول

 وؾىرهتم مزيٍٜ هنٚإ ظٚرؾغ بٔبَوا ،حٛ ـِّٜ أول مع بسوح ،بٍِٜٓ ظِٔه

 افع فٍِراغ افوحٔد افسُن ،حٔٚهتم ذم نٚدمإ ىبٔبَ احلٛ ،ـدا هلمل بتَو

ا  ؿهص ذم يُِّوا ؾنِٝ ؿهٜ فو ممُن ،األيٚم مع أـس بُٔز افع ،جوَّ

 ،صديد تًِق ،صديد احتٔٚج ،واحد ىادحتو فُن االصُٚل بٚختالف ؽربأ

 توصل ممُن ،يروح ٕهإ وؿِق نٚدمإ ـدا وبًد وضران هبجٜ ،األول ذم أصد أمل

 شد ظن يستٌْوا ؿٚدرين مش إلهنم روحك ذم وؿتل هٕٚٚتإ تتحّل ـدا بًد

 بتًٔنٓٚ افع احلٚفٜ دجرد بتحٛ هنٚإ تتوهم ٕٚس ممُن ،جواهم افع افٍراغ
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 صوت ـٚن فو حتى حٛ حٚفٜ ذم افدخول واحتٔٚج بتسًّه افع وافُالم

 من بٔٚخد ذس فًدو بٔتحول هْٚ افىبًٔي االحتٔٚج مزيٍٜ، هنٚإ بَٔول ؾىرة

 بٔخرجوشٚ م وؾراغ وحدة حٚفٜ ذم ظٚينغ بٍٔوِوا ،حريتٓم ومن روحٓم

 بٔٚخدوا دا افوؿٝ بٚفزواج، ٕتٓٝا ـٕٚٝ فو ٚخهوًص  خٚفص بسٓوفٜ مْٓٚ

 يستٌْوا ؿٚدرين مش مزيٍٜ فًالؿٜ افوحٔد افوامن هو يُون ظِنٚن دا افَرار

 ـويس ؾبتسد ضبًٔي ٕهإ ٜوظٚرؾ احتٔٚجٚهتٚ ٜظٚرؾ بتُون ٕٚس ؾٔه ،ظْٓٚ

ا افع افٍراغ  بتّال ،ؾٔٓٚ بتدخل مزيٍٜ حٚفٜ أي ظن ٍٕسٓٚ ؾبتوؿف ،جوَّ

 بٔٓٚ وحتس تىِع االحتٔٚج منٚظر بتسٔٛ ،وبتَبِه فٍْسٓٚ بحبٓٚ ؾراؽٓٚ

 وبُٔون بٔسٚظدهٚ وربْٚ حٔٚهتٚ ذم حِوة بًالؿٚت ٍٕسٓٚ تًوض وبتحٚول

 وهْٚ دا افٍراغ وبٔتسد برهبم ؿِبٓم يًَِوا بٔتًِّوا افوؿٝ مع ،مْه رمحٜ

 االحتٔٚج ،فُِون حٛ ،فِروح حٛ ،ربْٚ من حٛ ٜمِٕٔٚ تبَى روحٓم

 مع تِتحم افروح بٔخع وؿتٓٚ ربْٚ ،ـبر بنُل مَْن فُْه موجود بٍٔول

ر رؾَٔٓٚ  متالٕٚ بداعإ دِحّٜ وافٍراغ ،فًنق االحتٔٚج ويتحول افُون ؾتْوَّ

 مٓام وافسِبٜٔ اإلجيٚبٜٔ حليٚتْٚ ذم بتحتويْٚ ،حرتْٚ وتوؿف وأمٚن صجن

 يسٔىر يٚ ،ظِٔه ٕسٔىر ٍٕسْٚ ٕخع يٚ ختٔٚرٕٚٚب بس ؾىري رء احلٛ ،حهل

 ادوػ مُِوت ذم ضَِٜٔ أرواح ،ظبوديٜ بدون حرارأ ىهْبَ وهْٚ ،ظِْٔٚ هو

 .ؾٔه ظنْٚ ؾراغ ـل جوإٚ وهْٔور
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 الـــــروح ســـــلام القبــــــول
 

 بًد ،ترؽٛ وال ترؽٛ ،خٚرجكب مٚ حيتّل ال بداخِك مٚ وـٖن تنًر

 بك ٘ذاؾ ؾتْير ،افداخع ظٚدك تٍَد ظِٔك افزمن من ؾٚرؿٜ حليٚت مرور

 ُِامتاف وـٖن تسّع ،ٚصٔئً  ترى ال وـٖٕك ترى اديِّٜ إٔٚمِك بغ خمتْق

 غاحل بغ ٚجرحيً  تسَط ،دكٗت منٚظرك ،تَف واحلٔٚة تدور ،أـثر تَتِك

 تنًر بداخِك وفُن ،يٖت مل ووجع ،تًٔنه وجع بغ مٚ هُذا تيل خر،واآل

 ،صًورك ببطء تٍَد ،ظِٔك تتواػ أيٚم ،رمحٜ بال ظِٔك تْٓٚر افًٚمل جدران أن

 ،افٍراغ ظٚمل ذم تسَط بك وإذا افًتَٜٔ ؾجوتك من خروجك يْتير افًٚمل

 افروح ٚنًَٔي وٍٕور ؿبول بغ ومٚ ،فك بوابهأ ٜمسوـ االختٔٚر أن تًِم حْٔٓٚ

 ،ؾَط حْٔٓٚ األمل إحسٚس ييل أن ختتٚر أن بًد ،نوافسُ ظٚمل إػذم افىريق 

 ٌٕامت ظذ أوتٚرهٚ ختالفٚب تًزؾٓٚ بْبوٚت وتنًر ،تراه تُن مل مٚ ترى

 .ختِق افِحيٜ هذه ذم ؾَط إٔٝ ،هْٚك وال هْٚ إٔٝ ال ٍٕسك فتجد ،احلٔٚة

 ظٚرف هو افع بٚحلِو بٔحس ،راحٜ ظذ ربٔدوَّ  ؿِٛ حُٚيٜ ـٚنٚ م يٚ ـٚن

 شًٚدة حليٜ أي يٌق بٔحٚول احلٔٚة ؿىر ذم مٚر بٍٔول ،موجود ٕهإ

 شًٚدة حليٜ وـٖن وبؼاشٜ هتٚمجك ادٗدٜ منٚظرك أبتبد ىبَ هْٚ ،حََٜٔٔ

 افع افْٚس من ٕٝا وفو ،وبتًٔش مٗمل إحسٚس 011 ظْدك تسٚوي واحدة

 أو شًٚدة فك تدي حٚجٜ أي ظذ تدور وتَوم هسؾوه أدك ذم حتى بتًٚؾر
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 هتٍٚجئك مسبَٜ مزرات بدون ؾجٖة وفُن ،أمل بدون بسببٓٚ ظٚيش ختِٔك

 ظذ افسٔىرة تٍَدب بَى هْٚ ،مًَوفٜ شبٚبأ أي بدون وهتْٓٚر بَوة منٚظرك

 ومتٔزهٚ ظِٔٓٚ تتًرف منٚظرك، مع تتواجه ٕكإ هتجزك حليٜ ذم ،ٍٕسك

 رحِٜ ىهٔبَ طٚهر أو مستخبي صًور ـل ،وراهٚ افع احلُٚيٚت تًٔش وتبدأ

 افع األمل صدة من مُٚهنٚ من هتىِع روحك وحتس ؿوي هتتًٛ ٚوأحًٕٔٚ  ممتًٜ

 يتحرك ذيط زي ظٚمل بٔبَى ،خرفً بتًٔنه مش ،جواهٚ هتّتُ ظامل ـْٝ

 تٍَد مٚ يوم ييٓر بٔبدأ ،ظٚرؾه وال بٔه حٚشس وال ٕٝاو توؿف بدون جواك

 ومن احلََٜٔٔ حُٚيتك تًٔش هتبدأ اخلٚدظٜ شِحتكأ وتنٔل شٔىرتك ـل

 بتبَى ،ـتر أوؿٚت ظِٔك مسٔىرة بتُون افع ؿهته صًور ـل ورا هتٍٓم هْٚ

 تٍرق هتًرف هْٚ وادوت احلٔٚة وبغ ،روحك بتْٓش افع ساظٚتك مهدر

 وحٔد إٕك بغ ،ٍٕسك بتحٛ مش إٕك وبغ حمبوب مش إٕك صًور بغ

 افع من خٚيف إٕك بغ ،بٔٓٚ وتتوٕس ٍٕسك مع تًَد ؿٚدر مش إٕك وبغ

 بٚفْجٚح بتحِم إٕك بغ ،يدكإ ذم بٚفع أصاًل  مبسوط مش إٕك وبغ جٚي

 إحسٚشك وبغ ومتٖمل مًْزل إٕك بغ ،ظٚيش إٕك حتس بتحٚول إٕك وبغ

 .ًٍَك ؿٚبل مش إٕك

 ـتر أوؿٚت ،ـِٓٚ احلُٚيٜ أصل هو مستخبي صًور صًور ـل ورا

 ًَف حٚفٜ ه،متحِّْٔ بْبَى ومش جوإٚ مْه وبْٓرب ًٍَْٚ ٕبغ بْخٚف

 توؿف بدون ؿوة صًور ٕرشم افوؿٝ ضول بٍْول ،حتس مٚ ؽر من تُز

 ،حيهل ممُن رء ؿلأ ظذ ويوًف ويَع يْٓٚر دا اجلدار يوم ذم مٚ فٌٚيٜ
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 ـتر ،افتٚين افنًور ذم تدخل وتبدأ دا حهل إزاي هتستٌرب وشٚظتٓٚ

 بْحس ،ظٚيزيْٓٚ احْٚ افع بٚفىريَٜ افْٚس من حمبوبغ مش ْٕٚإ بْحس

 ُزبٔ اخلذالن وؿسوهتٚ، دمٚرب مرور بًد بْالؿٔٓٚشٚ وم مْٓم أصٔٚء وٕتوؿع

 ـٖهنم ٕٚس مع تتًٚمل ،حٔٚتك ذم حََٜٔٔ ظالؿٚت ترؾض ،وأـس أـس جواك

 داياًم  افع حمبوب مش بٕ٘ك صًور جواك بٍٔول، موجودين ومش موجودين

 بىريَٜ مْك ؿريبٜ وٕٚس أهِك حٛ ؾٔٓٚ جٝاحت افع بٖوؿٚت يٍُرك

 مًْٜٔ ىذـرٚ هحتب كف بٔحهل خذالن ـل ذم ،ٓوشٔالؿتٚ وم تْٚشبك

 افنًور ورا ٜصوي دورت فو ،حمبوب إٕك ؾٔٓٚ حتس حمتٚج ـْٝ إٔٝ جواك

 ظِنٚن ٛحت تًِّتشا مٚ إلٕك ٍٕسك حتٛ ظٚرف مش إٕك هتًرف دا

 ظٚيش أو افْٚس مع ظٚيش ،األيٚم مع بتُز وحدتك ،احلٛ هوه يإ تًرف

 مع تتوٕس ؿٚدر مش بتٍول ،ظْٓٚ بًٔد أو احلٔٚة وشط ذم أدك مع مًْزل

 ـل بٔحٔي بُْٔم مٚ احلِو ـل ألن افِحيٜ مًٚهٚ تًٔش ؿٚدر مش ،ٍٕسك

 خذالٕك ،جرحك ،خوؾك بتهحي بتٍُرك حليٜ ـل ،شٔىرة ؽر من مٔٝ

ا ضًِٝ فو ،حٚجٜ ـل من  افع من ؿوي هتخٚف احلٔٚة ظذ وبهٔٝ ٍٕسك برَّ

 وال بٔه مستّتع مش حٔٚتك ذم افع نإ ومع ه،مالحم تًرؾشٚ م َبٚب جٚي

 ومش جٚي، افع من خٚيف بتٍول فُْك ؛فروحك شًٚدة فكل بّٔث

 ممُن ظنٚن افْجٚح صًور حتس بتحٚول ،حٔٚتك ذم تٚين إيه هتخٌ بتنوف

 جٚي افع ـل مىّن، وختِٔك األيٚم هتٓون افع افوحٔدة احلٚجٜ هو يُون

 ألي مٓم مش ٍٕسك صٚيف بتٍول وصِتشٚ م أو فِْجٚح وصِٝ شواء
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 صًور ـل ذم ،بتًِّه ؾًل ـل ذم بٚفزيف بتحس ،بَّٔتك حٚشس وال حد

 بًدهٚ بتحس ،رمحٜ ؽر من ظٔوبك بتنوف ،حوافٔك رء وـل بتحسه

 .جواك صًور أي بَوة راؾض بتٍول ،حوافٔك افع ومع ٍٕسك مع بٚفٍنل

 ،خوؾك ،ظٔوبك ،فٍْسك حبك ظدم ،ًٍَك ،حزٕك ،أدك ترؾض

 افٍراغ يزيد مٚ ـل تَٚوم مٚ ـل ،تَٚوم بتٍول ،بتٚظك افواؿع ٚأحًٕٔٚ  راؾض

 بُل وتًٔنٓٚ وتَبِٓٚ منٚظرك بتواجه هْٚ ،افتوؿًٚت ـل تتٌر تبدأ ،جواك

 جديد بْور افبدايٚت وتبتدي ختِص ظنٚن فِْٓٚيٜ حُٚيتك تًٔش تٍهِٜٔ،

 إٔٝ وترجع مُٕٚه، افٍرح ويرجع افوجع ويّق احلٔٚة يدخل ؿِبك ظنٚن

 ،روحك متال شالم حليٜ بُل احلٔٚة وتًٔش احلََٜٔٔ حُٚيتك وتبدأ فٍىرتك

 من ٕور خيرج ،افوِّٜ وشط حٔٚة تهْع ،ظروؿك ذم بتجري شُن حليٜ

 بْدوق، روحك بىران حتس أوتبد حدود بدون افدٕٔٚ تنوف ،األمل وشط

 مرة ،محٚس مرة ،صجن مرة ،فِدٕٔٚ ظنق حليٚت بًْٔش ،اخلِود منٚظر ـل

 ،احلٔٚة ٍ افَبول جواك، بتخَِه فِحٔٚة ظنق مرة ،بٔدق ؿِٛ مرة ،شالم

  حٚجٜ بٖي رايض مش ٕٝاو ٍٕسك اؿبل ،منٚظر يأو حٚجٜ أي اؿبل

ِم ٚ وم  ىهٔبَ جواك، ًَٚفأ ٔجئه افرَٚ ـدا بًد ظنٚن ٍٕسك ّشت

 ًَٔف ٕٝاو ٍٕسك اؿبل حدود، فوشٚ م وشُن فربك اشتسالم جواك

 وؿرب وحدتك اؿبل ،ظِٔك حتى ؽريبٜ ىهتبَ ـدا بًد ظنٚن ظِٔٓٚ وخٍف

 بْٚس حوافٔك ٜمِٕٔٚ افدٕٔٚ هتالؿي وؿتٓٚ بٔٓٚ تتوٕس ظنٚن ٍٕسك من

 بٚهلل هتتوٕس ،وخترج حٔٚتك بتدخل رشٚيل جمرد وافبٚؿي ،وبس كوبْٔور
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 افع ـل حٚجٜ، يأل االحتٔٚج جواك هّٔوت ،ؽره بحد متًِق ىهتبَ ومش

 ؿٔود ظْدـش مٚ حر تًٔش إلٕك فروحك إَٚؾٚت هُٔون حٔٚتك ذم

 هتَع مرات ذم ،خىوة خىوة وواجه اؿبِٓٚ وحرتك خوؾك اؿبل تَٔدك،

 ومًذبك روحك مُِبش وهم ـٚن ٕهإ تُتنف مٚ فٌٚيٜ هتُسٛ ومرات

ا حٔٚة مش حََٜٔ حٔٚة هتًّل ،افدٕٔٚ متًٜ ظِٔك وؿٚؾل  نٚاألم خط جوَّ

 اؿبل ،وحش وؾٔك حِو ؾٔك نإ اؿبل ،افسِبٜٔ منٚظرك اؿبل ،بتٚظك

 حليٚت ذم ٍٕسك اؿبل ،ؾٔٓٚ ىوتتامد ظِٔك تسٔىرشٚ م ظنٚن أخىٚءك

 تَبل مرة ـل بًد هتوصل جواك، افسالم ذم امسك ،افوِّٜ وحليٚت افْور

 ظٔش احلٔٚة، دايرة ذم تُّل تَدر ظنٚن جواك حٚجٜ فُل مَٚومٜ بدون ؾٔٓٚ

 ٕٝا بس هبوط مْه أـس صًود ؾٔٓٚ ـتر مراحل احلٔٚة نإ ظٚرف ٕٝاو

 ىويستخب هترؾو يٚ ،وتَبِه وؿته يٚخد هختِٔو اهلبوط ذم يهإ ؿد تًَد بتختٚر

 صدأ ذم حسٚب بدون بَوة فك طٓرت وتالؿٔٓٚ خِهٝ احلُٚيٜ وتٍُر مْك

 منٚظرك وتَبل وحتبٓٚ وتَبِٓٚ ٍٕسك تنوف مٚ وبًد ًٍَك حٚالت

 ادٓم وهتوصل هتًٚؾر تٕٜٚٔ ومرة مرة هتْجح ،حوافٔك وأحداث وحٚالتك

 صٌٚل أمل مًٓٚ هٔخف ساظٚتك هتخف ،ؾٔه وهتًٔش افسالم هتوصل إٕك

 حََٔي شالم ؾٔه ىهٔبَ افوؿٝ وضول حٚجٜ بُل هتستّتع ،توؿف بدون

 دايرة ذم تِف وتبدأ ويّق وؿته هٔٚخد وخوؾك هو متُِك وجًك فو حتى

 .اخلٚصٜ جْتك ذم تٚين إٔٝ وترجع
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 متوقـع غيـر ضعـف
 

 ـل حتىّٝ ،شٚبق ٕذارإ دون حدث ،اخلٍَٚن صدة من ردمفا افَِٛ

 ـٕٚٝ مبًثرة منٚظر افَِٛ ذم ٚحًٕٔٚ أ ؾتذوق ادٌَِٜ افىرق وـل األبواب

 افسٔىرة ؾَدت ،رء يأ ظذ تسٔىر تًد مل ء،ر ـل يتوؿف ،األَٕٚض حتٝ

 روحك ثْٚيٚ ذم تذوب جيًِك يوصف ال صًور ،افرؿَٜٔ إٔٚمِك ظذ حتى

 ظَِك صوت ؾتسّع ال رجوع مْه إٔه تًرف ضريق ذم تذهٛ ،توؿف دون

 ؿوتك ـل من ،تًِّته مٚ ـل من تتحَق أن حتٚول ،تتوؿف أن حيذرك افذي

 ترى بك وإذا ـثرأ وتٌرق ـثرأ هتبط وفُْك ٍٕسك من حلاميتك مجًتٓٚ افتي

 ًٍ  مع ظَِك يتحد ة،احلٔٚ ضٔٚت ؾوق تسر إٔٝ ،ظِٔك متوؿع ؽر ًَٚ

 ىدٕأ وبدون توؿف دون ٜذائب روحك تسبح ،خرآ ظٚمل ذم افرائع صًوره

 ٍٕسك وتوع تًِّته مٚ ـل تٍَد بك ؾ٘ذا رء فُل تٍسر كفدي فٔس ،شبٛ

 ءر يأ يهِح ال رء ـل وبًد توازٕك فتستًٔد صديدة ٜمواجٓ ذم

 افَِٛ خٍَٚن يسُٝ فن افًَل ؿوة ٝشُت ؾ٘ذا ،افىريق هذا من ظٚدتكإل

ًَ  هُذا ىؾتبَ ـثرأو ـثرأ شٔذوب بل  ،تْته   مل أو احلُٚيٜ ٕتٓٝا شواء ٚمًِ

 تٍُر اآلن صبحٖٝؾ وبندة رء ـل من فتحررك أتٝ أهنٚ ؽر تًِم ال تبَى
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 ذم يذوب ظنق ٕهإ مأ ،متوؿع ؽر ًَف مأ اهلل من جديد اختبٚر هذا هل

  .مرئٜٔ ؽر اإلجٚبٜ ىوتبَ افروح ثْٚيٚ

 داياًم  ودواير مَٚئس ،حٔٚتك ذم ثٚبتٜ ؿواظد فٍْسك حٚضط ظّرك ضول

 ظِٔك يّر ومٓام تروح ومٓام دمرب ومٓام داياًم  ،حيهل مٓام ظْٓٚ بْخىٔش مٚ

 بَِبك مجًتٓٚ ،ظنٝ مٚ ؿد ظذ ظنٝ ،ظِٔٓٚ حمٚؾظ ؾوِٝ وحسٔٝ

 ـل ظذ مسٔىر مٚر ٕٝاو حٔٚتك ذم ثٚبتٜ ؿواظد بَٝ مٚ دحل وؽرتك

 بتٔجي مش فو حتى حرتك ـويس، بتوازهنٚ ؿراراتك حتى حٔٚتك ذم حٚجٜ

 ـٕٚٝ حٔٚتك تواجه، اتًِّٝ خوؾك، ٍٕسك مع مْٓٚ جخترَّ  بتًرف ـتر

 دٚ الإ ظِٔك ظدت حٚجٜ مٚ ؾٔش ؽرك ومن مْك دمٚرب شالشل ظن ظبٚرة

 ووؿٍٝ ٍٕسك احتديٝ ،وتتوجع بتْٚزع ـْٝ ،مْٓٚ وتًِّٝ ـويس تٓٚٔحِ

 ،ظِٔك مر وحدث حليٜ بُل ب٘يدك جواك خَِتٓٚ افَوة صٍٜ ،اجلبل زي

 وشط ذم ،مهومك زمحٜ وشط ذم ؿِبك ؿٚؾل ـْٝ ،ٍٕسك بتَوي ـْٝ

 شوارأ ؾوق شوارأ ؿِبك، هٔخىف افع ومستْي ظٚرف ـْٝ مزؿتك هجامت

 ،ْٚريؤش وراه شْٔٚريو ترشم ؿًدت ،حٔٚتك افع تستحَه ؿِبك تدي ظنٚن

ا وظنٝ وحٍيٝ رشّٝ  ذم ،ـٚن ـٖٕه وال دا ـل ؾجٖة وـٖن أحالمك جوَّ

 متوؿًٜ ؽر حليٜ ذم ،ٕتيٚرا ؽر من ،بوح ؽر من ،حسٚب ؽر من حليٜ

 حٚجٜ ـل نإ ومع حبٔٝ ،أشبٚب بدون ،ذوط بدون حبٔٝ ،افَِٛ اخسق

 ظوامٔدك ـل ،ؿِبك يُِبش حٚول ظَِك صوت نإ ومعأل،  فكل بتَو
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 وبَٔٝ وؾرحٝ بجْٚحٚتك ضٚير افوؿٝ ٍٕس ذم وبَٔٝ واتهدمٝ ضٚرت

 مًتَداتك بٔه منٗم ـْٝ رء ـل ذم اتهدمٝ إٕك وبغ افسًٚدة بغ متًِق

 دي افِحيٜ ذم ،افوؿٝ ضول مالزمك ظَِك صوت وؾول ،ـٕٔٚك ،مبٚدئك

 ظرؾٝ ،إٔٝ ؾٔك تنك بدأت ،ؿوتك ذم تنك رجًٝ ،ًٍَٝ إٕك ظرؾٝ

صُل  ظذ افًون يد متد ،تسٖل جربٝ ،وؿِبك ٍٕسك ظن ؿوي بًٔد ٕكإ

 حد مستْي ،ًٍَك يوؿٍوا فٔك افْٚس أؿرب مستْي ـْٝ ،حوافٔك رشٚيل

 جريٝ ،ٍٕسك ظذ ـٚمِٜ شٔىرتك ؾَدت ،تَف ظٚرف مش إلٕك يوؿٍك

 ءر ـل ٍٝصم  إٕك افْتٔجٜ وـٕٚٝ ،بُٔٝ ،حُٔٝ ،ؿِبك ٕسٔٝ ،ربك ظذ

ا  ظنٚن اختبٚر دا ترى يٚ ٍٕسك وشٖفٝ احست ه،ظٚرؾ شتـْٚ م ٍٕسك جوَّ

 هو وال ؟تٚين بِون ََٜٔاحل صوفأ ِْٔيخيو وؿٔودي مًتَدايت من حيررين

 ،أـس وؾرحٝ ـتر بُٔٝ ،تدور تدور ؾوِٝ ؟ظٚرؾه ـْتشٚ م احتٔٚج

 واحلُٚيٜ جديد من وحٔٔٝ ٌٕسِٝا ،واحدة حليٜ ذم وٕنوة أمل جواك ظٚش

 ترشّش مٚ اتًِّٝ ،حٚفٜ أي ترؾوش مٚ اتًِّٝ أل وال خِهٝ شواء

 ،فِّجٓول تستسِم اتًِّٝ ،فربك حسٚب بدون ضريَك شِّٝ ،شْٔٚريو

 ذم حُٚيٜ ـل نإ اتًِّٝ ،ربك مع مٚنأ ذم وضريَك ؿِبك نإ واثق إٔٝ

 ،مؼوط ؽر حٛ حتٛ ممُن ،تَِق ممُن ،توًف ممُن ،حتهل ممُن افدٕٔٚ

 حليٜ إػ شُون حليٜ من يتحول ممُن حٚفك ،حتهل ممُن حٚجٜ ـل

 من ،ؿوة حٚفٜ إػ ًَف حٚفٜ من ،أمل حليٜ إػ حبٚطإ حليٜ من ،حََٜٔٔ

 ؾٔٓٚ افع ومبٚدئك مًتَداتك ،ممُْٜ حٚجٜ ـل ،ٕجٚح حٚفٜ إػ ؾنل حٚفٜ
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 مسرهٚ احلٔٚة ألن افسٓوفٜ ىبّْتٓ تتٓد ممُن تٍُر ؽر من ًٕزفٝا

 فٔٓٚ افدٕٔٚ ذم حٚجٜ ـل نإو ،ؿوة وؾٔه ًَف ؾٔه نٕٚسإ إٕك تٍٓم هتخِٔك

ا من صٚيٍٓٚ تُون ممُن إٔٝ صورة ـذا  من ـٚمِٜ تٍٚصِٔٓٚ صٚيف مش برَّ

ا  حسٚبٚتك هتًٔد ،جديد من هتبدأ ،افوهم وهٔختٍي حََٜٔ هتنوف ،جوَّ

 حٛ صُل ظذ فك جئت ممُن دي ِحيٜاف ،ظرؾته رء ـل ذم ٍٕسك مع

 هتَِٛ متوؿًٜ افٌر افوًف حليٜ ـٕٚٝ ٚي  أو ،ؿويٜ صدمٜ ،متوؿع ؽر

 ظنٚن ،حََٜٔ فكل توص ظنٚن ،ظنٕٚك هتٔجي هنٚإ ؾٚـر خِٔك بس ـٕٔٚك

 ،افوؿٝ ضوال حٚضىٓٚ ٕٝا افع ؿواظدك تٌر ظنٚن ،ٍٕسك ظذ تًرؾك

 ،هو مٚ زي حد أي تَبل ظنٚن ،تىٓرك ظنٚن جٚيٜ ـٕٚٝ افوًف حليٜ

 ذم حٚجٜ ـل حتٛ ظنٚن ،حق ظذ ربْٚ ظبد تبَى ظنٚن ،تسٚظده ظنٚن

 ،هٔسٚظدك ربك ،ًٍَك حليٜ ـٕٚٝ ٚأي   ختٚؾشٚ م ،ذوط ؽر من افدٕٔٚ

 وتتًِم تسّع إٕك هتختٚر وإٔٝ أدك ضريق ذم جْبك ىهٔبَ ،هٔسْدك

 تسِم إٕك تَرر إٕك وادٓم متوؿًٜ افٌر ًٍَك حليٜ ذم ،احلََٜٔ وتنوف

 إجٚبٜ هتالؿي وؿتٓٚ ،حََٔي ختِٔك جٚيٜ حليٜ هنٚإ مىّن ٕٝاو فِّوػ

 .ؿِبك وهتْور
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 المرايــــاــ
 

 تْسحٛ ،مْه فسٝ ظٚمل ذم َٚئع وـٖٕك ًئٚ،صٔ تًِم مل ٕذارإ شٚبق بدون

 وختتٍي اخلٚصٜ مالحمك ختتٍي ،رء ـل من اخمدرً  مْك إرادة أي بدون ؾٔه

 ـٖٕه افوؿٝ ويّيض هو مٚ تًِم ال ضريق ذم تذهٛ ،ادتٍردة ـْٔوٕتك مًٓٚ

 ،خيتٍي بداخِك مٚ رء ،يدور مٚ وراء وبندة ـٖٕك تنًر ،متٍٚرؿٜ حليٚت

 اجد   ابًٔدً  ؾتهبح رء أي رؤيٜ ذم ،رء أي حتِٔل ذم ؿدرتك تٍَد ظْدهٚ

 اصًورً  تنًر هذا وشط ذم ،إٔٝ فسٝ ٕكأ وتنًر بٚفٌربٜ وتنًر ٍٕسك ظن

 إٔٝ ؾتْٓزم هلٚ حدود ال شامء ذم حتِق ٕكٖب ينًرك ،ظامؿكأ من يالمسك

 ،هٚئجٜ حليٚت تالمسك ،ٍٕسك ظذ افٌريٛ افسحر هذا مٚمأ ؿواك بُل

 ،هُذا تبَى ،ادٌَِٜ ـٚفدائرة رء يٖب تنًر ال حليٚت ،موجودة حليٚت

 هذا حتى رء ـل ذم حداثاأل تتنٚبه ،به وتنًر حْٔٓٚ افزمن يّر

 ،احلرة افروح فتِك بجرظٚت تبتًِه مْك يَسب مٚ ـل ،افًجٔٛ اإلحسٚس

 ـٕٚٝ مأ ؟يتٖت أن هلٚ امَدرً  ـٕٚٝ هل ،أتٝ ينأ من تًِم ال ؾٚرؿٜ حليٜ ذم

 ؾَد ؟بداخِك رء ـل ىؾٖت افًئم خٚفَك مع ادستَبل فْداءات اشتجٚبٜ

 افبهرة وتُنف افٌامم لوتْز   ،ؾٔك ثٚرهآ حٍر ؾراغ فُل ادرايٚ فتُون أتٝ

 ،رادتك٘ب ٍٕسك تواجه ظْدمٚ افواهْٜ افِحيٚت تُون وهْٚ افًٚمل ىفس
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 إٔٝ إٔٝ ؾتُون أظامؿه ذم يتحد إورً  ىير افَِٛ ويرجع ،افزمن يسُٝ

  .إٔٝ بدايتك فُنف اجٚهزً  ىوتبَ

 بتُون شٚظٚت ـتر احتٔٚجٚت جواك بُٔز ؾٔه بتُز احلٔٚة ذم يوم ـل

ا ـٕٚٝ افع األمل ٜزمح مع بتداري أـس وشٚظٚت ظِٔٓٚؿٚدر   زمحٜ أو جوَّ

 ومش حسٚب ؾٔٓوشٚ م وؿٝ ذم وجواك مًٚك ظٚيش ،بحٔٚتك ٕنٌٚفكا

 وال بدايٜ فوش مٚ ضريق ذم بسوح ،ٍٕسك تٍَدب ،بتسِم ،فك بٚفْسبٜ متوؿع

 ـل إحسٚشك ضٍل زي ،ظِٔك ؽٚفٛ ُونافع بٔ هو بس إحسٚشك ،هنٚيٜ

 خمدر مستسِم بتٍول افٌريٛ وزي ه،مهدر تٍٓم مٚ ؽر من يُز يوم

 ،األمٚن فز تروح ظٚرف وال ؿدراتك بُل تٍّٓٓٚ ظٚرف وال دي فِحٚفٜ

 بٚخلوف إحسٚشك جواك بٔخدر افوؿٝ مع ،وشام رضأ بغ مٚ متًِق

 ىبّْتٓ ؾٔٓٚ بُٔسٛ إحسٚشك ،وظَِك إحسٚشك بغ ساع ،واحلٔٚة

 ومتر متخدر ـِه اإلحسٚس وـٖن بٚفوًف بتحس مش وافٌريٛ ٜ،افسٓوف

 االشتسالم ،ًَٔف بتبَى فٔه تًرؾشٚ م ،ـسأ ٕهٚدم٘ب بٔتًِق ؿِبك األيٚم

ا ٜحمجوب روحك وـٖن ،مْك جزء ىَببٔ  ،مْه هترب ظٚرف مش ؿٚفٛ جوَّ

 من تنحن بسوح صحن بتٍٙ دٚ ٜظربٔ ٜبىٚري زي ظٚمل بَٔٝ األيٚم ومع

 ؟ًَف وال ؟حٛ هو هل ،توصٍه ظٚرف تشٔبَٚ م ا،د افٌريٛ اإلحسٚس

 أول بس ،تٚين ظٚمل ذم ٍٕسك ىتْس ـتر حليٚت ذم ؿوي ؿوي تٍرح ؟يهإ وال

 وتٚين تٚين تٚخد ،أـس ٜجرظ ظٚيز اددمن زي تٚين بسجع بتخِص ٜاجلرظ مٚ
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 احتٔٚجك ظٚرف بتُون ٕكإ ومع دي ةافداير ذم تدور وتٍول اهتد مٚ حلد

 ٓٚبتنوؾ ٚحًٕٔٚ أو ٜ،ـٚمِ ٜواَح ٜحََٔ تنوف حليٚت ظِٔك بتًدي نٚدمفإل

 ،دمْتهأ افع اإلحسٚس ظٚيز تُون مٚ وـل ـويس ؿِبك ظذ بتداري ة،مٓزوز

ٚ ؿِبك ـٚن فو  إحسٚشك هتالؿي إٕك افٌريٛ ،ربك هتدظي صٚحي فسَّ

 ٜ،متوؿً مش خذالن ٜحلي ذم تسِم تَرر بَى هْٚ ،أـس بُٔز وؿربك بٔزيد

 دور جئبٔ وهْٚ ،بتٚظك فًِٚمل ،فٍْسك برجًك بٍْسك احلََٔي إحسٚشك

 خلذالن احتٔٚجٚتك من افُبر افٍراغ تنوف هتخِٔك ،جواك افع ٜادراي

 مٍتَده ـْٝ إحسٚس حسٔٝ ةصور هْٚ ٍٝصم  ،فٔك افْٚس أؿرب من ؿديم

 مًٚك ؾول احتٔٚج ،جواك بٌْٔز ٕهإ ظرؾٝ إحسٚس ،ٍٕسك ظذ وبتداري

 مٚنأ حليٚت ؾَدكأ ،جوراحك فُل احلََٔي بٚحلون إحسٚشك ؾَدكأ

 احتٚج مٚ يوم خذالن حليٚت صًٛأ ظٚش ؿِبك إن ظرؾٝ ،تواءحوا وحٛ

 من حتسٓٚ حمتٚج ـْٝ حََٜٔٔ دؾٚ ٜحلي ،مٚنأ ٜحلي ،حََٜٔٔ حون ٜحلي

 ظٚصٝ خذالن ٜحلي ـل مع فُن ؛احتٔٚجٚتك واِبي دورهم يُون ادٍروض

 ،وتُتّٓٚ ؾٔٓٚ تداري ؾوِٝ مٚ ـل ،أـس زادت احتٔٚجٚتك مٚ ـل جواك

  جتهاحت صًور ـل جواه خمزن ؾول ؿِبك نإ ظرؾتك ،ؾوؿتك مرايتك

 تنوف هسجع ،روحك ذم ؿىع خذالن من ٜؿٚشٔ أمل ٜحلي ـٖن تٓوشٔفَ مٚ

 ،احتٔٚجٚتك هتواجه ،حٔٚتك ،ٍٕسك هتنوف ،حََٔتٓٚ ظذ ٜحٚج ـل

 ،مىٍي إٕك هتحس ،افوؿٝ مرور مع هٔزول األمل ،هتًٔنه بٖمل هتحس

 من تىٓر ٜظِّٔ داخل ـٖٕك ربك من ؿوي هتَرب ،ؿوي مستسِم ىهتبَ
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ا من احتررت إٕك هتًرف ٜ،ادراي هتنُر ،ؿِبك ٜمتَِ ٜحٚج  هتسٔٛ ،جوَّ

