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 سجن داف

هناك دوًما  قصة خلف كل صمت ، وألم يدفع 

ا للدموع، و 
ً
 عندهقهر يولده الخذل ، واألمل أبد

  
 قصت 

 

سيجد فيها نفسه، لكل منا روح سيلتقيها يوًما ما 

 .الكون يملك الرس

 . تنير درب   فإن غبت ضعت       
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ذعروسذبقلبذؿكدور

 

ت،  جإملذ ٦ٟه الطسمت الىاٖمت، جدذ الٓل الساٞذ في ٧ابِىت الؿُاعة اإلاؿٖغ

ُىاها   ٧ل ما ًدُُه، ًخُل٘ لٍُغ٣ه ٞدؿب، ٖو
ا

ت ٢ُاع ال ًبالى بصخيء ًمغ مخجاهًل ٦ؿٖغ

اة  اإلابخهجخان ال حٛاصعان مدبؿهما، مغة حك٘ ٧األلىان، ومغة جسٟذ ٦دُاتها بٗض ٞو

اتها مغة واخضة، مغة واخضة جبضص ٧ل شخيء، لم  والضحها، في خٍغ٤ ؤزٟى ٧ل مٗالم ط٦ٍغ

اث َٟلت ال حعي اإلاىث بال ؤهه ؾاع١ ؤمجها، ؤعزذ ُٖىحها  ًب٤ ؤزغ للجىء بلُه ؾىي ط٦ٍغ

٪ الكاب الىؾُم بجاهبها اإلاغه٣خحن بإلم ال خضوص له،  لخخجهض مً ؤٖما٢ها، ختى قٗغ طل

ٗت قملذ ٞؿخاجها ألابٌُ الظي  بدغاعة ؤهٟاؾها ٞسٌٟ ُٖيُه، ًل٣ي هٓغة ظاهبُت ؾَغ

ؾ٣ُذ ُٞه ٦ُٟلت، ُعجل بؼواظها وابدؿامتها الخاإلات الغ٣ُ٢ت جداعب مً بحن قٟخحها 

 ٦م ٖاهخا  نغاٖا، ؤإلاا، ب٩اء، هدُبا، نغازا..

م جل٪ ع٣ُ٢خان ؤهل٨هما ألالم، خاولذ اهتزإ اب دؿامت خ٣ُ٣ُت مً بحن ؤخؼاجها، ٚع

٣ت  يخحن اللخحن لم حٗٝغ ٍَغ م هٓغة ُٖىحها الخٍؼ الابدؿامت اإلاداعبت التي جسضٖهما، وبٚغ

لسضإ آلازٍغً بما ًضوع ٞحهما مً شجىن، جىاعث زل٠ جل٪ الابدؿامت الباهخت،نغإ 

ب ٖلى ؤخؼاجها، ٖلى ًىاؾب اإلاكهض الٍٛغب بؼواظها اإلاب٨غ، بضث و٦إجها ال حؿخُُ٘ الخٛل

م مً ٧ل مداوالتها ل٩ي تهضًه ابدؿاماث ظاهضث لغؾمها، لخبضو خ٣ُ٣ُت ؤو عبما  الٚغ

ا  خ٣ُ٣ُت، ٞما ًدضر في هظه اللخٓت بالخإ٦ُض هى هخاط إلاا خضر، ٞما خضر لم ٨ًً ؤبضا

ا، ؤخضار هي ٧الٍُغ٤ الظي ٌؿحر ٖلُه آلان بؿُاعجه الٟاعهت الهٛحرة، ٧ىظىصها  مبهجا

٣ها آمىت، ل٨ً الٍُغ٤ ملُئت باألزُاع اإلاٟاظئت، في هظ ه الخُاة، جبضو و٦إجها حؿحر بٍُغ

 التي ًم٨ً ؤن  جدىلها ل٩ىمت خُام.
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غ نضعه و٢ٌ  ا ؤٚو ؤٚمٌ ُٖيُه اإلاىُٟئخحن ٖىض هظه الى٣ُت، و٦إهه ًسٟي ؤمغا

ا  ُا ًب، هاؾ ا ٌٗظبه ظٗله ًًغب عجلت ال٣ُاصة بٗهبُت ٚو ٖلُه مطجٗه، ؤمغا

: "ال بإؽ"، وظىصها، ول
ا

ها بىبرة خاهُت ٢اثًل ا ٖٞؼ ٨ً قه٣تها اإلاغحٗبت ؤعب٨خه، ٞإؾٕغ مضاٍو

إة  ما ٞٗله: " ٧اهذ هىا٥ خكغة ".  و ؤعصٝ  ماػخا ًس٠ٟ َو

ا في جل٪ الؿاٖاث ألازحرة، لحهغب مجها، ٦ما  جًل٢ذ ُٖىاهما للخٓت ج٨غعث مغاعا

ا، ابدؿامت آؾٟت ٚح ا  بابدؿامت ؤصع٦تها ظُضا ظاع، ول٨ً ٧لمخه اٖخاص ؤزحرا ر م٨خملت ألٖا

ألازحرة صوث بساَغها لخلمـ قِئا ما، ظٗل مًلمدها حصخب ٞجإة ٦مىث مٟاجئ لم 

ٗذ وظهها بلى  ًتر٥ لها ٞغنت لًلخخًاع لخى٨مل م٩اجها، ٢بًخاها مًمىمخان ب٣ىة، ٞع

ا لٟخذ ػظاظها، جداو٫ الخ٣اٍ 
ا
ا زاع٢ الىاٞظة جضًغ م٣بًها ٧اؾخٛازت ٍٚغ٤، وبظلذ ظهضا

ا، جمخمذ هامؿت ب٩لمتها  ؤهٟاؾها بخجهُضة زاٞخت، لخسُٟها ط٦غي قغص مٗها ال٣ٗل بُٗضا

ها مً  ألازحرة، وهي بحن ال٣ُٓت واوٗضام الىعي، ٞبضث ال٩لمت ٦دغوٝ طابذ ؤزىاء ؾ٣َى

 ؤٖلى ظٝغ ٖا٫، خحن ججهضث هامؿت "خكغة"!

*  *  * 

ُىاه جُل٣ان خكغة ، ؤهذ خكغة! نغر الًابِ بىبرة هاصعة ٦ٟىهت بغ٧ان،  ٖو

ؾهاما خاع٢ت ؤنابتها بالعجؼ ؤ٦ثر مما جمغ به، و٢ض ونلذ إلاغخلت هُاط وب٩اء ٖى٠ُ، 

صٞىذ ُٖىحها وهي تهخ٠ بجىىن:" ؤ٢ؿم ؤهجي لم ؤٞٗل ، لم ؤٞٗل"، ل٨ىه خضظها بىٓغة 

ت خىلذ لىن وظهها ألاخمغ  ٗا جدىلذ لىٓغة مظٍع ٢اؾُت ؤو٢ٟذ الضماء في ٖغو٢ها، وؾَغ

: بإ٢سخي مما جدمل هٓغجه مً ًٚب: "ٞخاة بًل بلى ألاخمغ ا
ا

ل٣اجم، زم ؤياٝ ٢اثًل

!"  قٝغ

*  *  * 
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ؤٚمًذ ُٖىحها ب٣هغ وحكىجذ ًًٖلتها وهي جٟخدهما، ٢بل ؤن تهؼ عؤؾها لخُغص 

ج مً ال٤ًُ والك٣ٟت، ؤقاح بىظهه  ت، بِىما ٧ان ًغا٢بها الكاب بمٍؼ جل٪ الظ٦غي اإلاسٍؼ

ا لخ٨ك٠ ؤيىاء الٍُغ٤ مًلمده الىؾُمت التي جىاؾب لخُخه الؿىصاء، ٞإزظ  بُٗضا

 هٟؿا ٖم٣ُا زم ٢ا٫ بجٟاء ٦إهه ًلىمها ٖلى  قغوصها: "اب٤ معي" .

م وظىصها بجاهبه مغجضًت  الٟؿخان   بت ٖلى  هدى ؤعب٨ها، ٞبٚر ٧اهذ ظملخه ٍٚغ

ل الؼوظُت  بال ؤجها بضث ال  ٌٖ ٣هما بلى  ألابٌُ مما ًخطر مٗه ؤجهما ٖغوؾان  في ٍَغ

 ملخه وهي جغصص: مٗ٪!! جهض١ ظ

اعجب٪ ؤ٦ثر مً اعجبا٦ها ويِٛ ٖلى عجلت ٢ُاصة الؿُاعة ؤمامه ؤ٦ثر وهى ًا٦ض  

 "بلى".

ؤزًٟذ عؤؾها مبدؿمت ؾاع٢ت بٌٗ بهجت ال٩لمت، ٞخىعصث وظىخاها، لخ٨ك٠ 

ألايىاء الساٞخه ٖلي َى٫ الٍُغ٤ مًلمدها الهٛحرة البؿُُت، التي حؿغبذ لُٗيُه مً 

ها الظي اؾترؾل خى٫ وظهها ألابٌُ اإلاغه٤، وإلادذ ُٖىاه جىعص زًل٫ زهًلث قٗغ 

٧ي ٌؿٗض ، جل٪ اللخٓت التي -وظهها ٞٗاص هى لُباصعها بابدؿامت ٦إهما ًدىى ٖلى ٢لبها 

ا ما، ٖىضما ٧اهذ ؾُٗضة   ؤٖاصتها لبهجتها ألاولى ًىما

* * * 

ذ(ذ011يفذاؾـذ99)أملا،ذ

العجىػ التي جضزغث  بسماعها ألاؾىص، ْل الدؿائ٫ وال٣ل٤ مغحؿما ٖلى وظه اإلاغؤة 

وهي حؿخ٣بل الٟخاة الغ٣ُ٢ت بغصائها البؿُِ، جغجضي طل٪ ال٣مُو ألابٌُ الظي ابخل٘ 

ان مً ُٖىحها لدؿخ٣غ ٖلى  ؤَغاٝ زىبها، ٦بدحراث جىق٪  ها التي ؾ٣ُذ ٧الُٞى صمٖى

الٗلُا  ٖلى  الجٟاٝ، واهدؿغ الشىب ألابٌُ ًٖ  ٢ىام  هد٠ُ، ًبضؤ ٖىض جهاًت ؤَغاٞه
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ؤؾىعة جخهل بدىىعة ػع٢اء ٢اجمت حكبه اإلاًلبـ اإلاىخضة طاث اللىهحن، التي ًغجضحها َلبت 

ا  م٘  طل٪  الخى٢ُذ مً  ت، لم ٨ًً عصائها هظا ًدىاؾب ؤبضا ضاصًت والشاهٍى اإلاضاعؽ ؤلٖا

الُٗلت ول٨جها بضث ال جمل٪ ٚحره للسغوط، ؤو عبما لخٗل٣ها بغصاء جمحزث ُٞه جىىعتها التي 

 كبه ٞؿاجحن الؿخِىُاث.ح

ْهغث في جىىعة مىخٟست ًملاها الهىاء، وهي جغ٦ٌ بلحها بضمٕى جىعمذ لها ُٖىاها، 

%  ؤزبرج٪ ؤهجي ؾإ٧ىن 99وهي تهخضي لظعاٖحها ناعزت بب٩اء مىخهغ حٗلً زبرا ما٦ضا: 

 َبِبت.

يمتها اإلاغؤة ٢ضع بهجتها ، وهي ما ػالذ ٞاٚغة الٟاه مخٟاظئه، ٚحر مهض٢ت جيؿا٫ 

ها بدغا مً الٟغح، ولم جلبض ؤن ؤٞا٢ذ مً نضمتها ٢اثلت في نىث هامـ  صمٖى

 مخدكغط: ًا هللا ، الك٨غ هلل ًا ابىتي!!

ا  ما  جل٣ذ ؤإلاا ٢ىلها بؿٗاصة َاٞذ ٖلى قٟخحها ابتهاظا بخل٪ ال٩لمت، ابىتي،  ٦شحرا

اة ق٣ُ٣تها الهٛحرة وػوظها بظل٪ الخٍغ٤، اؾخً اٞتها في بُتها ؤخبتها وصٖتها ابىتها بٗض ٞو

مىظ ٖمغ الؿابٗت، ٧اهذ في جل٪ اإلاغخلت َٟلت ال حعي قِئا، جدخاط بلى مإوي، وال مإوي 

ها ٞغخا  بها، ول٨ً مً بُٗض في طل٪ الجاهب  لها ؾىي بِذ زالتها التي ؾالذ صمٖى

الساٞذ ٧اهذ هىا٥ صمٕى ؤزغي، صمٕى خؿغة حؿللذ ٖلى وظىتي الٟخاة، ابىت زالتها 

ٗا  -٦ما جًٓ -جغي ؤجها  ؾغ٢ذ مجها صال٫ بُتها الىخُضة، التي بةخؿان والضحها بلحها، وؾَغ

ا وججمضث م٩اجها  ع٦ًذ ؤإلاا هدىها واخخًىتها هاجٟت بٛبُت هؼمذ بها الٟخاة  جماما

ا  جد٤٣ خلمي" م.. ؤزحرا  ٦جشت مخٟدمت: "ؾإطهب للجامٗت ًا ٍع

م ؤبٗضث طعاعي ؤإلاا، و٢الذ بىبرة ٞاخذ مجها عاثدت ا   ل٨ً ٍع ال٨غاهُت: "وؤزحرا

 .ؾخظهبي"
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ت ٌٚ لها هٓغ ؤإلاا، وماػالذ هٓغة الخ٣ض جمؤل   ٗت ٢ٍى زم ٚاصعث ٦هٟٗت ؾَغ

تها بدضة، بِىما وصٖتها ؤإلاا بهمذ، ٧الٗاصة َإَإث عؤؾها  ُٖىحها، وهي جيسخب لٛٞغ

خه لهظه ال٨غاهُت، التي ال جداو٫ بزٟاءها ٦ما لى ٧اهذ ٢ض  ؤعيا ال جضعي  ؤي  طهب ا٢تٞر

ا ما خاولذ ابخًٕل ٧لماتها اإلااإلات بهمذ، بهبر جُىي  حؿببذ بجغم ال ٖٟى لها مىه، ٦شحرا

به ظغاح هٟؿها ألجها يُٟت، يُٟت ال بِذ لها، هؼث عؤؾها ب٣لت خُلت لخُغص جإزحر 

ان ما ٖاصث جخُل٘ لسالتها لخداو٫ اؾخٗاصة بهجتها التي ٧اهذ، واهُل٣ذ  اإلاى٠٢ زم ؾٖغ

ها بٗض لدؿخ٣بلها بحن طعاٖحها مجضصا، ول٨ً ال جضعي هل بلى زالتها التي لم  جج٠ صمٖى

 ٧ان هظا  الاخخًان لتهىئتها ؤو إلاىاؾاتها.  

ذاجلنة

ض، يمذ زالتها ٦ٟها بىٟـ الضٝء  ان ما ظاء اإلاٖى مغ الى٢ذ ب٣ضع لهٟتها وؾٖغ

ا  "وبٗض مٗاهاة  الظي اٖخاصجه ؤإلاا، وهي ج٣ى٫ لها باهخمام زالُه هبرة جدظًغ ؤزحرا

اج٪، ال  ا ًا ابىتي، ٢لبي مٗ٪ جدمُىه بإزًل٢٪ وجهٞغ ؾخضزلحن الجامٗت، بلُ٪ ؤمغا

جسُئي ًا نٛحرحي ألظل والض٥ ووالضج٪ ب٣برهما وألظلي، زُإ ؾِكٗل الىحران،  بًا٥ ًا 

ض ؤن ًٌٛب ػوط زالخ٪ ألهه ؾمذ  ابىتي، ل٣ض جدضًذ ُٞ٪ هٟسخي و٧ل مً خىلي ال ؤٍع

ا ، اهٓغي لىٟؿ٪ لم حٗىصي َٟلت، ؤنبدذ  ل٪، اظٗلُجي ٞسىعة ب٪ ٦ما ٦ىذ صوما

 قابت وظمُلت، ٖلُ٪ ؤن  جىدبهي، هظه  ٞغنت لً جخ٨غع مغجحن.

يمذ ؤإلاا زالتها ب٣ىة ب٣ضع عهبتها بٗض جدظًغها الىاضر  قضًض اللهجه وان زغط 

بهُئه وصٌٗت ٦ُٟلت جدخمي بها، و٢الذ بامخىان ا٢كٗغ له بضجها: ؤٖلم ًا زالتي، وؤق٨غ٥ 

اة والضاي، ٦ىذ ٖلى  مٗغوٞ٪، ل٣ض ؾاٖضجُجي ٖلى جد٤ُ٣ خلمي، ولم جتر٦ُجي بٗض ٞو

 ؤهلي .
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اإلاؿدىضة ٖلى  -٧ان مكهضهما ًٌُٟ باإلاكاٖغ، بِىما اعحؿمذ ٖلى وظه الٟخاة

مًلمذ مً ال٤ًُ والسسِ وهي جخاب٘ بُٗىن ج٩اص  -الجضاع ٧الٗاصة باإلاكهض مً بُٗض

 ت اإلادخالت" .حكخٗل هامؿت ب٨غاهُت: " ؤًتها الُدُم

ولم ًمغ ال٨شحر الي ان وصٖذ ؤإلاا الجمُ٘ بؿٗاصة، ختى الؿُاعة ؤل٣ذ ٖلحها  هٓغة 

َالذ  -ٖاق٤ اهخٓغ مٗكى٢خه صهغا، لخٗىص بٗض طل٪ تهضي زالتها وػوظها هٓغة ق٨غ 

لؿىىاث ْلذ ب٣اًاها ختى ؤٚل٣ذ السالت باب الؿُاعة بُجهم، ٦إجها جىصٖها بإمان بلى 

ها جيؿا٫ وهي جغصص:"هللا ًدمُ٪"! مدل ؾخهل مىه ب  لى الجىت وصمٖى

الخ٣ُذ ؤإلاا ٦ٟها التي ج٣بٌ ٖلي هاٞضة الؿُاعة َاله مىه الحها ج٣بله قا٦غة 

، وجابٗتها  ان ما اهُل٤ الؿاث٤ ٢اَٗا ٧ل خغوٝ امخىاجها التي ٞايذ بالضمٕى وؾٖغ

ها ختى ازخٟذ الؿُاعة مً ؤمام هاْغحها لدؿخضًغ ٖا ثضة حٛمٛم السالت جج٠ٟ صمٖى

بالضٖاء والخىؾل ؤن  ًدمحها هللا بلى ؤن الخ٣ذ وظه الٟخاة الؿازُت ٣ٞالذ لها بهضوء: 

 ازٟي ق٣ٟتها، "ال ج٨غهحها ٧ىجها جٟى٢ذ وصزلذ الجامٗت وؤهذ ال " .

ها: ول٨ى٪ جيؿحن ؤه٪ ؤمي ؤها ولؿذ  هخٟذ الٟخاة بازخىا١ اهٟجغث مٗه صمٖى

 ؤمها.

٦بذ خؼجها: هي ابىتي، ؤمها ؤزتي، ال جيسخي طل٪،  ٢الذ لها بىٟـ الهضوء مداولت 

ا، "ألام التي جدً وحٗخجي وجًم"، زم ا٢تربذ مجها و٢لبها ًيخٌٟ  ًا وجظ٦غي طل٪ ؤً

 هامؿت بىل٘: "٦ىذ ؤٖامل٪ باإلاشل"!

م ب٣ؿىة: ال، ل٣ض ٢ؿمتي هٟؿ٪ بُيىا ومىدخحها الجؼء الهاص١ ؤما ؤها  عصث ٍع

 ٩ٞان  بضاعي الك٣ٟت 

 زخىا١: ال ًا ابىتي ال.. ؤقاعث لها با

اصعث بلى حجغتها عا٦ًت.  ٢اَٗتها ناعزت: "ل٣ض ؤخغ٢خجي ًا ؤمي"، ٚو
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ذوردذباألذواك

ىت الغ٣ُ٢ت طاث ألاؾاوع الخمغاء، وابدؿمذ في مغح وهي  جُلٗذ ؤإلاا لؿاٖتها اإلاٍؼ

ا  لت لؿاٖتها ًٖ ؤملها واهخٓاعها ٝ قٗغث ٦شحرا جد٪ زل٠ عؤؾها، ٦م جدضزذ لُالي ٍَى

اٖتها ؾدخجاوػ الُبُٗت ألظلها، وحؿٕغ لخد٤ُ٣ خلمها، يمذ مٗهمها ب٣بًتها، ؤن ؾ

٣ُتها الىخُضة قا٦غة بابدؿامت احؿٗذ وبطخ٨ت ؤلهبذ الؿاث٤ الكاب  و٦إجها جًم ٞع

اصث جتر٢ب  ٗا، ٖو الظي ٧ان ًغا٢بها وهى ٌٛمؼ لها ٖبر اإلاغآة، ول٨جها يمذ قٟخحها ؾَغ

تها، وهظا ٨ًٟي الٍُغ٤ اهخٓاعا لخل٪ الٟخاة التي ؾ ب٤ وجم٨ىذ مً الظهاب للجامٗت ب٣ٍغ

جإة  ألن جغا٣ٞها ٞخإٟٞذ مسخلؿت هٓغة للؿاث٤، وهي جخمخم: "ؤعظى ؤال جخإزغي"، ٞو

  ؤقاعث للؿاث٤ ناعزت بلهٟت َٟل:"ها هي جى٠٢" .

جى٢ٟذ الؿُاعة م٘ هخاٞها اإلاٟاجئ لخصخب ؾخاعا مً الٛباع مغث ٖبره ناخبت 

كضة، جُل٤ ؾبابا زاٞخا، ٧اهذ ٞخاة ممخلئت الجؿض، والىظه الهىث اإلاجزعج حؿٗل ب

،قٟخحن ممخلئخحن ٚايبخحن ؤْهغا خمغة قٟخحها بك٩ل مبالٜ ُٞه، ظٗلخا الؿاث٤ ٌكه٤ 

ا بخل٪ الخمغة الىاضخت للٛاًت بحن الىظىه الباهخت مً ع٧ابه، جابٗذ الٟخاة  بعجابا

ا٫ ،جبلل قٟخحها بلؿاجها بدغ٦ت قه٣خه ؤلاعجابُت بُٝغ ُٖىحها، لُخٛحر مؼاظها في الخ

ظٗلخه ًضاٖب قٟخُه جدذ قاعبه ال٨ش٠ُ، زم اعجمذ بخساًل وظلؿذ بجاهب ؤإلاا 

 بش٣ت، ٖىض طل٪ هخٟذ ؤإلاا: "زٟذ ؤن جخإزغي ًا وعص"

لم جخجاهل وعص هٓغة الؿاث٤، وهي جمُل لخٓهغ مٟاججها ؤمام او٩ٗاؽ مغآجه،  

ي بضووي، ًبضو ٖلُ٪ الخماؽ، ألجها ؤو٫ و٢الذ صون ؤن  جخُل٘ لها: بل زٟذ ؤن جخىه

 مغة جظهبحن للجامٗت، ال ج٣ل٣ي ألامغ ممخ٘ .

٤ ٣ت ظٗلذ الؿاث٤ ًُل٤ ججهُضة ػاصث مً خغاعة الٍُغ  ه٣ُذ ٧لمتها ألازحرة بٍُغ
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٢الذ ؤإلاا بدماؽ: هظه ؾىتي ألاولى ؤما ؤهذ ٣ٞض ؤنبدذ في ٖام٪ الشالض ل٩لُت  

ؿ٨ً؟ ؤزبرج٪ في اجهالى ألازحر ؤن لضي مك٩لت الُب، خضزُجي ًٖ الجامٗت، وؤًً ؾي

 م٘ الؿ٨ً الجامعي ال ؤٖلم؟ ول٨جهم ٢الىا ؾىدل ألامغ..

اط: اهضجي ؾتًرً ٧ل شخيء، زم جمخمذ ؾازغة: ًا لهاالء اإلابخضثحن.  ٢اَٗتها باهٖؼ

التزمذ ؤإلاا الهمذ ٦ُٟلت جل٣ذ بقاعة مً والضتها في مىانًلث ٖامت،  وهي 

ماؾها مخابٗت بُٗىن الُٟلت الٍُغ٤ زم وعص وهي ججغي جداو٫ ؤن حؿُُغ ٖلى خ

 اجهاالتها الهاجُٟت اإلاؿخمغة بالهمـ والطخ٩اث وآلاهاث.

 *** 

ما مً ؤخض ٢اصع ٖلى حكىحه٪ ٢ضع هٟؿ٪، ٠ُ٨ٞ للمغء ؤن ًغجضي زىبا ال ًل٤ُ به، 

اث ال هي خ٣ُ٣ُت وال عاج غجضي آزغ لُلٟذ ألاهٓاع ؤو ًجاعي جل٪ الىٟـ ؤمام مٍٛغ ٗت ٍو

 بل ٌكىبها الى٣و!!

بت، ٞمىظ ؾٟغهما واهخ٣الها للؿ٨ً  اث وعص الٍٛغ مغث  ؤًام جابٗذ ٞحها ؤإلاا جهٞغ

الساعجي للجامٗت ختى ًخم حٗضًل السُإ الىاعص بسُىاث اهخ٣الها إلاؿا٦ً الجامٗت حٛحر 

يذ ٖلى  ذ زماعها واعجضث البىُا٫ ال٤ًُ وال٣مُهاإلاٟخىح ، جٍؼ ٧ل شخيء، بدُض هٖؼ

ا ال جهاجي مً ؤٖظاع الخإزغ ختى مىخه٠ اللُل. هدى ناصم،  ٦ما ؤجها جمخل٪ ٖضصا

٣ها قِئا ٞكِئا بلى ؤن ج٣ٟض اللمٗان، طل٪ هى ٣ٞض الاخترام الظي  هٓغة ًخٛحر بٍغ

بضؤ ًضب في ًٖل٢تهما وبن اٖخلي الهمذ الى٣اف، ٣ٞض حؿللذ الجهاًاث و٢الذ ٧لمتها 

ا: ٠ُ٦ إلاغء ؤن ٌٛل هٟؿه.  ؤزحرا

 ؤن  ؤب٣ى..! ال ًم٨ىجي -

٢ُٗذ طل٪ الطجُج اإلاؿخمغ بغؤؾها والهمذ ال٣اجل بُجهما بجملتها ٖىض ٖىصة 

ضًً الظهاب؟  وعص التي الخٟخذ لها بدؿائ٫: ؤًً جٍغ
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 ٢الذ بلهجت اٖخًلها ألاؾ٠: ؾاٚاصع٥ ؤهذ.

ٟت ٢بًذ وعص  ٣ٖضث ظبهتها بدؿائ٫ ؤ٦بر، ٞإعصٞذ ؤإلاا وهي جخجاوػها بسسِ: مٍؼ

ت ٖلى طعاٖها وهخٟذ  بكغاؾت: ال ًم٨ى٪ اهخ٣اصي، ؤها خغة ، عم٣تها ؤإلاا بىٓغة نامخت هاٍع

ت وؤهذ  ؾلؿلتها بال٩امل اهتهذ ب٣ىلها اإلاملىء بالىظ٘: ٠ُ٦ جخدضزحن ًٖ الخٍغ

غي 
ُ
حؿخٗبضًً طاج٪، اق٤ٟ ٖلُ٪ ًا وعص، لُخ٪ جضع٦حن حجم ٧اعزخ٪، ٞهي صازل٪، ج

 ٠ُ٦ ؾدخسلهحن مً هٟؿ٪!

خغط: ؤهذ َٟلت، ماػلذ في ثغة حؿلل بلحها الضخ٨ذ وعص ضخ٨ت مته٨مت زا

 ، بجها الؿىت ألاولى ل٪، ؾٝى ججغبحن هظا، الجمُ٘ ًٟٗل ..البضاًت

٧اهذ هٓغة ؤإلاا بلحها مملىءة بالك٣ٟت، ظٗلذ لؿان وعص ًغجذي وهى ًلٟٔ ب٣اًا 

٧لماث زاٞخت مغجب٨ت لم حٗض هي جٟهمها، هٓغة جم٨ً مجها ٣ٖلها، لُضع٥ ؤن  ألامغ اهخهى 

اصعث جل٪ ألازحرة خاملت خ٣ُبتها التي ؾب٤ وؤٖضتها  ٞاعجسذ ٦ٟها مً خى٫ طعإ ؤإلاا، ٚو

وزغظذ وهي ال جضعي م٣هضها، ول٨جها ٧اهذ   واز٣ه مً ٢غاعها، بجها ؾٝى جخىه في بلض 

 ٍٚغب، وطل٪ ؤهىن مً الخُه في خُاة شسو ٢ٍغب. 

 

ذبطلذوحلوةذدوداء

وبالخالي ٞةن ٧ل قبر ًىظض به ؾ٨ً  لم ٨ًً ألامغ نٗبا ٧ىهه مىؾم الجامٗاث،

للمٛترباث، لظا وظضث ؤإلاا هٟؿها ج٠٣ ؤمام ؤو٫ مبجى ججضه، ال جضعي هل ٧اهذ ٞا٢ضة 

 ٘ الخُلت ؤم ؤن  ٢ضعتها لم حٗض جخدمل ؤ٦ثر مً طل٪، ول٨ً ألامغ ٢ض جم بك٩ل ؾَغ

ت ٦بحرة هاصثت  ومضهل، لٗل ال٣ضع ٧ان ًىهٟها لىىاًاها، ٣ٞض وظضث هٟؿها في ٚٞغ

ت مشل هظه؟!  ؤه٣ُت م٣اعهت بؿ٨ً ًَلبي، ٦ما اهضهكذ، ٠ُ٦ لها حؿ٨ً ٚٞغ
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ت الىخُضة وألازحرة اإلاخب٣ُت مً مبجي ٧امل   ق٨غث عبها ٖلى ُُٖخه، ٞهي الٛٞغ

ذ جٟخده  لذ في صهكتها لؿاٖاث ختى َغ١ الباب، ؤؾٖغ الؿ٨ً، جإملذ اإلا٩ان ْو

خاعؽ اإلابِذ بىظهه الُُب مؿدى٨غة ٢ضوم ؤخضهم في طل٪ الى٢ذ اإلاخإزغ، ٞةطا به 

، ًسبرها ب٩ل خغط ؤن مًل٥ اإلابجي ٢ض ظاءوا ٞجإة، و٧ل الك٤٣ مؿخإظغة مىظ  اإلاإلٝى

ت ٌؿخسضمها ناخب اإلابجي بطا ظاء  بضاًت الٗام الضعاسخي، ٦ما ؤ٦ض لها ؤن هظه الٛٞغ

 بك٩ل مٟاجئ، وها هى ٢ض ظاء الٟٗل .

جي ؤن ٖلي الظهاب  آلان؟! لم حٛحر لىن وظهها في لخٓت و٢الذ جائهت بهمـ: هل حٗ

ًضع ماطا ٖلُه ؤن ٣ًى٫ ؤمام هٓغتها اإلاغحٗبت، ٦ظل٪ قٗغث هي بإن عؤؾها جى٠٢، وهي 

اتها، زم ج٣ضمخه وهي ججغ زُبتها  حؿخضًغ لخدمل خ٣ُبتها، التي لم ٌؿٗها ؤن جسغط مدخٍى

قضًض وخحرتها ب٣ضمحن مخساطلخحن، وفي ألاؾٟل في الهالت الىاؾٗت الخٟذ بلحها قاب 

الىؾامت طو قٗغ ؤؾىص ولخُت جىاؾب وظهه الضافئ وظؿضه اإلامكى١، بضا لها بًُل مً 

 ٢ههها، وهى ًخُل٘ لؿاٖخه ولها، زم ٢ا٫ مىظها ٦ًلمه للخاعؽ: ؤًً ؾخظهب الٟخاة؟

ؤؾٕغ العجىػ مبرعا: اٖخظع ًا ؾُضي ل٣ض ؤجذ الُىم وايُغعث ؤن  ؤؾ٨جها ألجها 

بت ونٛحرة   .ٍٚغ

 : وإلااطا ؾخٛاصع؟٣ٞاَٗه باهخمام

ت التي وؿخ٣بل٨م ٞحها "وج٣ضمخه بلهٟت آملت  ٗا: ل٣ض ؤؾ٨ىتها في الٛٞغ ؤظابه ؾَغ

غا للمبِذ  الخ٣اٍ ٞغنت، وهي ج٣ى٫: ل٣ض جغ٦ذ الك٣ت التي ٦ىذ ؤؾ٨جها، واخخجذ ؾٍغ

ت في  ا ؾإطهب للىٓغ بإمغ الخداقي بؿ٨ً الجامٗت ل٩ُىن لي ٚٞغ ضا هظه اللُلت ٣ِٞ، ٚو

ٍغ،هظا ًد٤ لي ول٨ً ٣ًىلىن هىا٥ مك٩لت باالوعا١ او الٗضص ال اإلاضًىت ؤو ؾغ 

% لظا  ؤها في الؿىت ألاولى مً ٧لُت 99اصعي،ول٨جهم ا٦ضوا ان لي م٩اها ٞاها خهلذ ٖلي 

 الُب. 
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سغ  ٣تها بِىما جاب٘ الخاعؽ العجىػ خضًثها باهخمام اعجاب ٞو  ابدؿم الكاب لٍُغ

ا  بلى هظا الهغاء؟! -   هل ؾيؿخم٘  ٦شحرا

ابخلٗذ ؤإلاا لؿاجها لُخُل٘ الجمُ٘ إلاهضع الهىث  ألاهشىي ال٣اسخي زلٟها، ٧اهذ 

ل، ؾغخذ  حؿدىض بلى الٗمىص الغزامي، ٞخاة ٞاجىت بٟؿخان ٢هحر و٦ٗب ٖا٫ٍ وقٗغ ٍَى

بجمالها ؤإلاا البؿُُت، في خحن ججاوػتها الٟاجىت بخجاهل ؤعظٟذ مىه ُٖىاها اإلاغه٣خان، 

ض الىىم".لخ٣ترب مً الكاب آمغة بضال  ٫ وهي جلخه٤ به: "ؤٍع

ٗا بدغط،  ٞٛغث ؤإلاا قٟخحها طهىال لخلخ٣ي بُٗجي الكاب ٞخىدىدذ جسًٟهما ؾَغ

ول٨ىه خاو٫ بب٣اء مؿاٞت بُجهما ألظل الخغط الظي اٖخلى وظه ؤإلاا والخاعؽ ل٣ُى٫: 

ا ؾىظهب بلى ٞىض١.  خؿىا

ِىما لىي الخاعؽ ٧اهذ ظملخه ؤ٦ثر خغظا واعجبا٧ا، ٞاحؿٗذ ُٖىا ؤإلاا جل٣اثُا، ب

ض الىىم آلان.   ٨ٞه، في خحن هخٟذ الٟخاة مطجغة بضال٫ مبالٜ ُٞه: لً ؤجدمل زاهُت، ؤٍع

ت مكٛىلت.  ٢ا٫ لها بهضوء: الٛٞغ

٣ٖضث خاظبحها و٢الذ مخإٟٞت: ومً ٌكٛلها؟ وؤقاعث بلى ؤإلاا بتٝر وؤياٞذ:  

 هظه؟!

 للخاعؽ: ؤٖض 
ا

تها ًا ٖم لم ًغ١ للكاب ؤؾلىبها، ول٨ىه ججاهله ٢اثًل الٟخاة لٛٞغ

 نالر، ؾٝى هظهب للٟىض١.

 نغزذ به في ظىىن: ماطا؟  

جغاظ٘ ٦ًل مً ؤإلاا والخاعؽ لهغزتها الشاثغة، و٦إن ؤخضهم هٕؼ للخى ْٟغا مً 

هٟٗها،  ؤنبٗها، ل٨ىه اؾخضاع بلحها بهضوء اضجغ مًلمذ ؤإلاا التي جمىذ لى ًٌٛب ٍو

ت خضًشه، و٦إهه لم ٌؿم٘ هبرتها: ٦ىا في ول٨ىه ٢ا٫ لها بىٟـ الهضوء اإلاضهل مىظ بضاً

 ألاؾاؽ ؾىظهب للٟىض١.
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بضا ما ًجغي ال ًغو١  للخاعؽ ٦ما ال ًغو١ ألإلاا التي حؿخ٣بله بىٟـ الىٓغة 

ت، في خحن حؿمغث الٟخاة بًٛب، و٢ض ٚاْها ما ًغمي بلُه ٞكٗغث  السسُٟت اإلاتٞر

ت ؤزاٞذ بىحران الًٛب جخهاٖض في وظهها ؤ٦ثر وؤ٦ثر، زم ؤل٣ذ ؤإلاا  هٓغة سسِ هاٍع

ئت، ٖىض  ض مً ًٚبها خُىما باصلتها ابدؿامت بٍغ جل٪ ألازحرة، ول٨ً ؤإلاا اؾخُاٖذ ؤن جٍؼ

ت.   طل٪ الخض َلب الكاب مً ؤإلاا ؤن  حٗىص بلى الٛٞغ

لم جضع ماطا ٖلحها ؤن جٟٗل وهي جخدغ٥ خى٫ هٟؿها بلى ؤن وظضث ُٖيُه مغسخى 

ا لؿُٟىتها الخاثغة  لخخدضر ٖبر خغ٦ه قٟ خحها قا٦غة بامخىان: ؤها مضًىت ل٪، ق٨غا

!
ا

ًل  ظٍؼ

٣ُخه، ؤما ؤإلاا ٣ٞض  ابدؿم لخغ٦تها الُٟىلُت اإلاغخت، والتي إلاـ بها ججىبها لشىعة ٞع

 . ت حؿاب٤  ؤي  عؤي  آزغ ٢ض ٌُٗضها بلى الكإع ذ للٛٞغ  ؤؾٖغ

*** 

جاح لم ج٨ً جسُِ لهظا، ه٨ظا ٧ان ًبضو ٖلى مًلمدها والىؾُم ًا٦ض لها ؤجها ؾتر 

ض٥ معي.  بالٟىض١، بضث ؾازُت بلى خض ؤجها لم جضع٥ هبرتها وهي تهخ٠ به: ؤٍع

ظهب ٢اثًل بسكىهت)لم  ٣تها وهظا ما ؤوضخه ٢بل ؤن  ًتر٦ها ٍو ٍغ اؾخاء ؤؾلىبها َو

ذ زلٟه، وهي جل٣ي  ض طل٪ مً البضاًت(، جابٗخه ٌٛاصع وهي جلىم هٟؿها زم ؤؾٖغ ؤ٦ً ؤٍع

ٗت خىلها ختى ونلذ لٛٞغ خه، وهىا٥ ٢ا٫ مٗتريا ٖىض عئٍتها: بهىا في ٞىض١ هٓغة ؾَغ

ا، ول٨ىه بضا  ٖام، وال ًم٨ى٪ ؤن جخهغفي ه٨ظا، ا٢تربذ مىه ختى الخه٣ذ به جماما

: ظُجي، ؤهذ ابىت ٖمي وال ؤٍعض٥ ؤن جٟٗلى هظا، هخٟذ 
ا

 وجاب٘ ٢اثًل
ا

مخماؾ٩ا ٞلم ًل٤ باال

، زم الخه٣ذ به به، لؿذ ابىت ٖم٪ ٞدؿب ؤها زُُبخ٪ وخبُبخ٪ وخُاج٪ ٧لها

جدخًىه ول٨ىه ؤبٗضها و٢ا٫: ظُجي، ٦ىذ ؾإصٖ٪ جىامحن باإلابجي واطهب، ا٢تربذ مىه 

ا. ٗا ا وهي ج٣ى٫ ٧اإلاسمىعة: لم ج٨ً ؾخظهب لىال جل٪ الٛبُت ٦ىا ؾى٩ىن م  مجضصا
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 ٖاص ًبٗضها وؤعصٝ: لم ٨ًً ؾُدضر شخيء 

 ه ب٣ىة و٢الذ بخدٍض: بل ٧ان ؾُدضر، زم حٗل٣ذ بظعاٖحها خى٫ ع٢بخه ويمخ

 جٟاظئه بما لم ًخى٢ٗه..... 

