ماريا
لمكاتبة التركية
أمينة أوزقان شنمك أوغمي
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مقدمة الطبعة الثانية
لقػػد بلتمػػت الطت ػ األول ػ لمكتػػلب – تفضػػؿ اا ابتػػلدي اػػدلداي تػػؿ وبػػد كػػلف ليػػل ت ػ ل اير
نفسللي وعممللي عم كؿ مف حلورنله ت د براءتو...
فمذلؾ تدأنل في طتلع تمؾ الطت

الجدلدة ولكف اعمـ جلداي أف ىذا الكتلب حلنمػل وبػ

تػػلف لػػدلؾ كػػلف لحكم ػ مػػف اا سػػتحلنو وت ػػلل لػػؾ وىنػػلؾ رسػػلل لجػػب أف تسػػتقتميل
عميػػل ترلػػر مسػػلر حللتػػؾ ألػػل كػػلف دلنػػؾ حت ػ لػػو كنػػت مسػػمـ  ....تػػؿ تػػلل كس أننػػي
ااػ ػ ر أف ى ػػذا الكت ػػلب موج ػػو أك ػػر لن ػػل نح ػػف المس ػػمملف ال ػػذلف اىممن ػػل ادلتػ ػزاـ تاػ ػ ار
ادسالـ وافتقدنل م ن د الو اد اا.
بللػػت املنػ اػػنمؾ اونمػػي اف تمػػؾ الروالػ ىػػي علاػػت مػ احػػدا يل كميػػل وانيػػل ت ػػرؼ
ملرلػػل اياػػللي .........فيلػػل تنػػل نناػػرىل سػػوللي ون مػػؿ تمػػل فليػػل ود نت لمػػؿ م يػػل فقػػط
عم ػ انيػػل روال ػ حقلقل ػ م ل ػرة وروملنسػػل وفكرل ػ تػػؿ نض ػ انفسػػنل مكػػلف اياػػللتيل
ف مػ كػػؿ منػػل اف لضػ نفسػػو مكػػلف سػػموا  ...عتػػد الوىػػلب  ...ملرلػػل  ...محمػػد ....
أملن ػ  ....الػػا وتػػلبي اياػػللت الروال ػ ولنظػػر مػػف ىػػو مػػف تمػػؾ الاياػػللت ومػػف
لتمن اف لكوف ...
ادسػالـ لػلس فقػط دلػف عتػػلدات تػؿ انػو ايػالؽ وم ػػلمالت وبػلـ واتتسػلم نناػرىل فلمػػل
حولنل...
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واا لقػػد ف األواف لنتػػرؾ الػػدنلل يمػػؼ ظيورنػػل فلنػػل اذكػػر نفسػػي والػػلكـ اننػػل فػػي زمػػف
الفػػتف وعالمػػلت السػػلع تتػوال وحػػدىل تمػػو اديػػرا فيػػؿ سنسػػتمر فػػي بػػوؿ نػػداي اعمػػؿ
...نداي أترلر ....؟؟
فستذكرون ما أقول لكم
وأفوض أمري الى اهلل
الناشر الفقير الى اهلل
الجزء من هذا الكون العظيم
يسألكم الدعاء
القاهرة ذو القعدة 1341
0111/11
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قصة هذا الكتاب
بسم اهلل الرحمن الرحيم
عزلز القلرئ أود أف اوضح ت ض النقلط المت مق تيذا الكتلب.
تالدؼ اف استم ت في الملنلل لحكلل حد في ال ال لنللت مف ىذا القرف عف فتلة
تدع ملرلل.
لفتت ملرلل انتتلىي تادة .ظممت تتحث عف حقلق حكللتيل علملي كلمالي تقرلتلي.
وياوالي (موضوع فكرل ) فقد ج ت تو مف ادرالؼ.
جمل الناوص التي ذكرتيل سواء مف القرف أو ادنجلؿ أو الج ار د م يوذة عف
اداؿ.
لقولوف لي لملذا ت طلف الحب اىتململي في بااؾ دا ملي؟ أجلب بل م
ستحلنو وت لل

بد ذكر با زللي في القرف الكرلـ بلؿ ت لل

إف اا

"بد ارفيل حتلي"

إالرة ال حتيل للوسؼ عملو السالـ .وتس وف تللم مف النلس بد احتوا ايالي مل.
فإذا كلف ادمر كذلؾ ،فمـ د نطرؽ ىذا الموضوع إذف؟
فإذا لـ نتلف لماتلب يطلي واضحلي في موضوع الحب ىذا ،فإف الاتلب ،وياوا يل
ال محب ا منيـ ،لمكف اف لنزلؽ في حتو ال مف د لؤمف تلا ،وبد رألت ام م ك لر
لذلؾ.
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تم ن انو لو كلنت احلسلسنل حقلقل  ،فلنو مف الواجب عملنل اف نيتـ تلحلسلس الفرد
القمتل بدر اىتململنل تم دتو وعقمو واا جؿ وعالنل اف نيتـ تلحلسلس الفرد القمتل
بدر اىتململنل تم دتو وعقمو واا جؿ وعال اىتـ حت تايوات ادنسلف.
واوالكـ اف تق أروا ىذا الكتلب عم انو كتلب فكر اك ر منو با .
وأود اف اعجتكـ ىذا الكتلب الذي انوي ترجمتو ال

ادلملنل اف تواوا اديرلف

تقراءتو.
إيواني ادعزاء ....استودعكـ اا ،فمف كلف ودل

عند اا حرـ اا عملو النلر.

أمينة شنمك أوغمي
استانبول في 1990/9/1م.
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ياكل هانز وياكل ماريا اقبموا
(شعر)
التيل الفتلة انجملزل كنت ،فرنسل  ،اـ الملنل  ،كممل اطمقت الحلت الحرل ايتنقت
الدنلل!!! اضطرتت وت رت تاكؿ مالف تلف ت ار ف التكنولوجلل.
ادرواح ترلد اف تسمو لالنسلنل  ،لكف الذنوب تتزاحـ عمليل.
اليل ادنسلف نجرللي كنت عرتللي او تركللي ،علاللي كنت او مذنت يل ،اعمـ اف اا فقط
ىو المستحؽ لم تلدة.
حطـ ىذه ادانلـ  ...واعرؼ ادسالـ وادرسو جلداي .فمف تستطل اليرب مف اا،
فمالرؾ اللو في النيلل  .انظر لالتلطلؿ الموجودة حولؾ.
أىذه ىي الحللة ادنسلنل ؟
إذا كلف ىذا ىو ال للـ ادنسلني ،ف لف ال للـ الحلواني إذف؟
املن انمؾ أونم
إستلنتوؿ ف 1991/9/1ـ
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المقـــاء
أبص عملكـ حللتي اتتداء مف نقط التحوؿ فليل.
كلف الجملد لتسلبط تر ازرة ،تلنمل النلس لنتظروف عم محط األتوتلس ،ونفس الالب
كلف لنتظر األتوتلس عم المحط .
لملذا لقؼ ىذا الالب تطرلق ميتمف ؟ إنو نللتلي أفرلقي.........
ل مو حزلف لمل ت لنلو اسرتو مف الجوع ،عجتلي أإذا دعوتيمركوب سللرتي ىؿ لقتؿ؟،
ت د ىذا التفكلر ابترتت منو وضرطت تجواره تململي عم فرامؿ سللرتي.
س لتو عف م رفتو ادلملنل مف عدميل!! ف جلب تذوؽ "اعرؼ بملالي".
 تفضؿ اوامؾ لممكلف الذي تحب الذىلب اللو. وت د اف نظر الي الالب اجلتني مال اير ال فتلتلف تنتظراف عم المحط بل الي ىؿ ستليذلف ىلتلف الفتلتلف الضلي؟ وىنل اضطررت اف ادعوىمل لمركوب في سللرتي .لـ تركب احداىمل .امل اديرافقد استقمت المق د ادملمي ،وجمس الالب ادفرلقي في المق د اليمفي لمسللرة.
 -وس لني بل الي أود أف اعرؼ منؾ ال لي؛ لملذا دعوتني ال

سللرتؾ ىؿ ت رفنل

بتؿ ذلؾ في مكلف مل؟
 -اراؾ كؿ لوـ عم

ىذه المحط وعندي اىتململت يلا تلدفلرب  .وافرلقلل

مف اك ر ادملكف التي اا ر نحوىل تللفضوؿ.
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 عظلـ ولكف مل ستب ايتللرؾ لي تللذات؟ ودي منلطؽ افرلقلل تا رلف تيذاالفضوؿ؟
 لمجوع  ،و كمي لحوـ التار. نرلب جداي ،فال لوجد في افرلقلل جنس اسمو كمي لحوـ التار .ىذا محضافتراء ،وكذب ممفؽ مف بتؿ المست مرلف .امل انل فماري .ونحف د نلكؿ
لحوـ احد .ولكننل نرا ونالىد الذلف للكموننل .وىذا ىو كؿ ذنتنل.
 نرلب جداي  ...لرتؾ ادلملنل جلدة ،لملذا توجد في الملنلل. الظروؼ ىي التي حتمت ذلؾ. مل اسمؾ؟ عتد الوىلب. وانل ملرلل .مف ااؿ فرنسي .احلح! لقد تذكرة ال لي ،لملذا تت مموف لرتنلتلنمل د نيتـ نحف تت مـ لرتكـ؟
 لقد وض ت اات ؾ عمعم

الجرح تململي .فلنتـ المست مروف .ومنذ استلال كـ

الدوؿ ادسالمل  ،ااتح الوض

ىكذا ،دنكـ ج متمونل نيتـ تكؿ

ا ونكـ.
 اترلد القوؿ تلف المسمملف انتللء؟ فمـ رضوا تلدسترالؿ؟ ادىش سؤالي الالبال رتي .ففكر لحظ  ،ولم ت الدموع في علنلو وبلؿ
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 ن ـ لقد ج متموىـ انتللء تلستراللكـ دحلسلسيـ الالدب . اذف لملذا تلتوف ال تمدنل؟ -ىؿ دعوتني لركوب سللرتؾ لكي توجيي ال

ىذه ادس م ؟ اذا كلف ادمر

كذلؾ فلستم ي الي اذف  ...اف ادـ التي ليطؼ منيل وللدىل تدور دا ملي
حوؿ تلت الدب الذي يطفو ،نحف الضلي فقدنل جزءاي كتل اير مف بلمنل في ظؿ
ادست ملر الررتي وتللذات ادنجملزي .ايذتـ منل كؿ ايء وج متمونل تلت لف
لكـ .انظري م الي ،تلنمل كنت انتظر ادتوتلس في ىذا الجو الجملدي ،تجمسلف
انت في ىذه السللرة الفليرة .اعممي اف احد اطلرات ىذه السللرة لي ،واآلير
أليي ،وال للث أليي اآلير .فلنتـ ايذتـ منل التقنل واكمتموىل في مودلالت
ميتمف واآلف تتتلىوف عملنل تيل .ارجو اد تفيمي مقادي يطل فلنل د
ابادؾ تللذات لل نس ملري.
 لست ملري ،وانمل انل ملرلل  ....أمل اذا كنت تفضؿ نطقيل تلدنجملزل فيذاأمر ير.
 د تؤايذلني لـ ادحظ ذلؾ.الفتلة التي تجمس ال جواري ،امتت لمدة ـ التفتت ال الالب وسللتو
 -ىؿ ترلد القوؿ تلنل مرتاتوف؟

01

 دعونل مف ىذا ،فيذه المنلبا تا رني تلنني في وض مف لتيمكـ ،دعونل مفذلؾ.
 ه  ،....اسمي مونلكل .وانل اروف تت ض ادمور المت مق تمار ،ادىراملتم الي ...ىؿ ىي كمل نق أر عمليل في الكتب؟ وىؿ لتح وف ولدرسوف كلفل
تنل يل.
 ن ـ ،ولكف اود ادضلف ال عممل تنلء ادىراملت اف اوضح لكـ م موم . مل ىي؟ عندمل لتحدث الررب عف ادىراملت ،لقوؿ تلف فرعوف استرؿ ادسرا وال تلدفي تنلء مجده ،دنو د لفيـ سوا ىذا النمط مف الحضلرات ،ولكف الحقلق
للست دا ملي كمل لرلد الررب.
 لللم جب انؾ تسترؿ كؿ فرا لكي تتيـ الررب  ...وم كؿ ىذا فلنتموجود ىنل.
 اف دلننل د لمن الذىلب ال تالد ادعداء وادستفلدة منيل .الممنوع ىو افنسير انفسنل ليل .لكننل نسلنل ادمر ال لني تململي .ونقوـ تتنفلذ ادمر ادوؿ
تلنتظلـ وكلنو فرض مف فروض اا.
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 كنل بد ابترتنل مف الجلم  .وكنت ارلد اف انلر الموضوع .فكممل استمرالالب في حدل و كنت ااتو نفسي تاراور حقلر .الايء الذي جذب
انتتلىي ىو وض ىذا الالب الميتمؼ .فس لتو دوف اف اا ر.
 ىؿ انت متزوج؟ د انل يلطب؟ الف يطلتتؾ؟ في مار. ىؿ ليل ادلؽ تيرج م و في نلر وجودؾ؟ مل ىذا الذي تقوللف؟ نحف لسنل كللررتللف .نحف د نسمح لزوجلتنل اويطلتلتنل تلليرو=ج والتجواؿ م ايص ير .فيذا محرـ في دلننل ،ولكف
الذي ل رؼ ذلؾ ىو المسمـ ال للـ تلمر دلنو.
 وملذا عف الرجلؿ؟ ىؿ النسلء ىف الارلفلت فقط عندكـ ،اد لنتري اف لكوفالرجلؿ كذلؾ الضلي؟
 تللطت لجب اف لكونوا ىكذا  ...ف قلدتنل في مسلل الارؼ ىذه تنظر الالرجؿ والمرة تمقللس واحد .وعندمل حرمت النظر لـ تفرؽ تلف المرأة والرجؿ.
وعقلب الزاني مف الجنسلف الضلي واحد.
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ولكف م

ادسؼ فقد يدع ادنجملز الذلف لست مروف مار اآلف اتلتيل

والتلتيل .امل يطلتتي فيي مسمم مست نلة .فال لمكف اف تيوف دلنيل او اف
تيونني.
مل اجمؿ ال ق  ،ومل اجمؿ حدل و عف يطلتتو .ه للتؾ كنت ىكذا لل ىلنز ....
ولكف ىلنز الب عاري .يطرت تتللي ىذه ادفكلر ت د سملعي لكالمو .اني
انتط ىذا الالب  ...وكنت اتمن اف لكوف ىلنز م مو.
بتؿ اف لنتيي حدل نل كنل بد وامنل ال الالرع اآلير ،كنل سنفترؽ ت د بملؿ .انل
د احب المسمملف اتداي ولكف ىذا الالب كلف ربلقلي جداي .وكلف كالمو الحزلف
والقوي لجذب انتتلىي .فس لتو عم ستلؿ اديتتلر؛
 اظنؾ تدرس في كمل  .اد تحلوؿ الفتللت ادلملنللت التقرب اللؾ؟ -لحلولف تللطت

ولكني الب مستقلـ .ود لمكف اف اعطي اي تنلزدت

تياوص مفيومي عف الارؼ.
 ىراء  ،...في اي عار ن لش؟ فلدنسلف في ىذا ال ار محتلج الادلؽ.
 توبؼ الالب بملالي ـ اجلب بل الي دحظي لل نس ملري اف اك ر مف ناؼ مملوف طفؿ ل لنوف في المالجئمف الحرملف مف ادب وادـ تستب ال البلت التي بمتـ انكـ تحتلجوف الليل.
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 مل اجمؿ لو انكـ فكرتـ في مار ىؤدء ادطفلؿ تقدر تفكلركـ في ايواتكـ. بللت ملري مرة ايرا اىو نتي اـ ملذا؟ اوه لللم جب الوجد تلف ىؤدءالمسمملف ال لجزلف مف لستطل التحدث تيذه المتلب ؟ م انني كنت اا ر
تللر للف عندمل كلف اتي لتنلوليـ في حدل و.
في ذلؾ اللوـ اوامتو ال الكمل التي لدرس تيل .واكرني ،فلجتتو مداعت
 د عملؾ ،ف م اي حلؿ اطلر سللرتي ادوؿ ممكؾ وال لني ممؾ احلؾ وال للثممؾ ديلؾ ال للث .ل ني انني بد وامتؾ تسللرتكـ .فال داعي لماكر.
تركني متت داي وىو لتتسـ.
وفي المسلء عند عودتي ال

التلت عممت مف امي اف اتي ماروؿ جداي تستب

التيضلر لالجتملع السنوي .فلنف مت جداي وبمت دمي
 اتي واادبلؤه لجتم وف سنوللي فملذا لف موف في ىذا ادجتملع ،ادبلني انلاروف جداي لم رف ذلؾ .امي الكل وللكل المت ات كلنت سليط جداي عم
اتي الالدلني .لذا كلنت اجلتتيل ممل تللحقد وادام زاز.
 -اف اتلؾ واادبلؤه لحلولوف تحولؿ ال للـ ال

الالدلنل  .ولذلؾ فقد كلدوا

لقضوف عم دور الكنلس .
 امي! ىؿ لمكنني اف استم ال حدلث اتي في ادجتملع؟ -لو سم اتوؾ ذلؾ لقتمنل .كمل ايا عملؾ اف تتل ري تكالمو.
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 مل اعجب تفكلرؾ لل امي  ...فلنل ااتحت فتلة نلضج وسلاتح احفل فيال لـ القلدـ ،وم ذلؾ املزلت د ت قلف تي؟
امي كلنت تا ر تللقمؽ مف اف االر ددلنل كلتي او اف افكر م ممل لفكر .ه لو
ت مموف كـ ىو امر ا ب اف لولد ادنسلف دـ مسلحل متدلن واب د دلني؟!
في الواب انني كنت ااؾ في جلرنل القدلـ السلد ملالؿ الذي كلف جل اير لنل منذ
عارلف علملي .ف ندمل كنت في اليلمس مف عمري ،اعترض السلد ملالؿ طرلقي
بل الي
 ىؿ ت رفلف لل ملرلل اني اتوؾ؟ لمكف اف تسللي والدتؾ عف ذلؾ.وت د ذلؾ تدأت انظر دتي تايء مف الرلت .ولـ استط اف اسلؿ امي .واآلف فلنل
اعلش في اؾ .وم ذلؾ فلنل احب اتي حت واف كلف سل لي.
كلف اتي ضلتطلي في فرنسل .وجلء ال ىنل في ميم  .ولكني حت اآلف لـ أفيـ ملىل
ال مؿ الذي لقوـ تو اتي.
لكني سلعرؼ ذلؾ .مل سر ىذا ال راء؟ اف مرتب اتي عاروف الؼ ملرؾ تقرلتلي .امي
تقوؿ اف اتي ل مؿ جلسوسلي .امل اتي فلنو لرتلني ت نلل واىتملـ .ولحتني اك ر مف
اي ايء ير .تللطت للس لدلو اي اؾ في اني اتنتو .ولو عمـ تذلؾ فمف ليتـ.
منزلنل عتلرة عف فلال كتلرة  ...تحتوي عم

يمس نرؼ وبلع تستوعب مل

ويمسلف ايالي ...لقد امـ يالالي كقلعلت السلنمل.
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كلؼ ااتح اتي الحب روة طل م م انو اتف دحد الفالحلف؟ رأسي سلنفجر مف
ادة الفضوؿ.
اردت اف است ذف امي ،فلبترتتت مف بلع ادجتملع لكي استم لمل لدور تدايميل.
ولكني د استطل ادستملع حت ولو لكمم واحدة  ....عجتلي ملذا لف ؿ اتي؟ ،كلنت
امي في المطتا ،فذىتت الليل.
 ىؿ ت مملف لل امي انني لـ اتمكف مف سملع اي ايء؟ احلح الف ايي تؿ؟اجلتتني امي وىي تتت د عني توجييل ال لتس بل م
 تلؿ الضلي في بلع ادجتملع .ملذا سلحدث ،لقد ج مو اتوؾ اورة منو.لقد تضللقت جداي ليذا ادمر .لـ د لدعوني اتي انل الضلي ال

القلع  .م الالب

الذي احتو وايي موجوداف ىنلؾ.
يرجوا مف القلع بتؿ ديوؿ المسلء .فجرلت نحو اتي تارؼ وت مقت ت نقو م لتت
وبمت لو
 لل اتت ابسـ اني علتت عملؾ .لملذا د تدعوني لحضور ادجتملع .وتسمرتعلنلي عم وجو اتي تحملس .منتظرة منو جواتلي.
فلجلتني تاوت حلزـ ومتدفؽ
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 لو انؾ الضلي تف ملف م ؿ ىلنز وتلؿ وتتنلزللف عم افكلرؾ المت ات وتسم لفدوامري ،سلكمفؾ ت مؿ .وت د اف اعطلني ىذه ادجلت ا د ال

الطلتؽ ال موي،

وتسمرت انل في وسط القلع .
ولكف يطر تتللي اف اعمـ ىذا السر مف ىلنز وتلؿ .نظرنل نحف ال ال ال ت ضنل.
ـ مربل ال منتاؼ القلع  .فاريت في تلؿ تلعم اوتي.
 مل ىذه ادسرار التي د اعرفيل؟ لملذا تيفونيل عني؟ والف مل كنتـ تقولونو مفانني سلاتح متارة جلدة؟ اجلتني تلؿ تاوت متقط بل الي
 انؾ دزلت فتلة مسكلن تنتظر المسلعدة مف لي علس  .د ت مملف م ن مجلراةال ار .فيؿ لملؽ كاؼ السر لؾ؟
فج ة نم الدـ في رأسي .وبذفت تللفلزة التي عم المنضدة في تجله تؿ  ...حقلر
ومتممؽ!!! أأأنت تتكمـ عف السر اليل القزـ .لقد ف مت كؿ مل في وس ؾ ،كؿ اسلللب
التممؽ والنفلؽ لكي تج ؿ اتلؾ لقتمؾ كمل لف ؿ التلتل نولؿ .بتؿ اف انتيي مف كالمي
ضحؾ مقيقيلي بل الي
 انظر لل ىلنز  ....حت ادم م التي تضرتيل حتلتتؾ ملرلل مستوحلة مف يللدتالكنلس  .د ادر لـ د نودع ىذه الفتلة الدلر؟ كلنت ستاتح ادـ ترل از ال لنل في
حللتنل .ـ التفت ال تلؿ بل الي
 اف ىذا ال مؿ د لتحقؽ تللرحم لل اتنتي ،وانمل لتحقؽ تلل قؿ انؾ ملزلت طفم .ملزلت د تفيملف .لقد ملتت المسلحل تململي .والدلف ادسالمي لنلزع في الرمؽ
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اديلر .وبرلتلي جداي سنقضي عم

الدلف ادسالمي تملم يل ...لذا لمزمنل اف نتحرؾ

ت قالنل  .اذىتي انت وانتيي مف دراستؾ الاحفل  .ـ اكتتي عف كلفل تسوؿ
التلتوات ،ـ احامي منيـ عم مفتلح الجن  ،ىل ىل ىل  ....وكوني واسط لي كي
احاؿ انل الضلي عم واحد مف ىذه المفلتلح .سؼ س ت تؾ م ي.
كلد كالـ تلؿ لذىب ت قمي .وفج ة دحظت اف امي تستم اللنل .وكلف وجييل بد
اكفير تملم يل .وتدأت تارخ في تلؿ تاوت لينقو التكلء بل م
 حراـ عملؾ المتف الذي رض ت مني لل تلؿ! اتتطلوؿ عم م لتدنل المقدس التيعمدنلؾ فليل وتتطلوؿ عم

تل ؾ .أتوؾ ىو الذي ف ؿ تؾ ذلؾ .سلذىب ال الكنلس

واطمب طردكـ منيل.
اجلتيل تلؿ تمنتي الوبلح وعدـ ادكتراث بل الي
 اذىتي لل امي ،اذىتي وتمري سالمي دتلنل.ذىتت ادـ ال

المطتا سليط نلضت  .امل انل فقد اريت في ىلنز تكؿ بوتي

بل م
 وانت لـ د تقوؿ ال لي لل ىلنز؟! انظر انو لي أز تكؿ القلـ التي تؤمف تيل. ملذا لمكنني اف ابوؿ لل ملرلل .كؿ انسلف حر في رالو .فلنل اؤلد حرل التفكلر.فمكؿ انسلف الحؽ في طرح مل لحمو لو مف افكلر.
 لكف مل بلؿ ىنل للست افكلر .وانمل استيزاء تلفكلرنل .واستيزاء تللكنلس  .وانتالمت.
 انظري لل ملرلل ،ت مملف اني د دلني .ود اود اف اتديؿ في م ؿ ىذه المنلبالت.عمملي تلف الميـ في ىذا ال ار ال مـ وللس الدلف .دعونل مف كؿ ىذا وىلل نارب
كؤوس الوسكي .فلللوـ لوـ الماللح  .ود جدوا مف المنلبالت.
انيـ لتفقوف م اتي في افكلره .ولذا فلنيـ لمكنيـ التوافؽ وادنسجلـ م طتل تو .ت د
مدة نزؿ اتي ال القلع وبلؿ لتلؿ تميج مرة
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 تؿ ت مـ اننل سن قد الجزء اديلر مف ادجتملع نداي .تمغ اليلدـ اف لست د لذلؾ.ىذه المرة سلحضر يمس وعاروف ايالي ميملي.
ل ني اف ادجتملع سلن قد نداي الضلي  ...نديا ادحد .وذلؾ ل ني انو للس تلنيـ
مسلحي .وفي اجتملع اللوـ لـ لوجد تلنيـ اي ليودي .فم ظـ المسلحللف د ل مموف
في اللـ اآلحلد دنيـ لذىتوف ال الكنلس  ،امل الليود د ل مموف في اللـ الستوت.
وذلؾ ل ني انيـ جمل لي ممحدوف.
في ىذه الملم حزنت حزنلي ادلداي .ودعوت ل لس  ،ومرلـ ،وادـ تلرلزا .لجب اف
لسلعدونني انل وامي .واد فسلقضي ىؤدء عملنل.
يطرت ت ض ادفكلر تتللي .فنيضت مف سرلري تتطء وذىتت ال

المطتا...

فمك ت افكر في امر بلع ادجتملع .كلف لنتري عمي ادستملع ال مل سلدور في
اجتملع الرد .ولكف ملذا لجب عمي اف اف ؿ؟ ملذا لو ايترت امي وت لونت م يل في
ىذا ادمر ،كلف تلستطلعتي اف اديؿ القلع بتؿ تدال ادجتملع وايتتئ في مكلف
مل .وعم ال حلؿ فلنل اجلد الفرنسل  ،وادنجملزل  ،وت ض التركل  .وتذلؾ لمكنني اف
افيـ م ظـ حدل يـ.
فج ة سم ت وب ابداـ عم السمـ .ا رت تلليوؼ  ...كلف اتي بد وض ملكروفوف
تدايمي لكي لستم دفكلري .وك نو نيض مف سرلره ليذا يالالي .مف ل مـ ملذا
سلف ؿ تي؟ اوت وب ادبداـ كلف لقترب مف القلع  .كلف ىذا ال يل ميلفلي .فقد
كنت ايا والدي .ولكني فج ة وجدت اف ىذا الاوت كلف اوت ابداـ امي .كلنت
امي الضلي لـ تنـ ،ابترتت مني تتطء .وبللت ىلمس
 ملرلل ألـ تنلمي انت الضلي؟ ن ـ لل امي لـ استط النوـ. وانل الضلي لـ استط النوـ تستب عقوؽ ايلؾ .لجب عملنل اف نجد وسلم  .لجب افن مـ ملذا سلحدث في اجتملعيـ.
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 وانل الضلي افكر في نفس الايء لل امي .ىؿ لمكنؾ اف تيت لني دايؿ القلع نداي؟وتذلؾ استم ال كؿ مل لدور في اجتملعيـ ،ون مـ كؿ يططيـ .ىؿ ت مملف لل امي
اف الماتركلف في ىذا ادجتملع منيـ مف ىو مف مار ،وانجمت ار وحت مف امرلكل.
 ن ـ اف ال لي مل لحدث  ....فلتوؾ د ليترني عف مادر مرتتو منذ سنوات .اف فكرةبتؿ اتلؾ تراودني احللنلي .والملم كدت ابتمو تسالحو .ولكني يالت عقلب الطرد مف
الكنلس .
 -احذري لل امي اف تف مي ذلؾ.

امتت امي لمحظ ـ بللت
 لكف ىو " ...بللت ىذا وامتت" ىؿ كلنت ترلد اف تقوؿ ىو للس اتلؾ .ولكني لـاكف ارلد سملع ذلؾ فرلرت كالمي.
 ستقوللف اف ملرلل ذىتت م ملري ال السلنمل. -انيل فكرة ار  .اتفقنل ...

ديمت في ىذه الملم ال فرااي ونمت نوملي عملقلي ومرلحلي .ف م كؿ حلؿ س عمـ كؿ
ائ نداي.
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اليوم األحـــد
حددت م امي المكلف الذي س يتتئ فلو ،ويرجت مف التلت في السلع الحلدل
عارة .وودعت اتي وتلؿ .كلف اتي متفلىملي جداي .وكلف د لحظر عمي اي ايء.
كلف لنتري عمي اف اديؿ القلع مف اآلف است داداي لالجتملع الذي سل قد ت د
الظير .وا نلء جموسيـ في اللوف المنزؿ ،كنت بد تسممت ال بلع ادجتملع مف
التلب اليمفي.
كلف بمتي لدؽ لدرج كلد لنيم فليل مف مكلنو .سلعرؼ كؿ ايء ت د سلع او
سلعتلف.
ايل اير ابترتت المحظ التي انتظرىل .ايتت ت تحت المنا التي في مقدم القلع .
اآلف اوت وب ابداـ اتي فوبي تململي .كلف لجيز الملكروفوف تمسلعدة تلؿ.
 -تلؿ انظر لل تني ىؿ لاؿ اوت الملكروفوف ال

ذلؾ الركف مف القلع

توضوح؟
ذىب تلؿ ال الركف المقاود ،ونللتلي كلف لالر ال اتي.
 تلتل واحد ا نلف  ...لجرب الملكروفوف  ...ىؿ تسم ني توضوح لؿ تلؿ؟ انتيال مؿ .لل اا  ...تحؽ علس ومرلـ ،ملذا لو ىدأت نتضلت بمتي المتالحق  !...لو
سم وا اوتي ليمكت ،كلف تلؿ لالحؽ اتي تلدس م بل الي
 لملذا بمت لملرلل اف الحضور يمس وعاروف م انيـ مل ايص؟20

 لو تفوىت في اي مكلف تلف ال دد كتلر فلف ذلؾ لف لكوف لالدحنل .لجب عملنلال مؿ دا ملي تمنتي الميلرة والسرل  ...واد فمملذا ايرج الضلوؼ يمس اايلص
يمس اايلص مف التلب اليمفي؟!
 تلتل ،اف ملرلل نلضت جداي مف ىذه السرل  .وتيذا الاكؿ ستتوتر عالبتنل تيل .ملذالو حكلنل ليل ادمر ىي الضلي.
 انت محؽ ولكف ىنلؾ مس ل لـ تفطف الليل .ملرلل فتلة مت ات دلنللي .فلنلاستط ت اف انقذؾ مف تل لر امؾ ولكني لـ استط انقلذ ملرلل .فمو عممت ملرلل
تلدمر ستحكي ادمر دحد المت اتلف دلنللي .وتذلؾ سلتـ احتلط ميططلتنل .ااتر
بملالي .وفي لوـ مل سوؼ تترؾ ملرلل ىذا الت اب  ...وحلن ذ سنكمفيل تال اؾ تميم
مل واد فمل فل دة ت ملمي ليل؟ د تقمؽ فست مؿ ىي الضلي دجؿ ال للـ المدني
المتحضر.
اف سملعي ىذا الحوار كلف مفلداي جداي تللنست لي .لذلؾ كلف اتي ليفي عني ت ض
ادمور .ترا ملذا ليفي عني اتي الضلي؟ ىكذا امتؤلت القلع في الوبت المحدد
تململي  ...لمكنني رؤل القلع مف ىذه الفرج الارلرة التي تلف اديالب .عجت يل
ليذا الامت! ىنلؾ اايلص مف انجمترا ،فرنسل ،امرلكل ،الج از ر ،الملنلل ،مار،
وكورلل ،ولللم جب حت

مف الس ودل لوجد اايلص في القلع !! ومف سورلل،

وال راؽ وتركلل.
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ذكرت اسملء الدوؿ ومم موىل واحداي واحد .عجتلي لملذا اجتم ت الدوؿ المتحضرة
والمت ات في مكلف واحد؟
افتتح مم ؿ فرنسل ادجتملع .ـ نلدر المنا وىو لافقوف لو تاكؿ منتظـ جداي .لـ
استوعب كؿ مل بللو ،ولكف ت ض كمملتو نقات في رأسي.
"أليل ادادبلء! لقد بط نل اوطلي كتل اير تحرك النيض التي تدأت عندنل تللف ؿ سن
 .1789واذا استمر عممنل المنظـ ىذا فلف المجتم لت ال رتل والتركل سوؼ تاتح
مجتم لي واحداي  ....تللنست لنل نحف بضلنل تقرلتلي عم دور الكنلس تللنيض الحقلقل
التي تدأت مالحت

ورة سن  .1789وكلف لمكننل الضلي القضلء عم

الدلف

ادسالمي ،ولكف ادمر تللنست لمدلف ادسالمي ميتمؼ فممقضلء عملو د لكفي ىدـ
او تيملش دور المسجد ،ولكف لنتري عملنل لكي نقضي عملو اف نقضي عم كتلتو
المسم

تللقرف .وفي ىذا الياوص ىنلؾ تطورات ميم في كؿ مف الج از ر،

مار ،سورلل ،وتركلل.
ماطف كملؿ ر لس جميورل ذكي .وفي المستقتؿ القرلب جداي سلاؿ تتركلل ال
مستوا الدوؿ ادوروتل  .وفي نفس الياوص ىنلؾ تطور ممموس في تلكستلف.
م ظـ رؤسلء الدوؿ ،أو رؤسلء وز ار يل اادبلؤنل .وستروف ،في يالؿ عارلف او
ال لف علملي ستمر الحدود وسناتح جمل لي دول واحدة.
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اآلف تدأت أفيـ الموضوع ال لي فال لي .الحقلق اف مل لقولونو د لضر .مل عدا
عداؤىـ لمكنلس  ،فذلؾ لفسد ادمر.
ايل اير ا د اتي ال المنا وت د اف تنفس ت مؽ تدأ حدل و بل الي
 اليل ادادبلء اف مل ن ممو مف اجؿ ال للـ المتحضر عمؿ د لستيلف تو .فنحفنفتير تلنو بد ااتح مف تلف المت مملف واددارللف عدد متزالد ممف لمكنيـ القوؿ "انل
ممحد .وااج حرل الرأي" واظف اف ىذا ادمر موجود تاكؿ متزالد في تالدكـ.
الادلؽ الج از ري ،ملذا عف الج از ر تيذا الياوص؟ ىال ليات لنل الموبؼ في
عدة جمؿ.
كنت اسم

الج از ري الذي كلف لتحدث ادنجملزل تاوت مينوؽ كنت اسم و

تا وت  ،ولكف م ذلؾ كلف كالمو مفيوملي.
 "الموبؼ عندنل للس ميتمفلي .ت مموف اف الفرنسللف ل مموف تللتدرلج دنقلذ تمدنل.وا تنل وياوالي الاتلب منيـ م جب جداي تللفرنسللف .فلذا لـ لتحوؿ ىذا ادعجلب
ال ادام زاز فلف الج از ر ستاتح جزءاي مف ال قلف الفرنسل في وبت بالر جداي.
ولكف ىنلؾ يطر المت اتلف الدلنللف .فت ضيـ لقوؿ "ىؤدء الفرنسلوف للسوا
اادبلءنل ،لجب عملنل اف نفتح علوننل .ول مموف النلس اف نلر المسمملف لف لكونوا
اتداي انال اير لممسمملف" .ولكف تمقلف ىؤدء نلر مؤ ر تمل فلو الكفلل  .وعم ال حلؿ
فنحف بد نجحنل في تنفلر الاتلب مف ىؤدء اداولللف.
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وفي المستقتؿ لف لتق

في الج از ر مل لسم

تلل قلف ال رتل  ،مل دمنل بد استط نل

اسكلت اوت ىؤدء المتدلنلف".
امتؤلت القلع تللتافلؽ مرة ايرا .ذلؾ ال رتي .كلف لتل وطنو مل ااح مل لقولو
ىذا الكتلب المسم تللقرف .ت ف نلر المسمـ د لمكف اف لكوف نال اير لممسمـ.
ترا مف الذي كتب ىذا الكتلب؟ فمل اادؽ تحملمو لالمور .ىذه المرة س ؿ اتي
الماري الذي لحضر ادجتملع
 كلؼ الحلؿ عندكـ؟عندنل د لستطل احد القوؿ "أنل د دلني" .ولكف النلس ت لدوف جداي عف حقلق الدلف،
واف لـ لذكروا ذلؾ ولكنيـ ت لدوف عف روح الدلـ.
جلء الدور عم تركلل.
"د لوجد عندنل ضرط انجملزي "تلردوف" اباد مسلعدة انجملزل ولكف ا تنل م جب
تللررب تاكؿ مدىش .انظروا ال

ىذه الاحلف فتللت اتو علرللت لاتركف في

المسلتق  .تفضموا ىذه جرلدة ممملت بلمت توض

اورة دمرأة مكاوف ال نؽ

والذراعلف تلف أحرؼ القرف أللس ىذا ال لي متا اير .لقد اادر ر لسنل اطلتورؾ أم يار
حلزملي لقوؿ فلو "اسحقوا الارل

ألنمل تجدونيل" والنلس لظنوف أف الارل

والدلف ايء ير ،ولتذلوف بالرا جيدىـ لمقضلء عم الارل .
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ايء

إف اطلتورؾ رجؿ ذكي .كتلتنل الضلي عارلوف ،ولتذلوف بالرا جيدىـ لتررلب
تركلل.
امتؤلت القلع تللتافلؽ .لقد افقوا لمكتلب ادتراؾ الذلف ل مموف كؿ مل في وس يـ
لتررلب تركلل .تدأ أتي حدل و مرة ايرا بل الي
 حقلق أننل نجحنل في تحقلؽ اعملؿ كتلرة في تركلل ،ولكف عملنل ميم ايرا.لنتري اف لمنح ماطف

كملؿ جوا ز كتلرة مف ادنجملز ،فيذه مالرك وجدانل

لجب عم ادنجملز القللـ تيل.
ودتد اف لاؿ الا ب ال درج الرمللف .وىذا كمو موجود دايؿ ترامجنل .أود اف اب ار
عملكـ تقرلرنل اللومي .وسن مؿ في سللؽ ىذا التقرلر ليدـ كؿ اددللف ،وياوالي
الدلف ادسالمي فتدوف ىدـ اددللف لف نحقؽ ال لي مف النجلح.
استمرت ادحلدلث لسلعلت .ن ـ لقد فيمت اآلف  ...انيـ ل مموف لمقضلء عم
اددللف  ...وتللطت القضلء عم الدلف ادسالمي كلألدللف اديرا  ....ولكف ترا
ملذا لرلدوف مف دلننل؟ ومل ىو الضرر الذي تستتو الكنلس ليـ أو لرلرىـ ،للليـ مف
جلحدلف وحك ليـ أتي كلؼ أف ادنجملز ،والفرنسللف ،وادتراؾ ،وال رب ونلرىـ مف
ادجنلس بد عمموا عم مدار برف كلمؿ مف انالرىـ ال ارللف لتيل

الحكلـ ليذا

الررض .كميـ كلنوا لستم وف ألتي تلحتراـ وتقدلر .فيمت اآلف أف أتي رجؿ ميـ.