 افع األمل برؽم ؽريٛ تسِٔم جواك ىهٔبَ ،فربك ٍٕسك هتسِم ،ٍٕسك

 هتٌُ ،ظِٔٓٚ هتىبىٛ ،ٍٕسك ظذ تٚين تداري هتًرف مش ،مْه هتٓرب

 هتنُر ،هتسٚمح ،رجِٔٓٚ ظذ تٚين هتوؿٍٓٚ ،هتَوهيٚ ،بُْٔم مٚ حواجز

 ٜافًالؿ ٝـٕٚ شواء ،تنتٌل مرايتك خذ ظِنٚن فكل حه افع احلدث

 تٌُ ظِنٚن ،فكٚ ؾٓتًرَّ  ظِنٚن كتاحتٔٚجٚ تداوي ظنٚن تٚج هنٚإ ظرؾٝ

 ٜادواجٓ ظذ دمزك ظِنٚن ،ٍٕسك ظن مدارهيٚ ـْٝ إٔٝ حواجز ـل

 ذم ؽر هتٍُر مش ،حٔٚتك ذم حِو رء دي ٜافًالؿ حتديٚت جواك هتنوف

 هسجع إلٕك ٕتهٚركال جرحك ٜحلي هتحول ،مْٓٚ خدته افع احلِو

 حٚجٜ ـل تنوف وؿتٓٚ هتَدر ،فٔك جديدة والدة ٜحلي ىهتبَ ،فروحك

 ٜحٚف ذم إٕك هتحس ،ؿوي هتحس ،ؿوي هتحٛ ،جديد بٖمل ،جديد بِون

 بتحٛ ؾًاًل  إٕك ٜاحلََٔ ،بٔدق ؿِبك هتحس ،حدود هلٚشٚ م ٜؽريب حٛ

 ،تٚين بنُل حلٔٚة جواهٚ افع افرمٚد حوفٝ ألهنٚ بٔٓٚ ؾخور روحك ،ٍٕسك

 ضريق ـل نإو احلََٔي افتٌٔر ٜبداي هي ٜواجٓاد نإ هتًرف ،وؿتٓٚ هتتٌر

  .إٔٝ ىوتبَ تتٌر إٕك ؿررت مٚ يوم فٔك ـٚن مْه ظديٝ
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 الإلهــــــــاــم
  

 تتجّع ال ة،ادتْٚثر افرمل حبٚت مثل رء ـل من خٚل   ،اآلن إٔٝ هذا

 تِك تنٚهد وـٖٕك بداخِك تدور وإٔٝ حوفك مٚ يدور ،ظِٔٓٚ تسٔىر وال

 ـل دمّد ؾَد ،مٓرب ال ،ؾٔٓٚ حمٚس وـٖٕك ،مْك وظي بدون األحداث

 ؾتْٚثرت رمٚدك ؾوق افًبور من متُْٝ افتي شٔىرتك حتى ؾٔك رء

 وحتٔٚ جديد من فتحٔٚهٚ ادٔتٜ خاليٚك ـل ظِٔك تسٔىر ٚفًْٔ  ٚهن   ؾٖصبحٝ

 تسر ،توؿف بدون ؿِبك خيٍق تنًر أن وبدون ،طِك ؾتهبح زمن مْذ مًٓٚ

ـً  ًَ  وست روحك ترـٝ وـٖٕك ادوت ـٖٕه احلٔٚة هذا ذم ٚمتحر  ٚمتًِ

 هذا وـٚن ،دؾْٓٚ ؿررت وفُْك احتجتٓٚ ضٚدٚ وافتي ؾَدهتٚ واهٜٔ بٖحٚشٔس

 ؾٖٕٝ ،حليٚتك ىؿسأ تًٔش اآلن ؾٖٕٝ ،شالم ذم فتًٔش افوحٔد مٓربك هو

 تُِّه أن جيٛ ضريق حتاًم  ؾٚالختٔٚر ،مٓرب يوجد ال وـٖن تًنه مل مٚ تًٔش

 تِك بدون تسر أن ،روحك ئًق رء ـل من حررتفت ؛افْٓٚيٜ مٍسق إػ

ؾٔه،  ٕورال  شجن ذم حبستٓٚ ضٚدٚ افتي ادَٔدة ؾُٚركأو اخلٚرجٜٔ افَٔود

 افزجٚجٜٔ احلواجز تِك بدون ٕٝأ اآلن ؾٖصبحٝ طِّتك ذم ضوياًل  ظنٝ

 وافتّٓٝ ذشٜ ـٕٚٝ ـِام مواجٓتك ،رء ـل اخست ،ٍٕسك وبغ بْٔك

ًَ  ٕٚزؾً  تْزف وجًِتك روحك  بًد مٚ أن ظِّٝ إلٕك تًنَٓٚ ؾٖصبحٝ ٚظّٔ

 من خِق رء ـل ،احلٔٚة فتِك إهلٚم إال هو مٚ ،جديدة والدة الإ هو مٚ ادوت
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 ظِٔه مٚ إػ رجًٝ وـٖٕك ،خَِٝ وـٖٕك وحتِق ،ٕٝأ ركفتحر جديد

 صواكاأل بتِك ادوحش افىريق هذا ذم تُّل أن ؾٚخست رجًٝ ،ؾىرتك

 ٍٕس خرآ إػ تًٔنٓٚ أن اخست ،داخِك من تْزظٓٚ أن اخست افًَّٜٔ

 والدتك بٖن ينًرك ؿِبك وتسّع بهرتك وتىٔع احلََٔي صوتك وتسّع

 ادبًثرة افَٔود تِك من ،رء ـل من فتحررك إفٔك أتٝ افيِامت نٖب ،ؿٚدمٜ

 يُون ،افبدايٜ تُون تتحرر وظْدمٚ ،افبٚئسٜ افروح تِك وداخل خٚرج

 إٔٝ ،مْٓٚ روحك وتتٍتح وتسر مًٓٚ احلٔٚة شتٖخذك ،رء فُل هلٚماإل

   ،احلََٜٔٔ احلٔٚة فتِك مِٓم
 شٔدفك ،بهرتك شتدفك ،ؿِبك َك وشٔدف   ٍ 

 ظٚدك إػ مًك روحك وشتستجٔٛ ،رء ـل إػ احلََٔي إحسٚشك

 روحك وـٖن حْٔٓٚ شتنًر ،بٚحلريٜ افنًور ذاك هْٚك وتتذوق احلََٔي

 .احلٔٚة حالوة شتذوق ،ؿبل من هم تتذوؿ   مل بنًور يوم ـل وتنًر تتٖفق

 ،اختٔٚرك من حدث ؾٔٓٚ ـٚن يوم ـل حٔٚتك ،مٚر ـْٝ ضريَك ذم

 متوؿًٜ مش حليٜ ذم ٍٕسك مع ظنتٓٚ شُون حليٜ من بتىر ـٕٚٝ روحك

 ،وؿتٓٚ رء ـل تواجه إٕك أجزت ،مًٚك افٍٚرؿٜ ـٕٚٝ حليٜ ذم ،حٔٚتك ذم

 جزء وبَٝ دتهتا وؿتٓٚ ٍٕسك وبغ بْٔك ٓٚضتحٚ ـْٝ افع واجزاحل ـل

 إٔٝ افع افىريق ،رء ـل من هٔحرركافع  افىريق بدايٜ هْٚ وـٕٚٝ ،مْك

 ،روحك ذم حتٜ ـل َٔىعافع ب زيفْاف برؽم ،ؿسوته برؽم ؾٔه تُّل اخست

 تّناف ـٚن دا ،اختٔٚرك ـٚن دا ،تتوفد ظنٚن متوت ؿررت وفُن ،ادوت برؽم

 بدايٜ افبدايٜ وـٕٚٝ ،احلََٜٔٔ جْتك تدخل ظنٚن هتدؾًه إٕك ظرؾٝ افع
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 ؾٔه ـْٝ حٔٚتك ذم فكل حه حدث ـل ذم ادٔٝ إحسٚشك ٍٝصم  مٚ يوم

 ،جواك اتُرر احلدث وـٖن ،تٚين ظنته مًٚك بٔبَى ؿِٛ ؽر من فوحدك

 ٍٕسك ظن حتى بًٔد ،بًٔد إٕك ظرؾٝ وؿتٓٚ ،ؾٔك ظٚيش ،خِهشٚ م ـٖٕه

 من ؿريٛ ٕكإ ؾٚـر داياًم  إلٕك كتواجٓ ممُن حََٜٔ صًٛأ ـٕٚٝ ودي

 ـْٝ مٚ يوم ،وؿًٝ مرة ـل ذم هٔتٔوح ادوت هجربتو هظنت افع ؾبًد ،ٍٕسك

 مٚ يوم ،تُّل خِٔتٓٚ ٕٝاو ،وؿع ،مٚت مْٓٚ أمل وـل ،تَوم ؿٚدر مش

 ،ؿوي ٍٝخم  ،ٍٝخم  ؾٔٓٚ رظهاز ـْٝ إٔٝ افع بٚألمل ؾُرتك تسِم ؿررت

 يوم ،أـس بتتخْق افروح ـٕٚٝ ،بٔزيد األمل ـٚن فك بتبٚن حََٜٔ صويٜ ـل مع

 وؿتٓٚ ظرؾتشٚ م ،جواك مٔٝ ـٚن إحسٚس ـل وتدؾن هترب حتٚول مٚ

 بٚفنُل مرة ألول بٚفوًف هتحس ،ؿًْتكأ ،شٔىرتك ،حٚجٜ ـل ؾَدت

ا من هش وـٖٕك ،دا  تْزف مرة أول ،جواك من تتخبط مرة أول وـٖٕك ،جوَّ

 حتٚول مٚ ؽر من أدك تًٔش مرة أول ،بجد تًٔش مرة أول ؾًاًل  هي واحلََٜٔ

 فك اتٍتح هْٚ ،األمل ؿٚومتش مٚ ،ٍٕسك ظذ ؾٔه هتون حتٚول ،مْه تتحرر تُبته

 هتنوف ،ـتر مْه هترب حٚوفٝ افع افذـريٚت بٚب ،جواك افتٚين افبٚب

 ظذ ثرهٖٚوت فك اتَٚفٝ ـِّٜ ـل هتٍتُر ،حٚجٜ ـل وتًرف احلََٜٔ

 تستحَشٚ م ،احلٛ تستحَشٚ م إٕك حتس خِتك ـِّٜ ـل ،ٍٕسك

 بٖي تتًِق ختٚف أو تَرب ختٚف ،حٚجٜ ـل من ختٚف خالك ودا ،افْجٚح

 إٕك جواك من هتحس ٕجٚحٚتك برؽم ،مغ إٔٝ ظٚرف كٕإ برؽم حٚجٜ

 هتحس ضريق ذم متر أوؿٚت ظِٔك ٔجئه ،تستحَشٚ م إٕك ،ٕٚجح مش



 

48  
  

   

 من تبتسم ،مٚتٝ روحك وـٖن خِهٝ ؾٔك حٚجٜ ـل وـٖن ،متجّد ؿِبك

 حرـٜ ـل ذم ،تَِٜٔ اخلىوة وـٖن بتتحرك ،موجود ومش موجود ،روح ؽر

 ؾٔك نإ هتحس تَرب حتٚول مٚ ـل ،ربك ظن ؿوي بًٔد ،بًٔد إٕك هتحس

 صًور ـل من ؾٚيض خمِٔٚك حٚجٜ بٚفَرب ،حٚشٜ مش حٚجٜ ،مٚتٝ حٚجٜ

 ؿِبك ،ؾٔه إٔٝ افع من مٓرب مٚ ؾٔش ٕهإ هتتٖـد وهْٚ ،األرض وش ظذ

 بَِبك هسجع مرة ـل بس ،ـتر هسوح ،هسوح ،ربك هٔىِٛ ،هٔكخ

 يٖب تتواصل ؿٚدر ىهتبَ مش بس ،تٍّٓك ؿٚدرة افْٚس حوافٔك ىهٔبَ

 ضِٛ هُٔون اود ،وبس ربك من افَرب ظٚيز ،ٍٕسك ظٚيز هتُون ،ـِّٜ

 هَٔف هتدظي افدوا، ؾغ ظٚرف ،تٚيه ،َٚيع ٕٝاو هسوح ،افوحٔد ٍٕسك

 تًٔش إلٕك مسِم ،حٚجٜ فُل مسِم ىوهتبَ فورا خىوات هسجع ،ـالم

 هتًدي ،هروب بدون ،مَٚومٜ بدون مواجٓتك ،أدك ،وجًك ،ؽربِتك

 ورا حََٜٔ ؾٔٓٚ هٔيٓر جروحك من تْزف ختِٔك دؿَٜٔ وـل أيٚم ظِٔك

 تبَٚشٚ م ممُن إٕك ،تًرؾك إصٚرات ،تٍوؿك ـتر إصٚرات تٔجي ،حََٜٔ

 ظنٚن بتواجٓه ضريق صًٛأ ذم تُّل حمتٚج إٕك ،ثٕٜٚٔ ذم ،حليٜ ذم موجود

 افع حٚشٔسكأو أدك من وتتحرر ،ؿٔودك ـل من ،ؾُٚركأ ـل من تتحرر

 ذم ،جواك ٜظٚين ؾوِٝ حٚجٜ ـل من واحتررت تٓٚشٔفَٚ وم حمتٚجٓٚ إٔٝ

 ؿٚدر هتخِٔك ،ؿِبك هتٓدي ربك من رمحٚت ظِٔك هتْزل َِّتك وشط

 ؿررت ،ربك مع تبَى إٕك ؿررت إلٕك ،فوحدك أمل ـل تًٔش إٕك تُّل

 تٌُ وـٖٕك أـس تَرب مْك بٔخرج أمل ـل مع ،تىٓر خىوة ـل مع تَرب
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 نوشُ أوؿٚت ظِٔك جئهٔ ،ربك مع ووصٚفك ؿِبك بغ حٚجز أي

 ؿّٜٔ وهتًرف تٚين هتحس ،تٚين من احلٔٚة ؾٔك هتًٔد ،ًٍَك هتّوت

ٚ إٕك فكل يَو هٍٔول ،صوتك جواك هٍٔول فُن إحسٚشك  افبدايٜ ذم فسَّ

 يسُن ظنٚن ،نوافسُ تدوق ظنٚن ،افَرب تدوق ظنٚن تُّل الزم وإٕك

ا  إحسٚس ـل ،بٖمٚن إحسٚس ـل ظنٚن ،فربك احلََٔي ظنَك ؿِبك جوَّ

 إحسٚس ـل ،بٖمٚن إحسٚس فُل ،ظنٕٚه بتْزف روحك حمتٚجه إٔٝ

  منٔٝ دمربٜ ـل ،ذاكأو خذفك حد ـل ،روحك هد وجع ـل ،بٚحلْٚن

 هتىٔٛ ـٕٚٝ صٚدؿٜ ـِّٜ ـل ،َٚع حِم ـل ،جواك وؾوِٝ ـِّتشٚ م

 ـل ،ظنتٓٚ طِم حليٜ ـل ،ٍٕسك مع ظنتٓٚ وحدة ـل ،تٓٚشٔفَٚ م جرحك

 حليٜ ـل ،حبٚطإ حليٜ ـل ،خوف حليٜ ـل ،فٔك ٕٚس أؿرب من ؾَد حليٜ

 مرت حٚجٜ ـل ،فوحدك ظنتٓٚ ٕجٚح حليٜ ـل ،وأمٚن فدؾٚ حََٔي احتٔٚج

 ؾول ؿِبك فُن شٚظتٓٚ وشُٝ تكخ مٚ ؽر من ؾٔك ظِّٝ ظِٔك

 ،ؿسوهتم برؽم تٚين تًٔنٓم ؿررت ،تتحرر ؾَررت افوؿٝ ضول ظٚينٓٚ

افع  ًٍَك برؽم ك،ظِٔ بتًدي ذـرى ـل ذم تتَىعافع ب روحك برؽم

افع  روحك برؽم ،ادمّدافع  إحسٚشك برؽم ،هنٔٚركا برؽم ،ؾٔك بٔٚـل

 حٚجٜ أي تىرد إٕك ختتٚر ؿررت ،بربك رمٚدك من تَوم ؿررت ؛احترؿٝ

 مع ٕٝا ،حٔٚتك ظذ ،حََٔتك ظذ تدفك ظِنٚن إهلٚمٓٚ من روحك خَٕٜٚ

ا حٚجٜ ـل بسمي بًٔدي وؿٝ ـل  ،فربك بتَرب وؿٝ ـل مع ،روحك برَّ

 تبَى بٔخِٔك ،احلٔٚة مع متق بٔخِٔك ى،بَٔو ،بٔيٓر ؿِبك صوت وؿتٓٚ
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 ،ضريَك ذم جئبٔ حد أي حٔٚة تْور بٔخِٔك ،حٔٚة تنع بٔخِٔك ،مْٓٚ جزء

 ـْتشٚ م أمٚـن هسوح حٔٚتك ذم بٔخِٔك ه،تسًّ بَٔرر ؿِبك صوت

 ؿِبك صوت ،وحلٔٚتك فٍْسك مِٓم هتًٔش، حٚجٜ ـل فك هْٔور ،تتوؿًٓٚ

 هٔخع ،وفٔك حوافٔكع ف هلٚمكإ هتيٓر بهّتك ،جواك من هٔىِع

 تًٔش هٔخِٔك ،ؾٔٓٚ خمتِف صًور بُل احلٔٚة تدوق هٔخِٔك ،جْٜ حٔٚتك

 إٕسٚن هسجع ،فىٍوفتك هسجع ،فٍىرتك هسجع، حََٔي هتخِٔك دمٚرب

 من هتَوم ،روحك جرحٝ حٚجٜ ـل هتداوي ،افسُن فَِبك هرجع ،حر

 هلٚمكإ ،افدٕٔٚ ذم هٔنع افع ب٘هلٚمك دي ادرة بس جديد من هتتوفد ،ادوت

 يسّع حمتٚج ـٚن حلد مستٛ مش ـالم بتَول ٕٝاو صوتك ذم هٔيٓر

 نإو ثٕٜٚٔ ـل ذم مًٚه ربْٚ نإ حسٔوه ممٔته حرة من ؿِبه ىٔٛتوه دا ُالماف

 ذم ،صٌٍك ذم ،صٌِك ذم ،ـتٚبٚتك ذم هٔيٓر اهلٚمك جٚهزة داياًم  دواتهأ

 احلٔٚة مٚ وزي ،ممٔزو حََٔي بطيبٚف ٕٝا مٚ زي ممٔز ىهٔبَ هلٚمكإ ،حٔٚتك

 ،ظِٔك يّرو بٍْسك ههتنوؾ رء ـل ذم فٔك هلٚمإ مهدر فك ٜبٚفْسب

 ـل ذم هلٚمكإ هتْؼ ،وتًِّٓٚ مْٓٚ هتتًِم ،واحد واحلٔٚة كٕإ هتحس

ا ههتْؼ ،ؿِٛ ا ،ٍٕسك جوَّ  مٚ وزي روح حالوة وؿتٓٚ هتًٔش ،روحك جوَّ

 إٕك ؾتختٚر مزيف ظٚمل ذم روحك حٚبسٜ وؿٔودك ؾُٚركأ من تتحرر ؿررت

 .وفَِبك فروحك احلريٜ هتختٚر ،مِٓم تبَى
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 المحاربة الروح
 

 كئيٍٚج افَدر وفُن ،جديد من تٖيت افتي افبدايٚت أهنٚ تين ـْٝ

 بداخِك افدؾغ ظرصك هيتز ؿد ،ظِٔك ٜثَِٔ تُون ؿد افتي بٚفًواصف

 ُونت ؿد ،خىوة وراء خىوة ورشّتٓٚ ظِٔٓٚ ظثرت ضٚدٚ افتي مُٕٚٔٚتكإو

 ـثًرا تتخبط ؿد ،اخلٚص ظٚدك ذم بُثر صًٛأ حْٔٓٚ افواؿع ٜمواجٓ

 اهلروب ٜضٚفب إٍٔٚشك تَْىع ؿد ،ذفك ظُس جسٚرة تيٓر وفُْك بداخِك

 تسدد ،احلرة بئر ذم تَع ،مْه ختٚف مٚ وحتٚرب جسدك وتالزم ،رء ـل من

 ٜحٚف بداخِك تْؼ مأ ؟رء ـل ظن ادستٌْي إٔٝ هل ،ؿٍكامو ذم اـثرً 

 تِك إػ وتًود ـٚمل ٕكأو ءفق حتتٚج ٕكأ حْٔٓٚ ترى ال ؟بٚفرَٚ أصبه

 تًٍل مٚذا وتَرر ،خِٜٔاداف ؿواك فتستًٔد بداخِٓٚ وتسُن احلرة افٍْس

 حْٔٓٚ تًرف ال ،أمواجك تتًٚػ ،افىرق مٍسق مٚمكأ افَدر يوع ،حْٔٓٚ

 تًرف مل بٖؽالل اوحٔدً  جيًِك يُٚد افذي احلََٔي ىادًْ اهذظن  تًز ـٔف

 إٕك أم ،ٍٕسك من خوؾك من أم ،ادَٜٚٔ مًتَداتك من ـٕٚٝ إذا حْٔٓٚ

 إٔك تًِم ـٕٚٝ فو حتى حْٔٓٚ ،رء أي خلسٚرة ضٚؿٜ متِك ال أصبحٝ اآلن
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 يدب فُن افًبور ظذ ىتَو ال ٕكأ اجٔدً  تًرف وفُْك ـبر وهم ذم شٔتً

 ٍٕسك تسك هل حْٔٓٚ ؾتحتٚر افدؾْٜٔ ؾىرتك فٔحرك افداخع صوتك ؾٔك

 اختبٚرك ودمتٚز ويُون ـٚن مٚ ـل ىتتحد أم ؟افبٚئسٜ احلٔٚة هلذه تستسِم

 تراهٚ افتي افْور بٚؿٜ إػ افيِّٜ تِك من تًز أن وختتٚر احلٔٚة تِك ذم احلََٔي

 تستخدمٓٚ مل وفُْك هبٚ حتِم افتي افدؾْٜٔ مُٕٚٔٚتك٘ب تنًر أن ؾتَرر ؟ابًٔدً 

 بُل احلٔٚة هذه دواجٜٓ ٍٕسك تسك أن ،ٍْسكف تْهٝ أن ؿررت ،يوم ذم

 ؿِبك وتْر روحك فتسُن ٜٔاحلََٔ حلٔٚتك مٍتٚح ظذ فتحهل صجٚظٜ

 .ـثر زيف ؾوق افًٚئّٜ احلٔٚة تِك ذم حمٚربٜ ٚروًح  فتهبح

 هدٕٜ تٚخد بتَرر ،يّق ظٚيزه مش بتبَى ٕٝاو ٜبٌظ بًٔدي افوؿٝ

 دمرب بتَرر ،حٔٚتك ذم صٌرة تٍهِٜٔ ـل ختتٚر وبتَرر ،ٍٕسك مع صٌرة

 مرات هتٖٔس ،افىريق ذم هتتوه بٔسًدك، يهإ بتًرف ،ٍٕسك ظذ وتتًرف

 مع هتىر أوؿٚت هؾٔ ،روحك ذم ٜخمتٍِ ٜؾرح ضًم أـس مرات وهتدوق ـتر

 دخل جديد صخص ـل مع ،بتخوَٓٚ ٜخمتٍِ ٜدمرب ـل مع افسحٚب

 أحالم هتَل ،توهتك وٍٕسك روحك ظن ؾّٓتٓٚ تٍهِٜٔ ـل مع ،حٔٚتك

 ظن مستٌْي إٕك ؾٚـر ـْٝ حٚجٚت ،حٔٚتك ذم هْٚ بوجودهٚ هتحس

 ـل ذم مًٚك جديد من بتتوفد يُون مٚ زي روحك ذم تٌْز أهتبد وجودهٚ

 أو هاؾتُرت موؿف من تْزل شبتٓٚ دموع ،تًٔنٓٚ ؿررت ةاجلديد أحداثك
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 ظٚرف وإٔٝ فِّوػ بَِبك حٝورم  شِّٝ إٔٝ تبَى مٚ ؽر من َٚع ظّر

 ؽر من اتواصل ،تُِما ؿِبك ،ؿدامك ٜواَح بَٝ ةصور ،يهإ ظٚيز إٔٝ

 روحك إن حسٔٝ ،ؾٔه مٚ ـل وخرج ارتٚح ؿِبك ،دظٚء ؽر من ،ـالم

 شبٛ بتُون ٜرحِ ،اهلل مع روحك ٜرحِ هْٚ تأبد ،صٚذم ظَِك نإ ٜ،خٍٍٔ

 من رء ـل بتَول دموظك هْٚك ،إٔٝ تبَى هْٚك ،فٍىرته ؿِبك رجوع ذم

 مٚ ؾٔش هْٚك ٜ،حََٔ هْٚك ،شٚمًك ربك نإ ظٚرف بتُون ،تتُِم مٚ ؽر

 بتنوؾٓٚ ٕٝا افع أحالمك بتتواػ هْٚك ٜ،ؿًْأ مٚ ؾٔش ،ؿِٛ ذم زيف

 ٜ،مُتٍٔ روحك عحبت ربْٚ ضبىبٜ هْٚك ى،بٔتداو ؿِبك هْٚك ،مستحِٜٔ

 ضريق بتختٚر ،رء أي أو رء ـل ظن ىبتستٌْ ،بس هو بٔه بٔتًِق ؿِبك

 افَرب ةمر ـل ذم ،ؿوي تَرب ،تَرب وبسجع ـتر بتبًد ،ؾٔه بتّق ،ربْٚ

 من بتْورك ٜاخلٚص خِوتك ةمر ـل ذم ،ؿِبك ظذ خمتِف مذاق فٔه بُٔون

 بٍٔول ،ؿِبك من بتدي حٔٚتك ذم مٚر ٕٝاو ،روحك تِون مٚ بًد تٚين

 تستّد بتخِٔك افع حٚربٜاد ظذ افروح بتسٚظد افع ةافوحٔد ٜاحلٚج افوصٚل

 افع ؾُٚركأ بتحٚرب ،ظِٔك ةمسٔىر بتٍول افع حتديٚتك حتٚربو ؿواك

 إٕك ذم شبٛ ـٕٚٝ افع ؿٔودك ،احلٔٚة ذم ٜحلي ـل تًٔش هنٚإ روحك ٜخَٕٚ

 مذاق ظن ،احلََٔي افىريق ظن ،افدٕٔٚ ضًم ظن ظْٔك مٌّض ٕٝاو تًٔش

 ـوٕٝ افع ؿٔودك حتٚرب روحك تٍول ،إٔٝ ظْك ،ؾىرتك ظن ،خمتِف
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ا  ٕسٔٝ إٕك حٚشس مش ٕٝاو يوم ـل مًٚك بتُز ـٕٚٝ افع روحك جوَّ

ا بتبَى افع افوِّٜ ذم ٍٕسك  روحك ،مْك جزء بَٝ مٚ حلد ؿِبك جوَّ

 ،ؿِبك هتسّع ،ظِٔه ظنٝ ،ظرؾته ،اتًِّته رء ـل ظن وهتتخذ هتحٚرب

 ظنٚن ضريَك ذم فك بٔبًتِٓٚ ربْٚ إصٚرة ـل هتنوف ،بهرتك هتسّع

 ؿِبك يدخل افْور هتخع ،افوِّٜ وشط ذم فِحٔٚة احلََٔي افىريق يوريك

 افوؿٝ ومع كئوهتٍٚج هتدفك ةاجلديد بوصِتك ربْٚ رشٚيل وختع

 روحك يْور يرجع افْور وختع جواكمن  ٜافوِّ هتىرد ،بٚحلرب هتستّتع

 تُون إٕك وذم إٔٝ تُون إٕك ذم ٜاحلري ذم األوػ رحِتك هْٚ وهتبدأ تٚين

 .افتحدي هتَبل روحك ،حٚجٜ أي وال خمِوق يأل ظبد مش هلل ظبد
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 المستقبل إلى الحنين
 النــــور في وســـط العتمـــة

 

 وتَِٛ افوثَٜٔ كتأظّد فتٓد ٕذارإ شٚبق دون إفٔك تٖيت ؾٚرؿٜ حليٚت

 أصبه فك بٚفْسبٜ ااختبٚرً هذا  يُون حْٔٓٚ ،فك بٚفْسبٜ ٚمًْ آ ـٚن رء ـل

 ٜبٌظ أتٝ افِحيٚت ؾٓذه ؛تسويف ال ،هروب ال ،حٚرؿٜ نإر مسٚك٘ب

 احلرـٜ ظن رء ـل توؿف أن حتٚول ،ؿِٔاًل  تَف ،اإلجٚبٜ مْك وتريد ؾٚئَٜ

 حتى رء وـل واألحداث افزمن يتوؿف أن ظامؿكأ من ىتّْت ،بداخِك

 ٚيًو أ ؾٖٕٝ فذفك افَْٔض، بداخِك ويتخبط الختٔٚرف ٚفٍرصٜب فك سّحيم 

 ،افزق بٌظٜ يّر وافوؿٝ ،هبٚ تنًر افتي افكاظٚت ـل تْتٓي أن تريد

 افدؾغ مًدٕك ،ٜٔاحلََٔ ؿوتك شٔيٓر يتٖشٔ مٚ أن خيزك بداخِك مٚ صوت

 تٖخذ أن تَرر ،افٍٚرؿٜ افِحيٜ هذه ذم مَٜٚٔ شْغ ،هظْ بحثٝ ضٚدٚ يذاف

 ىتتحد ،ٍٕسك ىتتحد ،افوؿٝ ىتتحد ء،ر ـل ىوتتحد ادخٚضرة

 ظن ،ٍٕسك ظن تًرف إٔك برؽم ،ظٚجز ٕكأ سببهب تنًر افذي خوؾك

 .ٍٕسك تُون أن يًّْك افذي اخلٍي ظدوك هْٚ ؾٚخلوف ،ؿدراتك

 ظٚيز ءر ـل ذم ،فك تٚج ؾرص ـل ذم ،حِم ـل ذم ،خىوة ـل ذم

 اخلوف وهْٚ ،ٕكٚأم دايرة تسٔٛ إٕك افَدرة ظْدـشٚ م إٕك بتحس هتًِّ

 فكل حته ممُن شْٔٚريوهٚت أشوأ فك يرشم يبدأ وظَِك سأـ مْك ِكتّي
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ا ضًِٝ فو  تنوف إٕك بتحٚوفش مٚ ،حدودهٚ ؾٚهم بَٔٝ ٕٝا افع افدايرة برَّ

 ؿوي صوت ،جواك صوت ؾٔه ىهٔبَ هْٚ ،ادًتٚد ابرَّ  حٚجٜ أي تًّل أو

ا احلََٜٔ احلٔٚة فك يوري بٔحٚول ؿِبك من ظّٔق  بٔحٚول ،دايرتك برَّ

 وـِبنٝ جواك تًٔش وخِٔتٓٚ رشّتٓٚ إٔٝ أوهٚم جمرد وؾكٚخم إن يٍّٓك

 ٕٝا مٚ ضول ،شٚمًه ٕٝا مٚ ضول ىيَو هٍٔول صوت ،وحريتك روحك

 صوت هتسّع مٚإ يٚ ،حُٚيتك هتبدأ ،االختبٚر ىهٔبَ هْٚ ،ٍٕسك من ؿريٛ

 حٔٚتك ذم أصٔٚء خسٚرة وتتَبل افَدر دجريٚت تسِم إٕك وتَرر وراه ومتق

 روحك ختع وضٚؿٜ صٌف ،ٜٔحََٔ أصٔٚء وتهْع ٍٕسك تُسٛ ظنٚن

 فو ،جٚي وافع ةبُر بغ واألمل اخلوف بغ مًِق ٍٕسك تسٔٛ يٚ وظَِك

 ٜٕٚمِٔ فُْٓٚ ؿهرة أو ضويِٜ تُون ممُن حُٚيٜ هتبدأ ٕٝا تُون اخست

 أي بدون تبدأ حٔٚتك حُٚيٜ وتسك ظْٔك هتٌّض ،كٔف مبٓرة بٖصٔٚء

 إلٕك ظِٔك ؽريبٜ ىهتبَ دي ادرحِٜ ،افًِغ خوؾك بسبٛ أو مْك ٜمَٚرٕ

 من خٚرج افع افىٍل ،اجلديدة حلٔٚته بٔستًد افع ىٍلاف زي ظٚمل ىهتبَ

 ظِٔك هتًدي ـتر مواؿف من ختتٚر هتبدأ ،احلٔٚة ْورف ورايح افرحم طِّٜ

 فُن ،وأمل وخوف حرة نٚمِٔ ،صًٛ ىهٔبَ االختٔٚر هْٚ ،ٕذارإ شٚبق بدون

  ربك من إصٚرات نٚمِٔ ىهٔبَ حََٔي االختٔٚر ،صٚحي هُٔون ؿِبك

 هُٔون وؿتٓٚ ،ادجٓول ختتٚر ىروهت ـتر وأوؿٚت يسٚظدك ظنٚن فك بًتٓٚ

 ذم هتتوه ،فوصٚفك ،فَربك يرجًك ظٚيزه، فٔ افتسِٔم ؿِبك يًِم ظٚيز ربك

 وبغ حٔٚتك ظوامٔد هتد ممُن إٕك بغ اختٔٚرك مرحِٜ ذم ،بٚفذات دا وؿٝاف

 ،فٍىرتك هسجع ،مزيف تُون ٕكإ وبغ ٍٕسك تُون ٕكإ وبغ حريتك
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 ،صًٛ اختٔٚر ـل ذم ،خىوة ـل ذم هٔب هتنًر ،جْبك ربْٚ برمحٚت هتحس

 ذم هٔدخل ،هٚديٜ وروحك مسِم ؿِبك ىهتَِ ،أصٔٚء ظن ختع ـل ذم

 أدوات ىبَته ،ىريقِف ويرصدوك هًِّٔوك ربْٚ من ةٖمُٚؾ ٕٚس حٔٚتك

 ،وافتَبل نٚبٚألم مًٚهم هتحس ،روحك وتْور ٍٕسك تُون إٕك ذم فٔك

ا من كوهٔنوؾ فٔك ٕٚس أؿرب هُٔون  حٚالتك ـل ذم مًٚك ىهٔبَ ،جوَّ

 دٚ ربْٚ برمحٚت هتحس ،بٖدواته بٔدظّك ربْٚ وهُٔون متَبِْٔٓٚ همَّ  ،ادتَِبٜ

 أو حٔٚتك ظوامٔد هتد مٚ يوم ،روحك ذم تًِم حزن حليٚت ظِٔك يًدي

 كئهدو من هتستٌرب ،شٚظتٓٚ إٔٝ تبَى إٕك شبٔل ذم مْٓٚ جزء

 ٕور إػ ،نوشُ إػ ةحر من حٚفك ؿِٛ ربْٚ إن من هتستٌرب ،وتسِّٔك

 أحداث فكل هٔحه اجلديدة حُٚيتك ذم مٚر ٕٝوا ،روحك جوا يّق

 من هتخٚف ،ادٚيض ذم هتٍُر ،ادستَبل ذم هتٍُر ،مْٓٚ هتخٚف ٜؽريب

 فُن مرهق ىبَٔه ،فك بٚفْسبٜ الختٔٚرف رئٔسٜٔ شّٜ ىهٔبَ افسدد ،احلٚرض

ادتبًسة  أجزاءك هتجّع ،مْك ىؿوأ ىهتبَ بهرتك ،هٔدفك ؿِبك وؿتٓٚ

 ـل ومع ،جديد من حٔٚتك هتهْع ،افسدد هٔخف ،احلرة هتَل ،جواك

 نٚيب ،مالحمك ظذ نيبٚ ،سأـ يْور ؿِبك ،سأـ يسُن ؿِبك بتحهل ٜتٍهِٔ

 ؿلأ من برؿصافع  ؿِبك ظذ نٚيب ،حٔٚتك ذم حٚجٜ فُل صٌٍك ظذ

 بتِف ٜٔاحلََٔ وحٔٚتك صح مُٕٚك ذم إٕك بتحس ،حر إٕك بتحس ،حدث

 افع افْٚس ،حََٜٔٔ ظالؿٚت حٔٚتك ذم بتهْع ،حََٔي إٕسٚن وتًٔش

 حُٚيتك تٍٚصٔل تًّل إٕك وتسٚظدك وتْورك بتدظّك افع افْٚس ،صبٓك

 بىل إٔٝ هتُون هْٚ ،جديدة وتربٜ خمتِف صًور ذم مًٚهم يوم ـل
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 ٔٚةاحل ،ٚٓدمٚه صًورك وؾٚهم حََٔتٓٚ ؾٚهم إٔٝ ،بسشّٓٚ إٔٝ ،حُٚيتك