ذحلم

ؾغخذ ؤإلاا في ؾ٠٣ حجغتها، ج٨ٟغ في الكاب الىؾُم الظي لم ًضٖها حٛاصع، ٦م 

ا، ول٨ً  م  ٦شحرا ٧ان ًبضو بًُل زغط مً بخضي ٢ههها التي خاولذ ؤن حكاع٦ها م٘ ٍع

ا  جهغ ٖلى  جشبُذ طل٪ الخاظؼ بُجهما، و٦ ا، ٧اهذ صوما م لم ج٨ً ج٣بل ؤبضا ا ما ٍع شحرا

خاولذ ؤإلاا هضمه، ٦م ٧اهذ جخُل٘ ألن ج٨ؿبها، ؤن حكٗغ بدبها لها ٧ىجها مضًىت ل٩ل ٞغص 

في البِذ لىظىصها بُجهم، ٦ظل٪ مضًىت للكاب، و٦إجها ؾخٓل في خُاتها ٧لها جدمل 

ً لىظىصها، في الجهاًت  ابدؿمذ وهي حٟٛى لخٛىم في خلم عؤجه ُٞه  الامخىان لآلزٍغ

غا  ٢هها! ًخ٣ضم بلحها ٍو

ذحقدذواـتقام

غصها زاعظا  ًها َو اػصاصث في الًٓلم خغ٢ت، وهي حٌٗ قٟخحها ب٣هغ، بٗض ؤن ٞع

ما ٖىه، )ل٨ً ما مً شخيء ٌٗؼحها  ْاها ؤجها ؾدخٟهم هظا بابدؿامخه التي ظاهض لغؾمها ٚع

ًها ب٨ُٟه وال ابدؿامت باهخت مً قٟخُه(، بِىما اعجمى هى  ا، ٢ضعه ٞع وهى ًضٞٗها زاعظا

 اقه ًداو٫ الاؾترزاء بٗض هظا الُىم اإلاغه٤.ٖلى  ٞغ 

وفي الهباح جل٣اها بىظهها الٗابـ وبُٗىحن جغ٥ الب٩اء ؤزغه ٞحهما ٣ٞا٫ لها 

مخجاوػا ٧ل شخيء: ٖلي الٗىصة لىؾِ اإلاضًىت ٢بل ٖىصجىا ٞهىا٥ مك٩لت، ًم٨ى٪ 

 اهخٓاعي هىا .

.ِ٣ ا، ول٣ض ؤجِذ مٗ٪ لهظا ٞو ًا  ٢الذ بطجغ: هظه ؤمًل٥ ؤبي ؤً
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 م ج٣ضمخه بٗهبُت جصخب زُبتها بطجغ.ز 

ٖلى  هدى آزغ ٧اهذ ؤإلاا ج٠٣ ؤمام الخاعؽ اإلابدؿم لها ب٩ل ل٠ُ، وهي ج٣ى٫ في 

ا  الب٣اء في الدجغة ختى ًخم خل ؤمغ ؾ٨جي  ؾٗاصة صمٗذ لها ُٖىاها: بةم٩اوي  خ٣ا

 باإلاضًىت الجامُٗت؟!!

ٟذ بُٗيُه هٓغة خ ىت، ٦م جظ٦غه ابخهج الخاعؽ لؿٗاصتها وهى ًىمئ لها، َو ٍؼ

م  ُذ ٢بل ٖام بمغى اؾخجٝز ُٞه ٧ل زباجه، بِىما ؤعصٞذ في ز٣ل ٚع بابيخه التي جٞى

٣بل ٠٦ 
ُ
خًغ باقي ؤمخٗتي، وهمذ بالظهاب ل٨جها ٖاصث ج

ُ
ؾٗاصتها: بطن ٖلي ؤن ؤ

ا ل٪ ًا والضي، هؼث ٧لمتها ألازحرة ٦ُاهه ٞغبذ ٖلى   العجىػ وهي ج٣ى٫ ممخىت : ق٨غا

 ًغضخي ٖى٪ ًا ابىتي!!  عؤؾها و٢ا٫: هللا

ذ في ؾٗاصة جًاٖٟذ لها زُىاتها بلى الساعط، خُض اإلابجي الظي ٧اهذ  ؤؾٖغ

حؿ٨ىه ٢بًل، في خحن ونل ٧ل مً ظُجي والكاب الىؾُم للمبجي اإلا٣هىص، وهىا٥ 

ؤؾٕغ بلحهما الخاعؽ الكاب بلهٟت ومًلمذ وظهه جىظع بسبر ُٖٓم، وهى ٣ًى٫: ؾُضحي 

٣ت قاب ٢ض صٖخه الخضي الك٤٣ باإلابجي  هىا٥ مهِبت، ل٣ض ؤمؿ٨ىا ، 77ٞخاة بٞغ

ض  ٣ها بلي هىا، ًبضو ؤن  ؤخض اإلاىاٞؿحن ًٍغ ت وهي في ٍَغ وهىا٥ صخٟي اجهل بالكَغ

ه ؾمٗخىا، ال ؤصعي ٠ُ٦ ناعث ألامىع ه٨ظا، ول٨ىجي ؤٚل٣ذ ألابىاب واهتهؼث  حكٍى

ذ م٘ الصخٟي ؤي   ٞغنت وظىص٦ما)زكِذ ؤن  ًازغ ألامغ ٖلى  ؾمٗت الضاع بن جهٞغ

ت(.  جهٝغ زانت ؤهه ه٣ل السبر بلى  الكَغ

 ْهغ الطجغ ٖلى وظه الكاب، و٢ا٫ لها: ؤزبرج٪ ؤن جًعي ال٣ىاهحن.

ت ا٢خدام  جمخمذ بٗهبُت: "في ألاؾاؽ ال٣اهىن ال ًدغم هظا، ال ًد٤ للكَغ

 الؿ٨ً وال للصخٟي جغنض الخضر"، ما هظه الٟىضخي!

 باألمغ، هىا٥ ؤمغ مضبغ يض الضاع ٢ا٫ الخاعؽ: الصخٟي ؤحى و٦إهه ٌٗلم 
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ت ٖلُ٪ َغصهما وعقىة طل٪  ٢الذ له بجٟاء: وإلااطا جيخٓغ ختى جإحي الكَغ

 الصخٟي، واخغم ؤال ٌٗٝغ ؤخض.

 همـ الخاعؽ بخعجب: لهظا اجهلذ ب٨ما! 

ض ؤن   ُىاها ًُل مجهما الكغ: مً جل٪ ال٣ظعة التي جٍغ همؿذ جدضر هٟؿها ٖو

ُىاث ٖهبُت والخاعؽ ًلخ٤ بها، بِىما جى٠٢ الىؾُم، حكىه مكغوعي؟ وج٣ضمتهم في ز

وا٦خٟي بةظغاء اجها٫ مهم اؾخضاع زًلله لُلٟذ هٓغه ٢ضوم ؤإلاا مً بُٗض، وصزىلها 

٣ها، وهي ج٣ى٫ له  ا ٌٗترى ٍَغ ٗا اإلابجي مً الباب الجاهبي، وهىا٥ ؤو٢ٟها الخاعؽ ؾَغ

ي ؤٚغاضخي وؾإٚاصع، بلهٟت: ؾإُُٖ٪ ؤظغ٥ لؤلًام التي ؤ٢مذ ٞحها، ٣ِٞ ؤُٖجي باق

 الخٟخذ ظُجي بلحها وؤقاعث للخاعؽ وؾإلخه: إلااطا هظه هىا؟

ٗا، وؤقاعث لها بُٟىلُت مً بُٗض، لىث مجها ظُجي ٨ٞها  ذ ٖلحها ؤإلاا ؾَغ حٗٞغ

ب٣هغ، بِىما ؤظابها الخاعؽ: جغ٦ذ الك٣ت ؤمـ وؤجذ ألزظ ؤٚغايها ما٦ض ؤجها ال حٗلم ما 

 الظي ًدضر؟ 

ٍن ، و٦إجها جىنلذ ل٨ٟغة بغ١ ٞحها الكغ، زم ٢الذ له يا٢ذ ٖحن ظُجي  لشىا

 بلهجت ؤمغ: اؾم٘ اصزلها للك٣ت، وازغط الٟخاة ألازغي.

خض١ ٞحها و٦إهه ًخا٦ض مً ظضًتها، ٞإياٞذ بسُىعة: اٞٗل طل٪ بِىما ؾإجدضر 

 م٘ طل٪ الصخٟي.

 لم ًجض الخاعؽ ؤمامه بال ؤن ًتراظ٘ نامخا بىظه ٢اجم.

***** 

٘ ًضه لُٛغػ  ؤنابٗه في قٗغه، ٩ًاص ؤن ٣ًخلٗه مً ظظوعه وهى ٣ًىص ؾُاعجه، ٞع

ا ما ٧ان ألابٌُ لىن ال٣ُمت  وجل٪ بجاهبه بٟؿخاجها ألابٌُ حٛغ١ ُٞه مجهؼمت، ٦شحرا

، بِىما هي جسخبئ ُٞه خُض ًدخىحها قٗىع السؼي، جلىهذ صازله باللىن ألاؾىص   والكٝغ
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٤ وال٣هغ وهى ًسخلـ الىٓغ بلحها، بٟٗل لم ٨ًً لها طهب ُٞه، بضث ُٖىاه جدمل الًُ

ُٟه ٖلحها، عبما ٧ان ؤ٦بر زُإ اعج٨به  اعجه الٗابغة ًىمها ٖو لم ٨ًً ًضع٥ حجم هدُجت ٍػ

هى الؿماح لها بالب٣اء، لم ٨ًً ًخسُل ؤن ٚحرة ظُجي ٢ض جاصي بهظه الُٟلت بلى 

 الجخُم، ؤعدى ُٖيُه للٍُغ٤ ٖاثضا لُىم ٖىصجه للضاع، مجضصا بٗض طل٪ بكهىع.

***** 

ٗا وهى ًل٣ي  اعجه التي جخ٨غع في الٗام مغجحن وؾإ٫ الخاعؽ ؾَغ مغ ٖلى  الضاع ؤزىاء ٍػ

ض مً الغ٢ابت لُٛابه ٠ُ٦ هي ألامىع في  ض بياٞت اإلاٍؼ هٓغة قاملت ٖلى اإلا٩ان، و٦إهه ًٍغ

 الضاع بٗض الخاصر ألازحر باإلاضًىت، هل جإزغث الضاع؟

٘ الخاعؽ العجىػ ُٖيُه بىٓغة م٣ذ لم  ًداو٫ ؤن ًسٟحها وهى ًجُب بدى٤: لم ٞع

ئت.  ًضٞ٘ الشمً ؾىي ٞخاة بٍغ

ئت و٢ض جم ؤلامؿا٥ بها مخلبؿت بٟٗلتها ًا ٖم  هخ٠ الكاب باؾدُاء: ٠ُ٦ ج٩ىن بٍغ

 نالر! 

ا: ٠ُ٦ ج٣ى٫ هظا ًا ؾُضي، ل٣ض عؤًتها بُٗيُ٪ وؾمدذ  ظً الغظل وهى حهخ٠ زاثغا

 لها باإلابِذ هىا، ٠ُ٦ ج٩ىن مظهبت! 

 وهى ججمض الك
ا

ا ٢اجًل ، وهى ًىٌٟ ال٣ى٫ الظي بضا اتهاما
ا

ٛغ ٞاهه ٢لًُل اب م٩اهه ٞو

 ٌكحر ٖلى هٟؿه: ؤها ؾمدذ لها بالبُاث هىا؟!

ٗت، وهى ٌُٗض في طا٦غجه مكاهض ؤإلاا  لخٓت.. مً ج٣هض؟ اؾخضع٥ ألامغ بهىعة ؾَغ

ا بضهكت: لم ج٨ً ا زُحرا، ٣ٞا٫ هامؿا  هي. ختى آزغ مغة عؤها، وبضا ٦إهه ا٦دك٠ ؤمغا

امخٌٗ الخاعؽ ؤ٦ثر وؤؾٕغ ًدًغ له صخُٟت وهى ٣ًى٫ والضمٕى حٛلٛلذ في 

ُٖيُه مداوال ٦بتها: اهٓغ ؾُضي ل٣ض جضمغ مؿخ٣بل الٟخاة بسبر بك٘ مل٤ٟ، ٠ُ٦ ج٩ىن 

هظه الٟخاة مشلما ٦خب ٖجها؟ هي لم ج٨ً هىا٥، في ألاؾاؽ؟ ٣ِٞ طهبذ إلخًاع 



23 

 
 
 

   سجن دافئ         

ضة ٖلى قإجها ولم جضٕ  ؤي  ٞغنت إله٣اطها  ؤٚغايها! ل٣ض ٞطخذ الٟخاة وؤٚل٣ذ الجٍغ

ضة ول٨جهم ججاهلىا ؤمغي! والصخٟي الظي ل٤ٟ لها جل٪  بخبرثتها! ل٣ض طهبذ بىٟسخي للجٍغ

غصث مً الجامٗت هدُجه اتهامها 
ُ
ضة، ل٣ض َ مت البكٗت لم ٌٗض له وظىص في الجٍغ الجٍغ

 للضٞإ ًٖ هٟؿها
ا

! ختى بجهم لم ًضٖى لها مجاال ! ٧ل شخيء باث بتهمت مسلت بالكٝغ

 يضها! ختى قهاصحي لم ٌؿخمٗىا لها!

٢الىا ال ًىظض ٢ًُت  في ألاؾاؽ بٗض الدكهحر بها، ٧اهذ  في الؿىت ألاولي لها في  

٧لُت الُب، بجها َُبت وزلى٢ت ، جضمغث خُاتها في شخيء ال قإن لها به، الًٟاثذ 

 ٖضمتها، إلااطا ٞٗلذ هظا بها؟ 

: لم ؤٞٗل.جغاظ٘ مهٗى٢ا لجملخه ألازحرة، وا
ا

 حؿٗذ ُٖىاه وهى ًىٟي ٢اثًل

وؤٚمٌ ُٖيُه بكضة وهى ٌٌٗ قٟخُه هضما، و٢ض ا٦دك٠ ؾبب بنغاع ظُجي  

ا، ل٣ض  ٗا ٖلى الؿٟغ بٗض مغوع ص٢اث٤ مً صزىلهما الضاع ًىمها، لُٗىصوا للٗانمت ؾَغ

 ل٣ٟذ التهمت للٟخاة اهخ٣اما مجها بضون ؾبب ٌؿخد٤...او بؿببه

***** 

ذمل""الذؿزقدذؿنذاأل

ض مً الالم-  ال مٍؼ

غة باعصة،  همؿذ بهىث صافئ وهي جخإمل ال شخيء ؤمامها، ٞجغث في ظؿضه ٢كٍٗغ

وخاو٫ الؿُُغة ٖلى اهٟٗاله وهى ٣ًى٫: ًىمها.. ٢اَٗخه: ل٣ض اؾترصًذ لي ٦غامتي بهظا 

 الؼواط، ق٨غا ل٪! 

ؤجِذ ؤنغي بلحها، بِىما ؤعصٞذ بدؼن لم ٌؿخُ٘ بٟٚاله مً هبراتها اإلابهجت: ل٣ض 

 ألظلي خحن جضمغ ٧ل شخيء.
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ج٩ىمذ صمٗت خاع٢ت في ُٖىحها اإلاغه٣خحن و٦إن الخؼن ظٗل مجهما مؿ٨ىه،جسخى٤  

 ال٩لماث بدل٣ها وهي تهمـ بضٞإ مدخًغ ًى٤ُ ؾغه ألازحر"ؤها لم ؤٞٗل".

ها  ٢بٌ ٖلى ٦ٟها ٞجإة لخخُل٘ بلُه ب٩ل خؼن الٗالم واه٨ؿاعه، جخدغع مٗه صمٖى

ان  ما جغ٥ ٦ٟها و٦إن قٗىعه بظهبها ؤخغ٢ه ول٨جها ٞجغث في هٟؿه ٞسصخي هٓغتها وؾٖغ

خجي" ا مً الىضم، وهي ج٣ى٫: "خحن ؤجِذ صاٍو ضا  مٍؼ

ا لُسٟي ٢هغه، بِىما هي   جمجى ؤن  جخى٠٢ ًٖ حٗظًبه، وهى ٌكُذ بىظهه ظاهبا

 ؾلمذ ْهغها إلا٣ٗضها وهي جغصٝ بك٠ٛ ٚلبه ألالم: "خحن ؤجِذ بلى مجز٫ زالتي

ا ٧اُٞا إلاغاعة ما ٢بل ٢ضومه ًىمها، ؤعاصث ؤن ج٨ؿى  نمخذ و٦إجها ال  ٟا ججض ون

الى٢ذ بُجهما بصخيء مً البهجت، ل٨جها لم حؿخُ٘ وهي جدجي عؤؾها باؾدؿًلم قاه٣ت 

ا ل٪"! ا  هامؿت بامخىان "ق٨غا  بب٩اء ٖى٠ُ ازتزهخه  ٦شحرا

هخ٠ في ًٚب: جى٢ٟي ًٖ ق٨غي، جى٢ٟي ًٖ وي٘ هٟؿ٪ مىي٘ اإلاسُئت ٖلى 

 اميألا٢ل ؤم

 والخ٣ِ ؤهٟاؾه ب٤ًُ ؤ٦ثر وهى ٠ًًُ بهىث زاٞذ :ل٣ض عؤًخ٪! 

ا: عؤًخ٪  جُلٗذ بلُه في طهى٫ بِىما زصخي ؤن ًخُل٘ بلحها وهى ٌؿدؿلم مٗتٞر

جضزلحن اإلابجي في الهباح، لم ؤ٥ ؤٖلم ماخضر بٗضها، نض٢ُجي لم ؤ٥ ؤٖلم، اهٟجغث 

ا  اهخضي ألهله ق٩ىي با٦ُت ٖلى هدى ٢بٌ ٢لبه، وهي ج٣ى٫ بىدُب ٦ك٩ىي َٟل ؤزح را

ٖىُٟت اخخلها الخإهِب: ل٣ض صٞٗذ زمً ظغم لم ؤٞٗله لكهىع، يإ خلمي في الُب، 

مت، الجمُ٘ هبظوي، ٖاصاوي ب٣ؿىة، ٧ل شخيء خاٞٓذ ٖلُه اختر١! طخذ بإ٢سخى ظٍغ
ُ
 ٞو

ه، ختى ؤزغط مً  ٟت بُجي وبحن قاب ال ؤٖٞغ ؤنبدذ هجاحي مٗل٣ت ب وع٢ت مٍؼ

، جبا إلاً ا٢ترح ،مً ٢ظاعة ل٣ظاعة ؾ٣ُذ، في وخل ٧اهذ هظه الىعَت ؤمام الىاؽ

ا  الؿبب ُٞه ٞخاة ْىىتها نض٣ًت، ل٣ض صبغث لها ألامغ ؤزغي م٘ طل٪ الصخٟي ال٣ظع ٦ُضا
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ا لها وو٢ٗذ ؤها في اإلاهُضة بًل طهب، وؤجذ زُُبخ٪ لخشبذ الهىعة ال٣ظعة في  واهخ٣اما

ض جىاوبىا ٢خلي بًل ؾبب، هل وي٘ مسل بمؿاٖضة الخاعؽ ال٩اطب والصخٟي ال٣ظع، ل٣

 الهضٞت حؿخد٤ ٧ل هظا الشمً؟

٣ت ان لم ٨ًً ًخُل٘ لها لًٓ اهه ٌؿخم٘ الي َٟلت ال جخجاوػ  وهاخذ بٍُغ

 السامؿه وهي جىىح با٦ُه ل٣ض اختر٢ذ ٧ىالضاي

لم ٨ًً ٌٗلم ًٖ خاصر والضحها ول٨ً هحران ٧لمتها ألازحرة بىن٠ خالها ؤٖمى  

 كهضها ٢بل ؤؾبٕى .الغئٍت ؤمامه لحري ٣ِٞ م

***** 

ذ

ذخذـي

ظم٘ ٧ل ما امخل٪ مً  ٢ىة، وهى ٠٣ً ؤمام الباب السكبي ال٣ضًم، لظل٪ الٗىىان 

ا، ٞما خضر ظٗل اإلا٩ان ٦بِذ مهجىع ؾحئ  الظي بدض زلٟه، لم ٨ًً ألامغ نٗبا

الؿمٗت مٗلىم الىظىص، ولم ًلبض ؤن َغ١ الباب، قٗغ و٦إن ؤهل البِذ لً ًٟخدىا 

ض مً الٗ اع الظي لخ٤ بمجزلهم، اهخٓغ ص٢اث٤ ختى جم٨ىذ ؤطهاه مً انُُاص نىث إلاٍؼ

زاٞذ، جٓهغ بٗضه ؾُضة في السمؿُيُاث، الخٟذ زل٠ حجابها ألاؾىص بلىن ما خضر، 

م مًلمده اإلاى٨ؿغة، بضا  ٣تها وعظل ٚلُٔ البيُت بٚغ ولم ًمغ ال٨شحر ختى ٧ان ًجلـ بٞغ

ٗا: البِذ وؤهله ًدملىن ٖبئا ز٣ًُل لم ٌٗض ًخدم ا وؾَغ ا مباقغا له، وهى ٣ًى٫ مٗلىا ؤمغا

لب ًض آلاوؿت ؤإلاا.  ل٣ض ؤجِذ أَل

خض١ العجىػان بٗضم جهض٤ً، هٟـ الىٓغة هاظمذ ُٖىاه لخسخبر مضي نض٢ه، 

اٝ بٗض ؤًام وؾدؿاٞغ معي. ض الٞؼ  ٞإؾٕغ ما٦ضا إلجهاء خالت الدكىج بدالهما: ؤٍع
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 ماطا؟!! 

ا نىجا، ول٨ىه لم ٨ًً مً الج الؿحن بل مً ناخبت ُٖىن ٚايبت ؾم٘ ؤزحرا

ض الؼواط مً ٖضًمت  ْهغث في اإلا٩ان ٞجإة ٦إؾُىاهت ٚاػ مىٟجغة وهي ج٣ى٫ ب٣ؿىة: جٍغ

 الكٝغ ؤإلاا!البض وؤه٪ ؤهذ مً ٦ىذ مٗها

ناح بها: انمتي، واؾخضع٥ وهى ًخُل٘ ألهل البِذ الظًً ؤخىىا عءوؾهم، 

، ؤها مال٪ البىاًاث ٞدصج٘ لِؿخُٗض مى٢ٟه: آلاوؿت ؤإلاا لم ج٨ً لخٓت ٖضً مت الكٝغ

 التي اهخ٣لذ مجها وبلحها ؤإلاا، وما عؤًذ مجها ؾىءا ًجٗلجي ؤق٪ لخٓت في ال٣ضوم لسُبتها.

م: ألامغ َبحن، ؤهذ لم ج٨خ٠ بٗض.   نغزذ ُٞه ٍع

م هضوثه اإلاٗخاص بال ؤجها اؾخُاٖذ ؤن حكٗل  ٧اهذ الٟخاة مشحرة للًٛب، ٞبٚر

بت في يغبها، ٞإقاح   بٟخىع مما بضازله الٚغ
ا

ٖجها، وهى ًخُل٘ للهىمحن زلٟه، ٢اثًل

ض ٣ِٞ ؤن ؤخغعها مً ٧ل هظا.   ًدضر: ؤٍع

 وؤها مىا٣ٞت.

حؿلل ألطهُه نىث مهؼوم ي٠ُٗ ؤٚمٌ له ُٖيُه ٢بل ؤن ٌؿخضًغ لُخٟاظإ 

بدالها، لم ج٨ً جل٪ التي عآها مىظ قهىع ٦ؼهغة مخىعصة، ل٣ض باجذ ٦بِذ اختر١ مغاعا 

هكت، ٨ًٟحها ٢لُل مً الهىاء لُسخٟي ؤزغها، واه٨مل ٢لبه  وج٨غاعا، وهاهي ج٠٣

ها حؿُل بُٗىحن  حؿدىجضاهه: "زظوي".  وصمٖى

ابخل٘ ٚهت في خل٣ت  ٞغث مٗها صمٗخه، وهى ٌٗىص بظا٦غجه إلل٣اء هٓغة ٖلحها، وهي 

ا ب٩ل ما ًدمل مً ق٣ٟت: آؾ٠.  حؿدؿلم للىىم بحن جًل٫ ٞؿخاجها، هامؿا

***** 

ذ
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ذفلذقنتهيذاالمل؟

ا  اهخهى ألالم!  ٞخدذ ُٖىحها ببِء، هل  خ٣ا

جبضص الخؼن، جسلهذ مىه، ٚاصعجه بضٖىة ُٖٓمت مً طل٪ الظي ظاء ٦مى٣ظها، 

ختى وبن ٞاث ألاوان بال ؤهه ظاء لُسلهها مً وخل ؤٖم٤ ؾ٣ُذ ُٞه بًل طهب، بِذ 

ان زالتها ؤنبذ ٧الجخُم، وعٍم جخىلي اإلاهمت، واؾخٗاصث وظه وعص آزغ مغة الخ٣تها، ٧

اعة ٖلى مًلمدها وهي ج٠٣ حكهض بٗؼة مٍؼٟت وظىص طل٪ ال٣ٗض 
ا ب خ٣ا الدكٟي مخإل٣ا

غها، ػواط ٖغفي، قُُاهت.    اإلاٍؼ٠ لخدٍغ

ا ٨ًؿغ هظا  ٚمٛمذ جداصر هٟؿها ب٩لمتها الٛايبت، بِىما خاو٫ ؤن ٠ًًُ قِئا

بحن في ؾمإ اإلاى  اث اإلااإلات ٞهمـ لها: هل جٚغ ض مً الظ٦ٍغ  ؾ٣ُى؟الهمذ إلا٣اومت مٍؼ

جٟهمذ مداولخه إلجهاء خالت الدكىج بُجهما، ٞجاعجه وهي ج٣ى٫ بُٗىحن ملاهما 

م مً وظىصه وبه٣اطها، ٞمىدذ  الخؼن:ال بإؽ، لم حؿخُ٘ الخسلو مً الخؼن ٖلى الٚغ

ا ٞٗاصث  لىٟؿها بظابت م٣ىٗت، عبما هي لم جضزل خُاجه الؿُٗضة بٗض، ؤعاخها هظا  ٦شحرا

 لُمإهتها، هظه اإلاغة بٗم٤.حؿدؿلم للىىم، ؤو مداولخه 

***** 

ذبابذؿنذاجلنة

ا باليؿبت لها، حٛحرث اإلاكاهض ال ُٚاء جسبئ ُٞه مظلتها، ال وؾاصة  بضا الُىم ظضًضا

ها، ال ًْلم خىلها ٧ال٣بر جسٟي ب ٖخمخت ٖاعها، ال نمذ ٣ًخلها وال  حٛمغ ٞحها صمٖى

م حهُجها،جسلهذ مً الٛباع اإلاترا٦م ٖلي عوخها ،مً ال خغط الؿا٦ً في نىث ٍع

زؿ٠ الاسخي ،ماث العجؼ ’ ٦ُاجها،مً الخؼن الظي اخاٍ ظضاع ٢لبها،ػالذ الخؿغة

ىصة ، خحن ٞخدذ ُٖىحها هظا الهباح صازل ؾُاعجه التي  ٤ الًٖل ،ٚاصع الالم بٍُغ
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جى٢ٟذ صازل خض٣ًت ٦بحرة جملاها السًغة واٖخضلذ جغه٠ ؾمٗها لهىث الٗهاٞحر، 

خدذ ٦م ٧ان هظا مبهجا ٦مهاب باله مم قٟي للخى، ٨ًدك٠ ألانىاث بك٠ٛ، ٞو

ُٖىحها ٦مىلىص ظضًض لخ٨دك٠ طل٪ الباب السكبي الطسم، وصعظاجه الغزامُت التي 

جاصي بلُه، بضث ال جهض١ ُٖىحها، وهي حُٗض الىٓغ ل٩ل شخيء، وجغظلذ بسُىاث ؾابدت 

ا حؿاًغ ا٦دكاٝ خلمها، وخملذ ٞؿخاجها لخخ٣ضم هدى هظا ال٣هغ الظي ٞٛغث قٟخحه

لغئٍخه، وجُلٗذ جبدض ًٖ ٞاعؾها، ول٨ىه ٧ان ٢ض جى٠٢ ٖىض ؾُاعجه ٌؿخإطجها، مكحرا 

بالظهاب لض٢اث٤ بٗض اجها٫ مهم اضجغ مًلمده، وجغ٦ها ؤمام باب ال٣هغ الغثِسخي، 

ت. ا للساعط بؿُاعجه في ؾٖغ  واؾخضاع ٖاثضا

ا ...ٖغوؽ جإملذ اإلا٩ان خىلها ؤمام الباب، ًبضو ٖالم آزغ بُٗض ًٖ الىا٢٘، وا٢ٗه

ؤَلذ بٟؿخاجها ؤمام ٢هغ ٦غيُٗت ويٗذ بإٖخاب مسجض، ٢ضع آزغ،بضاًخه هىا، ٢هغ 

خدذ لها بابه بخضاهً جىدجي ؤمامها ٦ما لى ٧اهذ  ًخىؾِ خض٣ًت لم جهل آلزغها، ٞو

لذ باألبٌُ للضازل ٦م ًبضو ٧ل شخيء في هظه  مل٨ت جخ٣ضم لٗالم ٨ٖـ ما خُخه، َو

 مشُل له ختى في ألاخًلم ،ال ون٠،ال مشا٫!  اللخٓت بلمؿت السُا٫، قٗىع ال 

ٞٛغث ٞاهها ؤمام سخغ ما جغاه ٦إهه مخد٠، ألازار الٟسم الظي ًلم٘ بلىن 

ت واإلا٣اٖض الىزحرة، والخد٠ الغزامُت، والؿلم الطسم الظي  ٍغ الظهب، والؿخاثغ الخٍغ

ىه ًىبؿِ ٖلُه السجاص ألاخمغ اإلاٍؼً ٖلى  ظاهبُه، وآزغ في ألاعى التي جبر١  ًٍؼ

ا، جُلٗذ للؿ٠٣ جبدض ًٖ اإلاهابُذ  بإحجامه اإلاسخلٟت بًىء ًجٗل ٧ل شخيء ؾاخغا

التي جضخئ مشل هظا الًىء، لخدض١ في طهى٫ ؤمام الخ٣اء ُٖىحها بالىج٠ بذجمه 

ؾخ٣بالها في البهى، همؿذ الُٗٓم، وتهؼ عؤؾها ٚحر مهض٢ت للسضم الظي ٠٣ً ال 

 : "هظا مىام"!! مظهىلت

   "ؤهًل ب٪ في بِخ٪"
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م صٞئه ألاهشىي، واهخبهذ للؿُضة الى٢ىع التي بضث ناخبت  ؤ٣ًٓها نىث ٢ىي بٚغ

م ٖمغها الظي ؤؾ٣ُها ٖلى هظا ال٨غسخي اإلاخدغ٥،  هظا الهغح مً ؤها٢تها الٓاهغة بٚغ

ذ ؤإلاا جخ٣ضم وجمُل  ج٣ترب بلحها، والساصمت بغصائها اإلاىخض جدغ٥ ٦غؾحها ججاهها، ٞإؾٖغ

بدغط: ؤهذ الؿُضة ظحهان، ؤٖجي خًغج٪ الؿُضة ظحهان،  ٖلى ٦ٟها لخ٣بله، وهي تهخ٠

 والضة ظىص، ؾُض ظىص.

ا في هٓغة قاملت وهي ج٣ى٫ في و٢اع: هىعث   ٗا عبدذ ٖلي ٦خٟحها وجٟدهتها ؾَغ

 ٖاثلخ٪ وبِخ٪.

ها، وؤزٟذ  ٧ان لجملتها ؤزغ ؤصم٘ ُٖجي ؤإلاا، ٞمسخذ ظٟىجها جسصخي اجهُاع صمٖى

امخه، في خحن ٢الذ لها الؿُضة ظحهان  وهي حكحر وظهها زل٠ ٦ٟحها لخُٗض بلُه ابدؿ

خ٪ آلان . خي بٛٞغ  لٟخاة جيخٓغ ؤوامغها: خؿىا ٞلدؿتًر

حؿاءلذ ؤإلاا ًٖ ٚغابت اؾخ٣با٫ هظه الؿُضة لها، جى٢ٗذ ؤال ٣ًخهغ ألامغ بحن ألام 

ت، وهظا الك٩ل ٖلى "هىعث ٖاثلخ٪ وبِخ٪" ول٨جها  وػوظت الابً الظي ؤحى بها بهظه الؿٖغ

با، ؤو مٍغدا لخض اؾدؿل لى، ٧ل شخيء بضا ٍٚغ مذ ألوامغها اإلاٍغدت، وهي جدب٘ الٟخاة أٖل

ت ٖخ٣ُت الُغاػ  الٛغابت، وهي جهٗض صعظا ضسما بلى حجغة ؤو٫ الغوا١ ٧اهذ جبضو ٦ٛٞغ

ا.   م٨خملت الخاظت، ٧ل شخيء ٞحها مىيٕى بٗىاًت هاصثت، ألالىان عا٢ُت ظضا

تها التي لم جدلم بمشلها ًىما، ؤٖاص طل٪  اؾخإطهتها الٟخاة لختر٦ها ٦ما ًبضو في ٚٞغ

خه،  ت ٦ظل٪، ٚٞغ ت في الؿ٨ً، ل٣ض ٖاص ومىدها ٚٞغ بلحها ط٦غي ًىم ؤن مىدها الٛٞغ

ا ًا هللا!  خُاجه، وصاعث خى٫ هٟؿها بٟؿخاجها في ؾٗاصة هامؿت بٛبُت: ق٨غا

 صاعث وصاعث في ؾٗاصة َٟلت ختى ٧اصث جخٗغ٢ل، وهي حكٗغ بالضواع ٞاؾدىضث بلى

٨غث في الخسلو مً ٧ىمت الٟؿخان خى٫  مغآتها الطسمت جخُل٘ لىظهها اإلابخهج، ٞو

م عجؼ ألاخؼان الظي ج٩ىم  ظؿضها، ل٨جها همؿذ لىٟؿها في َٟىلُت لم جخسل ٖجها بٚغ
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ٖلى عوخها "ؤًْ ال ًصر ؤن ؤبض٫ مًلبسخي آلان  ماطا ؾ٣ُى٫ ٖجي" وا٢تربذ لدؿتردي 

غ الطسم، ل٨جها جغاظٗذ جٟ ٨غ  لشىاٍن  ، زم ٢غعث ؤن جخجه هدى م٣ٗض وزحر ٖلى الؿٍغ

 اعجمذ ٖلُه ولم ج٨ض حؿتردي ختى ٚابذ مً الخٗب 

***** 

ذحلمذملذقكتمل

ها، لم جٟهم مىه قِئا واٖخضلذ  ها مً ؾباتها بهغار ؤٖٞؼ ت جىتٖز قٗغث بُض ٢ٍى

ما بش٣ل وهي جداو٫ عئٍت الٟخاة. . جائهت جداو٫ ؤن جٟهم وهي جٟخذ ُٖىحها، جٟخدهما ٚع

ٗا مً عصائها ؤجها بخضي الٗامًلث التي الخ٣ذ بهً ٖىض صزىلها اإلاجز٫،  ؤصع٦ذ ؾَغ

ان ما جى٢ٟذ ؤهٟاؾها الًلهشت مً الهل٘ الظي حؿببذ ُٞه الٟخاة، مً ظغاء  وؾٖغ

ا: "ؾُض ظىص حٗغى لخاصر"،  ، و٦ٟها اإلاٟاظئت ؤمام ظملتها ألا٦ثر ٖٞؼ نغازها اإلاٟٕؼ

 ماطا؟؟!! همؿذ اإلاا باعجُإ جائهت ٚاثبت:

***** 

ذذهور

ان ما ًيخهي بإسخى ٦مكهض ظىص الغا٢ض  ٧ل شخيء باث ٦ما ٖهضجه، ًبضؤ ببهجت وؾٖغ

ؤمامها مىظ ؤجذ لٗاإلاه، ل٣ض مغ قهىع ٖلى جل٪ الخاصزت التي ؤػه٣ذ عوخها، لتر٦ٌ 

ًىمها بٟؿخاجها ألابٌُ بلى اإلاكٟى لخٗلم زبر ُٚبىبخه، ل٣ض مغث قهىع باجذ ٧الضهغ، 

 جخىؾل لِؿد٣ُٔ، بن الخُاة جلٗب لٗبت ْاإلات مٗها.وهي بجاهبه 

حؿإ٫ هٟؿها ٧ل لخٓت متي ٌؿد٣ُٔ، متي جبضؤ خُاتها؟ متي ٌٗىص ظىص؟ الؿُضة 

ٍٝ لخ٣ى٘ هٟؿها  اها ٧ابىتها، وباليؿبت إلاا خضر مٗها ٧ان هظا ؤ٦ثر مً ٧ا ظحهان جٖغ
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ل ؤن ٩ًىن بداظت بالىي٘، لظا ٣ٞض اٖخاصث الىي٘ آملت ؤن ًخٛحر ول٨جها لً جتر٦ه، ٣ٞب

بلحها، هي جدخاط بلُه ؤ٦ثر، ومهما مغ الى٢ذ لً حٛاصعه،وهظا لِـ زُاع، مغث قهىع 

ا جطخ٪ ختى وبن اهتهذ  ا، باث ٞحها ٖاإلاها جخدضر بلُه، حك٩ى ؤخُاها ا٢تربذ لخ٩ىن ٖاما

الطخ٨ت بالضمٕى صاثما، ٣ِٞ جًمه وجدخمي ُٞه مً خؼجها ٖلُه، جداو٫ ب٢ىإ هٟؿها 

يخٓغها ؤن ج٨مل، مغاث بإن  ا، وؤهه ٌؿخم٘ ل٣ههها ٍو الىظىص ٨ًٟي ؤن ج٩ىن ملمىؾا

هى ًٍغضها ؤال حُٛب، لظل٪ ال حُٛب، هى ًٍغضها ؾُٗضة، لظا جٟخذ الىىاٞظ وحٗخجي بالىعص 

ت، هى ًٍغضها مخإل٣ت لظا جغجضي الشُاب اإلابهجت، وجتر٥  تهما بالكٞغ الظي ؾ٨ً ٚٞغ

ا ،  قٗغها ٌؿترؾل خى٫ ٦خٟحها ووظها، وهي ججلـ ؤمامه، ج٣غؤ له، لم جُاؽ ؤو جمل ؤبضا

 ولً ٌٛحرها ؤخض ًٖ قإهه، م٣خىٗت ؤن ظىص هى ٖاإلاها، ختى ؤحى هظا الهباح! 

***** 

ذحتىذأتى

ت في ؤظىاء اإلاجز٫، خغ٦ت لم حٗخضها مىظ ؤجذ، ٣ِٞ  ٧اهذ هىا٥ خغ٦ت ملخْى

ٟل، لم جظهب جظ٦غها بُىمها ألاو٫ وبهجخه، والؿُضة جيخٓغ مىظ الهباح في ألاؾ

تها، ٣ًىلىن بن ؤزى ظىص ٢اصم مً ؾٟغ مغ ٖلُه ال٨شحر، ٣ًىلىن بهه ًضعى ظاص، هي  لٛٞغ

، وال جىضهل مً هظا، مً ألاؾاؽ وظىصها ٧ان ألامغ اإلاٟاجئ، ججهضث 
ا

لم حؿم٘ ٖىه ٢بًل

تها لخل٣ي هٓغتها اإلاٗخاصة ٖلى ظىص، هٓغة ًملاها ألاسخى والغظاء، جيخهي  ٖاثضة لٛٞغ

ألظله، ما٦ض هى ًدخاظها آلان، و٢ٟذ زل٠ هاٞظتها جُل ٖلى مكهضها  بابدؿامت

ا .  اإلاٗخاص، جدضر هٟؿها صوما

اصع لٗالم جًٓ ؤهه ٌكٗغ  ل٣ض مغ ٖكغة ؤقهغ ٖلى ُٚاب ظىص، ؤو مىظ خغعها ٚو

م ٢ىاٖتها: هل ٌكٗغ بلمؿاتها الخاهُت له؟ هل ٌؿم٘ ب٩اءها  ُٞه بىظىصها، جدؿاء٫ بٚغ
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ا، ومالذ حؿىض عؤؾها ٖلى خاٞت لًُل؟ هل ٌؿخُُ٘ جمُ ُا حز نىتها الظي ج٣غؤ  به له ًىم

، جىدبه مجها لل٣اصم ٖبر اإلامصخى و  الىاٞظة بُٗىن جملاها الضمٕى

 حؿمغث م٩اجها وخض٢ذ ب٣ضع احؿإ ُٖىحها هامؿت بظهى٫ :ظىص!!!  