26

ل ميـ أحد كتلر أو مسلعدي الػ ( C.I.Aالميلترات المركزل ادمرلكل ) ولستمر أتي
في حدل و بل الي
 لمزـ عملنل ادىتملـ تللاتلب ياوالي األذكللء منيـ .ف ندمل تممحوا الذكلء فيطفؿ اىتموا تو فو اير .إف كلف فقل اير أعطوه منح  .واف كلف ننللي فمنمنحو مكلف ة تفوؽ.
ولكف د تنسوا أنو لكي نستطل ادستحواذ عم الطالب المجتيدلف والمتفوبلف دتد
واف نستحوذ عم

مدارسيـ وعم

ادارات ىذه المدارس .لذا فلفضؿ الوسل ؿ ىي

ت سلس جم للت مت ددة .ومنح كؿ اداري مف اددارللف جل زة .فمنح اليدالل ىو
ادسموب ادم ؿ لمسلطرة عم

ض لؼ الايال  ،فلذا نظمتـ احتفلدي وافقتـ ليـ

فإف ىذا الايص سلاتح مف اىـ المؤلدلف لنل في تمده .وسليتـ جداي تجذب اىتملـ
الجم ل التي منحتو الجل زة .وىكذا لمكف اف لتقدـ ال مؿ تتوجلو ىذا الايص .وت د
منح ىذه الجوا ز سلمكننل ادستحواذ عم المدرس وطالتيل وادارلليل .امل عف فكرىـ
وعقوليـ فتللطت سل ممونيل كلفمل نرلد نحف ،وميمتكـ انتـ ىي زللدة الجوا ز.
أوه ،لللؾ مف ذكي لل أتي .منح الجوا ز ه  ...ن ـ لقد زادت ادحتفلدت التي تمنح
فليل الجوا ز تللملنلل في السنوات األيلرة.
 موضوع ير في نلل ادىمل  ..ادادبلء ادوروتلوف ،عملكـ تدعوة المس وللففي تالدكـ تاكؿ مستمر .وعملكـ تحدلد مف لنتري اف توجو الليـ الدعوة .ل مو لكوف
استلذ جلم ي ،كلتب ،طتلب ،أللي كلف  ...لو كلف متقلرتليمنل فكرللي نج ؿ أللي مف
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ملزاتو ذرل

دف توجو اللو الدعوة لزللرة اوروتل .وىنل سلرا الحضلرة ـ ل ود

ولحكي مل رأا في المدرس أو المستاف التي ل مؿ تيل....
ـ نقوـ تتحذلرىـ مف اددللف تقدر ادمكلف .ونج ميـ لادبوف أنو د حلج لالدللف
في القرف ال ارلف .فمو اننل دعونل عارلف ايالي مف كؿ تمد ،فلف ىذا لكفي كتدال .
ـ نمنح كالي مف المدعولف جل زة تفوؽ.
وىكذا لنتيي كؿ ايء .أو نمنح ت ضيـ الدكتوراه الفيرل أو ملدالل وتذلؾ لكوف كؿ
ايء عم مل لراـ ،ولكوف القط بد وب في المالدة.
للليل مف يط جينمل ! لل إليي! ترا مل ىذا الامت! استطل رؤل المق د اديلر
الذي لق لملف المكلف الذي ايتتئ فلو .كميـ لنظروف ال ذاؾ المكلف .اوت اتي
مف جدلد.
 انتـ ملذا ف متـ تيذا الياواي ،ىال اعطلتمونل عدة نملذج؟ تللطت  ...ال ورات د تحدث تللكتلت والكالـ فقط .لنتري عملنل اف نستيرج نملذجمف دايؿ الا وب .ف م

ستلؿ الم لؿ ،اعطلتـ جل زة الاجلع عف طرلؽ جم ل

ادعالـ لمراىت التي كافت عف ادرىل دحد الاحفللف ال لـ الملضي .واالدت تيل
الاحؼ واسمتيل الراىت الاجلع  .تذلؾ تكونوا بد اج تـ دؼ الفتللت ،ونحف
نسلر عم نفس الدرب واعطلنل الفنلن التي م مت في فلمـ حقوؽ المرأة جل زة دنيل
ت رت تململي .تللطت لـ نمنحيل جل زة فقط مف جم ل الفنلنلنوانمل تلدضلف ال ذلؾ
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اطمقنل عمليل ا لرات كػ"اجلع " "ترافو""،د تيا مف ت رل جسدىل" .تيذه الواب
اج نل دؼ المم الت عم اف لت رلف ولكافف عف اجسلدىف ،طم لي في م ؿ ىذه
الجوا ز  .كمل بمنل تتكرلـ كلتب با "الحب م التلتل" ووجدنل وسلم لكي د لرضب
القسلوس  ،بمنل "اف القسلوس المتحضرلف استقتموا با "الحب م التلتل" تمنتي
المدنل والتفيـ.
 وىكذا فلف ىذه ال تلرة كلنت كلفل دسكلت القسلوس  ،فلي بس لمكنو الم لرض ؟!تللطت د احد .دنو لو اراد الم لرض سليا مف اطالؽ لقب مت اب عملو ...
ولمكف اتتلع نفس ادسموب السلكولوجي م رجلؿ الدلف ادسالمي .أودي وبتؿ كؿ
ايء فلننل اذا رسينل مفيوملف في تمد مل فإننل سنرا عالملت النار تلدل  .ىذاف
المفيوملف ىمل
رجؿ الدلف المستنلر ،ورجؿ الدلف المت اب .فإف كؿ رجلؿ الدلف سل مموف تال اؾ
عم اف لظيروا تاكؿ واحد .وسلتذلوف بالرا جيدىـ في ىذا المضملر .ولمكف
زللدة ادم م في كؿ ملداف مف المللدلف .ومف اك ر النملذج بوة تال اؾ ىو نموذج
ادالرة تلدـ التي تمد اتن يل مجيوؿ ادب .ف ندمل تج موف الا وب تتقتؿ م ؿ ىذا
ادمر فسل د ذلؾ نا اير كتل اير لنل جمل لي  ....الاربي والررتي  ....سترتف الحدود،
وسنكوف جمل يل وحدة واحدة .لذا لمزـ عملنل اف نقوي ال ورات ،ون ود الا وب عم مل
نرلد ال لي فال لي.
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مميص ادمر اليل ادادبلء ....انو لنتري اف لتـ القضلء عم جمل اددللنـ التي
عم

وجو ادرض  ...وسلكوف مفيوـ الاداب واديوة الموجود في الررب ىو

المتحكـ عم وجو ادرض.
الملدة اليلمس ىي الضلي في نلل ادىمل
لف ن طي دوؿ ال للـ ال للث الفرا دبلم انلعلت قلم وسنج ميـ ل تمدوف في
انلعلتيـ عم التجمل فقط .انظروا أمرلكل بد استولت تململي عم المان الذي تـ
التيطلط لت سلسو للقوـ تانلع الطل رات في تركلل ،ومل بلمت تو امرلكل د لت لرض
م ماللحنل.
لجب عم الا ب اف لؤمف تمل لمي "اف دولتنل متيمف  .وستب تيمفنل الدلف .ونحف
د نستطل ابلم انلعلت قلم كللطل رات والسللرات اتداي" .لجب عمليـ اف لؤمنوا
تذلؾ ولرددوه .كمل لجب عمليـ اف ل مموا دنتلج المواد ادستيالكل  .لم موملتكـ
فللم لت مف منتجي القطف ل مموف لسنوات وم ذلؾ د لمكنيـ اراء اد طل رة
واحدة .دتد مف استنزاؼ طلبلت الا ب .وتذلؾ ستزداد الدوؿ المتقدم تقدملي،
وسلزداد ادعجلب تدوؿ الررب وال ارل والتقدمل  .أمل نحف فلجب وتدوف اي ت يلر
اف نماؽ ستب ت يرىـ تلدسالـ .وىكذا لكوف كؿ ايء ااتح عم مل لراـ.
اف مجيوداتنل التي نتذليل لت رل النسلء اعطت نتل ج جلدة ود تنسوا اف المرأة التي
نجحتـ في ج ميل تكاؼ راسيل تلسـ المدنل والحضلرة ستج مونيل في لوـ مل تيم
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مالتسيل الدايمي ،الضلي ....كؿ ايء منوط تمجيوداتنل .ارجو اد لستررب الضلوؼ
الكراـ ف م كؿ حلؿ تالدنل ىي تالدكـ وتالدكـ ىي تالدنل ....
"كمملت م ؿ تمؾ د تنتيي .تدأت اا ر تضلؽ ادلد مف م ؿ ىذا الكالـ .اف يطط
اتي د تنتيي".
لقد اعد اتي وتـ ت ىلمو تململي مف بتؿ الذلف لستيدمونو.اوبفوا ادجتملع لفترة استراح
ولتنلوؿ الط لـ والاراب امل انل فم دتي كلنت تارخ مف ادة الجوع.
أوه ،ايل اير انتي ادجتملع.
ىذا ادجتملع سلن قد في انجمت ار ال لـ المقتؿ ،ـ في الج از ر ،وت د عار سنوات في
تركلل  ...وسللتي لوـ لف لكوف ان قلده س اير وسل منوف راءىـ عم المؤل.
حت

اآلف ملزلت موجودة تحت المنا  .القلع يللل تململي لكني د أجرؤ عم

اليروج...
ه لقد جلءت أمي أيل اير.
 ملرلل ايرجي  ...لقد ا د اتوؾ ال الطلتؽ ال موي  ...انو مرىؽ جداي ولارببيوتو.
يرجنل تسرع مف القلع  .وذىتنل ال الاللوف .كلف ىلنز وتلؿ بد يرجل لمترولح.
سللتني امي وىي مضطرت ولتاتب منيل ال رؽ.
 -ملرلل ملذا حدث؟ احؾ لي.
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 اودي كؿ ت ض الط لـ ...فال لمكف اف تتاوري مدا جوعي.تمددت عم

ادرلك وا نلء انتظلري لمط لـ والذي ستحضره امي كنت استرج مل

سم تو والياو في ذىني.
سلتـ القضلء عم الدلف ،وستمنح جوا ز تاكؿ مك ؼ ،وسلتـ ادالدة تمف لظيرف
علرللت .كمل سلتـ استقطلب رجلؿ الدلف  ...راسي ستنفجر .امل امي فلنيل د
تتركني وتالحقني تلدس م ا نلء تنلولي لمط لـ  ،وتقوؿ
 ىلل احؾ لي مل ىي اسرار اتلؾ؟ د تس لي لل امله إف اتي جلسوس تم ن الكمم  .ولكني لـ استط م رف لاللحمف ل مؿ اتي .الايء الوحلد الذي استط ت اف افيمو اف ىنلؾ بوا ترلد اف تحكـ
ال للـ وىذه القوا ىي التي توجو والدي .انو مف ااد اعداء الدلف  ....انو لقوؿ "اذا
تـ القضلء عم الدلف في اوروتل فلف ال للـ ادسالمي سلتت نل في ذلؾ".
مللي انل وادسالـ؛ ىؿ سلفكر فلو ىو اآلير .انل حزنت جداي دجؿ دلننل ،االتني
الرـ لل امي .لو لـ لكف عندي درس نداي لذىتت ال القس دتوب مف ذنوتي.
مل ىذه الميزل لل امي تحؽ علس ومرلـ .ف ندمل ااتح انل الضلي ممحدة سلكمفني
اتي تميم  .فيؿ ابتؿ الميم التي سلكمفني تيل؟
 -مرح لل اتنتي ،بدستؾ الراىت تلرلزا.
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انظري لل امي ،ملذا يطر تتللي فج ة .ىؿ انت م ي في اف نيدع اتي ون مؿ
لاللح الكنلس ؟ ابوؿ دتي "انل الضلي ااتحت ممحدة ،وسلعمؿ مف اجؿ عللـ
عاري" وابن و تيذا الكالـ .وتطتل

الحلؿ ،فيـ لف لكافوا لنل اسرارىـ دف

واحدة،

ولكنيـ اودي سل طوف لنل يططيـ السطحل .
 انت روحي وحتلتتي لل ملرلل !!! انني فيورة تؾ .ستالرلف متارة عظلم .وستكلف ؾ الكنلس  .ىؿ انت وا ق مف نجلحؾ فلميم الجلسوسل ىذه؟
 تللطت لل امي ،د تقمقي اتداي .وسترلف اني سلبن اتي.بررنل اف ايتر اتي تلني اتت دت عف الدلف ،وتذلؾ سلكسب بمتو لاللحي.
ت د مرور استوع .انتي انارلؿ اتي الذي استمر ل دة ايور.
امل نحف فقد تحد نل في الموضوع م القس في الكنلس  ...وس د القس لذلؾ جداي.
وأنل الضلي كنت اذىب ال الكمل كؿ لوـ  ...وكنت اتجوؿ م ىلنز  ...وبلتمنل اتي
في الحدلق .
 اىال ملرلل. اىال لل اتي. وفج ة وتدوف مقدملت انتقؿ اتي ال موضوع يرات مملف لل ملرلل انؾ مدلن لاللحلد ،تلستطلعتؾ اليروج والتنزه م ىلنز  ...اباد
انؾ مدلن لوجي النظر القل م تللنظلـ ال اري...
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 اتي مف الف ج ت تيذه الموضوع فج ة؟ ت للي نجمس في ىذا المنتزه بملالي ونتكمـ .دعؾ مف ار ؾ المت ات ىذهواسم لني.
جمسنل في المنتزه القرلب مف الكنلس في "كولف".
 انظري لل تنلتي  ...سلحكي لؾ كلؼ انو د حرل في اطلر الدلف ،اف مل لدعتلدنجلؿ ال اري في المسلحل والذي وجد منذ ال بروف د لقتؿ ال الب ال لطفل
والرزؿ تلف الب وفتلة وتلدضلف ال ذلؾ فيو د لرا اف تجولو م يل امر طتل ي؛
تؿ انو كلف الضلي لاتمؿ عم عقلب ميلؼ لمف لف ؿ ذلؾ .حت انو د لحؽ لممرأة
في ال قلدة الكل وللكل اف تطمؽ مف زوجيل ،واف عذتت ،ودبت منو ات

انوؼ

اآلدـ ،كمل د لحؽ ليل اف تتزوج تآير .فللدلف لاتمؿ عم انواع مف الضرط ،فمو
انؾ عرفتي مفيوـ الدلف المسلحي عف الارؼ فتللت كلد سترلنو مت اب جداي .امل
وجي النظر الالدلنل  ،اباد وجي النظر ال ارل  ،فقد ىدمت كؿ ىذه اليزعتالت
التي لاتمؿ عمليل الدلف.
فلذا كنت س لدة تللمرلزل م ىلنز .وانل د اعترض عم ذلؾ ود انضب منو ،فلنؾ
تللت كلد مدلن تيذه الس لدة ال وجي النظر الالدلنل  ،اي وجي النظر الممحدة ،او
لنقؿ ال ارل الحدل  ،والتقدمل  .وسنحقؽ ذلؾ في جمل انحلء ال للـ.
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حت اف الفتللت الال ي لرتدلف اليملر في ال للـ ادسالمي الترتري سلاتحوف م مؾ
تململي .وسنواميـ ال درج ليزأوف م يل مف الدلف الذي د لسمح تللمداعت والرزؿ
الجنسي .سواء كلف ىذا الدلف ىو ادسالـ او نلره.
يطر تتللي اف ال ب دو اير ملك اير فقط ت كالـ اتي في الحلؿ.
 اتي ال زلز ،اف كؿ لوـ لمر لا رني تلنؾ عم حؽ .عم ال حلؿ احس اننيالضلي سلاتح ممحدة ،وسلنجح في الفوز تقمتؾ .وكذلؾ ااترؾ في ىذه ادجتملعلت
التي ت قدونيل .تاراح انل انلر مف تلؿ.
اد تالحظ اف ىلنز ابرب اللؾ مني.
 مرح لل اتنتي الذكل  ...كنت اؤمف تلنؾ سترلف الحقلق لوملي مل.ىكذا اكوف بد وض ت حجر ادسلس لي في بمب اتي .وفي المسلء ذىتت ال
المنزؿ وحكلت ذلؾ دمي تس لدة.
 نحقؽ نجلحلي لل امي ،نتقدـ .اتي ادؽ مل بمتو لو .د لوجد ايء لف اف مو مفاجؿ المسلحل  .سوؼ استمت تيداع اتي دوف اف تطرؼ لي علف.
 ميمل افتير تؾ لل تنلتي فيذا بملؿ عملؾ .بدستؾ الراىت تلرلزا.وسل رؼ اتوؾ كؿ ايء عندمل لديؿ جينـ ولذوؽ عذاتيل.
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كلنت ادللـ تمر وانل متفق م امي عم
ااتح عم

كؿ ايء و"تلؿ" س لد جداي تحللتو .فقد

بنلع تلم تلف ايتو الكترا تزداد الحلداي تمرور الوبت كلف لقوؿ لي

دا ملي "مرحتلي تؾ في دنلل الحرل لل ملرلل".
وفي احد ادللـ حضر ىلنز في نلر مل لده .كلف مضطرتلي ،وفج ة نلداني ال تلب
المنزؿ وبلؿ
 ملرلل لنتري عمي اف اذىب ال امرتكل ،وانل حزلف لذلؾ جداي. امرلكل! مف الف لنل تموضوع امرلكل ىذا اآلف؟ د تحزني لسفري ،واستمت ي توبتؾ م اي الب ال اف اعود.لمكنؾ اف تيونلني تجسدؾ ولكف لو ينتني تقمتؾ فمف اسلمحؾ .وانضب منؾ جداي.
 ملذا ل ني ىذا ،اتسمح لي اف اعمؿ عالب م الب ير في نللتؾ. ىل ىل ىل !!! ولـ د لل ملرلل؟ وانل الضلي سلت رؼ عم فتلة تللطت . ملذا ت ني ،فتلة نلري؟ د تحزني لل عزلزتي ل ميل د تكوف فتلة ،لحتمؿ اف تكوف عالب م الب م مي.فللمتدلنوف في امرلكل ك لروف ،وكذلؾ الاواذ.
 -ىلنز ،انؾ تا رني تللر للف .انرب عف وجيي ود ترلني وجيؾ مرة ايرا.
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 اراؾ ترلدلف اظيلر نفسؾ في اورة تم لؿ الارؼ .فملذا لو ابمت عالب م احدىؤدء ادتراؾ؟! اف ىذا التركي الذي ل مؿ في متجرنل لتقرب مني دا ملي دجمؾ .لو
اردت لمكنؾ اف تقضي وبتؾ م ىذا الولد لحلف عودتي.
ىكذا كنت ارا اورة مجسم بتلح ومرة لاللحلد .اف ىذا اليلنز لو كلف متدلنلي اللي
كلف دلنو لمل واؿ ال ىذه الدرج  ...اريت تلعم اوتي.
 انرب!  ...انرب عف وجيي اليل الينزلر انني افضؿ اف ارا تلنلي يلر مف افاراؾ.
ت د ذىلب ىلنز ،يرجت ال

الحدلق الموجودة أملـ الفلمال .كنت بد ا رت

تللادم  ،ونضتت جداي مف نفسي.
ادلحلد  ...ادلحلد ىو الذي ف ؿ كؿ ىذا تيلنز  ...مم وف ذلؾ ادلحلد.
ت د اف تكلت لمدة عدت ال
احب .انو لراني كقط

حللتي الطتل ل  .ال ني ذلؾ انني لف اكوف م مف

اد لث .عملؾ الم ن لل ىلنز .مرت عم ىذه الملم وانل في

نلل الت ب وادرىلؽ .وفي اللوـ التللي لـ اتنلوؿ فطوري كي د اتلير عم مل لد
الكمل  ...سلتنلوؿ ت ض الط لـ في مقاؼ الكمل .
كلف الجو تلرداي جداي .ادرت محرؾ سللرتي تا وت ويرجت ال

الطرلؽ .وكنت

افكر طوؿ الوبت فلمل بللو عتد الوىلب ومل بللو اتي.
اليمل ىو الحقلق  .اف مل وامنل اللو اآلف تـ تنيب واسترالؿ المسمملف؟
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ىؿ فج ة اكتسب الدلف المسلحي اتتلعلي وارتف ا نو؟!
أووؼ ،الموت ليؤدء المسمملف!!! الـ نيرج مف بتؿ لمقضلء عمليـ نيل للي .اردنل
القضلء عمليـ الث مرات ولكف ذلؾ لـ لحدث .ولـ تحدث الحروب الاملتل األ ر
المطموب.
م انني افكر تيذا الاكؿ اد انو لوجد ايء تدايمي لا رني ت دـ ادرتللح .لملذا
ن مؿ عم استرالليـ ،وىـ د لحلولوف ذلؾ؟
وامت ال المحط التي كنت بد رألت عتد الوىلب عندىل .وعند واولي كنت في
حلل مف التفكلر المتنلبض.
ىذه المرة كلف عتد الوىلب لنتظر الحلفم تاحت الب ير  ....ابترتت منيمل
وبمت
 تفضال  ...تفضال اوامكمل حلث ا تمل.بلؿ عتد الوىلب وك نو لتدلؿ
 اك اير لل ملرلل  ...ستاؿ الحلفم ت د بملؿ. ت لؿ ،ت لؿ لف كمؾ ...ولل ت ادلقؾ الضلي.ايذت الالتلف ال السللرة عنوة .الق الالب اآلير عمي السالـ ـ بلؿ
 ه!! أأنت ملرلل  ...مرحتلي تؾ! فج ة استدرت لميمؼ ولمل رألت وجو المتحدثعرفتو ...
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 أوه! أو أنت ،ملذا كلف اسمؾ؟ محمد أللس كذلؾ؟ اظنؾ تركي ولكف لرتؾادنجملزل جلدة جداي.
 اف ذاكرتؾ بول جداي  ...لكنؾ لـ تتح ي عنل مرة ايرا...ت جتت جداي دىتملـ محمد تي ،وانتظلره اف اتحث عنو ،ودحظت اف ىنلؾ احسلسلي
تدايمي د استطل السلطرة عملو لقرتني مف محمد.
نلر عتد الوىلب الموضوع وس لني ألف تسكنلف لل ملرلل؟
 اسكف في تورز  ...انتـ تسكنوف في طرؼ المدلن ونحف في طرفيل اآلير .ولكننلندرس في جلم

واحدة.

طمب محمد مني مل لداي كي نتقلتؿ .فلعطلتو .والتقلنل في عطم نيلل ادستوع.
وا نلء المقلء الرحني تلعجلتو الادلد تي ،ولكنو اضلؼ بل الي
 انت فتلة كل وللكل .وانل دلمكنني اف اتزوج كل وللكل متدلن .ود ارلد التالعب ت واطفؾ .افضؿ ايء اد نمتقي مرة ايرا حت

اف لقلءنل ىذا

كلف يط مف التدال .
 ارجو اف نظؿ اادبلء لل محمد .اـ انؾ مت اب ك تد الوىلب. -عتد الوىلب ادلؽ جلد اد انو د ل رفني عم

حقلقتي .او تاكؿ اوضح ،لـ

تسنح الفرا لمحوار تلننل.
 -احؾ لي عف نفسؾ بملالي لل محمد ،عف وطنؾ ،اسرتؾ ،ىواللتؾ ،احالمؾ و ار ؾ.
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 -وطني لتن

مف جدلد .سلاتح وطنلي ميتمفلي تململي .في المستقتؿ كؿ ايء

سليتمؼ تململي ،احتراـ حقوؽ ادنسلف ،ال دال  ،المسلواة ،ادلتزاـ .وانل اعمؿ كي
ااتح حج اير في تنلء تمدي الجدلدة .ولو انؾ ج ت ورألت تركلل ستت جتلف ،وستقوللف
ىذا يللؿ وحمـ .عندمل كلف محمد لحكي لي عف تمده تمنلت لو اراىل .كلف لحكي
عف نظلـ وعللـ ميتمؼ تململي .ولكف عقمي وفكري كلف م محمد .ىؿ لو حتلت اـ
اؿ؟
كنل نيرج كؿ لوـ م لي لمتنزه .ت ودت عملو تململي .كنت د استطل الاتر عم عدـ
رؤلتو .لكني لـ استط فيـ تفكلره تململي ...وكلف ذلؾ لحزنني جداي .اعمـ اف محمداي
كلف م جتلي تي .ولكف كلنت ىنلؾ ماكم تلننل وىي الدلف.
امل اف لاتح ىو كل وللكللي وامل اف ااتح انل مسمم  .لـ اعد احتمؿ والرحت امي
تلدمر .وادمت امي.
 ملذا تقوللف اترلدلف اف تكوني مسمم . ملذا تقوللف لل امي؟! انل اكوف مسمم ؟ سلج مو لتحوؿ ال المسلحل ولكف كلؼاف ؿ ذلؾ د ادري.
د تترددي لل اتنتي .فلنل د ادري س لدة اك ر مف ج ؿ احد المسمملف مسلحللي .ىؿ
توجد س لدة اك ر مف ذلؾ عم

وجو ادرض؟ فنحف نستطل ال مؿ م الليود

والتوذللف ونتيذ ب ار اير ماتركلي.
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امل المسمموف فيـ كللينلزلر!! انني اام ز منيـ ىلل لل اتنتي لنرا .اديمي محمداي
المسلحل  .فللنار لنل.
 د تقمقي لل امي .سلج مو مسلحللي تللتلكلد ،وتؿ سن قد براننل في الكنلس .كلنت كؿ احالمي عف محمد تدور حوؿ الزواج .مرت ال

ايور .د تمر لحظ

واحدة في حللتي تدوف محمد .كلف لقوؿ لي
 سلس دؾ لل ملرلل .سآيذؾ م ي ال تمدي ،ال عللـ احالمي وسلرلؾ اننل نؤسسدنلل جدلدة تململي.
كلف ىذا ل تتر طمتلي لمزواج مني .كنت مقتن

تململي ت ف محمداي د لستطل ال لش

تدوني؛ كلف لحتني ،تؿ ل اقني .كلف لقوؿ لي اذا لـ اتزوجؾ فمف استطل ال لش
وافضؿ الموت عم ذلؾ .لكف توجد تلننل موان  ،ىذه الموان د ترلد لنل المقلء".
ىلأنذا م و اللوـ الضلي نتجوؿ .حت انني لـ اذىب ال الكنلس  .لل اليي لللي مف
فتلة علال  .تدأت في تقدلـ التنلزدت مف اوؿ لوـ .د لنتري اف اعطي لمحمد م ؿ
ىذه التنلزدت .فج ة س لت عف السلع وبمت لمحمد في اضطراب
 لجب عمي اف اذىب ال الكنلس دلحؽ القداس  ...ىؿ ت ت انت الضلي؟ انتظرنيفي السللرة.
 تللطت انتظرؾ لل ملرلتي .لكفي اف ترلدي انت ذلؾ .لو ا ت اديؿ م ؾ الكنلسواالىد القداس لف مت.
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كنت سلطلر مف الفرح  .ارلد اف اارخ مف ادة الس لدة ،ولكني تمللكت نفسي.
لجب عمي اف اكوف ىلد  .كلف لنتري عمي اف اظير وك ني د اىتـ تمس ل حضوره
ال الكنلس ىذه.
 تللطت اكوف س لدة تذلؾ .سلحدث ترللر ميـ تدايمؾ .ذىتنل م لي ال الكنلس .كنت د استم ال الترانلـ  ...كلف عقمي وفكري م محمد .كلف محمد لستحوذ عم
كؿ دنللي .كنت د استطل التفكلر في ايص سواه .كنت اتارؼ كللمسمملف في
ك لر مف ادمور م اني مسلحل ولمل عدت ال التلت حكلت دمي كؿ مل حدث،
ففرحت امي جداي وبللت
 دوؿ مرة اراؾ تحتلف تحؽ  ..مؿ اف تامي ال مل تتمنلف. ىؿ احتتت انت الضلي لل امي؟ انل ،ن ـ احتتت ،ولكنو فضؿ عمي فتلة ايرا .ت مملف اننل كنل نستطل اف نحبكلفمل نالء ،دننل نرلر الرجلؿ تاكؿ مستمر .وكذلؾ لف ؿ الرجلؿ  ...ولكف اآلف
ترلر الزمف .أودي لتدأ تللرزؿ ـ الم لارة الجنسل ـ الحب.
 ولكني د استطل اف احب ت د ذلؾ لل امي. -لكنؾ ت ذتلف نفسؾ لل اتنتي ،فيو د لستحؽ ذلؾ .المسمموف د لستحقوف ذلؾ.
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 لكنيـ د لسمحوف لمف لحتونيل تلبلم عالب م ايص ير ،انظري ملذا ف ؿىلنز .بلؿ لي "اتح ي عف ايص تقضلف م و وبتلي س لداي" ولكف المسمـ د لمكف اف
لف ؿ نفس الايء.
 اف المسمملف الذلف تتحد لف عنيـ لل اتنتي د لوجدوف اد في ىذا الكتلب المسمتللقرف .امل الدوؿ ادسالمل فممل تللرجلؿ الذلف لتركوف نسلءىـ في احضلف رجلؿ
يرلف للراباونيـ.
 لكننل نحف الذلف عممنلىـ ىذا الربص واوامنله الليـ.ىذا د ليـ .الميـ اف لترمرؿ في ادورىـ مل اوامنله الليـ .انظري كلؼ اننل ج منل
ىؤدء الينلزلر لقمدوننل .ولكف الايء الوحلد الذي لحزنني ىو اف دلننل ااتح في
حلل مزرل للتنل اعطلنلىـ كؿ حضلرتنل وتق

دلننل دوف اف لفسد .ن ـ نحف

افسدنلىـ ولكننل فسدنل نحف الضلي .فملحفظنل علس  .فمل اسوأ الطرلؽ الذي نسلر
فلو.
 امي دعلنل مف الملضي وبولي لي كلؼ لمكنني التل لر عممسلحللي.
 لجب عملؾ في ىذا الياوص اف تست لني تللقس. -سممت لل امله .احسنت التفكلر.
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محمد كي اج مو

في ىذه الملم لـ اذؽ ط ـ النوـ وتح ت عف الوسل ؿ التي لمكنني تيل اف اج ؿ
محمداي مسلحللي .كلف محمد في تفكلري وعقمي للالي ونيل اير .كنت اتيلؿ حللتي تددوف
محمد.
مرت ايور  ...كممل جلء محمد ال تلتنل كنت اط مو لحـ الينزلر وادعي انو لحـ
التقر .كنت اا ر تللس لدة وانل اف ؿ ذلؾ دنني كنت اا ر كلنو مف دللنتي.
كلنت ت ض التنلزدت التي لقدميل محمد مف اسالمو تفرحني ،كنت اراه لنتيؾ ت ض
اوامر ادسالـ .كلف ىذا لاج ني وت د يمس عار لوملي ذىب محمد ال

تركلل.

كنت س لدة جداي دنو سلذكرني دمو .كلف سلرسؿ الي تلستمرار للطم ف عمي .ـ
لدعوني لتمده التي لحمـ تيل في يلللو .حكلت الموضوع لوالدي .انتاؼ الملؿ وانل
ملزلت احكي.
 ه أل ني أف محمداي بد سلفر .د تحزني لل تنلتي ،ستجدلف اك ر مف محمد. لكف  ...أتي ،انل د ارلد احداي نلره .ارلد اف اج مو  ...ولكني تذكرت فج ة وبتؿاف اكمؿ كالمي .اني ال ب عم والدي دور الالدلنل  .فرلرت حدل ي وبمت.
 ارلد اف اج مو دلمقراطللي عمملنللي  ....لؤمف تللطت ت ي دلف. انل س لد تيروجؾ م احد ادتراؾ .فلنل بررت اف اج مؾ مم م لنل في تركلل.سنرسمؾ ال ىنلؾ تددي مف احد موظفلنل ،لت ممي عم تقول موبؼ ال وار في تركلل.
 ال ني ىذا انني س بلـ في تركلل؟ للس تاكؿ مستمر تللطت  ،ست ايور ىنلؾ وست ايور ىنل .فلنل كنت ايططدرسللؾ ال تركلل كاحفل  ،انت جملم وجذات  ،واذا تمكنت مف استملل ماطف
كملؿ فسلكوف كؿ ايء بد انتي .
 -ولكني د استطل اف ايوف محمداي لل اتي د لمكنني اف اف ؿ ذلؾ.
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 دتد واف تضحي تلحدىـ مف اجؿ دعواؾ وم تقداتؾ ،عم فكرة لل ملرلل ،مل ايتلرعالبتؾ تللكنلس .
 اا ر تللترودة تجله الكنلس  .تلني وتلنؾ لل اتي انل اذىب ال الكنلس فقط لكيد تحزف امي ،ولكني ارا اف كؿ ا ل رىل نوع مف اليراء.
 -مرح

لل اتنتي ...ف لدنسلف ال لبؿ د لحتلج ال

الدلف في ايء .ـ انؾ د

تحتلجلف ليذا ادلو .فمـ تتحمملف كؿ ىذه الا وتلت دجمو.
ا رت تترودة ادلدة وتجمدت في مكلني ملذا ل ني بولو "انؾ نلر محتلج ال اا"
ال ني ىذا اف اليواء الذي اتنفسو ،الملء الذي اارتو ،ادرض التي اطؤىل ،الامس،
وكؿ مل كمو مف ط لـ ،اللس كؿ ىذا مف اا ويمؽ اا .ملذا لحدث لو من اا
ادكسجلف الذي لمنحو لنل؟ ملذا ل ني "اف ادنسلف ال لبؿ د حلج تو لمدلف" اعمـ
اا اكتر اـ عمـ ادنسلف؟ ا رت اني تجمدت وتدأ جسدي لقا ر لمل بللو والدي.
لكف كلف لنتري عم اد اعلرضو .وذلؾ ضروري لكي اديؿ في جم لتيـ ك ضو،
كلف ايي تلؿ لضحؾ تمنتي الوبلح بل الي...
 الـ ابؿ لؾ لل ملرلل "لف تستطل ي اف تكوني رج ل تقدر مل انت متدلن  ".وفياللوـ التللي حكلت دمي كؿ ايء.
 -كنت اتمن

اف ترا اتي وايي تلؿ عندمل بمت ليـ اني د اذىب ال

الكنلس

ول كف احذ ار اف تيت ار امي تذلؾ .اتمن لو كنت رالتيـ لل امي وىمل لطلراف مف الفرح
والس لدة.
 انيـ يون ينلزلر  ...لظنوف اتنتي ممحدة م ميـ.كلنت ادللـ تمر ىكذا ،كنت ال ب دور الجلسوس تلف اتي وامي  ...ت تت جديا مف
ادنتظلر ،كؿ لوـ انتظر يطلتلي مف محمد ،لملذا د لكتب الي لملذا ،لملذا؟ ولكنو
سل ود ت د يمس عار لوملي عم ال حلؿ.
وفج ة جلءتني فكرة ديراج محمد مف ادسالـ ....
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سلتحث عف اك ر احكلـ ادسالـ منلفلة لممنطؽ .وت داي عف ال قؿ واس ؿ عنيل محمد.
وعندمل د لستطل ادجلت عف ىذه ادس م فمف الطتل ي اف لتت د عف ادسالـ
تللتدرلج.
لقد ا رت تللفير والس لدة ليذه الفكرة ،ونمت ممئ جفوني في تمؾ الملم  .وفي اللوـ
التللي كلف اوؿ ايء اف مو اف ذىتت ال

اكنلس  .لقد كلف راىب كنلس ادـ في

مدلن تروز رجالي محترم يل جداي .فحكلت لو عمل لدور في ذىني مف افكلر.
فليذني ال

نرف القس  ...وبلؿ لي وىو لالر ال

"تفضمي اجمسي عم

ىذا

المق د".
 ن ـ لل تنلتي .ملذا كنت تقوللف؟ اليل ادب المقدس انل احب احد الاتلب ولكف ىذا الالب مسمـ ،اعمـ اف الكنلسد تتلح الزواج تللمسمملف .وانل د ارلد اف اطرد مف الكنلس  .ولذا سلج ؿ الالب
لديؿ الدلف المسلحي .وارلد مسلعدتكـ لي.
 اي مسلعدة ترلدلف؟ -ارلدؾ اف تيترني عف ااد بواعد ادسالـ تيمفلي ورج ل

ـ اسللو في ذلؾ فال

لتمكف مف الجواب .وفي نفس الوبت لكوف ىنلؾ تدلؿ مقن لمل اس لو في الكتلب
المقدس .وتذلؾ لقتن

تمل فلو .ولديؿ دلننل .فملذا لمكنني اف اسللو في ىذا

الياوص .فكر التلتل ادولؼ بملالي ـ بلؿ
 اترلدلف نقط ض ؼ؟ اف م ظـ دلنيـ ىراء ،وضد المنطؽ. م الي اليل ادب؟ال اسلللو عف مسلل ت دد الزوجلت ادبلني لف لستطل ادجلت  .فنتليـ كلف
 م يمتزوجلي تنسلء ك لرات .ال قؿ اف لؤمف احد تم ؿ ىذا الدلف في ىذا ال للـ ال اري
المتحضر؟
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 اف ىذا السؤاؿ جملؿ جداي اليل ادب .وسلتق محمد في حلرة مف امره في مواجيىذا السؤاؿ .ولف لستطل اف لجد لو جواتلي .اللس كذلؾ؟
 د لمكف فال توجد اجلت منطقل ليذا السؤاؿ.يرجت مف عنده وانل في نلل الس لدة .وعندمل كنت اىـ تركوب سللرتي يطر تتللي
اف اذىب واسلؿ ىذا السؤاؿ ل تد الوىلب .وىكذا اكوف بد ضرتت عافورلف تحجر
واحد.
كلف محمد بد رني التلنسلوف الذي لقلـ فلو عتد الوىلب .فذىتت اللو ووجدتو .ولكنو
بلتمني تايء مف الفتور.
اظف اف ىذا الولد ليا

الت ر تجلذتلتي .فيو ليرب مف اف لكوف ادلقلي حملم يل

لي.
اي ذني ال

الل ادستقتلؿ تللتلنسلوف ،لـ لجد في نفسو الجرأة دف ل يذني ال

نرفتو ،ملذا لظف ،ىؿ لظنني سلنتاتو اـ ملذا د ادري؟ سللني تلسموب ميذب
 تفضمي لل نس ملرلل ،فلنل استم اللؾ. ىنلؾ سؤاؿ لارمني لل عتد الوىلب .ارلد م رف ت ض الم موملت عف دلنكـ. ىؿ لمكنني اف اسللؾ عف ستب ىذا الفضوؿ؟ د ايء  ...ولكنو امر لارمني ود ستب لذلؾ .في دلنكـ لجوز الزواج تلك ر مفامرأة حت ارت

نسوة .كلؼ تقتموف دلنلي كيذا لتلح م ؿ ىذا اليراء؟ تلدضلف ال

ذلؾ فلف نتلكـ كلف متزوجلي تلك ر مف امرأة .التت نتي كيذا؟
 في ىذه الحلل لجب عملنل اف نتت نتلكـ اللس كذلؾ؟ ملذا تقوللف؟ تللطت ىذا لكوف افضؿ تك لر. انظري لو اردتي حؿ المس ل في اطلر منطؽ فمف نحؿ المس ل  ،فنتلكـ لـ لتزوجاتداي .ال ني ىذا انو لنتري اد لتزوج كؿ ايص؟ تق اف تقوؿ انو للس تنتلكـ .فلنتـ
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تفتروف عملو الكذب .انل اتكمـ عم ستلؿ ادفتراض والجدؿ .تفضمي اجلتلني النتري
اد لتزوج النلس؟
تحلرت واجتت اجلت متقط
 لػ  ،د ،تؿ لجب اف لتزوجوا ف لس لـ لحرـ الزواج. وكذلؾ نتلنل لـ لحرـ الزواج تواحدة .ومف اراد حت اد لتزوج فملف ؿ .تارط ادلق في الزنل.
 -ولكف لستطل كؿ مف الء اف لتزوج تلرت

اف لف ؿ ذلؾ.

 بفي عند ىذه النقط بملالي .أنظري .أودي لقد كلف زواج نتلنل ت ك ر مف امرأة فيذلؾ ال ار لستند ال

استلب ميتمف  .كلف ادسالـ لـ لكتمؿ ت د ،ولـ لنتار في

ال للـ .لقد ظؿ نتلنل محمد ام اا عملو وسمـ حت سف ال لل واليمسلف متزوجلي
تللسلدة يدلج  ،وىي سلدة بد تزوجت بتمو مرتلف ،وتكتره تيمس عار علملي .وكلنت
السلدة يدلج بد بللف لو ت د اف تزوجيلتيمس عار علملي "لمكنؾ اف تتزوج تلمرأة
أيرا فقد كتر سني" .ولكنو ام

اا عملو وسمـ لـ لتزوج لممرة ال لنل وىو في

رل لف اتلتو .دنو د لتزوج تقاد الايوة .ولو كلنت الايوة ىي نللتو لمل تق تدوف
زواج حت سف اليلمس وال ارلف في حلف اف الفتللت كف حولو في كؿ مكلف وكلف
الضلي لمكنو ادتجله ال

مملرس الحراـ .الحقلق اف الزواج دجؿ ااتلع الرنت

الجنسل للس حراملي ود ذنتلي .ولكني استدؿ عم

انو لـ لتزوج تلك ر مف امرأة ليذا

الستب.
ـ تزوج تلمنل يدلج التي تزوجت بتمو مرتلف ،وملت عنيل زوجلىل .وكلف عند
زواجو منيل في سف اليلمس وال ارلف وكلنت ىي في ادرت لف مف عمرىل .ولـ
لتزوج حت

توفلت السلدة يدلج  .توفلت امنل السلدة يدلج وىي في السلت

والستلف او ال لمن والستلف مف عمرىل .دحظي انيل كلنت برلت مف الست لف تلنمل
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كلف النتي محمد ام

اا عملو وسمـ في اليمسلف مف عمره تقرلت يل ،وم ذلؾ لـ

لتزوج تليرا.
وت د وفلة السلدة يدلج ت دة سنوات تزوج رسوؿ اا تللسلدة عل ا  ،وت د ذلؾ
حتمت الظروؼ عملو اف لتزوج اك ر مف مرة .فقد تزوج سلدة مف بتلم اعدا و
للاتح برلتلي ليذه القتلم عف طرلؽ المالىرة ،وىذا ادمر كلف ميملي جداي عند
ال رب .وىنلؾ بتل ؿ ك لرة ديمت ادسالـ ليذا الستب .حت اف امي كلنت تقوؿ "لو
اعمـ اف امرلكل ستاتح مسمم لزوجت اتن ر لسيل مف زوجي".
فللرجلؿ للسوا الرلل الوحلدة ليؤدء النسلء المسمملت ولكف نللتيـ ىي ال قلدة التي
لؤمف تيل .حت انيف كف لسلعدف ازواجيف عم الزواج تلك ر مف امرأة في ستلؿ
ىذه الرلل .
 -ال ني ذلؾ اف كؿ رجؿ د لمكنو الزواج تلرت

نسوة اآلف؟

 -د لوجد في القرف ااالي نص لقضي تللزواج مف ارت

نسوة .ولكف ىنلؾ ريا

تتلح ذلؾ في حلدت الضرورة .وىذا الضلي أمر ليتمؼ تليتالؼ الظروؼ وادحواؿ.
فينلؾ ت ض الرجلؿ د لجوز ليـ الزواج ااالي .للس فقط تلمرأتلف او ال وانمل د
لجوز ليـ الزواج ولو تلمرأة واحدة .ولكف لا ب عملؾ فيـ كؿ ذلؾ دف

واحدة.