 وشط ذم ،روحك يتخِل ٕورك ،خمتِف صًور ـل ؾٔه بتختٚر ـْز فك بٚفْسبٜ

 ساظٚت ،جواك براـغ هتالؿي ،بتتخبط روحك هتالؿي ربك من ؿربك

 احلََٜٔ بغ ،وافٌِط افهح بغ ،هتًٔنه وافع هظٚين ـْٝ افع بغ ةرتـ

 ،ختىٔط ؽر ومن مْك ةرادإ ؽر من اختٔٚرك ذم وافَٔغ افنك بغ ،وافوهم

 هتختٚر ،بهرتك هتختٚر ،صوتك تسّع إٕك هتختٚر ،فربك ؿِبك هتسٔٛ

 هُٔز جواك افسالم وؿتٓٚ ،هتسُن ا،هتٓد روحك وؿتٓٚ ،وترجًٓٚ ؾىرتك

 هتٔجي حليٚت ظن ةظبٚر هنٚإ حٔٚتك ٜحََٔ هتنوف وهْٚ ،يوم ظن يوم

 حليٚت ة،احلر من رء ظِٔك هتوؾر ٍتٓٚصم  فو ٜوحُّ رشٚيل تًِّك

 ،حٔٚتك ذم وجودهٚ فٔك ربْٚ هديٜ ىهتبَ ٜ،افًتّ برؽم جواك تْور هتٔجي

 وهتحس هتٍٓم ،جٚي افع من خوف بسٔط حتدي بٔٓٚ تًٔش إزاي هتتًِم

 ،بَِبك ترشم مْك حمتٚج ،ؿِبك تسّع إٕك مْك حمتٚج ،ممتًٜ رحِٜ ٔٚةاحل نإ

 ة،ربـ ـٕٚٝ جواك ِّٜواف مٚ ـل نإ هتًرف ،صجٚظتك مْك حمتٚج إٔٝ

 ؿِبك صوت ختٚرا ٕٝا بس ،ظتّتك ويْور ـزأ هُٔون ،هٔيٓر افْور مٚ ـل

 فربْٚ افِجوء ضًم شٚظتٓٚ هتدوق ،ربك مع ظتّتك حليٚت تًٔش تًِماو

 ألٕه بٔه ؿِبك ظِق إٔٝ بس ،خمتِف وإحسٚس ةبِذ ةمر ـل ذم بُٔونافع 

  .اجلديدة جْتك ذم افوحٔد افىريق ىهٔبَ
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 جــــواك الـكنــــز
 

 موٚء ئًٚصٔ حْٔٓٚ شساه ِك،داخ إػ ؾَط وتْير رء ـل يسُٝ هْٚ

 ـل ظن ابًٔدً  وتسٚؾر بداخِك تهّٝ ،كبٚفْسبٜ ف مبٓم وفُْه ،به تنًر

 ،افسٚضع افووء هذا من ارويدً  بستَ أن حتٚول ،فروحك ُِٜٓاد ؿٔودك

 وفُن ؛هو مٚ تًرف ال ؾٖٕٝ ،حْٔٓٚ كُِتّي ؾخوؾك ،امسددً  ةخىو تَدم

 حْٔٓٚ ،خٔوضه أول وتالمس اجٔدً  تتامشك ًِكدم بداخِك هبجتهو صدته

 ٍٕسك ظذ تتًرف حْٔٓٚ ،أخرى حٔٚة بداخِك ينُل خرآ ضًاًم  تتذوق

 ،ادحَِٜ افىٚئرة افروح فتِك صتٔٚقٚب شتنًر ،درهبام اؾسق نٚظٚصَ ُٕامٖوـ

 فٔٓٚإ تتّْي إٔك تًرف مل اصورً  فسشم احلََٔي ظٚدك إػ شتٖخذك افتي تِك

 ،جديد من فتحٔٔك بداخِك بٚفًٚصٍٜ وتنًر شتتبدل ،ءر يأ ؿبل

 ظذ حتٚؾظ زافٝ مٚ إٔك رؽم ،منتًل خرآ نوبسُ كؤهدو ٔتجددش

 يتوؿف ،إٍٔٚشك خاليٚ ودمددت ،بداخِك حدث مٚ بًد اخلٚرجٜٔ صورتك

 مع احلََٜٔٔ صحبتك تبدأ ادِّٜٓ افهٌرة بتٍٚصِٔك إٔٝ ىوشتبَ افزمٚن

 .ٍٕسك حََٜٔ وفُْٓٚ افِحيٜ ذات ذم ومٗدٜ ادذاق ممتًٜ وفُْٓٚ ٍٕسك

 ،هتَبِٓٚ ،ظٔوبك هتنوف ،حََٔتٓٚ ظذ ؾٔك حٚجٜ ـل هتنوف هْٚ

 يأو حِوة بًغ ٍٕسك هتنوف ،شًٚدكوإ ٕجٚحك ذم مَٚئس حطهت
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 افوؿٝ مرور مع ،مْٓٚ خِصتهت صوائٛ ،هتٌرهٚ ؾٔٓٚ جبٚكٚظ مش حٚجٜ

 ؾٔهٓٚ بتًرؾ ٍٕسك مع يوم ـل ،جديدة مٌٚمرة ضريَك ذم جئبٔ يوم ـل

 موؿف ـل من ؿٚشٜٔ حليٜ ـل ذم ٍٕسك ظذ ٓونبت ،حََٔي وصٚل بٔحهل

 وترجع تٌرك ظنٚن فٔك افُون رشٚيل هتنوف ،ؿِبك ظذ صًٛ

 ءر يأ ظن هتبًد ،ؿِبك حيرك ممُن يهإو يهإ ذم ممٔز إٔٝ هتًرف ،فٍىرتك

 بنُل ممٔزاتك هتنوف ،ـٚمِٜ حََٔتك هتنوف ،إحسٚشك ذيٖي ممُن

 حتبٓٚ إٕك هتتًِم ،وهيٚاوتد تسًّٓٚ إٕك هتتًِم ،ٍٕسك مع هتتُِم ،دؿٔق

 ٕكأل تْورهٚ هتتًِم ٔٚةاحل أحداث من مرهق هتُون مٚ يوم ،جديد من

 مهٚحٛ ٕٝاو تكحٔٚ ذم هتّق خٚصٜ بٔك، شحريٜ ايررز ظٚرف هتُون

 ٕٝاو ،حِوة بًغ صٚيٍٓٚ ٕٝاو ،ؾٚمهٓٚ ٕٝاو ،واحد يوه ٕٝاو ٍٕسك

 ،شًٚدتك هتهْع ،ٍٕسك هتِٓم ،ٕٝأ هتُون وهْٚ ،ؾٔٓٚ صوائٛ ـل ؿٚبل

 أبواب تٍتحته افستٚرة وتنٔل ؿِبك ظذ من افساب يْزل ودٚ ،روحك هتْور

 رء ـل ،بٔه اختَِٝ افع جواكافع  بٚفُْز ُٖٚؾتهت هْٚ ،فَِبك احلٔٚة

 هتٌر حداثٖب هتتحرك حٔٚتك، هتتجدد خاليٚك ،ؿِبك ،ظَِك ،هٔتحرك

 ضٚير إٕك هتحس ،حََٔتك يبَى ظنٚن هٔيٓر جواك وافُْز هتْور ،افواؿع

 ،مًك رء ـل نإ هتحس ،ب٘يدك شًٚدتك ظذ هتدور ،ينٚت مُِوت ذم

 زي ىهتبَ وؿتٓٚ ،ظْك حٚجٜ ـل ؿّٜٔ هتًرف ،حََٔتك وتِّس هتنوف

 ،حٚجٜ ـل بتحٛ ،مْىِق ،شًٔد ،حر ىهتبَ ،فٍىرتك هسجع ،ضٍل
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 بتواجه مرة ـل ذم بُْٔم مٚ خٚصٜ ظنق حٚفٜ هتهْع وهْٚ ،ٍٕسك ،حٔٚتك

 من خِقتهت ،ٓٚٔف بًنَك جديد من هتحٔٚ ،ظِٔك ؽريٛ أو مٗمل حدث

 ذم حٚجٜ ـل ذم هّٔق ظنق ،افسحر زي أروع وصًور خمتٍِٜ بروح جديد

 ممُن حليٜ ـل ذم ،بتًِّه رء ـل ذم حٛ حليٜ هتًٔش روحك ،حٔٚتك

 إزاي هتًرف ،ٍٕسك ذم هتتحُم ،بهّتك ظِٔٓٚ هتؤف ظِٔك تًدي

 ظذ تسٔىر وإزاي بٔٓٚ تتوٕس ياواز وهيٚاتد تَدر وإزاي سأـ تْورهٚ

 هتحس مرة ـل ذم وإٔٝ حليٚت، ىوأؿس حليٚت أمجل مًٚه هتًٔش ،خوؾٓٚ

 ،ََٔياحل ـْزك ظذ ،بهّتك ظذ فك ورٚهٔن صوتك ،أمل ؾَدت إٕك

 ـٕٚٝ فكل بتحه حٚجٜ أي نإ هتًرف ،رمٚداف حتٝ من تَوم هٔخِٔك

 هتخِٔٓٚ ،جواك هتٍول ،إٔٝ تُون ظنٚن ،ُْزاف ِّعي ظنٚن حتهل الزم

 بُٔز ـْزك مرة ـل ذم ،خمتٍِٜ بحٚجٜ مرة ـل ذم جديد من وهتبدأ تًدي

 بس هْٚ ،ٍٕسك من جزء ىهتبَ وإٔٝ مْك جزء ىبَته حٔٚتك ،وبُٔز

 إٔٝ فع وصوفك بدايٜ ،هلٚمكإ بدايٜ ،ََٜٔٔاحل رحِتك بدايٜ ذم هتُون

 تًنق هٔخِٔك ،بْٔٚديك ،جواك هٔبَى هْٚ ٔٚةاحل ظنق ،ظنٕٚه اختَِٝ

 .بتٚظك احلََٔي ًٚملاف ذم ٕىالؿكا ٍ ىهٔبَ ،ادختٍِٜ حٚالتك وـل ٍٕسك
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 يوصلك الذي الخيط
 خفـية رسائـل

 الحقيقــــة

 

 أن تنًر ،فٔهإ حتتٚج ـْٝ كإٔ تنًر مٚ بداخِك ويتُون ؿِبك شْٔبض

 من ؾَط إٔٝ ظامؿكٖب افتحرر من صٔحٚت تْىِق ٜ،مُتِّ اآلن أجزاءك

 ك،حالمأ ذم ٜمِحَ وفُْٓٚ ٜرأَ ظغٖب ظٚدك شتنٚهد ،إٌٔٚمٓٚ يًرف

 ـل ظذ تتًرف أال حْٔٓٚ ادحتّل من ،ظِٔٓٚ حتهل أن دون مالحمٓٚ شتَرر

 ٜممتزج وـِامت افداؾئ شُوٕك ٜؿّ من شتبٓرك ؾحٚالت ٜ،ادختٍِ حٚالتك

 ؿِبك وأن افًٚمل متِك ٕكٖـ حْٔٓٚ تنًر ،بٖـِّه افُون ذم تْؼه برحٔق

 ال مْٚضق إػ أخرى ةمر بك فِٔحق ؾَط تذوؿه خٚص ٕوع من ًئٚدؾ يًتك

 شٚضركٖب ممزوج صّٝ وفُْه وتهّٝ تسُٝ ،بداخِك ًٔئٚص ظْٓٚ تًرف

 ـل يسُٝ ،حريتك ٜبداي ظن ٚمًًِْ  يتهٚظد تراه ،إٍٔٚشك تراؿٛ ٜ،اخلٚص

 فُْك ،احلََٜٔ ترى ال دمًِكو بك تتالظٛ ـٕٚٝ افتي أؾُٚرك حتى ،رء

  .أخرى مرة مْك إتزاظه ظذ يَدر أحد وال افتحِٔق ىمًْ تذوؿٝ اآلن

ا  ٜظٚمِ جوا ـٕٚٝ عاف ؾُٚراأل حتى ،حٚجٜ ـل يسُٝ أبدٔه دمٚؽك جوَّ

ا وبتحِق بتْور بهرتك ،ؿِبك ظذ من ةشتٚر تْزل ،ذيط زي  مُِوتك جوَّ

 ،فٍْسك فوصوفك اخلٔط بدايه بٔبَى اود ؿوي بٔه تتّسك ،اخلٚص
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 ،خٔوط ،حٔٚتك أظامق ذم ةصٌر صبٚبٔك جواك تٍتح أبتبد ،حلََٔتك

 ـل وراه هتّق ،هٍْٔذهٚ ظَِك ،بٔحسٓٚ ؿِبك إصٚرات ،مواؿف ،رشٚيل

 جواك ٕور مٚ ـل ٜ،احلََٔ خٔط ورا متق مٚ ـل ،ٍٕسك أـس تهدق مٚ

ا كئأجزا مع ،ٍٕسك مع ىوتبَ بّٔالك  ،ؿدامك واَح افىريق بتنوف ،جوَّ

 بٚحلٔٚة وإحسٚشك بُٔز صٌٍك ،جواك من بٔبَى هدؾك ،بتبٚن رشٚفتك

 ،حٔٚتك ذم ظِٔك بًٔدي رء يأل ادالحظ زي ظٚمل بتُون إٔٝ ،بًٔال

  طٔح وشط ذم ٜمُتوب ٜرشٚف ،هتَراه ـتٚب وشط فكٜ جٚي ٜؿوي ٜرشٚف

 وروحك صدؿٓٚ وؿِبك ظِٔٓٚ بهٝ ظْٔك ٜرشٚف ،صٚحٛ هلٚش مٚ

 ،احلََٜٔ ٜبداي بتنوف وؿتٓٚ خٔط بُّٔل وخٔط ليرشٚ ورا ليرشٚ ،حستٓٚ

 ظذ بٔجري وؿِبك ،بتْور روحك وؿتٓٚ ،ضريق ٜبداي ،احلََٔي افًٚمل ٜبداي

 وخٔوط ليرشٚ مِٔٚن هتخِٔك ـتر مواؿف ،ٍٕسه مهدق بَِٛ افدٕٔٚ

 ،هتٓدك ،بىكخهتِ مواؿف ،بَِبك وتنوؾٓٚ حتسٓٚ ٕكإ ظِٔك حلََٔتك

 ذم فكٜ جٚي رشٚفٜ ظّقأو ٜحُّ ىؿوأ هتنوف وراهٚ من بس ،هتٌُك

 تِك من تخرجش" ـِبش ـل من روحك حترر ظنٚن بس ادحدد وؿتٓٚ

 بتتًرف وـٖٕك إٔٝ روحك "إٔٝ كؤأجزا مًك ،ٍٕسك ومًك ادواؿف

 ٜتٕٚٔ مواؿف هتحس ،شٚمًٓٚ ـْتشٚ م ،مهِتٓٚأ ـتر افع ٜاحلََٔٔ ٍٕسك ظذ

 إٔٝ تٍٚصٔل ٜمِٕٔٚ ٜ،وحُّ ٜرمح رشٚيل ٜمِٕٔٚ جديد من روحك هتحٔي

 ٕىالقواال ٜبٚحلري ممزوج بنًور ٜتٍهِٔ ـل ؾٔٓٚ وظنٝ بروحك صًْتٓٚ

 افدٕٔٚ أبواب فك وهتٍتح ضريق ظذ هتدفك ،حََٔتك بٔٓٚ وتهدق هتسّع



 

66  
  

   

 ربك من وؿرب وٕس ذم وؿتٓٚ هتًٔش ،فك ينٚور ؿِبك مٚ زي وهتًٔش

 حٔٚة ة،جديد ةوحٔٚ ٕور ومتالك تتجدد جسّك ذم ٜخِٔ ـل شٚظتٓٚ وـٖن

ا واحتبسٝ تًٔنه اَىريٝ ؿْٚع أو زيف أي ظن ةبًٔد ةحٔٚ ٜ،حََٔٔ  جوَّ

ا وخالك ا ،براك ؾىرتك ،برَّ  ذم هتنك وؿٝ ظِٔك جئهٔ ،ٍٕسك برَّ

 مِكأ ذم ة،اجلديد تٍٚصِٔك ذم هتنك ،حٚجٜ ـل ذم هتنك ،كتحََٔ

 مش إٕك هتحس ،هتخٚف ،هتختٚر ،افوِّٜ وشط والدتك ذم ،احلََٔي

 ،واألرض افسام وبغ احلََٜٔ تهدق ظٚرف وال فسجْك ترجع ظٚرف

 ،ؾراحكأ ،ٕكاحزأ ،حٔٚتك ،ٍٕسك هتَبل ،افًالج هتختٚر ،افَبول هتختٚر

 هْٚ ،أـس وهتَبِٓٚ أوَح ٍٕسك هتنوف ،جواك بىٜخادِ أجزاءك هتَبل

 ٜ،مرحِ بُل ،ؾٔٓٚ مٚ بُل هتَبِٓٚ ،رشٚيِك هتسّع ،حََٔتك ٜبداي ىهتبَ

 ووؿتٓٚ وؿوتك حََٔتك هتَبل ،وافٖٔس األمل هتًٔش ،وافٍرح األمل هتًٔش

 تُون ظنٚن ،ضريق أول ذم ،خٔط أول ذم مسُٝ ىهتبَ دي ٜافَْى ذم بس

 ذم متق ظنٚن ،حََٔي تبَى ظنٚن ،فٍىرهتٚ ترجع ٍٕسك ظِنٚن ،إٔٝ

 إن فك ـدٖهٔ ؿوي وحدث ةصٚرإ ـل ،ظِٔه هٔدفك ؿِبك ،احلََٔي ضريَك

ر ةحِو رشٚيِك دٚ ،دورك اود مُٕٚك دا  يوحتٔ تٚين من جواك هتْور ةومم

 ٜاحلََٔٔ وٍٕسك ،إٔٝ تبَى هٔخِٔك ،جواك ىهٔبَ صٌٍك وهْٚ ،روحك

 .حٔٚتك حلََٜٔ هتوصِك

 

 
  



 

    67 
 

 

 تلاحقـــك أصــوات
  

 ؾٔٓٚ ترى ،خٚص ٕوع من ختبىٚت بك فتحدث بداخِك ؿويٜ ظٚصٍٜ تٖيت

 سددت ظَِك ظذ خمتٍِٜ ٌٕامت هلٚ متًددة بٖصوات تالحَك افُبرة خمٚوؾك

 من اهلروب حمٚوفٜ تْٓٚر ،رء أي يسًك ال ،َٔق افًٚمل ـٖن تنًر ،اـثرً 

ٔ   روحك ختسق افتي األصوات تِك  أو اخلٚصٜ ضّْٖٕٔته فتخىف ٚتدرجي

 بَوة دمذبك وـٖهنٚ تًَِٝ اهلروب حٚوفٝ ـِام فُْك ،افوٚحُٜ ابتسٚمته

ٔ   ؿوتك تٍتَد ،ٕحوهٚ  من ـلآتت ٕران بداخِك تنتًل ٜ،ادَٚوم ذم ٚتدرجي

 ،أماًل  ترى ال ،رء فُل افْٓٚيٜ وـٖهنٚ افًٚمل تنٚهد ،ادستسِّٜ روحك

 ظِٔك ،أخرى مرة رء ـل يتوؿف ،بداخِك احلٔٚة ٕبض يهّٝ ظْدهٚ

 ؛أخرى مرة تٍنل ؿد فُْك ،افْجٚة ذم أماًل  ًَٔف خٔط بٖي افتّسك

 .صٚمتٜ وروحك مستُِٜٓ ؾىٚؿٚتك

 ذيط مِٔون جواهٚ دمٚؽك افوؿٝ ضول ،حٔٚتك ضريق ذم مٚر

 وؿٝ ذم ،حزٕك وؿٝ ذم ،ؾرحك وؿٝ ذم ،حٔٚتك ذم حٚجٜ ـل بٔسجل

 نوافسُ مًْى ،افسالم ىمًْ ؾٚؿد ،حمٚس تٍول ،ؿوتك وؿٝ ذم ،ًٍَك

 تَرر مٚ يوم ،أـز بٌظٜ جواك صٌٚل وذيط ـتر دواير ذم ِفتب ،جواك

 أصوات ،رمحٜ بدون بتٓٚمجك أصوات هتالؿي ،ٍٕسك تسّع ،تبًد ،تَف
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 بتوؿف ،حرـتك بتنل أصوات ،رمحٜ ؾٔٓٚشٚ م ،دكٗوت روحك بتْٓش

 من شف ذيط بٔبَى بس توؿٍٓٚ بتحٚول ،مْٓٚ هترب بتحٚول ،جواك احلٔٚة

 تزيد مٚ ـل أـس هترب مٚ ـل ،بتسًّه ـْتشٚ م ٕٝا مٚ ـس من ٜ،افرـْ ـس

 ،وأـس أـس بتستِٓك ضٚؿٚتك مٚ ـل ،أـس بتزهق روحك مٚ ـل ،أـس جواك

 تواجه إٕك ،تنوف إٕك ،تسّع إٕك دمز ،بتَل مَٚومتك ،بتسِم هْٚ

 ومًٕٚٓٚ روحك مُِبش صوت ـزأ بتُون افع احلٔٚة من افًٚبرة خمٚوؾك

 من ،افدٕٔٚ ؾرحٜ من ًٕٓٚٚم ،احلََٜٔٔ افِحيٜ تًٔش هنٚإ مًٕٚٓٚ ،تتٍْس هنٚإ

 من ،ادستَبل من خٚيف صوت وراه جئبٔ ،جديدة ذوق حليٜ ـل ذم ملأ

 من خوف ،بٔٓٚ متًِق حٚجٜ أي هتٚخد هتٔجي حليٜ ـل من ،جٚيٜ حليٜ ـل

 ًٍَٜٔ حٔٚة ذرة ـل بَٔتل ،بًٔال صوتك ،جٚي افع من واخلوف ،احلٔٚة

 وافًَل فِروح موت ،ٍٕس ؽر من ،روح ؽر من ظٚيش كٚخمِٔ جواك

 تبَى ؾُٚركأ أصوات تًال مٚ ـل ،تنده جواه تٍول بوِّٜ بٔحس وافَِٛ

 ،ٍٕسك حتٚرب بتخِٔك ،جواك ىبتَو دي األصوات ،حٔٚتك ذم َِك

 تدور بتخِٔك ،ٍٕسك وتٍَد ؿّٔتٓٚ وذم ؾٔٓٚ ثَٜاف تٍَد بتخِٔك ـتر أحٔٚن

 ذم بْٔٓش صوت ـل يوؿف ،يٖشك يوؿف ،خمٚوؾك يوؿف دفٔل ظذ

 وبتالؿٔك حٔٚتك ٜمواجٓ ظذ ؿدرة ظْدـشٚ م ،مىٍي بٔخِٔك ،روحك

 مٚ ـل ،ؿوهتٚ جواك تزيد مٚ ـل أصوات تهدق مٚ ـل ،ؾٚيض إٕك حتس

اإٕك  حتس مٚ ـل مًٚهٚ تْزف روحك  ،هلل بَِبك بسوح ،َِّتك جوَّ
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 هتالؿي بَِبك ؿوي هتَرب ،هٔٓدي ح،افكي نوافسُ ظذ هتْٚدي

 ىهتبَ ،افرمٚد من ؾٔٓٚ ّٝؿم  افع حليٚتك هتٍتُر ،افْجٚح هتالؿي ،اخلالص

 ،تواجه تَدر إٕك هتهدق ،صجٚظتك هتهدق ،ٍٕسك هتًرف ى،أؿو

 هتٍٓم بَربك ،ظِٔٓٚ وهتسٔىر وهتَِِٓٚ صواتكأ هتسّع ،ٍٕسك هتنوف

 ادتِخبىٜ حلٚالتك ٍٕسك تسٔٛه ،فكٜ يٚج ـٕٚٝ ؾُرة ـل ،صوت ـل

 من جواهٚ يدخل افْور ختع مٚ فٌٚيٜ تسٔبٓٚه ،تتخبط روحك تسٔٛه ،جواك

 إزاي ،افَرب ضًم حيس وإزاي يَرب إزاي يتًِم افَِٛ مٚ دحل ،تٚين

 وتهْع بَِبك وحتس ظَِك أحداث ظذ تسٔىر هتتًِم ،ربه رمحٚت يستَبل

 من وافع بُرة من ختٚؾشٚ م ،بٚفِحيٜ تستّتع هتتًِم ،احلِوة تٍٚصِٔك

 من بتحس روحك مرة ـل ذم نإ وتًرف مْك بَربه حتس ظنٚن احلٔٚة

 ،ؿوتك ؿبل بوًٍك وهتٚخد وحبك وؿّٔتك ٍٕسك هتًرف مًٚه ،جديد

 ،ٔٚةاحل ٍٕسك هتًِم ،ْورف َِّتك هتحول ،جواك وحتسٓٚ رشٚفٜ هتنوف

 ٕٚس هٔدخل ،مْك هّٔق األمل مرةو هتستسِم ومرة مرة هتتوجع ٍٕسك

 تروح ممُن ،أحالم مُٚهنم تْور تدخل وٕٚس ،أظذار ؽر من متق ـتر

 افٍرص وال أحالمك ٕتشٚـ مٚ هنٚإ هتًرف افوؿٝ هًٔدي ،دمٔشٚ م ؾرص

 ٔجئه ،حهِٝ حٚجٜ ـل ظذ ؿوي ربك وهتنُر ظِٔك هتِٔق ـٕٚٝ دي

 خَِتٓٚ ٕٝا افع وبحٔٚتك افهٌرة بتٍٚصِٔك مستّتع ؾٔه ىهتبَ وؿٝ

 جواك افوؿٝ ٍٕس ذم بس رايض ىوهتبَ ٕٚؿهك افع ظذ هتبص ومش

 أصواتك وؿٝ ٔجئه َهوبر بتتّْٚهٚ افع فِحٔٚة توصل كٕإ صًِٜ
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 مش ،وهتٖٔس بتٚظتك مش هنٚإ هتحس وافدٕٔٚ هُٔز، خوؾكو هتالحَك

 مٚ أول بس ،تستسِم إٕك ؽر يهإ تًّل ظٚرف مش وهتُون ،ٍٕسك من

 َِّٜ هْٔور مرة ـل ذم هروح فُِريم يِجٖ ٕهإ داياًم  ظودته ٕٝا مٚ زي ؿِبك

 ظنٚن جٚي ـٚن ظبكٚت وـٚن حهل وافع أحذ جٚي افع نإ هتحس ك،جوا

 شٚظٚت ،هلٚ مستًد تبَى الزم ـْٝ ـتر حِوة تآمٍٚج فك هتَدم حٔٚة

 ،بٚفدوامٜ هتحس شٚظٚت ،هتٍرق مًٚك بٌظٜ اتًِّتٓٚ فو صٌرة دروس

 بًِٔٛ ضٍل هتبَى شٚظٚت ،شبٛ ؽر من بٚفٍرحٜ هتحس شٚظٚت

 ٕهإ ،فٍْسه يسّع حمتٚج ،نٚمأ حليٜ حمتٚج نٕٚسإ هتبَى شٚظٚت ،بجْٚحٚته

 دا بُل حتس مٚ يوم افْٓٚيٜ ذم بس ؿٚد افُالم ـٚن مٓام ويسًّٓٚ يًرؾٓٚ

 بًٔرف نٕٚسإ بجد إٕك ،حي إٕك اظرف ،ََٜٔاحل مْتهف ذم إٕك اظرف

ا من األمل يىرد إزاي بًٔرف فُن يتٖمل وبًٔرف بٚفدٕٔٚ ويستّتع يٍرح  هجوَّ

افع  واألصوات اهتد هْٚ افًٚصٍٜ جديد من روحك ؾٔٓٚ تجددت ةمر وـل

 ؽر من جديد حِم هتحِم ،ظِٔٓٚ تسٔىر هتًرف ،تَل أو ختتٍي بتالحَك

 ذم حٔٚة ظنٚن بٔجٓزك ـٚن ربْٚ بتًرف ،حريٜ ٜٕٚمِٔ حََٜٔٔ بحٔٚة خوف

 .صدق ٕٝا بس ،احلََٜٔ جْٜ ظنٚن ادتًٜ ىمْتٓ
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 الخلاص تتمنى نفس
 

 مالمح ؾٔٓٚ ترشم ،امتالـٓٚ ظذ سارإ دون ودكاتر افتي احلُٚيٜ هنٚإ

 مع افىريق ٕختٚر مرشوم ؿدر ـٖٕه ،واحدة هنٚيتٓٚ فُن خمتٍِٜ بدايتٓٚ حُٚيٜ

فُن  بًٔد من فْٚ تِوح صورة هنٖٚوـ ادحتومٜ بٚفْٓٚيٜ درايٜ ظذ ٕبَى إْٔٚ

 ممْوع اإلصٚرة ـٕٚٝ فو حتى ،توؿف دون افدخول ظذ إسار بداخِْٚ بَىي

احتوٚن  إػ حتتٚج ٕدوب من ؾحٔٚته افوحٔد افَِٛ ذفك من االؿساب

 .احلزين افَِٛ ذفك به مر مٚ ويادٔف صٚدق

 ،جٚي افع وحتٔي ؾٚت افع ظذ تىٔٛ حِوة فُِّٜ احتٔٚج جوإٚ بٔبَى

 فُن بسٔىٜ تُون ممُن تٍٚصٔل ينٚرك خمتِف بنُل وٕس حمتٚجغ بْبَى

 ؿِٛ حمتٚجغ بْبَى َٕوهلٚ ظنٚن بس ًِّٕٓٚ ظٚيزين ْٕٚإ بْحس شٚظٚت

 بْبَى ،احلزيْٜ افِٔٚيل وطالم األيٚم ؿسوة من جوإٚ ٜتوه من ظِْٔٚ خيٚف

 ظنٚن ؿِبْٚ ٜدؿ شامع مع ٕىر بتخِْٔٚ افع ،خٚص ٕوع من شًٚدة حمتٚجغ

ٚ إٕه ٕتٖـد  ـل ينٔل حد ٕسٔٛ ،ؿوي ًَٚف ىٕبَ حمتٚجغ بْبَى ،صٚحي فسَّ

 جوإٚ من مرة ألول ًٕٔش ظٚيزين ىٕبَ ،نٚأم ذم ْٕٚإ ظٚرؾغ بْبَى ،حٚجٜ

 األيٚم مع ،ٍٕسْٚ َد وشٚظٚت افدٕٔٚ َد افوؿٝ ضول افع حٚربٜاد ْٓيوٕ

 احلٔٚة ظنٚن ـتر بحٚجٚت ًٕوَٓٚ ولٚبْح ،جوإٚ بتزيد احتٔٚجٚتْٚ يوم ـل
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 بٔبَى ،صًورٕٚ بٔتخْق ،جوإٚ بُٔز احتٔٚجٕٚٚ يوم ـل مع ،تتًٚش تستٚهل

 مالمح فوشٚ م اخلالص وظنٚن اخلالص ؾبٔتّْى يتٍْس ظٚيز ،يىِع ظٚيز

 ادخْوق اإلحسٚس مًٚه هٔىِع وؿتٓٚ ،فْٔٚ مرشوم ضريق ذم جئي ممُن

 اختالف مع ،نوبٚفسُ وحيسسْٚ جوإٚ ويايد حلون حمتٚجغ ىوهْبَ

 يأو وإحسٚشْٚ ْٕٔٚٚوأم حالمْٚأ ٕبْي افنخهٔٚت واختالف احلُٚيٚت

 يهدق افَِٛ بْخذ ،ظٚيزيْٓٚ حْٚإ بهورة هبْنوؾ دايرتْٚ يدخل صخص

 دا ـل، اخلالص ظنٚن دا ـل ،سًٚدةٚفب روحْٚ بْوهم ،حََٔي مش إحسٚس

 إصٚرات فك يدي ممُن صوتك ،جوإٚ ويايد واحلون ّعتي افَِٛ ظنٚن

 حمتٚج إلٕك ؟فٔه ظٚرف ،مُّل تٍول وممُن احلََٜٔ فك تبغ ظنٚن نٚهتب

 افْٓٚيٜ ظٚرف ٕٝاو احلُٚيٜ هتخِص ،جواك يداوي وحون ويايد ؿِٛ

 ٕٝا افع هٍٚتاف أـس تِبس بٕ٘ك حُٚيٜ تٖخر بتحٚول ـْٝ ،زمٚن من

 تتوجع مرة ـل ذم ،ٍاب ذم تًٚؾر تٍول إٕك ،ومهك أـس وتهدق ٚظٚيزه

افع  افِحيٜ تٔجي مٚ دحل يوم ظن يوم يزيد ،جواك وجًك حٚبس بتٍول

 افتٍٚصٔلو افْٓٚيٜ وبًد وحُٚيتك ومهك من بتهحى ،برؾض ؿِبكؾٔٓٚ 

 إٔٝ ،بًّٚؾرتك أصاًل  ـٕٚٝ افع كذـريٚت ظذ وأدك جواك احتٍرت افع

 بتًرف ،صٚدق ؿِٛ حمتٚج ،روح حمتٚج ٕكإ ٍٕسك وبغ بْٔك بتًسف

 ـٕٚٝ ظديتٓٚ دمربٜ ـل ذم احتٔٚج ـٕٚٝ منٚظرك ـل نإ وبتًرف احلََٜٔ

 ىوبتَِ أـس حتتٚر ،حٔٚتك ذم افوحٔدة ؾوِٝ أو اتُررت ،صٌرة أو ـبرة
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 فُن ؿِبك ينٚت هتٍتح مش إٕك ٍٕسك وبتوظد واحتٔٚجٚتك ًٍَك صوت

 افوٚيع وحِّٓٚ شْدريال حُٚيٜ تبدأ بتِّسك جديد بٚب دؿٜ أول مع

 ظٚرؾٜ هنٚإ مع خمتِف بوجع حُٚيٜ ـل من بتىِع ٕٚس هؾٔ ،جواك ينتٌل

 روحٓٚ هُّٔل افع ذم بطيبٚف ٜ إيهحمتٚجهي  أـس بتًرف ٕٜٚٔت ٕٚس هنٚيٜ

 زايا بتًرف ،احتٔٚجٚهتٚ ظذ تسٔىر إزاي بتتًِم خٚفص ٕٜٚٔت وٕٚس وؿِبٓٚ

 يٍول ؿِبٓٚ ظنٚن مْٔع حٚجز تًّل وإزاي صحٔح فىريق ٚوتودهي تهٚحبٓٚ

 احلٛ بغ يٍرؿوا إزاي يتًِّوا الزم ـِٓم نإ احلََٜٔ ،هو مٚ زي مْور

 مْك جزء يبَى حٛ وبغ حتٛ إٕك بغ ؾُرة ظذ ؾرق ؾٔه أصل ،وافًنق

  افىريق ذم جٚي حد يأل بتىِع احتٔٚج تبَى منٚظر بغ ،روحك ومن

 ـتر هٔيٓر ألٕه احتٔٚجٚتْٚ ٕهٚحٛ ْٕٚإو نااالتز وبغ يستحَٓٚ يُوٕشٚ م

 ظنٚن بٓوفكٔهٔج ربك ،افسيٚق هتًرف وهْٚ ،ًٍَك وؿٝ ذم ٚخهوًص 

 حون بغ ةسًٚدافو اخلالص هتحس افٍْس ،األرض ظذ تهجْ يوريك

 ٕورٕٚ يّال حٔٚتْٚ ذم موؿف من حهل ؾراغ ـل يّال وؿِٛ ،ويداوي يىبىٛ

 ٕحس حمتٚجغ ـِْٚ ،ودؾٚ وحٛ شُون حليٜ بْحتٚج ـِْٚ ة،وشًٚد وأمل

 هنٚإ واثَغ نيديإ بغ ْْٔٚٔظ ٌّٕض حمتٚجغ ،ـِْٚ جوإٚ بّٔنى بٚحلٛ

 إزاي اتًِّْٚ مٚ بًد حتى وٕوًف ةثٌر ظْدٕٚ هٔحهل ،فدٕٔٚذم ا هتسْدٕٚ

 ولٕٚح ؾرصٜ، ٚوٕديِٓ ٚبٔٓ وٕحس ٕٚسًّٓ بْٖٕٚ احتٔٚجٚتْٚ ٕهٚحٛ

 وصبه خالؿْٚأ وصبه صبْٓٚ بْٚس حٔٚتْٚ ذم هتيٓر ةحِو بْٚس ًٕٚوَٓ

 بْىِٛ دٚ بتٔجي ،بدظٚئْٚ بتٔجي ةحِو ٕٚس ،روحْٚ ٕسْد ِّْٚبًٔ ربْٚ ،روحْٚ
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 يستحق فَِٛ افوحٔد افسالح همَّ  بُٔون ؾًاًل  ،احتٔٚجٚتْٚ ظذ يَويْٚ ربْٚ من

 ٜ،احلََٔٔ ةاحلٔٚ متًٜ يستحق، ويتَدر حيٛ يستحق ،واألمٚن ٜوافرمح ةافسًٚد

 ٜـِّ ـل ذم حََٔي صًور يستحق ٜ،حََٔٔ ٜحُٚي جواه يُون يستحق

 ذم ،تِوين أو تزيغ ٜحمتٚج مش أظامق من ًٜٕٚب ألهنٚ َِٛاف تىر ةوٕير

 نٚظِن احتٔٚجُم ذم حبوهٚ ،ٍٕسُم ؿوي حبوا ة،احلٔٚ ؿوي حبوا ٜافْٓٚي

 ٜاحلََٔٔ حُٚيتُم ظٔنوا ،أحالمُم وظٔنوا ُْٔمٔظ ؽّووا ،بؼ مٕتا

 .حٔٚتُم هتْور يوم ٔجىٔه
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 ــــزاناتال نقطــــة
 

