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إھ داء
إﻟﻰ ھؤﻻء ﻣن ﯾﺗﺧذون اﻟﺳﯾر
داﺧل ,اﻟﺟدران ﻣﺄﻣ ًﻧﺎ ..ﺗﺣرروا ..
ﻓﻠم ﯾﻌد ﻟﻸﻣﺎن ﻣوط ًﻧﺎ.
ﻧور ﻋزام

حي الىعا ١الؿ٨جي ،طل ٪الخي الٗخُ ٤قضًض الاػصخام ،البُىث
مخالن٣ت ومخجاوعة بضون ؤي جسُُِ ؤو ق٩ل هىضسخي واضر،
الكىاعٕ يُ٣ت ٣ٗ٦ى ٫بٌٗ مً ًُ٣ىىن بها .في ؤخض قىاعٖه
ًىظض طل ٪البىاء الهٛحر اإلاخأ٧ل اإلا٨ىن مً َاب٣حنٌِٗ ،ل
«خؿً» في ق٣ت بالُاب ٤ألاو ..٫بن صر ؤن هُلٖ ٤لحها ق٣ت مً
ألاؾاؽ!
حجغة واخضة نٛحرة بها ؾغٍغ متهالٖ ،٪لُه مغجبت بالُت ونىضو١
زكبي ٢ضًم ًً٘ به مالبؿه الغزت ،ونالت يُ٣ت جٟ٨ي ٞغصًً ٖلى
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ألا٦ثر ،بها مىًضه ٖلحها جلٟاػ ٢ضًم و٦غسخي بالؾدُ٩ي ومُبش
نٛحر ،وصوعة مُاه جيبٗض مجها عاثدت ٦غحهت مجهىلت اإلاهضع! مهما
خاو ٫جىُٟٓها الغاثدت ال جؼو ٫مجها ،خاوً ٫
٦شحرا بلى ؤن اٖخاصث
ؤهٟه ٖلى جل ٪الغاثدت.
ولض خؿً في بلضجه ؾىهاط ،وجىُٞذ والضجه ؤزىاء والصجه ٞلم ًغها
ؤو ٌٗهض خىاجها  ،ِ٢ؾم٘ خ٩اًاث ٦شحرة ًٖ مضي خىاجها وخبها ل٩ل
ؤَٟا ٫البلضة و٦م ٧اهذ جخمىاه بٗض ؤن خغمها هللا مً وٗمت
ؤلاهجاب ؾبٗت ؤٖىام ٧املت ،وٍىم ؤن ٖلمذ بدملها ٧اصث ؤن
جمىث ً
ٞغخا ،اهخٓغث بٟاع ٙالهبر طل ٪الُىم الظي ًسغط ُٞه
نٛحرها بلى الخُاة لخإزظه بحن طعاٖحها وحٗىى به خغمان ٧ل جل٪
الؿىىاث ،ل ً٨بعاصة هللا ٧اهذ ٞى٧ ١ل شخيء وواٞتها اإلاىُت ٢بل
واخضة.
هٓغة
ٖلُه
جل٣ي
ؤن
ختى
والضه مؼاعٕ بؿُِ ،بٗض وٞاة ػوظخه بشالزت ؤٖىام ،ؤزظ خؿً
ً
وطهب به بلى ال٣اهغة؛ بدشا ًٖ الٗمل.
لم ًتزوط بٗض وٞاة ػوظخه٧ ،ان ًدبها خبا ؤنبذ وظىصه ً
هاصعا في
جل ٪ألاًام ،ع ٌٞختى مجغص الخ٨ٟحر في ؤي ؤهثى بٗضها عٚم ٖغوى
الؼواط ال٨شحرة التي جىالذ ٖلُه ،بن لم ً ً٨ألظله ٩ٞاهذ مً ؤظل
طل ٪الهٛحر اإلاؿ٨حن الظي خغم مً خىان وعٖاًت والضجه بلى ألابض..
ً
ً
٢اَٗا ،ول٩ي ًخسلو مً ؤلالخاح ٖلُه
عًٞا
ل ً٨عيىان عٌٞ
بالؼواط ،ؤزظ خؿً وطهب به بلى ال٣اهغة ،وٖمل ٦داعؽ لٗ٣اع في
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مىُ٣ت اإلاٗاصي ،اؾخمغ في ٖمله بلى ؤن صاهمه اإلاغى ٞجإة ،وبٗض
ال٨ك ٠والٟدىناث جبحن ؤهه ٌٗاوي ؾغَان بالغثت.
٧ل ألامىا ٫التي ظمٗها زالٞ ٫ترة ٖمله ؤه٣ٟها ٖلى ٖالظه بال
ً
ظضوي ،جىفى بٗض ٖام مً ا٦دكاٞه للمغى اللٗحن ،جاع٧ا زلٟه
خؿً ولم ًخجاوػ السامؿت ٖكغ مً ٖمغه ،و٧ان ٢ض ؤههى صعاؾخه
للمغخلت ؤلاٖضاصًت للخى.
ً
ً
ً
ناع خؿً ً
ياجٗا ،ل٨ىه ٧ان عظال عٚم
وخُضا،
ًدُما للمغة الشاهُت،
نٛغ ؾىه ،جدمل اإلاؿئىلُت واٖخمض ٖلى هٟؿه عٚم نٗىبت
ْغوٞه و٢ؿىة الخُاة.
٣ٞض جسلى ٖىه ؤصخاب الٗ٣اع الظي ٧ان ًدغؾه والضه ٖ٣ب
وٞاجه ،وبؿبب ٖال٢اث والضه الُُبت ،ؾاٖضه "ٖم قلبي " خاعؽ
ٖ٣اع في الكاعٕ اإلا٣ابل في بًجاص ؾ ً٨بؿُِ وٖمل في وعقت
مُ٩اهُ٩ا بٗض ؤن ايُغ بلى السغوط مً اإلاضعؾت عٚم جٟى٢ه.
ً
ٖمله في الىعقت ٧ان مغه٣ا للٛاًت وٍخُلب مىه الٗمل ما ال ً٣ل
ًٖ حؿ٘ ؾاٖاث ً
ًىمُا٧ .ان ٌكٗغ بالعجؼ وال٣هغ وهى ًغي الُالب
ً
نباخا وهى مً خ٨مذ ٖلُه
طاهبحن بلى مضاعؾهم و٧لُاتهم
الٓغو ٝو٢ؿذ ٖلُه الخُاة وايُغجه للٗمل لُل لجهاع لُ٨ؿب
٢ىث ًىمه وٍض ٘ٞبًجاع ؾ٨ىه.
٧ان طُ٦ا وؾغَ٘ البضحهت ،حٗلم نىٗخه بؿغٖت وؤج٣جها ً
ظُضا ،
واؾخُإ ؤن ً٨ؿب خب ونضا٢ت مً خىله؛ بؿبب عوخه اإلاغخت
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و٢لبه الُُب ولؿاهه الٟهُذ ..وبن ٧اهذ عوخه اإلاغخت جل ٪جىمؼ١
ً
ً
صازلُا ،مجغص زضٖت ًسضٕ بها الىاؽ ،وخاو٫
ظاهضا ؤن ًسضٕ بها
هٟؿه ل٨ىه لم ٌؿخُ٘.
ما بن ٌٛلٖ ٤لُه باب ق٣خه ختى ٌٗاوي مً مغاعة الُخم والىخضة..
ً
ً
صاٞئا ًدخىٍه ً
وٍضا خاهُت جغبذ ٖلى ٦خ٣ه .لم ٌٗهض
ًٟخ٣ض خًىا
الكٗىع بالخىان ؾىي مغاث ٢لُلت مً والضهٌٗ ،لم ؤهه ٧ان ًدبه
ً
٦شحرا ل٨ىه لم ًً ً٨جُض الخٗبحر ًٖ طل ،٪مشله مشل آال ٝالغظا٫
الظًً ًجضون نٗىبت في الخٗبحر ٖما ٌكٗغون به وٍترظمىن
مكاٖغهم بلى ؤٗٞا ،٫ل ً٨في ؤخُان ٦شحرة ،ؤلاوؿان ًدخاط بلى جل٪
اإلاكاٖغ نغٍدت صون جغظمت!
٦م ؤخب طل ٪الكٗىع و٦م خغم مىه ب٣ؿىة ،عاى بً٣اثه ،ما
ً
ً
قٗىعا زبِشا بالخؼن ًدؿغب بلى صازل
٧ان ؤ ًبضا بىا٢م ،لً٨
ؤٖما٢ه صون عخمت وال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌؿُُغ ٖلُه.
وعر ؤٚلب مالمذ والضه وَبإ والضجه :وظه بًُاوي وبكغة
ؾمغاء ،خاظبان ٦شُٟان وُٖىان واؾٗخان بلىن ؾىاص اللُل ،ؤه٠
ؤُٞـ وٞم ٦بحر ل ً٨مخىاؾ ٤م٘ بُ٣ت مالمذ وظهه ،قٗغ ؤؾىص
٢هحر ،مخىؾِ ال٣امتٖ ،غٌٍ اإلاى٨بحن ،وظؿضه مخىاؾ ٤لِـ
ً
وؾُما ولِـ بالضمُم ،م٣بى ٫الك٩ل
بالؿمحن وال الغ ،ُ٘ٞال ٌٗض
ًداو ٫ؤن ًبضو خؿً اإلآهغ ٧اؾمه عٚم يُ ٤الخا ،٫وعر ًٖ
والضجه الُُبت وزٟت الٓل والخىان الظي لم ٌٗضه مجها ً
ًىما..
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مؿ٨حن مً ٢ا ٫بن ٞا٢ض الصخيء ال ٌُُٗه ،بل هى ؤ٦ثر مً ًجُض في
ُٖاثه؛ ألهه ؤ٦ثر مً ًضعُ٢ ٥مخه !

* * *
ً
مىُ٣ت بمبابت ،ق٣ت ؤًٞل خاال مً طل ٪الجخغ الظي ٌؿ٨ىه
خؿً ،م٨ىهت مً ٚغٞخحن للىىم.
ٚغٞت م٨ىهت مً ؾغٍغًٍ وصوالب نٛحر ومغآة مى٨ؿغة مٗل٣ت ٖلى
الخاثِ وبها هاٞظة نٛحرة مُلت ٖلى الكاعٕ ،وٚغٞت ؤزغي ؤنٛغ،
بها ؾغٍغ واخض وصوالب وحؿغٍدت ٢ضًمت ،نالت مخىؾُت الدجم بها
ؤعٍ٨ت ومىًضة ٖلحها جلٟاػ وزالظت نٛحرة ،مُبش مؿاخخه ال جدخمل
وظىص الشالظت وصوعة مُاه يُ٣ت.
حِٗل ٢مغ م٘ ٖاثلتها ،والضتها ؤمُىت في السامـ والسمؿحن مً
ٖمغها ،وق٣ُ٣اها :مدمض الظي ً٨برها بإعبٗت ؤٖىام ،وببغاهُم
بسمؿت ؤٖىام ،متزوط مً قُماء ولضًه مً ألابىاء ازىانٖ :مغ زالزت
ؤٖىام ،وخبِبت ٖامان،
وهي ٢مغ البالٛت مً الٗمغ زماهُت ٖكغ ً
ٖاما ،مالمدها هاصثت
ووظهها َٟىلي بغيء ،بًُاء البكغة ،لضحها ظبهت ٖغًٍت وخاظبان
عُٗٞانُٖ ،ىان ٖؿلُخان ،ؤه ٠مؿخُ٣م وٞم نٛحر ممخلئ وطً٢
ًدمل َاب٘ الخؿً،
قٗغها بجي َىٍل ل٨جها جسُٟه ؤؾٟل حجاب نٛحر ً
ٚالبا ً٨ىن
ً
مٓهغا مالثُ٨ا٢ ،هحرة ال٣امت
باللىن ألابٌُ الظي ًًٟي ٖلحها
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وممخلئت بٌٗ الصخيء ،عٚم بغاءة مالمدها بال ؤن ُٖىحها جدمالن
ً
ً
ً
ً
مالػما لها ٓ٦لها .الىخُض الظي ٧ان ًدىى
خؼها ٖمُ٣ا ،خؼها باث
ٖلحهاٞ ،اع ١الخُاة ٢بل زالر ؾىىاث؛ والضها الخىىن٦ ..م
اٞخ٣ضجه.
ً
والضتها ج٣ؿى ٖلحها ٦شحرا ،جًٓ ؤن جل ٪هي التربُت الؿلُمت ألي ٞخاة
في مشل ٖمغها.
ؤزىها ببغاهُم خاص الُبإ ،قضًض الٗهبُت ،جسكاه ً
٦شحراٌٗ ،املها
بمىخهى الخضة والٗىٟ٨ً ،٠ي ؤهه ؤزغظها مً اإلاضعؾت بٗض وٞاة
والضها بذجت ؤهه ال ٞاثضة مً حٗلُم الٟخُاث؛ خُض ؤن مهحرها في
الجهاًت للؼواط واإلا٨ىر في بِذ ػوظها لسضمخه ،حؿاءلذ مئاث
ً
اإلاغاث :ؤلهظا خ٣ا جتزوط الٟخُاث؟!
ً
ؤلهظا الؿبب خ٣ا مىٗها مً ب٦ما ٫صعاؾتها وجد ٤ُ٣خلمها !
٧اهذ جدلم بإن جهبذ َبِبت وحٗالج ؾ٩ان خحها ،هضمذ آمالها
وجدُمذ ؤخالمها ،خٓها الٗازغ ؤوٗ٢ها في ًض ال٣اسخي اإلادؿلِ
الظي مً اإلاٟترى ؤن ًدىى ٖلحها ؤ٦ثر مً ؤي شسو آزغ ،ل ً٨في
٦شحرا ً
٦شحراً ..
مشل خالتها الىي٘ ًسخلً ٠
ظضا.
جل ٪الٗ٣غبت ػوظت ؤزحها ( ٦ما جُلٖ ٤لحها) ،حٛاع مجها وج٨غهها
بكضة ! وال حٗلم لم؟!
هي ً
ؤًًا ظمُلت مشل ٢مغ ،لِؿذ ٖلى هٟـ ال٣ضع مً الجما٫
ظمُلت..
ل٨جها
ً
ً
صاثما ما جدؿبب لها باإلاكا٧ل م٘ ببغاهُم ،وآلازغ صاثما ً ٠٣في
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ن ٠ػوظخه ،ختى ٧اصث ؤن حك ٪ؤجها لِؿذ ق٣ُ٣خه مً لخمه
وصمه!
حٗكٖ ٤مغ وخبِبت هما مً حهىهىن ٖلحها خُاتها الباجؿت ،ومدمض
ً
ق٣ُ٣ها ألانٛغ ً
ؤًًا ،ؤخُاها ًدىى ٖلحها؛ ٞهى ألا٢غب بلحها في طل٪
اإلاجز ،٫ل٨ىه يُٗ ٠الصسهُت ؤمام ؤزُه ،ال ٌؿخُ٘ ؤن ً٠٣
ؤمامه ؤو ٌٗاعيه ،ولم ٌؿخُ٘ ؤن ًدمحها مً بُكه.
ً
٦شحرا جغظىه ؤن ً٣ى٘ ؤزاها بإن ال ًجٗلها جتر٥
ب٨ذ ؤمامه
اإلاضعؾت٧ ،ل ما ٗٞله ًىمها ؤهه ٢بلها مً ظبُجها وْل حهضئها
ب٩لماث ال ٞاثضة مجها وهى ًسبرها ؤن ببغاهُم ق٣ُ٣ها ألا٦بر وهى
ٌٗلم بمهلختها ً
ظُضا وٖلحها ؤن جىٟظ ؤمغه ،بهخذ مً الهضمت،
ً
م٣خىٗا بما ً٣ى ،٫ل٨ىه
وهٓغث بلى ُٖيُه ب٣هغ ،حٗلم ؤهه لِـ
ببغاهُم.
ًىاظه
ؤن
مً
ؤيٗ٠
خاولذ ؤن حؿدىجض بىالضتها ،ل٨جها ٧اهذ ؤقض ٢ؿىة ٖلحها وهي
جسبرها ؤن ببغاهُم آلان هى عب هظه ألاؾغة وٖلحها ؤن جُُ٘ ؤوامغه؛
ألهه ٌٗلم مهلختها وٚحر مؿمىح بالى٣اف بإي ق٩ل ختى ج٨ىن
زل!٤
وٖلى
مغباة
ٞخاة
ختى خ ٤الى٣اف خغمىها مىه ،ما ٖال٢ت التربُت وألازال ١باإلاُالبت
بد٣ها؟!! مىُٚ ٤غٍب !
باءث ٧ل مداوالتها في ب٢ىاٖم بالٟكل صون ؤي ؾبب م٣ىً٘ ،ئؿذ
واؾدؿلمذ وجدُمذ ؤ ً
ًًا..
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مً ًىمها وهٓغة الخؼن حٗم٣ذ صازل ُٖىحها بلى ؤن ؤنبدذ ً
ظؼءا
ً
مجها ،ختى بن ابدؿمذ قٟخاها ٢لُال وهي بصخبت ٖمغ وخبِبت،
جٓل ُٖىاها خؼٍيخحن قاعصجحن.
٦غهذ الؼواط؛ ألن بؿببه جدُمذ ؤخالمها ،و٦غهذ ٧ل عظل ٌكبه
ببغاهُم في حؿلُه و٢ؿىجه ،وَكبه مدمض في يٟٗه.

* * *
اؾخمغ خؿً بٗمله ،واؾخمغث خُاجه ٖلى هٟـ اإلاىىا ،٫ؾخت
ؤٖىام ٧املت ،بلى ؤن جغٖ ٥مله بالىعقت بؿبب نضٞه بدخت ،ؤخض
ً
ً
نٛحرا في " و٧الت البلر " لبُ٘ اإلاالبـ
مخجغا
ػباثىه ،والضه ًمل٪
الجاهؼةٖ ،غ ٝخؿً جل ٪اإلاٗلىمت بالهضٞت؛ بؿبب م٩اإلات هاجُٟه
صاعث بحن طل ٪الؼبىن ووالضه ؤزىاء جهلُذ خؿً للؿُاعةٞ ،ؿم٘
ً
اإلا٩اإلات وجدضر م٘ الؼبىن ٢لُال ًٖ ججاعة اإلاالبـ.
وبٗض ٖضة ؤًام ؤحى الؼبىن في ػٍاعة مٟاظئت بلى خؿً ًْ ،خؿً
ً
ؤن الؿُاعة حُٗلذ زاهُت ،ل ً٨زاب ْىه و٧ان ؾبب الؼٍاعة قِئا
آزغ ،ؤبٗض ما ً٨ىن ًٖ زُا ٫خؿً؛ ٣ٞض َلب مىه ؤن ٌؿاٖض
والضه في بُ٘ اإلاالبـ ألن "الؿى ١هاًم " ٖ-لى خض حٗبحره ،-وخغ٦ت
البُ٘ والكغاء ٢لذ ًٖ الؿاب ،٤واإلاخجغ في زؿاعة مؿخمغة
وٖىضما ؾإله خؿً إلااطا ال ً٣ىم هى بمؿاٖضة والضه ،عص ٖلُه
ببؿاَت" :صي مل قٛلتي ،ؤها بكخٛل مداؾب في قغ٦ت ومل
ٞاضخي ،قٛلي وازض ٧ل و٢تي .والضي عاظل ٦بحر ومل خمل الىٟ٢ت
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٦خحر في اإلادل ،صه ٚحر بن الؿى ١ب٣ى هاًم وعظل الؼباًً زٟذ ًٖ
اإلا٩ان ؤوي ،ؤها بخٗامل مٗا ٥مً ؾىحن ًا خؿً وبش ٪ُٞ ٤وفي
ؤماهخً ٪
ظضا لىال ٦ضه م٨ىدل ٧لمخ ٪ؤ ًبضا في اإلاىيىٕ صه .قٛل٪
م٘ ابىٍا م٨ؿب ٦بحر باليؿبت ل ،٪لى ٖغٞذ جبُ٘ وجمصخي اإلادل
هخازض ٞلىؽ ٦ىَؿت ".
جغ ٥له مهلت ًىمحن للخ٨ٟحرَ ،لب مىه الخٟغ ٙالخام وجغٖ ٥مله
بالىعقت .اٖخبر خؿً ؤن طل ٪الٗغى بمشابت مجاػٞت وججضًض في
ً
عوجحن خُاجه ،لً ًسؿغ قِئا بطا خاو ٫وبن لم ًٟلر ألامغ ،ؾىٝ
ً
مجضصا
ٌٗىص بلى الىعقت
ً
وٟ٢خه في مخجغ لبُ٘ اإلاالبـ بالُب٘ ؤ٢ل ً
حٗبا وبعها٢ا مً ٖمله
بالىعقت ،عٚم خبه الكضًض لٗمله ،ل٨ىه ؾئم الك٣اء.
واٖ ٤ٞلى الٗغى واؾخلم اإلاخجغ ،وبالٟٗل وظض ؤن خغ٦ت البُ٘
والكغاء ٢لُلت ،وهىا ا٢ترح ٖلى "الخاط عاضخي" ناخب اإلاخجغ،
ً
ً
ً
وجغخُبا ً
٦بحرا.
ا٢تراخا والقى هظا الا٢تراح ٢بىال بل
بن ٧اهىا الؼباثً ٖٟ٨ىا ًٖ الظهاب والكغاء مً اإلاخجغ ألي ؾبب،
ٞةهه ؾىً ٝإحي باإلاخجغ هٟؿه بلحهم!
ؤنبذ ًً٘  ُ٘٢اإلاالبـ في خُ٣بت ٦بحرة وٍظهب بها بلى مىُ٣خه
الؿ٨ىُت واإلاىاَ ٤اإلاجاوعة لهاً ،بُ٘ اإلاالبـ بإؾٗاع مٗ٣ىلت
جىاؾب ْغو ٝؾ٩ان جل ٪اإلاىاَ.٤
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ؾاع ًدمل الخُ٣بت اإلامخلئت باإلاالبـ وٍضوع بها في ٧اٞت اإلاىاَ٤
ً
َىا ٫الجهاع ،ولُال ج٨ىن الخُ٣بت زاوٍت وخآٞخه جدىي ؤمىا٫
اإلاالبـ اإلاباٖت ،التي ٌؿلمها بلى " الخاط عاضخي" ؤؾبىُٖا وهى
ٌُُٗه ههِبه الظي ٧ان ًغضخى به وَك٨غ هللا ٖلى ًٞله ووٗمخه.
٦م ؤخب ٖمله الجضًض ،لِـ  ِ٣ٞألهه به خغ٦ت وٍجٗله ًيخ٣ل
ً
مً م٩ان آلزغ بضال مً اإلالل والخُاة الغجِبت ،ولِـ بؿبب ؤمىاله
الجُضة التي خؿيذ مً مؿخىاه اإلااصي بٌٗ الصخيء واؾخُإ ؤن
ً
ًبخإ مالبـ ظضًضة بضال مً مالبؿه ال٣ضًمت الغزت ،بل ألهه ظٗله
ًخٗغٖ ٝلى مدبىبخه ،التي و ٘٢في ٚغامها مً الىٓغة ألاولى.
ج ًُ٣في "حي بمبابت " ال٣غٍب مً خُهً ،ظهب بلى هىا ٥لحراها
وٍخذجج ببُ٘ اإلاالبـ.
طهب ؤو ٫مغة بيُت البُ٘ ،وبٗضما عآها جبضلذ هِخه ً
جماما..
ظمُلت ،عٍ٣ت ،بغٍئت
حكبه ً
جماما اؾمها:
" ٢مغ"

* * *
قاب في مىخه ٠الٗكغٍىاث ،مالمذ وظهه ظامضة٢ ،اؾُت ،ال
جىحي بظعة مكاٖغ بوؿاهُت ٢ض ج٨ىن بضازله،
خاظبه ألاًمً به ظغح ٢ضًمً ،تر ٥ؤزغه بلى الُىم ،مما ؤُٖاه
ً
ً
وبظغاما ،خلُ ٤الغؤؽَ ،ىٍل ال٣امت و٢ىي
مٓهغا ؤ٦ثر قغاؾت
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البيُت ًُ٣ً ،في الكاعٕ اإلاجاوع إلاجز٢ ٫مغ ،وَٗمل بالىجاعة في
وعقت ٦بحر لخهيُ٘ ألازار ،ماهغ ً
ظضا بدغٞخه و٦ما ً٣ا " ٫بًضه
جخل ٠في خغٍغ " ،مؿخىاه اإلااصي ظُض وهى مً ًهغٖ ٝلى والضجه
اإلاؿىتٞ ،هي آزغ مً جب٣ى له بٗض وٞاة والضه وق٣ُ٣ه ألا٦بر في
خاصر ؾحر مغوٕ مىظ ؤ٦ثر مً ؾذ ؾىىاث.
٢لبه ٢اؽ مشل مالمده ،ال ًىظض زُإ مهما بل ٜحجمه بال واعج٨به،
ً
ظىٖا وٍبخلى
ختى والضجه ٌسخيء مٗاملتهاً ،ىٖ ٤ٟلحها ختى ال جمىث
بها ال ؤ٦ثر !
ًدىاو ٫السمغ ٧اإلااء ،والسجاثغ اإلادكىة ال جٟاعً ١ضه ،قباب
اإلاىُ٣ت لم ٌؿلمىا مً بلُجخه ،والٟخُاث لم حؿلمً مً مٛاػلخه
الٟجت ،وخضها ٢مغ التي ال ً٣ضع ٖلى مٛاػلتها ،بن ججغؤ ٖلى ٗٞل
طل ٪ؾُضزل في مكا٧ل ال خهغ لها م٘ ؤزحها الٗضواوي؛ ٞؿاع ٖلى
ههج اإلاشل اإلاهغي ال٣ضًم "ببٗض ًٖ الكغ وٚجي له".
ً
مازغا ؤنبدذ مخٟجغة ألاهىزت بك٩ل ًسُ ٠ألاهٟاؽ،
ل٢ ً٨مغ
عٚم حجابها ومالبؿها اإلاددكمت بال ؤهه ناع ًخسُل ظؿضها الغاج٘
مً جدذ جل ٪الشُابً ،خإمل مالمذ وظهها وٍغ٦ؼ ُٖيُه ٞى ١قٟخحها
اإلاٛغٍخحنً ،مى٘ هٟؿه مً الاهً٣اى ٖلحها والتهامها بلى ؤن ًضمحها
بإعجىبت ،ناعث حك٩ل له ً
هىؾا.
ٖلى ؤخض اإلا٣اهي في امبابتً ،جلـ ٦غم بصخبت نضً٣ه قىقي
ً
الظي ٌٗمل ه٣اقا ،في ًض ٧ل مجهما "الكِكت " السانت به ،و٦غم
قاعص في ٖالم آزغ .هٓغ بلُه قىقي زم ناح ٞجإة بسسغٍت:
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 بللي وازض ٖ٣لً ٪خنهى بُه.ؤٞا٦ ١غم مً قغوصه ،وهٓغ له بدضة:
 ااااًه ًا ػٞذ اهذٞ ،ؼٖخجي ! ما اهذ اللي ؾغخان وفي صهُا جاهُت مً ؾاٖت ما ٗ٢ضها٢ ،مغبغصو؟؟
ً
ػٞغ بًُ ٤ولم ًغصٞ ،ابدؿم قىقي بسبض وؤعص٢ ٝاثال:
 َب ما جخجىػها !الخٟذ بلُه ٦غم صٗٞت واخضة وؾإله باؾدى٩اع:
 بًه ؟!! بًه ًا ٖم ،ب٣ى ٫ل ٪اججىػها !" ؤججىػها " ٦غعها لىٟؿه بسٟىث٦ ،إن هظا ألا٢تراح لم ًسُغ
ٖلى باله ً
ًىما.
 ؤه جخجىػها ! مال ٪مؿخٛغب ؤوي ٦ضه لُهَ ،اإلاا هخمىث ٖلحها٦ضه ومل َاًلهاً ،ب٣ى اججىػها.
 ؤججىػ محن اهذ عازغ ،هى اها بغصو بخإ ظىاػ. بًه اإلاك٩لت مل ٞاهم؟! مل ؤعخم مً اللي اهذ ٖامله في هٟؿ٪صه.
 ؤججىػ واخضة وانغٖ ٝلحها ب٣ى وجب٣ى ملؼومت مجي والجى صه ،الًا ٖم ًٟخذ هللا.
- 13 -

 ما اهذ ًا جخجىػها ًا جيؿاها. ؤوؿاها اػاي بـ ،بيذ اللظًً مٗككت في هٟىدي ومل عايُتجُل٘ مىه ،وإلاا بكىٞها ٢ضامي الىاع بخُ٣ض في ظختي.
 صه اهذ خالخ ٪نٗبت ؤوي ،اقتري مجي واججىػها ،بهذ عاظل٦ؿِب وؤهلها مل هحرًٞى.٥
 البذ مىازحرها في الؿما ج٣ىلل ص٦خىعة. ٖلى بًه ًا خؿغه؟! م٨ىدل بٖضاصًت اللي مٗاها صي ،بهذ ملمخٗلم ؤه بـ عاظل ٦ؿِب ،والغاظل مُٗبىف بال ظُبه ،هخٗمل
بًه بالٗالم ٌٗجي؟!
ً
م٨ٟغا ،زم ٢ا ٫بٗض بغهت:
نمذ ٦غم
 مل ٖاع ،ٝبـ اها مىيىٕ الجىاػ صه ٖمغه ما زُغ ٖلى بالي. َب ٨ٞغ ،الجىاػة مل هخ٩ل٦ ٪ٟخحر ػي ما اهذ ٞا٦غ ،وهخٗ٣ضهام٘ ام ،٪وهخهغٖ ٝلحها في بًه ٌٗجي ،هى ؤ٧ل وقغب وزالم.
 مممممممممم و٦ضة ٦ضة مل بخسغط مً البِذ ،مبكىٞهاف ٚحرم٘ مغاث ازىها عاًدحن ًجُبىا َلباث البِذ وزالم ،مل
هخسىججي ب٣ى؛ ٞسخجي وال وصًجي ٖىض امي ،ؤمها في الكاعٕ اللي
لؼ.١
ظىبىا
ضخ ٪قىقي ب٣ىة و٢ا:٫
 ٖاوػ جٟهمجي ان خخت بذ ػي صي مل هخٗغ ٝحك٨مها ٌٗجي؟! صهاهذ جمصخي ٖكغة ػحها ٖلى عجحن مُلسبُهىف.
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 جهض٦ ١برث اإلاىيىٕ في صماغي ،والٟلىؽ اللي هضٗٞها فيالجىاػة مل زؿاعة ٞحها ،بـ اَىلها بـ وجب٣ى في بُتي.
 هى صه ال٨الم ًا بغوـ ،مل ٢اٖض مصخخ ٠هٟؿٖ ٪لحها واهذ فيبًض ٥جازضها.
اهخهى الى٣اف ٖىض طل ٪الخض باليؿبت ل٨غم؛ ٞهى لم حهخم ب٩ل ما
٢اله قىقي بٗض طلْ ،٪ل ٖ٣له ً٨ٟغ في ؤمغ واخض  " :ِ٣ٞػواظه
مً ٢مغ .

* * *
" الضهاقىت " ٖاثلت نُٗضًت ٖغٍ٣ت ،ل ً٨اهخماءها للهُٗض ً
٨ٞغا
ً
ولِـ مىَىاٞ ،مٗٓم ؤٞغاص جل ٪الٗاثلت ٌِٗكىن في ال٣اهغة مىظ
ً
٢ضًم ألاػٌٗ ،٫ملىن بالجؼاعة ل٨جهم ؤزغٍاء ً
زغاء ٞاخكا ،ال ؤخض ٌٗلم
ً
مهضع طل ٪الثراء ،هل الجؼاعة خ٣ا مغبدت بلى طل ٪ال٣ضع؟! ؤعاى
وٖ٣اعاث ومٗاعى للؿُاعاث وٞغوٕ ٖضًضة مً مدالث الجؼاعة
مىدكغة في ٧اٞت ؤهداء ال٣اهغة ،ل ً٨الٟغٕ الغثِسخي في "امبابت "
ًمخل٨ىن مدال ً
٦بحرا بجاهبه بىاًت م٨ىهت مً زالر َىاب٧ ،٤ل َاب٤
به ق٣ت حؿ٨جها ٖاثلت بمٟغصها.
الُاب ٤ألاوٌ :٫ؿ٨ىه ألار ألا٦بر "ٖغٞان " و ػوظخه " آما "٫وابيخه
" ٦غٍمت " ،وخحن ًإحي الابً الب٨غي " ؾٗض" في ػٍاعة مً ٖمله
بـال٨ىٍذٌ ،ؿ ً٨مٗهم؛ ٞهى الىخُض الظي ٢غع الخمغص والٗمل
بمٟغصه في الساعط ً
بُٗضا ًٖ ٦ى ٠والضه.
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والُاب ٤الشاويٌ :ؿ٨ىه ألار ألاوؾِ " وهضان" وػوظخه "ٞاَمت "
وابىاه الازىحن " ٖاص " ٫و" نبري".
ؤما الُاب ٤ألازحر :حؿ٨ىه ألازذ الهٛغي "مىحرة " م٘ بىاتها
الشالر (هضي  ،هبت ،هالت)؛ ٞؼوظها مخى ٝمىظ ما ً٣غب مً
ؾىىاث.
الدؿ٘
ؾ٩ان اإلاىُ٣ت ٌٗاهىن ؤقض مٗاهاة مً بُل جل ٪الٗاثلتً ،خجبرون
وٍٓلمىن صون ؤي ؾبب وظُه لظلً ! ٪جضون مخٗت زانت في
سخ٧ ٤ل مً هم ؤ٢ل مجهم صون عخمت.
ًخ٨غع طل ٪اإلاكهض اإلاإؾاوي آال ٝاإلاغاث في ٧ل ػمً ،ال ظضًض ،ال
ازخال ..ٝمىُ٣ت ٣ٞحرة ٌؿُُغ ٖلحها مً هؼٖذ مً ٢لىبهم ٧ل طعة
بخؿاؽ ِ٣ٞ ،ل٨ىجهم ؤزغٍاء ؤو ؤصخاب هٟىط ؤو ٢ىة٦ ،إن اإلاا٫
والجاه وال٣ىة هم ٧اعث اإلاغوع إلاماعؾت ؤي َُٛان ،وال٩لماث
السخغٍت لخُاة مترٞت بال ٢ىاهحن ،بال ُ٢ىص ،بال خؿابً ..سكىجهم
جماماٌٗ ،لمىن ً
ؾ٩ان اإلاىُ٣تً ،خجىبىجهم ً
ظُضا ؤن بطا و ٘٢ؤخض
مجهم جدذ ؤًضحهم لً ًغخمىهً ..خمىىن لى ٌؿخُُٗىن الضزى٫
بالخاثِ ال الؿحر بلى ظىاعه  ِ٣ٞختى ًإمىىا بإهٟؿهم ممً ال عاصٕ
لهم!

* * *
٢لبه خشه ٖلى الظهاب بلى هىا ،٥ال ٌٗلم ٖجها ؾىي اؾمها الظي
ؾمٗه نضٞت مً ( ق٣ُ٣تها ) ٖ-لى خض اٖخ٣اصه ،-وؤنابٗها
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ً
صاثما طاهبخحن ججاه
السالُت مً صبلت زُىبت ؤو ػواطً .غاهما
الؿىً ،١خدبٗهما صون ؤن جلخٓا ؤو ختى ًلخٔ هى !!
ال بعاصًا ٌؿحر زلٟهما ،شخيء ما ؤ٢ىي مىه ومً بعاصجه ًضٗٞه
هدىها٧ ،ل طعة في ُ٦اهه جيخٖ ٌٟىض عئٍاها ولى مً بُٗض٢ ،لبه
ًس ٤ٟبجىىن وعوخه حٛىم في ٖالم مً ألاخالم الىعصًت التي ًدلم
ً
وخُضا.
بها مٗها وٍ ٤ُٟفي ٧ل مغة مً خلمه ًجض هٟؿه
ختى حجت بُ٘ اإلاالبـ ،ؤبُلها ،ال ٌكٛل باله بالخبرًغً ،ظهب بلى
خُض م٩اجها ال لؿبب بال ؤهه ًجض عاخخه ب٣غبهاٌ ،كٗغ ؤجها ههٟه
الشاوي الظي ؾُ٨مله ،ال ٌٗلم مً ؤًً ؤجاه طل ٪ؤلاخؿاؽ وهى لم
ٌٗغٖ ٝجها ؾىي اؾمها  ! ِ٣ٞل٨ىه ًش ٤في نض ١بخؿاؾه جمام
الش٣ت ،ؤ ًبضا لم ًىجظب بلى شسو بخل ٪الضعظت ،ؤ ًبضا لم ٌكٗغ
ججاه ؤي ٞخاة بخل ٪اإلاكاٖغ وألاخاؾِـ.
٢لبه الىخُض وعوخه الًاجٗت نغزا بىهغ ما بن الخُ٣ا بها!! ٧ل
مجهما وظض يالخه.
بها سخغ ٚغٍب جل ٪الٟخاة! ؤؾغجه مىظ ؤن وٗ٢ذ ُٖىاه ٖلحها ؤو٫
مغة.
صون ؤي ج٨ٟحر اعجضي مالبؿه وطهب بلى خُض مدبىبخه ،اهخٓغها
بىٟـ اإلا٩ان ..ؾاٖت ،ازىحن ،زالر ،لم جإث!!
٠ُ٦؟! ؤلً جظهب بلى الؿى ١الُىم؟! هي مٗخاصة ٖلى الظهاب ٧ل
ًىم بغ٣ٞت ق٣ُ٣تها ،ما الظي خضر؟! هل مً اإلام ً٨ؤن ً٨ىن ٢ض
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ؤنابها
٧اص ؤن ًجً ،اهخٓغ واهخٓغ واهخٓغ بال ظضوي..

م٨غوه؟!!

خل اإلاؿاء ولم جإث ،لًٗ هٟؿه آال ٝاإلاغاث؛ ؤهه لم ًخدبٗها بلى
مجزلها ،ل٨ىه ٧ان ًسصخى ؤن ًلخٓه ؤخض ؤو هي هٟؿها جلخٔ جدبٗه
لها.
اؾخمغ الخا ٫زالزت ؤًام٧ ،ان خؿً ٖلى وق ٪ؤن ً٣ٟض ٞحهم ٖ٣له
بإ٦مله ،مً اإلاا٦ض ؤهه ٢ض ؤنابها م٨غوه ما ،طل ٪ال٣ل ٤ال٣اجل؟!
ما طل ٪ألالم اإلاغٖب الظي ٌٗخهغ نضعه؟! ؤلهظه الضعظت ؤنبدذ
مهمت باليؿبت له؟!
طهابا ً
٧ل ًىم ًظهب بلى هىا ٥وٍجىب اإلاىُ٣ت ٧لها ً
وبًابا ٖله ًجض
لها ؤ ًزغا ،ل٨ىه ال ًجض ؾىي الؿغاب.
ً
مجضصا بٗض ؤن ٧اهذ ٢ض ؤقغ٢ذ وجلىهذ
ؤْلمذ الضهُا في وظهه
ب٩ل ؤلىان الغبُ٘ ،ل٨ىه لً ًُإؽ ،ؾُيخٓغها وؾخإحي٢..لبه ًسبره
بظل ،٪و٢ض نض٢ ١لبه مشلما نض ١بخؿاؾه.
في الُىم السامـ ،وظضها ؤمامه حؿحر بهضوء ججاه الؿى ،١ل٨جها
٧اهذ بمٟغصها جل ٪اإلاغة.
ما بن عآها ختى قٗغ بإن عوخه اإلاؿلىبت مً ًىم ؤن ٚغبذ ٖىه
٢مغه ٢ض عصث بلُه مً ظضًض ،ؤقغ ١وظهه وابدؿامه زاثىهٟ٢ ،ؼث
ال ً
بعاصًا ٞى ١سٛغه ..ججهض باعجُاح وجدبٗها بلى ؤن ونلذ بلى الؿى١
ؤعاصجه.
ما
وابخاٖذ
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ْل ًغا٢بها بُٗىه صون ؤن ٌٟٛل ٖجها لخٓت ،اهتهذ مً قغاء بٌٗ
الُلباث البؿُُت وؾاعث بىٟـ الهضوء في َغٍ ٤الٗىصة بلى مجزلها.
ْل ًخدبٗها وهبًاث ٢لبه جتزاًض ،مجغص وظىصها ؤمامه ًدغ٥
مكاٖغه وٍلهب ؤخاؾِؿه.
جُغ٢ذ بلى خاعة يُ٣ت وهى زلٟهاٞ ،جإة وصون ج٨ٟحر ؤؾغٕ السُى
وؾاع بمداطاتها ،قه٣ذ بٟؼٕ مً اإلاٟاظإة ،ج٣ضم زُىة واخضة
وؾاع ؤمامها ،هٓغث له بهضمت وزىٞ ٝباصلها بىٓغه ٖك ٤ؤطابتها،
وابدؿامت خاهُت زُٟذ ٢لبها.
ً
جماما.
لخٓت واخضة ِ٣ٞ ..لخٓت واخضة وازخٟى مً ؤمامها
ْهغ ٞجإة وازخٟى ٞجإة ،ل ً٨ؤزغ هٓغجه وابدؿامخه ٧ان له بالٜ
ألازغ في هٟؿها !

* * *
مىظ طل ٪الخىاع الباجـ الظي صاع بحن قىقي و٦غم وهى لم ًًٖ ٠٨
الخ٨ٟحر بها.
قىقي مد ، ٤لم ٧ل طل ٪الٗظاب وهى ٌؿخُُ٘ ببؿاَت الخهى٫
ٖلحها في مجزله لُجهل مً ٖؿلها الالمخىاهي !
ال ًى٣هه شخيء ،طل ٪اإلاشل الكٗبي الٗخُ " ٤الغاظل مُُٗبىف بال
ظُبه " جترص في ٖ٣له وٍضٖم ز٣خه بىٟؿه
ٖؼم ألامغ ،وجىظه خُض اإلاهى٘ الظي ٌٗمل به ببغاهُم ..
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* * *
 آلى ..ؤًىة ًا باقاٖ ..لى اجٟا٢ىا ..ال مخ٣ل٣ل ؤها مٓبِ ٧لخاظت ..جمام ..م٘ الؿالمت.

* * *
ً
ٗ٦اصتها لُال؛ ج ٠٣في هاٞظة الٛغٞت ،جخُل٘ بلى ال٣مغ نضً٣ها
الىخُض ،خاإلات في قغوص.
هٓغث بلى الٛغٞت مً زلٟها ،والضتها هاثمت ٖلى ٞغاف ،ههٟه زا٫
بجىاعهاٞ ،ظل ٪هى م٩ان هىمها بجىاع والضتها ،وٖلى الٟغاف آلازغ
جىام خبِبت بجىاع ٖمغ.
الخٟخذ بلى الىاٞظة مغة ؤزغي وابدؿمذ ببِءْ ،لذ جبدؿم
وجبدؿم بلى ؤن قملذ الابدؿامت وظهها ٧له،
هي ؾُٗضة ! ال حٗلم الؿبب ِ٣ٞ ،بخؿاؽ بالؿٗاصة والاَمئىان
ٚمغ عوخها وؾ٢ ً٨لبها.
مىظ ؤؾبىٕ مطخى هٓغث بلُه بسى ،ٝؤما آلانٞ ،ما بن جلمده ِ٣ٞ
ختى حكٗغ بغاخت ٚغٍبت وؾٗاصة ال حٗلم مهضعها.
ججضه زلٟها ؤًىما طهبذ ،ال حٗلم ً ٠ُ٦خدبٗها بخل ٪الُغٍ٣ت؟!
ؤًغا٢بها؟! حكٗغ به وجلمده مً بُٗض ،ل٨ىه ًخٗمض ؤن ً٨ىن ً
بُٗضا
ً
وزهىنا
مؿاٞت مىاؾبت ٖجها؛ ختى ال ًلخٔ ؤخض جدبٗه لها،
قُماء التي ج٨ىن مٗٓم الى٢ذ بصخبتها.
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ؾُٗض ب٣غبها مً بُٗض وؾُٗضة ب٣غبه مً بُٗض ،وال ؤخض مجهما
ٌؿخُُ٘ جٟؿحر بخؿاؾه..
ل ً٨بلى متى ؟!
هٓغث بلى ال٣مغ مغة ؤزغي ،وهمؿذ له بإؾغاعها التي ال ٌٗلمها
ؾىاهما :ِ٣ٞ
"ؤها مل ٖاعٞت بًه اللي بُدهل لي صه ! ؤو ٫مغة قٟخه ٞحها
اجسًِذ ،اٞخ٨غجه واخض بُٗا٦ـ إلاا َل٘ لي ٞجإة ٦ضه ،بـ..
هٓغجه وابدؿامخه ٞحهم خاظت ٚغٍبت ؤوووي قضججي لُه ! خؿِذ اوي
ٖاوػة اًٞل بهت له ٖلى َى ،٫خؿِذ بإمان ٚغٍب ؤوي ٖمغي
ما خؿِذ بُه في خُاحي! اإلاىيىٕ مؿخمغف ؤ٦تر مً لخٓت ،بـ
بخؿاسخي باللخٓت صي ٦إهه ؾىحن ،مل ٖاعٞت اػاي بالُ٢ه وعاًا في
٧ل خخت ٦ضه ،بـ ها بب٣ى مبؿىَت ؤوي إلاا بِب٣ى مىظىص ،بب٣ي
إلاداه وخاؾت بُا خىلُا ،مل ٖاعٞت هى بُٗمل ٦ضه لُه؟! ومل
ٖاعٞت بًه اللي اها خاؾت بُه صه  ،ومل ٖاعٞت آزغة ؤلاخؿاؽ صه
بًه ! ؤها ختى مٗغٞل اؾمه اًه ،ؤها مل ٖاعٞت ؤي خاظت بـ
خاؾت اوي مبؿىَت ؤوي ،مل هكٛل بالي بالخ٨ٟحر ٦خحر ،اها ما
بهض ١اٞغح " .....
ججهضث وؤل٣ذ هٓغة ؤزحرة ٖلى ٢مغها وؤٚل٣ذ الىاٞظةٞ ،خدذ
الباب بهضوء وزغظذ بلى الهالت؛ خُض جل ٪ألاعٍ٨ت اإلاؿخل٣ي ٖلحها
مدمض ،وظضث الُٛاء مل٣ى ٖلى ألاعى ،جىظهذ بلُه وؤٖاصث
الُٛاء ٞى ١ظؿضه بغ ٤ٞزم جىظهذ بلى الشالظت الهٛحرة ،ؤزغظذ
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ػظاظت مُاه ججغٖذ مجها ال٣لُل ،ؤٚل٣تها وؤٚل٣ذ الشالظت وطهبذ
بلى الٛغٞت ،اؾخل٣ذ بلى ظىاع والضتهاْ ،لذ مدض٢ت بؿ ٠٣الٛغٞه
اإلاك.٤٣
جداو ٫جسمحن اؾم طل ٪الظي ا٢خدم خُاتها ٞجإة صون ؾاب٤
بهظاع ،م٘ ٧ل اؾم جخسُله ٧اهذ جبدؿم ،بلى ؤن ٚلبها الىٗاؽ وهي
لم جهل بلى اؾم بٗض .