تها ال جضعي هل جدلم ؤم ؤجها جخىهم، ل٣ض عؤث ظىص ٌؿحر ٦ما  ع٦ًذ زاعط ٚٞغ

ل٣ض جُل٘ بلحها ٢بل ؤن  ًضزل بلى  ال٣هغ، بهه في ألاؾٟل،ٖاص! ٢ا٫ بهه ٖهضجه، و 

اص! ل٣ض عؤجه! هل هى خلم،ال بإؽ ٞل٨ُخمل! وؤزظث الضعط مً  ٗىص ، ٖو ؾُظهب َو

لهٟتها جبضو و٦إجها ال جلمؿه بل جدل٤ ؤًٖله! ال جبالي بصخيء، بإخض، ال حكٗغ بىٟؿها، 

ا واخضا، ظىص ٖاص، جى٢ ٟذ ؤمام ٖىا١ الؿُضة ظحهان جسٟي وظهه وهى جسبرها عوخها ؤمغا

ًًمها، بِىما لهٟت ال خضوص لها، جدغ٥ لها ٧ل ٦ُاجها، وهي ج٣ترب الُه بسُىاث عوح  

 اؾٕغ مً ظؿض. 

٘ عؤؾه، بهه هى ....ظىص  ٞع

لىال نىث "ج٣ضمي ابىتي عخبي بجاص ابجي الىه٠ الشاوي مً ػوظ٪"، همؿذ  

واخضة جاهذ بها ٞلم جىدبه ل٨ٟه التي مضها  بسٟىث: جىؤم، وجًل٢ذ ؤُٖجهما، هٓغة

ُىاها صامٗخان ظٗلتها تهؼ  لخهاٞده، وهي ج٠٣ ٚاع٢ت في خحرة ٖاعمت، و٢لب مسخى٤ ٖو

لى باعحٗاقت قٟخحها جائهت  عؤؾها ٚحر مهض٢ت، وهي تهمـ في ٚهت حكحر بإنبٗها لؤٖل

لى"   باهضهاف م٨دك٠: "بهه باأٖل

ا، بإلم ؾ٨ً عو  لى مجضصا  خها جماما جاع٦ت الدؿائ٫ ٌٗلى اإلاى٠٢! زم ع٦ًذ لؤٖل

***** 

ذ

ذ
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ذإـهذفو

تها مىظ ؤحى، ال جضعي ما الظي اهخابها مىظ ٢ضومه، هىا٥ ؤمغ ًغب٨ها  لم جسغط مً ٚٞغ

٣خه في الؿحر، في الطخ٪، في  تراٝ به بهه هى، جغا٢به مً ؤٖلى، ٍَغ ججاهه، جسصخى الٖا

ه، ول٨ً مكاه ضهما ال٣لُلت هى ٧ل ما جمل٪، الهمذ، وبن لم حٗل مٗه ما ٨ًٟي لخٗٞغ

ا ألاهباء ؤمغ زُبخه ال جضعي إلااطا حكٗغ  ل٣ض ٖلمذ مىظ ٢لُل مً الساصمت التي جدمل صوما

ا ؤي  هغاء ج٨ٟغ ُٞه؟!  بالًٛب؟ ال جضعي خ٣ا

***** 

٧ان خًٟل ٖاثلُا ٦ما ؤعاصوه، خاولىا ظاهضًً ؤن ٩ًىن مدضوصا، اختراما إلاغى 

لخايغ بُٗىن جغا٢به لُل جهاع، بخىهان وخحرة زكُت ظىص، ظىص الٛاثب بُجهم ٣ِٞ، ا

ؤن  ًضعي ما ازخلج في ٢لب ؤإلاا، وهي جدؿلل  حؿتر١ الىٓغ بًٟى٫، ٞهىا٥ في الغصهت 

الىاؾٗت في ال٣هغ اظخمٗذ ٖاثلت الٗغوؽ ٧اهىا ًبضون ٧األمحراث ال٣اصماث بلى خٟل 

ظمُلت حؿخد٤ ؤن جخىط  مل٩ي، بِىما جىؾُتهم الٗغوؽ ألامحرة بٟؿخاجها الؼهغي، ٧اهذ

بمل٨ت ظما٫، والؿُضة "ظحهان" جبدؿم لها في بعجاب لم ٌؿخُ٘ الخؼن بزٟاءه، وهىا٥ 

٣ه ابدؿم،  ظاء ظاص في خلخه ألاه٣ُت ًدمل الىعوص الخمغاء ًستر١ الجمُ٘، وفي ٍَغ

لى، والخ٣ذ في نضمت جل٪ الابدؿامت التي اهتهذ ٖىضها، ٞجٗلتها  وؤزىاء طل٪ جُل٘ أٖل

ا، وهىا٥ ؤٚل٣ذ الباب زلٟها جلخ٣ِ  حؿخضًغ  ٗا تها ؾَغ بلهٟت في زٟىث ٖاثضة بلى ٚٞغ

ؤهٟاؾها، وهي جُغص ال٨ٟغة اإلاجىىهت، وؤٚمًذ ُٖىحها لخُاعصها جل٪ الابدؿامت آلان 

! 
ا

 و٢بًل

 

ذ
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ذػلوكنذفو

ا في  ا جُمئن ٖلى ظىص ٧الٗاصة، وو٢ٟذ ؤإلاا  بُٗضا ظاءث الؿُضة ظحهان نباخا

لى٣ل جدغ٧اث ظىص لها، مهما ٧اهذ  بؿُُت، هي جغي في طل٪  نمذ ٖلى ٚحر ٖاصتها،

ؾٗاصة تهضحها ألمه التي ؤخؿيذ ِٖكها مىظ ؤجذ، ٞلم حٗاملها ٦ىظًغ قام ٦ما جى٢ٗذ، 

ؤو ؾببا لخاصزت ٦ما جهىعث،  ؤي  عص ٞٗل ألم ٚايبت ٖلى خا٫ ابجها، عبما ْىذ ؤن 

اهخمامها به وخؼجها وقٗىعها الؿُضة ال جدب ابجها، لظل٪ ٢لبها هاصت ججاهها، لىال 

خظاع، خضًض ألم حكٗغ  بالعجؼ ٧لما خاصزخه ولم ًجب، خضًض مملىء باألؾ٠ والٖا

بالىضم، ول٨ً هظا الهباح ٧اهذ ؤإلاا هي التي ٖلى ٚحر ٖاصتها، ٞخُلٗذ لها ألام في حؿائ٫ 

ا ًا ابىتي؟  وؾإلتها: إلااطا ج٣ٟحن بُٗضا

ٗا ب٩ل خغ٢ت و٦إن الجىاب ٖلى َ ٝغ لؿاجها: زالتي وػوظها ٢اصمان ٢الذ ؾَغ

اعحي.  لٍؼ

ويٗذ ألام ًضها ٖلى قٟخحها باعحٗاقت، وجُلٗذ مخلهٟت باؾدىجاص لل٣اصم، 

غي ابجي ه٨ظا. ًُ ض ؤن    وحؿاء٫ هظا ألازحر ؤو الكبُه ٦كبذ له لخ٣ى٫ بخىؾل:ال ؤٍع

***** 

ا في ْل قٗإ الكم
ا
ا هاصث ـ في الغصهت الىاؾٗت بم٣اٖضها الٟسمت ؤزظث ع٦ىا

ىت، جضًغ خى٫ انبٗها  بر اخضي هىاٞظه، جخإمل مدبؿها بىٓغة خٍؼ اإلادؿلل لل٣هٖغ

بؿبابتها ببِء ًاجـ، بِىما ٧ان ظاص مً بُٗض ًخابٗها في قغوص، ٌؿدىض بلى الجضاع، اهدبه 

 لىالضجه جضٞ٘ الساصمت ٦غؾحها، ٞإقاع للساصمت وجىلى اإلاهمت لخ٣ترب مً ؤإلاا 
ا

مٗخضال

با ؾخ٩ىن زالخ٪ وػوظها هىا، ؤها ؤصع٥ مضي خؼه٪ ابىتي،  و٢الذ: اجهل الؿاث٤.. ٢ٍغ

ض ؤن جٓهغي ؤمامهم بهظه الهىعة، باؾخُاٖخىا ؤن  وخؿغج٪ ٦ٗغوؽ و٦ؼوظت، وال ؤٍع
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ٗذ عؤؾها بلحها بُٗىن ؤؾغهما الخؼن، جدؿاء٫ ًٖ مٗجي ٢ىلها؟ ٞإعصٞذ  هدل ألامغ" ٞع

٣ٗضها اإلاخدغ٥: "لً اظٗل الؿُضة ظحهان، وهي جغبذ ٖلى ٠٦ ظاص ال٣ابٌ ٖلى ْهغ م

 مى٪ ؤمام زالخ٪ وػوظها ٞخاة ؾِئت الخٔ".

اػصاص الدؿائ٫ في ُٖجي ؤإلاا ٞإظابتها ب٣ى٫ واخض: ؾ٩ُىن ؤمامهم ظاص ػوظ٪، هبذ 

مً م٩اجها جبدض ًٖ ظضًت ٢ىلها في وظىههم، ؤو بياٞت ؤي  شخيء، ول٨جها لم ججض ؾىي 

ًلم ٌؿ٣ُها م٩اجها، وا٦خٟذ بخجهُضة الهمذ ٞٗاصث لجملتها ألازحرة ؤو ٢غاعها باؾدؿ

ًلماث الؿٗاصة والاهبهاع  ىت جا٦ض ٢لت خُلتها، ولم ًمغ ال٨شحر ختى ظاء الًُٟان ٖو خٍؼ

ا مجهما ببُتهما هىا٥ ،ًٖلماث ًٚب، زظالن،  جٟجغ وظهحهما ٖلى ٨ٖـ ما عؤجه ؤزحرا

ا  اػصعاء،اٖضام للش٣ت، مٗاملت ال ون٠ لها، ؤَاخذ بًٟلحهما ؾىىاث، لم جيـ ؤبضا

طل٪،ولً جيؿاه،اإلاىا٠٢ جدحي وجمُذ  ولظل٪ اؾدؿلمذ ال٢تراح الؿُضة ظحهان، بِىما 

مؤل ٧ل مجهما ُٖىاه مً ال٣هغ اإلابهغ، واوكًٛل ٖجها بما هى ؤ٦ثر مً الخُل٘ لها، وهي 

ٟت، ًٞمتها زالتها وعبذ ٖلحها ػوط  جسٟي صمٕى ألاسخى، زل٠ صمٕى اقدُا٢ها لهم اإلاٍؼ

ا ٦ؼ٧ي عؾخم  لهًلح طو ال٣ٟاع في ُٞلم ؤها وبىاحي، بٗض زالتها بٟسغ، زم  ٖاه٤ ظاص قا٦غا

ا: ال جب٪ ًا ابىتي ٨ًٟي مٗ٪ ػوظ٪ ابً  ؤن ج٣ضم لها مً بٗض زُئه مٗها، و٢ا٫ مخىصصا

ت به .  ألانى٫ ؤهذ مدْٓى

واؾخ٣بلتهما الؿُضة بالترخُب والاهخمام اإلابالٜ ُٞه ألظلها، ٧اهذ حٗلم مضي ٦غم 

ضها بإجها لً جسظلها، ٞالتزمذ الهمذ، واجسظث  الؿُضة وحٗلم ٦ظل٪ مضي نض١ ٖو

ض، وظاص ًجلـ بضوعه  في هضوء نامخا،  م٣ٗضا جهاًت لهظه الضعاما التي ؤجتها ٖلى ٚحر مٖى

في خحن جابٗذ زالتها طل٪ في حؿائ٫ وهمؿذ لها بًٟى٫: هل ؤهذ وػوظ٪ 

 مخسانمان؟
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السالُت مً الغؤٞت والش٣ت ٞحها جُلٗذ لها ٞترآي لها مكهض نٟٗاتها ال٣اؾُت 

ا ما خاولذ، وهؼث  ا ًٖ وظهها، تهغب مً طل٪ اإلاكهض، ٦شحرا ًىمها، ٞٗاصث حكُذ بُٗضا

غبت مً ٧اهذ ألا٢غب ل٣لبها  عؤؾها هاُٞت لخخُل٘ لجاص ؤمامها بىظهها الخاه٤ ألسخى ٚو

ا لخضًض ػوط زالتها الباجـ الظي ٧اص ٌؿ٣ِ ؤعيا  ا، بِىما ٧ان هى مىخبها مً م٣ٗضه ًىما

و٦إهه ًسصخي الاؾترزاء، ُٞازغ ٖلى عوه٤ م٣ٗضة مً ب٣اًا ٖٟغة الضهُا التي الخه٣ذ به، 

ه٨ظا ال٣ٟغاء، ٌؿخ٨ترون ٖلى ؤهٟؿهم الىٗم، بؿهىلت حؿخُُ٘ جمُحز الُب٣اث في هظا 

ا،  الل٣اء الباجـ ٦مىيٕى خضًشه خى٫ نٗىبت اإلاىانًلث بلى ال٣هغ بن ٖاصوا مجضصا

غ لهم ؾُاع  انذ جخإمله، وهى ٌؿخم٘ باهخمام ٍٚغب ؤو عبما مٍؼ٠ ولم ًٞى ة ٦ما ٞٗل، ٚو

٦هلخه بها  آلان، ومما ال ق٪ ُٞه هى ًجُض الخمشُل ٞضٞٗها بظا٦غتها جغي ظىص ًىم 

 ٣ٖض ٢غاجها، وهى ًخدضر بلى ػوط زالتها ًىمها، بهه طاث اإلاكهض.

ا لدكُذ مذ هٟؿها ٖلى َغص ال٨ٟغة مجضصا بىظهها  ٦إجهم هٟـ ألاشسام، وؤٚع

ا جلىم هٟؿها.  بُٗضا

***** 

ا ؤحى اإلاؿاء، لُس٠ هظا الًِٛ ٖلى ٖاج٣ي ؤإلاا، ٦ما ؤن  ٦م َا٫ الجهاع وؤزحرا

باء، هي جغي  ا مهما اٖخجي به الساصمىن وألَا لى، وخُضا ٣ٖلها مٗل٤ بالغا٢ض في ألٖا

ا، بجها اإلاغة  ألاولي التي حُٛب ٣ُخه ألخض ٖكغ قهغا ا له، بجها ٞع ٞحها ٖىه،  وظىصها ؤؾاؾا

ا  َلبذ الؿُضة ظحهان مً الساصم بعقاصهما  م٣خىٗت ؤهه ؾِؿخاء مجها لهظا الُىم، وؤزحرا

تها، ٣ٞالذ لها  ت الًُٝى للىىم، ول٨ً ٦ما لم جخمً ؤإلاا، َلبذ زالتها عئٍت ٚٞغ بلى ٚٞغ

ٗا ٢بل ؤي ا٢تراح آزغ" آلان  ٖلُ٪ ؤن  جغجاحي" .  ؾَغ

اجـ الساصم، وماػا٫ سخغ اإلا٩ان ًبر١ وا٣ٞذ السالت واجبٗذ هي وػوظها الب

بإُٖجهما، ال ق٪ ؤجهما لً ًيؿُا هظه اللُلت، ؾِىامان في ٞغاف لم ًسُغ لهما ٖلى  با٫، 
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٣ت الؿُضة وظاص  ه٨ظا اٖخلذ ال٨ٟغة عؤؽ ؤإلاا ختى ونًل للدجغة، زم ٖاصث ججلـ بٞغ

، لدك٨غهما ٖلى مغوع الُىم، زم اؾخإطهذ، ول٨ً الؿُضة ٢الذ: ا
ا

هدبهي هظه اللُلت ٢لًُل

 ًا ابىتي، جٟهمذ ؤإلاا و٢الذ: ؾاَمئن ٖلُه.

***** 

ذزوجيذاملزقف

عهذ ص٢اث الؿاٖت لخٗلً ًٖ مىخه٠ اللُل، وظاء ظاص مً الساعط، ٞىظضها 

ت ألاعيُت جخُل٘ للىجىم في قغوص ب٣ضع لم جىدبه ل٣ضومه، جى٠٢ ٖىضها  ظالؿت بالكٞغ

 آلان.و٢ا٫: ل٣ض هام الجمُ٘ بةم٩اه٪ ؤن جغجاحي 

 .. جى٠٢ 
ا

، و٢الذ: ال بإؽ، ؾإب٣ي ٢لًُل اهخبهذ ٞخُلٗذ له بُٗىن ؤعه٣تها الضمٕى

م٩اهه وبضا و٦إهه ٨ًٟغ في شخيء زم ٢ا٫: بةم٩اه٪ ؤن  حٛاصعي آلان ، ؤطهبي مٗهم، ٖىصي 

 م٘ زالخ٪.

اصعث اإلا٩ان: وهي جخمخم بإسخى:   ابدؿمذ هه٠ ابدؿامت ًاجؿت زم قضث ٢امتها ٚو

 ئا.. ؟!ؤهذ ال حٗلم قِ

ت ظاص، الظي مىدها ٧ل  ا لى٣ل بٌٗ ؤٚغايها لٛٞغ وفي الُىم الخالي ايُغث مب٨غا

ت ابىت  ؤزتها الغا٢ُت،  خه، وهىا٥ ؾٗضث السالت بغئٍت ٚٞغ ت للخدغ٥ صازل ٚٞغ الخٍغ

ذ  ت في بعجاب، واهخبهذ ؤإلاا اإلاخإهبت لهىعة زُىبت ظاص ٞإؾٖغ وعاخذ جخٟدو الٛٞغ

ؿ٨ذ السالت بلىعة ػظاظُت لهىعة مهٛغة لٗغوؾحن وصؾتها زل٠ ْهغها، بِىما ؤم

ذ ؤإلاا تهخ٠ بلهٟت: ال جلمسخي ؤٚغايه!  ًخُاًغ خىلهما الجلُض  جسو ظاص، ٞإؾٖغ

جُلٗذ لها في حعجب وؾإلتها: هل هى ٖهبي؟ ؤومإث ؤإلاا بغؤؾها في اعجبا٥ جبرع 

ذ السالت جً٘ البلىعة  م٩اج ها ٞاهدبه لهٟتها، بِىما ظاء في هٟـ اللخٓت ظاص، ٞإؾٖغ
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 لظل٪ و٢ا٫: بجها ظمُلت ل٣ض ؤعجبخجي خحن ٦ىذ بالُىهان.

وا٢ترب ًمؿ٨ها وعظها، ٞبضث ٦إن الٗغوؾحن  ًدخًٟلن  بخُاًغ الشلج  خىلهما، 

: بجها لِ٪، 
ا

وؾغخذ في طل٪ ؤإلاا بُٗىن َٟلت مىبهغة، ٞبدؿم لها زم ا٢ترب ومضها لها ٢اثًل

 اخخٟٓي بها .

ا احؿٗذ ابدؿامت زالتها وقضث ٢امتها، و٢الذ وهي جُلٗذ له بىٓغة خاثغة، بِىم

حٛمؼ لهما ٚمؼاث عجىػ: ؾإجغ٨٦ما واطهب للجلىؽ م٘ الؿُضة  ظحهان  ٢بل ٖىصجىا، 

ا أله٪ ٦ىذ لُُٟا ؤمام  اصعث بِىما ٖاصث ؤإلاا جخُل٘ للبلىعة ٢اثله: ق٨غا واؾخإطهتهما ٚو

 زالتي.

ا   اقاع لها: ول٨جي ٖىِذ ؤن ؤهضحها لِ٪ خ٣ا

 بىٟـ الىٓغة الخاثغة: لؿذ مًُغا لٟٗل طل٪ اياٞذ 

 ؤقاع لها و٢ا٫: ومً ًًُغوي؟! 

مضث له الهىعة مً زل٠ ْهغها مٗخظعة: ٧اصث زالتي جغاها، آؾٟت ألهجي خغ٦تها  

 مً م٩اجها.

 هخ٠ ببؿاَت: يٗحها م٩اجها.

ٟت  ٨غث في زُىتها الخالُت ول٨جها عجؼث ًٖ مىاظهاث مٍؼ ويٗتها بمىيٗها ٞو

خذ زؼاهخه، ؤزغي ٞالت زمذ الجلىؽ بإ٢غب م٣ٗض، ؤعاخه ازخُاعها الب٣اء ٞخدغ٥ ٞو

وؤزغط بٌٗ الهىع وظلـ بال٣غب مجها و٢ا٫: اهٓغي ؤجها نىعة لىا ؤها وظىص في 

 الابخضاثُت.

 جإملذ الهىعة بخمًٗ، ؤجهما قبحهان للٛاًت ، همؿذ: ؤحهما ػوجي؟!

  زم ٢ا٫: ؤال حؿخُُٗحن الخٍٟغ٤ بُيىا؟!
ا

 ٨ٞغ ٢لًُل

خه   جمخمذ وهي جخإمل وظهه: بل ال ؤؾخُُ٘ مٗٞغ
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لى الهبي بىاخُت الُمحن مبدؿما:هظا ؤها .ؤومإث بغؤؾها   ججهض بٗض ٢ىلها، زم ؤقاٖع

 في نمذ زم ٢الذ: ؾإخغم ٖلى جظ٦غ ؤه٪ لؿذ الظي ٖلى الِؿاع.

ا . ًا   زم هخ٠ بابدؿامت مغخت: بةم٩اه٪ ؤن  جدخٟٓي بها ؤً
ا

 نمذ ٢لًُل

بت بال  افي بضث ٍٚغ يؿبه له، وهي ج٣ى٫ بهضوء: ال.. اظٗلها مٗ٪ ٨ًُٟجي نىع ٞػ

ت في هضوء ؤ٦ثر.  اصعث الٛٞغ  ألط٦غ ػوجي، واؾخإطهذ ٚو

***** 

ذفدقيتذاؾيتذملذأحصلذعلوهاذبعد

في اإلاؿاء ٖاص ٧ل شخيء ٦ما ٧ان بٗض ؤن ٚاصعث زالتها وػوظها، وب٣ُذ هي جخُل٘ 

اه ٦إو٫ مغة، زم ٢امذ واعجضث ؤظمل لجىص، طل٪ اإلاًل٥ الغا٢ض بىظه ؾا٦ً ٍٚغب جغ 

ت بُٗغها، وظلؿذ ؤمامه و٢الذ: ؤها ؤإلاا ، ظئذ لهظا اإلاجز٫ مً م٩ان  زُابها ومؤلث الٛٞغ

ا ٠ُ٦ ؾ٩ُىن ػوجي ومجزلي وخُاحي؟ ؤو عبما جسُلذ ٩٦ل الٟخُاث  بُٗض، لم ؤجسُل ًىما

ا، ول٨جي لم ؤع ما ؤعاه  آلان؟! ال ؤصعي، ولً ؤؾمذ ل٣ٗ ا وؾُما لي ؤن  ٨ًٟغ؟! ٞل٨ًُ ٞاعؾا

ؤهذ ، ؤهذ ؤٖٓم مما جسُلذ، بُيىا ؾغ ؤهذ حٗلمه وؤزبرج٪ ٖىه، وظاء بي ال٣ضع بلى هىا 

لُى٣ظوي، وؤها  آلان هىا إله٣اط٥، لً ؤجغ٦٪ ٦ما لم جتر٦جي، لً ؤجسلي ٖى٪ ًا ظىص، ولً 

ا، ٞضا٥ ٖمغي ؤل٠ مغة، ٨ًُٟجي وظىص٥ ؤمامي، ؤعصث ؤن  ؤ٢ى٫ ل٪  ؤتهاون ُٞ٪ ؤبضا

بهجي ؾٗضث بالخٗٝغ ٖلُ٪،  وؤن  ؤ٧ىن ػوظخ٪ ولً ؤ٠٦ ًٖ ج٨غاع هظا، وبن مغث بىا 

٢غون وبن لم هخٗٝغ بٗض ٦ؼوظحن، بال ؤهجي ؤجمجي ؤن  حٗىص لدؿم٘ هظا، وؤهذ جخُل٘ 

٤ ُٖيُ٪ وؤزبر٥، اوي هىا الظل٪ ،ؤٖض٥ ؤن ه٣ضخي ؤظمل  ؤًامىا مٗا، ؤهذ  بلي، ؤعي بٍغ

م ؤجها لي، وؾإخاو٫ ب٩ل ٢ضعحي الخٟاّ ٖلحها هضًتي التي لم ؤخهل ٖلحها بٗ ض، بٚغ

 والٗمل ٖلى  الٟىػ بها.
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ججهض ظاص وهى ٠٣ً ٖىض الباب مً الساعط ٌؿخم٘ ل٩لماتها ، و٦إجها ججضص زباتها ٧ي 

ا في هل٘: ؾُض ظاص الؿُضة مخٗبت  ٟا ال جضٕ الُاجـ ًىا٫ مجها، واهدبه للساصم ًغ٦ٌ هاج

ا .  ظضا

***** 

ذؿوتذوحواة

هغ العجؼ بمًلمدها الباهخت ، وخىلها الجمُ٘ جم٨ً ا إلاغى مجها، ٞاعدي ٢ىاها ْو

ذ بلحها  ٦دباث ٣ٖض مخىازغة، ول٨جها ؤقاعث باعجساء ألإلاا اإلاغحٗبت باال٢تراب مجها، ٞإؾٖغ

جدبى بدؼن ال ػا٫ ٌؿخسلو مجها بٍغ٤ قبابها ٞهمؿذ لها الؿُضة بإهٟاؽ مخ٣ُٗت 

ا في حؿائ٫، بُٗىن مظبلت با٧ي ٞٗاصث تهمـ لها ٖاظؼة: ؾامدُجي ابىتي،جُلٗذ لها ؤإلا

ض ؤن ؤٖتٝر لِ٪، الجمُ٘ هىا ٌٗلم،  بإهٟاؾها اإلاخ٣ُٗت: الى٢ذ ًىٟظ، ؤها ؤخخًغ، ؤٍع

 ٖضًجي ؤن حؿامدُجي

 وب٨ذ ختى ٧اصث جلٟٔ هٟؿها ألازحر وهي ج٠ًُ بىدُب ٖاظؼ ؤعصها مً جب٣ي

 ؤزُه، بجاهبه خحن وٛاصعه ، ٧ان ٖلى ظاص ؤن ًٟٗل هظا ألظل

ذ الؿُضة ج٠ًُ حؿدىجض ٖٟىها  حؿمغث ؤإلاا وؤؾٖغ

   ا ٖلى ؤن ًا ل٩ي خ٤ في الجهاًت ٦ما و٢ٗذ ٖلى الؼواط بابجي الٛاثب، و٢ٗذ ؤً

 جغزُه، ٧ل ما له ل٪ ٖلى ؤال ٌؿخُُ٘ ؤخض عصه بن  ب٣ُذ مٗه ختى مىجه.

ا ؤصاعث وظهها لجاص، الظي ٞطخذ مًلمد ٗا ه ٧ل جُلٗذ لها ؤإلاا بٗضم ٞهم، وؾَغ

شخيء، بِىما اعحٗكذ ألام، وحٗالذ قه٣اتها، وؤؾٕغ ظاص بلحها، والُبِب ًداو٫ 

مؿاٖضتها، ول٨جها ٧اهذ ٢ض ٞاع٢ذ الخُاة، ونغزذ ؤإلاا، واعجٟ٘ نىث الب٩اء، وفي 

الى٢ذ طاجه ظاءث الساصمت جغ٦ٌ هاجٟت بُٗىحن مدؿٗخحن في ظىىن: ؾُض ظىص 
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غ. اؾخٟا١، خض١ ظاص ٚحر مهض١، بِىما هبذ ؤإلا  ا مً  م٩اجها في ٖػ

***** 

ذجود

 ُه، واهخ٣ل للمكٟى للٟدو الكامل، وهىا٥ باء به بٗض ؤن اؾخٗاص ٖو اهخم ألَا

ا اهخٓغث ُٞه ؤن ٤ًُٟ مً ُٚبىجه جب٩ي عاظُت  خه، جخظ٦غ ًىما و٢ٟذ ؤإلاا بالساعط ؤمام ٚٞغ

غصث ال خ٨ٟحر مخىؾلت والُىم ج٠٣ زاثٟت مخىجغة جائهت بٗض اٖتراٝ الؿُضة ظحهان،  َو

ا ًٖ مىاظهخه، زٟخذ لهٟت لصسو  بذ ُٞه لى ْل ٚاثبا بلىم ، زم عاوصها قٗىع ٚع

ا جمىذ ؤن  ٌؿخ٤ُٟ بت  -ٖاقذ مٗه قهىعا اؾدىض  -وجإملذ هظا اإلاكهض الظي ػاصها ٍع

ا و٧ان هىا٥ ما ٌكٛله ٤ًًُ ألامغ ٖلُه، ٣ًخله ٞمىظ هبإ  ظاص بلى الخاثِ ٨ًٟغ مهمىما

ُ٘، هم ما٦ض حٗؿاء هدُجت مىث الؿُضة ظحهان ولِـ ٖىصة ظىص حٛحرث مًلمذ الجم

 لؿبب آزغ!

  اخخاعث في جغظمت مكاٖغهم في هظه الؿاٖاث التي بضث ٧الضهغ، ججلضها جىجغ

ا و٢ٕى البًلء وال اهخٓاعه، ولم ًلبض وبن زغط الُبِب و٢ا٫:  وزٝى ؤطاب ٧ل ٢ىتها، خ٣ا

ا بةم٩اهه الٗىصة للمجز٫.   ل٣ض ؤنبذ بسحر جماما

 صُٖجي ؤجدضر مٗه همذ :
ا

ؤإلاا للضزى٫ بلُه ول٨ً ظاص اؾخى٢ٟها الهخٓاعه ٢اثًل

ا  ، جغاظٗذ في هضوء، بِىما ج٣ضم هى وصزل بسُىاث خظعة لُجض ظىص ظالؿا
ا

٢لًُل

بٟغاقه ًخُل٘ ل٨ُٟه، و٦إهه ًخإ٦ض مً خغ٦تهما، ٣ٞا٫ له: خمض هلل ٖلى ؾًلمخ٪ ًا 

 ظىص.

ٞت و٢ا٫ بهىث ٢اجم: ماجذ ؤم٪، ؤظاب جُل٘ بلُه هظا ألازحر بىٓغة زاٞخت ظا

ا ٢بل 
ا
ظاص: ؤمىا ًا ظىص، زم ؤياٝ بإؾ٠ ل٣ض ٚاصعث مؿاء ؤمـ، جمىذ لى عؤج٪ ؾاإلا
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 ؤن جمىث.

 .بمًلمذ ظاٞت زم همـ: صٖجي بمٟغصي 
ا

ًل  نمذ ظىص ٍَى

 ،ابدؿم ظاص ابدؿامت مته٨مت آؾٟت، و٢ا٫:ال ؤْى٪ ؾدب٩ي ألجغ٦٪، ٖلُىا الخدضر

ـ الىٓغة الهاعمت و٢ا٫: بالخإ٦ُض لضً٪ ما ج٣ىله ٞٗىصج٪ وعاءها ٖاص ًخُل٘ له بىٟ

 ؤقُاء ؤنلخها بٗض٥، لم جسبروي متي ؾخٗىص لبًلص٥؟!

 ا ًاظىص، ؤهذ لم جخدمل ا لخهلر قِئا ا بٗض ٖىصحي  ٦شحرا ٢ا٫ بسٟىث: لم وٗل ؾىٍا

ختى ٖىصحي، حٛحرث مًلمذ ظىص وؤقاح بىظهه ٖىه، ول٨ً ظاص ا٢ترب مىه، واياٝ 

ا: ؤإلاا. مؿد  ؿلما

 ٣ٖض ظىص ظبهخه و٢ا٫: ماطا؟ 

! ٪ججهض ظاص مً ؤعظاثه واظاب: ػوظخ 

  !!!يا٢ذ ٖحن ظىص وعصص بسٟىث: ػوظتي 

***** 

 ،اًت ظىص، وا٢ترب مجها وهي حؿخ٣بله بدؿائ٫ ٣ٞا٫: لىظهب ت ٖع زغط ظاص مً ٚٞغ

ًلماث ال٤ًُ جمؤل وظهه: اؾخمعي بلى  خضًثي، هى  ؤو٢ٟخه مدؿاثلت: هظهب! إلااطا؟ ٢ا٫ ٖو

 ؾُٗىص بمٟغصه، قٗغث بالسٝى ولم جضع ماطا ٖلحها ؤن  جٟٗل ؾىي َاٖخه!

ذاؾوحش

بٗض ؤًام ٧اهذ ٢ض اؾدىٟضث ٞحها ؤإلاا ٧ل ٢ىتها مً الخ٨ٟحر في قإن لم حٗض 

ا،  ا ؤزحرا ج ختى ججض هٟؿ٪ مجىىها به، الخ٨ٟحر مشل الىحران ًإ٧ل ٧ل شخيء بالخضٍع حؿخٖى

و٧ان ؤزىه هى مً جىلى هظا، جل٪ اللٗبت التي ٧اهذ  هي جؼوظذ مً شسو ٚاثب،

بةقغاٞها ًىم وظىص زالتها وػوظها لم ج٨ً ألاولى له، ل٣ض ؾب٤ وؤحى ٦ؼوط مٍؼ٠، 
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ق٩ى٦ها ٧اهذ في مدلها ظاص هى مً ؤحى، وجؼوظها باؾم وؤوعا١ ظىص، ظىص الظي لم 

ا، ألامىع ؤنبدذ ٧اعزُت ؤ٦ثر مما مغث به! ها ؤبضا ٗٞغ ه َو  حٗٞغ

ا، لم حٟٛل ألجها في  هظا الهباح اإلاب٨غ ٖاص ٦ما ؤهباهم الُبِب ٞلم ٌٟٛل ؤخضا

ا ال ًجٗلهم مغجاخحن، وبالٟٗل ٖاص  ا ال حٗلمه بكإن، ؤمغا حكٗغ مً زًللهم ؤن هىا٥ ؤمغا

لى  ٣ه بلى  ألٖا ب بالسضم ٖىض عئٍخه، بِىما ؤزظ هى ٍَغ ا بسُىاث ٚايبت، صب الٖغ ٞجغا

خه،  ؤو هضٞه، بسُىاث خاصة ٚايبت، ا  لخٟٕؼ الجمُ٘، وا٢خدم ٚٞغ ٧اهذ ٧اُٞت ظضا

وهىا٥ قه٣ذ اإلاؿ٨ُىت بهُئتها اإلاغه٣ت واإلاجهاعة  هلٗت، ؾ٣ِ ال٩ىب مً ًضها، ٞابدؿم 

ابدؿامت ؾازغة ناعمت مؿتهترة، و٦إهه اؾخ٨ك٠ للخى ٢ضعة ٖضوه و٢ا٫ بٟدُذ ؤٞعى 

 جىاؾب هٓغجه ال٣اؾُت: ؤإلاا! 

ه، ًبضو.... اعج٨بذ في قإهه، خاولذ ؤن جبدؿم له، بهه... ظىص، ها هى، ال، ؤهه هٟؿ

ل٨ً زغظذ ابدؿامتها مغحٗكت ٖبر قٟخحها، وؤومإث بغؤؾها باالعجبا٥، ول٨ىه ؤٚل٤ الباب 

ا ؤهه ظىص، ٣ٗٞض ظبهخه في  ٗا في ٖى٠،  ؤ٣ًٔ ظاص مً هىمه، و٢ض ؤصع٥ هظا ألازحر ؾَغ

ه٣ت ، وجغاظٗذ وهى ًخ٣ضم ي٤ُ، بِىما ظ٠ خل٤ ؤإلاا وهي جخداشخى هٓغاجه الجاٞت السا

: بطن ؤهذ ػوظتي؟ احؿٗذ ُٖىاها ٖلى آزغهما، وخاولذ الخ٣اٍ ؤهٟاؾها، 
ا

هدىها ٢اثًل

 وهي تهمـ مغحٗبت:ؤظل! 

ب و٢ض  ناح بٗهبُت ٧اصث ؤن جى٠٢ ٢لبها: ماطا.. لم ؤؾم٘ ؟ عصصث ب٩ل الٖغ

ل ٢لذ ٣ٞضث الؿُُغة ٖلى ظؿضها اإلاغحٗل وهي ججُب ملخه٣ت بالخاثِ باجهُاع: ؤظ

 ؤظل ، ؤظل! 

ٖاص ًبدؿم في ته٨م، بِىما ؤٚمًذ هي ُٖىحها في ٢ىة، مداولت جمال٪ هٟؿها 

ا لها بهىث ٌكبه ؤنىاث ألاقباح: ؾإٖىص  واهخًٟذ لهىجه ألا٢غب ألطهحها هامؿا

 بلُ٪.
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اصع، بِىما اجهاعث هي با٦ُت جغحٗل ب٣ىة،  ا ٚو ٗا ا ما ؾَغ خذ زؼاهخه وز٠ُ قِئا ٞو

 ص ٞخى٠٢ ٖىضه و٢ا٫ له بجٟاء: تهاهِىا!وفي ألاؾٟل الخ٣ى ظا

لى، وص١ ٖلى  ا ٞخابٗه هظا ألازحر في نمذ بىٓغة خاه٣ت زم اججه لؤٖل ٗا ٚاصع ؾَغ

ا:هل ؤهذ بسحر؟ تها، ول٨جها لم ججب ٣ٞا٫ ٢ل٣ا  باب ٚٞغ

بت ؤمي، ٦ما  ا ألظل ٚع لم ججبه ٞإعصٝ  بٗظاب: لم ج٨ً ٨ٞغحي، ٦ىذ مًُغا

 ْىيذ ؤهجي ؤؾاٖض٥ ؤها آؾ٠!

ا ما  ٞخدذ الباب ٞجإة و٢الذ مجهاعة: ؤٖضوي لبلضحي، نمذ و٦إهه ًسٟي قِئا

 ٞإياٞذ عاظُت: ؤعظى٥! 

***** 

ذؿلكي

ا  ظلـ ظىص زل٠ م٨خبه الٗخ٤ُ ًخُل٘ بُٗىحن َل مجهما قغاؾت ٖاعمت قاعصا

ا بٗض ًىم، بٗض  للٗؿ٨غي، وهى ًًغب ؤخض اإلا٣بىى ٖلحهم ب٣ؿىة، ٢ؿىة حٗلمها ًىما

اصعث،  هغوب ؤمه ؤو ًَل٢ها، وج٣اؾمها له وألزُه بُجها وبحن والضه، ل٣ض ازخاعث ظاص ٚو

ؾىىاث لختزوط بٗض طل٪ بغظل ؤخً ٖلحها مً ٢ؿىه والضه، ٢ؿىة  8جغ٦خه، جغ٦خه َٟل 

ا، لحرثها بمٟغصه .  ٧اهذ ٖلى زًلر، ٞخل٣اها وخُضا

ا ب٣هغ: جغ٦خجي لخإحي بٗض مىحي ْاهت ؤن ٧ل شخيء ٖلى ما ًغام،  خضر هٟؿه قاعصا

ا، طل٪ ال٠ًُٗ الخاٞه لخل٤ٗ مً بعزه، ظ  مسخل٠ جماما
ا

اءث وابجها الظي ٌكبنهي ق٨ًل

بٗضما هغبذ مىه، ٖاصث بٗض مىجه إلعزه، ٣ِٞ إلعزه الظي ج٣اؾمخه هي وابجها م٘ ظشت، 

خحن ؾ٣ُذ في ُٚبىبتي ، وظضججي وعٍض ٢ؿىث، ولم ج٨خ٠.. بل ؤجذ بىعٍشت لي وؤها 

 حي، جغزجي وؤها حي، وعٍشت!!
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طل٪  صاع بغؤؾه لخدخض هٓغجه ؤ٦ثر، خحن جظ٦غ ؤإلاا التي ؤجذ بضون وظه خ٤  ٧ل

ا،  ا، ٞخمخم ب٣ؿىة ؤ٦بر: وآلان ظىص مال٪ عيىان مغهىن بٟخاة ال حؿىي قِئا ُا جغزه خ

اص ًخمخم  وؤقاح بىظهه في ج٣ؼػ مً الضماء التي ؾالذ مً الكاب ٖلى بؿاٍ ؤعيِخه ٖو

ا هٟؿه: ٧ل ما لي مٗل٤
ا
 بخاٞه ٦هظه!  في ظىىن مدضز

ا: ؤل٤  في الدجؼ طل٪ اإلاخدغف الؿاٞل ل٣ض  ا مؿخضًغا ٟا جاة ناح بكغاؾت هاج ٞو

 ؤوسض ألاعى ب٣ظاعة صمه ابً..

