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 الُمقدمة

ضاعفي اإليمان، الشيطان يتغذى على أن "

"ال ضاعفي البنية  

 

 

 تنبيه:

القصة أشخاص خياليون بالنسبة  أبطال هذة

ولكن ُمشكلتهم تُبرز واقعنا الُمعاش. لي؛  

  



"جاسر هارون العمراوي" نعم يا أستاذ 

 اليوم. حاضًرا

اسمي الذي طيل وأردُت أن أخذ ولو ِشيَمة 

واحدة منه، فأصرت أمي أن يكون اسمي 

م كأبي؛ ولكنه في ذات مقداوألغدو شجاع 

الكافي النفسي  يأمانكفل لي الوقت لم ي

أمام عيني جراء  بعدما رأيت أبي يحتضر

ل يقبولم أستطع إنقاذه  ،إنقالب سيارتنا

 ةالُمنبثق ، فكان خوفي من النيرانجارهاإنف

 .!شجاعتيعلى  يطغىمن أركانها 

أقنع ذاتي وأنا راهقتي حتى مرحلة مُ 

 ؛ت صغيًرا جًدانأنني حينها كبوالجميع 

عن ُجبني حتى  حتى ال أُعاتب بالنظرات

شاعت رائحة ُجبني بين زمالئي في 

الفصل وأصبح عامر ذو الدم الثقيل من 



ذ الغياب، وعند وصوله أخمر يتولى أ

 !خرية منيفقرة السُ ب دأألسمي يب

 

من إرهاق  رهقني أكثرتُ  عامرفسخرية 

 .الدراسي ييوم

  



 أوالد عزام

ال هؤالء الذين  5أصحاب شقة رقم 

روائح  تخترقكبيًرا، أو يرحمون صغيًرا 

ليلة كل نافذتي الُمخدرات الُمنبعثة منهم 

فضولي وحينها يزداد داعب حاسة شمي لتُ 

ذهابي للمدرسة  !، وبالفعل عندللتجربة

سيجارة حشيش ُملقاه على األرض وجدت 

ومع  ،ةلسَ بالقرب من شقتهم فأخذتها خِ 

، وازيثاني نفس شعرت وكأنني في عالم مُ 

ربما عالم ينقسم فيه كل شىء ألثنين 

 .وثالثة وال ثبات فيه!

وحتى ال تمتلكك الريبة وتبتلعك الظنون 

من ف، ا ال أميل بطبيعتي لإلنحراففأن

عند خلف جلباب أمي  وأنا اختبأسنوات 

لم تألفهم عيني من  زيارتنا ألشخاص ُجدد

قبل، فخجلي الُمتزايد وخوفي من 



 اتجراء إستفزاز يالتعبيرعن مشاعر

 !للتو مدأقرب للهيب بركان خ اكان عامر

نقلب الحال رأًسا حتى ذاك اليوم الذي إ

 على عقب...

  



 أنبمن أمامك ما  ارور شخصً مكن لمُ فهل يُ 

 ؟!الذاتية قرار باإلزالة لقوقعتك صدريُ 

قتنصة المُ هذا ما فعلته تلك الفاتنة فالحقيقة 

 التي أجمعتُ وحي، لثنايا رُ بأعيونها 

 مهاصَ ع  سورة مِ حروف اسمها من على أ

أجمل بنت بدون " راماچ" إنها بصعوبة

 مجهود كما يُقال!

 تتصرفاأشعر بنفسي إال وأنا اتقبل  لم

، وضعت شخصيتيختلفة عن طبيعة مُ 

من  تحولت ُخطة ُمحكمة للتقرب منها،

شخص خجول يرهب اإلفصاح عن كل ما 

قناع أمام سقوط ذاك الإلى يجول بقلبه 

 !!إبتسامة واحدة منها

لم حقًا بشخصيتي التي ال أعأخيًرا اقنعتها و

بي الذي كبر وحُ  متى تشكلت لألفضل



شخصيتي تبدل لت ؛تب التنمية الذاتيةلكُ 

جرحها من ها في محو اعدأسوأستطيع أن 

 ؛ فتثق بي..ُحبها السابق

وهنا تحققت أمنيتي  .وثقت بي.أخيًرا و

تلك األولى وهى دخولنا تحقق الثانية بعد 

 .سويًا نفس الُكلية

جانب ُكليتي ألستطيع عملت في وظفتين بف

 أن أبني بيتنا..