فيذا ادمر لحتلج ال عمـ تقواعد ادسالـ واحكلمو.
نلتي ال

في القرف الكرلـ" ،فإذا يفتـ اد ت دلوا

النقط ال لنل  ،لقوؿ اا ت لل

فواحدة" .فكؿ رجؿ د لمكنو الزواج تلك ر مف امرأة فيذا ضد المنطؽ والحسلب.
 كلؼ لكوف ذلؾ. انظري ،سلجري لؾ عممل حسلتل  .لو افترضنل اف ال للـ كمو ل لش عم حسببواعد ادسالـ .ولو اف ت داد ال للـ يمس ممللرات نسم فإنو لمزـ اف لكوف عدد
الرجلؿ مملل اير وعدد النسلء ارت

ممللرات .ولذلؾ فال لاح اف لكوف ىذا الوض

بلعدة لمزواج .فمو نظرنل لوجدنل انو حسب منطؽ ادسالـ ،د لمكف لكؿ رجؿ اف
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لتزوج تلك ر مف ام أرة ولكف في حضلرتكـ الررتل ال ارل ! فإف الرجؿ لمكنو ابلم
عارات ال البلت م النسلء حت دمتزوجلت منيف وىذا مل لحدث تللف ؿ.
والايء الررلب انكـ د تنتقدونحضلرتكـ التي تسمح ت ارة عالقلت تلنمل تنتقدوف
الريا التي اتلحيل ادسالـ والتي اف حد ت تحدث مرة واحد في ادلؼ .اضلفي
ال ذلؾ اف ادسالـ لج ؿ مالرلؼ الطفؿ كميل عم ادب .سواء كلنت ادـ مطمق
اـ د .ولكف في حضلرتكـ فلف م ظـ ادطفلؿ د ل رفوف تل يـ .فمـ د تحلستوف
حضلرتكـ ىذه التي ىي احط مف حللة الحلوانلت.
ود تنسي لر الحروب فلف الرجلؿ بد بؿ عددىـ في ت ض الدوؿ لدرج تستدعي
زواج الرجؿ تلك ر مف امرأة.
تحلرت ،تملذا ارد عملو،تملذا اجلتو .ن ـ اف مل لقولو احلح فنحف نيدع ت ضنل
تللتلكلد .فللجؿ في مجتم لتنل لمكف اف لوجد في حللتو مل امرأة او اك ر .حت اف
اتي نلر م موـ لي تململي! لقد كلف القس لرللطني  ....بلؿ لي اف ىذا السؤاؿ د
لوجد لو اي تفسلر منطقي .لكف مل جلءني ت عتد الوىلب كلنت ادل منطقل ار .
ذىتت مرة ايرا ال القس وانل حزلن  .اكوتو حزني بل م
 لل اتلنل! بؿ لي ال لي ير د لمكف تفنلده تللمنطؽ .فسؤاؿ ت دد الزوجلت ىذا لـل ت تفل دة.
ىرش القس رأسو  ...وبلؿ مل داـ ادمر ىكذا فلستم ي الي اذف .لوجد لؼ ادسالـ
مل لسم تفؤرلض الزكلة .ونحف نقوؿ اف نتليـ مل فرض عمليـ ىذه الزكلة اد لتوفلر
مالرلفو اليلا  .واد لملذا ايترع ليـ ال لي كيذا تدوف ال منلست ؟ الستب تللطت
انو لمل نفذت امواؿ يدلج  ،ملذا لف ؿ محمد بلؿ ليـ "لقد امركـ الرب تللتلء الزكلة"
وتذلؾ وجد طرلق توفر لو مل لحتلجو مف ملؿ.
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 أوه ىذا موضوع ار  .سلذىب ال ىذا الالب فو اير واضرط عملو تؿ واض و فيم زؽ تسؤالي لو عف ىذا ادمر .تدأ القس لا ر تجله ىذا الالب تايء مف عدـ
ادرتللح .فقلؿ
 ملرلل .انل افضؿ اد تذىتي اللو .اللس ىذا افضؿ؟ د اليل ادب .لجب عمي اف اعمؿ واست د تاكؿ تلـ لحلف مجيء محمد .فكلؼسلتزوجو لو لـ اج مو مسلحللي؟
ادرت محرؾ سللرتي تلنف لؿ .ووجدت عتد الوىلب مرة ايرا ،فجمسنل في نفس
الاللوف .وتدأت اسللو وانل وا ق مف نفسي
 اف نتلكـ بد استرؿ دلنكـ لمامحتو الايال . ه مل ىذا الذي تقوللف؟ فنحف اذا بمنل سلدنل محمد فلف ذلؾ ل ني ادسالـ،فكالىمل مترادفلف .فيؿ لسترؿ ادنسلف نفسو.
 د ،د .انل لـ اوجو سؤالي ت د.لقد كنت وا ق مف نفسي ومف سؤالي لدرج اني لـ اكف استطل ال تلت في مكلني.
لملذا ايترع محمد موضوع الزكلة ىذا؟ تللطت دنو تدأ ل لني ازملت ،مللل اللس
كذلؾ؟
ت د اف استم الي تلىتملـ .ايذ نفسلي عملقلي وتدأ جواتو بل الي
 التيل الفتلة!! اسم لني ،ود تنسي اف ادسالـ للس كمل بلؿ لؾ القس .فلدسالـدلف اا الذي دعل لو سلدنل محمد ام اا عملو وسمـ .اف استلذؾ الذي لوجيؾ بد
ايط ىنل .فليذ النتي لمزكلة ممنوع في ادسالـ .وللس النتي وحده ىو المحظور
عملو ايذ الزكلة وانمل الضلي لحظر ايذىل عم جمل افراد عل متو.
ففي احدا المرات ايذ سلدنل الحسف حفلد النتي ام اا عملو وسمـ احدا التمرات
مف ملؿ الزكلة فمـ للذف لو النتي محمد في اف للكميل .لممرة ال لنل االتتني
الادم .
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 ملذا؟  ...ملذا بمت؟ اتقوؿ اف ايذ الزكلة محظور عم انتي؟ ن ـ .ادمر ىكذا لل نس ملرلل م ادسؼ .ولكف ايذ الزكلة للس محظو اير عمفقراء المسمملف ،مف نلر عل م النتي ،فدلننل لدعو النلس لمكرـ والسيلء ،فللزكلة مل
ىي اد اندوؽ لمسلعدة الفقراء .وضرلت لدف يل ادننللء مف ملليـ .فمو اف كؿ
نني دف الضرلت لمل تقي فقلر عم ادرض .وكؿ مل في ادمر ىو امكلنل تطتلؽ
ىذا النظلـ استم ي ال مل لقولو اا عز وجؿ في القرف الكرلـ "ود لحستف الذلف
لتيموف تمل تلىـ اا مف فض مو ىو يلر ليـ تؿ ىو ار ليـ ،سلطوبوف مل تيموا تو
لوـ القللم وا ملراث السملوات وادرض واا تمل ت مموف يتلر" سورة ؿ عمراف ل
 .181كمل لقوؿ في ل أيرا لـ لسم وف اوامر اا ولطتقونيل "ود تظمموف فتلال"
(النسلء ل .)77
ن ـ ىذه ىي عقلدتنل .فللذلف لقلموف الاالة ،ولؤتوف الزكلة ،ولؤدوف ادحكلـ
اديرا ،لف لروا اي نوع مف ال ذاب .ولكف الذلف لفتروف الكذب عم

انتللء اا

فيؤدء حت واف اعطلت ليـ الدنلل اد انيـ لف لفمتوا مف عذاب جينـ .فيـ د لؤمنوف
تلدسالـ دلنلي .تؿ انيـ د لكتفوف تذلؾ ولتح وف عف اي يط فلو كي لظيروه عم
المؤل .انظري ملذا لقوؿ اا ت لل في سورة اتراىلـ لم ؿ ىؤدء.
"الذلف لستحتوف الحللة الدنلل عم

اآليرة ولادوف عف ستلؿ اا ولترونيل عوجلي

اول ؾ في ضالؿ ت لد" (سورة اتراىلـ ل  .)3ولقوؿ ت لل

"رتمل لود الذلف كفروا لو

كلنوا مسمملف" (سورة الحجر ل .)1
فلدسالـ دلف لحتلج في ت ممو ال اتر وتحمؿ وانلة .وستندملف لوملي مل عم انؾ
لست مسمم .
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اتقمب كللني واضطرتت تادة ت د سملعي ليذا الكالـ .فك ف القرف كلف لحكي عني
حلنمل بلؿ "لادوف عف ستلؿ اا ولترونيل عوجلي" تللضتط تململي ،فيو لقادني انل
تللذات.
ت رت تاد ة .واستجم ت بواي ،وبمت وكلنني اعزي نفسي ،ود انيل ادف فقط اف
لقوؿ م ؿ ىذا الكالـ.
ولكف نضتت جداي مف القس .فقد ج مني د اسلوي ال لي املـ عتد الوىلب فذىتت ال
الكنلس تلكل  .ولكف القس كلف نلر موجود ،ف دت ال

التلت .فتح اتي التلب.

وتميؼ عم حللتي ،فحللتي كلن ت نلر طتل ل ولكني ابن تيـ تقولي انل مرلض ...
وذىتت ال نرف النوـ متلارة وتكلت تحرب  .د ادري عم اي ايء احزف .أأحزف
دف عودة محمد لـ لتؽ عمليل اد يمس عارة لوملي اـ لمل حدث لي اللوـ مف اىلن ؟
لقد ارت حقلرة املـ احد المسمملف الذلف د لسلووف ال لي ،نداي اذىب ال

كتلر

القسلوس  ،و يذ منو انسب ادس م وابواىل ،ـ اذىب لكي اىزـ ىذا الالب المسمـ.
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هل قمبي يصارع عقيدتي
فج ة وجدت امي املمي ،فلحتضنتيل وانل مستمرة في التكلء.
 ىؿ لمكنؾ اف تتيلمي لل امي انني ىزمت املـ مسمـ سلذج؟ ااتحت في حللمضحك  .ال تمد التلتوات عند اعتراضيـ عم ادسالـ عم ىذه الم موملت ال قلم ؟
احترت لل امي؟ احترت ملذا اف ؿ؟ اذ لـ لار محمد مسلحللي فلف ىذه تكوف نيللتي.
اموت لل امي ،اموت .ولكف فج ة يطر ايء تتللي
 اعا الكنلس م ال مـ تلني اف ف مت ذلؾ سلطرد منيل. ولكنؾ د لمكف اف تف مي ال يل كيذا .انل اعرفؾ جلديا .انت د ترضتي علسومرلـ مف اجؿ مسمـ ىمجي ،د لمكف اف ترضتي الرب ،او تتل ي ادنجلؿ مف اجؿ
الب اللي كلف ىو ،وبمت ت د اف استرحت بملالي .مل ىذا اليذللف الذي ابولو؟
 تللطت لل امي لف اتل ادنجلؿ .د تيتمي تحللتي ىذه .فلنل اىذي .ولكنيتضللقت جداي مف ادب.
تدأت اارخ دوف اف اتحكـ في اوتي بل م
 -امي! انل لـ اتطلوؿ عم

التلتل ،انل فقط حلولت اف استرلح مف ا وري تللرلظ

ف ترت تيذه الطرلق  .وادمر للس تلدي.
 -د تكوني عدلم الترتل  .حت واف نضتت فال لحؽ لؾ اف تيزأي تللتلتل.
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 وملذا ت د لل امي! فلدب ىذا ىو الذي اوامني ال ىذه الدرج مف الحقلرة .اللسلي الحؽ حت في اف انضب؟ تاوري لل امي لقد ج مني د اسلوي ال لي املـ احد
المسمملف .ولكني نداي سلذىب ال ادب الػ.....
وفج ة وجدت اتي عند التلب .كلف اتي د ل مـ تللموضوع ولكنو سم ني وانل اتطلوؿ
عم التلتل .فقلؿ
 انت محق لل اتنتي.كلف كالـ اتي لضللقني ولكني لـ استط التمفظ تايء .لـ استط النوـ في تمؾ
الملم الضلي .فمت انلـ اتذكر حللتي المذرل املـ عتد الوىلب.
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األب األ كبر ميشيل
ايل اير سللتقي تلدب ادكتر .بمتي لدؽ تادة مف ادنف لؿ .ترا تملذا سلناحني،
وملذا سلقوؿ لي؟
حضر ادب ادكتر دوف تليلر .ىممت وابف عند رؤلتي لو .فقلؿ لي "اجمسي"
فجمست تمنتي

الذوؽ .وحكلت لو كؿ ايء مف اولو ال

يره .وىو الضلي استم

ال تلىتملـ .....
ال
وت د اف انتيلت مف حدل ي ضحؾ تاوت عللي واجلتني ت ق بل ي
 لقد تضللقت تدوف داعي لل ملرلل .فلنل سلعطلؾ م موملت لف تج ؿ ىذا الولدالذي ذكرت لامد املمؾ ولو ل واف.
 ه ،أىذا احلح لل اتلنل!! للحفظؾ الرب .لقد اس دتني .ترا ملذا ستقوؿ لي؟د وبتؿ كؿ ايء ارلدؾ اف تنلبالو في القرف ،بولي لو لملذا لرسؿ الرب كتلتلي
 أو يير م وجود ادنجلؿ؟ لقد ايذ محمد ت لللـ ىذا الكتلب مف ادنجلؿ .ولسمونيل
للت .ىذا اوؿ ايء تف ملنو.
امل الايء ال لني والميـ ىو مل لحدث لمنسلء مف ظمـ في اطلر ادسالـ .ل ممؾ
فللمرأة ت يذ ناؼ مل ل يذ الرجؿ مف الملراث او تم ن
المرة.
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ير ،الرجؿ ل يذ ض ؼ

وستب ذلؾ حسب بوؿ المسمملف ىو اف المرأة ت تتر ناؼ انسلف ولذا فيي ت يذ
ناؼ نالب الرجؿ مف الملراث.
 ملذا لو وجد حالي ليذه الضلي لل اتلنل؟ لمكنو أف للت تتفسلر ولكف ىذا التفسلر لف لكوف منطقللي. -ن ـ انت عم

حؽ لل اتلنل .فمـ للت اا تكتلب ير ملداـ ادنجلؿ موجوداي؟

وموضوع الملراث ىذا الضلي موضوع ميـ جداي.
 وىنلؾ الضلي موضوع ير ىو موضوع الايلدة .فيـ ل توف م الالىد مف الرجلؿالىدتلف مف النسلء تدعوا اف المرأة الضلي تسلوي ناؼ الرجؿ ،وتذلؾ فللالىدتلف
مف النسلء تسلوللف الىداي واحداي مف الرجلؿ.
 أوه! أىذا احلح؟! اىكذا لكوف القرف؟!! ن ـ كمل بمت لؾ تململي.وامنل ال نقط ىلم ومحرج تياوص النسلء.
ىكذا اآلف سوؼ اتمكف مف ىزلم عتد الوىلب .ىذا الالب المتيمؼ كلؼ لرض
الطرؼ عف ىذه الفكرة المزرل لمنسلء؟! د اتذكر كلؼ اكرت ادب ادكتر ويرجت
مف ىنلؾ  ..وذىتت ال

عتد الوىلب مسرع  ،لدرج اني لـ اا ر كلؼ بدت

سللرتي .حت انني كدت اتالدـ في الطرلؽ .وركنت سللرتي دوف اف اجذب فرمم
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اللد .ولمل وامت التلنسلوف وجدت عتد الوىلب عند التلب .تحلر جديا عندمل رني،
وبلؿ
 ل مو يلر لل نس ملرلل .ملذا حدث مرة أيرا؟ ستادـ ىذه المرة اف ا ت ت لؿ نذىب ال الكلفتلرلل لنتحدث بملالي.كنت ابوؿ لنفسي "اف ىذا لوملي لف ترا لو م لالي" كنت س لدة جداي .فال لمكف تقولـ
اعوجلج كيذا او الجلد حؿ لو.
 عتد الوىلب ىؿ ت مـ اف القرف للس كالف الرب؟اجلتني تسؤاؿ سلير
 أوه كلؼ اكتافت ذلؾ؟! اد تؤمنوف تلف ادنجلؿ كتلب منزؿ مف اا؟ تللطت نؤمف تذلؾ .ولكننل نؤمف تلدنجلؿ ادامي. ملداـ ادنجلؿ ىو كتلب اا .فمـ لنزؿ اا القرف م وجود كتلب ير؟ ىؿ تؤمنلف تللتوراة؟ ن ـ تللطت . فمـ لنزؿ ادنجلؿ م وجود التوراة.وفج ة احسست ت لـ ادلد ودوار في رأسي .ولـ أجتو ،فلستمر بل الي
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 إف تنزلؿ ادنجلؿ م وجود التوراة وتنزلؿ القرف م وجود ادنجلؿ سن مف سنفاا .وبتؿ ذلؾ ارسؿ اا الواللل اليمسلف م وجود الواللل ال ار ،والتوراة م
وجود الزتور  ...لقد امتحف اا كؿ ام تارل
واحدة مف دـ عملو السالـ في جمل

ميتمف  .ولكف القواعد ادسلسل

الا ار  .إف التمملذ الذي لنيي المرحم

ادتتدا ل ولنتقؿ ال المرحم ادعدادل لذاكر دروسلي ميتمف ولتـ امتحلنو فليل ولكف
المتلدئ ادسلسل واحدة .وفي ىذا الموضوع لمكننل اف نكتب يمس كتب عم
ادبؿ ،ود لمكف اف لتـ ارح ذلؾ كمو في دبل ؽ في ىذا المكلف.
 طلب .ملذا عف موضوع الملراث؟ لملذا لفرض ادسالـ لمرجؿ ض ؼ حؽ المرأةفي الملراث؟ تللطت دنو لرا المرأة كناؼ انسلف اللس كذلؾ؟
 انظري واستم ي الي تدب  .سلحلوؿ ارح ذلؾ في عدة كمملت .المرأة في الدلفادسالمي د تنفؽ عم اي احد اي انيل نلر مس ول عف ادنفلؽ عم اي ايص.
ولل ست مضطرة اف تنفؽ عم زوجيل او حت عم اتنل يل .فمو افترضنل اف في احد
التلوت ولداف احداىمل ذك اير واآلير أن

ال
وكالىمل تزوج تمف احب ،ونفترض اف ك ي

منيمل ااتح لو الث اطفلؿ ولكالىمل اب واـ مسنلف ،فتيذا تتكوف عل م ادتف مف
ال

اطفلؿ  +زوج  +ادتف نفسو +أمو  +أتلو .فللمجموع اذف ست

فلدتف الذكر مس وؿ عف اعلا ىؤدء ادفراد الست .

59

اايلص.

ولكف ايتو نلر مضطرة لالنفلؽ عم اي ايص .اد اذا كلنت ننل واتوىل واميل
فقراء ففي ىذه الحلل لجب عمليل ادنفلؽ عمليمل اذا كلف ادمر كمل ذكرت لؾ اآلف
فتلا عملؾ ىؿ مف ال قؿ او المنطؽ وال دؿ اف لتسلوا ملراث ادتف م ادتن ؟!
فلذا حققنل التسلوي نكوف في ىذه الحلل لـ نحقؽ ال دال .
 فملذا عف موضوع الايلدة؟ وملذا في موضوع الايلدة؟ اف ايلدة الرجؿ تسلوي ايلدة امرأتلف .وذلؾ لحدث تللطت دنكـ ت تتروف المرأةناؼ انسلف اللس كذلؾ؟
 ااحلح اف استلذؾ بلؿ لؾ ذلؾ؟ لل لؤلسؼ!!! انكـ دا ملي منيدعوف .انظري للنس ملرلل .ادسالـ للس دلنلي ض لفلي كمل تظنونو ،ود ىو حت

كمل لظنو ول رفو

ت ض المسمملف في زملننل ىذا .فمف الذي لستطل الم رف افضؿ مف اا؟ واا
ت لل

اوضح موضوع الايلدة ىذا في كتلتو بل الي "واستايدوا ايلدلف مف رجللكـ

فلف لـ لكونل رجملف فرجؿ وامرأتلف ممف ترضوف مف الايداء اف تضؿ احداىمل
فتذكر احداىمل اديرا"( .التقرة ل .)181
انظري ال ترة ىنل في مسلل التذكلر .فمو بسنل المرأة تللنست لمرجؿ نجدىل ،حسلس
جداي .ولمكنيل اف تنس ك ل اير تستب ادة انارلليل تا وف منزليل واوددىل .تلدضلف
ال ذلؾ فلف ادل فليل امتحلف لاللملف.
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ن ـ النسلء اك ر حسلسل  ،واك ر ت اير واك ر نسللنلي  ....ولو كلف ادعلؤكـ تلف المرأة
لنظر الليل في ادسالـ عم انيل ناؼ انسلف ادعلءاي احلحلي ،لمل حكـ عم الرجؿ
اف لقتميل تللقالص .ففي ادسالـ لو اف انسلف بتؿ ير فجزاؤه القالص تارط
ال مد .فمو كلف ادمر كمل تذكرلف فلنو د لتسلوا بلتؿ الرجؿ م بلتؿ المرأة ،ولقلؿ
"اف المرأة ناؼ انسلف لذا وجب عم القلتؿ ناؼ عقلب" وىذا د لحدث تللطت .
كمل ترلف لل نس ملرلل ،ادمر لنقؿ اللؾ تاورة ميتمف  .واعممي انو للس ذلؾ وفقط
تؿ اف ىنلؾ ت ض ادمور دت تقتؿ فليل اد ايلدة المرأة فقط.
 د لمكف  ...د لمكف اف لف موا تي كؿ ىذا! لل اليي للتني اموت! لـ اتمللؾ نفسيواجيات تللتكلء ،واندىش عتد الوىلب لحللتي.
 لملذا لل نس ملرلل؟ ىؿ لمكنني مسلعدتؾ؟ د تتحلري ليذه الدرج لل نس ملرلل،واسممي وتذلؾ تكونلف بد منمت تلدنجلؿ وتسلدنل علس

الضلي  ...لملذا تحزنلف

ليذه الدرج ؟
اآلف ااتحت مضطرة دف ابص مالكؿ دلني عم

ايص د لؤمف تو .لل إليي

إل أي حلل مزرل وامت! استط ت اف ابوؿ عدة كمملت عم مضض.
 -لف اسمـ لل عتد الوىلب ،ولكني تل رت تادة ليزلمتي املمؾ.
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 ه ملذا لحزنؾ فلمل بمت لل نس ملرلل؟ فلدمر للس يلالي تؾ ولو انؾ ج ت تمفا ت ،فكميـ محكوـ عمليـ تلليزلم املـ مف ل رؼ حقلق ادسالـ  ...ف دـ القدرة
عم ادجلت للست منؾ انت.
استط ت اف اسللو تا وت وانل انللب تكل ي.
 أإذا أيذتؾ ال اتلنل فيؿ تنلباو؟ -تللطت انلباو فلمل اعمـ .دنني تطتل

الحلؿ د اعرؼ كؿ ايء .ولكنني بلدر

ابنلعو اذا سللني فلمل اعمـ .وحت

اذا ىو لـ لقتن فمف لكوف لمل لقولو اي

عم

فل ده ،وسلكوف حدل و فقط مف اجؿ الم لرض .
 ارجوؾ اد تتطلوؿ عم رجلؿ دلننل. انل الذي ارجوؾ .فلنل د لمكنني التطلوؿ عمليـ .فتالاؾ اف منيـ الميمالف.وكالمي ىذا موجو لكؿ مف لفتري الكذب عم دلننل او عم ادنجلؿ.
 ملذا ل ني ذلؾ؟ لقد حرفوا ادنجلؿ تدعوا انو د لتنلسب وال ار .د تفيملني يط ف نل د ابادمف ذلؾ التطلوؿ عم

الا ب ادلملني او عم

التلتوات وكذلؾ د اباد تو

المسلحللف .ولكف الذي لج منل نتحدث ىكذا ىو المسترملف في ال للـ المسلحي
والمحرفلف دحكلـ ادنجلؿ.
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 ارجوؾ  ...انل د استطل تحمؿ ليذا اليذللف .وسآيذ لؾ مل لداي مف التلتل وىنلؾبؿ كؿ مل ا ت.
افتربنل ونحف متفقلف ع م ذلؾ .ولمل عدت ال التلت فكرت في اف اتحدث م اتي.
فقمت ليلدمتنل فرالل اف تان لنل بدحلف مف القيوة وذىتت ال

اتي في نرف

المكتب.
ت للي لل اتنتي الجملم واجمسي ىلىنل .لنحكي لت ضنل مل لارمنل كلب واتنتو .فلنل
ارا انؾ نلر س لدة في ادللـ اديلرة عم نلر علدتؾ.
 انت عم حؽ لل اتي. ىؿ انت حزلن دجؿ ىلنز؟ د ،الميـ احفظني منو .لقد يرج ىلنز مف حللتي ال نلر رج . ت مـ اف محمداي سللتي برلتلي. لو كنت تف ملف ىذا دف ىلنز ذىب ال امرلكل فلنل اوضح لؾ ادمر .انل ارسمتوعم عجؿ .كلف لجب اف لواؿ رسلل علجم .
 اتي د ترىؽ نفسؾ .فيلنز د ليمني اتداي .اتي ارلد اف اسللؾ بتؿ اف انس  .كلؼاتت دت عف ادنجلؿ؟
 ادمر في نلل التسلط  .فلنل وجدت انو د لنلسب ال ار. -ىؿ كنت تؤمف انو كتلب منزؿ مف اا.
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 تللطت ن ـ. اذف ىؿ تؤمف تلا؟ -انل اؤمف تضرورة وجود وبوة مل تحوؿ الذرة ال

عنار كلملوي ،وال نار

الكلملل ي ال يمل  ،واف ىنلؾ منظـ دبلؽ ليذه الكروموزوملت.
 اذا كلف ادمر كذلؾ فكلؼ تتاور اف ليطئ؟ وىؿ ىو ل مـ مل ىو منلسب ليذاال ار؟ امل انت فال اظنؾ تؤمف تلف ادنجلؿ منزؿ مف الرب فمو انؾ تؤمف تذلؾ،
وكلف تنظلـ اا لمطتل

عم

مدار ملنل ممللر سن ىي عمر الميموبلت تنفس

القدرة وتدوف ال ايطلء ،لكلف ذلؾ دللالي لؾ عم اف اليللؽ ىو اا.
 ه انؾ تحزنلنني لل اتنتي .ففي حلف اني اظنؾ ااتحت ممحدة اجدؾ تتحد لفتيذا الاكؿ .لو كلف اا لقوؿ الحؽ تللف ؿ فمؾ لحرؼ التلتوات ادنجلؿ؟ ،اىـ اعمـ
مف اا؟
 اتي فملذا لو تمغ اا رسللتو تكتلب ير؟ اي كتلب م الي؟اجلتني اتي ت د اف ضحؾ تاوت علؿ بل الي
 د تضحكلني لل اتنتي ،فلنل ارا حلؿ انالر القرف واتتلعو .الكوف ىذا ىو حلؿمف ايذوا رسلل اا .فيذه مار ،سورلل ،الج از ر التلنلل ،وتركلل ،واذرتلجلف  ...واي
مكلف ليطر تتللؾ ت لل

نرا احواؿ النلس فلو وياوالي الاتلب منيـ .ترا اي

الرسلدت لؤلدوف؟
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 ولكف مل بمتو د ل لب القرف .ولكنو لؤكد نتلج عدـ اتتلع ت لللـ القرف. اترلدلف اف تاتحي مسمم ؟ د لل اتي .للحفظنل الرب! كلؼ تقوؿ ىذا؟ مل سللت عف ىذا اد لمل اا ر تو مفضلؽ .فللتلتوات لضللقونني .لقد ج موني انيزـ املـ الب مسمـ متيمؼ.
نداي سلذىب ال الراىت مونلكل وات مـ منيل ت ض الدروس .وفج ة يطر تتللي اني
لنتري عمي اف اظير نفسي املـ اتي كممحدة .فرلرت حدل ي فج ة وبمت
 ىؿ ت رؼ لل اتي لملذا سلذىب؟ لو انني جم ت م موملت اك ر عف المسلحلفيذا سلسلعدني عند مواجيتيل عم اف اكوف اك ر اطم نلنلي ،ىذا مل افكر فلو.
 ىؿ انت مت كدة ممل تقوللف؟ تللطت ن ـ لل اتي.ولكني د ارا ذلؾ .فلنل ارا انؾ في ادللـ اديلرة ميتمف جداي .وحزلن  .ا تتي عم
دلنؾ اف ا ت .ولكف د تقولي انؾ ستديملف ادسالـ دجؿ محمد واد بتمتؾ .ت مملف
انني انسلف متفلىـ جداي .ولكنؾ لو ديمت ادسالـ فمف تجدي عندي ىذا التفلىـ.
 لللم جب لل اتي  ...مف الف لؾ تيذه الفكلر .احلح انني احب محمد جداي ،ولكفىؿ ابدـ ال تنلزدت في دلني مف اجمو؟!
 احلح الف امؾ؟جلءت القيوة في ىذا الوبت .ونسلنل موضوع عدـ وجود امي تللمنزؿ وارتنل القيوة.
وا نلء احتسلء القيوة استمر حدل ي م اتي .وانتقمنل لمحدلث عف ماطف كملؿ.
 اتنتي ،عزلزتي الارلرة .انظرا ،مل اجممؾ مف فتلة ،وعندمل لراؾ ماطف كملؿفلنو سلذوب مف فرط جمللؾ .احلح اف في حللتو ك لرات نت النسلء والفتللت
ولكف ،ملذا لو ديمت انت الضلي حللتو .عم ادبؿ لمكنؾ اف تج ملو لمتس النسلء
المسمملت المللوه م الي .و ه لو تزوجتلو  ....ستكوف تركلل لنل نداي ،ولاتح الرد ممكلي
لنل .ـ اف اتلتورؾ رجؿ وسلـ ىل ىل ىل  ...ولو رألتو لترلرت االلء ك لرة...
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 اتي  ...ارجوؾ افيمني ،فلنل د استتدؿ حتي تمحمد ولو تللؼ مف ام لؿ ماطفكملؿ .فوسلمتو د تيمني.
 د تكوني نتل لل اتنتي .ىذه فرا كتلرة تللنست لؾ  ..انظري كلؼ نجحتالاحفل الفرنسل مداـ جلفملس  ...فمقد كلنت اوؿ امرأة تديؿ مجمس ادم التركي.
لكني د اظف اف ليل عالب برلت تلتلتورؾ فيي لـ تكف امرأة جذات  .ولـ ليتـ تيل
لل! فإنو لنتري عملنل
اتلتورؾ اتديا .ولكنو سليتـ تؾ تال اؾ ...ملذا لو اط تني لل ملر ّ
نار حضلرتنل الجدلدة والحرل وفكرنل الم لار.
 ولكف الفتللت في تركلل لرتدلف المللوىلت ولاتركف في مسلتقلت ممكلت الجملؿ.فملذا ترلدوف نلر ذلؾ لل اتي؟
 المس ل لل اتنتي د تنتيي تللمللوه .المس ل ىي ىؿ لمكننل اف نجذب جملالملمملف ال

ىذا المنلخ ال اري؟ فينلؾ حت

مف د لحتوف اتلتورؾ .ولو تمكنوا

منو لانقوه .ونحف د نستطل اف نترؾ اتلتورؾ وحلداي في ىذا التمد .تؿ لجب عملنل
اف نسلعده في كؿ ادمور.
كممل كلف اتي لستمر في حدل و كنت انتقؿ مف دىا ال دىا .
وااتح مل لارؿ عقمي اآلف ارت

االلء.

محمد ،الحلد اتي ،ادسالـ الذي لـ تفسد ولو حت احدا بواعده ،وملذا سلف ؿ عتد
الوىلب في مواجي التلتل ادكتر؟ لل اا لللو مف مرت حالف؟! لملذا لـ ت ت رسلل
مف محمد حت اآلف .لل إليي لملذا احتتت محمداي؟ د ادري .اىكذا لكوف الحب! ..
اىكذا لكوف الحب؟
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ليس كل شخص يمكن ان يعطي نصيحة حسنة
ذىتت ال

الراىت مونلكل وباات عمليل ماكمتي .كلنت مونلكل امرأة ارلف

ومحترم  .وكلنت تواسلني ت د اف ارحت ليل كؿ ىمومي ،فا رت تايء مف الراح
 ،ويرجت مف تلتيل .وبتؿ اف ااؿ ال تلب الحدلق رالت ادلقتي القدلم فلرا.
فتكلت وانل احتضنيل .فليذتني ال تلتيل  ...وبللت لي ...احؾ لي ملذا تؾ؟ فحكلت
ليل القا مف اوليل ال

يرىل.

كلنت مواسلة فل ار لي ميتمف جداي.
 ىؿ انت نتل لل ملرلل؟ مل دمت تحتلف ايالي كيذا ،فمـ ترفضلنو مف اجؿ دلف؛اللي كلف ىذا الدلف؟
 انل د ارفضو ،ىو الذي بلؿ لي "انت مت ات دلنل يل وىذا سليمؽ تلننل مالكؿ" وانلالضلي ارلد اف اج مو مسلحللي.
 ىؿ حلولت؟ د ولكني است د لذلؾ .ولكف التلتوات اواموني ال يلت امؿ حت كدت اف ااؾفي دلني  ...ولكف للحفظني الرب! فللمس ل تللنست لي مل ىي اد لحظ ضلؽ.
 -د تحزني لل ملرلل .فلف لـ لاتح ىو مسلحللي ،فمتديمي انت في ادسالـ.
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 مل ىذا! للحفظني الرب ،وللقدسني علس  .الموت عندي يلر مف اف االرمسمم  .فللمسمموف انفسيـ نلر مقتن لف تدلنيـ ود لطل وف اوامره ،ال جتني دلف
كيذا؟
 أوه دعؾ مف اسطورة الدلف تمؾ .اعتنقي اي دلف فال فرؽ تلنيـ .او د ت تنقي ايدلف منيـ .فملذا سلحدث؟
 لل اليي ىؿ ارت انت الضلي ممحدة لل فلرا؟ ن ـ لل عزلزتي .فمو اردت اف تكوني امرأة عارل  ،دتد اف تكوني بول تذاتؾ ،ودتحتلجلف ال اا.
لل اليي اف ىذا الكالـ لاتو كالـ اتي تململي .ملذا لحدث ليؤدء النلس .لملذا لجتذتيـ
ادلحلد ىكذا؟
ا رت تللضلؽ دني تحد ت م فلرا .افضؿ وسلم ىي اف اتكمـ م امي  ...لمل
عدت ال التلت في المسلء وجدت امي س لدة جداي.
 تاراؾ لل ملرلل!! عندي لؾ مفلج ة!!! ىؿ ىنلؾ ايتلر مف محمد لل أمي؟! ن ـ لل عزلزتي ىنلؾ رسلل  .م اني اا ر تللر للف دني لمست يطلتلي مف احدالمسمملف اد اني اس د دي ايء لس دؾ .يذي اليطلب.
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لل اليي!  ...ىؿ ىذا حمـ؟ الف انل اآلف؟!!! لل اليي!!! د ادري كلؼ ايذت
اليطلب مف امي  ...بتمت اليطلب عدة مرات .كنت د أجرؤ عم

فتحو .كنت

اتيلؿ اف محمداي لوجد تدايؿ ىذا المظروؼ ومل اف افتحو سلطلر ولذىب .لل اليي
مل الداعي ال

حب انسلف ليذا الحد؟ ىؿ انل مجنون ليذه الدرج ؟ وىؿ النلس

لستحقوف كؿ ىذا القدر مف الحب؟
فتحت اليطلب تا وت ولداي ترت الف ...كتب اليطلب تمر انجملزل جلدة.
حتلتتي ملرلل
اعمـ انؾ لف ترفري لي .ولكنؾ عم حؽ  ..وأنل ايجؿ مف طمب ال فو منؾ .ىؿ
ت ممي لملذا لـ اكتب اللؾ؟ حلولت اف انسلؾ  ....ولكي انسلؾ ،كلنت وسلمتي
الوحلدة ىي بط ال الب تؾ .ولكني ادركت اني احتؾ جداي ،ود لمكنني اف اف ؿ ىذا
 ...ولذا فمف استطل ادحتملؿ اك ر مف ذلؾ وسآتي ت د عارة اللـ".
جمست عم ادرلك المت  .ل ني انو اراد ادتت لد عني ولكنو لـ لستط ذلؾ وىذا
ل ني انو لحتني جداي.
كلني اعلش في علد مف فرط س لدتي .تجمدت ىذه الس لدة تدايمي فج ة .فلنل لـ
است د تململي ت د دف اج مو مسلحل يل .تكممت م اتي في تمؾ الملم  ،واتاؿ ىلنز
تملفونللي .وحك اتي لو عف باتي م محمد .فقلؿ للس ىذا ميملي .لتمو ملرلل كمل
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الءت وسلسوي كؿ ادمور عند عودتي .وسللو اتي عف الوبت المنلسب ل ودتو .ىذا
ل ني انو لـ لذىب لتوالؿ رسلل فقط وانمل ىو مكمؼ ت مؿ ميـ.
ىل  ...عندمل للتي سلسوي كؿ ايء  ...ىلنز التلفو! ملذا لظف نفسو؟ ىو د ل مـ
اف عللمي كمو ممؾ لمحمد .ه لو تفوه تكمم واحدة عند عودتو دتاقف في وجيو..
في اللوـ التللي استلقظت متك اير وذىتت ال التلتل...
 -لل اتلنل انل لف لمكنني اف ابن ىذا الالب المسمـ المسم

عتد الوىلب .ىؿ

احضره لكـ؟ ارجوؾ لل اتلنل فقد تضللقت جداي .ولقد تق عم حضور ادلقي مدة
بالرة جداي .وانل حت اآلف لـ اف ؿ اي ايء.
 للكف لل اتنتي .اذىتي واحضرلو فللمنلبا م ؾ للست كلممنلبا م نل. ىؿ لمكنني حضور المنلبا التي ستدور تلنكمل؟ تللطت ستكونلف م نل.ذىتت تس لدة ال عتد الوىلب ،وحكلت لو القا  .بلتمني مرة ايرا ت دـ اىتملـ.
 لملذا ج ت وحدؾ لت يذلني؟ وىؿ كلف لنتري عمي اف تلؾ وم ي الجلش؟أضحكت اجلتتي ىذه عتد الوىلب وبلؿ
 -تللطت فلنت عم

حؽ .فلل الب الحملم تلف الب وفتلة ومقلتالتيـ المستمرة ،

للست ال لي جلداي.
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 د لل عزلزي د تقمؽ .ف نل د اا ر تلي اىتملـ نحوؾ .ود تيؼ ف ندي محمد. مف بلؿ لؾ اني ايالؾ .في ىذه الحلدت د لكوف اليوؼ مف طرؼ واحد! لل اا!  ...مل ىذا الذي تقوؿ؟ انت تحب يطلتتؾ ود تيدعيل .وانل الضلي احبمحمداي ود ايدعو .فممف ومف اي ايء تيلؼ اذف؟
 -انت د تستطل لف فيـ المس ل  ...رتمل د تيالف ال لي .ولكني ايا

اا.

وايا مف ايء ير.
 ه! ليلفؾ اا لتواجدنل في مكلف واحد. أنت د لمكنؾ فيـ م ؿ ىذه اداللء .دعلنل مف ذلؾ؟ ومل ىو الايء اآلير الذي ليلفؾ؟ دعلنل منو الضلي. اذف لنذىب فللتلتل في انتظلرنل .وسترا نتلج مل ف متو تي في ادللـ الملضل . سآتي م ؾ تللطت  .فمو اني لـ ت لظننت ذلؾ يوفلي مف مواجي التلتل .وأنل دارلد اف لظف احد ىذا الظف تي .انتظري سلنلدي عم تلكسي.
 أوه د داعي .ففي اليلرج تقؼ سللرة احد اطلراتيل لؾ وادير ديلؾ وال للديلؾ ادير .فلنت تممؾ ال ارتلعيل.
 -لفيـ منذ لؾ اف ىذه الجمم كلف ليل ا اير كتل اير عملؾ.
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 تلل كس لـ تؤ ر في اتداي .ولكنؾ لمل تاورت اف لؾ حقلي في سللرتي دىات لذلؾجداي.
ركتنل السللرة وجمس ىو في المق د اليمفي.
 اف السل حلف ال رب د ليرجوف مف تلرات ومالىي اوروتل  ...ولسيروف مال لىرات حت الاتلح .امل انت فتيالني ليذه الدرج م انيـ د سياوف ىؤدء
المومسلت .واا انني في نلل الدىا  .انظر انؾ د تجمس في المق د ادملمي
لمسللرة تستب يوفؾ ىذا ،اد ترا السل حلف ال رب كـ ىـ مول وف واروفوف
تللرابالت في المالىي الململ ؟ فمـ د توجد عندؾ ىذه الجرأة الحضلرل ؟
 ىـ ك رب ل دوف منل .ولكنيـ د ل دوف منل كمسمملف .لنللي ،الكمب عندمل لماييمؼ كمت تيز ذلميل لا ر تجرأة ادلدة .لتتلى  ،ولرلزؿ ولكنو م كؿ ذلؾ كمب.
وذلؾ اف مف ليوا ال البلت المت ددة ،اذا ف ؿ ذلؾ دوف ادىتملـ تلل بلود ،فلنو
لكوف بد اكتسب ىذه الجرأة الحضلرل التي تدعلنيل مف الكالب .وانل انسلف  ...ود
ارلد حللة تاتو حللة الكالب .ولكني انحلز لطرلق الحللة التي تنلسب التار.
 ال ني ىذا انؾ تقوؿ اف ال رب كالب؟ تللطت د ولكني ابوؿ "إف مف ال رب الضلي مف ىـ كللكالب" أو تم نلوجد في كؿ جنس مف ىـ كللكالب ات مملف ذلؾ؟
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ير أنو

أيل اير وامنل ال

التلتل .استقتؿ التلتل عتد الوىلب تمنتي

الترحلب ـ االر اللو

للجمس .وت د اف جمس عتد الوىلب ىـ التلتل تللجموس وبلؿ لو وىو لالر ال الكتب
الموجودة عم مكتتو.
 -كمل ترا القرف الضلي موجود عم مكتتي ،لقد برأتو مف أولو ال

يره....

أجلتو عتد الوىلب ضلحكلي
 ىنلؾ فرؽ كتلر تلف براءة القرف وفيمو ... ن ـ اعمـ ذلؾ ولكني برأتو تفيـ. اذف فلنت مسمـ! د انل مسلحي. ولكف د احد نلر المسمملف لستطل اف لفيـ حكم القرف .فقط لمكنو تاور انوفيميل .ولكنو في الحقلق لـ ل ليل تململي.
دعونل مف ذلؾ ،فموضوعنل ىو ادنجلؿ وللس القرف .ولو اردتـ ال ودة ال

القرف

حراكـ عم

براءة

مرة ايرا ف منل ذلؾ .وتلدضلف ال

ذلؾ فلنل ااكركـ عم

القرف اليل ادب .واسلؿ اا اف لج مؾ ممف لسلروف عم منيج القرف .ونس د تلف
تاتح مف المسمملف ،وتتارؼ تلدنتسلب ال ىذا الدلف ال ظلـ.
 إنؾ تحب المزاح ك ل اير  ....ىنلؾ ت ض مل ارلد اف اسللؾ الو .فلنل ارلد افلطم ف بمب اتنتي ىذه.
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 ادبني وانل الضلي ارلد نفس الايء. س وجو لؾ اوؿ اس متي .لملذا اعمف محمد نفسو نتللي؟ انت ميطئ في ذلؾ .فسلدنل محمد لـ ل مف نفسو نتللي .ولكف اا ت لل ىو الذيااطفله وارسمو نتللي.
ولن ت تجواب عم
لقوؿ اا ت لل

سؤالكـ ىذا مف كالـ اا ت لل في اآلل ( )19مف سورة الفتح

"محمد رسوؿ اا".