* * *
في طل ٪اإلاخجغ الهٛحرً ،جلـ خؿً ٖلى ٦غسخي زكبي بجىاع
الخاط عاضخي الظي ًدضزه بدىان ؤبىي:
 مالً ٪ا خؿً؟؟ً
اهدبه خؿً بلُه ،وابدؿم بهضوء ٢اثال:
 مِٟل ًا خاط ،ؾالمخ.٪ ال في ًا خؿً ،بهذ ب٣الٞ ٪ترة مخٛحر ،ؾغخان وؾا٦ذ ٖلىَى ،٫مل مغ٦ؼ في قٛل ،٪بخُٛب ٦خحر مٗغٞل بتروح ٞحن ،ال
بخازض مٗا ٥الكىُت جبُ٘ البًاٖت وال بخ ٠٣في اإلادل ختى ،لىال
ً
اوي ٧لمخ ٪و٢ىلخل ٪بوي ٖاوػ اقى ٪ٞم٨ىدل ظُذ ؤنال.
ً
هٓغ خؿً بلى ألاعى بخجل زم عُٖ ٘ٞيُه بلى الخاط عاضخي ٢اثال
بدغط:
 -ؤها آؾً ٠ا خاط ،ؤها ٖاع ٝاوي م٣هغ في قٛلي ألاًام صي بـ
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اوٖض...٥
ً
٢اَ٘ الخاط عاضخي خضًشه ٢اثال بهضوء:
 ؤها مل ب٣ى ٫ل٦ ٪ضه ٖكان حٗخظع ،ؤها ٖاوػ اٖغ ٝمال٪؟؟ بًهاللي مك٣لب خال٦ ٪ضه؟
 ..... بج٩لم مٗاًا ًا خؿً ،عبىا ٌٗلم ؤها بدب٢ ٪ض بًه وبٗخبر ٥ػيظال ٫ابجي بالًبِ.
 عبىا ًسلًُ ٪ا خاط ،ؤها ٦مان بٗخبر ٥في م٣ام ابىٍا عبىا ٌٗلم. َُب ٢ى ٫لي مال ٪ب٣ى؟ػٞغ خؿً بًُ ٤زم همـ بدؼن وزجل:
 ؤها ..ؤها ..بدب!ً
هٓغ بلُه الخاط عاضخي لشىان ٌؿخىٖب ما ٢اله زم اهٟجغ ياخ٩ا،
و٢ا ٫مً بحن ضخ٩اجه:
 زًِخجي ًا قُش ؤها بدؿب في مهِبت٧ ،ل صه ٖكان بخدب؟!!ومال ٪خؼًٍ ؤوي واهذ بخ٣ىلها ٦ضه؟! هى الخب خاظت وخكت؟!
٢ا ٫وهبرة الخؼن ماػالذ مؿُُغة ٖلى نىجه:
 وخكت لـ اللي ػَي.ٌٗ -جي بًه اللي ػٍ٪؟!
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 ٌٗجي اللي في ْغوفي. مالها ْغوً ٪ٞا خؿً؟! ما اهذ قاب ػي الٟل اهى وبدكخٛلوج٨ؿب ٞلىؾ ٪مً حٗب ٪وق٣ا.٥
 ًٞل ووٗمت مً ٖىض عبىا ،الخمضهلل ؤها مل مٗترى بـ.... بـ بًه ًا ابجيٞ ،همجي ٞحن اإلاك٩لت ٖكان ا٢ضع اؾاٖض.٥ ْغوفي الخمضهلل ب٣ذ ؤخؿً بٗض ما اقخٛلذ مٗاً ٥ا خاط ،بـمخٟخدل بِذ بغيى ،مخجُبل قب٨ت
مخٗملل ؤي خاظت ! الخب صه مهحره بًه؟؟ ما اها الػم اججىػها،
ؤججىػها اػاي ومىحن ،هؿ٨جها ٞحن؟؟ في الجخغ اللي اها ٖاٌل ُٞه؟!
ؤها مغياف ابهض ٫بىاث الىاؽ مٗاًا ًا خاط ،لؿه ٢ضامي ٦خحر ؤوي
ً
ٖلى ما اب٣ى ؤص زُىة الجىاػ صي ،بـ اها ٗٞال بدبها ! ،بدبها ؤوي
واها مٗغٞل ٖجها ٚحر بؾمها ،بـ خاؾـ بداظت ٚغٍبت ؤوي مً
هاخُتها بدكضوي لحها ،مل ٢اصع ابٗض هٟسخي ٖجها ،بًٟل ماشخي
وعاها مىحن ما جغوح وبؿدىاها ٖىض بُتها بـ ب ٠٣بُٗض ٖكان
مدضف ٌكىٞجي وؤو ٫ما بال٢حها هاػله بمصخي وعاها ،ؤها ٖاع ٝبن
اللي بٗمله صه ٚلِ وظىان ،بـ مل ٖاع ٝاٖمل اًه؟!
 بهذ بخدبها للضعظت صي ًا خؿً؟؟ ؤوي ؤوووي ٞى ١ما جخهىع وهللا ًا خاط ومٗغٞل خبُتها ٦ضهبمتى وال اػاي ،عبىا ػعٕ خبها في ٢لبي مً ٚحر ما اخـ.
 َب ما اج٩لمدل مٗاها في ْغو٪ٞ؟؟- 24 -

ً
 أل ،ؤها مخ٩لمدل مٗاها وال مغة ؤنال٧ ،ل مغة بِب٣ي مٗاها واخضةج٣غٍ ًبا ازتها ،ختى لى مل مٗاها ولىخضها ،ؤ٧لمها اػاي في وؾِ
ً
الكاعٕ ٦ضه ٢ضام الىاؽ ،وؤ٢ى ٫لها اًه ؤنال؟! ؤها ٧ل اللي ٢ضعث
اٖمله إلاا الُ٢تها مغة هاػلت لىخضها بٗض ُٚبت َىٍلت زمـ اًام
م٨ىدل بخجزٞ ٫حهم وال بكىٞها ٦ىذ هخججن ،مكِذ وعاها ووٟ٢ذ
٢ضامها ٞجإة ،خاولذ اٖمل ؤي خاظت ٚحر بوي ابو لٗىحها
م٣ضعحل ،مكِذ مً ٢ضامها بؿغٖت ٢بل ما خض ًازض باله ،مكِذ
وبٗضث ًٖ ٖىحها خؿِذ ان عوحي بخدسخب مجي واها ببٗض ٖجها،
بخ٣ىٖ ٫لُا مجىىن صر؟!
ع ٘ٞعؤؾه وهٓغ بلى الخاط عاضخي الظي ٧ان ٌؿخم٘ بلُه باهخمام
قضًض ،ابدؿم له بدىان وعبذ ٞى٦ ١خٟه و٢ا ٫بد٨مت وعػاهت:
 أل مل مجىىن ًا خؿً ،مُٛغ٦ل اوي عاظل عجىػ ،ؤها ػمان ٦ىذخبِب ٢ضًم ،الخب بخؿاؽ ظمُل مدضف ً٣ضع ٌِٗل مً ٚحره،
ملىف و٢ذ وال ؾبب ،بُجي ٞجإة ٦ضه ،وإلاا جالُ٢ه اإلاٟغوى
مخًُٗهىف مً بًض.٥
ججهض خؿً بُإؽ:
 مل بةًضي. أل بةًض ،٥بهذ عاظل ًا خؿً وخب ٪لحها مل ٖامُ ،٪مل ٖاوػجٓلمها مٗا ٥وال حِٗكها ِٖكت مل مغجاخت ،عبىا هُجاػٍٖ ٪لى
هِخ ٪صي .بـ بغصو بؾعى ًا ٖبض واها اؾعى مٗا ،٥مخدُل بًض٥
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ٖلى زض ٥وجىضب خٓ ٪وال جًٟل ماشخي وعاها في ٧ل خخت وحؿِب
قٛل ٪ومهالخ.٪
ٖاوػها ،بؾعى لها ،اقخٛل وا٦ؿب وخىف ٖكان ج٣ضع جخ٣ضم لها
وحِٗكها ِٖكت مغجاخت ػي ما بدخمجى.
بؾعي ًا خؿً ،الػم حؿعى ،مِٟل خاظت في الضهُا صي بدُجي
بالؿاهل.
٧لماث الخاط عاضخي ؤقٗلذ ٞخُل خماؾت خؿً ،ؾُٗمل لها
وألظلها ،ؾِبظ٧ ٫ل ظهضه في ؾبُل الىنى ٫بلحها ،ل٨ىه ال ًضعي ؤن
هىا ٥مً ًىاٞؿه في الخهىٖ ٫لحها  ،مىاٞؿت قغؾت ال حٗترٝ
ً
بالخب وال حٗغ ًٖ ٝاإلاكاٖغ قِئا.

* * *
ظالؿت في الهالت حكاهض الخلٟاػ بجىاع ٖمغ وخبِبت ،وظضث مً
ًٟخذ باب الك٣ت باإلاٟخاح
جٟاظإث ٖىضما وظضث ؤهه ببغاهُمٞ ،ؿإلخه بضهكت و٢ل:٤
 زحر بًه اللي عظٗ ٪بضعي مً قٗل٦ ٪ضه ؟!! هى خهل خاظت؟!هٓغ بلحها بُغُٖ ٝىه وهى ًسل٘ خظاءه بجىاع الباب:
 ال مِٟل خاظت ،حٗبذ قىٍت ٢ىلذ اجي اعٍذ واهؼ ٫بٗض اإلاٛغب.ؤجذ قُماء ٖلى نىتهما ،وؾإلخه بىٟـ الضهكت وال٣ل:٤
 -بًه اللي عظٗ ٪بضعي ٦ضه ًا ببغاهُم ؟!
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ً
ٚايبا:
ػٞغ بًُ ٤و٢ا٫
 هى اها ٧ل ما خض ٌكى ٝوشخي ٌؿإلجي الؿاا ٫صه؟! مِٟل خاظت٢لذ اجي اعٍذ قىٍت واهؼ ٫جاوي.
 َُب زالم زالم. ٞحن ماما؟؟ؾإلها با٢خًاب:
زغظذ والضجه مً اإلاُبش وؤظابخه:
 ؤها هىا ًا ببغاهُم .ظلـ ٖلى ألاعٍ٨ت وؤٚل ٤الخلٟاػ ،جظمغ ٧ل مً ٖمغ وخبِبت اللظان
٧اها ًخابٗان الخلٟاػ باهخمام.
 زضي الُٗا ٫واصزلي بحهم ظىة ًا قُماء. لُه ؟! ٖاوػ اج٩لم م٘ ماما و٢مغ في مىيىٕ.هٓغث له بًٛب وؾإلخه ببروص:
 وٞحها بًه إلاا اؾم٘ ٦الم٨م ٌٗجي؟! هى اهخىا هخ٣ىلىا ؤؾغاع؟؟! َب زضي الُٗا ٫وصزلحهم ظىه ،مل ٖاوػ صوقت ؤها صماغيمهضٖه زل٣ت
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خملذ خبِبت ،وؤمؿ٨ذ ٖمغ مً ًضه وؤصزلتهما بلى الٛغٞت،
ويٗذ ؤمامهما بٌٗ ألالٗاب وؤمغتهما بالهضوء؛ ختى ال ًؼعجان
والضهما.
زغظذ مؿغٖت بلى الهالت؛ ختى حؿخم٘ بلى ما ؾُ٣ا ،٫وظضث
والضة ببغاهُم ججلـ ٖلى ألاعٍ٨ت بجىاعه و٢مغ ج ٠٣ؤمامهما جىٓغ
بلى ببغاهُم بتر٢ب ،وٟ٢ذ قُماء بلى ظىاع ٢مغ وؾإلذ ببغاهُم
بًٟى:٫
 ها ًا ببغاهُم ،مىيىٕ بًه صه؟!ً
نمذ ٢لُال زم هٓغ بلى ٢مغ و٢ا ٫بهضوء:
 ٢مغ ظالها ٖغَـ.خض٢ذ به ٢مغ في طهى ٫وهبِ ٢لبها بحن ٢ضمحها:
ؤٌٗ٣ل ؤن ً٨ىن هى؟!!
ال ً
بعاصًا وظضث هٟؿها جبدؿم ،ابدؿم ٢لبها صون ؤن ججغئ الابدؿامت
ٖلى الٟ٣ؼ بلى قٟخحها.
ٖ٣ضث قُماء خاظبحها ،وؾإلخه بًُ:٤
 هى محن صه ب٣ى؟؟ محن صه ًا ابجي ،خض وٗغٞه؟؟؟ؾإلخه والضجه:
 ؤًىة ًا ماما وٗغٞه.- 28 -

شخب وظهها واػاصث هبًاث ٢لبها.
٠ُ٦؟!! هى لِـ مً اإلاىُ٣ت وال ٌٗغٞىهه ،بطن لِـ هى!!
ؾإلخه ٢مغ بخىجغ ونىث مهؼوػ:
 محن صه ًا ابغاهُم؟؟؟ " ٦غم "٧لمت واخضة خُمذ ٧ل ؤخالمها ،عمكذ بُٗجها ٖضة مغاث ٖلها
حؿخىٖب الظي ًدضر ،زم همؿذ بظهى:٫
 ٦غم !! ٦غم٦ ..غم ابً الخاظت ٌؿغٍت ؟! ؤًىة هى ،مال ٪مؿخٛغبت ٦ضه لُه؟!جضزلذ قُماء في الخىاع ٗ٦اصتها:
 ماله ٦غم ،اللي اٖغٞه اهه بُ٨ؿب ٦ىَـ مً قٛله.قٗغث ٦إن ً
صلىا مً اإلااء الباعص ؾ٨ب ٞى ١عؤؾها
بطا وا ٤ٞببغاهُم وؤظبرها ٖلى الؼواط مىه ٦ما ؤظبرها ٖلى جغ٥
ً
ؾاب٣ا ،ؾخ٨ىن جهاًتها ً
خخما.
الخٗلُم
ججاهلذ ٦الم قُماء وهٓغث بلى ببغاهُم وخاولذ اؾخجمإ ٧ل طعة
شجاٖت لضحها:
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ً
 مؿخٛغبت ٖكان صه واخض مل ٦ىَـ انال وناٌ٘ وبِكغبوماشخي ٌٗا٦ـ في بىاث الىاؽ ،ؾمٗخه ػي الؼٞذ في اإلاىُ٣ت ٧لها،
مل مٗجى اهه بُ٨ؿب ٞلىؽ مً قٛله بوي اججىػه ٌٗجي !!
ً
هٓغث بلى ببغاهُم وظضجه نامخا ،ه٣لذ هٓغها بلى والضتها وظضتها
ٖلى هٟـ الهمذ والؿ٨ىن ،نغر ٢لبها بسى ٝوٖ٣لها بغ:ٌٞ
" ال الااا مؿخدُل "
وظضث هٟؿها جب٩ي ٞجإة بٗى ،٠هٓغ بلحها ببغاهُم بضهكت وؾإلها
بدحرة:
 بهتي بخُُٗي لُه ًا بىتي صلى٢تي؟!!ؤمؿ٨ذ بُضه وهخٟذ بغظاء مً بحن صمىٖها:
 هللا ًسلًُ ٪ا ببغاهُم مخجبرهِل اججىػه ،ؤها مل ٖاوػاه ،صه امهبُٗاملها وخل ً
ظضا ًب٣ي هُٗامل مغاجه اػاي؟! صه ق٩له ًسىٝ
ً
انال ،مل ٖاوػاااه ،مل ٖاوػااااه.
ْلذ تهؼي وجب٩ي صون جى ٠٢وببغاهُم لم ًىبـ ببيذ قٟت ..نمخه
ًدغ ١ؤٖهابها ،حكٗغ بةخؿاؽ اإلاد٨ىم ٖلحها باإلٖضام وفي اهخٓاع
نضوع الخ٨م..
٧لمت مىه ؾخدُحها ؤو ج٣خلها..
٢غع ؤ ً
زحرا ؤن ًغخمها مً ٖظابها و٢ا ٫لها بهضوء:
 -ؤها مغصحل ٖلُه لؿه ،ؤها ٢لذ له هى٨ٟغ واعص ٖلُه.

- 30 -

هخٟذ بؿغٖت:
 ٢ى ٫له اوي مل ٖاوػاااه ًا ببغاهُم.جباص ٫ببغاهُم الىٓغاث م٘ والضجه التي ٢الذ بٗض ٞترة نمذ ٦بحرة
 اللي هى ُٞه صه َِل قباب ،إلاا ًخجىػ هُٗ٣ل.نغزذ جل ٪اإلاغة ب٣هغ ،وَغٖ ١ىُٖ ٠لى الباب ؤظٟلهم ،جىظه
ببغاهُم بلى الباب وٞخده ،وظضه مدمض:
 في اااًه ؟!!! ؤها ؾام٘ نغٍش ٢مغ مً ٖلى الباب بغة ؟!!صزل وو ٠٢بلى ظىاع ٢مغ التي جب٩ي بٗى ٠وؾإلها بلهٟت:
 في بًه ًا ٢مغ؟!ؤظابخه قُماء بته٨م:
 ٧ل صه ٖكان ظالها ٖغَـ.هٓغ بلى ببغاهُم الٛايب ،بظهى:٫
 ٖغَـ؟! ٖغَـ محن صه ؟!! وبخُِٗ لُه ان ظالها ٖغَـ ؟!!ناح بًٛب:
 ؤها ٖاااااع ٝاإلاجىىهت صي مالها ٖاملت ٦ضه لُه.ظلؿذ ٢مغ ٖلى ألاعى وهي مؿخمغة في الب٩اء:
 ٖاع ٝالٗغَـ صه محن ًا مدمض؟؟ ٦غم الهاٌ٘ البلُجي اللي َى٫الى٢ذ مؿُى ٫ومدضف ؾلم مً مٗا٦ؿخه وؤطاه ،ؤم ٪بخ٣ى ٫لي
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إلاا ًخجىػ هُٗ٣ل ،ؤزض واخض مجىىن لُه ؤهاَ ،ب اٞغيىا
مٗ٣لل ،ؤها طهبي اًه اججىػ واخض ػي صه ،خغام ٖلُ٨ىا ،ؤها
ٖملخل٨ىا بًه.
جىظه ببغاهُم هدىها وؤمؿ٨ها مً طعاٖها ،ؤ٢امها مً ٞى ١ألاعى
وهضع ؤمام وظهها بٗى:٠
 ما جبُلي هضصصصصب ًا بذ اهتي ب٣خى ،هى اهتي قُٟاوي ٢لذ مىا٤ٞوال ؾاخب ٪مً بًض ٥مىصً٩ي ٖلى اإلاإطون ،ؤبى ٢غ ،٪ٞبىمت
صخُذ.
جغ٦ها ٞجإة لخهُضم بالخاثِ ،وجىظه بلى ٚغٞخه هى وقُماء
وؤٚل ٤الباب وعاءه بٗى.٠
لخ٣ذ به قُماء وجب٣ى بالساعط ٢ ِ٣ٞمغ اإلاهضومت ووالضتها
ومدمض الظي ال ًؼاٚ ٫حر مؿخىٖب إلاا ًدضر.

* * *
صازل الٛغٞت ..
ؾاٖضجه قُماء في جبضًل مالبؿه وهي جخدضر بلُه بهضوء ختى ال
جشحر ًٚبه ؤ٦ثر:
 ؤها قاًٟت اهه ٖغَـ مىاؾب ًا ببغاهُم ،صه هُِٗكها ِٖكتؤوي.
مغجاخت
ً
 مل ٖاعً ٝا قُماءٗٞ ،ال ؾمٗخه ػي الؼٞذ ومل بُٟى ١مًالؿُالن ،ؤزا ٝاظىػهاله ًغظٗهالي مُل٣ت بٗض ٧ام قهغ.
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 ًا عاظل مخ٣ىلل ٦ضه ،ب٨غة اما ًخجىػ و٢مغ ججُب مىه ُٖا٫هُٗ٣ل وبٗضًً هى لى وخل ؤوي ٦ضه م٨يل ػماهه بِكخٛل ومٗاه
٢غف٧ ،ان ب٣ى ناٌ٘ َى ٫الجهاع ٖلى ال٣هاوي ال قٛلت وال مكٛلت.
ً
 قٛله صه الخؿىت الىخُضة اللي ُٞه ؤنال. واهذ مؿتهىن بـضه ،ؤها مً عؤَي جىا. ٤ٞ ؤوا ٤ٞاػاي بـ؟! بهتي مل قاًٟت اإلاىضبت اللي ٖامالها بغة. صه صل٘ بىاث. ال مل صل٘ ،مُدبهلىف الهغاخت. ًا ؾُضي واخىا هىٗمل بًه بك٩له ،ؤهم خاظت ٌِٗكها مغجاختوزالم.
 ٌٗجي اٖمل اًه ٌٗجي ،ؤوصحها له مخ٨خٟت؟! بهتي مل قاًٟت عاًٞتاػاي؟!
هٓغث له بًُ:٤
 ًا ؾالام؟! واهذ مً بمتى بتهخم ؤوي بغؤحها ٌٗجي ،بهذ مل ػمانزغظتها مً اإلاضعؾت ٖكان الجىاػ ،واهي ظالها ٖغَـ اهي.
 ؤًىة بـ مل ٦غم ،وبٗضًً ٧ل خاظت بالسىا ١بال الجىاػباالجٟا ،١ما اقلل طهبها ؤها إلاا اظىػها ٚهب وجُجي لي مُل٣ت وال
مًغوبت.
ً
 مل هُدهل ؤنال ،بُل ٢ل ٤اهذ بـ. -مل ٖاع.ٝ

- 33 -

 ٌٗجي هخىا ٤ٞوال ال؟؟ ما اها ب٣ىل ٪مل ٖاااعً ٝا قُماء ،بؾ٨تي بُ٣حي وؾُبُجياجسمض لي ؾاٖخحن ٖكان ا٢ىم اعوح اإلاهى٘ ،اٟ٢لي الىىع.
ؤٚل٣ذ اإلاهباح ،وْلذ جىٓغ بلُه وهى هاثم بًٛب ..حكٗغ ؤهه
ًضلل ٢مغ ً
٦شحرا ،جضلُل ًٟى٢ ١ضعتها ٖلى الخدمل.
٦إن خ٣ها في ازخُاع قغٍ ٪خُاتها ٌٗض ً
هىٖا مً ؤهىإ الغٞاهُه
والضال ٫اإلابالُٞ ٜه !

* * *
ْلذ ملخه٣ت بالخاثِ جغجج ٠بكضة وصمىٖها مؿخمغة في
الهُى ،٫ا٢ترب مدمض مجها وؤمؿ٨ها مً طعاٖها بغ ٤ٞوخاو٫
تهضثتها:
 بهضي ًا ٢مغ ،ببغاهُم م٣الل اهه مىاٖ ٤ٞكان ٧ل اللي اهتيٖاماله صه.
جهًذ والضتهما هي ألازغي ،وا٢تربذ خُض ً ٠٣مدمض و٢مغ:
 مل ٞاهمت بًه اللي اهتي ُٞه صه ،اإلاىيىٕ مل مؿخاهل صه ٧له.وبٗضًً اها مل قاًٟت ٦غم وخل للضعظت ،ناٌ٘ وبُٗا٦ـ ٖكان
ٖاػب ،إلاا ًخجىػ هُخلم.
ناخذ ٢مغ بًٛب و٢هغ:
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 هى مىيىٕ ناٌ٘ وبُٗا٦ـ بـ ،واهه مؿخ٣ىي بجؿمه وماشخيًبلُج ٖلى زل ٤هللا واهه بِكغب ٖلى َى ،٫واهه بُٗامل امه
ً
وخل ،واوي مل مىا٣ٞه ومل ٖاوػاااه ؤنال٧ ،ل صه مل مهم؟!!
٧ل صه ٖكان مٗاه ٞلىؽ بـ؟! خغام ٖلُ٨ىا اهخىا ٖاوػًٍ
ججىػووي وال جبُٗىوي ؟!!
همذ والضتها بهٟٗها ٞخضزسل مدمض وهى ًمؿً ٪ضها بؿغٖت:
 الاا ًا ؤمي بالف ٦ضه ،ؾِبحها تهضي بـ واها هخ٩لم مٗاها.ناخذ بًٛب:
 بهذ مل قاً ٠بدخ٩لم مٗاًا اػاي؟!! في واخضه متربُت ج٩لم ؤمها٦ضه؟!!
٢ا ٫هبُٗها ٢ا ،٫الخٖ ٤لُىا اهىا ٖاوػٍجها حِٗل مغجاخت ،و٧ل اللي
هى ُٞه صه َِل قباب و٢ىلىا بٗض الجىاػ هُٗ٣ل وٍبُل قغب،
وملِ٨ل صٖىة ًدبلُج وال مُدبلُجل إلاا ًمض بًضه ٖلُ٩ي ؾاٖتها
اب٣ي اقخ٩ي.
 ًاااا جهاااع بؾىوووص!!! واها هؿخجى إلاا ًمض بًضه؟!! َب اٞغضخيمخٛحرف ومٗ٣لل ،هٗمل بًه اها ؾاٖتها ،لُه هدِ هٟؿىا في
اإلاى ٠٢صه ،مً ٢لت الغظالت اللي في الضهُا ٌٗجي؟!!!
ً
نمخذ ٢لُال زم همؿذ بترط:
 بٟ٢ي ظىبي ًا ماما هللا ًسلُ٩ي لى ببغاهُم وا ،٤ٞؤها ٖاعٞت انقُماء هخًٟل جؼن ٖلُه ٖكان ًىا ،٤ٞهي ٖاوػه جسلو مجي
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وزالم ،بـ اها بيخ ٪وٖاعٞت اوي مل ههىن ٖلُ٩ي ججىػٍجي
ػي
صه.
لىاخض
ؤمؿ ٪مدمض بُض والضجه وؾاع بها ججاه ألاعٍ٨ت ،ؤظلؿها ٖلحها وهٓغ
ل٣مغ بةقٟا:١
 بصزلي اهتي ظىة ًا ٢مغ صلى٢تي وبُلي ُٖاٍ ،ؾُبُجي م٘ ام٪قىٍت.
هغولذ ٢مغ هدى الٛغٞت ،وؤٚل٣ذ ٖلحها الباب واعجمذ ٞى ١الٟغاف
ً
جب٩ي؛ زىٞا مً مهحرها اإلاجهى.٫
ٞؼٕ خبِبت وٖمغ مً عئٍتهما لٗمتهما بهظا الك٩ل٢ .امذ خبِبت مً
ٞى ١ألاعى وظلؿذ ٖلى الٟغاف بجىاع ٢مغ ..ال جضعي ماطا جٟٗل،
ببراءة َٟىلُت ؤزظث جغبذ ٖلى ْهغها ًضها الهٛحرة ،وجُلب مجها
جب٩ي.
ؤال
ً
ؤخُاها ج٨ىن في خاظت ماؾت ألن حكٗغ باألمان وببؿاَت ال ججضه،
ُٞهل ب ٪الخا ٫والخاظت بلى ؤن ًض َٟل نٛحرة جغبذ ٖلُ٪
بدىان وبغاءة ٦إجها جىاؾُٖ ٪لى َغٍ٣تها السانت وهي ختى ال حٗلم
ما بُٟ٦ ،٪له بإن حكٗغ ٥بإمان الٗالم بإ٦مله..
ُٚذ ٢مغ في هىم ٖمُ ٤وصمىٖها ٖلى وظىخحها ،عبما ً
حٗبا ،عبما
ً
هغبا،
ل٨جها ٢غعث ؤ ً
زحرا ؤن حؿدؿلم لٗالم ألاخالم.

* * *
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 بهتي بجض مىا٣ٞت ٖلى ٦غم ؟!!ؾإ ٫مدمض والضجه باؾدى٩اع قضًض.
ٞإظابخه بهضوء:
 ؤها قاًٟت ان خاله هُخهلر بٗض الجىاػ ،بـ الغؤي ألاو ٫وألازحرألزى.٥
 َب و٢مغ؟! مالها؟؟ مل مىا٣ٞتٌٗ ،جي ختى لى ببغاهُم وا ٤ٞهخجىػها ٚهبٖجها؟؟؟!
 مدؿب٣ل ألاخضار ًا مدمض ،ازى ٥لؿت مخضاف ٧لمت ،ؤها ه٣ىما٦مل الٛضا.
ً
ً
خاثغا؛ بطا وا ٤ٞببغاهُم ما ٖؿاه
وخُضا
صلٟذ بلى اإلاُبش وجغ٦خه
ً
ؤن ًٟٗل؟! ؤًهمذ مشلما نمذ ؾاب٣ا ٖلى خغماجها مً الخٗلُم؟؟
ل ً٨هظه اإلاغة ؾدخدُم ٢مغ ً
٧لُا ال مدالت!
ػٞغ بًُ ٤وصٖا هللا مً نمُم ٢لبه ؤال ًىا ٤ٞببغاهُم ختى ال
ًًُغ بلى الخضزل هظه اإلاغة وٍدضر ما ال ًدمض ٖ٣باه.

* * *

ً
زالزت ؤًام مً الجخُم ،ال جسغط مً بُتها ،ال ٌٗلم ٖجها قِئا ،ال
ًغاهاً ِ٣ٞ ،غي قُماء بمٟغصها ،وص لى اؾخىٟ٢ها لِؿإلها ًٖ
٢مغً ،خىؾل بلحها ٧ي جغٍذ ٢لبه.
- 37 -

ً
٧ل ٞترة جسخٟي ه٨ظا وال ٌٗلم الؿبب؟! ٗٞلتها ؾاب٣ا و٧اص ؤن
ً٣ٟض ٖ٣لهٚ ،ابذ زمؿت ؤًام ،هل ؾخُٛب جل ٪اإلاغة زمؿت ؤًام
ً
ؤًًا؟؟
خحرة و٢ل ٤وخؼن ٌٗه ٠ب٣لبه ..حٗىص ٖلى عئٍتها ٧ل ًىم ،عئٍت
وظهها اإلاالث٩ي هي مً حُُٗه الضٗٞت للٗمل ،بل حُُٗه الضٗٞت
للخُاة بإ٦ملها.
ً ٠ُ٦م ً٨لصسو ؤن ًخم ً٨مً ٧ل طعة مً بخؿاؾ ٪بخل٪
الضعظت؟؟ ٞغخ ٪وخؼه٪
ً ٠ُ٦م ً٨لصسو ؤن ًخد٨م في ٖضص هبًاث ٢لب٪؟؟!
٢لبه ًيبٌ بالخُاة  ِ٣ٞلىظىصها في خُاجهٖ ،لُه ؤن ًً٘ خضا
لخل ٪اإلاهؼلت ،مهؼلت ٖظابه وخحرجه.
ؾِخدضر بلحها جل ٪اإلاغة ِ٣ٞ ،جٓهغ في خُاجه مً ظضًض ووٖض مىه
لً ًًُٗها زاهُت.

* * *
في اهخٓاع نضوع الخ٨م ،في اهخٓاع ٢غاع ببغاهُم ..حٗلم ؤن الى٣اف
مٗه ٚحر مجضٞ ،تر٦خه لًمحره..
بطا وا ٤ٞببغاهُم لً حؿدؿلم جل ٪اإلاغة  ،الٗضًض مً الخلى٫
الباجؿت َغ٢ذ ٖلى عؤؾها..
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ج ٠٣ؤمام ببغاهُم ،حٗاعيه وجغ ٌٞجل ٪الؼٍجت ؤمام اإلاإطون؟!
تهغب؟! جيخدغ؟!
زالزت ؤًام حِٗل في ٖظاب ،ال حٗلم ٖلى مً جل٣ي اللىمٖ ..لى ٦غم
الظي اؾىصث خُاتها مً ًىم َلبه اإلاٛغى؟ ٖلى ؤهلها الظًً
ٌٗاملىجها مٗاملت الجماص ،ال ًبالىن بمكاٖغها ؤو ختى عؤحها وبن ٧ان
ال٣غاع مهحرًا ؾدبجى ٖلُه خُاتها ال٣اصمت؟؟ ؤم ٖلُه هى!...
مً اؾخدىط ٖلى ٢لبها وج٨ٟحرها صون ختى ؤن حٗلم اؾمه؟!
٧اص ٢لبها ؤن ًخى ٠٢مً الؿٗاصة ٖىضما ْىذ ؤهه هى مً َلب
ًضها مً ؤزحها ،ل ً٨الغٍاح جإحي ً
صاثما بما ال حكتهُه الؿ ،ًٟإلااطا
لم ً ً٨هى ناخب طل ٪الُلب؟؟ إلااطا لم ًٟٗلها؟! إلااطا ج٨غهها
الخُاة بلى جل ٪الضعظت وال جغٍض ؤن جبدؿم لها ولى إلاغة واخضة في
ٖمغها؟!!
ال َٗام ،ال قغاب ،ال هىم..
ججلـ وخُضة في الٛغٞت صون ؤن جٟخذ ٞمها بدغ ٝواخض م٘ ؤخض
باإلاجز ،٫حؿخم٘ بلحهم وبلى مداوالتهم إل٢ىاٖها بالؼواط مً ٦غم،
حؿم٘ وال جغص ِ٣ٞ ،حسجض وجضٖى عبىا ؤن ًلُ ٠بدالها وجىاجي
ً
٢مغها لُال وحك٨ى له خالها.

* * *
مل الاهخٓاع ،متى ؾِخدضص مىٖض ٖ٣ض ال٣غان؟ متى ؾُدهل ٖلى
٢مغ في بِخه؟؟ نبر ً
٦شحرا ولً ًهبر ؤ٦ثر ،اإلاؿإلت مؿإلت و٢ذ لِـ
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بالً ،ش ٤جمام الش٣ت مً مىا٣ٞتهمٞ ،لم ال ًسبره ببغاهُم باإلاىا٣ٞت
ً
عؾمُا وٍدضصون مىٖض
لُهُدب والضجه بلى مجزلهم وٍُلب ًض ٢مغ
الٗ٣ض؟!
ً
٨ٞغ ٢لُال ،ممممممممممـ ..البض ؤجهم ٌؿحرون زل ٠جل ٪اإلا٣ىلت
الؿمجت" الخ٣ل نىٗت" ..لً ٌُٗي لهم الٟغنت ،ؾُ٣خدم مجزلهم
صون مىٖض لُُالب بد٣ه الظي لم ًً ً٨
ًىما خ٣ه!

* * *
َغ٢اث ٖلى باب الٛغٞت ؤظٟلتها ،مسخذ صمىٖها وؤطهذ للُاع١
بالضزى ،٫وظضث ببغاهُم ؤمامها بهُئخه التي َاإلاا ؤؾغث عظٟت في
ؤونالها ،ابخلٗذ عٍ٣ها بهٗىبت وهٓغث بلُه في اؾدؿالم.
ظلـ ٖلى الٟغاف بجىاعها وؾإلها بهضوء:
 بهتي لؿه مهغة ٖلى مى ٪ٟ٢ومل ٖاوػه جخجىػي ٦غم؟؟ؤظابخه بصباث:
 ؤًىة.هبرة نىتها زابخت و٢لبها ًغجج.٠
 َُب زالم .الخٟخذ بلُه بجؿضها ٧له وؾإلخه بسىٚ ٝلب ٖلى هبرة نىتها التي
زاهتها واهتزث:
 زالم بًه؟!- 40 -

 زالم مِٟل ظىاػ ! مل اهتي مل ٖاوػاه؟؟ مل هجىػهىل٪ٚهب ،خاولذ اها وام ٪ه٣خٗ ٪واهتي مل عايُه ج٣خىعي ،زالم
اهتي خغة ب٣ى.
صمىٕ الخؼن جبضلذ لضمىٕ ٞغخت مً ظملت واخضة جٟىه بها !
آلان نضع الخ٨م بالٟٗى ،آلان حؿخُُ٘ الخ٣اٍ ؤهٟاؾها
هٓغث له بامخىان قضًض ٞباصلها بىٓغة يُ ٤وجغ٦ها واههغ.ٝ
ْلذ جٟ٣ؼ ٧البلهاء مً ٞغٍ الؿٗاصة ! ٧ابىؽ ٦غم اهخهىً ..بضو ؤن
الخُاة ٢ض ؤق٣ٟذ ٖلحها و٢غعث ؤن ج٨ىن عخُمت وجبدؿم لها..
ً
ل ً٨هل ؾدؿخمغ في الابدؿام َىٍال؟؟ ومً ٌٗلم..؟!

* * *
ً
ًجلـ لُال م٘ قىقي نضً٣ه في مجزلهٞ ،ـكىقي ًدُم وؤٖؼب،
ظلؿاتهما ال جسلى مً ٧اٞه ؤهىإ مظهباث الٗ٣ل ،بضاًت مً
السجاثغ اإلادكىة مغو ًعا بالسمغ وختى خبىب الهلىؾتً ،دل٣ان
بُٗضا ً
بٗ٣لحهما ً
ظضا ًٖ ؤعى الىاٖ ،٘٢الم وهمي ًيسجه زُالهما
اإلاُٛب.
وٖ٣لهما
اإلاغٌٍ
وبٗض ؤن طهب ٖ٣الهما بٟٗل السمغ وٖضص ال بإؽ به مً السجاثغ
اإلادكىه  ،ؤعدى ٦غم ْهغه ٖلى الخاثِ زلٟه و٢ا ٫ل٨غم باؾدُاء:
 ؤزى البروؿِؿت لؿه مغصف ٖلُا. -انبر قىٍت.
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 ال مِٟل نبرٖ ،املحن ٞحها ج٣الهحن ٖلى بًه مل ٖاع ،ٝج٣ىللهخجىػ الؿٟحره ٖؼٍؼة.
 هههههههههههههه ؤظضٕ مجها ،ما اهذ هخمىث ٖلحها اهى. وهى اها همىث بٗ٣ل. َب زالم اؾخجى قىٍت وؤُ٦ض ازىها هحرص ٖلُ.٪ً
ً
نمذ ٢لُال ،زم هب واٟ٢ا ٞجإةٞ ،ؿإله قىقي بضهكت:
 بًه ًالاا مال ٪اجىُغث ٦ضه لُه ػي ما ج٨ىن خُت لضٚخ.٪ؤظابه ٦غم بٗضم اجؼان:
 ؤها عاًذ عاًذ ٞحن صلى٢تي؟!! ٖىضها.. ٖىض مُُحن ًالاا ،اؾخجى هىااا ..عاًذ ُُِٞحن؟؟؟ً
مؿغٖا.
خاو ٫قىقي اللخا ١به ل٨ىه ع ٌ٦مً ؤمامه

* * *
طهب بلى مجزله وؤبض ٫مالبؿه ٖلى عجلت بلى بظلت بيُت و٢مُو
ؤنٟغ باهذ وعابُت ٖى ٤لم جسل مً لىن واخض مً ؤلىان الُُ!٠
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اؾدُٓ٣ذ والضجه ٖلى ؤنىاث الجلبت التي ؤخضثها وؾإلخه بضهكت:
 بهذ عاًذ ٞحن ًا ابجي الؿاٖت صي؟!!ؤظابها وهى ًغجضي خظاءه ألاؾىص:
 عاًذ ٖ..ىض ٢..مغ.ً
اهخهى والخٟذ بلحها ٢اثال:
 ٢ىمي البسخي ٖكان جُجي مٗاًا.٢امذ بهٗىبت مً الٟغاف وا٢تربذ بلى خُض ً ٠٣وهٓغث له
بٟؼٕ:
 ٢مغ اًه اللي عاًذ لها صلى٢تي صي؟!! بخىا ٢غب الٟجغ!!! بؾتهضيباهلل ،وؤو ٫ما الجهاع ٌك٣ك ٤هغوح مٗا.٥
ً
ؤػاخها مً ؤمامه بًٛب وجىظه هدى باب اإلاجز٢ ٫اثال بدضة:
 ًىوووووووووووه ،بهتي هخضًجي صعؽ ،زالم زلُ٩ي ،ؤها عاًذلىخضي.
ً
لم جىٟ٢ه جىؾىالتها وب٩ائها ،اهُل ٤في َغٍ٣ه جاع٧ا زلٟه جل٪
اإلاؿُ٨ىت جب٩ي وجضٖى له بالهضاًت.

* * *
ً
ظمُٗا مً الىىم .جىظه
َغٖ ١ىُٖ ٠لى الباب ؤٞؼٖهم وؤًٓ٣هم
مدمض الىاثم ٖلى ؤعٍ٨ت الهالت ،هدى الباب وزلٟه ببغاهُم .هٓغوا
بلى الىا ٠٢ؤمامهم بظهى:٫
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 ٦غم !!!!!ؾإله ببغاهُم ب٣ل:٤
 زحر ًا ٦غم ،في خاظت؟!!! اًه اللي ظاًب ٪في الى٢ذ صه وبخسبِلُه؟!!
٦ضه
ً
هٓغ له ٦غم ٢لُال زم ججاوػه وهم بضزى ٫الك٣ت صون ؤي اؾدئظان،
ً
ٞإمؿ٨ه مدمض مً طعاٖه هاجٟا بًٛب:
 بهذ صاااازل ٞحن ،هي و٧الت مً ٚحر بىاب؟!!زم ؤقاع لىالضجه و٢مغ وقُماء بالضزى ٫بلى الٛغٞت .وما بن صزلىا
ختى ؤٞلذ مدمض طعاٖه ،ؤصزله ببغاهُم بلى الهالت وظلـ ؤمامه
ومدمض ً ٠٣بلى ظىاعه ،ؾإله ببغاهُم بىٟاط نبر:
 زُُحر ًا بجي آصم ،اهُ ٤ب٣ى ،بًه اللي ظاًب ٪في الى٢ذ صه !!ؤظابه ٦غم بخلٗشم:
 بخىا ..هىخجىػ ..بمتى؟؟جباص ٫ببغاهُم م٘ مدمض الىٓغاث زم ؾإله بهضوء:
 ٢هض ٥محن؟؟ هى في ٚحرها ًاااا ٖم؟! ؤها و٢مغ.ناح مدمض بًٛب:

- 44 -

ً
 بهذ ظاي في الى٢ذ صه واهذ مل ٖاع ٝجهلب َىل ٪ؤنال،ٞؼٖخىااا ومل مغاعي خغمت البِذ اللي اهذ صازله ٖكان حؿإ٫
الؿاا ٫صه؟! ًسغبِذ ؾُالااهً ٪ا ؤدي.
ً
زم الخٟذ بلى ببغاهُم ٢اثال:
 هى صه اللي ٦ىذ ٖاوػ ججىػه ازخ٪؟؟؟!!ً
هٓغ له ببغاهُم زم الخٟذ بلى ٦غم ٢اثال ببروص:
 مِٟل ظىاػ ًا ٦غم.بًه ؟!! ٌٗجي بًه؟! ٌٗجي بًه مِٟل ظىاػ ؟!! ٌٗجي مل هخجىػ٢مغ؟؟!!
 ال مل هخخجىػ ٢مغ. لُُُُِِه؟؟ ! ٖكان هي مل مىا٣ٞت.ً
هب واٟ٢ا ونغر بًٛب
 ٌٗجي اااااااًه مل مىاااا٣ٞت؟!!هٟظ نبر ببغاهُم ً
جماما ،وي٘ ًضه ٞىٞ ١مه لُ٨خم نغازه وهضع
ؤمام وظهه:
 هككككككككل وَي نىج ٪صه ،بمصخي ًا ٦غم وإلاا جٟى١ب٨غة هب٣ي هخ٩لم.
صٗٞه هدى الباب بٗى ٠و٦غم ًخلىي بحن ًضًه:
 ؾِبجي ًا ببغاااهُُُِم ،ؤها هىعٍ٨ىوووا ،هي ٧اهذ جُىوو ٫بويً
اججىػها ؤنال ،ؤهاا...
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و٢بل ؤن ً٨مل تهضًضه ٧ان ببغاهُم ٢ض ؤل٣ى به زاعط اإلاجز ،٫ؤٚل٤
الباب وعاءه وػٞغ بًُ.٤
ْل ٦غم ًُغٖ ١لى الباب ب٣ىة وَؿب بإلٟاّ بظًئت ،ل ً٨ببغاهُم
٧ان ٢ض ؤونض الباب ً
ظُضا وجغ٦ه ٌؿب وٍُغ ١وٍغ٧ل بلى ؤن ًئـ
ً
جماما ،هضصهم بخىٖض زم اههغ ٝوالاهخ٣ام هى ٧ل ما ٌكٛل ج٨ٟحره
في جل ٪اللخٓت.
ً
مىاعبا
٧اهذ ٢مغ جدىهذ مً زل ٠الباب الظي حٗمضث جغ٦ه
ونىتهم ٧ان بالٗلى ال٩افي لدؿم٘ ٧ل خغ٣ً ٝا ٫بىيىح .زغظً
الشالزت مً الٛغٞت وٞجإة اهٟجغث ٢مغ في الطخ ،٪ؾإلها ببغاهُم
بضهكت:
 بهتي بخطخ٩ي ٖلى بًه؟!!٢الذ مً بحن ضخ٩اتها:
ً
 مىٓغه مسسغععة ..بًه اللي البؿه صه ؤنال ،ومل ٖاعً ٝجم٘٧لمخحن ٖلى بٌٗ ههههههههههههههههههه.
ؤٞلخذ مً مدمض ضخ٨ت عٚم ٖىه وهى ً٣ى:٫
 وهللا ٖىض ٥خ ،٤صه ياٌ٘ ،الكغب لخـ له مسه ،الخمضهلل اهىازلهىا مىه.
٢الذ قُماء مً بحن ؤؾىاجها:
 وهللا ؤها مل قاًٟاه ياٌ٘ اوي ٦ضه ،هى بـ الكغب اللي بُسلُهٖامل ٦ضه ،لى بُله هُب٣ي ػي الٟل.
هخٟذ ٢مغ ب:ُٔٛ
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 ًبُل مُبُلل صي مك٩لخه هى ب٣ي ،بخىا ملىاف صٖىة.جشاءبذ والضتهم زم ٢الذ بخٗب:
 ًال ًالاا اهخىا لؿه هخدؿاًغوا ،عوخىا ٦ملىا هىم٨ىا ٧لها ؾاٖخحنوج٣ىمىا جغوخىا ؤقٛال٨ىا.
ً
زلض الجمُ٘ بلى الىىم مجضصا ٖضا هي ،ؤبى الىىم ؤن ًضاٖب
ظٟىحهاْ ،لذ مؿدُٓ٣ت ج٨ٟغ في مهحرها اإلاجهى ،٫هجذ جل ٪اإلاغة
مً بغازً ٦غم بإعجىبتٞ ،هل ؾدؿخُُ٘ الىجاة في ٧ل مغة؟! بطا
ج٣ضم آزغ وَلب ًضها لً جخم ً٨مً الغ ،ٌٞهل ؾدؿخمغ الخُاة
في الابدؿام لها وجىى ٫مغاصها وٍإحي مً "ٖلُه الٗحن " لُلب
ًضها؟؟ ؤم ؤن الخُاة ؾخضًغ ْهغها لها م ً
جضصا وٍ٨ىن مهحرها في
الجهاًت الؼواط مً ؤو ٫عظل ًُغ ١باب بُتهم بٗض ٦غم؟!
ؤهل٨ها الخ٨ٟحر في ؤؾئلت بال بظاباث..
هى مً ظٗلها جخٗل ٤به ،هى مً ظٗل ٢لبها ًيبٌ بدبه ،هى مً
ٖغٞها ٖلى جل ٪اإلاكاٖغ مً ألاؾاؽٖ ،لُه ؤن ًدخىي مكاٖغها
الهىظاء مشلما بٗثرها!

