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الحب هو أن أعاتبك وتعاتبني على أصغر
األخطاء ،هو أن أسامحك وأن تسامحني على أكبر
األخطاء..
محمود درويش
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" هل ؤهذ مؿخٗضة للخب ؟
٢بل ؤن ؤع ٘ٞؾبابتي ًٖ قٟخُ ٪الىعصًخحن اؾمخي لي ؤن ؤزبر ٥ؤه ٪ما بن ججهغي
ب٣بىل ٪ختى ج٩ىوي ٢ض زُىث ؤولى السُىاث في صعظاث الخب ،وؤن ال م٩ان للتراظ٘ ؤو
الاوسخاب ،ؾخِٗكحن خُاج ٪جغج٣حن هظه الضعظاث بك ٠ٛالٗكا ١بلى ؤن جبلغي قإوا
ُٖٓما ًاهل ٪ل ٠ُ٣زماع الخب اللظًظة التي ال ًخظو٢ها ؾىي الغاسسىن في الخب
والخظا ١في ؤمىع الخـ والكٗىع..
عهام .ؤُٖجي ًض ٥واصلٟي معي للضعظت ألاولى هىا ٥جسبرًً ؤلىاها ظضًضة
مً الكٗىع ال ٖهض ل ٪بها"..

" ٦ما"٫
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ُ
الخب  .هى آزغ جىٗ٢اتها بٗض خُاة هاصثت َ ُِّ ٚب ٞحها ٧ل ما ًاجج الٗاَٟت وٍى٢ض
ْ
هحراجها في الىٟـَ ،وؤ ُص الٗاَٟت ٖىيخه بالؿعي الخشِض لخد ٤ُ٣عٚباث ؤهلها وؤماهحهم،
ٞلُاإلاا ْىذ ؤن الاهخماء الخ٣ُ٣ي هى اهخمائها لؤلهل ٞدؿب ،لم جمخل ٪بٗض وؾاثل هظا
الىجاح ،ل٨جها ٧اهذ جً٘ السُِ وحكُض ٢هىعا في السُا ،٫لم جًٓ ًىما ؤن جل ٪ال٣هىع
ؾتهضمها مٗاو ٫الٗاَٟت ٖىضما ّجخ٣ض بٗض زمى ،٫وال ؤن ج٨خب هظه ألاخضار بغَكت هي
عوخها اإلاًُغبت حٛمؿها في مدبرة هي ُ
ٞااصها اإلاخٟجغ ؤإلاا و٦مضا.
ِ

ٖاه٣خه الُىم وؤها ؤ٧اص ؤعحٗل ؾغوعا ،الؿغوع الخ٣ُ٣ي هى ؤن حٗاه ٤شسها جدبه
وتهُم به مٛمًا ُٖيُ ٪هاؾُا الُٗىن الًٟىلُت واؾخهجان اإلااعة وضخ٩اث بًٗهم٦ ،ىا
في َغٍ٣ىا إلاضًىت بجي مال ٫لىدًغ ؤزخه مً مدُت اإلاؿاٞغًٍ ،في الُغٍ ٤الخٓذ ايُغابه
في الؿُا٢ت وهى الهاصت في ٧ل شخيء ،خضؾذ ؤن ؤمغا طا قإن ٌكٛله ٞاؾخٟؿغجه ؤن
ٌكغ٦جي في ايُغابه ،ؤؾغ لي ؤهه ً٨ٟغ ؤن وعجل زُىبدىا هٓغا لبٌٗ ألاؾباب ،لم ًً٨
ألامغ مسُٟا ؤبضاٞ ،غا٢جي ألامغ وابدؿمذ ٧األَٟا ٫زهىنا ؤن ؤمي ؤبضث مىا٣ٞتها بٗض
ٖىاءٞ ،إمي جسا ،ٝحك ،٪جدظع ،جخىظـ ،جسصخى ٧ل شخيء وجسصخى ؤوي بؼواجي ؾخسخٟي
٧ل ألاخالم التي بىِىاها ٦إؾغة مٗا٦ ،ما جسصخى ؤن ؤوكٛل بدُاحي بٗض ؤن ٦غؾذ ٧ل
ج٨ٟحري لالوكٛا ٫بدُاحي مٗهم..
اجهلذ بىالضحي ألػ ٝلها زبر حعجُل جاعٍش ػٍاعة الغظل الظي ؤخببخه ع٣ٞت والضًه ،لم
ً ً٨هىا ٥عص ًىم ًٖ ؾٗاصة ،ل٨جها خاولذ بزٟاء قٗىعها إلاضة لم ج ً٨بال٣هحرة ،لم ؤٖغ
ألامغ اهخماماٞ ،ىالضحي نٗبت اإلاغاؽ ل٨جها بوؿاهت جدب ؾٗاصة ابىتها و جًٗها ٞى٧ ١ل
اٖخباع عٚم ٧ل شخيء .جإملجي ٦ما ،٫الخٔ الخىجغ الظي ٚكُجي ٞ ،هى ٖاصة ما ًىدبه ألص١
الخٟانُل ،ل٨جي بغعجه باؾدُداجي ًىم خًىعهمٞ ،هاع ًماػخجي ؤ٦ثر بمُالبخه لي بالجلىؽ
بجاهبه وؤهجي مً ؾُ٣ضم نِىُت الكاي ًىمها لُىٓغ بلي ختى جدمغ وظىخاي ،ل٨جي ؤصع٦ذ
ؤجها َغٍ٣ت للخس ٠ُٟمً جىجغي ٢بل الىنىٖ ٫ىض خؿىاء ؤزخه .
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وٗمت ؤن ً٩ىن في خُاحي مشل هظا ؤلاوؿان الظي ًدترم ؤ٩ٞاعي عٚم بالصتها ،وٍدب
جٟانُلي عٚم ه٣هاجها ،وَٟٛغ ػالحي عٚم ٦برها وٞضاختها ،ختى ؤهه ال ً ًٖ ٠٨مداوالجه في
بؾٗاصي بكتى الُغ .. ١ؤلِـ إلاشل هظا ؤلاوؿان جُمذ ٧ل امغؤة ؟
ؤ٦مال َغٍ٣هما وهما ٌؿخمٗان مؿخمخٗان ألم ٧لشىم وهي جهضح باألَالٗ٦ ٫اصتهما،
ًضه الِؿغي ٖلى اإلا٣ىص وٍضه الُمجى جمؿ ٪بُضها الِؿغي ٦إجهما جىؤم ولض في خالت هاصعة لم
ًٟهل ٞحها الجؿض ًٖ ؤزُه ،عوح واخضة َُبت ججم٘ بُجهما .ها هي مدُت ؾُاعاث ألاظغة،
خُض ؾُيخٓغان خؿىاء ألازذ الخىىن ل٨ماٞ ،٫خاة متزوظت وخامل بُٟلها ألاو ٫ما جؼا٫
في م٣خبل الٗمغ ل ً٨ج٨ٟحرها ؤ٦بر مً ٖمغها عٚم ؤجها ؤنٛغ مً عهام ؾىا .عٚم ٞاع ١الؿً
٧اهذ عهام حؿخدحي مجها بكضة ،عبما ألجها ؤزذ ٦ما ٫ؤو ألجها ٢ض اؾخ٣بلتها مغاعا وج٨غاعا
ب٨غم ،وخب ،وابدؿامت ُٞايت بهىتها ألاهشىي الخؿاؽ صون اٖخباع للهٟت التي لم جدهل
ٖلحها بٗض .هؼلذ خؿىاء مً ؾُاعة ألاظغة ٞىظضتهما ًيخٓغاجها٢ ،بلتهما مٗا وهي جد٩ي بلٛتها
ّ
ألاماػَُٛت م٘ ؤزحها مؿغوعة ب٣ضومه لُ٣لها بلى بُتها الظي اقخا٢ذ بلُه ،ؤو لى٣ل بلى ػوظها
اإلادب خؿً ،ل٢ ً٨بل طل٢ ٪غع ٦ما ٫ؤن ً٣ىما بجىلت في مدالث بُ٘ اإلاالبـ واإلاجىهغاث
٢بل الاهُال٧ ،١اهذ مترصصة خُجهاٞ ،هي حكٗغ بالخغط ؤمام ؤزذ ٦ما ،٫عٚم ؤجها ؤ٦ثر
بوؿاهت جخمىاها الٗغاجـ وؿِبت ،عبما حؿخخي ألجها لم جدهل ٖلى نٟت ػوظت ؤزحها بٗض.
خاولذ الخٛلب ٖلى خغجي خُجها بالسىى مٗها في ؤخاصًض وؿاثُت ًٖ اإلاجىهغاث واللباؽ
الكغعي الظي ا٢ترخه ٖلي ٦ما ،٫قٗىعي وؤها ؤزخاع لباؾا زاعظُا و صازلُا ع٣ٞتهما ظٗلجي
ؤًْ ؤوي ٢ض الخُ٣ذ الخُاة بحن ٟ٦ي ،وؤن ٦ما ٫ؤنبذ لي ؤزحراٞ ،لى َلبذ ٞغختي ًىمها
بإٚلى ألازمان إلاا بٗتها ،مغث ألامؿُت ٖلى ما ًغام وبخؿاسخي بالؿٗاصة ال ٌٗلمه بٗض هللا
ؾىاي ،اهُل٣ىا في َغٍ ٤الٗىصة وْل ٦ما ٫مكٛىال بالضعصقت م٘ ؤزخه بلى ؤن ونلىا
اإلاضًىت خُض حؿ ً٨خؿىاء وخُض ؾيؿ ً٨مؿخ٣بال ،بجها مضًىت الُ٣ٟه بً نالر ،اإلاضًىت
التي ؾِكخٛل ٞحها ٦ما ٫بٗض اهخ٣اله والتي لُاإلاا زُُىا للِٗل ٞحها ٧لما ممغها بها في
َغٍ٣ىا بلى ال٣غٍت.
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لم ؤؾخُ٘ ًىمها الٗىصة صون ؤن ؤقتري خل٣اث طهبُت مً هٟـ اإلاضًىت ألػًٍ بها
ّ
ؤطهاي ،ل٣ض ٧اهذ ٞغختي بهما ال جىن ،٠ويٗهما لي ٦ما ٫ب٩ل خب وع٢ت ؤمام ؤهٓاع
اليؿاء اإلاىظىصاث في اإلادل ،عم٣خجي بًٗهً بىٓغاث قغٍغة خؿىصة لم ًؼ ٫ؤزغها بلى الُىم.
بط حؿاءلً ما با ٫هظا الغظل ًخسلى ًٖ ظبروث الغظا ٫وعظىلتهم ُٗٞامل هظه الهبُت
ب٩ل هظا الُٗ ٠والخب ،ال ؤخ٣ض مً امغؤة خغمذ صال ٫الؼوط وُٖٟه وهي جغي امغؤة
ؤزغي ًضللها ػوظها ،هظه اإلا٣اعهاث جىلض الخؿض في الىٟىؽ الًُٟٗت اإلاغًٍت ،ججاهلذ
جل ٪الىٓغاث واوكٛلذ بةخؿاؽ الؿٗاصة وألاهىزت الظي صب في ظؿضي مً ظضًض ؤوؿاوي
خُجها ؤوي الخُ٣ذ َا٢ت ؾلبُت مجهً٨ٞ ،إوي ٦ىذ قبه عظل ٢بلها ،طل ٪الغظل الظي لُاإلاا
خاو ٫الؼمً ػعٖه في عٚم ؤوي بالُٟغة ؤظمل امغؤة ..وؿِذ ؤن ؤط٦غ ؤوي لم ؤجؼًٍ
بمجىهغاث طهبُت مً ٢بل وال ٨ٞغث في طل ٪وال اؾتهىاوي ألامغ ،لم ؤجيبه ًىما لؤلمغ لىال ؤن
٦ما٢ ٫ا ٫لي مماػخا :
 ًيبغي ؤن جتزًجي بالظهب ٞجؼٍئاجه جدؿغب م٘ اإلاؿام وجهحر ظؼءا مىٞ ٪تزًض٥ؤهىزت ،عبما جخسلهحن ًىما مً ٨ٞغة ؤه ٪البيذ الب٨غ التي ولضث لخلٗب صوع الغظل
في خُاة ؤهلها.
زم ؤيا ٝؾازغا :
 ال ؤعٍض ؤن ؤجؼوط عظالقٗغ ؤن ٦المه ؤًٚبجي ٖ ًِٛٞلى عاخت ًضي بُضه٧ ،ان ً٣ىم بهظه الخغ٦ت ٦خٗىٌٍ ًٖ
٢بلت الجبحن خُىما ه٩ىن ؤمام الىاؽ واإلاؤل..
٢هت خبهما ؤلهمخجي وصٗٞخجي ل٨خابت ؤؾُغ هظه الغواًت بعجالت٣ٞ ،بل ؤن جدضزجي
عهام ًٖ جٟانُل زُبتهما التي اهخٓغتها بٟاع ٙالهبر ،ؾغصث ٖلي بضاًاث هظا الخب
ال٨بحر ،الظي بضؤ بىٟـ جاعٍش زُبتهما آلان٣ٞ ،ض مغ ٖلى جاعٍش اٖترا ٝعهام ل٨ما ٫بدبها
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له ؾىت ٧املت ،وٗمٖ ،لى ٚحر اإلاٗهىص في مجخمٗىا ٧ان الاٖترا ٝألاو ٫مً َغ ٝالٟخاة بض٫
الٟتى ،وعبما هظا ماقغ ٖلى ؤن ٖال٢ت هظًً الازىحن ٧اهذ مسخلٟت مىظ البضاًت..

ؤعه٣جي الٗمل في بضاًاحي ،ل٣ض ٦ىذ خضًشت الخىُْ ،٠وال قٛل لي ؾىي جدًحر
الجظاطاث وجصخُذ الٟغوى وبمؿا ٥الى ...ِ٣عوجحن ًخ٨غع ٧ل نبُدت ومؿاء ،وػاص مً
خى٣ي وًٚبي اإلاؿخمغ ؤوي لم ؤو ٤ٞفي الاؾخٟاصة مً الخغ٦ت الاهخ٣الُت ،ل٣ض ؤزغث في هٟسخي
٦شحراٞ ،لُاإلاا اهخٓغث ٖبىعي بلى الًٟت ألازغي مً خُض ظئذ ،ل ً٨الخٔ لم ًدالٟجي
هظه الؿىت عٚم ؤن ؾاا ٫الخ٨مت مً جىُْٟي في هظه ال٣غٍت وٖضم اهخ٣الي مجها لم ؤظض له
ظىابا حهضت عوعي ،مغث ٖلي ٞترة قٗغث ٞحها بالخؼن الكضًض ل٨جي ؾغٖان ما جظ٦غث ؤن لي
خُاة زانت ًجب ؤن ؤلخٟذ بلحهاٞ ،خدذ ًىمها جُبُ ٤الىاحؿاب ألَل٘ ٖلى الغؾاثل
الىاعصة بٗض ؤن حُٛبذ ٖىه إلاضة َىٍلتٞ ،ةطا بي ؤظض عؾاثال لِؿذ بال٨شحرة ،لم ًثر اهدباهي
ٞحها ؾىي ع٢م لم ؤٖخض عئٍخهٞ ،خدذ جل ٪الغؾالت بٗض جغصص أل٦دك ٠مدخىاها ،لم ًً٨
في الغؾالت التي ونلخجي ؾىي ؾُغًٍ ٌٗغٞ ٝحهما ٦ما ٫بىٟؿه وٍُلب مجي ٞحهما ؤن
ؤظُبه ًٖ بٌٗ ألاؾئلت اإلاخٗل٣ت باإلااؾؿت التي ؤقخٛل ٞحها٧ ،ان عصي لب٣ا مدترما ًغخب
باألؾخاط وؤؾئلخه ،ل ً٨طا٦غحي لم حٟٗجي مً مداولت جظ٦غ هظا ألاؾخاط ،و ٘٢لي زلِ بِىه
وبحن شسو آزغ ،ل٨جي نغث بحن الُٟىت وألازغي ؤ٨ٞغ في ؤمغه صون ؤن ؤقٗغ بما ؤ٢ىم به
بلى ؤن اوكٛلذ بٗملي ٧الٗاصة ٛٞابذ ٖجي عؾاثله مً ظضًض.
ٞخدذ الخُبُ ٤بٗض ؤًام ألل٣ي هٓغة ٖلى الٛغٍب اإلاإلىٞ ،ٝةطا بي ؤظض عؾالت ؤزغي
مىه ،ل٨جي هظه اإلاغة ؤخؿؿذ بكٗىع ٚغٍب ً٣اعب الؿٗاصة وٍبخٗض ًٖ السىٞ ،ٝلُاإلاا
٦ىذ شسهُت حٗك ٤الاهخمام .اجهل ٦ما ٫بٗض ؤن مغث زىان ٢لُلت ٖلى ٢غاءة عؾالخه
الجضًضة التي ًُلب ٞحها مجي ؤن هخدضر نىجا ٖبر م٩اإلات هاجُٟت ،لم ؤؾخُ٘ الغ ٌٞؤبضا،
ٞال ؾبب مباقغ ًضٗٞجي لظل ،٪ؤزظث الهاج ٠و٢مذ مً م٩اوي بلى ٚغٞت ٚحر التي ًىظض
ٞحها والضاي٢ ،مذ بالغص مباقغة بٗض ظلىسخي ألؾم٘ نىجا ؤٖغٞه ظُضا ،ال زلِ لي آلان بحن
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الصسهِخحن ،بهه طل ٪الهىث الظي ؾمٗخه في ٢اٖت الضعؽ وبدشذ ًٖ ناخبه ٞخاه
ياجٗا بحن بُ٣ت الىظىه ٖىض جىٟ٢ه وْل ٖال٣ا بمؿمعي ختى وظضجه في خلُ٣ت للىًا،٫
بهه ٦ما ٫ناخب الهىث الجمُل الظي ؤزاع اهخمامي في خهت ظمٗذ بحن ٞىظُىا في مغ٦ؼ
ج٩ىًٍ ألاؾاجظة ،ؾغعث باألمغ ظضا صون ؤن ؤْهغ له طلّ ،٪
ٖغٞجي بىٟؿه وهى ً٨غع اٖخظاعه
ْىا مىه ؤهه ًؼعججي باجهاله .جدضزىا مُىال ٦إن خضازت حٗاعٞىا لم ً ً٨لها وظىص ،ؤو عبما
بعجابي بهىجه خا ٫صون الاهدباه لؤلمغ ،ل٣ض ٖلمذ خُجها ؤهه ٢ض اهخ٣ل في الخغ٦ت ألازحرة
بلى ماؾؿتي ،طل ٪ما ظٗله ًلجإ للؿااْ ًٖ ٫غو ٝالٗمل ٞحها و َبُٗت ال٣غٍت ظٛغاُٞا
وز٣اُٞا وصًمىٚغاُٞاٞ ،لم هالخٔ ؤن الخضًض ٢ض َا ٫إلاا ًؼٍض ًٖ ؾاٖت وهه ،٠خُض
ايُغعها بلى  ُ٘٢الاجهاْ ٫
صعءا ألي عٍب.
زمت ؾغا في نىجه ،نىجه مً جل ٪ألانىاث التي جخل٣اها ألاطن بك ٠ٛوجُغب لها
الىٟـ لدؿتزًض مجها ،لم جخى ٠٢ؤطها عهام ًٖ عص نضي نىث ٦ما ٫وُٖىاها مٗل٣خان
بالؿ٦ ٠٣إجها جداو ٫الٗشىع ٖلُه هىا ،٥ل٣ض ٧ان لهظا الهىث الىضي الكجي الضافئ ؤزغ
٦بحر في هٟؿها٦ ،إهه نىث مدب المـ ؤٖما ١خبُبخه ،ؤو ُٖل في عوح آوؿت جظ٦غث ؤجها
في خاظت لؿمإ نىث ًغوي ْمإها ،بل بجها بدت نىث ٦ىٛمت جائهت في ججىٍ ٠هاي ٦ما
ونٟخه مً ٢بل ،اؾخٟا٢ذ مً ٟٚىتها ٖلى بزغ نىث ؤمها وهي حؿخُٗظ مً قغ هظا
الهىث الظي ٗٞل بها العجب مً ؤو ٫م٩اإلات لها مٗه ،طل ٪الهىث الظي جخمجى ؾماٖه
مجضصا في ٢غاعة هٟؿها ،ل٨جها جى٨غ ألامغ ؤقض ما ً٩ىن ؤلاه٩اع  .لم حٗلم عهام ًىمها ؤن لباب
الخب ٖالماثٟ٣ً ،ىها ال ،ًُٟوحهخضي بلحها الظ٧ي ،وؤولها بصمان نىث ،وألاطن باب
الىٟـ والهىي .ولٗل ٦ما ًُٞ ٫بظل٨ٞ ،٪غع اجهاله مغة ؤزغي بك٩ل ؤ٢ل خضة مً
ألاو..٫
٧اهذ لي ٖال٢اث ؤقٛل و٢تي بها ،وال ؤًْ ؤوي في خاظت لصسو آزغ في خُاحيٞ ،ال صاعي
ألهخٓغ اجهاال آزغ مً ألاؾخاط ٦ماٛٞ ،٫اًخه ٧اهذ ٖملُت ،و٢ض مغ ٖلى آزغ اجها ٫له ٖضة
ؤًامً ،بضو ؤوي ججاوػث خضوص الخ٨ٟحر ُٞه.
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ٖغ ٝالٗالم خُجها ضجت ٦بحرة بؿبب اهدكاع وباء ٧ىُٞض  ،91اهدكغث ٖلى بزغها
ؤزباع بً٣ا ٝالضعاؾت وٞغى الدجغ الهخي ٖلى ؤٚلب صو ٫الٗالم ،ومجها اإلاٛغب ؤًًا ،و٢ض
جد ٤٣ألامغ ٗٞال بٗض بًٗت ؤؾابُ٘ مً اهدكاع السبر  .وظضها ؤهٟؿىا بحن ؤظىدت ال٩ىعوها
ٞا يت ؤظىضتها ملُ٣ت ٖلُىا بٓاللها التي ّ
خضث ٧ل خغٍدىا ،خُض ؤنبذ ٧ل شخيء ماظال بلى
ع
ُ
ما بٗضهاٞ ،غيذ ال٨ماماث وؤلاظغاءاث الاختراػٍت ،و٢ض ونلذ وؿبت الىُٞاث الى طعوتها في
ًٚىن ؤؾبىٖحن ..خ٣ا ٧ان ألامغ مسُٟا ٖىض ال٩لٞ ،خم ٞغى الدجغ ٖلي ؤًًا مً ٢بل
والضحي ٢بل ٞغيه مً ٢بل الؿلُاث ،هٓغا لسىٞها ٖلي مً ؤلانابتٞ ،لُاإلاا ٦ىذ مدِ
عٖاًت ال٩ل مىظ الهٛغ ،بضؤ اإلالل ًضب بحن ؤيلعي عٚم ؤوي ٧اثىت جخإ٢لم م٘ الجضعان وال
جخبرم مجهاٞ ،ال ؤخض مىا ًدب ؤن ٌسجً ٦غها ،لظا ٢غعث ؤن ؤٖىص إلاىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي ألؾخ٨ىه وي٘ البالص ،وؤٖغ ٝخا ٫الٗباصٞ ،ةطا بي ؤظض َلب نضا٢ت مغٞى٢ا
بغؾالت ٢هحرة ً٣ىٞ ٫حها الٛاثب الخايغ :
 ( ؤلً ج٣بلي َلب نضا٢تي ؤًتها ألامحرة ؟ )ابدؿمذ عهام ابدؿامت ع٣ُ٢ت ٦ؼوع ١خالم ٌؿعى هدى قِ ألامان ،وقمـ زاهُت
ؤقغ٢ذ في ٖؼ الٓلمت ،لم جضع ٥الخم٣اء ؤن ؤلاعجاب هى الخىؤم الىؾُم للخب٢ ،بلذ
َلب الهضا٢ت ب٩ل ٞغح وخماؽ ،وناعث جدب٘ زُاه وج٣غؤ ٧ل ميكىعاجه ،وجلغي ألاولىٍت
ًٖ ٧ل عؾالت ونلتها مً ٚحره ،لم ٌٗض هىا ٥قٛل قاٚل لها ؾىاه٨ً ،خبان ًىمُا بك٩ل
اٖخباَي وٖكىاجي وٍخدضزان ًٖ مىايُ٘ جسل٣ها ميكىعاجه جاعة وحٗلُ٣اتها جاعة ؤزغي،
و٧ان ؤزُغ ما ًمل٩ان هى الى٢ذ..
لم ج ً٨عهام ٞخاة ًهٗب الىنى ٫بلحها ،ل٧ ً٨ان مً الهٗب ؤن حُٗي ٢لبها ألخض
خؿب ٢ىلها ،ؤو عبما هظا ما ٧ان ًتهُإ لها اهُال٢ا مً بٌٗ ججاعبها الٟاقلت ،ختى ؤن طل٪
ج٨غع في زُاباتها م٘ ٦ما ٫في ٧ل مغة ،اصٖذ ؾلُت مُل٣ت ٖلى الظ٦غٍاث ،وؤجها ال٣اصعة
اإلاخم٨ىت مً خظ ٝومسر وسخب ما جغٍضه وفي الى٢ذ الظي جغٍض ،لم حٗلم ؤن زمت ٖال٢اث
٧الى٣ل ٖلى الدجغ ختى ٖىامل الُبُٗت ال جمخي هظه الى٣ىف بِؿغ بل جٓل نامضة
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ل٣غون ،الٗال٢اث الٟاجغة التي ال جخىٚل في ألاٞئضة وخضها ًم ً٨وؿُاجها وؤلاَاخت بها مً
الظا٦غة ،ؤما الٗال٢اث التي وُٗي ٞحها ٧ل شخيء ٞخدُا وال جمىث بال بمىث ؤصخابها..حعجب
٦ما ٫مً ٧لماتها عٚم ٖضم جهضً٣ه إلاا جضُٖه ،ل٨ىه ؤنغ ٖلى ؤن ججٗله جلمُظا لها ،حٗلمه
ُُٟ٦ت اليؿُان ،واؾدبضا ٫ط٦غٍاث ألاما ً٦بظ٦غٍاث ظضًضة لسلٞ ٤غم خضًض ظضًضة ..
ؤًْ ؤن ما ٢لخه ل٨ما ٫خى ٫اليؿُان ناثب ،ال ًجظع بىا الخٗل ٤بإشسام ،وؤماً٦
وط٦غٍاث ال ؤنل لها في خُاجىاٞ ،الٗاثلت هي ألانل والاهخماء الظي ال ؾلُت لىا ٖلى حُٛحره،
٧ل شخيء ًسغط ًٖ صاثغتها ٌؿهل الخسلي ٖىه ،ه٨ظا ٧اهذ ٢ىاٖاحي ،الىالء و٧ل الىالء
لؤلؾغة  .ِ٣ٞالخٓذ ؤهه ٢ض ٚاب ألًام بٗض خىاعها طا ،٥لم ً٨خب لي ٗ٦اصجه ،ولم ٌؿمٗجي
٧لماث الٛؼ ٫التي ًجُضها ،هل اقخ٣ذ له ؟ ال ٌٗ٣ل ؤن ؤقخا ١لصسو ال ؤٖغٞه !
لم جخى ٠٢ؤهاملي ًٖ ؤلاًداء لي ؤن ؤعاؾله بال بٗض ؤن ٦خبذ ؾُغا ؤؾإله ُٞه ًٖ
ؾبب ُٚاب الخلمُظ ًٖ ؤؾخاطجهٞ ،جاء الغص بال جإزغ ًجُب ُٞه بلؿان ٖظب ًجٗل ٢اعثه
حهُم ٖك٣ا في ؤؾُغه ،وال ً ًٖ ٠٨التهامها بجهم٢ ،اثال :
 "الخلمُظ لم ًغص بػٖاط ؤؾخاطجه".ل٨جي لم ؤظض بضا مً ؤن ؤٖلً ًٖ قىقي ألخاصًشه عٚم حعجبه مً ألامغ ،مغصٞت
ال٣ى ٫بُلب الخدضر ٖبر الىاحؿاب لؿهىلخه .جىالذ ألاخاصًض بُيىا ل ً٨بك٩ل مس،٠ٟ
ٞبالغٚم مً بعجابي بلبا٢خه بلى ؤوي ؤعي جماما ؤن ألامغ مجغص زضٖت٩ٞ ،ل الغظاٌ ٫ؿل٩ىجها
لُدهلىا ٖلى مبخٛاهم ،ل٨جي لؿذ ٚبُت بما ًٟ٨ي للؿ٣ىٍ في ُٚاهب ظبه.
بضازلىا عٚباث ًخم ٦بتها ..عٚبت في الخضًض صون وعي ..وعٚبت في البىح صون جى ..٠٢وعٚبت
في الهمذ ؤخُاها ..وألاظمل عٚبدىا في الخب .جل ٪الغٚبت التي ٢خلتها عهام بٗض ؤن زبرث
 ٠ُ٦جمخض ًض السُاهت ٞخسُ ٠ؤخالمها الىعصًت مً ٢بل ،خُض لم ٌٗض لضحها مدؿ٘
للسظالنْ .ىذ عهام ؤجها جدهيذ مً الخب صازل ٢لٗت مىُٗت ًدغنها ؤهلها  ،ِ٣ٞؤم
عئوم ،وؤب خىىن ،وبزىة ًملاون اإلا٩ان خبا وضجُجا ،ولم حٗلم ؤن خغنها طل٢ ٪ض بضؤ
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بالخالشخي وؾغٖان ما ؾِى٨ك ٠بٗض ؤن صب اإلالل وال٣ىِ في هٟؿها مً ج٨غاع هٟـ ألاوظه
وألانىاث ؤمامها ،وما الخب ؾىي اهبٗار مً مىث الٗاصة وملل ألالٟت واوٗضام اإلاٗجى.
لم ٌٗض هىا ٥ما ٌكٛلجي و ًًٟي َاب٘ الخُىٍت ٖلى خُاحي٣ٞ ،ض اٖخىِذ بكٗغي وظؿمي
ووظهي وَهىث بٌٗ ألاَبا ١و٢مذ بمكاع٦تها م٘ نضً٣تي عٚض ،ولم ٌٗض هىا ٥ما ؤهجؼه،
ل ً٨مللي لم ًؼ ٫بٗض ،لم ؤظض بضا مً ؤن ؤخمل هاجٟي ألصعصف م٘ عٚض ؤو ؤخض ؤنض٢اجي،
ٞغٚض هي نضً٣تي اإلاًٟلت ،الٟخاة التي ْهغث في خُاحي ٞجإة صون ٞاثضة ،ل٨ىىا هدب
بًٗىا بك٩ل ٚغٍب عٚم ازخالٞىاٞ ،خاة ظظابتُٖ ،ىٞت٢ ،ىٍت ،ومؿخ٣لت ،جمل ٪ال٨شحر مً
ألانض٢اء ٖلى ٖ٨سخي ل٨جها بالغٚم مً طل ٪ال حؿخُُ٘ حٗىٌٍ خبي في بخضاهً ،ؤما ؤها ٞال
ؤمل ٪نضً٣ت ؾىاها ..جغاظٗذ ًٖ عٚبتي في الخدضر م٘ عٚض و٢غعث الخدضر م٘ ٚحرها وإلاا
ال ٦ما ٫هٟؿه ،ؾإلخه ًٖ خالهٞ ،ال بض ؤن ً٩ىن ٢ض ؤنابه ضجغ بؿبب الدجغ ؤًًا،
ٟٞىظئذ با٢تراح لم ؤٖهضه مىه ،م٩اإلات هاجُٟت ًإزظوي ٞحها في عخلت زُالُت صون ؤهبـ
ببيذ قٟتَ ،البا مجي ؤن ؤ٦خٟي باإلنٛاء  ،ِ٣ٞلم ؤ ً٦ؤٖلم ؤن جل ٪الغخلت التي ؾإهؼٕ
ٞحها زىب اإلالل والؿإم عخلت ال عظىٕ مجها.
اؾخلُ٣ذ ٖلى ْهغي مخدغعة مً ٧ل ؤَغافي بك٩ل اوؿُابي ،مٛمًت ُٖىاي ،ؤؾم٘
نىجا ٖظبا ،زاٞخاً ،خ ً٣اللٛت الٗغبُت وٍلتهمهاًُ ،لب مجي الاؾترزاء والخسلو مً ٧ل
وعي باألقُاء اإلادُُت بي ،لم جمغ زىاوي ختى وظضث هٟسخي خاُٞت ال٣ضمحن ٞى ١قاَئ
عماله طهبُت ،مائه ٌٗ٨ـ ػع٢ت الؿماء وقمؿه ؾاَٗت جسترٗ٢ ١غه ،ؤجدؿـ عماله
بإَغا٢ ٝضماي ،ؤعجضي ٞؿخاها ؤبًُا قٟاٞا ًٓهغ مالمذ ظؿضي ،وقٗغ َىٍل ؤؾىص
مؿضو ،٫ؤلخٟذ ًمُىا وَؿاعا ،ؤبدض ًٖ ناخب الهىث الظي ؤؾمٗه ،بهه نىث ؤلٟذ
ؾماٖه ،نىث ؤٖك ٤وٛماجه الٟحروػٍت ..ج٣ضمذ زُىاث زُ٣لت هدى ألامام باججاه ماء
البدغ ًغقضوي بلحها نىث ٦ما ٫وحٗلُماجه ..إلادذ َُ ٠شخيء َاثغ بالؿماءً ،خطر قِئا
ٞكِئا ،لىهه ؤبٌُ ًٌ ،٤٣كبه الخهان ٌك ٤ظىاهبه ظىاخحن ٦بحرًً عَكهما ًهضع نىجا
حهؼ ؤع٧ان ألاعى والؿماء ،وجخىؾِ هانِخه ٖها بُى ٫الضعإ ،بهه ٌكبه البرا ..١اهدجى
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الخهان الُاثغ ٖلى ؤَغاٞه مىخٓغا مجي الهٗىص ٦إهه عؾى ٫مً الؿماء ظاء لُدملجي مً
ألاعى بلى ؤَهغ م٩ان ،اجبٗذ بعقاصاث ٦ماٖ ٫ىض نٗىصي هظا اإلاسلى ١الجمُل صون زىٝ
٦ما َلب مجيٞ ،ىظضث هٟسخي ؤخلٞ ٤ى٢ه في ؤٖالي الؿماء خُض السخاب وػع٢ت الًٟاء..
ًخُاًغ قٗغي في الهىاء مً ؾغٖخه ،وحٛمٌ ُٖجي مً قضة الغٍاح ..ؤهؼلجي بٗض ظىلت
الؿماء في ظؼٍغة زالبت ..جدُِ بها ؤشجاع نٟهاٖ ٝالُت ٣٦لٗت جدغنها اإلاالث٨ت ،ويٗذ
عظلي ٞى ١ألاعى مغة ؤزغي لُسخٟي الخهان الُاثغ بؿغٖت البر ،١لم ؤٖغ ألامغ اهخماما،
ٞاإلا٩ان ؾاخغ ،وبه ٧ىر ٢ل جٟىح مىه عاثدت ُٖغة ،سخغوي اإلا٩ان ٞؿغث ُٞه جائهت
ؤبدض ًٖ شخيء ؤجمجى عئٍخه ..ؤمصخي جاعة في ازخُاُٟ٦ ٫لت عا٢ها نٟاء الجى وزلىة اإلا٩ان
وؤع ٌ٦جاعة ؤزغي في ؾٗاصة وخبىع ..وٟ٢ذ لبرهت ؤجإمل مُاه البدغ الهاُٞت وؤصاٖب
ؤمىاظها الضاٞئت ٞةطا بي ؤقخم عاثدت بكغٍت جدىم خىلي ،وٍض جخدؿـ ٦خٟي بلحن ،وجبٗض
قٗغي ًٖ ع٢بتي ،وزظ ملخخي ًالمـ زظي بغ ،٤ٞمخدضزا بهمـ جام ؤ٣ٞضوي الؿُُغة ٖلى
مكاٖغي( ؤلم جخٗغفي ٖلي؟ )  ٠ُ٦لي ؤن ؤعجؼ ًٖ الخٗغٖ ٝلى شسو مشلً ٪ؼوعوي
نىجه ٧ل لُلت في مىامي ! اعججٟذ ًضاي وعظالي ٧لما ا٢ترب مجي ظؿضه ،واعجٟٗذ صعظت
خغاعة ظؿمي واج٣ض لهُبه ختى ما نغث ؤ٢ىي ٖلى اإلا٣اومتٞ ..داولذ الهغوب مؿغٖت مً
بحن ًضًه ،ل٨جي وظضجه مدكبشا بي ٧ل الدكبض ممؿ٩ا بُضي ؾاخبا بًاها في ٢ىة حٛلبذ ٖلى
يٟٗي ختى ؾُ٣ىا مٗا بال٣غب مً شجغة جل٣ي بٓاللها ٖلى ألاعى ،ظؿضه الشُ٣ل ممخض
ٞى ١ظؿضي الهٛحر ً٣ابل وظهه الؿاخغ وظهي بك ،٠ٛوُٖىاه ج٩اص جلتهم جٟانُلي
البؿُُت وقٟاهه اإلالتهبت ج٩اص جالمـ قٟاهي ٞخخظو٢ها ..حؿاعٖذ ؤهٟاسخي ٞاقخض هبطخي
وؤٚمًذ ُٖىايُٞ ،لب مجي ٦ما ٫الاؾدُ٣اّ ..
جمىِذ لى لم جيخه الغخلت هىا ،ل ً٨ل٨ما ٫عؤي آزغ وله في طل ٪مأعب ٌٗغٞها وخضهُ٘٢ .
الاجها ٫مباقغة صون ؤن ٌؿمذ لي بةل٣اء ٧لمت واخضةَ ،البا مجي في عؾالت ٢هحرة ؤن ؤهام
بؿغٖت ألهه ؾحزوعوي في خلمي..
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اجسظث ٖال٢ت عهام و٦ما ٫مىخى آزغ ،ل٣ض ؤنبذ مً ػواع ؤخالمها ٧ل لُلت،
ومكاع٦حها هىع الجهاع ٧ل ًىم ،مداصزاث َىٍلت جضوم ؾاٖاث صون اهُ٣إ ،اقخض مٗها
السى ٝبٗض ٧ل اجهاٞ ،٫هاعث جضٖىا هللا زكُت مً ؤن جدبه ،ل٨جها ؤخبخه مىظ جل٪
اللُلت مً خُض لم جضعيٞ ،السى ٝمً الخب هى الخب هٟؿه .
لم ًتر٧ا مىيىٖا بال وها٢كاهٞ ،الٟغا ٙالظي وسجذ ْغو ٝالىباء زُىَه مآله
ببًٗهما البٌٗ ،جغ٧ا ٧ل ما خىلهما مً ؤظل ؾمإ نىجحهما  ،ِ٣ٞلم ً ً٨هىا ٥شخيء
ؤهم مً ؤخاصًثهما ،ختى ؤن عهام ؤلٛذ ٧ل اوكٛاالتها ؤمام عٚبتها في ؾماٖه ،ازخلُذ
مىايُٗهما بحن الخاٞه والجاص ،واإلاؿخُ٣م والجاع ،ٝوبحن الىا٢عي والسُالي  ..في بضاًت
حٗاعٞهما ؤل٣تهما ؤخاصًثهما في ٧ل اإلاىايُ٘ ،ختى زايا في مىيىٕ الؼواط وؤهمُخهٖ ،برث
عهام ًٖ عًٞها الخام لهٞ ،لُاإلاا ٧اهذ ماؾؿت الؼواط باليؿبت لها زضٖت م٣ىىت جدذ صعٕ
ال٣اهىن ،حؿلب ٞحها خغٍت اإلاغؤة وجىي٘ جدذ ظىاح بوؿان ٢ض ً٩ىن بِىه وبحن الهالح
ؤمُا٣ً ،٫غع م٩اجها وٍخمل ٪ظؿضها م٣ابل نٖ ٪بىصًت ،لم ً ً٨ل٨ما ٫طا عؤي مسالًٖ ٠
عؤحهاٞ ،هى آلازغ لُاإلاا ٦غع ظملت ٚغٍبت ٖلى مؿامٗها:
"ؤها ؤًًا لؿذ ؤهال للؼواط ٖؼٍؼحي "
لم ً ً٨عًٞه للؼواط بالخٗلُل هٟؿه الظي ؤُٖخه عهام ،بل ٖلى الٗ٨ـ مً طلٞ ٪هى ٌعي
ؤهمُت الؼواط ،واإلاؿاولُت الٗٓمى التي جل٣ى ٖلى ٖاج ٤الؼوظحن ،لظلً ٪غي هٟؿه ٚحر ٢اصع
ٖلى جل ٪اإلاؿاولُت في م٣ابل مؿاولُاث ؤزغي مل٣اة ٖلى ٖاج٣ه ٠ُ٦ ،لغظل ٖان ٧ل جل٪
اإلاٗاهاة مىظ َٟىلخه ؤن ًىجب مٗظبحن آزغًٍ في ألاعى؟ ل ً٨بالغٚم مً طل ،٪لم ًتر٥
ٞغنت بال وخاوٞ ٫حها ب٢ىإ عهام بإهمُت الؼواط لهاٞ ،هي امغؤة ،واإلاغؤة جدخاط ؾىضا لها بٗض
والضحها وبٗض ؤن ًغخال٧ ،ان ل٨الم ٦ما ٫جإزحر ٢ىي ٖلى عهام ،ؤنبدذ ٗٞال ج٨ٟغ في ألامغ
ولى بيؿبت يئُلت ،ل ً٨ويٗها اإلااصي ًجبرها ؤًًا ؤن جلغي ال٨ٟغة أل٢صخى مضيٞ ،هي
خضًشت الخىُْ ،٠وال٩ل ًيخٓغ مجها بهجاػاث ُٖٓمت لخد ٤ُ٣الؿٗاصة في البِذ ،ؾُاعة،
ومجز ٫في ملُ٨تهم ،وؤزار ظضًضً ..بضو ألامغ ؤ٦ثر مً الهٗب ٖلى ٞخاة ،لَ ً٨مىخها ٧ان
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ؤ٦بر مً طلٞ ،٪ؿٗاصتها ج٨مً في بؾٗاصهم ،ووهم الؼواط ٖاث ٤لخد ٤ُ٣طل .٪ؤما ٖضم
ج٨ٟحر عهام في الؼواط لم ًمىٗها مً ج٩ىًٍ ٖال٢اث وهظا هى السُإ الظي اعج٨بخه ولم جىضم
ٖلُه بٗض ،عٚم بُٖائها ؤهمُت ٦بري إلاا ًدؿه ؤلاوؿان ،بال ؤهه لم ٌؿلم ٢لب مً ال٨ؿغ
بؿببها ،وها هي جداو ٫بجهاء ٖال٢ت ٢ضًمت م٘ شسو ؤخبها بك .. ٠ٛهى ؾلُم.

ًبضو ؤوي لم ؤٖض ؤخب ؾلُم٣ٞ ،ض اهُٟإث ظظوة الخب بُيىا ،وػا ٫ومٌُ ٖال٢خىا مىظ
ٞترة ،نغها ال هخدضر بلى ؤو٢اجا مخباٖضة ظضا ،لُاإلاا ؤخببخه وَ٣ذ جهغٞاجه وجد٨مه بي،
واخخمُذ به ٧لما جا٢ذ هٟسخي للٗؼلت ،ختى ؤوي خضزخه ٖىضما ؤعصث الهمذ ...ل٣ض ٧ان
بمشابت شسو مً الٗاثلت عٚم ٖضم اهدؿابه لها ،وؤخبه ال٩ل صون ؤن ًغوه ،لم ًتر ٥ؤمغا
بال وخ٣٣ه مً ؤظلي ،ل٨جي ا٦دكٟذ ؤوي ٦ىذ معجبت بخٗامله ال ُم ّ
دبت لصسهه ،هسخل٠
في ال٨شحر مً ألامىع ،ؤولها خبه للخمل٨ٖ ٪ـ ٖك٣ي للخغٍت ،جدضزه ًٖ اإلاؿخ٣بل ،وبلٛاء
اللخٓت التي ٌِٗكها ،جظ٦حري بًغوعة الؼواط في ٧ل نُ ،٠خبه لي بضعظت جسى ٤ألاهٟاؽ،
وولٗه بالخدضر ٖجي ؤمام آلازغًٍ ٦إوي بهجاػ خ٣٣ه ...
٢ض خان و٢ذ بزباعه ؤوي لم ؤٖض ؤخبه ،بل ؤوي لم ؤخبه ًىما ،وؤوي ؤلٟذ وظىصه في خُاحي
٦باقي ؤٞغاص ٖاثلتي ال ٚحر ،ال ؤجدضر ًٖ ألالٟت التي ٢اٖ ٫جها مهُٟى مدمىص ؤجها خب
وع ٘ٞلل٩لٟت ،ؤن ال ججض هٟؿ ٪في خاظت لل٨ظب ،ؤن جهمخا ؤهخما الازىحن ُٞدلى الهمذ،
وؤن ًخ٩لم ؤخض٦ما ُٞدلى ؤلانٛاء ...بل ًٖ ألالٟت التي ججض هٟؿ ٪مًُغا ٞحها للخٟاّ
ٖلى طل ٪الصسو  ِ٣ٞألهه ًىاؾب ٪وٍىاؾب ال٩ل ،خُض ججض هٟؿ ٪في خاظت لل٨ظب
وازترإ ألاٖظاع ،خُض جخدضزا ٦غها ٧ي ال ًُٟى ُٚاب الخب بلى الؿُذ ُٟٞطر اإلاؿخىع،
وٍهبذ الهمذ ؾُٟا ً ُ٘٣خبا ٫الهىاء وجغصصاجه ...
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لً ؤ٢ىم باألمغ مً ؤظل ٦ماٞ ،٫هى شسو خضًض اإلاٗغٞت بي ،ل٨جي ؾإٗٞل طل ٪مً
ؤظل هٟسخي التي َمغث في هظه الٗال٢ت ،مً ؤظل هٟـ لم حٗض جدـ بإي عابِ ولى بؿُِ
ججاه طل ٪الصسو عٚم خبه لها٨ٞ ،غث ملُا في الُغٍ٣ت التي ؾإٖبر بها ٖما ؤخؿه صون
جغ ٥ظغح ٚاثغ في ٢لب شسو ؾ٣اه ،صون نضمت ج٨ؿغ ٞااصه بلى ؤقالء ،اجهلذ به بٗض
ُٚابي إلاضة َىٍلتْ ،ىيذ ؤهه ؾِشىع بىظهي ٦ما حؿخضعي َبُٗت ؤي بوؿان ٌٛاع ٖلى
خبُبخه ،ل٨ىه ؤظابجي ب٩ل خب ولبا٢تٌ ،ؿإلجي بلهٟت ًٖ ؾبب ُٚابي ٖىه ،ختى لىمه ٧ان
مٛلٟا بالك ٠ٛوالخب ،ؤو ه٨ظا هحئ لي ،لم ؤؾخىٖب  ٠ُ٦اؾخُٗذ ؤن ؤجسلى ًٖ
شسو ًدبجي بهظه الُغٍ٣ت ؟ ؤلِـ مً الٛغٍب الخسلي ًٖ نٟاث ٣ٞضتها اليؿاء في
الغظا ٫؟ ؤؾئلت لم جمىٗجي مً بزباعه بدؼم ؤوي ؾئمخه ،وؤوي مللذ وظىصه ،وؤن بنغاعه
ٖلى ؤن ًدبجي بخل ٪الُغٍ٣ت ٢ض زى ٤الغوح صازلي ٞ .إٚل٣ذ الهاج ٠مباقغة صون جغ٥
مجا ٫له في الخٗبحر ٖما ًدؿه ؤو ً٨ٟغ ُٞه ،وؤها ؤٖلم جماما العجؼ الظي ؤنابهٞ ،العجؼ
لِـ ب٣ٟضان َغ ٝمً الجؿض ؤو خاؾت ،ؤو ٣ٞضان ما ٫ؤو ع ...٤ُٞبل العجؼ ٣ٞضان الغوح
وال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ًٖ بغ٧ان هاثج مً اإلاكاٖغ اإلاتراصٞت ،العجؼ ؤًًا ًٖ جبرًغ الخسلي ٖىا.
ؤزبرث عهام ؤمها بما ٗٞلخهٗٞ ،غيتها ألازحرة ل٩ل ؤهىإ اللىم والخ٣غَ٘ٞ ،ؿلُم ػوط
مىاؾب البىتها ،وشسو مِؿىع ماصًا ًدَ ٤٣لباتها ولً ًُم٘ في عاجبها الهؼٍل ،لُاإلاا ؤلٛذ
ؤمها ٧ل الاٖخباعاث ؤلاوؿاهُت والىظضاهُت ؤمام ما هى ماصي ،ؤو بك٩ل صخُذ ،بلٛاء ٧ل ما
ًم٨ىه ؤن ًسلسل اؾخ٣غاع ٖاثلتها وؤخالمهم الهٛحرة٩ٞ ،ل شخيء ظاثؼ في ؾبُل جد ٤ُ٣هظه
الٛاًت ،ختى الخطخُت بمً هدب بطا ٧اهىا زاعط صاثغة جل ٪ألاؾغةٞ ،هي مً عسسذ همىطط
اوٗضام الخب ٖىض عهام ،ومً صٖمذ عواؾُه وؤٖمضجه  .ومً زال ٫ما خ٨خه عهام ًبضو ؤن
صوع ؾلُم لم ًيخه بٗض ،بل بن عصه ؾُ٩ىن ٢ىٍا.
ال ًىظض ما ٌؿخضعي السى ٝبَال٢اٞ ،إها ٖلى وعي جام بغظاخت ٖ٣ل ؾلُم ،بل مخإ٦ضة ؤهه
ؾِخ٣بل ألامغ وٍخسُاهٖ ،ضث مباقغة بٗض جل ٪اإلاهاجٟت بلى الخدضر م٘ ٦ما ،٫ومداولت
وؿُان الخىجغ ال٣اثم بُجي وبحن ؤمي .لم ؤجى ٘٢مً ٦ماَ ٫لبه الُىم ،ل٣ض ؤنغ ٖلى بظغاء
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م٩اإلات مباقغة نىجا ونىعة ،ؤنابجي الظهى ٫الخام ؤمام َلبه ،وخاولذ زيُه ًٖ طل٪
مغاعا ،ل٨ىه ما ٞتئ ًخهل بةنغاع ،وظضث هٟسخي مًُغة ؤمام ٢بىَ ٫لبه عٚم وظهي
الكاخب ،وقٗغي السسام اإلاى٩ىف اإلابٗثر ،قٗغث بالشجل الكضًض ختى اخمغث وظىخاي
ٞإها امغؤة ٦شحرة الاهخمام بمٓهغها لضعظت الهىؽ ،ل ً٨ؤصًم ٦ما ٫ؤوؿاوي ٧ل طل ٪الشجل،
ٗٞال بهه اؾم ٖلى مؿمى ،و٢ض ًخعجب ال٨شحرون مً ونٟي له ه٨ظا ،ؤبٌُ البكغة ،خلى
ال٣ؿماث ،هاثغ الُٗىحن ،مخىهج الكٟخحن٦ ،شُ ٠الكٗغً ،خمحز بىؾامت هاصثت جيبٗض مجها
ابدؿامت حؿلب ألاعواح بلى ٖالم ال عظىٕ مىه .لم ؤع ؤبضا وظه عظل بمشل جل ٪البراءة ،بغاءة
َٟل عاقض ؤصمىذ عئٍخه مىظ طل ٪الُىم ،وججل واضر ل٨ما ٫السالُٞ ٤ه وظماله .لم
وؿخُ٘ ٢ى ٫شخيء مهم بؿبب الشجل الظي ؤنابىا ،وا٦خُٟىا  ِ٣ٞبالىٓغ والطخ ٪ظغاء
ٚغابت اإلاىٓغ الظي ًجمٗىا ،ختى ٢غع  ُ٘٢الاجهاٞ ٫جإةً ،بضو ؤهه نضم مً هى ٫اإلاىٓغ
الظي ٢ابلخه به٣ٞ ،ض ٦ىذ مطخ٨ت بالٟٗل ،ل ً٨ال ؤه٨غ ؤن ؾٗاصة ؤقبه بؿٗاصة ألاَٟا٫
ٚمغججي ،ؤخؿؿذ بصخيء ما ًضاٖب ٢لبي الهٛحرٞ ،إٚمًذ ُٖىاي لبرهت ؤجدؿـ ٞحها
طا ٥الكٗىع ظُضا لٗلجي ؤمحزه ،لم ًسل وظهي مً الابدؿام مىظ جل ٪اللخٓت ،وال ق ٪ؤن
٧ل مى٨م ٢ض ظغب طل ٪الكٗىع ،خُض حكٗغ بإن ٢لب ٪طا ٥الًٗى الهٛحر ٢لٗت واؾٗت
جلٗب ٞحها الغٍاحٞ ،خٗبض ب٩ل ؤزاثها لخُٗض جغجِبه مً ظضًض .
لم ؤؾلم مً لؿان ؤمي عٚم ٧ل الؿٗاصة التي عؤتها في وظهيٞ ،هي جا٦ض لي مغاعا ؤجها
لً ج٣بل لي ٚحر ؾلُم ػوظا ،بل حٗاملجي بٗى ٠وظٟاء قضًضًً ،جًٓ ؤن بخهغٞاتها جل٪
ؾخ ٠٣في وظه ما ال ًجىػ خضوزه ،ل٨جي الخمؿذ لها ألاٖظاعٞ ،إمي لم جسبر قٗىع الكٗىع
با٢تراب شخيء هساٞه وهىصه في آلان طاجه ،لم جسبر قٗىع الؿٗاصة التي جإجِىا صون ؤن هُلبها،
وقٗىع الخٗل ٤بصخيء لم هىى الخٗل ٤به٧ ،ل ما جسبره ؤمي هى  ٠ُ٦حٗخجي بإَٟالها وجىٞغ لهم
ؾبل الِٗل ال٨غٍمت ،جًٓ ؤن ٧ل ما هدخاظه في هظه الخُاة ٢ض ًىٞغه اإلاا ،٫وٗم باإلاا٫
وؿخُُ٘ قغاء مجز ،٫وباإلاا ٫وؿخُُ٘ قغاء ؾُاعة واؾدئجاع ؾاث ٤لُ٣ىصها ،وحُٗحن زاصم
لً٣اء ؤٚغايىا ،وباإلاا ٫وؿخُُ٘ قغاء ما ًىٞغ لىا ؾبل الغاخت اإلاهُىٗت ..ول ً٨بالخإُ٦ض
ال ًم ً٨للما ٫ؤن ًم٨ى ٪مً اؾدئجاع شسو لُدب ،٪لُُٖٗ ٠لُ ،٪لُدمل ٖى ٪ؤإلا٪
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٢بل ؤن ٌكاع ٪٦ؾٗاصج ،٪وألاهم اؾدئجاع شسو ًىاؾب ج٨ٟحر ٥وجُلٗاجٞ ٪ترٚمه ٖلى
خبٞ ،٪ؿٗاصجىا الضازلُت ال جإحي مً ألاقُاء اإلااصًت التي همل٨ها ٞهي ال ق٢ ٪ابلت للؼوا٫
في ؤًت لخٓت ،وم٘ مغوع الى٢ذ ٢ض جهبذ جل ٪ألاقُاء ٖاصًت مإلىٞت في خا ٫لم جؼ ،٫لً٨
ؾٗاصجىا الخُ٣ُ٣ت ج٨مً في ُ٢مخىا اإلاٗىىٍت ،جل ٪الُ٣مت التي جخد ِ٣ٞ ٤٣بالخب
الهاص ...١ججاوػث ًٖ جهغٞاتها باوكٛالي ب٨ماً ،٫بضو ؤهه ٢ض ؤل ٠وظىصي في خُاجه
ؤًًا ،لم جمٌ ؾاٖت بال وٖبرها ٞحها ًٖ قى٢ىا لبًٗىا البٌٗ ،ب٩لماث ج٩اص جىٟجغ ُٖغا
مً ؤزغ الخب٧ ،ل حٗابحر الكى ١والهُام باصًت ٖلُىا عٚم ٚغابت الٓغو ٝالتي وكإ ٞحها هظا
الخب ،خب هما بحن ؤيل٘ ال٩ىعوها ..جمىٗه مً السغوط بلى ؤعى الىا .. ٘٢مً الًُإ بحن
ألاعاضخي والؿهى ..٫والؿباخت ٞى ١ؤمىاط البدىع ..خب ٌعجؼ ؤصخابه ًٖ الخهغٍذ به..
ًٖ البدض ًٖ و٢ذ ومى ٠٢مىاؾبحن للخٗبحر ٖىه.
ؤ٦خب عؾالت ٢هحرة ؤٖبر ٞحها ًٖ خبي له مغاعا وج٨غاعاٞ ،إظض هٟسخي ؤيٖ ِٛلى ػع
الخظ ٝب٩ل ما ؤجِذ مً ٢ىة ٠ُ٦ ،لي ؤن ؤخبه بهظه الؿغٖت ؟ هل ًا جغي عؾاثله الجمُلت
لي هي الؿبب ؤم بج٣اهه في بل٣اء الكٗغ ٖلي ؟،ؤم ؤن اقترا٦ىا في اإلاهىت َٟى مٗه الخٟاهم
بلى الؿُذ؟ ؤم ًا جغي وظهه البريء الظي سخغ ٢لبي وظٗله حهُم ٖىض ٧ل مغة ًغاه ٞحها ؟ ...
٧لها ؤؾئلت لم ؤظض لها ظىابا م٣ىٗا ًبرع ما ؤقٗغ به٩ٞ ،ل ما ؤخؿه ٢ض حٗضي خضوص
ال٨الم ،ل٨جي م٣خىٗت ٧ل الا٢خىإ ؤوي ٗٞال ؤقخا ١لغئٍخه ؤقض ما ً٩ىن الكى ،١قى ١لً
جىُٟئ ظظوجه بال بٗض الل٣اء ٦ .ىذ ؤظلـ في قغٞت مجزلىا الهٛحر في جل ٪ال٣غٍت الىاثُت
٧لما ؤعصث الخدضر مٗه ؤو الخ٨ٟحر ُٞه٣ٞ ،ض ٧ان اإلا٩ان الىخُض الظي ؤؾخُُ٘ ؤن ؤزخلي
ُٞه بإخاؾِسخي التي ج٩اص جٞ ٌُٟحراها ٧ل مً ًدىم خىلي ،قغٞت واؾٗت جُل ٖلى
مؿاخت واؾٗت لهىاٖت الُاظىع ومىاص البىاء ،بال٣غب مجها يُٗاث ٦بحرة لؼعاٖت السًغ
وبهخاط الؼٍخىن٢ ،غٍت ٞالخُت ظىها خاع ًىٗ٨ـ ٖلى شسهُاث ؾ٩اجها ،جإملتها ألو ٫مغة
مىظ ٢ضومي مً مضًىتي بلى هىا ،لم ؤخٔ بٟغنت مً ٢بل ألظلـ هىا ،وألاظمل في اإلاىٓغ
ْهىع قاه٣اث ألاَلـ اإلاخىؾِ مً بجي مال ٫ونىال بلى ظبا ٫ؤػٍال ،٫ا٦دكٟذ بٗضها ؤن
للم٩ان ؾلُخه ،ل ً٨جل ٪الؿلُت مغجبُت ال مدا ٫بما وكٗغ به ،ؤو بما جمُل له الىٟـ
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والهىي .ؤصمىذ الجلىؽ هىا ٥وؤها ؤؾم٘ نىجحن  ،ِ٣ٞجاعة نىث اإلاىؾُ٣ى الكاٖغٍت
وجاعة ؤزغي نىجا ؤٖك٣ه ،نىث ًإزظوي بلى ؤبٗض مً هظه الجبا ،٫بلى خضوص السخاب،
ؤؾم٘ مٗه ؤظىص ما في الكٗغ والٛؼ ،٫وؤخؿً ما في السُب وألامشلت ألاصبُت ،وؤعجب ما في
ال٣هو...
٢غعث اللُلت ؤن ؤزبر ٦ماٖ ٫ما ًضوع في زلضي ،بل ؾإٖلً مباقغة وب٩لمت واخضة ؤوي
ؤخبه ،وٗم ؤخبهً ٠ُ٦ ،سٟى ٖلى ٖا٢ل ما ؤقٗغ به ،بهه الخب ًا ؾاصة ،بهه طا ٥الغهحن
اإلاٛىاَِسخي الظي ٌسخب ٪بلُه بال م٣اومت ،بجها جل ٪الُ٨مُاء اإلاخباصلت بحن ازىحن ..طل٪
الكٗىع الظي ًجٗل ٪جغي ؤن ال ُٖب في الخٗبحر ٖىه ،بُٗضا ًٖ ٧ل ما ويٗخه الش٣اٞت
الٗغبُت مً ػٍ ،٠بُٗضا ًٖ ٧ىن الاٖترا ٝبالخب لهُ ٤بالغظا ٫ؤوالٞ ،إها ؤعي ظُضا ؤن
٦ما ٫بوؿان مىٟخذ ظضا ،ال ٌٗحر الخ٣الُض وألاٖغا ٝاهخماما ،بل ٌٗتر ٝاٖتراٞا ظباعا ب٩ل
ما ؤهجبخه ألاخاؾِـ واإلاكاٖغٞ ،لُ ً٨خبىا مسخلٟا ختى في مً اٖترُٞ ٝه ؤوال ،مسخلٟا
ًٖ باقي الٗال٢اث التي اجبٗذ الٗ٣ل ،ولُضا مً ٢لب ٖا٢لً ،ضع ٥ؤهمُت وظىصهً ،ضع ٥ؤن
ؾلُخه ؤ٦بر مً ؾلُت الٗ٣ل.