***** 

خملذ خ٣ُبت ؾٟغها وزغظذ جغ٦ٌ زُىاث ج٣ؿم ؤجها لً حٗىص بلى م٩ان    

ًىظض ُٞه الىخل، ال زُِ، وال خؿاباث لصخيء ؤمام ظىىهه، ٣ِٞ ؤعاصث  الهغوب مً 

هظا الجخُم الظي ؾ٣ُذ به، مداولت الٟغاع مً ٢غاع زاَئ و٢ٗذ ُٞه، ختى وبن  ٧ان 

ٖاإلاها آلازغ ؤؾىؤ، بال ؤجها ًٞلخه ًٖ ٖالم زاصٕ، ؤجذ ُٞه لخ٩ىن ػوظت ال وعٍشت 

ا ل٣ُخلها، ٞباجذ  ُا إلاجىىن، عبما ؤقٗلها ؤ٦ثر ٧ىجها جغزه وهى ٖلى ٢ُض الخُاة، وهظا ٧اٞ

ب ٣ِٞ بةجهاء هظه ال ٌ ؤن ٌُٗضها ؤو ًخدغ٥ مً جٚغ ضعاما التي اٞخٗلها ظاص، الظي ٞع

م جىؾًلتها لم ًىا٣ٞها  م٩اهه، ال جضعي مٗجي ظملخه الساٞخت الىاز٣ت "لً حؿخُُعي"، بٚغ

غ ؾُاعة ظىص مىدها بٌٗ بظاباتها زل٠  ظاص ؤو ًى٢ٟها بل جغ٦ها جداو٫ ٖلها، ول٨ً نٍغ

ت ٢اوٗت ؤن زل٠ م٣ىصها عظل  ظملخه الساٞخت، ْهغث الؿُاعة جخ٣ضم بلحها في ؾٖغ

بتها بةجهاء ٧ل هظا ؤ٦بر مً  مجىىن ال ق٪، بهه ؾُضهؿها ولم جضع إلااطا لم جخدغ٥، ٚع

٣ؿم ؤهه لً ًخى٠٢ بال بٗض ؤن ًٟغص 
ُ
جمؿ٨ها بالخُاة، بِىما َلذ مً ٖحن ظىص هحران ج

٥ ؤجها ظؿضها جدذ عجًلجه، و لشىاٍن جًل٢ذ ُٖىاهما اؾخُإ مً زًل٫ هٓغتها، ؤن ًضع 

عاٚبت في اإلاىث،  مؿدؿلمت إلاباصعجه، عبما لهظا جى٠٢ ٞجإة ٖلى بٗض ؾىدُمتراث ختى ؤن 

ان ما ٢ٟؼ مجها ٦ىمغ  جغابها ؤٖماها وهي حؿٗل ب٣هغ، ٢هغ ًملاه ال٣ىٍى مً جى٢ٟه، وؾٖغ
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ا  ًا ًهجم ٖلى  َٞغؿخه، ًخُل٘ بلحها ب هٓغة ٚايبت مجىىهت اقخٗلذ ٞحها  ُٖىاه ٢اب

م تهاوجها في ٖلى طعاٖها وه ب ًخُاًغ مً ُٖىحها بٚغ ى حهضع: ؤًً ؤهذ طاهبت؟ ٢الذ والٖغ

خُاتها مىظ  زىان ، و٦إن ٢ىة ٖى٠ الؿُاعة ؤهىن مً ٖىٟه: ٖاثضة بلى  بِذ زالتي،ال 

 ؤؾخُُ٘ الب٣اء!

ا جم٨ً مً ال٣بٌ ٖلُه بٗض  يِٛ ؤ٦ثر ٖلى طعاٖها ب٣ؿىة ٦ما لى ٧اهذ مجغما

ُه ٢بل ؤن ًغمحها بلى ؾُاعجه، ٞاعجُم ْهغها بها زم نغر مُاعصة مجه٨ت، وهى ًضًغها بل

 بجىىن:  بًا٥ِ ؤن جداولي، ؤهذ مل٩ي هىا، ٖبضحي!! 

عهذ ظملخه في اإلا٩ان، وؤٚمًذ لها ُٖىحها،  جب٩ي بكضة، وهي تهمـ بىدُب: 

 لؿذ ٖبضج٪.

ض الظهاب ٣ِٞ، ؤومإ بغؤؾه في ظىىن و٢بٌ   خدذ ُٖىحها لخىاظهه ناعزت: ؤٍع ٞو

 غها وظغها للضازل وهى ًهُذ: بًا٥ِ ؤن  ج٨ٟغي في هظا!ٖلى قٗ

جإإلاذ وب٨ذ ناعزت باؾدىجاص، ول٨ً لم ًجغئ ؤخض مً الساصمحن ٞٗل شخيء، 

ا بهىث ٢اٍؽ: مً اإلاؿخدؿً ؤال ٩ًىن  ا هدىهما، ٞإو٢ٟه مدظعا ًا بِىما ظاء ظاص عا٦

 ل٪ ًٖل٢ت بهظا؟!

لت خاه٣ت، وماػا٫ ٣ًبٌ ٖلى قٗغها،  وَهم لُخدغ٥ ول٨ً ٢بًت وجباصال هٓغة ٍَى

ظاص ؤو٢ٟخه، وهى ٣ًبٌ ٖلى طعاٖه التي ًمؿ٨ها بها، و٢ا٫:ؤجغ٦ها.. خض١ ُٞه ظىص 

ت و٢ا٫ بهىث قغؽ: ٨ًٟي جضزل٪ بلى آلان في خُاحي، ويا٢ذ ُٖىاه وهى  بىٓغة هاٍع

ذ مٗ٪ ٦مخداًل ؤمام ال٣اهىن!  ًغصٝ بسٟىث: وبال جهٞغ

ا: ٧ان لهالخ٪، ؤم  ي ؤصع٦ذ ؤجها لً جب٣ي بجاهب٪ بؿبب ٢ا٫ ظاص في خى٤ مبرعا

ا، ؤعصها مؿاٖضج٪!  مغيها، وؤها ٦ىذ ؾإؾاٞغ ولي خُاحي بُٗضا
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: وهل ب٣ُذ بجاهبي 
ا

ىت مته٨مت، وهى ًخُل٘ لُٗيُه ٢اثًل ؤَل٤ ظىص ضخ٨ت خٍؼ

ا!!   ًىما

ب مً ٢بًخه  ا ٞاػصاص ًٚبه، وقضص ٖلى قٗغها وهي جخإوه بٖغ جغاظ٘ ظاص نامخا

لى الكغؾت الٗىُٟت،  ٞض ٣ه وؤ٦مل ج٣ضمه، وهى ماػا٫ ًجغها بلى  ألٖا ٞٗه ًٖ ٍَغ

ا بهىث زُحر: بطن ٖلُ٪ ؤن ج٩ىن  بهغامت والجىىن ًخًا٠ٖ ؤمام ُٖيُه ناثدا

ا في ٧ل ألاخىا٫ ؤدي الخىؤم.  بُٗضا

امخٌٗ وظه ظاص، بِىما اؾخضاع بها ظىص ؤمامهم، وهى ًخى٠٢ ٖلى ؤٖلى  صعظت 

هم ٦ضمُت جد٨مها بُضًه، وهى ماػا٫ ٣ًبٌ ٖلى للؿلم ٦ٗغى مؿغحي ٢اٍؽ ًىظهها بلح

ماء، وهى ًهُذ في الجمُ٘ في نغامت وخضة  بها خض قٗىعها باإٚل قٗغها، و٢ض بلٜ ٖع

ا،ؤ٢ؿم ٖلى هظا. ٗا ا مً قضة الًٛب الظي ٌكٗغ به: بن  زغظذ ؾا٢خل٨م ظمُ
ا
 الهش

ا، والضمٕى حؿُل ٖلُه بهىث م٨خىم  هٓغ بلى وظهها اإلاغحٗب الظي ػاص شخىبا

دغ٥ بضازله ؤي  ًُ ت ؾغث بجؿضها الًئُل، ول٨ً هظا لم  كت ٢ٍى مغحٗب، زالُخه ٖع

ا بتر٦ها  ا بكٗغها مهضصا
ا
هٕى مً الك٣ٟت ججاهها، وهى ًمُلها ٖلى خاٞت صعط الؿلم ممؿ٩

ب،  هٓغة ُٖيُه ال٣اؾُت جىم ًٖ مضي  حؿ٣ِ، جًل٢ذ ُٖىاهما، جٟدو ُٖىحها بٖغ

ا ظاص، و٢ض ؤصع٥..  جغ٦ها حؿ٣ِ وهى ٣ًى٫ ظضًت تهضًضه، وقه٤ الجمُ٘ وع٦ٌ بلحهم

 بكغاؾت: وهظا ٣ٖاب إلاداولخ٪ الهغب.

وصوث نغزت ٖىُٟت في ؤعظاء اإلا٩ان اهخٌٟ لها الجمُ٘، ٢بل ؤن جغجُم وجخضعط 

ا ختى آزغ الضعط، مًلمده زابخت ال ًبالي بها، وال لٟٗلخه، و٦ٟه ٌكهغها ؤمام الجمُ٘  ٖا و٢ى

ه بحن ؤنابٗه ٦خمشا٫ بمخد٠ إلاٗجي الؿاصًت، حؿمغ الجمُ٘  بب٣اًا قٗغها الظي اهتٖز

ب، ولم ًجغئ ؤخض ٖلى هجضتها ؤو اٖترايه، بِىما جى٠٢ ظاص ؤمام بٍغ٤ ُٖيُه  بٖغ

الٛايبت م٘ بقاعجه بالتراظ٘، وهى ًجز٫ ؤصعاظه بسُىاث اٖخلى نىتها بحن نمتهم، 
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بت ختى ونل بلحها ٞظابذ آهات ا، في وٛمت مٖغ ها، وهى ًدملها بحن ٞازخلُذ بخإوهها ؤعيا

حها، وؾالذ صماء ؤهٟها بٛؼاعة ول٨ىه جهٝغ بًلمباالة، بًل ؤصوى  طعاُٖه، و٢ض ٣ٞضث ٖو

ا  ا بىٟؿه، مسخبرا  بًاها في اؾخًٗلء وبهضوء مٗتزا
ا

ا خامًل اهخمام،  وهى ًهٗض مجضصا

ا ًغؾم ابدؿامت مته٨مت و٦إهه  جد٨مه الظي حؿمغ له ؤزىه ٦هىعة واخضة ازخلٟذ جماما

 ض ؤن ًسبره "ؤجها مل٨ه، ًٟٗل بها ما ٌكاء" ًخٗم

***** 

ذخمتل

خملها بحن سسِ الجمُ٘، ولم ًجغئ ؤخضهم ؤن ٌٗغى الاجها٫ بُبِب بل 

مت، ٞما لهم مً  ابخلٗىا ؤلؿىتهم وجٟغ٢ىا، و٦إجهم ماعون بكإع خضزذ ُٞه للخى ظٍغ

لى ٠٦، قإن بال ؤن ٧اهىا مكاهضًً ٞدؿب،ال ٣ًضعون ٖلى شخئ بال ؤن ًًغبىن ٠٦ ٖ

لى وصٞ٘ الباب ب٣ضمه ٦هجىم  وطل٪ ؤظغا م٣ضعتهم، ٧ل ًظهب لكإهه ختى ونل أٖل

غه بضون ؤن ًل٣ي هٓغة إلاىيٗها، واؾخضاع و٦إهه ًبدض  ا ٖلى ؾٍغ ُا َاعت، زم ؤل٣اها عم

ًٖ شخيء ل٣ُخلها بها، ول٨ىه هجم ٖلى  الُاولت وؤػاح ٧ل ما ٖلحها، زم هجم ٖلى السؼاهت 

ا  بجىىن، بِىما الخ٣ُذ ؤطهاه  الطسمت، وهٕؼ ؤخكاءها لُل٣ي ٧ل شخيء صازلها ؤعيا

ُىه جإوها وخغ٦ت، قٗغث ؤجها م٣ُضة وهي جداو٫ اؾخٗاصة الىعي، م٣اومت الضواع  ٖو

ا ٖلحها ب٣ىة بن لم ٨ًً بٗى٠،  ًا الٗى٠ُ، طعاٖاها ؤٖلى عؤؾها، وؤخضهم ٌٗلىها ٢اب

 
ا
ا مجه٩

ا
ا ونغاز ا بال ؤهه اػصاص اه٣بايه وظؿضه اهخًٟذ وهي جداو٫ ٞخذ ُٖىحها جُل٤ ؤهِىا

 ٌسخ٣ها هامؿا بتهضًض ٢اٍؽ: ؤب٤ِ م٩اه٪!

حها، لخُل٤ نغزت اؾدىجاص و٢هغ  ا مً ٖو خاولذ م٣اومخه و٢ض اؾخٗاصث ظؼءا

ا، ويِٛ ٖلى  مٗهمها، ختى قٗغ ؤهه ؾِؿم٘ ٦ؿغه في لخٓت  وؤلم، ول٨ىه اػصاص ظىىها
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 مً لخٓاث م٣اومتها وبنغاعه ونغر بها: ال جداولي.

هضعث ُٞه وهي جخإلم:  ؤحها اإلاسخل.. و٢بل ؤن جإزظ هٟؿها الخالي ٧اهذ ٦ٟه الٗىُٟت 

ا، ٞٗاص ٌكضص  جًغب وظهها ب٩ل ٢ىجه، ؾ٨ىذ للخٓاث بضث ٞحها ٣ٞضث الىعي مجضصا

ا لخب٣ى ؤمام وظهه مترهدت بمًلمذ مخىظٗت ٣ٞبٌ ٖلى  ٗخض٫ بها ظالؿا ٖلى مٗهمها، َو

ها مً نٟٗخه ألازحرة التي ازخلُذ بضماء ؤهٟها، والخإوه ٨ٞها ب٣ىة ٚحر مبا٫ٍ بضماء قٟخح

دها، اؾخيخج مجها ؤجها  ا نغزت ماإلات وهى ًٍؼ الظي ًسغط مجها بب٩اء، بال ؤجها  ؤَل٣ذ ؤزحرا

ا بمى٣ُت الهضع ٞبضؤ ٨ًٟغ في جدُُم ٧ل ٖٓامها ب٣بًخه، وهى ًخٟدو  حٗاوي ٦ؿغا

م اٖخهاعها: ؤعظى٥ ؤًً مىي٘ ألالم لُخدب٘ ٦ؿغها، ول٨جها همؿذ بٍٟٗى ت مخىؾلت بٚغ

 ال جخدغف بي! 

ا لدؿ٣ِ مخإوهت بضون   ببًلهت ٢بل ؤن ًضٞٗها مجضصا
ا

٣ٖض ظبهخه وهى ًخإملها ٢لًُل

ا بٛغابت: خم٣اء!                                                          نىث هامؿا

ا ٗا  ؾَغ
ا

جغي اجهاال ، زم الخ٣ِ ظا٦خه اهتٕز هٟؿه مً ؤًٖلها لُلخ٣ِ هاجٟه، ٍو

وهى ًغم٣ها بىٓغة ، جإ٦ض مجها ؤجها لً ج٣ضع ٖلى مىانلت مداوالتها للهغب، زم ؤٚل٤ الباب 

 !ؤٚل٣ذ هي ُٖىحها في ؤلم ال ًُا١ زلٟه في ٢ىة، ومٗه

***** 

ذأبوابذاجلحوم

هما،  قاعصا  قٗغ بالعجؼ وهى ًخإمل ٦ُٟه اإلاٟغوصجحن ٖلى آزغهما ٦إهه ٣ًغؤ زَُى

ؿه في الغ٦ً الهاصت مً طل٪ الىاصي الظي ًُل ٖلى  الجهغ؟  بلى ؤًً ونلذ بِىه وبحن هٟ

ما ٖىه في نغإ  بهما ألامىع، بلٛذ خض الخ٣ُٗض، ًْ ؤهه ؾُٗىى ؤزاه الظي جغ٦ه ٚع

ٖاثلي صام ؾىىاث، لُيخهي ألامغ باهٟها٫ عوخه وجىؤمه ٖىه، لم ٌؿخُ٘ وؿُان 
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اصع، ال ًضعي إلااطا  مكهضهما خحن هٕؼ ؤباه ٦ٟحهما ال٣ابًخحن، وسخب زلٟه ظىص ٚو

ا، ال ٣ًضع ٖلى  ا، خؿاؾا م ؤن ظىص ٧ان ألا٦ثر حٗل٣ا بإمه، ع٣ُ٢ا ازخاع ظىص، ٖلى الٚغ

ا ، ألن ظىص ال  اإلاىاظهت، وؤٞلخذ مىه ابدؿامت ٖابغة لظ٦غي خحن ٧ان ًضاٞ٘ ٖىه صوما

ن  ٢ُت ٣ًضع ٖلى  بًظاء ؤخض، ختى بهه ْل للُلخحن ال ٌؿخُُ٘ الىىم ٖلى ٞغاقه، أل 

ا ؤما آلان!  غه، ًىمها زاٝ ؤن  ًسُٟها ٞتهغب بُٗضا  ويٗذ ؤَٟالها جدذ ؾٍغ

ججهض مً ؤعظاثه، ٦م حٛحر؟! ؤي مٗاملت جل٣اها لُخدى٫ بلى طل٪ الىخل؟! ٞمىظ 

اة ؤبُه والخ٣اثه مجضصا بٗض ٞغا١ صام حؿٗه ٖكغ ٖاما  ٖىصتهما مً الساعط بٗض هبإ ٞو

ا، بال وظهه، ال ًضعي ا٦خملذ الٗكٍغً بُٛبىبخه ؤصع٧ا  هى ووالضجه ؤن ظىص جدى٫ جماما

إلااطا ًلىم هٟؿه و٦إهه ألا٦بر، عبما ألهه ابخٗض ًٖ طل٪ الجخُم الظي واظهه ظىص 

 بمٟغصه! 

ت ٞخُاث، خُجها ؤٚمًهما وهى  جإ٠ٞ لُضًغ ُٖيُه في اإلا٩ان لدؿخ٣غ ٖلى  مجمٖى

اص ًلىم هٟؿه: بجها َٟلت، ًْ ؤهه  ًخظ٦غ ؤإلاا وما ٞٗله بها، الٟخاة مجغص َٟلت، ٖو

ه م٘ ظُجي ًىمها، لُدغعها مً ال٣إ الظلُل الظي صٞٗتها  ٌٗىيها ٖما ال٢خه مً جهٞغ

 ،
ا

سغظها لجخُم ؤنٗب طال ُٞه بضون طهب، لُإحي هى بضون ؤن ًضعي حجم ال٩اعزت ٍو

 ٠ُ٦ حكاب٨ذ ألامىع بلى هظا الخض مً الخ٣ُٗض والٓلم؟! 

***** 

ذدجنذؾلكرافوة

ب ؤصواجه وهى ًخمخم ب٩لماث ؾازُت، جل٣تها مًلمذ ظىص بؼمجغة تهضًضًت إلالم الُبِ

ٞهخ٠ الُبِب: ألامغ ًدخاط مكٟى، هىا٥ يلٗان  م٨ؿىعان،  وبل٘ لؿاهه خحن ما٫ 

 بلُه ظىص في هٓغة ٢اؾُت وهى ٣ًى٫ آمغا: اٞٗل ما بىؾٗ٪ ٞدؿب.
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ا إلجهاء  اعجب٪ الُبِب، وؤزغؽ لؿاهه وهى ٌُٗض الىٓغ بلحها، بٗض ؤن ؤُٖاها مسضعا

خالت الدكىج والب٩اء الهؿخحري التي وظضها مهابت بها، و٢ض بغع هظا ألإلاها، ول٨ىه ؤصع٥ 

ب. ا زل٠ هظا الٖغ
ا

 ؤن هىا٥ وخك

مغ ال٨شحر وظىص ًغا٢به بصباث، وقٗغ الُبِب بإن ُٖيُه جستر٢اهه ٞخىجغ وحؿاء٫ 

ا  وهى ٖما ًمل٨ه هظا الكاب لًُٗه في مشل هظه الخالت مً الاعجبا٥،  وجىٟـ ؤزحرا

ا إلاخابٗت  ا: ؾخ٩ىن بسحر، ؾإعؾل اإلامغيت ٚضا ًدمل خ٣ُبخه مٛاصعا وهى ٣ًى٫ هاعبا

ا بلى الساعط وانُضم بجاص ال٣اصم مً الساعط، وقه٤ في  ًا خالتها ، وؤزظ الؿًللم ع٦

ٕٞؼ وهى حهخ٠: ظً، ٖلمذ، ٖلمذ ؤه٪ ظً، ؤٖىط باهلل مً الكُُان الغظُم ، بؿم 

 غخُم، ال خى٫ وال  ٢ىة بال باهلل!!هللا الغخمً ال

٣ٖض ظاص خاظبُه بضون ٞهم، ولم ًلبض ؤن اعجسذ مًلمده وهمـ:البض ؤن  ؤدي 

 ٢ام بما ًجٗل الغظل ال ٤ًُُ مىه ازىحن.

٨غ ب٣ل٤: ؤي  يغع ٢ض ؤلخ٣ه   ٗت للغظل، ؤهه َبِب، ٞو واؾخضع٥ بىٓغة زاهُت ؾَغ

ما ٧ان ظىص ٌؿخٗض للسغوط خامًل باإلاؿ٨ُىت ؤإلاا؟ وؤؾٕغ للضازل ًدىٟـ ًٚبا، بِى

لت مملىءة بالسسِ، وهي  مؿضؾه لًُٗه في ٚمضه، ول٨ىه جى٠٢ ًل٣ي ٖلحها هٓغة ٍَى

ماػالذ حُٛب ًٖ الىعي  ٦إؾحرة و٢ٗذ بحن ًضًه في خغب ٖىُٟت، وا٢ترب مجها ببِء 

 بسُىاث زاٞخت ٨ًٟغ ختى جى٠٢ ٖىضها وعٞ٘ مؿضؾه وؤله٣ه بجبهتها..

 "ال ًا ظىص"  

ت، ؾم٘  ٗا وظىص ظاص ٣ًخدم الٛٞغ نىجا هاصعا مغحٗبا ْهغ مً الٗضم، وؤصع٥ ؾَغ

ول٨ً جمغؾه ظٗله زابخا ٞلم ًخدغ٥ ؤو ٌؿخضًغ بل ناح: ٠ُ٦ ججغئ ٖلى ا٢خدام 

ت:  حجغحي؟! وجُل٘ له بضون ؤن ًؼخؼح مؿضؾه مً ظبهتها  وهى ٠ًًُ بىبراث هاٍع

 حجغة هىمي.
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ػا٫ ًله٤ مؿضؾه بجبهتها ٣ٞا٫: ٦ًلها بضا ظاص ًسصخي تهىعه ، وهى ًغي ؤهه ما  

 ٌٗلم ؤه٨ما لً.. 

 ؤعصٝ ٖىه بسٟىث: لً هىٟظ هظا الؼواط

وعم٣ه بىٓغة ؤزغي ؤ٦ثر ًٚبا، وهى ًًِٛ ؤ٦ثر بٟىهت اإلاؿضؽ ٖلى ظبهتها، و٢٘ 

ه، ُٞم٨ً لهظا اإلاجىىن ؤن  ًٟجغ عؤؾها صون ؤن ًضعي مً قضة  ٢لب ظاص بحن يلٖى

ىٟظ هظا الؼواط، ٧ان زُئيًٚبه لظل٪ ؤظابه: ؤهذ مد٤،  ًُ  لً 

إَإ عؤؾه وهى ٠ًًُ: ؤها اإلاسُئ  َو

ا، ٧ان ٖلي ؤن ؤب٣ى ؤها، ؤو ؤب٣ى مٗ٪  وججهض مً ؤعظاثه، وهى حهؼ عؤؾه هضما

هضع به ظىص: ازغؽ.. ل٨ىه  ؤعصٝ وهى ٌٗخهغ هضما: خاولذ ؤمي الٗىصة، ول٨جها 

ا ٧اهذ جخى٠٢ ؤمام مكاٚلي ومؿخ٣بلي وؤمىعي بالساعط، ىام،  صوما ٦ىذ ؤهاهُا، مغث ألٖا

ولم ؤ٦ً اجسُل ؤهىا جدىلىا بال٩امل، ْىيذ ؤه٪ ؾخ٩ىن بسحر،ال.. ٦ىذ ؤٖلم ؤه٪ لؿذ 

٩ىن بسحر، ٣ِٞ عظىث ؤن ج٩ىن بسحر.  بسحر، ال ؤخض ًدُا م٘ الؿُض مال٪ عيىان ٍو

ت  "ؤهذ ظبان" ه٤ُ ظىص ظملخه بدضو وجًل٢ذ ؤُٖجهما في اإلاغآة الٍٗغًت بالؼاٍو

ىان مسخلٟخان الىٓغة ، لهىعة واخضة م٩ٗىؾت، واعجاح ٢لبه خحن هٕؼ ٞىهت بجهما ُٖ

مؿضؾه مً ظبهتها، ول٨ىه ٖاص واهخٌٟ خحن عؤي اإلاؿضؽ مىظها بلُه وجباصال هٓغة 

ىت مخىجغة ٢ُٗتها هي، ٖىضما ؾم٘ نىتها ٞاؾخضاع بلحها ًٟٙغ ًٚبه  لت ٚايبت خٍؼ ٍَى

 وؤَل٤ عناناجه الؿذ مغة واخضة 

***** 

ل الظي ًغجضي اإلاًلبـ اإلامحزة وي٘  العجىػ نِىُت الكاي ؤمام الكاب الهٍؼ

لخغاؽ ال٣هغ ٢مُو ؤػع١ وبىُا٫ ؤؾىص، وهظا ألازحر ٣ًى٫: ل٣ض حٛحرث اخىا٫ ؾُض 

ظىص ؤ٦ثر بٗض الخاصر، لم ٨ًً بهظه الهىعة ٢بل ؤن حٗىص والضجه وؤزُه، مىظ ٖىصتهما 
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ن ًٟٗل قِئا، بال ؤن ًداو٫ الاهخداع.. اه٣لبذ ؤخىاله عؤؾا ٖلى ٣ٖب، ٧لىا جى٢ٗىا ؤ

ؤقاع له العجىػ بالهمذ: اقكل ال جغصص هظه الاٞتراءاث، هى لم ًيخدغ، ٧ان خاصزا، 

وصزل في ُٚبىبت اؾخمغث ٖاما، همـ الكاب: في ٧ل ألاخىا٫ هضعي ؤهه ؾ٣ِ بُٛبىبت 

 بٗض طل٪ الخاصر ًا ٖم بؾماُٖل ول٨ً ٠ُ٦ جؼوط؟

هان الُاجـ وهى ًلخ٣ِ ٧ىب الكاي ، خحن ؤجذ قغص العجىػ ب٣ى٫ الؿُضة ظح

اًخه، ول٨ًُ ؾغا ٞإمام الٗالم  جسبره ؤجها ؾخدًغ البجها ػوظت حٗلم خالخه، وؾدخىلي ٖع

هي ػوظخه، ٢بل ؤن ًضزل بُٛبىبخه، ٧ان جى٢ٗها ؤن ًٓل ٚاثبا ٞلى لضحها اخخما٫ 

ُه وظىىهه اإلاخى٢٘، وؾ٣ِ ٧ىب  الكاي مً ًضه بٗىصجه ما ظاءث بها، ل٨ىه اؾخٗاص ٖو

لى واهخٌٟ  الازىان وع٦ًا هدى الضازل.  ٞجإة ٖىضما ؾم٘ نىث الغنام باأٖل

***** 

ذؿوت

٧اهذ نغزتها ٧امغؤة ؤجاها اإلاساى، وهي جًم بُجها بحن  طعاٖحها،  وجخلىي في 

م ؤإلاها الغهُب، وزُل لجاص ؤجها اعجضث مُخت، وجل٪ ؾ٨غة اإلاىث ٞجىص ؤَل٤  ٞغاقها بٚغ

بٛخت، وؤناب الىؾاصة بجاهبها بصباث ٍٚغب، ٞٙغ الؿذ عناناث عناناجه هدىها 

حها لدؿخ٤ُٟ بال٩امل،   باهتزاٖها مً مداولت اؾخٗاصة ٖو
ا

بىٟـ اإلاىي٘، و٧ان هظا ٦ًُٟل

ذ ؤهٟاؾها بإلم جًا٠ٖ بدغ٦تها، وهي جخُل٘ له  ه الٟاظغ، وحؿاٖع إلاىاظهت جهٞغ

ا ظىص!!!  بجىىن ٚحر مهض٢ت ما ٞٗله، هل هظا  خ٣ا

هى ظىص اإلاسخل بُٗىحها، ٞهي ٧ل طا٦غتها ٖىه في الخ٣ُ٣ت ج٣خهغ ما بحن  نمذ بلى 

ض الِٗل مٗ٪.. ا٢خلجي..  لجىىن، وبذ نىتها وهي جهغر: ا٢خلجي.. آه.. ال ؤٍع

قٗغ بغيا مً جىؾلها وهٓغة  ظاص اإلاملىءة بالىضم إلاا ًجغي، ٞاعحؿمذ ابدؿامت 
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 سجً لل٨غاهُتعايُت ٖلى  قٟخُه وهى ٣ًى٫ ب٣ؿىه: هظا ال٣هغ 

ووي٘ مؿضؾه بمىيٗه، وزغط لُجض ظمُ٘ السضم ًتر٢بىن بهل٘ وعٖب ؤمام  

ت ٞخجاوػهم ظمُٗا وهى ًغصص بًٛب: سجً!  الٛٞغ

***** 

ض الخى٠٢ بغؤؾه: "ل٣ض  ؾلم وظهه لغاخخُه ًُاعصه نغار ناعم زكً ال ًٍغ

زا٥، جغ٦خ٪، جغ٦خ٪، ال جب٪ ألظلها  ؤحها ال٠ًُٗ، جغ٦خ٪ ٩٦لب باجـ، وؤزظث ؤ

 وا٦خٟذ به، جغ٦خ٪ ؤهذ"!!

ب باالزخباء، وهى ًى٨مل بم٣ٗضه ًًِٛ  َلذ مً ُٖيُه هٓغة َٟل زاث٠ ًٚغ

ها مً ظؿضه، وعٞ٘ وظهه بُٗىن ًملاها  الظٖغ  ب٨ُٟه خى٫ عؤؾه، و٦إهه ًداو٫ هٖؼ

ٛاصع اإلا٩ان،  خحن ٞىجئ ب الىاص٫ ؤمامه لُملي ٖلُه َلبه، ٝ بضا جائها ٢بل ؤن حهب َو

 بغؤؾه ًًلخ٣ه، ًهغر ب٣ؿىة: "جغ٦خ٪ ؤهذ"!  وطل٪ الهىث

ذاؾقاديذاملختل

ْلذ جتر٢ب باب الدجغة بُٗىحن  مظٖىعجحن  ملاهما  الاخمغاع وؤلاعها١ الكضًض، 

وهي جلخ٣ِ ؤهٟاؾها بهٗىبت مً ٦ؿغ يلٗحها، وعبما يا١ نضعها ؤ٦ثر لهمها اإلاش٣ل، 

بتها بإن حُٛب ًٖ الىعي ختى اؾدؿلمذ، و  ل٨ً لم جلبض ؤن احؿٗذ وخاولذ م٣اومت ٚع

غ الباب ًخدغ٥،  ُٖىاها في طٖغ وؤطهاها الخظعجان  اإلاخإهبخان جلخ٣ُان نىث نٍغ

ا، وقٗغث بسُىاجه الٗهبُت، واؾتر٢ذ  ٞإٚمًذ ُٖىحها ب٣ىة وطٖغ لٗله ٌٛاصع مجضصا

ا، وقٗغث ؤن  ألالم ًتزاًض  ل٣حها بُٗضا الىٓغ بىه٠ هٓغة ٞىظضجه ًسل٘ ؾترجه ٍو

ٗا ُٖىحها ، واؾخُإ ؤن ًلخ٤ خغ٦تها باه٣باى نضعها،  وجُل٘ بلحها ٞإٚمًذ ؾَغ

 ًٞا٢ذ ُٖىاه وهى ٣ًى٫  بهغامت: هامي وبال ؤل٣ُخ٪ ؤعيا.
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ؤوماث بدغ٦ت ؾاطظت هؼ لها عؤؾه وهى ًخمخم ٚايبا: ل٣ض لىزتي ٞغاشخي  ؤًتها 

 الخشالت.

خاع٢ت  وو٠٢ لشىاٍن ٨ًٟغ بخُٛحر مًلبؿه، ول٨ىه ؤَٟئ الًىء وججاهل ال٨ٟغة، هاع 

ً٘ آلازغ ٖىض  ٧اهذ حكٗل نضعه وعوخه، وهى ًخجهض مؿدؿلما لِؿ٣ِ ٖلى م٣ٗضه ٍو

ت بىٓغة ٢اؾُت   ٢ضمُه، لُٟغصهما ؤًٖله، وقغص في ًٞاء الٛٞغ

م بًٚل١ ُٖىحها ٦ما ؤمغها، ٧اهذ مغه٣ت مخٗبت، ول٨ً الىىم  ها بٚغ حؿللذ صمٖى

بها ، ٠ُ٦ بةم٩اجها جغ٢به وهي جُاًغ في وظىصه، السٝى ًجلب ألاع١، وظىصه هٟؿه ًٖغ

ٗت، ؤصع٦ذ مجها ؤن  مٛمًت الُٗىحن وبدغ٦ت ال بعاصًت جم٨ىذ مً ؤن حؿغ١ هٓغة ؾَغ

لى  هٓغة ٢اؾُت قغؾت عصص ٣ٖلها  بـةم٩اجها ؤن حُٗضها، ٧اهذ ُٖىاه جخٗل٤ بكغوص لؤٖل

 بسسِ:" ؤعظى ؤن جدتر١  ؤحها ال٣اسخي، الٗى٠ُ، اإلاسخل.

به، جمشا٫ مىدىث مشاال لل٣ؿىة، للكُُىت، للـ..، بضا ٦ذجغ عزامي ٖخ٤ُ ال خُاة 

ٛغث قٟخحها ٚحر مهض٢ت الهىم ًب٩ي!!  خض٢ذ ٖىضما جغاءث لها صمٗت حؿ٣ِ مىه، ٞو

غة باعصة بجؿضها وهي ماػالذ ال جهض١، وللخٓت ٨ٞغث ؤن ج٣ٟؼ  ؾغث ٢كٍٗغ

لخخإ٦ض ًٖ ٢غب، ول٨ً ال٨ٟغة لم ج٨ً لخسغط زاعط  ظمجمتها، ٨ٞخمذ ًٞىلها جدذ 

ه، صمٕى ي٠ٗ ال ًٓهغه، ٚ لذ جغا٢ب طل٪ الهىم الظي ؾ٣ُذ صمٖى ُائها، ْو

ُٞٛلٟه ب٣ؿىة قضًضة، ؤعاختها ٨ٞغة ؤن هظا ال٣اسخي ًمل٪ مً ال٠ًٗ قِئا، ًمل٪ 

يٟٗا ٢ض ًُمإجها ؤهه لً ٣ًخلها اللُلت ٖلى ألا٢ل، ختى قٗغث باالؾدؿًلم للىىم، 

ابذ في هىم ٖم٤ُ   ٚو

***** 
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ذدأذققكذرعمذاجلحوم

خدذ ُٖىحها بهل٘ مدض٢ت، والٗغ١ ًدؿاب٤ ٖلى ظبُجها وهي  قه٣ذ قه٣ت ٖالُت، ٞو

، ٦ؿبا١ ظغي في آزغ لخٓاجه، وحؿمغث  لشىاٍن    حؿخضع٥ ٞحها  حسخب ؤهٟاؾها بدؿإع

ها ٢ض ججاوػ ؤإلاها وهبذ جخ٩ئ مخىاؾُت  ؤجها ٖلى  ٞغاقها، ولم ج٨ً حٛغ١، بضا هى٫ ٖٞؼ

ها، وهي جبدض بُٗىحها ف ىضما جإ٦ضث مً ٖضم وظىصه، اعجضث ؤلم يلٖى ي ٧ل اججاه، ٖو

ت..  خظاءها وهمذ بمٛاصعة الٛٞغ

 "زُىة ؤزغي وؾاٞجغ عؤؾ٪"

ؤٚمًذ ُٖىحها وؤخىذ عؤؾها بُإؽ، وج٩ىمذ الضمٕى بُٗىحها بٛخت، حؿمغث  

م٩اجها ٖىضما ؤو٢ٟها هظا الهىث ال٣اسخي، ٞاؾخضاعث بدظع جخُل٘ لظل٪ اإلاسخل بُٗىحها، 

ا، ٧ان ٠٣ً مخإهبا وهى ًدمل مؿضؾه ًسغط مً خمام  ت الظي وؿِذ ؤمغه جماما الٛٞغ

بىٓغة ظاٞت ٢اؾُت  زالُت مً الخُاة ، قٗغث بالُإؽ ٣ًبٌ ٖلى عوخها، ٞهمؿذ 

إؽ بلٜ آزغه ٢اثلت: ٞلخٟٗل.  باؾدؿًلم وهي حؿخضًغ مجضصا لتهؼ عؤؾها بًلمباالة ٍو

 قٗغث بالؿىه مً الىحران زلٟها وهى ًهغر: ؾإٞٗل 

مدخًغة : لُخ٪ جٟٗل! باث نىجه ٣٦ظٝ هاعي مً زلٟها، ول٨جها لم حٗض  همؿذ

ها واهخٟاى ظؿضها وهى حهضع: لِـ ٢بل ؤن ؤط٣ً٪ َٗم الجخُم. م صمٖى  جبالي بٚغ

ٗذ وظهها الباجـ الُاجـ السالى مً الخُاة لًل شخيء ؤمامها، وهى ٠ًًُ  ٞع

 ب٣ؿىة: ؾدب٣حن زاصمتي، جدذ ؤ٢ضامي، زاصمت ويُٗت

 اؽ: ٢لذ  ؾخ٣خلجي؟همؿذ بُ 

ت: ٢لذ بٗض  ا٢ترب زُىاث مجها، قٗغث ٞحها و٦إن الٗالم ٤ًًُ ٖلحها، لحهمـ بىاٍع

 .ؤن ؤط٣ً٪ َٗم الجخُم
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م يٟٗها: ٦ىذ مُخا وؤب٣ُخ٪ خُا في ٢لبي وز٣ذ به ولِـ ب٪   ٢الذ ب٣ىة بٚغ

ا.  ٣ٞمذ خُا مجضصا

 ٢ا٫ مته٨ما: ما٦ض مً ؤجذ جدُا بجاهب مُذ لم ج٨ً جدُا مل٨ت

 ظابخه: بلي ول٨جي لم ؤ٦ً بالٗبىصًت ٦ما ظاهب٪، ا 

ؼة  هخ٠ بكغ: الٗبىصًت لم جبضؤ بٗض ًا ػوظتي الٍٗؼ

 همؿذ وهي ج٣اوم الضواع: ؤهذ ال حعي ما ج٣ىله، ٣ِٞ أله٪ ٚايب مً ؤزُ٪ 

يا٣ًه ؤجها ماػالذ جخدضر وهي جىلُه ْهغها، ٣ٞبٌ ٖلى طعاٖها وؤصاعها بلُه، لم  

ها ٞاعجضث بهضعه الٍٗغٌ، وجغادى ٌعي حجم ٢ىتها ٩ٞاهذ ٢ بًخه ٦ما لى ؤن ووكا اهتٖز

ا  .ظؿضها ُٞى١ بظعاٖه زهغها وهى حهخ٠ بها: ٢ٟي وبال َغخخ٪ ؤعيا

ُىحها اللخحن اخخل الؿىاص خىلهما، وهي جداو٫  جإمل وظهها الظي اػصاص شخىبا، ٖو

م ظؿضها اإلاترادي جضٞٗه ٖجها بىخكُت، وهي جب٩ي عاظُت  بإلم:  الابخٗاص ٖىه بةنغاع ٚع

 اجغ٦جي ؤٚاصع.

م خحرجه للخٓت لغظائها بإن ًضٖها حٛاصع! هل ٖىذ ؤن  ًتر٥  قضص ٢بًخه بٚغ

ًضها ؤم ًُل٣ها، ول٨ً بٗض لخٓت ٧ان ٢ض اجسظ ٢غاعه في الخالخحن، وخملها ٦ُٟل نٛحر 

بحن .  وجإوث بُإؽ زم ٢ا٫ في جدٍض: لً ًدضر ماصمذ جٚغ

 ها بإلم قضًض: ؤها ؤ٦غه٪نغزذ في ظىىن مجه٪ وهي جخدؿـ يلٖى

٢بٌ ٖلى ٨ٞها بإنابٗه ٨٦ماقت خضًضًت اوٛغػث ب٨ٟها وهى ٣ًخدمها، لُى٣ٌ 

ها ٖلى   ا مً طعاٖحها ب٨ٟه وؾالذ صمٖى ًب، ل٣ُُضها جماما ٖلحها  ب٩ل ما ؤوحي مً ٢ىة ٚو

٢بًخه، وهي حٛمٌ ُٖىحها لهظا الجخُم الظي ًدخلها مً ظضًض هٟؿُا وظؿضًا، ٞمىظ 

مً ُٚبىبخه وؾ٩ىهه باث شسها آزغ، هل هى هٟؿه الٛاثب الظي  ٧اهذ ؤن اؾخٟا١ 

جغا٢به هاثما مشل ٧امحرا جهىع لخٓاجه مىظ ٖام حؿإ٫ ٧ل ًىم عبها ؤن  ٌؿخ٤ُٟ، ها هى 
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 ٖاص ول٨ىه ٞا٢ض لآلصمُت!!