* * *
ٗ٦اصجه طهب بلى خُض مجزلها ،لى حٗلم جل ٪الخم٣اء ٦م اٞخ٣ضها
ل٩اهذ ؤق٣ٟذ ٖلُه مما هى ُٞه،
ًدمل خُ٣به اإلاالبـ وٍضوع بها خى ٫اإلاجزً ،٫بُ٘ هىا وهىا ٥لً٨
ُٖىه و٢لبه مٗل٣حن ٖلى جل ٪البىاًت الهٛحرة التي حؿ٨جها مً
ؾلبذ عوخه وزُٟذ ٢لبه مً الىٓغة ألاولى..
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وؤ ً
زحرا عآها ،جسغط مً البىاًت وقُماء بلى ظىاعها ،ل ً٨اإلاسخل٠
هظة اإلاغة هى جل ٪الهٛحرة التي جدملها ٢مغ؛ صمُت نٛحرة مالمدها
حكبه ٢مغ ً
٦شحرا ،قٗغها بجي وهاٖم.
حؿاء ٫بضازله :هل ٢مغ جمل ٪هٟـ الكٗغ؟؟ هل ؾِخم ً٨مً
عئٍتها ً
ًىما مً صون حجابها؟؟
اقخا ١بلحها ً
٦شحرا ،هي مً جٟىيذ في بزاعة ٢ل٣ه وظىىهه ،لً ًتر٦ها
هظه اإلاغة ،البض ؤن ًخدضر بلحهاٌٗ ،لم ٖجها ؤي مٗلىمت ظضًضة ٚحر
اؾمها.
هٓغ بلى خُ٣به اإلاالبـ ،حجخه ،ابدؿم وؾاع هدىهم بهضوء،ا٢ترب
مجهم و٢لبه ًس ٤ٟبجىىن ،ؤو ٫مغه ً٣ترب مجها بلى طل ٪الخض ،ؤو٫
ً
مغة ًغاها ًٖ ٢غب ،جىدىذ ٢لُال بلى ؤن زغط نىجه بك٩ل َبُعي
م ً
بدؿما:
و٢ا٫
 نباح السحر.اػصاصث هبًاث ٢لبها بك٩ل مسُ ٠واحؿٗذ خض٢خا ُٖىحها بظهى..٫
بهه هىا ،ؤمامها..
جغاه وحؿمٗه ،حكٗغ ب٣غبه
ؤو ٫مغة جغاه ًٖ ٢غب ،ؤو ٫مغة حؿم٘ نىجه..
ً
ؾغَٗا ٢بل ؤن جٟطخه
هٓغ بلحها خؿً بُغُٖ ٝىه وؤقاح بىٓغه
ُٖىاه وٍى٨ك ٠ؤمغه.
عصث ٖلُه قُماء بهضوء:
 -نباح الىىع.
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جدضر خؿً بلبا٢ت وابدؿامت ظمُلت جؼًٍ سٛغه ،ؤنبذ وظىصها
ً
مغجبُا بغئٍتها :ِ٣ٞ
 ؤها بؾمي خؿً ،قٛا ٫جب٘ مدل مالبـ ظاهؼة في و٧الت البلر،ومٗاًا لبـ خلى ؤوي ًىاؾب ألامىعة الهٛحرة ،جدبي حكىُٞه؟؟؟
اؾمه خؿً بطنَ ،اإلاا ٨ٞغث في اؾمه ل٨جها لم جهل بلى طل٪
الاؾم ؤ ًبضا ،عٚم طلٞ ٪ةهه ؤ٦ثر اؾم مالثم له.
 مٗا ٥لبـ ؤَٟا ٫بـ ،مٗا٦ل لبـ ٦باع؟؟ ال مٗاًا. وؤؾٗاع ٥بًه ب٣ى؟؟ قىفي اللي ٖاوػاه ومل هىسخلٖ ٠لى الؿٗغ زالو.بحن خحن وآزغ ًل٣ي هٓغة ٖلى ٢مغ ،عٚم الٗانٟت الهىظاء التي
جضوي بضازلها ل ً٨مالمدها ًبضو ٖلحها الشباث والىظىم ..ماطا بها؟؟
ؤلِؿذ ؾُٗضة لغئٍخه؟! إلااطا ال جخدضر لدؿمٗه نىتها؟؟
ؤٞا٢خه قُماء مً قغوصه ٖلى ؾاالها:
 هخىعٍىا الخاظت اػاي؟؟ ها ،ااه ،حٗالىا اخِ الكىُت ٖلى الٗغبُت صي واٞغظ٨ىا الخاظت.ْل ًسغط  ُ٘٢اإلاالبـ بدغُٞت ،وقُماء جخٟدهها ُٗ٢ت ُٗ٢ت
بض٢ت ،خاو ٫بزغاط ٢مغ مً نمتها
ٞىٓغ لها و٢ا ٫م ً
بدؿما:
 واهتي مل ٖاوػه حكىفي خاظت ًا ؤوؿت؟؟ في خاظاث جىاؾب٪٦خحر.
وظضث في هٟؿها الجغؤة لتر ٘ٞعؤؾها وجىٓغ بلُه ،وٍا لُتها لم جىٓغ !
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هٓغتها ٧لها ٧اهذ لىم وٖخاب نامذ ،لم ًٟهم مٗجى هٓغاتها ،ل٨جها
ؤإلاخه.
 زلُ ٪مٗاًا ،ؤها اللي هازض مى ٪بـ عاُٖجي في الؿٗغ ،زضامؿ ٪صو٦ ٫ضه.
هاولخه قُماء ُٗ٢خحن مً اإلاالبـ؛ واخضة لها وألازغي لخبِبت.
 مٗا٦ل هضوم جلبـ ولض جلذ ؾىحن؟؟ ال مل مٗاًا صلى٢تي ،بـ اإلاغة الجاًت هجُب ل ٪مً اإلادلخاظاث هخعجب ٪ؤوي.
ً
نمذ ٢لُال زم خاو ٫اؾخضعاظها في ال٨الم:
 هى الىلض الهٛحر صه ًب٣ى ابى ٪بغصو؟؟ؤظابخه صون جغ٦حز وهي ميكٛلت ب ُ٘٣اإلاالبـ ؤمامها:
 ؤًىةٖ ،مغ ؤزى خبِبت. ما قاء هللا عبىا ًسلي.هٓغ بلى ٢مغ وظضها ٖلى هٟـ الىظىم والهمذ ،ػٞغ بًُ ٤و٢ا٫
ً
م٨مال اؾخضعاظه لكُماء:
 ؤها قىٞخ٨ىا ٦ظا مغة واها بل ٠في اإلاىُ٣ت ،مل ألاوؿت جب٣يبغصو؟؟
ازخ٪
 ال ؤزذ ظىػي ،زض صه ٦مان ًب٣ى جالث خخذ قى ٝب٣ىاػاي.
هخداؾبجي
ؤزغط مً ظُبه جل" ٪الىىجت" الهٛحرة وؤزظ ًضون بها ؤؾٗاع ما
ؤزظجه قُماء صون جغ٦حز ،وُٖىه ٖلى ٢مغ ،التي الخ٣ذ ُٖىاها م٘
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ُٖيُه مً ظضًض وعم٣خه بىٟـ الىٓغة ..ؾخهِبه بالجىىن ً
٧لُا
جل ٪الٟخاة!! ماطا ٗٞل لها لخىٓغ له ه٨ظا؟!!
صون ألاؾٗاع وحٗمض ؤن ًسٞ ٌٟحها ًٖ الخض الظي ًبُ٘ به صاثماً
ختى ٌٛغي قُماء لدكتري مىه ً
صاثما،
٢لب الهٟدت وزِ ب٣لمه في نٟده بًُاء ظضًضة زم اهتزٕ
الىع٢ت.
اهبهغث قُماء بؿٗغ اإلاالبـ الظي ؤزبرها به خؿً ،ووٖضجه
بالكغاء مىه ً
صاثما .
وؤزىاء اوكٛالها بةزغاط ألامىا ٫مً خآٞتها ،ا٢ترب خؿً مً ٢مغ
ووي٘ الىع٢ت في ًضها بٗض ؤن َىاها ً
ظُضا.
ؾاع في ظؿض ٧لحهما عظٟت ٖىُٟت ؤقبه بالهٗ ٤ال٨هغباجي ما بن
جالمؿذ ؤًضحهما.
قٗغث ٢مغ ؤجها ٖلى وق ٪ؤلاٚماء في جل ٪اللخٓت ،ؾغٖت جىٟؿها
ػاصث بضعظت باجؿت ،هٓغث بلحهما قُماء ٞخٓاهغ خؿً بمضاٖبت
الهٛحرة بِىما ؤزٟذ ٢مغ الىع٢ت في ظُب جىىعتها الؿىصاء.
ؤُٖخه قُماء الى٣ىص واههغ٧ ٝل مجهم في َغٍ٣ه.
ً
وهى ًدتر٢ ١ل٣ا إلاٗغٞت ما بها وما ؾى ٝج٨ىن عصة ٗٞلها ٖلى
ً
ال٨الم اإلا٨خىب بالىع٢ت ،وهي جدترًٞ ١ىال إلاٗغٞه ما جدىٍه جل٪
الىع٢ت!

* * *
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ما بن ٖاصوا بلى اإلاجز ٫ختى هغولذ بلى صوعة اإلاُاه ،اإلا٩ان الىخُض
الظي ججض ُٞه خغٍتها ٧املت.
ؤٚل٣ذ الباب ً
ظُضا ،وؤزغظذ الىع٢ت مً ظُب جىىعتهاٞ ،خدتها
ً
ً
واخضا:
بُضًً مغحٗكخحن ،وظضث بها ظملت واخضة ؤو باألخغي ؾاالا
" لُه بدبصخي لي ٦ضه؟؟! "
وظضث الضمىٕ َغٍ٣ها بلى م٣لخحها؛ الً ِٛالىٟسخي الظي حٗغيذ
له في الؿاٖت اإلاايُت ؤهل٨ها وؤهل٢ ٪لبهاٞ ..جإة جغاه وٍ٣ترب مجها،
حؿم٘ نىجه ،حٗغ ٝاؾمه وؤ ً
زحرا ًمؿ ٪بُضها!!
ً
جدضًضا اعججٟذ ًضاها و٢لبها ..عٗٞذ
ٖىضما جظ٦غث جل ٪اللخٓت
ٟ٦ها التي ؤمؿ ٪بها ؤمام وظهها وهٓغث بلحها بٗضم جهضً٠ُ٦ ..٤
ججغؤ ٖلى ٗٞل طل٪؟! بجها اإلاغة ألاولى التي ًلمؿها ٞحها عظل؛
هىاٞ ٥خُاث إلاؿت الُض باليؿبت لهً شخيء ٖاصي وٖابغ ًمغعن به
ٖكغاث اإلاغاث زال ٫الُىم الىاخض ،وهىا ٥ؤزغٍاث إلاؿت الُض لهً
بمشابت ا٢خدام لٗاإلاهً اإلاىٗؼ ًٖ ٫ؤي ازخالٍ بجيـ بجي آصم،
ا٢خدام ًغب ٪اإلاكاٖغ وٍدغ ٥ال٣لب الؿا. ً٦
خالت مً الهُاط الضازلي ،مكاٖغ ظضًضة ٚغٍبت هاظمتها صٗٞت
واخضة .اخخًيذ ٟ٦ها بُضها ألازغي ،و٢غبخه مً ٢لبها السا٤ٞ
ٖلها تهضت مً عوٖها بٌٗ الصخيء.
َغ٢اث ٖلى الباب ؤظٟلتها ونىث قُماء صوي في ؤطجها ٧اإلاض:٘ٞ
 ب٣ال ٪ؾاااٖت ظىة ًا ٢مغ ،بخٗملي بًه ٧ل صه ؟!! عاعي ان فيٚحر ٥في البِذ مل ٦ضصصه.
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اخخاظذ ٖضة زىان ختى اؾخُاٖذ إلالمت قخاث هٟؿها:
 خايغ خاايغَ ،الٗت اهىو.ً
مجضصا وؤزٟتها في ظُبها وٞخدذ الباب ..هٓغث بلحها
َىث الىع٢ت
قُماء ً
قظعا:
 ما بضعي٦ ،ىتي ٦ملي هىم ظىة.ؤظابتها بةعها:١
 قُماء هللا ًسلُ٩ي ؤها مل خمل زىا ١صلى٢تي زالو ،الخمامٞاضخي اهى ،بجًٟلي اصزلي.
همذ بالخدغ ٥مً ؤمامهاٞ ،جظبتها قُماء مً طعاٖها ٢اثلت:
 مالً ٪ا بذ؟؟ً
اعجب٨ذ ٢مغ ٢لُال ل٨جها خاولذ الخماؾ:٪
 مـ..مالي ٌٗجي  ...ما اها ٦ىَؿت اهى ! ال مل ٖلى بًٗ٦ ٪ضه مً ؾاٖت مً زغظىا ،وظُتي صزلتيظغي ٖلى الخمام.
 ٖاصي ًا قُماء ،بُجي ٧اهذ وظٗاويٞ ،حها خاظت صي؟! ال ًازتي مٟهاف. ؤها حٗباهت ومهضٖت ،ق٨لي ؤزضث بغص  ،هضزل اعٍذ قىٍت.واههغٞذ مً ؤمامها بؿغٖت ٢بل ؤن حؿخىٟ٢ها مغة ؤزغي.
صزلذ الدجغة وؤٚل٣ذ الباب زلٟها ،زلٗذ حجابها وقٗغها
الُىٍل اوؿض ٫بىٗىمت ٞىْ ١هغها،
اعجمذ بٓهغها ٖلى الٟغاف وهي جداو ٫ظاهضة تهضثت هبًاث ٢لبها
التي ال جغٍض ؤن تهضؤ ؤ ًبضا..
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ؾااله ال حؿخُُ٘ الجىاب ٖلُه ،بظابتها ؾخٓل ً
ؾغا بُجها وبحن
هٟؿها ..ِ٣ٞ
ؾترص ٖلى ؾااله بؿااَ ،٫اإلاا خحرها وؾإلخه لىٟؿها مئاث اإلاغاث
صون بظابت.

* * *
ًىم الجمٗت ،هى طل ٪الُىم اإلا٣ضؽ باليؿبت لـ "آ ٫صهكان"؛
جخجم٘ الٗاثلت ٧لها في مجز ٫ألار ألا٦بر "ٖغٞان " ٖلى الٛضاء.
اليؿاء جخجم٘ في الهباح البا٦غ ٧ي جدؿاٖضن في بٖضاص الُٗام،
والغظاً ٫جلؿىن في ؤخض اإلا٣اهي اإلاٗغو ٝبإجهم ًظهبىن بلُه بٗض
نالة الجمٗت وممىىٕ ؤن ً٣ترب ؤخض مً اإلا٣ىهى َىاٞ ٫ترة
جىاظضهم به.
 ٠ُ٦لهم ؤن ًجلؿىا م٘ هاالء الخشالت؟!  ٠ُ٦جدؿاوي عئوؾهم؟!
ما بن ًىهغٞىا هم ٌؿمذ لهم بضزى ٫اإلا٣هى؛ هىٕ مً ؤهىإ
البلُجت وٞغى الؿُُغة ،اؾخٗالء ال مبرع له.
ًخٗاملىن بضوهُت م٘ الجمُ٘ ،ال٨بحر ٢بل الهٛحر ً٨غههم ،لً٨
طل ٪ال٨غه آزغ خضوصه ال٣لبٚ ،حر مؿمىح بإن ًخٗضي ؤ٦ثر مً
طل .٪ختى ؤلاؾدُاء ال ًجىػ الخٗبحر ٖىه٢ ،هغ و٦بذ وْلم و٧اٞت
ؤهىإ ؤلاًظاء الىٟسخيً ،ماعؾىهه صون ؤن ًغ ٝلهم ظً ..ًٟدؿاء٫
الىاؽ بضازلهمً ٠ُ٦ :هلىن وٍ٨ىهىن ًحن ًضي هللا وبمجغص
زغوظهم مً اإلاسجض ًهبدىن بمشل جل ٪الهىعة اإلاٟؼٖت؟!
ً
قِئا؟؟!
حٗلمهم
لم
نالتهم
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بالُب٘ الٞ ،مشل هاالء ال ًاصون ؾىي ٞغًٍت الجمٗت؛ ألجها ٖاصة
عبما.
لى ٧ان ؤلاًمان جم ً٨طعة مىه مً ٢لب ؤخضهم ِ٣ٞ ،طعة ،ل٩اهذ
الغخمت وظضث َغٍ٣ها بلى ٢لىبهم
ل ً٨ال بًمان ،وال عخمتٞ ،إنبدىا مجغص وخىف مخجؿضة في
آصمُت.
نىعة
ً
ٖهغا ؤحى
اهتهىا مً الهالة وطهبىا بلى اإلا٣هى ٧اإلاٗخاص ،وفي الغابٗت
ً
ظاهؼا.
لٗغٞان اجها ٫مً ػوظخه جسبره ؤن الٛضاء ؤنبذ

* * *
ق٣ت واؾٗت "ًمغح بها السُل " م٨ىهت مً ؤعب٘ ٚغ٦ ٝبحرة للىىم،
ٚغٞت للمِٗكت جدخىي ٖلى جلٟاػ "بالػما" واخض وزمؿىن بىنت ،
نالىن بإزار ٞازغ ،ؾٟغة ؤهُ٣ت ،مُبش قضًض الاحؿإ في
مىخهٟه َاولت ٦بحرة ،وزالر صوعاث للمُاه مؿاخت الىاخضة ِ٣ٞ
ؤ٦بر مً مؿاخت ق٣ت بإ٦ملها مً جل ٪الجخىع التي حؿ٨جها ؤؾغ
ٖضصها زالزت ؤيٛا ٝجل ٪ألاؾغة !
اظخمٗذ الٗاثلت ٖلى الؿٟغة وجىاولىا الٛظاء في ظى مليء باإلاغح..
ً
ً
عجبا ،مً ًغاهم زاعط اإلاجز ًًٓ ٫ؤن الابدؿامت ال حٗغَ ٝغٍ٣ا بلى
سٛىعهم واإلاغح ال وظىص له في خُاتهم.
جىاو ٫الغظا ٫الكاي في الكغٞت؛ ٗ٦اصتهم بٗض الٛظاء ،زم هاصي
ٖغٞان ٖلى ػوظخه:
 آماااً ،٫ا آماا.٫- 55 -

ؤجذ مؿغٖت مً اإلاُبش:
 اًىة ،بدىضه لُه؟؟ بخىا هاػلحن.هٓغث بضهكت بلُه وبلى وهضان وٖاص ٫ونبري الىاٟ٢حن بلى ظىاعه.
 عاًدحن ٞحن؟؟ مل هخا٧لىا الخلى ،صي ٞاَمت ٖاملت ام ٖلى الليبخدبىها.
ً
ج٣ضم وهضان بلى الباب ٢اثال:
 بخىا هاػلحن اإلاٗغى قىٍت مل هىُٛب ٦خحر ،زلي ٞاَمت ومىحرةمُجزلىف بالبىاث ٚحر إلاا هغظ٘.

* * *
ؤخض ؤ٦بر مٗاعى الؿُاعاث في ال٣اهغة ،قغا٦ت بحن ٖغٞان وق٣ُ٣ه
ألاوؾًِ ،ىم الُٗلت واإلاٗغى زا ٫مً اإلاىْٟحن والؼباثً،
ؤخ٨مىا ٚل ٤باب اإلاٗغى باإلاٟخاح وظلؿىا مخ٣ابلحن ٖلى ألاعٍ٨ت
الجلضًت وال٨غؾُحن اإلا٣ابلحن جٟهلهم جل ٪الُاولت السكبُت
الهٛحرة ،وظه ٖغٞان خضًشه بلى ٖاص:٫
 بًه ألازباع؟؟ ٧له جمام ًا ٖمي. هاؽ جبٗىا اإلاغة صي؟؟ ؤه جبٗىا . والاجٟاٖ ١لى بمتى؟؟ؤظاب نبري بش٣ت:
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 ًىم الاجىحن٧ ،له جدذ الؿُُغة مخ٣ل٣ل.ابدؿم وهضان بٟسغ:
 مل ٢لذ ل ٪هِؿضوا. ٖغٞذ جغبي وهللا ًا وهضان ،عظالت ٌٗخمض ٖلحها ،مل ٧ان ؾٗضًٞل هىا وقا ٫مٗاهم الكٛل ،مٗغٞل ع٦ب صماٚه ونمم
لُه.
ٌؿاٞغ
 ؾِبه ٖلى عاخخه ب٨غة ًؼه ٤مً الٛغبت وٍغظ٘. ما هى ب٣اله جلذ ؾىحن ،مؼه٣ل لُه.ً
عبذ ٖاصٖ ٫لى ٦خٖ ٠مه ٢اثال:
 بخىا ظىب ٪اهى ًا ٖمي والكٛل ٧له ماشخي ػي الٟل ،وؾٗضهحرظ٘.
مؿحره
اؾخمغ خضًثهم ًٖ الٗمل ؤ٦ثر مً ؾاٖت ،ها٢كىا ٞحها الٗضًض مً
ألامىع واَلٗىا ٖلى بٌٗ ألاوعا ،١وما بن اهتهىا ختى ؤٚل٣ىا
اإلاٗغى ٦ما ٧ان وٖاصوا ؤصعاظهم بلى اإلاجز.٫

* * *
ًجلـ في ٚغٞخه ًضزً بكغاهت ،ال ٌؿخُُ٘ اؾدُٗاب الظي خضر
ختى آلان ،عٚم ؤهه مغ ٖلُه ؤ٦ثر مً ؤؾبىٕ.
بٗض ؤن ؤل٣ى به ببغاهُم زاعط اإلاجز ،٫ؾاع زاثب الغظاء وهى ًترهذ
بلى مجزله ،وما بن عؤي الٟغاف ختى ؤل٣ى بىٟؿه ٖلُه وعاح في
ٖمُ.٤
ؾباث
ً
اؾدُ ٔ٣الُىم الخالي في الغابٗت ٖهغاٌ ،كٗغ بهضإ ٖىُ٩ً ٠اص
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ً
ًٟخ ٪بغؤؾه ،نغر في والضجه ؤن حٗض له ٞىجاها مً ال٣هىة وهى
ًداو ٫ؤن ًخظ٦غ ما خضر مٗه باألمـ.
بٗض ؤن اخدسخى ال٣هىة ،ؤبض ٫مالبؿه التي لم ًبضلها مً ألامـ
وجىظه بلى اإلاهى٘ الظي ٌٗمل به ببغاهُم ،ؾإله ٖما خضر وؤظابه
ً
ؾازغا:
ببغاهُم
 زبُذ ٖلُىا ٢غب الٟجغ واهذ مؿُى ٫ومل ٖاع ٝججم٘٧لمخحن ٖلى بٌٗ ،بًه مل ٞا٦غ؟؟؟
ً
ٖمىما ؤها
 ألٞ ..ا٦غ ..بـ مل ٞا٦غ اًه اللي خهل في آلازغ ،بـ٦ىذ مخ٣ل في الكغب قىٍت بـ ومل خاؾـ باللي بٗمله واهذ
اجإزغث ٖلُا في الغص ؤوي.
 ٌٗجي مل ٞا٦غ اوي ٢ىلذ ل ٪بن ٢مغ مل مىا٣ٞت ومِٟلظىاػ؟؟
ً
بهذ مً الهضمت ونمذ ٢لُال ،وٗم ًخظ٦غ بهه ٢ا ٫له طل ٪ل٨ىه
ًْ ؤجها هالوؽ.
 مل مىا٣ٞت؟!! مل مىا٣ٞت ٖلُا اها؟!!!! لُه ان قاء هللا؟!! هى ٦ضه ،اهذ َلبذ َلب وصه الغص ٖلُه ،مم ً٨جمصخي مً هىاب٣ى ٖكان صه م٩ان ؤ٧ل ِٖل ،وٍا عٍذ مخٗ٣ضف جىِ لي ٧ل
قىٍت.
اعج ٟ٘نىث ٦غم وهى ًهُذ بًٛب:
 ؤها مل ماشخي مً هىااا ٢بل ما اٖغ ٝالبروؿِؿت مل مىا٣ٞتٖلُا لُه؟؟ ؤ٦ىول مل ؤص اإلا٣ااام؟؟؟؟ صي جدمض عبىا بوي بهِذ
ً
ؤنال.
لها
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ؤمؿ٨ه ببغاهُم مً ًا٢ت ٢مُهه وجدضر مً بحن ؤؾىاهه:
 وَي نىج ٪واخترم هٟؿ ٪ومخجبل ؾحرة ازتي ٖلى لؿاه ٪جاوي.الخ ٠خىلهما ٖما ٫اإلاهى٘ وهم ًداولىن ببٗاص ببغاهُم ًٖ ٦غم،
وما بن جم٨ىىا مً ببٗاصه ختى نغر ٦غم بجىىن:
 بخمض بًضٖ ٥لُااا ًا ابغاهُم ،ماااشخي ،بماااا وعٍخ ٪اهذوالؿيُىعة ازخ ٪اللي َالٗت ٞحها صي مب٣اف ؤها ٦غم.
ؤقٗل ؾُجاعه ؤزغي وهى ًؼٞغ بًٛب وٍخىٖض بضازله ؤن ًيخ٣م
مجهم ؤقض اهخ٣ام ،ل ً٨اهخ٣امه ؾُ٨ىن في الى٢ذ اإلاىاؾب ً
جماما !

* * *
في ؤقض الخاظت للخضًض م٘ نضً٣ها ،نضً٣ها الظي ال ًٓهغ بال
ً
لُال  ،ِ٣ٞاهخٓغجه ًىمها بٟاع ٙالهبرٟٚ ،ا الجمُ٘ وْهغ هى..
وٟ٢ذ ؤمام الىاٞظة جخُل٘ بلُه في نمذ ،ألو ٫مغة حكٗغ ؤجها
ٖاظؼة ًٖ البىح بما ً٨ىه نضعها .مكاٖغ وؤخاؾِـ ٦شحرة
مخضازلت ،نىجه جغصص في ؤطجها ،وإلاؿخه آاااااه مً إلاؿخه ،ؤطابتها
وؤزظتها بلى ٖالم آزغٖ ،الم بُ٣ذ ُٞه للخٓت ل٨جها جخمجى ؤن جب٣ى
الٗمغ.
آزغ
بلى
بل
ؾىىاث
ُٞه
ججهضث وؤٚمًذ ُٖىحها وعؤؾها مغٞىٖت بلى ٢مغها ،جدضزه وهي
خاإلات ،مٛمًت الُٗىحن "َل٘ اؾمه خؿً ،بؾمه ظمُل ،نىجه
خلى ؤووي ،وإلاؿت بًضه ٞحها بخؿاؽ ٚغٍب٧ ،ل ما بُ٣غب مجي
بسا ،ٝو٧ل ما بخٗل ٤بُه بسا ٝؤ٦تر.
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ٞخدذ ًضها وؤزغظذ وع٢خه٢ ،غؤتها عبما للمغة اإلااثت ،ؤزظث جبدض
ًٖ وع٢ت و٢لم ،زغظذ بلى الهالت ،وظضث ً
٢لما ٞى ١اإلاىًضة
الهٛحرة ووع٢ت ٞى ١الشالظت.
ؤزظتهم وٖاصث بلى الٛغٞت ،ؤؾىضث الىع٢ت ٖلى زكب الىاٞظة
وزُذ ٖلحها ؾاالهاَ ،ىتها وويٗتها في ظُب مىامتها الُ٣ىُت،
ً
مجضصا وحُُٗه وع٢تها وجيخٓغ عصه بٟاع ٙالهبر.
ؾتراه

* * *
ً
ً
ً
وايٗا طعاُٖه زل ٠عؤؾه ،مدض٢ا
مؿخلُ٣ا ٖلى ْهغه في ٞغاقه،
في الؿ٨ًٟ ٠٣غ بها ،في ؾبب وظىمها ونمتها ،هٓغة اللىم في
ُٖىحها ٢خلخهٖ ..لي ؤي شخيء جلىمه؟!!
ًيخٓغ عصها ٖلى وع٢خه وٍا لُتها ججُب ،ؾحراها ٧ل ًىم مؿخٛال
اهبهاع قُماء ببًاٖخه ،ؾُبُ٘ لها ختى وبن ايُغ للض ٘ٞمً
ظُبه ..جل ٪هي الدجت اإلاىُُ٣ت الىخُضة التي ؾخجٗله ًغاها..
ال٣غٍبت البُٗضة ،نٗبت اإلاىا.٫
ً
هاْغا ؤمامه لبدغ
ؾماء ناُٞت وعما ٫بًُاءٖ ٠٣ً ،لى الغما٫
قٟا ٝونىث ػ٢ؼ٢ت الٗهاٞحر هى اإلاؿُُغٞ ،جإة جٓهغ هي في
البدغ مً بُُٗض ،بشىب ػٞا ٝؤبٌُ مىٟىف ،ج٣ترب وج٣ترب بلى ؤن
جخىٞ ٠٢جإة وهي ٖلى بٗض ٢غٍب مىهً ،ىٓغ لها بلهٟت ًضٖىها
لال٢ترب ،ل٨جها حؿمغث م٩اجهاٞ ،ؿاع هى هدىها ٖلى الغما٧ ،٫ل
زُىة ٌكٗغ بش٣ل في ٢ضمه ،ل٨ىه جاب٘ بلى ؤن جب٣ذ زُىة واخضة
وًٍ٘ ٢ضمه في اإلااء لُهل بلحها ،ل ً٨ما بن جدغ ٥لُسُى جل٪
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السُىة ختى جدغ٦ذ الغما ٫مً جدخه وٚغؾذ ٢ضماه ،احؿٗذ
ُٖىاها بهضمت وهي جىٓغ بلُه والغما ٫جبخلٗهً ،داعب وٍداعب ٧ي
ًب٣ى ل٢ ً٨ىة ؤ٦بر مىه حسخبه٢ ،ابل هٓغتها اإلاهضومت بىٓغة عٖب
ً
ً
وهل٘  ،لِـ زىٞا ٖلى هٟؿه وخُاجه بل زىٞا ٖلى ٣ٞضاجها.
ابخلٗذ الغما ٫ظؿضه ٧له ولم ًدب ٤ؾىي عؤؾه ،ؤل٣ى ٖلحها آزغ
هٓغة ٢بل ؤن ٌٛمٌ ُٖيُه وجبخلٗه الغما ٫بإ٦مله ،وآزغ ما ؾمٗه
هى نىث نغزاتها وب٩ائها.
قه ٤بٟؼٕ وهى ًيخ ٌٟمً ٞى ١الٟغاف ،ما ؤبكٗه ٧ابىؽ؟!!
ًدغم مجها ختى في ؤخالمه؟!!
اؾخٗاط باهلل مً الكُُان الغظُم ،وخاو ٫الخ٣اٍ ؤهٟاؾه بهضوء،
ً
٢ابٗا ٞى ١الٟغاف بلى ؤن ؾم٘ نىث ؤطان الٟجغ .جىيإ
ْل
ونلى في زكىٕ ،وؤزىاء عٗ٦خه ألازحرة صٖا ً
٦شحرا ،صٖا ؤن ًغػ٢ه هللا
ألظلها ،وؤن ًجمٗه بها في الخال.٫
اعجاح بٗض نالجه ،ل٨ىه خاوَ ٫غص طل ٪ال٩ابىؽ مً ج٨ٟحره
ً
٢انضا اإلادل الظي ٌٗمل به ،ؾُلهي هٟؿه
وٞكل؛ ٞاعجضي مالبؿه
بالٗمل ،وؾُل٣اهاٖ ،ل عئٍتها جُمئن ٢لبه وجيؿُه طل ٪ال٩ابىؽ.

* * *
اؾخىٟ٢خه ٢بل ؤن ًظهب بلى ٖمله:
 ببغاهُمً ،ا ببغاهُم.ٞخذ باب الك٣ت وهٓغ بلحها بملل:
 ٖاوػة بًه ًا قُماء.- 61 -

 ٖاوػة ٞلىؽ. ٞلىؽ لُه؟! ؤها مل لؿه مضً٩ي مهغو ٝالبِذ ؤو ٫امباعح؟؟ ؤًىة ،ما صي ٞلىؽ لُا مل للبِذ . وٗم ًا ازتي؟! ٞلىؽ لُ٩ي ٌٗجي بًه؟! اااًه ًا ببغاهُمٖ ،اوػة اظُب خاظت لُاٞ ،حها بًه صي؟؟؟ خاظت اًه صي ان قاء هللا؟؟ لبـ. بهتي مل لؿه ظاًبت امباعح بلىػجحن لُ٩ي وٞؿخان لخبِبت؟! بال مااٞتر٦خُجي مٗا٧ي بجىػ قغاباث ختى.
 ًىووه ،ما ٢ىلىا مٗىضهىف لبـ عظالي ،صه اها ختى مل٣دل خاظتلٗمغ والىاص ٢ا ٫هُجُب لي مً اإلادل.
 بهتي مل ظبتي امباعح زالم؟ ٖاوػة بًه جاوي ب٣ى؟؟ا٢تربذ مىه وهمؿذ له بضال:٫
 ٖاوػة اظُب ٧ام َ٣م بِذ قٟتهم مٗاه امباعح عجبىوي ؤويواظُب َ٣م لٗمغ ػي ازخه.
 ٧ام َ٣م بِذ بًه؟!! هى اها ٢اٖض ٖلى جل ٞلىؽ؟! وبٗضًً اهتيبدكىفي هضوم البِذ صي في الكاعٕ ٖاصي ٦ضه؟!!
همؿذ بضال ٫ؤ٦بر حٗغ ٝمضي جإزحره ٖلُه ً
ظُضا:
 ًا عاظل وٞحها بًه ،هى اها ٌٗجي بِ٣ؿهم في الكاعٕ ،بخىا بى ٠٣فيخخت مخضاعٍت ٦ضه هخٟغط ٖلى اللي في الكىُت ،وبٗضًً الىاص صه
ؤؾٗاعه لُ٣ت ؤووي مل هىال٢حها في خخه جاهُت.
َبٗذ ٢بلت ع٣ُ٢ت ٖلى وظىخه و٢الذ بةٚىاء:
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 وبٗضًً ٌٗجي اللبـ صه ؤها هلبؿه إلاحن ،ما ؤها هلبؿهىل ٪اهذإلاٗذ ُٖىاه وهٓغ لها بغٚبت ،وي٘ ًضه في ظُب بىُاله وؤزغط
خآٞخهٞ ،خدها وهٓغ بها زم هٓغ لكُماء بترصص:
 ؤها مل مخب٣ي مٗاًا ٞلىؽ ٦خحر ًا قُماء ،و٢مغ ٧اهذ ٖاوػةٖكان...
ٞلىؽ
و٢بل ؤن ً٨مل خضًشه ٧اهذ سخبذ الخآٞت مً ًضه وؤزغظذ ما
بها مً ه٣ىص.
 ٢مغ بًه بـ ،وهي ٢مغ هخٗىػ بًه ٌٗجي ،ؤها ؾذ مخجىػة ولُا٦خحر.
َلباث
ً
ويٗذ خآٞخه في ظُبه مجضصا وابدؿمذ له بهضوء:
 ًال ًا خبُبي ٖكان مخخإزغف ٖلى قٛل.٪هٓغ لها بضهكت:
 اهتي ؤزضحي ٧ل اللي في اإلادٟٓت؟! ؤنغ ٝمىحن اها؟!! وهىا٧لمىحن لخض آزغ الكهغ؟!!
 مل٨ل صٖىة بمىيىٕ ألا٧ل صه ،ؤها هضبغهً ،ال اهذ بـ ٖكان ماجخإزغف ٖلى اإلاهى٘.
ً
ً
مخعجبا مً جل ٪اإلاجىىهت التي
زغط مً اإلاجز ٫وهى ًًغب ٟ٦ا ب٠٨
جؼوظها.

* * *
هاصتها بهىث ؤٞؼٖها وؤزغظها مً قغوصها.
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 في ببببًه ًا قُماء؟! بتزٖ٣ي ٦ضه لُه؟؟؟! ما اها ب٣الي ؾاٖت بىضه ل ،٪بهتي اللي َغقت. ؤووووٖ ،ٝاوػة بًه َُب؟؟ ٢ىمي بلبسخي؟؟ لُه هجروح ٞحن؟؟ هجروح الؿى ١وهٟىث ٖلى الىاص بخإ الهضوم صه ،بهتي ٖاعٞتازى٧ي مبحرياف اهؼ ٫لىخضي.
 خؿً!!هخٟذ بها صون وعي.
 ؤها ٞا٦غة اؾمه بًه ،بـ ؤؾٗاعه لُ٣ت ،جٟخ٨غي هىالُ٢ه ٞحن؟؟ً
صازلُا ،اإلاؿُ٨ىت ال حٗلم بجهما لً جخ٩لٟا ٖىاء البدض
ابدؿمذ
ٖىه،
ؾخجضاهه في ؤي م٩ان جظهبان بلُه.
 ؤها اٌل ٖغٞجي  ،بـ هى بُل ٠بالكىُت في اإلاىُ٣ت ،هخالُ٢ه فيؤي خخت ٌٗجي وبخىا ماقُحن
 َُب ٢ىمي البسخي.جغ٦تها وزغظذ مً الٛغٞت ،وٟ٢ذ ٢مغ ؤمام الغ ٝاإلاىظىص به
مالبؿها ،وألو ٫مغة جدخاع ما جغجضًه؟!
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هٓغث بلى اإلاغآة اإلاٗل٣ت ٖلى الخاثِ وخضزذ هٟؿها":بهتي مجىىهت
ًا ٢مغ؟!! مىحن مل َاً٣اه ومىحن ٖاوػة جلبسخي خلى ٖكان
حعجبُه ،مً بمتى ٦ىتي بخ٨ٟغي بالك٩ل صه وال في الخاظاث صي؟!
وبٗضًً لى م٨ىدل عجبدُه م٨يل مصخي وعا٧ي ٦ضه مً ألاو،٫
وبٗضًً ...صه خؿً مل ؤي خضَ ،ب ٌٗجي اهتي مبؿىَت وال
ً
ػٖالهت ،بخدبُه وال أل؟؟ ؟؟ نمخذ ٢لُال زم عصث ٖلى هٟؿها :بدبه
مىه".
ػٖالهت
بـ
ٞجإة اهٟخذ الباب وهٓغث لها والضتها في طهى:٫
 بؿم هللا الغخمً الغخُم ! بهتي اججىىتي ًا ٢مغ ،واٟ٢ت بخ٩لميهٟؿ٢ ٪ضام اإلاغاًت؟!!
الخٟخذ بلحها وؤظابتها باعجبا:٥
 ها ،ال ال ؤ ًبضا مِٟل ،ؤها٦..ىذ بلبـ اهى ٖكان اعوح الؿى ١م٘قُماء.
 بهتي ب٣ال ٪ؾاٖت بخٗملي بًه ،مغاث ازى٧ي لبؿذ. زالم اها هلبـ ٖلى َى ٫اهى. َب ازلصخي ٢بل ما الُٗاٌ ٫كٟىها وَكبُىا ٞحها. خايغ ،خايغ.ً
و٢مُها ؤبٌُ وحجابها ألابٌُ ػًٍ وظهها.
اهخ٣ذ جىىعة ػع٢اء
هٓغث بلى الىع٢ت التي ٦خبتها له ،ججهضث بٗم ٤وؤزٟتها في ظُب
جىىعتها.
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* * *
ٌكغب " قِكخه " في نمذ وبلى ظىاعه قىقي.
 بهذ هخًٟل ؾا٦ذ ٦ضه ٦خحر بؾ٨ذ ًا قىقي ،ؤها مل َاً ٪٣وال َاً ٤عوحي. واها ٖملذ بًه بن قاء هللا؟! مل صي قىعج ٪الهباب. الخٖ ٤لُا اوي ٦ىذ ٖاوػ اعٍد ٪مً الٗظاب اللي اهذ ٦ىذ ُٞهصه!!
 واها ٌٗجي صلى٢تي مغجاح؟! صه اها خاؾـ بىاااع ..ااااااااه ،ؤهاًخٗمل ُٞاا ٦ضه؟!! ؤها اجغٌٞ؟؟ ! ومً محن؟!! الُٗلت الجغبىٖت
اللي مل الُ٢ت جا٧ل صي ،بُدبُغوا ٖلى الىٗمت ،صو ٫اإلاٟغوى
ً
ًبىؾىا بًضحهم وف ويهغ بوي َلبذ اججىػ بىتهم ؤنال٢ ..ا٢ ٫مغ
مل مىا٣ٞت ٢اا ،٫لُه؟! مل ٖاظبها في بًه اها البروؿِؿت.
 م٣ل٨ل ؤي خاظت جاهُت َُب؟؟ م٣لل بًه الؿبب ،مل مىا٣ٞتلُه ٌٗجي ؟
ً
 ال م٣الل ،ؤنال...نمذ ٞجإة وجخٓذ ُٖىاه ،وحؿمغث ٖلى هُ٣ت ما ؤمامه ..هٓغ
قىقي بلى م٩ان ما ًىٓغ ٦غم ،وظض ٢مغ حؿحر بلى ظىاع قُماء ،و٢بل
ؤن ًٟخذ ٞمه٧ ،ان ٦غم اهخ ٌٟمً م٩اهه وع ٌ٦هدىهماُ٘٢ ،
ً
َغٍ٣هما وؤنضع نىجا ؤٞؼٖهما ،اهخًٟذ قُماء ونغزذ ٢مغ
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ً
عٚما
ابدؿم ٦غم ابدؿامت نٟغاء وهى ً٣ى ٫بلؼوظت:
 بًه؟؟ زًِخً ٪ا بغوؿِؿت؟؟هٓغث له ٢مغ بًٛب واقمئزاػ و٢الذ:
 في خض ٌٗمل ٦ضه؟؟ ٖاوػ اااًه اهذ؟؟ ؟ ٖاوػ اج٩لم مٗا٧ي ٧لمخحن. واها مِٟل بُجي وبِى ٪ؤي ٦الم واجًٟل امصخي ب٣ى مُصخلجىٟ٢ىا في هو الكاعٕ ٦ضه.
 واها مل همصخي مً هىا ٢بل ما هخ٩لم.هٓغث ٢مغ بلى قُماء الهامخت حؿدىجض بها٣ٞ ،الذ قُماء بهضوء:
 زلُىا وٗضي ًا ٦غم ،مُىٟٗل اللي اهذ ٖامله صه ،لى ٖىض٦ ٥الممُخ٣الل في الكاعٕ ٦ضه.
هٓغث بلحها ٢مغ بضهكت و٢الذ باهٟٗا:٫
ً
 ال ً٣ىله في الكاعٕ وال مل في الكاعٕ ،مُ٣ىلىف زااالو ؤنال،مِٟل خاظت جخ٣ا ،٫بمصخي ًا ٦غم مً هىا وؾُبىا وٗضي بال وهللا
ههىث والم ٖلُ ٪الىاؽ وؤ٢ى ٫اه ٪بخٗا٦ؿجي ومٗترى َغٍ٣ي.
ضخ٦ ٪غم بسسغٍت و٢ا ٫بٛغوع:
 لى نىحي مً هىا للهبذ ،بهتي ٖاعٞت ان مِٟل خض في اإلاىُ٣تصي ٧لها ً٣ضع ًٟخذ باه مٗاًا وال ً٣ى ٫لي بخٗمل بًه.
هخٟذ ٢مغ مً بحن ؤؾىاجها ب:ُٔٛ
 ال في ،ببغاهُم ازىٍا ،بهذ ٖاع٦ ٝىَـ بهه مبحهمىف خضوهُسغب الضهُا لى ٖغ ٝبـاللي اهذ بخٗمله صه ،وؾ٘ ب٣ىخى.
ٖجها.
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 ماشخي هىؾ٘ ،بـ مل ٖكان زاً ٠مً تهضًض ٥ألاهبل صه والزاً ٠مً ازى٧يٖ ،كان هجُبً ٪ا ٢مغ ،هجُب ٪لخض ٖىضي
بمؼاظ ٪ؤو ٚهب ٖى ٪و٢غٍب ؤوي ٦مان.
ابخٗض ًٖ َغٍ٣ها وؤٞسر لهما اإلاجا ،٫هٓغث ٢مغ بلُه قظعاً
وعً٦ذ مً ؤمامه مؿغٖت ،لخ٣ذ بها قُماء وهي تهخ ٠بإهٟاؽ
الهشت:
 ٢مغً ،ااا ٢مممغ ،اؾخجي مل لخ٣ا٧ي ،بٟ٢ي ب٣ى ُٗ٢تي هٟسخي.ً
٦شحرا ًٖ م٩ان اإلا٣هى.
لم جخى٢ ٠٢مغ بال بٗض ؤن ابخٗضجا
وٟ٢ذ جلخ ِ٣ؤهٟاؾها ،وٟ٢ذ قُماء بلى ظىاعها جلخ ِ٣ؤهٟاؾها
ألازغي.
هي
 مم ً٨اٞهم ب٣ى بًه الجىان اللي اهتي ُٞه صه؟!! بهتي مكىٞخِل الؼٞذ صه ٖمل بًه ٌٗجي؟! مل ٖاعٞت َل٘ ليمىحن صه بـ ًااااا عبي ،واهتي الخاهُت ج٣ىلي له لى ٖىض٦ ٥الم
مُخ٣الل في الكاعٕ٦ ،الم بًه اللي ً٣ىله صه.
 ؤها ب٣ى ٫له ؤي خاظت ؤؾ٨خه بحها وزالم ٖكان ٌؿُبىا وٗضيوال عجب ٪وٟ٢خىا في الكاعٕ ٦ضه ٌٗجي؟!!
ً
 مُ٣ضعف ٌٗمل خاظت ؤنال. ال ً٣ضع ًا ٢مغ وٍ٣ضع ؤوي ٦مان وٍا عٍذ مخ٣ىلِل الزى٧ي ،ملها٢هحن مكا٧ل ،واجًٟلي ٢ضامي زلُىا هغوح هجُب الخاظت ب٣ى.
ؾاعجا بلى الؿى ١واهتهُخا مً الكغاء ،و٢مغ جخلٟذ خىلها في ٢ل،٤
ً
لم ًإث! لم جغاه !! ؤًً هى؟ ؤٌٗ٣ل ؤن ً٨ىن
ٚايبا مجها بؿبب
نمتها باألمـ؟ إلااطا ؤُٖاها الىع٢ت بطن؟؟ ؤلِـ لضًه الًٟى٫
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ً
ًٚبا ،لى عآجه ألان لهٟٗخه ٖلى وظهه
ختى إلاٗغٞت عصها؟! اقخٗلذ
و...
ؤٞا٢تها قُماء مً قغوصها وهي حؿإلها للمغة الشالشت:
 ًسغبِذ الؿغخان والخىهان اللي اهتي ُٞه صه ،ب٣الي ؾااااٖتبؿإل.٪
 ها ،مٗلل ٦ىذ ؾغخاهت قىٍت. قىٍت بًه صه اهتي ؾغخاهت ٖلى َى ،٫ب٣ى ٫ل ٪الىاص بخإ الهضومصه هىجُبه مىحن صلى٢تي ،مل ٢ىلتي بُل ٠في اإلاىُ٣ت وهىالُ٢ه
ؤُ٦ض في ؤي خختُٞ ،ىه ب٣ى؟!
ؤظابتها بًُ:٤
 بٌل ٖغٞجي ؤها عاح ٞحن ،زالم مل مهم الجهاعصه. ال مل مهم بًه٦ ،ضه الٟلىؽ هخخهغ.ٝ وؤها اٖمل اًه َُب ٌٗجي ؟!ؤ٦ملخا َغٍ٣هما بلى اإلاجز ،٫وما بن ا٢تربخا ختى وظضجاه ؤمامهما،
ً
مؿدىضا ٖلى جا٦سخي ٢ضًم مٛمٌ الُٗىحن وخُ٣بت اإلاالبـ ٖلى
ألاعى بجىاع ٢ضمه ،مٓهغه ًىحي بإن الخٗب ٢ض بل ٜمىه مبلٛه،
ؤق٣ٟذ ٖلُه وٖلى خاله وًٚبذ مً هٟؿها ألجها ْلمخه وها هى
ًيخٓغها هىا ،هي مً جإزغث ٖلُه بؿبب طل ٪الىٚض ٦غم.
 ٢مغ ،الىاص بخإ الهضوم اهى ،حٗالي هغوح له.ا٢تربخا مىه وما بن قٗغ با٢ترابهما ختى ٞخذ ُٖيُه واؾخ٣ام في
ً
مبدؿما بخٗب:
وٟ٢خه وهٓغ لهما
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 مٗلل اجإزغث ٖلُ٨م ،ؤها انلي عوخذ اإلادل مً بضعي اظُباللي اج٣ٟىا ٖلُه بـ لُ٣ذ ػباًً ٦خحر ٞايُغٍذ اؾخجى إلاا ًمكىا.
خضًشه مىظه بلى قُماء ألجها مً جباصله الخضًض ،وعٚم ٖىه ُٖىاه
مهىبخان ججاه ٢مغ.
 ال ؤ ًبضا مِٟل خاظت ،صي ٢مغ ٢الذ اه ٪بخل ٠في اإلاىُ٣توهىال ٪ُ٢في َغٍ٣ىا بـ ًٓهغ اه٧ ٪ل مغة بدب٣ى وا ٠٢هىا ،اإلاغة
اللي ٞاجذ بغصو ٦ىذ وا٢ ٠٢ضام قىٍت.
ً
َاع ٢لبه ً
ً
ٖابغا ،جإحي
ٞغخا ،جخدضر ٖىه ! ختى ولى ٧ان خضًشا
ؾحرجه ،ج٨ٟغ به ٠ُ٨ٞ ،الخا ٫لى هُ٣ذ باؾمه!
هٓغ بلى قُماء و٢ا ٫باعجبا:٥
 ؤهٌٗ ..جي هي بدُجي نضٞت٦ ،ظا ػبىن بِكتري مجي هىا ٞب٠٣قىٍت.
جٟغ ٥في ًضها بخىجغ ،نىجه ًغب٨ها٢ ،غبه ًغب٨ها ،جىص الٟغاع مً
ؤمامه ل٨جها جغٍض الب٣اء!
ٚايبت مىه ومك٣ٟت ٖلُه.
ؾُٗضة ل٣غبه وخؼٍىت لٛمىيه ..عوخها مُمئىت له و٢لبها ٢ل ٤مىه
اعجبا٦ها وخحرتها ْهغا ً
ظلُا ٖلحها ،الخ٣ذ ُٖىاهما للخٓت ..آلان
ٞ ِ٣ٞهمها٢ :ل٣ت ..زاثٟت ..خاثغةًُ ٠ُ٦ ،مئجها وهى هٟؿه ٌٗاوي
ؤ٦ثر مجها٠ُ٦ ،؟!
 َُب وعٍجي ب٣ى الخاظاث اللي ظبتها.ُٗ٢ذ قُماء ؤ٩ٞاع ٧لحهما ،ؤٖاصتهما بلى ؤعى الىا.٘٢
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ع ٘ٞالخُ٣بت مً ٖلى ألاعى وويٗها ٖلى ْهغ الخا٦سخيٞ ،خدها
وؤزغط ما بها ،ج٣ضمذ قُماء وجىاولذ مىه اإلاالبـ جخٟدهها،
وجغ٦ذ اإلاجا ٫صون ٢هض ل٣مغ ،ختى جسغط الىع٢ت مً ظُب
جىىعتها بإًض مغحٗكت وجىٓغ خىلها بُغُٖ ٝجها وجخإ٦ض مً اوكٛا٫
قُماء وجضؽ الىع٢ت في ًضه.

