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ٖ يرتبط امّصف بسرد األحداث، ِيؤكّد عنٓ تصّير امّشخصّية أجناء 

ِمكن  يجب اختيار األِصاف اميناسبة منيطنّب، . امحركة ِأنفعال
 ِاميتياشّية ىع ىسار األحداث إّىا في تأّزىَا، أِ انفراجَا

 :ٖ امجسً
 ٖ جسيُ ىيشّق، نحيف، في غير ٍزال

ٖ ِقفت امبنت ىيشّقة امقاىة، تقرب إمٓ امّطّل، ميست بدينة، 
 ِمكّنَا ىيتنئة

 ٖ كان ِسيً امّجُ، طّيه امقاىة، ىفتّل امعضٕت، ىتحاقه اميشية
ٖ بدين، قصير امقاىة، ىستدير امّجُ، أشعخ امّشعر، ييسك بييناٌ 

 عصا غنيظة
ٖ بنت شقراء، ىيشّقة امقاىة، ناصعة امبياض، رقيقة امقّد، ِسيية 

 امّجُ، في حّامي امحانية عشر ىن عيرٍا
ٖ كان يدنّ ىن ختاو األربعين يسترعي أنتباٌ بنحافة قاىتُ 

ِطّمَا، ِفييا عدا ذمك فّجَُ نحيه ىستطيه، شاحب امنّن، ذِ 
رأس صغير ىستطيه ينحدر خفيفا إمٓ جبَة تييه إمٓ امضيق، 

يحدٍا حاجبان ىستقييان خفيفان ىتباعدان، يظنٕن عينين 
بامغتين في اىتدادٍيا ِضيقَيا، فَيا تكادان أن تيآل صفحة 

 إلجراء اإلنتاج األشخاصِصف 
امكتابي 
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امّجُ امضيقة فإذا ضيقَيا ميتقي شعاع امشيس بدتا ىغيضتين 
ِاختفٓ مّنَيا امعسني امعييق، ِقد تساقطت أٍدابَيا ِاحيرت 

أشفارٍيا احيرارا خفيفا، يتّسطَيا أنف دقيق ِفً رقيق امشفتين 
 .ِذقن صغير ىدبب

ٖ كان يدنّ ىن ختاو األربعين يسترعي أنتباٌ بنحافة قاىتُ 
ِطّمَا، ِفييا عدا ذمك فّجَُ نحيه ىستطيه، شاحب امنّن، ذِ 

رأس صغير ىستطيه ينحدر خفيفا إمٓ جبَة تييه إمٓ امضيق، 
يحدٍا حاجبان ىستقييان خفيفان ىتباعدان، يظنٕن عينين 

بامغتين في اىتدادٍيا ِضيقَيا، فَيا تكادان أن تيآل صفحة 
امّجُ امضيقة فإذا ضيقَيا ميتقي شعاع امشيس بدتا ىغيضتين 
ِاختفٓ مّنَيا امعسني امعييق، ِقد تساقطت أٍدابَيا ِاحيرت 

أشفارٍيا احيرارا خفيفا، يتّسطَيا أنف دقيق ِفً رقيق امشفتين 
 .ِذقن صغير ىدبب

ٖ كان ىعّنينا قد بنغ ىن امّسّن األربعين، عنٓ ِجَُ بدأ امّزىان 
يترك أجارٌ، فامّشعر بدأ يشيب، ِامبشرة بيضاء تعكس امّصفاء 

 ذِامحّب اّمذي يحينُ في قنبُ منّتٕىي
 مُ محية بيضاء طّينة… ٖ قابنت شيخا كبيرا ِقّرا

 :ٖ امّجُ

 
 ٖ ينطق ِجَُ اميستطيه بامّنطف، ِامّطيبة

 ٖ ِجَُ نحيف، بارز امّجنتين، قاسي اميٕىح، جاف امّنظرة
 ٖ فَّ ىن امّجٌّ اّمتي أِدعتَا امّطبيعة امجٕل ِامَيبة
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ٖ ىا أن تيعن امّنظر إمٓ ِجََا حّتٓ ترْ أّنُ ىشرق ينطق بامّنطف، 
 ِامرّقة