 بغ ختتٚر ،األرـٚن مُتِّٜ ةـهور واَحٜ األصٔٚء ؾٔٓٚ ترى بدايٜ َٕىٜ

 تنًر افذي بوفِٓر شتوصِك أهنٚ تًِم فُْك ة،واحد متٚهٜ ادتٚهٚت مجٔع

 ألؾُٚرك ااشتَرارً  أو ٚخوؾً  يُون ؿد ،ؿِبك رضبٚت تتهٚظد هْٚ ،اآلن به

 فٍْسك فتوع ٍٕسك تواجه ،صديد نٚب٘تَ خمتٚرة اآلن أصبحٝ افتي ادزدمحٜ

 ،واخلوف افسًٚدة بغ مزدوجٜ بٍْس خمتٍِٜ بدايٜ وتوع حدث دٚ ٜمرحي هنٚيٜ

 ٕكأ تنًر ـْٝ مٚ يُّل هْٚ ،افُون هذا ذم رء فُل ادالحق افيل وـٖٕه

 ظن ؾُٚركأ تَف هو، مٚ تًرف ال رء ظن افبٚحٞ إٔٝ دائاًم  ،بدوٕه ٕٚؿص

 تتذوق أن ظذ ويسٚظدك إورً  كٗيِّ ذيك ظن تبحٞ ًٕٚ ٚأحٔ ،مالحَتك

 بام تسده أن حتٚول ،األيٚم مع يتسع ؾراغ وبداخِك تبحٞ تيل ،احلٔٚة ضًم

 مُتّل ؽر رء هْٚك أن تنًر هُذا تيل وفُْك تًٍل أن تستىٔع

 .اتزإك فبدايٜ شتهل هْٚ ،بداخِك

 حليٚت سأـ أحداث وهتٌر ـتر مواؿف هسشم حُٚيتك ضريق ذم

 ؾوؿتك تٚج دٚ حليٚت ،وروحك ؿِبك ٕورت ظِٔك ظدت شًٚدة

 ،حٛ حليٚت ،وصٚل حليٚت ،ٕدهٚشا حليٚت ،احلٔٚة مًْى وظِّتك

 ذم بٔٓٚ وحٚشس ظٚينٓٚ ؾوِٝ أـس وشُك ـتر دواير ،نٚجْ حليٚت
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 بٍراغ حمسسٚك ـٚمِٜ مش حٚجٜ ؾٔه نإ حٚشس ـٚن ؿِبك ،حُٚيتك وشط

 توهتك هلٔٛ ظذ تدور ؿررت مٚ يوم متوؿًٜ مش حليٜ ذم ،جواك ٜوتوه

 بدأ ظَِك هتالؿي ،احلََٜٔ فك ـنٍٝ بهرتك هتالؿي ،ربك هٔسٚظدك

  إٕك وهتًرف بنجٚظٜ هتَبل ،احلََٜٔ دًرؾٜ األشئِٜ بّاليغ هيٚمجك

 مش ظْٓٚ تًرؾه ـْٝ افع ـل نإو مغ يه تًرؾشٚ م ،ٍٕسك تًرؾشٚ م

 إٕك أجزتك ظِٔك افزمن من توافٝ حُٚيٚت ٕتٚيٟ ـٕٚٝ دي بتٚظك

 ضريَك بسشم افوؿٝ ضول رشٚيل ،بٔٓٚ منآوت ظْدك ـتر أوهٚم تهدق

 مٚ يوم حمبوب مش إٕك صدؿٝ ،ٍٕسك ظن ـتر حٚجٚت فكل وبتَو

 رشٚفٜ بُل دا فكل بٔوص ،وجودك راؾوغ فٔك ٕٚس أؿرب نإ حسٔٝ

 إلٕك مٗذيٜ منٚظرك نإ صدؿٝ ،روحك بتحٍيٓٚ مبٚذة ؽر أو مبٚذة

 إٕك صدؿٝ ،تدؾْٓٚ إٕك ؾَررت ظْٓٚ ؾٔٓٚ تًزَّ  مرة ـل ذم ىبتتٖذ ـْٝ

 دي بَٔٝ حٚجٜ ذم ؾنِٝ إٕك ظذ فك تٚج رشٚيلمٚ  يوم ؤًَف ؾٚصل

 بٔتَٚل افع ذم ؿّٔتك نإو وتَدير حٛ تستٚهِشٚ م إٕك صدؿٝ حََٔتك،

 وؾَدت وأدك خوؾك صدؿٝ ،جواك افوؿٝ ضول موجودة ؿّٔتك نإ مع

 دؾْٝ ،ٍٕسك دؾْٝ صدؿٝ مٚ وبًد صدؿٝ ،احلٔٚة مواجٜٓ ذم صجٚظتك

 ؿًْٜأ تِبس ؾوِٝ ـزت ومٓام اتٌرت مٓام ،تَِٚئٔتك دؾْٝ ،جواك حبك

 مرور ومع ،ينٚت مٗذيٜ رشٚيل أي ظْك تبًد ظنٚن ،افوجع من حتّٔك ظنٚن

 وحِم ،بتٚظك مش ضريق ذم منٔٝ ،ؾىرتك ؾَدت ،ٍٕسك ؾَدت افوؿٝ
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 وأيٚم مهىًْٜ وؾرحٜ ،صبٓك مش وٕٚس ،حٔٚتك مش وحٔٚة ك،حِّ مش

 حتط مٚ يوم ،هتواجٓٚ ٜمواجٓ أصًٛ ـٕٚٝ هْٚ ،فٔك روح أي ؾٔٓٚشٚ م

 افع ٔٚةاحل ظذ بتدفك افع ؾىرتك وبغ احلََٜٔ وبغ صدؿته افع بغ ٍٕسك

 إٔٝ تٍهِٜٔ بُل إٔٝ تبَى ظنٚن ؾُٚركأو ٍٕسك تحٚربه هْٚ بجد،

 وهتنوف هتَع افستٚرة هْٚ ،حٔٚتك ذم ـٕٚوا افع بًغ مش بًْٔك صٚيٍٓٚ

 ب٘يه مٔزك ربْٚ هتًرف ،مغ إٔٝ هتًرف ؿوتك هتنوف ،اهلٚئِٜ ؿدراتك

 ٕكٚأم رةيدا ابرَّ  وتىِع خمٚوؾك وتَِل ٍٕسك هتحٚرب ي،ظٚد مش وإٕك

 افع يهإ بسببٓٚ تًرف ظنٚن حٔٚتك ذم ـتر دمٚرب وهتخوض وهتجرب

 ،بٚفتجربٜ خمٚوؾٓٚ ظذ هتتًرف ،ٚهتٚجاحتٔٚ بّٔال افع هيإو روحك بٔحرك

 صدؿته زيف ـل هتزيل ،بٔٓٚ وهتتٖثر ٍٕسك هتهدق بس شٚظتٓٚ هتٍٓم

 ،جواك شواد َٕٚط صٚيف وإٔٝ وصز ٜبرمح ٍٕسك مع هتتًٚمل ،زمٚن

 فِْور هتىًِه، ؾٔٓٚ احلِو ظٚرف َٝٔب ٕٝاو وثَٜ بٍخر مًٓٚ وهتتًٚمل

 ةاحلِو وأجزاءك ٍٕسك هتَبل ،حوافٔك افع ويسًد يسًدك ظنٚن

 ـل ذم ظِٔك هٔيٓر ا،د تستحق هنٚإ منآهت ،هتَدرهٚ ،هتحبٓٚ ،وافوحنٜ

 ؿِوب ذم هتحس أمل ـل ذم ،مْك ٜضٚفً صوت ٕزة ـل ذم ،بتَوهلٚ ـِّٜ

 هتحٛ ،احلرة بروحك ٕٚس ظٔون ذم ظجٚبإ ٕيرة هتنوف ،حوافٔك

 دوايرك هتهْع ،بطيبٚف زيك ويَدروهٚ هٔحبوهٚ حوافٔك وافع ٍٕسك

 ،ٍٕسك إٔٝ تًرف مٚ يوم هتيٓر ،صبٓك ىهتبَ ،ظالؿٚت من اخلٚصٜ

 خيِوك هٔحٚوفوا ،ؿِبك تٗذي ـِامت هتسّع ،فٔكاحو افع من َٕد هتسّع
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 هتهدق مش بس هتزظل ،حََٔتك ظٚرف هتُون ٕٝا بس صبٓٓم مزيف

 افىٍل وزي وؿٚبِتٓٚ تٓٚٔوحب ظرؾتٓٚ ،بٔٓٚ وآمْٝ ٍٕسك صدؿٝ إلٕك

 ،تَع مٚ ؿبل ُٕسٚرواال ٜاهلزيّ ٜؿٚبِ روح ة،حر بروح ةاحلٔٚ ذم مٚر هتُون

ا متبَي زيف أي مًٚك ينٔل وحََٔي جديد بنُل بتَوم ةمر ـل ظنٚن  جوَّ

 اخلوف ،وحٔٚتك بتٍٚصِٔك ٜجمْوٕ ىهتبَ روحك ،افدٕٔٚ هتحٛ ،ٍٕسك

 ،شالمك ،ٕكوشُ ،هدوئك حليٚت مْك يٌق يجٔهٔ ٍٕسك اجوَّ  افع

 ،ٍٕسك ظن صدؿتٓٚ ٕٝا افع حََٔتك ،بهرتك صوت ،ؿِبك صوت فُن

 هتًدي ٜخمتٍِ مراحل حٔٚتك هتنوف ،ٓٚظِٔ وهتسىر وؾكٚخم هتٓٚجم

ا ٜبّروٕ ،شتسالمٚب ـِٓٚ ٚبٔٓ  ،ظذأ ٜمرحِ بسوح ٜمرحِ من بتىِع ؿِبك جوَّ

 بٔبَى دكأ ،ؾٔك بٔجري ةفِحٔٚ ظنَك ،بتْور روحك ،أـس بٔهدق ؿِبك

 . جواك افع نااالتز ٜفَْى هتوصل بس وؿتٓٚ ٜاحلََٔٔ ٍٕسك بتًرف ،مٗؿٝ
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 غربلة
 

 بدايٚت من أصوهلٚ تًود أن يُّن ،ادًتٚد من أضول احلُٚيٜ شتُون هْٚ

 ،متْٚؿوٜ منٚظرك ،مْك تسحٛ روحك ،أـثر وؿهص ـثرة حُٚيٚ ،بًٔدة

 بغ وساع خْٚق ،األمل ةرثـ من يْزفو متجّد ؿِبك ،ؾٚرغ إحسٚشك

 مْك تبَى مٚ ـل احلٔٚة وتهٍي ةبًثرم كؤأجزا تبَى ،وهُذا وظَِك ؿِبك

 أخرى مرة إٔٝ تُون حتى ـثًرا تتخبط ،ظْك حتى وافًزفٜ بٚفتٔه فتنًر

 .بداخِك رظٝزم  ضٚدٚ افتي افسوداء افْدوب تِك بدون وفُن

 هو بس ،ؾٚـر مش أو ؾٚـر شواء ،ظنتٓٚ ـترة حُٚيٚت ظن ظبٚرة ؿِبك

 سجلتب إحسٚس وـٚمرا جواه أرصٔف ،صٌرة ٜتٍهِٔ بُل حمتٍظ بٍٔول

 افَِٛ األوؿٚت من وؿٝ ذم ،مْك درايٜ بدون ،مْك إرادة بدون حٚجٜ ـل

 ؛ختٔٚركٚب مش ٌربِٜاف وؿتٓٚ ،حر يبَى ؿرر ،جواه محل ينٔل ،يرتٚح بَٔرر

 إٔٝ يُون مٚ وؿٝ ،تداشتٍْ ضٚؿته ُونتب َِٛاف مٚ وؿٝ بتٔجي افٌربِٜ

 ،ظَِك ،جواك رء فُل مرهق رء هي مٚ ؿد ظذ ٌربِٜاف ،مستًد

 بتيٓر منٚظر ،حٚجٜ ظْٓٚ ظٚرف ـْتشٚ م حٚجٚت جواك ٍتحبت ،منٚظرك

 مرهق بتبَى ،ؿِبك ذم هصٚيِ ـْٝ محل من خٚيف ىوتبَ بٔٓٚ وحتس ؿدامك

 حٚجٜ ـل بس هترب ظٚيز بتُون ،بتخٚف هْٚ ،افوؿٝ ضول ومستْزف

 تًٔش بٌربِٜ فٍْسك بتسّح افوؿٝ مرور بًد ،فٌربِتك تستسِم بتجزك
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 افع وجروحك أدك من بتىٓرك هي مٚ ؿد ظذ ،مٗدٜ هي مٚ ؿد ظذ ،ؾٔٓٚ

 افسْغ ضول جواه صٌٚفٜ ؾوِٝ ،بٔٓٚ حمتٍظ ؾول ؿِبك فُن ،ٕٚشٔٓٚ ـْٝ

 ،خمتٍِٜ نابٖفو هتُون ٔٚةاحلو ،ِّٜواف مُٚن هٔدخل افْور هْٚ، ؾٚتٝ افع

 تُِم،هت منٚظرك ،بٔٓٚ وتستّتع هتتِذذ بتحسٓٚ ـْتشٚ م حٚجٜ ـل

 إٔٝ هسشم جْٜ، احلٔٚة هتنوف ،جواك هُٔز واحلٔٚة بٚفدٕٔٚ إحسٚشك

 ضٚير هتخِٔك تتوؿًٓٚ ـْتشٚ م مٚـنأ هسوح ،هتنتٌل بوصِتك خىواتك،

 شواء وافيروف موجودة تحديٚتاف ٍٕس حوافٔك ىهٔبَ ين،ٚت مُِوت ذم

 وتستّتع تًٔش تًرف بَٔٝ إٔٝ ،اتٌرت إٔٝ إٕك هتًرف ،أل وال اتٌرت

 دٚ حُٚيتك ـٕٚٝ ودي ،يوم ظن يوم بتُز جواك ريٜاحل ،حٚجٜ بٖبسط

 ٕرجع بَى تًٚل ،ظتّٜ مُٚن ْوراف دخِٝ ٌربِٜٚفب ،فٍْسك تسّع ؿررت

 وٍٕتح ظامؿكأل ٕروح تًٚل ،بًض مع افٌربِٜ شوا ؤًٕش صويٜ فورا

 افبٚب فَْٔٚ دورٕٚ بًدمٚ ،مٍتٚح حمتٚجغ ٕدخل ظنٚن ،األشود افهْدوق

 براحتْٚ ٕدخل هتخِْٔٚ منٚظرك ،زمٚن من ادٌِق فهْدوؿك افٌي

 ،ؽربِتك فرحِٜ واشتًد ظْٔك ؽّض ،بْٔٚ يال تًٚل ن،ـام وٌٕربِه هْدوقاف

 ،نٚظركد يافٌ بٍّتٚحك إٔبد بْٔٚ تًٚل، افْور صبٚبٔك تٍتح ٕكإ اشتًد

 تًرف ًٕٚ ٚأحٔ ،ظِٔك ؽريبٜ بّنٚظر حٚشس ٕٝاو ـدا ؿبل ٍٕسك ؿٍنٝ

 إٔٚ ،وحدة ظذ مِل ظذ حزنب ،بؤق ،بخَْٜ إحسٚس ،أل ًٕٚ ٚوأحٔ تٌٍهٚ

 وبتُون ابُد بْحس ـِْٚ ،ظرؾٝ ينإ تستٌربشٚ م ،ـتر بتَول إٔٝ شٚمًك

 صويٜ ٌٕوص بَى تًٚل ،ظْدٕٚ مْىَي شبٛ هلٚشٚ مو رةتـ دي نٚظراد
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 نٚظراد تًرف جربٝ أو ؟ـدا حٚشس فٔه ٕٝا ٍٕسك تسٖل جربٝ ،جواك

 عاف افَديّٜ حُٚيٚتك من برشٚفٜ يٜجٚ ممُن مش ،؟يهإ تَول ظٚيز جٚيٜ دي

 بس ،ينٚت منٚظر وحتس صويٜ فورا ٕرجع بَى تٔجي مٚ ،ٕسٔتٓٚ ٍٕسك إٔٝ

 ممُن إٔٝ ،هٔسٚظدك خمك ختٚؾشٚ م ،احلُٚيٜ أصل ٚمًٚه تٍتُر ولٚح

 ،ؾٔه بتتُِم ٕٝا افع افٍْس حتى بٔسجل وؿِبك واظيافال ظَِك نأل ٕسٔٝ

 هْٚ وجٚي ؟ـدا حٚشس فٔه إٔٚ هو ،ينٚت ٍٕسك اشٖل وارجع بس اشسخي

 أمل منٚظرك زادت أو حدث اؾتُرت شواء طٓر افع ـٚن ٚأي   حرضتك ؟فٔه

 بتخرج ٕكٖوـ ؿوة بُل ظٔط ،تًٔط ظٚيز ،جواك من حررهٚ ،تىِع خِٔٓٚ

 أي ضِع ،اتُِم ،اـتٛ تٍرغ ظٚيز ،ؿِبك ظذ اهلوا مْٚؾذ وشدت شْغ ـتِٜ

 افْسٟٔ خاليٚ دمدد هنٚإ فٌربِتك اشّح ،جواك حل ضريَٜ ـٕٚٝحٚجٜ 

ا بَى دخِْٚ ،جواك ا جوَّ  هتٍٚجئك ؾجٖة هتيٓر ـتر حُٚيٚت ،األظامق جوَّ

ٚ هنٚإ  ىتتٍٚد هتحٚول ؽربأ ؿهص ،دفوؿتي فٌٚيٜ ظِٔك ثرةٖم فسَّ

 همأ هتُون هنٚإ أوظدك بس وضويِٜ ؿهرة تبَى ممُن رحِٜ ٚ،مواجٓتٓ

 ذم تِف وهتٍول حََٔي ىهتبَ مٚ ظّرك ؽرهٚ من إلٕك حٔٚتك ذم رحِٜ

 هتختٚر ،حٔٚتك ذم هلٚ تًرَٝ ـبرة أو صٌرة خبىٜ ـل مع أدك دواير

 هتسِم يوم جئهٔ اهلروب ؿررت ؾِو ؿرارك ـٚن ٚي  أو ادواجٜٓ أو اهلروب

 خروج ـل ومع ،براك وتىِع تْىق دٚ الإ هتسٔبك مش منٚظرك ألن رايٜ

 افدٕٔٚ ومع ٍٕسك مع هتتهٚفح ،حٚجٜ ـل ؿهٚدهٚ جددتهت ادُبوتٜ إٍٔٚشك

 فُن ظدت اشود شحٚبٜ هنٖٚوـ نـام هي ٚمًٚه هتتهٚفح ،أوجٚظك ومع
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 ادسٔىر هْٚ إٔٝ ،بجد نٕٚسإ بَٔٝ إٕك اظرف بس شٚظتٓٚ ،روحك َِّٝ

 إٕك بستٌرب ـٕٚٝ افع شِوـٔٚتك ،ًٍٕٚالتكا ،منٚظرك ،رء ـل ظذ

 ،مستّتع تبَى هتًرف ،حتديٚتك وشط ذم جوا من هٚدي هتبَى ،بتًٚمِٓٚ

 من هتٚخد ،هتُزهٚ مش وؿتٓٚ وهتٚخد حٚجٜ ـل هتًدي ،تًٔش هتًرف

 ؿوي وهتحبٓٚ إٔٝ ىهتبَ ى،ؿوأ بنُل ينٚت فك ؾتىِع وحٔٚتك ظّرك

 إصٚرة هتستَبل ،فِىريق رجًٝ ،احلِوة ؾىرتك رجًٝ بُدة إلٕك بنُِٓٚ

 حتى حِوة حٚجٜ بُل هٔحس ؿِبك ،متجدد وؿِٛ رأَٜ بٍْس حُّٜ أو

 ىهتبَ ٔٚةاحل ،حهلافع  ؿد ظذ صٌر هُٔون وزظِك صٌرة ـٕٚٝ فو

 ؽربِتك فك ِٝؿم  مش ،خمتِف ٕوع من تآمٍٚج فك هتبًٝ وافدٕٔٚ حذأ

 ،موؿف صًٛأ إػ موؿف بسطأ من ،ٓٚٔب ٝيمر حٚجٜ ـل من تىٓرك تٚج

 وشط ذم جديد من هتتوفد ،ؾٔٓٚ تًٔش مرة أول ٕكٖـ افدٕٔٚ هتستَبل

 .افبحر موج زي شٚـن هتبَى ،حتديٚتك

 ربْٚ من هبٜ فكٜ جٚي هتُون مرة ـل بس ـتر ؽربالت بٔك هتًدي

 بُل متسك ،حٔٚتك من خمتٍِٜ درحِٜ بًدهيٚ واشتًدمن بدايتٓٚ،  ؾحسٓٚ

 ذم هتيٓر حِوة بْٚس ؿوي متسك ،ظِٔٓٚ اشتّر ،ـِّٓٚ ،بتحبٓٚ حٚجٜ

 بَِبك هف وروح ربك من ؿوي ؿرب ،بسالم تًدهيٚ هٔسٚظدوك افع حٔٚتك

 هٔسِم وؿِٛ جواك ىهٔبَ افسُن ،ؿهٚده جواك افع ـل وضِع وئَْك

 .اظساض بدون ؿوي
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 شبهك اللي عيش
 

 تريد ،افَٚد افًٚمل ذفك ظن ابًٔدً  هترب أن تريد ،فِواؿع ٜمَٚرب حليٚت

ًً  تريد ،ؿسوة بدون أدك حتتوي ٚؿِوبً  حْٔٓٚ  وينًل ،افداخل من ينبٓك ٚواؿ

 ،إٍٔٚشك وتِتَط تسَط األوهٚم من بحر ذم ٜافٌٚرؿ افدٕٔٚ هذه هدمٚ محٚشك

 مع تتنٚبه أرواح وشط ذم ٍٕسك دمد ٜؾٚرؿ حليٚت ذم حٔٚتك زجٚج حترك

 كؤأجزا حْٔٓٚ تتجّع فٗفٗ ـحبٚت مًٓٚ تتٖفق ،متُِٓٚ افتي افروح تِك

 تِك يْٚشٛ بام رء ـل تًٔش ٕكأ حْٔٓٚ تًِم ،ٕرإك وشط ذم ةادبًثر

  .األوهٚم ظٚمل ذم ةاحلٚئر افروح

 داياًم  بتٍٚجئْٚ ٔٚةاحل ،حٔٚتْٚ وؾرحٜ ؿِوبْٚ إٔغ يتنٚبه ،حُٚيتْٚ تتنٚبه

 حٚشٔسأو احلٔٚة تًِّْٚ حٚشٔسأو افسحٚب ؾوق بْٔٚ بتىر ٖحٚشٔسب

 ـل وذم ،موؿف ـل ذم ،حٚفٜ ـل ذم بْتنٚبه وـِْٚ ،ؾْٔٚ وجع بتداري

 ٕدم ٜحلي ،بْٔٚ وحٚشس ؾٚهم ؿِٛ ؾٔٓٚ حمتٚجغ ىٕبَ أمل ٜحلي ،إحسٚس

 حمتٚجغ ىٕبَ ملأ حليٜ ،حيُم مٚ ؽر من ويسّع حيتوي ؿِٛ ؾٔٓٚ حمتٚجغ

 ؿِٛ ،جديد من تِّع ختِٔك روحك مع وٕس حليٜ ،بٍرحٜ ٕحس ؾٔٓٚ

 ـل ذم نوشُ إػ بٔحتٚج افَِٛ ،افهٌرة كوتٍٚصِٔ ٕورك صٚيف جْبك

 افتٍٚصٔل وـٖن روح ٜٕٚؿه ٜاحلُٚي وـٖن مرتٚح مش بٍٔول بٔدور ةمر
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 هيون افع يدورظذ ؿِٛ وبٍٔول بتًدي وتٍٚصٔل بتٔجي تٍٚصٔل ،ادمّدت

 بٚفوٕس يىّن حمتٚج ة،احلٔٚ ويدهيٚ تٍٚصِٔه ينٚرـه افع ظذ بٔدور ،وحدته

 ؿٔودك تىِق ٜحمتٚج بتبَى ٜجٚباإل ظنٚن تدور بتٍول ٜشئِأ ،احلََٔي

 هتَٚبل ٜ،حُٚي هتدخل ،وراهٚ هتّق ،هتيٓر ٜ،بداي َٜٕى داياًم  وهتالؿٔٓٚ

 ذم هتُّل ،مُٕٚك ذم هتٍول أو هْٚ هسوح ،مواؿف هتهٚدف أو بؼ

 بَٔٝ بٕ٘ك ،متحٚس إٕك هتحس ،بديل ظْدك مش داياًم  إلٕك ٜحُٚي

 ؿِوب مع ،صبٓك مش صخٚصأ مع مُّل تٍول ،اخلٚص ظٚدك ذم مًْزل

ا من بٔكخ صوتك ،حٔٚتك ذم التآ جمرد ،توٕسك وال بتِّسك مش  ،جوَّ

 ،حٔٚتك ،مواؿٍك ،صبٓك مش بتحسه رء ـل من اخلالص ظذ بْٔٚدي

 ،بتٍنل فُن ةبَو واؿعاف ذم ٜادتنبُ شِسِتك تٍك يوم ـل بتحٚول ،بٔئتك

 تتًٚمل ٜادزيٍ حُٚيتك ذم هْٚ ،وهْٚك هْٚ تبَى إٕك ؿرارك بتٚخد شٚظتٓٚ

 فو حتى ٜٕٚؿه حٚجٜ ؾٔه بتحس داياًم  ،إٔٝ تبَى مش ،روحك ؽر من ىوتبَ

 هبتهًْ ظٚمل ذم مًْزل وحٔد ٍٕسك مع هْٚك تبَى ،ظْدك ةموجود حٚجٜ ـل

 رهَتكأ ٜ،ادزيٍ ؿًْتكأ تنٔل ظٚيز بتُون ةمر ـل ذم هؾٔ بتٓرب إٝ

 ةمر ـل ذم ٜ،ادزيٍ حُٚيتك ذم تًٔش تًرف ظنٚن ظِّتٓٚ ،روحك رهَٝأو

 ؽر ظٚمل ،مُٕٚك ظذ بتجري ،بٔختل توازٕك ،ملٖبٔت ؿِبك بتَل ضٚؿتك دٚ

افع  ظذ فكل بَٔو ؿِبك ،وحدتك وشط ذم ،حرتك وشط ذم ،بتٚظك ادرئي

 ،حََٜٔ هتًرف ،ؿِبك هتسّع ،صبٓه افع روحاف ظذ بٔدور افَِٛ ،هحمتٚج
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 ،وصبٓك هش  ٚح ٕٝا افع هتًّل ٜ،ادزيٍ حُٚيتك هتوؿف حلََٔتك هسجع

 ،فُِون ضِبٚتك هتىِق ،ؿِبك ورا هتىر روحك ،صبٓك ٕٚس ظذ هتدور

 إٔٝ ،حٔٚتك ٜوصْٚظ فِحٔٚة صٌف جواك ىهٔبَ ،أـس ٍٕسك من هتَرب

 كءصٔٚأ ،حََٜٔٔ هتبَى حٔٚتك ،إٔٝ بتُون تٍٚصِٔك افوؿٝ مرور مع

 هتدب ،ؿِبك أوتٚر متس أتبد ألهنٚ تٚين بنٌف دٕٔٚاف تًنق هتخِٔك ٜادٍوِ

 افع ،تٍٚصِٔك ومع ٍٕسك مع ٜمِحّ هتُون ،حٔٚتك ذم رء ـل ذم ةاحلٔٚ

 ٜرواي ـل ذم ،فٔك ٜمِّٓ وفُن ٜبسٔى ىهتبَ تٍٚصِٔك ،مْك جزء هتُون

 ،وروحك ٍٕسك هتِٓم هتهًْه موؿف ـل ذم ،بتنوؾه ؾِٔم ـل ذم ،هتَراهٚ

 ظِّته وموؿف ةجديد ٜدمرب ـل ذم صٌٍك هتْنط ،جواهٚ ذـريٚتك هتحٍر

 حمتٚج مش ةافسًٚد من تىر خِٔكٔه بسٔط حدث ،اختٔٚرك من وـٚن إٔٝ

 هتَٚبل ،وتًِّٓٚ وتروح هتَرر شًٚدتك وشط تبَى ظنٚن ٜظئّ أحداث

ا من هتِّسك رواحأ ،صبٓك افع افْٚس وؿتٓٚ  ينٚرـك افع هتالؿي ،جوَّ

 وهتِّٓٓم ضٚؿٚهتم مْٓم هتستّد ،ٍٕسك هٕٖوـ مًٚه هتتُِم افع أجزاءك

 ينٚور ظنٚن شكٖوي َِّتك أوؿٚت ذم هْٚك هسوح ،ةاحلٔٚ ذم وهِّٔٓوك

 مًٚك ٕٚس ،َِّتك وشط من يىًِوك ظِنٚن ؾٔك حِو رء ـل ظذ فك

 ٕٚس ،ظِٔك هتحُم مش ٕٚس ،كءخىٚأ هتَبل ٕٚس ،ؾٔٓٚ إٔٝ ٜحٚف ـل ذم

 ،حسٚب بدون وؾرحك وجًك هتنٚرـك ٕٚس ،ـالم ؽر من هتٍّٓك

 ٕٚس ،جديد من تٚين وهتْورك مٚت رء ـل ؾٔك هتهحي ٜٔحََٔ ظالؿٚت

 وتْور جرحك هتىٔٛ ٕٚس ،وحتديٚهتٚ احلٔٚة َد ٍٜٕسٔ حواجز ىهتبَ
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 روح ؾٔٓٚ ٜظالؿ ،ٜحََٔ هتُون ٜمّٓ ظالؿٚت أو واحدة ٜظالؿ ،شًٚدتك

 هتحٛ ،حََٔي ؿْٚع أي ؽر من إٔٝ ؾٔٓٚ ىهتبَ ،وزيك مْك ،صبٓك

 ،حٚجٜ ـل ذم صبٓك افع هتًٔش ،ؿِبك يسْد افع هتالؿي إلٕك ًٍَك

 ـل بس ،إٔٝ ودسٚتك مْك ألهنٚ وحٛ بنٌف هتًِّٓٚ ةجديد تٍٚصٔل

 ممُن افع حزٕك حليٚت هتوؿف ،يدك٘ب ىوهتبَ ٜخمتٍِ ةبِذ هتحس يوم

 هتحبٓٚ ،ٍٕسك بَٔٝ إٕك ةمر وألول هْٚ هتحس ،دي وؿٚتاأل ذم ختسؿك

 وظن ظْٓٚ بٚفرَٚ صًور ـامن جواك هٔتُون ،تًنَٓٚ بجد هتًرف ،ؿوي

 تأبد إٕك هتحس إٕك ٜحََٔ ،يوم ظن يوم هٔزيد ،حٔٚتك وظن ٍٕسك

 رء ـل هتًنق ،افهدف هتتواػ ،تآمٍٚجفك  هتيٓر ،ربْٚ ٜجْ تًٔش

 فٍْسك خمتِف رء ،تٍٚصٔل أو موؿف أو روح ـل جواك ىهٔبَ ،صبٓك

 مِك ىهتبَ ةحٔٚ ،واإلحسٚس وافْوٟ افوظي من ٜخمتٍِ صٔٚءأ ،وحٔٚتك

 .بتحبٓٚ بَٔٝ إلٕك ؾٔٓٚ وحٛ بنٌف متّسك ٕٝاو يديكإ
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 فاشل نفسي فاكر كنت
 

 من خٚئٍٜ ،زائٍٜ ٜ،تٚئٓ ؿّٜٔ بال ٍٕسٓٚ وتنًر أمل من نئوت خمْوؿٜ روح

 وـٖن األمل ويزيد احلرة تزداد ،تآ هو ومٚ مٙ مٚ بغ حمهورة أو افزمٚن

 تْبٞ ،هٚئِٜ بٌظٜ افَٚع إػ ؾتْحدر ؾٔه مُٕٚك ترى ال ـبر ـٓف احلٔٚة

 ادحُّٜ افًتّٜ تِك خٚرج من افْور ويبًٞ رء ـل من ٚهربً  احلٔٚة داخل

 هٚئاًم  وتْىِق رء ـل فٌٔر ؾٔٓٚ يبَ دٚ ادَْذ افْور هذا مع افروح فتىِق

 ًَ  أوتٚر يالمس افذي ضريَٓٚ هي فسشم ؛توؿف بدون احلٔٚة تِك ذم ٚظن

 .افُون

 خَْتك هٚ،جوا حمبوس إٔٝ ،ـتر ظِٔك ظدت ،تُز ؾوِٝ ٜتوه

 تحٚوضكب َِّٜ ،ؾغ ظذ رايح ضريَك صٚيف مش ،بتُز توهتك ،بتزيد

 ممُن افع اإلجٚبٜ تالؿي بتحٚول جواك بتسدد وؾُرة شٗال ،مُٚن ـل من

 ،بتٓٚمجه ؾُٚركأ ظَِك ،راحٜ الؿي مش افع وؿِبك حرتك خالص تبَى

 الزم إٕك تَرر مٚ فٌٚيٜ ـدا تٍول جواك بتُز ؾُرة ،شٗال بٔجر شٗال هْٚ

 ظّلأ ؿدرأ إٔٚ تَول ترجع ،وبتيٓر صويٜ بتوَح افهورة ،اإلجٚبٜ تالؿي
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 ؟ؾٔٓٚ متّٔز ىبَأ ممُنافع  ٚجٜاحل هيإ ىتر يٚ ،؟يهإ ذم إٔجح ممُن ترى يٚ ،يهإ

 وتدور سأـ تتنتٝ بتخِٔك وفُْٓٚ تسٚظدك ممُن هنٚإ نٚتب األشئِٜ نإ مع

 ،حٚجٜ مُٕٚٔٚتكإ ظن ظٚرف مش إٕك تتهدم شٚظٚت ،سأـ جواك وتدور

 ؿدامك يبَى هْٚ ،ؿدامك ضًِوا افع ضريق ففاأل بغ بتختٚر ٕٜٚٔت وشٚظٚت

 ودمرب ادًرـٜ رضأ تْزل يٚ ،تتحرك مٚ ؽر من داومتك ذم تٍول يٚ ،حِغ

 إٔٝ وال صًور مِٔون جواك يبَى مْٓم حل أي اخست شواء ،حٚجٜ ـذا ذم

 هْٚ ،أـس تُز توهٜ ،تُز وخَْٜ بتزيد ؿِبك رضبٚت ،وال حٚشس ؾٚهم

 بس ،احلُٚيٜ ٕحُي بْٔٚ ويال اواهد بَى ظّٔق ٍٕس خد احلُٚيٜ، بدايٜ بَى

 من بتٍرح وؾىرتك َٕي ؿِبك ـٚن مٚ أيٚم من ،األول من هْجٔبٓٚ دي ادرة

 ؽر من دِٕٔٚف ؿِبك ؾٚتح ـْٝ ،افريٚح ٕسٔم مع اهلوا ذم ودمري حٚجٜ ؿلأ

 ذم موفود ضٍل ـْٝ ،مرارهتٚظذ  وتتٌِٛ وهتٚحال تستَبل ؿٚدر ،حدود

 ،مهومك وشط احلََٜٔ، بٔنوف ؿِبك ظِٔك افسْغ يبتًد ،احلٔٚة حون

 ،ختهُشٚ م حٚجٚت وشط ،صبٓك مش افع افْٚس وشط ،افزمحٜ وشط

 تىٓر حمتٚج إٕك فكل يَو داياًم  احلََٔي صوتك جواك يٍول شٚظتٓٚ ممُن

 افنجٚع ْوعاف من ٕٝا فو هْٚ ،احلََٜٔٔ حٔٚتك مالمح هتيٓر شٚظتٓٚ ،ؿِبك

 هتًِن ،هتتٍْض ؾىرتك بس ،ضريق ـذا ذم هتجرب افتحدي بٔحٛافع 

 ٍٕسك توصف وؿتٓٚ ذم ممُن ،دخِته ضريق ـل ذم هتُّل مش ،متردهٚ
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 ذم بٔوؿًك افع افٍخ ظْٚس اـتِّٝ ىتبَا بُد، بٍنِك وتٗمن بٚفٍنل