٨ٞغث في ؤن ؤؾإ٦ ٫ما٢- ٫بل ؤن ؤٖبر له ًٖ خبي لهٖ -ما ًدؿه اججاهي ًٖ ،ؾبب قى٢ه
لي ،وؾبب حٗل٣ه بي لهظه الضعظت ،وؾبب جدضزه معي عٚم ؤهه ٧ان بةم٩اهه الخدضر م٘
ٚحري ومٗغٞت الجىاب ٚحر اإلاهم الظي ٧ان ًبدض ٖىه ،ل٨ىه ؤظاب ٗ٦اصجه " ألامىع الجمُلت
بطا جم جٟؿحرها بُلذ ،والخغو ٝجمىث خحن ج٣ا " ٫لم ً ً٨ظىابه قاُٞا بال٣ضع الظي
ًدٟؼوي ٖلى الاٖترا ،ٝبل ظٗلجي ؤق ٪في مؿإلت خبه لي ،بهه عٚم نض٢ه وٖضم بُٗه
الىهم لي ًٓل بوؿاها ٚامًا ،ال حؿخُُ٘ ؾبر ؤٚىاعه بؿهىلت ،ال ج٩اص جمحز بحن خبه وَبٗه
وٖضم اهخمامه ،ل٨جي ٖلمذ ُٞما بٗض ؤهه مً الىىٕ الظي ال ًهغح بدبه ؤوال ،بل ًيخٓغ ؤن
ًيخٓغ الاٖترا ٝمً آلازغ ،ومتى ما خهل ٖلى هظا الاٖترا ٝاهُل ٤في خلبت الخب بإ٢صخى
ما ًمل ٪مً ٢ىة ال ًىىي الخى ،٠٢ه٨ظا هى في خبه وفي ٖال٢اجه عٚم ؤن خبه لي ممحز ال
قٖ ٪ما ؾب ٤وحٗغٖ ٝلُه .جغاظٗذ ٖما ٦ىذ ؤهىي ٢ىله اللُلت ،بل ٖؼمذ ٖلى الخسلي
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ًٖ ال٨ٟغة مُل٣اٞ ،اإلاغؤة حؿخُُ٘ الاٖترا ٝب٩ل شخيء بؿهىلت ،بال زالر ،الخب والًُ٤
والٛحرةٞ ،ىدً في جل ٪الخاالث هجُض الهمذ ؤ٦ثر ،بن اٖترا ٝامغؤة بدبها لغظل ٢ض ًىلض
الؿٗاصة ًىما وٍبٗضها صهغا٢ ،ض ًجٗلها في مى٢ ٘٢ىة لبرهت مً الؼمًٞ ،خى٣لب ال٣ىة هىها
بٗض طلً ،٪بضو ؤوي ٦ىذ مىضٗٞت ٞدؿب  .ل٦ ً٨ما٦ ٫شحرا ما ٧ان ً٨غع ٖلى مؿمعي ؤهىا
لؿىا في خغب ٧ي هخدضر ًٖ ال٣ىة والًٗ ًٖ ،٠الهؼٍمت والاهخهاع ،ب٣ضع ما ٧ان ًسبروي
ًٖ صعظاث الخب ،بجها صعظاث ًدؿل ٤ؾلمها ٧ل مدب خؿب م٣ضعجه وال ًغقى آزغ
مؿخىٍاتها بال مً ؤخب بهض ،١ؤولها هى ما هدً ُٞه ،الهبابت ،الكغاعة التي حكخٗل مٗها
ؤو ٫ظمغاث هظا الخب ،بهه الكى ١بلى الل٣اء ،الخىجغ والخغاعة واللهٟت بلى الخضًض ،وزاهحها
الك ،٠ٛخُض جالمـ الغوح عوخها الشاهُت وحكٗغ بهض٢ها عٚم البٗض ،وٍإحي بٗض الك٠ٛ
َ
ال٩ل ٠والىل٘ ،خُض ال ج٣ى الغوح بٗضها ٖلى البٗض ،خُض جسخلِ الضماء والىبًاث بمً
هدب ال ؾىاه ،هغظى ٞحها الخدغع ،ل ً٨اللىٖت والخغ٢ت ججٗل ٪جخإعجر بحن الغٌٞ
وال٣بى ،٫بحن الاعجباٍ والاهٟالث و٦إهٖ ٪لى قٟا خٟغة مً هاع والجىت ٖلى بٗض زُىة ،ؤما
ًٖ الٗك ٤والىظض ٞهى خُىما ًخجاوػ الخب ال٣لب والٗ٣ل ُٞخمل ٪ما جب٣ى مً الظاث
والجؿض والغوحٞ ،ىهبذ وسست ؤزغي مً اإلادب جُى ٝؤعظاء ال٩ىن ،زم صعظت الهُام
والىجىي ،صعظت ًهبذ ٞحها الٗ٣ل آلت مبرمجت مضمىت ٖلى شسو ٌُُٗه هغمىن الضوبامحن
ما بن ًى ُ٘٣طا ٥الهغمىن ختى حكٗغ مٗه ؤن الغوح حؿلب مً بحن ؤيلٗٞ ٪خجغي
٧اإلاجىىن جبدض ًٖ مى٣ظ ،٥وآزغها الكٗىع باالهخماء ،الكٗىع بالغابِ الخي الىخُض الظي
ًغبُ ٪باألعى ،ما بن ًؼ ٫جؼ ٫مٗه الغٚبت في الخُاة.
مغث قهغًٍ ٖلى اقخٗا ٫هاع الخب ب٣لبحهما ،خب في ػمً ال٩ىعوها ،خب جاثه بحن
نٟداث الغؾاثل الُىٍلت ،ومخمىُاث الل٣اء ،والكى ١بلى ؾمإ نىث بًٗهما البٌٗ
بك٩ل مباقغ ،ل ً٨اٖتراٞهما لبًٗهما بخل ٪ال٩لمت مً ؤعبٗت ؤخغ٧ ٝان ؤنٗب مما
ًيخٓغاهه في هٓغهما ،ؤو عبما جمهل ٦ما ًٖ ٫اٖتراٞه لها ُٞه ٚغى ما ًغٍض جلُ٣ىه لغهام،
ٞلُاإلاا ٧ان ههىخا وآٖا لها في ٧ل قاوجها مىظ ٖغٞخه ،ختى ؤهه ٧ان ؾببا ٢ىٍا في
جهالخها م٘ ؤبحها وبنالح ٖال٢تهما ًٖ بٗضٞ .اهدُاػها ألمها ؤ٣ٞض ألاب عٚبخه في الب٣اء
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مٗهم في هٟـ اإلاجز ،٫ألامغ الظي لم جىدبه له بال بٗض ؤن ؤعقضها بلُهَ ،ب٣ذ ٧ل حٗلُماجه
بدظاٞغها ،ختى ؤجها ؤنبدذ جخدضر بلٛخه الغػٍىت ،وؤؾلىبه الدجاجي اإلا٣ى٘ ،وؤمشلخه
السانت٩ٞ ،ل ؤٞغاص البِذ اهخبهىا للخُٛحر الخانل في لٛتها ختى ؤنبذ ألاٚلبُت ًىاصوجها
ب٨ما ،٫وجإ٦ض ال٩ل ؤجها جدبه بك ،٠ٛو ٠ُ٦لهم ؤال ًالخٓىا هظا الخب الظي عؾم ٖلى
قٟخحها الابدؿامت َىا ٫الُىم؟ ،خب جىظؿذ مىه ؤم عهام بكضة ،خب جدظعها مىه مىظ
بضاًخه ٣ٞض قٗغث ؤهه حهضص ؤخالمها الجرظؿُت ،ل٨جها ج٩اص جيسخى ألامغ إلصعا٦ها ؤن ابىتها
عهام ؾغَٗت الخسلي .

ًبضو ؤن ألاخم ٤لً ٌؿمٗجي جل ٪ال٩لمت عٚم ؤهه ًٓهغ خبه لي بمسخل ٠الُغ ،١ناع
ألامغ مؼعجا ،بل مشحرا للًٛب ،ل٨جي هظه اإلاغة لً ؤهخٓغ ٖؼمه ولً ؤٖحر ألاٖغا ٝاهخماما.
" ٦ما ،٫ؤخب. " ٪
ؤزبروي مباقغة وصون جغصص ؤو حعجب مً الغؾالت ؤهه ًدبجي ؤًًا بل ٌٗك٣جي وحهُم خبا في،
ٚغٍب ؤمغ هظا الغظل ٠ُ٦ ،له ؤن ًسٟي ألامغ بهظه البروصة ؟ وؤن ًجُب بالبروصة هٟؿها
٦إهه ٧ان مخإ٦ضا مً خبي له ،و ٠ُ٦لؤلمغ ؤن ًهٗب ٖلُه وؤها التي جدضزه باللُل والجهاع،
وجسبره ب٩ل جٟانُل ًىمها اإلاملت ،وجغؾل له نىعها اإلابٗثرة في ٧ل خحن ،وججُب ٖلى
اجهاالجه صون جإزغ ًظ٦غ٦ ،إن خُاتها ٞاعٚت جماما ًمؤلها هى  .ِ٣ٞال ؤؾخُُ٘ ون ٠ما
ؤخؿه٩ٞ ،ل الخٗب الظي ٖاهِخه هدُجت الخ٨ٟحر في ما ؾخاو ٫بلُه ألامىع ازخٟى في لخٓت
زاَٟت ،اعحؿمذ البكغي ٖلى وظهي والخمٗذ ُٖىاي ؾغوعا وٞغخا ،وٚمغججي ٞغخت لم
ؤٖضها مىظ ٞترة اإلاغاه٣ت .اجهلذ ٖلى نىعجه في هاجٟي ب٣بالث َاٞدت بالخب واللظة ،لظة
الكٗىع بالخب ،وجمىِذ لى جى ٠٢الؼمً اإلاُ٣ذ الظي ال ًخمضص وال ًخ٣لو بةعاصجىا ًٖ
الخ٣ضم ،وا٦خٟذ ُٖىاي ب٣غاءة جل ٪ال٩لماث  ،ِ٣ٞوامخىٗذ ؤطهاي ًٖ ؾمإ ٧ل ؤنىاث
الٗالم اإلادُِ بيٞ ،خىؾٗذ قغاًحن ٢لبي لُدؿ٘ الٟااص ُٞدمل وػن مً ؤخبه ٧له .
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ًتهلل وظه عهام وهي جخدضر ًٖ جل ٪اللخٓت ،لخٓت اٖتراٞهما بدبهما ،لخٓت جىعص
زضحها وبغٍُٖ ٤ىحها عٚم َى ٫اإلاضة التي مغث ٖلى طل ٪الُىم٦ ،إن الخضر ما ػا٢ ٫اثما،
و٦إجها لم جدب ًىما ،ؤو لٗلها لم جدب ًىما ٗٞال ،خل قهغ عمًان اإلاباع ٥وما ػا٫
الخبِبان لم ًلخُ٣ا بٗض ،ولم ًخٗغٞا ٖلى جٟانُل مالمدهما بٗض  ..ؤنغث عهام خُجها ؤن
جٖ ُ٘٣اصة الخدضر جهاعا م٘ ٦ما ،٫ل٣ض اٖخاصث بُٖاء ٞغًٍت الهُام خ٣هاٞ ،خ٣بل هى
آلازغ َلبها صون جغصص ،عٚم مٗغٞتهما ؤن ألامغ نٗب بٗض بصماجهما الخضًض مٗا ،ناعا
ًخٗبضان بلى خضوص ما بٗض نالة التراوٍذُٞ ،ىهغٞان بلى الخٗبحر ٖما ؤنابهما مً قى١
زال ٫الجهاع ،ل ً٨اإلاضة التي ٧اها ًخدضزان ٞحها لُال ٢هحرة ظضا٨ٞ ،ما٧ ٫ان مىخٓم الىىم
وألا٧ل واإلاكغبٌُٗ ،ي ؤهمُت ٢هىي لصخخه ،وال ًدب بهما ٫عهام لصختها ،ختى ؤهه ٧ان
ًىبسها مً بؾغاٞها طل ،٪ؤما هي ٩ٞاهذ في ٧ل لُلت جلغي ٧ل ما مً قإهه ؤن ٌٗ٨غ نٟى
جل ٪الض٢اث ٤التي جب٣ذ لهما للخضًض مٗا ٢بل هىمه ،جلغي ٖكاءها ع٣ٞت ألاهل ،وجلغي
مؿلؿالتها الغمًاهُت التي ؤلٟذ مخابٗتها ُٞما ؾب ،٤وجلغي ختى وعص ال٣غآن الظي ٖاهضث
ٖلى اجباٖه..
وفي لُلت مً جل ٪اللُالي الغمًاهُت الُىٍلت خُض حؿهغ عهام في ٚغٞتها بٗض ُٚاب ٦ما٫
ٖجها ،جىنلذ بغؾالت ٚغٍبت مً ع٢م ٚغٍب ًسبرها ٞحها ؤجها ؾدىضم ؤقض الىضم ٖلى ما
ٗٞلخه ،وؤن الصسو الظي جدبه ؾِخسلى ٖجها ٦غها ،اهخابها ال٣لُل مً الخىجغ ل٨جها ؾغٖان
ما خظٞذ الغؾالت واؾتهؼؤث مً مدخىاها وناخبها الظي ظؼمذ ظؼما ؤهه ؾلُمٞ ،غهام ال
ًى ٟ٘مٗها التهضًضٞ ،هي ؤ٦ثر الىاؽ مٗغٞت ؤن ؾلُم شسو يُٗ ٠الصسهُت ،ػٍاصة ٖلى
ؤجها لم جتر ٥وعاءها ما ًشحر طعة زى ٝب٣لبها ،ل٨جها ال جى٨غ زُإها ٖىض بزٟائها ًٖ ٦ما ٫ما
خضر ،بال ؤهه الخٔ حٛحر مؼاظها في الُىم اإلاىالي ،وؾإلها مغاعا وج٨غاعا ًٖ ؾبب طلٞ ،٪إبذ
ؤن حٗتر ٝبما خضر ،بجها جضعي ٧ل الضعاًت ؤن ٦ما ٫بُٗض ٖما خضر في مايحها ،ؤو ما
ًدضر ؤو ؾُدضر بؿببهٞ ،لم ًجض هى آلازغ ؾبُال ؾىي ؤن ٌؿٗضها ٗ٦اصجهٞ ،اوٛمؿا
صون قٗىع في الخسُُِ لل٣ائهما الظي ًٟهلهما ٖىه ؤًام مٗضوصاثٞ ،ةظغاءاث الدجغ
ؾخيخهي بٗض قهغ ماي ،ولم ٌٗض ًٟهلىا ًٖ ُٖض الُٟغ بال ًىمحن  ،ِ٣ٞنغها هسُِ ٞحها
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للٗىصة بلى اإلاضًىت التي ٢ضمىا مجهاٞ ،ىظىصها هىا ؤو باألخغي وظىص ؤهلي معي في هظه ال٣غٍت
لِـ بالصخيء اإلاؿخ٣غ ،بل ٧ان زُىة مؿاهضة لي مجهم ٢ ،ِ٣ٞل ما ججض ؤهال مؿاهضًً مشل
ؤهليٞ ،ؿبب ٢ضومهم معي وجسلحهم ًٖ ؾىت مً خُاتهم الُبُُٗت اإلاؿخ٣غة في مضًىتهم
خُض ٧ل ؾبل الِٗل مغٍدت ٌٗخبر جطخُت حؿخد ٤الخ٣ضًغ ،وؤها ؤ٢ضع ما ٢امىا به ألظلي
ٖىضما ٦ىذ زاثٟت مً الِٗل خُض ؤها آلان ،ل ً٨خان و٢ذ ٖىصتهم للم٩ان الظي ًدبىن
الِٗل ُٞه ،ل٣ض ٧ان ألامغ نٗبا ٖلي بالٟٗلٞ ،إها ال ؤؾخُُ٘ الِٗل بُٗضا ًٖ ؤهلي ،لً٨
٢ضوم ٦ما ٫في الضزى ٫اإلاضعسخي ال٣اصم هىن ألامغ ٖلي ،بل ؾاٖضوي ٖلى اجساط ٢غاع ٖىصتهم
صون جغصص .
اهخهى الُٗض عٚم مٗاًضة ألاهل ًٖ بٗض لٓغو ٝاهدكاع الىباء ،ل ً٨خالت الُىاعت
مضصث لٗكغة ؤًام بٗض ،مما ظٗل ال٩ل مخىجغا ،خاولذ خُجها مغاعا الخهىٖ ٫لى عزهت
الخى٣ل مً عثِـ الجماٖت ،ل ً٨ألامغ ٧ان صاثما ًبىء بالٟكل ،لم ؤ ً٦ؤٖلم خُجها ؾبب
بنغاعي ٖلى الغخُل بلى مضًىتيٞ ،الٓاهغ ؤهجي مكخا٢ت بلحها ،ل ً٨السٟي ؤوي مكخا٢ت لغئٍت
٦ماٞ ،٫دُىما وكخا ١ألخض هدبه جهحر ألام٨ىت يُ٣ت ال ٌؿٗىا ًٞائها ،وٍهبذ الٗالم
و٦إهه زا ٫مً البكغ ،وال ؤخض مً اإلاىظىصًً ًمؤل م٩اهه ،والهباح ًطج مً ٞغٍ الكى١
 ...ِ٣ٞخاولذ خُجها ججاوػ الاعجبا ٥الظي ؤِٖكه باالوكٛا ٫بجم٘ ؤمخٗت الغخُل ،الغخُل
نىب وظتهي ألاولى خُض جىظض ٧ل ط٦غٍاحي ال٣ضًمت ،و٧ل ؤنض٢اجي الظًً ٖغٞتهم وٚبذ
ٖجهم إلاضة ؾىت ،عخُل ها٢كىاه ب٩ل ؤهىإ ألاخاؾِـ اإلاخًاعبت ،ؤزض وعص ،ب٩اء وهدُب،
قى ١وزى ،ٝؾٗاصة وحٗاؾت ...واهخهى بدؼم ؤمخٗخىا و ججهحز ألازار بالك٩ل الظي ٌؿهل
ٖلُىا به خمله في الكاخىت ،وظلؿىا هيخٓغ الؿاٖت التي ًيخهي ٞحها الدجغ الهخي ،هيخٓغ
ؾاٖت الٟغط التي اهخٓغها اإلاٛغب بإؾغه إلاضة زالزت ؤقهغ ،ؤهخٓغ الؿاٖت التي ؾإقض ٞحها
الُغٍ ٤مً مضًىتي ججاه بجي مال ،٫وججاه خبُبي ٦ما.٫
في الُىم الٗاقغ مً ًىهُى مً الؿىت اإلاايُتً ،ىم ؤٖلً ُٞه ع ٘ٞالدجغ الهخي ًٖ ٧اٞت
الكٗب ،م٘ بٌٗ الاختراػاث الى٢اثُت وبٖالن خالت الُىاعت اللُلُت ،لم وؿخُ٘ الهبر
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لخحن خلى ٫الجهاع ،بل خملىا ؤمخٗخىا في الكاخىت م٘ َلىٕ الكمـ ،وجغ٦ىا ال٣غٍت هاعبحن
باججاه اإلاضًىت ،خُض ٢مىا باؾدئجاع مجز ٫ظضًض ،وؤلُٟىا الٗاثلت ٧لها جيخٓغ ٢ضومىا،
حؿخ٣بلىا ٖلى ؤخغ مً الجمغ بٗض ُٚاب َىٍل ًْ ال٩ل ؤهه ٧ان لُُى ٫لؿىىاث ،لم ًً٨
هىا ٥ما ٌؿٗضوي في ألامغ ؤ٦ثر مً بَال ١نغاح خبىا ؤها و٦ما ٫اإلاىلىص في زىاًا الدجغ.
خضصها بٗضها مباقغة مىٖضا مؿخعجال ظضا بٗض بٖالن اهتهاء ٞترة الدجغ الهخي ًىم
السامـ ٖكغ مً قهغ ًىهُى  ،عٚم نٗىبت ألامغ في ما ًسو وؾُلت الى٣ل التي خضصث
َا٢تها الاؾدُٗابُت في الىه ،ِ٣ٞ ٠وهٟىع ألاٚلبُت مً السغوط زاعط مضجهم التي
ٌؿ٨ىىجها ،بال ؤن ألامغ لم ًمىٗجي مً الخسُُِ لغئٍخه .ل٣ض وٖضوي بغخلت زانت لم ؤظغب
مشلها مً ٢بل ،عخلت جيؿِىا ٖظاب الاهخٓاع لشالزت ؤقهغ جامت ،عخلت ؾإخخاط ٞحها لباؾا
عٍايُا ومخدغعا هىٖا ما ،ا٢خىِخه ٢بل طهابي بُىم ،ؾغوا ٫ظُجز ؤػع ،١و٢مُو ٢هحر ؤػع١
بلىن الؿماء ؤز ٠ػع٢ت مً الؿغوا ٫جخىؾُه سخابت بًُاء ،و٢بٗت قمؿُت ؾىصاء
اللىن َلب مجي ٦ما ٫ا٢خىاءها ،وخظاء عٍاضخي ؤبٌُ ومغٍذ ،ال ؤه٨غ ؤوي ٢ض بضوث ؤ٦ثر
نبُاهُت عٚم ؤهه ل٣اجي ألاو ٫به ،ل ً٨ما ٧ان حهمجي هى جىُٟظ َلباجه ٞدؿب...
اؾدُٓ٣ذ با٦غا وجىظهذ بلى مدُت ؾُاعاث ألاظغة بٗض اؾخٛغا ١ؾاٖت ٧املت في
ججهحز هٟسخي لل٣اثه والخسلو مً ؤمي بٗض ٖىاء َىٍل إل٢ىاٖها باإلاٛاصعة في ْل ْغوٝ
الىباء ،لم ؤقٗغ هظه اإلاغة بالسى ٝمً صواع الخغ٦ت الظي ؤٖاوي مىه ،وال مً َى ٫الُغٍ٤
الظي ًخٗبجي وَصخب لىن بكغحي ،ل٣ض ٧ان ٧ل ما ٌكٛل ج٨ٟحري وٍدخ٨غه َىا ٫الُغٍ٤
ؾاا ٫واخض ٠ُ٦ ،ؾإ٢ابل ٦ما ٫و ٠ُ٦ؾإل٣ي ٖلُه ؤو ٫جدُت ؟ ًبضو الؿاا ٫جاٞها ،ل٨ىه
مهم ظضا باليؿبت لٟخاة في ؤو ٫مىٖض لها م٘ خبُبهاٞ ،إها ال ؤؾخُُ٘ بزٟاء عٚبتي في
مٗاه٣خه ،وال ؤعٍض في الى٢ذ هٟؿه ؤن ؤبضو ظغٍئت مً ؤو ٫ل٣اء.
ونلذ عهام بلى بجي مال ٫وبالًبِ بلى اإلا٩ان الظي َلب مجها ٦ما ٫الى٢ىُٞ ٝه،
٧ان اإلا٩ان زالُا جماما مً الىاؽ ،جىظض في ظىباجه ؤشجاع ػٍخىن مٗمغة ج٩اص حُٛي
اإلاؿاخاث اإلاخبُ٣تً ،سخٟي وؾُها ظؿض شسو ًيخٓغ ٢ضومهاً ،غجضي ٢مُها ؤبٌُ ٌك٘
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مٗه بُاى وظهه وؾِ لخُت ؾىصاء جؼٍضه خلما وو٢اعا ٣٦مغ مىحر وؾِ هالخه ،وؾغوا٫
ظُجز ًمُل بلى الغماصي م٘ خظاء عٍاضخي هى آلازغ ؤْهغه في زٟت ومغوهت ،جىظهذ عهام
باججاه ٦ما ٫وهي ج٨بذ بهٗىبت ابدؿامت جغٍض الشىعة ٖلى الشجل الظي ٖم اإلا٩ان ،زجل
ؤناب ٦ما ٫خٔ واٞغ مىه ؤًًا ،ؤصاع وظهه في الاججاه اإلاٗا٦ـ ٢بل ونىلها ٖىضه
بسُىاث إلاداولت الؿُُغة ٖلى الىي٘ ،وي٘ الشجل الظي لم ًخى ٘٢مكا٦ؿخه في هظا
الى٢ذ بالظاث ...اؾخٗاعث عهام ظغؤة لم حٗخض ٖلحها ٞإل٣ذ بُضها جهاٞده ووظهها ٖلُه
صون ج٨ٟحر ج٣بله في زضًه ٦إجها حٗغٞه مىظ ػمًً ،بضو ؤهه لم ًخى ٘٢ؤن جل٣ي ٖلُه الخدُت
وظها لىظه ،عٚم ؤهه ؤل ٠مٗاه٣ت نضً٣اجه في الجامٗت ٦ما ؤزبرها مً ٢بل.
لم ً٦ ً٨ما ٫بالجغؤة التي جسُلخه بها ،بل ٧ان عظال زجىال جخىعص وظىخاه مً قضة
بغاءة مالمده ،لُٖ ً٨غ الخب ًٟىح مىه ،لم ؤقٗغ ؤوي بجاهب شسو ٚغٍب ؤلخُ٣ه ألو٫
مغة ،بل ٦إن خبىا ٢ض ّ
ٖمغ ؾىِىا ج٣اعب ؾىحن هظا الؼٍخىن ،ال ؤؾخُُ٘ ون ٠قٗىعي بٗض
ل٣اثهٗٞ ،ال نض٦ ١ما ٫خُىما ٢ا ٫ؤن ألاخاؾِـ بطا ونٟذ جمىث .
جسلهذ مً ٧ل ما ًُ٣ضوي مً ٦مامت و٢ىِىت ماء وزغ٢ت ويٗتها ٞى ١قٗغي،
وويٗذ ٢بٗتي بٗض ٞخل زهالث قٗغي ٖلى ٦خٟي ،زم ع٦بذ وعاءه ٖلى صعاظت هاعٍت مً
الدجم الهٛحر ،اهُل ٤بي ٧الؿهم الشا٢ب هدى وظهت ؤظهلها ،جدُِ بىا مىاْغ زالبت عٚم
ٞهل الهُ ،٠وصًان و٢ىاَحر وؤعاى زهبت الخُ٣تها في ٧ل ظؼء مجها نىعا ألزلض هظا
الُىم ،ونلىا لىُ٣ت الىؾِ خُض جى ٠٢لُسحروي بحن ع٢محن ،ؤقاع لي بةنبُٗه الازىحن
ألزخاع ؤخضهما وَٗجي بظل ٪ؤن ألاو ٫بطا ما ازترجه ٞهى ؤ٢غب م٩ان وؤبؿُه وع٢م ازىحن
ٌٗجي م٩اها ؤبٗض وؤظمل ،لم ً ً٨ازخُاعي مىاُٞا لغٚبتيٞ ،خىظهىا هدى الازخُاع الشاوي،
خُض ؤوؿاوي سخغ اإلا٩ان ٚغابخه ،ؤ٦ملىا الُغٍ ٤مكُا بجاهبىا ًمُىا ؾىاقي اإلااء الٗظب،
وَؿاعا ؤشجاع ؤلاظام والؼٍخىن ومسخل ٠البؿاجحن ،قٗغث ؤوي صازل ظىت ٞى ١ألاعى ،لم
ً ً٨اإلا٩ان ؾاخغا لُبُٗخه  ،ِ٣ٞبل ؤيٟى ٖلُه حٗامل ٦ما ٫سخغا مً هىٕ آزغْ ،ل
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مخمؿ٩ا بي مساٞت الؿ٣ىٍ ولم ًترً ٥ضي لخٓت واخضة ،مغة ًمؿ٨ها بك٩ل مدكاب،٪
وؤزغي ًدُُها بسهغي...
نغها هخى ًٖ ٠٢اإلاصخي لخٓاث لالؾتراخت ،وؿترٞ ١حها الىٓغ بلى بًِٗىا ،جخ٣ابل
ٞحها ؤُٖيىا م٘ ال٣لُل مً الاعجبا ،٥اعجبا ٥ػاص ٧لما جدؿـ وظهي بُضه ،إلاؿاجه الغ٣ُ٢ت
ؾ٣ذ ُٖل زالزت ؤقهغ مً الاهخٓاع ،بل ؾىحن مًذ ْىيذ ٞحها ؤوي ٦ىذ في ٚجى ًٖ ٧ل
قٗىع مً هظا ال٣بُل ،قٗىع ؤؾُ٣جي في ٞش ٢بلت ٧اص ؤن ٌٛمى ٖلي بٗضها٧ ،اهذ ٢بلت ال
ًلحها هضم٢ ،بلت ْلذ عاسست لهُ٣ت بخل ٪الؿاُ٢ت هخظ٦غها ٧لما ػعها اإلا٩ان ،ؤمؿ٨ذ
قٟخاي بٗضها في طهى ٫جام ،و٦إن ٧ل ما خىلي بضؤ في الازخٟاءٞ ،اعجٟٗذ عظالي مً ٖلى
ؾُذ ألاعى في اججاه الؿماء ،جىٟ٢ذ ًٖ الكٗىع ب٩ل ما ال ٌؿخد ٤في م٣ابل طل٪
الكٗىع الظي لم ؤزبره مً ٢بلَٗ ،م خلى ً٣٦مت قى٧ىالجت خلىة اإلاظا..١
بضؤث مالمذ اإلا٩ان اإلا٣هىص جخطر لىا قِئا ٞكِئا ،وٍؼو ٫الصجغ والىباث مً
َغٍ٣ىا ،بجها بٗ٣ت ماثُت ؾاخغة ج ٘٣بحن ظبا ٫ألاَلـ اإلاخىؾِ ،م٩ان ال ٌٗغٞه ؾىي ؤبىاء
اإلاىُ٣ت ،به صسىع ٦بحرة خُها الؿُل مً ٖل جخىؾُها عٗ٢ت ماء ٦بحرة جىٗ٨ـ ٞحها
زًغة الُدالب والىباجاثً ،مخض مائها ٖلى َى ٫الىاصي مىُل٣ا بلى الؿىاقي التي ٦ىذ
بجاهبها زم بلى ألاعاضخي الٟالخُت اإلاجاوعة ،حؿل٣ذ جل ٪الصسىع ع٣ٞت ٦ما ٫ب٩ل ما ؤوجِذ
مً ٢ىة ،حعجبذ مً هظه الُا٢ت اإلاٟاظئت التي اهبٗشذ مً خُض ال ؤصعيٞ ،هغث ؤحؿل٤
الصسىع بلظة ٦إهما ؤحؿل ٤بغظا ٖاإلاُا في باعَـ ،وؤؾخمخ٘ بُ٣غاث اإلاُاه ٦إجها مً جهغ ًيبىٕ
الخب ،ختى نغث مخإ٦ضة ؤن ٧ل طل ٪الخٗب الظي ؤٖلم ؤوي ؾإهاله اللُلت ٢بل الىىم لً
ٌؿخُ٘ زىحي ًٖ الخ٣ضم في اإلاؿحر .
جىٟ٢ىا ؤزحرا وبٗض ٖىاء ٦بحر في م٩ان هاصت جماما جدُِ به ألاشجاع السًغاء الٗالُت
والصسىع الهلبت ال٩لؿُت واإلاُاه اإلاخؤللئت ٧ل مً ػاوٍت ،اجسظها م٩اهىا جدذ ْل شجغة
٦بحرة ويٗىا ٞحها مخاٖىا الهٛحر واؾخلُ٣ىا ٖلى ْهغها اللخ٣اٍ ؤهٟاؾىا الهاعبت و٢ه٣هاجىا
حٗم اإلا٩ان ضجُجا ،لم ً ً٨مً الؿهل ؤن ؤؾاًغ ٦ما ٫في ظىىهه ،ل ً٨الخب ًهى٘
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اإلاعجؼاث .هاولجي بٗضما اؾترخىا بٌٗ الٗهحر والبؿ٩ىٍذ الظي اقتراه ٢بل ؤن هىُل،٤
ما٦ضا ٖلى ؤن وؿخُٗض َا٢خىا ببٌٗ الؿ٨غٍاث ،ؤو ٫ما الخٓخه ؤن ٦ماٌٗ ٫حر ؤص١
الخٟانُل اهخماما٦ ،شحر الاهخمام٢ ،لُل ال٨الم ،مكا٦ـ ؤخُاها ،ونغٍذ بك٩ل مُل،٤
ل٨ىه ٚامٌ بك٩ل ملخىّ ،بالغٚم مً هظه الهٟاث لم ًتر ٥لي ٞغنت ؤقٗغ ٞحها باإلالل.
ؤجهُىا الُٗام زم جمضصها ٖلى ْهغها بجاهب بًٗىا البٌٗ هىٓغ في اججاه الؿماءً ،خىؾض
٦ماً ٫ضه الُمجى وًٍ٘ الِؿغي جدذ عؤسخي ،جإملىا ػع٢ت الؿماء وؤوعا ١الصجغ جدذ ؤوٛام
ػ٢ؼ٢ت الٗهاٞحر وزغٍغ اإلاُاه ،جدىلذ هٓغاجىا بٗض بغهت للىٓغ في ؤوظه بًٗىا ،جباصلىا جل٪
الىٓغاث الٟاخهت ،ج٣ٟضوي ٞحها بك٩ل ص ،٤ُ٢وظهي وبكغحي وقٗغي وق٩ل ظؿمي و٧ل
جٟانُله ،معجبا ببٗطخي ومىخ٣ضا للبٌٗ آلازغ مالخٓا ما ًًغ بصختي ؤًًا٣ٞ ،ض ٧ان
قضًض الاهخمام بصختي ما٦ضا ٖلى ؤوي مؿغٞت في خ ٤هٟسخي .
مًذ الغخلت ؤظمل مما ٧اها مسُُحن له ؾلٟا ،لم ًتر٧ا مىيىٖا بال وها٢كاه ،وال
قٗىعا بال وونٟاه ،وال وٖضا بال وُٗ٢اه ،طل ٪الىٖض الظي ابخضؤ بٗ٣ض زهلت مً قٗغ
عهام وعمحها في اإلاُاه اإلاخض٣ٞت٣َ ،ـ ازترٖخه عهام لغبِ ٢لبحهما مٗا وظٗلهما ًخض٣ٞان
خبا ٦خض ٤ٞهظه اإلاُاه التي ال جخى ،٠٢ؤ٢ضما ٖلى ؤمغ ْىاه ؾهال ،ل ً٨اعجباَهما وٖهضهما
طل ٪ظٗل ٖ٣ض خبهما ال اه٩ٟا ٥له بال بمىث ؤخضهما ؤو ٦الهما٣ٗٞ ،ض زهلت قٗغها
وعمحها بالجهغ بٗضما ؤصًا َ٣ـ ؤلازالم وؤصًا وٖض الىٞاء لبًٗهما ٌٗجي ٖضم جى ٠٢خبهما
متى ما لم ًخى ٠٢جهغ ؤوقغح ًٖ الخض ،٤ٞوفي خالت ما جى ٠٢طل ٪الجهغ ؤو ؤػٍدذ جل٪
السهلت مىه جى ٠٢طل ٪الخب بُغٍ٣ت ما.
اهٟهال بٗضها ٖلى ٖهض الل٣اء مجضصا ،وٖاه٣ا بًٗهما ٖىا٢ا خاعا ج٩اص ُٖىا عهام جضمٗان
مٗه ،ع٦بذ ألازحرة في ؾُاعة ؤظغة هدى اإلاضًىت لخىُل ٤نىب مضًىتها مً خُض ظاءث و٢لبها
وعوخها مٗل٣حن في اإلاغآة ٖلى ؤمل ؤن جلمذ َُٟه آلزغ مغة في هظا الُىم الجمُل٢ ،اعبذ
الكمـ ٖلى اإلاُٛب ،وعهام لم حؿخُ٘ ؤن حؿخ٣ل وؾُلت الخى٣ل الشاهُتٞ ،الىي٘ الىباجي
خا ٫صون خًىع ع٧اب آزغًٍٞ ،لم ججض بضا ؾىي ؤن جض ٘ٞزمً الؿُاعة ظملت ٧ي جهل في
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الى٢ذ اإلاىاؾب جٟاصًا ألي مك٩ل م٘ والضتها٧ ،ل ما ٖاهخه ؤزىاء و٢ىٞها في اإلادُت لم ًؼ٫
ابدؿامتها مً ٖلى ؤصًمها اإلاؿخبكغ ،وْلذ ج٨ٟغ َىا ٫الُغٍ ٤في وظه ٦ما ٫و٢بلخه وسخغ
عخلخه .

ؤيٟذ عخلتي م٘ ٦ما ٫لىها آزغ ٖلى ٖال٢خىا ،ػا ٫الٛمىى بُيىا ،وػاصث ظظوة
خبىا اقخٗاال ،نغها ه٨ٟغ بٗضها في ل٣اء آزغ ؤظمل مً الظي مطخى ،عٚم ؤهه لً ً٩ىن
بُ٣مت الل٣اء ألاو ،٫الظي حؿل٣ىا ُٞه للضعظت الشاهُت في الخب خؿب ج٣ضًغه ،جإ٦ضث مً
مؿإلت الضعظاث بٗض ؤن وظضث هٟسخي ؤ٨ٞغ وؿبُا في مىيىٕ لم ؤ٨ٞغ ُٞه مً ٢بل ؤو
باألخغي ٧ان مُٛبا جماما مً ٢اثمتي ،ل٣ض ٨ٞغث في مؿإلت اعجباَي ب٨ما ٫بلى ألابض ،عٚم ؤن
ٖ٣لي ًداو ٫نض هظه ال٨ٟغة مغاعا ٠ُ٦ ،لي ؤن ؤ٨ٞغ في ألامغ وال٩ل ًيخٓغ ٢ضومي الؿىت
اإلا٣بلت بلى مضًىتي؟  ٠ُ٦لي ؤن ؤ٢ى٘ ؤمي بصسو ال ًىاؾب مؿخىي جُلٗاتها؟ بل  ٠ُ٦لي
ؤن ؤٖلً ًٖ عٚبتي في الؼواط ؤؾاؾا وؤها ما ػلذ لم ؤخ ٤٣خلما واخضا مً ؤخالم ؤمي
الٗاجُت.
٨ٞغث بالسغوط ٖىض عٚض ٦مداولت للهغوب مً صاثغة ٦ما ٫وما ؤنبدذ ؤ٨ٞغ ُٞه
مً ػواط واعجباٍ لهض ؤ٩ٞاع الجىىن جل ٪التي ؤنبدذ جغاوصوي ،ؤزبرتها ب٩ل ما ؤخؿه صون
جغصص ،ؤخؿؿذ ؤوي ؤٞغ ٙشخىت مً اإلاكاٖغ التي ٧اصث ؤن جًُٞ ٌُٟا ٦بحرا ،مكاٖغ
٢ىبلذ باإلًجاب مً َغ ٝعٚض ،لُاإلاا ٧اهذ عٚض شسها ٖاَُٟا بامخُاػ ،حؿمى باإلاكاٖغ
ًٖ ٧ل ما هى ماصي ،ل٨جها لم جتر ًٖ ٘ٞج٣ضًم الىهُدت لي بالخى ًٖ ٠٢خب ٦ما ٫في هظا
الخض٦ ،إجها ٧اهذ ٖلى صعاًت ؤن خبي له ٢ض ًٟى ١خضوص اإلاٗ٣ى ٫بلى ما بٗض الجىىن.
جسلهذ مً ٦ما ٫لبٌٗ الى٢ذ مغٚمت ٖ٣لي ٖلى السىى في ه٣اقاث ٚحره وؤها ؤصعصف
م٘ عٚض وؤؾخمخ٘ ببروصة الخضً٣ت مٗها بلى ؤن ا٢كٗغ ظؿمي بٗض ؤن ؾمٗذ ٦دت نىث
لِـ ٚغٍبا ٖجي ،عاثدت ٞىاخت لُاإلاا قممتها ،وْل شسو َىٍل ٖغٌٍ ال٣امت زلٟي،
ؤمؿ ٪بُضي ؾاخبا بًاي ب٣ىة أل ،٠٢بهه ؾلُم ،لم ؤجى٢ ٘٢ضومه بٗض ما ؤزبرجه ؤوي ال
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ؤؾخُُ٘ ؤن ؤخبه بٗض٧ ،اهذ مالمده جىحي بالًٛبً ،داو ٫تهضثت هٟؿه ب٣ىة ؤمامي،
َالبا مجي ؤن هخدضر ٖلى اهٟغاص مً عٚض ،ل ً٨عٞطخي وبزباعي له ؤوي ؤخب شسها آزغ
صٗٞه لهٟعي ختى اعحؿمذ ؤنابٗه ٖلى زضي م٘ جإُ٦ضه لي ؤوي ؾإهضم ٖلى الخسلي ٖىه،
وؤوي لً ؤ٧ىن لؿىاه بال بطا ما ؾمذ بظل. ٪
لم ج ً٨نٟٗخه بال صلُال ٖلى ؤوي لم ؤزُئ في الخسلي ٖىه ؤبضا ،مً ٦ىذ ؤجسُله
ًىما ػوظا لي ٧ان مجغص وهم عؾمخه ٞإ٢ىٗذ هٟسخي به ،ؤعي ظُضا ؤوي ٢ض ظغخذ ٦برًاء
عظل ،ل ً٨هظا ال ٌٗجي ؤوي مجبرة ٖلى ج٣بل شسو ال ًىاؾبجيٞ ،الخب قٗىع ال همل٪
ؾلُت في الخد٨م به وجىظحهه ،قٗىع ال هسخاع ؤصخابه ،وال وؿخُُ٘ لىم مً ؤخـ به وال
لىم مً اجبٗهٖ ،ضث للبِذ وآزاع الهٟٗت باصًت ٖلى وظهي بك٩ل واضر ،الخٓذ ؤمي
وظىصها عٚم ؤوي خاولذ بزٟاءها بال٣لُل مً مؿاخُ ٤الخجمُل ،لم ؤظض مٟغا مً بزباعها
بما خضر ،ل٨جي خهلذ ٖلى عص ناٖ ٤مجها وهي جسٟي ًٚبها الضٞحن مً ٗٞلت ؾلُم:
 " حؿخد٣حن "ٖلمذ خُجها ؤن ؤمي جداو ٫زىحي ًٖ ٖال٢تي ب٨ما ٫باجٟا ١م٘ ؾلُم ،ل ً٨هحهاث زم
هحهاثٞ ،اؾخٗما ٫الٗى ٠معي ال ًجضي هٟٗا باإلاُل ،٤بل ال ًؼٍضوي بال بنغاعا وعٚبت في
الخماصي٩ٞ ،ل م٨غوه مغٚىب٣ٞ .غعث بٗضها مباقغة ؤن ؤٖىص لل٣غٍت التي ؤقخٛل بها ،جدذ
صعَٗت الٗمل ٢بل جهاًت اإلاىؾم الضعاسخي بإًام ،ل ً٨هظه اإلاغة ؾإ٢ابل ٦ما ٫للمغة الشاهُت،
ل٣ض ٢غع ؤن ًُ٣م معي في هٟـ اإلاؿ٢ ،ً٨غاع لم ً ً٨خُ٨ما ،ل ً٨قضة الكى ١لبًٗىا
البٌٗ لم جتر ٥لىا مجاال للخ٨ٟحر في ٖىا٢به ،بل ٦ىا ؾُٗضًً خُىما جم٨ىا مً الخهى٫
ٖلى مٟخاح الك٣ت بٗض ٖىاء َىٍل م٘ ناخبتها ،ج ٘٣الك٣ت في الُاب ٤الشاوي ،ال ًٟهل
بُجها وبحن ق٣تي ؾىي َاب ٤واخض .اهخٓغث ٢ضومه بٗض جى ُ٘٢مدًغ السغوط٧ ،اهذ عخلخه
َىٍلت عٚم ؤوي ؤ٦غه الاهخٓاع ،بال ؤوي ا٦دكٟذ ؤن جل ٪اللخٓاث التي حؿب ٤ؤي شخيء هي
ؤظمل مً الصخيء طاجه ،بل ؤن الاهخٓاع هى ٢مت اللظة ..اعجضًذ ٢مُها وعصًا وٞغصث قٗغي
الُىٍل واٖخىِذ بجؿمي وظهؼث َاولت الُٗام وبٌٗ اإلااء الؾخدمامه بٗض ونىله مجه٩ا،
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ججغصث ؾاٖتها مً ٧ل ما ًم ً٨ؤن ٌكٛلجي ًٖ ٢ضومه ،وظلؿذ في ؤعٍ٨ت الاهخٓاع ؤج٣ٟض
الهاج ٠جاعة والباب جاعة ؤزغيٖ .غٞذ مٗه مٗجى السلىص باالمخضاص في ؤٖما ١اللخٓت ..مٗجى
الٗمغ في لخٓاث ..لخٓاث ؤزبرججي ؤهجي خم٣اء  .وؤزغي ؤوي ٞخاة ب٩ل ما جدمله ال٩لمت مً
مٗجى ..لخٓاث جىاولىا ٞحها الُٗام مٗا ..وجىا٢كىا مسخل ٠ألا٩ٞاع والش٣اٞاث ..وجباصلىا
مسخل ٠ألاخاؾِـ والغٚباث ..صون ؤن هخجاوػ ٞحها خضوص بٌٗ الجزٖاث  ..بل ْل ٧ل شخيء
ُٖٟٟا َاهغا .
ًِ٢ىا ًىمحن ٧املحن جىَضث ٞحهما ٖال٢خىا بك٩ل ٦بحر ،لم ًًٟ ً٨هل بُيىا ٞحهما
ؾىي اللُل وخضه٦ ،ىا وؿدُ ٔ٣با٦غا عٚم ؤجها ٧اهذ ُٖلت نُُٟت ليؿخٛل ما ًجمٗىا مً
ؾاٖاثً ،ىام لُال في ٚغٞت بُٗضة ٖجي مساٞت الؿ٣ىٍ في اإلادٓىع ،وٍغجمي ٖلي نباخا
لحزعججي ٞإؾدُ ٔ٣بال زمىً ،٫ضٚض ٙؤَغافي وٍدغ٦ها لخخسلو مً ج٣لهها زم ًضاٖب
قٗغي ُٟ٦لخه اإلاضللت ،هدىاو ٫الُٟىع مٗا ووٛؿل ألاواوي بؿإم ألجها ٧اهذ و٢خا ياجٗا
باليؿبت لىا ،هداو ٫مكاهضة بٌٗ ألاٞالم الخلٟؼٍت بٗض الٛظاء وما بن وكغٕ في طل ٪ختى
هجض ؤهٟؿىا مىٛمؿحن في جٟدو بًٗىا البٌٗ والسىى في ٢و خ٩اًاث خب ؤصبُت
وجاعاث ؤزغي لٗب لٗبت الضٚضٚت ...قٗغث ًىمها بل جإ٦ضث ؤوي ٗٞال ٢اصعة ٖلى الِٗل م٘
هظا ؤلاوؿان ،بل مؿخٗضة ألن ؤهبه ما جب٣ى مً ٖمغي٣ٞ ،ض ا٦دكٟذ ؤزحرا ؤوي مىلىٖت
بىظىصه في خُاحي بل ؤوق٨ذ ٖلى الىنى ٫إلاغخلت الهىؽ .ل ً٨لؤلؾ٢ ٠هحرة هي لخٓاث
الا٦خما ٫خُض ا٢تربذ ؾاٖت مٛاصعجىا بلى خُض ًىظض آلازغون  ..خُض جلتهم الؿٗاصة
هٟؿها ٦ما جٟٗل الىحران ٞ ..هي لً حؿخمغ في الخىهج لؤلبض ..بل البض ؤن ًإحي و٢ذ جبهذ
وجسٟذ ُٞه مهما ٧اهذ ٢ىة اقخٗالها.
ْال ً٨ٟغان في بًٗهما البٌٗ َىا ٫الُغٍ ،٤اٚغوع٢ذ ُٖىا عهام بالضمىٕ،
وجىٟ٢ذ ؤهٟاؽ ٦ما ًٖ ٫الهٗىص والهبىٍ ،عوخحن اهٟهال بٗض ًىمحن مً الىُٗم،
اهٟها٢ ٫ض ًضوم لكهغ ٧امل ٢بل ٖىصتهما للٗمل مجضصا ،ما ٖاقاه في هظا الل٣اء ػاص مً
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قضة حٗل٣هما ببٌٗٞ ،باليؿبت لهما ال ًىظض شخيء في الٗالم ً٣ٟض خبهما قغُٖخه ،وال
صؾخىعا ًلؼمهما بالخى ًٖ ٠٢الٛغ ١في بدغ ٖك٣هما الىاؾ٘.
جإ٦ض ٦ما ٫مً خبه لغهام بك٩ل مُل ٤ؤًًا ،بل ٨ٞغ هى آلازغ في الاعجباٍ بها ٖلى ؾىت
هللا وعؾىله ،ال ؤصعي هل ألامغ مبجي ٗٞال ًٖ ٢ىاٖت ؟ ؤم ؤن هظا ال٣غاع ؤؾاؾه الخإزغ بما
ٖاقاه في جل ٪الُىمحن ،لم ًتر٦ ٥ما ٫ال٨ٟغة مدهىعة بظهىه بل ا٢ترح ألامغ ٖلى خبُبخه
صون جغصص ،حعجبذ هي ألازغي مً الخٛحر اإلاٟاجئ الظي ؤنابه ٠ُ٦ ،حٛحرث ٢ىاٖاجه بهظه
الؿغٖت وفي و٢ذ وظحز بٗض ل٣ائهما ؟ ًبضو ؤن ٦ما ٫بوؿان ناص ١بالٟٗل ،ال ًبُ٘ الىهم،
وٍ٣ضع الخب ؤقض ما ً٩ىن الخ٣ضًغ ،ل ً٨الىي٘ باليؿبت لغهام لم ً ً٨مىاؾبا خُجها.
َلب مجي ٦ما ٫ؤن ًخدضر م٘ ؤمي في مىيىٕ ػواظىا عٚم ؤوي قغخذ له مغاعا
وج٨غاعا َلباتها الخعجحزًت ،لم ٌٗغ ٦المي اهخماما ،بل ْل مهغا ٖلى ؾماٖها ،لم ؤظض
مهغبا مً ألامغ ؾىي الغيىر ألمغه قغٍُت ؤن ً٨خٟي بالؿمإ  ِ٣ٞوؤن ؤج٩لم بىٟسخي هُابت
ٖىه  .ؤزبرتها ؤن ألاؾخاط ٦ما ٫الظي حٗغٞذ ٖلُه ؤًام الدجغ الهخي ًُلب ًضي للؼواط،
وؤهه ًغٍض مٗغٞت عؤحها في َلبه وقغوَها إلجمامه ،جاع٦ت لها اإلاجا ٫في الخٗبحر ٖما جغٍضه
بدغٍتٞ ،بالغٚم مً ؤوي ؤعي ظُضا ما ؾخ٣ىله بلى ؤوي ؤعصث ؤن ً٣خى٘ هى آلازغ بهٗىبت
ألامغ ،و٧ان ما جىٗ٢خه جماما ،ل٣ض َالبخه بمهغ ٖا ٫وبِذ وؾُاعة والخٟ٨ل ب٩ل لىاػم
الؼٞا ،ٝاٖخبرث ًىمها ؤن َلباتها ٧اهذ مجغص عٚبت في الخعجحز ولِؿذ َلباث خُ٣ُ٣تٞ ،لم
ؤإلاها ُٞما ٢الخه٦ ،ما اٖخ٣ضث ؤن ألامغ ؤًًا خ ٤مً خ٣ى ١ألامهاث في نُاهت خ ٤بىاتهً،
ٞغٚم نالبت ؤمي بلى ؤوي ؤزٞ ٤حها ز٣ت ٖمُاء ،بجها الخاعؽ الظي لُاإلاا خغؽ ٖلى ؾٗاصحي
لضي ٢غعث ٖضم مىا٢كتها في ألامغ بخاجا وعٍخجي ٢مذ بالٗ٨ـ .ضخ٦ ٪ما ٫مً عوٕ ما
ؾمٗه ٠ُ٦ ،ألم ؤن جُالب ب٩ل هظا زمىا البىتها؟ و ٠ُ٦له هى آلازغ ؤن ًجهؼ ٧ل ما َلب
مىه في ْغ ٝقهغ ؤو قهغًٍ ؟ ؤخؿؿذ با٦خئاب َ ٠ُٟفي جل ٪ألاًام ،ل ً٨ؾغٖان ما
ؤبٗضها ال٨ٟغة التي جم َغخها باٖخباع ؤهىا حؿغٖىا  ِ٣ٞوؤزٟى ٧ل واخض مىا مكاٖغه صون
البىح بها ،ؤَل٣ىا ٖظعا مٟاصه ؤن الى٢ذ ما ًؼا ٫ؤمامىا للخ٨ٟحر في الؼواط ،ل٨جي ال ؤز٨ُٟم
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ٖلما ؤوي ٗٞال ٦ىذ ؤعٚب في ؤن هجخم٘ في ؤ٢غب و٢ذ ،ؤن ه٩ىن ػوظحن ؾُٗضًً
مخٟاهمحن ،ل ً٨ؤوى ً٩ىن طل ٪وهدً في َغٍ٣ىا مٗاعيت قضًضة ال ؤ٢ىي ٖلى نضها ؤو
الى٢ى ٝفي وظهها.
َٟذ مالمذ اإلاكا٧ل بُجي وبِىه مىظ ج٨ٟحرها في الؼواطٞ ،إخُاها الخ٨ٟحر بٗ٣الهُت
ًض ٘ٞآلازغًٍ بلى الجىىن ،وٍٟؿض ٧ل ما ًبٗض الؿٗاصة ،وال٣لٞ ٤اثضة مضٞىٖت ٖلى
اإلاكا٧ل ٢بل ؤن ًدحن مىٖض اؾخد٣ا٢ها ،هظا ما زلهىا بلُه ؾىٍا بٗض مكاخىاث صامذ
ألًامً ،لىمجي ٞحها بٗضم ال٣ضعة ٖلى اجساص ال٣غاع ،وَُٗب ٞحها يٗ ٠شسهُتي ،وؤلىم ٞحها
ابخٗاصه ًٖ ألاٖغا ٝوالخ٣الُض وؾُىه ٖلى خ٣ي في ما يمىه لي الكغٕ والؿىت وال٣اهىن،
ل٨جي ال ؤه٨غ ؤن جل ٪اإلاُالب ٧اهذ مبالٛا ٞحها ولِؿذ مً الكغٕ والؿىت في شخيء ،ل٨جها
٧اهذ عٚباث ؤمي وؤها زايٗت لها ؤعي الهىاب ما جغاه .لم ٌٗتر٦ ٝماً ٫ىما بُ٣مت اإلاهغ
وبلؼامُخه زهىنا ؤهىا َالبىاه بما ال ًُُ ٤وَؿخُُٗهٞ ،هى لُاإلاا اٖخبر الؼواط مُشا٢ا
ٚلُٓا ؤؾاؾه الخب مً ؤظل الخب وال شخيء ؾىي الخب ،ال ؤهمُت ٖىضه ل٩ل ما جٟغيه
الخ٣الُض مً مهغ وخٟل ػٞا ٝوحٗاع ٝالٗاثالث٩ٞ ،ل جل ٪اإلاىايٗاث في هٓغه ما هي بال بُ٘
وقغاء وحكحيء لئلوؿان ،بل هي مداولت جُُ٣م لشمً اإلاغؤة الظي ال ًدضصه زمً مً ألازمان،
٧اهذ له ٞلؿٟخه السانت ًٖ الؼواط و٧اهذ ألمي مُامدها وؤخالمها ًٖ الؼواط ؤًًا،
ٞالؼواط ٖىضها ال ً٩ىن ػواظا بال بطا اعجبِ بمٓاهغ البظر وناع خضًض الىاؽ..
ال ؤٖغ ًٖ ٝالؼواط وَ٣ىؾه بال ما ٖلمخجي ؤمي ٞبضا لي ٦الم ٦ماٚ ٫غٍبا ؤًًا
٨٦المها هي الظي ًمى٘ الخب م٣ابل اإلاا٣ٞ ،٫ض اٖخبرجه في لخٓت ما تهغب ؾلـ ومخ٣ىن
مً َغٞه ،ل ً٨ؾغٖان ما جظ٦غها ؤهىا هدب بًٗىا مً ؤظل الخب صون مىايٗاث ٧الؼواط
وٚحره ،لظل٢ ٪غعها ؤن هلغي ال٨ٟغة جماما عٚم ما جغ٦خه مً ؤزغ زٟي في ٖال٢خىا مٗا .ناع
ًٟهلجي ًٖ الالخدا ١بٗملي ؤؾبىٕ واخض ،لَ ً٨غح ٨ٞغة ػواجي ؤمام ؤؾغحي لم ً ً٨زالُا
مً عصة ٗٞل ،بل ؤنبدذ ؤمام ؤمي ٞغنت ٦بحرة جغٚمجي ٞحها بالغيىر ؤمام ٢غاعها ما صمذ
٢ض ؤصزلذ ال٨ٟغة في طهجي ،ل٣ض ٢غعث ٞجإة ٢بىَ ٫لب ؾلُم وؤمه للخًىع بلى بُدىا صون
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بٖاعة اهخمام لغٚبتي ،بل ؤظبرججي ٖلى ؤلانٛاء ألمه ،لم ؤظض ٞغنت إلزباع ٦ما ٫بما خضر،
ٞلُاإلاا ؤزُٟذ ٖىه ٧ل ما حٗل ٤بؿلُم ،بل ال ٌٗلم ختى مؿإلت وظىصه ٠ُ٦ ،ؾإزبره ؤن
ال٩ل واٖ ٤ٞلى شسو آزغ لي ػوظا وؤوي ٚحر ٢اصعة ٖلى اجساص ٢غاع الغ ٌٞؤو ال٣بى٫؟
خاولذ مغاعا بزباعه باألمغ وهدً هخدضر هاجُٟا ل ً٨قِئا ما ٧ان ًمىٗجي ،عبما
ٖهبُخه الؼاثضة ؾبب في ٦خماوي لؤلمغ ،ؤو عبما زىفي مً جسلُه ٖجي في لخٓت ًٚب،
ولٗله السى ٝمً اتهامي بالسُاهتٞ ،غٚم عػاهت ٦ما ٫ؤعي ظُضا حؿغٖه في مشل هظه
اإلاىا ٠٢التي جمـ ٦غامخه و٦برًاءه ،ل٣ض ؤعه٣جي الخ٨ٟحر في ألامغ ،وال ؤه٨غ ؤوي عٚم ٦غهي
لؿلُم ٨ٞغث في ٢بىٖ ٫غيه مغةٞ ،هى شسو مىاؾب ظضا لل٩لٌ ،عجب ؤمي وبزىحي،
ومؿخٗض لخىٞحر ٧ل مخُلباتهم ،ػٍاصة ٖلى ؤهه ًدبجي بالٟٗل ،ل٨جي ال ؤخبه ،والخب ال ً٩ىن
بالٛهب ،لظل٨ٞ ٪غث في خل ًىاؾب ال٩ل صون ؤن ؤي٘ ؤمي في مى ٠٢مدغط وصون ؤن
ؤزى٘ لغٚباتهم ؤًًا .ص ١ظغؽ الباب ٖلى الؿاٖت الغابٗت مؿاء مً الُىم الظي اج٣ٟا ُٞه
ٖلى الخًىع ،ؤخؿؿذ باه٣باى في اإلاٗضة ،جخلىه عٚبت في الخُ٣ا ،وؾغٖت ٞاث٣ت في
يغباث ال٣لب ،ل ً٨هظا لم ًًٖٗ ٠ؼٍمتي بل ػاصها نمىصا و٢ىة عٚم زىفي مً ؤمي،
ومً عصة ٗٞلها ،اهخٓغث الى٢ذ الظي ؾِىاصوهجي ُٞه ،وجىظهذ نىب الٛغٞت بسُىاث
مخشا٢لت ،ووظهي مدمغ ًىٓغ ؤعيا ً٩اص ٌؿ ِ٣مً قضة الًٛب الظي ْىه آلازغون
زجال ،ظلؿذ بجاهب ؤمي صون ؤن ؤػٍذ ُٖجي ًٖ ألاعى ،وؾمٗذ بةمٗان ٧ل ما جلخه ؤم
ؾلُم ٖلى مؿمعي مً بَغاء ومجاملت ،و٧ل مداوالتها في ؤلاَاخت بي ،مهغ ٖا ٫ومجىهغاث،
وخٟل ػٞاٞ ٝسم ،و٧ل ما جخمىاه الٗغوؽ مً ظهاػ ...جدبٗها ؤمي ب٩لماث اإلاباع٦ت مً ٢لب
وكىان ،ل ً٨ؾاٖت الٟغح اهتهذ ب٩لمت واخضة مجي وؤها واٟ٢ت ؤهم بالسغوط :
 " ال ؤ٢بل ".لم ً ً٨ما ٢مذ به ؾهال باليؿبت ليٞ ،لُاإلاا ٦ىذ ٞخاة مُُٗت جدب٘ زُىاث وازخُاعاث
ؤمها٩ٞ ،ل ما ٢مذ به لخضوص الُىم ٧ان جبٗا إلعقاصاتها ،وَٗىص هجاحي لًٟلها ٖلي ،لً٨
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ألام الغئوم اه٣لبذ ٖلى ٖ٣بحها ،وجدى ٫خىاجها لٗانٟت مً الًٛب الظي ؾُُغ ٖلى ؤع٧ان
البِذ ،ألامغ الظي قىج الٗال٢ت بُجي وبُجها وٞا٢م اإلاك٩ل بُجها وبحن ٦ما. ٫
اهتهذ الُٗلت الهُُٟت وٖاص قدىبر ٗٞاص مٗه ال٩ل بلى م٣غ ٖملهم ،والخد٣ذ عهام
ع٣ٞت ٦ما ٫باإلااؾؿت ؤًًا ،ل٣ض ٧ان قدىبر هظا الٗام مسخل ٠ظضا ٖىضهما ُٞه مً
الؿٗاصة والخمحز ما ً ُ٘٣الهلت بِىه وبحن صزىً ٫ىٟغ مىه الخالمُظ وطوحهم ومضعؾحهم
ؤخُاها٣ٞ ،غع الازىان في الاظخمإ ألاو ٫ؤن ًمشال صوع الٛغٍبحن ،حٗامال ٖلى ؤؾاؽ ؤجهما ال
ٌٗغٞان بًٗهما البٌٗ ،وٖلى ؤؾاؽ ؤجهما لم ًخٗاه٣ا ؤمـ ٖىض عظىٖهما ،ل٨جهما حٗمضا
الجلىؽ بال٣غب مً بًٗهما ال ًٟهل بُجهما بال قبر ؤو قبرًًً ،دباصالن الغٚبت في
الطخ ،٪الطخٖ ٪لى الضوع الظي ًلٗباهه ،وهما ٖلى ً٣حن جام بإجهما لً ٌؿخُُٗا ب٦ما٫
الخمشُلُت لى٢ذ ؤَى ،٫لم جمغ ؾىي هه ٠ؾاٖت ٖلى ظلىؾهما  ،ما بن جم جىػَ٘ مدايغ
الضزى ٫للخىٖ ُ٘٢لحها ختى اهجظبا بلى بًٗهما البٌٗ ،واؾترؾال في الخضًض جاعة،
والدكاوع جاعة ؤزغي ،وبىاء الخىٗ٢اث خى ٫اؾخٗماالث الؼمً السانت بهما ؤخُاها ،لم ًتر٥
مضًغ اإلااؾؿت الخؿغة في ٢لىبهما ٣ٞام بؿغٖت لخىػَ٘ اؾخٗماالث الؼمً التي هاؾبذ
عٚبتهما ،لىال ٖلمهما بجهل اإلاضًغ لٗال٢تهما لٓىاه ماٍضا لهظه الٗال٢تٞ ،خىُ٢ذ ٖملهما ظاء
مخمازال في ٧ل شخيء ،بضث ٖالماث الخعجب باصًت ٖلحهما ل ً٨مالمذ الٟغح ؤزٟذ ٧ل ٖالمت
ؤزغي ؤ٢ل مجها ٢ىةٞ ،خالئم جىُ٢خحهما ؤمغ مهم باليؿبت لهما بل ؤمغ لم ًخىٗ٢اه بَال٢ا٩ٞ ،ل
ؤماعاث عضخى السال ٤بهظه الٗال٢ت واضخت ،و٢ض بضث ؤلاظابت ًٖ ؾاا ٫عهام ألاوًٖ ٫
الخ٨مت التي ٢اصتها بلى هظه ال٣غٍت واضخت :
 "بجها ٦ما" ٫٢ضوم عهام بلى هىا ما هى بلى عٚبت هللا في الخ٣اء هظًً ال٣لبحن والجم٘ بُجهماٞ ،خاة
مً ُ٢ب الكاوٍت وقاب مً ٖم ٤ألاَلـ ج٣ىصهما ؤ٢ضاعهما ٦غها لُدبا بًٗهما صون
ؾاب ٤جسُُِ ،خب جىمى ؤٚهاهه بغٖاًت هللا.