* * *

٢ؿم بمبابت ،م٨خب ؤهُٖ ٤لُه لىخت مٗضهُت ٦خب ٖلحها :الغاثض
"ماهغ ال٣اضخي"ً ،جلـ زل ٠اإلا٨خب قاب في مىخه٠
الشالزِىاث ،بمالمذ خاصة ل٨جها وؾُمت ،وط ً٢زُٟٟت ػاصجه ظاطبُت،
الهاج:٠
في
ًخدضر
 ؤًىة ًا عحهام ..ال مل هخإزغً ..ا ؾتي وهللا ما هخإزغ ..خايغ،خاظت جاهُت؟ ؤو٧ي ..م٘ الؿالمت.
َغ٢ت واخضة ٖلى الباب ؤٖ٣بها صزى ٫نضً٣ه اإلا٣ضم "َاع١
صؾىقي" ،ظلـ ٖلى ال٨غسخي اإلا٣ابل للم٨خب وؾإله:
 بًه ،ماشخي بمتى؟ -اإلاٟغوى صلى٢تي.
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 َب زضوي في ؾ٨خ ٪ب٣ي ،ؤخؿً ٖغبُتي لؿه في الخىُ٦ل. ٞل.بهذ مغوح وال عاًذ في خخت؟ أل مغوح ،خماًا وخماحي مٗؼومحن ٖلى الٗكا ٖىضها الجهاعصه. مممممممـَُ ،ب ًال وخُاة ابى ٥لى زلهذ ٖكان اها مُذ مًالخٗب.
اؾخ٣ال الؿُاعة ،ؤونل ماهغ َاع ١بلى مجزله وجىظه بلى ؤ٢غب ؾىبغ
ماع٦ذ وؤخًغ الُلباث التي َلبتها مىه ػوظخهٞ .خذ باإلاٟخاح
وهاصي بهىث ٖا:٫
 عحهااااامً ،ا عحهاااااام.هغوث بلُه ػوظخه مً الضازل وؤؾغٖذ بىي٘ ًضها ٖلى ٞمه:
 هىووووف ،وَي نىج ٪صه ،ما نض٢ذ ان البيذ هامذ.هؼٖذ ًضها مً ٞىٞ ١مهٞ ،إُٖاها ألاُ٦اؽ التي ًدملها بُضه،
صزلذ بها اإلاُبش وصزل هى زلٟها ،وظضها ججهؼ للٗكاء:
 هاًمت بضعي الجهاعصه ٌٗجي. بضعي بًه بـ ،صي َلٗذ عوحي الجهاعصة ،وهامذ بالٗاُٞت. ؤوما ٫مغوان ٞحن؟؟ هام هى ٦مان؟ أل بِخٟغط ٖلى ال ــ"حي في" في اللُُٟىج. ؤو٧ي ،هغوح اقىٞه.ً
اؾخضاع ٧ي ًغخل ل٨ىه الخٟذ بلحها مجضصا:
 عوما ،ما حٗملي لي ؤي ؾاهضوحل في الؿغَ٘ ٦ضه ،ؤخؿً ؤها ظٗانؤوي.
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 انبر قىٍت وهىخٗصخي ٧لىا م٘ بٌٗ ،بابا وماما زالم فيالُغٍ .٤طهب بلى ٚغٞت اإلاِٗكت ،وظض مغوان ًخاب٘ الخلٟاػ بتر٦حز
قضًض ،ظلـ بلى ظىاعه وصاٖب قٗغه بٗبض:
 بدخٟغط ٖلى بًه ًا ماعو؟؟ مل هدؿلم ٖلى بابي؟ مىخكخ٨ل؟؟اعجمى الهٛحر في ؤخًاهه وَب٘ ٢بلت ٖلى وظىخه:
 ال وخكخجي ًا بابي . م٣ىلخلِل بدخٟغط ٖلى بًه؟؟ صه ُٞلم خلى ؤوي. ُٞلم اًه صه؟؟ ٧لب ألاؾض. مُُِحن؟!! ٧لب ألاؾضصص. ٧لب وؤؾض اػاي ًا مغوان؟! ٢هض٢ ٥لب ألاؾض. ؤًىة هى صه ،قى.ٝو ٠٢في مىخه ٠الٛغٞت ٖلى السجاصة الىزحرة ،وبضؤ بالغ٢و
والٛىاء بىٟـ َغٍ٣ت بُل الُٟلم وماهغ ًىٓغ بلُه و٢ض جضلى ٨ٞه
الؿٟلي مً الظهى ٫وما بن اهخهى مً جل ٪ال٣ٟغة اإلاطخ٨ت بلى خض
٦بحر ختى ؾإله ماهغ:
 بًه ًا مغوان اللي بخ٣ىله صه؟!! صي ؤوزىُت ًا بابي.ً
عصص ٦المه ياخ٩ا:
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 ؤوزىُت ًا بابي؟!! ؤها ببجي ٖلى آزغ الؼمً ٌٛجي مهغظاهاث؟!!ً
خمل الهٛحر ٖلى ٦خٟه وهى ً٩اص ًمىث ضخ٩ا وطهب به بلى
اإلاُبش:
 بهتي ًا ؾذ عحهاام . وَىا نىج٨ىووووا صه ،بهذ مل هترجاح ٚحر لى صخُذ ماًا ًاماهغ! في بًه؟؟ !
 ٞاج ٪اهتي الكى بخإ ابى.٪ قى بًه؟! وهؼلىا ب٣ى اهذ ماؾٞ ٪غزت ،مال ٪مك٣لب عاؾه ٦ضهلُه؟!!
ً
ً
ؤهؼ ٫ماهغ مغوان ؤعيا ،و٢ا ٫ياخ٩ا:
 ٌٗجي هي الٟغار بدخمؿ ٪وعاؾها مدك٣لت؟؟ ؤها اٌل ٖغٞجي ،قى بًه صه اللي ٦ىذ بخ٣ىٖ ٫لُه؟؟ الباقا ٧ان بُٛجي وٍغ٢و ،الغ٢هت بخاٖه ٧لب ألاؾض.جغ٦ذ ما بُضها مً زًغواث جُٗ٣ها والخٟخذ بلحهما ياخ٨ت:
 ٧لب بًه وؤؾض بًه ،مل ٞاهمت خاظت.ناح مغوان بدماؽ:
 صه الُٟلم ًا مامي. ُٞلم بًه بـ ،وهللا اهخىا ٞاً٣حن.ؤها زالم زلهذ ألا٧لً ،ال ؾاٖضووي هدُه ٖلى الؿٟغة بغة،
ظضو وجِخت ػماجهم ٖلى ونى.٫
ٖلى ماثضة الٗكاء.
 واهذ ٖامل بًه في قٛلً ٪ا ماهغ؟؟- 74 -

 الخمضهلل ًا ٖمي٧ ،له جمام.ً
 عبىا ٌُٗى ،٪بدخٗب ؤويوصاًما بدخإزغ ،لى هخًٟل ٦ضه ٖلى
َى ٫اب٣ى ظُب عحهام والىالص ٖىضها ٖكان مُٗ٣ضوف لىخضهم.
ؤل٣ذ والضة عحهام ب٨المها في وظه ماهغ ،الظي عص مً بحن ؤؾىاهه
بابدؿامت نٟغاء:
 وهللا ًا َىِ عحهام اإلاٟغوى ٖاعٞه ْغو ٝقٛلي ٦ىَـ مً ٢بلما هخجىػ ختى ،واإلاٟغوى بغصو اعظ٘ بٗض ًىم َىٍل الاقي مغاحي في
البِذ مل ٖىض مامتها.
٢الذ بدضة زُٟت:
ً
وزهىنا ان
 واإلاٟغوى بغصو اجها مخٗ٣ضف َى ٫الُىم لىخضهامٗاها ؤَٟا ٫مجىجها ،إلاا بدُجي ٖىضي بؿاٖضها وبترجاح قىٍت.
 لى خًغجٖ ٪اوػه جُجي جٗ٣ضي مٗاها هىا ٖكان جب٣ي ظىبهاوحؿاٖضحها جىىعي ً
َبٗا البِذ بِخ ،٪بـ مغاحي مدؿُبل بُتها.
٧الٗاصة في جل ٪اإلاكاخىاث بحن ماهغ وخماجه ٠٣ً ،خماه في نٟه
وجلٗب عحهام صوع اإلاكاهض.
 زالم ًا ؾىاء ب٣ي ،ؾُبي الىالص ٖلى عاختهم ،هي عحهام ٧اهذاقخ٨ذ ل٪؟!
 مل مدخاظه حكخ٩ي ،ؤها ٖىضي ٖىحن بكى ٝبحها ،وقاًٟت بىتيحٗباهت اػاي و٦مان...
ً
٢اَٗها ٢اثال بدؿم وبىبرة خاصة:
 زالااام ًا ؾىاء ٢لذ ،بخىا ظاًحن هخٗصخى مٗاهم وال وٗ٨جنٖلحهم؟!!
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جىجغث ألاظىاء ً
٦شحرا ،جابٗىا جىاو ٫الُٗام في نمذ وما بن اهتهُا
مً وظبت الٗكاء "اإلاؿمىمت" جل٦ ،٪ما ؤَلٖ ٤لحها ماهغ واههغٞا،
ً
ختى اهٟجغ ٞحها ناعزا:
 واهتي ب٣ى عاًدت حكخُ٨جي ألم ،٪وظُباها تهؼ٢جي وحؿمٗجي ٧لمخحن؟!! ٨ٞغاوي ُٖل نٛحر؟؟ ؟
 وووَي نىووج ٪هخهخي الىالص.جاب٘ بهغار ؤٖلى ٚحر ٖابئ بدضًثها:
 ؤها اج٩لم ػي ماااا ؤها ٖااااوػ.ؤمؿ٨خه مً ًضه وسخبخه زلٟها بلى ٚغٞت هىمهما وؤٚل٣ذ الباب،
ً
ؤزظث ً
هٟؿا ٖمُ٣ا جداو ٫به تهضثت عوٖها ،زم جدضزذ بهضوء بٌٗ
الصخيء :
 ؤها مكخ٨دل لخض ًا ماهغ ،هي ٧ل ما ج٩لمجي حؿإلجي ٞحن ظىػ٥ا٢ى ٫لها لؿه مجاف ،وهي ؤم وٖاعٞت ٢ض بًه جغبُت الىالص في الؿً
صه نٗبت واها لىخضي بحن اعب٘ خُُان .
 ؤًىووووة عظٗىا جاااوي ألم الىضب صه ،ب٣ىل ٪بًه ًا عحهام ،هي صيخُاحي وْغو ٝقٛلي ،ؤها مطخ٨دل ٖلُ٩ي وال زضٖخ ،٪بهتي
ٖاعٞت ْغو ٝقٛلي مً البضاًت ووا٣ٞتي ٖلحها وٖلُا ،مخجِل
حكخ٩ي صلى٢تي ب٣ي .وبٗضًً ختى لى اها ٞاضخي و٢اٖض في البِذ
ٌٗجي ،هٗمل ٪بًه؟!! اؤبش ل ٪وال اخمي الُٗا٫؟!!
 هى صه اللي عبىا ٢ضعٖ ٥لُه ؟! ااااااه ،هىضزل ب٣ى في ونلت الى٨ض وألاؾُىاهت بًاها؛ بهذ ملمٗاًا ،بهذ مل خاؾـ بُا ،ؤها بٗمل ٧ل خاظت لىخضي .بصخي،
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صي آزغ مغة ه٩لمٞ ٪حها في اإلاىيىٕ صه ،ؤم ٪مخضزلحهاف في
مكا٧لىا وال جد٩ي لها ؤي خاظت ًٖ خُاجىا زاااالو ًا عحهام.
 اهذ مبخٟهمل؟!!! ٢لذ ل ٪م٣ىلخلهاف خاااظت ،هي اللي ٢الذ٦ضه لىخضها ،هى بًه زضوهم بالهىث ،بخٛلىف ٖلى اللي اهذ
بخٗمله وزالم ٞـخ٣ىم مؼٖٖ ٤لى ؤي خاظت؟!
ؤمؿ٨ها مً طعاٖها بٗى ،٠و٢ا ٫بًٛب:
 بخترمي هٟؿ ٪واهتي بدخ٩لمي مٗاًا ًا عحهام ،بًه زضوهم بالهىثً
صي؟!! ؤها مل مدخاط اٖمل ٦ضه ؤنال ،ومل بٛلىف ٖلى خاظت
ألوي مل ٚلُان ،الغاظل صوعه ٌكخٛل والؿذ صوعها جازض بالها
مً البِذ والىالص ،مبخٗملِل خاظت زاع٢ت ٌٗجي ،واها مل قٛا٫
في بى ٪خًغجٖ ٪كان ًب٣ي لُا مىاُٖضً ،ا عٍذ جغخمُجي وجغخمي
هٟؿ ٪مً اؾُىاهت الى٨ض اللي ٧ل قىٍت صي.
جغ ٥طعاٖها وصٗٞها لدؿٞ ِ٣ى ١الٟغاف ،جىظه بلى الضوالب
وؤزغط مالبؿه ،هٓغث بلُه بًٛب:
 بهذ عاًذ ُُٞحن؟؟؟ زاعط ،ا ٪ٞمً ام الى٨ض صه قىٍت.وٟ٢ذ ؤمامه وهى ًبض ٫مالبؿه
 زاعط بًُُِه؟؟ !! بهذ لؿه ظاي.ؤ٦مل اعجضاء مالبؿه صون ؤن ً٨ترر لها ،ظلـ ٞى ١الٟغاف ًغجضي
الخظاء ،ظلؿذ بلى ظىاعه وهمؿذ بغظاء:
 زالم ًا ماهغ ؤها ؤؾٟت ،وهللا ما ٧ان ٢هضي ،واها م٣ىلدل إلااماً
خاظت ٗٞال ،بـ زلُ ٪مٗاًا مخجزلل ،ؤها ما نض٢ذ ان الىالص
هامىاٖ ،كان وؿهغ ؤها واهذ ؾىا.
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اعجضي الخظاء وو ٠٢ؤمام الدؿغٍدت ًً٘ ُٖغه وٍغجضي ؾاٖخه.
 بؾهغي بهتي ب٣ي ،زلي ه٨ضً ٥ى ،٪ٟٗؤها ٦ىذ ظاي عاً ٤و٦ىَـوٖما ٫اهؼع ،بـ اهتي بػااااااي ب٣ى جٟىحي ٞغنت للى٨ض
والٗ٨ىىت؟!!
 واها ٖملذ بًه؟ وهللا م٣ىلدل إلااما ،ؤخل ٠ل ٪بةًه جاوي ٖكانجهض٢تي؟!
ً
 ختى لى م٣٣ىلخِل اإلاغة صي ،بهتي صاًما بدكخ٩ي ،هى اها ملٖاع٪ٞ؟! قىفي ٧ام مغة هبهذ ٖلُ٩ي وخظعج ٪مً اإلاىيىٕ صه ،بـ
اهتي وال الهىا ،وال ٦إوي ب٣ى ٫خاظت ،زلي ب٣ى ام ٪جى.٪ٟٗ
ً
ًٚبا وزغح بمىخهى الهضوء ،اؾخ٣ل ؾُاعجه
جغ٦ها زلٟه حؿدكُِ
ً
وؤظغي اجهاال ٢بل ؤن ًخدغ:٥
 ؤلى ..اهخىا ٞحن؟َُ ..ب زالم ظاي ..ؾالم.ً
٢انضا هضٞه.
ؤصاع مدغ ٥الؿُاعة واهُل٤

* * *
الشاهُت ٖكغ بٗض مىخه ٠اللُل ،في هًبت اإلاُ٣مً ،جلـ في عً٦
مىٗؼٖ ٫لى ٦غسخي بالؾدُ٩ي ؤبٌُ ،هىا ٥ؤنىاث صسب آجُت مً
بُٗض ،ل ً٨الصسب الضاثغ بٗ٣له نىجه ؤٖلى ب٨شحر مً طل٪
الصسب الظي ؤخضزخه جل ٪ألاٚاوي الكٗبُت التي ٢ام بٌٗ
الكباب بدكُٛلها في ؾُاعتهم.
في ًضه وع٢تها ،التي زُذ خغوٞها بُضحها؛ ظملت واخضة مً ؤعب٘
٧لماث ،ؤو ؾاا ٫بمٗجى ؤصر ..خ ٟٔالخغوْ ًٖ ٝهغ ٢لب
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وخَ ٟٔغٍ٣ه ٦خابتها ..خحرجه خغوٞها وؤعب٨خه ؤيٗا ٝاعجبا٦ه:
"بهذ ٖاوػ مجي بًه؟! "
ًغٍضها ،وٍغٍضها ،وٍغٍضها وال ًغٍض ؤي شخيء ؾىاها..
ؤخبها ،بل ٖك٣ها مىظ الىهله ألاولى..
وٍا لُتها حٗلم م٣ضاع ٖك٣ه لها..
ل٨ىه ٖاظؼ ًٖ بزباعهاٖ ،اظؼ ًٖ َمإهت ٢لبها..
ًُ ٠ُ٦مئن ٢لبها و٢لبه هٟؿه زاث٠؟!
ً
لى ٧اهذ ْغوٞه ؤخؿً مً طل٢ ٪لُال ،لى ٧اهذ الخُاة عؤٞذ به
ً
..ِ٣ٞ
٢لُال
خغب قىاعٕ صاثغة بضازله..
نغإ ٖىُ٢ ،٠لبه ًدشه ٖلى بزباعها وٖ٣له ًغ..ٌٞ
" مل بخدبها ! ًب٣ي الػم ج٣ى ٫لها "
" وإلاا حٗغ ٝوجخٗل ٤بُا؟! "
" وهي لؿه مخٗل٣دل ! ما هي قُٟا ٥وعاها في ٧ل خخت"
" ؤها مل ٢هضي ازلحها جخٗل ٤بُا ،ؤها بـ مل ٢اصع ابٗض ٖجها "
" ٢هض ٥وال مل ٢هض ،٥ؤهى صه اللي خهل "
" ؤًىة ،بـ هي مل ٖاعٞت اوي بدبها "
" محن ٢ال٪؟؟ "
" ؾاالها "
" مٟٛل ،هي بدؿإ ٫مل ٖكان مل ٖاعٞت ،بدؿإٖ ٫كان حؿم٘
ال٩لمت اللي هي هٟؿها حؿمٗها"
" َب وبٗض ما ؤ٢ىلها! ما اها اإلاٟغوى اج٣ضم لها "
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" ما جخ٣ضم ! "
"ؤج٣ضم بػاااااي بـ ،مىحن؟!! ؤها بالٗاُٞت مم ً٨ا٢ضع اخىف جمً
صبلُخحن ،وهى الجىاػ صه مل مدخاط مهاعٍ ،٠وال هخجىػها
ً
اظىٖها ٌٗجي؟! صه بطا ؤهلها وا٣ٞىا ؤنال "
"الخب مِٟل ٢ىة في الضهُا ج٣ضع ج ٠٣في وقه"
"صه ٦الم ؤٞالم وعواًاث ،مُإ٧لل ِٖل في ػماها صه "
"بهذ ٖاوػ بًه مً آلازغ ٌٗجي؟ "
" ٖاوػها في الخال ،٫وٖاوػ ؤؾٗضها ،بـ مٗاًا مل هخب٣ى ؾُٗضة
مٗاًا مل هخب٣ى مغجاخت ،هخ٨غه ْغوفي وج٨غهجي وج٨غه الُىم اللي
خبخجي ُٞهٖ ،اوػها ومغٖىب ال جًُ٘ مجي وخض ٚحري ًازضها "
وظض هٟؿه ٞجإة ًهغر بهىث ٖا ،٫ؤزغط ٦بخه ٧له في نغزخه..
ً
ؤخُاها ًًُ ٤نضع ٥وحكٗغ بإه ٪جسخى ،٤نضعً ٥اإلا ٪و٢لب٪
ًخمؼ ١والهىاء ًيسخب مً عثدُ ٪ببِء ٢اجل..
جغٍض ؤن جهغر ،جب٩ي ،جدُم ؤي شخيء ؤمام ،٪وما بن حؿىذ ل٪
الٟغنت ختى حؿخٛلها بلهٟت ،جخمشل في لهٟخ ٪في اؾخٗاصة الهىاء
صازل عثدُ.٪
نغر بلى ؤن بذ نىجه ،لم ً٨ترر بىٓغاث الىاؽ اإلاىضهكت مً
ً
جدضًضا.
خىلهٗٞ ِ٣ٞ ،ل ما ؤعاص ؤن ًٟٗله في جل ٪اللخٓت
ناع ًدىٟـ بؿغٖت عهُبت ٦إهه ٧ان ٌٗضو مىظ ؾاٖخحن صون
جى..٠٢
ا٢ترب مىه عظل بؼظاظت مُاه ،مض ًضه له بها وهى ًىٓغ بلُه ب٣ل:٤
 بهذ ٦ىَـ؟؟- 80 -

ً
بًجابا صون ؤن ًىُ:٤
هؼ خؿً عؤؾه
 َُب زض اقغب قىٍت مُاه.ؤمؿ ٪بالؼظاظت واعحك ٠ال٣لُل ،اَمإن الغظل ٖلُه وجغ٦ه.
هضؤ مً زىعة اهٟٗاله وظلـ ٖلى ٦غؾُه زاهُت ،جُل٘ بلى الؿماء
ً
ً
وهٓغ بلى ال٣مغ الظي ٌكبه ٢مغه نٗبت اإلاىا٫؛ ً
وبُٗضا،
وٞغٍضا
عاجٗا
مشلها ً
جماما.
٨ٞغ بضازله ،بجهما ٌِٗكان جدذ ؾ ٠٣ؾماء واخضة ،شخيء ٚغٍب
ًجمٗهما،
ؤخب الىٓغ بلى الؿماء؛ ألجها ججمٗه بها وبلى ال٣مغ ألهه ٌكبهها،
زاَب ال٣مغ ٦إهه ًساَبها" :بدبً ٪ا ٢مغ وهللا بدب ٪ؤوي،
مٗغٞل بمتى ولُه واػاي خبِخ ،٪مل ٖاعٚ ٝحر بوي ٖمغي ما
اجمىُ ٪خاظت ؤص ما اجمىُ ،٪بدب ٪وهٟسخي اؾٗضُٖ ،٥ىهً ٪
صاًما
خؼٍىت ،ؤها خاؾـ بُ٩ي مً ٚحر ما جخ٩لمي ،هٟسخي اقىُٖ ٝىه٪
بخطخ ،٪ؤها بُ٣ذ قاٖغ بؿببٖ ،٪مغي ما ٦ىذ اجسُل بوي ا٢ضع
ؤ٢ى ٫واخـ ب٩ل اللي اها خاؾـ بُه صه ،ؤوٖض ٥بوي هٗمل ٧ل
خاظت ج٣غبجي مى."٪

* * *
في هٟـ اللخٓت٧ ،اهذ جىٓغ مً الىاٞظة وجخدضر بلى ٢مغها
ونضً٣ها الٛالي والىخُض ،مىظ ؤن صؾذ في ًضه الىع٢ت وهي لم جغه
زاهُت ،ؤًً ازخٟى؟! ولم؟!
ؤال ًملً ٪
ظىابا ٖلى ؾاالها؟؟ ! ؤًتهغب مجها؟!!
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اٖخهغ ال٣ل٢ ٤لبها ،و٦إن ٢لبها الخ٧ ِ٣لماجه بلى ال٣مغ وؤعاص ؤن
ًىنلها لها ٧ي تهضؤ وجُمئن .قٗغث ٞجإة بغاخت وؾُ٨ىت وهضوء،
ال حٗلم مهضعهم !
ل٨ىه قٗىع عاج٘ ظٗلها جبدؿم لل٣مغ وجىام ٢غٍغة الٗحن مُمئىت
ال٣لب عبما ألو ٫مغة في خُاتها !

* * *
مغ ؤؾبىٕ ،لم جغ خؿً ُٞه ولم ً٦ ٠٨غم ًٖ مًاً٣تها ،وفي ٧ل
مغة جُلب مجها قُماء ؤال جسبر ببغاهُم ججى ًبا للمكا٧ل٦ .غهذ ٦غم
ً
ؤيٗا ٝما ٧اهذ ج٨غهه ؾاب٣ا واقخا٢ذ بلى خؿً ؤيٗا ٝما
٧اهذ جًٓ ؤجها ؾى ٝجٟخ٣ضه ب٨شحر.
البِذ في خالت ؾ٨ىن ،الجمُ٘ هُام وببغاهُم ومدمض في ؤقٛالهما،
ججلـ في الهالت ؤمام الخلٟاػ ،ل٨جها ال جىدبه بلى خغ ٝمما ً٣ا٫
ُٞهٞ ..جإة جيخ ٌٟمً ٞى ١ألاعٍ٨ت وهي جغي قُماء ؤمامها جدمل
ٖمغ ،لم ج ً٨مىخبهت؛ ٞىظىصها ؤمامها ٞجإة ؤٞؼٖها.
 في بًه ًا قُماااء؟!! زًدُيُحي . ٖمغ حٗبان.٢امذ مً م٩اجها وخملخه مً قُماء
ؾإلتها وهي ج٣بله:
 ماله؟؟ ما هى ٦ىَـ اهى ماله بًه بـ ،اهتي مل ؾامٗت نىث ٦دخه ٧ل صه؟! َب ما جضًله صوا ال٨دت.- 82 -

 زلو ،ووؿِذ ؤ٢ى ٫إلبغاهُم ًجُبه ،نضعه حٗبان ؤوي وق٩لههُبخضي ٌسسً ٦مان.
ظؿذ ٢مغ ظبهت ٖمغ وبضؤ ال٣لً ٤دؿغب بلى ٢لبها:
ً
 صه صافي ٗٞال. ؤٖمل بًه اها صلى٢تي ب٣ى. زلُ٩ي ظىبه ،واها هجز ٫اظُب الضوا بؿغٖت واجي. ال ًَبٗا ،ججزلي ٞحن؟! مُىٟٗل .
 هيؿِب الىاص حٗبان ٦ضه ٌٗجي ؟!! ببغاهُم ومدمض هحرظٗىامخإزغ.
 ؤزى٧ي لى ٖغ ٝاه ٪هؼلتي لىخض ٥في الى٢ذ صه هِؿىص ِٖكدىا. و٢ذ بًه بـ ًا قُماء ،الهُضلُت ظىبىا والؿاٖت حؿٗت ،ملمخإزغ ٌٗجي وال خاظت ،اهخىا اللي همخىا بضعي الجهاعصة ،وبٗضًً
ببغاهُم هُٗغ ٝمىحن اوي هؼلذ ،مخ٣ىلُلىف ٖكان مُخًاً٣ل
وختى لى ٖغ ٝاوي هؼلذ اظُب الضوا مل هُ٣ى ٫خاظت .ؤها صازلت
البـ.
صزلذ الدجغة ٖلى ؤَغا ٝؤنابٗها ختى ال جى ٔ٢والضتها ،اعجضث
ً
وحجابا وعصًا ،لم ججض ؾىاه في ْالم
ٖباءة مً زامت الجُجز
الٛغٞت.
ؤُٖتها قُماء اؾم الضواء والى٣ىص:
 مخخإزغَل ًا ٢مغ. -خايغ ،هجُبه واجي ٖلى َى.٫
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هبُذ الضعط وزغظذ مً باب البىاًت الًُ ،٤ؾاعث ججاه
الهُضلُت ال٣غٍبت ،وظضتها مٛل٣ت.
" بًه ًا عبي الىدـ صه ،الهُضلُت الخاهُت بُٗضةً ،ا عب بـ
مكىٞل الؼٞذ اللي اؾمه ٦غم صه في وشخي".
ؾاعث بترصص ججاه الهُضلُت البُٗضة ،هاْغة لألعى ٦إجها حٗض
زُىاتها ،ونلذ بلى الكاعٕ الغثِسخي ،في مىخهٟه وظضث
الهُضلُت وٖلى بٗض زُىجحن مجها  ِ٣ٞوظضث مً ًجظبها مً
طعاٖها ٞجإة وَؿحر بها بلى ؤخض الكىاعٕ الجاهبُت ،نغزذ بٟؼٕ مً
اإلاٟاظإة ،ل٨جها ما بن هٓغث بلى وظهه ختى نمخذ مً الهضمت..
بهه خؿً ،ؤمامها آلان ،وخضهما في ؤخض الكىاعٕ الجاهبُت.
ْل نضعها ٌٗلى وحهبِ بجىىن وهي هاْغة بلُه ٚحر مهض٢ت ،وهى
ًىٓغ بلى جدضً٣ها به بابدؿامت ٖظبت مشل جل ٪التي ؤؾغتها ؤو ٫مغة
عآجه بها.
اؾخمغ الهمذ ٖضة زىان ولٛت الُٗىن هي التي ٞغيذ ؾُُغتها
مىظ بضاًت الل٣اء.
ً
 ُ٘٢خؿً طل ٪الهمذ ٢اثال بهضوء:
 ؤها آؾ ٠اوي قضًخ ٪بالُغٍ٣ت صي وزًِخ٦ ٪ضه. ...... ٢مغ ،عصي ٖلُا ،بهتي هخًٟلي ؾا٦خت ٦ضه بغصو؟؟٢الذ بهىث مخ ُ٘٣وز ٌُٟبال٩اص الخُ٣خه ؤطهه:
 بهذ..بهذ..اػايٖ ..غٞذ ان اها هاػلت صلى٢تي؟!ع٢و ٢لبه ً
ٞغخا إلاجغص ؾمإ نىتها.
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 ؤها ٦ىذ وا ٠٢جدذ بِخ٨ىا وقٟخ ٪هاػلت بالهضٞتًٞ ،لذماشخي وعا٧ي ٧ل صه ومانض٢ذ اه ٪بٗضحي ًٖ اإلاىُ٣ت ٖكان
اٖغ ٝاج٩لم مٗا٧ي بُٗض ًٖ ُٖىن الىاؽ هىا.٥
همؿذ بظهى:٫
 جدذ..بُدىا ! ؤًىة  ،ما اهتي قٟخُجي ٦ظا مغة.ؤٞا٢ذ مً جإزحر الهضمت ٖلحها و٢الذ باعجبا:٥
 ؤهاا ،ؤها الػم ..الػم امصخي.ا٢ترب مجها زُىة وهى ًخلٟذ خىله ،و٢ا ٫بغظاء:
 ٢مغ ،ؤعظى٧ي بؾمُٗجي زمـ ص٢اً ٤بـ ،ؤها ٖاع ٝان وٟ٢خىا٦ضه مل صر واها وهللا ما ٦ىذ مغجب ان صه ًدهل زالو ،بـ..
ؤو ٫ما الُ٢خ ٪هاػلت مً البِذ ٢ضامي مدؿدل بىٟسخي ػي ٧ل مغة
والُ٢خجي ماشخي وعا٧ي ،وإلاا الُ٢خ ٪بٗضحي ٦ضه م٣ضعحل امؿ٪
هٟسخي وم٩لمِ٨ل .
 بهذ ٖاوػ مجي بًه !!ً
ابدؿم ٢لبه؛ ألهه ؾحرجاح خاال مً الش٣ل الظي ًدمله.
 صه هٟـ الؿاا ٫اللي في الىع٢ت؟؟ واهذ مجاوبدل. ٖاوػة حٗغفي ؤلاظابت؟هٓغث له بتر٢ب ونمذ ..ج٩اص ج٣ٟض الىعي مً ٞغٍ الخىجغ ،ص٢اث
٢لبها ج٣غٕ ٧الُبى ..٫زاهُت واخضة مغث ٖلحها ٧الضهغ ،ؤزظ ً
هٟؿا
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ً
ٖمُ٣ا وخض هٟؿه ٖلى ال٨الم ،ال مجا ٫للتراظ٘ آلان ..ؾحرًذ ٢لبه
مً ٖظابه وٍغٍذ ٢لبها مً خحرجه،
٢ا ٫بش٣ت وزباث ٢ضع اإلاؿخُإ:
 بدب ،٪وٖاوػ ٥في الخاللـ ،بـ..." بـ" جل ٪ال٩لمت ال٣اصعة ٖلى الً٣اء ٖلى ٧ل ما هى ظمُل..
ما ٢بلها خُاه وما بٗضها جخُم..
ؾإلخه بسى ٝولهٟت:
 بـ بًه؟!!ً
نمذ ٢لُال ًداو ٫جغجِب ٧لماجه وؤ٩ٞاعه ،هٓغ بلحها زم ٢ا ٫بىيىح:
 ؤها ْغوفي اإلااصًت نٗبت ،مل ٖاوػ ابهضل ٪مٗاًا ،بهتي حؿتهلي ٧لخاظت خلىة واها هٟسخي اؾٗضً ٥ا ٢مغ ،ؤها هىٖض ٥بىٖض وٖاوػ٥
٢ضامه جىٖضًجي بىٖض ..مىا٣ٞت؟؟
ً
بًجاًا صون ؤن جىُ.٤
ؤومإث بغؤؾها
 وٖضي لُ٩ي اوي هكخٛل لُل جهاع وهٗمل ٧ل اللي عبىا ً٣ضعوي ٖلُهٖكان ًب٣ى مٗاًا ٞلىؽ ؤ٢ضع اج٣ضم ل ٪بحها ،وؤ٢ضع اِٖكِٖ ٪كت
مغجاخت واؾٗض.٥
ؤعاصث ؤن جهغر بىظهه؛ الؿٗاصة لِؿذ باإلااُٟ٨ً ،٫جي خب،٪
ًُٟ٨جي وظىص ٥بلى ظىاعيُٟ٨ً ،جي عٚبخ ٪في بؾٗاصيُٟ٨ً ..جي
ؤهذ...
ً
جماما ًٖ خؿاباث ال٣لب ،جل٪
ل ً٨خؿاباث الٗ٣ل جسخل٠
الجملت الكهحرة التي ج٨غعث في مئاث البُىث وٖكغاث ألاٞالم:
"الخب مبُإ٧لل ِٖل".
- 86 -

ؤعى الىا ٘٢جمشل اللىن ألاؾىص لىعصًت ٖالم ألاخالم.
 وٖض ٥لُا اه ٪جهبري ٖلُا وحؿخيُجي.همـ بغظاء قضًض٦ ،مً ًسخى ٤و٧لمتها ؾخُٗض ألا٦سجحن بلى
عثدُه.
 بوعي جب٣ي لخض ٚحري ًا ٢مغ.مؿتها ٧لمخه وهؼث ٢لبها وُ٦اجها بإ٦مله ..هبرة نىجه اإلاخىؾلت
ؤوظٗذ ٢لبها ٖلُه ،خبُبها اإلاؿ٨حن زاث ٠مً يُاٖها مً بحن
ًضًه!
 بوٖضًجي ًا ٢مغ.ً
مجضصا بغظاء ؤ٦بر:
همـ
وظضث هٟؿها صون بعاصة مجها جىُ ٤بهىث صافئ ؤزلج ٢لبه اإلادتر:١
ؤوٖضً ٥ا خؿً.و٧ان وٖضها هى ؤعوٕ ما ؾمٗه في خُاجه ،نغزذ ٞجإة بغٖب"
 ًاااا الاااهىي ،الضوااا... صوا بًه؟! ااااه صخُذ ،بهتي ٦ىتي عاًدت هاخُت الهُضلُت حٗمليبًه؟!
ؤظابخه بؿغٖت وهي جخسُاه وتهغو ٫هاخُت الهُضلُت:
 ؤُ٦ض مل بخٟسر ،ببً ازىٍا حٗبان بجُب له الضوا.اهخٓغها ٖلى باب الهُضلُت بلى ؤن زغظذ وفي ًضها قىُت
بالؾدُُ٨ت نٛحرة بها الضواء ،هٓغث له ب٣ل:٤
 بهذ لؿه ممكدل؟؟ً
مبدؿما:
ؤظابها
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 مؿخيُ٩ي. َب امصخي ب٣ى ،زاًٟت خض ٌكى ٪ٞمٗاًا. الى٢ذ اجإزغٖ ،اوػ اَمً اه ٪عوختي. ؤجإزغ بًه بـ ،مل مخإزغ وال خاظت ،بمصخي ًا خؿً.ؤَا ٫الىٓغ بلى ُٖىحهاً ،د ٟٔمالمدها وَؿٗض بىظىصها ب٣غبه بلى
آزغ لخٓت.
 ًا خؿً امصخي ب٣ي ،ؤها ٦ضه اجإزغث اوي.٢التها ب٣ل ٤بال ٜهظه اإلاغةٞ ،إقٖ ٤ٟلحها٢ ،ا ٫بدىان:
 زالم زالم ،ؤها همصخي اهى ،بصخي امصخي اهتي ألاو.٫ لُه؟! ٖكان اب٣ى مُمً ٖلُ٩ي. لُه؟ بهذ هخٗمل اًه؟! ػي ما بٗمل ًصاًما.
 هخمصخي وعاًا ؟! ٖكان اَمً ٖلُ٩ي بـ. ال الاا بالف ،بمصخي ب٣ى هللا ًسلُ ٪بجض اها بجض اجإزغث ؤووي. لُه َُب؟!! ٦ضه ،ؤها هخىجغ واها ٖاعٞت اه ٪وعاًا. َُب زالم بالف ،بـ ٖاوػ ؤ٢ىل ٪خاظت ؤزحرة ٢بل ما جمصخي. ٢ى ٫بؿغٖت؟؟ لىن الدجاب الغوػ صه خلى ؤوي ٖلُ٩ي ،م٘ به ٪في الدجابألابٌُ بدب٣ي قبه اإلاال.٥
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ً
اخمغث وظىخاها زجال بضعظت مؿخٟؼة للخ٣بُل ،وظىاحها ؤنبدخا
قهُخحن بضعظت خاع٢ت،ابدؿمذ له بخجل قضًضٞ ،باصلها الابدؿامت
بابدؿامت ؤوؾ٘ وهٓغة ٖك.٤
ؾاع مً ؤمامها ببِء في الاججاه اإلاٗا٦ـ ،جغ٦ها ل٨ىه جغ٢ ٥لبه لها
٢بل ؤن ًىهغ،ٝ
جىٟؿذ هي بهضوء واعجُاح وؾاعث ججاه اإلاجز ،٫لم ج ً٨حٗلم ؤن
خؿً جى ٠٢بٗض ؤن ازخٟى مً ؤمام ُٖجها واهخٓغ بلى ؤن ؤصاعث له
ْهغها وؾاع زلٟها ببِء وخظع،
ولم ً٦ ً٨الهما ٌٗلم ؤن هىا ٥مً ًتربو بهم مىظ بضاًت الل٣اء
بُٗىحن ُٗ٦جي اله٣غ.

