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نور عزام

حي الىعا١ الؿ٨جي، طل٪ الخي الٗخ٤ُ قضًض الاػصخام، البُىث 

واضر، مخالن٣ت ومخجاوعة بضون ؤي جسُُِ ؤو ق٩ل هىضسخي 

ه ؤفي . الكىإع ي٣ُت ٣ٗ٦ى٫ بٌٗ مً ٣ًُىىن بها خض قىاٖع

ٌِٗل  ،ن مً َاب٣حن٧ل اإلا٨ى  أًىظض طل٪ البىاء الهٛحر اإلاخ

ن صر ؤن هُل٤ ٖلحها ق٣ت مً ب ..في ق٣ت بالُاب٤ ألاو٫  «خؿً»

 ؾاؽ!ألا 

غ متهال٪ ةحجغة واخض ٖلُه مغجبت بالُت ونىضو١  ،نٛحرة بها ؾٍغ

ٖلى  بؿه الغزت، ونالت ي٣ُت ج٨ٟي ٞغصًًزكبي ٢ضًم ًً٘ به مال

داء     إھ
   إلى ھؤالء من یتخذون السیر 
داخل, الجدران مأمًنا ..تحرروا .. 
فلم یعد لألمان موطًنا. 
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بها مىًضه ٖلحها جلٟاػ ٢ضًم و٦غسخي بالؾد٩ُي ومُبش  ،٦ثرألا

اإلاهضع! مهما  تمجهىل ت٦غحه توصوعة مُاه جيبٗض مجها عاثد ،نٛحر

اٖخاصث بلى ؤن  خاو٫ جىُٟٓها الغاثدت ال جؼو٫ مجها، خاو٫ ٦شحًرا

  .جل٪ الغاثدتٖلى  هٟهؤ

ُذ والضجه ؤزىاء والصجه ٞلم ًغ   ض  ل  و   ها خؿً في بلضجه ؾىهاط، وجٞى

خىاجها وخبها ل٩ل  ي٦شحرة ًٖ مض ِ، ؾم٘ خ٩اًاث  ٢ ؤو ٌٗهض خىاجها 

َٟا٫ البلضة و٦م ٧اهذ جخمىاه بٗض ؤن خغمها هللا مً وٗمت ؤ

ىم ؤن ٖلمذ بدمل   ،هجاب ؾبٗت ؤٖىام ٧املتؤلا  ها ٧اصث ؤن ٍو

لهبر طل٪ الُىم الظي ًسغط ُٞه جمىث ٞغًخا، اهخٓغث بٟاٙع ا

  ظلخإزبلى الخُاة  نٛحرها
ى به خغمان ٧ل جل٪ ه بحن طعاٖحها وحٗى 

هللا ٧اهذ ٞى١ ٧ل شخيء وواٞتها اإلاىُت ٢بل  ةالؿىىاث، ل٨ً بعاص

.ؤن جل٣ي ٖلُه هٓغة واخضة ىخت

اة ػوظخ زظ خؿً ؤ، بشالزت ؤٖىام هوالضه مؼإع بؿُِ، بٗض ٞو

ا ًٖ الٗمل ؛ال٣اهغةبلى  وطهب به
ً
 .بدش

ا ا ؤنبذ وظىصه هاصًعا في ب  ػوظخه، ٧ان ًدبها خ   ةلم ًتزوط بٗض ٞو

ٌ ختجل٪ ألا     ىًام، ٞع
م ٖغوى  مجغص الخ٨ٟحر في ؤي  ؤهثى بٗضها ٚع

ظل ؤن لم ٨ًً ألظله ٩ٞاهذ مً بالؼواط ال٨شحرة التي جىالذ ٖلُه، 

غ  
.. بضألا ى بل والضجه تم مً خىان وعٖاًطل٪ الهٛحر اإلاؿ٨حن الظي خ 

  ٌ ا ل٨ً عيىان ٞع ًٗ ا ٢اَ ًً
ول٩ي ًخسلو مً ؤلالخاح ٖلُه  ،ٞع

مل ٦داعؽ ل٣ٗاع   ،ال٣اهغةبلى  ؤزظ خؿً وطهب به ،بالؼواط في  ٖو
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وبٗض  ،صاهمه اإلاغى ٞجإةبلى ؤن  مى٣ُت اإلاٗاصي، اؾخمغ في ٖمله

ان بالغثتؤال٨ك٠ والٟدىناث جبحن   .هه ٌٗاوي ؾَغ

ٖالظه بال ٖلى  ه٣ٟهاؤٞترة ٖمله مىا٫ التي ظمٗها زال٫ ٧ل ألا 

ا زلٟه  ى، جىفي ظضو 
ً
بٗض ٖام مً ا٦دكاٞه للمغى اللٗحن، جاع٧

صعاؾخه  ىههؤو٧ان ٢ض  ،خؿً ولم ًخجاوػ السامؿت ٖكغ مً ٖمغه

 .ٖضاصًت للخى  للمغخلت ؤلا 

ا ًٗ م  ،ناع خؿً ًدًُما للمغة الشاهُت، وخًُضا، ياج  ٚع
ً

ل٨ىه ٧ان عظال

م نٗىبت ٖلى  نٛغ ؾىه، جدمل اإلاؿئىلُت واٖخمض هٟؿه ٚع

ة.ْغوٞه و٢ؿىة الخُا

صخاب ال٣ٗاع الظي ٧ان ًدغؾه والضه ٣ٖب ؤٖىه  ى٣ٞض جسل

اجه، وبؿبب ٖال٢اث والضه الُُبت، ؾاٖضه "ٖم قلبي " خاعؽ  ٞو

  ً ِ   ٣ٖاع في الكإع اإلا٣ابل في بًجاص ؾ٨ مل في وعقت  بؿُ ٖو

م جٟى٢هبلى  اه٩ُا بٗض ؤن ايُغ م٩ُ .السغوط مً اإلاضعؾت ٚع

خُلب مىه الٗمل ما ال ٣ًل غه  ٖمله في الىعقت ٧ان م   ا للٛاًت ٍو
ً
٣

ا ًُ الُالب  ي ٧ان ٌكٗغ بالعجؼ وال٣هغ وهى ًغ . ًٖ حؿ٘ ؾاٖاث ًىم

ُاتهم نباًخا وهى مً خ٨مذ ٖلُه مضاعؾهم و٧ل بلى  نحطاهب

للٗمل لُل لجهاع ل٨ُؿب  الٓغوٝ و٢ؿذ ٖلُه الخُاة وايُغجه

ضٞ٘ بًجاع ؾ٨ىه  .٢ىث ًىمه ٍو

  ُ ٘ البضحه ا٧ان ط٦ ج٣جها ظًُضا ، ؤو  ت، حٗلم نىٗخه بؿٖغتوؾَغ

 تبؿبب عوخه اإلاغخ ؛ً خىلهواؾخُإ ؤن ٨ًؿب خب ونضا٢ت م  
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جل٪ جىمؼ١  تن ٧اهذ عوخه اإلاغخبو .. و٢لبه الُُب ولؿاهه الٟهُذ

ا، مجغص زضٖ ًُ وخاو٫ ظاهًضا ؤن ًسضٕ بها  ،ًسضٕ بها الىاؽ تصازل

.هٟؿه ل٨ىه لم ٌؿخُ٘

ُ   ةن ٌٛل٤ ٖلُه باب ق٣خه ختى ٌٗاوي مً مغاع بما  ة.. والىخض خم  ال

 
ً
  اًٟخ٣ض خًى

ً
ًض  اصاٞئ ه ٍو لم ٌٗهض  .٦خ٣هٖلى  جغبذ تخاهُ اًدخٍى

دبه ؤ٢لُلت مً والضه، ٌٗلم  مغاث   ي الكٗىع بالخىان ؾى   ً هه ٧ان 

جُض ال  ً الٝ الغظا٫ آمشله مشل ، خٗبحر ًٖ طل٪٦شحًرا ل٨ىه لم ٨ًً 

ترظمىن في الخٗبحر ٖم   تن نٗىبو الظًً ًجض ا ٌكٗغون به ٍو

جل٪ بلى  ؤلاوؿان ًدخاط ،خُان ٦شحرةؤل٨ً في ، ٞٗا٫ؤبلى  مكاٖغهم

د !تصون جغظم تاإلاكاٖغ نٍغ

غ   خب  ؤ٦م 
ما  ،عاى  ب٣ًاثه ة،م مىه ب٣ؿى طل٪ الكٗىع و٦م خ 

  اقٗىًع ، ل٨ً بًضا بىا٢م  ؤ٧ان 
ً
صازل بلى  بالخؼن ًدؿغب ازبِش

 . ٘ ؤن ٌؿُُغ ٖلُهُوال ٌؿخُ تٖما٢ه صون عخمؤ

بإ والضجهؤوعر  وظه بًُاوي وبكغة : ٚلب مالمذ والضه َو

ُ ه٠ ؤؾىاص اللُل،  بلىن   خانن واؾٗىاؾمغاء، خاظبان ٦شُٟان ٖو

م ٦بحر ل٨ً مخىاؾ٤ م٘ ب٣ُت مالمذ وظهه، قٗغ ؤ ؾىص ؤُٞـ ٞو

مخىؾِ ال٣امت، ٍٖغٌ اإلاى٨بحن، وظؿضه مخىاؾ٤ لِـ  ،٢هحر

ُ٘ ٗ  ، بالؿمحن وال الٞغ  ٌ ا ولِـ بالضمُم، م٣بى٫ الك٩ل ض وؾًُم ال 

م ي٤ُ الخا٫اًداو٫ ؤن ًبضو خؿً اإلآهغ ٧ وعر ًٖ  ،ؾمه ٚع

.. الٓل والخىان الظي لم ٌٗضه مجها ًىًما توزٟ توالضجه الُُب
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بل هى ؤ٦ثر مً ًجُض في  ن ٞا٢ض الصخيء ال ٌُُٗه،بمؿ٨حن مً ٢ا٫ 

 ألهه ؤ٦ثر مً ًضع٥ ٢ُمخه ! ؛ُٖاثه

*  *  * 

 مً طل٪ الجخغ الظي ٌؿ٨ىه ؤمى٣ُت بمبابت، ق٣ت 
ً

ًٞل خاال

خحن للىىم تهم٨ى   ،خؿً  .مً ٚٞغ

ً وصوالب نٛحر ومغآ ٍغ ت م٨ىهت مً ؾٍغ   ةٚٞغ
 
ٖلى  ٣تمى٨ؿغة مٗل

ت ؤزغي ، الكإعٖلى  تالخاثِ وبها هاٞظة نٛحرة مُل ٞغ  ،ؤنٛغ ٚو

دت ٢ضًمت، نالت مخىؾُت الدجم بها  غ واخض وصوالب وحؿٍغ بها ؾٍغ

٨ت ومىًضؤ مُبش مؿاخخه ال جدخمل  ،ٖلحها جلٟاػ وزالظت نٛحرة ةٍع

 .وظىص الشالظت وصوعة مُاه ي٣ُت

حِٗل ٢مغ م٘ ٖاثلتها، والضتها ؤمُىت في السامـ والسمؿحن مً 

وببغاهُم  ،ؤٖىام تمدمض الظي ٨ًبرها بإعبٗ :وق٣ُ٣اها، ٖمغها

ٖمغ زالزت  :ؤٖىام، متزوط مً قُماء ولضًه مً ألابىاء ازىان تبسمؿ

 ،وخبِبت ٖامان ،ؤٖىام

 تمالمدها هاصث، مً الٗمغ زماهُت ٖكغ ٖاًما توهي ٢مغ البالٛ

ٍٖغًت وخاظبان  تبًُاء البكغة، لضحها ظبه يء،ووظهها َٟىلي بغ 

ُٗان م نٛحؤ، خانن ٖؿلُىاُٖ، ٞع ر ممخلئ وط٢ً ه٠ مؿخ٣ُم ٞو

 ،ؿًًدمل َاب٘ الخ  

ل ل٨جها جسُٟه ؾٟل حجاب نٛحر ٚالًبا ٨ًىن ؤ قٗغها بجي ٍَى

ُ   ابٌُ الظي ًًٟي ٖلحها مٓهغً باللىن ألا  ٢هحرة ال٣امت ا، مالث٨



- 7 -

م بغاءة مالمدهايء، وممخلئت بٌٗ الصخ  نها جدمال حُٖىؤن  بال  ٚع

 
ً
  اخؼه

ً
 اٖم٣ُ

ً
ٓ  باث مالػًم  ا، خؼه الىخُض الظي ٧ان ًدىى  .هال  ا لها ٦

والضها الخىىن.. ٦م ؛ ٞاع١ الخُاة ٢بل زالر ؾىىاث ،ٖلحها

  .اٞخ٣ضجه

والضتها ج٣ؿى ٖلحها ٦شحًرا، جًٓ ؤن جل٪ هي التربُت الؿلُمت ألي ٞخاة 

 .في مشل ٖمغها

ها ببغاهُم خاص الُبإ، قضًض الٗهبُت، جسكاه ٦شحًرا، ٌٗاملها ى زؤ

اة ؤهه ؤوالٗى٠، ٨ًٟي  ضةالخ   ىبمىخه زغظها مً اإلاضعؾت بٗض ٞو

خُض ؤن مهحرها في  ؛مً حٗلُم الٟخُاث ةهه ال ٞاثضؤوالضها بذجت 

ذ مئاث اءلالجهاًت للؼواط واإلا٨ىر في بِذ ػوظها لسضمخه، حؿ

ا جتزوط الٟخُاث؟! :اإلاغاث
ً
 ؤلهظا خ٣

ا مىٗها مً ب٦ما٫ صعاؾتها وجد٤ُ٣ خلمها ! 
ً
ؤلهظا الؿبب خ٣

ض  ٩ جهبذ َبِبت وحٗالج ؾ  إن ب٧اهذ جدلم 
ذ آمالها م  ان خحها، ه 

ال٣اسخي اإلادؿلِ  و٢ٗها في ًض  ؤخٓها الٗازغ  ،وجدُمذ ؤخالمها

آزغ، ل٨ً في  الظي مً اإلاٟترى ؤن ًدىى ٖلحها ؤ٦ثر مً ؤي شسو  

 .٦شحًرا ظًضا ..مشل خالتها الىي٘ ًسخل٠ ٦شحًرا

مجها وج٨غهها ٤ ٖلحها(، حٛاع ُل  جزحها ) ٦ما ؤجل٪ ال٣ٗغبت ػوظت 

 ؟!م  ! وال حٗلم ل   ةبكض

ا ظمُلت مشل ٢مغ ًً ـ  ٖلى  لِؿذ ،هي ؤً مً الجما٫  ال٣ضع   هٟ

..ل٨جها ظمُلت

وآلازغ صاثًما ٠٣ً في  ،صاثًما ما جدؿبب لها باإلاكا٧ل م٘ ببغاهُم
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جها لِؿذ ق٣ُ٣خه مً لخمه ؤن٠ ػوظخه، ختى ٧اصث ؤن حك٪ 

 وصمه!

ومدمض ، حها خُاتها الباجؿتمً حهىهىن ٖل احٗك٤ ٖمغ وخبِبت هم

ا ًدىى ٖلحهاق٣ُ٣ها ألا 
ً
ا، ؤخُاه ًً ٢غب بلحها في طل٪ ٞهى ألا ؛نٛغ ؤً

ه، ال ٌؿخُ٘ ؤن ٠٣ً ُل٨ىه ي٠ُٗ الصسهُت ؤمام ؤز، اإلاجز٫ 

  .ؤمامه ؤو ٌٗاعيه، ولم ٌؿخُ٘ ؤن ًدمحها مً بُكه

٣ى٘   ً زاها بإن ال ًجٗلها جتر٥ ؤب٨ذ ؤمامه ٦شحًرا جغظىه ؤن 

ل  هه ٢ب  ؤاإلاضعؾت، ٧ل ما ٞٗله ًىمها  حهضئها  لها مً ظبُجها ْو

سبرها ؤن ببغاهُم ق٣ُ٣ها ألا ةب٩لماث ال ٞاثض  ً ٦بر وهى مجها وهى 

  ٟ لحها ؤن جى هخذ مً الهضمت، ؤظ ٌٗلم بمهلختها ظًُضا ٖو مغه، ب 

ا بما ًؤ، حٗلم ه ب٣هغ  ُُٖيبلى  وهٓغث ًٗ ٣ى٫، ل٨ىه هه لِـ م٣خى

.ي٠ٗ مً ؤن ًىاظه ببغاهُمؤ

قض ٢ؿىة ٖلحها وهي ؤؤن حؿدىجض بىالضتها، ل٨جها ٧اهذ  ذ خاول 

لحها ؤن جُُ٘ هظه ألا  عب  هى جسبرها ؤن ببغاهُم آلان   ؛وامغهؤؾغة ٖو

حر مؿمىح   بالى٣اف بإي ق٩ل ختى ج٨ىن  ألهه ٌٗلم مهلختها ٚو

زل٤!ٖلىو  ةمغبا ةٞخا

زال١ باإلاُالبت التربُت وألا  تمىها مىه، ما ٖال٢خ٤ الى٣اف خغ   ىخت

ب !  بد٣ها؟!! مى٤ُ ٍٚغ

ؿذ ئم٣ى٘، ً ب٢ىاٖم بالٟكل صون ؤي ؾبب  في ث ٧ل مداوالتها ءبا

اؤواؾدؿلمذ وجدُمذ  ًً ً.. 
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 اؤنبدذ ظؼءً بلى ؤن  هاحالخؼن حٗم٣ذ صازل ُٖى ةمً ًىمها وهٓغ 

 وهي بصخبت ٖمغ و ان ابدؿمذ قٟخبمجها، ختى 
ً

 ،خبِبتها ٢لُال

ياجٓل ُٖى  جحن.قاعص خحنها خٍؼ

كبه  ألن بؿببه جدُمذ ؤخالمها، و٦غهذ ٧ل عظل   ؛٦غهذ الؼواط  ٌ

 
 
كب   هُببغاهُم في حؿل

 .ه مدمض في يٟٗهو٢ؿىجه، وَ 

*  *  * 

ىىا٫، ؾخت ٖلى  واؾخمغث خُاجه ،اؾخمغ خؿً بٗمله هٟـ اإلا 

خض ؤؤن جغ٥ ٖمله بالىعقت بؿبب نضٞه بدخت،  ىل، بؤٖىام ٧املت

والضه ًمل٪ مخجًغا نٛحًرا في " و٧الت البلر " لبُ٘ اإلاالبـ  ،ػباثىه

بؿبب م٩اإلات هاجُٟه  ؛ٖٝغ خؿً جل٪ اإلاٗلىمت بالهضٞت ،الجاهؼة

صاعث بحن طل٪ الؼبىن ووالضه ؤزىاء جهلُذ خؿً للؿُاعة، ٞؿم٘ 

 ًٖ ججاعة اإلاالبـ
ً

  .اإلا٩اإلات وجدضر م٘ الؼبىن ٢لُال

اع الؼ  ىًام ؤحؤ ةوبٗض ٖض ً  بلى  مٟاظئت ةبىن في ٍػ خؿً  خؿً، ْ

ا 
ً
اعة قِئ ؤن الؿُاعة حُٗلذ زاهُت، ل٨ً زاب ْىه و٧ان ؾبب الٍؼ

٣ٞض َلب مىه ؤن ٌؿاٖض  ؛بٗض ما ٨ًىن ًٖ زُا٫ خؿًؤآزغ، 

وخغ٦ت  ،-خض حٗبحرهٖلى -"الؿى١ هاًم "  والضه في بُ٘ اإلاالبـ ألن

 
 
 واإلاخجغ في زؿاعة مؿخمغة  ،ؿاب٤الذ ًٖ البُ٘ والكغاء ٢ل

ىضما ؾإله خؿً إلااطا ال ٣ًىم هى بمؿاٖض ٖلُه  عص   ،والضه ةٖو

داؾب في قغ٦ت ومل : ببؿاَت "صي مل قٛلتي، ؤها بكخٛل م 

مل الى٢ٟ. قٛلي وازض ٧ل و٢تي ،ٞاضخي  توالضي عاظل ٦بحر ومل خ 
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 هاًم وع   ىن الؿى١ ب٣ب٦خحر في اإلادل، صه ٚحر 
 
ذ ًٖ ظل الؼباًً زٟ

وي، ؤها بخٗامل مٗا٥ مً ؾىحن ًا خؿً وبش٤ ُٞ٪ وفي ؤ٩ان اإلا

قٛل٪ . بًضا في اإلاىيٕى صهؤؤماهخ٪ ظًضا لىال ٦ضه م٨ىدل ٧لمخ٪ 

 
 

ذ جبُ٘ وجمصخ ا م٨ؿب ٦بحر باليؿبت ل٪، لى ٖٞغ ي اإلادل م٘ ابٍى

ؿت "  .هخازض ٞلىؽ ٦َى

٥ ٖمله ٙ الخام وجغ  ن للخ٨ٟحر، َلب مىه الخٟغ  حجغ٥ له مهلت ًىم

ت وججضًض في  تاٖخبر خؿً ؤن طل٪ الٗغى بمشاب. قتبالىع  مجاٞػ

الً ًسؿغ قِ، عوجحن خُاجه
ً
ن لم ًٟلر ألامغ، ؾٝى ببطا خاو٫ و  ئ

 الىعقت مجضًصا بلى  ٌٗىص

ا مً ٖمله 
ً
و٢ٟخه في مخجغ لبُ٘ اإلاالبـ بالُب٘ ؤ٢ل حًٗبا وبعها٢

م خبه الكضًض لٗمله  .الك٣اء م  ئ  ل٨ىه ؾ ،بالىعقت، ٚع

وبالٟٗل وظض ؤن خغ٦ت البُ٘  ،الٗغى واؾخلم اإلاخجغٖلى  وا٤ٞ

"الخاط عاضخي" ناخب اإلاخجغ،  ٖلى وهىا ا٢ترح ،والكغاء ٢لُلت

 بل وجغخًُبا ٦بحًرا ىا٢تراًخا والق
ً

 .هظا الا٢تراح ٢بىال

، الؼباثً ٨ٖٟىا ًٖ الظهاب والكغاء مً اإلاخجغ ألي ؾبب   ىابن ٧اه

 ٞةهه ؾىٝ ًإحي باإلاخجغ هٟؿه بلحهم! 

ظهب بهانؤ مى٣ُخه بلى  بذ ًً٘ ٢ُ٘ اإلاالبـ في خ٣ُبت ٦بحرة ٍو

 تم٣ٗىل الؿ٨ىُت واإلاىا٤َ اإلاجاوعة لها، ًبُ٘ اإلاالبـ بإؾٗاع  

 .جىاؾب ْغوٝ ؾ٩ان جل٪ اإلاىا٤َ
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ضوع بها في ٧اٞ تاإلامخلئ تؾاع ًدمل الخ٣ُب اإلاىا٤َ  تباإلاالبـ ٍو

 ولُ ،َىا٫ الجهاع
ً

ت وخاٞٓخه جدىي  ال مىا٫ ؤج٨ىن الخ٣ُبت زاٍو

باٖ
 
 تاإلاالبـ اإلا

 
ؿل  ٌ ا وهى بلى  مها، التي   ُ " الخاط عاضخي" ؤؾبٖى

ك٨غ هللا ىٌُُٗه ههِبه الظي ٧ان ًغضخ  .ًٞله ووٗمخهٖلى  به َو

جٗله ًيخ٣ل  خب  ؤ٦م  ٖمله الجضًض، لِـ ٣ِٞ ألهه به خغ٦ت ٍو

  مً م٩ان  
ً

مىاله ؤولِـ بؿبب  ت،اإلالل والخُاة الغجِبمً  آلزغ بضال

يذ مً مؿخىاه اإلااصي بٌٗ الصخيء واؾخُإ ؤن التي خؿ  الجُضة 

 مً مالبؿه ال٣ضًمت الغزت، بل ألهه ظٗله  ةًبخإ مالبـ ظضًض
ً

بضال

 .ىولمدبىبخه، التي و٢٘ في ٚغامها مً الىٓغة ألا ٖلى  ًخٗٝغ

هىا٥ لحراها بلى  ًظهب، ج٣ًُ في "حي بمبابت " ال٣ٍغب مً خُه

خذجج ببُ٘ اإلاالبـ  . ٍو

 ..ها جبضلذ هِخه جماًماآع  ماوبٗض ،البُ٘ تمغة بيُو٫ ؤطهب 

ئت  ٣ت، بٍغ  ظمُلت، ٍع

كبه جماًما 
 
  :ؾمهااح

  " ٢مغ"

*  *  * 

ىاث، مالمذ وظهه ظامض قاب   ال ت، ، ٢اؾُةفي مىخه٠ الٗكٍغ

 
 
  ،٢ض ج٨ىن بضازله تمكاٖغ بوؿاهُ ةع  جىحي بظ

ُٖاه ؤالُىم، مما بلى  ًمً به ظغح ٢ضًم، ًتر٥ ؤزغهخاظبه ألا 

ل ال٣امت و٢ىي ، وبظغاًما تمٓهًغا ؤ٦ثر قغاؾ خل٤ُ الغؤؽ، ٍَى
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ٗمل بالىجاعة في  ،٣ًًُ في الكإع اإلاجاوع إلاجز٫ ٢مغ ،البيُت َو

٣ا٫ " وعقت ٦بحر لخهيُ٘ ألا  ً خه و٦ما  ًضه بزار، ماهغ ظًضا بدٞغ

غ " والضجه ٖلى  مؿخىاه اإلااصي ظُض وهى مً ًهٝغ، جخل٠ في خٍغ

ؿى
 
ا ىمً جب٣، ٞهي آزغ تاإلا ٦بر في ألا هوالضه وق٣ُ٣ ةله بٗض ٞو

  
 .ٕ مىظ ؤ٦ثر مً ؾذ ؾىىاثخاصر ؾحر مغو 

مشل مالمده، ال ًىظض زُإ مهما بلٜ حجمه بال واعج٨به،  ٢لبه ٢اؽ  

بخل ءختى والضجه ٌسخي ا وٍ  ًٖ  ىمٗاملتها، ًى٤ٟ ٖلحها ختى ال جمىث ظى

 بها ال ؤ٦ثر !

قباب  ،ع١ ًضهاال جٟ ةوالسجاثغ اإلادكى  ،ىاو٫ السمغ ٧اإلااءدً

مً مٛاػلخه  ًوالٟخُاث لم حؿلم ،اإلاى٣ُت لم ٌؿلمىا مً بلُجخه

ل ٗ  ٞ  ٖلى  ؤن ججغ  بمٛاػلتها، ٖلى  ، وخضها ٢مغ التي ال ٣ًضع تالٟج

ٖلى  ٞؿاع  ؛زحها الٗضواويؤطل٪ ؾُضزل في مكا٧ل ال خهغ لها م٘ 

 بههج اإلاشل اإلاهغي ال٣ضًم "
 
ج  .ي له"بٗض ًٖ الكغ ٚو

خٟجغة ألا  ل٨ً ٢مغ  هٟاؽ، ًس٠ُ ألا  هىزت بك٩ل  مازًغا ؤنبدذ م 

ددكم
 
م حجابها ومالبؿها اإلا هه ناع ًخسُل ظؿضها الغاج٘ ؤبال  تٚع

غ٦ؼ ُٖيُه ٞى١ قٟخحها  مً جدذ جل٪ الشُاب، ًخإمل مالمذ وظهها ٍو

ٍٛغ
 
ضمحها بلى ؤن  لتهامهااًمى٘ هٟؿه مً الاه٣ًاى ٖلحها و  خحن،اإلا  ً

  تبإعجىب
 
 .اله هىًؾ  ل، ناعث حك٩

نض٣ًه قىقي  تخض اإلا٣اهي في امبابت، ًجلـ ٦غم بصخبؤ ىٖل

 
 
االظي ٌٗمل ه٣

ً
  ، اق

و٦غم  ،"الكِكت " السانت به امجهم في ًض ٧ل 

 ت:هٓغ بلُه قىقي زم ناح ٞجإة بسسٍغ. زغآ في ٖالم   قاعص  



- 13 -

 .بُه ىللي وازض ٣ٖل٪ ًخنهب -

ض ،ٞا١ ٦غم مً قغوصهؤ  ة:وهٓغ له بد 

خجي ! ااااًه ًا - ذ اهذ، ٖٞؼ ٞػ

ما ٢ٗضها، ٢مغ  تما اهذ اللي ؾغخان وفي صهُا جاهُت مً ؾاٖ -

 بغصو؟؟

غ ب٤ًُ ولم ًغص، ٞ  ؤو  بدؿم قىقي بسبض  اٞػ
ً

:عصٝ ٢اثال

َب ما جخجىػها ! -

:ؾدى٩اعاب هوؾإل ةالخٟذ بلُه ٦غم صٞٗت واخض

ًه ؟!! ب -

ًه ًا ٖم، ب٣ى٫ ل٪ اججىػها !ب -

 ، ٦إن هظا ألا٢تراح لم ًسُغ لىٟؿه بسٟىث  ججىػها " ٦غعها ؤ" 

 .باله ًىًماٖلى 

وي ٦ضه لُه، َاإلاا هخمىث ٖلحها ؤه جخجىػها ! مال٪ مؿخٛغب ؤ -

 .اججىػها ى٦ضه ومل َاًلها، ًب٣

.ها بغصو بخإ ظىاػاججىػ محن اهذ عازغ، هى ؤ -

عخم مً اللي اهذ ٖامله في هٟؿ٪ ؤًه اإلاك٩لت مل ٞاهم؟! مل ب -

 .صه

  متملؼو  ىوجب٣ ىوانٝغ ٖلحها ب٣ ةجىػ واخضجؤ -
 
ي والجى صه، ال مج

.ًا ٖم ًٟخذ هللا
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 .ما اهذ ًا جخجىػها ًا جيؿاها -

ً  ؤ -  تفي هٟىدي ومل عايُ تمٗكك وؿاها اػاي بـ، بيذ اللظً

  .جُل٘ مىه، وإلاا بكىٞها ٢ضامي الىاع بخ٣ُض في ظختي

  ؤصه اهذ خالخ٪ نٗبت  -
 
هذ عاظل بي واججىػها، وي، اقتري مج

ًى٥ؤِب و ٦ؿ    .هلها مل هحٞر

  .البذ مىازحرها في الؿما ج٣ىلل ص٦خىعة -

هذ مل بًه ًا خؿغه؟! م٨ىدل بٖضاصًت اللي مٗاها صي، بٖلى  -

 ِب، والغاظل مُٗبىف بال ظُبه، هخٗمله بـ عاظل ٦ؿ  ؤمخٗلم 

الم ٌٗجي؟! ب  ٗ  ًه بال

 ت:زم ٢ا٫ بٗض بغه ،نمذ ٦غم م٨ًٟغا

، بـ مل  - مغ اٖاٝع  ٖ   .باليٖلى  ما زُغ  هها مىيٕى الجىاػ صه 

-  
 
ٗ  َب ٨ٞ ضها غ، الجىاػة مل هخ٩لٟ٪ ٦خحر ػي ما اهذ ٞا٦غ، وهخ٣

 .٧ل وقغب وزالمؤًه ٌٗجي، هى بم٘ ام٪، وهخهٝغ ٖلحها في 

هاف ٚحر  - مممممممممم و٦ضة ٦ضة مل بخسغط مً البِذ، مبكٞى

البِذ وزالم، مل م٘ مغاث ازىها عاًدحن ًجُبىا َلباث 

مها في الكإع اللي ؤخجي وال وصًجي ٖىض امي، ٞس   ى؛هخسىججي ب٣

  .ظىبىا لؼ١ 

 :ضخ٪ قىقي ب٣ىة و٢ا٫

بذ ػي صي مل هخٗٝغ حك٨مها ٌٗجي؟! صه  تن خخامجي ٖاوػ جٟه   -

 
 

  .عجحن مُلسبُهىفٖلى  ػحها ةي ٖكغ اهذ جمصخ
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في  ث اإلاىيٕى في صماغي، والٟلىؽ اللي هضٞٗهاجهض١ ٦بر   -

  .في بُتي ىالجىاػة مل زؿاعة ٞحها، بـ اَىلها بـ وجب٣

هى صه ال٨الم ًا بغوـ، مل ٢اٖض مصخخ٠ هٟؿ٪ ٖلحها واهذ في  -

 .ًض٥ جازضهاب

ٞهى لم حهخم ب٩ل ما  ؛الى٣اف ٖىض طل٪ الخض باليؿبت ل٨غم ىاهخه

" ػواظه  :٣ِٞ واخض   ٣ٖله ٨ًٟغ في ؤمغ   ْل   ،٢اله قىقي بٗض طل٪

  .مً ٢مغ 

 *  *  * 

٣ت، ل٨ً  ها للهُٗض ٨ًٞغا ءهخماا" الضهاقىت " ٖاثلت نُٗضًت ٍٖغ

ا، ٞمٗٓم 
ً
ٞغاص جل٪ الٗاثلت ٌِٗكىن في ال٣اهغة مىظ ؤولِـ مىَى

اء زغاءً ؤػ٫، ٌٗملىن بالجؼاعة ل٨جهم ٢ضًم ألا    زٍغ
ً

خض ٌٗلم ؤ، ال اٞاخك

غبدت ا م 
ً
عاى  ؤطل٪ ال٣ضع؟! بلى  مهضع طل٪ الثراء، هل الجؼاعة خ٣

غوٕ ٖضًضة مً مدالث الجؼاعة  ٣اعاث ومٗاعى للؿُاعاث ٞو ٖو

 مبابت " اهداء ال٣اهغة، ل٨ً الٟٕغ الغثِسخي في "ؤمىدكغة في ٧اٞت 

 
 

٧ل َاب٤  ،هت مً زالر َىاب٤م٨ى   تبجاهبه بىاً ا٦بحرً  ًمخل٨ىن مدال

  .بمٟغصها تحؿ٨جها ٖاثل تبه ق٣

ان "ر ألاٌؿ٨ىه ألا  :الُاب٤ ألاو٫  بيخه او ػوظخه " آما٫" و  ٦بر "ٖٞغ

مت " اعة مً ٖمله ؾ٨غي " بً الب  وخحن ًإحي الا  ،" ٦ٍغ ٗض" في ٍػ

ذ، ٌؿ٨ً مٗهم ع الخمغص والٗمل ٞهى الىخُض الظي ٢غ  ؛ بـال٨ٍى

 .بمٟغصه في الساعط بًُٗضا ًٖ ٦ى٠ والضه
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"ٞاَمت "  هوؾِ " وهضان" وػوظخر ألا ٌؿ٨ىه ألا  :والُاب٤ الشاوي 

 ".اص٫ " و" نبري ن " ٖحه الازىابىاو 

"مىحرة " م٘ بىاتها  ي زذ الهٛغ حؿ٨ىه ألا  :زحرما الُاب٤ ألا ؤ 

   (؛، هالتتهضي ، هب)الشالر 
 

مىظ ما ٣ًغب مً  ٞؼوظها مخىٝ

 .الدؿ٘ ؾىىاث

ٗاهىن   ٌ قض مٗاهاة مً بُل جل٪ الٗاثلت، ًخجبرون ؤؾ٩ان اإلاى٣ُت 

ٓلمىن صون ؤي ؾبب   زانت في  توظُه لظل٪ ! ًجضون مخٗ ٍو

 .م ؤ٢ل مجهم صون عخمت٧ل مً ه   سخ٤

ً  آًخ٨غع طل٪ اإلاكهض اإلاإؾاوي  ، ال ظضًض، ال الٝ اإلاغاث في ٧ل ػم

ؼ  .. زخالٝا
 
 ٖ  مى٣ُت ٣ٞحرة ٌؿُُغ ٖلحها مً ه

 
ة ع  ذ مً ٢لىبهم ٧ل ط

اء ؤو ؤبخؿاؽ، ٣ِٞ ل٨ىجهم  ٦إن اإلاا٫ ، صخاب هٟىط ؤو ٢ىةؤزٍغ

وال٩لماث ، وال٣ىة هم ٧اعث اإلاغوع إلاماعؾت ؤي َُٛان هوالجا

ت بال ٢ىاهحن، بال ٢ُىص، بال خؿاب تٞر ت لخُاة م  هم ىجًسك ..السخٍغ

 خض  ؤطا و٢٘ بهم جماًما، ٌٗلمىن ظًُضا ؤن جؾ٩ان اإلاى٣ُت، ًخجىبى 

الضزى٫  ن ًخمىىن لى ٌؿخُُٗى .. ًضحهم لً ًغخمىهؤمجهم جدذ 

م  ظىاعه ٣ٞبلى  بالخاثِ ال الؿحر  ً ال عاصٕ ِ ختى ًإمىىا بإهٟؿهم م 

 لهم!

*  *  * 

 
 
ىا٥، ال ٌٗلم ٖجها ؾى بلى  الظهابٖلى  ه٢لبه خش ؾمها الظي ا ي ه 

  ٖلى - ؾمٗه نضٞت مً ) ق٣ُ٣تها (
نابٗها ؤو  ،-اٖخ٣اصه خض 
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حن ججاه خصاثًما طاهب اًغاهم .مً صبلت زُىبت ؤو ػواط تالسالُ

 ختى ًلخٔ هى !!لخٓا ؤو جصون ؤن  االؿى١، ًخدبٗهم

  ً مىه ومً بعاصجه ًضٞٗه  ي ٢ى ؤ، شخيء ما اٌؿحر زلٟهم اال بعاص

  ،هدىها
 
، ٢لبه ة في ٦ُاهه جيخٌٟ ٖىض عئٍاها ولى مً بُٗض  ع  ٧ل ط

خالم الىعصًت التي ًدلم ًس٤ٟ بجىىن وعوخه حٛىم في ٖالم مً ألا 

٤ُٟ في ٧ل مغة مً خ     .لمه ًجض هٟؿه وخًُضابها مٗها ٍو

غ، ًظهبٛبُلها، ال ٌكؤ ،حجت بُ٘ اإلاالبـ ىخت بلى  ل باله بالخبًر

 ؤخُض م٩اجها ال لؿبب بال 
 
جها ههٟه ؤها، ٌكٗغ غب  هه ًجض عاخخه ب٣

٨مله، ال ٌٗلم مً   ُ جاه طل٪ ؤلاخؿاؽ وهى لم ؤًً ؤالشاوي الظي ؾ

ؾمها ٣ِٞ ! ل٨ىه ًش٤ في نض١ بخؿاؾه جمام اٌٗٝغ ٖجها ؾىي 

بًضا لم ٌكٗغ ؤبخل٪ الضعظت،  شسو  بلى  بًضا لم ًىجظبؤالش٣ت، 

  .خاؾِـبخل٪ اإلاكاٖغ وألا  ةججاه ؤي ٞخا

ا بها!! ٧ل ُن الخ٣بنغزا بىهغ ما  ت٢لبه الىخُض وعوخه الًاجٗ

 .يالخه وظض   امجهم

ب جل٪ الٟخابها س     غ  ؾ  ؤ! ةخغ ٍٚغ
 
و٫ ؤه مىظ ؤن و٢ٗذ ُٖىاه ٖلحها ج

  .مغة

خُض مدبىبخه، اهخٓغها بلى  وطهب همالبؿ يصون ؤي ج٨ٟحر اعجض

 !!ن، زالر، لم جإث  حؾاٖت، ازى ..بىٟـ اإلا٩ان

ٗخاصةبلى  ٠ُ٦؟! ؤلً جظهب الظهاب ٧ل ٖلى  الؿى١ الُىم؟! هي م 

٣ت ق٣ُ٣تها، ما الظي خضر؟! هل مً اإلام٨ً ؤن ٨ًىن ٢ض  ًىم بٞغ
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 ه؟!! و نابها م٨غ ؤ

 ي..٧اص ؤن ًجً، اهخٓغ واهخٓغ واهخٓغ بال ظضو 

ً  اإلاؿاء ولم ج خل   ، لٗ بلى  هه لم ًخدبٗهاؤ ؛هٟؿه آالٝ اإلاغاث إث 

ٗه ؤو هي هٟؿها جلخٔ جدب   خض  ؤؤن ًلخٓه  ىمجزلها، ل٨ىه ٧ان ًسصخ

  .لها

وق٪ ؤن ٣ًٟض ٞحهم ٣ٖله ٖلى  ًام، ٧ان خؿًؤاؾخمغ الخا٫ زالزت 

طل٪ ال٣ل٤ ال٣اجل؟!  ،ام هنابها م٨غو ؤهه ٢ض ؤبإ٦مله، مً اإلاا٦ض 

ب الظي ٌٗخهغ نضعه؟! ؤلهظ الضعظت ؤنبدذ  هما طل٪ ألالم اإلاٖغ

 مهمت باليؿبت له؟!

اإلاى٣ُت ٧لها طهاًبا وبًاًبا ٖله ًجض  جىبهىا٥ ٍوبلى  ٧ل ًىم ًظهب

 .زًغا، ل٨ىه ال ًجض ؾىي الؿغابؤلها 

قغ٢ذ وجلىهذ ٢ض ؤْلمذ الضهُا في وظهه مجضًصا بٗض ؤن ٧اهذ ؤ

بره ، ان الغبُ٘لى ؤب٩ل 
 
ل٨ىه لً ًُإؽ، ؾُيخٓغها وؾخإحي..٢لبه ًس

 .بظل٪، و٢ض نض١ ٢لبه مشلما نض١ بخؿاؾه

ججاه الؿى١، ل٨جها  وظضها ؤمامه حؿحر بهضوء   ،في الُىم السامـ

 .٧اهذ بمٟغصها جل٪ اإلاغة

غ بذ ٖىه  تها ختى قٗغ بإن عوخه اإلاؿلىبآن ع بما 
 
مً ًىم ؤن ٚ

  
ص  ٢ٟؼث  ،بدؿامه زاثىهاقغ١ وظهه و ؤث بلُه مً ظضًض، ٢مغه ٢ض ع 

ا ٞى١ سٛغه ًً الؿى١ بلى  ونلذبلى ؤن  ٗهاعجُاح وجدب  اججهض ب.. ال بعاص

 .عاصجهؤوابخاٖذ ما 
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ًغا٢بها بُٗىه صون ؤن ٌٟٛل ٖجها لخٓت، اهتهذ مً قغاء بٌٗ  ْل  

 .مجزلهابلى  ة٤ الٗىصٍالُلباث البؿُُت وؾاعث بىٟـ الهضوء في َغ 

   ْل  
٥ ًخدبٗها وهبًاث ٢لبه جتزاًض، مجغص وظىصها ؤمامه ًدغ 

لهب    .خاؾِؿهؤمكاٖغه وٍ 

 ىؾٕغ السُؤخاعة ي٣ُت وهى زلٟها، ٞجإة وصون ج٨ٟحر بلى  جُغ٢ذ

 ةوؾاع بمداطاتها، قه٣ذ بٟٕؼ مً اإلاٟاظإة، ج٣ضم زُىة واخض

 ،طابتهاؤهٓغث له بهضمت وزىٝ ٞباصلها بىٓغه ٖك٤ ، مامهاؤوؾاع 

 .زُٟذ ٢لبها تخاهُ تؿامبداو 

  .مامها جماًماؤمً  ىوازخٟ ة٣ِٞ لخٓت واخض ة..لخٓت واخض

زغ هٓغجه وابدؿامخه ٧ان له بالٜ ؤٞجإة، ل٨ً  ىْهغ ٞجإة وازخٟ

 زغ في هٟؿها !  ألا

*  *  * 

بحن قىقي و٦غم وهى لم ٠٨ً ًٖ  مىظ طل٪ الخىاع الباجـ الظي صاع  

 .الخ٨ٟحر بها

د٤ ، ل   ٧ل طل٪ الٗظاب وهى ٌؿخُُ٘ ببؿاَت الخهى٫  م  قىقي م 

 ! يٖلحها في مجزله لُجهل مً ٖؿلها الالمخىاه

هه شخيء، طل٪ اإلاشل الكٗبي الٗخ٤ُ " الغاظل مُُٗبىف بال 
 
ال ًى٣

ضٖم ز٣خه بىٟؿه   ظُبه " جترص في ٣ٖله وٍ 

 ٖؼم ألامغ، وجىظه خُض اإلاهى٘ الظي ٌٗمل به ببغاهُم ..
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 *  *  * 

ِ ٧ل اجٟا٢ىا.. ال مخ٣ل٣ل ؤها مٓب  ٖلى ًا باقا..  ةًى ؤلى.. آ -

  .خاظت.. جمام.. م٘ الؿالمت

*  *  * 

 
ً

ت، جخُل٘ ؛٦ٗاصتها لُال ال٣مغ نض٣ًها بلى  ج٠٣ في هاٞظة الٛٞغ

 .في قغوص   تخاإلا ،الىخُض

ت مً زلٟها، والضتها هاثمتبلى  هٓغث  ٞغاف، ههٟه زا٫  ٖلى  الٛٞغ

الٟغاف آلازغ ٖلى ٞظل٪ هى م٩ان هىمها بجىاع والضتها، و  ،بجىاعها

  .جىام خبِبت بجىاع ٖمغ

، ْلذ جبدؿم ء  الىاٞظة مغة ؤزغي وابدؿمذ ببِبلى  الخٟخذ

 ،وظهها ٧له تقملذ الابدؿامبلى ؤن  جبدؿمو 

مئىان  ةهي ؾُٗضة ! ال حٗلم الؿبب، ٣ِٞ بخؿاؽ بالؿٗاص والَا

  .ٚمغ عوخها وؾ٨ً ٢لبها

ن جلمده ٣ِٞ بما آلان، ٞما ؤهٓغث بلُه بسىٝ،  ىؾبٕى مطخؤمىظ 

بت وؾٗاصة ال حٗلم مهضعها تختى حكٗغ بغاخ   .ٍٚغ

٣ت؟! ىججضه زلٟها ؤً ما طهبذ، ال حٗلم ٠ُ٦ ًخدبٗها بخل٪ الٍُغ

 ال٨ىه ًخٗمض ؤن ٨ًىن بًُٗض  ،ؤًغا٢بها؟! حكٗغ به وجلمده مً بُٗض

ه لها، وزهىًنا جدبٗ خض  ؤختى ال ًلخٔ  ؛ٖجها تمؿاٞت مىاؾب

 .قُماء التي ج٨ىن مٗٓم الى٢ذ بصخبتها
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 اخض مجهمؤوال  ،ب٣غبه مً بُٗض ةؾُٗض ب٣غبها مً بُٗض وؾُٗض

 ..ٌؿخُُ٘ جٟؿحر بخؿاؾه

 ؟!بلى متى  ل٨ً

وهمؿذ له بإؾغاعها التي ال ٌٗلمها  ،ال٣مغ مغة ؤزغي بلى  هٓغث

 :٣ِٞ اؾىاهم

 و٫ ؤًه اللي بُدهل لي صه ! ب تؤها مل ٖاٞع"
 

ٟخه ٞحها مغة ق

اجسًِذ، اٞخ٨غجه واخض بُٗا٦ـ إلاا َل٘ لي ٞجإة ٦ضه، بـ.. 

بت  وي اوووي قضججي لُه ! خؿِذ ؤهٓغجه وابدؿامخه ٞحهم خاظت ٍٚغ

ب ٖلى  له تاًٞل به ةٖاوػ  وي ٖمغي ؤَى٫، خؿِذ بإمان ٍٚغ

بـ  ،٦تر مً لخٓتؤما خؿِذ بُه في خُاحي! اإلاىيٕى مؿخمغف 

ت اػاي بال٢ُه وعاًا في  بخؿاسخي باللخٓت صي ٦إهه ؾىحن، مل ٖاٞع

مىظىص، بب٣ي  ىوي إلاا بِب٣ؤمبؿىَت  ى٦ضه، بـ ها بب٣ ت٧ل خخ

هى بُٗمل ٦ضه لُه؟! ومل  تخىلُا، مل ٖاٞع ابُ تإلاداه وخاؾ

ؤلاخؿاؽ صه  ةزغ آ تبُه صه ، ومل ٖاٞع تها خاؾاًه اللي ب تٖاٞع

ل اؾمه اًه، ؤها مل ٖاٞعب ت بـ ؤي خاظ تًه ! ؤها ختى مٗٞغ

ت  تخاؾ ها ما ا ،وي، مل هكٛل بالي بالخ٨ٟحر ٦خحرؤاوي مبؿَى

 بهض١ اٞغح ..... "

ٞخدذ ، ٚل٣ذ الىاٞظةؤ٢مغها و ٖلى  ةزحر ؤ ةججهضث وؤل٣ذ هٓغ 

٨ت اإلاؿخل٣ي ٖلحها خُض جل٪ ألا  ؛الهالتبلى  الباب بهضوء وزغظذ ٍع

ل٣ ٖاصث ؤجىظهذ بلُه و ، عىألا ٖلى  ىمدمض، وظضث الُٛاء م 

٤  الُٛاء  زغظذ ؤالشالظت الهٛحرة، بلى  زم جىظهذ ٞى١ ظؿضه بٞغ
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ذ مجها ال٣لُل،   ٚل٣ذ الشالظت وطهبذؤٚل٣تها و ؤػظاظت مُاه ججٖغ

ت، اؾخل٣ذبلى  ه  تْلذ مدض٢، ظىاع والضتهابلى  الٛٞغ بؿ٠٣ الٛٞغ

 
 
ك٣

 
  .٤اإلا

ؾم طل٪ الظي ا٢خدم خُاتها ٞجإة صون ؾاب٤ اجداو٫ جسمحن 

ٚلبها الىٗاؽ وهي بلى ؤن  ،٧اهذ جبدؿم ؾم جخسُلهابهظاع، م٘ ٧ل 

 .ٗض ب   ؾم  ابلى  لم جهل

*  *  * 

٦غسخي زكبي بجىاع ٖلى  في طل٪ اإلاخجغ الهٛحر، ًجلـ خؿً

دضزه بدىان   ً  :بىي  ؤالخاط عاضخي الظي 

  مال٪ ًا خؿً؟؟ -

  اهدبه خؿً بلُه، وابدؿم بهضوء  
ً

 :٢اثال

 .مِٟل ًا خاط، ؾالمخ٪ -

ٖلى  ب٣ال٪ ٞترة مخٛحر، ؾغخان وؾا٦ذهذ بال في ًا خؿً،  -

  
 
ل بتروح ٞحنَى٫، مل مغ٦ ال  ،ؼ في قٛل٪، بخُٛب ٦خحر مٗٞغ

، لىال ىبخازض مٗا٥ الكىُت جبُ٘ البًاٖت وال بخ٠٣ في اإلادل خت

٪ م٨ىدل ظُذ ىلوي ٧لمخ٪ و٢ا  ؤخل٪ بوي ٖاوػ اقٞى
ً

  .نال

٘ ُٖي عى بخجل  ألا بلى  هٓغ خؿً  الخاط عاضخي بلى  هُزم ٞع
ً

٢اثال

  :بدغط  

ًام صي بـ غ في قٛلي ألا ي م٣ه  اوؾ٠ ًا خاط، ؤها ٖاٝع آؤها  -
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ض٥...  اٖو

 بهضوء
ً

 :٢اَ٘ الخاط عاضخي خضًشه ٢اثال

ًه بؤها مل ب٣ى٫ ل٪ ٦ضه ٖكان حٗخظع، ؤها ٖاوػ اٖٝغ مال٪؟؟  -

 اللي مك٣لب خال٪ ٦ضه؟

- ..... 