 ،منٚظرك ذم تبِد فكل بٔحه ،خٚص ٕوع من ؾراغ ،ٍٕسك جوا ـبرة حٍرة

 ساع ذم إٕك ََٜٔاحلو ظٚيش االشم ،حٚجٜ ظٚيز وال حٚجٜ ّكهي شٚبَٚ م

 بتحٚول ،وخمتِف متّٔز إٕك فكل بَٔو مْك جزء جواك يبَى ،ٍٕسك مع

 وتهدق حوافٔكافع  تهدق دٚ ُّلتب افٍخ خٔوط فُن ه،وتهدؿ تسًّه

 مواؿف فكل حيه ،ؾنِك ظذ ـدٖبت مزيٍٜ حٚجٚت نٚمِٔافع  افواؿع

 تٍول دٚ ؾنِك فك يٗـد ،تسًّٓم أو ٕٚس ظٔون ذم تنوف دٚ متًددة

 بتَرر ،حٔٚتك ذم اجد   ؾٚصِٜ َٕىٜ ذم مْك جزء يبَى مٚ دحل ؾنِك مهدق

ل بَٔوافع  جواك افع احلََٔي صوتك تهدق يٚ ،ؾنِك تهدق يٚ ،ختتٚر إٕك

 يبَى ،ؿرار تٚخد حمتٚج وإٕك بهّتك تنوف حمتٚج وإٕك ممٔز إٕك فك

 ذم ٕور َٕىٜ ظذأ إػ َِّٜ َٕىٜ من اخلروج زي ؾٔك جزء ـل ظذ صًٛ

 حتٚول مٚ ـل بَوة ٍنلافو بٚفوًف هتحس ،متُِبش إٕك بتحس ،حٔٚتك

 ٍٕسك تهدق إٕك حمتٚج ،مْك صجٚظٜ حمتٚج ،َِّتك َٕىٜ من تىِع

 ٔزكمت تُتنف إٕك دمزك ٔٚةاحل ممُن ،جواك افع احلََٔي صوتك وتَوي

ا وحتديٚت بٚختبٚرات وحتىك  افٍٚصِٜ افِحيٜ دي ُونت هتختٚر ،ؿِبك جوَّ

 هْٚ هتىِع ،َِّتك ابرَّ  وتىِع وصجٚظتك ٍٕسك دمّع مٚ يوم ،االختبٚر ذم

 ْٜاجل ذم هتًٔش ،ٍٕسك هتهدق يوم ـل ،جواك هتُز ،بهّتك مالمح
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 بٚفقء مْتٓي افٌر اشتّتٚظك ؿد ظذ مٓم ٔبَىه مش ٕجٚحك ،بتٚظتك

 هسشم ،وبتتْٚؽم جواك بتتهٚرع وهي ؿِبك بدؿٚت هتحس ،بتًِّه افع

 ؾٚـر ـْٝ تَول وترجع فورا ؼيطاف وترجع حليٜ هتَف وحٔٚتك حلْك

 متر الزم ـٚن ٕهإ وهتٍٓم حٔٚتك من ؾٚتافع  ـلظذ  هتبص ،ؾٚصل ٍٕز

 هْٚ ،توصل ظنٚن ظِّتٓٚ ٕٝا افع رحِٜٚفب بسطتهت ،جواك دي بٚفِخبىٜ

 حبٚطاإل ،بهّتك ذم حليٜ بُل مستّتع بَٔٝ إٕك ،ـْز مًٚك نإ هتًرف

 ىمتإ هتوصل هتٍُر مش ،فربك ؿِبك هتسِم ،وؿٝ جمرد ىهٔبَ ظْدك

 هتٚخد ،وبس إٔٝ بتٚظك ًٚملاف ذم هتىر ،فربك وتسِم هتتخبط ،وإزاي

 وتىِق رحِتك ذم هتبدأ ،جسّك ظذ وهيَّ  بىٚؿٚتك وحتس ظّٔق ٍٕس

 .حٔٚة يهإ يًْي وؿتٓٚ هتًرف ،خٚص ٕوع من ظٚمل ذم يسبح فَِبك نًْٚاف
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 خوفك ظلمة
 

 تنتًل افتي إٍٔٚشك خيْق ؿٔد ٕهٖوـ هب   تنًر ،ادمٚه ـل من يالحَك

 ،إتزاظه ظذ تَدر ال بداخِك مثبٝ وفُْه مْه اخلالص تريد ة،فِحٔٚ ٚصوؿً 

 يَف وفُْه هتزمه ؿد ًٕٚ ٚحٔأو ،فه االشتسالم ظذ كزوجي مْك يْٚل ؿد

 ،تىأ ممٚ ٚخوؾً  ،ادٚيض من ٚخوؾً  ؿٔده تٍك أن ىتتّْ حمر تٍُر بداخِك

 ويبَى مْك تتُّن حتى هادمٚ ـل من طِّتك وتالحَك وظِٔك مْك ٚخوؾً 

 .ادْىَِٜ حلريتك افوحٔد ادالذ هو ادواجٜٓ اختٔٚرك

 ٜومٚمَ وبدون بتٓٚمجك أؾُٚر تًشسب ،صوتك بٔدق ؿِبك مرة ـل مع

 ،بتُز أحالمك ؿدامك ،حريتك من جزء ٕهٖـ األمل ،اخلوف بتهٚحٛ مْك

 تْتٍض تَوم ،بتخرج ،خوؾك َِّٜ وشط ذم ىبتستخب شٚظٚت جواك

 حتٚول مٚ ـل ٜ،خٚص ةبنٍر ٜمٍَوف بوابٜ ذم تتهدم ةافَو ىوبّْتٓ هنٚٚظِن

ا افبدايٜ فَْىٜ وترجًك بتوًٍك مْٓٚ تَرب  ،خوؾك طِّٜ ظامقأ جوَّ

 ًٍَك ظذ ّردتت روحك ٝد ،بٚالٕتٍَٜٚ حتس مٚ ـل تْغا أو مرة بتحٚول

 أؿوى اشتسالم جواك بٔخع خوؾك من افتخِص ذم ؾنِك مل، أمرة ـل ذم
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 ذم وحتىك بتجزك ةاحلٔٚ نإ الإ ،مًٚه تتواجه مٚ ظّرك إٕك ؿرار بتٚخد ،فٔه

 ؿهٜ فٔه وفاخل نإ بتًرف ٜ،احلُٚي أصل هْٚ يُون ،مًٚه ٜؿٚشٔ ٜمواجٓ

 ٜمتنٚهب مالمح فٔٓٚ ٜوؿه خمتِف خوف ؾْٔٚ واحد فُل ،جواك اتزرظٝ

 مٚ دحل جواك يُز واخلوف شْغ تًدي ة،متٍرد ٜحُٚي أصل ذم وفُْٓٚ

 تسّع بتحٚول بس ،ٕور ؾٔه صٌر ٍداب ،مٍتٚح هلٚش مٚ َِّٜ تُون

 ظٚينٜ ظالؿٜ ؾَد ،ؾنل ،ًَف ة،افوحد من خٚيف ـْٝ إذا وتوٕسه خوؾك

 رايض مش ظٚينٓٚ ٕٝا افع حٔٚتك واختٔٚرات ؿرارات ـل ـٕٚٝ إذا ،جواك

 مش بس بًْٔك ٚصٚيٍٓ ؿدامك أحالمك ـٕٚٝ إذا ،مُّل دا برؽم ،ظْٓٚ

 هَبر بس خوؾك وصٚيف دكأ صوت شٚمع ـْٝ إذا ،فْورا تورهيٚ ؿٚدر

 فوش مٚ جوإٚ اخلوف ألن ختٚؾشٚ م فكل ؿوٚه مش وؿتٓٚ ،تٌُه ؿٚدر مش

 ىوبٔبَ ،مًٔٚد ؽر من جئبٔ حليٚت ىؿسأ ذم وهيٚمجْٚ ظِْٔٚ بٔسٔىر ،مالمح

 بٔٓٚمجك هو تٍٓم مْك حمتٚج ه،تهٚحب حمتٚج إٕك ُٜٚياحل ـل ،يّق صًٛ

 افع ُٜٚياحل أصل وتًرف يدكإ متد ،ادوجوع ؿِبك ظذ تىبىٛ حمتٚج ،فٔه

 ٕٚس وتَبل ملٖوتت تتوجع بتَبل ةافوحد من خٚيف ٕٝا فو ،جواك اتزرظٝ

 حمتٚج إٕك ،حُٚيتك أصل اظرف يبَى ،ؿّٔتك ظٚرؾغ وال صبٓك مش

 ٚمًٚه تًَد ؿٚدر ىوتبَ تسًّٓٚ ،وتَدرهٚ حتبٓٚ ،بٍْسك تتوٕس تًرف

 اجلزء ؾٔٓٚ وؿٚبل ؾٔٓٚ احلِو اجلزء تنوف ؿٚدر ،ظِٔٓٚ فوم ؽر من فوحدك
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 ترشمو تٍرحٓٚ زايا ظٚرف ،ظِٔٓٚ وحْغ   مًٚهٚ هٚفحتبت ،ظٚجبك مشافع 

 تستٚهل بس مْك وؿٝ تٚخد ممُن ،رحِتك دي هي ،جواك َحُتك

 بْٔك ؾراغ يّال حد حمتٚج ىهتبَ وال وؿتٓٚ ،مًٚهٚ نٚمٖب هتحس إلٕك

 ٜؾرح يّالهٚ حٔٚتك وهتخع ٍٕسك مع وحدتك صوت هتسُٝ ،وبْٔٓٚ

 فو ،حٔٚتك ٜهبج بتختٚر ،حر ىهتبَ ،حمتٚج ىهتبَ مش إلٕك ،وبس ملأو

 هتخبط ةاحلٔٚ ٕور تورهيٚ نٚظِن وتَوم ألحالمك هتْتٍض مرة ـل ذم إٔٝ

 بتوهم ـدا نٚوظِن ٜافبداي ٜفَْى وترجًك روحك بتوًف افع ٜبواباف ذم

 وراحتك ٕكٚمأ ةداير من تتحرك ظٚيز وال ،أحالمك ظٚيز مش إٕك ٍٕسك

 احلُٚيٜ أصل نإ اظرف ىبَيو ،بتٚظتك مش حٔٚة ظن بٚفرَٚ ٍٕسك وبتَْع

 افالواظي ظَِك ذم شْغ من تُون افع خوؾك حٚجز ذم بتتهدم إٕك هْٚ

 ؾُٚركأ ؾنل من اخلوف ورؾض ،ملأ منٚظرٍٕسك  تٌزي ؾوِٝ وإٔٝ

 وـل ظّٔق ٍٕس خد ،حتهل مٚ ؿبل ؾنِك ْٚريوهٚتٔش تنوف خِٔكٔب

 ذخ وؿتٓٚ ؾٓتٌُ ،ضريَك ذم بس األوػ اخلىوة تًرف إٕك ظِٔكافع 

 ينٚت وؿَِك خوؾك يىِع ممُن ،وؿتٓٚ وهتُّل بتٚظك ٚجزاحل ذم ـبر

 ٜاحلََٔ ْٚريوهٚتكٔش وختِٔٝ هوضّْت فٔه شًّٝ فو ةمر ـل ذم بس ،وتٚفٝ

 مٚ إٔٝ زي ،اخلوف وهٔتالر نٚاألم جواك هتزرع افوؿٝ ومع ا،هتٓد

 جواك وثَٜ مٚنأ زرظٝ افع َهبر إٝ هتبَى جواك اخلوف ةؾُر زرظٝ
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 ىهٔبَ جواك اخلوف هْٚ ٜٔ،احلََٔ منٚظرك همْ هتٍٓم ،افسٔستما ود

 هٔسٔبك خراآل ذم ،وتْٚؿنه وحتتويه هتسًّه كئويٍٚج جئي مل ،صٚحبك

 ومن ٍٕسك من حئّك بٔحٚول خوؾك ألن ،بخر إٕك اضّن مٚ بًد ويّنى

 فو تىّْه إٕك ظِٔك افع ـل ،ظِٔك ةجديد حٚجٜ أي من جٚي افع اخلىر

 اشتّتٚظك ظِٔك مًُر رء يأو ادستَبل ومن جٚي افع من خٚيف ٕٝا

 جٚيافع  نإ اؿتْع افع ظَِك ذم هْٚ ٜاحلُٚي أصل يبَى ،بتٚظك بٚحلٚرض

 ِوةاحل صٔٚءاأل من ختٚف أهتبد ،داخعاف شالمك هتًُر وحٚجٚت ملأ نٚمِٔ

 ،فٔه ظبد خَِك ربْٚ نإ ٍٕسك تٍُر ٕسٔٝ ٕكإ وؿتٓٚ هتًرف مْك، سوحف

 ،ؿٚد رء أي بًد خٚضرك جيز جْبك ههتالؿٔ ،فوحدك شٚبك مٚ ظّره نإ

 ربك ظنٚن ـٚن اد رء ـل ؾَدتو فك جٚ افوجع فو حتى نإ هتًرف

 تًرف دٚ ،بروح أصٔٚء ناؾَد ظذ خوؾك وؿتٓٚ ه،مْ حََٔي فًوض بٔجٓزك

 ْٜاجل مهدق إٔٝ مٚ ضول روعأو حذأ ؾٔٓٚ مرحِٜ ـل ،مراحل ٔٚةاحل نإ

 جواك زرظٝ فو ،بَربه وحسٔٝ ربك رشٚيل يسّع ؿِبك شبٝو ،ََٜٔٔاحل

 شُن هْٚك هتالؿي إلٕك ينٚت هسجع بًدت مٓام ،ربك مع بوصٚفك يَغ

 ربك هٍٔول بس يروح رء ـل ممُن ألٕه حدود فوشٚ م نٚمأ ،روحك

 بروح افع نإ جواك دي َْٚظٜاف وازرع اظرف ،فوحده بٔه ادتًَِٜ وروحك

 تبَى الزم ،ٍٕسك ظذ ؿوي ؽٚفٜٔ ألهنٚ بٚفِحيٜ واشتّتع مْه حذأ جئبٔ
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 مٍٚتٔح بس إٔٝ جواك ىويبَ هٚٚمً نٚبٖم حتس ظرؾٝ فو ظِٔك ؽٚفٜٔ

 مش بس وؿتٓٚ بربك ؿِبك تًِق إٕك ٍٕسك دربٝ وف ،وحريتٓٚ شًٚدهتٚ

 ـل ذم بٔتجول خٍٔف ريزا ىهتبَ ،افدٕٔٚ من حٚجٜ أي أو حد حمتٚج ىهتبَ

 افوؿٝ ومع ،هَٔل خوؾك ،ويّق ؾٔٓٚ مٚ أحسن خيىف حٔٚته ذم مرحِٜ

 صٚحبك ىهٔبَ ،بٔٓٚ تواجٓه بتٚظتك شِحٜاأل ظْدك ىهٔبَ ييٓر مٚ ـل

ا ،براك ىوهٔبَ  جْتك ذم ضِٔق حر ىبَته ،خوؾك َِّٜ هتْور ،روحك برَّ

 ظَِك شبٝ مٚ يوم ،خوؾك تواجه ؿررت مٚ يوم تًِّٓٚ إٕك ؿررت ٕٝا افع

 من ظٚمل جواك اختِق ،وؿرب وصٚل خىوة يوم ـل وزرظٝ فربك وروحك

 ،فِتجربٜ ٍٕسك تسٔٛ الزم خوؾك تواجه الزم إٕك هتًرف ،دائماف مٚناأل

 هتسٔىر ،هتٓزمه خوؾك ؾٔٓٚ هتواجه مرة ـل ذم ،تتحرر الزم ،تًٔش الزم

 .هي تُون هنٚإ روحك مًْٝ افع ًوائقاف ظذ هتَيض ،هتهٚحبه ،ظِٔه
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 غيرك يعرفه ما حدش اللي السر
  

 تنًر ،ارتدائٓٚ من تًبٝ يتاف افواهٜٔ ؿًْتكأ من تتخِص اآلن إٔٝ هْٚ

 ال ـِامتك وفُن تًِّٝ ،بٍْسك امٍْردً  اآلن تبَى ،ؿِبك ظذ تىل ٜبراح

 من ىوتر فك هيّس افذي ٍٕسك صوت ىويبَ تْىٍئ األَواء ،تهّٝ

 اآلن ؾٓو فه االشتامع ظذ دمز وفُْك هترب أن حتٚول ،ادخبٖ افٌ خالفه

 حٔٚتك مًرـٜ ،األرض ظذ مًرـٜ ىؿوأ اآلن بداخِك أبدت ،مْك متِك

 .احلََٜٔ

 ينٚرب ظدل ٚؾٔٓ ،افوحٔدة ََٜٔٔاحل ًرـٜاد هي ٍٕسك مع مًرـتك

 والدتك من افدؾغ ـْزك امتُِٝ هتُون بس ،وؿتٓٚ تُسبٓٚ مٚ يوم وؿهدهت

 إٝ بس، يدك٘ب ْٕٔٓٚاؿو ،خمتٍِٜ مًرـٜ ،ظِٔه تتًرف نٚظِن مستْٔك هوو

 كٕإ هتختٚر ،مًرـتك من هترب حتٚول مٚ ـل تسٔىر وهتحٚول هتديرهٚ

  .افوؿٝ حٚن ؾَد آجاًل  أو ظٚجاًل  شتخوَٓٚ ٜافْٓٚي ذم ،ب٘رادتك تدخِٓٚ

 ،تواجه خٚيف بتُون شٚظٚت ه،يإ من هو ظٚرف بس إٝ افع دكأ ٍ

 مش افع حُٚيته وتسّع بٔه وحتس ـويس هتسًّ ٕكإ دفوؿتي افوؿٝ هج  

 ةمر ـل افع ذٕبك ،حبك ٜدس مُٕٚه وبتحط هظِٔ وتىبىٛ ؽرك ظٚرؾٓٚ

 جئبٔ بٚفسُون إحسٚشك ،جواك رء ـل ظذ إتهٚرك وشط ذم بتًِّه
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 افع ذٕبك وتىرد ؾٔك احلِو بتنوف ،ٍٕسك ؿدام اختبٚر صًٛأ ذم حيىك

 افع حِّك ٍ ،ؾٔه إٌامشك مع ءببط متوت ٍٕسك بتسٔٛ ،جواك مِ  َ

 فُن بًٔد من صٚيف ،فٔهإ وصولاف ٜمتً ظٚرف بس ٕٝا يوم ـل جواك بُٔز

 شٚظٚت ،خوؾك صوت تسُٝ بتحٚول ،فٔه هتوصل إزاي ظٚرف مش

 حِّك صٍرة وصِٝ شْغ بًد إلٕك بٔه منآبت خراآل ذم فُْك جواك يتسِل

 وؿِبك ابتسٚمتك ٍ ،ٓٚٔب خَِك ربْٚ بهرتك ،وبس ٕٝا بتٚظك اخلٚص

 حِوة حٚجٚت ٜصٚيٍ بَٝ ظْٔك ة،صٌر تُون ممُن ٜؾرص ـل ظذ بٔدق

 ،ؾٔٓٚ اشتوضن افدفء نٖوـ شٚـن بَى ؿِبك ،ظٚرؾٓٚ بس إٔٝ حوافٔك ـتر

 إٕك وهتًرف ٜراياف وهسؾع متْٚؽم ىهٔبَ ٜادتْوظ ٍاركأ ـل وشط ذم

 ظٚيز إٔٝ حٚجٜ فُل ٜبداي يد ،ٜٔاحلََٔ ٍٕسك مع مًرـتك ذم إتكت

ٚ إٕك مع ٜوادتً ةبٚفسًٚد بتّق إٕك ؽرباأل ،حٔٚتك ذم ٚهل توصل  مٚ فسَّ

 ؽر من ضبًٔتك ظذ إٔٝ تبَى ظرؾٝ ،ـْزك امتُِٝ فُن امتُِتٓٚش

 دخِٝ إٔٝ فو ،إٔٝ مغ ظرؾٝ ،حر بَٔٝ ،شْغ ؾٔٓٚ ظنٝ ،ؿٔودك

 ،بٔٓدمك ذٕبك ٍ يهتالؿ ٚفٔٓ مستًد تُون مٚ ؽر من ٍٕسك مع مًرـتك

 تستحَش مٚ وإٕك األرض وجه ظذ صخص أشوأ ٍٕسك تنوف بٔخِٔك

 حمبوس وتٍول روحك ويرهق يوجًك نٚظِن بس دكأ جئهٔ ،حٚجٜ أي

 ٕٝا دٚ ،وجًك ظذ تىبىٛ هتَدر وال فٔه جٚي هو هتًرف مش ،جواه

 ىهتبَ ؟،شًٚدتك ٍ ظذ براك شٚظتٓٚ دورته ٍٕسك حتٛ ؿٚدر مش أصاًل 

 ضريَك ،دمرب وهتٍول ،بٚفيبط يهإ حمتٚج ظٚرف ىهتبَ مش ،وبس حمتٚج
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 وفُن ـتر اختٔٚرات ؿدامك ٜ،افبداي َٜٕى ؾغ ظٚرف مش منتٝ هٔبَى

 ،بٚفيبط يهإ ختتٚر حمتٚر إٕك أو اختٔٚرك ٜفٔومسٗ من خوؾك ختتٚر ؿٚدر مش

 ٚد ـدا نٚظِن ،حٔٚتك ذم مًرـٜ أهم ذم ناخٌ خراآل ذم ٍٕسك ىهتَِ

 األول ،ٍٕسك مع ٜاحلُٚي وابتدي ٍٕس خد ٜ،صوي ورا ارجع ظِٔٓٚ تدخل

 سأـ بٔزيد هتنوؾه ترـز مٚ ـل ،ؾٔٓٚ احلِو ظذ دور ،جواك تبَى ولٚح ،حبٓٚ

 خالهٚ يهإ هتًرف تٌِط ٚد ،ـدا هي مٚ زي تَبِٓٚ اتًِم ،سأـ فك بٔوَح

 ؽِط أو ذٕٛ ـل ذم هتالؿي دور ،اجلذور من موَوع وهتحل تٌِط

 يهإ ةظٚيز هي وهتحس مًٚه صلاتتو ولٚح ،تِبٔٓٚ ؿٚدر مش إٔٝ احتٔٚجٚت

 ولٚح ،تردد ؽر من اظِّه فٔك متٚح ؽرك أو فٔك مرض مش فو ي،دفوؿت

 ،اضردهٚ ظْك ٜٔحََٔ مش حٚجٚت فكل هتَو ؾُٚركأ ذم تتحُم تتًِم

 ظذ هتتُون ،ظِٔٓٚ رـزت فو هتنوؾٓٚ ،بس حََٔتك صدق ،تهدؿٓٚ ىوظا

 هّٔالك افْٚس وحٛ بوٕس هتحس إٔٝ بنٍرتك ممٔز ٕوع من ؿوة مراحل،

 ظرؾٝ إٕك نـام اظرف ،األرض ظذ ربْٚ ٜجْ دخِٝ إٕك هتًرف ة،ٕنو

 بس ،إٔٝ مًٚك ٜخمتٍِ صٍرهتٚ تكبهّ إن يًرؾه ؽرك مٚ حدشافع  افٌ

 من ،افدٕٔٚ من وؾرة ـل تستحق هنٚإ هتهدق ،يوم ظن يوم بٔزيد فٔٓٚ حبك

  .ؾٔٓٚ ةخىو بُل مستّتع ٕٝاو ةخىو ةخىو تسشم هتبتدي ٜجْ هْٚ
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 والوهم الحقيقة بين
 

 خَِٝ ،افًٚيل افٍوٚء ذم ادبًثرة أحالمك مْك يْتزع افثَٔل احلّل هذا

 وتؤق اممٓدً  افىريق ترى ال فُْك مِجٖ ظن تبحٞ ٚروًح  ،احر   فتُون

 ال فُْك ،حوفك متْٚثرة ؿِِٜٔ وموٚت ىشو ترى ال ،ظْٔٔك ذم احلٔٚة

 تنًر ،ظِٔه إٔٝ ومٚ تريد مٚ بغ مًِق اآلن إٔٝ هذا ،فٔٓٚإ افوصول تستىٔع

 إػ افىريق صْع ذم ٍٕسك ومٜٚمَ ظذ تَدر ال ثَِٜٔ ؽاللأ بغ حمبوس ٕكأ

 رؽبٜ بداخِك تتهٚرع ،افبٚردة بٚحلرب صبهأ اآلن بداخِك ،احلٔٚة ٕور وموٜ

 وفُْك وتتهورهٚ اجٔدً  تًرؾٓٚ حٔٚة ،وافٍْس افَِٛ ٚمتْٚه حٔٚة ذم صديدة

 .بندة ترمَٓٚ افتي افبٚئسٜ حٔٚتك رتٌٔ حمٚوفٜ ذم ٍٕسك من تٖٔس

 ب٘يدك إٔٝ ،حٚجٜ ـل تٌر هتَدر إٕك جديد أمل ظذ بتًٔش يوم ـل

 أمل مٚ ؾٔش نإ بتهدق ،بتٍنل ـدا تًّل حتٚول مرة ـل بس تٌرهٚ

 ،تسُٝ رأَٜ مش تٍول روحك بس ،راؾوٓٚ افع حٔٚتك مع ٖؿِمتوبت

 إٕك ـبر صك جواك بٔبَى احلََٜٔ ذم فُْك افَرار وبتٚخد ٍٕسك بتنجع

 تاتًود عاف ظٚدات أو شِوـٔٚت بسطأ افتٌٔر وفٜٚحم مرات بًد ،هتْجح

 ،حٔٚتك من ،ٍٕسك من ملاأل تٍَد ،رهٔٛ ملأ ذم بتًٔش ،حٔٚتك ذم ظِٔٓٚ

ا صوت حل، تالؿي بتَرر دي ادرة بس  ظنٚن، يَْذك بٔحٚول روحك جوَّ

ا حمبوس تبَى إٕك من ترتٚح  ،ينٚت ٌٔرتت دمرب حتٚول هتَوم شجْك، جوَّ
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 بتبَى ؾٚفْتٔجٜ ظٚرف مش أو ظٚرف وإٔٝ ـدا بتًّل إٔٝ ىبَ ؾسواء

 ٍٕسك ٚبٔٓ بتَْع افسدودو ادزرات من ـّٜٔ فك ٛٔبٔج ظَِك ،واحدة

 أي صد ظذ ظَِك وؿدرة بداظكإ حسٛ ظذ هْٚ تبَى مزراتك ،وؽرك

 حََٜٔ فكل بَٔو بتحبه حد من خٚرجي مٗثر أو جواك من داخع صوت

 مٚ دحل احلُٚيٜ بتىور ،مْه بتٓرب ،تٍتُره ظٚيز مش إٔٝ ،جواك ٚويهح

 مٚ دحل ؾٔٓٚ تُّل ؿٚدر ومش حٔٚتك ذم حٚجٜ ـل من بتٓرب بتالؿٔك

 افهوت تسّع ظٚيز تشٔبَٚ م ،احلََٜٔٔ ٍٕسك من ؾٔٓٚ بتٓرب فَْىٜ توصل

 ظذ ردك ،بٔتَل احلّل مرتٚح مش إٔٚ ،ؽِط حٚجٜ ؾٔه ؾوق فكل بَٔوافع 

 وصوتك ؿِبك بهرة جٚهلتبت افتجٚهل، بُٔون جواكافع  هوتاف

 نـام ممُن واـتئٚب حزن هٔئٜ ظذ بٔىِع دمٚهِك بسؾض روحك، احلََٔي

 ،ترتٚح إٕك أمل ظذ مسُْٚت تٚخد تبدأ هْٚ ،افُون ذم رء أي دمٚنإ

 يد سُْٚتاد ذم ادنسك افًٚمل ،اخساظٚتك حسٛ ظذ بتتْوع مسُْٚتك

 وجودك أو ادستّر بٚخلروجو ـلبٚأل ٍٕسك بتسُن ،ٍٕسك من اهلروب هو

 هْعبت روح وـل واحد ـل ،بٚفوحدة حٚشس فو حتى ـتر ٕٚس وشط

 دا سُناد إن ٓماد ،افٍْس زي بتدمْه ٚ،دٓأ وهيدي ٚمًٚه يٍْع مسُن

 مرور مع شحري حل بٔبَى فألشف ،ملبٚأل حتسو ٍٕسك من هترب ٔخِٔكي

 جواك يبَى ملأ ،افَوة ىبّْتٓ مواجٓتٓٚ ظذ بتجزك ؾجٖة افدٕٔٚ افوؿٝ

 ،افبدايٜ فَْىٜ وترجع ،ثرٖت فه بَٚشٚ م ٚمًٍوهل سُْٚتاد ،افَوة ىبّْتٓ

 إٕك بغ افنجٚع االختٔٚر يدكإ ذم افٌِز حل ،ٕتٔجٜ بدون تتٌر بتحٚول
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 ،إٔٝ مْك زمٚن من اؾتَدته حٛ تدهيٚ حمتٚج ،ـدا بس مش ،ٍٕسك تواجه

 مْه اضِٛ ـدا بًد ،حتبه ،هو مٚ زي هتتَبِ مْك حمتٚج جواك افهٌر افىٍل

 احلٚرس واظيافال ظَِك مٍتٚح ظذ دفكته ٍٕسك مع ادًٚؾرة ،رٔافتٌ

 ظٚدات مش بتجٚرب صٚضر يٚ هتىِع ،افتٌٔر من بٔحّٔك افع بتٚظك

 ظدو رٔافتٌ ؾٚـر افع ،بتٚظك اخلٍي احلٚرس بتحٚرب ،إٔٝ وشِوـٔٚتك

 من جواك مرشومٜ مٍِٚت ظذ وتىِع بنجٚظٜ هتدخل بَى هْٚ ،بٔٓٚمجه

 رشٚفٜ أو ؿوي مًتَد ٚوراه تٌرهٚ ؿٚدر مش حٚجٜ ـل هتالؿي ،افزمٚن ؿديم

 مش هنٚإ وحٍِٝ هْٚك اتزرظٝ صٌر ضٍل ٕٝاو من فك تٚج خٍٜٔ

 جديد بِّف َديماف ِفاد هتٌر افسٓوفٜ ىبّْتٓ إٕك هْٚ ةٖادٍٚج ،هتىِع

 ىهتبَ افتٌٔر ظِّٜٔ هْٚ ،ظَِك مع حِوة فًبٜ هتًِٛ يٚماأل مع ،وزهٚظ ٕٝا

 من ٌسلتهت ،وتىردهٚ هتسًّٓٚ شِبٜٔ أؾُٚر طٓرت فو حتى وشِٜٓ شِسِٜ

ا  هتٍتح ،كحٚرض ظذ وأثر روحك فوث افع وـل هٔىِع ادٚيض ـلو جوَّ

ا جديدة صٍحٜ  ٕٝاو دا ـل مع ،بتتّْٚهٚ ٕٝا افع احلٔٚة بس ؾٔٓٚ ظَِك جوَّ

 اظرف بس وؿتٓٚ ذم ،هؤخىٚأ برؽم وبتحبه بٔه حٚشس ،جواك ضٍل صٚيف

 وهتحس افُون هتحع وشًٚدتك هتزيد وافْنوة جواك هُٔز احلٛ نإ

 ىهتبَ مْٓٚ بتٓرب ـْٝ افع ٍٕسك ،فوحدك كمُِ دا افًٚملإن  شٚظتٓٚ

 هبجٜ من ناأفو ؾٔٓٚ وهُٔون جديدة رحِٜ مًٚه يوم وـل افوحٔد موضْك

 .فروحك وافراحٜ افسُن ؾٔه ظٚمل ذم ،افدٕٔٚ
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 يالحقيق القلب نوسك
 

 صٔحٚت وتْىِق افكاخ تريد ٜ،احلري ىّْتٓب تهٚرعي ٕهٖوـ يدق ؿِبك

 وإذا فٔٓٚإ تْير ،ؾَط أجِك من خَِٝ افتي احلٔٚة هبذه ادتٍٚوتٜ افًنق من

 ،ترصدك اآلن والدتك مْذ ادحدد ضريَك ترشم افتي ًالمٚتاف بُل

ًَ  افروح هذه اآلن ىتتٌذ ،افتٍْس مًْى ظِّٝ ؾَط اآلن بوصِتك  ٚظن

 .احلََٜٔ ضًم وتتذوق ؾَط بًْٔٔٓٚ فساه بداخِك افسالم يتٌب ،وتسُن

إن  تًرف مٚ ؽر من ،حٚبسه ـْٝ بًدمٚ احترر جواك افع افىٍل يدفوؿت

افع  ـل وـٚن افبهرة امتُِٝ بس يدفوؿت ،روحك ظذ من ٕزفٝ ةافستٚر

 راحافع  ـل ،جواك ـٕٚٝ عاف ًٚركادو كاظٚتاف ـل ،حْغ من حهل

 ه،بٕٚتيٚر متًِق وؿِبك جٚشٚ م وافع ومق جٚي افع وـل ظِٔه واتَٓرت

 وجع ـل ،روحك من ٜحت وخدت ؾٔٓٚ وؿًٝ ضريَك ذم ـٕٚٝ ةخىو ـل

 مر ٍتهصم  رء وـل ،إتهٚرك ؾٔٓٚ ٍتٓٚصم  ٜخبى ـل وؿتٓٚ ،حالمكأ هنش ملأو

 فك وَحٝ افع ٜرشٚفاف مًٚهٚ وـٚن حٔٚتك دخِٝ ٜظالم ـل ،يديكإ بغ

 حِم ـل بغ ٜافْٓٚي ظٚرف ـْتشٚ م بس ورشّتٓٚ تٓٚٔحس ٜحََٔ ٜبداي

  ٕهإ افوؿٝ مع واـتنٍٝ ،وشٚبك مق خراآل وذم بٔه حِّٝ يحََٔ

 مع ٜؿوي مًرـٜ ـل ،روحك ووجع حرتك من هروب ـٚن دا حِم ٕشٚـٚ م
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 مش ٕٝاو فىريَك بتجٓز ؾٔٓٚ ـْٝ ٜبنجٚظ دخِتٓٚ أو مْٓٚ هربٝ ٍٕسك

 مٚر ،افريح زي ريضٚ ،حََٔي حر تًٔش إٕك ذم ملأ ـل ،يهإ هو ظٚرف

 ـل ،افتحِٔق ٜؿٚبِ مش جرحيٜ مْك حتٜ ٝؾوِ حمٚوالتك برؽم ،ؿٔود بدون

 صواهتٚأو شُوت ؽر من جواك صٌٚل وؾوِٝ ضريَٓٚ ظرؾٝ جواك ٜؿه

 ؿٔد ـل ،حتِم إٕك من حتى ةمَٔد ـٕٚٝ افع كوأؾُٚر تالحَك ؾوِٝ

 روحك خاليٚ ذم وٕؼ جواك من احلٛ تدوق مًْك زرظته ٕٝا جواك

 وصِتشٚ م بس ظنتٓٚ افع حُٚيتك ؿهص ٜٕتٔج ـٕٚٝ افع ؿٔودك

 هَٝوؿه ،بٚفسجن حٔٚتك وظذ ٍٕسك ظذ حتُم خِتك افع ُّتٓٚحل

 ىبّْتٓ ؿٔودك أؽِٛ حررت ،افتّرد روحك ؿررت مٚ يوم حريتك جْٚحٚت

 راح ؽبٚر ظِٔٓٚ ـٚن بس ؾٔك حىٓٚ ربك افع دي جواك اختَِٝ افع افبهرة

 بَِبك ؾٔٓٚ بتحس ـْٝ ،ُريماف من ؾٔٓٚ بتَرب ـْٝ وصٚل ةخىو ـل مع

 واتوفدت ؽالفهأ من احترر جواكافع  افىٍل ،ذيك بدون بٔه وحتِق نوبسُ

ا من إٔٝ  والدتك هتُون دي بس فٔك ةوالد أول مش هنٚإ ومع ظامؿكأ جوَّ

 من ،خوؾك ؽر من ،ؿٔودك ؽر من ظَِك أـٚذيٛ ؽر من والدة ،ََٜٔٔاحل

 من جواك اتٌشٛ افع جواكافع  بٚحلٛ صًْتٓٚ والدة، وتوهٜ حرة ؽر

 األمٚـن، ،افْٚس ،حوافٔك حٚجٜ فُل تنع بَٔٝ مٚ دحل حتبٓٚ ابتديٝ مٚ يوم

 ،ؿريٛ حد فُل حٔٚتك، ذم تٍٚصٔل فُل حٛ ،واحلُٚيٚت افَهص ابتدت

 وحتررت ظنتٓٚ ٕٝا افع كروح ختبىٚت صٍٝ مٚ بًد حبٔته روحك وجع

 بتحسٓٚ ظنق منٚظر ة،حٔٚ جواك وخذ اختِق افع فِْسٔم حٛ ،مْٓٚ
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 بٔبَى ؿِبك وؿتٓٚ ،واحد وبَٔتو روحك مع صلاتتو بَٔٝ مٚ بًد وتِّسٓٚ