ٗا مً وظهها، خحن اهدبه لضماء قٟخحها جسخلِ  وجًل٢ذ ؤُٖجهما لشىاٍن ٞجٕز ٦ٟه ؾَغ

ها ٢ض حؿلل ذ ل٨ٟه، ٞمسخها بمًلبؿها ٦صخيء ٢ظع مـ ظؿضه، وهى ٣ًى٫ بضمٖى

ا ٖجها، وهى ًىٌٟ ًضه ٦ما لى ٧اهذ   هالتها لؿٗت هاع، وهى  ت، و٢ٟؼ بُٗضا مخ٣ؼػا: م٣ٞغ

 ٣ًى٫ مضُٖا الخ٣ؼػ: جبا ل٪.. ؾايُغ لًلؾخدمام مجضصا

هالخه مجها هٓغة م٣ذ وهي جمسر ٞمها بٓهغ ٦ٟها هامؿت: و٦إه٪ لم جغ مشل هظا  

 ٢بل. مً

بضا ٦إهه اؾخُإ ؾمإ همؿها ٞما٫ بغؤؾه وؤل٣اها هٓغة ظاٞت، يا٢ذ لها 

بحن في ججغبت طل٪؟!   ُٖىاه وهى ٣ًى٫: هل جٚغ

ب وهي تهمـ:ماطا؟   اهخًٟذ في ٞغاقها بُٗىحن مدؿٗخحن في ٖع

 ما٫ بلحها وهى ٣ًى٫ ب٣ؿىة: تهظًب، مً ٨ًٟغ، بٛباء، بهىث ٖا٫

ا جتهغب مً هٓغجه التي ؤو٢ٗذ ٢لبها بٗى٠  ابخلٗذ  لؿاجها، وؤصاعث ُٖىحها بُٗضا

ها، ول٨ىه ماػا٫ ًدانغها بُٗيُه، زم ٢ا٫ بهىث ًملاه  ها زل٠ ؤلم يلٖى لخسٟي زٞى

التهضًض: عبما ؾإ٨ٞغ في خبؿ٪ في ال٣ؿم بن خاولذ الهغب مجضصا، ٞالتزمي ٞغاق٪ 

 . ٨ًً ؤًٞل ل٪، وبن خاولذ ج٨غاع هغوب٪ ؤ٢ؿم ل٪ ؾإنٟي ُٖيُ٪ الىخكِخحن

 جُلٗذ له بىٟىع هاجٟت: ُٖىاي  لِؿخا وخكِخحن

جٟاظإ مً حٗل٣ُها الؿاطط الظي بضا له قِئا قىف ؤ٩ٞاعه، ٞإٚمٌ ُٖيُه  

ذ ؤن  ىضما عجؼ ًٖ الخظ٦غ ٞٗاص ًهغر: بن ٖٞغ للخٓت ٌؿخُٗض ما ٧ان ًىىي ٢ىله، ٖو

 ٢ضم٪ زُذ زاعط هظه الدجغة ؾإنىب هظه اإلاغة ٖلى  عؤؾ٪.

 ا: ٖلى ألا٢ل ؾإعجاح مى٪همؿذ مً بحن ؤؾىاجه

ؤصع٥ مداولتها ب٣ٞاصه اجؼاهه ٣ٞض بضاث ج٣ٟضه ؾُُغجه ؤمامها، و٢ض ٖجي ًٖ  
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٢هض جشبُتها في ٣ٖلها، ٞاؾخضاع ٦إهه لم ٌؿم٘، وخمل ؾترجه بسكىهت وهى ٌٛاصع ًهٟ٘ 

 الباب زلٟه!! 

***** 

ذمحقاء

ٗت جىاؾب ؤ٩ٞاعه الخاثغة ججاهها ؤجها جخه ٝغ بسبض ؤو ؤزظ الضعط ب٣ٟؼاث ؾَغ

ها حٗاهضه،  ؤي  شجاٖت جمل٨ها، ؤو ؤي  خما٢ت هي باألؾاؽ،  م زٞى عبما َٟىلُت، بٚغ

بتها في الخسلو مً خُاتها، وجغؤي بغؤؾه مكهضها، وهي ج٠٣ ؤمام  عبما ناص٢ت بإمغ ٚع

ها ٖىضما ٢بٌ ٖلى قٗغها، وحؿاء٫  ؾُاعجه بصباث جخل٣ي اإلاىث بةنغاع، و٢اعهه بسٞى

ها مىه!! وجى٠٢ وظملتها جغن بغؤؾه ٦غؾاله هاجُٟت وهي ج٣ى٫: "ٖلى هل اإلاىث ؤهىن ٖلح

 ألا٢ل ؾإعجاح مى٪"!

ا بلحها،  يا٢ذ ُٖىاه في ٖهبُت و٦إهه اهدبه للخى لٟٓاٖت ٢ىلها، وهم لِؿخضًغ ٖاثضا

 ول٨ىه اهدبه ل٣ه٣ت زاٞخت وجدب٘ مهضع الهىث. 

َٗا بحن الم ظاص هٟؿه في ي٤ُ، و٢ض حؿللذ مىه ضخ٨ت زاٞخت ؤزٟاها ؾغ 

ؼحي ؾإٖاوص الاجها٫  : خؿىا ٍٖؼ
ا

قٟخُه، ٌكٗغ بىضم ظٗله ًىهي خضًشه بالهاج٠ ٢اثًل

 ب٪ مغة ؤزغي 

واهخٓغ لخٓت ٌٛل٤ هاجٟه، مؿدكٗغا حجم ما ٞٗله بهظا البِذ، خؿغة او٨ٗؿذ  

، لُٛاصع هظه الدجغة  في ػظاط هاجٟه الظي اهُٟإ يىءه وجإ٠ٞ ٢بل ؤن  حهم بالى٢ٝى

اث ؾىي م٩ان لل٣ٗاب والخؿاب مً ٢بلهال٨ئِبت إلا٨خب ؤب  ُه الظي لم ًجمٗه به ط٦ٍغ

ا للٗكا١؟  -  وهل ؤنبذ م٨خب مال٪ عيىان ع٦ىا

ا له ٠٣ً بصباث ٖىض الباب  الخٟذ ظاص لخل٪ الهىعة اإلا٨غعة مىه التي حك٘ خ٣ضا



60 

 
  سجن دافئ              

 ٣ٞا٫ له ب٤ًُ:هل ٦ىذ جدىهذ ٖلي؟

ت هل ؾخإحي  لي بؼوظت ؤزغي مِ ظىص قٟخُه و٢ا٫: عبما ٢اصوي ًٞىلي إلاٗٞغ

ؼحي..  ٍؼ  ٖىضما ؾمٗذ ضخ٨خ٪، ٖو

 بل٘ ٚهت بدل٣ه خحن ؤقاع بلحها ٣ٞا٫ له: ؤإلاا

 ٢اَٗه ب٣ؿىة: اؾمها ػوظخ٪، ٢ل ػوظخ٪ ًا ظىص، ؤلِؿذ هي ػوظتي؟؟ 

لت جغازذ مجها قضة ال٣ؿىة للخٓت، زم اؾخٗاصها نمذ ولىم  جباصال هٓغة ٍَى

لت اهتهذ ب٣ىله ال٣اسخي:  بًا٥ ؤن ج٣خدم م٨خب ؤبي لهغاءاج٪ وي٤ُ وخ٣ض، هٓغة ٍَى

 وَهم لُٛاصع بال ؤن هخاٝ ظاص ؤو٢ٟه وهى ٣ًى٫: بجها زُُبتي.

 ٣ٖض ظبهخه وؤَل٤ ضخ٨ت قبه باجؿت و٢ا٫: آه ؤجظ٦غ هظا 

اص ًخُل٘ له بُٗىن يا٢ذ بدظع وهى ٌؿإله: وهل هي حٗلم ؤه٪ جؼوظذ  ٖو

 باؾمي،ال ج٣ل زُُخما  مٗا.. 

غ وهى ًجُب: بالخإ٦ُض ال   حٗلم ،ال ؤخض ٌٗلم ًا ظىص، ل٣ض خغنىا ٖلى بجمام ألامغ ٞػ

ٗا في بًلصها، ؤما هىا ٣ٞغعها ؤن ٩ًىن ألامغ ؤه٪ جؼوظذ ٢بل ُٚبىبخ٪  ؾَغ

 حؿاثل: وما الظي ًضٞٗجي للؼواط ؾغا ٢بل ُٚبىبتي! 

 ججهض مً ؤٖما٢ه زم ٢ا٫ مؿدؿلما: لم هخى٢٘ ؤن ج٤ُٟ

ُىاه اإلا  هضومت جبٗض ال٤ًُ في هٟـ ظاص الظي قٗغ ظىص بمغاعه جىٟجغ بدل٣ه ٖو

باء  ٢ا٫ بٗظاب: اٖخمضها ٢ى٫ ألَا

ا: ٧ل ما ؤعصهاه ؤن ٩ًىن بجاهب٪ ؤخض وال ًٟاع٢٪، لم ج٨ً   وؤياٝ مًَٛى

جًمً ؤمىا خُاتها، ٞإعاصث وظىص مً ًب٣ي بجاهب٪ َىا٫ الى٢ذ، مغيذ ؤمي ولم ج٨ٟغ 

ؤعصها مً ًب٣ي ألظل٪ و٢ضمذ لها بال في ؤال جب٣ي بمٟغص٥، ٞهي ٧اهذ حٗلم ؤهجي ؾاٚاصع، 

ما ًًمً زباث ب٣ائها، بلى ل٣ض مىدتها ههِب٪ م٣ابل مغا٣ٞخ٪، وال ًم٨جها الخسلي ًٖ 
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 ال٣ٗض

َل مً ُٖيُه هٓغة ًاجؿت ظاٞت وهى ٣ًى٫: اؾخإظغجم مً ًب٣ي بجاهبي م٣ابل  

 ههُبي، خُاحي ٣ٖض! ن٣ٟت!!

ضث لجاص ؤن ال٣اصم لً و٢بل ؤن ٌؿم٘  ؤي  ٢ى٫ آزغ ٚاصع اإلا٩ان بسُىاث ؤ٦ 

ا .  ٩ًىن هُىا ؤبضا

***** 

ذادابوع

ل٣ض ؤطا٢ها الجخُم بىٓغاجه ال٣اؾُت الكغؾت ومٗاملخه الٟٓت الجاٞت زًل٫ 

بنابتها، وهي جغ٢ض ٦مىمُاء ال حؿخُُ٘ وؿُان ؤلم ما و٢ٗذ به، وبن جىاؾذ ؤلم يلٗحها 

٣خه، جداو٫ اؾخٗاصة ٢ىته ا ٞحها، بِىما لم ًسٟذ الظي ؤهل٨ها ألؾابُ٘ باجذ ٢غوها بٞغ

ًٚبه بل بضا و٦إهه ٌؿخٗض لجىلت ؤزغي ؤ٦ثر ؤإلاا، لُخه ًغص هه٠ مٗاملتها، خحن ٧ان 

 ٚاثبا ًٖ الىعي، ول٨ىه ٧ان ًٟٗل ال٨ٗـ ختى اؾخٗاصث ٢ىتها.

 

***** 

ذؿنذجدقد

تها جخُل٘ للؿماء بضمٕى بلذ ؾخاثغها، ج٣اوم الىٗاؽ،  و٢ٟذ زل٠ ػظاط قٞغ

لى  هدى آزغ اؾدىض ظاص ٖلى  جسصخى ٢ضومه، وجدؿاء٫ ماطا ًضبغ لها قُُاهه اللُلت ٖو

الؿُاط اإلاُل ٖلى الىُل، وقغص بُٗىن ًملاها ال٨شحر في خحن ٧اهذ هٟـ الىٓغة حٗخلي 

ت ٚحر مبا٫ بصخيء، اٖخضلذ ؤإلاا مً هىمها ٞجإة،  وظه "ظىص" وهى ٣ًىص ؾُاعجه بؿٖغ
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ا:  لىظهب، اه٨مكذ م٩اجها جًم جدض١ في الٓل الطسم ؤمامها، وهى حهخ٠ بها آمغا

 ُٚاها و٢الذ مغحٗبت: بلى ؤًً ؟ 

، ول٨ىه ا٢ترب مجها وما٫  بها: ؾإهؼه٪.. هؼث عؤؾها هاُٞت في زٝى ٢ا٫ بسٟىث ؤٖع

 بلحها ٖلى هدى ٧اص ًى٠٢ ٢لبها، و٦خمذ ؤهٟاؾها وهى ٣ًى٫:اعجض مًلبؿ٪ واؾغعي .

ا، ٧ان    اه٨مكذ جبخٗض ٖىه وازخلؿذ الىٓغ للؿاٖت، و٧اهذ الغابٗت  نباخا

ا للٛاًت ، ًٞمذ طعاٖحها خى٫ هٟؿها مً البرص في هظا الى٢ذ، وهي ججلـ  ال٣ُـ باعصا

صازل ؾُاعجه، وما ػالذ جتر٢ب باب ال٣هغ لٗل ظاص ًإحي، ول٨ً ظىص اهُل٤ بالؿُاعة 

ب: جمهل وبال اه٣لبذ الؿُاعة . ت ظٗلتها جهغر بٖغ ت، في ؾٖغ  في الكىإع الٟاٚع

ل٣ض ؾب٤ وؤن اه٣لبذ ولم ؤمذ، ٣ِٞ اؾد٣ُٓذ ووظضث ػوظت ٢ا٫ ب٩ل بؿاَت: 

باؾمي جغر ٧ل ما ؤمل٨ه وال ؤؾخُُ٘ عصه، هظا ما زُخخه والضحي وهٟظه ؤدي بذجت 

 خماًتي، ل٣ض و٢ٗىا قهاصة مىحي ؤلِـ ٦ظل٪.

ض ؤن ج٣خلجي؟ ته٨م ب٣ؿىة: ؤًتها الٛبُت ؤها  عا٢بذ الٍُغ٤ بهل٘ وهي تهخ٠ به: هل جٍغ

لى  ٧ل ٖلى  واخض ُٞىا ؤن ًمىث، ؤصاعث وظهها بلُه ونغزذ ُٞه: مٗ٪ في الؿُاع  ة، ٖو

٦م مغة ٖلي ؤن  ؤزبر٥ ؤهجي لم ؤ٥ ؤٖلم قِئا، ل٣ض زضٖذ ل٩ي ؤؤث بلى هىا للب٣اء 

لسضمخ٪، وعؤًخ٪ مٍغًا ٣ٞبلذ الب٣اء بجاهب٪،ؤو  واظبي ججاه ػوجي ٦ما اوهمىوي ولم 

اة  والضج٪ ، ٣ِٞ ؤعصج٪ ؤن  ج٤ُٟ لىدُا ختى وبن لم  ؤصع ًٖ هظا ال٣ٗض قِئا ، ختى ٞو

٪، ٣ِٞ ْللذ ؤؤمل اللخٓت التي ج٤ُٟ ٞحها، ول٨ً  آلان ؤصع٦ذ ؤه٪ ٢اٍؽ  جي وؤٖٞغ حٗٞغ

 مجىىن ومشحر للك٣ٟت، 

 ؤو٠٢ الؿُاعة بٛخت ٞاهضٞٗذ ب٣ىة بلى ؤلامام لخهُضم بغؤؾها في ٖى٠!

***** 
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٣ٓذ ؤإلاا؟ ؤظابذ في جىجغ: هؼ٫ ظاص بلى ألاؾٟل وؾإ٫ الساصمت مباقغة: هل اؾدُ

اصعا،  ٣ت ؾُض ظىص، ل٣ض ظاء في الغابٗت نباخا وؤزظها ٚو  ل٣ض طهبذ بٞغ

لى، ولم ًمغ الى٢ذ ختى بض٫  ٣ٖض ظبهخه في حؿائ٫ وخحرة و٢ل٤، زم ؤؾٕغ بلى ألٖا

مًلبؿه وؤؾٕغ للساعط، ول٨ىه جى٠٢ خحن عؤي ظىص ٢اصما ًدملها، بِىما هىا٥ صماء 

ٕغ هدىهما وما٫ بلحها ًخٟدهها ب٣ل٤، عا٢به ظىص بىٓغة مدى٣ت، حؿُل مً ظبهتها، ٞإؾ

ذ إلًظائها مغة ؤزغي ًا ظىص!  زم جُل٘ له ظاص في ًٚب، و٢ا٫: لم جخإن لكٟائها، وؤؾٖغ

ول٨ىه ٢ا٫ له ب٣ؿىة: جىذ ظاهبا، بجها ػوظتي صٖجي ؤج٨ٟل بها، وججاوػه لُهٗض  

لى، ول٨ً ظاص ٣ٞض ؤٖهابه وهخ٠ به: بُجي وبِى٪  هظا ًٞل ج٣دمها واجغ٦ها وقإجها أٖل

٣ه و٦إهه لم ٌؿمٗه، وهىا٥ ؤع٢ضها ٖلى ٞغاقه وجُل٘   ول٨ً ظاص ؤ٦مل ٍَغ

حها تهمـ بضواع: عؤسخي ًاإلاجي.  إلنابتها و٢ض بضؤث حؿخُٗض ٖو

وبال٩اص اؾخُاٖذ عئٍخه وهى ًخدغ٥ ؤمامها، ٩ٞان ًسغط قِئا ما مً الضعط 

غ مؿضؾ٪ ل٣خلي؟ وخاولذ عئٍخه ول٨ً عئٍتها ألاؾٟل باإلاغآة ٣ٞالذ بةعها١: هل ؾخدً

ا واضخت، ٞبضا ؤمامها وهى ٣ًترب ٦كبىعة ٖلى ُٖىحها، بِىما ؤو٠٢ هى ًضها  لم ج٨ً ؤبضا

التي جداو٫ ببٗاصه ووي٘ ال٣ًُ باإلاُهغ ٖلى  بنابتها زم اله٤ الًماصة في ٢ىة، 

ما ٖجها، ٣ٞاومخه وه ي ج٣ى٫:هل حؿمجي؟ ووي٘ لها خبت بٟمها، زم اجبٗها بغقٟت ماء، ٚع

اصع.  لم ًجبها بل جغ٦ها ٚو

***** 

مت ختى حهضؤ  ٢لب  تها واز٣ا ؤن هظا ال٣هغ ؾخدضر ُٞه ظٍغ ا ٚٞغ ْل ظاص متر٢با

ظىص، ولم ًضع ؾبب ٢ل٣ه الكضًض هظه اإلاغة التي اهخ٣ل ٞحها خغ٧اث   بًظاثه بلى الساعط 

م جإ٦ُض الساصمت ؤجها ؤنبدذ بسحر وهاثمت بال  ؤهه ْل مى خٓغا ؤن  جسغط ؤو ًظهب بٚغ

مئىان ٖلحها ول٨ً الخٟذ لجىص الظي ؤحى ٞؿإله بٗهبُت : ما الظي ٦ىذ جداو٫  هى لًَل
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 ٞٗله؟ 

جى٠٢ ؤمامه وؤظاب: بل ما الظي جداو٫ ؤهذ ٞٗله؟ إلااطا ؤهذ جغا٢ب خُاحي 

 باهخمام؟ اهخم بدُاج٪.. لُلت َُبت

خه، وهىا٥ وظضها ماػالذ هاثمت ٞخمخم: لم ؤٖ   ُ٪ ؾىي ٢غم واخض.وصزل ٚٞغ

ه، بضث له ٚحر ممحزة بصخيء ٞته٨م ٖلي خاله زم قض  وظلـ ًخٟدهها بىٓغه متٞر

اٞها، وجُل٘ بلحها ملُا  ٢امخه وهم لخُٛحر مًلبؿه وبِىما ًسغط مًلبؿه ؾ٣ُذ نىع ٞػ

افي . ه : بطن ه٨ظا ٦ىذ ًىم ٞػ  حهمـ لىٟؿه بسسٍغ

ىت و٢ ا٫: ًالخٗاؾخ٪.. وهم ًل٣ي وؤمؿ٪ نىعة ؤزغي، وجإمل ٞحها ابدؿامتها الخٍؼ

الهىعة ول٨ىه ٖاص ًخإملها وهى ٌكغص ب٣ىلها: "لم ؤ٥ ؤٖلم قِئا ل٣ض زضٖذ ل٩ي ؤؤث بلى 

هىا للب٣اء لسضمخ٪ وعؤًخ٪ مٍغًا ٣ٞبلذ الب٣اء بجاهب٪ او واظبي ججاه ػوجي ٦ما 

اة والضج٪ ؤعصث ؤن ج٤ُٟ لىدُا ختى وبن  اوهمىوي ولم ؤصع ًٖ هظا ال٣ٗض قِئا، ختى ٞو

٪، ٣ِٞ ْللذ ؤؤمل اللخٓت التي ج٤ُٟ ٞحها، ول٨ً آلان ؤصع٦ذ ؤه٪  جي وؤٖٞغ لم حٗٞغ

 ٢اؽ مجىىن ومشحر للك٣ٟت"،

واؾخضاع ًخُل٘ بلحها في قغوص زم ٖاص ًخُل٘ لجاص في الهىعة و٢ا٫ بخعجب: وؤهذ  

إلااطا جبدؿم لها؟! زم مؼ١ الهىعة ههٟحن واجسظ زُىاجه بلحها خاثغا ًخُل٘ الحها وبلى 

تهما ا بدؿامتها الباجؿت في الهىعة بحن ؤنابٗه، وفي الساعط ْل ظاص ًتر٢ب باب ٚٞغ

بُٗىن مؤلتها الٗهبُت، بِىما ازخلـ ظىص الىٓغ بلى الباب بُٗىن مملىءة بالسبض، زم 

جغ٥ مُٟٗه الظي ًدمله ظاهبا، ٌٗضم هىاًاه في السغوط ٦ٗاصة اجبٗها مىظ ؤنبذ له 

ا بم٨غ ووٖ ت هامؿا  ض: ؾتري.قٍغ٪ بالٛٞغ

****** 
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ذإذالل

ظهلذ ٦م الى٢ذ مً الًٓلم خىلها، خحن ٞخدذ ُٖىحها للخٓت ْىذ ؤجها ماجذ 

ٗا ؤصع٦ذ ؤن ال٣بر لً ًهاخبها ُٞه نىث ٣ٖاعب الؿاٖت،  وصٞىذ ب٣برها، ول٨جها ؾَغ

ا  ؤياء اإلا٩ان لُٗخم ٢لبها، خحن  ٣ها ًٖ ػع الًىء، وؤزحرا واٖخضلذ جبدض في ٍَغ

ٖلى اإلا٣ٗض وؾا٢اه ًٟغصهما ٖلى  اإلا٣ٗض آلازغ، ٞخُلٗذ له  ٞىظئذ بجىص ٌؿخل٣ي

ملُا، زم ٖاصث حٛل٤ الًىء وحؿللذ بلى  الساعط، وهىا٥ باإلامغ وظضث ظاص مخ٨ئا بضوعه 

لت، وؤعاصث ؤن جى٢ٓه، لُيخ٣ل  ٖلى اإلا٣ٗض، و٢ض ٚلبه الىىم، ٞخُلٗذ له بىٓغة ٍَى

خه، ول٨جها جغاظٗذ ب هٓغة لىم، واؾخضاعث هاع  بت مً الكبحهحن لخجز٫ بلى ألاؾٟل، لٛٞغ

خدذ اإلابرص وجىاولذ ػظاظت اإلااء، وؤٖاصث بًٚل١  وهىا٥ اججهذ هدى هضٞها، اإلاُبش، ٞو

اإلابرص و....نغزذ ٞجإة في طٖغ، وؾ٣ُذ مً ًضها ػظاظت اإلااء ٞتهكمذ، ٖىضما 

ٞىظئذ بجىص ٠٣ً زل٠ باب اإلابرص ٦كبذ ْهغ بضون م٣ضماث، ٞتراظٗذ مظٖىعة 

٘ ؤخض خاظبُه و٢ا٫ بهمـ جهُضم بغ  زام اإلاُبش زلٟها، وسخبذ الؿ٨حن ٞٞغ

 مس٠ُ: ما الظي جٟٗلُىه ًا خلىحي؟

٣خه اإلاسُٟت وجُلٗذ للماء اإلاخىازغ  م ٍَغ ظ٠ خل٣ها وهي جخإمل ؾماظت ٢ىله بٚغ

 بدؿغة لخجُب بدظع: ظئذ ألقغب اإلااء.

 ج٣ضم بلحها و٢ا٫ وهى ٌكحر ٖلى الؿ٨حن: وما الظي جٟٗلُىه بهظه؟

 ه٨ؿذ الؿ٨حن بترصص وهمؿذ: ال شخيء.

وهىا ؤحي ظاص عا٦ًا ٞإؾٕغ ظىص ًُى٢ها بظعاٖه ًخدى٫ مً خالت بلى خالت و٢ا٫ 

اظ٪ ؤدي، ل٣ض ٧اهذ ػوظتي حكغب اإلااء.  ببؿاَت ؤٚاْتها: وٗخظع إلٖػ

اه٨مكذ هي جدذ طعاٖه ًخإبُها، وقٗغ هى بها جخهلب وجدكىج، وظاص ًخإملها 
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ظىص ؤزظها وججاوػه، وزًل٫ طل٪ جى٠٢ ٖىضه وهمـ له:  ًًم ٢بًخه في خى٤، ول٨ً

خ٪ ٞلً هؼعج٪ ؤدي الخىؤم . اظ٪، ول٨ى٪ بن همذ في ٚٞغ  وٗخظع إلٖػ

ج مً الخى٤ والعجؼ، بِىما عاخذ جىٓغ بلُه هي باؾدىجاص، وفي  قٗغ ظاص بمٍؼ

لى ؤٚل٤ ظىص الباب، وخمل مٟخاخه زم اؾخل٣ى ٖلى ٞغاقه، و٢ا٫ لها بهغامت:   ألٖا

 ُجي الؿاٖت الخاؾٗت.ؤ٣ًٓ

ت ْلذ م٩اجها وؾالذ  لذ وا٢ٟت م٩اجها ختى بٗض ؤن ؤٚل٤ هىع الٛٞغ اؾخمٗذ ْو

اصث جخُل٘ ٖبر هاٞظتها مً وعاء ؾخاثغها، جخاب٘ بهُو  الًىء ٧اجمت  ها، ٖو صمٖى

 نىث ب٩ائها، جخمخم: ؤها ال ؤٖٝغ ختى ٦م الؿاٖت آلان!

***** 

ى جدذ الىاٞظة، بضا ؤن الىىم ٚلبها هامذ ظالؿت حؿدىض بلى الخاثِ ٖلى  ألاع 

ٟٞٛلذ م٩اجها، اؾد٣ُٔ ظىص ًبدض بُٗيُه ٖجها ختي اؾخ٣غ هٓغه اؾٟل الىاٞظه وجُل٘ 

٣ترب مجها وجإملها ًٖ ٢غب وهى ًشجي ؾا٢ُه لُُل بىظهها  ا  ٢بل ؤن  ٣ًىم  ٍو بلحها  ٦شحرا

ًغي ُٞه ًىىي الكغ، وحؿاء٫ صازله ٦م ًدخاط مً الهبر لخدمل هظا الىظه الظي 

كله، وعجؼه ؤمام مً زظلىه، واؾدؿًلمه لسُتهم، ٦م ًدخاط مً الى٢ذ  جهاًخت ٞو

لًٗلط عوخه ٧ي ٌؿمذ للغؤٞت ؤن جخضزل في قإن هٓغجه لها، ؤن جمىذ الخخمالها هجاة، 

عبما هي ٚاع٢ت مشله في ؤمىاط زُتهم ٦ما ٢الذ، عبما هي مد٣ت بسًلٝ ْىه، ول٨جها.. 

 بضو 
ا

ٗا اؾخٗاص اعجسذ مًلمده ٢لًُل ن ؤن  ًضعي ؤزغ ما ونل به ج٨ٟحره، ول٨ىه ؾَغ

ت، ٖىضما ٖاصث نىعتها ؤمام ُٖيُه مً ُٚمت قغوصه ٣ٞبٌ ٖلى  مًلمده الدجٍغ

 وظهها بٛخت وناح بها: ٦م الؿاٖت آلان؟

اؾد٣ُٓذ مٟؼوٖت وخاولذ الخسلو مً ٢بًخه، وهي ج٣ى٫ في طٖغ: ؤها آؾٟت، 

 .ل٣ض ٟٚلذ
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و٢ا٫: بجها الشامىت والىه٠، ول٨ً ل٩ي ال ج٨غعحها.. عا٢بخه في جغ٦ها وما٫ بلحها ؤ٦ثر  

 ي٤ُ ٣ٞا٫ لها: إلااطا جىامحن ٖلى ألاعى؟

حٛحرث هٓغتها له مخٗمضة ؤن جبضي الخماؾ٪، ول٨ً لشىاٍن ٖاص السٝى وهي جؼخ٠ 

ا جخمخم م٣هىعة: إلااطا ال جدل ٖجي ٞدؿب؟! ول٨جها خؿمذ ؤمغها وقضث ٢امتها  بُٗضا

٨ـ ما ٧ان ٖلُه مىظ زىان وعا٢بها مؿدى٨غا ٞخٗثرث زُىاتها ٞاَل٤ بصجاٖت حٗغى ٖ

 .ضخ٨ه مته٨مه وهى ٣ًى٫: ل٣ض اعحٗبذ

ؤل٣خه هٓغة قغؾت ٧اهذ مطخ٨ت ؤ٦ثر مما هي مسُٟت، زم جسلذ ًٖ الٗغى،  

غها، ول٨ىه ناح ٞحها: ماطا جٟٗلحن، هل ؾمدذ ل٪ بالىىم؟  وعاخذ حؿخل٣ي ٖلى ؾٍغ

اإلاٗخاصة بٗضم ٞهم، بِىما ججاهلها وخمل ميكٟخه بلى   ٖاصث جخُل٘ بلُه بىٓغتها

الخمام، ولم ًمغ ال٨شحر ختى زغط لُجضها حٟٛى ؤمامه ٖلى م٣ٗضها حؿ٣ِ عؤؾها زم 

ها ٧الٗاصة بال ؤهه  ، هب بلحها وبضا ٦إهه ؾحهاظمها بدغ٦ت جٟٖؼ ج٤ُٟ، وحٗاوص الؿ٣ٍى

ُهٝغ هٓغه هدى شخيء جى٠٢ وؾ٨ً ٞجإة ، وما٫ بلحها و٧ان قِئا ما ؤو٠٢ هُاجه ل

لت ٖلى  هدى الخٓه ألو٫ مغة، لم ٌؿب٤  ظٗله ًمُل بلحها ؤ٦ثر، ٧اهذ عمىف ُٖىحها ٍَى

ا لدؿ٣ِ مؿدؿلمت للىىم بال ؤهه  ؤن ا٢ترب مجها لهظه الضعظت، وهىا مالذ بغؤؾها ؤزحرا

ً ؾاثلت،  ٟا٫ ٞلم ًطجغهما ٍػ ئت ٦ُٗىن ألَا ٤ وجإملها، ٧اهذ ُٖىاها بٍغ جل٣اها بٞغ

ا الظي جىاؾ٤ م٘ ظما٫ قٟخحها اإلاخىعصجحن،و٢هت قٗغها الُٟىلُه ٖلي ظبهتها  وؤهٟه

غه  غ ازحرا ًلىم هٟؿه، زم خملها بدظع، وؤعدي ٢ىجه مً ؤظلها وهى ًًٗها في ؾٍغ ٞٞؼ

.٤  ب٩ل ٞع

ا ، ال  ٤، وبضؤ ًدضر هٟؿه، بجها ع٣ُ٢ت ظضا ْل ًخإملها  هٓغة ما بحن الٗىاص والٞغ

ا، هٓغة َٟلت، ختى ؤخؼاجها، جمل٪ مً السبض قِئا وال ج ضع٥ الكغ، بجها جبضو َٟلت ظضا

اة ؤمها، هٓغة ًدُمت ًاجؿت جسخبئ بحن  ىت، ٣ٞضث ق٩ىتها بٞى جبضو ٣٦لب َٟلت خٍؼ
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ا، وهب  ًا ٤  ؤً ًلم الٞغ ظضعان الهمذ ج٨خٟي ٣ِٞ باهخٓاع ال شخيء، ًٖلم الٗهبُت؟ ٖو

خه بلى  ألاؾٟل وهىا٥ الخ٣ي ظاص ٣ً ت ال٣هغ، وما مً م٩اهه لُٛاصع ٚٞغ ٠ قاعصا بكٞغ

ؤن اهدبه لىظىصه ختى ٢ا٫: بهىا ؤؾىؤ البكغ ًا ؤدي، ته٨م ظاص و٢ا٫ بجٟاء: ومً ٢ا٫ بهىا 

 بكغ؟!

***** 

ذذكوك

ال ًضعي إلااطا خمل هٟؿه صازل ؾُاعجه ٖاثضا، وجغ٥ الٗمل بٗض ؾاٖت مً 

به صامذ ونىله، عبما لم ٌٗض ًخدمل ق٩ى٥ مً خىله في ؾًلمخه، بٗض ٖىصجه مً ُٚبى 

اجه مازغا بٗمله، ؤو هي ..ٌكٛله  ٖاما، ؤو لىٟاص نبر مضًغه ٦ما ًضعي مً ؾىء جهٞغ

ب٣ائها مٗه، ًد٩ُان السُِ، ًخدضزان، ؤو ختى ًهاصٞها، ال ًم٨ىه ؤن ًضٕ لهما ٞغنه 

الؾخ٨ما٫ زُتهم، التي هجخذ ٞإؾغوه بال٩امل، ٞلم ٌٗض ٦ما هى، ٦ما ًبضو للجمُ٘.. 

ا ُُٞل٤ عناناجه ونل لل٣هغ وجغظل خام ًل ب٣ٗله مٟاظئا  بًاهما وهما ًجلؿان ؾٍى

ىهي ٧ل شخيء ظملت واخضة، وا٢خدم الباب ًضٞ٘ الساصمت ؤمامه ًخسُل مكهضهما،  ٍو

ٞترؤي له مً جهض٣ًه وجُل٘ بدضة للساصمه التي جل٣خه بىظه مظٖىع متر٢ب ٦ما الٗاصة 

 بل٣اثه وهضع بها، ؤًً هما؟ ؤظابخه باعجبا٥:مً؟

لى  بسُىاث  لم ًٟؿغ  لها وهى ًبدض بُٗىه في ٧ل م٩ان في خضة زم اهُل٤ أٖل

خه بكغ، نغزذ خحن عؤجه وهي جداو٫ يم  قٗغها الظي حؿا٢ُذ  واؾٗت وا٢خدم ٚٞغ

 ٢ُغاث اإلااء مىه ٖلى ع٢بتها ووظهها الظي حك٩ل بمٗالم الاعجُإ.

جدؿا٢ِ  قٗغها الٟاخم اإلابخل-و٠٢ م٩اهه لض٣ُ٢ت ٧املت ًخإملها مً ٢مه عؤؾها 

ٖٓام ٦خٟحها الىدُٟخحن، مكهض خ٣ُ٣ي لىجىم ًدباهحن بصخيء ٢ض  –٢ُغاث اإلااء مىه
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ا، و٢ا٫ ٠ُ٦ ًتزوط الغظل قماٖت، ٢ض ج٣ىم بٗمل ؤًٞل صازل زؼاهت  سسغ مىه ًىما

٣ها، وجخدغ٥ م٘ جىجغ طعاٖحها  ولِـ ػوظت، ول٨ً الىا٢٘ ٧ان له ع ؤي  آزغ وهي جبل٘ ٍع

ؿضها، وهي جل٠ ؾا٢حها الهٛحرجحن خى٫ بًٗهما في اللظًً يما اإلايكٟت خى٫ ظ

ها، لىال صزىله اإلاٟاجئ لخإ٦ض ؤجها  ب بابخًٖل زجل، جشجي ؤناب٘ ٢ضمحها باألعى، و٦إجها جٚغ

جخٗمض، حؿمغث م٩اجها مً الهضمت ختى اؾخضع٦ذ ٨ٞغتها الخالُت ول٨ىه ٢ا٫ بهىث 

 زُحر: ال جخدغ٧ي

ترب ختى همؿذ بهىث مسخى٤ جغ٢بذ زُىاجه بظٖغ ٣ًُ٘ ؤهٟاؾها ٧لما ا٢ 

 مغحٗب: ؤعظى٥ جى٠٢

ا  حؿخ٨ك٠ هُاجه،   بضث ٦إجها جخٗظب ًٞل حؿخُُ٘ عئٍخه وعٞٗذ ُٖىحها ؤزحرا

٧اهذ ُٖىاه جخُلٗان بلحها بكغاؾت طثب ًخٗمض بْهاع جض٤ُ٢ ُٖىاه  بكغه  في ٧ل شخيء 

، بلٜ خض بْه حها مً السٝى اع ٞحها، ؾغث في ظؿضها عظٟت ٖىُٟت، وبضث ؾخ٣ٟض ٖو

 جىؾلها، وهي ج٣ى٫: ؤعظى٥ ال ج٣ترب

اؾخمخ٘ بخٗظًبها صعظت الك٠ٛ، ٧ان وظهها م٣مٗا قضًض الخإزحر ظغاء قٗىعها  

ها ٦ىٛمت ممخٗت  ها بمكهض ج٣ه٣ه له بضازله، وبضا ؤهحن زٞى ب، ٞخُاًغث صمٖى بالٖغ

٣ضث ٢ضعتها ٖلى  الى٢ٝى ٞجشذ ٖلى  للٛاًت ٖلى ؤزغها ًخ٣ضم، اٖخلي نىث ب٩ائها، ٞو

ع٦بخحها جيخدب ٦ُٟلت، خبِؿت ، زاهِخان ؤصع٥ ٞحهما ظض اجهُاعها، ٞخٛحرث هٓغجه 

للجمىص، وجىجغث ؤهضاٞه م٘ اػصًاص هدُبها، وجدىله بلى  الهغار،  ٞسصخي ؤن  ًخ٣ضم، 

 ول٨ىه نغر  بها ب٣ىة: ٦ٟى

واه٨خم نىتها  بٛخت لخض ؤلاصهاف، ٣ٞا٫ ًخدضر لىٟؿه بخعجب: ؤلِـ مً 

 ي!اإلاٟترى ؤه٪ ػوظت

حن بهظا الؼواط إلااطا   وهؼ عؤؾه ٚحر مهض١ لُهغر بها مغة ؤزغي: ماصمذ ال حٗتٞر
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ً ما ؤهذ ٖلُه؟  ت ؟ ؤال جٍغ تي ٖاٍع  جخجىلحن بٛٞغ

٘ عؤؾها بهىث مٗترى لم ًخسلو مً  ٢الذ وهي  جًم ظؿضها بضون ؤن جٞغ

ت، ؤها مؿخترة، ؾ٣ُذ مًلبسخي هىا٥، وابخلذ ٢بل ؤن  اعجضحها، و٢ض  ب٩اثه: لؿذ ٖاٍع

ض مً الخٗى٠ُ  يغبذ الباب ب٣ضمي وماػالذ جاإلاجي، لؿذ في خاظت بلى  مٍؼ

اهضهل مً حٗل٣ُها الؿمج، بٗض خالت الهُاط التي مغث ٖلحها للخى ٞٗاصث  

ٗا ب٣ىلها الظي ظٗله ٣ًى٫ بته٨م بت ؾَغ  :لُبُٗتها الٍٛغ

 بطن ما الظي ًسُٟ٪ مجي لخض اه٨ماق٪ ؤعيا ٦ضوصة ال٣ؼ، 

 .جيهمؿذ: ؤهذ ؤزٟخ

٣تها، و٢ا٫: ؤزٟخ٪! بطن ػا٫ السٝى آلان، ٢ٟي،    ؾاًغ ٍَغ

ٗذ عؤؾها بلُه وهخٟذ: و٠ُ٦ ؤ٠٢ بهظا الك٩ل!  ٞع

 ٢ا٫ ملخ٣ُا ٢ىلها: وما ُٖبه؟ 

 هخٟذ بٗهبُت: ال ؤعجضي مًلبسخي ٧املت، 

ت، ٨ٞغث وهمؿذ:  ما٫ بلحها و٢ا٫ ٌٌٗ ٖلى ؤؾىإهه: ال ؤعجضي مًلبسخي حؿاوي ٖاٍع

 لِـ بالًبِ،

ت حٗجي ال ؤعجضي قِئا بًَل٢ا بهما ال اعجضي مًلبسخي جإٞ  ٠ ٣ٞالذ مضاٞٗت، ٖاٍع

 ٌٗجي ؤن هىا٥ ما ٌُُٛجي ول٨ً لِـ مًلبسخي.