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ٖضها للبِذ بك٩ل مىٟهل ٖلى ٖهض الل٣اء بٗضما حؿلمىا مىاُ٢ذ الاقخٛا ٫مً ؤلاصاعة،
ؾٗضها ٦شحرا بمٟاظإة اإلاضًغ ،ل٣ض َّ
مً ٖلُىا بخىُ٢ذ ًجٗلىا ٚحر مىٟهلحن بك٩ل مُل،٤
ٞالخىُ٢ذ مدكابه وال٣اٖخان مخجاوعجان ،ؤوؿاها اإلاىيىٕ ٧ل اإلاىاوقاث التي مغعها بها
مازغا وجغ ٥لىا ٞغنت الل٣اء بإعٍدُت ،لم ٌٗض ًٟهل بُيىا ؾىي الىىم ،ه٣طخي الُىم ٧له
مٗا ،هه ٠باإلااؾؿت وهه ٠آزغ م٘ بًٗىا البٌٗ ،ؤما ًٖ ؾٗاصجىا ٞال ٌٗلمها ؾىي
هللا.
مغ ؤؾبىٕ ٖلى الخدا ١الخالمُظ بإ٢ؿامهم٧ ،اهذ ألاويإ مؿخ٣غة عٚم ما حٗاهُه البالص مً
ؤػمت ظغاء الىباء ،مما ؤزغ ٖلى الخٗلُم بضوعه ،جلُ٣ذ م٩اإلات هاجُٟت مً ؤمي الٛايبت في
بضاًت ألاؾبىٕ الشاوي مً الخدا ١الخالمُظ جسبروي ٞحها بدًىع ؤزتي الهٛغي الُىم ،ؤو
بمٗجى آزغ اهخ٣ا ٫ؤزتي للِٗل معي في ال٣غٍت٣ٞ ،ض ٧ان مً اإلاخٖ ٤ٟلُه ؤن جغا٣ٞجي هظه
الؿىت وؤال ؤِٖل وخضي هىا بٗض عخُلهم٢ .بلذ جدمل مؿاولُت ؤزتي الهٛغي عٚم ما في
ألامغ مً ُ٢ضٞ ،ال ًسٟا٦م ما ًدمله اإلاغاه ٤مً مكا٧ل وجبٗاث ،لم جٞ ً٨خاة نٛحرة
الؿً بالك٩ل الظي ؤزا ٝمىه ٣ٞض ٧اهذ جبل ٜمً الٗمغ زماهُت ٖكغ ؾىت ،ل٨جها ٞخاة
مكا٦ؿت جخٗب مً ًخىلى ؤمغها ،ل٨جي ال ؤه٨غ ؤن ٢ضومها ؤؾٗضويٞ ،هي ؤٚلى مسلى١
باليؿبت لي في طل ٪البِذ ،حكبنهي في ٧ل شخيء ق٨ال ومًمىها عٚم ٞانل ؾب٘ ؾىىاث ،لم
ٌٗض ل٣اجي ب٨ما ٫زالُا مً الُ٣ىص ،بل ؤنبذ مغا٢با بك٩ل مؿخمغ مً َغ ٝؤزتي ،لً٨
هظا لم ًسل ٤مك٨ال ٖمُ٣ا بُجي وبِىه عٚم ؤهه ؤخـ بخُ٣ض خغٍخه معي ؤًًا ل٨ىه لم ًمل
ولم ٌكخ ٪بَال٢ا ،بل ٖاملها ب٩ل خب هى آلازغ ،ختى ؤهه ؤنبذ ًىلحها اهخماما في ٧ل مغة
هًُغ ٞحها بلى الل٣اء ع٣ٞتها .
ْلذ ؤزتي ؾىضا لي ،حؿاٖضوي في ؤقٛا ٫البِذ السُٟٟت ،و٧اجمت ؤؾغاعي ونضً٣تي
الهٛحرة ،ومغا٣ٞتي في ٧ل زغظاحي م٘ ٦ما ،٫لم ً٣بل ؤن هتر٦ها ًىما في البِذ ،بل ٧ان
ملؼما بةؾٗاصها مً ؤظل ؾٗاصحي عٚم وي٘ بٌٗ الخضوص الؿلُمت بُجهما ،ال ؤه٨غ ؤجها
وبالغٚم ما خُٓذ به مً مٗاملت خؿىت مىا الازىحن ،ومً ؾٗاصة بغخالتها الهٛحرة مٗىا
36

ؤجها ٧اهذ حكٗغ بحن اللخٓت وألازغي ببٌٗ الٛحرة الهبُاهُت الُٟٟٗت ججاه ؤزتها الب٨غ،
ٞهي لم جخٗىص بٗض ٖلى صزى ٫شسو آزغ ًىاٞؿها في ُٖٟي وخبي وخىاوي بٗضما قهضث
بإم ُٖجها ما ؤٚض٢خه ٖلُه ؤًًا مً اهخمام وخب..

مغ قهغ ٖلى اهُال ١الضعاؾت بك٩ل ٗٞلي و٦ظا ٢ضوم ؤزذ عهام للِٗل مٗها٧ ،ان
٢ضومها بهض ٝمغا٣ٞت عهام ،وٖضم جغ٦ها لىخضها عٚم ٖضم وخضتها التي ال ٌٗلمها ؤهلها،
ل٣ض ؤخؿيذ عهام مٗاملتها ،و٧اهذ ْلها الظي ال ًؼو ٫ختى ع٣ٞت ٦ما ،٫عٚم ؤن ٧ل عظل في
هظا الٗالم ً٨غه  ُ٘٢زلىجه م٘ مً ًدب ،ؤو مماعؾت الغ٢ابت ٖلُه م٘ خبُبخه ،ل٦ ً٨ما٫
لم ً ً٨مً هظا الىىٕ ،بل ْل خغٍها ٖلى انُدابها ٧لما زغظا مٗا إلا٩ان ما ،خغم ٖلى
ؤال ًتر ٥في هٟؿها خؼها باٖخباعها ما جؼاٞ ٫خاة في ٖمغ الغبُ٘ ال طهب لها  .ال ؤًْ ؤن ٧ل ما
ؤبان ٖىه ٦ما ٫مً بزالم ،وخب ،وجٟان في بؾٗاص عهام و٦بذ للغٚباث التي جخإجج في
نضعهما ًتر ٥مجاال للك ٪في هٟؿها ،بل هى صلُل حي ٖلى نض ١ما ًدؿه ججاهها ،بل
حجت ٖلى ؤهه ؤهل للؼواط ٖلى ٖ٨ـ ما ٧ان ً٣ىله ،وؤهه الغظل اإلاىاؾب لها ٖلى ؤلاَال،١
ٞهى ٢بل وؾامخه عظل طو مغوءة وقهامتٌ ،عي ٢ضع عظىلخه وٍدترم اإلاغؤةً ،ىصخها صون
ٖ٣اب ،وبطا ٖاجبها ٖاجب بلحن ولبا٢ت ،وهظا ما ؾخٓهغه اإلاىا ٠٢وألاًام .
٧ان البض مً مٛاصعتهما ٖىض ألاهل في الُٗلت البُيُت ألاولى إلاضة ؤؾبىٕ٧ ،ان ؤو٫
ٞغا ١لهما بٗض قهغ وههًُ٢ ٠اه مٗا لُله وجهاعه٧ ،ان ألامغ نٗبا زهىنا ؤن ٦ما٧ ٫ان
ٌٗاوي مً مخالػمت البٗضً ،هبذ ؤ٦ثر ٖهبُت ،وٖضواهُتً ،غي ؤهه بٗض لم جٟغيه الٓغوٝ
بل ٧ان بؿبب زىىٕ عهامً ،خسلو مٗه مً شسهِخه اإلاخٟهمت ،والُُبت وٍخجغص ُٞه مً
٧ل نٟاث ؤلاوؿان اإلاؿخ٣ل واإلاامً بالخغٍتً ،غي ؤهه مجبر ٖلى ؤن ًهبر بؿبب ؤمىع جاٞهت
و٧ان ال ًخى ًٖ ٠٢لىم عهام ًٖ هظا البٗض لضعظت جهل بلى اإلاكاظغة بُجهما ؤخُاها .
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ايُغعث لخمًُت ؤؾبىٕ الُٗلت في بِذ ألاهلٟٞ ،ي هٓغ البُ٣ت ال ؾبب ًضٖى
لب٣اجي في ال٣غٍت هىاٞ ،٥الش٣اٞت الٗغبُت جىٟي ُٗ٢ا الكٗىع بالكى ١إلاً هدب ختى لى
٧اهىا ؤػواظاّ ،
حُٛب ٧ل ما ًخٗل ٤باإلاكاٖغ وججٗلها مً ألاقُاء التي ٌُٗب ٖلى ؤلاوؿان
الخدضر ٞحها ،بل مً الٗاع ؤلاٞهاح ٖجها ،و٢ض جهل بلى مغخلت الاتهام بالخمغص بطا ٢مذ
بظل . ٪لم ً٦ ً٨ما ٫مً ألاشسام الظًً ٌٗحرون ألاٖغا ٝوالخ٣الُض ؤهمُت ٦ما ؾب ٤ؤن
٢لذ ،بل ً٨غه ٧ل ٧لمت مً هظ ال٣بُل ،ختى ؤهه ٧ان صاثما ما ًداو ٫بٖاصة بىاء شسهُتي
ٖلى هظا ألاؾاؽ ،لْ ً٨غوفي وَبُٗت مدُُي ٧اهذ مخد٨مت في شسهُتي بك٩ل ٦بحرٞ ،ال
مجا ٫للخمغص ٖلى ؤٖغا ٝالٗاثلت ؤو اإلاجخم٘ ،وال مجا ٫للخٗبحر ًٖ عٚبت مً هظا الىىٕ .
ْل ٦ما ٫في اإلاؿ ً٨لىخضه ،وحٗامله معي ٖىُ ٠هظه اإلاغة ٖلى ٚغاع باقي اإلاغاث ،ال
ؤؾخُُ٘ الخ٨هً بما ؤنابه ،وال مٗغٞت ؾبب هظه اإلاٗاملت اإلاٟاظئت ،لم ًى ًٖ ٪ٟلىمي ًٖ
بٗضه ،وال ًٖ الخٗبحر ًٖ الا٦خئاب الظي ؤنابه ،ناعث جغاوصوي ؤ٩ٞاع ؾِئت بسهىم
ب٣اثه لىخضه هىا ،٥ل٨جي ؤٖغ ٝؤًًا ؤهه ٌٗاوي مً مك٩لت ج٣لب اإلاؼاط بؿبب ج٣لباث الجى
ؤو الىخضة اإلاٟغَت ،وؤًْ ؤن هظا ما ػاص مً خضجه في الخٗامل هظه اإلاغة ،لً ؤؾمذ لىٟسخي
باتهامه بإمىع لً ً٣ىم بها ٧ىوي ؤعي ظُضا ؤهه بوؿان زلى ١وطو مباصت ،وال ٌؿخُُ٘ زُاهتي
عٚم ب٣اثه لىخضه ،ؤو هظا ما ٧ان ًتهُإ ليٞ ،اإلوؿان بُبٗه مُا ٫بلى ٧ل مدٓىعَ .لب مجي
٦ما ٫الٗىصة في وؾِ ألاؾبىٕ ٞجإة ،قغخذ له ؤن ألامغ مؿخٗو ٖليٞ ،ال ٖظع لي ؤمام
ؤبي وؤمي ،و٢ض ًسل ٤لي طل ٪مك٨ال ،ل٨ىه ؤنغ ٖلى ؤن ؤحصج٘ مً ؤظله ألهه في خاظت لي.
ؤجٟهم ؤمغ اقدُا٢ه ليٞ ،إها مكخا٢ت له ؤًًا ،بل ال ٖؼاء لي في الخايغًٍ معي ،ل٨ىجي ٦ىذ
مترٗٞت ًٖ زل ٤ؤي مك٩ل م٘ ؤميٞ ،إها في خاظت ماؾت لغياها ٧ي ًخى ٠٢اإلاك٩ل ال٣اثم
بُجها وبُجي زهىنا بٗض ما ؤ٢ضمذ ٖلُه ،ل٨ىه في ٧ل مغة هداوٞ ٫حها ججاوػ اإلاىيىٕ ؤظضه
مهغا ٖلى بْهاع ًٚبه مجي ،ؤو باألخغي عٚبخه في بزاعة اإلاكا٧لٞ ،لم ً ً٨مجي ؾىي
الاههُإ وعاء عٚباجه اإلاؿخٟؼة ،وزل ٤ه٣اف خاص لُلتها اهخهى ب٨الم لم ؤوص ٢ىله:
 " لؿذ ؤهال للش٣ت ًا ٦ما ،٫وال حؿخد ٤ؤن ج٩ىن ػوظا " .38

جغ٦ذ ظملتي ؤزغا بالٛا في ؤٖما٦ ١ما ٫ل٣ض ا٦خٟى بٗضها بالك٨غ  ،ِ٣ٞومً ٖاصجىا
ؤال وك٨غ وال وٗخظع وال هجامل ،بل ويٗىا قغٍ ع ٘ٞالخ٩لٟت مىظ ؤو ٫ل٣اء ،لم ؤؾخُ٘
الاؾترؾا ٫في الخضًض و٢غعث ٚل ٤الهاج ٠والىىم وجغ ٥ألامىع ٖلى ما هي ٖلُه لخضوص
الٛض ،ؤٖغ ٝؤهه ًيخٓغ اٖخظاعي هظه اإلاغة ٨ٞالمي ٧ان ظاعخا ،لظل٢ ٪غعث ؤن ؤنالخه بٗض
ما ٢لخهٞ ،خدذ هاجٟي وهغٖذ ألهٓغ في عؾاثله لٗله باصع بالهلر ٗ٦اصجه ،ل٨جي وظضتها
زالُت مً ؤي عؾالتٞ ،هى مىظ ؤن ٖغٞخه لم ًتر ٥لي مجاال ؤقٗغ ُٞه بالىخضة بٗض شجاعها
وما بن جمغ ص٣ُ٢ت ختى ؤظضه مخهال بي ًهالخجي ،حعجبذ خ٣ُ٣ت مً ألامغ ،والخٓذ
مباقغة ؤهه ّ
ٚحر نىعة خؿابه السانت ٣ٞمذ ؤعا٢به ألج٣ٟض وظهه البريء الظي اقخ٣ذ
بلُهٞ ،ةطا بي ؤالخٔ قِئا ٚحر َبُعي ،قِئا لم ؤٖهض وظىصه في نىعه وهى الض ٤ُ٢في
ازخُاعها ،بجها زهلت قٗغ ق٣غاء جٓهغ في ظاهب الهىعة ،والهىعة خضًشت جم الخ٣اَها
الُىم وآلان بالظاث ،وهظا بن ٧ان ٌٗجي قِئا ٞةهما ٌٗجي قِئا واخضا وهى ؤهه ٗٞال بغ٣ٞت
ٞخاة ؤزغي٦ ،ىذ ٦مً ًٟ٣ؼ مً قضة ألالم بٗض بمؿا ٥شخيء خاعٞ ١لم ؤؾخُ٘ الخدمل ؤو
الترًض بل ٢مذ باؾخٟؿاعه بٗباعة ٢هحرة اهخٓغث بٗضها جبرًغا مىُُ٣ا :
 " ًبضو ؤه ٪ؾغَ٘ السُى "٩ٞان ظىابه ناصما ًدُل ٖلى ؤهه مؤل ٞغاٚه مباقغة بٗض ُٚابي:
 " مً لِؿىا ؤهال للؼواط صاثما ؾغَٗى السُى "حؿاعٖذ هبًاث ٢لبي بُغٍ٣ت مسُٟت ،واه٣بًذ مٗها ؤهٟاسخي ٞانٟغث مالمخي،
ؤخؿؿذ بضواع عهُب ظٗل اإلا٩ان ًضوع مً خىلي ،واجهمغث صمىعي ٦ؿُل هب مً ٞى،١
نغزذ في ؤٖماقي نغزت مضوٍت صون ؤن ؤخغ ٥ؾا٦ىا في الٓاهغ ،ازخٟذ ضخ٨تي ٞجإة
وازخٟى مٗها ٧ل شخيء ظمُل ؤخؿؿخه مً ٢بل ،بل اه٣لبذ ؾىحن ٖمغي ؤيٗا ٝما ٖلُه
في زىان ،إلالمذ ٦غامتي وهغٖذ لخٓغه مً هاجٟي ٞىع اؾدُٗابي إلاا خضر ،ألوي ال ؤؾخُُ٘
لىمه ٖلى ؤقُاء لى ٧ان ًدبجي ٗٞال إلاا ٢ام بها ،لم ؤٖغ ٝخُجها  ٠ُ٦الؿبُل بلى بػاخت
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الش٣ل الظي ؤخؿؿذ به ،هل ؤب٩ي وظٗا؟ ؤم ؤهام للٛض مخجاهلت ٧ل شخيء ؟ هل ؤٖاجب
٢لبي؟ ؤم ؤبىح لٛغٍب بإوي ؤجإلم..
مً اإلاىظ٘ ؤن ً ٠٣ال٨الم بحن ٞم ٪وخىجغج ،٪بن ؤْهغجه هضمذ ،وبن ؤبُ٣خه جإإلاذ ،هظا
ما ًدضر م٘ عهام بٗض خٓغ ٦ما ٫مىظ ألامـ ،بضازلها ال٨شحر مً ال٨الم الظي جغٍض الخٗبحر
ٖىهٞ ،مٗغٞتها بسُاهخه ؤٖمذ بهحرتها ،وظٗلتها جدـ بإن ما ٗٞلخه بؿلُم له صوع ٦بحر في
ما خهلٞ ،هي زحر اإلاامىحن بإن هىاثب الضهُا جضوع ،لظل٢ ٪امذ باالجها ٫به ٞىع مسر
صمىٖهاْ ،ىا مجها ؤهه ٗٞال مً ٌؿخد ٤اهخمامها ،وؤن ال ؤخض ٢اصع ٖلى ؤن ًدبها بالك٩ل
الظي ؤخبها به ،و٧اهذ جل ٪ؾُ٣تها ال٨بري..
٧ان اجها ٫عهام بؿلُم ؤمغا مدؿغٖا ،ل٨جها قبه مخُ٣ىت ؤجها ٗٞلذ الهىابٞ ،بٗض
ؤن  ُ٘٢ؤمل الؼواط بها ،ؤُٖخه ٞغنت إلخُاء ما جم صٞىه مجضصا ،لم ً ً٨مً الهٗب
ٖلحها بعيائه بل ٧ان ؾُٗضا باجهالها عٚم اؾخٟؿاعه ًٖ الؿبب ،خ٨ذ له بضوعها ٧ل ما
خضر وج٣بل هضمها وجدؿغها ب٩ل نضع عخب ،ال هى٨غ ؤن ؾلُم عٚم بكاٖت جهغٞاجه بال ؤهه
ًدب عهام بُغٍ٣خه ،وهظا ما ظٗلها ج٣غع الٗىصة بلُه صون جغصص زهىنا بٗض ما خضر مً
َغ٦ ٝما ٫وما ْىخه زُاهت .بن السُاهت هي طل ٪الخظاء الشُ٣ل الظي ًضوؽ ٖلى ػهغة
الخب اإلاخؤللئت بُ٣غاث الىٞاءٞ ،لى اٞتريىا ظضال ؤن ٦ما ٫زاثًٞ ،سُاهخه ال حٗجي ؤهه لم
ًدبها بَال٢ا ،بل هي َغٍ٣ت زاَئت ٖبر بها ًٖ ًٚبهَ ،غٍ٣ت ؾتهضم بؿخان الخب الظي
ؤوكإه بغٖاًت جامت ،مً الهٗب جهىع السُاهت مً هظا الغظل السلى ،١ؤو عبما ؤنبدذ
اإلآاهغ زىب ٚؼاً ٫لبؿه الظثب.
لجىجي لؿلُم ما هى بال اعج٩اب لىٟـ زُإ ٦ماٗٞ ،٫ىصحي له اهخ٣ام مً هٟسخي ٢بل
اهخ٣امي مىه ،لم ً ً٨اهخ٣امي مىه ومً هٟسخي ؾىي مٓهغ نغٍذ مً مٓاهغ الًٗ،٠
الًٗ ٠الظي لم ؤٖغٞه مً ٢بل ؤو باألخغي الظي لم ؤٖتر ٝبه مؿب٣اٞ ،سُاهخه لي
حؿخضعي ال٣ىة و٢ض ؤؾخُٗضها في ال٣اصم مً ألاًام ،ؤهغٕ لٟغاشخي وصمىٕ السظالن والًُإ
جدُِ بىظهي للُلت الشاهُت بٗضما ٦ىذ ؤهام ٖلى نىجه و٧لماجه ال٩اطبت٦ ،م ؤعٚب بكضة في
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الهغار والبىح ،لم ؤظض شسها ؤٖبر له ٖما ؤخؿهٞ ،ال ؾلُم ٌؿخُُ٘ حٗىٌٍ م٩اهه ،وال
عٚض حؿخُُ٘ بػالت هظا الش٣ل ًٖ نضعي ،وال ؤمي ؾخٟهم في قاون الخب .ػاصث ؾغٖت
ص٢اث ٢لبي بك٩ل ملخىّ ٖىضما جظ٦غث ؤوي ؾإيُغ لغئٍخه ٚضا في اإلاؿ ً٨ؤو بٗض ٚض في
الٗمل وإلاضة ؾىت ٧املت ،ألو ٫مغة جمىِذ لى لم هدٔ بخىُ٢ذ الٗمل هٟؿه ،لى لم ؤخبه مً
ؤٖما٢ ١لبي ،لى لم ؤٖامله بهض ،١لى لم ؤلخُ٣ه ًىمها ،لى لم ؤًْ ؤهه اهخماجي الخ٣ُ٣ي
الظي ٦ىذ ؤٞخ٣ضه.
جهغٞهما ؤٚل٧ ٤ل ؤبىاب الغظاءٟٞ ،ي هٓغها مً ؤخبخه ؤٚل٢ ٤لبه ٞجإة بمٟاجُذ
نضثت وؤل٣اها في ؾغاصًب اليؿُان ،وؤنبدذ حؿ ً٨بِخا آزغ لم ٌٗض ٌٗغٞها ُٞه ؤخض،
ٟٚذ اإلاؿُ٨ىت بٗض نٗىبت ٖلى ؤمل اليؿُان ؤًًا ،واؾدُٓ٣ذ بٗض َلىٕ الكمـ
مباقغة ٖلى ٚحر ٖاصتها مخىعمت الُٗىحن وطابلت السضًً ٠ُ٦ ،ل٣لب مُٟىع ؤن ًىام مغجاخا
لؿاٖاث مخإزغة بٗض الهبذْ ،لذ ممضصة ٖلى ؾُذ الٟغاف جخإمل ويٗها الجضًض،
جداو ٫الؿُُغة ٖلى مكاٖغها بال٣ىة ،مغث ؾاٖت وهي بهظا الك٩ل٣ٞ ،غعث ٞجإة ؤن ججهؼ
هٟؿها للمٛاصعة٣ٞ ،ض خان و٢ذ ٖىصتها بلى هىا ،٥ظمٗذ زهالث قٗغها اإلاخىازغة ولبؿذ
هٓاعاتها الُبُت ،وجىظهذ للخمام لدؿخدم وجؼٍل ٖالماث الخؼن مجبىعة ٖلى الابدؿام ل٩ل
مً ناصٞخه في َغٍ٣ها ،جىٟ٢ذ بٗض الاؾخدمام ؤمام اإلاغآة جخإمل وظهها اإلاخٗب وقٗغها
اإلابلى ،٫وُ٢غاث بغا٢ت ج٩اص جدؿلل مً ُٖجها ،بجاهبها مه ٠ٟالكٗغ ومدٟٓت مملىءة
بمؿاخُ ٤الخجمُلٟ٨ٟ٦ ،ذ صمىٖها و٢امذ بخه ٠ُٟقٗغها الظي جىٟ٢ذ ًٖ حٗظًبه
إلاضة بٗضما َلب مجها ٦ما ٫طل ،٪وويٗذ بٌٗ اإلاؿاخُ ٤إلزٟاء ما بها هاؾُت ؤن ما
بباَىىا ًٓهغ ٖلى نٟداث اإلا٣ل .
اٖخظعث ألمي ًٖ جىاو ٫وظبت الُٟىع ٞال قهُت لي حؿاٖضوي ٖلى ابخالٕ ل٣مت واخضة،
ٞدملذ بؿغٖت ع٣ٞت ؤزتي ما ظهؼجه لىا مً ؤ٧ل ومان وخُ٣بت لباؽ وٖمل ،وجىظهىا بلى
الؿُاعة لىٗىص بلى الضعاؾت والٗمل مجبرًً ،هظه اإلاغة لً ؤ٢ل ٦ما ٫مٗىا بلى ال٣غٍت ولً
هجضه باهخٓاعها بٗض ؤن ؤلٟذ ج٣اؾم حٗب الُغٍ ٤مٗه في اإلاغاث الؿاب٣ت ،ل٣ض اهخهى ٧ل
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شخيء بُيىا ،وال مجا ٫لٗىصجه ختى لى مذ ؤإلاا مً قى٢ه .ونلذ للمجز ٫بٗض ٖىاء َىٍل
وحٗب ٦بحر ،ؤخاو ٫جشبُذ هٟسخي ٖلى ٖضم الهٗىص لغئٍخهَ ،هىث بٌٗ ألا٧ل ألزتي
وهٟٓذ اإلاُبش ٢لُال وخاولذ السلىص للىىم ألؾخُ٣ب بٌٗ الغاخت ،ل ً٨عؤسخي ً٩اص ًىٟجغ
مً قضة الهضإ وؤها ؤ٨ٞغ ُٞه ،ؤخؿؿذ بمىث بُيء ًىسغ ظؿضي ،بهه بصمان عئٍخه
ومٗاه٣خه بٗض الٗىصة مً بِذ ؤهلي ،لم ؤظض مىٟظا للهغوب مً هٟسخي ؾىي ؤن ؤنٗض
لؿُذ الٗماعة وؤؾخيك ٤بٌٗ الهىاء الٗلُل ،لم ً ً٨الهض ٝالخ٣ُ٣ي التروٍذ ًٖ هٟسخي
ب٣ضع ما ٧ان البدض ًٖ ٞغنت لغئٍخه وؤها ٖلى ٖلم جام ؤهه ؾُهٗض للؿُذ هى آلازغ .
خملذ هاجٟي وظلؿذ في ؤخض ؤع٧ان الكغٞت واجهلذ بغٚض ألخ٩ي لها ما خضرٞ ،ال ؤخض
ٌؿخُُ٘ ؾماعي آلان ؾىاها ،جىا٢كىا مىيىٕ ؾلُم ومؿإلت عظىعي بلُهٞ ،ةطا بها حؿإلجي
ًٖ مضي ٢ضعحي ٖلى جدمله مجضصا ،ما بن ؤعصث ؤلاظابت ختى وظضث َُ٦ ٠ماً ٫دؿل٤
الؿلم بسٟت باججاه مالبؿه البًُاء اإلايكىعة ٖلى خبل الٛؿُل في الغ ً٦آلازغ ،جىظه بلى
مالبؿه مباقغة بٗض بل٣اثه لي مباقغة ظملت ٧الؿهم جغا٣ٞها ابدؿامت ملُئت بالخؼن الظي
ٌٗمل ٖلى بزٟاثه :
 " هل ؤخببذ بهظه الؿغٖت ؟ "ُٗ٢ذ السِ ًٖ عٚض صون جغصص وجىظهذ نىبه ألهاوله ٟ٦ا ٖلى ما ٢اله وما ٗٞله٧ ،اهذ
عصة ٗٞله ٚغٍبت ٗ٦اصجه ،اهخٓغث مىه ٟ٦ا آزغ ،ل٨ىه يمجي بلُه ب٩ل ما ًمل٨ه مً خىان
عٚم اؾخٛغابه مما ٗٞلخه ٞ ،لم ؤؾخُ٘ خُجها ٦بذ صمىعي التي ٢غعث الاجهماع ظملت واخضة،
خملجي ٖلى ٦خٟه صون ؤن ًتر ٥لي مجاال للغ ،ٌٞوؤزظوي بلى بِخه بؿغٖت البرٚ ١حر مبا٫
بمً ٢ض ًهاصٞىا في الُغٍ ٤مً ؾ٩ان الٗماعة ،بهه ٦ما ٫الظي ٌٛلب ٖىضه الخب ًٖ ٧ل
مإلى ،ٝوالظي ال ًغي خضوصا بحن اإلادبحن وال ٌٗحر اهخماما إلاً هم زاعط صاثغة الخب .ويٗجي
ٖلى ؤعٍ٨خه وظلـ بجاهبي مُالبا بًاي بًمه بدغاعة ٧ي ًؼو ٫طل ٪الؿم الٗال ٤بُيىا٦ ،إهه
ًضعي ؤن ؤيلٗه ؾتزًل ٧ل الىظ٘ الظي في نضعي وحكٟي الغوح التي بضازلي ..جظ٦غث
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مباقغة نىعجه ع٣ٞت الك٣غاءٗٞ ،اص هٟـ الؿم بلى ظؿضي بال ؤهه ؤ٢ل خضة ،ؾإلخه ًٖ
ؾبب زُاهخهٞ ،غص باه٨ؿاع ٦إهه ًلىمجي ًٖ ؾىء ْجي به:
 " بجها ابىت زالتي خلذ يُٟت ٖىضي ع٣ٞت ؤمها "إلاخه ٖلى جهغٞه الٛبي معي ووؿِذ ؤوي ٢مذ بجغٍمت ؤٖٓم مجها خُىما ٧لمذ ؾلُما ؤمؿا،
 ٠ُ٦ؾإزبره باألمغ ؟ مً الخ٨مت ؤن ؤنمذ وؤخٓغه مً هاجٟي مغة ؤزغي صون ٖلم ٦ما٫
بما خضر ،ه٨ظا ٨ٞغث في خل إلاهِبتي ،ل٦ ً٨ما ٫شسو ط٧ي للٛاًت ،نٗ٣ذ ٖىض
مُالبخه بٟخذ الضعصقت الجاعٍت بُجي وبحن عٚض٦ ،ما ٫ؤقبه بالٗغاٞحن ،ه٨ظا جسُلخه صاثما
ٌؿخُُ٘ ؤن ًخ٨هً بإقُاء ٦شحرة ٢ض خضزذ لم ٌكهضها وال ؾم٘ بها ،ل٨ىىا هخٟاصي الخض٤ُ٢
في ألامغ إلاٗغٞخىا ؤن هظه ألامىع بُض هللا وخضه بالغٚم مً ؤجها ٢ض ج٩ىن خاؾت ؾاصؾت
٢ىٍت ..عًٞذ عًٞا ٢اَٗا ٞخذ هاجٟي ،ل٨ىه ويٗجي بحن زُاعًٍ ؤخالهما مغٞ ،ةما ؤن
ًُل٘ ٖلى عؾاثل عٚض وَٗلم الخ٣ُ٣ت ؤو ً٣بل عٞطخي ٩ُٞىن ؾببا في ٞغا٢ىا .لم ؤظض مهغبا
مً ؤن ؤزبره ب٩ل شخيء ،وؤن ما ٗٞلخه ما ٧ان ؾىي عص ٗٞل ٖلى زُاهخه جل ،٪اخمغث ُٖىاه
ًٚبا واٖخبر ما ٢مذ به زُاهت ٖٓمى ؤهؼلخجي ؤصوى صعظاث الخب التي حؿل٣تها بهٗىبت
وؤٖاصث ز٣خه بي بلى الخًٌُ٣ٞ ،ضث ز٣ت ٦ما ٫هدُجت حؿغعي اإلاٗخاصٞ ،دؿغعي في اجساص
ال٣غاعاث مً ؤ٦ثر ألاقُاء الؿلبُت في ولُاإلاا خظعججي مىه عٚض مىظ ػمً ،بل اجساص ال٣غاعاث
في و٢ذ الًٛب ؤمغ في ٚاًت الٛباء لُاإلاا خظعوي مىه هى ؤًًا .ل٣ض ٧اهذ اإلاغة ألاولى التي
جهٟٗجي ٟ٦ه التي لُاإلاا المؿذ زضي بغ ٤ٞولحن ،لم ؤظب عٚم ؤوي ؤعاه مسُئا ؤًًاٞ ،ال
شخيء ًبرع ما ٢مذ به ،ل ً٨ال ؤه٨غ ؤن نٟٗخه ٢ض آإلاخجي ٦شحراٞ ،ما جىٗ٢ذ مىه مشل هظا
الخهغً ٝىما وهى اإلاخدًغ في ه٣اقه صوما ،ل ً٨ؤمام الخب ًم٨ىىا الخهغ ٝصون وعي
ؤخُاها ٦ما ًم٨ىىا ج٣بل ٧ل شخيء ؾُٛىِىا ًٖ الٟغا.١
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مً الُبُعي ؤن جيكإ زالٞاث ظىهغٍت بحن ٦ما ٫وعهام عٚم خبهما ال٨بحر
لبًٗهما ٦ما ٧اهذ جيكإ في ٧ل مغة عوابِ ظضًضة ج٣ىي ؤوانغ هظا الخبٞ ،لِؿذ هىا٥
خُاة صون مكا٧ل وهمىم وجضزالث زاعظُت ،عٚم ؤهه ٧ان مً الهٗب ؤخُاها ؤن ًخٟهما
جهغٞاث بًٗهما البٌٗ زهىنا وهما ٚايبحنٞ ،الًٛب عصة ٗٞل ؤولُت ًلحها الىضم
صاثما.
الىضم ٧ .لمت لُاإلاا عا٣ٞذ عهام ٖلى َى ٫مؿحرة هظا الخب عٚم عوٖخه٣ٞ ،ض هضمذ ٖلى
ال٨شحر مً ألامىع التي لى ؤمؿ٨ذ ٞحها ػمام ألامىع إلاا ٣ٞضث جل ٪الؿٗاصة التي ٖاقتها مىظ
٢ابلذ هظا الخب بلى خضوص جل ٪اللُلت التي ٢غعا ٞحها حؿغَ٘ ؤمغ السُىبت ..لم حٗخ٣ض ًىمها
ؤن ٞغخت الخل٣اث الظهبُت وا٢تراب مىٖض ػواظها ؾتزو ٫بٗض ؾاٖت مً الؼمً ...بل
اه٣لبذ بلى صمىٕ ؾازىت جدغ ١ؤصًم ما حؿٖ ِ٣لُه.
صزلذ ؤها و٦ما ٫بلى البِذ بٗضما ا٢خجى ما لظ مً الؿم ٪لُهي وظبت الٗكاء٢ ،غع ؤن
هدىاوله ع٣ٞت ؤزتي في مجزلي اللُلت لىدخٟي بسُىبدىا مؿب٣ا و٧ي ال هتر٦ها وخضها الُىم
بُىلهٞ ،لُاإلاا ٧اهذ خايغة في طهىه ٦إزخه الهٛغي عٚم خضوص الٗال٢ت بُجهما وطل ٪عاظ٘
لصسهِخه في ج٩ىًٍ الٗال٢اث ال ٚحر٧ ..ان َٗام الٗكاء لظًظا ٗ٦اصجه٨ٞ ،ماَ ٫بار ماهغ
و٧ل مهاعجه ججخم٘ في ؤَبا ١الؿم ٪زانت ،لم ًسٟي ؾٗاصجه جل ٪اللُلت ،بل ٧ان وظهه
مكغ٢ا مؿخبكغا عٚم الخٗب و٧له خُىٍت ووكاٍ ،وال ؤه٨غ ؤهه ٧ان مخىظؿا بٌٗ الصخيء
مً ؤ٩ٞاع ؤمي وزُُها اإلاٟاظئت ،ل٨ىه ًٞل بٖٟاجي مً خضؾه هظه اإلاغةٞ ،اؾترؾلىا في
الطخ ٪وجىاو ٫الٗكاء ٖلى مهل ..بلى ؤن وعصججي عؾالت ٢هحرة مً ؤمي :
٧ " -ل ما اج٣ٟىا ٖلُه جم بلٛائه "
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لم ؤؾخىٖب الغؾالت ظُضا ،بل لم ؤجى ٘٢ما ج٣غؤه ُٖىاي مُل٣ا ،ما الصخيء الظي جم
بلٛائه؟ وما ؾبب بلٛاثه ؟ بل مً زى ٫لهم خ ٤بلٛاثه ؟ ٧لها ؤؾئلت ؤخاو ٫ؤلاظابت ٖجها في
لخٓت واخضة مؼصخمت مش٣لت بالضمىٕ ،ؤ٧اص ؤظؼم ٞحها ؤوي ؾِئت الًٓ بهم ،وؤن الغؾالت
لِؿذ مً ؤمي ،ؤو عبما ما جم بلٛائه شخيء ال ٖال٢ت له بسُىبتي ،..ؤزبرث ٦ما ٫بمدخىي
الغؾالت وٍضاي جغججٟان مً هى ٫ما ٢لخه٧ ،ان ؤزغ الهضمت باص ٖلى وظهه بك٩ل واضر،
و ٠ُ٦ال ًهضم وهى الظي ٧ان ًدخٟل ٢بل بغهت مً الؼمً بمىيىٕ ًخم بلٛائه ب٩ل بؿاَت
في بٗ٣ت ؤزغي مً ال٨غة ألاعيُت ،لً ؤوـ ما خُِذ جل ٪اإلاالمذ وال جل ٪الُغٍ٣ت التي
عم٣جي بها ٦ما ٫ؾاٖتهاَ ..لب مجي ٗ٦اصجه ؤال ؤحؿغٕ وؤن ؤجهل لالؾخٟؿاع ٖما خضرٞ ،لم
ؤظض عصا قاُٞا ًُٟئ جل ٪الىاع اإلاكخٗلت مً بغوصتهم...
ؤظابذ ؤمي ب٩ل بغوص ٦إن ما خضر ًجب خضوزه وؤن الىٖض الظي ُٗ٢خه ًجىػ
الى٨ض به ،جسبروي ؤن ؤبي ٌٗاعى هظا الؼواط بال بطا جىٞغث الكغوٍ التي ًغٍضها هى مً
مهغ ٖا ٫ومازغ ال يغوعة مىه وظهاػ جام وخٟل ػٞاٞ ٝسم وٚحرها مً الخٟاهاث التي ُ٢ضها
بها اإلاجخم٘ لم ًجز ٫هللا بها مً ؾلُان ٠ُ٦ ،لىا ؤن هجهؼ ٧ل طل ٪في و٢ذ وظحز٣ٞ ،ض
اج٣ٟىا ؾلٟا ٖلى مهغ مٗحن وخٟل ًجم٘ بحن الٗاثلخحن و٧ل ما ًخُلبه الؼواط مً قغوٍ
ؤًًاٞ ..لما ٧ل هظا الخٗؿحر ؟ وإلاا لم ٌٗض للٗال٢اث مٗجى ًسو ؤلاوؿان ألظل ؤلاوؿان ؟
إلاا هبجي مؿخ٣بلىا ٖلى ؤقُاء ٢ابلت للؼواٖ ٫لى خؿاب ألاعواح ؟
هاولذ ٦ما ٫الهاج ٠بغٚبت مىه في الخدضر م٘ ؤمي ًٖ بم٩اهُت التراظ٘ ٖما ً٣ىله ؤبي ألهه
مىا ٝللىا ،٘٢وؤن مجغص الخ٨ٟحر في بىاء ٖال٢ت و ٤ٞقغوٍ جاٞهت ًؼٍل ظؿىع الش٣ت بحن
الٗاثلخحن ،ل٨ىه وظض هٟؿه ٞجإة ٦إهه ًى٢ض الىاع في الهكُم٩ٞ ،ل ٧لمت مً ٦ما٧ ٫اهذ
صاثما مدل جدلُل وج ٪ُ٨ٟوبٖاصة بىاءٞ ،لِؿذ هظه اإلاغة ألاولى التي ًخم ٞحها عَ ٌٞلبىا
بهظا الك٩ل ،بل بجها اإلاغة الشاهُت التي ؤهضم ٞحها ٖلى ٖضم الخضزل ،ل٣ض اهخٓغ مجي ٦ما٫
هظه اإلاغة ؤًًا ؤن ؤناعخهم بغٚبتي في الؼواط مىه ،وؤن ً٩ىن لي ٢غاع خاؾم في اإلاىيىٕ،
ل٨جي زظلخه مغة ؤزغي ،وٗم .بجها لِـ اإلاغة ألاولىٟٞ ،ي ٧ل مغة ٧ان ًُلب مجي ٞحها ؤن
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ؤواظه والضاي بغٚبتي ٦ىذ ؤزً٘ ٞحها لغٚباتهم ،عٚم ؤجها زاَئت جماماٞ ،بض ٫ؤن ًغ٦ؼا
ٖلى عٚبتي وٖلى الصسو الظي ؤعٍضه ع٦ؼا ٖلى ما ًمل٨ه ،وٖلى م٩ان ب٢امخه وٖلى بٗضه ًٖ
مضًىتي ،و٧ل ألاقُاء الخاٞهت ألازغي التي ال جلُ ٤ؤمام مؿخ٣بل ال وٗلمه ٚحر ٢ابل للشباث،
وهظا ما ًاإلاجي للُىم ،ماؾٟت ٧ل هظه ألاهاهُت في ج٣ضًغ اإلاهاثغ والخد٨م ٞحها مً ؤظل
ؤخالم واهُت لً جضوم ؤبض الضهغ..
لم ً ً٨ج٣بل ما و ٘٢جل ٪اللُلت هُىا ٖلحهما٣ٞ ،ض صزلذ عهام في ا٦خئاب خاص نٗب ٖلحها
السغوط مىه ،ل ً٨عٚم ما جدؿه مً ٦ؿغ ؤمًذ اللُلت ٧لها جداو ٫ب٢ىإ ال٩ل ؤجها بسحر
وؤجها حٗلم ؤهه مجغص ههِب ٦ما ًضٖىن ،وؿىا ؤن الخُاة ازخُاع ؤًًا ولى لم ج ً٨ازخُاعا إلاا
جغ ٥لىا هللا خغٍت ازخُاع الجىت والىاع و ٤ٞؤٖما ٫ازترهاها ؤًًاْ ..لذ ج٣ى٘ هٟؿها ؤن ٦الم
والضحها واظب ٖلحها اجباٖه ،لم ًٌٗ ً٨لم ؤخض ما ججغٖخه مً ؤلم ؾىي هللا ،اؾدُٓ٣ذ بٗض
ؤن ٟٚذ لؿاٖاث ٢لُلت بٗض ظلض ٢اؽ للظاثُٖ ،ىاها مخىعمخان ً٩اص ًٓهغ ؾىاصهما مً
ؤزغ الاهخٟار ،ووظه قاخب ؤنٟغ ٌكُش ؾاٖت بٗض ؾاٖت في ؾغٖت زاع٢ت للؼمً ،ما ٧ان
ل٨ما ٫بٗض عئٍخه لها بظل ٪الك٩ل بال ؤن ٌكض ؤػعها وٍٓهغ بهىعة ال٣ىي ،لم ًتر ٥لها
مجاال جدـ ُٞه بالىخضة ًىمها ؤو بإجها مظهبت في ما خهل ؤًًا عٚم جإإلاه هى آلازغ ،وعٚم
امخال٦ه مبرعا للغخُلٞ ،ال ٖا٢ل ً٣ىي ٖلى السظالن مغاث ٖضًضة وٍهبر ٖلى ؤلاهاهت مً
ؤهاؽ لِـ مجبىعا ٖلى ج٣بل بهاهتهم ..ل ً٨خبه لها ٧ان ؤ٢ىي مً م٣ضعجه ٖلى الغخُل٢ .ام
بةزغاظها ع٣ٞت ؤزتها بلى مضًىت بجي مال ،٫لٗلها جيسخى ٢لُال ما خضر ،ل ً٨بم٩اهُت طل٪
٧اهذ مؿخدُلت ٠ُ٦ ،لها ؤن جيـ ٧ل ما ٧اهذ جدلم به وجسُِ له ع٣ٞخه٣ٞ ،ض زُُا
ل٩ل شخيء ،بل ظهؼا ؤع٢ام اإلامىهحن ونىع ألالبؿت و٢اما با٢خىاء البٌٗ مجها وجىٞحر ال٣لُل
مً اإلاا ٫ؤًًا٧ ،اهذ جًٓ عهام ؤن اإلاك٩ل ماصي بك٩ل ٦بحر ،وؤن عجؼ ٦ماٖ ٫لى جىٞحر ما
َلب مىه هى الؿبب الىخُض لغ ٌٞهظا الؼواط ،ل ً٨الخ٣ُ٣ت مسالٟت جماما إلاا جٓهغ
ُ
ٖلُه٨ٞ ،غه ؤمها ل٨ما ٫خ٣ُ٣خه ببٗاص ابىتها ٖجهاٞ ،ضاثما ما ٧اهذ جًٓ ؤهه ؾُ٩ىن ؾببا في
جسلحها ٖجهم ،وؤن جأػع الٗاثلت ؾِخ ٪٨ٟبٗض عخُلها مٗه ،ختى ؤجها ٧اهذ جخهُض له ال٩لماث
عٚم واُٗ٢تها ٧ي حكُُىه في هٓغها وهٓغ عهام ،ل٣ض و ٘٢جىاٞغ جام بحن الصسهحن في ؤو٫
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ل٣اء بُجهما ٢بل الخغ٦ت الاهخ٣الُت وبٗض الصجاع الظي و ٘٢بُجهما بإًام خى ٫الك٣غاء
وؾلُم ،ؤجخظ٦غون؟
لم ًضم الصجاع بُجي وبِىه لى٢ذ َىٍل ،بل اٖخظع ًٖ ٟ٦ه لي مباقغة ،واٖخظعث ًٖ
جهغفي ٚحر اإلاؿاو ،٫عٚم ٖضم ج٣بل ٦ما ٫له٣ٞ ،ض ناع وؤن ؤنبذ ٌؿمٗجي مغاعا مغة
ماػخا وؤزغي ظاصا ؤوي زاثىت ،لم ًٌٗ ً٨لم ؤوي ؤجإلم مً جل ٪ال٩لمت ،ل٨جي ٦ىذ ؤخاو٫
ججاوػها ال ألوي زاثىت ٗٞال بل ألوي مسُئت٢ ،غع ٦ما ٫بٗضها بإًام ؤن هتزوط عٚم ؤه٠
الجمُ٘ وؤن هدؿم في ؤمغ اهخ٣الي الظي ًيخٓغه الجمُ٘ٞ ،ال شخيء ًمىٗىا مً الؼواط في
هٓغه ،وؤن بٗضها ًٖ بًٗىا في ٧ل مغة ؤنبذ مؼعجاٞ ،هى ًدبجي ومخإ٦ض ؤهه ًغٍضوي قغٍ٨ت
له في خُاجه الباُ٢تٞ ،ال صإ للخإزغ ؤ٦ثر ،وؤن م٩ان اإلاغؤة بِذ ػوظها ٖاظال ؤم آظال  .لم
ًٌٗ ً٨لم ؤن اإلا٩ان الُبُعي في هٓغ ؤهلي هى بِذ ؤهلي  ِ٣ٞؤو بِذ ػوط بال٣غب مً بُتهم،
ؤو ٖلى ألا٢ل لِـ آلان ؤو في هظا اإلا٩ان ،لم ؤظض مهغبا عٚم مداولت ب٢ىاعي له بخإظُل
ال٨ٟغة بلى الؿىت اإلا٣بلت ،ؤو ؤن ً٣ىم هى بااللخدا ١بي بلى مضًىتي ،لم ؤإلاه ٖلى ٖضم
ال٣بىٞ ،٫مً الُبُعي ؤن ًغ ٌٞجبٗا إلاا ج٣خًُه ألاٖغاٞ ،ٝالؼوظت مً جدب٘ ػوظها ال
الٗ٨ـ..
هظا ما خاو٦ ٫ما ٫ؤن ًسبر به ؤمي وهدً في الؿُاعة بىبرجه الخاصة ونىجه ال٣اؽ صون وعي
مىه ؤهه ٢ض ػعٕ ٞحها السى ٝمىه في ؤو ٫ل٣اء بُجهما ،وما ٧ان خًىعها بؿغٖت بلى بىاء ٖلى
َلبه لُلت ؤمـ بٗضما ٢غعث الاهخ٣ا ٫صون بزباع ؤهلي ؤوي ؤعٍض الؼواط مىهٞ ،هظا الًٗ٠
في اجساط ال٣غاعاث هى الؿبب ُٞما ؤِٖكه آلان وهى ما ؤهضم ٖلُه في ٧ل خحن ،لم جخ٣بل ؤمي
شسهُت ٦ما ٫الجاصة وال نغاخخه الىاصعة عٚم ؤجها ج٣ابله ألو ٫مغة ،ل٨جها لم جخ٣بل ٖال٢تي
به مىظ البضاًت و٢بل ؤن جخٗغٖ ٝلُه ؤًًاْ ،ىخه مغاوٚا َماٖا صون ؤن حٗاقغه ختى
لىه ٠ؾاٖت ٧املت ،وما ؤ٦ثر مً زؿغهاهم إلاجغص خ٨مىا ٖلحهم صون ٖلم ً٣حن بهض٢هم..
ٞما وظضث خال بٗض مٛاصعجه ؾىي ع ٌٞم٣ابلخه في البِذ مجضصا مخىؾلت بالضمىٕ
واؾخالب الٗىاَٞ ،٠هي ؤ٦ثر الىاؽ ٖلما بإوي ال ؤجدمل صمىٖها و٢هغها ،لم ًخسظ هى آلازغ
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مىٟ٢ا مجها ؤ٦ثر مً جمىٟ٢ه مً يٗ ٠شسهُتي في الخٗبحر ٖما ؤعٍضهٞ ،مؿإلت ٖضم الخٗبحر
ًٖ مىٟ٢ي ٧اهذ ٚغٍبت باليؿبت له م٣اعهت بةوؿاهت ٖا٢لت مؿخ٣لت ماصًا ،ولم ؤإلاه ٖلى
الهىعة التي ٧ىجها ٖجي ٞهى مٗغٞخه بي بال ؤهه ؤ٢ل الىاؽ مٗغٞت بالُغٍ٣ت التي ؤوكإث بها
ؤمي هظه الٗاثلتٞ ،مؿإلت ػواجي ٧اهذ مُٛبت جماما ،بل مىٗضمت ٞإها الب٨غ ،وعظل البِذ
اإلاؿخ٣بلي ٦ما جىاصًجي ؤمي مغاعا ..لم هجض بضا مً ؤن همؤل َلب الاهخ٣اً ٫ىمها ،بل مؤله لي
بُضه عٚم ألا لم الظي لخ ٤بىا مٗا ،لم ًٟهم البُ٣ت ؤن حؿغٖىا ما هى بال صلُل ٖلى ؤهىا
ؤخببىا بًٗىا بك٩ل ظضيٖ ،لى الٗ٨ـ مً باقي الٗال٢اث التي جدخاط و٢خا مُىال لترسخي
ٖلى ٢غاع الؼواط .
٧ان اإلاك٩ل اإلااصي ؾببا ْاهغا جخٗؿغ به ألامىع في ٧ل مغة ،ل ً٨باَىه جسى ٝؤم
عهام مً ػواظها بُٗضا ًٖ بِذ ؤهلها ،و٦إجها لم ج ً٨جًٓ ؤن عهام ٢ض ٦برث وججاوػث
ؾجها ؾً الؼواط م٣اعهت بالؿً الُبُعي لظلٟٞ ،٪ي ٧ل مغة جدضزا ًٖ الؿً ٧اهذ جسبرها
ؤن ألاؾخاطاث ًتزوظً بٗض ؾً الشالزحن ،ال ؤٖغ ٝمً ؤًً ؤجذ بهظا اإلاىُ ٤الساَئ ،ألن
الؼواط ال ؾً مدضص له بٗض بلى ٙالؿً ال٣اهىوي ما صام الكغٍ٩ان ٢ض جىا٣ٞا ،ل ً٨عهام
٧اهذ صاثما ما ججض جبرًغا ٌُٛي ًٖ مشل هظه ألا٩ٞاع الساَئتٞ ،هي جضع ٥ؤن ؤمها جبجي
ؤ٩ٞاعها بىاء ٖلى مدُُها اإلاٛل ،٤ال حٗلم ؤن مٗض ٫الٗىىؾت في اعجٟإ صاثم وؤن الٗؼوٝ
ًٖ الؼواط مُغوح ب٨ثرة ،وؤن الظ٧ىع ًبدثن ًٖ بهار ؤظؿاصهً ًٚت في ؾً نٛحرة ،لم
ًمغ ًىم جدضزذ ُٞه عهام م٘ ؤمها ًٖ الىا ٘٢الظي ال حٗغٖ ٝىه قِئا بال وؾُ٣ذ في ٞش
اللىم والاتهام بإجها ج٨غع ٦الم ٦ما ،ِ٣ٞ ٫وؤهه اإلاؿاو ًٖ ٫جدغًٍها ٖلى ؤجهم ًغٍضون
ٖضم ػواظها وب٣ائها بُجهً مضي الخُاة ،في خحن ؤن اؾخيخاط عهام لظل ٪في لخٓاث الًٛب
٧ان بىاء ٖلى ٦الم ؤمها الجاعح لها بالًبِٞ ،مً الُبُعي ؤن ه٨غه مً ٌٗغي لىا الىا٘٢
ومً ً٨ك ٠طل ٪الُٛاء الظي ًذجب ٖىا خ٣ُ٣ت هسٟحها ب٩ل ٢ىاها وصون وعي مىا  .هى
هٟؿه ال٨غه الظي وكإ بحن ٦ما ٫وؤمها٦ ،غه ال ؤؾاؽ له مً الصخت ٧له ؤوهام ًسل٣ها
الُغٞحن بٗض جباص ٫بٌٗ ال٩لماث الجاعخت في ٧ل مغة عٚم ؤن مهضعها صاثما مً ؤم عهام،
ال هى٨غ ؤن ؤؾلىبهما مٗا ٧ان ًٞا ،ل ً٨قخاثم ؤم عهام ججاوػث الخض في ٧ل مغة جدضزا ٞحها
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ْىا مجها ؤجها الُغٍ٣ت الؿلُمت لخٟغٍ٣همآٞ ،ل ًًٓ الُغ ٝألاو ٫ؤن الشاوي ماصي ال ٌٗحر
الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ؤهمُت وال ًدترم مكاٖغ آلازغ ..وًٍٓ الشاوي ؤن ألاو ٫مساصٕ ًداو٫
ؾلب مدبت الابىت لٗاثلتها وببٗاصها ٖجها وؤن الؿبُل الىخُض إلبٗاصه هى زل ٤نغاٖاث
بُجهما ،في خحن ؤن الُغٞحن مٗا مسُئحن جماما٨ٞ ،الهما وؿُا ٦جزهما ،و٦الهما وؿُا ؤن
عهام مً جًُ٘ بحن مً جدبٞ ،مؿإلت ويٗها بحن زُاعًٍ ؤخالهما مغ ظٗلتها حعي ؤن ال٩ل
٨ٞغ في مهلخخه صون وعي بإن ناخبت الازخُاع ال ًجب ٖلحها الازخُاع ؤؾاؾا ،وبالغٚم مً
ّ
اهدُاػها ألمها ْاهغا ٞهي جخإلم ٖلى ٣ٞضان مً جدبه ،وهي الخ٣ُ٣ت التي جغ ٘ٞال٩ل ًٖ
بصعا٦ها.
جإإلاذ ٖلى ٖضم اخترام عٚبتي للمغة الشاهُت ،للمغة الشاهُت ًٟغى ٖلي الخسلي ٖمً ؤعٍضه
وازترجه لُ٩ىن قغٍ٩ا لي ،للمغة الشاهُت ًغي ٞحها ال٩ل ؤهه مً خ٣هم ازخُاع الغظل اإلاىاؾب
لي بضال مً ازخُاعه بىٟسخي ،للمغة الشاهُت ٌؿخٗمل ؤهلي ؤؾلىبا ٚحر ؾلُم في اجساط ٢غاعاث ال
خ ٤لهم في ازخُاعها جدذ اػصواظُت السسِ والغضخى ،عٚم خبهم لي بال ؤن ال٩ل ٨ٞغ في
مهلخخه السانت ،لم ٌؿإ ٫ؤخضهم بماطا ؤخؿؿذ في ٧ل مغة عٞ ٌٞحها َلب ػواجي ،ؤو
ًٖ عٚبتي وما ؤعٍضه ،لم ً٩ل ٠ؤخض هٟؿه بالخىاػٖ ٫ما ٌؿٗضه م٣ابل ما ٌؿٗضوي ؤها ،لم
ؤظض الؿىض مً ؤخض ؾىي ؤزتي الهٛحرة ؤخُاها .ل٣ض ٧اهذ في البضاًت مً اإلاخٟغظحن ،ج٨خٟي
بال٣ى ٫ؤجها مؿإلت ههِب  ،ِ٣ٞوؤن ٢غاع ؤمها هى ألاولى وألاظضع ،و٦إوي ٞخاة في الشامىت
ٖكغ مً ٖمغها ،ال جضع ٥ما جغٍضه وال ٢ضعة لها ٖلى حُٗحن الهىاب ،ل٨جها في اإلاغة الشاهُت
ٖبرث ًٖ مىٟ٢ها بك٩ل نغٍذ ؤمام ال٩ل ،وؤن الُغٍ٣ت التي ؤ٢ضما بها ًٖ التراظ٘ ًٖ
وٖضهما لىا ٚحر ؾلُمت مُل٣ا ،لم ؤظض خًىا ؤق٩ى له بثي ؾىي جل ٪الهٛحرةٞ ،هي ٖلى
ألا٢ل ؤ٦ثر شجاٖت عٚم نٛغ ؾجها ،ل٣ض َلبذ مجي الخدضر م٘ ؤمي وؤبي مغاعا بل ٧اهذ
ج٣ىم بظل ٪زُٟت مجي في ٧ل مغة ،ل٨جها هي ألازغي لم حؿخُ٘ حُٛحر شخيء ما صمذ ؤها زاوٗت.
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مغعث بٟتراث زغظذ ٞحها ًٖ الؿُُغة ٖلى هٟسخي ٦ىذ ؤحكاظغ ٞحها م٘ ؤمي في ٧ل
مغة خى ٫هٟـ اإلاىيىٕ٦ ،ىذ ؤخاوٞ ٫حها في ٧ل شجاع ؤن ؤخهل ٖلى ظىاب لؿاا٫
واخض ،هل مداولت ػواجي زُُئت ؤ٢ضمذ ٖلحها؟
إلاا ًْ ال٩ل ؤن عٚبتي في الؼواط جسل ٖجهم ؟ وؤن ػواجي في هظه الٟترة لِـ مً خ٣ي
وهى اٖترا ٝمجي بإوي ال ؤعٍض الخطخُت م٘ ؤؾغحي ومؿاهضتهم ٖلى اإلاضي البُٗض ؟ ٞما ٧ان
ماإلاا ؤن الُلب الشاوي ظاء بٗض خغب يغوؽ في ب٢ىإ ؤمي بإن ٦ما ٫شسو َُب عٚم ؤهه
ٗٞال لم ًسُئ في شخيءٞ ،لى ٧ان ٚحره مً حٗغى ل٩ل هظا الٗبض لٟغ هاعبا ،ل٣ض ٧ان
نغٍدا مٗها  ِ٣ٞفي ٧ىن الالخدا ١مً واظباث الؼوظت ال الؼوط ،ل ً٨ألازحرة ْلذ
مدكبشت بغؤحها وما ؤنٗب ؤن حٛحر ٨ٞغة لضي والضحي ،و٧اهذ جل٧ ٪لها مجغص ؤٖظاع لشجي ًٖ
الؼواط ،مً ؤظلي ٢ام ٦ما ٫بُلب الٟٛغان ًٖ ػالث لؿاهه التي لم ً٣هضها ؤو عبما هي ٚحر
مىظىصة وجم زل٣ها هٟؿُا لضي والضحي  ،ِ٣ٞوَلبذ هي ألازغي الؿماح مىه ٖما نضع مجها
مً ٦الم ظاعح في لخٓت ًٚب .ؾغعث ٦شحرا بٗض ؤن جهالر الازىان ،وْىيذ ؾاٖتها ؤن
الضهُا ٢ض ضخ٨ذ في وظهىا ؤزحراٞ ،خىالذ الؿٟغٍاث والسغظاث بٗض ٢بى ٫ؤمي لؼواظىا
بهض ٝجىَُض الٗال٢ت بحن ال٩ل٧ ،ان ال٩ل ؾُٗضا ما ٖضا ؤمي لؤلؾ٣ٞ ٠ض ٧اهذ جضعي طل٪
 ،ِ٣ٞجداو ٫في ٧ل مغة ؤن جٓهغ الغضخى ل٨جها ٧اهذ ؾغٖان ما جٟكل في بْهاعه ٠ُ٨ٞ ،لها
ؤن جسٟي ًٖ ب٨غها ما جدملها في نضعها .
