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املكزَ... ١
ٜكاٍ إٔ ايكُض دُضّ مساَ ٟٚعًِ ٜ ٫ؾع بشات٘ بٌ
ٜغتُز مٝا َٔ ٙ٤ايؾُػ  ،يشيو إٕ قضص ايكُض إٔ
ٜكرتب َٔ ايؾُػ ؾغٝشزخ بَ ِٗٓٝامل ٜهٔ
َتٛقع  " ٖٛٚاإليتكا " ٤ؾأمسا ٙايعًُا: ٤
" با٫قرتإ ايغطشٜٚ " ٞغتُض ٖشا ا٫قرتإ يٛقت
ققري ٜٓؿقٌ بعزٖا ايٓذُإ ٜٚبك ٢نٌ َُٓٗا
يف فاي٘ وًُإ بًشع ١يكا ٤أخضٚ ، ٣يهٓٗا ٫
تأت ٞإ ٫بعز إٔ ميض نٌ َُٓٗا بأطٛاص َٓٚاطٍ
ٚرصدات كتًؿ!! ١
ؾٝعٛر ن َِٗٓ ٬يؿًه٘ ٜغبح عً ٢أٌَ ايًكا..٤
ؾٌٗ ٜغتطٝعإ إعارتٗا ؟!
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" رصدات اؿب ا٭صبع ١عؾض "
هب إٔ ميض عًٗٝا نٌ َٔ أبتً ٢بزا ٤اؿب ست٢
ٜقٌ يًكُ ...١ؾإَا ععار ٠أبزٚ ١ٜإَا ؽكا٤
َُنين!!!

ٚأٚىل ٖش ٙايزصدات تغُ... ٢
"اهلٚ : "٣ٛتعين "َ ٌٝايٓؿػ إَىل ايؾٗ"٠ٛ

ٜكٛي ٕٛعٓٗا أْٗا ...
" تَض ٣أعُل "
ٚقؿتُ أَاّ املضآ ٠أتأنز َٔ َعٗض ٟيعً٘ ٜضاْٞ
ٜٚؾعض بٖ ٞش ٙاملض .. ٠يكز عُ٦ت ػاًٖ٘ ي ٞايشٟ
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ٜظرار َٜٛاً بعز  ، ّٜٛطؾُضت بنٝل ٚأْا أْعض يٛدٗٞ
ايش ٟأصاٖ ٙب َٔ ١اهلل ٚأتغأٍ ملاسا ٜٓ ٫عض ست٢
يٛدٗ ٞاهلش ٙايزصد ١أْا قبٝش ١يف ع ٘ٝٓٝ؟!
تضقضقت ايزَٛع يف َكًيت ٚاْا أصرر سضٚف امس٘ اييت
أعؾكٗا
" َقطؿ " ٢ثِ أتبعت بنٝل  " ...سا٥ط ايغز َتبًز
املؾاعض " تٛقؿت عُا أؾعً٘ ٚقُت بنبط َ٬قٞ
املتٗذُ ١سني رخًت أَ ٞايػضؾ ١تغأيين:
-

ٖا دٗظتٔ ؟!

أؽضتُ بضأع ٞإهاباً ؾٛدزتٗا تٓعض ي ٞباْبٗاص
ٚتكرتب َين ؼنٓين َٔ اـًـ قا: ١ً٥
-

َا ؽا ٤اهلل  ٫ق ٠ٛإ ٫باهلل

ثِ مُتين بك ، ٠ٛابتغُتُ صغُاً عين َٔ طضٜكتٗا
ايطؿٛيٚ ١ٝايعؿٚ ١ٜٛصؾعت طا ١ٜٚؾَُ ٞضرر: ٠
-

ايكضر يف عني أَ٘ غظاٍ ..

َقُقت ؽؿتٗٝا بامش٦ظاط  ٖٞٚتبتعز عٔ
اسناْ ٞثِ أَغهت ٚٚدٗ ٞبتشَض :
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-

ؾااااؽض را أْتٔ مشػ َٓٛص ٙيف عظ ايٓٗاص ،
ثِ أتبعت  ٖٞٚتؾري ؿٛاع: ٞ

 ؾ ٘ٝيف ايع ١ًٝنًٗا سز عني طصق٘ ٚمجً٘ٝنزا  ٫ٚ ،أبٝض ط ٟايؾٗز نزا  ٫ٚ ،ؽعض ! ٙؽعضٙ
طٚ ٌٜٛسضٜض نزا  ٫ٚ ،ؽؿاٜؿ٘ ْ ْٛٛبً ٕٛايضَإ
طٜو !
مشهت بؾز ٠عًٚ ٢فؿٗا ي ٞثِ قضصت
َؾانغتٗا قا.. ١ً٥
-

را صٚز ٜا َاَا عً ٢ؾهض، ٙ
ابتعزت عين بػٝغ تٓٗضْ.. ٞ

اْا َؿ عاصؾ٘ اْتٔ اطاَ ٟؿ َكزص ٙمجايو ٜ ..ا بٓيتأْا ٚأبٛىٔ يْ ٛطْ ٍٛزاصٜؤ َٔ ع ٕٛٝايٓاؼ ٖٓعٌُ
نزا أْا نٌ أَا اخضز َعان ٞهًٓٝا عضٜػ
تاْ.. ّٜٛ ٞ
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اْتٗت َٔ أعطٛاْتٗا املتهضص ٠نًُا خضدٓا عٜٛاً
ٚأخشت ػض ٜز ٟيًداصز ٚأْا أؾهض  ٌٖ ..أْا نُا
تقؿين أَ ٞبٗشا اؾُاٍ !
ٚإٕ نٓت نشيو ؾًُاسا ٜ ٫ضاَْ ٞقطؿ ٢نُا
ٜضاْ ٞاؾُٝع ؟! َ٪نز سٚق٘ كتًـ  ٫ٚوب
ايؾكضاٚات ؟؟
ؽعضت بػق ١يف سًكٚ .. ٞمام فزص ٟباإلختٓام
ثِ تشنضت يٛع ٞؽٗكتُ بؾزٚ ٕ٠تضنت ٜز أَٞ
عا٥ز ٠٭ت ٢بٗا ..
ٚسني عزت أمحًُٗا بني ٜز ٟمسعت طفض ٠أَٞ
نعارتٗا :
-

خ٬ل َؿ قارص ٠تتشضن َٔ ٞغري قطتو
أخٛىٔ عُاٍ ٜظَض بكاي٘ عاع٘ ،
أدبتٗا ٚأْا أؽعض بأمل َٔ أدٌ فزٜكيت ايرب١٦ٜ
 ٖٞٚتتً ٟٛبٝز: ٟ
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 ٜا َاَا ر َٔ ٟايقبح تعباْٚ ١بتعضز َٚا منتؿَٔ اَباصح عاٚط ٙأٚرٜٗا ٭ ٟرنتٛص بٝطض، ٟ
تأؾؿت أَ ٞبنٝل  ٖٞٚتقعز ظٛاص أخ: ٞ
-

أ ٙي ٛاعضف َني سزؾٗا عًٓٝا بػ ؟!

سزثت ْؿغ ٞبأْين أمتٓ ٢إٔ أعضف فاسبٗا
اؿكٝك! ٞ
ريؿت أدًػ يف املكعز اـًؿ ٞأْا ٚقطيت ٚأْطًل
أخ ٞم ٛبٝت خاييت ..
ابتغُتُ صغُاً عين ٚأْا أمتٓٚ ٢أرعٛا اهلل إٔ أصاٙ
اي،ّٛٝ
يكز اؽتكت مل٬ق٘ اؾزٚ ١ٜفٛت٘ اؾٗٛص ٟايشٟ
هعٌ دغزٜ ٟتٗا َٔ ٣ٚايضعب ساي ٞنشاٍ
نٌ اؾضار ايعا ١ً٥ؾٗ ٛايضدٌ ايٛسٝز ايشٜٗ ٟاب٘
ايهبري ٚايقػري ،
صعب هعًين أعؾك٘ بكزص َا أٖاب٘ ؾَٗ ٛظٜر َٔ
ايضدٛيٚ ١اؾُاٍ يٝػ ي٘ َج،ٌٝ
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مل أتشنض َٜٛاً َٓش عٓٛات أْ ٞصأٜت ابتغاَت٘ أٚ
أْ٘ اْنِ إي ٞدًغتٓا ايعا .. ! ١ًٝ٥رَٚاً َٓعظٍّ
غضٜب ايطباع ٚ..دزت عكًٜ ٞزٚص بأع ٫ ١ً٦إداب١
هلا عُا سزخ يُ٘ دعً٘ ٜٓظٖ ٟٚهشا عٔ اؾُٝع
؟!
تٓٗزت ٚأْا أصرر يف عكً: ٞ
-

ٜا إهل ٞنِ اسب ٖشا ايؾضؼ ايبػٝض صغِ
نٌ ؽ.. ٤ٞ

أفزصت قطيت َٛاَ ّ٤تأملاً ؾًُغت عً ٢ؽعضٖا
ايضَار ٟاؾُٚ ٌٝقبًتٗا بضقٚ ١أْا أساَٛ ٍٚاعاتٗا
عُا تؾعض ب٘ َٔ أملَ يف قزَٗا ايُٝغض.. ٣
سُنض أمس٘ َٔ قٔبٌ أخ ٞؾدضدتُ عً ٢ايؿٛص َٔ
ؽضٚر ٟر ٕٚإداب ١ؽاؾ ١ٝبكًب ٜظرار هلؿٚ ١ؽٛم ..
-

ؽٛؾيت َقطؿٜ ٢ا َاَا عٌُ إ ٜ٘؟

تػريت َ٬قٗا يًػنب ؾأْا أعضف أْٗا  ٫ؼب٘
يؾزت٘ املبايؼ ؾٗٝا ..
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ٚيهين تعذبت َٔ ؽعٛص ٟبضدؿتٗا خٛؾاً !! ..
تضنت ؼً ًٞٝاؾغز ٟ٭َٚ ٞ٭خ ٞعً ٢ايغٛا٤
ٚاْتبٗت يكٛي٘ :
 سضّ خاييت أَ ٚضٜٓ ٙٚظيٛا ٜٓنؿٛا ؽكت٘ٚبٝذٝب ٚاسز ٙعت نبري ٙتٓنؿٗاي٘ ..
ْعضت أَ٫ ٞػا ٙأخض ٚصؾعت سادبٗا باَتعاض
قا: ١ً٥
 اْا ط ٍٛعُض ٟؽان٘ إ ايٛيز را بٝعٌُ سادَ٘ؿ َعبٛط٘ ٚخايتو ٜا َا اؽتهتً َٔ ٞطضٜكت٘
َعاِٖ ٚاعًٛب٘ ايٓاؽـ اْا عاصؾ٘ طايع ملني بضاٟٚ
نزا ؟! "
تٓٗزتُ بٛدع ٭دٌ عاؽك ٞايؿغ ايػًٝغ ايكًب ..
إىل َت ٢عٝعٌ ٜأعضْ ٞ؟! ؾهٌ َا ُٜكاٍ عٓ٘
هعًين أعؾك٘ أنجض ،
ؾهِ متٓٝتُ إٔ أنَ ٕٛجً٘ سض ٠طًٝك ٫ ١أخافُ
أسز  ٫ٚأتبع ايكطٝع َجٌ نٌ ؾضراً يف عاً٥يت
املبذً، ١
11

ٚفًٓا يبٝت خاييت ٚفعزْا يؾكتٗا با٭عً٢
تًهأت قً ً٬ٝست ٢فعزت أَ َٔٚ ٞخًؿٗا أخٞ
أيتؿت أْعضُ م ٛباب ؽكت٘ بؾٛم ٚيغاْٜ ٞضرر
بضداٚ ٤تٛعٌ ،
ز إٔ أصاى اي ّٛٝثِ بإفضاص سزثت
أخضز َقطؿ ٢أصُ ٜ
ْؿغٞ
" هب عً ٞإٔ أصا ٙبأ ٟطضٜك" ! ١
ْارتين أَ ٞؾضننت فعٛراً عً ٢أٌَ إٔ أدزُٙ
با٭عًٚ ٢يهٔ تبزر أًَ ٞعضٜعاً سني فاؾشتُ
اؾُٝع إ.. !ٖٛ ٫
دًغٓا ٚتضنت قطيت مت ٤ٛبأمل ٚنأْٗا تؾعض ب، ٞ
ٚاْزفت يف اؿزٜح َع
" َض "ٙٚيعز ٠رقا٥ل مل أؽعض ؾٗٝا باختؿاٖ ٤ضتَٔ ٞ
أَاَ!ٞ
عجتُ بعٝين عٓٗا ؾًِ أدزٖا !
11

اْتؿنتُ بشعض ؾطُٓ٦تٔ َض ٙٚقا: ١ً٥
َا ؽاؾٝؿ ٖت٬ق ٞعٝـ ابين بًٝعب َعاٖا طٟ
نٌ َض، ٙ

-

تٛدٗتُ ْاس ١ٝاَ ٞبكًل ٚاعتأسْت َٓٗا إٔ أسٖب
يزنتٛص بٝطض ٟقضٜب َٔ ٖٓا أؾشكُ ٖضت ٞاملتأمل١
،
ٚاؾكت عًَ ٢نض بؾضط إٔ أخش أخَ ٞعٞ
ٚنعارتٗا يف إفزاص ا٭ٚاَض ٚايتعًُٝات املتهضص، ٠
" ٫تشٖيب ملهإ مبؿضرى "
ٚيهٔ ٚهلل اؿُز طٚز خاييت ٚخاييت ناْٛا
ٜضٜز ٕٚأخ ٞيف َغا ١ً٥قاْ ١ْٝٛؾأمطض يًذًٛؼ
َعِٗ ٚاَضْ ٞبايضس ٌٝمبؿضر ٟؼت ْعضات أَٞ
اؿاْك.. ١
اْتٗظت ٖش ٙايؿضف ١ايشٖبٚ ١ٝخضدت اْار ٟعٝـ
ٚاعح عٔ ايكطْ .. ١ظيت ايزصز عضٜعاً َتًٗؿ١
يًكاٚ ٘٥يهٓين ؽٗكت بقزَ ١سني ٚدزت بابٗا
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َؿتٛح ٚقطيت مت ٤ٛبقضاخ ٜكطع ْٝاط ايكًب
صننت م ٛباب ايؾكٚ ١يهٓين تٛقؿت بضعب
سني ٚدزت٘ ٜكـ أَاَٚ ٞعٓٝا ٙمحضا َٔ ٤ايػنب
!
ٜا إهل ٞملاسا ٖ ٛغامب ٖهشا ؟!
خضز عٝـ َٔ ايؾك ١ؾأَض ٙبايقعٛر ٚمل ٜعضٜين أٟ
اٖتُاّ ثِ ختُٗا بػًل ايباب يف ٚدٗ، ٞ
اْتؿض دغز َٔ ٟفٛت فو ايباب ٚتقاعزت
ايزَا ٤يف صأع ٞغنباً ٚيهٓين اْتبٗت يقضاخ ٖضتٞ
اينعٝؿ ١ؾتٛقـ قًيب َٔ ايضعب ٚأْا اُصرر :
-

ٖٝكتٌ قطيت !

تشنضت عً ٢ايؿٛص ٚمٔ اطؿآَ ً٫ش طَٔ غري
بعٝز  ،سني صأٜت٘ ٖٚ ٛأخ ٞميغه ٕٛبكطيت
املغه ١ٓٝاييت َاتت عكٖٓٛ ١ا ٤غضطٖا َقطؿ٢
يف دغزٖا مبٓتٗ ٢ايكغ، ٠ٛ
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ئ أْغ ٢أبزاً بُهاٖ ٞ٥شا ايٚ ّٛٝساييت ايٓؿغ١ٝ
ايغ ١٦ٝاييت ٫طَتين يغٓٛات َٜٗٛ َٔٚ ..ا ٚأْا
انضٖ٘ عً ٢ؾعًت٘ ٚمل ٜعز قًيب ٜٓبض بإمس٘ إ٫
سني ٚدزت يٛع، ٞ
أصتعؿ دغزٚ ٟؽًُت سضنيت ٚمام فزصٚ ٟأْا
أؽ ٌٝأْ٘ عٝشضَين َٓٗا نُا ؾعٌ بايغابك، ١
اقرتبت َٔ ايباب بػنب ٚأمل ٚقضصت إٔ اطضق٘ ٚاُؾضؽ
غنب عٓٛات يف ٚدٗ٘ ٚيهٔ خٛيف َٓ٘ عٝطض
عًٚ ٞعزت يًدًـ ظًًت ٖهشا ٚايزقا٥ل متض ٚأْا
سا٥ضٚ ٠يًشع ١ؽعضت أْ ٫ ٞأعتشل ٖشا ايهأ٥
ايًطٝـ  ،قطيت اؾُٚ ١ًٝفزٜكيت ايٛسٝز ٠تُعاْٞ
ٚأْا أقـ ٖٓا َشعٛص، ٠
قً ١سًٝيت دعًتين أبه ٞأملاً ٚبعز ؿعات قضصت
أخرياً إٔ اطضم ايباب ..
ٚبعز عز ٠طضقات ؾتح ي ٞبٛدٗ٘ ايباصر ٬َٚق٘
اؿارٜٓ ٠عض ي ٞبعٓٝإ فكض َتٛسؿ ناعض! ..
اْتؿض قًيب راخٌ فزص ٟبضعب ٚرقات٘ بزأت يف
ايتغاصع ٚيهين اَغهت بهِ قً َٔ ٌٝايؾذاع١
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ٖٚزصت ب٘ ٚرَٛع ٞتػضم ٚدٗ ٞبؾٗكات ساٚيت
قزص اعتطاعيت تٗز٥تٗا :
-

ؾني قطيت ٜا سٛٝإ اْت ؟ عًُت ؾٗٝا إ ٜ٘؟

فو اعٓاْ٘ بعٓـ دعٌ دغزٜ ٟكؾعض ٚأغُنت
عٝين ٚأْاُاسنض ْؿغ ٞيقؿعت٘ اييت َ٪نز
عتكتًين ،
ٚيهٔ عٛم ًا عً ٢سيو ؽعضت بؿض ٚقطيت بني ٜزٟ
دشعت عٝين بعزّ تقزٜل ٚأْا أصاٖا تزاعب صأعٗا
يف ٜزٚ ٟمت ٤ٛبضق ١ري ٌٝعً ٢ععارتٗا ٚنأْٗا
تُدربْ ٞأْٗا اؾنٌ ا٭ٕ !
ثِ قؿظت َٔ بني ٜز ٟتضنض بكزّ عًٚ ١ُٝنإٔ
مل ٜهٔ بٗا ؽ ٤ٞصننت خًؿٗا ْٚارٜتٗا
باْزٖاـ ٚتعذب ؾعارت ي ٞصاننٚ ، ً١سٗٓٝا
مسعت فو ايباب َٔ خًؿ.. ٞ
يعٓت ْؿغ ٞعً ٢تٗٛصٚ ٟمحًت ايكطٚ ١غطٛات
َرترر ٠طضقت ايباب َض ٠اخضٚ ٣أْا أعضُ ؽؿيت
عضز ،
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ؾتح ي ٞايباب ٚأْا أْعض م ٛقزَ ٫ٚ ٞاعتطٝع ايٓعض
يع ، ٘ٝٓٝثِ بعز عز ٠قا٫ٚت أخضدت فٛتٞ
بعُغضُ :
-

ا ا أْا اعؿ٘ دزاً عً ٢ايً ٞقٛيت٘ "

ؽعضت أْ٘ ٜ ٫غُعين ؾضؾعت صأع ٞإيٚٚ ٘ٝدٗٞ
ٜظرار سُُضٚ ، ٠ؽعٛص ٟبأْين أقـ أَاَ٘ ا٭ٕ دعٌ
عاقَ ٞجٌ اهل، ّ٬
ْعضت يعُل ع ٘ٝٓٝايظصقا ٤اييت ؽطـ اْؿاع ٞؾًٕٛ
عٝين ٚصثت٘ عٓ٘  ..ؾٗشا أمجٌ ؽعٛص عً ٢ا٫ط٬م إٔ
ي ٕٛعٝين اخشتٗا َٔ ََٔ عؾكت٘ ٚنإ دظَٔ ٤
َ٬ق٘ تظٜٓين  ..امضؾت اؾهاص ٟنجريا
ؾتٓشٓشت قا: ١ً٥
-

َهٓتؿ اققز ظز اقٛيو ٜا ***

مل انٌُ مجًيت ٚؽٗكت َٔ املؿادأ ٠سني ٚدزت٘
هضَْ َٔ ٞعقُ ٞراخٌ ايؾكٜٚ ١ػًكٗا خًؿٞ
ٚبغضع ١مل أ٫سعٗا أَغو بكطيت َٔ ٜزٚٚ ٟمعٗا
16

عً ٢ا٫صض ٚعار ٜٓعض يٚ ٞيهٔ ٖش ٙاملض ٠غضقتُ
بعٓٝا.. ٙ
تٛقؿت ْبنات قًيب ٚسبغت اْؿاعٚ ٞيف ؿع ١مل
ارصنٗا نإ ميتًهين بكبً ١تٗا ٣ٚهلا دغز،ٟ
ؿعات َضت عًٜ ٖٛٚ ٞكبًين ٚنإ ايه ٕٛتٛقـ
عٔ ايزٚصإ ..
اْتٗ َٔ ٢قبًت٘ ايزاَٚ ١ٝمل ٜٓتَٗ ٞين  ..عاق ٞمل
تعز ؼًُين ٜٖٛٚت بني سصاع ٘ٝؾشًُين ٚٚمعين
عً ٢ايؿضاـ ٚبزأ يف خًع َ٬بغ٘ ٚأْا َػٝب١
ٚنأْين أعٝؿ يف سًُِ مج ٫ ٌٝأصٜز اْتٗا.. ٘٥
رقا٥ل َعزٚرٚ ٠نٓت اَتًو سًُ ٞبني ٜزٚ ٟيف
املكابٌ اعط ٘ٝفو ًَهٝيت ناٌَ بزْ ٕٚكك !..
تٛقـ ٚبزأ ٜٛطع قب٬ت٘ عً ٢صقبيت ٜ ٖٛٚك: ٍٛ
-

17

بعؾكو ،

ٜا إهل٪َ ٞنز عٝتٛقـ قًيب ْ ..عضت يعُل ع٘ٝٓٝ
ايزاؾٚ ١٦ايضا٥عٚ ١أْا أصرر بت: ٘ٝ
ٚاْا مبٛت ؾٝو ،

-

صؾع سادب٘ ٜ ٖٛٚغتٓز عً ٢نؿ٘ ٜبتغِ قا: ً٬٥
َا أْا عاصف

-

يهظت٘ يف نتؿ٘ بػٝغ :
-

َػضٚص ،

ادابين بنشه ١رَٚاً تأعضْ: ٞ
بػ بعؾكو ،

-

ثِ تبزيت َ٬ق٘ يًعتاب قا: ً٬٥
-
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ٜا ًَُٗ، ١

مُُتُ ساديب بتعذب اتغأٍ ،
-

اْا ًَُٗ ١ي ٘ٝ؟

ادابين عٓل ٜ ٖٛٚكضل ٚدٓيت غؿ، ١
-

تاْ ٞقط ١ادٝبٗايو  ٚتًُٗ ٞيف فشتٗا

اعتزيت َٚعاملٚ 8دٗ ٞنًٗا ؼٛيت يًزٖؾٚ ١أْا
أنار  ٫أفزم َا أمسع٘ ؾٗظ صأع٘ إهاباً ؾتغأيت :
اْت ايً ٞدٝبتً ٞايكط ١ر! ٟ

-

ٚايً ٞقبًٗا عً ٢ؾهضٙ

قاهلا ٜٓ ٖٛٚعض يعٝين بعؾل مل أدز ي٘ َج، ٌٝ
تغاصعت اْؿاعٚ ٞأْا اعتؿٝض با٭َض ،
-

بػ ايً ٞقبًٗا أْت قتٌ..

:٬
ٚمع عبابت٘ عً ٢ؽؿيت ٚقبًين بضق ١قاً ٥
19

-

نإ عٓزٖا َضض خطري ٚأْا صمحتٗا ،

َؿادآت عزٜ ٫ ٠تشًُٗا قًيب  ..ؾًِ ٜهٔ َٜٛاً
ؾعاً  ٫ٚغًٝغ ايكًب نُا يكبتُ٘ !
عُضى َا قٛيتً ٞنزا ؟!

-

ُٖػ ي ٞبضق ١بايػ ١مل اعٗزٖا َٔ قبٌ :
٭ٕ أْا َا بعضؾؿ أتهًِ ،

-

صؾعت طا ١ٜٚؾُٚ ٞنًُات ٞتتُظم ٚتتؿتت إىل
ؽعاٜا أَاّ ٖشا ايضدٌ ايش ٟاَتو نٌ سص ٠يف قًيب
ٚدغز ٟعً ٢ايغٛا ٤ؾٛدزتين ر ٕٚإصارَ ٠ين أق: ٍٛ
يَ ٘ٝا اْت ػٓٔ اٖ ٙٛ؟!

-

ابتغِ ٜ ٖٛٚػُظ ي ٞبع: ٘ٓٝ
-

را َقطؿ ٢ايتاْٞ

صؾعت ساديب بػٝغ :
21

ٜاصٜت متٛت ا! ْٞ٫ٚ٫

ٖظ صأع٘ ْاؾٝاً ثِ اقرتب َٔ أُسُْٜٗ ٞػ يَ ٞض٠
اخض: ٣
ايتاْ ٞرا يٝه ٞيٛسزى ..

-

بزأت ْبنات ٞتتٛقـ ٚاْؿاع ٞؼا ٍٚاـضٚز
بقعٛب ١بايػٚ ١اٜكٓت ٚقتٗا اْين َ٪نز يف سًُِ
!!
تٓٗزت بأمل ٚأْا اْعض ؾغز ٟاملػط ٢بايؾضاؽـ
ٚنأْين ارصنت َ٪خضاً ؾعًيت ايؾٓٝع ١ثِ تغا٤يت
بنٝل :
-

ايً ٞاسٓا عًُٓا ٙرا ؟!

مِ سادبٚ ١ٝتغأٍ بكًل :
-

21

ْزَاْ٘ ؟!

ْؿٝت ا٭َض عضٜعّا ٚأْا أتًهأ يف اؿزٜح ؾأْا
بايؿعٌ  ٫أؽعض بشصْ ٠زّ ٚيهين  ٫اصٜز إ اُظٗض
سيو ي٘ :
-

 ٤٫بػ َغتػضب٘

ادابين مبٓطك ١ٝبزت يٚ ٞنأْٗا سكٝك ١اَ٫ض :
 َٔ إ ٜ٘؟ اْا بعؾكو ٚاْيت نُإ ٚرا ايطبٝعٞوقٌ ثِ أْ ٞفابضعًٝه َٔ ٞطَإ َٚكزصتؿ
بقضاس٘ أقا ّٚأنرت َٔ نزا  ،أصرف نًُت٘
ا٫خري ٠بكبً ١صقٝك ١طبعٗا عً ٢داْب ؾُ، ٞ
ؽعضت إٔ ٖش ٙايًشعات نجري ٠دزاً عً.. ٞ
ابتغاَيت مل تؿاصم ٚدٗٚ ، ٞقًيب ٜرتاقك َع رقات٘
عًْ ٢ػُات فٛت٘ ايضْإ ٚنأْين اعتُع يًشٔ
عاسض ٜزٚص ب ٞعضٜعاً ؾ ٬أؽعض بؾ ٤ٞع٣ٛ
ايغعارٚ ٠ايعؾل سز اْ٫ؿذاص،
ٚيهٔ ايغعار ٠راُ٥ا  ٫تز ّٚصْني ٖاتؿ٘ دعًين
اْتؿض ؾأداب٘ ٜ ٖٛٚضؾع نؿ٘ أَاَ ٞإٔ  ٫أخاف ،
22

ٚبقٛت٘ اؾٗٛص ٟاؾاَز املعتار تبزٍ َقطؿ٢
ايضقٝل ايًطٝـ يف ؿعات  ٖٛٚهٝب عًٚ ٢ايزت٘ :
اٜ ٜٙٛا َاَا  ..ايبكا ٤هلل َ ٤٫ ..ؿ داٖ .. ٟبك٢
اصٚح بهض، ٙ

-

ثِ أغًل اهلاتـ ٚاقرتب َين ٚأَغو بهؿٜ ٞكبٌ
باطٓ٘ بضق ١ؾشاٚيت ايغٝطض ٠عًَ ٢ؾاعضٟ
اهلا٥ذٚ ١عأيت٘ ..
-

ناْت عاٚط ٙإ ٜ٘خايتٛ
ادابين بعزّ اٖتُاّ ،

-

محا َض ٙٚتٛؾ ٢ريٛقيت

:٬
ؽٗكت بؿظع ؾاستنٓين قاً ٥
-

يف إٜ ٜ٘ا قًيب اؽنٝيت نزا ي ٘ٝايبكا ٤هلل

ابتعزت عٓ٘ اعح عٔ َ٬بغٚٚ ٞدٗ ٞعٓٝؿذض
َٔ اـذٌ ..
23

ٚصغِ سيو اَحل عً ٞع٪اٍ َِٗ دز ًا :
-

ٖ ٛاْت بتعاٌَ خايت ٛنزا ي٘ٝ؟!
أداب بز ٕٚتضرر :

-

بعاًَٗا عار .. ٟبػ َا بٝعذبٓٝؿ تعاًَٗا َع
َض، ٙٚ
عايت٘ بز: ٍ٫
عؾإ بتزيعٗا ؟!

-

صؾع طا ١ٜٚؾُ٘ بتربّ :
-

ريع باٜذ ..

تشَضت نا٭طؿاٍ ٚطممت ؽؿتا: ٟ
-

عؾإ ٖ ٞبٓٛت٘ ..

:٬
اقرتب َين ٜكبًين عٓإ قاً ٥
24

طب َا أْا ٖزيعو ..

ابتغاَت٘ ايضا٥ع ١دعًتين صغُاً عين اتٛقـ عٔ
ايبشح ٚاقرتب َٓ٘ اقبً٘ عًٚ ٢دٓت٘ ظضا.. ٠٤
ؾٛدزت٘ ٜكرتب يٖ ٞاَغ ًا :
عذبتو يزصد ١ر ٟ؟!

-

يهظت٘ بػٝغ ٚابتعزت عٓ٘ بػنبٕ ٚأْا أعب٘ :
عدٝـ ..

-

أداب عً ٢ايؿٛص :
قً ١ًٝا٫رب ..

-

أيتؿت ؽاٖك ١بقزَ: ١
-

أْا قً ١ًٝا٫رب ؟!

أَا ٤بضأع٘  ٖٛٚهٝب ،
25

ا.. ٜٙٛ

ثِ اقرتب انجض ٚبقٛت َٓدؿض
أَ ٍٚا ملغت ؽؿاٜؿو عًُتْ ًٞٝؿغو

-

ابتًعت صٜك ٞبقعٛبٚ ١طارت سز ٠تٓؿغٚ ٞادابت٘
:
-

عؾإ عبو !!

نتِ مشهت٘ بؾل ا٭ْؿػ ٜ ٖٛٚك: ٍٛ
-

طب َا أْا عاصف

ثِ اقرتب َٔ اسْٚ ٞعضٚف َتكطع.. ١
-

ٚاْا ب ع ـ م ى

متًو َين ايػٝغ ٚاْتؿنت ايهُ٘ يف فزص ٙايعايٞ
ٜ ٖٛٚنشو بؾزٚ ٠اْا اصرر :
عدٝـ ٚعُضَ ٟا ٖهًُو تاْ... ٞ

-

اَغو نؿٜ ٞكبٌ باطٓ٘ َ ٖٛٚاطاٍ ٜنشو عً: ٞ
26

خ٬ل اْا اعـ بٗظص َعان.. ٞ

متارٜت بػنيب ٚاطست ٜز ٙعضٜعاً ؾاَغو صعػٞ
بكٚ ٠ٛقضب ٚدٗ٘ َين ٚاعار َ٬ق٘ اؾار.. ٠
 خ٬ل نٓت بٗظص َعان ٞثِ اقرتب ٜكبًينٜٚزخًين عامل٘ َض ٠اخضٚ ٣ععار ٠قًيب  ٫تتٛقـ
ٚدغزٜ ٟغتذٝب يهٌ سضنٚ َ٘ٓ ١نأْ٘
ميتًو نٌ دظ ٤ؾ ٘ٝبايؿعٌ ،
ابتعزْا عضٜعاً سني مسعٓا طضقات عً ٢باب ؽكت٘
..
قاّ َٔ ايؿضاـ بٗز ٤ٚبايؼ ٜضتز ٟعضٚاي٘ ٚأْا اْتؿض
صعباً..
اْتٗظت ؾضف ١خضٚد٘ َٔ ايػضؾٚ ١اصتزٜت َ٬بغٞ
بأعضع ٚقت ممهٔ ،
تكًقت َعزت ٞبأمل سني مسعت فٛت اخَٔ ٞ
خًـ ايباب :
-

27

اؾتح ٜا َقطؿ.. ٢

عار ٜػًل باب ايػضؾٚ ١مل ٜٗتظ ست َٔ ٢فٛت اخٞ
 ..تعذبت َٔ ٖشا اؾبٌ ايش ٟاَاَ .. ٞنٝـ ٜبزٍ
َ٬ق٘ ٚؽدقٝت٘ ٖهشا نُا ٜبزٍ ثٝاب٘
ٚاعضع ؟!!
ٚراص سٛاصِٖ نا٭ت: ٞ
-

اسٜو ٜا ؽارٟ
= ؾٓٝو ٜاعِ

-

َٛدٛر  ..إ ٜ٘اخباصى ؟!
= اسٓا ٖٓتهًِ عً ٢ايباب

-

ٚقت تاْٜ ٞا ؽار ٟعٓز ٟمٛٝف

مل ٜعرتض أخٚ ٞمل ٜٓطل عضف أخض ٚعار ارصاد٘
 ..مسعت فٛت٘ َٔ ايٓاؾش ٠ايزاخً ١ٝىرب أَ ٞأْ٘
عٝشٖب يًبشح عين ..
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ؽهضت اهلل اْ٘ مل ٜض ٣قطيت ٚأْٗا ناْت َعٞ
بايػضؾ ١املػًك.. ١
اْتؿنت سني مسعت فٛت ايبٛاب ١اـاصد١ٝ
ٚمحًت قطيت ٚصننت م ٛايباب ٚسني ؾتشت٘
ٚدزت َقطؿٜ ٢كـ بٗٝبت٘ اَاَ: ٞ
-

صاس٘ ؾني ! خًٝهَ ٞعاٜا ..

ثِ استنٓين بكٚ ٠ٛظٌ ٜكبٌ ٚدٗ ٞبًطـ ٚمعـ
ؽزٜز مل أعٗز ٙب٘ َٔ قبٌ ٜ ٖٛٚك: ٍٛ
-

عبو ..

ساٚيت اخضاز فٛت ٞؾدضز َضتعؾاً..
-

َقطؿ ٢عبين بك ٢اطًع قبٌ ؽارَ ٟا ٜضدع

تٓٗز بأمل ؾكضصت إٔ اعأي٘ ع٪ا ً٫خطض عً ٢سٖين :
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أْت اطا ٟبتكزص تعٌُ نزا ؟!

أدابين بتعذب :
-

أعٌُ إ ٜ٘؟

ٜعين ؼٛيت َع ؽار ٟنزا اطا ٟ؟
صؾع نتؿ: ٘ٝ

-

 ٫ٚساد٘ صدعت َقطؿ ٢ا.. ْٞ٫ٚ٫

ؽعضت ي ١ًٖٛغٛف ؽزٜز َٔ تٓاقن٘  ،ؾتاص٠
اؽعض َ ٖٛٚع ٞأْ٘ طؿٌ فػري َتعًكا بٚ ٞنأْين
اَُ٘ ٚ ،تاص ٠أص ٙيف ؿعات ؽدك باصراً ٚنًُات٘
نايضفال ٜ ٫ٚباي ٞمبؾاعض أسز عً ٢ا٫ط٬م ،
ٚا٫نجض سري ٖٞ ٠ؽدق ١ٝايعاؽل املت ِٝايضقٝل
سز اهلٛؼ ايش ٟاختربتٗا َٓش قً، ٌٝ
تٛقؿت عٔ ايتؿهري ٭ٕ ععارت ٞطػت عً ٢نٌ
أسغاؼ أخض ،
31

ؾاقرتب َين ٚيـ ٜز ٙس ٍٛخقض ٟبتًُو ٚق٢
نٌ َا ٜعرتْ َٔ ٞقًل ثِ ُٖػ ظاْب اسْٞ
ٚنأْ٘ قضأ َا ٜزٚص يف عكً: ٞ
 َقطؿ ٢ايتاْ ٞأَ ٍٚضٜ ٙطًع اْٗاصر .. ٙثِ ْعضيعٝين ْعض ٠غضٜبٚ ١داَزٚ ٙأنٌُ بُٗغ٘
ايؾزٜز ٚنأْ٘ عار يٛع.. ٘ٝ
-

31

ٚأخض َض! ٙ

أَا عٓ٘ ؾٝكٛي ٕٛأْ٘ :

" ٜض ٣أبعز "
أعًٓت رقات ايغاع ١عٔ ٚفٛهلا يًتاعع ١فباساً ،
ؾتشت عٝين عً ٢م ٤ٛايؾُػ ايغاطع ايش ٟأْاص
ايػضؾ ١ؾٓٗنتُ عً ٢ايؿٛص غؿ ١نعارت، ٞ
ثِ تٛدٗت ٭دٗظت ٞايضٜام ١ٝ٭َُاصؼ ْؾاطٞ
اي ، َٞٛٝؾأْا سضٜك رُ٥اً عً ٢دغز ٟايضٜامٞ
ٚعً ٢فشيت ايبزْ ١ٝأنجض َٔ سضف ٞعً٢
ا٫خت٬ط بعاً٥يت ايشٜٗ ٫ ٜٔتُ ٕٛبؾ ٤ٞع٣ٛ
نٝـ ٜضْٚا ايٓاؼ !
أْٗٝت تزصٜبات ٞايضٜام ١ٝيف غن ٕٛعاع ١ثِ
تٛدٗت م ٛرٚص ٠املٝاٚ ٙاْا أمحٌ َٓؾؿيت ٚايتكط
أْؿاع ٞايٖ٬ج ١بغضع َٔ ١أثض ايعز ٚعً ٢دٗاط
ايضنض ،
32

ٚقؿت ؼت فٓبٛص املٝاٚ ٙاغُنت عٝين اعتؾعض
ؽ ٍ٬املٝا ٙايزاؾ ٖٞٚ ١٦تٓعؿ دغزٚ ٟتضو٘ ،
تٛقؿت اْؿاع ٞسني ٫ست فٛصتٗا عً ٢خٝايٞ
بٛدٗٗا ايبض ٚعٝٓٝاٖا اييت تؾب٘ ايغُا ٤ايقاؾ، ١ٝ
تبتغِ م ٟٛغذٌ هعٌ عاملٜ ٞتٛقـ عٔ
ايزٚصإ ،
" أملا " ايقػري ٠اييت اَتًهت قًيب َٓش ناْت يف
ايغابع َٔ ١عُضٖا عٓزَا صأٜتٗا تضنض مٖ ٛض٠
مت ٤ٛبأمل يف صنٔ َٔ أصنإ ايؾاصع ايعُ، َٞٛ
تضنت أفزقا ٞ٥ايش ٜٔنٓت ادايغِٗ ٚ ،ؿكت
بٗا ؾٛدزت عٓٝاٖا تتٮ٭ بزَٛع اطًكتٗا ؾٛص صٜ٩يت
 ٖٞٚمتز يٜ ٞزٖا باهلض ٠ايقػريٚ ٠ترتداْ ٞإٔ
اخؿـ آَٗ٫ا  ،دـ سًك ٞؾًِ أعتطع إ ٫إٔ أَغو
بهؿٗٝا ٚأخش َٓٗا اهلضٚ ٠أعٛر ارصاد، ٞ
ؾتشت عٝين ٚأْا ابتغِ بتٗهِ ٚاعتٗظا ٤عً٢
َؾاعض َضت عًَٓ ٞش عٓٛات عزٜزٚ ٠نًُا
33

تشنضتٗا أؽتعٌ راخً ٞبؾٛم غضٜب  ،ؾأْا يف
سٝات ٞمل ميتًو قًيب عٛاٖا ،
ٚيهٔ َا سزخ يف املام ٞمل  ٚئ أعتطٝع ػاٚطٙ
ً َٜٛا !
اغًكت فٓبٛص املٝاٚ ٙدؿؿت دغز ٟثِ ققزت
املطبذ ٭دٗظ بعناً َٔ سبٛب ا٫ؾطاص ٚنٛباً َٔ
ايعقري قبٌ إٔ أغارص ،
فٛت ٚايزتٚ ٞفًين َٔ ايٓاؾش ٠ايزاخً ١ٝيًؾك١
 ٖٞٚتتشزخ َع َض ٙٚؽكٝكيت قا: ١ً٥
-

خايتو ٚؽارٚ ٟأملا داٜني اْٗاصرٙ

أٚقعت نٛب ايعقري َٔ ٜز ٟسني سُنض أمسٗا ،
ؾظؾضت بػٝغ ؽزٜز َٔ صر ٠ؾعً، ٞ
ؾأْا انض ٙمعؿ ٞأَاَٗا نض ْٙؽزٜز  ،هلشا اػٓب
رَٚاً ا٫يتكا ٤بٗا ،أ ٚإٔ ادتُع َعِٗ يف َهإ ٚاسز
ٚ ،تٛقؿت َٓش عٓٛات عٔ طٜاصتِٗ عً ٢ا٫ط٬م ،
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ؾكزت ؽٗٝيت ؾٛمعتُ فشين عً ٢املٓنز٠
ٚأنًُت اصتزا٬َ ٤بغٚ ٞخضدت عاطَا عً ٢عزّ
ايعٛر ٠إ ٫يف ٚقت َتأخض سني ٜعٛر ٕٚيبٝتِٗ ،
قُزت عٝاصت ٞم ٛفاي ١ا٭يعاب ايضٜام ١ٝاييت
أَتًهٗا ٚادٗزت ْؿغ ٞقزص َا اعتطعت قاً٫ٚ
إٔ أخضز فٛصتٗا َٔ عكً ٞاي، ّٛٝ
قًيب ٜهار ٜتُظم َٔ ايؾٛم إيٗٝا ٚؽػؿٜ ٞظرار
نٌ رقٝكٚ ١قا٫ٚت ٞيإلهلا ٤مل تعز تُذزْ ٟؿعاً
!
طؾضت بنٝل ٚأْا اتطًع عً ٢ايٛقت يف ايغاع١
املعًك ١عً ٢اؿا٥ط أَاَ، ٞ
متض ايزقا٥ل بغضع ١ايربم ٚنأْٗا تتشزاْ ، ٞاْنِ
إي ٞفزٜك ٞايٛسٝز ٚقز ٫سغ تٛتض ٟطٛاٍ ايٓٗاص ،
ت ايٛاؾز ٜٔغؾٚ ١ْٛؾعاظ ١نبري٠
يكز عاًَ ُ
اي ، ّٛٝعأيين ع٪اي٘ املعتار ٜ ٖٛٚعًِ دٝزا اْين ئ
أدٝب٘ ٚ ،يهٓ٘ سا ٍٚباعتُات٘ ،
-
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بضرَ ٙؿ ْا ٟٚتكٛيَ ٞايو ؟

ادبت٘ نعارت ٞنٌ طٜاص ٠هلِ ،
-

تعاىل ْغٗض ايً ١ًٝيف اَ ٟهإ

ٚاؾل عً ٢ايؿٛص بز ٕٚاعتؿغاص اخض ئ هين َٓ٘
عَ " ٣ٛؿٝؿ "
عزت يؾكيت ناحملُ ّٛأخشت محاَاً عضٜعاً
ٚاصتزٜت َ٬بغ ٞعً ٢عُذايٚ ١خضدت أقابٌ
فزٜك، ٞ
اْتعضت٘ َا ٜكضب َٔ ْقـ عاع ١يف َٛقع يكآ٥ا
يف أسز ايهاؾٝات اييت تعضض َباصٜات يهض٠
ايكزّ ،
استغٝت ث٬ث ١ؾٓادني َٔ ايكٗ ٠ٛاملضنظٚ ٠ساٚيت
اْ٫زَاز َع املُباص ٠اؿايٚ ١ٝيهٔ فٛصتٗا ٖٛٚ
ُٜكبًٗا  ٖٞٚتتًٌُُ بني ٜز ٜ٘دعًت ايزَا٤
تتقاعز يتٓؿذض يف صاع ٞؾتكتًين ببط ٤ٞبٖٛ ٬ار٠
،
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ايطؿً ١اييت طاملا ْعضت هلا برباٚ ٠٤نٓت أصتعب َٔ
إٔ أعرب هلا عٔ سيب ست ٫ ٢أخزـ سٝاٗ٥ا اييت رَٚاً
ناْت تتشً ٢ب٘ ،
ٚأَا عٔ صقتٗا ٚقًبٗا ايعطٛف ؾشزخ  ٫ٚسضز  ،ؾًٔ
أْغ ٢تعابري ٚدٗٗا سني أَغهت ٖضتٗا اييت
أٖزٜتٗا هلا بعزَا صأٜت ْعضتٗا ايؾػٛؾ ١مٛ
ايكط ١اَاّ املزصع ١اييت سكٓتٗا عكٖٓٛ ١ا٤
٭خًقٗا َٔ آَٗ٫ا ،
ؾكز افٝبت مبضض نار إ ٜؿتو بٗا ٚيهٔ َا
نٓت اخؾا ٙإ تٓكً٘ ٍ أملا ؾٗ ٫ ٞتؿاصقٗا ست ٢يف
َْٗٛا ،
بعزَا صأٜت سظْٗا ايهبري ٚقز صَكتين بٓعض٠
نض ٙئ اْغٗا  ،أبتعت هلا قط ١اخضٚ ٣أٖزٜتٗا
اٜاٖا ر ٕٚإٔ تعضؾين بعزَا تأنزت َٔ ع١َ٬
دغزٖا ،
ؽعضت باينذض ايؾزٜز بعزَا ٖاتؿين فزٜكٞ
يٝدربْ ٞاْ٘ امطض يًغؿض عً ٢عذً ١يعاً٥ت٘ ٭َض
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ٖاّ ٚمل ٜغتطع ا٫عتشاص ي ٞع ٣ٛا٭ٕ بعزَا اعار
ؽشٔ ٖاتؿ٘ ،
قُت أدضُ قزَ ٞبتجاقٌ ٚأْا أعٛر يؾكيت عاطَاً عً٢
إٔ أْاّ ؾٛص عٛرت ٞيه ٫ ٞأمسع فٛتٗا أ ٚست٢
أصٚ ٣دٗٗا ،
ؾعًتُ َا ْٜٛت٘ ٚيهٔ يغ ٤ٛسع ٞدا ْٞ٤عٝـ ابٔ
أخيت  ،صغِ اخت٬يف َع ٚايزتٚ ٞسٓك ٞايؾزٜز َٔ
أخيت املزيً ١إ ٫إٕ ٚيزٖا ميجٌ ْكط ١معؿٞ
ايٛسٝز ٠يف ٖش ٙايعا، ١ً٥
ؾتٜ ٢ؾبٗين نجري ًا بعٓٝا ٙايظصقا ٤ايقاؾ ، ١ٝعٓٝز
بعكٌ نبري ٚدغز ق ، ٟٛاتاْ ٞوٌُ ٖضت ٞاييت
اٖزٜتٗا هلا ،
َظم قًيب َٛاٖ٤ا ٚٚقؿت عادظاً َٔ رَع ١أعكطتٗا
َٔ ا٭مل ،
خربت ٞاييت انتغبتٗا َٔ رصاعيت يف فاٍ ايرتب١ٝ
ايضٜام ١ٝباإلماؾ ١يبعض ايهٛصعات يف فاٍ
طب ايععاّ ست ٢اعتطٝع ايتُٝظ ٚعط فاٍ عًُٞ
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دعًتين اْتبٗتُ عً ٢ايؿٛص يقضاخٗا عٓزَا
اَغهت بكزَٗا ايٝغض ٣إٔ ععُتٗا ًَت، ٜ٘ٛ
نزت إٔ افاب بقزَ ١عٓزَا ٚدزت أملا تكـ
اَاَ! ٞ
ؾتات ٞاييت مل أعؾل غريٖا ٚمل أنض ٙأسز َجًٗا يف
سٝات ، ٞتٓاقض ٜكغُين ْقؿني ٚ ،ؽعٛص بايتؾتت
هعًين أنجض َٔ غامب ،
اَضتُ عٝـ بايقعٛر ٚأغًكت ايباب يف ٚدٗٗا ٚأْا
أعب ٚأيعٔ بهٌ أيؿاظ ايغباب ايٓاب، ١ٝ
نًُا صأٜت ٚدٗٗا اتشنض رْاعتٗا ؾأصٜز إٔ أسطِ
ٖشا ايٛد٘ ايشٜ ٟتغِ بايربا ٠٤ايظا٥ؿ، ١
يكز دعًتين أنض ٙقًيب يزصد ١أْ ٞأصٜز إٔ أطعٓ٘
بٓقٌُ سارٕ عٓزَا ٜزؾعين رؾعاً مٖٛا ٭مُٗا إيٞ
فزصٚ ٟنإ سٝات ٞتتٛقـ عً ٢استناْٗا ،
ت اؾهاصٚ ٟبعجضتُٗا ٚساٚيت ايرتنٝظ عً٢
ؽت ُ
ؽؿٝـ أمل ٖش ٙاملغهٚ ، ١ٓٝؿغٔ سعٞ
اعتطعت إٔ أعاجل ايتٛاٗ٥ا ،
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ٚيهٔ ايطضم ايؾزٜز عً ٢باب ايؾك ١دعًين
أخط ٛخطٛات ٚاععٚ ١عضٜع ١ست ٢ؾتشت ايباب
ؾٛدزتٗا َض ٠أخض ٣تكـ اَاَ، ٞ
تٛقـ قًيب عٔ ايٓبض ٚنأْٗا تكبضُ عً ٘ٝبني
صاسٜ ١زٖا  ،مل اعتُع َٓٗا ع ٟٛنًُ ١عب أٚ
ٖهشا ؽًٝت !
طٓت اسْٚ ٞعكطتُ يف ٖ ٠ٛعشٝك ١تغُ ٢أملا ،
اػٓب صٜ٩تٗا َٓش عٓٛات ست ٫ ٢اعكط يف ب٦ض
عٗٝٓٝا ايش ٫ ٟقضاص ٠ب٘ ،
ٚيهٔ ٖٜٛتُ ب٘ ٚاْتٗ ٢اَ٫ض !
تبٓٝت َٔ سزٜجٗا ايش ٟمل ٜقٌ ٭سْ ٞأْٗا غامب١
بغبب ٖضتٗا  ،ؾأيكٝتٗا بني ٜزٜٗا بأي ١ٝتاَ١
ٚأغًكت ايباب قبٌ إٔ أؾكز ْؿغ، ٞ
اعتٓزت عً ٢ايباب خًؿٚٚ ٞقؿت ايتكط اْؿاعٞ
ايٖ٬جٚ ١نأْين نٓت يف عبام عزٚ ٚخضدت َٓ٘
خاعضاً ٭ل ٛبٓؿغ، ٞ
ؿعات ٚٚدزتٗا تطضم بابَ ٞض ٠اخض ، ٣فضاع
نزت ب٘ إٔ أطعٔ قًيب يهٜ ٞتٛقـ عٔ
ايضنض بٗش ٙايغضع، ١
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قضصت إ  ٫اُدٝب ٚيهٔ ؼت إفضاصٖا أفبشت
عادظاً  ،ؾتشت ايباب اُداٖز ْؿغ ٞبك ٠ٛانتغبتٗا
بأعذٛب، ١
ٚدزتٗا تطضم بضأعٗا اصماً  ٖٞٚتعتشص بهًُات
ؽب٘ كزص ٠٭عقاب، ٞ
سًٝت قٝزٚ ٟاَغهت بٝزٖا ادضٖا م ٟٛست٢
ارخًتٗا ؽكيت ٚاغًكت ايباب خًؿٗا ٚتضنت ايعٓإ
يؾؿيت تٌٓٗ َٔ صسٝكٗا املُشضّ ،
بُٓٝا اطًكت ٜز ٟتعبح ظغزٖا نُا اؽتٗت
رَٚاً  ،دضرتٗا َٔ َ٬بغٗا  ٖٞٚتٛاق ١يٚ ٞنأْٗا
ناْت تٓتعضْْ٫ ٞتٗهٗا بٗشا ايؾهٌ ،
عًُتين ْؿغٗا بؾهٌ اعتؿظ نٌ خً ١ٝيف
دغز ٟيزصد ١اْين تشٚقت ؽؿاٖ ٙشا ايًعني اييت
ختُت ؾُٗا ايقػري ٚي ٫ٛأْين تأنزت َٔ
عشصٜتٗا يكتًتٗا يف اؿاٍ ،
ٚيهٔ يٝغت نٌ عشصا ٤عؿٝؿ! ١
ٜهؿ ٞبإٔ أعضف دٝزاً اْين يغت أ ٍٚصدٌ ٜطأ
دغزٖا ٖٚشا ٚامشاً دًٝاً َٔ تكبًٗا ي ٞبهٌ
اصوٚ ١ٝبغاطٚ ١نأْٗا اعتارت اَ٫ض !
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ٚبضغِ فضاع ٞايزاخً ٞإ ٫اْين ؾنًت عٝؿ
ؿعاتَ ٞعٗا باعتُتاع نُا نٓت أسًِ رَٚاً ،
اعرتؾت بعؾك ٞهلا ٚأَنٝت َعٗا ٚقت ًا عأعٝؿ
عً ٘ٝايباق َٔ ٞعُض، ٟ
عأيتين عُا ؾعًٓا ٙؾغعزت يًشع ١عٓزَا ؽعضت
أْٗا ْارَٚ ١يهين فُعكت سني ٚدزتٗا ػٝب
بايٓؿ! ٞ
ٚدزتين اؼزخ بهًُات  ٫أعٓٗٝا ٚيهٓٗا ناْت
غطا ٤ناؾٝاً ملا أؽعض ب٘  ،متارٜت با٭َض سني صأٜتُٗا
فٝزاً عٌٗ املٓاٍ ٚيهٔ أَ ٞاْتؾًتين َٔ أسناْٗا
سني ٖاتؿتين يتدربْ ٞإٔ ٚايز طٚز َض ٙٚتٛؾ٢
ٚهب عً ٞايشٖاب َعِٗ ،
اعتشصت َٓٗا ؾاْا يف سايٜ ١ضث ٢هلا ا٭ٕ ،
عُزت ٍ أملا ٚأْا أؾهض ،
يكز أَتًهتٗا نُا متٓٝت ٚا٭ٕ دعًتٗا أعري ٠يٞ
نُا نٓت أْا أعريٖا طٛاٍ ايغٓٛات املام، ١ٝ
ٚدزتٗا تٓٗاٍ عً ٞبأع ١ً٦عٔ ع٬قيت بأخيت املزيً١
ٚأَ ٞاييت تزيًٗا  ٚ ،ناْت ادابيت َٛدظ ٚ ٠بزٕٚ
تؿهري ست ٢عربت عُا بزاخً ٞبهًُٚ ١اسز٠
، ٖٞٚ
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قً ١ًٝا٫رب ..

-

أيتؿت ي ٞؽاٖك ١بقزَٚ ١عأيتين ٚنأْٗا تهضٙ
ا٫عرتاف با٭َض ..
اْا قً ١ًٝا٫رب ؟!

-

ٖظطت صأع ٞإهاباً ٚاْا أدٝبٗا بإقضاص ،
-

ا.. ٜٙٛ

ثِ تضادعت ٚأْا أقرتب َٓٗا أنجض ٚبقٛت َٓدؿض
ٚادٗتٗا
-

اَ ٍٚا ملغت ؽؿاٜؿو عًُتْ ًٞٝؿغو

تٛتض دغزٖا ٚاصتعؿ ٚطارت سز ٠تٓؿغٗا  ٖٞٚتربص
..
-

عؾإ عبو !!

نتُت مشهَ ١غتٗظ ١٥بؾل اْ٫ؿػ
-
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طب َا اْا عاصف

ثِ اقرتبت َٔ اسْٗا ٚعضٚف َتكطع ١اعرتؾت هلا
ثاْ.. ١ٝ
-

ٚاْا ب ع ـ م ى

متًو ايػٝغ َٓٗا ٚاْتؿنت تًهُين يف فزصٟ
ٚأْا أمشو بؾز ٠عًٖ ٢شا .ايتُج ٌٝاملتكٔ ٖٞٚ
تضرر :
عدٝـ ٚعُضَ ٟا ٖهًُو تاْ.. ٞ

-

اَغهت بهؿٗا اُقبٌ باطٓ٘ َعتشصاً ٭نٌُ ٖشٙ
ايتُج ١ًٝايغدٝؿ: ١
خ٬ل اْا اعـ بٗظص َعان.. ٞ

-

 متارت بػنبٗا ٚاطست ٜز ٟعضٜعاً ؾأَغهتصعػٗا بك ٠ٛ٭ْٖٗ ٞش ٙاملٗظي ١يكز ؾاض ن: ًٞٝ
-
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خ٬ل نٓت بٗظص َعانٞ

ثِ ادتشبتين ناملػٓاطٝػ ٭قبًٗا ٚاعتًش مبشاقٗا
ايشَ ٫ ٟج ٌٝي٘  ٖٞٚتغتذٝب يَ ٞض ٠اخض ٣بإغٛا٤
ؾتا ٠يَ ٌٝزصب، ١
ابتعزْا عضٜعاً سني طضم باب ؽكيت ؾٛدزت٘ أخٗٝا
ٜضٜز فشبيت  ،مبؾاعض باٖت ١ادبت٘ ٚنأْين
امحً٘ سْب اخت٘ املًطد ١بايضط ١ًٜست ٢اْؿٗا ..
عزت ايٗٝا ٚأْا أؾهض ًَٝاً ؾُٝا سزخ ؾٛدزتٗا
اصتزت ثٝابٗا ٚقضصت ايضس، ٌٝ
اْتؿض قًيب ٚٚدزتين أتضدٗا إٔ تبكٚ ٢أعرتف هلا
َضاصاً ٚتهضاصاً عيب ايش ٟميٮ قًيب ٚنٌ سص ٠يف
دغز، ٟ
يكز سهُت عًٗٝا ٚعًْ ٢ؿغ ٞباإلعزاّ سني
تضنت ايعٓإ يكًيب ٚؾغزَ ٟعاً ٜػضقإ يف
اـط ١٦ٝست ٢أفبشت ظغزٕ ٚصٚساً باصر٠
ناؾًٝز ،
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نبًتٓا ؽٗٛتٓا يف أفؿار َ ٫ؿتاح ي٘ ع ٣ٛاملٛت
ؾٛدزت ْؿغ ٞأعٛر يب٪ص ٠عٛرا ٤فٓعتٗا يًتٚ ٛأْا
أخربٖا ،
-

َقطؿ ٢ايتاْ ٞاَ ٍٚضٜ ٙطًع اْٗاصر.. ٙ

ثِ ْعضتُ يبشض عٗٝٓٝا ْعض ٠دعًتين أؾل َٔ ُٖٞٚ
ايش ٟعاٜؾت٘ يج٬ث ٕٛرقٝكٚ ١نأْين عزت ا٭ٕ َٔ
صسً ١سٖبت ايٗٝا بإصارتٚ ٞعزت َٓٗا صغُاً عين
ٚسؾاً ئ ٜٗزا اٖٚ ٫ش ٙايؿتا ٠دجٖ ١اَز ٠دضاَ ٤ا
ؾعًت٘ بٓؿغٗا ٚب، ٞ
اخربتٗا بُٗغات ٚفًت يزصد ١ايػًٝإ :
-

ٚاخض َض!! ٙ

يكز ًْت َٓٗا َا ٜهؿٝين ٭خض عُضٚ ٟدا ٤ايٛقت
يٓزؾع نْ٬ا ايجُٔ !!
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ايزصد ١ايجاْ…١ٝ

ايقٓب: ٠ٛ
< ٚتعين ايًٗ ٛيف اؿب ٚدًٗ ١ايؿت< ٠ٛ
ٜكٛي ٕٛإٔ :
" ايتًُو بايٓغب ١هلا ...ايبزا" ١ٜ
َضت ث٬ث ١أعابٝع َٓش يكآ٥ا ٚأْا أعٝؿ يف دشِٝ
عً ٢ا٭صض  ،ؾٗ ٫ ٛهٝبين عً ٢اهلاتـ  ٫ٚعً ٢اٟ
َٛقع َٔ َٛاقع ايتٛافٌ ا٫دتُاع ، ٞيكز قاّ
ععضَٗٓ ٟا مجٝع ًا ،
قضصت إٔ أسٖب إيٚ ٘ٝأٚدُٗ٘ َُٗا نًؿين ا٭َض ،
ٚيهين عزت خا٥ب ١سني اخربتين خاييت أْ٘ عاؾض
٭سز املزٕ ايغٝاس ١ٝيف صسً ١عتز ّٚيعز ٠أعابٝع
ٚ ،قتٗا أرصنت سذِ اؾُضّ ايش ٟاصتهبت٘ ،
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يكز عًُتُ٘ ْؿغ ٞبهٌ غباٚ ٕ٤بز ٕٚؽضط أ ٚقٝز
دعًت٘ ميتًهين ظٓاً َين أْ ٞبشيو أدعٌ بٓٓٝا
صباط قٚ ٟٛعبباً يهٜ ٞعٌ َع ، ٞيكز ٚثكت ب٘
ٚنأْ٘ ٜٓ ٫تُ ٞيقٓـ ايضداٍ  ،ؾاْا مل اتعًِ َٔ
املامٚ ٞهب عًَ ٞعاقبْ ١ؿغ ٞعًَ ٢ا اقرتؾت٘
َٔ سْبٕ ٜ ٫ػتؿض !!
تٛقؿت عٔ قاٚي ١ايتٛافٌ َع٘ بعز َضٚص ؽٗض
أخض ٚقضصت إٔ أؼٌُ داْيب َٔ ايٛطص ،
تٛقؿت عٔ ا٭نٌ إ َٔ ٫يُكُٝات ػعًين أقـ عً٢
قزَ٫ٚ ٞطَت غضؾيت ٚمل أخضز َٓٗا ع ٣ٛيزٚص٠
يًُٝا ، ٙاْكًب ايبٝت صأعاً عً ٢عكب ٚأخشتين أَٞ
يتؿشقين عٓز مجٝع ا٫طبا، ٤
ادضٜت مجٝع ايتشايٚ ٌٝأْتٗ ٢ا٭َض بٓقٝش١
ايطبٝب ايباطين بعضم ٞعً ٢طبٝب ْؿغ، ٞ
ؾشاييت ايقش ١ٝاملتزٖٛص ٠أفًٗا ْؿغٖ ٞهشا قاٍ
!
مل ترترر أَ ٖٞٚ ٞتبه ٞعً ٢دغز ٟاهلظٌٜ
ٚعٓٝا ٟايػا٥ض ٠اييت واٚطٗا ايغٛار باإلماؾ١
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يبؾضت ٞايؾاسب ١ختاَاً بقُيت املطبل ؾاْا مل
أؼزخ َع أسز َٓش مخغ ١عؾض َٜٛاً،
َضت اؾًغ ١اٚ٫ىل ٚمل ٜغتطٝع ايطبٝب إٔ هعًين
اؽه ٛي٘ عًيت هلشا فضؾين بعز عؾض ٜٔرقٝك١
عً ٢أٌَ إٔ أنغض اؿادظ ايظداد ٞايش ٟفٓعت٘
سٛيٚ ٞأخرب ٙعًيت يف دًغات قارَ، ١
ٜ ٫زص ٕٚإٔ اؿزٜح ٜشعين ٚإٔ فُيت ٜكتًُين
ٚأْين  ٫اصٜز ع ٣ٛاملٛت يف ع ّ٬يعٌ أمل قًيب ٜظٍٚ
ٜٚتٛقـ ؾُا عزت استٌُ أنجض َٔ سيو ،
داَٝ ٤عار اؾًغ ١ايجاْٚ ١ٝايٓتٝذَ ١جٌ ا٭ٚىل ٫ ،
أصٜز إٔ أعتُع يعزْ ٠قا٥ح يف سب ايشات ٚاملُنٞ
قزَاً ٚإٔ افبح أؾنٌ ٭ْين قٚ ١ٜٛب ٬ب ٬ب، ٬
ٜقضخ راخً ٞبهًُات ؼضقين بٓاص نٗؾِٝ
قتعض،
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أْا يغت ق ، ١ٜٛاْا ؾتاَ ٠زْغٚ ١أمثٚ ١عكابٞ
اَ٫جٌ ٖ ٛاملٛت  ،ؾُا ٖ ٞق ١ُٝسٝاتٚ ٞأْا اعٝؿ
سي ٫ ١ًٝنضاَ ١ي ٫ٚ ٞعؿ ١يز، ٟ
َ٪نز َقطؿ ٢عضف سكٝكيت ؾاْا َغذ بؾع مل
وتٌُ ا٫عتُضاص َع ؾتا ٠عًُت٘ ْؿغٗا بزاؾع اؿب
ؾَٗ ٛجٌ نٌ ايضداٍ وًُين اـطأ ناَ ٬رٕٚ
ْكقإ ،
ست ٢دا ٤اي ّٛٝاملؾ ، ّ٪ؾاْا َٓش تضنين َقطؿ٢
ؿريت ٞر ٕٚستٚ ٢راع ٚاْا عًٜ ٢كني اْ٘ ٜٛ ٫دز
يف اؿٝا ٠اع ٤ٛمما اعٝؾ٘ ا٭ٕ!
ٚيهٔ اي ّٛٝأثبت ي ٞإ ٖٓاى ا٭ع ، ٤ٛطايب دزٜز
ٜٓنِ ي٥٬ش ١ايعضعإ  ،صؾنت اََ ٞكابًت٘ بُٓٝا
ٚايزٚ ٟاخٚ ٞدزٚا ؾ ٘ٝاملٓكش اهلُُاّ ايشٟ
عٝدضدين َٔ فٓزٚق ٞا٫عٛر ،
بضغِ سظْ ٞايؾزٜز عًَ ٢ا آيت إي ٘ٝاسٛاي ٞإ ٫اْين
قز ؾكزت ايكزص ٠عً ٢ايبها ، ٤يكز دؿت رَٛعٞ
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متاَاً َ ،ؾاعض ٟفاصت باٖت ١انجض َٔ ن ٕٛقًيب
قطِ ؾاْا مل أعز أؽعض بؾ ٤ٞعً ٢اإلط٬م ،
اْتٗت ايظٜاص ٠مبكابًيت هلشا ايؾاب ايشٜ ٟبتغِ يٞ
بضق ١ؽزٜزٖ ، ٠شا املػؿٌ ٜعٓين ؾتا ٠عار، ١ٜ
تضنين ٚايز ٟعً ٢أٌَ إٔ أؼزخ َع٘ ست٫ ٢
ٜؾعض باؿضز ٜ ٫ ،زص ٟاْين أصٜز ا٭ٕ إ أسطِ
نٌ قًٛب ايضداٍ يف ٖشا ايعامل يعٌ ٖشا اْ٫تكاّ
،٬
ٜضٜح قًيب قًً ٝ
قاّ َٔ َهاْ٘ ٚاقرتب هًػ عً ٢املكعز املكابٌ يٞ
 ،بزأ سزٜح َضتب َُٚتكٔ عٔ عًُ٘ َٚهإ
عهٓ٘  ًٖ٘٪َٚايزصاعٚ ٞسايت٘ ا٫دتُاع،ٚ ، ٚ ١ٝ
ٚ
أْعض م ٙٛباٖتُاّ ظاٖضٚ ٟاٖظ صاعٚ ٞنأْين ابايٞ
ملا ٜكٛي٘ ست ٢تٛقـ ٖ ٛعٔ اؿزٜح ٚدا ٤رٚص، ٟ
صمست ابتغاَ ١بًٗا ٤عًٚ ٢دٗٚ ٞقضصت إٔ ا٩مل
اؾُٝع مبا ؾٚ ِٗٝايزٚ ٟأخٚ ٞهلشا ادابت٘
بهًُٚ ١اسز، ٠
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اْا َٛاؾك ١أْ ٞاػٛطى ي ٛنإ را ع٪ايو

ٚدزت٘ ٜبتغِ مبً ٤ٞؾٔٚ ٘ٝنأْ٘ ؾاط ظا٥ظ ٠ظٔ
ي ١ًٖٛاْٗا ئ ٜقٌ إيٗٝا  ،اعتزعٚ ٢ايزٚ ٟأخٞ
 ًٌٖٚناملعتٜ ٖٛٚ ٙٛتعذٌ قضا ٠٤ايؿاؼ، ١
ابتغُت مٚ ِٖٛؽًٝت ٚد ِٖٗٛمجٝعاً ّٜٛ
ايظؾاف سني هزْٖ ٞشا املػؿٌ يغت عشصاٜٚ ٤كّٛ
بؿنٝشيت نُا ٜؿعٌ ايضداٍ ،
ؽعضت بضاس ١تتدًٌ فزص ٟ٭ْٚ ٞقتٗا عأْاٍ
اْتكاََ َٔٚ َ٘ٓ ٞقطؿ َٔٚ ٢أبٚ ٞأخٚ ٞنٌ
صداٍ ايعا ١ً٥سني ٜؾعض ٕٚبايعاص ٚعأْاٍ َا
اعتشك٘ يف ايٓٗا ٖٛٚ ١ٜاملٛت !
ٚسني صؾع اؾُٝع نؿٛؾِٗ يًكضا ٠٤ايؿاؼ١
ٚٚد ِٖٗٛؾضسٖٚ ١ارٚ ١٥نأْين ُٖ ًا عٝظاح َٔ
عً ٢قًٛبِٗ ،
صْني دضؼ ايباب املبايؼ ؾ ٘ٝدعٌ اؾُٝع ٜتٛقـ
بُٓٝا صنض اخٚ ٞاب ٞخًؿ٘ يٝهتؾؿٛا َاسا
وزخ ٜ َٔٚ ،قٓع ٖش ٙاؾًب!١
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ٚيًُؿادأ ٠نإ ْٖ ، ٛعِ َقطؿ، ٢
ٚدٗ٘ أعٛر نايًٚ ٌٝعٓٝا ٙمحضا َٔ ٤ايػنب ،
اْزؾع يًزاخٌ َجٌ قٓبًَٛ ١قٛت٘ ْٚعض مٟٛ
ٚناْ٘ ٜضعٌ ؽعاع َٔ هلب أفابين يف قًيب
َباؽض ، ٠عٓٝا ٙؽرباْ ٞاْين آمثٚ ١ؾادضٚ ٠هب
عً ٘ٝإٔ ٜقًح خطا، ٘٥
ٚيًعذب اْين مل اباي ٞي٘  ٫ٚيٓعضات٘ اييت ػضَين
ٚنأْ ٞايؾٝطاْ ١اييت اغٜٛت٘  ٖٛٚامل٬ى ايشٟ
اعتذاب ٚمل ٜغتطٝع املكا، ١َٚ
تغأٍ أبٚ ٞأخٚ ٞخضدت أَ َٔ ٞغضؾتٗا تضنض
مٚ ٙٛايهٌ يف ساي ١سعض إٔ ٜه ٕٛأفاب أسز
َهض، ٙٚ
اؽاص بضأع٘ م ٛايؾاب ايشَ ٟا طاٍ هًػ يف غضؾ١
ايقايٜٓ ٕٛعض م ٟٛبٛي٘ ٚنأْين سب عُض، ٙ
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ؽعض ٚايز ٟباؿضز ٚاعتأسٕ َٓ٘ إ ْ٪دٌ ا٫تؿام
عٓز سنٛص ٚايز ٜ٘عٝه ٕٛاؾنٌ ،
تكبٌ ايؿهض ٠بقزص صسب ٚؽعض إٔ ٖشا ايكارّ
وٌُ أخباص عا ٫ٚ ١ًٝ٥هٛط ي٘ ايتٛادز ا، ٕ٫
أخش َٛعز يف ا٭عبٛع املكبٌ ٚخضز بعز إٔ
فاؾشين عب ٚسٓإ ٚٚعز َُبطٔ بايعؾل ايزاِ٥
ٚايغعار ٠ا٭بز، ١ٜ
ٚقتٗا مشُت صا٥ش ١قًب ورتم ظٛاصٚ ٟبايطبع مل
ٜهٔ اَ ٫قطؿ ٢ايشٚ ٟفًين فٛت فو أعٓاْ٘
ٚامح دً ٞمما دعٌ ايغعار ٠تزغزؽ نٌ سص ٠يف
دغز ، ٟؾٗشا اؿكري ٜ ٫غتشل ع ٣ٛا٭مل ملا ؾعً٘
َع، ٞ
خضز اينٝـ َٔ باب ايؾك ١اـاصدٚ ٞصؾض
َقطؿ ٢اؾًٛؼ ٚقضص تؿذري ايكٓبً ٖٛٚ ١عً٢
ٚقؿت٘ ،
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أملا َؿ ٖتتذٛط سز غريٟ

ثِ سٚ ٍٛدٗ٘ ػاٖٚ ٞعٓٝا ٙتػٛصإ بايتٛعز ست٢
ٚفًتين ايضعايٚ ١امش ١نايؾُػ ،
" َا سزـ ٖٝعشب أملا غري" ٟ
صؾعت طا ١ٜٚؾُ ٞبابتغاََ ١غتٗظَٚ ١٥باؽض، ٠
" ئ ٜغتطٝع اسز تعشٜيب بعز ا ، ٕ٫ؾا٭مل ٪ٜ ٫ثض
يف ؾتاَ ٠اتت ٚأْتٗ ٢اَضٖا "
ْعض ٚايز ٟيٛايزت ٞاييت بزٚصٖا ْعضت ٭خٚ ٞنإٔ
عً ٢صٚ٩عِٗ ايطري ،
أصتبو ٚايزٚ ٟتاٖت ْعضات اخ ٞبُٓٝا ساٚيت اَٞ
إخضاز فٛتٗا قا، ١ً٥
-

إ ٜ٘ايً ٞبتكٛيٛا را ٜا أبين

متًٌُ يف ٚقؿت٘ ٚأفزص ايؿضَإ ايتاي، ٞ
-
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أْا ٖاد ٞبهض ٙاْا َٚاَا ٚبابا ْتؿل عً٢
ايتؿاف، ٌٝ

ثِ اقرتب َٔ ٚايزٚ ٟبضدا ٤ؽزٜز قاٍ ،
أصدٛى ٜا عُ ٞؾهض نٜٛػ  ،اْا ٖبشٍ نٌ
دٗز ٟاْ ٞاععزٖا

-

ٚعٓز ٖش ٙاؾًُ ١مل اعتطٝع متايو ْؿغٞ
ٚاْؿذضت يف مشو ٖغتريٟ
ْعض اؾُٝع م ٟٛبزٖؾ ١بُٓٝا ْعض َعشبٞ
بتششٜض  ،صؾعت نؿَ ٞتُتُ٘ باعتشاص ُٖٞٚ
ٚاْغشبت بٗز ٤ٚعا٥ز ٠يػضؾيت ،
تٛقؿت عٔ ايتؿهري ٚعٔ اْ٫زٖاـ ٚعٔ اإلسغاؼ
ٚست ٢ا٭مل  ،نٌ ؽ ٤ٞتٛقـ بزاخًٚ ٞأفبشت
خا ١ٜٚنقشضا ٤قؿضا  ٫ب٘ طصع َ ٫ٚا، ٤
بزيت َ٬بغٚ ٞاْزثضت يف ؾضاؽٚ ٞقضصت اهلضٚب
إىل ايٓٚ ، ّٛعٝه ٕٛصب ٞصسُٝا ب ٞإٕ قبنين ٚمل
اعتٝكغ يف ايقباح ،
ٚيهٔ رخ ٍٛأَ ٞاملؿاد ٧دعًين اؾتح عٝين
ٚيهين مل أؼضى قٝز أمنً، ١
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دًغت عً ٢ساؾ ١ايؿضاـ ٚقز ؽعضت عريتٗا
ٚنأْٗا تا ٖٞٚ ١ٗ٥تبشح عين  ،ؽعضت بػق ١يف
سًك ٞعًٖ ٢ش ٙاملغه، ١ٓٝ
ساٚيت مل ؽتات ْؿغٗا ٚبزأت اؿزٜح ،
 اْتٔ عاصؾ ١اَْ ٞا عبؿ يف ايزْٝا ر ٟسز قزىَٚ ،اُٜٝٓٗؿ يف اؿٝا ٠ا ٫اْ ٞاؽٛؾو ععٝز٠
َٚضتاس٘ َٚؿ َِٗ اَٛت بعزٖا ،
صأٜت ايزَٛع تضقضم يف َكًتٗٝا ٚيهٓت ابت إ
تغتغًِ ؿظْٗا ايؾزٜز عًٚ ٞانًُت ،
 اْا َؿ عاصؾ٘ إ ٜ٘ايً ٞسقًو َٚني ايغبب يفٚدعو  ،بػ أْا عاصؾ ١اْو قٖٚ ١ٜٛتدضدَٔ ٞ
ايتذضب ١ايً ٞعٝؾتٗٝا أٜاً ناْت َ٪مل٘ أق، ٣ٛ
قاَٚت رَٛع ٞبأققَ ٢ا اعتطعت  ،ؾأَ ٞتتشزخ
عٔ ؾتاَ ٠اتت َٓش عز ٠اعابٝع  ٫ٚتعًِ إ رَٛعٞ
طٛاٍ ٖش ٙاٜ٫اّ ناْت عً ٢ؾضاقٗا ،
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أَغهت اَ ٞبٝز ٟتكبًٗا بزَٛعٗا  ،مما دعًين
أعتزٍ دايغ ٚ ١استناْٗا بجبات ٚاْا اق، ٍٛ
-

أْا أعؿ٘ ٜا اَٞ

اعتكزت اْين اعتشص عً ٢اْطٛا ، ٞ٥ا ٚصمبا عً ٢اْين
دعًتٗا تؾعض بٗشا اؿظٕ ٚ ،يهين نٓت أعتشص
عً ٢اْ ٞخشيتٗا ٚخشيت ْؿغ ٞبزع ٠ٛاؿب ،
تعذبت أَ ٞيعزّ بهاٚ ٞ٥يهٓٗا َضصت اَ٫ض ٖٞٚ
ؽربْ، ٞ
-

اْيت مسعيت أبٔ خايتو ٚقعزتَ ٞع ايعضٜػ
ؾهض ٟنٜٛػ ٚقضص، ٟ

اَغهت بظداد ١املٝا ٙاييت ظٛاص ٟاػضع َٓٗا
بآي ١ٝتاَ٘ ثِ ٚمعتٗا ٚأْا اعتزٍ ٭عٛر يًٓ ّٛثِ
ادبتٗا ،
-
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ايً ٞتؾٛؾٛا ٜا َاَا