 ٖ كانت امبنت ذات ِجُ رقيق، صغير
 ٖ كان ِجََا يعّبر عن امّطيبة، ِامبساطة

 ٖ تحّس ِأنت تنظر إمٓ ِجَُ بامّقار ينّفُ
ٖ كان ِجَُ شاحبا جّدا، ِكانت عيناٌ غائرتين في ىحجريَيا بسبب 

 األرق
 :ٖ امعينان

 
 ٖ تنطق عيناٌ بامّصفا، ِامّطيبة

 ٖ عيناٍا ذِاتا ىقنتين صافّيتين، ِحدقتين عسنّيتين
 ٖ كنت أرْ ىن خٕل عينيَا امّطيبة ِامّرّقة

 ٖ كنت أرْ نظرات امحزن في عينيَا
 ٖ كانت عيناٍا غائرتين في امحزن

 ٖ كانت عيناٌ تعّبران عن اميكر، ِامخداع
 …ٖ كانت عيناٌ تتضّرعان 

ًّ عن ذكائُ امحادّ نسّداِاٖ  عيناٌ   ، تنّو فيَيا نظرة ٔىعة تن
 ٖ كانت نظرتُ ىتقّنبة تّحي بأضطراب، ِامحياء

 ٖ كنت أمقي نظرات خاطفة عنيُ ىن حين إاْ حين
. ٖ كانت عيناٍا  ٔىعتين، ِفي امّقت نفسُ عاىرتين بامرقة ِامخير

 ِكانت شاحبة امّجُ، ِكان ِجََا يعكس اإلشراق ِامعافية
 :ٖ أبتساىة

 ٖ أضاءت ابتساىتُ ِجَُ شيئا فشيئا
 (…قنقة ٖ ىشرقة ٖ شفقة )… ٖ تعنّ ِجَُ ابتساىة 
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 ٖ كانت شفتاٌ تفتّر عن ابتساىة يغنب عنيَا امحزن
 ٖ افتّرت عنٓ شفتيُ ابتساىة رّقة ِطيبة

 ٖ ِكانت ىٕىح ِجََا تدل عنٓ امتفكير ِامرزانة، أكحر ىن امبشاشة
 ٖ اميدين

 كانت يداٌ قّيتين، ِعرِقَيا نافرة
 

 ِصف رجه فقير

 
 األكياو، ىتَرئأقبه امطفه يرتدي سرِأ يصه إمٓ ركبتيُ 

ختنف مّنَيا عن مّن امّتراب، أّىا يِاألطراف، رجٌٕ حافيتان ٔ 
قييصُ فقد تناجرت رقعُ حّتٓ خّيه مي أّنُ يعّد بَا سنّات عذابُ، 

 ِبؤسُ
فقد كان ىن امعسير . نظر امّناس إمٓ ٍذا امّرجه في ضرب ىن امقنق

أن تقع امعين عنٓ إنسان  بيظَر أشد بؤسا، كان ىتّّسط امطّل، 
بدينا، في عنفّان امعير، ِمعنُ أن يكّن قد بنغ امسادسة ِاألربعين 

كانت قننسّة جندية ىيامة إمٓ جانب تخفي . أِ امسابعة ِاألربعين
كان . نصف ِجَُ امذي مفحتُ امشيس ِامريح، ِسال ىنُ امعرق

صدرٌ  باديا ىن خٕل امقييص امبامي األصفر امخشن اّمذي فقد 
ِكان يرتدي بنطنّنا كتانيا أزرق خشنا، ىَترئا باميا، . أغنب أزرارٌ

ابيضت إحدْ ركبتيُ، ِتناجرت امحقّب في ركبتُ األخرْ، ِصدرة 
رىادية عتيقة رجة رقعت عند أحد جّانبَا بقطعة ىن امقياش، ِفي 
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كانت قدىاٌ غير اميجّربتين . يدٌ كان يحيه عصا ٍائنة ذات عقد
تنتعٕن حذاء ظَرت أصابعُ ىن خٕمُ، ِكان شعرٌ أشعخ ِكانت 