٧اهذ جبرع ٖضم اعجُاخها في ٧ل مغة بإؾلىب ٦ما ٫مٗها وًٚه لبهغه ًٖ ال٩ل،
 ٠ُ٦لي ؤن ؤقغح لها ؤًًا في ٧ل مغة ؤن شسهُت ؤلاوؿان جسخل ٠مً شسو آلزغ ،وؤن
٦ما ٫شسو مىُى ًجٗل ل٩ل الٗال٢اث خضوصا ما ٖضا معي ،وؤن ألامغ ال ًىدهغ ٖلى
ٖال٢تها به  ِ٣ٞبل م٘ ال٩ل ،لم ً ً٨قغحي ًى ٟ٘مٗها في ٧ل مغة ال لصخيء ؾىي ؤن الؿبب
الباَجي ٖضم عٚبتها ُٞه ٧لُا وؤن ٧ل ألاٖظاع التي ؤُٖتها واهُت بك٩ل ملخىّ ً ًُٟلها
ختى ألانٛغ مىا ؾىاْ ،ل طل ٪الىٟىع مسبإ بلى ؤن ٦كٟىا ًٖ جاعٍش ػواظىا ٞىظضث في ؤبي
ؾىضا لغٚبتها الضُٞىت في ع ٌٞهظا الؼواط بل لم جخىان ًٖ قخم ٦ما ٫بإ٢بذ الهٟاث ٖىض
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ؤو ٫ؾىء جٟاهم خهل بُجهما في الهاج ،٠خُجها ٖلمذ ؤن مىيىٕ اظخماٖىا مُاوؽ مىه
جماما.
٧ان مً الُبُعي ؤن ًخسلى ٦ما٨ٞ ًٖ ٫غة الؼواط بي بك٩ل مُلٟٞ ٤ي ٧ل مغة ً٨دك٠
ؤهجي لؿذ ؤهال لظل ٪وال ٢ضعة لي ٖلى ج٩ىًٍ ألاؾغ ما صمذ ٚحر ٢اصعة ٖلى الخٗبحر ٖما ؤعٍضه،
ختى ؤهه في لخٓت ٢غٍبت مً الًٛب بُٗضة ًٖ اإلاؼاح ولى ٧ان ٢ض ؤعاص بها طل ٪خ٣ا ،ؤزبروي
ؤهه في خا ٫لم هتزوط ؾُٗمل ٖلى الخ٨ٟحر في البدض ًٖ امغؤة حؿخد ٤خبه ؤ٦ثر ،امغؤة
٢ىٍت جغٚم ؤهلها ٖلى اخترامه واخترام ٢غاعاتها ،امغؤة ٞحها مً الخؼم وال٣ىة ب٣ضع ما ٞحها مً
الغ٢ت والخىان ..ؤوٟ٢خه صمىعي مٗخظعا ٖلى ما لم ً٣هضه مً ظغح ؾُٓل ٚاثغا ،والخ٣ُ٣ت
ؤن ٧ل ما ٢اله ال ٚباع ٖلُهٞ ،إها شسو يُٗ ٠عٚم مكغوُٖت ما ؤَلبه ،ل٨ىه عٚم ٧ل
ما خضر لم ٌؿخُ٘ الخسلي ًٖ ٖال٢خىا ،بل ْل ًدبجي عٚم ًٚبه الضٞحن مجي ،طل٪
الًٛب الظي ٧ان ًٓهغ مترظما في جهغٞاث ؤزغي صون وُٖه .لم ً ً٨هىا ٥مجا ٫لىٟتر١
بك٩ل ٦لي ختى لى خاولىا طل٨ٞ ،٪الها ٌعي اإلاك٩ل الظي وٗ٢ىا ُٞه بؿبب بزال ٝؤمي
بىٖضها٣ٞ ،ض حٗغيىا في ٖضة مغاث لل٨شحر مً ألاؾئلت مً َغ ٝناخب الٗماعة وبٌٗ
ال٣اَىحن في اإلاىُ٣ت ًٖ َبُٗت الٗال٢ت بُيىاٞ ،ايُغعها إلزباع ال٩ل ٖلى ؤهىا ػوظحن خ٣ا
و٢ض ٧ان لؼاما ٖلُىا الخٟاّ ٖلى هظه الهىعة بلى خحن اهخ٣الىا م٨غهحن ،و٢ض ج٣غع اهخ٣الىا
ٗٞال بلى مضًيخحن مسخلٟخحن بل ب٢لُمحن مسخلٟحن ؤًًا.
مغث هه ٠ؾىت ٖلى عَ ٌٞلبهما ألاو ٫خاوٞ ٫حها الازىان ججاوػ ٧ل زُباث ألامل
التي حٗغيا لها ،وجىٟ٢ا ًٖ مداولت ب٢ىإ آلازغًٍ بهظه الٗال٢ت ،ب٢ىاٖهم بما ال صزل لهم
ُٞه ،وهىا ج٨مً الٛغابت في اإلاىيىٕ ٟٞ ،ي الٗالم بإؾغه ً٩اص ؤلاوؿان ؤن ًجض قغٍ٩ا
مىاؾبا ًالثم ؤ٩ٞاعه ومؿخىي خُاجه وجُلٗاجه وؤخالمه ،وألاهم ؤن ًجض مً ًخ٣بله بإزُاثه
٢بل مداؾىه ،ولم ً ً٨مً الًغوعي ؤن حؿ٨ذ عهام ٖما خضر ألجها بهظا قغٖىذ لهم
الازخُاع في خُاتها مؿخ٣بالٞ ،مؿإلت ؤجهم ؤهلها ووظب ٖلحها اخترامهم ال ٖال٢ت لها بإخُ٣تها
في ازخُاع قغٍ ٪خُاتها ،ل ً٨السى ٝمً ٣ٞضان ؤهلها وحٗهبهم الؼاثض ل٣غاعاتهم ٢ض ًاصي
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للسىى في ج ُُ٘٣قغاًحن هظا الخب قغٍاها جلى آلازغ ،وما ٦ثر اإلاغاث التي ٧اص ًىٞ ُ٘٣حها
هظا الكغٍان بحن الاعجباٍ ومداولت الاهٟالث لىال ما ٧ان ٦ما ٫اإلاى٣ظ الضاثم لٗال٢تهما في ٧ل
مغة ٧اهذ حؿدؿلم ٞحها عهام لل٣ضع وألهلها ،بل ْل مخمؿ٩ا بها وبأزغ ؤمل ًجم٘ بُجهما.
ؤ٦ثر شخيء ؤقٗغوي باأللم هى بضلت الؼوظحن جل ٪التي اعجضًىاها مٗا ؤمام آلازغًٍٗٞ ،ىضما
٢بلذ ؤمي في بضاًت ألامغ ْىىا ؤهىا نغها ػوظحن جى٣ههما جل ٪الىع٢ت اإلاىٗ٢ت ٞ ،ِ٣ٞهغها
هسغط مٗا مدكاب٩ي ألاًضي ،ال ًٟغ ١بُيىا بال الىىم لُال ،هسغط للؿى٦ ١إي ػوظحن
َبُُٗحن ،ه٣خجي ما هدخاظه مً مىاص ٚظاثُت ومىاص جىُٓ ٠ؤو مالبـ ؤخُاها وؤخظًت ،بل
هخجاوػ طل ٪ال٢خىاء ؤواوي اإلاُبش وبٌٗ اللىاػم اإلاجزلُت ..لم هغي في ؤٖحن مً ًغاها مٗا بال
عؾالت واخضة مٟاصها ؤن عهام و٦ما ٫ع٣ُٞحن مشالُحن ،و٢ض ٧اهذ جسخل ٠جل ٪الىٓغاث بحن
مً ًىبهغ لىظىص زىاجي ظمُل ميسجم في هظا الؼمً ،وبحن مً ًخٗهب لخدغع ٦ما ٫في
الخٗامل معي بخل ٪اللبا٢ت والكهامت ،وبحن خاؾض قغٍغ ًغي الىٗمت وال ًباعٖ ٥لحها ،و٢ض
ط٦غوي طل ٪بأزغ امغؤة عؤتها ُٖىاي في مدل بُ٘ اإلاجىهغاث ،ل٣ض ٧اهذ ُٖىاها قغٍغجحن وهي
جىٓغ لغظل ًً٘ خل٣اث طهبُت لخبُبخهْ ،ىا مجها ٧البُ٣ت ؤهىا متزوظحن ،وؤ٧اص ؤظؼم ؤجها
لٗىذ الؼمً ٖلى اعجباٍ ٞخاة ؤنٛغ مجها ؾىا بضال مجها ،في مداولت بًجاص جٟؿحر لؿبب
ٖىىؾتها.
ؤعٍض بزباعً ٥ا ٖؼٍؼحي ؤن ٧ل ما عؤًخه مً ؾٗاصة ٧اهذ ما٢خت ،وؤوي ؤها ؤًًا ما ؤػا٫
ٖاوؿا ،ؤخاو ٫ؤن ؤعجبِ بظل ٪الصسو الظي اهخابخ ٪الٛحرة ٖلى وظىصه في خُاحي بخل٪
الىٓغاث ال٣اؾُت التي ما ؤػا ٫ؤعاها عٚم ؤوي ال نلت لي ب ،٪ولٗل ٪ؤؾٗض مجي وجمل٨حن
ؤقُاء ال ؤمل٨ها ؤها ،بن الؿٗاصة ال ًهىٗها لباؽ وال ػوط و ال ما ،٫بل جهىٗها ال٣ىاٖت
وؤلاًمان بالً٣اء وال٣ضع .
اج٣ٟىا بٗض ج٨ٟحر مُىٖ ٫لى ؤن هداٖ ٔٞلى الهىعة الساعظُت لهظه الٗال٢ت ،وؤن هٓل
ػوظحن ؤمام ؤهٓاع ال٩ل ،في خحن جىٟ٢ىا ًٖ ألاخالم التي ٢ض ججم٘ ُٞما بُيىا ختى في السُا٫
والُٓ٣ت .ل ً٨لم وؿخُ٘ الخى ًٖ ٠٢الخب ًىما ختى لى خاولىا طل٣ٞ .٪ض ْل خبىا ًىمى
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٧ل ًىم ؤ٦ثر مً الُىم الؿاب ،٤ولم ًى ٪ٟؤخضها ًٖ الاهخمام باآلزغ ٦ما ٦ىا في الؿاب ٤ؤو
عبما ؤ٦ثرٞ ،هاع مً الالػم ؤن هً٘ خضا مجضصا لهظا ألالم باجساط ٢غاع خاؾم ؾُٛحر مجغي
خُاجِىا.
مغث ؤؾابُ٘ ٢لُلت ٖلى الصجاع الظي ٢ام بحن ؤمي و٦ما ٫في الهاج ٠لُلت بلٛاء
زُىبدىا وَلبىا الشاويٖ ،اصث ألامىع لُبُٗتها بُجي وبِىه ،وٖضها ه٨ٟغ مً ظضًض في مهحر
ٖال٢خىاٞ ،ال ؤخض مىا نض ١جهاًت هظه الٗال٢ت وْل ٧ل مىا مدكبشا ببٌٗ ألامل ولى ٧ان
يُٟٗا .و٢ض الخٓذ ؤمي عظىٕ اإلاُاه إلاجاعحها بُجي وبِىه ٣ٞغعث ؤن جخضزل مجضصا لً٨
هظه اإلاغة بخٗىُٟي ،لىال ٖلمي ؤجها جدبجي ٗٞال وؤجها جًٓ ؤن ؤؾلىبها ؾلُم إلبٗاصي ٖىه
لٓىيذ ؤجها ال تهخم لغاختي وال إلاؿخ٣بلي ب٣ضع ما تهمها هٓغة الىاؽ لها وجىُٟظ ما جلُ٣ه مً
ؤوامغ  .ِ٣ٞايُغعث للظهاب ع٣ٞت ؤزتي ًىمها للمجز ٫في ُٖلت بُيُت ؤزغي م٘ ا٢تراب
قهغ عمًان ،ؤوق٨ذ الؿىت الضعاؾُت ٖلى الاهتهاء وا٢ترب مىٖض ابخٗاصها ًٖ بٌٗ٧ ،ل
هظا زل ٠لضي مىظت ؤٖهاب وا٦خئاب خاصًً ناعا واضخحن ٖلى وظهي وباصًحن في
جهغٞاحي ،اخخجذ ؾاٖتها لخًً صافئ ًدُُجي بدىاهه ،ونضع ؤم عئوم ًدخىٍجيٌ ،كٗغوي
ؤوي ألاؾاؽ ،وؤن ٧ل ما خضر ؾحزو ٫في زىان ،جسىهجي ال٩لماث ختى في الخٗبحر ٖما
ؤخؿؿخه خُجها ًْ ،ال٩ل ؤن ما بُيىا مً ٗٞل السخغ والكٗىطة ،ل ً٨مً لم ؤجى٘٢
زُاهخه لي والى٢ى ٝفي وظهي هى ؤزتي الهٛغي ،الكُ٣ت التي لُاإلاا اٖخبرتها ابىتي وؤزتي
ونضً٣تي و٧اجمت ؤؾغاعي ...زاعث الُىم في وظهي بٗضما ؤخؿذ هي ألازغي ؤوي لً ؤجغاظ٘
ًٖ ػواجي ب٨ما ،٫بل وظهذ لي ؤناب٘ التهضًض بازخُاع ؤخضهما ،بما هى ؤو هم ،اؾخُاٖذ
٢ى ٫ما لم حؿخُ٘ ؤمي ٢ىله ،ال ؤٖغ ٝؤي خ ٤م٨جها مً الخدضر معي بخل ٪الىبرة الؼاظغة
؟ وال  ٠ُ٦زىلذ لها هٟؿها ؤن جسحروي في ؤمىع ج٩اص ال ج٣ٟه ٞحها قِئا ؟ ؤوؿاها الخ٨ٟحر في
م٩اهتها التي جسا٣ٞ ٝضاجها ٧لما ٢مذ به مً ؤظلها وما ؤٚض٢خه ٖلحها مً خىان ،بل اٖخبرث
٧ل شخيء في لخٓت مً الؼمً اؾخٛالال لها ٧ي جٓل ع٣ٞتي هظه الؿىت .لم ج ً٨حٗلم الخم٣اء
ؤوي لم ؤ ً٦في خاظت لب٣ائها معي ٞإها م٘ مً ؤخبه ًغعى قاووي صون ٧ل ؤو ملل ،بل لى
٦ىذ ٢ض ٨ٞغث في مهلختي ألعؾلتها بجىاع ؤمها لُسلى لي الجى وَؿخىي ،لم حٗتر ٝمً ؤزغ
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خ٣ضها ٖلى ٦ما ٫ؤن ٧ل ما ٢مذ به ٧ان خبا مجي لها ،بل ؤه٨غث ٧ل شخيء في زىان
مٗضوصاث٧ ،اهذ ٧لماتها زىجغا ٌٛغؽ في نضعي ٧لما جظ٦غجه ،بل ونلذ بها الجغؤة ؤن
جتهمه بالخدغف بها في ُٚابي ،و٢ض وؿِذ ؤجها ؤو ٫مً ؾ٨ذ ًٖ هظا الخدغف وؤو٫
الساثىحنٖ ،مذ الٟىضخى في البِذ هدُجت نغازها وهي ج٨غع ٖلى مؿامعي ؤهه ػٍغ وؿاء ًىٓغ
إلاٟاججها ٧لما ؾمدذ له الٟغنت ،وؤهه صزل ٖلحها مغة ٚغٞتها وهي قبه ٖاعٍت جغجضي لباؾا
صازلُا  ،ِ٣ٞوؤهه زاثً ٌؿخٛل ٚباجي للىنى ٫بلى ما ًغٍضه مً مُام٘ ..ال ؤصعي ٠ُ٦
ًبُذ ؤلاوؿان لىٟؿه ؤن ًُل ٤الاتهاماث ظؼاٞا إلاجغص خ ٟٔمهالخه ؤو مهالر ٖكحرجه،
ٞدتى لى ٧ان ألامغ خبا ما ٧ان ٖلحها الته٨م ٖلى خغماث الىاؽ و٢ظٞهم بما حكاء و٢ض وؿِذ
ؤجها ٢ض ججبر ًىم الخؿاب ٖلى جُهحر ٢لبي مما ٖل ٤به مً نىع صؾتها في ٖ٣لي؟ ؤعصث ؤن
ؤ٢ى ٫لها ؤجها ألاؾىؤ ألجها جم الخدغف بها وؾ٨خذ ًٖ طل ،٪إلااطا لم جٟطخه؟ هي حٗغ ٝؤجها
ازخل٣ذ ما لم ًدهل وػوصث ُٞما خهل بل واصٖذ ٧ل طل ٪لخٟغ٢جي ٖىه٦ ،ما ؤزبرث
٦ما ٫ؤمامي ب٩ل نٟا٢ت ؤوي ؤزىهه وؤؾخٛله لخىٟغه مجي وجضٗٞه للغخُل ،لم ؤؾخُ٘
اؾدُٗاب ما خهل ولم ؤؾخُ٘ جبرًغ ؤ٢ىالها له ل٨ىه ٧ان ؤٖلم الىاؽ ؤجها نبُت ٞاى ٢لبها
ٚحرة ٖلى ؤزتها ٞازخل٣ذ ما ازخل٣خه ..ؤخؿؿذ بضواع ًسخُٟجي مً ٖلى ؾُذ ألاعى
وؤنبدذ الىظىه ؤمامي ٚغٍبت وألانىاث ٢اجلت ،ما الظي حؿمٗه ؤطهاي مً هظه الٟخاة التي
لم ؤٖغٞ ٝجإة مً ج٩ىن ؟ ما ؤعجب خا ٫ؤلاوؿان ،هل ًدضر ٧ل هظا إلاجغص ؤوي ؤخببذ
شسها ال ًىاؾبهم ..
٧ان ؤمغا مؿدى٨غا ما ٢امذ به ؤزذ عهام الهٛغي ،وال جٟؿحر اله٣البها ٖلى مً اٖخيُا
بها َىاٞ ٫ترة صعاؾتها هظه الؿىتٞ ،لى اٞتريىا ظضال ؤن ٦ما ٫زاثً ْل ًخ٣ىو الٟغم
لغئٍت مٟاجً الهٛحرة ،ل٩ان مً اإلاٟترى ؤًًا ؤن جٟطر الهٛحرة هىاًاه ٖىض ؤو ٫مداولت،
٦ما ؤهه مً اإلاؿخدُل ؤن جىام ؤزذ عهام في ٞهل الكخاء بلباؽ صازلي م٘ ؤن عهام ٧اهذ
حٗلم ًُ٣ىا ؤهه لم جُإ عظاله ًىما بُتها صون وظىصها ؤو ٖلمها ،ولى اٞتريىا ظضال ؤهه ٢ض عآها
جىام ٖاعٍت ٞما ٧ان طل٢ ٪هضا وهي حٗلم ؤن ؤزتها ؤباخذ له الخٗامل م٘ نٛحرتها ٦ما لى
٧اهذ ؤزخه ؤًًاٞ ،ل٣ض ٧ان ٦ماً ٫الٖبها مغاعا وج٨غاعا في ٧ل زغظاتهما في مىاب٘ اإلاُاه
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وؤما ً٦الشلىط وٚحرها صون ؤن جبضي ؤي اػٖاط مىه وال ؤن جغ ٌٞمالٖبخه ؤًًا ،ولىٟترى
ؤًًا ؤهه ػٍغ وؿاءٞ ،لما لم ًخدغف بإزتها ألا٦بر مجها بل ألاظمل مجها ؤًًا ؟
ل٣ض ٧اهذ ٧لها اتهاماث واهُت مً مغاه٣ت جداو ٫الاهخهاع ألمها بٗضما وظضث ؤن عهام لم
جتراظ٘ ًٖ ٨ٞغتها ٠ُ٨ٞ ،لصسو ًض ّعؽ مئاث الٟخُاث الخؿىاواث صون ؤن ٌٛتر
بىظىصهً ؤن ًخدغف بإزذ مً ًىىحها ػوظت له؟ وٞى٧ ١ل هظا هل عهام ٗٞال زاهذ ٦ما٫
٦ما اصٖذ ؤمامه في شجاعهما في ال٣غٍت ،وؤجها اؾخٛلخه ،وؤجها جؼجي به الى٢ذ .. ِ٣ٞ؟ هل
ج٩ىن زاثىت صون ؤن حٗغ ٝطل..٪؟ ل٣ض ٧ان مً اإلااؾ ٠بَال٧ ١ل جل ٪الاتهاماث ًٖ ؤزتها
التي حٗلم ؤ٦ثر مً ال٩ل ؤجها ٗٞال ؤخبذ ٦ما ٫بهض ،١بل لم حكهض في ازتها بزالنا مشل
طل ٪مً ٢بل.
لم ً ً٨مً اإلام ً٨ؤن ؤْل ص٣ُ٢ت ؤزغي بالبِذ بٗض ٧ل ما ؾمٗخه مً ؤهلي مً
اتهاماث ومً تهضًض بالُغص٣ٞ ،غعث خمل مدٟٓتي ومٟاجُذ ؾُاعحي ومجزلي والٗىصة مً
خُض ظئذ٧ ،ان مكىاع الُغٍَ ٤ىٍال ،بل ٧اهذ اإلاؿاع مسخلٟا هظه اإلاغة٣ٖ ،باث ٦شحرة
ومىٗغظاث مسُٟت ومغاوٚاث مً الؿاث٣حن ...لم ؤعي بضا مً ز ٌٟالؿغٖت عٚم ؤوي ٦ىذ
مً الخغٍهحن ٖلى طل ٪صوما ،بل ٧ان شخيء بضازلي ًدشجي ٖلى ع ٘ٞمؿخىاها ؤ٦ثر ٞإ٦ثر ،ؤو
لٗلها عٚبت صُٞىت في اإلاىث ،لم ؤعي ًىمها  ٠ُ٦ونلذ هاظُت بلى ٖخبت البِذ ،ع٦ىذ ؾُاعحي
بُٗضا ًٖ اإلاجزٖ ٫لى ٚحر الٗاصةٞ ،ل٣ض ٦ىذ ؤؾخٗحن ب٨ما ٫في ٧ل شخيء ج٣غٍبا ،نٗضث
مباقغة بلى باب مجزلي الهٛحر ،ؤمٗىذ الىٓغ ظُضا في قمالي و٢لبي وٖ٣لي جدىاػٖهما عٚبخان،
جدشجي ألاولى ٖلى الهٗىص والاعجماء في خًىه مباقغة صون م٣ضماث ،وججهاوي الشاهُت ٖلى
الاؾخٗاهت به إلزماص الخغٍ ٤بضازلي ،ولم ج ً٨هؼٖت ٖ٣لي ٢اصعة ٖلى مىعي هظه اإلاغة بل لم
ؤجغ ٥اإلاجا ٫له للخدضر بٗضما ؤُُٖذ الُ٣اصة ل٣لبي هظه اإلاغة ،نٗضث صعظاث الؿلم
مؿغٖت ُٟ٦لت جبدض ًٖ ؤبحها لدك٩ى له ما ٗٞلخه بها ؤمها بٗض ُٚابه ًٖ البِذ ..وظضث
الباب مٟخىخا ٖلى مهغاُٖه ٦إهه ٌٗلم بمُ٣اث ٖىصحي ،و٦ما ٫مؿخلٖ ٤لى ؾغٍغه ًضاٖب
هاجٟه في خغ٧اث مً اإلالل والبدض ًٖ ما ًلهُه ًٖ الخ٨ٟحر في ..لم ؤ٨ٞغ في بل٣اء الخدُت
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هظه اإلاغة ،بل اعجمُذ ب٣ىة ٞى ١ظؿمه اإلامضوص ؤُ٢ض ع٢بخه بضعاعي وؤي٘ عؤسخي ٖلى نضعه
وصمىعي ججهمغ ٧الؿُل ٖلى نضعه الخىىن .
لم جىبـ قٟخه ب٩لمت خُجها بال بٗض مغوع ص٢اث ٤الخٔ ٞحها ؤوي ٖضث لبٌٗ هضوجي،
ٞهى ؤصعي الىاؽ بُ٣ىؽ اإلاؿاواة ،ؤو لٗله هى آلازغ ٧ان في خاظت لظل ٪الٗىا ١الهامذ
الٗان ،٠خاو ٫بٗضها ؤن ًغ ٘ٞعؤسخي بُضًه لُىٓغ بلى ُٖىاي اإلاخىعمخحن بال ؤوي ؤبِذ الىٓغ
بلى وظهه ،ل٨ىه لم ٌؿدؿلم ختى وظض وظهي في م٣ابل وظهه ،وهٓغاحي ج٩اص جستر ١بابا
ُٖيُه
 " ؤٖلم ما بً ٪ا ؤمحرة "لم ٌٗترًجي الكً ٪ىما في مؿإلت اهخمامه بي ؤو بخؿاؾه بما ًهِبجي بال ؤوي ٦ىذ ؤقغح له
في ٧ل مغة ما ؤقٗغ به ،ل ً٨هظه اإلاغة لم ؤ٢ى ٖلى الكغح ،بل اؾخدُِذ مما ؤخمله بهضعي
مً ٦الم باجـ زؿِـ ،ؤظبذ ًٖ ظملخه جل ٪بضمىٕ زُ٣لت ج٩اص حؿ ِ٣مً ظ ًٟالٗحن،
ٞما ٧اصث حؿ ِ٣ختى وظضجه ظالؿا ًىٓغ بلي بدؼم وٍمؿ ٪ؤَغا ٝوظهي بُضًه في مداولت
إلزباجه لُ٣ى ٫لي:
 " لىتزوط وآلانٞ ،هظا هى اإلا٩ان الُبُعي الظي جيخمحن بلُه"مسخذ صمىعي في صهكت جامت مً َلبه ،بل ؤخؿؿذ ؤن ٧ل ما ٖاهِخه ازخٟى أل٨ٞغ ُٞما
هى ظضًض ،بل لم ؤ٨ٞغ بال لبرهت ٢هحرة أل٢ى ٫له بابدؿامت زاٞخت وؤها ؤمسر زضوصي:
 " ؤوا" ٤ٞ٧اص ٦ماًُ ٫حر ٞغخا بل لم ًهض ١مىا٣ٞتي بهظه الؿغٖت ختى ؤن ٞغخخه ؤوؿخجي ؤوي م٣ضمت
ٖلى ؤمغ لِـ بالِؿحر ،بل هى مسالٟت في خ ٤ألاٖغا ٝوالخ٣الُض وألاهل ،ؤزبروي ؤن ػواظىا
لً ًضوم بهظا الك٩ل مُىال ،بل ؤًام ٢لُلت وؾىسبر ال٩ل ٖىه ،وؾِؿامدىا ؤهلي بٗض ؤن
ًخإ٦ضوا ؤن ٦ما ٫شسو َُب ،وؤن خبىا ؤ٦بر مً ٧ل شخيء٦ ،باقي ٢هو الخب اإلاٛامغة،
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ختى ؤهىا زُُىا ل٩ل الخٟانُل ٠ُ٦ ،ؾىسبر ؤهلُىا مٗا بمؿإلت ػواظىا ،و ٠ُ٦ؾىجٗل
ال٩ل ًدب وظىصها ع٣ٞت بًٗىا م٘ مغوع الى٢ذ ،مخدابحن ،مخٟاهمحن ،ومتراخمحن ،ختى ؤهىا
٨ٞغها في مؿإلت الاؾخ٣غاع في بِذ واخض مجضصا وما ؾى٣خيُه مً ؤزار لبُدىا الجضًض.
ؤخالمىا التي هىمىاها لبرهت مً الؼمً ٖاصث لخدُا مً ظضًضٚ ،غٞت هىم ٌٗمها الهضوء
بٟغاف ؤبٌُ هاٖم وؤيىاء زاٞخت ،وبِذ مِٗكت بؿُِ وؿخ٣بل ُٞه الًُى ،ٝوآلت
ٚؿُل وسسان ماء وؤوان ظضًضة ،ونل بىا الخماؽ لىدضص الٟترة التي ؾيىجب ٞحها هغظـ
ؤًًا ،بهه الاؾم الظي ؤعاصه ٦ما ٫البىدىا ،والاؾم الظي ػعٕ في خب ألامىمت التي لم ؤ٨ٞغ
ٞحها ًىما ..لم حٗض هىا٢ ٥ضعة حؿخُُ٘ ؤن جشيُجي الُىم ًٖ الؼواط ب٨ما ،٫بل ؾٗاصحي وؤها
ؤزُِ لخٟانُل خُاحي مٗه ال ٌؿخُُ٘ ٧اثً آزغ ؤن ًىٞغها لي .يمجي بلُه ب٩ل ٢ىجه و٦إهه
ممتن ٖلى مىاٟ٢تي٣ً ،بلجي في ٧ل م٩ان ًهاصٞه ٞمه ،ظبُجي وزضي وٞمي وٍضاي و٦خٟاي ..
لم ؤمىٗه ألوي ٗٞال ٦ىذ مخإ٦ضة مً ٢غاعيٞ ،لً ًمغ الٛض بال وهدً متزوظحنٞ ،لم ٌٗض
هىا ٥ما ًمىٗجي ،وال ختى ؤهلي هظه اإلاغة.
باصلخه الكٗىع هٟؿه ،ولم ؤظض هٟسخي بال وؤها ؤؾدؿلم لىٓغاجه التي جخٟدهجي بدب ،وٍضاه
الؿازىخحن اللخان جخدؿؿان قٟخاي بلُ ،٠وزضه الظي ًالمـ زضي بإهٟاؽ ج٩اص
جخى ٠٢مً ؤزغ الجزو ٫والهٗىصٞ ،هاع ً٣ترب مجي ؤ٦ثر وؤ٦ثر صون جى ٠٢ختى جالن٣ذ
ؤظؿاصها وظها لىظه ٞهضعا لهضع ٞبُىا لبًُ ،بل ازخلُذ ختى ٧اصث جخماهى ُٞهٗب
ٞهلها مً ظضًضٞ ،إخؿؿذ بٗضها ؤوي ؤؾ٣ي هٟسخي مً قٗىع ٦ضث ؤخغم هٟسخي مىه،
٦ما ؤوي ؤعي ظُضا آلان ؤوي ؤٖك٣ه بلى ما بٗض خض الجىىن ..
ٖاصث إلاجزلها في اإلاؿاء وؤزغ الهضمت باصًت ٖلحها ً٣ٟهها الىاْغ صون جمدُو ،وعاثدت ٦ما٫
جٟىح مً ٧ل ؤَغا ٝظؿضها ُٗ٦غ ظضًض ،لم ً ً٨مً الخ٨مت ما ٢اما به ،ل ً٨مً
الهٗب ؤن هلىم مدبحن ٖلى اإلاٛامغة وال قابحن في ؤوط قبابهما ٖلى الاهضٞاُٖت٩ٞ ،ل مً
٢امىا بالؼالث في الخب لم ًىضمىا ال لصخيء ؾىي ألجهم ٢امىا بها ًٖ خب ،ال ؤزى ٫هٟسخي
صٞاٖا ٖما خضر ،ل٨جي ؤخببذ ًىما ٗٞلمذ ؤن ٧ل شخيء مم ً٨الخضور في الخب والخغب
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ب ٌٛالىٓغ ًٖ قغُٖخه ،ما ظٗل الىضم ًسٟي ْالله لضحهما عٚم خبهما لبٌٗ هى ٢غاع
ػواظهما عٚما ًٖ ال٩ل في الُىم اإلاىاليٞ ،ما مىٗهما مىه الُىم وظىص وزاث ٤عهام في بِذ
ؤهلها  ،ِ٣ٞلظا ٢غعث ؤن حٗىص إلخًاعها صون ؤن جسبر ؤخضا بما هي ٖاػمت ٖلُه ،ختى
جخدؿً ألامىع بحن ٖاثلتها وبحن مً جدبهٞ ،الؼواط لِـ ُٖبا وال ؤخض له الخ ٤في الخضزل
بحن شسهحن جدابا ٞإعاصا ؤن ٌٛخيُا بالخال ًٖ ٫الخغامًٞ ..لذ عهام عئٍت ٦ماٞ ٫ىع
اؾدُ٣اْها في الهباح اإلاىالي ٦ما ٖهضث مىظ بضاًت ل٣ائهما ،ل ً٨ما لم حٗلمه ؤن جل٪
الغٚبت في عئٍخه لها صا ٘ٞآزغٞ ،مؿإلت زىٞها مً التراظ٘ وزُاهت ٦ما ٫ال ؾبُل إلبٗاصها
ؾىي الىٓغ في وظهه وج٣بُل ظبِىه واؾخيكاُٖ ١غه الظي حٗك٣ه ٢اثلت :
 " ؾإٖىص بؿغٖت ًا ..ؤها" هضاء ٧ان ًسهجي به .جىظهذ نىب مضًىتها التي جبٗض بمئت ُ٦لىمتر بٗض مداولت لِؿذ بالهُىت لشيُه ًٖ
مغا٣ٞتهاٞ ،هي لم ج٢ ً٨ىٍت ؤ٦ثر مً آلان ولم ج ً٨مخإ٦ضة مً اجساط ٢غاع في خُاتها ٦ما هي
مخإ٦ضة مً ػواظها به .وظضث ال٩ل ًداو ٫جمشُل الهضوء بٗض صزىلها ،لم حٗغ ؤخضا اهخماما
بل ؤل٣ذ الخدُت واججهذ نىب ٚغٞتها مباقغة ،جبدض في صوالبها ًٖ وزاث ٤هىٍتها وصٞتر
خالتها اإلاضهُت ،صزلذ ؤمها بٛشت جىٓغ بلحها هٓغاث ق ٪وعٍبت٦ ،إجها حٗغ ٝؤن هىا ٥قِئا
ًُبش وعاء ْهغهاٞ ،هي ؤ٦ثر الىاؽ حك٩ُ٨ا وْىا باآلزغًٍ ،بل ا٦دؿبذ هخاظا لخجاعبها ٢لت
ز٣ت ٦بحرة ججاه ٧ل مً ًهاصٞها ختى لى ٧اهذ هِخه خؿىت ،وال ًد ٤لىا لىمها ٖما ؤنبدذ
ٖلُه ؤًًا  .حؿاءلذ:
 " ماطا جٟٗلحن "لم جخجاوب عهام م٘ الؿاا ٫باهضٞإ وال ما ًشحر الك ٪لضحها ،بل ؤزبرتها ؤجها جدخاط بٌٗ
اإلاؿدىضاث ألظل الٗملٞ ،إعصٞذ ألازغي ؤجها جغٍض ؤن جخدضر مٗها في مىيىٕ مهم ٞلم ًً٨
ٖلحها ؾىي اإلاىا٣ٞت والخسلو مما ٢ض ًٖ ٠٣اث٣ا في الىنىٖ ٫ىض ٦ما ٫الظي ًيخٓغها في
مضًىت بجي مال ٫لُٗ٣ضا ٢غاجهما الُىم صون جإزغ.
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اجهل بي ٦ما ٫لُسبروي ؤهه في مضزل اإلاضًىت ًيخٓغ ٖىصحي لىٗ٣ض ٢غاهىا ،ػاص الخىجغ
بٗض ؤن وظضث نٗىبت في الخسلو مً ؤمي ُٞلبذ مىه الاهخٓاع في ؤخض اإلا٣اهي بلى خحن
ٖىصحي ،وؤوي ؾإٖىص في ؾُاعة ؤظغة ألنل بؿغٖت وهلخ ٤بم٨خب الٗضو٢ ٫بل بٚال٢ه،
ؤخؿؿذ ؤهه مخىجغ لخض ٦بحر وؤهه زاث ٠مً ؤن ؤزىن ز٣خه للمغة الشالشت ٞال ؤ٢ضع ٖلى
الهمىص ؤمام ؤهلي مجضصا٨ٟٞ ،غث ؤن ؤٖؼػ ز٣خه بي ٞىٖضجه وٖضا خغا ؤوي ٢اصمت بل
ؤ٢ؿمذ ؤوي ؾإ٧ىن ػوظخه عٚما ًٖ ال٩ل .صزلذ الٛغٞت خُض جيخٓغوي ؤمي وؤزىاحي،
وظضث ال٩ل ًخجه بإهٓاعه لؤلؾٟل ما ٖضا والضحيٗٞ ،لمذ ؤن هىا ٥ؤمغا ًسو ٦ما ٫مما
ال قُٞ ٪ه ،لم جمغ زالر زىان ختى اهُل٣ذ قٟاه ؤمي جخدضر بما ال جُُ٣ه ؤطهاي:
 "عهام ،ل٣ض خضر مؿخجض الباعخت ؤزىاء ُٚاب٣ٞ ،٪ض خًغ يُٖ ٠ىض والض،٥ج٣ضم لُُلب ًض ٥للؼواطٞ ،ىا ٤ٞؤبى ٥ألن الغظل مىاؾب ل ٪وال ُٖب ًظ٦غ ُٞه"..
ؤخؿؿذ ؤن ألاعى لم حٗض ٢اصعة ٖلى خملي مً قضة ز٣ل ظؿضي ٖلحها وال الؿماء جبٗض
ٖجي ختى ٦ضث ؤص ٥ص٧ا بُجهما ،ازخى٣ذ ؤهٟاسخي واعجٟٗذ خغاعحي وججهمذ مالمخي ،ل٨جي
جظ٦غث ٦ما ٫ونىعجه ؤمام م٨خب الٗضو ٫خُض ًيخٓغويٗٞ ،ضث ل٣ىحي مجضصاٞ ،لم ؤظض
بضا مً بزباعهم بدؼم ؤوي لؿذ مؿاولت ًٖ مىا٣ٞت ؤبي ٖلى جؼوٍجي بظل ٪الصسو الظي
ال ؤٖلم مً هى وال مً ؤًً ظاء وال حهمجي ؤن ؤٖلم ؤًًاٞ ،إها ٖلى وق ٪ؤن ؤجؼوط ممً
ؤخببخه وهى ًيخٓغوي ألان .امخ ٘٣وظه والضحي ٞبضؤث بالهغار مجضصا ٗ٦اصتها ،ختى
ازخلُذ صمىٖها بٗغ٢ها مً هى ٫الهضمت ،لم جيخٓغ مجي ًىما ؤن ؤزال٢ ٠غاعاتهم ،ؤو ؤن
ؤًٞل ؤخضهم ٖلحهم ،بل لم ج ً٨مً اإلاهض٢حن إلاا ؤنبدذ ٖلُهٞ ،هي مىظ ؤن حٗغٞذ ٖلى
٦ما ٫وهي جغي ؤوي لم ؤٖض َبُُٗت بل مسخىعة ٦ما حٗخ٣ض ،ؤو لِـ الخب سخغا ًا ؤمي،
ٞهى طل ٪الكٗىع الظي ًى٣لىا مً َبُٗخىا ٦بكغ جائهحن بحن شسهُاث مخٗضصة جسضم ٧ل
مً هلخُ٣ه ٖلى خضة ،بلى ُ٦مُاء ؾاخغة مخباصلت بحن ازىحن ال زالض لهما .
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جىٟ٢ذ ألام ًٖ الهغار وا٦خٟى ال٩ل بالب٩اءٞ ،لٗل ال٩ل ا٢خى٘ ؤن عهام لم جً٨
جمؼح في ٦المها ،بل هي ٗٞال م٣ضمت ٖلى ٗٞل ما ج٣ىله ،وصٞتر الخالت اإلاضهُت بُضها ًا٦ض
طل. ٪
صزل ؤب عهام بلى البِذ وؤزغ الضهكت باصًت ٖلُه هى آلازغٞ ،هى آزغ مً ٌٗلم بإخضار
٢هت عهام و٦ما ٫ؤو هظا ما تهُإ لهم ظمُٗاٞ ،لٗله ًضعي ٖضم مٗغٞخه باألمغ لغ ٘ٞالخغط
ًٖ ابيخه ..خاو ٫ؤن ٌؿإ ًٖ ٫ؾبب ب٩اء ال٩لٞ ،ىٗ٢ذ ُٖىاه ٖلى ًضي عهامٞ ،خدى٫
ؾااله ًٖ ؾبب خمل عهام لىزاث ٤الهىٍت ،وجضزلذ ؤمها لخبٗضه ًٖ اإلاىيىٕ ،ل ً٨عهام
ؤزبرجه مؿغٖت ؤجها ؾختزوط الُىم ..جغاظ٘ بسُىاجه بلى الىعاء مهٗى٢اٞ ،داو ٫الاؾخٟؿاع
لٗل ْىه ً٩ىن زاَئا ،ل ً٨عهام ؤ٦ضث له ما جىىٍه صون جغصصٞ ،مىا٣ٞت ؤبحها ٖلى ػواظها
بصسو ال جدبه ػٍاصة ٖلى ما خهل بُجها وبحن ٦ما ٫ؤمؿا ٧اها صاٗٞحن ٢ىٍحن للهمىص في
وظهه صون زى.. ٝ
لم ً٣ضع ألاب ٖلى الهمىص ؤمام ما ؾمٗهٞ ،اإلاؿإلت باليؿبت له مؿإلت ٖغى وقغ ٝبل
خُاة ومىثٟ٢ ،ؼ ال٩ل باججاه ظؿض ألاب اإلامضص في ألاعى في خالت ٞؼٕ ،ولم ًٖ ً٨لى عهام
ؾىي بمؿاً ٥ض ؤبحها مداولت بً٣اْه بٗضما ْىذ ؤجها ٢خلخه٧ ،ل ؤخاؾِـ اللىم والىضم
والخؿغة جمل٨ذ ٢لبها٦ ،إجها ْىذ ؤن ما ٢امذ به ؤهاهُت مجها ؤمام واظبها ججاه ؤهلها ،جىظه
لها ال٩ل بٗباعاث اللىم والكخم والؿبٞ ،داولذ ألام َغصها مً البِذ مسبرة بًاها ؤهه لً
ٌؿامدها ال٩ل بن و ٘٢م٨غوه ألبحها ،وؤن زغوظها مً البِذ وػواظها الُىم بمشابت اجهُاع
لهظه الٗاثلت ،بل ٖ٣بت في ػواط ؤزخحها مؿخ٣بالٞ ،سغوظها الُىم مً البِذ ٌٗجي قِئا
واخضا ،ؤال وهى مىث عهام باليؿبت لٗاثلتها ،زم ؤعصٞذ ٢اثال :
 " ٦ضث ج٣خلحن ؤباً ٥ا عهام مً ؤظل عظل جدبِىه ،بل جسلُذ ًٖ ٖاثلت ب٩املها مًؤظله ،ؤهذ ؤهاهُت وهغظؿُتًٞ ،لذ مهلخخٖ ٪لى مهلخت زمؿت ؤشسام
آزغًٍ ،حٗلمحن ؤن ػواظ ٪بصسو ال هغضخى به ل ٪ػوظا ؾُمى٘ ال٩ل مً الا٢تراب
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لً ٪ىما ،بل ؾُمى٘ ؤي شسو مً الؼواط بإزخُ ،٪وه٨ظا ؾخ٣ترٞحن ظغٍمت في
خ٧ ٤ل مً ؤخبى ٥وزضمىً ٥ىما " .
و٢الذ ألازخحن في هِؿخحرًا مً الب٩اء جدىاوبان ٖلى الخضًض:
 " هدً ؤزخُ ٪الهٛحرجحن ًا عهام  ٠ُ٦جتر٦حن لىا الٗاع وحِٗكحن ؾُٗضة م٘ شسوفي م٩ان آزغً ٠ُ٦ ،غجاح ل ٪با ٫وؤهذ حٗلمحن ؤن ال مُٗل لىا ٚحر.٥
 ال جتزوجي بظل ٪الصسو ًا عهام ٞهى مجغص اهتهاػي َمإ ٧اطب ًغٍض ؤن ًىجر فينغاٖه مٗىاٞ ،ؿغٖان ما ؾِخسلى ٖى ٪بٗض جد ٤ُ٣ما ًغٍضه ،هغظى ؤال جخسلي ٖلى
هظه الٗاثلت وال جضمغي ٧ل ما بىاه ؤهل ٪مً ظؿىع للخٟاّ ٖلحهاٞ ،لً ًغخمىا ؤخض
مً ٦المه ،بل ؾىًُغ للغخُل مً هىا ولً وؿامدً ٪ىما ٖلى ما ٗٞلخه بىا" ..
لم ً ً٨ؤمامي مً خل ؾىي السظالن ،ؤخ٨مذ ال٣بًت ٖلى زىجغ الٛضع وٚغػجه في ٞااص
٦ما ٫للمغة الشالشت ،جغ٦ذ له عؾالت ؤزبره بغخُلي زم خٓغجه في ٧ل وؾُلت ًم٨ىه الخىانل
معي ٞحهاٖ ،غ ٝؤوي زىخه ولٗله اٖخ٣ض ؤوي جالٖبذ به٩ٞ ،ان ٦غٍما بإن جغ ٥عؾالت
لهضً٣تي ً٣ىٞ ٫حها :
" -اٖتن بغهام٧ ".ان ٢ض هىي الغخُل.

ُ
ؤزبرث ٞحها ٦ما ٫ؤوي مخإؾٟت ٖلى عخُلي بهظه
مطخى ؤؾبىٖان ٖلى آزغ عؾالت
الُغٍ٣ت وؤوي لً ؤؾخُُ٘ الؼواط به وؤوي ؤجسلى ٖىه مغة ؤزغي ،لم ؤظض ؾبُال للغخُل بلُه
ًىمها٩ٞ ،ل جىؾالتهم ظٗلذ عٚبتي في الخُاة مىٗضمت ،بل لم ؤٖض ؤعي ؤن وظىصي في هظه
الخُاة ؾىي لسضمت ٖاثلتيٞ ،دتى لى ؤعصث ؤن ؤلخٟذ لها ًىما ٦ما ؾُُلبىن مجي لً
ؤؾخُُ٘٣ٞ ،ض زؿغث ٧لما ًم ً٨ؤن ؤ٢ضمه في ٖال٢ت ؤزغي ،و٣ٞضث الغٚبت في الخب وفي
الخُاة وفي الاهخماء لصخيء لم ؤزتره ،وال خ ٤لي في ازخُاع خُاة ؤزغي زانت بُٗضا ٖجهم ما
صمذ ٢ض ضخُذ بما ؤعٍضه ،ج٣بلذ ً٢اجي و٢ضعي ٞغيِذ به ،ل ً٨السىجغ الظي ما ػا٫
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مٛغوؾا بضازلي ال ٌٗلمه ؾىي هللا ،هى زُاهتي ل٨ما ٫بخل ٪الُغٍ٣ت ،وابخٗاصي ٖىه صون
ؤن ؤقغح له ما خضر ،ؤٖلم ؤهه ٧ان لِؿاهضوي في ازخُاعي ُٟ٦ما ٧ان ،بل ؤٖلم ٖلم الُ٣حن
ؤهه ٧ان لُسخاع ؤن ًٓل بجاهبي ختى لى لم هتزوط بلى ألابض .
لم حٗض هىا ٥وؾُلت جهلجي به ٣ٞض خٓغجه مً ٧ل وؾاثل الخىانل٣ً ،خلجي ؤلم البٗض ٖىه
صون ؤن ؤٖغ ٝؤزباعهٞ ،هل ًا جغي ٢ض بضؤ خُاة ظضًضة م٘ شسو ظضًض اهخ٣اما مما ٗٞلخه
به؟ ،اجهلذ بي عٚض نضً٣تي الُىم لدؿإ ًٖ ٫خالي ٞهي ؤ٦ثر الىاؽ ٖلما بدالي بٗض ُٚاب
٦ما ،٫وؤ٦بر اإلاؿاهضًً بل ال وظىص لؿىض ٚحرها ؤؾاؾا ،اجهالذ ٖلي ب٩ل ٖباعاث اللىم ٖلى
الُغٍ٣ت التي زظلذ بها الغظل الظي باصلجي الخب بهض ،١بل لُاإلاا هاصججي بؿبب ألامغ
بالجباهت ،ل٨جي ال ؤعص ٖلحها ألوي ؤٖلم ؤن ال ؤخض ؾُٟهم ما خضر ًىمها ،بل ال ؤخض ؾُدضر
له ما خضر لي ٞ .مؿإلت الخسلي ًٖ خُاة م٣ابل خُاة هي مؿاولُت لً ً٣ضعها ال٨شحرون وال
ً٣ىي ٖلحها ال٨شحرون ،وؤ٢سخى ما في ألامغ لِؿذ مؿإلت الخسلي ٖمً هدبهم مً ؤظل خُاة
آلازغًٍ ،بل ٧ىهىا زاثىحن في ؤُٖجهمَ ..لبذ مجي عٚض في جهاًت اإلا٩اإلات ؤن ؤجغ٢ب عؾالت
ؾترؾلها لي بٗض زىان ،ل ً٨بكغٍ ٖضم الغص ٖلحها ألجها لً جخٟهم ما ؾإخـ به .
 " عهام  .لؿذ ؤئازظٖ ٥لى ٧ل الىٖىص والٗهىص التي ه٨شذ بها ،وال ٖلى ؤًت لخٓتيٗ ٠اٖترجٞ ٪اجسظث ٞحها ٢غاعا عؤًذ ُٞه نالر ٖاثلخ ،٪وبن ٧ان ٖلى خؿاب
٢لبِىا ،ولؿذ ؤلىمٖ ٪لى اٚخُا٧ ٫ل خلم حٗهضهاه بالغٖاًت ختى قب واؾخىي
ٖىصه ..وبوي ؤؾامدٖ ٪لى ٧ل ؤلم ؤخؿؿذ به وما ػلذ ؤخؿه ،ل ً٨ؤ٦ثر ما آإلاجي هى
ؤن جلُ٣جي زاعط خُاج ٪في َغٞت ٖحن بٗض ٧ل ما ٖكىاه ،ما ٧ان ٖلُ ٪خٓغي في ٧ل
وؾُلت ًم٨ىجي الاجها ٫بٞ ٪حها٦ ،ىذ ألؾاهض ٥عٚم ازخُاع ٥الغخُل وعٚم ما في
ألامغ مً ؤلم٢ ،ض ً٩ىن ازخُاع ٥البٗض ٞغى ٖلُ ٪بال٣ىة ،ل ً٨ازخُاع خٓغي ال
ؤخض ٞغيه ٖلُ ،٪بل ٧ان ازخُاع. ٥
ل ً٨ؾإزبر ٥ؾغا .ؤؾامدٖ ٪لى ٧ل شخيء ًا عهام ،ؤؾامد ٪زُاهخ ٪الىٖض
وجضمحر ٥الخلم وخٓغ ٥الغ٢م ،ؤؾامدٖ ٪لى ٧ل شخيء وهللا ٖلى ما ؤ٢ىله قهُض ،ال
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ؤخمل لٚ ٪ال ،وال ًم ً٨ل٣لب ؤخب ٪ب٩ل ٢ىة ؤن ًٟٗل ٖ٨ـ طل ٪وبال إلاا اٖخبر
خبا٧ ،ىوي ٢ىٍت وانمضي وخ٣٣ي ما جبخُٛىه ٞغٚم ٧ل شخيء ؤهذ بوؿاهت عاجٗت
وؾُضة ٧ل اليؿاء " .
٦ما.٫
ال ؤٖغ ٝهل ٧ان مً اإلاٟترى ؤن ؤؾٗض بغؾالت ٦ما ،٫ل٨جي جُ٣ىذ ؤن ٢لبي الُىم ٢ض
ؤزظ ههِبه مً الخُاة ،جمىِذ لى ؤهه ؤمامي ألزبره ؤن ما ابخُٛخه مً الخُاة هى ؤهذ وؤن
بغخُله مً خُاحي عخلذ ٧ل الغٚباث وألاخالم ولم ًٓل ؾىي ؤخالم ألازغًٍ ،وؤن ٟٚغاهه
لي لم ٌٛحر قِئا بضازليٞ ،إها ؤ٦ثر الىاؽ ٖلما ؤهه ٢ض ؾامدجي ،ل ٠ُ٦ ً٨ؾإؾامذ هٟسخي؟
هل حٗلمىن ما ؤ٦ثر ما ًم ً٨ؤن ٌعجؼ ٖىه الاوؿان ،بهه مؿامدت الظاث ٠ُ٦ ،ؤزبره ؤوي
ؤِٖل ؤإلاا ًىسغ ٢لبي وعوحي ٢بل ٖ٣لي وظؿضي ،ؤلم ٞغا ١لم ؤخؿب له ًىما خؿابا٠ُ٦ ،
لي ؤن ؤخمل هاجٟي بالؿاٖاث أل٧لمه وؤؾم٘ نىجه الظي ًبخٗض بي بلى ٖالم آزغ ،و ٠ُ٦لي
ؤن ؤِٖل في مجز ٫ال ًىظض ُٞه بجاهبي ،ال ؤٖىٖ ٫لُه ُٞه إلخًاع خاظاحي ٧ي ال ؤزغط
وؤزالِ باقي الغظاٚ ٫حرة ٖلي ٠ُ٦ ،لي ؤن ؤؾى ١ؾُاعحي وؤظلـ ٖلى مٗ٣ض ٧ان ًٗ٣ض
ٖلُه إلاضة ؾىت ٧املت ٠ُ٦ ،لي ؤن ؤٖىص لٗملي صون ؤن ؤبدض ٖىه بىٓغاحي في ػواًا
الؿاخت ،ؤو في ال٣اٖت اإلاجاوعة ،ؤو ؤٚاع ٖلُه مً اعجُاصه للم٣ه ٠ُ٦ ،٠لي ؤن ؤجدمل
وظىص امغؤة ؤزغي في خُاجه ًىما ،و ٠ُ٦لي ؤال ؤعي وظهه مجضصا ..ؤٖغ ٝؤهه ؾغٖان ما
ؾُيسخى وظىصيٞ ،ما ؤؾهل ٖلُىا ؤن هيـ ؤشسانا ْلمىها ؤو جسلى ٖىا عٚم ؤهىا ؤخببىاهم
بهض ١في ًىم مً ألاًام ،ل ٠ُ٦ ً٨ؾإوؿاه بٗض ٧ل ما ٖكخه مٗه ،وإلاا لم ًخٟهم ؤهلي
هظا الخب ًىما؟ ؤٖل ؤجها ؤؾئلت لً ؤظض لها ظىاباٞ ،ما ؤِٖكه لىخضي صون ؤن ٌكاع٦ه
معي ؤخض ،لً ًخٟهمه ؤخض ؤًًا ،وما ٖلي ؾىي ج٣بل الهؼٍمت والسىى في بهجاح الخُاة
التي عآها ألازغون مىاؾبت لي صون ؤن ٌٗحروا عٚبتي اهخماما ٦إجهم مً ًمخل٩ىن الخ٣ُ٣ت
اإلاُل٣ت .
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اهً٣ذ ؤؾابُ٘ لم جخظ٦غ ٞحها عهام ٖملهاٞ ،بٗض ؤن ؤزظث بظاػة َىٍلت ألامض ظاءث
الُٗلت الهُُٟت لخمضص ٞحها وجمى٘ ل٣اء الٗكُ٣حن مجضصا ،لم ً ً٨هىا ٥ؾبُل لل٣ائهما
بٗض اهخ٣الهما مً جل ٪اإلااؾؿت ،بل ؤنبدذ اخخمالُت الٗىصة مىٗضمت ،لِـ ألن اإلاضًيخحن
بُٗضجحن ،وال ألن عٚبتهما في ل٣اء بًٗهما اوٗضمذ ،بل ألن عهام ٢ض وا٣ٞذ ٖلى ػواظها
بؿلُمٞ ،بٗض جهالر ؤٞغاص الٗاثلت وٖىصة اإلاُاه إلاجاعحهاٖ ،اصث ألام لخظ٦غ ابىتها التي جضعي
ؤجها بسحر وؤن ما ٢امذ به ال ًهل مغخلت الخطخُت بؿٗاصتها م٣ابل ؾٗاصة آلازغًٍ بإن
ؤباها ٢ض واٖ ٤ٞلى ؾلُم ػوظا لها ،لم ج ً٨لغهام ؤصوى عصة ٗٞلٞ ،مً ٧اهذ جشحر ٖلُه
الٟىضخى ٢ض ازخٟى ،وما ٢ض ًدغ ٥اإلاكاٖغ بضازلها ٖضمخه بُضحها الازيخحن  ..ؤقاعث بغؤؾها
بٗالمت ال٣بى ٫لخٟاصي مجغص الى٣اف في اإلاىيىٕ ختى٧ ،اهذ ٖالماث الٟغح جخُاًغ مً ُٖجي
ؤم عهامٞ ،هي ؤ٦ثر الىاؽ خبا لؿلُم ،و ٠ُ٦ال جدب مً اصعى ٖلحها الخب والهض ١وبإ
ألاوهام واقتري ال٣لىب باإلااْ ،٫ىذ ؤن عهام مجغص نبُت ال ج٣ٟه في الخُاة قِئا ،وؤن
ازخُاع قغٍ ٪خُاتها ٢ض ًضمغ جل ٪الخُاة ،الخُاة التي ٌكاع٧اجها ٞحها ؤًًا ..بِىما ألام جسخا٫
في ؤع٧ان البِذ جسبر ال٩ل ؤن مىٖض خٟل السُىبت ؾُ٩ىن ٢غٍبا ،ججلـ عهام في عً٦
ٚغٞتها ووظهها ً٩اص ًسلى مً ؤي حٗبحر٦ ،إجها ظؿض قاخب مغجش ًسلى مً عوح ،مجزوٍت
جدمل خاؾىبها جخإمل نىعها م٘ ٦ماٟٞ .٫ي ٧ل نىعة خُاة ،وفي ٧ل لخٓت ٖاقتها مٗه
٦خاب ٢اثمْ ،لذ جخىٖ ٠٢ىض ٧ل نىعة ٖلى خضة لخخٟدو مالمذ الغظل الظي ٧ان
بال٣غب مجها ًىما ،لٗلها حؿدكٗغ وظىصه بجاهبها ،اؾخىٟ٢تها نىعة الجبل خُض خملها ٖلى
٦خُٟه٨ٞ ،شحرا ما ٧ان ًدملها ُٟ٦لخه الهٛحرة ٖلى ٦خُٟه ٧لما قٗغ ؤجها ال ج٣ى ٖلى
الهٗىص ؤو اإلاصخي ؤو ؤخؿذ بخٗب ..ونىعة الشلج خُض ً ٠٣زلٟها ًسٟي هه ٠وظهه ٖجها
وهى ؤؾلىبه في الخ٣اٍ الهىع مىظ حٗاعٞا ؤو ٫مغةً ،سٟي هه ٠وظهه خُىما ً ٠٣وعاء
ْهغها حٗبحرا ٖلى ؤهه ْلها الخاعؽ ؤًىما ٧اهذ ..جدغ٦ذ بضازلها مىظت مً ألالم طعٞذ
مٗها صمٗت بغا٢ت ج٩اص حؿ ِ٣مً ُٖجها بال ؤجها الخُ٣تها ٢بل الؿ٣ىٍْ ،لذ ٖلى خالها
حسخب الهىع في وي٘ جىاػلي وجً٘ ًضها ٖلى ٢لبها ختى ٟٚذ وهي ظالؿت ظلؿت َٟلت
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ًدُمت ال ججض مً حك٩ى له خؼجها ،وال مً ًمسر ٖلى عؤؾها وَٗتر ٝلها ؤهه ٢ض ؤزُإ في
خ٣ها ٞترضخى بٗضها بٌٗ الغضخى .
اؾدُٓ٣ذ ٖلى نغار ؤمي ،وهي حك٩ى هىمي بلى ما بٗض الٓهغٞ ،إها مىظ مضة ال ؤهام ختى
جض ١الؿاٖت الشالشت بٗض مىخه ٠اللُل وال ؤ٢ضع ٖلى الصخى بال بٗض الشاهُت ٖكغ ْهغا.
٣ٞض ؤنبدذ صختي حؿخضعي ٞدها في ؤ٢غب و٢ذ ،لم ؤٖض ؤ٢ىي ٖلى الى٢ى ٝوال الُ٣ام
بإقُاء حؿخضعي مجهىصا ،بل مغ ؤؾبىٕ ٖلى آزغ مغة لم ؤصخى ٞحها نباخا ٞإهغٕ بلى
الخمام ألجُ٣إ ،ؤًْ ؤن ظؿمي لم ًخٗىص بٗض ٖلى الىٓام الظي ٢اَٗخه في بُدىا لؿىت ،بل
لغبما الخٗب الىٟسخي وؤلاعهاُٟ٦ ١لحن بخضمحر ظهاػي الهًمي٦ .ىذ مخإ٦ضة ؤن مغخلت
الخظمغ ٢ض بضؤث بٗض ؤن الخٓذ ؤمي ٚشُاوي اإلاخ٨غع في ٧ل نباح وزهىنا هؼالت ظؿمي
اإلالخىْتٞ ،لم ؤظض خال ؾىي ؤن ؤجىاو ٫الُٗام بكغاهت لخخإ٦ض ؤوي بسحرٞ ،إها ال ؤ٢ىي ٖلى
ْىىجها مجضصا ،ػٍاصة ٖلى ؤن قهُتي جدغ٦ذ قِئا ما في الُىمحن ألازحرًً ،ؤنبدذ ٧اآللت
ظامضة ؤلاخؿاؽٖ ،ضًمت الغخمت بىٟسخي ،وملُئت بال٨غه للٗالم مً خىلي ،ال ؤعي ز٣با
واخضا مىحرا ،وال ؤمل لي في الخُاة بَال٢ا ،نغث ؤلبي َلباث آلازغًٍ بسىىٕ جام ،بل ؤِٖل
 ِ٣ٞبىاء ٖلى عٚباتهم٣ٞ ،ض ؤنبدذ لي عٚبت صُٞىت في ؤن ؤهخ٣م مً هٟسخي قغ اهخ٣ام،
ْ
ولٗل ؤزحر َغٍ٣ت وؤظىصها ػواجي مً ؾلُم .
ا٢ترب مىٖض ٖ٣ض ال٣غان ،وها ؤها آلان ؤظلـ م٨بلت الُضًً ،ؤؾىض عؤسخي ٖلى خاثِ باعص
بغوصة ٢لبي ،ؤعجضي ٢مُها ؤزًغا ٞسما وؤمض ًضي الجاٞت لى٣اقت جسِ ٖلحهما زُىَا
ومىٗغظاث ٦إجها خُاحي اإلابٗثرة ،ال ؤعي ٞحهما ظماال ،بل جظ٦غث ٖبرهما ًىم ؤ٢ؿمذ ٖلى ؤال
ؤي٘ خىاء بال وؤها ؤجؼوط ٦ما ،٫ال٣ؿم٧ ..لمت لُاإلاا هُ٣تها ؤمامه ،ل ً٨ال٣ضع ؤعاص لي ٚحر
طلٞ ،٪ىظضث هٟسخي ؤه٨ض ٧ل ًمحن ؤصًخه ،بل ؤِٖل خُاة لم ؤزترها وال ٖملذ ٖلى
بهجاخها .