 ولكف د ل نلني ال لي في اف تق أر لي مف القرف  .فمو انني كنت اؤمف تلف القرفمنزؿ مف اا دسممت.
 ااكرؾ جداي عم ىذا اليل ادب .فاراحتكـ ىذه تسيؿ عملنل حوارنل .اودي انل مسمـولذلؾ مف الطتل ي اف تي تلدلتي ادول مف القرف الكرلـ الذي ىو اوؿ مالدر
ادسالـ .ولكف مل دمتـ د تقتموف ذلؾ فسآتلكـ تدللؿ مف ادنجلؿ .أودي اا ستحلنو
وت لل

تار في ادنجلؿ تمجيء سلدنل محمد ام

اا عملو وسمـ .ولكف م ظـ

المسلحللف لـ لستطل وا تقتؿ نتوة سلدنل محمد .زكذلؾ الليود .وملزالوا لؤمنوف حت
اآلف تلف نتللي مل سوؼ لرسؿ .لقد ارسؿ النتي ولكف دف ىذا النتي للس مف جنس
الليود لـ لتقتموا نتوتو .وم ظـ المسلحللف كذلؾ الضلي .لـ لؤمنوا تيذا النتي دنو للس
ال.
منيـ .ولكف كلف منيـ ت ض المنافلف كللراىب "تحلرة" م ي

74

 دعؾ مف كؿ ىذا لقد بمت لي اف ىنلؾ دللالي عم نتوة محمد مف ادنجلؿ فقؿ ملىو ىذا الدللؿ .اـ انكـ تؤلوف ادنجلؿ كمل لروؽ لكـ.
وستروف اآلف وست مموف اف ادنجلؿ د لحوي اي ايء كيذا.
نلبش اتونل ،لقد تحداه تاكؿ بوي و ار  ،وت ق في النفس للس ليل م لؿ .لقد ا رت
تلرتللح كتلر .فيذا ل ني اف عتد الوىلب كلف لقوؿ مل بللو تدوف باد او رمل ترلر
راـ وتدوف دللؿ عم

ذلؾ .وانل كنت ارتردد في ادجلت عملو نظ اير دني د اعرؼ

ادنجلؿ جلداي .ت د اف وض التلتل كؿ ادنلجلؿ عم المنضدة نظر ال عتد الوىلب
وبلؿ
 ىلل لننظر اليل الفت  ،الف لوجد مل ذكرت في ىذه ادنلجلؿ؟ ا تني تجمم تقوؿ"سوؼ للتي ت دي ميمص" ارني ىذه ال تلرة .كلد بمتي لتوبؼ .مد عتد الوىلب لده
ال انجلؿ مت متتسملي.
 يذ اليل الفت ارني ىذه ال تلرة التي ادعلتيل. تكؿ سرور  ...نلولني الله وسلورلؾ فو اير.تنلوؿ عتد الوىلب انجلؿ مت وبلؿ
 تفضؿ س ب أر عملؾ ففي الفقرة ال لنل عارة مف اداحلح ال للث لقوؿ سلدنلعلس عملو السالـ
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 "ولكف الذي للتي ت دي ىو ابوا مني ،الذي لست اىالي اف احمؿ حذاءه" واعمـانكـ ادعلتـ ت د انجلؿ ترنلتل اف بل ؿ ىذا النص ىو لحل عملو السالـ  ...وحرفتـ
كالـ سلدنل علس .
انظر كلؼ ورد نفس الموضوع في الفقرة السلت

مف اداحلح ادوؿ في انجلؿ

مربص "ل تي ت دي مف ىو ابوا مني الذي لست اىالي اف انحني واحؿ سلور حذا و"
 ...ونستتـ ذلؾ الضلي ال لحل عملو السالـ  .اليتر ىنل لـ ل ت عف طرلؽ الوحي.
وانمل كلنت تمؾ مالحظلت مت ومربص .أو انكـ حرفتموىل حسب رنتتكـ.
أنتـ تؤمنوف تلف علس الو ،وت تقدوف في الوىل التار.
ولكف انظر في الفقرة السلت

عارة في اداحلح ادوؿ في انجلؿ لوحنل تقوؿ "اا

لـ لره احد بط" انظر كلؼ نلرتـ ال تلرة.
في ىذه ادللـ تقولوف تللوىل علس  ،ومف نلحل ايرا لقوؿ ادنجلؿ "اف اا لـ لره
احد بط"  ....امل لوحنل فلقوؿ "أنيـ لـ لولدوا تلرادة الجسد ،ولكف ولدوا مف اا".
ـ انكـ حرفتـ ادنجلؿ لدرج انو لـ لتؽ مف احكلـ ادنجلؿ ادامي اد الايء
القملؿ جداي .عم

ستلؿ الم لؿ اليمر محرـ في ادنجلؿ امل انتـ فتقولوف انو "للس

وز اير".
 -د ادنجلؿ د لحرـ اليمر.
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 -اذف تفضؿ الفقرة الرات

عارة واليلمس عارة مف اداحلح ادوؿ في انجلؿ لوبل

لتقرأىل م لي.
وىنل احسست تللادم  ....كلنت بدملي ترت داف ،ود تقوللف عم

حممي .تنلوؿ

عتد الوىلب ادنجلؿ مف عم المنضدة وتدأ لقرأ.
 تفضؿ اليل ادب ىلأنذا اب أر "ولكوف لؾ فرح واتتيلج وك لروف سلفرحوف توددتو.دنو لكوف عظلملي املـ الرب ويم اير ومسك اير د لارب" .ن ـ مل رألؾ في ىذا؟
ـ اني الفت انتتلىكـ ال اف ىنلؾ حكملي في ادنجلؿ لقوؿ "مف ذا الذي لستطل اف
لرفر الذنوب اد الرب".
وانتـ ترتكتوف ذنتلي في مواجي ىذا الحكـ وتان وف احكلملي تلسـ اا .وانتـ الضلي
تنكروف اليتلف في حلف اف الليود د لنكرونو.
ارجو اد نفيـ مف ذلؾ اني افضؿ الليود عملكـ .ولكني اذكر ىذه ال تلرة فقط دني
اتنلوؿ مسلل اليتلف.
ففي انجلؿ لوبل الفقرة التلس

واليمسلف تلداحلح ادوؿ ورد مل لمي "وفي اللوـ

ال لمف جلءوا لليتنوا الاتي" ـ لستمر بل الي "متلرؾ الرب الو اس ار لؿ" المكف اف
لحدث م ؿ ىذا اليراء مف اا؟ وىؿ تلركيـ الرب؟ وىؿ الرب ىو رب تني اس ار لؿ
فقط؟ اللس الرب الو كؿ التار؟ انتـ تقولوف عف سلدنل علس في ادنلجلؿ ادرت
"علس

الرب" اي المتنلبضلت اعدد واليل اترؾ ود ادري  ...لقد ارتكتت ايطلء
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فلحا د لتررىل المنطؽ .واآلف اسللكـ اليل ادب .ىؿ النلس ل مموف مل فلو اليلر
اك ر مف اا ت لل ؟
 تللطت د. اذا كلف ادمر كذلؾ فمـ لتـ تحرلؼ ادنجلؿ في كؿ عار اذف؟ ولكف ت مـ انو لجب مسللرة ال ار .فلذا لـ لتالءـ الزمف م ؾ فلنتري عملؾ افتتالءـ انت م و.
 ل ني الـ لكف اا ل مـ مالكؿ واحتللجلت ىذا ال ار؟ -ولكنكـ لوجد عندكـ ت ض المتنلبضلت الضلي كللمذاىب ادرت

م الي.

 ىنلؾ نقط ترلب عنكـ تيذا الياوص  ...المذاىب عندنل اد نتلج لاليتالؼفي ت ولؿ ت ض ادحلدلث الارلف  .ولكف د لوجد لكؿ مذىب مف المذاىب برنل
ميتمفلي .وكذلؾ ادمر تللنست لممذاىب اديرا .فمكمؾ ىذه المذاىب برف واحد فقط.
ود لوجد اي ايتالؼ او نقالف او زللدة في اي ل منو.
امل ادنلجلؿ الموجودة عندكـ والتي تروا مف بتؿ ارت

اايلص ميتمفلف ،تلنيل

جمل لي تتللف كتلر جداي فلمل لروا عف علس عملو السالـ .فلجب عملكـ اد تا روا
ت دـ ادرتللح لوجود المذاىب ادرت

عندنل .فينلؾ فرؽ تلف ايتالؼ الدلف وايتالؼ

المذىب والتلولؿ.
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تليتالر اليل التلتل  ...اراكـ ايالي محترملي فمل عملؾ اد اف تدرس ادسالـ جلداي.
وت مـ تملذا كمؼ اا التار .ت لل ال ادسالـ وتذلؾ د تنقط امتؾ ت لس ود
تمحمد عمليمل السالـ.
ت مـ تلف ادنجلؿ تـ تحرلفو ،وكذلؾ ت مـ تلنو بد تـ طمس انجلؿ ترنلتو ابرب
ادنلجلؿ لالنجلؿ ادامي.
لقد حرؼ ادنجلؿ لدرج انيـ تدأوا لروا راء النلس عم انو ذنب .ومدح الفقر في
ادنجلؿ في تمؾ الفترة التي عمؿ الليود فليل عم

اف لكونوا اننللء وعمموا عم

امتالؾ ال روات في جمل انحلء ال للـ.
ـ اف الكنلس بد تستتت تنظلميل ىذا في ظيور ال مملنل  ،وذلؾ في سن .1789
والذي بلؿ عنو الررب انو عار النيض الحقلقي.
وال ورلوف الدلمقراطلوف الذلف بللوا "اف الدلف ل وؽ تقدـ ادمـ" .ىؤدء ىـ الذلف
فاموا الدلف عف الدول وبللوا "لقد بتمنل الرب في الكنلس " .وسموا ىذا النظلـ الذي
لفاؿ الدلف عف الدول تللنظلـ ال مملني .وتمرور الوبت تدأوا محلكم القرف تيذا
ادعتقلد .وج موا ت ض المسمملف ل تقدوف اف مل لحولو دلنيـ م ؿ مل لحولو ادنجلؿ
تململي.
 ....والكتب المنلو لالدللف والموجودة في فرنسل عندمل تقوؿ بلادة الكنلس "لقد
كلف الدلف ستب تيمفنل" فلف القلرئ في فرنسل سلفيـ مف كمم الدلف المسلحل  .ولكف
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القلرئ لنفس ال تلرة في تركلل او في مار سلفيـ وسل تقد اف المقاود ىو الدلف
ادسالمي.
وكلنت نتلج ىذه التيلوؼ اف حدث نوع مف الكسؿ الذي ظير تستب عدـ م رف
المسمملف لدلنيـ .وذلؾ ىو مل اوامنل ال ىذه الحلل  .فت للوا واديموا في ادسالـ.
فم الي الزواج محرـ عملـ اآلف .وىذا ت طلؿ لفطرة ادنسلف وىذا ايء نلر ممكف.
عودوا ال

فطرتكـ .وتزوج وللكف لؾ زوج واطفلدي .واذا اردت اف تكف رجؿ دلف

اللح فيذا الضلي ممكف ود ملن مف ذلؾ .فكؿ مسمـ اللح وحقلقي لمكف اف نطمؽ
عملو حسب ماطمحلتكـ "رجؿ دلف جلد".
لل إليي!! إف افتلي ترت الف .د استطل احتملؿ ىذا المنظر .وس لو ادب وأنل عم
ال
واؾ ادنملء بل ي
 مف الذي بلؿ ت ف ادنجلؿ لدعوا ال الفقر؟ لو أم نتـ النظر في أنلجلمكـ ونال حكـ ستدركوف ذلؾ.ـ انظر ال اداحلح  31 ،17 5مف انجلؿ مت انو لقوؿ "بد سم تـ انو بلؿ
لمقدملء د تزف" ىذا كالـ جلد .وعم أل حلؿ فيو ممل تقي مف ادنجلؿ الحقلقي.
ولكف انظر ال مل ت د ذلؾ "وأمل انل فلبوؿ لكـ اف كؿ مف لنظر ال امرأة للاتيليل
فقد زن تيل في بمتو" ن ـ ىذا الضلي د ل د كذتلي.
ولكف لننظر ال

مل ت د ذلؾ "فلف كلنت علنؾ اللمن

ت رؾ فلبم يل والقيل عنؾ"

ن ـ ،لقوؿ ذلؾ تللضتط "ابم يل والقيل عنؾ" اليل ادب ىؿ رألت اتداي مف بم علنو
دنو نظر دمرأة تنل سل ؟ انت م الي ك ل اير مل ترا نسلءاي علرللت ،الـ لفسد بمتؾ
اتداي؟  ...سؼ ل مؾ د تسترلح لكالمي فقمتؾ لـ لفسد.
ولكف ألـ لفسد بمب المالللف مف المسلحللف ومنيـ ت ض التلتوات تطتل

الحلؿ؟

فيو رجؿ وفي نفس الوبت اعزب ،فكلؼ لستطل التحمؿ ،وذلؾ امر يلرج عف
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ارادتو .وىؤدء د لممكوف يال ص ادنتللء .م اف ادنتللء الضلي تار (وم موـ اف
ليـ الضلي ايوة) وللس ذنتلي اف لكوف لالنسلف ايوة .الذنب ىو اف نقضي ىذه
الايوة تطرلؽ حراـ .فلدنسلف مس وؿ عف اف للو اك ر مف مس وللتو عف بمتو...
اظف اف مت الحب ادنجلؿ لـ لكف ليتـ تللنسلء اتداي ،واد لـ بلؿ ىذا الكالـ للتو
بلؿ "ابوؿ لمف لنظر لمم أرة سواء الجملم او القتلح اد لنظر الليل مرة ايرا ،واذا
كلف بمتو بد ت ر فمل مف توتتو" .للتو بلؿ ذلؾ ،وانمل لقوؿ "للقم علنو" .مل ىذا تحؽ
اا؟
 ىذا مكتوب عم ستلؿ المجلز؟ لـ ننتو مف الفقرة ت د ،ولننظر ىؿ ىي مجلز اـ د؟سلستمر في القراءة مف المكلف الذي توبفت عنده "فلف كلنت علنؾ اللمن

ت رؾ

فلبم يل والقيل عنؾ .دنو يلر لؾ اف ليمؾ احد اعضل ؾ ود لمق جسدؾ كمو في
جينـ" مت  ،31 – 17 5حسب منطؽ انجلمكـ ،فلف كؿ الرجلؿ سلديموف النلر،
او لقط وف اعضلءىـ التي ارتكتت الذنب ولمقونيل عنيـ .انظر ال حلؿ الررب .انو
نلرؽ في مستنق الرذلم  ،والزنل ىو ارمو الالنؿ  ....المواطلوف ،والاواذ الذلف
لدوروف يمؼ ادطفلؿ في كؿ مكلف ،والسحلبللت ملزالت اجسلـ واعلف ىؤدء
احلح ولـ لاتيل اي ايء.
 ك نكـ انتـ اليل المسمموف تطتلقوف ت لللـ دلنكـ؟ انت ىنل عم الحؽ ولكننل لسنل ىنل لنتحدث عف افراد وانمل لنتحدث عف الدلف.فللمسمموف عندنل ىـ المذنتوف امل عندكـ فللدلف ىو المذنب  ...وانتـ الستب في
واوؿ المسمملف ليذه الحلؿ .الم ن عم
لادبيل عقؿ ود يللؿ انتقمت منكـ ال

ىذا المنطؽ ال قلـ ،فلليرافلت التي د
ال للـ ادسالمي .فت ض مف ل لاوف في

ال للـ ادسالمي ود ل رفوف ال لي عف ادسالـ لظنوف اف اليرافلت الموجودة في
التوراة وادنجلؿ موجودة الضلي في القرف.
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 انؾ تتللغ جديا .د  ،د لمكنؾ اىلنتنل دايؿ كنلستنل. ولملذا تنتيزوا كؿ فرا لتيلنونل في مسلجدنل ،واوطلننل في كؿ زملف ومكلف؟انظر ال

ىذه ادنلجلؿ فلسـ اا د لذكر حت

عارة مرات في كؿ منيل .ولكف

علس لذكر ال مل مرة عم ادبؿ .وىكذا لذكر "الرب لسوع" فيؿ لمكف اف تكوف
سمسم ادسلطلر التي اعط

ل لس

فليل مسلح اكتر مف التي اعطت ا ،ىؿ

لمكف اف تكوف كتلب اا؟ اللست النسلء المطمقلت الضلي عتلد اا؟ اـ انني اكذب؟
انظر مت  31 5مف فضمؾ .ونفس الموضوع لوجد عكسو تململي في نجلؿ مربص.
"فقلؿ ليـ مف طمؽ امرأتو وتزوج تليرا لزني عمليل .واف طمقت امرأة زوجيل
وتزوجت تآير تزني" مربص (.)11-11 11
اليمل احلح؟ فحسب احد ادنلجلؿ د لجوز الزواج تللمطمق وادف في حضلرتكـ
ل لتوف عم الفتللت دنيف عذارا]، .أذنوف لماواذ تللزواج .فحضلرتكـ التي تحتقر
المرأة تمطينل نحف ت لوتيل.
وكذلؾ حولتـ ادنلجلؿ ال مادر لالنفلؽ عم رجلؿ الدلف.
 اد لوجد في ادنلجلؿ امر حسف جلء مف اا؟ -لوجد تللطت  .فم الي توجد ىذه الفقرة في انجلؿ مت

"واذا واحد تقدـ وبلؿ اليل

الم مـ اي االح اعمؿ لتكوف لي الحللة ادتدل " "فقلؿ لسوع د تقتؿ ،د تزف ،د
تسرؽ ،د تايد الزور ،اكرـ اتلؾ وامؾ" مت .18 – 16 19
وتوجد عدة عتلرات كيذه تتوافؽ وأوامر اا ومتلدئ ادسالـ .والتلبي كمو ايتالؽ.
كيذه ادبواؿ م الي " ود تدعوا لكـ أتلي عم

ادرض دف اتلكـ واحد الذي في

السملوات".
المكف اف لكوف ىذا امر اا؟ فمف نلحل لقوؿ اكرـ اتلؾ وامؾ ،ومف نلحل ايرا
لقوؿ " د تدعوا لكـ اتل عم ادرض" ومل رألؾ في ىذا "وفي الاتح اذا كلف (لسوع)
راج لي ال المدلن جلع .فنظر اجرة تلف عم الطرلؽ فمـ لجد فليل ال لي اد وربلي فقد
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بلؿ ليل د لكف منؾ مر ت د ال ادتد فلتست التلن في الحلؿ" مت – 18 11
.19
اتسمح اف تقوؿ لي مل م ن

ذلؾ؟ مل ىو ذنب اجرة التلف؟ واذاف لذلؾ فلنتـ

تطمقوف عم علس احللنلي لفظ الرب .فتددي مف اف لج ؿ اجرة التلف تجؼ كلف مف
ادول اف لج ميل ت مر اللس كذلؾ؟
ل ني اليالا انكـ حرفتـ ادنجلؿ واوامتموه ال

وض ليللؼ فطرة وطتل

ادنسلف .د ادري ،مرة لقوؿ د لمكف اف لتزوج الراىب او الراىت  ،ومرة لقوؿ للقم
النلس اعلنيـ ،ومرة لقوؿ اف المرأة د لمكنيل اف تطمؽ مف زوجيل (حت وب عمليل
الظمـ).
فيؿ لمكف لمذلف ىدموا دلنيـ اف لحتمموا وبوؼ ادسالـ بوللي عم بدملو؟ تللطت لـ
لحتمموا ذلؾ ...واستيدموا كؿ بوتيـ لمقضلء عم ادسالـ ،ولكنيـ سلروف برلتلي جديا
اف الدلف ادسالمي للس مرمقلي في دايؿ المسجد فقط.
أيل اير االتني الجنوف ،واريت تال وعي .....
 تكمـ انت اليل ادب!!! مف فضمؾ !! دجؿ الرب!!!! دجؿ كؿ المقدسلت التيت رفيل!
 كنت اتحدث تا وت وانل مينوب تللتكلء. مف فضمؾ بؿ اي ايء اليل ادب .مف فضمؾ د احتمل!!! ىذا الفت لـ لكف عم نلر الحؽ لل ملرلل.لل إليي .انني اسم دول يل في أذني ،رأسي تدور!! وعتد الوىلب لجلب ت دب ...
 ااكرؾ لل سلدي .فلدعتراؼ تللحؽ فضلم . كف  ،كف !!! ارلد اف استم ال ى ار ؾ ىذا !!!! ل ن اا عملؾ اليل ادب !!!عملؾ الم ن !!! يذ ىذا الاملب الذي في عنقي ،يذه ،د ارلد املتؾ ىذا! فلنل د
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ارلد دلنلي علج ايز كيذا!!! وتدأت انزؿ السمـ وانل اتكي تحرب  .وكنت اجري ال الالرع
تجنوف ،وكلف عتد الوىلب لجري يمفي.
 انتظري لل ملرلل .انتظري مف فضمؾ. لتذىتوا ال الجحلـ! د ارلد اف ارا احداي منكـ .د تتت ني .دعني وا ني! انتظري لنتحدث. د لوجد مل نتحدث تا نو. لحظ واحدة....كلف ل الح يمفي .النلس لنظروف اللنل .وفي ىذه المحظلت دبت ادجراس .فمـ
استط من نلظي ونفوري واحت بل م
 اليل النلس ،د تادبوا ىذه ادجراس!!! ىذه ادجراس كلذت !! انيل د تم ؿادنجلؿ الحقلقي! د تدبي!!! د تدبي التيلادجراس! د لف اادبكـ ت د ذلؾ! لقد
متـ او ملتت الكنلس  .بتمتكـ في بمتي وبتمت الراىتلت والرىتلف!!! د تدبي د تدبي!!
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اصبحت حائرة تماماً
تجولت في الاوارع وانل في حلل لر

ليل .تقلت مدة د استطل تحدلد مكلني ود

الالرع الذي ابؼ فلو .فتكومت وتقلت كمل انل .وعندمل افقت وجدت عتد الوىلب
لقؼ املمي ولنتظرني .امسؾ تذراعي علد تي ال

حلث سللرتي .ركتت السللرة

تا وت  ،فمـ اكف بلدرة عم ادمسلؾ ت جم القللدة .فقلؿ لي عتد الوىلب.
 لو ا ت ابود السللرة. ن ـ ىذا افضؿ .ىؿ م ؾ ريا بللدة؟ ن ـ لوجد م ي .استيرجتيل لمظروؼ. ال الف سنذىب؟ ال اي مكلف ترلدلف. أأنت الذي تقوؿ ىذا؟ ن ـ ولـ د؟ ألف مل كنت تدعلو مف ت دؾ عف النسلء؟ مل زلت ىكذا .ولكني اآلف د استطل اف اتركؾ وحدؾ. انت س لد جداي اللس كذلؾ؟ ولملذا اكوف س لداي. -ألي ايء تظف؟ تطتل

الحلؿ دنؾ رالتني وانل في حللتي ىذه.
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 ت رفلف لل ملرلل انؾ لو اسممت سلكوف س لداي تذتؾ ،ولكني لف اكوف س لداي تللتلكلداف كنت ااتحت ممحدة ،ف م اي حلؿ اسوأ اددللف افضؿ مف ادلحلد.
 ال ني ذلؾ انؾ ت رض عم اف اسمـ ىكذا فج ة؟ د ولكني ارلد اف اسلعدؾ في حلل الضلؽ التي ت لالنيل وكذا ارلد اف ابوـتواجتي ادنسلني تجلىؾ.
 انؾ انسلف طلب  ...ولكني د حلم لي .د ادري كلؼ سلكوف حللي ف نل دلمكنني ال ودة اتداي ال الكنلس .
وفج ة تدأ عقمي لتجو وجي ايرا.
 اـ اف اا نلر موجود؟ حلال ا!! ملذا تقوللف؟ ال قؿ كالـ كيذا؟ وكلؼ توجدلف لو لـ لكف اا موجوداي؟ اد لمكف اف لكوف ىذا محض ادف ؟ -د لوجد في الحسلب ،والرللضللت مل لسم

تللادف  .انظري م الي ادكسجلف

لوجد في اليواء تنست  %11فمو زاد بملالي دحتربنل ،ولو بؿ ديتنقنل .وللفكر ادنسلف
ال ،فمو تجمطت نقط مف الدـ في حجـ رأس الدتوس في اي ارللف مف
في ميو م ي
الاراللف ،فلف احد اعضلءه لالب تللامؿ او تلدلـ الادلد .وفي ت ض ادحللف
لكوف انسداد احد الاراللف ستتلي لقط احد ادعضلء .فجسمنل ميموؽ تمنتي الدب
وعم اكمؿ وجو .وكلنو سمسم مف ال ممللت الحسلتل  .فقد تـ عمؿ توازف ىذا فقد تـ
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عمؿ توازف ىذا الجسـ تدب  .كـ لدرس طتلب ال لوف م ال لكي لياص في ىذا
المجلؿ؟
 تقرلتلي ست عارة أو ست عارة سن . ىؿ تتاورلف انيـ ل مموف سنوات عدلدة كي لت مموا طب ال لوف ويال ايلدجؿ مل لحدث تللادف ؟
 مل اجمؿ مل بمت. وملذا بمت؟ د توجد دراس لمادف  ،ن ـ ،فمو كلف كؿ ايء تللادف  ،فملذا ت مؿ دؼالكمللت إذف؟!
 مرح لؾ! لقد\ كلف تفكلرؾ في موض و تململي .مل اس د محمد تفتلة م مؾ ،لنتريعملو اف لكوف س لداي ارتتلطو تفتلة م مؾ ،فيو حقلي محظوظلي.
 لل اا!! د ادري كلؼ سلتارؼ م محمد .للتؾ توامني ال التلت. تللطت تكؿ سرور .لجب اف تيتمي تنفسؾ. كلؼ سلنجح؟ في اي ايء. -في اف اعود ال

حللت لللطتل ل  .لقد انقمب حللي رأسلي عم

الكنلس التي ارتتطت تيل لسنوات في سلع واحدة.
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عقب .لقد تركت

 انؾ لـ تستم ي ال الكنلس ولكف تـ تيل تؾ ليل تاكؿ م لف.ىؿ كنت تظنلف نفسؾ فتلة متدلن ؟
 ملذا ل ني ىذا؟ تللطت كنت متدلن . إذف ىؿ كنت تجدلف فربلي تلنؾ وتلف الفتللت الالدلنللت؟ او دعلني اسللؾ تاكؿير ،ىؿ كنت تا رلف تفرؽ تلنؾ وتلف الليودللت أملـ الفتللت الالدلنللت؟
 لل إليي  ...للكف مل لكوف  ...انتي كؿ ايء .فقد وامت ال التلت .د تؤايذامي لو نظرت اللؾ ت توس.
 ولـ ت تس امؾ في وجيي ونحف لـ نت رؼ ت د؟ امي د تحب المسمملف اتداي .وتفتير جداي تكوني مسلحل  .فمو انيل عممت تحللتيىذه ،لقضت ادزم القمتل عم ىذه المرأة المسكلن  .ولف تقتؿ ديولؾ ال تلتنل اتداي
ت د ذلؾ.
 -د ضرر  ....فنحف عم

ال حلؿ ن مـ كلؼ لنظروف اللنل تلام زاز ونستطل

الت للش م ذلؾ....
كنت بد توبفت عف التكلء ولف علنلي كلنت د تزادف محمرتلف ومتورمتلف مف
التكلء.
كلف واولنل ال

التلت في الحلدل عارة للالي .ديمنل انل وعتد الوىلب ،كلف اتي

وامي لجمسلف في الاللوف .وعندمل رأونل نيض اتي وابفلي وبلؿ
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ايلر حضرتـ .مرحتلي تكـ .ألف كنت لل ملرلل؟
 أوه  ...اتنتي الجملم ،اي
 تنزىنل بملالي  ....ىذا ادلقي عتد الوىلب. مرحتلي س دت تمقل ؾ .فادلؽ اتنتي ادلقي .تفضموا تللجموس.كلف الكرـ الذي بلتمنل تو اتي جملؿ جداي .ولكف امي لـ تنظر ال وجو عتد الوىلب
 ....وفج ة نظر اتي ال علني دوف اف لحركيمل.
 ملرلل؟! انؾ كنت تتكلف! د ليـ ذلؾ لل أتي. كلؼ د ليـ؟ ملذا أتكلؾ؟ ارلد اف اعرؼ حلدي .د تنسي اف الاحفللت د لتكلفاتداي.
فتديؿ عتد الوىلب بل الي
 الاحفللت د لتكلف وانمل لتكلف ...حلولت اف اتتسـ ولكف امي تلدرتني بل م
 بولي لل ملرلل ملذا حدث؟ د  .د ايء لل أمي! تضللقت بملالي. ىؿ تضللقت ألجؿ محمد؟ د تحزني نفسؾ إل ىذا الحد .فال أحد لستحؽ الحزفعملو ليذا الحد.
 -ن ـ م ؾ الحؽ لل امي .ولكف ملذا اف ؿ د استطل تاور الدنلل تدوف محمد؟
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 احلح ! اظنؾ كنت ستذىتلف اللوـ ال التلتل ،فملذا حدث؟ ىؿ ذىتت؟انحن اتي نحو اذني تتطء وبلؿ
 أمؾ المسكلن  ...تظنؾ ملزلت كل وللكل  .مرح لؾ لل اتنتي انؾ تم تلف الدورتتراع .
ت د بملؿ بللت امي نفس الايء لي  ....ـ ذىب اتي م عتد الوىلب ال الاللوف
الذي لق في منتطؼ التلت وذىتت م يمت .وتدأ اتي لتكمـ.
 ن ـ لل عزلزي ،مف اي التالد انت؟ انل ماري لل سلدي. اوه مار  .....أعرؼ مار جلداي .فقد عممت ىنلؾ لمدة يمس سنوات. في اي ايء كنت ت مؿ لل سلدي؟ كنت اىتـ في اتلتي تللتلتول  ،فلرسمتني الكنلس ال مار .وكذا ف نل اجلد المرال رتل .
 ولملذا ارسمتؾ الكنلس ال مار؟ لنار الدلف المسلحي .مك ت في مار كؿ ىذه المدة ،ولكني لـ استط اف اناراد يمس مسمملف .وايل اير ا رت تللضلؽ .ف دت .ـ مل لت ت اف اتت دت عف الدلف
ت د ذلؾ .تدأت اا ر ت ف اددللف نوع مف اليراء.
 -للست اددللف كميل ىكذا .ف ندمل تقوؿ اددللف فذلؾ لامؿ ادسالـ تللطت .
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 د فرؽ  ....فلددللف كميل واحدة. د ىنلؾ فرؽ كتلر .فلددللف اديرا د تاتو ادسالـ فللدلف ادسالمي ىو رسللاا التي لـ تفسد.
وفج ة فكرت في ترللر سللؽ الكالـ فقمت
 عتد الوىلب ىؿ ت مـ اف اتي د دلني ،ود لمكف منلبا مس ل الدلف م و ،فدعنلمف ىذا ،واحؾ لنل عف الموضوع الذي بمتو لي اللوـ.
 اي موضوع؟ اللوـ بمت لي اف الادف د لمكف دراستيل .لقد اعجتتني ىذه ال تلرة جداي. ملرلل اظنؾ تكوني س لدة عندمل تظيرلنني تال دلف .د تقولي تال دلف لل اتنتيولكف بولي ممحد .ـ اف الالدلنل للست علتلي.
 ولـ لل اتي؟ سواء بمت تال دلف ،او ممحد فمل الفرؽ تلنيمل؟ اللسل نفس الايء؟ ن ـ نفس الايء ولكف ت لرىمل ميتمؼ .فلذا بمت لمنلس "أنل تال دلف" فإنيـلا روف تلدام زاز ،أمل اذا بمت ليـ "أنل ممحد" فإنيـ لروف ذلؾ عم انو وجي نظر
د منيل كمم "ممحد"او
حدل  .ولذا فإننل د نست مؿ كمم "ددلني" ونست مؿ تد ي
دلمقراطي عمملني.
 ال ني ىذا اف كؿ دلمقراطي عمملني لكوف ممحداي؟ -ت ضيـ لدعوف حب الدلف ،ولكف الميـ ىؿ الدلف لحتيـ؟
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 دعنل مف ىذا  ....وللتؾ تحد نل عف مس ل الادف تمؾ  ...فرتمل لؤمف أتي تلا. لل اتنتي انل اؤمف تلف ىنلؾ يللؽ ولكف ىؿ اسمو اا اـ د  ،د ادري؟ انتظري لل ملرلل انل ارلد اف اجلب عم والدؾ  ...ىال بمت لي كلؼ وعم اياسلس تؤمف توجود يللؽ؟
 د ادري  ...ىنلؾ يللؽ  ...انظر م الي حت النحؿ ،ىذا الميموؽ الارلر لقوـت ممو ت مـ تلـ .وكذلؾ اسرار الفضلء التي تدؿ تللقط عم وجود اا .ن ـ لوجد الو.
لقد بلؿ لنل مدرس ادحللء انو لو امكف فرد ياللل الر تلف فلنيل سترطي مسلح
ارت
تم ن

و ملنلف مت اير مرت لي.
انو لسلوي مسلح اق تقرلتلي .فللرب ذو عمـ ومتقف لان تو؟ لدرجو انو

وض في الر ياللل تكفي لفرش ىذه المسلح الكتلرة .وانل افكر دا ملي في ىذا ادمر
واجد انو د لمكف اف لحدث تال متدع.
دىانل عندمل استم نل ال

اتي وىو لقوؿ ىذا الكالـ .واوؿ مف اظير دىاتو كلف

عتد الوىلب.
 لل إليي مل أجمؿ حدل ؾ .وكلؼ لكوف انسلف م مؾ ممحد ولدلو ىذه القدرة الفل قعم الم رف  .فلنت ت د اف وامت ال ىذا المستوا مف التفكلر ....
 -اىلجت ىذه الكمملت اتي  .فلستمر بل الي
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 وىؿ ىذا ايء؟ لو اني ارحت لكـ يال ص الكمل لتوبؼ عقمكـ مف ادةادنتيلر.
 مف فضمؾ احؾ لنل لل أتي .اف سملعي لم ؿ ىذه اداللء منؾ تج مني في نللالسرور.
 استم ي ،اعممي اف اتلؾ لـ لاتح ممحداي ترلر عمـ.انظروا عم ستلؿ الم لؿ .لوجد في كؿ كمل مف كملتلنل مالللف الياللل .وتتـ تنقل
الدـ تمروره مف مالللف الياللل .فمف الذي اتده ىذه الياللل؟ ولملذا؟ ن ـ ىذا في
نلل ادىمل  .مف ألف لمطتل

اف ت رؼ م ؿ ىذه الوظل ؼ؟ وكلؼ لمكنيل التفكلر

في ذلؾ؟ والدـ الذي لتـ تنقلتو في الكمل ىو الدـ الذي لذىب ال
الجسـ .وفي الكمل لتـ تنقل مل لتراوح تلف مل

وست لف ال مل

جمل اجزاء

و ملنلف لت اير مف

الدـ .فيذه ادعضلء للس ليل عقؿ تحدد تو مل لفلدىل ومل لضرىل .ولكنيل جمل لي تقوـ
تميلميل وك نيل سمسم مف ادوامر المرتتط تت ضيل .ولو تيمت احداىل عف وظلفتيل
دنتيت حللتنل فو اير.
ما ادنسلف م الي تتـ دراستو عم

مر ال اور .فمو كلف الما ل مؿ تلرادتو

وتللادؼ ،أكلف النلس لواجيوف تنقص الم موملت المت مق تو م مل بلموا تو مف
دراسلت مستمرة؟
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فمو اف ال لي مل ج ؿ عمملء الطب لفكروف ولدرسوف لمدة يمس بروف وت د كؿ ىذه
الدراسلت تت اتقلف ان و فإف ىذا الايء د لمكف أف لكوف وللد الادف .
لل إليي!  ...ملرلل ىؿ أتوؾ ىو الذي لقوؿ ىذا؟
 ن ـ لل أمي ... ه د تضيمي ادمر لل عزلزتي .فكؿ ىذا موجود في رأسي منذ زمف ولكني احكلوعندمل أنف ؿ فقط.
 تحلر عتد الوىلب الضلي وس لو كلؼ ااتحت ممحداي؟ ادبني اني لـ اكف دستطل اف اارح ىذا الموضوع كملارحتو انت.
 اف مل لضللقني اني د استطل تاور نفسي تدوف الو .وكؿ مل لوجد في الكوفل تت ىذا الا ور .ولذلؾ ظمت فكرة اليللؽ موجودة في رأسي ولـ أتيمص منيل.
ولكني م ذلؾ أجد نفسي م الممحدلف الذلف د إلو ليـ.
 د لوجد احد تال إلو .لذا فلف است ملؿ ألفلظ كتال رب ،أو تال إلو ت د حراملي فيعقلدتمل.
 ملذا ل ني ىذا؟ أإذا كلف ادنسلف د لؤمف تلا د لقلؿ لو "تال إلو". د لقلؿ لو ذلؾ .ألف إليو موجود .ولكنو د لؤمف تو .فكونو د لؤمف تلا د لدؿعم أنو يمؽ تال إلو.
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استمرت ىذه المنلبالت لسلعلت عدلدة .وكلف اتي لمقف عتد الوىلب ت ض ال تلرات
كقولو "إنؾ الب ،فدعؾ مف ادرتتلط تللدلف وعش حللتؾ كمل ا ت" إد أف عتد
الوىلب كلف لجلتو بل الي "إنؾ تقوؿ إف اليللؽ واس ال مـ والم رف  ،أد تتاور اف
اليللؽ الذي اىتـ حت ت ملكف يروج الفضالت مف التار والحلوانلت بد ارسؿ الليـ
مراداي ونظلملي للتت وه .فلا ىو القلدر واليللؽ .أد ل ممنل مف ألف جلء تنل وال ألف
لكوف مالرنل؟ واليللؽ الذي ايتلر لنل ىذا الكوكب لن لش عملو مف تلف مالللف
الكواكب التي تمؤل ىذا الفضلء ال ظلـ الالس أد لقوؿ لنل لملذا جلء تنل إل ىنل؟
وكلف أتي لقوؿ ملزحلي "إني أيا ىذا الالب إنو لستطل أف لضمني عف طرلقي"
ولـ لتطرؽ أتي إل الموضوعلت المت مق تللدلف مرة أيرا.
في تمؾ الملم لـ لترؾ أتي عتد الوىلب .وتلت عندنل وذىب كؿ منل إل نرفتو.
تكلت ك ل اير في تمؾ الملم .
 "حتلتي محمد  ...حللتي د لمكف أف تستمر تدونؾ  ...ملذا لو ج ت  ...ف نل لـأعد كل وللكل " ظممت أردد ىذه ال تلرة حت نمتني النوـ .وفي السلعلت ادول مف
الاتلح ا رت تت ب ادلد تستب مل كنت احسو مف جوع .لـ كؿ أي ايء منذ
اتلح أمس .لقد ترلرت حللتي في لوـ واحد تسرع ادلدة .وعند نزولي إل الطلتؽ
السفمي ،ولللم جب وجدت عتد الوىلب بد استلقظ وتدأ لق أر ال لي مف.
 -اتلح اليلر ملذا تف ؿ؟
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 أب أر ت ض األدعل  .أدلت الاالة .وأبوـ تمنلجلة اا. وأنل س تنلوؿ ط لمي .أو تلألاح س ارب الالي فقط ،ىؿ تارب م ي الالي؟ د ،س تنلوؿ الفطور م أتلؾ. -إذف س جمس إل

جوارؾ وأنل أتنلوؿ فطوري ،أرلد أف أتكمـ م ؾ ،فلنل اا ر

تلديتنلؽ.
 في ىذا دوبت مف الاتلح؟ ولـ د؟ مل دمت تتحدث م اا في ىذا الوبت فتحدث م ي ألضلي .وسلحتؾ ااألنؾ ف مت يل اير.
 د لل ملرلل! د تنتظري من اىتململي كتل اير تؾ .واف كلنت عندؾ أي أس م أرسمليلإلي في يطلب.
 مرة أيرا نفس اليراء .ن ـ أبسـ أنؾ تيالني .لل إليي أد تادبني؟ إف علني دترا أحداي نلر محمد.
 ممكف. ه ملذا ت ني تيذه الكمم ؟ د تنس  ،أنل د اىتـ ت لنلؾ. -إذف فلنت د ت ؽ في علنلؾ.
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 إف حدل نل في م ؿ ىذه اداللء لحزنني .مف فضمؾ لل ملرلل  ...افيملني ف نلاتارؼ اآلف ميللفلي لمل أؤمف تو .وتلدضلف إل ذلؾ فإف يطلتتي سموا لو رأتنل
ىكذا ،فمف تسلنحني.
 ه أىي نلر متفلىم ليذا الحد؟ د ،ىي تحتني جداي ،والمحب لرلر عم مف لحتو ،ولكف الحضلرة الررتل تظيرالرلرة وك نيل علب ،وف ؿ لدؿ عم النقص .ىكذا امتؤلت الدنلل تللقروف واألذنلب،
حت أف الرؤوس أاتحت د ترا فليل!!
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كل دقيقة تمر كأنها رصاصة
 أنل د أفيمؾ .أنل فقط أرلد أف أت ؾ أحزاني .ألني لو أتحت ت حزاني ىذهدادبل ي لسيروا مني .وانت الضلي تف ؿ نفس الايء.
 مل لمكنني اف اف ؿ مف اجمؾ لل نس ملرلل؟ إنظر ،تدأت تتحدث م ي مرة ايرا تاكؿ رسمي. ولكنؾ حلرتني .ففج ة تتكمملف م ي وك ف تلننل اداب ممتدة ل ارات السنلف .لقد\أ رت في حللتؾ النفسل التي مررت تيل فقط.
 -ولكني أا ر أنؾ برلب مني جداي .وأبوؿ لؾ تمنتي

الادؽ .ومف كؿ أعملبي

انؾ ابرب لي مف جمل اادبل ي ،أمل أنت فتستك ر عمي حت

أف تالركني في

تنلوؿ الفطور .كلؼ تكوف ىذه اداب ؟
 د لمكنؾ ادراؾ ادمر لل ملرلل .وىل انت تتنلوللف فطورؾ املمي لـ د تحترملفاسموتي في الحللة؟
لللم جب انؾ دنسلف نرلب .فلنل لـ ألتيمؾ!! ىال حد تني عف محمد؟ أترا أف
محمد سلتزوجني؟
د أدري ،فمو اف كؿ علاؽ لقوؿ "احب وس موت مف الحب" ملت تللف ؿ لمل تق
أحد عم وجو ادرض.
 طلب ،لو كلف محمد فيؿ تتزوجني؟98

 حستي اا  ...مل ىذا السؤاؿ لل ملرلل؟ أبوؿ م الي لل عزلزي  ....أـ أف م الي ىذه ذنب؟ ملرلل ،أرا أف الحدلث م ي تدوف تكملؼ للس أم اير حسنلي .فال لجب اف تس ؿ فتلةالتلي م ؿ سؤالؾ ىذا.
نضتت جداي وبمت
 لل إليي ،الروث  ...إنؾ تتملدا في ادمر! وملذا في سؤالي ىذا؟ د أدري ،أـأنؾ تيا مف أف تحتني؟
 د لمكنؾ أف تفيملني ...فيذا للس يوفلي مف أف أحتؾ  ...ولكف ألنو ليللؼ ملأؤمف تو ،وأعتقده وأنل د أب في حب أحد أاالي .ولف أنلر اكؿ حللتي ،فمي حتلت
كمل ت مملف ىي سموا .ود لمكف اف اتورط في يللن ليل ولو تسلط ،؟ كمل أني د
لمكف أف أندر تسموا .فيي كؿ ايء تللنست لي.
 مل أجمؿ الحب  ....ملذا لو أف محمداي كلف لحتني ىكذا!  ...إني أنتط حتلتتؾ.ىال حكلت لي كلؼ ت رفت عم سموا؟ ف نت تقوؿ عنيل "يطلتتي" "مرتتط تيل" د
أفيـ مل تقولو فيو نلر واضح ،ولكني عندي فضوؿ لم رف كلفل ت رفؾ عمليل.
 في ادسالـ ادرتتلط واليطت ل نللف ال لي واحداي ....أمل تياوص كلفل ت رفيعمليل فس حكي لؾ ولكف تارط أف نكوف أك ر حرالي في عالبتنل ت د ذلؾ .اتفقنل؟
 -وستكوف عالبتؾ تي مقاورة عم اليطلتلت فقط....
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 د تف ؿ ذلؾ لل عتد الوىلب! فملذا لحدث لو ج تؾ عندمل أا ر تللضلؽ فللحدلثم ؾ لا رني تللراح  .افيمني تلا عملؾ .ف نل اا ر تللوحدة في ىذه الدنلل.
 أفيـ أنؾ في موبؼ ا ب. ااكرؾ عم ىذا التفكلر الربلؽ .ىلل احؾ لي عف سموا. الحقلق أنني أا ر تللس لدة حلنمل أتحدث عنيل .ومل دمت ترلدلف ذلؾ فس حكيلؾ.
كنت في ذلؾ الوبت د اعي م ن الدلف .وكنت ميتـ ت قلف ادنجملز الذلف لحتموف
تالدنل ،وكنت افكر م ميـ واليو م ميـ تململي .حت

انني كنت اا ر ت قدة مف

موسلقلنل ،وايجؿ مف كوني مسمملي .وكؿ مل ترلنو طتل للي اآلف كنت الضلي اراه ىكذا
في ذلؾ الوبت .كلف لوجد في حللتي كؿ ايء ،اليمر ،حللة الرواني .وحدث مل
حدث لي مف ترللر لوـ أف رألتيل .لقد كلنت محجت تاكؿ جملؿ .كنل أنل وفتلتلف
و ال

أادبلء نميو عم التحر .ويمفنل ناتت عل م سموا يلم للسترلحوا فليل.