 ظِنٚن تنُرهٚ بَٔٝ ٍٕسك ،حتديٚتك ـل هيزم يَدر افع بٚحلٛ نٚمِٔ

 ٜبسالش بٔتحرك محول ؽر من خٍٔف حر بَى ؿِبك ،افدٕٔٚ ةفْنو وصِتك

 ظنٚن جٚي ،تسّٔه حتتٚر جواك صًور خيِق ،افدٕٔٚ ٜهبج برشم ضٍل يز

 ،ٕكٚحوٖب افدٕٔٚ وتٚخد ينٚت من حٔٚتك تًٔش ظنٚن حبك ٜضٚؿ مْك خيرج

 ظالمٚتتتحرك،  أهتبد تكوبوصِ فىريقربك اف ويسِم يسُن كوؿِب

 ضريق ذم ةجديد ٜظالم ـل مع ،بروحك حتسٓٚو بًْٔك ٚهتنوؾٓ تيٓره

 ظَِك حسٚبٚت ؽر من ربك ةرادإل ومسِم مىّن ىبَته هتيٓر ةوخىو

 ْوراف مًٚه هٔخِق ،جديد من ٓٚٔفٔحٔ خاليٚك ـل ذم ْتؼبٔ نوافسُ ٜ،افوامه

 ،إٝ ظِنٕٚك احتدد افع ومسٚرك ٜبدؿ ادرشوم افىريق فك هْٔور افع

 حُٚيتك ـٕٚٝ ،حٔٚتك ذم حهل افع ـل وؾّٓٝ وبهّتك ـْزك ظرؾٝ

 وصوفك ٜفِحي دمٓٔز ـٚن ىظد افع ـل إن هتُتنف ٕك،ٚظِن ٜادهْوظ

 ٜافنًِ هتْور ،نوبٚفسُ وحيس يسِم ؿِبك أبدٔه هْٚ ،حََٔتك ٜخلريى

 ٜراي وتستِم حٔٚتك وتُّل مسرتك أهتبد سأـ تتحرك هتخِٔك ،جواك

 ظالمٚتك ،افُون ذم وجودك تًِنه بهّتك ٜٔ،احلََٔ حٔٚتك ذم وتْىِق

 افع ـل فيٓورهٚ ادْٚشٛ افوؿٝ ذم فك بٓٚٔهٔج ،ربْٚ ضريق ذم هتيٓر

 بوصِتك ىهتبَ دي ًالمٚتاف ،بَِبك وتهدؿٓٚ تنوؾٓٚ إٕك هحمتٚج هتبَى

 .وبس بتٚظتك احلََٔه ٜخلريى
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يقك بوصلة  طر
 

 تبدفٝ افذي وإٔٝ ادتهٚظدة افَِٛ رضبٚت مع اـتِّٝ جواك احلََٜٔ

 اخلٚصٜ بهّتك تدع وإٔٝ ،احلدث ؿِٛ ذم وجودك ظن مًًِْٚ افىٍل بروح

 نؾٚآل ئ،اهلٚد افبحر ـامء صديدة ٕسٔٚبٜٔٚب مْك تْىِق افتي وأؿوافك بٖؾًٚفك

 افبحر ـٖمواج ادحررة ٍٕسك مع اتىٓرً  وتًٔش ؿِبك ظذ من افستٚر ْزلي

 احلٔٚة إفٔك أظٚد بداخِك احلٛ نإ ،ؽاللأ من بك مٚ ـل ضردت ،داخِك

 .احلر اهلل ظبد صبحأو ظدة شْغ بًد يحٔأ افذي ادٔٝ فتوؿظ

 ظدت حليٜ ـل ،ؾٔك احتٍرت ذـرى ـل ،زمٚن من جواك ـٚن حِم

 ،حيٛ بًٔرف ؿِٛ ،حرة روح ترجع ىبتتّْوال أل  ؾٚـرهٚ ْٝـ شواء ظِٔك

 ؾٔه ؿِبك صوت شًّٝ ،بنٌف حبٔته إٔٝ رء ـل ؾٔه ظِّٝ صٌر ظٚمل

 خَِٓٚ ربْٚ افع وؾىرتك ب٘رادتك مْك وبٔٚخد بًٔىِك رء ـل ورؾوٝ

 بتَٚبِٓٚ حتدي حليٜ أي ذم ،ظْٓٚ تتخذ بتَبل ومش ظْٓٚ داؾعتب ـْٝ ،فك

 ٜتَِٔ تُون ممُن ـٕٚٝ ،فسْك بٚفْسبٜ ؾٔٓٚ تتًرض ممُن ادنٚـل نإ ومع

 مسِم ـْٝ دا ـلمن  رؽمٚفب فُن ،حتِٓٚ إزاي مستوظٛ ومش ٜوصًب

 ـتر حٚجٚت مْه وبتتًِم وبتىِع ٜبنجٚظ بتواجٓه ـْٝ ،فربك ؿوي ؿِبك

 من بتحٛ ـْٝ ،افوحش ؿبل ؾٔٓٚ احلِو بتنوف ـْٝ ،يدفوؿت فٌٚيٜ ؾٚـرهٚ

 وال بًض مع تًِبوا وترجًوا ؾٔك ؽِط افع تسٚمح وبتًرف ذوط ؽر
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 بتخِص ؿٚمٝ، متُِه إٔٝ رء أو ٜمٍوِ ٜفًب ظذ ٜافَوي احلرب نٖـ

 بتوحُوا ،بًض ظن داؾًواتوب بًض َٓر ذم اصحٚب وبسجًوا ٜادنُِ

 ،ٔٚةاحل بتحبوا ،متًٜ بٔبَى بُْٔم مٚ ـالم ،ـريٚتذ حذأ ٕواوبتُو   ؿِبُم من

 أصحٚب حذأ ٔبَىب شْغ بًد ،افدٕٔٚ ـل همَّ  صحٚبُمأ فُمٜ بٚفْسب بَىٔب

 يدك٘ب خَِته ظٚمل بتًّل ،دي ةافٍس ذم ـوٕتٓم بتُون ظرؾتٓم ٕٚس جدعأو

 ،بٔٓٚ بتحسٓٚو ؾٔٓٚ نٝظ   افع بٖحالمك يوم ظن يوم بُٔز صٌر ٕٝاو

 اتريَوا فو بتزظل ـْتشٚ وم بوكأو مكأو فهحٚبك وحتُٔٓٚ دمري بسوح

 مهدق ـْٝ ،بٍْسك نيامإ جواك ـٚن ،افثبٚت ىبّْتٓ ظْٓٚ بتداؾع ٓٚ،ظِٔ

 ـٚن ،سار٘ب وراه بتجري ـْٝ ،ٍٕسك مع بتجرب يوم ـل ـْٝ ،حِّك

 ،ٕواعواأل احلجم ٜخمتٍِ جواك أحالم مهْع بتًّل ـْٝ ٜ،ؽريب ؾىرة جواك

 تٚحاد ـل وتستخدم ؾبتًِّه يدفوؿت حتََه ممُن ظٚرف بتُون صٌر حِم

 ة،جديد ٜفًب ظذ احلهول ،بسٔط دا ِماحل يُون ممُن ،فهل توص نٚظِن

 أشٚفٔٛ ظْدك يُون ممُن اافْٓٚرد ،ٕٚدي تروح إٕك أو ،ّالهيفِ روجاخل

 وؿٝذم اف ـٕٚٝ فو ٜمتٚح مُٕٚٔٚتاإل شٚظتٓٚ بتنوف ،توصل نظِنٚ ـتر

 افع حتَق ظنٚن ـالم تسّع إٕك أو وضِبك حِّك ظذ وافزن اإلسار ،اد

 ذم صٚضر ـْٝ ،هِكأل احلِو وافُالم وافدفع ٜاحلْٔ بتستخدم أو ظٚيزه إٔٝ

 هظٚيز إٝ افع بتحَق ـْٝ ـتر ،هِكأ مدخل تًرف إٕك ٜفدرج ؿْٚعاإل

 وتنوف بتٚظك اخلىٜ توع إٕك ظِٔك ـٚنافع  ـل ،ومدخل ضريَٜ بٖي

 فو بتوصل وـْٝ ،افسِىٜ صٚحٛ خراآل افىرف وتنوف ادتٚحٜ كإمُٕٚٔٚت

 تْغاو ةمر بتحٚول ـْٝ ،بتٖٔس ـْتشٚ م حََٔي ،مرة أول من وصِتشٚ م
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 تٍْٔذ ظذ بتجري ضريَك ذم ومُّل مٚر ٕٝا مٚ ضول ،تٕٜٚٔ ضرق وبتسِك

 ذم ٜتٍهِٔ ـل وظٚيش حٔٚتك ذم حليٜ بُل وبتستّتع ةافهٌر أحالمك

 م،ـِٓ حوافٔكافع  فِْٚس احلٛ ؽر ٓٚشٔؾٚ م وروح صٚحي بَِٛ حٔٚتك

 ممُن ينؾال شِوك ذم مًٚك ؽِط دا نخصاف نإ بغ تٍرق بتًرف ـْٝ ٚد

 ظِٔه حتَد أو تُره إٕك بغو مًك يًِٛ رايض مش أو ٍٜوِاد ـرتك خدأ

 إٕك ؽر تًرف ـْتشٚ م بس ،ختٚصم ،بتزظل ـْٝ ،تُره بتًرف ـْتشٚ م

 ـل بتحٛ ـْٝ ،بتحرـك افع ٜشٚشٔاأل ٜاحلٚج احلٛ نٖوـ وبس حتٛ

 مع حََٔي بوصٚل ظٚيش ؿِبك نٖـ ةاحلٔٚ حتس بتًرف ـْٝ ،ختهك حٚجٜ

 فه بتدظي ـْٝ ،ربك من وىؿ ؿريٛ ـْٝ دا افوؿٝ ،تتُِم مٚ ؽر من ربك

 ـْتشٚ م ٕٝا فُِبٚر ٜوتٚؾٓ ةصٌر ضِبٚتك نإ مع ٜجٚباإل من ـدٖمت إلٕك

 ـتر ٍحٚن تًَد ـْٝ ٜ،حََٔٔ تبَى مٚ دحل بتكظِٔٓٚ ـْٝ ،ـدا بتنوؾٓٚ

 ظٚيش ـْٝ إٕك ٜوؽريب مًٚك ةموجود بتُون ةـبر أحالمك وتتخٔل تٍُر

 أحالمك بتختٚر ـْٝ أصدؿٚء مع بٔٓٚ وتًِٛ متثِٓٚ ممُن إٕك ٜفدرج ؾٔٓٚ

ا من ٜضٚفً افع إٔٝ  فك بَٔوفوه دور أي ترؾض ـْٝ ،ومهدؿٓٚ ؿِبك جوَّ

 بتٍول ـْٝ ،ََٔياحل بدورك بتحِم ـْٝ ٜ،تَِٔدي دوارٖـ صٌر ٕٝاو

 مع وحُٚيٚتك وؿههك فًٚبكأو ـالمك ـل ،حٔٚتك ذم افدور تًِٛ

 تٍتُره مٚ ـل بتِّع وظْٔك حِم مش واؿع ٕهٖـ صٚيٍه ـْٝ صدؿٚئكأ

 ءفق تروح بٔخِٔك جواك صوت ،ـِٓٚ فِْٚس ٜبنجٚظ وبتَوفه بٔه خرتوتٍ

 تبدع أو افرمل من بٔوت تًّل أو ـتر بسشم ـْٝ هتالؿٔك ،بٔه ًِقتوت حتبه

 افع بتًٔش إٕك ادٓم ،خٔٚفك ٕسٟ من ؿهص بتحُي وأ خمتِف رء ذم
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 بتسًدك أو صٌٍك مش هنٚإ حٚشس ـْٝ حٚجٚت وشط ذم متع ـْٝ ،بتحبه

 ،بتحبه رء أو مكوف من ٕكٚحرم ّنتاف ـٚن فو حتى واؿعاف ظذ تتّردوب

 ىهتبَ مش ٕكٖوـ بْٔٚديك صوت ؾٔه ـٚن ،أحالمك ذم مُّل بتٍول ْٝـ

 ،ؽاللأ أو ؿٔود ؽر من ،ضِٔق ،مستّتع بتًٔش ،بتًِّٓٚ ٕٝاو ؽر حر

 افع احلََٜٔٔ ٔٚةاحل ظن بًٔىِٓٚ افع ـل من ؿويٜ ؾىرتك وتٍول بحٛ تًٔش

 ٍٕسٓٚ روحك يبَى ،دي افٍسة ترجع ىوتتّْ افسْغ تًدي ،بٍْسك هتٚاخس

 بتوجع ـٕٚٝ برَه حٚجٚت هْٚك ـٕٚٝ ،تحديٚتاف برؽم هْٚك ترجع

 ـْٝ فُْك حٔٚتك ذم ـٚمِٜ وفٜٔٗمس صٚحٛ ـْتش مٚإٕك  برؽم روحك

 ومن ،ضٍل ـْٝ مٚ أيٚم زمٚن زي ترجع ىتتّْ ،بٚختٔٚراتك تّسكتو بتتّرد

 من افٌبٚر وتْزل ٍٕسك مع مًرـتك هتزم مٚ يوم ،احلََٜٔٔ بوصِتك تبدأ هْٚ

 ومًِومٚت بٚدمٚهك تتحرك افبوصِٜ وؿتٓٚ ،ٍٕسك مع تتهٚفح دٚ ،ظِٔٓٚ

 روح وتبتدي تيٓر تبتدي ََٜٔٔاحل فٍىرتك ترجع ظنٚن ٚحمتٚجٓ ـْٝ

 بتًٔش يوم وـل َْٚء،ب بتٚظك اجلوهر وتِّس وحتس جواك ترجع تكضٍوف

 بٔبَى جواك افع افىٍل ،وواظي َٕٚح وظَل ضٍل بروح جديد حِم مع

 خيتٚر تسٔبه إٕك تَرر ٕٝاو حٔٚتك ذم واحلٔويٜ افسًٚدة بْٔؼ ،صٚحبك

 ضٚهر بَِٛ ظّرك من افسْغ هتّر ،ظِنٕٚه افدٕٔٚ يٚج افع خيتٚر ،احلََٜٔ

 حٚجٜ ـل ويْور بْٔورك احلٛ ،احلٛ ؽر حٚجٜ ألي مُٚن ؾٔٓوشٚ م وَٕي

 .افًتَٜٔ ؿٔودك ؾك شالح هو بُٔون حوافٔك
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 التحرر رحلة
 

 احلٔٚة من افتًِم ذم اآلن أتبد ،مٍرؽٜ ـحَِٜ بداخِك اخلٔوط تتنٚبك

 ،بٚفُالم يبدأ حتى اـثرً  يتًِم ،األوػ حروؾه يْىق افذي ىٍلٚفـ ٜٔاحلََٔ

 احلٚئرة ٍٕسك مع حدثتت ،بداخِك يتسِل ،اآلن ادمٚه ـل من افتٔه فٔكإ ٖيتي

 ؽوٝ افتي ٜافوامه ؿٔودك من افتحرر ذم أتبد وهْٚ ةادْتير جٚبٚتكإ وتُون

 .بداخِك ادتُون األصع حبك مذاق من وحرمتك ٜاحلََٔ ظن بهرتك

 روحك خِٔٝ مٚ يوم من ،حََٔتك ٕسٔٝ مٚ يوم من ابتدت حُٚيٜ

ا من احلٛ خدت مٓام ،حوافٔك رء ـل من حٛ تستَبل  هتٍول برَه برَّ

 مستسِم وبَٔٝ يوم ظن يوم تزيد بَٔٝ ،ؿٔودك ـوٕٝ ،حِٛف متًىش

 فُن ،وؿٝاف ضول دايرةاف ٍٕس ذم تِف ؾوِٝ، اخلٚرجي فِحٛ فًىنك

 من رشٚيل فك بٔوصل ـٚن هبتسًّ ـْٝٚ م ـل ،بْٔٚديك صوت جواك ـٚن

اهو ربْٚ افع ُتٚفوجكاف ذم ةموجود ربك  ذم فٔك مرصد يُون نٚظِن فكادَّ

 ٕٝا افع تٍُرك ؿٔد هزمٝ ،رء ـل من افتحرر ذم ةادتٍرد ٜاخلٚص رحِتك

 ٜاحلََٔ ظذ ىؽى مٚ دحل يُز وخِٔته افسْغ مدار ظذ ـويس همٌذي ـْٝ
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 ربْٚ يٚتآ تسّع بَٔٝ، ؽرك ؾُٚرأل وتٚبع مستسِم خالك ،جواك ةوافبهر

 افع بهرةاف ٚهل وتوصل وتٍٓم ؾٔٓٚ تبحٞ نٚظِن بس إٔٝ فٔك ٜادخهه

 طٓرت يٚتآ ،فىريَك وصِتك افع ٜاحلََٔ ؾّٓٝ ،بٔٓٚ روحك خِق ربْٚ

 افَِٛ وتىّن ةاحلر وتوؿف ٜافبوصِ توريك ظِنٚن ادْٚشٛ افوؿٝ ذم كف

 تٚبع وؾوِٝ بٚفَٔد متّسك ـْٝ ٕٝا فُن ،جواك وافسالم نوافسُ وتْزل

 وتِّس رحِتك تدير إٕك مْك ضِٛ ربْٚ ،وافًّق اجلوهر ظن بًدت مسِم

 افكدَّ ا   ـٚمل حر خَِك ربْٚ ،متٍرد إٕك وؿتٓٚ ٕسٔٝ ،يٚتاآل جوا افًّق

 ،فٔك رشٚيِٓٚ تَرر تَدر بس إٔٝ ٜ،اخلٚص رحِتِك ذم تسٚظدك أدوات

 نوشج نٚمِٔ ٕهإ مع افسٓل افىريق ختتٚرإٕك  اختٔٚرك ذم هْٚ ٚـِٓ ةافٍُر

 بتبَى ادمٚه ـل ذم ٜوافتوه بتّنٔٓٚ ةخىو ـل مع ساع ،يوم ـل جواك ُزبت

 ةرادإ بدون رء فُل مستَبل ىوتبَ ؾغ واجلٚي ؾغ رايح ٕٝا ظٚرف مش

 افع ؿٔدك هتزمو اختٔٚراتك ذم حر تًٔش إٕك فٔك ربْٚ تُريم ختتٚرٚ ي، مْك

 يُون وؿٔدك هْٚك حمبوس تٍول يٚ ،بٔٓٚ خَِك ربْٚ افع ٜاحلََٔ بٔسُٝ

 ذم اختٔٚر أي فُش مٚ نإ يٍّٓك ضريق من تىِع حتٚول مٚ ـل افع ٚرساحل

 أصاًل  ربْٚ ،افُون ذم رء فُل خَٚع تٍول إٕك نٚاألم حل نإ ،حٔٚتك

 هرجع ؿِبك افهح افىريق ختتٚر ؿٔدك تٌُ ختتٚر مٚ يوم ٕكٚظِن خَِه

 ؿررت مٚ يوم إٕك هتًرف ،ؿدامك ةطٚهر ٜاحلََٔ وهتنوف ةفِبهر
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 هؾٔ وهُٔون اختٔٚر ـزأ ـٚن افهح افىريق ذم ومتق ؿٔودك تٌُ خستاو

 إصٚرات فك ويبًٝ هٔسٚظدك ربْٚ ،افىريق ذم فك هتيٓر ـتر اختٔٚرات

 ةمر ـل ذم ،وافسالم نوافسُ وةحال وتدوق بَِبك بتحسٓٚ ورشٚيل

 ؿٔد افوؿٝ مرور مع، مذهِٜ هتبَى حََٔي افْتٔجٜ ،صًٛ ىهٔبَ االختٔٚر

 فٍْسك هتديه ،جواك هُٔون ٛاحل نإ هٔحهل وافع يٍك أهٔبد ؿٔد ظن

 فع هتدي وؿتٓٚ هتَدر ،حََٔتك ظن بًٔد كٚحٚبس ـٕٚٝ ؿٔود وهتٌُ

 ـٚمل إلٕك ،فٔه مَٚبل ظٚيز كٕإ حتس مٚ ؽر من ٜ،افسالش ىبّْتٓ حوافٔك

 ؿٔودك ظذ تتًرف أهتبد بَى هْٚ ،جواك لٌاتٌِ هُٔون وؿتٓٚ ٛاحل ،أصاًل 

 اتُوٕٝ يه ،ٕٝا مش هي بس ؿٚبِٓٚ مش جواك صٍٚت تُون ممُن افع

 شِوـٔٚت جواك وخَِٝ ظِٔك ثرتأو ؾٔه ـْٝ افع ىريقافو افَٔد بسبٛ

 ظالؿٚت جواك يُز َٔداف وؾول ؿبِتٓٚ مٚ ظّرك بس تٌُهٚ ـتر وفٝٚح

ا من حِٛف وظىنك ؿٔدك، إٔٝ اختٔٚرك ـٕٚٝ ٜمُْٓ  خَٚع خالك برَّ

 .فٔٓٚ ومستسِم

 مٚ فٌٚيٜ ظْدك بٚفع مستّتع ومش متَبل مش تٍول إٕك اختٔٚرك 

 ذم تتحبس مٚ ـل ،راؾض ـْٝ ةمر ـل ذم بس فكهٚ جمٓز ربْٚ فُْوز توصل

 إٕك اختٔٚرك ،ربك فىريق وصوفك ٍظٜ بتًىل سأـ ملٖوتت سأـ ؿٔدك

 ذم وتٍول جٚهِٓٚتت إٕك أو ربْٚ ٜورؽب ٕداءات ،جواك ََٜٔاحل صوت تسّع
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 فربك مستسِم تبَى يٚ إٔٝ اختٔٚرك ،ادجٓول من وخوؾك مٕٚكأ ؿٔد

 تًٚؾر تٍوليٚ  ،فٔك طٓورهٚ ؿبل ربْٚ ٜحُّ من ـدٖمت جواك شالم وظٚيش

 إٕك وبغ ،افىريق وشط فك جئهت افع ٜوافىٚؿ ةافَو ىتتّْ ،ضريَك ذم

  ينٚرباف صٚلوافو ِٜحُّف جواك من االشتسالم وبغ ة،واحلر افكاع ختتٚر

 اختٔٚرك افْص، ذم تَع مٚ دحل اوجوَّ  ابرَّ  من تًٚؾر وتٍول حمتٚجه إٝ افع

 هُٔز ،افهح وادسٚر افىريق ذم ىوهتسً افوؿٝ مرور مع افَٔود هٍٔك

 من هتتوفد ،ؾٔك حٚجٜ ـل هتجدد ،خاليٚك ـل احلٛ هّٔال ،جواك افْور

 إػ وافوصول رء ـل من افتحرر ذم ةادتٍرد ٜاخلٚص رحِتك وهتبدأ جديد

 حر إٕك ٜحََٔ هتِّس ووؿتٓٚ ،هنٚٚظِن خَِك ربْٚ افع ٜادًِْ حريتك

 .ربْٚ ظبد ألٕك وـٚمل
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 واليقين الشك بين
 

 حتٚول ،ثَِٜٔ إٍٔٚشك بٖن ؾَط تنًر ،تْىق ال ،ؾٚرؽٜ اآلن روحك

 افُبرة األؾُٚر ظْدهٚ تٖيت ،اإلظٔٚء صدة من تْٓٚر بك وإذا ،ومٜٚادَ

 رء ـل يهّٝ ،ضردهٚ أو االٕهٚت ظذ حتى تَدر ال وفُْك هٌرةافو

 اإلرادة مسِوب ٕكأ حْٔٓٚ تنًر ،إورً  أو ٚطالمً  ترى ال ،ويتحجر بداخِك

 ؿرارك إٔه ٍٕسك وتوهم ومٜٚادَ وظدم االشتسالم حْٔٓٚ ؾتَرر رء ـل من

 ٕٚةٚبًّ خيرج يُٚد يءبى ٍٕسك ،مُِٜٓ اآلن ؾَواك ،ذفك ظذ جمز وفُْك

 ظذ افبٌٔض افًِغ افًدو هذا ارويدً  ارويدً  يتٌب ،ادرهَٜ افروح هذه من

 دث،حي مل وأ مًك دثح رء ـل ذم تنك جيًِك ،ؿوة من فك يبَ مٚ ـل

 ـٚن مٙ مٚ ـل هل حْٔٓٚ لٚءتتس ،دربك ذم ،ضريَك ذم ،حََٔتك ذم تنك

 ال ألن احلٔٚة هذا تَبل أن ؿررت إٕك أم ه؟ؾٔ بدظٝأ خٔٚل ٕسٟ من ٚومه  

 مٚ ـل حتتّل ال إٔٝ ،بٚحلريٜ ادًٍّٜ روحك وتهّٝ، ؟ذفك ؽر مٍر

 وفُن ،أـثر كدتستٍْ ،صدهتٚ من تهًَك صك حليٚت من اآلن تواجٓه

 مرة افوؿود صًٚلإ ذم ويبدأ ،ادتٓٚفك جلسدك ؾريسٜ يسـك ال حمتوم ؿدرك

  .افٍريدة افروح تِك إػ أخرى
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 سـأ مبسوط تُون مٚ ـل ْٝتو ظربٜٔ شٚيق ضريق ذم مٚر تُون دٚ

 مٚ وـل ،ٌظٜاف وتزود ظَل بدون تتكف بٔخِٔك بًٔال دريْٚفغواأل

 مٚ دحل ٚتزوده تٍول ،سوأـ سأـ زادت جواك افْنوة مٚ ـل ٍظٜ زادات

 ترجع ظٚرف مش تبَى ،افىريق وشط ذم تَف وافًربٜٔ خيِص افبْزين ؾجٖة

 شِٔم مْٓٚ وتىِع بتتَِٛ افًربٜٔ مٚإ يٚ ،ضريَك ذم تُّل أو األول زي

 بطيبٚف دا هو ،تٖهٔل إظٚدة حمتٚجغ واتُوٕ وافًربٜٔ إٔٝ يٚ ،تبوظ ًربٜٔافو

 داياًم  ٕٝا بس بور شًٚدة بٔديك ،صح ضريق ذم متق دٚ فكل بٔحه افع

 فو إٔٝ ،بْٔىٍي مش بٔخٍٝ ْوراف ،جواك بتٍهل افٍٔنٜ، تنحن ىبتْس

 نـام فو ،هتدي ىمتإو افٌظٜ تًع متىإ ظرؾٝ افًربٜٔ شٚيق ٕٝاو ـْٝ

 افىريق ذم حٚجٜ أي حهل فو ظِنٚن سأـ بْزين افًربٜٔ زودت ـْٝ

 افًربٜٔ وشًٚدتك، تكٕنو ظذ حٚؾيٝ ممُن ـْٝ ٜوفٔاأل بٚشتًداداتك

 موبٚيِك صحن زي وصك ظذ بُٔون صحْٓٚ ـتر أوؿٚت ،روحك هي

 وؿٝ هتٚخد مش ٚٓفٔ جمٓزه ٕٝا بٚفع هتنحْٓٚ مٚ وؿٝ بس بطيبٚف

 بغ حََٔي فوصٚل متًىنٜ روحك هتُونو ينٚت صحن تًٔد وهسجع

 يدورو اجلروح ويىٓر افروح ويًْش افنحن ئًد وصٚل ،اهلل موالي نيديإ

 افُالم نٖوـ هتسًّٓٚ ،حتس مٚ ؽر من مْك هتخرج ـِامتك ،احلََٜٔ ظذ

 بروحك هتحس ،جواك بٔتٌب ؽريٛ بْبض هتحس ،مْك ضٚفع مش
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 خاليٚ ـل ،روحك أول من ؾٔك رء ـل دمدد تبدأ ،ينٚت من احلٔٚة بسجع

 وصك ظذ هٔسشم ،روحك ٕبض هٔتجدد ،دموظك مْك هتْزل ،جسّك

 ،ربك ومن ٍٕسك من ؿوي ؿريٛ إٕك هتحس ،كٕٚـٔ ـل هّٔال رَٚ

 ،ٍٕسك مرصد إٕك ،واحدة ََٜٔحل هتوصل ،بؼ وأي رء ـل ظن مستٌْي

 دا هُٔون ربك مع ووصٚفك ضريَك، وحتس تٍٓم ظنٚن ؽرهٚ حمتٚج مش

 رء ـل ذم صُك افَْٜٔ، روحك مْه تنحن اتًِّٝ ؿوي مهدر أول

 مرة ـل ،صٍرهتٚ تٍك ظنٚن فك جئت الزم فٔك رشٚفٜ ـٚن ٕهإ هتًرف

 ،ربْٚ من ادختٚر ضريَك صدق ظذ أـز فدالئل هتوصِك ـدا هتًّل

 مغ هتخع وتًرف وتْيم هتنوف ،ٕٜٔتٚ أبواب وهتٌِق فٔك أبواب هتٍتح

 ؾٔٓٚشٚ م فَْىٜ وصوفك فدظم موجود ىهٔبَ مغو ِكَ زي ضريَك ذم

 يسٚظدك نٚنِظ ،دواله ؿِبك تسِم هتتًِم صُك حليٚت ؿلأ ذم ،حرة

 وصِٝ إٕك ٍٕسك ومهٝ تُون مٚ بًد نإ هتُتنف ،حٔٚتك صٍرة تٍك

ٚ إٕك هتًرف ُٚمِٜاف حََٜٔفِ  افدفٔل ىهٔبَ افنك ووجود ،افبدايٜ ذم فسَّ

ا حمبوس إٕك ظذ  ظِٔك ٜٕٚـسب هي هتبَى بٚفذات دا وؿٝاف ذم ،ؿٔودك جوَّ

 تنوف أهتبد صُك ورا من إلٕك تُسٛ بٓٚٔتس إٕك هتتًِم برَه بس

 حمىٚتك سأـ حمدد ٕٝاو حٔٚتك من جديدة صٍحٜ هتبدأ ،ينٚت بِون حََٜٔ

 ،صُك ظذ وهتَيض هتيٓر دالئل ،فٔٓٚ خىط ظْدك يُون مٚ ؽر من
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 صوت يوتِب تسّع إٕك هتتًِم ،حيهل ممُن رء ـل رادد ؿِبك هٔتحول

 ثٚبٝ فَٔغ صًورك هٔتحول ـتر مش وؿٝ بًد ،ؽريٛ مْك ضٚفع

 رشٚم يز ظٚمل ىهٔبَ ،ادْىَٜٔ حسٚبٚته ظن ظَِك هتوؿف ،بىريَك

 حدشه وذم مُٕٚٔٚتهإ ذم واثق وفُْه يهإ خرهتٚآ ظٚرف مش فوحٜ برشم

 ،بدايٚت ؾٔٓٚ داياًم  وافْٓٚيٚت حتديٚت ؾٔٓٚ داياًم  افبدايٚت نإ هتتًِم ،افهٚدق

 ٕٝاو وتوصل ضريق ذم متق دٚ ؽر ظْٔك ذم ـٚمِٜ هتبَى مٚ ظّرهٚ حََٜٔ

 ،ٍٕسك مع هتتوٕسو زأـ وبنٌف ينٚت من هتحٛ ،فربْٚ ؿِبك مسِم

 ظذ هتجري صحن هتٍهل مرة ـل ذم ،احلٔٚة حٛ ذم ينٚت تَع هسجع

ا اخلٚصٜ مٌٚرتك  فٔهإ موٚف بْور وهتْور ذاتك مع افوحٔدة خِوتك جوَّ

 .احلرة روحك تنحن ظنٚن متر الزم ـٕٚٝ حُّٜ
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 ؟تكون من
 

 وهتبط ةٕنو حليٚت ،ألظذ افروح تهًد ،احلََٜٔ ٕحو مسٔىرة خىوات

 ٚيامًٕ إ ؾَط جِكأ من يرشم هلٚمإ ة،احلٔٚ ٕحو يتحرك ظنق ،افتٚم افٍراغ إػ

 ـٚفىٍل خاليٚك دمدد ظروؿك، ذم جيري تسِٔم ،حيدث مٚ بُل ٚيامًٕ إ ،بٚفَدر

 حََٔتك ظن ةظبٚر هو اآلن رء ـل ،ٍٕسك حتتون نأ اآلن تريد ،ادبتٟٓ

 تنٚهد ،ٍٕسٓٚ فتًِن وطٓرت حََٔتك اخست ،روحك ٕٚرتأ ؾبهرتك

 من تتحرر ،ؿٔودك بتٍُك تنًر ،بداخِك ادْىِق افىٍل ةبهور اآلن افًٚمل

 متٍرؿٜ مٚـنأ ذم هلٚمكإ ظذ تًثر بك ذاإو تسر ،فروحك افًتَٜٔ ؽالفكأ

 ذم رء ـل وحرك فٝٚءتس اـثرً  ختبىٝ ،إتيرت ،تُون من فٔخزك

 ،اآلن افبًَٜ تِك ذم جسد جمرد أم حي ٕٝأ هل تدري ال ـْٝ ،واؿًك

 ذم فتتٍرد بروحك حلَٝ جٚبٚتكإ ،ٕورك أصبحٝ ،روحك شتٚئر تبخرت

  .اخلٚص ظٚدٓٚ

 ىريقاف ظذ يدفك وخِٔته ؿِبك صوت شًّٝ مٚ يوم ٕور افع ومٔضاف

 واَحٜ حََٜٔ ويوريك بهرتك ويْور روحك خيسق ؿرر إهلٚم ،وؿتٓٚ

ا من بٔنع صّتك ،ـْٔوٕتك بُل اتٌٌِِٝ   .افُون صّٝ مع وافتحم جوَّ

 خر ،ْغتا جواك حٚجٜ ـل ،ضريَغ ؿدامك وـٚن اختَِٝ مٚ أول من

 ،وموت حٔٚة ،وـره حٛ ،ويٖس أمل ٜ،ِّوَ ٕور ٜ،حََٔو وهم ،ذو

 حمبوس ِٝوؾ إٝ بس، اتوفدت روحك مٚ أول من ؾٔك بٔتُون اختٔٚر
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ا  مٍٚتٔح فٌز افدٕٔٚ وـٖن ،َهبر اختٔٚرك ؽر خمرج فوشٚ م ظتٔق شجن جوَّ

ا وترشم رحِتك ختتٚر مٚ يوم ،وبس إٝ مًٚك فُْٓٚ ةطٚهر مش  ظَرب جوَّ

 ،توؿف دون يًنق ؿِٛ ،خمتٍِٜ منٚظر ،خٚص مذاق هلٚ هْٚ ٔٚةاحل ،افزمن

 خمتِف صًورو مذاق ؾٔٓٚ فُن ،حمدد مسٚر ،جديد من تتوفد روحك يوم ـل

 وتسّع بتنوف ،متًددة إهلٚمٚت بتستَبل ،فِحٔٚة روحك بتٍتح افْنوة، من

 ،ظِٔٓٚ فك بٔنٚور ؿِبك ،بٔٓٚ وحتس بتْٚديك حٚجٜ ـل ،خمتٍِٜ بّنٚظر

 ٕكإ بتًرف ،جواك بتِّس وـٖهنٚ ةجديد ؾٚقآو ٜمًرؾ بٚب جواك بٍٔتح

 ضريَك واخست ةحٔٚ ذم اتوفدت مٚ يوم من مًٚك اختَِٝ ًٜرؾاد ،ـٚمل

 توازنٔب جواك وافتوٚد بتُّل روحك ٜحٚف وـل هْٚ ةخىو ـل ذم احلََٔي

 بتًدي ٜحٚف ـل مع تٌبٔب افع وٕورك حبك ٜضٚؿ هْٚ بٌِٔٛ افع ،بْٔٓم

 ،ؿِبك بدؿٚت بتنًر ،ٜحََٔ اخست ألٕك حتررك ظنٚن بتٔجي افع ،ظِٔك

 بتَول ،األبديٜ بٚدًرؾٜ بْٔىق ؿِبك، رء ـل ،ـِامتك ،صوتك ،ْٔكٔظ بريق

 ٜ،ؽريب بَدرة حوافٔك وافع ٍٕسك هٔب تِٓم هلٚمإو وحي ،بسالشٜ افُِامت

 ،احلرة فروحك افهح ادحراب ذم ٕكإ فك بتيٓر إصٚرات ـل بَى هْٚ

 ،جواك دبٚت واهْٔور صخٚصأ هتَٚبل ٜ،رشٚف وأ موؿف وأ ٜـِّ هتسّع

افع  هي روحك وختع اجلسد شجن من حتررك ظِنٚن هتتنٚبك خٔوط ـل

 ،جواك ةـبر ٜبرحِ هتّر ،افىريق ٜيابد ذم حُٚيٚتك وتُتٛ ضريَك تدير

 هتختٚر ،جواك احلََٜٔ هتْك ،وافْور واحلٛ اخلر ؿوة هتوازن ،ؾٔٓٚ هتَرر

 ٜمرحِ ،بٔه تًدهيٚ نوسُاف ذم ٜمرحِ أهم هْٚ ٔجيته ،إٝ تُون ٕكإ

 ؾٔٓٚ دوقته روحك ٜ،ممتً ٜمرحِ ذم احلََٔي هلٚماإل إػ نكاف من هىًِك
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 ؿِٛ ،حٚجٜ فُل تسِم هتبدأ إٝ دي ٜرحِاد ذم ،احلََٔي نوافسُ إٔواع ـل