ًدىم مً خىلي ؤهاؽ ال ؤٖغٞهمً ،ؼٞىهجي لصسو ؤ٦غهه ،بل ؤٖا ٝوظىصه بال٣غب مجي،
شسو ٦ىذ ؤًْ ؤوي ؤخببخه في ًىم مً ألاًام ،لم ؤ ً٦ؤصعي ؤهه ٧ان شسها مىاؾبا لي
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ولٗاثلتي ال ٚحر ،وما ؤ٦ثر ما ههبر ٖلُه  ِ٣ٞل٩ىهه مىاؾبا لىا .جبضلذ مالمذ الخايغًٍ
ٞجإةٞ ،هغث ؤعي ؤم ٦ما ٫وخؿىاء بجاهبي جمؿ ٪بخضاهما بشىبي والشاهُت جمسر لي ظبُجي
مً بٌٗ ُ٢غاث الٗغ ١بمىضًل قٟا ٝع ٤ُ٢وجداو ٫نض قٗحراحي ًٖ مضاٖبت ُٖىاي
بغ ،٤ٞؤما البُ٣ت ٞىظىه جتراوح بحن وظىه ؤٖغٞها وؤزغي مإلىٞت وؤزغي ٚغٍبت ٖجي جماما،
وبُجهم ٦ما ٫في ػاوٍت الباب ًدؿاء ًٖ ٫و٢ذ اإلاٛاصعة ألهه حٗب مً هظه الخ٣الُض الخاٞهت،
بل ًيخٓغ ًىم ال٣غان بٟاع ٙالهبر ..
حؿللذ مً بحن قٟخاي ابدؿامت ماثلت زُٟٟت مىئوصة ،بظهب آلازغًٍ ٢خلذٞ ،خبضصث مٗها
الىظىه اإلاٗغوٞت واإلاإلىٞت مٗا التي جمىِذ خًىعها ًىما ٞإً٣ىذ ؤوي بضؤث ؤوق ٪للىنى٫
بلى مغخلت الجىىن ،وما ؤ٦ثر مً ؤخبٞ ،هضٞ ،١جً ظىىهه .وما بن اؾخٗظث باهلل مً
الكُُان ختى ٖاصث جل ٪الىظىه اإلاٟ٨هغة التي ٌك ٤الؿىاص جٟانُلها للٓهىع ،جىاو ٫ال٩ل
الىلُمت بكغاهت واإلاىؾُ٣ى جمؤل اإلا٩ان ،والؼٚاعٍض جهُذ بحن الُٟىت وألازغي ،بُجها ٢لىب
ؾُٗضة وؤزغي جضعي الؿٗاصة ،وؤَٟاً ٫غً٦ىن بحن ممغاث الٛغ ،ٝوؤهلي ًغخبىن
باإلاضٖىًٍ لخٟل الخىاء ..اهخهى خٟل الخىاء وج٣غع خٟل ال٣غان بٗضه بُىمحن ،لم ًً٨
لغهام صزل في ؤي جدًحر ،بل ٧اهذ مجغص مىمُاء جغجضي ػٍا لخٗغى ػٍىتها ٖلى ؤهل
الٗغَـ٧ ،ان ال٩ل في بهجت ما ٖضاها ،لم ً٩ل ٠ؤخض مً ؤهلها هٟؿه بمٗغٞت قٗىعها،
وهم ؤصعي ؤجها ؤحٗـ البكغ في ال٩ىن ًىمها ،بل اصعى ال٩ل ؤجها ؾُٗضة ٌٛلب ٖلحها السىٝ
مً الؼواط ٦باقي الٗغاجـ ال ٚحر .
ْل البِذ ملُئا ببٌٗ ؤٞغاص الٗاثلت ال٣اَىحن بُٗضا ًٖ اإلاضًىت بلى خحن مىٖض ٖ٣ض
ال٣غانً ،دًغون الخلىي ،وٍجهؼون اللباؽ وٍىٟٓىن الٛغً ،ٝداو ٫بًٗهم بحن الُٟىت
وألازغي ج٣ٟض الٗغوؽ ،وبل٣اء بٌٗ الى٨ذ لخس ٠ُٟالخسى ٝالظي حِٗكه .الخٓذ ألام
والسالت جُ٣ا عهام ب٨ثرة ،لم ج ً٨خالتها الصخُت َبُُٗت ،بل ونلذ إلاغخلت ق٨٨ذ السالت
ٞحها ٞؿإلذ ؤزتها :
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 " ؤ جٓىحن ؤن عهام وؾلُم الخُ٣ا مٗا ٢بل مىٖض الؼٞاٝ؟ ٞالغظا ٫ال ٌؿخُُٗىنالهبر في مشل هظه اإلاىاؾباث ".
ججاوػث ؤم عهام ٦الم ؤزتها بطخ٨ت ج٣مهذ ٞحها صوع ٚحر اإلابالُتٞ ،إظابذ :
 "هحهاث هحهاثٞ ،غهام لم جتر ٥له ٞغنت ل٣ائها زاعط البِذ بٗض ،بل لم جغه مىظ ًىمالسُبت "
جضبضب الك ٪ل٣لب ؤم عهام مً ٦الم ؤزتها ،بل ناعث جخمجى ونىً ٫ىم الٛض بؿغٖت البر١
ٞخٗ٣ض عهام ٢غاجها لخخسلو مً الٗبء الظي ؤز٣ل ٧اهلهاٞ ،هي ٖلى ٖلم ؤن عهام ٧اهذ مىظ
قهغ وبًٗت ؤؾابُ٘ ٖلى ٖال٢ت ٚحر مدغوؾت ب٨ما ،٫وؤن خبهما لم ًٌٗ ً٨غ ٝاإلاؿخدُل
وال الخضوص.
لم ٌٗض بُجي وبحن بمًاء قهاصة وٞاحي ؾىي لُلت واخضة ،لُلت لِؿذ ٦باقي اللُالي ،لُلت
ؤقض ؾىاصا ال ًٓهغ ٞحها ال ال٣مغ وال الىجىم٦ ،إن الؿماء هي اإلاسلى ١الىخُض الظي ًدـ
بما ؤ٢ضمذ ٖلُه ،وؤن ما ؤعمي ُٞه هٟسخي هاع ظٗلذ مً ؤًٖاجي خُبا لها ،ومً ٢لبي صما
ًخ٣اَغ ٧البجزًً ،ومً ٖ٣لي خُبا ظاٞا لها ،وعوحي مىٟار ًؼوصن هاعها وَؿٗغها .ؤجإلم في
٧ل ظؼء مً صازلي٦ ،إن ٢لبي ؤَل ٤بهظاعا ٞخضاعى له ؾاثغ الجؿض ،بال ُٖىاي٣ٞ ،ض ؤيغبخا
ٖلى الب٩اء ل٨ثرة ما طعٞخاه ،لم حٗىصا ٢اصعجحن ٖلى بُٖاء اإلاؼٍض بل ظٟخا ظٟاٞا جاما ،ختى
ؤوي جمىِذ لى ًُٟئا جل ٪الىاع ببٌٗ الُ٣غاث ٞدؿبٞ ،ب٩اجي ظاْ ٝاهغا وٚؼٍغ باَىا .
اؾدُٓ٣ذ با٦غا بٗض ؤن ٟٚىث بهٗىبت ،وظضث ال٩ل ًدؿاء ًٖ ٫مىٖض خًىع
الٗض ،٫مجهم مً ًدؿاء ًٖ ٫وظبت الُٟىع ومجهم مً ًُالب بةخًاع مالبؿه مً اإلاهبىت..
ًداو ٫ال٩ل الٓهىع في ؤخؿً نىعة ،لم ً٣ٟه ؤخض لىظىصي بجاهبهم ،بل ٧لهم ميكٛلىن
بالخدًحر للخٟل ػوالا ٢بل ٢ضوم الًُى ٝوالٗغَـ والٗضُٞ ،٫ىذ ؤزتي ؤزحرا لىظىصي،
ٞهغزذ ٖالُا جدؿاء ًٖ ٫ؾبب جإزغي ًٖ مدل الخجمُل ،اهخابخجي عٚبت ملخت في
الطخ ٪ألو ٫مغة بٗض ػمً َىٍل ،ؤن ؤضخ ٪بهىث مغج ٟ٘وؤزبرهم ؤوي في خاظت إلادل
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ًجبر ٢لبي اإلا٨ؿىع ،عوحي اإلا٣هىعة٣ٖ ،لي اإلابشىع و٧ل ما بضازلي ٢بل وظهي الكاخب ،لً٨
جل ٪الغٚبت في الطخ ٪اه٣لبذ بٚماء وؾ٣ىَا ٖلى ألاعى ٦جشت هامضة بال خغاٞ ،٥خدذ
ّ
ُٖجي ألظض ال٩ل ًلخ ٠مً خىلي في خالت مً الهل٘ ،ؤخضهم ًدغ ٥اإلاٟاجُذ وآزغ ًغف ُٖغا
وآزغون ًىقىقىن ُٞما بُجهم :
 "ل٣ض ؤنابتها اإلاؿُ٨ىت ٖحن ؤو َا٢ت ؾلبُت". "البض ؤجها لم جىم ؤمـ ٞإخؿذ باإلعها". ١ " ال ججؼٖىا هظه مساو ٝجيخاب ٧ل ٞخاة".نغزذ نغزت مضوٍت ؤَلب ٞحها مً ال٩ل ؤن ًلتزم الهمذ ،لم ؤٖض ؤ٢ى ٖلى ؾمإ
نىث ؤخض ،بل لم ؤٖض ؤعٍض عئٍت ؤخض ؤمامي ..جٟاظإ ٧ل مً خىلي بخهغفي الٟجاجي ،بل لم
ًخ٣بل بًٗهم جهغفي طلّ ٪
ٞهم بالغخُل ،لم ؤ٨ٞغ في ما قٗغ به ٧ل مً ٧ان بجاهبي ،بل
٧ان قِئا واخضا ًضوع بظهجي ،ما الظي ًدضر معي؟ ما ؾبب ٚشُاوي في ٧ل مغة؟ وإلاا
ؤنبدذ يُٟٗت البيُت بهظا الك٩ل اإلاٟغٍ؟ ً٩اص ٖ٣لي ًخى ٠٢زىٞا مما ؤ٨ٞغ ُٞه٠ُ٦ ،
ًدضر معي هظا؟ وإلاا لم ؤ٣ٞه في ألامغ بلى الُىم؟ و ٠ُ٦ؾإزغط هٟسخي مً هظا اإلاإػ٢ ١بل
ؤن ؤٖ٣ض ٢غاوي بن صر ما ؤ٨ٞغ ُٞه؟
اؾدُٓ٣ذ ٧ل ألاخاؾِـ صٗٞت واخضة بضازلي بٗض مىتها ٞجإة ،ناع ٧ل ظؼء مجي
ًض ١مض ١الجغؽ ،وجىبهذ ٧ل مجاعي الضم واهخٟسذ٦ ،إن ظؿضي ًيبنهي بدضور ؤمغ ٚحر
مإلى ،ٝعجؼث ًٖ الخٗبحر ٖما ؤقٗغ به ،وجمىِذ ؤن ؤنغر مجضصا ل ً٨أل٢ى ٫هظه اإلاغة :
 " ال ؤعٍض الؼوااااااااط ".خاولذ الؿُُغة ٖلى هٟسخيٞ ،ال ؾبُل إلاٗغٞت شخيء آلان ،وال َغٍ٣ت لي ألهٖ ٌٟجي ٖبء
هظا ال٣غان ،بل ؤي جهغ ٝمجي في هظه اللخٓت ؾُسل ٤ؤ٦بر زىعة في جاعٍش ٖاثلتي والتي لً
جدمض ٖ٣باها ؤبضا .جىاولذ ال٣لُل مً الُٗام أل٢ىي ٖلى الى٢ى ٝعٚم يٟٗي ،وألجمً٨
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مً الظهاب إلادل الخجمُل في الى٢ذٞ ،ال مهغب مً ألامغ ،ولٗلها ٞغنت بالهُت ألخًغ معي
ازخباع خمل مً الساعط .
ما ًؼا٧ ٫ل ما ؤ٨ٞغ ُٞه مجغص ق ٪ال ؤؾاؽ له مً الصختٞ ،ال ًسٟى ٖلى ؤخض مً
ؤ٢غباجي ؤوي ؤٖاوي مك٩ل ال٣ىلىن الٗهبي ،ومً ؤزاعه ؤلاٚماء والٛشُان والٗهبُت ؤًًا..
بضازلي شخيء ًخمجى لى ؤن خملي ؤمغ صخُذ ،وآزغ ًضٗٞجي للسى ٝؤ٦ثر مً ٧ىوي ؾإنحر ؤما،
ٞالٗالم لً ًغخمجي وال ؾحرخم ابجي ؤو ابىتي ،وال ؾبُل لتر ٥عوح بغٍئت وبظهايها٦ ،ما ال
ؤمل لي في ٖىصة ٦ما ٫بٗض ؤن خٓغ اجهاالحي بضوعه  ..ازخلُذ ٖلي ألاخاؾِـ وٚابذ ٖجي
الخلىٞ ،٫اؾخٗظث باهلل مً الكُُان الغظُم .
جىظهذ ع٣ٞت ؤزخاي إلادل الخجمُل مغٚمت ،ؤزظ مىا جه ٠ُٟالكٗغ وججمُل الىظه
ؾاٖت ٧املت وما ناع بُيىا وبحن الٗ٣ض ؾىي ؾاٖت  ،ِ٣ٞما ٌكٛل ج٨ٟحري هى ُُٟ٦ت
الخهىٖ ٫لى ازخباع ٢بل ٖ٣ض ال٣غانٞ ،ال ًم٨ىجي َبٗا الؼواط مً ؾلُم وؤها ؤخمل َٟل
شسو آزغ ،جغاصٞذ ص٢اث ٢لبي في َغٍ ٤الٗىصة ،ؤجإمل الُغ٢اث لٗلي ؤظض نُضلُت ،ج٩اص
صمىعي جدؿا ِ٢صون ٢ضعة ٖلى ٦بدها ،ألجها ؤ٦ثر مً ٌٗلم ؤوي لً ؤظض ؾبُال للهغوب بٗض
ّ
خًىع ؾلُم لُ٣لىا للبِذ .
إلاا ًدضر لي ٧ل ما ًدضر وإلاا ًلٗب معي ال٣ضع لٗبت الٛمًُت ؟ الُىم ؤٖ٣ض ٢غاوي بضون
مً ؤخببخه ،وؤب٩ي بض ٫ؤن ؤٞغح ،وعٚم خبي ال٨بحر ل٨ما ٫ؤجمجى ؤن ً٩ىن طل ٪الخمل الظي
جمىِىاه مٗا وزُُىا له مجغص ق . ٪لم ؤظض باب نُضلُت واخضة مٟخىخا في َغٍ٣ي ،وال
مجا ٫للسغوط بٗضما ونلذ لباب اإلاجزٞ ،٫ال٩ل ًيخٓغوي ؤمامهً ،غجضون ؤٞسم ال٣مهان
وألاخظًت ،وجتهلل وظىههم وهم ًىٓغون لٗغوؽ مؼٍىت ًٟخذ لها ػوظها باب الؿُاعة ،وهم
ًغ٢هىن ٖلى بً٣اٖاث قٗبُت مسخلٟتً ..ماعؽ ال٩ل َ٣ىؽ الاخخٟاٖ ٫لى ظشت ،ال ٌٗغٝ
ؤخض ممً ًغ٢هىن آلان ؤن هظا الخٟل ٢ض ًخى ٠٢في ؤًت لخٓت ،بل ال ًجب ؤن ٌؿخمغ .
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ظلـ الٗغوؾان في اإلاٗ٣ض اإلاسهو لهما واإلاؼًٍ بمسخل ٠ؤق٩ا ٫الىعوص وألازىاب٧ ،ان
ٞغاف قى ٥وخمُم في ُٖجها ،جىٟ٢ذ اإلاىؾُ٣ى ٞجإة وع٦ؼث الُٗىن هٓغاتها ٖلى الٗغوؾحن
بٗض ٢ضوم الٗضوٞ ،٫جلـ ؤبىحهما بجاهب ٧ل مجهماً ..يخٓغ ألاهل ما ؾُ٣ىله الٗضو٫
إل٦ما ٫مغاؾُم هظا الؼٞا ..ٝوجيخٓغ عهام لخٓت الخٗبحر ًٖ عًٞها لهظا الؼواط ،جباص٫
ألابىان بٌٗ الىناًا والكغوٍ بُجهما ،واهخهى الٗضو ٫مً ؾااله خى ٫مىا٣ٞت ؾلُم ًٖ
عهام ػوظت ،والظي ٖبر ًٖ مىا٣ٞخه بؿغٖت جامت مىٗ٢ا صون ج٨ٟحرٞ ،دان صوع عهام التي
ججلـ ظامضة ً٩اص ال٣لم ً ٘٣مً بحن ؤنابٗها ،ال حٗغ ٝال٩لماث  ٠ُ٦جتراص ٝفي قٟخحها
لخىُ ٤بٗضم ال٣بى. ٫
 " ؤ٢بل "جىالذ الؼٚاعٍض والخبرً٩اث بٗض جى ُ٘٢عهام ٖلى الٗ٣ض ،وججهضث بٗضها ؤم عهام ججهُضة
زُ٣لت ،ل٣ض ؤػاخذ بها ظبل السى ٝالظي ٧اهذ جدملهٞ ،هي ؤ٦ثر الىاؽ ٖلما بٗضم عضخى
عهام ًٖ ؾلُم بل ب٨غهها له ،لِـ الٛغٍب في ألامغ جبرً٩اث ألاهل وال ؾٗاصة الٗغَـ عٚم
ٖلمه بٗضم عٚبت عهام في ٧ل ما ًدضر ،بل الٛغٍب إلاا جغاظٗذ عهام ًٖ عٚبتها في بٖالن
عًٞها في آزغ ص٣ُ٢ت ؟
جىٟ٢ذ ٧ل ألانىاث و٦إن ال ؤخض مىظىص معي في ال٣اٖت ،لم ؤٖض ؤؾم٘ بال نىجا
واخضا ًترصص نضاه بإطوي وؤها ؤخمل صٞتر الخى ُ٘٢بُضي ،بهه نىث ٦ما ،٫بهه الهىث الظي
ٌؿخدُل ؤن ؤزُئ ُٞه ،و ٠ُ٦ؤزُئ ُٞه وهى الظي ؤخببخه ٢بل ناخبهًُ ..لب مجي
بهىث هاصت ،وصٌ٘ ،وعػًٍ ؤن ؤخاٖ ٔٞلى زمغة خبىا ب٩ل ما ؤوجِذ مً ٢ىة ،وؤن حٗبي
ؾُيخهي ٢غٍبا ،لم ؤؾخىٖب عؾالخه ،ولم ً ً٨مً اإلاهم ؤن ؤحؿاء ًٖ ٫ؾبب ؾماعي
لهىث شسو بُٗض ٖجي ،بل هى في الخ٣ُ٣ت ؤ٢غب لي مً ٧ل الخايغًٍٞ ،لُاإلاا ٦ىا ٖلى
اجها ٫عوحي مىظ ػمً ،وما ؾمٗخه بضون ق ٪عؾالت عوخُت مىه لي ال ًم ً٨ؤن ؤجغصص في
جُبُ٣ها.
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وٗ٢ذ صون جغصص بٗض ازخٟاء نىث ٦ما ٫مباقغة ،صون ؤن ؤ٨ٞغ في ٖا٢بت ما وعَذ
ُٞه هٟسخي٧ ،اهذ ٧ل اإلاكاٖغ اإلاغجب٨ت حؿُُغ ٖلي ،بل جم٨ىذ مجي خض اإلاىث ،ختى اهخهى بي
ألامغ مىهغٞت بؿغٖت مً ٢اٖت الخٟل وؤمام ؤهٓاع الىاؽ الخايغة ،لٗلي ؤظض مخىٟؿا
ؤؾترظ٘ ُٞه عوحي اإلاؿلىبت بخىُ٢عي ..اٖخظعث ًٖ ٖضم اؾخُاٖتي مكاع٦ت الخٟل ألوي
ؤقٗغ بمٛو في مٗضحي ،ل ً٨ؤمي لم ج ً٨مً اإلا٣خىٗحن ،ختى ؤجها اهخٓغث مٛاصعة الًُىٝ
ٖلى ؤخغ مً الجمغ ٧ي حؿخ٨ىه زباًا ألامىع ،بل َالبخجي مباقغة بال٨كٖ ٠ىض ؤ٢غب َبِب
٢بل مٛاصعحي لبِذ ؾلُم ٚضا.
ْل َلب ؤمي ًترصص ٗ٦انٟت هىظاء بحن هاْغيٞ ،ال الغ٧ ٌٞان لُجضي هٟٗا وال
الهغوب ها ٘ٞفي مشل هظه الٓغو ،ٝلؿذ مخُ٣ىت مً مؿإلت خملي ،ل ً٨قِئا بضازلي
ًسبروي ؤوي ؤخمل َٟل ٦ما ٫في ؤخكاجي ،ؤط٦غ ظُضا ًىمها  -خُىما ٦ىا هسُِ لدؿمُت
ابىِىا ػٍاص وهغظـ -ؤن ٦ما٧ ٫ان ؤؾٗض بوؿان إلاجغص الخسُُِ لؤلمغ ٠ُ٨ٞ ،ؾُ٩ىن
ويٗه خُىما ٌٗلم ؤوي ؤخمل هغظـ ؤو عبما ػٍاص؟ ،جظ٦غث مباقغة بٗض بغهت ؾٗاصة ؤهىا
مىٟهلحن ولغبما ً٨غهجي ٦غها ٦بحرا إلاا ٢مذ بهٞ ،ال شخيء ٌؿخُُ٘ ؤن ٌك ٟ٘لي ؤمامه ،وال
ؤن ًمدى ألالم الظي ٖاهاه بؿببي ،وزحر صلُل ًىم خاولذ ؤن ؤجىانل مٗه بٗضما جم ً٨مجي
ألالم والكى٣ٞ ،١ض ٖاملجي ٛ٦غٍبت لم ٌٗل مٗها ٧ل ما ٖاقه ،بل ؾإلجي في ؤؾُغ
مددكمت ً٩اص ًدىاػ ٫ل٨خابتها ًٖ ؾبب مغاؾلتي له وإلاا ٖضث بٗض ؤن عمُخه ٦ما ً٣ى ،٫و٢ض
نض .١ؤي شخيء ؤعٍضه مىه آلان؟ هل ؤبدض ًٖ ؤلم ظضًض ؤلُ٣ه في ٞااصه؟ مهما ْىه بي مً
ؾىء ؤو ْىه مً ً٣غؤ هظه ال٩لماث ٞةوي عٚم ٧ل ما نىٗذ به ؤخبهٗٞ ،لذ ما ٗٞلخه ألوي
يُٟٗتٞ ،إها امغؤة صون عؤي وال ؾلُان ،..عجؼث ًىمها ًٖ بزباعه ؤوي لم ؤزىه وؤوي
ؤزبرث ال٩ل ؤوي ؤعٍضه ،لّ ً٨
زحرث بخىؾلهم بِىه وبحن خُىاث ؤشسام ال طهب لهم بٗضما
ع ٌٞال٩ل مؿاهضحي ،وؤن ؾبب الخسلي ًٖ مىٟ٢ي ٧ان مً ؤظله ؤًًا ،ألوي جُ٣ىذ ؤهه لً
ًىٗم بدُاة َبُُٗت معي ،بل ؾدؿلب مىه خغٍخه ٖىض اعجباَه بإؾحرة ،ؤٖلم ؤجها ؤٖظاع
ؤوهً مً بِذ الٗى٨بىث ل ً٨هظا ٧ل ما اؾخُٗذ ٢ىله ..وعجؼث ؤًًا ؤن ؤزبره ؤن ؾبب
مغاؾلتي له ؤوي اقخ٣ذ له خض اإلاىث ،خض الٛلبت ،وخض ألالم ،بل ؤن عوحي ج٩اص جسغط مً
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بحن ؤيلعي ،وؤن ألالم الظي ؤِٖكه ٢ابٗت في الٟغاف ؤهخٓغ صزىله ٖلي ؤ٢سخى مً ؾ٨غاث
اإلاىث هٟؿها..
مغ ًىم ؤمـ بهٗىبت جامت خاولذ ُٞه نض ٧ل ألا٩ٞاع الؿِئت ل٨جها ؤبذ بال ؤن جؼٍض
مً حُٗ٣ض خُاحي بؿٗغاث ػاثضة ،جٓاهغ ال٩ل بالهضوء بٗضما خهل في خٟل ٖ٣ض ال٣غان،
وهم الًُى ٝباإلاٛاصعة في الُىم اإلاىالي بٗضما اهخهى الخٟل وجإ٦ض ال٩ل ؤوي ؾإٚاصع البِذ
صون بهغظت بل في هضوء جام بٗضما ٖاص ؾلُم لُإزظوي بلى بُتي الجضًض ؤ٢هض م٣برحي
الجضًضة ،ال ؤه٨غ ؤن ٢ضوم ؾلُم ألزظي ٢بل الى٢ذ اإلادضص ٢ض ٖخ ٤ع٢بتي مً ؤمغ ٧ان ٢ض
ً٩ىن مدخىما لى طهبذ ؾاٖتها للُبِب ع٣ٞت ؤمي ،بل ٧اهذ لخ٩ىن ًُٞدت ٦بحرة ٖىضما
ج٨دك ٠ؤوي جؼوظذ بصسو وؤها ؤخمل َٟل شسو آزغ..
ٚاصعث عهام ع٣ٞت ؾلُم ٢بل ْهغ الُىم الشاوي مً ٖ٣ض ٢غاجهماً ،بضو ؤن ؾلُم هٟظ
نبره ولم ٌٗض ًدخمل الاهخٓاعٞ ،لُاإلاا حٗب للىنى ٫بلى هظا الُىم ،الُىم الظي ًمخل٪
ُٞه عهام ،ؤلاوؿاهت التي جسلذ ٖىه بٗض ٧ل اإلاٗاملت الجمُلت التي ٖاملها بها وؤلازالم
الظي ؤ٦ىه لهاٞ ،ال ؤخض ٌؿخُُ٘ الخ٨هً بىىٕ اإلاٗاملت التي ؾخل٣اها بحن ظضعان طل٪
البِذ ،وال بمؿخ٣بل هظه الٗال٢ت ،ومً الُبُعي ؤن هخى ٘٢ألاؾىؤ مً ٧لحهماٞ ،ال ؤخض مجهما
ؾُيسخى ما ٖامله آلازغ به طاث ًىم  .ونل الٗغَؿان بٗض ص٢اث٢ ٤لُلت لبُتهما الجضًض،
جىٟ٢ذ مٗه ؤهٟاؽ عهام وْهغ الاعجباٖ ٥لى مالمدها ،ختى انٟغ وظهها ٞخمىذ لى جىُٞذ
٢بل ؤن ً٨خب ٖلحها هظا اإلاهحرٞ ،هي ؤقض الىاؽ ٖلما بإن ؾلُم هضصها ًىما ،وؤهه
ٌؿخُُ٘ جُبُ ٤تهضًضه لغص الاٖخباع لىٟؿه ،لم ججض بضا مً الجزو ٫مً الؿُاعة وصزى٫
بِذ ؾلُم٧ ،ان بِخا ظمُال جخمىاه ٧ل ٖغوؽ ما ٖضاها ..ؤعيُت بًُاء ومغاًا في مضزل
البِذٚ ..غٞت مِٗكت في بؿاَتها خؿً ال٣هىع ..ماثضة َٗام ٞسمت بال٣غب مً مُبش
ػهغي ..وخمام مىدىث ًخىؾُه مُٛـ ؤبٌُ ٞسم ..جىٟ٢ذ بغهت ؤمام باب ؤبٌُ مىنض،
ٖلمذ ٖلم الُ٣حن ؤهه ٚغٞت هىمهماٞ ،ترصصث في ٞخدها بل جغاظٗذ وٖاصث ؤصعاظها للىعاء،
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لً ً٨ضا ٢اؾُت مىٗتها مً الهغوب ،بل وظهتها ب٣ىة للضزى٣ٞ ،٫ض ٞخذ ؾلُم الباب وص٘ٞ
عهام للضزى ٫بٗى٢ ،٠اثال باؾتهؼاء :
 " هظه ٚغٞخ ٪الجضًضة خبِبتي ".هؼلذ الجملت ٖلى ٢لب عهام ٦صسغة ظلمىص خُها الؿُل مً ٖل ،ؤخؿذ ؤن جهاًتها
ا٢تربذ بٗضما ٢بلذ هظا الؼواط اإلاا٦غ ،لم ً ً٨لُهض٢ها ؤخض لى ؤجها ؤزبرتهم ؤن هضٝ
ؾلُم لم ًَُ ً٨با بل هى مجغص عص اٖخباع ال ٚحر ،وجظ٦غث مباقغة ما جباصع لها مً نىث
٦ماً ٫ىم ٖ٣ض ال٣غان ،وقضث ؤػعها وٖؼمذ ٖلى الهمىصٞ .ؼواظها بؿلُم في هظه
الٓغو ٝؾُدمحها وٍدمي ظىُجها ،بل ٢ض ًيؿب لؿلُم ؤمام ٧ل الىاؽ ختى لى لم ً٨خمل
هظا الؼواط مما ؾُتر ٥لها مجاال لخبُ٣ه ٖلى ُ٢ض الخُاةٞ ،ال ؤخض ٧ان لحرخمها لى ؤلٛذ
ػواظها ؤمـ ،بل ٧اهذ لخهبذ خضًض الجمُ٘ ،وؾاٖتها ؾخضمغ ٧لما ضخذ مً ؤظله ،و٢ض
ًخٗغى ؤخضهم إلا٨غوه هي في ٚجى ٖىه.
ال ال٨خابت ٢اصعة ٖلى ون ٠ما ؤِٖكه ،وال البىح ًهٖٓ ٠مت مإؾاحي ،ؤها الُىم في
بِذ مؼزغ ٝلم ؤزتر ُٞه قِئا ،بل في بِذ شسو ال ؤ ً٦له قٗىعا ؾىي الاقمئزاػ ،بضث
هِخه الؿِئت التي ال ٌٗلمها ؾىاي مىظ وَئذ ٢ضماي ؤعيِخه٣ٞ ،ض ؤظبروي ٖلى ا٦دكاٝ
البِذ ع٦ىا ع٦ىا ،وؤظبروي ٖلى صزىٚ ٫غٞت هىم ؤٖخبرها ٢برا ،وال ؤخض ٌٗلم ما ًيخٓغوي هىا
في ال٣اصم مً ألاًام ..سخبذ ًضي مً ٢بًخه ب٣ىة ،و٢ابلخه بىٓغاث خاصة جسبره بال جمىٍه
ؤوي لً ؤ٧ىن ضخُت إلا٨غه مهما خاو ،٫وؤوي لً ؤزً٘ لؿلُخه مهما ٧ان ٢اؾُا معي .
جىظهذ بٗضها مباقغة بلى ألاعٍ٨ت في بِذ اإلاِٗكتٞ ،ىيٗذ خُ٣بتي الُضوٍت بجاهبي
وظلؿذ ظلؿت اإلاخُ٣ىت مً هٟؿها ،ؤص ٘ٞب٣ىة ٧ل قٗىع بالسى٢ ٝض ًبضو ٖلى مالمخي
ُُٗٞي شخىت ز٣ت ػاثضة لؿلُم .بل جم٨ىذ مً نض بخؿاؽ الٛغابت الظي اٖتراوي مىظ
صزىلي هظا ال٣بر الًُ ،٤وخاولذ الخٗامل ب٩ل ؤعٍدُت ما صام ال٣بر ٢بري ،لم ٌؿخُ٘ ؾلُم
جدلُل ما ً ٘٣ؤمامه مً حُٛحرٞ ،داو ٫هى آلازغ ججاوػ ما ًدهل مً حكىج بُيىاٞ ،لم ًجض
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ؾىي ؤن ًٟخذ معي باب الخىاع بإي وؾُلت ختى لى ٧اهذ جاٞهتٞ ،ؿإلجي بابدؿامت باعصة
مؿخٗاعة هل ؤؾخُُ٘ ؤن ؤَهى َٗام الٛظاء ؤم ًخ٩ل ٠هى باألمغ .لم ؤوظه له زُابا ٦ما
٧ان ًيخٓغ مجي ،بل خملذ ما جب٣ى لي مً ٢ىة ٞخىظهذ نىب اإلاُبش ألَبش له ؾم الخىٓل
لٗلىا همىث مٗا ٞجرجاح ..عاوصججي ال٨شحر مً ألا٩ٞاع الكغٍغة ؤها ؤخمل الؿ٨حن بُضي  ،ال
ؤٖغ ٝإلاا ؤنبدذ بهظا الك٩ل وال متى ؤنبدذ ٖلُه ،ل ً٨عئٍتي لىظه ؾلُم جبٗض في عٚبت
٦بحرة في الشىعة وال٣خل ؤخُاها ،بل الدؿلِ والاهخ٣ام ؤًًاَ ..بسذ بٌٗ الُٗام الظي ال
ًدغ ٥قهُت في ؤلاوؿان ،ل ً٨ؾلُم حٗمض ؤن ًإ٧له بكغاهت ٦بحرة٦ ،إهه ًخظو ١اللخم ألو٫
مغة ًً٘ ،الل٣مت في ٞمه وُٖىاه اإلابدؿمخان بم٨غ جىٓغان لي بصباث ٦بحر٦ ،إهه ًىظه لي
عؾالت مٟاصها بوي اهخهغث.
مغ الُىم ٧له وؤها ؤصعي ؤوي هاثمت في الٟغاف مً قضة الخٗب ،ل٣ٖ ً٨لي ٧له في ًٓ٣ت
جامت ،ؤ٨ٞغ في ؾبُل للىنى ٫بلى الازخباع ؤو الُبِب ،ل ً٨ألامغ ؤنبذ قبه مؿخدُل وؤها
مسجىهت في هظا الٟ٣و٣ٞ ..غعث خُجها ؤن ؤهخٓغ ًىمحن ٞإصعي ٞحهما ؤوي ؤعٍض عئٍت ؤمي
ألطهب ٖىض الُبِب لل٨ك ًٖ ٠خملي  .لم ٌٗض ٌٗترًجي ق ٪في ٧ىوي خامل ،ال ؤه٨غ ؤوي لم
ؤعص ًىما ؤن ؤخهل ٖلى َٟل بهظا الك٩لٞ ،اهلل ٌٗلم ؤهىا لم وٗهه اؾخسٟاٞا بمغا٢بخه وال
اؾتهاهت بٗ٣ابه ،ولّ ً٨
ٚغها ٖٟىه ُٞمٗىا في عخمخه ،وها هدً ٖلى بابه هلخمـ الٟٗى
والغخمت والٟٛغان ،بل لٗل خملي هظا في ْاهغه ٖ٣اب وفي باَىه زىبت ومٟٛغة٢ ،ض ٢غع بها
ؤن ًتر ٥عابُا ٢ىٍا بُجي وبحن مً ؤخبه يضا في مً ٞغ٢ىها ،ختى لى لم هجخم٘ ًىماٞ ،جؼء
مىه ً٨بر في ؤخكاجي وؾِىمى ؤمام ُٖىاي ٞ ..لم ً ً٨ؤمامي بال ؤن ؤهٟظ السُت التي ط٦غث،
ٞىمذ ٖلى ؤمل ؤن جيخهي هظه اللُلت بؿالم صون ؤن ؤعي ٞحها وظه ؾلُم مجضصا ،وؤها في آلان
طاجه ؤ٦غع ما ٧ان ًلُ٣ه ٦ماٖ ٫لى مؿمعي مً ظمل خى ٫الخب .
 " ال جبدثي ًٖ الخب في ٧لماث مؼٍٟت ًا عهام ..بل ابدثي ٖىه في ٢لىب ناص٢ت ..بنوٖضج ٪ناهخ ..٪وال جىضمي ٖلى خب ٪لصسو لم جغي مىه ُٖبا ختى لى لم ً ً٨مً
ههِبٞ ..٪الخاعٍش لم ًسلض ٢هو الخب اإلا٨خملت ب٣ضع ما زلض ٚحر اإلا٨خملت"..
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ؤمًِذ اللُل ع٣ٞت ٦ما٧ ٫الٗاصة٧ ،ان خًىعه في ؤخالمي ٧ل لُلت بمشابت مخىٟـ لي
بٗض ًىم ٖهِبً ،سخل ٠خًىعه بحن الٛايب الؿازِ جاعة وبحن اإلادب الُٗى ٝجاعاث
ؤزغي٦ ،إهه ل٣اء لغوخحن في الؿماء بُٗضا ًٖ صوـ ألاعى ،ل ً٨خلمي هظه اإلاغة ازخل٠
ًٖ باقي ألاخالم مٗه٣ٞ ،ض ؤمؿ٦ ٪ما ٫بُضي صون ؤن ًىبـ ب٩لمت ،وعَٟ ٘ٞلت نٛحرة ٖلى
٦خُٟه جغجضي جىىعة بًُاء ٌك٘ مجها الىىع ،ؤ٧اص ؤعي مالمذ وظهها البريء ،ال ؤق ٪ؤجها
حكبه ٦ما ٫في ٧ل شخيء ،قٗغه ألاؾىص وبكغجه الهاُٞت البًُاء وبغاءة مالمده٦ ..ىا هخجه
نىب هىع ؾاَ٘ بُٗض٦ ،إهه ز٣ب مطخيء وؾِ ٦ه ٠مٓلم ،ما بن ج٣ضمىا بً٘ زُىاث
ختى ازخل ٠ؤصًم ألاعى مً ٖكب ؤزًغ بلى خُب ؤؾىص جضاٖبه سٗابحن وخكغاث ؾىص
ؤعٖبذ ٢لبي وؤظؼٖخه ،ل ً٨ما بن خاولذ التراظ٘ زىٞا ختى وظضث ًض ٦ما ٫جخمؿ ٪بي
ب٣ىة لخُٗضوي بلى مؿاعه الظي ًسُى ُٞه بصباث وصون زى ،ٝخاولذ الهمىص عٚم ما
ؤٖاهُه مً زى ٝمً الشٗابحن والخكغاث ألوي ؤٖغ ٝؤن وظىص ٦ما ٫بجاهبي ُٟ٦ل بدماًتي
مً ٧ل م٨غوه ،بلى ؤن حٗثرث في خٟغة ٦بحرة حكبه الهاوٍت ؾُ٣ذ ٞحها ولم ؤنل ٗ٢غها
ألؾدُ ٔ٣وؤها ؤنغر ب٩ل ٢ىحي ٞإظض ؾلُم بجاهبي ًدؿاء ًٖ ٫ؾبب نغادي بهظا الك٩ل .
اؾخىٖبذ بٗض زىان ؤوي ٦ىذ في خلم ظمُل اه٣لب ل٩ابىؽ في آزغ لخٓت ،ل ً٨قٗىعا
ٚغٍبا ٧ان ًا٦ض لي ؤن طل ٪الخلم ؾِخد ٤٣ال ق ،٪وما ؤهؼ ٫الُمإهِىت في ٢لبي ؤن هغظـ
ْلذ بحن ًضي ؤبحها بٗض ؾ٣ىَي في الخٟغة ..اؾخجمٗذ ٢ىحي وؾلبذ مً ؾلُم صوع الؼوط
الظي لٗبه هظا الهباح ،وؾغٖان ما ٖاص هى آلازغ لىاٗ٢ه ،ل٨ىه ْل ًخ٣ٟض خالي بحن
اللخٓت وألازغي ،بل ال ق ٪ؤهه الخٔ شخىب وظهي ويٗ ٠ظؿضي وٚشُاوي بٗض جىاو٫
بٌٗ خباث الؼٍخىن ألاؾىص ألػٍل بها مغاعة الهباح.
الك ،٪والاهخٓاع ،والسجً ،وال٣بى ٫بإمغ لم جستره ؤنٗب ما ًم ً٨ؤن ًخدمله ٢لب ٞخاة
لم حٗغ ٝمً الخُاة ؾىي ما لظ وَابٞ ،غهام لم ج٨ٟغ ًىما ؤن خُاتها ٢ض جى٣لب عؤؾا ٖلى
ٖ٣ب ،بل لم جخسُل ؤن ػواظها الظي ٧اهذ جدلم به م٣غ ؾٗاصة وؾغوع لها ٢ض ًى٣لب ؤ٦بر
مإؾاة في خُاتها ،وؤن خملها ٢ض ً٩ىن ؾغا جداو ٫بزٟاءه بض ٫الاٞخساع به بحن ؤ٢اعبها .
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ًجب صاثما ؤن هً٘ ههب ؤُٖيىا ؤن ُ٢اع الٗمغ ًمغ بؿغٖتًُ ،ى ٝبىا في مضاعاث
الخُاة ،وَؿل ٪بىا صعوبا مىىٖت ،في زًم طل٧ ٪له وؿحر وهمطخي وهدكبض باألخالم عٚم
نٗىبت اإلاؿال ،٪و٢ض جغمي بىا الٓغو ٝؤخُاها وؾِ بدغ لجي مً اإلاخاٖب ٦ما ًم ً٨ؤن
جى٣لىا ؤخاًحن بلى قىاَئ آمىت ،ل ً٨البض بٗض ما هسىيه مً هؼاث ؤن جخىلض لضًىا ؤطعٖا
لىدمي بها ؤهٟؿىا مً اإلاىظاث ال٣اصمتٞ ،غٚم ما جتر٦ه اإلاهاثب والابخالءاث في ؤهٟؿىا
جٓل الخُاة صوجها بال بهمت ؤو بغٍ ،٤ولباجذ باهخت بال ُ٢مت جظ٦غ في ؤعط ٫الٗمغ ،هظا ما
ج٣ترب عهام للىنى ٫بلُه بٗضما ؾخ٣غع مىاظهت السُىب التي حٗتريها ،والهمىص ؤمامها
والخ٨ٟحر في خل لها بض ٫الهغوب والب٩اء وعاءها ٞ .السُإ الظي جالم ٖلُه في ٧ل ما خضر
هى ٖضم مىاظهتها ل٨ما ٫بٗض ٢غاع اوسخابها مً خُاجه٨ٞ ،غث في ما ُٞه نالر ماصي لل٩ل
ووؿِذ ؤجها ٦ؿغث ٢لبا لُاإلاا ؤخبها ،ولغبما خملها هظا ٞغنت ؤزغي لخُٗض جىظُه بىنلتها
واؾخٗاصة طل ٪ال٣لب مً ظضًض٧ .اهذ جًٓ ؤجها حؿخُُ٘ بزٟاء خملها إلاضة َىٍلت بٗضما
جخإ٦ض مً صخخه عٚم ؤن ٧ل اإلااقغاث جا٦ض وظىصه ،ل ً٨صهاء ؾلُم وم٨غه ٧اها ؤ٦بر مً
طلُٞ ،٪لب عئٍت عهام ألمها صون مغا٣ٞخه لها ػعٖذ الك ٪في ٢لبه ،بل ؤًٓ٣خه ٞدؿب،
ٞلُاإلاا ٧ان ؾلُم ال ًش ٤بخهغٞاث عهام مىظ ؤن جسلذ ٖىه  .لم ٌؿخُ٘ عَ ٌٞلبها ،ل٨ىه
٢غع مغا٢بتها ًٖ ٦شبٞ ،ما بن صزلذ لل٨ك ٠وجمضصث ؤمام آلت الٟدو ختى وظضث
ؾلُم ًض ٘ٞالباب لُضزل ٖلحهما مخ٣مها صوع الؼوط .
 " زحر ًا ص٦خىعة  .مما حك٩ى ؟ "لم ججض عهام ٞغنت لغصٕ الض٦خىعة ختى وظضتها جباع ٥له الجىحن وجسبره ؤهه في قهغه
ألاو ،٫حؿمغث عهام في م٩اجها وهي جً٘ ًضها ٖلى ٞمها مً هى ٫ما ؾمٗخه ،ازخلُذ ٖلحها
٧ل اإلاكاٖغ ،بغوص في ؤَغاٞها الؿٟلى وخمى في ظؼئها الٗلىي ،لم حٗض حٗغ ٝؤهي ؤؾٗض
الىاؽ بجىُجها ؤم ؤحٗؿهم بمهِبتها ،وؿِذ ؤن مهِبتها لِؿذ في الخمل بل ُٞمً ً٠٣
ؤمامها آلان ممخ ٘٣الىظه ،مخهلب اإلاالمذ ،مىٟىر الٗغو٦ ١إهه في خلبت مهاعٖت خغة،
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خاو ٫ؾلُم الخسلو مً الٛغابت التي اٖترث الُبِبت بٗض عئٍت خا ٫الؼوظحنٞ ،اصعى ؤهه
مهضوم ألهه ؤو ٫خمل لهما ،وباصع بةمؿاً ٥ض ػوظخه لِؿاٖضها ٖلى الجهىى .
جم ً٨الازىان مً جمشُل صوع الؼوظحن عٚم ؤهه ال ًسٟى ٖلى ٖا٢ل ؤجهما ٖضوًٍّ ،
ٞهما
باالههغا ٝبهضوء جام بلى ؤن ونال بلى الؿُاعة ،ظلـ ؾلُم في مٗ٣ض الؿُا٢ت صون ؤن
ًدغ ٥ؾا٦ىا وال ؤن ًىٓغ باججاه عهام٦ ،إهه ًسا ٝؤن ًهضع مىه جهغ ٝال جدمض ٖ٣باه،
ٞهى عٚم ٧ل ما خضر بُجهما ما ًؼاٌ ٫كٗغ ببٌٗ الخب اإلامتزط بالًٛب هدىها ،هُ٤
بهضوء وزىىٕ جامحن ،و٦إهه ٌؿدؿلم في هظه الخغب بٗضما هؼمخه عهام بصخيء لم ًً٨
ًخىٗ٢ه .
 "إلاا جؼوظذ بي ؟"ه٨ظا زغط مً نمخه اإلاسُ ،٠لم جخى ٘٢هي ألازغي ؤجها ؾدى٨ك ٠بهظه الؿغٖت ،بل ٧اهذ
جًٓ ؤجها ؾخُلب الُال٢ ١بل ؤن ً٨دك ٠ؤخض خملهاٞ ،لِؿذ هي مً جيؿب خمال لٛحر
ناخبه ،ووؿبا لٛحر ميؿىبه ،بل ٧اهذ مىا٣ٞتها ٖلى هظا الؼواط إلعياء هؼوة ؤمها عٚم ما
في ألامغ مً ؤهاهُت ،ومداولت الخٟاّ ٖلى ظىُجها مً مداوالث ؤلاظهاى التي ٧اهذ ؾدخسظها
ؤمها لى ٖلمذ بمؿإلت خملهاًٞ ..لذ عهام الهمذ بض ٫ؤلاظابت ًٖ ؾاا ٫ؾلُمٞ ،ال مبرع
ٌك ٟ٘لها ٖلى نيُٗها عٚم ؤجها لم ج ً٨حٗلم ما ج٣ضم ٖلُه ،لً ً٨بضو ؤن ؾلُم ٢ض هٟظ
نبره وهى ًيخٓغ ؤلاظابت ٖلى ما ؾإلها ٖىهٞ ،لم ً ً٨بىؾٗه ؾىي ؤن ًٟغًٚ ٙبه في م٣ىص
ّ
الؿُاعة الظي ؾلِ ٖلُه مسخل ٠الل٨ماث التي لى ظاءث في وظهها ل٩اهذ َغٍدت الٟغاف .
ْل الهمذ ؾاثضا َىا ٫مكىاع الُغٍ ،٤ولم ٌؿخُ٘ ؤخض مجهما ؤن ًىُ ٤ب٩لمت ،واخخٟٔ
٧ل مجهما بما ًضوع بسلضه ،بل اٞتر٢ا ٧ل في ٚغٞخه بٗض ونىلهماٞ ،ال ؾلُم ٌؿخىٖب ما
ؾمٗخه ؤطهاه ،وال عهام ججاوػث نضمت خملها.
٧ل ألا٩ٞاع جخالٖب بٗ٣لها ..حك ٪في ٧ىن ٦ما٢ ٫ض بضؤ خُاة ظضًضة ع٣ٞت بخضاهً،
بل بن خضؾها ً٩اص ًا٦ض لها ألامغ ،و ٠ُ٦ال حكٗغ به وهي حكٗغ بجغٍان صمه بحن الٗغو..١
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ؤو ؤهه ٢ض ًدى٨غ البىه ؤو ابيخه في خالت ق ٪ؤجهما لِؿا مً نلبه بٗض ؤن ٌٗمُه الًٛب ًٖ
بصعا ٥الخ٣ُ٣ت٦ ..ما جدؿاء ًٖ ٫الُغٍ٣ت التي ؾخُلب بها الُال ١للبدض ٖىه مجضصا عٚم
٧ل جل ٪الك٩ى ..٥ؤضخذ الؿاٖاث َىٍلت في ٧ل ًىم ًمغ ٖلحها ٖلى هٟـ الخا ،٫جيخٓغ
الؿاٖت التي ًٟغط ٖلحها ٞحها مً هىا لتهغٕ ٖىض مً جدبه مجضصا ،وما ٧ان ًس ٠ٟوَإة جل٪
ألاًام ويُٛها ؾىي ُٚاب ؾلُم لٗملهٞ ،مىظ ؤؾبىٕ وهى ً٣اَٗها وٍخداشخى الىٓغ في
وظهها٦ ،إن ٧ل ما زُِ له ٢ض جم بلٛائه ،ؤو لغبما ٧ان ًىىي اؾخٗاصة خبها مً ظضًض،
ل ً٨خملها ٢ض ؤٞؿض ٧ل ما ٧ان ًسُِ له .
ٞالخب هى طل ٪الكٗىع الظي ال ب٦غاه ُٞه وال ؾلُت ألخض ٖلُه ،ال ٌؿخُُ٘ ؤخض بظباعها
ٖلى ؤن هدبه٦ ،ما ال ٌؿخُُ٘ بظباعها ٖلى ؤن ه٨غههٞ ،ال٨شحر مً الىاؽ ًدبىن ؤشسانا
ؤطوهم ٦شحرا ،وبالغٚم مً طلً ٪سترٖىن لهم آال ٝألاٖظاع وألاؾباب ٞال ًخىٟ٢ىن ًٖ خبهم
بل ًؼٍضون ٞى ١صعظخه صعظاث ٢ض جهل خض الجىىن٦ ،ما ؤن هىا ٥آزغًٍ ٌؿل٩ىن
مسخل ٠الُغ ١لجٗل مً ًدبىجهم ًباصلىجهم هٟـ الكٗىع ٞال ٌؿخُُٗىن ،وهىا ٥مً
ٌؿل ٪مؿالٖ ٪ضة إلبٗاص طل ٪الكٗىع ٖىه ٞال ًٟلر ،ألن الخب ب٩ل بؿاَت بظعة ًؼعٖها
السالُٞ ٤ىا صون ؤن وعي ػمً ػعٖها وال الشمغة التي ؾىججي مجها بٗض ػعٖها ،ه٨ظا الخا ٫بحن
ؾلُم وعهام و٦ماٞ ،٫األوً ٫داو ٫ؤن ًىتزٕ خبه باإل٦غاه ،والشاوي ًداو ٫الخسلو مىه ٞال
ٌؿخُُ٘ ،ؤما الشالض ُٞدب عٚم ٧ل ألاطي الظي لخ٣ه ،جب٣ى الهتهاء الُٗلت زالزت ؤؾابُ٘
 ،ِ٣ٞوؾلُم لم ًخسظ ٢غاعا بٗض ،لم ؤٖض ؤٖغُٞ ٝما ً٨ٟغ ،وال  ٠ُ٦ؾِخٗامل م٘
الىي٘ٞ ،إها ؤهخٓغ اللخٓت التي ؾُسبروي ٞحها ؤوي َال ،٤ألطهب مباقغة للبدض ًٖ ٦ما،٫
ؤٖلم ؤهه لً ٌؿامدجي ٖلى زُاهتي للٗهىص التي ٢ضمتها ،ل٨ىه في آلان طاجه لً ًخسلى ًٖ ابىه
ؤو ابيخهٞ ،لم ؤٖهض ُٞه التهغب مً اإلاؿاولُت ،بل لُاإلاا ٧ان مؿاوال ٖجي في ؤبؿِ ألامىع
وؤ٦برها .
 ُ٘٢ج٨ٟحري عهحن الهاج ٠الشابذ ،جغصصث في ٞخذ السِ ٖلى اإلاخهل٢ ،ض ً٩ىن
الاجها ٫مً ؾلُم وؤها ال ؤؾخُُ٘ الخدضر مٗه ولى ب٩لمت واخضة٦ ،ما جظ٦غث ؤن الاجها٫
78

٢ض ً٩ىن مً بُدىاٞ ،إظبرث ٖلى الغص جٟاصًا ألي مٟاظإةٗٞ ،ال ل٣ض ٧ان الاجها ٫مً ؤمي،
ّ
لُُمئجن ٖلى خالي٣ٞ ،ض مغ ؤؾبىٖان ٖلى
جسبروي ُٞه ؤجها ٢اصمت ٚظا ع٣ٞت بزىحي وزالتي
آزغ مغة جىانلذ مٗهم ٞحها٦ ،ىذ ؤجٟاصي ٞحهما الاجها ٫بهم ؤو الخدضر مٗهم في وؾاثل
الخىانل ألازغي ،ال ؤه٨غ ؤوي ما ػلذ ٚايبت مجهم ،ل٨جهم ؤهلي ومً واظبي اخترامهم ..عخبذ
بال٩ل واصُٖذ ؤن ؾلُم ؤًًا ؾُٗض ب٣ضومهمً ،بضو ؤوي ؾإ٧ىن مجبرة ٖلى جمشُل صوع
الؼوظت الؿُٗضة وبج٣اهه ؤمامهم ..لم ؤظض َغٍ٣ت ؤزبر بها ؾلُم في الهباح اإلاىالي ؤن ؤهلي
٢اصمىن لخىاو ٫وظبت الٛظاء في بِخهٗٞ ،ؼمذ ٖلى ؤن ؤجدضر مٗه مباقغة صون ٞؼٕ ؤو
زى ،ٝبل ب٩ل ظغؤة ٩ٞل ما ؤها ُٞه آلان هى ؾبب مً ؤؾبابه ،اٚخىمذ ٞغنت زغوظه مً
ٚغٞخه لحرجضي خظاءه وٍدمل مخاٖه للمٛاصعةٞ ،إزبرجه بهىث ٢ىي ؤظل:
 " ال جخإزغ ٖلى الٛظاء  ،لضًىا يُى"ٝعم٣جي بىٓغة خاصة ٦إهه ًسبروي ؤهه ٚحر مجبىع ٖلى خًىع هظه الخٟاهت وال اإلاكاع٦ت في
هظه الخمشُلُتٞ ،إعصٞذ :
 "ؤهذ مجبر ٖلى الخًىع ما صمذ ٢ض جؼوظذ بي ٚهبا "اؾخجم٘ ٧ل مً ٢ىجه وًٚبه وزإعه مىظها بًاهم لي في  ٠٦ؾا ٫مٗه الضم مً ؤهٟي،
ختى ٧اص ؤن ٌٛمى ٖلي مً قضجه ،لم ؤْهغ جإزغا ؤو عٚبت في الب٩اء ،ولم ؤالمـ زضي بُضي
عٚم ألالم الظي ؤخؿؿذ به ،بل خآٞذ ٖلى عباَت ظإشخي وؤ٦ملذ ال٣ى: ٫
 " الازخال ٝبِى٨ما ٦بحر ،لظل ٪هى مً اؾخد ٤ؤن ًدهل ٖلى ٢لبي وعوحي وظؿضي،وها هى آلان ًدهل ٖلى مىلىص مجي " ...
لم ًتر ٥لي مجاال إل٦ما ٫ما ؤعٍض ؤن ؤزبره بهٞ ،هم باإلاٛاصعة مؿغٖا ٧ي ال ٌؿم٘ ما ٌعجؼ
ًٖ نضه مً ؤ٩ٞاعه ؤًًاٞ ،هى ال ق٧ ٪ان صاثما ما ًدؿاء ًٖ ٫ؾبب جغ٧ي له واؾدبضاله
بصسو آزغ ال ًغقى إلاؿخىي ِٖكه ختى ،لم ً ً٨لُٗلم ؤن ألامغ ججاوػ اإلاا ٫والُب٣اث
الاظخماُٖت والىٖىص ال٨بحرة ل٨ؿب ال٣لىب الُامٗت٨ٞ ،ما ٫بوؿان ٢بل ٧ل شخيء ًىلي
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اهخمامه إلاا هى بوؿاوي وٖاَٟي ؤ٦ثر مً الٓهىع والخباهي ..وهظا ما ٧ان ًٟخ٣غ بلُه ؾلُم،
ولغبما َغ ١الخب جسخل ٠ؤًًا وؤها ؤخببذ َغٍ٣ت ٦ما ٫وٟ٦ى .
خاولذ بزٟاء ؤزغ الهٟٗت اإلااإلات ببٌٗ مؿاخُ ٤الخجمُل ٧ي ؤجٟاصي زغزغة زاالحي
وجإلم ؤمي مما حٗلم ؤوي ؤٖاهُه ال مدا ،٫وجىظهذ نىب اإلاُبش ألظهؼ ماثضة الُٗام بما لظ
وَاب ،جبضو خالت اإلاُبش ظاٞت ٦إن البِذ زا ٫مً ؤهلهٞ ،ال ؤخض مىا ٧ان ًُبش ُٞه،
ٞؿلُم ًإحي مً الساعط خامال الُٗام الجاهؼ ألهه ٌٗلم ؤوي لً ؤَبش له ختى لى مذ ظىٖا،
جىاؾِذ ؤوي امغؤة جدمل بضازلها عوخا زاهُت ،وجدخاط هظه الغوح ؤًًا لٛظاء وعٖاًت٩ٞ ،ل
ما ؤٖاهُه مً حٗب وؤٖهاب وججىَ٘ للىٟـ ًهل الجىحن وٍاطًه ؤًًا.
َبسذ اللخم وظهؼث مً اإلا٣بالث ؤقهاها ومً الٗهاثغ ؤلظها ،زم هٟٓذ ؤع٧ان البِذ
والٛغ ٝوُٖغث اإلاضازل بغواثذ جبٗض ال٣لُل مً الغاخت في بِذ حك٘ مىه ٧ل َا٢اث
ال٩ىن ؾلبُت ،اعجضًذ ٢مُها بؿُُا وٞغصث زهالث قٗغي الًُٟٗت وظلؿذ ؤهخٓغ
٢ضوم الًُى ٝالظًً ونلىا بٗض ص٢اث ٤مٗضوصة مً اهتهاء الخدًحر لهم٧ ،اهذ اللخٓت التي
ؤٞخذ ٞحها باب اإلاجزٖ ٫لى ؤهلي ؤنٗب مً ًىم ٖ٣ض ٢غاوي بؿلُم ،قٗغث بٛغابت ٦بحرة بُجي
وبُجهم٦ ،إن الٟانل بحن الابىت وؤهلها ًمخض ًىما بٗض ًىم ،ل٨جي خاولذ الخٟاّ ٖلى
ؤهٟاسخي والخٓاهغ بإن ٧ل شخيء ٦ما جمىىه ليٞ ،اؾخٗغث ابدؿامت ظضًضة وؤخُِذ اليكاٍ
في ظؿضي وٖبرث ًٖ ٞغحي ب٣ضومهم مباقغة بٗض ٞخذ الباب .
ٖاه٣ذ ال٩ل مغخبت بهم وؾُٗضة ب٣ضومهم ،ؤخاو ٫الخسلو مً هٓغاتهم اإلاخٟدهت
والًٟىلُتٞ ،ال٩ل ًداو ٫مٗغٞت ما بطا ٦ىذ بسحر ،اؾخُٗذ ؤن ؤزضٕ ال٩ل ل٨جي ٞكلذ
في زضإ ؤمي ٠ُ٦ ،لي ؤن ؤزضٕ مً خملذ بي حؿٗت ؤقهغ وعبخجي ختى اؾخىي ٖىصيٞ ،هي
حٗلم متى ؤ٧ىن ؾُٗضة بالًبِ ومتى ؤصعي طلٞ ،٪اصٖذ هي ألازغي ؤجها جهض٢جي ،وباقغث
في الؿاا ًٖ ٫خالي م٘ ؾلُم ،وٌٗ ٠ُ٦املجي وإلاا لم ؤجم ً٨مً الظهاب لؼٍاعتهم٧ ،لها
ؤؾئلت ٦ىذ ٢ض ظهؼث لها ظىابا ،ل ً٨ما ال ؤؾخُُ٘ يماهه هى الُغٍ٣ت التي ؾِخٗامل بها
ؾلُم بٗض خًىعه .
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ؾمٗذ باب اإلاجزًٟ ٫خذ ٗٞلم ال٩ل ؤن ؾلُما ٢ض ٖاص مً الٗمل ،جبضلذ مالمخي ختى
٧اص ٌٛمى ٖلي ،والخٔ ال٩ل ؤوي لؿذ بسحر ،ل ً٨خغ٦ت ؾلُم اإلاٟاظئت معي ٢لبذ اإلاىاػًٍ
في لخٓت واخضة٣ٞ ،ض اعجمى مً وعاجي ٧الُٟل ٖلى ٦خٟي ٌٗبر ًٖ حٗبه واقدُا٢ه لي،
وٍالَٟجي حٗبحرا ًٖ خبه ونٗىبت ابخٗاصه ٖجي ،عا ١ألمي ألامغ وازخٟذ مً ٖلى وظهها
ؤماعاث الك ٪والخحرةٞ .جلـ بجاهبي ٖلى ماثضة الُٗام ًىاولجي ألا٧ل بُضه ،وما ٧ان لي
ؾىي ؤن ؤقاع٦ه ما ً٣ىم به ألجسلو مً البُ٣ت في ؤ٢غب و٢ذ ،عٚم ؤوي ٦ىذ ؤخـ ؤن
إلاؿاجه ظمغة مً هاع ؾخدغ ١ظلضي ُٞيبٗض مىه الغماص ،والُٗام مً ًضه ؾم حهل ٪ما
بإخكاجي .مغ ٧ل شخيء ٖلى ما ًغام ولؿلُم ًٞل في طل ٪عٚم ؤوي لم ؤٞهم ما وعاء جهغٞه
اإلابال ٜطا ،٥ل٨جي ججاوػث ما ٦ىذ ؤزكاه بؿببه٣ٞ ،ض خاو ٫الضٞإ ٖجي بإؾلىبه ال٩ٟاهي
اإلاٗخاص بٗضما حؿاءلذ ؤمي مغاعا ًٖ ؾبب شخىبي اإلاٟغٍ.
٧ان مً الًغوعي ؤن ؤخهل ٖلى ظىاب قا ٝمً ؾلُم بٗضما خضر الُىم ،بل ٧ان
مً الًغوعي ؤن ؤزبره ؤوي ؤٖؼم ٖلى َلب الُال٢ ١بل ؤن جبضؤ بُجي في البروػ .اؾخجمٗذ
٢ىاي ٧لها واججهذ نىب ؤعٍ٨خه اإلاًٟلت ،خُض ًمطخي ظل و٢خه في البِذ ؤمام الخلٟاػ..
جىٟ٢ذ لبرهت ٦إن ؤمغا ما ًمىٗجي مً الدؿغٕ ،ل ً٨عٚبتي اإلالخت في الهغوب مً هظا ال٣بر
والبدض ًٖ الغظل الظي ؤخببخه وجسلُذ ٖىه مجبرة جضٗٞجي للخدضر مٗه بك٩ل ٖاظل.