ٗخبر٥ ػي ًه وببج٩لم مٗاًا ًا خؿً، عبىا ٌٗلم ؤها بدب٪ ٢ض ب -

  .بجي بالًبِاظال٫ 

ا عبىا ٌٗلم -  .عبىا ًسلُ٪ ًا خاط، ؤها ٦مان بٗخبر٥ في م٣ام ابٍى

 ؟ىَُب ٢ى٫ لي مال٪ ب٣ -

غ خؿً ب٤ًُ زم همـ بدؼن     :وزجل   ٞػ

 ها.. بدب!ؤ ؤها.. -

ا هٓغ بلُه الخاط عاضخي لشىان  
ً
، ٌؿخىٖب ما ٢اله زم اهٟجغ ياخ٩

 :و٢ا٫ مً بحن ضخ٩اجه

زًِخجي ًا قُش ؤها بدؿب في مهِبت، ٧ل صه ٖكان بخدب؟!!  -

 ً  ؟!توي واهذ بخ٣ىلها ٦ضه؟! هى الخب خاظت وخكؤومال٪ خٍؼ

 :نىجهٖلى  ٢ا٫ وهبرة الخؼن ماػالذ مؿُُغة

ي -  .وخكت لـ اللي َػ

٪؟!بٌٗجي  -  ًه اللي ٍػ
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  .ٌٗجي اللي في ْغوفي -

هى وبدكخٛل مالها ْغوٞ٪ ًا خؿً؟! ما اهذ قاب ػي الٟل ا -

 .وج٨ؿب ٞلىؾ٪ مً حٗب٪ وق٣ا٥

ٗترى بـ....  -  ًٞل ووٗمت مً ٖىض عبىا، الخمضهلل ؤها مل م 

 .مجي ٞحن اإلاك٩لت ٖكان ا٢ضع اؾاٖض٥ًه ًا ابجي، ٞه  ببـ  -

خؿً بٗض ما اقخٛلذ مٗا٥ ًا خاط، بـ ؤْغوفي الخمضهلل ب٣ذ  -

 مخٟخدل بِذ بغيى، مخجُبل قب٨ت

ها الػم اججىػها، اًه؟؟ ما بصه مهحره مخٗملل ؤي خاظت ! الخب 

 ؤ
 
 ها ٖاٌل ُٞه؟! اجها ٞحن؟؟ في الجخغ اللي ججىػها اػاي ومىحن، هؿ٨

 وي ؤها مغياف ابهض٫ بىاث الىاؽ مٗاًا ًا خاط، لؿه ٢ضامي ٦خحر ؤ

 بدبها !، بدبها اص زُىة الجىاػ صي، بـ ؤ ىما اب٣ٖلى 
ً

وي ؤها ٞٗال

بت او  ل ٖجها ٚحر بؾمها، بـ خاؾـ بداظت ٍٚغ وي مً ؤها مٗٞغ

 
 
ل ماشخي هاخُتها بدكضوي لحها، مل ٢اصع ابٗض هٟسخي ٖجها، بًٟ

 
 
اها ٖىض بُتها بـ ب٠٣ بُٗض ٖكان وعاها مىحن ما جغوح وبؿدى

ن بو٫ ما بال٢حها هاػله بمصخي وعاها، ؤها ٖاٝع ؤمدضف ٌكىٞجي و 

 ٝ اٖمل اًه؟!اللي بٗمله صه ٚلِ وظىان، بـ مل ٖاع 

 هذ بخدبها للضعظت صي ًا خؿً؟؟ب -

ل خبُتها ٦ضه ؤوي ؤ - وووي ٞى١ ما جخهىع وهللا ًا خاط ومٗٞغ

بها في ٢لبي مً ٚحر ما اخـ ىمتب  .وال اػاي، عبىا ػعٕ خ 

 َب ما اج٩لمدل مٗاها في ْغوٞ٪؟؟  -
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، ٧ل مغة بِب٣ي مٗاها واخضؤال مغة و ، ؤها مخ٩لمدل مٗاها أل -
ً

ة نال

٧لمها اػاي في وؾِ ؤًبا ازتها، ختى لى مل مٗاها ولىخضها، ج٣ٍغ

؟! ؤها ٧ل اللي ٢ضعث ؤ٢ى٫ لها اًه ؤام الىاؽ، و الكإع ٦ضه ٢ض  
ً

نال

لت زمـ اًام  تاٖمله إلاا ال٢ُتها مغة هاػل لىخضها بٗض ُٚبت ٍَى

ها ٦ىذ هخججن، مكِذ وعاها وو٢ٟذ  م٨ىدل بخجز٫ ٞحهم وال بكٞى

ل ؤي خاظت ٚحر بوي ابو لٗىحها ٢ضامها ٞجإة، خاولذ اٖم

٢بل ما خض ًازض باله، مكِذ  تم٣ضعحل، مكِذ مً ٢ضامها بؿٖغ

ها ببٗض ٖجها، ان عوحي بخدسخب مجي و اٖىحها خؿِذ وبٗضث ًٖ 

 بخ٣ى٫ ٖلُا مجىىن صر؟!

٘ عؤؾه وهٓغ  هخمام االخاط عاضخي الظي ٧ان ٌؿخم٘ بلُه ببلى  ٞع

 ت:وعبذ ٞى١ ٦خٟه و٢ا٫ بد٨مت وعػاه ابدؿم له بدىان   ،قضًض

وي عاظل عجىػ، ؤها ػمان ٦ىذ ا٦ل مل مجىىن ًا خؿً، مُٛغ   أل  -

ب   ب بخؿاؽ ظمُل مدضف ٣ًضع ٌِٗل مً ٚحره، خ  ِب ٢ضًم، الخ 

ملىف و٢ذ وال ؾبب، بُجي ٞجإة ٦ضه، وإلاا جال٢ُه اإلاٟغوى 

 .مخًُٗهىف مً بًض٥

  :ججهض خؿً بُإؽ  

 ي.ًضةمل ب -

هذ عاظل ًا خؿً وخب٪ لحها مل ٖامُ٪، مل ٖاوػ بًض٥، ةأل ب -

  ِ ٖلى  ، عبىا هُجاٍػ٪تكها ِٖكت مل مغجاخجٓلمها مٗا٥ وال حٗ

 ًض٥بمٗا٥، مخدُل  ىها اؾعاًا ٖبض و  ىبـ بغصو بؾع. هِخ٪ صي
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وحؿِب  تزض٥ وجىضب خٓ٪ وال جًٟل ماشخي وعاها في ٧ل خخٖلى 

 .قٛل٪ ومهالخ٪

   ىؾعب ،ٖاوػها
ف ٖكان ج٣ضع جخ٣ضم لها لها، اقخٛل وا٦ؿب وخى 

  ى.ػي ما بدخمج تمغجاخ توحِٗكها ِٖك

، مِٟل خاظت في الضهُا صي بدُجي ىبؾعي ًا خؿً، الػم حؿع

 .بالؿاهل

خؿً، ؾُٗمل لها  تقٗلذ ٞخُل خماؾؤ٧لماث الخاط عاضخي 

وألظلها، ؾِبظ٫ ٧ل ظهضه في ؾبُل الىنى٫ بلحها، ل٨ىه ال ًضعي ؤن 

ىا ال حٗتٝر  تقغؾ ت٥ مً ًىاٞؿه في الخهى٫ ٖلحها ، مىاٞؿه 

ا.بالخب وال حٗٝغ ًٖ اإلاكاٖغ قِ
ً
  ئ

 *  *  * 

في الهالت حكاهض الخلٟاػ بجىاع ٖمغ وخبِبت، وظضث مً  تظالؿ

 ًٟخذ باب الك٣ت باإلاٟخاح

 :هه ببغاهُم، ٞؿإلخه بضهكت و٢ل٤ؤث ٖىضما وظضث إجٟاظ

 ٦ضه ؟!! هى خهل خاظت؟! زحر بًه اللي عظٗ٪ بضعي مً قٗل٪ -

  :ه بجىاع البابءهٓغ بلحها بُٝغ ُٖىه وهى ًسل٘ خظا

ت ٢ىلذ اجي اعٍ   -   .ذ واهؼ٫ بٗض اإلاٛغبال مِٟل خاظت، حٗبذ قٍى

 :، وؾإلخه بىٟـ الضهكت وال٣ل٤انىتهمٖلى  جذ قُماءؤ

 بًه اللي عظٗ٪ بضعي ٦ضه ًا ببغاهُم ؟! -
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غ ب٤ًُ و٢ا٫ ٚايًبا   :ٞػ

ا خض ٌكٝى وشخي ٌؿإلجي الؿاا٫ صه؟! مِٟل خاظت ها ٧ل ماهى  -

 
 
ت واهؼ٫ جاويلذ اجي اعٍ  ٢  .ذ قٍى

 .َُب زالم زالم -

 ٞحن ماما؟؟ -

 :٢خًاباؾإلها ب

  :ظابخهؤزغظذ والضجه مً اإلاُبش و 

 .ؤها هىا ًا ببغاهُم  -

٨ت و ألا ٖلى  ظلـ ظان لٚل٤ الخلٟاػ، جظمغ ٧ل مً ٖمغ وخبِبت الؤٍع

  .هخمام  اب٧اها ًخابٗان الخلٟاػ 

  .ًا قُماء ةزضي الُٗا٫ واصزلي بحهم ظى  -

 لُه ؟! -

 .ٖاوػ اج٩لم م٘ ماما و٢مغ في مىيٕى -

 :هٓغث له بًٛب وؾإلخه ببروص  

حها  -  ؾغاع؟؟!ؤهى اهخىا هخ٣ىلىا  ًه إلاا اؾم٘ ٦الم٨م ٌٗجي؟!بٞو

َب زضي الُٗا٫ وصزلحهم ظىه، مل ٖاوػ صوقت ؤها صماغي  -

 مهضٖه زل٣ت
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ت، بلى  اصزلتهمؤمؿ٨ذ ٖمغ مً ًضه و ؤو  ،بتخملذ خبِ الٛٞغ

 نختى ال ًؼعجا ؛بالهضوء الٗاب وؤمغتهمبٌٗ ألا امامهمؤويٗذ 

 .والضهما

٣ا٫، وظضث بلى  ختى حؿخم٘ ؛الهالتبلى  تزغظذ مؿٖغ  ُ ما ؾ

٨ت بجىاعه و٢مغ ج٠٣ ألا ٖلى  ببغاهُم ججلـ ةوالض  جىٓغ  امامهمؤٍع

 بلى 
 
ظىاع ٢مغ وؾإلذ ببغاهُم بلى  و٢ٟذ قُماء، بببغاهُم بتر٢

 :بًٟى٫  

 !؟ها ًا ببغاهُم، مىيٕى بًه صه -

 زم هٓغ 
ً

  :٢مغ و٢ا٫ بهضوءبلى  نمذ ٢لُال

ـ -  .٢مغ ظالها َٖغ

  :وهبِ ٢لبها بحن ٢ضمحها خض٢ذ به ٢مغ في طهى٫  

 ؤ٣ٌٗل ؤن ٨ًىن هى؟!! 

ا وظضث هٟؿها جبدؿم،  ًً  الابدؿامت ئ بدؿم ٢لبها صون ؤن ججغ اال بعاص

  .قٟخحهابلى  ال٣ٟؼ ٖلى 

  :وؾإلخه ب٤ًُ   ،٣ٖضث قُماء خاظبحها

 ؟؟ىهى محن صه ب٣ -

ه؟؟؟ امحن صه ًا  -  بجي، خض وٗٞغ

 :ؾإلخه والضجه

هؤ -  .ًىة ًا ماما وٗٞغ
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 .شخب وظهها واػاصث هبًاث ٢لبها

ى    ه، بطن لِـ هى!!ه٠ُ٦؟!! هى لِـ مً اإلاى٣ُت وال ٌٗٞغ

 :ؾإلخه ٢مغ بخىجغ ونىث مهؼوػ

 بغاهُم؟؟؟امحن صه ًا  -

 " ٦غم "  -

  ة٧لمت واخض
 
مغاث ٖلها  ةمذ ٧ل ؤخالمها، عمكذ بُٗجها ٖضخُ

 :حؿخىٖب الظي ًدضر، زم همؿذ بظهى٫  

ت ؟! -  ٦غم !! ٦غم.. ٦غم ابً الخاظت ٌؿٍغ

 ٦ضه لُه؟! تًىة هى، مال٪ مؿخٛغبؤ -

 
 
  :لذ قُماء في الخىاع ٦ٗاصتهاجضز

ه اه - ـ مً قٛلهماله ٦غم، اللي اٖٞغ  .ه ب٨ُؿب ٦َى

 ٞى١ عؤؾها ب  ٨  مً اإلااء الباعص ؾ   اقٗغث ٦إن صلىً 

جغ٥ ٖلى  ظبرهاؤالؼواط مىه ٦ما ٖلى  ظبرهاؤبطا وا٤ٞ ببغاهُم و 

ا
ً
  .ؾخ٨ىن جهاًتها خخًما ،الخٗلُم ؾاب٣

 بلى  ججاهلذ ٦الم قُماء وهٓغث
 
ة ع  ببغاهُم وخاولذ اؾخجمإ ٧ل ط

 :لضحها تشجاٖ
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 وناٌ٘ وبِكغب مؿخٛغبت ٖكان  -
ً

ـ انال صه واخض مل ٦َى

ذ في اإلاى٣ُت ٧لها،  مٗخه ػي الٞؼ وماشخي ٌٗا٦ـ في بىاث الىاؽ، ؾ 

 اهه ب٨ُؿب ٞلىؽ مً قٛله بوي اججىػه ٌٗجي !! ىمل مٗج

ا، ه٣لذ هٓغهابلى  هٓغث
ً
 والضتها وظضتهابلى  ببغاهُم وظضجه نامخ

ٝ  ، هٟـ الهمذ والؿ٨ىن ٖلى  ٌ   نغر ٢لبها بسى ٣لها بٞغ  :ٖو

 " ال الااا مؿخدُل "

وؾإلها  تهٓغ بلحها ببغاهُم بضهك ،وظضث هٟؿها جب٩ي ٞجإة بٗى٠

  :بدحرة

 هتي بخُُٗي لُه ًا بىتي صلى٢تي؟!!ب -

 :مً بحن صمىٖها مؿ٨ذ بُضه وهخٟذ بغظاء  ؤ

هللا ًسلُ٪ ًا ببغاهُم مخجبرهِل اججىػه، ؤها مل ٖاوػاه، صه امه  -

ٝ مغاجه اػاي؟! صه ق٩له ًسى   بُٗاملها وخل ظًضا ًب٣ي هُٗامل

، مل ٖاوػاااه، مل ٖاوػااااه
ً

 .انال

نمخه  ت..ْلذ تهؼي وجب٩ي صون جى٠٢ وببغاهُم لم ًىبـ ببيذ قٟ

هخٓاع احكٗغ بةخؿاؽ اإلاد٨ىم ٖلحها باإلٖضام وفي ، ٖهابهاؤًدغ١ 

 ..نضوع الخ٨م

دُحها ؤو ج٣خلها
 
  ..٧لمت مىه ؾخ

 :و٢ا٫ لها بهضوءزحًرا ؤن ًغخمها مً ٖظابها ؤ٢غع 

 هؤها مغصحل ٖلُه لؿ -
 
 .غ واعص ٖلُه، ؤها ٢لذ له هى٨ٟ
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 ت:هخٟذ بؿٖغ

 .وي مل ٖاوػاااه ًا ببغاهُما٢ى٫ له  -

 جباص٫ ببغاهُم الىٓغاث م٘ والضجه التي ٢الذ بٗض ٞترة نمذ ٦بحرة

  .اللي هى ُٞه صه َِل قباب، إلاا ًخجىػ ه٣ُٗل -

غ١ ٖى٠ُ جىظه ، ظٟلهمؤالباب  ٖلى نغزذ جل٪ اإلاغة ب٣هغ، َو

خدهبلى  ببغاهُم  :ه مدمضوظض   ،الباب ٞو

ش ٢مغ مً -  الباب بغة ؟!!ٖلى  في اااًه ؟!!! ؤها ؾام٘ نٍغ

 :وؾإلها بلهٟت ظىاع ٢مغ التي جب٩ي بٗى٠  بلى  صزل وو٠٢

 ًه ًا ٢مغ؟! بفي  -

 :ظابخه قُماء بته٨مؤ

ـ -  .٧ل صه ٖكان ظالها َٖغ

 :بظهى٫  ببغاهُم الٛايب، بلى  هٓغ 

ـ؟! َٖغـ محن صه ؟!! وبخُِٗ لُه  - ـ ؟!!اَٖغ  ن ظالها َٖغ

 :ناح بًٛب  

  .٦ضه لُه تؤها ٖاااااٝع اإلاجىىهت صي مالها ٖامل -

 :في الب٩اء ةعى وهي مؿخمغ ألا ٖلى  ظلؿذ ٢مغ 

ـ صه محن ًا مدمض؟؟ ٦غم الهاٌ٘ البلُجي اللي َى٫  - ٖاٝع الَٗغ

لم مً مٗا٦ؿخه وؤطاه،  م٪ بخ٣ى٫ لي ؤالى٢ذ مؿُى٫ ومدضف ؾ 
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زض واخض مجىىن لُه ؤها، َب اٞغيىا ؤإلاا ًخجىػ ه٣ُٗل، 

ها ؤ ،م٣ٗلل، ؤها طهبي اًه اججىػ واخض ػي صه، خغام ٖل٨ُىا

 .ًهبٖملخل٨ىا 

عى ٢امها مً ٞى١ ألا ؤ ،٨ها مً طعاٖهامؿؤجىظه ببغاهُم هدىها و 

 :وهضع ؤمام وظهها بٗى٠

 خىما جبُلي هضصصصصب ًا بذ اهتي ب٣ -
 
لذ مىا٤ٞ ، هى اهتي قُٟاوي ٢

٪ؤاإلاإطون، ٖلى  ًض٥ مىص٩ًيبوال ؾاخب٪ مً  بىمت  ،بى ٢ٞغ

 .صخُذ

خه هى وقُماء بلى  هوجىظ   ،جغ٦ها ٞجإة لخهُضم بالخاثِ ٚٞغ

 .ٚل٤ الباب وعاءه بٗى٠  ؤو 

بالساعط ٣ِٞ ٢مغ اإلاهضومت ووالضتها  ىلخ٣ذ به قُماء وجب٣

 .ومدمض الظي ال ًؼا٫ ٚحر مؿخىٖب إلاا ًدضر

*  *  * 

ت ..  صازل الٛٞغ

ختى ال  ؾاٖضجه قُماء في جبضًل مالبؿه وهي جخدضر بلُه بهضوء  

شحر ًٚبه 
 
 :٦ثر  ؤج

ـ مىاؾب ًا ببغاهُم، صه هُِٗكها ِٖك تؤها قاًٟ -  تاهه َٖغ

 .وي ؤ تمغجاخ

ذ ومل بُٟى١ مً  ،ٝع ًا قُماءامل ٖ - مٗخه ػي الٞؼ  ؾ 
ً

ٞٗال

 .زاٝ اظىػهاله ًغظٗهالي مُل٣ت بٗض ٧ام قهغؤالؿُالن، 
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ًا عاظل مخ٣ىلل ٦ضه، ب٨غة اما ًخجىػ و٢مغ ججُب مىه ُٖا٫  -

وي ٦ضه م٨يل ػماهه بِكخٛل ومٗاه ؤه٣ُٗل وبٗضًً هى لى وخل 

 .ال٣هاوي ال قٛلت وال مكٛلتٖلى  ناٌ٘ َى٫ الجهاع  ى٢غف، ٧ان ب٣

 ؤاللي ُٞه  ةالىخُض تصه الخؿى هقٛل -
ً

 .نال

 .واهذ مؿتهىن بـضه، ؤها مً عؤَي جىا٤ٞ  -

 ة.اللي ٖامالها بغ  تاإلاىضبت هتي مل قاًٟبوا٤ٞ اػاي بـ؟! ؤ -

 .صه صل٘ بىاث -

 ت.ال مل صل٘، مُدبهلىف الهغاخ -

ِ  هم خاؤخىا هىٗمل بًه بك٩له، اًا ؾُضي و  -  تكها مغجاخظت ٌٗ

 .وزالم

 تعاًٞ تهتي مل قاًٟب؟! توصحها له مخ٨خٟؤٌٗجي اٖمل اًه ٌٗجي،  -

 اػاي؟! 

  :هٓغث له ب٤ًُ

هذ مل ػمان بوي بغؤحها ٌٗجي، ؤبتهخم  ىمتبًا ؾالام؟! واهذ مً  -

ـ اهيزغ    .ظتها مً اإلاضعؾت ٖكان الجىاػ، واهي ظالها َٖغ

بالسىا١ بال الجىاػ ًىة بـ مل ٦غم، وبٗضًً ٧ل خاظت ؤ -

وال  تقلل طهبها ؤها إلاا اظىػها ٚهب وجُجي لي مُل٣ا اجٟا١، مباال

 ت.مًغوب

 ؤمل هُدهل  -
 
، بُ

ً
 .ل ٢ل٤ اهذ بـنال

 .مل ٖاٝع -



 

 
- 34 - 

 ٌٗجي هخىا٤ٞ وال ال؟؟  -

ؾ٨تي ب٣ُحي وؾُبُجي بها ب٣ىل٪ مل ٖاااٝع ًا قُماء، اما  -

 .ا٢ٟلي الىىع  اجسمض لي ؾاٖخحن ٖكان ا٢ىم اعوح اإلاهى٘،

لذ جىٓغ بلُه وهى هاثم بًٛب   ،ٚل٣ذ اإلاهباحؤ  ؤههحكٗغ .. ْو

 .الخدملٖلى  ًضلل ٢مغ ٦شحًرا، جضلُل ًٟى١ ٢ضعتها

ا مً ا٦إن خ٣ها في  ًٖ ٪ خُاتها ٌٗض هى اهُه ؤزخُاع قٍغ هىإ الٞغ

 
 
بال

 
 ٜ ُٞه !والضال٫ اإلا

*  *  * 

في  ةوصمىٖها مؿخمغ  ةبالخاثِ جغجج٠ بكض تْلذ ملخه٣

٤ وخاو٫ ؤا٢ترب مدمض مجها و ، الهُى٫  مؿ٨ها مً طعاٖها بٞغ

 :تهضثتها

هه مىا٤ٞ ٖكان ٧ل اللي اهتي اهضي ًا ٢مغ، ببغاهُم م٣الل ب -

  .ٖاماله صه

 :وا٢تربذ خُض ٠٣ً مدمض و٢مغ ي،زغ هي ألا  اجهًذ والضتهم

. ًه اللي اهتي ُٞه صه، اإلاىيٕى مل مؿخاهل صه ٧لهب تمل ٞاهم -

، ناٌ٘ وبُٗا٦ـ ٖكان ت٦غم وخل للضعظ تمل قاًٟ هااوبٗضًً 

 .إلاا ًخجىػ هُخلم ،بػ ٖا

 :و٢هغ   ناخذ ٢مغ بًٛب  
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هه مؿخ٣ىي بجؿمه وماشخي اهى مىيٕى ناٌ٘ وبُٗا٦ـ بـ، و  -

هه بُٗامل امه اَى٫، و ٖلى  هه بِكغبازل٤ هللا و ٖلى  ًبلُج

، ٧ل صه مل مهم؟!! ؤوي مل مىا٣ٞه ومل ٖاوػاااه اوخل، و 
ً

نال

صه ٖكان مٗاه ٞلىؽ بـ؟! خغام ٖل٨ُىا اهخىا ٖاوػًٍ ٧ل 

 ججىػووي وال جبُٗىوي ؟!!

تهم    :ذ والضتها بهٟٗها ٞخضزسل مدمض وهى ًمؿ٪ ًضها بؿٖغ

 .ها هخ٩لم مٗاهاابـ و  يالاا ًا ؤمي بالف ٦ضه، ؾِبحها تهض -

  :ناخذ بًٛب

ج٩لم ؤمها  تػاي؟!! في واخضه متربُاهذ مل قا٠ً بدخ٩لم مٗاًا ب -

 ٦ضه؟!! 

، و٧ل اللي تهىا ٖاوػٍجها حِٗل مغجاخا٢ا٫ هبُٗها ٢ا٫، الخ٤ ٖلُىا 

بُل قغب،  ى ه ُٞه صه َِل قباب و٢ىلىا بٗض الجىاػ ه٣ُٗل ٍو

ًدبلُج وال مُدبلُجل إلاا ًمض بًضه ٖل٩ُي ؾاٖتها  ةومل٨ِل صٖى 

  .ب٣ي اقخ٩يا

ٞغضخي اإلاا ًمض بًضه؟!! َب  ىها هؿخجاًاااا جهاااع بؾىوووص!!! و  -

ها ؾاٖتها، لُه هدِ هٟؿىا في ارف وم٣ٗلل، هٗمل بًه مخٛح  

 الغظالت اللي في الضهُا ٌٗجي؟!!! تاإلاى٠٢ صه، مً ٢ل

  
 زم همؿذ بترط 

ً
 :نمخذ ٢لُال

ن ا ت، ؤها ٖاٞعوا٢٤ٟٞي ظىبي ًا ماما هللا ًسل٩ُي لى ببغاهُم ب -

قُماء هخًٟل جؼن ٖلُه ٖكان ًىا٤ٞ، هي ٖاوػه جسلو مجي 
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اٞعا، بـ وزالم وي مل ههىن ٖل٩ُي ججىػٍجي ا تها بيخ٪ ٖو

 .لىاخض ػي صه

٨مؿ٪ مدمض بُض والضجه وؾاع بها ججاه ألا ؤ ظلؿها ٖلحها وهٓغ ؤ، تٍع

  :ل٣مغ بةقٟا١

  ةصزلي اهتي ظى ب -
 
لي ُٖاٍ، ؾُبُجي م٘ ام٪ ًا ٢مغ صلى٢تي وبُ

ت  .قٍى

اف وؤٚل٣ذ ٖلحها الباب واعجمذ ٞى١ الٟغ  ت،هغولذ ٢مغ هدى الٛٞغ

ا مً مهحرها اإلاجهى٫  ؛جب٩ي
ً
 .زٞى

مغ مً عئٍتهم ٕؼ خبِبت ٖو
 
٢امذ خبِبت مً . بهظا الك٩ل الٗمتهم اٞ

ال جضعي ماطا جٟٗل، .. الٟغاف بجىاع ٢مغٖلى  عى وظلؿذٞى١ ألا 

وجُلب مجها  ة،ها الهٛحر ْهغها ًض  ٖلى  زظث جغبذؤ تَٟىلُ ءةببرا

 .ال جب٩يؤ

ا ج٨ىن في خاظت ماؾؤ
ً
ألن حكٗغ باألمان وببؿاَت ال ججضه،  تخُاه

جغبذ ٖلُ٪  ةنٛحر  َٟل   ًض  بلى ؤن  تُٞهل ب٪ الخا٫ والخاظ

٣تها السانت وهي ختى ال حٗلم ٖلى  ٦إجها جىاؾُ٪ ءةوبغا بدىان   ٍَغ

 
 
ٗ  ما ب٪، ٦ُٟله بإن ح  ٥ بإمان الٗالم بإ٦مله..غ  ك

عبما  ،وظىخحها، عبما حًٗباٖلى  وصمىٖها ٖم٤ُ   ُٚذ ٢مغ في هىم  

 ، هغًبا

  .زحًرا ؤن حؿدؿلم لٗالم ألاخالمؤل٨جها ٢غعث 

*  *  * 
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 ٦غم ؟!!ٖلى  تهتي بجض مىا٣ٞب -

 .قضًض   ؾدى٩اع  اؾإ٫ مدمض والضجه ب

 :ٞإظابخه بهضوء  

زحر ن خاله هُخهلر بٗض الجىاػ، بـ الغؤي ألاو٫ وألا ا تؤها قاًٟ -

 .زى٥أل 

 َب و٢مغ؟! -

 مالها؟؟ -

ى لى ببغاهُم وا٤ٞ هخجىػها ٚهب ، ٌٗجي ختتمل مىا٣ٞ -

 ٖجها؟؟؟!

ضاف ٧لمت، ؤها ه٣ىم خى٥ لؿت مازخضار ًا مدمض، مدؿب٣ل ألا  -

 .ا٦مل الٛضا

بطا وا٤ٞ ببغاهُم ما ٖؿاه  ؛اإلاُبش وجغ٦خه وخًُضا خاثًغابلى  صلٟذ

ا
ً
خغماجها مً الخٗلُم؟؟ ٖلى  ؤن ًٟٗل؟! ؤًهمذ مشلما نمذ ؾاب٣

ا ال مدالل٨ً هظه اإلاغة ؾدخدُم ٢مغ  ًُ  !ت٧ل

غ ب٤ًُ   ال ًىا٤ٞ ببغاهُم ختى ال ؤوصٖا هللا مً نمُم ٢لبه  ٞػ

دمض ٣ٖباهبلى  ًًُغ   ً دضر ما ال    .الخضزل هظه اإلاغة ٍو

*  *  * 

ازالزت ؤًام مً الجخُم، ال جسغط مً بُتها، ال ٌٗلم ٖجها قِ
ً
، ال ئ

لى اؾخى٢ٟها لِؿإلها ًٖ  قُماء بمٟغصها، وص   ي ٣ِٞ ًغ ، ًغاها

ذ ٢لبه٢ ٍغ
 
 .مغ، ًخىؾل بلحها ٧ي ج
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ا و٧اص ؤن ٌوال  ٧ل ٞترة جسخٟي ه٨ظا 
ً
ٗلم الؿبب؟! ٞٗلتها ؾاب٣

هل ؾخُٛب جل٪ اإلاغة زمؿت ؤًام ، ٣ًٟض ٣ٖله، ٚابذ زمؿت ؤًام

ا؟؟  ًً  ؤً

 تعئٍتها ٧ل ًىم، عئٍٖلى  صحٗى   ..خحرة و٢ل٤ وخؼن ٌٗه٠ ب٣لبه

 تُُٗه الضٞٗحللٗمل، بل  تمً حُُٗه الضٞٗ يوظهها اإلاالث٩ي ه

 .بإ٦ملها ةللخُا

ؤن ًخم٨ً مً ٧ل طعة مً بخؿاؾ٪ بخل٪  ٠ُ٦ ًم٨ً لصسو  

 الضعظت؟؟ ٞغخ٪ وخؼه٪

 ٠ُ٦ ًم٨ً لصسو ؤن ًخد٨م في ٖضص هبًاث ٢لب٪؟؟!

ا ٖلُه ؤن ًً٘ خض  ، ٣ِٞ لىظىصها في خُاجه ة٢لبه ًيبٌ بالخُا

 .لخل٪ اإلاهؼلت، مهؼلت ٖظابه وخحرجه

بلحها جل٪ اإلاغة، ٣ِٞ جٓهغ في خُاجه مً ظضًض ووٖض مىه ر ؾِخدض  

  ت.لً ًًُٗها زاهُ

*  *  * 

حٗلم ؤن الى٣اف  ..هخٓاع ٢غاع ببغاهُماهخٓاع نضوع الخ٨م، في افي 

جض     ..، ٞتر٦خه لًمحرهمٗه ٚحر م 

بطا وا٤ٞ ببغاهُم لً حؿدؿلم جل٪ اإلاغة ، الٗضًض مً الخلى٫ 

 ..عؤؾهاٖلى  الباجؿت َغ٢ذ
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ج ج٠٣ ٌ جل٪ الٍؼ ؤمام اإلاإطون؟!  تؤمام ببغاهُم، حٗاعيه وجٞغ

 ؟! جيخدغ؟!بتهغ 

٦غم  ىٖل.. مً جل٣ي اللىمٖلى  ًام حِٗل في ٖظاب، ال حٗلمؤزالزت 

ٛغ  
 
هلها الظًً ؤٖلى  ى؟الظي اؾىصث خُاتها مً ًىم َلبه اإلا

ن ٧ان بالجماص، ال ًبالىن بمكاٖغها ؤو ختى عؤحها و  تها مٗاملجٌٗاملى 

بج ااع مهحرً  ال٣غ 
 
 م ٖلُه هى...!ؤٖلُه خُاتها ال٣اصمت؟؟  ىؾد

 ؾمه؟! ا٢لبها وج٨ٟحرها صون ختى ؤن حٗلم ٖلى  مً اؾخدىط

هه هى مً َلب ؤ٧اص ٢لبها ؤن ًخى٠٢ مً الؿٗاصة ٖىضما ْىذ 

اح جإحي صاثًما بما ال حكتهُه الؿًٟ، إلااطا حزؤًضها مً  ها، ل٨ً الٍغ

إلااطا لم ًٟٗلها؟! إلااطا ج٨غهها لم ٨ًً هى ناخب طل٪ الُلب؟؟ 

ض ؤن جبدؿم لها ولى إلاغة واخضبلى  الخُاة في  ةجل٪ الضعظت وال جٍغ

 ٖمغها؟!!

 ..ال َٗام، ال قغاب، ال هىم

ٝ   تفي الٛٞغ ةججلـ وخُض  خض  ؤم٘  واخض   صون ؤن جٟخذ ٞمها بدغ

مداوالتهم إل٢ىاٖها بالؼواط مً ٦غم، بلى لحهم و بباإلاجز٫، حؿخم٘ 

٣ِٞ حسجض وجضٖى عبىا ؤن ًل٠ُ بدالها وجىاجي  ،جغص حؿم٘ وال 

 وحك٨ى له خالها
ً

  .٢مغها لُال

  *  *  * 

ٖلى  ؾُدهل ىؾِخدضص مىٖض ٣ٖض ال٣غان؟ مت ىهخٓاع، متمل  الا 

٦ثر، اإلاؿإلت مؿإلت و٢ذ لِـ ؤ ٦شحًرا ولً ًهبر  ٢مغ في بِخه؟؟ نبر  
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ببغاهُم باإلاىا٣ٞت م ال ًسبره بال، ًش٤ جمام الش٣ت مً مىا٣ٞتهم، ٞل  

دضصون مىٖض بلى  لُهُدب والضجه ا ٍو ًُ ُلب ًض ٢مغ عؾم مجزلهم ٍو

 ال٣ٗض؟! 

 
 
٨ٞ 

ً
 تجهم ٌؿحرون زل٠ جل٪ اإلا٣ىلؤ، ممممممممممـ.. البض غ ٢لُال

لً ٌُٗي لهم الٟغنت، ؾ٣ُخدم مجزلهم  .."ت" الخ٣ل نىٗتالؿمج

 صون مىٖض لُُالب بد٣ه الظي لم ٨ًً ًىًما خ٣ه!

*  *  * 

ت ٖلى  ٢اثَغ  طهذ للُاع١ ؤظٟلتها، مسخذ صمىٖها و ؤباب الٛٞغ

ؾغث عظٟت في ؤي َاإلاا تمامها بهُئخه الؤوظضث ببغاهُم ، بالضزى٫ 

٣ها بهٗىبؤ  .ؾدؿالماوهٓغث بلُه في  تونالها، ابخلٗذ ٍع

 :الٟغاف بجىاعها وؾإلها بهضوءٖلى  ظلـ

هغ  ب -  مى٢ٟ٪ ومل ٖاوػه جخجىػي ٦غم؟؟ ٖلى  ةهتي لؿه م 

  :ظابخه بصباث  ؤ

 .ًىةؤ -

  .و٢لبها ًغجج٠ تنىتها زابخ ةهبر 

 .َُب زالم  -

  ٝ نىتها التي  ةهبر ٖلى  ٚلب الخٟخذ بلُه بجؿضها ٧له وؾإلخه بسى

 :زاهتها واهتزث

 !؟زالم بًه -
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زالم مِٟل ظىاػ ! مل اهتي مل ٖاوػاه؟؟ مل هجىػهىل٪  -

زالم ها وام٪ ه٣خٗ٪ واهتي مل عايُه ج٣خىعي، اٚهب، خاولذ 

 ى.ب٣ ةاهتي خغ 

 ه بها ! جٟى   ةواخض تمً ظمل تصمٕى الخؼن جبضلذ لضمٕى ٞغخ

 هٟاؾها ؤلخ٣اٍ اآلان نضع الخ٨م بالٟٗى، آلان حؿخُُ٘ 

 .ي٤ُ وجغ٦ها واههٝغ ةمخىان قضًض ٞباصلها بىٓغ اهٓغث له ب

ًبضو ؤن  ى..! ٧ابىؽ ٦غم اهخه ةْلذ ج٣ٟؼ ٧البلهاء مً ٍٞغ الؿٗاص

  ..وجبدؿم لها تٖلحها و٢غعث ؤن ج٨ىن عخُم ق٣ٟذ٢ض ؤالخُاة 

؟؟ ومً ٌٗلم..؟!
ً

ال  ل٨ً هل ؾدؿخمغ في الابدؿام ٍَى

*  *  * 

 م٘ قىقي نض٣ًه في مجزله، ٞـكىقي ًدُم و 
ً

 ،بؼ ٖؤًجلـ لُال

ظهباث ال٣ٗل، بضاًؤال جسلى مً ٧اٞه  اظلؿاتهم مً  تهىإ م 

 ً ت،خبىب الهلىؾ ىمغوًعا بالسمغ وخت ةالسجاثغ اإلادكى 
 
٣ان دل

هما عى الىا٢٘، ٖالم وهمي ًيسجه زُالؤبًُٗضا ظًضا ًٖ  لحهماب٣ٗ

٣لهما اإلاُٛب.   اإلاٍغٌ ٖو

ضص ال بإؽ به مً السجاثغ  اهموبٗض ؤن طهب ٣ٖال  بٟٗل السمغ ٖو

 :ؾدُاءاالخاثِ زلٟه و٢ا٫ ل٨غم بٖلى  ٦غم ْهغه ىعدؤاإلادكىه ، 

  .زى البروؿِؿت لؿه مغصف ٖلُاؤ -

ت -  .انبر قٍى
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، ج٣ىلل بٖلى  مِٟل نبر، ٖاملحن ٞحها ج٣الهحن ال  - ًه مل ٖاٝع

ؼة  .هخجىػ الؿٟحره ٍٖؼ

 .ظضٕ مجها، ما اهذ هخمىث ٖلحها اهىؤهههههههههههههه  -

  .ها همىث ب٣ٗلاوهى  -

ت و  ىَب زالم اؾخج -  .٦ُض ازىها هحرص ٖلُ٪ؤقٍى

 
ً

ا ٞجإة، ٞؿإله قىقي بضهك زم هب   ،نمذ ٢لُال
ً
 ت:وا٢ٟ

 .مال٪ اجىُغث ٦ضه لُه ػي ما ج٨ىن خُت لضٚخ٪ًه ًالاا ب -

 :جؼاناظابه ٦غم بٗضم ؤ

 ؤها عاًذ  -

 عاًذ ٞحن صلى٢تي؟!! -

 ٖىضها.. -

 هىااا.. عاًذ ُُِٞحن؟؟؟ ىٖىض مُُحن ًالاا، اؾخج -

ا ًٖ   .خاو٫ قىقي اللخا١ به ل٨ىه ع٦ٌ مً ؤمامه مؿغ

*  *  * 

و٢مُو  تبيُبظلت بلى  تعجلٖلى  بض٫ مالبؿهؤمجزله و بلى  طهب

 مً ؤلىان ال٠ُُ!  واخض   مً لىن   ٖى٤ لم جسل   تنٟغ باهذ وعابُؤ
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  ت:خضثها وؾإلخه بضهكؤالتي  تنىاث الجلبؤٖلى  اؾد٣ُٓذ والضجه

 صي؟!! تبجي الؿاٖاهذ عاًذ ٞحن ًا ب -

 :ؾىصه ألا ءظابها وهى ًغجضي خظاؤ

 .عاًذ ..ٖىض ..٢مغ -

  ىهخها
ً

 :والخٟذ بلحها ٢اثال

  .ٖكان جُجي مٗاًا لبسخيا٢ىمي  -

خُض ٠٣ً وهٓغث له بلى  ذمً الٟغاف وا٢ترب ت٢امذ بهٗىب

 :بٟٕؼ

غب الٟجغ!!!  -
 
 يؾتهضب٢مغ اًه اللي عاًذ لها صلى٢تي صي؟!! بخىا ٢

 .و٫ ما الجهاع ٌك٣ك٤ هغوح مٗا٥ؤباهلل، و 

 بدض ػاخها مً ؤمامه بًٛب  ؤ
ً

  ة:وجىظه هدى باب اإلاجز٫ ٢اثال

هتي هخضًجي صعؽ، زالم زل٩ُي، ؤها عاًذ بًىوووووووووووه،  -

 .ىخضيل

ا زلٟه جل٪ ئ ى٢ٟه جىؾىالتها وب٩اجلم 
ً
٣ه جاع٧ ها، اهُل٤ في ٍَغ

  .جب٩ي وجضٖى له بالهضاًت تاإلاؿ٨ُى

*  *  * 

هم و ؤالباب ٖلى  َغ١ ٖى٠ُ  ا مً الىىمؤٖٞؼ ًٗ جىظه  .٣ًٓهم ظمُ

٨ؤٖلى  مدمض الىاثم  هٓغوا. هدى الباب وزلٟه ببغاهُم ت،الهال تٍع

 :مامهم بظهى٫  ؤالىا٠٢ بلى 
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 ٦غم !!!!!  -

 :ؾإله ببغاهُم ب٣ل٤

زحر ًا ٦غم، في خاظت؟!!! اًه اللي ظاًب٪ في الى٢ذ صه وبخسبِ  -

 ٦ضه لُه؟!!

 زم ججاوػه وهم  
ً

 ،صون ؤي اؾدئظان تبضزى٫ الك٣ هٓغ له ٦غم ٢لُال

ا بًٛب  
ً
 :ٞإمؿ٨ه مدمض مً طعاٖه هاجٟ

 مً ٚحر بىاب؟!! تو٧الهذ صاااازل ٞحن، هي ب -

ن صزلىا بوما  ت.الٛٞغبلى  قاع لىالضجه و٢مغ وقُماء بالضزى٫ ؤزم 

وظلـ ؤمامه  تالهالبلى  صزله ببغاهُم، ؤٞلذ مدمض طعاٖهؤختى 

  :ؾإله ببغاهُم بىٟاط نبر، ظىاعهبلى  ومدمض ٠٣ً

 ًه اللي ظاًب٪ في الى٢ذ صه !! ب، ىصم، اه٤ُ ب٣آزُُحر ًا بجي  -

 :بخلٗشمظابه ٦غم ؤ

 ؟؟ىمتببخىا.. هىخجىػ..  -

 :جباص٫ ببغاهُم م٘ مدمض الىٓغاث زم ؾإله بهضوء  

 ٢هض٥ محن؟؟  -

 .هى في ٚحرها ًاااا ٖم؟! ؤها و٢مغ -
 :ناح مدمض بًٛب  
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، ؤهذ ظاي في الى٢ذ صه واهذ مل ٖاٝع جهلب َىل٪ ب -
ً

نال

غم خىااا ومل مغاعي خ  البِذ اللي اهذ صازله ٖكان حؿإ٫  تٖٞؼ

  .ديؤ! ًسغبِذ ؾُالااه٪ ًا ؟ا٫ صهالؿا 

 بلى  زم الخٟذ
ً

 :ببغاهُم ٢اثال

 هى صه اللي ٦ىذ ٖاوػ ججىػه ازخ٪؟؟؟!! -

 ببروص  بلى  هٓغ له ببغاهُم زم الخٟذ
ً

 :٦غم ٢اثال

 .مِٟل ظىاػ ًا ٦غم -

ًه مِٟل ظىاػ ؟!! ٌٗجي مل هخجىػ بًه؟! ٌٗجي بًه ؟!! ٌٗجي ب-

 ٢مغ؟؟!!

 .ال مل هخخجىػ ٢مغ -

 لُُُُِِه؟؟ ! -

 ت.ٖكان هي مل مىا٣ٞ -

ا ونغر بًٛب
ً
 هب وا٢ٟ

 ؟!! تٌٗجي اااااااًه مل مىاااا٣ٞ -

هٟظ نبر ببغاهُم جماًما، وي٘ ًضه ٞى١ ٞمه ل٨ُخم نغازه وهضع 

 :ؤمام وظهه

ي نىج٪ صه،  - مصخي ًا ٦غم وإلاا جٟى١ بهككككككككل َو

  .ب٨غة هب٣ي هخ٩لم

 :ًضًه بحن ي صٞٗه هدى الباب بٗى٠ و٦غم ًخلى 

وي بؾِبجي ًا ببغاااهُُُِم، ؤها هىع٨ٍىوووا، هي ٧اهذ جُىوو٫  -

، ؤاججىػها 
ً

 هاا...ؤنال
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٨مل تهضًضه ٧ان ببغاهُم ٢ض ؤل٣  ً ؤٚل٤  ،به زاعط اإلاجز٫  ىو٢بل ؤن 

 .ه وػٞغ ب٤ًُ  ءالباب وعا

ل٨ً ببغاهُم  ت،بإلٟاّ بظًئ ؿبَو ةالباب ب٣ى ٖلى  ٦غم ًُغ١  ْل  

غ٧ل ؿبظًُضا وجغ٦ه ٌونض الباب ؤ٧ان ٢ض  ُغ١ ٍو ـ ئًبلى ؤن  ٍو

  ٖ ههٝغ والاهخ٣ام هى ٧ل ما ٌكٛل ج٨ٟحره اض زم جماًما، هضصهم بخى

 ت.في جل٪ اللخٓ

حٗمضث جغ٦ه مىاعًبا  ظي٧اهذ ٢مغ جدىهذ مً زل٠ الباب ال

  ٝ ٣ا٫ بىيىح ونىتهم ٧ان بالٗلى ال٩افي لدؿم٘ ٧ل خغ  ًزغظ. ً 

جإة اهٟجغث  ت ٞو ؾإلها ببغاهُم ، ٢مغ في الطخ٪الشالزت مً الٛٞغ

 ت:بضهك

 بًه؟!!ٖلى  هتي بخطخ٩يب -

 :٢الذ مً بحن ضخ٩اتها

، ومل ٖاٝع ًجم٘ ؤ.. بًه اللي البؿه صه ةمىٓغه مسسغعع  -
ً

نال

 .ههههههههههههههههههه بٌٖٗلى  ٧لمخحن

م ٖىه وهى ٣ًى٫  تؤٞلخذ مً مدمض ضخ٨  :ٚع

هىا الخمضهلل وهللا ٖىض٥ خ٤، صه ياٌ٘، الكغب لخـ له مسه، ا -

 .زلهىا مىه

  :ؾىاجهاؤ٢الذ قُماء مً بحن 

وهللا ؤها مل قاًٟاه ياٌ٘ اوي ٦ضه، هى بـ الكغب اللي بُسلُه  -

 
 
 .له هُب٣ي ػي الٟلٖامل ٦ضه، لى بُ

 :هخٟذ ٢مغ بُٛٔ
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 ة.ًبُل مُبُلل صي مك٩لخه هى ب٣ي، بخىا ملىاف صٖى  -

 :جشاءبذ والضتهم زم ٢الذ بخٗب

ًال ًالاا اهخىا لؿه هخدؿاًغوا، عوخىا ٦ملىا هىم٨ىا ٧لها ؾاٖخحن  -

 .قٛال٨ىاؤوج٣ىمىا جغوخىا 

الىىم ؤن ًضاٖب  ىبؤالىىم مجضًصا ٖضا هي، بلى  زلض الجمُ٘

ج٨ٟغ في مهحرها اإلاجهى٫، هجذ جل٪ اإلاغة  تها، ْلذ مؿد٣ُٓحظٟى

طا ب؟! ةفي ٧ل مغ  ة، ٞهل ؾدؿخُُ٘ الىجاتمً بغازً ٦غم بإعجىب

لب  ج٣ض   ٌ، هل ؾدؿخمغ الخُاة  م آزغ َو ًضها لً جخم٨ً مً الٞغ

إحي مً "ٖلُه الٗحن " لُلب  في الابدؿام لها وجىى٫ مغاصها ٍو

٨ىن مهحرها في ؤًضها؟؟  جضًصا ٍو م ؤن الخُاة ؾخضًغ ْهغها لها م 

 ًُغ١ باب بُتهم بٗض ٦غم؟! و٫ عظل  ؤالجهاًت الؼواط مً 

  .. بظاباثبال  تؾئلؤهل٨ها الخ٨ٟحر في ؤ

هى مً ظٗلها جخٗل٤ به، هى مً ظٗل ٢لبها ًيبٌ بدبه، هى مً 

ؾاؽ، ٖلُه ؤن ًدخىي مكاٖغها جل٪ اإلاكاٖغ مً ألا ٖلى  ٞهاٖغ  

 الهىظاء مشلما بٗثرها!