* * *

في هاصي نُض الضقي ،حؿحر عحهام بلى ظىاع نضً٣تها في اإلامصخى:
 الؿاٖت ٧ام ًا ؾالي؟؟هٓغث ؾالي بلى ؾاٖتها وؤظابتها:
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 ؤعبٗت وهو. ٞايل هو ؾاٖت والخضعٍب بخإ الىالص ًسلو ،هاهذ. مالً ٪ا عحهام؟! مِٟل ،بـ ػمان ماًا َلٗذ ٖحن ماماٖ ،اوػه اعوح ازضها. ؤها مل بخ٩لم ًٖ ٦ضه. اوما ٫بدخ٩لمي ًٖ بًه ؟! بهتي مل مٓبىَت ،في خاظت مًُ٣ا٧ي ،مخساه٣ه م٘ ماهغ؟؟ مممممممممـ َاإلاا مممممممممـ ًب٣ى مخساه٣حن ،مل ٖاوػة جد٩ي لي َُب؟؟ًٟٞطخي ظاًؼ جغجاحي.
ً
ججهضث عحهام بدؼن وقٗغث ؤجها خ٣ا في خاظت ماؾت بلى جل٪
الًًٟٟت ٢بل ؤن جىٟجغ.
 ؤها حٗبذ بجض ؤوي ،حٗبذ مً ٧ل خاظت ،حٗبذ مً ُٚابه اإلاؿخمغومً ٖهبُخه ومً ٚمىيه ،حٗبذ مً زالٞاجه م٘ ماما اللي ً
صاًما
بدُجي ٖلى صماغي اها.
 َب بالغاخت بـ ،بهضي ٦ضه وٞهمُجي واخضة واخضة.ٞجإة جىٟ٢ذ ًٖ الؿحر ووظضث هٟؿها جب٩ي ،ب٨بذ ؤؾبىٖحن
مًُا.
عبدذ ؾالي ٖلى ٦خٟها وؾاعث بها بلى زاعط اإلامصخى.
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 حٗالي هٗ٣ضٖ ،كان تهضي ٦ضه وحٗغفي جد٩ي لي في بًه.ظلؿخا ٖلى بخضي الُاوالث ال٣غٍبت مً خمام الؿباخت الظي
ًخضعب ُٞه ألاوالصَ ،لبذ ؾالي مً الجغؾىن قاي لها ولُمىن
لغحهام٢ ،اَٗتها عحهام ٢اثلت للجغؾىن:
 زلحهم قاي و٢هىة مًبىَت لى ؾمدذ.و بٗض اههغا ٝالجغؾىن:
 مً بمتي بدكغبي ٢هىة ٌٗجي؟! ؤصًجي بُ٣ذ بكغب. ًا بىتي مخ٣ل٣ىِل ؤ٦تر مً ٦ضه ب٣ى ،بخ٩ي لي اللي خهل.ؤعظٗذ عحهام ْهغها ٖلى ال٨غسخي وٖاصث بظا٦غتها ؤؾبىٖحن وبضؤث
ج٣و ٖلى ؾالي ٧ل ما خضر ؤزىاء ػٍاعة والضها ووالضتها وبٗضها.
اؾخمٗذ ؾالي بلُه بةههاث ،وبٗض ؤن اهتهذ:
 َُب مٟهمخحهىف لُه اه ٪مكخ٨خِل وان مامخ٢ ٪الذ ٦ضه مًهٟؿها.
 ٢لذ ومهض٢ىِل. وبٗضًً؟؟ وال ٢بلحن ،ال٨الم صه ٧ان مً بؾبىٖحن ،ؾاب لي البِذ وهؼ٫ً
ج٣غٍبا مل بكىٞه،
٧الٗاصة ومً ًىمها وهى بُٗا٢بجي بُٛابه ؤ٦تر،
مغوان ٢غب ًيؿاه ،واها ..ؤها مٟخ٣ضاه ً
ظضا ،مٟخ٣ضه لىظىص ظىػي
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ظىبي ،ؤها بٗمل ٧ل خاظت لىخضي مل خاؾت بىظىصه زالو،
با٧ل لىخضي باٗ٢ض َى ٫الُىم لىخضي ولى زغظذ بسغط لىخضي
مً ٚحره ،بىام باللُل لىخضي وهى مل ظىبي ،ؤها بجض حٗبذ ؤوووي
ً
ومل ٖاعٞت اها ٚلُذ في بًه ؤنال وال هى بُٗا٢بتي ٖلى بًه ،ؤها
مل َالبت ٚحر وظىص ظىػي ظىبي٦ ،خحر ٖلُا صه؟!!! مل مً خ٣ي،
ً
مشال؟!
مؿخدُل
شخيء
بُلب
قٛله ..قٛله ..قٛله ..ؤها بجض ٦غهذ قٛله اللي ً
صاًما بِخذجج
بُه في البٗض ٖىىا صه ،ما ٧ل الىاؽ بدكخٛل ،بـ مدضف بحهمل
بِخه وخُاجه ٦ضصصصصه !!
٧اهذ جخدضر بدضة واهٟٗا ٫وما بن ؤجهذ آزغ خغ ٝمً ٧لماتها
ختى اجهاعث في الب٩اء ،جدملذ ٞىَ ١ا٢تها ،ال حؿخُُ٘ الهمىص
ؤ٦ثر .خاولذ ؾالي ؤن تهضت مً عوٖها ب٩لماث مىاؾُت ،لِـ لها
ؤي مٗجى ل٨جها ج٣اً ٫
صاثما في مشل جل ٪اإلاىا.٠٢
 مٗلل هى ؤُ٦ض مٗظوع ..قٛله نٗب هللا ً٨ىن في ٖىهه٧ ..لالغظالت ٖهبُت ٦ضه ..مِٟل بِذ زالي مً اإلاكا٧ل ،ومشلها مً
ال٩لماث ٖضًمت الى ،ٟ٘ل٨جها ًجب ؤن ج٣اٖ ،٫لها حٗمل ٖلى
حؿ٨حن طل ٪ألالم ولى لل٣لُل مً الى٢ذ ،ل ً٨الخجغبت ؤزبدذ ؤهه
٦الما ً
ًؼٍض مً ٖم ٤الجغح ؤ٦ثرً ،غاه ناخب اإلاك٩لت ً
هؼلُا ،لِـ
له ُ٢مت ،مبرعاث واهُت إلعاخت الىٟـ وٍا لُتها جغجاح !
ابدؿمذ عحهام بسسغٍت مغٍغة وٖحن صامٗت وهي ج٣ى:٫
 ٖاعٞه اإلاك٩لت في بًه؟؟- 92 -

هٓغث لها ؾالي بدؼن ٖلى خالها وخشتها ٖلى ال٨الم:
 اإلاك٩لت اوي بدبه ،بدبه ؤووي ،بدبه لضعظت الًٗ ،٠خبي لُهبًُٟٗجي.
 بػاي ًا عحهام؟؟ؾإلتها بضهكت:
 بساٖ ٝلى ػٖله ختى لى مٗهىف خ ٤واإلاٟغوى اها اللي اػٖل،بساٌ ٝؿِبجي وٍمصخي ػي ما بُٗمل ً
صاًما ،بسا ٝازؿغه .ؤها باجي
ٖلى هٟسخي ٖكان زاَغه ٦خحر ؤوي ًا ؾالي ،وزاًٟت بٗضًً م٣ضعف
 ،زاًٟه نبري ًسلو .
 ًا خبِبتي َاإلاا اهتي بخدبُه ٦ضه ،خاولي جخ٩لمي مٗاه بالغاخت،ٞهمُه بًه اللي بًُاً ٪٣واه٢ ٪ض بًه مٟخ٣ضاه٧ ،لمُه بهضوء ًا
عحهام مل بٗهبُت وزىا ،١مل بلهجت ٖخاب.
 خاولذ ٦خُُِحر بـ مِٟل ٞاًضة ،بب٣ي بخ٩لم بهضوء وؤو ٫مابِخٗهب مل بٗغ ٝاؾُُغ ٖلى ؤٖهابي واحٗهب اها ٦مان،
خاؾت ان الخٟاهم بِىا ب٣ى قبه مؿخدُل.
اؾخمغ خضًثهما ولم جلخٓا الى٢ذٞ ،جإة وظضث عحهام مغوان
ًغ ٌ٦هدىها بـ ( بغهو ؾباًضع مان ) وُ٢غاث اإلااء جدؿا ِ٢مً
الٛؼٍغ.
قٗغه
 -مامي ..ماااااااامي ،بهتي ُُِٞحن؟؟ !! ؤها صوعث ٖلُ٩ي ٦خحر ؤوي.
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هٓغث بلُه لشىان بضهكت ،و٦إجها ٢ض وؿِخه ووؿِذ الخضعٍب
ووؿِذ ختى اإلا٩ان الظي ججلـ به.
 مغوان ! بهذ زلهذ الخضعٍب؟! ؤه مً ٦خحر ،وٗ٢ضث اصوع ٖلُ٩ي ٦خحر.ؾإلخه ؾالي ب٣ل: ٤
 اوماٞ ٫حن ًاؾحن ًا مغوان؟؟ ٖىض البِؿحن ،مل القي البرهو بخاٖه.عً٦ذ ؾالي وزلٟها عحهام ممؿ٨ت بمغوان بلى البِؿحن ،بٗض ؤن
جدمم الهٛحران واعجضًا مالبؿهما.
 هخٗملي بًه ًا عوما؟ هغوح ب٣ى. ما جُجي ه٣طخي الُىم م٘ بٌٗ ،الىالص مبؿىَحن ؤوي واهتيمدخاظت حٛحري ظى.
 بهتي ظىػ ٥مؿاٞغ؟؟ ؤه ًا بىتي ؤها م٣ىلخلِ٨ل ،ؤخمض ٖىضه قٛل في جغُ٦ا وب٣الهبؾبىٕ مؿاٞغ ،ها ب٣ى ،زلُىا هغوح ؤي مى ٫هخٛضي والُٗا٫
قىٍت.
جخبؿِ
 -وماًا؟
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 مالها؟؟ هي مل م٘ مامخ.٪ ؤًىة ،بـ ػماجها َلٗذ عوخها ،ماًا ب٣ذ ػهاهت ومخٗبت ؤوي ًا ؾُتي مل هىخإزغ٧ ،لمحها َُب اَمجي ٖلحها.ً
 ؤها مل في اإلاىص زالو ؤنال ًا ؾالي. ٖكان ٦ضه ٖاوػة ازغظ٧ ،٪لمي َىِ بـ اَمجي ٖلى ماًاوبٗضًً وكى.ٝ
هاجٟذ عحهام والضتها:
 ؤًىة ًا ماما ..ؤه زلو الخمغًٍ ..ماًا ٖامله بًه؟ ..ؤنل ؾالي٧اهذ ٖاوػة هسغط ،هجروح ؤي مى ٫هخٛضي والىالص ًىبؿُىا قىٍت..
بجض؟ ..مل حٗبا٧يٖ ..لى الٗمىم مل هىخإزغ ،لى في ؤي خاظت
٧لمُجي ..ؾالم.

* * *
في ؾُتي ؾخاعػ ،هخاولىا الٛظاء في الـ Food Cort
جغ٦خا الىلضًً بٗضها في الـ Playing Area
وججىلخا في ؤعظاء اإلاى ،٫خاولذ ؾالي بلهاء عحهام وهجخذ بلى خض
٦بحر.
ج٩لمخا في ؤمىع ٖضًضة جسو ؤخضر نُداث اإلاىيت في اإلاالبـ
و٢هاث الكٗغ ومؿخدًغاث الخجمُل.
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اهتهُخا مً ٣ٞغة حؿى٢هما ،وؤنغ مغوان وٍاؾحن ٖلى قغاء لٗبت
ظضًضة.
بٗض ؤن ابخاٖخاها لهما.
 ًااااه الى٢ذ ؾغ٢ىا ؤوي ،صه اها ٢لذ إلااما اوي مل هخإزغ. َاإلاا م٩لمخِ٨ل ًب٣ي ٧ل خاظت جمام. عبىا ًسلُ٩ي لُا ًا ؾالي بجض ،ؤها اجبؿُذ ؤوي بالُىم ،زغظخُجيمً اإلاىص ؤها ٧اهذ خالتي الىٟؿُت ػٞذ.
ً
 بهتي ٧لبت ؤنال ،بػاي مخ٩لمىِل َى ٫الٟترة صي ،بخىا ملصخاب ًا بىتي ،واإلاٟغوى إلاا جب٣ي مخًاً٣ت مً خاظت جد٩ي لي .
 ؤها م٨ىدل ٢اصعة اج٩لم م٘ ؤي خض بجض ،ختى ماما ػه٣ذ مًؾاالي مال٧ ،٪اهذ ٖاعٞت اوي ؤُ٦ض مخساه٣ت م٘ ماهغ بـ اها
م٣ىلخلهاف ؤي جٟانُل ،وال ٖمغي ٦ىذ ب٣ى ٫وهللا.
 زالم ب٣ى اوسخي ،عبىا ًبٗض ٖى٨ىا الكُُان ًا خبِبتي. اللهم آمُحن ًاا عب.اؾخ٣لذ ٧ل مجهما ؾُاعتها ٖلى وٖض بل٣اء آزغ ٢غٍب.

* * *
َغ٢ذ البابٞ ،خدذ لها والضتها وهي جدمل ماًا .ع ٌ٦مغوان بلى
الضازل وٟ٢ؼ ٞى٢ ١ضم ظضه الظي ًجلـ في ٚغٞت اإلاِٗكه ٌكاهض
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الخلٟاػ .خملذ عحهام ماًا مً والضتها ،اخخًىتها و٢بلتها بكى:١
 وخكدُجي ًا خبِبه مامي.ظلؿذ بلى ظىاع والضها ٖلى ألاعٍ٨ت٢ ،بلخه بؿٗاصة:
 وخكخجي ًا خبُبي. واهتي ٦مان وخكدُجي ؤوي اهتي وػثغص الهٛحر صه.٢ا ٫طل ٪وهى ًضاٖب مغوان الجالـ ٞى٢ ١ضمه .ظلؿذ والضتها
ٖلى ٦غسخي ألاهترًه اإلالخه ٤باألعٍ٨ت.
 بجبؿُتي ًا عحهام م٘ ناخبخ٪؟؟ ؤه ًا خبِبتي ؤوي الخمضهلل ،وماعو ٦مان اجبؿِ.ه٣لذ هٓغها بلى مغوان وؾإلخه:
 مل هخىعي لجضو اللٗبت بخاٖخ ٪الجضًضة ًا مغوان؟؟ٟ٢ؼ الهٛحر مً ٞى٢ ١ضم ظضه وؤخًغ لٗبخه التي جغ٦ها ٖلى باب
الك٣ت مىظ صزلها.
ْلذ بصخبت والضها ووالضتها خىالي الؿاٖت بلى ؤن بضؤ مغوان
بالىٗاؽ.
 اااااه ،صه مغوان هُبخضي ًىام ب٣ى واها مُٟاف خُل اقُلالاجىحن ،هجز ٫ؤها ب٣ى.
هٓغث بلحها والضتها بةمخٗاى و٢الذ بًُ:٤
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 ما جباحي مٗاها ًا بىتي ،اهتي بًه اللي ًجزل ٪صلى٢تي لىخض ٥وجالقيظىػ ٥مل في البِذ ٧الٗاصة.
قٗغث بٛهت في خل٣ها ،ل٨جها خاولذ بزٟاء ؤإلاها وهي ج٣ى ٫بهضوء
وابدؿامت باهخت:
 مٗلل ًا ماما الػم اعوح بُتي. ما هىا ٦مان بِخ!٪ ًا خبِبتي مل ٢هضي ،بـ ماهغ ممً ً٨جي في ؤي و٢ذ والػمًالُ٢جي في البِذ.
ً
جضزل والضها ٢اثال بغػاهت:
 ؾُبي البيذ جغوح بُتها ًا ؾىاء ،هي مٗاها خ ،٤ظىػها الػم ًغظً٘ال٢حها في بُتها ،ؤها هجز ٫مٗاها اونلها.
 مِٟل صاعي ًا بابا ،ؤها مٗاًا ٖغبُتي ،هغوح ٖلى َى ،٫خًغج٪هترظ٘ اػاي لىخض ،٥ؤها او ٫ما اونل ه٩لم٨ىا ٖلى َى٫
مخ٣ل٣ىف.
خملذ ماًا وؤمؿ٨ذ بُض مغوان الظي ًدمل ؾُاعجه الجضًضة بالُض
ألازغي وهؼلذ الضعط ومىه اؾخ٣لذ ؾُاعتها واهُل٣ذ بلى مجزلها
خُض ػوظها الٛايب ً
صاثما.

* * *
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خاولذ بلهاء مغوان َىا ٫الُغٍ ٤ختى ال ًىام وجًُغ بلى خمله،
ونلذ ؤمام البىاًت ،نٟذ الؿُاعة وٞخدذ خُ٣بت الؿُاعة
السلُٟت ،ؤزغظذ مجها خ٣اثب اإلاكترواث التي ابخاٖتها .نٗضث
البىاًت ومغوان ٢ض ؤوقٖ ٪لى الىىم ٖلى الؿلم ،ججغه زلٟها ظغا،
ً
ولؿىء خٓها اإلاهٗض ٧ان مُٗال.
 اً ٠٢ا مغوان ص٣ُ٢ت بـ اَل٘ اإلاٟخاح مً الكىُت وهضزل٪جىام ٖلى َى ..٫زض امؿ ٪الكىُت صي ٦ضه خُها ظىب.٪
ٞخدذ باب الك٣ت وصزلذ ومغوان ؤمامها.
ما بن ؤٚل٣ذ باب الك٣ت زلٟها ختى ؾمٗذ نىث ماهغ ً٣ى٫
بلهجت ٖاصًت:
 ٦ىتي ٞحن ًا عحهام ومىباًل ٪مٟ٣ى ٫لُه؟؟اؾخضاعث وهٓغث بلُه بظهى:٫
 مااااهغ!! بًه الاطبهال ٫صه؟! بهذ ظُذ صلى٢تي لُه؟! زحر؟ في خاظت ؟!!هٓغ لها بضهكت:
 في بًه ًا عحهام؟! ظُذ ٖاصي ٌٗجي ،مِٟل خاظت. -ؤنل ٪ظاي بضعي !
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 زلهذ قٛل بضعي ٞجُذ بضعي. ؤهاا ،ؤو٧ي. ٦ىتي ٞحن ب٣ي؟؟ ولُه مىباًل ٪مٟ٣ى٫؟؟ ٦ىخـ ...اهخبهذ بلى مغوان الظي هام ٖلى ألاعٍ٨ت صون ؤي ٧لمت.
 َب صزل مغوان ؤويخه ًىام بـ ،وٚحر له هضوه لى ٖغٞذ ،واهاهخ٩ي ل.٪
خمل ماهغ مغوان وؤصزله بلى ٚغٞخه ،زل٘ له خظاءه  ِ٣ٞوؤخ٨م
الُٛاء ٖلُه.
بِىما صزلذ عحهام بلى ٚغٞتهما ،ويٗذ ماًا ٞى ١الٟغاف وؤبضلذ
مالبؿها بلى ٞؿخان ُ٢جي ٢هحر مً اللىن ألاخمغ بدماالث ٖغًٍت
ً
مباقغه.
وٍهل بلى ؤؾٟل الغ٦بت
صزل ماهغ الٛغٞت وظلـ ٞى ١الٟغاف ،خمل ماًا الهٛحرة وْل
ًضاٖبها وألازغي جطخ ٪بمغح.
٧اهذ عحهام جمكِ قٗغها ؤمام الدؿغٍدت وجىٓغ بلحهما زلٟها مً
زال ٫اإلاغآة ،لم حؿخُ٘ مى٘ ابدؿامتها وهي جغاه ًضاٖب الهٛحرة
بدىان٦ ..م حكخا ١بلُه و٦م جٟخ٣ض وظىصه في خُاتها و٦م حٗك٣ه !
ػوظها خبُبها ،جدضث الجمُ٘ مً ؤظل الؼواط مىهٖ ،اعيها
الجمُٖ٘ ،ضا والضها الخبِب؛ ً
صاثما ًٟهمها وٍ٣ضع مكاٖغها.
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عؤي في ُٖجي ابيخه مضي ٖك٣ها لظل ٪الغظل ،لم ً٨ٟغ مشل الجمُ٘
ً
وَٗمم ٨ٞغة ؤن يباٍ الكغَت "ظمُٗم ؾِئىن " ،وا ٤ٞع٣ٞا
ب٣لب ابيخه ،ومً ًىمها وهي ؾُٗض ،حِٗؿت!
طل ٪هى الىن ٠الىخُض اإلاالثم لخالتها ،ظمُ٘ ألاخاؾِـ
اإلاخىاً٢ت تهاظمها؛ قٗىع بالؿٗاصة  ِ٣ٞل٨ىجها ػوظخه وؤم
لُٟلُه ،وقٗىع زبِض بالخٗاؾت لجمىص ٢لبه وبٗضه ،جهِبه
خاالث خىان وعوماوؿُت مٟاظئت ال جى٨غ ،ل٨جها ٢لُلت ب٣ضع مشحر
للك٣ٟت.
ؤٞا٢ذ مً قغوصها ٖلى نىجه ًىاصحها وُٖىاه مشبدخان ٖلى ُٖىحها
مً زال ٫اإلاغآة ،الخٟخذ له وؾإلخه ب٣ضع مىاؾب مً الاهدباه:
 ها٦ ،ىذ بخ٣ى ٫خاظت ًا ماهغ؟؟ بىاصً٩ي ب٣الي ؾاٖت. مٗلل ؾغخذ قىٍت. َُب مل هخ٣ىلي لي ٦ىتي ٞحن؟؟ٖ٣هذ قٗغها ألٖلى ٖلى ق٩ل طًل ٞغؽ وظلؿذ بلى ظىاعه،
ؤظابخه بهضوء وهبرة ٚلب ٖلحها الخؼن.
 مِٟل٦ ،ىذ في الىاصي م٘ ؾالي ٖكان جمغًٍ مغوان ،وهيظىػها مؿاٞغ وػه٣اهت ا٢ترخذ ٖلُا هسغط قىٍت وٛحر ظى والىالص
ًخبؿُىا٩ٞ ،لمذ ماما اجُمىذ ان ماًا ٦ىَؿت وعوخىا ؾُتي
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ؾخاعػ ،بحٛضًىا واجمكِىا ،وظبذ قىٍت خاظاث ٦ضه وبـٖ ،ضًذ
ٖلى ماما ؤزضث ماًا وظُذ.
 ممممممـَُ ،ب وم٩لمخىِل لُه ج٣ىلُلي اه ٪هخسغجي؟؟هٓغث بلُه هٓغة ٖخاب نامخت جدمل ال٨شحر وال٨شحرٞ ،همذ هى
آلازغ؛ لِـ لضًه هُت للجضا ٫ؤو اإلاكاظغة
ٟٚذ الهٛحرة ٖلى ًضهٞ ،دملتها مىه عحهام بغ ٤ٞلخًٗها في
ٞغاقها في ٚغٞت ق٣ُ٣ها ،وما بن ٖاصث ختى وظضث ؤن ماهغ ٞخذ
مدخىٍاث خ٣اثب حؿى٢ها وؤٞغ ٙما بها ٞى ١الٟغاف.
هٓغث له بًُ ٤وهمذ بلملمت مدخىٍاث الخ٣اثب زاهُتٞ ،إمؿ٪
بُضها بغ ،٤ٞهٓغث له بضهكت ٞباصلها الىٓغة بابدؿامت هاصثت.
 بًه؟؟ م٨ىخِل ٖاوػة جىعٍجي اقترًتي بًه وال بًه؟؟ ال ٖاصي. ؤوما ٫مال٢ ٪البت وق ٪لُه؟؟ مِٟل ًا ماهغ.ؤٞلذ ًضها و٢ام ًبض ٫مالبؿه التي لم ًبضلها بلى آلان .إلالمذ
مدخىٍاث خ٣اثبها وظلؿذ ٞى ١الٟغاف جىٓغ بلُه بال حٗبحر.
ؤههى جبضًل مالبؿه وهٓغ لها:
 ماااااالً ٪ا عحهام ؟!! ؾا٦خت ومؿهمت ٦ضه لُه؟!! صه اها ٢لذ اه٪هخٟغحي اوي ظاي بضعي وهٗ٣ض مٗا٧ي ،صه بًه الاؾخ٣با ٫الؼٞذ
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!
صه
ٞجإة وبضون م٣ضماث ،وظضث هٟؿها جغ ٌ٦بلُه وجغجمي بحن
ؤخًاهه ،اهضهل في باصت ألامغ زم يمها بلى نضعه وهي جخٗل٤
ً
بٗى٣ه ب٣ىةْ .لذ جب٩ي وهى ال ًٟهم قِئا٧ ،اهذ ؤخًاهه هي
الؿبُل الىخُض لتهضثتها في جل ٪اللخٓتٞ ،إخ٨م يمها بلى نضعه
ً
ظُضا.
اؾخمغ الىي٘ ٖلى طل ٪الىدى بلى ؤن هضؤث خضة ب٩ائها واهخٓمذ
ؤهٟاؾها الهاثجت ،ؤزغظها مً بحن ؤخًاهه:
 مم ً٨اٖغ ٝب٣ى مال٪؟؟ وخكخجي ؤوي ! وؤها ٖكان وخكخ ٪حُُٗي ؟! بهذ ًصاًما بُٗض ٖجي
 ًا عحهام ما اهتي ٖاعٞت ْغو ٝقٛلي و...ويٗذ ًضها ٖلى ٞمه وهمؿذ بترط:
 مل ٖاوػة اؾم٘ ٦الم ٧ل مغة ًٖ قٛل ،٪ؤها مل مهض٢ت اه٪ً
عاظ٘ بضعي ٦ضه ؤنال ،ومل ٖاوػه ايُ٘ الى٢ذ في ٦الم اج٣ا٫
٢بل ٦ضه مُت مغة ومل هُُٟض ،ؤها ٖاوػا ٥حٗغ ٝخاظت واخضة
بـ.
خملها بحن ًضًه وويٗها ٞى ١الٟغاف بغ ،٤ٞظلـ بلى ظىاعها
وؤزظها بحن ؤخًاهه:
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 بًه هي الخاظت صي ب٣ى؟؟هٓغث بلُه بٗك ٤الٗالم و٢الذ مبدؿمت:
 بوي بٗك.٪٣٢بلها ٖلى سٛغها وهمـ بسٟىث ؤمام وظهها:
 وبًه ٦مان؟؟ هٟسخي ج٣لل مً ٖهبُخ ٪قىٍت ،هٟسخي جداو ٫جٟطخي هٟؿ٪قىٍت بـ ٖكاها ،ؤها والىالص مدخاظُى ٪ؤوي ًا ماهغ ،واها بالظاث،
مدخجال ٪ؤوي ؤووي ،وهللا ما بِب٣ى ٢هضي اػٖل ٪وال بكخ٩ي إلااما
مى ،٪بهذ اللي مغيدل جهض٢جي إلاا ٢ىلذ ل ،٪بـ وهللا ؤها...
ؤزغؽ آزغ ٧لماتها ب٣بلخه اإلاباٚخت ،جلتها ٖضة ٢بالث ؤزغي اوؿابذ
ٖلى ٖى٣ها وقٟخحها ،اؾدؿلمذ له بىٗىمت ٗ٦اصتها وٚغ٢ا ً
مٗا في
بدغ هاثج مً ألاقىا.١

* * *
بٗض مىخه ٠اللُل..
هٓغ بلى عحهام الىاثمت مبدؿمت بحن ؤخًاهه٦ ،م جبضلذ وؤيٟذ
ً
ً
زانا ..سخب طعاٖه مً جدذ عؤؾها بغ٤ٞ
ٖلحها الابدؿامت بغٍ٣ا
ً
مخىظها بلى الساعط وهاجٟه في ًضه ،وظض ٞى١
٧ي ال ًىٓ٢ها و٢ام
الٗكغ م٩اإلااث مً هٟـ الغ٢م .
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ظلـ ٖلى ؤعٍ٨ت الهالىن ،ؤمؿ ٪بٗلبت السجاثغ اإلاىظىصة ٖلى
الُاولت ؤمامت ،ؤزغط مجها واخضة ،ؤقٗلها و٢ام باالجها ٫بهاخب
الغ٢م.

* * *
 ٖغٞان.. آًىة ًا آما.٫ بجهلي بـؿٗض ،وخكجي. بهتي مؿخيُاوي إلاا اعظ٘ مً بغة ٖكان اجهل ٪بُه ،اوما ٫اهاظاًب ل ٪مىباًل لُه؟؟
 مل بٗغ ٝاؾخسضمه. اوما ٫بيخٞ ٪حن؟؟ صازل ٖلحها صوع بغص مٟغهضها ،بصتها بغقام وهامذ مً بضعي. َُب هخهل ٪بُه ،م٘ بن الىاص صه هض ،٫مبِخهلل زالو٦ ،إههملىف ؤهل ٌؿإٖ ٫لحهم.
 مٗلل ًا ازىٍا مٗظوع ،قٛله بُازض ٧ل و٢خه ،بِخٗب ؤوي ًاُٖجي.
خبت

- 105
-

 و٧ان ٖلُىا مً صه ٧له بةًه بـ؟!! هى اللي نمم ٌؿاٞغ وٍخٛغبوَكخٛل لىخضه.
ؤمؿ ٪بالهاج ٠واجهل بـؿٗض ،الظي ؤظاب في الغهت ألازحرة:
 ؤلىو..و٢بل ؤن ًىُٖ ٤غٞان ،ؤمؿ٨ذ آما ٫الهاج ٠مً ًضه و٢الذ
بلهٟت:
 ؤلىوو ،ؤًىة ًا ؾٗض ،بػًٍ ٪ا خبِب ام ،٪وخكخجي ؤوووي ،بزوٖلُُ٦ ،٪ضه جٗ٣ض ٧ل صه مً ٚحر ما ج٩لمجي.
ً
ؤظابها ياخ٩ا:
 بًه ٧ل صه ،واخضه واخضه ٖلُا بـ ،ؤها الخمض هلل بسحر ،بهتي٦مان وخكاوي ؤوي ؤووي وهللا.
ً
 واضر ٗٞال اوي وخكخ.٪ مٗلل ًا ؾذ ال٩ل٦ ،ىذ مُدىن في الكٛل ألاًام اللي ٞاجذوهللا.
 ًا ابجي ما اهذ اللي ميك ٠صماٖ ،٪ٚلُ ٪بةًه بـ مً الٛغبتوالخٗب صه ،حٗالى هىا وؾِ ؤهل ٪واقخٛل م٘ ابى ،٥صه اهذ ابىه
الب٨غي.
 ًا ؤمي مل مؿإلت ميك ٠صماغي ،ؤها بـ مغجاح في الِٗكت هىامل ؤ٦تر واحٗىصث ٖلحها ،اإلاهم َمىُجي اهتي ٖامله بًه اػاي صخخ٪
وبابا ٖامل بًه؟؟ والبذ ٦غٍمت؟؟
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 ٧لىا بسحر ،ها٢هىا قىٞخ.٪ هجز٢ ٫غٍب ؤوٖض.٥ ؤما وكىً ٝا ؾٗض ،ؤبى ٥ظاهبي اهى هُ٩لم ٪و٦غٍمت صازل ٖلحهاصوع بغص ظامض زضث صوا وهاًمت.
 هاااحي ب٣ى وٟ٦اًت عغي.ؤمؿٖ ٪غٞان الهاج ٠مً ًض ػوظخه وجدضر بلى ؾٗض.
بٗض ؤن ؤجهُا الاجها ،٫هٓغ ٖغٞان بلى ػوظخه وظضها جب٩ي.
 ال بله بال هللا !! ،بخُُٗي لُه صلى٢تي َُُِب؟؟؟ الىاص وخكجي ؤوي. زالم ب٣ى ،ؤهى ٢ال ٪هاػ ٫مهغ ٢غٍب. -عبىا ًغظٗه بالؿالمت ًاا عب.

* * *
مغ ؤ٦ثر مً قهغ وههٖ ٠لى آزغ ل٣اء بُجهما.
ل٣اء ٞ..اٖتراٞ..ٝىٖض.
جبضلذ خُاتها بٗض اٖتراٞهٖ ،غٞذ الؿٗاصة َغٍ٣ها بلى ٢لبها،
ؾخٟي بىٖضها وجيخٓغه ألجها ببؿاَت لً ججُض بال طل.٪
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صاٖب مكاٖغها بمىتهت الغ٢ه وٞجغ ألاخاؾِـ اإلا٨بىجت بضازلها،
لتر ٘ٞالغاًت البًُاء وحؿدؿلم وجدؿم نغاٖها ً
ؤزحرا لخجؼم بإجها
آلان حٗك٣ه؛ ٞما حكٗغ به حٗضي مغخلت الخب ب٨شحر،عظىلخه
ؤطهلتها ،ال ًخُل٘ بال لؿٗاصتها وعاختهاٌٗ ،مل ألظلها هيٌ ،ك٣ى
ألظلها هي ،قٗىع ممخ٘ للٛاًت ؤن حٗلم ؤه ٪مهضع ؾٗاصة ؤخضهم؛
٩ٞل مجهما ؤنبذ مهضع ؾٗاصة للزغ.
لم جغه مً ًىمها ؾىي مغة واخضة ٧ ،ِ٣ٞاهذ قُماء مٗها
ً
٢مُها لها٦ ..م ؤنبدذ جدب قُماء آلان ألجها
وابخاٖذ مىه
ججٗلها جلخ٣ي به صون ؤن حٗلم.
صؽ في ًضها وع٢خه ،اٖخاصث ألامغ وٖك٣ذ ؤوعا٢ه.
ً
لم جخثن لها ٢غاءتها ؾىي لُال ،هام الجمُ٘ وبُ٣ذ هي وال٣مغ.
وٟ٢ذ ؤمام الىاٞظة وٞخدذ الىع٢ت:
" وخكدُجي ؤووي
ؤها عظٗذ لىعقت اإلاُ٩اهُ٩ا اللي ٦ىذ بكخٛل ٞحها ٢بل ٦ضه ظىب
قٛل اإلادل ،بُ٣ذ بكخٛل لُل وجهاع لى اجب٣ى في و٢تي ص٣ُ٢ت
واخضة هؿخٛلها في ؤي قٛل ٖكان زاَغ ،٥مل ه٣ضع اقى٪ٞ
٦خحر ػي ألاو ،٫صه ع٢م مىباًلي..
مل ٖاع ٝاهتي ٖىض مىباًل وال ال ،بـ خاو ٫ج٩لمُجي وحؿمُٗجي
نىج٪
بدب ٪ؤوي ًا ٢مغ "
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٧لمت واخضة مً ؤعبٗت ؤخغ ٝجٟٗل ألاٖاظُب في ؤلاوؿان.
خمضث عبها وق٨غجه ؤل ٠مغة ٖلى طل ٪الهاج ٠الهٛحر الظي
جمخل٨ه ،لم ً ً٨له ُ٢مت مً ٢بل ،ل٨ىه آلان ٌٗخبر ؤٖؼ ما جمل.٪
ؤخًغث الهاج ٠وصوهذ ع٢مهْ ،لذ جىٓغ بلى الغ٢م وحكٗغ في عٚبت
ملخت في الاجها ٫به ،لً جدشجى لها ٞغنت ؤخؿً مً جل.٪
"بهتي اججىىتي ًا ٢مغ! ٖاوػة جخهلي بىاخض في و٢ذ ػي صه؟! "
" بـ وخكجي ؤووي ،هٟسخي اؾم٘ نىجه "
" ولى ،مُىٟٗل بغصو "
" بـ اها مل هالقي ٞغنت ؤخؿً مً ٦ضه اٖغ ٝا٧لمه ٞحها٧ ،لهم
هاًمحن وببغاهُم مل في البِذ "
خؿمذ ؤمغها ويُٛذ ػع الاجها.٫
زىان مغث ٖلحها ٧الضهغ ُ٢ل ؤن ًجُبها.
 الىوو ..اعججٟذ واهتز الهاج ٠في ًضها ،قٗغث ؤن لؿاجها الخه ٤في خل٣ها،
ال حؿخُ٘ الغص ،قلذ ً
جماما وقل ج٨ٟحرها٧،اصث ؤن حٛل ٤السِ
لىال ؤن ؾمٗذ نىجه ً٣ى ٫بلهٟت:
٢ -مغععع.
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ً
شسهُا ،ل ً٨ؤطهه الخُ٣خه
ؤظابخه هامؿت بهىث لم حؿمٗه هي
بمهاعة:
 ؤًىة. بػٍ٪؟؟ ٦ىَؿت. صه ع٢م٪؟؟ ؤًىة. بهتي ٖىض ٥مىباًل؟؟ ؤًىة.ً
ؾإلها ياخ٩ا:
 بهتي مٗىضِ٦ل ٧لمت ٚحر ؤًىة؟ ال بـ... وخكدُجي.ً
جماما ،لً جىاجحها الجغؤة ل٣ى ٫ؤي شخيء٧ ،ل شجاٖتها
نمخذ
ويٗتها في ٢لبها ٧ي جخهل به مً ألاؾاؽ.
 -ؾا٦خت لُه٢ ،ىلي ؤي خاظت جُمً ٢لبي ًا ٢مغ.
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ً
هٓغث بلى والضتها الىاثمت زلٟها ب٣ل ٤و٢الذ بهىث ؤ٦ثر زٟىجا:
 ٧ل صه لؿه مُمىدل؟؟ ؤها وٖضج ٪وهىفي بىٖضي مٗا،٥هؿدىاً ٥ا خؿً..
بٗض ؤن ؤٚل٣ذ الهاج ،٠يمخه بلى نضعها وهمؿذ بضازلها ب٩ل
قى ١وهُام
" بدبً ٪ا خؿً ".

* * *
حٗضصث الاجهاالث بُجهما و٧ل اجها ٫ال جؼٍض مضجه ًٖ ص٣ُ٢خحن،
ًُ ِ٣ٞمئن ٧ل مجهما ٖلى آلازغ وَؿم٘ نىجه زم ٌٛل ٤السِ.
ً
ال ًٟٗل قِئا ؾىي الٗمل ًً٘ ،ال٣غف ٞى ١ال٣غف وٍدلم؛ ًدلم
ببِذ نٛحر ًًمه هى و٢مغ وَٟله مً نلبه وهٟـ مالمذ ٢مغ .
ًدلم بخ٨ىًٍ ؤؾغةً ،مضها ب٩ل الخب والخىان الظي خغم مىه..
ؤخالمه ظمُلت وبؿُُت ل٨جها نٗبت إلاً في مشل ْغوٞه.

* * *
ًىم مً ؤًام الازىحن ،الؿاٖت الىاخضة ً
ْهغا.
ً
نباخا
ٌؿحر خؿً في قىاعٕ بمبابت و٢ض ؤجه٨ه الخٗب ،مىظ الشامىت
وهى ًخجى ٫بدُ٣بت مالبـ ٦بحرة في مىاَٖ ٤ضًضة بلى ؤن ٢غع ؤزظ
٢ؿِ مً الغاخت والخب!
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طهب بلى هىا ٥لغئٍتها صون ؤن ًسبرها ،ؾخ٨ىن مٟاظإة لها،
ؾحهاجٟها وٍُلب مجها ؤن جخذجج بإي حجت ٧ي جسغط وٍغاهاِ٣ٞ ،
ًغٍض عئٍت وظهها الجمُل مً بُٗض ختى ولى لم ًخم ً٨مً الخضًض
مٗها ختى ٌؿخمض مجها الُا٢ت لُهبر ٖلى ق٣اثه.
قٗغ ٞجإة ؤن ًٖالث ظؿمه ٧لها جدكىج ،ؤلم عهُب في ٖٓامه،
صعظت الخغاعة ٢ض جهل بلى زمؿحن والكمـ ٖمىصًت ٖلى ٦ى٦ب
ألاعى.
ً
ً
في َغٍ٣ه ،وظض م٣هى ،قٗغ ٦إهه وظض ٦جزا ،بن ْل واٟ٢ا لض٣ُ٢ت
ً
مٛكُا ٖلُه مً الخٗب.
ؤزغي ٞؿُ٘٣
صون ج٨ٟحر ؤو جغصص صزل بلى ال٣هىة وظلـ ٖلى ؤو٦ ٫غسخي ٢ابله ،لم
ًً ً٨لخ ِ٣ؤهٟاؾه بٗض ،خُىما قٗغ بُض ٞىالطًت ؤخ٨مذ ٢بًتها
ٞى٦ ١خٟه.
الخٟذ لحري مً الٟاٖلٞ ،ىظض قابحن ًٟ٣ان ؤمامه بهُإة مغٖبت،
ً
ُٖىجهما جُ٣غ ً
ووُٖضاَ ،ىلهما ٢ض ًهل بلى اإلاترًً٢ ،ىٍا
قغا
البيُت بإ٦خاٖ ٝغًٍت وًٖالث نضع وطعاٖحن باعػة مً جدذ
٢مو يُ ٤مٟخىح ؤٖاله ،عؤي طل٨ما الكابحن مً ٢بل ؤو ؾم٘
ٖجهما عبما ،ل٨ىه في خالت ال حؿمذ له بالخظ٦غ آلان ،حؿاء ًٖ ٫ؾغ
جل ٪الىٓغة الكغؾت في ُٖىجهما ،ومؿ٨ت ؤخضهما له مً ٦خٟه
بخل ٪الُغٍ٣ت !! مجه ٪لضعظت لم جم٨ىه مً الى٢ى ،ٝجُل٘ بلحهما
ب٣ل:٤
وؾإلهما
بضهكت
 في بًه؟!- 112
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وخاو ٫بهؼاً ٫ض طل ٪الىخل البكغي مً ٞى٦ ١خٟه ل٨ىه ٧ان ٢ض
ؤخ٨م ٢بًخه ٖلُه ً
ظُضا
 مل ٖاع ٝفي بًُُُِِه ًا ابً الـ ****اهخ ٌٟخؿً مً م٩اهه ،ؤمه حؿب !!! ؤمه التي لم ًغها ً
ًىما حؿب
بإبك٘ الؿباب صون ؾبب !!
و ٠٢ؤمامهما وؾإ ٫مً ؾبه ؤو ؾب ؤمه باألخغي:
 بهذ بخ٣ى ٫بًُِه ؟!!!!عص آلازغ:
 بُ٣ى ٫اللي ؾمٗخه ًا **** ٖاظب ٪وال مل ٖاظب٪؟!!و٢بل ؤن ٌؿخجم٘ خؿً ٢ىاه لحرص ٖلحهما ،باٚخه ؤخضهما بل٨مت
٢ىٍت ٖلى ٦خٟه ؤعظٗخه ٖضة زُىاث للسل.٠
 بهذ بخٗمل بًه هىاااا ًالااا ؟!! بػاي جخجغؤ وجضزل ال٣هىة صي؟!!!بهذ مل ٖاع ٝؤن اإلا٩ان صه م٩ان ؤؾُاص٥؟!!
وصون ؤن ٌُُٗا خؿً ٞغنت للغص ؤو الاؾدُٗاب ،ل٨مه آلازغ ل٨مت
٢ىٍت في وظهه ،ؤؾالذ الضماء مً ؤهٟه وٞمه.
ً
ًٚبا ،ال ًضعي ما الظي خضر ٞجإة ،ماطا ٗٞل
اقخٗل خؿً
وُٞما ؤزُإ؟!!! ٌؿب وحؿب ؤمه اإلاخىاة وَٗخضي ٖلُه بالًغب
صون ؾبب !!!
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اؾخٗاص جىاػهه وهم بغص الل٨مت ختى جٟاظإ بل٨مت ؤزغي ؤ٢ىي
وؤقغؽ٧ ،ل طل ٪صازل اإلا٣هى الظي ٧ان ً
زالُا ً
جماما مً الؼباثً،
ً
و ٘٢خؿً ٖلى ألاعى ووظهه ؤنبذ ملُسا جما ًما بالضماء.
٢ام مً م٩اهه بهٗىبت وهٓغ بلحهما بد٣ض وًٚب قضًض:
 اهخىا مُُُُُُُُُُِِِِِحن؟؟؟؟؟؟ وٖاوػًٍ مجي بًُُُُُِِِه؟؟؟ مٗ٣ى ٫ظاي اإلاىُ٣ت بخاٖخىا ومل ٖاع ٝاخىا محن؟!!! صه اهذحؿخاهل ٧ل اللي ًجغي  ٪ُٞب٣ى.
ال٣ل ٤بل ٜمبلٛه ٖىض خؿً ،قٗغ بإن ػوط الشحران اللظان ًٟ٣ان
ؤمامه آلان ًىىٍان له ٖلى قغ مخٗمض ،عؤي طل ٪في ُٖىجهما ً
ظلُا.
اؾخجم٘ خؿً ٧ل شجاٖخه وخاو ٫حؿضًض ؤي يغبت بلى ؤي واخض
مجهما ل٨جهما ٧اها مشل الجضاع الهلب ،ال ًازغ بهما ؤي شخيء.
جباصال ل٨مه بمىخهى الؿالؾت ،وألابك٘ مً طل ٪ؤجهما سخباه مً
مالبؿه وظغاه ً
ظغا بلى زاعط اإلا٣هى وؤلُ٣ا به ٖلى ؤعى الكاعٕ.
ججم٘ ٧ل مً بالكاعٕ ،بل ٧ل مً باإلاىُ٣ت لغئٍت طل ٪الُٟلم
اإلاجاوي.
ألا٦كً
٢ام خؿً مً ٞى ١ألاعى وهى ًترهذ وهٓغ خىله ،قٗغ بظ ٫وزؼي
لم ٌكٗغ بهما َُلت خُاجه ،وطل ٪ال٨م الهاثل مً البكغ ٌكاهضوهه
وهى ٌسخ ٤وحهان صون ؤي طهب ً٣ترٞه!!
 بًه ًالاا هخًٟل وا ٠٢مخىذ ٦ضه ٦خحر ػي اليؿىان؟!! مل هاويجضا ًٖ ٘ٞهٟؿً ٪ا ****
- 114
-

هٓغ له خؿً بًٛب الٗالم وهجم ٖلُه ؤَغخه ؤ ً
عيا ،جم ً٨مً
ل٨مه ل٨مت واخضة ٢ ِ٣ٞبل ؤن ٌكٗغ باالزغ وهى ٌسخبه مً
طعاٖه وَسخله ٖلى ألاعى.
ْل ٌسخبه مً مالبؿه ختى مىخه ٠الكاعٕ ،و٢بل ؤن ًخمً٨
خؿً مً الجهىى ختى ٧ان الازىان ًغ٦اله باأل٢ضام في ٧ل م٩ان
بجؿضه ،قٗغ بإن ٖٓامه جخ٨ؿغ مً قضة الًغب ،اؾخمغا بغ٧له
ٞى ١الٗكغ ص٢اث ٤بإ٢صخى ما لضحهما مً ٢ىة ،والجمُ٘ ًىٓغون بلى
ً
اإلاى٦ ٠٢إجهم ٌكاهضون
ُٞلما مً ؤٞالم ؤخمض الؿ٣ا ،بإٞىاه
مٟخىخت وؤٖحن ظاخٓت وؾ٨ىن جام.
٦غامخه جىته ٪م٘ ٧ل ع٧لت وؾبت ،ؤلٟاّ بكٗت لم ًخسُل ؤن جىظه
له في ًىم مً ألاًام.
ألا ٘ٓٞوألا ٘ٓٞفي طل ٪اإلاى ٠٢اإلاإؾاوي هى نىث نغزت ٢مغ
التي محزتها ؤطهه عٚم ٧ل ما هى ُٞه ..بجها هىا ،حكاهضه وهى ًًغب
وَؿب و٦إن طل ٪الظي ًى٣هه آلان !!
إلااطا ؤجذ ومتي ؟!!
خاو ٫ؤن ًخدامل ٖلى هٟؿه وٍجهٌٞ ،لم ً٣ى ؾىي ٖلى الاعج٩اػ
ٖلى ع٦بدُهً ،دىٟـ بهٗىبت بالٛت ووظه جىعم ً
جماما ،ؤل٣ى هٓغة
ٖلى ٢مغ التي ج ٠٣وؾِ الخكىص مهضومت ،وظهها قاخب
٧الجلُض وصمىٖها ٚغ٢ذ وظهها ،تهمـ باؾمه بعجؼ ،لُتها حؿخُُ٘
مؿاٖضجه ،لُتها حؿخُُ٘ الخس ٠ُٟمً ؤإلاه ،هٓغ لها باه٨ؿاع
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ويٗ ،٠قٗغ ؤن ٖلُه اؾترصاص ٦غامخه٢ ،مغ هىا!! ٢مغ حكاهضه في
طل ٪اإلاى ٠٢اإلاسؼيٖ ،لُه ؤن ًشبذ لها عظىلخهٖ ،لُه ؤن ًٓهغ
بمٓهغ ٢ىي ؤمامها ،ال ًجب ؤن جغاه ؤ ًبضا بظل ٪الًٗ ٠والظ!!٫
جدامل ٖلى هٟؿه ؤ٦ثر وخاو ٫الى٢ى ،ٝو ٠٢بهٗىبت بالٛت وهى ال
ًغي ٚحر نىعة ٢مغ ؤمام ُٖيُه،
ً
ً
وٖاظؼا ،سخ٣ذ ٦غامخه وجدُمذ عوخه.
٦ؿغ ؤمامهاْ ،هغ يُٟٗا
اؾخجم٘ ٧ل طعة ٢ىة وشجاٖت مخبُ٣ت لضًت ونغر بهىث مبدىح
مً قضة جىٖ٨ه وهجم ٖلى الازىحن ً
مٗا ،ناع ٧اإلاجىىن وهى ًُ٨ل
لهما الل٨ماث والغ٦الث صون جى٦ ،٠٢إهه ٢ض ؤنابه مـ مً
ً
الجىىن بالٟٗل ،ل ً٨الىي٘ لم ٌؿخمغ َىٍال وجبضلذ ألاصواع زاهُت،
ل ً٨جل ٪اإلاغة بُغٍ٣ت ؤٖى ٠وؤقض ،بط ؤمؿ ٪اخضهما بٗهاة
زكبُت ٚلُٓت وناع ًًغب بها خؿً بٗى ٠في ٧ل م٩ان بجؿضه،
٧اهذ الٗها بها بٌٗ اإلاؿامحر التي ؤنابذ خؿً بجغوح بالٛت.
جماماٞ ،ـؿ ِ٣ؤ ً
زاعث ٢ىاه ً
عيا بال خغا.٥
ال ٌؿم٘ ؾىي نىث نغزاث ٢مغ وال ًغي بال وظهها بٗحن ػاجٛت،
مشبذ هاْغٍه ٖلحها عٚم ٧ل ما ٌٗاهُهً ،ىٓغ بلحها بٗحن م٨ؿىعة.
لم ًغخماه ختى بٗض ؤن زاعث ٢ىاه ً
جماما وؾ ،ِ٣بل ؤمٗىا في طله
وبهاهخه.
ابخٗض واخض مجهما ًىٓغ بلى خؿً اإلال٣ى ٖلى ألاعى بابدؿامت
ؾازغة.
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والشاوي ا٢ترب مً خؿً وبضؤ ًسل٘ ٖىه مالبؿه ببِء !!! بِء
ً
مخٗمض ومضعوؽ بمٗاها في طله ،قه٣ذ ٢مغ بٗى ٠ونغزذ
باؾخجضاء:
 خغععععععععععععاااااام ٖلُ٨مٟ٦ ،اًاااااااا ،ؾِبىووووه ب٣ىىىىخى.خاو ٫خؿً م٣اومت مً ًسل٘ له مالبؿه ٖلى ٢ضع ما اؾخُإ ل٨ىه
ٞكل ً
جماما.
ؤقاخذ ٢مغ بىظهها ً
بُٗضا  ،ال ج٣ضع ٖلى عئٍخه ه٨ظا.
ً
٧اصث ؤن ج٣ٟض وٖحها مً قضة الهضمه و٢لبها ًدتر ١ؤإلاا ٖلُه
زل٘ ٖىه ٧ل مالبؿه ولم ًتر٦ه ؾىي باإلاالبـ الضازلُت .ِ٣ٞ
وبمىخهى الهضوء و ٠٢وهٓغ بلُه مً ٖلى ،زم اهدجى وهمـ في ؤطهه
ب٩لمت لم ٌؿمٗها بال هى.
هً ٌٟضًه ومالبؿه وهٓغ بلى الكاب آلازغ ،ؾاع ججاهه وؾاع
الازىان مبخٗضًً ً
مٗا بمىخهى الهضوء !!!
٦إجهما لم ًٟٗال ؤي شخي !!
ما بن ابخٗضا ختى الخ ٠طل ٪الجم٘ البكغي خى ٫خؿً الٟا٢ض
للىعي ،و٢مغ وٟ٢ذ م٩اجها ٚحر ٢اصعة ٖلى الخغا ،٥ختى صمىٖها
جذجغث في ُٖىحها.
ً
مجضصا لخجض هٟؿها باإلاجز ٫هاثمت
جغٍض ؤن حٛمٌ ُٖىحها وجٟخدهما
في ٞغاقها و٧ل ما خضر ٧ان بمشابت ٧ابىؽ!!