 " ؾلُم َ .ل٣جي "ضخ ٪بهىث ٖا ٫ضخ٨ت اؾتهؼاء اهتزث مٗها هبًاث ٢لبي اإلاًُغبتٞ ،إها ال
ؤزا ٝمً ؾلُم ل٨جي ؤٖغ ٝؤوي ؤؾحرة بحن ًضًه وال ؤخض ٌؿخُُ٘  ٪ٞؤؾغي ؾىاهٞ ،ب٣ضع
ما هى شسو َُب خىىن ب٣ضع ما هى ٖهبي ٖىُض ال ًغضخى السؿاعة وهظا ما ٦ىذ ؤم٣خه
في شسهِخه ،وؤٖغ ٝآلان بال ق ٪ؤو عٍبت ؤن ٖىاصه هى ؤوٖ ٫اث ٤ؾإواظه ،لم ًىظه لي
هٓغاجه بٗضما اهخهى مً ضخ٨خه اإلاُ٣خت جل ،٪بل ْلذ ُٖىاه مٗل٣خان بالخلٟاػ وا٦خٟى
ب٩لمت واخضة . ِ٣ٞ
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 "ال جدلمي باألمغ خبِبتي".ؤًٓ٣ذ الجملت في هٟسخي بغ٧اها ٖانٟا ً٩اص ًدتر ١بىاعه ٧ل مً ا٢ترب مجي ؤو المـ ظؼء
مً ظؿضي ،وؤنبدذ ؤهٟاسخي ؾازىت جدغ ١قٟاهي ٧لما جىٟؿذ ،وٍضاي جغججٟان ٦إجهما
٧اها وؾِ ٧ىمت زلج باعصة ٞ ..ـإظبذ في خى ٤وب٦ ٌٛبحرًً صون ؤن ؤػٍذ ٩ٞاي ًٖ بًٗهما
البٌٗ ٞا٦خٟذ قٟاهي بالىُ:٤
 " ؾإزغط مً البِذ ولً حؿخُُ٘ مىعي " .جىظهذ لٛغٞت الىىم بؿغٖت بٗضما ؤلُ٣ذ ٖلُه ظملتي جل ،٪خملذ خُ٣بتي الهٛحرة
وبٌٗ الى٣ىص ألؾخُُ٘ ؤزظ ؾُاعة ؤظغة ،زغظذ مً ٚغٞتي في اججاه الباب ألظض ؾلُما
ًخ٩ئ بُضه الُمجى ٖلى ظضاعه وٍىٓغ بلى ألاعى ٌؿىض ٢ضما ٖلى ؤزغي في خالت اٖتراى ٖلى
ّ
زغوجي مً اإلاجزَ ،٫لبذ مىه الابخٗاص مً َغٍ٣ي ألجم ً٨مً السغوط ،ل٨ىه وٞغ مجهىصه
لُمؿ ٪بضعاعي ب٩ل ما ًمل٨ه مً ٢ىة ختى ؤخؿؿذ بإن الضم ؾِخُاًغ مجها لكضة ألالم .
اؾخُإ باؾخ٣ىاثه ٖلي ؤن ٌُٗضوي زُىاث للىعاء ،لُسبروي ؤهه ٚحر مؿخٗض للخسلي ًٖ
هظا الجىحن وؤهه لً ٌؿمذ ألخض بالخدضر ٖىه بؿىء ختى لى ٧لٟه ألامغ سججي ،وبطا ما
خاولذ السغوط مً اإلاجز ٫وبزباع ؤخض بما ًدضر وًٖ خ٣ُ٣ت خملي ،ؾُسبر الٗالم ؤهىا
ٖاثلت مدخالت خاولذ بلها ١خملها الل ُِ٣بةوؿان مدترم ،وؤن ؤ٨ٞغ في خا ٫ؤهلي
وزهىنا ؤمي التي جًٓ ؤجها ٢امذ بالهىاب ٖىض جؼوٍجها البىتها بصسو وز٣ذ به ػوظا
نالخا البىتها .
ؤٚل ٤الباب بمٟخاخه وهم باالههغا ٝصون ؤن ً٩ل ٠هٟؿه ٖىاء الالخٟاث وعاءه ،ؤي
ابً ًخدضر ٖىه؟ ؤًغٍض ؤن ًيؿب ظىُجي الؾمه  ِ٣ٞمً ؤظل نىعجه ؤمام الىاؽ؟ مً ؤي
َُىت زل ٤هظا الغظل؟ زاعث ٢ىاي ٞؿُ٣ذ ٖلى ألاعى ظالؿت جمؤل الضمىٕ مؿاخاث
وظهي ٠ُ٦ ،لي ؤن ؤجسلو مً هظا اإلاإػً ١ا بلهي؟ و ٠ُ٦لي ؤن ؤزبر ٦ما ٫بدملي
لُسلهجي بىٟؿه؟ ال ق ٪ؤهه ؤوقٖ ٪لى وؿُاوي ،و٢ض ً٩ىن في ؤخًان امغؤة ؤزغي ،ال
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خ ٤لي في لىمهٞ ،إها التي هً٣ذ ٖهضها بٗضما حكبض بها عٚم ٧ل اإلاُٗ٣اث ،وؤها التي
اؾدؿلمذ ألهلها بض ٫الضٞإ ٖمً ؤخبخه ،وؤها التي خٓغجه بض ٫مىاظهخه وَلب اإلاؿاهضة
مىه  ..وؤها التي حعجؼ آلان ختى ٖلى الخهىٖ ٫لى ع٢مه إلزباعه بما ًدضر..
جظبظب ؾلُم في مٗامالجه م٘ عهام صلُل واضر ٖلى ؤهه لم ًً٘ زُت مد٨مت
لالهخ٣ام مجها ،بل ٧ان ًًٓ ؤهه بةظباعها ٖلى الؼواط وجغ ٥مؿاٞت لها لخخ٣بل الىي٘ ُٟ٦ل
لُجٗلها حؿترظ٘ خبها الؿاب ٤له ،بل ًبضو ؤهه ٧ان مغاهىا ٖلى الؼمً ٞدؿب وهظا ُٟ٦ل
بغص الاٖخباع لىٟؿه ،ل ً٨مؿإلت خملها ٢لبذ مىاػًٍ ما ٧ان ًيخٓغه .
ٞلِـ مً الؿهل ٖلى بوؿان ؤن ًٟغى الخب ٖلى شسو آزغ ل ً٨مً الهٗب
ؤًًا ؤن جخ٣بل ؤن طل ٪الصسو ًدب شسها ٚحر ،٥وما بن ًخ٣بل ؾلُم ؤن ٢لب عهام
مل ٪لغظل آزغ وال صزل له في طل ٪ؾِخم ً٨مً جدغٍغ هٟؿه ٢بل جدغٍغها مً هظا
الٗظابٞ ،ال هى ٌؿخُُ٘ ؤن ًدٓى بدُاة ػوظُت َبُُٗت ،وال هي ؾدخم ً٨مً ؤن جباصله
الخب بض ٫ال٨غه إلاا جغاه مىه مً حٗىُ ٠وما جدمله مً خب ل٨ما٣ٞ .٫ض ًٞل ؾلُم ؤن
ًيؿب الُٟل الؾمه بضال مً الخىاػ ًٖ ٫عهام لصسو آزغ ،وًٞل امخال٢ ٥لب وابً
لِؿا مل٩ا لهًٞ ،ال ًٖ ؤن جهغٞه هظا زُت للخٟاّ ٖلى ماء وظهه ؤمام آلازغًٍ،
ٞسغوط عهام مً اإلاجز ٫وَال٢ها وهي خامل ُٟ٦ل بهضم ؾمٗت ؤهل عهام وظٗل ؾلُم
وٖاثلخه مدِ سسغٍت ؤمام الجمُ٘.
لم ٌٗض ؤمام اإلاؿُ٨ىت خل مً خلى ٫ألاعى ٞخضعٖذ هلل حؿإله خلى ٫الؿماء٣ٞ ،ض
اؾخساعجه مغاث ٖضة لُجمٗها ب٨ما ،٫ل٧ ً٨اهذ ٖالماجه في ٧ل مغة جا٦ض ؤن ؤمغ
اظخماٖهما مؿخدُل ،ل٨جها لم ج٣ىِ ًىما مً عخمت هللاٗٞ ،ىىان هللا ألامل لضي سجضث
مجضصا جب٩ي قاُ٦ت خالها هلل وخضه ،جسبره بما ًاإلاها ٞال ؤخض ؾىاه ٢اصع ٖلى ؤلاٞغاط ًٖ
٦غبتها ،وال ؤخض ؾىاه ٢اصع ًٖ مؿامدتها ٖلى ؤزُائها صون جغصص .
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خملذ ظؿضي اإلابٗثر وسخبذ ٢ضماي اإلاخٗبخان واإلاؿدؿلمخان في اججاه ٚغٞتي ،ؤلجإ
لسجاصة نالحي ألق٩ى هلل ؤلمي وؤَلب الٟٗى مىه واإلاٟٛغة وؤها ٦لي ً٣حن ؤهه ؾِؿم٘ صٖاجي
وجًغعي :
 " بلهي  :ؤهذ ؤ٦بر مً الخٔ  ..وؤ٦بر مً هظا الخعجحز  ..وؤ٦بر مً هظا الخُٗ٣ض  ..وؤ٦برمً هظه البٗثرة ..
 بلهي  :ازتر لي وال جسحروي ، ..واٟ٦جي مً قخاث الٗ٣ل وخحرة الىٟـ  ..واعػ٢جي َا٢تبها ؤِٖل  ..وؤجدمل وؤعضخى وؤنبر ٗٞ ،..لُ ٪جى٧لذ..
 بلهي  :مامىت ب ٪وب٩ل ما ج٨خبه لي في خُاحي  ..مامىت ب ٪وب٩ل ما سسغجه لي ..وؤزظجه مجي  ..مامىت ب ٪وبإه ٪ؾخٟٛغ ٧ل ػالحي و٦باثغي ..مامىت بإه ٪ؾتزًل همي
وٚمي وؤلمي وظمُ٘ وظعي ...
اؾدُٓ٣ذ نباخا ألظض هٟسخي مؿخلُ٣ت ٖلى السجاصة خُض ٦ىذ آزغ مغة
ؤمـً ،بضو ؤن هللا ّ
مً ٖلي بلُٟه ٟٛٞىث صون ٖىاء ؤو ؤع ،١جظ٦غث مباقغة ما خضر
ؤمـ م٘ ؾلُم ٞسغظذ مً ٚغٞتي ؤبدض ٖىه لٗلي ؤظض جٟؿحرا إلاا ٢اله ،ل٨جي وظضث
م٩اهه ٞاعٚا  ،..إلادذ ؤزىاء زغوجي مً ٚغٞخه بجىاع ؾغٍغه مله٣ا نٛحرا ٦خب ٖلُه :
 " ظهؼي خُ٣بخ ٪ؾيؿاٞغ اللُلت "ما جؼا ٫جهغٞاث هظا الغظل ٚغٍبت وال ؤظض لها جٟؿحرا مىُُ٣ا٩ٞ ،لما خاولذ ٞهم ما
ًغٍض الىنى ٫بلُه وظضجه ًُب ٤الٗ٨ـً .بضو ؤهه ًًٓ ؤن بؿٟغها هظا ؾُسٟي مؿإلت
خملي اإلاب٨غ ًٖ ال٩ل ،ؤو لٗله ًًٓ ؤهه ؾِؿخُُ٘ ببٗاصي ًٖ ٦ما ٫بهظه الؿهىلتٞ ،لى
٧ان اليؿُان بهظه الؿهىلت إلاا ٦خبذ ٧ل جل ٪ال٣هو السالضة في الخب .اؾإلىا ٧ل وؿاء
ال٩ىن هل اؾخًُٗ وؿُان عظل ؤهضاهً وعصة بضون مىاؾبت  ..ؤو عظل جدؿـ ظبُجهً
خُىما اعجٟٗذ خغاعتهً ..ؤو عظل ً٣غؤ ٖلحهً صواوًٍ الكٗغ اإلاسخلٟت ..ؤو عظل ؤٖض لهً ٧ىب
ٖهحر ألجهً ال ٌكغبً الخلُب ..ؤو عظل ًسبرهً ؤهه ًدبهً همؿا ٧ي ال ٌؿم٘ ال٩لمت ؤخض
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ٚحرهً ..اؾإلىا ٧ل اليؿاء  ٠ُ٦ال ًدبن ٢اعثا ًترظمهً في ٢هو الخب التي ً٣غؤها٠ُ٦ ..
ال ًدبن قاٖغا ًساَبهً بإقٗاع اإلاخىبي وٖىترة وِ٢ـ ..وٍملي ٖلحهً جاعٍش ٖك ٤مي ػٍاصة
وظبران ،وؤمل صه٣ل م٘ ٖبلت ،..عظل ًلخ٣حهً ٧ل مؿاء ٖلى يٟا٦ ٝخب وؤقٗاع وعواًاث،
عظل زبر ٧ل اإلاكاٖغ مً خب ولهٟت وبزالمٞ ...ال ألاشسام وال ألام٨ىت وال ألاػمىت ٢اصعة
ٖلى ببٗاص َُ ٠هظا الغظل ٖجي ،و ٠ُ٦ؤجسُاه وهى الصخيء الىخُض الظي قٗغث به
بهض ١في خُاحي.
عمُذ بغؾالخه ؤعيا وٖضث ؤصعاجي للىعاءٞ ،ال شخيء ًم٨ىه بظباعي ٖلى الؿٟغ ،بل ال
ؤخض له الخ ٤في طلٗٞ .٪ضث مباقغة لٛغٞتي الخؼٍىت خُض ؤ٢طخي مٗٓم و٢تي ؤخاو ٫زل٤
شخيء ًلهُجي ًٖ الخ٨ٟحر٣ٞ ،ض ؤنبدذ آلت ال جخى ًٖ ٠٢وسج ؤ٩ٞاع وزل ٤ؤخضار وجٟؿحر
ؤزغيٞ ،خظ٦غث ؤوي ؤؾخُُ٘ ال٨خابت٦ ،خابت ٧ل ما ؤقٗغ به وما ًدضر معي ما صمذ ال
ؤمل ٪مً ٌؿمٗجي ؤو باألخغي مً ًٟهمجيٞ ،ال٨خابت َبِب هٟسخي هسبره ب٩ل شخيء صون خغط
ؤو ٦خمان وحُٛحر في الخ٣اث ،٤بهه الصخيء الظي ًم٨ىىا مً جظو ١الخُاة مغجحن ،مغة ٖكىاها
بإظؿاصها وؤعواخىا وؤزغي ه٨خٟي ٞحها بى٣ل جل ٪ألاخضار ٖبر الظا٦غة وؤلاخؿاؽ صازل
ؾغاصًب الؼمان واإلا٩ان ،ولٗل طل ٪ؤلاخؿاؽ ً٩ىن ؤ٦ثر ٢ىة خُىما هخظ٦غه ؤزىاء ال٨خابت
مً الظي وِٗكه لخٓت الخ٣ُ٣ت ؾىاء ؤ٧ان ؤإلاا ؤو ؾغوعا .خملذ ٢لما وصٞترا نٛحرا ونغث
ؤزِ ٖلُه ٧ل ما ًجخاح ٨ٞغي مً ٧لماث صون جدضًض هىٕ اإلا٨خىب .
" ؤجإلم ًا ٦ما ..٫ؤجإلم مىظ آزغ ًىم عؤًخُٞ ٪ه ..جلتهمجي الغٚبت في عئٍت وظه ٪مجضصا..
وؤقٗغ ٦إن بضازلي ؾُ٨ىا خاصا ًمؼ ١ؤخكاجي في نٗىص وهبىٍ٣ٞ ..ض جم ً٨مجي هظا
الخب خض ال٣هغ والٛلبت .ل٣ض ؾب ٤ؤن ؤزبرججي ؤهه ؾُهٗب ٖلي هؼٖ ٪مً ٢لبي وٖ٣لي
ًىما ،وؤن اإلاىث هى الىخُض ال٣اصع ٖلى بػالت هظا الخب مً نضعي ..ها ؤها ما ؤػا ٫مٗل٣ت
ب ..٪مخ٨ئت ٖلى ظضاع ٥الًبابي باهخٓاع هؼو ٫خهاه ٪الؿماوي إله٣اطي  ..خهان ًغٗٞجي
وٍىدكلجي مً الٛهت التي جىسغ ما جب٣ى مً عوحي وظؿضي ..ال ؤمل ٪مً خُلتي ؾىي اهخٓاع
ؾاٖت ؤعاٞ ٥حها بجاهبي ..حُٖٗ ٠لي وجمسر الضمىٕ مً ٖلى وظهي ..وجالمـ ٞحها بُجي
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خُض ًىظض الخلم الظي وسجذ زُىَه بُض ،٥وجسغظجي مً بحن ظضعان ج٩اص جلتهم ما جب٣ى
لي مً عٚبت في الخُاة.
ؤزغظجي ًا ٦ما ٫مً هظه الٓلماء اإلاٗخمت ،بوي في سجً ؤعي ؤبىابه نضثت ال ج٣ىي
ٖلى جدغٍ٨ها ٞخاة يُٟٗت مشلي ،لُاإلاا ٦ىذ ؾىضا لي ٞال جتر٦جي عٚم ؤزُاجي ًا ٦ماٞ ،٫إها
ال ؤ٢ىي ٖلى ب٦ما ٫ما جب٣ى لي في هظه الخُاة صوه ٪ؤو م٘ ٚحر .٥ؤٖغ ٝؤهٚ ٪ايب مجي في
م٩ان ما جلًٗ الؿاٖت التي ؤخببخجي ٞحها ،جلًٗ الؿاٖت التي ؤخببذ ٞحها امغؤة جسلذ ٖى٪
واؾخٗاهذ بغظل آزغ ٚحر ،٥ل٨جي ما ػلذ ؤَمذ في ٟٚغاهً ٪ىما ،ؤلم جسبروي ًىما ؤن الخب
هى ؤن ؤٖاجب ٪وحٗاجبجي ٖلى ؤنٛغ ألازُاء وؤن ؤؾامد ٪وؤن حؿامدجي ٖلى ؤ٦بر ألازُاء؟
بطن ؾامدجي ٖلى ؤزُاجي واٟٚغ ػالحي ٦ما ٦ىذ٧ ،ي ؤٟٚغ ل ٪ؤًًا ٖضم البدض ٖجي٣ٞ ،ض
اهخٓغث ٧ل نباح ؤن ؤظض عؾالت لٖ ٪ىض عٚض ،اهخٓغث ٧ل ًىم ؤن جإحي ؤمي لخسبروي ؤه٪
بباب مجزلىا جُلب عئٍتي عٚما ًٖ ال٩ل ،ل٨ى ٪لم جإث ..
ال ؤعٍض ؤن ؤؾمذ ل٨ٟغة وؿُاه ٪لي ؤن جدُم ما جب٣ى لي مً ؤملٞ ،إها ؤٖلم ؤهه مً
خ ٪٣ج٩ىًٍ ؤؾغة م٘ ٚحري ،وؤن امغؤة ؤزغي ٢ض جيؿُ ٪ما ججغٖخه مً ؤلم ،وؤن خلما
ظضًضا مٗها ؾُمدى ؤزغ ؤخالم ٪معي ،ل٨جي ؤ٢ؿم ل ٪ؤجها لً جدب ٪مشلما ؤخببخٞ ٪غخمت
بي ال جٟٗل .
ؤزبروي ًا ٦ما ٠ُ٦ ٫ؤِٖل م٘ جٟانُل ٪اإلادٟىعة ٖلى صسغة طا٦غحي بن عخلذ
وماث ألامل ٠ُ٦ ..ؤػٍل مالمد ٪وقبه ٪وضخ٨خ ٪وهٓغاج ٪مً جٟانُل ابيخ ..٪و٠ُ٦
ؤؾدُ٧ ٔ٣ل نباح وؤها ؤٖلم ؤه ٪في م٩ان ما ٞخدذ ُٖىاٖ ٥لى نىعة امغؤة ٚغٍبت ٚحري..
إلاؿذ ٚحري٢ ..بلذ ٚحريٖ ..اه٣ذ ٚحري ..ماػخذ ٚحري ..وؤمؿ٨ذ ًضا ؤزغي ٚحر ًضي..
اٖلم ًا ٦ما ٫ؤن ػواجي بهظا الغظل لً ًخجاوػ خضوص الىع ،١بل لً ً٩ىن له ٖلي مً
ؾلُان٦ ،ما لً ً٩ىن لٛحره ،وؤ٢ؿم ل ٪ؤن ًضا ؤزغي ٚحر ًض ٥لم ولً جمـ هظا الجؿض،
ولً جُإ ؤخاؾِؿها هظه الغوح ،بل ؾإْل خبِؿت ط٦غي واخضة هي ط٦غا ٥ختى لى لم
هجخم٘ بٗضهاٞ ،إها ٖلى ً٣حن ؤوي ؾإهال ٪ظؼاء في الجىت ،وؤؾإ ٫هللا الظي لم ٌكبٗجي مى٪
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في الضهُا ،ؤن ًمً ٖلي بدًً َىٍل ًجزٕ ؤلم ٞغا ٪٢اإلاىظ٘ مجي ٖىض باب الجىت وهضزلها
مٗا ٞغخحن مً صون ٞغا"... ١
عجؼث ال٩لماث هي ألازغي ؤن جىنل ٧ل ما جمىِذ ٢ىله ،ال لصخيء ؾىي ألوي لؿذ
زبحرة في ال٨خابت ،ل٨جي ٖلى ألا٢ل ٖىيذ ظاهبا في البىح ٦ىذ ؤزو ٦ما ٫به ،لُاإلاا ٧ان
الهضع الغخب الظي ٌؿم٘ ٧ل ما ًجى ٫في طهجي مً ٦الم ظاص وجاٞه وؤ٩ٞاع هحرة وؤزغي
ٚبُت ...
مغ الُىم بُىله ججلـ ُٞه عهام ٖلى ٦غسخي م٣ابل للباب جمؿ ٪جل ٪الىع٢ت التي
زُتها بُضها ،جسُلذ عهام ٖبرها وظىص ٦ما ٫بجاهبها ،جسبره ٖما لخ٣ها مً ؤلم بٗض عخُله،
وحٗبر ٞحها ًٖ ألامل الظي ما جؼا ٫حِٗل ٖلى يىثهٞ ،لىال ألامل إلاا ججاوػها ألالم الظي
وِٗكهٞ ،هما وظهان لٗملت واخضة زُذ مً هٟـ ألاخغ .ٝوْلذ ٖلى طل ٪الخا ٫ختى
ونل مىٖض ٖىصة ؾلُم ،ؤخؿذ بٗض صزىله بغٚبت ٢اجلت في الهغوب ،ل٨جها خاولذ الخٟاّ
ٖلى هضوئها عٚم ؤجها حٗلم ؤن اللُلت لً جمغ بسحر ،و٢ض صزل هى آلازغ ؤًًا ٗ٦اصجه صون ؤن
ًل٣ي ؾالماٞ ،هى ٌٗلم ؤًًا ؤجها لً جغص الخدُت ٖلُه ،بل لً جخدضر مٗه بطا ٧ان اإلاىيىٕ
زاعط باب خهىلها ٖلى خغٍتها٣ٞ ،ا ٫صون م٣ضماث:
 " ؤًً خُ٣بخً ٪ا عهام ؟"ًٞلذ ؤن جدخ ٟٔبةظابتها وج٨خٟي بالهمذ  ،ِ٣ٞصون ؤن جٓهغ ؤجها زاثٟت مً عصة ٗٞله،
بل ٢امذ مً م٩اجها لخضزل ٚغٞتها حٗبحرا ًٖ عًٞها بل ٖضم اهخمامها إلاا ً٣ىلهٞ .لخ ٤بها
ؾلُم مباقغة ٌؿدكُِ ًٚبا:
 " ؾىٛاصع البلض ختى لى طعٞذ صما بض ٫الضمىٕ "ْلذ حٗامله بىٟـ البروص ختى زغط ًٖ َىٖه ٞإمؿ ٪بضعاٖحها مجبرا بًاها ؤن
جسغط مالبؿها مً السؼاهت ب٩ل ٢ىة ،خاولذ عهام الضٞإ ًٖ هٟؿها ل٨جها ؾُ٣ذ ٖلى
ألاعى واعجُم عؤؾها بجىاهب الؿغٍغ الخاصة ٞإٚمي ٖلحها مباقغةٞ .ؼٕ ؾلُم بٗض ؾ٣ىٍ
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عهام ختى اعججٟذ ًضاه٣ٞ ،ض ٧اهذ ظشت هامضة ًجز ٝعؤؾها صما ٚؼٍغا ٦إهه ي ِٛؤهبىب
ماء ..لم ٌؿخُ٘ الا٢تراب مجها ْىا مىه ؤجها ٢ض ماجذٞ ،مؿ ٪عؤؾه بُضًه واهدجى ٖلى
ع٦بدُه ال ٌٗغ ٝما ً٣ضمه وال ما ًازغهٞ ،هاع ًخدضر مٗها في عظٟت واعجبا٦ ٥بحرًً:
 " إلاا ٗٞلذ بىا هظا ًا عهام ؟ ٞلُاإلاا ؤخببخ ٪وجمىِخ ٪ػوظت َُبت لي ،إلاا جسلُذٖجي؟ إلاا ًٞلذ شسها آزغ ظىِذ مىه الىٍالث ِ٣ٞ؟ إلاا جؼوظذ بي وؤهذ حٗلمحن
ؤه ٪لً جيؿُه؟
 إلاا ال حؿمٗحن ٦المي وال جُب٣حن ما ؤَلبه مى٪؟ ٞإها ال ؤعٍض ل ٪ؾىي السحر ،ؤعٍضببٗاص٧ ًٖ ٥ل مً ؤطو ،٥ؤعٍض الخهىٖ ٫لى خب ٪مً ظضًض..
 اؾدُٓ٣ي ؤعظىً ٥ا عهام ٞإها ؤٖض ٥ؤوي لً ؤظبر ٥مجضصا ٖلى شخيء ال جغٍضًىه، ِ٣ٞاؾدُٓ٣ي" .
خملها بحن صعاُٖه وويٗها في الؿُاعة مىُل٣ا بإٖلى ؾغٖت نىب اإلاؿدكٟى٧ ،ان مخىجغا
لخض ٦بحر ،بل ْل ًغصص َىا ٫الُغٍ ٤بك٩ل هؿخحري:
 " لً ؤظبرٖ ٥لى الب٣اء مجضصا ،لً ؤظبرٖ ٥لى الب٣اء ،لً ؤظبر" ٥صزلذ عهام ٚغٞت الٗىاًت اإلاغ٦ؼة ٣ٞض ٧اهذ بنابتها بلُٛت ظضا ،هؼٞذ ال٨شحر مً
الضم وؤنِبذ في مىُ٣ت خؿاؾت مً الٟو الجضاعي في الجؼء ألاؾٟل مً ظمجمتها٧ ،ان
الىي٘ زُحرا ل٩ىجها خامال في قهغها الشاوي  ،ِ٣ٞوهي مغخلت ما ًؼاٞ ٫حها الجىحن خؿاؾا،
بل جى ٘٢ألاَباء ؤجها ٢ض جضزل في ُٚبىبت ظؼثُت مً قضة الاعجُام ْ.ل ؾلُم ٌٌٗ ؤنابٗه
مً الىضمًُ ،لب هللا ؤال ًدضر لها م٨غوه ،وؤن جىجى مما خضر لها بؿببه ،ل ً٨في آلان
هٟؿه جدغ٦ه عٚبت صُٞىت ججٗله ًخمجى مىث طل ٪الجىحنً ،جلـ في م٩اهه مٟؼوٖا بما
ؤزبره ألاَباء ًٖ خالت عهام ،وٍ٨ٟغ في ُُٟ٦ت بزباع ؤهلها بما خضرٞ .ال ق ٪ؤن الى٢ذ ٢ض
خان لُٗلم ال٩ل ؤن مً ْىىه ػوظا آمىا ومىاؾبا لغهام ٧ان لُ٩ىن ؾببا في مىتها ،وؤهه
شسو اػصواجي الصسهُت ال ؤمان مٗه ؤزىاء ًٚبه ،بل خان الى٢ذ لُٗلم ال٩ل خ٣ُ٣ت
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ػواظهما وخ٣ُ٣ت خمل عهام ،ولغبما خان الى٢ذ لِؿخُٗض ٦ما ٫خ٣ه في الاٖخىاء بابىه ؤو
ابيخه بُضًه .
لم ًجض ؾلُم مهغبا مً الاجها ٫بمجز ٫عهام إلزباعهم بما خضر ،صون ؤن ٌؿغص
ٖلحهم جٟانُل الخاصر ،وصون ؤن ًسبرهم ؤهه ؾبب في ؾ٣ىَها ٖلى ؤَغا ٝالؿغٍغ السكبي
في الى٢ذ الظي ٧ان ًجبرها ٖلى الؿٟغ مٗه زاعط البلض .صزل ال٩ل ع٣ٞت ؤم عهام وحٗالذ
ألانىاث التي جدؿاء ًٖ ٫عهام وما خضر لها ،و٦ظا الىدُب بٗض عئٍتها مً وعاء ػظاط باب
ٚغٞت الٗىاًت اإلاغ٦ؼة ،ولم ؤجى ٘٢ؤن ؾلُما ؾُتهغب مً ٢ى ٫الخ٣ُ٣ت٣ٞ ،ض ؤزبر ال٩ل ؤجها
٧اهذ جداو ٫بهؼا ٫شخيء مً ألاٖلى ٞؿُ٣ذ مً ٖلى ال٨غسخي واعجُم عؤؾها بالؿغٍغٞ ،هى
ٖلى ٖلم ؤن عهام لً جسبر ؤخضا بالخ٣ُ٣ت بٗض اؾدُ٣اْها .
َا ٫اهخٓاع ألاهل لسغوط الُبِب مً ٚغٞتها إلاٗغٞت خالتها بٗض الاهتهاء مً ٖالط
مىي٘ الاعجُام ،لم ٌؿخضٕ ألامغ ٖملُت ظغاخُت ٦ما ؤزبرهم ،وهظا ال ٌٗجي ؤن ألامغ زا٫
مً السُىعةٞ ،هى ٌؿخضعي الاهخٓاع إلاٗغٞت ما ٢ض جاو ٫بلُه ألامىع في ما بٗض .زغط مً
ٚغٞت الٗىاًت بٗض مغوع و٢ذ ٖلى صزىله لُسبرهم .
 " ًبضو ؤن الاعجُام ٢ض ٧ان ٢ىٍا٣ٞ ،ض ٣ٞضث اإلاغًٍت ال٨شحر مً الضم وجإزغثظمجمتها بجغح ٚاثغ ٢ض ًازغ هظا ٖلى وؿبت اؾدُ٣اْها و٢ض جضزل في ُٚبىبت هدُجت
العججاط َ ٠ُٟفي اإلاش ،و٢ض ً٩ىن له جإزحراث ؤزغي في خالت اؾدُ٣اْها مؿخ٣بال،
٦ما ؤهه ٢ض ًازغ ٖلى بم٩اهُت ب٣اء ظىُجها ٖلى ُ٢ض الخُاة " .
 " الجىحن ؟ "َغخذ ألام ؾاالها في خالت طهى ٫مما حؿمٗه ٠ُ٨ٞ ،لغهام ؤن جدمل بٗض ؤؾابُ٘ مً
ػواظها ؟
 " وٗم ؾُضحي ،اإلاغًٍت خامل في"..٢اَٗه ؾلُم ٢بل ؤن ًسبر ؤم عهام بٟترة خملها ٞخُ٣م ألاعى وال جٗ٣ضها.
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 " وٗم ص٦خىع هدً وٗلم بمؿإلت خمل عهام وك٨غ" ٥َلبذ ؤم عهام مً ؾلُم جٟؿحرا إلاا ٢اله الُبِب ٞىع مٛاصعجه٣ٞ ،ض اٖترتها
نضمخان ،نضمت اهبُاح ابىتها في ؾغٍغ ؤلاوٗاف ونضمت خمل ٢بل ؤواههُٞ ،لب مجها هى
آلازغ ؤن جغا٣ٞه بُٗضا ًٖ آلازغًٍ وججلـ لُسبرها بخٟانُل ما خضر٣ٞ ،ض خان مىٖض
بٖالن الخ٣ُ٣ت ٧ي ّ
ًبرت ؾلُم طمخه ؤمام ال٩لٞ ،لُاإلاا ٧ان حهخم بهىعجه ؤمام آلازغًٍ ٢بل
٧ل شخيء .ؾغص ٧ل جٟانُل ما خضر ٖلى ؤم عهام ،ؤزبرها ؤن عهام ٢ض جؼوظذ به ِ٣ٞ
لدؿتر خملها اإلاغٞىى وجداٖ ٔٞلُه ،وؤجها لم حؿمذ له ًىما بإن ًمؿها وال خاو ٫هى طل،٪
٦ما ؤزبرها ؤجها ٢ض َلبذ الُال ١مىه مغاث ٖضة ،وخاولذ مغاعا السغوط للبدض ًٖ ٦ما٫
وبزباعه بمؿإلت خملها ٞغ ٌٞمما ػاص خضة الهغإ بُجهما ٞهاعث ج٣اومه في ٧ل ما ًُلبه
مجها ،ل٨ىه ججاوػ في ٦المه خ٣ُ٣ت حٗىُٟها وتهضًضها وبظباعها ٖلى الب٣اء مٗه ومُالبتها
بمٛاصعة البلض ..
ؤمؿ٨ذ ألام عؤؾها مً هى ٫ما ؾمٗخه ،لم جخىً ٘٢ىما ؤن بظباع ابىتها ٖلى ازخُاعاث
عؤتها هي ناثبت ٢ض ًاصي بها لٟغاف اإلاىث ،والِٗل في مغاعة م٘ عظل ج٨غه وظىصه ،وخمل
جسُٟه ًٖ الٗالم وج٩اص ج٣ٟضهٞ ...ضب الىضم في عوخها إلاا ونلذ له عهام هدُجت حٗىذ ؤهلها
وجمؿ٨هم ب٣غاعاتهم ،وٞهمذ ؤزحرا ؤن بظباع ؤلاوؿان ٖلى شخيء ال ًغٍضه ًضٗٞه للهال٥
 ،ِ٣ٞبل ٢ض ًىهي خُاجه ؤخُاها .بن بظباع شسو ٖلى شخيء هغاه هدً مىاؾبا ال ٌٗجي
بالًغوعة ؤهه ؾِىجر ُٞه ختى لى ٧ان في الخ٣ُ٣ت مىاؾبا ٗٞال ،مشال " ٞاإل٦غاه ٖلى
الًُٟلت ٦ما ٢ا ٫الٛؼالي ال ًهى٘ ؤلاوؿان الٟايل٦ ..ما ؤن ؤلا٦غاه ٖلى ؤلاًمان ال ًهى٘
اإلاامً ٞ..الخغٍت هي ؤؾاؽ الًُٟلت " ،والازخُاع وخضه هى مً ًهى٘ الٟغ ١في ؤلاوؿان
ؾىاء ؤناب ُٞما ازخاعه ؤو ؤزُإ.
ْل ؾلُم ًترصص بحن اإلاجز ٫والٗمل واإلاؿدكٟىً ،خ٣ٟض وي٘ عهام بحن الُٟىت
وألازغي ،ل٣ض جم ً٨مىه ألاسخى في ٧ل مغة ٖاص ٞحها للبِذ ولم ًجض به عهامٞ ،غٚم ٖضم
مكاع٦تها له جٟانُل خُاجه ،وال الُ٣ام بىاظباتها الؼوظُت ،بال ؤجها ٧اهذ جمؤل ٖلُه ٞغاٙ
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اإلا٩ان ووخكخهٞ ،مجغص وظىص َُ ٠شسو هدبه بجاهبىا ُٟ٦ل بتزوٍضها بالُا٢ت لىِٗل
ؤًاما ؤزغي في هظه الخُاة صون ّ
٧ل ؤو ملل ،ختى لى ٧ان وظىصه مٗىا هدُجت خغب ونغاٖاث
ٖ . ِ٣ٞاص ًىمها لبِخه مى٨ؿغ الساَغ بٗضما َا ٫قٟاء عهام ٣ٞغع صزىٚ ٫غٞتها لِؿدكٗغ
وظىصها مٗه ،خمل ٢مُو هىمها ٣ٞام ٌؿخيكُٖ ٤غه ٦مً ًداو ٫حٗىٌٍ َُ ٠شسو
ٚاب ٖىه لؿىىاثٞ ،اعجمى ٖلى ؾغٍغها ًلًٗ الخٔ الظي خغمه مً مكاع٦تها له بًاه،
ٞغٚم ٧ل ما ُٞه مً مؿاوت بال ؤهه لم ً٨ٟغ ًىما في بظباعها ٖلى بُٖاثه ما ًد ٤له ٦ؼوط
لها .وبِىما ٧ان ًخ٣ٟض ؤقُاءها السانت في الٛغٞت ،وٍخدؿـ ؤٚغايها بُضه ،وظض وع٢ت
مُىٍت بجاهب وؾاصتها ،لم ً ً٨مً الٓاهغ ٖلى الىع٢ت ؤجها شخيء طو ُ٢مت ،و٦إجها وع٢ت
٦خب ٖلحها ع٢م هاج ٠ؤو ٚغى هغٍض جظ٦غه ،عمى بالىع٢ت ٞى ١الضعط اإلاجاوع للؿغٍغ وٖاص
مٛمًا ُٖيُه لُلخ ِ٣بٌٗ الهىع مً طا٦غجه ًٖ الؼمً الظي ظمٗه بها مً ٢بل ،وناع
ّ
ًلىم هٟؿه ٖلى ٧ل ما ٢ام به مً ججاوػاث مٗها ،بل ع٢ ١لبه لها مجضصا ٗٞاص ًسُِ
لتر٦ها خغة بٗض قٟائها ،وػاصث جل ٪الغ٢ت بٗض ؤن جظ٦غ مؿإلت الىع٢ت ٞإٖاصه الًٟى٫
لُ٨دك ٠مدخىاها ،خُض ا٦دك ٠ؤن عهام ج٣ؿم ٖلى ؤن ػواظها به ؾُٓل خبرا ٖلى وع،١
وؤن ٢لبها وعوخها ؾُٓالن ل٨ما ٫وال ألخض ؾىاه .اٖتراه ؤلم ٦بحر بٗض ما ٢غؤه ..وْل ً٣اعن
ّ
بِىه وبحن طل ٪الغظل الظي قٟٛها خبا ٖله ًجض الؿبب الظي ظٗلها جًٟله ٖلُه ..بل ٧اص
ًجً في الخ٨ٟحر بالؿبب الظي ظٗلها ج٨غهه عٚم ؤهه ؤخبها بهض ..١ل ً٨نض ١ما ٦خبخه في
جل ٪الىع٢ت ونض ١ما ًغاه مً بغٍ ٤في ُٖىحها خُىما جخدضر ٖىه صٗٞاه الجساط ٢غاع
جُلُ٣ها بٗض قٟائها مباقغة .
ل٣ض مغث زمؿت ؤًام ٖلى ع٢ىص عهام في ٚغٞت الٗىاًت اإلاغ٦ؼة صون خغا٦ ٥إجها ٧ىمت
ظؿض ال عوح ٞحها ،ممخضة ٖلى ؾغٍغ َبي ظامضة بال خغا ،٥جغجضي ؾترة بًُاء ٖلى
ظؿضها وٍل ٠عؤؾها يماصة بًُاء ٦بحرة ،وٍستر ١ؤهٟها ؤهبىب َبي وٖلى ٞمها ٖلبت
ؤ٦سجحن٦ ..ما مغ ما ً٣اعب ألاؾبىٕ ٖلى اهخٓاع ؾلُم وؤم عهام للخٓت التي حؿخٞ ٤ُٟحها
عهام مً ُٚبىبتها ًغا٢باجها مً وعاء الؼظاط  .ِ٣ٞؾمذ الُبِب ألم عهام بالضزى ٫لٛغٞت
الٗىاًت بٗض مداوالث ٦شحرة في اؾخُٗاٞهٞ ،بالغٚم مً ٧ل ال٣ؿىة التي ٖاملذ بها عهام بال
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ؤن ال ؤخض ًم٨ىه به٩اع مؿإلت خبها لهاٞ ،األم جب٣ى ؤما ،جخىظ٘ ،جلض ،حؿهغ ،جخإلم ،جُٗم،
جخٗب ،ج٣ؿى ،جًغب ،وجسُئ ...ل ً٨خبها ألبىائها وجسىٞها ٖلحهم ال خ٣ُ٣ت في ألاعى جى٨غه
 .ا٢تربذ مً ابىتها بدظع ٦بحر مساٞت ؤن جاإلاها بصخيء ؤو ؤن جمـ شخيء َبُا ًسهها بالسُإ،
عا٢بذ لشىان بُجها الهٛحر بىٓغاث طابلت ،وما بن ويٗذ عاختها ٖلى ًض عهام ختى اجهالذ
ٖلحها صمىٕ ألاسخىٞ ،كغٖذ في الخدضر مٗها بهىث زاٞذ صون ؤن جمسر صمىٕ الىضم ؤو
ؤن جداو ٫بً٣اٞها:
 " ؤٖلم ؤه ٪حؿمٗحن نىحي ًا عهام ،بل حؿخُُٗحن الكٗىع بي عٚم ؤهٚ ٪اثبت ًٖالىعيٞ ،لُاإلاا ٦ىذ ابىتي الب٨غ ونضً٣تي مىظ نٛغ ،٥والُٟلت التي ؤهجبتها في ؾً
نٛحرة وزل٣ذ مجها ٖالمي السام ،الُٟلت التي ٖل٣ذ ٖلحها آمالي ٧لها ،الُٟلت التي
ؤخؿؿذ مً بحن ؤزىاتها ؤوي ؤهخمي بلحها وجيخمي بلي ...حٗلمحن ٦م ؤخببخ ٪و٦م ما
ػلذ ؤخب٦ ،٪ما حٗلمحن ؤن ٧ل ما ٢مذ به لم ً ً٨ؤهاهُت م٣هىصة مجي ،بل ْىيخه
خ٣ا ال ؤخض ٌؿخُُ٘ هؼٖه مجي ،و٢ض ٧ان ٦ما ٫في هٓغي هى طل ٪الٗاث ٤الظي
ؾِىتزٕ مجي طل ٪الخ ..٤لم ً ً٨بظباعي لٖ ٪لى الؼواط بؿلُم عٚبت في ماله وال
مؿخىاه وال شخيء مما ًمل٨ه ،بل ٦ىذ ؤْىه الؿبُل للخٟاّ ٖلُ ٪ب٣غبي ما صمذ
٢ض ٢غعث الؼواط مً ٚحره .ال ؤه٨غ ؤوي ٦ىذ ما ؤػا ٫بداظخ ٪بال٣غب مجي ،جغٖحن
قاووي وقاون بزىج ،٪ل ً٨بنغاعٖ ٥لى الؼواط به والابخٗاص ٖجي ؤ٣ٞضاوي بىنلت
ألام ،جل ٪البىنلت التي جخمخ٘ بها ألامهاث في جدضًض الهاثب مً الساَئ ألبىائهً،
لم ؤ ً٦ؤٖغ ٝؤن ما ؤ٢ىم به ُٞه يغع ل٧ ٪اص ؤن ً٣ٟضوي بًا ٥لؤلبض .اؾدُٓ٣ي ًا
ابىتي ٞ ،إها ؤٖض ٥ؤوي لً ؤجضزل في ٢غاعاج ٪وازخُاعاج ٪مجضصا ،بل ؾإٖخجي بابى٪
ؤو ابيخ ٪مشلما اٖخىِذ ب ٪في نٛغ ..٥اؾدُٓ٣ي ًا عهام ٞال٩ل ًغٍض َلب الؿماح
مى ،٪اؾدُٓ٣ي ًا ٖؼٍؼحي ٞجىِى ٪في خاظت بلُ ،٪اؾدُٓ٣ي ًا بيُتي وبال لً
ؤؾامذ هٟسخي ٖلى ما ا٢ترٞخه في خ" ..٪٣
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َلب الُبِب مً ألام مٛاصعة الٛغٞت لدؿترًذ اإلاغًٍتٞ ،ما بن ٖؼمذ ٖلى الجهىى
مً ظاهب ابىتها ختى ؤخؿذ بصخيء ًضٚض ٙعاخت ًضهاٟ٨ٟ٦ .ذ صمىٖها لُخطر لها بك٩ل
واضر مهضع جل ٪الخغ٦ت ٞهغزذ صون قٗىع:
 " ل٣ض اؾخجابذ ًا ص٦خىع ،ابىتي مؿدُٓ٣ت ،بن عهام مؿدُٓ٣ت "ؤزغظتها اإلامغيت بهٗىبت مً ٚغٞت الٗىاًت لُخ٣ٟضا وي٘ اإلاغًٍتً ،بضو ؤن عهام
اؾخجابذ لىضاء ؤمها وبضؤث حؿخُٗض وٖحها مً ظضًض ،وؤن عٚبتها في بهجاب مىلىصها ؤ٦بر
مما حٗغيذ له مً نضماثٞ .خدذ ُٖىاها بهٗىبت جىٓغ إلاا ًضوع خىلها مً ؤمىع ٚحر
مإلىٞت مً َبِب ،ممغياث ،ؤظهؼة ،وؤهابِب ..هٓغاتها باعصة مخٗبتٖ ..اظؼة ًٖ البدض ًٖ
ظىاب ..بل ٖاظؼة ختى ًٖ الغص ٖلى ؤؾئلت الُبِب :
 " ؤجغًٍ ؤناب٘ ًضي ًا عهام ؟ ٦م ٖضصها ؟ " " ؤجظ٦غًٍ ما خضر وإلاا ؤهذ هىا ًا عهام ؟ "ؤؾئلت لم حؿخُ٘ عهام ؤلاظابت ٖلحها بال بخدغٍُٖ ٪ىحها ؤو عؤؾها بٗالمت الىٟي ،و٦إن
بجؿضها قلل جام ،ؤو ٢ض ؤنابه يمىع بٗض حؿُده ألًام صون خغا ..٥لم ًجض الُبِب
خال ؾىي الخإ٦ض مً ؤن ظؿمها لم ًهب بكلل وهظا مً بحن اخخماالث ٖضة ٢ض جهُبها
بٗض ؤن اؾخٗاصث وٖحها مً الُٛبىبت٣ٞ ،ام بىزؼها بغؤؽ ببغة في بٌٗ ؤَغاٞها الجامضة،
لم جبضي عهام ؤي جإزغ في اإلاغة ألاولى ،ل ً٨ؾغٖان ما ٖاص الضم الباعص ؾازىا ًخض ٤ٞمً
ظضًض في ؤَغاٞها الباعصة ٧لما خاو ٫الُبِب جدغٍ٨هاٞ ،هاعث جململ ظؿضها ٧لما ؤخؿذ
بىزؼ ؤلابغة ُٞه بدغ٦ت ًاجؿت مغه٣ت .جمجى لها الُبِب الكٟاء وزغط مً الٛغٞت لُُمئن
البُ٣ت ًٖ خا ٫ابىتهمٞ ،إزبر ال٩ل ؤن عهام بسحر جدخاط بٌٗ الغاخت لخٗىص لخُاتها
الؿاب٣ت ،وؤن ظىُجها ما ًؼا ٫في صخت ظُضة عٚم يٗ ٠صخت ؤمه ،و٢ض جٓل في الٗىاًت
ًىمحن ؤو ؤ٢ل للخإ٦ض مً ؤجها لً جهاب بمًاٖٟاث ٖلى اإلاضي البُٗض ،وؤن خ ٤الؼٍاعة ٢ض
ؤجُذ لهم بٗض اؾدُ٣اْها ل ً٨بك٩ل مىٓم .
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صزل ؾلُم وباقي ؤٞغاص الٗاثلت بهضوء جام لٛغٞت الٗىاًت بٗض ؾاٖت مً اؾدُ٣اّ
عهام لخ٣ٟض خالها والاَمئىان ٖلحها ..وؤل٣ى ال٩ل جدُخه بهضوء م٘ بْهاع ابدؿامت جىم ًٖ
ؾٗاصة بٗىصتها ألؾغتها ؾاإلات٦ ،ما ًخ٣ٟض ٧ل مً ػاوٍخه وظهها وهٓغاتها بٗض عئٍت ؤهلها مً
ظضًض .حٗاملذ عهام بدظع م٘ ال٩ل مىظ صزىلهم ٖلحها بل الخٔ ال٩ل ؤن هٓغتها جىحي
بالٛغابت٦ ،مً ٌؿخٛغب مً وظىص شسو حهخم به بِىما ال نلت جغبُه بهٞ ،هم ٖلى ٖلم
ؤجها ما جؼا ٫جدذ جإزحر الُٛبىبت ،ل ً٨مؿإلت ازخُاً ٝضها مً ًض ؤمها بٗض ؤن خاولذ
بمؿا٦ها ػعٖذ الك ٪في ؤهٟؿهم  .خاو ٫ؾلُم الخإ٦ض بضوعه مً صخت عهام ومضي وٖحها
باإلادُُحن بها٣ٞ ،ض ق ٪ؤن جهغٞها طل ٪م٘ ؤمها وعاءه ؾبب مهمُٞ ،لب مجها ؤن ججُب
ًٖ ؾااله بخدغٍ ٪عؤؾها بًجابا ؤو ؾلبا صون ؤن ج٣ىم بإي مجهىص ؤ٦بر :
 " ؤحٗغٞحن ؤًً ؤهذ ؟ "خغ٦ذ عهام عؤؾها بًجابا ٞهي حٗلم ؤجها جغ٢ض باإلاؿدكٟى بٗضما عؤث ألاصواث الُبُت
واإلامغياث مً خىلها ،ل٨ىه ؤيا ٝؤًًا :
 " ؤجظ٦غًٍ اؾم ٪؟ "جإزغث في الغص ًٖ ؾاا ٫ؾلُم هظه اإلاغة و٦إجها جبدض ًٖ شخيء ٖال ٤حٗغٞه وج٩اص
ج٣ٟضه ،ل٨جها جم٨ىذ مً ال٣بٌ ٖلُه في آزغ لخٓت ٞإظابذ باإلًجاب .ؾٗض ؾلُم بةظابت
عهام وجىٟـ ال٩ل الهٗضاء بٗض ؤن جإ٦ضوا ؤن عهام بسحر ل ً٨ؾلُم عؤي ؤن ٖلُه الخإ٦ض
ؤ٦ثر ٞؿإلها مجضصا:
 " ؤحٗغٞحن مً ؤ٧ىن ًا عهام ؟ "ًبضو ٧ل شخيء يبابُا ٖىضما ٞخدذ ُٖجي ،و٦إن بها ٚكاء قٟاٞا ًذجب ٖجي
٢ؿىة ألايىاء وألالىان ،وج٩اص ألانىاث الساٞخت جستر ١قب٨ت ؾمعي لخهل لباعة
الاؾدُٗاب ،وال ٢ضعة لي ٖلى جدغٍ ٪لؿاوي و٦إن ؤوجاع خل٣ي ٢ض جمؼ٢ذ ،..ؤٖغ ٝؤوي
صازل ٚغٞت َبُت بمؿدكٟى ،وؤصعي ؤن مً خىلي ظائوا لؼٍاعحي بٗض مٛاصعة الُبِب،
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ل٨جي ؤظض نٗىبت في اؾخٗاصة ألاظىبت ًٖ ٧ل ؾااَ ٫غح ٖلي ..مً ؤهذ؟ ًبضو وظه٪
مإلىٞا ،ل٨جي ال ؤجظ٦غ ،٥بل ال ؤٖغ ٝهىٕ الهلت التي جغبُجي ب٢ ،٪ض ج٩ىن ؤدي ألا٦بر،
ؤو ٢ض ج٩ىن نضً٣ا لي مً الجامٗت ،بل ٢ض ج٩ىن ػوظا إلخضي الٟخُاث الىاٟ٢اث
بجاهبي ..ؤظبذ بٗض جغصص ٦بحر ونٗىبت في الىُ:٤
 " مً ؤهذ ؟ "ؤوؿتهم ٞغخت هُ٣ي ؤوي لم ؤحٗغٖ ٝلى الصسو الىا ٠٢ؤمامي ،بل ٟ٢ؼ ال٩ل بٟغح
ًخٗاه٣ىن ألوي ما ػلذ ٢اصعة ٖلى الخ٩لمً ،بضو ؤن الُبِب ٢ض ؤزبرهم ؤوي ٢ض ؤنِب
بالسغؽ ؤًًا ..ل ً٨مالمذ الغظل الظي ؾإلجي ًٖ هٟؿه حٛحرث ،بل ْلذ ُٖىاه مٛمًخان
لشىان ٦إهه ًداو ٫اؾدُٗاب ما ًدضر ،ؤو ًداو ٫الخهىٖ ٫لى جٟؿحر إلاا ٢لخهُٞ .لب
بهىث ػاظغ مً ال٩ل ؤن ًهمخىا لُ٨غع ؾاالا آزغ وهى ٌكحر بلى اإلاغؤة التي ج ٠٣مؿخٛغبت
ؤمامه وبلى باقي الخايغًٍ ؤًًا:
 " ؤال جخظ٦غًٍ مً هظه ؟ ؤال جخظ٦غًٍ مً هاالء ؟ "خاولذ جظ٦غ جل ٪الىظىه التي ٌؿإلىهجي ٖجها ل٨جي لم ؤؾخُ٘ٞ ،ال٩ل ٚغٍب ٖجي ،ال
ؤٖغ ٝؤخضا ممً ًدُُىن بي ،وال ؤقٗغ بصخيء ججاههم ..خاولذ جظ٦غهم ل٨جي عجؼث ًٖ
طل ..٪بل ناعث جل ٪الىظىه في لخٓت جمتزط ُٞما بُجها ٦إجها اوٗ٩اؾاث ٖلى بٗ٣ت ماء عا٦ضة
جم جدغٍ٨ها ٞازخلُذ مالمذ الهىع صازلها ..وازخٟذ ألانىاث وْلذ الكٟاه جخدغ ٥صون
ؤن ًهلجي ما ج٣ىله ..وجهاٖضث ؤهٟاسخي في قهُ ٤وػٞحر خاصًً ختى ٧اصث جخى ٠٢لىال
خًىع الُبِب إلؾٗافي.
بن الظا٦غة وألالم جىؤمان ٦ما ٢الذ ٚاصة الؿمان ،ال وؿخُُ٘ ٢خل ألالم صون سخ٤
الظا٦غة ،ولٗل ما ؤناب عهام مً ٣ٞضان للظا٦غة ُٞه وٗم ٦بحرة ّ
مً هللا بها ٖلحهاٞ ،بالغٚم
مً ألالم الظي ؤخؿخه ٖىض ٖضم جظ٦غها للىظىه التي جدىم خىلها بال ؤجها لً جخظ٦غ آزغ ؤلم
٧اهذ حكٗغ به ،بل لً جدـ به مجضصا ،ولً جخظ٦غ مهضعه وال ؤن حؿعى للخسلو مىه ٞال
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حؿخُُ٘ ..عجؼ ال٩ل ًٖ بٖاصة طا٦غة عهام عٚم ٧ل اإلاداوالث التي ٢امىا بها٣ٞ ،ض خاو٫
ؾلُم مغاعا ؤن ٌؿاٖضها ٖلى جظ٦غه باالؾخٗاهت بهىع ٢ضًمت لهما و٦ظا نىع خٟل ػواظهما
ل٨جها جىٟي ؤي قٗىع ججاه جل ٪الهىع وجى٨غ ٧ل ما جدمله مً وظىه وؤشسام ؤولها ؾلُم
هٟؿه.
ايُغ ؤن ًإزظها ؾلُم بٗض زغوظها مً اإلاؿدكٟى بلى بِذ ؤهلهاٞ ،هىا ٥ؾخل٣ى
عٖاًت ؤًٞل مما ؾخ٩ىن ٖلُه في بِخهٞ ،ال ؾبُل له في الاٖخىاء بها بؿبب ْغوٖ ٝمله
التي جُ٣ضه ،و٢ض حؿخُٗض بًٟل ؤهلها وبُتها ال٣ضًم ظؼءا مً طا٦غتها في ؤي لخٓت ٦ما
ؤزبره الُبِب .لم ًتراظ٘ ًٖ عٚبخه في جسلُو عهام مً عباَه للبدض ًٖ ٦ما ،٫بل ًيخٓغ
لخٓت اؾخٗاصة طا٦غتها ٞدؿبٞ ،هى ما ًؼاً ٫خظ٦غ جل ٪ألاؾُغ التي ٦خبتها بدغ٢ت لظل٪
الغظل ،جل ٪ال٩لماث التي ظٗلخه ًخإزغ ؤقض ما ً٩ىن الخإزغ ،و ٠ُ٦ال ًخإزغ و٢ض ظغب ؤلم
الخب وؤلم الٟغاً ١ىما٣ٞ ..ض ؤنبذ ٖلى ٖلم ؤن عهام لً جدبه ًىما ،وؾخٓل ظؿضا
ؤظىٞا بال عوح ما صامذ مٗه مجبرة ٖلى الب٣اء .ِ٣ٞ
بضؤث جخدؿً خالتها ًىما بٗض ًىم ،وناعث ج٣ضع ٖلى الى٢ى ٝصون مؿاٖضة ؤخض في
طل ،٪جدؿيذ ٖال٢تها بالجمُ٘ ،و٦إجها اؾدؿلمذ ل٣ٟضان طا٦غتها ؤو حٗىصث ٖلُه ،ال حؿإ٫
ؤخضا ٖما ؾب ٤في خُاتها التي ال جخظ٦غ مجها قِئا ،وال تهخم بمٗغٞت ؤي شخيء مما ًداولىن
بزباعها به ،لِـ الٛغٍب ما جبضًه مً بغوص ججاه مايحها ،ل ً٨الٛغٍب ؤجها حٗاملذ م٘
خملها بدظع واهخمام ٦بحرًً ،و٦إن ظؼء مً طا٦غتها اخخ ٟٔبما ًسو ٦ما .ِ٣ٞ ٫اؾخٛل
٧ل مً خىلها وؿُاجها لٟترة ػواظها وخملها وٖضم ؾاالها بطا ما ٧ان ظىُجها مً ؾلُم ؤو
ٚحره ،و٦إن ٞغنت وؿُاجها لظلٖ ٪مىلت مً الؿماء ؤػاخذ ٖجهم ٖبء السىى في مىيىٕ
ؤعه ٤الجمُ٘ٞ ،اجب٘ ال٩ل ههج ٣ٞضان ظؼء مً الظا٦غة وباألزو الجؼء الظي ًسو ٦ما،٫
بل حٗامل ال٩ل ٖلى ؤؾاؽ ؤن جل ٪البًُ حٗىص لؼوظها ؾلُم ٗٞال .
اؾخُٗذ بٗض مضة وظحزة ج٣اعب ألاؾبىٖحن مً جاعٍش اؾدُ٣اْي ؤن ؤؾخُٗض ال٣ضعة
ٖلى اإلاصخي والخدغ ٥صون مؿاٖضة آلازغًٍ للٗىصة لٗملي الظي اهتهذ ٞترة بظاػجه ،بٗض ؤن
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ؤزبروي ال٩ل ؤوي مضعؾت لٛت ..وؤن مىٖض الٗمل ٢ض خان ..ؤؾٗضوي ألامغ ٦شحراٖ ..لى ألا٢ل
لضي ؤمغ ؤظُض الُ٣ام به٨ٞ ..م مً الهٗب ٖلى ؤلاوؿان ؤن ًيسخى ؤمغا حٗب للخهىٖ ٫لُه
ٞؿٗض بامتهاهه ..نغث ٢اصعة ٖلى الٗىصة للٗمل بٗض ُٚاب َىٍل ٖىه ،عٚم ؤن ألامغ ٚغٍب
باليؿبت لصسو ٣ٞض طا٦غجه ،ل٨جي ال ؤًْ ؤوي وؿِذ  ٠ُ٦ؤحٗامل في ٞهلي..
ها هى الشاوي مً قدىبر ٢ض ظاء ،مىٖض الالخدا ١مً ظضًض ،الُىم الظي اهخٓغجه
مىظ ؤن اؾدُٓ٣ذ مً ُٚبىبتي ،نٟٟذ قٗغي ال٣هحر ،ويٗذ مؿاخُ ٤الخجمُل ٖلى
ٚحر ٖاصحي واعجضًذ ؤظمل الٟؿاجحن الؼهغٍت في زؼاهتي ،و٢بلذ ظبحن ؤمي زم جىظهذ
مباقغة بلى ؾُاعحي بٗض ؤن الخٔ ال٩ل ؾٗاصحي وبٗض ؤن عًٞذ بدؼم مغا٣ٞتهم لي ْىا مجهم
ؤوي ال ؤؾخُُ٘ جظ٦غ اإلاؿاع الصخُذ للُغٍ ..٤ال ؤه٨غ ؤوي ؾُٗضة للٛاًت الُىم عٚم ؤن
الُغٍ٧ ٤ان َىٍال ظضا ،ل٨ىه مإلى ٝلي ؤ٦ثر مما ًيبغي ،به مىٗغظاث ٦شحرة وؤهغام
ٞىؾٟاَُت مىضزغة في ٧ل الجىاهب ٦إوي مغعث بها مً ٢بل ،ؤزبروي ال٩ل ؤوي لً ؤؾخٛغ١
ؾىي ٖكغًٍ ص٣ُ٢ت للىنى ٫بلى م٣غ ٖملي الجضًض ،ل٨جي ججاوػث الىه ٠ؾاٖت وما ػالذ
الىظهت ٚامًت ٖجيً ،بضو ؤوي ٢ض ؤيٗذ الاججاه الصخُذ ؤو لٗلي ٚحرث الىظهت بما
ٌؿخضُٖه ُ٦اوي.
لم ً ً٨اإلاؿاع الظي ؤؾل٨ه ٚغٍبا ٖجي٣ٞ ،ض ٢ضث الؿُاعة باججاه ٌٗلمه ٢لبي ٢بل
ٖ٣لي ،ل ً٨الغوح ٢ضؾخه ،بل لم حؿخُ٘ مىعي مً الخ٣ضم ُٞه ،لم ؤجى ٠٢بال بٗض ؤن
إلادذ الٞخت في مضزل اإلاضًىت زِ ٖلحها اؾم مضًىت الُ٣ٟه بً نالر ،و ٠ُ٦لي ؤن ؤوسخى
هظه اإلاضًىت ؟ بل  ٠ُ٦لي ؤن ؤوسخى ؤوي اصُٖذ ٣ٞضان الظا٦غة ألنل الُىم بلى اإلا٩ان الظي
ؾإظض ُٞه الصسو الظي ٣ٞضجهٞ ،االلخدا ١بالٗمل هى الؿبُل الىخُض والؼمً الخي الظي
ال ًم ً٨ؤن ؤٞلذ ُٞه عئٍت طل ٪الىظه الظي ٚاب ٖجي ٞلم ؤظض ؾبُال للىنى ٫بلُه .