*  *  * 

خُض مجزلها، لى حٗلم جل٪ الخم٣اء ٦م اٞخ٣ضها بلى  ٦ٗاصجه طهب

  ،ق٣ٟذ ٖلُه مما هى ُٞهؤل٩اهذ 

ضوع بها خى٫ اإلاجز٫، ًبُ٘ هىا وهىا٥ ل٨ً ًدمل خ٣ُبه  اإلاالبـ ٍو

ٗل٣حن التي حؿ٨جها مً  ةالهٛحر  تجل٪ البىاًٖلى  ُٖىه و٢لبه م 

 ى..ولألا  ةؾلبذ عوخه وزُٟذ ٢لبه مً الىٓغ 
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ظىاعها، ل٨ً اإلاسخل٠ بلى  وقُماء تها، جسغط مً البىاًآزحًرا ع ؤو 

ٛحرة مالمدها صمُت نمغ؛ هظة اإلاغة هى جل٪ الهٛحرة التي جدملها ٢

كبه ٢مغ ٦شحًرا، قٗغها بجي وهاٖم
 
  .ح

هل ٢مغ جمل٪ هٟـ الكٗغ؟؟ هل ؾِخم٨ً مً  :٫ بضازلهءحؿا

 عئٍتها ًىًما مً صون حجابها؟؟

لً ًتر٦ها  ،٢ل٣ه وظىىهه ةاقخا١ بلحها ٦شحًرا، هي مً جٟىيذ في بزاع 

ٚحر  ةظضًض تاإلاغة، البض ؤن ًخدضر بلحها، ٌٗلم ٖجها ؤي مٗلىم هظه

 .اؾمها

ا٢ترب ،ابدؿم وؾاع هدىهم بهضوء ،خ٣ُبه اإلاالبـ، حجخهبلى  هٓغ 

و٫ ؤطل٪ الخض، بلى  و٫ مغه ٣ًترب مجهاؤمجهم و٢لبه ًس٤ٟ بجىىن، 

غب
 
 ، مغة ًغاها ًٖ ٢

ً
زغط نىجه بك٩ل َبُعي بلى ؤن  جىدىذ ٢لُال

بدؿًما  :و٢ا٫ م 

 .نباح السحر -

 ..ها بظهى٫  حُٖى اخض٢خواحؿٗذ  مس٠ُ   اػصاصث هبًاث ٢لبها بك٩ل  

  ..مامهاؤبهه هىا، 

 جغاه وحؿمٗه، حكٗغ ب٣غبه

غب  ؤ
 
 ..و٫ مغة حؿم٘ نىجهؤ ،و٫ مغة جغاه ًٖ ٢

ا ٢بل ؤن جٟطخه ؤهٓغ بلحها خؿً بُٝغ ُٖىه و  ًٗ قاح بىٓغه ؾَغ

ى٨ك٠   .مغهؤُٖىاه ٍو

 :عصث ٖلُه قُماء بهضوء

 .نباح الىىع  -
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ً او  تجدضر خؿً بلبا٢ سٛغه، ؤنبذ وظىصها بدؿامت ظمُلت جٍؼ

 
ً
 :بغئٍتها ٣ِٞ امغجبُ

-  
 
 ،البلر تفي و٧ال ةا٫ جب٘ مدل مالبـ ظاهؼ ؤها بؾمي خؿً، قٛ

 الهٛحرة، جدبي حكىُٞه؟؟؟ ةمىع وي ًىاؾب ألا ؤومٗاًا لبـ خلى 

طل٪ بلى  ؾمه ل٨جها لم جهلاؾمه خؿً بطن، َاإلاا ٨ٞغث في ا

م طل٪ ٞةهه ؤ٦ثر اؾم مالثم لهؤالاؾم   .بًضا، ٚع

باع؟؟ؤٗا٥ لبـ م -
 
 َٟا٫ بـ، مٗا٦ل لبـ ٦

 .ال مٗاًا -

 ؟؟ىؾٗاع٥ بًه ب٣ؤو  -

 .الؿٗغ زالوٖلى  قىفي اللي ٖاوػاه ومل هىسخل٠ -

ل٣ي هٓغ   ً م الٗانٟٖلى  ةبحن خحن وآزغ  الهىظاء التي  ت٢مغ، ٚع

ماطا بها؟؟ .. جضوي بضازلها ل٨ً مالمدها ًبضو ٖلحها الشباث والىظىم

ؿمٗه نىتها؟؟ لغئٍخه؟! ةؤلِؿذ ؾُٗض
 
 إلااطا ال جخدضر لد

 :ؾاالهاٖلى  ٞا٢خه قُماء مً قغوصهؤ

 هخىعٍىا الخاظت اػاي؟؟ -

  .ظ٨ىا الخاظتالٗغبُت صي واٞغ  ٖلى  ها، ااه، حٗالىا اخِ الكىُت -

ُسغ  ً   ْل    ت٢ُٗ توقُماء جخٟدهها ٢ُٗ ت،ط ٢ُ٘ اإلاالبـ بدٞغ

 خاو٫ بزغاط ٢مغ مً نمتها ت، بض٢

بدؿًماٞىٓغ لها و٢ا٫   :م 

واهتي مل ٖاوػه حكىفي خاظت ًا ؤوؿت؟؟ في خاظاث جىاؾب٪  -

  .٦خحر

ا لُتها لم جىٓغ ! ٘ عؤؾها وجىٓغ بلُه، ٍو  وظضث في هٟؿها الجغؤة لتٞر
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خاب نامذ، لم ًٟهم مٗج هٓغاتها، ل٨جها  ىهٓغتها ٧لها ٧اهذ لىم ٖو

 .إلاخهؤ

زض ها اللي هازض مى٪ بـ عاُٖجي في الؿٗغ، ؤ ،زلُ٪ مٗاًا -

 .امؿ٪ صو٫ ٦ضه

 .لخبِبت ي زغ لها وألا ة واخض ؛هاولخه قُماء ٢ُٗخحن مً اإلاالبـ

 ـ ولض جلذ ؾىحن؟؟ مٗا٦ل هضوم جلب   -

هجُب ل٪ مً اإلادل  تال مل مٗاًا صلى٢تي، بـ اإلاغة الجاً -

 .وي ؤخاظاث هخعجب٪ 

 زم خاو٫ اؾخضعامن
ً

 :ها في ال٨المظذ ٢لُال

 ابى٪ بغصو؟؟ ىهى الىلض الهٛحر صه ًب٣ -

يكٛلؤ  :مامهاؤب٣ُ٘ اإلاالبـ  تظابخه صون جغ٦حز وهي م 

  .زى خبِبتؤًىة، ٖمغ ؤ -

 .ما قاء هللا عبىا ًسلي -

غ ب٤ًُ و٢ا٫ ، هٟـ الىظىم والهمذٖلى  ٢مغ وظضهابلى  هٓغ  ٞػ

 اؾخضعا
ً

٨مال  :ه لكُماءظم 

خ٨ىا ٦ظا مغة و  - وؿت جب٣ي ها بل٠ في اإلاى٣ُت، مل ألااؤها قٞى

 بغصو؟؟ازخ٪ 

ث خخذ قىٝ ب٣ى جال  ىال ؤزذ ظىػي، زض صه ٦مان ًب٣ -

 .هخداؾبجي اػاي

   ةالهٛحر  ت"الىىج"زغط مً ظُبه جل٪ ؤ
ؾٗاع ما ؤن بها وؤزظ ًضو 

ُىه ،زظجه قُماء صون جغ٦حزؤ ها م٘ الخ٣ذ ُٖىا٢مغ، التي ٖلى  ٖو
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ا ة.. خه بىٟـ الىٓغ ٣ه مً ظضًض وعمُُٖي ًُ ؾخهِبه بالجىىن ٧ل

 ماطا ٞٗل لها لخىٓغ له ه٨ظا؟!! !!ةجل٪ الٟخا

و   سٌٟ ٞحها ًٖ الخض الظي ًبُ٘ به صاثًما ن ألا ص   ً ؾٗاع وحٗمض ؤن 

ٛغي قُماء لدكتري مىه صاثًما  ٌ   ،ختى 

  ت٢لب الهٟد
 
هتٕز اب٣لمه في نٟده بًُاء ظضًضة زم  وزِ

 .الىع٢ت

ووٖضجه ، زبرها به خؿًؤالظي  ؿٗغ اإلاالبـهبهغث قُماء با

 .بالكغاء مىه صاثًما 

ا٢ترب خؿً مً ٢مغ  ،مىا٫ مً خاٞٓتهاوكٛالها بةزغاط ألا اوؤزىاء 

 .ووي٘ الىع٢ت في ًضها بٗض ؤن َىاها ظًُضا

ن بقبه باله٤ٗ ال٨هغباجي ما ؤ تٖىُٟ تهما عظٟحؾاع في ظؿض ٧ل

  ؤًضحهما.جالمؿذ 

ماء في جل٪ اللخٖٓلى  جهاؤقٗغث ٢مغ    ت، ؾٖغتوق٪ ؤلٚا
 
ؿها جىٟ

 تقُماء ٞخٓاهغ خؿً بمضاٖب ا، هٓغث بلحهمتباجؿ تػاصث بضعظ

 .في ظُب جىىعتها الؿىصاء تزٟذ ٢مغ الىع٢ؤبِىما  ةالهٛحر 

٣ه ى٣ىصُٖخه قُماء الؤ  .واههٝغ ٧ل مجهم في ٍَغ

ا إلاٗٞغ
ً
ٖلى  ٞٗلها ةما بها وما ؾىٝ ج٨ىن عص توهى ًدتر١ ٢ل٣

 و ، تال٨الم اإلا٨خىب بالىع٢
ً

ه جل٪ هي جدتر١ ًٞىال ه ما جدٍى إلاٗٞغ

 !تالىع٢

*  *  * 
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صوعة اإلاُاه، اإلا٩ان الىخُض بلى  اإلاجز٫ ختى هغولذبلى  ن ٖاصوابما 

تها ٧  املت.الظي ججض ُٞه خٍغ

ٞخدتها  ،زغظذ الىع٢ت مً ظُب جىىعتهاؤو  ،اٚل٣ذ الباب ظًُض ؤ

  ي خغ ؤو باأل  ةواخض توظضث بها ظمل خحن،مغحٗك ُضًًب
ً

 ا:واخًض  ؾاالا

 " لُه بدبصخي لي ٦ضه؟؟! " 

٣ها الًِٛ الىٟسخي الظي حٗغيذ  ؛م٣لخحهابلى  وظضث الضمٕى ٍَغ

٣ترب مجها، .. هل٪ ٢لبهاؤهل٨ها و ؤ تاإلاايُ تله في الؿاٖ ٞجإة جغاه ٍو

مؿ٪ بُضها!!ؤحؿم٘ نىجه، حٗٝغ اؾمه و   ً  زحًرا 

ٗذ  ..جدضًًضا اعججٟذ ًضاها و٢لبها تٖىضما جظ٦غث جل٪ اللخٓ ٞع

٠ُ٦ .. مؿ٪ بها ؤمام وظهها وهٓغث بلحها بٗضم جهض٤ًؤ ٦ٟها التي

 ؛التي ًلمؿها ٞحها عظل ىولٞٗل طل٪؟! بجها اإلاغة ألا ٖلى  ؤججغ  

ابغ ًمغ  تهىا٥ ٞخُاث إلاؿ ن به ع الُض باليؿبت لهً شخيء ٖاصي ٖو

اث إلاؿؤوهىا٥  ،ٖكغاث اإلاغاث زال٫ الُىم الىاخض الُض لهً  تزٍغ

ىٗؼ٫ ًٖ ؤي ازخالٍ بجيـ بجي آصم، ا٢ تبمشاب
 
خدام لٗاإلاهً اإلا

غب  ا
 ً   ٢خدام 

دغ   .٥ ال٣لب الؿا٦ً ٪ اإلاكاٖغ ٍو

ب ةمً الهُاط الضازلي، مكاٖغ ظضًض تخال  تهاظمتها صٞٗ تٍٚغ

بخه مً ٢لبها السا٤ٞ و٢غ   ي،غ زاخخًيذ ٦ٟها بُضها ألا ة. واخض

  
 يء.مً عوٖها بٌٗ الصخ تٖلها تهض 

 :ها ٧اإلاضٞ٘جطؤفي  ي ظٟلتها ونىث قُماء صو ؤالباب ٖلى  َغ٢اث

ن في اًه ٧ل صه ؟!! عاعي بًا ٢مغ، بخٗملي  ةظى  تب٣ال٪ ؾاااٖ -

 .ٚحر٥ في البِذ مل ٦ضصصه
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  :قخاث هٟؿها تاؾخُاٖذ إلالمختى  زىان   ةاخخاظذ ٖض

 .اهىو  تخايغ خاايغ، َالٗ -

خدذ البابؤَىث الىع٢ت مجضًصا و   هٓغث بلحها.. زٟتها في ظُبها ٞو

 :قُماء قظًعا

 ة.ما بضعي، ٦ىتي ٦ملي هىم ظى  -

 :ظابتها بةعها١ؤ

مل زىا١ صلى٢تي زالو، الخم   - ام قُماء هللا ًسل٩ُي ؤها مل خ 

 .جًٟلي اصزليبٞاضخي اهى، 

 ت:مامها، ٞجظبتها قُماء مً طعاٖها ٢اثلؤذ بالخدغ٥ مً هم  

 مال٪ ًا بذ؟؟ -

 ل٨جها خاولذ الخماؾ٪
ً

 :اعجب٨ذ ٢مغ ٢لُال

ؿاـ..مالي ٌٗجي ... ما م -  اهى ! تها ٦َى

مً زغظىا، وظُتي صزلتي  تبًٗ٪ ٦ضه مً ؾاٖٖلى  ال مل -

 .امالخم  ٖلى  ظغي 

 ٖاصي ًا قُماء، بُجي ٧اهذ وظٗاوي، ٞحها خاظت صي؟! -

 .ال ًازتي مٟهاف -

تزضث بغص ، هضزل اعٍ  ؤ، ق٨لي تومهضٖ تؤها حٗباه -  .ذ قٍى

ذ مً  ت ٢بل ؤن حؿخى٢ٟها مغة ؤواههٞغ  ي.زغ ؤمامها بؿٖغ

ٚل٣ذ الباب زلٟها، زلٗذ حجابها وقٗغها ؤصزلذ الدجغة و 

ل اوؿض٫ بىٗىم   ،ٞى١ ْهغها تالٍُى

هبًاث ٢لبها  تتهضث ةالٟغاف وهي جداو٫ ظاهضٖلى  اعجمذ بٓهغها

ض ؤن تهضؤ   ..بًضاؤالتي ال جٍغ
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ُجها وبحن ٘ الجىاب ٖلُه، بظابتها ؾخٓل ؾًغا بُؾااله ال حؿخُ

  ..هٟؿها ٣ِٞ

رها وؾإلخه لىٟؿها مئاث اإلاغاث ؾااله بؿاا٫، َاإلاا خح  ٖلى  ؾترص

 ت.صون بظاب

*  *  * 

٣ضؽ باليؿبت لـ 
 
"؛ آ٫ صهكان"ًىم الجمٗت، هى طل٪ الُىم اإلا

ان "ر ألا٧لها في مجز٫ ألا  تجخجم٘ الٗاثل  .اءضالٖٛلى  ٦بر "ٖٞغ

دؿاٖضن في بٖضاص الُٗام، جاليؿاء جخجم٘ في الهباح البا٦غ ٧ي 

جهم ًظهبىن بلُه بٗض إخض اإلا٣اهي اإلاٗغوٝ بؤوالغظا٫ ًجلؿىن في 

ة َىا٫ ٞتر  هىىمً اإلا٣ خض  ؤنالة الجمٗت وممىٕى ؤن ٣ًترب 

 .جىاظضهم به

عئوؾهم؟!  ي ؟! ٠ُ٦ جدؿاو ت٠ُ٦ لهم ؤن ًجلؿىا م٘ هاالء الخشال

ؿمذ لهم بضزى٫ اإلان بما   ٌ ىا هم  هىإ ؤهٕى مً ؛ ٣هىًىهٞغ

غى الؿُُغ  برع لها، ةالبلُجت ٞو   .ؾخٗالء ال م 

م٘ الجمُ٘، ال٨بحر ٢بل الهٛحر ٨ًغههم، ل٨ً  تًخٗاملىن بضوهُ

ؤ٦ثر مً  يطل٪ ال٨غه آزغ خضوصه ال٣لب، ٚحر مؿمىح بإن ًخٗض

لم و٧اٞ ىخت. طل٪  تؤلاؾدُاء ال ًجىػ الخٗبحر ٖىه، ٢هغ و٦بذ ْو

٫ ءًدؿا.. ن ًٝغ لهم ظًٟه صون ؤهًماعؾى ، هىإ ؤلاًظاء الىٟسخيؤ

٨ىهىن ًحن ًضي هللا وبمجغص  :الىاؽ بضازلهم ٠ُ٦ ًهلىن ٍو

ٟٖؼ
 
؟! تزغوظهم مً اإلاسجض ًهبدىن بمشل جل٪ الهىعة اإلا

 
 
امهم قِنالتهم لم حٗل

ً
 ؟؟! ئ
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 ةألجها ٖاص ت؛الجمٗ تبالُب٘ ال، ٞمشل هاالء ال ًاصون ؾىي ٍٞغً

 .عبما

 
 
 ؤمىه مً ٢لب  ةً طع لى ٧ان ؤلاًمان جم٨

 
، ل٩اهذ ةع  خضهم، ٣ِٞ ط

٣ها تالغخم  ٢لىبهمبلى  وظضث ٍَغ

في  ةل٨ً ال بًمان، وال عخمت، ٞإنبدىا مجغص وخىف مخجؿض

 ت.نىعة آصمُ

 ىٖهًغا ؤح ت٧اإلاٗخاص، وفي الغابٗ ىاإلا٣هبلى  اهتهىا مً الهالة وطهبىا

ان اجها٫ مً ػوظخه جسبره ؤن ال  .اء ؤنبذ ظاهًؼاٛضلٗٞغ

*  *  * 

عب٘ ٚٝغ ٦بحرة للىىم، ؤ"ًمغح بها السُل " م٨ىهت مً  تق٣ت واؾٗ

ت للمِٗك واخض وزمؿىن بىنت ،  "بالػما"جلٟاػ ٖلى  جدخىي  تٚٞغ

، ؾٟغة ؤه٣ُت، مُبش قضًض الاحؿإ في ٞازغ   نالىن بإزار  

٣ِٞ  ةالىاخض تمىخهٟه َاولت ٦بحرة، وزالر صوعاث للمُاه مؿاخ

ق٣ت بإ٦ملها مً جل٪ الجخىع التي حؿ٨جها ؤؾغ  ت٦بر مً مؿاخؤ

 يٛاٝ جل٪ ألاؾغة !ؤ تٖضصها زالز

  ٖلى  اظخمٗذ الٗاثلت
.. باإلاغح يء  مل الؿٟغة وجىاولىا الٛظاء في ظى 

  تعجًبا، مً ًغاهم زاعط اإلاجز٫ ًًٓ ؤن الابدؿام
ً
٣ بلى  اال حٗٝغ ٍَغ

 .سٛىعهم واإلاغح ال وظىص له في خُاتهم

 يزم هاص ،٦ٗاصتهم بٗض الٛظاء ت؛ي في الكٞغجىاو٫ الغظا٫ الكا

ان  :ػوظخهٖلى  ٖٞغ

 .آمااا٫، ًا آماا٫ -
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 :مً اإلاُبش تؤجذ مؿٖغ

 اًىة، بدىضه لُه؟؟ -

 .بخىا هاػلحن -

اص٫ ونبري الىا٢ٟحنبلى بلُه و  تهٓغث بضهك  .ظىاعهبلى  وهضان ٖو

اللي ٖلى  ما تعاًدحن ٞحن؟؟ مل هخا٧لىا الخلى، صي ٞاَمت ٖامل -

 .بخدبىها

 بلى  ج٣ضم وهضان
ً

 :الباب ٢اثال

ت مل هىُٛب ٦خحر، زلي ٞاَمت ومىحرة  - بخىا هاػلحن اإلاٗغى قٍى

 .مُجزلىف بالبىاث ٚحر إلاا هغظ٘

 *  *  * 

ان وق٣ُ٣ه ؤخض ؤ ٦بر مٗاعى الؿُاعاث في ال٣اهغة، قغا٦ت بحن ٖٞغ

ٟحن والؼباثً،  ألاوؾِ، ًىم الُٗلت واإلاٗغى زا٫   مً اإلاْى

٨ت ألا ٖلى  ٚل٤ باب اإلاٗغى باإلاٟخاح وظلؿىا مخ٣ابلحنخ٨مىا ؤ ٍع

ٟهلهم جل٪ الُاولت السكبُت جن حن اإلا٣ابلحوال٨غؾُ تالجلضً

ان خضًشهوظ   ،الهٛحرة  :ٖاص٫بلى  ه ٖٞغ

 زباع؟؟ًه ألا ب -

  .٧له جمام ًا ٖمي -

 صي؟؟ ةهاؽ جبٗىا اإلاغ  -

 .ه جبٗىا ؤ -

 ؟؟ىمتبٖلى  والاجٟا١ -

 :ظاب نبري بش٣تؤ
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 .ًىم الاجىحن، ٧له جدذ الؿُُغة مخ٣ل٣ل -

 :ابدؿم وهضان بٟسغ  

-  
 
 .لذ ل٪ هِؿضوامل ٢

ذ جغبي وهللا ًا وهضان، عظال - ٗخمض ٖلحها، مل ٧ان ؾٗض  تٖٞغ  ٌ

ل ع٦ب صماٚه ونمم  ًٞل هىا وقا٫ مٗاهم الكٛل، مٗٞغ

 .ٌؿاٞغ لُه

غبٖلى  ؾِبه -
 
غظ٘ تعاخخه ب٨غة ًؼه٤ مً الٛ  .ٍو

 .ؾىحن، مؼه٣ل لُه ما هى ب٣اله جلذ -

 ٖلى  عبذ ٖاص٫
ً

  :٦خ٠ ٖمه ٢اثال

بخىا ظىب٪ اهى ًا ٖمي والكٛل ٧له ماشخي ػي الٟل، وؾٗض  -

  .هحرظ٘ همؿحر 

ها٢كىا ٞحها الٗضًض مً  ت،م ًٖ الٗمل ؤ٦ثر مً ؾاٖهاؾخمغ خضًث

ٚل٣ىا ؤن اهتهىا ختى بوما  ،وعا١بٌٗ ألا ٖلى  مىع واَلٗىاألا 

اصوا   .اإلاجز٫ بلى  ظهمصعاؤاإلاٗغى ٦ما ٧ان ٖو

 *  *  * 

ضزً بكغاه   ً خه  ؾدُٗاب الظي خضر ا٘ ُ، ال ٌؿخُتًجلـ في ٚٞغ

م   .ؾبٕىؤٖلُه ؤ٦ثر مً  هه مغ  ؤختى آلان، ٚع

 وهى ًترهذ اءبه ببغاهُم زاعط اإلاجز٫، ؾاع زاثب الغظ ىبٗض ؤن ؤل٣

بىٟؿه ٖلُه وعاح في  ىالٟغاف ختى ؤل٣ ين عؤبوما ، مجزلهبلى 

 .ٖم٤ُ باث  ؾ

ٕ   تاؾد٣ُٔ الُىم الخالي في الغابٗ ٖى٠ُ ٩ًاص  ٖهًغا، ٌكٗغ بهضا
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ً
وهى  ةمً ال٣هى  اًٟخ٪ بغؤؾه، نغر في والضجه ؤن حٗض له ٞىجاه

 .مـًداو٫ ؤن ًخظ٦غ ما خضر مٗه باأل 

بضلها مً ألا ؤال٣هىة،  ىبٗض ؤن اخدسخ  ً مـ بض٫ مالبؿه التي لم 

ظابه ؤا خضر و ؾإله ٖم  ، اإلاهى٘ الظي ٌٗمل به ببغاهُمبلى  وجىظه

 :ببغاهُم ؾازًغا

غب الٟجغ واهذ مؿُى٫ ومل ٖاٝع ججم  زب   -
 
٘ ُذ ٖلُىا ٢

 ؟؟؟غًه مل ٞا٦ببٌٗ، ٖلى  ٧لمخحن

بـ مل ٞا٦غ اًه اللي خهل في آلازغ، بـ ٖمىًما ؤها  ..غٞا٦ ..أل -

 
 
ت بـ ومل خاؾـ باللي بٗمله واهذ ٦ىذ مخ٣ ل في الكغب قٍى

 .وي ؤاجإزغث ٖلُا في الغص 

ومِٟل  تن ٢مغ مل مىا٣ٞبوي ٢ىلذ ل٪ اٌٗجي مل ٞا٦غ  -

 ظىاػ؟؟

هذ مً الهضم ، وٗم ًخظ٦غ بهه ٢ا٫ له طل٪ ل٨ىه  تب 
ً

ونمذ ٢لُال

  ً   .جها هالوؽؤ ْ

 ن قاء هللا؟!!ا؟!!!! لُه اهاٖلُا  ت؟!! مل مىا٣ٞتمل مىا٣ٞ -

هى ٦ضه، اهذ َلبذ َلب وصه الغص ٖلُه، مم٨ً جمصخي مً هىا  -

ذ مخ٣ٗضف جىِ لي ٧ل ؤه م٩ان ٖكان ص ىب٣ ا ٍع ٧ل ِٖل، ٍو

ت  .قٍى

 :اعجٟ٘ نىث ٦غم وهى ًهُذ بًٛب  

 تؤها مل ماشخي مً هىااا ٢بل ما اٖٝغ البروؿِؿت مل مىا٣ٞ -

اإلا٣ااام؟؟؟؟ صي جدمض عبىا بوي بهِذ  ص  ؤول مل ى ٦ؤٖلُا لُه؟؟ 

 ؤلها 
ً

 .نال
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 :ؾىاههؤ٢مُهه وجدضر مً بحن  تمؿ٨ه ببغاهُم مً ًا٢ؤ

-  
 
  .لؿاه٪ جاويٖلى  ي نىج٪ واخترم هٟؿ٪ ومخجبل ؾحرة ازتيَو

 
 

ا٫ اإلاهى٘ وهم ًداولىن ببٗاص ببغاهُم ًٖ ٦غم، ٖم   خىلهما الخ٠

 :ن جم٨ىىا مً ببٗاصه ختى نغر ٦غم بجىىن  بوما 

بغاهُم، ماااشخي، بماااا وعٍخ٪ اهذ ابخمض بًض٥ ٖلُااا ًا  -

 .ها ٦غمٞحها صي مب٣اف ؤ توالؿيُىعة ازخ٪ اللي َالٗ

غ بًٛب  ؤ خىٖض بضازله ؤن ًيخ٣م  قٗل ؾُجاعه ؤزغي وهى ًٞؼ ٍو

 هخ٣امه ؾ٨ُىن في الى٢ذ اإلاىاؾب جماًما !اهخ٣ام، ل٨ً امجهم ؤقض 

*  *  * 

للخضًض م٘ نض٣ًها، نض٣ًها الظي ال ًٓهغ بال  تقض الخاظؤفي  

ِ٣ٞ 
ً

هغ هى، الُال  ..هخٓغجه ًىمها بٟاٙع الهبر، ٟٚا الجمُ٘ ْو

جها ؤ، ألو٫ مغة حكٗغ جخُل٘ بلُه في نمذ   ةو٢ٟذ ؤمام الىاٞظ

خاؾِـ ٦شحرة ؤمكاٖغ و  .ًٖ البىح بما ٨ًىه نضعها ةٖاظؼ 

خضازل طابتها ؤوإلاؿخه آاااااه مً إلاؿخه، ، طجهاؤجغصص في  ، نىجه تم 

ُ   ٖالم  بلى  زظتهاؤو   آزغ، ٖالم ب٣
 

 ىؤن جب٣ ىُٞه للخٓت ل٨جها جخمج ذ

 .الٗمغبلى آزغ  ُٞه ؾىىاث بل

ىٖحٚمًذ ُٖىؤججهضث و    بلى  تها وعؤؾها مٞغ
دض 

 
زه وهي ٢مغها، ج

ؾمه خؿً، بؾمه ظمُل، نىجه االُٗىحن "َل٘  ت، مٛمًتخاإلا

ب، ٧ل ما ب٣ُغب مجي  تووي، وإلاؿؤخلى  بًضه ٞحها بخؿاؽ ٍٚغ

 .٦ترؤبساٝ، و٧ل ما بخٗل٤ بُه بساٝ 
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 ضزظث جبدؤ، تثااإلاتها عبما للمغة ؤزغظذ وع٢خه، ٢غ ؤٞخدذ ًضها و 

 ةوظضث ٢لًما ٞى١ اإلاىًض ت،الهالبلى  و٢لم، زغظذ تًٖ وع٢

 .ٞى١ الشالظت تالهٛحرة ووع٢

اصثؤ  ةزكب الىاٞظٖلى  ؾىضث الىع٢تت، ؤالٛٞغبلى  زظتهم ٖو

، توزُذ ٖلحها ؾاالها، َىتها وويٗتها في ظُب مىامتها ال٣ُىُ

  .هبرؾتراه مجضًصا وحُُٗه وع٢تها وجيخٓغ عصه بٟاٙع ال

 *  *  * 

ا ًُ ا ٖلى  مؿخل٣
ً
ا طعاُٖه زل٠ عؤؾه، مدض٢ ًٗ ْهغه في ٞغاقه، واي

اللىم في  ة٨ًٟغ بها، في ؾبب وظىمها ونمتها، هٓغ  في الؿ٠٣

 جلىمه؟!!  ٖلي ؤي شخيء   ..ها ٢خلخهحُٖى

 ٖلى  هاًيخٓغ عص  
 

جُب، ؾحراها ٧ل ًىم مؿخٛال
 
ا لُتها ج  وع٢خه ٍو

ن ايُغ للضٞ٘ مً بلها ختى و  هبهاع قُماء ببًاٖخه، ؾُبُ٘ا

 ..التي ؾخجٗله ًغاها ةالىخُض تجل٪ هي الدجت اإلاى٣ُُ ..ظُبه

ب  .اإلاىا٫ ت، نٗبةالبُٗض تال٣ٍغ

 الغما٫ هاًْغا ؤمامه لبدغ  ٖلى  وعما٫ بًُاء، ٠٣ً تؾماء ناُٞ

 
 
الٗهاٞحر هى اإلاؿُُغ، ٞجإة جٓهغ هي في  تاٝ ونىث ػ٢ؼ٢قٟ

اٝ  بلى ؤن  بٌُ مىٟىف، ج٣ترب وج٣تربؤالبدغ مً بُُٗض، بشىب ٞػ

ٗض  ٖلى  جخى٠٢ ٞجإة وهي ب مىه ب  ًضٖىها  تًىٓغ لها بلهٟ، ٢ٍغ

الغما٫، ٧ل ٖلى  ٢ترب، ل٨جها حؿمغث م٩اجها، ٞؿاع هى هدىهالال

 ةواخض ةزُى  ذجب٣بلى ؤن  زُىة ٌكٗغ بش٣ل في ٢ضمه، ل٨ىه جاب٘

ً٘ ٢ضمه في اإلااء لُهل بلحها ل٪ ن جدغ٥ لُسُى جبل٨ً ما ، ٍو
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  ةالسُى 
 
ذ ٢ضماه، احؿٗذ ؾ  غ  ختى جدغ٦ذ الغما٫ مً جدخه ٚو

داعب ٧ي  ُٖىاها بهضمت وهي جىٓغ بلُه والغما٫ جبخلٗه، ًداعب ٍو

ب  ةبىٓغ  ت٢ابل هٓغتها اإلاهضوم، ٦بر مىه حسخبهؤل٨ً ٢ىة  ىًب٣ ٖع

ا
ً
اٖلى  وهل٘ ، لِـ زٞى

ً
  .٣ٞضاجهاٖلى  هٟؿه وخُاجه بل زٞى

ٖلحها آزغ  ىؾىي عؤؾه، ؤل٣ دب٤  ًلم ابخلٗذ الغما٫ ظؿضه ٧له و 

ٛمٌ ُٖي ةهٓغ   ٌ وآزغ ما ؾمٗه  ،ه وجبخلٗه الغما٫ بإ٦مله٢ُبل ؤن 

  .هى نىث نغزاتها وب٩ائها

 وهى ًيخٌٟ مً ٞى١ الٟغاف، ما ؤبكٗه ٧ابىؽ؟!! قه٤ بٟؼٕ  

دغم مجها ختى في   خالمه؟!! ؤً 

، وخاو٫ الخ٣اٍ ؤهٟاؾه بهضوء   ،اؾخٗاط باهلل مً الكُُان الغظُم

ا ٞى١ الٟغاف ْل   ًٗ جىيإ . ؾم٘ نىث ؤطان الٟجغبلى ؤن  ٢اب

، وؤزىاء ع٦ٗخه ألا  ىونل صٖا ؤن ًغػ٢ه هللا  ،صٖا ٦شحًرا ةزحر في زكٕى

  .وؤن ًجمٗه بها في الخال٫ ،ألظلها

اعجاح بٗض نالجه، ل٨ىه خاو٫ َغص طل٪ ال٩ابىؽ مً ج٨ٟحره 

كل ٢انًضا اإلادل الظي ٌٗمل به، ؾُلهي هٟؿه عجضي مالبؿه اٞ؛ ٞو

يؿُه طل٪ ال٩ابىؽ ٖل   ،بالٗمل، وؾُل٣اها
 
 .عئٍتها جُمئن ٢لبه وج

*  *  * 

 :ٖملهبلى  اؾخى٢ٟخه ٢بل ؤن ًظهب 

 .ببغاهُم، ًا ببغاهُم -

 :وهٓغ بلحها بملل تٞخذ باب الك٣

 .ًه ًا قُماءب ةٖاوػ  -
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 .ٞلىؽ ةٖاوػ  -

 و٫ امباعح؟؟ ؤٞلىؽ لُه؟! ؤها مل لؿه مض٩ًي مهغوٝ البِذ  -

 .ًىة، ما صي ٞلىؽ لُا مل للبِذ ؤ -

 ًه؟!بتي؟! ٞلىؽ ل٩ُي ٌٗجي ا ازوٗم ً -

 ًه صي؟؟؟ باظُب خاظت لُا، ٞحها  ةاااًه ًا ببغاهُم، ٖاوػ  -

 ن قاء هللا؟؟اخاظت اًه صي  -

 .لبـ -

ؿخان لخبِبت؟! بال ما  تهتي مل لؿه ظاًبب - امباعح بلىػجحن ل٩ُي ٞو

 ى.اٞتر٦خُجي مٗا٧ي بجىػ قغاباث خت

ها ختى مل٣دل خاظت اًىووه، ما ٢ىلىا مٗىضهىف لبـ عظالي، صه  -

 .لٗمغ والىاص ٢ا٫ هُجُب لي مً اإلادل

 ؟ى؟بًه جاوي ب٣ ةمباعح زالم؟ ٖاوػ اهتي مل ظبتي ب -

  :ا٢تربذ مىه وهمؿذ له بضال٫

  ةٖاوػ  -
 

وي ؤٟتهم مٗاه امباعح عجبىوي اظُب ٧ام ٣َم بِذ ق

 .واظُب ٣َم لٗمغ ػي ازخه

جل ٞلىؽ؟! وبٗضًً اهتي ٖلى  ها ٢اٖضا٧ام ٣َم بِذ بًه؟!! هى  -

 بدكىفي هضوم البِذ صي في الكإع ٖاصي ٦ضه؟!!

 :جإزحره ٖلُه ظًُضا ي٦بر حٗٝغ مضؤهمؿذ بضال٫ 

حها بًه، هى  - ، بخىا بى٠٣ في  ها ٌٗجي ب٣ِؿهماًا عاظل ٞو في الكإع

اللي في الكىُت، وبٗضًً الىاص صه ٖلى  ٦ضه هخٟغط تمخضاٍع تخخ

  .ووي مل هىال٢حها في خخه جاهُتؤؤؾٗاعه ل٣ُت 

 
 
 :وظىخه و٢الذ بةٚىاءٖلى  تع٣ُ٢ تبلَبٗذ ٢
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 وبٗضًً ٌٗجي اللبـ صه ؤها هلبؿه إلاحن، ما ؤها هلبؿهىل٪ اهذ  -

باإلاٗذ ُٖى زغط ؤي٘ ًضه في ظُب بىُاله و ، و ته وهٓغ لها بٚغ

 :خاٞٓخه، ٞخدها وهٓغ بها زم هٓغ لكُماء بترصص

 ةؤها مل مخب٣ي مٗاًا ٞلىؽ ٦خحر ًا قُماء، و٢مغ ٧اهذ ٖاوػ  -

 ٞلىؽ ٖكان...

٨مل خضًشه ٧اهذ سخبذ الخاٞٓ  ً زغظذ ما ؤمً ًضه و  تو٢بل ؤن 

 ه٣ىص.بها مً 

ولُا  ةجىػ ٢مغ بًه بـ، وهي ٢مغ هخٗىػ بًه ٌٗجي، ؤها ؾذ مخ -

 .َلباث ٦خحر

 :ويٗذ خاٞٓخه في ظُبه مجضًصا وابدؿمذ له بهضوء

 .قٛل٪ٖلى  ًال ًا خبُبي ٖكان مخخإزغف -

 ت:هٓغ لها بضهك

ها؟!! وهىا٧ل انٝغ مىحن ؤزضحي ٧ل اللي في اإلادٟٓت؟! ؤاهتي  -

 مىحن لخض آزغ الكهغ؟!!

ما ٧ل صه، ؤها هضبغه، ًال اهذ بـ ٖكان مل٨ل صٖىة بمىيٕى ألا -

 .اإلاهىٖ٘لى  جخإزغف

ا ب٠٨ مخعجًبا مً جل٪ اإلاجىىه
ً
التي  تزغط مً اإلاجز٫ وهى ًًغب ٦ٟ

 .جؼوظها

*  *  * 

ها و ؤهاصتها بهىث   .زغظها مً قغوصهاؤٖٞؼ
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٣ي ٦ضه لُببببفي  -  ؟؟؟!هًه ًا قُماء؟! بتٖز

 ت.هتي اللي َغقببىضه ل٪،  تها ب٣الي ؾاٖاما  -

 ًه َُب؟؟ب ةووووٝ، ٖاوػ ؤ -

 ٢ىمي بلبسخي؟؟  -

 لُه هجروح ٞحن؟؟  -

 تهتي ٖاٞعبالىاص بخإ الهضوم صه، ٖلى  هجروح الؿى١ وهٟىث -

 .زى٧ي مبحرياف اهؼ٫ لىخضيا

 خؿً!! -

 .هخٟذ بها صون وعي

 ؾٗاعه ل٣ُت، جٟخ٨غي هىال٢ُه ٞحن؟؟ ؤؾمه بًه، بـ اؤها ٞا٦غة  -

ا، اإلاؿ٨ُىت ال حٗلم بجهما ًُ خ٩لٟا ٖىاء البدض جلً  ابدؿمذ صازل

 ٖىه، 

 .بلُه نابظهجه في ؤي م٩ان اهجضخؾ

جي ، بـ هى بُل٠ بالكىُت في اإلاى٣ُت، هخال٢ُه في  - ؤها اٌل ٖٞغ

 ٌٗجي وبخىا ماقُحن تؤي خخ

 .َُب ٢ىمي البسخي -

، و٢ٟذ ٢مغ ؤمام الٝغ اإلاىظىص به تجغ٦تها وزغظذ مً الٛٞغ

 جغجضًه؟!  وألو٫ مغة جدخاع ما، مالبؿها
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 تهتي مجىىهب":زذ هٟؿهاالخاثِ وخض  ٖلى  اإلاٗل٣ت ةاإلاغآلى ب هٓغث

جلبسخي خلى ٖكان  ةًا ٢مغ؟!! مىحن مل َا٣ًاه ومىحن ٖاوػ 

٦ىتي بخ٨ٟغي بالك٩ل صه وال في الخاظاث صي؟!  ىمتبحعجبُه، مً 

و٫، وبٗضًً لى م٨ىدل عجبدُه م٨يل مصخي وعا٧ي ٦ضه مً ألا 

ت وال هتاوبٗضًً... صه خؿً مل ؤي خض، َب ٌٗجي  ي مبؿَى

اله  زم عصث، بخدبُه وال ألتٖػ
ً

بدبه  :هٟؿهاٖلى  ؟؟ ؟؟ نمخذ ٢لُال

اله  .مىه" تبـ ٖػ

 :ها في طهى٫  تٞجإة اهٟخذ الباب وهٓغث لها والض

بخ٩لمي  تبؿم هللا الغخمً الغخُم ! بهتي اججىىتي ًا ٢مغ، وا٢ٟ -

 
 
 ؟!!تام اإلاغاًض  هٟؿ٪ ٢

 :عجبا٥اظابتها بؤالخٟخذ بلحها و 

ها..٦ىذ بلبـ اهى ٖكان اعوح الؿى١ م٘ ؤبًضا مِٟل، ؤها، ال ال  -

 .اءمقُ

  .بخٗملي بًه، مغاث ازى٧ي لبؿذ تهتي ب٣ال٪ ؾاٖب -

 .َى٫ اهىٖلى  ها هلبـازالم  -

كبُىا ٞحها -  .َب ازلصخي ٢بل ما الُٗا٫ ٌكٟىها َو

 .خايغ، خايغ -

 .وظهها ًبٌُ ػٍ  بٌُ وحجابها ألا ؤ ااهخ٣ذ جىىعة ػع٢اء و٢مُهً 

زٟتها في ظُب ؤالتي ٦خبتها له، ججهضث بٗم٤ و  تالىع٢بلى  هٓغث

 .جىىعتها
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*  *  * 

 .ظىاعه قىقيبلى و  ٌكغب " قِكخه " في نمذ  

 هذ هخًٟل ؾا٦ذ ٦ضه ٦خحر ب -

 .ؤها مل َا٣ً٪ وال َا٤ً عوحي ،ؾ٨ذ ًا قىقيب -

 ن قاء هللا؟!بها ٖملذ بًه او  -

 .مل صي قىعج٪ الهباب -

ٗظاب اللي اهذ ٦ىذ ُٞه لد٪ مً اوي ٦ىذ ٖاوػ اعٍ  االخ٤ ٖلُا  -

 صه!!

ها خاؾـ بىاااع.. ااااااااه، ؤها اها ٌٗجي صلى٢تي مغجاح؟! صه او  -

ٌ؟؟ ! ومً محن؟!! الُٗل  تالجغبىٖ تًخٗمل ُٞاا ٦ضه؟!! ؤها اجٞغ

، صو٫ اإلاٟغوى تالىٗمٖلى  جا٧ل صي، بُدبُغوا تاللي مل ال٢ُ

 ؤف ويهغ بوي َلبذ اججىػ بىتهم و  ضحهم بًًبىؾىا 
ً

٢ا٫ ٢مغ .. نال

 ت.ها البروؿِؿا٢اا٫، لُه؟! مل ٖاظبها في بًه  تمل مىا٣ٞ

 تم٣ل٨ل ؤي خاظت جاهُت َُب؟؟ م٣لل بًه الؿبب، مل مىا٣ٞ -

 لُه ٌٗجي ؟

 ؤال م٣الل،  -
ً

 ...نال

هٓغ .. مامهؤما  ته٣ُٖلى  نمذ ٞجإة وجخٓذ ُٖىاه، وحؿمغث

و٢بل ، ظىاع قُماءبلى  ًىٓغ ٦غم، وظض ٢مغ حؿحر م٩ان ما بلى  قىقي

، ٢ُ٘ اؤن ًٟخذ ٞمه، ٧ان ٦غم اهخٌٟ مً م٩اهه وع٦ٌ هدىهم

٣هم  ؤو  اٍَغ
ً
همؤ انضع نىج ، اهخًٟذ قُماء ونغزذ ٢مغ اٖٞؼ
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ًما ٖجها  .ٚع

 ت:نٟغاء وهى ٣ًى٫ بلؼوظ تبدؿاماابدؿم ٦غم 

 ًه؟؟ زًِخ٪ ًا بغوؿِؿت؟؟ ب -

  :و٢الذقمئزاػ اهٓغث له ٢مغ بًٛب و 

 في خض ٌٗمل ٦ضه؟؟ ٖاوػ اااًه اهذ؟؟ ؟ -

 .ٖاوػ اج٩لم مٗا٧ي ٧لمخحن -

ها مِٟل بُجي وبِى٪ ؤي ٦الم واجًٟل امصخي ب٣ى مُصخل او  -

 .جى٢ٟىا في هو الكإع ٦ضه

 .ها مل همصخي مً هىا ٢بل ما هخ٩لماو  -

 :حؿدىجض بها، ٣ٞالذ قُماء بهضوء تقُماء الهامخبلى  هٓغث ٢مغ 

ي ًا ٦غم، مُىٟٗل اللي اهذ ٖامله صه، لى ٖىض٥ ٦الم زلُىا وٗض -

 .مُخ٣الل في الكإع ٦ضه

 :هٟٗا٫او٢الذ ب تهٓغث بلحها ٢مغ بضهك

، م٣ُىلىف زااالو  - ، ؤال ٣ًىله في الكإع وال مل في الكإع
ً

نال

مصخي ًا ٦غم مً هىا وؾُبىا وٗضي بال وهللا بمِٟل خاظت جخ٣ا٫، 

٣ي٢ى٫ اؤٖلُ٪ الىاؽ و  لم  اههىث و   .ه٪ بخٗا٦ؿجي ومٗترى ٍَغ

 :و٢ا٫ بٛغوع تضخ٪ ٦غم بسسٍغ

ن مِٟل خض في اإلاى٣ُت ا تحي مً هىا للهبذ، بهتي ٖاٞعلى نى   -

  .ًهبه مٗاًا وال ٣ًى٫ لي بخٗمل ا صي ٧لها ٣ًضع ًٟخذ ب

  :هخٟذ ٢مغ مً بحن ؤؾىاجها بُٛٔ

ا، اال في، ببغاهُم  - ـ بهه مبحهمىف خض بزٍى هذ ٖاٝع ٦َى

 ىخى.الضهُا لى ٖٝغ بـاللي اهذ بخٗمله صه، وؾ٘ ب٣وهُسغب 
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هبل صه وال ٘، بـ مل ٖكان زا٠ً مً تهضًض٥ ألا ماشخي هىؾ -

زى٧ي، ٖكان هجُب٪ ًا ٢مغ، هجُب٪ لخض ٖىضي ازا٠ً مً 

  .وي ٦مانؤبمؼاظ٪ ؤو ٚهب ٖى٪ و٢ٍغب 

٣ها و  اإلاجا٫، هٓغث ٢مغ بلُه قظًعا  اٞسر لهمؤابخٗض ًٖ ٍَغ

لخ٣ذ بها قُماء وهي تهخ٠ بإهٟاؽ ت، وع٦ًذ مً ؤمامه مؿٖغ

 ت:الهش

 .٢ُٗتي هٟسخي ى٢ٟي ب٣ب٢مغ، ًااا ٢مممغ، اؾخجي مل لخ٣ا٧ي،  -

 ى.ا ٦شحًرا ًٖ م٩ان اإلا٣هجلم جخى٠٢ ٢مغ بال بٗض ؤن ابخٗض

 هٟاؾهاؤظىاعها جلخ٣ِ بلى  هٟاؾها، و٢ٟذ قُماءؤو٢ٟذ جلخ٣ِ 

  ي.زغ هي ألا 

 بًه الجىان اللي اهتي ُٞه صه؟!! ىمم٨ً اٞهم ب٣ -

ذ صه ٖمل بًه ٌٗجي؟! مل ٖاٞعب - خِل الٞؼ َل٘ لي  تهتي مكٞى

ج٣ىلي له لى ٖىض٥ ٦الم  تمىحن صه بـ ًااااا عبي، واهتي الخاهُ

، ٦الم بًه اللي ٣ًىله صه   .مُخ٣الل في الكإع

 ؤؤها ب٣ى٫ له ؤي خاظت  -
 
م ٖكان ٌؿُبىا وٗضي خه بحها وزال ؾ٨

 وال عجب٪ و٢ٟخىا في الكإع ٦ضه ٌٗجي؟!!