كنل نرا سموا التي كلنت تمر تجلنتنل كي ت يذ ت ض الملء .كنل نتيلمس عمليل
ونسير منيل .لقد عودتنل ال قلف ادنجملزل عم ذلؾ ،لقد يدرتنل ىذه ال قلف لدرج
ج متنل ني أز مف إيواننل في الدلف ،ونافؽ لمف ل لاوف حللة ادنجملز عم

أنيـ

أاحلب الوجي التقدمل  ....لقد واؿ الاتلب المسمـ إل درج ميلف  ...أمل ىـ
فإنيـ لنسفوف فكر المسمملف وىـ في أملكنيـ.
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في ذلؾ اللوـ ذىتت سموا مرة أيرا لت يذ الملء  ...ومرت تجوارنل .بررنل أنل
وجملم ونوفل .وادلقي محمد أف ن لكسيل عند عودتيل .وبررت أنل القللـ تيذه
الميم  .وعند مرورىل تجوارنل نلدلت عمليل بل الي
 ىؿ لمكف اف ت طلنل ت ض الملء التيل الجدة؟أجلتت تدوف تفكلر
 ن ـ تللطت نلولني وعلءاي اعطلؾ فلو. ىؿ تا رلف تللس لدة عندمل تسقلف النلس؟ د ،د أا ر تس لدة كتلرة عندمل اسقي النلس ،دف النلس عندمل لا روف تلل طشلتح وف عف الملء ولجدونو .ولكف الحلوانلت للست كذلؾ ولذا ف نل اا ر تس لدة
نلمرة عندمل اسقي الحلوانلت.
نضتنل جمل لي وبمنل
 ملذا ل ني ذلؾ ،اتج ملننل حلوانلت؟ د لل تني .ولكف ألني جدة ف لنلي د تستطل لف التمللز .ىؿ لوجد تجوارؾحلواف؟
 إنؾ أيرجت الملء الذي اعطلتنل مف انوفنل ،اىكذا تاوىلف مل تمنحلف لمنلس. د لمكف اتداي اف ااوه مل امنحو لمنلس مف يلر ولكف حتذا لو كلف تلطف الايصالذي املمي لدؿ كظلىره عم انو انسلف.
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وىنل ظننت انيـ فجروا راسي تقنتم  ...ـ بللت لنل "طلب نيلركـ" وانارفت .فت رت
جملم جداي وبللت
 كلؼ تيلننل وترمتنل فتلة ل وب كيذه؟لقد اىنت جملم املـ الاتلب ونحف الضلص اىلنتنل املـ الفتللت .فسرنل نحو يلمتيـ
مملف في اف نقوؿ ليل اي ايء نفرغ تو احن نضتنل .فظيرت املمنل.
وبللت ملذا ترلدوف ،اترلدوف تتنلي؟ فرضتنل جداي ،وبمت ليل
 انتتيي! ملذا تظنلف نفسؾ؟ انل د اظف نفسي ال لي ،وانمل انل انسلن  .وتلدحرا انسلن مسمم  .مسمم ارلفلدرج اني د ابمد المست مر الظللـ الرلاب الذي د لحترـ عقلدتي والملني ،علداتي
وتقلللدي ،ووطني.
 وملذا نكوف نحف؟ ىؿ نحف كفلر؟ أوديكونوا تا اير .ـ ننلبش ىذا الموضوع ت د ذلؾ. مف تكوني انت حت تحقرلنل ىكذا؟ ومف تكونوف انتـ لكي تسيروا مني ل دة اللـ .إنكـ تتاتيوف تلدنجملز الذلفلرتاتوف وطنكـ ،وارفكـ ،وف متـ م ي مل ف متـ فقط ألني مسمم  ،أت د ذلؾ لقلؿ
لكـ تار؟ د لمكف اف تكوف ادنسلنل حقلرة ليذه الدرج  .أىنلؾ مل ترلدوف بولو نلر
ذلؾ؟
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احترنل ملذا نقوؿ ،ولكني تكممت رنملي عني بل الي.
 أنت فيمتي مقادنل تاكؿ يلطئ. د أظنكـ تممكوف الايال التي تستطل وف تيل ادان اعتقلدي.ىلل اذىتوا واتح وا دنفسكـ عف مكلف منلسب في مزارع ادنجملز.
لل إليي ،لل ليل مف فتلة ،لقد نمستنل في الوحؿ ولـ تيرجنل منو.
اك ر مف ا رت فلنل تللرضب كلنت جملم  .ف لدت تلكل وكلنت تردد
 ىال بمتـ لي؟ ألـ لديؿ ادنجملز ال تمدنل عنوة؟ الـ لت دونل عف دلننل ول طوننلزجلجلت التلرة والولسكي تلسـ الحضلرة وال ارل  .فمـ نحتقر ىذه الفتلة؟ مل الفرؽ
تلننل وتلف الحلوانلت؟ لقد ظممنل نسير منيل ل دة اللـ ،وكنل نظنيل د تفيمنل .انني
ايجؿ مف نفسي .انظروا ال حللنل؟ فكمنل نرتدي "التموجلنز"  ..فيؿ نحف ..؟
وراحت تجيش تللتكلء بل م
 للرب! انفر لنل  ....وبرتنل إللؾ .ارلد اف اكوف كيذه الفتلة ،للرب اج مني م ميل.اا ر تللر للف مف ىذه الحضلرى  ...أرلد اليالص .أنقذوني!!! أنقذوني.
ادمنل جمل لي .كلف لاوت جملم ادا لتردد في اليواء ،وفج ة نظرت فوجدت
سموا ت تي نلحلتنل ،لقد سم ت جملم  ،فجلءت فو اير وت مقت ت نقيل  ...كلنتل تتكللف
كمتلىمل  ...لقد مممت اوت سموا المميء تللحزف عم روحي وىي تقوؿ
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 ىؿ فربوا تلننل لل ايتله ليذا الحد؟ ىؿ تالعتوا تنل لل عزلزتي .د تحزني اتداي للايتي الحتلت  .فت د ذلؾ سنترلر ك ل اير ونجدد رواتط اديوة تلننل ،ونرتتط تت ضنل
تروح داف جداي.
التقت علنلي دوؿ مرة ت لني سموا حلنمل كلنت ت لنؽ جملم .
لل إليي مل اجمؿ علونيل  ...كلنت علونيل جلدة وبورة ،وممل تللم رف  .وعم الفور
حولت علنليل عني  ...ولكف علني وروحي لـ تتت دا عنيل ت د ذلؾ .وتدأت ات قب
سموا الحت الم رف المحلرة التي تتحدث ت ق عجلت  ،كلف اوؿ مل ف متو في ذلؾ
اللوـ اف تركت ارب اليمر ،وتدأت في أداء الاالة وكذلؾ براءة الكتب الدلنل .
وااتحت ااتو الاتلب المسمـ .وكذلؾ جملم فقد ت رت جداي تللكالـ الذي سم تو في
ذلؾ اللوـ .فلاتحت ىي اديرا فتلة متدلن جداي  ...وارتدت الحجلب ،وتدأة القراءة
في الكتب الدلنل  ...وااتحت ادلق لسموا .امل انل فكنت امر لومللي مف املـ تلت
سموا .ولكني لـ اتمكف مف رؤلتيل لمدة ال

ااير .كنت احترؽ واتللـ لذلؾ .وفي

لوـ مل رالتيل وىي تيرج مف احد المحالت في القلىرة .فلسرعت الليل بل الي
 مرحتلي لل سموا ،انل عتد الوىلب ىؿ تتذكرلني؟ ىؿ ترلد اف تس لني ايء؟ أنل !...أنل! أنل أاتحت مسمملي .لقد ت رت تمل بمتو في ذلؾ اللوـ جداي. -أنل س لدة تذلؾ .تقتؿ اا منؾ.
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 أد تادبلني؟ للس تادلقي ارطلي لديولؾ ادسالـ .فحت لو لـ أادبؾ ،فملس ىذا ميملي .فلالرا ول مـ .وىذا ىو الميـ .فال تيتـ ت ف لادؽ التار إلملنؾ ،وللكف ىدفؾ ادوؿ
ىو ارضلء اا .فلف اعجتت ال تد او لـ ت جتو ،ادبؾ أـ د ،فال تحزف.
ديمت في الموضوع متلارة.
 سموا ،ىؿ تقتملف الزواج مني؟ د ادري كلؼ بمت ذلؾ .وت د اف توبفت لمحظ بللت اف مل لاترا مف الالرع االلء كللتطلطس ،والتاؿ ،ولست انل .ملذا دىلؾ اترلداف تاتيني تيـ.
بللت ذلؾ وذىتت .حلولت ايو اير أف اتقرب الليل .وايل اير ارسمت عل متي كي لطمتوا
لدىل لي .فوافقت .ووافقت اسرتيل .وبرأنل الفلتح عم ذلؾ .امل انل فقد ااتحت التلي
مسمملي .والء القدر أف تي إل

ىنل كي أدرس .وتلذف اا ننوي الزواج تمجرد

عودتي .ىكذا ت رفت عمليل .وت د ذلؾ ،أحتتني ،وأعجتت جداي ت زلمتي.
ت رت جداي تيذه القا  .فيذا ل ني اف مف تلف الفتللت المتدلنلت مف ىف عم عمـ.
فمملذا نظف الفتللت المتدلنلت أنتللء وعلجزات؟
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بعد خمسة ايام
كنت اذىب ال كملتي ولكني د استطل استل لب الدروس ،ملذا سلف ؿ م محمد؟
وملذا عف امي؟ امل انل فقد تركت دلني .لمف استطل اف احكي ماكمتي؟ حت عتد
الوىلب لتيرب مف اف لكوف ادلقلي حململي لي  ...ملذا لحدث لو لسم ني او ليترني
ال لي عف محمد ،او لقوؿ لي كلؼ اتارؼ م و؟
ت لؿ لل محمد .ملذا لو لـ ت ت .د استطل تحمؿ الحللة تدونؾ.
تح ت عف عتد الوىلب في ذلؾ اللوـ ولكنو لـ ل ت ال الكمل  .رألت احد اادبل و
فس لتو عنو فقلؿ لي
 لقد كلف لتكي ك ل اير تلدمس .ولـ لذكر ستب تكل و .وأظنو لـ ل ت اللوـ ليذاالستب.
 حزنت ك ل اير لذلؾ .مف الضروري جديا أف اجده واعرؼ الستب وللكف مل لكوف.كنت افكر طوؿ الطرلؽ وانل ذاىت اللو.
" ملذا حدث ل تد الوىلب  .....أـ اف ىذا الالب لحتني؟ لل إليي مل لي وىذا اليراء
 ...إنو لحب سموا وأنل أحب محمد .فمـ افكر اذف في م ؿ ىذا الكالـ الفلرغ".
أيل اير وامت ال التلنسلوف الذي لقلـ فلو .ايترتو الحت التلنسلوف تحضوري .امل
انل فكنت انتظر في بلع ادنتظلر .حضر عتد الوىلب .لل اليي مل ىذا الاحوب،
ىذا الالب ك نو ملت وجيو مافر تململي .وبفت فج ة وبمت
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 ملذا حدث لل عتد الوىلب؟ د تس لي عف ايء لل ملرلل. بؿ لي تلا عملؾ ملذا حدث؟ تحطمت الدنلل لل ملرلل .تحطمت تململي. ملذا حدث؟كلف د لستطل الكالـ مف ادة التكلء.
 د  ...د تس لي إف حللتي د تسلعدني عم الكالـ. د تدعني ىكذا فرموضؾ وحللتؾ ىذه تجنني .ملذا لو ايترتني تمل حدث .فنحفاادبلء تؿ ايوة .لـ د تيترني؟
 سموا! ملذا حدث لسموا؟ ىؿ تزوجت تآير؟ سموا حتلتتي .روحي وحللتي سموا! ملذا حدث ليل؟ ىؿ ملتت؟ ن ـ ملتت سموا!  ...بتموىل تللت ذلب!! حدث ليل نزلؼ دايمي. مف الذي ف ؿ تيل ذلؾ؟ ادنجملز الكالب! ادعوا انيل تتت التنظلـ ادسالمي ،وس لوىل "ملذا ت رفلف عنو"وأتقوىل تحت التحفظ لمدة ال ايور .وكلنت تت رض لمت ذلب لوملليز ـ ايرجوىل
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واعلدوىل ت د اير  ...والمس ولوف المارلوف لـ لسم وا لاكواىل فم ظميـ لفكر
ت قمل المحتؿ ادنجملزي.
وىكذا ذىتت!  ...ذىتت سموا حتلتتي!! ذىتت روحي ،وبمتي! ولف اراىل حت
ابلتميل ىنلؾ.
 ألف ستمقلىل؟ ىنلؾ. ىنلؾ الف؟ في ال للـ اآلير  ...ال للـ الذي ستذىب اللو تمجرد اف نرمؽ اعلننل. لله ال ني ىذا انؾ ستقلتميل ىنلؾ؟ مل اجمؿ ىذا ادمر .ولكف ىؿ لمكنؾ افتتزوجيل ىنلؾ؟
 ن ـ تللطت  .لكفي اف اكوف ممف لديموف الجن  .اف ىذا ىو ع از ي الوحلد .فملذااف ؿ لو لـ لكف ىنلؾ احتملؿ لرؤلتيل؟
حلولت اف اعزلو .ولكف دموعو كلنت د تتوبؼ .حت أني كنت اتكي لتكل و .لـ لكف
لاري ل از ي .إف التكلء مف ادعملؽ ل تتر عزاءاي ظلىرللي .وىكذا ذاتت كمملتي م
دموعو الرزلرة.
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ال تجعمني انتظر يا محمد
مرت ايور ت د ذلؾ لـ ل ت محمد  ...كنت اكتب لو كؿ لوـ ،وىو لجلب عم
رسل مي .ولكني ااتقت اللو جداي .لـ اكف استطل الت ود عم نللتو اتداي  ...أمل امي
فكلنت تظنني ملزلت مسلحل .
ولكني لست مسلحل  ،ود مسمم الضلي .واعلش في حلل مف الضلؽ المتوالي ،ولكني
د استطل نسللف محمد.
حامت عم ايلدتي الجلم ل  .وت ممت المر التركل جلداي .فحت لو لـ ل ت محمد
ال

ىنل فسلجده انل في تركلل .رتمل ااتح مسمم فقد تدأت احب ادسالـ تللف ؿ.

اتي لقوؿ لي
"اف مكلف عممؾ ىو استلنتوؿ" س وافليـ تم موملت مفلدة .امل عتد الوىلب فيو عم
نفس الحلل  ،وعندمل اذىب اللو د لقلتمني تترحلب .د افيـ لملذا ل لممني تيذا
الاكؿ .م اني احتو ك خ  ....حت اآلف ىذا الفت مل زاؿ لردد اسـ سموا .فلنل
اا ر تو جداي وابدر حللتو .فملذا عسلي اان لو ملت محمد؟! مل اجمؿ الرسل ؿ
التي التي لكتتيل الي .انو لقوؿ "اف ىذه التمد تللنست لي ظالـ تدونؾ" ولرلد اف
لتزوجني في تمده.
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كتتت لو إنني لـ اعد كل وللكل  ،وتركت الكنلس  .لقد س دت تذلؾ جداي  ....وكلف
لقوؿ لي في كؿ يطلب "أىن ؾ عم ذلؾ" .ه لو لمكنني أف ااتح مسمم  .ولكف
ىذا للس أم اير سيالي.
في احدا عطالت اللـ ادحد ا رت تللضلؽ الادلد .فذىتت إل

عتد الوىلب.

وكنت اراه عندمل تسنح الفرا  .فممل رني بلؿ
 ملذا حدث لنل لل ملرلل؟ ج ت ألراؾ؟ لملذا ترلدلف رؤلتي؟ لل إليي ،إنؾ إنسلف تال ا ور ... ملرلل انل د ارلد اف اراؾ. ولكني احتلج اللؾ .ملذا لو تكتب يطلتلي لمحمد تقوؿ لو فلو "ت لؿ فملرلل ستموتمف اوبيل اللؾ" لقد ات تني وازىؽ روحي تت ده عني.
 كف لل ملرلل لقد س مت منؾ ومف محمد الضلي .لـ د تتركلني وحللي؟ الـ ابؿ لؾفي ادستوع الملضي اد تلتي الي لنل ؟
 أليذا الحد لكوف المسمـ جلفلي؟ أنل عمتت دني عف ادسالـ.
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واؾ أف اسمـ ولكنؾ تتارفلتؾ ىذه

 كوني كمل ا ت فلنل د احتمؿ رؤلتؾ اتداي .ف نت أودي وأيل اير ستاتحلف مسمم  .أنلوا ؽ مف ذلؾ جداي.
 للس ادمر ىكذا ،مف الف لؾ تيذا الكالـ؟ كؿ انسلف علبؿ دتد لو اف ل ود ال ادسالـ .وانت علبم  ...فملذا ستف ملف؟ اـانؾ ست لالف في ال للـ الذي يمقو اا دوف اف ت ممي عنو ال لي؟
 إف موبفؾ ىذا ىو موبؼ المحب لل عتد الوىلب .أـ أنؾ تحتني؟لللم جب! مللي ابوؿ كالملي نرلتلي .ف نت كنت تحب سموا....
د استطل الت تلر عمل ارلد .انت د تفكر فقط في الذنب الذي ترتكتو تحدل ؾ م ي.
دنؾ عندمل تراني ت ور تاكؿ نلر طتل ي .فم مف إذف ابتسـ احزاني .اعمـ اف
احزاني للست بملم وانمل ىي ك لرة جداي.
 ارتكلني كي استرلح وااؾ احزانؾ لمف ا ت. وفج ة ارخ وابفلي .دوؿ مرة كلف لنظر ال علني تدب  ،وبلؿ وأنل لمف أاكو ىمومي؟ ىال بمت لي لل ملرلل ملذا اف ؿ؟ ىؿ انل مضطر لسملعحكلللتؾ عف محمد في ىذه ادللـ الحزلن التي اعلايل؟ ات مملف انني في الوبت
الذي احتلج فلو ال انسلف دحتو ،تلتلف الي تيذا الحب الذي اناده وتض لنني في
م زؽ؟
 -لل اليي مل ىذا اليراء الذي تقولو ،انؾ كنت تحب سموا!
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 وملزلت احتيل .ىي ملزالت روحي .ولكف د تنسي لل ملرلل ،اف الذلف لحتوفالموت

د لالروف أمواتلي ،ود لكتب عمليـ اد لحتوا مرة ايرا  ....ولكنيـ

سلا روف تللحب في لوـ مل .ولمكنيـ اف لحتوا مف جدلد .ىذه ىي الدنلل لل ملرلل.
فللمحب د لموت م مف احب .اذىتي مف املمي اآلف لل ملرلل .فمقد ت ودت عملؾ
جداي .الم ن عم

عقمي ىذا ،فيو د لسلعدني .ود تظيري املمي مرة ايرا حت

اتزوج تفتلة ،اي فتلة.
 ه ،انؾ تللف ؿ بد االتتؾ لو  .فلنت ت مـ اني احب محمداي وانت انسلف مسمـ. حسنلي ،وألني مسمـ ابوؿ لمف لحتيل محمد ،اتت دي عف طرلقي.امل عف حتؾ لمحمد ،فيؿ حرضتؾ اتداي عم اد تحتلنو؟ اذىتي التيل الفتلة .احتي
مف ا ت .ولكف د تت تلنني اك ر مف ذلؾ .فنحف مسمموف ،ولكنل لسنل حجلرة عم
ال حلؿ .ونحف لمكننل التحكـ في تارفلتنل ولكف د لمكننل التحكـ في بموتنل في كؿ
ادوبلت الكفلؾ ىذا؟ اك ر مف ىذا د لقلؿ اد لمجنوف.
 اذلؾ ل ني انؾ تحتني؟ د ولكني اا ر انؾ برلت مني .واف ؿ مل لمزـ كي د لتملدا بمتي في ادمر. ىراء  ...فلنل اا ر تلنؾ برلب مني ولكني د اىرب منؾ. د داعي دف تيرتي. -ملذا ت ني تذلؾ؟
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ملرلل ،اد تفيمي مرزا الكالـ؟ د ارلد اف اراؾ .واذا احسست تللحلج اللؾ سلرسؿ
لؾ يطلت يل.
 ىؿ انت جلد فلمل تقوؿ.نـ ولكني د استطل تحمؿ عدـ رؤلتؾ. ولـ د تتحممي؟ أنت اآلف في حلج لمحب .وتمؤللف الفراغ الذي تدايمؾ تلبلمعالب م ي .وعندمل تقلتملف محمد سلذىب كؿ ىذا ادراج الرللح.
 لله  ...أىذا ىو كؿ ايء؟ ن ـ  ...ىذا ىو كؿ ايء. -لقد ج متني اتت د عف دلني وعقلدتي .ف م

ادبؿ كلف لجب عملؾ اف ت ممني

ادسالـ .فلنل نلر س لدة تحللتي ىذه فلنل اآلف تال دلف.
 ملرلل! ارجوؾ د تحلولي الت لر عمي .سلجد لؾ فتلة مسمم لتسلعدؾ عم ت مـادسالـ .فلنل عممتؾ يالؿ الايور الملضل اىـ امور الدلف .امل التلبي فلمكنؾ اف
تت مملو مف نلري .واذا اسممت في لوـ مل فلكتتي الي تيذه التارا.
 ه مل ىذه الا وت التي تض يل املمي ،د ليمؽ ىذه الا وتلت اد مجنوف.عندمل اسمـ اتارؾ تذلؾ .ولملذا اضل الوبت في كتلت اليطلب.
 ه لل رتي! كلؼ ت مقت تيذه الفتلة؟! ملرلل  ...أنت د تفيملني د تفيملني انلمسمـ .فلنل اف حلفظت عم

احكلـ الارل
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فستحلفظ الارل

عمي الضلي .ف دـ

ارتكلب الذنب د لكوف اد ت د ادبتراب منو .وانت تللنست لي كللذنب  ...لذلؾ د
ارلد ادبتراب منؾ  ...واف اردت وضوحلي اك ر ابوؿ لؾ اني ارا فلؾ روح سموا.
 ملداـ ادمر كذلؾ فلنل ذاىت  .ود داعي دف ترتكب ذنتلي ير .ف نل الذي ايط تمف التدال ورألتؾ كجزء مني  ،وأحتتتؾ.
عند ذىلتي كلنت علنله مرروربتلف تللدموع .ولمل رألت دموع علنلو بمت في نفسي لو
لـ اكف بد احتتت محمداي ،كلف لمكنني اف احتو ،تؿ إني احتو تللف ؿ .يرجت مف
عنده ،ولمل ىممت تركوب سللرتي ،ابترب مني وبلؿ
 د تؤايذلني لل ملرلل .وسلمحلني عم نمطتي .ود تترددي في اف تكوني مسمم ؟وس عطلؾ تنلزؿ لممرة اديلرة .عندمل تسمملف ت للي وتارلني تذلؾ.
 اك اير لؾ. سلمحلني ألنني أحزنتؾ. ن ـ أحزنتني جداي ...لقد حطمت بمتي ودنللي؟ أألنؾ ت ودت عمي تقوللف أني حطمت بمتؾ ودنللؾ؟ د ،لقد حطمت بمتي ألنؾ د ترلد رؤلتي مرة ايرا. لله  ...ىؿ ت لمت ليذه الدرج لل ملرلل .ادبلني لـ اكف اباد ذلؾ ولكف بمتيالضلي حطمتو اآلدـ واألحزاف .ه بتؿ اف انس ارلد اف اتمرؾ ال لي .أتتذكرلف األب
الذي ايذتني إللو؟
 ن ـ ،ملذا حدث لو؟ لقد أسمـ!004

 ملذا؟! ن ـ لقد أسمـ .حضر إلي ولمل رني بتؿ جتيتي ألني كنت الستب. لل إليي لو سم ت أمي تذلؾ لملتت كمداي وحسرة .ولو سم محمد تذلؾ لفرح جداي ...والحؽ أنني الضلي س دت جداي.
 وأنل س لد لس لدتؾ .تؿ إف س لدتي نلمرة....لـ اكف ارلد ادارة محرؾ سللرتي .ت ودت عم عتد الوىلب جداي .ولكنو تدا نملظلي مرة
ايرا فج ة حلنمل بلؿ
 اذىتي لل ملرلل. تارط اد تراني مرة ايرا اللس كذلؾ؟ م ادسؼ ،ن ـ. ولكف كلؼ ىذا؟ ف نل إف لـ أرؾ ..... لكفي اذىتي مف فضمؾ  ...وأتمن مف اا اف تاتحي مسمم تحؽ .كنت اود افاطلؿ الحدلث م و فقمت
 أد لكوف كؿ مسمـ ،ممملي تحؽ؟ د تللطت فك لر مف المسمملف اللوـ لتكمموف كالملي جملالي عف ادسالـ ،فنحفنتكمـ عمل ل مرنل ادسالـ تململي .ولكننل د ن لش ود نتارؼ كمل ل مرنل ادسالـ .ود
تنسي لل ملرلل اف المؤمنلف ايوة .ودعؾ ممل لقولو ت ض المت اتلف اف اديوة ىـ
مف لنتموف ال جملع دلنل واحدة .واف اسممت في لوـ مل فلحذري اف تفكري تيذا
الاكؿ او اف تكوني ممف لقولوف ذلؾ .فيؤدء انلنلوف ل تتروف مف د لنتسب ال
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جملعتيـ كلف اير .رتمل د اراؾ مرة ايرا فال تنسي نالحتي ىذه اتداي  ...وللكف ىدفؾ
ىو مرضلة اا ،ود تيتمي تايء ت د ذلؾ ميمل بلؿ عنؾ اآليروف  ....د تنسي
ذلؾ .اتفقنل .عودي إل اا  ....فوجودؾ في رحلب ادسالـ لال مؾ جداي ...د تنسي
ذلؾ لل ملرلل .عظلظتي! ....
 ه ،لقد بمت لي لل عزلزتي ملرلل. ألمكف أف ابوؿ ال لي كيذا؟ لقد ايط ت السم . د لقد بمت ذلؾ  ...بمت عزلزتي ملرلل. د تطلمي الحدلث .ل ميل زل لسلف .ىلل اضرطي عم تنزلف السللرة.نلدرت المكلف مضطرة .ولكني اف لـ اكف ايطلت الرؤل فقد رالتو مف المرى
الجلنتل لمسللرة وىو لمسح علنلو .فمو كلف مف الاتلب الذلف لتروف المذة الجنسل ،
لمل احب تيذا الاكؿ .لل اا ،لملذا احتني ىذا الالب؟ انو لت لـ تال فل دةّ انل الذاي
احتو .ولكنو لحتني تاكؿ عجلب انو متلـ تي .مل اسوأ اد اراه .لل اا ،الف انت لل
محمد .ت لؿ تسرع  ...لـ ل د ىنلؾ داع لمجل ؾ .ف نل ذاىت ال تركلل  ...انل مت ت
جداي  ....مرة ايرا عدت ال ىذا التلت الممؿ.
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نصائح أبي
لقد ت جتت جداي مف با اسالـ التلتل فحكلت ادمر ألتي .فقلؿ
 ملذا تقوللف! أسمـ ىؿ جف ىذا الرجؿ؟ د أدري لل أتي .أنل ألضلي ت جتت جداي. ملذا وجد ىذا التلتل في ادسالـ؟ د أدري؟ فيمت اآلف  .....ىذا الالب ىو الذي ج مو لسمـ .فحدل و منطقي مؤ ر .حمداي اانو لـ لؤ ر فلؾ لل اتنتي .لكنؾ عم ال حلؿ فتلة علبم جداي.
لـ لكف اتي بد استوعب ىذا اليتر تململي ف لد الي ت د اف تجوؿ في الالل وبمب
ادمر في رأسو وبلؿ
 انظري لل ملرلل .لقد ا رت تللضلؽ ليذا اليتر .ىؿ لمكنؾ اف ت رفي لي لملذاالر ىذا التلتل مسمملي؟
 ولملذا ترلدني أف أعرؼ؟ اذىتي واس لي ىذا الولد المسم عتد الوىلب. أنل د استطل الذىلب اللو لل اتي .وألضلي د أظنو ل رؼ فللتلتل أيتره تذلؾوذىب.
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 ه  ...أنل أعرؼ المسمملف جلداي .أتظنلف أنيـ لف ليتموا ت حد التلتوات إذا اسمـ؟ىذا نلر ممكف .لقد درست طتل

المسمملف عم مر ال اور.

 لكف المسمملف الذلف علاوا في ال اور الملضل لـ ل ودوا موجودلف  ...تم نأنيـ اآلف بملموف جداي.
 لظنوف أنفسيـ ل رفوف كؿ ايء .نحف لف نتقي أ اير لالسالمفي المستقتؿ .ود عمـليؤدء المجلنلف تذلؾ.
 ولكنؾ تؤمف تلا لل أتي. أؤمف ،ن ـ .ولكف ىؿ الدلف ارط؟ ملداـ اا موجوداي فمف الطتل ي أف ليتر النلس ت وامره ،ونواىلو ،أللس كذلؾ؟ تم  ...المنطؽ لقوؿ ىذا. فملذا لو كلف اا بد ايتر النلس تيذا عف طرلؽ ادسالـ؟ أوه د تت تي نفسؾ ود ترىقي ذىنؾ تيذه ادمور ،واحذري اف تكوني بد ت رتأنت ألضلي .حفظؾ اا  ...لقد حزنت جداي عم ىذا التلتل  ...ف ندمل ل مـ النلس تيذا
ادمر سلت روف تاكؿ كتلر .وسلكوف ىذا ستت يل في ديوؿ ت ضيـ ادسالـ .س يتر
الجرلدة فو اير.
 ه ،ولـ لل أتي؟ -ستفيملف اآلف.
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أمر أتي المس وللف في الجرلدة أف لكتتوا موضوعلي ولض وا لو ىذا ال نواف "ا ر
تضلؽ

ادلد"

وبلؿ

"إف

األمواؿ

التي

تدف يل

الكنلس

نلر

المسمموف" .ا رت تللادم مف ىذا الكالـ وبمت
 لملذا ف مت ىذا لل أتي؟ إف ستتو واضح؟ أف الذلف لا روف تللفضوؿ لم رف ستب إسالـ التلتل ،رتمللتجيوف ال ادسالـ لو لـ لات وا فضوليـ ،وتيذا نكوف بد أجتنل عم فضوليـ ىذا.
 إنؾ ذكي جداي لل أتي. لنتري عملنل أف نكوف أذكللء كي نستطل تنلء عللـ متحضر  ...ىل  ....لملذاتتيرتلف مف الذىلب ال ىذا الالب لتس للنو عف ىذا الموضوع؟
 ىو د لرلد رؤلتي. عجتلي ولـ؟ ولكف الحقلق انني س دت تذلؾ .مف المحتمؿ أف لؤ ر فلؾ ألضلي.ارتدا اتي م طفو وذىب ال عتد الوىلب .وت د سلعتلف عند عودتو كلف في نلل
الرضب .فس لتو أمي تللحلح عمل حدث فقلؿ
 د تس لي لل سلدتي .لقد أسمـ التلتل .أت مملف لـ أاتح مسمملي؟ أسمـ ألف ادسالـموافؽ لممنطؽ.
 ينزلر!!! للذىب إل الجحلـ! -أمي ! لملذا تتطلوللف عم التلتل!
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 لـ ل د تلتل. ومل الفرؽ؟ فسلستمر في حللتو رجالي متدلنلي ومحترم يل .وكذلؾ دوف أف لظمـ أحداي. -ملرلل ،ت للي لل اتنتي فستتدأ رحمتؾ إل

تركلل .والملم س يترؾ تت ض ميلمؾ.

است جرت لؾ اق في استلنتوؿ في حي (د لو لي) وستسكف م ؾ سوزي وىي فتلة
ت مؿ في مستالرلتنل ىنلؾ .وأرلد منؾ اف ترسمي أوؿ يتر لؾ مف تركلل .فينلؾ
عمؿ محجوز لؾ في اكتر الج ار د ادلملنل  .وس عطلؾ عنلولف اادبل نل في تركلل.
ستكوني مسترلح جداي .ه لو ت مملف عقمؾ وتستدرجلف اتلتورؾ" .أعطلؾ كؿ مل
تال لف .لقد استيدمنل ذكلءنل عم مر السنوات ،واعطلنل القلدة ادتراؾ نسلء ااتحف
زوجلت ليـ ،وتذلؾ ج منل باورىـ تدار حسب قلفتنل.
 د تطمب ىذا مني لل أتي ،فلنل س تزوج محمداي .وعلنلي د ترا سواه. تنلتي إف أتلتورؾ أفضؿ مف محمد ىذا عارات تؿ م لت المرات .فيو إنسلفم قؼ ،وفي نفس الوبت إنسلف وسلـ جداي.
 د فرؽ تللنست لي. د عملؾ ،كوني برلت منو عم ال حلؿ .تحلث تسلعدلنل في توضلح ار نل لو.وميمتؾ ال لنل ىي اف تقومي تتحدلد كؿ الكتلب المتنورلف في تركلل ،واف تنظمي
م يـ لقلءات وتزلدي عدد جم للتيـ.
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 للكف لل أتي ،وسوؼ أىيء ليـ الفرص لمحاوؿ عم جوا ز ك لرة أللس كذلؾ؟فحت لو اعطلنل احدىـ بط

مف الافلح .تج مو في منتي الس لدة والناوة.