 ٜوحٚف ةخىو ـل ذم ،اجلديدة فوجٓتك بٔزؿك تسًّه ،اإلهلٚم بٔحرـه

افع  ـل ظذ إهلٚمك نعٔه ،ـسأ حررتوت تٍٓم ٕكإ بتسٚظدك إصٚرات

 احلََٜٔ هتيٓر هْٚ ،افٍريد روحك ظٚمل ذم هتىر ،ب٘تَٚن هتزرظه ،حوافٔك

 تبَى مٚ دحل هَٔٚومٓٚ وظَِك وروحك ؿِبك يستوظبٓٚ ٜحََٔ ،افُزى

 افع سداجل مش ألٕك ،حٚجٜ أي تًّل تَدر ٕكإ نَٔهتت حٔٚتك، ذم حََٜٔ

 ٕورك ،جواك من حر هتًٔش تحررت مٚ يوم روح صلاأل ذمإٝ  ،ظِٔه إٝ

 ،فربك هتسِم ،افُون مٍٚتٔح ِكتهتّ وؿتٓٚ هسشم ،ٔٚةاحل ذم هلٚمكإو

 وؿٝ ذم حٚجٜ ـل ؿدامك هٔيٓر ه،دهتحد إٝ ضريَك ،هلٚمكإ ،ؾُٚركأ

 هلٚمكإو روحك فُن ظٚجز جسم ذم ـْٝ فو حتى ٕكإ هتًرف ،فٔٓٚ حمدد

 حََٔي، اتهٚل بربك هتتهل ،حٔٚتك ٜحََٔ هتًرف حٔٚتك، هْٔور

 هتَٚبل وؿٚتاأل من وؿٝ ذم ،ظِنٕٚه اختَِٝ إٝ افع ٍك ظذ هتتًرف

 ذم ،مًٚه اختَِٝ افع احلٛ ظذ ًرفتهت ،ظتّتك وؿٝ ذم بْورك يٗمن افع

 هْٚ احلُٚيٜ ،احلََٔي حبك مع هتجدد يّالك جواك احلٛ دٚ اخلٚص حمرابك

 ،فًنق هلٚمكإ حتول هٔخِٔك افع مِّٓك هُٔون احلٛ نأل أهتبد

 ىهٔبَافع  ـل حٔٚتك ذم هتٔجي فٔك ةمَدر حٚجٜ ـل ،متّردة سخٚت

 افدٕٔٚ متل وابتسٚمتك ،جواك ٕور وهٔزيد فربك ؿِبك تسِم ٕكإ ظِٔك

  .ظنق
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 البداية حقيقةال في ولـكنها النهاية تكون قد
 

 وذم ،األبديٜ حََٔتك من ؿريٛ ٕكأ تنًر ،ادحرة اخلواضر ُِكتمت اآلن

 وتريد ًئٚصٔ تريد ال ٜ،ًَّٔاف ىوطاخل إال إػ تهل مل بًٔد ـٖٕك ذاته وؿٝاف

 مٚ ىتر ،جديد من ختَِك ٜخٚفَ روائح ة،مبًثر ،حمَِٜ روحك ،رء ـل

 ؾَط حتتٚج واَحٜ اصورً  واحلُٚيٚت افٍْوس ٔهٍخت مٚ ىتر ،أظامؿك بداخل

 فٔس ي،بداأل فِخالص ادًرؾٜ أجل من وتسٖل ؾٔٓٚ ٜاحلََٔ تالمس نأ مْك

 ال ظَِك وفُن اصورً  احلََٜٔ تبٞا، بًؼ  ٍٕسٓمأ يسّون دن ٕامإو ؛ؾَط فك

 ومًرؾته رء بُل ينًر ؿِبك وفُن ،افتحرك ظن اظٚجزً  يَف ،يستوظٛ

 خط اآلن يبَى ،بداخِك احلرب وتنًل وجدإك مع تتالمس ةادجرد

 .؟األبديٜ افبدايٜ أم ؟افْٓٚيٜ ههذ هل، احلََٜٔ ظغ ىفس امْتيرً  تبَى ،افْٓٚيٜ

 ظٚرف مش ـْٝ مٚ وـل ،حٔٚتك ضول كتىٚرد ؾوِٝ جواك ٜإجٚب

 ريافستٚ مٚ يوم بس ،بٚفك ظذ يجٔبت ،ـسأ مْٓٚ بتٓرب ـْٝ مٚ ـل دمٚوب

 بَٔٝ ،بتًٔنٓٚ ٜحلي ـل ذم احلٔٚة ضًم تتذوق وبَٔٝ ؿِبك ظذ من ٕزفٝ

 ذاتك مع واالتهٚل االٕسجٚم من ٜحٚف بتًٔش ك،جوا من صوت تسّع
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 ذم ٜحََٔ ينوف بٚؿي ؿِبك ،حٚجٜ ـل ظن بهرتك ؾتحٝ ٜحلي ذم ،احلِوة

 ملأ ٜوحلي ؾرح ٜحلي ـل ذم ،ظِٔك بًٔدي موؿف ـل ذم بتَٚبِٓٚ ةصور ـل

 ٜحََٔ ظذ يدور ؿِبك ؾول َهبر ٜ،ََٔاحل ظن تبحٞ هْٚ وابتديٝ

 جحٔم ئًش خٚيف هو ظٚرف وؿتٓٚ ـْتشٚ م ،بٔحرـك هٕٖـ فٔٓٚ اصتٔٚؿك

 افنوارع ذم يّق ـٚن دٚ يوم ـل ،وفٔٓم فٔه خالص ظذ بٔدوروال  زهيم

 ـٚن ،روحٓم ظذ ةطٚهر جواهم لٌِتٌبت جحٔم ةٕير ظٔوهنم ذم ويبص

 ٓٚٔب ٜمِزوم أدوار بتٖدي ،رء ـل ذم هبتتنٚب ،مالمح هلٚشٚ م جثٜ بٔحسٓم

 احلبل تتّرد تَرر روحٓم مٚ بس يوم ،هنٚيٜ فوش مٚ بحبل مندودين وـٖهنم

 ألهنم وادوت حٔٚة بغ ؾرق ظْدهم يبَٚش مٚ ،وؿتٓٚ وبّٔوتوا بٔتَىع دا

 من ؾراؿٓم ٜحلي ذم افٌريٛ ،حََٔي مش ومهي ظٚمل ذم ٜمتنٚهب جثٞ ـٕٚوا

 هو ادوت وـٖن ،احترروا اأخرً  وـٖهنم ْٔٓمٔظ ذم افرَٚ هتنوف ،حٔٚهتم

 فًِٚمل هبٔ يْىَوا مٚ ؽر من جواهم من هضِبو مٚ يٚ ،فٔٓم افوحٔد اخلالص

 ممُن ربْٚ زايإ ؟اخلالص يهإ ىتر يٚ جواه ظٚيل بهوت لٖيس تٚين ويرجع

 ىصد من بٔخٚف ؟افدٕٔٚ ٜحََٔ دي هي ترى يٚ ؟اجلحٔم ظِْٔٚ ـتٛ يُون

 نإو فٔٓم يُون مٚ ؿبل ٍٕسه خالص ظذ بٔدور ٕهإ بًٔرف ،وؿتٓٚ حرته

 افع ٜجٚباإل ظذ بٔدور هٕإو احلرة ظِٔه ؾرض ب٘رادته اختٚرهافع  ىريقاف

 ٜاحلََٔ ؾغ تٚين لٖيس هبٔخِٔ ـٚن دا ،ظَِه بٔٓٚ ويَتْع وبهرته ؿِبه ٚيهدؿٓ
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 إجٚبتٓٚ هتالؿي متٍردة روح حُٚيٜ هي وال وؾّْٓٚهٚ ظِٔٓٚ فْٚٚ هوؿٚف افع

 ـزأ شٗال جٚب شٗال ،افوحٔد وخالصٓٚ ضريَٓٚ وهتًرف فوحدهٚ

 ه،شٗاف ٜجٚبإ يًرف ظٚيز ـٚن ،اهلل ظذ َِٛاف ىٕٚد ظامقاأل جوا من بهوت

 ٕشٚـٚ م ظَل ،بٚهلل بٔستْجد ـٚن ؿِٛ ،تُِما ؿِٛ ،حرته يوؿف ظٚيز ـٚن

 جٚت بس وؿتٓٚ اإلجٚبٜ مْتير زايإ ،ويتواصل يتُِم ؿِٛ ممُن ازاي ؾٚهم

ا دخل افْور ،اإلجٚبٜ  مٍٓم ـٚنافع  ـل يٍٓم أوبد ،اابتد ضريَه ،روحه جوَّ

 ثٚبتٜ حَٚئق هؾٔ إن ؾٚـر ـٚن ،مْه االؿساب أو ؾٔه افتٍُر ممْوعإٕه  ٍٕسه

 ظن افبحٞ نإ ظٚرف ٕشٚـٚ م ،موحدة ؿواظد ،حرـشتتٚ م ومسِامت

 اختٚر ،حٔٚته ضول ؾٔه ؽٚرؿٚن ظٚش افع افوهم من ةمر مِٔون أصدق حََٜٔ

 ربْٚ ،جديد من يتًِم هٕإ اختٚر ٜٔ،حََٔ ٜمًرؾ ظن ويبحٞ ؾىرته يرجع ٕهإ

 ـل هتظِّ مواؿف ؛صخٚصأ بس مش رتـ مرصدين ضريَه ذم وحط شٚظده

 ـل ادافه ربْٚ نإ ،هوٍٕس هروح يٍٓم اوابتد احلََٜٔ ينوف ٕهإ ؿرر هو ،حٚجٜ

 خِق يهإ يًْي ظرف ،وحر ـٚمل ألٕه يديه٘ب حٔٚته خيِق هختِٔافع  مُٕٚٔٚتاإل

 مأه ـٕٚٝ، ََٜٔاحلو واللاف بغ يٍرق اابتد ،بحرته ،بَِبه ـسأ ؿرب ،ربْٚ

 بس اهلل بًْم مستّتًغ ينوؾٓم ـٚن ،افْٚس ؾٚـر ـٚن ٕهإ اـتنٍٓٚ حٚجٜ

 ى،أؿو جحٔم ابتسٚمتٓم ورا اورابٔد ـٖهنم ،غحََٔٔ مش هنمإ بٔحس َهبر

 ٍْسٓمف واريز ؿٚدرين مش هنمأل ؿسىأ وًَٓم نإ ؾٓم ،حرمٚن ذم ظٚينغ
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 ويوم جوإٚ من ْٜاجلو حٔماجل نإ ،ظٚدل ربْٚ نإ ظرف ،حٔماجل شبٛ وفًِٚمل

 موجود بٚفع هْستّتعو حٔٚتْٚ ذم هتيٓر صح ْٜاجل بذور زرعٕ ازاي تًِمٕ مٚ

 حٔماجل ٜ،واَح ٜرشٚف ـٕٚٝ هْٚ ،ظِٔه ربْٚ هْنُر موجود مش وافع

 ٝٔج ؟يهإ رشٚفتك ؟يهإ ظِنٚن هْٚ إٝ ،األول ٍٕسك لٖتس ٕكإ هنٚيته

 مٚ يوم بس ،إٝ وظَِك روحك خيص افذ افقء ؟يهإ ذم رضاأل تًّر

 حٚجٜ ـل ،افوَوح ىبّْتٓ جواك من طٓرت ٜجٚبإ هتالؿي بهدق لٖتس

 رةيوافدا دواركأ من حررتهت ،وبهّتك ضريَك من ٖـدتوهت ،فٔك مستبٜ

 ـْتشٚ م أصاًل  إٝ وفألشف ةواحد حٚجٜ ظن ٚبحثً  ؾٔٓٚ تِف هتًَد

 بٚخلٚفق ؿوي اتهٚل ظذ هٔخِٔك ،ٍٕسك مع اتهٚل مع هتبَى، ظٚرؾٓٚ

 .األرض ظذ افع جْتك بدايٜ ىهٔبَ جحّٔك من خالصك وؿتٓٚ ،األظيم
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 الحقيقــــة صــــوت
 

 مٚمأ ؿداركأ وتذهٛ يتٖت ،ٚصٔئً  ترى ال ،حٔٚتك مسٚرات من ىِقْت

 ـِام وجٓتك ىوتر ؾَط تنًرا ظٚجزً  تَف وفُْك ،تسحبك وـٖهنٚ ظْٔٔك

 ال ،تَٚوم ال ،تتحرك ال وـٖٕك ؾتسر طْوٕك تراودك اؿسبٝ ٕكأ طْْٝ

 تنًر ؾال افٍراغ وحيل ،ظْك تٍْهل روحك ،حيترض جسّك ،بقء حتس

 روح ٕكأ نَٔتت ؾَط حْٔٓٚ دٚذا تدري وال ظَِك جمٚالت وتتبًثر ،بقء

 ،اآلن ادْتهف ذم تبَى ،واحد مسٚر ذم ناآل تسر وـٖٕك ابًٔدً  تْتير ة،خٚفد

 بداخِك فسدهٚ به فتِحق تَٚوم وـِام خرآ ضرف ظذ ةمَٔد بروحك ذا٘ؾ

ًَ  تبَى  ؾال ،ترـٝ مٚ ؾٔالحَك خٍِك يرتْ بك ذاإو ،افًبور تستىٔع ال ٚمًِ

ًَ  ـٚن مأ حََٜٔ مأ ٚومهً  ـٚن ذاإ تدري  تبحٞ نأ حتٚول ه،سُِت نأ جيٛ ٚضري

 بتجدد تنًر بك ذاإو ،َالفك من ٍٕسك تْتزع نأ حتٚول ،حلََٜٔا ظن

 افتى حليٚتك وػأ هْٚ أبدتو افواهي بجسدك ادتًَِٜ شواركأ وتٍك خاليٚك

 ،ؾَط بروحك االتهٚل تَرر ،احلََٜٔ صوت أيبد هْٚ ،روحك ضريق تْر

  .مْىق ٕهأ ظذ تًِّٝ مٚ مسٚرات ؽَِٝأ اآلن

 ـٚن ؿِبْٚ ٜ،َٕٚج ؾىرتْٚ ،أضٍٚل ـْٚ بتٚظْٚ حََٔي فًِٚمل خرجْٚ مٚ ولأ

 ٜجٚبواإل سٖلْب ٚـْ دٚ ،ـتر شٚظٚت ٚظِٔٓ بْدور ـْٚ ٜ،ََٔاحل ٜدًرؾ متًىش
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 بْسٖل ٍٕسْٚ ٕالؿي ْٕٚإ وأ ٚبٔٓ ٕحس مٚ دحل وتٚفٝ تٚين سٖلْب ٚـْ بتًَْْٚ مش

 ـٚن ٜ،احلََٔٔ فإلجٚبٚت وشٔط ؽر من فربْٚ ٖبِْج ه،بوجود بْحس ْٚـ ،ربْٚ

 حيذر مٌِم فٌز ٍولهٔ ٚهْسٕ ومٓام ظِْٔٚ ىظد مٓام ،جوإٚ ؾول شٗال ؾٔه

 ٜجٚباإل ـٕٚٝ فٔه بٔحهل دا هو لٖٕس مٚ ـل صٌرين واحْٚمْه،  االؿساب

 افع من ؿوي بْخٚف ـْٚ وؿتٓٚ ،ـدا ظٚيزك ربْٚ أصل ،ادخٍي ادْىق ٜبتٚظ

 ؿتل دا اخلوف ،حمُوم ؿدر وـٖٕه ،صُل بٖي ظِٔه مسٔىرين مش احْٚ ،جٚي

ا جوَّ  ؾول ،رضاأل ظامرإ دٕٔٚ ذم ٜٔاحلََٔ فرشٚفتْٚ ٜٔحََٔ صدق ٜحلي ـل

 ظزت راحٝ ؾْٚس ،ـالم ؽر ومن ََٜٔاحل يًرف ظٚيز ٕهإ حسٚسإ افَِٛ

 ظٚصوا ،بٔزيد ٕورهم يوم ـل وـٚن اهلل ضريق ؾٚختٚروا ةحر بهوت خٚفقِف

 ،احلََٜٔ صوت يَوفوا ظنٚن اختٔٚرهم بًد اصىٍٚهم ربْٚ ،بهرهتم بروح

 ،حٔٚهتم ذم مهب مًٍول ؾوِوا ،جواهٚ يوم ـل تُز توهٜاف ؾوِٝ ٕٚس هؾٔ

 تتّرد روحٓم حٚوفٝ فو ،ورَٚ ةظبٚد ٕيرهم ٜوجٓ ذم شتسالمالا وـٚن

 ؿِٛ ذم بٍٔول ،ربْٚ ضريق ظن ٔخرجواب ابُد هنمإ ٍٕسٓم ًَْواي ظِٔٓم

 ظِنٚن جٚي ،روحٓم زهي حدث ةمر ـل احلََٜٔ فًىش بهٔص دي افْٚس

 احلََٜٔ خيتٚروا دٚ افِحيٜ يوتٔج ة،بهر ويٍتح ؿِٛ ظذ من افستٚر يْزل

 صوت وتسّع تْور تٚين تىِع ،تَٚوم روحاف هْٚ ،ربْٚ فىريق يرجًوا خيتٚروا

 افَرب ضًم واؿداو ؿربوا ،جواهم من شٗال ولأ هلٚمإ تجددوي احلََٜٔ

 حمتٚج شٗال ؾول بس زادت بهرهتٚ وؿتٓٚ روحٓم ،اإلهلي افًنق وحالوة

 صح ربْٚ ظرؾوا مٚ ـل ةراحل وشط ذم ،ادْىق ويتَبِٓٚ افروح تِّس ٜجٚبإ
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 بس خَِْٚ ربْٚ مًَول بٚهلم ذم جئبٔ ـٚن واشتٌٍروه رمحٚته ظذ واتًرؾوا

 تٍْذ أجسٚد جمرد ،حٔٚهتٚ ذم متُن وال ةرادإ هلٚشٚ م مٚريوٕٝ سيظرا جمرد

ًَ  ٜحمتوم ؿدارأ تستَبل ،أوامر  ظىٚهأو ـرمه ربْٚ افع ٕسٚناإل مًَول ،ٚمسب

 ،اإلرادة مسِوب ٕٚؿص كهٔخَِ ربْٚ مًَول ،األرض ظامرإ ٜورشٚف ٜمّٓ

حسن أفي  الإنسان خلقناقد لو" ـتٚبه ذم ؿٚل ربْٚ ٜ،مًْٔ َٜٕى من إتبه هْٚ
 بس ةطٚهر ٜ،واَح ـٕٚٝ ٜجٚبإ صدق ًَلافو افبهرة ٕورت هْٚ "تقويم

 من ةٔٚاحل دبٝ ،وشٔط بدون ربْٚ بُالم تتًِق فروحه شٚمح افع يسّع ظٚيز

 شٚدخِْٚ م ْٚـ فو ،زمٚن من ؾىرتْٚ ذم مًٕٚٚ حٔٚتْٚ رشٚفٜ ـٕٚٝ ،جديد

 روح هْٚ ،زمٚن من هتْىق ـٕٚٝ ادختٚر ضريَه ذم ادوػ ظنق ذم وشٚيط

 ة،رادإ ٚاداه ربْٚ نإ ٝظرؾ دٚ تاتٌر ة،رتـ حداثأ ٜحََٔ وظرؾٝ امتردت

 وداياًم  افىرق ـل اختٔٚر حق ٚاداه ،األرض ًّرت ظِنٚن ٜـٚمِ ٚخَِٓ

 ةحر ٚهنإ ٝظرؾ ،اخلٚصٜ ادتٍردة ٚبتجربتٓ ٚويًِّٓ ٚيرصده ٚمًٚه هُٔون

 وأ فيروف تٚين سّحت ممُن زايإ ،األظيم اخلٚفق هو ادوػإن  ـامن ٝظرؾ

 ٜ؟مستسِّ ٍولت ممُن زايإ ٚ؟،ؾٔٓ تتحُم ٚزهي بؼ حتى وأ حداثأ

 ـٚن ساع ـل وؿتٓٚ ٝظرؾ ،افبؼيٜ ٚضبًٔتٓ مش االشتسالم نإ ٝظرؾ

  ٚصِٓأو ٚؾىرهت حٚربتب ٝـٕٚ ،احلََٜٔ حٚربتب ٝـٕٚ ٚألهن ٚجواه

 .فألرض احلََٔي ظامراإل بدايٜ هْٚ ـٕٚٝ ،افرجوع تؾٚختٚر
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 وذاك هذا بين
  

 ٜخِٔ ـل شُْٝ ،األظٚصر هدأت ،بداخِك لٌٌِتت افسُون من حٚفٜ

 بِحيٚت اشتّتٚع ،تٜٔآ فتٍٚصٔل ظنق ظن ٜمًِْ تساؿص ٌٕامت جسّك ذم

 تِّع ،يوم ـل ظْٔٔك ذم تُز ٜواشً حديَٜ ـٖٕه افًٚمل ترى ك،ٍٕس مع ٜؾردي

 تنًر ،أوَح وـٖٕه رء ـل تنٚهد ،حوفك من رء ـل ويِّع ٕيراتك

 احلُّٜ ظالمٚت ؾيٓرت ٜٔحجاأل تٍُُٝ ؾَِد ،االـتامل من بَربك اآلن

 ٝبحث ضٚدٚ ؾَط ةواحد ٜحََٔ فتثبٝ اآلن ؿِبك ذم افرشٚئل تزداد ،ادْٚجٜٔ

 متتِك ة،احلٔٚ ؾٔك يبٞ فُن ،حََٔي مسٚرك ذم يٖيت مٚ ـل نأ تًِم، ظْٓٚ

 تستنًر ،ظِٔٓٚ احلهول ذم رهَتكأ ضٚدٚ افتى صٔٚءاأل ـل ظذ اصزً  اآلن

 بداخِك ةاحلٔٚ ههذ تًٔش ؿد ،افًٚمل هلذا افْنوة من اجديدً  ٚمذاؿً  اآلن

 ٕهٛ ؿد ؾخ ذم أخرى ةمر تَع حتى أيٚم حتى وأ ،شٚظٚت ،حليٚت

 ٍ ظن افًٚمل وختز تَسبال  ـي ،افىَِٜٔ افروح ههذ فٔحبس ٚخهًٔه 

 وتتهٚرع افروح تتخبط وذاك هذا بغ ة،احلٔٚ ؽهون بغ ادتتٚفٜٔ رؿهٚهتٚ

 .ؾريد ٕوع من وصجون مِذات فتحٔٚ

 ،كييد٘ب ةحٔٚ تِّس ةمر أول ٚ،بٔٓ حتس ةمر أول ،ظِٔك ؽريبٜ حٚفٜ

 مع يُز يءبر ضٍل جواك ،بٔتٌر رء ـل ،ـدا ؿبل ظنتٓٚش مٚ منٚظر
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 ٜحلي ـل ذم بتًٔنه خٚص ٕوع من رحٔق جواك بسشم روحك ،يٚماأل

 ٜحٚف يوم ـل بًٔٔش ؿِبك ،ممٔز بَى صوتك ،تٌرتا ٕيراتك ،ظِٔك بتًدي

 ـل مع فُن ،بٔحبوه فعاو ٍٕسه اـتنف ٕهإ ؾٚـر ـٚن ٕهإ مع خمتٍِٜ ظنق

 واختٚر مهره ددحي ؿِبك يدفوؿت بدأ ًٚملف جديد اـتنٚف جواه خمتٍِٜ ٕبوٜ

 ـٖٕه حٚجٜ بُل حس ،حهل وـٖٕه جٚيافع  ـل صٚيف بَى ،افىريق

 اختَِٝ عاف ةافَو ،حالمكأ مع تِتحم ظِنٚن جئت ومستْٔك هْٚك شبَك

 ،احلٛ ؽر ةؾٚـر مش اتوفدت روح ،وبخرته ؾٚت افع ـل شُْٝ جواك

 ـل مع ،ظْك بٔتُِم ٍٕس ـل مع ،صوتك من ٜضٚفً ةٕز ـل ذم بتًٔش بَٝ

 من ٜهٚف ،ؽرك مع بتًٔنٓٚ ؿرب ٜحٚف وـل ٍٕسك مع بتًٔنٓٚ شُون ٜحٚف

 جديد من بتْور يوم ـل ،حتس مٚ ؽر من يسُن ؿِبك بتخع ،كٚحمٚوض احلٛ

 مع بتًٔنٓٚ احلٛ ٜحٚف ةجديد صّس ذوق مع ،ؾٔك بتدب ةاحلٔٚ نٖوـ

 وؿتٓٚ هتحس افهح افىريق رٚتمٚ خت يوم ،إٝ صًْك من وتٍٚصِٔك ٍٕسك

 هتًرف ،زهيم تتٖؿِم ظٚرف ـْتش مٚ زمٚن هفٔ هتٍٓم ،ظٚدي مش ٕكإ

 ـٚن ،ؽٚؾل ـْٝ إٝ فو حتى صٚحي داياًم  ـٚن روحك صوت نإ يدفوؿت

 وهم ذم حٚبسٓٚ ـْٝ وإٝ هبٔ ٚصخ ظٚمل ظذ يووجير زمٚن من يىر ظٚيز

 حتدد ظِنٚن افُون ذم حمددة َٜٕى ظذ فك بتنٚور روحك ،ادٚدي ًٚملاف

 ّٔكحتو وديكته ،ضريق ظذ هتدفك ةمبًثر ةخىو ـل مع ،مسٚرك

ِ   وإٝ هتسًّٓٚ ،ـتر أوؿٚت وهتسًّٓٚ  ،ؾغ رايح إٝ ظٚرف ومش ممس
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ٚ مٚيض من ؽاللاأل هتٌُ ،هتٍوز توصل ٚد بس  وصوفك ،حٚبسك فسَّ

 مْتٓي ؽر وحٛ نوشُ إػ احتوفٝ هْٚ افَوة ،توؿف بال افىران ٜحلٚف

 ختبط هتخِٔك ،ادّٔز مسٚرك وشط ذم فك هتجدد ٔٚةاحل بس ،يوم ـل يتجدد

 ًٚملاف ذم هْٚ ،ظِٔٓٚ مسٔىر تُون تستحق ٕكإ تًرف ظِنٚن وؿتٓٚ ٍٕسك مع

 ؾخ وـل ،افسالشٜ ىبّْتٓ افٍخ ذم توؿًك ةاحلٔٚ يتبتد بَى هْٚ ،احلََٔي

 حٚجٜ ـل ذم تنك وؿٝ ظِٔك جئهٔ ،بتحٚربه افع افروح ؿٚفٛ ؿد ظذ

 وتسٔٛ ؾٔٓٚ حمبوس وختِٔك ٜشِبٔ أؾُٚر ّعتهت ،بٔٓٚ يامٕكإو حوافٔك

 تٔجي ممُن أحداث تٚين تًٔد أتبد روحك هٔخع دا ،موراأل يتوػ هو ظَِك

 خىوات من خوف ،ظِٔٓٚ افسٔىرة ؾٚؿد وختِٔك ٜوحن وأ ةحِو شواء

 افدٕٔٚ وـٖن ؿِبك ذم بٌْز هتحس فُْك هترضك مش هنٚإ ظٚرف إٝ بسٔىٜ

 من حهل افع افكاع هٔحهل بَى هْٚ ،ظِّتٓٚ فو كٔفاحو من اهنٚرت

 ذم افع وروحك افروحٕٜٚٔ ؿوتك بغ ساع جواك هٔحهل بس اخلِق بدايٜ

 جواك احلرب مهتَو   ٜمزروظ ومًتَداته افالوظي ظَِك ؿوة حتررهٚ، ضريق

 من حهل افع مافداي وافكاع حليٚت مْك ٚخدوت بتوؿٍٓٚ يدك٘ب بس وإٝ

 افكاع ظذ سٔىرت ؿدرتشمٚ  مٚ يوم ،افبؼيٜ خِق مْذ وهٚبٔل ؿٚبٔل أيٚم

 خاله افع اد ـٚن ،وٍٕسه روحه ؿتل هو ٜ،ََٔهو احل بس َتلاف وؿتٓٚ ،جواهٚ

 ويتًِم يدرك ٕهإ ؾرصٜ بٔدي ـٚن ربْٚ فُن ،خوهأ يدؾن ٕهإ ةؾس بًد ظٚجز

 ظذ بهْٔٚ فو ازاي يدؾن أخوه، هدفي ؽراب فه بًٝ ،جديد من روحه يوحئ

 بديأ فكاع افسيٚق ادإٚ ربْٚ نإ ًرفْه ـتر شًّْٚهٚ ممُن ُٚيٜاحل
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 وظَِك افروحٕٜٚٔ روحك بغ ٜوامه وأؾُٚر افروح حترر بغ جوإٚ هٍٔول

 افكاع تدرك ،وجوده تدرك ولاأل ذم ٕكإ ،وذك خرك بغ ،افالواظي

 مًْٚه مش دا ،ساع ٕتٔجٜ دا مْك هٔحهل شِوك أي نإ تًرف ـدا وبًد

 من أوابد افتىٓر اختٚر ،تٕٜٚٔ ةمر سجنِف روحك وتسِم افٍخ ذم تَع ٕكإ

 بَِبك روح ٌراب،اف من اتًِم هٚبٔل زي األصٔٚء بسطأ من واتًِم جديد

 ،وذاك هذا بغ تسٔىر وهتَدر تٚين هْٚك روحك عهرجَّ  ربك مع فوصٚفك

 افَرب حالوة وقدهت ،ربْٚ مُِوت ذم تسبح هتٍول ،حر ظبد هسجع

 .واحلريٜ
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 خالقها إلى عادت روح
 للمجهول تسليم

 

 بغ ومٚ ،األحداث وتتجّع افىرق تٍسق ،احلٔٚة ظٚمل ذم تٚئه افَِٛ

 فذات افًَل أرـٚن ينتٝ وؾُر وصٌف وحرة ورجٚء وأمل وصًود هبوط

 افَِٛ ينًر ال متًددة دوائر ذم متحرـٜ ـآالت ّٕق ،ضويل ضريق متٍرؿٜ،

 ظن وخترج افِحيٚت رووتد األيٚم رووتد داخِه ذم نوافسُ تٌبب حْٔٓٚ

 تنًر أن أجل من تْتٍض بك ؾ٘ذا ضوياًل  فٔس وؿٝ وبًد ،ادْنود ضريَك

ًَ  ،افُريم بخٚفَك بروحك اددؾون افَرب هذا بِذة  بغ ٍٕسك ذم ٚظٚف

 نوبٚفسُ ادْتًش حسٚشكإ ؾَدت حتى حدث مٚذا تًِم ال وافبًد افَرب

 ،ضويِٜ مدة مْذ ضريَك ترـٝ ؿد إٔك ىفس ؿِبك ظذ من افَاممٜ ؾتْزل

 وافبًد افَرب بغ ادًَِٜ ثْٔٚتك بغ من نِكتفتْ افهٚظَٜ ظْدهٚ ؾتٖيت

 يزداد ،بداخِك مٚ تنًر أن وبدون اهلل يد بغ وتٖيت روحك فتذهٛ

 ،افًتٔق ـٚدرهم خِكابد مٚ ويسُن تسُن حتى صديد ببطء حسٚشكإ

 .افرجوع حالوة تتذوق ؾَط ظْدهٚ

 يوم ـل ،ؾٔه بتِف لامظ ،جديد من تُتنٍه ضريق فك بٚفْسبٜ افدٕٔٚ

 ،بسوح حداثأ ،بتٔجي أحداث ،بتًِّٓٚ ٕٝا دمربٜ يوم ـل ،جديد إحسٚس
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 بُل تستّتع ظٚرف ،حر إٕك إحسٚس جواك ،ادتٍرج زي ظٚمل بَٔٝ إٝ

 بتستّتع ٔهب بتّر ٕٝا طرف أي برؽم ،متٚحٜ فك بٚفْسبٜ حٚجٜ وـل حليٜ

 كدخٚت دي حٚفِٜف مسِم األظّى زي بتّق إٕك فدرجٜ ؿوي افسالم بحٚفٜ

 خىط ،تتٖجل خىط ،يوم جئي يًدي يوم ،وؿٝف وؿٝ ومن هلْٚ هْٚ من

 جواك رء هؾٔ ،مستسِم ٕٝاو بتدخِٓٚ رةيدا ـل مع هْٚك وتٍول بتتٍْذ

 رصٔد من تسحٛ وظامل أـس تْور ظامل إٔٝ ،حتس مٚ ؽر من بَْٔص

 ،حمىٜ ـل ذم تنحن الزم إٕك ٕسٔٝ بس افَىر زي مٚر ؾوِٝ ،ؿِبك

 ظنٚن هتٔئٜ إظٚدة تًّل ،جديد من ظْده ؿِبك تنحن فِخٚفق تروح الزم

 ،ؾٚيض بَى وافَِٛ خِص افرصٔد دٚ َٝوؾم  ٕسٔٝ ،شديٍْٚ م رصٔدك

 وال تَرب ظٚرف مش إٕك بغ متًِق وـٖٕك ادوجع بٚفٍراغ حسٔٝ وؿتٓٚ

 افْنوة حلٚفٜ دمٕٚكإو اشتّتٚظك ـس من ٕكإ بتًرف وؿتٓٚ ،بًدك مستحّل

 من بًدت ،تٚين تنحن تروح ٕسٔٝ ،بربك ؿِبك تًِق ٕسٔٝ ؾٔٓٚ ـْٝ افع

 ؾَدت ،اخسته افع ضريَك ابرَّ  ضًِٝ مٚ دحل خىوة ورا خىوة ،حتس مٚ ؽر

 ـٖن ،حََٔي صًور بدون ،ؾٚرغ ٕكإ حسٔٝ بس وؿتٓٚ ،بٚخلٚفق اتهٚفك

 ادٗدٜ حداثاأل ثرٖت من بتتَىع افروح ـٖن ،ممٔٝ بَى األمل ،هْٚ وؿٍٝ احلٔٚة

 بتسِم ،بتسِم ،بربك اتهٚفك ؾَدت ظنٚن ظِٔك حََٔي تٖثرهٚ بَى افع

 ـل بتٌسل روحك بس حتسش مٚ ممُن ،إيديه بغ ؿِبك بسمي ،فربك ؿوي

 مش ،ؿوي بتَرب ،حتس مٚ ؽر من ؿِبك فوثٝ حٚجٜ ـل هتنٔل ،حٚجٜ
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 حٚل من احلٚل يتبدل حليٚت ذم بس ،ادوػ بٚشم تْىقأو  تدظي بتًرف

 ،افَِٛ ثْٚيٚ ذم يتخِل شُن إػ ،فِروح مرهق وأمل مدوي ؾراغ من ،حلٚل

ٚ افع األمل حتى رء ـل ظذ َويكت ربٕٜٚٔ رمحٚت  احلُّٜ ظٚرف مش فسَّ

 حٚجٜ تًرؾشٚ م وـٖٕك جديد من تتًِم وتبدأ جواك بٔزيد وافتسِٔم ،مْه

 ومستًد فربك ؿِبك وشٚيٛ بٔوٚ صٍحٜ تبَى ،حٔٚتك وظن ٍٕسك ظن

 فك بتيٓر ،فك بتبٚن مش ربْٚ ليرشٚ ،خمتٍِٜ مرحِٜ ـٖهنٚ ،جديد من تتًِم

 مع ،حٚجٜ بٖي حٚشس ـْتش مٚ األول ذم ،افىريق ظذ تثبتك حتٜ ـل ذم

 جديد من اختَِٝ وـٖٕك بٚفتدريٟ جواك بٔدخل إحسٚس افوؿٝ مرور

 ظٚمل حدود ومن مْك بتتحرر وـٖٕك حدود ؽر من بتتبْي روحك وـٖن

 ،احلٔٚة ذم ،ادق ذم األوػ خىواتك بتتًِم افهٌر افىٍل زي ،افزيف

 جديد من روحك ظذ تتًرف ترجع ،اخلَِٜٔ مْذ ادختٚر فىريَك وترجع

 تتًِم ،حٔٚتك يِون بتخِٔٓوش ومٚ بتهٚحبه ،ادزح أدك ىوتتحد فتواجه

 هتتًِم ،األمل وحليٚت افسُون حليٚت بغ تتَْل هتتًِم ،بربك ىتَو

 إظامر هي ظنٚهنٚ اختَِٝ إٝ افع افدٕٔٚ ذم افُبرة فرشٚفتك وتستًد

 افَرب حالوة ؾٔٓٚ هتدوق ؿوي ـتر أوؿٚت هتٔجي أدك وشط ذم ،األرض

 شُوٕك تْؼ هتتًِم ،وشُون أمل جواك صٚيل ٕٝا ٕكإ هتتًِم ،ربك من

 هتتًِم ،افوًف حليٚت أصد ذم وتٍرح تْور هتتًِم ،افداخع وشالمك

 حليٜ وؿتٓٚ ،إٝ ىهتبَ بس وؿتٓٚ ،ؿوي موجوع ٕٝاو ؿوي بجد تٍرح

 هتسِم ،ادجٓول ختتٚر مٚ يوم فٔك اختبٚر أـز ىهٔبَ ،هتحسٓٚ اختٔٚرك
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 هَٔبل ظَِك ،ؿٔود ؽر من تسِم تتًِم مٚ دحل هْٚك هتٍول ،فربك ؿوي