 ؤم٣ُضعف ٌٗمل خاظت  -
ً

 .نال

٣ضع  - ذ مخ٣ىلِل ال ؤال ٣ًضع ًا ٢مغ ٍو ا ٍع زى٧ي، مل وي ٦مان ٍو

 ى.ب٣ تها٢هحن مكا٧ل، واجًٟلي ٢ضامي زلُىا هغوح هجُب الخاظ

، ٤  و٢مغ جخلٟذ خىلها في ٢ل، ا مً الكغاءُخالؿى١ واهتهبلى  اجؾاع 

مجها بؿبب  اًً هى؟ ؤ٣ٌٗل ؤن ٨ًىن ٚايبً ؤ! لم جغاه !! لم ًإث  

ُٖاها الىع٢ت بطن؟؟ ؤلِـ لضًه الًٟى٫ ؤنمتها باألمـ؟ إلااطا 
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وظهه ٖلى  عصها؟! اقخٗلذ ًًٚبا، لى عآجه ألان لهٟٗخه تختى إلاٗٞغ

 و...

 ت:الشالش ةٞا٢تها قُماء مً قغوصها وهي حؿإلها للمغ ؤ

ت ي ؾااااٖهتي ُٞه صه، ب٣الاًسغبِذ الؿغخان والخىهان اللي  -

 .بؿإل٪

ت تها، مٗلل ٦ىذ ؾغخاه -  .قٍى

ت بًه صه اهتي ؾغخاه - َى٫، ب٣ى٫ ل٪ الىاص بخإ الهضوم ٖلى  تقٍى

صه هىجُبه مىحن صلى٢تي، مل ٢ىلتي بُل٠ في اإلاى٣ُت وهىال٢ُه 

 ، ُٞىه ب٣ى؟!ت٦ُض في ؤي خخؤ

 :ظابتها ب٤ًُؤ

جي ؤها عاح ٞحن، زالم مل مهم الجهاعصهٌب -  .ل ٖٞغ

 .ًه، ٦ضه الٟلىؽ هخخهٝغبال مل مهم  -

 وؤها اٖمل اًه َُب ٌٗجي ؟! -

٣همخ٦ملؤ ، امامهمؤه جاا ختى وظضخن ا٢تربباإلاجز٫، وما بلى  اا ٍَغ

ٖلى  اإلاالبـ تجا٦سخي ٢ضًم مٛمٌ الُٗىحن وخ٣ُبٖلى  مؿدىًضا

  ،الخٗب ٢ض بلٜ مىه مبلٛه عى بجىاع ٢ضمه، مٓهغه ًىحي بإنألا 

ًبذ مً هٟؿها ألجها ْلمخه وها هى ٖلى ق٣ٟذ ٖلُه و ؤ خاله ٚو

ض ٦غم  .ًيخٓغها هىا، هي مً جإزغث ٖلُه بؿبب طل٪ الٚى

 .٢مغ، الىاص بخإ الهضوم اهى، حٗالي هغوح له -

ه واؾخ٣ام في ُختى ٞخذ ُٖي ا٢ترابهمان قٗغ ببا مىه وما خا٢ترب

 :ا بخٗب  مبدؿًم  او٢ٟخه وهٓغ لهم
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جإزغث ٖل٨ُم، ؤها انلي عوخذ اإلادل مً بضعي اظُب امٗلل  -

ذ اؾخجااللي اج٣ٟىا ٖلُه بـ ل٣ُذ ػباًً ٦خحر ٞ  .إلاا ًمكىا ىيٍُغ

ه اوعٚم ٖىه ُٖى ،قُماء ألجها مً جباصله الخضًضبلى  هخضًشه مىظ  

 .ججاه ٢مغ بخانمهى 

اإلاى٣ُت ه٪ بخل٠ في ابًضا مِٟل خاظت، صي ٢مغ ٢الذ ؤال  -

٣ىا بـ ًٓهغ اه٪ ٧ل مغة بدب٣ وا٠٢ هىا، اإلاغة  ىوهىال٢ُ٪ في ٍَغ

ت   .اللي ٞاجذ بغصو ٦ىذ وا٠٢ ٢ضام قٍى

ا ٖابًغا، جإحي 
ً
َاع ٢لبه ٞغًخا، جخدضر ٖىه ! ختى ولى ٧ان خضًش

 ؾمه!باؾحرجه، ج٨ٟغ به، ٠ُ٨ٞ الخا٫ لى ه٣ُذ 

 :عجبا٥اقُماء و٢ا٫ ببلى  هٓغ 

، ٦ظا ػبىن بِكتري مجي هىا ٞب٠٣ تضٞه.. ٌٗجي هي بدُجي نؤ -

ت  .قٍى

غبه ًغب٨ها، جىص الٟغاع مً 
 
جٟغ٥ في ًضها بخىجغ، نىجه ًغب٨ها، ٢

ض الب٣اء!   ؤمامه ل٨جها جٍغ

ك٣ٟ تٚايب  .ٖلُه تمىه وم 

ى ةؾُٗض ل٤ مىه  تعوخها مُمئى.. لٛمىيه تل٣غبه وخٍؼ
 
 له و٢لبها ٢

ا ٖلحها، الخ٣ذ ُٖ ًُ آلان ت.. للخٓ اهماىاعجبا٦ها وخحرتها ْهغا ظل

، ٠ُ٦ ًُمئجها وهى هٟؿه ٌٗاوي ة.. خاثغ ت.. زاثٟت٢٣ل  : ٣ِٞ ٞهمها

 ؟!٠ؤ٦ثر مجها، ٦ُ

 .ٍجي ب٣ى الخاظاث اللي ظبتهاَُب وع   -

 .عى الىا٢٘ؤبلى  ااصتهمؤٖ، اهمح٩ٞاع ٧لؤ٢ُٗذ قُماء 
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٘ الخ٣ُبت مً  ْهغ الخا٦سخي، ٞخدها ٖلى  عى وويٗهاألا ٖلى ٞع

ج٣ضمذ قُماء وجىاولذ مىه اإلاالبـ جخٟدهها،  ،زغط ما بهاؤو 

مً ظُب  تل٣مغ، ختى جسغط الىع٢ وجغ٦ذ اإلاجا٫ صون ٢هض  

وكٛا٫ اوجىٓغ خىلها بُٝغ ُٖجها وجخإ٦ض مً  تمغحٗك جىىعتها بإًض  

  .في ًضه تقُماء وجضؽ الىع٢

*  *  * 

 

 

 

 

خ   تمٗضهُ ت، م٨خب ؤه٤ُ ٖلُه لىختمبابب٢ؿم  
 
الغاثض  :ب ٖلحها٦

في مىخه٠  ، ًجلـ زل٠ اإلا٨خب قاب  "ماهغ ال٣اضخي"

، تػاصجه ظاطبُ توط٢ً زُٟٟ ت،ل٨جها وؾُم ةالشالزِىاث، بمالمذ خاص

 :ًخدضر في الهاج٠

ًىة ًا عحهام.. ال مل هخإزغ.. ًا ؾتي وهللا ما هخإزغ.. خايغ، ؤ -

 .و٧ي.. م٘ الؿالمتؤخاظت جاهُت؟ 

  ٣ٖبها صزى٫ نض٣ًه ؤالباب ٖلى  ةواخض تَغ٢
َاع١ "م اإلا٣ض 

 :ال٨غسخي اإلا٣ابل للم٨خب وؾإلهٖلى  ، ظلـ"صؾىقي

 ؟ىبًه، ماشخي بمت -

 .اإلاٟغوى صلى٢تي -
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 .خؿً ٖغبُتي لؿه في الخى٦ُلؤَب زضوي في ؾ٨خ٪ ب٣ي،  -

 .ٞل -

 هذ مغو  ب-
 

 ؟ ت عاًذ في خخح وال

 ه.الٗكا ٖىضها الجهاعصٖلى  ح، خماًا وخماحي مٗؼومحنمغو   أل  -

ها مُذ مً اابى٥ لى زلهذ ٖكان  ةخُاو مممممممـ، َُب ًال  -

 .الخٗب

 ٢غب ؾىبغؤبلى  مجزله وجىظهبلى  ونل ماهغ َاع١ ؤ، ةاؾخ٣ال الؿُاع 
ٞخذ باإلاٟخاح  .خًغ الُلباث التي َلبتها مىه ػوظخهؤماع٦ذ و 

 :ٖا٫   بهىث   يوهاص

 .عحهااااام، ًا عحهاااااام -

ذ بىي٘ ًضهاؤهغوث بلُه ػوظخه مً الضازل و   :ٞمهٖلى  ؾٖغ

ي نىج٪ صه، ما نض٢ذ  -   .ن البيذ هامذاهىووووف، َو

ذ ًضها مً ٞى١ ٞمه، ٞإُٖاها ألا ٦ُاؽ التي ًدملها بُضه، هٖؼ

 :وظضها ججهؼ للٗكاء ،صزلذ بها اإلاُبش وصزل هى زلٟها

 .ٌٗجي هبضعي الجهاعص تهاًم -

-  
 
 ت.ُٞٗذ عوحي الجهاعصة، وهامذ بالٗابضعي بًه بـ، صي َل

 ما٫ مغوان ٞحن؟؟ هام هى ٦مان؟و ؤ -

 .في اللُُٟىج "حي فيالـــ"ٖلى  بِخٟغط أل  -

هؤ -  .و٧ي، هغوح اقٞى

 :لخٟذ بلحها مجضًصاااؾخضاع ٧ي ًغخل ل٨ىه 

٘ ٦ضه،  - خؿً ؤها ظٗان ؤعوما، ما حٗملي لي ؤي ؾاهضوحل في الؿَغ

 .وي ؤ



 

 
- 73 - 

ت وهىخٗصخي ٧لىا م٘ بٌٗ، بابا وماما زالم ف - ي انبر قٍى

٤ ت  طهب .الٍُغ  وظض مغوان ًخاب٘ الخلٟاػ بتر٦حز   ت،اإلاِٗكبلى ٚٞغ

 :ظىاعه وصاٖب قٗغه بٗبض  بلى  ظلـ، قضًض  

 ٖلى  بدخٟغط -
 
 بابي؟ مىخكخ٨ل؟؟ ٖلى  مبًه ًا ماعو؟؟ مل هدؿل

 ؤالهٛحر في  ىاعجم
 
ب٘ ٢  :وظىخهٖلى  تبلخًاهه َو

 .ال وخكخجي ًا بابي  -

 بًه؟؟ ٖلى  م٣ىلخلِل بدخٟغط -

  .وي ؤصه ُٞلم خلى  -

 ُٞلم اًه صه؟؟  -

 .٧لب ألاؾض -

 مُُِحن؟!! -

 .٧لب ألاؾضصص -

  .ؾض٧لب وؤؾض اػاي ًا مغوان؟! ٢هض٥ ٢لب ألا  -

 .ًىة هى صه، قٝىؤ -

وبضؤ بالغ٢و  ة،الىزحر  ةالسجاصٖلى  تو٠٢ في مىخه٠ الٛٞغ

٣   ىبُل الُٟلم وماهغ ًىٓغ بلُه و٢ض جضل توالٛىاء بىٟـ ٍَغ
 
ه ٨ٞ

  بلى  تمً جل٪ ال٣ٟغة اإلاطخ٨ ىن اهخهبلؿٟلي مً الظهى٫ وما ا
 خض 

 :٦بحر ختى ؾإله ماهغ

 بًه ًا مغوان اللي بخ٣ىله صه؟!! -

  .ًا بابي توزىُؤصي  -

ا
ً
 :عصص ٦المه ياخ٩
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 الؼمً ٌٛجي مهغظاهاث؟!!ٖلى آزغ  ًا بابي؟!! ؤها ببجي توزىُؤ -

ا ٖلى  خمل الهٛحر 
ً
بلى  وطهب به٦خٟه وهى ٩ًاص ًمىث ضخ٩

 :اإلاُبش

 .بهتي ًا ؾذ عحهاام  -

ىا نىج٨ىووووا صه، بهذ مل هترجاح ٚحر لى صخُذ ماًا ًا  - َو

 ماهغ! في بًه؟؟ !

  .بى٪اٞاج٪ اهتي الكى بخإ  -

، مال٪ مك٣لب عاؾه ٦ضه تهذ ماؾ٪ ٞغزاقى بًه؟! وهؼلىا ب٣ى  -

 لُه؟!!

ا ،عًياؤهؼ٫ ماهغ مغوان ؤ
ً
 :و٢ا٫ ياخ٩

 ؟؟ تٟغار بدخمؿ٪ وعاؾها مدك٣لٌٗجي هي ال -

جي، قى بًه صه اللي ٦ىذ بخ٣ى٫ ٖلُه؟؟  -  ؤها اٌل ٖٞغ

غ٢و، الغ٢ه -   .بخاٖه ٧لب ألاؾض تالباقا ٧ان بُٛجي ٍو

 ت:ياخ٨ اجغ٦ذ ما بُضها مً زًغواث ج٣ُٗها والخٟخذ بلحهم

 .خاظت ت٧لب بًه وؤؾض بًه، مل ٞاهم -

 :ناح مغوان بدماؽ  

 .صه الُٟلم ًا مامي -

  .ُٞلم بًه بـ، وهللا اهخىا ٞا٣ًحن -

 ؤ
 
 ة،بغ  ةالؿٟغ ٖلى  ٧ل، ًال ؾاٖضووي هدُههذ ألاها زالم زل

 .ونى٫ ٖلى  ػماجهم تظضو وجِخ

 .الٗكاء ةماثض ىٖل

 واهذ ٖامل بًه في قٛل٪ ًا ماهغ؟؟  -
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 .الخمضهلل ًا ٖمي، ٧له جمام -

ى ٖل عبىا ٌُٗى٪، بدخٗب ؤوي وصاًًما بدخإزغ، لى هخًٟل ٦ضه -

 .ظُب عحهام والىالص ٖىضها ٖكان م٣ُٗضوف لىخضهم ىَى٫ اب٣

مً بحن ؤؾىاهه  عحهام ب٨المها في وظه ماهغ، الظي عص   ةوالض ؤل٣ذ

 :نٟغاء تدؿامابب

ـ مً ٢بل  - ه ْغوٝ قٛلي ٦َى وهللا ًا َىِ عحهام اإلاٟغوى ٖاٞع

ل ىما هخجىػ خت قي مغاحي في الا، واإلاٟغوى بغصو اعظ٘ بٗض ًىم ٍَى

 .البِذ مل ٖىض مامتها

 ت:زُٟ ةض  ٢الذ بد  

ن اجها مخ٣ٗضف َى٫ الُىم لىخضها وزهىًنا اواإلاٟغوى بغصو  -

تمٗاها ؤَٟا٫ مجىج    .ها، إلاا بدُجي ٖىضي بؿاٖضها وبترجاح قٍى

لى خًغج٪ ٖاوػه جُجي ج٣ٗضي مٗاها هىا ٖكان جب٣ي ظىبها  -

ا البِذ بِخ٪، بـ مغاحي مدؿُبل ًٗ  .بُتها وحؿاٖضحها جىىعي َب

٠٣ً خماه في نٟه  ،في جل٪ اإلاكاخىاث بحن ماهغ وخماجه ة٧الٗاص

 .وجلٗب عحهام صوع اإلاكاهض

عاختهم، هي عحهام ٧اهذ ٖلى  زالم ًا ؾىاء ب٣ي، ؾُبي الىالص -

 قخ٨ذ ل٪؟!ا

بىتي  تمل مدخاظه حكخ٩ي، ؤها ٖىضي ٖىحن بكىٝ بحها، وقاًٟ -

 اػاي و٦مان... تحٗباه

 
ً

 ة:خاص ةوبىبر   بدؿم  ٢اَٗها ٢اثال

مٗاهم وال و٨ٗجن  ىلذ، بخىا ظاًحن هخٗصخزالااام ًا ؾىاء ٢ -

 ؟!!ٖلحهم
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وما بن اهتهُا  ٫ الُٗام في نمذ  ظىاء ٦شحًرا، جابٗىا جىاو  جىجغث ألا 

ا، َل٤ ٖلحها ماهغ ؤ٦ما  ،جل٪ ت"اإلاؿمىم"الٗكاء  تمً وظب  واههٞغ

اختى ا
ً
  :هٟجغ ٞحها ناعز

حكخ٨ُجي ألم٪، وظُباها تهؼ٢جي وحؿمٗجي ٧لمخحن  تواهتي ب٣ى عاًد -

 ؟!! ٨ٞغاوي ُٖل نٛحر؟؟ ؟

ي نىووج٪ هخهخي الىالص -  .ووَو

 :ٚحر ٖابئ بدضًثها ىٖلؤجاب٘ بهغار 

 .ؤها اج٩لم ػي ماااا ؤها ٖااااوػ  -

ت  مؿ٨خه مً ًضه وسخبخه زلٟهاؤ ، ٚل٣ذ البابؤو  اهىمهمبلى ٚٞغ

ا جداو٫ به تهضثؤ
ً
عوٖها، زم جدضزذ بهضوء بٌٗ  تزظث هًٟؿا ٖم٣ُ

 : الصخيء

 ؤها مكخ٨دل لخض ًا ماهغ، هي ٧ل ما ج٩لمجي حؿإلجي ٞحن ظىػ٥  -

اٞع الىالص في الؿً  ت٢ض بًه جغبُ تا٢ى٫ لها لؿه مجاف، وهي ؤم ٖو

 .ها لىخضي بحن اعب٘ خُُان او  تصه نٗب

عظٗىا جاااوي ألم الىضب صه، ب٣ىل٪ بًه ًا عحهام، هي صي  ةًىوووو ؤ -

غوٝ قٛلي، ؤها مطخ٨دل ٖل٩ُي وال زضٖخ٪، بهتي خ ُاحي ْو

لُا، مخجِل  تْغوٝ قٛلي مً البضاً تٖاٞع ووا٣ٞتي ٖلحها ٖو

ها ٞاضخي و٢اٖض في البِذ اوبٗضًً ختى لى . حكخ٩ي صلى٢تي ب٣ي

 ي الُٗا٫؟!!بش ل٪ وال اخم  ؤٌٗجي، هٗمل٪ بًه؟!! ا

 ع٥ ٖلُه ؟!هى صه اللي عبىا ٢ض   -

هذ مل ب ؛بًاها هتؾُىاالى٨ض وألا  تب٣ى في ونلااااااه، هىضزل  -

بصخي، . هذ مل خاؾـ بُا، ؤها بٗمل ٧ل خاظت لىخضيبمٗاًا، 
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٪ مخضزلحهاف في ؤممغة ه٩لم٪ ٞحها في اإلاىيٕى صه،  صي آزغ 

 .مكا٧لىا وال جد٩ي لها ؤي خاظت ًٖ خُاجىا زاااالو ًا عحهام

-  
 
اللي ٢الذ لذ ل٪ م٣ىلخلهاف خاااظت، هي اهذ مبخٟهمل؟!!! ٢

اللي اهذ ٖلى  ٦ضه لىخضها، هى بًه زضوهم بالهىث، بخٛلىف

٤ هبخٗمل  خاظت؟!ٖلى ؤي  وزالم ٞـخ٣ىم مٖؼ

  :و٢ا٫ بًٛب   ،ؤمؿ٨ها مً طعاٖها بٗى٠  

هتي بدخ٩لمي مٗاًا ًا عحهام، بًه زضوهم بالهىث اخترمي هٟؿ٪ و ب -

، ومل بٛلىفؤصي؟!! ؤها مل مدخاط اٖمل ٦ضه 
ً

 تخاظٖلى  نال

وي مل ٚلُان، الغاظل صوعه ٌكخٛل والؿذ صوعها جازض بالها أل

ها مل قٛا٫ اٌٗجي، و  تمً البِذ والىالص، مبخٗملِل خاظت زاع٢

ذ جغخمُجي وجغخمي  في بى٪ خًغج٪ ٖكان ًب٣ي لُا مىاُٖض، ًا ٍع

 .صي تالى٨ض اللي ٧ل قٍى تهٟؿ٪ مً اؾُىاه

الضوالب بلى  جىظه ،جغ٥ طعاٖها وصٞٗها لدؿ٣ِ ٞى١ الٟغاف

 :هٓغث بلُه بًٛب، زغط مالبؿهؤو 

 بهذ عاًذ ُُٞحن؟؟؟ -

ت -   .زاعط، اٞ٪ مً ام الى٨ض صه قٍى

 و٢ٟذ ؤمامه وهى ًبض٫ مالبؿه

 .زاعط بًُُِه؟؟ !! بهذ لؿه ظاي -

عجضاء مالبؿه صون ؤن ٨ًترر لها، ظلـ ٞى١ الٟغاف ًغجضي ا٦مل ؤ

 :ظىاعه وهمؿذ بغظاءبلى  ظلؿذ ،الخظاء

ها م٣ىلدل إلااما ا، وهللا ما ٧ان ٢هضي، و تاهغ ؤها ؤؾٟزالم ًا م -

، بـ زلُ٪ مٗاًا مخجزلل، ؤها ما نض٢ذ 
ً

ن الىالص اخاظت ٞٗال

  ا.هامىا، ٖكان وؿهغ ؤها واهذ ؾى 
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د ياعجض غجضي ؾاٖخه تالخظاء وو٠٢ ؤمام الدؿٍغ  .ًً٘ ُٖغه ٍو

ـ  - بؾهغي بهتي ب٣ي، زلي ه٨ض٥ ًىٟٗ٪، ؤها ٦ىذ ظاي عا٤ً و٦َى

ما٫ للى٨ض  تحي ٞغناهؼع، بـ اهتي بػااااااي ب٣ى جٟى   ٖو

 ؟!! توال٨ٗىى

خل٠ ل٪ بةًه جاوي ٖكان ؤوهللا م٣ىلدل إلااما،  ؟ًهبا ٖملذ هاو  -

 جهض٢تي؟!

ها مل اختى لى م٣٣ىلخِل اإلاغة صي، بهتي صاًًما بدكخ٩ي، هى  -

٪؟! قىفي ٧ام مغة هبهذ ٖل٩ُي وخظعج٪ مً اإلاىيٕى صه، بـ  ٖاٞع

 .الهىا، وال ٦إوي ب٣ى٫ خاظت، زلي ب٣ى ام٪ جىٟٗ٪اهتي وال 

اؾخ٣ل ؾُاعجه ، الهضوء ىجغ٦ها زلٟه حؿدكُِ ًًٚبا وزغح بمىخه

 ٢بل ؤن ًخدغ٥ا ي ظغ ؤو 
ً

  :جهاال

  .هخىا ٞحن؟.. َُب زالم ظاي.. ؾالماؤلى..  -

  .واهُل٤ ٢انًضا هضٞه ةصاع مدغ٥ الؿُاع ؤ

*  *  * 

ً  ، اإلا٣ُم تهًبالشاهُت ٖكغ بٗض مىخه٠ اللُل، في   ًجلـ في ع٦

مً  تنىاث صسب آجُؤهىا٥  ،٦غسخي بالؾد٩ُي ؤبٌُٖلى  مىٗؼ٫ 

ب٨شحر مً طل٪  ىٖلؤ، ل٨ً الصسب الضاثغ ب٣ٗله نىجه بُٗض  

التي ٢ام بٌٗ  تٚاوي الكٗبُخضزخه جل٪ ألا ؤالصسب الظي 

  .الكباب بدكُٛلها في ؾُاعتهم

عب٘ ؤمً  ةواخض تظمل ؛في ًضه وع٢تها، التي زُذ خغوٞها بُضحها

خٟٔ الخغوٝ ًٖ ْهغ ٢لب  ..ؤصر ى٧لماث، ؤو ؾاا٫ بمٗج
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٣ه ٦خابتها : عجبا٦هايٗاٝ ؤعب٨خه ؤرجه خغوٞها و خح   ..وخٟٔ ٍَغ

 "بهذ ٖاوػ مجي بًه؟! " 

ض ؤي شخيء   ضها وال ًٍغ ٍغ ضها، ٍو ٍغ ضها، ٍو  ..ؾىاها ًٍغ

 ى..ؤخبها، بل ٖك٣ها مىظ الىهله ألاول

ا لُتها حٗلم م٣ضاع   ..ٖك٣ه لهاٍو

  ..٢لبها تهإل٨ىه ٖاظؼ ًٖ بزباعها، ٖاظؼ ًٖ َم

  ً  ؟!٠ن ٢لبها و٢لبه هٟؿه زاثُمئ  ٠ُ٦ 

، لى ٧اهذ الخُاة عؤٞذ به 
ً

لى ٧اهذ ْغوٞه ؤخؿً مً طل٪ ٢لُال

ِ٣ٞ 
ً

 ..٢لُال

 ..بضازله ةخغب قىإع صاثغ 

ٌٖلى  نغإ ٖى٠ُ، ٢لبه ًدشه ٣له ًٞغ   ..بزباعها ٖو

 م ج٣ى٫ لها "" مل بخدبها ! ًب٣ي الػ 

 " وإلاا حٗٝغ وجخٗل٤ بُا؟! "

 "ت" وهي لؿه مخٗل٣دل ! ما هي قُٟا٥ وعاها في ٧ل خخ

 بٗض ٖجها "ا" ؤها مل ٢هضي ازلحها جخٗل٤ بُا، ؤها بـ مل ٢اصع 

 
 

 هى صه اللي خهل "ؤ مل ٢هض٥، " ٢هض٥ وال

 وي بدبها "ا تًىة، بـ هي مل ٖاٞعؤ" 

 " محن ٢ال٪؟؟ "

 " ؾاالها "

 
 
ٟٛ ، بدؿإ٫ ٖكان حؿم٘ تل، هي بدؿإ٫ مل ٖكان مل ٖاٞع" م 

 "اللي هي هٟؿها حؿمٗها تال٩لم

 ها اإلاٟغوى اج٣ضم لها "ا٢ىلها! ما ؤ" َب وبٗض ما 
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 " ما جخ٣ضم ! "

ف جمً مم٨ً ا٢ضع اخى   تج٣ضم بػاااااي بـ، مىحن؟!! ؤها بالٗاُٞؤ"

٠، وال هخجىػها  صبلُخحن، وهى الجىاػ صه مل مدخاط مهاٍع

 " ؤهلها وا٣ٞىا ؤها ٌٗجي؟! صه بطا ٖاظى  
ً

 نال

 في الضهُا ج٣ضع ج٠٣ في وقه" ة"الخب مِٟل ٢ى 

 
 
 "صه ٦الم ؤٞالم وعواًاث، مُإ٧

 
 ا صه "لل ِٖل في ػماه

 هذ ٖاوػ بًه مً آلازغ ٌٗجي؟ "ب"

اوػ ؤؾٗضها، بـ مٗاًا مل هخب٣   ةؾُٗض ى" ٖاوػها في الخال٫، ٖو

وج٨غهجي وج٨غه الُىم اللي  ، هخ٨غه ْغوفيتمغجاخ ىمٗاًا مل هخب٣

ىب ال جًُ٘ مجي وخض ٚحري ًازضها " خب    خجي ُٞه، ٖاوػها ومٖغ

،  ًهغر بهىث   ةوظض هٟؿه ٞجإ  ..زغط ٦بخه ٧له في نغزخهؤٖا٫ 

 ؤ
ً
ه٪ جسخى٤، نضع٥ ًاإلا٪ و٢لب٪ إا ٤ًًُ نضع٥ وحكٗغ بخُاه

 ..٢اجل   ء  ًخمؼ١ والهىاء ًيسخب مً عثدُ٪ ببِ

ض ؤن جهغر، جب٩ي، ج   جٍغ
 
ن حؿىذ ل٪ بوما  ،مام٪ؤم ؤي شخيء دُ

الهىاء  ة، جخمشل في لهٟخ٪ في اؾخٗاصتختى حؿخٛلها بلهٟ تالٟغن

 .صازل عثدُ٪

مً  تنىجه، لم ٨ًترر بىٓغاث الىاؽ اإلاىضهك ذ  ببلى ؤن  نغر

 .جدضًًضا تعاص ؤن ًٟٗله في جل٪ اللخٓؤما  ٣ِٞ ٞٗل   ،خىله

٦إهه ٧ان ٌٗضو مىظ ؾاٖخحن صون  تعهُب تناع ًدىٟـ بؿٖغ

 
 
  ..٠جى٢

  :ًضه له بها وهى ًىٓغ بلُه ب٣ل٤   مُاه، مض   تا٢ترب مىه عظل بؼظاظ

ـ؟؟ ب -  هذ ٦َى
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  :خؿً عؤؾه بًجاًبا صون ؤن ًى٤ُ هؼ  

ت مُاه -  .َُب زض اقغب قٍى

 .ن الغظل ٖلُه وجغ٦هإَما ،مؿ٪ بالؼظاظت واعحك٠ ال٣لُلؤ

الؿماء بلى  جُل٘ت، ٦غؾُه زاهُٖلى  ظلـهٟٗاله و ا ةؤ مً زىع هض  

كب  بلى  وهٓغ 
 ٌ ًٗ  ؛اإلاىا٫ ته ٢مغه نٗبال٣مغ الظي  ًض  اعاج ٍغ ، اوبًُٗض  اٞو

 .مشلها جماًما

 
 
ب ةبجهما ٌِٗكان جدذ ؾ٠٣ ؾماء واخض ،غ بضازله٨ٞ ، شخيء ٍٚغ

 ،ًجمٗهما

كبههابلى ألجها ججمٗه بها و  ؛الؿماءبلى  الىٓغ  ؤخب    ٌ ، ال٣مغ ألهه 

 
 
ساَبهاب زاَ  ً وي، ؤ"بدب٪ ًا ٢مغ وهللا بدب٪ : ال٣مغ ٦إهه 

ل بمت ولُه واػاي خبِخ٪، مل ٖاٝع ٚحر بوي ٖمغي ما ى مٗٞغ

ص ما اجمىُ٪، بدب٪ وهٟسخي اؾٗض٥، ُٖىه٪ صاًًما ؤاجمىُ٪ خاظت 

ى ، ؤها خاؾـ ب٩ُي مً ٚحر ما جخ٩لمي، هٟسخي اقىٝ ُٖىه٪ تخٍؼ

جسُل بوي ا٢ضع بخطخ٪، ؤها ب٣ُذ قاٖغ بؿبب٪، ٖمغي ما ٦ىذ ا

ض٥ ؤها خاؾـ بُه صه، ا٢ى٫ واخـ ب٩ل اللي ؤ وي هٗمل ٧ل بٖو

 ."خاظت ج٣غبجي مى٪

*  *  * 

٢مغها بلى  وجخدضر ة٧اهذ جىٓغ مً الىاٞظ ت،في هٟـ اللخٓ

ه وهي لم جغ   تمىظ ؤن صؾذ في ًضه الىع٢، ونض٣ًها الٛالي والىخُض

 ؟!؟! ولم  ىزخٟاًً ؤ، تزاهُ

 ؾاالها؟؟ ! ؤًتهغب مجها؟!! ٖلى  ؤال ًمل٪ ظىاًبا
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 ااٖخهغ ال٣ل٤ ٢لبها، و٦إن ٢لبها 
 
عاص ؤن ؤال٣مغ و بلى  ٧لماجه لخ٣ِ

وهضوء،  تُى٨  وؾ   تبغاخ ةإقٗغث ٞج. ًىنلها لها ٧ي تهضؤ وجُمئن

 ال حٗلم مهضعهم ! 

غ   تالٗحن مُمئى ةل٨ىه قٗىع عاج٘ ظٗلها جبدؿم لل٣مغ وجىام ٢ٍغ

 في خُاتها ! ةال٣لب عبما ألو٫ مغ 

 *  *  * 

، لم جغ   مغ   خؿً ُٞه ولم ٠٨ً ٦غم ًٖ مًا٣ًتها، وفي ٧ل  ؤؾبٕى

  ةمغ 
 
٦غهذ ٦غم  .ًبا للمكا٧لجُلب مجها قُماء ؤال جسبر ببغاهُم ججى

ا واقخا٢ذؤ
ً
يٗاٝ ما ؤخؿً بلى  يٗاٝ ما ٧اهذ ج٨غهه ؾاب٣

 .جها ؾىٝ جٟخ٣ضه ب٨شحرؤ٧اهذ جًٓ 

ا، قٛالهمؤؾ٨ىن، الجمُ٘ هُام وببغاهُم ومدمض في  تالبِذ في خال

٣ا٫ بلى  ؤمام الخلٟاػ، ل٨جها ال جىدبه تججلـ في الهال  ً خٝغ مما 

٨جيخٌٟ مً ٞى١ ألا  ةٞجإ ..ُٞه مامها جدمل ؤقُماء  ي وهي جغ  تٍع

هاؤمامها ٞجإة ؤٞىظىصها  ت؛لم ج٨ً مىخبه، ٖمغ   .ٖٞؼ

 .في بًه ًا قُماااء؟!! زًدُيُحي  -

 .حٗبانٖمغ  -

 ٢امذ مً م٩اجها وخملخه مً قُماء 

 :لهؾإلتها وهي ج٣ب  

ـ اهى -  ماله؟؟ ما هى ٦َى

  تماله بًه بـ، اهتي مل ؾامٗ -
 
 خه ٧ل صه؟!د  نىث ٦

  ت.صوا ال٨د هَب ما جضًل -
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وي وق٩له ؤ٢ى٫ إلبغاهُم ًجُبه، نضعه حٗبان ؤزلو، ووؿِذ  -

 .هُبخضي ٌسسً ٦مان

 :٢لبهابلى  ٖمغ وبضؤ ال٣ل٤ ًدؿغب تذ ٢مغ ظبهظؿ  

-  
ً

 .صه صافي ٞٗال

 ى.ها صلى٢تي ب٣اٖمل بًه ؤ -

 .واجي تها هجز٫ اظُب الضوا بؿٖغاو  ،زل٩ُي ظىبه -

ا، ججزلي ٞحن؟! مُىٟٗل  - ًٗ  .ال َب

هيؿِب الىاص حٗبان ٦ضه ٌٗجي ؟!! ببغاهُم ومدمض هحرظٗىا  -

 .مخإزغ

  زى٧ي لى ٖٝغ اه٪ هؼلتي لىخض٥ في ؤ -
 .ص ِٖكدىاالى٢ذ صه هِؿى 

، مل تحؿٗ تظىبىا والؿاٖ تو٢ذ بًه بـ ًا قُماء، الهُضلُ -

مخإزغ ٌٗجي وال خاظت، اهخىا اللي همخىا بضعي الجهاعصة، وبٗضًً 

ببغاهُم هُٗٝغ مىحن اوي هؼلذ، مخ٣ىلُلىف ٖكان مُخًا٣ًل 

 تها صازل. ؤوي هؼلذ اظُب الضوا مل ه٣ُى٫ خاظتالى ٖٝغ  ىوخت

 .لبـا

عجضث انابٗها ختى ال جى٢ٔ والضتها، ؤؤَغاٝ ٖلى  ةصزلذ الدجغ 

ً   االجُجز وحجابً  تمً زام ءةٖبا ، لم ججض ؾىاه في ْالم اوعص

 ت.الٛٞغ

 :ُٖتها قُماء اؾم الضواء والى٣ىصؤ

ل ًا ٢مغ -   .مخخإزَغ

 .َى٫ ٖلى  خايغ، هجُبه واجي -
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ؾاعث ججاه ، ال٤ًُ تهبُذ الضعط وزغظذ مً باب البىاً

ب تالهُضلُ   ت.وظضتها مٛل٣ت، ال٣ٍغ

، ًا عب بـ ةالخاهُت بُٗض ت" بًه ًا عبي الىدـ صه، الهُضلُ

ذ اللي    .ؾمه ٦غم صه في وشخي"امكىٞل الٞؼ

لألعى ٦إجها حٗض  ة، هاْغ ةالبُٗض تؾاعث بترصص ججاه الهُضلُ

الكإع الغثِسخي، في مىخهٟه وظضث بلى  ونلذ ،زُىاتها

ل تالهُضلُ زُىجحن مجها ٣ِٞ وظضث مً ًجظبها مً ٗض ب   ىٖو

ؿحر بها نغزذ بٟٕؼ مً ت، خض الكىإع الجاهبُؤبلى  طعاٖها ٞجإة َو

ت.. وظهه ختى نمخذ مً الهضمبلى  ن هٓغثباإلاٟاظإة، ل٨جها ما 

 ت.خض الكىإع الجاهبُؤمامها آلان، وخضهما في ؤبهه خؿً، 

، وهى ت٢بلُه ٚحر مهض ةنضعها ٌٗلى وحهبِ بجىىن وهي هاْغ  ْل  

 مشل جل٪ التي  تٖظب تبدؿاماجدض٣ًها به ببلى  ًىٓغ 
 
و٫ مغة ؤها غت  ؾ  ؤ

 .عآجه بها

الُٗىن هي التي ٞغيذ ؾُُغتها  تولٛ زىان   ةاؾخمغ الهمذ ٖض

 .الل٣اء تمىظ بضاً

 بهضوء
ً

 :٢ُ٘ خؿً طل٪ الهمذ ٢اثال

٣آؤها  -  .صي وزًِخ٪ ٦ضه تؾ٠ اوي قضًخ٪ بالٍُغ

- ...... 

 ٦ضه بغصو؟؟  تٖلُا، بهتي هخًٟلي ؾا٦خ٢مغ، عصي  -

 :٢الذ بهىث مخ٣ُ٘ وزٌُٟ بال٩اص الخ٣ُخه ؤطهه

ذ بهذ..ب -  صلى٢تي؟! تها هاػلان اهذ..اػاي.. ٖٞغ

 .ع٢و ٢لبه ٞغًخا إلاجغص ؾمإ نىتها
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-  
 

، ًٞلذ تبالهضٞ تٟخ٪ هاػلؤها ٦ىذ وا٠٢ جدذ بِخ٨ىا وق

  ٗ اإلاى٣ُت ٖكان ضحي ًٖ ماشخي وعا٧ي ٧ل صه ومانض٢ذ اه٪ ب

  .اٖٝغ اج٩لم مٗا٧ي بُٗض ًٖ ُٖىن الىاؽ هىا٥

 :همؿذ بظهى٫  

 جدذ..بُدىا ! -

 ؤ -
 

 .ٟخُجي ٦ظا مغةًىة ، ما اهتي ق

 :عجبا٥اٞا٢ذ مً جإزحر الهضمت ٖلحها و٢الذ بؤ

 .هاا، ؤها الػم.. الػم امصخيؤ -

 :ا٢ترب مجها زُىة وهى ًخلٟذ خىله، و٢ا٫ بغظاء

ن و٢ٟخىا ازمـ ص٢ا٤ً بـ، ؤها ٖاٝع  ؾمُٗجيبعظى٧ي ؤ٢مغ،  -

 ا٦ضه مل صر و 
 
 ن صه ًدهل زالو، بـ..اب ها وهللا ما ٦ىذ مغج

مً البِذ ٢ضامي مدؿدل بىٟسخي ػي ٧ل مغة  تو٫ ما ال٢ُخ٪ هاػلؤ

وال٢ُخجي ماشخي وعا٧ي، وإلاا ال٢ُخ٪ بٗضحي ٦ضه م٣ضعحل امؿ٪ 

 .هٟسخي وم٩لم٨ِل 

 هذ ٖاوػ مجي بًه !!ب -

 مً الش٣ل الظي ًدمله ألهه ؛ابدؿم ٢لبه
ً

  .ؾحرجاح خاال

 صه هٟـ الؿاا٫ اللي في الىع٢ت؟؟  -

 .واهذ مجاوبدل -

 ؟تحٗغفي ؤلاظاب ةٖاوػ  -

ج٩اص ج٣ٟض الىعي مً ٍٞغ الخىجغ، ص٢اث .. هٓغث له بتر٢ب ونمذ

 ازظ هًٟؿ ، ؤمغث ٖلحها ٧الضهغ ةواخض تزاهُ ..٢لبها ج٣ٕغ ٧الُبى٫ 
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ً
  اٖم٣ُ

 
ذ ٢لبه .. ال مجا٫ للتراظ٘ آلان ال٨الم،ٖلى  هٟؿه وخض ًر ؾح 

ذ ٢لبها مً خحرجه ٍغ  ،مً ٖظابه وٍ 

ؿخُإ ت٢ا٫ بش٣
 
 :وزباث ٢ضع اإلا

اوػ٥ في الخاللـ، بـ... -  بدب٪، ٖو

 ..٧ل ما هى ظمُلٖلى  ال٣ًاءٖلى  ة" بـ" جل٪ ال٩لمت ال٣اصع 

 ..ما ٢بلها خُاه وما بٗضها جخُم

 ت:ؾإلخه بسٝى ولهٟ

 بـ بًه؟!! -

 ًداو٫ جغجِب ٧لماجه و نمذ 
ً

 :هٓغ بلحها زم ٢ا٫ بىيىح  ، ٩ٞاعهؤ٢لُال

هتي حؿتهلي ٧ل ب، مل ٖاوػ ابهضل٪ مٗاًا، تنٗب تؤها ْغوفي اإلااصً -

اوػ٥ اخاظت خلىة و  ها هٟسخي اؾٗض٥ ًا ٢مغ، ؤها هىٖض٥ بىٖض ٖو

ضًجي بىٖض  ؟؟ تمىا٣ٞ.. ٢ضامه جٖى

ا صون ؤن جى٤ُؤ ًً  .ومإث بغؤؾها بًجا

ضي ل٩ُي  - عوي ٖلُه وي هكخٛل لُل جهاع وهٗمل ٧ل اللي عبىا ٣ًض  اٖو

ِ  ؤو  ،٢ضع اج٣ضم ل٪ بحهاؤمٗاًا ٞلىؽ  ىٖكان ًب٣  تك٪ ِٖك٢ضع اٖ

 .واؾٗض٥ تمغجاخ

لِؿذ باإلاا٫، ٨ًُٟجي خب٪،  ةالؿٗاص ؛عاصث ؤن جهغر بىظههؤ

بخ٪ في بؾٗاصي.. ٨ًُٟجي بلى  ٨ًُٟجي وظىص٥ ظىاعي، ٨ًُٟجي ٚع

 ...ؤهذ

جل٪  ،ال٣ٗل جسخل٠ جماًما ًٖ خؿاباث ال٣لبل٨ً خؿاباث 

كغاث ألاٞالم ةالكهحر  تالجمل  :التي ج٨غعث في مئاث البُىث ٖو

" 
 
  .لل ِٖل"الخب مبُإ٧



 

 
- 87 - 

  .ٖالم ألاخالم تعى الىا٢٘ جمشل اللىن ألاؾىص لىعصًؤ

ض٥ لُا اه٪ جهبري ٖلُا وحؿخيُجي -  .ٖو

ُٗض ألاقضًض   همـ بغظاء  
 
بلى  ن٦سجح، ٦مً ًسخى٤ و٧لمتها ؾخ

  .عثدُه

  .وعي جب٣ي لخض ٚحري ًا ٢مغب -

 تهبرة نىجه اإلاخىؾل.. مؿتها ٧لمخه وهؼث ٢لبها و٦ُاجها بإ٦مله

خبُبها اإلاؿ٨حن زاث٠ مً يُاٖها مً بحن  وظٗذ ٢لبها ٖلُه،ؤ

 ًضًه! 

ضًجي ًا ٢مغب -  .ٖو

 :٦برؤهمـ مجضًصا بغظاء 

  :ؤزلج ٢لبه اإلادتر١  صافئ   مجها جى٤ُ بهىث  ة وظضث هٟؿها صون بعاص

ض٥ ًا خؿًؤ-  .ٖو

ضها هى  ب   ،عوٕ ما ؾمٗه في خُاجهؤو٧ان ٖو  "نغزذ ٞجإة بٖغ

 ...ًاااا الاااهىي، الضوااا -

حٗملي  تالهُضلُ تهاخُ تهتي ٦ىتي عاًدبصوا بًه؟! ااااه صخُذ،  -

 بًه؟!

  ت:الهُضلُ توهي جخسُاه وتهغو٫ هاخُ تظابخه بؿٖغؤ

ا حٗبان بجُب له الضوابً ب٦ُض مل بخٟسر، ؤ -  .ازٍى

 قىُتزغظذ وفي ًضها بلى ؤن  باب الهُضلُتٖلى  اهخٓغها

 :هٓغث له ب٣ل٤  ، بها الضواء ةنٛحر  تبالؾد٨ُُ

 هذ لؿه ممكدل؟؟ ب -

 :ظابها مبدؿًماؤ
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  .مؿخي٩ُي -

 .خض ٌكىٞ٪ مٗاًا ت، زاًٟىَب امصخي ب٣ -

 .ختيالى٢ذ اجإزغ، ٖاوػ اَمً اه٪ عو   -

 .مصخي ًا خؿًبجإزغ بًه بـ، مل مخإزغ وال خاظت، ؤ -

ؿٗض بىظىصها ب٣غبهحُٖىبلى  َا٫ الىٓغ ؤ بلى  ها، ًدٟٔ مالمدها َو

  .لخٓتآزغ 

 .وي اًا خؿً امصخي ب٣ي، ؤها ٦ضه اجإزغث  -

 :ٞإق٤ٟ ٖلحها، ٢ا٫ بدىان، اإلاغة هظه ٢التها ب٣ل٤ بالٜ

 .و٫ ؤها همصخي اهى، بصخي امصخي اهتي ألا  ،زالم زالم -

 لُه؟! -

  .مُمً ٖل٩ُي ىٖكان اب٣ - 

 هذ هخٗمل اًه؟!ب ؟لُه -

 .ػي ما بٗمل صاًًما -

 هخمصخي وعاًا ؟! -

  .ٖكان اَمً ٖل٩ُي بـ -

  .وويؤها بجض اجإزغث امصخي ب٣ى هللا ًسلُ٪ بجض بال الاا بالف،  -

 لُه َُب؟!!  -

  .اه٪ وعاًا تها ٖاٞعاها هخىجغ و ؤ٦ضه،  -

  .٢بل ما جمصخي ةزحر ؤ ت٢ىل٪ خاظؤَُب زالم بالف، بـ ٖاوػ  -

 ؟؟ ت٢ى٫ بؿٖغ -

وي ٖل٩ُي، م٘ به٪ في الدجاب ؤلىن الدجاب الغوػ صه خلى  -

 .ألابٌُ بدب٣ي قبه اإلاال٥
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 بضعظااخمغث وظىخ
ً

ا خنبدؤحها ال، وظىُللخ٣ب ةمؿخٟؼ  تها زجال

 تبدؿامالا بدؿمذ له بخجل قضًض، ٞباصلها ت،اخاع٢ تن بضعظحقهُخ

  .ٖك٤ ةوؾ٘ وهٓغ ؤ تبدؿاماب

جغ٦ها ل٨ىه جغ٥ ٢لبه لها  ،في الاججاه اإلاٗا٦ـ ء  مامها ببِؤؾاع مً 

 ،٢بل ؤن ًىهٝغ

لم ج٨ً حٗلم ؤن ، جىٟؿذ هي بهضوء واعجُاح وؾاعث ججاه اإلاجز٫ 

صاعث له ؤبلى ؤن  مً ؤمام ُٖجها واهخٓغ  ىخؿً جى٠٢ بٗض ؤن ازخٟ

 ،وخظع   ء  ْهغها وؾاع زلٟها ببِ

الل٣اء  تولم ٨ًً ٦الهما ٌٗلم ؤن هىا٥ مً ًتربو بهم مىظ بضاً

 .اله٣غُٗجي  ٦ حنبُٗى

 

*  *  * 

 

 

 

 

  ى:ظىاع نض٣ًتها في اإلامصخبلى  في هاصي نُض الضقي، حؿحر عحهام

 ٧ام ًا ؾالي؟؟  تالؿاٖ -

 :ظابتهاؤؾاٖتها و بلى  هٓغث ؾالي
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 .وهو تعبٗؤ -

ب بخإ الىالص ًسلو، هاهذ تٞايل هو ؾاٖ -  .والخضٍع

 مال٪ ًا عحهام؟! -

-  
 
 .ح ازضهاذ ٖحن ماما، ٖاوػه اعو  ٗ  مِٟل، بـ ػمان ماًا َل

 .ؤها مل بخ٩لم ًٖ ٦ضه -

 ما٫ بدخ٩لمي ًٖ بًه ؟!و ا -

ت، في خاظت م٣ًُا٧ي، مخساه٣ه م٘ ماهغ؟؟ ٓبهتي مل م -  بَى

 مممممممممـ -

 جد٩ي لي َُب؟؟  ةمخساه٣حن، مل ٖاوػ  ىَاإلاا مممممممممـ ًب٣ -

 .ًٟٞطخي ظاًؼ جغجاحي

ا في خاظؤوقٗغث  ججهضث عحهام بدؼن  
ً
جل٪ بلى  تماؾ   تجها خ٣

  .الًًٟٟت ٢بل ؤن جىٟجغ

وي، حٗبذ مً ٧ل خاظت، حٗبذ مً ُٚابه اإلاؿخمغ ؤؤها حٗبذ بجض  -

ومً ٖهبُخه ومً ٚمىيه، حٗبذ مً زالٞاجه م٘ ماما اللي صاًًما 

 .صماغي اهاٖلى  بدُجي

همُجي واخضببـ،  تغاخالَب ب -  ة.واخض ةهضي ٦ضه ٞو

ؾبىٖحن ؤب٨بذ  ،ٞجإة جى٢ٟذ ًٖ الؿحر ووظضث هٟؿها جب٩ي

 .اُمً

 ى.زاعط اإلامصخبلى  ٦خٟها وؾاعث بهاٖلى  عبدذ ؾالي
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 .حٗالي ه٣ٗض، ٖكان تهضي ٦ضه وحٗغفي جد٩ي لي في بًه -

بت مً خم   يبخضٖلى  اخظلؿ ام الؿباخت الظي الُاوالث ال٣ٍغ

َلبذ ؾالي مً الجغؾىن قاي لها ولُمىن ، والصًخضعب ُٞه ألا 

 :للجغؾىن  ت٢اَٗتها عحهام ٢اثل، لغحهام

 .زلحهم قاي و٢هىة مًبىَت لى ؾمدذ -

 :ههغاٝ الجغؾىن او بٗض 

 مً بمتي بدكغبي ٢هىة ٌٗجي؟! -

 .صًجي ب٣ُذ بكغبؤ -

 .ي اللي خهلخ٩ي لب، ى٦تر مً ٦ضه ب٣ؤًا بىتي مخ٣ل٣ىِل  -

اصث بظا٦غتها ٖلى  عظٗذ عحهام ْهغهاؤ حن وبضؤث ؤال٨غسخي ٖو ؾبٖى

اع ٖلى  ج٣و . والضها ووالضتها وبٗضهاة ؾالي ٧ل ما خضر ؤزىاء ٍػ

  :هتهذاوبٗض ؤن  ،ؾخمٗذ ؾالي بلُه بةههاث  ا

ن مامخ٪ ٢الذ ٦ضه مً اه٪ مكخ٨خِل و اَُب مٟهمخحهىف لُه  -

 .هٟؿها

  .٢لذ ومهض٢ىِل -

 وبٗضًً؟؟  -

حن، ؾاب لي البِذ وهؼ٫ بوال ٢بلحن، ال٨الم صه ٧ان مً  - ؾبٖى

ه، ؤومً ًىمها وهى بُٗا٢بجي بُٛابه  ة٧الٗاص ًبا مل بكٞى ٦تر، ج٣ٍغ

ها.. ؤها مٟخ٣ضاه ظًضا، مٟخ٣ضه لىظىص ظىػي اب ًيؿاه، و مغوان ٢غ  



 

 
- 92 - 

بىظىصه زالو،  تظىبي، ؤها بٗمل ٧ل خاظت لىخضي مل خاؾ

٢ٗض َى٫ الُىم لىخضي ولى زغظذ بسغط لىخضي ابا٧ل لىخضي ب

وووي ؤمً ٚحره، بىام باللُل لىخضي وهى مل ظىبي، ؤها بجض حٗبذ 

 وال هى بُٗا٢بتيؤها ٚلُذ في بًه ا تومل ٖاٞع
ً

بًه، ؤها ٖلى  نال

ٚحر وظىص ظىػي ظىبي، ٦خحر ٖلُا صه؟!!! مل مً خ٣ي،  تمل َالب

؟!
ً

 بُلب شخيء مؿخدُل مشال

ها بجض ٦غهذ قٛله اللي صاًًما بِخذجج ؤ.. قٛله.. قٛله.. هقٛل 

بُه في البٗض ٖىىا صه، ما ٧ل الىاؽ بدكخٛل، بـ مدضف بحهمل 

 بِخه وخُاجه ٦ضصصصصه !!