خضدت  ٖٞٚتبتغِ بضاسٚ ١نأْٗا ؾهت ط٬عِ
مل ٜغتطع أسز ؾهٗا عٛاٖا ،
نزت اْا اغؿٌ ست ٢مسعت فٛت صعايْ ١ق، ٘ٝ
قبٌ سيو نٓت عأطري ؾضسا ٚاْا أقؿظ عً ٢ؾضاؽٞ
َجٌ ا٭طؿاٍ  ،اَا ا ٕ٫ؾاْا  ٫أؽعض ع ٣ٛبايبػض
ايؾزٜز ،
ؾتشت ايضعايٚ ١ؽعٛصا بايػنب بزأ ٜتغضب ائَ ٞ
قتٛاٖا ٚ ،هلشا قضصت قضاصا  ٫صدع ١ؾ ، ٘ٝئ انٕٛ
ًَه٘ َُٗا سٝٝت !!
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" أَا عٓ٘ ؾهاْت  ..ايٓٗا" ١ٜ
ناْت تضتز ٟؾغتاْا أمحض ايً ٕٛعاص ٟايهتؿني
ٜنٝل عً ٢خقضٖا ثِ ٜٗبط ؾنؿاض َجٌ
ا٭َريات يٝقٌ سز صنبتٗٝا  ،بُٓٝا تضنت
ؽعضٖا يًضٜاح تعبح ب٘ نُا تؾاٚ ، ٤يهٔ ايضٜاح
 ٫تعبح غق٬ت ؽعضٖا ايبين ؾكط بٌ تعبح
مبؾاعض ٟنطؿٌ فػري ُُٜغو بًعبت٘ املؿنً١
ؾٝطٝح بٗا ميٓٝاً ٜٚغاصاً ،
ابتًعت صٜك ٞبقعٛب ١بايػٚ ١اْا أص ٣بؾضتٗا
ايٓافع ١تزغزؽ سٛاعٚٚ ، ٞقؿتٗا املتٛتض ٠تزعْٞٛ
٭قرتب َٓٗا  ،أيتؿت ي ٞعضٜعا ٚنأْٗا مسعت
فٛت أْؿاع ٞاملنطضب، ١
ٚدزتٗا تبتغِ ٚنإٔ ايؾُػ تضنت َزاصٖا
ٚػغزت أَاَ ، ٞاصتعبتُ َٔ ؾهض ٠ا٫قرتاب َٓٗا
ؾً ٛأتبعت غضٜظت ٞعأسرتم يٮبز !
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ٚيف خنِ َعاصن ٞايزاخً ١ٝاقرتبت َٖ ٞين
بٛد٘ َتٛصر ٚؽؿا ٙتضتعز خذ ، ٬تٛقؿت ْبنات
قًيب ٚبزأت ٜز ٟبايتعضم نُا ٖ ٞعارتٗا سني
أتٛتض بؾز، ٠
فضاع أبز ٟبني ايضغب ١ايكاتًٚ ١املكا ١َٚسز
ايتُظم !
دشعت عٓٝا ٟسني تٛقؿت أَاَٚ ٞعٓٝاٖا تتشٍٛ
يٮعٛر ايكامت ٚتٓعض م ٛبػنب  ٖٞٚتُُغو ؽؿض٠
سار ٠بٝزٖا ،
مل أعتطٝع ايضدٛع يًدًـ  ٫ٚخطٚ ٠ٛاسز ،٠يكز
ؽٌُ دغز ٟبايهاٌَ َٚا عزت أؼهِ ب٘ ،
ظًت تكرتب ست ٢صؾعت ٜزٖا  ٖٞٚتقو أعٓاْٗا
بػٝغ ؽزٜز ٚتػضط ايؾؿض ٠بكًيب !
اعتٝكعت أهلح بؾز ٠عًٜ ٢ز عُض فزٜكٖٛٚ ٞ
ٜٗظْٚ ٞقز متًو ايشعض َٓ٘  ،أْؿاع ٞبزأت تعٛر
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يطبٝعتٗا ٚيهٔ ايٓقٌ َا طاٍ ٜتٛعط قًيب ؾذعًين
مل أعتطع ست ٢ايتأ، ٙٚ
عكاْ ٞبعناً َٔ املاٚ ٤تضنين ٚقز ٌََ َٔ ع٪ايٞ
نٌ ي ١ًٝعُا وزخ َع، ٞ
دًغت أتؿهض بأَضٚ ٟأْا اسا ٍٚاؿز َٔ هلاثٞ
ايشَ ٟاطاٍ َضتؿعاً بؾهٌ َبايؼ َٓ ،ش ؽٗض ناٌَ
ٖٚش ٙايض ٫ ١ٜ٩تؿاصقين ْ ،عِ أؽعض اْٗا تضٜز قتًٞ
عً ٢ػاًٖٚ ٞبُعز ٟعٓٗا ٚيهٔ يغت خا٥ؿا مما
عٝشزخ أملا قتًتين َغبكاً َٓٚش عٓٛات عٓزَا
صأٜتٗا...
تأؾؿتُ بقٛتٕ َضتؿع ٚأْا أْتؿض ٚاقؿا أصنٌ
ؾضاؽ ٞاـؾيب بكزَ ٞست ٢نار ناسً ٞإٔ
ٜٓهغض َٔ ايعٓـ ،
ؾتح عُض باب غضؾيت بعٓـٕ ؽزٜز ٚفضخ بٚ ٞ٭ٍٚ
َض ٠قا، ٬٥
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 يْ ٛا ٟٚتؿنٌ نزا ؿز َا متٛت ْؿغوبضستو بػ َؿ ٚاْا َعاى  ،أْا سذظتًو عٓز
رنتٛص ْؿغ ٞبهض ٙاينٗض ٚيٖ ٛضبت ط ٟعارتو
اعتربَْ ٞت ٜا َقطؿ، ٢
ثِ فو ايباب خًؿ٘ ٚمل أصا ٙثاْ ١ٝست ٢ظٗري ٠ايّٛٝ
ايتاي ، ٞمل أعتطع اهلضٚب ٚخقٛفا بعزَا اػٗتُ
يتٓا ٍٚاملدزصات عًٗا تٓغٝين َا ؾعًت٘ بٗا َٚا ؾعًت٘
ٖ ٞب!!ٞ
اصتزٜت َ٬بغ ٞبآيْٚ ١ٝعضت ْ٫عهاع ٞيف املضآ٠
عظْإ ؽزٜز ٚنأْين اْعض يؾدك أخض ٜؾبٗين ،
خغضت بنع ١نًؼ َٔ ٚطْ ٞباإلماؾ ١يؾشٛب
ٚدٗٚ ٞامحضاص سزقيت ايظا٥ز بغبب تعاط ٞيًُٛار
املدزص، ٠
عبكين عُض ٚتبعت٘ يًغٝاصٚ ٠اْطًكٓا م ٛايطبٝب
ايٓؿغ، ٞ
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عٝارت٘ تبعح عً ٢ا٫ختٓام ٚ ،يهين ؼًُت ا٭َض
ست ٢أعٛر نُا نٓت ؾًكز بزأت أفٌ ؿز
اإلرَإ ٖٚشا ٜ ٫ضوين أبز ًا ،
دًغٓا قً ً٬ٝست ٢داَٛ ٤عزْا يف خْ ٍ٬ك
ايغاع، ١
ٚطٛاٍ ٖش ٙايزقا٥ل ايج٬ث ٕٛمل ٜٓعض عُض يٚ ٞمل
وزثين بهًُٚ ١اسز ٠بٌ ظٌ عً ٢دًغت٘
ميغو بٗاتؿٜ ١تذاًٖين متاَا  ،ابتغُت غؿ١
ؾقزٜكٜ ٞعاقبين ٖ ٛا٭خض ٚنإٔ عكاب ٞيٓؿغٞ
ٜ ٫هؿٝين ،
ريؿت يًزاخٌ سني اعتزعتين املغاعز ٠ؾٛدزت
صدْ ٬اٖظ اـُغني ٜضتز ٟسً ١بٝنا ٤غضٜب١
ايؾهٌ ٜٚنع عٜٓٛات عقض ٫ ١ٜتًٝل بغٓ٘ ٫ٚ
َهاْت٘ ٚ ،قـ وٝٝين بٝزٚ ٙبابتغاَ ١محكا٤
تضتغِ عً ٢ؽؿت ٘ٝرعاْ ٞيًذًٛؼ ،
دًغت عًَ ٢كعز أَاَ٘ ٚمل اْطل عضف ست٢
باغتين بايك، ٍٛ
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بكايو قز أ ٜ٘بتتعاط ٢كزصات

-

تعذبت يغ٪اي٘ يًشعٚ ١ظٓٓت إٔ فزٜك ٞأخربٙ
ٚيهٓ٘ انٌُ عضٜعا ،
-

َا تغتػضبؿ ؽهًو ٚامح
تٓشٓشت عضز ٚادابت٘ ،
-

بكاي ٞؽٗض تكضٜبا

قاّ َٔ َكعزٜ ٙكـ خًؿ ٞؾايتؿت اْعض إي ٘ٝ٭ص٣
َاسا ٜؿعٌ ؾٛدزت٘ ٜنع ٜز ٙعً ٢نتؿ ٞقا، ٬٥
خًٝو َضتاح اْا ٖعًُٓا ساد٘ ْؾضبٗا ٚاسٓا
بٓزصرـ نزا

-

َزرت ؽؿتاٚ ٟصؾعت ساديب بتعذب ٚاْا ايتؿت
٭صاٜ ٙكـ قضب َه َٔ ١ٓٝايكٗ ٠ٛيٝقٓع نٛبني
نبريَٗٓ ٜٔا ٜ ٖٛٚك، ٍٛ
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َعًؿ بكَ ٢ا عبؿ ايكٗ ٠ٛإ َٔ ٫إٜزٟ

ثِ ايتؿت م ٟٛبنشه ١قبب ١قا، ٬٥
-

ٖتعذبو فزقين نٌ ايً ٞبٝؾضبٖٛا َٔ إٜزٟ
َا بٝؿٛتٛـ  ٫ٚدًغ١

محٌ ايؿٓذاْني بٝزٚ ٙقزّ ي ٞإسزاُٖا ٜ ٖٛٚغأيين
بجك ١تاَ، ١
-

قٛيتً ٞبك ٢إ ٜ٘ايً ٞسقًو خ٬ى متؾ ٞيف
ايغه ١ر ٟ؟!
ٚمعت ايؿٓذإ اَاَ ٞعً ٢املهتب ٚاْا ادٝب٘
مبضاٚغ، ١

-

َني قاٍ إ يف ساد٘ سقًتً ٞ؟! ٖ ٛنٌ ايًٞ
بٝؾضب كزصات بٝؾضب عؾإ يف ساد٘
سقًتً٘!
ابتغِ يٜ ٖٛٚ ٞنع عٜٓٛات٘ اَاَ٘ ،
 املدزصات ٜا ابين رميا بتبكٖ ٢ضٚب  ،عه١اْ٫غإ اؾبإ ايًَ ٞؿ قارص ٜٛاد٘ َؾانً٘
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يكز اعتؿظْ ٞأعرتف بشيو  ،ؾأْا سكا  ٫اعتطٝع
َٛادَٗ ١ا ؾعًت٘  ،اصتؾؿت َٔ ؾٓذاْ ٞبِٓٗ ؾكز
رغزغت صا٥ش ١ايكٗ ٠ٛسٛاعٚ ، ٞيًُؿادأَ ٠شاقٗا
انجض َٔ صا٥ع ،
ظٗضت ابتغاَ ١صما عًٚ ٢دٗ ٞؾنشو ايطبٝب
بتؿاخض قا، ٬٥
-

َؿ قٛيتًو َؿ ٖتزٚم ابزاً ط ٟقٗٛتٞ

يكز متهٔ َين ٖشا ايضدٌ اـُغٝين  ،ؾٛدزت
ْؿغ ٞاعتغًِ ي٘ ٚناْ٘ ميجٌ أب ، ٞقققت عً٘ٝ
نٌ َا سزخ  ،تٛقعت يف ايبزا ١ٜإٔ اؾًغ ١ي٘
ٚقت ٚعتٓتٗٚ ٞيهٓ٘ تضنتين أتهًِ بهٌ
إعٗاب ٚصاس ، ١مل ٜكاطعين َ ٫ٚضٖٚ ٠شا َا دعًين
اقزص ٙبؾز، ٠
أْٗٝت ققيت ٚٚفؿت ي٘ عشابٚ ٞمتظقٚ ٞنٌ َا
ه ٍٛغاطض ، ٟاخربت٘ عٔ نٛابٝغٚ ٞقتًٗا يٞ
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بػنب ٚنأْٗا بضٚ ١٦ٜاْا ايش٥ب ايش ٟأعتز ٣عًٗٝا
،
ؼزثت عٔ آملٚ ٞفزَيت ٚنغض صدٛييت عًٜ ٢ز
ؾتا ٠ناْت متتًو قًيب  ٖٞٚا٭ٕ عذاْيت اييت ٫
اعتطٝع اهلضٚب َٓٗا!!
اْتٗٝت ٚاْا أُؿل أْؿاع ٞاييت تضنض بزاخٌ
فزص ، ٟقاّ ايطبٝب ٚاتاْ ٞبؿٓذإ قٗ ٠ٛأخض
ٚنأْ٘ مسع ْزا، ٞ٥
اْتعضت٘ يًشعات ؾٛدزت٘ ٜطٚ ٟٛصق ١بٝنا ٤ثِ
اَغو بكًُ٘ ٚظٌ ىططٗا بتأْ ٞخطٛطا طٛي١ٝ
ٚعضم ١ٝبؾهٌ َغتكَٚ ِٝضتب ،
ثِ ؾذأ ٠بزأ ٜقٓع رٚا٥ض عؾٛا ١ٝ٥بغضع ١بايػ١
ست ٢تًطدت ايٛصقٚ ١ماعت َعاملٗا ،
ٖٓٚا صؾعٗا ؾذأَٚ ٠ظقٗا يٓقؿني َتٛاطٜني ٚ ،مع
ا٭دظا ٤املُظق ١ظٛاص بعنُٗا ايبعض ثِ ْعض مٟٛ
قا، ٬٥
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-

ٖ ٛرا ايً ٞاْت عًُت٘ يف ْؿغو ٚيف بٓت
خايتو

مل اؾِٗ َكقز ٙيف ايبزاٚ ١ٜيهٓ٘ أفض إٔ اْعض
م ٛايٛصق ١بعُل ٚيعز ٠رقا٥ل ،
َع تضنٝظ ٟايتاّ تبٓٝت ايٛمع ٚٚمشت ايض، ١ٜ٩
أْا َٔ سطُت نٌ ؽ٤ٞ
يف ؿع ١مل اعتطع إىل ا٭ٕ إٔ افؿٗا بٛفـ
فشٝح ،
ْقشين ايطبٝب إٔ أعتعني مبٔ سٛي ٞممٔ اسبِٗ
ست ٢أعتطٝع املُن ٞقزَا  ،هب إ اعرتف بشْٛبٞ
مجٝعٗا َٔ بزاٜتٗا يٓٗاٜتٗا ٚسني أفٌ يًشع١
اؿكٝك ١عٝه ٕٛطضٜكٚ ٞامشا َجٌ ايؾُػ
ايغاطع، ١
خضدت ٚأْا عً ٢طضٜل ايبزاٚ ، ١ٜسني أؼزخ عٔ
ايبزا ١ٜؾعً ٢إٔ اتٛد٘ يعاً٥يت ،
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عزت يبٝيت بعزَا ؽهضت فزٜك ٞعً ٢قا٫ٚت٘
ملغاعزت ٞيف خ ٍ٬ايؾٗض املٓقضّ ٚ ،سنٓت٘
باَتٓإ ٭ْ٘ مل ميٌ َين بٌ ظٌ وا ٍٚقا٫ٚت
َغتُٝت ١صغِ فز ي٘ ٚاْػ٬ق ٞعٓ٘ طٖ ٍٛشٙ
ا٭ٜاّ ،
ؽٗكت ٚايزت ٞسني صأتين بٗشا ايؾهٌ املشص، ٟ
طُأْتٗا قزص َا اعتطعت ٚتضنتٗا َتٛدٗا يػضؾيت
اييت مل ٜػريٖا اسزِٖ َٓش قضصت ايعٝؿ يف ؽك١
مبؿضر، ٟ
ٚدزت ؽكٝكيت تكـ عً ٢باب غضؾتٗا تضَكين بٗشٙ
ايٓعض ٠ايكاتً ، ١خٛؾاً ْابع َٔ عٗٝٓٝا ىايط٘ ؽعٛص
غضٜب بايػنب َٚا يؿت ْعض ٟفعٛر فزصٖا
ٖٚبٛط٘ بأْؿاؼ عايَٚ ١ٝتتاي، ١ٝ
ؾتشت باب ايػضؾ ١٭ريـ يًزاخٌ تاصناً إٜاٖا تكـ
خًؿ ، ٞنزت إٔ أغًل ايباب ٚيهين ٚدزتٗا تكـ
سا ً٬٥بٝين ٚبني ايباب ،
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رخًت خطٚ ٠ٛاسز ٠ستٚ ٢قؿت أَاَٚ ٞأغًكت
ايباب خًؿٗا ،
ساٚيت ايتُاعو ٚأْا اعاهلا عُا تضٜز ؾٛدزتٗا
تكا ّٚرَٛع ظٗض ايبعض َٓٗا صغُاً عٓٗا ٚامشا
دًً ٝا ،
ٚيف ؿعٚ ١دزتٗا تظٜح رَٛعٗا عز ٠بايػ١
ٚتغشبين ٭سناْٗا  ،مل تٓطل عضف ٚاسز ٚاتنح
إ ٖشا باينبط َا استذت٘ خ ٍ٬أٜاَ ٞايعقٝب، ١
 ٫أرص ٟؼزٜزا نِ َهجٓا ٖهشا  ،ابتعزت عين
بضؾل ثِ قبًتين يف ٚدٓيت  ٖٞٚتُٗػ ي، ٞ
-

اْا يف أٚميت ي ٛاستذت ا ٟساد٘ ْارٜين

ثِ خضدت ٚاغًل ايباب خًؿٗا ٚ ،قتٗا ؾكط ؽعضت
أْين أنجض صد ً٬قعٛظاً يف ٖشا ايعامل  ،صغِ
دؿاَ ٞ٥عٗا طٛاٍ ايغٓٛات املامْٚ ١ٝعتٗا راُ٥ا
باملزيًَٚ ١كاطعيت يٛايز ٟبغبب تزي ًِٗٝهلا
املتظاٜز ٚنأْٗا بٗشا ايز ٍ٫عتقبح أملا ايجاْ، ١ٝ
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محًتٗا سْب ٜ ٫عٓٗٝا ست ٢بعزَا تظٚدت َجٌ اٟ
ؾتا ٠عؿٝؿ ٘ٝتٓتُ ٞيعا ١ً٥قرتَ ١مل أعتطع
ايعٛر ٠عٔ رٚص ا٫خ ايقاصّ س ٚاملؾاعض اؾاؾ، ١
مل أقا ّٚأفضاص قًيب ايؾزٜز جملايغتٗا  ،خضدت َٔ
غضؾيت ٚطضقت باب غضؾتٗا ؾغُعت صننٗا ايغضٜع
يتؿتح ي، ٞ
ابتغُت عًٖ ٢ش ٙايؿتا ٠اييت َُٗا نربت ؾٗٞ
طؿً ١بعٝين ٚيهٔ َا ؾعًت٘ َع ٞا٭ٕ ئ ٜقـ
ؽعٛصْٚ ٟزَ ٞعٔ ابتعار ٟعٓٗا طٛاٍ عٓٛات
ٚسضَاْٖ َٔ ٞشا اؿٓإ ايشٜ ٟػش ٟنٌ خً١ٝ
بزاخً، ٞ
دًغت عً ٢ؾضاؽٗا ٚدًغت ٖ ٞترتبع أَاَٞ
بابتغاَتٗا ايطؿٛي ، ١ٝقضصت إٔ أٚاد٘ قشاصت ٞأَاّ
ؽكٝكيت اييت تعتربْ ٞطٛاٍ سٝاتٗا قزاٚتٗا ،
قققت هلا نٌ َا سزخ ٚأْا اصاقب صر ٠ؾعًٗا اييت
تتػري نٌ ؿع ، ١ستٚ ٢فًت يٓٗا ١ٜايكق١
ؾؾٗكت  ٖٞٚتنع ٜزٖا عً ٢ؾُٗا ٚرَٛعٗا بزأت
يف ايتغاقط بأمل  ٖٞٚتتغأٍ ،
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-

قزصت تعٌُ نزا ؾٗٝا أطا ٟر ٟرَو ٜا
َقطؿ٢

أسٓٝت صأع ٞغذٌ ٚيهين متغهت بعشصٟ
ايٛاٖ ٞقا، ٬٥
-

َا تظعًٝؿ عًٗٝا نزا بٓت خايتو َتعٛرٙ
نارت إٔ تقؿعين يكز ؽعضت بشيو ٚيهٓٗا
قبنت عً ٢نؿٗا ٚفهت أعٓاْٗا بػٝغ ،
-

أطا ٟتك ٍٛنزا أْت أػٓٓت!!

تأؾؿت بػنب ٚقضصت إٔ اسه ٞهلا عٔ َا عذٓت٘
بزاخٌ فزص ٟطٛاٍ أعٛاّ مل اسزخ ب٘ ْؿغٞ
خؾ َٔ ١ٝإٔ اْزؾع يف ؿع ١غنب ٚأقتًٗا ،
 َٔ سٛاي ٞمخػ عٓني قضصت أفاصح أملا عيبيٗٝا ٚأطًب َٓٗا تغتٓاْ ٞأخًك أخض عٓ ١يف
اؾاَعٖٚ ١ك ٍٛملاَا ٚبابا ْٚتذٛط ،
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تٛقؿت ٚأْا أُخضز اؿضٚف بك ٠ٛؽزٜز ، ٠ؾؾذعتين
٭نٌُ ،
 نٓت ععٝز دزا بكضاصٚ ٟخقٛفا أْٞمسعت َٔ َاَا إ ايعضعإ بزأت تطًبٗا نتري
خقٛفا بعز َا نربت ٚأسًٛت بايؾهٌ را ،
قضصت أعًُٗا َؿادأٚ ٠أعتٓاٖا عٓز باب داَعتٗا ،
بػ بعز َا عأيت قايٛا إٔ يف يغ٘ قامض ٠ؽػاي١
قزَٗا ْك عاع، ١
قٛيت أرخٌ أيـ نزا ٚأقعز عً ٢أ ٟناؾتريٜا
ؿز َا تٓتٗٚ ، ٞأْا يف طضٜك ٞيكٝت ٚاسز سٛٝإ ،
ٚقؿت بػنب اسا ٍٚايغٝطض ٠عً ٢أعقاب ٞاييت
تٓؿًت َين نًُا تشنضت َا سزخ ،
أَغهت َض ٙٚبهؿٚ ٞدعًتين أدًػ َض ٠أخض٣
ٚتٛتضٖا ٜتظاٜز بؾهٌ  ٫أعتطٝع تؿغريٙ
ٚيهٓين تٛقعت إٔ ٜه ٕٛبغبب َا أُخؿ، ٘ٝ
أنًُت بؾل ا٭ْؿػ ،
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 يكٝت٘ َاعو إٜزٖا ٚبٝذضٖا ٚصا ، ٙدضٜت ٚصاِٖيكٝت٘ ٚاخزٖا يف َهإ ؾام ٞبني طصع عٓز
َؾاتٌ نً ١ٝطصع، ١
ؾنًت ٚصاِٖ ٚاْا َاعو ْؿغ ٞبايعاؾ ١ٝؿز َا
ٚفًٛا ؿت ١ؾام ٘ٝخايك ٚأتأنز ايكشص ايًٞ
َعاٖا إٔ قزـ ؽاٜؿِٗ ٚ ،قاّ ٚاخزٖا يف سنٓ٘
ْٚاطٍ ؾٗٝا....
مل أعتطٝع إٔ أُنٌُ َا صأٜت٘ يعز ٠ثٛاْ ، ٞؾغأيتين
َض ٙٚع٪اٍ مل أسا ٍٚإٔ أعأي٘ يٓؿغ ٞيغٓٛات ،
ٚيَ ٘ٝا صٚستؿ يف عاعتٗا ٚدٗتٗا ٚعضؾتٗا
أْو ؽٛؾتٗا

-

أدابتٗا بػنب ٜتقاعز راخٌ قًيب بؾهٌ مل أعز
أؼهِ ب٘ ،
-
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ي ٛنٓت صٚست نٓت قتًتِٗ ا٭تٓني

ٚقؿت َض ٙٚخًؿ ٞتنع ٜزٖا عً ٢نتؿٖٞٚ ٞ
تك، ٍٛ
-

أْا عاصؾ٘ نٌ اؿهاَ ١ٜؿ دظَٗٓ ٤ا طَ ٟا
أْت ؽٛؾت ٜا َقطؿ٢
أيتؿت مٖٛا بقزَ ١نبريٚ ٠يهٓٗا أؾُتين
غرب سطِ نٌ أعٛاص ٟايباق، ١ٝ

 أملا داًٜٗا عضٜػ اْٗاصرٚ ٙطَاْ٘ ٖٓاى ريٛقيتٚأْا َتأنز ٠أْٗا ٖتٛاؾل عًٚ ٘ٝفزقين ٚقتٗا َؿ
ٖٓعضف ْزاص ٟعً ٢ايؿنٝش٘ ٚأْت أنرت ٚاسز
ٖتنض ،
صٚح أؿكٗا ٚأَا تضدع ٖكٛيو اؿكٝك ١ايً ٞغاٜب٘
عٓو ٚخًتو تعاقبٗا عكاب َؾني عً ٢ساد٘
َعًُتٗاـ ،
مل أْتعض َٓٗا ا٭سٕ ٚصننت مَٓ ٛظهلا ظٓ، ٕٛ
مل تهٔ ايؿنٝش ١تعٓٝين ٚ ،مل أؾهض ؿع ١يف
نضٖٗا ايؾزٜز ي ، ٞست ٢يَ ٛا أخربتين َض ٙٚب٘
76

فشٝشا ٚإٔ ٖٓاى ٚدٗا أخض يًكق ١ئ أعاقٗا
عًَ ٢ا ؾعًت٘ َع ٞأبزاً ٚقبًٗا ئ اعاَح ْؿغ، ٞ
ٚعً ٘ٝئ ته ٕٛأملا ًَوً ٭سز غري ، ٟؾٗشا قزصٟ
ٚعكاب ٞايش ٟأعتشك٘ أْا !!ٖٞٚ
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ايزصد ١ايجايج.. ١
" ايؾػـ  ٖٛٚ :إٔ اؿب َ٫ػ غؾا ٤ايكًب ٚرخٌ
َٔ خ٬ي٘ "
" غنبُٗا فضاخ ٚاْهغاص "

" ْعض ٠ايهض ٙايً ٞؽٛؾتٗا يف عٓٝؤ اْٗاصر ٙعُضٟ
َا نٓت اؽ ٌٝاْ ٞاؽٛؾٗا يف سٝاتٚ ، ٞر ٟىًٝين
امتغو بٝه ٞانرت ٚعاٚطى نٌ َا تؾٛؾٝين
تبق ًٞٝبػنب ٚسكز طَ ٟا عًُيت ٭ْ ٞاعتاٌٖ
انرت َٔ نزا عً ٢ايً ٞعًُت٘ َعان، ٞ
بايٓغب ١يٝا اْا رميا ٖبقًو باستكاص اْو صخقيت
ْؿغو ٚأٖاْتٗٝا بايً ٞعًُتَ ٘ٝعاٜا ،
ٚبهزا ٜبك ٢را اسغٔ عكاب يٓٝا اسٓا ا٫تٓني ،
اؽٛؾو بهض ٙعً ٢خري ٜا طٚديت ايعظٜظ" ٠
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أغًكت اهلاتـ ٚغنيب َا طاٍ ٜتقاعز ستٚ ٢فٌ
يكُ ١صأعَٚ ٞا طيت اتٛعز بأْين ئ أن ٕٛطٚد١
ٖشا ا٭محل َٜٛاً ٚعٝهَٛ ٕٛت ٞأٖ ٕٛعًَٔ ٞ
َعاؽضٖ ٠شا اجملٓ، ٕٛ
ؽعضت بايزٚصإ َٔ نجض ٠سٖابٚ ٞإٜاب ٞيف ٖشٙ
ايػضؾ ١اـاْك ١اييت افبشت نايغذٔ ايباصر سٚ
ايضا٥ش ١ايعطب ١اييت تؾعضْ ٞبايػجٝإ  ،ؾدط٦ٝيت
ؼاٚطين ناملٛت  ٫ٚاعتطٝع ايؿضاص َٓٗا ،
ٌٖ َقطؿ ٢قل ؾُٝا قاي٘ ؟!
ٌٖ هب عً ٞاْا أُعاقب عً ٢سْب ؾعًت٘ طٛاٍ
سٝات ٞ؟!
أيٝػ اهلل غؿٛص صس ِٝ؟!
امل اتٛب َٔ سْيب ٖشا َضاصا ٚتهضاصا ؟! ملاسا ٬ٜسكين
ا٭ٕ ؟! ٌٖ ٖشا ري ٌٝعٔ إٔ اهلل مل ٜػؿض ي ٞ؟! ٌٖ
اعتشل ٖشا ايعكاب ؟!
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ٌٖ طٚادَ َٔ ٞقطؿ ٢عكاب!! ٖشا َا سًُت ب٘
َٜٛاً ٚمتٓٝت٘ يغٓٛات عزٜز ٠؟
هب عً ٞطٜاص ٠ايطبٝب غزاً ٫ ،بز إٔ أخضز َٔ
فُيت ٖشا عً٘ ٜغاعزْ ٞقبٌ إٔ أؾأ يًُٛت
نشٌ ْٗا ٞ٥ملا أعاْ، ٘ٝ
غؿٛت ٚأْا َا طيت أؼزخ ناجملٓ ١ْٛست٢
أفبشت بقزاع ٜكغِ صأع ٞيٓقؿني ٚمل أعتطع
ؾتح عٝين َٔ قٛت٘ ،
اْتؿنت خاصز ايػضؾ ١ناملُغٛع ١أعح عٔ
َغهٔ عضٜع  ،ؾافطزَت بأَ ٞاييت ظٗض ايكًل
عًٚ ٢دٗٗا َٔ صٜ٩يت ٖهشا ،
اخربتٗا َا أعاْ ٘ٝؾضننت تأت ٞي ٞبايزٚاَٚ ٤ع٘
ؾٓذإ قٗ ٠ٛست ٢أؽعض بتشغٔ عضٜع ،
بعز عز ٠رقا٥ل بزأ فزاعٜ ٞتكٗكض ؽ ٤ٞؾؾ، ٤ٞ
سٗٓٝا اعتطعت إٔ اتقٌ بايطبٝب ايٓؿغٚ ٞأسذظ
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َع٘ دًغ ١عضٜعٚ ، ١بايؿعٌ ٚاؾل عًَ ٢كابًيت
بعز اقٌ َٔ عاع، ١
اصتزٜت َ٬بغٚ ٞخضدت بعزَا اعتأسْت َٔ أَٞ
ٚصدٛتٗا إٔ  ٫تأتَ ٞع ، ٞصمدت يضغبيت بؿ
اْ٫ؿػ ٚتضنتين أسٖب مبؿضر، ٟ
ٚفًت يًطبٝب ٚدًغت عز ٠رقا٥ل ست ٢دا٤
َٛعز، ٟ
ريؿت يزاخٌ ْٚعضت م ٛايطبٝب املتعذب َٔ طًيب
يًذًغٚ ١افضاص ٟيًشزٜح َع٘ اي، ّٛٝ
صؾع طا ١ٜٚؾُ٘ بابتغاَٚ ١نأْ٘ ىربْ " ٞنٓت
أعضف أْو عتأتني "
دًغتُ َرتررٚ ٠يهٓٗا ؽذعين عً ٢اؿزٜح
ؾكققت عً ٘ٝسهاٜيت َٔ ايبزا، ١ٜ
ظٌ ٜغتُع ي ٞست ٢اْتٗٝت ؾغأيين ،
81

يغ٘ بتشب! ٘ٝ

ٚبضغِ ادابيت عًٖ ٢شا ايغ٪اٍ يؿرت ٠قاصبت عً٢
ايؾٗض ٚأْا أصرر ..
" يكز نضٖت٘ نُا مل أنض ٙؽدقا يف سٝات" ٞ
إ ٫أْ٘ عٓزَا عأيين بٗشا ايؾهٌ تٛقـ عكًٚ ٞمل
أمسع عْ ٣ٛبنات قًيب تتغاصع هلؿ ٖٞٚ ١تضٜز
إدابت٘ ،
" ْعِ أسب٘ بٌ َا طيت أعؾك٘ سز اؾٓ" ٕٛ
ٚيهين أدبت٘ ،
-

بعز ايً ٞعًُ٘ َعاٜا َا بهضٖؿ سز قز ٙيف
سٝاتٞ
عزٍ عٜٓٛات٘ ْٚعض يٮعؿٌ يف ٚصقت٘ ٚبزأ
بايهاتب ، ١ؾأثضٜت ايقُت ست ٢أْتٗٚ ٢عٓزٖا
صؾع صأع٘ م ٖٛٚ ٟٛىًع ْعاصت٘ بٗز ٤ٚممٝت ،

-

ملا تٛدْٗ ٞؿغو باؿكٝكٚ ١تعرتيف بٗٝا ٚقتٗا
تكزص ٟتًذأ ٟملغاعزت.. ٞ
متًهين ايػٝغ ْٚعضت هلا بػنب ٚاْا أتغأٍ ،
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ٜعين إ ٜ٘؟ ٖ ٛأْا بزؾع ؾًٛؼ عؾإ تهشبين !!

-

أبتغِ َض ٠أخض٫ ٣عتؿظاط ٟثِ ٚقـ ٜزٚص سٍٛ
َهتب٘ عا٥ضاً م ٛباب ايػضؾٜ ١ؿتشٗا ٜٓ ٖٛٚعض
،٬
م ٟٛقاً ٥
-

تكزص ٟتاخز ٟؾًٛعو ٚاْيت خاصد٘  ،٭َْ ٞؿ
ٖعضف أعاعزى ٚاْتٔ
َؿ عاٚطٙ

ٚقؿت بعٓـ أصنٌ َكعزٚ ٟخضدت بز ٕٚنًُ١
أخضٚ ٣أْا أعب ٚأيعٔ سع ٞايشٜٛ ٟقعين رَٚا يف
ؾ َٔ ١٦ايضداٍ ايشٜ ٜٔغتشك ٕٛاؿضم أسٝا، ٤
َؾٝت يف ايطضقات بٖ ٬زٚ ٣أْا أؾهض ؾ ٢سايٞ
َٚا ٚفًت إي ٘ٝبغبب عشاديت املؿضط، ١
َٔ بزاٖ ١ٜشا اؿكري ايش ٟاعتزصدين نشبا ٭ؿل
ب٘ ست ٢أرصى فزٜكيت اييت أغؾ ٞعًٗٝا يف أسز
َؾاتٌ نً ١ٝطصاع، ١
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ٚانتؾؿت أْ٘ ؾداً َٔ ٖشا ايكشص ستٜ ٢عتزٟ
عًٜٗ ٖٛٚ ٞزرْ ٞبٓقٌ ٚمع٘ يف بطين ٚي٫ٛ
تزخٌ أسز املاص ٠قبٌ إٔ ٜأخشْ ٞخاصز اؾاَع١
نُا ٖزرْ ٞيهٓت ا٭ٕ يف عزار املٛت، ٢
دًغت أصٜح قزَ ٞعً ٢أسز املكاعز اـؾب١ٝ
ايعاَ ١يف ايطضقات ٚأْا أسٖب بؿهض ٟم ٛايّٛٝ
املؾ ّ٪ايش ٟعًُت ب٘ دغزٚ ٟصٚس ٞملٔ أسببت
ر ٕٚسصْ ٠زّ أ ٚست ٢اعرتاض ،
نٝـ أفبشت بٗشا ايػباٚ ٤أْا أظٔ أْا َقطؿ٢
ىتًـ عٔ باق ٞايضداٍ ٚأْ٘ عرياع ٞسيب ي٘
ٜٚكزص َز ٣تنشٝيت ٜٚؾعض بعؾكٚ ٞععارتٚ ٞأْا
يف أسناْ٘ ،
هب إٔ أٚاد٘ ْؿغ ٞنُا قاٍ ايطبٝب ايٛقح ،
يكز عاؽضت٘ مبً ٤ٞأصارات ، ٞمل أؽعض باـٛف أٚ
بايضٖب ١نُا ٜك ٍٛايؿتٝات ،
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بٌ نٓت أؽذع٘ عً ٢املن ٞقزَاً ست ٢ايٓٗا، ١ٜ
ؽعٛص ٟبايغعارَ ٠ع٘ دعًين أٚقـ ؼشٜضات
عكً ٞاملغتُضٚ ٠أنشب سزع ٞايش ٟىربْ ٞبإٔ
أتٛقـ ٚأصؾض ٚأعرتض عًٖ ٢ش ٙايع٬ق ١احملضَ، ١
ٚيهٓين نٓت َجٌ ؾتا ٠ي ٌٝؼت تأثري اـُض ،
ٖٚش ايؾعٛص ًٜشل ب ٞنُا ًٜشل ا٭عز بؿضٜغت٘
يًٝتُٗٗا ناًَ ١رْ ٕٚكقإ !
عضست بأؾهاصٚ ٟمل أؽعض مبضٚص ايٛقت  ،أَغهت
ٖاتؿ ٞ٭طًع ايغاع ١ؾٛدزت٘ َػًل !
ؽٗكت بقزَٜ ١بزٚا أْْ ٞغٝت ؾتش٘ سني خضدت
َٔ عٓز ايطبٝب  ،ؾتشت٘ بٝز َضتعؾٖٚ ١ايين َا
صأٜت عؾضات َٔ ا٫تقا٫ت تعٛر ٭َٚ ٞ٭بٞ
ٚ٭خ ٚ ٞي٘ !!
دضت عٝين عً ٢ايغاع ١ؾٛدزتٗا تعزت ايتاعع١
َغا ، ٤مل أفزم عٝين يًشعات ! يكز َضت ث٬خ
عاعات ٚأنجض ٚأْا أدٛب ايطضقات !
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ٚقؿت ٭عٛر يًبٝت صنناً ؾٛدزت٘ أَاَ ، ٞتٛقؿت
قزَٚ ٞتغُض دغز ٟيف َهاْ٘ ٚأْا أْعض يع٘ٝٓٝ
ايكامت ، ١اييت ؽايطت بٗا املؾاعض ٚيهين تٛقؿت
عٓزَا اصػؿت َكًت َٔ ٘ٝأثض اـٛف !! بٌ ٖ ٛؽ٤ٞ
أنجض َٔ اـٛف ،
ؽعضت ظغز ٙاملتٛتض ْٚعضت يٝزا ٙاملضتعؾتإ ٖٛٚ
ٜكا ّٚؽ٦ٝا َا  ٫أعضف َاٖٝت٘  ٫ٚأصٜز إٔ أمخٔ ،
ٚقؿٓا ْٓعض يبعنٓا ايبعض ر ٕٚسزٜح ٚنأْٓا ٫
لز َا ْكٛي٘  ،نغضت سادظ ايقُت بهًُات
ساٚيت اخضادٗا َؿٗ، ١َٛ
-

أْا ْغٝت تًٝؿَ ْٞٛكؿَ ٚ ٚ ٍٛا سغٝتؿ
بايٛقت

مسعت فٛت أعٓاْ٘ املطبكٜ ٖٛٚ ١ؾري بٝز ٙيٮَاّ
 ،عبكت٘ ٚعاص خًؿ ٞغطٛات عضٜع ١ؾذعًين
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أعضع َٔ خطٛات ٞستًٜ ٫ ٢تقل بٚ ٞقزَاٟ
تهار تتٗاٚ ٣ٚأعكط يف ايطضٜل ،
ٚفًٓا ملٓظيٚ ٞريؿت يؾكتٓا ؾٛدزت اؾُٝع
ٜكؿَ ٕٛتأٖبني ٚأَ ٞتظصف ايزَٛع يف أسنإ
خاييت َٚض ٙٚؼا ٍٚتٗز٥تِٗ ،
سني صأ ْٞٚاْطًكٛا مجٝعاً وتنْٛين غٛف
ٚنأْ ٞعزت َٔ املٛت  ،اعتشصت يًذُٝع عُا
سزخ ٚيهٔ أبَ ٞاطاٍ غامباً ٚظٌ ٜٗٓضْٚ ٞتعز٣
ا٭َض ٜ ٖٛٚكرتب َين ٚصؾع ٜز ٙعايٝا يٝقؿعين ،
مل تغطع أَ ٫ٚ ٞأخ ٞتٗز٥ت٘ ٚسا ٍٚطٚز خاييت
ٚخاييت صرع٘ ٚيهٓ٘ أفض عًَ ٢عاقبيت ،
أغُنت عٝين ٭تًك ٢ايقؿعٚ ١يهين ؾتشتٗا عً٢
فٛت٘ ايضْإ ُُٜ ٖٛٚغو ٜز أبٚ ٞوشص ٙؼشٜضا
َبطٓا ،
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أٖزٜ ٣ا عُ ٞاملٛمٛع َؿ َغتاٌٖ

ثِ أؽاص إي ٞبع ٘ٝٓٝؾضننت م ٛغضؾيت أبزٍ
ثٝابٚ ٞأْا أمسع أفٛاتِٗ يف اـاصز بزت ٖار١٥
ْٛعا َا ،
ٖٚشا املغَُ ٢قطؿ ٢أعتطاع إٔ وت ٟٛا٭َض
ٚس ٍٛرؾ ١اؿٛاص يًُظاح مما دعٌ اؾُٝع
ٜتناسه، ٕٛ
 ٞؽٝاطٝين ٭خضز ٚأقك عًَ ِٗٝا ؾعً٘
عٝطضت عً َ
بٖ ٞشا اؿكري يٝكتً ٙٛأَاَ، ٞ
خضدت أفاصع أؾهاص ٟايًع ١ٓٝبإٔ أٖزّ املعبز
عً ٢صٚ٩ؼ اؾُٝع ايشٜ ٜٔتغاَضٕٚ
ٜٚتناسه ٕٛعً ٢صؾاتٜٚ، ٞعاًَٖ ٕٛشا ايٓشٍ
بهٌ سب ٚاسرتاّ ،
ٚدزتِٗ ٜؾري ٕٚإيٚ ٞأَ ٞتبتغِ بؿضس ١عاصَ١
بُٓٝا ابَ ٞاطاٍ غامباً قًٚ ً٬ٝيهٓ٘ سا ٍٚإٔ
ٜتذاٚط ا٭َض بكٛي٘ ،
88

تعايٜ ٞا املا عؾإ ْكضأ ؾتشتو عً ٢أبٔ خايتو

-

هب إٔ ٜعضف اؾُٝع سكٝكت٘ ٖ ،شا َا سزثت ب٘
ْؿغ ٞبإفضاص عذٝب ٚقؿت أَاَِٗ ٚعٓٝا ٟتطًكإ
ؽضاصاً م ٙٛؾضؾع ع ٘ٝٓٝم ٟٛبٓعض ٠أعضؾٗا دٝزاً ،
" عاٚطى نٌ َا تؾٛؾٝين تبق ًٞٝبػنب ٚسكز
طَ ٟا عًُيت ٭ْ ٞاعتاٌٖ انرت َٔ نزا عً ٢ايًٞ
عًُت٘ َعان، ٞ
بايٓغب ١يٝا اْا رميا ٖبقًو باستكاص اْو صخقيت
ْؿغو ٚأٖاْتٗٝا بايً ٞعًُتَ ٘ٝعاٜا ،
اعتذُعت ؽذاعيت ٚاْتقبت يف ٚقؿيت اَاّ اؾُٝع
ٚأْا أق، ٍٛ
-
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نٓت عاٚط ٙاقٛيهِ عً ٢ساد٘ َُٗ ١دزا
قبٌ َا تكضٚا ايؿاؼ! ١

٘ فضاخ ٚتهغري "
" غنب ُ
ٚفًت ملٓظٍ خاييت بأقق ٢عضع ١ممهٓٚ ١يهين
تٛقؿت أَاّ ايباب أيتكط أْؿاعٚ ٞأمجع بعض
ايهًُات املُٓك ١بعكً ٞقبٌ إٔ أرخٌ عًيت
املظصٖ ١ٜش، ٙ
بعزَا اعتػضقت عز ٠رقا٥ل عًٚ ٢قؿيت أخضدت
أخض أْؿاع ٞاملنطضبٚ ١يهين مسعت فٛت
مشهاتِٗ بايزاخٌ ٚنًُات َباصنات ٚفًت
أسَْ ٞجٌ ايباصٚر اؿاصم ،
ٚمعت إفبع ٞعً ٢دضؼ املٓظٍ ٚمل أصؾع٘ ست٢
مسعت فٛت أقزاَِٗ ايضانن ١م ، ٟٛعٓٝاٟ
بزأت ؽضز ْريإ عاخٓ٘ بُٓٝا دغزٜٗ ٟتظ غنباً
ٚخٛؾاً ؽزٜز، ٜٔ
تٛقؿت يًشع ١عٓز ؽعٛص ٟباـٛف!! بايطبع أْا
َضتعب َٔ ؾهض ٠إٔ تنٝع أملا َٔ ٜز.. ٟ
مٝت ؽعٛص ٟداْبّ ْٚعضت م ٛطٚز خاييت ٚأبٓ٘
ايًشإ ؽربإ عُٗٝٓٝا بأيـ ع٪اٍ ٚع٪اٍ ٚ ،يهٔ
َٔ ايًٝاق ١رعٛت ٞيًزاخٌ أٖٚ .. ٫ٚشا َا سزخ ،
91

ريؿت ٚأْا أعح بعٝين عٓٗا بًٗؿ ١تعذبت هلا  ،يكز
اؽتكت يؿتات ٞبضغِ نٌ ؽ، ٤ٞ
ٚيهين صٜ٩يت هلا ؽضز َٔ غضؾ ١اعتكباٍ اينٛٝف
تاصن ١صدٌ ٜبتغِ مٖٛا بغُاد ١أْغاْ ٞنٌ
ؽ ٤ٞع ٣ٛايػنب ايؾزٜز ،
ٚررت ٚقتٗا إٔ أتٓا ٍٚبنعاً َٔ ا٭ْؿاؼ املدزص٠
ست ٢أعتطٝع ػاٚط ا٭َض بكتً٘ ر ٕٚسصْ ٠زّ أٚ
ست ٢ؽعٛص بايؾؿك ١عً! ٘ٝ
ٚدزتٗا تٓعض م ٟٛبهض ٕٙممظٚز ببعض اؿري٠
ٚيهٓٗا أؽاست عٗٝٓٝا عين عٓزَا ٚدزت ايػنب
ٚا٫سرتام َٖ ٛا ٜٓتعضٖا ،
اْٗايت عًَ ٢غاَع ٞايتغا٫٩ت ايكًك ١عٔ ف٤ٞ
املؿاد ٧بعز عز ٠أعٛاّ مل تطأ قزَٖ ٞشا املٓظٍ ،
ٚٚدزت خاييت ؽضز َٔ غضؾتٗا بشعض ؾتعذبت ٭ْٗا
مل تؾاصنِٗ ا٫ستؿاٍ ٖٚشا ْشٜض خرياً ملا د٦ت
٭دً٘ ،
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أؽضت بضأع ٞمٖ ٛشا ايجٛص ايشَ ٟاطاٍ هًػ يف
غضؾ ١ا٫عتكباٍ ٜٓعض ٭ملا ٚنأْ٘ أفبح َٔ
ايعاٜ ١ً٥ضٜز تؿغرياً َٓٗا يٛدٛر ٟا٭ٕ ،
ؾِٗ اؾُٝع َكقزٚ ٟرخٌ طٚز خاييت إي٘ٝ
ٜغتأسْ٘ بايشٖاب ٚتأد ٌٝقضا ٠٤ايؿاؼ ١ست٢
سنٛص باق ٞعاً٥ت٘ املق، ١ْٛ
ؾطٔ أخرياً إٔ ٚدٛر ٙغري َضغٛب ؾ ٘ٝؾتكبٌ ا٭َض
ٚعًِ عً ٢اؾُٝع بٛرٕ دعًين أؽعض با٫مش٦ظاط
ٚيهٔ عار ؽعٛص ٟيكتًٚ ١أْٗا ٤سٝات٘ اييت تؾب٘
عٓز ٟرٚص ٠سٝا ٠ايبعٛمًٜ ١ح عً ٞعٓزَا َز
ٜز ٙاييت هب عًٝا قطعٗا ا٭ٕ م ٛأملا ٜٓ ٖٛٚعض
ْعضٖ ٠اٜ ١ُ٥غتشل عًٗٝا إٔ ٜؿكز ع ٘ٝٓٝقبٌ
أْٗا ٤سٝات٘ !
فههت أعٓاْ ٞؾٓعض م ٟٛغٛف ساٍٚ
َزاصت٘ ٚاعت٦شإ ٚأختؿ َٔ ٢أَاَ ٞقبٌ إٔ أْكار
يؾٝاطٝين ٚأعشب٘ قبٌ إٔ أقتً٘ عً ٢ػضٙ٩
ي٬قرتاب َٔ ممتًهاتٚ ٞيهٔ عظا ٘٥ايٛسٝز أْ٘
ٜ ٫عضف َاسا ٜٛاد٘ !
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ٚقؿت أَاّ اؾُٝع بعزَا اعتعزت دظ َٔ ٤تٛاطْٞ
ٚأْا أخربِٖ أْين أصٜزُٖا ْ ،عضٚا يبعنِٗ ايبعض
بتعذب ؾأنًُت بهًُات َعتار ٠عٓز ٖشٙ
املٛاقـ بٛعز نبري إلععارٖا ؾٛدزتٗا أطًكت
مشه ١اعتٗظا ٘ٝ٥دعًتين أؽعض با٫صتباى
يًشعات ؾضؾعت نؿٗا َعتشصٚ ٠اْطًكت مٛ
غضؾتٗا ،
 ٬ست ٢أتأًَٗا يٛقت أط، ٍٛ
ٚررت ي ٛأْٗا اْتعضت قًً ٝ
تعذبت َٔ َؾاعض ٟاملدتًطٚ ١ايػضٜبٚ ١يهين
تضنتٗا ٚأْٗٝت سزٜجَ ٞعِٗ عً ٢يكا ٤غزاً َع
عاً٥يت يٓتُِ ٖش ٙايظه ١اإلدباص ١ٜأٖ ٚهشا
أقٓعت ْؿغ! ٞ
تضنتِٗ َتعذبني ملا وزخ ٚعزت ملٓظيَ ٞؾٝاً
عً ٢ا٭قزاّ أؾهض ٚأؾهض ست ٢أْٗهين ايتؿهري
ٚقضصت إٔ أؽًك َٓ٘ مبا أعتزت عً٪َ ٘ٝخض ًا
" دضع ١كزصُ بغٝط ١عتؿ ٞبايػضض "،
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ٚدزت أخض قضل كزص كبأ يف ساؾعيت ٚعط
ْكٛر ، ٟخطٛت م ٛنؾو فػري ٚأبتعت طداد١
َٝاٚ ٙاْطًكت م ٛأسز املكاعز ظٛاص َٓظي، ٞ
صؾعت ٜز ٟأريو صأع َٔ ٞاـًـ ٚأْا أقا ّٚصغبيت
املًش ١يف تٓاٚهلا  ،أخضدتٗا ٚظًًت أْعض مٖٛا
بػنب ٚمعـ نُا أؾعٌ َع أملا ،
ابتغُتُ هلشا ايتؾاب٘ ايعذٝب بُٗٓٝا ؾَٗ ٞجٌ
اإلرَإ أنض ٙمعؿ ٞأَاَٗا ٚأنض ٙؽعٛص ٟبايشْب
مٖٛا  ٫ٚأعتطٝع ا٫بتعار عٓٗا أ ٚبا٭سض ٫ ٣أصٜز
،
قاَٚت ٚقاَٚت ستٚ ٢معتٗا َهاْٗا ٚقُت أفعز
ملٓظي ٞ٭عضف َٔ َضَ ٙٚاٖ ٞسكٝكَ ١ا سزخ يف
املام، ٞ
يغ ٤ٛسعٚ ٞدزت َض ٙٚغطت يف ايٓٚٚ ٖٞ ّٛيزٖا
ايش َٔ ٟايٛامح أْ٘ ٜعاْ ٞاصتؿاع رصد ١اؿضاص، ٠
ؾٗٓاى ظٛاصٖا عً ٢املٓنز ٠فشٓا نبري وَ ٟٛا٤
ٖٓٚاى خضقَ ١بًً ١تعتً ٞصأؼ ايؿت، ٢
اقرتبت َٓ٘ بكًل ؽزٜز أؾشق٘ ؾبزت سضاصت٘
طبٝع ، ١ٝأعتكز أْٗا لشت يف تؿار ٟاـطض ،
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أظٓٗا ؽعضت ب ٞؾؿتشت عٗٝٓٝا بقعٛب ٖٞٚ ١تكٍٛ
،
-

أْت صدعت ٜا سبٝيب ،
ؾأؽضت م ٛعٝـ قا، ً٬٥

-

َاي٘ إ ٜ٘ايً ٞسقٌ ؟!

أدابتين  ٖٞٚتؿشق٘ ٚؼُز اهلل اْ٘ أفبح غري ،
-

ؽ ١ٜٛبضر َا تكًكؿ املِٗ تعاىل أسهًٞٝ
عًُت إ، ٜ٘

أؽؿكت عًَ ٢عٗضٖا ايٓاعػ ؾكًت هلا ٚأْا أخضز
َٔ ايػضؾ، ١
-

ْاَ ٞأصتاس ٞريٛقيت ْٚبكْ ٢تهًِ ايقبح

ثِ عزت يػضؾيت ٚأَغهت ٖاتؿٚ ٞأْا أدًػ عً٢
ساؾ ١ايؿضاـ ٚأنتب هلا بز ٕٚتؿهري ،
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" ْعض ٠ايهض ٙايً ٞؽٛؾتٗا يف عٓٝؤ اْٗاصر ٠عُضٟ
َا نٓت اؽ ٌٝاْ ٞاؽٛؾٗا يف سٝاتٚ ، ٞر ٟىًٝين
امتغو بٝه ٞانرت ٚعاٚطى نٌ َا تؾٛؾٝين
تبق ًٞٝبػنب ٚسكز طَ ٟا عًُيت ٭ْ ٞاعتاٌٖ
انرت َٔ نزا عً ٢ايً ٞعًُت٘ َعان، ٞ
بايٓغب ١يٝا اْا رميا ٖبقًو باستكاص اْو صخقيت
ْؿغو ٚأٖاْتٗٝا بايً ٞعًُتَ ٘ٝعاٜا ،
ٚبهزا ٜبك ٢را اسغٔ عكاب يٓٝا اسٓا ا٫تٓني ،
اؽٛؾو بهض ٙعً ٢خري ٜا طٚديت ايعظٜظ" ٠
ثِ مػط طص اإلصعاٍ ٚمنت بٓؿػ َ٬بغ ٞست ٢أْين
مل أخًع دٛاصبٚ ٞنأْٗا اعتٓظؾت نٌ طاقيت
ايبزْٚ ١ٝايعكًٚ ١ٝايٓؿغ ١ٝؾًِ أعز أصٜز ؽ٤ٞ
،٬
ع ٣ٛايٓ ّٛعً ٢أصتاح قًً ٝ
اعتٝكعت بقزاع ٜهار وطِ صأعٚ ٞعٓٝاٟ
ٜٚطٔ يف أسْ ٞفؿري ٜأخشْ ٞؿاؾ ١اؾٓ، ٕٛ
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أخضدت ساؾعيت بغضع ١ايربم ٭تٓاٖ ٍٚشا ايكضل
ؾأْا عًٜ ٢كني أْ٘ ع٬دٚ ٞيهين أرخًت٘ سني
مسعت طضم أَ ٞعً ٢باب غضؾيت يتدربْ ٞإٔ عُض
فزٜكٜ ٞضٜز َكابًيت عًٚ ٢د٘ ايغضع، ١
تأؾؿت بنٝل ٚخضدت ٚأْا أصٜز ايقضاخ َٔ ا٭مل
ايشُٜ ٫ ٟشتٌُ ؾٛدزت عُض هٛب غضؾ١
ا٫عتكباٍ بتٛتض ٚامح مما أقًكين ،
ؾغأيت٘ َا ب٘ ؾًِ هٝبين ٚأَغو بٝز ٟهضْٞ
خًؿ٘ ٚطًب َين إٔ أؾتح ؽكيت يٓذًػ بٗا ،
ؾعًت َا طًب٘ ؾأغًل خًؿ ٞايباب ٜ ٖٛٚغأيين بشعض
،
-

أْت عاٌَ إ ٜ٘ريٛقيت

تعذبت َٔ ع٪اي٘ ٚأدبت٘ ،
-

97

يف إٜ ٜ٘ا أبين أْت أػٓٓت نٌ را عؾإ
تغأيين عاٌَ إ ٜ٘؟!

أبتًع صٜك٘ ٚأقرتب َين ٜغأيين عشص ،
أٚع ٢ته ٕٛأخزت َٔ اؿبٛب تاْٜ ٞا
َقطؿ٢

-

يهظت٘ يف فزص ٙبػنب َٔ ق ٠ٛا٭مل ايش ٟأؽعض
ب٘ ٜتظاٜز يف صأع ، ٞؾأصتز دغز ٙيًدًـ ٖٛٚ
ٜبتغِ ،
ٜبكَ ٢ا أخزتؿ َٓٗا تاْ ٞاؿُز هلل

-

تٛدٗت ْاس ١ٝايباب قا، ٬٥
-

صٚح ؽٛف َقًشتو ٜا عُض أْا َؿ ْاققو

ٚقـ أَاَ ٞظغز ٙايش ٟمياثًين يف ايطٚٚ ٍٛمع
ٜز ٙعً ٢نتؿ ٞبعؾل أخ ٟٛمل أسغ ب٘ َٜٛاً َٔ
أسز غري، ٙ
-

َايو ٜا فشيب قٛي ٞساعػ بإٜ٘
ٚدزتين أخربٚ ٙأْا أطؾُض عٓل ،
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فزاع ٖٝؿذض رَاغٚ ٞعُاٍ ٜظٜز َٚؿ ٖكزص
أعتشًُ٘

-

،٬
أَغو بٝزٜ ٖٛٚ ٟؿتح باب ايؾك ١قاً ٥
-

َا ٖ ٛرا ايً ٞنٓت عاٌَ سغاب٘  ،تعاىل
َعاٜا

عضت خًؿ٘ ثِ فعزْا يغٝاصت٘ ؾًِ أعأي٘ ست ٢إىل
أٜ ٜٔأخشْ ، ٞستٚ ٢فًٓا ٭سز َقشات ع٬ز
اإلرَإ  ،صغِ تعذيب إ ٫أْين مل أقا ّٚؾأْا أستاز ؾع٬
يًُغاعز ٠ايؿٛص، ١ٜ
أعتكبًين ايطبٝب ايش َٔ ٟايٛامح أْ٘ فزٜل يعُض
ٜٚعًِ عاييت  ،بعز ايتشٚ ١ٝايغ ّ٬أخشْ ٞيػضؾ١
َٓعظي ١يف أعؿٌ املبٓٚ ٢طًب َين إٔ أمتزر عً٢
ايؿضاـ ؾؿعًت ،
ؿعات ٚسكٓين مبار ٠محضا ٤ايً ٕٛدعًتين أغٝب
عٔ ايٛع ، ٞاعتٝكعت  ٫أعًِ نِ َٔ ايٛقت غؿٛت
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ٚيهين ٚدزت عُض َا طاٍ دايغاً ظٛاصٚ ٟأَاَ٘
ساعٛب٘ ايٓكاٍ ،
عأيت٘ نِ َن َٔ ٢ايٛقت ؾأبتغِ مٖٛٚ ٟٛ
ىربْ ٞأْ٘ قز َضت عاعتإ ٚ ،عأيين عٔ َا أؽعض ب٘
؟
ؽعضت بتشغٔ نبري دزا ؾقزاع صأع ٞسٖب
دظٝ٥ا ٚأمتٓ َٔ ٢نٌ قًيب أٜ ٫عٛر ؾً ٫ٛاعتٝارٟ
عً ٢ايؾعٛص با٭مل َا نٓت ؼًُت٘ يزقا٥ل أخض٣
،
مػط عُض عً ٢طص خال بايػضؾ ١بُٓٝا قُت أْا
أعزٍ ثٝابٚ ٞأتؿشك ٖاتؿ ٞؾأخربْ ٞفزٜك ٞإٔ
أخيت ٖاتؿتين بكًل  ٖٛٚطُٗٓ٦ا َ٪قتا ،
دا ٤ايطبٝب بعز عز ٠رقا٥ل ٚأخربْ ٞإٕ ؽعضت
بغَ ٤ٛض ٠أخض ٣ؾٜٗٓ ٛتعضَْ ، ٞع ايتأنٝز عً٢
إٔ أًَو طَاّ ْؿغ ٫ٚ ٞأمعـ ٚأتٓا ٍٚأ ١ٜكزص
ست ٢ي ٛنإٔ ؽ٦ٝا بغٝطاً ،
111

ؽهضت٘ عًَ ٢غاعزتٚ ٞخضدت  ٫أعضف نٝـ
ي ٞإٔ أعزر ايز ٜٔيقزٜكٖ ٞشا ،
أٚفًين يًُٓظٍ بعزَا استنٓت٘ بؾهض خايك
ٚصننت عضٜعا أخرب أَٚ ٞأب ٞعُا سزخ با٭َػ
ؾكز أقرتب املٛعز ٚهب إٔ ْتذٗظ يظٜاصتِٗ ،
بايطبع مل ؽً ٛاؾًغ َٔ ١ايتعذب ٚا٭ع ١ً٦اييت مل
تٓتٗ ٞإ ٫بإدابات َض ٙٚاييت أْكشتين ،
ريؿت يًشُاّ ٚأْا أؽعض عاٍ أؾنٌ قً ً٬ٝعٔ
ايباصس ، ١خضدت بعز رقا٥ل أصتز ٟثٝاباً أْٝك١
تًٝل مبٛعز يًدطبٚ ١سني اْتٗٝت ٚدزت ٖاتؿٞ
ٜقزص اٖتظاط ٠عً ٢غري عارت٘ ،
تٛقعت إٔ ٜه ٕٛعُض ٖ َٔ ٛدعً٘ عًٚ ٢معاً
فاَت ٚأْا يف املؾؿ ، ٢قًك ٞتظاٜز سني ٚدزت٘
صقِ خاييت ؾأدبتُ عً ٢ايؿٛص ؾتقاعزت فزَيت
سني ٚدزتٗا تقضخ ب، ٞ
111

 أؿكين ٜا َقطؿٜ ٢ا أبين أملا خضدت َٔ ت٬تعاعات ٚيغ٘ َا صدعتؿ ٚخاٜؿ٘ أق ٍٛ٭بٖٛا
ٜعٌُ سها ١ٜأْت عاصؾ٘
ؽعضت بزٚصإ ايػضؾ َٔ ١سٛيٚ ٞقًيب تٛقـ عٔ
ايٓبض َٔ أثض ا٫صتعاب عًٗٝا ؾشاٚيت طُأْتٗا
بهًُات ٚاٖٚ ١ٝفٛت َضتعؿ ثِ أغًكت اهلاتـ
ٚاْطًكت يًداصز بعزَا أخربتِٗ إٔ ٜغبك ْٞٛيبٝت
خاييت ،
دُبت ايؾٛاصع َجٌ اجملٓ ٕٛستٚ ٢فًت يعٝار٠
ايطبٝب ايش ٟأخربتين عٓ٘ خاييت ،
فعزت إىل ٖٓاى ٚعأيت ايؿتا ٠املغٚ٪ي ١عٔ اؿذظ
ؾأدابتين أْٗا خضدت َٓش أنجض َٔ عاعْٚ ١قـ،
ؾكزت أخض قطض ٠رَا ٤يف دغزٚ ٟؾهضٚ ٠اسز٠
تغٝطض عً ٢عكً ٞػعٌ قزَ ٞتٜٗٛإ ٫ٚ
أعتطٝع إٔ ايغري ،
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" يكز ؽًقت َٔ سٝاتٗا بغبيب !!"
ؼذضت رَٛعٚ ٞ٭َ ٍٚض ٠يف سٝات ٫ ٞأعضف َا
ايعٌُ !!
َنٝت يف طضٜكاً  ٫أعضف َ٬ق٘ ٚأفبشت
خطٛات ٞتؾب٘ ايضنض ٚبزأت أٖش ٟبهًُات
عذٝب ١عٔ املٛت ،
تٛقؿت  ٫أفزم عٝين سني ٚدزتٗا ػًػ عً٢
إسز ٣املكاعز أَاّ ايٓٗض تٓعض يف عاعٜ ١زٖا بشعض
ؽزٜز ،
صننت مٖٛا ٚأْا أْطل سضٚف أمسٗا ٚنأْٞ
أتعًل بهٌ سضف ؾَ ٘ٝجٌ غضٜل ٜضٜز ايٓذا، ٠
ْعضت م ٟٛبامطضاب ؾكاَٚت بأعذٛب ١نبري٠
إٔ أدضٖا ٭سناْ ٞست ٢أعٛر يضؽز ٟبعزَا
ؾكزت عكً ٞمتاَا ٚأْا أعح عٓٗا ،
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ؾكز ايهَ ّ٬عٓاٚ ٙأتاْ ٞفٛتٗا َٔ بعٝز ٖٞٚ
تربص َا ؾعًت٘  ،مل أمسع دٝزا َا قايت٘ ٚأؽضت هلا إٔ
تغري أَاَ، ٞ
ؾعًت َا أَضتٗا ب٘ َٚؾٝت خًؿٗا أؽهض اهلل بهٌ
سص ٠يف دغز ٟأْٗا عًَ ٢ا ٜضاّ ٚمل ٜقٝبٗا
َهضٚ ٙٚإ ٫نإ اي ٖٛ ّٛٝأخض أٜاّ سٝات، ٞ
ٚفًٓا ملٓظهلا ٚفعزت ٚأْا خًؿٗا ٚدغزٖا ٜضتعؿ
أَاَ ٞغٛف  ،صغب ١أخض ٣صاٚرتين ٭ستنٓٗا نٞ
تطُإٔ إٔ  ٫أسز ع٪ٝسٜٗا ٚأْا عً ٢قٝز اؿٝا، ٠
ريؿت يًزاخٌ ؾغار اهلضز َٔ ايعاٚ ١ً٥تغاقط ايًّٛ
عًٗٝا نشبات املطض  ٖٞٚؼا ٍٚإٔ تعتشص عُا
ؾعًت٘ ،
ْعضتُ مٚ ٛايزٖا ايػامب ايش ٟقاّ باْؿعاٍ ٚامح
ىط ٛمٖٛا غطٛات ٚاعع ١دعًتين أقـ أَاَ٘
عضٜعا ٚأَغو نؿ٘ قبٌ إٔ ٜغكط عًٚ ٢دٓتٗا ،
114

ٖزأت٘ بهًُات َٔ بني أعٓاْٚ ٞأؽضت يٮخرئَ ٠
خًؿ ٞؾاْطًكت م ٛغضؾتٗا ،
دًغت ٚدًػ اؾُٝع بعز ٖشا ايعضض املجري
ٚساٚيت تًطٝـ اؾ ٛببعض املظاح ٚايزعابات
احملبب ١يز، ِٜٗ
ٖزأت ايعافؿٚ ١ؼزخ أب ٞعٔ عبب فٓ٦ٝا
ٚاْزفت أَٚ ٞخاييت َٚض ٠ٚعزٜح ؽٝل بُٓٝا أْا
يف عامل أخض ٜغُ " ٢أملا "
خضدت َٔ غضؾتٗا ؾأعتكبًٗا اؾُٝع عؿا٠ٚ
ٚرعتٗا خاييت يْ٬نُاّ يٓا نْ ٞكضأ ايؿاؼ١
ْٚتُِ ا٭َض ،
عٓٝاٖا مل تبؾضاْ ٞغري  ٖٞٚتٓعض مٖ ، ٟٛظطت
صأعٚ ٞاْا أفو أعٓاْ ٞأْا  ٫تؿعٌ ٚيهٔ هب إٔ
115

أتٛقع أ ٟؽ َٔ ٤ٞؾتا ٠أِٖ مساتٗا ايطٝؿ ٚاؿُاق١
،
ٚقؿت ؼا ٍٚػٓب صٜ٩يت يف َضَ ٢بقضٖا ؾأععؿين
عكً ٞبؾ ٤ٞؾعًت٘ عضٜعا  ٖٞٚتك، ٍٛ
-
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نٓت عاٚط ٙاقٛيهِ عً ٢ساد٘ َُٗ ١دزا
قبٌ َا تكضٚا ايؿاؼ! ١

ايزصد ١ايضابع... ١

ايَٛدز :
" ٜٚعين رٚاّ ايتؿهري يف احملبٛبٚ ،اْؾػاٍ ايٓؿػ
ب٘ٚ ،اؿظٕ يؿضاق٘ "
" يف اؿب َٖ ٞزاؾع" ١
ْعضات َقطؿ ٢م ٟٛاطرارت سز ٠سني عأيين أبٞ
بكً َٔ ٌٝاؿٓل ،
-

عاٚط ٙتكٛي ٞإ ٜ٘؟!

اٖتظاط ٖاتؿ ٞيف ٜز ٟدعًين أْعض إي ٘ٝبتعذب ،
ٜبزٚا أْ٘ َٔ تٛتض ٟمل أٌرصى أْ ٞأخشت٘ َٔ غضؾيت ،
ظًًت أريو اهلاتـ بامطضاب ْٚعضات٘ تهار
ؼضقين ٜ ٖٛٚضؾع إبٗاَ٘ وو ب٘ سقٓ٘ ًٜٛٚح بضأع٘
م ٛاهلاتـ ،
117

عضؾت ٚقتٗا أْٗا صعايٚ َ٘ٓ ١صغِ اؿاح ؾنٛيٞ
ايؾزٜز إٔ أصْ ٣قٗا ٚيهين ػاًٖت٘ ٚأخشت ْؿغاً
عُٝكاً ٚسني ؾتشت ؾُ ٞبإمس٘ صٕ ٖاتـ املٓظٍ ،
تأؾؿت بنٝل سني قاّ ٚايز ٟيٝذٝب ٚسني َض
ظٛاص ٟقاٍ ي، ٞ
 ٖؾٛف َني عً ٢ايتًٝؿٚ ٕٛأدٜ ٞه ٕٛصبٓانضَو ٚقٛييت ايً ٞاْيت عٛطا ٙقبٌ َا أْؿذض ؾٝهٞ
ْعضت م ٛاؾُٝع ؾٛدزتِٗ ٜٓعض ٕٚم ٟٛبكًل
طؿٝـ بُٓٝا ٚعط ٖش ٙايع ٕٛٝأثٓإ تٓعضإ بػنب
 ٫أعضف َقزص، ٙ
ٚؾذأٚ ٠دزت ٖش ٙاملُتعن ١قاَت َٔ َهاْٗا
َٓتؿن٘  ٖٞٚتتعضم ثِ أَغهت ٜزٖٞٚ ٟ
تغتأسٕ اؾُٝع بابتغاََ ١ظٜؿ، ١
أْٗا تضٜز قارثيت يف أَض ٖاّ ،
118

تعذبت ملٛقؿٗا ٚأصرت إٔ أٚقؿٗا ست ٢أْتَٗٔ ٞ
سزٜجٚ ٞيهٔ إفضاصٖا دعًين أْكار خًؿٗا ،
ريؿٓا يػضؾيت ٚأْا أتغأٍ بػنب عُا تضٜز ، ٙؾكز
عاْٝت ست ٢أعتطٝع ايٛقٛف أَاَِٗ ،
تضنت َضٜ ٙٚز ٟبعٓـ أرٖؾين  ٖٞٚتك، ٍٛ
أْتٔ نٓتٔ عاٚط ٙتكٛي ًِٗٝايً ٞسقٌ بٓٝو
ٚبني َقطؿ ٢؟!

-

غاصت عٓٝا ٟبشٖ ٍٛأؾكزْ ٞايٓطل يعز ٠ثٛاْٞ
ست ٢عارت عً ٞايغ٪اٍ بؿعاظ ١أنرب ؾتُايهت
ْؿغ ٞ٭ُدٝبٗا ،
-

اؿكري را قايو عً ٢ايً ٞعًُ٘ ،
مٝكت عٗٝٓٝا بؾضع ١قا، ١ً٥

-

قاي ٞعً ٢ايً ٞعًُت ٙٛأْتٛا ا٭تٓني ٜا أملا
ت صٜكٚ ٞأْا أؽزر قبنيت بعقب، ١ٝ
ابتًع ُ
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 طبعا ٖتزاؾع ٞعٔ أخٛىٔ عؾإ صادٌ ٜعٌُايًٜ ٞعًُ٘ يهٔ ايػًط نً٘ ٫طّ ٜبك ٢عًٝا أْا
َؿ أْا ايبٓت !!
فهت أعٓاْٗا بػٝغ ممظٚز بكً َٔ ٌٝاؿظٕ ْ ،عِ
ؽعضت عظْٗا عً.. ٞ
نِ متٓٝت إٔ أصمت ٞيف أسناْٗا ٚأقك هلا َا
سزخ ٚأخربٖا عٔ ْزَٚ ٞقاٚي ١تهؿري سْيب ملا
ؾعًت٘ ،
ٚيهين مل أعتطع َهابضَ ٠ين أ ٚيٓكٌ عٓار
ٚمتغو بكً َٔ ٌٝنضاَيت ٚنربٜا ٞ٥املٗزٚص ،
تٮ٭ت عْٗٛٝا بكطضات ؽؿاؾٚ ١ساٚيت ايتُاعو
قا، ١ً٥
 ي ٛنٓيت ْا ١ٜٚتؿنشْ ٞؿغو أؾتهض ٟعرتصبٓا يٝهٜ ٞا أملا ٚإٔ صبٓا بٝػؿض ايشْٛب ٚبٝعايف
أفشبٗا إ ٫اجملاٖض ٜٔباملعق، ١ٝ
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ثِ أنًُت  ٖٞٚتنع نؿٗا عً ٢نتؿ، ٞ
-

صبٓا عرتى َضٚ ٙأمحز ٟصبٓا إٔ َقطؿ ٢عضف
غًط٘ ٚداٜ ٟهٌُ عرت صبٓا عًٝؤ ،

ثِ تضنتين ٚأْا عً ٢ساؾ ١اْٝٗ٫اص ٚخضدت َٔ
ايػضؾ ، ١تٛدٗت غطٛات ٚاعع ١مْ ٛاؾش ٠غضؾيت
ٚؾتشتٗا عً ٢أخضٖا ْٚعضت م ٛايغُاٚ ٤نزت إٔ
أفضخ بقٛت ٜؾل سٓذضت، ٞ
 ٖ ٛرا ايغرت ايً ٞعرتتٗٛي ٫ٚ ٞاؾش ِٝايًَٞغتٓٝين َعا ، ٙريين عً ٢ايطضٜل قٛي ٞأعٌُ
إ ٜ٘ٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝعؾإ تػؿضيٞ
راصت ب ٞايػضؾٚ ١تضنت قزَا ٟتٜٗٛإ عً ٢ا٭صض
َٚعِٗ رَٛع ، ٞطضقات أَ ٞعً ٢باب غضؾيت
دعًتين أُدٝبٗا ٚأْا أسا ٍٚنتِ أْؿاع ٞست٫ ٢
تؾعض ببها، ٞ٥
-
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سامض ٜا َاَا دا ٜ٘سا٫

دؿؿت رَٛعٚ ٞأْا أعتٓز عً ٢ساؾ ١ؾضاؽٞ
٭عتطٝع ايٓٗٛض  ،ؽ٦ٝا َا دعًين أَغو ٖاتؿٞ
٭ص ٣صعايت٘ ،
ؾتشتٗا بٝز َضتعؾٚ ١أْا أقضأ قتٛاٖا ،
 أْا نغضت ؾضستو ٚأْتٔ نغضت ٞقًيبأصدٛىٔ َا تهغضٜؿ ؾضستِٗ ُٖا َا ٜغتًٗٛـ
َٓا نزا
٭َ ٍٚض ٠أتؿل َع٘ عً ٢ؽ ٤ٞبعزَا أْغكتُ َع٘
ملنذع٘ ،
تٛدٗت ْاس ١ٝاؿُاّ ٚغغًت ٚدْٗٚ ٞعضت مٛ
اْعهاع ٞيف املضأٚ ٠ساٚيت صعِ ابتغاَ ١باٖت٘ ٫
َعٓ ٢هلا ٚخطٛت م ِٖٛأدًػ يف املكعز ايؿاصؽ
ظٛاص، ٙ
عأيين أب ٞعُا نٓت أصٜز قٛي٘  ،ؾٓعضت مٛ
َعشبٚ ٞأْا أق، ٍٛ
112

نإ يٝا ؽضط ،

ٖٓٚا تزخًت خاييت قا، ١ً٥
-

أْتٔ تَ٪ضٚ ٟأسٓا ْٓؿش ٜا عت ايبٓات

ؾهضت دٝزا يف ؽضط ٜغتطٝع اْكاس ٟؾًِ أدز
خريا مما أهلُين ب٘ صب ، ٞأعزت ايٓعض مٚ ٙٛأْا
أق، ٍٛ
-

َقطؿٜ ٢غٝبين أؽتػٌ بعز اؾٛاط

تعذب أبٚ ٞنشيو أَ ٞؾًِ أنٔ َٜٛا َٔ ٖشا
ايٓٛع َٔ ايبٓات ؾأْا َزيًٚ ١نغٛي ١٭بعز سز ،
ٚيهين أفضٜت عٓزَا ٚدزت ٚدٗ٘ ا٫بٝض أفبح
بايً ٕٛا٭محض ايكامت ،
ساٚيت خاييت ٚطٚدٗا ًٜطؿ ٕٛا٭دٛاٜٚ ٤تهًُٕٛ
عٔ ؾٛا٥ز عٌُ املضأ ٠يف ؼكٝل ساتٗا ٖٚهشا
ن ّ٬مل أمسع َٓ٘ ع ٣ٛايكًٚ ٌٝأْا أؾهض ملا
غنب ٖهشا َٔ طًب قٛيت٘ ٭خضز َٔ َأطم!!
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خًٌ أفابع٘ بني خق٬ت ؽعضٜ ٖٛٚ ٙك َٔ ٍٛبني
أعٓاْ٘ ،
-

إٕ ؽا ٤اهلل ْبكْ ٢ؾٛف املٛمٛع را

صؾعت طا ١ٜٚؾُ ٞبابتغاَٚ ١أْا أؾطٔ ؽ٦ٝاً أععزْٞ
صغِ نٌ َا سزخ ،
" َقطؿ ٢يغ٘ بٝػري عًٝا "
صؾع اؾُٝع نؿٛؾِٗ ٜتً ٕٛآٜات عٛص ٠ايؿاؼ١
ببٗذٚ ١ععار ٠دعًت عٝين ترتقضم بزَٛع سبٝغ١
خًـ قنبإ ايشْب ايش ٟئ ٜرتى ناًَُٖٗ ٞا
سٝٝت ،
اْتٗٛا بُٓٝا ٚقـ َقطؿ ٢ميز ٜز ٙبعًب ١محضا٤
َضبعٚ ١ؾتشٗا ببط ٖٛٚ ٤ٞىضز َٓٗا خامت صا٥ع
اؾُاٍ ،
ملعت عٝين بؿضسٚ ١دزت طضٜكٗا يكًيب صغِ اْؿٞ
ٚآْؿ٘  ،اَغو بٝز ٟؾغضت قؾعضٜض ٠يف دغزَٔ ٟ
ملغت٘ ايباصر، ٠
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ْعِ باصر ٕ ٠نا اؾًٝز َجٌ ْعضات٘ ٚؼضنات٘
اٯيٚ ١ٝنأْ٘ َهض ٙاَُ ٚذرب! بايؿعٌ ٖ ٛنشايو!
بزأت ايتٗاْٚ ٞا٭سنإ ٚايتُٓٝات ايغعٝز ٠ؿٝا٠
متًٖ٪ا ايتؿاٚ ٍ٩ا، ٌَ٫
دًػ اؾُٝع َض ٠أخضٜ ٣ؾضب ٕٛنٚ٪ؼ ايؾضبات
ٚميظس ٕٛعًَٛ ٢اقـ َنت ٚأؽٝا َٔ ٤املامٞ
ايغعٝز ايش ٟهُعٓا اْا ، ٖٛٚ
اْتٗت اؾًغ ١بتشزٜز َٛعز ايظؾاف بعز أؽٗض
قً ١ًٝؿني اْ٫تٗا َٔ ٤ايتذٗٝظات اي٬طَ، ١
مل أعتطع ايٓعض مَ ٛضَٛ ٫ٚ ٙٚدٗتٗا بعز سزٜجٓا
املدظ ، ٟؾأْا بايؿعٌ اؽعض باـظٚ ٟاؿضز ايؾزٜز
َٔ ْعضاتٗا املٗ ١ٓٝي ، ٞستٚ ٢إٕ مل تكقز أ ٚتعٞ
سيو ،
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نٓت اْتعض ايًشع ١اييت ٜأخشْ ٞؾٗٝا َقطؿ٢
يػضؾ ١أخض ٣يٛٝدٗين ٚىربْ ٞملاسا ؽً ٢عين
بعزَا سزخ بٓٓٝا ،
ٚيهٓ٘ خشيين ملض ٠ثاْٚ ١ٝاعت٦شإ َعِٗ ٚغارص رٕٚ
إ ُٜشزثين  ٫ٚست ٢عزٜح عابض أ ٚتكًٝز، ٟ
ابتًعت غُقيت ٚريؿت يػضؾيت أدُض أسٜاي ٞبعزَا
صسًٛا  ،بزيت ثٝابٚ ٞدا٤تين اَ ١ًًَٗ ٞبؿضس١
عاصَٚ ١ععار ٠تضتغِ ٚدٗٗا  ٖٞٚتباصنين يًُض٠
ايجاْ، ١ٝ
داصٜتُٗا بغعارَ ٠ظٜؿ ١ست ٢خضدت  ،متزرت
عً ٢ؾضاؽٚ ٞأْا أؾهض يف عٓٝاصٜٛا كتًـ ،
ٌٖ ٖش ٙعته ٕٛصر ٠ؾعٌ أَ ٞي ٛنٓت أخربتِٗ
َا نٓت أْٚ ، ٟٛبضغِ نٌ ؽ ٤ٞهب إٔ ٜأتٞ
ً َٜٛا أؽهض ؾَ ٘ٝض ٙٚعًَ ٢ا ؾعًت٘ َع، ٞ
ؽعٛص ًا هتاسين ٭بعح ي٘ بضعاي ١اعأي٘ ملا ٜتذٓبين ،
ٚيهين ْؿنت اَ٫ض َٔ صأعٚ ٞاْا ادٝب ْؿغ، ٞ
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-

أنٝز بٝهضٖين طبعا

عننت ؽؿيت ايغؿً ٞبػنب ؽزٜز  ،مل أؾهض ب٘
ا٭ٕ ؟!
ملاسا  ٫اتضى اَ٫ض نُا ٖٚ ٛأتكٔ َع٘ ٖشا ايزٚص
ايتُج ًٞٝايضا٥ع ٖ ْٞٗٓٚش ٙاملٗظي ١؟!
صاٚرْ ٞع٪اٍ مل أؾهض ب٘ َٔ قبٌ ،
َٚاسا بعز ؟! ْعِ َاسا بعز إٔ ْتظٚز أْا  ٖٛٚ؟!
عٓعٝؿ ْٚتعاٜؿ ٚنإٔ ؽ ٤ٞمل وزخ ؟! أّ
عٝعٌ ٜعاقبين عًَ ٢ا ؾعًٓا ؟؟
ٌٖ عأظٌ طٚدت٘ ٭عٛاُّ نجري ٠أّ عأؼضص َٓ٘
بعز َز َٔ ٠ايظٚاز ؟!
َٚاسا عٝشزخ يف ع٬قتٓا عٓٓذب أطؿا ٫أّ اْ٘ ٫
ٜضٜز أ٫ٚراً َين ؟!
ؽعضت بضأع ٞعٓٝؿذض َٔ ؾضط ايتؿهري يف أَٛصا
ٜ ٫عًُٗا إ ٫اهلل ،
117

ٚمعت صأع ٞعًٚ ٢عارتٚ ٞساٚيت ايٓٚ ّٛيهٓ٘
دؿاْ، ٞ
دًغت َض ٠أخضٚ ٣أْا أتٓٗز بأمل ٚأَُغو ٖاتؿٞ
أعبح ب٘  ،ؾٛدزت أخ ٞقز بعح ي ٞفٛصاً ايتكطٗا
يٓا ؾُٝا تغُ ٢سؿً ١اـطب، ١
ؾتشت ٚاسز ٠تً ٛا٫خضٚ ٣مل أمتايو رَٛعٞ
اؿاصقٚ ١أْا أؽ ٌٝنُا ناْت ٚدٖٓٛا سظ١ٜٓ
تجكًٗا يًُٗٚ ّٛاٯثاّ ،
سٖبت بعكً ٞيغ٪اٍ أخري ،
ي ٛمل ْؿعٌ َا ؾعًٓا يهٓت اٯٕ أععز ؾتا ٠عً٢
ٚد٘ ا٭صض!
ٚفًت يؿٝز ٜٛققري َٔ فٓع أخ، ٞ
ٜعٗض َقطؿ ٢يف بزاٜت٘ ًُٜ ٖٛٚبغين خامت٘ ،
تأًَت َ٬ق٘ اؿظ ١ٜٓمما دعًين أنرب ايقٛص٠
مخغ ١أمعاف ٚأْا أْعض يع ٘ٝٓٝاييت تؾب٘ ايغُا٤
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احملًُ ١بايػ ّٛٝؾٛدزتٗا تتٮ٭ بزَع ١عكطت
ٚيهٓٗا تزاصنٗا عضٜعا بني إبٗاَ٘ ٜ ٖٛٚغعٌ
ٜٚزاصٚ ٟدٗ٘ !
يكز بهَ ٢قطؿًُٜ ٖٛٚ ٢ػ ٜز !!ٟملاسا ؟!
أعزت املؾٗز مخػ َضات ٚأْا يف سٖ ٍٛتاّ ٫ٚ
اعتطٝع ايتشهِ يف قًيب اهلارص ،
اخشت يكط ١عضٜع ١يًؾاؽٚ ١بعجت ي٘ ايقٛص٠
عً ٢أسز َٛاقع ايتٛافٌ ٚؾٛقٗا تعًٝل ،
-

عاٚط ٙأعضف ي ٘ٝنٓت بتبه ٞ؟!