في البنزينة  لم اكترث لكلمات ُمديري 

 كترث لنصيحةحتى أنني لم ا ..لي السخيفة

 ؛كأهوج بهاعدم إندفاعي في حُ أصدقائي ب

نزعة مادية ال صاحبة شخصية لكونها 

 .يُمكن تجاهلها

 



كافية رصة لم تترك لي فُ فالحقيقة و

رسم ب إال وتباهتدافع عنها واُ ألمدحها 

أمام  قلبي كخريطة جغرافيةي وبغدرها ب

 الجميع.

لماذا .. عامر؟ ييدألماذا تتشابك يديها ب"

لي وكأنه سحب خنجره المسموم ينظر 

 قلبي؟! وشق به

ه بحق الجحيم ن!!.. ما الذي تفعليراماچ

متكما مجُ ه وإال كسرت عظام جُ ااتركي يد

 ن..أنتما األثني

  



هيمن تُ  لي فكانت شفقة أصدقائي ومالمتهم

 على مسامعي قائلين:

لك كثيًرا يا جاسر إنها ال تُناسبك ألم نقل "

ُحبها هى مادية بحت وأنت يُكاد أن يخنق ف

 بتلعتك نيرانهافأ صريتولكنك أ ؛أنفاسك

 .. "بال رحمة

قسمت قلبي ألشالء ُمبعثرة، فالحقيقة هى 

 مثلها تماًما لشخص تُحركه المادةفتحولت 

الذي حان الوقت؛ ليفيق الوحيد فأنا األحمق 

 ..، ال ُحب مرة ثانية كفىمن غفلته

  



حتى كاد أن يُحدد اإلرهاق عملت بإجتهاد -

 صلب ظهريمالمحي، انهار بالليل وأ

 بأنني لم اُخدع قط! أقنع الجميع  ,النهارب

وصلت لمكانة ال بأس بها، شركة  وها قد

؛ ولكنني في ُمقتبل عمري وسيارةصغيرة 

كل فرض خيانتها نفسها اتذكرها فتُ  الزلتُ 

عند لفظ  .ليلة. فمتى َسأتحرر منها يا هللا

 ؟!األخيرة أنفاسي

سرقت معها إحساسي بالرضا أو ربما 

 بالحياة برمتها أيًضا.

ررت أنفاسي من حتى ذاك اليوم الذي تح

 ..سجن ذكراها لآلبد

  



ختياراتي، حتى أنني بإالثقة  بعدما فقدتُ 

الثقة بتلك التي تُدعى جلسات تطوير  فقدتُ 

الذات والتأمل، ولكن سرعان ما ارجعني 

التي بعثرة العشوائية لها تلك الفتاة المُ 

 تتدرب في شركتي على التسويق

ال التأمل، حدى جلسات ي إلعندما دعتن

 أعلم لما وافقت؛ ولكني وافقت وفقط!

ومن ثَم لم تكتفي أقدامي من الذهاب لتلك 

بداخلي  ما شىء الجلسات، من الواضح أن

ذاك العالم الذي ادمن على الحضور مع 

 ! من قبل هالثقة ب فقدتُ 

 ذاك اليوم الذي أطلُت فيه التأملل وصوالً 

 ...ورأيتني جلسات التأملفي إحدى 

 ؟!البرىء هو أنا لأهذا الطف



وخفة ُروحه تظهر األخاذة براءته لهي يا إ

 ته الُحرة!ابوضوح في حرك

 نتفضَ إحتى لما ينظر لي بتعمق هكذا، ف

 عندما المس كفه برمته واقشعر كياني

أرى  يوكأنه جعلناأليمن خدي  الصغير

 شيئًا ما.

 قترفونبمُ هللا رحمة عن دوًما اسمع ف

 ينظر ألرواحنا ال ألفعالناعلى أنه ؛ الخطايا

 فيرحم قلة حيلتنا.

 حقًا افما الذي يراه الرب ليكون شفيعً "س/ 

 "!؟الُمقززة لنا أمام خطايانا

  



أعمق نُقطة في ُروحنا، تلك بمثابة طفل ج/ 

ى في العاشرة من عمره ال يحمل عبء سو

ونحن أيًضا وفقط. ومرحه ة لعبه مسؤولي

 ناء ينضحفاإل ،مكننا رؤية أنفسنا الحقيقيةيُ 

حركك تُ سَ بما فيه فأنظف نقطة في ُروحك 

 نحو األفضل.

د ونيس، بل فالحقيقة نحن لن نكتمل بوجو

شاركك ال حياتك ليُ ي ومن َسيأتي ف ،بأنفسنا

 ليُكملك..

 

  



 الخاتمة

الُحر، لن ر كالطي وحهالذي حرر رُ أنا 

، فأنا اترك تحجر قلوبهم يغير أفضل ما في

شبه الُمدمن مع إيقاف التنفيذ عن كل ما ال يُ 

 .   طاقتي ويمتصها.

 