- 117
-

عمكذ بُٗىحها ٖضة مغاثٞ ،خدتهما وؤٚل٣تهما م ً
جضصا ..هٟـ اإلا٩ان،
هٟـ الهىعة ،هٟـ ألاشسام..
ً
٧ابىؾا!
بطن هى خ٣ُ٣ت ولِـ
هىا  ِ٣ٞاجهمغث صمىٖها وعً٦ذ هدى خؿً ،وظضث ؤن الغظا٫
ً
ظلبابا ؤبٌُ ال حٗلم مً ؤًً ؤجىا به ،وٍداولىن بٞا٢خه.
٢ض ؤلبؿىه
هٓغث بلى وظهه اإلاخىعم ب٣لب صام ،وصث لى ؤزظجه بحن ؤخًاجها
وَُبذ ظغاخه ،ل٨جها ال حٗلم ؤن ظغح ٦غامخه ؤ٢ىي وؤٖم ٤ب٨شحر
مً ؤن ًُُب بحن ؤخًاجها.
لم ًلخٔ ؤخض طل ٪اإلابدؿم ابدؿامت مً ألاطن لألطن والؿٗاصة
ج٩اص جٟ٣ؼ مً وظهه٧ .ان ًخاب٘ اإلاى ٠٢مً بضاًخه ،والؿٗاصة
بضازله جؼصاص وجؼصاص بلى ؤن ونلذ بلى ال٣مت .والجمُ٘ ؤنبدىا ال
ؾحرة لهم ؾىي خؿً الظي سخله ٖاص ٫ونبري الضهكان!!!!!

* * *
ٌؿحر بجلبابه الىاؾ٘ ،مى٨ـ الغؤؽ ..ؤي قٗىع سخيء وظض في
الىظىص هى ٌكٗغ به آلان..
ؤإلا٨ً ٪ىن ؤقض وؤنٗب ٖىضما ججض هٟؿ ٪مًُغا لض ٘ٞزمً
ؤزُاء ؤهذ لم جغج٨بها مً ألاؾاؽ وؤي زمً هظا الظي ًجهل مً
٦غامخ ٪وآصمُخ!٪
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بإي خً ٤د ٤لصسو ؤن ً٣خل ٚحره زم ًتر٦ه خُا لُمطخي في
هضوء!!!
ًْ ؤن الخُاة ٢ض ابدؿمذ له ً
ؤزحرا ،هاه مؿ٨حن !!
خغمخه مً خىان والضجه ،زم ٦ى ٠والضه ،وٖىضما وظض الخبِبت ٢غع
ً
ما٢خا؛ ا ً
ختراما لغظىلخه ،وٖىضما
هى بةعاصجه ؤن ًدغم هٟؿه مجها
ًْ ؤهه ً٣ترب مجها ،ؤبٗضجه الخُاة ٖجها بمىخهى ال٣ؿىة.
 ٠ُ٦ؾِخُل٘ بلى ُٖىحها بٗض آلان؟!  ٠ُ٦ؾتراه؟!! بالُب٘ ؾِ٣
مً هٓغها بٗض ؤن قاهضجه في طل ٪اإلاى ٠٢اإلاسؼي ،وٖضها بالخىان
والخب ،ل٨ىه ٟٚل ًٖ ألامان والخماًت ًْ ،ؤن وظىصه بلى ظىاعها
ؾُدمحها ،ل٨ىه ا٦دك ٠ؤهه ٖاظؼ ختى ًٖ خماًت هٟؿه!!
ْل ٌؿحر بال هض ،ٝومٓهغه ً٣كٗغ ألابضان ،ظشت مخدغ٦ت!! الضماء
ً
هغبذ مً وظهه بهىعة مسُٟت وؤَغاٞه لىجها ؤنبذ ماثال بلى
الؼع٢تٞ ،جإة وظض هٟؿه ؤمام ٢ؿم بمبابت ،هٓغ بلى ال٣ؿم لشىان
زم صون وعي مىه ،صزلهٖ ،ل الكغَت جغص له خ٣ه اإلاهضوع.

* * *
ً ٠٣خؿً ؤمام الغاثض ماهغ ال٣اضخيً ،ىٓغ له باؾخجضاء وآلازغ
ًىٟض صزان ؾُجاعجه في وظهه وٍخُل٘ بلُه وبلى هُئخه باػصعاء
واضر.
 ها ًا باقا ،مل هدؿخضٖحهم؟؟عص ٖلُه ماهغ بدضة:
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 ؤؾخضعي محن ًا ابجي اهذ؟!! ما اها ٢لذ لؿٗاصجٖ ،٪ـاص ٫و نـبري الضهكان  ،ؤها م٨ىدلوازض بالي هما محن بـ ؾمٗذ مً الىاؽ بٗض اما ٞى٢ذ ،ؤنل
...
ؤها
 زالااام ًا بابا ،بهذ هخُٗض وجؼٍض في ؤم ال٣هت صي مً ألاو٫جاوي؟! ما زالم ٢لذ اللي ٖىض ٥وٖملىال ٪مدًغٚ ،ىع ب٣ى
وزلُىا وكى ٝقٛلىا ولى ٖىػها ٥هىب٣ى وؿخضُٖ.٪
ً
ْل واٟ٢ا م٩اهه بال خغا ،٥الهضمت قلذ ج٨ٟحره وظمضث ؤَغاٞه..
بٗض ٧ل ما ٢هه ٖلى الًابِ ٌٗامله ه٨ظا !! لم ٧ل طل٪
الخد٣حر ،هى اإلاججي ٖلُه ولِـ الجاوي !!
ؤال ًغي وظهه اإلاخىعم اإلالُش بالضماء؟؟ ؤًسل٘ له الجلباب لحرًه ؤزاع
الًغب ٖلى ظؿضه؟! ؤال ًغي الٗغط الىاضر في ٢ضمه؟!!
اهتها ٥آصمُت اإلاىاًَ وسخ٦ ٤غامخه ؤلِؿذ ظغٍمت حؿخد ٤ؤن
ٌٗا٢ب ٖلحها ال٣اهىن؟!!
اهخٖ ٌٟلى نىث ماهغ وهى ًهغر به:
 ما حٛىووووووع ًا ابجي اهذ مً هىا ب٣ي ،هى اخىا مىعهاف ٚحر٥الجهاعصه وال بًه؟!!!
زغط مً ال٣ؿم ًجغ ؤطًا ٫السُبت زلٟه٨ًٟ ،غ في خ٣ه اإلاهضوع
و٦غامخه اإلاسخى٢ت٨ًٟ ،غ في خبُبخه وٍا جغي  ٠ُ٦ج٨ٟغ به آلان ؟!!
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٧لما خاو ٫اؾخٗاصة اإلاكهض  ،وُٖجها اإلاظٖىعة الباُ٦تٌ ،كٗغ
بىهل خاص ًمؼ٢ ١لبه ،ؾاع بال ؤي هض ،ٝبلى ؤن ابخٗض ً
٦شحرا ًٖ
اإلاىُ٣ت.

* * *
٢ابٗه ٞىٞ ١غاقها جب٩ي باجهُاعٞ ،كلذ ٧ل مداوالث والضتها
وقُماء في ٞهم ما بها ؤو ختى تهضثتها .زغظذ لكغاء بٌٗ
الاخخُاظاث السانت لها مً مدل بُٗض ًٖ اإلاجز ٫بلى خض ما،
ؾمدذ لها والضتها بهٗىبت بٗض ؤن جغظتها ٢مغ ً
٦شحرا ،اؾخٛلذ
ٞغنت ُٚاب ببغاهُم ومدمض ،وهىم قُماء ،التي لى ٧اهذ مؿدُٓ٣ت
ً
خخما ٧اهذ لخخضزل ٗ٦اصتها وجمىٗها مً السغوط مخذججت بإي
ؾبب ،ال لصخيء ؾىي إلاًاً٣تها !
جإزغث في الٗىصة ،وما بن ٖاصث ،ختى عً٦ذ بلى ٚغٞت الىىم
واعجمذ ٞى ١الٟغاف جب٩ي ٦ما لم جب ٪مً ٢بل..
ً
ب٩ائها ًؼصاص ٖىٟا م٘ الى٢ذ!! جغجج ٠بكضة ووظها ؤنبذ ًدا٧ي
ألامىاث في شخىبه.
 ٧لمي ببغاهُم ًا قُماءً ،جي ٌكى ٝازخه ٞحها بًه !! البذ ب٣الهاؤ٦تر مً ؾاٖخحن مٟدىمت مً الُٗاٍ !!
 -ببغاهُم في قٛله ،لى ٧لمخه هحهب ُٞا.
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 ملِ٨ل صٖىة ،اجهلي بُه واصهىوي ،ما اها مل هؿخجى ؤ٦تر مً٦ضه ،البذ ٖاملت ػي اللي بخُل٘ في الغوح.
 وببغاهُم لى ظه هُٗملها بًه بـ؟! ًخهغٌٗ ،ٝمل ؤي خاظت ،هازضها ؤي مؿدكٟي ختى ،ؤها بىتيهتروووووووح مجي.
 زالم زالام بهضي بـ ،ؤها ه٩لمه اهى. ٧لمُه وزلُه ًجي بؿغٖت هللا ًسلُ٩ي ،قٛله ؤ٢غب ب٨خحر مًمدمض.
هاجٟذ قُماء ببغاهُم وؤزبرجه بازخهاع بما خضر.
 هاا ًا قُماء٢ ،ال ٪بًه؟؟ ٢ا ٫ظاي.ظلؿذ ؤمُىت بلى ظىاع ٢مغ ،جمسر ٖلى قٗغها بدىان.
 بؾتهضي باهلل ًا بىتي وٞهمُجي مال ٪بـ ،خض ياً٪٣؟؟ َباإلاسٟي ٦غم احٗغى ل ٪واهتي ماقُت وال خاظت؟؟ ؟
لم ًسُغ طل ٪الاخخماٖ ٫لى با ٫قُماء ! هي الىخُضة التي حٗلم
بمًاً٣اث ٦غم ل٣مغ وهي مً ؤمغتها بالهمذٟ٢ ،ؼث ٞجإة بلى
ظىاع ٢مغ ٖلى الٟغاف ،ظظبتها مً طعاٖها وخاولذ عئٍت وظهها.
 بذ ًا ٢مغ ،بصخي لي ،هى ٦غم احٗغى ل ٪جاوي؟؟!ؾإلتها ؤمُىت بضهكت:
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 جاوي ٌٗجي بًه ؟!! هى ٧ان احٗغى لها اوالوي ؟!!اعجب٨ذ قُماء وعصث بخلٗشم:
 ٌٗجي هى ٧ان بحرػٖ ٫لحها في الغاًدت والجاًت ٦ضه. َب وم٣الدل لُُُِه؟!! صه ببغاهُم ٧ان َحن ِٖكخه.الخٟخذ بلى ٢مغ الباُ٦ت وؾإلتها بةلخاح:
 بذ ًا ٢مغ ال٨الم صه صخُذ ،بحٗغى ل ٪واهتي هاػلت صه الليٖامل ٩ُٞي ٦ضه؟؟ ؟
وخحن لم ججض مً ٢مغ ؾىي الهمذ ونىث ب٩ائها  ِ٣ٞالظي
ٌٗلى ،نغزذ بًٛب:
 ًا بذ اهُ٣ي بُُُُِ٣حي ،وظخعي ٢لببببي٢ ،ىلي في بًُُُِِه؟؟اعجمذ ٢مغ في ؤخًان والضتها واػصاص ب٩ائها بضعظت باجؿت ،لم ججض
ً
ؤمُىت خال ؾىي ؤن جدخًجها بكضة ٖلها تهضؤ بٌٗ الصخيء .اؾخمغ
الىي٘ ٖلى هظا الخا ٫وقُماء ً٩اص الًٟى ٫ؤن ً٣خلها إلاٗغٞت ما
الظي خضر وؤونل ٢مغ بلى جل ٪الخالت.
نىث اإلاٟخاح في الباب ؤٖ٣به صزى ٫ببغاهُم ،هغو ٫بلى حجغة
الىىم وهٓغ بلحهً ب٣ل:٤
 في بًُِه؟!! وظُبُجي ٖلى مال وشخي لُه !! حٗالى الخً ٤ا ببغاهُم ،قى ٝخل في ازخ ٪اللي مٟدىمت مًالُٗاٍ صي مً ؾاٖت ما ظذ.
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و ٠٢ؤمامهً ،هٓغ بلى ٢مغ بضهكت وؾإ ٫والضجه:
 ظذ مىحن ؟!جُىٖذ قُماء باإلظابت:
 ؤنلها هؼلذ حكتري قىٍت خاظاث مً جدذ.ػٞغ بًٛب ويُ:٤
 ومً بمتى بيؿُبها ججز ٫لىخضها ًا ماما؟؟ مٗلل ًا ابجي٧ ،اهذ بدكتري خاظاث لحها مً جدذ ٢غٍب هىاوعظٗذ ٖلى َى٢ ،٫لذ اؾُبها ج ًٖ ٪ٟهٟؿها قىٍت.
 مالها َُب ؟!! هى بًه الىدـ صه ًا عبي ،مل ٟ٦اًت مىيىٕالسىا٢ت الٛغٍب صه.
ؾإلخه قُماء بًٟى:٫
 زىا٢ه بًه؟؟ مل ٖاع ،ٝواها صازل اإلاىُ٣ت ؾمٗذ َغاَِل ٦الم ٦ضه ،بنٖاص ٫ونبري اجلمىا ٖلى واص بُإ ،يغبىه إلاا ٖضمىه الٗاُٞت
و٢لٗىه هضومه في هو الكاعٕ.
لم حؿخُ٘ ٢مغ الهمىص ؤ٦ثر مً طل ،٪مً صون وعي قه٣ذ بٗى٠
وناخذ بدغ٢ت:
 -خؿؿؿؿؿؿؿً.
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الخٟذ بلحها زالزت ؤػواط مً الُٗىن اإلاىضهكت ..ؤٞا٢ذ قُماء مً
نضمتها مً ال٨الم الظي ؾمٗخه وهخٟذ صون وعي هي ألازغي:
 ًا الاااهىي ،يغبىا خؿً ؟!!!! لُُُِه؟!!!هٓغ بلحها ببغاهُم بًٛب قضًض:
 مُُُُُِِحن خؿً صه؟!! ًا ما قاء هللا ،بهخىا الاجىحن ٖاعُٞىه؟! صه ..صصصه ... صه بًُُُُُِِِه ،اهُُُ٣حي. صه خؿً اللي ٦ىذ بكتري مً ٖىضه الهضوم !!وظه ؤهٓاعه بلى ٢مغ وؾإلها بك:٪
 بهتي ٦ىتي هىا ٥ؾاٖت السىا٢ت؟؟ؤومإث بغؤؾها صون ؤن ججض في هٟؿها ال٣ضعة ٖلى ال٨الم.
 السىا٢ت ٧اهذ ٢ضام ال٣هىة ًا ٢مغ ! بهتي بًه اللي وصا٧ي هاخُتً
ال٣هىة ؤنال؟!! هى صه اللي بدكتري خاظاث ٢غٍب ،عوختي لٛاًت
!
ال٣هىة
ما هظا الهغاء؟!! ًٖ ما ًخدضر طل ٪ألاخم٤؟!! ؤال ًضع ٥حجم ؤإلاها
وخؼجها ،ؤال ٌعي ؤجها جدتر ١خُت آلان!!
طله واه٨ؿاعه ؤوظٗاها مشلما ؤوظٗه ،زل٘ ٢لبها مً م٩اهه ،هٓغة
ُٖىه اإلا٨ؿىعة ً
ؤبضا لً جيؿاها ،ظؿضه اإلاؿجى ٖلى ألاعى ،وظهه
اإلاخىعم اإلالُش بالضماءً ،ضه اإلاجغوخت ،لىال طل ٪الجلباب ل٩اهذ
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٣ٞضث وٖحها مً مىٓغ ظغوح ظؿضه ،مكاهض جخىالى ٖلى ٖ٣لها
اإلاؿ٨حن جمؼ٢ ١لبها وجدغ ١عوخها صون عخمت.
 ًا ابجي بهضي ب٣ى ،هى اها ظُباٖ ٥كان تهضحها وال جخٗبها ا٦تر؟!!ػٞغ بًُ ٤وهٓغ بلى ٢مغ ،التي ج٨ىعث ٖلى هٟؿها وبهتزاػ ظؿضها
ملخىّ مً ب٩ائها الظي جدى ٫بلى هدُب
ظلـ بلى ظىاعها وخاو ٫الخدضر بهضوء:
 َُب اهتي بخُُٗي لُه صلى٢تي مل ٞاهم بالًبِ؟؟ زٟتي مًمىٓغ السىا٢ت ٌٗجي؟؟
عٗٞذ ُٖىحن مظبىخخحن بلُهُٖ ،ىان جسبران ٧ل مً ًىٓغ بلحهما ٦م
هي حٗاوي ،همؿذ بخ ُ٘٣ونىث مٗظب:
 يـ..يغبىه ؤوي ًـا ..ببغاهُم ..ؤووي ..صو ٫مل بجي ؤصمحن ؟!!بػاي ..بػاي خض ممً ً٨ةطي خض بالك٩ل صه ..بػاااااااي ؟!!
وصزلذ في هىبت زاهُت مً الب٩اء اإلاغٍغ.
بٗض ؾاٖخحن ٧اهذ ٢مغ هاثمت بةجها ٥في ٞغاقها ،مجه٨ت ً
طهىُا ولِـ
ً
ظؿضًا ،جغ٦ىها لترجاح وؤٚل٣ىا باب الٛغٞه ٖلحها.
ظلؿىا في الهالت في نمذ جام٧ ،ل مجهم قاعص في جسُالجه للخالت
التي ونلذ لها ٢مغ ،عن ظغؽ البابٞ ،خذ ببغاهُم وظضه مدمض،
وما بن صزل وؤٚل ٤ببغاهُم الباب زلٟه ختى ؾإلهم:
 -ؾمٗخىا ًٖ اللي خهل م٘ الىال البُإ صه؟!!
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ؤظابه ببغاهُم بملل:
 ؾمٗىا ،وازخ ٪مجهاعه ظىة بؿبب اإلاىيىٕ صه. ٢مغ !!! ؤه . بػاي ٌٗجي ؟!! ولُه ؟!! ؤنلها ٧اهذ في الكاعٕ ؾاٖت السىا٢ت ،وقاٞتها ،واإلاهِبت انالىاص َلٗذ هي وقُماء ٌٗغٞىه ،اللي ٧اهىا بِكتروا مىه هضوم صه،
ٞـاإلاىيىٕ مإزغ ٞحها ؤوي.
عظٗذ مٟدىمت مً الُٗاٍ وٞجإة الُ٢ىاها بخهغر ،وٞحن وُُٞحن
ٖلى ما هضًذ وهامذ.
 واهذ ٖغٞذ مىحن ،وبًه اللي عظٗ ٪مً قٛل ٪بضعي ؤ ًؾاؾا؟!
 قُماء ٧لمخجي وظُذ ٖلى مال وشخي.هٓغ لىالضجه هٓغة لىم:
 ٦ضه ًا ماما٧ ،ل صه ًدهل وج٩لمي ببغاهُم ومُجِل في بال٪جخهلي بُا ج٣ىلي لي؟!! بهتي اللي زلُتي قُماء جخهل بةبغاهُم ؤُ٦ض.
 ًا ابجي وهللا ظُذ ٖلى بالي ،بـ اهذ قٛل ٪بُٗض ،ؤزى ٥ا٢غب،اجهلىا بُه ظه ٖلى َى ،٫بهذ ٦ىذ هخازض و٢ذ.
 َُب ٢مغ ٖامله بًه صلى٢تي؟؟ هاًمت ظىة اهي ،عبىا حهضحها وج٣ىم ٦ىَؿت.- 127
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ؾإلخه قُماء بًٟىلها الظي ال حؿخُُ٘ الخسلي ٖىه:
 مخٗغٞل ًا مدمض خهل بًه بٗض ما يغبىه ،عاح ٞحن ٌٗجيً
وخهل له بًه؟؟ وؤنال لُه يغبىه ٦ضه؟!! صه ق٩له اهخ٣ام مل
ٖاصًت!!
زىا٢ت
مجغص
ؤظابها با٢خًاب وهى ًخجه هدى ٚغٞت ٢مغ:
 مٗغٞل ًا قُماء ،ؤها مل هؿخجىب الىاؽ ٌٗجي٧ ،ل الليؾمٗخه اهه ؤٚمى ٖلُه بٗض الًغب وإلاا ٞا٢ ١ام ومصخي .
صزل الٛغٞت بهضوء ختى ال ًىٓ٢هاً ،غٍض  ِ٣ٞؤن ًُمئن ٖلحها،
جُل٘ بلى وظهها الكاخب وصمىٖها التي حٛغ ١وظىخحها ،جب٩ي ختى
هاثمت!!
وهي
٦م هي ع٣ُ٢ت وخؿاؾت ،جل ٪الخؿاؾُت اإلاٟغَت ج٣خل ناخبها في
ؤٚلب ألاخُان ! ججٗله ؤ٦ثر ٖغيت للهضماث ،صاثم الخؼن والخ٨ٟحر
في ٧ل شخيء.
ً
مسر صمىٖها بإهامله زم ٢بل ظبُجها وزغط جاع٧ا بًاها جىٗم بالغاخت
والهضوء ،ل ً٨ؤي عاخت وؤي ؾٗاصة التي ٧اهذ جدلم بهاً ،بضو ؤن
ٖهضا ٖلى هٟؿحهما ؤال ًٟاع٢اها ً
الخؼن والخٗاؾت ٢ض اجسظا ً
ؤبضا!

* * *
ؤٞا٢ذ مً ُٚبىبتها بٗض مىخه ٠اللُل ،الٛغٞت مٓلمت والؿ٨ىن
ؾاثضٗ٦ ،اصتها جصخى وخُضة بٗض ؤن ًىام الجمُ٘ ..ل ً٨الىي٘
جل ٪اإلاغة مسخل ،٠ج٨ٟغ به ٠ُ٦ ،خاله؟!  ٠ُ٦خا ٫ظغوخه؟! مً
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صاواه ،ؤم جغ ٥ه٨ظا بضون مضاواه ختى ؟!! آآآآآآآآآآه خبُبها
اإلاؿ٨حن..
٦م جخإلم ألظلت و٦م جخى ١لغئٍخه آلان ،ج٣ؿم بضازلها بجها بن عؤجه
ً
مجضصا في ؤي م٩ان وؤي و٢ذ ،ؾتر ٌ٦هدىه وجإزضه في ؤخًاجها!!
ال حهمها ؾىاه ،وال ٌكٛلها ٚحره.
جغي  ٠ُ٦خاله؟!! ؤٖٓم ؤخالمها آلان ؤن جغاه  ِ٣ٞلخُمئن ٖلُه،
ال ال ..حؿم٘ نىجه ختى .ِ٣ٞ
نىجه ..نىجه ..نىجه..
الهاج !! ٠ؤتهاجٟه؟!! هل ؾحرص ؟!!
لٗىذ ٚباءها ؤل ٠مغة ،ؤي هاج ٠ؤحها الخم٣اء؟! بطا ٧ان الهاج٠
مٗه و٢تها البض ؤهه آلان ٢ض جدُم بلى ماثت وزمؿحن ُٗ٢ت وؤنبذ
ال ًهلر ؾىي لل٣مامت  ..ِ٣ٞوبن لم ً ً٨مٗه ! ؤٌٗ٣ل ؤن
ٌؿاهضها الخٔ وٍ٨ىن ٢ض وؿُه في مجزله؟ جدُم هى وب٣ي هاجٟه،
طل ٪هى الهم اإلاطخ ٪بُٗىه ..هىا ٥اخخما ٫ؤن ً٨ىن الهاج٠
ً
ؾلُم ،لِـ اخخماال ب٣ضع ما هى جمً.
مً اإلاا٦ض ؤهه طهب بلى مجزله بٗض ؤن هغب مجها ومً الىٓغ بلى
ُٖىحها ختى٧ ،اهذ تهمـ باؾمه بًٗ ٠وجترظاه ؤن ًىٓغ بلحها ل٨ىه
لم ٌؿخُ٘ ،جدامل ٖلى هٟؿه وٞغ مً ؤمامها وهي لم حؿخُ٘
به.
اللخا١
٦الهما مدُم٦ ،الهما ٌكٗغ بإلم ًٟى٢ ١ضعة ؤي بكغ ٖلى الخدمل.
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ٖلى ؤمل واه ٢امذ مً الٟغاف وبدشذ ًٖ هاجٟها في خُ٣بتها بلى
وظضجه.
ؤن
ً
ً
بإناب٘ مغججٟت و٢لب صام ًُ٣غ زىٞا وؤإلاا ،يُٛذ ٖلى ؤع٢ام
ً
هاجٟه ،و٦ما ً٣ى ٫الٗ٣ل واإلاىُ ،٤وظضث الهاج ٠مٛل٣ا.
ؾالذ صمىٖها بٛؼاعة٢ ،لت الخُلت بمشابت خبل مخحن مشبذ بةخ٩ام
ٞىٖ ١ى ٤ناخبه ،ال ٌؿخُُ٘ ٨ٞه وال ٌؿخُُ٘ الؿحر به ،ؾِكخض
خىله وٍسى٣ه!!
ؤٚل٣ذ ُٖىحها بُإؽ وصمىٖها جإبى الخى ،٠٢ؾاعث هدى الىاٞظة
ببِء وجُلٗذ بلى الؿماء ..بهه مٗها ،جدذ ؾ ٠٣جل ٪الؿماء ،لى
٧اهذ الؿماء جخدضر لخُمئجها ٖلُه !! ِ٣ٞ
ًبضو ؤجها ٣ٞضث ٖ٣لها بإ٦مله ،جخمجى ؤن جدضثها الؿماء !!
بن ٧اهذ ال حؿخُُ٘ الىنى ٫بلُه ٞمً اإلاا٦ض ؤن صٖاءها ؾُهل،
همؿذ بضازلها بخًغٕ ال٨ىن:
" ًاعب ػي ما خُُذ خبه في ٢لبي ،بخمُه واخٟٓه لُا ًا عب،
وظىصه ٧ان باليؿبت لي ؤمل وؾٗاصة وؤمان ،مٗ٣ى٧ ٫ل صه ًغوح؟!!
ؤها خلمذ بىٟسخي وخُاحي مٗاه ،خلمذ بـبُذ نٛحر ُٞه ؤها وهى
ووالص مىه ..قبهي وقبهه ،م٨ىدل ٖاوػة ؤ٦تر مً ٦ضه ،خاؾت بُه
ؤص بًه بِخٗظب صلى٢تي ،هٟسخي اَمىه ،هٟسخي ا٢ى ٫له ؤها ظىب٪
ومل هخسلى ٖىً ٪
ؤبضا ،هٟسخي ؤ٢ى ٫له ان نىعجه في ٖىُا
متهؼحل ،ؤها ٖاعٞت اهه ٧ان بُداو٣ً ٫ىم وٍضا ًٖ ٘ٞهٟؿه ،بـ
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هما ٧اهىا ٦خحر ٖلُه ،وؤ٢ىي مىه ،هى َُب بـ هما وخكحن ؤوي،
ماطًحن ؤووي ،وظٗىوووه ؤوووي و٦ؿغوه ؤوووي ؤوووووي"...
ٖال نىتها في ٧لماتها ألازحره ً
٦شحرا بضعظت ؤًٓ٣ذ والضتها ،همؿها
الساٞذ جدى ٫بلى نغار وب٩اء،اهخًٟذ ؤمُىت مً الٟغاف وهٓغث
خىلها بٟؼٕ ،وظضث ٢مغ ؤمام الىاٞظة جب٩ي بٗى ٠ولم جخدمل،
ً
ؤعيا
ٞؿُ٣ذ
عً٦ذ بلحها ويمتها ،ويٗذ ًضها ٖلى ٞمها ختى ال جى ٔ٢خبِبت
الىاثمت ٖلى الٟغاف آلازغ في الٛغٞت ،ؤوٟ٢تها وؾاهضتها بلى الٟغاف،
ويٗتها ٖلُه وؤزظث حكضص مً اخخًاجها وهي حكٗغ ب٣لٖ ٤لى
ابىتها لم حكٗغ به في خُاتها!!
ماطا ؤنابها ،ؤٌٗ٣ل ؤن ً٨ىن ٧ل طل ٪الاجهُاع  ِ٣ٞلغئٍتها جل٪
اإلاكاظغة؟!!
لم ج ً٨حٗلم ؤجها مٗغ٦ت صامُت لِؿذ مكاظغة ٖاصًت وؤن اإلاسخى٫
بها ٧ان خؿً ..خبُبها!!
ْلذ جمسر ٖلى قٗغها وجخلى بٌٗ آلاًاث ال٣غآهُت بهىث زاٞذ،
بلى ؤن هضؤث ٢مغ ً
جماما وُٚذ في هىم ٖمُ ،٤ال ًسلى مً ٦ىابِـ
مٟجٗت جغي خؿً ٞحها ٧لها!

* * *
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في ؤخض اإلاالهي اللُلُت الكهحرة بكاعٕ الهغم ،وٖلى بخضي الُاوالث
الجاهبُتً ،جلـ ؤعبٗت عظا ،٫ال ًجم٘ بُجهم ؾىي شخيء واخض ِ٣ٞ
اإلاهلخت".
"
ٖىضما ججخم٘ ظمُ٘ اإلاخىاً٢اث وجلػى ٧ل الٟىاع ١لخد ٤ُ٣هضٝ
واخض وهى "اإلاهالر الٗلُا للجمُ٘" !
 مخ٣لىف في الكغب ،وٍا عٍذ مدكغبىف زالو ؤخؿً.هٓغ ٦غم بلى ماهغ بًُ:٤
 ولُُِه ٢لت اإلاؼاط صي بـ ؟! ٖاوػًٍ هخ٩لم في الكٛل ًا عوح ام ،٪هىخ٩لم اػاي إلاا هدؿُلب٣ى؟!!
 ما ٦ىا اج٩لمىا وبٗضًً ظُىا ؾهغها َاب. ٞاضخي اها ب٣ى.٢اٖ ٫اص ٫بسسغٍت:
ً
 مخ٣ل٣دل ،صه إلاا بِكغب بُٟى ١ؤنال. ها ها ها ،هى اها ٦ضه  ،صر. َب اج٨خم ب٣ى وزلو ألا٧ل اللي ٢ضام ،٪بهذ َالب ولُمت!!ً
٢ا ٫نبري ياخ٩ا:
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 ما الػم ًبرَ٘ هى صا ٘ٞخاظت مً ظُب ؤهله؟!ناح ٦غم وهى ًإ٧ل بجهم:
 بهخىا هخبهىا لي في الل٣مت! مل ٟ٦اًت مِٟل قغب ،ؾِبىوي ؤ٧ل٦ىَـ ب٣ىٖ ،كان اٖغ ٝاع٦ؼ مٗا٦م.
 بَٟذ ًا ٦غم ٖلى هللا ًخمغ .اهخهى ٦غم مً جل ٪الىلُمت التي َلبها وخضه وؤ٧لها وخضه ً
ؤًًا.
 الغ٢انت صي ظااامضة ؤووي.هم بالخىظه هدى الغا٢هتٞ ،إمؿ٨ه ماهغ مً طعاٖه:
 بهذ عاًذ ٞحن؟!! هبىؽ !!ؤظلؿه بال٣ىة:
 بهمض ًا ٦غم. صه بًه الُىم الؼٞذ صه؟!! ؤوما ٫ظُىا هىا لُه ب٣ى؟! ما ٦ىا عوخىاٗ٢ضها في ما٦ضوهؼ ؤخؿً.
ؾإله ٖاص ٫باؾدى٩اع:
 ٗ٢ضها ُُُِٞحن؟!! ما٦ضوووووووهؼ ،بللي بِخجاب مىه ؾاهضوقاث همبرظغ صه. َب ازغؽ ًا ٦غم واجغػي م٩اه.٪- 133
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 َب ٧اؾحن َُب ،ؤي خاظت ،بًه الٗ٣ضة الىاقٟت صي؟!!٢ا ٫ماهغ بىٟاط نبر:
 ماشخي ٧اؾحن بـ لى احؿُلذ هىٟس.٪ ما ٢ىلىا اها إلاا بكغب بٟى ١ب٣ى . ؤما وكى.ٝؤجهىا ؾهغتهم اإلاٗخاصة ،وبن ٧اهذ جخمحز باالخترام الكضًض جل ٪اإلاغة؛
ألن لضحهم ال٨شحر لُخدضزىا بكإهه ،اؾخ٣لىا ؾُاعة ٖاص ٫وطهبىا بلى
مٗغى الؿُاعاث.
ونلىا بلى اإلاٗغى ،صزلىا وؤخ٨مىا بٚال ١الباب زلٟهم ً
ظُضا.
ظلؿىا مخ٣ابلحن ٖلى ألاعٍ٨ت الجلضًت وال٨غؾُحن ،هٓغ ماهغ بلحهم
و٢ا ٫بًُ:٤
 مل ها ٘ٞهًٟل ٖلى الىٓام صه.ؾإله ٖاص ٫باؾدى٩اع:
 هٓام بًه؟! بهخىا ٦ضه بخمكىا قٛل٨ىا وجلبؿىوي ،ؤها مل قٛا ٫في مهلختالًغاًب ،إلاا ًب٣ى ب٣الي ؤ٦تر مً ؾذ قهىع بيل ومل القي قٛل
اٖمله ،ال ب٣بٌ ٖلى خض وال بمؿ ٪شخىاث وال الهىا !! بًه ٌٗجي
البلض ٧لها ب٣ذ ٞلت ومٟهاف ججاع مسضعاث؟!! ػي ما بؿهل٨ىا
قٛل٨ىا حؿهلىلي قٛليٖ ،اوػ اٖملي ؤي مىٓغ.
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ه٣ل هٓغه بلى ٦غم:
 وال ًا ٦غم.. ائمغوي ًا باقا. بهذ مل ٦ىذ ٧ل ٞترة ٦ضه بخى ٘٢لي ُٖل مً الُٗا ٫الجضاصاللي بُجىا ٌكتروا ،ؤج٣بٌ ٖلحهم مخلبؿحن واٖمل ؤخلى قٛل.
 ؤًىة . ؤها ٖاوػ مً صو ٫ب٣ى جاوي ،زلي الضهُا جمصخي. ع٢بتي. وإلاا هى ع٢بتي ،مبخٗملل ٦ضه لُه مً ألاو٫؟!! وال هى الػم اهبهٖلُ٧ ٪ل مغة؟!!
ً
٢ا ٫نبري مداوال تهضثت اإلاى:٠٢
 زالم مً الصخىت اللي ظاًت هُ٨ىن مٓبِ لخض ٦ظا خض،ٖىضي اها صي مخ٣ل٣ل.
ؾإله ماهغ باهدباه:
 هى مٗاص الصخىت اللي ظاًت بمتي؟؟ آزغ ألاؾبىٕ اللي ظاي واإلا٩ان؟؟ لؿه مخدضصف.- 135
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 ٧ل صه؟! بب٣ىا بلٛىوي ٢بلها بى٢ذ ٟ٦اًت. هُدهل بَمً.٢اٖ ٫اص ٫بخإُ٦ض:
 الصخىت اللي ظاًت صي ٦مُت ٦بحرة ؤوي ،ؤ٦بر مً ٧ل مغة ،مدخاظهجخىػٕ صر.
هٓغ بلى ٦غم وقضص ٖلى ٧لماجه:
 ؾامٗجي ًا ٦غم؟؟ً
ً
بًجابا بؿغٖت وَاٖت ٢اثال:
هؼ عؤؾه
 بَمً ًا ٦بحر. وهللا اها مل بُ٣ل٣جي ٚحر ٧لمت اَمً صي ،بهذ صعاٖىا الُمحن ؤه،بـ صعاٖىا الُمحن صه لى ًٞل مؿُى ٫ومبِكىٞل قٛله ٦ىَـ
٦ضه ،هىُٗ٣ه!
ً
٢اَٗهم ماهغ ٢اثال:
 ؤها ؤهم خاظت ٖىضي الىاؽ اللي ٦غم هُجُبهمٖ ،كان لى ًٞلىاباإلاىٓغ صه ًب٣ى هٟ٣ل ال٣ؿم وهجُب صعٞها اخؿً !!
ً
٢ا٦ ٫غم مُمئىا:
 ًىمحن بـ وه٨ىن ظاًب الىاؽ. ؤما وكى.ٝناح ٦غم ٞجإة:
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 ااااه صخُذ ،حؿلم بًضً٨ىا ًا مٗلمحن ٖلى اللي ٖملخىه في الىالخؿً صه اهخىا قاُٞخىا ٚلُلي.
هٓغ نبري بلُه و٢ا ٫بؼهى:
 بًه عؤً٪؟؟ً
٢اٖ ٫اص ٫ياخ٩ا:
 زلُىاهىل ٪مل ها ،٘ٞمل هُٗغً ٝغُٖ ٘ٞىه في خض مً اإلاىُ٣تجاوي وؤولهم ٢مغ صي.
عص ٖلُه نبري بىٟـ الؼهى٦ ،إجهم ٢امىا بٗمل بُىلي ؤو ؤهجؼوا
ً
ً
ُٖٓما ؾِخم جضوٍىه في الخاعٍش !
بهجاػا
ً
 صه لى ٢ضع حهىب هاخُت اإلاىُ٣ت جاوي ؤنال.ابدؿم ٦غم ابدؿامت بلهاء مدكُٟت ،زم ٢ا ٫بؿٗاصة:
 زلحها جٟغط بدبِب ال٣لب.زم ٢ا ٫بٗخاب:
 بـ اهخىا اجإزغجىا في الخىُٟظ.ػٞغ نبري بًُ:٤
 ما اخىا مل ٞايُحن إلاكا٧لً ٪ا ٦غم ،اإلاهم الىدُجه في آلازغ.ً
٢اَٗهم ماهغ ٢اثال:
 واخضة واخضة ب٣ى وٞهمىوي مىيىٕ خؿً صه ،ألوي مل ٞاهمتزالو ،اااااه صه ظالي ال٣ؿم ٖلى ٨ٞغة.
هٓغ ٖاص ٫بلُه بضهكت:
 -بجض؟!!
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 ؤًىة. بمتى؟؟ بٗض السىا٢ت ٖلى َى٧ ،٫ان ظاي لي ؾاًذ في صمه. ظاي ٌٗمل بًه بن قاء هللا؟!!ً
ؾازغا.
٢ا ٫ماهغ
 ظاي ٌكخ٨ُ٨ىا .ناح نبري بًٛب:
 ًاااا ابً ال٩ااااالب !! ٌكخُ٨ىا بخىا!! الىاص صه مجىىن وال بًه؟!!هى مل ٖاع ٝاخىا محن؟!!!
ً
ج٣غٍبا الًغب ؤزغ ٖلى صماٚه ،ما ٖلُىاٞ ،همىوي بـ الخىاع صه.
٢ا ٫نبري:
 ما اها خُ٨ذ ل ٪الخىاع في الخلُٟىن ًا باقا ٖكان ًب٣ى ٖىض٥زبر.
 ما اها مٟهمدل خاظت مً اللي خُ٨خه!! ٧ل اللي ٢ىلخه به ٪اهذوٖاص ٫في ؤي و٢ذ هخمؿ٨ىا واص مل مً اإلاىُ٣ت وجغهىه ٖل٣ه
مسضهاف خماع في مُلٖ٘ ،كان ٦غم .
ً
محن ب٣ى خؿً صه؟! ومحن ٢مغ صي؟!! وماله وما٦ ٫غم ؤنال ؟!!
٢ا٦ ٫غم بٛل:
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 ه٣ى ٫لً ٪ا باقا. ٢ى. ٫ ٢مغ صي بذ مً اإلاىُ٣ت ٧اهذ ُٖجي ٖلحها وَلبتها مً ازىها و٢ا٫بًه ،عًٞخجي !!
ً
٢اٖ ٫اص ٫ياخ٩ا:
 واهذ مال ٪مؿخعجب ٦ضه ؟!! صي عبىا هجاها.هخ٦ ٠غم باؾدى٩اع:
 بػاي جغًٞجي ٌٗجي؟!! صي ظغبىٖت هي وؤهلها مل الُ٢حن ًا٧لىا؟!ً
هي ٧اهذ جُى ٫ابو لها ؤنال !!
٢اٖ ٫اص ٫وهى ٌٌٗ ٖلى قٟاه الؿٟلى:
 البذ الهغاخت ٞغؾت ًا ٦غم ،لحها خ ٤مخبهل٨ل. بهذ قىٞتها ٞحن ؟! ؾاٖت السىا٢ت ًا بجي ؤصم ،مل ٧اهذ مىظىصة. ؤه ،صه اها ٞغخذ ظضااا بجها ظاث وقاٞخه وهى مظلى ٫وبِخًغب٢ضامها ٦ضه ،بـ م٣ىلخلِل بغصو ٖغٞذ مىحن ان صي ٢مغ؟؟
 واضر ؤوي مً لهٟتها ٖلُه ،صي مبُلدل نغٍش وُٖاٍ ،وهيالىخُضة اللي هُ٣ذ و٢الذ لىا ٟ٦اًت خغام ٖلُ٨م هههههههههه.
و٢بل ما همصخي بهِذ ٖلحها٧ ،اهذ مجهاعة ،صه اها ٢لذ هخُ٘٣
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الىٟـ.
 بيذ الـ **** مل ٖاع ٝبخدب ُٞه بًه صه !!٢ا ٫ماهغ بًٛب:
 مم ً٨جبُلىا جخ٩لمىا باأللٛاػ وجٟهمىا ؤمي اإلاىيىٕ صه ب٣ى !!!ً
اؾخ٨مل ٦غم خضًشه ٢اثال:
 مغة قٟتها واٟ٢ت بدخ٩لم م٘ الؼٞذ خؿً صه ٖلى ؤو ٫الكاعٕ فيخخت مخضاعٍت ٦ضه ،ال وواٟ٢ت حؿمٗه بمؼاظها ،واها اللي ٦ىذ
بدىُِ لها في ٧ل خخت م٨ىدل بدبو في زل٣تي ختى.
 وبٗضًً؟؟ وال ٢ابلحن ،وٟ٢ىا ًخ٩لمىا قىٍت ومٗغٞدل اؾم٘ مً ٦المهمخاظت ،بـ ٞهمذ اللي ٞحها ب٣ي ،بض ٫ما اها ٦ىذ ملُىر ٖلى ٟ٢اًا
٦ضه ،الباقا ٧ل قىٍت ًىِ لىا في اإلاىُ٣ت بذجت الكىُت اإلاٟٗىت
اللي مٗاه صيٖ ،املي ٞحها جاظغ بغوح ؤمه ،والهاهم الخاهُت جغًٞجي
ٖكاهه.
اها
 واهذ زمىذ ٧ل صه ٖكان و٧ ٠٢لمها ٧لمخحن؟!! ُٖب ًا باقا اها مل ٚكُم ،بُجهم خاظت ؤها مخإ٦ض واهى ٖاص٫٢ال ٪اهى ٧اهذ هخمىث اػاي وهما بًُغبىه.
ً
اؾخ٨مل ٖاص ٫خضًض ٦غم ٢اثال:
٧لمجي في اإلاىيىٕ صه مً ٞترة واهه ٖاوػ ً٨ؿغ الىاص ومُسلحهىف
حهىب هاخُت اإلاىُ٣ه جاوي ،بـ اوكلٛذ وبخإ ،وبالهضٞت الجهاعصه
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الهبذ ٦ىذ اها ونبري ٢اٖضًً ٖلى ال٣هىة م٘ بهىا مبىٗ٣ضف
ً
ٖلحها ٚحر ٧ل ظمٗت ؤنال ،بـ هى خٓه ب٣ى ،و٧لمىا ٦غم ٖكان
ًجي ًخٟغط ٖلى العجل وهى بُضبذ هههههههههههه.
 ًا والص اللُٗبت !! صه الىاص ظاًلي زلهان.٢ا ٫نبري:
ً
ؤنال ٖهبجي ً
ظضا،
 ُٖب ًا باقا ،بخىا مل بىلٗب ،صه اجُدً،ٖامل ٞحها شجُ٘ الؿُما وهجم ٖلُا ًًغبجي ،زلُخه ٖبرة و٢لٗخه
هضومه في هو الكاعٕ.
ؾإله ماهغ بضهكت:
 بًه؟!! ٢لٗخه هضومه؟!! صه اها ٞاججي خخت ُٞلم ابً لظًىت! ،بـلألؾ ٠م٨يل ًى ٟ٘اب٣ى مىظىص ووا ٠٢بخٟغط ٦ضه ٖاصي مً ٚحر
ما اٖمل خاظت ،بو صخُذ ًال ًا ٦غم ،بهذ مسضحل خ ٪٣مىه
بضعاٖ ٪لُه؟؟ ما اها ٞاجدهال٨م ٖلى البدغي اهى وبلُجت
بدبلُجىا مسضعاث وبدخاظغوا ،مل خاعم٨م مً خاظت ٌٗجي.
ً
٢ا ٫نبري
مصدخا :
 بؾمها بيخاظغ ًا باقا. ال ًااااا خبُبي ،ؤها مل بخاظغ ،بؿهل٨ىا صزى ٫البًاٖت ؤه،بؿِب٨ىا جىػٖىها ػي ما اهخىا ٖاوػًٍ ؤه ،ل ً٨ؤ٦تر مً ٦ضه ملِل
ُٞه.
٢اٖ ٫اص ٫باؾخٟؼاػ:
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 ٌٗجي بخٗمل ٦ضه خبي ،ما اهذ بخازض مً وعاها ٦خحر ؤوي بغصو.عص ٖلُه ماهغ ببروص:
 صه بحزوـ ،زض وهاث ٌٗجي ،بيى ٟ٘بٌٗ .٢ام ماهغ وؤمؿ ٪بهاجٟه مً ٖلى الُاولت ؤمامه:
 هسل٘ اها ب٣ى.٢اٖ ٫اص:٫
 مٗا٦ل ٖغبُت؟ ٖاصي هازض جا٦سخي.جاب٘ وهى ًٟخذ باب اإلاٗغى:
 مخيؿىف إلاا حٗغٞىا اإلا٩ان جبلٛىوي ٖلى َى ،٫واهذ ًا ٦غم بُلالهاب اللي بدكغبه صه وٞى ١لىٟؿ٦ ٪ضه قىٍت واهجؼ اإلاىيىٕ
اللي ٢ىلذ لٖ ٪لُهٖ ،اوػ ؤ٦تر مً خض ٦مان ألو٢اث مسخلٟت.
عص ٦غم في َاٖت قضًضة:
 ؤمغً ٥ا باقا . جمامً ،ال ؾالم .زغح ماهغ بلى الكاعٕ ،هاج ٠عحهام.
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 ؤلى ..ؤًىة ًا عحهام ..ال مل ظاي ..وعاًا قٛلً ..ىووووووه هٟـاؾُىاهت ٧ل مغة ،بهتي مل بتزه٣ي ،ما ٢ىلىا في قٛل هى اها بلٗب
ٌٗجي؟! ..مٗغٞل هاجي بمتى ..مدؿخيُىِل ،ؾالم.
ػٞغ بًُ ٤وٖاوص الاجها ٫بغ٢م آزغ ،ص٢اث ٤وؤجاه الغص:
 ؤًىة ًا ؾىػي٦ ..ىَـ ٦ىَـ ب٣ىل ٪بًهٖ ،اوػ ٥جدهلُجي ٖلىق٣ت اإلاٗاصي ..ال اها لؿه هغوح اهىٖ ..اوػ ٥جٓبُُجي ٖلى
آلازغعع ..ماشخي ًا مؼة ،مؿخيُ٩ي ..ؾالم.
ابدؿم ابدؿامت ٖغًٍت واو ٠٢ؤو ٫جا٦سخي ٢ابله:
 -جا٦ـ ،اإلاٗاصي !