اْتعضت ؾرت ٠يٝغت بكقري ٠ست ٢دا ْٞ٤دٛاب٘ ،
-

عؾإ ر ٟناْت أخض َضًُٖ ٙغو ؾٗٝا

اْكطعت أْؿاعٚ ٞأغًكت اهلاتـ ٚقشؾت بٗا بعٝزاً
عين ٚأْا أْعَ ٞؾاعضٚ ٟقًيب ايشَ ٟات يًت....ٛ
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" أَا ٖ ٛؾًٝذأ راُ٥ا يًٗذ" ّٛ
ٚقؿت ؼا ٍٚػٓب صٜ٩يت يف َضَ ٢بقضٖا ؾأععؿين
عكً ٞبؾ ٤ٞؾعًت٘ عضٜعاً  ٖٞٚتك، ٍٛ
-

نٓت عاٚط ٙاقٛيهِ عً ٢ساد٘ َُٗ ١دزا
قبٌ َا تكضٚا ايؿاؼ! ١
أؽضتُ هلا بضأع ٞيتتؿكز ٖاتؿٗا ايش َٔ ٟسغٔ
سع ٞخضدت ب٘ َٔ ايػضؾٚ ، ١يهٓٗا ٚبهٌ
عشادتٗا مل تُباي، ٞ

أغُنت عٝين ٚطارت سز ٠تٓؿغٚ ٞأْا أُْاد ٞصبٞ
ٚأْتعض اينضب ١ايكامٖ َٔ ١ٝش ٙاملدتً ١اييت
عتكقِ ظٗض اؾُٝع ،
صٕ ٖاتـ املٓظٍ  ٖٞٚتٓطل بإمس ٞؾتٛقؿت ٖٞ
ٚتٓٗزت أْا بضاس٪َ ١قت٘  ،عٓؿٗا ٚايزٖا  ٖٛٚساٖب
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يٝتًك ٢ا٫تقاٍ ايش َٔ ٟايٛامح َٔ فٛت٘ ٚاعتشاصٙ
نإ يعضٜػ ايػؿً ١ايش ٟأت ٢با٭َػ ،
عضٜعاً بعجت بضعاي ١أخض ٣ملض ٙٚيتٓكش ايٛمع ٖٞٚ
ْعضت حملتٛاٖا أمحض ٚدٗٗا غنباً ٜبزٚا أْٗا مل
تٓتب٘ هلش ٙاؿُكاَٚ ٤ا تضٜز قٛي٘ ،
اْتؿنت ٚاخشتٗا يػضؾتٗا عًٗا تعٛر عٔ قضاصٖا
ا٭صعٔ ايػري َغ ٍٚ٪باملض ، ٠عار ٚايزٖا ىربْا نُا
تٛقعت إٔ ا٫تقاٍ نإ َٔ عضٜػ ا٭َػ ٚاْ٘
أعتشص ي٘ عٔ قب ٍٛطًب٘ ٚيهٓ٘ ؽعض بايكًل َٔ
صر ٠ؾعٌ ٖشا ايضدٌ ،
تعذبت ٚأْا أتغاٍ بابتغاَ، ١
-

عٌُ إٜ ٜ٘عين ؟!

أدابين ٜ ٖٛٚؿهض ،
-

قاي ٞاْتٛا ايًٖ ٞتٓزَٛا ٚقؿٌ ايغه٘

أطًكت عز ٠مشهات ٚسٛيت ا٭َض ملظس ١خؿٝؿ١
ايعٌ ست ٢دعًت اؾُٝع ٜنشه ٕٛعً، ٘ٝ
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تغأٍ ٚايزٖا عٓٗا ؾأدابت٘ خاييت اْٗا َع َض ٙٚيف
ايػضؾٜ ١تشزث ٕٛقً ، ٬ٝؾأنٌُ ،
-

قايتًهِ ٜعين ناْت عاٚط ٙإٜ٘

ٖظت خاييت صأعٗا ْؿٝاً ؾؾعضت بأْؿاع٘ اؿاص ٠مما
طار قًك ، ٞأْا أعضف ٚايزٖا دٝزا ٖ ٛقاع ٞايطباع
ؾُٝا ىك أملا ؾتات٘ ايٛسٝز ٠اييت تتُتع ظُاٍ
باٖض ىطـ أْؿاؼ ايضداٍ ،
هلشا  ٫تػارص املٓظٍ مبؿضرٖا َٜٛاً إ ٫عٓزَا سٖبت
يًذاَعٚ ١نإ ٚقتٗا ٜعني أخٗٝا ساصعاً عًٗٝا ،
سٖب عكً ٞيً ّٛٝاملؾ ّٚ٪ؾشاٚيت أهلاْ ٤ؿغٞ
باؿزٜح يف ايضٜام ، ١ؾظٚز خاييت ايعظٜظ ٜؾذع
ْؿػ ؾضٜك ٞبُٓٝا ٚايزٚ ٟأبٓ٘ ٜؾذع ٕٛؾضٜكا
َٓاؾغا هلشا نإ اؿزٜح َار ٠أهلا ٤انجض َٔ
دٝز، ٠
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نٓت أبتغِ طٜؿاً عً ٢سٓل أب ٞايؾزٜز َين
ٚتٛقؿت سني خضدت َض َٔ ٙٚايػضؾ ١بٛد٘
ممتعض ٚعٓٝإ غا٥ضتإ بزَٛع سبٝغ، ١
أؽاصت بضأعٗا اْٗا ؾعًت َا بٛععٗا ،
تٛدع قًيب عً ٢أملا يًشعات ؾإٕ ناْت ٖش ٙساي١
أخيت اييت  ٫ع٬ق ١هلا با٭َض ؾهٝـ ساهلا ٖ ٞ؟!
ٖش ٙاؿُكا ٫ ٤تعضف أْين َضتعب عًٗٝا ٖ ٞإٕ
فضست با٭َض  ،ؾإْا نٓا ْتكاعِ ايشْب أَاّ اهلل
ؾأَاّ اجملتُع ئ ٜكع ايً ّٛع ٣ٛعًٗٝا  ،عٝػنب
عاً٥يت َين غنباً ؽزٜزاً ،
ٚيهٔ ٖ ! ٞتأؾؿت بأمل ٚاْا أتٛقع ايكارّ ،
إٕ مل ٜكتًٗا ٚايزٖا عًٝشكٗا ايعاص ستٚ ٢إٕ
تظٚدتٗا ،
ئ أمتٓ ٢ا٭ٕ ع ٣ٛإٔ ٜقٝبٗا ايعكٌ َضٚ ٠اسز٠
ٚتتزاصى أَضٖا قبٌ ؾٛات اٯٚإ ،
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مسعت فٛت فضاخٗا َٔ خًـ ايٓاؾش ٠اييت خًؿ، ٞ
ْعضت يًذُٝع بشعض ؾًِ أدز أسزاً َٓتبٗاً ٚ ،ررت يٛ
صؾعت فٛت ٞيٝغهت اؾُٝع ست ٢أمسع َا
تكٛي٘ ٚيهٓين عذظت عٔ سيو ،
مُُت نؿٛيف بعنُٗا ايبعض أعقضُٖا بٛدع
يٝػ ي٘ َجَ ، ٌٝا ايش ٟؾعًت٘ بٓؿغٚ ٞبٗا  ،عار
فزاع صأعٜ ٞكاتًين بنضا، ٠ٚ
اعتغًُت يًكً َ٘ٓ ٌٝعٓزَا غارصت خاييت اؾًغ١
يتتؿكز أملا  ،اعتأسْت َِٓٗ ن ٞأسٖب يًؾضؾ١
أتٓؿػ قً َٔ ٬ٝاهلٛا ، ٤ؾكز نزت اختٓل بايؿعٌ
،
عزتُ بعز قً ٌٝؾٛدزتٗا تأت َٔ ٞبعٝز  ،دًغت
عًَ ٢كعزٚ ٟاْتعضت ،
خطت م ٟٛؾأغُنت عٝين أعتٓؾل عبريٖا املُٝظ
،
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راص عكًٚ ٞأْا أتشنضٖا يف اسناْٚ ٞتٛايت
ؿعاتٓا اؿُ ١ُٝٝنأْٗا ؼزخ فزراً  ،ؽعضت
بربٚرٜ ٠ز َٔ ٟتزؾل ا٭رصٜٓايني يف عضٚقٞ
بؾهٌ َبايؼ ؾ، ٘ٝ
فٛتٗا اْتؾًين َٔ أعُام سنضٜات ٞا٭ععز طٛاٍ
سٝات، ٞ
-

َقطؿٜ ٢غٝبين أؽتػٌ بعز اؾٛاط

ؿعات ست ٢اعتٛعبت َا تكٛي٘ ؾاْتؿض قًيب
بػري ٠ساصقٚ ١أْا أؽًٗٝا ؽضز مبؿضرٖا نٌ َٜٛا
متاصؼ عٌُ َا !
َ٪نز دُٓت ٖش ٙايؿتا، ٠
خًًتُ أفابع ٞيف خق٬ت ؽعض ٟباعتٝاٚ ٤امح
ؽعضت ٖ ٞب٘ ؾابتغُت ٖٚ ،هشا ٚمشت ْٝتٗا ٖٞ
تضٜز اعتؿظاط، ٟ
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ت بزبًَٛاع ١ٝساْك ١٭ْٖٗ ٞشا ايعبح
أدب ُ
ٚخقٛفا بعزَا تزخًت أَ ٞيف اؿزٜح ٚظًٛا
ٜعزر ٕٚؾٛا٥ز ايعٌُ اييت  ٫أُباي ٞهلا عً ٢اإلط٬م ،
أْتٗ ٢اؿزٜح ٚهلل اؿُز ٚصؾعٓا أٜزٜٓا يت٠ٚ٬
ايؿاؼ ١يٓبين ايًبٓ ١ا٭ٚىل يع٬ق ١ؽضع ١ٝيًذُٝع
ٖظي ١ٝيٚ ٞهلا ،
أخضدت خامت اـطب َٔ ١دٝب عضٚايٚ ٞأَغهت
ٜزٖا ؾزاعبت صا٥ش ١عطضٖا املُٝظ ٠اْؿَ ٞض ٠أخض٣
،
ٜزٜٗا راؾ٦تإ نكًبٗا ايٓابض بُٓٝا ٜزا ٟباصرتإ
نقكٝع سنضٜات سٖبت ٚئ تعٛر ،
أيبغت٘ إٜٗا عضٜعاً ٚاْا أص ٣ايؿضس ١ترتاقك خًـ
رَٛعٗا ٚ ،صغِ عين ادتاسين ؽعٛص ًا بايبٗذ١
ٜقاسب٘ أسغاؼ ايٓؾ ٠ٛاييت اْتٗت يشتٗا سني
تضنت ٜزٖا بغضع ١ؾا٥ك، ١
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ٚأْا اؿل بزَع ١ؾاصقت عٝين صغُا عين  ،اطستٗا
عضٜعا ٚأْا أتٓا ٍٚنٛباً َٔ املا ٤٭عٛر يضؽز ٟقبٌ
إٔ ٜؿتنح اَض، ٟ
ؾأملا أفبشت يعٓيت  ،اقرتابَٗٓ ٞا يعٓٚ ! ١بُعز ٟعٓٗا
يعٓ ١اع ! ٤ٛراعب عكً ٞقضاص ؾارساً بتشضميٗا عًٞ
ست ٫ ٢تقبح إرَاْ ٞاؾزٜز بعز عٝذاص ٠ايتبؼ
اييت بايهار أسا ٍٚايتدًك َٓٗا ،
أْٗٓٝا ٖش ٙاؾًغ ١ايعاٚ ١ًٝ٥اعت٦شاْا اؾُٝع
يًشٖاب ؾٛدزت أب ٞمي ٌٝعً ٞإٔ أدًػ َع
،٬
خطٝبيت قًً ٝ
صؾعت طا ١ٜٚؾُ ٞبابتغاَ ١عبج ، ٘ٝاِْٗ بايؿعٌ
ٜقزقٖ ٕٛش ٙاملغضس ، ١ٝاؽؿكت عًٚ ٘ٝتعًًت
بأعباب تاؾٗ ١يًشٖاب َعِٗ صغِ أْـ اَ ٞاييت
صَكتين بعزْ ٠عضات ساْك، ١
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عزْا يًُٓظٍ ٚأعضعت يتبز ٌٜثٝابٚ ٞسٖبت يػضؾ١
َض ٙٚ٭مسع َا ناْت تضٜز قٛي٘ ٚمل ٜغعؿٓا ايٛقت
يشيو ،
ٚدزتٗا ؼاَ ٍٚع ٚيزٖا يٝدًز يًٓٚ ّٛيهٓ٘ ٜأب٢
 ،طًبت َٓٗا إ تُشنض يٓا ؾٓذاْني َٔ ايكٗ ٠ٛست٢
ْهٌُ سزٜجٓا ٚترتنين َع عٝـ ٚأْا عأدز
ساَ ً٫ع٘ ،
سٖبت َض ٙٚنُا أَضتٗا ٚدًغت ظٛاص ايؿت٢
أُساَ ٍٚع٘ قا٫ٚت ٚاٖ ١ٝيٓٝاّ  ،مل ٜطٝعين إ٫
سني ٚعزت٘ بٓظٖ ١يٓا عٜٛاً يف عطًْٗ ١ا١ٜ
ا٭عبٛع ايكارّ ،
دا٤ت َض ٙٚتًٛح بٝزٖا ست ٫ ٢تٛقع٘ َض ٠أخض، ٣
خضدت َٔ ايػضؾ ١بٗزٚ ٤ٚدًغٓا عٜٛا يف غضؾ١
املعٝؾ، ١
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بعزَا ؼزثٓا قًٚ ً٬ٝأخربتين عُا قايت٘ هلا أملا
ٚنٝـ أسظْٗا ٚمعٗا  ٖٞٚؼا ٍٚايعٓار ست٢
ؼؿغ َاٚ ٤دٗٗا ،
ععزتُ ٭ٕ َض ٙٚؾُٗت ا٭َض عًٖ ٢شا ايٓش ، ٛؾٗشٙ
ايؿتاَ ٠جٌ ايطري املشبٛح ايشٜ ٟكا ّٚيٝعٌ عً ٢قٝز
اؿٝا ٠ستٚ ٢إٔ دضح ايٝز اييت ؼاَ ٍٚغاعزت٘ ،
تعذبت َض ٙٚيتشًٖ ًٞٝشا ؾؾتت اْتباٖٗا يتػٝري
املٛمٛع ؾٗ ٫ ٞتعًِ أْين أؽعض بٓؿػ ٖشا اإلسغاؼ
ايكاتٌ بٌ أنجض قً ٬ٝؾأْا ادضح ْؿغ ٞبإرَاْٞ
يًُدزصات !!
عأيتٗا عٔ سكٝك ١املام ٞايش ٟعاٜؾت٘ يغٓٛات
ط ، ١ًٜٛأخشت عز ٠أْؿاعاً َتٛتضٚ ٠تضنت
ؾٓذاْٗا َٔ ٜزٖا ٚبزأت تكك عً ٞا٭َض !!
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 ايؾاب را نإ َعذب َٗٚٛؼ بأملا َٔ عاعَ ١ارخًت اؾاَع ، ١ساٜ ٍٚتكضب هلا انرت َٔ َضٙ
ٚناْت بتقز ٙبطضٜكَٗ ١شب٘ ،
ابتًعت صٜكٗا  ٖٞٚؼا ٍٚػٓب ايٓعض يعٝين
ٚانًُت ،
 أْت عاصف أملا بتداف قز إٚ ٜ٘خاؾت يٛأؽتهت ؿز َٔ تعضم٘ ايزا ِ٥يٗٝا ممهٔ ايؾاب
را ٜنضٖا..
طبعا خاؾت تكٛيو ا ٚتك ٍٛيبابٗا أ ٚست ٢٭خٖٛا ،
ٚيف  ّٜٛيكٝتٗا دٝايَٗٓ ٞاصٚ ٙبًٛطتٗا ؽب٘
َتكطع٘ ،
أطرار اؽتعاٍ دغز ٟغنب ًا ٚؽعضت بعٓٝاٟ
ؼرتقإ عدطاً  ،ؾتٛقؿت َض ٙٚ٭سجٗا بظ٥ري
يتهٌُ ،
 ساٚيت اٖزٜٗا ٚبعز َا عزت عاع ١سهاتًٞايً ٞسقٌ  ،ايؾاب را مشو عًٗٝا صاح هلا املزصز
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قبٌ َا تبزأ قامضتٗا  ٖٛٚعاصف اْٗا َعزتؿ
برتٚح ايهاؾتريٜا بغبب٘ ،
قعز دٓبٗا ٚقاٍ هلا إ فاسبتٗا َػُ ٞعًٗٝا يف
اؿزٜك ١ايًٚ ٞصا اؾاَع٘ بغبب ٚاسز فاسب٘
مضبٗا  ،ؾكاَت دضَ ٟشعٛص ٙتؾٛف فاسبتٗا ،
أٚقؿتٗا عضٜع ًا بقٛت َضتؿع يعزّ َٓطكَ ١ٝا
تكٛي٘ ،
-

َؿ ؾاِٖ  ٖٞٚفزقت٘ بغٗٛي٘ نزا ؟!

اٖتظ فٛتٗا خٛؾاً َٔ غنيب ٚانًُت عضٜعاً ،
 َاٖ ٛفاسب٘ را نإ َضتبط بقشبتٗا ٜاَقطؿَ ٢ؿ ٖتقزق٘ يٚ ٘ٝخقٛفا إٔ ايبٓت
َهٓتؿ يف املزصز ؾع، ٬
فضخت بٗا يتهٌُ ؾاختض دغزٖا  ٖٞٚتك، ٍٛ
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 ملا صاست َعاًَ ٙكتٗاـ ٚعضؾت أْ٘ نشبعًٗٝا ٖظقت٘ ٚدت عؾإ متؾ ٞخضز َطَٔ ٙٛ
دٝب٘ َٚغو إٜزٖا ٖٚزرٖا بٗٝا ،
عٓز ٖشا اؿز ؽعضت بكًيب ٜٗزص يزصد ١أْ٘ نار
إ ٜتٛقـ َٔ ايػنب  ،مل تهٌُ َضٚ ٙٚؽًٝت اْا
َا سزخ ،
نًُا صأٜت٘ نإ ؼت تٗزٜز ايغ٬ح ٚ ،اْا أقـ
يف ايظاَ ١ٜٚتؿضداً عًٗٝا ثِ أسٖب بعزَا تٛغض
فزصٚ ٟأؽتعٌ قًيب غنباً يٝأت ٞؽاباً أخض يٓٝكشُٖا
َٔ ٜز، ٜ٘
قُت أدُض أس ٌٜاـٝبٚ ١اـظٚ ٟأعٛر يػضؾيت َطبكاً
ؾُ ٞيٮبز  ،يكز ؽًٝتُ عٓٗا ٚخشيتُٗا َضات َٚضات ،
اصتهبت ٖ ٞخطأ ٚاسزاً ؾارساً بُٓٝا أْا اصتهبت
يف سكٗا أخطا ٫ ٤تػتؿض!
ت أْ٘ هب عًْ ٞغٝإ َا مسعت٘ ا٭ٕ ست٢
أرصن ُ
ٜضقز مُري ٟقبٌ إٔ أْٗ ٞسٝات ٞيٝتٛقـ ٖشا
ايعشاب ،
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أخضدتُ اؿب ١املًع َٔ ١ْٛدٝب ساؾعيت  ٚابتًعتٗا
عً ٢ايؿٛص ب ٬تضرر ٚر ٕٚست ٢قطضَ ٠ا، ٤
صٕ ٖاتؿ ٞبٛف ٍٛصعاي ١عً ٢اسز َٛاقع ايتٛافٌ
ا٫دتُاع ، ٞقضصت ػاًٖٗا ؾأْا يغت يف َظاز
يتؿكز أ ٟصعا َٔ ٌ٥أسز ،
ؽ٦ٝا َا بزاخً ٞسجين إٔ اؾتشٗا  ،ر ٕٚإبطا٤
تؿشقتٗا ؾٛدزتٗا فٛصتٚ ٞرَعيت تكـ عً٢
ساؾ ١عٝين تأب ٢ايغكٛط ،
تأًَتٗا يٛقت طٚ ٖٞ ٌٜٛسضٚف ايضعاي ١املقاسب١
هلا ،
-

عاٚط ٙأعضف ي ٘ٝنٓت بتبه ٞ؟!
مباسا أُدٝبٗا !
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ٌٖ أخربٖا أْين نٓت أبه َٔ ٞسْب ؾعًت٘ يف
ؿع ١معـ عٝذعًين أعٝؿ عُض ٟاساٍٚ
ايتهؿري عٓ٘ ؟!
أّ أخربٖا أْين ابه ٞاؽتٝاق ٞهلا ٚيضا٥شتٗا اييت
تُغهضْ ٞ؟!
ٌٖ أخربٖا أْين بهٝت يبُعزٖا عين ط ٍٛؽٗض
ناٌَ ؟!
ت أتعاط ٞاملدزصات ست٢
أّ أخربٖا أْ ٞأفبش ُ
أُخضدٗا َٔ عكً ٞقً ٌٝقبٌ إ أؾكز فٛابَٔ ٞ
عؾك ٞهلا ؟!
 ٫ئ أُخربٖا ع ٣ٛاؿكٝك ، ١ؾأْا  ٫أعتشكٗا ئ
أخشهلا َض ٠أخضٚ ٣ئ أدعًٗا تعاَْ ٞع صدٌ
أمحل َجً، ٞ
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عٓتظٚز ٭فًح دظ َٔ ٤خطٚ ٞ٦يهين ئ أصبط
ععارتٗا بؾدك دبإ تضنٗا ٭سز ايه٬ب
ٜعبح ظغزٖا ٚسٖب ًٜعٓٗا ٚوتكضٖا يغٓٛات ،
يعٓت قضل املدزص ايش ٟمل ُٜذزْ ٟؿعاً ٚمل ٜؾعضْٞ
ست ٢بكً َٔ ٌٝايتشغٔ ،
تشٚقت ًَٛس ١رَعيت اييت تضنتٗا تغكط عًٗا
تطؿ ٧قًْ َٔ ً٬ٝاص قًيب املؾتعًٚ ١أصعًت هلا ،
 -عؾإ ر ٟناْت أخض َضًُٖ ٙغو ؾٗٝا !!
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ايزصد ١اـاَغ.. ١
ايهًََـ :
" ٜٚعين ؽز ٠ايٛيع باحملبٛبٚ ،اْؾػاٍ ايكًب ب٘
ٚتعب٘ َٚؾكت٘ يف ايتؿهري "

" ٖ ٞتقٓع ععارتٗا "
مل أمن يًٝتٗا ٚبت أتكًب عً ٢مجضات َٔ ْاصُ ساَ١ٝ
تكز َنذع، ٞمل ٜٓؿو عكً َٔ ٞايتؿهري يف
نٌ َا َض بَٚ ٞا عٝأت ٞبعز ،
أئ أْتٖٗ َٔ ٞشا ايعشاب ؟ أَا إٓ اٯٚإ إٔ أَنٞ
قزَاً يف سٝاتٚ ٞأَظم ٖش ٙايقؿش ١ايغٛرأَ ٤
تاصىٚ ٞأخُط بٝز ٟعطٛصاً أخض ٣أنجض ٚمٛساً
ْٚكا، ٤
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أْاص عكً ٞباقرتاح ايعٌُ ايش ٟأطًكت٘ يف " خطبيت "
ؾأفابتين ْٛب ١مشو عًٖ ٢شا ايٛفـ اهلظيٞ
ٚاْتٗت بٓٛب ١بهاٖ ٤غرتٚ ٟمل تتٛقـ إ ٫عٓز
مساع فٛت ا٭سإ ٜقزح يف ا٭صدا، ٤
قُت أدض قزَ ٞإىل رٚص ٠املٝاٚ ٙاغتغًت اغتغاٍ
املُضتز ٚتٛمأت ٚفًٝت ؾضر ٟايش ٟأًُٖت٘ َٓش ٚقت
ط، ٌٜٛ
عذزت أ ٍٚعذزتٚٚ ٞدزتين أؽٗل ببهاَ ٤ضٜض
مل أعتؾعض َٔ ٙقبٌ  ،اختًطت رَٛع ٞمبَ٬ح
ٚدٗ ٞاملًتقك ١باعتٛا ٤عً ٢أصم ١ٝايػضؾٚ ١أْا
ؾاقز ٠يًٓطل أبه ٞؾكط !!
عجت عٔ نًُات تعرب عُا بزاخً ٞؾًِ أدز
سضؾاً ٜٓكشْ ، ٞمل أعتغٝؼ دٌُُ ايٓزّ أ ٚنًُات
ي٬عتػؿاص أ ٚسيت ٚفـ ٜغتطٝع إخضاز َا بزاخًٞ
،
عجت يف عكً ٞعٔ رعا ٤وؿغ َاٚ ٤دٗ ٞؾًِ أدز
أ ٚبا٭سض ٣مل أتشنض !
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أخشت ْؿغاً عُٝكاً ي ٧ًُٝفزص ٟثِ أُخضدتُ دظٕ٤
َٔ أْؿاؼ فزص ٟاييت ماقت سصعاً بَ ٞع فٛت
َضتعؿ أْبجل َٔ سُٓذضت ٞبج٬ث ١سضٚف
-

ٜاااااااااااااصب

ٖشا ايٓزا ٤نإ نؿ ً٬ٝإٔ أصمت ٞظٛاص عذارتٞ
َتهٛص ٠عًْ ٢ؿغ ٞأساٚطٗا بهًيت ٜز، ٟ
أغُنت عٝين ؾغكط ايباق َٔ ٞرَٛع ٞعًٚ ٞدٓيت
َضٚصاً بأْؿ ٞستٚ ٢فًت أخض قطضَٗٓ ٠ا عً٢
عذار ٠ايق، ٠٬
منت عًٚ ٢معٖ ٞشا ٚأخض فٛت رخٌ أسْٖٛ ٞ
فٛت تػضٜز ايطٛٝص أَاّ ْاؾش ٠غضؾيت ،
 ّٜٛدزٜز ٚأٌَ دزٜز قز ؼطِ با٭َػ ٚيهٔ
ٜبك ٢صداٚ ٞ٥أَٓٝيت ٭عتٝكغ فباساً ب ّٛٝقز
َُشٝت ب٘ نٌ سْٛبَ ٞا طاٍ رَٚاً قاُ٥اً ،
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قُت بٓؾاط َظٜـ تُجكًين ُٖٚ َٞٛقز قضصت إٔ
أتٛقـ متاَا عٔ ايتؿهري يف ايكارّ  ،عأعٝؿ
 َٜٞٛنُا ٖٚ ٛعأصم ٢بكزص ٟايش ٟأخرتت٘ أْا ،
ٚعٛف أبزأ َٔ ا٭ٕ بتكبٌ أخطاٚ ٞ٥ا٫عرتاف بٗا
ٚأْا عًٜ ٢كني إٔ ٖش ٙاـٝاصات ٖ ٞبزا ١ٜايطضٜل
..
بعز إٔ أْٗٝت ؾطٛص ٟدًغت عً ٢ؾضاؽ ٞأمع ؾٛم
قزَ ٞساعٛب ٞايش ٟمل أؾتش٘ َٓش إٔ تٛقؿت عٔ
َضاعًت٘ ،
فٛت ايطبٝب بزأ ٜرترر يف عكًٜ ٖٛٚ ٞكٍٛ
مجًت٘ اييت أعارٖا عًَ ٞضاصاً ٚتهضاصاً طٛاٍ
دًغت٘ ،
 اإلهلا ٤أؾنٌ ٚع ١ًٝيًٗضٚب َٔ َؾانًو ؿزَا ت٬قٗٝا سٌ َ ،ا تؿهضٜؿ يف َؾهًٚ ١اْيت
ٜا٥غَٓٚ ١ؿعًٚ ١سظْ ، ١ٜٓغْ ٞؿغو بأ ٟؽ٤ٞ
َؿٝز ٚأصدع ٞبعز َا سٖٓو ٜقؿ، ٢
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قضصت إٔ أعٌُ بٓقٝشت٘ ٚخاف ١إٔ ا٭َض خضز َٔ
ٜز ٟؾا٭مل ٚخٝب ١ا٭ٌَ ؼاٚطين َٔ نٌ َهإ
 ٫ٚعب ٌٝيًٗضٚب ،
تقؿشت نٌ َٛقع يف ايؾبه ١ايعٓهبٛت١ٝ
ىك فاٍ رصاعيت
" ايتغٜٛل ٚإراص ٠ا٭عُاٍ "
ٚدزت َٛاقع  ٫سقض هلا أَزتين بإؾار ٠غا ١ٜيف
ا٭َُٖٗٓٚ ١ٝا َٛقع عجضتُ عًٗٝا فزؾٜ ١كزّ
َٓش ١خافٚ ١فاَْ ١ٝكزَ َٔ ١أسز ايؾضنات
ايهُربَ ٣كابٌ َكرتح َه َٔ ٕٛعؾض فؿشات
ٜؿٝز ايتغٜٛل ايتذاص ٟيغًعَ ١ا ،
ؼُغت يًؿهضٚٚ ٠دزت َٓؿشاً يتؿضٜؼ طاقيت
ايغًب ١ٝاييت أطؿ٦ت نٌ خٜ٬ا عكًٚ ٞقًيب عً٢
ايغٛا! ٤
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رخًت أَ ٞغضؾيت تتأؾـ بنٝل عًَ ٢هٛث ٞبٗا
نٌ ٖش ٙاملز ، ٠اعتؾعضت خٛؾٗا إٔ أن ٕٛعزت
ْ٫عظاي، ٞ
ْعضت هلا بابتغاَ ١أخضدتٗا َٔ عُل قًيب ايشٟ
أفبح سطُاً ثِ قًت هلا،
-

فباح اـري ٜا أسً ٢أّ

أدابتين  ٖٞٚتٓعض ؿاعٛبٚ ٞمتقك ؽؿتٗٝا ،
قٛيَ ٞغا ٤اـري ٜا عت أملا املػضب قضب ٜأسٕ

-

َزرت ٜز ٟمٖٛا أؽري أيٗٝا إٔ تكرتب َين  ،اقرتبت
عًَ ٢نض ػًػ ظٛاص ٟؾكبًتُ ٚدٓتٗا بزٍ٫
ٚأْا أعضف إٔ ٖٓاى أَض أخض ٜناٜكٗا ؾغأيتٗا ،
-

إ ٜ٘ايًَ ٞناٜل عت ايهٌ ؟

ْعضت م ٟٛتنٝل عٗٝٓٝا قا، ١ً٥
-

َٖ ٛقطؿ ٢نًُو يف ايتًٝؿ ٕٛ؟!
ػِٗ ٚدٗ ٞتًكاٝ٥ا متٓٝت ي ٛعاتبتٗا ..

141

" ملاسا تشنضٜين ٜا أَ ٞؾأْا أسا ٍٚإٔ أؽط ٞأملٞ
قً" ً٬ٝ
ٚقؿت بعٓـ ٭ْ ٞمل أَٓشٗا أداب٘ ناْت تٓتعضٖا
ؾبزأت تتُتِ بػنب .،
 أْا نٓت عاصؾ٘ أْ٘ دًٓـ ٚقً ٌٝايشٚم اَباصحميؾ َٔ ٞغري ع ٫ٚ ّ٬نٚ ّ٬اَ٘ تكٛي٘ اقعز َع
عضٚعتو ٜ ٫ٚعربٖا قٛيت ميهٔ قضز ٖٝٚذٞ
بهض ٙىضدو  ٫ٚوغغو اْو عضٚع ١ناْت
خطٛبتٗا اَباصح امنا  ٫سػ  ٫ٚخرب نزا ،
ساٚيت إٔ أتهًِ عضٜعا ٚيهٓٗا مل تعطين ؾضفيت
ٚأنًُت ٚنأْٗا بً ٕٛاْؿذض يًت، ٛ
 ي ٘ٝإٕ ؽا ٤اهلل باٜض ٫ٚ ٙباٜض ٤٫ ، ٙاْا َؿٖغهت أْا أفَ ٬ا عبؿ ايٛار ايربا ٟٚرا يهٔ
َاصرتؿ اطعٌ أخيت َين ٚيكٝتو اْيت نُإ صام٘ٝ
َا صرٜتؿ أقـ ققارى أمنا ٜبزأٖا قً ١سٚم ٚقً١
أرب ٜٚغتٗني بٝه ٞتػٛص ايكضابٚ ١أخيت ي ٛصمت
بهزا ٜبك ٢تػٛص ٖ ٞنُإ ،
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ثِ اْطًكت َجٌ ايباصٚر مٖ ٛاتـ املٓظٍ ايزاخًٞ
تضؾع مساعت٘ عز ٠ؾؿطٓت عً ٢ايؿٛص أْٗا تٗاتـ
خاييت ،
صننت مٖٛا عضٜعا ٚٚمعت أفبع ٞعً ٢طص
قطع ا٫تقاٍ ٚأْا أسا ٍٚاخت٬م نشب ١عضٜع١
٭تزاصى ٖشا املٛقـ ايعقٝب ،
 أعتين بػ ٜا َاَا َ ،قطؿ ٢نًُين َٔ ايقبحٚاعتشص ي ٞعٔ إَباصح ٭ْ٘ نإ صاٜح َع َضٙٚ
تهؾـ عً ٢عٝـ اْيت ؽٛؾت ٘ٝاَباصح نإ
تعبإ خايك ،
اْٗاصر ٙعٓز ٙؽػٌ مضٚصٚٚ ٟعزْٖٝ ٞعٛمين ،

-

ثِ أَغهتُ نؿٗٝا أتضدٗا ،
-
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أصدٛنٜ ٞا أََ ٞا تعًُٝؿ َؾهً١
ٚتظعً ٞخايت َٔ ٛغري عبب

أخضدت ْؿغاً عاخٓا َٔ أْؿٗا  ٖٞٚتتؿشقين
يتتأنز َٔ فزم صٚاٜيت ايػري َٓطكٚ ١ٝيهٓٗا
َضصتٗا طٛاع، ١ٝ
سني ماقت سزقيت بربا ٠٤طؿٌ ٜتٛعٌ أَ٘ إٔ
تطٝع٘ يف أَض َا ،
تضنت مساع ١اهلاتـ َٔ ٜزٖا ؾاستنٓتٗا
ؽانضٚ ٠أْا أتشَض دٛعاً  ،ابتغُت م ٟٛبضما
ؾؿضست أْ ٞاعتطعت أصماٗ٥ا أخرياً ،
أَنٝت َعٗا بعض ايٛقت تٓاٚيٓا خ٬ي٘ ايطعاّ
ٚؼزثٓا ٚتغاَضْا ؾؾعضت إٔ صٚس ٞاملُظقٜ ١عٛر
بعناً َٔ ؽتاتٗا ٜٚنِ بعن٘ بعناً ؾعار إي ٞدظ٤
َٔ صاسٚ ١عه ١ٓٝمل أيؿ٘ َٓش ٚقت ط، ٌٜٛ
غًب أَ ٞايٓعاؼ ؾرتنتٗا ٚعزت يػضؾيت َبتغُ١
ابتغاَ ١طؿٝؿ ١أؽضقت عًٚ ٢دٗ ٞاينينَ املُٓٗو
تٓري ؽطضاً َٓ٘ ،
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دًغت عً ٢ؾضاؽَ ٞض ٠أخضٚ ٣قضصت إٔ عٗضتٞ
ايً ١ًٝعته ٕٛعًٖ ٢شا ايبشح ٭مُٔ ايؿٛط
باملٓش ١املكزَ ، ١بضغِ إٔ ؽهٛى تضاٚرْٞ
ؾُ٪نز ٖٓاى َ٦ات املتكزَني ٚيهين تؾبجت
بكً َٔ ٌٝا٭ٌَ إٔ أقزّ ؽ ٤ٞكتًـ ًٖ٪ٜين يًؿٛط
،
مسعت فٛت إؽعاصُ َٔ ٖاتؿٜ ٞؿٝز أْ٘ أقرتب َٔ
اْتٗا ٤ؽشٓ٘  ،أَغهت٘ ٭ص ٣نِ َتبكَٔ ٢
ايبطاص ١ٜؾٛدزت ث٬خ َهاملات مل هاب عًٗٝا
ٚسني ؾتشتٗا ٚدزت٘ صقُا غري َغذٌ !
تعذبت ٚتضررت إٔ أعٝز ا٫تقاٍ ٚيهٔ ٖاتؿ ٞمل
ميٓشين ايؿضفٚ ١قضص إ ًٜؿغ أخض أْؿاع٘ ،
ٚمعت٘ يٝعٝز ؽشٓ٘ ٚعزت ؿاعٛب ٞبعزَا
ْؿنت صأع َٔ ٞايتؿهري يف ٖشا ايضقِ ،
ٚاعتػضقت برتنٝظ تاّ يف نتاب ١عجٞ
َغتع ١ٓٝبهٌ َٛقع ىك ا٭َض ست ٢أْٗٝت٘ َع
عطٛع أ ٍٚؽعاع يًؾُػ ،
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أصعًت٘ يًربٜز املشنٛص يف تعًُٝات املغابكٚ ١أْا
أتجا٥ب بإصٖام ؽزٜز  ،تأنزت َٔ تغًُ٘ٝ
ٚأغًكت ساعٛبٚ ٞاصمتٝت عً ٢ؾضاؽٚ ٞمل أؽعض
بعزٖا بؾ، ٤ٞ
أتاْ ٞفٛت أََ َٔ ٞهإ عشٝل تٛقعين يكز
أْتقـ ايٓٗاص ٚأْا ْا، ١ُ٥
قُت أؼغػ ٖاتؿ ٞ٭ص ٣ايغاع ١نِ أفبشت ؾًِ
أدز ، ٙؿعات ست ٢تشنضت أْ ٞتضنت٘ َٛف٫ٛ
بؾاسٓ٘ ،
ْٗنت بتهاعٌ ؾًِ أْاٍ َا أستاد٘ َٔ ايضاس١
بعز  ،أَغهت ٖاتؿ ٞأُعٝز تؾػ ً٘ٝؾاختض
دغز َٔ ٟاٖتظاط ٙاملبايؼ ؾ ٘ٝدضا ٤اعتكباٍ صعاٌ٥
ْق، ٘ٝ
دًغت عً ٢املكعز خًؿ ٞاتؿشك ٖش ٙايضعاٌ٥
ؾٛدزتٗا تعزت ايعؾض ٠بعز ٠أصقاّ ،
ؾتشت ا٭ٚىل ،

146

أْا عُض فزٜل َقطؿٚ ٞرا صقُٚ ٞعاٚط
أتهًِ َعان ٞيف َٛمٛع َِٗ

-

ْعضت يًضقِ ؾٛدزت٘ فاسب أتقاٍ ايباصس، ١
أغًكتٗا ٚقُت بؿتح اييت تايٗٝا ؾٛدزتٗا اٜنا َٓ٘ ،
أصدٛنٜ ٞا أْغ٘ أملا نًُٝين مضٚصٟ

-

ايجايجٚ ١ايضابعٚ ١اـاَغ ١بٓؿػ املعٓ ٢ؾأْكبض
قًيب بٛدع  ٫أعضف َقزص ٙؾبزأت أيتِٗ باقٞ
ايضعا َٔ ٌ٥بعز اـاَغ ١نًٗا ؽك َض!! ٙٚ
-

اْيت ؾني ٜا أملا ؟؟

ٜابٓت نًُٝين مضٚصَ ٟؿ عاصؾ٘ اصٕ عً٢
تًٝؿ ٕٛايبٝت
-

اؿكٝين ٜا أملا باهلل عًٝو صر ٟبغضع٘

ٚفًت يٮخريٚ ٠قًيب ٜهار ٜتٛقـ ٜٚز ٟتضتعؿ
صعباً ،
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َقطؿٖٝ ٢نٝع ٜا أملا

ٚقؿت أْؿاعٚ ٞعط سًكٚ ٢أْا أعٝز ا٫تقاٍ مبضٙٚ
،
مسعت سؾضدت فٛتٗا بعز ؿعات  ٖٞٚتٓتشب
قا ١ً٥بهًُات ساٚيت تؿغريٖا ٚمل أعتطع ،
-
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أصدٛن ٞأبٛؼ اٜزى ٜا أملا اؿكَ ٞقطؿ٢
!!

" أَا ٖ ٛؾُا طاٍ ٜتُٓ" ٢
بعزَا َضت ث٬خ عاعات ٚإٔ أمع صأع ٞعً٢
ٚعارت ٞر ٕٚسضاى ٚقز تٛقـ عكً ٞعٔ ايتؿهري ،
ؽعضت أْين أعٝؿ يف ثكب أعٛر ْٗ ٫ا ١ٜي٘ ٚنأْين
قؿظت َٔ ساؾ ١اهلاَٚ ١ٜٚا طيت أؾضر سصاع ٞيف
اهلٛا، ٤
أْتؿض دغز ٟتًكاٝ٥اً سني عكطُ عً ٢أصضُ فًب١
ٚباصر ، ٙأْا َقطؿ ٞإمساع ٌٝعابز ايشٜ ٟضدـ
نٌ دبإ َٔ مساع امس٘  ،أْا َٔ أٚقؿت نٌ
سنض سكري يف َٓطكيت عٔ ايتعضض ٭ ٟؾتا ٠ست٢
بايك ، ٍٛتضنت نًب سكري ًُٜػ دغز ؾتاتٞ
ؼت تٗزٜز ايغ٬ح !!
ا٭َض ؽطَ ٢ضسً ١اإلسغاؼ ايؾزٜز بايشْب  ،ئ
أعتطٝع إٔ أعٝؿ سٝات ٞبعز ا٭ٕ ر ٕٚإٔ أقتً٘ !
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دًغت ٚراخًٜ ٞػًَ ٞجٌ قزصاً َٛمٛع عًْ ٢اص ًا
ساَ ، ١ٝنعار٬َ ٠ن ٞاؿاصخ ظٌ ٜتقٌ بٞ
بإؿاح َبايؼ ؾ ٘ٝست ٢أدبت٘ ،
-

أٜ ٜٙٛا عُض ؟!

فٛت٘ ايغعٝز ٚاملبٗر ٦ٜٓٗ ٖٛٚين غطبيت دعًين
أؾضؽ بعناً َٔ غنيب يف ٚدٗ٘ ،
عأيين بكًل عُا أعاْ ، ٘ٝؾؿنًت ايقضاخ بهًُات
مل ٜؿُٗٗا قط ستٚ ٢فٌ يغ٪اي٘ املعتار عُا إسا
عزت يتٓا ٍٚاملدزصات ؾأدبت٘ بٓعِ ٚأْا أعٝز عً٘ٝ
بػ٬ظ ١إٔ ٜرتنين ٚؽأْ، ٞ
أغًكت ا٫تقاٍ بٛدٗ٘  ٚأيتكط َؿاتٝشٚ ٞاْطًكت
م ٛعٝاصت ٞأدٛب ؽٛاصع املز ١ٜٓبكٝار ٠عضٜع١
ٚغري َتظْ، ١
مل ٜٝأؼ عُض َٔ قا٫ٚت ا٫تقاٍ بَ ٞض ٠أخض٣
مما دعًين أغًل اهلاتـ ْٗاٝ٥ا ٚقشؾت ب٘ عً" ٢
ايتابً،" ٛ
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تأؾؿت سني ٚدزت أَاَ ٞعٝاص ٠ؽضط ١تكـ يف
َٓتقـ ايطضٜل ايعاّ " يًتؿتٝؿ " ٚيغ ٤ٛسع ٞإٔ
ايكاْ ٕٛاؾزٜز ٜٓك عً ٢إدضا ٤ؼً ٌٝيًُدزصات
يًغا٥كني يف ٖشا ايٛقت املتأخض ،
ؽعضت بايتٛتض ٚيهين تًهأت يف ايكٝار ٠مما
دعٌ عٝاصْ ٠كٌ تتدطاَْٚ ، ٞا سزخ بعزٖا أَاّ
عٝين دعًين أْطًل بأقق ٢عضعٚ ١أقـ بغٝاصتٞ
أَاَ٘ ٚأتضدٌ َٓٗا قبٌ إٔ ٜقطزّ ب ٞعً ٢بُعز
عز ٠أَتاص َٔ ؾٓ ١ايتؿتٝؿ ،
نزت إٔ أتًك ٢ستؿٚ ٞيهٔ عا٥ل ايٓاقً ١تٛقـ
بعزَا أفطزّ بغٝاصت ٞتقارّ طؿٝـ ،
صنض مجٝع ايعغانض ٚمباط اؿًُ ١بغٝاصات
ايؾضط ١يٝكبنٛا عً ٢ايغا٥ل ايش ٟي ٟ٫ٛناْٛا
عٝه ْٕٛٛيف عزار ا٭َٛات ا٭ٕ بعزَا قضص ٖشا
املدُٛص إٔ ٜزٖغِٗ مجٝعا ستٜ ٫ ٢غذٔ بغبب
تعاط ٘ٝاملدزصات أثٓا ٤ايكٝار، ٠
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قبنٛا عًٚ ٘ٝأتاْ ٞاينابطني املغٚ٪يني عٔ محً١
ايتؿتٝؿ يٝطُٛٓ٦ا عًٚ ، ٞؿغٔ سعَ ٞض ٠أخض٣
إٔ أسزِٖ فزٜل ي ٞؾٜٗ ٛرترر عً ٢فاي ١ا٭يعاب
خافيت َٓش ٚقت ط، ٌٜٛ
ْعض ي ٞبزٖؾٜ ٖٛٚ ١ضرر ،
-

َقطؿ ٢عابز !!

ثِ أَغو بٝز ٟهًغين عً ٢أسز ٣املكاعز ٖٛٚ
ٜتؿشقين بكًل ،
-

أْت نٜٛػ ؟! سقًو ساد٘

ساٚيت ايٛقٛف ٭طُٚ ٘ٓ٦يهين َا طيت ؼت تأثري
املدزص ؾرتمت قً ً٬ٝؾعٔ أْين تأثضت باؿارث، ١
طًب َٔ طَ ً٘ٝإٔ ٜتقٌ بغٝاص ٠اععاف عً ٢ايؿٛص ،
أٚقؿت٘ عضٜعاً ستٜ ٫ ٢هؾـ أَض، ٟ
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اْا نٜٛػ ٚاهلل ٜا ظاؾض بَ ، ٘ٝا ؾٝؿ راعٞ
يإلععاف

ْعض ي ٞبؾو َتغا، ٬٥
-

َتأنز ؟!

إميا َٔ ٠٤صأع ٞناْت دٛاب ناؾٝاً ،
دًػ عًَ ٢كعز ظٛاصٚ ٟتٓاٚيٓا أطضاف اؿزٜح
ست ٢طًعت ايؾُػ  ،تضنت٘ عًٚ ٢عز بًكا ٤أخض
بعزَا أعار نًُات ؽهضٚ ٙاَتٓاْ٘ عًَ ٢ا ؾعًت٘
،
ريؿت يغٝاصت ٞؾأٚقؿين ي٪ٝنز عً ٞإٔ أقابً٘ يف
ايػز ستٜ ٢قًح َا سزخ يف ايغٝاص َٔ ٠أمضاص
عً ٢سغاب٘ اـال ،
ٚعزت٘ بايعٛر ٠إيٚ ٘ٝاْطًكت م ٛاؾاَع ١بعزَا
أخشت قضاصاً  ٫صدع ١ؾ ٘ٝإٔ أعح عٔ ٖشا ايٛغز
اؿكري ٚأدعً٘ ٜزؾع مثٔ َا ؾعً٘ يف املام، ٞ
ٖاتؿت َضٚ ٙٚيًعذب أدابت عضٜعاً بقٛت َضتعب
 ٖٞٚتبهٚ ٞؼا ٍٚإٔ تطُ ٔ٦عً، ٞ
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تعذبت َٔ طضٜكتٗا  ٖٞٚتتشزخ بًٗع ٚخٛف ،
ؾشاٚيت إٔ أعتؿغض عٔ ا٭َض ؾأخربتين إٔ عُض
طاصْٚ ٞؿغٔ سع٘ إٔ ٚايز ٟناْا ْاُ٥ني ؾشاٚيت
إٔ تغتزصد٘ ست ٢أخربٖا أْين سزثت٘ بػنب
أقًك٘ ،
طُأْتٗا بكزص َا اعتطعت ٚأخربتٗا عبب أتقايٞ
 ٖٛٚإٔ ؼا ٍٚإٔ تتشنض أعِ ٖشا اؿكري قبٌ إٔ
أفٌ يًذاَع، ١
أصتعؿ فٛتٗا بضعب ؾقضخت بٗا ست ٢قايت ي، ٞ
-

َؿ ؾانضٜ ٙا َقطؿ٢
أطرار غنيب ٚأْا أُخربٖا ،

-

أؾتهضٜ ٟا َض ٙٚبأ ٟطضٜك ١إٕ ؽاهلل تتقًٞ
بٗٝا تغأيٗٝا أنٝز َؿ ٖتٓغ ٢أمس٘ ،
ساٚيت إثٓا ٞ٥ببهاٗ٥ا عُا أْ ٖٞٚ ٟٛتعًُ٘
دٝزاً ،
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-

أصدٛى ٜا َقطؿ ٢أْغ ٞاملٛمٛع را ٚأصدع ،

أغًكت اهلاتـ ٚأْا أتأؾـ ؾا٭َض أفبح نُٔ ٜبشح
عٔ إبض ٠يف ن َٔ ١َٛايكؿ ،
اصتزٜت ْعاصت ٞايؾُغٚ ١ٝرخًت ملهتب ؽٕٛ٦
ايطًب ١بابتغاَ ١قببٚ ١اخرتت أنجض َٛظؿَ ١ا
طايت تتُتع بايؾباب ٚاْطًكت مٖٛا ،
سابت عٗٓٝا إعذاباً بَ ٞجًٗا نُجٌ باق ٞايؿتٝات
اييت ٜؿتٓٗٔ املعٗض نُا تٛقعت ،
خًعت ْعاصت ٞؾًُعت عٗٝٓٝا ٚأطًكت ابتغاَ١
َجري ٠عً ٢ؽؿتٗٝا  ٖٞٚتك ٍٛبقٛت ٖارٚ ٨تؾري
يًُكعز أَاَٗا ،
-

أتؿنٌ ٜا أؾٓزّ أْا ؼت أَضى

تٓشٓشت ٚأْا أعح عٔ ع٪اٍ َٓاعب ٜغتطٝع
َغاعزت ٞؾدطض عً ٢عكً، ٞ
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نٓت عاٚط أعأٍ عٔ سز يف رؾع ١ايغٓ ١ايًٞ
ؾاتت يف نً ١ٝػاص ٠إلًٝظ، ٟ

قاَت عً ٢ايؿٛص بغضع ١ايربم ٚأتت مبًـ َٔ
َهتبتٗا اـًؿ ، ١ٝأعرتض أسز املٛظؿني
املٛدٛر ٜٔقا، ٬٥
 بتعًُ ٞإٜ ٜ٘ا أْغ٘ َا ٜٓؿعؿ تز ٟ٭ ٟسزَعًَٛات عٔ ايطًب ١نزا كايـ يًكاْ، ٕٛ
أيتؿت بضأع ٞأْعض إي ٘ٝعٓل ٚأْا أفو أعٓاْ ٞؾعار
خط ٠ٛيًدًـ غٛف ٚيهٓ٘ أفض عًَٛ ٢قؿ٘
بتشزٚ ٟامح ،
أَغهت ٖاتؿٚ ٞؾعًت َا نإ عٝؿعً٘ أٟ
َٛاطٔ يف ٖشا ايبًز بعزَا أْطًل م ٛايؿتا ٠اييت
ٚقؿت تظؾض بنٝل ٚأَغو املًـ َٔ ٜزٖا ٚعار
ملهتب٘ ،
ؿعات ٚأدابين املكزّ ظاؾض لِ ايز ، ٜٔسزثين
ايضدٌ بهٌ يطـ  ،ؾأخربت٘ أْين يف اؾاَع١
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ٚأصٜز َعضؾَ ١عًَٛات عٔ أسز ا٭ؽدال ٚيهٔ
ٖٓاى َٛظؿاً ٜضؾض َغاعزت، ٞ
طًب َين إٔ أْتعض بنع رقا٥ل ٚبايؿعٌ نإ أسز
مباط اؿضؼ يف ايػضؾ ١مما دعٌ ايضدٌ ٜٓتؿض
َكزَا ي ٞاملًـ بأنًُ٘ ٭طايع٘ ،
اعتػًٝت ٚدٛر مابط اؿضؼ ٚأخشت املًـ
ٚخضدٓا لًػ يف َهتب٘ بعزَا أنز ايضدٌ
يًُٛظؿ ١إٔ املًـ عٛطت٘ ٚعٓزَا ْٓتَٗ٘ٓ ٢
عريعً٘ إيٗٝا َع أسز ايعغانض ،
يٛست ي ٞايؿتاٚ ٠أْا أخضز َٔ ايػضؾ ١ؾؾهضتٗا
ٚاْطًكت مَ ٛهتب صٝ٥ػ اؿضؼ ،
دًغٓا عٜٛا ٚطًب ي ٞؾٓذإ َٔ ايكٗٚ ٠ٛعأيين
بعزٖا ٜ ٖٛٚطايع ا٭مسا، ٤
-
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عاٚط َني بك ٢يف ايزؾع ١رٜ ٟا باؽا ؟!

تٓٗزت بتٛتض ٚعجت عٔ ققَٓ ١اعبٚ ١يهين مل
أدز ؾكضصت َقاصست٘ ،
-

بقضاسٜ ١ا باؽا أْا َا أعضؾؿ أمس٘
ْعض ي ٞبتعذب ؾأٚمشت ا٭َض ،

أْا ايً ٞأعضؾ٘ أْ٘ نإ َٔ ايزؾع ١رٚ ٟأنٝز
ي ٛسنضتو نٓت ٖٓا َٔ عٓتني ٖتعضؾ٘ ..

-

تضى املًـ َٔ ٜزٚ ٙأعتزٍ يف فًغ٘ ٜٓ ٖٛٚعض
م ٟٛبتأٌَ قا، ٬٥
أْا ي ٫ٛظاؾض باؽا قاي ٞأْو ط ٜ٘أخ ٙٛنٓت
ؽهٝت يف أَضى ،

-

ثِ أبتغِ مبهض ؽضط ٞقٓو  ٖٛٚوو سقٓ٘ ،
-

ٖاتً ّ ٞا٭خض ٚقٛي ٞعٌُ ؾٝو إ ٜ٘؟!

دا ٤ايغاع ٞبايكٗ ٠ٛؾاْتعضت ست ٢خضز َٔ ايػضؾ١
ٚاقرتبت مٚ ٙٛأْا أٚمح ا٭َض قا، ٬٥
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نإ ٖٓعٌُ

-

َؿ ؾاِٖ !

قاهلا ٜ ٖٛٚتٓا ٍٚؾٓذاْ٘ ،
اعتزيت يف فًغٚ ٞأَغهت ؾٓذاْ ٞبني أفبعٞ
أعتٓؾل صا٥شتٗا مبتعٚ ١أْا أخرب ٙمبا سزخ َٔ
عٓتني ،
مٝل عٚ ٘ٓٝتأنزت ٚقتٗا أْ٘ عضف ٖٜٛت٘ ،
َ٪نز سارثَ ١جٌ ٖش ٙئ متض َضٚص ايهضاّ عً٢
سضؼ اؾاَعٚ ، ١خقٛفاً بعزَا أنزت يَ ٞضٙٚ
إٔ ايؾاب ايش ٟأْكشٖا بًؼ بعزٖا اؿضؼ ٚمت ايكبض
عً ٘ٝعٝاط ٠ع٬ح راخٌ اؿضّ اؾاَعٚ ٞمل
ٜشنض أسز قق ١ا٫عتزا ٤عًٗٝا ست ٫ ٢تقبح
سزٜح اؾاَعٚ ١تغ ٤ٛمسعتٗا ،
ٚمع ؾٓذاْ٘ َٔ ٜزٚ ٙتٓشٓح قا ٬٥عشص ،
 بك ٜا َقطؿ ٢باؽا أعتكز إٔ أسٓا أخزْاسكو ٚسكٗا أْت َا تعضؾؿ أسٓا عًُٓا ؾ ٘ٝإٜ٘
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ؽعضت باينٝل َٔ ٖشا اـٛف ايش ٟوٝط اؾُٝع
 ِٖٚواٚي ٕٛمحا ١ٜنًب با٥ػ ٜغتشل ايكتٌ ،
أنٌُ بغضر قق ١عٔ مضب٘ مضباً َؾبعاً ست٢
تهغضت ععاَ٘ ٚ ،أؽضف ٖ ٛؽدقٝاً عً ٢ؾقً٘
َٔ اؾاَعٚ ١مٝاع َغتكبً٘ ،
مل أؽعض با٫صتٝاح ؾأْا أصٜز ايكقال ٚبٝز ، ٟمل
أٖزأ ست ٢أْؿش َا ه ٍٛغاطض ، ٟداصٜت٘ ٚأَٓت
عً ٢نٚ َ٘٬رعٛت٘ يقاييت ايضٜامَ ١ٝع ٚعز
يبعض اؾًغات اجملاْ ١ٝست ٢أصر َعضٚؾ٘ ،
سٖبت بعزَا انتغبت فزٜكاً أخض يف ٖش ٙايً١ًٝ
املجُضٚ ، ٠أْا عاطَا عًَ ٢عضؾت٘ ٚفاطت٘ عُا ؾعً٘
ٚي ٛنإ ٖشا أخض عٌُ أق ّٛب٘ يف سٝات، ٞ
عزت يًُٓظٍ بعزَا ٚفٌ ب ٞايتعب ٚاإلصٖام
يزصد ١دعًتين مل أعز أص ٣أَاَ، ٞ
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مل أعتطع ايقعٛر يؾكٚ ١ايز ٟبغبب َض ٙٚاييت ئ
تهـ عٔ ايبها ٖٞٚ ٤تتٛعٌ إي ٞإٔ أعضض عٔ
ٖشا ا٭َض ،
ريؿت راخٌ ؽكيت ٚأْا أعتٓؾل عبري أملا عً ٢ؾضاؽٞ
ؾأْا مل أقضب٘ َٓش إ نٓا عٜٛاً  ،ابتًعت صٜكٞ
ٚدغزٜ ٟغتذٝب هلش ٙايكؾعضٜض ٠احملبب ١عٓزَا
تشنضت َا سزخ بٓٓٝا بهٌ تؿاف، ً٘ٝ
اصمتٝت عً ٢ايؿضاـ ٚٚمعت صأعَ ٞهإ صأعٗا
ٚاعتػضقت يف ايٓٚ ّٛأْا أصرر أمسٗا ،
مل أؽعض نِ َض عً َٔ ٞايٛقت ٚيهين اعتٝكعت
َٔ ْ َٞٛايعُٝل عً ٢طضقاً خؿٝـ عً ٢باب ؽكيت ،
اعتزصت يف ؾضاؽ ٞعً ٢داْب أخض ٚقضصت ايعٛر٠
يًٓ ، ّٛعز ٠طضقات أخض ٣ػاًٖتٗا ست ٢أتاْٞ
فٛتٗا املضتعؿ ايبان ٞتُضرر ،
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أؾتح ٜا َقطؿ ٢أصدٛى !

ايزصد ١ايغارع..١
ايعؾل :
ٜٚعين ؾضط اؿبٚ ،نجضت٘ٚ ،عُذِب احملبٖٛٚ ،
سب كتًط بايؾٗ.. ٠ٛ
عٓزَا تغُ ٛعاطؿتٗا تٓغ ٢نٌ ؽ... ٤ٞ

" أصدٛىٔ أبٛؼ اٜزى ٜا أملا اؿكَ ٞقطؿ" !! ٢

-

بعزَا قايتٗا َض ٖٞٚ ٙٚتبه ٞبٛدع دعٌ قًيب
ٜعتقض ٙا٭مل يزصد ١أْين مل أعتطع إدابتٗا  ،دٌُ
َا ؾعًت٘ أْين أغًكت اهلاتـ ٚصننت م ٛخظْ١
َ٬بغ، ٞ
اصتزٜت أ ٍٚؽٚ ٤ٞقعت عً ٘ٝعٝين ثِ عزٚت خاصز
املٓظٍ ر ٕٚإٔ أخرب أسز ٚدٗيت نٌ َا أؾهض ب٘
سايٝاُ َاسا وزخ َع٘ ؟!
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أٚقؿت عٝاص ٠أدضٚ ٙأخربت ايغا٥ل ٚدٗيت
بهًُات َكتنبٚ ١أْا يف ًَهٛت آخض ،
عكً ٞقز رَر نٌ ايغٓٝاصٖٜٛات ا٭ع ٤ٛيف
ايٛدٛر ٚقشؾِٗ م ٛدغز ٟرؾعٚ ١اسز! ٠
ؽعضت بكزَ ٞتضتعؿ ٚقًيب ٜعزٚا يف عبام
يًضنض اؿض بغضع ١مخغُا ٌَٝ ١٥يف ايزقٝك١
 ،بُٓٝا تكًقت َعزتٚ ٞأيتؿت أَعا ٞ٥س ٍٛبعنٗا
ايبعض بٛدع مل أخترب َٔ ٙقبٌ ! أَا عٔ ؽعٛصٟ
بايػجٝإ َٔ أثض اـٛف املضم ٞعً ٘ٝؾشزخ ٫ٚ
سضز !
رقا٥ل مل أعضف نٝـ َضت عًٚ ٞيهين ئ أْغٗا
َُٗا سٝٝت ٚ ،فًت يبٝت خاييت ٚفعزت ايزصز ٚأْا
أػاٌٖ ص ١ٜ٩ؽكت٘ ٚنأْٗا ؽًَ ٤ٞع، ٕٛ
طضقت ايباب ؾؿتشت ي ٞخاييت بابتغاَتٗا املعتار٠
ٚاعتكبًتين عؿا ٠ٚأنرب مما دعًين أتعذب ،
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ٚقؿت أَاَٗا  ٫أرصَ ٟا أقٛي٘  ،أفابٗا ايشٖ ٍٛيعز٠
ثٛاْ َٔ ٞػُزٚ ، ٟيهين مل أعتطع ؼٌُ قًكٞ
أنجض َٔ سيو ،
ٚقبٌ إٔ أتغا ٍ٤عٓ٘ خضدت َض ٙٚؼزدين بعٗٝٓٝا
ؾابتًعت غقيت ٚتضنتٗا تضسب بٚ ٞتُُجٌ رٚصٖا
عضؾٚ ١ٝنأْٗا مل تٓتشب عً ٢اهلاتـ َٓش رقا٥ل ،
أخشتين َٔ ٜز ٟم ٛغضؾتٗا ٚيهين أٚقؿتٗا قبٌ إٔ
تُػًل باب ايػضؾْٚ ١ارٜت خاييت اُخربٖا ،
-

َٔ ؾنًو ٜا خايت ٛقٛي ٞملاَا أْٖٓ ٞا َع َضٙٚ
٭َْ ٞا قٛيتًٗاـ

عاتبتين خاييت ٚراؾعت َض ٙٚعين ثِ أغًكت باب
ايػضؾٚ ١اْؿذضت يف ايبهاَ ٤ض ٠أخض ٣مما دعًين
اُفاب باؾٓ ٕٛايهً، ٞ
ساٚيت إٔ أخؿض فٛت ٞبكزص َا أعتطٝع ،
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-

َضَ ٙٚا ػٓٓٝؿ قٛيَ ًٞٝقطؿَ ٢اي٘ أْا
نٓت ُٖٛت ط ٍٛايطضٜل

دؿؿت رَٛعٗا عضٜعاً ٚبزأت تتهًِ بغضع١
غضٜبٚ ١أماؾت يف سزٜجٗا نًُات اعتشاصات
نجريٚ ٠عط ؽٗكتٗا ،
مل أيتكط َٔ ٖش ٙا٫قٛاٍ ع ٣ٛمجًٚ ١اسز" ٠
َقطؿ ٢بٝتعاط ٞكزصات ! "
اسغاعٚ ٞقتٗا أؽب٘ بؾعٛص اَضأ ٠تعٝؿ يف
فاٌٖ أؾضٜكٝا ثِ اْتكًت سزٜجاُ يًكطب اؾٓٛبٞ
ٚعاٜؾت أ ٍٚتغاقط يًذًٝز عً ٢صأعٗا !!
تٛقـ عكً ٞعٔ ايتؿهري ٚنٌ َا خضز َٔ ؾُٞ
ٚأْا أَغو بهتؿٗٝا أٖظٖا ٚأصرر ،
-

ي ٘ٝٝٝٝعٌُ نزا !!

أدابتين  ٖٞٚؽؿض صأعٗا ،
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َا أعضؾؿ بزأٖا ي ٘ٝيهٔ أعضف صدع يٗٝا ي٘ٝ
!!

-

َؿادأ ٠نجري ٠مل ٜغتٛعبٗا عكً ٞبعز  ،اصمتٝت
أدًػ عً ٢ايؿضاـ َٔ خًؿ ٞأيتكط بنعاً َٔ
أْؿاع ٞيًشعات ثِ أَغهت بٝز َضٚ ٙٚبإفضاص
ؽزٜز قضصت إٔ أعضف نٌ َا تعًُ٘ ،
-

ؾُٗٝين نٌ ساد٘ بغضع٘  ،ثِ صؾعت عبابيت
بتأنٝز
-

 َٔٚا٭ٜ ٍٚا َضٙٚ

دًغت أَاَٚ ٞبقٛت َرترر أخربتين ،
 اَباصح بايً ٌٝبعز َز ٙملا صدعٓا َٔ عٓزنِيكٝت سز بٝدبط عً ٢ايباب  ،أعتٓٝت َقطؿ٢
ٜؿتح َا ؾتشؿ  ،صٚستً٘ أٚمت٘ َا يكتٛـ
أعتػضبت اْ٘ خضز َٔ غري َا أسػ ٚدضٜت أؾتح
ايباب يكٝت٘ عُض فاسب٘ ،
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أٚقؿتٗا ٭خربٖا أْين تًكٝت أتقا َ٘ٓ ٫ايً١ًٝ
املامٚ ١ٝتضى ي ٞصعاي ١٭تقٌ ب٘ ٚيهين ْغٝتُٗا
عٓزَا ؼزثت َعٗا ،
تٝكٓت أْ٘ نإ ٜضٜز إخباص ٟمبا قايت٘ َض ٙٚيًت،ٛ
طًبت َٓٗا إٔ تُهٌُ َا سزخ اعتهًُت سزٜجٗا
،
 نإ ٚؽ٘ أفؿض ٚؽهً٘ َتٛتض دزاً ٖٛٚبٝغأيين عٔ َقطؿ ٢صدع  ، ٤٫ ٫ٚقًكت َٔ
تقضؾات٘ ايػضٜبٚ ١قٛيتً٘ أْ٘ َؿ َٛدٛر ،
سغٝت اْ٘ عاٚط ٜكٛي ٞساد٘ بػ َرترر  ،اتضدٝت٘
ٜطُين عًَ ٢قطؿ ٢ؾقزَين فزَ ١عُض، ٟ
تٛقؿت َض ٙٚعٔ اؿزٜح بزَٛع  ٫تتٛقـ ٚقز عار
سظْٗا بنضٚ ٙٚيهٔ ٖش ٙاملض ٠ناْت رَٛع ْزّ
عً ٢ؽَ ٤ٞا !!
-

نًُٜ ٞا َض ٙٚأصدٛىٔ
ٖهشا ؽذعتٗا يتغتُض ،
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ظًت تضرر أْا ايغبب يٛقت يٝػ بكً ٌٝستْٗ ٢ضتٗا
ؾأنًُت بؾٗكات َتتاي، ٘ٝ
 عُض قاي ٞأْ٘ بزأ ٜتعاط ٢كزصات َٔ ؽٗضتكضٜباً ساَ ٍٚعا ٙنتري ٚعضم٘ عً ٢رنتٛص
ْؿغٚ ٞايزنتٛص را ْقح عُض ٜٛر ٜ٘يزنتٛص
فزٜك٘ فاسب َقش ١يع٬ز اإلرَإ ٚطُٓ٘ إٕ
املٛمٛع بغٝط خقٛفا اْ٘ َؿ بكاي٘ َز ٙنبريٙ
 ،ؿز ا ٍٚاَباصح َ ّٜٛا نٓا عٓزنِ ..
تٛقؿت َض ٙٚػؿـ رَٛعٗا عضٜعاً سني رخًت
خاييت ايػضؾ ١ؽربْ ٞإٔ أَ ٫ ٞتضٜز َين ايتأخري ،
ثِ أصتغِ عًٚ ٢دٗٗا ايكًل سني صأت ٖ٦ٝتٓا
اؿظ، ١ٜٓ
ساٚيٓا طُأْتٗا ببعض ايهًُات ٚطًبت َٓٗا َضٙٚ
إٔ ؼنض يٓا ؽ٦ٝا َٔ ايطعاّ ٚبعض املؾضٚبات
ايغاخٓ، ١
خضدت خاييت ٚتضنتٓا ؾأنًُت َض ٙٚعاد ً٬قبٌ
عٛرتٗا ،
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  ّٜٛاـطٛب ١داي٘ عُض ٚٚرا ٙاملقشٚ ١ؾنٌٖٓاى َٔ ايقبح بزص ٟؿز بعز ايعقض ٚعُض أنز
ي ٞأْ٘ نإ َتذاٚب دزاً ٚعاٚط ٜتعاجل
ٚايزنتٛص قاي٘ اْ٘ َؿ قتاز ا ٫دًغ٘ ٚاسز ٠اٚ
اثٓني ي ٖٛ ٛعاٚط ٚإ املٛمٛع بغٝط ،
يهٔ ايً ٞسقٌ اَباصح خً ٢عُض ه ٞوهٞ
يٚ ٞواٜ ٍٚتٛافٌ َعان ٞاْ٘ نًُ٘ يف
ايتًٝؿ ٕٛيكاَ ٙتٓضؾظ دزا ٚبٝظعكً٘ ٚملا عأي٘ أْت
أخزت كزصات تاْ ٞقاي٘ أ، ٙ
تٛقؿت َضٚ ٙٚظًت تضرر َض ٠أخض " ٣أْا ايغبب  ،أْا
ايغبب "
َاطاٍ ٖٓاى ا٭عٖ ! ٤ٛهشا نإ ؽعٛص، ٟ
تعذًتٗا قبٌ عٛر ٠خاييت ٚيهٓٗا مل تتذاٚب َعٞ
ٚنأْٗا خا٥ؿَ ١ين !!
تٛعًت يتهٌُ ؾرتررت نجرياً ٚبعز ٚقت َٔ
اإلؿاح فاصستين مبا دعٌ املعبز ٜغكط ؾٛم صأعٞ
،
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يكز ؾكزت أخض أٌَ ي ٞإٔ أعٛر أْا  ٖٛٚؾظ ٤بغٝط
مما عاٜؾٓا ٙعٜٛاً  ،ؼطُت ٚمل ٜعز يف قًيب سص٠
فػري ٠س!! ١ٝ
يكز أخربتين  ٚيٝتين مل أتضداٖا ٚيٝتٗا مل تغتُع
إي ، ٞيكز ثبت ي ٞبايتذضب ١ايكاع ١ٝإٔ اؾٌٗ بأَٛص
خؿ ١ٝبؿعٌ ايكزص أؾنٌ َٔ ايعًِ بٗا ٚإٔ أتشٚم
ٖشا ايٛدع ايشُٜ ٫ ٟشتٌُ ،
ٜا أهل ٞأنار اُدٔ ٚأْا أؽ ٌٝإٔ َقطؿ ٢صأٖ ٣شا
ايكشص ًُٜػ دغز ٟؼت تٗزٜز ايغ٬ح ٚتضنين
ٚسٖب ؟!
يكز نٓت مش ١ٝ٭بٓ ١خاييت ٚأخٗٝا !!
ؾكزت أخض سص ٠تعكٌ ٚأْا أفضخ بٗا ،
 َغتكبً ٞنإ ٖٝنٝع بغببو ٚ ،أخٛى ؽاؾ٘بٝشاٜ ٍٚػتقبين ٚعابين َٚؾَٚ ٞؿ بػ نزا را
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ؾنٌ عٓني ٜعاًَين َعاًَ ١ايه٬ب ٚيف ا٭خض
بهٌ غبا ٤عًُتً٘ ْؿغٚ ٞأْا ؾانض ٙأْ٘ بٝشبين
أتاص ٜ٘ؾانضْ ٞعاٖض، ٙ
اْتؾًت سكٝبيت بػنبٕ ٜهار وضقُين ٚأْا أبهٞ
َجٌ اجملٓ ١ْٛاييت ؾكزت عكًٗا  ،ساٚيت َضٙٚ
إٜكايف ٚيهين أبعزت ٜزٖا عين ٚاْطًكت خاصز
املٓظٍ َتذاًٖ ١تغا٫٩ت خاييت عُا سزخ ،
مل تغتٛعب ؽٛاصع املز ١ٜٓسظْٚ ٞمعؿٞ
ٚاسغاع ٞبايعًِ ايؾزٜز  ،يكز رؾعت مثٔ أخطا٤
ؾعًتٗا ٚست ٢اييت مل أؾعًٗا رؾعت مثٓٗا غايٝاً !
مل أعز أصٜز ايقضاخ  ٫ٚست ٢ايبها ، ٤ؾُضاص٠
سًكٜ ٫ ٞناٖٗٝا أمل ٜٛ ٫ ،دز أداب٘ يف ٖشا
ايعامل عٔ عبب َا وزخ ي، ٞ
ؽعضت بايػنب ٜأنٌ دغز ٟبز ٕٚصمح١
ٚيًعذب ؽعٛص ٟباْ٫تكاّ أختؿ َٔ ٢نجض٠
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اسغاع ٞبٛدع ٖشا ايعًِ ايش ٟعاٜؾت٘ ٚ ،يهين
قضصت إٔ أنؾـ دظ َٔ ٤اؿكٝك ١اييت أخؿتٗا عٓ٘
أخت٘ ايػاي ١ٝست ٢تعٌ ٖ ٞايٓك ١ٝايطاٖضٚ ٠نٌ
َا دض ٣ي ٞبغببٗا !
عزت أرصاد ٞم ٛؽكت٘ ٚطضقتٗا بٝز َضتعؾ، ١
يكز ظٓٓت أْين ق ١ٜٛملٛادٗت٘ ٚ ،يهٔ خاب ظين
ا٭ٕ !!
ْارٜت٘ ٚنغض ٠قًيب ؽضز َع نٌ سضف َٔ
سضٚف أمس٘ اييت نٓت أعؾكٗا َٜٛاً ،
ؿعات ٚؾكزت ا٭ٌَ إٔ هٝبين ٚيهين سني قضصت
ايضدٛع ؾتح ي ٞباب٘ ْ ،عضت بزاخٌ ايؾك١
ؾتغاصعت ْبنات قًيب اـا ٔ٥يشنضاٖا!،
ٚقـ أَآََ ٞؾز ٙثِ أَغو بٝزٜٓ ٖٛٚ ٟعض
يٮعً ٢بامطضاب يٝزخًين ٜ ٖٛٚػًل ايباب خًؿ٘
بٗز ٤ٚستٜ ٫ ٢غُعٓا أسز ،
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عشبتُ ٜز ٟاييت َاطاٍ وتنٓٗا باْؿعاٍ ٚأْا أساٍٚ
إٔ أْعِ أْؿاع ٞايٖ٬ج ، ١سغٓاً ا٭ٕ اُ٫سغ ْعضات٘
املتشغض! ٠
قضُٚ ٙمل ٜغتطع إطاي ١ايٓعض يعٝين ٖٛ ،
مضٖ بَ َ
يكز ُ
ٜعًِ دٝزاً أْ٘ ؽً ٢عين ٚخشيين ٚيهٓ٘ ٜ ٫عًِ
أْين أعضف َا سزخ ،
يشيو هب عً ٞإٔ أؽً ٢عٔ يطـٔ ايظا٥ز
َٚضاعات ٞملؾاعض أسز ٚأقك عًَ ٘ٝا سزخ
تؿق، ً٬ٝ
ؽذعت ْؿغ ٞبايك...ٍٛ
" ٖٝا بٓا لضح بعض ا٭ؽدال ايش ٜٔعببٛا يٓا
املعاْا" ٠
اْتعضت٘ ؿعات يٝغأيين عٔ عبب فٚ ٞ٦ٝيهين
أعتكز ا٭ٕ أْ٘ َجًٜ ٫ ٞغتطٝع اؿزٜح أٚ
با٭سض ٫ ٣هز ؽ٦ٝاً ُٜكاٍ !
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اْتظعت ْؿغاَ َٔ أعُام قًيب املهغٛص ٚقًت ي٘ ،
 َض ٙٚقايتً ٞعً ٢نٌ ساد٘صؾع ٚدٗ٘ بشٖٜٛ ٖٛٚ ٍٛافٌ تأًَ ٞعزقتني
َتغعتإ َٔ املؿادأ ، ٠يكز دضست٘ أعتطٝع
ايؾعٛص بشيو  ،مل أباي ٞؾُضس٘ نُا مل ٜهرتخ
أسزاً ي، ٞ
أنًُت رَ ٕٚضاٚغ، ١
 ايبين أرّ ايكشص ايً ٞعٝبت٘ ٜعٝؾين نابٛؼؿز ا٭ٕ َؿ عاصؾ٘ أؾٛم َٓ٘ ٜ ،بك ٢أبٔ عِ دٛط
أختو ايعظٜظ ،
تٛقؿت عٔ عضر باق ٞايكق ١عٓزَا ؽعضت عضاص٠
دغز ٙتعًٚ ٛنأْٚ ٞقؿت أَاّ ْريإ عتشضقين ا٭ٕ
!
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أقرتب َين ٚأَغو َعقُ ٞبك ٠ٛدعًت دغزٟ
ٜضػـ  ،اْتؿاخ ع َٔ ٘ٝٓٝايػنب ٚاصتعاؽ٘
دغزٜٓ ٫ ٙبأ غري أبزاً ،
مل ىضز َٔ ؾُ٘ ع ٣ٛنًُٚ ١اسز ٠قاهلا ٖٛٚ
ٜقو أعٓاْ٘ ،
-

نًُٞ

ٜا أهل ٞنٝـ أنٌُ ٖهشا ْ ،عضت يع٘ٝٓٝ
بضدا ٤إلعؿا َٔ ٞ٥عضر َا سزخ ٚيهٓ٘ أعار قٛهلا
ٜ ٖٛٚقضخ يف ٚدٗ: ٞ
-

نًًًًُٞ

تأٖٚت َٔ مػط نؿ٘ عًَ ٢عقُٚ ٞيهين مل
أعتطع غري إٔ اُنٌُ بقٛت ٜضػـ خٛؾاً ،
 دٛط أختو نإ َضتبط بٗٝا ٚاسٓا يفاؾاَعٚ ١اؿٛٝإ ابٔ عُ٘ نإ ٜتعضض ي ٞيف
نٌ َهإ ٚنٌ اَا اؽتهٜ ً٘ٝكٛيٖ ٞدً٘ٝ
ٜبعز عٓو سامض ،

175

ٚ ّٜٛايتاْ ٞا٫ق ٘ٝبٝطاصرْ ٞيف نٌ َهإ
أصٚس٘  ،قٛيت ملض ٙٚأْ ٞأقٛيو صؾنت ٚاتضدتين ٭ْو
ي ٛعضؾت ٖتعٌُ َؾهً٘ نبريٚ ٙممهٔ َا
تٛؾكؿ عً ٢دٛطٖا َٔ سبٝبٗا ،
أملتين ٜزٚ ٟمل أعتطع ايتشٌُ أنجض َٔ سيو
ؾٓعضت م ٛنؿ٘ قا: ١ً٥
-

عٝب إٜز َٔ ٟؾنًو

صعؾ٘ ٜز ٙدعًت قًيب ٜإٔ بزاخًٜ ، ٞا أهلَ ٞاسا
ؾعًت ب٘  ،نٝـ ؾهضت بإٖ َ٘٬ٜهشا ؟!
مل ٜرتى ٜز ٟبٌ خؿـ قبنت٘ ثِ قارْ ٞمٛ
ا٭صٜهٚ ١أدًغين ظٛاصٚ ٙببش ١خضدت َٔ ؾُ٘
قتًتين قاٍ ي، ٞ
-

نًُٜ ٞا أملا أصدٛىٔ  ،أْا قتاز أعضف نٌ
ساد٘

تضررت يًشعات ٚتغًٌ ايضعب راخٌ فزصٚ ٟأْا
أتغاَ ، ٍ٤اسا عٝؿعٌ عٓزَا ٜعضف نٌ ؽ ٤ٞ؟!
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ؽذعين ٭مت َا بزأت٘ ؾشاٚيت ؽؿٝـ سز ٠سزٜجٞ
:
 يف  ّٜٛناْٛا َتداْكني  ٖٞٚقايتً ٞاْٗا َؿٖتٝذ ٞاؾاَع ١اي ّٛٝرا  ،رخًت املزصز َٔ أ ٍٚايّٛٝ
ٚكضدتؿ َٓ٘ بغبب ايظؾت را  ،قبٌ احملامض٠
ا٭خري ٠يكٝت٘ دا ٟعًٝا ٚبٝكٛي ٞإٔ َض ٙٚدت
اؾاَع ١تؾٛف ٚاٚ ٌ٥اِْٗ أؽٓكٛا عٛا  ٖٞٚأغُ٢
ى
عًٗٝا ٚأسٓا َؿ عاصؾني ْتقضف تعاي ٞأصدٔ ٛ
أؿكٗٝا ،
أْتؿض دغز ٙظٛاصٚ ٟأصتعز دغز ٟهلشٙ
ايشنض ٣ايًعٚ ١ٓٝيهين أغُنت عٝين ٚأنًُت ،
 صٚست َايتكتؿ سز أيتؿت عؾإ أؽتُ٘أؽبطت يف إٜز ٙؾٛقعت َٓٗا أطاط ٙؾٗٝا عا ٌ٥أبٝض
 ،يكٝت٘ بٝبقً ٞبػٝغ ٚبٝكٛيٜ ٞا غب ٘ٝعًُيت
إ ٜ٘أتضعبت َٓ٘ ٚملا قضصت أدضَ ٟغهين َٔ إٜزٟ
ٚقضب َين ٚصوت٘ ناْت غضٜبٚ ١ؽٓل عضؾت اْ٘
ٚاخز قضف َٔ ايً ٞبٝاخزٚ ٙٚاْ٘ َؿ يف ٚع٘ٝ
يكٝت٘ طًع َط َٔ ٙٛدٝب٘ ٚقاي ٞي ٛؾتشيت بٛقو
ٖتُٛت ٞيف ثٛاْ، ٞ
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مل أعتطع أْا انٌُ أنجض َٔ سيو  ،قُت َٔ
فًغٚ ٞابتعزت ٚأْؿاع ٞتهار ؽٓكين َٔ
عضعتٗا  ،صؾعت نؿ ٞأصؾـ ب٘ عًٚ ٢دٗٞ
يُٓٝشين بعض اهلٛا ٤قبٌ إٔ أٖ َٔ ٣ٛاْٝٗ٫اص ،
ٚدزت٘ خًؿٚ ٞأْؿاع٘ اؿاص ٠املتتاي ١ٝتًؿح صقبيت ،
مسعت اطرصار صٜك٘ ٚنأْ٘ هاٖز يٝتهًِ ٚأخري ًا
أعتطاع إٔ ٜغأيين ،
-

َا قٛيتًٝؿ ي ٘ٝايً ٞسقٌ را

أيتؿت مٚ ٙٛأْا أط ٌٜرَٛع ٞاملُٓٗضٚ ٠أْعض يٛدٗ٘
ايؾاسب ؽشٛب املٛت، ٢
 َض ٙٚأتضدتين َا أقٛيهؿ ٚ ،أْا خؿت عًٝوتكتً٘ َٚغتكبًو ٜنٝع بغبيب ٜا َقطؿ٢
متٓٝت ي ٛاصمتٝت يف أسناْ٘ ٚ ،يهٓ٘ أيتؿت مٛ
:٬
غضؾت٘ قاً ٥
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ًٖبػ ٚأد ٞأٚفًو

أَا عٓ٘ ؾٝؿنٌ قتٌ ْؿغ٘ َٔ أدٌ اؿب....