جهذ آزغ خٝغ مً ٧لماتها ؤن بهٟٗا٫ وما او  ة٧اهذ جخدضر بدض

جدملذ ٞى١ َا٢تها، ال حؿخُُ٘ الهمىص ، ختى اجهاعث في الب٩اء

  خاولذ ؾالي ؤن ت .ؤ٦ثر
، لِـ لها تمً عوٖها ب٩لماث مىاؾُ تهض 

٣ا٫ صاثًما في مشل جل٪ اإلاىا٠٢ ىؤي مٗج
 
  .ل٨جها ج

٦ُض مٗظوع.. قٛله نٗب هللا ٨ًىن في ٖىهه.. ٧ل ؤمٗلل هى  -

ومشلها مً  ،٦ضه.. مِٟل بِذ زالي مً اإلاكا٧ل تٖهبُ تالغظال

ا٫، ٖلها حٗمل تال٩لماث ٖضًم
 
ٖلى  الىٟ٘، ل٨جها ًجب ؤن ج٣

هه ؤزبدذ ؤ تحؿ٨حن طل٪ ألالم ولى لل٣لُل مً الى٢ذ، ل٨ً الخجغب

ض مً ٖم٤ الجغح ؤ٦ثر، ًغاه ناخب اإلاك٩ل ًُ  ا٦الًم  تًٍؼ ، لِـ اهؼل

ا لُتها جغجاح ! تإلعاخ ت، مبرعاث واهُتله ٢ُم  الىٟـ ٍو

غ  تابدؿمذ عحهام بسسٍغ  :وهي ج٣ى٫  تصامٗ ٖحن  و  ةمٍغ

ه اإلاك٩لت في بًه؟؟  -  ٖاٞع
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 :ال٨المٖلى  خالها وخشتهاٖلى  ؾالي بدؼن  هٓغث لها 

خبي لُه  ،ال٠ًٗ تووي، بدبه لضعظؤوي بدبه، بدبه ااإلاك٩لت  -

  .بًُٟٗجي

 ػاي ًا عحهام؟؟ ب -

 ت:ؾإلتها بضهك

له ختى لى مٗهىف خ٤ واإلاٟغوى ٖلى  بساٝ - ل، اٖػ ها اللي اٖػ

مصخي ػي ما بُٗمل صاًًما، بساٝ ازؿغه  ها باجي. ؤبساٝ ٌؿِبجي ٍو

بٗضًً م٣ضعف  توي ًا ؾالي، وزاًٟؤهٟسخي ٖكان زاَغه ٦خحر ٖلى 

 .، زاًٟه نبري ًسلو 

، تغاخالًا خبِبتي َاإلاا اهتي بخدبُه ٦ضه، خاولي جخ٩لمي مٗاه ب -

ه٪ ٢ض بًه مٟخ٣ضاه، ٧لمُه بهضوء ًا اٞهمُه بًه اللي بًُا٣ً٪ و 

 .ٖخاب توزىا١، مل بلهج تعحهام مل بٗهبُ

و٫ ما ؤ، بب٣ي بخ٩لم بهضوء و ةمِٟل ٞاًضخاولذ ٦خُُِحر بـ  -

ها ٦مان، اٖهابي واحٗهب ؤٖلى  بِخٗهب مل بٗٝغ اؾُُغ 

 .ن الخٟاهم بِىا ب٣ى قبه مؿخدُلا تخاؾ

لخٓا الى٢ذ، ٞجإة وظضث عحهام مغوان جولم  ااؾخمغ خضًثهم

ًغ٦ٌ هدىها بـ ) بغهو ؾباًضع مان ( و٢ُغاث اإلااء جدؿا٢ِ مً 

غ   .قٗغه الٍٛؼ

  .وي ؤماااااااامي، بهتي ُُِٞحن؟؟ !! ؤها صوعث ٖل٩ُي ٦خحر مامي..  -
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ب تهٓغث بلُه لشىان  بضهك ، و٦إجها ٢ض وؿِخه ووؿِذ الخضٍع

 .ووؿِذ ختى اإلا٩ان الظي ججلـ به

ب؟!بمغوان !  -  هذ زلهذ الخضٍع

  .ه مً ٦خحر، و٢ٗضث اصوع ٖل٩ُي ٦خحرؤ -

 :ؾإلخه ؾالي ب٣ل٤ 

 ما٫ ٞحن ًاؾحن ًا مغوان؟؟ و ا -

 .ٖىض البِؿحن، مل القي البرهو بخاٖه -

بٗض ؤن ، البِؿحنبلى  بمغوان تع٦ًذ ؾالي وزلٟها عحهام ممؿ٨

  ا.ا مالبؿهمًواعجض انر حالهٛ مجدم

 هخٗملي بًه ًا عوما؟ -

 ى.ح ب٣هغو   -

هتي اوي و ؤي الُىم م٘ بٌٗ، الىالص مبؿىَحن ما جُجي ه٣طخ   -

 .حٛحري ظى تمدخاظ

 بهتي ظىػ٥ مؿاٞغ؟؟  -

ه ًا بىتي ؤها م٣ىلخل٨ِل، ؤخمض ٖىضه قٛل في جغ٦ُا وب٣اله ؤ -

والُٗا٫  ي، زلُىا هغوح ؤي مى٫ هخٛضىؾبٕى مؿاٞغ، ها ب٣ب

ت  .جخبؿِ قٍى

 وماًا؟ -
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 .مالها؟؟ هي مل م٘ مامخ٪ -

 ؤ -
 
 وي ؤ تومخٗب تٗذ عوخها، ماًا ب٣ذ ػهاهًىة، بـ ػماجها َل

-  
 
  .ٖلحهامجي ًا ؾُتي مل هىخإزغ، ٧لمحها َُب اَ

 ًا ؾاليؤؤها مل في اإلاىص زالو  -
ً

  .نال

ماًا ٖلى  ظ٪، ٧لمي َىِ بـ اَمجيازغ   ةٖكان ٦ضه ٖاوػ  -

 .وبٗضًً وكىٝ

  :هاجٟذ عحهام والضتها

 ؤًىة ًا ماما.. ؤ -
 
ً.. ماًا ٖامله بًه؟.. ه زل نل ؾالي ؤو الخمٍغ

ت..  يهسغط، هجروح ؤي مى٫ هخٛض ة٧اهذ ٖاوػ  والىالص ًىبؿُىا قٍى

الٗمىم مل هىخإزغ، لى في ؤي خاظت ٖلى جض؟.. مل حٗبا٧ي.. ب

 .٧لمُجي.. ؾالم

*  *  * 

  Food Cortا الٛظاء في الـ ى في ؾُتي ؾخاعػ، هخاول

  Playing Areaبٗضها في الـ  ىلضًًا الخجغ٦ 

  بلى  عظاء اإلاى٫، خاولذ ؾالي بلهاء عحهام وهجخذؤا في خججىلو 
 خض 

  .٦بحر

في اإلاالبـ  تخضر نُداث اإلاىيؤجسو  ةٖضًض مىع  ؤا في خج٩لم

  .و٢هاث الكٗغ ومؿخدًغاث الخجمُل
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اؾحنؤ، و احؿى٢هم ةا مً ٣ٞغ ُخاهته قغاء لٗبت ٖلى  نغ مغوان ٍو

 .ظضًضة

 ا.ها لهماخبٗض ؤن ابخاٖ

 .وي مل هخإزغاها ٢لذ إلااما اوي، صه ؤًااااه الى٢ذ ؾغ٢ىا  -

 .َاإلاا م٩لمخ٨ِل ًب٣ي ٧ل خاظت جمام -

ظخُجي وي بالُىم، زغ  ؤلُا ًا ؾالي بجض، ؤها اجبؿُذ  يًسل٩ُعبىا  -

ذ تمً اإلاىص ؤها ٧اهذ خالتي الىٟؿُ  .ٞػ

، ؤبهتي ٧لبت  -
ً

ػاي مخ٩لمىِل َى٫ الٟترة صي، بخىا مل بنال

 .مً خاظت جد٩ي لي  تصخاب ًا بىتي، واإلاٟغوى إلاا جب٣ي مخًا٣ً

ػه٣ذ مً ؤها م٨ىدل ٢اصعة اج٩لم م٘ ؤي خض بجض، ختى ماما  -

ها ام٘ ماهغ بـ  ت٦ُض مخساه٣ؤوي ا تؾاالي مال٪، ٧اهذ ٖاٞع

 .م٣ىلخلهاف ؤي جٟانُل، وال ٖمغي ٦ىذ ب٣ى٫ وهللا

  .زالم ب٣ى اوسخي، عبىا ًبٗض ٖى٨ىا الكُُان ًا خبِبتي -

 .اللهم آمُحن ًاا عب -

ض  ٖلى  ؾُاعتها ااؾخ٣لذ ٧ل مجهم ب   بل٣اء   ٖو  .آزغ ٢ٍغ

*  *  * 

بلى  ع٦ٌ مغوان. ٞخدذ لها والضتها وهي جدمل ماًاَغ٢ذ الباب، 

ت اإلاِٗكه ٌكاهض  الضازل و٢ٟؼ ٞى١ ٢ضم ظضه الظي ًجلـ في ٚٞغ
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 :لتها بكى١ خملذ عحهام ماًا مً والضتها، اخخًىتها و٢ب  . الخلٟاػ

 .وخكدُجي ًا خبِبه مامي -

٨تألا ٖلى  ظىاع والضهابلى  ظلؿذ  ة:لخه بؿٗاص٢ب  ، ٍع

  .وخكخجي ًا خبُبي -

 .غص الهٛحر صهثوي اهتي وػ ؤواهتي ٦مان وخكدُجي  -

 ظلؿذ والضتها. ٢ا٫ طل٪ وهى ًضاٖب مغوان الجالـ ٞى١ ٢ضمه

٦٨غسخي ألا ٖلى  ه اإلالخه٤ باألٍع  ت.هتًر

 جبؿُتي ًا عحهام م٘ ناخبخ٪؟؟ ب -

 .وي الخمضهلل، وماعو ٦مان اجبؿِؤه ًا خبِبتي ؤ -

 :مغوان وؾإلخهبلى  ه٣لذ هٓغها

 ًا مغوان؟؟ ة بخاٖخ٪ الجضًض تي لجضو اللٗبمل هخىع   -

باب ٖلى  خًغ لٗبخه التي جغ٦هاؤ٢ٟؼ الهٛحر مً ٞى١ ٢ضم ظضه و 

 ىظ صزلها.م تالك٣

بضؤ مغوان بلى ؤن  توالضها ووالضتها خىالي الؿاٖ تْلذ بصخب

  .بالىٗاؽ

ها مُٟاف خُل اقُل ااااااه، صه مغوان هُبخضي ًىام ب٣ى و  -

 ى.ب٣الاجىحن، هجز٫ ؤها 

 :هٓغث بلحها والضتها بةمخٗاى و٢الذ ب٤ًُ  
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ما جباحي مٗاها ًا بىتي، اهتي بًه اللي ًجزل٪ صلى٢تي لىخض٥ وجالقي  -

  ة.ظىػ٥ مل في البِذ ٧الٗاص

 في خل٣ها، ل٨جها خاولذ بزٟاء ؤإلاها وهي ج٣ى٫ بهضوء   تقٗغث بٛه

 ت:باهخ تبدؿاماو 

 .ح بُتيمٗلل ًا ماما الػم اعو   - 

 ٦مان بِخ٪!ما هىا  -

ًا خبِبتي مل ٢هضي، بـ ماهغ مم٨ً ًجي في ؤي و٢ذ والػم  -

 .ًال٢ُجي في البِذ

 
 
 بغػاهجضز

ً
 ت:ل والضها ٢اثال

ؾُبي البيذ جغوح بُتها ًا ؾىاء، هي مٗاها خ٤، ظىػها الػم ًغظ٘  -

 .لهاًال٢حها في بُتها، ؤها هجز٫ مٗاها اون  

َى٫، خًغج٪ ٖلى  هغوحمِٟل صاعي ًا بابا، ؤها مٗاًا ٖغبُتي،  - 

َى٫ ٖلى  هترظ٘ اػاي لىخض٥، ؤها او٫ ما اونل ه٩لم٨ىا

 .مخ٣ل٣ىف

بالُض  ةؾُاعجه الجضًض ظي ًدملمؿ٨ذ بُض مغوان الؤخملذ ماًا و 

مجزلها بلى  وهؼلذ الضعط ومىه اؾخ٣لذ ؾُاعتها واهُل٣ذ ي زغ ألا 

 .خُض ػوظها الٛايب صاثًما

*  *  * 
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٤ ختى ال ًىام وجًُغ خاولذ بلهاء مغوان َىا٫  خمله، بلى  الٍُغ

خدذ خ٣ُبتونلذ ؤمام البىاً الؿُاعة  ت، نٟذ الؿُاعة ٞو

نٗضث . ابخاٖتها التي ذ مجها خ٣اثب اإلاكترواثظزغ ؤ، تالسلُٟ

ا، غ  ظججغه زلٟها ، الؿلمٖلى  الىىمٖلى  وق٪ؤومغوان ٢ض  تالبىاً

 
ً

 .ولؿىء خٓها اإلاهٗض ٧ان مُٗال

  تا٠٢ ًا مغوان ص٣ُ٢ -
 
 بـ اَل

 
ل٪ ٘ اإلاٟخاح مً الكىُت وهضز

 .َى٫.. زض امؿ٪ الكىُت صي ٦ضه خُها ظىب٪ٖلى  جىام

 .مامهاؤوصزلذ ومغوان  تٞخدذ باب الك٣

ٚل٣ذ باب الك٣ت زلٟها ختى ؾمٗذ نىث ماهغ ٣ًى٫ ؤن بما 

 ت:ٖاصً تبلهج

 ٦ىتي ٞحن ًا عحهام ومىباًل٪ م٣ٟى٫ لُه؟؟  -

 :اؾخضاعث وهٓغث بلُه بظهى٫  

 ااااهغ!!م -

 ًه الاطبهال٫ صه؟!ب -

 هذ ظُذ صلى٢تي لُه؟! زحر؟ في خاظت ؟!!ب -

 ت:هٓغ لها بضهك

 .في بًه ًا عحهام؟! ظُذ ٖاصي ٌٗجي، مِٟل خاظت -

 نل٪ ظاي بضعي !ؤ -
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- 

-  
 
 .هذ قٛل بضعي ٞجُذ بضعي زل

 .يو٧ؤهاا، ؤ -

 ٦ىتي ٞحن ب٣ي؟؟ ولُه مىباًل٪ م٣ٟى٫؟؟  -

 ٦ىخـ ... -

٨ت صون ؤي ٧لمتألا ٖلى  مغوان الظي هامبلى  اهخبهذ   .ٍع

-  
 
ح  ؤل مغوان َب صز ذ، و ويخه ًىام بـ، ٚو ها ار له هضوه لى ٖٞغ

  .هخ٩ي ل٪

خه، زل٘ له بلى  صزلهؤخمل ماهغ مغوان و  خ٨م ؤه ٣ِٞ و ءظاخٚٞغ

 .الُٛاء ٖلُه

تهمبلى  بِىما صزلذ عحهام بضلذ ؤ، ويٗذ ماًا ٞى١ الٟغاف و اٚٞغ

٢ًُجي ٢هحر مً اللىن ألا  ٞؿخانبلى  مالبؿها  تخمغ بدماالث ٍٖغ

هل   .مباقغهً  تؾٟل الغ٦بؤبلى  ٍو

ل   ةظلـ ٞى١ الٟغاف، خمل ماًا الهٛحر و  تصزل ماهغ الٛٞغ  ْو

 .جطخ٪ بمغح   ي زغ ًضاٖبها وألا 

  
 

د٧اهذ عحهام جمك زلٟها مً  اوجىٓغ بلحهم تِ قٗغها ؤمام الدؿٍغ

 ةجغاه ًضاٖب الهٛحر بدؿامتها وهي ا، لم حؿخُ٘ مى٘ ةزال٫ اإلاغآ

 ٦م حكخا١ بلُه و٦م جٟخ٣ض وظىصه في خُاتها و٦م حٗك٣ه !.. بدىان  

ٖاعيها ، ظل الؼواط مىهؤػوظها خبُبها، جدضث الجمُ٘ مً 

   ؛الجمُ٘، ٖضا والضها الخبِب
٣ض   .ع مكاٖغهاصاثًما ًٟهمها ٍو
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ٖك٣ها لظل٪ الغظل، لم ٨ًٟغ مشل الجمُ٘  يبيخه مضا جي  في ُٖ يعؤ

ٗمم ٨ٞغة  ت "ظمُٗم ؾِئؤَو ا ى ن يباٍ الكَغ
ً
٣ ن "، وا٤ٞ ٞع

 !تحِٗؿ ،بيخه، ومً ًىمها وهي ؾُٗضاب٣لب 

خاؾِـ طل٪ هى الىن٠ الىخُض اإلاالثم لخالتها، ظمُ٘ ألا 

م ؤ٣ِٞ ل٨ىجها ػوظخه و  ةقٗىع بالؿٗاص ؛تهاظمها تاإلاخىا٢ً

ٗضه، جهِبه لجمىص ٢لبه وب   تلخٗاؾبا ضزبِوقٗىع  لُٟلُه،

٣ضع مشحر ب تال جى٨غ، ل٨جها ٢لُل تخاالث خىان وعوماوؿُت مٟاظئ

  ت.للك٣ٟ

ُىٖلى  ٞا٢ذ مً قغوصهاؤ ها حُٖىٖلى  خانه مشبدانىجه ًىاصحها ٖو

 :مىاؾب مً الاهدباه الخٟخذ له وؾإلخه ب٣ضع  ة، مً زال٫ اإلاغآ

 ؟؟ غها، ٦ىذ بخ٣ى٫ خاظت ًا ماه -

 ت.بىاص٩ًي ب٣الي ؾاٖ -

  ت.مٗلل ؾغخذ قٍى -

 َُب مل هخ٣ىلي لي ٦ىتي ٞحن؟؟  -

له٣ٖ ه، ظىاع بلى  ق٩ل طًل ٞغؽ وظلؿذٖلى  ىذ قٗغها أٖل

 .ٚلب ٖلحها الخؼن  ةوهبر  ظابخه بهضوء  ؤ

ً مغوان، وهي  - مِٟل، ٦ىذ في الىاصي م٘ ؾالي ٖكان جمٍغ

ر ظى والىالص وٛح   تا٢ترخذ ٖلُا هسغط قٍى تظىػها مؿاٞغ وػه٣اه

ؿت وعوخىا ؾُتي اًخبؿُىا، ٩ٞلمذ ماما اجُمىذ  ن ماًا ٦َى
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 بؾخاعػ، 
 

 خاظاث ٦ضه وبـ، ٖضًذ تِىا، وظبذ قٍىحٛضًىا واجمك

 .زضث ماًا وظُذؤماما ٖلى 

 ممممممـ، َُب وم٩لمخىِل لُه ج٣ىلُلي اه٪ هخسغجي؟؟  -

ٞهمذ هى ، جدمل ال٨شحر وال٨شحر تٖخاب نامخ ةهٓغث بلُه هٓغ 

 ةللجضا٫ ؤو اإلاكاظغ  تلِـ لضًه هُ ؛آلازغ

٤ لخًٗها في ٖلى  ةٟٚذ الهٛحر  ًضه، ٞدملتها مىه عحهام بٞغ

ت ق٣ُ٣ها، وما  ن ٖاصث ختى وظضث ؤن ماهغ ٞخذ بٞغاقها في ٚٞغ

اث خ٣اثب حؿى    .ٞٙغ ما بها ٞى١ الٟغافؤ٢ها و مدخٍى

اث الخ٣اثب زاه تهٓغث له ب٤ًُ وهمذ بلملم ، ٞإمؿ٪ ُتمدخٍى

٤، هٓغث له بضهك بُضها  ت.هاصث تبدؿاماب ةٞباصلها الىٓغ  تبٞغ

تي بًه وال بًه؟؟  ةبًه؟؟ م٨ىخِل ٖاوػ  -  جىعٍجي اقتًر

 .ال ٖاصي -

 و   تما٫ مال٪ ٢البو ؤ -
 

 ٪ لُه؟؟ ق

  .مِٟل ًا ماهغ -

إلالمذ . نآلا بلى  ٞلذ ًضها و٢ام ًبض٫ مالبؿه التي لم ًبضلهاؤ

اث خ٣اثبها وظلؿذ ٞى١ الٟغاف   .جىٓغ بلُه بال حٗبحرمدخٍى

 :جبضًل مالبؿه وهٓغ لها ىههؤ

ها ٢لذ اه٪ ا٦ضه لُه؟!! صه  تمومؿه   تماااااال٪ ًا عحهام ؟!! ؾا٦خ -

ذ اهخٟغحي  وي ظاي بضعي وه٣ٗض مٗا٧ي، صه بًه الاؾخ٣با٫ الٞؼ
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 صه !

وظضث هٟؿها جغ٦ٌ بلُه وجغجمي بحن  ،ٞجإة وبضون م٣ضماث

نضعه وهي جخٗل٤ بلى  هايم   اهضهل في باصت ألامغ زم ،خًاههؤ

ا، ٧اهذ ة. بٗى٣ه ب٣ى 
ً
خًاهه هي ؤْلذ جب٩ي وهى ال ًٟهم قِئ

نضعه بلى  ، ٞإخ٨م يمهاتالؿبُل الىخُض لتهضثتها في جل٪ اللخٓ

 .ظًُضا

ب٩ائها واهخٓمذ  ةهضؤث خضبلى ؤن  طل٪ الىدى ٖلى  اؾخمغ الىي٘

  :خًاههؤزغظها مً بحن ؤت، هٟاؾها الهاثجؤ

 مم٨ً اٖٝغ ب٣ى مال٪؟؟  -

 وي !ؤوخكخجي  -

 وؤها ٖكان وخكخ٪ حُُٗي ؟! -

 هذ صاًًما بُٗض ٖجي ب -

 ْغوٝ قٛلي و... تًا عحهام ما اهتي ٖاٞع -

  ٖلى  ويٗذ ًضها
 :ٞمه وهمؿذ بترط 

ه٪ ا تاؾم٘ ٦الم ٧ل مغة ًٖ قٛل٪، ؤها مل مهض٢ة مل ٖاوػ  -

 ؤعاظ٘ بضعي ٦ضه 
ً

ُ   ،نال ٢ذ في ٦الم اج٣ا٫ ٘ الى ومل ٖاوػه اي

 ةمغة ومل هُُٟض، ؤها ٖاوػا٥ حٗٝغ خاظت واخض ت٢بل ٦ضه مُ

  .بـ

  ٤ ظىاعها بلى  ، ظلـخملها بحن ًضًه وويٗها ٞى١ الٟغاف بٞغ

  :خًاههؤها بحن ظزؤو 
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 ؟؟ ىبًه هي الخاظت صي ب٣ -

 ت:هٓغث بلُه بٗك٤ الٗالم و٢الذ مبدؿم

  .بوي بٗك٣٪ -

 :ؤمام وظهها سٛغها وهمـ بسٟىث  ٖلى  لها٢ب  

 وبًه ٦مان؟؟  -

ت، هٟسخي جداو٫ جٟطخ   - ي هٟؿ٪ هٟسخي ج٣لل مً ٖهبُخ٪ قٍى

ت بـ ٖكاها، ؤها والىالص مدخاظُى٪  ها بالظاث، اوي ًا ماهغ، و ؤقٍى

ٖ   ىووي، وهللا ما بِب٣ؤوي ؤمدخجال٪  ل٪ وال بكخ٩ي إلااما ٢هضي اػ

 ...ض٢جي إلاا ٢ىلذ ل٪، بـ وهللا ؤهاهذ اللي مغيدل جهبمى٪، 

 ؤ
 
 ٢بالث ؤزغي اوؿابذ ةها ٖضت، جلتبلخه اإلاباٚخزغؽ آزغ ٧لماتها ب٣

ا في  تٖى٣ها وقٟخحها، اؾدؿلمذ له بىٗىمٖلى  ًٗ غ٢ا م ٦ٗاصتها ٚو

  .قىا١بدغ هاثج مً ألا 

*  *  * 

 ..بٗض مىخه٠ اللُل

يٟذ ؤخًاهه، ٦م جبضلذ و ؤبحن  تمبدؿم تعحهام الىاثمبلى  هٓغ 

ا زاًنا تالابدؿام ٖلحها
ً
٣ ٤  .. بٍغ  سخب طعاٖه مً جدذ عؤؾها بٞغ

وظض ٞى١  ،الساعط وهاجٟه في ًضهبلى  ٧ي ال ًى٢ٓها و٢ام مخىظًها

 .الٗكغ م٩اإلااث مً هٟـ الغ٢م 
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٨ؤٖلى  ظلـ ٖلى  ةالسجاثغ اإلاىظىص تمؿ٪ بٗلبؤالهالىن،  تٍع

جها٫ بهاخب قٗلها و٢ام باالؤ، ةزغط مجها واخضؤ، تؤمام تالُاول

  .الغ٢م

*  *  * 

  

ان -  ..ٖٞغ

 .ما٫آًىة ًا آ -

 ب -
 
 .ي بـؿٗض، وخكجيجهل

   ةهتي مؿخيُاوي إلاا اعظ٘ مً بغ ب -
 
ها اما٫ و ٪ بُه، اٖكان اجهل

 ظاًب ل٪ مىباًل لُه؟؟ 

 .مل بٗٝغ اؾخسضمه -

 ما٫ بيخ٪ ٞحن؟؟ و ا -

  .صتها بغقام وهامذ مً بضعي بصازل ٖلحها صوع بغص مٟغهضها،  -

-  
 
هض٫، مبِخهلل زالو، ٦إهه  هصن الىاص ب٪ بُه، م٘ َُب هخهل

 .هل ٌؿإ٫ ٖلحهمؤملىف 

ا مٗا مٗلل ًا - وي ًا ؤوع، قٛله بُازض ٧ل و٢خه، بِخٗب ظزٍى

 .ُٖجي تخب
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خٛغ   - ب و٧ان ٖلُىا مً صه ٧له بةًه بـ؟!! هى اللي نمم ٌؿاٞغ ٍو

كخٛل لىخضه  .َو

  ة:زحر ألا  تظاب في الغهؤمؿ٪ بالهاج٠ واجهل بـؿٗض، الظي ؤ

 لىو..ؤ -

ان و٢بل مؿ٨ذ آما٫ الهاج٠ مً ًضه و٢الذ ؤ ،ؤن ًى٤ُ ٖٞغ

 ت:بلهٟ

٪ ًا خبِب بًىة ًا ؾٗض، ؤلىوو، ؤ - زو بوووي، ؤم٪، وخكخجي اٍػ

 .ٖلُُ٪، ٦ضه ج٣ٗض ٧ل صه مً ٚحر ما ج٩لمجي

اؤ
ً
 :ظابها ياخ٩

هتي بهلل بسحر،  بًه ٧ل صه، واخضه واخضه ٖلُا بـ، ؤها الخمض -

 .ووي وهللاؤوي ؤ٦مان وخكاوي 

-  
ً

 .وي وخكخ٪اواضر ٞٗال

ًام اللي ٞاجذ مٗلل ًا ؾذ ال٩ل، ٦ىذ مُدىن في الكٛل ألا  -

 .وهللا

 اًا  -
 

 ت٠ صماٚ٪، ٖلُ٪ بةًه بـ مً الٛغببجي ما اهذ اللي ميك

بىه اهل٪ واقخٛل م٘ ابى٥، صه اهذ ؤهىا وؾِ  ىوالخٗب صه، حٗال

  .٨غي الب  

  تمي مل مؿإلؤًا  -
 

هىا  تالِٗك ٠ صماغي، ؤها بـ مغجاح فيميك

٦تر واحٗىصث ٖلحها، اإلاهم َمىُجي اهتي ٖامله بًه اػاي صخخ٪ ؤمل 

مت؟؟   وبابا ٖامل بًه؟؟ والبذ ٦ٍغ
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 .٧لىا بسحر، ها٢هىا قىٞخ٪ -

ب  - ض٥ؤهجز٫ ٢ٍغ  .ٖو

مت صازل ٖلحها ابى٥ ظؤما وكىٝ ًا ؾٗض، ؤ - هبي اهى ه٩ُلم٪ و٦ٍغ

  .ا وهاًمتصوع بغص ظامض زضث صو  

 .عغي تٟاًهاااحي ب٣ى و٦ -

ان الهاج٠ مً ًض ػوظخه وجدضرؤ  .ؾٗضبلى  مؿ٪ ٖٞغ

انُجهؤبٗض ؤن   .ػوظخه وظضها جب٩يبلى  ا الاجها٫، هٓغ ٖٞغ

 ؟ !!، بخُُٗي لُه صلى٢تي َُُِب؟؟ال بله بال هللا -

  .وي ؤالىاص وخكجي  -

بؤ، ىزالم ب٣ -  .هى ٢ال٪ هاػ٫ مهغ ٢ٍغ

 .ٗه بالؿالمت ًاا عبعبىا ًغظ   -

*  *  * 

 .ل٣اء بُجهماٖلى آزغ  ؤ٦ثر مً قهغ وهه٠ مغ  

ضال٣اء ..ٞ  .ٖتراٝ..ٖٞى

ذ الؿٗاصاجبضلذ خُاتها بٗض  ٣ها ةٖتراٞه، ٖٞغ  ،٢لبهابلى  ٍَغ

ضها وجيخٓغه ألجها ببؿاَ  .لً ججُض بال طل٪ تؾخٟي بٖى
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ج   تصاٖب مكاٖغها بمىته بضازلها،  تخاؾِـ اإلا٨بىجغ ألا الغ٢ه ٞو

٘ الغاًت البًُاء وحؿدؿلم وجدؿم نغاٖها ؤزحًرا لخجؼم ب جها إلتٞر

عظىلخه ،مغخلت الخب ب٨شحر يٞما حكٗغ به حٗض   ؛آلان حٗك٣ه

 ىٌك٣ ،ؤطهلتها، ال ًخُل٘ بال لؿٗاصتها وعاختها، ٌٗمل ألظلها هي

 ؛خضهمؤ ةه٪ مهضع ؾٗاصؤؤن حٗلم  تظلها هي، قٗىع ممخ٘ للٛاًأل 

  .زغلل  ةؤنبذ مهضع ؾٗاص امجهم ٩ٞل  

٣ِٞ، ٧اهذ قُماء مٗها  ةه مً ًىمها ؾىي مغة واخضلم جغ  

٦م ؤنبدذ جدب قُماء آلان ألجها  ..لها اوابخاٖذ مىه ٢مُهً 

  .ججٗلها جلخ٣ي به صون ؤن حٗلم

ك٣ذ  صؽ    .وعا٢هؤفي ًضها وع٢خه، اٖخاصث ألامغ ٖو

، هام الجمُ٘ ءلها ٢غا لم جخثن  
ً

 .وب٣ُذ هي وال٣مغتها ؾىي لُال

خدذ الىع٢  ت:و٢ٟذ ؤمام الىاٞظة ٞو

 وويؤ" وخكدُجي 

ها عظٗذ لىعقت اإلا٩ُاه٩ُا اللي ٦ىذ بكخٛل ٞحها ٢بل ٦ضه ظىب ؤ

في و٢تي ص٣ُ٢ت  ىقٛل اإلادل، ب٣ُذ بكخٛل لُل وجهاع لى اجب٣

هؿخٛلها في ؤي قٛل ٖكان زاَغ٥، مل ه٣ضع اقىٞ٪  ةواخض

 ..و٫، صه ع٢م مىباًلي٦خحر ػي ألا 

ُٗجي مل ٖاٝع اهتي ٖىض مىباًل وال ال، بـ خاو٫ ج٩لمُجي وحؿم   

 نىج٪ 

 وي ًا ٢مغ "ؤبدب٪ 
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 .ٖاظُب في ؤلاوؿانٝ جٟٗل ألا ؤخغ  تعبٗؤمً  ةواخض ت٧لم

طل٪ الهاج٠ الهٛحر الظي ٖلى  خمضث عبها وق٨غجه ؤل٠ مغة

 .ٖؼ ما جمل٪ؤجمخل٨ه، لم ٨ًً له ٢ُمت مً ٢بل، ل٨ىه آلان ٌٗخبر 

ببلى  هذ ع٢مه، ْلذ جىٓغ الهاج٠ وصو  خًغث ؤ  تالغ٢م وحكٗغ في ٚع

 .خؿً مً جل٪ؤلها ٞغنت  ىفي الاجها٫ به، لً جدشج تخ  مل  

 جخهلي بىاخض في و٢ذ ػي صه؟! "  ةهتي اججىىتي ًا ٢مغ! ٖاوػ ب"

 ووي، هٟسخي اؾم٘ نىجه "ؤ" بـ وخكجي 

 " ولى، مُىٟٗل بغصو "

 خؿً مً ٦ضه ؤ تها مل هالقي ٞغنا" بـ 
 
مه ٞحها، ٧لهم اٖٝغ ا٧ل

 هاًمحن وببغاهُم مل في البِذ "

 .خؿمذ ؤمغها ويُٛذ ػع الاجها٫

 .مغث ٖلحها ٧الضهغ ٢ُل ؤن ًجُبها زىان  

 الىوو .. -

قٗغث ؤن لؿاجها الخه٤ في خل٣ها،  ،اعججٟذ واهتز الهاج٠ في ًضها

 
 

 ال حؿخُ٘ الغص، ق
 
ل  ل

 
٧اصث ؤن حٛل٤ السِ ،ج٨ٟحرها ذ جماًما وق

 ت:لىال ؤن ؾمٗذ نىجه ٣ًى٫ بلهٟ

 .٢مغععع  -
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ا، ل٨ً ؤطهه الخ٣ُخه  تظابخه هامؿؤ ًُ بهىث لم حؿمٗه هي شسه

 ة:بمهاع 

 .ًىةؤ -

٪؟؟ ب -  ٍػ

ؿ -  .ت٦َى

 صه ع٢م٪؟؟  -

 .ًىةؤ -

 هتي ٖىض٥ مىباًل؟؟ ب -

 .ًىةؤ -

ا
ً
 :ؾإلها ياخ٩

 ًىة؟ؤبهتي مٗىض٦ِل ٧لمت ٚحر  -

 ...ال بـ -

 .وخكدُجي -

ا، لً جىاجحها الجغؤة ل٣ى٫ ؤي شخيء، ٧ل شجاٖتها نمخذ جماًم 

 .ؾاؽويٗتها في ٢لبها ٧ي جخهل به مً ألا 

  .لُه، ٢ىلي ؤي خاظت جُمً ٢لبي ًا ٢مغ تؾا٦خ -
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ا و٢الذ بهىث   والضتها الىاثمت زلٟها ب٣ل٤  بلى  هٓغث
ً
 :ؤ٦ثر زٟىج

ضي مٗا٥،  - ضج٪ وهىفي بٖى ٧ل صه لؿه مُمىدل؟؟ ؤها ٖو

 هؿدىا٥ ًا خؿً..

نضعها وهمؿذ بضازلها ب٩ل بلى  ٚل٣ذ الهاج٠، يمخهؤبٗض ؤن 

 وهُام   قى١  

 ." بدب٪ ًا خؿً "

*  *  * 

ض مضجه ًٖ ص٣ُ٢خججها٫ ال احٗضصث الاجهاالث بُجهما و٧ل  ن، حٍؼ

 .َؿم٘ نىجه زم ٌٛل٤ السِٖلى آلازغ و  ٣ِٞ ًُمئن ٧ل مجهما

اال ًٟٗل قِ
ً
دلم ئ ًدلم ؛ ؾىي الٗمل، ًً٘ ال٣غف ٞى١ ال٣غف ٍو

ٟله مً نلبه وهٟـ مالمذ ٢مغ  نٛحر   ببِذ    .ًًمه هى و٢مغ َو

 ً غ  ؤًدلم بخ٨ٍى
 ..م مىهؾغة، ًمضها ب٩ل الخب والخىان الظي خ 

 .خالمه ظمُلت وبؿُُت ل٨جها نٗبت إلاً في مشل ْغوٞهؤ

*  *  * 

 .ْهًغا ةًىم مً ؤًام الازىحن، الؿاٖت الىاخض

نباًخا  تالخٗب، مىظ الشامىجه٨ه ؤٌؿحر خؿً في قىإع بمبابت و٢ض 

٢غع ؤزظ بلى ؤن  مالبـ ٦بحرة في مىا٤َ ٖضًضة توهى ًخجى٫ بد٣ُب

  ِ  والخب! تمً الغاخ ٢ؿ
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لها،  إةهىا٥ لغئٍتها صون ؤن ًسبرها، ؾخ٨ىن مٟاظبلى  طهب

ُلب مجها ؤن جخذجج بإي حج غاها، ٣ِٞ  تؾحهاجٟها ٍو ٧ي جسغط ٍو

ض عئٍ لم ًخم٨ً مً الخضًض  وظهها الجمُل مً بُٗض ختى ولى  تًٍغ

 .هثق٣اٖلى  لُهبر  تمٗها ختى ٌؿخمض مجها الُا٢

 ،قٗغ ٞجإة ؤن ًٖالث ظؿمه ٧لها جدكىج، ؤلم عهُب في ٖٓامه

٦ى٦ب ٖلى  زمؿحن والكمـ ٖمىصًتبلى  صعظت الخغاعة ٢ض جهل

 .عىألا 

٣ه  ىوظض م٣ه ،في ٍَغ
 
ا لض٣ُ٢ ْل  بن ، اجزً ، قٗغ ٦إهه وظض ٦

ً
 توا٢ٟ

ا ٖلُه مً الخٗب ًُ  .ؤزغي ٞؿ٣ُ٘ مٛك

و٫ ٦غسخي ٢ابله، لم ؤ ٖلىال٣هىة وظلـ بلى  صون ج٨ٟحر ؤو جغصص صزل

خ٨مذ ٢بًتها ؤ تٞىالطً قٗغ بُض   خُىماهٟاؾه بٗض، ؤًلخ٣ِ ٨ًً 

 .ٞى١ ٦خٟه

ب إةن ٣ًٟان ؤمامه بهُحمً الٟاٖل، ٞىظض قاب ي الخٟذ لحر  ، تمٖغ

ً، بلى  ض ًهلُغ قًغا ووًُٖضا، َىلهما ٢ىجهما ج٣ُٖ ااإلاتًر  ٢ىٍ 

ٝ   تالبيُ ً بإ٦خا ًالث نضع وطعاٖحن باعػ  تٍٖغ مً جدذ  ةٖو

الكابحن مً ٢بل ؤو ؾم٘  ماطل٨ يٖاله، عؤؤ٢مو ي٤ُ مٟخىح 

٫ ًٖ ؾغ ءال حؿمذ له بالخظ٦غ آلان، حؿا تٖجهما عبما، ل٨ىه في خال

له مً ٦خٟه  اخضهمؤ ت، ومؿ٨افي ُٖىجهم تجل٪ الىٓغة الكغؾ

جه٪ لضعظت لم جم٨ىه مً الى٢ىٝ، جُل٘ بلحهم ٣ت !! م   ابخل٪ الٍُغ

 :ب٣ل٤ اوؾإلهم تبضهك

 في بًه؟! -
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وخاو٫ بهؼا٫ ًض طل٪ الىخل البكغي مً ٞى١ ٦خٟه ل٨ىه ٧ان ٢ض 

 خ٨م ٢بًخه ٖلُه ظًُضاؤ

 بً الـ ****امل ٖاٝع في بًُُُِِه ًا  -

ؿب !!! ؤمه 
 
ؿب التي لم ًغ  اهخٌٟ خؿً مً م٩اهه، ؤمه ح

 
ها ًىًما ح

 بإبك٘ الؿباب صون ؾبب !!

  ي:ؤمه باألخغ  ه ؤو ؾب  وؾإ٫ مً ؾب   امامهمؤو٠٢ 

 هذ بخ٣ى٫ بًُِه ؟!!!!ب -

 :زغآلا  عص  

 ب٣ُى٫ اللي ؾمٗخه ًا **** ٖاظب٪ وال مل ٖاظب٪؟!!  -

 تبل٨م اخضهمؤو٢بل ؤن ٌؿخجم٘ خؿً ٢ىاه لحرص ٖلحهما، باٚخه 

ت    .زُىاث للسل٠ ةٗخه ٖضعظ٦خٟه ؤ ٖلى٢ٍى

بهذ بخٗمل بًه هىاااا ًالااا ؟!! بػاي جخجغؤ وجضزل ال٣هىة صي؟!!!  -

 بهذ مل ٖاٝع ؤن اإلا٩ان صه م٩ان ؤؾُاص٥؟!!

آلازغ ل٨مت  هللغص ؤو الاؾدُٗاب، ل٨م تا خؿً ٞغنُوصون ؤن ٌُٗ

مه ت في وظهه، ؤؾالذ الضماء مً ؤهٟه ٞو  .٢ٍى

الظي خضر ٞجإة، ماطا ٞٗل اقخٗل خؿً ًًٚبا، ال ًضعي ما 

ؿ    ٌ ُما ؤزُإ؟!!!  ؿ  ٞو
 
ٗخض ةؤمه اإلاخىا ب  ب وح ٖلُه بالًغب  يوَ 

 صون ؾبب !!! 
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 ي ٢ى ؤبل٨مت ؤزغي  إختى جٟاظ تالل٨م بغص   اؾخٗاص جىاػهه وهم  

ًُ  ى٧ل طل٪ صازل اإلا٣ه ،قغؽؤو  جماًما مً الؼباثً،  االظي ٧ان زال

ا جماألا ٖلى  و٢٘ خؿً
ً
 .ًما بالضماءعى ووظهه ؤنبذ ملُس

ًب   اوهٓغ بلحهم ت٢ام مً م٩اهه بهٗىب  :قضًض   بد٣ض ٚو

اوػًٍ مجي  ؟؟؟؟اهخىا مُُُُُُُُُُِِِِِحن؟؟ -  بًُُُُُِِِه؟؟؟ٖو

خىا محن؟!!! صه اهذ ام٣ٗى٫ ظاي اإلاى٣ُت بخاٖخىا ومل ٖاٝع  -

 ى.حؿخاهل ٧ل اللي ًجغي ُٞ٪ ب٣

ن ٣ًٟان اظلال٣ل٤ بلٜ مبلٛه ٖىض خؿً، قٗغ بإن ػوط الشحران ال 

ان له   ٖلى  ؤمامه آلان ًىٍى
خٗم   قغ  ا يض، عؤم  ًُ   .طل٪ في ُٖىجهما ظل

 واخض  بلى ؤي  تاؾخجم٘ خؿً ٧ل شجاٖخه وخاو٫ حؿضًض ؤي يغب

  ء.٧اها مشل الجضاع الهلب، ال ًازغ بهما ؤي شخي ال٨جهم امجهم

جهما سخباه مً ؤبك٘ مً طل٪ وألا ،الؿالؾت ىبمىخه هجباصال ل٨م

 .عى الكإعؤٖلى  ا بهُوؤل٣ ىزاعط اإلا٣هبلى  اه ظًغامالبؿه وظغ  

، بل ٧ل مً باإلاى٣ُت لغئٍت طل٪ الُٟلم  ججم٘ ٧ل مً بالكإع

  .٦كً اإلاجاويألا

 ٢ام خؿً مً ٞى١ ألا 
 
  عى وهى ًترهذ وهٓغ خىله، قٗغ بظ

ؼي وز   ٫ 

ه هوطل٪ ال٨م الهاثل مً البكغ ٌكاهضو  ،خُاجه تَُل مالم ٌكٗغ به

هان صون ؤي طهب   سخ٤ وح   ٌ ه!! وهى   ٣ًتٞر

بًه ًالاا هخًٟل وا٠٢ مخىذ ٦ضه ٦خحر ػي اليؿىان؟!! مل هاوي  -

 جضاٞ٘ ًٖ هٟؿ٪ ًا ****
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عًيا، جم٨ً مً ؤَغخه ؤهٓغ له خؿً بًٛب الٗالم وهجم ٖلُه 

٨مت واخض هل٨م
 
خبه مً ٣ِٞ ٢بل ؤن ٌكٗغ باالزغ وهى ٌس ةل

سخله   .عىألا ٖلى  طعاٖه َو

و٢بل ؤن ًخم٨ً  ،ْل ٌسخبه مً مالبؿه ختى مىخه٠ الكإع

خؿً مً الجهىى ختى ٧ان الازىان ًغ٦اله باأل٢ضام في ٧ل م٩ان 

ا بغ٧له الًغب، اؾخمغ   ةبجؿضه، قٗغ بإن ٖٓامه جخ٨ؿغ مً قض

بلى  والجمُ٘ ًىٓغون ،مً ٢ىة اما لضحهم ىٞى١ الٗكغ ص٢اث٤ بإ٢صخ

خمض الؿ٣ا، بإٞىاه ؤٞالم ؤاإلاى٠٢ ٦إجهم ٌكاهضون ُٞلًما مً 

 .جام وؾ٨ىن   تٖحن ظاخٓؤو  تمٟخىخ

ب   ىته٪ م٘ ٧ل ع٧لت وؾ 
 
ه لم ًخسُل ؤن جىظ   تلٟاّ بكٗؤ، ت٦غامخه ج

  .ًامله في ًىم مً ألا 

٢مغ  تٞٓ٘ في طل٪ اإلاى٠٢ اإلاإؾاوي هى نىث نغزٞٓ٘ وألا ألا 

م ٧ل ما هى ؤالتي محزتها  ًغ  .. ُٞه طهه ٚع  ً ب بجها هىا، حكاهضه وهى 

ؿ    ب و٦إن طل٪ الظي ًى٣هه آلان !!وَ 

 جذ ومتي ؟!!ؤإلااطا 

جهٌ، ٞلم ٣ًى  ٖلى  خاو٫ ؤن ًخدامل  الاعج٩اػ ٖلى ؾىي  هٟؿه ٍو

 ةهٓغ  ىل٣ؤم جماًما، ووظه جىع   تبالٛ تًدىٟـ بهٗىب ،ع٦بدُهٖلى 

، وظهها قاخب ت٢مغ التي ج٠٣ وؾِ الخكىص مهضومٖلى 

٘ ُؾمه بعجؼ، لُتها حؿخُا٧الجلُض وصمىٖها ٚغ٢ذ وظهها، تهمـ ب

ه٨ؿاع اهٓغ لها ب ه،٘ الخس٠ُٟ مً ؤإلاُمؿاٖضجه، لُتها حؿخُ



 

 
- 116 

- 

قٗغ ؤن ٖلُه اؾترصاص ٦غامخه، ٢مغ هىا!! ٢مغ حكاهضه في  ،وي٠ٗ

سؼي، ٖلُه ؤن ًشبذ لها عظىلخه، ٖلُه ؤن ًٓهغ 
 
طل٪ اإلاى٠٢ اإلا

 بًضا بظل٪ ال٠ًٗ والظ٫!! ؤجغاه  مامها، ال ًجب ؤنؤبمٓهغ ٢ىي 

وهى ال  تبالٛ تهٟؿه ؤ٦ثر وخاو٫ الى٢ىٝ، و٠٢ بهٗىبٖلى  جدامل

 ،ٚحر نىعة ٢مغ ؤمام ُٖيُه ي ًغ 

ؿغ 
 
خ٣ذ ٦غامخه وجدُمذ عوخهؤ٦ اظًؼا، س  ا ٖو

ً
 .مامها، ْهغ يُٟٗ

 
 
مبدىح  لضًت ونغر بهىث   تمخب٣ُ توشجاٖ ةة ٢ى ع  اؾخجم٘ ٧ل ط

ا، ناع ٧اإلاجىىن وهى ٨ًُل حالازىٖلى  جى٨ٖه وهجم ةمً قض ًٗ ن م

ـ  ؤلهما الل٨ماث والغ٦الث صون جى٠٢، ٦إهه ٢ض  مً  نابه م

 وجبضلذ ألا 
ً

ال ت، صواع زاهُالجىىن بالٟٗل، ل٨ً الىي٘ لم ٌؿخمغ ٍَى

٣ت   ةبٗها امؿ٪ اخضهمؤقض، بط ؤٖى٠ و ؤل٨ً جل٪ اإلاغة بٍُغ

بجؿضه،  وناع ًًغب بها خؿً بٗى٠ في ٧ل م٩ان تٚلُٓ تزكبُ

 ت.نابذ خؿً بجغوح بالٛؤ٧اهذ الٗها بها بٌٗ اإلاؿامحر التي 

  .عًيا بال خغا٥ؤزاعث ٢ىاه جماًما، ٞـؿ٣ِ 

ت، ػاجٛ بال وظهها بٗحن   ي ال ٌؿم٘ ؾىي نىث نغزاث ٢مغ وال ًغ 

ه ذمشب   م ٧ل ما ٌٗاهُه، ًىٓغ  هاٍْغ  .م٨ؿىعة حن  حها بٗبلٖلحها ٚع

 ؤه ختى بٗض ؤن زاعث ٢ىاه جماًما وؾ٣ِ، بل الم ًغخم
 
  مٗىا في ط
 
ه ل

 .وبهاهخه

 تبدؿاماعى بألا ٖلى  ىخؿً اإلال٣بلى  ًىٓغ  امجهم ابخٗض واخض  

 ة.ؾازغ 
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 ء  !!! بِ ء  والشاوي ا٢ترب مً خؿً وبضؤ ًسل٘ ٖىه مالبؿه ببِ

 مخٗم  
ً
 ض ومضعوؽ بمٗاه

 
  ا في ط
 
ونغزذ  قه٣ذ ٢مغ بٗى٠  ، هل

 :ؾخجضاءاب

 .ىىىىخى٣باا، ؾِبىووووه ععععععاااااام ٖل٨ُم، ٦ٟاًااااااعععع خغعع  -

٢ضع ما اؾخُإ ل٨ىه ٖلى  مً ًسل٘ له مالبؿه تخاو٫ خؿً م٣اوم

  .ٞكل جماًما

  .عئٍخه ه٨ظاٖلى  قاخذ ٢مغ بىظهها بًُٗضا ، ال ج٣ضع ؤ

حها مً قض ا ٖلُه  ة٧اصث ؤن ج٣ٟض ٖو
ً
 الهضمه و٢لبها ًدتر١ ؤإلا

. ٣ِٞ تولم ًتر٦ه ؾىي باإلاالبـ الضازلُزل٘ ٖىه ٧ل مالبؿه 

وهمـ في ؤطهه  ىالهضوء و٠٢ وهٓغ بلُه مً ٖلى، زم اهدج ىوبمىخه

 .لم ٌؿمٗها بال هى تب٩لم

الكاب آلازغ، ؾاع ججاهه وؾاع بلى  ه ومالبؿه وهٓغ ًهٌٟ ًض

ا بمىخه ًٗ  الهضوء !!!  ىالازىان مبخٗضًً م

 ٦إجهما لم ًٟٗال ؤي شخي !!