* * *
ألاًام جمطخي بُُئت ،مملت ،خؼٍىت..
ً
عخل مشل ما ؤحىْ ،هغ ٞجإة وازخٟى ٞجإة  ..ل ً٨هي ؤبضا لً حٗىص
بلى هٟؿها الؿاب٣ت ٢بل ؤن حٗغٞه !
عوخها مٗها و٢لبها مٗه٧ ،اهذ باجؿت ٢بل ؤن حٗغٞه ل٨جها بٗض ؤن
٣ٞضجه ؤصع٦ذ ؤجها لم حٗغ ٝمٗجى الباؽ ً
ًىما !
ٖاصث لهمتها ووخضتها ،الؿبب الىخُض الظي ٧ان ًجٗلها جبدؿم
وحكٗغ بض٢اث ٢لبها جيبٌ ً
ٞغخا ،ببؿاَت ازخٟى!
ًئؿذ مً مداوالث الاجها ٫به صون ظضوي ،الهاج ٠مٛل،٤
ؤنبدذ جخداشخى ؤي شخيء ًظ٦غها به عٚم ؤهه ال ٌُٛب ًٖ بالها
لخٓت.
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ٞخدذ قُماء باب الٛغٞت ٞجإة صون ؤن جُغ٢ه ،هٓغث بلحها ٢مغ
بًٛب:
 في بًُِه ًا قُماء؟!! خض ًضزل ٦ضهٞ ،ؼٖخُجي.وٟ٢ذ ؤمامها و٢الذ بًٛب:
 ب٣ىل ٪اًه ب٣ى ًا بذ اهتي ،ؤها مؿخدملت صلٗ ٪ب٣الي ٞترة وب٣ى٫مٗلل ،مخًاً٣ت ،مٗلل مسىى٢ت قىٍت ،بـ ٦ضه ٦خُِحر ب٣ى.
ؤها قٛل البِذ ٧له ٖلُا ،وؾُي اجُ٣مَ ،بُش وجىًُ ٠ختى قغا
مً الؿى ١بُ٣ذ بجز ٫لىخضي!! الغخمت مل ٦ضه ب٣ى.
ػٞغث ٢مغ بًُ:٤
 ٖاوػة بًه ٌٗجي ًا قُماء؟؟ جٟىقي لىٟؿ ٪ب٣ى وحؿاٖضًجي قىٍت ،زضي .ا٢تربذ مجها وؤُٖتها وع٢ت مُىٍت ..وع٢ت مُىٍت ط٦غتها بإوعا٢ه..
إلاؿت ًضه ؤو ٫مغه وهى ًضؽ الىع٢ت في ًضها ..خغو٧ ٝلماجه..
نىجه وهي حؿمٗه ألو ٫مغة ..الل٣اء ..اٖتراٞه ..وٖضه لها ووٖضها
له ..الضمىٕ هؼلذ مً ُٖىحها في نمذ صون ختى ؤن حكٗغ بها،
هٓغث بلحها قُماء وناخذ بًٛب ونىث ٖا:٫
 الاااااا ٦ضه ٦خحر ب٣ي ،هى ٧ل ما خض ً٩لم ٪ج٣ىمي مجزالل٪صمٗخحن ٖكان جهٗبي ٖلُىا؟!
ؤجذ ؤمُىت ٖلى نىث نُاح قُماء:
 في بًه ًا قُماء ؟!! مال ٪بتزٖ٣ي لُه ؟!وهٓغث بلى ال٣مغ الباُ٦ت:
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٢الذ قُماء بًٛب:
 ما هي بُ٣ذ حُِٗ ٦ضه ٖماٖ ٫لى بُا٧ ٫ل ما خض ً٩لمها ،بـاها ػه٣ذ ب٣ى.
ؤل٣ذ بالىع٢ت ٖلى الٟغاف ،و٢الذ وهي جىهغ ٝجاع٦ت الٛغٞت:
 الىع٢ت ٖىض ٥بًه ٞحها َلباث بهؼلي هاجحها ،ؤها مبجزلل ب٣الي ٞترةوالبِذ مدخاط خاظاث ٦خحر.
بٗض ؤن اههغٞذ قُماء ،ؤمؿ٨ذ ٢مغ بُض والضتها و٢الذ بغظاء:
 هللا ًسلُ٩ي ًا ماما ؤها مل ٖاوػة اهؼ ،٫لى ٖلى قٛل البِذ ؤهاه٣ىم بُه ٧له بـ بالف اهؼ.٫
هٓغث والضتها بلحها بضهكت:
 بهتي اااًه خ٩اًخ٪؟!! ما ٦ىتي بخدبي ججزلي وج٣ىلي بٛحر ظى ،صلى٢تيالجزو ٫ب٣ى ٦ست؟!
همؿذ ٢مغ بًٗ:٠
 ؤبىووؽ بًضً ٥ا ماما عٍدُجي ،ؤها هٗمل ٧ل خاظت في البِذ بـبالف اهؼ ،٫حٗباهت ومل ٢اصعة اهؼ.٫
ؤمؿ٨ذ ؤمُىت بالىع٢ت التي ؤل٣تها قُماء ٖلى الٟغاف ،و٢الذ وهي
جىهغ:ٝ
 َُب اها ه٣ى ٫لكُماء واقى ٝهترضخى ججز ٫وال ال.وما بن زغظذ والضتها ختى اػصاصث صمىٖها ا ً
جهماعا ..مجغص وع٢ت
زغ٢اء ؤنبدذ ٢اصعة ٖلى جدُُم ؤٖهابها ألجها جظ٦غها به!!
ؾخمىث ً
٢هغا ما بن ججز ٫بلى الكاعٕ وال حكٗغ به زلٟها!
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ؤًً ؤهذ ًا مً ؤقٗغججي بمٗجى الؿٗاصة زم ؤزظتها مجي وؤزظث
٢لبي مٗها وعخلذ؟!

* * *
ٖاص ٖغٞان ووهضان مً ؾٟغهما ،وجم جدضًض م٩ان حؿلُم الصخىت
الجضًضة جدذ بقغاٞهما ،و٢ام ٖاص ٫بةزباع ماهغ باإلا٩ان لخإمُىه
بٗض ؤن ؤو ٘٢له ٦غم بـازىحن مً ضخاًاه اإلاٟٛلحن مً الؼباثً
الجضص٨٦ ،بل ٞضاء لخ٨خمل جل ٪اإلاؿغخُت الهؼلُت لُٓهغ ماهغ
بمٓهغ البُل الظي ٢بٌ ٖلى ألاقغاع واهخهغ للخ! ٤
٧ل ألامىع ؾاعث ٖلى زحر ما ًغام ،وزغط عباعي الكغ لالخخٟا٫
بىجاخهم في ٖملهم البُىلي الُٗٓم !

* * *
ً
جهاثُا بل وؿىا خؿً
مغ قهغان ،وؿىا ؤو جىاؾىا واٗ٢ت خؿً
ً
ً
شسهُا٦ ،إهه خكغة جم صهؿها لُمًىا ٞى٢ها ٦إن قِئا لم ً! ً٨
ختى ؤهل اإلاىُ٣ى وؿىا جل ٪الىا٢عى و٦إجهم اٖخاصوا ألامغً ،ىم ًٖ
ًىم ًؼصاص بخؿاؾهم بالٓلم والظ ،٫صب الغٖب في ٢لىبهم بٗض ما
عآوا ب٣غة آُٖجهم الظي خضر في خؿً إلاجغص ججغئه ٖلى الجلىؽ في
م٩ان واخض ًجمٗه بهم ! ختى وبن لم ًً ً٨ىم الازىحن مً يمً
ؤًام الخٓغ التي ؤ٢غوها..
ً
ً
ً
ًؼصاصوا الىاؽ زىٞا وٍؼصاصوا ظبروجا وَُٛاها..
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ًؼصاص الٓالم ً
ْلما ما لم ًجض مً ًغصٖه ،بل ٖلى الٗ٨ـ ًجض مً
ًاٍضه بًٟٗه واؾدؿالمه
" ٢الىا ًا ٞغٖىن محن ٞغٖى٢ ،٪ا ٫مل٣دل خض ًلمجي" !
ه٨ظا حؿحر ألامىع وه٨ظا جمطخي الخُاة ،في اهخٓاع نالح الضًً
الجضًض الظي ًإحي لُدغع البكغ مً ْلمهم و٢بل طلً ٪دغعهم مً
يٟٗهم واؾدؿالمهم.
ٞإ٢صخى ما ٌؿخُُٗىن ٗٞله هى اهخ٣اء ٧لماث ؤٚىُاث حٗبر ًٖ
خالهم وجمـ مكاٖغ هاالء اإلاهضوعة خ٣ى٢هم ومىته٨ت آصمُتهم .
وصي صهُت بًه ..لى ٞحها الٗض ٫مٛمي ٖىُه
والخ ٤بحٗ٨ؼ ٖلى عظلُه ..وٞحها اللي في خاله ًجُب مً ؤلاًه وٍخ٪
ٖلُه
وصي صهُت بًهَ ..ى ٫ما بدُجي ً
صاًما ٖلى الٛلبان
واللي اتهان ٞحها لؿه بُتهان ..مُصخل وؿإ ٫هى ٞالن احٛحر لُه
َى ٫ما الٗضمان ٚلىف ٖلى الىىع وفي هاؽ بخِٗل وجمىث بالضوع
ظاًؼ ُٞىا ًُل٘ صًب مؿٗىع ٖلى الىاؽ خىالُه !!
ً
لىال الساًٟحن السى ٝؤنال ٧ان ًُجي مىحن؟!
لىال الجبىاٞ ،غٖىن ٧ان ًُل٘ لىا مً ٞحن؟!
َى ٫ما هي ؾاًبت ومٟخىخت ٖلى البدغي قما ٫وٍمحن
ً
َبٗا ًخٟغًٖ ؾحن مً الىاؽ ؤو ناص ؤو ٖحن
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في مىىا وخىالُىا هاؽ ٢لىبها ٖامُت ،وٖمى ال٣لىب ؤقض مً ٖمى
الىٓغ
ب٣ى ههىا بِىـه وما بحن الٗخمت ُ٦مُا ،وههىا بُدلم بمهضي مىخٓغ

* * *
ً
نباخاٌٗ ،م الؿ٨ىن بلى خض ٦بحر..
الشالشت
ً
٧ان ٖاص ٫مؿدُٓ٣ا ًخدضر في الهاج ٠م٘ بخضي ٞخُاجه ال٨شحراث،
وٞجإة هٓغ مً الىاٞظة ال٨بحرة بهل٘ ،ؤل٣ى بالهاج ٠ؤ ً
عيا وع ٌ٦بلى
ٚغٞت والضهٞ ،خذ الباب بٗى ٠وؤًٓ٣ه:
 بابااااااا بابااااااااا..اهخ ٌٟوهضان وٞاَمت مً الٟغاف ً
ٞؼٖا:
ؾإله وهضان بًٛب:
 بًُُُُُِِِه ًا خُىان اهذ ؟!! ٖامل ػي الخىع الهاًج ٦ضه لُُِه ،فيبًه؟!!
 بااالخ ،٤اإلادل بُىوووول٘ جدذ !!قه٣ذ ٞاَمت بٟؼٕ و٢ام وهضان مً الٟغاف بؿغٖت.
اعجضي ظلبابه ٖلى عجل.
 -بهذ ٖغٞذ مىحن؟؟ ؟
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 قمُذ عٍدت قُاٍ بهِذ مً الكبا ٥الُ٢ذ اإلادل وال٘.ع ٌ٦وهضان بلى ؤؾٟل وزلٟه ٖاص ،٫الخ٣ىا بٗغٞان ٖلى مضزل
البىاًت ،الظي اؾدكٗغ بالخغٍ ٤هى آلازغ وع ٌ٦لحري ما الظي
ًدضر.
ما بن إلاؿذ ؤعظلهم ؤعى الكاعٕ وهٓغوا ؤمامهم ختى حؿمغوا في
ؤم٩اجهم ٦إن ٖلى عئئؾهم الُحر!!
ما ًغوهه ؤمامهم خ٣ُ٣ت ولِؿذ هلىؾاث ،هم في ٧امل وٖحهم وها
هى خؿً ً ٠٣ؤمامهم بجلباب واؾٗت حكبه جل ٪التي ؾتر بها
الىاؽ ظؿضه طل ٪الُىم اإلاكاوم وفي ًضه عقاف بلى ًىظهه
!!!!!
هدىهم
هٓغوا بلُه ببالهت وٖضم جهضً ،٤لم ًمىدهم خؿً الى٢ذ ال٩افي
لالؾدُٗاب ،ألهه بن ب٣ى ؤمامهم ختى ًدل الهباح لً ٌؿخىٖبىا
٨ٞغة ؤهه ٖاص وجل ٪ال٩اعزت في ًضه !!
٢ا ٫بته٨م:
 بًه؟؟ مؿخٛغبحن مل ٦ضه؟؟ م٨ىخىف جخسُلىا اوي مم ً٨اعظ٘جاوي وا٢ ٠٢هاص٦ىا؟؟ ٢ىلخىا صه خكغة وصؾىا ٖلحها ،ػماهه ًا
ماث مً الًغب ٖلى ؤي عنُ ٠في الكاعٕ ًا ٚاع في ؤي صاهُت؟؟ ؟
مل ٦ضصصصصصصصصه؟؟ ؟؟!
الخغًٍ ٤ؼصاص وبضؤ ؾ٩ان اإلاىُ٣ت في الخجمهغ ،و٧الٗاصة ًلٗبىن صوع
اإلاكاهض،ؤًٓ٣ذ ٞاَمت ،نبري ،ما بن زغط ٖاص ٫ووهضان.
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 نبرععي نبرععععععععععي٢ ،ىوووووم بلخ ٤ؤبى ٥وازى ،٥اإلادلبُىل٘ جدذ وهؼلىا ًُٟىه !!
٨ٞهم الؿٟلي ٧اص ؤن ًخضلى ٖلى ألاعى مً قضة الظهى ،٫والهضمت
ؤلجمذ ؤلؿىتهم عجؼوا ًٖ الىُ ٤ولم ً ً٨خؿً لِؿمذ لهم
بال٨الم مً ألاؾاؽ ،ؤحى صوعه آلان ،هى مً ؾِخ٩لم وٍد٨م وٍىٟظ
خ٨مه !!
 ؤها ٖاوػ ا٢ى ٫ل٨م خاظت واخضة بـ ،مل مٗجى اوي ٣ٞحر اب٣ىيُٗ ٠وٍد ٤ل٨م جضوؾىا ٖلُااااااااا ،ؤها مل يُُِٗ ٠ؤها مل
يُُُِٗ.٠
٧ان ًخدضر بدضة واهٟٗا ٫قضًض ،في هٟـ الى٢ذ الظي هؼُٞ ٫ه
نبري مً البىاًت .الخٟذ بلُه خؿً وُٖىاه جلمٗان ببرًٚ ٤غٍب..
لم ٌٗغ ٝمٗجى لل٨غه ً
ًىما مشل الظي ٌكٗغ به آلان ..عٚم بهه ٧ان
قبه ٞا٢ض للىعي ،بال ؤهه ؤ ًبضا لً ًيسخى وظهه ،طل ٪الظي ظغصه مً
مالبؿه و٦كٖ ٠ىعجه ؤمام مغؤي مً الجمُ٘ وؤولهم خبُبخه!!
٢مغ !!!

ً
خُجها لم ٌؿخُ٘ الؿُُغة ٖلى هٟؿه بَال٢ااااا ،في لخٓت زاَٟت
يٖ ِٛلى ػهاص الغقاف واهخهى ٧ل شخيء!!!!
ؾ ِ٣ألاعبٗت ٚاع٢حن في صمائهم وؾِ نغزاث مً الجمهىع !!
ً
الظي ٢غع
ؤزحرا الخسلي ًٖ نمخه بٗض ؤن قٗغ بٟضاخه ألامغ.
ؤنىاث نغزاث وؿاء آ ٫صهكان حٗالذ مً البىاًت٧ ،ل شخيء
خضر بؿغٖت هاثلت لم جخذ ألي شسو ٞغنت للخ٨ٟحر ولى لجؼء
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الشاهُت.
مً
ؾٖ ِ٣غٞان ووهضان " الغوؽ ال٨بحرة " ٦ما ً٣ا ،٫ألجهما
"مٗغٞىف ًغبىا والصهم" وؾٖ ِ٣اص ٫ونبري بظهب ما ٗٞاله
بدؿً ،الظي هٓغ بلى ألاعب٘ ظشض بظهى ،٫ال ٌؿخُُ٘ الخهضً،!! ٤
٢خل ؤعبٗت ؤٞغاص صٗٞت واخضة!!!!
هؼلذ اليؿاء مً البىاًت واجهغن بجاهب ظشض ؤػواظهً وؤبىائهً.
ؤٞا ١خؿً مً نضمخه ،وقٗغ ؤهه الى٢ذ اإلاىاؾب للٟغاع ،لً٨
 ٠ُ٦ؾحهغب؟!! هٓغ خىله للجم٘ الٟٛحر مً البكغ ،ؤزظ ً
هٟؿا
ً
ٖمُ٣ا و٢غع اإلاىاظهت ،لً ًمىٗه ؤخض ،لً ً ٠٣ؤخض في َغٍ٣ه بٗض
الُىم ،ؾحهغب ،ؾحر ،ٌ٦ؾـ.....
وظض ؤن الىاؽ جٟخذ له الُغٍ ٤وحؿاٖضه ٖلى الهغب !!!!
زلههم مً الُٛاة ! اهخهغ لهم ،ؤزظ بشإعهم وزإعه ،ؾٞ ِ٣غٖىن
في لخٓت ،ووظض الٓالم مً ًغصٖه،
ع ٌ٦خؿً و٧اهذ هىا ٥ؾُاعة في اهخٓاعه ،اؾخ٣لها وازخٟى ًٖ
ألاهٓاع.

* * *
ً
مؿترًدا ٖلى
في َغٍ ٤الٗىصة ،ؤٚمٌ ُٖيُه ووي٘ طعاٖه ٞى٢هما
ال٨غسخي الظي بجىاع الؿاثً ،٤خظ٦غ ٧ل ما مغ به زال ٫الكهغًٍ
اإلاايُحن ،مىظ ؤن زغط مً ال٣ؿم زاثب الغظاء بىٟـ م٨ؿىعة ،
ؾاع بال هض ٝفي الكاعٕ ،عٚم وؾٗه بال ؤن اػصخامه ػاص مً يُ٣ه
وازخىا٢هْ ،ل ٌؿحر بلى ؤن ٚابذ الكمـ وؤْلمذ الضهُا ،لُجض
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هٟؿه ٞجإة ؤمام مجز ٫الخاط عاضخي الظي َاإلاا اٖخبره في مجزلت
والضه.
٢اصجه ٢ضماه بلُه ،ال ملجإ آزغ لهٌٗ ،لم ؤن الخاط عاضخي ٌِٗل
ً
وخُضا؛ ػوظخه جىٞذ مىظ زمـ ؾىىاث ،وابىه متزوط وَِٗل في
بِذ مؿخ٣ل وٖلى خض ٖلمه ابيخه ؾاٞغث م٘ ػوظها بلى بخضي
الضو٫
ألاظىبُت.
يٖ ِٛلى الجغؽ وبٗض ٖضه زىان اهٟخذ الباب ،لُىٓغ بلُه الخاط
عاضخي ببضهكت وٞؼٕ:
 خؿً !!! بهذ بًه اللي ٖمل ٦ ٪ُٞضه؟!!! اصزل ،اصزل.ؤؾىضه وؤصزله بلى الهالىن ،ظلـ بلى ظىاعه وؾإله باؾدُاء
قضًض:
 بًه اللي ٖمل ٦ ٪ُٞضه ًا ابجي ؟!!!ؤَغ ١خؿً بغؤؾه ولم ٌٗغ ٝبماطا ًجُبه ،ماطا ً٣ى٫؟! يغبىه
ووٗخىه بإبك٘ ألالٟاّ صون ؾبب ًظ٦غ زم سخلىه في الكاعٕ
وظغصوه مً مالبؿه!!!
مجغص جظ٦غه إلاا خضر ٌكٗغه بسؼي وٖاع مً هٟؿه ،ؤبخل ٪البؿاَت
ًٟطر هٟؿه ؤمام آلازغًٍ؟!
َا ٫نمخهٞ ،ىٓغ بلُه الخاط عاضخي بةقٟا:١
 َب ًا ابجي لى مل ٢اصع جخ٩لم٢ ،ى ٝهغوح ؤي مؿدكٟي ،بهذق٩ل ٪حٗبان ؤووي.
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ؤظابه خؿً بةعها:١
 ال اها ٦ىَـ. ٦ىَـ بًه بـ ،صه اهذ مكلٖ ِٟلى آلازغ ،صه وق٧ ٪له صم !!ٞهمجي بـ بًه اللي خهل ،بهذ اجساه٣ذ م٘ خض؟!
ابدؿم بسسغٍت ولؿان خاله ً٣ى٢ " :٫هض ٥بجًغبذ مً خض"
عص ٖلُه خؿً بهضوء:
 نض٢جي ؤها ٦ىَـ ،ؤها بؿـ...نمذ وصمىٖه جذجغث في ُٖيُهً ،ىٟهه بهضاع ٦غامت ؤ٦ثر مً
طل ٪لُ٨ملها بالب٩اء!!
ً
ما خضر ٞىَ ١ا٢خه وٞى٢ ١ضعجه ٖلى الخدمل ،ؤزظ ً
هٟؿا ٖمُ٣ا
ً
ومسر وظههً ،جاهض ؤال ًٓهغ قِئا مما ٌكٗغ به.
ً
مؿخلُ٣ا ٖلى ٞغاف هُٓ ٠في ٚغٞت
بٗض خىالي الؿاٖت٧ ،ان خؿً
مخىؾُت الدجم٧ ،اهذ جسو عاوٍت ابىت الجاح عاضخي ٢بل ؤن
جتزوط وحؿاٞغ م٘ ػوظها ،ؤنغ ٖلُه الخاط عاضخي ؤن ًبِذ مٗه؛
ً
مُل٣ا ،عً ٌٞ
عًٞا ً
جاما ؤن
ٞدالخه ال حؿمذ بإن ًبظ ٫ؤي مجهىص
ًظهب بلى اإلاكٟى ؤو ختى ؤي نُضلُت مجاوعة ،ا٦خٟى بإزظ خمام
ً
صافئ واؾخل٣ى ٖلى الٟغاف ٖله حهضؤ وٍغجاح ٢لُال.
م٨ض ٖىض الخاط عاضخي زالزت ؤًام ،لم ًسبره ٞحهم بصخيء ،ؾىي ؤهه
حكاظغ م٘ مجمىٖت مً البلُجُت ؤعاصوا ؾغ٢خه .لم ً٣ٖ ٠٨له
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ًٖ الخ٨ٟحر َىا ٫الشالزت ؤًام ،بلى ؤن ونل ل٣غاعهٖ ،ؼم ؤمغه و٢غع
ً
الغخُل ..وصٕ الخاط عاضخي ب٩لماث ٢لُلت لم ًٟهم مجها قِئا !
"ؤها ماشخي ًا عاظل ًا َُب ،وآؾ ٠مل ه٣ضع ا٦مل قٛل في
ً
وق٨غا ٖلى ٧ل
اإلادل ،لى لُا ههِب هغظ٘ ل ٪جاوي ،بـ اصعي لي،
".
خاظت
عخل بٗضها بهضوء ،لُٗىص بلى مجزله في السٟاءً ،إزظ خُ٣بت نٛحرة
بها بٌٗ مً مالبؿه وؤمىا٧ ٫اهذ خهُلت ٖمله َُلت الٟترة
اإلاايُت؛ "جدىَكت" ٖمغه ٧ ،ان ؾِكتري بها قب٨ت ٢مغ ،ل٨ىه آلان
ً
ٖلُه اؾترصاص ٦غامخه ؤمامها ؤوال٣ٖ ..بت ؤزغي ويٗذ في َغٍ٣ه،
ًبضو ؤن الىنى ٫بلحها ؤنٗب مما ٧ان ًخسُل.
ً
٢انضا ؾىهاط ،بلضجه ،بلض والضه ووالضجه ،جغ٦ها
اؾخ٣ل الُ٣اع؛
وٖمغه ال ًخجاوػ الشالزت ؤٖىام لُٗىص بلحها آلان و٢ض بل ٜالشاهُت
والٗكغًٍ.
ػاعها مغاث ٢لُلت في خُاة والضه ،ػٍاعاث ٢هحرة ال جخٗضي الُىمحن.
ػاع ٢بر والضه و٢بر والضجه .م٨ض ٖىض ٧ل مجهما ؤ٦ثر مً ؾاٖت٢ ،غؤ
لهما الٟاجدت وجدضر مٗهما ً ٦
شحرا ،ق٩ا لهما خاله وؤزبرهما ٦م
ًٟخ٣ضهما ،ب٩ى ٖىض ٢بر والضجه وؤزبرها ٦م ٧ان ًخمجى ؤن ًغاها،
ٌٗلم ٦م ٧اهذ جدبه وجخى ١لغئٍخه مشل خاله آلان ً
جاماً ..خمجى لى
ج٨ىن هىا مٗه ،لحرجمي بحن ؤخًاجها ٌكٗغ بدبها وخىاجها
ججبر بساَغه وجُُب ظغاخه.
خ٩ى لها ًٖ ٢مغ٦ ،م ًدبها و٦م هي بُٗضة ٖلُه..
خ٩ى لها ًٖ ؤؾغاع ٢لبه و٧ل ما جدمله هٟؿه مً ؤوظإ
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ؤل٣ى ٖلى ٢برها هٓغة ؤزحرة وعخل.
َغ ١باب مجز ٫مدمىص عؤٞذ ،ابً ٖم والضهَ ،اإلاا ؤخب خؿً
ً
وٖامله مشل ابىه٢ .و ٖلُه خؿً ما خضر مٗه جٟهُال ،لجإ بلُه
وَلب مؿاٖضجه.
" ؤها مل ٖاوػ ؤ٦تر مً بوي اعظ٘ خ٣ي ،ؤها اتهىذ واجظلُذ و٧ل صه
مً ٚحر ؾبب ،بؾخ٣ىوا ٖلُا واؾخًٟٗىوي إلاجغص اجهم ؤٚىُا
ووانلحن واها ٣ٞحرٖ ،كان ممِٗل ٞلىؽ ًب٣ى اجضاؽ ٦ضه؟!! ؤها
٦ىذ عاضخي بدالي وٖمغي ما اقخُ٨ذ ،بكخٛل واوانل اللُل
بالجهاع واخِ ال٣غف ٖلى ال٣غف ٖكان اج٣ضم لىاخضة بدبها
وؤمىُت خُاحي بوي اججىػها واِٖكها مغجاخه ،ا٢ىم اجظ ٫واتهان
٢ضامها ٦ضه ؟!! هغُٖ ٘ٞجي ٞحها اػاي بٗض ٦ضه ،مىٓغي ٢ضام هٟسخي
وخل اووووووي ،ؤها م٨يل خُلتي بال ٦غامتي ،ختى صي ٦مان
اؾخ٨تروها ٖلُا وؤزضوها مجي "
٧ان مدمىص ٌؿخم٘ بلُه بخإزغ قضًض ،ججهض بٗم ٤زم هٓغ بلُه و٢ا٫
بهضوء
ً
 ؤها ٞاهم ومجضع ظضا ٧ل اللي اهذ بخجىله صه ًا خؿً ،بـ اللياهذ َالبه صه نٗب ظىي ،ؤها مل هجضع اخمُ.٪
٢ا ٫خؿً بؿغٖت:
 ؤها مل َالب خماًت٧ ،ل اللي اها ٖاوػه الؿالح بـ وخض مًالغظالت ًب٣ى قٛا ٫مٗاًا مجغص ًب٣ى ٖحن لُا في اإلاىُ٣ت وٍى٣ل لي
ألازباع.
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ابدؿم بسسغٍت مغٍغة:
 هُٗملىا بًه ٌٗجي ؟! ،ؤها ؤهم خاظت ٖىضي اعص ٦غامتي ،ملهٗغ ٝاِٖل ٦ضه ،ؤها ٌٗخبر مُذ.
جغ ٥له مهلت للخ٨ٟحر ،ؤ٢ام في مجزله في اهخٓاع ٢غاعه ،وؤجاه الغص بٗض
ًىمحن.
 ؤها مىاٞج ًا خؿً ،هضبغ ل ٪الؿالح ،واٖخبر زحري عاظل ٪مًصلىظتي ،بـ بٗض ما جىٟظ الػم جسخٟي ًٖ ألاهٓاع زالو ،ؤها صبغث
ل ٪م٩ان حؿخسبى ُٞه ،مدضف هُٗغ ٝلَ ٪غٍج وانل.
اهخٓغ بلى ؤن الخإمذ ظغوخه بك٩ل ٦بحر ،وجضعب ٖلى اؾخسضام
الغقاف آلالي ً
ظُضا.
عا٢ب له زحري ألاويإ ،و٧ان بمشابت ُٖىه التي ًغي بها هىا ،٥بلى
ً
هٟؿُا ً
٦شحرا لخل ٪اللخٓت ،زم
ؤن خاهذ اللخٓت اإلاىاؾبت ،جدًغ
اهُل.٤
ٖاص بلى ال٣اهغة في ؾُاعه ٢اصها زحري ،الظي اهخٓغه بلى ؤن ؤههى
مهمخه لُ٣له بلى اإلا٩ان الظي ؾُسخبئ به.
ؤٞا ١مً ط٦غٍاجه ٖلى نىث زحري وهى ًسبره بإجهما ٢ض ونال بلى
اإلا٩ان.

* * *
خاصزت ٚغٍبت ،وٞغٍضة مً هىٖها؛ ًإحي قاب ً
ٞجغا ،لِكٗل الىحران
في مدل ظؼاعة الؾخُ٣اب ؤصخابه للجزو ٫بلُه ،وما بن ًغاهم
ً
ً
ظمُٗا
جماما وٍ٣خلهم
ؤمامه ختى ً٣ٟض الؿُُغة ٖلى ؤٖهابه
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بغقاف بلى صون ؤن ًغمل له ظ ،ًٟوألاٚغب ؤن ٌؿاٖضه الىاؽ
!!!
الهغب
ٖلى
ؤي ٖ٣ل بكغي له ؤن ٌؿخىٖب جل ٪الجغٍمت ٚغٍبت ألاَىاع ،مضبغة
م٘ ؾب ٤ؤلانغاع والترنض ،وناخبها ؤبٗض ما ً٨ىن ًٖ ال٣خل !!
بًُٛت واخضة جدى ٫بلى ٢اجل..
بًُٛت واخضة جدى ٫مً مججي ٖلُه بلى ظان ..الصسو الهاصت،
ً
الخىىن ،اإلاؿالم ،الخالم والٗاق ٤ختى الىسإ ،ؤنبذ ٢اجال !
٦ثرث ألا٢اوٍل وحٗضصث الخ٩اًاث ،وجٓل الخ٣ُ٣ت ٚاثبت ختى
جهيُ ٠مً الجاوي ومً اإلاججي ٖلُه ،ازخل ٠ال٨شحرون خىله؛
مجهم مً عؤي ب٣غة ُٖيُه الىاٗ٢خحن ،ومجهم مً عؤي واٗ٢ت واخضة،
مجهم مً حٗامل م٘ خؿً ومجهم مً ال ٌٗغٞه مً ألاؾاؽ ..لً٨
ألاُ٦ض ،ؤن ٧لهم بال اؾخصىاء طا٢ىا مً ْلم الُٛاة.
مىظ طل ٪الُىم واإلاىُ٣ت لم تهضؤ مً الكغَت التي ٞكلذ ٧ل
مداوالتها في مٗغٞت ال٣اجل.
عص ٧ل وؿاء آلـ " صهكان " ٧ان واخض"اللي ٖمل ٦ضه ٧ان ملشم
ومىٗغٞل هى محن "
وبٗض ال٨شحر مً الخدغٍاث وؤ٢ىا ٫الكهىص الظًً ؤه٨غوا مٗغٞتهم
ً
بهىٍه ال٣اجل ً
ؤًًا ،بما زىٞا مً خؿً ٖلى خض اٖخ٣اصهم ؤهه ٢ض
ً
ٌٗىص وٍيخ٣م ممً ؤبلٛىا ٖىه ،ؤو ق٣ٟت ٖلُه وحٗاَٟا مٗه ،ؤو
م٩اٞإة له ٖلى ؤهه زلههم مً عظا " ٫آ ٫صهكان " بلى ألابض !
خٟٓذ الًُ٣ت وجم جإًُضها يض مجهى.٫
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* * *
ل ٪ؤن جخسُل خاٖ ٫اثلت ٣ٞضث ؤعبٗت مً عظالها صٗٞت واخضة ولم
ًدب ٤مجهم ؾىي واخض ،ؤه٣ظجه الٗىاًت ؤلالهُت مً ه٨بت ال٣خل
الجماعي جل ٪بؿبب ؾٟغه !
ما بن ؾم٘ السبر ختى هؼ ٫بلى مهغ ٖلى متن ؤوَ ٫اثغة ،جمجى لى
٧اهذ مؼخت زُ٣لت مً والضجه ٖىضما ؤزبرجه لخجبره ٖلى اإلاجيء ،لً٨
اجهُاعها ًا٦ض ٖ٨ـ ما ًخمىاه؛ ٣ٞض والضه وٖمه وابجي ٖمه اللظًً
٧اها بمشابت ألازىًٍ له٣ٞ ..ض ؾىضه وٖؼوجه ،وألا ٘ٓٞمً طل ٪ؤجهم
ً
ماجىا م٣خىلحن !! ٧ان ألامغ ؤنبذ هُىا بٌٗ الصخيء لى ؤزبروه ؤهه
ً
٧ان خاصزا ،ل٢ ً٨خل !!! شسو واخض ٢طخى ٖلى عظاٖ ٫اثلخه
بإ٦ملها.
شسو واخض ٢طخى ٖلى بمبراَىعٍت "الضهكان " ولم ًدب ٤ؾىي
هى !
ً
٧ابىؽ اؾخٛغ ١اؾدُٗابه ً
ًىما ٧امال ،وما بن ؤٞا ١مً نضمخه
واؾخُإ ؤن ٌعي ما ًدضر خىله ،ختى ؤَاح ب٩ل شخيء ونلذ بلُه
ًضاه ونغر بًٛب وخغ٢ت:
" مدضف ًٟخذ باووووه ب٩لمه ٢ضام الخ٨ىمت ،خ ٤ابىٍا وٖمي
ووالص ٖمي ،ؤهاااا اللي هجُبه بةًضي ومل هازض ٖؼا ٞحهم لخض ما
اعظ٘ لهم خ٣هم !! "
ًبضو ؤن لٗبت اؾترصاص الخ٣ى ١جل ٪لً جيخهي ،خؿً ً
ؤًًا ؤعاص
اؾترصاص خ٣ه وؾٗض ًغٍض اؾترصاص خ ٤مً ؤزظ مجهم خؿً خ٣ه!
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 ٠ُ٦لهم ؤن ًيؿىا طل ٪الىظه " وظه خؿً " الظي ؤ٣ٞضهم
عظالهم ..خٟغ في طا٦غتهم ولً ًيؿىه ؤبض الضهغ.
ؤزبروا ؾٗض ب٩ل مٗلىمت ٌٗغٞىجها ًٖ خؿً ،ؾمٗذ ٞاَمت،
ٖاص ٫ونبري طاث مغة وهما ًظ٦غان اؾم خؿً ل٨جها لم تهخم.
آلان  ِ٣ٞاؾخجمٗذ ٧ل خىاؾها واٖخهغث طا٦غتها وجظ٦غث؛
ٖاصا بلى اإلاجزً ٫
ًىما وهىا ٥ظغح نٛحر ٖلى ػاوٍت ٞم نبري،
وٖىضما ؾإلخه ٞاَمت ب٣ل ًٖ ٤ؾبب طل ٪الجغح ،ؤزبرها ببروص
ؤهه شجاع بؿُِ في اإلا٣هى واهخهى ألامغ ،ل ً٨ما ٖغٞخه بٗض طل٪
ً
بؿُُا ،ل٨جها ً
ؤًًا لم تهخم ،إلااطا تهخم وهي جغي
ؤن الصجاع لم ًً٨
ؤن ٧ل ما ؤناب ابجها
وظغح نٛحر ال ًغي بالٗحن اإلاجغصة؟!
اؾخجم٘ ؾٗض ٧ل السُىٍ وظٗل قٛله الكاٚل هى البدض ًٖ
طل " ٪الؿٟاح " للىُل مىه.

* * *
ً
وخُضا ،زحري ًإحي ً
جهاعاً ،جلب له الُٗام واإلاُاه
ًجلـ في مسبئه
وٍُلٗه ٖلى آزغ ألازباع في اإلاىُ٣ت وٍىهغٖ .ٝلم ؤن الًُ٣ت جم
جإًُضها يض مجهى..٫
" ملشم " هاه ! ما طل ٪الهغاء ؟!
إلااطا ؤه٨غوا؟! إلااطا ٦ظبىا؟! ٖلى ماطا ًىىون ؟!
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و ألاصهى واإلاشحر للضهكت ؤ٦ثر ،ؤ٢ىا ٫الكهىص ،ؾ٩ان اإلاىُ٣ت ..إلااطا
حؿتروا ٖلُه؟!
مئاث ألاؾئلت التي جضوع بٗ٣له وما مً بظابت ،ل ً٨اإلاا٦ض ؤن
اإلاىيىٕ لً ًمغ مغوع ال٨غام٢ ..مغ ! آااه ًا ٢مغ٦ ،م اقخا ١لها،
لؿمإ نىتها ،لغئٍت وظهها ..هل ٖلمذ بما ٗٞله؟! هل نض٢ذ؟!
ما قٗىعها آلان ،هل ٦غهخه ،هل عيذ ًٖ ٗٞلخه؟؟ هل عص ٦غامخه
ؤمامها؟!
ً
ً
نمذ وؾإ ٫هٟؿه ؾاالا واخضا :ؤهى هٟؿه عاى ًٖ ٗٞلخه؟؟
٧اهذ ؤلاظابت ببؿاَت :ال !
قٗغ بيكىة الاهخهاع لخٓت ،وهضم بٗضها ؤل ٠لخٓت؛ هضمه ٖلى
هٟؿه ،ال ٖلى شخيء..
لى ٖاص به الؼمً ؤل ٠مغة ،ألٖاص ما ٗٞله في ٧ل مغةٌ ،ؿخد٣ىن
طل ٪وًٖ ظضاعة..
ل ً٨هى! ..
هاصم ٖلى هٟؿه البرًئت وعوخت الُاهغة و٢لبه الى٣ي؛ ٣ٞض ٧ل طل٪
في لخٓت واهخهى ٧ل شخيء وبال عظٗت .

* * *
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في ق٣ت اإلاٗاصي ،جل ٪التي ٌؿخٛلها ماهغ في ً٢اء لُالُه الخمغاء
وبظغاء م٣ابالجه الؿغٍت ،اجهل به ٦غم ٞى ١السمؿحن مغة وَلب
م٣ابلخه في ؤمغ ٖاظل ويغوعي.
ٖلى مًٌ ؤُٖاه ٖىىان الك٣ت وطهب الهخٓاعه بها ،ؤصزله ماهغ
بلى الهالىن وهٓغ له بًٛب:
 في باااااًه ًا ػٞذ اهذٖ ،ما ٫ػن ػن ػنٖ ،اوػ بًه؟!! ٖاوػ ٥حكى ٝلي خل في اإلاهِبت اللي اها ٞحهااا.ظلـ ماهغ ؤمامه وهٓغ بلُه بضهكت:
 مهِبت بًه؟! خؿً.. ًا بجي آصم ما جىُ ،٤ؤها هكض ال٨الم مً با٥؟! ماله ػٞذ؟!! ماااله بًه ،ما هى ما اج٣بًل ٖلُه. وٍخ٣بٌ ٖلُه اػاي ومِٟل ؤي صلُل يضه ،مدضف اٖترٖ ٝلُهً
ؤنال.
 بـ اُ٦ض هى اللي ٖملها ،هُ٨ىن محن ٌٗجي . بهذ ظاي هىا ٖكان جسمً؟!! هى وال مل هى ،مِٟل صلُل. بـ اها ٦ضه هغوح ٞحها ،هُ٣خلجي !! وٍ٣خل ٪اهذ لُه؟! هى ٌٗغ ٝاه ٪اهذ اللي وػٍذ ٖاص ٫ونبريٖلُه؟!
هٓغ بلُه ببالهت:
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 ال !ػٞغ ماهغ بًُ:٤
 -وإلاا هى ال ،هُ٣خل ٪لُه ٌٗجي؟!!