ِأضاف امعرق، ِامحرارة، ِامسير امطّيه ِامغبار، قذارة . محيتُ طّينة
 عنٓ قذارتُ

 ٖ ِصف ىعّنً

 
يقّدرٌ امكبار، ِيحترىُ امّصغار، ِكنت أنا أيضا . ٖ ىعّنينا رجه أىين

 أحترىُ ِأخشاٌ

 ٖ ِصف تنييذ يتيً

 
ٖ ساىي تنييذ يحّب أنزِاء، ِاجتناب امّناس، فَّ يبتعد عن 

ًّ شيء فيُ يدعّ منّدٍشة،  ىحادجتًَ، ِأختٕط بًَ، ِكان أٍ
ِيحير أٍتياو ِأستغراب نظرتُ امحزينة، فكنت كحيرا ىا أسترق 

ىا ٍّ سّر ٍذٌ امّنظرة «: امّنظر إميُ فأعجب ألىرٌ، ِأسأل نفسي
 ، ِكنت أسأل أصدقائي، فكانّا أجَه ىّني«امحزينة يا ترْ؟ 
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 ٖ ِصف ىريض

 
ِمً يكن ٍذا ِحدٌ ىيا يستنفت أنتباٌ ِمكن  خطّاتُ مً تكن 

ىتزنة ٖ يتعحر في طريقُ، ِيييه ذات امييين ِذات اميسار، ىيا أجار 
فضّمي، فنحقت بُ حتٓ أدركتُ عند سّر اميدرسة حيخ ارتيٓ، 

فقد كان .. ِاتكأ عنيُ، ىغيضا عينيُ امينَّكتين ىن شدة امتعب 
 ىحيّىا

كان تنفسَا ىتقطعا ِقصيرا تئّن أنينا يتقّطع مُ امقنب، ِيذِب مُ 
أىا عيناٍا فكانتا تعبتان، كأنَا في حامة ىن امحيٓ، ِكان . امّصخر

كان يحير في امنفس ىشاعر . ِجََا شاحبا ِكأنَا في نزاعَا األخير
 األسٓ ِاألمً

ٖ أفقت ىّرة ىن نّىي ِأنا أحّس بأمً ٔ يطاق في رأسي ِكتفي 
ًّ أخذت أسعه، ِأعطس، ِشعرت  ِظَري، ِبفشه في أعضائي، ج

 بحرارة تغير ِجَي، ِبدأت عيناي تدىعان
ٖ اشتّدت بي نّبة امّسعال حّتٓ خنت صدري ينخنع، ِارتعدت 
أِصامي ارتعادا ىنكرا، ِتقّبض ِجَي، ِتصّبب عرقا، ِأصبحت 

أمتقط أنفاسي بصعّبة، أظنيت امّدنيا في عينّي، ِحسبتَا امّنَاية، 
 ِاستنقيت في شيء ىن امفتّر ِامَيّد عنٓ فراشي

ٖ أصيب أخي بامحّيٓ، فنزو امفراش ىكرٍا، ِأخذت صّحتُ تتدٍّر، 
ِحامتُ تسّء يّىا بعد يّو، فضٕ عن امّسعال اّمذي ٔزىُ، فانقطعت 

أّىي منعناية بُ، ِبقيت بجانبُ، متيريضُ ِقضاء شؤِنُ، فكانت 
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تسَر امّنيامي امّطّال ترعاٌ ِتنّبي طنباتُ حّتٓ تدّرج نحّ امّشفاء، 
 ِسرت في ِجَُ دىاء امعافّية، ِأصبح أحسن ىنُ قبه ذمك

 ٖ ِصف عاىه

 
. ٖ رأيتُ يشتغه ٍِّ ىنصرف إمٓ عينُ انصرافا تاىا، ىنقطع امّنظير

فعنيت أّن ٍذا امّصانع قد عشق ىَنتُ، ِشغف بَا، فنجح في 
ِمً يدر في عقني قّط أن أنظر إمٓ اميَنة ىن حيخ ٍي، . امحياة