 ن ابخٗضا ختى بما 
 

طل٪ الجم٘ البكغي خى٫ خؿً الٟا٢ض  الخ٠

الخغا٥، ختى صمىٖها ٖلى  و٢مغ و٢ٟذ م٩اجها ٚحر ٢اصعة، للىعي

 .هاحجذجغث في ُٖى

ض ؤن حٛمٌ ُٖى ها وجٟخدهما مجضًصا لخجض هٟؿها باإلاجز٫ هاثمت حجٍغ

 ٧ابىؽ!! تفي ٞغاقها و٧ل ما خضر ٧ان بمشاب
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هٟـ اإلا٩ان، .. جضًصاا ممٚل٣تهؤا و ممغاث، ٞخدته ةها ٖضحعمكذ بُٗى

 ..شسامهٟـ الهىعة، هٟـ ألا

 ! اولِـ ٧ابىًؾ  تبطن هى خ٣ُ٣

وظضث ؤن الغظا٫ ، هىا ٣ِٞ اجهمغث صمىٖها وع٦ًذ هدى خؿً

داولىن بٞا٢خهؤال حٗلم مً  ؤبٌُ ا٢ض ؤلبؿىه ظلبابً    .ًً ؤجىا به، ٍو

خًاجها ؤزظجه بحن ؤث لى ، وص  وظهه اإلاخىعم ب٣لب صام  بلى  هٓغث

ُبذ ٖم٤ ب٨شحر ؤو  ي ٢ى ؤظغاخه، ل٨جها ال حٗلم ؤن ظغح ٦غامخه  َو

  .خًاجهاؤمً ؤن ًُُب بحن 

 ةطن لألطن والؿٗاصمً ألا  تبدؿاماخض طل٪ اإلابدؿم ؤلم ًلخٔ 

 ة٧ان ًخاب٘ اإلاى٠٢ مً بضاًخه، والؿٗاص .ج٩اص ج٣ٟؼ مً وظهه

ال  ىاوالجمُ٘ ؤنبد  ت.ال٣مبلى  ونلذبلى ؤن  بضازله جؼصاص وجؼصاص

 ؾحرة لهم ؾىي خؿً الظي سخله ٖاص٫ ونبري الضهكان!!!!!

 *  *  * 

ظ   يءسخ ي قٗىع  ؤ ..ٌؿحر بجلبابه الىاؾ٘، مى٨ـ الغؤؽ 
ض في و 

  ..الىظىص هى ٌكٗغ به آلان

لضٞ٘ زمً  اؤإلا٪ ٨ًىن ؤقض وؤنٗب ٖىضما ججض هٟؿ٪ مًُغ  

ً  هذ لم جغج٨بها مً ألا ؤ ؤزُاء   هظا الظي ًجهل مً  ؾاؽ وؤي زم

 ٦غامخ٪ وآصمُخ٪! 
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ُ   ًد٤ لصسو   بإي خ٤   ا لُمطخي في ؤن ٣ًخل ٚحره زم ًتر٦ه خ

 !!!هضوء  

 بدؿمذ له ؤزحًرا، هاه مؿ٨حن !!اًْ ؤن الخُاة ٢ض 

ىضما وظض الخبِب ٢غع  تخغمخه مً خىان والضجه، زم ٦ى٠ والضه، ٖو

ا
ً
ىضما ختراًما لغظىلا ؛هى بةعاصجه ؤن ًدغم هٟؿه مجها ما٢خ خه، ٖو

 .ال٣ؿىة ىؤبٗضجه الخُاة ٖجها بمىخه ،هه ٣ًترب مجهاؤًْ 

ها بٗض آلان؟! ٠ُ٦ ؾتراه؟!! بالُب٘ ؾ٣ِ حُٖىبلى  ٠ُ٦ ؾِخُل٘

ضها بالخىان  سؼي، ٖو
 
مً هٓغها بٗض ؤن قاهضجه في طل٪ اإلاى٠٢ اإلا

ظىاعها بلى  ، ًْ ؤن وظىصهتوالخب، ل٨ىه ٟٚل ًٖ ألامان والخماً

 ختى ًٖ خماًت هٟؿه!!  هه ٖاظؼ  ؤدك٠ ٦اؾُدمحها، ل٨ىه 

!! الضماء تمخدغ٦ تضان، ظشبؿحر بال هضٝ، ومٓهغه ٣ًكٗغ ألا ٌ ْل  

 ؤو  تهغبذ مً وظهه بهىعة مسُٟ
ً

بلى  َغاٞه لىجها ؤنبذ ماثال

ع٢  ال٣ؿم لشىان  بلى  هٓغ  ت،هٟؿه ؤمام ٢ؿم بمباب ٞجإة وظض  ت، الؼ 

ت جغص له خ٣ه اإلاهضوع  ٖل  ، مىه، صزله زم صون وعي    .الكَغ

*  *  * 

ؾخجضاء وآلازغ ا٠٣ً خؿً ؤمام الغاثض ماهغ ال٣اضخي، ًىٓغ له ب

خُل٘ بلُه و  ػصعاء اه بئخهُبلى ًىٟض صزان ؾُجاعجه في وظهه ٍو

 .واضر

 ها ًا باقا، مل هدؿخضٖحهم؟؟  -

 ة:ض  ٖلُه ماهغ بد   عص  



 

 
- 120 

- 

 بجي اهذ؟!!اؾخضعي محن ًا ؤ -

ها ٢لذ لؿٗاصج٪، ٖـاص٫ و نـبري الضهكان ، ؤها م٨ىدل اما  -

نل ؤوازض بالي هما محن بـ ؾمٗذ مً الىاؽ بٗض اما ٞى٢ذ، 

 ؤها ...

ض في  - م ال٣هت صي مً ألاو٫ ؤزالااام ًا بابا، بهذ هخُٗض وجٍؼ

ملىال٪ مدًغ، ٚىع ب٣ى  جاوي؟! ما زالم ٢لذ اللي ٖىض٥ ٖو

  .وؿخضُٖ٪ ىوزلُىا وكٝى قٛلىا ولى ٖىػها٥ هىب٣

غا٥، الهضمت قلذ ج٨ٟحره وظمضث ؤَغاٞه ا م٩اهه بال خ 
ً
.. ْل وا٢ٟ

٧ل طل٪  الًابِ ٌٗامله ه٨ظا !! لمٖلى  هبٗض ٧ل ما ٢ه  

 الخد٣حر، هى اإلاججي ٖلُه ولِـ الجاوي !! 

ه ؤزاع  ي ؤال ًغ  لُش بالضماء؟؟ ؤًسل٘ له الجلباب لحًر
 
وظهه اإلاخىعم اإلا

 لٗغط الىاضر في ٢ضمه؟!! ا ي ظؿضه؟! ؤال ًغ ٖلى  الًغب

مت حؿخد٤ ؤن  تهتها٥ آصمُا اإلاىاًَ وسخ٤ ٦غامخه ؤلِؿذ ظٍغ

 ٌٗا٢ب ٖلحها ال٣اهىن؟!! 

  :نىث ماهغ وهى ًهغر بهٖلى  هخٌٟا

خىا مىعهاف ٚحر٥ ابجي اهذ مً هىا ب٣ي، هى اما حٛىووووووع ًا  -

 وال بًه؟!!! هالجهاعص

زلٟه، ٨ًٟغ في خ٣ه اإلاهضوع  تزغط مً ال٣ؿم ًجغ ؤطًا٫ السُب

ا جغ  ت،و٦غامخه اإلاسخى٢  ٠ُ٦ ج٨ٟغ به آلان ؟!! ي ٨ًٟغ في خبُبخه ٍو
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ُجها اإلاظٖىع  ةؾخٗاصا٧لما خاو٫  ، ٌكٗغ تالبا٦ُ ةاإلاكهض ، ٖو

ٝ   ،ًمؼ١ ٢لبه خاص   بىهل   بخٗض ٦شحًرا ًٖ ابلى ؤن ، ؾاع بال ؤي هض

  .اإلاى٣ُت

*  *  * 

ٞكلذ ٧ل مداوالث والضتها  جهُاع،ا٢ابٗه ٞى١ ٞغاقها جب٩ي ب

زغظذ لكغاء بٌٗ   .وقُماء في ٞهم ما بها ؤو ختى تهضثتها

   تالاخخُاظاث السان
  بلى  ًٖ اإلاجز٫  بُٗض   لها مً مدل 

ما،  خض 

ؾخٛلذ ابٗض ؤن جغظتها ٢مغ ٦شحًرا،  تؾمدذ لها والضتها بهٗىب

 تٞغنت ُٚاب ببغاهُم ومدمض، وهىم قُماء، التي لى ٧اهذ مؿد٣ُٓ

بإي  تا ٧اهذ لخخضزل ٦ٗاصتها وجمىٗها مً السغوط مخذججخخًم 

 ؾىي إلاًا٣ًتها !  يءؾبب، ال لصخ

ت  ن ٖاصث، ختى ع٦ًذب، وما ةجإزغث في الٗىص الىىم بلى ٚٞغ

  ..مً ٢بل واعجمذ ٞى١ الٟغاف جب٩ي ٦ما لم جب٪  

ا م٘ الى٢ذ!! جغجج٠ بكضئ ب٩ا
ً
ووظها ؤنبذ ًدا٧ي  ةها ًؼصاص ٖىٟ

  .مىاث في شخىبهألا 

زخه ٞحها بًه !! البذ ب٣الها ا٧لمي ببغاهُم ًا قُماء، ًجي ٌكىٝ  -

 مً الُٗاٍ !! ت٦تر مً ؾاٖخحن مٟدىمؤ

ُ   ببغاهُم في قٛله، لى ٧لمخه هحهب   -  .اٞ
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٦تر مً ؤ ىها مل هؿخجامل٨ِل صٖىة، اجهلي بُه واصهىوي، ما  -

  ت٦ضه، البذ ٖامل
 
 .٘ في الغوحػي اللي بخُل

  هوببغاهُم لى ظ   -
 
 ها بًه بـ؟! هُٗمل

، ٌٗمل ؤي خاظت، هازضها ؤي مؿدكٟي ختى - ها بىتي ؤ ،ًخهٝغ

  .هتروووووووح مجي

 .زالم زالام بهضي بـ، ؤها ه٩لمه اهى -

ت هللا ًسل٩ُي، قٛله  - ٢غب ب٨خحر مً ؤ٧لمُه وزلُه ًجي بؿٖغ

  .مدمض

 .زخهاع بما خضرازبرجه بوؤهاجٟذ قُماء ببغاهُم 

 هاا ًا قُماء، ٢ال٪ بًه؟؟  -

  .٢ا٫ ظاي -

 .قٗغها بدىان  ٖلى  ظىاع ٢مغ، جمسربلى  ظلؿذ ؤمُىت

همُجي مال٪ بـ، خض يا٣ً٪؟؟ َب ب - ؾتهضي باهلل ًا بىتي ٞو

 وال خاظت؟؟ ؟  تاإلاسٟي ٦غم احٗغى ل٪ واهتي ماقُ

با٫ قُماء ! هي الىخُضة التي حٗلم ٖلى  لم ًسُغ طل٪ الاخخما٫

بلى  ٢ٟؼث ٞجإة ،غم ل٣مغ وهي مً ؤمغتها بالهمذبمًا٣ًاث ٦

 .وظهها تالٟغاف، ظظبتها مً طعاٖها وخاولذ عئٍٖلى  ظىاع ٢مغ 

 !ى ل٪ جاوي؟؟بذ ًا ٢مغ، بصخي لي، هى ٦غم احٗغ   -

 :بضهكت تؾإلتها ؤمُى
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 جاوي ٌٗجي بًه ؟!! هى ٧ان احٗغى لها اوالوي ؟!! -

 :اعجب٨ذ قُماء وعصث بخلٗشم

  .٦ضه توالجاً تبحرػ٫ ٖلحها في الغاًدٌٗجي هى ٧ان  -

 .!! صه ببغاهُم ٧ان َحن ِٖكخه؟َب وم٣الدل لُُُِه -

 :وؾإلتها بةلخاح ت٢مغ البا٦ُبلى  الخٟخذ

صه اللي  تى ل٪ واهتي هاػلحٗغ  ببذ ًا ٢مغ ال٨الم صه صخُذ،  - 

 ٖامل ٩ُٞي ٦ضه؟؟ ؟

وخحن لم ججض مً ٢مغ ؾىي الهمذ ونىث ب٩ائها ٣ِٞ الظي 

 :ٌٗلى، نغزذ بًٛب  

 في بًُُُِِه؟؟ًا بذ اه٣ُي ب٣ُُُُِحي، وظخعي ٢لببببي، ٢ىلي  -

لم ججض ت، باجؿ تها بضعظئ خًان والضتها واػصاص ب٩اؤاعجمذ ٢مغ في 

 ؾىي ؤن جدخًجها بكض تؤمُى
ً

اؾخمغ  يء.بٌٗ الصخ ؤٖلها تهض ةخال

ما  تهظا الخا٫ وقُماء ٩ًاص الًٟى٫ ؤن ٣ًخلها إلاٗٞغٖلى  الىي٘

 ت.جل٪ الخالبلى  ونل ٢مغ ؤالظي خضر و 

حجغة بلى  هغو٫، ٣ٖبه صزى٫ ببغاهُمؤنىث اإلاٟخاح في الباب 

 :ب٣ل٤   ًالىىم وهٓغ بلحه

 مال وشخي لُه !!ٖلى  في بًُِه؟!! وظُبُجي -

مً  تزخ٪ اللي مٟدىمالخ٤ ًا ببغاهُم، قىٝ خل في ا ىحٗال -

 .ما ظذ تالُٗاٍ صي مً ؾاٖ
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  :وؾإ٫ والضجه ت٢مغ بضهكبلى  ، هٓغ ًمامهؤو٠٢  

 ظذ مىحن ؟! -

 ت:جُىٖذ قُماء باإلظاب

ت خاظاث مً جدذؤ -  .نلها هؼلذ حكتري قٍى

غ بًٛب    :وي٤ُ   ٞػ

 بيؿُبها ججز٫ لىخضها ًا ماما؟؟ ىمتبومً  -

ب هىا بجي، ٧اهذ بدكتري خاظاث لحها مً جدذ ٢غٍ  امٗلل ًا  -

تَى٫، ٢لذ اؾُبها جٟ٪ ًٖ هٟؿها قٖلى  عظٗذو    .ٍى

مىيٕى  تمالها َُب ؟!! هى بًه الىدـ صه ًا عبي، مل ٦ٟاً -

ب صه   .السىا٢ت الٍٛغ

 :ؾإلخه قُماء بًٟى٫  

 زىا٢ه بًه؟؟  -

، و  - ن بها صازل اإلاى٣ُت ؾمٗذ َغاَِل ٦الم ٦ضه، امل ٖاٝع

ُ  ٖلى  ٖاص٫ ونبري اجلمىا  تإ، يغبىه إلاا ٖضمىه الٗاُٞواص ب

 
 
 .ٗىه هضومه في هو الكإعو٢ل

 لم حؿخُ٘ ٢مغ الهمىص ؤ٦ثر مً طل٪، مً صون وعي قه٣ذ بٗى٠  

  ت:وناخذ بدغ٢

 .خؿؿؿؿؿؿؿً -
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ٞا٢ذ قُماء مً ؤ ت..ػواط مً الُٗىن اإلاىضهكؤ تالخٟذ بلحها زالز

 ي:زغ هي ألا  نضمتها مً ال٨الم الظي ؾمٗخه وهخٟذ صون وعي  

 ًا الاااهىي، يغبىا خؿً ؟!!!! لُُُِه؟!!! -

 :بًٛب قضًضهٓغ بلحها ببغاهُم 

ُبمُُُُُِِحن خؿً صه؟!! ًا ما قاء هللا،  -  ه؟!ىهخىا الاجىحن ٖاٞع

 ...صه.. صصصه  -

 .صه بًُُُُُِِِه، اه٣ُُُحي -

 صه خؿً اللي ٦ىذ بكتري مً ٖىضه الهضوم !! -

  بلى  ه ؤهٓاعهوظ  
 :٢مغ وؾإلها بك٪ 

 ؟؟ تالسىا٢ تهتي ٦ىتي هىا٥ ؾاٖب -

 .ال٨المٖلى  هٟؿها ال٣ضعةؤومإث بغؤؾها صون ؤن ججض في 

 تهتي بًه اللي وصا٧ي هاخُبالسىا٢ت ٧اهذ ٢ضام ال٣هىة ًا ٢مغ !  -

ب، عوختي لٛاًؤال٣هىة  ؟!! هى صه اللي بدكتري خاظاث ٢ٍغ
ً

 تنال

 ال٣هىة !

خم٤؟!! ؤال ًضع٥ حجم ؤإلاها ما هظا الهغاء؟!! ًٖ ما ًخدضر طل٪ ألا 

ُ  ؤال ٌعي ؤوخؼجها،   آلان!! تجها جدتر١ خ

 
 
 ط
 
 ةها مشلما ؤوظٗه، زل٘ ٢لبها مً م٩اهه، هٓغ اوظٗؤه٨ؿاعه اه و ل

عى، وظهه ألا ٖلى  ىؤبًضا لً جيؿاها، ظؿضه اإلاؿج ةُٖىه اإلا٨ؿىع 

 خىع  إلاا
 
الجلباب ل٩اهذ  طل٪، لىال تش بالضماء، ًضه اإلاجغوخم اإلالُ
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حها مً مىٓغ ظغوح ظؿضه، مكاهض جخىال ٣ٖلها ٖلى  ى٣ٞضث ٖو

 
 
  اإلاؿ٨حن ج

 .٢لبها وجدغ١ عوخها صون عخمت١ مؼ 

 ها ظُبا٥ ٖكان تهضحها وال جخٗبها ا٦تر؟!!ا، هى ىب٣ يبجي بهضاًا  -

غ ب٤ًُ وهٓغ  هٟؿها وبهتزاػ ظؿضها ٖلى  ٢مغ، التي ج٨ىعثبلى  ٞػ

 هدُب بلى  ملخىّ مً ب٩ائها الظي جدى٫ 

 :ظىاعها وخاو٫ الخدضر بهضوء  بلى  ظلـ

هم بالًبِ؟؟ زٟتي مً َُب اهتي بخُُٗي لُه صلى٢تي مل ٞا -

 مىٓغ السىا٢ت ٌٗجي؟؟ 

ٗذ ُٖ لحهما ٦م ب٧ل مً ًىٓغ  انجسبر  ىانبلُه، ُٖ خحنمظبىخ ىحنٞع

  :همؿذ بخ٣ُ٘ ونىث مٗظب، هي حٗاوي

ووي.. صو٫ مل بجي ؤصمحن ؟!! ؤوي ًـا.. ببغاهُم.. ؤيـ..يغبىه  -

 بػاي.. بػاي خض مم٨ً ًةطي خض بالك٩ل صه.. بػاااااااي ؟!!

غزلذ صو    .في هىبت زاهُت مً الب٩اء اإلاٍغ

جه٨ ا ولِـ  تبٗض ؾاٖخحن ٧اهذ ٢مغ هاثمت بةجها٥ في ٞغاقها، م  ًُ طهى

ا ًً ه ٖلحها ،ظؿض  .جغ٦ىها لترجاح وؤٚل٣ىا باب الٛٞغ

 تفي جسُالجه للخال جام، ٧ل مجهم قاعص   ظلؿىا في الهالت في نمذ  

  ،التي ونلذ لها ٢مغ
ض، مدم ظغؽ الباب، ٞخذ ببغاهُم وظضه عن 

  وما بن صزل وؤٚل٤ ببغاهُم الباب زلٟه ختى ؾإلهم:

 ؾمٗخىا ًٖ اللي خهل م٘ الىال البُإ صه؟!! -



 

 
- 127 

- 

 :ظابه ببغاهُم بمللؤ

 .بؿبب اإلاىيٕى صه ةؾمٗىا، وازخ٪ مجهاعه ظى  -

 ٢مغ !!! -

 .ه ؤ -

 بػاي ٌٗجي ؟!! ولُه ؟!! -

ن ا ت، وقاٞتها، واإلاهِبتالسىا٢ تنلها ٧اهذ في الكإع ؾاٖؤ -

ىه، اللي ٧اهىا بِكتروا مىه هضوم صه،  الىاص َلٗذ هي وقُماء ٌٗٞغ

  .وي ؤٞـاإلاىيٕى مإزغ ٞحها 

ُُحن تعظٗذ مٟدىم حن ٞو جإة ال٢ُىاها بخهغر، ٞو  مً الُٗاٍ ٞو

 .ما هضًذ وهامذٖلى 

ذ مىحن، وبًه اللي عظٗ٪ مً قٛل٪ بضعي  -  ؾاًؾا؟!ؤواهذ ٖٞغ

 .مال وشخيٖلى  قُماء ٧لمخجي وظُذ -

 :لىم ةهٓغ لىالضجه هٓغ 

٦ضه ًا ماما، ٧ل صه ًدهل وج٩لمي ببغاهُم ومُجِل في بال٪  -

 .هتي اللي زلُتي قُماء جخهل بةبغاهُم ؤ٦ُضبجخهلي بُا ج٣ىلي لي؟!! 

زى٥ ا٢غب، ؤبالي، بـ اهذ قٛل٪ بُٗض، ٖلى  بجي وهللا ظُذاًا  -

 .هذ ٦ىذ هخازض و٢ذب ،َى٫ ٖلى  اجهلىا بُه ظه

 له بًه صلى٢تي؟؟ َُب ٢مغ ٖام -

ؿا ةهاًمت ظى  -  ت.هي، عبىا حهضحها وج٣ىم ٦َى
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 :ؾإلخه قُماء بًٟىلها الظي ال حؿخُُ٘ الخسلي ٖىه

ل ًا مدمض خهل بًه بٗض ما يغبىه، عاح ٞحن ٌٗجي  - مخٗٞغ

 لُه يغبىه ٦ضهؤوخهل له بًه؟؟ و 
ً

هخ٣ام مل ا؟!! صه ق٩له نال

 !! تٖاصً تمجغص زىا٢

ت ٢مغ٢خًاب وهى ًخجاظابها بؤ  :ه هدى ٚٞغ

ل ًا قُماء، ؤها مل هؿخجىب الىاؽ ٌٗجي، ٧ل اللي  - مٗٞغ

 .ٖلُه بٗض الًغب وإلاا ٞا١ ٢ام ومصخي  ىٚمؤهه اؾمٗخه 

ض ٣ِٞ ؤن ًُمئن ٖلحها،  بهضوء   تصزل الٛٞغ ختى ال ًى٢ٓها، ًٍغ

 
 
وظهها الكاخب وصمىٖها التي حٛغ١ وظىخحها، جب٩ي ختى بلى  ٘جُل

 !!توهي هاثم

ت ج٣خل ناخبها في  ٦م هي ع٣ُ٢ت وخؿاؾت، جل٪ الخؿاؾُت اإلاَٟغ

غيٚلب ألا ؤ  ٖ للهضماث، صاثم الخؼن والخ٨ٟحر  تخُان ! ججٗله ؤ٦ثر 

 يء. في ٧ل شخ

ا بًاها جىٗم بالغاخمسر صمىٖها بإهامله زم ٢ب  
ً
 تل ظبُجها وزغط جاع٧

التي ٧اهذ جدلم بها، ًبضو ؤن  ةوؤي ؾٗاص توالهضوء، ل٨ً ؤي عاخ

 ا! ًٟاع٢اها ؤبًض  ال هما ؤحهٟؿٖلى  ٢ض اجسظا ٖهًضا تخؼن والخٗاؾال

 *  *  * 

والؿ٨ىن  تمٓلم تٞا٢ذ مً ُٚبىبتها بٗض مىخه٠ اللُل، الٛٞغؤ

ل٨ً الىي٘ .. بٗض ؤن ًىام الجمُ٘ ة٦ٗاصتها جصخى وخُض ،ؾاثض

جل٪ اإلاغة مسخل٠، ج٨ٟغ به، ٠ُ٦ خاله؟! ٠ُ٦ خا٫ ظغوخه؟! مً 
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غ  
 
ه خبُبها آآآآآآآآآآ٥ ه٨ظا بضون مضاواه ختى ؟!! صاواه، ؤم ج

 ..اإلاؿ٨حن

جه ؤن ع بخه آلان، ج٣ؿم بضازلها بجها ٍى١ لغئ خ٦م جخإلم ألظلت و٦م ج

ها!! جه في ؤخًاض، ؾتر٦ٌ هدىه وجإزوؤي و٢ذ   مجضًصا في ؤي م٩ان  

 .ال حهمها ؾىاه، وال ٌكٛلها ٚحره

غ 
 
ِ لخُمئن ٖلُه، ٖٓم ؤخالمها آلان ؤن جغاه ٣ٞؤ٠ُ٦ خاله؟!!  ي ج

 .حؿم٘ نىجه ختى ٣ِٞ ..ال ال

  ..نىجه.. نىجه.. نىجه

 ؾحرص ؟!! لالهاج٠ !! ؤتهاجٟه؟!! ه

ها ؤل٠ مغة، ؤي هاج٠ ؤحها الخم٣اء؟! بطا ٧ان الهاج٠ ءلٗىذ ٚبا

وؤنبذ  تن ٢ُٗحوزمؿ تثامبلى  هه آلان ٢ض جدُمؤمٗه و٢تها البض 

! ؤ٣ٌٗل ؤن ن لم ٨ًً مٗه بو .. ٣ِٞ تال ًهلر ؾىي لل٣مام

٨ىن ٢ض وؿُه في مجزله؟ جدُم هى وب٣ي هاجٟه،  ٌؿاهضها الخٔ ٍو

طخ٪ بُٗىه
 
خخما٫ ؤن ٨ًىن الهاج٠ اهىا٥   ..طل٪ هى الهم اإلا

 اؾلُم، لِـ 
ً

   ب٣ضع   خخماال
 ً   .ما هى جم

بلى  مجزله بٗض ؤن هغب مجها ومً الىٓغ بلى  هه طهبؤمً اإلاا٦ض 

جترظاه ؤن ًىٓغ بلحها ل٨ىه و  ؾمه ب٠ًٗ  ا، ٧اهذ تهمـ بىخت ىحهاُٖ

غ  ٖلى  لم ٌؿخُ٘، جدامل مامها وهي لم حؿخُ٘ ؤمً  هٟؿه ٞو

 .اللخا١ به

دُم، ٦الهما ٌكٗغ بإلم   . الخدملٖلى  ؤي بكغ  ةًٟى١ ٢ضع  ٦الهما م 
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بلى  ٢امذ مً الٟغاف وبدشذ ًٖ هاجٟها في خ٣ُبتها واه   ؤمل   ىٖل

 .وظضجهؤن 

ا صام   و٢لب   تبإناب٘ مغججٟ
ً
ا وؤإلا

ً
ع٢ام ؤٖلى  يُٛذ ،٣ًُغ زٞى

ا، هاجٟه
ً
  .و٦ما ٣ًى٫ ال٣ٗل واإلاى٤ُ، وظضث الهاج٠ مٛل٣

 ذ بةخ٩ام  خبل مخحن مشب   تبمشاب تالخُل ت، ٢لةلذ صمىٖها بٛؼاع اؾ

 
 
ه وال ٌؿخُُ٘ الؿحر به، ؾِكخض ٞى١ ٖى٤ ناخبه، ال ٌؿخُُ٘ ٨ٞ

سى٣ه!!   خىله ٍو

لخى٠٢، ؾاعث هدى الىاٞظة ا ىوصمىٖها جإب ها بُإؽ  حؤٚل٣ذ ُٖى

بهه مٗها، جدذ ؾ٠٣ جل٪ الؿماء، لى .. الؿماءبلى  وجُلٗذ ء  ببِ

 ٧اهذ الؿماء جخدضر لخُمئجها ٖلُه ٣ِٞ !!

   ىجها ٣ٞضث ٣ٖلها بإ٦مله، جخمجؤًبضو 
 ثها الؿماء !! ؤن جدض 

 ،ها ؾُهلءبن ٧اهذ ال حؿخُُ٘ الىنى٫ بلُه ٞمً اإلاا٦ض ؤن صٖا

  :ٕ ال٨ىن همؿذ بضازلها بخًغ  

خٟٓه لُا ًا عب، ا" ًاعب ػي ما خُُذ خبه في ٢لبي، بخمُه و 

وؤمان، م٣ٗى٫ ٧ل صه ًغوح؟!!  ةوظىصه ٧ان باليؿبت لي ؤمل وؾٗاص

ؤها خلمذ بىٟسخي وخُاحي مٗاه، خلمذ بـبُذ نٛحر ُٞه ؤها وهى 

بُه  ت٦تر مً ٦ضه، خاؾؤ ةووالص مىه.. قبهي وقبهه، م٨ىدل ٖاوػ 

ٟسخي ا٢ى٫ له ؤها ظىب٪ ىه، ه  َم  اص بًه بِخٗظب صلى٢تي، هٟسخي ؤ

ُ  اٖى٪ ؤبًضا، هٟسخي ؤ٢ى٫ له  ىومل هخسل ا ن نىعجه في ٖى

ضاٞ٘ ًٖ هٟؿه، بـ ا تمتهؼحل، ؤها ٖاٞع هه ٧ان بُداو٫ ٣ًىم ٍو
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وي، ؤا وخكحن مىه، هى َُب بـ هم   ي ٢ى ؤٖلُه، و  هما ٧اهىا ٦خحر

 وووووي..."ؤوووي ؤؿغوه وووي و٦ؤووي، وظٗىوووه ؤماطًحن 

ؤ٣ًٓذ والضتها، همؿها  تزحره ٦شحًرا بضعظٖال نىتها في ٧لماتها ألا 

مً الٟغاف وهٓغث  تاهخًٟذ ؤمُى،وب٩اء   نغار  بلى  ٫ الساٞذ جدى  

ولم جخدمل،  جب٩ي بٗى٠   ة، وظضث ٢مغ ؤمام الىاٞظخىلها بٟؼٕ  

 ٞؿ٣ُذ ؤعًيا 

ى ال جى٢ٔ خبِبت ٞمها ختٖلى  ع٦ًذ بلحها ويمتها، ويٗذ ًضها

الٟغاف، بلى  و٢ٟتها وؾاهضتهات، ؤالٟغاف آلازغ في الٛٞغٖلى  تالىاثم

ٖلى  خخًاجها وهي حكٗغ ب٣ل٤اويٗتها ٖلُه وؤزظث حكضص مً 

 بىتها لم حكٗغ به في خُاتها!!ا

ٌ  ؤماطا   نابها، ؤ
 
جهُاع ٣ِٞ لغئٍتها جل٪ ل ؤن ٨ًىن ٧ل طل٪ الا٣ٗ

 ؟!!ةاإلاكاظغ 

لِؿذ مكاظغة ٖاصًت وؤن اإلاسخى٫  تصامُ تمٗغ٦جها ؤلم ج٨ً حٗلم 

 بها ٧ان خؿً.. خبُبها!!

، زاٞذ   بهىث   تقٗغها وجخلى بٌٗ آلاًاث ال٣غآهُٖلى  ْلذ جمسر

ُذ في هىم  بلى ؤن  ، ال ًسلى مً ٦ىابِـ ٖم٤ُ   هضؤث ٢مغ جماًما ٚو

ٟجٗ  خؿً ٞحها ٧لها! ي جغ  تم 

 

 *  *  * 
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الُاوالث  يبخضٖلى الكهحرة بكإع الهغم، و  تفي ؤخض اإلاالهي اللُلُ 

عظا٫، ال ًجم٘ بُجهم ؾىي شخيء واخض ٣ِٞ  ت، ًجلـ ؤعبٗتالجاهبُ

 ."ت" اإلاهلخ

لػ
 
ٝ   ىٖىضما ججخم٘ ظمُ٘ اإلاخىا٢ًاث وج  ٧ل الٟىاع١ لخد٤ُ٣ هض

 لر الٗلُا للجمُ٘" !اوهى "اإلاه واخض  

-  
 
 مخ

 
ذ مدكغبىف زالو ؤخؿ٣ًلىف في الك ا ٍع  .غب، ٍو

 :ماهغ ب٤ًُ  بلى  ٦غم هٓغ 

 اإلاؼاط صي بـ ؟! تلولُُِه ٢   -

ػاي إلاا هدؿُل ام٪، هىخ٩لم اٖاوػًٍ هخ٩لم في الكٛل ًا عوح  -

 ب٣ى؟!!

  .ج٩لمىا وبٗضًً ظُىا ؾهغها َاباما ٦ىا  -

  .ها ب٣ىاٞاضخي  -

 ت:٢ا٫ ٖاص٫ بسسٍغ

 ؤمخ٣ل٣دل، صه إلاا بِكغب بُٟى١  -
ً

  .نال

 .ها ٦ضه ، صراها ها ها، هى  -

-  
 
 !!تو ألا٧ل اللي ٢ضام٪، بهذ َالب ولُمَب اج٨خم ب٣ى وزل

ا
ً
 :٢ا٫ نبري ياخ٩
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٘ هى صاٞ٘ خاظت مً ظُب ؤهله؟! -  ما الػم ًبَر

 :ناح ٦غم وهى ًإ٧ل بجهم  

مِٟل قغب، ؾِبىوي ؤ٧ل  ت! مل ٦ٟاًتبهخىا هخبهىا لي في الل٣م -

ـ ب٣  ا، ٖكان ى٦َى
 
 .ؼ مٗا٦مٖٝغ اع٦

 .مغ خً هللاٖلى  َٟذ ًا ٦غمب -

ا ت٦غم مً جل٪ الىلُم ىهخها ًً   .التي َلبها وخضه وؤ٧لها وخضه ؤً

 .وويؤ ةصي ظااامض تالغ٢ان -

 :، ٞإمؿ٨ه ماهغ مً طعاٖهتبالخىظه هدى الغا٢ه هم  

 بهذ عاًذ ٞحن؟!! -

 هبىؽ !! -

  ة:ؤظلؿه بال٣ى 

  .بهمض ًا ٦غم -

ذ صه؟!! ؤ - ما ٦ىا عوخىا ؟! ىما٫ ظُىا هىا لُه ب٣و صه بًه الُىم الٞؼ

  .٢ٗضها في ما٦ضوهؼ ؤخؿً

 :ؾدى٩اعاؾإله ٖاص٫ ب

 ٢ٗضها ُُُِٞحن؟!! -

 .للي بِخجاب مىه ؾاهضوقاث همبرظغ صهبما٦ضوووووووهؼ،  -

 .زغؽ ًا ٦غم واجغػي م٩اه٪اَب  -
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 صي؟!! تالىاقٟ ةَب ٧اؾحن َُب، ؤي خاظت، بًه ال٣ٗض -

  :٢ا٫ ماهغ بىٟاط نبر

 .هىٟس٪ حؿُلذاماشخي ٧اؾحن بـ لى  -

 .ها إلاا بكغب بٟى١ ب٣ى اما ٢ىلىا  -

  .ما وكىٝؤ -

 ؛خترام الكضًض جل٪ اإلاغةن ٧اهذ جخمحز باال ب، و ةؤجهىا ؾهغتهم اإلاٗخاص

بلى  اؾخ٣لىا ؾُاعة ٖاص٫ وطهبىا ،ألن لضحهم ال٨شحر لُخدضزىا بكإهه

 .مٗغى الؿُاعاث

 .خ٨مىا بٚال١ الباب زلٟهم ظًُضاؤاإلاٗغى، صزلىا و بلى  ونلىا

٨ت الجلضًألا ٖلى  ظلؿىا مخ٣ابلحن هٓغ ماهغ بلحهم  ،نحوال٨غؾُ تٍع

 :و٢ا٫ ب٤ًُ  

  .الىٓام صهٖلى  مل هاٞ٘ هًٟل -

 :ؾدى٩اعاؾإله ٖاص٫ ب

 هٓام بًه؟! -

-  
 

 تىا قٛل٨ىا وجلبؿىوي، ؤها مل قٛا٫ في مهلخبهخىا ٦ضه بخمك

ومل القي قٛل  ٦تر مً ؾذ قهىع بيل  ؤب٣الي  ىإلاا ًب٣ ،الًغاًب

خض وال بمؿ٪ شخىاث وال الهىا !! بًه ٌٗجي ٖلى  ال ب٣بٌ ،ملهاٖ

ل٨ىا اع مسضعاث؟!! ػي ما بؿه  ومٟهاف جج   تالبلض ٧لها ب٣ذ ٞل

  .قٛل٨ىا حؿهلىلي قٛلي، ٖاوػ اٖملي ؤي مىٓغ
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 :٦غمبلى  ه٣ل هٓغه

  ..وال ًا ٦غم -

 .ائمغوي ًا باقا -

 ب - 
 
٘ لي ُٖل مً الُٗا٫ الجضاص هذ مل ٦ىذ ٧ل ٞترة ٦ضه بخى٢

 اللي بُجىا ٌكتروا، 
 
 .قٛل ىخلؤٌ ٖلحهم مخلبؿحن واٖمل ٣ب  جؤ

 .ًىة ؤ -

  .ؤها ٖاوػ مً صو٫ ب٣ى جاوي، زلي الضهُا جمصخي -

 .ع٢بتي -

ه وإلاا هى ع٢بتي، مبخٗملل ٦ضه لُه مً ألاو٫؟!! وال هى الػم اهب   -

 ؟!!ةٖلُ٪ ٧ل مغ 

 تهضث٢ا٫ نبري مداو  
ً

 :اإلاى٠٢ تال

-  
 

ه٨ُىن مٓبِ لخض ٦ظا خض،  تاللي ظاً تخىزالم مً الص

 .ها صي مخ٣ل٣لاٖىضي 

  :هدباهاؾإله ماهغ ب

-  
 

 بمتي؟؟  تاللي ظاً تخىهى مٗاص الص

 آزغ ألاؾبٕى اللي ظاي -

 واإلا٩ان؟؟  -

  .لؿه مخدضصف -
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  ت.٧ل صه؟! بب٣ىا بلٛىوي ٢بلها بى٢ذ ٦ٟاً -

 .هُدهل بَمً -

 :٢ا٫ ٖاص٫ بخإ٦ُض

-  
 

، مدخاظه ة٦بر مً ٧ل مغ ؤوي، ؤ ة٦بحر  تصي ٦مُ تاللي ظاً تخىالص

 .جخىػٕ صر

 :٧لماجهٖلى  ٦غم وقضصبلى  هٓغ 

 ؾامٗجي ًا ٦غم؟؟  -

اٖ تعؤؾه بًجاًبا بؿٖغ هؼ     تَو
ً

 :٢اثال

 .بَمً ًا ٦بحر -

ه، ؤهذ صعاٖىا الُمحن بً صي، َم  ا تها مل ب٣ُل٣جي ٚحر ٧لماوهللا  -

ـ  بـ صعاٖىا الُمحن صه ل قٛله ٦َى لى ًٞل مؿُى٫ ومبِكٞى

 ٦ضه، هى٣ُٗه!