و٠٢ ٌؿإ٫ هٟؿه ببًلهت ٠ُ٦ اهجغ مٗها في هظا الخضًض، ٞٗاص ٣ًى٫ ب٣ؿىة: لم 

ا  تي وهظا بظباٍع تي، بن  ٦ىذ ؾدب٣حن بٛٞغ ؤٖض ؤجدمل هظا الى٣اف خى٫ ؤمغ ًسو خٍغ

ُض ل٪ نُاٚت اإلاٗجي،.وجإ٦ُض هدُجخه ٞا ذ ٖى٪ هظه اإلايكٟت أٖل لتزمي ألاصب وبال هٖؼ

 .وؤزغه
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يمذ ع٦بخحها لهضعها ا٦ثر ختي الخه٣ذ ظبهتها اعيا  واه٨ك٠ ْهغها و٦إن ما 

بضا له مً ظؿضها قبه اإلا٨كٝى ؤمامه زاعظا ًٖ ؤمًل٦ها الٛالُت وهي جًم هٟؿها 

ىدىذ وجاب٘: حٗلمي ؤن  حٛحري مًلبؿ٪ بالخمام وال اعيا ، ٞشبذ هٓغه بضون وعي ختى ج

 جسغجي ه٨ظا،

همؿذ قا٦ُت: ؤزبرج٪ ل٣ض ؾ٣ُذ مجي زُابي وابخلذ ٞايُغعث، هخ٠  

بٗهبُت: ال قإن لي، إلااطا جظ٦ٍغً ؤمىع٥ الخاٞهت ٦إهجي ؤهخم لؿماٖها، هل ؤهذ 

خُاحي َبُُٗت؟ ال ؤنض١ ؤهجي مًُغ لخدمل خم٣اء مشل٪ بدُاحي؟ ؤها عظل ٖؿ٨غي 

بها ؤقُاء هامت  ؤ٦ثر مً مًلبؿ٪ التي ؾ٣ُذ مى٪ بإعيُت الخمام، ؤهم مً هغاءاج٪ 

ؤهم مى٪، ٢الذ بهضوء بضا اؾخٟؼاػا واضخا: وإلااطا جغ٦ذ ؤهمُاج٪ وؤجِذ حٗل٤ ٖلى  

 جٟاهاحي! 

قٗغ بإجها جم٨ىذ مً بخغاظه ؤو باألخغي هجخذ في طل٪، ٞغاخذ ًضه خاثغة ما 

جاح ألجها ال جغي ؤزغ ظملتها، وزصخي ؤن ٠ًًُ ؤي  ٢ى٫ ًٓهغ بحن ظبهخه لظ٢ىه، واع 

 الاعجبا٥ بىبرجه، ٞإزظ زُىاجه للساعط، ونٟ٘ الباب زلٟه، لخيخٌٟ زم جخجهض باعجُاح!

***** 

ذفلذأـتذخبري؟

لم ٌٗض ألامغ ًدخمل ًا ظىص، و٠٢ ظىص ؤمام مدضزه الظي ؤعصٝ بىبرة ًاجؿت 

٪ مازغا،  ٠ًًُ: ػمًلئ٥ ٌك٩ىن جهٞغ

تصا  اتهم ؾازغة بهىعة ملخْى  ٞ٘ ب٤ًُ: ل٣ض حٗضوا خضوصهم وباجذ جهٞغ

 هل هظا ٌؿخضعي يغب٪ لؼمُل٪؟!  -

 ل٣ض حٗضي خضوصه ؾُضي-
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 و٠ُ٦ حٗض خضوصه ًا ظىص؟  -

 جىدىذ ظىص ٞإياٝ ٖىه: ؾال٪ هل ؤهذ بسحر!

: ٧اهذ اإلاغة الؿابٗت في ؾاٖت واخضة! ناع ٨ًغعها ٢اَٗه: وهل 
ا

هخ٠ ظىص مىًٟٗل

سُئ؟ ؤصع٥ ظىص م٣هضه مً ٢ىله، ٞكٗغ بالخى٤ ًدؿلل لىٟؿه، وؤقاح جٓىه م

ا ٣ٞا٫ له عثِؿه: عبما ؤهذ جدخاط للغاخت ًاظىص.. ؤَل٤ نىجا ته٨مُا ٢بل ؤن  ٌكض  بُٗضا

اصع.  ا ٚو  ٢امخه ولىح ٖؿ٨ٍغ

***** 

٧اصث الساصمت الىدُلت "هىعا" ؤن ج٣خل٘ قٗغها، وهي ج٣ى٘ ؤإلاا بالتراظ٘ ًٖ ٢غاعها 

ل بإن حؿمذ لها بالسغوط جدمل خ٣ُبتها بةنغاع ٖاعم للهغوب، و٢ض مىدها ٣ٖلها اإلاخىؾ

الخل الىخُض، م٣خىٗا بإن طل٪ اإلاسخل لً ًتهاون بخٗظًبها ٞازخاعث الٟغاع، لىال ؤن  هىعا 

٣ي بىا ؤعظى٥! ٤ ب٣ىة زٝى وهي جترظاها: ؾُض ظىص ؾُاطًىا ظمُٗا جٞغ  ؤٚل٣ذ الٍُغ

 اعجُإ: صُٖجي ٢بل ؤن  ٌٗىص ؤعظى٧ي!همؿذ ؤإلاا حٗخهغ ؤمامها في 

ٗا، ويمتها مً زهغها  ب اإلاى٠٢ ؾَغ ا" حؿخٖى وظاءث ألازغي الطسمت "زٍغ

لخُٗضها للضازل، وهي تهخ٠: ؾُضحي ال ًم٨ً ؤن  حٛاصعي، لً ًتهاون هظه اإلاغة ُٞ٪ وال 

 ُٞىا.

ت خىلها، ٞباءث بالٟكل لطسامتها  ٢اجلذ ؤإلاا للخسلو مً ٢بًتها ال٣ٍى

 ذ وهي جب٩ي: ؤعظى٦م صٖىوي ؤهخم لم جخٗغيىا إلاا ؤحٗغى له ٖلى  ًضًه! ٞاؾدؿلم

 هخٟذ هىعا ٖىض الباب: هل جخسُلحن ؤهه لً ًلخ٤ ب٪ لُىتٕز عوخ٪!

ا جل٣حها هٓغاث ٧ان مدخىاها: "انمتي، ا٢ىٗحها، اظٗلحها تهضا، وبال  خمل٣ذ بها زٍغ

ٗا هخٟذ و  هي حكاع٦ها ج٣ُُض ؤإلاا ؾُض ظىص ؾ٣ُخلىا، ٞاؾخضع٦ذ جغظمت هٓغاتها وؾَغ

 
ا

تها: ؾُض ظىص ًدب٪، ٣ِٞ هى ٚايب ٢لًُل اصتها لٛٞغ  إٖل
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ذ  ا لٛباء ػمُلتها وؾاٖع غث زٍغ جُلٗذ لها ؤإلاا في ظىىن جل٣حها هٓغة زاثغة ٚبُت ٞٞؼ

ه، ال حؿببي لىٟؿ٪  بال٣ى٫: ٣ِٞ ازخاعي ؤؾهل الىخاثج ؾُضحي، ججىبي ًٚبه، ؾاًٍغ

 ُض ظىص.اإلاخاٖب ،ال ؤخض ًم٨ىه مٗاعيت ؾ

قٗغث ؤإلاا بالعجؼ عبما لم حٗجي الساصمت ب٣ىلها ؤال حٗخمض ٖلى  ظاص الظي ؤصع٦ذ 

ا  ؤمام ظىص ، شخيء ما ٣ًُضه ؤمام ؤزُه، ؤو عبما ٖىذ طل٪  ؤهه ال ٌٗخمض ٖلُه ؤزحرا

 جدضًضا!

وهىا احؿٗذ ُٖىن الشًلزت مغة واخضة بؿمإ نىث ؾُاعة خبؿذ ؤهٟاؾهم 

ت ال٣اصم مً زُىجه الخالُت، نٟ٘ باب الؿُاعة، اهُل٤ وؤزظوا  ًترهٟىن الؿم٘ إلاٗ ٞغ

خُلها ٧اص ًيؿ٠  زًلزتهم ٧الجغاص في ٧ل اججاه، وب٣ُذ الخ٣ُبت ؤمام الباب ٣٦ىبلت ٞو

 الجمُ٘  لىال بؿالت هىعا ال٣خالُت وهي جسخُٟها ؤزىاء بصاعجه للمٟخاح بالباب، وهغبذ

م ٖاصجه، ًضًغ صزل بلى هىا٥ وجى٠٢ للخٓاث م٩اهه ٌؿدكٗغ ٚغابت ا لهضوء بٚغ

ؼة الك٪ صازله، لُخجه بلى مهض  ُٖيُه في اإلا٩ان، ٌكٗغ بصخيء ٚحر مٍغذ خضزخه به ٍٚغ

لى، بِىما ٧اهذ ؤإلاا ونلذ بلى الدجغة، وؤٚل٣ذ الباب زلٟها ب٣ىه ٞاهدبه  ٢ل٣ه بلى ألٖا

ت ٦ىدلت حؿللذ لدجغة وؤٚل٣ذ ٖلحها  للهىث و٧ان هظا ٧اُٞا له، ؤزظث جضوع في الٛٞغ

 الىىاٞظ، ال جضعي ماطا جٟٗل جخسبِ بحن ؤ٩ٞاعها اإلاغحٗبت ال جهل ل٨ٟغة ؤو خل ؤو.. 

ت ٧الٗاصة وجًل٢ذ هٓغة الك٪ بالظٖغ، ويا٢ذ ُٖىاه وهى ٣ًى٫ بىبرة  ا٢خدم الٛٞغ

غة: حٗالى بلى  هىا  قٍغ

اعحٗكذ ؾا٢اها بترصص، ول٨ىه ج٣ضم ٞالخ٣ُذ ٨ٞغة مً بحن ؤ٩ٞاعها الهاعبت جخسلي  

ذ بجٟىجها ٢بل ؤن حؿمذ لؿا٢حها ٖجها ب خ٣ضمه اإلاس٠ُ، وعٞٗذ ًضها بلى ظبهتها وعٞٞغ

ٗها ٢بل ؤن   ٗت ل٠ طعاُٖه خى٫ زهغها لحٞر ماء، وبدغ٦ت ؾَغ بالتهاوي مخٓاهغة باإٚل

حؿ٣ِ ؤعيا وؤو٢ٟها، وهى حهضع ب٣ىة ٚايبت: بن ٦ىذ جضٖحن ؾإيغب٪ وعٞٗها ٖلى  
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ٖلى الٟغاف، وؤزغط ؾًلخه وسخب ػهاصه،  ٦خٟه ٞخضلي قٗغها خى٫ وظهها، وؤل٣ى بها

جاب٘ جىجغها وهي مٛمًت الُٗىحن، جداو٫ ظاهضة ؤن جبضو ٦ما اصٖذ، بِىما خاولذ 

 الخماؾ٪، حكغص بالبُٗض وما ًدضر، بِىما هى قاعص في ؤخىاله ٞحها، 

"ال ًم٨ً ألخض ؤن  ًخم٨ً مً بًظاث٪ بال٩امل ٢ضع هٟؿ٪، ؤخىالىا ٢هو،ال 

ًضع٥ حجم زُبدىا، ال ؤًْ ؤن  قٗىعا ه٨ظا ٢ض ٨ًً له ون٠،  ؤًْ ؤن  مً زظلىا

بهىا ٖلى  خاٞت الاجهُاع وألاصهي ؤهىا ال هداو٫ الخمؿ٪ ؤو الخماؾ٪، هٟلذ ٧ل 

ا  ما هظا! ول٨ً ٌٗخهغ هٟسخي زُبت ب٠ًٗ حجم ظؿضي  شخيء..هظا؟ ال ؤصعي خ٣ا

ظؿضي م٣ُض،  ٞخُب٤ ٖلى عوحي وال ؤؾخُُ٘ الخغا٥، ؤخاو٫ وال ؤؾخُُ٘، ؤها ؤجالم

 عوحي زاثغة، زاثٟت، ؤها وخُض، ؤها وخُضة ٣ِٞ في مىاظهت اإلاىث، اإلاىث.. وؤهذ..

قٗغث ببروص م٣ضمه مؿضؾه وهى ًله٣ها بجبهتها جًلها ٢ىله الهاعم: جساٞحن  

 الًغب ًٖ اإلاىث؟ ؾالذ صمٗت ٖلى ظاهب وظهها وهمؿذ: ا٢خلجي!

ب في الخُاة م٘ وخل مشل٪، وؤياٞذ بُإؽ وهي جٟخذ ُٖىحها: ا٢خلجي لم ؤٖض ؤ ٚع

 ؤ٢خلجي ٞإها مُخت ب٩ل ألاخىا٫، ؤ٢ؿم ل٪ ؤهجي ؾاهخدغ. 

ؤعاص ؤن  ًته٨م مً ٢ؿمها ول٨ً زمت ظضًت ُٞه ب٩ل ألاخىا٫ ٖلى  لؿاجها، ٞهى ٧ل 

 ولم ًً٘  ؤي  ؤ٩ٞاع ؤمامه ؾىي ؤن  ًبخٗض ل٣ُى٫ 
ا

ما جمل٪ إلزباث شخيء، ٞاعجب٪ ٢لًُل

 بل ؤن جخدللي بٟغاشخي:٣ِٞ اُٖجي زبرا ألصٞى٪ ٢

 اٖخضلذ ظالؿت و٢الذ ببًلصة: خؿىا!   

 ٢بل ظىاػج٪!
ا

ض الىىم ٢لًُل  هخ٠: ابخٗضي آلان ًٖ ٞغاشخي، ؤٍع

ا بلى ع٦ً بجاهب ؾخاثغ الىاٞظة  جسلذ ًٖ ٞغاقه، وابخٗضث ختى و٢ٟذ بُٗضا

ٍىجي ٞخُل٘ بلحها بِىما ًسل٘ خظاءه و٢ا٫: إلااطا ج٣ٟحن ه٨ظا؟ لم ججبه ٞٗاص ٣ًى٫: حكٗغ 

 ٦ما لى ٦ىذ والض٥.
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لم ججبه مجضصا ٣ٗٞض ظبهخه وقض ٢امخه وا٢ترب مجها ٖلى هدى ؤله٣ها بالخاثِ 

 زلٟها و٢ا٫: هل بةم٩اه٪ ؤن حؿمُٗجي آلان؟

ؤقاخذ بىظهها في جىجغ ٖاعم، ول٨ىه ٢بٌ ٖلى وظهها ووظهه هدىه و٢ا٫: ؤْىجي 

 ٦ىذ ؤعجب٪ .

٣ها في نٗىبت، بِىما ؤعصٝ: وظهي هى  ُىه ٖجي بلٗذ ٍع ألامغ الىخُض الظي حٗٞغ

 ٞلماطا حكُدحن ٖجي آلان، جُلٗذ بُٗىهه و٢الذ: وماطا ٖجي؟

يا٢ذ ُٖىاه و٢ا٫: ؤهذ مل٩ي، ٦ٟا٥ ٖىاصا، وجغاظ٘ ٖجها ول٨جها ٢الذ: وماطا حٗٝغ 

 ًٖ ؤمًل٦٪؟ نمذ وا٢ٟا م٩اهه ٞإياٞذ بإؾ٠: ٣ِٞ ؤجها ؤمًل٦٪!

غص ظؿضه بٟغاقه ٌٛل٤ ُٖ  ىاهلم ًبا٫ ب٣ىلها ٞو

***** 

ذاـتحار

 ٧اص ٢لبي ؤن  ًخى٠٢-

همؿذ هىعا وهي جخُل٘ لخ٣ُبت ؾٟغ ؤإلاا اإلاسبإة بجاهب باب اإلاُبش ٞجاءث  

ا وهمؿذ بضوعها: مً الُىم ٖلُىا الدكضًض بمغا٢به الؿُضة ؤإلاا ، ٢الذ هىعا  ألازغي زٍغ

ق٤ٟ ٖلحها، ؤقاعث لها ألازغي بالهمذ و٢الذ:ال قإن  لىا بإمى 
ُ
ع الؿاصة بإؾ٠: بهجي ؤ

 هىا ، ٣ِٞ وكاهض للجهاًت بهمذ! 

***** 

اهخٌٟ ٖلى نىث نغزت بُٗضة، واؾخ٣ام ظالؿا ًغه٠ الؿم٘ والخ٣ِ ؤطهاه 

ضا مً ٞغاقه  لخخٗٝغ ٖلى  نىث ناعزها، قٗغ بالًٛب ًغجضًه وهى ًجهٌ مخٖى

٣ًؿم بِىه وبحن هٟؿه ؤن  ٣ًخل٘ عؤؾها ، وصٞ٘ الباب عا٦ًا بلى خُض الهىث بجىىن، 
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ذ ؤإلاا ج٠٣ جُل مً ُٖىحها قغاعة ًٚب ٖاعم ومً خىلها جىازغ ػظاط الىاٞظة ٧اه

خه، ؤؾٕغ ًىىي الهجىم ٖلحها وا٢خًٕل  السانت باؾتراخخه في هظا الُاب٤ اإلاجاوع لٛٞغ

ت الشاثغة: بًا٥ ؤن ج٣ترب مجي.   قٗغها بال  ؤهه حؿمغ ؤمام نغزتها اإلاضٍو

اص لِؿخُٗض ؤصع٥ ظىىجها هظه اإلاغة ًٞا٢ذ ُٖىاه وهى ٣ً ى٫: هل ظىيذ؟ ٖو

 ًٚبه ؤمام نمتها ناثدا: بن ؤمؿ٨خ٪ ًا ؤإلاا ؾاهتٕز عوخ٪.

، وعٞٗذ وظهها بلُه في ٖىاص ًٞا٢ذ  ؤهخًٟذ م٩اجها، ول٨جها ٢اومذ السٝى

 ُٖىاه ؤ٦ثر وهى ٣ًى٫: مىظ متي هظه الصجاٖت؟!

م جىجغها بىبرة نىتها وهي تهخ٠: لً ؤزاٝ مى٪.  ظمٗذ ٧ل ٢ىتها بٚغ

جيٞٛغ ٞا  هه وهى ٣ًى٫ مته٨ما: اٍع

ٗا اهدبه للضماء جسغ مً ٢ضمها   جإة نغزذ بإلم وؾَغ ؤزظث زُىة بلُه ٞو

خحن وخملها وهى  و٢ُٗت مً الؼظاط جخٗل٤ بٓهغ ٢ضمها، والخ٣ُها بحن طعاُٖه ال٣ٍى

 ًهُذ بها"ٚبُت"!

ا وهي جداو٫ الهغوب مً طعاُٖه: اجغ٦جي. م ؤإلاها زٞى  اه٨مكذ بٚغ

غ، ٞاٖخضلذ وهي  ول٨ىه قضص طعاُٖه خى٫ ظؿضها الهٛحر ختى ويٗها ٖلى الؿٍغ

 جى٨مل ٞهخ٠ بها: لى جلىر ٞغاشخي بضماث٪ ؾإ٢خل٪.

:ال  ه، ولىخذ بسٝى غ وهي ججلـ ٖلى َٞغ ا ًٖ الؿٍغ مضث جل٣اثُا ؾا٢ها بُٗضا

 جًغبجي!

ها مىه، ٦م هي  اعجٟ٘ خاظباه وهى ٣ٌٗض طعاُٖه ؤمام نضعه لخل٣اثُت ٢ىلها، لسٞى

ٗا لخب٣ي ؤمامه بهظا ال٠ًٗ، يُٟٗت، هكت ه ٖغيها الؿاب٤ و٢ض اجهاع ؾَغ ، لم ٌٍٛغ

 ٞابدؿم ول٨ىه ؾإع بةزٟاء ابدؿامخه وهى ٣ًى٫ بهغامت: اهضجي 

بِىما هي عا٢بذ زُىاجه وهي جدجي عؤؾها ؤعيا، واعحٗبذ مً ا٢ترابه وعؤؾها جىدجي 
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ُخٟدهه، وهى ؤ٦ثر مٛمًت ُٖىحها جيخٓغ هجىمه، ول٨ً قٗغث ب٨ُٟه جدُِ ٢ضمها ل

 ٣ًى٫:ال ج٣ىلي لي خاولذ الاهخداع في اؾتراختى!

ىضما لم ؤظض وؾُلت ٦ؿغث الىاٞظة بمُٟإة السجاثغ  ٢الذ بٗىاص: بلى ٖو

 لىي ٨ٞه و٢ا٫: لم ججضي وؾُلت جل٣ي بىٟؿ٪ ٖبرها مشًل؟ 

 اظابذ لم اؾخُ٘ ٞخدها لظا ٦ؿغتها 

ؤؾها: لً ؤنلر الىاٞظه ٢ا٫ بُٛٔ وهى ًىهي عبِ ٢ضمها بٗى٠ مخى ٨ٞغة عؤٞخه بغ 

 ختى حؿخُُعي الؿحر مجضصا بلحها، لضً٪ ٞغنخ٪.. ؤوماث بغؤؾها مخإإلات: جمام!

وؤزيذ ؾا٢ها ٖلى ألازغي لخخٟدو ظغخها ب٤ًُ مالم، وو٠٢ ًدؿاء٫ مً 

 ؤٖما١ ؤٖما١ هٟؿه: ما هظه الضاهُت!

٢ا٫ ٚحر ولم ًمغ ال٨شحر ختى اهخهى مً اعجضاء مًلبؿه ٌؿتر١ لها الىٓغ في ق٪ زم 

واز٤: هُا ؾخهاخبِىجي، هخٟذ: بلى ؤًً ؟ ٢ا٫: ال قإن  ل٪، هخٟذ:ال ؤؾخُُ٘ الؿحر، 

مي هٟؿ٪، ٞإهذ الؿبب،هُا، هخٟذ ب٣لت خُلت:ال ؤؾخُُ٘، لم ًبا٫ ب٣ىلها  ٢ا٫: اٚع

: ؤًً 
ا

٣ض ظبهخه وهى ًخُل٘ بلحها ٢اثًل وهى ًٟخذ الضوالب اللخ٣اٍ شخيء جغجضًه للسغوط ٖو

 مًلبؿ٪؟!!

***** 

ؤل٣ى بد٣ُبتها في نىضو١ ؾُاعجه وهى ًخمخم بخدٍض "ؾتًرً"، وجُل٘ لبِء زُىاتها 

وهي ججز٫ ؤصعاط باب ال٣هغ ججاهه بسُىاث ٢ضم وهه٠ في نىعة ٧اهذ لخبضو 

 مطخ٨ت لىال ٖهبُخه ومؼاظه اإلا٨ٗغ ٞخإ٠ٞ، وهضع بها: ؤؾغعي

ٌ مؿاٖضتها ختى اعجمذ جخإو  ه صازل جإإلاذ ختى حٗغ١ ظبُجها وشخيء صازله ٞع

ؾُاعجه، واهُل٣ذ ؾُاعجه ج٣ُ٘ قىإع اإلاضًىت الغا٢ُت ٣ٞا٫ لها: ؤلً حؿإلُجي بلى ؤًً 

 جإزظوي؟
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٣ت للخسلو مً خُاحي مٗ٪ ٞةن   ٢الذ: ال ؤًْ ؤهجي ؾإهخم وؤها ؤبدض ًٖ ٍَغ

٦ىذ حٗٝغ ٞلماطا ؤؾإل٪ وبن ٦ىذ ال حٗٝغ ٞلً ؤُٞض٥، ٞإهذ ال حؿم٘ لؿاالى  بإي  

٣ه ٟٞي الجهاًت  خا٫ ،ؤهذ جخهٝغ ٖلى ٤ مً ال ٌٗٝغ ٍَغ ؾبُل الٗىاص وهظا ٍَغ

٣٪  ؤحها الًابِ .  ؾخ٣خلجي للىنى٫ لهضٞ٪، ول٨ى٪ لً ججض ٍَغ

 اهدٝغ بٗى٠ ٚحر مهخم بةقاعة اإلاغوع، و٢ا٫: وظاص هى مً ٌٗٝغ ٍَغ٣ه مٗ٪؟

جُلٗذ له في نمذ زم ٢الذ: لى لم ٨ًً هىا٥ ظاص ٞإهذ  ؤًى٪، ٞةن  ٦ىذ 

لى  خالى ٨ًً  حٗتٝر بىظىص ظاص ٞلم ؤهذ هىا؟ اَلٗجي ٍَغ٣٪ وبال اب٣جي م٩اوي ٖو

 ؤًٞل.

٣ه، و٢ا٫  ؤو٢ٟه يابِ اإلاغوع ول٨ً بمجغص ؤن عآه خُاه، واٖخظع له، ٞإ٦مل ٍَغ

 مخٟازغا:هل ٦ىذ جخمىحن الؼواط مً يابِ ؤم ؤه٪ جساٞحن؟

 %؟7% مجهم ظُضون، جُل٘ بلحها و٢ا٫: و٢99الذ: وما اإلاس٠ُ ٞحهم؟ 

 ًب: مشل٪.همؿذ بٛ

***** 

 ؤو٠٢ الؿُاعة في م٩ان واؾ٘  له مضازل ٖضة  وجل٣اثُا ؾإلخه: ؤًً هدً؟

ا،  ٢ا٫: ٢لذ به٪ ال تهخمحن ول٨جي ؤخببذ ؤن  حكاع٦ُجي ٖاصاحي، هُا ؾجر٦ٌ  ؾٍى

خض٢ذ به بجىىن ٞمِ قٟخُه و٢ا٫: ؤٚاع ٖىض عئٍت ػمًلجي ًهُدبىن  ػوظاتهم 

ا  ا، ألامغ عوماوسخي ظضا .. جُلٗذ لٟؿخاجها وخالتها و٢الذ: ٠ُ٦ ؤع٦ٌ للغ٦ٌ  ؾىٍا

 ه٨ظا؟ ٞخذ باب الؿُاعة لخسغط و٢ا٫ بهغامت: هُا!

ٜ زمـ عناناث  ؤعاصث الهغار وهي ج٨ٟغ للخٓاث في سخب مؿضؾه وجَٟغ

بغاؾه ال٣اسخي، زم جيخدغ بالغنانت ألازحرة، وجسُلذ اإلاكهض اإلاإؾاوي ٢بل ؤن  ج٤ُٟ 

 ٖلى  نُدخه: هُا 
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٣ها جد بٗه حؿدىض بلى ٧ل شخيء ٦عجىػ زاثغ جسٟي خغظها مً الىظىه ؤزظث ٍَغ

 خىلها، بِىما هى ٌؿخمخ٘ بخٗظًبها بىٓغة عايُت: هل ؤهذ بسحر ًا آوؿت؟

ايُت، ًدمل بُضه  َل بىظهها وظه ٌكبه اإلا٩ان الغاقي الى٠ُٓ، ًغجضي مًلبـ ٍع

ى ٠ًًُ: مًغبا اخخاعث ٫ ؤي  هٕى مً ألالٗاب هى، ٧ان ًبضو الكاب بىٟـ ٖمغها وه

 جدخاظحن مؿاٖضة؟

ض مى٪  ٣ه ٞٓت:ال جٍغ بِىما ْهغ ظىص ٧الٗاصة ٦ٓهىع ٍٖٟغذ و٢ا٫ للكاب بٍُغ

 قِئا، اهخم بىٟؿ٪.

ا ل٪!  ٣خه ٣ٞالذ للكاب بغ٢ت: ق٨غا  لم حعجبها ٍَغ

ابدؿم لها هظا ألازحر ابدؿامت ْلذ جهاخب قٟخُه بلى ؤن ابخٗض وظىص ًخاب٘ 

مغ بخاجا، وَهم ب٣ه٠ وظهها، ول٨ً نىجا ؤٖمى ًد٪ ط٢ىه بإناب٘ ًضه ال ٌعجبه ألا 

ا ؤجِذ..  عئٍخه وهى حهخ٠: ظىص ؤزحرا

ا ؾ٠ُ  اؾخُإ الخٗٝغ ٖلى  الهىث اإلاؼعج، واؾخضاع له و٢ا٫: مغخبا

: آلاوؿت بسحر؟
ا

 و٠٢ ٚلُٔ البيُت واإلاًلمذ ًخُل٘ له وألإلاا وؾإله ؤوال

 زغظذ مً خل٣ه ججهُضة بةظابخه اإلا٣خًبت: آلاوؿت ػوظتي.

٢ا٫ ؾ٠ُ مخٟاظئا: لم ؤٖٝغ ؤه٪ جؼوظذ ًا ظىص! جمخم مته٨ما: وال ؤها! ؾإله: 

 ماطا؟

ا، جُلٗذ له في خى٤  ٖاه٤ ٦خٟحها و٢ا٫: ل٣ض ٦ىا متزوظحن ٢بل الخاصزت ؾغا

 ٞطخ٪ وؤياٝ بسساٞت: ؤها ؤمؼح.

 وؤياٝ ب٤ًُ هٟـ: ؤمغ ال ؤْىه ٌٗىُ٪ ٧الٗاصة ًا ؾ٠ُ لظا وؿخإطه٪. 

  بٗض ؤو٢ٟه ؾ٠ُ بته٨م: ً
ا

٣ىلىن به٪، وما٫ بغؤؾه ًخإمل ؤإلاا وؤياٝ: مغه٤ ٢لًُل

اضخي وهى ٣ًى٫ بٗهبُت:ازغؽ!  الخاصر وحٗاوي.. ٢اَٗه ب٣بًخه جىٛغػ ب٣مُهه الٍغ
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:بطن ألامغ صخُذ، صٞٗه للسل٠ وجابٗذ ؤإلاا بخىجغ تهمـ  جُل٘ ل٣بًخه و٢ا٫ بتٝر

 .لجىص: اهضؤ

 .ل٨ىه هضع بها:انمتي

اص ًخُل  ا خحن ٢ا٫ ظملخه: هل ؤهذ اه٨مكذ م٩اجها ٖو ٘ لؿ٠ُ الظي ؤزُا  جماما

 بسحر؟

***** 

ذؾودتذوجعهذاؾوحود

ٗا  ٦خمذ قٟخحها ب٨ٟها وهي جب٩ي بكضة جغحٗل م٩اجها بالؿُاعة، وهى ٣ًىص ؾَغ

بُٗىن مخذجغة، ٣ًبٌ بإنابٗه الخاع٦ت آزاع الضماء ب٣بًخه، وهاخذ هي بىٟاص نبر 

 ذ الكاب.جغحٗل مً ٢مه عؤؾها ألزمو ٢ضمحها: يغب

 هضع بها: ال قإن  ل٪ هظا ػمُلي 

جُلٗذ له ونغزذ به: وألهه ػمُل٪ حؿمذ لىٟؿ٪ بًغبه، هل ألا٢غبىن بلُ٪  

 مٗىُىن بالًغب ٖمً ؾىاهم، ٢ا٫ بهىث زُحر: ازغسخي وبال.. 

 نغزذ: وبال ماطا؟

 نمذ ٞٗاصث جهغر: لم ًٟٗل شخيء ٣ِٞ ؾإل٪ هل ؤهذ بسحر

 سحر ٢اَٗها ناعزا: بسحر ؤها بسحر ب

جغاظٗذ جخإمل اهٟٗاله، ؤصع٦ذ خالخه، بهه ٌٗاوي ؤمىعا، ؤهمها ؤجها لِؿذ وظٗه 

 الىخُض، همؿذ في هضوء ٍٚغب: خؿىا، ٣ِٞ حٗلم ؤن جخسلو مً ؤوظاٖ٪! 

الخ٣ِ ٢ىلها بهمذ و٢بٌ ؤ٦ثر ٖلى عجلت ٢ُاصة الؿُاعة ختى ابًُذ مٟانل 

 ٧ي ال جدغظه.٦ٟه ًسصخي ؤن جلخ٣ِ اعحٗاقت ٦ٟه ول٨جها ٞٗلذ ٞإقاخذ 
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ْلذ جخُل٘ ٖبر الىاٞظة بغصهت ال٣هغ التي بضث بإؾُازها ٣٦ٟو، بٗض ؤن  وسخي 

مها ٖلى  اجباٖه، ؾغخذ  ظىص ؤمغها بحن همىمه التي ؤطابذ ٢ىجه وجغ٦ها صون ؤن ًٚغ

ب ا، ٦م جإملذ ؤن جدُا، ؤن جغ٦ٌ، ٧اهذ ؤمىُاتها مجغص ٚع اث بإخًلمها اإلابٗثرة بُٗضا

ٖاصًت و٢ض ج٩ىن َٟىلُت، ؾ٣ٍى اإلاُغ والغ٦ٌ جدخه والب٩اء مً الٟغح، والغ٦ٌ في 

 م٩ان ؤزًغ ٞؿُذ، وآلان؟

 في ٢لت خُلت: ٠ُ٦ ؤؾاٖض٥؟
ا

 ْهغ ظاص باإلا٩ان م٣تربا مجها، ٢اثًل

 جُلٗذ له ظاهبا هامؿه: و٠ُ٦ بغ ؤً٪ حؿاٖضوي؟

لذ مً ُٖىحها هٓغة ؾازُت، وهي جغصٝ بىٟـ الىبرة الُا جؿت: حؿإلجي! ل٣ض َو

 .ا٦خُٟذ

و٠٢ بٗض ٢ىلها نامخا واؾخم٘ ل٣ىلها وهي جغصٝ:ال٩ىابِـ طل٪ السٝى والهل٘ 

بت بإن ًيخهي ٧ل شخيء، لم ؤصع ؤن ؤلم الىا٢٘ ؤقض مً قٗىع  والهغوب والخ٣ُض والٚغ

ال٩ىابِـ، ؤها ؤقٗغ ؤوي ٚاع٢ت في مىظت وال ؤؾخُُ٘ الىجاة، ٠ُ٦ اؾد٣ُٔ ؟ومتى ؟ 

 ي؟وؤًً ؾإظض هٟسخ

ها واؾخضاعث جخُل٘ للًٟاء هامؿت باه٨ؿاع وخؼن: ؤًً ٟٚىث؟  ؾالذ صمٖى

ٗا، ول٨ى٪  ٟىث ؾَغ ضخي ٖو وب٨ذ وهي جغصٝ: ل٣ض آطًخجي مغاعا، ٞٓىيذ ؤه٪ ؤجِذ لخٍٗى

 زضٖذ ؤزا٥ و٢بلها زضٖخجي، ل٣ض صمغث خُاحي وؤهذ جًٓ ؤه٪ حٗىيجي! 

ها لم ٌؿخُ٘ ؤن ٠ًً ؤي  ٢ى٫ وجىخى لُٛاصع اإلا٩ان، بِىما ح ؿللذ مجضصا صمٖى

: هل عبا٥ والضا٥ ٖلى هظا ؟ ج٣ٟحن في مىخه٠ اللُل 
ا

في نمذ وهىا٥ ظاء ظىص ٢اثًل

 م٘ عظل ٍٚغب،هُا اجهلي لي بهما ؾإؾم٘ عؤحهما في خؿً جغبِخ٪ 

٣ه بٗهبُت ٖلى ٚحر ٖاصجه و٢ا٫: ٦ٟي ًا ظىص   .صٞٗه ظاص في ٍَغ
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للخٓت ٚايبا، زم ٚحر ؤعاص ؤن ًغص صٞٗخه بًغبه لُٟٙغ ٧ل ًٚبه ل٨ىه جى٠٢ 

مؼاظه بٛخت وؤل٣اه ابدؿامت باعصة ػاصث مً ٖهبُخه وهى ًخجاوػه ًسخ٠ُ  ٦ٟها 

خه وظضها ج٠٣ مؿدىضة بلى  هُدبها زلٟه ٦ُٟلخه الخائهت وهىا٥ في ٚٞغ ٧الٗاصة ٍو

ُان!  ىت ًاجؿت: والضاي  مخٞى الىاٞظة والخٟخذ له ٣ٞا٫ بٗهبُت :ماطا؟ ٢الذ له بىبرة خٍؼ

غ و٢ا٫:  ظُض ؾإسجل طل٪ في ملٟ٪، ججهضث مً ؤعظائها زم ؾإلخه بدحرة: ما الظي ٞػ

ضه في الجهاًت ًا ؾُض ظىص؟ مِ قٟخُه و٢ا٫: الىىم ..  ؤ٣ًُٓجي الؿاٖت الشامىت .  جٍغ

***** 

ىضها ٧اهذ ؤإلاا ج٠٣ ٖلى عؤؽ ظىص، وهي تهمـ في خظع:  عهذ الشامىت نباخا، ٖو

 ؾُض ظىص، بجها الشامىت.

جإة قه٣ذ ٖىض ما ٢بٌ ٖلى مٗهمها و٢ا٫: إلااطا جىاصًجي بؿُض ظىص ؤلؿذ ٞو

 ػوظ٪؟

ضوي ؤن ؤهاصً٪ بجىص؟ ٢ا٫ وهى ًضٞٗها: بل ؾُضي   ٢الذ: ؤجٍغ

جدؿؿذ مٗهمها ٞٗاص حهخ٠ بها: هل ؾخٓلحن ٖلى عؤسخي، ؤٍعض٥ ؤن  جخهغفي 

 ٦ؼوظت ًا خم٣اء.

غ وهى ًخ٣ضم بلحها: ما صمذ ال حؿخُُٗ حن ؤن  َلذ هٓغة خحرة مً ُٖىحها ٞٞؼ

 جخهغفي ٦ؼوظت إلااطا جؼوظذ؟ هل عا٢ذ ل٩ي ٨ٞغة الٟؿخان ألابٌُ ؤًتها اإلاسبىلت!

الخه٣ذ بالؼظاط زلٟها وهى ٣ًترب مجها مًُٟا: الخ٣ُذ مئاث اليؿاء والٟخُاث 

اهُت، ٞلم جدغ٥ بخضاهما لي ؾا٦ىا ٧ىوي اٖخ٣ضث  اث، ظما٫، ؤها٢ت، م٩اهت، ٞع اإلادتٞر

٪، اهٓغي ..، وؤصاع ظؿضها لخخُل٘ باإلاغؤة و٢ا٫: ها ؤها ؤن ما مً مسلى٢ت جىاؾب ظىص ب

ت،  اٝ وال ؤٖٝغ ٖجها ؾىي ؤجها ٚبُت جضعي ؤإلاا، ولضحها عؤؽ ٞاٚع جؼوظذ، لم ؤخًغ الٞؼ

اص ًضًغها بلُه وؾإلها بُإؽ: ماطا ٧ان ٌٗمل  وجمخم ًاجؿا:ؤإلاا ختى الاؾم ال مٗجي له، ٖو
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٢ا٫ مؿخٟهما:خٟاع آباع حٗضًً و..،  والض٥؟ ؤظابذ بدغط مخىدىدت بشمت ج٨بر:خٟاع!

 بضث الضهكت ج٣ٟؼ ٞجإة ٖلى  وظهه وهى حهخ٠:ًضًٞ اإلاىحي؟!

 هخٟذ جُل٤ ؾهمها: وؤهذ جضًٞ الىاؽ ؤخُاء.

غبي!
ُ
 وجدغ٦ذ لخخجاوػه ل٨ىه ٖاص ًجظبها وهى ٣ًى٫ ٚحر مهض١: جؼوظذ ابىت ج

هذ مٗهمها ٢الذ ب٤ًُ: لهظا لم ؤٚاصع٥ ٞلضي زبرة للخٗامل م٘ ألامىاث، وزل

 مً ًضه وؾاعث بسُىاث ٖهبُت وهي جخمخم: و٢ذ!