اعتزصت يف ؾضاؽ ٞعً ٢داْب أخض ٚقضصت ايعٛر٠
يًٓ ، ّٛعز ٠طضقات أخض ٣ػاًٖتٗا ست ٢أتاْٞ
فٛتٗا املضتعؿ ايبان ٞتُضرر ،
-

أؾتح ٜا َقطؿ ٢أصدٛى !

اْكطعت أْؿاعٚ ٞتكًقت َعزت ٞبأمل َٔ فٛتٗا
ايش ٟميٮ ٙاؿظٕ ٚاٯع، ٞ
اْطًكت م ٛايباب اؾتش٘ عضٜعاً  ،هلـ قًيب عًٗٝا
ٚعً ٢صٜ٩تٗا بٗش ٙاهل ١٦ٝاملظص ، ١ٜؽعضت عضن١
يف ؽك ١أب ، ٞؾأَغهت ٜزٖا ٚٚؾٓا راخٌ ايؾك١
بعزَا ْعضت يٮعًٚ ٢تأنزت إ  ٫أسز مسع
فٛتٗا ،
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دشبت نؿٗا َٔ ٜز ٟعز ٠ؾدؿنتُ بقضٟ
َعتشصاً بقُت عً ٢ملغٗا  ،ؽعضت بشبشبات تٛتض
ؽضز َٔ دغزٖا ْ ،عضت يعٗٝٓٝا ناْت َجٌ
ايبشض اهلا٥ر با٭َٛاز ايعات، ١ٝ
مل أعتطٝع إطاي ١ايٓعض إيٗٝا ؾتأًَٗا ي ٞبٗشا ايػنب
دعًين أؽعض عكاصت ٞأَاَٗا َ ،كابًتٗا يف ٖشا
ايتٛقٝت بعزَا تأنزت أْ ٞصدٌ خبٝح ٚرْ٧
دعًت قزَ ٞتضتعؾإ بعذظ مل اختربً َٜٛ ٙا ،
مل أدض ٩ست ٢عً ٢ع٪هلا َا ايش ٟدا ٤بٗا ا٭ٕ ؟! أٚ
َاسا تضٜز ؟!
راص عكً ٞببعض ا٭عباب  َٔٚأُٖٗا صعاييت اييت
أصعًتٗا هلا  ّٜٛاـطبٚ ، ١يهين
مل أتٛقع أبزاً نض ٠ايٓاص اييت قشؾتٗا يف ٚدٗ ٞعٓزَا
قايت ،
-
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َض ٙٚقايتً ٞعً ٢نٌ ساد٘

ٜا أهل ٞيكز اصرتين اخيت قتٚ ً٬ٝأْتٗ ٢ا٭َض  ،ئ
اعتطٝع ايٓعض يف ٚد٘ أملا إىل إ ٜأتٝين املٛت
يٝدًقين َٔ سيٖٛٚ ٞاْ، ٞ
ؽعضت بأمل ٜكطع أَعا ٞ٥بٓقٌ سار  ،صؾعت ٚدٗٞ
اْعض إيٗٝا ؾأَتز ا٭مل ؾُٝع أطضايف ،
ٚنأْٗا تغتًش بتعشٜيب ٚتتؿٓٔ ؾ ٖٞٚ ٘ٝؽربْٞ
أْين  ٫اْتُ ٢ؾٓػ ايضداٍ ٚتضنتٗا بني ٜز ٟس٥ب
دعًٗا تعٝؿ نابٛعاً مل تغتٝكغ َٓ٘ بعز !
ٚيف خنِ فضاع ٞايزاخًٚ ٞعشاب مُري ٟايشٟ
ٜإٔ بزاخًٜ ٫ٚ ٞرتى ي ٞفا ً٫ست ٢اتٓؿػ ٚقعت
ايقاعك ١ؾٛم صأع، ٞ
يكز اخربتين إٔ اجملضّ ايٛمٝع ايش ٟأعتشٌ دغزٖا
ؼت َضأَ ٟين َٚغُع ٖ َٔ ٛعا ١ً٥طٚز أخيت!!
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يكز اٚقزت ْاصٖا يف دغزٚ ٟتضنتين أسرتم ٚاْا
اتشنض يكاَ ٞ٥ع٘ ٖٚ ٛعاً٥ت٘ ايهضمي ، ١مل
أعتطع ؽ ٌٝنٝـ هلشا ايكشص َٛادٗيت
ٚا٫بتغاَ ١تعًٚ ٛدٗ٘ بعزَا ؾعً٘ بؿتات ٞ؟!
نٌ َا اصٜز ٙا٭ٕ اْا أؽشش طاقيت ٚنٌ َا أمحً٘
َٔ ْريإ تؾتعٌ راخٌ فزص ٟ٭سضق٘ بٗا ٚادعً٘
صَاراً أقشؾ٘ يف اهلٛا ٤بعزَا أدعً٘ ٜرتداْٞ
٭صمح٘ ٚئ اؾعٌ نٌ سيو إ ٫أَاَٗا ٖ ،هشا
أعتطٝع َٛافً ١اؿٝاَ ٠ض ٠اخض!٣
أَغهت نؿٗا بك ٠ٛبكزص َا أثكًين َٔ اهلّٛ
ٚنأْين أتؾبح بٗا قبٌ إٔ أغضم يف ظٓٚ ْٞٛاٖزّ
نٌ َعتكزاتَٚ ٞبارٚ ٨أٖ ٣ٛفضٜع اْ٫تكاّ ،
ٚٚقتٗا ئ اْتكِ َٔ ٖشا ايٓذػ ؾكط بٌ ئ اتضى ؾضراً
يف ٖش ٙايعا ١ً٥سٜ ٞضطم ،
تضررت أملا إ تهٌُ َا سزخ بعزَا ؽعضت
باصتعاؽ َٔ ٞايػنب  ،فضخت بٗا ؾاختض دغزٖا
ٚيهٓٗا صمدت يٚ ٞأنًُت ،
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َا مسعت٘ َٓٗا نجرياً دزاً عً ، ٞمل ٜعز ب ٞق٠ٛ
عً ٢ا٫ستُاٍ  ،ست ٢أخيت َتٛصط ١با٭َض!
طًبت َين إ اتضى َعقُٗا ٚنأْٗا ؽعضت بآَٞ٫
ٚمل تتشًُٗا  ،ساٚيت إٔ اتضنٗا ٚيهين مل اعتطع ،
ْعِ مل أمتهٔ َٔ إؾ٬ت نؿٗا َٔ ٜز ٟؾٗهشا
اؽعض اْٗا َع ٞتؾاطضْ ٞاسظاْٚٚ ٞدع، ٞ
تضدٝتٗا يتهٌُ ٚيهين ْزَت أْين أفضٜت
َعضؾ ١نٌ ؽ ، ٤ٞانرب فزَ ١تعضمت هلا
بعزَا عًُت بإٔ أملا َعً ٖٞ ١َٛفزَيت يف
ؽكٝكيت!
ناْت تعضف نٌ ؽ َٔ ٤ٞايبزاٚ ١ٜمل ؽربْٞ
خٛؾاً عًْ ٢ؿغٗا ٚعً ٢سبٝبٗا  ،ؽعضت بايزٚاص
ايؾزٜز ٚ ،إسغاع ٞبايػجٝإ مل ٜعز ُٜشتٌُ ،
ٚقضاص ٟايٛسٝز هب إٔ أقتك َِٓٗ مجٝعا ٚاٚهلِ
َض! ٙٚ
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تٛقؿت املا عٔ ايهٚ ّ٬تٛقـ قًيب عٔ ايٓبض ٜا
أهل ٫ ٞأعتطٝع ايتشٌُ أنجض َٔ سيو  ،ؽهضت
اهلل أْٗا مل تغتطع ٖ ٞا٫خض ٣املٛافً، ١
ٚقؿت ٚدغزٖا ٜضػـ َٔ ايٛدع  ،قُت َٔ
َهاْ ٞاسٖب خًؿٗا ٚنٌ دغزٜٓ ٟتؿض وجين
إ استنٓٗا ٚأؽعضٖا با٭َإ ايش ٟمل تؾعض ب٘ َٔ
قبٌ ،
امطضبت اْؿاع ٞسني صاٜتٗا ؼآَ ٍٚع رَٛعٗا َٔ
ايغكٛط  ،متٓٝت ي ٛدعًتٗا تبه ٞست ٢ؽضز َا
يف دٛؾٗا  ،صغبتُ يف ملغٗا بتٛم ؽزٜزٕ ٜكتات عًٞ
،
ساٚيت ايغٝطض ٠عً ٢دغز ٟقزص َا اعتطعت
ست ٢ػٝبين عً ٢ع٪اي، ٞ
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َا قٛيتًٝؿ ي ٘ٝايً ٞسقٌ

أيتؿتت م ٟٛؾت٬قت أعٓٓٝا ؾؾعضت بعُأ ٜكتًين
ببط ، ٤ٞرَٛع عٗٝٓٝا اييت أبعزتٗا عٔ ٚدٗٗا دعًيت
عكُٝاً عً ٫ ً٬ٝرٚا ٤ي! ٞ
ثِ ادابتين بضفاف ١دعًيت أيؿغ اخض اْؿاع، ٞ
 َض ٙٚأتضدتين َا أقٛيهؿ ٚ ،أْا خؿت عًٝوتكتً٘ َٚغتكبًو ٜنٝع بغبيب ٜا َقطؿ٢
يكز تٝكٓت إ َا أؽعض ب٘ ا٭ٕ قً ٌٝعًَ ٢ا اعتشك٘
بايؿعٌ ،
تٛقؿت صعؾات دغز ٟؾأْا  ٫اعتشل ََ٬غتٗا
طٛاٍ سٝات، ٞ
هب إٔ اُسضّ َٓٗا إىل إٔ أَٛت ٚأْا أمتٓ ٢إٔ تٓعض
ي ٞعب ٚ ،هب عً ِٗٝإ ٜؾعضٚا مجٝعا مبعاْتٗا
َٚعاْيت ا٭ٕ ٚإسغاع ٞايبؾع بايعذظ ٚقً ١اؿ، ١ًٝ
أقغِ أْين ئ أَضصٖا ببغاط٘!
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تضنتٗا ٚعزت يػضؾيت خا٥باً بعزَا أخربتٗا أْين
عأٚفًٗا يًُٓظٍ ٚ ،دغزٜٓ ٟتؿض َين نأْ٘
ٜرتداْ ٞإٔ أقرتب َٓٗا ٚأق َٔ ٛسانضتٗا نٌ َا
عاٜؾت٘ ٚيهين ػاًٖت٘ ٚقضصت َعاقبت٘ ٚسضَاْ٘
َٔ فضر ايكضب َٓٗا!
اصتزٜت َ٬بغٚ ٞعكًٜ ٞزٚص يف رٚا٥ض أخض، ٣
اْتٗٝت ٚصاؾكتٗا يًُٓظٍ ٚ ،دزتٗا تطًب َين
باعتشٝا ٤إ افعز َعٗا  ٕ٫خاييت غامب ١بؾأْ، ٞ
بايؿعٌ فعزت َعاٖا ٚعٓزَا صأٜٓا ٚد٘ ٚايزٜٗا
ٜتً ٕٛبايػنب ٚدزتٗا تٓزؾع يتكـ خًؿ،ٞ
أصتعؿ دغز َٔ ٟقضبٗا ٚاْتؿض راخً ٞبأمل ؾضغِ
نٌ َا سزخ َا طايت ؼتُ ٞب!ٞ
" ٜا اهلَ ٞاسا تؿعًني ب ٞسبٝبيت "
صررتٗا بزاخًٚ ٞأْا أتٓٗز بتعذب َاطايت ؼبين بعز
نٌ َا عضؾت٘ نٝـ هلا إٔ تؿعٌ سيو!
هب إٔ تهضٖين ٚتٓبشْ ٞؾأْا  ٫أعتشل ٖشا اؿب
!
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خضدت َٔ أؾهاص ٟايغٛرا ٤عً ٢تغا٫٩ت طٚز
خاييت ٚعتاب٘ عٔ خضٚدٓا بز ٕٚأسٕ ْٚ ،عضت يٞ
خاييت بػنب  ٖٞٚتُهٌُ باق ٞايؾذاص ،
ٚبضغِ ساييت املظصٚ ١ٜعزّ صغبيت ؿزٜح ا ٟؽدك
عًٚ ٢د٘ ا٫صض مػط عً ٢اعقابٚ ٞساٚيت
تًطٝـ اَٛ٫ص ببعض ايؿهاٖٚ ١املضح ٭بٗٝا ٚبعناً
َٔ ايز ٍ٫عً ٢خاييت ايعظٜظ ٠بعزَا اْؿضرت بٗا
٭دعًٗا تبتعز عٔ أملا ؾأْا أعضؾٗا دٝزاً ٚبضغِ
َٛقؿٗا ايغ ٤ٞػاٖ ٞؾٗ ٞؼبين عً ٢أ ٟساٍ
دًغ ١عضٜع ١أغاطهلا ؾٗٝا نُا نٓت أؾعٌ ٚأْا
فػري قاَت بايػضض ٚأْتٗ ٢اَ٫ض بغ، ّ٬
خضدت َٔ ايػضؾٚ ١خاييت تزَع َٔ اينشو ْعضت
م ٛأملا أطُٗٓ٦ا َٚزرت هلا ٜز ٟ٭ٚرعٗا نُا
ٜؿعٌ نٌ خطٝب ،
عكً ٞنإ وزدين بتششٜض بُٓٝا قًيب اـأ٥
نإ ٜرتاقك َٔ اؿُاؼ يًُغتٗاَ ،زرت ٜزٟ
املضتعؾٚ ١ايباصر ٠مٖٛا ؾرتررت يًشع ١ثِ صمدت
يٮَض ايٛاقع َٚزت ٜزٖا م،ٟٛ
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فاؾشتٗا بكًب ٜضػـ  ٚخضدت َٔ بٝتِٗ صنناً
ٚنإٔ أسز ايٛسٛـ ايرب ٜ٘تضنض خًؿ، ٞ
أَغهت ٖاتؿ٫ ٞتقٌ بعُض ْٚريإ غنيب تؾتعٌ
َض ٠أخض ،٣ؿعات ٚادابين بكًل نعارت٘ ؾطًبت
َٓ٘ َكابًيت يف املكٗ ٢اـال بٓا ٚاغًكت ا٫تقاٍ
ر ٕٚنًُ ١طا٥ز، ٠
صنبت عٝاصتٚ ٞقزتٗا بأعضع َا ميهٔ م ٛاملكٗ٢
 ،سني ٚفًت نإ عُض يف اْتعاص ، ٟدًغت عً٢
املكعز ظٛاصٚ ٙمل اعتطع اؿزٜح  ،اخشت بنع١
اْؿاعاً ٚٚدزت٘ طًب ي ٞقٗٛت، ٞ
ؾتذضعتٗا رؾعٚ ١اسز ٠ثِ قًت ي٘ ،
 يف ٚاسز اساْ ٞأنرت مما تتدَٚ ٌٝؿ ٖٓاّ َٔأْٗاصر ٙؿز َا أْتكِ َٓ٘ ٖتغاعزْ ٫ٚ ٞأؽٛف
غريى ؟!
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ايزصد ١ايغابع...١
ايٓذ:٣ٛ
 ٖٞٚاؿُضق ١أ ٚؽز ٠اؿُظٕ َٔ اؿب...
" أنجض َا ؽؾا .. ٖٞ ٙفُت٘ !
خضدٓا َٔ ؽكت٘ ٚايقُت َُطبل بٓٓٝا مما دعًين
أؽعض باـٛف ايؾزٜز َٓ٘ ٚ ،يهٓين ؾنًت ٖشا
ايقُت ٭ْين بايؿعٌ قز أْٗهين اؿزٜح ٚنُا
ٜبزٚا أْٗه٘ ا٫عتُاع ،
دًغت ظٛاص ٙيف ايغٝاص ٠أْعض إيٚ َٔ ٘ٝقت ٭خض
َتعذب َٔ ١تضنٝظ ٙايؾزٜز ٜٓ ٖٛٚعض أَاَ٘
ٚنأْ٘ ٜ ٫ؾعض بٛدٛرَ ٟع٘ ،
صاٚرتين عز ٠تغا٫٩ت أثاصت ؾنٛي ! ٞيف َاسا
ٜؿهض ا٭ٕ بٗشا ايتزقٝل ؟ ٚاَ ِٖ٫اسا عٝؿعٌ بعز
إٔ عضف اؿكٝك ١ناًَ ١؟!
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ٌٖ أخطأت سني أخربت٘ ؟! ْعضت م ٙٛأتأٌَ
َ٬ق٘ اؿارٚ ٠عٓٝا ٙاييت  ٫ؼٝزإ عِ َٛمعُٗا
ٚنأْ٘ أفبح صد ً٬أيٝا ..
تٛقـ أَاّ املٓظٍ ثِ ْعض م ٟٛيجٛاْ ٞقبٌ إٔ وٝز
بع ٘ٝٓٝيٮَاّ َض ٠أخضٚ ٣نأْ٘ أخطأ سني ت٬قت
أعٓٓٝا  ،تٓشٓح غذٌ تعذبت ي٘ ،
َقطؿ ٞخذ ٍٛصؾعت ساديب رٖؾ ١عٓزَا قاٍ ،
-

أتؿنًٜ ٞا أملا ٚعًُ ًٞٝعً ٢خايتٛ

ٖش ٙايٓرب ٠ايباصر ٠أثبتت ي ٞإٔ َقطؿ ٢تباعز عين
أَٝاٍ ٚئ أعتطٝع ايًشام ب٘ َٜٛاً ،
عًُت ٚقتٗا أْٗا ايبزا ١ٜؾًِ أرؾع ايجُٔ بعز !!
ٚيهين تٛقؿت يًشعَ ١ا ايش ٟهب عً ٞؾعً٘
بعز! أمل ٜهؿَ ٞا رؾعت٘ َكزَاً ؟!
تغًٌ بزاخً ٞؽعٛص َُكٝت بايَ٬باْ .. ٠٫عِ يكز
انتؿٝت يف ايٛقت اؿايٖ َٔ ٞشا ا٭مل  ،هب إٔ
ٜعٌ ظاٖض َا بٓٓٝا عً ٢أنٌُ ٚد٘ ،
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تٛعًت يٓؿغ ٞأ ٫أبه ٞيكز أفبشت ٖؾ١
يزصد ١بزأت أنضٖٗا بايؿعٌ  ،مل أسا ٍٚايٓعض
ػاٖ٘ بٌ مُُت ٜزا ٟبتٛتض ٚأْا أتأًَُٗا قا، ١ً٥
 ٜاصٜت تطًع َعاٜا ٭ْ ٞخضدت َٔ غري أسِْٗٚخًٝت خايت ٛتك ٍٛملاَا يف ايتًٝؿ ٕٛأْ ٞعٓزنِ
...
ؽعض بتٛتض ٟايظا٥ز َٔ سضنت أفابعٚ ٞأْا
أريهُٗا بامطضاب ٚامح ؾغأيين ٌٖ ٚايزتٞ
تظعذين بغبب٘ ؟!
نٝـ ؾُٗٗا عًٖ ٢شا ايٓش ٛايقشٝح !
صؾعت صأع ٞأْعض إي ٘ٝبشٖ ٍٛؾٛدزت٘ ٜبتغِ
قا..٬٥
-

أْا عاصف إٔ خاييت َا بتشبٓٝؿ

ثِ ؾتح باب َكعزٚ ٙأيتـ ػاٖ ٞيٝؿتح باب، ٞ
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ٖطًع َعانٖٚ ٞعبطٗا عؾإ َتنٝكهٝؿ
تاْ، ٞ

فعزْا عٜٛاً ٚسني ريؿٓا يًزاخٌ ٚدزت أبٚ ٞأَٞ
ٜٓعض ٕٚم ٟٛبػنب ؽزٜز  ،تًكاٝ٥اً ٚقؿت خًـ
َقطؿ ٢خا٥ؿ، ١
ؽعضت بضدؿ ١دغز ٙأَاَٚ ٞيهين مل أؾغض عببٗا
ٚ ،قبٌ إٔ ٜتهًِ أب ٞأْطًل َقطؿ ٞػاٖ٘ ٜغًِ
عً ٘ٝعضاص ٠أسضدت أبٚ ٞدعًت٘ ٜبتًع غنب٘
ٜٚغتكبً٘ نُا هب ،
ظٌ ٜنشو َع أب ٞعً ٢عز ٠أخباص ؽك ايضٜام١
َٚا وزخ بٗا ،
بُٓٝا بزأت تظؾض أَ ٞبنٝل دعٌ َقطؿ٢
ٜغتأسٕ ٚايز ٟبا٭خت ٤٬بٗا  ،أَغو ٜزٖا بٛر
ؽزٜز مل تعتار ٙأَ َ٘ٓ ٞثِ قَبٌ دبٗتٗا َعتشصا عٔ
تأخريٚ ٟاْطًكا ا٭ثٓإ م ٛغضؾ ١اعتكباٍ اينٛٝف
،
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دًغت عً ٢أقضب َكعز أػٓب ايٓعض م ٛاب ٞايشٟ
دًػ أَاّ ايتًؿاط َتٓاعٝاً غنب٘ ٚنإٔ ؽ٦ٝا مل
ٜهٔ ،
رقا٥ل قًٚٚ ١ًٝدزت ٚايزت ٞؽضز َٔ ايػضؾ١
بنشه ١فًً ٖٞٚ ١تًهظ ٙيف نتؿ٘ قا، ً٘٥
-

ىٝبو ٜا َقطؿًٖ ٢هتين مشو نؿا١ٜ
ٜا ٚيز قًيب ٚدعين

يكز تعزٜت ايزٖؾ ١مبضاسٌ ْ ،عضت م ٙٛأتغأٍ
َٔ ٖشا ؟!
ٜا أهل ٞعأفاب باؾَٜٓٛ ٕٛاً بغبب ٖشا ايؾدك ،
نٝـ ٜغتطٝع ايتبزٍ ٖهشا ٚنإٔ ٖٓاى طص
ٜنػط عً ٘ٝؾٝتش ٍٛ٭خض ،
إميا َ٘ٓ ٠٤أخربْ ٞبٗا إٔ نٌ ؽ٦ٝاً عًَ ٢ا ٜضاّ  ،مل
أْتعض أؽاصت٘ يكز صأٜت بعٝين ،
تكزّ م ٟٛميز ٜز ٙيٝقاؾشين قبٌ إٔ ٜضسٌ ،
يًشع ١ػُزت ؾضؾع فٛت٘  ٖٛٚوزدين بع، ٘ٝٓٝ
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ُٖؾ ٞأْا بكَ ٢ؿ عاٚط ٙساد٘

-

تؾابهت أٜزٜٓا يًشعات نٓت أمتٓ ٢إٔ تطٍٛ
ايعُض بأنًُ٘  ،صعؾ ١أٜزٜٓا ٚبضٚرتٗا ٚتعضقٗا
تزٍ عً ٢أَض ٚاسز  ٖٛٚإٔ َعاْتٓا بزأت يًت! ٛ
خضز َقطؿ ٢بعز إٔ أيك ٢ايغٚ ّ٬تٛدٗت أْا
يػضؾيت  ،ؿكت ب ٞأََٚ ٞا طايت ابتغاَتٗا تضتغِ
عً ٢ؽؿتٗٝا بؿضس ١عاصَ ٫ ١أعضف َقزصٖا
سكٝك، ١
ٚدزتٗا تغأيين ،
-

ٖا أسهَ ًٞٝبغٛط٘

اصتبهت يجٛاْ ٞؾأْا  ٫أعضف َا أخربٖا ب٘ َقطؿ٢
يتغعز ٖهشا  ،أدابتٗا ٚأْا أعًل َ٬بغ ٞيف
اـظاْ، ١
-

َؿ َقطؿ ٢سهايو ؟َ!
ببٗذ ١غري عار ١ٜقايت ي، ٞ
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ا ٙسهاي ٞبػ نٓت عاٚط ٙأمسع َٓو

متٓٝت أعضف َايش ٟقاي٘ هلا يتغعز ٖهشا ،
ٚيهٔ ٚايز ٟأْكشْ ٞعٓزَا اعتزعاٖا ٭َض َا ،
أغًكت غضؾيت بعز إٔ خضدت أَٚ ٞدًغت عً٢
ؾضاؽ ٞاصادع َا سزخ ايَ ّٛٝعٚ ، ٞدزت أْين
عأنضط يف سظٕ عُٝل ؾكُت َٔ َهاْٚ ٞأتٝت
عاعٛب ٞ٭مٝع بعض ايٛقت ستٜ ٢ػًبين ايٓعاؼ ،
ٚدزت صعاي ١ايٝهرت ْ٘ٝٚعًَٛ ٢قع ، ٞؾتشتٗا
٭ص ٣قتٛاٖا ؾٛدزتٗا َٔ ايؾضن ١اييت قزَت
عً ٢طًب ايٛظٝؿ ١بٗا ،
ىرب ْٞٚأْين سقًتُ عً ٢املٓش ١املكزََٔ ١
ايؾضن ١بايبشح ايش ٟطٚرتِٗ ب٘ ٚاْين عًَٛ ٢عز ًا
َعِٗ فباح غزاً يف ايتاعع، ١
سٖبت يػضؾ ١أَ ٞأخربٖا عُا سزخ ٚعذبت سُٓٝا
أنزت عً ٞإٔ أخرب َقطؿ ٢أ،ً٫ٚ
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قُت مبذاصاتٗا ٚعزت يػضؾيت أؾهض ٌٖ هب عًٞ
إٔ أخرب ٙنُا قايت أَ ٞ؟!
أّ أسٖب يًُٛعز ٚأخرب ٙبعزَا ٜتِ قبٛي ٞ؟!
أّ إٔ اؿكٝك ٖٞ ١أْ٘ ٜ ٫أب٘ ٭َض ٟ؟!
متزرت عً ٢ؾضاؽٚ ٞتشنضت اؽتعاٍ ع٘ٝٓٝ
عٓزَا أخربت٘ أَاّ اؾُٝع إٔ َٛاؾكيت َؾضٚط ١بإٔ
ٜرتنين أعٌُ  ،ابتغُت تًكاٝ٥اً سني ؽعضت
بػريت٘ ٚقتٗا ،
٫ست عًٚ ٢دْٗ ٞعض ٠خبٝج ١ؼجين عً ٢انُاٍ
ا٭َض ؾضمبا ٜأتَٜٛ ٞأً أدعً٘ ٜعرتف ي ٞأْ٘ َاطاٍ
وبين !
عزت بتؿهري ٟأتغأٍ ٌٖ ْغٝت نٌ َا سزخ
ٚأعح ا٭ٕ عٔ ٚع ١ًٝػعً٘ ٜعٛر إي ٞ؟! َا ٖشٙ
ايبٚ ١ٖ٬ايغشاد ١اييت أمحًٗا !
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يكز تضنين َع فضّ سا ٍٚاغتقابٖٚ ٞضب بعزَا
قار ٠تؿهري ٙا٭بً٘ أْين نٓت َع٘ بإصارتٚ ٞيف
اؾاَع!! ١
ؽعضت بضأعٜ ٞؿٛص بايػنب ؾقههت أعٓاْٞ
ٚساٚيت ايتدً ٞعٔ ٖش ٙا٭ؾهاص املُٝت ١٭عتطٝع
إٔ أغؿ، ٛ
مبطُ َٓبٗ ٞاـال عً ٢ايجآَٚ ١قضصت اـًٛر
يًٓ ّٛ٭ؿل مبٝعار ٟايقباسٚ ٞيٝشٖب قًيب َٚع٘
َقطؿ ٢يًذش... ِٝ
اعتٝكعت يف َٛعزٚ ٟدٗظت ْؿغ ٞبإتكإ
ٚخضدت َٔ ايبٝت اتٛد٘ يعٓٛإ ايؾضن ١ايش ٟمل
ٜهٔ بعٝزاً عين مبغاؾ ١بعٝز، ٠
ٚفًت قبٌ َٛعز ٟبعؾض رقا٥ل ٭دز ث٬ث ١ؾتٝات
ٚؽابني هًغَٓ ٕٛتعض ٜٔرٚصِٖ يف ايًكا، ٤
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اعتكبًتين ؾتا ٠بابتغاَٚ ١رٚرٚ ٠طًبت َين ايًشام
بٗا يتز ٕٚبٝاْات، ٞ
تتبعتٗا يػضؾ ١داْب ١ٝؾذًغتين عًَ ٢كعز اَاّ
ايطاٚيٚ ١تضنتين تغتأسٕ يبنع رقا٥ل َعًً ١اْٗا
عتأت ٞبأٚصام خاف ١ي! ٞ
مل أؾِٗ ؼزٜزاً َا ٖٖ ٞش ٙاٚ٫صام اـافٚ ١ملاسا ؟!
ٚيهٔ سزع ٞمل ٜغعؿين ٭صنض خاصداً قبٌ إٔ
أدزٜ ٙكـ أَاَ ٞخًـ ايطاٚي ١وزدين بٓؿػ
ايٓعض ٠ايٛقش ١اييت تؾعضْ ٞبايتكظط ،
ؽعضتُ بايضعب ٜزب أٚفايًٜ ٖٛٚ ٞتـ سٍٛ
ايطاٚي ١يٝكرتب َين  ،اْتؿنت ٚاقؿٚ ١اْا أتٛد٘
م ٛايباب بغضع ١ؾا٥كٚ ١يهٔ يغ ٤ٛسع ٞعبكين
ٚٚقـ أَاَٜ ٞكبض ٜز، ٟ
تعاٖضت بايك ٠ٛأَاَ٘ بضغِ ٖؾاؽيت َٔ ايزاخٌ
ٚيهٔ نُا ٜكاٍ إٔ أؾنٌ ٚع ١ًٝيًزؾاع عٔ
ايٓؿػ ٖ ٞاهلذ، ّٛ
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ٚبايؿعٌ ْؿشت ٖش ٙاملكٛي ١باؿضف  ،أطًكت عٌٝ
َٔ ايغباب ٖٚذُت عً ٘ٝبأظاؾضَ ٟجٌ ايكطط ٖٛٚ
وا ٍٚاَ٫غاى بٚ ٞايغٝطض ٠عً ٞستٜ ٫ ٢غُعين
َٔ يف اـاصز ،
أعتُض عًٖ ٢شا اؿاٍ ست ٢بزأ ٜؿكز ايغٝطض٠
عً ٢سضنات ٞاْ٫ؿعاي ١ٝؾُا نإ َٓ٘ ا ٫إٔ
أخضز إبض َٔ ٠دٝب عضٚاي٘ ٚسكٓين بٗا يف صقبيت
ؿعات َضت عًٚ ٞأْا أتضْح ٚمل أؽعض بؾ ٤ٞبعزٖا
!
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ٚأنجض َا ىؾا ٖٛ ٙسزٜجُٗا ....
أخشت بنع ١اْؿاعاً ٚٚدزت٘ طًب ي ٞقٗٛت، ٞ
ؾتذضعتٗا رؾعٚ ١اسز ٠ثِ قًت ي٘ ،
 يف ٚاسز اساْ ٞأنرت مما تتدَٚ ٌٝؿ ٖٓاّ َٔأْٗاصر ٙؿز َا أْتكِ َٓ٘ ٖتغاعزْ ٫ٚ ٞأؽٛف
غريى ؟!
أدابين عُض بهٌ ثك، ١
-

َعاى ٜا فاسيب

قُت َٔ فًغ ٞأتٛد٘ م ٛعٝاصتٚ ٞعُض ٜتبعين
َتغا ً٬٥عٔ تؿاف ٌٝا٭َض  ،فعزْا يًغٝاص٠
ٚدًغت خًـ املكٛر ٚبزأت أقك عًَ ٘ٝا سزخ َع
أملا يف اؾاَع ١باعتجٓا ٤ع٬قتٓا عٜٛاً ٚبعض
ايتؿاف ٌٝاملدذً، ١
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عُض َغتُع دٝزاً راُ٥اً َا نٓت أَزس٘ بشيو ،
هلشا أعتُع ٭خض ايكقٚ ١أخربْ، ٞ
 أ ً٫ٚأختو غًطت ٚعكابٗا عً ٢غًطٗا َؿققيت ر ٟساد٘ بٓٝو ٚبٗٓٝا بػ ايًٖٓ ٞقشو ب٘ٝ
أْو ته ٕٛعاصف إٔ ًَٗاـ غريى ؾُا ػٝؿ عًٗٝا
بظٜار، ٙ
نزت إٔ أقاطع٘ بػنب نٝـ ي٘ إٔ ٜؾؿع هلا
عٓزٚ ٟقز ؾعًت َا ؾعًت٘ ٚمل تضاع ٞست ٢فً١
ايزّ بٓٓٝا ٚنٌ َا نإ ٜؾػًٗا لاح ع٬قتٗا َع
سبٝبٗا ايغض، ٟ
مل ميٓشين عُض ؾضفَ ١كاطعت٘ ٚأنٌُ ،
 ثاْٝاً ابٔ عُ٘ اؿٛٝإ را عٌٗ لٝب٘ ٚلٝبعٓ٘ نٌ املعًَٛات املِٗ آْا ْعضف ْبزأ َٓني ،
-

211

ثايجا ٚرا ا ٖٛ ِٖ٫ع٪اٍ ٫طّ ػاٚبين عً ٘ٝقبٌ
َا أنٌُ ،

سضنت صأع ٞإهابا ؾغأيين ،
-

ٖتعٌُ َعا ٙا ٜ٘ملا تٛفً٘ ؟!
بػنب ؽزٜز أدابت٘ ،

-

ٖٓزَ٘ عً ٢اي ّٛٝايً ٞأتٛيز ؾ٘ٝ

ؾتح عُض باب ايغٝاص ٠املكابٌ ي٘ يٝدضز َٓٗا ٖٛٚ
ٜك، ٍٛ
-

أْا ٚاؾكت أعاعزى تأخش سكو َؿ أعاعزى
أْو تزخٌ ايغذٔ

خضدت خًؿ٘ عضٜعاً عٓل طؿٛي ٞأخرب ٙبأْ٘
دباْا ٜ ٫ٚغتشل فزاقيت  ،أَتك غنيب نعارت٘
٭ْ٘ ٜعًِ دٝزاً أْين عاد ١ي٘ ا٭ٕ عٔ أٚ ٟقت
َن ، ٢ؾع٬قات٘ املتعزر ٠عتدتقض َز ٠ايبشح
يًٓقـ ا ٚأقٌ بهجري ،هلشا عار يًغٝاص ٠يُٝكٓعين
إٔ ًْذأ ؿٌ َجاي ٖٛٚ ٞاؾظا َٔ ٤دٓػ ايعٌُ ،
تغأيت عٔ ققز ٙؾأخربْ، ٞ
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 مبعٓ ٢أْ٘ قزص ٜؿًت أَ ٍٚض ٙبؿقٌ َٔاؾاَع ١بػ َٚا أخزـ دظا ٘٥ايًٜ ٞغتشك٘ ،
نٌ ايًٖٓ ٞعًُ٘ أْٓا ًٖٓبغ٘ ْؿػ ايتُٗ٘
ايكزميٜٚ ١تشبػ بٗٝا ٚنزا ٜبك ٢اْت أخزت
سكو  ٖٛٚأخز دظا، ٘٥
بضغِ إٔ ؾهضت٘ مل تغتٜٗٛين بؾهٌ ناٌَ ٭ْين
أصٜز ٚبؾز ٠إٔ أسطِ ععاّ ٖشا ايكشص ٚأرعػ عً٢
صقبت٘ عشا ٞ٥ستٜ ٢غتذري ٚ ،٭ٕ فزٜكٜ ٞعضف
َٛٝي ٞايعٓٝؿ ١دعًين أعز ٙإٔ  ٫أتزخٌ بؾهٌ
َباؽض ٚأْ٘ عٓٝتكِ يٚ ٞيهٔ بطضٜك ١أرَ، ١ٝ
عًَ ٢نض ٚاؾكت عً ٢ايؿهضٚٚ ٠عزت٘ نُا أصر
ٖٓ َٔٚ ،ا اْطًكٓا م ٛاملزٚٚ ١ٜٓدٗتٓا َٓظٍ ىك
أسز أفزقا ٤عُض ايكزاَ ٢ايشٜ ٟعٌُ سايٝاً يف
دٗ ١أَٓ ١ٝخاف، ١
اعتكبًٓا ايضدٌ عؿا ٠ٚبعزَا أمت عُض ايتعاصف
بٓٓٝا ٚريؿٓا راخٌ َٓظي٘  ،دًغٓا ٚبعز عز ٠رقا٥ل
َٔ اسارٜح عابض ٠أخرب ٙفزٜك ٞأْا ْضٜز ٙيف
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خزَ ١خاف٘  ،مل مياْع ايضدٌ بٌ ٚاؾل بضساب١
فزص ٚعأٍ عٔ ْٛع ١ٝاـزَ ١ؾأداب٘ عُض ،
 يف ٚاسز ْقب عً ٢فاسيب يف َبًؼ نبريٚؾك ًَح ٚراب َا ْعضؾؿ عٓ٘ ساد٘ َٔ نشا
عٓ٘ ،
أداب٘ ايضدٌ ٜ ٖٛٚنِ سادب ٘ٝتعذباً ،
-

ٚإ ٜ٘ايً ٞعهتهِ َٔ نشا عٓ٘

أؽاص ي٘ عُض ٜغتأسْ٘ يف نٛبا َٔ املا ٤ؾٓاٚي٘
ايضدٌ إٜاٜ ، ٙبزٚا إ فزٜكٜ ٞبشح عٔ إداب١
َكٓع٘ ْ ،زَت أْٓا مل ْتؿل باـاصز عٔ ؽَ ٤ٞكٓع
نرب ٙب٘ ،
أْتٗ ٢عُض َٔ استغا ٤نٛب املا ٤بأنًُ٘ ٚبعز إٔ
أْتٗ ٢قاٍ ي٘ ،
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 نٓا أعتعٛمٓا صبٓا ؾ ِٗٝبػ مسعٓا إ صدعايبًز َٔ قضٜب ٚخاٜؿني ٜغاؾض تاَْٚ ٞقطؿ٢
قتاز املبًؼ را سايٝا ثِ أْ٘ َؿ َبًؼ قً، ٌٝ
عأي٘ ايضدٌ مبٓطك، ١ٝ
-

عًُت قنض عضق٘ ْٚقب َٔ ٚقتٗا ي ٛعًُت٘
ٚصٖٚ ْٞٛأْا آَعٗٛيو َٔ ايغؿض ،
ابتًعت صٜك ٞبُٓٝا باغت٘ عُض ،

 أفٌ املؾهًٜ ١اباؽا أْ٘ يٮعـ ٜبك ٢عزًٜ٘ؾُٓكزصـ ْتدش َعا ٙأدضا ٤قاْ ْٞٛعؾإ خاطض
أخت٘ ،
اقتٓع ايضدٌ أ ٚسا ٍٚإٔ ٜكتٓع ْ ،عض مْٛا يعز٠
ؿعات ثِ ْٗض َٔ َكعزٚ ٙتضنٓا يف غضؾ١
ا٫عتكباٍ ٚخضز  ،بعزَا ر ٕٚي٘ عُض ا٫عِ ايج٬ثٞ
هلشا ايٓذػ ،
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عاتبت عُض ٭ْ٘ مل ىربْ ٞبهشبت٘ ؾٓٗضْ ٞبُٗػ
َتكطع قا، ً٬٥
 نٓت عاٚطْ ٞأقٛي٘ إٚ ٜ٘اسز ٖزر خطٝبتؤَ عٓني ٚساٜ ٍٚعتز ٟعًٗٝا ٚأْت عاٚط تٓتكِ َٓ٘
ؾًٗٓبغ٘ تُٗ٘  ..أْت ؾانض ٙأَني ؽضط٘ ،
عار ايضدٌ َبتغُا ؾكطعٓا سزٜجٓا ٚباريٓ٘
ا٫بتغاَ ١بأخضٚ ٣رٚرٚ ٙقًك٘ ،
أخضز َٔ دٝب٘ ٚصق ١بٝناَ ٤ز ٕٚبٗا عٓٛإ َٓظي٘
ٚاصقاّ ٖٛاتؿ٘ ٚيًُؿادأ ٠اْ٘ أؾتتح ؽضن١
سزٜج ١يًتغٜٛل اإليٝهرتٚ ْٞٚيًعذب اْٗا
أفبشت َٔ َٓاؾغني ايؾضنات ايهرب ٣يف ٚقت
قً، ٌٝ
أعتػٌ عُض ٖش ٙاملعًَٛات يٗٓٝاٍ عً ٘ٝبايغباب
َعً ً٬إ نٌ َا ميًه٘ ٖشا ايكشص ا٭ٕ َٖٔ ٛ
أَٛاي ٞاييت عضقٗا..
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خضدٓا َٔ بٝت٘ ْؾهض ٙباَتٓإ عًٖ ٢شٙ
املعًَٛات ايك ، ١ُٝفعزْا يًغٝاصٚ ٠اْطًكٓا مٛ
املكٗ ٢اـال بٓا يٓدطط َاسا عٓؿعٌ ب٘ ؟!
صتبٓا ـط ١قهُ ١يٓغذٓ٘ بٗا بُٓٝا محًت أْا
بعض ايبػض ايش ٟوجين عً ٢تهغري ععاّ ٜزاٙ
ا٫ثٓإ قبٌ إٔ ٜعٝؿ خًـ ايكنبإ اؿزٜز، ١ٜ
اْتٗٓٝا سزٜجٓا بعز إٔ اعتعاْا ببعض املكضبني َٓا
يتشكٝل ْتٝذ ١أنٝز ، ٠اعتأسٕ اؾُٝع ٚاْطًكت
ملٓظي ٞؾٛدزت َض ٠ٚتٓتعضْٚ ٞعَ٬ات اؿظٕ تظٜٔ
ٚدٗٗا ،
عار فزاع صأعَ ٞع فٛت فضٜض َظعر ٜتدًٌ
أسْ، ٞ
ػاًٖتٗا متاَاً ٚريؿت يػضؾيت ؾتتبعتين  ٖٞٚتك، ٍٛ
-
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ي ٘ٝعًُت نزا ٜا َقطؿ٢

مل أؾِٗ َا تضَ ٞإي ٫ٚ ٘ٝأصٜز إٔ أمسع ست ٢فٛتٗا
ا٭ٕ  ،يكز قضصت إٔ أ٩دٌ غنيب َٓٗا قً ً٬ٝست٢
اؽًك َٔ اؿٛٝإ ا٭خض ٚاتؿضؽ هلا ٖٚ ٞطٚدٗا ،
فعزت يؿضاؽٚ ٞأخشت ٚمع ١ٝايٓ ّٛثِ تزثضت
بػطاٚ ٞ٥أْا اق ٍٛهلا ،
-

اخضدٚ ٞأقؿً ٞايباب ٚصاىٔ

مل تغتغًِ نُا تٛقعت ٚأتت م ٖٞٚ ٟٛتضؾع
ايػطا ٤عٔ ٚدٗ، ٞ
 أْت بتهًُين نزا يَ ٘ٝؿ نؿا ١ٜقٗضتٞعًٝو ملا عضؾت أْو بتتعاط ٢طؾت ُٖٛٝتو
تؿادأت يكٛهلا ٚنٝـ عضؾت با٭َض ؟! ٚيهين مل
ابز ٟأ ٟصر ٠ؾعٌ اعتُضٜت عًٚ ٢معْٚ ٞعضت هلا
بػنب تعضؾ٘ دٝزاً ٚنضصت اَض ٟهلا َض ٠أخض، ٣
-

قًت اخضدٚ ٞاقؿً ٞايباب ٚصانٞ

خضدت ػض اسٜاهلا  ٖٞٚتتغأٍ َاسا سزخ يهٞ
أعاًَٗا بٗشا اؾؿا ٤؟!
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غًبين ايُٓعاؼ ٚغطٝت يف َْٛاً َنطضب ٚنٛابٝػ
تُ٬طَين طٛاٍ ايً ، ٌٝاعتٝكعت بانضاً مبظاز ع٤ٞ
يًػا ، ١ٜاصتزٜت َ٬بغٚ ٞأمل صأع ٞأفبح عار٫ ٠
ؾضاص َٓٗا ،
سٖبت يًُكٗٚ ٢استغٝت ؾٓذإ َٔ ايكٗٚ ٠ٛأْا
أْتعض عُض ٜأتٝين يكز اتؿكٓا َع أسز ا٭فزقا٤
عٝكابًٓا ٖٓا مببًؼ نبري َٔ ايٓكٛر املظٜؿ، ١
دعًت اهلاتـ عًٚ ٢مع ١ٝايقاَت سني صأٜتِٗ
ٜأت َٔ ٕٛبعٝز ،
ٖا ٖ ٛفزٜكٓا َٚع٘ ايضدٌ  ،دًغٓا قضاب١
ايغاعتني يف َباسجات ٚسزٜح ٜٓ ٫تٗٚ ٢أْا ارٕٚ
نٌ َا متاد٘ ستٜٓ ٢كن ٞا٭َض ر ٕٚاملغاؼ
بأ ٟؽدك ْعضؾ٘ ،
انًُت دًغيت َع عُض يبعض ايٛقت ٚاْطًكٓا َٔ
املكٗ ٢يٓذض ٟبعض ا٫تؿاقات اؾاْبٚ ١ٝنإ
أنجض َا ٜعٝل خطتٓا ٖ ٛايبشح عٔ أسز ايؿتٝات
يًعٌُ يف ٖش ٙايؾضن ١يٛقت نايف ست٢
تغتطٝع ٚمع املاٍ يف خظاْت٘ اـاف ١ب٘ ،
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ؿغٔ سعٓا ٚمٔ ْبشح عٔ ايؾضن ١يف قضى
ايبشح ٚدزْا اعَٗٓ ٕ٬ا
ٜكزّ َٓش ١خافٚ ١فاَْ ١ٝكابٌ َكرتح َهٕٛ
َٔ عؾض فؿشات ٜؿٝز ايتغٜٛل ايتذاص ٟيغًعَ ١ا
،
ققزْا أسز طَٓ٥٬ا ايباصع ٕٛيف ٖشا اجملاٍ ٚطًبٓا
َٓ٘ ٖشا ايبشح ٚاعطٓٝا ٙعٓٛإ ايؾضن ١يريعً٘
هلِ بأقق ٢تكزٜض ايًٚ ، ١ًٝستٜ ٢أت ٞاؾٛاب
بايكب ٍٛعٓتزبض أَض ايؿتاٖ ٠هشا أتؿكٓا ٚبزأْا
ايتٓؿٝش ،
تشنضت أْين مل اْعض هلاتؿَٓ ٞش اْا دعًت٘ عً٢
ٚمع ١ٝايقاَت  ،اخضدت٘ َٔ دٝب عضٚايٞ
٭تؿكز ايغاع ١ؾٛدزتٗا تعزت ايضابع ١عقضاً ،
أعزت مبط٘ عً ٢ايضْني ٚقبٌ اْا امع٘ يف دٝيب
َض ٠اخضٚ ٣دزت خاييت تٗاتؿين ،

211

أدابتٗا بٛر ٚيهٔ ٖايين فٛتٗا ايكًل  ،عايتٗا َا بٗا
ؾأدابتين ،
-

أْت َا صٚستؿ َع أملا املكابً ١؟!

ٚقؿت َٔ فًغٚ ٞايػنب بزأ ٜتغضب مٟٛ
اتغأٍ ،
-

َكابً ١إٜ ٜ٘ا خايت ٛ؟!

صدؿ ١فٛتٗا دعًت غنيب ٜتقاعز ٭قق ٢رصد١
 ،تًهأت قً ً٬ٝؾشاٚيت أ ٫أصؾع فٛت َٔ ٞباب
ا٭رب ٚفههت اعٓاْٚ ٞنضصت ع٪ايَ ٞض٠
أخض ٣ؾٛدزتٗا ػٝب ٚصعؾ ١أْؿاعٗا تقًين
بٛمٛح ،
-

اْا انزت عًٗٝا تكٛيو قبٌ َا تضٚح ،

مل تعطين ؾضف ١٭عأٍ َض ٠اخضٚ ٣أخربتين َا سزخ
 ٫ ،أعضف َا عبب ؽعٛص ٟباْ٫كباض ٚنإٔ أسزِٖ
ٜطبل عً ٢سٓذضت ٞبهًتا ٜزٚ ٜ٘ايضعب ٜتغًٌ
م ٛقًيب َجٌ يك َاٖض ،
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عأيتٗا عٔ أعِ ايؾضنٚ ١عٓٛاْٗا ؾطًبت َين إ
اْتعض قً ً٬ٝست ٢تأت ٞبايٛصق ١املز ٕٚعًٗٝا
املعًَٛات ،
ؿعات َضت عًٝا نأٜاّ عقٝبٚ ١رقات قًيب
تعايت ستٚ ٢فًت َغاَعٗا ٭سْٚ ٞأْا أتشنض ٖشا
ايهابٛؼ املظعر ايش ٟقض َنذع ٞايباصس، ١
دا٤ت خاييت ٚأخربتين َا نٓت أخؾا، ٙ
ْؿػ عٓٛإ ايؾضنٚ ١أمسٗا !!
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ايزصد ١ايجآَ...١
ايؾٛم :
_ْ ٖٞٚظٚع ايٓؿػ إىل احملبٛب; ٚؽز ٠تعًكٗا ب٘ "
رَٛعٗا ٖ ٞايٛع ١ًٝايٛسٝز ٠يًٗذ... ّٛ

أصتعؿ دغزَ ٟض ٠أخض ٣سني ْعضت يع٘ٝٓٝ
ٚتشنضت ملغات٘ اؿكري، ٠
ٚنًُا أقرتب َين أطرار ْؾٝذٚ ٞيهٓ٘ ٜهُِ
ؾُ ٞؾًِ أعتطٝع ايقضاخ ،
اطرارت ابتغاَت٘ اتغاعاً ٚصؾع نؿ٘ أَاَٜ ٞتًُػ
أفابع٘ ؾكؾعض دغزٚ ٟأْا أتشنض ٖش ٙا٭ْاٌَ
 ٖٞٚتعبح بٛدٗ، ٞ
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ْظع اي٬فل َٔ عً ٢ؾُ ٞبغضع ١ؽزٜز ٠دعًتين
أفضخ ٚاعب٘ ٚقبٌ إٔ أْتب٘ عكط نؿ٘ عًٚ ٢دٓيت
بقؿع ١فُت أسْ، ٞ
صؾع سادب٘ بتغًٚ ١ٝأْا أدؿـ داْب ؾَُٔ ٞ
ايزَا ٤اييت عايت أثض فؿعت٘ ٚأنتِ غٝعٚ ٞأْا
أْعض م ٙٛبهض ٙمل أعتؾعض ٙيؾدك قبً٘ ٫ٚ
بعز، ٙ
امٓ ٢م ٛأسْٚ ٞقاٍ يٜ ٖٛٚ ٞنػط عً ٢نٌ
سضف َٔ سضٚف مجًت٘ :
-

ايكًِ را عؾإ اطضرت َٔ اؾاَع ١بغببو

ثِ سزدين بٓعض ٠دعًتين أبتًع يغاْ َٔٚ ٞؽعٛصٟ
باـٛف قضصت ايقُت ،
دًػ عً ٢صنبت ٘ٝأَآَٜ ٞعض يعٝين بؾػـ
ٜٚعٝز ؽعض ٟيًدًـ ٚأْا أمتًٌ ؼت أفابع٘
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أسا ٍٚإٔ أبعز ٙعين ٚرَٛع ٞتتغاقط نؾٍ٬
ٚيهٓ٘ مل ٜباي، ٞ
خًٌ افابع٘ يف خق٬ت ؽعضٚ ٟقضبين َٔ ٚدٗ٘
سز ا٫يتقام ٚبُٗػ أؽعضْ ٞبايػجٝإ قاٍ ي: ٞ
 عُضَ ٟا متٓٝت بٓت غريى ٚعُضَ ٟا سزأساْ ٞطٜو ٚ٭ْ ٞأتعٛرت اْ ٞايً ٞأؽاٚص عً٘ٝ
بأخش ٙإٔ ا٭ٚإ أخز َٓو ايً ٞأمتٓٝت٘ !!
تغاصعت ْبنات قًيب ؾبتُ أهلح بضعب ٚدغزٟ
ٜٓتؿض ٚأْا أسا ٍٚؾو ٚثاق ٞبُٓٝا َٖ ٛاطاٍ هًػ
عً ٢صنبت ٘ٝأَاَٜٚ ٞبتغِ ي ٞبتشز ٚامح ٖٛٚ
ىربْ ٞأْ٘ ٜٛ ٫دز فا ً٫يًٗضب ،
بزأت تتغاقط رَٛع ٞبأمل ٚأْا أؽٖ ٌٝشا اؿكري
ٜعبح ظغزٚ ٟيهين ْؿنت ٖش ٙا٭ؾهاص
ايغٛرا ٤عٓزَا طضم باب ايػضؾٚ ١أتا ٙفٛت صدٌ َٔ
خًؿ٘ ىرب ٙإٔ ٜأت ٞعً ٢ايؿٛص،
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ٚمع ٫فل أخض عً ٢ؾُ ٞثِ َغح بإبٗاَ٘ رَٛعٞ
َٔ عًٚ ٢دٓيت ٚأْا أسضى صأع ٞبؾز ٠أثض ملغات٘
ٚأسا ٍٚإٔ أفضخ ب٘ َ ٖٛٚاطاٍ ٜبتغِ بٗز ٤ٚقاتٌ ،
غارص ايػضؾ ٖٛٚ ١ىتاٍ يف خطٛات٘ ٚأْا أصتعز
خٛؾاً ٚعكًٜ ٞنر َٔ ايتؿهري يف عٛرت٘  ،هب
عً ٞإٔ أؾو قٝزٚ ٟأسا ٍٚاهلضٚب ئ أظٌ ٖهشا
ستٜ ٢عٛر !
ايتكطت عز ٠أْؿاؼ َٔ أْؿ ٞيه ٞأَٮ ص٥يت باهلٛا٤
قبٌ إٔ أؾكز ٚعٚ ٞٝساٚيت َض ٠أخض ٣إٔ أسضى
نؿ ٞبك ٠ٛنٜٓ ٞؿو اؿبٌ املؾزٚر عً٢
َعقُٚ ٞيهٔ ر ٕٚدز ٣ٚؾكز صبط٘ بك٫ ٠ٛ
أعتطٝع سً٘ َٔ خًـ ظٗض ٟا ٚإٔ أدعٌ أفابعٞ
تٓغٌ َٓ٘،
ْادٝت صب ٞإٔ ٜٓكشْٖ َٔ ٞش ٙايهاصثٚ ١بزأت
أصرر بعكً ٞأمس٘ ٚنأْين أْارَ " ٜ٘قطؿ" ٢
ٚٚعزت ْؿغ ٞي ٛخضدت َٔ ٖش ٙاحملٓ ١غري
عأعٝز تضتٝب سٝات ٞنًٗا ٚأٚهلا ع٬قيت ب٘ !
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أملين دغز َٔ ٟنجض ٠ؼضن ٞراخٌ ا٭غٍ٬
ٚؽعضت عضق ١ؽزٜز ٠يف دًز ،ٟساٚيت إٔ
أتٓاع ٢ا٭مل ٚأصنظ عً ٢نٝؿ ١ٝخضٚدَٔ ٞ
ٖش ٙايػضؾ ٫ ، ١ئ أعتغًِ أبزاً ئ ًُٜغين أسز
غريٚ ٙي ٛرؾعت سٝات ٞمثٓاً يشيو!
ساٚيت عز ٠قا٫ٚت ٚاٖ ١ٝ٭ؾو ٖشا ا٫سباٍ َٔ
ٜز ٟست ٢مسعت فٛت٘ ٜتشزخ َع أسزِٖ بكًل
ظاٖض  ،مُُت ساديب أعرتم ايغُع ؾًِ أؾِٗ ؽ٤ٞ
َٔ ُُٖٗات٘ ،
خطٛات٘ ايٛاععٚ ١ايغضٜع ١دعًت أْؿاع ٞتعًٛ
ُُٜ ٖٛٚغو مبكبض ايباب ثِ اراصٚ ٙرخٌ ىطٛ
مٚ ٟٛأْا اعتؾعض اٖتظاط ٠دغز، ٙ
ْعض يٜ ٖٛٚ ٞضؾع سادباً ٚاسزاً عٓل ٚامح ثِ أَاٍ
صأع٘ يٮعؿٌ ست ٢أقرتب َٔ أسْ ٞقا: ً٬٥
-
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اْيت قٛييت ملني عًَ ٢هإ ايؾضن١؟!

ابتًعت صٜك ٞبقعٛبٚ ١بقٝك َٔ ا٭ٌَ تغضب
يكًيب َ٪نز أَ ٞأخربت َقطؿٚ ٢اؾُٝع
مبهاْ،ٞ
محزت اهلل أْين مل أػاٌٖ سزعٚ ٞتضنت هلا
عٓٛإ ايؾضنٚ ١أصقاَٗا يف ٚصق ١خاصد ٘ٝقبٌ
سٖاب، ٞ
ْعضت م ٙٛبتشز ؾضؾع طا ١ٜٚؾُ٘ بابتغاَ ١عبج١ٝ
ثِ ُٖػ ظٛاص أسْ: ٞ
-

َا تؿضسٝؿ نزا َا سزـ ًٖٝشكو

ثِ ؾضقع بأفابع٘ ْاس ١ٝايباب ؾزخٌ صد ٕ٬قٜٛا
ايبٓ ١ٝبعن٬ت َؿتٛيٜ ١ضتز ٕٚعضا َٔ ٌٜٚاؾٓٝظ
تعًٖٛا قُقإ بٝناٜ ٤ؾُض ٕٚعٔ عٛاعزِٖ
املؾزٚر َٔ ٠ق ٠ٛعن٬تِٗ ،
اْكبض قًيب َٔ صٜ٩تِٗ ٜكرتبَ ٕٛين ؾذشعت
عٓٝاٚ ٟأْهُؿ دغز ٟعً ٢املكعز عٓزَا امٓ٢
أسزِٖ ٜؿو قٝز قزَ ٞثِ اٚقؿين ٜ ٖٛٚكبض عً٢
صعػٜ ٞزؾعين يٮَاّ ،
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خطٛت َع٘ سني أْنِ ايجاْ ٞميغو صعػ ٞا٭خض،
تكزّ ٖشا املغُْ ٢ظاص بعز ٠خطٛات أَآَا ثِ تٛقـ
ٚأعتزاص م ٟٛيٝتكزّ َين عز ٠خطٛات ٚعضن١
عضٜع ١أطاٍ اي٬فل َٔ عً ٢ؾُ ٖٛٚ ٞوشصْٞ
بعٓٝإ محضا: ٤
-

َؿ عاٚط امسعًو ْؿػ خًٝه ٞقرتَ٘
نزا عؾإ َا أسنٝؿ

ثِ أعار خق٬ت ؽعض ٟخًـ أسْٜ ٚ ٞػُظ يٚ ٞ
ُٜهٌُ :
 ؽْٛٚ ٜ٘ٛفٌ ملهإ آَٔ أنرت ٚٚقتٗا قزـٖٝا خزى ٜا سً ٙٛغري ملا أخز َٓو ايً ٞاْا عاٚطٙ
َٔ طَإ
اصتعؿ دغزٚ ٟتكًقت َعزت ٞبأمل  ٫وتٌُ
ٚيهين اعتذبت يزؾع ايضد ٕ٬ظٛاصٚ ٟأْغكت
َعِٗ َجٌ سبٝش ١تغام يٓٗاٜتٗا !
 ٫أعضف ملا تٛايت عً ٞؿعات ٞاـافٚ ١اؿُ١ُٝٝ
َع َقطؿ ٢طارت اْكبامات َعزتٚ ٞنأْٗا
ؼشصْ ٞمبا أؽعض ب٘ َٔ أمل ،
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نٝـ عأؼٌُ ايعٝؿ بعز إٔ ًُٜغين ٖشا ايكشص،
 ٫ ٫ ٫ئ وزخ عًٝشل بَ ٞقطؿ ٢نُا
ؽاٖزت يف ا٭ؾ َٔ ّ٬قبٌ ٖ ،هشا ٜتِ ا٭َض
عٝعضف َقطؿَ ٢هآْٜٚ ٞكشْ، َ٘ٓ ٞ
تٛقؿت عٓز ٖش ٙايٓكطٚ ١أْا أنار إٔ أفؿع ْؿغٞ
عً ٢عشاديت  ،نٝـ عٝعضف َقطؿَ ٢هاْٞ
ٌٖ أْا بًٗا ٤هلش ٙايزصدٖ ١شا يٝػ بؿٜ ًِٝعضض
عً ٢أسز ايؾاؽات ٖش ٙسكٝك ١أْا أعريٖ ٠شا
املدتٌ ٚعٝؿعٌ بَ ٞا عذظ عٔ ؾعً٘ باملام! ٞ
خضدت أغًل عٓٝا َٔ ٟاين ٤ٛايؾزٜز ايشٜ ٟأتٞ
َٔ ايؾُػ  ،صؾعت صأع ٞأْعض يًغُا ٤ايقاؾٚ ١ٝقز
تٛعطت ايؾُػ نبز ايغُا ٤تغأيت بزاخً ٞعٔ
ايٛقت ؾًِ أصٜز َعضؾ ١ا٭داب، ١
ْعضت سٛي ٞؾًِ أدز ع ٣ٛطقام مٝل متًٙ٪
فؿا٥ح ايكُاَ ، ١أ ٜٔأْا ٜا تُض٣؟!
مل أؿغ إٔ أسز ايضداٍ ظٛاص ٟتضى ٜزٚ ٟسٖب
ٚقبٌ إٔ أتغأٍ عٔ َهاْ٘ ٚدزت٘ ٜكٛر عٝاص ٠رؾع
صباعٜٚ ١ٝتكزّ مْٛا ،
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ؾتح ا٭خض ايش ٟعًٜ ٢غاص ٟايباب اـًؿ ٞثِ رؾعين
بك ٠ٛؾتأٖٚت سني أفطزّ دغز ٟباملكعز ٚايتٛت
ٜز ٟاملكٝز ٠خًـ ظٗض،ٟ
ْٗضْ ٙظاص عًَ ٢عاًَت٘ ايعٓٝؿَ ١عٚ ٞيهين نٓت
ممٓ ١ْٛي٘ ؾكز ؽعضت إٔ اؿباٍ قز اصؽت قًً٬ٝ
َٔ َعقُ،ٞ
فعز ْظاص ظٛاص ٟثِ أَغو بهتؿٜ ٞغاعزْ ٞإٔ
أعتزٍ يف فًغ، ٞ
أعتزٍ بايؿعٌ ٚأعٓزت ظٗض ٟخًؿٚ ٞبزأت يف
احملاٚيَ ١ض ٠أخض ٟؿٌ ٖش ٙاؿباٍ َٔ ٜزٟ
ٚيهٔ اقرتاب٘ َين دعًين أتٛقـ،
اْطًكت ايغٝاص ٠ؾٓعضت يع ٘ٝٓٝاييت تٛادٗين ثِ
صررت ٚأْا أٖظ صأع ٫ ٞيٝػ ٖش ٙايٓعض!٠
ْعض ٠ايضغب ١بع ٘ٝٓٝػعٌ دغز ٟنً٘ ٜٗتظ
ٚنأْين أَغو بتٝاص نٗضبا ،ٞ٥يكز صأٜتٗا  ّٜٛإٔ
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أٚقؿين يف اؾاَع ١مل أدز ع ٣ٛاإلهلا ٤س ً٬ؾكٛيت
ي٘ بقٛت َٗظٚط ٜٚضتعز خٛؾاً َٔ ايكارّ :
-

ٚأْت بك ٢عًُت ايؾضن ١ر ٟنًٗا عؾإ
ؽطؿين؟!

فز ٣مشهات٘ ًَ٦ت ايغٝاص ٠ؾاصتعزت ؾضا٥قٞ
ثِ تٛقـ ٜ ٖٛٚك: ٍٛ
-

أنٝز َؿ ٖعٌُ َؾضٚع بهٌ قضـ ؽكٝت
ٚتعبت عؾإ أدٝب٘ عؾاْو اْيت ،
مِ نؿٗٝا ببعنٗا ثِ بجبات أنٌُ :

 نٌ اؿها ١ٜأْ ٞبعز َا عًُت اإلعٕ٬ٚاتكزَت املؾاصٜع ايبٓت ايغهضتري ٠دابتًٞ
املغتٓزات اـاف ١باملتكزَني ٚؿغٔ سع ٞيكٝت
أمسو يف ٚاسزَ َِٗٓ ٙافزقتؿ ْؿغ ٞا ٫ملا دٝيت
ٚؽٛؾتو يف ناَريات املضاقب، ١
يعٓت سع ٞؾكز دض ٣نٌ َا سزخ بغبب عٓارٟ
ي ٛأخربت َقطؿٚ َٔ ٢قتٗا يهإ ايٛمع كتًـ
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ا٭ٕ َ ،قطؿ ٢ئ ميغين أسز غري ٙست ٢يَ ٛت إثض
سايو !
قضب ٚدٗ٘ َين ؾتشضنت ظغز ٟيًدًـ أبتعز
عٓ٘ ٚأْا أيـ ٜزٚ ٟقز اصؽ ٢اؿبٌ قً ً٬ٝعُا
نإ  ،ؾكضصت إهلا ٘٥بغ٪اٍ ًٜح عً ٞنجرياً َٓش
ٚقت ط: ٌٜٛ
-

ي ٘ٝأْا بايشات ! إ ٜ٘اإلفضاص ايػضٜب را عًٝا؟!

تٓٗز بٗزٜ ٖٛٚ ٤ٚتؿشك دغز ٟبأنًُ٘
بطضٜكٚ ١قش٘ دعًتين أؽعض بايػجٝإ ؾعضؾت ٚقتٗا
أْين يف عزار ا٭َٛات إٔ سزخ ٚملغين ٖشا ايكشص،
ُٖػ ي ٞبؿشٝح نا٭ؾاع: ٞ
 عاقبتني َٔ َ ّٜٛا ؽٛؾتو ٚعادبتٝين أنرت ملاصؾنتين ٚطَ ٟا قٛيتًو قبٌ نزا اْا عُضَ ٟا طًبت
ساد٘ َٚا خزتٗاـ ..
اعتطعت أخرياً أْا أخضز ٜز ٚاسزٖ َٔ ٠ش ٙا٭سباٍ
ؾهضت نجرياً َاسا عأؾعٌ بٗش ٙايٝز ئ أعتطٝع
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ؾعٌ ؽ٦ٝاً بٗا ْ ،عضت م ٛايضدًني با٭َاّ ؾؾعضت
بايضعب ٚأْا أؽ ٌٝدغز ٟاينعٝـ بُٗٓٝا ،
مل أعتػضم ٚقتاً ط ً٬ٜٛيف ايتؿهري ؾاعتزيت
أٚاد٘ ْظاص ٚابتغُت م ٙٛبٗزٚ ٤ٚأْا أق ٍٛي٘ :
-

َٚؿ ٖتا خزٖا

ثِ ؾتشت باب ايغٝاص ٠اـًؿٚ ٞقشؾت ظغزٟ
يًداصز ؼت أْعاص ْظاص ايؿظع ، ١راص دغز ٟعً٢
ا٭صض عز ٠رٚصات ثِ اعتكض عً ٢ا٭عؿًت ؾًِ أعز
أؽعض ب٘ اعتغًُت يًٓ ّٛبعزَا ٚدزت فُٛع١
َٔ ايٓاؼ تًتـ سٛيٚ ٞفٛت تٛقـ ايعضبات ٜأتين
َٔ بعٝز ست ٢تٛقـ نٌ ؽ! ٤ٞ
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أَا رَٛع٘ ؾتُعز ْٗا ١ٜايجبات ٚبزا ١ٜاْٝٗ٫اص ...

ْؿػ عٓٛإ ايؾضنٚ ١أمسٗا !
ابتًعت غق ١يف سًك ٞنارت إٔ ؽٓكين ٚأْا
أتشنض َا سزخ َٓ٘ يف املام ، ٞؽعضت بكزَٞ
تٗ ٟٛؾاعتٓزت عً ٢اؿا٥ط ظاْيب ؾ٬سغ عُض
تٛتض ٟايظا٥ز ؾاقرتب َين ٜتغأٍ عُا دض ٣ي، ٞ
ٚبقٛت أخضدت٘ بقعٛب ١أخربت٘ َا سزخ
باختقاص ؽزٜز ،ؽعضت ظغز عُض ٜٗتظ أَاَٞ
ٚيهٓ٘ متاعو  ٖٛٚميغو بٝز ٟقا: ً٬٥
-

طب  ٬ٜبٓٝا عً ٢ايؾضنٚ ١أْا ٖهًِ ايٓاؼ
ؼقًٓا

ٚنأْ٘ أسٕ ي ٞبايتشضى ؾضننت م ٛعٝاصتٞ
ٚقبٌ إٔ ٜقعز عُض أرصت احملضى ؾقعز ظٛاصٟ
عضٜعاً قبٌ إٔ أْطًل بغضع ١دٓ،١ْٝٛ
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مل وا ٍٚعُض اٜكايف نُا ٜؿعٌ رُ٥اً ٚنأْ٘
ؽعض باؽتعاٍ قًيب ؾرتنين أؾعٌ َا ٜضوين قً، ً٬ٝ
ٚفًٓا يًؾضن ١يف خْ ٍ٬قـ ايغاع ١بغبب
اطرساّ ايطضٜل يف ٖشا ايٛقت ٚمل ٜتٛقـ يغاْ ٞعٔ
ايغباب يهٌ َا ٚدزت٘ ٜعرتض طضٜك ٞست ٢إٔ
عُض دعًٓا ْتذاٚط أنجض َٔ َعضن ١ناْت عً٢
ٚؽو اؿزٚخ بغبب غنيب ايش ٟأؾضغت٘ يف اؾُٝع
،
اااااا ٙأملا ملاسا مل ؽربٜين أٜتٗا اؿُكا ،٤ؾكط نْٞٛ
غري ٚعٛف أعاقبو عً ٢ؾعًتو عكاباً أيُٝاً،
تضدًت َٔ ايغٝاصٚ ٠قشؾت باملؿتاح ْاس ١ٝعُض
يٝنعٗا يف اؾضاز اـال ٚفعزت عً ٢ايزصز
َتذاٖ ً٬تغا٫٩ت ا٭َٔ عٔ عبب طٜاصت ٞست٢
ٚفًت ملهتب ػًػ خًؿ٘ ؾتا ٠ؽكضا ٤مبَ٬ح
دز ١ٜتتشزخ بأرب طا٥ز :
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اَ٩ض ٜا أؾٓزّ

ساٚيت إٔ أمبط أعقاب ٞقًٚ ً٬ٝأدابتٗا :
 يف أْغ٘ أمسٗا أملا دت تكزّ عًٚ ٢ظٝؿ ١يفاؿغابات ايقبح ممهٔ أعضف ٖ ٞؾني ؟!
صأٜتٗا تبتًع صٜكٗا بتٛتض ثِ اْتعضت قً ً٬ٝعًَ ٢ا
أعتكز أْٗا تضتبت بعض ايهًُات املكٓع ٖٞٚ ١تؿض
اٚ٫صام أَاَٗا ثِ اعتزيت يف ٚقؿتٗا قا: ١ً٥
-

نٌ املتكزَني يًٛظٝؿ ١أدضٚا املكابًٜ ١ا
أؾٓزّ َٚؾٛا

تطًعت هلا يعز ٠ؿعات ؾشاٚيت صعِ ابتغاَ١
مسذ ١عًٚ ٢دٗٗا  ٖٞٚتك: ٍٛ
-

أ ٟخزَ ١تاْٜ ١ٝا اؾٓزّ

أيتؿت عا٥زاً ْٚظيت َٔ عً ٢ايزصز ٚأْا أخضز ٖاتؿٞ
٭تقٌ عً ٢عُض ايش ٟمل ٜأتين ست ٢ا٭ٕ ؾٛدزت
ٖاتؿٜٗ ٞتظ ٚأعِ ٚعُض ٜظ ٜٔايؾاؽ،١
أدابت٘ عضٜعاً ؾٛدزت٘ ًٜٗح ٜ ٖٛٚتشزخ :
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 اْا ؽٛؾت اتٓني بار ٟداصر َاعهني أملا ٚرخًٛاعضب ٘ٝدٝب عٛرا أْا سايٝاً ٚصاِٖ اْا اتقًت عً٢
اؾُاعُٖٚ ١ا داٜني ٚصاْا اسٓا طًعٓا عً٢
ايطضٜل ايغضٜع سقًين بغضع٘ ..
صننت يًؾاصع ايضٝ٥غٚ ٞأٚقؿت أ ٍٚعضب ١أدض٠
ٚاخربت٘ ٚدٗيت  َٔٚخ ٍ٬هلذيت اؿار ٠اْطًل
ايضدٌ بغضع ١نبري ٠م ٛايطضٜل ايغضٜع،
ؽعضت ظغزٜ ٟضػـ بأنًُ٘ ٚصأعٜ ٞزٚص
بأؾهاص سايه ١ايغٛار  ٚأظًُت اؿٝا ٠بعٝين
ٚنٌ َا اصررٚ ٙأقغِ عً ٘ٝأْين ئ أتضى ٖشا ايٛغز
ٜعٝؿ َٜٛا أخض بعز ا٭ٕ ،
ادضٜت اتقاَ ٫ع عُض ٭عضف ٚدٗت٘ ا ٕ٫ؾاخربْٞ
اْ٘ قاّ بتؾػ ٌٝقزر املٛاقع ٚبعج٘ ي ٞعً ٢أسز
َٛاقع ايتٛافٌ ٭تتبع٘ ،
ؾعًت سيو ٚأَضت ايغا٥ل ٜتذ٘ ْاس ١ٝايُٝني نُا
اخربْ ٞامل٪ؽض،
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بزأت أٖظ قزَ ٞبتٛتض بايؼ ٚقز تغًٌ ايضعب يكًيب
ٚايتغا٫٩ت تزٚص بعكًَ ، ٞاسا عٝشزخ ي ٛمل ًٜشل
بِٗ عُض؟! ٚا٭عٛاَ ٤اسا ي ٛؿل بِٗ ٚمل ٜغتطٝع
اْكاسٖا ؟;
ٜا أهل ٞعأدٔ َٔ ٖش ٙا٭ؾهاص هب عً ٞإٔ
أتٛقـ ٚأصنظ عًَ ٢ا عٝشزخ عأؽشش غنيب
يه ٞأؾضغ٘ بأنًُ٘ عً ٢دغز ٖشا اؿكري ايشٟ
ٜغُْ ٢ظاص،
-

بغضع٘ ؽٜ ٜ٘ٛا اعط ٢ي ٛمسشت

صررتٗا عًَ ٢غاَع ايغا٥ل بقٛت سار ٚغامب
ؾأعضع ايضدٌ ٜٓ ٖٛٚعض ي ٞعرب املضآ ٠ايزاخً١ٝ
بتعذب ،
ؾكز دٛبت املكعز اـًؿ ٞبأنًُ٘ ٚايكًل ٜهار
ٜأنٌ دغز،ٟ
-
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اٖز ٣ؽٜ ٜ٘ٛا باؽا قٛي ٞبػ عً ٢املهإ ٚاْا
ٖدتقض ايطضٜل ٚاٚفًو أعضع ،

ْعضت عرب ؽاؽٖ ١اتؿٚ ٞأخربت٘ باملهإ اؿايٞ
ؾايتـ ايضدٌ َٔ ؽاصع داْيب ٚخضز َباؽض٠
يًطضٜل ايغضٜع ،
ؽط ٢عز ٠عضبات عضؾ ١ٝستٚ ٢فٌ ملهإ
َظرسِ يًػاٚ ١ٜفٛت أبٛام ايغٝاصات ٜقِ ا٭سٕ ،
اتقًت عً ٢عُض ؾًِ هبين مما دعٌ قًيب ٜكؿظ
َٔ فزص َٔ ٟؽز ٠اـٛف ساٚيت إٔ اتقٌ ب٘ َض٠
أخضٚ ٣ناْت ايٓتٝذ ١ناملض ٠املام، ١ٝ
تٛقؿٓا يف ايظساّ ؾكاٍ ايغا٥ل بتأثض :
-

ٜعٗض نزا يف سارث٘ ٜا باؽا

اْكبض قًيب ٚمل أعضف ايغبب ؾزؾعت يًضدٌ َاي٘
ٚتضدًت َٔ ايغٝاص ٠اخط ٛخطٛات ٚاعع١
ٚعضٜع ١م ٛػُع يبعض ايٓاؼ ،
بزأ خطٛات ٞتبطأ ٚقًيب ٜضػـ بزاخً ٞنًُا
أقرتب خطٛات َٔ ٞايؿضاؽ يف ايٛعط ،
حملت ظٗض عُض هج ٛعً ٢صنبتٚ ٘ٝأَاَ٘ أسز َا،
اقرتبت بأْؿاؼ ٖ٫ج ٚ ١تٛقؿت ْبنات قًيب ٚأْا أصاٖا
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تتهٛص عً ٢ا٭صض أَاَٚٚ ٞفًين فٛت َٔ
أسزِٖ :
-

اطًبٛا اإلععاف بغضصصع٘

امٓٝت عً ٢ا٭صض بقزَٚ ١أْا أصٚ ٣دٗٗا املً٤ٞ
باـزٚـ ٚايهزَات سا ٍٚأسزِٖ إٜكايف َٔ إٔ
أقرتب َٓٗا ؾُٓع٘ عُض  ٖٛٚىرب مجٝع ايٛاقؿني
اْٗا طٚديت ،
دًغت ظٛاصٖا عً ٢ا٭صض ٚصؾعت ٜز ٟاملضتعؾ١
أَغو بهؿٗا ٭دح ْبنٗا ٚدغز ٟنً٘ ٜٓتؿض
،
ٚدزت ْبناتٗا بطٚ ١٦ٝدغزٖا عانٔ ب ٬سضاى
ٜ ،ا أهلَ ٞا ايش ٟؾعًت٘؟!
مل أْتعض نجرياً ٚمحًتٗا بني ٜزٚ ٟصننت مٛ
عٝاصتٚ ٞقز ؾكزت ايٓطل ْٗاٝ٥اً،
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دًغت باـًـ ٚٚمعتٗا عً ٢قزَٚ ٞمبشا٫ٚت
ٚاٖ ١ٝؾتشت ؾُ ٞاْطل بإمسٗا عًٗا ػٝبين ٚيهٔ
ٚـٝب ١أًَ ٞمل تُذٝب !
قار عُض ايغٝاص ٠٭قضب َؾؿٚ ٢أْا أتعٗز إٔ أؾعٌ أٟ
ؽَ ٤ٞكابٌ إٔ تؿتح أملا عٗٝٓٝا !
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ايزصد ١ايتاعع... ١
ايٛفَب :
" ٜٚعين ؽز ٠ا٭مل ايشٜ ٟأت ٞبغبب اؿب "
"ايتًُو بايٓغب ١هلا بزا! ١ٜ
أقـ تاٚ ١ٗ٥عط ؽٛاصع املز ١ٜٓايهبريٚ ٠يًعذب
ؾٗ ٞخاي َٔ ١ٝايبؾض! أعح بعٝين عٓ٘ ٚايشعض
ٜتًُهين  ٫ٚأؾهض يف أسز غري ، ٙأصنض ٖٓا
ٖٓٚاى مبَ٬ح سا٥ضٚ ٠قًك ١بايضغِ َٔ ؽعٛصٟ
بايٝكني أْين عأدز ٙأ ٚبا٭سض ٖٛ ٣عٝذزْٜٚ ٞأتٞ
إي! ٞ
ٖهشا سزثت ْؿغ ٞ٭طُ ٔ٦قً ،ً٬ٝثِ تٛقؿت
سني أتاْ ٞفٛت٘ معٝـ َٚهغٛص ٜضرر :
-

أْا آعـ  ،أصدٛىٔ عاقٝين !