ألّني ألعتقد أّن كّه حركة فيَا بركة، ِأّن كّه عيه شريف، ِأّن كّه 
 ىن يقّو يشغه، ِيتقنُ فّنان ، ِمّ كان ٍذا امّشغه بسيطا

ٖ انكّب امعاىه عنٓ عينُ ينجزٌ بكّه جّارحُ، فٕ شيء يشغنُ، 
 ِإّنيا ٍّيُ كّنُ أن يتقنُ

ٖ بقيت أتنّقه ىن ىكان إمٓ ىكان، أحادث ٍذا، ِأعين ذاك، 
ِأساعد اآلخر، ِمً أشعر بانقضاء امّقت، ِمكّن اميعّنً نّبَنا إمٓ 

 قرب امعّدة إمٓ ىنازمنا

 ٖ امبؤس

 
ٖ إّن رجٕ يؤىن بامّنُ ِرسنُ، ِآياتُ، ِكتبُ، ِيحيه بين جنبيُ قنبا 
يخفق بامّرحية ِامحنان، ٔ يستطيع أن يينك عينيُ ىن امبكاء، ِٔ 
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امحّب، كاسفة  قنبُ ىن امخفقان عندىا يرْ طفنة ىسكينة بامية
 .امبال، داىعة امعين، تيّد يدٍا ِتستجدي امّيارة

 امّصداقة
 

 

ٖ ِإذا بصداقاتنا اّمتي أضاعَا امغرِر ِاإلصرار قد أعادٍا امحّب 
 ِامعطف ِاإليحار

ِكأّنُ يعاتب نفسُ … ينظر إمٓ امّسياء … ٖ ِجدت صديقي حزينا 
 فاقتربت ىنُ… عنٓ شيء فعنُ 

ٖ صادقت ِمدا اكتشفت فييا بعد أّنُ يقضي ِقتُ كّنُ في امّنعب ىع 
 األِٔد َطّال امّنَار

ٖ سيعت ٍذٌ اإلشاعات اّمتي بدأت تنتشر بين أصدقائي ِبقّية 
امّتٕىيذ حّل كٕو قيه أّنُ بدر ىن صديقي في حّقي، فقنت في 

ل األىر رّبيا كانت إشاعات ِأقاِيه ىغرضة ٍدفَا بذر امّشّك  ِّ أ
… ِامعداء بيني ِبين صديقي، ِمكّني مً أستسنً محيرتي كحيرا
ِقّررت أن أذٍب بنفسي إمٓ صديقي ِأحصه ىنُ عنٓ امخبر 

اّتخذت طريقي ىسرعا ألمتقي بصديقي فَّ ِحدٌ سيخبرني . اميقين
ِصنت إمٓ صديقي فقد ِجدتُ ِاقفا تحت . بحقيقة ىا يحدث

نظرت إميُ ِمكّنُ مً يستطع . إحدْ شجرات امّساحة ساٍيا شاردا
حزنت مَذا األىر . ىّاجَة نظراتي، ِِّجُ عينيُ إمٓ أرضّية امّساحة

ِغادرتُ بدِن أن أنبس ببنت شفة، فقد فَيت كّه شيء، كنت … 
 ّٔ  شارد امّذٍن، أفّكر ِقد سرحت خّاطري ِمً أشعر إ
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ٖ أّجر كٕو صديقي في نفسي ِمكّني كتيت شعّري ِغادرتُ ىغنّبا 
 عنٓ أىري، ِامغيظ يقطع قنبي

ٖ دّق امجرس ىعننا عن انتَاء امحّصة، فخرجنا إمٓ امّساحة، ِتجّيع 
األصدقاء يناقشّن بعض اميسائه، ِكنت أستيع إميًَ، غير أّني مً 