ل٨ً نىجه يغب مؿامٗها وهى ٣ًى٫: لُخه مىظىص لُخىلى مهمخه بٗض ؤن  اهخهي 

 مى٪ 

ناخذ: لً ؤصٖ٪ جٟٗلها ؾإجىلي ؤها هظا ألامغ ، ٦ما ٞٗل هخلغ ٧ي ال ٌؿمذ 

ضاثه بالىُل مىه، ٢ا٫:عجلي بطن ًا زلُٟت هخلغ  أٖل

***** 

ذ2اـتحار

ت مً ٢بًخه اإلاخهلبت ٖلى الباب، ونىجه الظي  "اٞخخي الباب" عا٣ٞذ يغبت ٢ٍى

ب بغ٦ً ٖلى ألاعى في الخمام الظي َٟا اإلااء بدىيه ٞٛغ٢ذ  ظٗلها جى٨مل في ٖع

ُيُه  ها في اعجُإ، وهى ٖلى ظاهبه اػصاص ًٚبا ٖو ألاعى وابخلذ هي ٚاع٢ت ٦ظل٪ بضمٖى

ان ما ؤزغط ؾًلخه ونىبه وؤَل٤ الٛايبه جبدض ًٖ وؾُلت ل٨ؿغ الباب وؾٖغ

عنانت جم٨ىه مً اعجُاص الباب ونغزذ هي وهى ٣ًخدم اإلا٩ان ٦ةعهابي هاثج ال ًىىي 

ب  ا  بِىما َل مً ُٖيُه هٓغاث مجىىهت، وهى ًغاها جب٩ي ناعزت في ٖع ٖلى السحر ؤبضا

 ث.ؾا٢ُت في بدغ اإلااء جدتها ٞإل٣اها هٓغة زاثغة ٚايبت وهى حهضع بها: ْىيخ٪ اهخدغ 

وؤقاح بىظهه وهى ًدىٟـ الهشا ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًمدى جل٪ الهىعة التي جى٢ٗها بٗض 
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ض اإلاىث، ٞخى٢٘ ؤن  ج٩ىن اهخدغث ال ق٪ ٖىضما  ها ؤمـ، هي جٍغ ٢ىلها نباخا وجهٞغ

ٖاص ولم ًجضها في ٞغاقه ٦ما اٖخاص، وؾم٘ نىث هضًغ اإلااء مً زل٠ الباب ًلٟذ 

ىضما هاصاها لم ججب لض٢اث اص ًل٣ي ؤهٓاعه، ٖو ٤ ٧اهذ ٢ض اؾدىٟضث ٞحها ٧ل نبره، ٖو

هٓغة بلى خالها الباجـ، وؤصع٥ للخٓت ؤن هظه الُٟلت حٗاوي خالت ٖهبُت قضًضة 

وظؿضها الًئُل ًيخٌٟ ٦ٗغوؽ بدغ ال ج٣ىي ٖلى الخىٟـ زاعط اإلااء الظي ؤٚغ١ 

ا ؤمغه مً هى٫ ما قٗغ به، ٞإؾٕغ ٌٛل٤  خظاءه ٞىٌٟ اإلااء مىه، و٢ض وسخي جماما

ض ا لهيبىع، وهى ًهُذ بها: ازغجي مً هىا ؾخمغيحن.. ٢الذ باؾخُٗاء وب٩اء:ال.. ؤٍع

 اإلاىث 

ا ٦ما لى ٧ان ًسصخى ٖىاصها بهظه  ؤل٣ى هٓغة بلى مىيٗها و٢اعهه ب٣ىلها ٞإقاح بُٗضا

اللخٓت، وهى ًد٪ ٞغوة عؤؾه مخمخما لىٟؿه: جبلحن هٟؿ٪ باإلااء وهل ٌؿمي هظا 

اث َٟىلُت  اهخداعا، جهٞغ

ا   ص ًخُل٘ بلحها هاجٟا: اهٓغي لٛباث٪ اإلااء ؤٚغ١ ٧ل شخيء ٖو

ض اإلاىث ؾاص الهمذ ٢بل ؤن ٌؿم٘ نىتها اإلاترادي ،  .وهي جىدب هاجٟت ب٠ًٗ:ؤٍع

ا مىحي بٟغاق٪. ا و٢ا٫: خؿىا  هم لُهغر بها بال ؤهه جمال٪ هٟؿه مخجهضا

 نغزذ: هظا لِـ ٞغاشخي.

ا ٞغاشخي  ٣ه و٢ا٫ مخجاوػا: خؿىا  بل٘ ٍع

ض ؤن ؤإلاـ ؤي شخيء ًسه٪نغزذ :ال   ؤٍع

ٞاظإه ٢ىلها ًٞا٢ذ ُٖىاه وهى ٣ًى٫: ل٣ض جؼوظذ بي ؤًتها الخم٣اء ٠ُ٨ٞ ال 

ا باإلقاعة خحن ؤجِذ ع٦ًا مً بًلص٥ بلى  ضًً إلاـ ؤي شخيء ًسهجي هل جى٢ٗذ ػواظا جٍغ

 هىا.
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اخمغ وظههاُٚٓا وزجًل وهي جبدض ًٖ ظىاب وفي الجهاًت  ٢الذ بازخىا١ : ؤها لم 

 ؤجؼوظ٪ .

م خ٣ُ٣ت ٢ىلها ٣ٞا٫ بجٟاء: بطن ممً جؼوظذ؟  قٗغ بالُٛٔ بٚغ

صؾذ وظهها بحن ٢ضمحها الًُٟٗحن وهي جىدب بكه٣اث مسخى٣ت:ال ؤصعي ول٨ىه 

 لِـ ؤهذ.

قٗغ بال٣هغ والًٛب ًخم٨ً مىه مجضصا، عبما ألجها ؤنابذ ؤٖما٢ه ٞهي لِـ 

ه ٢بًل ٣ِٞ  الىخُضة التي جظ٦غ حٛحره الباجـ، عبما لم حٗجي هظا الخُٛحر، ٞهي لم حٗٞغ

 .خم ًٚبه و٢ا٫:هُا ل٣ض ابخل خظاجي٢اعهذ بحن خالخه في ُٚبىبخه وآلان، ٞؼم قٟخُه و٦

ٞٛغث قٟخحها ل٩ىهه اهخم ٣ِٞ بدظاثه بحن ما ًدضر ٞهغزذ:ٞلُظهب خظائ٥ 

 للجخُم!  

ما ٖجها بذجمها الهٛحر، وخملها مً ؾا٢حها ٦ُٟلت  وهىا اهدجي بلحها وؤو٢ٟها ٚع

و٢اومخه وهي جًغب ٦خُٟه لُسغط بها مً الخمام وؤهؼلها وا٢ٟت ؤمامه و٢بٌ  نٛحرة

 ٪  بتهضًض: ؤ٢ؿم لى ابخل ٞغاشخي ؾإٍٖغ
ا

ٖلى مٗهمحها لُى٠٢ يغباتها الًُٟٗت له ٢اثًل

 بُضي!  

حؿمغث وجغاظٗذ وهي جضًغ ٢ىله بغؤؾها و٦خمذ قٟخحها ب٨ٟحها قاه٣ت و٢ض ونلذ 

ٗا، وؤياءث لخد  .ٞداو٫ ؤال ًبدؿم وهى ٣ًى٫: خاوليؿ٘ ُٖىحها خُيئظ ال٨ٟغة لغؤؾها ؾَغ

ٗا ؤزغظذ ٢مُها  دكتها وؾَغ م ؤإلاها حٗغط بلى زؼاهتها ٞو ع٦ًذ مً ؤمامه بٚغ

ًل ويمخه بحن ًضحها وو٢ٟذ ؤمامه جدغع هٟؿها مً ٢ؿمه، ٞمِ قٟخُه وهى ٣ًى٫  ٍَى

 بخٗا٫: خؿىا ٚحري مًلبؿ٪.

ت الٛاع١، ٟٞهم هٓغتها ٣ٞا٫: ٣ٖضث ظبهتها وهي جضًغ الىٓغ بِىه وبحن خم ام الٛٞغ

ىص ألخمل٪ وؤُٖض٥، ؤهذ ز٣ُلت.  بالخا٦ُض لً حٗىصي لهىا٥ أٖل
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 ٢الذ جضاٞ٘ بُإؽ: لؿذ ز٣ُلت.

ا ٣ٞا٫:خؿىا هل جىصًً ؤن ؤجا٦ض؟  حعجب مً اهخمامها خى٫ ونٟها صوما

ُىاها جدؿ٘ و٢لبها ًدؿإع هبًاجه ختى انُضمذ  جغاظٗذ زُىاث م٘ ج٣ضمه ٖو

٣ها وهى ًدُُها بظعاُٖه مؿدىضا ٦ُٟه ٖلى  الخاثِ ًخُل٘ لىظهها بالخاثِ ، وظ٠ ٍع

ها ٦خلمُظة جم ا٢خىانها   و٢ٞى
ا

الظي جلىن ؤمام ز٣خه، وهى ًبخل٘ ابدؿامخه الؿازغة مخإمًل

م  وهي جداو٫ الهغب مً مضعؾتها وجاب٘ صمٗتها الؿاثلت ٖلى ظاهب وظىتها الخمغاء بٚغ

ضها اإلاغه٤ الظي اعجضث له عصاء ال ق٪ ؤهه لُالبت شخىب وظهها وقٗغها اإلاهمل وظؿ

كت ظؿضها  ولِـ لؼوظت حؿا٢ِ مىه ٢ُغاث اإلااء ٞما٫ بلحها ختى اؾخُإ الكٗىع بٖغ

و٢ا٫: ؤهذ ج٣ٟحن ٖلى سجاصحي، واإلااء ٌٛغ٢ها ،اؾغعي بةخغا١ هظه اإلاًلبـ ٢بل ؤن  

 ىهت.ؤخغ٢ها ٖلُ٪، وؾإجإ٦ض ؤه٪ لً جمىحي، ألهجي ؾاخغم ؤن  حِٗصخي مك

ٗا ٞكٗغ بالغيا وؤعصٝ: "ؤمام٪ زمـ ص٢اث٤ وؤظض٥ جلخ٣ُىجي  ؤوماث بغؤؾها ؾَغ

 باألؾٟل" 

ٗذ ُٖىحها بلُه في حؿائ٫ ٞإظاب هٓغتها: مً الُىم ؾخدبُٗجي، لم ؤٖض ؤز٤ ؤن  ٞع

اث،  جي خحن جخدى٫ ؤمًل٧ي لخبٖر ههُبي في محراسي بسحر، وؤه٪ ؾخداولحن الاهخداع لخ٣هٍغ

اله ؤو لم تهخم ؤمام ظملخه السانه بالسمـ ص٢اث٤  ٞإقاخذ لم جٟهم خ٣ُ٣ت ما ٢

بىظهها في ألاعى في ًإؽ ٖاعم وؤل٣اها هٓغة ظاٞت ٢بل ؤن  ٌٛاصع هاجٟا:"بضؤ الٗض 

 الخىاػلي مً السمـ ص٢اث٤"

ها وهي  ويغب الباب زلٟه وهى ٌٛاصع بسُىاث ز٣ُلت ومً زلٟه ؾالذ صمٖى

 جخُل٘ لسجاصجه 

***** 
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ذؿالؿحذعائلة

ال٨شحر ختى وسخي مًلمذ ماثضة ججمٗه هى وظىص، وحؿللذ ابدؿامت قاعصة لظ٦غي مغ 

ًىم ٧اها ٞحها ًدؿاب٣ان بلى اإلا٣ٗض بجاهب ؤمهما، و٢تها ٧ان لجىص م٩اهت  ٦بحرة بحن الجمُ٘ 

في ال٣هغ ال٨بحر، الُٟل الخىىن الغ٤ُ٢ الظي ٦شحرا  لم ًلخ٤ اإلا٣ٗض لخإزغه مً بحن 

ئت جغن ٢بًلث وؤخًان الٗاملحن ب ال٣هغ، وابدؿم ونىث ضخ٨ت ظىص الُٟىلُت البًر

ا ما جبهج هظه الٗخمت باإلا٩ان.  بإطهُه ضخ٨ت ٧اهذ ًىما

ابدؿم لها ابدؿامت قاعصة خاإلات اهتهذ ٖىض هٓغة ظىص الجاٞه الظي ٦بر وظلـ 

ؤمامه ٖلى طاث اإلا٣ٗض، بضون ؤن ٌٗتريه ؤخض، ظاٞا، ٢اؾُا، ناعما، اؾخُإ الىنى٫ 

لم ٌٗض هىا٥ ؾبا١، ل٣ض ماجذ ألام ٦مىث ظىص ال٣ضًم ، الظي ته٨م بجٟاء ٢بله، ٦ما 

  4 5 6 7 8 9 71مً ابدؿامخه الكاعصة وهى ٌٗاوص الىٓغ لؿاٖخه مخمخما 

 ل٣ض ؤجِذ-

ل ٌكبه اإلاىامت ؤمام ظىص   اهدبه ظاص ألإلاا ج٠٣ مكٗشت الكٗغ، وب٣مُو ٍَى

ا، ؤلم ججضي ؤصوى مً هظا عصاء الظي  جُل٘ بلحها مخٟدها ٚحر عاى وهى ٣ًى٫: ماهظ

م هبرة الٗىاص: ؤهذ لم جتر٥ لي قِئا، ل٣ض ؤزظث ٧ل  لخجزلي به، ؤظابذ باه٨ؿاع بٚغ

مًلبسخي.. اهدبه إلاا ٞٗله خحن خمل ٧ل مًلبؿها في خ٣ُبت وؤل٣اها في اإلااء بٍُغ٣ت ختى ال 

مت: ٧ان  ججض ما تهغب به، ًٞا٢ذ ُٖىاه وهى ٣ًى٫: ومً ؤًً وظضث هظا؟ ؤظابذ مٚغ

 مٛؿىال

قض ٢امخه ؤمامها وبٗثر قٗغها بُضه مًُٟا: وما هظا، هل ؤزظث ٦ظل٪ قٗغ٥ 

 اإلاؿخٗاع ٨ٞىذ جدخٟٓحن بالخ٣ُ٣ي مٛؿىال؟!

قٗغث بالخغط وهي جخمجى لى جيك٤ ألاعى وجبخلٗها ؤمام ظاص الظي عا٢ب بهمذ 
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بت ٣ٞالذ باؾخدُاء: زمـ ص٢اث٤ ال ج٨ٟي، جإ٠ٞ  اث ظىص الٍٛغ وهى وحعجب مً جهٞغ

ٌسخبها مً طعاٖها لُجلؿها بجاهبه ٞلم حٗتريه وهى ٣ًى٫ باؾدى٩اع باث صعامُا للٛاًت 

مضهكا ؾازغا: ال ًجضع ب٪ السغوط ؤمام ؤدي بهظا الك٩ل، ماطا ٣ًى٫ آلان؟! لم ؤخؿً 

 الازخُاع!!

ابخلٗذ لؿاجها واخىذ عؤؾها حٛمٌ ُٖىحها بِىما عم٤ ظاص ظىص هٓغة ي٤ُ 

٣ت:ٖىضما ههٗض ؾإزله٪ مً هظا ال٣مُو الباجـ، ًٞل اؾخٟؼجه ٞإعصٝ بىٟـ ا لٍُغ

 خاظت له بُيىا.

اقخٗل وظهها وايُغبذ وهي جى٨مل بم٣ٗضها، و٦إجها جتهغب مً هٓغاث ظاص 

والمذ هٟؿها ل٩ىجها جسصخي اؾخٟؼاػ هظا ألازحر ٦ما لى ٧ان  ٢غبهما مدل اؾخٟؼاػ بىيٗها 

ل٤ًُ ًدؿلل بلُه ٧ل مغة ًداو٫ ٞحها م٘ ظىص، ٦ظل٪ لم ًضعي هظا ألازحر إلااطا قٗغ با

ظىص اؾخٟؼاػه بها، و٦إهه ًشبذ ه٣ُت تهغب مً خ٣ُ٣تها، هل هي ! وعا٢ب إلاؿاث ظىص 

: ؾاقتري ل٪ مًلبـ جغ١ لي، 
ا

لها بُٗىحن مكخٗلخحن وهظا اإلاؿخٟؼ ًًم ٦خٟحها ٢اثًل

ا ٖلى ظؿض٥ الغ٤ُ٢ ؤبٗضث هٟؿها ٖىه مخ٣لهت مً إلاؿاجه  ًغو٢جي الؼهغي ظضا

 ؾخٗغايُت السبِشت وهي تهمـ:ابخٗض.الا 

 صؽ ؤهٟه بحن زهًلث قٗغها واه٣بٌ ٢لبها وهى حهمـ: اؾخٗضي لىسغط.

 هبذ مً م٩اجها ناثدت زاثغة: هسغط! ازغط مٗ٪!!

 ؤل٣اها هٓغة ػمذ ٞحها قٟخحها، وحٛحرث هبرتها للهمـ وهي جغصٝ: بهظه اإلاًلبـ!

ًل ،  بًلمباالة: جسُلي ؤه٪ ؾىضٍع
ا

ًل بمًلبـ عزت زم لىح لها ٢اثًل ؤلم جسغط ؾىضٍع

جدىلذ ألمحرة بضون ٖىاء،ؤعي ؤن  ج٨ملي الضوع الظي بضؤجُه، هخٟذ بُٛٔ و٢ض بلٛذ 

خض اهٟٗالها: لم ؤٞٗل قِئا أل٦مله، ل٣ض ؤجِذ بلى هىا  ٦إي  ٞخاة ج٣ضم بلحها قاب 

 وجؼوظخه، ؤجِذ ولم ؤصع ماطا ًدضر، ولم ؤٖلم ؤي زُِ ججغي، وال ؤصعي  ؤي  ظىىن 
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ؤناب خال٨ما لخًٟٗل هظا بي ، ؤها لم ؤزُِ لصخيء، جبا لخل٪ الٓغوٝ التي ايُغججي 

 للىظىص هىا .

ا، بِىما عصص ظىص ٖا٢ضا ظبهخه بدؿائ٫:ْغوٝ!  ؤٚمٌ ظاص ُٖيُه هضما

ًٖذ قٟخحها وجىجغث هٓغاتها بحن تهغب هٓغاث ظاص وهٓغاث حؿائ٫ ظىص جدغ٢ها 

 خؿىا ؾاطهب مٗ٪.ٞؿلمذ وظهها لغاخخحها هامؿت باؾدؿًلم: 

 لم ٌكٗغ ظىص باالعجُاح ول٨ىه ج٣ضمها واجبٗخه جى٨ـ عؤؾها باؾدؿًلم 

***** 

ذاؾصمتذواؾطاعة

اة والضحها وحٗل٤  ا، ٞمىظ ٞو الخُاة لم جمىدها ؤي زُاع ؾاعث في ْل ٚحرها صوما

مهحرها بسالتها، ايُغث ؤن  ج٩ىن  الٟخاة اإلاُُٗت عصا إلًىاء زالتها لها، لم ٨ًً هىا٥ 

م ابىت زالتها َىا٫ الى٢ذ ؤن  جخدملها، ؤن  زُاع ؾىي الُاٖت، ايُغث ؤمام جىمغ ٍع

ا ، وػواظها وما ؾب٣ه  ج٨ٓم ُٚٓها والٟٗى ٖجها لم ٨ًً زُاع آزغ ؾىي الهمذ صوما

الظي ايُغها له، لم ٨ًً لضحها ٦ظل٪  ؤي  زُاع ؾىي الاؾدؿًلم وآلان وهى ًيخ٣ي 

با ٣ٞض ظمٗذ ألمغه الُاٖت والهمذ اإلاًلبـ التي ؾترجضحها لم ٌٗض ألا  مغ ٍٚغ

ا  ٞجلؿذ جخُل٘ لًل  م طل٪  بضا الامغ ٣٦كت ٢ؿمذ ْهغها ؤزحرا والاؾدؿًلم، ول٨جها بٚغ

شخيء خىلها، وهى ًل٣حها باإلاًلبـ بةهما٫ لخدملها، بهه مجىىن ٌٗبض بمهحرها ٦ضمُت لم 

هي ال حٗلم ٣ِٞ لم  حكٗغ بالضوهُت ٦هظه اإلاغة ، ٞٗىضما و٢ٗذ ٖلى ٣ٖض بعزه ؤو ػواظه

ج٨ً حعي ؤجها و٢ٗذ ٦ظل٪ ٖلى جباص٫، ؤزظث ههِبه وؤزظها، وهمؿذ قاعصة ب٣هغ: لم 

 ؤو٢٘  ؾىي  ٖلى  ٣ٖض الؼواط، مً ؤًً ؤجذ هظه اله٣ٟت.
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جُل٘ بلحها بدؿائ٫ لخُٗض ظملتها التي لم ٌؿمٗها ٞكضث ٢امتها لدؿ٣ِ اإلاًلبـ 

وعا١ الؼواط ، زم ؤزبرججي والضج٪  ؤهه ٧ان  ؤعيا و٢الذ: ؤها لم ؤٞٗل ، ٣ِٞ و٢ٗذ ٖلى ؤ

بُجهم ٣ٖض ههِب٪ وهظه ال٣هت التي ال ؤٖلم جٟانُلها، ؤقاع لها بالهمذ:اقكل، ال 

 حٗبثي ب٣ٗلي آلان وبال يغبخ٪ ؤمام الىاؽ

هخٟذ به بٗىاص: ؤزبرج٪ ؤهجي لم اٞٗل لخٗاملجي ٦إهجي زُُذ لهظا، لم ؤ٦ً ؤٖلم 

 مً ألاؾاؽ! 

اة ؤمي بُىم، وؤهذ هجم ٖلحها و٢بٌ  ٖلى  ٨ٞها و٢ا٫ بدضة: ال٣ٗض جم ٢بل ٞو

 .جؼوظذ ٢بلها بكهىع ؤًتها اإلاا٦غة

بت ٞاٖخهغ وظهها ب٨ٟه وهى ًخُل٘ لُٗىحها البا٦ُخحن  جإإلاذ وهي ج٨ٟغ ٚحر مؿخٖى

ا  بًٛب وؤياٝ:٦ٟا٥ م٨غا

 وصٞٗها لخخٗثر ؾا٢ُت بحن اإلاًلبـ ؤعيا وهىا اجهاعث با٦ُت، لٟخذ ؤهٓاع الىاؽ 

خىلها وجضزلذ امغؤة بهل٘ جغبذ ٖلحها وهي تهخ٠ به: هل يغبتها  ؤحها اإلاجىىن ؾاجهل 

ت. ت، هخ٠ بها: انمتي ؤًتها اإلاغؤة ؤها يابِ قَغ  بالكَغ

ناخذ به والخ٠ الىاؽ خىلهما ونىتها الٗالى حهؼ اإلا٩ان: وأله٪ يابِ ًد٤ ل٪  

 لبلض؟بًظاء ٞخاة، ؤًً الٗضالت والضًم٣غاَُت والؿًلم في هظه ا

 ٢ا٫ ٚايبا بىبرة تهضًضًت:هل جىصًً عئٍتهما؟ ناخذ:هل تهضصوي؟

٢ا٫ ببؿاَت: بلى، قه٣ذ اإلاغؤة و٦إهه ٢ام بهٟٗها، ٣ٞالذ له بًٛب: هل حعي م٘ 

 مً جخدضر؟

ت جخضزل بحن الغظل وامغؤجه، ٞٛغث قٟخاها  ٢ا٫ بىٟاص نبر: بلى م٘ امغاة خكٍغ

اصث جخُل٘ ألإلاا التي بضث في ُٖىحها ٞخ اة قبه زاصمت بمًلبؿها جل٪ وخالها الغر ٖو

جٗل٪،  وشخىبها وخالتها ٣ٞالذ لها:هل هى ٢ىاص؟ومالذ بلحها حؿإلها: هل هى ًسخُٟ٪ ٍو
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 ٢اَٗها بًٛب:بجها ػوظتي، ناخذ ؤإلاا: ٢لذ ل٪ ال ج٨غع هظا

 قٗغ بإن  اإلا٩ان، ٤ًًُ ٖلُه وهى ًهجم ٖلحها بدضة:  ؤًتها الخم٣اء . 

ه وناخذ به اإلاغؤة هاثجت:  ؤحها اإلاجىىن ؾاجهل اعجب٪ الجمُ٘ م٘ هجىم

ا، اػصاص ًٚبه وز٠ُ الهاج٠ مً ًضها وهى ًلىح به  ه خاال، البض ؤن وعاء٥ ؤمغا بالكَغ

 ٚايبا:ؤزبرج٪ ؤهجي يابِ هل ؤهذ مجىىهت؟

ُض: ؾاهتٕز ؤخكاء٥ لهظه الًٟاثذ.  وما٫ ألإلاا هامؿا بٖى

لت اهتهذ ب ةٚماى ُٖىحها مؿدؿلمت وقضث جل٣ذ تهضًضه بسٝى وجباصال هٓغة ٍَى

 ٢امتها مٗه، و٢الذ للمغؤة باه٨ؿاع: بهه ػوجي 

٣ٖضث اإلاغؤة ظبهتها في ق٪ وقضتها ظاهبا وهمؿذ لها :هل ؤهذ واز٣ت؟ ال جسافي 

لى  جي الخ٣ُ٣ت، ػوجي مدام ٦بحر وؤها ناخبت ؤ٦بر مكٟى هٟؿُت في مهغ، ٖو قِئا ؤزبًر

ت، ٦ما ؤن هظا الغظل مسخل ، ؤًٞل  ما ًبضو ؤه٪ حٗاهحن خالت ٖهبُت ٢ض جىصي ب٪ للهاٍو

ا مسخل، مً هٓغه ؤؾخُُ٘ الخؿم، ؾإلتها  ًجضع بي ٢ى٫ هظا ٧ىوي مٗالجت ول٨ىه خ٣ا

ؤإلاا بؿظاظت واؾترظاء هامؿت: هل ًم٨ى٪ ًٖلظه؟ ػمذ الُبِبت قٟخحها و٢الذ: ًم٨ىجي 

 ػظه بالسجً

ٗذ وظهها ٢اثلت    بخدٍض: ٌؿ٣ِ البٛاة!٢الذ ؤإلاا باجهؼام: بهه يابِ ٞاظغ، ٞع

ؤخىذ ؤإلاا عؤؾها وػٞغث بُإؽ، وعا٢بذ الُبِبت مًلمدها اإلاجهؼمت ٞضؾذ ًضها 

بجُبها وؤزغظذ بُا٢ت ومضتها بلحها زلؿت و٢الذ: بهظه البُا٢ت ٖىىاوي وهاجٟي ال 

 جخازغي في اللجىء بلى بطن!  

بلُه ٢اَٗها نىث خاص: ماطا تهمؿان، هظا مؿخٟؼ و٢بٌ ٖلى مٗهمها وؤصاعها 

ض مى٪ هظه اإلاغؤة؟   ٌؿإلها: ماطا جٍغ
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ٗذ وظهها بلُه لخلهُه ًٖ عئٍت ًضها ألازغي مً زل٠ ْهغها حكحر للُبِبت  ٞع

بالبُا٢ت وهي ج٣ى٫ له: ٦ٟى ًٞاثذ، ل٣ض ظٗلذ مجي ؤضخى٦ت بؿبب ؤٞٗال٪، اهٓغ بلى 

٪ ما ًْ ؤخضهم ؤهجي مسخُٟت.  مًلبسخي لىال جهٞغ

ؼحي لِ ـ بؿبب اإلاًلبـ بل بؿبب ًٖلماث ال٣ٟغ ٖلى  ٢ا٫ لها بته٨م:ال ًا ٍٖؼ

 مًلمد٪ وقٗغ٥ وؤؾلىب٪، ؤهذ ٖباعة ًٖ ٢ُت ظغباء يالت.

 ٣ٖضث ظبهتها و٢الذ: حٗجي خُىاهت!

ترايها ٖلى هظا مً بحن ما ه٤ُ به، ًٞغبذ اإلاًلبـ في ألاعى بىظه  جإ٠ٞ اٖل

ـ وبن اقخٗلذ ٢ضمها وهي ج٣ى٫ مٗتريت بكٗغها اإلاخىازغ: وؤها لً اعجضي هظه اإلاًلب

م٩اه٪ وؤزغظذ هحران الشحران مً ٞم٪ ٢هغا، ٣ٖض ظبهخه و٢ا٫: الشحران ال جسغط مً 

 ٞمها هحران، صدخذ ٢ىلها هاجٟت: ؤٖجي جل٪ التي اه٣غيذ، ٢ا٫ مته٨ما: ألاُٞا٫. 

ؤصع٦ذ ته٨مه ٞلىث ٨ٞها، وججاوػجه بخدض بال ؤجها نغزذ خحن الخ٣ِ ؤَغاٝ 

ى مغبٍى بمُاٍ، وعٞٗها ًد٨م طعاُٖه  قٗغها ٞجظبها مىه ٞٗاصث بلُه مغجضة ٦ٍُى

ايُت بمازغة ٢ضمه، وؤصزلها م٩ان  خىلها ؤمام صهكت الجمُ٘ والخ٣ِ زىبا بدغ٦ت ٍع

ل، و٢بل ؤن  جهغر ٧اهذ ًضه ج٨خم  حُٛحر اإلاًلبـ، وهىا٥ ٞ٪ ؤػعاع ٢مُهها الٍُى

 ؤهٟاؾها، ومً الساعط ًهُذ ناخب اإلادل:ؾُضي هظا ال ًصر.

لهاصع ازغؽ الجمُ٘: بجها ػوظتي، ٞخم٨ىذ مً ؤلاًٞلث وهي جهغر ول٨ً نىجه ا

ىاص ًغجُم  لؿذ ػوط، ول٨ً باقي ٧لمتها ياٖذ بحن قٟخُه وهى ًجظبها بلُه ب٣ىة ٖو

 بكٟخحها هامؿا ٞحهما بدؼم: ازغسخي

***** 
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ذبالذجلام

ت ؤعب٨خه وهي ج٣ى٫ مخىؾلت: "ؤعظى٥  جدغعث مىه وهؼلذ ؤعيا حكه٤ با٦ُت بهؿخحًر

ض ال جا  طوي ؤعظى٥ ؤجىؾل بلُ٪ ال جٟٗل" حعجب مجها وزصخي ؤن  ٠ًًُ  ؤي  شخيء ًٍؼ

ه اإلاتهىع، والظي لم ًضعي ؾببه لظا ٣ٞض ٚاصع وهى  مً خضة ألامغ زانت بٗض جهٞغ

 ٣ًى٫: "ٚحري مًلبؿ٪ والخ٣ي بي ؾاهخٓغ٥َ زاعظا.

ها لم  قٗغ ٦إهه مغ صهغ، ختى عآها جسغط بىظه مخىعم مً الب٩اء، وماػالذ صمٖى

ها اهتهاء؟  جج٠، ٞخمخم ب٤ًُ: ما هظه الٟخاة ؤلِـ لضمٖى

واهدبه إلا٣اؽ عصائها وؤصع٥ ب٨ٟغه ؤهه ٧ان ٖلُه ؤن ًضٖها ج٣ِـ ول٨ىه ازخاع 

ٞدؿب لظا ٧اهذ جخٗغ٢ل بُى٫ عصائها، وجًم خؼامه الىاؾ٘، ٞخإ٠ٞ ولم ٤ًُ ٨ٞغة  

ا الؾدُٗاب ما خضر الاهخٓاع مجضصا ٞهى ًيخٓغها أل٦ثر مً هه٠ ؾاٖت بغع ٞحها خاظته

بُجهما بالضازل، ٦ظل٪ ؤعاص هى الى٢ذ لِؿخُٗض هٟؿه التي لم ٌٗض ٣ٌٗض لجامها، وؤقاع 

بلحها باإلؾغإ وهى ًٟخذ لها باب الؿُاعة لخضزل لُىُل٤ وهى ٌكٛل مدغ٦ها ل٨جها الخٟذ 

ٗا ٚحر واز٤  في خى٫ الؿُاعة جخجاهله بٗهبُت واهدبه ٖبر مغآجه لؿُاعة ٢اصمت ٞترظل ؾَغ

ض الجلىؽ ظاهب٪"  ج٨ٟحرها وهى ًلىح جغاظعي بال ؤجها هخٟذ: "ال ؤٍع

ل واحؿٗذ ُٖىاه   وع٦ًذ باالججاه آلازغ بٗىاص وجدض ٞخٗغ٢لذ بغصائها الٍُى

ا ؤٕٞؼ ظىص، وهى ًغ٦ٌ بهل٘ بلحها، في خحن جى٢ٟذ  ا خاصا غا وؤَل٣ذ الؿُاعة ال٣اصمت نٍغ

وهى حهضع: "٠ُ٦ ج٠٣ بؿُاعج٪ بهظه  الؿُاعة بٗض اؾخضاعة ٧املت جم٨ً مجها الؿاث٤

ت  ؤحها اإلاسخل"؟  الؼاٍو

بِىما ٧اهذ ُٖىا ظىص ج٣اجل ٣ِٞ ٖلحها وهي جداو٫ الى٢ٝى و٢ض ظٟذ  الضماء في 

: بطن ؤعصث ٢خلي!  وظهها وهي جدض١ به هلٗت تهمـ بسٝى
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 جغاظ٘ ٧اإلاهٗى١ وهى ًخُل٘ بلحها خاثغا و٢ا٫: جٍغضًً الاهخداع ؤًتها اإلاسخلت!

ه ا مً ألاعى ب٣بًت ًضه مً طعاٖها، وقٗغ بالًٛب ًخهاٖض بلى  عؤؾه وهٖؼ

وعبما ٧ان السٝى ٢ض ٢بٌ ٢لبه وهى ًضٞٗها صازل الؿُاعة، واؾخضاع لؿاث٤ الؿُاعة 

التي اٖتريذ الٍُغ٤ باؾخضاعتها وو٠٢ ٖىضه وناح به ًٟٙغ ما خل بغاؾه: ٦غع مً 

 اإلاسخل؟ 

ا َبُُٗا، لظا ٣ٞض قٗغ الؿاث٤ بإن هظا الىا٠٢ حهضع به بُٗى  ن زاثغة لم ٨ًً ؤبضا

التزم م٣ٗضه وؤقٗل مدغ٥ ؾُاعجه واهُل٤ وهى ًل٣ي ؾبابا عاح بالهىاء م٘ اهًُل٢ه ومً 

 زلٟه لىح ظىص ناثدا: ظبان!

عا٢بذ ؤإلاا ما خضر بُٗىن مغحٗبت وحؿاءلذ:  ؤي  ظىىن ؤناب هظا الكاب  

ت ؤنابخه بسلل في ٣ٖله ؤو  لت ؤوصي به  الهامذ، عبما ٦ثره ألاصٍو زباث الجؿض مضة ٍَى

ؤن  ٩ًىن نىما بًل بخؿاؽ، ل٣ض ٧اص ًًغب الغظل م٘ ؤهه اإلاسُئ،  بهه بعهابي ال 

ً  ؤًتها الباجؿت!  ق٪، وجًل٢ذ ؤُٖجهما الشاثغجان وهى ًخمخم ؤعصث الاهخداع ؾتًر

عمكذ ُٖىحها بخىجغ وهي جخمخم: "٦ىذ جٍغض سخ٣ي جدذ عجًلث الؿُاعة بدغ٦خ٪ 

ل٪، وا٢ترب للؿُاعة بسُىاث واؾٗت جغاظٗذ هي بم٣ٗضها ول٨ىه َل مً جل٪ جبا 

 هاٞظتها و٢ا٫ بدضة: ال ؤٖمل ؾاث٣ا ألبُ٪ اهؼلي للم٣ٗض ألامامي. 

ٞٛغث قٟخاها الهخمامه لهظا الكإن السس٠ُ بحن ٧ل ما ًمغون به ول٨جها لىث 

ت الخُٛحر، ال ق٪ ؤهه ًىىي ج٨غاع ٞٗلخ ه لظل٪ حهخم بهظا قٟخحها وهي جخظ٦غ ٞٗلخه بٛٞغ

ان  ما ٞخذ باب  ًا ٣ٗٞض ظبهخه وؾٖغ ىضما ونل ٣ٖلها لخل٪ الى٣ُت هؼث عؤؾها ٞع ٖو

الؿُاعة بدضة وما٫ بلحها ٞاه٨مكذ بأزغ اإلا٣ٗض حكحر له بالخى٠٢ ناعزه: ال جلمؿجي 

ا  .مجضصا

  



95 

 
 
 

   سجن دافئ         

قٗغ بالخغط للخٓت ًُٟى ٖلى مًلمده ال٣اؾُت وهى ًخظ٦غ ما خضر ل٨ىه لم 

ٌسخب ٢ضمها ٞباجذ هكت لضعظت الضهكت لُخم٨ً مجها بؿهىلت ٌؿخم٘ لها وهى 

خحن بحن م٣اومتها الباجؿت وهي  سغظها لِؿخضًغ خى٫ الؿُاعة ًدُُها بظعاُٖه ال٣ٍى ٍو

ه ختى صٞٗها للم٣ٗض ألامامي  بجاهب الؿاث٤،  جسٟي وظهها لخدمُه مً ج٨غاع جهٞغ

ان ما عمى  هٟؿه  بجاهبها ٖلى م٣ٗض وؤٚل٤ خؼام ؤماجها بضون ؤن  ًى٤ُ بدٝغ زم ؾٖغ

 الؿاث٤ واهتزث بهما الؿُاعة وهى ًىُل٤ بجىىن. 

***** 

ذملذأتزوجك

ٖلُ٪ في ٧ل مغة، ؤن  جساٝ، ؤن  جً٘ ٢لب٪ الؿا٦ً جدذ ؤ٢ضام ٣ٖل٪ ال٣ل٤،  

ؤهه ال٣ُٔ، ٖلُ٪ ؤن  جمغع زضٖت البضاًاث وعوه٣ها، ٞما  ؤلاهاء ًدؿً الُبش بك٩له، 

ا ٧ي جدٟٔ هٓغ٥، ًٖ طل٪ جإمل ما ؾب٤ لً ج٠٣ ألخض ا لُىم، ؾدكُذ بىظه٪ بُٗضا

 ال٨ُان  اإلاٍؼ٠، ٞلُظهب اإلاىا٣ٞىن للجخُم.

ونًل لل٣هغ وجغظلذ بمجغص و٢ٝى الؿُاعة جغ٦ٌ للضازل، مخىاؾُت بنابتها 

ا مً  ى٫ عصائها الظي ٖغ٢لها مجضصا ٖىض صعظاث باب ال٣هغ الغثِسخي وضخ٨ذ زٍغ َو

ان ما لجمذ ض ما ٖجها وؾٖغ خ٨تها م٘ هٓغة الخاعؽ العجىػ الجاصة بلحها، بِىما بُٗض ٚع

خاولذ ؤإلاا اؾخضعا٥ هٟؿها وهي ججٕز الغصاء مً جدذ ٢ضمحها واهخبهذ له ٠٣ً ٖلى عؤؾها 

: اٖخضث  : إلااطا اعجضًخه بن  لم ٨ًً ٖلى  م٣اؾ٪؟! ٢الذ ب٣هغ وهي جداو٫ الى٢ٝى
ا

٢اثًل

 ؤن الخُاة ال حُُٗجي زُاعاث ؾُض ظىص!

م٘ ٧لماتها ٣ٞا٫: ٖلى ؤؾاؽ ػواظ٪ بي لم ٨ًً زُاعا، هخٟذ: لم عا٢ب حٗثرها 

تراٝ اإلاخ٨غع في ٧ل  ؤجؼوظ٪، بضا ؤهه جظ٦غ ؤمغا مهما وهى ٣ًى٫: آه بمىاؾبت هظا الٖا
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مىاؾبت ما عؤً٪ لى ج٨ٟحن ًٖ ٢ىله ألهه بضا مؼعجا وزانت ؤن وظىص٥ مغجبِ ب٣ٗض 

 ههُبي مً ؤمًل٧ي، ؤهذ مل٩ي  ؤًا ٧ان مؿماه! 

ذ بجىىن: لؿذ مل٩ا ألخض وؤزبرج٪ مغاعا ؤهه لم ؤٞٗل، ؤهخم بضؤجم اللٗبت ٢ال

ا، بِىما مهحري ؤها ال ؤٖلمه، ؤزى٥ جؼوظجي زم وظضث هٟسخي ػوظت  وحؿخمخٗىن بها ظضا

 ل٪ والُىم ال ؤصعي 

حن ػوظت ل٪، نغزذ: ٦ظل٪ ألزُ٪!   ٢اَٗها: ها ؤهذ حٗتٞر

ٞجإة وصازله اقخٗل م٘ لم ًضع ؾبب ًٚبه اإلاٟاجئ وهى ٣ًبٌ ٖلى قٗغها 

عي نىج٪ ؤمامي مجضصا.   ٧لمتها ألازحرة ول٨ىه لم ٌؿخُ٘ بال ؤن ٣ًى٫:  بًا٥ ؤن  جٞغ

اهخبهذ ؤجهما ٣ًٟان ؤمام اإلاجز٫ ٖلى مغؤي مً الجمُ٘، ٞإوماث بغؤؾها لُدغع 

قٗغها، وزكذ ؤن ٨ًغع ٞٗلخه خحن ظغها وؤل٣اها مً ؤٖلى الضعط واهخٓغ لخٓاث 

ذ في زىان ٢بل ؤن ًٟٗل  ل٣ُغع مهحرها ختى اعجاخذ ًًٖلتها م٘ اعجساء ٢بًخه وؾاٖع

ا  ما  م حٗثرها الُاجـ وعا٢بها مً زلٟها وال ًضعي  خ٣ا ؤي شخيء آزغ جغ٦ٌ للضازل بٚغ

 الظي ًٟٗله!