وٗم  .لم ؤ٣ٞض طا٦غحي ،بل ؤ٣ٞضث البُ٣ت طا٦غتهم ،لم ً ً٨مً الؿهل ؤن ؤصعي ؤوي
٢ض وؿِذ ؤوي ػوظت لغظل ال ؤخبه ،وؤوي ؾامدذ ؤهال حكبخىا بإ٩ٞاعهم ٖلى خؿاب
ؾٗاصحي ،ؤو ؤوي ؤم ال حٗلم م٩ان ؤب ظىُجها ..ل ً٨الىنى ٫بلى الُىم الظي ؤعي ُٞه ٦ما٫
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صون جضزل مً آلازغًٍ ٧ان صاٗٞا ٢ىٍا لخ٣مو الضوع بك٩ل ظُض ،بل ٦ىذ في ٧ل مغة بٗض
ؤن ؤجسلو مً ع٢ابت ؤمي وؾلُم ؤهغٕ ألخمل ؤلبىم نىع ْىه ال٩ل مدظو ٝمً طا٦غحي،
ؤجإمل ُٞه وظه ٦ما ٫وؤص ٤٢الىٓغ ُٞه وؤجمجى في آلان طاجه ؤن جيخ٣ل جل ٪اإلاالمذ بلى مجاعي
الضم ٞخهل بلى هغظـ ٞخخلبؿها صون جغ ٥ؤصوى جٟهُل ٞحها.
٦ىذ في ٧ل لُلت وؤها ؤهخٓغ ًىم الالخدا ١ؤقٗغ ؤن مسؼون نبري ٢ض هٟض ٖلى
ؾٗخه ،وؤن ٖلي مغاظٗت ٖال٢تي باأللمٞ ،األلم الظي ؤخؿؿخه لم ً٢ ً٨ضعا ،بل ٧ان
ازخُاعا ،وما ؤنٗب ؤن جخٗاٌل م٘ الازخُاع ،ل ً٨ؤمل الخهىٖ ٫لى ٞغنت ظضًضة ؤبٗض
ٖجي الىهًٟٞ ..ي ٧ل لُلت مً جل ٪اللُالي ٦ىذ ؤهاصي م٣لب ال٣لىب لُشبذ ٢لبه ٖلى خبي،
ؤٖلم ؤوي ٦ىذ ؤهاهُت مٗه وم٘ هٟسخي ،وؤوي ؤبدض ًٖ شخيء ؾلمخه بُضي صون ج٨ٟحر ،لً٨
ًٟ٨ي ما هلخه مً ٖ٣اب وٍٟ٨ي ما ٖكخه مً اللُالي التي همتها وفي ٢لبي مً الكى ١عظٟت
وبحن ؤيلعي خغٍ. ٤
٧ان مً الًغوعي ؤن ؤصعي ًىمها ؤوي لم ؤحٗغٖ ٝلى ؤهلي وؾلُم ،و٢ض ٧اهذ ال٨ٟغة
ولُضة بنغاع ؾلُم ٖلى الخهىٖ ٫لى ظاوب ألؾئلخه ،بل ٧اهذ َغٍ٣ت للخسلو مً ٧ل ما
ًم ً٨ؤن ؤحٗغى له بٗض ٖلم ؤمي بمؿإلت خملي ،و٢ض ٧ان مً الًغوعي ؤًًا ؤن ؤ٨ٞغ في
مؿل ٪آمً للىنى ٫لهظا الُىم صون يٛىٍ ؤو ٖغاُ٢ل٣ٞ .ضاوي للظا٦غة زلهجي مً
الٗىصة إلاجز ٫ؾلُم ؤًًاٟٞ ،ي ٧ل مغة خاوٞ ٫حها ا٢تراح ٖىصحي مٗه ٦ىذ ؤصعي ؤوي ال
ؤؾخُُ٘ جدمل ؤلم عؤسخي وؤوي ال ؤ٢ىي ٖلى الاٖخىاء بجىُجي الظي ًْ ال٩ل ؤوي وؿبخه له،
لم ًٌٗ ً٨لم ؤوي ؤٖلم اقمئزاػه مً هظه الىُٟت ٧لما ٢لذ ٖجها ؤجها له ،ل٨جها ٧اهذ الُغٍ٣ت
الىخُضة ألجسلو مىه ومً اهخمامه الباجـ طا .٥ؤما ؤمي ٓٞىذ ؤن وؿُاوي لخٟانُل ما
خضر ُٟ٦ل بةٖاصة اإلاُاه إلاجغاها ،بل حٗاملذ م٘ خملي بدظع جامٞ ،غاٖذ ُٞه وظه ألامىمت
وج٩لٟذ بمإ٦لي ومكغبي ومغ٢ضي ٦ما ٖهضث مجها مً اهخمام ٢بل ٧ل ما خضر ،ال ؤه٨غ ؤوي
اقخ٣ذ لُٟٗها ؤقض الاقدُا ١و٦م جمىِذ لى ؤجها لم ججزٕ زىب ألامىمت في الى٢ذ الظي
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اخخجتها ُٞهٞ ،ال شخيء ٌؿخُُ٘ جإُ٦ض ٖضم خبها لي ،ل٧ ً٨ل شخيء ًا٦ض ؤجها ؤزُإث في
خ٣ي ؤ٦ثر مما ؤزُإث في خ ٤هٟسخي .
جىٟ٢ذ ٖىض مضزل اإلاضًىت لبرهت ..ؤجظ٦غ ٞحها ؾلؿلت مً ألاخضار التي مغعث بها
مىظ آزغ مغة عؤًخه ٞحها ..ألوي ٦ىذ ٖلى ً٣حن ؤوي ؾإعاه الُىم ..لم ؤظض ظىابا ٖلى الؿاا٫
الظي ؾُُغخه ٖلي ..ل٨جي ٖلى صعاًت بما ًجب ٖلي ٗٞله ..ؾإٖاه٣ه ألزبره بهمـ ؤن هغظـ
حكم عاثدخه ألو ٫مغة وؾدؿم٘ نىجه ؤًًا عٚم ؤجها حٗغ ٝوظهه ؾلٟا ..جىٟؿذ الهٗضاء
بٗضها وعٗٞذ وظهي للؿماء ..ال ؤٖغ ٝإلاا بضث لي مخجهمت عٚم ؤجها ناُٞت بال ُٚىم  ..ولم
ألاعى ٧اهذ قاخبت عٚم وظىص الخضاثٞ ٤حها ..ختى وظه قغَي اإلاغوع حٗخلُه نٟغة ٦إهه
ٖلى ٖلم ؤن زالزت ٢لىب ؾخلخ٣ي بٗض َىُٚ ٫اب.
لم ٌٗض شخيء في ال٩ىن ٢اصع ٖلى زىحي مً عئٍخه ،ختى لى ؤَب٣ذ جل ٪الؿماء ٖلى
ؤعيها ٞسؿٟذ بظل ٪الكغَيٞ ،هى الل٣اء الظي لُاإلاا اهخٓغجه بٗض َىٞ ٫غا ،١لخٓت
ًؼصاص ٞحها هبٌ ال٣لىب ٞخخجمض اإلاكاٖغ مً ٞغخه ،لخٓت ٞحها مً الىٞاء ما ًغوي
ألاخاؾِـ ،لخٓت بٗشذ في الىٟىؽ ؤمل الخُاة مً ظضًض ،لخٓت ؤوؿخجي الخىظه إلا٣غ
ٖملي ٣ٞهضث م٣غ ٖمله .لم ؤظض نٗىبت في الىنى ٫بلى اإلااؾؿت خُض اهخ٣ل ٦ما ،٫بجها
مضًىت نٛحرة قىاعٖها يُ٣ت ونٛحرة ؤنٛغ مً قغاًحن ٢لبي ما ً٩اص اإلاغء ؤن ًًُ٘ ٞحها
ختى ًجض مىٟظا للٗبىع بلى وظهخه صون ٖىاء ،ع٦ىذ الؿُاعة وعاء ؾىع اإلااؾؿت ٧ي ال
ًخٗغٖ ٝلحها ٢بل ؤن ؤإلاده ،ؤٖغ ٝؤهه ٢ض اقخا ١لغئٍتي ،بل مخإ٦ضة ؤهه مكخا ١لًمي
ب٣ىة بلى نضعه عٚم ٧ل ما ٢مذ به ،ل٨جي ؤعي ظُضا مضي جمؿ٨ه بٗؼة هٟؿه و٦برًاثه ،لِـ
ج٨برا مىه وبهما ٖؼة ،وابخٗاص ٖما ً٣لل مً قإهه ،و٢ض عؤي ؤوي ٢للذ مً ُ٢مخه ،لظل٢ ٪ض
ٌؿخٛجي ًٖ عئٍتي خُىما ًلمذ ؾُاعحي .ابخٗضث ٢لُال ًٖ مضزل اإلااؾؿت ؤجغ٢ب خًىعه
ٖلى َى ٫الكاعٕ خُض إلادذ وٞضا مً اإلاضعؾحن في اججاههم إلاضزل الشاهىٍت٧ ..ل الىظىه
ٚغٍبت ال نلت لي بها ..وال وظه بُجهم له نلت بي ..ج٩اص ؤهٟاسخي جخى٧ ٠٢لما إلادذ َُ ٠عظل
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٢هحر ال٣امت ؤبٌُ البكغة ؤهُ ٤الهىضام ًمصخي في ازخُاٞ ..٫إنغ ٖلى اؾخٗاصتها بهٗىبت
بٗضما ؤجإ٦ض ؤهه لم ًدًغ بٗض..
ج٩اص الؿاٖت الخاؾٗت ؤن جضزل في الٗضم ،وٍ٩اص ٢لبي ؤن ًخى ًٖ ٠٢الىبٌ،
ازخٟذ ٧ل وظىه الٗلم التي جىظهذ للخىٖ ُ٘٢لى بضاًت مىؾمها الجضًض ،ل ً٨وظه ٦ما٫
لم ً ً٨بُجهاٗٞ ،لمذ ؾاٖتها ؤهه ٢ض خًغ ٢بل اإلاىٖض ؤو عبما ٢ض جسل ًٖ ٠الخًىع
لؿبب ما ،لم ً ً٨ألامغ صاٗٞا ألٚاصع اإلا٩ان ،بل ٦ىذ مهغة ٖلى الب٣اء بلى خحن الاهتهاء مً
اظخماٖهم ختى لى ٧لٟجي ألامغ َغصي مً الٗملٞ ،ال الكمـ الخاع٢ت ٧اهذ لخجهاوي ًٖ
عئٍخه ًىمها ،وال ظٟاٞ ٝمي مً ُ٢غاث اإلااء ؾبب ًؼٖؼٕ اؾخ٣غاعي ٞى ١هظه الصسغة
الهلبت بٗض ؤن ؤخؿؿذ ؤزحرا ؤن ٧ل اإلاؿاٞاث بضؤث جخالشخى بُجي وبِىه ،بل عجؼث عوحي
وُٖجي مً ٞغٍ الكى ١ؤن جًبُا هٟؿحهماٞ ،هاعجا جترا٢هان ٣٦ضع مٗضوي ؾ ِ٣في ظىٝ
اللُل لُى٧ ٔ٢ل ألاهام مً ؾباتهم ٖ ..اه٣جي قى ١الخُاة مً ظضًض ،وجبسغ ظى ألالم
واهضزغ ،نغث قاعصة ،خاإلات ،مدل٣ت ؤخاو ٫الؿُُغة ٖلى ما جب٣ى مً عوحيٗٞ ،بَُٟ ٤ه
ًلىح في ٧ل ؤع٧ان زُالي ٦مهاظغ ٖاص بلى وَىه.
ٖاصث وٞىص اإلاضعؾحن جسغط مً الباب مجضصا بٗض ؤن مغث ؾاٖاث اهخٓاع َىٍلت،
ازخلُذ ٞحها ؤلاهار والظ٧ىع ،ختى ٧اص ًسخٟي بُجها طل ٪الجؿض الظي ؤبدض ٖىه ،ها ؤها
ؤعي ؤزحرا َُٟا ظمُال خؿً اإلآهغ ًىٟلذ مً بُجهم في زُىاث ؾغَٗت واز٣ت ،جىٟ٢ذ
ؤهٟاسخي لبرهت ٞهاع ٖمغي في ٞهى ٫الؿىت بضٌ٘ ًًاهي الغبُ٘ في عوٖخه وعوه٣ه ،بل
ناعث ؤنىاث الكاعٕ والؿُاعاث جغاهُم خُاة جغ٢و بالجاطبُت والغوخاهُتٞ ،يؿِذ ٧ل ما
مغعث به مً ؤلم ،وٖظاب ،وخؼن ،ومغاعة ِٖل في ُٚابه ٟ٢ ..ؼث مً م٩اوي ممؿ٨ت ٢لبي
مساٞت ؾ٣ىَه ،وجىظهذ مباقغة بلى مؿاعه ؤجب٘ زُاه الؿغَٗت التي ًهٗب ٖلي مجاعاتها،
ختى زٟذ يُاٖه مً ًضي بؿببهاٞ ،خُٛب مٗها ٞغخت ل٣اثه ٞال ؤظض عٍده بال بٗض ٖىاء
٦بحر..

100

لخ٣ذ به بؿغٖت صون مىاصاجه بٗض ؤن ًٞلذ مٗغٞت مجزله ؤوال جدؿبا ألي عصة ٗٞل
مىهٞ ،ال ؤؾخُُ٘ الٗشىع ٖلُه بٗضها ،اهخابجي السى ٝالكضًض ٧لما ا٢تربذ مىه ،بل صٖىث
ؤال ًلخٟذ نضٞت ُٞجضوي وعاءه عٚم ؤوي جمىِذ لى ًلخٟذ ًُٞمجي ب٣ىة .ابخٗضها ًٖ
اإلااؾؿت بٗض ص٢اث ٤مٗضوصاث ٞهاعث زُاه جدشا٢ل قِئا ٞكِئا و٦إهىا ٢ض ا٢تربىا مً
مؿ٨ىه٨ٞ ،غث ؾاٖتها التراظ٘ ٢لُال ٧ي ؤعا٢ب صزىله مً بُٗض ٞإَغ ١الباب بٗضه
مباقغة ،ل٨ىه جىٞ ٠٢جإة ًٖ اإلاصخي وجىاو ٫هاجٟه لُجغي م٩اإلات ؾغَٗت ،خاولذ ٞحها ؤن
ؤخٟل بغئٍت ؤصًمه الظي لم ؤعه بٗض ،ل٨ىه ؾغٖان ما ؤٚل ٤السِ صون ؤن ً٣ضم ٖلى زُىة
بٗضً ،خٟدو الكاعٕ ؤمامه ٦إهما ًيخٓغ شسها ٖلى عجلٗٞ ،لمذ خُجها ؤهه ًيخٓغ ٢ضوم
خؿىاء ؤزخه ؤو ػوظها اللظان ًُ٣ىان بىٟـ اإلاضًىت ؤو عبما نضً٣ا ًاوـ وخضجه وهى ؤقض
ال٩اعهحن للب٣اء وخُضاٞ ،إً٣ىذ بٗضها ؤن مؿإلت لخاقي به لبِخه ؤنبدذ زُت ٞاقلت.
جىٟ٢ذ ؾُاعة ؤظغة مً الهى ٠الهٛحرٞ ..خىٟ٢ذ مٗها ؤخالمي مً ظضًض ..جىٟ٢ذ
مٗها ؤهٟاسخي ..وجىٟ٢ذ مٗها ال٣ضعة ٖلى الخُاة ..ؤنبدذ ٧ل جل ٪التراهُم مً خىلي هىاح
امغؤة ظاهلت في مإزم ٢غٍب ..و٦إن ألانىاث زىاظغ ؾىص نضثت جُٗىجي مً ٧ل نىب..
واللىخت التي ؤمامي زغبكاث عؾام زمل ٖبض ببُايها بإبك٘ ألالىان ..ؤناب٘ جغجج٠
مغجُمت بىظهي مداولت نض ما جغاه ُٖجي ..وع٦ب زغث ٖلى ألاعى ٦مهاعٕ ٢ض مً صبغ..
ٞاهُل٣ذ مُافئ الخغٍ ٤ججهمغ ٦كالٚ ٫ؼٍغ ..حؿ٨ب صمىٕ يٟٗي ٞى ١نضعي وحؿخجضي
الؼمً للخى.٠٢
٦مغٌٍ ًجغي ٖملُت ظغاخُت بال٣لب صون مسضع ،ه٨ظا السظالن ..لم جخى ٘٢ؤن
٦ما٢ ٫ض ًيؿاها بخل ٪الؿغٖت الٟاث٣ت عٚم ؤجها خضؾذ مً ٢بل بظل ،٪ل ً٨ألامل جالٖب
بش٣تها في خضؾها ٞإعاصث ج٨ظًبه ،لم جخسُل ًىما ؤن ً٩ىن بِخا جغٖاه امغؤة ٚحرها صون ؤن
ً٩ل ٠هٟؿه ٖىاء اهخٓاعها لٟترة مً الؼمًٞ ..هي حٗلم ؤهه ؤو ٫مسظو ٫في مؿٗاه ،ل ً٨مً
صعظاث الخب ال٣هىي التي لم ًسبرها ٦ماٖ ٫جها ؤن ج٩ىن ؤهاهُا ،و٢ض ؤنابها ظؼء وٞحر مً
جل ٪ألاهاهُتٓٞ ،ىذ ؤجها ؾخجض هٟـ ال٣لب في اهخٓاعها مطخُا بؿٗاصجه وعاخخه م٣ابل
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عئٍتها مجضصا ،ووؿِذ ؤن ؤلاوؿان بُبٗه ًمُل بلى ألاوـ وؤقض اإلاُالحن بلُه ٦ماْ .٫لذ
نىعة جل ٪اإلاغؤة وهي ججز ٫مً ؾُاعة ألاظغة ٖال٣ت بظهجها٣ٞ ،ض عؤث بإم ُٖجها  ٠ُ٦ؤمؿ٪
بُضها اإلالُست بالخىاء لِؿاٖضها ٖلى الجزو ،٫و ٠ُ٦يمها بلُه مغخبا ب٣ضومها والابدؿامت
جلتهم مالمده٦ ،ما ؤخاٍ زهغها بُضه الِؿغي وبىٟـ الُغٍ٣ت التي ٧ان ًمؿ ٪بها عهام
في ٧ل مغة زغظا ٞحها مٗا بلى م٩ان زا ٫به ؤوصًت ؤو ؾىاقي ،و٦إهه ًغٍض بزباع الٗالم بإؾغه
ؤن جل ٪اإلاغؤة التي جغجضي ظلبابا وعصًا مُغوػا باللىن ألاػع ١وجدمل خُ٣بت المٗت ػوظخه،
ٞهى لُاإلاا ٢ض ماػح عهام بؼٍجخه جل٢ ٪بل ػمً ،و٧ان ًسبرها صون ؤن ٌٗلم ؤن ألامغ مالم لها
ختى لى ٧ان مؼاخا ؤن الؼوظت التي ؾُسخاعها ال حكبهها في شخيء ،بل ؾخ٩ىن امغؤة ب٣لب
٢ىي ،لضحها مً ال٣ىة والخؼم وعباَت الجإف ب٣ضع الغ٢ت والخىان والىٗىمت ،جدمل همه
وهم بِخه ال ؾىاهما ال حهمها آلازغون وما ً٣ىلىن ،وجغضخى بما ٌُُٗه لها مهما ٧ان ٢لُال،
حؿحر مٗه في ؤي َغٍ ٤صون اؾخٟؿاع ،وال تهخم بالخٟانُل بل ما حهمها ؤن ً٩ىها مٗا ..لم
جًٓ عهام ؤهه ٧ان ٗٞال ً٨ٟغ في الؼواط بٛحرها في خالت عخلذ ٖىه وؤن جل ٪الخٟانُل ال
جمل٨ها ٗٞال لخدشه ٖلى اهخٓاعها .ومما ال قُٞ ٪ه ؤن ػواط ٦ما ٫بضاًت ظضًضة ؤوهم هٟؿه
بها ونض٢ها لُسل ٤ؤمال ظضًضا ًطخيء له الٗخمت التي جغ٦تها عهام بٗض ػواظها ال٩اطب ؤًًا،
ٞاصٖاء بم٩اهُت خُاة ظضًضة لِـ ؾىي مسضع هد ً٣به وعٍضها ليؿ ً٨ؤلم الهجغان وال٣ٟض
والسظالن .
الاهخٓاع مالم واليؿُان مالم ؤًًا ،ل ً٨ألا٦ثر ؤإلاا هى اصٖاء اليؿُان ،ومٗغٞت ؤحهم
جٟٗل هى ؤؾىؤ ؤهىإ اإلاٗاهاة٦ ،ىذ مًُغة لجبر ٢لبي بُضي ،ال لصخيء ؾىي ألوي ؤها الؿبب
في ٦ؿغه ،إلاا آإلاجي ما ٢ام به ٦ما ٫و٢ض ٢مذ بمشل ما ٢ام به و٦ىذ الؿبا٢ت بلُه ،ؤلم ؤ٨ٞغ
في ؤن ؤإلاه ٧ان ؤ٢ىي ًىم ٖلم بؼواجي بؿلُم٦ ،م ٦ىذ ٚبُت خُىما ْىيذ ؤوي ٢ض ؤظضه
باهخٓاعي ،ؤو ؤهه ؾحهغٕ لًمي ما بن ًغاوي زلٟهٞ ،دب ٦ما ٫لي لم ً٧ ً٨اُٞا لُسل ٤مىه
مال٧ا ًيخٓغ مً زاهه بهضع عخب ُٞى ٠٢خُاجه زضمت لظل ٪الخب ،ؤٖلم ؤهه بوؿان .
جىٟ٢ذ ٧ل هؼٖاث اللىم بٗض ؤن جظ٦غث ما ٢مذ بهٞ ،مً الٛباء ؤن هلىم شسها ٖلى ٖضم
بزالنه لصسو ٚحر مىظىص في خُاجه ،بل مً الٛباء ؤن هداو ٫بخُاء شخيء ٢ض ٢خلىاه
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بإًضًىا٧ ،اهذ نىعة ٦ما ٫م٘ ػوظخه ًىمها ممؿ٨حن بإًضي بًٗهما ؾببا ٧اُٞا ألؾدُٔ٣
مً الخلم الظي خب ٪الكى ١زُىَه ،وَغٍ٣ا لهضم بِذ ألاخالم الجرظؿُت التي بىِخه مً
عماُ ،٫وهً البِذ و ُمؼ٢ذ الخبا ٫واهضزغ ٧ل ؤمل ٧ان مخبُ٣ا ليٟ٨ٟ٨ٞ ،ذ صمىعي بٗض ؤن
ا٦خملذ الهىعة وهما ًضزالن ٖكهما الؿُٗض مٗا.
بهه البِذ الظي جسُلذ ًا ٦ما ٫ؤوي ؤصزله في قدىبر وؤهذ جمؿُٞ ٪ه بُضي وجغخب
بي وجخدضر ُٞه م٘ هغظـ في ٧ل خحن جسبرها ًٖ ألالم الظي ٖاهِخه بؿبب ؤمها وحك٩ى لها
نبابت ٖك ،٪٣ها ٢ض ظاء قدىبر و٢ض صزلذ بِخ ٪ممؿ٩ا بُض ؤزغي جغخب بامغؤة ؤزغي..
٣ٞض جمىِذ ؤن ًهل قدىبر هظه الؿىت ٖلى ؤخغ مً الجمغ وؤن ً٩ىن ٢ضومه ؾُٗضا ٧الؿىت
اإلاايُت ،بل خاعبذ ٦ما ًداعب الكغٞاء إلصعا٦ه وؤها بحن ًضً ،٪ؤيم ،٪ؤقم عٍد ،٪ؤلتهم
ؤنابٗ ٪مً ٞغٍ الكى ،١ؤ٢بل ظبِى ٪وؤها ؤَلب مى ٪الهٟذ ،ؤلىن قدىبر الجضًض بإبهى
ألالىان ،ل٨ىه ؤنغ ؤن ًإحي ؤؾىصا ٢اجما ..لخ٣ذ ٖملي الظي جب٣ى لي مً بحن ٧ل ما ؤيٗخه،
بٗض ؤن ؤصع٦ذ ؤوي ٦ىذ مجغص ط٦غي في طهً مً ٣ٞضث الظا٦غة مً ؤظلهٖ .ضث ؤصعاجي
بؿغٖت زاَٟت و٦إن ٢ىة زُٟت ٖملذ ٖلى جهلُب طاحي ٞجغصتها مً ٧ل قٗىع ،و٦إن
ال٣لب بٗضها ناع مى٢ض هاع ما بن ًل٣ى ُٞه قٗىع ختى ًدترٞ ،١باجذ ٧ل الظ٦غٍاث
وألاماوي ٧ىمت ٢ل جشحر في ظىفي قهىة الاخترا.١
لخ٣ذ ماؾؿتي بٗضما وظضث ال٩ل ٢ض ٚاصع م٩ان الٗمل ،لم ؤظض ؾىي عظال قاخب
اإلاالمذ لخُخه زُٟٟت بًُاء ٖلُه ٖالماث الؿإم والطجغ ٦إهه ٌكخ٩ي ٢ضوم ؤًلى ٫ؤًًا،
ًداوٞ ٫خذ الباب لي بٗضما َغ٢خه بًْٗ ٠اهغ ،ؾإلخه بٗضما اؾخٗضث بًٗا مً
ؤهٟاسخي:
 "هل ٚاصع اإلاضًغ ؾُضي ؟"مً خؿً خٓي الباجـ ؤوي ٢ض وظضث اإلاضًغ ما ًؼا ٫في م٨خبه ًخجاطب ؤَغا ٝالخضًض م٘
ؤخضهمُٞ ،غ٢ذ الباب واهخٓغث بطن الضزى ٫بٗضها ..الخٓذ بٗض بغهت الهُئت التي
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ؾإ٢ابل بها مضًغي الجضًض ،لم ؤ ً٦ؤمذ بهلت للخٗلُم٧ ،اهذ مالمخي ٦مً زغظذ مً
وؾِ شجاع قٗبي ٦بحر اظترث ُٞه زهالث قٗغي وجبٗثر ُٞه ٞؿخاوي الؼهغي ٞهاع ٧ل
ظؼء مىه في ػاوٍت مسخلٟت ٦ما ازخٟذ مالمذ وظهي و٦إجها بلىن واخض مً َحن ..لم ؤهدبه
لهىث اإلاضًغ ًُلب مجي الضزى ٫بال بٗض ؤن ج٩ل ٠بٟخذ الباب بىٟؿه٧ ،اهذ جبضو ٖلُه
ؤماعاث الخعجب مً وظىصي في هظا الى٢ذٗٞ ،غٞخه بىٟسخي صون ؤن ً٩ل ٠هٟؿه ٖىاء
الؿاا ٫ؤًًا:
 " ؤها ألاؾخاطة عهام خضًشت الاهخ٣ا ٫بلى ماؾؿخ٨م "جٟدهخجي ُٖىاه مً عؤسخي بلى ؤزمو ٢ضماي ،و٦إهه ًيخٓغ مجي ؤن ؤؾخضعٞ ٥إزبره
ؤوي ٖاملت ؤزغي ؤو ولي ؤمغ جلمُظ ؤو ؤي شخيء ما ٖضا ٢ىلي ؤوي مضعؾتَ ..لب مجي الجلىؽ
بٗضما ٢ام بغ ٘ٞخاظبُه وبَال ١ججهُضة ج٨ك ٠حعجبه مً هى ٫اإلاىٓغ الظي ؤمامه ،ؾإلجي
مباقغة وصون جغصص ًٖ ؾبب جإزغي ًٖ مىٖض جى ُ٘٢مدًغ الضزى٧ ،٫اهذ بضازلي ٢ىة
جضٗٞجي ألزبره ب٩ل ما خضر ،ؤزبره ؤوي لم ؤ ً٦ؤهىي ال٣ضوم ،ؤزبره ؤوي ٦ىذ ؤهىي الخسلي
ًٖ ٧ل شخيء أللخد ٤بالغظل الظي ؤخببخه ،ؤزبره ؤوي ٦ىذ في َغٍ٣ي لخ٣ضًم هضًت زمُىت
لُاإلاا اهخٓغها ٦ما ،٫ؤزبره ؤوي جإزغث ألقهض ٖىا ١خبُبي بامغؤة ؤزغي ازخاعها له ال٣ضع،
ؤزبره بإوي ٞاقلت في ٧ل شخيء ٞال ًخى ٘٢مجي ؤي هجاح في ماؾؿخه ..جغاصٞذ ال٩لماث في
خل٣ي وجؼاخمذ ٞاهُل٣ذ صمىعي ججهمغ بكضة لم ًٟهم اإلاضًغ ؾببها بل اهخابه الك ٪في
ؾالمت صختي الىٟؿُت ،هاولجي مىضًال وٖالماث الك٣ٟت باصًت ٖلُه ًْ ،ؤوي اعجب٨ذ بؿبب
ؾااله ؤو اهخ٣الي الخضًض باإلااؾؿت وجإزغي ًٖ ؤو ٫مىٖض لي للخى٣ٞ ،ُ٘٢ام ًىاولجي بٗضها
مباقغة اؾخٗما ٫الؼمً السام بي وما بن ؤمؿ٨خه ختى هاظمخجي ط٦غي الؿىت اإلاايُت
خُىما خهلىا ٖلى صوام مكابه ٞاػصاصث عٚبتي في الب٩اء صون ؤن ؤ٢ضع ٖلى ٦بدها ولى ٢لُال،
قه٣ذ وطعٞذ ال٨شحر مً الضمىٕ و٦إن في خًغجه ؤؾخُُ٘ الب٩اء صون جبرًغ ؤو زى... ٝ
مسخذ صمىعي بٗضما ؤٞغٚذ ما ٖل ٤بهما مً حٗب وعٚبت في اإلاىث وٖضث لىٖحي ٞإمؿ٨ذ
بىع٢ت الخىُ٢ذ ،لم ؤَل٘ ٖلحها بل َلبذ مىه مباقغة ؤن ٌؿمذ لي بالخى ُ٘٢إلاٛاصعة اإلا٩ان
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ألوي لؿذ في صخت ظُضة ،حعجب مً جهغٞاحي ٚحر اإلاٗ٣ىلت ،لم ًٌٗ ً٨لم ؤن ٧ل ما
ًيخٓغه مً مضعؾت ال ٌٗىُجي ،وؤن هظا الضزى ٫اإلاضعسخي ال َٗم له وال لىن باليؿبت لي٦ ،ما
ال حهمجي ُٞه ال جى ُ٘٢وال جضبحر ٞاثٌ وال ٖضص ؾاٖاث الٗمل٣ٞ ،ض وهىذ ٢ىاي لضعظت لم
ٌٗض حهمجي ما ؾُدهل ،وما ؾُدهل لً ًسُٟجي ،ألوي ظغبذ ّ
ؤمغ ما في الخُاة ،بهه ال٣ٟض،
٣ٞض الخٗىص٣ٞ ،ض الاهخماء.
ٚاصعث اإلا٨خب ٞىع جىُ٢عي وجىظهذ نىب م٩ان مجهى٢ ٫اصججي بلُه ؾُاعحي ال ؤٖلم
 ٠ُ٦ونلذ بلُه وال ؤي َغٍ ٤ؾل٨ذ ختى وظضجه ،م٩ان زا ٫مىخل ال وظىص لغٍذ البكغ
ُٞه ،به بٌٗ مً ؤَال ٫بِذ ٢ضًم مجهى ٥جغ٦ه ؤهله ولم ًغممه ؤخض بٗضهم ،جملاه ب٣اًا
٢ىِىاث السمغ الؼظاظُت السًغاء اإلاخ٨ؿغة ،اجسظث مجلؿا ٞىٖ ١خبخه اإلاسغبت وقمـ
الٗهغ الخاع٢ت الساٞخت جًغب في ٖغى وظهي ٦هٟٗت جداو ٫بً٣اّ ما جب٣ى في مً
بخؿاؽ ،ؤو ٦إجها جغٍض جظ٦حري ؤوي لؿذ وخضي في هظا اإلا٩ان اإلاىخل ،بل بوي ؤخمل معي
ؤٖٓم ٦جز ؤهضجه لي الخُاة عٚم ٢ؿاوتها معي .جظ٦غث ٗٞال ؤوي ؤخمل في ؤخكاجي ٞخاة
ظمُلت ؾخيؿُجي ما زؿغجه وؾخٗىيجي زحر ٖىى ،ؤٖلم ٖلم الُ٣حن ؤجها نبُت عٚم ؤجها ما
جؼا ٫في بضاًت قهغها الشالض  ِ٣ٞل٨جي ؤقٗغ بها ٦ما ٦ىذ ؤقٗغ ب٨ما ٫في ٢لبي ،جغٞغ ٝفي
ؤخكاجي ٦ىُ٣ت ٖؿل خلى ،جضاٖب مكاٖغ ألامىمت بضازلي وجىاسخي ؤوظاعي ،وججبر زاَغي
اإلا٨ؿىع .ويٗذ ًضي في مىيٗها ألزبرها ب٩ل ما جًُ ٤به هٟسخي ٞهي اإلاسلى ١الىخُض
الظي ٌؿخد ٤ؤن ؤق٩ى له بثي بٗض هللا:
 " هغظـ  .وٗم هغظـ ،ه٨ظا ؾما٦ ٥ما ٫خُىما ٦ىا هدلم مٗا بةهجاب ٪ل ً٨ال٣ضعؤعاص قِئا آزغ ،ؤعاص ؤن جىلضي بحن ًضي ؤخضها صون آلازغ ،ؤعاص ؤن هٟتر ١في ٧ل مغة
صون ؤمل في الل٣اء ،ال ؤزٖ ٪ُٟلما ؤوي ؤزُإث في خ٣ه ،ل٨جي ٦ىذ مجبرة ؤًًا،
وز٣ي بي ؤن ػواجي لم ً ً٨زُاهت ل ٪بل لم ؤ ً٦ؤٖلم ؤه ٪في الُغٍ ٤بلُىا ،ل٣ض
٦ىذ مغٚمت ٖلى بؾٗاص آلازغًٍ وبلٛاء ؾٗاصجىا ،ل ً٨هظا ال ًى٨غ ؤوي ٢ض ؤخببخه
ؤ٦ثر مما ٧ان ًٓىهٞ ،هى ٖلى ٖلم ؤوي لم ؤهخمي ًىما ألخض ٚحره ،بل لم ؤٖغ ٝقٗىع
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الاهخماء بال مٗه٦ ،ما ال ق ٪ؤهه ٌٗلم ؤوي آلان ٣ٞضث ٧ل شخيء بٗض ُٚابه٦ .م
جمىِذ لى اؾخضاع الُىم لُُٗضوي ،لُسبروي ؤن ما عؤًخه ٦ظب وزُاالث ،وؤن جل ٪اإلاغؤة
الٛغٍبت التي يمها ٢غٍبت خلذ يُٟت ..ِ٣ٞ
ؤحٗلمحن ًا هغظـ ما ؤقض ؤهىإ الٗظاب ٢ؿاوة ..بهه ؤلم الًٗٞ .. ٠الًٗ ٠ؤلم
٦بحر ًىسغ الظاث ال ًخى ٠٢بال بٗض هضمها ..وؤ٦ثر ما آطاوي ًا خبِبتي ؤوي وب٩ل ما
ؤوجِذ مً يٗ ٠ووهً خاولذ بْهاع ٢ىحي ..وب٩ل ما ؤوجِذ مً ٢ىة جماصًذ في
يٟٗيٞ ..ما آطاوي بٗم ٤ؾىي مً ؤؾ٨ىتهم في ؤما ً٦يٟٗي ،ؤمي ،ؤبي ،ؤزتي ،ختى
مً لم ؤجى ٘٢زظالهه ..ؤبا. ٥
ال ؤٖغ ٝمتى ؾُٗلم ٦ما ٫بد٣ُ٣ت وظىص ،٥ل ً٨ال قٖ ٪ىضي ؤهه ٢ض ًإحي ًىم
ٌكٗغ ُٞه بىظىص ،٥ؤصعي ؤه ٪جلىمُىجي ؤهذ ألازغي ٖلى نمتي مجضصا ًٖ هظه
الخ٣ُ٣ت ،ل ً٨ز٣ي بي ؤوي ال ؤعٍض جضمحر ؤؾغجه الهٛحرة٣ٞ ،ض جإ٦ضث جمام الخإ٦ض ؤن
ؤبا ٥لِـ مً ههُبي ،وؤه ٪مجبرة ؤهذ ألازغي ؤن حِٗصخي بُٗضة ًٖ خبه وعٖاًخه،
ل ً٨اٖلمي ؤًًا ٖؼٍؼحي ؤهه ؤخب ٪ختى ٢بل ؤن ً٩ىن ل ٪وظىص ،و٧ان لحرٖا ٥زحر
عٖاًت لى ؤهجبذ في ٦ىٟهٞ ،دآٞي ٖلى خب ٦ما ٫في ٢لب ٪ؤًًا بلى ؤن ٌكخض
ٖىص ،٥وما بن ج٨بري ؾُ٩ىن ٢غاع البدض ٖىه زانا ب ٪لً ؤمىٗ ٪مىه ،وفي خا٫
وظضجه ؤزبرًه ؤوي ؾمُخ ٪هغظـ ،وؤوي ٢ض ؤخببخه وما ػلذ ؤخبه وؾإْل ؤخبه بلى
ؤن جهٗض عوحي ٖىان الؿماء " .
حعجب ال٩ل مً خالت عهام بٗض ٖىصتها مخإزغة للبِذ ،وظضث ال٩ل في خالت ٢ل٤
قضًض ،بٗض ؤن ْىىا ؤجها ؤياٖذ َغٍ ٤الٗىصة ،لم ج٣ى ٖلى جٟؿحر الخالت التي صزلذ بها،
٣ٞض ٧ان وظهها مهٟغا ،وؤهٟها ًخ٣اَغ صما٧ ،ان ق٩لها مسُٟا ،ل ً٨ما بن ٖلم ال٩ل ؤن
الضم بؿبب خغاعة ظؿمها اإلاغجٟٗت ختى ؤؾغٖذ لٛغٞتها وؤٚل٣ذ الباب بٗضها جغ ٌٞؤي
خضًض م٘ البُ٣ت٦ ،ثرث الخإوٍالث ٞمجهم مً اٖخ٣ض ؤجها خهلذ ٖلى اؾخٗما ٫ػمً سخيء،
ومً هم مً ظؼم ؤجها جإإلاذ مً ٣ٞض طا٦غتها ،بال ؤمها٣ٞ ،ض ٧ان لها عؤي آزغ٣ٞ ،ض جإ٦ضث
ؤجها ٢ض جظ٦غث ٧ل شخيء  .لم حؿخُ٘ الخٟاّ ٖلى نبرها إلاٗغٞت ما خضرٞ ،ما وظضث خال
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بال ؤن ج٣هض ٚغٞت ابىتها لخٗغٞت بىٟؿها ما خهل ،ؾإلذ عهام مغاعا وج٨غاعا ًٖ ؾبب
ب٩ائها وحٗاؾتها وهؼٍ ٠ؤهٟها بظل ٪الك٩ل وخالتها اإلاسُٟت التي صزلذ بها ،وؾبب جإزغها
الٛغٍب طا ٠ُ٦ ..٥ؾخسبر ٥ؤجها ؤنابذ بالسُبت ألجها عؾمذ َىا ٫الى٢ذ في مسُلتها ؤن
مً ؤخبخه ال ٌؿخُُ٘ الاؾخٛىاء ٖجها عٚم ما ٢امذ به ،و ٠ُ٦ؾخسبر ٥ؤن مً خاعبذ
ال٩ىن ألظله ومً وٖضها باإلب٣اء ٖلى طل ٪الخب بلى ؤن ًجهُه اإلاىث ٢ض زان الىٖض ؤًًا،
وؤن ٣ٞضان طا٦غتها الظي اصٖخه خُلت م٨ىتها مً الىنى ٫بلى خ٣ُ٣ت ال٩ىن  ،ِ٣ٞخ٣ُ٣ت
الاؾخٛىاء والالهخماء ،خ٣ُ٣ت الخسلي وخظ ٝاإلااضخي بؿهىلت.
بن ألامغ ًا عهام لِـ اؾخٛىاء وبهما ال٣ضعة ٖلى الخسلي ،جل ٪ال٣ضعة التي جم ً٨مجها
٦ما ٫ولم جخم٨جي مجها ال ؤهذ وال ؾلُم وال ؤم٣ٞ ،٪ضعة ؤلاوؿان الٗاَُٟت ج٨مً في ٢ضعجه
ٖلى الخسليٞ ..بالغٚم مً ٢ؿىجه بال ؤهه ؾبُل إل٦ما ٫ما جب٣ى مً الخُاة في خا ٫اؾخىٖبىا
ؤن ما خاعبىا مً ؤظله لِـ ههِبا لىاٞ ،الخسلي في ْاهغه ظغٍمت وفي باَىه عخمتٟٞ ،ي ٧ل
مغة جخسلى ٞحها ًٖ شخيء ؤو شسو ؤخببخه ج٣خل ظؼءا مىْ ٪ل ً٣خاث ٖلُ ٪لٟترة ،ؤن
ج٣خل هٟؿً ٪خُلب ظغؤة ؤٖلى مً ظغؤة الب٣اء خُا بال مجاػٞاث ،ول ً٨الٟغ ١ؤهٖ ٪ىضما
ج٣خل جل ٪الىٟـ ؾدىهي اللٗبت التي َاإلاا ؤجه٨خٞ ،٪خيبٗض مً ظضًض وجالمـ ػواًا ظضًضة
جالمـ عوخ ٪لخٗىص لىٟـ الضوامت مغة ؤزغي ،ل ً٨ب٣ضعة ٖلى الخسلي ؤ٦بر مً ألاولى ،و٢ض
 ًُٞلظل٦ ٪ما ٫وٖلم ؤن مً ال ًخسلىن ٌؿُُغ ٖلحهم السىِٞ ٝؿخجزٞىن ال٨شحر مً
الى٢ذ واإلاؿاخاث واإلاكاٖغ صون ظضوي ٗٞضم الخسلي ًٖ اإلااضخي هضع للمكاٖغ وبجها٥
لل٣لىب ٞدؿب  .وما ٖلى عهام الُىم ؤًًا بال ؤن جسغط مً ػاوٍت ٦ما ٫التي جغ ٌٞالخسلي
ٖجها ،عٚم نٗىبت بخؿاؽ البضء مغة ؤزغي مً الهٟغ والاهُال٢ت هدى خُاة ظضًضة زالُت
مً طل ٪الصسو ،وما ؤو ٫زُىة لظل ٪ؾىي ٖضم ع ٌٞمكاٖغ ال٣هغ التي حِٗكها آلان
وٖضم م٣اومتها بل مماعؾتها وجإملها ختى ج ٌُٟمٗها م٨ىىهاث الىٟـ وحؿإم اللىم والب٩اء
ٞالخظ٦غ ٞالخظ ،..ٝيمذ ؤمها ب٣ىة وٚغؾذ وظهها الهٛحر صازل خًجها ٧ي جخٟاصي
جهاصم ؤُٖجهما صون الخى ًٖ ٠٢الب٩اء بٗضما خاولذ بزغاط ؤو٧ ٫لماث الاٖترا ٝبما ٢امذ
بهٞ ،مهما ٧ان نيُ٘ ؤمها بال ؤجها ؤلاوؿان الىخُض الظي لً ًخسلى ٖجها ختى لى ا٦دؿب
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ال٣ضعة ٖلى طل ..٪ؤزبرتها ب٩ل ما خضر مىظ لخٓت ػواظها بؿلُم بلى آلان و٦م ٧اهذ حِٗؿت
بظل ٪الؼواط اإلاضبغ ،وؤن خملها ٧ان الؿبب الىخُض الظي صٗٞها للخٟاّ ٖلى هظه الخُاة
عٚم باؾها٦ ،ما ؤجها لم ججض مهغبا ؤًًا مً ؤن حٗتر ٝلها باصٖائها ٣ٞضان الظا٦غة بٗضما
حؿبب لها ؾلُم في جل ٪الخاصزت التي جمىذ لى لم جىجى مجها الُىم بٗض عئٍت ٦ما ٫في خًً
امغؤة ؤزغي...
ٟٚذ اإلاؿُ٨ىت في خًً ؤمها بٗض ؤن ؤزغظذ ما ٧ان ٖال٣ا بدل٣ها مً اٖتراٞاث لها،
ولم جخعجب ألازغي مما ؤزبرتها به ابىتها٣ٞ ،ض ٧اهذ ٖلى ٖلم ب٩ل شخيء ،ولٗل الصخيء
الىخُض الظي ؤخؿذ ؤهه ٢ض آإلاها هى مٗغٞتها بد٣ُ٣ت ؾلُم الظي ْىخه ػوظا مىاؾبا،
ٖلمذ خ ٤الُ٣حن ؤن ال ؤخض ٌؿخُُ٘ الجؼم في خ٣ُ٣ت البكغ وؤن ما هسخاعه لً ً٩ىن
بالًغوعة ناثبا ،بل ٢ض ً٩ىن ٖحن السُإًٗٞ ،ذ ؤهاملها ويغبذ ٟ٦ها هضما ٖلى ما ٗٞلخه
بهاٞ ،خإؾٟذ ٖلى ما بضع مجها ،ل٣ض قٗغث خ٣ا بىضم وخؿغة ًجهكان ٢لبها جهكا ٖلى خا٫
ابىتهاٞ ،اقخٗلذ في نضعها هاع خامُت جىٖضث بها ؾلُما في الٛضٞ ،همؿذ في ؤطن ابىتها
بهىث جملاه الٛهت وال٨شحر مً ألالم وهي جمسر ٖلى عؤؾها بلُ:٠
 " ؤٖلم ؤوي ؤزُإث مًٗ ٪ا بيُتي مىظ البضاًت ،وؤوي الؿبب في ٧ل ما خهل ،لًؤلىمٖ ٪لى خملٚ ٪حر الكغعي ألوي اإلاؿاولت ًٖ ٖضم قغُٖخه ،ولً ؤلىمٖ ٪لى
ال٨ظب الظي ازخل٣خه أله٦ ٪ىذ سجُىت جبدض ًٖ الخغٍت ٨ٞىذ الجالص والسجان..
ؾامدُجي ٖلى ٧ل ألالم الظي حؿببذ لُٞ ٪ه٣ٞ ،ض ْىيذ ؤن ألامهاث زلً٣
للخهغ ٝفي خُاة ؤَٟالهً ،و٢ض ٦ىذ َٟلتي الهٛحرة وما ػلذ ،ل٨جي ؤصع٦ذ ؤه٪
َٟلت ٖا٢لت ؤوصي بها ظهل ؤمها بلى الى٢ىٕ في السُإ ،وجماصث ختى بٗض ؤن ؤصع٦ذ..
ؤٖض ٥الُىم ًا بيُتي ؤوي ؾإنلر ما جب٣ى لي بنالخه " ..
لً جغجاح ؤم عهام بٗض ٧ل ما ؾمٗخه بال بٗض ؤن جٖ ٠٣لى جُلُ ٤ابىتها مً ؾلُم في
ؤ٢غب و٢ذ ،ال حٗلم هي ألازغي ؤن ؾلُما ٢ض ٖؼم ٖلى طل ٪مً ٢بل مىظ اللخٓت التي ٢غؤ
ٞحها عؾالت عهام جل ،٪عٚم ؤن مؿإلت الُال ١باليؿبت لها مهِبت لم جدؿب لها خؿابا
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ًىما ،وهي التي حُٗي ؤهمُت ٢هىي لىٓغاث الىاؽ وؤٞىاههمٞ ،الُال ١باليؿبت للمغؤة في
مجخمٗاجىا ونمت ٖاع ،وهي ؤ٦ثر الىاؽ ٖلما بما ؾخٗاهُه ابىتها بٗض َال٢ها اإلاب٨غٞ ،لً
جغخمهم ؤٞىاه الجحران وال الٗاثلت وال اإلا٣غبحن ...ل ً٨ما ؤنبذ ًىلي صعظت ألاهمُت لضحها آلان
هى ابىتها ،بل لً ج٨غع ألازُاء الؿالٟت ،لظا ٖؼمذ ٖلى الاجها ٫بؿلُم صون جغصص جسبره
ؤجها جيخٓغه لخىا٢كه في مىيىٕ مهم ًْ ،ؾلُم ؤن اإلاىيىٕ ًسو ؾالمت عهام الصخُت
ٞدًغ صون جغصص ؤو جإزغ بل ظاء ٢بل اإلاىٖض بض٢اث ،٤صزل ٚغٞت اإلاِٗكت خُض وظض ال٩ل
باهخٓاعه ،مجخمٗىن ٗ٦اصتهم خُىما ًخ٣ٟىن ٖلى مىيىٕ ماً ،جلـ ٧ل واخض مجهم في ػاوٍت
ظلؿت اإلاخيبه الُ ،ٔ٣جى٣ههم عهام  ِ٣ٞبٗض ؤن لؼمذ ٚغٞتها مىظ لُلت ألامـ .ؤخـ
ؾلُم ببٌٗ الاعجبا٣ٞ ٥ض ٚابذ ٖىه آزغ ألاخضار وال ٌٗلم آزغ اإلاؿخجضاث ،ا٢تربذ مىه
ؤم عهام بسُىاث زُ٣لت وُٖىاها ًخُاًغ مجهما الكغع ،زبدذ هٓغاتها ٖلى ُٖيُه ظُضا زم
خملذ ٟ٦ها ب٩ل ما جمل٨ه مً ٢ىة لترؾم نٟٗت ٢ىٍت ٖلى زضه ألابٌُ ٞختر ٥ؤزغا ًخظ٦غه
٧لما جظ٦غ ما ٢ام به م٘ عهام ًىما ،ؤمؿ ٪وظهه بُضه و٦إهه ًْ ؤهه ً٩اص ٌؿ ِ٣مً ٞغٍ
الهٟٗت ل ً٨صون ؤن ًخجغؤ ٖلى الخٟىه ب٩لمت ،و ٠ُ٦ؾِخجغؤ ٖلى الخدضر ؤمام مً
اؾخٛل ؾظاظتها للىنى ٫بلى مبخٛاه .متى ٧ان الخب اهخ٣اما وعص اٖخباع ،متى ٧ان الخب
٦برًاء و٦غامتٞ ،الخب ؤعقى مكاٖغ ؤلاوؿاهُت التي ججم٘ بحن شسهحن صون ؾاب ٤بهظاعٞ ،ال
ال٩لماث ٢اصعة ٖلى ونٟه وال الؼمً ٢اصع ٖلى بخُاثه بٗض مىجه وال ال٨برًاء ٢اصع ٖلى ٦ؿغه
ؤو ظبره ٞهى ؤبؿِ مما هخسُل ،بهه مجغص عابُت جدضر بحن ٢لبحن صون ب٦غاه ،وما بن جدؿلل
٧ل اإلاٟغصاث ألازغي صازل صاثغجه ختى جٟؿضه في خالت بطا ما ٧ان خبا في ألانل ؤو خب
جملٞ ٪دؿب  .ججاوػ ؾلُم الهٟٗت وخاو ٫الخٓاهغ بإهه ال ٌٗلم ؾبب ما ًدضر ،ل ً٨ؤم
عهام ٢اَٗخه ٢بل ب٦ما ٫ظملخه :
 " اؾم٘ ظُضا ًا ؾلُمٞ ،إها ٖلى ٖلم ب٩ل ما ٢مذ به ،وباإلاٗاملت السؿِؿت التيٖاملذ بها ابىتي في بِخ ،٪وؤلاظباع الظي ماعؾخه ٖلحها ،وؤٖلم ؤًًا ؤه ٪هضصتها
بالب٣اء مٗ ٪ختى بٗض ؤن ٖلمذ ؤجها جدمل َٟال مً عظل آزغ ،بل جماصث ب٪
الى٢اخت بإن حٗىٟها وجدؿبب لها في خاصر ٧اص ؤن ًىصي بدُاتها وما ًؼا ٫ؤزغه ٢اثما
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ٖلى صختها لآلن صون ؤن حٗتر ٝبظلَ ..٪ل٣ها ًا ؾلُم ٞال هي جدب ٪وال هدً هغٍض٥
ٞغصا في ٖاثلخىا"..
ؤظابها ٢بل ؤن ٌٛاصع صون جغصص هظه اإلاغة و٦إهه جسلو مً ٧ل ألا٢ىٗت التي ٧ان ًغجضحها،
ٞلُاإلاا ٧ان مٗغوٞا بخلىهه ٧الخغباء ما بن جدؼم ؤهه بوؿان ؾىي ،مسلو ،مدب ختى
ج٨دك ٠في مى ٠٢آزغ ؤهه مساصٕ ،مٛغوع  ،وٖىُض...
 " ًبضو ؤه ٪جىاؾِذ بؿغٖت ؤه ٪مً ؤظبر ابىتها ٖلى الخسلي ٖمً جدب ،وؤه ٪مًؤعٚمها ٖلى الؼواط بمً ج٨غهه ،ل٣ض ؤٖما ٥الُم٘ في الاؾخ٣غاع وال٣غب بمً ًًمً
ل ٪طل ٪الاؾخ٣غاعْ ،ىيذ ؤن مكاٖغ ابيخ ٪مجغص هؼوة ٢ابلت للؼوا ٫ال جدخاط
اهخماما بل نضا وٖضم ا٦ترار ،لم ج٩لٟي هٟؿٖ ٪ىاء الخإ٦ض مً ؤجها مىا٣ٞت ٖلى
هظا الؼواط ،بل ٢غعث بىٟؿ ٪بصزالها في خُاة ٧اهذ جغًٞها ؤمام ٪باؾخمغاعٞ ،ال
جداولي الخملو مً مؿاولُاج ٪ؤًًا٦ ،ما ؤوي ٢ض ٢غعث جُلُ٣ها ٢بل ؤن حؿدُٓ٣ي
مً ٟٚىج ٪الُىم " .
ؾمٗذ عهام مً وعاء باب ٚغٞتها اإلاىنض ٧ل ما صاع مً شجاع بحن ؾلُم وؤمها،
ؤخؿذ ؤزحرا ؤن والضتها ٢ض ٖاصث لهٟها ولى بٗض خحن ،بل ٖاصث لضوعها الؿاب ،٤ألام
الغئوم التي ؤلٟذ مؿاهضتها مىظ ٧اهذ نبُت نٛحرة ،ألام التي ج ٠٣صعٖا نلبا ؤمام ٧ل ما
ًم ً٨ؤن ًاطحها ..اٚغوع٢ذ ُٖىاها اإلاىخٟسخان بالضمىٕ مجضصاٞ ،سغث ٖلى ع٦بخحها
الًُٟٗخحن حُٛي ُٖىحها بُضحها ٦مً ٌٗتر ٝبهؼٍمخه ،ويٟٗه ،وؾ٣ىَه ...بهه الاؾدؿالم،
بهه الاجهؼام الىٟسخيٞ ،ما ٧اهذ جداعب ألظله وجُلب الُال ١مً ؤظله لم ٌٗض مىظىصاٞ ،ما
ٞاثضة ما ونلذ بلُه بٗض ظهض ظهُضٞ ،إؾىء ما ًهِب اإلاغء مىا ؤن ًُإؽ ،ؤن ًجهل
ال٣اصم ،ؤن ًخى ًٖ ٠٢الخ٨ٟحر ،وؤن ًخى ًٖ ٠٢ألامل ..مغث ؤًام ْلذ ٞحها عهام ٖلى
خالها طا ٥ججاهض الىٟـ في اإلاإ٧ل واإلاكغب والٗمل مساٞت ٖلى هغظـ  ،ِ٣ٞو٦إن الؿبب
الىخُض الظي ًغبُها بالخُاة هى جل ٪الخُاة اإلاىظىصة في بُجها ٞدؿب ،جدىاو ٫بٌٗ
لُ٣ماث الُٗام وجخجغٕ بٌٗ ُ٢غاث اإلااء لخداٖ ٔٞلى خُاة ابىتها ،وجداو ٫الخإ٢لم م٘
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يٗ ٠صختها اإلاٟاجئ٣ٞ ،ض ؤنبدذ حٗاوي مً هؼٍ ٠في ألاه ٠بك٩ل مؿخمغ ،ل٨جها ٧اهذ
مهغة ٖلى ؤن جؼاوٖ ٫ملها الجا ٝصون ٢ىة وال اهخمام لخًمً ؾبُل ِٖكها وِٖل ؤؾغتها
ومؿخ٣بل ابىتها ال ٚحر.
ٚاصعث للٗمل مجبرة عٚم يٗ ٠بعاصحي وهؼالت ظؿمي و٢ىحيٞ ،ال ؾبُل للخسلي
ًٖ طل ٪الٗمل ؤًًا ،ؤجظ٦غ ٦م ؤخببذ الخٗلُم و٦م ػاص خبي له في الؿىت التي اقخٛلذ
ٞحها بجىاعه٧ ،ان للماؾؿت َٗم ،وللخالمُظ محزة ،وللمضًغ خًىع ،وللخغاؽ م٩اهت ،ختى
ألاٖىان ٞحها ٧اهذ لهم خالوتهم٧ ،اهذ هٓغاث ال٩ل لىا جبٗض الؿغوع في ٢لبي ،ختى الخاؾضة
مجها ،اقخ٣ذ ل٩ل قٗىع ؤخؿؿذ به و٢تها وؤٞخ٣ضه آلان ،اقخ٣ذ ل٨ما ،٫اقخ٣ذ لدجغحي
بجاهبه ،اقخ٣ذ لخالمظحي ،اقخ٣ذ إلاضًغي ،اقخ٣ذ للخاعؽ في الباب ،اقخ٣ذ إلاضعؾت
التربُت ؤلاؾالمُت وهي حؿإ ًٖ ٫جاعٍش ػواظىا واهخ٣الىا في ٧ل مغة ،اقخ٣ذ إلاداوالث
الخلمُظاث إلٚاْتي بالخ٣غب مىه في الؿاخت ،اقخ٣ذ لخٟدو الجحران لىا ٖىض السغوط مً
البِذ ،اقخ٣ذ لضعصقاث ٖاجكت ناخبت اإلاجز ٫وجمىُاتها لىا بالخى ،٤ُٞاقخ٣ذ لخٟانُل
جل ٪ال٣غٍت ٧لها٣ٞ ...ضث َٗم ٧ل شخيء بٗضه ختى َٗم اؾخيكا ١الهىاء ،ؤنبدذ الخُاة
ّ
مغة بُٗم الخىٓل ،مملت بؿىء مى ُ٘٣الىٓحر ،لم ٌٗض ما ٌكٛلجي ؤو ًدغ ٥بضازلي قٗىعا
ؾىي قٗىعي باأللم وقٗىعي بابىتي ..هغظـً ،ا للعجب ختى الؿبب الظي ما ػلذ ؤِٖل
مً ؤظله ًغجبِ به٣ٞ ،ض ؤزبروي ًىما ؤوي لً ؤجسلو مىه ختى لى خاولذ طل ،٪ولم ٌٗلم
ؤن الخُاة مً ازخاعث ؤال جسلهجي مىه..
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مغث مضة َىٍلت وؤها ٖلى هٟـ الخا ،٫ؤِٖل بال عٚبت في الِٗل ،وؤخاو ٫ؤن ؤجإ٢لم م٘
مغضخي الظي ؤبِذ ؤن ؤ٦كٖ ٠ىه ،و٢ض ٧ان خًىعي في الٗمل ؤًًا باهخا ،ؤ٧اص ؤخًغ
ؤًاما ٢لُلت في ألاؾبىٕ٣ٞ ،ض ّ
مً ٖلي اإلاضًغ بؿاٖاث ٖمل ٢لُلت بٗضما ٖلم ؤوي خامل،
ؤقخٛل بٌٗ الؿاٖاث في ٧ل مً ًىم الازىحن وألاعبٗاء والسمِـ ،لم ج ً٨لي انُضاماث
ب٩ل الٗاملحن باإلااؾؿت ،ؤو باألخغي ٦ىذ ؤحٗمض الخسلو مً ٧ل ما مً قإهه ؤن ًىٗ٢جي
في ه٣اقاث مٗهم ال ؤؾخُُ٘ السغوط مجها ،ؤنبدذ خضًض ال٩ل في ٞترة مً الؼمً ،و٧ان
مً الُبُعي ؤن ًدهل طل ،٪ل٣ض ٦ىذ مٗغوٞت بتهاووي وٖضم اهخمامي ،ال ؤهخم بىاظبي
ججاه الخالمُظ ٦ما ًيبغي ،وال ؤٖحر الٗمل ؤصوى ؤهمُت ،ختى ؤهه ٢ض خهل وَالب اإلاضًغ
بدًىع مٟدل التربُت الُىم لُُل٘ ٖلى ما ًدضر في حجغحي الضعاؾُت صون بزباعي باألمغ،
٧اهذ خهت الىهىم الكٗغٍت ،صزل اإلاٟدل ال٣اٖت بٗض ؤن ؤزظ ؤلاطن بُغ ١الباب،
جٟاظإث مً خًىعه ل ً٨لم جبض ٖلي ؤصوى ؤماعاث الخىجغ ًْ ،ؤجها ز٣ت وزباث ،ل٨جها ٖضم
اهخمام وا٦ترار ،و ٠ُ٦ؾُٗلم طل ٪وهى ال ٌٗغ ٝؾبب هظه الصسهُت الجاٞت الباعصة
اإلاُخت ،لم ٌٛحر خًىع اإلاٟدل قِئا مً حٗاملي في ؤزىاء الخهت٣ٞ ،ض مغث ٦ما جمغ باقي
الخهو ،ظمىص جام للخالمُظ زىٞا مً عصة ٗٞل بوؿاهت ال ٌٗغٞىن لها عص ٗٞل وال ًخىٗ٢ىن
ختى هىٖهٞ ،هم لم ًسبروا مىظ بضاًت الؿىت بلى آلان و٢ض مغ ما ً٣اعب الضوعة ألاولى ٧املت
ؤي هىٕ مً الصسهُاث ؤهاٞ ،ال مالمخي وال نىحي ٧اها واضخحن ال٦دكا ٝهىٕ الخٗامل
الظي ًجب ؤن ًخٗاملىا به معي ،ال ٌٗلمىن قِئا ٖجي ؾىي ؤوي امغؤة خامل بُجها مىخٟست
ج٩اص جسغط نىجا ؤو جغص ٖلى ؾاا ٫ؤو حُٗي بظابت٧ ،ان الصخيء الىخُض الظي ؤظضجه في هظه
الٟترة مٗهم هى ُُٟ٦ت الاٖخماص ٖلى ؤهٟؿهم في بىاء صعوؾهم ،ختى ؤجهم ؤخُاها ٧اهىا ملؼمحن
ببىاء الضعؽ صون ؤن ٌؿدكغووي في شخيء ،وعبما هظا ما ق ٟ٘لي ؤمام اإلاٟدل ،بٗضما الخٔ
هضوءهم الٛغٍب ،واقخٛالهم في نمذ صون الخاظت لخىظُهيٞ ،بال٩اص ؾم٘ مجي بٌٗ
ألابُاث الكٗغٍت التي َالبذ بكغخها في الؿبىعة ..مغث ؾاٖت اإلاالخٓت هاصثت بلى ؤن ص١
ظغؽ السغوطٞ ،خىظه اإلاٟدل بمدٟٓخه ووع٢ت في ًضه زِ ٖلحها بٌٗ اإلاالخٓاث ،بطا لم
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ه٣ل بٌٗ الٗخاب ،ال ؤه٨غ ؤهه حٗامل معي هى آلازغ بخىظـ ٦إهه ٖلم بدالتي الىٟؿُت
٢اثال:
 " ؤٖلم ًا ؤؾخاطة ؤه ٪في مغخلت نٗبت ٢ض جازغ ٖلى ؤي بوؿان ُٟ٦ما ٧ان ،والبضلهظا الخإزحر ؤن ًمـ ٧ل ما ه٣ىم به ختى ٖملىا ،ؾىاء ٦ىا هدبه ؤو ال هدـ باالهخماء
بلُه ،وما ؤ٦ثر ما هؼاوله وهدً ال هيخمي بلُه ،وهىا ً٨مً اإلاك٩ل الخ٣ُ٣ي ،باٖخباع
ؤهجي ال ؤؾخُُ٘ الجؼم في بطا ما ٦ىذ جدبحن ٖمل ٪ؤو ال جدؿحن بإي عابِ ججاهه،
لظا ؾإهصخ ٪بإزظ ٞترة عاخت واؾخجمام بما ؤه ٪م٣بلت ٖلى الىالصةٞ ،مهما ٧ان ما
همغ به ًا ؾُضحي ال ٌُُٗىا الخ ٤في الخٗامل م٘ هظه اإلاهىت بهظا الغ٧ىصٞ ،ال طهب
لهاالء الخالمُظ بما جمغًٍ به ؤو ما حكٗغًٍ بهٞ ،هم ؤماهت ؾلمذ بلُىا وظب ٖلُىا
عٖاًتها ،وبال وظب ٖلُىا بٖاصة حؿلُمها ؾاإلات صون ؤطًت ٧لما ؤخؿؿىا ؤهىا ٚحر
٢اصعًٍ ٖلى جل ٪اإلاؿاولُت ،لظا ٞلخخىٟ٢ي لٟترة وؤُٖضي جغجِب ؤوعا ٪٢مً ظضًض"..