أستطع أن أحبس مساني، ِأخبرتًَ ببعض امكٕو في شأن أحد 
  بين ىصّدق، ِىكّذب، ِىستغرب، ِىتشّككفاختنفّااألصدقاء، 

دّق امجرس ىعننا عن انتَاء امحّصة، فخرجنا إمٓ امّساحة، ِتجّيع 
األصدقاء يناقشّن بعض اميسائه، ِكنت أستيع إميًَ، غير أّني مً 
أستطع أن أتحّكً في مساني، ِحّدجتًَ ببعض امكٕو في شأن أحد 

  بين ىصّدق، ِىكّذب، ِىستغرب، ِىتشّككفاختنفّااألصدقاء، 

األىر خطير جّدا، ِمكن حّتٓ ٔ نّتخذ قرارنا في ”:ٖ قال منا اميعّنً 
فَّ يحاِل أن يدّربنا عنٓ امّتفكير، ” محظة غضب عنينا أن نَدأ

بُ صداقة حييية  صحيح أّن صديقنا تربطنا. ِاّتخاذ امقرار امّصائب
قّّية، ِمكن ٍذٌ ىصنحة شخصّية خاّصة جّدا، ِصغيرة جّدا إذا ىا 

قيست بعٕقة امّصداقة اّمتي تربط كّه تٕ ىيذ  امقسً ببعضًَ 
ِمكن صديقنا . امبعض، مذمك ِجب عنينا امّتفكير بعيدا عن امعاطفة

. تيادْ في غرِرٌ ِإصرارٌ، ِرفض أن يقّر بامحقيقة امبّينة عنيُ
غضب اميعّنً ِمكّنُ تحّكً في غضبُ، فَّ يريد أن يجعه صديقنا 

يعترف بخطئُ، مذمك قّرر أن يسنك كّه امّطرق اّمتي تّصنُ إمٓ ٍذا 
 امَدف ِقّرر أن يستدعي أباٌ

أحببتُ كحيرا، ِتصادقنا طّيٕ، ِمعبنا، ِمكن نَاية أىري … ٖ ساىي 
. ِامدايفقد تدّنت نتائجي، ِِّبخني . ىعُ كانت قاسية
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 امّتعّرف عنٓ صديق

 
شيء … كان في ذمك امّطفه شيء غريب يحير أٍتياو ألِل ٍِنة 

راو يستأجر باٍتياىي شيئا فشيئا، حتٓ أني نسيت كه شيء ىاعدا 
 فقد أحببت أن أكتشف ٍذا امسر… امنظر إميُ ِامتحديق فيُ 

تيّتنت امعٕقة بيننا، ِأصبح ٔ يفّرق  ٖ اّتخذت فادي صديقا مي، ِ
ّٔ امّنيه، فأعينُ ِيعينني، ِأساعدٌ ِيساعدني، ِأىّدٌ بيا  بيننا إ
يحتاج إميُ ٍِّ كذمك حّتٓ صرت أترّقب قدِىُ، ِأعاتبُ عنٓ 

 ٖ…غيابُ، أِ تأّخرٌ 

ٖ مقد كان امّتنييذ امجديد ِاسيُ عٕء كريً األخٕق، فبشاشتُ، 
ِمطف حديحُ ىعك، يجعنك تحّبُ، ِتسايرٌ، . ِسياحة نفسُ تأسرك

 ِتنّفذ ىا يطنبُ ىنك عن طيب خاطر

 ٖ امّنباس

 
ٖ أراني امبائع كسّة، تبَج امّنظر، ِتسّر امفؤاد، مً أر أجيه ىنَا، ِٔ 

أرِع، أعجبني مّنَا امّداكن، فرحت أتأّىنَا بدٍشة ٔ حدِد مَا، 
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فنيست ِقياشَا، ِرحت أتفّحصُ، فإذا ٍّ ناعً، ِقد شعرت بنشّة 
ِغبطة ، ِأنا أتحّسسَا، ِتيّنيت أن أرتديَا، ِمكّني كبحت جياو 