ْعضت سٛي ٞبًٗؿٚ ١أْا أتؾٛم يضٜ٩ت٘ ٚيهٔ خاب
ظين  ،ؾًِ أدز ٙظٛاصٜ ٟا أهلَ ٞاسا وزخ يٞ؟!
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ساٚيت ؼضٜو سصاع ٞؾؾعضت ب٘ ثكٜ ٫ٚ ٌٝتشضى
 ،باإلماؾ ١يؾعٛص ٟبا٭مل يف أدظاَ ٤تؿضق ١يف
دغز ،ٟتغأيت ٚأْا أسا ٍٚأْا أسضى دغز:ٟ
-

أْا ؾني ؟!

مسعت فٛت٘ َض ٠أخض َٔ ٣بعٝز ٜٓارٜين بكًل :
-

أملا أْتٔ مسعاْٞ؟!

أصرت إٔ أدٝب٘ بٓعِ ٚيهين مل أعتطع ايتشزخ
ثاْ ١ٝؾأْا تا ١ٗ٥متاَاً !
ؽعضت بٝز ٙعً ٢صأعٚ ٞأتاْ ٞفٛت٘ ٜضرر بعض
ايهًُات بشعض ٚخٛف ؽزٜز مل أتبٗٓٝا دٝزاً ،
َجٌ :
ٜا رنتٛص  ،ا ٜ٘ايً ٞبٝشقٌ  ٖٞ ،صرت عًٝا !

-

ٚؾذأ ٠تزاخًت بعض ا٭فٛات ايػضٜب ١تتشزخ
َع٘ ٚعًَ ٢ا ٜبزٚا ٖٓاى سضن ١غري طبٝع١ٝ
تزٚص َٔ سٛي ٞأؽعض بٗا،
فٛت أقزاَِٗ تطضم عً ٢ا٭صض بغضع ١دعًتين
أؽعض باـٛف ؾٓارٜت٘ ب:ٖٔٛ
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-

َقطؿ٢

ثِ ؽعضت بجكٌ عٝين املػًكتني ٚبضٚر ٠تغًًت
يٛصٜز ٟمل أعضف َقزصٖا ٚيهٓٗا ناْت نؿ١ًٝ
ظعً ٞأغٝب عٔ ايٛاقع َض ٠أخض! ٣
صا٥ش ١خبظ قُك متتظز َع صا٥ش ١قَٗٓ ٠ٛعؾ١
تغًًت ٭ْؿ ٞؾغتٓؾكتُٗا
بعُل دعًين أمِ ساديب ٚأْا أتغأٍ عٔ َقزص
ٖش ٙايضا٥ش، ١
طاٍ تعذُيب سني مسعت فٛتاً أعضؾ٘ دٝزاً عًَ ٢ا
ٜبزٚا أْٗا َض ٠ٚأبٓ ١خاييت :
 عؾإ خاطضٜ ٟا َقطؿ ٢نٌ بػ ايًكُ١ر ٟقبٌ ايكٗ ٠ٛاْت عزٜت اٍ  42عاع٘ َٔ غري ٫
أنٌ ٚ ّْٛ ٫ٚعُاٍ تؾضب يف قٗ ٙٛبػ
ساٚيت إٔ أخضز فٛتاً َٔ ؾُ ٞا ٚست ٢تأً ٖٚا
ٚيهٔ سٓذضت ٞأبت إٔ تطاٚعين  ،قضصت
ا٫عتغٚ ّ٬عزّ املكا ١َٚؾأْا ا٭ٕ َتعب ١يًػا، ١ٜ
طاٚعت ايٓ ّٛايش ٟأحل عًٚ ٞسٖبت يف صسً ١أخض٣
،
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عزت ٚمل أرص ٟنِ َض عً َٔ ٢ايٛقت ٚساٚيت
ثاْ ١ٝإٔ أُفزص أ ٟصر ٠ؾعٌ ظغز ٟا ٚست ٢عٓٝاٟ
ؾًِ أعتطع  ،أعتهٓت سني مسعت فٛت٘ ٜتشزخ
باهلاتـ :
 اْٗاصرٜ ٙا عُض  ، ٤٫ ،فزقين اخض ؾضف ١يٝوتعٌُ ايً ٞاتؿكٓا عً ٘ٝبعز نزا قزـ ًَٜٛين !
اصرت إٔ أْارٚ ٜ٘أعتشص َٓ٘ عُا ؾعًت٘ ،أصرت إٔ
أعرتف ي٘ عيب ٚإٔ أخرب ٙأْين أعاق٘ عً ٢نٌ َا
ؾات  ،أصٜز إٔ أبزأ َع٘ بزا ١ٜدزٜزٜ ٠هؿَ ٞا
ؼًُٓا َٔ ٙأمل !
صدٛت دغز ٟإٔ ٜطٝعين أؼضى َٔ َٛمع ٞأٚ
ست ٢أعتٝكغ ٚيهٓ٘ أب ،٢متًًُت بضاعٚ ٞيهين
ؽعضت ب٘ ثك ً٬ٝدزاً تٛقؿت سني تٓاٖ ٞيغُعٞ
فٛت باب ُٜؿتح ْٚرب ٠قًل َٔ أَ ٞناْت نؿ١ًٝ
ظعً ٞاُفبح نايقِٓ :
236

يغ٘ َا ؾكتؿ

-

ٜ ٤٫ا خايت ٛيغ٘

طب ايزنتٛص قايو إٜ٘؟!

قاٍ َٔ ا٭سغٔ تؿنٌ ْاَٚ ، ُ٘٥تكًكٝؿ ٜا
خايتٖ ٛتبك ٢متاّ

فٛت ؽٗكات أَ ٞاملضتؿع ١دعٌ قًيب ٪ٜملين َٔ
أدًٗا يكز عاْت أََ ٞع ٞيف ٖش ٙايؿرت ٠ا٭خري، ٠
نِ نٓت أمتٓ ٢سٝا ٠أؾنٌ ي ٞػعًٗا تؿتدض
بٚ ٞيهٔ َا سزخ نإ خطأ نبرياً َٚاطيت أرؾع
مثٓ٘!
قضصت إٔ أعتٝكغ ٚأطُ ٘ٓ٦أْ ٞغري ٚيهٔ فٛت
فضٜض ايباب أٚقؿين ٚ ،قع أقزاّ خؿٝؿٚ ١فٛت
ْغا ٞ٥دار أَض أََٚ ٞقطؿ ٢باـضٚز،
تغأيت َٔ ٖشٚ ٙيهٔ اإلداب ١ناْت ٚامشَٔ ١
فٛت أخض نإ َعٗا ٜك ٍٛهلا :
 اْا ٖشطًٗا اؿكٓ٘ عًَ ٢ا تؿن ٞايكغطضٕ٫ ٠ايزنتٛص ُٖٝض بعز ْك عاع٫ٚ ١طّ ٬ٜق ٞغضؾ١
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اؿايْ ١نٝؿ٘ ساٚي ٞتٓعؿ ٞاٚ٫م٘ ٚاًٖٗا بضٙ
بغضع٘
ؽعٛص ايقكٝع تػًػٌ يف اٚصرت ٞمما دعًين أتٝكٔ
أْين عأْاّ َض ٠أخضٚ ،٣قبٌ إٔ أعرتعٌ يف تؿهضٟ
نٓت يف عامل أخض!
ؽعضت بٝز ٙؼنٔ ٜزٚ ٟتؾز عًٗٝا بك ،٠ٛملغات٘
راؾٚ ١٦سٓ ْ٘ٛدعًت دغزٜٓ ٟتاب٘ قؾعضٜض٠
قبب٘،
يكز اؽتكت إي ٘ٝبايؿعٌ ٜهؿٖ ٞشا هب عً ٞإٔ
أؾتح عٝين ٭صا! ٙ
دا ْٞ٤فٛت٘ املضتعؿ ىربْ: ٞ
-

أْا ظًُتو ٜا أملا ٚنٓت ْزٍ دزاً َعاىٔ بػ
أٚعزى أْٖ ٞقًح غًطيت،

أسغغت بٓكطَ ١ا ٤تغكط عً ٢نؿٖ ٌٖ ! ٞشٙ
رَٛع٘؟! َغتش ،ٌٝمل أصا ٙطٛاٍ سٝاتٜ ٞبهَٔ ٞ
قبٌ!
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تضى نؿ ٞسني رخًت أَٜ ٞتبعٗا فٛت خاييت
ايػامب  ٖٞٚتك: ٍٛ
-

سضاّ عًٝو ٜا أبين أْت يغ٘ ٖٓا

فٛت٘ نإ داراً يًػا ١ٜبضغِ اٖتظاط: ٙ
-

َاَا ي ٛمسشتٔ َؿ عاٚط ن ّ٬يف املٛمٛع را
تٓٗزت أَ ٞقا: ١ً٥

 َاَتو عٓزٖا سل ٜا َقطؿ ٢صٚح ٜا سبٝيبصٜح ٚاسٓا ٖٓكعز َعاٖا اْٗاصرٚ ٙأٚعزى ي ٛؾاقت
ٖٓتقٌ بٝو
أصرت إٔ أفضخ باعرتاض ٚيهين مل أقزص ؾًعٓت
عذظٚ ٟساٚيت ؼضٜو دغز ٟيهٜ ٞضْٞٚ
ٚيهِٓٗ َٔ ايٛامح مل ًٜشعٛا َا أؾعً٘،
تٛقؿت عٔ احملاٚي ١سني ٚدزت٘ ٜك ٍٛبقضاَ: ١
-

اصتاسٛا أْتٛا ا٭تٓني أْا َؿ ٖدضز َٔ ٖٓا َٔ
غريٖا َٚؿ سابب أمسع أ ٟن ّ٬تاْ..ٞ
فٛت خطٛات٘ اطرارت سز ٖٛٚ ٠ىربِٖ :
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-

أْا ٖعٌُ َهامل٘ ٚدا ٟسز عاٚط ٜؾضب
ساد٘ ؟!

قاّ ا٫ثٓني بؾهض ٙؾاْطًل خاصز ايػضؾ ١بُٓٝا
دًػ ا٭ثٓإ ٚبزأت أَ ٞبايبها ٤ثاْ، ١ٝ
أٚقؿتٗا خاييت قا ١ً٥عٓإ :
 خ٬ل بكٜ ٢ا سبٝبيت َا تعطٝؿ إٕ ؽا ٤اهللٖتك ّٛبايغٚ ١َ٬تبك ٢ط ٟايؿٌ ٖٓٚؿضح بٗٝا
ٚمبقطؿ٢
فٛت طضم عً ٢ايباب دعًِٗ ٜتٛقؿ ٕٛعٔ اؿزٜح
ٚتكزَت خاييت بنع خطٛات  ٖٞٚتك: ٍٛ
-

أتؿنٌ ٜا رنتٛص

فٛت دٗٛص ٟيضدٌ أصبعٝين أيك ٢عً ِٗٝايغ ّ٬ثِ
أَغو بٝزٚٚ ٟمع عًَ ٢ضؾك ٞمساع ١تعًٖٛا
٫فك ١ؾغُعت فٛت أَ ٞايبانٜ ٞتبع٘ ؽٗكات
خؿٝؿ ٖٞٚ ١تتغأٍ :
-

طُين ٜا رنتٛص؟!

ؾتح اي٬فكٚ ١أطاهلا َٔ عًٜ ٢ز ٖٛٚ ٟهٝبٗا :
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  ٤٫متاّ مػطٗا أتنبط اؿُز هلل ٚإ ؽا ٤اهللٖٓٛقـ املٗز٥ات ٚعاعتني بايهتري ٖٚتؿٛم
محزت اهلل ٚؽهضت٘ بُٓٝا أٚقؿت٘ خاييت :
-

طب ٚأفاب٘ رَاغٗا ٜا رنتٛص؟!

َا بٗا صأعٞ؟! ٚررت إٔ أسضى ٜز ٟمٖٛا ٚيهين مل
أعتطع يًُض ٠ايجايج ١ؼضٜو ٜز!ٟ
 بغٝطٜ ١ا َزاّ َا تكًكؿ فضر َا تؿٛمٖٓعضف ا٭مضاص ٚفًت يؿني أمنا طبٝاً ايعًُ١ٝ
لشت اؿُز هلل
عًُ١ٝ؟! أ ٟعًُ١ٝ؟! َاسا سزخ ي!ٞ
ٚررت ي ٛاعتطعت ست ٢إٔ أؾتح عٝين أ ٚإٔ أخضز
فٛتٚ ٞأتغأٍ عُا سزخ يٚ ٞيهين َهبً ١متاّ
دغز ٟنً٘ َؾً ٫ ،ٍٛأؽعض بأطضايف  ،أسغغت
عظٕ ؽزٜز هتاسين ٚسٖب عكً ٞعً ٢ايؿٛص إي٘ٝ
ؾتغا٤يت ملاسا تأخض ٖهشا؟! اْٗا َهاملٖ ١اتؿ٫ ٘ٝ
تغتزع ٞنٌ ٖشا ايٛقت!
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سٖبت بأؾهاص ٟإيٚ ٘ٝمل أؽعض غضٚز ايطبٝب َٔ
ايػضؾ ١بٌ ؽعضت بايٝأؼ َٔ ابتعارٚ ٙيهٓ٘ مل
ٜرتنين أْتعض نجرياً ٚمسعت فٛت٘ ٜؿتح ايباب
ٚ ،فًين فٛت٘ سظٜٚ ٜٔا٥ػ َ ،ايش ٟسزخ َع٘
باـاصز؟!
تغضب ايكًل يكًيب ٚتٓاعٝت إفابيت اييت إىل ا٭ٕ ٫
أعضؾٗا  ٫ٚأعضف َز ٣اينضص ايش ٟؿل ظغز، ٟ
ا٭ِٖ ا٭ٕ ٖ ٛؾأْا غري َا رَُت ظاْب٘ ،
٫سعت أَ ٞتٛتض ٙنُا تبٓٝت٘ َٔ ْربت٘ ٖٛٚ
ٜتشزخ َعِٗ ؾغأيت٘ :
-

يف ساد٘ ٜا َقطؿٜ ٢ا أبين؟!
أدابٗا باقتناب :

 َا ؾٝؿ ساد٘ ٜا خايت ،ٛاملِٗ ايزنتٛصطُٓهٛا أْا ؽٛؾت٘ راخٌ ا٫عاْغري َاؿكتٛـ
أخربت٘ خاييت عُا قاي٘ ايطبٝب ٚرخًت املُضم١
يًػضؾ ١تك: ٍٛ
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ايظٜاص ٠اْتٗت ٜاصٜت َضاؾل ٚاسز َع اؿاي١

ثِ خضدت ٚأغًكت ايباب خًؿٗا تاصنَ ١قطؿ٢
ٜك ٍٛبإفضاص ٚقبٌ إٔ ٜعرتض أسزِٖ :
-

ٜ ٬ٜا َاَا خز ٟخايتٚ ٛصٚسٛا

اعرتمت ٚايزت ٞبػنب ٚيهٓ٘ مل ٜباي ٞنعارت٘
ٚؾتح هلِ باب ايػضؾٚ ١بقٛت آَض ٚساعِ طًب َِٓٗ
اـضٚز ،
مل ٜغتطٝعٛا ا٫عرتاض ثاْٚ ١ٝخضدٛا َٔ ايػضؾ١
ٚعًَ ٢ا أظٔ قز أدربت خاييت أَ ٞعً ٢املن ٞقزَاً
٭ْ ٞمسعت فٛتٗا املتربّ خاصز ايػضؾ،١
أغًل ايباب خًؿِٗ ٚمسعت فٛت املكعز ظٛاصٟ
ؾٝبزٚا أْ٘ دًػ عً، ٘ٝ
محزت اهلل أْين مل أغٝب عٔ ايٛعَ ٞض ٠أخض٣
ٚعأعتطٝع مساع سزٜج٘ َع ،ٞأصٜز بؾز ٠إٔ
أعضف َاسا عٝك ٍٛي ٖٛٚ ٞعً ٢عًِ بأْين غا٥ب ١عٔ
ايٛعٚ ٞيهٔ ايزٖؾ ١أفابتين سني أَغو ٜزٟ
ٜنػط عًٗٝا ٜ ٖٛٚك ٍٛي: ٞ
-

243

أْا عاصف أْو مسعاْٚ ٞساع٘ بٝا  ،أملا أصدٛىٍ
ؾٛق ٞبك، ٢

ساٚيت إٔ أمػط عً ٢نؿ٘ ايش ٟونٔ ٜزٟ
ٚبشيت أققَ ٢ا يف ٚعع ٞستٜ ٢ؾعض أْين أمسع٘
ٚأع ٞدٝزاً َا ٜكٚ ٍٛيهٓ٘ اْتؿض تاصناً ٜزٟ
ٚمسعت فٛت املكعز ٜضدع يًدًـ سني صٕ ٖاتؿ٘
،
تًك ٢املهامل ١بقٛت َنطضب ٜٚا٥ػ :
-

يف إ ٜ٘تاْٜ ٞا عُض  ٤٫ ،طبعا يغ٘ َقُِ
عً ٢صأٜٞ
ؼ ٍٛفٛت٘ يػنب ؽزٜز ٜ ٖٛٚك: ٍٛ

 َؿ ٖغٝب٘ فزقين َؿ ٖضتاح غري ي ٛدبت٘ؼت صدً ،ٞأملا بػ تؿٛمٜ ٤٫ ،اعُض َؿ ٖغُعو
تاْ ٞي ٛنٓت أتقضؾت طَ ٟا نٓت عاٚط َٔ اٍٚ٫
َٚهٓتؿ َؾٝت ٚصاى َهٓؿ طَاْٗا َضَ٘ٝ
ريٛقيت بكاهلا َٜٛني !
ٜا أهل ٞأْا ٖٓا َٓش َٜٛني ؟!
َٔ ٖشا ايشٜ ٟتشزخ عٓ٘؟! أْا  ٫أؾِٗ ؽ! ٤ٞ
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عار َقطؿ ٢هًػ ظٛاص ٟؾكضصت إٔ أعتٝكغ
ٜهؿٖ ٞشا ؾًٓبزأ بؿتح عٝين ،
ؽعضت بضأع٘ تتهأ عً ٢نؿ ٞؾهإ ساؾظ
أنجض َٔ دٝز ٚيهين أؽعض بعٝين ثك ١ًٝدزاً،
ؾكضصت إٔ  ٫أعتغًِ َقطؿ ٢وتادين ٚأْا يف أؽز
اؿاد ١إي ٘ٝا٭ٕ هب إٔ أؾتح عٝين ٚأعضف َاسا
سزخ يٚ ٞعٔ أ ٟؽٜ ٤ٞتشزخ  ،اعتٓؿشت عز٠
قا٫ٚت ؾاؽًٚ ١يف ا٭خري َِٗٓ ٠اعتطعت إٔ أؾتح
عٝين
يف ايبزا ١ٜراصت ايػضؾ ١بٚ ٞيهٔ َع افضاص ٟبزأ
ىـ ايزٚصإ قً ً٬ٝسني ْعضت إي ٖٛٚ ٘ٝوين صأع٘
عًٜ ٢ز ،ٟػعزت َ٬ق ٞسني صأٜت ٜز ٟاييت
وتنٓٗا َقطؿ ٞبٗا دبري َٔ ٠أ ٍٚنتؿ ٞسيت
َضؾك، ٞ
هلشا نٓت أؽعض بجكًٗا،
سضنت صأع ٞأْعض يٝز ٟا٭خض ٣ؾٛدزتٗا
َٛفٛي ١ظٗاط َعزْٜ ٞتزىل َٓ٘ طداد ١قًٍٛ
يف َٓتقـ ايظداد ١إبض ٠سكٔ ؾاصغ،١
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أٜكٓت إٔ ؼضٜو ٜز ٟا٭خض َٔ ٣املغتش٬ٝت ؾأْا
أؽعض بتُٓ ٌٝؽزٜز بٗا،
أدًٝت فٛت ٞبعز ٠تٓٗزات ْٚارٜت٘ ب: ٖٔٛ
-

َقطؿ٢

مل هٝبين ٚنأْ٘ غؿا عًٜ ٢ز ، ٟعٓٝاَ ٙػًك١
بؾزٚ ٠سادبًَ ٘ٝتقكإ بػنب ٚؽؿتاٙ
َشََٛتني عٓل  ،نِ نٓت أمتٓ ٢إٔ أملػ ٚدٗ٘
اؾُ٬َٚ ٌٝق٘ اييت رَٚاً تأعضْ ٞبضغِ نٌ َا
سزخ ،
أؽؿكت عًٚ ٘ٝتضنت٘ ٜٓاّ قًٚ ً٬ٝقضصت إٔ أتأٌَ
َ٬ق٘ اييت اؽتكت إيٗٝا سز املٛت  ،نٓت أعتكز
أْين ئ أصاَ ٙض ٠أخضٚ ٣يهٓ٘ قزص ٟيكز أٜكٓت ا٭ٕ
أْ٘ قزص!ٟ
اعرتعًت يف أؾهاص ٚ ٟأْا أتأًَ٘ بعؾل خايك
اصتغُت عًٚ ٢دٗ ٞابتغاَ ١قبب٘ ٚأْا أتشنض َا
سزخ بٓٓٝا ،تٛقؿت سني مسعت فٛت أْؿاع٘
ايعايُُٖٗٚ ١ٝات مل أؾِٗ َٓٗا ع ٣ٛأمس ٞايشٟ
ٜضرر ٙبضعب  ،ػعزت َ٬ق ٞبكًل ٚسعض ٚأْا
أسا ٍٚإٔ أسضى ٜز ٟا٭خض ٣بقعٛب ١يهٞ
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أمعٗا عً ٢صأع٘ ٚأطُ ٘ٓ٦عً ،ٞؽعضت أْين َكٝز٠
يف ٖشا ايغضٜض ايًعني ؾًعٓت سع ٞايعغض  ٚبزأت
أنًُ٘ بقٛت َضتؿع قزص َا اعتطعت :
-

َقطؿ ٢أْا ٖٓا

عً ٢فٛت٘ بطضٜك ١أصعبتين ثِ اْتؿض َٔ َهاْ٘
ًٜتـ سْ ٍٛؿغ٘ َ ٖٛٚاطاٍ ٜضرر :
-
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أملا ٫ااا٤

أَا بايٓغب ١ي٘ ؾايتًُو ٖ ٛايٓٗا! ١ٜ
ؿعات ناْت أؽب٘ باْتظاع صٚس َٔ ٞدغزٚ ٟأْا
أقـ ٖٓا يف ٖشا املُض ايط ٌٜٛايشٜٓ ٟتْٗٗ ٞا١ٜ
بػضؾ ١ايعًُٝات اؾضاس ١ٝبعزَا أخشٖٚا َين يف
اعتكباٍ املؾؿٚ ٢أعتًُٗا َين ا٭طبا ٤عٓزَا
فضخت بِٗ يف ٚعط ايبٗ ٛايهبري يٓٝكشٖٚا
بأقق ٢عضع٘ ،
تضنت عُض ُٜدرب ٚايزتَٚ ٞضٚ ٙٚمسعت٘ ٖٛٚ
ٜكـ ظٛاصٜ ٟك ٍٛملض:ٙٚ
-

نًَُ ٞاَ ١أملا ٚساٚي ٞتطُٓٗٝا

ابتعز عين قًُٜ ٖٛٚ ً٬ٝهٌُ سزٜج٘ َع َضٙٚ
ٜٚؾضح هلا ساي ١أملا ايػري َطُ ١ٓ٦باملض ٠ؾٜٗ ٛعضف
َز ٣تٛتضٚ ٟقًك ٞهلشا ؾنٌ ا٫بتعار عٔ َضَ٢
مسع ، ٞقزصت ي٘ سيو ٚعزت بعكً ٞايشٜ ٟضؾض
صؾناً تاَاً ق ٛفٛصتٗا َ ٖٞٚته ١َٛعً ٢ا٭صض
ٚسٛهلا بكع َٔ ١ايزَا ٤تتغع يف نٌ ؿع،١
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ؾضنت دبٗيت بهؿ ٞعٌ ٖش ٙايقٛص ٠ؽتؿٞ
ٚوٌ َهاْٗا فٛص ٠أملا اييت أعؾكٗا ٚيهٓٗا أبت إٔ
ترتى عكً ٞنُا أب ٢ايكًل إٔ ٜٗزأ قً ً٬ٝست٢
أعتطٝع ايتٓؿػ بؾهٌ فشٝح ،
قًيب ٜزم بغضع ١نبري ٠بُٓٝا دغز ٟنً٘ يف
ساي ١تأٖب قق ٣ٛارخضت نٌ غنيب ست٢
أطُ ٔ٦عً ٢أملا ٚبعزٖا ئ أتٛاْ ٢عٔ قتٌ ٖشا
اؿكري ايش ٟؾعٌ بٗا ٖشا،
خضز ايطبٝب َٔ ايػضؾ ١بعز ث٬ثني رقٝك ١عؾتٗا
يف عشاب ْؿغ ٞنار ٜؿتو ب ،ٞصننت مٙٛ
بًٗع أعأي٘ عٔ سايتٗا ؾأخربْ ٞبعًُ: ١ٝ
 سايتٗا ريٛقيت َغتكضْ ٠ظؾت نتري َٔ رَاغٗآٖٚعضف َز ٣ا٭مضاص ايً ٞسقًت ملا تؿٛم بػ َؿ
ٖٓٝؿع نًٗٝا تؿٛم قبٌ  3تٝاّ
ٚقبٌ إٔ أعتؿِٗ َٓ٘ أنجض مسعت فٛت ؽٗكات
خاييت  ٖٞٚتضنض م ٟٛبؿظع أصتبو ايطبٝب
ٚاعت٦شإ غذٌ ٚسٖب،
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طُٓ٦ت خاييت ببنع نًُات ٖٚ ٞطٚدٗا ٚايشٟ
ؿل بٗا ٚعَ٬ات اـٛف ايؾزٜز تظٚ ٜٔدٗ٘ بني
أخٖٛا ٜكـ ظغز َٗظٚط ٜتغأٍ َاسا سزخ هلا؟!
ساٚيت فاصا ٠اؾُٝع ٚأدبتِٗ بهًُات مل أعٓٗٝا
سكاً ٚعكً ٞوًٌ ن ّ٬ايطبٝب يف أنجض َٔ
اػا، ٙ
خضدت املُضم َٔ ١ايػضؾ ١ؾأعضعت مٖٛا أتغأٍ
ملاسا مل ؽضز أملا إىل ا٭ٕ ؾأدابتين :
-

رنتٛص ايععاّ عٓزٖا د ٙٛظبػ هلا رصاعٗا،
ؽٚ ٜ٘ٛؽضز يػضؾ ١عارٚ ٜ٘تكزصٚا ٖٓاى
تؾٛؾٖٛا،

اْنُت أََٚ ٞضٚ ٙٚأب ٞيًبك ١ٝؾكضصت اهلضب قبٌ
إٔ أعٛر ي٬عتذٛاب ايش ٫ ٟأؼًُ٘ سكاً ا، ٕ٫
أؽضت يعُض ؾأتبعين ٚسٖبٓا م ٛايهاؾتريٜا
اـاف ١باملؾؿ،٢
دًغت عً ٢أقضب َكعز َٓٗهاً ٭قق ٢سز،
:٬
دًػ عُض ظٛاصٜ ٖٛٚ ٟضبط عً ٢نتؿ ٞقاً ٥
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-

ٖتبك ٢نٜٛغ٘ إ ؽا ٤اهلل

نٓت أمتٓ ٢ي ٛأفزق٘ ٚأنشب سزعٚ ٞيهين ٫
أعتطٝع إ ٫ايتؿهري ؾُٝا سزخ هلا ٚنٝـ سزخ
سيو؟!
-

ٖ ٛايً ٞسزؾٗا َٔ ايعضب ٖٞ ٫ٚ ١ٝايً ٞصَت
ْؿغٗا؟!

تغأيت ٚأْا أْعض سٛي ٞبعٓٝإ طا٥ػتإ ؾأدابين عُض
:
 َؿ عاصف بػ ي ٛؾهضْا مبٓطكٖ ٘ٝكٛيو ٖٞايً ٞسزؾت ْؿغٗا َغتشٜ ٌٝه ٕٛخاطؿٗا عؾإ
ٜضَٗٝا َٔ ايعضب ١ٝيف ْك ايطضٜل
 ٚي ٤٫ ٘ٝممهٔ ٜه ٕٛؽاف ا ٚسػ اْوٚصاِٖ ؾكضص ىًك َٓٗا قبٌ َا ٜزخٌ يف عني
ٚدِٝ
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اعرتض عُض َعً ً٬أْ٘ ست ٢ي ٛصأ ٙؾٜٗ ٫ ٛعضف
ٖٜٛت٘ ،أعتبعز ٖشا ا٫ستُاٍ بُٓٝا نٌ َا أؾهض
ب٘ ا٭ٕ نٝؿ ١ٝاْتكاَٖ َٔ ٞشا ايكشص ،
ٚبإفضاص نبري قًت ي٘ :
-

املض ٠رَ ٟؿ ٖغٝب٘

ؽعض عُض بامطضاب ٞؾكاّ َٔ َهاْ٘ ٚقضص إٔ
ٜتغًِ طَاّ ا٭َٛص قبٌ إٔ أخضز عٔ ايغٝطض: ٠
-

ارٜين ؾضفٚ ١اسزٚ ٙأْا ٖبٝتٗٛيو يف اؿذظ
بتُٗ٘ ٜأخش ؾٗٝا باملٝت عؾض عٓني

صؾعت عٝين مٚ ٙٛأْا أفو أعٓاْ ٞؾرتداْ ٞ٭عط٘ٝ
ٖش ٙايؿضف ،١تضنت٘ ٜشٖب ٚنٌ خً ١ٝيف
دغز ٟتبه ٞأملا َٚا سزخ هلا،
صْني ٖاتؿ ٞدعٌ أؾهاص ٟتتٛقـ ْعضت مٛ
ايؾاؽ ١ؾٛدزتٗا َض ٙٚأدبتٗا عضٜعاً ؾأخربتين أِْٗ
أخضدٖٛا َٔ غضؾ ١ايعًُٝات ٚاْتكًت يػضؾ١
عار، ٜ٘
أعضعت يًطابل ايجاَْٗ ٞض ً٫ٚؾٛدزت اؾُٝع ًٜتـ
سٛهلا َ ٖٞٚغته ١ٓٝاؾغز يف عامل أخض،
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قًيب ٜ ٫تشٌُ صٜ٩تٗا ٖهشا تٛقؿت غق ١يف ْك
سًكٚ ٞؽعضت بأمل ؽزٜز يف فزصٚ ٟيهين
ؼًُت َعاْات ٞاييت ٫تؾب٘ َا َن ٢يف ؽ، ٤ٞ
ؾهٌ َا دض ٣بٓٓٝا يف نـ ٚصٜ٩تٗا ٖهشا يف
نـ أخضَ ،ا ايش ٟؾعًت٘ ٖش ٙايػب ١ٝبٓؿغٗا،
دًغت أْعض مٖٛا ٚأتأٌَ َ٬قٗا ايرب١٦ٜ
ٚأتٛدع نًُا ٚقعت عٝين عًٖ ٢ش ٙايهزَات
ايظصقا ٤اييت ؼاٚط ٚدٓتٗا ٚدبٗتٗا ،اْؿقًت عٔ
نٌ َٔ سٛيٚ ٞعزت يتًو ايً ١ًٝاملًعَ ،١ْٛاسا
ؾعًت بٗا ٚبٓؿغٞ؟!
ٜا أهل ٞنِ نٓت أمحكاً غبٝاً !
أْتقـ ايًٚ ٌٝظٗض ايتعب دًً ٝا عً ٢اؾُٝع ؾٛقؿت
ٚبقٛت فاصّ أخربتِٗ :
-

ٜ ٬ٜا مجاع٘ ايٛقت أتأخض ٫ٚطّ تضٚسٛا
مُت خاييت سادبٗٝا بػنب قا: ١ً٥
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أْا َؿ ٖغٝب بٓيت  ٬ٜاْتٛا اتٛنًٛا عً ٢اهلل

نعُت غٝع ٞبك ٠ٛؾأْا يغت يف َظاز دٝزاً هلشٙ
املُٗاتضات ؾأْا ئ أتضنٗا ٚي ٛنإ ايجُٔ إغناب
اؾُٝع ،
رخًت املُضم ١بعز إٔ طضقت ايباب يتك: ٍٛ
 ٜا مجاع٘ َٔ ؾنًهِ ايظٜاص ٠نزا طٛيتدزا ٫طّ املضٜن ١تضتاح َضاؾل ٚاسز ٜٚاصٜت ايباقٞ
ٜؿن ٞايػضؾ ١قبٌ َا ايزنتٛص ميض ٚتبك٢
َؾهً١
ْعضت مٖٛا بػنب ؾدضدت َغضع ، ١أيتؿت مٛ
خاييت بٓؿػ ايٓعض ٠ؾاصتبهت ٚيهٓٗا أفضت عً٢
ايتشَض بػنب ،
أخشت بنع ١أْؿاؼ أٖز َٔ ٨صٚعٚ ٞاقرتبت َٓٗا
أسا ٍٚأقٓاعٗا بايعٛر ٠يًُٓظٍ ٚإٔ تأت ٞيف ايقباح
ٚأخربتٗا إٔ ايطبٝب ٜضٜزٖا ْاٚ ١ُ٥عٝعٌ اؾُٝع
وكٓٗا مبٗز ٨ست ٢تعٌ عانٖٓ ١هشا ملز٫ ٠
تكٌ عٔ ث٬ث ١أٜاّ،
اقتٓعت بعزَا أعتعٓت بٛايزتَٚ ٞضٚ ٙٚأقٓعٗا
ٚايزٚ ٟطٚدٗا بإٔ ا٭ؾنٌ هلا إٔ تعٛر يًُٓظٍ،
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خضز اؾُٝع ٚدًغت أْا ظٛاصٖا أتٓٗزت بأمل
ٚنأْين نظت أْتعض ٖش ٙايًشع ١يه ٞأعرب هلا
عُا ه ٍٛيف ْؿغ ٞيعًٗا تغُعين ٚتػؿض ي،ٞ
أَغهت نؿٗا ايقػري بني ٜز ٟأقبً٘ بؾٛم ٚأْا
أق ٍٛهلا :
-

أْا آعـ  ،أصدٛىٔ عاقٝين !

نًُات خضدت َٔ قًيب املتأمل إيٗٝا ،نِ ٚررت يٛ
أدابتين ٚنأْٗا بايؿعٌ مسعت فٛت ٞؾٛت
َ٬قٗا تتذعز بأمل  ٖٞٚتضرر بقٛت خاؾت :
-

أْا ؾني؟!

ٜا أهل ٞهب أ ٫تغتٝكغ ا٭ٕ !
صررت بضعب :
-

أملا أْتٔ مسعاْ! ٞ

مل ػٝب ٚيهٔ ََ٬ح ٚدٗٗا املتأمل ناْت
نؿ ١ًٝظعً ٞأؾتح باب ايػضؾٚ ١أفضخ بايطبٝب
ايش َٔ ٟسغٔ سع ٞنإ قارّ إيٓٝا ٖٛٚ
َٚغاعزت٘،
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صنض اؾُٝع بزاخٌ ايػضؾ ١ؾٛمعت ٜز ٟعً٢
صأعٗا عٓإ ٚأْا أتهًِ غٛف ؽزٜز هتاسين :
-

إ ٜ٘ايً ٞسقٌ ٜا رنتٛص؟! إ ٜ٘ايً ٞخٖ٬ا
تؿٛم املؿضٚض اْٗا ٚاخزَٗ ٙز٥ات!
-

عأيين بكًل :
ٖ ٞأتهًُت ؟!

أ ٜٙٛصرت عًٝا ٚعأيت أْا ؾني!

أدابين ٜ ٖٛٚتؿشك ْبنٗا ظٗاط قٝاؼ اينػط :
-

را َ٪ؽض نٜٛػ بػ بضر٫ ٙطّ تؿنٌ ْامي٘
اط ٍٛؾرت ٙممهٓ٘

ثِ أخرب َغاعزت٘ بغضع ١سكٓٗا بأسز ا٭ر١ٜٚ
ؾؿعًت َا أَض ٙبٗا ٚقبٌ إٔ تغرتٜح َ٬قٗا ٚتشٖب
يف عبات عُٝل  ..صررت أمس ٞب ٖٔٛؽزٜز دعٌ
قًيب ٜٓتؿض راخٌ فزص ٟبأمل  ٫أعضف َقزص!ٙ
تٓٗزت بضاس ١بعزَا خضز ايطبٝب َٚغاعزت٘
ٚأخرب ايطبٝب ممضمات٘ بنضٚصَ ٠تابعتٗا نٌ
اصبع عاعات عً ٢ا٭نجض،
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أغًكت ايباب خًؿِٗ ٚدًغت ظٛاصٖا َض ٠أخض٣
ٚقضصت أ ٫أسزثٗا ثاْ ١ٝيه ٫ ٞتغتٝكغ ،
أؽضقت ايؾُػ ٚأْا عً ٢ساي ٞأتأٌَ ٚدٗٗا اؾٌُٝ
بقُت أتشنض نٌ َا َض بٓا  ،ؽعضت باينذض
ايؾزٜز ٚا٫ختٓام مما ؾعًت٘ بٗا ؾٛقؿت أطؾض بنٝل
ٚأْا أقـ أَاّ ايؾضؾ ١أؽاٖز ؽضٚم ايؾُػ ٚأَٮ
ص٥يت ببعض اهلٛا، ٤
طضقت املُضمات باب ايػضؾ ١يًُض ٠ايجاْٖ ١ٝشٙ
ايً ١ًٝؾأسْت هلِ بايزخ ٍٛيؿشقٗا َجٌ املض٠
املامٚ ١ٝسكٓٗا باملٗز، ٨
اْٗٛا َُٗتِٗ ٚخضدٛا َٔ ايػضؾ ١ؾدطٛت مٛ
اهلاتـ ايزاخًٚ ٞطًبت ايكٗ ٠ٛيًُض ٠اييت ؾكزت
عزٖا ،
رقا٥ل اعتُضٜت ؾٗٝا عًٚ ٢قؿيت ست ٢طضم ايؿت٢
باب ايػضؾ ٖٛٚ ١وٌُ قٗٛتٚ ، ٞقبٌ إٔ أغًل ايباب
ناْت َض ٠ٚأَاَ،ٞ
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ريؿت يًزاخٌ ؼٌُ َعٗا بعض اـبظ احملُك
ٚظًت تضد ْٞٛإٔ أنٌ نٓ٘ ٚيهٓٗا  ٫تؿِٗ أْين
أداٖز ٭ؾتح ؾُ ٞأتٓا َٔ ٍٚخ٬ي٘ ايكٗ،٠ٛ
يكز ؾكز ايؾعٛص باؾٛع ٚست ٢ايعطؿ ،ؾكزت
ايؾعٛص ظغزٚ ٟصغبيت يف ايٓ ّٛأ ٚإٔ أؾهض
باستٝاد٘ ،
دًغت َض ٙٚقً ً٬ٝتتشزخ يف أؽٝا ٤مل تعًل بشٖين
ؾؿطٓت أْين  ٫أٖتِ ملا تك ٍٛأ ٚبا٭سض ٫ ٣أمسعٗا
ؾكضصت ايشٖاب بٗز،٤ٚ
عزت ٭دًػ ظٛاص أملا نُا ؾعًت طٛاٍ ايً ٌٝؾًٛ
عؾت عُضٖ ٟهشا ئ أٌَ َٔ تأًَٗا أَاَٞ
ٚيهين أصٜزٖا َغتٝكعٚ ١غري،
اَغهت بٗاتؿ ٞ٭تقٌ بعُض ن ٞأصَ ٣ا ٚفٌ
إيَٓ ٘ٝش ا٭َػ  ،مل أْتعض نجرياً ست ٢أدابين
بقٛت َنطضب  ،عأيت٘ َباؽض ٠عُا سزخ ؾاؽتعٌ
ايػنب بكًيب ٚاْؿعًت عً ٘ٝبعزَا متًهين
اؾٓ ٕٛسني أخربْ ٞإٔ ٖشا اؿكري أعتطاع
ا٫ختبا َٔ ٤ايؾضط، ١
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نضٖت ؽعٛص ايعذظ ايش ٟمتًو َين  ،سري ٚ ٠قٗض
ٚغنب  ٫أعتطٝع ايغٝطض ٠عً! ٘ٝ
نٓت أمتٓ ٢إٔ أسه ٞهلا َا سزخ  ،قشؾت
اهلاتـ عً ٢ا٭صض ؾتشطِ ٚدًغت عً ٢صنبيت
أَغو نؿٗا بٝأؼ ٚأْا أصرر :
-

أْا ظًُتو ٜا أملا ٚنٓت ْزٍ دزاً َعاىٔ بػ
أٚعزى أْٖ ٞقًح غًطيت،
عكطت رَعيت عً ٢نؿٗا ٚيهين أطيتٗا عضٜعاً
سني رخًت أَٚ ٞخاييت يًػضؾ، ١

تًكٝت َُٓٗا نًُات اعرتام ١ٝعًٚ ٢دٛرَ ٟعٗا
ؾأٚقؿتُٗا ٚقضصت إٔ أتضنُٗا َعٗا قً ً٬ٝقبٌ إٔ
أؾضؽ غنيب بُٗا ٚؼذذت مبهاملٖ ١اتؿ٘ٝ
ٚاْطًكت م ٛسزٜك ١املؾؿ ٢أدًػ بٗا ست٢
ٜأتَٝ ٞعار صسًُٗٝا ،
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دًغت أؾهض ٚأؾهض ؾٗاتؿين عُض أدبت٘ ٚغنيب
َٓ٘ بزأ ٜتقاعز ؾٜٗ ٛضٜز س ٬قاْٚ ْٞٛأْا أصٜز
قتً٘ ٚتعشٜب٘ بٝز، ٟ
ؾتشت اـط ٚمل أتهًِ ؾؿِٗ ساييت ٚعأيين عٓٗا ،
أدبت٘ بضر َكتنب ٚأْا أعأي٘ عُا ؾعٌ ست ٢ا٭ٕ ،
-

يغ٘ بٓزٚص عً.. ٚ ٘ٝ

أغًكت اـط ٜ ٖٛٚتشزخ قبٌ إٔ أؾكز أعقاب! ٞ
اْتؿنت َٔ فًغٚ ٞقضصت ايقعٛر إيٗٝا يعٌ
صٜ٩تٗا تضٜح قًيب احملرتم َٔ أدًٗا ،
ٚدزت ايطبٝب ٜزخٌ يًُقعز ؾأصرت ايًشام ب٘
ٚيهين مل أعتطع  ،ؾزيؿت يًػضؾٚ ١عأيت أَٞ
ٚخاييت ؾطُٓ٦يت قً ً٬ٝعً ٢سايتٗا ٚعزْا يتشَض
خاييت يف املهٛخ َعٗا ،
ؾطٓت أَ ٞساييت ايغ ١٦ٝؾأخشت خاييت ٚخضدت ،
دًغت ظاْب أملا ٚأستنٔ نؿٗا بني ٜزٚ ٟبضدا٤
خضز َٔ أعُاق ٞقًت هلا :
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-

أْا عاصف أْو مسعاْٚ ٞساع٘ بٝا  ،أملا أصدٛىٍ
ؾٛق ٞبك، ٢

ؿعات اْتعضتٗا تبني أ ٟصر ٠ؾعٌ عً ٢مساعٗا يٞ
ٚيهٓٗا فاَز ٙ٭قق ٢سز  ،صْني ٖاتؿ ٞدعًين
أتٛقـ ٚقز عار غنيب َع فزاع ٜزم صأع ٞبأمل
اْ٘ عُض َض ٠أخض ،٣أدابت٘ بنذض ٚإفضاص عًَ ٢ا
ْٜٛت٘ عأطُ ٔ٦عً ٢ساي ١أملا ٚئ أرع سايو ايهًب
ٜٗضب بؿعًت٘،
أغًكت َع٘ اهلاتـ ٚأْا أؽعض بجكٌ ؽزٜز ظغزٟ
ؾذًغت عً ٢املكعز ظٛاصٖا ٚمُُت ٜزٖا بني
ٜزٚٚ ٟمعت صأع ٞبني نؿٗٝا بإصٖام ؽزٜز
ٚتعب  ٫وتٌُ،
مل أؽعض بٓؿغٚ ٞغؿٛت َهاْٚ ، ٞبعز ؿعات
ناْت تكـ أَاَ ٞتبتغِ ظُاٍ يٝػ ي٘ َجٌٝ
خطٛت مٖٛا بابتغاَيت احملبب ١إيٗٝا ٚقبٌ إٔ أفٌ
إيٗٝا ٚدزت٘ ٜكـ خًؿٗا بعٓٝإ محضاٜٚ ٤نع ٜزٙ
عً ٢صقبتٗا ٚهضٖا يًدًـ،
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تغاصعت ْبنات قًيب ٚساٚيت إٔ أصنض مُٖٛا
ٚيهٓين نًُا صننت نإ ٜبتعز بٗا ،فضخت
بإمسٗا بأعً ٢فٛت أَتًه٘ ست ٢اعتٝكعت ٚأْا
أقـ عً ٢قزَ ٞأيتؿت سٛي ٞبشعض ست ٢صأٜتٗا
عً ٢ايؿضاـ تٓعض ي ٞبعٗٝٓٝا ايظصقا ٤بضعب ؽزٜز
....
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ايزصد ١ايعاؽض٠
ا٫عتهاْ: ١
" َٚعٓاٖا ايٛف ٍٛملضسً ١ايشٍ ٚاـنٛع يف اؿب "
" ٖ ٞؼتاز إي ٞايؾعٛص عب٘ !

يعٓت سع ٞايعغض  ٚبزأت أنًُ٘ بقٛت َضتؿع
قزص َا اعتطعت :
-

َقطؿ ٢أْا ٖٓا

عً ٢فٛت٘ بطضٜك ١أصعبتين ثِ اْتؿض َٔ َهاْ٘
ًٜتـ سْ ٍٛؿغ٘ َ ٖٛٚاطاٍ ٜضرر :
-

أملا ٫ااا٤

صررت بَ ٖٔٛا طٍ ٜتًُهين :
263

-

أْا ٖٓا

ْعض م ٟٛيًشعات ؾعٓٓت أْ٘ مل ٜغتٛعب بعز
أْين َغتٝكع ، ١تضنت٘ ٜزصى ا٭َض عً ٌَٗ ٢ثِ
ؾذأ ٠أْطًل م ٟٛواٚط ٚدٗ ٞبهؿَٚ ٘ٝاطاٍ
فزصٜ ٙعًٜٗٚ ٛبط باْؿعاٍ ؽزٜز ثِ ملعت عٓٝاٙ
بزَٛع سبٝغ ١أؾُتين ؾًِ أدز َٔ ايهًُات َا
اعتطٝع ايتعبري عُا أؽعض ب٘،
اخش بضأع ٞعً ٢فزصٜٗٓ ٖٛٚ ٙت مما دعًين
اعتٓؾل عطضٚ ٙأْا َػُن ١ايعٓٝني ستٜ ٢تدًٌ
عبري ٙنٌ سٛاعٜ ٞا اهل ٞيكز اؽتكت ي٘ نجرياً،
ابعزْ ٞعٔ فزصٜ ٖٛٚ ٙتؿشك ََ٬ح ٚدٗ ٞبِٓٗ
ؽزٜز ثِ أغُض عٚ ٘ٓٝأطبل ؾُ٘ ٚنأْ٘ واصب
ؽَ ٤ٞا بزاخً٘ عكطت رَع ١عًٚ ٢دٓت٘ ؾأفبتين
ايزٖؾٚ ١اْا أصرر بزاخًَ " ٞغتشَ ٌٝقطؿ٢
بٝبهٞ؟! "
ٚا٭غضب َٔ رَعت٘ ٖ ٛعزّ اخؿاٗ٥ا ؾٗ ٛمل واٍٚ
ا٫بتعار عين أ ٚست ٢ؼٚ ٌٜٛد٘ ؾٗ ١أخض٣
ٚنإٔ نٌ َا ٜؿهض ؾ ٘ٝا٭ٕ ٖ ٛأْا !
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ؽعٛص مجٚ ٌٝررت ي ٛأعتُض ايعُض بأنًُ٘ ،ؾتح
عَٚ ٘ٝٓٝضص ٜز ٙعًٚ ٢دٜٗ ٖٛٚ ٞغأيين بقٛت
أدؿ َُتعب يًػا: ١ٜ
أْتٔ نٜٛغ٘؟!

-

ٖظطت صأع ٞبٓعِ ٚأْا أمع نؿ ٞعًٜ ٢ز ٙاييت
ؼنٔ ٚدٗ ،ٞأبتًع صٜك٘ بقعٛبٚ ١ػعز دب٘ٓٝ
ٜ ٖٛٚضرف :
-

اساىٔ؟!

أدابت٘ ٭بح قً َٔ ٌٝايطُ ١ٝٓ٦يف راخً٘ :
-

َ ٤٫ا ملغٓٝؿ

ابعز نؿ ٘ٝعٔ ٚدٗٚ ٞأَغو ٜز ٟبعزَا أطاح
رَعت٘ ايغاقط ١عًٚ ٢دٓت٘ ثِ أنٌُ بإصٖام
ؽعضت ب٘ يف نٌ سضف ٜٓطك٘ :
-

إ ٜ٘ايً ٞسقٌ؟!

قققت ي٘ َا سزخ َٓش إٔ خضدت َٔ بٝيت
ٚؼًُت تػري َ٬ق٘ َع نٌ سزخ أيكٝت٘ عً٢
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َغاَع٘ ٚأْا ٚاثك ١أْ٘ يَ ٫ٛضم ٞنٓت تعضمت
يقؿع َ٘ٓ ١عًٚ ٢دٓيت دضاَ ٤ا ؾعًت٘ ر ٕٚأسْ٘ اٚ
ست ٢اخباص ٙبا٭َض!
طضقت املُضم ١باب ايػضؾ ١ؾأسٕ هلا بايزخ ٍٛبعزَا
تضى ٜز ، ٟابتغُت م ٟٛبٛر ٚمتٓت ي ٞايعاؾ١ٝ
 ٖٞٚتٛقـ احملً ٍٛاملٛف ٍٛبهؿ ٞبعزَا اْتٗت
ايظدادٚ ١مل ٜعز بٗا ع ٣ٛبنع قطضات ،
ؾشقتين ؾشقاً عضٜعاُ ٚرْٚت َا ؾعًت٘ عً ٢املًـ
املعزْ ٞاملعًل يف ْٗا ١ٜؾضاؽ ٞثِ خضدت َٔ
ايػضؾ ١بعزَا اخربتين اْٗا عتعٛر بعز عز ٠عاعات
ٚأنزت عًَ ٢قطؿ ٢إٔ استذت ؽٜ ٤ٞغتزعٗٝا
ٚعتشنض يف اؿاٍ،
اَٚأ هلا بضأع٘ قبٌ إٔ تػًل باب ايػضؾ ١عًٓٝا
ؾأقرتب َقطؿ ٢بهضع َٔ ٘ٝؾضاؽ ٖٛٚ ٞميضص
عبابت٘ عً ٢طٚ ٍٛدٓيت قا: ً٬٥
-

266

ساٚي ٞتٓاَ ٞتضتاسٞ

 ٫أصٜز ايٓ ّٛأْا أصٜز ايتشزخ َع٘ عُا َن،٢
سضنت صأعْ ٞؿٝاً ٚأْا أصرر :
-

َؿ عاٚط ٙأْاّ اْا قتاد٘ اتهًِ َعاى

ابتغِ يف ٚدٗٚ ٞايتعب ٬َ ًٕٜٛق٘ قا: ً٬٥
ْتهًِ بعز ٜٔساٚي ٞتٓاَ ٞعؾإ خاطضٟ

-

ثِ أؽاص يٮصٜه ١املٛدٛر ٠يف ْٗا ١ٜايػضؾ١
يٝهٌُ :
-

أْا ٖضتاح ٖٓاى ؽ ٜ٘ٛي ٛسغٝيت بأ ٟساد٘
أْزٖ ًٞٝأْا َؿ ٖٓاّ

نضٖت نٜ ْ٘ٛتباعز عين ٚوا ٍٚاهلضٚب َين
ٚيهين قضصت تضن٘ نُا ٜضٜز تٓٗزت بعُل ٚاْا
أصرر :
-

سامض

سٖب م ٛا٭صٜهٚ ١متزر عًٗٝا ٜٛ ٖٛٚايٝين ظٗضٙ
ظًًت أْعض م ٙٛست ٢غؿٛت ٜبزٚا أْ٘ نإ قك ًا
أْا أستاز يًٓ ّٛبؾز... ٙ
مل أعضف نِ َض عً َٔ ٞايٛقت ٚيهين اعتٝكعت
عً ٢فٛت طضم عً ٢ايباب ؾؿتشت عٝين بشٍٖٛ
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سني مسعت فٛت أَ ٞتؿتح ايباب يتزخٌ َٔ
خ٬ي٘ املُضم ١صؾعت عٝين أعح عٓ٘ ؾًِ أدز ٙيف
ايػضؾٚٚ ١دزت أَ ٞتُكبٌ دبٗيت ٚرَٛعٗا تتغاقط
عًٚ ٢دٗٗا  ٖٞٚؼُز اهلل عً ٢أْ ٞغري،
ؼزثت َعٗا املُضم ١عٔ ساييت املطُٖٞٚ ١ٓ٦
تنع طداد ١قً ٍٛأخضٚ ٣تظٚرٖا ببنع سكٔ
ٚؽربْا إٔ ايطبٝب عٝأت ٞبعز ظٗض اي ّٛٝيٝؿشقين
تٛقؿت عٔ مجً" ١ظٗض اي " ّٛٝؾتغأيت :
-

ٖ ٞايغاع ١ناّ؟!

أدابتين أَ ٖٞٚ ٞمتضص ٜزٖا عً ٢ؽعض: ٟ
-

ايغاعٜ 8 ١ا سبٝبيت

ٚبضغِ تعذيب ؾايٛقت َا طاٍ َبهضاً دزاً مل أعتطٝع
ايتشٌُ ر ٕٚايغ٪اٍ عٓ٘ :
-

ؾني َقطؿٜ ٢ا َاَا؟!

اعتأسْت املُضم ١يًدضٚز بعزَا اْتٗت ٚؽهضتٗا
أَ ٞعً ٢اٖتُاَٗا ثِ أيتؿت م ٟٛقا: ١ً٥
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 نًُين َٔ عاع٘ قاي ٞأْو ؾٛقيت َهزبتؿخرب ٚدٝت دض ٖٛٚ ٟاعت٦شٕ أَ ٍٚا أْا دٝت ٭ٕ
عٓزَ ٙؾٛاص َِٗ،
تضنتين ٚسٖبت م ٛا٭صٜه ١تُدضز بعض
ايعقا٥ض اؾاٖظ ٠ثِ أتت ب٘ إي ٖٞٚ ٞتُهٌُ :
ايزنتٛص قاٍ ملقطؿ ٢تكزص ٟتؾضب ٞعقا٥ض
اْٗاصرٙ

-

مل أؽعض بايضاس ١ػا ٙادابتٗا ايػاَنٚ ١تغأيت :
-

َؾٛاص إَ ٜ٘ا قًهٝؿ

ؽعضت عٓل أَ ٞايؾزٜز ٚيهٓٗا عٝطضت عً٢
ْعضتٗا قً ٖٞٚ ً٬ٝػٝبين :
 أنٝز صٚح ايبٝت ٜػري ٖزٜ َ٘ٚا بٓيت ٜٚضتاحبكاي٘ ث٬خ تٝاّ ٫طم دٓبو َؿ صامٜ ٞتشضى ٫ٚ
صم ٢سز ؾني ٜكعز َعان ٞغريٙ
ٜبزٚا إٔ أَ ٞغامب َ٘ٓ ١مل أصٜز إٔ أغنبٗا أنجض
َٔ سايو ؾأثضٜت ايقُت عً ٢أٌَ أْ٘ عٝأت ٞبعز
قًٚ ٌٝيهين يغ ٤ٛسع ٞؾكز دا ٤ايطبٝب
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يٝؿشقين ٖٚشا َعٓا ٙإٔ ايٓٗاص قز أْتقـ
َٚقطؿ ٢مل ٜعٛر ،
دا ٤أبٚ ٞأخ َٔٚ ٞبعزِٖ خاييت َٚضٚ ٙٚدًػ
اؾُٝع سٛيٜ ٞتشزث ٕٛسَ ٍٛا سزخ تضنت
أَ ٞؽربِٖ عٔ اؿارخ بعزَا أخربتٗا يف ايقباح
أْين تعضض ؿارخ تقارّ بعزَا خضدت َٔ َكابً١
ايعٌُ ،
ؼزخ أخ ٞعٔ تعٜٛض ٚمضٚص ٠ايبشح عٔ ايغا٥ل
ا٭صعٔ ايػري َغٚ ٍٚ٪يهين أمطضٜت يًتزخٌ أْين
أْا املدطٚ ١٦إٔ ايغا٥ل يٝػ ي٘ سْب أْا اييت مل تٓتب٘
يًطضٜل،
طضقات عً ٢باب ايػضؾ ١رخٌ َٔ خ٬هلا ؽضطٞ
َٚع٘ صدٜ ً٬تبع٘ بٝز ٙرؾرت ٚقًِ ٜضتز ٟطٟ
عغهض،ٟ
اعت٦شٕ ايؾضط َٔ ٞاؾُٝع ثِ ْعض م ٟٛقا: ً٬٥
-
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ي ٛسايتو ايقش ١ٝتغُح ممهٔ ْكؿٌ
احملنض

ٚقـ أخ ٞظٛاصٚ ٟأبػ َٔ اؾٗ ١ا٭خض ٣بُٓٝا
تٓشت أَٚ ٞخاييت َٚض ٙيًدًـ،
اصتبهت ٚأفبشت ساييت ع ١٦ٝيًػا ١ٜأصٜز إٔ
أخربِٖ عٔ ٖشا اؿكري ايش ٟخطؿين ٚيهين ٫
أعتطٝع سيو ٚعط أًٖ ٞؾُاسا أؾعٌ؟! ٚدزت ْؿغٞ
أصرر
" أْت ؾني ٜا َقطؿ٢؟!
ٚنإٔ اينابط ؾطٔ َٔ ساييت أْين  ٫أصٜز ايتشزخ
أَاّ عاً٥يت ؾطًب َٔ عاً٥يت اـضٚز صؾض أخٞ
ٚعًٌ سايو بأْ٘ قاَٚ ٞهب عًَ ٘ٝضاؾكيت ؾأداب٘
ايؾضط: ٞ
 َٖ ٞؿ قتاد٘ حملاَ ٞسنضتو را ُٖانًُتني ٚعَُٛا ي ٛاستادٓا ٖٓز ًٖو ؾٛص ًا
خضز اؾُٝع عًَ ٢نض ٚدًػ ايؾضط ٞعً٢
ايهضع ٞظٛاص ٟبُٓٝا عار َغاعز ٙهًػ عً٢
ا٫صٜه ١يٝزَ ٕٚا عأقٛي٘ ي٘،
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بزأ ع٪اي٘ مبا سزخ ؾكققت عًَ ٘ٝا سزخ َعٞ
ٚأخربت٘ عٔ أعِ ايؾضنٚ ١عٓٛاْٗا ٚنٌ
ايتؿاف ٌٝاييت أعضؾٗا ؾٝذب إٔ ٜٓاٍ ٖشا اؿكري
دظا، ٙ٤
ر ٕٚايعغهض ٟنٌ َا قًت٘ ٚؽهضْ ٞايؾضطٞ
عًَ ٢غاعزتِٗ ثِ خضز َٔ ايػضؾٚ ١عار اؾُٝع
يًزاخٌ ٜتغأي ٕٛعُا قًت٘ هلِ ،
تعاٖضت بايتعب ايؾزٜز ٚطًبت َِٓٗ اهلز ٤ٚست٢
أخًز يًٓٚ ّٛقضصت اهلضٚب عٌ َقطؿٜ ٢عٛر سني
أعتٝكغ ،
أغُنت عٝين ٚتعاٖضت بايٓ ّٛؾاعتأسْت خاييت
َٚض َٔٚ ٙٚبعزِٖ خضز أخ ٞمبا أخرب أَٚ ٞأب ٞإٔ
يز ٜ٘عٌُ َِٗ،
دًغت أَٚ ٞأبٜ ٞتشزث ٕٛعٔ ساييت َٚا أخربِٖ
ب٘ ايطبٝب َٚت ٢عأخضز َٔ ٖٓا ،تتبعت سزٜجِٗ
ست ٢غًبين ايٓعاؼ يبعض ايٛقت،
اٜكعتين أَ ٞسني دا٤ت املُضم ١بٛدب ١طعاّ
فشٚ ٞطًبت َين تٓاٚهلاْ ،عضت سٛي ٞؾًِ أدز
أب ٞؾٝبزٚا أْ٘ عار يًُٓظٍ :
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-

َقطؿ ٢فاـ؟!

ٖشا أَ ٍٚا تؿٖٛت ب٘ سني ؾتشت عٝين ْ ،عضت يٞ
أَ ٞبػنب ٚيهٓٗا تزاصنت٘ يٛدٛر املُضم١
بايػضؾٚ ١أدابتين :
-

َا اعتكزـ ٖٝذ ٞاْٗاصر ٙتاْٞ

طعٓ ١تًكٝتٗا يف قًيب دعًتين أفُت ست٢
خضدت املُضم َٔ ١ايػضؾٚ ١اقرتبت أَ ٞػًػ
ظٛاص ٖٞٚ ٟتنع ايطعاّ عً ٢ايطاٚي ١املتشضن١
أَاَ ٖٞٚ ٞتك: ٍٛ
-

ٜ ٬ٜا سبٝبيت بغِ اهلل

تٓاٚيت ايطعاّ بآي ١ٝتاَٚ ١أْا أسا ٍٚطُٓ٦ت ْؿغٞ
بأْ٘ َتعب يًػاٚ ١ٜهب عً ٘ٝإٔ ٜغرتٜح ٚيهٔ
ايطؿً ١بزاخً ٞتأب ٞإٔ تكتٓع بٗشا ا٭َض أْا أصٜزٙ
ظٛاص ٟط ٍٛايٛقت ٚأنض ٙابتعارٖ ٙهشا عين،
قضصت أْا أؾأ يًٓ ّٛناسٌ دشص ٟؾٗ ٛأؾنٌ
ٚع ١ًٝيًٗضٚب يعٌ اي ّٛٝمينٜٚ ٞأت ٞايػز َع٘ !
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فٛت٘ بزا ي ٞقضٜب دزاً ؾؿتشت عٝين عضٜع ًا
ٚساٚيت أْا أعتزٍ دايغ ١٭صاٚ ٙدزت٘ ٜٓعض مٟٛ
بابتغاَت٘ ايغاسض ٠ثِ أنٌُ سزٜج٘ ٭َ: ٞ
 أْا عأيت ايزنتٛص قاٍ أْٗا ممهٔ ؽضز أخضا٭عبٛع ٚاؾبػ را قزاَ٘ ت٬ت أعابٝع ٜعين خًٓٝا
ْك ٍٛعً ٢أ ٍٚايغٓ٘ ٜعين نُإ ؽٗضٜٔ
ْعضت أَ ٞم ٟٛبكًل ثِ أعارت ايٓعض إي ٘ٝقا: ١ً٥
-

ٚي ٘ٝا٫عتعذاٍ را ٜا سبٝيب
قاطعٗا بٓرب ٠دزٚ ١ٜساطَ: ١

 َا ؾٝؿ اعتعذاٍ  ٫ٚساد٘ ايؾٗض ٜٔرٍٖٚه ٕٛدٗظت ؾ ِٗٝنٌ ساد٘ ٚأعتكز إٔ أملا
داٖظ ٠نُإ
ثِ ْعض مٚ ٟٛأنٌُ :
-

 ٫ٚاْيت إ ٜ٘صأٜو ٜا عضٚع٘؟!

عضٚع٘ عُا َاسا ٜتشزخ؟! ٌٖ ٜتشزخ عٔ طؾاؾٓا!
ٜا أهل ٞيكز أْكبض قًيب ٚؽعضت باإلختٓام ؾذأ٠
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ٚنٌ َا سزخ يف ايؾٗٛص املامٖ ١ٝامجين رُؾع١
ٚاسز،٠
ؽعض َقطؿ ٢باصتبان ٞايعاٖض عًٚ ٢دٗ ٞؾكاٍ
٭َ: ٞ
 أٖٜ ٛا خايت ٛايغهٛت ع ١َ٬ايضما أملاَعٓزٖاـ َاْع ٚأْا َؿ ؽاٜـ يظ ّٚيًتأدٚ ٌٝإٕ
ؽا ٤اهلل ٖعٌُ هلا ؾضح نبري عؾإ َا تظعًٝؿ
تٓٗزت أَ ٖٞٚ ٞػٝب٘ :
 أْا َؿ َعرتمٜ ١ا سبٝيب بػ أْا نإ صأٜٞتغتٓٛا ؽ ٜ٘ٛؿز َا تبك ٢نٜٛغ٘ خايك
قاطعٗا َض ٠أخض: ٣
 عًَ ٢عارْا إٕ ؽا ٤اهلل ٖتبك ٢ط ٟايؿٌ َاتكًكٝؿ أْا َا قضصتؿ إَ ٫ا عأيت ايزنتٛص بتاعٗا
نًُ ٞعُ ٞبػ ٚأدٗظٚا عً ٢املعار
مل تغتطٝع أَ ٞا٫عرتاض َض ٠أخضْٚ ٣عضت مٟٛ
قا: ١ً٥
-
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خ٬ل ٜا سبٝيب ايً ٞتؾٛؾٙٛ

أَغو َقطؿ ٢بٝزٖا ٚقبٌ دبٗٓٝا ثِ رخٌ أخٞ
صعز إٔ طضم ايباب ،تكزّ مٚ ٟٛأَغو ٜزٟ
يٝطُ ٔ٦عً ٞؾطُٓ٦ت٘ ثِ دًػ بإصٖام ؽزٜز
ظٛاص أَ ، ٞعأي٘ َقطؿ ٢عُا ب٘ ؾأخرب ٙإٔ َٜ٘ٛ
نإ عقٝب ٚأصرف مبا سزخ َع َٔ َؿاصقات
طٛاٍ اي،ّٛٝ
ْعضت عرب ايٓاؾش ٠ؾٛدزت ايً ٌٝقز سٌ بايؿعٌ
ؾتغأيت
" نِ َٔ ايٛقت قز غؿٛت "
أخضدين َقطؿ َٔ ٢أؾهاصٜ ٖٛٚ ٟك: ٍٛ
-

ٜ ٬ٜا ؽار ٟخز خايتٚ ٛصٚسٛا اصتاسٛا اْا
ٖبات َع أملا

:٬
ٖش ٙاملض ٠نارت أَ ٞإٔ تٓؿذض ؾأٚقؿٗا ؽار ٟقاً ٥
 َقطؿ ٢عٓز ٙسل ٜا َاَا اْيت ٖٓا َٔ ايغاع١ 7ايقبح ٚأنٝز َا اصؼتٝؿ  ٫ٚرقٝك٘ تعايْ ٞضٚح
ْٝٚذ ٞايقبح تاْٞ
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خضدت أَ ٞبقشب ١أخٚ ٞايػنب ٜظ٬َ ٜٔقٗا
بعزَا ٚرعتين ٚٚعزتين اْٗا عتأت ٞعٓزَا تؾضم
ايؾُػ ،
اْتعض َقطؿ ٢خضٚدِٗ ٚدا ٤هًػ ظٛاصٟ
ؾغأيت٘ عٓل طؿٛي: ٞ
نٓت ؾني ط ٍٛايٓٗاص؟!

-

ٚدٗ٘ ؼ ٍٛيًذزٜ ٖٛٚ ١ٜك: ٍٛ
-

اْتٔ قٛييت إ ٜ٘يًنابط ايً ٞدايو اْٗاصرٙ
تشنضت ٖشا ا٭َض ؾأعضعت بإدابت٘ :
-

قٛيتً٘ ايً ٞسقٌ

صْني ٖاتؿ٘ أٚقؿ٘ ؾأداب :
 أٜ ٜٙٛا عُض أًٖٗا خضدٛا متاّ طًعٗٛي ٞنزابٗزٚ ٤ٚأْا خ٬ل اتؿكت َع املُضم ١ايًٖ ٞتزخًو
ت٬قٗٝا َغتٓٝاى قزاّ باب ايطٛاص، ٨
َاؽ ٞع! ّ٬
ْعضت مٚ ٙٛأيـ ع٪اٍ ٜزٚص بضأعٚ ٞيهين ملا
أع ١ً٦ع ٣ٛع٪اٍ ٚاسز :
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َني ايًٖٝ ٞطًع ٖٓا؟!

عٓٝا ٙايظصقا ٤أفبشت قامت ٖٛٚ ١هٝبين :
-

ٖتعضيف ساً٫

مُُت ساديب بتعذب ٚأْا أتؿشق٘ ثِ تٛقؿت
عٓز َ٬بغ٘ !
" َقطؿ ٢مل ٜبزٍ ثٝاب٘ َٓش صأٜت٘ ايباصس" ١
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أَا عٓ٘ " ؾٝشتاز إي ٞايؾعٛص باؿاد ١إي ٞاؿب "
فضخت بإمسٗا بأعً ٢فٛت أَتًه٘ ست٢
اعتٝكعت ٚأْا أقـ عً ٢قزَ ٞأيتؿت سٛي ٞبشعض
ست ٢صأٜتٗا عً ٢ايؿضاـ تٓعض ي ٞبعٗٝٓٝا ايظصقا٤
بضعب ؽزٜز ..
ابتًعت صٜك ٞبقعٛب ١ؽزٜزٚ ٠اعتػضقت عز٠
ؿعات ست ٢أعتٛعب َا وزخ " أْا نٓت يف
نابٛؼ يٝػ سكٝك٘ "
أقٓعت ْؿغ ٞبٗش ٙايهًُات ثِ اقرتبت مٖٛا
أساٚط ٚدٗٗا بٝز ٟأتأٌَ َ٬قٗا ٚأْعض مٛ
عٗٝٓٝا املتٝكع ١أخرياً ،
مل أعتطٝع َكا ١َٚرَٛع ٞاييت سبغتٗا طٛاٍ ؾرت٠
اغُاٗ٥ا ٚتضنتٗا تتشضص عًٚ ٢دٓيت ثِ أخشتٗا بني
أسناْٚ ٞتٓٗزت بعُل يكز اؽتكت إيٗٝا بؾز ٠ؾكز
ظٓٓت ي ١ًٖٛأْين ئ أعتطٝع ملغٗا َض ٠أخض،٣
أبعزتٗا عٔ فزص ٟبضؾل ٚؽعضت بجكٌ دغزَٔ ٟ
ايتعب ٚنأْ٘ قضص إٔ ٜشنضْ ٞبإٔ عًٝا اصاست٘ ،
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ػاًٖت آٚ َٞ٫عأيتٗا عُا سزخ ؾأْا أستاز ا٭ٕ
٭عضف َاسا دض ٣ققت يَ ٞا سزخ َعٗا َٓش إٔ
ريؿت يباب ايؾضن ١اعرتاؾات دعًت قًيب ورتم
َٔ ثكًٗا عً ٞيكز أعتػٌ ٖشا اؿكري معؿٗا
ٚقٝزٖا ٚأخاؾٗا أبزاً ئ أتضن٘ ٜٓذ ٛبؿعًت٘ ،
طضقت املُضم ١باب ايػضؾ ١ؾأسْت هلا بايزخٍٛ
ٚعكًٜ ٞهار ٜٓؿذض َٔ أؾهاص ٙاملت٬سك، ١
تضنت ٜز أملا يه ٞتؿشقٗا املُضمٚ ١سٖبت
بأؾهاص ٟ٭خض قارث ١يَ ٞع عُض ىربْ ٞبٗا إٔ
ٖشا ايٛغز أختؿٚ ٢مل تغتطٝع ايؾضط ١إهار، ٙ
يكز أطُٝٓ٦ت عً ٢أملا اٍٚ ٕ-هب عً ٞايشٖاب
يًبشح عٓ٘ ،
خضدت املُضم َٔ ١ايػضؾ ١بعزَا أخربتين أْٗا
َغتٝكعٚ ١يف خزَتٓا ،اقرتبت مبكعزَٗٓ ٟا ٚأملين
قًيب عً ٢صٚ ١ٜ٩دٗٗا ايؾاسب ٚعٓٝاٖا املضٖكتإ
ؾٛمعت ابٗاَ ٞأَضص ٙعًٚ ٢دٓتٗٝا ٚأْا أسجٗا عً٢
ايٓ ّٛعًٗا تضتاح قً ً٬ٝؾُاطايت معٝؿ ١مل تغرتر
عاؾٝتٗا بعز ،
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اعرتمت أملا نعارتٗا َعًً ١أْٗا تضٜز اؿزٜح
َع ٫ ٞتعضف أْين أتٛم يًشزٜح َعٗا أنجض مما
ؼتاد٘ ٖ ، ٞتٗضبت َٓٗا ٚسٖبت م ٛا٭صٜه١
متزرت عًٗٝا ٚأٚيٝتٗا ظٗض ٟغضقت بأؾهاص ٟمٛ
ٖشا ايكشص ٚقضصت إٔ أسٖب يًبشح عٓ٘ ،
ؼضنت بٗز ٤ٚمٖٛا ؾٛدزتٗا تٓاّ يف عبات
عُٝل تٓٗزت بضاسٚ ١اْطًكت خاصز ايػضؾ ١مٛ
املُضم ١اييت ناْت ٖٓا َٓش قً، ٌٝ
أعطٝتٗا َبًؼ َٔ املاٍ  ٫بأؼ ب٘ ٚطًبت َٓٗا َ٬طَ١
أملا ايػضؾ ١ست ٢ايقباح ٚإٔ  ٫تتشضى َٔ دٛاصٖا
٭ ٟعبب َٔ ا٭عباب ست ٢تأتٚ ٞايزتٗا ٚدعًتٗا
تغذٌ صقِ ٖاتؿ ٞ٭ ٟطاصٚ ٨أخشت صقُٗا ٭طُٔ٦
َٓٗا عً ٢أملا ٚأتأنز َٔ ٚدٛرٖا ظٛاصٖا طٛاٍ
ايً، ٌٝ
خضدت َٔ املؾؿٚ ٢أْا أٖاتـ عُض يٝكابًين يف
املكٗ ٢اـال بٓاٚ ،ريؿت راخٌ املضأب اـال
باملؾؿٚ ٢يهٔ يؿت ْعض ٟعٝاص ٠رؾع صباعٞ
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طدادٗا َعتِ  ،ساٚيت إٔ أعضف َٔ بزاخًٗا رٕٚ
يؿت ايٓعض يٚ ٞيهين مل أعتطع  ،تشنضت ٚفـ
أملا يًغٝاص ٠اييت أخشٖا بٗا ؾظارت ؽهٛن، ٞ
فعزت يغٝاصتٚ ٞأْا أؽعض بؾعٛص غري َضٜح
خضدت َٔ املضأب ٚأْا أؼزخ َع عُض يٝأتٝين يف
اؿاٍ ٚؿغٔ سع ٞنإ َع أثٓإ َٔ أفزقاْ٤ا ،
أٚقؿت ايغٝاص ٠بايكضب َٔ املؾؿ ٢بعزَا أيتؿتت
س ٍٛاملضأب م ٛاؾاْب ا٭خض،
أٚقؿت ايغٝاص ٠ظٛاص َزخٌ ايطٛاصٚ ٨خضدت َٓٗا
َتٛد٘ م ٛايغٝاص ٠ايغٛرا َٔ ٤اـًـ ٭صاقب َا
وزخ بزاخًٗا ،
خضز صدٌ بعن٬ت َؿتٛي ١عرب ايباب ا٭َاَٞ
ٚأَغو ٖاتؿ٘ ٜتشزخ َٔ خ٬ي٘ يًشعات امٓ٢
ٜزخٌ صأع٘ عرب ايٓاؾش ٠اـًؿٜ ١ٝتشزخ َع
أسزِٖ هًػ يف اـًـ ثِ أعتزٍ َض ٠أخض٣
ْٚعض ميٜٚ ٘ٓٝغاص ٙؾامٓٝت خًـ ايغٝاص ٠أَاَٞ
ست ٢اْتٗ َٔ ٢ايٓعض يف نٌ اؾٗات ثِ اعتكُت
سني ٚدزت٘ ٜشٖب يف أػا ٙعًِ ايقعٛر يًُبٓ،٢
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اٖتظ ٖاتؿ ٞمبهامل َٔ ١عُض ؾضؾنتٗا ٚبعجت هلا
صعاي ١عادً ١مبهاْٚ ٞإٔ ٜأت ٞإي ٞبأعضع ٚقت
ممهٔ ،ثِ بعجت بضعاي ١يًُضم ١أخربٖا إٔ تػًل
باب غضؾ ١أملا َٔ ايزاخٌ  ٫ٚتغُح ٭سز غضٜب
بزخٛهلا ٚإٔ فُِ أسز عً ٢ايزخ ٍٛتغتزعٞ
ا٭َٔ عً ٢ايؿٛص،
ٚمعت ٖاتؿ ٞنُا نإ ٚتكزَت َٔ ايغٝاص٠
غطٛات بطٖٚ ١٦ٝار ١٥ثِ تٛقؿت قبٌ إٔ أقرتب
َٓٗا مبغاؾ ١ناؾ ١ٝيٜ ٬٦ضاْ َٔ ٞبزاخًٗا ،
متًهين اؿري ٠نٝـ أدعٌ َٔ بزاخًٗا ٜؿتح يٞ
ايباب يه ٞأتأنز َٔ ظٓ ْٞٛر ٕٚإٔ أيؿت أْتباٙ
يؾَ ٤ٞضٜب،
ؿغٔ سعٚ ٞدزت ؽاباً عً ٢اؾاْب ا٭خض ميغو
َٓؾؿ ١بٝزٜٓٚ ٙعـ عٝاص ٠أسزِٖ ،تٛدٗت مٙٛ
بٗزٚ ٤ٚأخشت٘ ملهإ بعٝزاً ْغبٝاً عٔ ايغٝاص٠
ٚطًبت َٓ٘ إٔ ٜشٖب إيٗٝا ٜٓعؿٗا َٔ اـاصز
ٚىربْ ٞعُٔ بزاخًٗا ٚرؾعت ي٘ َبًػاً َٔ املاٍ ،
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ٚاؾل ايؾاب ٚسٖب م ٛايغٝاصٚ ٠ساٚيت أْا إٔ أعترت
خًـ اسز ايغٝاصات ايكضٜبَٗٓ ١ا يعً ٞأصَٔ ٣
بزاخًٗا،
أٖتظ ٖاتؿ ٞبضعايْ ١ق َٔ ١ٝعُض ىربْ ٞبٗا أْٗا
ٚفٌ ٖٚ ٛأفزقآ٥ا عً ٢ايؿٛص بعجت ي٘ إٔ ٜأتٝين
عً ٢دضاز املؾؿ ٢مبؿضرٜ ٚ ٙبعح َٔ َع٘ مٛ
غضؾ ١أملا يٝتأنزٚا إٔ نٌ ؽ ٤ٞعًَ ٢ا ٜضاّ ،
أعزت ٖاتؿ ٞؾٝيب ْٚعضت م ٛايؾاب ايش ٟؾعٌ َا
أَضت٘ ب٘ ٚبعز ؿعات أْؿتح ايباب اـًؿْٚ ٞاراٙ
َٔ بزاخًٗا ساٚيت إٔ أصا ٙؾًِ أعتطع مل أص ٣ع٣ٛ
ٜز ٙاييت َزٖا يًؾاب باملاٍ ستٜ ٢بتعز عٔ ايغٝاص٠
،
ٚفٌ عُض يًذضاز ٚصاعًين يٝعضف َهاْ ٞؼزٜز ًا
ٚفؿت٘ ي٘ ٚأخربت٘ عٔ صقِ ايغٝاص ٠اييت أقـ خًؿٗا
ست ٢دا ْٞ٤ايؾاب ىربَْ ٞا صأٜت٘ طًبت َٓ٘ إٔ
ٜقـ ي ٞؽهً٘ ٜ َٔٚقاسب٘ يف ايغٝاص٠
ؾأخربْ ٞاْ٘ ؽاب يف اٚاخض ايعؾضٜٓات ٚهًػ يف
ايغٝاص ٠مبؿضر، ٙ
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٬
دا ْٞ٤عُض ؾطًبت َٔ ايؾاب اْ٫تعاص َع ٞقًً ٝ
ٚأخربت عُض َا سزخ ؾطًب َٔ ايغاٜػ إٔ ٜشٖب
يًضدٌ َض ٠أخضٜٚ ٣طضم عً ٘ٝطداز ايٓاؾش٠
ٜٚطًب َٓ٘ قارثت٘ ٚاؾل عًَ ٢نض بعزَا
تضدٓٝاٚ ٙاعطا ٙعُض بعناً َٔ املاٍ،
سٖب ايؾاب م ٛايغٝاصٚ ٠سٖبت أْا يف أػاٚ ٙعُض
يف اػا ٙكايـ ما ٍٚا٫قرتاب قزص اإلَهإ بزٕٚ
يؿت ْعض َٔ بزاخًٗا،
طضم ايؾاب عً ٢طداز ايٓاؾش ٠اـًؿ ٞؾؿتح َٔ
بزاخًٗا ايظداز يٝغأي٘ َاسا ٜضٜز  ،يكز صأٜت٘ أْ٘
ٖ!ٛ
ساٚيت ايغٝطض ٠عً ٢اْؿعايٚ ٞامٓٝت بك ٠ٛثِ
أيتؿت َٔ خًـ ايغٝاص ٠ستٚ ٢فًت يًباب ا٭خض،
اعتػًٝت اْؾػاي٘ بايغاٜػ ٚؾتشت ايباب بٗز٤ٚ
ٚؿغٔ سع ٞمل ٜهٔ َػًل بايكؿٌ دًغت
ظٛاص ٙؾٓظعر ْٚعض ي ٞعكز مما دعًين مل أمتايو
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ْؿغٚ ٞأْا أيهُ٘ عًٚ ٢دٗ٘ يهُ ١دعًت٘
ٜؿكز ايٛع! ٞ
ؽهض عُض ايغاٜػ ٚرخٌ َٔ باب ايغا٥ل ثِ أراص
ايغٝاصٚ ٠أْطًل ملهإ أخض قبٌ عٛر ٠صداي٘،
اٖتظ ٖاتؿ ٞباتقاٍ َٔ أسز أفزقآ٥ا ؾٓاٚيت
اهلاتـ يعُض ٚأْا أعب ْظاص بأبؾع ايغباب ؾأخشَ ٙين
ٜ ٖٛٚك: ٍٛ
أٖزٜ ٣ا َقطؿ ٢ي ٛمسشت اسٓا قٛيٓا ْغًُ٘
َؿ منٛت٘

