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ب املبتهجني، ابتهجوا   (م احلياة وتزيدكم ابتهاًجا ) امتنان السلميلكي ُتبكاحلياة ُتح
 احلكمي.جنود  –ألمل 

تجاوزها بِتمسكنا ابألمل ،فإشراقُة مشس الصباِح نتخطاها ون أنوعقباٍت تُراِفُقنا كِظلنا ،ُُناول جاِهدين على ، ره ومالِمُح سطرها التعُب واحلزنمشاِعُر ُمبعث
وهي تُغرد بصوهتا الشجي إلخباران إبن بداية اليوم ستكون افضل بكثري عن سابِقته ،ِلوهلٍة نظرُت حلوض البتونيا على  امللونةالدافئة وصوت زقزقِة العصافري 

 إىل، فعدُت  اجلميلةزاء على امل إبن استيقظ غداً وقد ازهرت من جديد أبلواهنا هلا ، فقمُت بقص بعض األج إمهايلانفذيت وكأهنا تبدو قد ذبلت بسبب 
البتونيا ابلفعل ازهرت  ، شعرُت أبنه البد يل أن احتلى ابألمل واسعى  أنُت حبثي عن ذلك الشغف ، يف صباح اليوم التايل وجدُت ملكقوقعِة مكتيب وا 

 جديد وثقه ابهلل ومتُسك ابألملنستحق فرصه من  وأنت وأنتتاج إلعادة بناء ،فنحُن أان لتحقيق ذلك اهلدف، فحىت النفُس اليت ُرِمت حت

 
 

 "صنويت فقدتح  حنين " -أمرية انصر

 املقالة بني ما أدبيًّا نصًّا عشرين دفتيه بني ضم إصدار   
 رغم وعلى. القصرية القصص وبعض واخلاطرة القصرية

 حالة يف تتفق إهنا إال واختالفها النصوص هذه تعدد
 الظروف تصنعها مواقف إزاء الرد عن العزوف
 حبسة زوال انتظار يف أو املوقف، لذهول إما واألقدار

 املزيد حيتمل ال حدث ما ألن رمبا أو لألحداث، الفهم
 مثة النهاية سالمِ  إىل البداية رسالة بني ما. الكالم من

 متجر يف اإلصدار هذا يتوفر. ابلتوقف جديرة حمطات
 املعتمدة والنقاط والتوزيع للنشر العريب األدب مركز

 .لديهم للتوزيع

 

 

 

 

 العضوات تإصدارامن 

 مساهر الشيخ - (فائتة مكاملة)

 أوقات يف عنك حبثت! الرتحال سئم لّرحالة أخرية كرسالة  قرأتك شالل، ضفة على هادئة كأغنية  كتبتك
 فقط داخلي يف الدفينة آالمي وخبئت مرة كل  يف وجهك يف ابتسمت كلها،  أعبائك عنك ومحلت أملك

 هذا؟ إحساين جازيت وكيف فعلته؟ ما لذي أنت؟ ولكن الضياء، وبعض النور بعض منحك من ألمتكن
 أبكي كنت  عندما كنت  أين األبواب؟ وجهي يف أغلقت عندما كنت  أين احلياة؟ يب اشتدت عندما كنت  أين
 أن إبمكانك كان  واحدة دافئة كلمة  حىت أو ضياء، أو خافت نور أو بسمة عن أحبث وحديت، ظالم يف

 ما لصعب أعلم ال! حىت األشياء وأببسط شيء بكل تبخل كنت  كما  ببساطة خبلت! خبلت ولكنك تقوهلا،
! هاتف شاشة ميني على فائتة مكاملة ترك يف ما لصعب أو! الدافئة ابلكلمات ملؤها! واحدة رسالة كتابة  يف

 لدرجة جمنونة لدرجة أحببتك شيء كل  ومنحتك كثرياً   دللتك أتعلم؟ ولكن! تفوت كانت  لطاملا فائتة مكاملة
 أن ألجل! ألجلك خلق العامل تظن! شيئاً  متنح وال شيء كل  أتخذ!  ومدلل جداً  مرتف أصبحت أنك

 كرسالة  كتبتك  وأوىل أخرية كرسالة  كتبك  املقابل، يف بشيء عطائه على ترد ال كنت  إن حىت الكثري يعطيك
 أبذل كنت  أجلك، من وحاربته حزنك أوقات يف عنك حبثت حني وكل وقت كل  ويف الوقت، طيلة تنزف
 عنك خيفف الذي اهلادئ ركنك ألكون جهدي كل!  فحسب واحدة ابتسامة حمياك على ألرسم جهدي كل

.. وحديت وظالم نفسي لضالل تركتين أنك هو حقيقة بفعله برعت نتأ ما كل  أنت؟ ولكن احلياة، أعباء
 .الفائتة واملكاملة املهرتئة وكلمايت املكتظة نسياين أدراج أأتمل

 

 

 السلبيات، سوى كوروان  من نر   مل واملوت، املرضِ  من اخلوف وآخر  امتلكهُ  والدعاابت، اإلشاعات يُطلقُ  شق   شّقان؛ ظهر   نتململ، وُننُ  األزمة بدايةِ  منذُ  كوروان!  خريح  -نور أمين
 !لكن . كبرياً   مهاً  وكانت استثقلناها أمورٍ  على وُجربان كثرية،  أموراً  ُحرمنا ونصف عامٍ  ملدة سيئ شيءٍ  كل    كان    اندمرت، والبيوتُ  كثُرت،  الطالقِ  مشاكلُ  وملل، حجر   وتعب، مرض  

رةِ  حقيقتهم على أانساً  أظهرت البعض، لبعضهم واألبناء الوالدينِ  قّربت   كثرية،  أسرٍ  عالقات وطدت لنا؛ خري   كوروان  ! عمن لنا؟ خرياً  كوروان  فعلت هل مشرق؟ جانب   لكوروان هل
ُ
 امل

 العديد   وأتقنوا الكثري عن ومتيزوا الفرتة هذهِ  الكثريُ  صعد   ابذخة، تكّلفٍ  مظاِهر   دون   اخلفيفة للمناسباتِ  عدان فقد املناسبات لكلِّ  اخلاِدعة واملظاهر   الباهظة التكاليف قللت   الطيبة، أم
 علمتنا ومكان، زمانٍ  كلِّ   يف بيننا األمانِ  مسافةُ  صبحتأ االزدحام، وقللت مكان كلِّ   يف السري   نظمت املنتظرة، أحالمهم لتحقيق الكثريُ  وتفرّغ    البعض، عنها غِفل   اليت األمور من

 ما كلِّ   على فاحلمد هلل .والباطنة الظاِهرة   نِعم هُ  نستشعر   أن كوروان  يف هللا وحكمةُ  حكمة أمرٍ  لكلِّ .. .املنسية الصغريةِ  نعمهِ  على هللا محد   علمتنا ِماًل، وأمراً  اروتينً  نعتربه كّنا  ما قيمة  
 .كوروان  على واحلمد هلل ُيصيبنا،