 
ً

 :٢اَٗهم ماهغ ٢اثال

هم خاظت ٖىضي الىاؽ اللي ٦غم هُجُبهم، ٖكان لى ًٞلىا ؤؤها  -

ها اخؿً !!صه٣ٟل ال٣ؿم وهجُب  ىباإلاىٓغ صه ًب٣  ٞع

ا
ً
 :٢ا٫ ٦غم مُمئى

 .ًىمحن بـ وه٨ىن ظاًب الىاؽ -

 .ما وكىٝؤ -

  ة:ناح ٦غم ٞجإ
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اللي ٖملخىه في الىال ٖلى  ض٨ًىا ًا مٗلمحنًصخُذ، حؿلم بااااه  -

 .هخىا قاُٞخىا ٚلُلياخؿً صه 

  :هٓغ نبري بلُه و٢ا٫ بؼهى  

 بًه عؤً٪؟؟  -

ا
ً
 :٢ا٫ ٖاص٫ ياخ٩

٘ ُٖىه في خض مً اإلاى٣ُ -  تزلُىاهىل٪ مل هاٞ٘، مل هُٗٝغ ًٞغ

 .ولهم ٢مغ صيؤجاوي و 

هجؼوا ؤٖلُه نبري بىٟـ الؼهى، ٦إجهم ٢امىا بٗمل بُىلي ؤو  عص  

ش ! ىه في الخاٍع  بهجاًػا ًُٖٓما ؾِخم جضٍو

  تصه لى ٢ضع حهىب هاخُ -
ً

 .اإلاى٣ُت جاوي ؤنال

 ة:زم ٢ا٫ بؿٗاص ت،بلهاء مدكُٟ تبدؿامابدؿم ٦غم ا

 .زلحها جٟغط بدبِب ال٣لب -

  :زم ٢ا٫ بٗخاب 

 .ُظهخىا اجإزغجىا في الخىٟابـ  -

غ نبري ب٤ًُ    :ٞػ

 .خىا مل ٞايُحن إلاكا٧ل٪ ًا ٦غم، اإلاهم الىدُجه في آلازغاما  -

 
ً

 :٢اَٗهم ماهغ ٢اثال

همىوي مىيٕى خؿً صه، أل ةواخض ةواخض - ت وي مل ٞاهمب٣ى ٞو

 .٨ٞغةٖلى  زالو، اااااه صه ظالي ال٣ؿم

  ت:هٓغ ٖاص٫ بلُه بضهك

 !!؟بجض -
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 ة.ًى ؤ -

 ؟؟ ىبمت -

 .َى٫، ٧ان ظاي لي ؾاًذ في صمهٖلى  بٗض السىا٢ت -

 ن قاء هللا؟!!بظاي ٌٗمل بًه  -

 .٢ا٫ ماهغ ؾازًغا

 .ظاي ٌكخ٨ُ٨ىا  -

  :ناح نبري بًٛب  

ًاااا ابً ال٩ااااالب !! ٌكخ٨ُىا بخىا!! الىاص صه مجىىن وال بًه؟!!  -

 ىا محن؟!!!اخ ٝهى مل ٖاع 

-  
 
ًبا الًغب ؤز  .بـ الخىاع صه مىويصماٚه، ما ٖلُىا، ٞه  ٖلى  غ ج٣ٍغ

  :٢ا٫ نبري 

ٖىض٥  ىها خ٨ُذ ل٪ الخىاع في الخلُٟىن ًا باقا ٖكان ًب٣اما  -

  .زبر

ها مٟهمدل خاظت مً اللي خ٨ُخه!! ٧ل اللي ٢ىلخه به٪ اهذ اما  -

 
 
اص٫ في ؤي و٢ذ هخمؿ٨ىا واص مل مً اإلاى٣ُت وجغه ىه ٖل٣ه ٖو

 .مسضهاف خماع في مُل٘، ٖكان ٦غم 

 ؟!!ؤحن ٢مغ صي؟!! وماله وما٫ ٦غم محن ب٣ى خؿً صه؟! وم
ً

 نال

  ٛ   ٢ا٫ ٦غم ب
  :ل 
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 .ه٣ى٫ ل٪ ًا باقا -

 .٢ى٫  -

لبتها مً ازىها و٢ا٫  - ٢مغ صي بذ مً اإلاى٣ُت ٧اهذ ُٖجي ٖلحها َو

ًخجي !!   بًه، ٞع

ا
ً
 :٢ا٫ ٖاص٫ ياخ٩

 .اهاواهذ مال٪ مؿخعجب ٦ضه ؟!! صي عبىا هج   -

 :ؾدى٩اعاهخ٠ ٦غم ب

ًجي  - هي وؤهلها مل ال٢ُحن ًا٧لىا؟!  تٌٗجي؟!! صي ظغبىٖبػاي جٞغ

!! 
ً

 هي ٧اهذ جُى٫ ابو لها ؤنال

  ى:قٟاه الؿٟلٖلى  ٢ا٫ ٖاص٫ وهى ٌٌٗ

 .ًا ٦غم، لحها خ٤ مخبهل٨ل تٞغؾ تالبذ الهغاخ -

تها ٞحن ؟!ب -  هذ قٞى

 ة.ًا بجي ؤصم، مل ٧اهذ مىظىص تالسىا٢ تؾاٖ -

ًغب خٞخه وهى مظلى٫ وبِها ٞغخذ ظضااا بجها ظاث وقااه، صه ؤ -

ذ مىحن  ،٢ضامها ٦ضه  ؟ غ؟ن صي ٢مابـ م٣ىلخلِل بغصو ٖٞغ

ُاٍ، وهي  - ش ٖو واضر ؤوي مً لهٟتها ٖلُه، صي مبُلدل نٍغ

. خغام ٖل٨ُم هههههههههه تاللي ه٣ُذ و٢الذ لىا ٦ٟاً ةالىخُض

ها ٢لذ هخ٣ُ٘ ا، صه ةو٢بل ما همصخي بهِذ ٖلحها، ٧اهذ مجهاع 
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  .الىٟـ

 **** مل ٖاٝع بخدب ُٞه بًه صه !! بيذ الـ -

 :٢ا٫ ماهغ بًٛب

 مي اإلاىيٕى صه ب٣ى !!!ؤمم٨ً جبُلىا جخ٩لمىا باأللٛاػ وجٟهمىا  -

 
ً

  :اؾخ٨مل ٦غم خضًشه ٢اثال

ذ خؿً صه تقٟتها وا٢ٟ ةمغ  - و٫ الكإع في ؤٖلى  بدخ٩لم م٘ الٞؼ

ها اللي ٦ىذ او  ،حؿمٗه بمؼاظها ت٦ضه، ال ووا٢ٟ تمخضاٍع تخخ

 .م٨ىدل بدبو في زل٣تي ختى تلها في ٧ل خخ بدىُِ

 وبٗضًً؟؟  -

دل اؾم٘ مً ٦المهم  - ت ومٗٞغ وال ٢ابلحن، و٢ٟىا ًخ٩لمىا قٍى

٢ٟاًا ٖلى  ها ٦ىذ ملُىراخاظت، بـ ٞهمذ اللي ٞحها ب٣ي، بض٫ ما 

ت ًىِ لىا في اإلاى٣ُت بذجت الكىُت اإلاٟٗى  ت٦ضه، الباقا ٧ل قٍى

 
 
ًجي  تجاظغ بغوح ؤمه، والهاهم الخاهُي ٞحها اللي مٗاه صي، ٖامل جٞغ

  .ها ٖكاهها

 واهذ زمىذ ٧ل صه ٖكان و٠٢ ٧لمها ٧لمخحن؟!! -

ها مل ٚكُم، بُجهم خاظت ؤها مخإ٦ض واهى ٖاص٫ اُٖب ًا باقا  -

 .٢ال٪ اهى ٧اهذ هخمىث اػاي وهما بًُغبىه

 
ً

  :اؾخ٨مل ٖاص٫ خضًض ٦غم ٢اثال

ٖاوػ ٨ًؿغ الىاص ومُسلحهىف هه ا٧لمجي في اإلاىيٕى صه مً ٞترة و  

الجهاعصه  تاإلاى٣ُه جاوي، بـ اوكلٛذ وبخإ، وبالهضٞ تحهىب هاخُ
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ال٣هىة م٘ بهىا مبى٣ٗضف ٖلى  ها ونبري ٢اٖضًًاالهبذ ٦ىذ 

، بـ هى خٓه ب٣ؤ تٖلحها ٚحر ٧ل ظمٗ
ً

، و٧لمىا ٦غم ٖكان ىنال

 .العجل وهى بُضبذ ههههههههههههٖلى  ًجي ًخٟغط

 .!! صه الىاص ظاًلي زلهان تاللُٗب صًا وال  -

  :٢ا٫ نبري 

 ٖه  اجُٖب ًا باقا، بخىا مل بىلٗب، صه  -
ً

بجي ظًضا، ُدً، ؤنال

و٢لٗخه  ةٖامل ٞحها شجُ٘ الؿُما وهجم ٖلُا ًًغبجي، زلُخه ٖبر 

 .هضومه في هو الكإع

 ت:ؾإله ماهغ بضهك

!، بـ تُٞلم ابً لظًى تها ٞاججي خخابًه؟!! ٢لٗخه هضومه؟!! صه  -

مىظىص ووا٠٢ بخٟغط ٦ضه ٖاصي مً ٚحر  ىؾ٠ م٨يل ًىٟ٘ اب٣لأل 

هذ مسضحل خ٣٪ مىه بما اٖمل خاظت، بو صخُذ ًال ًا ٦غم، 

البدغي اهى وبلُجت ٖلى  ها ٞاجدهال٨مابضعاٖ٪ لُه؟؟ ما 

  .بدبلُجىا مسضعاث وبدخاظغوا، مل خاعم٨م مً خاظت ٌٗجي

 :٢ا٫ نبري مصدًخا 

 .بؾمها بيخاظغ ًا باقا -

ه، ؤ تًااااا خبُبي، ؤها مل بخاظغ، بؿهل٨ىا صزى٫ البًاٖال  -

٦تر مً ٦ضه ملِل ؤه، ل٨ً ؤها ػي ما اهخىا ٖاوػًٍ ى بؿِب٨ىا جىػٖ

 .ُٞه

  :ؾخٟؼاػا٢ا٫ ٖاص٫ ب
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بي، ما اهذ بخازض مً وعاها ٦خحر  -  .وي بغصوؤٌٗجي بخٗمل ٦ضه خ 

 :ٖلُه ماهغ ببروص   عص  

 ىصه بحزوـ، زض وهاث ٌٗجي، بي -
 
 .ٌ ٘ بٟٗ

 :امهؤم تالُاولٖلى  مؿ٪ بهاجٟه مًؤ٢ام ماهغ و 

 .ها ب٣ىاهسل٘  -

 :٢ا٫ ٖاص٫

  ت؟مٗا٦ل ٖغبُ -

  .ٖاصي هازض جا٦سخي -

 :جاب٘ وهى ًٟخذ باب اإلاٗغى

ىا اإلا٩ان جبلٛىوي -  ٖلى  مخيؿىف إلاا حٗٞغ
 
ل َى٫، واهذ ًا ٦غم بُ

ت واهجؼ اإلاىيٕى  ى١ لىٟؿ٪ ٦ضه قٍى الهاب اللي بدكغبه صه ٞو

 ت.٦تر مً خض ٦مان ألو٢اث مسخلٟؤاللي ٢ىلذ ل٪ ٖلُه، ٖاوػ 

 ة:قضًض ت٦غم في َاٖ عص  

 .ؤمغ٥ ًا باقا  -

 .جمام، ًال ؾالم  -

، هاج٠ عحهامبلى  زغح ماهغ    .الكإع
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ووووووه هٟـ ًىة ًا عحهام.. ال مل ظاي.. وعاًا قٛل.. ًى ؤلى.. ؤ -

ها بلٗب ا٧ل مغة، بهتي مل بتزه٣ي، ما ٢ىلىا في قٛل هى  تاؾُىاه

ل هاجي بمت   ... مدؿخيُىِل، ؾالمىٌٗجي؟!.. مٗٞغ

اوص الا غ ب٤ًُ ٖو  :جاه الغصؤآزغ، ص٢اث٤ و  جها٫ بغ٢م  ٞػ

ـ ب٣ىل٪ بًه، ٖاوػ٥ جده   ةًى ؤ - ـ ٦َى ٖلى  لُجيًا ؾىػي.. ٦َى

ٖلى  ياهى.. ٖاوػ٥ جٓبُُجها لؿه هغوح اق٣ت اإلاٗاصي.. ال 

 .زغعع.. ماشخي ًا مؼة، مؿخي٩ُي.. ؾالمآلا 

ً تبدؿامابدؿم ا   :و٫ جا٦سخي ٢ابلهؤواو٠٢  تٍٖغ

 جا٦ـ، اإلاٗاصي ! -

*  *  * 

ىت، مملتًام جمطخي بُُئألا   ت..، خٍؼ

 بًضا لً حٗىصؤل٨ً هي  ..ٞجإة  ى، ْهغ ٞجإة وازخٟىعخل مشل ما ؤح

ه ! تهٟؿها الؿاب٣بلى   ٢بل ؤن حٗٞغ

ه ل٨جها بٗض ؤن  تعوخها مٗها و٢لبها مٗه، ٧اهذ باجؿ ٢بل ؤن حٗٞغ

 الباؽ ًىًما ! ىجها لم حٗٝغ مٗجؤصع٦ذ ؤ٣ٞضجه 

ٖاصث لهمتها ووخضتها، الؿبب الىخُض الظي ٧ان ًجٗلها جبدؿم 

 !ىازخٟ توحكٗغ بض٢اث ٢لبها جيبٌ ٞغًخا، ببؿاَ

 ،الهاج٠ مٛل٤   ،ي ؿذ مً مداوالث الاجها٫ به صون ظضو ئً

   ىنبدذ جخداشخؤ
 
م ؤي شخيء ًظ٦ هه ال ٌُٛب ًٖ بالها ؤغها به ٚع

 ت.لخٓ
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هٓغث بلحها ٢مغ ، ٞجإة صون ؤن جُغ٢ه تٞخدذ قُماء باب الٛٞغ

  :بًٛب

خُجي -  .في بًُِه ًا قُماء؟!! خض ًضزل ٦ضه، ٖٞؼ

 :مامها و٢الذ بًٛب  ؤو٢ٟذ 

وب٣ى٫  ةب٣الي ٞتر صلٗ٪  تب٣ىل٪ اًه ب٣ى ًا بذ اهتي، ؤها مؿخدمل -

  .، بـ ٦ضه ٦خُِحر ب٣ىتقٍى ت، مٗلل مسىى٢تمٗلل، مخًا٣ً

ها قٛل البِذ ٧له ٖلُا، وؾُي اج٣ُم، َبُش وجى٠ًُ ختى قغا ؤ

  .مل ٦ضه ب٣ى تمً الؿى١ ب٣ُذ بجز٫ لىخضي!! الغخم

غث ٢مغ ب٤ًُ    :ٞػ

 ًه ٌٗجي ًا قُماء؟؟ ب ةٖاوػ  -

 .، زضي تجٟىقي لىٟؿ٪ ب٣ى وحؿاٖضًجي قٍى -

   تمٍُى توع٢  ت..مٍُى تُٖتها وع٢ؤا٢تربذ مجها و 
 
غتها بإوعا٢ه.. ط٦

في ًضها.. خغوٝ ٧لماجه..  تو٫ مغه وهى ًضؽ الىع٢ؤًضه  تإلاؿ

ضه لها ووٖضها انىجه وهي حؿمٗه ألو٫ مغة.. الل٣اء..  ٖتراٞه.. ٖو

 ،صون ختى ؤن حكٗغ بها ها في نمذ  حالضمٕى هؼلذ مً ُٖى ..له

 :ونىث ٖا٫   وناخذ بًٛب  هٓغث بلحها قُماء 

الاااااا ٦ضه ٦خحر ب٣ي، هى ٧ل ما خض ٩ًلم٪ ج٣ىمي مجزالل٪  -

 صمٗخحن ٖكان جهٗبي ٖلُىا؟!

 :نىث نُاح قُماءٖلى  تجذ ؤمُىؤ

٣ي لُه ؟! -  في بًه ًا قُماء ؟!! مال٪ بتٖز

  ت:ال٣مغ البا٦ُبلى  وهٓغث

 هتي ٦مان؟!اواهتي بخُُٗي لُه  -
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 :٢الذ قُماء بًٛب  

 ٖلى  هي ب٣ُذ حُِٗ ٦ضه ٖما٫ ما -
 
ا٫ ٧ل ما خض ٩ًلمها، بـ بُ

  .ها ػه٣ذ ب٣ىا

  ت:الٛٞغ تو٢الذ وهي جىهٝغ جاع٦ ،الٟغافٖلى  تؤل٣ذ بالىع٢

 ةٞتر  يًه ٞحها َلباث بهؼلي هاجحها، ؤها مبجزلل ب٣البٖىض٥  تالىع٢ -

 .والبِذ مدخاط خاظاث ٦خحر

ذ قُماء،   :و٢الذ بغظاء   مؿ٨ذ ٢مغ بُض والضتهاؤبٗض ؤن اههٞغ

ها ؤقٛل البِذ ٖلى  اهؼ٫، لى  ةهللا ًسل٩ُي ًا ماما ؤها مل ٖاوػ  -

 .ه٣ىم بُه ٧له بـ بالف اهؼ٫ 

 ت:هٓغث والضتها بلحها بضهك

ر ظى، صلى٢تي بهتي اااًه خ٩اًخ٪؟!! ما ٦ىتي بخدبي ججزلي وج٣ىلي بٛح   -

 ؟!ستالجزو٫ ب٣ى ٦

 :همؿذ ٢مغ ب٠ًٗ  

دُجي، ؤها هٗمل ٧ل خاظت في البِذ بـ ًض٥ ًا ماما بؤبىووؽ  - ٍع

 .اهؼ٫  ةومل ٢اصع  تبالف اهؼ٫، حٗباه

و٢الذ وهي  ،الٟغافٖلى  ل٣تها قُماءؤالتي  تبالىع٢ تمؿ٨ذ ؤمُىؤ

  :جىهٝغ

 .ججز٫ وال ال ىها ه٣ى٫ لكُماء واقىٝ هترضخاَُب  -

 تمجغص وع٢.. جهماًعاان زغظذ والضتها ختى اػصاصث صمىٖها بوما 

  ؤجدُُم ٖلى  ة٢اصع  زغ٢اء ؤنبدذ
 
 غها به!!ٖهابها ألجها جظ٦

 الكإع وال حكٗغ به زلٟها! بلى  ن ججز٫ بؾخمىث ٢هًغا ما 
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   ةالؿٗاص ىهذ ًا مً ؤقٗغججي بمٗجؤؤًً 
 
ي وؤزظث زم ؤزظتها مج

 ٢لبي مٗها وعخلذ؟!

  *  *  * 

ان ووهضان مً ؾٟغهم  ت، وجم جدضًض م٩ان حؿلُم الصخىاٖاص ٖٞغ

، و٢ام ٖاص٫ بةزباع ماهغ باإلا٩ان لخإمُىه اجدذ بقغاٞهم ةالجضًض

ن مً ضخاًاه اإلاٟٛلحن مً الؼباثً حزىاو٢٘ له ٦غم بـؤبٗض ؤن 

لُٓهغ ماهغ  تالهؼلُ تص، ٨٦بل ٞضاء لخ٨خمل جل٪ اإلاؿغخُض  الج  

 ألاقغاع واهخهغ للخ٤ !ٖلى  بمٓهغ البُل الظي ٢بٌ

خخٟا٫ ي الكغ لال زحر ما ًغام، وزغط عباعٖلى  ٧ل ألامىع ؾاعث

 بىجاخهم في ٖملهم البُىلي الُٗٓم ! 

 *  *  * 

ا بل وؿىا خؿً  تقهغان، وؿىا ؤو جىاؾىا وا٢ٗ مغ   ًُ خؿً جهاث

ا، ٦إهه خكغ  ًُ ا لم ٨ًً ! ةشسه
ً
 جم صهؿها لُمًىا ٞى٢ها ٦إن قِئ

ٖخاصوا ألامغ، ًىم ًٖ او٦إجهم  ىوؿىا جل٪ الىا٢ع ىؤهل اإلاى٣ُ ىخت

ب في ٢لىبهم بٗض ما  بالٓلم والظ٫، صب  ًىم ًؼصاص بخؿاؾهم  الٖغ

غ  
 
الجلىؽ في ٖلى  هئ آُٖجهم الظي خضر في خؿً إلاجغص ججغ   ةعآوا ب٣

زىحن مً يمً ن لم ٨ًً ًىم الابم٩ان واخض ًجمٗه بهم ! ختى و 

 ..وها٢غ  ؤؤًام الخٓغ التي 

ا واًؼصاص
ً
ُٛاه ا َو

ً
ؼصاصوا ظبروج ا ٍو

ً
  ..الىاؽ زٞى
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ال٨ٗـ ًجض مً ٖلى  ما لم ًجض مً ًغصٖه، بلًؼصاص الٓالم ْلًما 

ضه بًٟٗه و   ؾدؿالمه اًٍا

ى٪، ٢ا٫ مل٣دل خض ًلمجي" ! ىن محن ٖٞغ  " ٢الىا ًا ٖٞغ

هخٓاع نالح الضًً االخُاة، في  يه٨ظا حؿحر ألامىع وه٨ظا جمطخ

الجضًض الظي ًإحي لُدغع البكغ مً ْلمهم و٢بل طل٪ ًدغعهم مً 

 .ؾدؿالمهمايٟٗهم و 

هخ٣اء ٧لماث ؤٚىُاث حٗبر ًٖ اخُُٗىن ٞٗله هى ما ٌؿ ىٞإ٢صخ

ـ   ىته٨ ةهاالء اإلاهضوع  مكاٖغ خالهم وجم  .آصمُتهم  تخ٣ى٢هم وم 

 

 ٖىُه يًه.. لى ٞحها الٗض٫ مٛم  ب تهُص   يوص

خ٪  حها اللي في خاله ًجُب مً ؤلاًه ٍو والخ٤ بح٨ٗؼ ٖلى عظلُه.. ٞو

 ٖلُه 

 بًه.. َى٫ ما بدُجي صاًًما ٖلى الٛلبان تهُوصي ص  

 تهان ٞحها لؿه بُتهان.. مُصخل وؿإ٫ هى ٞالن احٛحر لُهاواللي 

 هاؽ بخِٗل وجمىث بالضوع  يَى٫ ما الٗضمان ٚلىف ٖلى الىىع وف 

 ظاًؼ ُٞىا ًُل٘ صًب مؿٗىع ٖلى الىاؽ خىالُه !! 

 ٧ان ًُجؤلىال الساًٟحن السٝى 
ً

 مىحن؟! ينال

ىن ٧ان ًُل٘ لىا مً ٞحن؟!  ،لىال الجبىا  ٖٞغ

محن  تومٟخىخ تَى٫ ما هي ؾاًب  ٖلى البدغي قما٫ ٍو

ً ؾحن مً الىاؽ ؤو ناص ؤو ٖحن  ا ًخٟٖغ ًٗ  َب



 

 
- 148 

- 

متفي مىىا وخىالُىا هاؽ ٢لىبها ٖامُ  ىال٣لىب ؤقض مً ٖم ى، ٖو

 الىٓغ

 ٦ُمُا، وههىا بُدلم بمهضي مىخٓغ  تب٣ى ههىا بِىـه وما بحن الٗخم

*  *  * 

  بلى  نباًخا، ٌٗم الؿ٨ىن  تالشالش
  ..٦بحر خض 

ا ًخدضر في الهاج٠ م٘ بخضي ٞخُاجه ال٨شحراث
ً
 ،٧ان ٖاص٫ مؿد٣ُٓ

  ٘ جإة هٓغ مً الىاٞظة ال٨بحرة بهل بلى  عًيا وع٦ٌؤبالهاج٠  ى، ؤل٣ٞو

ت   :ٞخذ الباب بٗى٠ وؤ٣ًٓه، والضهٚٞغ

 ..بابااااااا بابااااااااا -

اَم ا تاهخٌٟ وهضان ٞو ًٖ   :مً الٟغاف ٞؼ

 :ؾإله وهضان بًٛب

هذ ؟!! ٖامل ػي الخىع الهاًج ٦ضه لُُِه، في ابًُُُُُِِِه ًا خُىان  -

 بًه؟!!

 بااالخ٤، اإلادل بُىوووول٘ جدذ !! -

 ت.و٢ام وهضان مً الٟغاف بؿٖغ بٟؼٕ   تقه٣ذ ٞاَم

  .جلع  ٖلى  ظلبابه ياعجض

ذ مىحن؟؟ ؟ -  بهذ ٖٞغ
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د -  .قُاٍ بهِذ مً الكبا٥ ال٢ُذ اإلادل وال٘ تقمُذ ٍع

اناؾٟل وزلٟه ٖاص٫، ؤبلى  ع٦ٌ وهضان مضزل ٖلى  لخ٣ىا بٗٞغ

٤ هى آلازغ وع٦ٌ لحر ا، الظي تالبىاً ما الظي  ي ؾدكٗغ بالخٍغ

 .ًدضر

في مامهم ختى حؿمغوا ؤعى الكإع وهٓغوا ؤن إلاؿذ ؤعظلهم بما 

 عئئؾهم الُحر!! ٖلى  م٩اجهم ٦إنؤ

حهم وها  تمامهم خ٣ُ٣ؤه هما ًغو  ولِؿذ هلىؾاث، هم في ٧امل ٖو

كب   تمامهم بجلباب واؾٗؤهى خؿً ٠٣ً 
 
ه جل٪ التي ؾتر بها ح

ًىظهه بلى  الىاؽ ظؿضه طل٪ الُىم اإلاكاوم وفي ًضه عقاف

 هدىهم !!!!!

ضم جهض٤ً، لم ًمىدهم خؿً الى٢ذ ال٩افي  تهٓغوا بلُه بباله ٖو

ًدل الهباح لً ٌؿخىٖبىا  مامهم ختىؤن ب٣ى بؾدُٗاب، ألهه لال 

 في ًضه !! تهه ٖاص وجل٪ ال٩اعزؤ ة٨ٞغ 

 :٢ا٫ بته٨م

وي مم٨ً اعظ٘ ابًه؟؟ مؿخٛغبحن مل ٦ضه؟؟ م٨ىخىف جخسُلىا  -

ؾىا ٖلحها، ػماهه ًا وص   ةجاوي وا٠٢ ٢هاص٦ىا؟؟ ٢ىلخىا صه خكغ 

؟؟ ؟ تعن٠ُ في الكإع ًا ٚاع في ؤي صاهُٖلى ؤي  ماث مً الًغب

 ؟؟ ؟؟!مل ٦ضصصصصصصصصه

٤ ًؼصاص وبضؤ ؾ٩ان اإلاى٣ُت في الخجمهغ، و٧الٗاص ًلٗبىن صوع  ةالخٍغ

 .ن زغط ٖاص٫ ووهضانبما  ،نبري  ت،ؤ٣ًٓذ ٞاَم،اإلاكاهض
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زى٥، اإلادل او  ٥لخ٤ ؤبى بنبرععي نبرععععععععععي، ٢ىوووووم  -

 
 
 ىه !!بُىل٘ جدذ وهؼلىا ًُٟ

 تالظهى٫، والهضم ةعى مً قضألا ٖلى  ى٨ٞهم الؿٟلي ٧اص ؤن ًخضل

ؤلجمذ ؤلؿىتهم عجؼوا ًٖ الى٤ُ ولم ٨ًً خؿً لِؿمذ لهم 

ىٟظ  ىؾاؽ، ؤحبال٨الم مً ألا  د٨م ٍو صوعه آلان، هى مً ؾِخ٩لم ٍو

 !! هخ٨م

 ىوي ٣ٞحر اب٣ا ىبـ، مل مٗج ةؤها ٖاوػ ا٢ى٫ ل٨م خاظت واخض -

د٤ ل٨م جضوؾىا ٖلُااااااااا، ؤها مل ي٠ُُِٗ ؤها مل  ي٠ُٗ ٍو

  .ي٠ُُُِٗ

، في هٟـ الى٢ذ الظي هؼ٫ ُٞه قضًض   هٟٗا٫  او  ةض٧ان ًخدضر بد  

ُىا ت.نبري مً البىاً ٤   انلمٗجه الخٟذ بلُه خؿً ٖو ب   ببًر  ..ٍٚغ

م بهه ٧ان .. لل٨غه ًىًما مشل الظي ٌكٗغ به آلان ىلم ٌٗٝغ مٗج ٚع

صه مً وظهه، طل٪ الظي ظغ   ىبًضا لً ًيسخؤهه ؤبه ٞا٢ض للىعي، بال ق  

 مً الجمُ٘ وؤولهم خبُبخه!! ؤي٠ ٖىعجه ؤمام مغ مالبؿه و٦ك

 ٢مغ !!!

ا، في لخٖٓلى  خُجها لم ٌؿخُ٘ الؿُُغة
ً
 تزاَٟ تهٟؿه بَال٢اااا

 ٧ل شخيء!!!! ىهخهاػهاص الغقاف و ٖلى  يِٛ

ٚاع٢حن في صمائهم وؾِ نغزاث مً الجمهىع !!  تعبٗؾ٣ِ ألا 

 .الظي ٢غع ؤزحًرا الخسلي ًٖ نمخه بٗض ؤن قٗغ بٟضاخه ألامغ

٧ل شخيء  ت،نىاث نغزاث وؿاء آ٫ صهكان حٗالذ مً البىاًؤ

 للخ٨ٟحر ولى لجؼء   تٞغن لم جخذ ألي شسو   تهاثل تخضر بؿٖغ
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 ت.مً الشاهُ

ان ووهضان " الغوؽ ال٨بحر  ٣ا٫، ألجهم ةؾ٣ِ ٖٞغ  ً  ا" ٦ما 

ىف ًغبىا والصهم" وؾ٣ِ ٖاص٫ ونبري بظهب ما ٞٗاله  "مٗٞغ

، ال ٌؿخُُ٘ الخهض٤ً !!، ظهى٫  عب٘ ظشض بألا بلى  بدؿً، الظي هٓغ 

 !!!!ةواخض تؤٞغاص صٞٗ تعبٗؤ٢خل 

 جهاو  تهؼلذ اليؿاء مً البىاً
 
  ً.وؤبىائه ًػواظهؤبجاهب ظشض  غن

هه الى٢ذ اإلاىاؾب للٟغاع، ل٨ً ؤٞا١ خؿً مً نضمخه، وقٗغ ؤ

٠ُ٦ ؾحهغب؟!! هٓغ خىله للجم٘ الٟٛحر مً البكغ، ؤزظ هًٟؿا 

ا و٢غع اإلاىاظه
ً
٣ه بٗض ؤخض، لً ٠٣ً ؤ، لً ًمىٗه تٖم٣ُ خض في ٍَغ

 الُىم، ؾحهغب، ؾحر٦ٌ، ؾـ.....

٤ وحؿاٖضه  الهغب !!!!ٖلى  وظض ؤن الىاؽ جٟخذ له الٍُغ

ىن  ةزلههم مً الُٛا ! اهخهغ لهم، ؤزظ بشإعهم وزإعه، ؾ٣ِ ٖٞغ

  ،، ووظض الٓالم مً ًغصٖهتفي لخٓ

  ٌ ًٖ  ىزخٟاهخٓاعه، اؾخ٣لها و افي  ةخؿً و٧اهذ هىا٥ ؾُاع  ع٦

  .ألاهٓاع

*  *  * 

٤ الٗىص ًداُٚمٌ ُٖيؤ، ةفي ٍَغ ٖلى  ه ووي٘ طعاٖه ٞى٢هما مؿتًر

ً  ال٨غسخي الظي بجىاع الؿاث٤، ًخظ٦غ ٧ل ما مغ   به زال٫ الكهٍغ

  ءاإلاايُحن، مىظ ؤن زغط مً ال٣ؿم زاثب الغظا
 
ـ  بى ،  ةم٨ؿىع  ٟ

م وؾٗه ، ٚع ي٣ُه اػصخامه ػاص مً ؤن  بال  ؾاع بال هضٝ في الكإع

ْلمذ الضهُا، لُجض ؤٚابذ الكمـ و بلى ؤن  ٌؿحر  زخىا٢ه، ْل  او 



 

 
- 152 

- 

 تهٟؿه ٞجإة ؤمام مجز٫ الخاط عاضخي الظي َاإلاا اٖخبره في مجزل

  .والضه

آزغ له، ٌٗلم ؤن الخاط عاضخي ٌِٗل  إ، ال ملجبلُه ٢اصجه ٢ضماه

ذ مىظ زمـ ؾىىاث، و  ؛وخًُضا ِٗل في اػوظخه جٞى بىه متزوط َو

 يخضببلى  بيخه ؾاٞغث م٘ ػوظهااخض ٖلمه ى ٖلمؿخ٣ل و  بِذ  

  ت.ظىبُالضو٫ ألا 

 

هٟخذ الباب، لُىٓغ بلُه الخاط ا الجغؽ وبٗض ٖضه زىان  ٖلى  يِٛ

ؼٕ   تعاضخي ببضهك  :ٞو

 .خؿً !!! بهذ بًه اللي ٖمل ُٞ٪ ٦ضه؟!!! اصزل، اصزل -

 ؾدُاء  اظىاعه وؾإله ببلى  ظلـ ،الهالىن بلى  صزلهؤؾىضه و ؤ

 :قضًض  

 بجي ؟!!! ابًه اللي ٖمل ُٞ٪ ٦ضه ًا  -

جُبه، ماطا ٣ًى٫؟! يغبىه ؤ  ً َغ١ خؿً بغؤؾه ولم ٌٗٝغ بماطا 

ً  اووٗخىه بإبك٘ ألالٟ  ّ صون ؾبب 
 
غ زم سخلىه في الكإع ظ٦

 وظغصوه مً مالبؿه!!!

 
 
ٗ  مجغص جظ٦ ك

 ٌ اع مً هٟؿه، ؤبخل٪ البؿاَ غه بسؼي  غه إلاا خضر   تٖو

ً؟! ًٟطر هٟؿه ؤمام آلا   زٍغ

 :َا٫ نمخه، ٞىٓغ بلُه الخاط عاضخي بةقٟا١

هذ ببجي لى مل ٢اصع جخ٩لم، ٢ٝى هغوح ؤي مؿدكٟي، اَب ًا  -

 .وويؤق٩ل٪ حٗبان 
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 :ظابه خؿً بةعها١ؤ

ـاال  -   .ها ٦َى

ـ بًه بـ، صه اهذ مكلِٟ -  صه وق٪ ٧له صم !!ٖلى آلازغ،  ٦َى

 جساه٣ذ م٘ خض؟!امجي بـ بًه اللي خهل، بهذ ٞه  

 "" ٢هض٥ بجًغبذ مً خض :ولؿان خاله ٣ًى٫  تبسسٍغابدؿم 

 :ٖلُه خؿً بهضوء   عص  

ـ، ؤها بؿـ... -  نض٢جي ؤها ٦َى

ؤ٦ثر مً  ته، ًىٟهه بهضاع ٦غامُنمذ وصمىٖه جذجغث في ُٖي

 طل٪ ل٨ُملها بالب٩اء!!

ى١ ٢ضعجه ا ؤ ،الخدملٖلى  ما خضر ٞى١ َا٢خه ٞو
ً
زظ هًٟؿا ٖم٣ُ

اومسر وظهه، ًجاهض ؤال ًٓهغ قِ
ً
  .مما ٌكٗغ به ئ

ا ،بٗض خىالي الؿاٖت ًُ ت  ه٠ُٓ   ٞغاف  ٖلى  ٧ان خؿً مؿخل٣ في ٚٞغ

ت  الجاح عاضخي ٢بل ؤن  تبىامخىؾُت الدجم، ٧اهذ جسو عاٍو

 ؛نغ ٖلُه الخاط عاضخي ؤن ًبِذ مٗهؤجتزوط وحؿاٞغ م٘ ػوظها، 

ا جاًما ؤن  ًً
ٌ ٞع ا، ٞع

ً
ٞدالخه ال حؿمذ بإن ًبظ٫ ؤي مجهىص مُل٣

 ام  بإزظ خم   ى، ا٦خٟةمجاوع  تؤو ختى ؤي نُضلُ ىكٟاإلابلى  ًظهب

 ٖلى  ىواؾخل٣ صافئ  
 
 الٟغاف ٖل

ً
غجاح ٢لُال   .ه حهضؤ ٍو

هه ؤ، ؾىي ء  ؤًام، لم ًسبره ٞحهم بصخي ت٨ض ٖىض الخاط عاضخي زالزم

لم ٠٨ً ٣ٖله . عاصوا ؾغ٢خهؤ تمً البلُجُ تحكاظغ م٘ مجمىٖ
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ل٣غاعه، ٖؼم ؤمغه و٢غع ونل بلى ؤن ًام، ؤ تًٖ الخ٨ٟحر َىا٫ الشالز

ا ! تٕ الخاط عاضخي ب٩لماث ٢لُلوص  .. الغخُل
ً
 لم ًٟهم مجها قِئ

ؾ٠ مل ه٣ضع ا٦مل قٛل في آ"ؤها ماشخي ًا عاظل ًا َُب، و 

٧ل ٖلى  اإلادل، لى لُا ههِب هغظ٘ ل٪ جاوي، بـ اصعي لي، وق٨ًغا

 .خاظت "

 ةنٛحر  تمجزله في السٟاء، ًإزظ خ٣ُببلى  ، لُٗىصعخل بٗضها بهضوء  

 ةالٟتر  تٖمله َُل تمىا٫ ٧اهذ خهُلؤبها بٌٗ مً مالبؿه و 

كت؛ "اإلاايُ ٖمغه ، ٧ان ؾِكتري بها قب٨ت ٢مغ، ل٨ىه آلان  ت"جدَى

 ؤ مامهاؤؾترصاص ٦غامخه اٖلُه 
ً

ي   بت٣ٖ ..وال ٣ه، ٗ  ؤزغي و  ذ في ٍَغ

 .نٗب مما ٧ان ًخسُلؤبلحها  ٫ ًبضو ؤن الىنى 

والضجه، جغ٦ها و بلضجه، بلض والضه ، ٢انًضا ؾىهاط ؛اؾخ٣ل ال٣ُاع

مغه ال ًخجاوػ الشالز لُٗىص بلحها آلان و٢ض بلٜ الشاهُت  ؤٖىام تٖو

 .ًٍوالٗكغ 

اعاث ٢هحر  ةفي خُا تػاعها مغاث ٢لُل  .الُىمحن يال جخٗض ةوالضه، ٍػ

، ٢غؤ تم٨ض ٖىض ٧ل مجهما ؤ٦ثر مً ؾاٖ .ػاع ٢بر والضه و٢بر والضجه

زبرهما ٦م ؤق٩ا لهما خاله و ،شحًرا وجدضر مٗهما ٦ تلهما الٟاجد

ؤن ًغاها،  ىٖىض ٢بر والضجه وؤزبرها ٦م ٧ان ًخمج ىًٟخ٣ضهما، ب٩

لى  ىًخمج ..ى١ لغئٍخه مشل خاله آلان جاًماخٌٗلم ٦م ٧اهذ جدبه وج

 ج٨ىن هىا مٗه، لحرجمي بحن ؤخًاجها ٌكٗغ بدبها وخىاجها 

  .ججبر بساَغه وجُُب ظغاخه

  ..ٖلُه ةلها ًٖ ٢مغ، ٦م ًدبها و٦م هي بُٗض ىخ٩

ٕ  ؤلها ًٖ ؤؾغاع ٢لبه و٧ل ما جدمله هٟؿه مً  ىخ٩  وظا
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 .وعخل ةؤزحر  ة٢برها هٓغ ٖلى  ىؤل٣

خؿً  خب  ؤَاإلاا  ،َغ١ باب مجز٫ مدمىص عؤٞذ، ابً ٖم والضه

امله مشل  ، لجإ بلُه  .بىهاٖو
ً

٢و ٖلُه خؿً ما خضر مٗه جٟهُال

لب مؿاٖضجه   .َو

٘ خ٣ي، ؤها اتهىذ واجظلُذ و٧ل صه ٦تر مً بوي اعظ  ؤ" ؤها مل ٖاوػ 

ُ  و ؾخ٣ى بمً ٚحر ؾبب،   اجهم ؤٚىُاا واؾخًٟٗىوي إلاجغص ا ٖل

ضاؽ ٦ضه؟!! ؤها اج ىها ٣ٞحر، ٖكان ممِٗل ٞلىؽ ًب٣اووانلحن و 

مغي ما اقخ٨ُذ، بكخٛل واوانل اللُل  ٦ىذ عاضخي بدالي ٖو

بدبها  ةان اج٣ضم لىاخضال٣غف ٖكٖلى  بالجهاع واخِ ال٣غف

خُاحي بوي اججىػها واِٖكها مغجاخه، ا٢ىم اجظ٫ واتهان  توؤمىُ

٘ ُٖجي ٞحها اػاي بٗض ٦ضه، مىٓغي ٢ضام هٟسخي  ٢ضامها ٦ضه ؟!! هٞغ

وخل اووووووي، ؤها م٨يل خُلتي بال ٦غامتي، ختى صي ٦مان 

 اؾخ٨تروها ٖلُا وؤزضوها مجي " 

ججهض بٗم٤ زم هٓغ بلُه و٢ا٫ ٧ان مدمىص ٌؿخم٘ بلُه بخإزغ قضًض، 

 بهضوء

ؤها ٞاهم ومجضع ظًضا ٧ل اللي اهذ بخجىله صه ًا خؿً، بـ اللي  -

 .خمُ٪ااهذ َالبه صه نٗب ظىي، ؤها مل هجضع 

 ت:٢ا٫ خؿً بؿٖغ

ها ٖاوػه الؿالح بـ وخض مً ا، ٧ل اللي تؤها مل َالب خماً -

ى٣ل لي ٖحن لُا في اإلاى٣ُ ىقٛا٫ مٗاًا مجغص ًب٣ ىًب٣ تالغظال ت ٍو

 .زباعألا 

 مل هدؿِب٪ ًا ولضي ! تًىة ًا خؿً، بـ.. الخ٨ىمؤ -
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غ  تابدؿم بسسٍغ  ة:مٍغ

هم خاظت ٖىضي اعص ٦غامتي، مل ؤًه ٌٗجي ؟!، ؤها بهُٗملىا  -

  .ها ٌٗخبر مُذ، ؤهٗٝغ اِٖل ٦ضه

هل جاه الغص بٗض ؤو   ،هخٓاع ٢غاعها٢ام في مجزله في ؤللخ٨ٟحر،  تجغ٥ له م 

  .نحًىم

ؤها مىاٞج ًا خؿً، هضبغ ل٪ الؿالح، واٖخبر زحري عاظل٪ مً  -

هٓاع زالو، ؤها صبغث صلىظتي، بـ بٗض ما جىٟظ الػم جسخٟي ًٖ ألا 

ج وانل ىل٪ م٩ان حؿخسب  .ُٞه، مدضف هُٗٝغ ل٪ ٍَغ

ؾخسضام اٖلى  ب، وجضع  ٦بحر   لخإمذ ظغوخه بك٩ل  ابلى ؤن  هخٓغ ا

 .الغقاف آلالي ظًُضا

بلى بها هىا٥،  ي ُٖىه التي ًغ  تو٧ان بمشاب ،ويإعا٢ب له زحري ألا 

ً   ت،اإلاىاؾب تخاهذ اللخٓؤن  ا ٦شحًرا لخل٪ اللخٓجد ًُ ، زم تغ هٟؿ

 .هُل٤ا

 ىههؤبلى ؤن  هخٓغهافي ؾُاعه ٢اصها زحري، الظي  ةال٣اهغ بلى  ٖاص

  .اإلا٩ان الظي ؾُسخبئ بهبلى  مهمخه ل٣ُله

اجهؤ بلى  جهما ٢ض ونال إبنىث زحري وهى ًسبره ٖلى  ٞا١ مً ط٦ٍغ

  .اإلا٩ان

*  *  * 

ب تخاصز ضتٍٚغ ٍغ ها ة، ٞو كٗل الىحران  ًإحي قاب  ؛ مً هٖى  ِ ٞجًغا، ل

ن ًغاهم بصخابه للجزو٫ بلُه، وما ؤؾخ٣ُاب في مدل ظؼاعة ال 

ا ؤٖلى  ةؤمامه ختى ٣ًٟض الؿُُغ  ًٗ ٣خلهم ظمُ ٖهابه جماًما ٍو
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 ٌؿاٖضه الىاؽٚغب ؤن صون ؤن ًغمل له ظًٟ، وألا بلى  بغقاف  

 الهغب !!! ٖلى 

م بكغي   ي ٣ٖل  ؤ ب جل٪ الجٍغ ب تله ؤن ٌؿخٖى ضب   تٍٚغ ىاع، م   ةغ ألَا

 نغاع والترنض، وناخبها ؤبٗض ما ٨ًىن ًٖ ال٣خل !!م٘ ؾب٤ ؤلا 

 ..٢اجلبلى  جدى٫  ةواخض تبًُٛ

   ةواخض تبًُٛ
الصسو الهاصت،  ..ظان  بلى  ٖلُه جدى٫ مً مججي 

ؿال  
 
 ! ؤ ،الخالم والٗاق٤ ختى الىسإم، الخىىن، اإلا

ً
 نبذ ٢اجال

ل وحٗضصث الخ٩اًاث، وجٓل الخ٣ُ٣  ىخت تٚاثب ت٦ثرث ألا٢اٍو

 ؛زخل٠ ال٨شحرون خىلهاجهي٠ُ مً الجاوي ومً اإلاججي ٖلُه، 

غ   يمجهم مً عؤ
 
، ةواخض توا٢ٗ ين، ومجهم مً عؤحالىا٢ٗخ ُٖيُه ةب٣

ه مً ألا  ل٨ً  ..ؾاؽمجهم مً حٗامل م٘ خؿً ومجهم مً ال ٌٗٞغ

 ة.٦ُض، ؤن ٧لهم بال اؾخصىاء طا٢ىا مً ْلم الُٛاألا

ت التي ٞكلذ ٧ل  تمىظ طل٪ الُىم واإلاى٣ُ لم تهضؤ مً الكَغ

  .ال٣اجل تداوالتها في مٗٞغم

لشم  عص ٧ل وؿاء آلـ " صهكان " ٧ان واخض"اللي ٖمل ٦ضه ٧ان م 

ل هى محن "  ومىٗٞغ

اث وؤ٢ىا٫ الكهىص ا تهم ؤلظًً وبٗض ال٨شحر مً الخدٍغ ه٨غوا مٗٞغ

ا،  ًً ه ال٣اجل ؤً ا مً خؿً ٖلى خض اٖخ٣اصهم ببهٍى
ً
هه ٢ض ؤما زٞى

مً  يخ٣م م    تبلٛىا ٖىه، ؤو ق٣ٟؤٌٗىص ٍو
 
ا مٗه، ؤو ٖلُه وحٗاَ

ً
ٟ

 ؤم٩اٞإة له ٖلى 
 
صهكان " بلى ألابض ! آ٫ ههم مً عظا٫ " هه زل

  ٟ
 خ 

 
  .وجم جإًُضها يض مجهى٫  تذ ال٣ًُٓ
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*  *  * 

ولم  ةواخض تمً عظالها صٞٗ تعبٗؤ٣ٞضث  تخا٫ ٖاثلل٪ ؤن جخسُل 

ال٣خل  تمً ه٨ب تؤلالهُ ته٣ظجه الٗىاًؤ، مجهم ؾىي واخض   ًدب٤  

 الجماعي جل٪ بؿبب ؾٟغه ! 

لى  ى، جمجةو٫ َاثغ ؤمتن ٖلى  مهغ بلى  ن ؾم٘ السبر ختى هؼ٫ بما 

ؼخ ، ل٨ً يءاإلاجٖلى  زبرجه لخجبرهؤمً والضجه ٖىضما  تز٣ُل ت٧اهذ م 

مه و ؛ جهُاعها ًا٦ض ٨ٖـ ما ًخمىاها ً ًظلٖمه ال ي  بجا٣ٞض والضه ٖو

ؼوجه، وألا  ٣ٞض  .. له ًٍزى ألا  ت٧اها بمشاب جهم ؤٞٓ٘ مً طل٪ ؾىضه ٖو

  
 ُ  ماجىا م٣خىلحن !! ٧ان ألامغ ؤنبذ ه

ً
هه ؤزبروه ؤبٌٗ الصخيء لى  اى

ا، ل٨ً ٢خل !!! شسو واخض ٢طخ
ً
عظا٫ ٖاثلخه ٖلى  ى٧ان خاصز

 .بإ٦ملها

ؾىي  "الضهكان " ولم ًدب٤   تبمبراَىعٍٖلى  ىخض ٢طخشسو وا

 هى !

، وما 
ً

ٞا١ مً نضمخه ؤن ب٧ابىؽ اؾخٛغ١ اؾدُٗابه ًىًما ٧امال

َاح ب٩ل شخيء ونلذ بلُه ؤواؾخُإ ؤن ٌعي ما ًدضر خىله، ختى 

غ٢ ًضاه ونغر بًٛب     ت:وخ 

مي تب٩لمه ٢ضام الخ٨ىم اووووه" مدضف ًٟخذ ب ا ٖو ، خ٤ ابٍى

ا ٞحهم لخض ما ؼ ًضي ومل هازض ٖةهاااا اللي هجُبه بؤووالص ٖمي، 

 ٘ لهم خ٣هم !! " اعظ  

ا ا تًبضو ؤن لٗب ًً عاص ؤؾترصاص الخ٣ى١ جل٪ لً جيخهي، خؿً ؤً

ض ا  ؾترصاص خ٤ مً ؤزظ مجهم خؿً خ٣ه!اؾترصاص خ٣ه وؾٗض ًٍغ
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٣ٞضهم ؤ٠ُ٦ لهم ؤن ًيؿىا طل٪ الىظه " وظه خؿً " الظي 

ٟغ في طا٦غتهم  ..عظالهم   .الضهغ ؤبضولً ًيؿىه خ 

ى  تزبروا ؾٗض ب٩ل مٗلىمؤ ، تؾمٗذ ٞاَم ،ها ًٖ خؿًجٌٗٞغ

  .ؾم خؿً ل٨جها لم تهخمان اًظ٦غ  اوهم ةٖاص٫ ونبري طاث مغ 

؛ آلان ٣ِٞ اؾخجمٗذ ٧ل خىاؾها واٖخهغث طا٦غتها وجظ٦غث

 ،ٞم نبري  تػاٍوٖلى  اإلاجز٫ ًىًما وهىا٥ ظغح نٛحر بلى  ٖاصا

ىضما ؾإلخه ٞاَم  زبرها ببروص  ، ؤًٖ ؾبب طل٪ الجغح ب٣ل٤   تٖو

خه بٗض طل٪ ، ألامغ ىواهخه ىهه شجاع بؿُِ في اإلا٣هؤ ل٨ً ما ٖٞغ

ا لم تهخم، إلااطا تهخم وهي جغ  ًً ا، ل٨جها ؤً
ً
 ي ؤن الصجاع لم ٨ًً بؿُُ

 بجها اناب ؤؤن ٧ل ما 

غ و   ً  ؟!ةبالٗحن اإلاجغص ي ظغح نٛحر ال 

هى البدض ًٖ  اؾخجم٘ ؾٗض ٧ل السٍُى وظٗل قٛله الكاٚل

ُل مىه
 
  .طل٪ " الؿٟاح " للى

 *  *  * 

ه وخًُضا، زحري ًإحي جهاًعا، ًجلب له الُٗام واإلاُاه ئًجلـ في مسب

ُلٗه ىهٝغ تزباع في اإلاى٣ُألا ٖلى آزغ  وٍ  جم  تٖلم ؤن ال٣ًُ. ٍو

  ..جإًُضها يض مجهى٫ 

 " ملشم " هاه ! ما طل٪ الهغاء ؟!

 ماطا ًىىون ؟!ٖلى ه٨غوا؟! إلااطا ٦ظبىا؟! ؤإلااطا 
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إلااطا  ت..٢ىا٫ الكهىص، ؾ٩ان اإلاى٣ُؤؤ٦ثر،  تللضهك ى واإلاشحر صهو ألا 

 
 
 روا ٖلُه؟! حؿت

، ل٨ً اإلاا٦ض ؤن تالتي جضوع ب٣ٗله وما مً بظاب تؾئلمئاث ألا 

قخا١ لها، ا٢مغ ! آااه ًا ٢مغ، ٦م .. اإلاىيٕى لً ًمغ مغوع ال٨غام

 ما ٞٗله؟! هل نض  هل ٖلمذ ب ..وظهها تلؿمإ نىتها، لغئٍ
 
 ذ؟! ٢

٦غامخه  ما قٗىعها آلان، هل ٦غهخه، هل عيذ ًٖ ٞٗلخه؟؟ هل عص  

 مامها؟!ؤ

 
ً

 ًٖ ٞٗلخه؟؟  ؤهى هٟؿه عاى   ا:واخًض  نمذ وؾإ٫ هٟؿه ؾاالا

 ال ! ت:ببؿاَ ت٧اهذ ؤلاظاب

ٖلى  هضمه؛ ، وهضم بٗضها ؤل٠ لخٓتتهخهاع لخٓالا  ةقٗغ بيكى 

 يء..شخٖلى  هٟؿه، ال 

اص ما ٞٗله في ٧ل مغ  لى ٖاص به ، ٌؿخد٣ىن ةالؼمً ؤل٠ مغة، أٖل

ً ظضاع   ة..طل٪ ٖو

 ل٨ً هى.. !

ئٖلى  هاصم ٣ٞض ٧ل طل٪ ؛ و٢لبه الى٣ي ةالُاهغ  توعوخ تهٟؿه البًر

 . ت٧ل شخيء وبال عظٗ ىفي لخٓت واهخه

 *  *  * 
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اإلاٗاصي، جل٪ التي ٌؿخٛلها ماهغ في ٢ًاء لُالُه الخمغاء  تفي ق٣

لب حاجهل به ٦غم ٞى١ السمؿ ت،الؿٍغ ظغاء م٣ابالجهبو  ن مغة َو

 .ٖاظل ويغوعي  م٣ابلخه في ؤمغ  

 صزله ماهغ ، ؤهخٓاعه بهاُٖاه ٖىىان الك٣ت وطهب ال ؤمًٌ  ىٖل

 :الهالىن وهٓغ له بًٛب  بلى 

ذ اهذ، ٖم   -  ا٫ ػن ػن ػن، ٖاوػ بًه؟!!في باااااًه ًا ٞػ

  .ها ٞحهاااااللي  تٖاوػ٥ حكىٝ لي خل في اإلاهِب -

 ت:ظلـ ماهغ ؤمامه وهٓغ بلُه بضهك

 بًه؟!  تمهِب -

  ..خؿً -

ذا ًا بجي آصم ما جى٤ُ، ؤها هكض ال٨الم مً ب -  !!؟٥؟! ماله ٞػ

  .ماااله بًه، ما هى ما اج٣بًل ٖلُه -

خ٣بٌ ٖلُه  - ػاي ومِٟل ؤي صلُل يضه، مدضف اٖتٝر ٖلُه اٍو

 ؤ
ً

 .نال

 .بـ ا٦ُض هى اللي ٖملها، ه٨ُىن محن ٌٗجي  -

  .ً؟!! هى وال مل هى، مِٟل صلُلهذ ظاي هىا ٖكان جسم  ب -

 ها ٦ضه هغوح ٞحها، ه٣ُخلجي !!ابـ  -

٣خل٪ اهذ لُه؟! هى ٌٗٝغ  -  اٍو
 
ٍذ ٖاص٫ ونبري ه٪ اهذ اللي وػ

 ٖلُه؟!