-

ػاًٖت ؼشٜضات عُض ٚاعتُضٜت يف عب٘ ٚأْا
أفؿع٘ يٝؿل،
تٛقؿت سني أْٗ ٢عُض احملارثٚ ١تٛقـ بايغٝاص٠
ٚعط عٝاصات نجريٚ ٠فؿٗا يف َهإ كتب ٧إىل
سز َا ستٜ ٫ ٢عجض عًٗٝا صداي٘،
أيتؿت عُض م ٟٛيٝدربَْ ٞا سزخ َع أفزقآ٥ا :
 ايؾباب طًعٛا يكٛا ايبٛر ٟداصر بتٛع ايب٘ٝٚاقؿني ًٜؿٛا سٛايني غضؾ ١أملا ؿغٔ اؿغ نإ
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ؾْ ٘ٝظ ٌٜدزٜز ٚنإ ايزٚص ًَٝإ ْاؼ ؾُعضؾٛـ
ٜزخًٛا عؾإ َاًٜؿتٛـ ْعض سز ؾؿنًٛا ٚاقؿني
ُٖٚا سايٝاً بريقب ِٖٛي ٛساٚيٛا ٜزخًٛا ٖٝعًُِٖٛ
ا٭رب َٓٚعِ أتقٌ بأمحز بٚ ٘ٝعضؾ٘ اؿٛاص ٖٛٚ
َغتين َين اتقاٍ هٜ ٞؾ، ًِٗٝ
َؿ ٚقت٘ يغ٘ َا خًقتؿ ايً ٞعاٚط اعًُ٘
ؾ٘ٝ

-

سزثت بٗا عُض ٚأْا أْعض م ٙٛبهض ٙؽزٜز ثِ
صؾعت نؿٚ ٞبأقق ٢قٛت ٞفؿعت٘ عًٚ ٢دٗ٘
ؾأْتؿض ًٜتـ سٛي٘ َشعٛصاً ،
قبنت عًٜ ٢اق ١قُٝق٘ بكٚ ٠ٛأْا أقضب٘ مٟٛ
قا: ً٬٥
 بكت أْت ٜا نًب نٓت عاٚط تأس ٟخطٝبيت راأْا ٖكطع َٔ دغُو ست ١ستٚ ١أخًٝو تتؿضز
عًٝا ٚأْا بؾؿٝو ط ٟايزبٝش٘،
أٖتظ دغز ٙأَاَٚ ٞنأ ٟدبإ سكري تًعجِ ٖٛٚ
ٜك: ٍٛ
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أ أ أ أْا َهٓتؿ أعضف أْٗا خطٝبتو ٜا
َقطؿ٢

تًكَ ٢ين فؿع ١أخض ٣دعًت أْؿ٘ ٚؾُ٘ ٜٓظؾٕٛ
بؾزٚ ٠أْا أصرر :
 ٜعين ملا ته ٕٛبٓت خاييت ٜبك َٔ ٢سكوتتعز ٣عًٗٝا ٜا نًب ٖ ٞخطٝبيت ايً ٞؾضقت
َعاى ٚسٝا ٠أَ ٞ٭خًٝو تٓزّ عً ٢اي ّٛٝايًٞ
اتٛيزت ؾ٘ٝ
أٚقؿين عُض بٓعض ٠ؼشص ٜ٘ؾًِ أباي ٞي٘ ٚأنًُت
ٚأْا أيهُ٘ يهُ ١أخض: ٣
-

ٚدا ٟؿز ٖٓا ٜا قشص تبعت ن٬بو ىطؿٖٛا
تاْ ٞرا أْت ؾذضت بك٢
-

نؿاٜ ١ٜا َقطؿ ٢أصدٛى

قاهلا عُض بضدا ٤بعزَا أفبشت َ٬بػ ٖشا اؿكري
غاصق ١بايزَا ،٤تٛقؿت خٛؾاً َٔ إٔ أقتً٘ بٝز ٟقبٌ
إٔ أيف بٛعز ٟايغض ٟ٭ملا،
ثِ خضدت َٔ ايغٝاص ٠أسا ٍٚايغٝطض ٠عً٢
اْؿعا٫ت ٞبعزَا تأنزت إٔ ٖشا ايٛغز مل ٜغتطٝع
ايتشضى َٔ َهاْ٘ ،
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خضز عُض خًؿٚ ٞقبٌ إٔ ٜتشزخ َع ؾُٝا أعضؾ٘
دٝزاً داْ٤ا
اتقاٍ أخض َٔ أفزقآ٥ا ىربْٚا أِْٗ اعتطاعٛا
اعتزصاز ايضدًني ٭عؿٌ املبين بعزَا بًػٛا ا٭َٔ
بٓٝتِٗ ٚػُعٛا سٛهلِ مبغاعز ٠ا٭َٔ ٚنبًِٖٛ
با٭فؿار ؿني قز ّٚايؾضط،١
طًب َين عُض إٔ ْأخش ٖشا اؿكري يقزٜك٘
اينابط ْٚغذٓ٘ نُا اتؿكٓا ٖظطت ي٘ صأعْ ٞؿٝاً
ٚطًبت َٓ٘ اْ٫تعاص ست ٢قز ّٚايً،ٌٝ
طًبت َٔ عُض قٝار ٠ايغٝاص ٠م ٛؽكيت أعرتض يف
بار ٨ا٭َض ٚيهٓ٘ صمذ ي ٞبعزَا صأ ٣إفضاص، ٟ
فعزت يًغٝاص ٠ظٛاص ْظاص ٚتضنت عُض ٜكٛر،
رقا٥ل ٚنٓا أَا باب ؽكيت ،عشبت٘ يًزاخٌ
ٚأدًغت٘ عًَ ٢كعز خؾيب ٚتضنت عُض ٜضاقب٘
ٚسٖبت إلسناص سبٌ َٔ غضؾيت،
صبط٘ سَ ٍٛعقُ٘ ٚس ٍٛقزَ٘  ٖٛٚفاَت ٫
ٜتشزخ ٚي ٛبهًُٚ ١اسزٚ ٠نأْ٘ صأ ٟاؾٓ ٕٛيف
عٝين ؾكضص اؿؿاظ عً ٢سٝات٘ يٛقت أط،ٍٛ
289

أَغهت ؽعض ٙبعٓـ ٚأْا أق ٍٛي٘ :
٫طّ أخًٝو ؼػ بايً ٞسغغتٗٛهلا ٜا نًب

-

ثِ تضنت صأع٘ بعزَا تأ ٙٚبأمل نايغٝزات ،
نزت أتضْح َٔ ؾضط إصٖاقٚ ٞقً َْٞٛ ١سجين عُض
يًزخ ٍٛيػضؾيت ٚايٓ ّٛبنع عاعات  ٖٛٚعرياقب
ْظاص،
ٚاؾكت٘ عً ٢ايؿٛص ٚسٖبت يػضؾيت ٚغؿٛت ؾٛص متزرٟ
عً ٢ؾضاؽ ٞؾا٭ٕ أعتطٝع ايٓ ّٛبعزَا أفبح ٖشا
اؿكري ؼت ٜز،ٟ
اعتٝكعت بعز عز ٠عاعات عً ٢طضم ٜقزص َٔ
باب غضؾيت  ،قُت أْتؿض عضٜعاُ ؾٛدزت٘ عُض
ٜٛقعين يكز أقرتب ايً ٌٝإٔ وٌ،
صؾعت ساديب بتعذب :
-

َعك ٍٛأْا منت نٌ را؟!
أدابين عُض بابتغاَ: ١

-

َا اْت َُٓتؿ َٔ ناّ  ّٜٛرا طبٝعٞ
ثِ أؽاص مْ ٛظاص ايش ٟوين صأع٘ يٮَاّ :
-
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فاسبو بضرْ ٙا َٔ ِٜبزصٟ

ْعضت م ٙٛبامش٦ظاط ثِ سٖبت م ٛرٚص ٠املٝاٙ
٭غغٌ ٚدٗ ٞيعً ٞأؾل،
خضدت َٔ اؿُاّ ؾٛدزت عُض ٜٓاٚيين ؽطري٠
َٚعٗا ؾٓذإ َٔ ايكٜٗ ٠ٛزاعب أْؿ،ٞ
ؽهضت٘ بؾزٚ ٠ؽضبت ايكٗ ٠ٛعضٜعاً ٚأْا أعأي٘ عٔ
أخض ا٭خباص ،أخربْ ٞإٔ ايؾضط ١سٖبت ٭خش أقٛاٍ
أملا ٚأْٗا اعرتؾت هلِ اْٗا ناْت كطٛؾ٘ َٔ قبٌ
ْظاص  ِٖٚا٭ٕ وككَ ٕٛع ايضدًني ٜٚبشج ٕٛا٭ٕ
عٔ ْظاص ٚيكز أعرتف أسز ايضداٍ بعًُ ١ٝخطـ أملا
ؿغاب ْظاص،
ا٭ٕ َٖ ٛتِٗ بكن ١ٝخطـ أملا باإلماؾ ١يكن١ٝ
تظٜٚض ا٭َٛاٍ اييت ربضْٗا ي٘،
تشنضت سبٝبيت اييت مل أصاٖا َٓش ايباصسٚ ١مل
ٜغعؿين ايٛقت يًغ٪اٍ عٔ أسٛاهلا،
طًبت َٔ عُض إٔ ْضسٌ ؾٛاؾكين ٚيهٓ٘ أقرتح إٔ
ْٓتعض قً ً٬ٝستٜ ٢أت ٞايً ٌٝبعٚ َ٘٬تكٌ املاص٠
َٔ ايؾاصع،
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ٚاؾكت٘ ٚاَغهت ٖاتؿ ٞ٭طُ ٔ٦عً ٢أملا َٔ خٍ٬
املُضم ١ؾطُأْتين بإٔ ٚارتٗا َاطايت َعٗا ٖٞٚ
بقش ١دٝز ٠اي، ّٛٝ
تٓٗزت بضاس ١٭ْٗا بأَإ ،
أت ٞايًٚ ٌٝاْتعضْا ست ٢خؿت ا٭قزاّ َٔ سٓٝا
ٚخضز ْتغًٌ أْا ٚعُض لض ْظاص خًؿٓا ست ٢فعزْا
يًغٝاص ٠ر ٕٚإٔ ٬ٜسعٓا أسز ،
سٖبٓا يًُؾؿَ ٢ض ٠أخضٚ ٣تضنت عُض َع ْظاص
بعزَا اتؿكت َع٘ إٔ ٜٓعض اتقايٚ ٞبعزٖا ٜقعز
ب٘ يػضؾ ١أملا ،
ٖاتؿت املُضم ١ست ٢ت٬قٝين ٚاتؿكت َعٗا إٔ تكّٛ
بإرخاٍ عُض َ َٔٚع٘ َٔ باب ايطٛاص ٨اـًؿٞ
َكابٌ َبًػاً َٔ املاٍ ،
ٚفًت يػضؾ ١أملا ٚطضقت ايباب ؾأسْت ي ٞخاييت
بايزخ ،ٍٛريؿت يًزاخٌ ٚتٛدٗت ْاس ١ٝأملا
ٚيهٓين ٚدزتٗا غاصق ١يف ايٓ، ّٛ
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تضنتٗا ٚدًغت ظٛاص خاييت ٚقضصت ٚقتٗا إٔ
أؼزخ َعٗا بؾإٔ طؾاؾٓا ٚإٔ أقٓعٗا بكضاص ٟيتكزِٜ
َعار ايظؾاف ،
اعرتمت يف بار ٨ا٭َض َعًً ١ساي ١أملا ايغ١٦ٝ
ؾطُٓ٦تٗا قًٚ ً٬ٝاعتٝكعت أملا  ٖٞٚتٓعض مٟٛ
بً،ّٛ
ابتغُت هلا َعتشصاً عٔ عزّ ٚدٛر ٟطٛاٍ ايّٛٝ
ٚأنًُت سزٜجَ ٞع خاييت ستٚ ٢اؾكت ٚٚعزتين
أْٗا عتتشزخ َع ٚايزٖا بٗشا ايؾإٔ،
دا ٤ؽارَ ٟضٖكاً يًػا ١ٜؾاعتػًٝت ٚدٗ٘ املُتعب
ٚدغز ٙايشٜ ٟرتْح ٚطًبت َِٓٗ ايشٖاب ،
أقٓع ؽارٚ ٟايزت٘ عً ٢ايشٖاب ٚتضى أملا ي ٞايً، ١ًٝ
خضدٛا َٔ ايػضؾٚ ١اقرتبت َٓٗا ٚأْا أيتِٗ َ٬قٗا
بعٓٝا ٟيكز اؽتكت إيٗٝا بؾز، ٠
َ٫تين بغ٪اٍ عٔ اختؿا ٞ٥اي ّٛٝؾأدبتٗا بغ٪اٍ عٔ
َا ؼزثت ب٘ َع ايؾضط ،١أخربتين بأْٗا قايت هلِ َا
سزخ ،
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قاطعٓا عُض باتقاٍ ٖاتؿ ٞؾأَضت٘ بايقعٛر ٚأْا
أتضقب بؾز ٠صر ؾعٌ أملا سني تضٖ ٣شا اؿكري ؼت
قزَٗٝا!
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ايزصد ١اؿار ١ٜعؾض
ايٛر :
ٜٚعين ايٛر ٖٛ
" خايك اؿب ٚأيطؿ٘ ٚأصقٍ٘ "
" عبكض ١ٜاملضأ ٠تهُٔ يف قًبٗا ٚقًبٗا ْٖ ٛكط١
معؿٗا "
ْعضت مٚ ٙٛأيـ ع٪اٍ ٜزٚص بضأعٚ ٞيهين مل
أع ١ً٦ع ٣ٛع٪اٍ ٚاسز :
-

َني ايًٖٝ ٞطًع ٖٓا؟!

عٓٝا ٙايظصقا ٤أفبشت قامت ٖٛٚ ١هٝبين :
-

ٖتعضيف ساً٫

مُُت ساديب بتعذب ٚأْا أتؿشق٘ ثِ تٛقؿت
عٓز َ٬بغ٘ !
" َقطؿ ٢مل ٜبزٍ ثٝاب٘ َٓش صأٜت٘ ايباصس" ! ١
طضم عً ٢باب ايػضؾ ١أدؿًين ؾتٛد٘ َقطؿ٢
ْاس ١ٝايباب ٚؾتش٘ يٝزخٌ َٓ٘ فزٜك٘ عُض
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ٜغشب ؽدقاً خًؿ٘ مل أصٚ ٣دٗ٘ يف بار ٨ا٭َض
دٌُ َا اْتبٗت ي٘ ٖ ٞاملُضم ١اييت تقشبِٗ ٖٞٚ
تًتؿت سٛهلا قا ١ً٥بقٛت خؿٝض :
-

قزاَهٛا ْك عاع ١بػ ٜا أعتاس َقطؿ٢
قبٌ َا ايزنتٛص ميض

ثِ خضدت ٚأغًكت ايباب خًؿٗا ؾتكزّ َقطؿ٢
ميغو ايضدٌ خًـ عُض َٔ ٜاقت٘ ٚهض ٙم، ٟٛ
دشعت عٓٝا ٟعٓزَا ؼككت َٔ ٚدٗ٘ ٚيهٔ
ٖايين ٚدٗ٘ املً ٤ٞبايهزَات ٚعٓٝا ٙاؿُضتإ
ٚدغز ٙاملتٗا ٟٚيف ٜز َقطؿ،٢
اْهُؾت يف ؾضاؽ ٞنضر ؾعٌ تًكا ٞ٥ؾٛدزت
َقطؿ ٢وزدين بػنب ٜ ٖٛٚقضخ ب: ٞ
-

أْتٔ خاٜؿ٘ َٔ إٜ٘

ابتًعت صٜك ٞبقعٛب ١بايػٚ ١بزأت أؽعض بغعار٠
طؿٝؿ ١تػظ ٚقًيب َٔ صٜ٩ت٘ ٖهشا مل ٜغتطٝع
صؾع ع ٘ٓٝيف ٚدٗٚ ٞظٌ َٓهػ صأع٘ ٚنأْ٘
ْارّ عً ٢ؾعًت٘ ٚيهين أعضف دٝزاً أْ٘ يٝػ َٔ
ٖشا ايٓٛع ؾٗ ٛدبإ سكري خا٥ـ َٔ َقطؿ ٢يٝػ
أنجض،
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أقرتب َقطؿ َٔ ٢أسْ٘ قا: ً٬٥
-

أطًب َٓٗا تغاقو

صؾع صأع٘ مٚ ٟٛعٓٝا ٙغا٥ضتإ عكز رؾني أصاٙ
دٝزاً ثِ بزأ ٜتُتِ َٔ بني أعٓاْ٘ :
-

عاقٝين ٜا أملا ٚأٚعزى عُضَ ٟا ٖتعضمًو
تاْٞ

أطًل َقطؿ ٢مشه ١اعتٗظاٜ ٖٛٚ ٘ٝ٥قؿع٘
عًٚ ٢دٗ٘ فؿع ١خؿٝؿ ١قا: ً٬٥
-

را ي ٛؾنًت عاٜؿ أف ً٬اْٗاصرٙ

ْعضت م ٛعُض فزٜك٘ ؾٛدزت٘ ٜٓعض مٛ
َقطؿ ٢بػنب ؾعضؾت أْ٘ وا ٍٚنبت مجاح
َقطؿ ٢ايعزٚاْٚ ١ٝيهٓ٘ ست ٢ا٭ٕ ٚامح أْ٘ ٫
ٜغتطٝع
هب إٔ أتزخٌ ،
-
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نؿاٜ ١ٜا َقطؿ ٢أصدٛى عًُ٘ يًؾضط١
ٖٝ ٖٛٚا خز دظا ٙ٤عً ٢ايً ٞعًُ٘ َعاٜا

ْعض َقطؿ ٢م ٟٛعٓل نُا ٜؿعٌ  ٖٛٚغامب
َين ٚنأْ٘ نإ ٜٓتعض إٔ اعط ٞي٘ عبباً ٚاسز ًا
يكتً٘ ٚأْا نعارت ٞخشيت٘،
مل أباي ٞيػنب٘ ْٚعضت م ٛعُض يٝدًك ٖشا
اؿكري َٔ ٜز ٙؾِٗ عُض َكقزٚ ٟتكزّ مٛ
َقطؿٚ ٢أَغو بٝز ْظاص قا ً٬٥ي٘ :
-

عٝب٘ ٜاَقطؿ ٢أْا ٖاخز ٙبٓؿغ ٞايكغِ
نؿا ١ٜايً ٞعًُت٘ ؾ َٔ ٘ٝاَباصح
ؽٗكت بؿظع ٚأْا أصرر :
-

اَباصح؟!

يكز تبٓٝت ا٭َٛص ؾهٌ َا وًُ٘ َٔ نزَات
ٚدضٚح ناْت َٔ ٜز َقطؿٜ ، ٢ا أهلَ ٞاسا أؾعٌ
ب٘؟!
بضغِ ععارت ٞملا سزخ ي٘ إ ٫أْين  ٫أصٜز إٔ ٜتقضف
َقطؿ ٢بٗش ٙاهلُذٚ ١ٝايعٓـ ؾكز ٜكع يف
َؾانٌ بغبب سيو ،
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مل ٜغتُع َقطؿ ٢يعُض ٚمل ٜرتى قُٝك ْظاص
ؾكضصت إٔ أؾأ يًضدا: ٤
-

 -أصدٛى ٜا َقطؿ ٢عؾإ خاطض ٟعٝب٘

تبارٍ َقطؿ ٢ايٓعضات بٝين ٚبٚ ٘ٓٝنأْ٘ واصب
َا بزاخً٘ َٔ غنب وج٘ عً ٢أسْ ١ٜظاص بأٟ
ؽهٌ ،
طؾض بنٝل ثِ أقرتب َٓ٘ َض ٠أخض ٣قا: ً٬٥
 ي ٛؽٛؾت خٝايو ؽٛف خٝايو َؿ بػ ٚؽو يفأَ ٟهإ سٛايٓٝا أقغًُو ي ٛايزْٝا نًٗا اصػتين
أعٝبو َؿ ٖغٝبو غري ٚأْت ْقني
ثِ تضى قُٝق٘ َٔ ٜز ٙؾغتًُ٘ عُض ٚخضز ب٘ َٔ
ايػضؾ ٖٛٚ ١ىضز ٖاتؿ٘ َٔ دٝب٘ ،
دًػ َقطؿ ٢أَاَٚ ٞدغز ٙنً٘ ٜٓتؿض بتٛتض
ظاٖض ٜبزٚا أْ٘ مياصؼ أقق ٢رصدات َٔ مبط
ايٓؿػ،
يكز أصغُت٘ عً ٢تضن٘ أْا أؽعض بشايو  ،ؿغٔ
سع ٞأِْٗ ْظعٛا اإلبضٜ َٔ ٠ز ٟؾاعتطعت
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ؼضٜهٗا مٚ ٙٛأَغهت بٝز ٙاييت ٜنعٗا عً٢
ايؿضاـ ظٛاص،ٟ
أْتؿض أثض ملغيت ؾؿظعت َٓ٘ ٚابتعزت عً ٢ايؿٛص
ٚأْا أْعض م ٙٛبشٖ، ٍٛ
صؾع ع ٘ٓٝم ٟٛبتعذب مماثٌ يشٖٛي ٞثِ ٚقـ
قا: ً٬٥
-

أْا ْاطٍ ادٝب قٗ ٙٛأؽضبٗا عاٚط ٙساد٘ َٔ
ؼت؟!

ٖظطت صأع ٞبايٓؿ ٞؾدضز ٖاصباً َٔ ايػضؾ ، ١ؽعضت
بكًيب ٜعتقض ٙا٭مل
ٚغق ١سًك ٞنارت إٔ ؽٓكين ؾًِ أؼٌُ ٚبزأت
بايبها،٤
ملاسا ٜضٜز ايظٚاز َين إساً ٚملا ايعذً١؟!
َقطؿ ٢مل ٜعز ٜضٜزَْ ! ٞغشت رَٛع ٞبعٗض
نؿٚ ٞقضصت إٔ أؼزخ َع٘ بٗشا ايؾإٔ ئ أتضن٘
ايً ١ًٝسيت ٜتشزخ َع ٞؾُٝا دض ٣بٓٓٝا أبزاً ئ
أَضصٖا!
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ساٚيت اؾًٛؼ سني طضم باب ايػضؾٚ ١أسْت يًطاصم
بايزخ ٍٛؾُا ناْت ع ٣ٛاملُضمٚ ١ايطبٝب،
رخٌ ا٭ثٓإ ٜؿشقاْ ٞبزق ١مما دعًين أعأٍ
ايطبٝب عٔ ساييت ؾطُ٦ين أْين أفبشت غري متاَ ًا
٪َٚؽضات ٞاؿ ١ٜٛٝدٝز ٠دزاً،
عأيتين املُضم ١عٔ املضاؾل ٚقبٌ إٔ أدٝبٗا رخٌ
َقطؿ َٔ ٢ايباب ٚبٝز ٙؾٓذإ قٗ،٠ٛ
أيك ٢ايتش ١ٝعًٚ ِٗٝبزأ بغ٪اٍ ايطبٝب عٔ
تؿاف ٌٝساييت اييت  ٫أعضؾٗا ٚؼزثٛا عٜٛاً عٔ َز٠
َهٛث ٞيف املؾؿٚ ٢عٔ نٝؿ ١ٝخضٚدٞ
ٚتعًُٝات عَ٬يت َ ،ا تعذبت ي٘ ٖ ٛاٖتُاّ
َقطؿ ٢املبايؼ ؾ ٘ٝست ٢إٔ اؿزٜح ٚفٌ ٭ْٛاع
ايطعاّ ايقش ١ٝي ٞاييت عتغاعزْ ٞعً ٢ػاٚط
أطَيت عضٜعاً،
َ٪نز عٝقبين ٖشا املقطؿ ٢باؾَٓ ٕٛاسا ٜعين
اٖتُاَ٘ ب ٞهلش ٙايزصدٜٓ ٖٛٚ ١ؿض َٔ فضر ملغ١
َين !
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خضز ايطبٝب ٚخًؿ٘ املُضم ١بعزَا متَٓٛا يٞ
ايغٚ ١َ٬دًػ َقطؿ ٢عًَ ٢كعز ٙوتغٞ
قٗٛت٘ ٜ ٖٛٚتذٓب ايٓعض م،ٟٛ
أخشت ْؿغاً عُٝكاً ٚاعتذُعت ؽذاعيت ٚعأيت٘ :
َقطؿ ٢أْت يغ٘ بتشبين؟!

-

ْعض ي ٞبزٖؾ ١تعرب عُا بزاخً٘ ثِ تٓشٓح ٚتضى
نٛب ايكٗ ٠ٛعً ٢املٓنز ٠ظٛص ٟثِ مِ نؿ٘ٝ
إي ٞبعنُٗا بتٛتض قا: ً٬٥
-

أْا عُضَ ٟا بطًت أسبو ٜا أملا

قاَٚت رَٛع ٞبؾل ا٭ْؿػ ٚتٓٗزت بضاس٪َ ١قت٘
ٚأْا أتبع تٓٗٝزت ٞبغ٪اٍ أخض :
-

طب ي ٘ٝبتبعز عين؟!

أعتزٍ يف فًغ٘ ْٚعض يعٝين بتٚ ٘ٝنأْ٘ ٜبشح
عٔ نًُات ىربْ ٞبٗا عُا ٜؾعض ب٘ مل ٜٓتعض
نجرياً ٚأدابين :
-

أْا َؿ قارص أعاَح ْؿغ ٞعً ٢ايً ٞعًُٓاٙ

تغاصعت ْبنات قًيب باْؿعاٍ ٚأْا أق ٍٛي٘ بأع٢
ؽزٜز :
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-

ققزى َؿ قارص تغاقين

ٖظ صأع٘ ْؿٝاً ٚؼزخ عضٜعاً :
ايػًط ١نإ غًطيت َٔ ايبزا١ٜ

-

بزأت ايزَٛع غٝاْيت ٚتغاقطت ٚأْا أقض ٚاقع أيِٝ
أْٗهين :
ٖٓٚؿنٌ ٭َيت ْزؾع متٔ غًطتٓا

-

:٬
ٚمع ٜز ٙعً ٢دبٗت٘ عظٕ ثِ ْعض يغاعت٘ قاً ٥
ايٛقت أتأخض ٚايزنتٛص قاٍ ٫طّ تضتاسٞ

-

اعرتمت عٓل ٚعًت ْرب ٠فٛت: ٞ
-

َا تٗضبؿ َين تاْٜ ٞا َقطؿ٢
ْعض ي ٞبضدا ٤قا: ً٬٥

-

ٜا أملا أصدٛىٔ َؿ ٚقت٘ ايه ّ٬را

قضصت أ ٫أعتغًِ بعزَا أصتؿع ا٫رصٜٓايني ظغزٟ
ٚبزأ فزصٜ ٟعًٜٗٚ ٛبط باْؿعاٍ :
-
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 ٖٛ ٤٫را ٚقت٘ ٚبعز ٜٔتعاىل ٖٓا أَا أْت َؿ
طاٜكين نزا ي ٘ٝقزَت َعار ايؿضح ؟!

سشصْ ٞبٓعض ٠أعضؾٗا دٝزاً ٚيهين ػاًٖتٗا
ٚأنًُت :
-

داٚبين يَ ٘ٝقُِ أْٓا ْتذٛط ريٛقيت؟!

أقرتب َين  ٖٛٚوا ٍٚايغٝطض ٠عً ٢اْؿعاي٘ :
 أٖزٜ ٟا أملا أصدٛىٔ ٚعؾإ خاطض ٟساٚيٞتٓاَ ٞريٛقيت ٚأٚعزى أَ ٍٚا تبك ٞنٜٛغ٘
ٖٓتهًِ طَ ٟا ؼيب
ثِ ْعض سٛي٘ يٝهٌُ :
-

عً ٢ا٭قٌ َٓهْٛؿ يف َغتؾؿ ، ٢عؾإ
خاطض ٟساٚي ٞتٓاَٞ

اعتُضٜت يف ايٓعض مٚ ٙٛأْا َُقض ٠عً ٢مساع
إداب َ٘ٓ ١ؾأقرتب َين ٚٚمع ٜز ٙعً ٢صأع ٞعٓإ
قا: ً٬٥
 أْا عاٖزت ْؿغ ٞأَْ ّٜٛ ٞا أدًٝو سكوٚقتٗا بػ أعتشل تبكَ ٞضاتٚ ٞعؾإ نزا
نًُت خايت ٛيف َٛمٛع تكز ِٜدٛطْا بعز َا
ايهًب را بك ٢يف إٜز، ٟ
دًػ عً ٢طضف ايؿضاـ ٜٓ ٖٛٚعض يعٝين :
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-

عضؾيت أْا ي ٘ٝقزَت َعار ؾضسٓا

ٖش ٙيٝػ إداب ١ع٪ايَ ٞقطؿٜ ٢ضاٚؽ نعارت٘
ٚيهٔ ٖاتؿ٘ مل ٜرتى ي ٞفا ً٫يًشزٜح َض٠
أخض،٣
قاّ َٔ دٛاصٚ ٟتًك ٢املهامل: ١
-

أٜ ٜٙٛا عُض إ ٜ٘أخض ا٭خباص؟! طب خري دزاً..
متاَّ ...اؽْ ..ٞتكابٌ بهض ٙبً .. ٌٝعّ٬
أغًل ٖاتؿ٘ ٜٓ ٖٛٚعض م ٟٛبابتغاَ ١ععٝز٠
قا: ً٬٥

-

أؼبػ يف ايكغِ ٜٚتعضض عً ٢ايٓٝاب ١بهضٙ
ؽعضت بضاسٚ ١ععار ٠نبري ٠٭ٕ ٖشا اؿكري
عٝتًك ٢دظا، ٙ٩
ٚمع َقطؿٜ ٢زٜ ٙؿضى بٗا دبٗت٘ قا:ً٬٥
-

أْا نزا ٖكزص أْاّ

ثِ أقرتب َين ُٜكبٌ دبٗيت :
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تقبش ٞعً ٢خري

أدابت٘ باعتغ: ّ٬
-

ٚأْت َٔ أًٖ٘

تضنين ٚسٖب يٮصٜه ١املٛدٛر ٠يف ايػضؾ١
ٚأعتًك ٢عًٗٝا ،
أصٖكين عكً ٞبأؾهاص نجري ٠ساٚيت بأقق ٢دٗز
ي ٞإٔ أػاًٖٗا ٚغؿٛت عً ٢أٌَ دزٜز َ٪نز
عٝأت ٞيف ايػز ا٭ِٖ إٔ َقطؿَ ٢اطاٍ وبين ٖٚشا
ٜهؿٝين ا٭ٕ ٚعٓتذاٚط َٜٛاً َا سزخ ٖشٖٞ ٙ
قٓاعيت !
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" أَا ٖ ٛعبكضٜت٘ تهُٔ يف عكً٘ ٚعكً٘ ٖٛ
ْكط ١قٛت٘ "
قاطعٓا عُض باتقاٍ ٖاتؿ ٞؾأَضت٘ بايقعٛر ٚأْا
أتضقب بؾز ٠صر ؾعٌ أملا سني تضٖ ٣شا اؿكري ؼت
قزَٗٝا!
عٓٝاٖا عأيتين عؾضات ا٭عٚ ١ً٦يهٔ يغاْٗا مل
ٜٓطل ع ٣ٛع٪اٍ ٚاسز قايت٘  ٖٞٚتضػـ  ،مل
أُدٝبٗا يه ٞأص ٣صر ٠ؾعًٗا عٓزَا تضا ٙأَاّ عٗٝٓٝا
ؾأْا أستاز ؿاؾظ ن ٞأؾضغ ٞغنيب ايش ٟبزاخًٞ
عً ٢دغز، ٙ
أخضدين َٔ أؾهاص ٟطضم عً ٢باب ايػضؾ ١ؾٓٗنت
٭ؾتح ٚدزت٘ عُض ٜقطشب ٖشا اؿكري خًؿ٘ ٚ
تكـ أَاَِٗ املُضم ١ؽربْ ٞإٔ أَاَْ ٞقـ
ايغاع ١ؾكط ستٜ ٢أتٚ ٞقت َضٚص ايطبٝب ،

317

عارت املُضم ١يعًُٗا ٚأغًكت ايباب خًؿٗا مما
دعًين أتكزّ مٖ ٛشا ايبػٝض أَغو بٝاقت٘ بني
ٜزٚ ٟأقزَ٘ ٭ملا ست ٢تضَ ٣اسا ؾعًت ب٘ ،
ٚدزتٗا تٓهُؿ عًْ ٢ؿغٗا ٚتعٛر ظغزٖا
يًدًـ ؾتزؾكت ايزَا ٤م ٛصأعٖٚ ٞزصت بٗا :
-

أْتٔ خاٜؿ٘ َٔ إٜ٘

ابتًعت صٜكٗا بقعٛبٚ ١اصتبهت  ٖٞٚتٓعض مٙٛ
ٚيهين صأٜت ؽبح ابتغاَٜ ١ضتغِ عً ٢ؽؿتٗٝا ،
صٜ٩ت٘ خا٥ـ َٓهػ ايضأؼ دعًتٗا تؾعض
بايغعارٚ ٠يهٓٗا أخؿت ععارتٗا دٝزاً ن٫ ٞ
أؽعض بٗا،
ؾكضصت إٔ أععزٖا أنجض َٔ سيو ،اقرتبت َٓ٘
ٚبُٗػ أَضت٘ :
-

أطًب َٓٗا تغاقو

صؾع صأع٘ مٖٛا بنعـ ؽزٜز ٚقاٍ هلا :
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عاقٝين ٜا أملا ٚأٚعزى عُضَ ٟا ٖتعضمًو
تاْٞ

دعًتين نًُات٘ أمشو باعتٗظاٚ ٤قز بًؼ غنيب
َبًػ٘ ٚيهين ساٚيت ايغٝطض ٠عًٚ ٘ٝأْا أفؿع٘
فؿع ١خؿٝؿٚ ١أخرب: ٙ
-

را ي ٛؾنًت عاٜؿ أف ً٬اْٗاصرٙ

ٚدزتٗا تٓعض م ٟٛبضدا ٖٞٚ ٤تك: ٍٛ
نؿاٜ ١ٜا َقطؿ ٢أصدٛى عًُ٘ يًؾضط١
ٖٝ ٖٛٚا خز دظا ٙ٤عً ٢ايً ٞعًُ٘ َعاٜا

-

متٓٝت ي ٛصؾنت ٚفضخت ب٘ ٚأعطتين راؾع ست٢
أْٗ ٞعً ٢سٝات٘ بٝزٚ ٟيهٓٗا خا٥ؿ ١أْا أؽعض
بشيو ؾذغزٖا َاطاٍ ٜضتعؿ  ٖٞٚؼا ٍٚايغٝطض٠
عًٚ ٘ٝيهٔ َا أغنيب سكاً ٖ ٛعزّ َعضؾيت يغبب
خٛؾٗا،
ْعضت مٖٛا عٓل ؽزٜز ؾباريتين ايٓعضات بضدا٤
أنرب ثِ سٛيت ْعضتٗا م ٛعُض ايش ٟتكزّ مٟٛ
 ٖٛٚميغو ٜز ْظاص قا: ً٬٥
-
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عٝب٘ ٜا َقطؿ ٢أْا ٖاخز ٙبٓؿغ ٞايكغِ
نؿا ١ٜايً ٞعًُت٘ ؾ َٔ ٘ٝاَباصح

أدؿًتين أملا سني ؽٗكت بؿظع  ٖٞٚتضرر :
-

اَباصح؟!

ْعضت م ٛعُض ْعض ٠ؼشٜض ١ٜؾًِ ٜبتعز ٚظٌ
ٜكـ أَآَٜ ٞعض م ٟٛبػنب ؽزٜز مل أباي ٞي٘
ٚنٌ خً ١ٝيف دغز ٟؼجين عً ٢أسٜت٘ بؾز٠
ؾُا ؾعً٘ بٗا يٝػ بايكً ٌٝأبزاً ،
اصتعاؽ٘ فٛتٗا ايعشب  ٖٞٚترتداْ ٞقا: ١ً٥
-

أصدٛى ٜا َقطؿ ٢عؾإ خاطض ٟعٝب٘

دعًتين أصادع ْؿغ ٞقً ٫ ً٬ٝأصٜز إٔ تضاْٚ ٞأْا
أمضب٘ مضباً َربساً ٚأعبب هلا اـٛف  ٫ئ أؼٌُ
إٔ ؽاف أملا َين!
اقرتبت َٔ أسْ٘ ٚبقٛت ًَ ٧باؿٓل أخربت٘ :
 ي ٛؽٛؾت خٝايو ؽٛف خٝايو َؿ بػ ٚؽو يفأَ ٟهإ سٛايٓٝا أقغًُو ي ٛايزْٝا نًٗا اصػتين
أعٝبو َؿ ٖغٝبو غري ٚأْت ْقني
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ثِ تضنت٘ َٔ ٜز ٟعضٜعاً قبٌ إٔ أعٛر يف قضاصٟ
ؾاعتًُ٘ عُض ٚخضز ب٘ َٔ ايػضؾٜ ٖٛٚ ١ؾري يٞ
بضأع٘ باَتٓإ ،
دًغت ظٛاص أملا ٚأْا أساصب أؾهاص ٟايؾٝطاْ١ٝ
ٚأسا ٍٚإٔ أعٝطض عً ٢ايػنب بزاخً ٞست٫ ٢
أتقضف بتٗٛص ٚأسٖب إي ٘ٝيه ٞأْٗ ٞسٝات٘ بٝزٟ
ست ٢أعرتٜح،
ٚبُٓٝا أْا أساصب َا بزاخًٚ ٞمعت نؿٗا عً٢
ٜز ٟؾذعًتين أْتؿض ٚنأْين فُعكت بايهٗضبا، ٤
 ٫مل أتأٖب بعز يًُغاتٗا!
ؾظعت أملا َٔ صر ٠ؾعًٚ ٞعارت يًدًـ تبتعز عين
 ٖٞٚتٓعض م ٟٛبشعض،
مل أدز ع ٣ٛاهلضٚب سا ً٫ست ٢أملًِ ؽتات ْؿغٞ
ٚقُُت عضٜعاً َعً ً٬ساديت يؿٓذإ َٔ ايكٗ٠ٛ
ٚخضدت َٔ ايػضؾ ١صغُاً عٔ أملا،
سٖبت يًهاؾتريٜا ٚعكًٜ ٞنر بأؾهاص نجري٠
ٚأُٖٗا ٖ ٞؾظع َٔ ٞملغتٗا!
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طًبت ؾٓذإ ايكٗ َٔ ٠ٛاملغٚ ٍٚ٪دًغت عً ٢أسز
املكاعز أعٝز ايتؿهري يف نٌ َا َن ٢بٓٓٝا َٔٚ
بٗٓٝا ع٪اٍ بزأ ًٜح عً ٌٖ ٞعأعاقٗا ٚأمسح
ْؿغ ٞعُا ؾعًٓا ٙعٜٛاً؟!
تضنت إدابيت َعًك ١سني دا ْٞ٤ايؾاب بٝزٙ
قٗٛت ٞأخشْٗا َٓ٘ ٚعزت ٭ملا مسعت فٛت
املُضم َٔ ١اـاصز ؾزيؿت يًزاخٌ ؾٛدزت ايطبٝب
ٜؿشقٗا اعتػًٝت ٚدٛرٚ ٙمحزت اهلل أْين ؿكت
ب٘،
عأيت٘ عٔ نٌ َا ىقٗا َٔ رٚاٚ ٤طعاّ ٚؽضاب
ست ٢تعٛر ؿايتٗا يف أقضب ٚقت  ،أْٗٝت سزٜجٞ
َع ايطبٝب ٚخضز َٖٚ ٛغاعزت٘ َٔ ايػضؾ١
دًغت عًَ ٢كعز ٟأستغ ٞقٗٛت ٞبٗز ٤ٚسيت
ٚدزتٗا تتٓٗز بأمل  ٖٞٚتغأيين :
-

َقطؿ ٢أْت يغ٘ بتشبين؟!

ْعضت مٖٛا بتعذب ؽزٜزٖ ،ش ٙاجملٓ ١ْٛتعٔ
أْ ٞمل أعز أسبٗا؟!
أدبتٗا بقزم ؽزٜز :
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أْا عُضَ ٟا بطًت أسبو ٜا أملا

-

طؾضت بنٝل تتبع ع٪اهلا بغ٪اٍ آخض :
-

طب ي ٘ٝبتبعز عين؟!

يكز أفابتين يف َكتٌ ! ٌٖ هب عًَ ٞقاصستٗا أّ
عأعٛر يػُٛم ٞايزاَ ِ٥عٗا ٚعزّ إخباصٖا مبا
ىتًر يف فزصٟ؟!
 ٫ئ أؾعٌ ٚأعٛر ْ٫ػ٬قَ ٞض ٠أخض ، ٣أدابتٗا
بٓؿػ ايقزم ٚمتٓٝت إٔ تؿِٗ َكقز: ٟ
-

أْا َؿ قارص أعاَح ْؿغ ٞعً ٢ايً ٞعًُٓاٙ

صؾضؾت أٖزابٗا بغضعٚ ١نأْٗا تكا ّٚرَٛعٗا إٔ
تغكط  ٖٞٚتك: ٍٛ
-

ققزى َؿ قارص تغاقين

ٚررت ي ٛمُُتٗا يف أسناْٚ ٞدعًتٗا تطُٔ٦
بكضبَٗٓ ٞا ٚيهٓين هب إٔ أٚدٗٗا ٚأٚاد٘ ْؿغٞ
ْؿٝت اتٗاَٗا يٓؿغٗا ٚأدابتٗا :
-

ايػًط ١نإ غًطيت َٔ ايبزا١ٜ

بزأت رَٛعٗا بايتغاقط ٜبزٚا أْٗا مل ؼتٌُ إٔ
تغُع ٚتض ٣سكٝكتٓا ؾشزثتين بقٛتٗا ايبان: ٞ
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-

ٖٓٚؿنٌ ٭َتْ ٢زؾع متٔ غًطتٓا

ٚررت ي ٛأدبتٗا أ ٚاعتطعت ست ٢إهار إداب١
ؽاؾ ١ٝتضٜح قًيب  ٫ ٖٞ ،تعًِ أْين أتأمل أنجض َٓٗا
ٚيهٓين  ٫أعٓطٝع سكٝك ١إٔ أعاَح ْؿغ ٞعً٢
َا ؾعًت٘ بٗا أ ٚإٔ أعاقٗا عًَٛ ٢اؾكتٗا إٔ تُكِٝ
َع ٞع٬ق ١غري ؽضع ١ٝأٜا ناْت أعبابٗا ،
مل أصٜز إٔ أمػط عًٗٝا أنجض َٔ سيو ؾٗ ٞمل
تغرتر عاؾٝتٗا ناًَ ١بعز
ْعضت يغاعيت ؾٛدزتٗا تعزت َٓتقـ ايًٌٝ
أؽؿكت عًٗٝا ٚصدٛتٗا :
-

ايٛقت أتأخض ٚايزنتٛص قاٍ ٫طّ تضتاسٞ

اعرتمت عٓل طؿٛيٚ ٞأفضت عً ٢إٔ ْغتهٌُ
سزٜجٓا  ٚاتُٗتين بأْين أٖضب َٔ َٛادٗتٗا،
صدٛتٗا َض ٠أخض ٣إٔ تغرتٜح ٚعٓهٌُ سزٜجٓا
بعزَا ؽضز َٔ املؾؿٚ ٢يهٓٗا ملا ترتادع ٖٞٚ
تك ٍٛيٚ ٞقز بًؼ غنبٗا َبًػ٘ :
-
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 ٖٛ ٤٫را ٚقت٘ ٚبعز ٜٔتعاىل ٖٓا أَا أْت َؿ
طاٜكين نزا ي ٘ٝقزَت َعار ايؿضح ؟!

ْعضت مٖٛا بػنب ؾٗش ٙاجملٓ ١ْٛتعضف نِ
أعؾكٗا ٚإٔ َا ؾعًٓا ٙئ هعًين أتضادع عٔ دعًٗا
طٚديت ،
مل تباي ٞيٓعضاتٚ ٞأعارت ع٪اهلا :
-

داٚبين يَ ٘ٝقُِ أْٓا ْتذٛط ريٛقيت؟!

اقرتبت َٓٗا ٚساٚيت استٛا ٤غنبٗا قا: ً٬٥
 أٖزٜ ٟا أملا أصدٛىٔ ٚعؾإ خاطض ٟساٚيٞتٓاَ ٞريٛقيت ٚأٚعزى أَ ٍٚا تبك ٞنٜٛغ٘
ٖٓتهًِ طَ ٟا ؼيب
َ٪نز ٖشا يٝػ املهإ املٓاعب يٓتشزخ ؾ ٘ٝبؾإٔ
ع٬قتٓا ،ساٚيت أقٓاعٗا بشايو قا: ً٬٥
-

عً ٢ا٭قٌ َٓهْٛؿ يف َغتؾؿ ، ٢عؾإ
خاطض ٟساٚي ٞتٓاَٞ

ْعضت م ٟٛبإفضاص تضٜز إداب ١عادًٚ ١ؽاؾ١ٝ
يكًبٗا املهًٚ ّٛيهٔ يٮعـ ايؾزٜز أْا  ٫أًَو
إداب ١تضوٗا ا٭ٕ ،
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تكزَت مٖٛا ٚٚمعت نؿ ٞاملضتعؿ عً ٢صأعٗا
أتًُػ خق٬ت ؽعضٖا اؿضٜض ٟبؾٛمُ نبري ٚأْا
أعرتف هلا :
 أْا عاٖزت ْؿغ ٞأَْ ّٜٛ ٞا أدبًو سكوٚقتٗا بػ أعتشل تبكَ ٞضاتٚ ٞعؾإ نزا
نًُت خايت ٛيف َٛمٛع تكز ِٜدٛطْا بعز َا
ايهًب را بك ٢يف إٜز، ٟ
ثِ دًغت عً ٢طضف ايؿضاـ ظٛاصٖا ٚأْا أْعض
يعُل عٗٝٓٝا اؾًُٝتني أعأهلا :
-

عضؾيت أْا ي ٘ٝقزَت َعار ؾضسٓا ؟!

ْعضتٗا أخربتين أْٗا تضٜز املظٜز ٚأْا  ٫أمحٌ املظٜز
يف ايٛقت اؿاي ، ٞصْني ٖاتؿ ٞأْكشَْٗٓ ٞا ؾأدبت
عُض عضٜعاً ٚأْا أتٛم ٭عضف َاسا سزخ َع٘،
أخربْ ٞعُض أْ٘ تضن٘ يف قغِ ايؾضط ١ايشٟ
ميتًو ب٘ عزَ ٠عاصف ٚأفزقا ٤غري أْ٘ أخرب
فزٜك٘ اينابط ايش ٟسٖبٓا ي٘ قبٌ سيو ٚٚعز ٙأْ٘
عٝتهؿٌ بأَض ٙباإلماؾ ١أْ٘ ٚف ٢عًَٔ ٘ٝ
بايكغِ يٝغتكبً ٙٛاعتكباٍ ًٜٝل بأَجاي٘ ،
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ععزت نجرياً ملا ؾعً٘ عُض َع ٖشا اؿكري ٚاْٗٝت
َع٘ اؿزٜح عًٚ ٢عز َين مب٬قات٘ َغا ٤ايػز ،
أخربت أملا َا سزخ باختقاص ٚؽعضت بايضاس ١ؽًٌ
نٌ دغز ٟمما دعٌ ايٓعاؼ ٜٗامجين صررت
بتٓٗٝز ٠خضدت َٔ فزص: ٟ
-

أْا نزا ٖكزص أْاّ

ثِ اقرتبت َٓٗا بغعار ، ٠ا٭ٕ أفبشت بأَإ تاّ قبًت
دبٗٓٝا ٚمتٓٝت هلا ي ١ًٝععٝزٚ ٠اْغشبت عا٥ز ًا
يٮصٜه ١٭عرتٜح عًٗٝا قًٚ ً٬ٝأْا أُٖػ :
-

ريٛقيت د٘ رٚص َضٙٚ

غؿٛت ققضاً يعز ٠عاعات ثِ اعتٝكعت أْعض
هلاتؿ ٞؾٛدزتٗا تعزت ايغابع ١فباساً ريؿت
يزٚص ٠املٝاٚ ٙغغًت ٚدٗٚ ٞؽعضٚ ٟؽعٛصا ا٫صتٝاح
مل ٜػارصْ ٞست ٢ا٭ٕ  ،اْتٗٝت ٚخضدت ؾٛدزت أملا
َاطايت ْا ،١ُ٥تأًَت ٚدٗٗا اؾُ ٌٝبعؾل ٚٚررت
ي ٛاعتطعت قَ ٛا سزخ بٓٓٝا ٚإٔ ْبزأ َٔ دزٜز
،
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تضنت أَٓٝات ٞداْباً ٚخضدت بٗز ٤ٚعاطَاً أَضٟ
إٔ أعٛر يًبٝت ٭ْٗ ٞسغابَ ٞع َضٚ ٙٚيهين
تٛقؿت يف ٚعط ايبَٗ ٛرترراً ثِ عزت َتذٗاً مٛ
ايهاؾتريٜا طًبت ؾطاصاً خافاً يٚ ٞهلا ٚقضصت إٔ
أقنَ ٞظٜزاً َٔ ايٛقت َعٗا قبٌ إٔ تأتٚ ٞايزتٗا ،
أخشت طاٚي ١بٗا عقري بضتكاٍ ٭ملا ٚقٗ ٠ٛيٚ ٞبعناً
َٔ ايبإ نٝو احملً ٢بايعغٌ ٚ ،فعزت يػضؾتٗا
ؾٛدزت باب ايػضؾَ ١ؿتٛح ريؿت يًزاخٌ ؾٛدزتٗا
اعتٝكعت ٚدايغ ١بٛد٘ َتٗذِ ٚاَاَٗا ؾتاتني
ٜٓعؿ ٕٛايػضؾ َٔ ١سٛهلا  ،مل تضاْ ٞسني رخًت
ؾتٓشٓشت ؾايتؿتت عضٜعا تٓعض م ٟٛثِ ْعضت
يًطاٚي ١يف ٜزٚ ٟابتغُت،
ٜبزٚا أْٗا ناْت غامب ١٭ْ ٞصسًت ر ٕٚإٔ تضاْ،ٞ
ٜا اهل ٞنِ أعؾل ابتغاَتٗا ٖش ٙؾأْا َغتعزاً يزؾع
عُض ٟبأنًُ٘ ست ٢تعٌ ٖش ٙا٫بتغاَ ١عً٢
ٚدٗٗا ،
خضدت ايؿتاتإ َٔ ايػضؾٚ ١أغًكٛا ايباب خًؿِٗ
ٚدًغت أْا قبايتٗا ٚٚمعت ايطاٚي ١بٓٓٝا عً٢
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اؿاٌَ املًتقل بؿضاؽٗا ٚبزأت بتكطٝع ايبإ نٝو
َٚزرت ٜز ٟمٖٛا ٭مع دظ َ٘ٓ ٤يف ؾُٗا
ْعضت م ٟٛغذٌ  ٖٞٚتبتغِ قا: ١ً٥
-

أْا ؾع ً٬نٓت دعاْ٘ دزاً
ابتغُت هلا ٚأْا أطعُٗا :

ٜبك ٢ؽًق ٞايطبل نً٘ ٚايعقري نُإ أْا
اخزت ا٭سٕ َٔ ايزنتٛص

-

ٚقع عً ٢فزصٖا بنع قطضات َٔ ايعغٌ ؾقضخت
ب ٖٞٚ ٞمتز ٜزٖا ايغً ١ُٝيطاٚي ١ؽش دظَٔ ٤
ايبإ نٝو يتنعٗا يف ؾُ ٖٞٚ ٞتتعُز إٔ تكطض
عً٬َ ٢بغ ٞبعناً َٔ ايعغٌ يتٓتكِ َين،
رخًٓا يف ْٛب ١مشو ٖغتري ١ٜدعًتٓا ْٓغ٢
يزقا٥ل نٌ َا سزخ  ،رخًت خاييت ؾتٛقؿٓا عُا
ْؿعً٘  ،ؾضست خاييت عايتٓا املضسٖ ١شٚ ٙاقرتبت
َٔ أملا تُكبًٗا بغعار، ٠
اعتػًٝت ٚدٛر خاييت ٚاعتأسْت َُٓٗا ٚخضدت
عا٥زاً يًُٓظٍ ٚٚد٘ أملا ايناسو اـاي َٔ ٞاهلُّٛ
مل ٜرتى خٝايٚ ، ٞفًت ايبٝت ٚٚدزت َض ٙٚػًػ
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يف غضؾ ١اؾًٛؼ تتشزخ عرب اهلاتـ  ،ريؿت
بزاخٌ ايػضؾ ١غطٛات ٖار ١٥ؾٛدزتٗا تتشزخ
يظٚدٗا ٚؽرب ٙبػنب َا ؾعً٘ ابٔ عُ٘ بأملا ٚ ،قؿت
أَاَٗا ؾأْٗت املهامل ١عضٜعاً باصتباى ٚامح ،أؽضت
هلا يتذًػ ؾؿعًت ٚدغزٖا ٜٗتظ أَاَ ٞأغًكت باب
ايػضؾٚ ١دًغت أَاَٗا ٚأْا أسا ٍٚايغٝطض ٠عً٢
غنيب َٓٗا ،
ْعضت يعٗٝٓٝا ْعض ٠ناْت نؿ ١ًٝظعًٗا تبزأ
يف ايبها ٖٞٚ ٤تُُِٗٗ بهًُات ا٭عـ ٚا٫عتشاص
ؾًِ أدز نًُات تعرب عُا بزاخً ، ٞي ٛناْت
ققت عًٝا َا سزخ سني فاصستٗا عُا صأٜت٘
نإ َٔ املُهٔ إٔ أعاقٗا ٚيهٓٗا أثضت
ايقُت ٚتضنتين أػضع َضاصَ ٠ا سزخ ،
ٚقؿت ٭خضز َٔ ايػضؾ ١بعزَا ؽعضت با٫ختٓام
ايؾزٜز ؾأٚقؿتين  ٖٞٚتبه ٞقا: ١ً٥
 أصدٛى عاقين ٜا َقطؿ ٢أْا َهٓتؿأعضف أْو ؽٛؾتٗا ٚملا قٛييت خٛؾت أفاصسو تاخز
َٛقـ َٔ دٛطٚ ٟاهلل ٜا َقطؿَ ٖٛ ٢ايٛـ ع٬ق٘
ب َٔ ٘ٝعاع ١ايً ٞسقٌ ،
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عشبت ٜزٜ َٔ ٟزٖا ٚتضنتٗا يف ايػضؾ ١ؾأتبعتين
 ٖٞٚترتداْ: ٞ
-

أصدٛى ٜا َقطؿ ٢ق ٍٛأ ٟساد٘

ْعضت مٖٛا ٚمجًٚ ١اسز ٠ترترر عً ٢عكًٞ
ؾأخضدتٗا مبٓتٗ ٢ايكغ: ٠ٛ
-
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ٜاصٜت تٓغ ٞإٔ يٝه ٞأخ أمس٘ َقطؿ٢

ايزصد ١ايجاْ ١ٝعؾض
اـًٍُ: ١
ٚتعين تٛسٝز احملبٚٚ ،١مع احملبٛب مبكاّ َُطًل ٫
وتٌُ ؾٗٝا املؾاصن ١عً ٢اإلط٬م.
" ٖ ٞؼٝا يتغعز باؿب "
َضت عت ١أعابٝع ٚأْا طضو ١ايؿضاـ  ،أْٗض
يزخ ٍٛرٚص ٠املٝا ٙمبغاعز ٠أَ ٞ٭ْين مل أطٌٜ
دبري ٠قزَ ٞبعز ؾاي ٖٛ ّٛٝاملكضص َٔ قٔبٌ ايطبٝب
يهٜٓ ٞظع دبريت ٞؾُٓش أعبٛعني ْظعت اييت
ؽك نتؿ، ٞ
مل تشٖب أَ ٞاي ّٛٝيًغٛم نعارتٗا َٓش عزت َٔ
املؾؿ ٢ن ٞتبتاع ي٬َ ٞبػ ؽك طؾايف ٚأؽٝاّ٤
نجري ٠أخض ٣ؽك املطبذ َٚكتٓٝات٘ اييت  ٫تعز
 ٫ٚتُشق، ٢
أتشنض سني عزت َٔ املؾؿٚ ٢بعز َضٚص عزت أٜاّ
ٚأْا طضو ١ايؿضاـ ؽعضتُ بنذض ؽزٜز ٚنزت
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أختٓل َٔ ايبها ٤ؾأْا  ٫أؾعٌ ؽ٦ٝاً يف  َٜٞٛع٣ٛ
ايٓٚ ّٛايٓٚ ّٛايٓٚ ّٛاؾًٛؼ ٚعط عاً٥يت ثِ ايّٓٛ
ست ٢أفابين ا٫نت٦اب ،
ٚقتٗا داَ ْٞ٤قطؿٚ ٢دًػ ظٛاصٜ ٟطعُين
بعزَا صؾنت ايطعاّ َٔ اَ ٞعزَ ٠ضات ؾُا نإ
َٓٗا إ ٫إٔ تغتزع ٘ٝعً ٢ايؿٛص ،
ٚصغِ تعذيب ٭َضٖا بعزَا ناْت تُهٔ ملقطؿ٢
َظٜزاً َٔ َؾاعض ايهض ٙػاٖ٘  ،ا٭ٕ أفبح
َٓكشٖا اييت ؼب٘ نجرياً ٚتًذأ ي٘ يف نٌ نبري٠
ٚفػري ٠ؽقين أ ٚست ٢ؽك أبٚ ٞأخ ٞيكز
أفبح َقطؿ ٢فٓزٚم أعضاصٖا ؾبُذضر دًٛعٗا
تتبزٍ سايتٗا املظاد ١ٝإىل ايٓكٝض بعز اينٝل
ٚايقضاخ بأخٚ ٞست ٢أبٜ ٞأتَ ٞقطؿ ٢يٝذًػ
َعٗا قً َٔ ً٬ٝايٛقت يتدضز بعزٖا بقٛت
مشهاتٗا اييت متٮ املٓظٍ ،
ؾهجرياً َا تضاٚرْ ٞأؾهاصاً س ٍٛأَ ٞنٝـ
عته ٕٛصر ٠ؾعًٗا سني تعًِ َا ؾعًٓا ٙأْا
َٚقطؿ ٢؟!
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خضدت َٔ ؽضٚرَٜٗٛ ٟا عً ٢فٛت َقطؿٖٛٚ ٢
وزثين ساَ ً٬يف ٜز ٙنٝػ نبرياً ٜؿتش٘
يريٜين َا بزاخً٘ ٜ ٖٛٚك: ٍٛ
 دبتًو خٝط فٛف ٚإبض نٌ املكاعات عؾإتغًْ ٞؿغو ايؾٗض ٜٔرَٚ ٍٚا ؼغٝؿ بايظٖل ،
ثِ ختِ سزٜج٘ بابتغاَٚ ١غُظ َٔ ٠ع٘ٓٝ
يٝهٌُ :
-

ٜعين أعًُ ًٞٝنزا ساد٘ عً ٢طٚقو

ابتغُت عً ٢سضنات٘ ايطؿٛي ١ٝثِ قًت ي٘ :
أْا أف ً٬عُضَ ٟا اؽتػًت نضٚؽ ٫ٚ ٘ٝأعضف
بٝعًُ ٙٛاطاٟ

-

محٌ طاٚي ١ايطعاّ َٔ أَاَٚ ٞأت ٞعاعٛبٞ
يٝنع٘ َهإ ايطاٚي ١عً ٢قزَ ٞثِ ؾتش٘ ٖٛٚ
ٜك: ٍٛ
 ايٛٝتٛٝب ك٬ـ ساد٘ ٖذٝبًو ؽ١ٜٛؾٝزٖٜٛات ٖٝعًُٛن َٔ ٞا٭يـ يًٝا٤
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عذبتين ؾهضت٘ إىل سز َا بضغِ ؽٛيف َٔ عزّ
قزصت ٞعًٖ ٢شا ايعٌُ ؾٗ ٛوتاز يقرب ٚأْا بطبعٞ
يغت فبٛصٚ ٠يهٔ مل ٜهٔ أَاَ ٞس ً٬أخض ؾأْا
عأدًػ ٖٓا ملز ٫ ٠تكٌ عٔ ؽٗض ٜٔعأسا ٍٚتٓؿٝش
ؾهضَ ٠قطؿ ٢ايعبكض ١ٜعًٗا تؿٝزْ، ٞ
ٚاٚ ٕ٫بعز َضٚص عت ١أعابٝع اعتطعت إْٗا ٤بًٛؾض
بأيٛإ َتعزر ٠فٓعت٘ ٭دً٘  ،رخًت أَ َٔ ٞايباب
ٚأْا أْٗ ٞأخض فـ ؾ ٘ٝيتتعذًين قا:١ً٥
 ٜ ٬ٜا أملا قٜ َٞٛا سبٝبيت أَا أيبغو عؾإْضٚح املغتؾؿَ ٢عارْا قضب ٚأخٛى َٚقطؿ٢
َغتٓني بض.. ٙ
قطعت اـٝط بعزَا صبط٘ دٝزاً ٚأخرياً أْٗٝت٘
صؾعت٘ ٭عً ٢بابتغاَْ ١قض ٭ص ٜ٘٭َ ٞؾؾٗكت َٔ
إعذابٗا ثِ صررت :
-

بغِ اهلل َا ؽا ٤اهلل ا ٜ٘اؾُاٍ را ٜابٓت
ثِ بأعً ٢فٛت هلا فاست :
-
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َقطؿ ٢تعاىل ؽٛف

ٚبأقق ٢عضع ١يٚ ٞمعت٘ ؼت ايػطاٚ ٤أْا أفضخ
بأَ ٞن ٞتتٛقـ عٔ َٓارات٘ ٚيهٓٗا سني ؾُٗت
َكقز ٟنإ َقطؿ ٢أَاّ ايباب ٜتغأٍ :
-

يف اٜ ٜ٘ا خايتٛ

سضنت صأعْ ٞؿٝاً ٚأْا أْعض م ٛأَ ٞبػٝغ ست٢
تزاصنت ا٭َض بكٛهلا :
 َا ؾٝؿ بػ أملا ناْت صاؾن٘ تضٚح يًزنتٛص٭ْٗا خاٜؿ٘ بػ ملا ْزٜتو قايتً ٞخ٬ل ٖك.. ّٛ
تٓؿغت ايقعزاٚ ٤ؼًُت يَ ّٛقطؿ ٢يٖٛٚ ٞ
ٜٓعتين باملزيًٚ ١يهٓ٘ تٛقـ يف ايٓٗاٚ ١ٜؼٛيت
ْرب ٠اي ١ُ٥٬٭خض ٣ساْٜ ٖٛٚ ١ٝطُٓ٦ين ٚواٍٚ
إطاي ١خٛيف اي... ُٖٞٛ
خضز َقطؿ َٔ ٢ايػضؾٚ ١أَ ٞتكـ يف ايظا١ٜٚ
تهتِ مشهاتٗا ؾٓعض ٠هلا بً ّٛيتكرتب َٖ ٞين
تُكبًين ٚتغاعزْ ٞيه ٞأصتز ٟثٝاب، ٞ
اْتٗٝت ٚخضدت َٔ ايػضؾ ١مبغاعز ٠أَ ٞؾكاّ
َقطؿ ٢عً ٢عذٌ ٚأخشْٜ َٔ ٞز أَ ٞنٞ
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أعتٓز عً ، ٘ٝدا ٤أخ َٔ ٞاؾاْب ا٭خض ؾأؽاص ي٘
َقطؿ ٢إٔ ٜرتادع ٜٚغبكٓا يًغٝاص، ٠
تبعت٘ أَٚ ٞعضْا خًؿٗا عًٚ ٌَٗ ٢أْا أمع ٜزٟ
عً ٢نتؿ٘  ٖٛٚميغو غقض ٟيريؾع قزَٞ
املًؿٛؾ ١يف اؾبري، ٠
ٖبطٓا َٔ أعً ٢ايزصز ببط ٧ؾاقرتبت بٛدَٗٔ ٞ
صقبت٘ اييت مت ٌٝم ٟٛؾاعتٓؾكت صا٥شت٘ املؿنً١
يز ٟاييت أعؾكٗا  ،ؾأْا مل أقرتب َٓ٘ هلشا اؿز َٓش
َا سزخ بٓٓٝا ،
اقؾعض دغز ٟبني ٜزٚ ٜ٘مل أتضرر سني أًَت
بضأع ٞم ٛأسْ٘ ٭ُٖػ ي٘ :
-

ٚسؾتين ق ٟٛعً ٢ؾهضٙ

أْتؿض دغز ٙظٛاصٚ ٟؽعضت باصتبان٘ ايٛامح
ٜ ٖٛٚتكزّ يٮَاّ يٝؿتح ي ٞباب ايغٝاص ٠اـًؿ ٞثِ
أَض أَ ٞاييت دًغت ظٛاص أخ ٞبا٭َاّ إٔ تعٛر
يًدًـ يتذًػ ٖ ٞظٛاص، ٟ
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تعذبت أَ ٞؾٗ ٞاعتكزت أْ٘ عٝشب اؾًٛؼ
ظٛاصٚ ٟيهٓ٘ مل تعرتض ٚتضدًت َٔ َهاْٗا ،
بعزَا دًغت أَ ٞبايزاخٌ محًين بني ٜزٜ٘
يٝنعين ممزر ٠باـًـ ٚصاعْ ٞاس ١ٝأَ، ٞ
صأٜت ابتغاَ ١أَ ٞايؿدٛص ٠ب٘ ؾٗ ٞتعتكز إٔ ٫
ٜضٜز إٔ أمتزر ٖهشا ظٛاصٚ ٙأمع صأع ٞعً٢
قزَٚ ٘ٝخقٛفاً أْ٘ مل ٜقبح طٚد ٞبعز ،
ابتغُت بغدض ١ٜنبري ٠ؾُقطؿ ٢هٝز رٚصٙ
باَتٝاط ،
دًػ ٖ ٛظٛاص أخ ٞبعزَا أغًل باب ايغٝاصٖٛٚ ٠
ٜتذٓب ايٓعض ي ٞظًٛا ٜتشزث ٕٛطٛاٍ ايطضٜل عٔ
ؽكتٓا َٚا ٚفٌ ي٘ َقطؿ ٢يف ايتذٗٝظات ؾأخربِٖ
أْ٘ أْتٗ ٢أخرياً َٔ ايؾكٚ ١قز أفبشت داٖظ٠
متاَاً ٫عتكبايٓا مل ٜتبك ٢ع ٣ٛا٭ثاخ ايشٟ
عٝبتاع٘ أخض ا٭عبٛع ،
ٚبعزٖا عٝتؿضؽ يتذٗٝظات ايؿضح  ،ثِ أيتؿت بضأع٘
م ٟٛيٝدربْ ٞأْ٘ ٜضٜز افطشابَ ٞع٘ يٓدتاص
ا٭ثاخ َعاً ،
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ٚيهٓ٘ ٜ ٫عًِ إٔ اخض َا ٜؾػًين ا٭ٕ ٖ ٛا٭ثاخ
ٚاملٓظٍ ٚايظؾاف ٚنٌ َا ىك ٖشا اي ّٛٝدٌُ َا
أؾهض ب٘ ٖ ٛع٬قيت ب٘ ٖٚ ٛنٝـ سزخ ٖشا
اؾؿا ٤بٓٓٝا بضغِ أْ٘ يف ا٭عابٝع املام ١ٝنإ
أقضب ي َٔ ٞأٚ ٟقت أخض ٚيهٓ٘ نإ قضٜب ًا
ظغزٚ ٙاٖتُاَ٘ أمنا بكًب٘ نإ بعٝز َجٌ
املغاؾ ١بني املػضب ٚاملؾضم ،
ع٬قيت ب٘  ٫تٛفـ ع ٣ٛأْٗا أقٌ َٔ عار ، ١ٜست٢
قارثات٘ َع ٞعً ٢اهلاتـ مجٝعٗا ي٬طُٓ٦إ
عً ٢ساييت ايقشٚ ١ٝقاؾعيت عً ٢تٓا ٍٚايػشا٤
ايغًَ ِٝع سضف٘ ايؾزٜز عً ٢أ ٫أؽعض باملًٌ َٔ
دًٛع ٞمبؿضرٚ ٟقت خضٚز أَ ٞيتبتاع دٗاطٟ
ست ٢طٜاصت٘ ناْت ظًٛعَ ٞع٘ أْا ٚأَٚ ٞأبٞ
ٚأسٝاْاً نجري ٠أخ، ٞ
ٚإٕ سزخ ٚتضنْٛا مبؿضرْا يبعض ايٛقت ؾٗٛ
ٜؾػٌ ٖشا ايٛقت باؿزٜح عٔ ٚ َٜ٘ٛعٔ فايت٘
ايضٜامَٚ ١ٝا وزخ بٗا ٚإٕ ساٚيت اؿزٜح عٔ
ع٬قتٓا ٜٗضب بأٚ ٟعَ ١ًٝتاس ١يز، ٜ٘
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ٚأخضٖا نإ ٜغتأسٕ َين يٝعٛر ملٓظي٘ َعً ً٬سايو
بإصٖاق٘ ايؾزٜز ٚاستٝاد٘ يًضاسٚ ١ايٓ، ّٛ
ْعضت م ٙٛؾٛدزت٘ َاطاٍ ٜٓتعض ادابيت ٭عط٘ٝ
َٛعز ن ٞأسٖب َع٘ يٓبتاع أثاثٓا عٜٛاً أدبت٘
ٚأْا أسضى صأع ٞبإُٖاٍ :
 َؿ َِٗ أنَٛ ٕٛدٛر ٙممهٔ تاخز َاَا أٚبابا أ ٚست ٢ؽار ٟ٭َْ ٞؿ ٖكزص عًَ ٢ؾٛاص ط ٟرا
ٖظ صأع٘ إهاباً ٚعار ٜٓعض يٮَاّ ٜ ٖٛٚك: ٍٛ
-

طَ ٟا ؼيب ٚعَُٛاً أ ٟساد٘ تعذبٓا
ٖبعتٗايو عً ٢ايٛاتػ ٚنتاص عٛا

مل أدٝب٘ ؾأْا غامب َ٘ٓ ١بؾز ٠أْ٘ ٜؾعضْ ٞأْين
ب ٬ق ١ُٝأق ٍٛي٘ أْين اؽتكت إي ٘ٝنجرياً ؾ٬
هٝبين ٚنأْين أسا ٍٚؾضض ْؿغ ٞعً، ٘ٝ
اْتٗت طٜاص ٠ايطبٝب ٚعزْا يًُٓظٍ ٖٚضب َقطؿ٢
نعارت٘ َٔ َٛادٗيت ر ٕٚإٔ ٜتشزخ َع ٞمبؿضرْا
نٌ َا سزثين ب٘ إٔ  ٫أُمحٌ عً ٢قزَٚ ٞأْا
أخط ٛعًٗٝا  ،ريؿت يػضؾيت َٓٚعت أََٔ ٞ
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َغاعزت ٞيف تبز ٌٜثٝاب ٞؾكز تعبت َع ٞنجرياً
ست ٢ا٭ٕ،
ٚبضغِ اعتٝا ٞ٥يهٌ َا سزخ اي ّٛٝإ ٫أْين ععٝز٠
٭ْ ٞأفبشت غري ٚأعتطٝع ايتشضى ر ٕٚأمل َربح،
محزت اهلل عً ٢عَ٬يت ٚقضصت اهلضب يًٓ،ّٛ
تزثضت بػطاٚ ٞ٥أغُنت عٝين عٓ ٠ٛطاصر ٠نٌ
ا٭ؾهاص اييت ت٪صقين َٓش أعابٝع طٚ ١ًٜٛيهٔ
ٖاتؿ ٞمل ٜضغب بشيو،
صْ ٘ٓٝاملظعر دعًين أمطض يًكٝاّ َض ٠أخض ٣٭ص٣
َٔ املتقٌٚ ،دزتٗا َضٚ ٠ٚيًُض ٠ايعاؽض ٠أعضف
عبب اتقاهلا ؾٗ ٞمل تكتٓع بعز أْين نًُا ساٚيت
ايتشزخ َع َقطؿ ٢بؾأْٗا ٜرتنين ٜٚشٖب ،
ٚبضغِ إٔ ُٖٜ ٞهؿٝين إ ٫إْين أدابتٗا ٚساٚيت
تٗز٥تٗا َٔ ايبها ٤املغتُض ،نِ َٔ املضات ْقشتٗا
إٔ ترتن٘ ٚتٓتعض ٚيهٓٗا  ٫تغتطٝع صٜ٩ت٘
أَاَٗا نٌ ٜ ٖٛٚ ّٜٛتذاًٖٗا ٚنأْٗا غري َض١ٝ٥
ٚقز ؾؾٌ نٚ َٔ ً٬ايزٜٗا يضأب ايقزع بُٗٓٝا
نُا ؾؾ ٬يف َعضؾ ١عبب قطٝعَ ١قطؿ٢
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٭خت٘ ايٛسٝزٚ ٠صؾن٘ ايتاّ ايقًح بُٗٓٝا أ ٚدعً٘
ٜتشزخ َعٗا ٚي ٛفضر سزٜح عابض،
اْٗٝت سزٜجَ ٞعٗا بعز َضٚص ث٬ث ٕٛرقٝك١
ٚٚعزتٗا أْين عأؼزخ َع٘ َض ٠أخض ٣نُا
أخربتٗا أْ٘ يف أخض َض ٠أتٝت بشنضٖا مل ٜزعين
أنٌُ مجًيت ٚتضنين ٚسٖب ،
اَغهت ٖاتؿ ٞبعزَا اْٗٝت اؿزٜح َعٗا ٚعكًٞ
وجين عً ٢ا٫تقاٍ ب٘ ٚدعٌ َضَ ٠ٚار ٠دٝز٠
يه ٞأؾضؽ غنيب َٓ٘ عًَ ٢ا ؾعً٘ َع ٞايٚ ّٛٝصغِ
تضرر ٟايؾزٜز إ ٫إ ايؿهض ٠أعذبتين نجرياً،
مل اْتعض بعز ٚمػطت طص ا٫تقاٍ ٚاْتعضت إدابت٘
ٚيهٔ ايضْني اْتٗٚ ٢مل ُٜذٝب!
تقاعزت ايزَا ٤يضأع ٞؾهٝـ  ٫هٝب عً٢
اتقاي٪َ ٞنز ٖٜ ٛعًِ أْ ٞأصٜز ايتشزخ عٔ
بضٚر ٠ايؾزٜز َع ٞاي ّٛٝهلشا ٜ ٫ضٜز إداب١
اتقاي،ٞ
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أعزت ا٫تقاٍ َض ٠أخضٚ ٣أْا أٖظ قزَ ٞايغً١ُٝ
بتٛتض ٚغٝغ ؽزٜز ٜٔهب إٔ ٜعضف إٔ عبب
أتقاي ٞب٘ َٖ ٛضٚ ٙٚقبٌ إٔ ٜٓتٗ ٞايضْني أْؿتح
اـط ٚظٗض فٛت٘ ْاعغاً،
يَٛت ْؿغ ٞيًشعات عً ٢ظين ٚيهين تٓشٓشت
ٚأدابت٘ :
-

أْا فشٝتو َٔ ايّٓٛ؟!

سا ٍٚإٔ هً ٞفٛت٘ يه ٞهعً٘ ٚامشاً:
-

ُٜٗ ٫ٚو ٜا سبٝيب خري!

تعايت ْبنات قًيب ْٚغٝت نٌ َا ؾعً٘ اي ّٛٝبٞ
ٚت٬ؽ ٢غنيب َٓ٘ نٗبآَ ٤جٛصا ٚأْا أصرر مجًت٘
يف عكًٚ ٞأبتغِ يكز ْارْ " ٞسبٝيب "
ؾٛدزتين أق ٍٛي٘ ٚأْا أسا ٍٚايغٝطض ٠عًَ ٢ا
وزخ بزاخً ٞايشٜ ٟإٔ ٜٓ ٖٛٚتعض ٚي ٛمجً١
بغٝط َ٘ٓ ١تؾعضْ ٞبكُٝيت ٚأْ٘ َاطاٍ وبين :
-

أْا ؾع ً٬سبٝبتو ٜا َقطؿ٢؟!