ً
 ما هى ٢خل وهضان ومهغان ،ومل هما اللي يغبىه ؤنال. ٌٗجي اهذ ٖاوػ جىنل إلًه مً آلازغ ٌٗجيٖ ،اوػ جٟهمجي بهههحرظ٘ جاوي ٖكان ً٣خل٪؟؟ !
 مٗغٞل ب٣ي ،بـ الٗمغ واخض واها ٖاوػ اهٟض بجلضي ،ا٦ذ مًهىا واهغب مً اللبل صه.
 واإلاٟغوى اوي اٖمل ٪اًه ٌٗجي؟؟ جضًجي ٞلىسخي.جخٓذ ُٖىا ماهغ مً الهضمت ،وؾإله باؾدى٩اع قضًض:
 ٞلىؽ بًه ًا ابى ٞلىؽ؟!! ٞلىؽ آزغ ٖملُت. وٗم ًا عوح ام٪؟!!! بهذ مل نبري ٧ان اصالٞ ٪لىؾ ٪بٗضالٗملُت ٖلى َى٫؟!
 بصاوي ظؼء بـ مً اللي اج٣ٟىا ٖلُه ،مضاهِل الٟلىؽ ٧لها. زالم ،بهؼله ال٣بر وخاؾبه ب٣ي ،ظاًلي اها لُه؟!و٦ ٠٢غم م٩اهه و٢ا ٫بًٛب:
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 بهخىا اللي ٦ىخىا بخ٣كىا الٟلىؽ ٧لها وجغمىا لي الٟخاُٞذ،وصلى٢تي اها ٖاوػ خ٣ي.
٣ٞض ماهغ الؿُُغة ٖلى ؤٖهابه ،ؤمؿ٨ه مً ًا٢ت ٢مُهه اإلاخٗغ١
وناح ُٞه بًٛب:
 ب٣ىل ٪بًه ًالاا ،بنخى وٞى ١لىٟؿ٦ ٪ضه ،مخيؿاف اهذ بدخ٩لمم٘ محنٞ ،لىؽ مِٟل ٞلىؽ٧ ،ان لُ ٪خؿاب م٘ اللي ماجىا عبىا
ًغخمهم ،بهؼلهم ال٣بر خاؾبهم ،ؤها ملِل صٖىة ،زالتي وزالخ٪
واجٟغ٢ىا الساالث ،زالم مِٟل قٛل جاوي ،مخسىجىِل ب٣ى
وجًٟل جدىُِ لي في ٧ل خخت ٦ضه.
ؤهؼ٦ ٫غم ًضه بٗى ٠ونغر بجىىن:
 صه مؿمىف ٦الااام صه ،بهذ ٦ضه بدىهب ٖلُاااااجىظه ماهغ هدى الُاولت السكبُت ألاهُ٣ت ،وجىاوٖ ٫لبه سجاثغه،
ٞخدها وؤزغط مجها واخضة وؤقٗلها ،زم هٓغ ً
ؤزحرا بلى ٦غم و٢ا٫
ببروص:
 بزبِ عاؾ ٪في ؤجسجها خُُت ًا ٦غم  ،وٍال م٘ الؿالمت ب٣ىهىٍىا ،ؤها ظاًلي هاؽ ومل ٞاضخي.
هٓغ بلُه ٦غم بًٛب الٗالم ،و٢ا ٫بىُٖض:
 ماشخي ًا ماهغ باقا ،بـ مخ٨ٟغف ان ٦ضه خؿابىا زلو.زغط مً الباب وؤٚل٣ه زلٟه بٗى.٠
ظلـ ماهغ ٖلى ألاعٍ٨تً ،ىٟض صزان ؾُجاعجه بكغوص.
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" الىاص صه مل هحهمض وهًُٟل ٌٗمل لي ٢ل ،٤ؤها الػم ازلو مىه
في ؤؾغٕ و٢ذ ،الػم "
ؤَٟإ ؾُجاعجه وجىاو ٫الهاج ،٠اجهل بغ٢م:
 ؤلى ..ؤًىة ًا مجضي٦ ..ىَـ ..ب٣ىل ٪بًهٖ ،اوػ ٥في مىيىٕمهم ..ج٣ضع حٗضي ٖلُا صلى٢تي في ق٣ت اإلاٗاصيَُ ..ب مؿخيُ..٪
"
ؾالم
ؤٚل ٤السِ وظلـ باهخٓاع يُٟه وهى ًخىٖض ل٨غم بضازله ":ؤما
وكى ٝاها وال اهذ ًا سخي ٦غم "

* * *
بؿغٖت البر ١وكغ مجضي في اإلاىُ٣ت قاجٗت ؤن ٦غم هى زل٧ ٠ل
ً
ما خضر لخؿً ،وبخ٣ا٢ا للخ ،٤هي لِؿذ بكاجٗت ،بل خ٣ُ٣ت
نٟغاء مً وعائها ٚغى آزم ..بضاًه ؤخب ٢مغ مدبىبخه وظً ظىىهه
ٖىضما ٦كٖ ًٖ ٠ال٢تها بهٞ ،ض ٘ٞبٗاص ٫ونبري الظي ججمٗه
بهما نلت نضا٢ت ٚغٍبت ،لم ٌؿخُ٘ ؤخض جٟؿحرها ،لالهخ٣ام مً
خؿً ،ولألماهت ،اهخ٣امهما ٢ض ْهغ في ؤبك٘ نىعه ،وؾاٖضهما
ال٣ضع في بمٗان طله بدًىع ٢مغ للمٗغ٦ه مً بٗض بضاًخه ب٣لُل.
ًىمان  ،ِ٣ٞوجىا٢ل السبر مً لؿان لؿان ختى ؤنبذ ٖلى ؤلؿً
ظمُ٘ ؾ٩ان اإلاىُ٣ت.
زاع ببغاهُم ٖلى ٢مغ و٧اص ؤن ً٣خلها في ًضه مً قضة الًغب،
ؤه٣ظها مدمض مىه في آزغ لخٓت وؤه٣ظها هللا وعؤ ٝبدالها بظل٪
"الٗغَـ اللُ٣ت" الظي ج٣ضم لها في الى٢ذ اإلاىاؾب ً
جماما ،لِـ
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ً
مً اإلاىُ٣ت ،ال ٌٗلم قِئا ًٖ طل ٪ال٨الم الظي ً٣ا ،٫عآها في
ُٖاصة الُبِب الظي طهبذ بلُه م٘ والضتها ،ؤعجب بها ،ؾاع زلٟها
بلى ؤن ٖلم بم٩ان ؾ٨جها ،وبمىخهى البؿاَت َلب ًضها مً
ق٣ُ٣ها !
اإلاى ٠٢ؤنٗب ب٨شحر جل ٪اإلاغة ،لً حؿخُ٘ الغ ،ٌٞزال ٝما
ٖلمه ؾ٩ان اإلاىُ٣ت ًٖ ٖال٢تها بدؿً ومىٟ٢ها ؤمام ؤهلها" ،
ً
جماما؛ مضعؽ عٍايُاث في مضعؾت خ٨ىمُت
الٗغَـ" مىاؾب
ً
والضعوؽ السهىنُت نىٗذ مىه "مل٩ا " ًمل ٪ؾُاعة مخىايٗت
ل٨جها في الجهاًت ؾُاعة ،ولضًه ق٣ت في مىُ٣ت ؤعقى ب٨شحر مً جل٪
اإلاىُ٣ت ،ال ًىظض به ُٖب ولِـ هىا ٥ؤي ؾبب م٣ى٘ ؤو مىُ٣ي
للغ.ٌٞ
الؿبب الىخُض الٗاثٖ ٤ىض ٢مغ هى طل ٪الصخيء الىابٌ بضازلها
وَؿمى "ال٣لب ".
ً
٢لبها خٟغ ٖلُه اؾم خؿً٧ ،ل طعة ُٞه جيبٌ له ٖك٣ا٠ُ٦ ،
جيؿاه وجيسخى خبها له ،بلى آلان ال حؿخُُ٘ جهضً ٤ؤهه هى مً ٢ام
بخل ٪اإلاجؼعة ،ؾمٗذ البٌٗ في الؿىً ١خدضزىن بكإن طل٪
اإلاىيىٕ ،وؤن خؿً باج٘ اإلاالبـ هى مً ٢خل عظا " ٫آ ٫صهكان
ً
"ظمُٗاً ،خدضزىن ببروص وهضوء ؤٖهاب٦ ،إجهم ًخدضزىن ًٖ ؤ٧له
ظضًضة!
خؿً مً ؤخبخه وٖك٣خه ٚحر ٢اصع ٖلى بًظاء ُ٢ت يالت ٠ُ٦ ،له
ؤن ً٣خل ؤعبٗت عظا٫؟!!
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لِـ ؤمامها خل ؾىي الاؾدؿالم ،لً حؿخُ٘ ؤن جداعب بضوهه،
ازخٟى مىظ ًىم اإلاٗغ٦ت الكهحرة ،عخل ولم ٌٗض !

* * *
مجهاعة باإلاٗجى الخغفي ل٩لمت اجهُاع ،مىظ ؾاٖخحن ؤجاها اجهاٖ ٫لى
الهاج ٠ألاعضخي ،ؤظابذ ب٩ل هضوء:
 ؤلى.. مضام ماهغ ال٣اضخي؟؟اؾدى٨غث الهىث ،ؾإلخه بغٍبت:
 ؤًىة ؤها ،محن مٗاًا ؟! ؤها واخض ظاي ٌٗغ ٪ٞخ٣ُ٣ت ظىػ.٥ خ٣ُ٣ت بًه ؟!! خ٣ُ٣ت بهه بِؿخٟٛل ٪ومىُم ٪في الٗؿل ،مٟهم ٪بهه ًصاًما
ً
ٖىضه قٛل ومكٛى ،٫هى ؤه ٗٞال مكٛى ،٫بـ في خاظاث جاهُت
زاالو.
اٖخهغ ال٣ل٢ ٤لبها ،بضؤث حكٗغ بالضواع ،ظلؿذ ٖلى ألاعٍ٨ت
وؾإلخه ببِء وزى:ٝ
 مكٛى ٫في بًه ،مل ٞاهمت؟!! ؤها هٟهمً ٪ا مضام ،ظىػ ٥اإلادترم ٖىضه ق٣ت في اإلاٗاصي،مدضف ٌٗغٖ ٝجها خاظتٖ ،املها إلاؼاظه٧ ،ل ٧ام ًىم ًجُب ٞحها
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مؼة ً٣طخي مٗاها لُلت ،لى مل مهض٢اوي ،زضي الٗىىان اهى،
بىٟؿ.٪
اجإ٦ضي
ؤُٖاها الٗىىان وؤٚل ٤السِ !
م٩اإلات لم جخٗض السمـ ص٢اث٢ ٤لبذ مىاػًٍ خُاتها.
ًسىجها !!! زىجغ مؿمىم ٚغؽ في نمُم ٢لبها..
لم جضع بىٟؿها بال وهي جغجضي مالبؿها ٖلى عجلت وجُغ ١باب
الجحران ،لخٟخذ لها هىٍضا نضً٣تها في الك٣ت اإلاجاوعة ،وجُلب مجها
ً
ً
مكىاعا ٖاظال ويغوعٍا.
اإلا٨ىر م٘ ؤَٟالها ألن لضحها
 عاًدت ٞحن صلى٢تي ًا عحهام؟!! الى٢ذ اجإزغ ًا بىتي ،الؿاٖت ٖضث.11
 مٗلل ًا هىٍضا ،مكىاع يغوعي ومل هخإزغ ،زلُ٩ي ٢اٖضة م٘الىالص بـ.
٢اصث ؾُاعتها بؿغٖت ظىىهُت ،ونلذ بلى الٗىىان ..بضون ج٨ٟحر،
نٗضث البىاًت وعً٦ذ ٖلى الؿاللم بلى ؤن ونلذ بلى الضوع
ً
ٖمُ٣ا وهي ج٨ٟغ ً
الشالض ،حؿمغث ؤمام الباب ،ؤزظث ً
ظضًا في
هٟؿا
الغظىٕ ،لً جخدمل الهضمت ،ؾخمىث ً
٢هغا ،ال الاا لً حؿخُُ٘..
الخٟخذ جىىي اإلاٛاصعة ،بال ؤن باب الك٣ت اهٟخذ ٞجإة ،لخُل مىه
ً
ٞخاة قضًضة الجاطبُت ،جغجضي ٞؿخاها ؤخمغ ًهل بلى مىخه٠
ٞسظحها وقٗغها غجغي َىٍل ،وزلٟها ماهغ ٖاعي الجظٕ.
 -ما جخإزغَل ٖلُا ب٣ى ،ؤو ٫ما ا٧لم ٪جـ.....
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جىٟ٢ذ ال٩لماث في خل٣ه ما بن عؤي عحهام ؤمامه ،هٓغ بلحها بظهى٫
ونضمت وباصلخه بىٓغة ؤلم ويُإ،
صمىٖها ججهمغ ٖلى وظىخحها صون ؤن حكٗغ ،جىٓغ له وهي ٞاٚغة
ٞمهاٚ ،حر ٢اصعة ٖلى الاؾدُٗاب ؤو الخهضً ،٤ماهغ م٘ ؤزغي٢ ..بل
ؤزغي ،ؤزظ ؤزغي بحن ؤخًاههٚ ،اػ ٫ؤزغي!!
جمىث مً قى٢ها له وهي جيخٓغه ٧ل لُلت ؤن ًإحي بلى اإلاجز ٫لخىٗم
بضٝء ؤخًاهه وبخؿاؽ ألامان ب٣غبه ،وهى ب٩ل ٢ؿىة ً٣غع مىذ
٧ل ما ًسهها ألزغي!!
ً٨ظب ٖلحها وٍسضٖها ٧ل لُلت ،وهي ٧البلهاء جهض٢ه وحكٖ ٤ٟلُه
مً ٖىاء ٖمله؟
َ ٠ُ٦اوٖه ٢لبه ؤن ًٟٗل بها طل٪؟! ٠ُ٦ ،هاهذ ٖلُه؟! ماطا
ًى٣هها ختى ًىٓغ لٛحرها؟!
هٓغث بلى جل ٪التي ٧اهذ مٗه جخٟدهها ! وٗم جخٟدهها لتري ما
ًمحزها ٖجها ،مالبؿها التي ج٨ك ٠ؤ٦ثر مما حؿتر؟! جغجضحها له هي
ً
ؤًًا ،ل ً٨وخضهما في مجزلهما وٚغٞت هىمهما ،ؤلِـ هظا
الصخُذ؟!! ؤال جغجضي اإلاغؤة مشل جل ٪اإلاالبـ ؾىي ؤمام ػوظها
ِ٣ٞ؟؟
ً
قٗغها الػجغي؟؟ ًا لى٢اخخه! ،ؤزبرها ؾاب٣ا ؤهه ً٨غه طل ٪الىىٕ
مً الكٗغ وقبهه بـ" ...ؾل ٪اإلاىاٖحن " و٦م ًدب الكٗغ ألاملـ
قٗغها.
مشل
مالمذ وظهها؟؟ مً ٦مُت مؿاخُ ٤الخجمُل التي جًٗها حكٗغ بإجها
ؤن ٚؿلذ وظهها  ِ٣ٞلً ٌؿخُُ٘ ؤن ًخٗغٖ ٝلحها! ؤزبرها ؤهه
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ؤخبها لبراءتها وألجها ٖلى َبُٗتها ً
صاثما ،ؤزبرها ؤهه ال ًدب مؿاخُ٤
الخجمُل ال٨شحرة ألجها ججٗل اإلاغؤة ؤقبه بـ " ٖغوؾت اإلاىلض "..
ماااطا ؤخب ٞحها بطن؟!! مؿخدُل ؤن جدبه مشلها ،مؿخدُل ؤن
جساٖ ٝلُه مشلها ،مؿخدُل ؤن ج٨ىن ؤخً ٖلُه مجها هي ،ػوظخه
َٟلُه!
وؤم
اهُل٣ذ ٧الؿهم هدى جل ٪الٟخاة وؤمؿ٨تها مً قٗغها وهي جًغر
وتهؼي ب٩لماث ٚحر مٟهمىمت،
زلو ماهغ الٟخاة مً بحن ًضي عحهام بهٗىبت بالٛت وؤمغها بإن
جغ ٌ٦مً ؤمامها ،عً٦ذ الٟخاة ٖلى الؿاللم وماهغ ممؿ ٪بغحهام
التي جخلىي بٗى ٠بحن طعاُٖه.
ؤو ٫مغة ًغاها في مشل جل ٪الخالت مً الًٛب والجىىن ،ؤصزلها
ٖىىة بلى الك٣ت وؤٚل ٤الباب ،هٓغث بلُه ب٨غه وهي جلهض ونغزذ
بدغ٢ت:
 لُُُُُُُُُُُُُُُِِِِِِِه ؟!!!هٓغ بلى زىعتها باعجبا ٥و٢ا ٫وهى ً٣ترب مجها:
 بهضي بـ واها هٟهم ،٪بهتي ..بهتي ٞاهمه ٚلِ !ً
مجضصا وخاو ٫إلاـ طعاٖها
ابخٗضث ٖىه بؿغٖتٞ ،ا٢ترب مجها
لحهضئها ،هًٟذ ًضه بٗى ٠وهي جهغر
 ٚلِ بًُُُُِِه اللي اها ٞاهمااااه؟!!! -وووووووَي نىووجً ٪ا عحهام ،هخهخي الٗماعة ٧لهااا.
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 وهللا !! زاً ٠مً الىاؽ؟! ومسىٞدل مً ق٩ل٢ ٪ضام الىاؽوواخضة ػي صي َالٗت ل ٪البِذ واهذ لىخض ٥وؤُ٦ض مل ؤو٫
مغة ! ،ومسٟدل مً عبىا اللي ؤهم مً ال٩ل !!
ْلذ جخُل٘ بلُه ٦إجها جغاه ألو ٫مغة ،وبالٟٗل هي جغاه ألو ٫مغة..
هٓغث بلى ظظٖه الٗاعي واػصاصث صمىٖها ،جلمؿذ جل ٪الخ٣حرة
نضعه؟؟ هل ٢بلخه مً نضعه مشلما جٟٗل هي؟؟ هل ..اجهاعث ً
جماما
وظلؿذ ٖلى ألاعٍ٨ت زلٟهاً ،سُغ ٖلى طهجها جٟانُل زانت في
ٖال٢تهما ً
مٗا وجدؿاء :٫هل ٧ان ًٟٗل م٘ ألازغي مشلما ًٟٗل
مٗها؟!!
هٓغث بلُه واهٟجغث ب٨بذ ؾىىاث:
 ؤها مل ٢اصعة انض ١وال اؾخىٖب اه ٪بالىؾازت صي؟!! بهذاػاي ٢ضعث جطخٖ ٪لُا وجسضٖجي ٧ل صه؟!! بػاي ٖغٞذ جمشل صوع
اإلاسلو اإلادترم ٧ل صه؟!!
٢ا ٫و٢ض ٖال نىجه باهٟٗا:٫
 بخترعععمي هٟؿً ٪ا عحهام ،ومخيؿِل اه ٪بدخ٩لمي م٘ ظىووػ.٥ضخ٨ذ بسسغٍت مغٍغة:
 ظىػي؟! هى ٞحن ظىػي صه؟! اللي ٢ضامي صه واخض ؤهامٗغٞىوووف.
ً
 بهتي ٞاهمت ٚلِ ؤنالا ،مدهلل خاظت ل٩ل صه ،ؾالي صي ؤزذواخض ناخبي وناخبي صه ٖىضه مك٩لت ٦بحرة٧ ،اهذ ظُالي ٖكان
اؾاٖضه واخل اإلاك٩لت ٖكان ٖاعٞت ان لُا ٖال٢اث ٦خحر.
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اهخًٟذ مً م٩اجها ووٟ٢ذ ؤمامه مباقغة ج٣ى ٫بًٛب ٧اص ؤن
ًهُبها بظبدت:
 ٟ٦اًااااااااا ب٣ى ،بهذ لؿه هخ٨ضب؟!! صه اها قٟخ ٪بُٗىُُِحي،ؤزذ ناخب ٪بًه اللي ظاًت ل ٪الك٣ت لىخض ٥باللُل وهي البؿت
ً
مل البؿت واهذ ٢اٖض ٢ضامها ٖغٍان؟!! وق٣ه بااااااًه صي ؤنال
؟!! ؤها ٖمغي ما ٖغٞذ ان ٖىض ٥ق٣ت!
ٞجإة ا٢تربذ مىه ؤ٦ثر وهاْغاها مشبخان ٞى ١نضعه  ،هٓغ بلحها
بضهكت وهم بؿاالها ًٖ الظي جٟٗله ،بال ؤهه وظضها جًغبه ٖلى
نضعه ب٩ل ما ؤوجِذ مً ٢ىة وهي ج٣ى ٫بهؿخحرًت:
 الغوط بخاٖها مٗلم ٖلى نضعً ٥ااااااااا مااااااهغ٦ ،ىذ بخٗملمٗاها بًُُُِه٦ ،ىذ بخٗمل مٗاها ػي ما بخٗمل مٗاًا ،بدؿمٗها
٦الم ػي اللي بدؿمٗهىووي؟!! َب لُُُِه ٢ىلي بـ لُُِه؟!! ؤها
ٖملذ ل ٪بًُِه٢ ،هغث مٗااا ٥في بًُُِهٞ ،حها بًه ػٍاصه ٖجي ؟!!
ماااهغ.
ًا
لُُُُِِه
ونلذ أل٢صخى مغاخل الجىىن ،ؤ٣ٞضجه الؿُُغة ٖلحها ،حكبه التي
ؤجذ لها هىبت نغٕ مٟاظئت!!
ً
جضعٍجُا بٗض ؤن ؤٞغٚذ به ٧ل شخىت ًٚبها ،خاو٫
بضؤث تهضؤ
الخدضر بال ؤجها ؤؾ٨خخه:
 هؿؿؿؿؿؿؿؿـ ،مل ٖاوػه اؾم٘ نىج٧ ،٪ل ما بخٟخذبا ٥بدؿ ِ٣مً هٓغي ؤ٦تر ،ؤها وظعي مى ٪ملىف صوا ومل
هُضاوٍه ؤي ٦الم ،وؤي خاظت هخبرع بحها هخجغخجي ؤ٦تر ما اها
مضبىخت!
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ٟ٦اًت ؤوي ًا ماهغ لخض ٦ضه.
هٓغ بلحها بظهى:٫
 ٟ٦اًت ٌٗجي بًه؟!! ٌٗجي زالمٟ٦ ،اًت ٖلُا لخض ٦ضه ،ؤؾخدمل لُه وٖكان محن ؟!!ًلًٗ ؤبى صه خب اللي ًظلجي ٦ضه !!
قٗغ ماهغ ؤن ٧ل شخيء ًجهاع مً خىله ،خاو ٫ؤن ٌؿخضع ُٖٟها،
جدضر بهىث هاصت وخىىن ،لضًه ٢ضعة ظباعة ٖلى الخالٖب بىبراث
نىجه في زىان!
 عحهام ،مل ه٣ىلٖ ٪كان زاَغي اهاٖ ،كان زاَغ الىالص بصًجيٞغنت جاهُت ،صي هؼوة ًا خبِبتي ،بهما اهتي مغاحي وخبِبتي اللي
بُ٣الي وام والصي.
٢الذ بته٨م:
 واهذ مٟخ٨غحل صه لُه واهذ بخسىوي؟؟ م٨ٟغحل في صه لُه واهذقاعي ق٣ت مسهىم جب٣ى الى٦غ بخاٖ ٪اللي بخماعؽ ُٞه
وؾازخ ،٪هاااااااا ،مٟخ٨غجىف لُُُِه؟؟ !!
 و٦غ باااًه و٦الم ٞاضخي بًه ؟!! بهتي محن اللي خِ في صما٪ًٚ
ال٨الم صه؟! وٖغٞتي مىحن ٖىىان الك٣ت هىا ؤنال؟!
 هى صه ٧ل اللي هام٪؟! ٖغٞذ ػي ما ٖغٞذ ،اإلاهم بوي ٖغٞذوزالم.
٧ -ل ال٨الم اللي بخ٣ىلُه صه مل مًبىٍ ،ؤها ظاًب الك٣ت صي
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مً ٞترة مل ٦بحرة وزبِذ ٖلُ٩ي مل ٖكان خاظت ،بـ ٦ىذ ٧ل
ما بدب اعٍذ صماغي مً صوقت الكٛل وصوقت الُٗا ٫في البِذ ؤجي
هىا ،ومغيدل ا٢ىلٖ ٪كان متزٖلِل.
هٓغث بلُه باػصعاء واضر:

ً
 بهذ باعٕ في ال٨ضب بُغٍ٣ت جسٌ ! واضر ٗٞال بن الك٣ت اهذً
ظاًبها ٖكان جغو ١صما ٪ٚوٗٞال عو٢تها ٖلى آلازغ !
٢الذ طل ٪وهي حكحر بلى ٧اؾحن السمغ ٞى ١الُاولت ،ؤزظث ً
هٟؿا
ً
ٖمُ٣ا وخاولذ ؤن جخدضر بهضوء وحؿُُغ ٖلى اهٟٗالها:
 بو ًا ماهغ ،ؤها ًىم ما خبِخ ٪واججىػج ٪اججىػث شسو جاويزالو ٚحر اللي وا٢ ٠٢ضامي صه ،بللي وا٢ ٠٢ضامي صه واخض
مٗغٞىف ومل ٖاوػة اٖغٞه وال ه٣بل اوي اِٖل مٗاه جاوي ،بهذ
الخؿىت الىخُضه اللي ٖملتها لُا هي والصي ،ومً مهلخت والصي
ومهلختي اه ٪جبٗض ٖىىا ،ؤها ٖاوػة اعبي والصي صر ،مل ٖاوػة
مغوان ً٨بر وٍب٣ى قبه!!٪
هٓغ بلحها بغٍبت وؾإلها ب٣ل:٤
 ٌٗجي ٢هض ٥بًه؟!! ٢هضي اه ٪جُل٣جي وصه ٢غاع جهاجي ومل هغظ٘ ُٞه.٢الذ ظملتها ألازحرة زم ٞخدذ باب الك٣ت وعً٦ذ ٖلى الؿاللم..
ال حٗلم ٖ ٠ُ٦اصث بلى مجزلها ،جب٩ي بإلم وخغ٢ت ،جب٩ي صون جى..٠٢
ًٚب وخؼن وؤلم ،وٞى٢هم بنغاع عهُب ٖلى جغ ٥ماهغ وبلى ألابض !
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زاجها وظغخها وٖبض بمكاٖغها ٦ضمُت٦ ..م ؤخبخه و٦م جم٣خه في
جل ٪اللخٓتٖ ،لى ٢ضع الٗك٨ً ٤ىن ألالم،
٧اهذ زاثٟت مً هٟاص نبرها وها هى ٢ض هٟض بالٟٗل.
لى لم ج ً٨حٗك٣ه بلى جل ٪الضعظت ل٩ان مً اإلادخمل ؤن حؿامده !
ٞلؿٟت ٚغٍبت لل٣لب ..جبضو ٚحر مىُُ٣ت ل٨جها م٣ىٗت ً
ظضا لهاخبها.

* * *
ما بن جغ٦خه وعً٦ذ ٖلى الؿاللم وهى ٖلى وق ٪الاهٟجاع مً
الًٛب..
قضة
" هى ٦غععععععم ال٩لب مِٟل ٚحره ،مخسُلدل اهه جىنل بُه
للضعظت صي ،زالم ٦ضه ظاب آزغه زالو مٗاًااا "
ؤمؿ ٪بهاجٟه وَلب ع٢م مجضي:
 آلىوو ..اًىة ًا مجضي ..اًه الازباع؟؟ ؟ ..ؤها ٖاوػ ازلو مًاإلاىيىٕ صه في ؤؾغٕ و٢ذ ..صه ٖلى َى ٫مبرقم ومل صاعي بالضهُا
ً
ؤنال ،وال هُٗغ ٝبن الىاؽ بدخ٩لم ٖلُه ..اإلاهم بـ ع٦ؼ وزلي
ٖىُ ٪في وؾِ عاؾ ٪وبلٛجي بالجضًض ؤو ٫بإو ..٫ؾالم.

* * *
حٗغى زحري لىٖ٨ت صخُت ظٗلخه ًخإزغ ًٖ خؿً ًىمحن ٧املحن
صون ؤن ًى٣ل له ؤي ؤزباع٧ ،اص ؤن ًجً٣ٖ ،له ًدشه ٖلى الظهاب
بلى هىا ٥لُُمئن ٖلى ألاخىا ٫بىٟؿه ،ل٨ىه ٢لبه مخىظـ زُٟت،
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ؾ٨ىث الجمُ٘ وحؿترهم ٖلُه ؤمغ مغٍب ومشحر للضهكت وال٣ل ٤في
ً
آن واخض ،ؾُيخٓغ ٢لُال بلى ؤن ًإحي واهخٓغ بالٟٗل وؤحى زحري.

* * *
مسُِ ماهغ ؾاع ٦ما زُِ له بالخغ ٝالىاخض وبن ٧ان جإزغ
ً
٢لُال بؿبب وٖ٨ت زحري الصخُت،
ؤحى زحري بلى خؿً لُٟجغ له ٢ىبلخحن ولِؿذ واخضة؛ زبر ٦غم
وزبر ٢مغ!
ؤزظ بً٘ ص٢اث ٤لِؿخىٖب الهضمت ،بٗض ٧ل طل ٪ؾختزوط ٚحره،
ؤحى آزغ لسُبتها وجم جدضًض مىٖض الؼٞا ٝجهاًت الكهغ ،بخل٪
البؿاَت؟!
قٗغ ؤن ٧ل شخيء ًدؿغب مً بحن ًضًه ختى مدبىبخه ،وقٗغ
بًٛب الٗالم ٧له ًجخاخه مً طل ٪اإلاضٖى " ٦غم " ،ؤال ًٟ٨ي ؤهه
٧ان ًغٚب بالؼواط مً ٢مغ ،ل٨ً ً٨ىن هى الؿبب في ٧ل ما خضر
له !! ؤطاه وصمغ خُاجه صون ؾبب ،ؤو لؿبب ؤزغ ١هى اإلاظهب ُٞه
ولِـ خؿً ! ٢مغ له ،مل٨هَ ،اإلاا قٗغ بظلَ ،٪اإلاا بجى ؤ ً
خالما
ٖغًٍت له مٗها ،بإي خ٣ً ٤غع ٦غم الاهخ٣ام مىه ٖلى ؤزظه لصخيء
ًسهه هى مً ألانل ،وٍا لُخه خهل ٖلحها  ،بل ؾختزوط ٚحره في
ً
الجهاًت! ٦غم مً ظٗل مىه ٢اجال٦ ،غم مً خى ٫خُاجه بلى جخُم،
٦غم مً ؾلب مىه هٟؿه البرًئت وعوخه الُاهغة مشلما ؾلب مىه
عظىلخه و٦غامخه ،و٢مغ!...
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جغي ٧ ٠ُ٦اهذ عصة ٗٞل ؤهلها ٖىضما ٖلمىا بالٗال٢ت السُٟت التي
٧ان بُجهما ،مً اإلاا٦ض ؤجهم ؤطوها !!
لم ٌؿخُ٘ الخدمل ،ؾُُغجه ٖلى هٟؿه وؤٖهابه ؤنبدذ قبه
ً
زاعظا
مؿخدُلت في آلاوهت ألازحرة ،لم ٌكٗغ بىٟؿه بال وهى ًغٌ٦
مً سجىه ،صون ؾالح صون ج٨ٟحر صون شخيء !
ً
وزحري ع ٌ٦وعاءه حهخ ٠باؾمه صون ظضوي ؤًًا.

* * *
ً
ونل ؤ ً
زحرا بلى اإلاىُ٣ت بٗض ٖىاء؛ ٞاإلا٩ان الظي ٧ان مسخبئا به
قبه هاجي ،جمغ ُٞه وؾاثل اإلاىانالث بهٗىبت و٧ل ٞتره ٦بحرةْ ،ل
ٌؿحر وَؿحر بلى ؤن وظض مُ٣ىعة ه٣ل بًاج٘ ؤونلخه.
٧ان ًغ٧ ٌ٦اإلاجىىن ًبدض ًٖ يالخه التي ًجهل هىٍتها.
ٖلي ؤي شخئ ًبدض ؟! ًٖ ٦غم؟! ًٖ ٢مغ؟! ؤم ًبدض ًٖ هٟؿه في
هٟـ اإلا٩ان الظي اهضعث ُٞه ٦غامخه وعظىلخه وفي هٟـ اإلا٩ان
الظي ٣ٞض ُٞه بوؿاهِخه وآصمُخه ؟!!
ؤزىاء عً٦ه جىٖ ٠٢ىض طل ٪اإلا٣هى اللٗحن ،والظ٦غٍاث ألالُمت
٧لها صاهمخه في لخٓت واخضة ،عآه ًجلـ ٖلى َاولت ظاهبُت وواضر
ٖلُه الكغوص ،اقدبه به ،عآه ٢بل طل ٪في اإلاىُ٣ت ً
٦شحرا ل٨ىه ٚحر
مخإ٦ض ؤهه هى ٦غم هٟؿه ،لم ًىدبه بلى هٓغاث الىاؽ اإلاىضهكت
واإلادؿاثلت ،وال بلى ؤخاصًشم الجاهبُت
" مل هى صه الىاص اللي ٖاص ٫ونبري يغبىه؟! "
ولم ًىدبه له ٦غم الظي ٧ان ًبضو في ٖالم آزغ..
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هاصاه بهىث ؤٞؼٕ الجمُُٖ٘ ،ىاه مشبدخان ٖلُه ًدبحن عصة ٗٞله.
اهخ٦ ٌٟغم مً م٩اهه وهٓغ بلى خؿً بغٖبٞ ،ىٓغ بلُه خؿً بٛل
 ،بهه هى ،عٖبه ٞطخه ،وفي لخٓت زاَٟت ع ٌ٦هدىه ،ول٨مه
ل٨مت ٢ىٍت ٖلى وظهه ،و٢بل ؤن ٌؿخجم٘ ٦غم ٢ىاه ٧ان خؿً ٢ض
سخبه مً مالبؿه بلى زاعط اإلا٣هى ،ؤَغخه ؤ ً
عيا واهٖ ٌ٣لُه
ًىؾٗه ً
يغبا  ،وألازحر ًخل٣ى الًغباث وٍخإوه وهى ٚحر ٢اصع ٖلى
الخغا.٥
وٞجإة حٛحر ٧ل شخيء ،واه٣لبذ آلاًت..
عظا ٫ؾٗض اإلاىدكغون في اإلاىُ٣ت ٧لها ؤزبروه بىظىص خؿً،
ٞدمل ؾالخه وعظاله زلٟه ،وطهب بلُه !
زحرا ؾِؿحر مغٞىٕ الغؤؽً ،
ؤ ً
ؤزحرا ؾحرص ٦غامخه وٍشإع لىالضه وٖمه
وؤبىاء ٖمه..
الضماء حٛلي في ٖغو٢ه ما بن ًخظ٦غ ،وهى ال ًيسخى مً ألاؾاؽ،
بمبراَىعٍت " آ ٫صهكان " اجهاعث ٖلى ًض طل ٪الخ٣حر ،ولم ًدب٤
ً
ؾىاه ،و٢بل ؤن ٌؿترص بمبراَىعٍت ٖاثلخه ٖلُه اؾترصاص خ٣هم ؤوال.
ً
ٞجإة وظض خؿً عظاال ٦شحرًً ًدُُىن به هى وب٨غم اإلاؿجى جدخه.
وقاب َىٍل ٖلى وظهه ٧ل مالمذ ال٨غه والًٛب ً ٠٣ؤمامه.
في جل ٪ألازىاء ٧ان هىا ٥مً ًخاب٘ اإلاى ٠٢مً بُٗض بُٗىحن ُٗ٦جي
اله٣غ ،بهه مجضي طعإ ماهغ ألاًمً الجضًض.
مٗه ٖلى الهاج ٠وٍسبره بأزغ جُىعاث اإلاٗغ٦ت وهى مً مىٗ٢ه في
ق٣ت اإلاٗاصي.
هٓغ خؿً بلى طل ٪الىا ٠٢ؤمامه بظهى ،٫و٣ٞض جغ٦حزه بٌٗ
الصخيء مما ؤجاح ل٨غم الٟغنت ٧ي ًخسلو مً ٢بًخه ووػهه ٖلُه
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ً
ً
مدانغا صازل الضاثغة التي
لحزخ ٠وٍبخٗض ٖىه ٢لُال ،ل٨ىه ًٓل
٦ىجها عظا ٫ؾٗض خىلهم.
و ٠٢خؿً م٩اهه وْل ًىٓغ بلى ؾٗض بضهكت؛ ٣ٞغع ؾٗض ؤن
ًغٍده مً خحرجه ؤ ً
زحرا :
 مؿخٛغب وٖاوػ حٗغ ٝاها محن ،مل ٦ضه؟!ْل خؿً ًىٓغ بلُه صون عص:
 ؤها " ؾٗض الضهكان " ،اللي اهذ ٢خلذ ابىه وٖمه ووالص ٖمهؤٚمٌ خؿً ُٖيُه وجإ٦ض ؤجها الجهاًت ال مدالت ..ؾحرضخى بها ،ل٨ىه
٧ان ًغٍض ؤن ًغي ٢مغ ولى للمغة ألازحرة ..ؤلِـ مً خ ٤اإلاد٨ىم
ً
ٖلُه باإلٖضام ؤن ًُلب ً
واخضا ٢بل مىجه؟!َ ،لبه الىخُض ؤن
َلبا
ًغاها ولى لض٣ُ٢ت واخضة ٢بل ؤن ًمىث.
ؾِكخا ١بلحها ٦ما لم ٌكخ ٤ألخض مً ٢بلها٧ ،اهذ ؤمىِخه ؤن ٌِٗل
مٗها في الضهُا وٍىٗم بها في آلازغة ؤ ً
ًًا ،ل ً٨ؤي آزغة آلان؟! ل٣ض
جلىر ً
جماما لضعظت ؤهه ؤنبذ ال ًغج٣ي ألن ً٨ىن مٗها ال في الضهُا
وال في آلازغة! ؤمشاله مً ال٣خلى مهحرهم مٗغوٖ ٝىض عبه ،حؿاوي
ً
الٓالم م٘ اإلآلىم لُهبذ الازىان ٢خلى في الجهاًت٢ ..خلىه طال و ْلما
٣ٞخلهم بغناناث ٚاصعة لخ٨خمل الضاثغة آلان وٍ٣خل هى بىٟـ
عناناث الٛضع.
اه ٌ٣ؾٗض ٖلى خؿً وْل ًًغبه و" ًٟل ٚله" به ،وخؿً
مؿدؿلم ً
جماما.
ؤل٣ى به ؤ ً
عيا بلى ظىاع ٦غم الٛحر ٢اصع ٖلى الخغا ،٥لِـ مً
الًغب  ،ِ٣ٞبل ألهه مخىاو٦ ٫مُت هاثلت مً الخبىب ال٣اصعة ٖلى
بزماص زىعة ُٞل !
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وؤمؿ ٪بغقاف آلي مً ؤخض عظاله ونىبه ججاه خؿً وهى ٌكٗغ
بيكىة الاهخهاع وٞسغ عص ال٨غامت..
ً
وقغٍِ خُاة خؿً مغ ٧امال ؤمام ُٖيُه في لخٓت واخضة وجى٠٢
ٖىض مكهض يُٛه ٖلى الؼهاص ،ب٩ى ٢لبه صون ؤن جضم٘ ُٖىاه ،ؤ ًبضا
لم ًخمً جل ٪الخُاة وال جل ٪الجهاًت٧ ،اهذ ؤخالمه بؿُُت وَمىخه
ال ًظ٦غ  ،ل ً٨الخُاة ٧اهذ ؤ٢سخى ب٨شحر مً ؤن جد ٤٣له ؤخالمه
اإلاخىايٗت ،ؤو عبما هي ٢ؿاوة بكغ!
جدى ٫بلى ٢اجل وؾِخدى ٫بلى ٢خُل عبما آلان ،عبما بٗض لخٓاث..
ً
ً
وخُضا..
وخُضا وؾُمىث
ٖاف
ؤٚمٌ ُٖيُه في اؾدؿالم جام بلى ؤن ؾم٘ نىتها ،جهغر باؾمه
والهىث ً٣ترب ً٣ترب و٢بل ؤن جهل بلُه ٧ان ؾٗض ٢ض يِٛ
الؼهاص.
ٖلى
 ؤًىة ًا باقا.. هاَ ،مجي بًه ألازباع؟؟ ؟ ؾٗض زلو ٖلى خؿً ًا باقا. جمامَُ ،ب و٦غم؟؟ مدهلىف خاظت.نغر ماهغ بًٛب:
 ٌٗجي بًُُُُِِه ؟!!! خؿً م٣خلهىف ؟!! ال ملخ٣ل ،هى ًا صوب يغبه بـ وؾٗض ظُه زلو ٖلُه.ً
نمذ ٢لُال ًداو ٫الخ٨ٟحر في زُت بضًلت.
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ً
 َب بؾم٘ ،خاال في وؾِ الهغظلت اللي خانلت صي جغوح جسلواهذ ٖلى ٦غم ،مً ٚحر ما خض ٌكىووو ٪ٞؾامٗجي ،جضزل في وؾِ
الؼخمت جسلو وج٨ذ ٖلى َى ،٫وؤو ٫ما جسلو جُمجي.
"خؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿً"..
ازتر٢ذ الضاثغة البكغٍت ،وونلذ بلُه ،ظشذ ٖلي ع٦بخحها بجاهبه
وهي جىٓغ بلُه مهٗى٢ت و هى ٚاع ١في صماثهْ ،لذ جب٩ي بهؿحرًت
وتهؼه ب٣ىة:
 خؿؿؿً ..خؿؿؿؿؿؿً٢ ..ىووم ًا خؿًٖ ..كان زاَغي٢ىووووم ..مدؿبيُُِل لىخضي جااااوي ؤها ما نض٢ذ اوي الُ٢خ..٪
اها ٢ىلذ بن عبىا هُٗىيجي بُ٧ ًٖ ٪ل خاظت قٟتهااا ..خغاااااام
جغوح مجي ٦ضصصصهً ..اااااااااااا عب..
٧اهذ نغزاتها حٗلى وحٗلى وحكٗغ ؤن عوخها جيسخب مجها هي
ألازغي ،لى اؾخُاٖذ لخ٣اؾمذ مٗه ٖمغها لُِٗكا ً
مٗا وٍمىجا
ؾىٍا! وظضجه نضً ٞت و٣ٞضجه ً
ٚضعا.
هٓغ بلحها بابدؿامت ٚغٍبت! َاإلاا ابدؿم لها ل ً٨جل ٪الابدؿامت لم
حٗهضها مً ٢بل ،بجها ابدؿامت وصإ ،مض ًضه ببِء ختى ونلذ بلى
ًضها ،ؤمؿ ٪بها بًٗ ،٠و٢ا ٫بهىث مخ:ُ٘٣
٧اهـ...هٟسخي..جـ..ب٣ي..آ..زغ..خا..ظت..اقىٞ..ها.عٗٞذ عؤؾه وويٗتها ٞى ١حجغها وهي جهغر بجىىن:
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الااا الااااااااا ..بهذ مل هخمىث ..بهذ مل هدؿِبجي ..ؤبىووؽبًض ٥بوعي حؿِبجي ..زلُ ٪مٗاًاااااااا ًااا خؿً..
٧اهذ جداو ٫ؤن ج٨خم صماءه بُضها ،خلمذ ً
٦شحرا ؤن ًًمها بلى
نضعه وهي خالله ،يمخه هي بلى نضعها ب٩ل ما ؤوجِذ مً ٢ىة،
وهي حؿخمض عوخها مً ب٣اًا هبًاجه البُُئت ختى ال ج ٘٣مُخت بلى
ظىاعه!
اعجاح بإخًاجها وابدؿم! جمجى هى ً
ؤًًا ً
مغاعا ؤن ًًمها بلى نضعه
وَٗىيها ًٖ ٧ل ما ٖاهذ مىه في خُاتها .ؤبٗضجه ًٖ ؤخًاجها وهي
جىٓغ بلُه بهل٘ حؿخجضًه ؤال ًتر٦ها ،وهى ًىٓغ بلحها بًٗ ٠وعجؼ
٦إهه ً٣ى " ٫لِـ بُضي" ٧اهذ ُٖىاه مشبدخحن ٖلحها ب٣ضع ما
اؾخُإ .وفي جل ٪اللخٓت ،جظ٦غ خلمه وٞهم مٗىاه ،
"ؤل٣ى ٖلحها آزغ هٓغة ٢بل ؤن ٌٛمٌ ُٖيُه لخبخلٗه الغما ٫بإ٦مله
وآزغ ما ؾمٗه هى نىث نغزاتها و ب٩ائها" ..الٟاع ١الىخُض هىا
ؤن الغما ٫لم جبخلٗه ،وعوخه هي التي ٞاع٢ذ ظؿضه.
ؤٚمٌ ُٖيُه وبلى ألابض ..نغزذ ٢مغ آزغ نغزت مجىىهت ٢بل ؤن
ج٣ٟض الىعي.
وعنانت َاجكت مً ؾالح مجضي ،ؤوصث بدُاة ٦غم ،لُخدى٫
اإلا٩ان بلى بغ٦ت مً الضماء..
في جل ٪اللُلت ؤْلمذ الؿماء ل ً٨ال٣مغ ٢ض ٚغب مجها؛ ً
خضاصا.
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ْلم ٞاصح ولض مً قُاَحن ؤلاوـ ،لُدى ٫بغٍئهم بلى ٢اجل ،زم
م٣خىُٞ ،٫غ ٢لب مدبىبخه ٖلُه ..جل ٪التي خلمذ به ً
ًىما،
لُيخهي خلمها الىعصي ٖلى ٧ابىؽ مٟج٘!!

تمت بحمد هللا

* * *
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