 ت:هٓغ بلُه بباله
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 ال ! -

غ ماهغ ب :ٞػ  ٤ًُ  

 وإلاا هى ال، ه٣ُخل٪ لُه ٌٗجي؟!! -

 ؤما هى ٢خل وهضان ومهغان، ومل هما اللي يغبىه  -
ً

  .نال

هه بٌٗجي اهذ ٖاوػ جىنل إلًه مً آلازغ ٌٗجي، ٖاوػ جٟهمجي  -

 هحرظ٘ جاوي ٖكان ٣ًخل٪؟؟ !

ل ب٣ي، بـ الٗمغ واخض و  - ذ مً امٗٞغ
 
ها ٖاوػ اهٟض بجلضي، ا٦

 .هىا واهغب مً اللبل صه

 وي اٖمل٪ اًه ٌٗجي؟؟ اواإلاٟغوى  -

 .ٞلىسخي جضًجي -

 :قضًض   ؾدى٩اع  اوؾإله ب ت،ماهغ مً الهضم اجخٓذ ُٖى

 ٞلىؽ بًه ًا ابى ٞلىؽ؟!! -

 ت.ٞلىؽ آزغ ٖملُ -

م٪؟!!! بهذ مل نبري ٧ان اصال٪ ٞلىؾ٪ بٗض اوٗم ًا عوح  -

 َى٫؟!ٖلى  تالٗملُ

 .صاوي ظؼء بـ مً اللي اج٣ٟىا ٖلُه، مضاهِل الٟلىؽ ٧لهاب -

 ها لُه؟!ازالم، بهؼله ال٣بر وخاؾبه ب٣ي، ظاًلي  -

 :و٠٢ ٦غم م٩اهه و٢ا٫ بًٛب  
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بهخىا اللي ٦ىخىا بخ٣كىا الٟلىؽ ٧لها وجغمىا لي الٟخاُٞذ،  -

  .ها ٖاوػ خ٣ياوصلى٢تي 

   تمؿ٨ه مً ًا٢ؤٖهابه، ؤٖلى  ة٣ٞض ماهغ الؿُُغ 
خٗغ 

 
١ ٢مُهه اإلا

 :وناح ُٞه بًٛب  

هذ بدخ٩لم اٞى١ لىٟؿ٪ ٦ضه، مخيؿاف و  ىب٣ىل٪ بًه ًالاا، بنخ -

م٘ محن، ٞلىؽ مِٟل ٞلىؽ، ٧ان لُ٪ خؿاب م٘ اللي ماجىا عبىا 

 
 
، زالتي وزالخ٪ ةهم ال٣بر خاؾبهم، ؤها ملِل صٖى ًغخمهم، بهؼل

واجٟغ٢ىا الساالث، زالم مِٟل قٛل جاوي، مخسىجىِل ب٣ى 

  .٦ضه توجًٟل جدىُِ لي في ٧ل خخ

  :ىن  ونغر بجى هؼ٫ ٦غم ًضه بٗى٠  ؤ

 صه مؿمىف ٦الااام صه، بهذ ٦ضه بدىهب ٖلُااااا  -

وجىاو٫ ٖلبه سجاثغه،  ت،ألاه٣ُ تالسكبُ تجىظه ماهغ هدى الُاول

٦غم و٢ا٫ بلى  قٗلها، زم هٓغ ؤزحًراؤو  ةزغط مجها واخضؤٞخدها و 

 :ببروص  

ال م٘ الؿالم تجسجها خُُؤبزبِ عاؾ٪ في  - ب٣ى  تًا ٦غم ، ٍو

ىا، ؤها ظاًلي هاؽ ومل ٞاضخي   .هٍى

  :و٢ا٫ بىُٖض ،هٓغ بلُه ٦غم بًٛب الٗالم

 .ن ٦ضه خؿابىا زلواماشخي ًا ماهغ باقا، بـ مخ٨ٟغف  -

 .ٚل٣ه زلٟه بٗى٠  ؤزغط مً الباب و 

٨ألا ٖلى  ظلـ ماهغ   .، ًىٟض صزان ؾُجاعجه بكغوص  تٍع
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زلو مىه " الىاص صه مل هحهمض وهًُٟل ٌٗمل لي ٢ل٤، ؤها الػم ا

 في ؤؾٕغ و٢ذ، الػم "

  :جهل بغ٢م  اَٟإ ؾُجاعجه وجىاو٫ الهاج٠، ؤ

ـ.. ب٣ىل٪ بًه، ٖاوػ٥ في مىيٕى ؤؤلى..  - ًىة ًا مجضي.. ٦َى

اإلاٗاصي.. َُب مؿخيُ٪..  تمهم.. ج٣ضع حٗضي ٖلُا صلى٢تي في ق٣

 ؾالم " 

ما ؤ" :هخٓاع يُٟه وهى ًخىٖض ل٨غم بضازلهاٚل٤ السِ وظلـ بؤ

 وال اهذ ًا سخي ٦غم "ها اوكىٝ 

*  *  * 

ؤن ٦غم هى زل٠ ٧ل  تقاجٗ تالبر١ وكغ مجضي في اإلاى٣ُ تبؿٖغ

ا للخ٤، هي لِؿذ بكاجٗ
ً
 ت، بل خ٣ُ٣تما خضر لخؿً، وبخ٣ا٢

ً   خب  ؤبضاًه  ..نٟغاء مً وعائها ٚغى آزم ظىىهه  ٢مغ مدبىبخه وظ

ٖىضما ٦ك٠ ًٖ ٖال٢تها به، ٞضٞ٘ بٗاص٫ ونبري الظي ججمٗه 

ب تنضا٢ تنل ابهم هخ٣ام مً خض جٟؿحرها، لال ؤ، لم ٌؿخُ٘ تٍٚغ

 اوؾاٖضهم ،بك٘ نىعهؤ٢ض ْهغ في  اهخ٣امهما، تماهلأل و  ،خؿً

 
 
  ال٣ضع في بمٗان ط
 
  .ه بدًىع ٢مغ للمٗغ٦ه مً بٗض بضاًخه ب٣لُلل

ؤلؿً ٖلى ًىمان ٣ِٞ، وجىا٢ل السبر مً لؿان لؿان ختى ؤنبذ 

  .ظمُ٘ ؾ٩ان اإلاى٣ُت

الًغب،  ة٢مغ و٧اص ؤن ٣ًخلها في ًضه مً قضٖلى  زاع ببغاهُم

ه٣ظها هللا وعؤٝ بدالها بظل٪ ؤو  ته٣ظها مدمض مىه في آزغ لخٓؤ

ـ الل٣ُ " الظي ج٣ضم لها في الى٢ذ اإلاىاؾب جماًما، لِـ ت"الَٗغ
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٣ا٫تمً اإلاى٣ُ  ً ا ًٖ طل٪ ال٨الم الظي 
ً
ها في آع  ،، ال ٌٗلم قِئ

  ،ضتهاطهبذ بلُه م٘ وال ظيالُبِب ال ةُٖاص
 
 ب بها، ؾاع زلٟهاعج  ؤ

ًضها مً  َلب   تالبؿاَ ىٖلم بم٩ان ؾ٨جها، وبمىخهبلى ؤن 

 ق٣ُ٣ها !

ٌ، زالٝ ما ةنٗب ب٨شحر جل٪ اإلاغ ؤاإلاى٠٢  ، لً حؿخُ٘ الٞغ

هلها، " ؤًٖ ٖال٢تها بدؿً ومى٢ٟها ؤمام  تٖلمه ؾ٩ان اإلاى٣ُ

ـ" مىاؾب جماًما ايُاث في مضعؾ؛ الَٗغ  تخ٨ىمُ تمضعؽ ٍع

ا " ًمل٪ ؾُاع  تؽ السهىنُوالضعو 
ً
 تمخىايٗ ةنىٗذ مىه "مل٩

مً جل٪  ب٨شحر   ىعقؤ تفي مى٣ُ ت، ولضًه ق٣ةؾُاع  تل٨جها في الجهاً

٘ ؤو مى٣ُي ىم٣ ، ال ًىظض به ُٖب ولِـ هىا٥ ؤي ؾبب  تاإلاى٣ُ

ٌ  .للٞغ

الؿبب الىخُض الٗاث٤ ٖىض ٢مغ هى طل٪ الصخيء الىابٌ بضازلها 

ؿم  ."ال٣لب " ىَو

  ٟ
 اٖلُه  غ  ٢لبها خ 

 
ا، ٠ُ٦  ةع  ؾم خؿً، ٧ل ط

ً
ُٞه جيبٌ له ٖك٣

هه هى مً ٢ام ؤآلان ال حؿخُُ٘ جهض٤ً بلى خبها له،  ىجيؿاه وجيسخ

، ؾمٗذ البٌٗ في الؿى١ ًخدضزىن بكإن طل٪ ةبخل٪ اإلاجؼع 

، وؤن خؿً باج٘ اإلاالبـ هى مً ٢خل عظا٫ " آ٫ صهكان  اإلاىيٕى

ا، ًخدضزىن ببروص   ًٗ ٧له ؤهم ًخدضزىن ًٖ وهضوء ؤٖهاب، ٦إج "ظمُ

 ! ةظضًض

ك٣خه ٚحر ٢اصع خب  ؤخؿً مً  ، ٠ُ٦ له تيال تبًظاء ٢ُٖلى  خه ٖو

 عظا٫؟!! تعبٗؤؤن ٣ًخل 
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ؾدؿالم، لً حؿخُ٘ ؤن جداعب بضوهه، لِـ ؤمامها خل ؾىي الا 

 ، عخل ولم ٌٗض !ةالكهحر  تمىظ ًىم اإلاٗغ٦ ىزخٟا

*  *  * 

ٖلى  جها٫  اجاها ؤن حؾاٖخجهُاع، مىظ ا تالخغفي ل٩لم ىباإلاٗج ةمجهاع 

 :ظابذ ب٩ل هضوءؤعضخي، الهاج٠ ألا 

 ؤلى.. -

 مضام ماهغ ال٣اضخي؟؟  -

ب  ت:اؾدى٨غث الهىث، ؾإلخه بٍغ

 ؤها، محن مٗاًا ؟! ةؤًى  -

  .ظىػ٥ تٞ٪ خ٣ُ٣ؤها واخض ظاي ٌٗغ   -

 بًه ؟!! تخ٣ُ٣ -

ُ   تخ٣ُ٣ - م٪ في الٗؿل، مٟهم٪ بهه صاًًما بهه بِؿخٟٛل٪ ومى

 مكٛى٫، بـ في خاظاث جاهُؤٖىضه قٛل ومكٛى٫، هى 
ً

 ته ٞٗال

  .زاالو

٨ألا ٖلى  ظلؿذ ،اٖخهغ ال٣ل٤ ٢لبها، بضؤث حكٗغ بالضواع  تٍع

ٝ   ء  وؾإلخه ببِ  :وزى

 ؟!!تمكٛى٫ في بًه، مل ٞاهم -

في اإلاٗاصي،  تؤها هٟهم٪ ًا مضام، ظىػ٥ اإلادترم ٖىضه ق٣ -

مدضف ٌٗٝغ ٖجها خاظت، ٖاملها إلاؼاظه، ٧ل ٧ام ًىم ًجُب ٞحها 
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، لى مل مهض٢اوي، زضي الٗىىان اهى، تي مٗاها لُل٣ًطخ   ةمؼ 

  .اجإ٦ضي بىٟؿ٪

 ٚل٤ السِ !ؤُٖاها الٗىىان و ؤ

ً خُاتها لم جخٗض   تم٩اإلا  .السمـ ص٢اث٤ ٢لبذ مىاٍػ

غ  
 
 .. افي نمُم ٢لبه ؽ  ًسىجها !!! زىجغ مؿمىم ٚ

وجُغ١ باب  تعجلٖلى  بىٟؿها بال وهي جغجضي مالبؿها لم جضع  

ضا نض٣ًتها في الك٣ت اإلاجاوعة، وجُلب مجها  الجحران، لخٟخذ لها هٍى

  اَٟالها ألن لضحها مكىاعً ؤاإلا٨ىر م٘ 
ً

 ا.ويغوعٍ   ٖاظال

ٖضث  تٞحن صلى٢تي ًا عحهام؟!! الى٢ذ اجإزغ ًا بىتي، الؿاٖ تعاًد -

11. 

ضا، مكىاع يغوعي ومل هخإزغ، زل٩ُي ٢اٖضمٗلل ًا ه - م٘  ةٍى

 .الىالص بـ

بضون ج٨ٟحر،  ..الٗىىانبلى  ، ونلذتظىىهُ ت٢اصث ؾُاعتها بؿٖغ

الضوع بلى  ونلذبلى ؤن  الؿاللمٖلى  وع٦ًذ تنٗضث البىاً

  اث هًٟؿ ظزؤحؿمغث ؤمام الباب،  ،الشالض
ً
ا في  اٖم٣ُ ًً وهي ج٨ٟغ ظض

 ..ؾخمىث ٢هًغا، ال الاا لً حؿخُُ٘، تلً جخدمل الهضم، الغظٕى

لخُل مىه  ،اهٟخذ ٞجإة ت، بال ؤن باب الك٣ةالخٟخذ جىىي اإلاٛاصع 

 تالجاطبُ ةقضًض ةٞخا
ً
مىخه٠ بلى  خمغ ًهلؤ ا، جغجضي ٞؿخاه

ل، وزلٟها ماهغ ٖاعي الجظٕ  .ٞسظحها وقٗغها غجغي ٍَى

ل ٖلُا ب٣ -  و٫ ما ا٧لم٪ جـ.....ؤ، ىما جخإزَغ
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 عحهام ؤمامه، هٓغ بلحها بظهى٫   ؤين ع بجى٢ٟذ ال٩لماث في خل٣ه ما 

  ،ؤلم ويُإ ةوباصلخه بىٓغ  تونضم

 ٚغةوظىخحها صون ؤن حكٗغ، جىٓغ له وهي ٞاٖلى  صمىٖها ججهمغ 

ب   ..ؾدُٗاب ؤو الخهض٤ً، ماهغ م٘ ؤزغي الا ٖلى  ةٞمها، ٚحر ٢اصع 
 
ل ٢

 خًاهه، ٚاػ٫ ؤزغي!!ؤؤزغي، ؤزظ ؤزغي بحن 

اإلاجز٫ لخىٗم بلى  ؤن ًإحي تجمىث مً قى٢ها له وهي جيخٓغه ٧ل لُل

٣ًغع مىذ  ةخًاهه وبخؿاؽ ألامان ب٣غبه، وهى ب٩ل ٢ؿى ؤ ءبضٝ

 !!ي ٧ل ما ًسهها ألزغ 

سضٖها ٧ل لُل ك٤ٟ ٖلُه ت٨ًظب ٖلحها ٍو
 
، وهي ٧البلهاء جهض٢ه وح

  ؟مً ٖىاء ٖمله

ه ٢لبه ؤن ًٟٗل بها طل٪؟!، ٠ُ٦ هاهذ ٖلُ ه؟! ماطا ٠ُ٦ َاٖو

 ًى٣هها ختى ًىٓغ لٛحرها؟!

ما  ي ي ٧اهذ مٗه جخٟدهها ! وٗم جخٟدهها لتر تجل٪ البلى  هٓغث

محزها ٖجها، مالبؿها التي ج٨ك٠ ؤ٦ثر مما حؿتر؟! جغجضحها له هي   ً

ت هىمهما، ؤلِـ هظا  ٞغ ا، ل٨ً وخضهما في مجزلهما ٚو ًً ؤً

ػوظها  مامالصخُذ؟!! ؤال جغجضي اإلاغؤة مشل جل٪ اإلاالبـ ؾىي ؤ

 ٣ِٞ؟؟ 

ا ؤ!، قٗغها الػجغي؟؟ ًا لى٢اخخه
ً
هه ٨ًغه طل٪ الىٕى ؤزبرها ؾاب٣

ملـ "ؾل٪ اإلاىاٖحن " و٦م ًدب الكٗغ ألا  ...مً الكٗغ وقبهه بـ

 .مشل قٗغها

جها إمؿاخ٤ُ الخجمُل التي جًٗها حكٗغ ب تمالمذ وظهها؟؟ مً ٦مُ

هه ؤزبرها ؤوظهها ٣ِٞ لً ٌؿخُُ٘ ؤن ًخٗٝغ ٖلحها!  لذؿٚؤن 
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هه ال ًدب مؿاخ٤ُ ؤزبرها ؤَبُٗتها صاثًما، ٖلى  جهاألتها و ءخبها لبراؤ

 ..قبه بـ " ٖغوؾت اإلاىلض "ؤالخجمُل ال٨شحرة ألجها ججٗل اإلاغؤة 

خب ٞحها بطن؟!! مؿخدُل ؤن جدبه مشلها، مؿخدُل ؤن ؤماااطا 

جساٝ ٖلُه مشلها، مؿخدُل ؤن ج٨ىن ؤخً ٖلُه مجها هي، ػوظخه 

 !َٟلُه مؤو 

مؿ٨تها مً قٗغها وهي جًغر ؤو  ةل٣ذ ٧الؿهم هدى جل٪ الٟخااهُ

 ت،وتهؼي ب٩لماث ٚحر مٟهمىم

 
 
مغها بإن ؤو  تبالٛ تعحهام بهٗىب مً بحن ًضي   ةو ماهغ الٟخازل

الؿاللم وماهغ ممؿ٪ بغحهام ٖلى  ةمامها، ع٦ًذ الٟخاؤجغ٦ٌ مً 

  .بحن طعاُٖه بٗى٠   ي التي جخلى 

صزلها ؤ ،مً الًٛب والجىىن  تالخالو٫ مغة ًغاها في مشل جل٪ ؤ

 ؤو  تالك٣بلى  ةٖىى 
 
غزذ نوهي جلهض و  غه  ٚل٤ الباب، هٓغث بلُه ب٨

 ت:بدغ٢

 لُُُُُُُُُُُُُُُِِِِِِِه ؟!!! -

  :عجبا٥ و٢ا٫ وهى ٣ًترب مجهاازىعتها ببلى  هٓغ 

 هتي ٞاهمه ٚلِ !بهتي.. بم٪، ها هٟه  اهضي بـ و ب -

مجضًصا وخاو٫ إلاـ طعاٖها ٢ترب مجها ا، ٞتابخٗضث ٖىه بؿٖغ

 وهي جهغر  هًٟذ ًضه بٗى٠  ، لحهضئها

 ها ٞاهمااااه؟!!! اٚلِ بًُُُُِِه اللي  -

ي نىووج٪ ًا عحهام، هخهخ   -  .٧لهااا ةي الٗماع ووووووَو
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وهللا !! زا٠ً مً الىاؽ؟! ومسىٞدل مً ق٩ل٪ ٢ضام الىاؽ  -

و٫ ؤ٦ُض مل ؤل٪ البِذ واهذ لىخض٥ و  تَالٗ يػي ص ةوواخض

 هم مً ال٩ل !!ؤ!، ومسٟدل مً عبىا اللي  ةمغ 

ة.. ، وبالٟٗل هي جغاه ألو٫ مغ ةْلذ جخُل٘ بلُه ٦إجها جغاه ألو٫ مغ 

 ةٖه الٗاعي واػصاصث صمىٖها، جلمؿذ جل٪ الخ٣حر ظظبلى  هٓغث

جهاعث جماًما ا مً نضعه مشلما جٟٗل هي؟؟ هل.. لخهنضعه؟؟ هل ٢ب  

٨ألا ٖلى  وظلؿذ في  تطهجها جٟانُل زانٖلى  زلٟها، ًسُغ  تٍع

ا وجدؿا ًٗ مشلما ًٟٗل  ي زغ هل ٧ان ًٟٗل م٘ ألا  :٫ءٖال٢تهما م

 مٗها؟!!

  :هٟجغث ب٨بذ ؾىىاثاهٓغث بلُه و 

صي؟!! بهذ  تانض١ وال اؾخىٖب اه٪ بالىؾاز ةؤها مل ٢اصع  -

 بػاي ٢ضعث جطخ٪ ٖلُا وجسضٖجي ٧ل صه؟!! ا
 
ذ جمش ل صوع ػاي ٖٞغ

 اإلاسلو اإلادترم ٧ل صه؟!!

 :هٟٗا٫  ا٢ض ٖال نىجه ب٢ا٫ و 

 .ه٪ بدخ٩لمي م٘ ظىووػ٥ابخترعععمي هٟؿ٪ ًا عحهام، ومخيؿِل  -

غ  تضخ٨ذ بسسٍغ   ة:مٍغ

ي صه واخض ؤها مظىػي؟! هى ٞحن ظىػي صه؟! اللي ٢ضا -

ىوووف   .مٗٞغ

ا، مدهلل خاظت ل٩ل صه، ؾالي صي ؤٚلِ  تبهتي ٞاهم -
ً
زذ ؤنال

٧اهذ ظُالي ٖكان ، رة٦بح تواخض ناخبي وناخبي صه ٖىضه مك٩ل

 .ن لُا ٖال٢اث ٦خحرا تاؾاٖضه واخل اإلاك٩لت ٖكان ٖاٞع
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٧اص ؤن  ج٣ى٫ بًٛب   ةاهخًٟذ مً م٩اجها وو٢ٟذ ؤمامه مباقغ 

 ت:ًهُبها بظبد

 ا، بهذ لؿه هخ٨ضب؟!! صه ى٦ٟاًااااااااا ب٣ -
 

ٟخ٪ بُٗىُُِحي، ها ق

 تلىخض٥ باللُل وهي البؿ تل٪ الك٣ تًه اللي ظاًبزذ ناخب٪ ؤ

ان؟!! وق٣ه بااااااًه صي  تالبؿمل   ؤواهذ ٢اٖض ٢ضامها ٍٖغ
ً

نال

ذ   ! تن ٖىض٥ ق٣ا؟!! ؤها ٖمغي ما ٖٞغ

شبخغاْاٞجإة ا٢تربذ مىه ؤ٦ثر وه ٞى١ نضعه ، هٓغ بلحها  انها م 

 ٖلىهه وظضها جًغبه ؤبؿاالها ًٖ الظي جٟٗله، بال  وهم   تبضهك

 :توجِذ مً ٢ىة وهي ج٣ى٫ بهؿخحًرؤنضعه ب٩ل ما 

نضع٥ ًااااااااا مااااااهغ، ٦ىذ بخٗمل ٖلى  الغوط بخاٖها مٗلم -

ٗها مٗاها بًُُُِه، ٦ىذ بخٗمل مٗاها ػي ما بخٗمل مٗاًا، بدؿم  

٦الم ػي اللي بدؿمٗهىووي؟!! َب لُُُِه ٢ىلي بـ لُُِه؟!! ؤها 

اصه ٖجي ؟!! ٖملذ ل٪ بًُِه، ٢ه   غث مٗااا٥ في بًُُِه، ٞحها بًه ٍػ

  .لُُُُِِه ًا ماااهغ

كبه التي  ةمغاخل الجىىن، ؤ٣ٞضجه الؿُُغ  ىونلذ أل٢صخ
 
ٖلحها، ح

 !!تنٕغ مٟاظئ تؤجذ لها هىب

ا بٗض ؤن  ًُ ج ذ به ٧ل شخىؤبضؤث تهضؤ جضٍع ًٚبها، خاو٫  تٞٚغ

  :جها ؤؾ٨خخهؤ بال الخدضر

هؿؿؿؿؿؿؿؿـ، مل ٖاوػه اؾم٘ نىج٪، ٧ل ما بخٟخذ  -

صوا ومل ٦تر، ؤها وظعي مى٪ ملىف ؤ٥ بدؿ٣ِ مً هٓغي ا ب

ه ؤي ٦الم، وؤي خاظ ها ا٦تر ما ؤهخبرع بحها هخجغخجي  تهُضاٍو

 !تمضبىخ
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 .وي ًا ماهغ لخض ٦ضهؤ ت٦ٟاً

  :هٓغ بلحها بظهى٫ 

 ٌٗجي بًه؟!! ت٦ٟاً -

كان محن ؟!! ؤٖلُا لخض ٦ضه،  تٌٗجي زالم، ٦ٟاً -  ؾخدمل لُه ٖو

 بى صه خب اللي ًظلجي ٦ضه !!ؤًلًٗ 

 ،مً خىله، خاو٫ ؤن ٌؿخضع ُٖٟهاقٗغ ماهغ ؤن ٧ل شخيء ًجهاع 

الخالٖب بىبراث ٖلى  ةاع ظب   ةجدضر بهىث هاصت وخىىن، لضًه ٢ضع 

 !نىجه في زىان  

ها، ٖكان زاَغ الىالص بصًجي اعحهام، مل ه٣ىل٪ ٖكان زاَغي  -

ًا خبِبتي، بهما اهتي مغاحي وخبِبتي اللي ة ، صي هؼو تجاهُ تٞغن

 .ب٣ُالي وام والصي

 :٢الذ بته٨م

هذ اهذ بخسىوي؟؟ م٨ٟغحل في صه لُه و اهذ مٟخ٨غحل صه لُه و او  -

الى٦غ بخاٖ٪ اللي بخماعؽ ُٞه  ىمسهىم جب٣ت قاعي ق٣

 مٟخ٨غجىف لُُُِه؟؟ !! ،وؾازخ٪، هاااااااا

و٦غ باااًه و٦الم ٞاضخي بًه ؟!! بهتي محن اللي خِ في صماٚ٪  -

تي مىحن ٖىىان الك٣ت هىا  ٞغ ؟!ؤال٨الم صه؟! ٖو
ً

 نال

ذ هى صه  - ذ، اإلاهم بوي ٖٞغ ذ ػي ما ٖٞغ ٧ل اللي هام٪؟! ٖٞغ

 .وزالم

٧ل ال٨الم اللي بخ٣ىلُه صه مل مًبىٍ، ؤها ظاًب الك٣ت صي  -



 

 
- 173 

- 

، بـ ٦ىذ ٧ل تمً ٞترة مل ٦بحرة وزبِذ ٖل٩ُي مل ٖكان خاظ

جي ؤالُٗا٫ في البِذ  تالكٛل وصوق تذ صماغي مً صوقما بدب اعٍ  

لِل   .هىا، ومغيدل ا٢ىل٪ ٖكان متٖز

  :ػصعاء واضر  آغث بلُه به

 ب -
ً

٣ت جسٌ ! واضر ٞٗال ن الك٣ت اهذ بهذ بإع في ال٨ضب بٍُغ

 عو  ظاًبها ٖكان جغو  
ً

ٗال  !ٖلى آلازغ  ٢تها١ صماٚ٪ ٞو

 ازظث هًٟؿ ؤ ت،٧اؾحن السمغ ٞى١ الُاولبلى  ٢الذ طل٪ وهي حكحر 

 
ً
  :هٟٗالهااٖلى  وحؿُُغ  وخاولذ ؤن جخدضر بهضوء   اٖم٣ُ

، ؤها ًىم ما خبِخ٪ واججىػج٪ اججىػث شسو جاوي و ًا ماهغب   -

للي وا٠٢ ٢ضامي صه واخض بزالو ٚحر اللي وا٠٢ ٢ضامي صه، 

ىف ومل ٖاوػ  ه وال ه٣بل  ةمٗٞغ هذ بوي اِٖل مٗاه جاوي، ااٖٞغ

والصي  تالىخُضه اللي ٖملتها لُا هي والصي، ومً مهلخ تالخؿى

 ةصر، مل ٖاوػ ي والصي اعب   ةومهلختي اه٪ جبٗض ٖىىا، ؤها ٖاوػ 

ب٣  قبه٪!! ىمغوان ٨ًبر ٍو

ب  :وؾإلها ب٣ل٤   تهٓغ بلحها بٍغ

 ٌٗجي ٢هض٥ بًه؟!! -

  .٢هضي اه٪ جُل٣جي وصه ٢غاع جهاجي ومل هغظ٘ ُٞه -

.. الؿاللمٖلى  زم ٞخدذ باب الك٣ت وع٦ًذ ةزحر ٢الذ ظملتها ألا 

 ..، جب٩ي صون جى٠٢توخغ٢ مجزلها، جب٩ي بإلم  بلى  ال حٗلم ٠ُ٦ ٖاصث

ى٢هم بنغاع عهُبٚ  !بلى ألابض جغ٥ ماهغ و ٖلى  ًب وخؼن وؤلم، ٞو
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بض بمكاٖغها ٦ض   خبخه و٦م جم٣خه في ؤ٦م  ت..مُزاجها وظغخها ٖو

 ،٢ضع الٗك٤ ٨ًىن ألالمٖلى ، تجل٪ اللخٓ

 .بالٟٗل ضنبرها وها هى ٢ض هٟ صمً هٟا ت٧اهذ زاثٟ

ل٩ان مً اإلادخمل ؤن حؿامده !  تجل٪ الضعظبلى  لى لم ج٨ً حٗك٣ه 

ب تٞلؿٟ   .ظًضا لهاخبها تل٨جها م٣ىٗ تجبضو ٚحر مى٣ُُ ..لل٣لب تٍٚغ

 *  *  * 

هٟجاع مً وق٪ الا ٖلى  الؿاللم وهى ٖلى  ن جغ٦خه وع٦ًذبما 

 ..الًٛب ةقض

" هى ٦غععععععم ال٩لب مِٟل ٚحره، مخسُلدل اهه جىنل بُه 

 اًااا " زغه زالو مٗآصي، زالم ٦ضه ظاب  تللضعظ

لب ع٢م مجضيؤ   :مؿ٪ بهاجٟه َو

لىوو.. اًىة ًا مجضي.. اًه الازباع؟؟ ؟.. ؤها ٖاوػ ازلو مً آ -

َى٫ مبرقم ومل صاعي بالضهُا ٖلى  ؾٕغ و٢ذ.. صهؤاإلاىيٕى صه في 

، وال هُٗٝغ ؤ
ً

الىاؽ بدخ٩لم ٖلُه.. اإلاهم بـ ع٦ؼ وزلي  بننال

 .ؾالم و٫ بإو٫..ؤٖىُ٪ في وؾِ عاؾ٪ وبلٛجي بالجضًض 

 *  *  * 

ن حن ٧املحظٗلخه ًخإزغ ًٖ خؿً ًىم تصخُ تى زحري لى٨ٖحٗغ  

 الظهابٖلى  زباع، ٧اص ؤن ًجً، ٣ٖله ًدشهؤصون ؤن ًى٣ل له ؤي 

ُٟخىا٫ بىٟؿه، ل٨ىه ٢لبه مخىظ  ألا ٖلى  هىا٥ لُُمئنبلى  ، تـ ز 
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ب   رهم ٖلُه ؤمغ  ؾ٨ىث الجمُ٘ وحؿت وال٣ل٤ في  تللضهك ومشحر   مٍغ

 واخض   ن  آ
ً

 .زحري  ىًإحي واهخٓغ بالٟٗل وؤحبلى ؤن  ، ؾُيخٓغ ٢لُال

  *  *  * 

سُِ ماهغ ؾاع ٦ما زُِ له بالخٝغ الىاخض و  ن ٧ان جإزغ بم 

٨  بؿبب ٖو
ً

 ، تزحري الصخُ ت٢لُال

زبر ٦غم ة؛ ن ولِؿذ واخضحخؿً لُٟجغ له ٢ىبلخبلى  زحري  ىؤح

 وزبر ٢مغ! 

، بٗض ٧ل طل٪ ؾختزوط ٚحره، ت٤ لِؿخىٖب الهضمثزظ بً٘ ص٢اؤ

اٝ جهاً ىحؤ الكهغ، بخل٪  تآزغ لسُبتها وجم جدضًض مىٖض الٞؼ

 ؟!تالبؿاَ

قٗغ ؤن ٧ل شخيء ًدؿغب مً بحن ًضًه ختى مدبىبخه، وقٗغ 

هه ؤبًٛب الٗالم ٧له ًجخاخه مً طل٪ اإلاضٖى " ٦غم "، ؤال ٨ًٟي 

ب بالؼواط مً ٢مغ، ل٨ً ٨ًىن هى الؿبب في ٧ل ما خضر  ٧ان ًٚغ

زغ١ هى اإلاظهب ُٞه ؤغ خُاجه صون ؾبب، ؤو لؿبب طاه وصم  ؤله !! 

خالًما ؤ ىولِـ خؿً ! ٢مغ له، مل٨ه، َاإلاا قٗغ بظل٪، َاإلاا بج

 يءزظه لصخؤٖلى  ٣ًغع ٦غم الاهخ٣ام مىه له مٗها، بإي خ٤   تٍٖغً

ا لُخه خهل ٖلحها ، بل ؾختزوط ٚحره في ًسهه هى مً ألا  نل، ٍو

، ٦غم مً خى  ٦غم مً ظٗل  !تالجهاً
ً

جخُم، بلى  ٫ خُاجهمىه ٢اجال

ئ مشلما ؾلب مىه  ةوعوخه الُاهغ  ت٦غم مً ؾلب مىه هٟؿه البًر

 ، و٢مغ...!عظىلخه و٦غامخه
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غ 
 
التي  تالسُٟ تهلها ٖىضما ٖلمىا بالٗال٢ؤٞٗل  ة٠ُ٦ ٧اهذ عص ي ج

 طوها !!ؤجهم ؤ، مً اإلاا٦ض ا٧ان بُجهم

به ٖهابه ؤنبدذ ق  ؤهٟؿه و ٖلى  لم ٌؿخُ٘ الخدمل، ؾُُغجه

لم ٌكٗغ بىٟؿه بال وهى ًغ٦ٌ زاعًظا  ة،زحر ألا  تفي آلاوه تمؿخدُل

 مً سجىه، صون ؾالح صون ج٨ٟحر صون شخيء !

اؤ ي ؾمه صون ظضو اه حهخ٠ بءوزحري ع٦ٌ وعا ًً ً. 

 *  *  * 

اٞاإلا٩ان الظي ٧ان مسخب ؛بٗض ٖىاء تاإلاى٣ُبلى  زحًراؤونل  
ً
به  ئ

 و٧ل ٞتره ٦بحرة، ْل   تُٞه وؾاثل اإلاىانالث بهٗىب به هاجي، جمغ  ق  

ؿحر    .ونلخهؤه٣ل بًاج٘  ةوظض م٣ُىع بلى ؤن  ٌؿحر َو

تها  .٧ان ًغ٦ٌ ٧اإلاجىىن ًبدض ًٖ يالخه التي ًجهل هٍى

؟! ؤم ًبدض ًٖ هٟؿه في ؟! ًٖ ٢مغؤي شخئ ًبدض ؟! ًٖ ٦غم ٖلي

هضعث ُٞه ٦غامخه وعظىلخه وهٟـ اإلا٩ان ال
 
ان في هٟـ اإلا٩ظي ا

 !!آصمُخه ؟ه و خالظي ٣ٞض ُٞه بوؿاهِ

اث ألالُم ىؤزىاء ع٦ًه جى٠٢ ٖىض طل٪ اإلا٣ه   تاللٗحن، والظ٦ٍغ

ظاهبُت وواضر  تَاولٖلى  ، عآه ًجلـةواخض ت٧لها صاهمخه في لخٓ

اقدبه به، عآه ٢بل طل٪ في اإلاى٣ُت ٦شحًرا ل٨ىه ٚحر  ،ٖلُه الكغوص

 تهٓغاث الىاؽ اإلاىضهكبلى  لم ًىدبه، هه هى ٦غم هٟؿهؤ مخإ٦ض  

  تخاصًشم الجاهبُؤبلى  ، وال تواإلادؿاثل

 " مل هى صه الىاص اللي ٖاص٫ ونبري يغبىه؟! " 

 ..آزغ لم ًىدبه له ٦غم الظي ٧ان ًبضو في ٖالم  و 

 ٦غعععععععععععععم  -
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  .ٞٗله ةٖلُه ًدبحن عص خانه مشبدإٞؼ الجمُ٘، ُٖىؤهاصاه بهىث 

ب  بلى  اهخٌٟ ٦غم مً م٩اهه وهٓغ  ٛ  خؿً بٖغ   ، ٞىٓغ بلُه خؿً ب
 ل 

به ٞطخه، وفي لخٓ ع٦ٌ هدىه، ول٨مه  تزاَٟ ت، بهه هى، ٖع

و٢بل ؤن ٌؿخجم٘ ٦غم ٢ىاه ٧ان خؿً ٢ض  ،وظهه ت ٖلى٢ٍى تل٨م

ٌ  اعًيا و ؤَغخه ؤ، ىزاعط اإلا٣هبلى  سخبه مً مالبؿه ٖلُه  ه٣

خإوه وهى ٚحر ٢اصع   ىزحر ًخل٣ًىؾٗه يغًبا ، وألا  ٖلى  الًغباث ٍو

 .الخغا٥

جإة حٛحر ٧ل شخيء، واه٣لبذ آلا    ت..ًٞو

 ،زبروه بىظىص خؿًؤ٧لها  تن في اإلاى٣ُو عظا٫ ؾٗض اإلاىدكغ 

 ٞدمل ؾالخه وعظاله زلٟه، وطهب بلُه !

مه ؤ شإع لىالضه ٖو ٕى الغؤؽ، ؤزحًرا ؾحرص ٦غامخه ٍو زحًرا ؾِؿحر مٞغ

  ..وؤبىاء ٖمه

ؾاؽ، مً ألا  ىوهى ال ًيسخ ،ن ًخظ٦غبالضماء حٛلي في ٖغو٢ه ما 

 ًض طل٪ الخ٣حر، ولم ًدب٤  ٖلى  جهاعثا" آ٫ صهكان "  تبمبراَىعٍ

 ؤؾترصاص خ٣هم اٖاثلخه ٖلُه  تؾىاه، و٢بل ؤن ٌؿترص بمبراَىعٍ
ً

 .وال

 
ً

  .جدخه ىً ًدُُىن به هى وب٨غم اإلاؿج٦ًشحر  ٞجإة وظض خؿً عظاال

ل   .هوظهه ٧ل مالمذ ال٨غه والًٛب ٠٣ً ؤمامٖلى  وقاب ٍَى

ُٗجي  ٦ حنًخاب٘ اإلاى٠٢ مً بُٗض بُٗى هىا٥ م٧ًان في جل٪ ألازىاء 

  .اله٣غ، بهه مجضي طعإ ماهغ ألاًمً الجضًض

سبره بٖلى  مٗه وهى مً مى٢ٗه في  تزغ جُىعاث اإلاٗغ٦أالهاج٠ ٍو

 .ق٣ت اإلاٗاصي

٣ض  طل٪ الىا٠٢ ؤمامه بظهى٫  بلى  هٓغ خؿً جغ٦حزه بٌٗ  ، ٞو

٧ي ًخسلو مً ٢بًخه ووػهه ٖلُه  تالٟغنجاح ل٨غم ؤالصخيء مما 
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، ل٨ىه ًٓل مدانًغا صازل الضاثغ 
ً

بخٗض ٖىه ٢لُال التي  ةلحزخ٠ ٍو

  .٦ىجها عظا٫ ؾٗض خىلهم

ل   ٣ٞغع ؾٗض ؤن ت؛ ؾٗض بضهكبلى  ًىٓغ  و٠٢ خؿً م٩اهه ْو

ده مً خحرجه  ٍغ  :زحًرا ؤً 

اوػ حٗٝغ  -  ها محن، مل ٦ضه؟!امؿخٛغب ٖو

 :عصْل خؿً ًىٓغ بلُه صون 

مه ووالص ٖمه  -  ؤها " ؾٗض الضهكان "، اللي اهذ ٢خلذ ابىه ٖو

بها، ل٨ىه  ىؾحرضخت.. ال مدال تجها الجهاًؤه وجإ٦ض ُٚمٌ خؿً ُٖيؤ

ض ؤن ًغ  ؤلِـ مً خ٤ اإلاد٨ىم  ..زحرةألا  ة٢مغ ولى للمغ  ي ٧ان ًٍغ

ضام ؤن ًُلب َلًبا واخًضا ٢بل مىجه؟!، َلبه الىخُض ؤن  ٖلُه باإٖل

 .٢بل ؤن ًمىث ةواخض تًغاها ولى لض٣ُ٢

 
 
ؤمىِخه ؤن ٌِٗل ٧اهذ  ،مً ٢بلها ٤ ألخض  ؾِكخا١ بلحها ٦ما لم ٌكخ

ًً ؤزغة ٍىٗم بها في آلا مٗها في الضهُا و  ل٣ض  !؟آلان ةزغ آل٨ً ؤي ، اً

في الضهُا  ىن مٗها ال ن ٨ًأل نبذ ال ًغج٣ي ؤهه ؤ تلضعظ اجلىر جماًم 

 ي حؿاو ، مهحرهم مٗغوٝ ٖىض عبه ىمشاله مً ال٣خلؤ ة!زغ ال في آلا و 

  ..في الجهاًت ىزىان ٢خلالم م٘ اإلآلىم لُهبذ الاالٓ
 
 ٢خلىه ط
ً

ا  و ْلم  ال

٣خل هى بىٟـ لخ٨خمل الضاثغة آلان و  ة٣ٞخلهم بغناناث ٚاصع   ٍ

 .عناناث الٛضع

   ٌ ل   اه٣ " به، وخؿً ًًغبه و" ًٟل ٚله ؾٗض ٖلى خؿً ْو

  .مؿدؿلم جماًما

الخغا٥، لِـ مً ٖلى  ظىاع ٦غم الٛحر ٢اصع بلى  عًياؤبه  ىل٣ؤ

ٖلى  ةمً الخبىب ال٣اصع  تهاثل تهه مخىاو٫ ٦مُبل أل  ِ،الًغب ٣ٞ

 بزماص زىعة ُٞل ! 
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به ججاه خؿً وهى ٌكٗغ ض عظاله ونى  ؤخمً  يلآ مؿ٪ بغقافؤو 

سغ عص ال٨غام ةبيكى    ت..الاهخهاع ٞو

ِ خُا  ؤمام ُٖي خؿً مغ  ة وقٍغ
ً

وجى٠٢  ةواخض ته في لخ٧ُٓامال

بًضا ؤ٢لبه صون ؤن جضم٘ ُٖىاه،  ىالؼهاص، ب٩ٖلى  ٖىض مكهض يُٛه

  ً مىخه  تخالمه بؿُُؤ، ٧اهذ تجل٪ الخُاة وال جل٪ الجهاً لم ًخم َو

ظ٦غ ، ل٨ً الخُاة ٧اهذ   ً خالمه ؤ٤ له ب٨شحر مً ؤن جد٣ ى٢سخؤال 

 بكغ! ة، ؤو عبما هي ٢ؿاو تاإلاخىايٗ

 ..٢خُل عبما آلان، عبما بٗض لخٓاثبلى  ٢اجل وؾِخدى٫ بلى  ٫ جدى   

  ..ٖاف وخًُضا وؾُمىث وخًُضا

ؾمه اؾم٘ نىتها، جهغر ببلى ؤن  ؾدؿالم جاماه في ُٚمٌ ُٖيؤ

 والهىث ٣ًترب ٣ًترب و٢بل ؤن جهل بلُه ٧ان ؾٗض ٢ض يِٛ

  .الؼهاصٖلى 

 ..ًىة ًا باقاؤ -

 زباع؟؟ ؟ًه ألا بها، َمجي  -

-  
 
 .خؿً ًا باقاٖلى  وؾٗض زل

 جمام، َُب و٦غم؟؟  -

-  
 
  .ف خاظتى مدهل

 :نغر ماهغ بًٛب

 ٌٗجي بًُُُُِِه ؟!!! خؿً م٣خلهىف ؟!! -

-  
 
  .و ٖلُهال ملخ٣ل، هى ًا صوب يغبه بـ وؾٗض ظُه زل

 ًداو٫ الخ٨ٟحر في زُ
ً

  ت.بضًل تنمذ ٢لُال
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 في وؾِ الهغظلَب -
ً

صي جغوح جسلو  تاللي خانل تبؾم٘، خاال

٦غم، مً ٚحر ما خض ٌكىوووٞ٪ ؾامٗجي، جضزل في وؾِٖلى  اهذ

 جسل  تالؼخم
 

٨ذ
 
 .و٫ ما جسلو جُمجيؤَى٫، و ٖلى  و وج

"..خؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿؿً"

ظشذ ٖلي ع٦بخحها بجاهبه  ،ُهلبوونلذ  ت،البكٍغ ةازتر٢ذ الضاثغ  

 تْلذ جب٩ي بهؿحًر ،و هى ٚاع١ في صماثه توهي جىٓغ بلُه مهٗى٢

 ة:وتهؼه ب٣ى 

ٖكان زاَغي .. ٢ىووم ًا خؿً.. .. خؿؿؿؿؿؿًخؿؿؿً -

. وي ال٢ُخ٪.اها ما نض٢ذ ؤمدؿبيُُِل لىخضي جااااوي .. ٢ىووووم

خغاااااام .. ٟتهاااق  تذ بن عبىا هُٗىيجي بُ٪ ًٖ ٧ل خاظاها ٢ىل

  
 
..ًاااااااااااا عب.. ي ٦ضصصصهجغوح مج

ن عوخها جيسخب مجها هي ؤ٧اهذ نغزاتها حٗلى وحٗلى وحكٗغ  

ًٗ لى  ،ي ألازغ  مىجا اؾخُاٖذ لخ٣اؾمذ مٗه ٖمغها لُِٗكا م ا ٍو

 ه نضٞج وظض    !اؾىٍ  
ً
.اه ٚضعً ج ٣ٞض  و  ت

ب تبدؿامالحها ببهٓغ   لم  تدؿامَاإلاا ابدؿم لها ل٨ً جل٪ الابت! ٍٚغ

 ىلبونلذ  ىخت ء  ًضه ببِ مض   ،وصإ تبدؿامابجها  ،حٗهضها مً ٢بل

:مخ٣ُ٘ ٢ا٫ بهىث  و  ،مؿ٪ بها ب٠ًٗ  ؤ ،ًضها

...اقى..ٞهات..زغ..خا..ظآهٟسخي..جـ..ب٣ي.....٧اهـ- 

ٗذ عؤؾه وويٗتها ٞى١ حجغها و   :هي جهغر بجىىن ٞع
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بىووؽ ؤ.. بهذ مل هدؿِبجي.. بهذ مل هخمىث.. الااا الااااااااا-

..ًااا خؿً زلُ٪ مٗاًاااااااا.. وعي حؿِبجيببًض٥ 

 ىلبن ًًمها ؤ اخلمذ ٦شحرً  ،ه بُضهااءن ج٨خم صمؤ٧اهذ جداو٫  

 ،وجِذ مً ٢ىةؤنضعها ب٩ل ما  ىلبخه هي يم   ،نضعه وهي خالله
 ىبل تال ج٣٘ مُخ ىخت تمض عوخها مً ب٣اًا هبًاجه البُُئهي حؿخو 

 ه!ظىاع 

ًً  ىجمج ؿم!بداخًاجها و إعجاح با نضعه  ىن ًًمها بلؤا ا مغاعً هى ؤً

هي خًاجها و ؤبٗضجه ًٖ ؤ .يها ًٖ ٧ل ما ٖاهذ مىه في خُاتهاَٗى  و 

  ٘  عجؼ  و  هى ًىٓغ بلحها ب٠ًٗ  و  ،حؿخجضًه ؤال ًتر٦ها جىٓغ بلُه بهل

ٖلحها ب٣ضع ما  خحنه مشبداى٧اهذ ُٖ "٦إهه ٣ًى٫ " لِـ بُضي

 ،ٞهم مٗىاه و جظ٦غ خلمه  ت،وفي جل٪ اللخٓ .اؾخُإ

ٛمٌ ُٖيؤ٢بل  ةزغ هٓغ آٖلحها  ىؤل٣"   ٌ ه لخبخلٗه الغما٫ بإ٦مله ُن 

الٟاع١ الىخُض هىا  .."ما ؾمٗه هى نىث نغزاتها و ب٩ائهازغ آو 

.وعوخه هي التي ٞاع٢ذ ظؿضه ،ن الغما٫ لم جبخلٗهؤ

ن ؤمجىىهت ٢بل  تزغ نغزآنغزذ ٢مغ  ..بضألا  ىلبه و ُيٚمٌ ُٖؤ 

 .ج٣ٟض الىعي

لُخدى٫  ،٦غم ةدُاوصث بؤ ،مً ؾالح مجضي تَاجك تانعنو 

 .. غ٦ت مً الضماءب   ىلباإلا٩ان 

 .خضاًصا؛مجها ؤْلمذ الؿماء ل٨ً ال٣مغ ٢ض ٚغب   تفي جل٪ اللُل
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لض مً قُاَحن ؤلاوـ    ،ْلم ٞاصح و 
زم  ،٢اجل ىهم بلٍئ٫ بغ لُدى 

غ  ٞ  ،م٣خى٫   ،اجل٪ التي خلمذ به ًىًم  ه..٢لب مدبىبخه ٖلُ ُ 

٘   ٧ابىؽ   ىلُيخهي خلمها الىعصي ٖل ٟج !!م 

ت بحمد هللا تم  

*  *  *
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