د، بدِن أن أشعر إذ أّنَا مً تعجب نفسي، َّ ِأعدتَا منبائع ِأنا أتن
 أّىي

ٖ كنت أىّر بين اميغازات، ِأتطّنع عنٓ اميٕبس في امّاجَات، فجأة 
ىا أجينَا، ِىا أبدع أمّانَا، ِىا أرِع … يا امّنُ   … شاٍدت كسّة
 ٖ!شكنَا ِأبَاٌ

  فنبس امّسراِيه،… نزع امغّطاس جيابُ ِبدأ يرتدي كسّة امغّص  ٖ

ًّ امجّيازة ًّ امحذاء، فغطاء امّرأس، ِشّد ِسطُ بحزاو ىحقه . ج ج
بحنق ىن رصاص، ٔ يقّه ِزنَا عن سّتة أرطال، ِمبس بعد ذمك في 

قدىيُ ىسباحين كساقي امّضفدع، ِِضع امبّحارة عنٓ ظَرٌ 
قارِرتين، ىينّءتين ٍّاء، ِىّصّمتين بأنبّب ينتَي بنّفاسة، 
ًّ ِضع عنٓ عينيُ نّظارة كبيرة ذات  تركَا تتأرجح عنٓ صدرٌ، ج

زجاجة ِاحدة تسيح مُ بامّرؤية، ِتينع امياء ىن امّصّل معينيُ، 
 ينس أن يشّد إمٓ ساقُ خنجرا كبيرا في غيدٌ ِمً

 ٖ امّترّقب

 
ٖ كنت أضجر ىن امّترّقب، فأخذت أحادث ٍذا، ِأستيع إمٓ ذمك 

. حّتٓ ىّر ِقت خنتُ دٍرا، ِمكّنُ مً يتجاِز خيس عشرة دقيقة
في مٕطٕع عنٓ  َّ ِأخيرا حّه امّقت اميّعّد، ِرغً شّدة تن
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ّٔ أّنني أحسست بأضطراب  ِخفق قنبي خفقانا … امّنتيجة إ
 .شديدا، ِغيرني عرق غزير

 امّتعب

 
ٖ ذٍبت ىع أفراد عائنتي إمٓ امّضيعة، ِشاركتًَ جني امّزيتّن ، 

ِفي آخر امّنَار عدت إمٓ امينزل ىنَّك . ِفرحًَ، ِزغاريدًٍ
فإّني كنت سعيدا جّدا، … ِمكن رغً امّتعب اّمذي شعرت بُ . امقّْ

ّٔ ىن قّضٓ اميّو كّنُ في امّضيعة  ِمن يدرك سّر سعادتي إ

 امفشه

 
ِأنا ِاقف أىاىَا ىطأطئ امّرأس، ِمً أشعر … ٖ أخذت أّىي تّّبخني 

ّٔ ٍِي تنحدر فّق جبَتي  دخنت غرفتي ِحزني عنٓ … بعبراتي إ
ىا فعنت عظيً، ِمّعتي أشّد ِأعظً، أسفت ميا سببتُ مَا ىن أمً 

 ِحزن، ِندىت عنٓ كذبي، ِعسٓ امّنُ أن يغفر مي

فرفعت رأسي، ِقنت مَا بنَجة كّنَا … ٖ أخذت أّىي تّّبخني 
ِأنت … ىا أظّنني فعنت سّءا، ِىا اعتديت عنٓ أحد « : صدق

 فيا أمجأك إمٓ كّه ٍذا امغضب؟… تعرف ذمك ىّني جّيدا 
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 :ٖ ِصف ٔعب كرة

 
ّٕعبين رغً ىحأِتًَ  منّتصّدي  ٖ كان ينطنق بسرعة، يراِغ بقّية ام

مُ، ِمكّنُ يتخّنص ىنًَ، ِبقذف امكرة مكّه ذكاء، ِقّة ميسكنَا 
 امّشباك، فتَتف امحناجر، ِيتعامٓ امّتصفيق