٧ان ل٨الم اإلاٟدل و٦ ٘٢بحر ٖلي٣ٞ ،ض اؾخُإ ؤن ًدغ ٥بضازلي خؿا مً اإلاؿاولُت
٧ان ٢ض بضؤ في الازخٟاء ،حؿاءلذ بٗض زغوظه إلاا ٦ىذ ؤٖامل جالمظحي بظل ٪ألاؾلىب عٚم
ؤهه ال طهب لهم في خضرٞ ،هم بُٗضون ٧ل البٗض ًٖ ٦ما ،٫ال ٌٗغٞىن ؾبب خؼوي ،بل ال
ٌٗغٞىن ما ً ٘٣وال مً ؤًً ظئذ وال إلاا ظئذ ،اؾدُٓ٣ذ صازلي الغٚبت في الب٩اء مجضصا
بٗض ؤن ٢مٗتها إلاضة َىٍلت ،اؾدؿلمذ لها بٗض زغوط ال٩ل ،هٟٓذ بها ٧ل السمى ٫الظي
اؾخ٣غ في طاحي ٧ل جل ٪ألاقهغ٣ٞ ،ض مغث زمؿت ؤقهغ ٧املت ٖلى آزغ صمٗت ؾُ٣ذ مً
ظىفي ،زمؿت ؤقهغ ظاٞت لم ؤٖغٞ ٝحها َٗم الكٗىع بصخيء ؾىي اهخٟار بُجي ،ل٣ض ٧ان
الصخيء الىخُض الظي ؤقٗغ به ،وما ؾىاه ٧ان مجغص نىع جمغ ؤمام هاْغي ال ؤٖحرها اهخماما،
 ٠ُ٦لئلوؿان ؤن ًهبذ بخل ٪ال٣ؿىة ،ال٣ؿىة ٖلى الظاث ،ال٣ؿىة ٖلى ال٣لب ،وال٣ؿىة
ٖلى آلازغًٍ ،لم ؤظغب َىا ٫هظه اإلاضة الكٗىع بمً ؤخب ،ؤو الكٗىع بمً ًباصلجي الخب،
ل٣ض ٧ان آزغ قٗىع ؤقٗغ به هى جل ٪اللخٓت التي جسلهذ ٞحها مً ؾلُم في ظلؿت الُال١
باإلاد٨مت ،الكٗىع بالخغٍت التي ؾلبتها بال٣ىة ،لم ؤقٗغ بٗضها بصخيء٣ٞ ،ض جىٟ٢ذ ٧ل
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الكٗحراث الخؿاؾت والٗهبُت في ظؿضي٦ ،إن مسضعا ٢ىٍا خ٣ىذ به ًىمها ،ؤجضع٧ىن
َٗم الكٗىع بالالقٗىع ،بهه َٗم الالَٗم ؤًًا ،ج٣ٟض مٗه اللظة في ٧ل شخيءً ،هبذ
الُٗام ماصة مُهُت حؿض الجىٕ ،واإلااء ماصة ؾاثلت جمى٘ الخسلو مً الخُاة وججضصها،
والىىم بٚماءة جٟغى هٟؿها بال بهظاع ،والٗمل ؤؾلىب ٞغيخه الضولت ٖلى ٖبُض م٣ابل
بٌٗ الضعحهماث٨ٞ ..غث ملُا ُٞما ٢اله لي اإلاٟدل٣ٞ ،ض ٧ان ٦المه ناثباٞ ،ال شخيء ًسى٫
لي مماعؾت ٖمل ال ؤ٢ىي ٖلُه ،بل مً الى٢اخت ؤن ؤػاو ٫مهىت مشل هظه اإلاهىت بهظا الك٩ل
 ِ٣ٞألوي ؤخخاط اإلاا.٫
٢غعث بٗضها ؤن ؤجىٗٞ ٠٢ال ًٖ الظهاب للٗمل بما ؤن الضوعة ألاولى ٢ض ؤوق٨ذ
ٖلى الاهتهاءٞ ،خىظهذ بلى م٨خب اإلاضًغ بٗض ؤن اؾخٗضث بًٗا مً ٢ىحي ألزبره ؤوي ؾإُٚب
ًٖ الٗمل بلى ما بٗض الىالصةٞ ،خجىب الضزى ٫معي في ه٣اف خى ٫ألاؾباب والضوا ،٘ٞبل
ؤزبروي مباقغة ؤهه ٖلي ج٣ضًم قهاصة َبُت للمهلخت ؤبغع بها ؾبب الغزهت التي ؤ٢ضمذ
ٖلى َلبهاٖ ،لمذ خُجها ؤن اإلاضًغ ٢ض ٖلم مؿب٣ا بما ؾإَلبه مً اإلاٟدلٞ ،هى ال ق ٪ؤهه
٢ض ؾإله ًٖ الخهت التي ً٢اها معي ،ومما ال قُٞ ٪ه ؤًًا ؤهه ٢ض ؤزبره ًٖ الىهُدت
التي ٢ضمها لي مك٩ىعا .خملذ وػعحي ومدٟٓتي واججهذ مباقغة للبِذ ألخهل ٖلى بٌٗ
الغاخت والاؾترزاء بٗض هظا الُىم الُىٍل ،ل ً٨ما بن ؤوق٨ذ ٖلى الىنى ٫ختى زُغث
ببالي ٨ٞغة لِؿذ ٩٦ل ألا٩ٞاع ،ؤو باألخغي ٨ٞغة ال ًجب ؤن جسُغ ٖلى بالي ؤؾاؾا..
وٗم .ؾإٖىص لخل ٪اإلاضًىت الؿازىت ألعي طل ٪الىظه الظي ُٞمذ ٖلُه مىظ ػمً،
اقخ٣ذ لخل ٪اإلاالمذ وجل ٪الخٟانُل ،ولٗل هظه الغٚبت التي اؾدُٓ٣ذ بضازلي ٞجإة
قاع٦تها معي هغظـ ؤًًا٣ٞ ،ض ػاصث خضة ع٦التها بك٩ل ٚغٍبٞ ،هي ألازغي خغمذ مً
٢غب والضها مجبرة ،حكخا ١للُىم الظي جغي ُٞه ؤباها وحكم عٍده وحؿم٘ نىجه الخىىن ،ال
ؤٖغ ٝإلاا لم جغاوصوي ال٨ٟغة مً ٢بل ،ؤو باألخغي إلاا ٦ىذ ؤ٢مٗها ٢بل ؤن جُٟى بلى الؿُذ،
ل٣ض ٧اهذ لؼٍاعة اإلاٟدل و٧لماجه ًٞل ٦بحر في بخُاء بٌٗ اإلاكاٖغ اإلاضٞىهت بضازليٟٞ ،ي
٧ل جل ٪اإلاضة التي مًذ ٦ىذ ؤًْ ؤوي ٢ض ٦غهذ ٦ما ،٫ؤو ٖلى ألا٢ل ج٣بلذ ػواظه
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بإزغي ،وج٣بلذ ؤال ؤعي وظهه ،ل٨جي ٦ىذ ٦مً ًظع الغماص في الُٗىن ٞ ،ِ٣ٞال٩ل ٌٗلم ؤن
نمتي اإلاُب ٤طا٧ ٥ان زىٞا مً ؤن ؤجدضر ٞإهُ ٤باؾمه مجضصا٦ ،ىذ الىخُضة التي
٦ظبذ ٞهض٢ذ ٦ظبتها ،وٗم ل٣ض اقخ٣ذ له ،وؤؾامده ٖلى ٧ل ما ٢ام به ،ومؿخٗضة
لغئٍخه مجضصا ختى لى ٧ان في خًً جل ٪اإلاغؤة الٛغٍبت  ..ؤظبذ هغظـ صون جغصص:
 " ؾجزوع والض ٥خبِبتي "اهخابجي قٗىع ٚغٍب لم ؤقٗغ به مىظ ػمً ،و٦إن بغ٧اها مً ألاخاؾِـ اؾدُ ٔ٣صٗٞت
واخضة ،وهاظمخجي ال٨شحر مً ألاؾئلت ،ل ً٨الؿاا ٫الىخُض الظي ْل ًترصص في طهجي وٍدبـ
ؤهٟاسخي َىا ٫الُغٍ ٤هى ؤٗٞال ؤها مؿخٗضة لغئٍت ٦ما ٫مجضصا م٘ امغؤة ؤزغي٦ ،إوي ٦ىذ
قبه مخإ٦ضة ؤوي ٢ض ؤظً هظه اإلاغة ،ل ً٨الغٚبت في عئٍخه ؾخضٗٞجي للجىىن ؤًًا ،لم
ؤقخ ٤له َىا ٫السمؿت ؤقهغ اإلاايُت ٞجاء الكى٦ ١صخىت واخضة ضسمت ٖىيذ ٧ل
جل ٪اإلاضة التي اصُٖذ ٞحها وؿُاهه ،بل ؤخؿؿذ في لخٓت ٦إهما هظا الكى ١لٗىت ؾُ٣ذ
مً الؿماءْ ،لذ ج٨بر وجدىامى في نمذ ختى ؤعجؼججي في ص٢اث ًٖ ٤الشباثٞ ،إظبرججي ؤزحرا
ٖلى الٗىصة مجهؼمت إلاً جسلى ٖجي صون ؾاا٦ ،٫ىذ ؤًْ ؤوي ٢ض جسلهذ مىهٞ ،ىظضججي
ؤبدض ٖىه ؤ٦ثر مما ٦ىذ ٖلُه في الؿاب .٤جسلهذ مً قغوصي ويبُذ ص٢اث ٢لبي
بهٗىبت ٢بل ؤن ؤع ً٦ؾُاعحي بجاهب مجزله ٠ُ٦ ،لي ؤن ؤوـ مىٗ٢ه ،وهى اإلا٩ان الظي لً
ًمذ مً طا٦غحي ما صمذ خُت ،اإلا٩ان الظي ٦ىذ ؤؾخد ٤ؤن ؤوظض ُٞه بض ٫جل ٪اإلاغؤة
الٛغٍبت ،اإلاجز ٫الظي بىِىاه في مسُلخىا مٗا ٧لما ٦ىا في َغٍ٣ىا لل٣غٍت مغوعا بهظه اإلاضًىت،
واإلاجز ٫الظي ٦ىذ مؿخٗضة ؤن ؤصزله ٞإص ٘ٞم٣ابله ٖمغي زمىا.
٧اهذ الؿاٖت ج٣ترب مً الؿاصؾت مؿاء ،وال ق ٪ؤهه ؾُسغط مً ٖمله بٗض ص٢اث،٤
٦ىذ ؤٖلم ؤهه ٚالبا ما ٌكخٛل السمِـ مؿاءٞ ،لم ًسُئ خضسخي هظه اإلاغة ؤًًا ،ها هى
ًخ٣ضم بسُىاث ؾغَٗت هدى مجزله ،لم ؤجى ٘٢ؤن ؤ٧ىن بهظا الشباث والهضوء ،جغظلذ مً
الؿُاعة في هضوء بٗضما و ٠٢لُدىاو ٫مٟاجُده مً ظُبه ،صٖىث هللا ؤن ًشبخجي ٞال ؤؾِ٣
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بٗضما ًخ٣ابل وظهه بىظهيٞ ،ىاصًخه بهىث مددكم ً٩اص ًسغط وهى ًٟخذ الباب الساعجي
للمجز٫
 " ٦ما" ٫جى ًٖ ٠٢بصاعة اإلاٟاجُذ مهضوما صون ؤن ًلخٟذ وعاءه ،ل٣ض ٖلم مً ج٩ىن ناخبت
الهىث ،و ٠ُ٦له ؤن ًسُئ في نىث لُاإلاا هاصاه بدب نباح ٧ل ًىم ومؿاء ٧ل لُلت،
 ٠ُ٦له ؤن ًيسخى نىث مً ٧اهذ حؿ٢ ً٨لبه ومً جمىاها ػوظت طاث ًىم ٠ُ٦ ،له ؤن
ًيـ نىجا ؤزبره طاث ًىم ؤهه طاهب بال عظٗت ..اؾخضاع صٗٞت واخضة في جخىّ ٦مً نٗ٤
بمل ٪اإلاىث :
 "عهام ؟ "وٗم عهام ًا ٦ما ،٫عهام التي لم حؿإٖ ٫جها بٗض عخُلها ،عهام التي لم جترصص في اؾدبضالها
بٗض ٞترة وظحزة ،عهام التي اقخا٢ذ ل ٪عٚم البٗض والجٟاء ،عهام التي جدمل في ؤخكائها
هغظـ زانخ ..٪لم ؤؾخُ٘ ٢ى ٫شخيء مما ٧ان ً ٌُٟبضازلي في زىعة ًغٍض السغوط،
والبىح ،وؤلاٞهاحً ،غٍض ؤن ٌك٩ى ٞتربذ ٖلى ناخبخه ٦ما ٦ىذ جٟٗل ،ما اؾخُٗخه هى
الب٩اء في نمذ صون ؤن ؤػٍل ُٖجي مً ٖلى وظهه ٦إوي ؤزا ٝؤن جُحر جل ٪الهىعة ٞال
ؤؾخُُ٘ عئٍتها مجضصا ،جمىِذ لى ٖاه٣خه ب٩ل ما ؤوجِذ مً ٢ىة ختى جسخلِ ؤهٟاؾىا
وجٟانُل ؤظؿاصها ٦ما ٦ىا مً ٢بل ،جمىِذ لى ؤقم عاثدخه التي ؤٖك٣ها ل٨جي ا٦خُٟذ
بظل ٪مً بُٗض ،يبُذ عوحي التي ج٩اص ؤن جؼه ٤مً بحن ؤيلعي هغوبا بلُه ،واؾخٗغث
ابدؿامت ال جمذ لي بهلت:
 " ؤٌٗ٣ل ؤه٢ ٪ض وؿِذ عهام ًا ٦ما٫؟" " وما عؤً ٪ؤهذ ؟ "ابدؿمذ في هضوء ابدؿامت قى ١خُىما جظ٦غث ؤهه ٧ان ًغصص هظا الؿااٖ ٫لى
مؿمعي ٧لما اتهمخه بصخيء ال ًجضع بي ٢ىلهٞ ،ىاولخه ًضي لُهاٞدها بٗض جغصص ٦بحر ،جىٗ٢ذ
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نغاخت ؤن ًسُٟها ًُٞمجي بٗضها ٦ما ؤقخهي ،ل٨جي ؾغٖان ما جظ٦غث ؤهه ال ٌؿخُُ٘
طل ٪ختى لى ؤعاصٞ ،هى ؤمام مجز ٫امغؤة جضعى ػوظخه ،خاو ٫هى آلازغ بزٟاء صهكخه مً هظا
الل٣اء ٚحر اإلاخى ،٘٢وما بن ؤعاص ٢ى ٫شخيء ختى اهدبه لبُجي اإلاىخٟست ،حٛحرث مالمذ وظهه
ٞجإة ٗٞم الخؼن ٖلحها مداوال صٗٞه ببٌٗ ألاؾئلت ًٖ خُاحي وؾبب هظه الؼٍاعة٣ٞ ،ض
حؿاء ٫صون زجل ٦إهه ال ٌٗلم ؤهه الصسو الظي ؤخبه ،والصسو الظي وٖضوي ؤهه لً
ًخى ًٖ ٠٢ػٍاعحي ختى لى ٧ان م٘ امغؤة ؤزغي .خاولذ الؿُُغة ٖلى اهضٞاعي ل٢ ً٨ىة
٦بحرة ٧اهذ جضٗٞجي إلزباعه بالخ٣ُ٣ت بٗضما ؾإلجي ًٖ ٖضص ؤقهغ خمليٞ ،ىظهذ له ؾاالا
آزغ ٦ىذ في خاظت للجىاب ٖلُه ،ؾاالي ًٖ ؾبب ػواظه بخل ٪الؿغٖت صون ؤن ً٩ل٠
هٟؿه ٖىاء الؿااٖ ٫جي ،جىٗ٢ذ ٗٞال ؤن ًسغط مً هضوثه اإلاهُى٘ بٗضما وظهذ له اللىم
ٖبر الؿاا٣ٞ ٫ا ٫في ًٚب لم ؤٖهضه مىه:
 " بإي خ ٤جُغخحن هظا الؿااً ٫ا عهام؟ ؤحٗخ٣ضًً ؤه ٪الىخُضة مً جمل ٪خ٤السُاهت والخسلي والؼواط وج٩ىًٍ ألاؾغ ،ؤلم حؿإلي هٟؿً ٪ىم ٦ىذ حٗ٣ضًً ٢غاه٪
ما قٗىع طل ٪اإلاٟٛل الظي ٧ان ًيخٓغ ٖىصجً ،٪يخٓغ َلب نٟد ،٪وٍيخٓغ
خًىع ٥بلى م٨خب الٗضو٧ ٫ل ًىم مىظ آزغ ل٣اء ل٨ما خُض جغ٦خه ًيخٓغ ،٥لم
ج٩لٟي هٟؿ ٪ؤهذ ألازغي ٖىاء البدض ٖجي ومىاؾاحي وبخُاء ما جب٣ى مً ؤخالم
هضمذ الخُاة ههٟها ٞإظهؼث ؤهذ ٖلى الىه ٠آلازغ ٠ُ٦ ،ؾىلذ ل ٪هٟؿ٪
جغ٧ي بخل ٪الخاُٞ ٫ما ٦ىذ ؤهذ جدُحن خٟل ٪ؾُٗضة م٘ ؤهل ٪وػوظ ،٪وال جداولي
به٩اع طلٞ ٪ما بن اهً٣ذ ؤًام ٢لُلت ختى ؤ٢ضمذ ٖلى الخهىٖ ٫لى مىلىص مىه،
وجإجحن الُىم لخلىمُجي ٖلى خُاة بئِؿت ازخاعها لي ال٣ضع ألواسخي بها هٟسخي وؤُٖي بها
ُ٢مت لخُاة ٣ٞضث ُ٢متها بؿبب٪؟ ال خ ٤ل ٪الُىم ًا عهام في اللىم والك٩ىي ،وال
خ ٤ل ٪ختى في عئٍتي وؤهذ جدملحن ظىحن شسو آزغٚ ،اصعي وال حٗىصي مجضصا"..
لم ج٣ى عهام ٖلى خمل هٟؿها و٦شمان ؾغ خملها ٖلى ٦ما ٫بٗضما ؾمٗذ مىه ٧ل ما
٢اله ،ؤمؿ٨ذ ًضاه ب٣ىة بٗضما ؤعاص الضزى ٫لبِخه جخىؾل ب٣اءه ،لم ٌٗض هىا ٥ما ًمىٗها
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مً بزباعه ؤن الخمل الظي المها ٖلُه ًسهه ،وؤجها ْلذ ٖىض وٖضها ٞلم ًمؿؿها ٚحره
ولً ٌؿمها عظل ٚحره مؿخ٣بال ،ما بن صعبذ قٟاهها ٖلى الخٟىه بالخ٣ُ٣ت ختى ٞخذ الباب
مً زلٟهما ٞسخبذ مٗه ًضاها مً ٞىً ١ضًه بؿغٖت زاَٟت جىٟ٢ذ مٗها ؤهٟاؾهما مٗا،
ٓٞهغث جل ٪اإلاغؤة الٛغٍبت مً زلٟه مجضصا لخ ٠٣خاظؼا بُجها وبحن ٦ما ٫للمغة الشاهُت:
 " ماطا هىاً ٥ا ٦ما ٫؟وبىٓغاث زابخت ًملاها ألاسخى وألالم والخؿغة والعجؼ ؤظاب ػوظخه :
 "ال شخيء ًا ٖؼٍؼحيٞ ،الؿُضة حؿإ ًٖ ٫مجز ٫لل٨غاء ٞدؿب ،و٢ض ؤزبرتها ؤوي الؤؾخُُ٘ مؿاٖضتها ..وصاٖا ؾُضحي ".
ؤٟ٢ال الباب وعاءها بٗضما جغ٧اها جتراظ٘ زُىاث للىعاء مهٗى٢ت بالخبرًغ الظي ٢ضمه
٦ما ٫لؼوظخه ،وٗلم ؤن ما ٢ام به ٦ما ٫هى ما جخُلبه َبُٗت الىي٘ وما جٟغيه الٗاصة
وألاٖغاٞ ،ٝمً الُبُعي ؤن ًيخهغ لؼوظخه ،وؤن ًض٧ ٘ٞل ما مً قإهه ؤن حهضص ٖال٢خه بها،
ال وٗلم ما بطا ٧ان ًدبها ٗٞال ،ل٨ىىا وٗلم خ ٤الُ٣حن مضي وُٖه بإهمُت اإلاؿاولُاث التي
جدُِ بهٞ ،هى الظي ٧ان خغٍها في ٖال٢خه مٗها مً ٢بل ال ًم ً٨ؤن ٌٛحر ؤؾلىبه بحن لُلت
وضخاها ومً اإلاا٦ض ؤهه خغٍو في ٖال٢خه الجضًضة ٧ل الخغم ؤًًا ،جٟهمذ عهام عصة
ٗٞل ٦ما٧ ٫ل الخٟهم ،و ٠ُ٦ال جخ٣بل الىي٘ الظي ٧اهذ ؾببا ُٞه٧ ،ل ما ٖل ٤بظهجها هى
اتهامه لها بدملها مً ٚحره٣ٞ ،ض جمىذ لى ؤزبرجه بد٣ُ٣ت اتهامه ،و٢ض ؤوق٨ذ ٖلى ٗٞل
طل ٪لىال زغوط جل ٪اإلاغؤة مجضصا ،جإ٦ضث جمام الخإ٦ض ؤن ٢ىة زُٟت جدغم ٖلى ٖضم
الخ٣اء هظًً الازىحن٢ ،ىة حٗمل ٖلى جٟغٍ٣هما وجىؾُ٘ الهىة بُجهما ٧لما خاوال بنالح ما
ٞاث٢ ،ىة ؾتهؼمها ٢ىة ؤزغي ٞخ٨ؿغها ًىما مهما ٧اهذ ٢ىتها ،بجها هغظـ .اؾخجمٗذ ما
جب٣ى مً ٦غامتها اإلاجهى٦ت التي لم حٗخبر لها اٖخباعا ًىما ؤمام طل ٪الغظل ،وما ٧ان ألي مدب
ؤن ٌٗخبر اٖخباعا ل٨غامخه ؤمام مً ًدب٦ ،ما لم ٌٗخبرها هى آلازغ ًىما عٚم ٧ل ما ٖاهاه مً
ؤهلها٧ ،ل ط ٫في الخب ٦غامت ،ألهه مً اإلاٟترى ؤن ًهى٘ طل ٪الخب مً ال٣لبحن ٢لبا
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واخضا ،وعوخا واخضة ،وظؿضا واخضا ،ل ً٨ما بن ًخى ٠٢ال٣لبان ًٖ الخب ومؿاٖضة
بًٗهما ٖلى الاخخٟاّ به والغٚبت في الخسلي ٖىه ختى جض ١جل ٪ال٨غامت ؤظغاؾها مجضصا،
وما بن جض ١ؤظغاؾها ختى هجض ٧ل اإلاكاٖغ ألازغي مجبىعة ٖلى اإلاىث .ايُغث ؤن حٛاصع
للمغة الشاهُت هظا اإلا٩ان م٨ؿىعة الجىاهذ مدُمت اإلاكاٖغ التي ؤًٓ٣تها بٗض ٖىاء ،لً٨
الٟغ ١هظه اإلاغة ؤجها ٚاصعث مُغوصة ؤبك٘ َغص مً خُاجه ،بل وصٖها صون ؤن ًتر ٥لها
مجاال لخىصٖه بُغٍ٣تها.
لم جىدبه عهام لؤللم الظي ٧ان ًدمله ٦ما ٫ؤًًا بضازلهْ ..ىذ في لخٓت ظاعٞت ؤن
ال٨غه مً ٧ان ًضٗٞه ل٣ى٧ ٫ل ما ٢اله ..لم جىدبه لُٗيُه اللخان بغ٢خا لخٓت ونىلها ..وال
لهىجه الخىىن الظي هاصي باؾمها ٌك٣ه الخىحن بلى ماى ٚاب ٖىه مجبىعا ..وال ل٣لبه
الظي ؤوقٖ ٪لى الخى ٠٢ما بن المؿذ ًضه ًضها٣ٞ ..ض جمجى هى آلازغ مشلها ؤن ًًمها بلى
نضعه ألاظى ٝبٗض ُٚابها ..طل ٪الهضع الظي لُاإلاا قٗغ ُٞه بدىان لم ٌٗهضه مً ٢بل بال
في نضع واخض ،هى نضع ؤمه مً ٢بلها ..صٖا هللا ؤًًا في نمذ مُب ٤ؤن ً٩ىن ٧ل ما
خضر في لخٓت زاَٟت ٧ابىؾا اؾدُ ٔ٣مىه ؤزحرا لُجض اإلاغؤة التي ًدبها ؤمامه جضزل مٗه
مجزله لتزًل ٖلُه الٛباع الٗالُٞ ٤ه مىظ عخُلها ..وجمجى لى لم ج ً٨مً في الضازل امغؤة ٚحرها
حؿإله الُٗ ،٠والخىان ،والخب ،والىص ،والغخمت ،و٧ل جل ٪الىاظباث الؼوظُت  ..جمجى لى
٧اهذ مٗه ٧ل جل ٪اإلاضة لُسبرها ما ججغٖه مً ؤلم بٗض ٣ٞضها وما ٖاهاه مً ًإؽ بٗض
عخُلها وما طعٞه مً صم٘ في ٧ل مغة اقخا ١لها ٞحهاٞ ..ؿ٩ىجه ال ٌٗجي ؤهه لم ًخإلم ٖلى
٣ٞضاجها ؤًًا ..ل ً٨الٟغ ١ؤهه لم ًجض مً ٌك٩ى له خؼهه ..وال مً ًمسر ٖلى عؤؾه ..وال مً
ًبرع له ُٚابها ٞ ..ما ٧ان َغصها وجىصٌٗه لها ؾىي زى ٝمً اهبٗار طل ٪ألالم مً ظضًض..
ؤلم لم جسمض هاعه بٗض.
ؾإلذ ال٣ضع بدغ٢ت إلاا خا ٫بُجي وبِىه مغة ؤزغي ،إلاا ٚاصع صون ؤن ؤزبره ؤوي ما ػلذ
ؤخمله بحن ظىاهخي ،إلاا لم ٌكٗغ بىظىص هغظـ بضازليً ،ا عباه ٣ٞض حٗبذ ،جضزل ًا هللا ٞال
ؾبُل لغص ً٢اث ٪ؾىاَ ..٥لبذ مً هللا بٗض ؤن اؾخجزٞذ ٢ىاي ؤن ًسلهجي مً هظا
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ألالم ،وجىؾلذ ٞااصي مً قضة ألالم ؤن ًىتزٕ الخب عخمت بيٞ ،ما ػاص بال حٗل٣ا وقى٢ا
وعٞغٞت عٚم ٧ل ما ٖاهاه ،ومىٗذ ٖ٣لي مً الخ٨ٟحر ُٞه ٞما عؤي بال ؤن ٌؿغٕ في ضخ
ط٦غاه ،وخانغث ؤهٟي بمىاصًل ؤ٢م٘ صماءه اإلاخ٣اَغة ٦مضا٦ ،ما عظىث ُٖجي ؤن ج٠٨
صمىٖهاٞ ،ىاقضتها ؤال جضم٘ٞ ،إبذ وما ْلذ بال مهغة ٖلى جُهحر ما ٖل ٤بجٟىجها ،ؤٚمًتها
٧ي ال جٞ ٌُٟما ػاصث بال وؤمُغث ،ؤً٣ىذ ؤجها لً جٖ ٠٨جي ختى جخإ٦ض مً م٣خليٞ ،ال
ق ٪ؤجها جب٩ي مً ؤلم الخىحن وهى مٗها  ٠ُ٨ٞوهى في لخٓت ناع ٚغٍبا ٖجهاّ ،
مغ ٖلي ؤن
ؤوصٕ ػاثغا ؤلٟخه  ٠ُ٨ٞالظي خملخه بحن ؤيلعيٞ ،اؾدؿلمذ لؤللم ٗ٦اصحي وؤَل٣ذ
لضمىعي الٗىان ختى ظ ٠مىبٗهاٟٛٞ ،ىث لٗلي ؤظض في ؤخالمي بًٗا مً عٍدهً ،الُ٢جي،
ٌؿامدجيًً ،مجي ...لٟٚ ً٨ىحي لم جضم لؿاٖت ٧املتٞ .ىظضججي مؿدُٓ٣ت مً ظضًض
ؤخمل وع٢ت و٢لما ،وع٢ت ؤزِ ٞحها ٧ل ما عجؼث ًٖ بزباعه به ،وع٢ت جدمل ما ًدمل ٢لبي
مً ؤمل مىئوص ،وخلم م٣ٟىص ،مً ؤلم ً٣خاث مجي وٍبٗضوي ًٖ الخُاة ٧ل ًىم زُىة،
ٞاأللم ؤقض ؤهىإ اإلاغى ٞخ٩ا ،وبوي ألقٗغ ؤهه ؾبب جهاًتي ..صوهذ ٞحها ٧ل ما ؤخخاط ٢ىله
مً البضاًت بلى الجهاًت ٞلٗلها ٢ض ج٩ىن آزغ جضوٍىت لي في ؾماء الخب الظي َغصث مىه.
ؤجهُذ ٦خابت عؾالتي ل٨ما ٫في ظى ٝاللُل ،ؤزبره ٞحها ب٩ل ما خضر ،وؤٖتر ٝله بؿغ
هغظـ الظي ٦ىذ ؤهىي الاخخٟاّ به لىٟسخيٞ ،ال خ ٤لي في ٦شمان ؤمغ ًسهىا مٗا ،ختى لى
٧ان ُٞه صماع ألؾغجه ،ولجرظـ الخ ٤ؤًًا في الخهىٖ ٫لى ظؼء مً طل ٪الخب الظي
ًسو به ٖاثلخهْ ،لذ مؿإلت واخضة ٖال٣ت ،هي مؿإلت جىنُل الغؾالتٞ ،ال ؾبُل لخ٨غاع
هٟـ اإلاىا ،٠٢وال ٢ىة لي بٗض آلان جم٨ىجي مً الىنى ٫بلُه٣ٞ ،ض جُ٣ىذ ؤمؿا ؤن ٦ما٫
ظؼء وظب صٞىه في ؤٖماقيٞ ،ال ؤمل لي مجضصا في بعواء ُٖصخي مىه ،بجها الخ٣ُ٣ت التي
جغٗٞذ ًٖ جهضً٣ها في ٧ل مغة ؤوهمجي ٞحها ألامل باظخماٖىا عٚم اوؿضاص ؾبل طل،٪
ٞالىا ٘٢شخيء وخب الغواًاث وألاٞالم شخيء آزغ ،ل٣ض ٧ان مً الُبُعي ؤن ًلجإ إلوؿان آزغ
ٌؿض سٛغاحي ،و٧ان مً الُبُعي ؤن ًدىاسخى وظىصي بٗضما جسلُذ ٖىه م٣ابل ؾٗاصة
آلازغًٍٞ ،خطخُتي جسهجي ال ٖال٢ت له بها ،وال يغوعة جدخم ٖلُه ج٣بلها ،بوي ؤزحرا وبٗض
ٖىاء جُ٣ىذ ؤوي ٢ض جسلُذ ًٖ ؤمل لُ٣اه ،ولٗلي ؤزحرا ؤصع٦ذ ما ؤصع٦ه هى ًٖ خ٣ُ٣ت
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الخسلي ،الخسلي ٖما ًاإلاىاٖ ،ما لِـ مً ههِبىاٖ ،ما ًسو ٚحرهاٖ ،ما ال هيخمي بلُه.
خملذ عؾالتي جل ٪وزغظذ في الهباح البا٦غ نىب وظهت ًٟهلجي ٖجها ؤقهغ َىٍلت،
شسو لُاإلاا ٧ان نضً٣ا وُٞا لي ،شسو ًضع ٥مٗجى الخب هى آلازغ ،شسو ٌٗغٝ
مٗجى ال٣ٟض ،مٗجى الخسلي ،ومٗجى الخب في نمذ ،بجها عٚض.
َغ٢ذ باب مجزلها مً ظضًض ،اإلاجز ٫الظي ٦ىذ ؤ٢هضه ٧لما اخخجذ قِئا مً عٚض ،مجزلي
آلازغ الظي ٣ٞضجه صون وعي ،وجىٟ٢ذ ًٖ ػٍاعجه بال ؾبب ،لٗل ٣ٞضان نضا٢ت عٚض ؾبب
ؤًًا في حٗاؾتي٩ٞ ،ل مىا ًدخاط طل ٪الصسو الظي ال عابِ صمىي له مٗه وما ًجمٗه به
ؾىي عابِ عوحي هدكاع ٥به ٧ل ججاعبىا الباجؿت ،بجها الهضا٢ت وهي هىٕ آزغ مً الاهخماء.
حؿاءلذ ٗ٦اصتها ًٖ الُاع ١بهىتها الجهىعي الظي اقخ٣ذ بلُهٟٞ ،خدذ بؿغٖت بٗضما
لم جخل ٤ظىابا مجي ،حعجبذ مً وظىصي ؤمامها ختى ٧اصث جيسخى ؤن حٗاه٣جي ،بجها ؤها ؤًتها
اإلاٟٛلت ،ظئذ بلُ ٪بٗضما ؤٚل٣ذ ٧ل ألابىاب في وظهي ،بٗضما ماث ألامل ،وبٗضما ٣ٞضث
٧ل شخيء ٧ان ًلهُجي ٖى ،٪وؤٖلم ؤهٖ ٪لى ٚغاع البُ٣ت ؾدؿامدُىجي بٗض ؤن جل٣ي ٖلي ٧ل
ؤهىإ الٗخاب و ّ
اإلاً ٢ ..لذ ٧ل طل ٪صون ؤن حؿم٘ مىه قِئاٞ ،ال جبرًغ ؾُجضي هٟٗا مٗها
وال جبرًغ ٌك ٟ٘لي ؤمامهاٖ .اه٣ذ ظؿضي الهؼٍل ،و٢بلذ زضي ٦ما ٧اهذ جٟٗل في الؿاب،٤
َلبذ مجي الضزى ٫بعجغٞت ٗ٦اصتها م٘ بل٣اء مدايغة َىٍلت ٖلي بٗضما ٢لذ لها ؤوي
ؤخخاظها في ؤمغ :
 " آهاااه ،بطن لى لم ج٩ىوي في خاظتي إلاا جظ٦غث وظىصي ،حٗلمحن ؤوي ال ؤؾخُُ٘عَ ٌٞلب ل ،٪لظل ٪ظئذ بٗضما وظضث ٧ل ألابىاب مىنضة في وظه ،٪إلاا جبضًً
في هظه الخا ،٫ؤال جإ٧لحن َٗاما ،ما با ٫ػوظً ٪دب ٪وؤهذ بهظه البكاٖت ،إلاا ٨ٞغث
في ؤلاهجاب وؤهذ ال جمل٨حن ظؿضا ٢اصعا ٖلى طلٞ ،٪ؿبٗت ؤقهغ مً الخمل ٧اهذ
٧اُٞت لخهبخي بهظا الك٩ل"...
لم جخى ًٖ ٠٢الثرزغة ٗ٦اصتها ل٨جي ال ؤه٨غ ؤوي اقخ٣ذ الؾتهؼاءاتها اإلاخ٨غعة التي ٧اهذ
حكٗل في خماؾت الاعج٣اء بمٓهغي وخسخي ألاهشىي ،لم ؤظب ٖلى ٧ل ما ٢الخه٣ٞ ،ض ٧اهذ
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٢ضعحي ٖلى ؤلاظابت مىٗضمت ،لم ؤؾخُ٘ بزباعها ب٩ل ما ججهله مً ؤخضار٣ٞ ،ض ناع ٧ل ما
خىلي ًضوع صون جى ٠٢و٦إوي ؾإ٣ٞض الىعي بٗض زىان ،و٧اهذ آزغ ٧لماحي بٗضما اؾخلمذ
الغؾالت:
 " ؤزبري ٦ما ..٫ؤن هغظـ ..ابيخه "ؾُ٣ذ عهام بُىلها ٖلى ألاعى صون خغا٦ ،٥إجها ٚهً مُذ ٢ض مً ظظٕ شجغة،
جمخض ٖلى ْهغها ببُجها اإلاىخٟست وٍضاها مخدغعجان مً ؤزغ الخُاة ،ظؿض قاخب ال عوح
ُٞه ،وظٟىحن مترهلحن بهما ؤزغ ٦ضماث ػع٢اء ٠ُ٦ ،لصسو ال ً٣بل َٗاماـ وال ٌكغب ماء،
وال ًىام لُال ،وٍجز ٝصما وال جسلى عوخه مً ظلض الظاث ؤن ٌؿخمغ ظؿضه في هظه الخُاة
صون ؤن حهً ؤو ٌؿدؿلم للؼواٞ ،٫غهام مىظ ػمً عًٞذ عٖاًت ؤمها لها ،وعًٞذ ٧ل عٚبت
في الخُاة وما ِٖكها إلاضة ؾبٗت ؤقهغ بٗض ٞغا٦ ١ما ٫ؾىي بًٟل قِئحن ،ألاو ٫هغظـ،
والشاوي ألامل .نٗ٣ذ عٚض التي ٧اهذ جماػخها ٢بل بغهت مً الؼمً بهى ٫اإلاىٓغ الظي ؤمامها،
ؤمؿ٨ذ ٞمها وابخٗضث زُىة للىعاء ملُ٣ت الغؾالت في ألاعى ججهل ُُٟ٦ت الخهغ ٝؤمام
ما ؤناب نضً٣تهاْ ،ىذ في لخٓت ؤجها ٢ض ماجذ ،ل ً٨ؾغٖان ما ا٦دكٟذ ؤجها خُت بٗضما
جدؿؿذ هبًها وجىٟؿها بإنابٗها ،اجهلذ بؿغٖت بؿُاعة ؤلاؾٗا ٝبٗضما هاولتها ؤمها
الهاج ،٠وعا٣ٞذ نضً٣تها للمؿدكٟى بٗضما َلبذ مً ؤهل عهام اللخا ١بها للمؿدكٟى
بٗض بزباعهم بما خضر ،اظخم٘ ال٩ل في اإلاؿدكٟى بٗض ؾاٖت مً الؼمً ،لم ًخى ٘٢ؤخض ما
خضر لغهام٧ ،اهذ ٖالماث السى ٝباصًت ٖلى ال٩ل ،و٦إن ال٩ل ٌٗلم ؤن اإلاغؤة التي بالضازل
٢ض ج٣ٟض خُاتها في ؤي لخٓت ،وؤن بٚماءها ٚحر َبُعي بٗضما ونلذ لخل ٪اإلاغخلت مً
الىهً والًٗ٧ ،٠اهذ خا ٫ؤم عهام جبٗض الك٣ٟت في ال٣لىب٣ٞ ،ض ؤخؿذ ؤجها ٢ض ج٣ٟض
ابىتها لؤلبض ،زهىنا بٗضما ؤزبرها الُبِب ؤن عهام مًُغة ؤن جلض والصة ُ٢هغٍت مب٨غة
للخٟاّ ٖلى الجىحن ،وفي هظه الىالصة زُىعة ٖلى ألام ٞصختها ال حؿاٖضها ٖلى ؤلاهجاب،
لظا وظب جى ُ٘٢بٌٗ اإلاؿدىضاث التي ج٣بل ٞحها ٖاثلت اإلاغًٍت السىى في هظه الٗملُت،
جىاػٖذ ألام عٚبخان ،ألاولى عٚبت في الخٟاّ ٖلى خُاة ابىتها بُلب بظغاء ٖملُت بظهاى
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لغهام ،والشاهُت الغٚبت في ؤلاب٣اء ٖلى الصخيء الىخُض الظي ؾُُٗض لغهام الخُاة والؿٗاصة
التي ٣ٞضتها ،وبما ؤجها حٗلم ٖلم الُ٣حن ؤن عهام لى ٧اهذ مؿدُٓ٣ت إلاا ؾمدذ بةظهاى
هغظـ٣ٞ ،غعث ألام جى ُ٘٢ؤوعا ١الٗملُت صون جغصص .ل٨جها َلبذ مً الُبِب ؤن ٌؿمذ لها
بؼٍاعة ابىتها ٢بل طل٣ٞ ،٪ض ج٩ىن الىٓغة ألازحرة التي جل٣حها في وظه ابىتها.
ٖم الخىجغ ؤعظاء اإلاؿدكٟى٣ٞ ،ض خًغث ٧ل ٖاثلتها اإلا٣غبت ،ألاب ،وألام ،وألازىة،
وألاٖمام ،والجضة ،والساالث ...ل ً٨مً وظب ٖلُه الخًىع ٗٞال ٚاثب صون ٢هضٞ ،لى
٧ان ٌٗلم ؤن الُىم ًسو مُالص هغظـ ،مُالص الخلم ،لخًغْ .ل ال٩ل ًيخٓغ في زىٝ
لؿاٖاث ،ال ٌٗغ ٝؤخض إلاا جإزغ الُبِب وؤٖىاهه في السغوط مً ٢اٖت الٗملُاث ،ل ً٨عٚض
٢امذ بما ًجب ٖلحها الُ٣ام به بٗضما جظ٦غث ٦الم الُبِب ،زغظذ في ؾغٖت ٦بحرة
مخىظهت إلادُت ؾُاعاث ألاظغة ،حؿاب ٤الؼمً للىنى ٫بلى ٦ما٢ ٫بل ٞىاث ألاوان ،اجبٗذ
الٗىىان الظي صوهخه عهام في الغؾالت٧ ،اهذ جضٖى هللا في ٧ل زاهُت ٢بل ونىلها والضمىٕ في
ُٖىحها ؤن جىلض هغظـ بسحر ،وؤن جٓل في خماًت ؤبىحها مٗا .جم٨ىذ مً الىنى ٫ؤزحرا وبٗض
ٖىاء بلى بِذ ٦ماَ ،٫غ٢ذ الباب ب٣ىة صون ؤن حٗحر ؾ٩ان الخي وال مً ًُ٣ىه اهخماما،
ظاءتها ؤلاظابت ٦ما جىٗ٢ذ مً ػوظت ٦ما ،٫اهضهكذ اإلاغؤة الٛغٍبت ٦ما جىاصحها عهام صوما،
ٞال امغؤة في ال٩ىن حؿخُُ٘ ج٣بل امغؤة ؤزغي حؿإ ًٖ ٫ػوظها ،ل٨جها ٗٞال جمخاػ بغظاخت
ٖ٣ل خُىما م٨ىذ عٚض مً ع٢م ٦ما ٫وم٩ان جىاظضه٩ٞ ،ل ٖا٢ل ًغي عٚض في جل ٪الخا٫
ؾُٗغ ٝؤن ألامغ َاعت ال ً٣بل جإظُال .اجهلذ عٚض ب٨ما ٫بٗضما اه ُ٘٣اجهالها به مىظ
ػمً بُٗض ،جىظـ مً جل ٪اإلا٩اإلات التي جُلب ٞحها خًىعه بؿغٖت البر ،١وؤخـ هى آلازغ
ؤن ؤمغا زُحرا ًسو عهام ٢ض خضر .ظاء صون جإزغ للم٩ان الظي جيخٓغه ُٞه وما بن عؤي
وظه عٚض والضمىٕ جملاه وعؾالت في ًضها ختى ؤمؿ٢ ٪لبه بُضه الُمجى مى٢ىا ؤن عهام ٢ض
ؤنابها م٨غوه .خ٨ذ له في َغٍ٣هما ٧ل ما خضر لغهام مىظ ؤن ٚاصع خُاتها ،و٦كٟذ له
زباًا ْىىهه الؿِئت ٞحها بٗضما جؼوظذ بٛحرهٖ ،لم ؤن عهام لم جتزوط بٛحره خ٣ُ٣ت ،بل
٧ان ؾبُال لخد ٤ُ٣عضخى ؤهلها في البضاًت وللخٟاّ ٖلى خُاة طل ٪الجىحن بٗضها ،وؤن ألامل
في ٖىصجه لم ًٟاع٢ها ًىما ،ختى بٗضما ا٦دكٟذ ػواظه مً امغؤة ؤزغي٧ ،اص ألالم والىضم
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ً٣خالهه عٚم ٖضم مكاع٦خه في مهاثبها ،ل ً٨الىضم ظاء بٗض ٞىاث ألاوان٣ٞ .ض ونال
للمؿدكٟى بٗض ؾاٖت مً الؼمً وفي الى٢ذ الظي ً٣ابل زغوط الُبِب مً ٚغٞت الٗملُاث
جماما ،خُض ٧ان ًسبر البُ٣ت ب٣لب نلب ؤن الجىحن بسحر وؤن عهام ٢ض ماجذ.
ؾُ٣ذ ؤم عهام ٖلى ألاعى ؾُ٣ت واخضة ،وا٦خٟى آلازغون بالب٩اء والىىاح ،ؾإ٫
ألاب هللا اللُ ٠والهبر ،وحٗاه ٤ألاهل ُٞما بُجهم لُىاؾىا بًٗهم بمهابهم الجلل٧ ،اهذ
خالتهم جضمي ال٣لىب ،زهىنا ؤزىاتها اللىاحي لم ًخىً ًٗ٢ىما ؤن حُٛب ٖجهم ؤزتهم
ال٨بري بهظا الك٩ل ،ؤما عٚض ٞخضمغث مً هى ٫ما ؾمٗخه في اإلاضزلٞ ،سغث ظالؿت
حٛمٌ ُٖىاها ب٣ىة وججهل في الب٩اء بهىث مغجُٟ٦ ٟ٘لت نٛحرة٣ٞ ،ض اؾخٗاصث
نضً٣تها و٣ٞضتها في الُىم هٟؿه ،بِىما ٦ما ٫لم ٌؿم٘ له خـ ،بل لم ً ً٨بجاهب عٚض
الظي صزل ع٣ٞتها٣ٞ ،ض ٢هض ٚغٞت الىالصة خُض جىظض عهام مُٛاة بلخا ٝؤبٌُ ،طهب
لُل٣ي ٖلى طل ٪الىظه آزغ هٓغاث الخب التي جمىتها عهام ُ٢ض خُاتها ..ؤػاح الُٛاء ًٖ
وظهها وعماه بُٗضا ..ناع ً٣بلها في ٧ل م٩ان مً وظهها وٍُلب مجها الاؾدُ٣اّ صون ظضوي..
ًسبرها ٦م ًدبها وَٗضها بإن ًغٖاها هي وابيخه بن اؾدُٓ٣ذْ ..ل ًً ِٛب٩ل ٢ىة ٖلى
مىي٘ ٢لبها ْىا مىه ؤجها مجغص ؾ٨خت ٢لبُت زُٟٟت ..ل ً٨عهام ْلذ ظشت باعصة هامضة بال
خغا ..٥جإبى ؤن جدـ بىظىص ٦ما ٫الظي لُاإلاا اهخٓغجهً ..بضو ؤجها ٗٞال الُىم ٢ض جسلذ ًٖ
٦ما ٫في الضهُا ..ل٦ ً٨ما ٫هٟؿه ال ٌٗلم ؤن ؤملها ُٞه لم ًمذ بمىتهاٞ ..ال ق ٪ؤجها جيخٓغه
في الجىت ..لم ًخسُل ؤخض مجهم ما ٧ان م٣ضعا لها ،ل٨ىه ال٣ضع.
مغ قهغ ٖلى وٞاة عهام ووالصة هغظـ التي ْلذ ألًام في ٢ىِىت الٗىاًت اإلاغ٦ؼة ،ج٣بل
بٗضها ألاهل مجبرًً ؾىت هللا ،بِىما بضث الخُاة في ٧ل ب٣إ ألاعى بٗضها ٖاصًت ،بال ٖىض
ؤمها و٦ما ،٫لم ً٨ٟغا مً ٢بل ُ٢ض خُاتها ؤجها ٢ض جمىث ًىما ،ووؿُا ؤن اإلاىث ؾىت هللا في
زل٣ه بلى ؤن ًغر ألاعى ومً ٖلحها ،بجها الجهاًت الُبُُٗت لضوعة خُاة ؤلاوؿان ،وما عهام
ؾىي صوعة مً جل ٪الضوعاث ،صوعة لم حٗخجي بها عهام ٞؿغٖتها لخهل خضها ألازحر بهظه
الؿغٖت ،صوعة لم ٌعي مً ًدبها ؤجها ٢ض جيخهي في ؤي لخٓت .لم ًدب ٤مً ط٦غي عهام شخيء
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ؤ٢ىي مً هغظـ ،و٦إن صوعها في هظه الخُاة ظاء إلهجاب جل ٪الهبُت  ،ِ٣ٞوما بن خان
و٢ذ زغوظها للخُاة ختى ٚاصعتها هي في الى٢ذ طاجه ،ج٩لٟذ ؤم عهام بجرظـ مباقغة بٗضما
اؾخٗاصث وٖحها ،وَلبذ مً ٦ما ٫ؤن ًؼوعها ٧لما قاء بلى خحن ٌؿخىي ٖىصها ٞخهبذ
٢اصعة ٖلى الِٗل مٗه٧ ،اهذ الُىم ػٍاعة ٦ما ٫لجرظـ بٗضما اؾخٗاص ٢ىجه هى آلازغ٣ٞ ،غع
ؤن ًإزظ مٗه ابيخه لؼٍاعة ٢بر ؤمها بٗضما ا٦خمل قهغ ٖلى طٞجها ،وجظ٦غ ٢غاءة الغؾالت التي
جغ٦تها له ٢بل وٞاتها ،والتي ًٞل ؤن ً٣غؤها ؤمام ٢برها وفي ًضه هغظـ والضمىٕ جمؤل ُٖىاه.
" ٦ماً .٫ا لكضة ٖك٣ي لهظا الاؾم ،ال ق ٪ؤه٦ ٪ىذ حؿم٘ هضاجي ل ٪به ٧ل لُلت ،و٦ىذ
حكٗغ بىٛماث ؤخغٞه جغ٢و بحن َُاث السخاب لخهل لجى ٝؤطه٦ ،٪م ٧اهذ ُٖ٣مت جل٪
اللُالي التي لم حؿخُ٘ بهجاب سخاباث جدملجي بلُ ،٪و٦م ٧ان الهباح يُٗ ٠ال٣ضعة
ٖىضما لم ً٢ ً٨اصعا ٖلى جىنُل ؤجهاع الضم٘ التي طعٞذ ل ،٪و٦م ٧اهذ الغٍاح زاثىت ٖىضما
جالٖبذ بإهٟي صون ؤن جدًغ لي ُٖغ ..٥ؤها ؤ٦خب ل ٪الُىم ب٩ل ما جب٣ى لي مً بخؿاؽ،
ٞالىه ٠هٟظ مٗ ٪خُىما ٦ىا مٗا ،والىه ٠آلازغ جاه وهى ًبدض ٖى ٪لُُٗض ،٥وما جب٣ى
لي ؾىي بٌٗ الىثراث ال٣لُلت مىه أل٦خب ل ٪بها هظا الاٖترا ،ٝؤٖلم ؤهه لغبما ؾحزًض
٦غه ٪وٖخاب ٪لي بٗض ٢غاءة هظه الغؾالت ،ومخُ٣ىت ؤًًا ؤن ًٚب ٪ؾحزوً ٫ىما
ٞدؿامدجي ،ل ً٨ال مهغب ؤمام الخ٣ُ٣ت الُىم٦ ،ىذ ؤًٞل ٢ىلها ؤمـ ؤمام ٪ألخٓى
بًمت حُٗض جغجِب ؤيلعي ،ل٨ىًٞ ٪لذ جإظُل جل ٪الًمت لى٢ذ آزغ ،ؾإهخٓغها ًىما ما
َبٗاٞ ،ال جخإزغ َىٍال.
بن ما إلاخجي ٖلى خمله في ؤخكاجي ؤمـ ابيخً ٪ا ٦ما ،٫بجها الُٟلت التي اهخٓغتها
مُىال ،الُٟلت التي ٦ىذ جسبروي مغاعا ؤه ٪ؾدخ٩ل ٠بتربُتها بضال مجي ألوي ال ؤظُض التربُت،
الُٟلت التي وٖضث با٢خىاء ال٣هو وال٨خب لها مىظ ؾىتها ألاولى ،الُٟلت التي زٟذ ٖلى
ج٣بُل الٛغباء لها في خاُٚ ٫ابٖ ٪جهاً ..بضو ؤه ٪جغاظٗذ ًٖ وٖض ٥وجغ٦تها لي ألعبحها ،لً٨
ؤٖض ٥ؤوي ؾإ٧لٖ ٪ٟاظال ؤم آظال بظلٞ ،٪ال ؤخض ؾىا ٥ؾحرٖاها بك٩ل ؾلُمٞ ،إها الُىم
بالظاث وبٗضما َغصججي مً خُاج ،٪وؤؾمٗخجي ٧لمت الىصإ جل ٪ؤقٗغ ؤزحرا ؤوي ٢ض جدغعث
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مى ،٪وؤوي ٢ض مؼ٢ذ السُِ الظي ًغبُجي ب ،٪ولغبما الغابِ بهظه الخُاة ؤًًاٞ ،مً
الخب ما ٢خل ،ومً خب ٪ؤًًا ما ٞخ ٪بيٞ ،بالغٚم مً ٧ل ما ٢مذ به مٗ ،٪وبالغٚم مً
ؤه ٪جًٓ ؤوي ٢ض جسلُذ ٖىً ٪ىماٞ ،ال شخيء ٌُُٗ ٪الخ ٤في به٩اع ؤوي ؤخببخ ٪بجىىن،
ظىىن صٗٞجي ل٣ٟضان الغٚبت في الاهخماء لهظه ألاعى وؤهذ بُٗض ٖجي  .ؤؾٟت ًا ٦ماٖ ٫لى
الخإزغ في ؤلاٞهاح ًٖ هظا الؿغ ،وؤؾٟت ٖلى البىح به بهظه الُغٍ٣ت ،ؤٖلم ؤه ٪في خاظت
آلان لتري وظهي الظي اقخ٣ذ له ،وؤٖلم ؤه ٪جغٚب في سخب ال٨الم الظي ٢لخه لي لُلت
ؤمـ ،وؤٖلم ؤه ٪جدبجي وما ػلذ جدبجي ،وما ػواظ ٪بال ؾىت ٞغيتها الُبُٗت ..ؾامدجي ًا
٦ماٖ ٫لى ٧ل الىٖىص التي ه٨شذ بها ،وؾامدجي ٖلى حٗل٣ي باألمل في ٧ل مغة ،وؾامدجي ٖلى
بهجاب هغظـ بُٗضا ٖى ،٪زم ؾامدجي ٖلى الخسلي ٖى ٪مغة ؤزغي وًٖ اإلا٩ان والؼمان
الظي جمىِذ الِٗل ٞحهما مٗ٣ٞ ،٪ض اؾخجزٞذ ما زل٣ذ به مً ٢ىة ،وخان الى٢ذ للظهاب
بلى م٩ان آزغ خُض ؾإهخٓغ ٥مجضصاٞ ،ال ٢ىة ؾخمىٗىا هىا ٥ألن هللا ٌٗلم ؤوي بلُ ٪ؤهخمي.
اٖتن بجرظـ ًا ٦ما. ٫
خبُبخ ٪عهام.
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مالم ما مغ به هظان الازىانٞ ،ال٨شحر مىا مً ؾُتهُإ له ؤجهما لم ًدبا بًٗهما بالك٩ل
الصخُذ ،بل جماصًا في ؤطًت بًٗهما ٞدؿب ،وجسلُا ًٖ بًٗهما ٖىض ؤو ٫مٟتر ،١لً٨
بُٗضا ًٖ لٛت السُا ٫وألاٞالم الغوماوؿُت٩ٞ ،ل مىا ٌٗلم ؤن عهام جسلذ ًٖ ٦ما ٫مجبرة،
وما ؤ٦ثر ما ؤظبرها ٖلُه جدذ مؿمى ألاٖغا ٝوالخ٣الُض ؤو زىاثُت السسِ والغضخى ،وما ٧اهذ
جطخُت عهام بؿٗاصتهما في ؾبُل ؾٗاصة آلازغًٍ وحٗىتهم ؾىي هُ٣ت ٦كٟذ ؤن ال٨شحر مىا
ًدب٘ ْال لِـ ْله ،و٢ضعا لِـ م٣ضعا له ،وٍغ ٌٞجهضً ٤ؤن جل ٪الىُ٣ت التي ّ
خىلذ
مؿاع ألامىع ما هي بلى ؾبب لخدىٍل ألا٢ضاع للمؿاع الظي عؾم لها هللا .ؤما ٦ماٞ ٫لم ًسً
عهام ٦ما اٖخ٣ضث ولم ًدؿغٕ في اؾدبضالها ،بجها الخ٣ُ٣ت ،خ٣ُ٣ت الخُاة وؾىجهاٞ ،ال
شسو ٖا٢ل ؾُى ٠٢خُاجه بٗضما عؤي ؤن الُغ ٝآلازغ ٢ض بجى خُاجه في ع ً٦آزغ بضوهه
مهما ونلذ به صعظت الخب ،ؤما ًٖ الٟغ ١بحن خب ٦ما ٫وعهامٞ ،األو٧ ٫ان ٢ىٍا ٞغضخي
ٗٞاف ؾلُما لؿالمت يمحره مً الٗخاب ،والشاوي ٧ان يُٟٗا ٞماث ٢هغا إلاٗغٞخه ؤهه ٧ان
الؿبب في الٟغا ،١وال هيـ ؤًًا ؤن ٢بل ٧ل جل ٪ألاخؼان التي ٖل٣ذ في ؤطهاجها خى ٫هظا
الخب ٣ٞض ٖاف الازىان خٓا وٞحرا مً الؿٗاصة ؤًًا ،ؾٗاصة ظٗلذ عهام جًٓ ؤجها جيخمي
ل٨ما ٫ال لٛحره ،ؾٗاصة ؤوؿتها اهخماءها إلاضًىتها ،ألهلها ،لىاظباتها ،لىٖىصها الؿاب٣ت ...بهه
الاهخماء ،آزغ صعظاث الخب ،طل ٪الكٗىع باالهًمام ال٨لي لصخيء ٌكبهىاٌ ،كبه ؤخاؾِؿىا،
ًبيُىاّ ،
وٍ٩ىهىا٢ ،ض ً٩ىن اهخماء لىًَ ،ؤو اهخماء ألهل ،ؤو اهخماء لظاث ،و٢ض وظضث عهام
اهخماءها الخ٣ُ٣ي في ٦ماٞ ،٫إبذ ؤن حِٗل زاعط صاثغة طل ٪الاهخماء ،صون ؤن حعي ؤن
ؤلاوؿان في الخ٣ُ٣ت ًيخمي إلا٩ان واخض ،هى الؿماء.
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" هل ؤهذ مؿخٗضة للخب ؟
٢بل ؤن ؤع ٘ٞؾبابتي ًٖ قٟخُ ٪الىعصًخحن اؾمخي لي ؤن ؤزبر ٥ؤه ٪ما بن ججهغي ب٣بىل٪

ختى ج٩ىوي ٢ض زُىث ؤولى السُىاث في صعظاث الخب ،وؤن ال م٩ان للتراظ٘ ؤو الاوسخاب،
ؾخِٗكحن خُاج ٪جغج٣حن هظه الضعظاث بك ٠ٛالٗكا ١بلى ؤن جلغي قإوا ُٖٓما ًاهل٪
ل ٠ُ٣زماع الخب اللظًظة التي ال ًخظو٢ها ؾىي الغاسسىن في الخب والخظا ١في ؤمىع الخـ
والكٗىع..
عهام .ؤُٖجي ًض ٥واصلٟي معي للضعظت ألاولى هىا ٥جسبرًً ؤلىاها ظضًضة مً
الكٗىع ال ٖهض ل ٪بها "..
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