تٓٗز بعُل ٚنأْ٘ َاطاٍ غاصقاً يف أس: َ٘٬
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اْيت نُإ ٚسؾتٝين دزاً ٚأنرت مما تتدًٞٝ

ْبنات قًيب املتغاصع ١نارت إٔ تقِ أسْٚ ٞيهين
مل أدز نًُات أعتطٝع َٔ خ٬هلا اإلداب ١عً٘ٝ
ؾ٬طَت ايقُت ست ٢أعتُع ي٘ ٚنٌ خً١ٝ
بزاخً ٞتتأٖب بؾٛم يغُاع٘ ٚيهٓ٘ سطُين
سني قاٍ ي: ٞ
-

بػ أصدٛىٔ ٜا أملا ب٬ـ تكٛي ًٞٝنزا َض٠
تاْ ١ٝؿز َا ْبك ٢يف بٝتٓا

أسرتم راخًٚ ٞأْا أتغأٍ بتعذب ملاسا وزثين
ٖهشا! أْا  ٫أصٜز َٓ٘ ؽ٦ٝا ع ٣ٛإٔ ىربْ ٞأْ٘
َاطاٍ وبين ٜٚضٜزْ ٌٖ ، ٞؾِٗ َٔ سزٜج ٞأْين
أصٜز اؽتكت يع٬قَ ١ع٘؟!
عٓز ٖشا اؿز اْؿذضت ايزَا ٤بضأعٚ ٞؽعضت أْ٘
أيك ٢بزي ٧ًَ ٛبايجًر ؾٛق ٞؾباغت٘ بايكٚ ٍٛأْا اْٗت
َٔ اْ٫ؿعاٍ :
 أْا اتقًت بٝو عؾإ َض ٙٚعً ٢ؾهضٚ ٙيٛبتتهًِ عً ٢ايً ٞقٛيتٗٛيو ٚاسٓا صاوني
املغتؾؿ ٢ؾاْا َا ققزتؿ ا ٟساد٘ َٔ ااي ٞدت
يف رَاغو املضٜض را اْا بػ قٛيتًو نزا ٭َْ ٞا
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ؽٛؾتهؿ َٔ ناّ ٚ ّٜٛعَُٛاً اْغ ٞنأَْ ٞا
قٛيتؿ ساد٘...
مل اْتعض إدابت٘ ٚاْٗٝت املهامل ١ثِ اغًكت اهلاتـ
ْٗاٝ٥اً ٚادٗؾت يف ايبها ، ٤ست ٢أبغط ايهًُات
ٜأخشٖا عً ٢قٌُ أخض ٚيهين  ٫أعتطٝع يَ٘ٛ
عً ٢سيو ؾٗشا نً٘ َٔ فٓع ٜز ،ٟؾهُا اخربْٞ
َٔ قبٌ اْ٘ سني قبًين تضنت ي٘ دغزٜ ٟؿعٌ ب٘
َا ٜؾا ٤ر ٕٚصؾض أ ٚست ٢متًٌ ؾً٘ نٌ اؿل
ؾُٝا ٜعٓ٘،
منت عً ٢ساييت املظصٚ ١ٜمل اؾتح ٖاتؿ ٞع ٣ٛيف
فباح اي ّٛٝايتايٚ ٞسني ؾتشت٘ ٚدزت َٓ٘ عز٠
صعا ٌ٥تُؿٝز ا٫عتشاص ٚأْين ؾُٗت٘ عً ٢م ٛخاط٧
ٚإ َا ٜكقز ٙنإ اؽتٝاق٘ ايزا ِ٥يٜ ٫ ٖٛٚ ٞضٜز
َٓا إ ْهضص خطأ اخض ٚ ،صغِ إ صعا ً٘٥ناْت
بػضض َقاؿيت ٚيهٓٗا أنزت ظٓ ْٞٛؾٗٛ
ٜعضف دٝزاً َز ٣معؿ ٞأَاَ٘ ٜٚعٔ أْ٘ مبذضر
اؿزٜح عٔ اؿب ٚا٫ؽتٝام عأرع ٙٛيًؿضاـ بهٌ
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هلؿٚ ١ئ أعتطٝع ايتشهِ يف دغز ٟنُا ؾعًت
عابكاً !
ػاًٖت صعا ً٘٥نُا ػاًٖت طٜاصت٘ املتعزر٠
ٚقا٫ٚت٘ ايزا ١ُ٥ؾعً ٞاؾِٗ َكقز٫ ٖٛٚ ٙ
ٜعضف اْ ٞاؾُٗ٘ أنجض َٔ ْؿغ! ٞ
َض ا٫عبٛعني عضٜعاً ٚبزأت أعري عً ٢قزَٞ
بؾهٌ ٜبزٚا دٝزاً ٚدا ّٜٛ ٤طؾايف املٓتعض !
مل أمن قبًٗا بج٬ث ١أٜاّ ع ٣ٛبنع عاعات قً،١ًٝ
ايهٌ ٜعتكز أْين َجٌ أ ٟعضٚؼ أفبت بضٖاب
ي ١ًٝايظؾاف نُا اؾُٝع ٚع٬ز سيو نإ َظٜز ًا
َٔ اينشو ايهجري َٚك٫ٛت َأثٛص ٠يرتؾ٘ عين،
اعتٝكعت َٜٗٛا أطايع عاعيت ؾٛدزتٗا اؿار١ٜ
عؾض تأؾؿت بنٝل ؾأْا مل اعتطع ايٓ ّٛع ٣ٛايتاعع١
فباساً ٚنأْين أعظف عٔ ايٓ ّٛصغُاً عين ،
ْعضت سٛي ٞؾٛدزت غضؾيت تٓكًب صأعاً عً ٢عكب
 ،ؾغتإ طؾايف َعًكاً اَاّ خظاْيت ٚيف ا٭عؿٌ ٜكـ
سشا ٞ٥ا٭بٝض س ٚايهعب ايعاي ٞاملً ٤ٞبايتطضٜظ
ٚطكُ ٞا٭بٝض ايزاخًَ ٞط ٟٛبعٓا ١ٜيف ْٗا١ٜ
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ؾضاؽٚ ٞفٛت اهلضز ٚاملضز باـاصز ٜزٍ عً ٢إٔ
طؾايف بايؿعٌ ٖ ٛاي،ّٛٝ
ٚأْا  ٫أؽعض بؾ ٤ٞع ٣ٛايضعب َٔ ايكارّ ٚتغا٫٩ت
عزٜز ٠تهار تؿتو بضأعَ ،ٞاسا عٓؿعٌ ايً ١ًٝأْا
ٖ ٛسني ُٜػًل عًٓٝا بابٕ ٚاسز؟!
ابتًعت صٜك ٞبقعٛبٚ ١فزاع صأعٜٗ ٞامجين َٔ
قً ١عاعات َْٞٛ
َٓش اعبٛع َن، ٢
ؾضنت صأع ٞبؾزٚ ٠أْا اصرر يف عكًٞ
"  ٫ئ أعتطٝع متضٜض ٖشا ايٖ ّٛٝهشا "
ٚقؿت أؾهض َاسا عً ٞإٔ أؾعٌ رصت سْ ٍٛؿغٞ
عزَ ٠ضات ٚٚدزتٗا هب عًَ ٞكابً ١ايطبٝب
ايٓؿغ ٞي ٛاعتُض ا٭َض ٖهشا عأْٗاص قبٌ إمتاّ
اي،ّٛٝ
أخشت ٖاتؿ َٔ ٞؾٛم املٓنزٚ ٠اتقًت ؾٛصا عً٢
ايعٝار ٠اـاف ١ب٘ ؾأدابتين ايؿتا ٠املغٚ٪يٚ ١يهٔ
يغ ٤ٛسع ٞؾإٕ ايطبٝب ئ ٜأت ٞايعٝار ٠قبٌ ايجايج١
عقضاً ٚأْا ٚقتٗا عأن ٕٛيف فاي ٕٛايتذٌُٝ
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ٚيهين مل أتضرر يف اؿذظ بإمسٚ ٞصدٛتٗا إٔ
ػعًين أ ٍٚسا٫ت٘،
عأتضى نٌ ؽٚ ٤ٞأسٖب إي ٘ٝئ أعتطٝع َٛادٗ١
َا عٝشزخ مبؿضر!ٟ
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َا عٓ٘ ؾٗ " ٛوٝا يُٝغعزٖا "
خضدت أملا َٔ املؾؿَٓ ٢ش عز ٠أٜاّ ٚتعًُٝات
ايطبٝب ناْت ٚامش ١هب عًٗٝا أ ٫تتشضى ست٢
تظ ٌٜدبري ٠نتؿٗا ٚقزَٗا ٖ ،اتؿتين خاييت ايّٛٝ
ؼزثين عظٕ ؽزٜز عً ٢أملا اييت صؾنت ايطعاّ
ايْٗ ّٛٝاٝ٥اً بغبب سايتٗا ايٓؿغ ١ٝاملتزْ ١ٝؾًغتٗا
ٖهشا يف ايؿضاـ ر ٕٚسضاى ٚخاييت بزأت يًدضٚز
يتبتاع دٗاطٖا ؾًِ ٜتبك ٢ع ٣ٛعز ٠أعابٝع عً٢
طؾاؾٓا ،
طُٓ٦ت خاييت ٚٚعزتٗا بظٜاصتٗا ايًَٚ ١ًٝع ٞاؿٌ ،
أْٗٝتُ عًُ ٞيف ايقايٚ ١عزت يًُٓظٍ ريؿت يؾكيت
٭طُ ٔ٦عً ٢ايعُُاٍ ايشٜٗ ٜٔتُ ٕٛبايتذزٜزات
ٚسني أطُٝٓ٦ت عً ٢عري ايعٌُ فعزت يؾك١
ٚايز ٟ٭عتشِ ٚأبزٍ ثٝاب، ٞ
ٚدزت َض ٙٚأَاََ ٞجٌ ايباصس ١تٓعض يٚ ٞعٓٝاٖا
متتٮٕ بايزَٛع ػاًٖتٗا نُا ؾعًت َٔ قبٌ
ٚريؿت يزٚص ٠املٝا، ٙ
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اْتٗٝت َٔ محاَٚ ٞاصتزٜت َ٬بغٚ ٞدًغت
٭عح عً ٢اْ٫رتْت عٔ عٌُ ٜزٜ ٟٚؾػٌ أملا
ست ٫ ٢تؾعض باملًٌ ٚبايؿعٌ ٚدزت عز ٠أؽٝاَٗٓ ٤ا
" ايهضٚؽ" ٘ٝ
عضؾت عٓ٘ َعًَٛات ناؾٚ ١ٝاْطًكت ٭قضب
َهإ ي٫ ٞبتاع َٓ٘ عز ٠خٛٝط كتًؿٚ ١ؿغٔ
سعٚ ٞدزت نٌ َا أستاد٘ ،
سٖبت ٭ملا ؾٛدزت خاييت تٓتعضْٚ ٞبٝزٖا طاٚي١
ايطعاّ  ٖٞٚتؾري ي ٞبضأعٗا أْٗا صؾنت ايطعاّ ثاْ١ٝ
،
أخشت ايطاٚيٜ َٔ ١زٖا ٚأْا امحٌ اؿكٝب ١بٝزٟ
ا٭خضٚ ٣طًبت َٔ خاييت تطضم ايباب  ،أسْت يٓا أملا
بايزخٚ ٍٛسني صأٜتٗا أخشت ْؿغاً عُٝكاً  ،يكز
اؽتكت إيٗٝا نجرياً ؾًِ ميٓعين عٓٗا ٖش ٙا٭ٜاّ ع٣ٛ
ايتذٗٝظات ٚاسناص ايعُاٍ ٚص ١ٜ٩ايتقُُٝات
ٚغريٖا ،
تضنتٓا خاييت ؾذًغت عً ٢ايهضع ٞظٛاصٖا
ٚٚمعت ايطاٚي ١عً ٢قزَٗٝا ٚأْا أق ٍٛهلا :
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َؿ اتؿكٓا ٫طّ تان ٞعؾإ تبك ٞنٜٛغ٘
؟!

طؾضت بنٝل :
-

َؿ عاٚط ٙأنٌ

اعتزيت يف فًغ ٞقا: ً٬٥
-

سٝح نزا بكَ ٢ا عبتًٝؿ خٝاص تاْٞ

ٚبزأت بإطعاَٗا  ٖٞٚتتشَض بنٝل ٚيهين مل
أعريٖا اٖتُاّ ٚاعتُضٜت يف إطعاَٗا ست ٢أقرتب
ايطعاّ إٔ ٜٓتٗٚ ٞأخربتين أْٗا عتتكٝأ ي ٛأعتُٝت
ٖهشا ،
تٛقؿت عٔ إطعاَٗا صغُاً عٓٗا ٚمحًت ايطاٚي١
ٚمعتٗا يف َهإ بعٝز عٓا ٚٚمعت اؿكٝب١
املًُ ٠٤ٛباـٝط عً ٢قزَٗٝا ،
تغأيت عٔ قتٛاٖا ؾأخضدت ي٘ ايقٛف ٚأخربتٗا
َا تؿعً٘ ب٘  َٔٚأ ٜٔتتعًِ نٝؿ ١ٝإؽػاي٘  ،بزت
هلا ؾهض ٠ممتاطٚ ٠ؽعضت إٔ سايتٗا ايٓؿغ١ٝ
ؼغٓت قًَٓ ً٬ٝش ف، ٧ٝ
دًغت َعٗا قً ً٬ٝبعز ْتشزخ يف أؽٝا ٤عاَ١
ٚعٗٝٓٝا تغأ ْٞ٫أيـ ع٪اٍ ٚع٪اٍ ػاًٖت ْعضتٗا
ٚتضنتٗا َٜٗٛا ٚسٖبت ،
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تٛايت ايظٜاصات ايعارٚ ١ٜيهين أعتزت دًٛعٞ
َعٗا ٚاؿزٜح بٓٓٝا أفبح ممتع يًػا ١ٜيزصد١
أْين نٓت أقك ي٘ َا سزخ يف ٚ َٜٞٛأْا أؽعض
بايضاس ١ايؾزٜزَ ٠عٗا ،
ٚيهٓين أعًِ دٝزاً أْٗا تضٜز املظٜز ٚأْا  ٫أعتطٝع
إىل ا٭ٕ أطاي٘ اؿادظ بٓٓٝا أ ٚإٔ أتٓاعَ ٢ا سزخ !
سٖبت ٖٚٚ ٞايزٜٗا ٚأخٗٝا يظٜاص ٠ايطبٝب يتظٌٜ
دبري ٠نتؿٗا ٚمل أعتطٝع ايشٖاب َعٗا َٜٗٛا
يغؿض ٟاملؿادَ ٧ع عُض يٓبتاع عز ٠أغضاض ؽك
ؽكيت َٜٗٛ،ا ؽعضت بػنبٗا َين ٚيهين سٖبت إيٗٝا
ؾٛص عٛرت ٖٞٚ ٞسني صأت ؽهً ٞاملظص ٣عاقتين
ر ٕٚاعتشاص ،
دًغت َعٗا قًٚ ً٬ٝنٓت َُتعب يًػا ١ٜؾاعتشصت
َٓٗا ٚسٖبت بعزَا ٚعزتٗا إٔ أتؿضؽ  ّٜٛأطاي٘ دبري٠
قزَٗا ٚإٔ أسٖب َعٗا ،
ست ٢داٖ ٤شا ايَٚ ّٛٝع٘ ايكؾ ١اييت ققُت ظٗض
ايبعري !
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خضدت خاييت َٔ غضؾتٗا تغٓزٖا ؾٓٗنت ٭محًٗا
أْا ٚدعًت خاييت ترتنٗا  ،دا ْٞ٤ؽارٟ
يٝغاعزْ ٞؾأَضت٘ يٝذٗظ ايغٝاص ٠ستْٓ ٢ظٍ ،
قضبٗا َين بٗشا ايؾهٌ يًُض ٠ا٭ٚىل َٓش ابتعارْا
دعًين َضتبهاً يًػاَٚ ١ٜا طار ا٭َض عٖٞ ّ٤ٛ
اقرتابٗا َين ست ٢راعبت أْؿاعٗا أسْ ٞؾهزت أؾًتٗا
َٔ ؾضط تأثض ٟمبا تؿعً٘ ٚيهٓٗا مل تهتؿٞ
بشايو بٌ قايت يٖ ٞاَغ: ً١
-

أْت ٚسؾتين ق ٣ٛعً ٢ؾهضٙ

ابتًعت صٜك ٞبقعٛب ١بايػٚ ١تغُضت قزَٞ
يًشعات بُٓٝا أصتعز دغز َٔ ٟنًُاتٗا اييت
عكطت عً ٢قًيب ايعُأ يتغك ٘ٝقً َٔ ً٬ٝعبريٖا
ٚترتنين أسرتم ؽٛقاً هلُغ ١أخضَٗٓ ٣ا ،
ؿغٔ سع ٞأْٓا قز ٚفًٓا يًغٝاصٚ ٠يهين ٚدزت
خاييت ػًػ با٭َاّ َٚعٖٓ ٢شا أْين عأدًػ َع أملا
باـًـ ٚعتتُزر عً ٢قزَ! ٞ
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بعز َا قايت٘ ا٭ٕ ئ أستٌُ قضبٗا ٖهشا  ،طًبت
َٔ خاييت ايعٛر ٠يًدًـ ٚمحًت أملا بني ٜزٟ
املؾتاق ١يًُغتٗا ٚٚمعت صأعٗا عً ٢قزَٚ ٞايزتٗا
ٚأغًل ايباب بعزَا تأنزت َٔ دًٛعٗا بضاس، ١
ساٚيت أهلاْ ٤ؿغ ٞباؿزٜح َعِٗ عٔ ؼنريات
ايظؾاف ٚيهين أصرت إٔ أخترب َظادٗا سني طًبت
َٓٗا إٔ تأتَ ٞع ٞيؾضا ٤أثاخ َٓظيٓا ٚيهين نُا
تٛقعت صؾنت متاّ ؾٗ ٞغامب ٢َٓ ١ا٭ٕ ٭ْ ٞمل
أدٝبٗا ،
أملا تضٜز ع٬ق ١طبٝع ١ٝبٓٓٝا َجٌ أ ٟعاؽكني
عٝتظٚدإ قضٜباً ٚيهٓٓا يغٓا يف ع٬ق ١طبٝع١ٝ
هب عًٗٝا إٔ تزصى سيو !
عزْا َٔ املؾؿٚ ٢طُٓ٦ت عًٗٝا ٚتضنتٗا ٚعزت
يًبٝت  ،ريؿت يػضؾيت َٓٗهاً ٭قق ٢سز ؾٛدزت
َض ٙٚتطضم عً ٢باب ايػضؾٚ ١تغتأسٕ يًزخ، ٍٛ
مل أدٝبٗا نايعارٚ ٠يهٓٗا مل ترتادع بٌ ؾتشت
ايباب ٚريؿت يًزاخٌ  ٖٞٚتبهٚ ٞتعتشص يًُض٠
اييت ؾكزت عزٖا ،
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٫طَت ايقُت ست ٢اْتٗت ثِ قًت هلا ببغاط ١إٔ
تػًل ايباب خًؿٗا  ،خضدت تٓٗاص بايبهاٚ ٤قًيب
ٜتُظم َٔ أدًٗا ٚيهين إىل ا٭ٕ مل أعتطٝع َغا
قتٗا عًَ ٢ا ؾعًت٘ ي ٛناْت فاصستين َٔ
ايبزا ١ٜنٓت ا٭ٕ عأفبح أععز صد ً٬يف ايهٕٛ
٭ْين ٚبعز عز ٠أٜاّ عأطف عً ٢سبٝبيت ٚسًِ
عُض، ٟ
مل أنٔ ٭صتهب ٖش ٙايؿعً ١ايؾٓٝعَ ١ع أملا ،
نٓت عأْتكِ َٔ ٖشا ايٛغز ٚقتٗا ٚمل ٜهٔ
ٜغتطٝع إٜشاٗ٥ا نُا ؾعٌ ا٭ٕ !
ي ٛنٓت عًُت َٔ ٚقتٗا ناْت أملا َا تظاٍ عشصا٤
ست ٢ا٭ٕ !!
تٛقؿت عٔ ا٫عرتعاٍ بؾل ا٭ْؿػ قبٌ إٔ أْؿذض
غنباً َٓٗا أنجض َٔ سيو  ،اصمتٝت عً ٢ؾضاؽٞ
َٓٗهاً بؾزٚ ٠سٖبت يف َْٛاً عُٝل ٚنًٞ
ٜتُٓ ٢صٜ٩تٗا ٖٓاى يف أس َٞ٬ؾتا ٠بض١٦ٜ
أَتًهٗا بؾضع اهلل ،
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ٚبايؿعٌ صأٜتٗا بؿغتإ طؾاؾٗا ا٭بٝض ايش ٟاخرتت٘
ايباصسٚ ١يهٓين مل أؽرت ٜ٘بعز ،
دُٓٓت َٔ ص ١ٜ٩مجاهلا ا٭خاس يف ايً ٕٛا٭بٝض
 ٖٞٚتٓعض م ٟٛغذٌ ٚدغزٖا ٜضتعز بني ٜزٟ
خٛؾاً ،
ْػُات صْني اسؿعٗا عٔ ظٗض قًب راعبت أسَٞ٬
ؾذعًتين أتٛقـ قبٌ إٔ أملػ ٚدٓتٗٝا !
ٚقبٌ إٔ أعٛر ؿًُ ٞعارت ايٓػُ ١يتٛقعين َٔ
أمجٌ سًُِ متٓٝت٘ َٜٛاً ،
ْعضت يًٗاتـ ؾٛدزت فٛصتٗا تبتغِ أَاَ ٞعً٢
ايؾاؽ ، ١تًكٝت املهامل ١بابتغاَ ١ساملٚ ١أْا مل
أؾل بعز َٔ سًُ ٞاؾُٚ ، ٌٝدزتٗا تغأيين عضز
ٌٖ أٜكعتين َٔ ايٓ ّٛ؟
أدبتٗا ٚأْا َاطايت ْاعغاً :
-

ُٜٗ ٫ٚو ٜا سبٝيب خري

ؽعضت بأْؿاعٗا تتغاصع عرب اهلاتـ  ٖٞٚتك ٍٛي: ٞ
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-

أْا ؾع ً٬سبٝبتو ٜا َقطؿ ٢؟!

َاسا أؾعٌ َع ٖش ٙايبًٗا ٤اييت تعٔ رَٚاً أْين أنضٖٗا
صغِ نٌ َا أؾعً٘ َعٗا ٚ ،يهين أعضف َكقزٖا
ٖ ٞتعٔ سيو ٭ْين مل أدٝبٗا عً ٢قٛهلا أْٗا اؽتاقت
ي! ٞ
أدبتٗا بقزم ؽزٜز ٚأْا َا طيت ؼت تأثري اؿًِ :
-

ٚاْيت نُإ ٚسؾتٝين دزاً ٚأنرت مما
تتدًٞٝ

هب إٔ اؼزخ َعٗا ٚمٌ ٖشا ا٭َض بٓٓٝا قبٌ إٔ
ْتُار ٣يف َغًغٌ ايعؾل ٖشا ٚهلشا أخربتٗا بهٌ
فضاس: ١
-

بػ أصدٛىٔ ٜا أملا َتكٛيًٝٝؿ نزا َض ٙتاْ١ٝ
ؿز َا ْبك ٢يف بٝتٓا

أصرت إٔ أنٌُ سزٜج ٞأْين مل أعز أعتطٝع ؼٌُ
ابتعارٖا عين ٚأْين مبذضر مساع نًُات بغٝط١
َٓٗا دغزٜ ٫ ٟتشٌُ ؾٗ ٛورتم ؽٛقاً إيٗٝا ،
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ٚيهين مل أعتطٝع إنُاٍ سزٜج ٞؾكز اْؿذضت
ب ٞبعزَا ؾُٗت ن َٞ٬عً ٢م ٛخاط٧
نعارتٗا ثِ أْٗت املهاملٚ ١أغًكت اهلاتـ !
ساٚيت ايتٛافٌ َعٗا ثاْٚ ١ٝبعجت هلا عز ٠صعاٌ٥
ٚيهٓٗا مل ػب عًٚ ٢اسز، َِٗٓ ٠
سٖبت إي ِٗٝيف اي ّٛٝايتايٚ ٞساٚيت إٔ أْؿضر بٗا ٫
افًح ا٭َض ٚيهٓٗا ؼذذت بأْٗا َضٖكٚ ١عًٗٝا إٔ
تٓاّ ،
تضنتٗا ٚعزت بعز عز ٠أٜاّ ٚيهٔ ايٛمع مل
ىتًـ نجرياً ساٚيت إٔ أؼزخ َعٗا عً ٢اهلاتـ
ٚيهٓٗا  ٫تُذٝب اٚ ٫أبٗٝا أ ٚأَٗا ظٛاصٖا ٚإٕ
ساٚيت ايتشزخ با٭َض تٓٗ ٞاملهامل ١عذَ ١ا !
تٛقؿت عٔ احملاٚيٚ ١تضنت ا٭َض ٖهشا ؾٗ ٛئ
ٜتعكز أع ٤ٛمما نإ ،
اؽرتٜت هلا ؾغتإ ايظؾاف ٚبعجت٘ هلا يف عًب١
نبريًَ ٠ؿٛؾ ١نٗز ١ٜعً ٢أٌَ إٔ تُعٗض أ ٟصر٠
ؾعٌ قببٚ ١يهٔ مل وزخ سيو  ٫ٚست ٢مسعت
َٓٗا نًُ ١إعذاب ع " ٣ٛؽهضاً عً ٢ايؿغتإ "
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ٚدا ٤اي ّٛٝاملٓتعض  ّٜٛايظؾاف اؿكٝك ١ايٖٛ ّٛٝ
ا٭ع ٤ٛبايٓغب ١ي ٞعً ٢اإلط٬م !
أؽعض بت ٘ٝؽزٜز  ٫ٚأعتطٝع ٚفـ َؾاعضٟ
املدتًطَٚ ١ا ىتًر فزص ، ٟؽعٛص ٟباـٛف َٔ
ََ٬غتٗا ٚعٛر ٠نٌ َا سزخ يف ايغابل هعًين
َتٛتضاً يًػا ١ٜأَا عٔ ؽعٛص ٟبايؾٛم هلا ؾشزخ ٫ٚ
سضز !
نًُ " ١ممظم أْا " يف ققٝز ٠غٓاٖا ناظِ ايغاٖض
ترترر يف عكً ٞبؾهٌ هعًين  ٫أرصى متاَ ًا َا
وزخ سٛي! ٞ
داٚ ْٞ٤ايزٜ ٟرتداْ ٞيًُض ٠ايجاْ ١ٝأْا أتقايف َع
أخيت ايٛسٝز ، ٠يٜ ٛعضؾإ َا وزخ ي ٞبغببٗا
ناْا بارصا ُٖا مبكاطعتٗا يٮبز ٚ ،يهٔ ّٖٜٛ ٛ
طؾايف ٜ ٫ٚقح إٔ ٜأت ٞطؾايف ٚأْا َ ٖٞٚتدافُإ
ٚ ،بعز إؿاح ؽزٜز نار إٔ ٜؿتو بضأع ٞسزثتٗا
عًَ ٢نض ٚر ٕٚرخ ٍٛيف تؿاف ٌٝنجري٠
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اؿكٝك ١أْٗا  ٫تعٓٝين ا٭ٕ تضنتِٗ ٚسٖبت يعُض
َ٬س ٟا٭خري !
دًغت َع عُض يًعز ٠عاعات ر ٕٚسزٜح
ٚاؿكٝك ١أْ٘ ايقزٜل ايٛسٝز ي ٞهلشا ايغبب ٖ٫ ٛ
ٜنػط عً ٞملعضؾ ١أ ٟؽ ٫ ٤ٞأصٜز اؿزٜح عٓ٘
بٌ ٜزعُين بقُت٘ ايش ٟهعًين أفبح أٖز٣
ٚأنجض عك، ١ْٝ٬
ْعض يف عاعت٘ ٚأخربْ ٞأْ٘ ٜٛ ٫دز َظٜزاً َٔ
ايٛقت ؾًغ ١نٗشٚ ٙهب عًٓٝا ايشٖاب ٫صتزا٤
بزييت ٚايشٖاب ٭فطشب أملا َٔ فاي ٕٛايتذٌُٝ
َٗٓٚا يكاع ١ايظؾاف ،
قُت بايؿعٌ ٚعزت يًُٓظٍ َتٛدٗاً م ٛرٚص ٠املٝا، ٙ
ٚقؿت ؼت فٓبٛص املٝاٚ ٙتشنضت نٌ َا سزخ
يًٝتٗا ٚنإٔ ايٓريإ أمضَت يف دغز ، ٟمسعت
ٖاتؿٜ ٞضٕ بٓػُاتٗا احملزر ٠ؾدضدت عضٜعاً أيـ
دغز ٟيف املٓؾؿ ١٭دٝبٗا ٚيهين ٚدزتٗا خاييت
تك ٍٛي ٞأْا املا تضنتِٗ ٚسٖبت بعزَا تعًًت أْٗا
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ؼتاز يػضض َا َٚضت عاعْٚ ١قـ ٚمل تعٛر إىل
ا٭ٕ  ٖٞٚعتُٛت قًكاً عًٗٝا !
أْٗٝت َعٗا املهاملٚ ١يف عكً ٞتزٚص ؾهضٚ ٠اسز٠
أملا قز ٖضبت ٭ْٗا َجً ٞئ تغتطٝع َٛادٗيت اي!! ّٛٝ
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ايزصد ١ايجايج ١عؾض
ايٛي٘ :
" ٚيف ٖش ٙاملضسًٜ ١قبح َٔ ايقعب عً ٢ايطضؾني
ا٫ؾرتام ٚي ٛيجاْ ،١ٝؾذٓ ٕٛاؿب ٖٓا أفبح
َغٝطضاً ،ؾ ٬هز ايطضؾإ طعُاً يًغعار ٠أ ٚايضاس١
يف غٝاب ايطضف اٯخض "
" ٖ ٞرَٚاً تبشح عٔ ايغعار" ٠
أْٗٝت املهامل ١بعزَا سذظت َع املغٚ٪يٚٚ ١معت
اهلاتـ يف سكٝبيت ؾٛص رخ ٍٛأَ ٞايػضؾ ١يتٛقعين
ظٓاً َٓٗا أْين َا طيت ْا ، ١ُ٥أعتُضت يف استناْٞ
ٚأسصؾت بعض ايزَٛع مما دعٌ أبٜ ٞأخشٖا َٔ
أسناْ ٞبايك ، ٠ٛدًغت عً ٢ؾضاؽ ٞعظٕ بايؼ ٚأْا
أؽ ٌٝأْين عأعٝؿ بز ٕٚأَ، ٞ
مل تهٔ َٜٛاً أّ َتغًط ١أ ٚق ١ٜٛبايعهػ
ناْت فزٜكيت ٚنٓت أسب فايغتٗا نجرياً
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ٚيف ا٭ ١ْٚا٭خريٚ ٠بعز َا سزخ بٝين ٚبني
َقطؿ ٢مل ٜهٔ أسز ظٛاص ٟغريٖا ،
أدٗؾت يف ايبها ٤ؾزخٌ أخ ٞوتنٓين ٜٗٚز٥ين
 ٖٛٚا٭خض ٜبزٚا عً ٘ٝاؿظٕ ٜ ٖٛٚك ٍٛي، ٞ
 َني ٖٝغتٓاْ ٞملا أتأخض ٜٚزاص ٟعًٝا ؿز َاَاَا تٓاّ ؟ طب َني ٖٝتعؾَ ٢عاٜا ايؾاٚصَا
ٜٚتؿضز َعاٜا عً ٢ؾ ًِٝأدٓيب ؟
اطرارت سز ٠بها ٞ٥ؾؾزر َٔ استناْٖٛٚ ٞ
مياطسين :
 خ٬ل َا تعطٝؿ ؽٛؾ ًٞٝعضٚع٘ َٔافشابو اْٗاصر ٙعؾإ َا تؾًٝؿ سْيب
ابتغُت صغُاً عين ٚدا ٤أب ٞيٝدضد٘ َٔ ايػضؾ١
مبظاح ثِ أغًل ايباب ٚدًػ ٚرعاْ ٞأدًػ ظٛاص، ٙ
َغشت رَٛع ٞاييت َاطايت تتغاقط ٚدًغت ظٛاصٙ
ٚأْا أمِ نؿ ٞبعنُٗا ايبعض بتٛتض بايؼ ،
ؾع٬قيت بأب ٞمل تهٔ َٜٛاً بأؾنٌ ساٍ ؾٗ ٛنٌ
َا نإ  ُٜ٘ٗطٛاٍ سٝات ٖٛ ٞاؿؿاظ عًَٔ ٞ
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نٌ َا وطين ٚ ،يشيو مل ٜهٔ ي ٞأفزقا٤
َكضبني ؾذُ ِٗٝمل ٜهْٛٛا َٔ ْٛع أب ٞاملؿنٌ
ؾهإ ٜضؾض قز َِٗٚملٓظي ٞأ ٚسٖاب ٞملٓاطهلِ يشيو
ناْٛا ٜبتعز ٕٚعين عً ٢ايؿٛص ،
تٓشٓح يٝذً ٞفٛت٘ ثِ قاٍ ي: ٞ
 أْا ٜا بٓيت طَ ٟا اْيت عاصؾ٘ فعٝزٚ ٟتضبٝيتؽزٜزَٚ ٙهٓؿ يٝا أخٛات بٓات  ٫ٚاعضف اطاٟ
اتعاٌَ َعاِٖ  ،أَو عاْت َعاٜا أ ٍٚدٛطْا نتري
ؿز َا بزأت اؾِٗ إٔ َعاًَ ١ايغتات كتًؿ ١بػ
ايًَ ٞهٓتؿ عاصف اؾُٗ٘ أطا ٟأتعاٌَ َع بٓيت ،
مُُت ساديب َتعذب َٔ ١سزٜح أب ٞؾًِ هًػ
َعٖ ٞهشا َٔ قبٌ !
أنٌُ سزٜج٘ ٜ ٖٛٚتذٓب ايٓعض إي: ٞ
 أَ ٍٚا أَو خًؿتو ٚأْا نٓت ساٌَ ِٖ اطاٟٖضب ٞبٓت ٚأطا ٟأتعاٌَ َعاٖا ٚأَ ٍٚا ؽًٝتو عً٢
إٜزٚ ٟيكٝتو معٝؿ ١نزا ٚصقٝك٘ خؿت عًٝو
سغٝت أْ ٞممهٔ أسٜه ٞؾكضصت أعٝب نٌ َا
ىقو يٛيزتو ٚنٌ َا نٓيت بتهربٚ ٟبتشًٟٛ
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نٓت برتعب عًٝو أنرت نٓت بزع ٞصبٓا يٌٝ
ْٗاص َا ٜاسْٝؿ ؾٝه، ٞ
عٓز ٖش ٙاؾًُ ١بزأت يف ايبهاَ ٤ض ٠أخض٣
ٚيهٔ ٖش ٙاملض ٠مل تهٔ ؽقين ٚيهين بهٝت
أب! ٞ
أب ٞايش ٟاعتُض أنجض َٔ عؾض ٕٚعٓ ١وا ٍٚؾٗٝا
محاٜيت ٚأْا مل أمحْ ٞؿغ ٞيعز ٠عاعات !
أيتؿت مٚ ٟٛمُين ٭سناْ٘ بضؾل ٚنأْ٘ بايؿعٌ
ىاف إٜشا ، ٞ٥بهٝت نُا مل أبه َٔ ٞقبٌ
ٚؽعضت بكطضات رَٛع اب ٞتتغاقط عً ٢صأعٖٛٚ ٞ
ٜضرف :
 َا تظعًٝؿ َين ٜابٓيت ي ٛنٓت قغٝت عًٝويف  ّٜٛبػ را نإ َٔ خٛيف عًٝو أْٗاصرٙ
ٖغًُو يضادٌ َقطؿ ٢صادٌ ٚإٕ ؽا ٤اهلل واؾغ
عًٝو ٚي ٛطعًو ػ ًٞٝدضٚ ٟأْا أخًك عً ٘ٝأْا َا
أعتشًُؿ سز ميػ ؽعضَٓ ٙو ،
ٚررت ي ٛفضخت ب٘ يٝتٛقـ عٔ ٖشا اؿزٜح ؾٗٛ
هعًين أؽعض بايشْب أمعاف َا نٓت اؽعض ،
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ٚنأْ٘ مسع ْزا ٤قًيب ؾكبًين َٔ دبٗيت ٚتضنين
يف ايػضؾ ١أػضع َضاص ٠ايٓزّ ٚخضز ،
رقا٥ل قًٚ ١ًٝمسعت باب ايؾك ١اـاصدٜ ٞطضم
بؾزٚ ٠أفٛات نجريَ ٠تزاخً ١أعضٖا دٝز ًا ،
ريؿت أَ ٞيػضؾيت تقطشب خاييت ايجايجٚ ١بٓاتٗا
َٚعِٗ بٓت خاي ، ٞساٚيت إٔ أظٗض طبٝع١ٝ
ٚيهِٓٗ تغأيٛا ؾٛص صٜ٩يت عُا سزخ ي ، ٞأخربتِٗ
أَ ٞأْٗا ٚأخٚ ٞأب ٞناْٛا ٜٛرعْٛين ٖٚشا أثض
ايٛراع ،
سٛيٛا ا٭َض ملظاح ٚساٚيت فاصاتِٗ يف سيو ست٢
طًبت َين أَ ٞاْ٫نُاّ إي ِٗٝعً ٢طاٚي ١ايطعاّ
يٓتٓاٚ ٍٚدب ١ايؿطاص قبٌ سٖبٓا ملٛعز فايٕٛ
ايتذُ، ٌٝ
تتبعتِٗ يًداصز بجكٌ ؽزٜز يف دغزٚ ٟنأْين
أساصب ٭بزٚا طبٝع ، ١ٝنٌ َا سزخ يف ايؾٗٛص
املام ١ٝيف نؿَٚ ١ا سزخ يف ايقباح َع عاً٥يت
يف نؿ ١أخض! ٣
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ٌٖ غؿًت هلشا اؿز ٚدٛرِٖ يف سٝات ٞ؟! نٝـ
عأعٝؿ بز ٕٚأَ ٞاييت تٗتِ بهٌ تؿق ً٘ٝيف
سٝات َٔ ٞطعاّ ٚؽضاب ًَٚبػ ستٖٛ ٢اٜاتٞ
ناْت تؾاصنين بٗا ،
أَا عٔ أخ ٞايش ٫ ٟميض َٜٛاً عًٓٝا رَ ٕٚؾانغ١
ٚعٗض طٛاٍ ايً ٌٝعً ٢ايتًؿاط تاصٚ ٠عً ٢اؿاعٛب
ٚص ١ٜ٩ا٭ؾَ ّ٬ع عؾا ٤ؾاخض باإلماؾ ١ؿًٜٛاتٞ
املؿنً ١اييت نإ ٜأتٝين بٗا نٌ ي! ١ًٝ
َٔ عٝغز ٖشا ايؿضاؽ ٜٗٚتِ ب ٞبعز إٔ أتضنِٗ ؟!
َٔ عٝداف عًٚ ٞواؾغ عًَ ٞجٌ أب ٞ؟!
ٌٖ عٝؿعٌ َقطؿ ٢؟!
ابتغُت بغدض ١ٜؾأ َٔ ٍٚدضسين َٖ ٛقطؿ! ٢
سجتين أَ ٞعً ٢تٓا ٍٚايطعاّ  ٖٞٚتك ٍٛي ٞمبضح
ظاٖض :
 نًٜ ٞا سبٝبيت َٜٛو ط ٌٜٛاْٗاصرَٚ ٙاؽاؾٝؿ أْا ٖاد ٞاعٝؿ َع خايتو َٚؿ ٖغٝبو
ابتغُت هلا بُٓٝا أصرؾت خاييت :
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ٚأْا ٚاهلل َا ٖقزم ٚأد ٞأقعز َع أخٛاتٞ

َقُقت أسز ٣بٓات خاييت ؽؿتٗٝا قا: ١ً٥
 َايو طع ْ٘٬ي ٘ٝنزا را اْيت ستَ ٢رتبَ ٘ٝعَقطؿٖٚ ٢تعٝؾَ ٞع خايتَٚ ٛض ٙٚأَاٍ أْا بك٢
ايً ٞعؾت َع عَ ً٘ٝأعضؾؿ سز ؾِٗٝ
مل أدٝب عً ٢أسز َِٓٗ ٚخقٛفاً عٓزَا اؽرتى
اؾُٝع يف اؿزٜح ٚاْكًب اَ٫ض ؿٛاص يف ايع٬ق١
ايظٚدٚ ١ٝنٝؿ ١ٝلاسٗا مما دعًين اق ّٛعً٢
ايؿٛص عذ ١أْين أستاز ي٬عتشُاّ قبٌ اـضٚز ،
9
ٚبايؿعٌ سٖبت يزٚص ٠املٝاٚ ٙدًغت يف سٛض
ا٫عتشُاّ بعزَا ًَ٦ت باملا ٤عً ٢أخضٚ ٙتضنت
دغزٜ ٟطؿ ٛؾٛم املاٚ ٤ساٚيت قزص اعتطاعيت
٫
تقؿ ١ٝسٖين َٔ ٖشا اينذٝر عًين أدز سا ً
ٜضوين ٚي ٛقً، ً٬ٝ
 ٫أرص ٟنِ اعتػضقت َٔ ايٛقت ٚيهين ٜبزٚا أْين
دًغت ملز ٠ط ١ًٜٛ٭ْ ٞأَ ٞطضقت ايباب بؿظع
صٖٝب ،
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أدبتٗا عضٜعاً قبٌ إٔ تغتػضم يف أؾهاصٖا ايغٛرا٤
ٚاصتزٜت َٓؾؿيت ٚخضدت ٚأْا أؽعض إٔ دغزٟ
أفبح أٖز ٣قً، ً٬ٝ
اعتعذًتين أَ ٞ٭صتز ٟثٝاب ٞعضٜعاً قبٌ إٔ تتذاٚط
ايٛاسز ٠ؾُٛعزْا قز أقرتب ،
خضدت َع أَٚ ٞأقاصب ٞيقاي ٕٛايتذُ ٌٝبقشب١
أخْ ، ٞعضت يف عاعيت ؾٛدزتٗا ػاٚطت ايٛاسز٠
ٚايٓقـ ٖامجين ايكًل َض ٠أخضٚ ٣أْا أؾهض يف
إهار سذ ١ق ١ٜٛ٭عتطٝع ايشٖاب بٗا يًطبٝب بعز
عاعٚ ١اسز َٔ ٠ا٭ٕ ،
أفبح ا٭َض ؽب٘ َغتش ً٬ٝسني رخًت فايٕٛ
ايتذُ ٌٝايهبري ٚاعتًُتين أسز ايؿتٝات با٫عِ ثِ
أخشتين َٔ ٜزٚ ٟأخشت َٔ أَ ٞؾغتاْٚ ٞسشاٞ٥
ٚنٌ َا ًٜظَين ٚأرخًتين غضؾَٓ ١ؿقً ١متاَ ًا
عِٓٗ ! ٚنٌ َا ٜرترر يف عكً ٞع٪اٚ ً٫اسزٕ " ٜا
أهل ٞنٝـ عأٖضب َٔ ٖٓا ؟! "
َنت عاع ١يف ملح ايبقض ٚٚدزتٗا أفبشت ايجاْ١ٝ
ٚايٓقـ ٚنٌ َٔ سٛيٜ ٞعًُ ٕٛعً ٢قزَاً ٚعام
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 ،طار تٛتض ٟؾٝذب عً ٞايشٖاب ؾٛصاً ست ٢أعتطٝع
ايٛف ٍٛيًطبٝب قبٌ ف ٘٦ٝن ٫ ٞأتأخض ،
طًبت َٓٗا تضن ٞيًشٖاب يزٚص ٠املٝا ٙؾٛاؾكت عً١
َنض ٚأعطتين عؾض رقا٥ل ،
صننت يًداصز ؾٛدزت أَ ٞيف ٚدٗ ٞتأؾؿت
بنٝل َٔ قافضتٖ ٞهشا  ،تعذبت ـضٚدَٔ ٞ
ايػضؾ ١قبٌ إٔ أصتز ٟؾغتاْ ٞؾكًت هلا أِْٗ ٜضٜزٕٚ
ؽ٦ٝاً ٖاَاً ٚعأسٖب ٭سنضا ٙعً ٢ايؿٛص ،
ساٚيت أثٓا ٞ٥عٔ ا٭َض ٚإٔ تبعح بأسز َٔ بٓات
خاييت يٝبتاع يٖ ٞشا ايػضض املِٗ ٚيهٓين ساٚيت
ايتًُك َٓٗا قزصت اعتطاعيت ٚصننت خاصز
فاي ٕٛايتذُ ٌٝأتٓؿػ بعُل ٚنأْين نٓت
بزاخٌ عذٓاً نبري ،
أٚقؿت أ ٍٚعٝاص ٠أدضَ ٠ضت أَاَٚ ٞأعضعت
بزاخًٗا م ٛعٝار ٠ايطبٝب ٚ ،فًت هلٓاى ٚعٌ
عذٌ عأيت ايؿتآٖ ٌٖ ٠اى أسز بايزاخٌ ؾقزَتين
أْين تأخضت يعؾض ٠رقا٥ل ناًَ ١مما دعًٗا
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تزخٌ ساي ١قبًٚ ٞأْين هب عًٝا اؾًٛؼ ست٢
ؽضز َٔ بايزاخٌ ،
يعٓت سع ٞايعغض ٚامطضصت يًذًٛؼ ٚاْ٫تعاص ،
اعتػضقت اؿاي ١بايزخٌ ٭نجض َٔ ْقـ ايغاع١
ٚأْا أَظم أظاؾض ٟبتٛتض ؽزٜز ،
 َٔٚغبا ٞ٥اْين مل أمحٌ َع ٞع ٟٛقؿعيت اييت بٗا
ايٓكٛر ٚتضنت ٖاتؿ ٞبزاخٌ اؿكٝب٪َ ١نز
عتذٔ أَ! ٞ
داَٛ ٤عز ٟبعزَا ٚفًت ايغاع ١يًضابعٚ ١ايعٛر٠
أفبشت َغتش، ١ًٝ
ريؿت يػضؾ ١ايطبٝب ٚدًغت بتٛتض بايؼ ٭عضف َا
ايش ٟهب عً ٞقٛي٘ ،
عأيين عز ٠أع ١ً٦دعًتين أقك ي٘ عُا وزخ
بزاخً ٞتؿق ، ً٬ٝأعٗبت يف اؿزٜح ٚيف ايبها٤
ست ٢أٚقؿين ٭يتكط بنعاً َٔ أْؿاع، ٞ
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ْاٚيين نٛباً َٔ املٝاٚ ٙعزت بعز عز ٠رقا٥ل أٖز٣
قً ، ً٬ٝأنًُت ي٘ نٌ َا أؽعض ب٘ ٚكاٚيف اييت
ؼاٚطين ؾٓقشين :
 ٜاصٜت تبطً ٞتًْ َٞٛؿغو عً ٢غًط٘ عزتَتنٝعٝؿ عُضى نً٘ يف ْزّ ايً ٞسقٌ سقٌ
اْٗاصر ٙؾضسو عً ٢ايً ٞبتشب، ٘ٝ
ساٚي ٞتؾ ًٞٝا ٟأؾهاص عًب َٔ ٘ٝرَاغو ٚساٚيٞ
تتهًَُ ٞعا ٙيف نٌ كاٚؾو ر ٟبهٌ
فضاس٘ قبٌ َا وقٌ بٓٝهِ أ ٟع٬ق٘ ٚأْا
َتأنز ٠أْ٘ ٖٝؿُٗو ..
أْٗٝت اؾًغٚ ١خضدت ٚأْا أؽعض بكً َٔ ٌٝايضاس١
ٚيهٔ ْعض ٠عضٜع ١يغاعيت دعًت َعزتٞ
تتكًك بأمل صٖٝب ؾكز أفبشت اـاَغَٛٚ ١عز
َقطؿ٫ ٢فطشاب ٞيعكز ايكضإ ٖ ٛيف ايغارع١
صننت عضٜعاً م ٛايؾاصع ايضٝ٥غٚ ٞأٚقؿت عٝاص٠
أدض ٠يتكًين يقاي ٕٛايتذُ، ٌٝ
َ٪نز عأدز أَ ٞتًتـ سْ ٍٛؿغٗا ٚيهين مل
أدز عَ ٣ٛقطؿ ٢ايشٜ ٟكـ أَاّ ايقايٕٛ
بغٝاصت٘ يٓٝطًل بٗا ٚيهٔ ٜبزٚا أْ٘ صأْ! ٞ
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أطؿ ٧قضى ايغٝاصٚ ٠تكزّ م ٟٛبعٓٝإ
قُضتإ بايػنب ٚأْا أصتعز خٛؾاً َٓ٘ ؾٗ ٛمل ٜٓعض
يٖ ٞهشا َٔ قبٌ !
خضدت َٔ ايغٝاص ٠ا٭دضٚٚ ٠قؿت أَاَ٘ ٚيهٓ٘ مل
ٜتٛقـ عٔ ا٫قرتاب َين ست ٢أَغو مبعقُٞ
ٚدضْ ٞخًؿ٘ يغٝاصت٘ ،
أرخًين َٔ ايباب ا٭َاَٚ ٞصنب يف َكعز ايغا٥ل
ٚأراص ايغٝاصٚ ٠أْطًل ٚأْا مل أتؿ ٙٛعضف ٚاسز ،
:٬
أَغو بٗاتؿ٘ ٚمػط طص ا٫تقاٍ ثِ ؼزخ قاً ٥
أملا َعاٜا ٜا خايتَ ٛا ؽاؾٝؿ  ٫نٜٛغ٘ ٚاهلل
خزٜٗا َعان ٞأٖ٘ٝ

-

ْاٚيين اهلاتـ ر ٕٚايٓعض م ٟٛؾٛدزت أَ ٞتقٝح
غً ٢اؾاْب ا٭خض إلدابتٗا عضٜعاً :
 اٜ ّٜٛا َاَا أْا نٜٛغ٘ ٚاهلل بػ صٚستَؾٛاص ٚتأخضت غقب عين ٖشهًٝو بعزٜٔ
ثِ أْٗٝت احملارثْٚ ١عضت مٚ ٙٛأْا اق ٍٛي٘ :
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َاَا بتكٛي٫ ٞطّ أصدع عؾإ ادٗظ ايٛقت أتأخض

مل هٝبين ٚأعتُض يف ايغري ستٚ ٢فٌ ملهإ
ٖارْ ٨غبٝاً ٚأٚقـ ايغٝاص ٠ثِ ايتؿت مٚ ٟٛبعً ٓٝا
داَز ٠عأيين :
-

نٓيت ؾني ؟!

ساٚيت اهلضب َٔ ا٭داب ١ست ٢ميض ٖشا اي: ّٛٝ
-

ممهٔ أقٛيو بعز َا اي ّٛٝرا ىًك

فضخ بٛدٗ ٖٞٚ ٞميغو َضؾك ٞبك ٠ٛست ٢نار
إٔ ٜٓدًع بٝزٜ ٖٛٚ ٙك: ٍٛ
ٜتشضم اي ّٛٝبايً ٞؾ ٘ٝنٓت ؾٝٝٝني ؟!

-

مل أعتطٝع ؽُني َا ٜؿهض ب٘ يف ٖشا ايٛقت أٚ
عبب فضاخ٘ بٗشا ايؾهٌ ٚيهين أدبت٘ ببغاط١
َتذاًٖ ١أمل َضؾك ٞايشٜ ٟؾزر عً: ٘ٝ
-

نٓت عٓز ايزنتٛص ايٓؿغ ٞبتاعٞ
ٚنأْ٘ ٜ ٫ضٜز مساع املظٜز !

تضى َعقُٚ ٞأعتزٍ يف فًغ٘ ٚأراص ايغٝاص٠
ٚأْطًل عا٥زاً ،
أٚفًين سٝح فاي ٕٛايتذُٚ ٌٝاَضْ ٞبايٓظَٔ ٍٚ
ايغٝاصٚ ٠سني تضدًت اْطًل بٗا ٚسٖب  ،ريؿت
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يًزاخٌ ٚؼًُت ْعضات ايً َٔ ّٛاؾُٝع باإلماؾ١
يٛد٘ أَ ٞايػامب بؾزٚ ٠اخشتين ؾتا ٠ايعٗريَ ٠ض٠
أخض ٣عً ٢عذٌ ،
اصتزٜت ؾغتاْٚ ٞاْٗٝت تربدٚ ٞتأخضت عاع١
ناًَ ١عٔ َٛعزٚ ٟأبٚ ٞأخٜ ٞكؿ ٕٛباـاصز
ٜقٝش ٕٛبايعاًَني ٚأَ ٞؼا ٍٚإصما ِٗ٥بايزاخٌ
ببعض ا٭َٛاٍ ست ٫ ٢ىربٚا أبَ ٞا سزخ اي، ّٛٝ
صأٜت َقطؿ ٢عرب ايظداز ايزاخًٜ ٞكـ باـاصز
ٚبٝز ٙباقٚ ١صر بٝنا ٤ؽطـ ا٭ْؿاؼ  ،ساٚيت
تطبٝل ن ّ٬ايطبٝب ٚإ أٚقـ أؾهاص ايغًب١ٝ
ٚأسا ٍٚا٫عتُتاع بٗشا اي ّٛٝايش ٟئ ٜتهضص ثاْ١ٝ
،
ٚدزت٘ ٜٓعض م ٟٛبزٖؾ ١ؾابتغُت ي٘ ٚأْا
أنار اهلح َٔ أْؿاع ٞاملتغاصع، ١
ٚدزت أب ٞأَآَٜ ٞعض ي ٞبؿدض ٚعٓٝا ٙتتػضغضإ
بزَٛع صؾنت إٔ تغكط ٜ ٖٞٚنُين إيٜٚ ٘ٝتُتِ
باؿُز ٚايؾهض هلل ،
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أخش َضؾك ٞبني ٜزٚ ٜ٘خضدت بضؾك ١أبٜ ٞغًُين
ملقطؿ ٢ؼت تقؿٝل اؾُٝع ٚتًٗ، ًِٗٝ
أَاٍ أب ٞصأع٘ ْاس ١ٝأسٕ َقطؿٚ ٢قاٍ ي٘ مجً١
مل أمسعٗا ٚيهين مسعت َقطؿ ٢هٝب٘ :
-

يف عٜٓ ٘ٝاعُٞ

أخشْٜ َٔ ٞز أبٚ ٞصنبٓا ايغٝاص ٠اييت قارٖا عُض
فزٜك٘ ٚاْطًكٓا يًُغذز يٓعكز ايكضإ ،
مل ٜتشزخ َقطؿَ ٢ع ٞثاْ ١ٝؾٓعضت مٙٛ
ٜٚزَ ٟا طايت تًتـ سٜ ٍٛزٚ ٜ٘قًت ي٘ :
-

أْا أعؿ٘

ْطض م ٟٛبشٖٚ ٍٛنأْ٘ مل ٜٓتعض َين اعتشاص
نٗشا ٚيهٓ٘ أدابين :
-

أْا نُإ أعـ

ثِ عهت يًشع ١أيتكط بٗا أْؿاع٘ يٝهٌُ
بعزٖا
-

عً ٢نٌ ساد٘ ٜا أملا

ابتغُت ي٘ بغعار ٠ؾباريين ا٫بتغاَ ١بأخض٣
ٚيهٓٗا يٝغت نُا متٓٝت ،
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أعارت سٛاص ايطبٝب يف عكًٚ ٞساٚيت ا ٫أؾهض
نجرياً ؾُٝا سزخ ،
تأًَت ٚد٘ َقطؿ ٢اؾُٚ ٌٝبزيت٘ اييت طارت٘
ٚعاَٚ ١ؽعضت بايغعار ٠إٔ سيب ايٛسٝز عٝهٕٛ
طٚد ٞبعز عز ٠رقا٥ل !
ٚفًٓا يًُغذز ايش ٟعٝكاّ ب٘ عكز ايكضإ ْ ،ظيت
َٔ ايغٝاص ٠أمع ٜز ٟيف ٜز َقطؿ ٢ست ٢ريؿٓا
يًزاخٌ ٚ ،دزْا ايؾٝذ ٜٓتعضْا باملباصنات
ٚدًغت ظٛاص أبَٚ ٞقطؿ ٢قبايتٓا ،
ٚبزأت َضاعِ عكز ايكضإ َٚع نٌ نًُ ١ػعٌ
َقطؿًَ ٢هٚ ٞأْا ًَه٘ ٜهار قًيب ٜكؿظ
ؾضساً ،
ناْت أَ ٞظٛاص ٟمتغو بٝزٚ ٟدغزٖا ٜٗتظ َٔ
ايغعار ٠بُٓٝا أْا أؾعٌ َجًٗا ٚأخريا ؼكل سًُٞ
ٚعأن ٕٛطٚدت٘ صمسٝاً ،
يكز مسع اهلل ْزاٚ ٞ٥غؿض ي ٞسْيب !
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أْتٗ ٢ايؾٝذ ٚقاّ اؾُٝع ملباصنيت ٚا٫ستؿا ٤بٞ
ْعضت ملقطؿ َٔ ٢خًـ ٚايزت ٞاييت تتًك ٢ايتٗاْٞ
ٖ ٞأٜناً ؾٛدزت٘ ٜبتغِ يًذُٝع ٚمياطسِٗ
يًشعات ْغٝت نٌ َا سزخ ٚيهٓين أعضف
َقطؿ ٢أنجض َٔ ْؿغ٘ ئ ٜعٗض ععارت٘ بٗشا
ايؾهٌ ابزا ٜبزٚا أْ٘ عار ملقطؿ ٢ا٭!! ٍٚ
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أَا عٓ٘ " ؾٗ ٛراُ٥اً ٜبشح عٓٗا "
اصتزٜت َا ٚدزت٘ أَاَ َٔ ٞامل٬بػ ٚصننت مٛ
ايغٝاصٚ ٠أرصت َُشضنٗا ٚاْطًكت بأقق ٢عضع ١يٞ
م ٛفاي ٕٛايتذُٚ ، ٌٝدزت خاييت تكـ باـاصز
بتٛتض ؽزٜز  ٖٞٚتؿضى نؿٗٝا ٚػٛب ايؾاصع
سٖاباً ٚإٜاباً ،
أٚقؿت ايغٝاص ٠أَاَٗا ٚتضدًت َٓٗا َغضعاً مٖٛا :
-

أٖز ٟنزا ٚاسه ًٞٝا ٜ٘ايً ٞسقٌ
بايعبط

بزأت يف ايبها ٤مما دعًين أؽعض بايٓريإ تبتًع
راخً ٞؾضررت يف ْؿغٞ
" تٛقؿ ٞأصدٛىٔ ؾأْا ئ أستٌُ ٖشا ايكًل "
ٚنٌ َا ٜزٚص يف عكً ٞا٭ٕ بعزَا اعتبعزت
ٖضٚبٗا ؾٛص ص ١ٜ٩خاييت إٔ ْظاص ايهًب عضف بظؾاؾٓا
ٚقضص إٔ ٜٓتكِ َين اي، ّٛٝ
أٚقؿتٗا عٔ ايبها ٤بؾل ا٭ْؿػ ؾأخشت ْؿغاً
عُٝكاً ٚقايت ي: ٞ
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 ٖ ٞخضدت َٔ اٚ٫م٘ ٚقايتً ٞاْٗا صاس٘تؾرت ٟساد٘ ايبٓت ايً ٞبتشٚقٗا عٛطٖا قٛيت ْبعت
سز َٔ ٫ٚر خايتو قايت َؿ ٜٓؿع َؿ ٖٝعضؾٛا
هٝبٛا ايً ٞاْا عٛطاٚ ٙخضدت
عارت يًبهاٚ ٤اطرار ْؾٝذٗا ٚأْا أنار ادٔ َٔ
ايتؿهري ٌٖ ميهٔ إٔ تهٖ ٕٛضبت بايؿعٌ ؟!
أمتٓ ٢إٔ ٜه ٕٛا٭َض ٖهشا !
عزت برتنٝظَ ٟع خاييت ٚسا ٍٚتٗز٥تٗا َض٠
أخض ٣عً ٢إٔ تُهٌُ  ،ؾأنًُت :
 ايبٓت خضدت بعزٖا غُػ رقا٥ل تغأيين عٓٗاقٛيتًٗا َؿ أْتٛا عاٚط ٜٔساد٘ ٖ ٞصاست تؾرتٜٗا
قايتً ٞإٔ أملا قايتًٗا أْٗا ٖتزخٌ اؿُاّ ٚتضدع  ،ثِ
أصرؾت  ٖٞٚتبه ٞثاْ: ١ٝ
-

أْا ُٖٛت ٜاَقطؿ ٢ايبٓت بكاي٘ طٜار ٙعٔ
عاع٘ ٚيغ٘ َادتؿ

 اٖزٜ ٟا خايتٚ ٛارخً ٞد ٖٞٚ ٙٛطَاْٗا داٜ٘إ ؽا ٤اهلل ت٬قٗٝا بػ تأخضت  ٖٞٚبتؾرت ٟاٚ
َايكتؿ ايً ٖٞ ٞعٛطا ٙقضٜب ؾامطضت تضٚح
َهإ بعٝز
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دعًتٗا تزيـ راخٌ ايقايٚ ٕٛأخضدت ٖاتؿٞ
ٚعً ٢ايؿٛص ٖاتؿت عُض :
تعا٫ي ٞسا ٫عٔ نٛؾري أملا ٚأعٌُ اتقا٫تو
ٚاْت دا ٟعاٚط أسٕ طٜاص ٙسا ٫يًهًب ْظاص

-

ثِ أْٗٝت املهامل ١ر ٕٚاْتعاص صراً َٓ٘ ٚاْطًكت
بايغٝاص ٠م ٛاجملٗ ٍٛأعح عٓٗا يف نٌ ا٭َانٔ
اجملاٚصٚ ٠نًُات خاييت تضرر بعكً ، ٞيكز نشبت
عً ٢ايؿتا٪َٚ ٠نز عً ٢خاييت أٜناً ؾأ ٜٔسٖبت
ٖش ٙاؿُكا ٤؟!
نزت أْا أفطزّ بأسزِٖ عٓزَا صٕ ٖاتؿ ٞباعِ
عُض ٚيهين اعتطعت إٔ أمتايو ْؿغ ٞيف أخض
ؿع! ١
أدبت عُض عًَ ٢هرب ايقٛت اـال بايغٝاص٠
ؾأخربْ ٞأْ٘ أَاّ ايقايَٚ ٕٛع٘ َا طًبت٘ ،
أيتؿت عا٥زاً بعزَا اعتشصت يًضدٌ ايش ٟنزت إٔ
أرٖغ٘ ٚيف بنع رقا٥ل نٓت أَاّ عُض ،
عأيين عُا سزخ ؾأخربت٘ بعزَا فعز ظٛاصٚ ٟأْا
أقٛر باػا ٙايغذٔ ايضٝ٥غ ٞاحملتذظ ب٘ ْظاص بعزَا
أخش سهِ عبع عٓٛات َع ايؾػٌ ٚايٓؿاس بتُٗ١
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ا٫ػاص يف أَٛاٍ َظٚص ٙبعزَا دعًٓا ايؾضط ٞايشٟ
سكل َع أملا إٔ ٜتٓاطٍ عٔ ايكنَ ١ٝكابٌ تٛقٝعٗا
ستٜ ٫ ٢أت ٞسنضٖا يف احملهُٚ ١خقٛف ًا إٔ
 ٫أسز ٜعًِ با٭َض عٛاْا ،
ٚفًٓا يًغذٔ بعز اْتٗاٚ ٤قت ايظٜاص ٠بايطبع ٚيهٔ
اؾٛاب ايش ٟوًُ٘ عُض ؾتح يٓا ا٭بٛاب ريؿٓا
يًزاخٌ ٚقابٌ ايؾضط ٞاملتؿل َعٗا عً ٢ايظٜاص٠
ٚأرخًٓا غضؾ ١داْب ١ٝهًػ بٗا ْظاص ٜطايعين
بابتغاَت٘ املغتؿظ ٠مما دعًين أْكض عً ٘ٝبعز٠
يهُات دعًت عُض ٚايؾضطٜ ٞهبًْٛين ست٫ ٢
أقتً٘ !
سا ٍٚعُض ع٪ي٘ ؾٓؿَ ٢عضؾت٘ با٭َض بُٓٝا أنز
ي ٞايؾضط ٞأْ٘ مل ٜتًك ٢أ ٟطٜاصَٓ ٠ش ف ٘٦ٝإىل
ٖٓا ،
ٚيهين مل أعتطٝع تقزٜك٘ ؾبزاخٌ ايغذٔ
أعايٝب نجريٜ ٠غتطٝع بٗا تٓؿٝش أ ٟخط١
ؽٝطاْ! ١ٝ
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َٚع مػط عُض عًَ ٘ٝض ٠أخض ٣أقغِ يٓا أْ٘ مل
ٜؿعًٗا ٚفزق٘ عُض ٚأْا أثل عزؼ عُض ،
أخشْ ٞعُض ٚخضدٓا ٚأْا ساييت َظص ! ١ٜؾإٕ مل
ٜهٔ ْظاص ؾأ ٜٔسٖبت ٓ؟!
صنًت َكزَ ١ايغٝاص ٙبكزَٚ ٞأْا أٖشَٔ ٟ
اؾٓ ، ٕٛسا ٍٚعُض ايغٝطض ٠عً ٞؾأرخًين ايعضب١
ٚصنب َهإ ايغا٥ل ٚأْطًل م ٛفايٕٛ
ايتذَُ ٌٝض ٠أخض ٣قا: ً٬٥
 خًٝو ٖٓا ميهٔ تضدع ٚاْا ٖزٚص يفاملغتؾؿٝات ٚاقغاّ ايؾضط ١ميهٔ راخت ا ٚتعبت
ٚسز ْكاهلا املغتؾؿ٢
اْطًل عُض بغٝاصت٘ ٚتضنين أقـ أعتٓز عً٢
عٝاصت ٞأْتعض !
أع ٤ٛرقا٥ل متض عً ٞيف سٝات ٞست ّٜٛ ٢اختطاؾٗا
مل أنٔ بٗشا ايغ ٤ٛ٭ْين نٓت أعضف َهاْٗا أَا
ا٭ٕ  ٫أعضف أ ٖٞ ٌٖٚ ٖٞ ٜٔغري أَا َاسا سزخ
هلا ؟!
ااا ٙأملاا ااَ ٙاسا أؾعٌ بو !
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أَغهت ٖاتؿ ٞ٭تقٌ عً ٢خاييت ٚيهٓين
تضادعت ؾً ٛعارت ناْت خربتين ؾ ٬راع ٞ٭ٕ
أطٜز قًكٗا ،
ٚقبٌ إٔ أدٔ ٚمعت ٖاتؿ ٞيف دٝيب ثاْٚ ١ٝ
فعزت يًغٝاصَ ٠ض ٠أخضٚ ٣أرصت قضنٗا ٚقبٌ
إٔ أْطًل ٚدزت عٝاص ٠أدض ٠تكـ أَاَ ٞرقكت
ايٓعض بزاخًٗا ؾٛدزتٗا ػًػ باـًـ تٓعض مٟٛ
بعٓٝإ داسعتإ َٔ املؿادأ! ٠
أخضدت ٖاتؿ ٞعضٜعاً ٚبعجت بضعاي ١فٛت ٘ٝيعُض
َؿارٖا إٔ أملا عارت ثِ أٚقؿت احملضى ٚتضدًت َٔ
ايغٝاص ٠ؾٛدزتٗا تؿتح ايباب ظٛاصٖا ٚؽضز َِٓٗ
 ٖٞٚتضتعز خٛؾاً ٖٚشا َا دعً ٞغنيب ٜتقاعز
ؾَ ٬عٓ ٢ـٛؾٗا ع ٣ٛأْٗا ناْت يف َهإ ٫
تضٜز َين َعضؾت٘ !
اقرتبت َٓٗا ؾاْهُؾت عًْ ٢ؿغٗا ٚيهٓين مل
أتٛقـ ٚأَغهت مبضؾكٗا أدضٖا خًؿ ٞإىل إٔ
ٚفًٓا يًغٝاصٚ ٠ايزَا ٤تٓزؾع بزاخٌ صأع ٞبغضع١
ايربم !
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تأٖٚت َٔ مػط ٞعًَ ٢ضؾكٗا ؾًِ أعريٖا اٖتُاَا
ٚؾتشت باب ايغٝاص ٠ا٭َاَٚ ٞقشؾت بٗا يًزاخٌ
ٚفعزت يف َكعزٚ ٟاْطًكت بايغٝاص ٠ملهإ أؾضؽ
ب٘ غنيب َٓٗا ،
ٚيهين تشنضت خاييت ؾأخضدت اهلاتـ ٚسزثتٗا
ؾًِ تقزقٝين يف بار ٨ا٭َض ؾٓاٚيت أملا اهلاتـ ٚأْا
أسا ٍٚايغٝطض ٠عُا بزاخًٚ ٞأْا أقٛر بغضع١
عاي ١ٝيف ؽٛاصع َظرمح، ١
مل امسع َا قايت٘ يٛايزتٗا َٔ سٓك ٞايؾزٜز
ٚيهٓٗا أيتؿت م ٟٛتك ٍٛي ٞأْا خاييت تضٜز
عٛرتٓا ستْ ٫ ٢تأخض عً ٢عكز ايكضإ  ،مل أٖتِ ملا
قايت٘ ٚنأْ٘ ٜ ٫عٓٝين عً ٢ا٭ط٬م نٌ َا
أستاز َعضؾت٘ ا٭ٕ ٖ ٛملاسا تضنت اؾُٝع ّٜٛ
طؾاؾٗا ٚإىل أ ٜٔسٖبت ؟!
أٚقؿت ايغٝاص ٠عضٜعاً عٓزَا ٚدزت َهإ ٖار٨
ٜٛ ٫دز ب٘ أْاؼ يف ٖش ٙايغاع، ١
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أيتؿت مٖٛا ٚأْا أسا ٍٚقتٌ ؽٝاطٝين اييت تتشضى
أَاَ ٞعٝٓٝين يف ايٛقت اؿايٚ ٞقٛيت ي٘ َٔ بني
أعٓاْ: ٞ
-

نٓيت ؾني ؟!

أختض دغزٖا ٚأصتعؿ فٛتٗا  ٖٞٚػٝبين :
-

ممهٔ أقٛيو بعز َا اي ّٛٝرا ىًك

 ٫تزصٖ ٟش ٙاؿُكا ٤أْٗا تؾعٌ ايٓريإ بزاخًٞ
أنجض ٚأنجض  ٖٞٚمتاطٌ يف ا٭َض ٚتضتعز بٗشا
ايؾهٌ !
مل أعتطٝع متايو ْؿغ ٞأنجض َٔ سايو ٚأَغهت
ٜزٖا بك ٠ٛست ٢نارت إٔ تقضخ ٚيهين ساٚيت
إٔ أصٜٗا بعناً مما أؽعض ب٘ ؾأْا ا٭ٕ ٜ ٫عٓٝين ٖشا
اي: ّٛٝ
-

ٜتشضم اي ّٛٝبايً ٞؾ ٘ٝنٓت ؾٝٝٝني ؟!

عهتت يربٖ ١ؼا ٍٚتك ِٝٝصر ٠ؾعً ٞأ ٚؾُاسا
اؾهض مما دعًين أمػط أنجض عًَ ٞعقُٗا
ست ٢تأٖٚت بأْني َهتٚ ّٛيهٓين يغت عاي١
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دٝز ٠يًضأؾ ١بٗا  ،ؽعضت بػنيب ايؾزٜز ؾأدابتين
بأنجض دٛاب مل أؽ ً٘ٝقط :
-

نٓت عٓز ايزنتٛص ايٓؿغ ٞبتاعٞ

ابتًعت صٜك ٞبقعٛب َٔ ١املؿادأٚ ٠مل أدز ؾعًً ٝا
َا أقٛي٘  ،تضنت ٜزٖا ٚأرصت قضى ايغٝاص ٠عا٥ز ًا
يقاي ٕٛايتذُٚ ٌٝعكًٜ ٞنر بأؾهاص تهار
تؿتو ب٘ ٚأُٖٗا ٌٖ سٖبت ي٘ يتعضف َا ايش ٟعًٗٝا
ؾعً٘ َع ٞايً!! ١ًٝ
أٚاْٗا  ٫تضٜز َين إٔ أقرتب َٓٗا ؾًشيو تضنت نٌ
ؽٚ ٤ٞسٖبت يتأخش َؾٛصت٘ ؟!
ساٚيت أمخار َا وزخ بزاخً ٞقً ً٬ٝست ٢ميض
ٖشا ايٚ ّٛٝبعزٖا عأعضف َا ايش ٟهب عً ٞؾعً٘ ،
أٚفًتٗا يقاي ٕٛايتذُٚ ٌٝطًبت َٓٗا ايٓظٍٚ
ٚاْطًكت عا٥زاً يًُٓظٍ ؾكز أقرتب َٛعز املأسٚ ٕٚمل
أصتز ٟبزييت بعز ،
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ٚدزت أبٜٓ ٞتعضْ ٖٛٚ ٞغامب ٭ْين اختؿٝت رٕٚ
إٔ أخربِٖ عٔ َهاْٚ ٞساٚي ٞا٫تقاٍ ب ٞعز٠
َضات ٚأْا مل ادٝب ،
اعتشصت َٓ٘ ٚعأيت عً ٢أَ ٞؾأخربْ ٞأِْٗ سٖبٛا
٭ملا  ،ريؿت يػضؾيت  َٔٚسغٔ سع ٞإٔ َ٬بغٞ
داٖظ ٠يف ر٫ٚب، ٞ
رخًت يزٚص ٠املٝا ٙ٭مت اعتشُاَٚ ٞخضدت بعز
عز ٠رقا٥ل ٚدزت عُض ٜٓتعضْ ٞيٝأخش َين
َؿاتٝح ايغٝاص ٠يٝشٖب بٗا يًتظٜني أخربت٘ إٔ
ٜٓتعض قً ً٬ٝ٭ْين أصٜز ؽضا ٤باقٚ ١صر ٭ملا ،
اصتزٜت َ٬بغ ٞعضٜعا ٚقار عُض حملٌ طٖٛص نبري
ؾظ ٜٔيٓا ايضدٌ ايغٝاصٚ ٠اخرتت بعٓا ١ٜباقٚ ١صر
بٝنا ٤أثل أْٗا عتعذب أملا نجرياً ،
اْتٗٓٝا ٚعزْا يقاي ٕٛايتذُٚ ٌٝدزت ٚايز أملا
ٚؽارٜ ٟكؿ ٕٛباـاصز ٜٚقضخ ٕٛبايعاًَني عً٢
ايتأخري ،
سني صأْ ٞا٫ثٓإ فضخ ب ٞعً ٢تأخضٚ ٟيهين
ساٚيت تٗز ١٥ا٭َٛص ٚأخربت ٚايزٖا إٔ املأسٕٚ
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عٝتأخض قً ً٬ٝمل ٜكتٓع ٚايزٖا ٚظٌ ٜقٝح ب ٞتاص٠
ٚبايعاًَني يف ايقاي ٕٛتاص ٠أخض ، ٣تزخٌ عُض
ٚأْٖٗ ٢شا ايؾذاص ٚأخش ٚايزٖا ٚابتعزا قً ً٬ٝعٔ
َهاْ، ٞ
طؾضت بنٝل ٚأْا أْعض ٭عؿٌ ٚيهٓين ْغٝت نٌ
َا سزخ ؾٛص صٜ٩تٗا بؿغتإ ايظؾاف َٔ خًـ
ايظداز ،
ٜا أهل ٞنُا صأٜتٗا يف سًُ ٞمتاَاً !
اصتؿعت ْبنات قًيب ٚتغاصعت سني ٚدزتٗا تبتغِ
ي! ٞ
ٚقبٌ إٔ أبز ٟأ ٟصر ٠ؾعٌ صأٜت ٚايزٖا َٔ خًـ
ايظداز وتنٓٗا ثِ أَغو بٝزٜ ٙتأبطٛا  ٖٛٚىضز
َٔ بابا ايقاي، ٕٛ
غطٛات َتغاصع ١خطٛت م ِٖٛؾٛدزت ٚايزٖا
ميغو بٝزٖا ٜٚغًُٗا يٞ
ؽعضت ٚقتٗا بؾٜٓ ٤ٞػظ قًيب بؾزٚ ٠اطرار ا٭َض ع٤ٛ
عٓزَا أَاٍ ٚايزٖا صأع٘ ظٛاص ٟقا: ً٬٥
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أْت ريٛقيت أبٖٛا ٚأخٖٛا ٚنٌ سٝاتٗا ساؾغ
عًٗٝا ٜا ابين ر ٟأَاْيت ٚعًُتٗايو

-

مل أدز نًُات أعتطٝع بٗا إدابت٘ ٚتعضقت ٜزاٟ
َٔ ايتٛتض ؾتُتُت بأ ٍٚمجً ١ظٗضت يف عكً: ٞ
-

يف عٜٓ ٘ٝاعُٞ

اَغهت بٝزٖا املضتعؾ ١بني ٜزٚ ٟريؿٓا راخٌ
ايغٝاصٚ ٠نًُات ٚايزٖا تهار تقِ أسٌْٖ ! ٞ
عأعتطٝع بايؿعٌ احملاؾع ١عًٗٝا ؟!
ٚنٝـ سيو ٚأْا مل أؾعًٗا َٔ قبٌ !
مل أؽعض بٗا  ٖٞٚتٓعض مٚ ٟٛيهين مسعتٗا ٖٞٚ
تك ٍٛي ٞبٓزّ ؽزٜز :
-

أْا أعؿ٘

ْعضت مٖٛا بتعذب ؾهٝـ تؿُٗين هلشا اؿز
ٖشا َهٓت أعح عٓ٘ باينبط ا٫عتشاص ٚيهٔ
ٌٖ عٝؿ ٞبايػضض ؟!
مل أؾهض نجرياً ٚقًت هلا :
-