 :ٖ أستيقاظ عنٓ صّت امينّبُ

 
ٖ قيت ىن نّىي فزعا، ِىددت يدي إمٓ امينّبُ ألسكت صّت  

 جرسُ اميبحّو ٍِّ يّقظني
 امبحخ
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سأشفي غنينك، ِأجيبك … عنٓ ىَنك «: ٖ نظرت إمّي أّىي، ِقامت
 «عن جييع أسئنتك، ِستعرف امكحير عّيا تبحخ 

 اإلعجاب

 
كنت ٔ أستطيع أن أكّف عن امّنظر إمٓ ذمك امفستان فقد تعّنقت بُ 

أّييا تعّنق، ِخنت نفسي أرفه فيُ، فتتعّنق أنظار أصدقائي بي 
 ِتبقٓ ىحبّسة ىع أفّاٌ فاغرة، ِعيّن ٔىعة كّنَا دٍشة ِإعجاب

كانت امكسّة ىيتازة، إّنَا ىن امجاكيتات امقصيرة امبنّية امّنّن ذات 
 األزرار اميصنّعة ىن امبرِنز فَي تناسبني تياىا

أنظر، … ِبقيت ىسحّرا ىبَّرا … ٖ راقني ىنظر امّطبيعة، فتّّقفت 
ىاذا أرْ؟ ٍِه في يقظة أو !! ِيا منبَاء !! يا منّرِعة … ِٔ أتحّرك 

ِمن أنساٌ ىا دىت … في ىناو أنا؟ إّنُ ىنظر مً تر عيني ىحنُ قّط 
ّٕب… حّيا   ٍِه ينسٓ امجيال امّرائع، ِامينظر امخ

أنظر، … ِبقيت ىسحّرا ىبَّرا … ٖ راقني ىنظر امّطبيعة، فتّّقفت 
ِىا ِقعت عيناي … فٕ جيال عنٓ األرض ىحه ٍذا … ِٔ أتحّرك 

انجذب مُ … كان ىنظرا ساحرا … عنٓ أرِع ىنُ، ِٔ أجيه أبدا 
فأذٍه عقني، ِسبٓ فكري، ِأمَاني عن نفسي، ِغفنت … ناظري 

 عن امّزىن، ِمً أتفّطن ميرِر امّقت
أنظر، … ِبقيت ىسحّرا ىبَّرا … ٖ راقني ىنظر امكسّة، فتّّقفت 

 …ِٔ أتحّرك 
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 طاعة امّامدين ِاميساعدة

 
دٍا أن تطيعُ، فكانت ٔ تخامف مُ أىرا ىن األِاىر ّّ  ٖ كان أبٍّا قد ع

ٖ كان أبي يغيرني بجييه اميٕبس ِامكتب ِاألمعاب ِييعن في 
 دٔمي ِجنب امّسرِر إمٓ تفسي

ٖ رأيت شيخا فأخذتُ ىن يدٌ ِشققت بُ امّطريق ىا أطنق مسانُ 
 بامّشكر ِامّحناء

ٖ ِبينيا ٍّ سائر إذ صادف في امّطريق اىرأة عجّزا فقيرة، ىحتاجة، 
 فحّن قنبُ عنيَا، ِاقترب ىنَا ميساعدٍا

ٖ أجناء امّسَرة، في تنك امّنينة، عرضت أىر ىشاركتي في امّرحنة عنٓ 
فازدادت . فأمححت. فأبت. ِامدتي، ِاستأذنتَا في اميشاركة فيَا

 ِأخيرا ِافقت… فنً أيأس، ِىازمت بَا، أطيئنَا حّتٓ ٔنت . إباء
ًّ بعبّر امطريق امّاسع ِمكّنُ ىترّدد، فَرعت  ٖ رأيت شيخا ِقّرا يَ

إميُ ِأىسكتُ ىن يدٌ ِعبرت امّطريق بصعّبة، ِمكّن ابتساىتُ 
اميشرقة، اّمتي ٔ تفارق ِجَُ، كانت خير ىسّه مي، ِأحسن داع إمٓ 

 .امّصبر

 