 افًبوديٜ من روحك وإتَٚل ادْرة مرحِتك ذم األصًٛ واالختٔٚر االختبٚر

 ذم فذة هتدوق ،هتسٔبك مش ربك رمحٚت ،رء ـل من ،فِتحرر فألصٔٚء

 ؽر من تسُن ظنٚن بروحك هْٚك هسوح ،ظِٔك ىهَٔو أدك مرة ـل ؿربه

 افع ـل ،أدك من ىمتإ هتىِع ظٚرف مش ٕكإ ذم افتسِٔم يتجدد ،حدود

 تَرب ٕكإ اختٔٚر ،جبٚرإ مش اختٔٚر بَى ٕهإ ،افَرب حٚبٛ ٕكإ تًِّه ؿٚدر

 يتزرع صوك مِٔٚن فو حتى ضريَك ذم تُّل ٕكإ اختٔٚرك ،ـسأو ـسأ

 ظنق جواك يتخِق وهْٚ ،دوالك افتسِٔم تتًِم ٕكإ هتتَٔن هْٚ ،جواك

 تدوق وظنٚن تٚين ينحن ظنٚن مْه تَربه ،ذوط بدون فِّوػ جديد

 تبدأ هْٚ ومن حوافٔكافع  ؿِوب ذم تزرظه وتَدر ؿِبك من حٛ حالوة

 .فَِِوب إظامرك رشٚفٜ
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يق في ةتوه  الطر
 

 يتُرر ،اهلل بٚشم افْٚضَٜ افروح تِك حتى ،افْىق ظن رء ـل يتوؿف

 تنًر ،رء إػ حْغ دون صٚمد ٕٝأو افزمن ويدور بداخِك رء ـل

 تنًر ،ترى وال تسّع ال ،ؾَط صّٝ ،رء ظذ دافٜ إصٚرات دمد ؾال ،بٚفتٔه

 فىٔٚت ادستسِم بَِبك تنًر حغ وبًد ،افًتَٜٔ ـٚحلجٚرة متَِٛ بٖٕك

 تنًر ؾال ،أمٚمك يَع مٚ إال ختتٚر ال مسر بٖٕك صًور يٌّرك ،األحداث

 نوافسُ خيسق ظْدهٚ ،متَبِٜ رأَٜ بٍْس رء فُل مستَباًل  ؾتهبح ،بقء

 ظذ تَدر ال اـثرً  ٚـالمً  خوؾك ذم رددت ،ؾَط اهلل تريد بٖٕك تنًر ،افروح

 ؿِبك شٔخٍق افتي ادرتَبٜ افِحيٜ تِك وتْتير ؿِبك يتحدث ؾَط ،به افبوح

 .افوٚئع ضريَك تٔه من وترجع

 ،افَْٜٔ بٍىرتك اتوفدت مٚ يوم من ،زمٚن من اخسته اهلل إػ ضريَك

 حٚجٜ ـل ؾٔٓٚ ظنٝ افع األحداث اخست ،ؿدرك اخست إٝ يومٓٚ

 مروا ـتر حليٚت ،حر ٕسٚنإ خِتك ،ظِّتك حٚجٜ ـل جواك وحٍرت

 ،بٚحلٔٚة حسٚشكإ ؾَدت حليٚت ،وجعو حبٚطإو ؾنل حليٚت ،ظِٔك
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 حليٚت ،مغ إٝ ظٚرف مش ؾٔٓٚ تٚيه ـْٝ حليٚت ،ٍٕسك ؾَدت حليٚت

 بربك بتحس ـْٝ حليٜ ـل وشط ذم بس ،طِم حليٚت ،خوف حليٚت ،ؿٓر

 ،خمتٍِٜ ـٕٚٝ ظِٔك ظدت مرحِٜ ـل ،جواك بٔداوي شحر زي ،مًٚك

 وحٚجٚت تٍّٓٓٚ وابتديٝ ٚؾٚمهٓ ـْتش مٚ حٚجٚت هؾٔ ٜ،ؽريب ـٕٚٝ حٔٚتك

 ظنٚن ـدا توجع الزم ـٕٚٝ هنٚإ ظرؾٝ وحٚجٚت حهِٝ هنٚإ ربْٚ صُرت

 ،ضريَك ظٚرف ـْتش مٚ دٚ ٝهتم  ،ـدا ؿبل ـتر ٝهتم  ،وجل ظز بٚدوػ تتًِق

 دٚ ٝهتم  ،ادجٓول من خٚيف ـْٝ دٚ ٝهتم  ،ٍٕسك ظٚرف مش ـْٝ دٚ ٝهتم 

 ٝهتم  ،خمتٍِٜ بىريَٜ مرة وـل مرة 011 اختذفٝ دٚ ٝهتم  ،بٍْسك حتس بَٔٝ

 متوؿع مش حدث ـل ذم ٝهتم  ،ومنٔوا ؿوي ؿربوا ودٚ حٔٚتك دخِٝ ٕٚس دٚ

 ـْٝ دٚ ٝهتم  ،شببه ظٚرف ـْتش مٚ وجًك جرح ـل ذم ٝهتم  ،فكل حه

 ومٚ اتًِّٝ دٚ ٝهتم  ،تٌرتشٚ وم ؿرأت دٚ ٝهتم  ،مٔٝ وإٝ تًٔش ظٚرف

ٝ ،حليٜ خرآ ظذ إيدك من َٚظٝ ؾرص دٚ ٝهتم  ،ضبَتش  ؾرحتك دٚ هتم

ٝ ،تٖخرتا  هترب ظٚرف ـْتش مٚ مًغ ؿٚفٛ ذم حىوك حوافٔكافع  دٚ هتم

ٝ ،مْه ٝ ،ٍٕسك الؿي ومش ممٔز ٕكذم إ هتم  بذٕوبك ٍٕسك واجٓٝ دٚ هتم

ٝ ،ربك ضريق ظن افبًد ـل بًٔد إٕك وال ضٚهر ـْٝ إذا ظرؾتشٚ وم  دٚ هتم

ٝ ،إجٚبٜ تشٔفَٚ وم دظٔٝ ٝ ،بَِبك فربْٚ تَرب ؿدرتشٚ م دٚ هتم  دٚ هتم

ٝ ،ترجع ظٚرف ـْتش مٚو ؿوي ـتر ربك ظن بًدت  ؾرصٜ فك تٚج دٚ هتم
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ٝ ش،حسٔتٓٚمٚ  جواك وِّٜاف صدة وشط ذم  بًد تٚين حتٔٚ ظرؾٝ دٚ هتم

ٝ ،موتك ٝ ،إٝ بَٔٝ دٚ هتم  بًٔٚؿبك مش ربْٚ نإو احلََٜٔ ظرؾٝ دٚ هتم

 فألرض إظامرك وظنٚن ادختٚر افىريق ظِنٚن فك حهِٝ حٚجٜ وـل

ٝ ،دمٓٔزك ـِه اود ظنٚهنٚ جٚي إٔٝ افع وافرشٚفٜ  بًد ؿوي ؿويٝ دٚ هتم

ٝ ،ممٔٝ ًَف  ،حوافٔك افع ظذ بتْؼه جواك من وحٛ ٕور فَٔٝ دٚ هتم

 ظديٝ وخىوط مراحل ،افىريق ظذ ـْٝ ،تٚيه ـْتش مٚ دا ـل ٕكإ احلََٜٔ

 ،هلل ظنَك ؽر رء أي من ادتحررة وروحك إٝ تُون ظنٚن ظِٔٓٚ

 ـٚن أدواته، فك بٔبًٝ ـٚن ،ربك حٚمٔك ـٚن ،ربك مًٚك ـٚنو ظٚؾرت

 ذم ٍيع ـْٝ ،مرة ـل ذم االختٔٚر ظِٔك ـٚن إٝ ،صٚراتهإ فك بٔبًٝ

 مرحِٜ وصِٝ مٚ دحل حلٚفٜ حٚفٜ من اختٔٚرك ذم بتْجز ـْٝ ،اختٔٚرك

 ادوػ مُِوت ذم رحٝ ،اجلْٜ ضًم تدوق ؾٔٓٚ ظنٝ نووافسُ افسالم

 افع ـل نإ اتًِّٝ ،احلََٜٔٔ افتوهٜ ـٕٚٝ ،األـز االختٔٚر ـٚن هْٚ وفُن

 ـٚن ،مَدر ـٚن بس بٚختٔٚرك بًدت ،افىريق ظن بًدت ،دمٓٔز ـٚن ؾٚت

 رجًٝ دٚ ،ؾٔه هتدخل جديد ضور ـٚن ،فَِبك ؽسٔل ـٚن ،روحك اختٔٚر

 حتى اهلل ظبٚد أرواح حٛ ،جواك حٚجٜ أي ظذ مسٚمح وإٝ رجًٝ تٚين

ا من بتنوؾٓم ،ذوكأ أو ؾٔك ؽِىوا فو  إٝ ،ٓموحنو حِوهم بتنوف ،جوَّ

 ٕكإ ىبتسً ،شٚحمتٓم ـدا ظنٚن وجحّٔٓم حرهتم وشط ذم زهيم ـْٝ
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 فٔك هلٚماإل مهدر بتُون ،حََٜٔٔ روح إٝ بتُون ؽٍِتٓم ظن توؿٍٓم

 اإلصٚرات ـل نإ بتًرف ،وؿتٓٚ واحلٔٚة افُون من جزء ،ٕور بتُون ،وفِبؼ

 روحك ،موجود ـٕٚش مٚ إحسٚس ـل ،افىريق ظن افبًد ـل ،واؿٍٜ ـٕٚٝ

 ـٕٚٝ روحك ،نوافسُ بتستجدي ـٕٚٝ روحك ،بٚفدٕٔٚ متًَِٜ ـٕٚٝ

 بتٔجي ـٚن َِّتك وشط ذم ،حََٔي دِجٖ هترب ظٚرف ومش بتٓرب

 مع يَغ حليٚت مًٚكإن  فكل َوتب ،ربك من رمحٚت بتْورك حليٚت ظِٔك

 ،افتوهٜ ضريق ذم جديد من بتحٔٔك ـٕٚٝ حليٚت مًٚكإن  فكل بتَو ،ربك

 حر ظبد ٕكإ ظرؾٝ ،افًبٚدات ضًم ظرؾٝ ،فربك افنوق فذة ظرؾٝ

 بْور هٔتجذ ؿِبك هْٚ ،اخلَِٜٔ مْذ ادرشوم فِىريق فوحدك ترجع هتختٚر

 .حوافٔك وافع روحك ْورٔه فربك ظنق مِٔٚن جديد
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 عادي مش أنت
 

 ،اخلٚص ٕسٔجك من خرآ ظٚمل ذم تبحر ؿٔود بدون ادْىَِٜ ـٚفروح

 هذه ذم وتًزف أوتٚرك وتتالمس افروح تردمف احلٔٚة وشط ذم ـٚفِٗفٗة

 ،به تنًر ،يديك بغ وـٖٕه تراه ،احلََٔي ظٚدك ذم خٚصٜ ٚأحلًٕٚ  احلٔٚة

 من رء ـل يتسِل ،هْٚك مًِق ـٖٕه افْسٔٚن ظٚمل ذم ادٌرؿٜ تٍٚصِٔه تتالمس

 وجْتٔك ذم يتالمس، رء ـل وذم ؾٔك احلٔٚة وتدب تنًر ،أظامؿك

ًً  مًه ؾتتحد ببطء خيسؿك ،احلٔٚة صوت ادتوهجٜ  ذم خٚصٜ مًزوؾٚت ٚصٕٚ

 افوحٔدة حََٔتك هو ٕامإ خٔٚاًل  فٔس هذا أن تتَٔنو تتًِم ٚشٚـًْ  تَف ،ؿِبك

 افنٌف يتْٚثر ،رء فُل بٚفنوق تنًر ،ظْك حتى األزل مْذ ادخٍٜٔ

 ويبَى ،ادّْٓر ٚءـٚد خًَٜٚ بّروٕٜ ؾٔك يسر ،ادحسق ـٚجلّر بداخِك

 احلٚرق ـٚفكاع ،بداخِك افنوق ؾّْٔٓر ادحٍوظ ـٚفٌ بداخِك ـالمهٚ

 تُون ،ادٍَود بجزئك تِتَي ظْدمٚ رء ـل حْٔٓٚ ؾٔبدأ ،حوفه رء فُل

 ؿواظد يًرف ال خٚص مُِوت ذم ادحِق ـٚفىٚئر وتهبح افُٚمِٜ افٍْس

 تتجّع ٍَٚف ظذ متْٚثرة ـجّرات افًنق ؾٔتجدد ،افًنق ظدؿوا ىشو
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 إصٚرات ىشو ؾٔه ترى ال ضريق ذم ادتٍرق ـٚفْسٟٔ بًوٓٚ مع افبَٚع تِك

ًَ  بداخِك ؾتىِق تراه ال حََٔي ظٚمل من أخرى  ًٚملب نًرت ،افُون يّأل ٚظن

 حْٔٓٚ ًِمت ،مالمح فه فٔس ظٚمل ،تٚئٜٓ ألرواح ،متٍرؿٜ بٖظٚصر نوافسُ من

 اوحٔدً  افًٚمل هذا إػ يتٖت ٕٝأ ،افوحٔدة احلريٜ متتِك إٔٝ ،متٍردة روح إٔك

 ،اآلن ـٚماًل  أصبحٝ ،اآلن ظامؿكأ ذم تًٔنه بك ذاإو ،ظنق بداخِك

 ادتٍرد رحَٔك وتْؼ ،ادّتزج ـٚفسحر حََٔي ظٚمل من ٕسٟٔ ذم احر   ست

 تِك ،حٚئرة مْسٜٔ رحِٝ ؾَد ،ٍٕسٓٚ ظن ؾَط افبٚحثٜ ادتٍرؿٜ األرواح ظذ

 ـْسٟٔ بًوٓٚ مع افبَٚع تِك ذم فتتجّع ٍٕسٓٚ ظن أظِْٝ ادتحررة افروح

 .احلرة افروح ؽر تراه ال ضريق ذم متٍرق

 دخل حد ـل ،جديدة مرحِٜ ـٚن حِم ـل ،مًْى ٚفٔٓ ـٚن خىوة ـل 

 ظن ،ًَف ٜحلي ظن ،صوق ٜحلي ظن ،ؿِبْٚ زوخ جرح ـل ،ومق حٔٚتْٚ

 ذـرى ـل ظن ،وحدة ٜحلي ظن ،خوف ٜحلي ظن ،ملأ ٜحلي وظن ملأ ٜحلي

 ة،احلٔٚ حتس ظنٚن ادوت يُون الزم ـٚن احلُٚيٜ زي ٕسٔتٓٚ ٕكإ ؾٚـر ـْٝ

 حتس ظنٚن بٚألمل حتس الزم ـٚن ،بٚفْور حتس ظِنٚن بٚفوِّٜ حتس الزم

 ،وب٘رادة ةرادإ بدون جوإٚ روحْٚ صٚيِغ واحْٚ ّٕر الزم ـٚن ،بٚفْنوة

 بتًدي ـٕٚٝ ،أوؿٚت افبدايٜ ـٕٚٝ هْٚ ومن ،ظٚدي حد مش ُٕون اخسٕٚ

 ـْٖٕٚ وال ؤًٕش بٔتجّد وافَِٛ بّٔوت اإلحسٚس ،األمل ـس من ظِْٔٚ
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 ،ؾْٔٚ جزء ـل ظذ بٔسٔىر اخلوف ،ظِْٔٚ بتًدي ـٕٚٝ ،تٕٜٚٔ أوؿٚت ظٚينغ

 رء أي بٔخبي حٚجز يبَى فَِوبْٚ يدخل احلٔٚة ٕور ويّْع حرـتْٚ بٔنل

 حتٜ بُل ؾٔٓٚ ًٕٔش خٚيٍغ وـْٖٕٚ خمْوق افسًٚدة ضًم ـٚن أوؿٚت ،ظٚيزيْه

ٕ   ذم  بس صخص وـل رء يأ أو رء ـل ظن بْبًد افوؿٝ مع ،فروح َْٚ ـٔٚ

 مع بًْٔش ـْٚ أوؿٚت بْحسٓٚ ٜمزيٍ شًٚدة ٜصوي حمتٚجغ حْٚإ ظِنٚن

 ًٕٔش ـسأ أوؿٚت ،روحْٚف ٜخَْ حٚجٜ ـل مع مْه هنرب احلِم زي خٔٚالتْٚ

 ذم ٜ،دمرب ـل ذم بٔتًٚد افع افؼيط ٕوؿف مٚ ؽر من جوإٚ افٍنل حليٚت

 احْٚ فْٚل بَٔو داياًم  جوإٚ افهوت ىويبَ ،افٍنل ٕهدق مٚ دحل حدث ـل

ٚ ةهوراف بس ممٔزين  افَِٛ بًٔك اخلْجر زي بتُون حليٚت ،ـِّتشٚ م فسَّ

 حٚشٔساأل ـل وؿتٓٚ ؾبتتجّع افوؿٝ ضول مْٓٚ بْٓرب افع بٍْسْٚ ٕختع دٚ

 من افروح ظذ مسٔىر افع ـزاأل افنًور بٔىِع هْٚ ،هتُون وافع ـٕٚٝ افع

 حٔٚتْٚ ـٕٚٝ مٓام ،ٕٚس ؿربْٚ مٓام ،ظْه ٕبًد حٚوفْٚ مٓام ة،افوحد ٕزاع ؽر

 ،فِّوت ٕستسِم ،فِحٔٚة ٕستسِم أوؿٚت ،فْٔٚ مالزم بٍٔول ٜمِٕٔٚ أو ٜؾَٚٔ

 ٕهدق ،األمل ٕهدق ،افٍنل ٕهدق ،رء فُل ٕستسِم ،فَِدر ٕستسِم

ا بْٓرب ،افوجع  َْٚ بْٔ   ةـبر ٜحٔى بًّْل ـْٖٕٚ بٔزيد ملاأل ةمر ـل ٍٕسْٚ جوَّ

ٚ ٕكإ بتحس ؾرحٝ فو ،صٚحي ٕكإ تًرف اتٖدٝ ؾِو ،ٍٕسْٚ وبغ  ،حي فسَّ

 ؿِبك ظِٔٓٚ بتًدي ٜمرحِ ـل ،حدث ورا وحدث ٜصدم ورا ٜصدم



 

744  
  

   

 ؽر من يتٖمل ؿِبك ٜ،واحلُّ افسبٛ يهإ تًرف مٚ ؽر من مًٚك بٔتنُل

 ظِّك حٔٚتك ذم دخل صخص ـل ،رء ؽر من ،شْد ؽر من ٜ،رمح

 من ومق دخل صخص ـل ،احلُّٜ ظٚرف ـْتش مٚ ،ٍٕسك تًرف وخالك

 اختَِٝ عاف روحك إػ ؿرباأل احتجٝ وؿٝ ـل ذم ،بسبٛ وأ شبٛ ؽر

 وؿتٓٚ ٜٔاحلََٔ ادحبٜ ؾَدت ظْدهٚ ،ؿسوة وفَٔٝ فَٔتّٓش ومٚ مْٓم

ٝ دٚ ،حمبوب مش ٕكإ صدؿٝ   ـتر دواير ذم فٍٔٝ دٚ ،ـتر ضرق ذم هتم

 رمٚدك حتٝ من ؾٔٓٚ بتَوم ـْٝ ٜؽريب ةؿو ـل مع ٜ،احلُّ ظٚرف ـْتش مٚ

 وـل رء أي ظذ ؿٚدر ٕكإ تُتنف ،افٌريٛ افنًور من بتستٌرب ـْٝ

 حمبٜ ظن ـسأ ظرؾٝ ،رء ـل ذم ربْٚ ٜرمح ظن ـسأ ظرؾٝ وؿتٓٚ ،رء

 هنٚيٜ ذم ،تكظِّ بٔٓٚ ظديٝ ٜمرحِ وـل افؼيط دار ودٚ ،فٔك اخلٚفق

 تًّر ظنٚن اختَِٝ احلر اهلل ظبد ٕكإ وظرؾٝ إٝ غم تذـرت ادىٚف

 الزم ـٚن دا ـل نإ ظرؾٝ ٜبهّ فٔك ٕكإ ٜ،رشٚف فٔك ٕكإ ظرؾٝ ،األرض

 وؿتٓٚ ،حهِٝ حٚجٜ أي مٚ ؾٔش وـٖن ىارتو ؿِبك وؿتٓٚ بٔه تًدي

 ظرؾٝ وؿتٓٚ ،ذوط ؽر من ٜافواَح ٜاحلُّ وظرؾٝ حدث ـل اؾتُرت

 ،مغ إٝ ظرؾٝ ،أدك حتى بٚفستٔٛ حهِٝ حٚجٜ ـل هتختٚر ـْٝ ٕكإ

 ٜٕٚشٔ افع افتٚهيٜ افَِوب تًّر ظِنٚن ،األرض تًّر ظِنٚن خمتٚر ٕكإو

 وأ رء ـل امتالك وشط ذمو جحٔم ذم غظٚين افع ،برهبٚ تًِقي ؿِبٓٚ تخعؾ
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 هنٚإ ؿررت روح يأ يد٘ب دخٚت تَدر ظِنٚن متر الزم ـْٝ ،رء ـل ؾَد

 ْٕٚإ ٜحََٔ ،افسٚمٜٔ حلََٔتْٚ ترجع ظِنٚن هلياإل افًنق دُِوت تروح

 أي تٌٔر ظذ ؿٚدر ٕهإ ظرف افؤًف وافَِٛ ة،احلٔٚ ظامرإ ظنٚن اختَِْٚ

 افىريق ذم اتًِم فو ،اإلهلي افًنق ٜضريَ اتًِم فو بس رء وـل رء

 هّٔال وهْٚ ،ضريَه ذم ٔجيي افع خيتٚرو هلل ذوط بدون يسِم هٕإ ادختٚر

 وأ صخص وأ رء ـل نإ تدرك حتى إٝ هتًرؾٓٚ ٜ،اخلٚفه ادحبٜ افَِٛ

 حََٔتك ويًِّك يىٓرك ظِنٚن جه ومرصد مًِم جمرد الإ هو مٚ موؿف أي

 ـل حتى ،رء ـل ظذ ادسٚحمٜ ؿِبك يًِم ظِنٚن جٚي ،إٝ غم ويٍُرك

 بس وؿتٓٚ ،افبؼ ذم خىٖ يأ وأ شِوك وأ رء ـل تَبل ظِنٚن ،خىٚئكأ

 افوحٔدة احلََٜٔ هي دي نإو ،احلر اهلل ظبد ٕكإ ،ظٚدي حد مش ٕكإ هتٍتُر

 فتجٓٔزك مسِم وإٝ ينٚء مٚ به يًٍل فربك ؿِبك هتسٔٛ ،حٔٚتك ذم

 خمٚوؾك ـل حتى هتَتل ،جواك ادحبٜ تستَبل ظِنٚن جٚهز ،فدورك

 هتخِٔٓٚ ،بٚدحبٜ ظٚيزه إٝ فع هتوصل ٕكإ متَٔن هتخِٔك ،ومهومك

 رحِتك هتبدأ ،تَٚبِه ؿِٛ ـل ذم ،رء ـل ذم ،حوافٔك هتْؼهٚ ،جواك

 .إٝ غم وتتًِم وتًرف ؿِبك صوت هتسّع ،اخلٚصٜ
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 الجديدة ولادتك بداية لـكنها النهاية أنها تظن
 المحبة إلى نداء

 

 وافوصف افبوح تريد ،األشئِٜ الفآ بداخِك وتهّٝ ابًٔدً  تؼد

 ٍٕس وذم ،افوٚئع ـٚفًهٍور وَٚظٝ تٚهٝ مْٓٚ اؿسبٝ ـِام فُْك

 يالمس جديد موفود وـٖٕك ،متٍردة ظنق بحٚفٜ روحك تتالمس افِحيٜ

 افتي ادتٍردة ادختٍِٜ ادنٚظر تبٞ ،وجيرب ويتٌر ؾٔبحٞ افواؿع أرض ؿِبه

 فتحريرك إىالؿٜ افتْٓٔدة تِك وتُون تتْٓد ،افهٌر اجلسم ذفك تٍُك

 ذم روحك تبَىوأن  اخلٚص ادُِوت ذم روحك تًٔشأن  ؿررت ،افْٓٚئي

 اآلن حتى تُتّل مل افتي ادحبٜ تِك بداخِٓٚ فتتهٚظد احلََٔي مُٚهنٚ

 ذم جيري وفُْه مالمح فه فٔس ٚارتبٚضً  افًٚمرة افَِوب بتِك فستبط بداخِك

 وػاأل خىواتك اآلن فتبدأ اإلجٚبٚت تِك ظن ٚبحثً  تهّٝ ،ؿِبك ذيٚن

 تنًر مل ـام وتنًر ،ؿبل من هٚترَ  مل ـام احلََٜٔ ترى إٔٝ ،دمٚهك ادبًثرة

 روايتك ؾتبدأ ،ـْٔوٕتك من يتجزأ ال اجزءً  ادحبٜ فتُون ،تًش مل ـام وتًٔش

 وفُْٓٚ ،جديد من تبدأ إٔك صًرت فو حتى ،اخلٚصٜ حُٚيتك ،ادتٍردة

 ادحبٜ بداخِك فتٌذي افهحٔحٜ ادسٚرات تِكف األظّق افبدايٜ تُون

 .بك خٚص برحٔق ادتوجٜ
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 حٔٚة ،جواك احلٔٚة بتتُون ادختٍِٜ ؿِبك دؿٚت زي ،افسٚظٜ ظَٚرب زي

 تٚهيٜ ـٕٚٝ ،ٕٝا حُٚيتك األشٚس ذم ـٕٚٝ حُٚيٜ ،اتبخر ٕسٟٔ ـل بتًٔد

 ظْك حجبٝ ،األمل مالمح كٚمًٕٚ ـٕٚٝ ،وافًجز اخلوف مالمح مْك

  منٚظرٕٚ ذم ٌّْٕس ممُن احْٚ مٚ هآ ،افٍرحٜ مالمح ـامن وممُن ،افرؤيٜ

 حََٜٔ افزيف ٕنوف ختِْٔٚ ممُن ،خالهلٚ من ؽر ٕنوؾش ومٚ متُِْٚ مٚ دحل

 ٍٕسك ظن هتبًد ،ٕرجع ظنٚن ؿدر ـٕٚٝ افتوهٜ وـٖن بْتوه ،زيف واحلََٜٔ

 وموت بٚفٍراغ وبتحس بتتجّد ،افرجوع ذم افوحٔد افسبٔل ـٚن افبًد وـٖن

 تتىٓر ظنٚن ،تٚين من ٚحتٔ ظنٚن األمثل افوحٔد احلل ـٚن دا وـٖن روحك

ا ٍٕسك تنوف ظنٚن ،مْك ا ،مرايتك برَّ ا ،إٔٝ ٕيرتك برَّ ا ،حدودك برَّ  برَّ

 تُّل ظنٚن ـٚمِٜ افهورة ظذ وتبص خٚفص براك تىِع ظنٚن ،منٚظرك

 ظنٚن ،زيف وافزيف حََٜٔ احلََٜٔ تنوف ظنٚن ،احلِو وتزود افْٚؿص

 هتًرؾٓٚ حٚجٜ مٚ ؾٔش ،ـٚمِٜ مش َهبر هتٍول افع أشئِتك ظذ دمٚوب

 منٚظرهٚ ـل ؾٔٓٚ تدوق ،تٍٚصِٔٓٚ بُل دمرهبٚ ،جواك وتًٔنٓٚ دمرهبٚ دٚ إال

 ظدت دمربٜ ـل ،ـٚمِٜ اإلجٚبٜ ىهتبَ بس شٚظتٓٚ ،هتتًِّٓٚ بس شٚظتٓٚ

 ؾرحٜ ؾٔٓٚ حسٔٝ أو جرحك ظذ إتهٚرك ؾرحٜ َهبر ؾٔٓٚ ؿٝدم  ظِٔك

 تسّع ؾوِٝ ،دمرب الزم ـْٝ ،خمتِف ب٘حسٚس ؾرحٜ ،مِخبط ب٘حسٚس

 حََٜٔ ألن ،دمرب الزم ـْٝ بس ،وهْٚك هْٚ تبحٞ ؾوِٝ ،وـتر ـتر

 شٗال إجٚبٜ ـل وحٚشس ؾٚهم بٔخِٔك رء ،خٚفص تٚين رء افتجربٜ

 ،جواك بتُون وبس إٔٝ بوصِتك ،اخلٚصٜ مًرؾتك جواك تُز ،حمرك
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 تٚخد هتخِٔك افع هي افتجربٜ ،تَٚبِك ممُن حٚجٜ ألي إٝ بتٚظك احلل

 مٓدودة افدٕٔٚ فو حتى تردد ؽر من ؾٔٓٚ حٚجٜ ـل ذم واثق ٕٝاو ؿرارك

 زاياو روحك تًِم وازاي ومتق ترجع ازاي ظٚرف ىهتبَ ،منتٝ وؿرارك

 ؽر فٔك ىهٔبَ مش احلََٜٔ ذم ألٕك ؛بًدت ٕكإ حسٔٝ فو فٔك تٚين ترجع

 هتَوم ،ٍٕسك وتوٕس هتحهل فٍْسك احلٔٚة ،هتَويك افع ٍٕسك ،ٍٕسك

 ترجع ظنٚن هتتّرد روحك بٔٓٚ هتّر دمربٜ ـل ذم ،افوِّٜ وؿٝ بٔك

 ،افسٚظٜ ظَٚرب زي ،ادحدد افوؿٝ ذم رء ـل هتًرف ،ٍٕسك فىريق

 ،مْور تٍول ٕكإ ذم اختٔٚر فٔك بس افوؿٝ ذم اختٔٚر فُش مٚ نإ هتًرف

 بس ،بتٚظك مش ظٚمل وشط فو حتى تًٔش ٕكإ ،اختٔٚر فٔك إٝ تٍول

 مرور مع افع ٕجٚزك٘ب ،إٝ هِّهتً افع ومتٔزك بٚختالؾك إٝ هتُون

 َٚظٝ شْغ ظِٔك هٔٓون متٔزك ،تَٚبِه ؿِٛ أي ويِّس هٔبٚن افوؿٝ

 ودمربٜ حهِٝ حُٚيٜ ـل هتًٔد ،ؾٔٓٚ متٔزك هنٚيٜ ىمتإ ظٚرف مش وشْغ

 ـل نإ هتًرف ،حٔٚتك ظوامٔد هتٓد ،مٗدٜ ـٕٚٝ فو حتى ؾٔٓٚ ظنٝ

 ٕكإ هتًرف ،مْك جزء بَٝ هي هْٚ ،بوصِتك هي ،إٝ هي دي احلُٚيٚت

 هٔخِق ٕهإ ظٚرف إٝ بس فك بٚفْسبٜ ٍاب جٚي افع نإو حُٚيتك بىل

 مٚ ظّرك إٝ افع افهٌر شجْك من هٔحررك ٕهإ ،ـٚمِٜ حََٜٔ جواك

 افوؿٝ ضول شجن ،افدايم افتحِٔق من بًّْٔك افوؿٝ ضول شجن ،ٍتهصم 

 فوشٚ م ،مستّر افوؿٝ ضول شجن ،خرًف وؾرحتك ٕنوتك بٔوؿف

 جه يُون مٚ زي إٝ ،هو ٕكإ ؿتًْٝاو مْك ـٖٕه ظِٔك مسٔىر ،مالمح
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 مٚ ظّرك افع تنوف ظنٚن ،براك تىِع ظنٚن ادًٔٚد دا هو ٕهإو افوؿٝ

 صًور مِٔون ،شٗال مِٔون جواك فو حتى رحِتك تبدأ ظنٚن ،جواك ٍتهصم 

 ،جواك من ظّٔق صوت هتسّع هْٚ ،ظٚينٓٚ حليٜ ـل ذم مًٚك بٔتخِق

 ،تسًّه ٕكإ ٍٝخم  مٚ يوم من اتردم صوت ،زمٚن من مستخبي ـٚن صوت

 ظنٚن حمتٚجٓٚ افع ٜٔاحلََٔ ادحبٜ ،ادحبٜ ظذ بْٔٚدي احلََٔي صوتكو

 تْور ظنٚن بتٔجي افع ٜٔاحلََٔ ادحبٜ ،ؾٚـره مش أو ؾٚـره رء ـل يداوي

 ٜٔاحلََٔ ادحبٜ ،خوؾك من تتحرر ٕكإ وتسٚظدك ؿِبك وتنَِٛ ضريَك

 ٕتحون ،ؿوي ٕتحون ٕستحق ْٕٚإ وبًْرف حبستْٚ من بٔخِهْٚ صًور

 ،ظتّتْٚ جوإٚ يْور بُالم ٕتحون ،فْٔٚ ٕٚس أؿرب من ٜٔحََٔ بِّسٜ

 هزته فَِٛ واألمٚن حتواءاال مًٚين بُل ؾٔه ٕحس حََٔي حون ٕتحون

 ظذ يدور ،ٍٕسه حيٛ ،بجد حيٛ ؿرر افَِٛ ـٖن ،ادحبٜ بٔىِٛ وهو األيٚم

 االحتٔٚج وييٓر يٍٚجئوش مٚ ظنٚن وٕداه احتٔٚجه يِبي ؿرر ،احلََٜٔٔ ادحبٜ

ا من يسّع ؿرر ،ؽِط ٕٚس مع ؽِط وؿٝ ذم دا  براه األمل يىرد وؿرر جوَّ

 ٕهإ ؿرر ،يستسِم وال يوؿٍش مٚ ٕهإ ؿرر ،وتٚفٝ تٚين افهورة ينوف ،خٚفص

 ـٚن دمربٜ ـل من ،جواه اتُون طِم ـل من ،ؾٔه ظٚش ىأذ ـل من يتحرر

 افًنق يدخل ازاي يتًِم ٕهإ ؿرر ،فِدٕٔٚ ؿِبه يٍتح ؿرر ،حمبٜ فَٚشٚ مو ؾٔٓٚ

 مش ،حٚجٜ أي ظن بًٔد هْٚك موجود ؿِبه خيع وازاي ،افَِوب ذم هلياإل

 ممُن ،ظْه ؿوي يبًد وممُن يتوهه ممُن افىريق نإ يًرف ،حٚجٜ بٖي متًِق

 بنُل مرة ـل يرجع ،تٚين يرجع هتخِٔه احلََٜٔ بس ،ٍٕسه وذم ؾٔه ينك
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 ـٕٚٝ دي ادحبٜ وـٖن ،مراحل ظذ جواه بتتُون ربْٚ من ادحبٜ وـٖن ،تٚين

 ؿِٛ ٜحمتٚج ٝـٕٚ ،حٚجٜ ـل من يتىٓر ٜحمتٚج ـٕٚٝ ،ٍٕسه يبَى حمتٚجٜ

 يًرف يبًد دٚ حمتٚج ؿِٛ ،ربْٚ ظنق زي ـبر فًنق مستًد ؿِٛ ،ؾٚيض

 مهره هو يبَى احلٛ نإ يَرر ،ادحبٜ ٕداء ظذ يك ،تٚين ويْٚدي يَٚوم

 ـل ذم ،ظِٔه هًٔدي رء ـل ذم ،حٔٚته ذم ٜتٍهِٔ ـل ذم احلٛ ئًش ويك

 احلٛ نإ واتَٔن ظرف ،فِحٔٚة ،وٕور هبجٜ ٜادِٕٔٚ حليٚته ذم ،ادٗدٜ حليٚته

 افع هو ،ادختٚر فىريَه األشٚشٜٔ افبوصِٜ هو ،حلٔٚته افوحٔد افسيٚق هو

 ـل بروي احلٛ ضريق نإ ظرف ـامن هو ،افَِٛ خاليٚ جيددو افًتّٜ هْٔور

 حٚبٛ فُْه ظٚيز مش داياًم  بٔخِٔه ،حٚجٜ ـل من ظىنه بروي ،ؾٔه حتٜ

 أي ظذ بٔتجز مش بٔختٚر ـٚمل حر خاله ،ظبد مش خاله ،فروحه يؤف

 ؾُرة ـل من ،جواه اتُوٕٝ افع افَٔود ـل من يتحرر حتى خاله ،حٚجٜ

 ظرف ،ؾٔٓٚ وظٚش حََٜٔ إهنٚ صدق افع افيروف ـل من ،ٍٕسه ظن صدؿٓٚ

 دٚ افبدايٜ ـٕٚٝ ،ٍٕسه حٛ مٚ شٚظٜ من ،احلٛ ضريق يًرف بدأ مٚ يوم نإ

 ،اإلهلي افًنق ضريق هو احلٛ ضريق وإن ،هو اختٔٚره من افَدر إن ظرف

 بًٚد ـْٚ حْٚا ظنٚن تٚهيغ ؾوِْٚ ،ادختٍِٜ ادسٚرات ذم األصح هو ربْٚ ضريق

 خِْٔٚ مٚ يوم ،أحرار إْٕٚ ؿررٕٚ مٚ يوم احتِٝ افتوهٜ ،ربْٚ وظن ٍٕسْٚ ظن ؿوي

 .ْٚؾٔ وجزء ضريَْٚ احلٛ
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