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 :مقدمة
 من لمقتطفات مخصصة كانت التى الثالث األيام األيام هذه أخصص أن قررت ، اليوم من بدءا

 الطبنفسى إرهاصات” من اعتبرتها والتى ، )المجانين حكمة : سابقا( “القلوب أقفال فتح” كتاب
 نفس لعرض الثالث األيام هذه أخصص سوف ماليو من بدءا أقرر ،“التطورى اإليقاعحيوى
 فى لنشرها أعمالى معظم وتحديث مراجعة أواصل وأنا اكتشفتها أخرى مصادر من ولكن اإلرهاصات

  .متاحة وروقية نسخة
 كثيرا أثبت قد أننى الورقى للطبع األعمال هذه أغلب لمسودات مراجعتى أثناء اكتشفت أننى ذلك

 معظم فى متفرق بشكل أعاله، المثبت العنوان تحت التوجه هذا تحديد إال هب انتهيت الذى هذا أفكار من
 تاريخ به أجدد وكأننى )المقتطفات( التوجه هذا أواصل أن ففضلت ، والنقدية واإلنشائية العلمية أعمالى

 .االتجاه هذا فى مؤخرا تبلور الذى الفكر بزوع وتطورات
 كى اليومية، النشرة فى جدا الجديد نشر عن ذاراالعت فرصة أيضا لى يتيح سوف هذا أن أعتقد
 .ورقية طبعات فى أعمالى من أمكن ما نشر مواصلة وهى الجديدة للمهمة تفرغى أواصل

 عذرا
 وشكرا

 ! (1) للبيع   حب
 األول الجزء

   فضلك   من  قطرات   بضعة  – 
 المتبقى   إال   يبق   لم= 

  -  جوعان   .  
لكلمةا   نبض   من   محروم     

  . . معنى   بال  لدى  بقى   ما= 
األوْل   أمس   من   مخزون    

  -  ـُذه ـَّر     آخ    حالى   أتدب
    بخيالى     شيئا  يعنى   قد

 =الحجز   ممقد    
     جائع  لكنى – 

    بالجملة   توزن     طازجة   قلوبا   تجد= 

 
  
 
 
أقرر بدءا من اليوم سوف 

الثالث  أخصص هذه األيام
لعرض نفس اإلرهاصات 
ولكن من مصادر أخرى 
اكتشفتها وأنا أواصل 
مراجعة وتحديث معظم 
أعمالى لنشرها فى نسخة 

 . وروقية متاحة
 
 
  
 
أننى اكتشفت أثناء 
مراجعتى لمسودات أغلب 
هذه األعمال للطبع الورقى 
أننى قد أثبت كثيرا من 
أفكار 
  
 
 
 
فضلت أن أواصل هذا 

وكأننى ) اتالمقتطف(التوجه 
أجدد به تاريخ وتطورات 
بزوع الفكر الذى تبلور 
 مؤخرا فى هذا االتجاه

 
 
 



 ”سعادة   درب” فى
     ينبض   ال  قلبى  -  
    بدعة   أحدث  عندى= 
 العصر   آذان   وبعد   الفجر   قبل   تأخذها

 ، . . . .وتنام
 أبدا   تصحو   ال 

    ؟ اليوم   الحب   سعر   كم  -  
   كثيره،   الطلبات  ، التسعيره   حسب= 

 مرهق   وأنا
 أكثْر   أدفع  لكنى  -  

 =نتدبر 
-1- 

    أنت؟   من  =      
   ما،     رقم   أنا  -  

ـُك؟=      طلبات
  -  محكم   قفل   ذو   . . . .  ذهبٍ   من   قفص 

ـْب   من ـُل   األكرم   السلف   تراب   ص
  =ـِـم ـْـك ـُـح ـِـذ   إغالق   فلت                                   عقلك   َ نواف

 ، . . يخفتْ   أو   قلبك   وليصمتْ
   تندم،   ال   تتسحب  تمضى 

    أتلَّفتْ  أمضى  لكنى  !ليت   يا  -  
 =،إياك … 

   نفسك  فى   فجأة   تنظر   قد 
    كونك   عن   أكثر   تعرف   قد

   تتحطم،
ـْوِ  ساعدنىِ  -   ـَّه    األخفى   بالل

   . تفهم   وال     عـينيك   َأغلقْ= 

 
  فضلك    من قطرات    بضعة

 المتبقى   إال   يبق   لم= 
 
 
 
 

  .   جوعانٌ
الكلمة   نبض   من   محروم     

  . .معنى    بال لدى  بقى    ما= 
 األولْ   أمس   من   مخزونٌ

 
 
 
 

    اليوم ؟   الحب   سعر   كم  - 
  الطلبات ،  التسعيره   حسب= 

  ،كثيره  
 مرهق   وأنا

 أكثْر   أدفع لكنى   - 
 
 
 
 

  نفسك  فى    فجأة   تنظر   قد
    كونك   عن   أكثر   تعرف   قد

 تتحطم
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