أْا نُإ أعـ

فُتُ يربٖ ١ثِ أنًُت :
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-

عً ٢نٌ ساد٘ ٜا أملا

ابتغُت ي ٞبقؿا ٤ؾباريتٗا ا٫بتغاَٚ ١أسغاعٞ
بايشْب ٜظرار نًُا تشنضت نًُات ٚايزٖا ،
أْطًل عُض بايغٝاصٚ ٠أْا  ٫أؽعض بايغعار ٠نُا
نٓت أظٔ عً ٢عهػ أملا اييت ؽعضت أْٗا أنجض
ععار ٠مما َن ٢هلشا ساٚيت إظٗاص َا هب عًٞ
إظٗاص ٙأَاّ اؾُٝع ؾٗشا راُ٥اً َا أبضع ب٘ !
دًغٓا س ٍٛاملٓنزٚ ٠املأس ٕٚأَآَا ٚأعَ ٤ٛا سزخ
ٖٚ ٛمع ٜز ٟبٝز ٚايزٖا ٜا أهل ٞنِ ٖشا قاعً ٝا !
متتُت خًـ املأسَ ٕٚا أَضْ ٞب٘ ٚنشيو ٚايزٖا
ٜ ٖٛٚبتغِ بغعار ٠نبري ٠أدربْ ٞبٗا إٔ أؾتح
ؾُ ٞبابتغاَ ١أنرب ٚيهٔ َا وزخ بزاخً ٞؾٗٛ
بعٝزاً نٌ ايبعز عٔ ايغعار ٠أ ٚسيت ٜكرتب َٓٗا ،
اْتٗٓٝا َٔ ٚأعًٔ ايؾٝذ أمتاّ ايظٚاز صمسٝاً ٚاْتكًٓا
ملضسً ١ايتٗاْٚ ٞاملباصنٚ ١بعزٖا عٓٓطًل مٛ
قاع ١ايظؾاف ست ٢أدًػ عز ٠عاعات اخض ٣أساٍٚ
بٗا إظٗاص ععارت ٞايػاَض ٠بٗشا اي ّٛٝايش ٟئ
ٜتهضص يف سٝات!! ٞ
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ايزصد ١ايضابع ١عؾض ٚا٭خري....٠
ايُُٗٝاّ :
ٖ ٛأعً ٢رصدات اؿب ٚأععُٗاٜٚ ،عين ايٛفٍٛ
ملضسً ١اؾٓ ٕٛاـايك َٔ نجض ٠اؿب ٚايعؾل .
ٖشا ايػضاّ إسا تطٛص ٚاحملبٛب تزيٌ عً ٢اؿبٝب ٚمل
ٜغتذب ي٘ ٚامطضَت ايٓاص يف أسؾا ٤احملب ٪ٜرٟ
ٖشا إىل اهلٝاّ....
"بكضب٘ تتشكل رَٚاً ايغعار ٠ا٭بز" ١ٜ
اْتٗ ٢ايظؾاف نُا هب إٔ ٜه ٕٛيكز أتكٔ
َقطؿ ٢رٚص ٙمتاَاً ست ٢أْين يف بعض ا٭ٚقات
نزت إٔ أفزق٘ ٚيهٔ تَذٓب٘ يًشزٜح َعٞ
نًُا ابتعز ايٓاؼ عٔ َضَاْا دعًين اتأنز إٔ
نٌ َا وزخ ايً ٖٛ ١ًٝمتج ٌٝباصع !
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قاّ اؾُٝع بتشٝتٓا بعز اْتٗا ٤اؿؿٌ ٚقُٓا بتش١ٝ
اؾُٝع ثِ فعزت يًغٝاصَٚ ٠قطؿ ٢هًػ
ظٛاصٚ ٟخًؿٓا أبٚ ٞأَٚ ٞؽار ٟيف ايغٝاص٠
ا٫خض ٣داٚ٤ا يٛٝرع،ْٞٛ
أْطًل عُض م ٛاملٓظٍ ْٚعضت عرب طداز ايغٝاص٠
أتشنض َا سزخ عٓزَا
فعزْا عً ٢املغضح ايهبري ٚمت تؾػَٛ ٌٝعٝك٢
صَٚاْغ ١ٝعًَ ٢هرب ايقٛت ٚطًب َٓا َٓعِ
اؿؿٌ إٔ ْضقك عً ٜٛا اْتعضت صؾض َقطؿ٢
ٚيهٓ٘ ٚاؾل بابتغاَ ١عضٜنٚ ١أقرتب َين ميغو
خقضَٚ ٟاطايت ابتغاَت٘ املظٜؿ ١تضتغِ عً٢
ؽؿتٜٓ ٖٛٚ ٘ٝعض م ٟٛبعٓٝإ خايٝتإ َٔ أٟ
تعبري،
ٚمعت ٜز ٟس ٍٛصقبت٘ ٚاقرتبت أنجض َٓ٘
ُٖٚغت ي٘ َتغا: ١ً٥
يف اَ ٜ٘ايو ؟ !ادابين بٗز ٤ٚظاٖض: ٟ
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َاي!ٞطؾضت بنٝل ٚأْا اسا ٍٚفٝاغ ١ايغ٪اٍ بطضٜك١
كتًؿ: ١
أْت َؿ طبٝعٜ ٞا َقطؿٚ ٢اٚع ٢تؿتهضْٖٞقزم ايتُج ١ًٝٝايغاسد ١ايً ٞعُاٍ تعًُٗا رٟ
اتغعت ابتغاَت٘ أنجض ثِ أدابين :
مبا إْو عاصؾ٘ أْٗا متجًٜ ٘ٝبك ٢خًٓٝا ْهًُٗاعً ٢خري ٜا أملا أصدٛىٔ
ػُعت ايعربات مبكًيت ٚأْا اسا ٍٚايتشهِ بٗا
ست ٫ ٢تغكط أَاّ ايٓاؼ ٚيهين قاَٚت ٚنًُات
ايطبٝب تضرر يف عكً ٞا٭ٕ  ،مما دعًين أتغأٍ
عظٕ ؽزٜز :
ي ٘ٝبتعٌُ نزا أْا عًُت إٜ٘؟ !أبعز صأع٘ عٔ أسْْٚ ٞعض يعٝين بأع ٞفٝباً :
أْا ايً ٞعًُت ٜا أملا َؿ أْيت ٚأْا عاصف أْوتغتًٗ ٞأسغٔ َين
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اْتٗت املٛعٝكٚ ٢فؿل اؾُٝع عًٖ ٢شا ايعضض
املُػضٚ ٟعزْا يٓذًػ َض ٠أخض،٣
٬
عزت َٔ ؽضٚر ٟعً ٢فٛت٘  ٖٛٚميغو ٜز ٟقاً ٥
:
عضساْ٘ يف إٜ٘؟ !أدابت٘ ٚأْا َا طيت أْعض عرب طداز ايغٝاص: ٠
نٓت بؿهض يف نَ٬وصأٜت تعبريات ٚدٗ٘ عً ٢ايٓاؾش ٠أَاَٖٛٚ ٞ
ُٜػُض ع ٘ٝٓٝبأمل ثِ أقرتب َين ٖاَغاً :
َا تكًكٝؿ أْا يكٝت سٌ ٖريمٓٝا اسٓا ا٫تٓنيثِ تضى ٜزٚ ٟأعتزٍ يف فًغ٘ ؾايتؿت أْعض إي٘ٝ
بتعذب ٚقبٌ إٔ أتغأٍ عُا ٜزٚص بعكً٘ تٛقـ عُض
أَاّ َٓظي ٞاؾزٜز !
ْعضت يًبٛاب ١اـاصدٚ ١ٝتٓٗزت بأعٚ ٢أْا أتشنض
تًو ايً ،١ًٝتضدٌ َقطؿ َٔ ٢اؾاْب اٯخض ٚايتـ
ػاٖٜ ٞؿتح ي ٞباب ايغٝاصٚ ٠ميز يٜ ٞز،ٙ
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اَغهت بٝزْٚ ٙظيت َٔ ايغٝاصٚ ٠ايتـ سٛيٓا أَٞ
ٚأبٚ ٞأخ َٔٚ ٞبعزِٖ اْنُت خاييت ٚطٚدٗا
َٚض ٙٚعًُت عً ٢اؾُٝع ٚاخضِٖ أَ ٞاييت
استنٓتين بؾز ٠ثِ ُٖغت يف اسْ: ٞ
خًٝهٖ ٞارٚ ٜ٘عاقً٘ نزا َا ؽاؾٝؿثِ ختُت مجًتٗا بكبً ١عًٚ ٢دٓيت ٖٞٚتعزْ ٞأْٗا عتأت ٞغزاً يف ايقباح يتطُ ٔ٦عً،ٞ
ٖظطت صأع ٞإهاباً ٚأْا أعدض َٔ ْؿغ ٞؾٛايزتٞ
تعٓين عشصاٚ ٤نٌ َا أعاْ َٔ ٘ٝتٛتض ٚقًل ٖٛ
بغبب " ي ١ًٝايزخً" ١
ْعضت مَ ٛقطؿ ٢ايشٜ ٟبتغِ ٖ ٛا٭خض
بغدضٚٚ ١ٜايزٜ ٙتشزخ َع٘ بقٛت خؿٝض ،مما
دعًين أتغأٍ بٝين ٚبني ْؿغٞ
" َا ٖش ٙاملٗظي ١اييت أعٝؾٗا؟ " !
غارص اؾُٝع ٚرخًت عرب ايبٛاب ١اؿزٜزٜٚ ١ٜزٟ
بٝز َقطؿٜ ٞتبعٓا خاييت ٚطٚدٗا َٚضْ ،ٙٚعضت
يباب ؽكيت ؾٛدزت٘ تبزٍ !
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يكز بزي٘ َقطؿ ٢بآخضٚ ،قبٌ إٔ أعرتعٌ
بأؾهاص ٟاستنٓتين خاييت َٚضٚ ٙٚطٚز خاييت ايشٟ
قبٌ دبٗيت بعطـ أبٜ ٖٛٚ ٟٛك ٍٛي: ٞ
ايٛار را ي ٛطعًو بػ تعاي ٞقٛيًٞٝابتغُت ي٘ ٚرعٛت ي٘ بايعُض املزٜز ٚريؿت يًزاخٌ
ٜتبعين َقطؿ ،٢دشعت عٓٝاٚ ٟأْا أْعض يًؾك١
اييت أفبشت كتًؿ ١متاَ ًا عُا ناْت !
مما دعًين أصرر يف سٖ: ٍٛ
َؿ َعكٍٛأغًل َقطؿ ٢ايباب خًؿ٘ ٚأقرتب َين قا: ً٬٥
عؾإ نزا سشصتو تٝذ ٞقبٌ  ّٜٛايؿضح نٓتعاٚط اعًُٗايو َؿادأ٠
ايتؿت م ٙٛؾٛدزت٘ ٜٓعض ي ٞعظٕ بايؼ دعٌ قًيب
ٜٓكبض أملاً
ابتًعت صٜك ٞبقعٛبٚ ١دًغت عً ٢أقضب َكعز
ظٛاصٚ ٟأْا أرع ٙٛيًذًٛؼ ٚنٌ سص ٠بزاخً ٞتقض
بؾز ٠عً ٢اؿزٜح َع٘ يف نٌ َا سزخ
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َعٓا ،
أطاعين َقطؿ ٚ ٢خًع َعطؿ٘ ٚصابط ١عٓك٘ ٚسٌ
أطصاص قُٝق٘ ايعً ١ٜٛؾبإ دظ َٔ ٤فزص ٙايعضٜض ،
ابتًعت صٜك ٞبقعٛب ١بايػٚ ١أؽشت ْعض ٟعٓ٘
ؾذًػ عً ٢املكعز أَاَٜ ٖٛٚ ٞؾُض عٔ عاعزٜ٘
ايباصطإ املكغُإ بايعن٬ت ؾتؾتت سٖين عُا
نٓت أصٜز قٛي٘ ٚيهٓين ساٚيت إٔ أعتعٝز
تضنٝظ ٟسني أمين ٜغتٓز عً ٢صنبت ٘ٝقاً٬٥
ي: ٞ
أْا ظًُتو قبٌ نزا ٜا أملا َٚؿ عاٚط ٖ ٫ٚكزصأظًُو تاْٞ
مُُت ساديب ثِ تغأيت:
مبعٓ٢؟ !أخش ْؿغاً عُٝكاً ٚأؽاح بٓعض ٙبعٝزاً ثِ أدابين :
َؿ عاصف !طؾضت بنٝل ٚٚقؿت ٚأْا أْ ٟٛايتٛد٘ يػضؾ ١ايّٓٛ
ايضٝ٥غ ١ٝ٭خًع عين ٖشا ايؿغتإ ايجكٚ ٌٝأبتعز َٔ
أَاَ٘ سيت ٜؿهض دٝزاً ؾُٝا ٜضٜزٌٖ ٙ
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سكاً َاطاٍ وبين أّ أْ٘ ئ ىضز َٔ را٥ض ٠ايشْب
ٖش ٙيٮبز !
أٚقؿين ٜكرتب َين يٝغأيين إىل أ ٜٔؾأخربت٘ أْين
أصٜز تبز٬َ ٌٜبغٚ ٞعأتضن٘ قً ً٬ٝيٝؿهض ؾُٝا
ٜضٜزٚ ٙىربْ ٞبكضاص ٙايٓٗا، ٞ٥
ٚيهٓ٘ أيك ٢ايهًُات يف ٚدٗ ٞنايضفال :
اسٓا ٫طّ ْٓؿقٌ بعز ؾرتٙطارت سز ٠تٓؿغ َٔ ٞاملؿادأٚ ٠ؾكزت نٌ
ايهًُات اييت نٓت اْ ٟٛأْا أقشؾٗا يف ٚدٗ٘  ،ثِ
ساصبت ٭خضز مجًٚ ١اسز َٔ ٠ؾُ: ٞ
طَ ٟا ؼبعار جملًغ٘ نُا نإ ٚأْا أَنٝت يف طضٜكٞ
ست ٢غضؾ ١ايٓ ّٛايضٝ٥غٚ ١ٝعٓزَا ريؿت بزاخًٗا
بزأت تٗامجين َٚنات مما قنٗٓٝا عٜٛاً عً٢
ؾضاؽ٘ أْتؿض قًيب بزاخًٜ ٞإٔ باؽتٝام بُٓٝا
أغُنت عٝين ٚأْا أْؿض صأعٖ َٔ ٞش ٙايشنضٜات
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اييت ػعًين أٖ ِٝب٘ عؾكاً غاؾً ١عُا ٜؿعً٘ بٞ
َٓش سايو اي ، ّٛٝختاَ ًا بكضاص اْ٫ؿقاٍ ايش ٟدعٌ
نٌ َا نٓت أسًِ ب٘ عضاب  ،ؾأْا أؽعض اْين يف
فشضا ٤قاسً ١أَٛت ظُ ًأ ٚنًُا صأٜت عضاباً
سغبت٘ َاٚ ٤صننت م ٙٛؾ ٬أدز ٙؽ! ٤ٞ
دًغت عً ٢ايؿضاـ اَُضص نؿ ٞعً ٘ٝببطٚ ٧قًيب
ٜؾتعٌ بزاخًٚ ٞأْا أتشنض صقت٘ ايؾزٜزَ ٠عٞ
ٚيطؿ٘ ايظا٥ز ٚملغات٘ اؿٓ ١ْٛاهلار ١٥مما دعًين
اقـ بػنب أط ٌٜطضسيت بعٓـ ؽزٜز ٚأخًع
ؾغتاْ ٞعٓل أؽز ٚأقشف بِٗ بعٝزاً يف صنٔ َٔ
أصنإ ايػضؾ، ١
ْعضت يكُٝك ْ َٞٛا٭بٝض املؿضٚر عً ٢ايؿضاـ
بإتكإ ٚظٛاصَٓ ٙاَ َٔ ١ايغتإ ايٓاعِ ملقطؿ٢
فههت أعٓاْ ٞبػٝغ ٚأَغهت بايكُٝك
اؿضٜض ٟس ٚاملًُػ ايٓاعِ ٚأْا أتشنض ٚايزتٖٞٚ ٞ
تٓارٜين ست ٢أصاٚ ٙيهين أؽشت بٓعض ٟعٓ٘
ٚتضنتٗا َتعًً ١بؾٖ ٤ٞاّ ،
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مشهت أَ ٖٞٚ ٞتتد ٌٝأْين أؽعض باؿضز !
عٓز ٖش ٙايٓكط ١صؾعت ايكُٝك عايً ٝا ٚقُت
بؾك٘ ْقؿني ٚقشؾت ب٘ ْاس ١ٝؾغتإ طؾايف ،
تٛدٗت ْاس ١ٝاـظاْٚ ١أخشت َٓاَ ١قطٓ ٘ٝعٛرا٤
ايً ٕٛبٗا ل ّٛبٝنا ٤بٓطاهلا طٚ ٌٜٛس ٚعرتٙ
ؾنؿام ١بأنُاّ ط ًٜ٘ٛاصتزٜتٗا عضٜعاً ٚفؿؿت
ؽعض ٟثِ عكزت٘ يًدًـ بضابط ١عٛرا ٤أٜناً تؾب٘
يًٝيت ا٭ٚىل ثِ خضدت َٔ ايػضؾ ١بتذا ٙرٚص ٠املٝاٙ
تاصن ١ايػضؾ ١ملقطؿ ٢يٝبزٍ ثٝاب٘،
مسعت خطٛات٘ تكرتب ؾزيؿت يزٚص ٠املٝاٚ ٙأغًكتٗا
خًؿٚٚ ٞقؿت أَاّ فٓبٛص املٝا ٙ٭غُض ٚدٗ ٞباملا٤
ٚاؿظٕ ٜؿتو بٚ ٞأْا أؼغض عً ٢ي ١ًٝنِ متٓٝتٗا
ٚسًُت بٗا،
عكطت رَٛع ٞعٓٚ ٠ٛخاصت قٛاٚ ٟأفبشت قزَاٟ
َجٌ اهلٚ ّ٬مل أعز أعتطٝع ايٛقٛف !
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دًغت عً ٢ا٭صم ١ٝايباصرٚ ٠أدٗؾت يف ايبها٤
ٚؽعٛص ٟبكً ١سًٝيت ٜظرار ستٚ ٢فٌ يًشز
ا٭قق ، ٢تضنت دغزٜٚ ٣ٜٛٗ ٟغتٓز عً٢
اؿا٥ط خًؿ ٞبُٓٝا ٚمعت نؿ ٞعً ٢صأعٞ
ٚتضنت ايعٓإ يؾٗكات ٞاييت اصتؿعت ست ٢دا٤
َقطؿٜ ٢طضم ايباب  ٖٛٚوا ٍٚأٜ ٫ضؾع فٛت٘
عايٝاً ستٜ ٫ ٢غُعٓا ٚايز، ٜ٘
تضداْ ٞست ٢أخضز ٜ ٫ ٖٛٚعًِ أْين  ٫أعتطٝع
ايٛقٛف عً ٢قزََ ٞض ٠أخض ،٣يغ ٤ٛسع ٞأْين مل
أغًل ايباب َٔ ايزاخٌ مما دعٌ َقطؿٜ ٢ؿتش٘
عضٜعاً ٜٚضنض م،ٟٛ
سا ٍٚتٗز٥يت ر ٕٚدز ٣ٚؾأْا قز اْؿقًت متاَاً عٔ
ٚاقعٚ ٞمل أعز أمسع فٛت٘ ،محًين بني ٜزٜ٘
ٚٚمعين عً ٢ايؿضاـ ٚصنض يًداصز ٚؽٗكاتٞ
بزأت تعًٛا غطٝت ٚدٗ ٞبهؿٚ ٞأْا أساٍٚ
ايتٛقـ ٚيهين  ٫أعتطٝع ٚنإٔ عكًٜ ٞأب ٞإٔ
ٜٛقـ ْٛب ١سظْ٘ املغتُض! ٠

392

ؽعضت بٝز َقطؿ ٢عً ٢نؿ ٞوا ٍٚإطاست٘ ٖٛٚ
ٜٓاٚيين نٛب َٔ املا ٤قا: ً٬٥
أؽضبٜ ٞا أملا ٚاٖز ٟأصدٛىٔسضنت صأع ٞميٓٝاً ٜٚغاصاُ بضؾض ٚأْا يف قُ١
خذً َٔ ٞإٔ ٜضاْ ٞيف ٖش ٙاؿاي ١املظص ،١ٜمتٓٝت
ي ٛتضنين مبؿضرٚ ٟسٖب ٚسني ؽعضت بايؿضاـ
ٜتشضى ٜ ٖٛٚبتعز عين ٚبضغِ سظْ ٞأْ٘ عٝرتنين
إ ٫أْين اصؼت قًَ ً٬ٝتٓاقزات نجري ٠ػتاسين
ٚيهٔ َؿادأت ٞمما سزخ نٓت أنرب َٔ أٟ
ؽعٛص أخض!
يكز أَغو َقطؿ ٢بهتؿٚ ٞدعًين أيتقل
بقزص ٙصؾعت نؿ ٞعٔ ٚدٗٚ ٞتغُض دغزٟ
َهاْ٘ بُٓٝا دشعت عٓٝا َٔ ٟاملؿادأ ،٠مسعت
ْبنات قًب٘ تضتؿع يتقِ أسْٜٚ ٞزا ٙتضتعؾإ ٖٛٚ
ٜطٛقين بُٗا ٜٚغتٓز بشقٓ٘ عً ٢صأع، ٞ
ظًًت ٖهشا عًٚ ٢معٚ ٞدغزَ ٟا طاٍ ٜضتعز
بني ٜزٚ ٜ٘يهين ؾكزت صغبيت بايبهاٚ ٤تٛقؿت
ؽٗكات ٞمتاَاً ٚأْا عً ٢فزص، ٙ
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بايؿعٌ ٖشا َا نٓت أستاد٘ ٚأْا عً ٢اعتعزار
ا٭ٕ إٔ أرؾع َا تبك َٔ ٢سٝاتَ ٞكابٌ إٔ أظٌ
ٖٓا !
ؼضنت َٔ بني ٜز ٙأخضز سصاع ٞثِ يؿتتِٗ سٛي٘
ٚتؾبجت ب٘ نطؿً ١فػري ٠ناْت تاٚٚ ١ٗ٥دزت
ٚايزٖا بعزَا ساقت َضاص ايؿضام ،
ظًًت ٖهشا عً ٢ساييت ست ٢غؿٛت عً ٢فزص، ٙ
اعتٝكعت عً ٢إؽاع ١ايؾُػ  ٖٞٚتزاعب ٚدٗٞ
بزؾٗ٦ا احملبب  ،عجت بعٓٝا ٟعٔ َقطؿ ٢ؾًِ
أدز ٙظٛاص ، ٟيكز ٚمعين عً ٢ايؿضاـ ٚرثضْٞ
بايػطاٚ ٤تضنين ٚسٖب؟ !
بزأ ايػنب ٜتغًٌ يزاخًٚ ٞيهين ٚدزت٘ ٜزخٌ
َٔ باب ايػضؾٜٓ ٖٛٚ ١ار ٟبإمسٚ ٞيهٓ٘ تٛقـ
سني ٚدزْ ٞدايغ٘ ٜبزٚا إٔ تؿادأ بَ ٞغتٝكع١
،
ْعض م ٟٛثِ ابتغِ بٗز ٤ٚقا: ً٬٥
فباح اـري394

مل اباري٘ ايقباح قبٌ إٔ أعأي٘ :
-أْت منت ؾني اَباصح؟

!

تٛقـ يًشعات َتؿادأ َٔ ع٪ايٚ ٞيهٓ٘ أدابين
بتًهٚ ٪نأْ٘ ىترب صر ؾعً: ٞ
منت ٖٓاى
ثِ أؽاص عً ٢داْيب َٔ ايؿضاـ ْ ،عضت ملٛمع
اؽاصت٘ ٚٚمعت نؿ ٞعً ٘ٝثِ ْعضت م ٙٛقا١ً٥
غذٌ:
دٓيب ٜعين؟ !اقرتب َين بٗز ٤ٚثِ امين ٜ ٖٛٚغتٓز عً ٢ساؾ١
ايؿضاـ ظٛاصٜٓ ٟعض يعُل عٝين قا: ً٬٥
عٓزى اعرتاض؟ !ٖظطت صأعْ ٞؿٝاً ٚقًيب ٜٗزص بزاخً َٔ ٞقضب٘
ؾأنٌُ ٜ ٖٛٚعتزٍ:
طٝب  ٬ٜؾٛق ٞعؾإ ْؿطضٚقبٌ إ ٜػارص ايػضؾ ١عأيين:
ؽاْ ٫ٚ ٟغهاؾ٘ٝ395

ساٚيت اعتعارت اْؿاعٚ ٞاْا اُٖػ ي٘ :
ْغهاؾ٘ٝظٓٓت اْ٘ مل ٜغُعين ٚيهٓ٘ خضز َٔ ايػضؾ ١رٕٚ
إ ٜغأيين َض ٠أخض،٣
تٓؿغت بضاسٚ ١اْا اؽَ ٌٝقطؿْ ٖٛٚ ٢اِ٥
ظٛاص ،ٟؽعضت بٓريإ ؼضم ٚدٗ َٔ ٞاـذٌ،
تٛقؿت عٓز نًُ ١خذٌ ! ثِ تغا٤يت ممٔ؟! َٔ
َقطؿ ٢ايش ٟعًُت٘ ْؿغ ٞعٓزَا ملػ ؽؿتاٟ
بكبً ١٭َ ٍٚض٠؟ !
ؽعضت بايزَٛع تٛخظ عٓٝا ٟؾا اْتؿنت ٚاقؿ ١ثِ
تٛدٗت يزٚص ٠املٝاٚ ،ٙمعت املا ٤ايباصر عًٚ ٢دٗٞ
ٚمتٓٝت ْغٝإ َا سزخ ٚي ٛيٛقت بغٝط،
خضدت بعزَا طضم َقطؿ ٢ايباب يٝكابًين ٖٛٚ
ٜنِ سادب ٘ٝقا: ٬٥
أْا خ٬ل ٖكع َٔ اؾٛع ٜا ٖامن اْا بؿطض ايغاع٘ 9ؽٛؾٗٝا بكت ناّ
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ابتغُت عً ٢سٓك٘ املقطٓع :
طب  ٬ٜبٓٝاخطٛت اَاَ٘ ستٚ ٢فًت يطاٚي١
ايطعاّ َتؿاد َٔ ١٦ا٫طبام املٛمٛع ١باٖتُاّ
ؼ ٟٛافٓاؾاً نجريَ ٙضتب ١بؾهٌ مج،ٌٝ
تعذبت َٔ قزصت٘ عً ٢ؼنري ايطعاّ بٗشا
ايؾهٌٜ ،بزٚا اْ٘ ٫سغ َ٬ق ٞاملتؿاد ١٦ؾكاٍ
ي ٖٞٚ ٞهض املكعز َٔ َهاْ٘ ٜٚزع ْٞٛيًذًٛؼ
:
َا تغتػضبٝؿ اْا َا بعضؾؿ انٌ ا ٟانٌثِ غُظ ي ٞبع ٖٛٚ ٘ٓٝهًػ َٛمع٘ يٝهٌُ :
ٖتعبو داَز ٜعينتٓاٚيت بنع يكُٝات ٚأْا اػٓب ايٓعض م ٙٛثِ
استغٝت ؾٓذاْ ٞايش ٟاسنض ٙيٚ ٞاعتُضٜٓا
ٖهشا يعز ٠رقا٥ل ر ٕٚسزٜح ٚنأْٓا  ٫لز َٔ
ايهًُات َا ٜعرب عٔ سايٓا ،
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اْتٗٓٝا َٔ ٚدب ١ايؿطاص ؾٓٗنت ٭محٌ اطبام
ايطعاّ عاعزْ ٖٛ ٞعً ٢محًٗا ٚٚمعٓٗا عً٢
طاٚي ١املطبذ ُُٖت أْا باـضٚز ؾافطزَت ب٘ ٖٛٚ
وٌُ انٛاب ايٓغهاؾ ٘ٝصؾعت صأع ٞ٭عتشص ي٘
ؾٛدزت٘ ٜٓعض يعٓٝا ٟبطضٜك ١دزٜز ٠مل أعٗزٖا
َٓ٘ ٖضبت نًُات اعتشاصٚٚ ٟقؿت يجٛاْ ٞاباري٘
ايٓعضات ؾٛدزت٘ ٜتٓش ٢داْباً يه ٞأَض،
خطٛت خطٚ ٠ٛاسزٚ ٠سني ٚيٝت٘ ظٗض ٟتٛقؿت
ٚايتؿت م ٙٛؾٛدزت٘ ٜنع ا٭نٛاب بزاخٌ
اؿٛض مل أتضرر نجرياً ٚأْا أق ٍٛي٘ :
أْا َؿ عاٚط ٙاعٝبو ٜا َقطؿ٢ْعض مَ ٟٛتؿادأ ثِ تضى َا يف ٜزٚ ٙاقرتب َين ثِ
اَغو بهؿ ٞ٭تبع٘ ،عضت خًؿ٘ ستٚ ٢فًٓا
يػضؾ ١اؾًٛؼ  ،ادًغين ظٛاص ٙعً ٢ا٫صٜه١
ثِ ٚادٗين قا:ً٬٥
ٖتقزقٝين ي ٛقٛيتًو  ٫ٚاْا ٖكزص اعٝؿ َٔغريى
نزت إٔ أؼزخ ٚيهٓ٘ اٚقؿين يٝهٌُ:
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بػ أْا نزا ٖعًُو ظزمل أؼٌُ ٚعشبت ٜز َٔ ٟبني ٜزٚ ٜ٘فضخت ب٘
:
نٌ ؽ ٜ٘ٛتكٛيٖ ٞعًُو ٖتعًُين اطا ٟ؟ !اْؿذض يف ٚدٖٗ ٞارصاً :
َؿ ٖكزص املغو تاْٚ ٞقٛيتًو نزا َٔ طَإاؾُٗ ٞبك٢
ثِ ٖضب َٔ اَاَ ٞنعارت٘ !
اؾُتين املؿادأٚ ٠تشنضت صعايت٘ اييت اصعًٗا يٞ
 ّٜٛخطبتٓا سٖبت مٚ ٙٛاَغهت مبعقُ٘ أيؿ٘
م ٟٛقا: ١ً٥
ٚاْا َؿ عاٚطَٓ ٙو ساد٘ اْا عاٚط ٙبػ اؾنٌدٓبو
ٖظ صأع٘ ْؿٝاً ٜ ٖٛٚضرر :
َؿ ٖكزص اعًكو نزا ! نؿا ١ٜاْ ٞنٓت قشصْٚزٍ َعانَ ٞا ٜٓؿعؿ انٌُ اْاْٜ ٞا أملا ،
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بزأت رَٛع ٞبايتغاقط ثاْٚ ١ٝدًغت عً ٢املكعز
خًؿ ٞؾذًػ عً ٢صنبت ٘ٝظٛاص قزَٚ ٞاَغو
ٚدٗ ٞبني نؿ ٘ٝقا: ً٬٥
ٚاهلل عبو ْٚؿغ ٞاخضز َٔ اسغاع ٞبايشْبمٝتو اْا مبٛت ٜا أملا ظز اْيت َؿ ساع٘ بٝا اْا
َؿ عاصؾ٘ اعٌُ ساد٘ يف ْؿغ ٞاْا َٔ  ّٜٛايًٞ
سقٌ ٚاْا بتعشب بػ يزصد ١اْ ٞساعػ بايعذظ
قزاَو ْؿغ ٞاععزى ْٚعٝؿ ط ٟايٓاؼ بػ غقب
عين َؿ قارص ،
ثِ تضى ٚدٗٚ ِٖٚ ٞاقؿاً ؾٛقؿت أَاَ٘ ٚعكًٜ ٞنر
بأؾهاص نجريٚ ٙيهٔ ٖٓاى ٚاسز ٠اعتطع إ
اْطل بٗا :
اْا ٚاْت قتادني َغاعزْٙعض ٟي ٞعري ٠ؾأنًُت :تعاٍ ْضٚح يًزنتٛص ايٓؿغ ٞايً ٞنٓت عٓزٙاَباصح ٚاْا َتأنز ٠اْ٘ ٖٝكزص ٜغاعزْا ْتدط٢
ايً ٞسقٌ
411

سضى صأع٘ بضؾض ؾأفضصت عً: ٘ٝ
عؾإ خطضٜ ٟا َقطؿ ٢ي ٛظز بتشبين ٚعاٚطْاْهٌُ َع بعض ٚب..
طضقات عً ٢ايباب اـاصد ٞدعًتين اتٛقـ عٔ
اؿزٜح ٚفٛت اَٜ ٞأتين َٔ اـاصز ،تضنت ٜزٙ
يٝك ٖٛ ّٛباعتكباهلِ ٚصننت م ٛرٚص ٠املٝاٙ
اغغٌ ٚدٗ َٔ ٞايبهاٚ ٤اغري ثٝاب ٞاملظص١ٜ
ٖش، ٙ
اصتزٜت عبا ٠٤ؾاؼ ١ايًٚ ٕٛساٚيت اخؿا ٤اْتؿاخ
عٝين ببعض َٔ ارٚات ايتذُٚٚ ٌٝدزت اَ ٞتطضم
عً ٢باب ايػضؾ ، ١اسْت هلا بايزخٚ ٍٛأْا اعضع ؾُٝا
اؾعً٘ يف ٚدٗ ٞسني ريؿت َٔ باب ايػضؾ١
ٖامجتين ْٛب ١بها ٤اخضٚ ٣يهين اعتطعت
ايغٝطض ٠عًٗٝا سني استنٓتين بابتغاَ ١مج١ًٝ
 ٖٞٚتك ٍٛي: ٞ
-عاًَ٘ إٜ ٜ٘ا قًب َاَا

411

ساٚيت صعِ ابتغاَ ١تبزٚا َضو ١ؾقزقتٗا اَٞ
 ٖٞٚتػُظ يْ ،ٞعضت بٛدٗ ٞيٮعؿٌ ٚاْا اق ٍٛهلا
:
اؿُز هلل ٜا َاَاثِ خطٛت يًداصز ٭نٌُ :
-بابا بضٚ ٙؽارٟ؟

!

تبعتين  ٖٞٚتك: ٍٛ
ا ٜٙٛبضَٚ ٙغتٓٓٝوخضدت ملكابًتِٗ ٚاْا ععٝز ٠بٛدٛرِٖ َعٞ
ٚاْنُت يٓا بعز قً ٌٝعاَ ١ً٥قطؿ ٢ؾذًغٓا
مجٝعاً ْتشزخ عٔ ايظؾاف َٚا سزخ ب٘ ٚاْا ٖٛٚ
نتًػ اْ٫عاص اؿظ َٔ ١ٜٓسٛهلِ ستَ ٢ض ايٛقت
ٚصسٌ اؾُٝع بايرتتٝب،
اْؿضرْا عٜٛاً ٚيهين ٚدزت٘ ٜزيـ يًػضؾ ١ىًع
ثٝاب٘  ،سٛيت ٚدٗ ٞؾٗ ١أخضٚ ٣عأيت٘ برترر:
اْت خاصز؟ !ادابين ٜ ٖٛٚظصص قُٝق٘ :
412

ا ، ٜٙٛقتاد٘ ساد٘ َٔ بضٙ؟ !ؽعضت بكً َٔ ٌٝايػنب عٝرتنين يف َٜٓٛا اٍٚ٫
َعاً ٚمل ْٓتٗ ٞبعز َٔ سزٜجٓا ؾكًت ي٘ عز: ٠
اسٓا كًقٓاـ نًُٓا يغ٘اْٗ ٢اصتزا٬َ ٤بغ٘ ٚاقرتب م ٟٛقا: ً٬٥
ملا أصدع ْهٌُ نَٓ٬اثِ خضز َٔ أَاَٚ ٞصسٌ عٔ ايؾك ١بأنًُٗا ،باصع
ٖ ٛيف اهلضٚب َٔ نٌ َا ٜكابًٓا َٓش اّٜٛ ٍٚ
سزخ ؾَ ٘ٝا سزخ ٜ ٖٛٚغتُض باهلضٚب َض ٠تًٛ
ا٭خض! ٣
يكز عُ٦ت َٔ ن ْٞٛمبؿضرٖ ٟهشا ٚ ،يهين
هب إٔ أعتار ا٭َض  ،اصتزٜت َٓاَ ١اخضٚ ٣قشؾت
بايغٛرا ٤يف عً ١امل٬بػ املتغدٚ ١سٖبت يًػضؾ١
ادًػ بٗا ٚاْا ارٜض ايتًؿاط ٚيهين تشنضت إ صقِ
ايطبٝب ايٓؿغَ ٞع ٞؾدطضت ي ٞؾهض ٠ا٫تقاٍ
ب٘ ٚاعتؾاصت٘ با٭َض ،
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اَغهت بٗاتؿٚ ٞمػط طص ا٫تقاٍ ٚظًًت ارعٛا
اهلل إ هٝبين ٚ ،اعتذاب ي ٞصب ٞاداب ايطبٝب
بتغا ٍ٩ؾأدبت٘ ٚسنضت٘ بٚ ٞؿغٔ سع ٞاْين مل
اَن ٞنجرياً َٔ ايٛقت ؾكز نٓت يف عٝارت٘
با٭َػ ،
قققت٘ ي٘ َا سزخ اختقاصاً ٚؽضست ي٘ ساي١
َقطؿ ٢بعباصات ساٚيت ػًُٗٝا ٚيهين تعذبت
َٔ تكبً٘ يٮَض  ٖٛٚىربْ ٞاْا َا ٜؿعً٘ َقطؿ٢
طبٝعٝاً دزاً َٔ صدَ ً٬جً٘ !
ساٚيت إٔ أؾِٗ َعٓ ٢طبٝعٝاً ٚيهٓ٘ مل ٜؾضح يٞ
أنجض َٔ سيو ٚطًب َين َكابًت٘ مبؿضرٚ ،ٙاؾكت
ٚٚعزت٘ اْين عأسا ٍٚاقٓاع٘ ٚاغًكت اهلاتـ ٚاْا
أؾهض يف نًُيت  ،طبٝعَٚ ٞجً٘ !
َضت عاع ١ناًََٚ ١قطؿ ٢مل ٜعٛر ٚؽعٛص
باملًٌ بزأ ٜتغضب ي ٞؾأَغهت ٖاتؿ ٞ٭ؼزخ
َع٘ نٜ ٞعٛر ٚيهين تضنت٘ َض ٠اخض ٣ؾًٔ
اؾضض ْؿغ ٞعً ٘ٝثاْ ١ٝعأتضن٘ نُا ٜضٜز،
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ؿعات ٚمسعت٘ ٜؿتح باب ايؾك ، ١ؽعضت بغعار٠
مل اؽعض بٗا َٔ طَٔ نبري ٚاطرارت ععارت ٞسني
ْارْ َٔ ٞاـاصز ،مل أؽعض بكزَُٖٚ ٞا ٜٗضٕ٫ٚ
مٚ ٙٛأْا أسا ٍٚايغٝطض ٠عًَ ٢ؾاعض، ٟ
ٚقؿت اَاَ٘ ؾٛدزت٘ ًٜٛح ي ٞنٝػ ب٬عتٝه،ٞ
مُُت ساديب ؾٓاٚيين اٜاٖا  ،ؾتشتٗا ؾٛدزتٗا
ؼ ٟٛايهجري َٔ ايؾه٫ٛتٚ ١اؿًٜٛات َٝٚاٙ
غاط َٔ ٜ٘ايٓٛع ايش ٟاعؾك٘ ؾٓعضت م ٙٛبتعذب
نٝـ ٜعضف اْين اسب ٖش ٙاْٛ٫اع ٚقبٌ اْا اعأي٘
ْاٚيين عًب ١نبريٚ ٠صقٜ ٖٛٚ ٘ٝك: ٍٛ
ٖػري ٚادًٝو ْانٌ عٛامل اعتطٝع اْ٫تعاص ن ٞاؾتشٗا ؾؾٗكت ٚاْا اقٍٛ
:
ؽاٚصَاااعزت يػضؾ ١اؾًٛؼ ٚٚمعت ايهٝػ ٚايعًب١
عً ٢املٓنزٚٚ ٠قؿت اْتعضٚ ٙمل ٜتأخض ٚدزت٘
ٜكـ اَاَ ٞثِ ؽطاْٜ ٞتٛد٘ م ٛاملٓنزٖٛٚ ٠
ٜك ٍٛي: ٞ
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ْ ٬ٜانٌايتؿت مٚ ٙٛاْا اق: ٍٛ
عضؾت َٓني اْ ٞعب اؿادات ر ٟبايشات؟ !ادابين ٜٓ ٖٛٚاٚيين ؽطريت:ٞ
اعتعٓت بقزٜلصررت بتعذب ٚأْا أخش: َ٘ٓ ٙ
ؽار ٟايً ٞقايو؟ !سضى صأع٘ إهاباً ؾذًػ ٚدًغت ظٛاص ٙقاٚ ١ً٥أْا
أقنِ قنُيت ا٭ٚىل :
ؽهضاً ٭ْو اٖتُٝت ػٝب ايً ٞعبْ٘عض م ٟٛبابتغاَت٘ املعتار ٠ثِ قاٍ ي: ٞ
ؽهضاً ٭ْو َعاٜاتغاصعت رقات قًيب ٚتٛقؿت عٔ ايطعاّ ُٖٚغت ي٘
:
ٖٚؿنٌ ط ٍٛايعُض َعاىاسين صأع٘ ظٛاص ٟست ٢اقرتب َٔ أسُْٜٗ ٞػ يٞ
ٖ ٛا٫خض :
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ٚأْا قضصت أصٚح يًزنتٛص بتاعونزت إٔ اقَ َٔ ّٛهاْ ٞاقؿظ ؾضساً ٚيهٓين
تضنت َا بٝز َٔ ٟطعاّ ٚاصمتٝت يف أسناْ٘ ٚأْا
اق ٍٛي٘ :
عبو دزاا بك٢عًت مشهت٘ ٜ ٖٛٚؾزر َٔ استناْ ٞقا: ً٬٥
ٚاْا نُإابتعزت عٓ٘ اْعض ي٘ باعتٓهاص قا: ١ً٥
ٚاْت نُإ اٜ٘؟ !َاٍ عً ٢أسْٖ ٞاَغاً :
عبو ٜا أمجٌ َا ؽاؾت عٝينتعايت ْبنات قًيب عؾكاً بٗشا ايضدٌ ايش ٟاسببت٘
َٓش عضؾت َعٓ ٢اؿب ٚعؾكت٘ َٓش إ ٚقعت عٝين
عًٚ ٘ٝأْا طؿً٘ عأظٌ أساصب َع٘ ٚعأصبح
َعضنيت ا٭خريٚ ٠عٛف ٜه ٕٛيٚ ٞسز ٟيف
ايٓٗاٚ ١ٜيهٔ ا٭ٕ
417

" ٬
"فرباً مجً ٝ
*********************************
*******************
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أَا عٓ٘ " ؾُا طاٍ وا ٍٚا٫قرتاب َٓٗا "
دًغٓا عًَ ٢كعز ٜٔكققني يٓا يف ٚعط
ايكاع ١بعز ا٫عتكباٍ املعتار ٭ ٟعضٚعني  ،ساٚيت
صعِ ابتغاَ ١عًٚ ٢دٗ ٞؽؿَ ٞا ٜزٚص يف عكًٞ
هعًين أمتظم أملاً ٚأْا أؾهض َاسا عٝشزخ ايً! ١ًٝ
قاّ َٓعِ اؿؿٌ بزعٛتٓا عً ٢املغضح ستْ ٢ضقك
عٜٛاً عًْ ٢ػُات ٖارٚ ١٥صَٚاْغ، ١ٝ
ابتغُت م ٛايضدٌ ٚقُت اخط ٛم ٛاملغضح  ٚأْا
أَغو بٝز أملا اييت تضتعز ظٛاصٚ ٟأْا أيعٔ ْؿغٞ
أيـ َض ٠عً ٢ؾعًيت َعٗا ،أَغهت غقضٖا
ٚتعاٖضت بايغعار ٠اييت تبعز عين بُعز املؾضم
ٚاملػضب ٚقُت غطٛات ٖار ١٥تتبعين ؾٗٝا أملا
ٚبزاخً ٞتعقـ أَٛاز ايٓزّ ٚأْا أؽٖ ٌٝش ٙايً١ًٝ
ٚنًُ " ١ي "ٛتهار تٓؿذض يف صأع َٔ ٞنجض٠
تضررٖا،
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ٚمعت أملا ٜزٖا س ٍٛصقبيت ؾكؾعض بزْ َٔ ٞملغتٗا
ٚيهين ؼاًَت عًْ ٢ؿغ ٞؾاقرتبت َين ٖاَغ١
:
يف اَ ٜ٘ايو ؟ !ادابتٗا بٓؿػ ا٫بتغاَ ١اييت اٜكٓت اْٗا افبشت
بًٗا َٔ ٤نجض ٠اعتدزاَٗا عًٚ ٢دٗ: ٞ
َاي!ٞطؾضت بنٝل ٚاْتؿذ ٚدٗٗا قتكٓاً  ٖٞٚتك: ٍٛ
أْت َؿ طبٝعٜ ٞا َقطؿٚ ٢اٚع ٢تؿتهضْٖٞقزم ايتُج ١ًٝٝايغاسد ١ايً ٞعُاٍ تعًُٗا رٟ
نٓت أعًِ دٝز ًا أْٗا تؿُٗين ٚابتغاَيت ايبًٗا ٤ئ
ػزْ ٟؿعاً َعٗا يشيو بايػت بٗا يهًٜ ٫ ٞشغ
أسزاً سزٜجٓا ثِ ادابتٗا بٗز: ٤ٚ
مبا إْو عاصؾ٘ أْٗا متجًٜ ٘ٝبك ٢خًٓٝا ْهًُٗاعً ٢خري ٜا أملا أصدٛىٔ
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اَتٮت عٗٝٓٝا بزَٛع عذٓتٗا عٓ ٠ٛخًـ قنبإ
صَٛؽٗا ايهجٝؿ ١مما دعًين اؽعض بايٓزّ عًَ ٢ا
تؿٖٛت ب٘ ٚعظٕ بايؼ تغا٤يت :
ي ٘ٝبتعٌُ نزا أْا عًُت إٜ٘؟ !طعٓتين بغ٪اهلا ايربٚ ٤ٟاطار أمل ٞأمعاف ؾٓعضت
م ٛعٗٝٓٝا اؿظٜٓتني اسا ٍٚإٔ أمحٌ عٓٗا
ؽعٛصٖا بايشْب ػاٖ ٞقا: ً٬٥
أْا ايً ٞعًُت ٜا أملا َؿ اْيت ٚأْا عاصف أْوتغتًٗ ٞأسغٔ َين
اْتٗت املٛعٝكَ ٢ع اخض مجً ١يٚ ٞعزْا ملكاعزْا ،
ايتظَت ايقُت املز ٠ايباق َٔ ١ٝاؿؿٌ ٚمل تعاٚر
اؿزٜح َعَ ٞض ٠أخض ، ٣اْتٗ ٢ايٛقت احملزر
يًظؾاف ٚقاّ اؾُٝع بتٗٓ٦تٓا ٚاَغهت بٝزٖا
يٓدضز َٔ ايكاع ،١فعزْا يًغٝاصٚ ٠ايتؿتت تٓعض
م ٛايظداز ؽاصر ٠ايتٗٝت َع عُض يف سزٜح داْيب
قبٌ إ ٜٓطًل بٓا م ٛاملٓظٍ ،
411

رقا٥ل َضت ست ٢ادتُعت عاً٥يت ٚعاً٥تٗا ن ً٬يف
عٝاصت٘ ٚاْطًل عُض بٓاْ ،عضت مٖٛا ؾٛدزتٗا
َاطايت ؽاصر ، ٠تضرر يًشعات قبٌ إ املػ ٜزٖا
ٚيهٔ معؿ ٞاَاَٗا دعًين أؾعًٗا ٚاْا اعأهلا :
عضساْ٘ يف إٜ٘؟ !أدابتين َ ٖٞٚا طايت عًٚ ٢معٗا ٚمل تًتؿت
م: ٟٛ
نٓت بؿهض يف نَ٬واغُنت عٝين بأمل ٚفضاع ٞايزاخًٜ ٞؾتز عً٢
أخضٚ ٙاْا أخربٖا :
َا تكًكٝؿ أْا يكٝت سٌ ٖريمٓٝا اسٓا ا٫تٓني
تضنت ٜزٖا ْٚعضت أَاَٚ ٞاْا أصَٓ ٟظيٓا  ،تٛقـ
عُض اَاّ ايبٛاب ١ايهبري ، ٠تضدًت َٔ َٛمعٞ
ٚرصت س ٍٛايغٝاص ٠٭عاعز أملا عً ٢ايٓظ ، ٍٚؾبكزص
َا يؿغاتني ايظؾاف َٔ بٗذ ١خاف ١إ ٫أْٗا تعز
يعٓ ١يف ايتشضى بزاخًٗا ،صررت بُٗػ ٚأْا أَز
ٜز ٟإيٗٝا :
412

اهلل ٜه ٕٛيف عْٛو ٚاهلل بتتشضن ٞبايبتاعرا اطاٟ
اَغهت بٝز ٖٞٚ ٟتضؾع داْب ؽؿتٗٝا بتٗهِ
ٚامح ْٚظيت َٔ ايغٝاص ٠ايتـ سٛيٓا اؾُٝع ٚاْتٗت
بٛايزتٗا اييت استنٓتٗا ٚاخشت خطٛتني بعٝزاً عين
 ،مما دعٌ أبٜ ٞغتػٌ ٖش ٙاملغاؾُٜٗٚ ١ػ يف
أسْ: ٞ
بضاس٘ عً ٢ايبٓت َٚتبكاـ غؾِٝاطًكت مشه ١دعًت اؾُٝع ٜٓعض م ٟٛمما
أؽعض ٚايز ٟباـذٌ ؾاعتشصت َٓ٘ عً ٢ايؿٛص ٚمل
اط ٌٝا٭َض ملا ب٘ َٔ عدض ١ٜؽزٜز،٠
غارص اؾُٝع ٚاخضِٖ عُض ايش ٟاستنٓين ثِ ْعض
يْ ٞعض ٠هلا َعاْ ٞنجري ٠اعضؾٗا دٝزاً،
ريؿت عرب ايبٛاب ١اؿزٜزٚ ١ٜاْا اَغو بٝز أملا ٚقًيب
ٜهار ىضز َٔ فزص ٟخٛؾاً َٔ ايكارّ،
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اٚقؿتٓا أَ ٞعً ٢باب ؽكتٓا ٚاستنٓت أملا عب
نبري ٚبعز إ اْتٗت عًُتٗا ملض ٙٚاييت بزٚصٖا
تضنتٗا ٭ب ٞايش ٟقبٌ دبٗٓٝا قا: ً٬٥
ايٛار را ي ٛطعًو بػ تعاي ٞقٛيًٞٝابتغُت ي٘ أملا ٚرعت ي٘  ٖٞٚعً ٢اعتاب ايؾك١
ؾزيؿت ٚاتبعتٗا ؾٛدزتٗا تكـ َتغُض ٖٞٚ ٠تضرر
:
َؿ َعكٍٛأغًكت ايباب خًؿ ٞبعزَا فعزت عاً٥يت ٚاقرتبت
َٓٗا ٚاْا ابتغِ عًَ ٢عٗضٖا املتعذب:
عؾإ نزا سشصتو تٝذ ٞقبٌ  ّٜٛايؿضح نٓتعاٚط اعًُٗايو َؿادأ٠
ظًت تًتؿت ميٓٝاً ٜٚغاصاً تتطًع يهٌ طا ١ٜٚيف
ايػضؾ ١ايضٝ٥غٚ ١ٝأْا أْعض مٖٛا ٚأتشنض نٌ َا
سزخ يًٝتٗا !
ََ ٬ح اؿظٕ ٚا٭ع ٢اصتغُت دً ١ٝعًٚ ٢دٗٞ
نًُا َٚض عكً ٞمبؾاٖز تشنضتٗا أ٫ااف املضات
َٓش سزثت،
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ْعضت أملا مٚ ٟٛقز أظًُت عٓٝاٖا ايظصقا ٤عغض٠
أثكًتٗا ؾٛم اهلِ ُٖاً،
دعًتٗا  ٫تغتطٝع ايٛقٛف أنجض َٔ سايو ؾذًغت
عً ٢املكعز خًؿٗا  ٖٞٚتك ٍٛي: ٞ
د٘ ايٛقت ايً٫ ٞطّ ْتهًِ ؾ ٘ٝعٔ ايً ٞسقٌدًغت بايكضب َٓٗا بعزَا خًعت َعطؿٚ ٞصابط١
عٓك ٞبٓظم ؽزٜز ٚنإٔ َ٬بغ ٞتك ّٛغٓكٞ
ست ٢أْين  ٫أعتطٝع ايتٓؿػ بؾهٌ فشٝح
ؾضؾعت ايكُٝك عٔ عاعز ٟيف قاٚي ٫ ١هلا٤
ْؿغ ٞعٔ ايٓعض مٖٛا ثِ امٓٝت ست ٫ ٢اٚدٗٗا
بهًُات ٞاييت خضدت َٔ ؾُ ٞبأعذٛب:١
أْا ظًُتو قبٌ نزا ٜا أملا َٚؿ عاٚط ٖ ٫ٚكزصأظًُو تاْٞ
تغأيت بأْؿاؼ تهار تهَ ٕٛتكطع:١
مبعٓ٢؟ !415

أخشت ْؿغ ًا عُٝك ًا ست ٫ ٢أختٓل أثض نًُاتٞ
احملؾٛص ٠يف سًكٚ ٞبكً ١س ١ًٝعربت عٓٗا
بهًُٚ ١اسز ٠ر ٕٚايٓعض إيٗٝا :
َؿ عاصف !اْتؿنت اثضٖا أملا ٚابتعزت عين عز ٠خطٛات
ؾضننت خًؿٗا أعأهلا برترر :
صاس٘ ؾني؟ !أدابتين بهًُات َكتنبٚ ١عضٜع ١نأْٗا تٗضب
َين :
ٖػري ٖزَٞٚعكزت ايٓ ١ٝعً ٢إ أسًٗا َٔ أ ٟصابط ٜضبطٓا
عٜٛاً ٚاخضدت ايهًُات بز ٕٚتزقٝل ا ٚتؿهري
:
اسٓا ٫طّ ْٓؿقٌ بعز ؾرتٙٚدٗٗا تً ٕٛبأيٛإ ايطٝـ نُا اطرارت ْبنات قًيب
تغاصع ًا ٚنأْين يف عبام يًعز َٔٚ ٚنٌ قًيب
صدٛت أ ٫تطٝعين ٚيهٓٗا صررت بآي ١ٝتاَ٘ يتشؿغ
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نضَتٗا بعزَا أيكٝت٘ عًَ ٢غاَعٗا يف يًٝتٓا
ا٭ٚىل :
طَ ٟا ؼبعزت أدض أقزاَ ٞخًؿْ ٞاس ١ٝا٭صٜهٚ ١دًغت
عًٗٝا " خا٥ب ًا ايضدا " نُا ٜكٛيٚ ، ٕٛقعت عٓٝاٟ
عً ٢اؿا٥ط ايهبري ايش ٟاعٓزتٗا عً ٘ٝسُٓٝا
نٓت أقٓك قبًتٗا ا٭ٚىل  َٔٚبعزٖا ....تٛقؿت عٔ
ا٫عرتعاٍ قبٌ إ اؾكز عكًَ ٞض ٠أخض ٣نُا
ؾعًت عابكاً ٚٚقتٗا ئ أعاَح ْؿغ ٞأبزاً !
رقا٥ل َضت عً ٞنغاعات ط ٫ ١ًٜٛتضٜز إٔ
تٓكن ٞست ٢مسعت باب غضؾ ١ايٜٓٓ ّٛؿتح ،مل
أؽعض بغاقٜ ِٖٚ ٞضننإ ْاسٝتٗا ٚاْا يف قضاص٠
ْؿغ ٞاصٜز ا٫عتشاص َٓٗا عً ٢سزٜج ٞايباصر َعٗا
ٚيهين مسعت غًل باب رٚص ٠املٝا ٙؾعضؾت أْٗا ريؿت
راخًٗا،
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ٚقؿت اَاّ غضؾ ١ايَٓ ّٛرترراً يًشعات ست ٢ؽذعت
ْؿغ ٞبايزخ ٍٛإيٗٝا ٭َ ٍٚض ٠بعزَا نٓت
َع عُاٍ ا٫ثاخ ٚاقغُت إ  ٫ارخًٗا َض ٠اخض،٣
ؾربغِ نضٖ ٞايؾزٜز يػضؾيت ايكزمي ١إ ٫أْين
أسببت َا سزخ ؾٗٝا َع أملا،
ْٗضت ْؿغ ٞيًُض ٠اييت ؾكزت عزٖا عً ٢سٖاب نٌ
َا ه ٍٛغاطض ٟيتًو ايً ١ًٝاملؾ ١َ٪عٚ٬تٗا
ايبا٥غ ١بهٌ َا سزخ بٗا َٔ أؽٝا ٤ػعًين أعٝؿ
ست ٢ا٭ٕ عً ٢أٌَ تهضاصٖا َض ٠أخضٚ ٣أْا أعاقب
ْؿغٚ ٞأؼزٖا عً ٢ايعٛر ٠ملجٌ تًو ايً! ١ًٝ
خطٛتني خطٛتُٗا ستٚ ٢فًت يًغضٜض يف
املٓتقـ أطايع٘ بؾٛم ٜهار ٜؿتو بٚ ٞأْا أؽٌٝ
أملا ..تٛقؿت عضٜعاً سُٓٝا مسعت فٛت ُُٖٗات
بزاخٌ رٚص ٠املٝاٚ ٙقبٌ إٔ أيتؿت ٫عرتام ايغُع
ٚدزت ؾغتإ طؾاف أملا َتهٛصاً يف طا١ٜٚ
ايػضؾ،١
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َؾٝت مٚ ٙٛقًيب ٜهار ٜتٛقـ َٔ ا٭مل ؾٛدزت
قُٝك ْ ّٛأبٝض ايً ٕٛممظقاً ؼت٘ ،اخضدت٘ اْعض
إيٚ ٘ٝأيتاع قًيب يضٜ٩ت٘ ٚنأْين أص ٣قًبٗا ممظقاً
أَاَٜ ! ٞا أهلَ ٞا سا ؾعًت بٗا ؟ !
صررتٗا بأمل مل أعز أستًُ٘ ٚاطرار أمل ٞأمعاف َع
مساع ْؾذٗٝا ٜعً َٔ ٛراخٌ رٚص ٠املٝا، ٙ
صننت مٖٛا ٚٚقؿت اَاّ ايباب أعتٓز بضأعٞ
عً ٘ٝاتضداٖا بقٛت ٜهار ىضز َٔ ؾُ: ٞ
أصدٛىٔ ٜا أملا أخضدٞمل ػٝبين ٚاطرار فٛت بهاٖ٤ا ميظقين أنجض
ٚأنجض ست ٢ؾكزت قزصت ٞعً ٢ا٫ستُاٍ ٚؾتشت
ايباب بكٚ ٠ٛريؿت غطٛات عضٜع ١اؾرتـ ا٭صض
ظٛاصٖا ،
ساٚيت ايتشزخ َعٗا ؾًِ ػٝبين ٚاطرارت ُُٖٗاتٗا
ٚنأْٗا  ٫تغُعين  ،مل أتضرر يًشع ١يف محًٗا
ٚاخضدٗا َٔ رٚص ٠املٝاٚ ٙيًعذب اْٗا مل تكاَٚين اٚ
با٭سض ٣مل تغطع املكا ١َٚيكز ناْت َجٌ
اـضق ١ايباي! ١ٝ
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ٚمعتٗا عً ٢ايؿضاـ ٚأْا أيعٔ ْؿغ ٞعًَ ٢ا قًت٘
هلا ٚنًُا ساٚيت اؿزٜح َعٗا تظرار بها ٤ست٢
ٚمعت ٜزٖا عًٚ ٢دٗٗا ٚدغزٖا ٜضتعز اَاَٞ
ٚنأْٗا ؾكزت ايغٝطض ٠عً! ٘ٝ
سٖبت أدًب ي٘ نٛباً َٔ املا ٤عًٗا تٗزأ قًً٬ٝ
ٚيهين سني ٜز عزت ٚدزتٗا طُا ٖ، ٞ
دًغت اَاَٗا ٚٚمعت نؿ ٞعًٜ ٢زٖا اساٍٚ
ْظعٗا َٔ عًٚ ٢دٗٗا قا: ً٬٥
أؽضبٜ ٞا أملا ٚاٖز ٟأصدٛىٔسضنت صأعٗا ْؿٝاً صاؾن ١يٚ ٞيهٌ َا اتؿ ٙٛب٘ ،
ؾهضت قً ً٬ٝإ اتضنٗا مبؿضرٖا ن ٞتغتذُع
ْؿغٗا قً ً٬ٝؾًعًٗا ؽذٌ َين أْا أص ٣معؿٗا
ٖهشا ٚيهين ابعزت ؾهضت ٞاؿُكا ٤عٔ صأعٞ
ؾأْا ئ أتضنٗا يف ٖش ٙاؿايٚ ١إ نٓت عببٗا يف
ايٓٗا، ١ٜ

421

ؽعٛص ادتاسين ن ٞأمُٗا إي ٞمل اػاًٖ٘ ٚقضصت
ايغري َع٘  ،اَغهت بهتؿٗٝا ارؾعٗا م ٟٛست٢
اعتكضت عً ٢فزص، ٟ
اطرارت رقات قًيب عًٛاً ٚؽعضت بضاس ١مل اعٗزٖا َٔ
قبٌ ٚنإٔ ٖشا َهاْٗا ايقشٝح َجٌ اسذ١ٝ
انتًُت بقٛصتٗا ا٭خري، ٠
اعتٓزت بشقين عً ٢صأعٗا بزيفَ ٤ٮ
سٛاعٚ ٞخاف ١عٓزَا بزأ هغزٖا ٜغتهني
بني ٜز، ٟ
ؿعات َضت متٓٝتٗا تز ّٚيغٓٛات ٚيهين نزت
إ افاب غٝب ١أٌَ عٓزَا متًًُت أملا بغٔ ٜزؼ
سغبت أْٗا عترتنين ٚيهين تؿادأت عٓزَا
أخضدت سصاعٗٝا تًؿُٗا س ٍٛدشعٚ ٞنأْٗا
تتؾبح ب، ٞ
أغُنت عٝين ٚاْا  ٫أصٜز ؽ٦ٝاً أخض عٚ ٣ٛدٛرٖا
يف اسناْ ٞبايكضب َٔ قًيب ،
مل ارص ٟنِ َض َٔ ايٛقت ٚيهٔ ثكٌ دغزٖا عً٢
سصاع ٞاْب٦ين أْٗا قز غؿت ،
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قُت بٛمعٗا ممزر ٠عً ٢ايؿضاـ ٚرثضتٗا بايػطا٤
ثِ متزرت ًَتقكاً بٗا بعزَا أخشت صأعٗا عً٢
سصاعٚ ٞتضنت ايعٓإ ؾغز ٟنٜ ٞغتهني
ٖ ٛا٭خض ٚاعتغًُت يًٓ، ّٛ
اعتٝكعت عٓز سً ٍٛايقباح ؾٛدزتٗا عًٚ ٢معٗا
تػؿٚٚ ٛدٗٗا َجٌ ا٫طؿاٍ  ،متٓٝت ملػ بؾضتٗا
بؾؿتاٚ ٟتغًٌ ؽعٛص ايضغب ١بزاخً ٞمما دعًين
اْتؿض قاُ٥ا يزٚص ٠املٝا، ٙ
ٚقؿت ؼت فٓبٛص املٝا ٙبعزَا اخؿنت رصد١
اؿضاص ٠ؾأفبشت املٝا ٙباصر ٠يًػا ١ٜنُا أصرتٗا
يتطؿ ٧قًْ َٔ ٍ٬ٝرياْ ٞايزاخً، ١ٝ
اْتٗٝت بعزَا ؽعضت بربر قاصؼ ٚخضدت مٛ
املطبذ ر ٕٚايٓعض يػضؾ ١ايَٓ ّٛض ٠أخض، ٣
قضصت ؼنري ٚدبَ ١هتًُ ١انؿاٗ٥ا بٗا عً٢
مساسٗا ي ٞبايٓ ٖٞٚ ّٛيف اسناْٚ ، ٞيهين
َ٪نز ئ ابٛح هلا بشيو ،
اعتػضقت ْقـ ايغاع ١ست ٢اْتٗٝت َٔ ؼنري
ؾطاصاً َشٌٖ بايٓغب ١ي ، ٞخطٛت م ٛغضؾ ١ايّٓٛ
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ٚأْا أصرر أمسٗا ست ٢اٚقعٗا ٚيهين تٛقؿت سني
ٚدزتٗا َغتٝكع ١تٓعض م ٟٛظبني َتذعز أثض
اْظعادٗا ،
ساٚيت اطاي ١سادظ قز ٚمعت٘ ايً ١ًٝاملام١ٝ
ٚصررت َبتغُ ًا :
فباح اـريأدابت بغ٪اٍ أصبهين يعز ٠ؿعات:
-أْت منت ؾني اَباصح؟

!

َا ٖشا ايغ٪اٍ ايػيب ! تضررت ؿعات اسا ٍٚاعتٝعاب
َكقزٖا ٚيهين أدبت ٚأْا أؽري ظٛاصٖا:
منت ٖٓاىتػريت ََ٬ح ٚدٗٗا اؿارٚ ٠اصؽت قًٚ ٍ٬ٝقز
امحضت ٚدٓتٗا  ٖٞٚتغأيين :
دٓيب ٜعين؟ !خطٛت مٖٛا بعزَا ؾُٗت َكقزٖا ٚعبب غنبٗا
ايقباس ٞؾكز ظٓت اْين تضنتٗا ٚمنت يف َهإ
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آخض  ،قضصت َؾانغتٗا قًٚ ً٬ٝامٓٝت اْعض
يعٗٝٓٝا ايظصقا ٤ايَ٬ع١
عٓزى اعرتاض؟ !ٖظت صأعٗا بايٓؿٚ ٞقز نغٚ ٢دٗٗا اؿُض٠
ؾكضصت اْ٫غشاب ست ٫ ٢أمتارٚ ٟايتُٗٗا بزَٔ ً٫
إؾطاصٖٚ ٟشا اـٝاص يٝػ َطضٚساً ابزاً !
ابتعزت عٓٗا خاصز ايػضؾ ١يف قاٚي ١يعٛر ٠اَٛ٫ص
إىل ْقابٗا :
طٝب  ٬ٜؾٛق ٞعؾإ ْؿطضثِ ٚقؿت أتغأٍ قا ً٫ٚإهلاْ ٤ؿغ: ٞ
ؽاْ ٫ٚ ٟغهاؾ٘ٝادابتين  ٖٞٚتبتًع صٜكٗا بتأثض ٚفٛتٗا ٚفًين عٓ٠ٛ
:
ْغهاؾ٘ٝسضنت قزَ ٞبقعٛب ١بايػ ١م ٛاملطبذ ٭سنض
يٚ ٞهلا "ايٓغهاؾٚ " ٘ٝعًكٜ ٞزٚص بؾهٌ دْٓٞٛ
ٚمل تعز عٝطضت ٞعًْ ٢ؿغ ٞػزْ ٟؿعاً ٚست٢
 ٬دزاً ،
ا٫هلا ٤أفبح ثكً ٝ
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مسعت فٛت أغ٬م باب رٚص ٠املٝا ٙؾأٜكٓت اْٗا
خضدت َٔ غضؾ ١ايٓٚ ،ّٛررت ي ٛاْتعضتين قً، ً٬ٝ
"َا ٖشا اهلضا ٤ايش ٟأؾهض ب٘ أؾل ٜا َقطؿ٢
ٚعٝطض عًْ ٢ؿغو ي ٛسزخ ٚاقرتبت َٓٗا عتهٕٛ
ايٓتٝذ ١ناصث" ١ٝ
ٖهشا سزثت ْؿغٚ ٞاْا أعضف دٝزاً ْتٝذ١
ايتُار ٟبٗشا ايتؿهري،
اْتٗٝت َٔ فٓع ايكٗ ٠ٛبؾهٌ ممٝظ ؾكز ْؿعين
تظٜني ايطعاّ ٚايؾضاب يف ا٫هلا ٤ست ٢ا ، ٕ٫مل
ؽضز أملا َٔ رٚص ٠املٝا ٙست ٢ا٭ٕ ،ؽعضت بايكًل إ
ته ٕٛعارت ؿايتٗا َض ٠أخض ٣ؾاْطًكت م ٛرٚص٠
املٝا ٙاطضم ايباب عًٗٝا بكًل ؾٛدزتٗا تؿتش٘
يتكابًين،
ساٚيت صعِ اؿٓل عًٚ ٢دٗٚ ٞأْا اَظح َعاٖا ست٢
 ٫تض ٣قًك ٞاؿكٝك ،ٞاْطًكٓا م ٛغضؾ ١ايطعاّ
ٚقؿت اَاّ ايطاٚي ١ؾاغض ٠ؾاٖا بزٖؾٚ ١اْا اصرر
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بزاخً ٫ " ٞتعًُني أْين ؾعًت سيو ٭َٓع ْؿغٞ
اؿٛٝاْ ١ٝعٓو"
اخضدت املكعز َٔ َٛمع٘ ْٚعضت ابتغِ مٖٛا
ٚأقًب ا٭َٛص يًُظاح نعارتٚ ٞنأْين اٖظأ َٔ
ْؿغ:ٞ
َا تغتػضبٝؿ اْا َا بعضؾؿ انٌ ا ٟانٌثِ غُظت هلا بعٝين ٭نٌُ َغضسٝيت اييت  ٫أعضف
َت ٢عتدط نًُ ١ايٓٗا: ١ٜ
ٖتعبو داَز ٜعينثِ ْعضت يطبكٚ ٞبزأت أنٌ بؾٗ ١ٝتهار
تهَ ٕٛعزٚ ١َٚأْا اػٓب ايٓعض مٖٛا نُا
ؾعًت ٖ ٞباملجٌ ست ٢اْتٗٓٝا،
قاَت ٖ ٞيتظ ٌٜا٭طبام ؾٛقؿت اعاعزٖا ،خطت
اَاَ ٞؼٌُ بعض ا٫طبام ٚاْا خًؿٗا بأنٛاب
ايكٗٚ ٠ٛسني عٛرتٗا افطزَت ب ،ٞاعتزيت يف
ٚقؿتٗا ٚسني ْعضت يعٗٝٓٝا تشنضت ايباصسٖٞٚ ١
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بني سصاع ٞتؾزر َٔ استناْٗا ي ، ٞنٝـ
اعتطعت ػاٚط ٖشا ا٭َض ٚتٓاعٝت نِ َٔ املضات
اؽتٗٝتٗا !
اطرارت ايضغب ١بزاخًٚ ٞؽعضت باـطض ٜزم
ادضاع٘ يف عكً ٖٞٚ ٞتكـ تباريين ايٓعضات
ٚفزصٖا ٜعًٜٗٚ ٛبط اَاَ َٔ ٞعضع ١تٓؿغٗا
ٚنأْٗا تزع ْٞٛي٬قرتاب َٓٗا سز اـطض !
اطيت دغز ٟعٓ َٔ ٠ٛأَاَٗا ٚٚقؿت َٛاطٜاً يًشا٥ط
ست ٢تٓض َٔ أَاَ ٞيعٌ ٖشا ايعشاب ٜٓتٗ٪َ ٞقتاً،
خطٛت م ٛسٛض ملطبذ ن ٞأمع ا٫نٛاب
بزاخًٗا ؾٛدزتٗا َاطايت خًؿ ٞتضرر بقٛت ٜكطض
أملاً :
أْا َؿ عاٚط ٙاعٝبو ٜا َقطؿ٢ايتؿت مٖٛا َٓزٖؾاً ملا تؿٖٛت ب٘ ٚقز أؾُتين
نًُتٗا ؾًِ أرص ٟسكاً َا أقٛي٘ هلا غري اؿكٝك١
اييت تقضخ بزاخً! ٞ
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اقرتبت َٓٗا اَغو بهؿٗا ايزاؾ ٧املضتعؿ ٚأخشتٗا
م ٛغضؾ ١اؾًٛؼ ثِ ادًغتٗا عً ٢املكعز أَاَٞ
٭عرتف هلا :
ٖتقزقٝين ي ٛقٛيتًو  ٫ٚاْا ٖكزص اعٝؿ َٔغريى
ساٚيت َكاطعيت ٚيهين أؽضت هلا ست ٢أنٌُ:
بػ أْا نزا ٖعًُو ظزْظعت نؿٗا َٔ ٜز ٟبعٓـ ؽزٜز ٚٚقؿت تقضخ
ب: ٞ
نٌ ؽ ٜ٘ٛتكٛيٖ ٞعًُو ٖتعًُين اطا ٟ؟ !مل اعتطع ايغٝطض ٙعًَ ٢ا بزاخًٚ ٞاخضدت٘ يف
ٚدٗٗا :
َؿ ٖكزص املغو تاْٚ ٞقٛيتًو نزا َٔ طَإاؾُٗ ٞبك٢
مل اؼٌُ صٜ٩تٗا تٓٗاص ثاْٚ ١ٝغطٛات ٚاعع١
تضنتٗا ٚسٖبت ،تؿاد٦ت بٝزٖا اييت ناْت راؾ١٦
َٓش ثٛاْ ٞافبشت باصرَ ٠جٌ ايجًر  ٖٞٚتُُغو

428

َعقُ ٞ٭يتـ مٖٛاْ ،عضت م ٛعٗٝٓٝا املً١٦ٝ
بايػ ٖٞٚ ّٛٝتك ٍٛي: ٞ
ٚاْا َؿ عاٚطَٓ ٙو ساد٘ اْا عاٚط ٙبػ اؾنٌدٓبو
أنجض َا ٜػنبين بٗا ٖ ٞغباٗ٥ا املطًل تعٔ ٖشٙ
ايبًٗا ٤أْين أصٜز ا٫بتعار عٓٗا؟!  ٫تعضف أْ ٞامتظم
اصباً ٚأْا أنٓع ْؿغ ٞعٓٗا٫ ،تزص ٟنِ َٔ ايعشاب
اعٝؿ ٚاْا اتباعز عٓٗا نِ َضاص ٠اػضع ٚاْا اعاًَٗا
ٖهشا !
سضنت صأع ٞميٓٝاً ٜٚغاصاً بضؾض ٚأْا أقضص
سكٝكٚ ١فؿ: ٞ
َؿ ٖكزص اعًكو نزا ! نؿا ١ٜاْ ٞنٓت قشصْٚزٍ َعانَ ٞا ٜٓؿعؿ انٌُ اْاْٜ ٞا أملا ،
مل تتشٌُ أعضف ٖشا دٝزاً ،ؾكز تضنت ايعٓإ
يزَٛعٗا اؿبٝغ ١يتدضز ر ٕٚاْتعاّ ٜ ،ا أهل ٞنِ
عتعاَْ ٞع ٞأملا ؟ !
دًغت عً ٢اقضب َكعز خًؿٗا ٚدًغت اْا عً٢
صنبيت اَاَٗا ٚأْا أؽعض بكًيب عٓٝؿذض َٔ اينػط
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عً ،٘ٝاَغهت بٛدٗٗا اؾُ ٌٝبني ٜز ٟاسا ٍٚإ
اُؾُٗٗا َا بزاخً ٞعًٗا تًتُػ ي ٞقً َٔ ً٬ٝايعشص
:
ٚاهلل عبو ْٚؿغ ٞاخضز َٔ اسغاع ٞبايشْبمٝتو اْا مبٛت ٜا أملا ظز اْيت َؿ ساع٘ بٝا اْا
َؿ عاصف اعٌُ ساد٘ يف ْؿغ ٞاْا َٔ  ّٜٛايًٞ
سقٌ ٚاْا بتعشب بػ يزصد ١اْ ٞساعػ بايعذظ
قزاَو ْؿغ ٞاععزى ْٚعٝؿ ط ٟايٓاؼ بػ غقب
عين َؿ قارص ،
اعرتؾاً نإ ثك ً٬ٝعً ٞيزصد ١أْين مل أعتطٝع
انُاٍ سزٜجٚ ٞقُت َٔ َهآَْ ٞتؿناً ؾٛقؿت
ٖ ٞا٭خض ٣تٛادٗين  ٖٞٚتك: ٍٛ
اْا ٚاْت قتادني َغاعزٙتٛقؿت عٓز نًَُ" ١غاعزٚ "٠اْا َؾزٖٚاً! يكزاصبهتين بايؿعٌ َٔ ،عٝغاعزْ ٞيتذاٚط ٖشا
ايعشاب؟ !
ؾُٗت أملا سريتٚ ٞأنًُت :431

تعاٍ ْضٚح يًزنتٛص ايٓؿغ ٞايً ٞنٓت عٓزٙاَباصح ٚاْا َتأنز ٠اْ٘ ٖٝكزص ٜغاعزْا ْتدط٢
ايً ٞسقٌ
َا ٖشا اهلضا ٤ايش ٟتتؿ ٙٛب٘؟! َاسا عٝؿعٌ ايطبٝب
ايٓؿغ ٞؾُٝا اعاْ٘ٝ؟! ٖظطت صأعْ ٞؿٝاً بايطبع ٖٞ
تٗظ ،ٟنٝـ عأسٖب يطبٝب ْؿغ ٞاسه ٞي٘ عٔ
ع٬ق ١اقُتٗا َعاٖا! عٔ عضم ٞايش ٟاْتٗهت٘
ر ٕٚسص ٠تعكٌ؟! اّ أْين عأسه ٞي٘ عٔ ظين بٗا؟! ٫
 ٫ ٫ئ اعتطٝع،
مل تغتغًِ أملا  ٖٞٚترتداْ: ٞ
عؾإ خطضٜ ٟا َقطؿ ٢ي ٛظز بتشبين ٚعاٚطْاْهٌُ َع بعض ٚب..
ٚقبٌ إٔ تُهٌُ صداٗ٥ا ناْت عاً٥تٓٝا أَاّ ايباب،
محزت اهلل اِْٗ داٚ٤ا يف ايٛقت املٓاعب ؾأْا ئ
أعتطٝع ؾعٌ َا تضٜز ٙأملا ٚئ اعتطٝع اٜناً ايضؾض
ٚنغض قًبٗا ثاْ، ١ٝ
اْطًكت أملا َٔ أَاَٚ ٞأْا سٖبت ٫عتكباهلِ ،
صسبت باؾُٝع ٚتغأيت خاييت عٔ أملا ؾأدبتٗا :
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يف اٚ٫م ١بتػٝري ٖزَٗٚادًػ اؾُٝع ٚنٌ َِٓٗ ٜتشزخ بأَض َا ٚخاييت ٫
ػًػ بضاس ٫ ١أعضف عببٗا ٚؾذأ ٠قاَت َٔ
َهاْٗا ٚاعتأسْت َعًً: ١
ٖضٚح اؽٛف أملا اتأخضت ي٘ٝابتغُت ٚأْا أؼزخ َع طٚز خاييت ٚؽار ٟيف
َٛمٛع٘ املؿنٌ " نض ٠ايكزّ " عً ٢أؽتت
،٬
تؿهض ٟقًً ٝ
رقا٥ل عزت ايعؾضٚ ٠أْا أْعض يًغاعٚ ١عٓزٟ
ؾن ٍٛنبري أعضف َا تؿعً٘ خاييت َع أملا يف غضؾ١
َْٓٛا ٚيهٔ ؾنٛي ٞمل ٜغتُض نجرياً سني
ٚدزتٗا تتكزّ مْٛا ٚٚايزتٗا خًؿٗا ،يًشعات
سزقت بٗا ٚقز أثضْ ٞمجاهلا ا٭خاس  ٖٞٚتضسب
بٛايزٖا ٚأخٗٝا ٚؽعضت ببعض ايػري ٠سُٓٝا قبًٗا
ٚايزٖا ٚاخٗٝا ٚاستنٖٓٛا عب نبري ،تشنضت
ْ ٖٞٚا ١ُ٥يف أسناْ ٞايً ١ًٝاملام ١ٝدعًت
ايكؾعضٜض ٠تغض ٟيف دغزٚ ،ٟيهٔ عاً٥يت اييت
طضقت عً ٢باب ايؾك ١دعًتين اخضز َٔ ؽضٚر،ٟ
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اعتكبًتِٗ ٚاْنُٛا إيٓٝا ،سزٜح خضدٓا َٓ٘
ؿزٜح ٚأخض ٚعكًٜ ٫ ٞتٛقـ عٔ قَ " ٍٛاسا
بعز؟ " !
َاسا عأؾعٌ َعٗا هب إٔ أٚد٘ سكٝك ١ا٭َض ئ
أعتطٝع تضنٗا نُا تؿٖٛت ب٘ فضر تضٖات
اصررٖا  ٫ؽض ع َٔ ٣ٛسًكٚ ٞئ أعتطٝع أٜناً
ايعٝؿ ٚنإٔ ؽ٦ٝاً مل وزخ !
تٛقؿت عٓزَا ٫سغ أب ٞؽضٚرٚ ٟعأيين عُا ب، ٞ
قًبت اَ٫ض ملظاح ستَ ٢ض ايٛقت ٚاْغشب اؾُٝع
صاسًني،
عأْؿضر بٗا َض ٠أخض ٫ ٣ئ وزخ ٜهؿَ ٞا سزخ
ايٚ ،ّٛٝرعت اؾُٝع عً ٢باب ايؾكٚ ١ريؿت يػضؾ١
ايٓ ّٛابزٍ َ٬بغ ٞؾأتبعتين تتغأٍ بعزّ تقزٜل
:
اْت خاصز؟ !أنًُت اصتزا ٤قُٝقٚ ٞأْا أدٝبٗا :
ا ، ٜٙٛقتاد٘ ساد٘ َٔ بضٙ؟ !433

عًت ْرب ٠فٛتٗا سٓكاً :
اسٓا كًقٓاـ نًُٓا يغ٘"أْا أٖضب َٓو " ٌٖ افاصسٗا بشيو ٜهؿ ٞدضسٗا
إىل ٖشا اؿز هب عً ٞإٔ أسٖب بعٝزاً عٓٗا ٭ؾهض
دٝزاً عتتؾتت أؾهاص ٟبكضبٗا ٪َٚنز ئ اقزص
عًَ ٢كاَٚتٗا بعٝزاً عين،
انًُت اصتزا٬َ ٤بغ ٖٞٚ ٞتٓتعض ادابيت اَاّ باب
ايػضؾ ، ١ادابتٗا ٚاْا اخضز َٔ ايباب :
ملا أصدع ْهٌُ نَٓ٬اخضدت َٔ ايؾك ١بٗز ٤ٚستٜ ٫ ٢ؾعض ب ٞأسز َٔ
عاً٥يت عٝتغا٤ي ٕٛعٔ عبب خضٚد ٞا ّٜٛ ٍٚطٚاز
يٚ ٞئ اعتطٝع اهار صراً َٓطكٝاً ،فعزت يغٝاصتٞ
ٚأرصت قضنٗا ٚمل ادز اَاَ ٞعَٓ ٣ٛكش " ٟعُض "
هب إ اخربَ ٙا وزخ َع ٞعً٘ ٜؿزٜين بضأٟ
عزٜز ،
ؼزثت َع٘ ملكابًيت ٚبضغِ تعذب٘ مل ٜتغأٍ عٔ
ايغبب ٜ ٖٛٚك ٍٛي: ٞ
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متاّ ٖكابًو يف َهاْاٚفًت َكٗاْا املعتار ٚدًغت عً ٢اسز ٣ا٭صا٥و
أْتعضٚ ٙنُا ٖ ٞعار ٠عُض مل ٜتأخض عًَٓ ٞش
نٓا يف ايعاؽض َٔ ٠عُضْا،
دًػ ظٛاص ٟؾابتغُت ي٘ ممتٓاً ؾٗ ٛايٛسٝز ايشٟ
مل ىشيين طٛاٍ مخغ ١عؾض عاَاًْ ،عض مٟٛ
ببَ ١ٖ٬ضرراً :
َايو بتنشو ط ٟاٖ٫بٌ نزا ي٘ٝادابت٘ ٚاْا أمشو أنجض :
بنشو عً ٢خٝبيتأخشت ْؿغا! عُٝكاً ؾًتؿت ي ٞعُض بهٌ سٛاع٘
َغتُعاً ،قققت٘ ي٘ َا سزخ اختقاصا ٚرٕٚ
تؿاف ٌٝنجري ٫ ٠تِٗ،
ْعضات عُض ي ٞقتًتين فزَت٘ يف ناْت ٚامش١
دً ، ١ٝظٌ فاَتاً ٜٓعض مْ ٟٛعضات ؼضقين سٝاً
ٚيهين ؼًُتٗا ٭ْين اعتشل،
قٛي ٞبك ٢اعٌُ ا ٜ٘ريٛقيت435

عأيت٘ عري ٠ؾعً٘ ٜتشزخ َع ٞبزْ َٔ ً٫عضات٘
احملتكضٖ ٠شٚ ، ٙيهٓ٘ بز َٔ ً٫إٔ هٝبين اطًل
يغاْ٘ بغباب نجري ٚغنب٘ افبح ٜتقاعز ٚمل
اعتطٝع إ ادعً٘ ٜتٛقـ ؾقُت ست ٢اْتٗ،٢
ٚقٛيت ي٘ :
خًقت ،قٛي ٞبك ٢اعٌُ اٜ٘نار إ ٜقؿعين ٚيهٓ٘ متايو ْؿغ٘ قا ٬٥عظّ
ٚامح :
تبك ٢صادٌ َؿ ٖكٛيو أنرت َٔ نزاثِ تضنين دايغاً ٚسٖبٚ ،بضغِ أْ٘ مل ٜتؿ ٙٛبؾ٤ٞ
َؿٝز إ ٫أْين عظَت أَضٚ ٟقضصت إٔ أعتُع
يٓقٝشت٘ عأفبح صدٚ ً٬أعٛمٗا عٓا ؾعًت٘ بٗا
ٚيهين أستاز يًُغاعز ٠نُا اقرتست أملا بٌ مٔ
ا٫ثٓإ متاز إيٗٝا،
خضدت َٔ املكٗ ٢يًغٝاصٚ ٠خطضت ي ٞؾهض ٠سني
ؽعضت باؾٛع ،اَغهت بٗاتؿٚ ٞطًبت ؽارٟ
اعأي٘ عٔ أنجض طعاّ ؼب٘ أملا ،أخربْ ٞأْٗا
تعؾل
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"ايؾاٚصَا ٚايؾه٫ٛت " ١ؽهضت٘ بؾزٚ ٠أغًكت
اـط قبٌ إ ٜتغأٍ عُا اؾعً٘ باـاصز ا٭ٕ،
قزت ٭قضب َطعِ ٜقٓع طعاَٗا املؿنٌ ٚابتعت٘
هلا ٚقُت بؾضاْٛ ٤عٗا املؿنٌ َٔ ايؾه٫ٛت١
ٚعزت يًُٓظٍ  ،ؾتشت باب ايؾك ١ؾٛدزتٗا
تضنض مَ ٟٛبتغُ ،١تعذبت ؿايتٗا ٖشٙ
نٓت أْتعض إٔ أصاٖا غامب! ١
نُا تشًٖين ٖش ٙايؿتا ٠بطباعٗا ايػضٜب،١
ابتغُت مٖٛا ٚأْا أيٛح أَاَٗا بهٝػ
ايؾه٫ٛتٚ ١سًٛاٖا املؿنً ١ؾتعذبت قً ً٬ٝثِ
اخشت٘ َٔ ٜز ٟبًٗؿ ١يتؿتش٘ عضٜعاً ٚتؾٗل
بغعار ٠نبري ٠دعًتين انار اطري ؾضسا ٚاصرر
ؽهضاً نبرياً يؾار ، ٟثِ اعطٝت هلا عًب ١ايطعاّ
َ ٖٞٚاطايت تٓعض م ٟٛبشٖ ٍٛؾكًت هلا :
ٖػري ٚادًٝو ْانٌ عٛاابتغُت سني مسعت فٛتٗا ايعاي ٞبغعارٖٞٚ ٠
تضرر :
ؽاٚصَااا437

بزيت َ٬بغ ٞعضٜعاً ٚسٖبت إيٗٝا ٚأْا اق ٍٛهلا
عُاؼ :
ْ ٬ٜانٌْعضت مَ ٟٛتغا١ً٥

:

عضؾت َٓني اْ ٞعب اؿادات ر ٟبايشات؟ !ادابتٗا ٚاْا اْاٚهلا ؽطريتٗا:
اعتعٓت بقزٜلمُت سادبٗٝا تعذباً  ٖٞٚتأخش ايؾطرئَ ٠
ٜز: ٟ
ؽار ٟايً ٞقايو؟ !ٖظطت صأع ٞإهاباً ؾابتغُت م ٟٛابتغاَ١
دعًتين اتٛقـ عٔ ا٭نٌ  ٖٞٚتك: ٍٛ
ؽهضاً ٭ْو اٖتُٝت ػٝب ايً ٞعب٘اعضتين بهًُاتٗا ٚابتغاَتٗا ؾباريتٗا ا٫بتغاَ١
بأخض ٣ممتٓ٘ :
-ؽهضاً ٭ْو َعاٜا
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تٛقؿت عٔ ا٫نٌ ع ٞا٭خضٚ ٟتبزيت ْعضتٗا
ايغعٝز ٠بأخضٖ ٣ا ١ُ٥عب  ٫اعتشك٘ سكاً ٚقايت
ي: ٞ
ٖٚؿنٌ ط ٍٛايعُض َعاىتٓٗزت بعؾل ٚأْا أقرتب َٓٗا ٖاَغاً :
ٚأْا قضصت أصٚح يًزنتٛص بتاعوتضنت ؽطريتٗا َٔ ٜزٖا ٚنارت تكؿظ َٔ
ايغعارٚ ٠يهٓٗا ؾعًت َا مل اتٛقع٘ سكاً ! اصمتت
يف أسناْ ٞتًـ ٜزٖا س ٍٛدشع ٞقا: ١ً٥
عبو دزاا بك٢مل ادز ع ٣ٛاينشو بغعار ٠بايػٚ ١اْا أصرر :
ٚاْا نُإابتعزت عٓ ٖٞٚ ٢تضؾع سادبٗا باعتٓهاص قا١ً٥
:
ٚاْت نُإ اٜ٘؟ !عًت رقات قًيب اثض مجاهلا ٚرٖ٫٫ا ؾًُت عً ٢أسْٗا
ٖاَغاً :
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عبو ٜا أمجٌ َا ؽاؾت عٝينتٓٗزت بعُل ٚقبًت أْا ٚدٓتٗا بؾٛم نار ٜؿتو
بٚ ٞيهين ئ أقزص عً ٢ايتُار ٟا٭ٕ ،انتؿٝت
بٗش ٙايكبً ١ؾٗ ٞأ ٍٚخط ٠ٛيف ايطضٜل ْٚعضت
مٖٛا يٓهٌُ طعآَا ْٚتشزخ يف أَٛصاً عزٜز٠
قز َضت عًٓٝا ٚنأْٓا ْعٝز تضتٝب ع٬قتٓا َٔ
بزاٜتٗا ٚ ،عٓقٌ َٜٛاً يًٓٗا ١ٜاييت طاملا متٓٝتٗا
…

*********************************
*******************
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