 مرح لؾ لل اتنتي .مف الذي بلؿ لؾ ىذا؟ أنل اللس كذلؾ؟ تم لل أتي أنت  ...كلؼ امكنكـ أف تحددوا نقلط الض ؼ في ىؤدء النلس وكلؼاستط تـ اف تف موا ذلؾ لل اتي؟
 ىذا امر نلل في التسلط لل اتنتي .فللنلس لحتوف ادطراء دا ملي واذا لـ لكفادمر ىكذا ،ىؿ كلف ال دلد مف الفنلنلف لنزلوف ال الاوارع مف اجؿ اف لنللوا ت ض
التافلؽ؟
 ألجؿ اي ايء سن طليـ ىذه الجوا ز .سف مف اجؿ اي ايء سنج ؿ اآليرلفل طونيـ الجوا ز لل أتي؟
 ه لل اتنتي ،أتظنلف أنو د لوجد ستب .استم ي ال جل زة لمف لزلف ارف منزلو،جل زة لمف لت نؽ في ممتسو ... ،جل زة لمف لحسف اليطلت والكالـ المنمؽ ،جل زة
دحسف كلتب ،ج ل زة لمف ذىب ال الكلزلنو ،وكذلؾ جل زة لمف يم مالتسو او لمف
يم ت مالتسيل وت رت ،جل زة لمف ليتـ او تيتـ تترتل الحلوانلت ادللف في منزليل،
جل زة لمف لظير نجلح يل في تنظلـ ادسرة ،جل زة لمف كتب ا اير ،جل زة دنجح
المدرسلف .وىكذا لل تنلتي ،ملذا تظنلف اد توجد ذ ار

لمنح الجوا ز؟ لكفي اف

تحددي الايص الذي ستمنحلنو الجل زة .فجم لتنل تظير نجلحلي كتل اير في ىذا
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الياوص واستطلعوا استقطلب كؿ المايورلف تنجلح سلحؽ .ىلل لل اتنتي  ...ارلد
اف اراؾ احفل دلمقراطل اجتملعل وات ي اللنل تلديتلر وسترلف  ...سلج مؾ
اكتر احفل في ال للـ.
 ولو لـ استحؽ ذلؾ لل أتي؟! إذا ااتحت افكلرؾ م ؿ افكلرنل فلنؾ تستحقلف ىذا تال اؾ.ود تنسي أتداي انو تدوف موافقتنل د لمكف لاحفي اف لكتر .فنحف اف اردنل نستطل
اف نج ؿ حت المراسؿ الارلر احفللي كتل اير .د تقمقي تيذا الا ف.
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أخي ارً أنا في طريقي لتركيا
تـ اعداد كؿ حلجللتي .وس ذىب نداي تللقطلر في السلع الحلدل عارة  ....ك ني
س طلر مف الفرح ،ألني س را حتلتي محمد .ه لو ت مـ تل محمد ،مقدار ااتللبي
اللؾ  ...ملذا كنت اف ؿ لو لـ تكف موجوداي فش ىذه الدنلل؟ فج ة تذكرت عتد
الوىلب .س جده وأودعو وللكف مل لكوف .وبتؿ اف لمر وبت طولؿ وجدتو
 د تقمؽ سلكوف ىذا ير لقلء لي م ؾ .فلنل ذاىت  .انفر لي وبلحتي .فمـ استطالذىلب دوف اف اودعؾ.
 توركت .لقد س دت لتفكلرؾ في. ه منؾ؟ دعؾ مف ىذا الكالـ تلا عملؾ .ىؿ حقلي تفكر ىكذا؟ ادبلني ،أنل ابوؿ لؾ الحؽ ،ل ني  .............أنت ذاىت ؟! ن ـ .نداي في السلع الحلدل عارة اتلحلي. ىذا ل ني اني لف ارا لحظ ديولؾ ادسالـ. رتمل د ااتح مسمم .ستاتحلف مسمم  .فروحؾ روح مسمم  .وتق فقط اف لكوف عقمؾ وبمتؾ مسمملف.
 أاكرؾ عم ىذا. أت مملف أني رألت سموا في منلمي تلألمس .أعطتني رسللفليل .إنيل مجرد رؤلل ولكنيل م ذلؾ أ رت في جداي.
023

كلنت تسمـ عملؾ

 ايء نرلب  ....دعنل مف ىذا اآلف انل ذاىت ال تركلل فيي ت د تمدكـ الضلي.فيي تمد اسالمي .وانل اروف جداي تم رف حللة المسمملف عف برب .ولكي أرا كلؼ
س جد نفسي تلنيـ؟ ستكتب الي أللس كذلؾ؟
 تللطت سلكتب اللؾ؟ تمري محمد سالمي الحلر .واعمملو تلنو مدلف لي تحاولو عملؾ .وىذا مل كلفاد لتمسكي تلدسالـ.
 ملذا ت ني تيذا. دعلني مف ىذا الكالـ انو كالـ فلرغ. ىؿ انت س لد لذىلتي؟أجلتني وعلنله تنظراف ال ادرض
 إلو  .......ن ـ س لد جداي .كلؼ استط ت ادراؾ ذلؾ تيذه السرع د ادري. ىذا للس ا تلي لدرج انو د لفيـ. دعلنل مف ىذا .فلنل د ارلد اليوض في ىذا الموضوع. احلح .أنت د تحب اليوض فلمل ىو ذنب .ولكف د لل عتد الوىلب اف ا ورؾنحوي للس كمل تظـ ،فمو كلف ىذا الا ور حقلقللي لف مت مل في وس ؾ كي د تتركني
ولتت دني عف محمد.
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 مللي أنل وليطلت ايص ير؟ مل ىذا اليراء الذي تقوللف؟ دعلنل مف كؿ ىذا كيد نتالجر.
 احلح فيذا ير لقلء تلننل. اا اعمـ. ولكف ادمور واضح ال حد مل .فلنل سلتزوج محمد واتق ىنلؾ. تللطت لجب اف تتقي ىنلؾ .وتمري سالمي لمف تق في تركلل مف مسمملف. ولكنؾ تتكي. تذكرت سموا ولذا فلنل اتكي ألجميل .وت ودت عملؾ جداي .وعندمل تذىتلف سلا رتللوحدة .حت

انني تدأت اا ر تيل مف اآلف .ولكني وا ؽ مف اف ذىلتؾ سلكوف

افضؿ تك لر.
 ملداـ ادمر ىكذا ابوؿ لؾ طلتت اللمؾ .فمقد كنت ادلقلي ورفلقلي جلداي جداي .ولفانسلؾ مل حللت.
 كف  ...اذىتي اذف...سلر وىو لمتفت ال اليمؼ .وكلف واضحلي انو لتكي .وتركتو وانل في حزف ادلد.
في الاتلح التللي ودعت كؿ م لرفي وابلرتي وركتت القطلر .حضر م ي لوداعي
امي ،واتي  ......وجمل اادبل ي.
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مل ىذا؟ ىؿ انل مجنون ؟ ف لنلي تدأتل تتح لف عف عتد الوىلب في المحط لقد بلؿ
لي "إنو د لنتري اف لمتقي الب وفتلة تاكؿ مستمر دنيمل لو التقلل نا تلنيمل
تقلرب دوف اف لا ار تذلؾ .ولذا فلنل احتلط لذلؾ".
لل اليي كلؼ لي اف ايوف محمداي؟  ...للرب احفظني لنتري اف لكوف حتي لو حتلي
طلى اير .وانل وا ق الضلي اف حتو لي حتلي طلى اير الضلي.
القطلر عم واؾ التحرؾ .الم ن علنلي ملزالتل تتح لف عنو .ملذا لو اراه ولو لمرة
واحدة ايلرة .فلنل د احتو تسوء نل ولكف ك خ او كادلؽ.
نظرت ك ل اير  ....ولكنو لـ ل ت .وايل اير توارت كؿ مللي م افلرة القطلر الحزلن .
جمست في المق د المجلور لمنلفذة متلارة .كلنت تجمس املمي فتلة ذات ا ر اافر
نلمؽ.
 مرحتلي تؾ. أىالي إل الف تنولف السفر؟ ال تركلل. وأنت؟ وأنل الضلي.تحد ت م يل لسلعلت طولم  .وفج ة تذكرت.
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 أنل د اعرؼ حت اسمؾ. اسمي فكرل  .وأنت. وأنل ملرلل  ...ألف تقلملف؟ في أنقرة .ىؿ ت رفلف أتلتورؾ؟ أوه ومف ذا الذي د ل رفو. انل ابلـ م و.... لـ أفيـ .كلؼ لكوف ىذا؟ ل ني انل ابلـ في بار الر لس في انقرة (جلنقللل). كلؼ لكوف ىذا؟ ىؿ انت زوج اتلتورؾ؟ د ولكني س كوف .سلتزوجني .فكالنل لحب اآلير. د اادؽ ىذا اتداي. ادبلني ف نل ابوؿ لؾ الحؽ .ف نل احتو تجنوف.عجتلي ت رفت عمليل منذ الث سلعلت وم ذلؾ فيي تحكي لي عف اسرارىل .دحظت
ىي الضلي نفس الايء فقللت
 لل لي مف ر لرة .ات تت راسؾ وارمتؾ تياواللتي. د تفكري تيذا الاكؿ .انل ت جتت فقط ،ولكنني ا رت تللس لدة واود اف تقتميادابتي.
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 تكؿ سرور  ...انل د استطل الكاؼ عف كؿ اس اررنل في انقرة ،فتمدنل ملزالت لـتتيمص مف ت ض المت اتلف حت

اآلف وألنيـ لروف حتي دتلتورؾ ذنتلي ،د

استطل اف اسلر مت تط ذراع التلال حت اآلف.
 أىو الضلي د لرا ذلؾ أم اير طتل للي؟ وىؿ ىذا ممكف؟ فللتلال الحب وجي نظر عارل ومتفتح ولقوؿ "إف النلسللسوا مست دلف لذلؾ ت د" ولكف ىذا للس ميملي .ف م ال حلؿ سنتزوج برلتلي.
 فإذا لـ لتزوجؾ؟ ألمكف اف لحدث ايء كيذا؟ المكف اف ليدعني الرجؿ الذي لحلفظ عم حقوؽالمرأة؟ د لمكف اف لحدث ىذا اتداي .ول ممؾ انو لكي لحلفظ عم حقوؽ المرأة من
الزواج تلك ر مف امرأة .لملذا؟ تللطت دنو د لرلد لمنسلء اف لحزف او لا رف
تللظمـ .وأنل الضلي امرأة فال لمكف اف لظممني اتداي.وانل مست دة اف افدلو تروحي .ولذا
فلنل نلر بمق مف ىذه النلحل  .ولكف الايء الذي ليلفني ىي امو .فيي د تحتني
ولكني د اظف اف اتلتورؾ لحطـ اآل/أأل أألػ] أ‘"أ÷أ ألإلػ ’ أ ،أألأ{/أة ،دف اي امرأة
ايرا د تحب م ؿ ىذا التارؼ .د ،د أظنو لف ؿ ذلؾ.
 تللطت لف لف ؿ ،فيو انسلف متفرد د م لؿ لو ،الحقلق أنني اروف جديا لرؤلاتلتورؾ .فيو رجؿ متحضر ،م انيـ لقولوف عمف ل لاوف في تالدكـ "تراترة"
و"ىمج".
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 ىذا احلح فلليمج ك لروف .ولكننل سوؼ نامح ىذا الوض تللتدرلج وسنج ميـم ؿ أوروتل تملم يل.
 انت نلل في الذكلء .فيؿ كؿ الفتللت ادتراؾ ذكللت م مؾ؟ كؿ الالتي لدرسف في اليلرج لفكرف م مي تقرلتلي. س دت جداي تم رفتؾ .فلنل كاحفل سلا ر تسرور تللغ ألني سلبدـ يدملتيلتمدكـ.
 لمكنني اف اعرفؾ عم اتلتورؾ ،أظنو سلس د جداي تذلؾ. إنني اا ر تلدنف لؿ مف اآلف ليذا المقلء. س راسمؾ .وسناتح أادبلء .ونتاؿ تت ضنل تملفونللي. ىذا ايء جملؿ جداي .أوه ،ألنؾ د ت رفي مقدار س لدتي .س كتب تكؿ ىذا ألتي ...إف تفكلره سلتوبؼ مف ادة الحلرة.
 ىؿ لؾ ادلؽ في اسطلنتوؿ؟ ن ـ ىنلؾ الب احتو وس تزوجو. فتلة ألملنل  ،والب تركي .ترا مل ىي الفروؽ ال قلفل تلنكمل؟ وىؿ الالب مفالاتلب ال اري؟
 ن ـ ل د كذلؾ .ولكنو لا ر ت دـ ادرتللح دني كل وللكل  ،ولكني لـ أعد كل وللكلاآلف .وعم ادرجح س اتح مسمم .
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 أوه!! أاحلح ىذا؟ ن ـ أإلكر في ىذا جدللي. إنو ايء نرلب جداي .ىؿ تيتموف تنل بدر اىتملـ الفتللت المسمملت تكـ؟ ه ،ىؿ انت الضلي مسمم ؟ تللطت . مل اعجب ىذا .ف نت تاتيلننل تململي .أد لوجد فرؽ تلننل وتلنكـ؟ نحف مدلنوف تذلؾ لر لسنل .فر لسنل لرلد اف تكوف المرأة المسمم كللمرأة ادوروتلتململي .وفي نفس الوبت فيو لنلضؿ ضد المت اتلف.
 إلذف انل الضلي لمكف اعتتلري مسمم اآلف .فملداـ د لوجد فرؽ تلننل فيذا ايءار  .فكمتلنل تمتسلف نفس الايء تقرلتلي .وتفكلرنل واحد .ال ارل والتقدمل  ....مل
اجمؿ ىذه اداللء التي توحدنل .أاتحنل ادلقتلف حملمتلف ....
تلتت م ي للم في استلنتوؿ ،وفي اللوـ التللي سلعدتني في تنظلـ المنزؿ .ولكنيل
ذىتت ت د اف بللت لي "لقد ااتقت جداي دتلتورؾ ولف لمكنني ادحتملؿ اك ر مف
ىذا" كلنت فتلة ظرلف  ،متسلمح  ،وحلرة المالعر .م مي تململي.
تمجرد ذىلب فكرل إل انقرة ،ايذت عنواف محمد وذىتت اللو تلسرع مل لمكف.
أيل اير وجدت ال نواف .ىذا المتن

ادافر .الطلتؽ ال لني .لل إليي بمتي سلتوبؼ!

ملذا لف ؿ محمد مف لدري؟
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اعطلت لسل ؽ الحنطور الذي اوامني اجرتو وانارؼ .محمد في التلت تللت كلد
دنو ل مـ اني سآتي في ىذه ادللـ  ...لل إليي مل ىذا ادنف لؿ!!! لـ أره منذ علـ
تقرلتلي .لملذا أا ر تكؿ ىذا؟
مفلامي د تحممني مف ادة ادنف لؿ  ...ا دت ال الطلتؽ ال لني تا وت ....
كنت د اا ر تلدي المرت اتسف .اضرط عم الجرس تا وت  ...فتحت التلب لي
سلدة ....
 تفضمي لل سلدتي. انل اس ؿ عف محمد .ىؿ ىو في الدار؟ د لوجد في ىذا التلت احد تلسـ محمد للتنلتي .ىل  ....تس للف عف ادسرة التيانتقمت منذ عارة اللـ .لقد رحموا .ن ـ كلف ليـ اتف لدع محمد .انو ل مؿ مدرسلي.
 كلؼ لحدث ىذا؟ الـ ليتروؾ ال الف ذىتوا؟ د لل تنلتي. ولكف ىذا مستحلؿ .رتمل نسلت فمحمد كلف ل مـ تحضوري .ملذا لو سللت ل موترؾ ممحوظ ال احد افراد ادسرة ،فيو د لمكف اف لتارؼ م ي تيذا الاكؿ.
 د لل تنلتي لو كلف ذلؾ بد حدث لكنت عم عمـ تو.تكومت ىنلؾ في مكلني وجمست .ولمل افقت ايذتني السلدة ال

الدايؿ واعطتني

كوتلي مف الملء ،وت ض ال طور .ولكني تكلت  ...ا رت تنوع مف الراح  .حكلت
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القا مف اوليل إل

يرىل ال

س يترىـ" .عدت مرة ايرا ال

السلدة .فحزنت جداي .وبللت "لو مروا عملنل
اوارع استلنتوؿ التي اا ر فليل تللوحدة والررت .

كنت اتجوؿ كللمجنون وأيل اير ركتت تلكسي .ووامت ال

التلت تا وت  .وعند

عودتي وجدت سوزي التي ستسكف م ي في نفس المنزؿ .علنقتني  ...وت جتت
لحللتي المزرل  .فحكلت ليل القا الضلي.
كلؼ لف ؿ محمد ذلؾ  ...كلؼ لف ؿ ذلؾ؟ الف مل كلف لقولو لي تلنو لف لستتدلني
ولو تللدنلل .وانو لو حرـ مني سلموت؟ د اؾ اف في ىذا ادمر س اير د اعرفو.
 ه ! ىؿ لستحؽ اي رجؿ اف تذرفي كؿ ىذه الدموع دجمو لل عزلزتي؟ فيو عندمللرا مف ىي اجمؿ منؾ سلنسلؾ فو اير  ...د لستحؽ ...نتل مف تتكي ألجؿ
الرجلؿ ،ومف لتكي دجؿ امرأة م توه .او تلداح د لستحؽ احد التكلء عملو.
 لكنو لـ لكف ك ي ايص. دعؾ مف ىذا لل ملرلل .ففي ىذه الدنلل د لوجد مف لرتتط تلآلير لالتد. أد تؤمنلف تللحب؟ أؤمف ولكنني د أؤمف ت ف الحب د لنتيي .فكؿ حب لنتيي إذا وجدت ادستلبلذلؾ .ود لجب اف لرا احد الحب كإلو.
 -إنؾ ممل تللحقد.
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 ن ـ ،ف نل كنت أفكر م مؾ لفترة .أحتتت كملؿ جداي .كنت احتو تجنوف .كنت نتل .فتلنمل كنت احتو ىكذا .تركني تمنتي التسلط  ،وظممت اللملي وانل تل ي  .وم ذلؾ
فقد اني

كؿ ايء تيطلب مميء تلدتيلملت الكلذت  .ن ـ يطلب .ىكذا كنت د

اسلوي في علنلو سوا يطلب فقط.
 ولكف محمداي ميتمفلي تململي .محمد د لمكف اف لتركني .ولـ لتركني؟ ف نل أم ؿالروح تللنست لو.
 دعؾ مف ىذه التفلىلت .فال لوجد انسلف روحلص دنسلف ير لل حللتي د لجباف نيدع انفسنل.
 د انل د ايدع نفسي .فمحمد لف لتركني وليرب.ن ـ كنت ابوؿ انو لف لستطل اف ليرب ولكف مرت اللـ ولـ اجد محمداي .كنت اا ر
تللضلؽ ،فجمست وكتتت ل تد الوىلب وألمي ،ودتي .أودي تدأت اكتب ل تد الوىلب.
"ادلقي ال زلز وزملمي الميمص
منذ اللوـ الذي ج ت فلو ال

ىنل وانل اتجوؿ كللمجنون  .حللتي نلر طتل ل ولو

رألتني ستا ر تللحلرة .ولذا ارجوؾ اف تسلمحني لو ف مت ت ض التفلىلت.
استلنتوؿ للست م ؿ اوروتل تململي ،ولكنيل برلت منيل جداي .كنت اظنني سلجد ىنل
عللملي ميتمفلي تململي .ولكف ظلىر النلس لدؿ عم انيـ مول وف تنل .لؾ عندي تارا.
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ت رفت عم حتلت اتلتورؾ .لكني د اادؽ حت اآلف .لقد درست في اوروتل .انيل
فتلة مؤدت وجملم  .إنيل تحب اتلتورؾ كمل احب محمداي تململي .انيل ت ؽ فلو جداي.
ىل  ....ملدمت بد ذكرت محمداي فقد تذكرت .الحقلق أنني د انسله ولكف  ....دعنل
مف ذلؾ فلنل د اعرؼ ملذا ابوؿ .د استطل اف اجد محمداي .اتحث عنو في كؿ
مكلف ...ملذا حدث ىؿ ذىب ال الملنلل؟ مف فضمؾ اتحث لي عنو  ....د اطلؽ
ال لش ىنل تدونو .مف فضمؾ ف نت اك ر النلس فيملي لي .سلعدني ،اناحني .لقد
توبؼ عقمي تململي .وأا ر تللوحدة والررت ىنل.
أمل تللنست لسكني فيو تلت جملؿ جداي لق في الرع سراتلدي في منطق "د لو لي"
ولي ادلق ىي سوزي .انيل ادلق جلدة جداي  ....استلنتوؿ مكلف جملؿ مف
النلحل الجررافل  ،ومدلن جملم جداي .ولكني د استطل فيـ اىميل تململي.
ه ملذا اكتب الضلي؟ اذا بمت لؾ اني ااتلؽ اللؾ ،سترضب مني .ىل  ....رألت ىنل
مسمملف ولكنيـ د لفتربوف عني ك ل اير .وىذا ل ني انني الضلي اعتتر مسمم  .ولذلؾ
للست لدي ماكم دلنل ".
أيترت والدي ألضلي .م اني لست عم

مل لراـ إد أنني حلولت اف احكي عف

احوالي ،ولللم جب.
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ثالثة أشهر في استانبول
انل في استلنتوؿ منذ ال

ايور .ت رفت عم

اايلص جدد .ولكني لـ استط

ال ور عم محمد .انل وا ق مف اف محمداي بد ارسؿ ال يطلتلي ولكف امي لـ ت طني
الله .سلجده تللت كلد سلجده.
احللنلي كنت اتحدث م فكالل في التملفوف .سلذىب ال انقره ت د استوع واحكي ليل
ىمومي.
حت اآل ف لـ ابـ تلي عمؿ كاحفل  .أمل اتي فلنو ليا عمي ال مؿ تلستمرار د
ادري ملذا لرلد .لقد كتتت لو في ير يطلب بل م "اف تركلل اك ر سرع منل في
ادتجله نحو ال قلف ادوروتل ".
انؾ تت تني تال فل دة .ف ندىـ كؿ ايء حت
لا دف عم

الكتلرليلت موجودة عندىـ .والنسلء

المسرح ولرنلف ،وىنلؾ ال دلد مف المراحلت لمسلتقلت ممكلت

الجملؿ .د ترىؽ نفسؾ لل أتي ،فتركلل تتذؿ مل في وس يل لكي تاتح م منل.
س را اتلتورؾ .س را اكتر رجلؿ الدول  .للس أكتر رجلؿ الدول وفقط ولكف النلس
تؤليو.
مل أىمل كؿ ىذا؟ ف نل د استمت ت ي ايء تدوف محمد.
ه لل محمد ه! ىؿ مف حقؾ أف تحزنني ىكذا؟!
لـ تاؿ أل يطلتلت مف عتد الوىلب ألضلي .كنت أتمن لو لواسلني.
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عندمل كنت أفكر في ذلؾ ،اذا ترجؿ الترلد ل تلني تيطلب ،لللمالدف إنو مف عتد
الوىلب .بمتي كلف عم واؾ اف لتوبؼ .فتحت اليطلب تسرع  .كلف اسموتو نرلتلي.
فتدأت ابرأه وانل مضطرت .
"السالـ عم مف اتت اليدا.
ال زلزة ملرلل!
بلومت كؿ ىذه المدة كب د اكتب لؾ ،ولكف ىل انل اكتب لؾ في النيلل .
كلؼ حللؾ؟ انت الضلي د تكتتلف لي .ولكنؾ عم حؽ فمف د لرد عم اليطلتلت
د لجب اف لكتب اللو احد .وأنت ف مت ىذا.
أوجدت محمداي أـ د؟ أـ أنؾ وجدتو وتزوجتمل؟ ىذا د ليمني ولكني اروؼ تم رف
ذلؾ.
وتياوص مل كتتتو عف ديولؾ ادسالـ ،فيذه راء د عالب ليل تلدسالـ ،فإذا
كلنت تركلل بد نسلت ادسالـ فيذا د لنقذؾ  ...وألنيـ د لرلدوف النظلـ ادسالمي
فيـ في حلرة ود لستطل وف تحدلد النظلـ الذي تسلر عملو امتيـ .فتركلل ااتحت
ام فلبدة ليولتيل .وكذلؾ ت ض الدوؿ ادسالمل  .فيـ اآلف في حلل مف الحلرة .ىؿ
لكونوف أوروتللف أـ مسمملف؟ أـ كمليمل م لي؟ فيـ د لستطل وف تحدلد اليول التي
لرلدونيل ألنفسيـ .ولكف لجب أف د تكوني تال برار .حت

اآلف لـ ترسمي إلي

لتتارلني ،أو تلداح ت يرت جديا .وىذا د لملؽ تفتلة ذكل م مؾ.
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تللطت انت حرة في ىذا دياوص ،ولكني احب اف ابوؿ لؾ "إف اا مل يمؽ
ىذه الدنلل كي ل ا فليل".
كلف يطلتو ممل لي تللنال ح ،تضللقت مف ت ضيل ورحتت تت ضيل ولكنو عم

كؿ

حلؿ يطلتلي واسلني ك ل اير.
اللمي كلنت تمر في حلل مف عدـ ادستقرار .انا ت اداب م جلرتي التي تسكف
في الاق المقلتم  .راؤىل متواض

جداي ولكنيل ذو بمب كتلر .اظف اف اتنيل

دلمقراطي فيي كلنت تس لني بل م "إف اتني الر لارب اليمر ىؿ ااتح كلف اير؟"
وذات لوـ عندمل كنت اجمس عندىـ وب ت علني عم جرلدة "ممملت" فنظرت الليل.
لوجد تيل اعالنلت نرلت  ،وفي كؿ ادعالنلت لستيدموف ادسملء ادوروتل  .فم الي
ىنلؾ اعالف لقوؿ "لرا لوف ادر ادتراؾ" و ير لقوؿ "الزواج الا ب حللللي
تسلنمل اري" توستف كللنتوف  ....دتف ىللد ،الحب والجرلم  .كؿ ايء موجود
ىنل ،اىتملـ كتلر جداي ت وروتل .كلنت جلرتي تنظر مرة إل ومرة إل الجرلدة.
 ابرأي لل اتنتي ملذا لكتتوف في ىذه الرسلل الكتلرة. ىذه للست رسلل وانمل ىي جرلدة. ىؿ عندكـ في تالد الكفلر ايء كيذا؟د عندنل.
 تللطت لوجد عندنل فللج ار د ظيرت أو ي ملذا لوجد فليل؟ -كؿ ايتلر التمد تكتب فليل.
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 مل أجمؿ ىذا .كلف أىؿ مك لف موف نفس الايء ،لكنيـ كلنوا لكتتوف عمالحوا ط .أمل ىؤدء فلكتتوف عم الورؽ.
 لـ استط فيـ مل بللت .ملذا كلنوا لكتتوف وألف؟ كلنوا بتؿ ادسالـ لكتتوف ادحداث اللومل عم احد الحوا ط. ه ىؿ ىذا احلح؟ تللطت . مف الف عممت تيذا؟ برأت ذلؾ لل تنلتي .كلف اتي عللملي كتل اير .ولكنيـ ....وفج ة تدأت السلدة تتكي.
 ملذا حدث؟ لملذا تتكلف؟ اتي لقد انقوا اتي ...حدث ذلؾ مف عدة سنوات. مف الذي انقو؟ -الجنود الذلف انقوه .كلف بد حضر لتوه مف محلرت ادعداء .ذىب ال

الجتي

وىو في اليمسلف مف عمره .ولكف اتي كلف متدلنلي .انؽ دنو كلف ضد ال ورة .لقد
طرد ادعداء ىو والمحلرتلف اآليرلف مف تالدنل .وكلنت مكلف تو أف عمقوه عم حتؿ
المانق  .كؿ ىذا حدث كي نتاتو تتالد اليواجلت .ولكني لـ احؾ كؿ ىذا دتني
فيو لقوؿ "إف جدي كلف لستحؽ الموت" لقد فاموا اتني عف اامو ،فكلؼ د اتكي
لل اتنتي؟
في لوـ مل تح ت عف اتي حت المسلء فمـ اجده.
وت د ذاف المررب جلء اتف الالا اسملعلؿ وبلؿ
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 "لقد رألت أتلؾ". بمت لو"ألف رألتو" ؟ بلؿ "في ملداف تقسلـ". فذىتت عدواي ال تقسلـ .ىؿ تتاورلف لقد ذىتت مف "د لو لي" ال تقسلـ عدواي.فتملذا تظنلنني رألت .أتي ....أتي روحي وحللتي أتي! كلف ماموتلي عم اجرة .ولـ
لنزلوه مف عم الاجرة كي لكوف عترة لمنلس .ىؿ تستطل لف تاور ىذا .اتي يل ف.
وبلؿ إف الذلف انقوه اتطلؿ .فتملذا كلف ذنب اتي؟ كلف لقوؿ "لتكف ام ت لش
تلدسالـ" ولكنيـ د لرلدوف ادسالـ .وانمل لرلدوف اسموب تالدكـ في الحللة .مف
فضمؾ بولي لي ىؿ النلس في تالدكـ مسترلحلف وس داء؟ ادميلت ،اآلتلء ،ادودد،
واديوة ،ىؿ كؿ ىؤدء س داء؟ وىؿ لستحؽ تطتلؽ بلنوف تالدكـ كؿ ىذه الدملء
المراب  .وكؿ ىذه ادرواح المزىق  .بولي تلا عملكي ىؿ لستحؽ؟ !! ولمل رألت أتي
م مقلي ىكذا أالتني الجنوف.
"أتي ،مف الذي بتمؾ لل اتي؟!" كنت ابوؿ ىذا وانل اارخ تلعم
سقطت عم

اوتي ولكني

ادرض تضرت تمؤيرة سالح احد الجنود .ولمل افقت كلف الجندي

لضرتني ولارخ في بل الي
 د تتكي عملو ،لقد كلف يل ن يل .كلف لنلىض حرل الوطف .د لستحؽ كالب كيؤدءأف لتك عمليـ.
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 د ،د !!! كلنوا ليدعوف دنلس ولفتروف عمابن وا النلس ت ف اتي ومف عم

أتي الكذب وكذلؾ عم

ام للو.

الكمتو ممف كلنوا ضد الرلء اليالف ابن وىـ تلف

ىؤدء د لرلدوف لممحتؿ أف ليرج مف الوطف.
إف بدرتيـ عم ادبنلع كتلرة جداي لدرج انيـ اونروا ادر ولدي ضد جده ل ني انيـ
لـ لتركوني حت ألتكي عم والدي .وسحموني مف ملداف تقسلـ ،وات دوني عف اتي.
حتلتي لل اتي ..كلؼ بتموؾ؟! كلؼ انقوؾ؟!
كلنت المرأة تتكي لدرج كلدت م يل اف تفقد وعليل.
كؿ ىذا كلف لحدث ترل التاتو تنل .ىلو  .....نحف  ..ملذا لوجد عندنل؟ نحف بوـ
لـ ل د عندىـ احسلس تللارؼ .لقد ج موا دىاتيـ تتقدمل التكنولوجي ذرل

لكي

لتركوا دلنيـ.
س لتنلال المرأة ت د اف تكت تحرب
 انل اراؾ برلت منل جداي .واد لمل احتتتؾ ...ىؿ برأت لي ىذه الجرلدة .ملذا لوجدفليل نلر ذلؾ؟
 االلء ك لرة. ابرأي واحدة منيل. لكنؾ لتحزنلف. انل حزلن دا ملي .انظري ال ىذه الاوارع  ...فم ظميل د لمت لنل تام . -ملداـ ادمر كذلؾ فس ب أر لؾ.
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"ااتركف في مسلتقلت ممكلت الجملؿ .د تيالف عدـ الفور .د مجلؿ لمتردد .ود
تقمقوا تا ف ادحراج مف عدـ الفوز .ألف مف سل رؼ فقط الفل زات .ولف ل رؼ احد
اسملء نلر الفل زات.
اروط اداتراؾ في المسلتق
 -1أف تكوف فتلة نلل في الارؼ!
 -1اف د تكوف فتلة ذات سم

سل .

أو .مل اعجتو مف اسموب.
 انيـ ل ودوىف تللتدرلج عم ىذه ادمور ،وال ل الت سترسؿ تنلتيف تدوف ايبمؽ لقنلعتيـ تلف ىذا ال مؿ ارلؼ جداي .م اف الررض منو ىو ت ولد
الفتللت عم ال ري.

1

 ىؿ لوجد نفس الايء في تمدكـ؟ ألمكف اف د لوجد؟ اعممي اف كؿ مل عندكـ مف ايء ميللؼ لدلنكـ فيول تلكـ مف عندنل.
 أنت عم الحؽ ،استمري في القراءة مف فضمؾ. تللطت س لقي نظرة عم ال نلولف الر لسل . ملذا لكتب في الت ملؽ عم اورة ىذه المرأة ال لرل . استرفر اا واتوب اللو! كلؼ تقؼ امرأة تيذا الاكؿ املـ الرجلؿ وىي ترتديىذه المالتس القالرة؟
 ىذا لسم مللوه ،وللس مالتس بالرة. 0سؤىج اىَذيشة – اىَسئىىت – اىسببقت ىجشيذة ٍيييج سْت " ،0990ىَبرا أّهيخٌ ٍسببقبث ٍينبث اىجَبه؟" فأجببج
قبئيت "ىٌ يعذ هْبك داع ىهب .فيقذ سأيْب حأثيشهب في جَيع اىشىاسع".
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 وىؿ اذا ترلر اسمو ليرج عف كونو مالتس بالرة؟ إنو ال يل كلف اسمو نوع مفالمالتس القالرة.
 المللوىلت الموجودة عندنل ابار مف ذلؾ .المللوىلت الموجودة عندكـ حللللي فوؽالركت  .ولكف في المستقتؿ القرلب ستزداد با اير.
 لل إليي!! مل ىذه الفضل ح؟ ىل ملذا لكتب. ىذا اعالف لقوؿ " بلوموا دـ المرص" ـ لكتب اسـ ال الج. ومل عالب ىذه المرة ال لرل تلل الج؟ -اليدؼ ىو ت ولد ادعلف عم

رؤل النسلء ال لرللت .ود لجب اف ننس

الحضلرات تترسا تت ولد النلس عمليل عف طرلؽ ادعالنلت.

اف

1

ىكذا حدث عندنل .ىذا اليتر انرب تللنست لؾ .انظري ملذا لقوؿ "واوؿ مورلس
وولؼ ر لس ىل

التحكلـ لمسلتق ممكلت جملؿ أوروتل" وىنلؾ يلر ير لقوؿ

"حضرت تف روتي مف تلرلس ال

مدلنتنل لالاتراؾ في المسلتق " وىمل لكتب "إف

ىذه ميم بومل " لقد سلطروا عملكـ ولللؤلسؼ تمنتي

السيول  ،م

أنكـ أم

عظلم  .تلألمس طردتـ الفرنسللف مف وطنكـ .واللوـ ت تي تف روتي مف تلرلس ال
تمدكـ دجؿ المسلتق التي تستيدؼ التيطلط لت رل فتللتكـ .وانتـ الضلي تتارفوف
تمجل يل .الحقلق اني اافؽ عملكـ جداي .لقد وب تـ في الفا تمنتي السيول  .تذىتوف
ال الارؾ تمجيودكـ دوف اف ترىقوا الطرؼ اآلير .ادبلني اني اواؾ اف اتكي
عم حللكـ  ..لقد تحقؽ المقاود مف

 0جَيع االخببس اىَأخىرة ٍِ جشيذة ٍيييج أخزث عِ االصو ٍِ سْىاث ٍخخيفت.
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آه يا فكرية
مل سم تو كلف لنقمني مف ادم ال ادم .
اتممت الاير السلدس لي ىنل.
بلتمت فكرل  .بلتمتيل في تلت عمتيل مف الرضلف في مكلف لق تللقرب مف "جلنقللل"
كلنت تا ر تت ض المرض .فس لتيل عمل حدث ،فقللت أنيل أالتت تللتيلب ر وي.
 احلح؟ د ت س عملؾ .د عملؾ ،د تقمقي فينلؾ عالج لاللتيلب الر وي .فالتحزني.
 كلؼ د أحزف؟ والسلدة زتلدة والدة أتلتورؾ لف تقتمني اتداي زوج دتنيل. وألف أتلتورؾ؟ ألف ت رفلني عملو؟ -ذىب إل

أزملر .توجد تدايمي أحلسلس نرلت د استطل تحمميل .د استطل

ال لش تدونو د لمكف .فلنل اجف جدا لل ملرلل جدا ...
 د تقمقي فمف لتركؾ رجؿ رم از دمتو .د لمكف اف لف ؿ ىذا اتدا ولف لطلوعوضملره اف لترؾ امراة ميما م مؾ.
وفي تمؾ اد نلء تديمت عمتيل في الحوار
 أنل ألضلي لقوؿ ليل ،ابوؿ ليل نفس الايء .ولكني د استطل ابنلعيل وىي دتاري لكالمي.
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 التي د تسم كالمؾ للست فكرل لل عمتي وانمل بمتي ىو الذي د لسم كالمؾ.فمـ لـ ل يذني م و إل

أزملر؟ كلؼ ولملذا لكوف س لداي تدوني؟ فلنل لست س لدة

تدونو.
 لل ورة ادعظـ الضل لحلوؿ تيد تي ولكف اتظنلف اف بمتي لاري ليذا؟ دعلنل مفكؿ ىذا ،ملذا ف مت انت ىؿ وجدت محمدا؟
 د ،لقد ااتح مدرسل ،ولكني د استطل ال ور عم مكلنو. د تقمقي .فلنل الحت كمم مسموع في "جلنقللل" وسلجده لؾ عف طرلؽ و ازرةالترتل والت ملـ.
 أاحلح ىذا؟ لف انس لؾ ىذا الجملؿ اتداي...تقلت ىذه الملم ىنلؾ .ـ عدت ال استلنتوؿ .وت د استوع جلءني تملفوف مف فكرل .
بللت فلو "نللتلي وجدت محمد" فا رت تس لدة نلمل .
 ىللو فكرل ! ن ـ لل عزلزتي. ىؿ تتكلف؟ -ن ـ اتكي لل ملرلل .فللر لس اتلتورؾ سلرسمني ال

مجمس الجلم

الطتي

تملونا.
جدت.
 ولكف ىذا المكلف نللي عملؾي

 ستدف الر لس التكلللؼ ولكف د ارلد اف اذىب .د استطل اف اتت د عفالر لس .اا ر انني لف اراه مرة ايرا .عندي احسلس دايمي تذلؾ.
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 د تقولي ىذا لل فكرل ! اذىتي واستكممي عالجؾ فمف لتركؾ اتلتورؾ. ولكف امو زتلدة د ترلدني .انل اعمـ ىذا جلداي .فملذا لو ابتن تيذا! ملذا اف ؿ؟وت د مدة ارسمت فكرل ال ملونا .ولـ لكف لدليل الوبت لتفكر في مالكمي تستب
مالكميل اليلا  .وت د اير تسممت منيل يطلتل .لـ لكف يطلتل وانمل كلنت دموعل
تمؤل يطلتل.
"عزلزتي ملرلل"
ادبلني ،اف وجودي ىنل لؤلمني ولضللقني .فلنل اعللج فقط كي اتمكف مف رؤل
اتلتورؾ .انل اتحمؿ الت د عنو مف اجمو فقط .تلدمس تسممت منو يطلتل .لقوؿ لي
فلو "اف مي مل ا ت .فلنل ارلد اف اراؾ م لفلة" لو عممت اني لف ابلتمو ت د دنتحرت
فو اير  ...ولرفضت الحللة مف اداؿ .لملذا ج مني احتو ليذا الحد؟
انني ممل

تلحلسلس نرلت  .ملذا لو تذىتلف ال

انقرة وتقولي لو اني د استطل

ال لش تدونو "...
كلنت فكرل تحترؽ ،انارمت تيموميل ،واجمت التحث عف محمد لفترة .مرت ال
ايور تململ.
وفي اللوـ الذي تسممت فلو يطلتل مف فكرل ممل ل تللحوف ،برأت يت ار بلتال تللنست
ليل ،برأتو في جرلدة ممملت" .تـ زواج المنلضؿ ماطف
اوالكلزا".
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كملؿ تمطلف ىلنـ في

لل إليي ملذا ستف ؿ فكرل اآلف؟ تلي ايء سلواسليل ،فكرل المسكلن ؟! لقد بضي
عملؾ التيل المسكلن  .احتربت لل فكرل وانل الضلي حزنت جداي ليذا اليتر مف اجمؾ.
تكلت لسلعلت .واتامت ت متيل فو اير.
كلنت ىي الضلي تتكي.
 كلؼ نتمغ فكرل تيذا اليتر لل ملرلل؟ لت تحتمؿ فكرل ىذا اليتر وستموت  ...بولي تلا عملؾ ملذا سنف ؿ؟ لقد توبؼعقمي تململي.
 انل الضلي توبؼ عقمي ود ادري ملذا سنف ؿ؟جمست وكتتت يطلتل لفكرل  ،كنت ارلد اف اىل يل لتقتؿ ىذا اليتر السيء .ت د
عارلف لوملي ،وامني منيل يطلب .لـ لكف يطلب وانمل ك نو و لق وفلة.
"عزلزتي ملرلل  ...مف فضمؾ سلعدلني ،لقد رألت اتلتورؾ اللوـ في الجرلدة ،كلنت
ىنلؾ امرأة بالرة القلم تسلر يمفو وال جواره كلف لسلر للوره .فس لت السلدة التي
أيذت منيل الجرلدة عف ىذه السلدة التي تظير م و في الاورة .فقللت لي
"إنيل زوجتو ،لقد تزوج أد ت مملف ذلؾ؟"
أنل لـ اادؽ ىذا اليتر .ولكني م ىذا احسست تللادم لل ملرلل! مف فضمؾ
استقاي عف ىذا ادمر .مف فضمؾ؟ ىؿ تزوج حقلي؟ اد لمكنني اف ابلتمو مرة
أيرا؟ واكتتي الي تلا عملؾ .وانل سلحلوؿ اليروج مف المستاف

046

في ىذه الفترة.

ل مي تي بتؿ اف لامني يطلتؾ .سآتي واحضر م ي السالح الذي ااترلتو مف
تلرلس يالالي ىدل .
فلنل اعمـ انو لي ولف لكوف لرلري .كلف اليطلب ممل لي تلاللء أيرا ك لرة ..
جلءني تملفوف في مسلء نفس اللوـ مف فمرل  .كلنت بد وامت تللف ؿ ال تركلل.
بللت كمم واحدة تاوتيل المينوؽ حت انيل بللتيل تا وت .
 انل د اادؽ لل ملرلل ،سلذىب نداي إل جلنقللل درا ت لني.كلف ذلؾ اللوـ مملتل تللنست لي  ..لـ تامني ال ايتلر في المسلء .وفي اللوـ
التللي اتامت ت متيل ،وكلف رأسي لكلد لنفجر .بللت لي
 ذىتت فكرل ل ل ملرلل! انتحرت تنفس المسدس الذي ااترتو لتيدلو دتلتورؾ.اطمقت منو النلر عم راسيل.
للتني مت بتؿ سملع ىذا اليتر  ...تكومت في مكلني مف ادة الحزف والحسرة
المذلف لف انسلىمل في حللتي.

1

في اللوـ التللي كتتت احدا الاحؼ التركل ىذا اليتر المقتضب "نللت امرأة تركل
حرلتيل"
ىنلؾ ايتلر عف محمد

 0مو اىَعيىٍبث اىخبصت بفنشيت ٍبخىرة عِ االسشيف .وىَِ يشعشوُ بعذً االسحيبح ىهزا اىَىضىع .فييعيَىا اُ
مو ٍب مخبه قيَي يسخْذ اىى وثبئق حقيقيت .واّب ايضب ً عيى احٌ االسخعذاد ىَِ اساد اىَسبءىت واىبحث عِ اىحقيقت
أٍيْت شْييل أوغيى
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ت د حلد فكرل ظممت لفترة في حلل لر

ليل .ملتت فمرل  .ولكنيل ملتت دوف اف

ترلد لي اف اموت الضلي .كلنت بد اعطت الللور مظفر اسـ محمد.
وىكذا وامني يطلب مف الللور مظفر لقوؿ فلو
"اآلنس ملرلل  ...لقد ف منل مل لجب حللؿ حللتكـ التي وامتنل عف طرلؽ فكرل ،
محمد ل مؿ مدرسلي تلحدا المدارس ادتتدا ل ت زملر ،وىذا ىو عنوانو".
لل إليي! مل ىذه الس لدة؟ كنت عم واؾ اف اطلر مف الفرح  ...أعددت نفسي في
الحلؿ  ..كنت س را حتلتي محمد  ...ن ـ س راه ،ذىتت وأنل أجري كممجنون إل
ارك الحلفالت ،وركتت الحلفم إل أزملر .لل إليي لـ د تسلر ىذه الحلفم تسرع ؟
لملذا تتوبؼ في الطرلؽ؟ ىذه الطرؽ د تفيمني .اد تفيـ ىذه الحلفم مل انل فلو؟
وت د لوملف وامنل ال ازملر.
وجدت ال نواف والمدرس ادتتدا ل التي ل مؿ تيل محمد .لـ لكف احد بد حضر ت د
فجمست في حدلق المدرس وتدأت انتظر .الدروس تتدأ في السلع ال لمن اتلحلي.
لل إليي ىؿ ستمر ىذه السلع ؟!
عندمل كنت انتظر تدأت تدور ت قمي ت ض ادفكلر السل  .ملذا لو اف محمدا بد
ال؟! ألف تدور
تزوج؟ أإذا رني حلن ذ سلا ر تللحرج؟ أإذا رني ألف لحمر وجيو يج ي
ادرض تو؟ وعندمل كنت افكر في ىذه اداللء ،ابترب مني فراش المدرس .
 ىؿ ترلدلف اف تس لي عف اي ايء؟ ن ـ ...انتظر أحد ادايلص.048

 أنت  ...أنت لست تركل . ن ـ  ...اد لمكف لؤلجلنب الديوؿ ال ىنل؟ د ،د لوجد ايء كيذا .ففي تالدنل ادتواب تفتح لالجلنب تمنتي الذوؽ .مف الفج ت؟
 اتلت مف استلنتوؿ ،نزلت مف الحلفم منذ بملؿ. -أو!  ...إذف أنت جل

 .ت للي م ي لت د لؾ زوجتي ط لـ اإلفطلر.

 اك اير ...تورؾ لؾ.يجمت مف نفسي .كلؼ ل لممني ىؤدء النلس ىكذا ،تلنمل ج ت ال ىنل لكي أسيء
الليـ .يل اير أني لـ اف ؿ ذلؾ ،ف نل أرا أف ىدـ أم كيذه للس مف ادنسلنل في
ايء.
ذىتت م و .فقلتمتني زوجتو تمنتي

الدؼء ،وأعدت لي الفطور .كلف لدليـ طفم

ارلرة اسميل فلطم  .بللت لي
 ىؿ ستتقلف م نل؟ وىؿ ستان لف لي ل ت ؟عندمل بللت ذلؾ تمزؽ بمتي .فنحف الذلف لقلؿ عنل عارلوف ومتحضروف د ن د ليـ
ع ار س ول ب ،وانمل ن د ليـ الرالص .فقررت أف أسمـ وأف أعمؿ لاللحيـ.
كنت اتيلؿ لقل ي تمحمد عندمل كلنوا لتحد وف م ي .كنت اتيلؿ اني سلبوؿ لو
"محمد لو ا ت داتحت مسمم فو اير" .وىو الضلي سلفرح تي جداي .كنت كلني أرا
فرحتو.
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ايل اير السلع وامت ال ال لمن  .يرجت تسرع ال تلب المدرس  ،ولكنو لـ لكف بد
جلء ت د .انو ىو انو ىو للتي!! لل إليي لـ لترلر.
فج ة رني ىو ألضلي  ...فتوبؼ فج ة وك نو ادـ  ....ـ تدأ لتجو نحوي جرللي .ولمل
واؿ إل جواري متلارة توبؼ وبلؿ.
 مرحتلي  ...مرحتلي تؾ لل ملرلل! مرحتلي تؾ... كلؼ وجدتني لل ملرلل؟ لـ لـ تقؿ لي لل حتلتتي؟ سلمحلني ،ف نل مندىش ،ومنف ؿ ،وبمتي عم واؾ اف لتوبؼ. ملذا حدث لل حتلتي؟ لملذا لـ تتحث عني؟ ت للي نجمس ىنلؾ وس حكي لؾ. ملذا ستحكي لي؟ س بص عملؾ ستب عدـ تح ي عنؾ. ملذا؟ لـ تتحث عني ف الي د لـ اتحث عنؾ. ولملذا؟ لـ تتحث عني؟ أىو أنت ،أىو أنت الذي كلف لقوؿ أنو لحتني حتالموت؟
 -ن ـ ىو أنل .ولكف ىذا د لمكف أف لحدث م ؾ لل ملرلل .فطتل

تفكلرنل ميتمف

جداي.
 أألىذا الستب؟ أىذا ىو الستب؟ ولكنؾ ستدىش لميتر الذي ستسم و اآلف. أي يتر؟051

 اليتر الذي كنت تنتظره. بولي ،إني منف ؿ جداي. أنمل! أنل!! ن ـ أنت ملذا؟.. د أستطل القوؿ مف ادة ادنف لؿ. بولي ف نل في منتي الارؼ والفضوؿ. أنل ألضلي س كوف مسمم  .ولف تكوف عندنل أل مالكؿ. ملذا؟! ستاتحلف مسمم ؟ ن ـ  ..ن ـ  ..لو ا ت ألسممت فو اير .فمقد أعددت نمفسي جلداي. ملرلل! أنل لست مسمملي. ملذا؟! لست مسمملَ؟ ن ـ ،أنل د دلني (ممحد ل ني). أ  ...أنت  ...أنت  ...ل ني أنت تال دلف؟ ن ـ أنل أتلتوركي ،عاري ،دلمقراطي. د ،د لمكف  ...أنت تكذب عمي! تؿ إني أادبؾ القوؿ. أنت  ...ألف مل كنت تقولو لي عف دول ميتمف تململي .والنظلـ الذي كنت تراه فييلللؾ أىو النظلـ اإللحلدي؟
 ن ـ ولكف... ومل ىو طرازكـ؟ أىو أوروتل؟ ن ـ لل ملرلل .وفي لوـ مل سناتح م ؿ أوروتل. ل ني ىذا انكـ ستطتقوف نظلـ الدول التي ج ت منيل .أللس كذلؾ؟ وستقضوفعم بلـ الارؼ وال رض عند ىؤدء النلس.
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وتج مونيـ كيلنز ل طوف حتلتتيـ لآليرلف ،ولستتدلوف الملء تلليمر .ولي وف
تللزواج ،وتج مونيـ كلألوروتللف الذلف د ىدؼ ليـ إد ادستلالء عم

ال للـ

ادسالمي .ترلدوف نقؿ أوروتل إل ىنل .أللس كذلؾ؟
 ألست م جت تتمدؾ؟ ألست م جتل أنت تتمدؾ؟ أنل أرلد عللملي عارللي. إف ال للـ ال اري الذي تتحدث عنو د لوجد فلو دلف .ت مـ ىذا أللس كذلؾ؟ أعمـ .فللدلف تللنست لنل عل ؽ. لكف اي دلف؟ د فرؽ .فكؿ اددللف واحدة. د .د تيمط ادسالـ تلددللف اديرا.كنت بد ا رت تللادم تللف ؿ.
 محمد! أفندـ؟ ىؿ التمد التي كنت ت دني تيل ىي تمد تيل نفس النظلـ الذي كنت اعلش فلو؟ ن ـ .ىي تململي. محمد ،أنل د أعرفؾ .أحقلي أنت محمد الذي ظممت أحتو وأتحث عنو لايور؟! ن ـ أنل ىو تللضتط. ادبني لـ تكف تستحؽ لل محمد؟ واأسفله .وايسلرتله عمألجمؾ.
052

مل ذرفت مف دموع

 د تتحد ي ىكذا لل ملرلل .ف نل أحتتتؾ. إنؾ إنسلف تكره أمتؾ ،وتيجؿ مف وجودؾ ومف دلنؾ.ملذا ل ني انؾ تحتني؟ يسلره .ألؼ يسلرة .أىو أنت الذي كنت أبوؿ عنؾ إنؾ كؿ
ايء لي؟ كنت أج مؾ كؿ ايء لي م أنؾ د تسلوي ال لي .لقد ج متؾ كتل اير
وج مت لؾ ا نلي عظلملي في عللمي ودنللي.
 د تتطلولي عمي لل ملرلل! تطلوؿ ،أتقوؿ تطلوؿ؟ واا لو بتمتؾ اآلف مل كفلني .إنؾ إنسلف مقمد  ...ونتلم مي كلنت تظنؾ ال لي.
نيضت وابف فو اير.
 انتي كؿ ايء .لقد كلف ىذا ىو كؿ ايء .الوداع لل محمد. انتظري لل ملرلل لنتكمـ بملالي. د اظنؾ ستتحدث عف ايء يلص تؾ ولكنؾ ستحكي لي عمل ىو موجود فيتمدي .وانل د اجد ضرورة لسملع ذلؾ ألنني عات ىذا النظلـ الذي ترا أنو أعم
وأفضؿ ادنظم  .ولتنسب ىذه الحضلرة لمف ا ت .فملس ىذا الفكر مف عندؾ .فكمو
تـ جم و مف أوروتل .جم ت كؿ ىذه القوانلف تململي كمل لتـ جم الرجر .ـ ت توف
وتفتيروف أملمي تيذه القوانلف.
 -أنت ميط .
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 اسكت مف فضمؾ! في أي ايء أنل ميط ؟ ىؿ أيطيء في موضوع ال مملنل ؟لقد ايذتموىل مف اوروتل .اـ في الدلمقراطل ؟ ىي الضلي اتت مف ىنلؾ .أـ في الزي
الذي تمتسونو؟ ىو الضلي جلء مف ىنلؾ .حت

انكـ تركتـ تقولمكـ ،وتفتيروف انكـ

ت مموف تتقولمنل .والدوؿ التي حلرتتـ تلدمس لتتحرروا منيل تلتي اللوـ تحت مسم
مسلتقلت الجملؿ كي ت ري تنلتكـ .وانتـ تتنلفسوف في م ؿ ىذه المسلتقلت  ...الف
اذف مل كنت تدعلو مف افكلركـ الجدلدة اليلا تكـ؟ اد تقؿ لي مل ىي ىذه ادفكلر
اليلا ؟
 الكمللل . انؾ تيدع نفسؾ .أنل د ادري في ىذا التمد تلل اير فكرلل لمكف اف لسم تللكمللل .ولكف الذي اراه اف كؿ ايء ت مف الررب .انؾ تيجؿ مف ذاتؾ  ...حت

انؾ

تركت ادسالـ تستب عقدتؾ ىذه انؾ ميموؽ مسكلف!
 ملذا ت نلف .اكنل نسمـ تمدنل لالعداء كمل ف ؿ ال ملنلوف؟ مف ت ني تيؤدء ادعداء؟ اللس ىـ نفس المذلف تقمدونيـ وتارفوف تيـ؟ اتظنني داعرؼ ال يل دنني اجنتل ؟ اف ا تكـ د ل رؼ ال لي عف ادرض التي تـ التنلزؿ عنيل
في اتفلبل لوزاف ،أمل أنل فلعرؼ ذلؾ جلداي ...حت اف ىنلؾ مل ىو اىـ مف ادرض
فملتكـ اعطلتـ ادرض فقط .انكـ اعطلتموىـ ارفكـ .ولكنكـ د تدركونـ ذلؾ!
 -ملذا تقوللف لل ملرلل؟ مت ومف الف ت ممت كؿ ىذا؟ انؾ تحلرلنني.
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 تؿ انت الذي حلرتني وادىاتني ،تؿ وبضلت عمي. -لل اليي ،انؾ تتكمملف عف االلء ميتمف جدا .وكلنؾ مسمم عم

عمـ تللدلف.

وانني د ارا ىذا تلف المسمملف فمنيـ مف د لنقذنل ولداف عف ادسالـ تللقدر الذي
تف ملف.
 اف ىذا ارؼ لي .فلنل اب أر منذ ايور .وت ممت ال دلد مف احكلـ ادسالـ .وكذلؾت ممت ت ضلي مف كالـ اا.
 انل الضلي اعرؼ ادسالـ لل ملرلل. أنت؟ د تضحكني .انتظر سليرج لؾ مف حقلتتي رسلل  ،واب أر لؾ ال لي مف القرفل ني مف كالـ اا "ولو اف مل في ادرض مف اجرة ابالـ ،والتحر لمده مف ت ده
ست

اتحر مل نفدت كمملت اا اف اا عزلز حكلـ"( .سورة لقملف ل .)17

 ىال بمت لي لل محمد ملذا ت مـ مف كمملت اا التي د تكفليل ملله التحور ،وملذات مـ مف ميموبلتو؟ ـ انظر ملذا لقوؿ القرف
"إف الحكـ إد ا".
ولكنكـ د تيتموف اتدا تحكـ اا.
 ولكف ال ملنللف .... أنل د اتكمـ عف ال ملنللف ،وانمل اتكمـ عف القرف اي عف كالـ اا.انظر إل ىذه اآلل
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"مل يمقكـ ود ت كـ إد كنفس واحدة واا سمل تالر".
ولكنؾ دنؾ د تؤمف تلا تظنو لف لت ؾ مرة ايرا يسلرة!
كنت كممل تكممت ازداد محمد ذىودي .تركتو وىو في ىذه الحلل وعدت ال استلنتوؿ.
وحكلت لسوزي القا مف أوليل إل

يرىل.

ت جتت سوزي جداي وبللت
 إنؾ مسمم تململي. د لـ اسمـ تململي ت د .ولمتتي سلسمـ اللوـ .اتي وامي سلالتلف تللجنوف ،ولكفللكف مل لكوف .فلنل وجدت دلني الحؽ.
 وملذا عف فرابؾ لمحمد؟ د تسلللني ت د ذلؾ عف محمد.فمحمد ديؿ بمتي ومل لتث اف يرج منو.
أالب بمتي ـ مرؽ منو ويرج.
ولكف الحللة نفسيل كلنيل ل ت .
انظري كلؼ تدأت وكلؼ مرت.
مل اجممو مف ا ر ،لقد ااتحت العرة ،انل افيمؾ ،فلدمر للس سيالي .ولكني
اىن ؾ .فلنت م كؿ ىذا لتت ومتملسك  ،واراؾ وا ق تنفسؾ تململي.
 ن ـ انت عم حؽ فقد انتي حتي لو تمجرد اف رألتو اروفلي تللررب ليذا الحد..فلنل احب ادنسلف ذو الايال  .وىكذا انتي فاؿ محمد ىذا مف حللتي .ولكني
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اا ر تللحزف لفراؽ عتد الوىلب .فيو لحتني .ورتمل اتزوجو ...واىتملمي تو ميتمؼ
تململي.
جمست وكتتت يطلتل ل تد الوىلب وبتؿ اف اكتب اليطلب ت ممت كمم التوحلد مف
جلرتي السلدة ال جوز .فلنتري عم المسمـ اودي اف ل رؼ كمم التوحلد.
فال إلو إد اا ت ني انو د م تود سوا اا ،وللس دحد اف لض حكمل سواه .أايد
أف د إلو إد اا أف محمداي عتد ورسولو.
أايد أف د إلو إد اا وأف محمداي عتد ورسولو .مل أجمميل مف ايلدة.
ففي اوؿ يطوة في ادسالـ لت مـ ادنسلف انو د مارع اد اا ومحمد عتد اا وللس
كمل لدعي الت ض عم

نتليـ تلنو رب او فوؽ التار .ولكنو رسوؿ ال

عتلده.

فرحت جلرتي تيذا جدا .فت مقت ت نقي وتكلت ،وبللت لي
 مرحتل تؾ في دلننل لل عزلزتي ...جزاء اا يلر جزاء ،الجن . ملف  ...ولكف ملف ىذه موجودة ألضلي في المسلحل . ىذا ممكف ففي المسلحل مف عارة إل يمس عار حكمل مف ادسالـ .والتلبيللس مف اا تللتلكلد ،ولكف تـ تحرلفو .واعممي انو لوجد في كؿ دلف وفي كؿ فكر
ت ض النقلط التي توافؽ ادسالـ .حت

في الالدلنل  .ولكف د لمكف اف لقلس اي

ايء مف ذلؾ تلدسالـ تلي وجو مف الوجوه .فلدسالـ دلف اا .حت واف استطلع
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الت ض اف لديموا ت ض اليرافلت عم

ادسالـ اد اف احدا كل نل مف كلف لف

لستطل اف لفسد ااؿ ادسالـ وىو القرف الكرلـ.
 أنل س لدة جدا  ...سلكتب فو اير ل تد الوىلب ،وتدأت اكتب دلف ؿ"عتد الوىلب /السالـ عملكـ ورحم اا وتركلتو".
انل في نلل ادنف لؿ  ....لؾ عندي مفلج ة ميم  ،وسلرة  ...انتظر ،د تج ؿ بمتؾ
لنتض .أنل أس...ؿ....ـ.....ت!!! ن ـ انل ااتحت مسمم .
كلؼ سررت ليذا اليتر؟ انل عم

ق انؾ سررت جدا ليذا اليتر .عندي لؾ يتر

ير .انل تركت محمد .اظنو سقط مف نظري عندمل لـ أر فلو جوانب الايال التي
رالتيل فلؾ  ....لقد محوتو مف حللتي تململ.
ات مـ ملذا حدث ت د ذلؾ؟ ا رت تلاتللؽ ادلد لؾ .ياوال أني حقلق بد ت ودت
عملؾ جدا...
لقد وب ت ىنل احداث ك لرة ...انتحرت فكرل  .انتحرت دنيل لـ تحتمؿ زواج اتلتورؾ
تليرا .سلعود في ابرب فرا  .اتي لقوؿ لي د تلت .ولكني لف استم لكالمو.
فلنل حت ادف لـ املرس عممي كاحفل  .انيـ ىنل ليدعوف النلس ولحذرونيـ تاكؿ
د لمكف تحممو .د ادري ملذا اف ؿ تللضتط ،لو استمرت ادمور ىكذا ،فملزاؿ املمي
الك لر مف ادمور السل .
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ولكف اعمـ اني سلعلش مسمم تململ  ....الديوؿ في ادسالـ سيؿ ولكف التقلء فلو
وادتزاـ تو لحتلج ال

مجيود .بؿ لي ،كلؼ اتارؼ ،وملذا لجب عمي اف اف ؿ؟

ود تنس انؾ استلذي.
كتتت ،كتتت لو ل دة سلعلت .وفي اللوـ التللي القلت اليطلب في اندوؽ الترلد،
وت د اير وعند عودتي مف السوؽ .مل ىذا؟
 أد ل لش ادب الكتر ىنلؾ؟ىـ وابفلي عندمل رني .بمت لو
 "مرحتلي تؾ أليل ادب" .كلف جواتو لي محل اير. ت مملف اني اسممت .واعمـ انؾ الضلي اسممت ،لذا لجب عملنل اف نيلطب ت ضنلعم ىذا ادسلس.
 كلؼ عرفت مكلني تلا عملؾ؟ لقد اعطلني عتد الوىلب عنوانؾ. ولملذا ىذه الزللرة لل ترا؟ ج ت لكي اطمب لدؾ تلمر اا ل تد الوىلب .وطمتت لدؾ مف اتلؾ الضلي .ولكفالفتلة مف اىؿ الكتلب اذا اسممت لجوز اف تطمب لمزواج مف نفسيل .ولكني طمتتؾ
مف اتلؾ كي لسترلح بمتو .فلجلتني بل الي "د ديؿ لي تيذا ادمر" وبللت امؾ "اف
ىي تزوجت تمسمـ فس تت أر منيل".
امل انل فقد ج تؾ كتلارة .بلؿ لي "انني م جب تايال عتد الوىلب" فملذا تقوللف؟
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ا رت تس لدة نلمرة.
 أبتؿ تللطت  ...د داعي حت دف افكر. فرحت ليذا جدا. وكلؼ حلؿ عتد الوىلب؟ كلؼ لكوف ،انت تارملف عملو عقمو وفكره .لقوؿ لي "انني اا ر تللضلؽ مفنفسي ،فيذا ك لر ،ولكف ملذا اف ؿ وبمتي د لطلوعني".
 كنت اعمـ مف عاتلتو عندمل كلف لراني وكذلؾ مف بولو لي د ارلد اف اراؾ.كنت اعمـ انو لحتني ،ولكف ادمر الررلب اني كنت احتو الضل .ىؿ تادؽ انو لـ
ليرج اتدا مف عقمي.
 ملذا ستف ملف اآلف؟ أوؼ! لقد ترلر كؿ ايء فج ة وتسرع عجلت  ،د ادري ملذا وكلؼ وفي اي ايءس فكر؟
ولكني س لدة لايء واحد وىو اني ااتحت مسمم  ،ن ـ ااتحت مسمم  ،انظر
سلب أر لؾ ا ار لنجلب فلضؿ احد كتلر الا راء المسمملف .سلبرأه عملؾ اود تللمر
التركل ـ اترجمو لؾ ....و ؽ انؾ ستفيـ ىذا الا ر اك ر مني.
اوت النلبوس
اوت النلبوس نفا الام

المات م في حجرتي.

رات علنلي اوت النلبوس مستدل اير كللحمقلت.
مر املمي تسرع  ،وانيمرت اآل لر مف النلر.
فلنفتحت التحور التي تحت التراب وىي مطول .
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اضلء الترؽ وانطف  .انطف الترؽ واضلء.
وتحركت الملله الراكدة في بلع الايرلج.
ودبت ادجراس ،وىي تيتز لملنلي ولسل اير.
دبت ادجراس تال توبؼ ،دبت ادجراس تال توبؼ.
ارت ش الملء ،ارت ات اداللء ،وارت ش الترونز.
ارت ات ادجراس تاكؿ ميلؼ.
رالت الرىتلف لتواروف يطوة يطوة.
نزلوا ال ميزف الظالـ ادتدي.
(نجلب فلضؿ)1915 /
 لللو مف ا ر جملؿ ،وك نو موجو ال تململ. د ،للس لؾ فقط ،وانمل ىو ليلطتنل جمل لي. انت عم الحؽ .احلح كلؼ اسممت؟ -ت مـ اف عتد الوىلب كلف لتلف ادسالـ عم

اكمؿ وجو .ولو انو تـ توضلح

ادسالـ تللاكؿ الاحلح لمل تقي احد د لديؿ ادسالـ اد القملؿ .والحمد ا اني
تيمات مف تلللو علس ومف ادلحلد .واآلف ارلد اف ات مـ المر ال رتل في مار
ولكف د ادري ىؿ سلكنونني مف ىذا.
 للكف مل لكوف  ...انت اآلف ااتحت عروس عتد الوىلب .لجب عملنل اف نكتبىذا ل تد الوىلب فو اير .الحقلق انو كلف مطم نلي مف نلحلتؾ ولكنو كلف لقلتؿ اتلؾ
دا ملي .الالب الذكي استول

عم

بمب اتلؾ ،ولظير اف اتلؾ لم ب دور مف مف

تلدسالـ كلؼ لت رؼ عف برب عم ادناط ادسالمل .
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بمتي لكلد لتوبؼ مف ادة ادنف لؿ .لقد ااتحت يطلتتو.
مرت اللـ وذىب الرسوؿ ال الملنلل ،امل انل فتقلت ل دة اللـ اتجوؿ في استلنتوؿ بتؿ
اف انلدر تركلل .تدأت اتجوؿ في جمل المسلجد واحدا واحدا .وفي تمؾ الفترة تدات
اعرؼ سوزي عمىلدسالـ ولكنيل لـ تكف تستم الي ...فذىتت ال

جلرتي ...

ااتحت استلنتوؿ تضللقني .كؿ انتيلر النلس واوبيـ دف لكونوا عارللف
ومحد لف .لحزنني .وفي لوـ مف ادللـ لـ احتمؿ ،وبد اضطررت اف ابوؿ ت ض ىذه
ادفكلر ل ارة اايلص او يمس عار ايال .ولمل حكلت ذلؾ لجلرتي اعترضت
عمي تاكؿ ربلؽ بل م
 انظري لل ايتله احذري اف تديمي في اي نوع مف الجدؿ او الحوار بتؿ اف ت رفيادسالـ جلداي ،فسلسحقونؾ سحقلي دنؾ د ت رفلف ادسالـ .سلس لوف اس م مت مق
تللمنطؽ وفي نفس الوبت ليل وف كؿ ايء لسحقؾ.
 اللس ادسالـ ىو دلف المنطؽ؟ ن ـ ىو دلف منطقي ولكنو لـ لنت مف المنطؽ. ملذا ل ني ىذا؟ ل ني اف ادسالـ دلف جلء عف طرلؽ الوحي .ود لمكف ت ملمو دوف اف لدرؾجلداي .فكؿ ايء د لمكف حمو تللمنطؽ .وىنلؾ ك لر مف النلس ارادوا ت مـ ادسالـ
تال مجيود او ت ب ،ولكنيـ عندمل لـ ل لنوا ماق الت مـ لـ لستطل وا اف ل رفوا
حقلق ادسالـ.
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فللالعر لقوؿ
وارادوا الجن

استراحوا في الظؿ

امل نحف فنقوؿ اف الجن د تلت اد تتذؿ ال رؽ والجيد .وأنل أؤمف أنؾ لف تكوني
مسمم تقملدل ولكف ستكوني مجتيدة جداي.
 إذف تملذا تناحلني في تلدئ ادمر. للكف متدؤؾ ىو ،النوـ متك اير ،وادستلقلظ متكرا ،وت ممي كؿ لوـ عدة مسل ؿفقيل  .وابرأي با  ،وابرأي وت ممي كؿ لوـ عدة للت مف القرف الكرلـ .وعممي
النلس مل ت رفلنو فقط ،واحذري اف تتكممي فلمل د ت مملف.
 مل م ن الفقو؟ ىو فرع مف ال مـ لتلف كلفل ال تلدة ،الحالؿ والحراـ. ومل م ن السن ؟ -تطمؽ السن عم

جمل اف لؿ وابواؿ واوامر ،ونواىي وتقرلرات ونال ح النتي

ام اا عملو وسمـ .ود لمكنؾ ت مـ كؿ ىذا في لحظلت ،ولكنؾ ستت مملف كلفل
تحالؿ ال موـ ادسالمل تمرور الوبت.
 أنت عم الحؽ ،ولكني ارلد اف اتجوؿ في اوارع استلنتوؿ واعدؾ تلني سلتكمـتقدر مل اعمـ .ولو ا ت ت للي انت الضلي.
 للكف ملدمت ترلدلف ىذا. ارلد اف اتدأ تجلم السمطلف احمد. ه لملذا لوجد بفؿ عم التلب؟063

 الحكوم أنمقتو. ولملذا؟ الستب واضح أللس كذلؾ؟ ولكنيـ لسضطروف لفتحو في لوـ مل .أنل موا ق مفىذا .دف اي نظلـ د لمكنو ادستمرار تللظمـ .لقوؿ الالعر الكتلر محمد علكؼ في
ك تلتو افحلت ،لمذلف ليططوف لمتيمص مف ادسالـ تحت حج التيمص مف
الفرنسللف وادنجملز
"ذىتت مرة ال اسواؽ اسطلنتوؿ.
تتحرؾ اري المت لملف .ىكذا توجد الحرل .
لقد تركني المنطؽ الذي اوامني لنقط الرمللف.
إف عقمي كلف ليتزف كؿ مل ارا في ذلؾ اللوـ تا وت .
ك ف كؿ مف بلدوا انفكت بلودىـ.
وك نيـ يرجوا مف مستاف ادمراض ال قمل الميدوم حلدي.
ويمفيـ اىؿ المدلن تللمزاملر.
لماوف والدليـ مرفوع تراللت السيرل .
واك رىـ عقالي تظير عملو عالملت الجنوف.
ن ـ  ...لقد تحوؿ النلس ال مجلنلف وم توىلف.
لقد عتر ىذا الالعر عف الواب يلر ت تلر .الحقلق اف النلس تحلروا فلمل واموا
اللو مف حلؿ .ت لؿ نذىب ال تل

الج ار د ىذا لنقؿ لو عدة كمملت.
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عندمل ابترتنل منو كلف الرجؿ لالح بل الي
 ابرأ! ابرأ! النجلح ال ظلـ لفتلة تركلل الجملم . في اي ايء نجحت ىذه الجملم ؟بلؿ تل

الج ار د لقد حامت عم درج متقدم .

 ت ي ايء؟ يذي الجرلدة وابرأي. ولكني ارلد اف اتكمـ م ؾ ...اد تحزف دجؿ فتلة مف تني وطنؾ تت را املـ اعلفالنلس؟ لمل تدأ ىذا ادمر في الررب لممرة ادول اعترض عملو ك لر مف المسلحللف.
اد تستطل الواوؿ ال درج المسلحي؟
 ه أنت مسلحل  .أمل نحف فمسمموف .فيؿ فيمت؟د مف اليزي دف تنلت وطنو تت را.
 كال انت مسلحي لا ر تللس لدة تد يـ تركتو وذىتت ال التقلؿ الذي لتل اليمر.
 مرحتلي! اىال ومرحتل  ...تفضمي لل مدموازلؿ. ارلد اف اسللؾ سؤاد .اد ت مـ اف اليمر مضر تاح ادنسلف؟ ن ـ اعمـ ذلؾ. اد ت مـ تلف السكلرا لظمموف اتنلءىـ وزوجلتيـ .واف ادؼ التلوت تيدـ تستباليمر ،واد ت مـ الضل اف اليمر محرـ في ادسالـ؟
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 تللطت اعمـ ىذا كمو. ملداـ ادمر كذلؾ فمـ تتل يل اذف؟ اف الدول الرت حرة ودلمقراطل  .كؿ ايء متلح .والدول ىي التي انالتمالن اليمر ىذه.
 أإذا كلنت الدول تال دلف او ضملر ،اتاتحوف انتـ م ميل الضلي؟ يسلرة! واا دادري تلي وجو ستنظروف ال سلدنل محمد ام اا عملو وسمـ.
ويرجنل مف عند التقلؿ دوف اف ننتظر الجواب.
وعند واولنل ال ملداف تللزلد ،بلتمنل سلدتلف ترتدللف بت تلف عم الطراز ادوروتي.
 ىؿ لمكنني التحدث م كمل لدبل ؽ؟ تللطت تفضمي. ألي دلف تنتستلف؟ لمدلف ادسالمي تللطت . ىؿ انتمل وا قتلف مف ىذا؟ تللطت . فمـ تقمداف الررتللت الممحدات إذف؟ عندي فضوؿ للس إد؟ ه ،أنت أجنتل وتتحدلث التركل تطالب . ن ـ أتي عممني .كلف لرلد أف لج مني تذرة لاللحلد في تركلل. ولكننل د لمكف اف نكوف ممحدات اتديا. -إذف ىؿ استمسكتمل تايء مف الدلف؟
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دىات السلدتلف جداي .وكلنت اجلتتيمل د تستحؽ الذكر .فمـ تكونل ت مملف تلف
ادسالـ بد واؿ ال حلل لر ليل .ولـ لكف ادسالـ في دا رة اىتملميمل .ولـ تكونل
تالحظلف ذلؾ .كلف ىذا ىو اك ر مل لحزف في ادمر.
وفي ذاؾ اللوـ سللت مف بلتمتيـ ىذا السؤاؿ
 ىؿ انت مسمـ؟كلف كؿ ايص لقوؿ"ن ـ" .مل اعجتيل مف ام ! كلف كؿ ايء بد انتزع منيـ ،وم
انيـ تقوا ت لدلف عف حقلق ادسالـ ،اد انيـ كلنوا لظنوف انفسيـ مسمملف.
وامنل في تجوالنل ال

سوؽ تل ي الكتب القدلم  .وعند ديولنل ال

احد محالت

الكتب القدلم االتتنل الدىا الادلدة .كلف الحب الدكلف ليودي وم ذلؾ كلف
لكتب عم

دكلنو "تسـ اا الرحمف الرحلـ" كنت اعرؼ م ظـ الكتب التي لتل يل.

كلنت مف الكتب التي تقوؿ "لقد بتمنل الدلف" .كلؼ د لرا المسمموف ىذا؟ كلؼ
واموا ال ىذه الحلل ؟
ن ـ ،ن ـ تذكرت مل بللو اتي "لو بمنل لممسمملف اف دلنكـ سيء تدوف مقدملت ،سلزداد
تمسكيـ تدلنيـ .ولكف لكي نت دىـ عف دلنيـ تميلرة نتدأ اود في ج ميـ ليجموف مف
ت لللـ دلنيـ" .ألجوز ىذا لل اتي؟ الجوز اف نحلرب دلف اا؟ اتظنو د لستطل اف
لقدر عملؾ؟ بمت لكؿ مف بلتمتيـ "أت مموف اف الحضلرة الررتل سل تي عمليل لوـ
وتقضي عم

ارفكـ؟" بلؿ احد الاتلب " ه أجنتل ت تي إللنل لتناحنل" بلؿ ىذا
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ترضب ولكف الالب الذي كلف لالحتو بلؿ لو لملذا ترضب اد لدؿ حللنل عم
ىذا؟ انظر ال مل لكتب في ىذه الجرلدة .تقوؿ لجب الرلء الزواج الدلني عندنل كمل
تـ الرلؤه في روسلل .حت اف اتلتورؾ لـ لتزوج الفتلة التي احتيل دنيل ارادت زوجل
ارعلل .انظر ال

تطؿ م ؿ اتلتورؾ بد تل ر تذلؾ" ىل! عندمل بلؿ اتلتورؾ ....

تذكرت .رالتو ،رالتو في حفم رابا  ...وتارؼ م ي تمنتي الرب  .تحلرت جدا لمل
رالتو ،اف تمل لمو فليل متللر كتلرة .لظيرونو وكلف طولو مترلف م انو ابار مني.
لجب اف نرضب مف ام لؿ ىؤدء النحلتلف الذلف لف موف ذلؾ .واظف اف اتلتورؾ د
ل رؼ الحضلرة الررتل جلداي تلنمل انل كنت اعرؼ الررب جلداي .وىذا ىو الستب الذي
لج مني اافؽ عم ىذه ادم .
لل إليي ه لو لمكنني انقلذ ىؤدء النلس وابوؿ ليـ "د تنيدعوا" فللذلف لرلدوف ىدمكـ
لت مموف جمل المرلت ال رتل  ،التركل  ،الفلرسل  ...لر الالز ول لاوف م كـ
وليتمطوف تكـ ...فال تنيدعوا وافلقوا!"
وفي مسلء ذلؾ اللوـ عدنل ال

التلت .وعندمل اردت وداع جلرتي بللت لي ىؿ

ترضتلف لو بمت لؾ ال لي .بمت ليل د.
 -أنت ار

وفيمؾ عم

مستوا علؿ .ولكنؾ لـ تفطني ال

ايء وىو انؾ لو

اردت تقرلب ىذه ادم مف ادسالـ لنتري اف لكوف ىذا تلدتتسلم  ،وتالا الوجو،
وتلسموب نلر متلار ،ولكنؾ تديملف في الموضوع تاكؿ متلار وتيلجملف النلس.
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لنتري عملؾ اف تت مملف جلداي ادسموب الذي اراد اا اف ل رض تو ادسالـ عم
النلس .واد فمو ىلجمنل دا ملي دنفض النلس عنل.
 انت عم حؽ ...ولكني د استطل التحمؿ .فم انؾ كنت ت مملف مل اعممو .لوكنت ت رفلف اليطط ،ل مؾ تسم لف عنيل ،ولكني رألتيل وىي تطتؽ وتنفذ .ه لو
ت مملف مل رألتو ه؟!
 -ن ـ  ...الميـ اني رألت أتي وىو لتدل

مف حتؿ المانق  ،للس أتي فقط وانمل

رألت ادسالـ لـ لكف علج ايز ك تي ،ولذا لـ لمت .ن ـ ادسالـ لـ لمت .لـ لستطل وا
بتؿ ادسالـ الذي ناتوه عم منا ادعداـ.
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ســوزي
كلنت سوزي نلضت عمي تاكؿ مستمر ،وفي تمؾ الملم افرنت في احن نضتيل.
 انظري لل ملرلل! د لمكف اف احتمؿ ىذه الحملبلت التي تف ملنيل في حلف انو لجبعمي اف اجني ملر سنوات عمؿ طولم .
 ملذا ف مت؟ -بولي ملذا ترلدلف! عممنل وأجيدنل ،انظري كلؼ حولنل ام كتلرة كيذه ال

ام

اوروتل  .وج منل رجلليل ونسلءىل لرتدوف ازللءنل .لقد حد ت ورة في الزي .انظري..
الموظفلت لحظر عمليـ ترطل رؤوسيـ فيف في ىذا المجلؿ لزلدف عف اوروتل .ففي
اوروتل م الي لمكف اف ت مؿ الراىتلت المحجتلت .ولكف ىذا القطل مف ادنتللء د
لستطل تحمؿ وفيـ ىذا القدر مف الحجلب .لقد استط نل التديؿ في ابتالدىـ.
فملذا ترلدلف نلر ىذا لل ملرلل؟ ىؿ ترلدلف تالءا مف الرب؟
لقد افتتحت مالن اليمر في ىذه التالد .القملر وتلوت الدعلرة نلر ممنوع .
الزواج ادسالمي محظور.
 ولكف ال الق للست محظورة .فال ملن مف اف لكوف لالعزب اك ر مف عارعالقلت.
 د تكوني نتل لل ملرلل ،د تكوني نتل ! انظري ال ىذه المسلرح وتمؾ السلنملت،كميـ ل رضوف فنوننل .اللس ىذا نا ار تللنست لنل؟ في التكنولوجلل نحف دا ملي في
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المقدم  .وادجمؿ مف ىذا اننل ج منل ىذه ادم تادؽ انيل د لمكف اف تتقدـ
تكنولوجلل اتدا .ات د ىذا النار ال ظلـ تسقطلف في ىذه الحلرة ىكذا لل ملرلل؟ مف
بتؿ كنت د اتكمـ ود اىتـ ،ولكف اللوـ يرجت ال

الالرع تدعلف لالسالـ

كللمجلنلف .ـ اتلت الي تال يجؿ لتدعلني لالسالـ .تلدمس اسممت .وتتفليرلف
عملنل وكلنؾ ت رفلف كؿ ايء عف ادسالـ .كفلؾ! د استطل احتملؿ حللؾ ىذا.
 اسم ي لل سوزي .انل د احكي عف ادسالـ ولكني اتكمـ عف استرالؿ الررب.ابوؿ اننل بوـ نحلوؿ اف نرتاب حقوبيـ ىؿ فيمت؟ ىؿ تستطل لف اف تيترلني
لملذا جلءت تف روتي مف ير أوروتل ال

ىنل ،لملذا؟! الكي تكوف محكم في

مسلتقلت ممكلت الجملؿ؟! اتظنلف اف ىدفيل الوحلد ىو ىذا ادمر؟ تف روتي جلءت
عندمل ت رت فتللت ىذه ادم  .اتظنلنيل كلنت تلتني لو احتامت ىؤدء الفتللت؟ ىل؟
اي حضلرة واي انسلنل تمؾ التي تج ميـ لحلولوف كؿ ىذه السنلف لكي لفاموا ىذه
ادم عف دلنيل؟ لقد علش المسلحلوف برونلي عدلدة في كنؼ ىذه ادم  .وم ذلؾ لـ
ل مموا ال ادعلب لكي لفاموا دمسلحللف عف دلنيـ.
 د لل عزلزتي! الـ لحلولوا ولو بملالي اف لج موىـ مسمملف؟ ولكنيـ لـ ل مموا اتداي لكي لج موا الفتللت المسلحللت علىرات .ولـ لركزوامجيوداتيـ لمحو وجودىـ  ...فدعوتيـ لالسالـ امر طتل ي جدا  ...وىذا دنيـ
لرلدوف لمنلس اف ل تنقوا الدلف الحؽ.
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ولكف الحضلرة الررتل ترلد اف تج ؿ ىؤدء النلس ممحدلف .لضمروف ليـ ال داوة،
ولظيروف الاداب  ،ود لكافوف عف ىدفيـ الحقلقي .امل ىـ فمت

ارادوا الحرب،

كلنوا لتارفوف تاكؿ مكاوؼ ولفاحوا عف نللتيـ.
 لكفي!!! كفلؾ لل ملرلل ،كفلؾ ف نل د ارلد اف اراؾ في وض مف لداف عفالمسمملف ىكذا .لللؾ مف نتل ! م اف مف لراؾ لظنؾ ذكل .
 مل اجمؿ تفكلرؾ ،فلنل ذكل تللف ؿ.وفي تمؾ المحظ دؽ جرس التلب فقمت ل ميل جلرتي .ففتحت التلب .أه مف ىذا؟ مف
الذي حضر؟ محمد .فج ة دارت رأسي.
 ملذا ىنلؾ لل محمد؟ ج ت دتحدث اللؾ. في اي موضوع؟ ت مملف ىذا .تياوانل نحف اد نلف. نحف اد نلف؟ لـ ل د ىنلؾ مل لسم نحف اد نلف .لوجد ك لر مف النلس في ىذهالدنلل ولكف لـ ت د ىنلؾ بلم لكمم نحف اد نلف .أمل اذا ااتحنل منفاملف تظير
بلم كؿ منل عم حدة.
 انظري لل ملرلل! انل حزنت جداي دنؾ اسممت .ولكني م ذلؾ ابتؿ الزواج منؾ. -لله ...ومف ىذه التي ستتزوجؾ؟
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في اداؿ كلف لضللقو اسالمي .فقرر الزواج مني كي لج مني سمتل وعدلم
الت لر .كلف د لحتمؿ اف تسمـ فتلة مسلحل ولكنو كلف س لداي تلف لالر دؼ
المسمملف ممحدلف .كنت ادرؾ ذلؾ ولكني ادعلت عدـ م رفتي تذلؾ وسللتو
 الف مل كنت تدعلو مف انؾ د ترلد اف تتزوج متدلن ؟ ولكنؾ ميتمف . أىذا ىو انت .انؾ لـ ترد الزواج تي وانل مسلحل  ،واآلف وت د أف أسممت ترلدالزواج مني وترتر ىكذا وك نؾ د م لؿ لؾ ،وتتكتر ىكذا وك نؾ تمف عمي تزواجؾ
مني .اعمـ جلداي انؾ حت لو اردت الزواج مني فمف ابتؿ ىذا اتدا .فلنل ميطوت عم
اي حلؿ.
 د لمكف اف لكوف ىذا حقلقي. تؿ ىو علف الحقلق  .ابسـ تذلؾ. اىو الضلي متدلف؟ ن ـ تؿ انو ادلد التدلف .انؾ ت رفو. مف ىو؟ فلنل د اعرؼ احد تيذا الواؼ؟ انو عتد الوىلب. د لمكف ،فمو يطلتتو. لقد ملتت يطلتتو. كلؼ وجدؾ عتد الوىلب؟ أنل كتتت لو .إف دمي كلف لرمي مف اجمو .وكنت ادلدة ادرتتلط تو. ىذا ل ني اف حتؾ لي كلف كلذتلي.073

 د لـ لكف كلذتلي ،وانمل كلف نوعلي مف اليراء .وت د كؿ الدموع التي سكتتيل ،وادللـالتي انتظرتيل .انل اؤمف تلني وجدت مف لنلستني.
 لللو مف يسلس د ارؼ لوّ ل ني انو اراد الفتلة التي احللتيل؟ -د لل ىذا .اتظنؾ كنت بد استوللت عم

ىذه الفتلة وسجمتيل تلسمؾ؟ اف الذلف

تنتسب الليـ لستدرجوف النسلء المتزوجلت ال

ميلدعيـ .فيؿ وافتيـ ت دـ

الارؼ؟ ـ انؾ لـ ترتتط تي تلي نوع مف ادرتتلط .وطمب لد الفتلة الرلر مرتتط
للس حراملي في اي دلف .فال توجد عالب تلنكمل ااالي  ....يالا القوؿ ،مف
فضمؾ ،اذىب لل محمد
 ولكف مل تف ملنو ت لد كؿ الت د عف ادنسلنل . د ارلد اف ات مـ ادنسلنل منؾ .فلدنسلنل مفيوميل ميتمؼ تململي عند كملنل. د تف مي ىذا لل ملرلل! ...ولو اني ايط ت ،فلنل اعتذر. اعتذارؾ ايء جملؿ ،ولكف .أنل لست لؾ ....أعطلت وعداي ،ود لمكف اف ارجعنو .ث 4ـ اني د لمكف اف اتزوجؾ .فلنت كللذلف تتت يـ تململ ،د ترض تللزواج
الارعي ،ولكنؾ تجد لنفسؾ حتلت وت د اف تج ميل تحتؾ ،تيروؿ ال ايرا وىكذا.
وعم ال حلؿ فللقلنوف في اللحكـ.ممنوع ادرتتلط تلمرأة ايرا عف طرلؽ الزواج.
أمل ال الق فرلر ممنوع حت لو واؿ عددىـ ال عارلف .محمد انتـ د مقللس
لكـ .ن ـ ،د مقللس لكـ .فلنتـ تقولوف د لكؿ بواعد ادسالـ .وتقولوف ن ـ لكؿ
الذنوب واآل لـ .وانل د لمكنني التقرب ممف د راي لو وت لد عف اا م مؾ ،ومل تدأنله
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تللم روؼ انيلنله تللم روؼ .م السالم لل محمد .مؿ اف ت ود ال اا وتترؾ ىذه
ادانلـ .والم تودات اديرا.
ذىب محمد .لللم جب ،لـ اتؾ ولـ احزف .لللم جب! كلؼ انفامت عنو م اني
كنت ابوؿ "انني د لمكنني اف احب اير حت لو مت" وىذا انمل ل ني؛
ادنسلف لفتير ،ادنسلف لتكي ولتللـ
القمب عللـ مجيوؿ ،ل ود ولادر اوتلي كلليرلر.
وروح ادنسلف تترلر حسب ادحداث.
فمف تحت اللوـ تقتمو في لوـ مل.
ىلجمتني سوزي مرة ايرا تجنوف .لـ تستط اف تستسلغ اتجلىي ىذا .لـ اعد ارلد
الجدؿ .ولمل استمرت في الكالـ تال توبؼ عم مل دة ادفطلر ،اريت فليل لدرج
اف اوتي احدث رنلنلي ىل الي
 كف لل سوزي .كف ! دعؾ مف الدفلع عف القتم  ،واتركلني. مف تقادلف تللقتم ؟ كوني حرلا في كالمؾ. ليـ ،لمف انت منيـ .تللطت انيـ بتم  .فقد سم ت اتي تلذني وىو لقوؿ "اننلسنجر المسمملف لمحلرت ت ضيـ ،لنتري عملنل اف نج ميـ لقتموف ت ضيـ".
فيؿ حدث اف ف ؿ المسمموف ىذه اليدل ؟ ىؿ ج موا احد المسلحللف لقتؿ يله؟ اف
اىؿ الررب لف موف ذلؾ لمضلعف متل لت السالح ...تاوري ،إف امرلكل والررب
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الذي د ل طي الفرا لمدوؿ ادسالمل لتانل السالح .ل مموف للؿ نيلر في
انلعتو .لمف لان وف ىذه ادسمح اذف؟!
استلقظي لل سوزي .استلقظي!! اف في الدليـ اسمح لمكنيل بتؿ مالللف التارتؿ
الممللرات في دبلق واحدة .وكذلؾ في الدليـ اسمح تمكنيـ مف القضلء عم ال للـ
عدة مرات  ...لمف كؿ ىذه القنلتؿ؟! ولملذا؟ انيـ لفتيروف تقوليـ اننل تقدملوف تيذه
القنلتؿ التي ان وىل لقتؿ التار؟! افتحي علنلؾ لل سوزي.
لـ تكف لتاري الي ميمل بمت مف كالـ .فنيضت وذىتت ال

جلرتي  ...كلنت

متفتح والحت احسلس وا ور مرىؼ .لـ ار ليل م لؿ .كلنت سلدة متفردة .ولكف
ىذه اديت وحدىل د تكفي ليذا األمر .انو لحتلج ال مالللف مف اديوة واديوات.
عندمل كنت اضرط عم جرس تلب جلرتي ،كلف اوت القرف لنت ث مف الدايؿ،
مل اعظمو مف كتلب! فحت لو لـ ل مـ النلس م نله .فإف لو تل لر عجلب عم روح
ادنسلف .جلءت وفتحت التلب .كلف وجييل لنتئ عف ايء حزلف .بللت لي "ت للي
لل ايتي ال زلزة" فديمت.
 ملذا كلف لقوؿ القرأف الذي كنت تقرألف؟ اذا كنت اروف تم رف ىذا فت للي ابص عملؾ.جمسنل عم

سجلدتلف متقلتمتلف .وتدأت تارح لي م ن

تقرأىل.
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السورة القرنل التي كلنت

 انظري ال سورة الملعوف .لقوؿ اا جؿ وعال فليل تسـ اا الرحمف الرحلـ "أرألتالذي لكذب تللدلف ،فذلؾ الذي لدع اللتلـ ،ود لحض عم

ط لـ المسكلف ،فولؿ

لمماملف الذلف ىـ عف االتيـ سلىوف الذلف ىـ لراؤوف ولمن وف الملعوف" (سورة
الملعوف).
اا ستحلنو وت لل لتلف ىذه اآلللت الذلف ليضموف حقوؽ اللتلم  ،والذلف د لدعوف
ال

تذؿ الملؿ لمفقراء ،وكذلؾ المنلفقلف الذلف لظيروف ادسالـ ،ولتطنوف الحقد

عملو ،ود لقلموف الاالة حقيل.
 حقلي إنو لايء عجلب .وىؿ ل رؼ الذلف د لسلعدوف الفقراء ىذه اآلللت؟ د .فيـ د ليتموف تللقرف.وبات عمي جلرتي االل ء ك لرة ...أنل د اات مف حدل يل  ...ولكني راحم  .ه لو
اجد في الملنلل مف تتحدث الي م ميل .ولكف د ليـ فلنل سلتزوج عتد الوىلب وسلت مـ
منو  ....وسلاتح زوجي واستلذي في ف واحد.
ذىتت ال محط القطلر في حلدر تلال وانل حزلن ومتحلرة لتركي استلنتوؿ .حضر
م ي لوداعي ،جلرتي ،وسوزي ،وعدد مف الادلقلت .كنت س ذىب تللقطلر إل انقرة
ومنيل ال ألملنلل.
ه لل دنلل  ،ىل أنذا أعوذ مف استلنتوؿ كادلق  ،م اني ارسمت الليل كي انلاتيل
ال داء.
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سوزي حزلن جداي  ...للس لذىلتي ولكف دني اسممت .فج ة بللت لي "أنل مت كدة
أنؾ ستتركلف ادسالـ تمجرد عودتؾ ال الملنلل".
فقمت ليل وانل ارت د
 ال للذ تلا .تلل كس لل سوزي .فلنل سلكوف مسمم كمل لنتري.وبللت جلرتي كالملي لـ تقمو في ادللـ الملضل .
 حت انيل سترطي ا رىل وترلر اسميل. ولكنني وازلت الت فيؿ لجب عم الالتلت الضلي اف لرطلف ا ورىف؟ تللطت لل تنلتي فللمرأة المسمم سواء كلنت الت أو عجوز لجب عمليل اف ترطيا رىل حت

أف ذلؾ أوجب تللنست لمفتللت .أمل النسلء المسنلت فينلؾ ت ض

ادحكلـ في ادسالـ ت طليـ الحؽ في ترؾ ذلؾ.
 فمملذا لـ ار فتلة محجت م مؾ في استلنتوؿ؟ ت مملف انيـ اعطوا الاتلب احسلسلي تلف "السفور عالم عم ال ارل " وىؿ تقالدلف كي لتق الحجلب؟ الف تت رفي عم تمدنل ت د؟ لقد ادر تارلح تلتلح تلوت
الدعلرة في ىذا التمد .فتللتنل لت ف .اتلتنل لدف وف كي لحاموا عم

ىذه المرأة أو

تمؾ .فتاتح ىذه المرأة علىرة .ـ لاؼ الاتلب نفسو ت نو مسمـ .ولقوؿ عف ىذه
المرأة أنيل علىرة .فيؿ تقي لمحجلب مكلف في تمد تفسد تيذه السرع لل عزلزتي؟
 -لملذا لـ تطمتي مني اف اتحجب حت اآلف؟
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 تاورت اف ىذا بد لا ب عملؾ .فللحجلب أمر ا ب تللنست لمفتللت والتلالتي ل لش فليل ادنسلف تؤ ر فلو .وتستب لو الروال .
 للرضب النلس .أو للكف ذلؾ ا ت يل .فيذا كمو نلر ميـ .ملداـ رتي لرلد ذلؾ فمـد ارتدي الحجلب إذف؟
كلف القطلر سلتحرؾ ت د عار دبل ؽ .خ .ملذا أف ؿ اآلف؟! أرا م ؾ حجلتلي تحت
الجمتلب فيؿ ت طلني الله؟
 كلؼ د ،يذلو لل عزلزتي .لكفي اف ترطي راسؾ ،فلنل مست دة اف اعطلؾ حللتيكميل.
اعطتني حجلتيل .ونطلت راسي .اآلف اادؽ اك ر اني مسمم  ،فلنل ادف ااتحت
ااتو المسمملت ....النلس سلنتقدونني .ولكف ىؿ سلعلش كمل لرلد النلس .الف
ايالتي اذف.
سوزي تضللقت جداي ،وكلنت تالح تمرتيل التركل الض لف كي تسم جلرتي.
 انت اآلف تاتيلف المرأة المتزوج  .تؿ وااتحت امرأة عجوز! -للس الميـ تللنست لي نظرة النلس إل  .وانمل الميـ ىو نظرتي أنل إل

نفسي.

ال د لمكنؾ تمللز اكمؾ مف تلف عارات
فملذا لحدث لو رأوني عجوزا؟ ف نت م ي
اداتلغ التي تمونلف تيل وجيؾ .ولكنؾ نلر موجودة ود لمكف رؤلتؾ مف تلف ىذه
اداللء .فلداتلغ ىي التي تمفت النظر اود ولست انت.
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ه القطلر عم
حضوري ال

واؾ ادنطالؽ .علنقتيـ جمل لي .وأيذت مكلني في القطلر .عند
استلنتوؿ كنت اجمس في نلحل اللسلر وكلنت فكرل في مواجيتي.

القطلر لنطمؽ اآلف .كلنت جلرتي تتكي حزنلي عم

فرابي أمل سوزي فكلنت تتكي

دنيل ضل تني مف لدىل  ...وأنل الضل كنت اتكي لحلؿ الدنلل ال جلب ،ودىؿ ىذا
التمد .مسلكلف!!! لقد وب وا في ارؾ لا ب عمليـ رؤلتو وىـ في ىذه الحلل  ...فيـ
الذلف جلؤوا تللنظلـ الذي حوليـ ال

ممحدلف ،وىـ الذلف لان وف اليمر التي

تسكرىـ ،وىـ الذلف ل طوف دتنل يـ ايلدات ال ير والفجور التي لوب ونيل ليـ تلسـ
الوطف ،ل دموف األ م  ،ولقلتموف تف روتي وأم لليل تلألحضلف .ولكنيـ وىـ لف موف
كؿ ذلؾ كلنوا مضل لف وميدرلف لدرج أنيـ لـ لفكروا في كوف ىذا يط أو د؟
ن ـ مل أوجب أف لتكي ادنسلف عم ىذه الموح المرلرة.
كنت انظر ال استلنتوؿ لممرة اديلرة وابوؿ
لقد أذاتوا روحي ـ جمدوىل في بللب ووض وىل في تراب لقلؿ لو استلنتوؿ
تحت الزىرة ملله مزركا

والامس والقمر منذ ادتد استلنتوللتلف

أليل الالعر ال ظلـ! ىؿ رألت إل اي حلؿ اواموا استلنتوؿ؟
اآلف الامس والقمر لتكللف مف أجؿ استلنتوؿ .لتكللف دجؿ ىذه التمدة.
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عدت إلى ألمانيا
تمجرد اف نزلت مف القطلر است جرت تلكسللي وذىتت ال

عتد الوىلب .ولمل رني

س د تي جداي.
 مرحتلي تؾ  ...مرحتلي تؾ في ادسالـ ،ومرحتلي تؾ ىنل لل ملرلل .مل اجمؿ اف اراؾ. ولكني لـ اعد ملرلل ،لقد نلرت اسمي. تللف ؿ ىذا امر لنلستؾ .واي اسملء ايترت؟ سموا ملذا! أتجدلف؟ ن ـ أبوؿ لؾ الحؽ .لقد كنت أبدر ىذه الفتلة ...وأنت ألضلي كنت تحتيل ،ففكرتاف اىدلؾ اسميل وروحيل متم الت في اياي.
 ولكف لمكنؾ اف ترلري منيل. د لف أنلر .لو كلنت ت دي لررت منيل ،ولكنيل عندمل كلنت موجودة في عللمؾكنت انل نلر موجودة فلو.
كلف عتد الوىلب لتحدث إل ت لنلف لمؤلىمل دحب ىكذا دوؿ مرة.
 كلؼ حللؾ لل ملرلل  ...سؼ أباد لل سموا؟ -أنل تيلر ...وأنت؟
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 وأنل ألضلي تيلر  ...كنت انتظرؾ تاوؽ .ادبلني إنني الضلي كنت ات جبلحللتي تمؾ .ىلل ت للي نذىب ال اتلؾ.
 ىؿ عالبتكمل عم مل لراـ؟ نتحلور ونتنلبش دا ملي.ذىتنل م لي .علنقت اتي وأمي .كلنت امي تتكي تحرب .
 لملذا ترطلف رأسؾ كللمسمملف لل ملرلل؟ أـ أنؾ اروف تيـ ليذا الحد؟ ن ـ انل اىتـ تيـ لل امي. ىؿ رألت لل استلذ أألـ أبؿ لؾ أنو د لجب عملنل اف نرسميل ال تمد اسالمي .واهلل ملرلل واه! ت رت تيـ.
 د لل أمي ،د لوجد مسمموف في التمد الذي ذىتت اللو .رألت فقط عدداي بملالي مفالمسمملف.
 ألمكف اف لحدث ايء كيذا؟ ملذا حدث لمينلزلر الذلف ل لاوف في ىذه التمد! أ/ي إنيـ للسوا ينلزلر .احراي في كالمؾ .واذا أردت اف ت رفي ملذا حدث ليـفلس لي اتي .ف تي ل رؼ مل حدث ليـ جلداي.
نظرت ال اتي محدب وس لتو
 -أللس كذلؾ لل أتي؟ ألست ت مـ ملذا حدث ليؤدء المسمملف؟
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 دعؾ لل ملرلل مف ىذا الجدؿ ال قلـ ،وت للي اجمسي وباي عملنل ملذا ف مت؟كلؼ مرت الايور التي بضلتيل ىنلؾ؟
 مرت عم الايور وانل مستررب في التفكلر. ملذا ف مت م محمد؟ لـ ل د ىنلؾ احد اسمو محمد في حللتي .دعنل منو.وجدت أمي الفرا سلنح لميجوـ فقللت
 ىكذا دمسمموف ،فملذا تنتظرلف منيـ نلر ذلؾ؟ وىؿ نلر المسمملف احسف حلد لل امي؟ وم ذلؾ فيو نلر مسمـ .إنو لحتقر دلفاا ،إنو مسكلف لؤلمو التار!
 ملذا  ...ملذا بمت ،دلف اا؟ ن ـ لل امي دلف اا. ىؿ ىنلؾ دلف ا نلر ادنجلؿ؟ مل تقادلنو ىو دلف مت ومربص ولوبل ولوحنل وللس دلف اا لل أمي! ملذا ت نلف تيذا الكالـ لل ملرلل تلالو عملؾ ،ملذا تقادلف؟ أنل أسممت لل أمي. -ه  ...د لمكف! د لمكف!!! حراـ عملؾ المتف الذي ارض تؾ.
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 ولـ د لل أمي؟ ألـ تكوني تقوللف أنت واتي وكمكـ الضل كنتـ تقولوف "كؿ انسلفلفكر كمل لحمو لو"؟ واآلف أنل أفكر كمل لحمو لي .فمملذا ترضتلف إذف؟ أمل تللنست
لمتف الذي ارض تو لي .فلا ىو الذي منحؾ ىذا المتف .ولذا لكوف ىذا المتف حراـ
عمي إف أنل يللفت طرلؽ اا.
 لملذا لكوف ا؟ الـ ليرج ىذا المتف مف ادري؟ ملذا ل ني ىذا؟ ىؿ انت التي يمقت ادرؾ؟ وىؿ أنت التي أنا ت لو مان ليكي لنتج ىذا المتف؟ وىؿ انت التي يمقت الفواكو واليضروات التي تنتج ىذا المتف؟
ىؿ انت التي منحت كؿ ذلؾ؟
ىذا المتف حالؿ عملل طللمل اني اسلر عم

طرلؽ اا ،وم ىذا فلنل ااكرؾ دنؾ

ارض تني لل امي! ف م ال حلؿ ملذا كنت اف ؿ لو انؾ لـ ترض لني كي د لترىؿ
دللؾ كمل تف ؿ ت ض ادميلت .عموملي اك اير لؾ لل امي ،وس حفظ لؾ ىذا الجملؿ.
 لل إليي!! لل إليي!!! د استطل تحمؿ ىذا ادلـ!تركتني امي وارتمت عم

المق د ...وعندمل رأتني اامي في المسلء لرت وتدأت

تضرتني وأنل أامي .كلنت تضرتني تجنوف.
 يذي ىذه دجؿ علس  ،وىذه دجؿ مرلـ ،وىذه دجؿ ادىت تلرلزا ،وىذه...وىذه ...وىذه ألجؿ الكنلس .
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لـ اكف اىتـ تيذه الاف لت .ف تد الوىلب كلف بد حك لي عمل علنله تالؿ الحتاي،
والسلدة سمل  ،واسرتيل مف ال ذاب .فملذا لو علنلت انل الضلي ت ض الايء؟
كلف ايي تلؿ الضلي لنضـ دمي ،كلنوا دا ملي لظممونني ولقولوف لي "ايرجي مف
تلتنل" .تدأت اا ر تللضلؽ فذىتت ال عتد الوىلب كي احكي لو دمي كنل سن قد
براننل ونتزوج ت د اير ،ولكني بمت لو لـ د نتزوج اآلف كي أيرج مف ىذا التلت؟
 -ملذا تقوؿ لل عتد الوىلب؟ فنحف عم

ال حلؿ سنتزوج ت د اير .أنقذني في

ابرب فرا  .ولكنؾ تتكي .مل الستب في تكل ؾ ىذا؟ ملذا لتكلؾ؟ ملذا حدث؟ تكمـ.
 د تس لي لل سموا ،د تس لي .د ادري ىؿ احزف اـ افرح  ...لقد تسممت يطلتلأدىاني.
 ملذا في اليطلب؟ كؿ ايء. تكمـ ملذا في اليطلب؟ سموا ملزالت عم بلد الحللة ....سموا لـ تمت. ملذا  ...سموا ت لش؟! ن ـ  ...ت لش لل إليي كلؼ لحدث ىذا؟ لقد ديمت في طرلؽ مسدود .د أدريىؿ أفرح ليتر حللة سموا أـ أحزف؟
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سقطت في مكلني ،فمـ تستط بدملي اف تمالني .فقد ا رت تادم  .واستط ت اف
اسلؿ تا وت
 كلؼ حدث ىذا؟ ولملذا بللوا انيل ملتت؟ لـ لرسموا عنيل ال ايتلر مف السجف ل دة ايور .ـ بللوا انيل ملتت .ولكنيليرجت ادستوع الملضي ....كلنت يل رة تململ فقد علنت مف ادضطيلد لايور.
 واآلف ملذا سنف ؿ لل عتد الوىلب؟د د أدري  ...د أدري .فلنل في حلرة تم ن الكمم . حلولت اف اجم اتلت نفسي وبمت لو ومل الداعي لمحلرة؟ فلنت مف حقيل .اذىب وتزوج تيل .فمـ لتؽ عم تيرجؾ إداير واحد عم كؿ حلؿ.
 وأنت  ...وأنت.د تقمؽ تا ني .لف تنتيي دنللي تلتت لدؾ عني .وفي لوـ مل تللت كلد ستنتيي كؿدـ الدنلل ىذه .رتمل د اتزوج ...ولكف لجب عمي اف اجد مكلنلي ألج اللو .رتمل
اذىب ال جلرتي في استلنتوؿ .اذىب انت لل عتد الوىلب! اذىب!!
 لكني كنت سلبوؿ لؾ ال ل ير. د تقؿ اي ايء .فيذه الفتلة بد علنت ك ل اير .وىي أيتي في الدلف .وأنل ارلد ليلالس لدة في اللميل القلدم .
وعدت تلكل  ...وتقلت وحدي في السللرة اتكي تحرب .
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عتد الوىلب! مل ىذا ،مل ىذا الحب؟! الدنلل تدونؾ ىنل ستكوف مظمم وضلق  ...لل
إليي! ملذا س ف ؿ في ىذه الملن الكتلرة؟ انتيلت!!! لل اليي لقد انتيلت! امنحني
الاتر لل رب  ...وامنح بمتي الس لدة للرب...
د ادري كلؼ بدت السللرة .ولمل وامت ال التلت كلنت علنلي متورمتلف مف التكلء
وكلف اكمي مترل اير تململ.
وتمجرد اف رأتني امي بللت لي
 -التيل دمسمم القذرة .التيل الينزلرة لملذا ت ودلف ال

ىذا التلت .فلتكتني مرة

ايرا ،وظممت اتكي .فقللت لقد انتقـ منؾ علس  .فمف ت رفي طرلؽ ادتتسلم ت د
ذلؾ اتداي.
 -فمـ د لنتقـ علس

مف الممحدلف والاواذ جنسللي مف النسلء والرجلؿ ،ومف

الالدلنللف؟ لو كلنت لو ىذه اليلال دنتقـ منيـ أودي .د تحلولي م ي وعودي ال
اا لل امي.
 انتظري لل ملرلل .لو دعوتني ال ادسالـ كلنؾ تمزبلف ارفي ترالا  .فلحذرياف تف مي ىذا مرة ايرا.
 -مرح

لل امي  ....فلنت واا تتمت لف تايال افضؿ مف المسمملف الذلف

لا روف تللفير عندمل توجو الليـ الدعوة لاللحلد!!!

087

دنياي التي تتغير في كل لحظة
حضر اتي ...ديؿ ال القلع التي في وسط التلت .فذىتت اللو ميرول .
 مرحتلي لل اتي ،كلؼ حللؾ؟ انل تيلر لل سموا.كلنت امي تقؼ ىي وتلؿ وسم ل اتي وىو لقوؿ لي لل سموا فردت امي ترلظ
 د تقؿ لملرلل (سموا) مرة ايرا ىؿ فيمت؟ واد يمقت مالكؿ انت في ننعنيل .اذىب وااكوؾ.
 ومل ىذه الاكوا ،ولمف؟أجلب تلؿ
 أنت لل اتي الذي حلولت تنفلرنل مف ىؤدء المسمملف لسنوات د لجب اف تقوؿلملرلل لل سموا .فيي ملرلل .وستظؿ دا ملي ملرلل .واد تيرج مف ىذا التلت وتذىب
ال حلث الءت.
فلجلب اتي بل الي
 ولـ د تذىب انت لل تلؿ؟ اتي! ن ـ لل تلؿ. ىؿ انت وا ؽ انؾ طتل ي؟088

 ن ـ ولدرج لـ ااؿ الليل مف بتؿ.كلنت علنلي تدم لف مف ادة الفرح  ،فلتي لداف عني في ىذه الدنلل التي تقلت فليل
وحلدة....
فتوجيت اللو وانل اتكي وت مقت ت نقو.
 أتي! أس ؿ اا أف لمنحؾ اليدال لل أتي فقد أاتحت لي ادلقلي ورفلقلي في وحدتيىذه .لف انس ىذا الجملؿ لؾ اتداي لل أتي.
 -منذ بملؿ مررت ت تد الوىلب .سلذىب ندا إل

مار .ت لل

نيرج بملالي،

ولنتحدث م و ل مؾ تا رلف تللراح  .ودعؾ مف ىؤدء.
 د أفيمؾ لل أتي .تتحدث وك نؾ أاتحت مسمملي. رتمل أكوف كذلؾ .فمل وجو الررات في ذلؾ؟تدأت أمي تارخ تلعم اوتيل
 لل إليي  ...أظنني س الب تللجنوف .تؿ انظر الي لل تني ىؿ ترا عمي عالملتالجنوف؟
 دعؾ مف ىذا اليراء لل امي! فمف لنظر إلي الضلي لجدني كلمجلنلف انظري الي،انل ابطب حلجتي تململ كللمجلنلف.
امي وتلؿ كلنل عم واؾ الجنوف وانل الضل اواكت عم ذلؾ .ملذا حدث دتي؟ اـ
انو لقوـ تحلم مل!
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في المسلء ذىتنل ال عتد الوىلب .كلف في حلل لر

ليل .وبد ايتنقت كؿ الم لني

التي رألتيل في وجيو عند عودتي متلارة ،وحمت محميل م لني ملت  .دعلنل إل
نرفتو دوؿ مرة .احضر الالي وبدمو لنل.
 سموا! ىؿ ت مملف اف اتلؾ لدرس ادسالـ؟ د لمكف .لل إليي .أىذا احلح؟ كلؼ لحدث ىذا؟ د أدري ولكني أراه بد فكر في ادمر....... مل اس دني  ...كـ كنت في احتللج ليتر س لد في اللمي الحزلن ىذه  ...وملاس دؾ لل عتد الوىلب فمقد كنت ستتلي في اسالـ ال

اايلص بتؿ مرور علملف.

فلذا كلف اتي بد تدأ دراستو حوؿ ادسالـ فإف ذلؾ ل ني اف كؿ ايء ااتح عم مل
لراـ.
نظرت ال وجو عتد الوىلب ....فلجلتني وىو لتتسـ اتتسلم نلل في الم اررة.
 -ن ـ ولو اسمـ اتوؾ دسمـ ايالف او ال

في علملف او حت في علـ واحد.

فلنل فرد واحد .ومنذ اف حضرت ال ىنل كنت ستتل في اسالـ ايالف .ات مملف اف
ىنلؾ اايلال ج موا المالللف مف المسمملف تال دلف  ....اف الفرد الواحد مف
الالدلنللف او مف لقلؿ عنيـ ال ارلوف ج موا دؼ المسمملف تال دلف .الحقلق انؾ
لو كلف اسالمؾ انت واتلؾ حقلقللي لكلف يل اير مف اآلدؼ الذلف د دلف ليـ .ولكف
النتلج في النيلل سوؼ تكوف ضدنل.
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ت د اف تكممنل ك ل اير ،كنت انظر ال عتد الوىلب نظرات از ر وىو الضلي كلف لنظر
الي نظرات حزلن رنملي عنو .كنت اتمللؾ نفسي تا وت كي د اتكي  ...وس لت
 عتد الوىلب! مف فضمؾ ىؿ لمكف اف تتلف لي طرلقلي احلحلي كي اماي تو فيطرلؽ ادسالمتاكؿ احلح؟ وللكف ترنلمجلي ل لنني حلنمل د اجد رفلقلي أو م مملي.
 -انت عم

حؽ لل سموا ....فمف لدري ،تملذا تفلجئ الحللة ادنسلف  ...فينلؾ

احللنلي االلء تكوف ليل حموؿ ،واحللنل تحدث االلء د حؿ ليل ...اذف نلت تكراس
وبمـ ون مؿ بل م عمؿ.
احضر دفت اير جملال وكتب في افحتو ال لنل ت نلل "ترنلمج الحللة" ـ بلؿ
 ه لقد أيط ت .فترنلمج الحللة للس تلد احد .فللذي لحددترنلمج الحللة لسنل نحف،وانمل نحف نض ترنلمجلي نراعي فلو الزملف والمكلف المذاف ن لش فليمل.
 وكتب في الافح ادول "م ن ال لش تترنلمج" وتدأ لحدد لي مل لجده منلستلي لي.أودي عندي لؾ عارة واللل ميم  .ميم جداي نلل في ادىمل
 -1ميمل علنلت مف اضطيلد ،فلحذري اف تا ري تللندـ دنؾ اسممت .واف ا رت
تللندـ ،فتوتي فو اير.
 -1د ت لدي ود تتت دي عف اي مف الفرؽ ادسالمل الموجودة في ال للـ ،فظيور
ىذه الفرؽ كلف نتلج ديتالؼ في الت ولؿ .فلف ىـ ات دوؾ فال تتت دي عنيـ .والدي
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الجوانب المفلدة والحسن لكؿ فرب  .واعممي اف ااحلب الت اب ادعم
لتلركوف عمؿ اي فرب ايرا ،حت

د

واف كلف عمميـ ىذا الجلتللي ،ود لتمنوف ليـ

التوفلؽ واف كلف عمميـ مفلداي ،فلحذري اف تكوني مف ىؤدء.
 -3واظتي عم

براءة احد كتب ال مـ ادسالمل سلعتلف كؿ لوـ عم

ادبؿ.

واج مي ىذا متدأ لؾ في الحللة .د تنسي كؿ لوـ سلعتلف عم ادبؿ واتيذي دفت اير
تميالف فلو مل ل جتؾ مف ادفكلر التي تقرألف.
 -4احذري اف تتكممي فلمل د ت مملف.
 -5ابلمي ا ل ر دلنؾ حت ولو لـ تنت مف دايمؾ.
 -6د تنسي الذكر .انظري ال مل للمرنل تو اا .استم ي ال

ىذا ادمر ت نلل .

وانت الضلي اليل القلرئ .لكي ت تت ادلملف في بمتؾ لقوؿ اا جؿ وعال في كتلتو
ال زلز "ولقوؿ الذلف كفروا لود انزؿ عملو ل مف رتو بؿ اف اا لضؿ مف لالء
وليدي اللو مف انلب" (الرعد ل " ...)17الذلف منوا وتطم ف بموتيـ تذكر اا اد
تذكر اا تطم ف القموب" (الرعد اآلل .)18
وموضوع اطم نلف القمب ىنل موضوع واس جداي ،فللملف القمب د لستقر اد تللذكر.
فلدلملف انمل لقوا تللذكر .والذكر لولد الراح في القمب.
فلنل رالت الك لر مف السل رلف عم طرلؽ اا لنتقدوف الذاكرلف ا نلء سلرىـ ،تدعوا
اف ىذا ادمر د لنلسب ال ار ،وللس ىذا ىو الزملف المنلسب لو ،ولكنيـ واموا
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ال

مرحم د لذكروف اا فليل .ود تنس

اف تنتحي احد ادركلف كؿ لوـ ناؼ

سلع عم ادبؿ ورددي (اا ،اا ،اا) وللكف في سرؾ ،أو جي اير كمل ا ت ولكف
مف ادفضؿ اف لكوف ىذا س ار في بمتؾ.
واذا استط ت اف تزلدىل ال سلع كلمم فيذا افضؿ ،فلذا ذكرت اا قي انؾ لف
تا ري تللوحدة اتدا في الدنلل وكذلؾ في اآليرة  ...فلا برلب مف عتلده دا ملي ،ولكف
اجمؿ انواع القرب ىو الوبت الذي لجد ال تد فلو نفسلي برلتلي مف اا.
ولكف أ نلء ادذكر لجب اف لكوف بمب المسمـ واعللي ...واف لنقي بمتو في تحر النور.
واد فلف القمب لف لستطل تحمؿ ىموـ الدنلل التي تمزؽ ادنسلف.
احذري لل سموا ،احذري اف تيممي الذكر ،فلا ت لل

لقوؿ "أد تذكر اا تطم ف

القموب" ود ستق لف دا ملي في اتيلت ك لرة ،وستحلط تؾ الرفم  ،وتاملف ال درج
د تستطل لف م يل التحكـ في نفسؾ .ود تيوني مف ا نؾ .فلحسلس المرء تلل اللف
ا ور تحممو النفس مترسا فليل .فإذا لـ تتحكمي في النفس لالر عللمؾ الدايمي
في حلل مف الفوض  .ـ د لمكنؾ مقلوم ىذه الفوض  ...كؿ لوـ ،ن ـ كؿ لوـ
 ...دتد اف تيتمي تلا .ال تد دا ملي م اا .ولكف لو اف ال تد عمؿ عم

اف

لياص ت ض الوبت لكي لكوف م اا ولا ر تيذه الكلنون تم نلىل المجلزي،
فإنو سلا ر تللفلض ادليي ،وسلا ر تللقرب مف اا ،وتلدرتللح ،ولنقي بمتو مف
الك لر مف اآلدـ والمالؽ.
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 -7د تتت دي عف المحتلف ا .ل مؾ د تالدفلف محتي اا في ىذه ادللـ ولكف
قي أنيـ سلزدادوف في لوـ مل.
 -8اعممي اف ىذه الدنلل از م  ،وأف ال للـ اآليروي أتدي د لنتيي.
 -9اعممي انؾ لو الدفت ل لـ تفيمي م نلىل .فلف ىذا لكوف تستب عدـ ادراكؾ
لموجو اآلير ليذه اآلل  .ود تنسي أف اآلللت لنظر الليل منـ ال

أو أرت

وجوه

ميتمف  .والنظر فليل لحتلج ال بدر مف اليترة ،وادسالـ دلف سيؿ ولكنو لحتلج ال
المجلىدة .فالتد مف ت ض ال رؽ .فيو لحتلج ال ايالص وجدل .
 -11ال للـ مضطر لم ودة ال ادسالـ .تمري ىذا لمنلس حت

ير لوـ في حللتؾ.

وت ممي كلؼ تسترلحلف عندمل تا رلف تلدرىلؽ .واعممي اف الاحلت كلنوا لنلموف
متك اير ولستلقظوف متك اير .،ومف د ل لاوف عم سن النتي لنلموف مت ي اير ولستلقظوف
مت ي اير .لجمسوف للتنلباوا حوؿ امور الدلف حت الاتلح .ولكنيـ د ل مموف انيـ لـ
لتيذوا ت د متلدئ الدلف كقلنوف لحللتيـ .فلحذري اف تكوني ىكذا .واآلف ن تي
لمترنلمج.
 -1مف ادفضؿ اف تقومي تللذكر ت د االة الاتح متلارة .وتستمري حت طموع
الامس أو ت د ذلؾ.
 -1ت ممي كلفل براءة القرف الكرلـ.
 -3ت ممي دروس ال قلدة .رتمل د ت ممي اللوـ م ن ذلؾ ولكنؾ ست مملنو نداي.
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 -4ابرأي الفقو .واتح ب عف استلذ ذي عمـ وتقوا ،فلف لـ تجدي لمكنؾ ادعتملد
عم كتب الفقو .ود تنسي اف ال تد مس وؿ عف تارفلتو.
 -5ابرأي التلرلا ادسالمي.
 -6ايتلري لنفسؾ عدداي مف الكتلب ،واب ي جمل كتتيـ .وىكذا تكوني بد وبفت
عم

جزء كتلر مف عمميـ .ولو امكنؾ اف تاتركي في مجمتلف ايرللي عم

ادبؿ

كلف ىذا ال لي مفلداي جداي .فلف لـ تستطل ي براءتيـ ف م ادبؿ اطم ي عم عنلولنيـ
الر لسل .
 -7اعتف جداي تاحتؾ .اتت دي عف ادك لر مف الث مواد تلضلء حالؿ فلدك لر
مف اي منيل لضر توظل ؼ الجسـ والما والمواد التلضلء ال ال ىي
 -1الدبلؽ.

 -1السكر

 -3الممح.

 -8د ت لاي حزلن وتحرمي الس لدة عم نفسؾ .واعممي اف الذلف لضحكوف ك ل اير
او لتكوف ك ل اير ،د لاتحوف دعلة متملزلف .فلا ستحلنو وت لل
الكرلـ تلدعتداؿ في كؿ ايء .تم ن

أمرنل في القرف

اد نسرؼ في الايء ود نقتر منو وانمل

"ادعتداؿ".
 -9إذا سمحت امكلنللتؾ اذىتي ال مكلف كللاحراء م الي لالستريلء .والضلي اذىتي
ال مكلف مميء تلدكسجلف ايرلف في السن عم ادبؿ ،لتجدلد ياللل الما.
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 -11واذا ت رضت لميللن مف النلس فال ترضتي مف ادسالـ .عودي نفسؾ عم
تمقي ال مـ ،استرلحي ونظمي وبت فرانؾ اف كنت تيتملف تاواب مل تف ملنو فال
تيتمي تمل لقولو النلس .اجتيدي ولكف د تيلفي ،ود تتراج ي .فللت ب وادجيلد
تململ| عندمل تسترلح .ولكف اليوؼ والوجؿ د لنتيي تللراح .
ي
ايء طتل ي ولنتيي
فيو لقضي اف لت ث ادنسلف مف جدلد كي لتيمص منو.
 واآلف ىؿ نكتفي تيذا القدر لل ملرلل .سؼ لل سموا؟ انت ت رؼ ىذا افضؿ مني .فمل وجيت ال مف نال ح نلل في ادىمل  ،وميملاكرتؾ فمف اوفلؾ حقؾ.
وفج ة نظرت ال اتي تارؼ .عجتل ىؿ لتحلمؿ كي ل رؼ مل لدور في ذىف عتد
الوىلب؟ كلؼ لترلر ىذا الرجؿ تيذا الاكؿ؟
س لتو تفضوؿ
 ملذا ف مت لل عتد الوىلب كي ترلر والدي؟ لـ اف ؿ اي ايء كي اج مو لترلر .ولكني عممت لكي أؤدي واجتي نحوه .فمو افكؿ انسلف تيلؿ استحلل ديوؿ ىذا الايص لالسالـ ،لو ترسا عندنل اعتقلد كيذا،
لمل أدا أحد واجلو .ود لوجد احد كتلر عم ادسالـ ميمل عال.
وت د ىذه الم موملت القلم عدنل ال المنزؿ .وسلفر عتد الوىلب في اللوـ التللي ال
مار.
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تكلت ت ده ك ل اير  ...لـ استط التحكـ في مالعري  ...اضطرتت حللتي وا رت
تلدرؽ .ولكف كلف لجب عم اف ات ود عم ىذه المحن مل اعجب ىذه الحللة .كنت
د اتيلؿ اف ل تي عمي لوـ ابص فلو حللتي عم املن انمؾ اونمي.
أنيلت كؿ است داداتي .س ذىب ال استلنتوؿ دستقر فليل م جلرتي ال زلزة ىنلؾ.
ولكف ىؿ أكوف بد احسنت تترؾ التلت؟ ن ـ ود ،فجلرتي بللت لي اف المكلف
المنلسب لممسمم ىو تلت اتليل او ايليل او زوجيل ،ولكني د اترؾ الدار .وانمل ىـ
الذلف لرلدوف ذلؾ...
امي بللت لي انرتي عف وجييي ،وك ف رنتتيـ في تركي التلت د تكفي.
أتكي تاكؿ مستمر ،مل أنرب ىذه الدنلل وىي يللل  ،لقد مرت عملنل اللـ في ىذا
ال لـ وك نيل الدىر ،في حلف اننل لـ نكف ننتظر ذلؾ.
س لتني أمي تمنتي الحرص
 مرت اللـ عم ايتفلء عتد الوىلب .عجتلي مذاذا حدث لنل ؟ لقد ذىب ال مار لل امي ولف ل ود مرة أيرا. وزواجكـ؟ لف لحدث ،وجدنل أف ىذا أنسب. أنت تظنلف ىذا ،ولكف الحقلق أف علس ىو الذي أعلده إل مار. -إف علس

الذي تذكرلنو لل أمي ،للس ىو علس

تنتوتو .ف لس

الذي لؤمف المسمموف

عند المسمملف د توجد لدلو امكلنل القلع الجزاء عم

المذنتلف .لذا فلف ادعتقلد تلف علس بد اعلده ال مار اعتقلد يلطئ.
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 لقد لطمو علس لطم اعلدتو ال مار. ىراء ...لو كلف ىنلؾ جزاء ،لمل جلء اد مف عند اا .ارجوؾ .كفلؾ لل أمي،لقد ذىب منذ استوع وكلف سلت ث الي تتربل ولكنو لـ لرسميل  ...ولذا فلنل
اا ر تللضلؽ .للس ىذا فقط وانمل اا ر ت ف روحي تسحب مني.
 وفي ىذا دوبت تللضتط دؽ جرس التلب. ىذا ىو رجؿ الترلد لل أمي ،دعلني أفتح أنل التلب.وعندمل فتحت التلب لـ أادؽ علني.
 ه ،عتد الوىلب! ملذا تف ؿ ىنل؟! لقد ملتت سموا منذ مدة طولم ولكف لمل عممت اسرتي ت ني أنوي الزواجتفتنلة ألملنل أيتروني كذتلي ت نيل لـ تمت .انظري إل

حلؿ اإلنسلف .ىنلؾ

ت ض ادحللف التي لا ر فليل ادنسلف تللس لدة لموت إنسلف ير ،ولكف
ملذا نف ؿ؟
وفي ىذه المحظ سم ت اوت أمي تقوؿ
 مف الطلرؽ لل ملرلل؟ -إنو عتد الوىلب لل أمي .لطمو علس لطم أتت تو مف مار إل ىنل.

 -النهاية-
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هذا الكتاب
من وجهة نظر القراء
 -1الحمد ا عم ن م ادسالـ.
 -1انل فتلة مسمم ولكف عندمل برأت الكتلب أدركت أنني دتد أف أديؿ مف جدلد
في ادسالـ فمـ أكف اد مسمم تللو ار

ولكف ت د براءتو اكتافت م ن

ادسالـ الحقلقي.
 -3أنل د أب أر إد تللمر ادنجملزل ود استطل مطمقلي متلت

أي كتلب تللمر

ال رتل لؤلسؼ إد أف ملرلل  ...كلف ىو الكتلب الوحلد الذي كسر تمؾ
القلعدة عندي.
 -4لقد سيرت عم

براءتو طوالال الملؿ لـ ترمؽ علني لحظ إل

اف انتيلت

منو.
 -5روال ملرلل نلرت مجرا حللتي كمو.
 -6كممل فترت عالبتي تلا ستحلنو وت لل

أب أر ملرلل فت طلني دف

بول جداي

وت لد لي حملسي وانتمل ي لالسالـ.
 -7اكتافت ت د براءة الكتلب انني عم
اعتراضلت عم اعظـ دلف و ير دلف.
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است داد تلـ اف انلبش اي احد لدلو

 -8لقد ا رت تلليزي والحزف عم

نفسي عندمل وجدت سموا وعتد الوىلب

لفيروف ولداف وف عف ادسالـ تتمؾ الطرلق فقررت أف أكوف رم ايز احلح يل
لالسالـ....
 -9وجدت أنني لجب أف أنلر أاللء ك لرة جداي في حللتي.
-11

أنل ا رت إف ىذه الدنلل للس ليل أدن بلم تدوف القرف وادسالـ.

-11

دزـ نفوؽ!!
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أمينة شنمك أوغمو
الكاتبة التركية التي عاشت أحداث
كثيرةت من الرواية بنفسها وهي من
صاغتها بأسموب أدبي رفيع وترجمتها
لمعربية واأللمانية واالنجميزية ولقد
طبعت تمك النسخة في مصر  11عاماً
وها هي تطبع لممرة الثالثة -بفضل اهلل-
حيث كانت تمك هي رغبتها ان تنتشر كل
مؤلفاتها وكتاباتها التي تعد جميعاً قصص
واقعية وحقيقية من الحياة و
لمكاتبة مؤلفات أخرى عديدة
يمكنكم زيارة صفحتها عمى ال
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