ول٨ىه لخ٤ بها وهى ٨ًٟغ ب٣ىلها "٦ظل٪ ألزُ٪" وعٞ٘ عؤؾه لُجض ظاص ٠٣ً ؤٖلى 

٘ لى، بِىما ؤإلاا جٞغ عصاءها ًٖ ؾا٢حها لخخم٨ً مً الهٗىص بضون حٗثر،  الضعط للُاب٤ ألٖا

خان، وهي جدجي عؤؾها تهخم ٣ِٞ بسُىاتها ٖلى  صعط ؾب٤ وؾ٣ُذ  ؾا٢اها م٨كٞى

ا ٖلُه ٞباجذ خظعة مىه، ولظل٪ ال جىدبه لجاص وهى ٠٣ً ًخابٗها مً ؤٖلى في  جضخغظا

تها  و٧اصث جسل اهخمام، وقٗغ ظىص بالضماء ًخهاٖض لغؤؾه وهى ًهُذ بها لضعظت ؤٖٞؼ

 بىػجها: ؤإلاا

ان ما جغ٦ذ عصاءها ًجز٫ ٕ ؾا٢حها ؤمامه في زجل جخُل٘ بلُه  اؾخضاعث بلُه وؾٖغ

 في حؿائ٫ وظاص ًخاب٘ مً ؤٖلى ، ٞإياٝ لها آمغا:ال جخدغ٧ي. 
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ها هلٗا وهي حؿإله بُٟىلُت مغحٗبت هل ؾخٗا٢بجي مجضصا،  ز٤ٟ ٢لبها بحن يلٖى

 ٖلى الضعط؟!

خ٣ضم هدىها زُىة لُدمحها مً ٨ٞغة َغختها وؾب٤ ؤن  او٣ٗض خاظبا ظاص وهى ً

خضزذ وهى ٣ًى٫ "ؤإلاا حٗالى" ٞىظئذ به بِىما اػصاصث خضة ظىص وهى ٠٣ً باألؾٟل 

: بن جدغ٦ذ ؾدىضمحن . 
ا

 ًل٣حها هٓغة ظىىهُت ٢اثًل

ج٣ضم ظاص زُىة ؤزغي هؼوال وهى ٣ًى٫ بدىان: ؤإلاا ال جسافي، وع٢ذ هٓغتها له، 

ها مجضصا مً الضماع هٓغة اؾدىجاص، هٓ ُٗضها بلُه، ًجٖز غة ناعزت بإن ًىهي ٧ل هظا َو

ىضما جىنل ٣ٖلها لهظا حٛحرث هٓغتها للىم قضًض، "ؤهذ  الظي ؤو٢ٗها ُٞه لشاوي مغة، ٖو

٣ضث مؿخ٣بلي و٦غامتي بؿبب٪ خحن  الؿبب في ٧ل مإؾاحي ل٣ض َغصث مً ظامٗتي، ٞو

زم ؤجِذ لخ٣ضم لي ؤلاخؿان زاهُت وها ٢ضمذ لي ؤلاخؿان ؤو٫ مغة صٞٗخه ٖظابا بٗض طل٪ 

 هى خالى ٠ُ٦ اؾخُٗذ الىزى١ ب٪، ل٣ض جؼوظخجي وؤوعزخجي ألزُ٪، ؤها ال ؤؾامد٪! 

 ب٩ل 
ا

٧اهذ ؤ٩ٞاعها ٦مؿاٞت جبٗضها ٞلم جىدبه ؤهه ونل ٖىضها ًمض ًضه بلحها ٢اثًل

 عؤٞت: ؤها بجاهب٪

خىا جُلٗذ بلُه في هٓغة نامخت ٢اؾُت واؾخضاعث لجىص ٢اثلت ب٣ى   ة: ؤها في ٚٞغ

لى مخجاهله ٦ٟه ، ٧ان ٢ىلها مٟاظئا لخض جغازذ له مًلمذ ظىص  وججاوػجه لؤٖل

الٛايبت، واػصاص او٣ٗاص ظبهت ظاص وال ًضعي ؾبب ٢ؿىتها ول٨ىه ًضعي ؤهه الؿبب في 

حٛحر الجمُ٘ مً خىله، و٢بل ؤن جهل ؤ٩ٞاعه لجهاًتها ٧ان ظىص ٢ض ونل بلُه ل٣ُى٫ له 

اٞ٪.بىبرة قامخت: ل ض لٞؼ  ٣ض صٖىث ؤهل زُُبخ٪ الُىم لىخ٤ٟ ٖلى مٖى

***** 
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ذالذتكرريذفذا

في اإلاؿاء اعجضي مًلبؿه ألاه٣ُت ٦ٗاصجه ؤمام مغآجه الطسمت الٟسمت ومً زلٟه 

٧اهذ ججلـ جخإمل بنابت ٢ضمها حٗبض بها ٦ُٟلت جداو٫ الا٦دكاٝ، َٟلت ًاجؿت 

سلو مىه، ٧اهذ نىعتها اإلا٩ٗىؾت مدخبؿت بحن ؤعبٗت ظضعان ، ٣ِٞ ج٨ٟغ باالهخداع لخخ

ا لُضع٥ خالها اإلاشحر للك٣ٟت ٞخجهض و٢ا٫ بهىث عزُم: ٖلُ٪  له ٖبر مغآجه ٧اُٞت ظضا

!  الاؾخٗضاص لًلهًمام للٗكاء الٗاثلي لضًىا يُٝى

ض، ٘ عؤؾها: ال ؤٍع  ٢الذ بضون ؤن  جٞغ

 ٢ا٫: ال اؾخإطن.. ٣ِٞ ؤزبر٥،  

ض، جإملها  لشىاٍن ٖبر اإلاغ  آة زم اججه للسؼاهت والخ٣ِ ٞؿخاها ؤػع١ ع٣ُ٢ا ٦غعث: ال ؤٍع

: ؾترجضي هظا.
ا

 وعٞٗه بلحها ٢اثًل

ا، ٧اهذ ُٖىاها مخىعمخحن مً ؤزغ الب٩اء قاخبت الىظه مً  ٗذ عؤؾها بلُه ؤزحرا ٞع

م ٖمغها الهٛحر ٣ٞا٫ ب٤ًُ: ال جداولي اؾخٟؼاػي وبال  ٤ ُٖىحها بٚغ الخؼن اهُٟئ بٍغ

 ؾإلبؿ٪ بًاه ؤها!

ٟذ الضمٕى مً اػصاص شخىب و  ظهها وهي ج٣ى٫ مخىؾلت: صٖجي وقإوي ؤعظى٥، َو

٣خ٪، ال ٢ُمه لي  ُٖىحها وهي جغصٝ بىبرة مى٨ؿغة: الجمُ٘ ًضعي ؤهه ال ٢ُمت لي بٞغ

بىظىصي ؤنًل، ٠٦ ًٖ الٗبض بي ؤمام الساصمحن هىا وؤزُ٪، جى٠٢ ٖىض ٧لمتها 

وظىص٥ في ألاؾاؽ ألهه ألازحرة ٣ٞا٫: ال بإؽ ؤدي لً ٌٗض حهخم مً الُىم ب٣ُمخ٪ ؤو 

 الُىم ؾىدضص ٣ٖض ٢غاهه.

 قٗغث بٗخمت وهي جغصص بٛهت ٖهغث خل٣ها: ٣ٖض ٢غاهه!
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يا٣ًه جإزغها الىاضر ٣ٞا٫ ب٣ؿىة: بلى ؾُتزوط مً زُُبخه التي ازخاعها مىظ 

 ؤ٦ثر مً ٖام مضخى ٢بل ؤن هتزوط، همؿذ بب٩اء صون ؤن جضعي: ٢بل ؤن  ًتزوظجي!

 وهخ٠:ال ج٨غعي هظا ٢بٌ ٞجإة ٖلى وظهها بدضة

حؿللذ الضمٕى مً ُٖىحها ٖلى ٦ٟه، وجل٪ الهالت اإلاى٨ؿغة اإلاهضومت حٗخلي عوخها 

ومًلمدها ًِٞٛ ٖلى وظهها بُٛٔ ل٠ًُُ: ل٣ض جؼوظذ مً ظىص مال٪ عيىان، 

ا: اعجض ٞؿخاه٪ والخ٣ي بي، وبن  خاولذ   وجغ٦ها بٗض ؤن  ًإؽ مً  بًظائها و٢ا٫ آمغا

ىج٪ ألهه بن  لم جمىحي ؾإصٞى٪ خُت، وعا٢بذ زُىاجه بضون ؤن الاهخداع، جإ٦ضي مً م

٘ عؤؾها وحكىجذ جب٩ي وال جضعي الؿبب بالخدضًض، ٣ِٞ جب٩ي باؾدؿًلم ٖلى  ٧ل  جٞغ

 هؼاثمها مغة واخضة.

وهىا٥ باألؾٟل هؼ٫ ظىص لهالت ال٣هغ وؾلم ٖلى والض ووالضة عهحن زُُبت ظاص  

ًخُل٘ لًل شخيء ؤمامه، بِىما اؾخ٣بلىا ظىص وهظا ألازحر ًجلـ ٌكب٪ ؤنابٗه ببًٗها 

بالترخُب، وباصلهم الترخُب بابدؿامت واؾٗت وباهذ صهكتهم ل٣ُى٫ والض عهحن:"مً 

 ًهض١ ؤهخما وسست واخضة لىال وظىص ظاص هىا لٓىيخه ؤهذ ؾُض ظىص

 ٢ا٫ ظىص بألُت: ٨ٞغث ؤن ؤ٢ىم بهظا، ل٨جي اؾدسسٟذ ألامغ.

ص ووي٘ ؾا٢ا ٞى١ ألازغي ٞٓهغ الٟاع١ في جُل٘ له ظاص بهمذ بِىما ظلـ ظى 

ا  ٖى٨م بٗض قٟاجي والخ٣ُ٣ت ل٣ض  ٣ت وهى ٣ًى٫: خضزجي ظاص  ٦شحرا ألاؾلىب والٍُغ

ذ ٖى٨م ؤ٦ثر مازغا بما ؤهىا ؤنبدىا ٖاثلت ٩ٞان ًجضع بي البدض للخٗٝغ ٖلى  ٖٞغ

ؼ.  ٖاثلت ؤدي الٍٗؼ

صي، ٦ما بدض ٖىه ٞهى جغاظ٘ والض عهحن طو الخلت ألاه٣ُت التي جىاؾب ويٗه اإلاا

ًمل٪ مً ألامًل٥ ما ٨ًٟي الزخُاع ابيخه ػوظت مشالُت وهى ٣ًى٫: اؾم ؾُض مال٪ 

 عيىان  ال ٚباع ٖلُه. 
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ىت ؤٖاصث بلُه  ؤوما ظىص بغؤؾه بخٗا٫، بِىما ابدؿم ظاص ابدؿامت ظاهبُت خٍؼ

هٟهاله مكهض والضجه، وهي جيخ٣ي له بخضي الٟخُاث الجمًُلث مً اإلاجخم٘ الغاقي بٗض ا

ا ما، ٦شحرا ما والضجه لم  ًٖ ظُجي مباقغة ٦دغ٦ت ٦ُضًت البىت الغظل الظي ؤؾاء لها ًىما

اجه، الخ٤ ٧ل شخيء ؤوصي  جدب ظُجي وال والضها الظي ال ٣ًل صهاءة ًٖ والضه في جهٞغ

ا ؾِئت ٖلى ٨ٖـ اإلاخى٢٘ الٟخاة اإلاضللت الىخُضة  لهظا الازخُاع اإلاشالى، عهحن لم ج٨ً ؤبضا

ً حن، ل٨جها زالٟذ الخى٢٘ ٩ٞاهذ َُبت هاصثت مشالُت، ال ًم٨ً لكاب ؤن  ألبٍى زٍغ

ًها، بجها جمل٪ ٧ل م٣ىماث الٗغوؽ الغاجٗت، ول٨ىه ال  ًها، ال وظىص لؿبب لٞغ ًٞغ

اء!  ا في ٖالم ألازٍغ  ًمل٪ ججاهها مكاٖغ خب، ومىظ متي ٧ان  الخب قَغ

ؾاخغة، وؤٚمٌ ُٖيُه ٦إهه  وعٞ٘ وظهه بلحها ًل٣حها هٓغة خاثغة جل٣تها بابدؿامت

ٗا ناخبخه  ًسصخى ؤن ج٣غؤ ؤ٩ٞاعه زًللهما مغخبا، حؿلل إلاؿامٗه نىث ع٤ُ٢ خضص ؾَغ

٘ ُٖيُه لخل٪ الهالت مً الغ٢ت والبؿاَت نىعة جًاص ل٩ل شخيء ًدُُه ختى  ٞٞغ

ٞؿخاجها ألاػع١ البؿُِ وقٗغها اإلاغبٍى ببؿاَت وابدؿامتها التي ظاهضث لغؾمها وهي 

جمُ٘ باؾخدُاء ٞكض ٢امخه ألظلها، بِىما جدغ٥ ظىص هدىها ختى جى٠٢ ج٠٣ ؤمام ال

: ؤإلاا ػوظتي
ا

 ٖىضها ويم زهغها ٢اثًل

قٗغ ظاص بدى٤ ٦خم ؤهٟاؾه بِىما عخب بها الجمُ٘ بابدؿامت وهمؿاث جغخُب 

  .وه٣ُذ عهحن: ػوظخ٪ نٛحرة وع٣ُ٢ت ؾُض ظىص

للٛاًت ٖالُت الكإن  مً اهخبهذ لها ؤإلاا واؾخُاٖذ ؤن جمحزها، ٧اهذ عهحن ظمُلت 

هُئتها اإلاشالُت جبضو ابىت هاؽ بًل ق٪ ٞكٗغث باإلخباٍ وهي جضًغ ُٖىحها جخٟدهها، 

ٗت  اهتهذ بمِ قٟخحها بةخباٍ مخىاؾُت طل٪  و٢اعهذ بحن عهحن وهٟؿها بىٓغة ؾَغ

ُيُه ال حؿ٣ِ ًٖ ؤهٓاع ظاص التي ازخلٟذ بىهج ٍٚغب  ال٣ىي الظي ًدُُها بظعاٖه ٖو

اٖخلذ الىٓغاث اإلاكهض ختى ٢اَٗتهم الساصمت لخٗلً ٢اثلت: الٗكاء ظاهؼ ججاهها، و 
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 ؾُض ظىص.

: لىدىاو٫ 
ا

ؤومإ بغؤؾه وجغ٥ زهغها لُمؿ٪ ٦ٟها بُض وألازغي ؤقاع لهم ٢اثًل

الٗكاء ؤوال زم ه٨مل خضًصىا، الخٟىا خى٫ اإلااثضة الٟسمت، ظاص ًخُل٘ لُٗجي ظىص 

مت م٣ُضة، بِىما جداو٫ عهحن ؤمامه، وهى ًلؼم ؤإلاا الجلىؽ ظاهبه وج ل٪ ألازحرة جبضو مٚغ

 ؤن  ججٗله ًىدبه لها وهي تهمـ بضال٫: ؤخببذ هظا الجى الٗاثلي.

الخٟذ وابدؿم ل٣ىلها بىٟـ اللخٓت الخٟذ ؤإلاا ب٤ًُ هٟـ البدؿامخه لها ٝ 

ٗا ٖجها وهي جدىاو٫ مً َب٣ها باوكٛا٫  ٦ك٠ ي٣ُها بىٓغة ظاهبُت ؤقاخذ ؾَغ

٤ ٣ًُ٘ الهمذ وهى ٣ًى٫: ؤؾٗضوي وظىص٦م الُىم مىظ ػمً لم ونىث ظىص الىاز

 ؤجىاو٫ ٖكاء ٖاثلُا،

ذ والضة عهحن بخىصص:  
َ
ته٨م ظاص وهى ًخجٕغ ٧ىب اإلااء ؤمامه مغة واخضة ٦ؿ٨حر، ٢ال

٣ت  عخم هللا الؿُض مال٪ والؿُضة ظحهان، ٧اها ؾِؿٗضان لغئٍخ٨ما حك٣ان خُاج٨ما بٞغ

ٟاال، ووظهذ الخضًض ألإلاا حؿإلها: ٌؿٗضها ؾمإ ػوظاث ظمًُلث ؾُمؤلن البِذ ؤَ

.٤  ٢ضوم ؤو٫ خُٟض بالٍُغ

حؿمغ زًلزتهم وػم ظىص قٟخُه ٨ًٟغ ما هظا ألاؾلىب الغزُو، َغ١ اليؿاء ال 

جسخل٠ مهما ازخلٟذ الُب٣اث ٞهً ًٞىلُاث ممًلث مشحراث للُٛٔ: بِىما جىدىدذ 

ًا نٛحرحي اؾخمخٗا بدُاج٨ما ؤإلاا وهي ججُب بهىث زاٞذ: لِـ بٗض، ٣ٞالذ: ال بإؽ 

 ؤوال 

 بؼظل: عبما خان  
ا

غث ؤإلاا وطابذ ابدؿامت ظاص ؤمام ا٢تراب ظىص مً وظهها ٢اثًل ٞػ

الى٢ذ لىىجىب البىحن والبىاث، ًٖذ قٟخحها وهمذ لخٛاصع بال  ؤهه همـ بتهضًض: 

 التزمي م٩اه٪  وبال ؾاٞاظإ٥ بما ال جخى٢ُٗىه!
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م٤ بدُض ال ًضعي للخىاو٫ وقٗغث بُضه جًم التزمذ ؤمغه وجُلٗذ لُب٣ها اإلاى

٦ٟها والخٟخذ وهى ٣ًغبها مً قٟخُه لُُب٘ ٢بله خاهُت مؿدى٨غة وهى ٣ًى٫: ل٣ض 

اجسظث ٢غاعاث وؤخب ؤن ؤٖلجها زًل٫ هظا الجم٘ الٗاثلي: ؤوال ل٣ض جغ٦ذ الٗمل 

ذ ؤمىعي هىا٥ ألؾخلم ؤٖما٫ ؤبي ومكغوٖاجه!  الٗؿ٨غي و ؾٍى

والضي عهحن هٓغة حؿائ٫، بِىما لم جبا٫ ؤإلاا بال باهتزإ  يا٢ذ ٖحن ظاص وجباص٫

: وؾخٗمل ػوظتي معي. 
ا
 ٦ٟها ول٨ىه لم ًتر٦ه وهى ًُب٘ ٢بلت ؤٖم٤ مًُٟا

احؿٗذ ُٖىاها واهٟغظذ قٟخاها بضهكت وهي جىتٕز ٦ٟها بٗهبُت مىه، ٞلم ًبا٫ 

اٝ ظاص ألاؾبٕى ال٣اصم ٢بل ؤن  ٌٗىص لخل٪ الضولت وهى ًغصٝ: زاهُا ما عؤ٨ًم ؤن  ٩ًىن ٞػ

ض ظُض  التي ٖاف بها، ما اؾمها، ال ؤط٦غ ول٨ىه مٖى

ؤٚمًذ ؤإلاا ُٖىحها ال جٍغض ؾمإ جٟانُل ؤ٦ثر، بِىما جىجغث هٓغاث والضي عهحن 

ضًغ ؤٖما٫ والضه!  ووالضها ٣ًى٫: ؤي  ؾٟغ، هى ؾُِٗل هىا ٍو

 ؤظابذ عهحن مخجاهلت حٗل٤ُ والضها: هظا عاج٘ 

ٗا الخٟخذ ألاهٓاع لجاص وهى ٣ًى٫ بىٟاص ؤل٣تها والضتها هٓغة ا زغؾتها ول٨ً ؾَغ

ا: ٦ظل٪ ؤمل٪ ٢غاعاث ؾُض ظىص، ؤوال ؤها لً  نبر: ٨ًٟي.. وقض ٢امخه وهى ٣ًى٫ ؤزحرا

 ؤؾاٞغ.. 

جُلٗذ بلُه عهحن بٗضم ٞهم، ول٨ىه عا٢ب اهدىاء عؤؽ ؤإلاا وهي جداو٫ ؤال جسخلِ 

 بهم ٞإعصٝ: زاهُا ؤها لً ؤجؼوط 

٣ض والضها ظبهخه وقضث هي ٢امتها لخُل٘ له بدؿائ٫ ٖاعم قه٣ذ والضة عه حن ٖو

ٗتها مدؿٗت الُٗىحن  ٘ عؤؾها ول٨جها ٞع خُجها لم جهض١ ؤإلاا وهي جٟخذ ُٖىحها بضون ؤن جٞغ

 .خحن ؤياٝ بهىث متزن ٢ىي: ألهجي متزوط

 .امخ٣٘ وظههم وقٗغث عهحن بالضواع ٞؿ٣ُذ بم٣ٗضها وؤإلاا جغ٦ؼ الىٓغ بلُه
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ا ؤمام زُُبخه خحن ؤب٣اها بالؿ٨ً، ولم بهه هى طاث ال كاب الظي ههغها ًىما

ًلها ٖلحها ًىمئظ ها هى ٌُٗضها ختى وبن جًغعث بؿبب ازخُاعه ول٨ىه  ًضٖها حٛاصع ٞو

ا ًىهغها ب٩ل ازخُاع وابدؿمذ ابدؿامت ؤزاعث ظىىن ظىص الظي ٢ا٫ له بدضة: هل  صوما

 حٗبض؟ 

: ؤها اٖخظع 
ا

ل٪ عهحن ؤهذ حؿخد٣حن ؤًٞل مجي، وؤها ؤمغ ول٨ىه اهدجى بلى  عهحن ٢اثًل

ض ب٢دام٪ باإلاخاٖب   بمؿإلت نٗبت وال ؤٍع

هخ٠ به ظىص:  ؤي  مخاٖب.؟ وؤي  مؿإلت نٗبت حٗجي، ال ًىظض  ؤي  ؾبب 

 ًجٗل٪ جضعي الؼواط. 

 ؤظابه: ال اصعي الؼواط، ل٣ض..

 ٢اَٗه: بطن ؤًً ٢ؿُمت ػواظ٪، ؤًً ػوظخ٪؟ 

هغب مً هٓغاتهم وؾم٘ نىث ؤإلاا جداو٫ بياٞه شخيء بل٘ ظاص لؿاهه وخجى عؤؾه ًت

 ول٨ً ظىص هضع بها: ؤزغسخي ؤهذ 

ا ٌؿىضان عهحن التي جٟىهذ  ض بل اههٞغ في خحن لم ًيخٓغ والضي عهحن عئٍت اإلاٍؼ

 بهضمت: البض وؤهه ًمؼح، ما الظي جٟىه به، مؿخدُل 

ه  مٗىا، ووالضها ًداو٫ تهضثتها وهى ٣ًى٫ بٗهبُت: ؾإظٗله ًىضم ٖلى  جهٞغ

 اهضجي 

ل زًلزتهم ٖلى َاولت واخضة ًملاها الخىجغ  اصعوا، وهضؤ اإلا٩ان بمٛاصعتهم ْو ٚو

ها وهى ٣ًى٫ ؤإلاا ؤها آؾ٠، 
َ
 ٞدؿللذ ؤإلاا مً بحن هٓغاتهم الٛايبت ول٨ً نىث ظاص ؤو٢ٟ

خ٪.. ؤَاٖخه ول٨ً ٢ى٫ ظاص ؤو٢ٟها مجضصا ٖىض الباب وهى  هضع ظىص: اطهبي لٛٞغ

ٙغ ًٚب٪ ها ؤها، ولً ؤهغب، لً ؤهغب ًا ظىص مً زُإ ؤها ٣ًى٫: بن ؤعصث ؤن جٟ

 ؾببه، لً ؤجغ٦٪ مجضصا، ولً ؤزظلها . 
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ها التي ؾالذ ٢بل ؤن  حٛاصع ع٦ًا، وظىص  م صمٖى ؤٚمًذ ُٖىحها باعجُاح بٚغ

اصع  ًخُل٘ له  بهمذ لخٓاث اعجب٨ذ ٞحها مكاٖغه زم جغ٥ اإلا٩ان ٚو

***** 

ذؼرارات

م ب٩ائها الخاع ٦ضمٕى الٟغح، لم جضع ؾبب ؾٗاصتها بما خضر  وهي جبدؿم بٚغ

غها بؿا٢حن  مخضلُحن  ٦ُٟلت ٚاصعث حجغتها بٗض ب٢هاء والضحها  ججلـ ٖلى  َٝغ ؾٍغ

لها بالظهاب لدجغتها، ما خضر ؤٖاص بلحها ألامل، طل٪ ألامل الظي اٖخاصث ٖلى  ضسه 

٢ه مً طا٦غتها مً زًل٫ طل٪ الٍٛغب في ؤقض ؤو٢اتها ًإؾا،الُىم اٖتٝر بما خاولذ خغ 

ه مً ؤ٩ٞاعها ٧لما الخ٣خه،  بهه هٟؿه مً ؤحى وجؼوظها، مً ٢بلذ به وؤعجًخه ختى  وهٖؼ

وبن  لم ج٨ً جمل٪ زُاعا بال  ؤهه هى، الؼواط لِـ مجغص وع١ لخ٩ىن لجىص، بلى هي 

 حكٗغ بإجها..

ت بٗهبُت اٖخاصث ٖلحها مىه  ٢ُ٘ ؤ٩ٞاعها نىث اهضٞإ الباب وا٢خدام ظىص الٛٞغ

م ؤجهما وسست واخضة، ول٨ً في الك٩ل ٣ِٞ، عا٢بخه ٦هٟ ت جسهه، بهه ٨ٖـ ظاص بٚغ

ت ٦مجىىن جاثه وؤل٣ى ظا٦خه ٖلى   ها بِىما صاع بالٛٞغ وهي جلملم ابدؿامتها وجج٠ٟ صمٖى

 اإلا٣ٗض وبضؤ ٞ٪ ؤػعاع ٢مُهه

ت واخضة  صوث في ٣ٖلها ٨ٞغة زُإ ما ًدضر، وظىصها م٘ طل٪ اإلاجىىن في ٚٞغ

ٖخُاصًت هى ؤمغ زاَئ، ٧ىجها ال حؿخُُ٘ جمُحز صخت هظا الؼواط، لظل٪ ًخهٝغ ٞحها با

ا جٟاظئها  ٗت التي صوما غه وهمذ لخدؿلل زلٟه ول٨ً ٢بًخه الؿَغ اهؼل٣ذ مً خاٞت ؾٍغ

الخ٣ُذ طعاٖها ٞإٖاصتها بلُه جغجُم بهضعه الٗاعي واهخًٟذ هي بهل٘ زالُه زٝى 

:مىظ متي جخدغ٧
ا

 ي بضون بطوي؟وزجل وهى ٌٗخهغها بهضعه ٢اثًل
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خاولذ الخملو مىه وهي ج٣ى٫ ب٤ًُ هٟـ: لؿذ لٗبخ٪ ابخٗض ؤهذ جسى٣جي، بال  

ٗها بلُه مً زهغها لًُُغها إلا٣ابلت وظهه وهى ٣ًى٫: اهٓغي  ؤهه اػصاص ٖىاصا وهى ًٞغ

 بلي، ؤها ػوظ٪.

للخٓت ؾ٨ىذ ًٖ صٞاٖها، بلى ؤهه طاث الىظه والبيُت ال حؿخُُ٘ ؤن جٟغ١ بُجهما 

 الىٓغة ال٣اؾُت التي ٦ؿذ ُٖيُه ٣ٞالذ: صٖجي وقإوي! لىال هظه

٢اجلذ لخخسلو مىه ٞإخ٨م طعاُٖه خىلها و٢غبها بلُه و٢ا٫ بسسِ: ٦ٟا٦ما ٖبشا 

 .بدُاحي

هضؤث بٛخت، بلى ؤي خض ٧اهذ  ظملخه مدؼهت ناص٢ت خحن ه٣ُها لم جضع إلااطا 

جضعي مٗاهاجه  قٗغث بالسؼي ججاهه ٞٗلى ظاهب آزغ ًم٨ً ؤن ٩ًىن هى مد٤، ؤجها ال 

٦ما ال ًضعي مٗاهاتها، ٣ِٞ ٞا١ مً ُٚبىبخه لُجض ؤمه ماجذ وؤزاه جؼوط باؾمه 

بت وخُاجه بإ٦ملها ٖبض ٦ما ٣ًى٫   .وههِبه ؤنبذ لٍٛغ

ها اه٨ؿاع، هي ؤ٦ثر مً ٌؿخُُ٘  عبما زل٠ هظه ال٣ؿىة ؤلم ٦ما زل٠ صمٖى

م ا لخظع وهي ج٣ى٫ له: ؤها بصعا٥ طل٪ ٞترازذ م٣اومتها له وحٛحرث هٓغتها ألو٫ مغة بٚغ

 لم ؤٖبض بدُاج٪!

ٞ٪ طعاُٖه مً خىلها وخغعها ؤعيا وؤقاح ًٖ هٓغتها التي ظٗلخه ٌكٗغ 

ا  ي٠ٗ هظه الىٓغة التي ؤٖاصث بلُه ٧ل الىٓغاث  بال٠ًٗ، ي٠ٗ هغب مىه  ٦شحرا

الؿاب٣ه في َٟىلخه بٗض طهاب ؤمه، هٓغاث الساصمحن خىله، اإلاٗلمحن وؤصخابه بهٟه، 

اه هٟـ الىٓغة مً هالت الاه٨ؿاع التي ٖاقها وحؿبب ٞحها والضاه ابخٗض زُىاث ٧لهم ؤل٣

 اؾخٗاص ٞحها نغامخه وهى ٣ًى٫ بضون ؤن ًىلحها وظهه: ٚضا ؾترا٣ُٞجي بلى  الٗمل.

هخٟذ: ؤي ٖمل؟ ؤظابها بازخهاع: ؾب٤ و٢لذ، هخٟذ: ْىيخ٪ جمؼح إلزاعة ُٚٔ 

 ظاص!
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غ ب٤ًُ ألجها جم٨ىذ مً انُُاص ه٣ُت  صخُدت ول٨جها لم ج٨ً الخ٣ُ٣ت ٧املت ٞػ

ا  وؤصع٥ ؤجها مغاخل ما  اجه ؤزحرا ا ٖلى  جهٞغ ٞٗلى ظاهب، ل٣ض باث عئؾائه ٌٗل٣ىن ٦شحرا

٢بل ٞهله لظا ٢ض ؾب٣هم بخ٣ضًم اؾخ٣الخه وصٞ٘ لظل٪،عبما هي مد٣ت ٖلُه الخسلو 

اًٖ ُٖىه، ول٨ىه لم ٌؿخُ٘  مً ؤوظاٖه، والؿبب ألاهم ؤهه لم ٌٗض ًش٤ في جغ٦ها بُٗضا

 ؤن ًمحز الضاٞ٘ ؤهى زٝى مً مداولتها  الاهخداع ؤم ب٣ائها  بجاهب ظاص!

ول٨ىه في ٧ل ألاخىا٫ ٢غع ؤن ًب٣ي ٦ٓلها وظلـ ًسل٘ خظاثه لُجُب: ؤها ال اجسظ 

ا  للضعاما  ٢غاعاث ألظل بٚاْت ؤخض، ٢غاعاحي مضعوؾت، وؤياٝ بدضة: وال جىدبهي  ٦شحرا

 التي جدضر. 

 لُه ٣ٞالذ بصخيء مً الاؾخٟؼاػ: ٦ًل٦ما لضًه ٢غاعاث مضعوؾت،ؤصع٦ذ ما ًغمي ب

٘ لها خظاءه و٢ا٫: ٨ٞغي وؾإخكغ هظا بٟم٪ الثرزاع، هخٟذ:  اؾخُإ ٞهمها ٞٞغ

 ماطا ٞٗلذ!؟

ا وصزلذ الخمام وؤٚل٣ذ بابه ٞهخ٠ بها:  ٢ٟؼ مً م٩اهه هدىها ٞغ٦ًذ بُٗضا

إ٧ىن هىا، بالدجغة، ازخبئي واب٣ي ٖىض٥ للهباح ٞإها لضي ٖمل َىا٫ اللُل وؾ

ناخذ: هل ؾخإحي باإلاجغمحن هىا؟ لىي ٨ٞه و٢ا٫: هل ؤزبرج٪ ؾاب٣ا ؤه٪ ٚبُت، إلااطا 

 ملٟاث 
ا

ال جهض٢حن ؤوي جغ٦ذ الٗمل ومً الُىم ؤها عظل ؤٖما٫، لظل٪ ؾإصعؽ ٢لًُل

غي، وؤٚمٌ ُٖيُه وهى ٠ًًُ بٗهبُت: ٖضث طل٪ زًلر مغاث ؤًتها  الٗمل ٖلى ؾٍغ

اطا حكغح لي مً ألاؾاؽ ال قإن لي ، هخ٠: به٪ ؾترا٣ُٞجي، الٛبُت، هخٟذ، وإلا

  .واؾخضع٥ ب٤ًُ: ٦ظل٪ ٖضصث هظا زًلر مغاث

 ناخذ ناعزت: مغجان! 

خمض هللا ؤن الباب ًسٟي عئٍتها ابدؿامخه، ل٣ض اٖخاص ٖلى  حٗل٣ُها ٖلى  ألامىع 

٣تها في الخٗبحر ًٖ اإلاى٠٢ ًشحره ٧ل مغة و  ٍغ ٩٦ل مغة ًلملم الخاٞهت بحن ٧ل ما ًجغي َو
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 ابدؿامخه ل٣ُى٫ بجضًت: ؾخٗملحن ؾ٨غجحرحي، ٢الذ بهىتها الُٟىلي: آلان ؤنبدىا زًلزت

ٞٛغ ٞاهه ياخ٩ا بضون نىث وابخٗض ًٖ الباب زصخي ؤن  جٟلذ مىه ضخ٨ت 

غه ظالؿا وابدؿم ابدؿامت  ؤٖلى والخ٣ِ ؤوعا٢ا مً خ٣ُبت ؾىصاء وعمي هٟؿه ٖلى ؾٍغ

  لخُل مىه جخإ٦ض مً ظاهبُت بضون ؤن ًلخٟذ خحن ق
ا

ٗغ بباب الخمام ًىٟغط ٢لًُل

 .وظىصه ٞإظاب: لً ؤزغط

 وهي جخمخم ب٩لماث ؾازُت ٣ٞلب ألاوعا١ 
ا
ٗا اصث حٛل٤ الباب ؾَغ اهخًٟذ ٖو

بًلمباالة واهخٓغ ص٢اث٤ ٣ٖض ٞحها ظبهخه خحن لم ٌؿم٘ ٞحها نىتها ٞىاصي بهىث ٢ل٤: 

  .ؤإلاا

 ؤإلاا هل ؤهذ بسحر؟ٞلم ججب، ٞٗاص ًىاصحها بهىث اػصاص ٢ل٤: 

اه٣بٌ ٢لبه وؤل٣ى ألاوعا١ ظاهبا لحهم بلحها ب٣ل٤ ل٨ً نىتها الساٞذ ٧ان    بمشابت 

 يىء َمإن ْلمخه ٞٗاص ًجلـ باعجُاح وهي ج٣ى٫: ال جهغر، ؾإهام هىا

 ل٤ٗ قٟخُه و٢ا٫ في ق٪ وإلااطا؟

ىم، نمخذ لشىاٍن ، و٦إجها جبدض ًٖ بظابت زم اهضٞٗذ ٢اثلت: ؾإهام هىا مىظ الُ

 اٖخاص طل٪

غي وؤهام ٖلى اإلا٣ٗض ما هظا  ٘ خاظبُه مخٟاظئا و٢ا٫: ٦ىذ ؤجغ٥ ل٪ ؾٍغ ٞع

 الخظمغ؟

هخٟذ: ٦ىذ جتر٦ه أله٪ حكمئز مً وظىصي ٖلُه وهظا ؤمغ ال ًُا١، ٦ىذ جخ٣ؼػ 

 مً صمىعي وصماجي التي ؤهذ ؾببها،

 جمخم: بطن هظا هى الؿبب مً وظهت هٓغ٥ وخضر هٟؿه مخجاهًل هخاٞها: هظه 

 الٟخاة خم٣اء ال ق٪.
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غه ووي٘ طعاُٖه زل٠ عؤؾه وهى ٣ًى٫ بهىث يغب ؤطهحها:  ٞغص ظؿضه ٖلى ؾٍغ

 خؿىا جدممي وحٗالى ولً ؤج٣ؼػ مى٪، ال صمٕى وال صماء اللُلت!

اه٨خم نىتها مغة واخضة مما صٞٗه لُطخ٪ زم ٖاص حهخ٠: ها ؤها اهخٓغ، نغزذ 

 بًل ج٨ٟحر: ؤ٦غه ؾٍغغ٥

غا مً طهب، اٖخض٫ ظالؿا وهخ٠ بُٛ ٔ: ٖلى ؤؾاؽ ؤبُ٪ الٟداع نى٘ ل٪ ؾٍغ

ل٤ ٖلى  ؤمغ جاٞه ٦هظا.  وؤٚمٌ ُٖيُه ًلىم هٟؿه، ٠ُ٦ اهجغ مٗها بىٟـ ؤؾلىبها ٖو

ا! ٗا وهي ج٣ى٫: ؤبي ٧ان زٍغ  ول٨ً ٢ىلها ظٗله ًيسخي لىمه ؾَغ

 ؾإلها بصخيء مً الته٨م: بطن هى ٞداع م٣ابغ ٞغاٖىت؟

ا باإلاكاٖغ..ؤعصٞذ و٦إجها لم حؿمٗه: ٢لبه ٧ان   زٍغ

ت ختى ؤجها الخه٣ذ بالباب جخإ٦ض  هىا جغ٥ ضخ٨خه جسغط لخجلجل ألو٫ مغة بالٛٞغ

ىضما اهخهي ٢ا٫ ولم ًخسل ًٖ ب٣اًا ضخ٨خه: خؿىا ازغجي  مً صخت ما حؿمٗه، ٖو

 ؾخمغيحن!

ا ؤجسظ ٢غاعاث ًا  ٢الذ بٗىاص: ال جداو٫ ل٣ض اجسظث ٢غاعي، ؤها ؤً

ُلت ول٨ىه جإوه في  ٞغاقه، ولؿبب ما ؤعاصها ؤن ٧ان بةم٩اهه ؤن ًسغظها بإي  وؾ

جخدمل هدُجت ٢غاعها ٦ما اصٖذ، ؤو عبما ؤعاصها لُلت بضون ًضمٕى مهما ٧اهذ   الىخاثج، 

لظا ؤَٟإ الًىء وهى ٣ًى٫ مخشاثبا: خؿىا جإ٦ضي ؤن ج٩ىوي بصخت ظُضة في ؤو٫ ًىم 

 ٖمل ل٪ ٚضا، َابذ لُلخ٪.

ت وؤصاعث ًل١ يىء الٛٞغ ُٖىحها في الخمام، وجُلٗذ لخالها في سسِ  واهخبهذ إٚل

اصث جخُل٘ لؤلعى و٢ؿىتها وا٢تربذ مً خىى  مخمخمت:ْىيذ ؾخإحي لخدملجي، ٖو

٨غث: ٠ُ٦ ؾإهام آلان!  الاؾخدمام ٞو

***** 
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ذاؾتزام

قه٣ذ ناعزت وهي جداو٫ الخ٣اٍ ؤهٟاؾها بُٗىحن  مدؿٗخحن  في هل٘ واإلااء ٌٛغ٢ها 

ا وؤٍعض الاؾخدمام وؤخؿب خؿاب جإزغ٥ في ونىجه ٣ًى٫ ؤًٖلها: ل٣ض جإزغه

 الاؾخدمام ٦ظل٪ لظل٪ ٧ان ٖلي ؤن ا٢خهغ الى٢ذ واظٗل٪ حؿخدمحن ٢بلي

ٗا ٞإمـ ٢غعث الىىم   لم حؿخُ٘ ٞهم ما ًدضر وهي جغجب ألاخضار بغؤؾها ؾَغ

في الخمام ولم ججض ؾبًُل بال الىىم بدىى الاؾخدمام الظي ْلذ جلخ٠ ُٞه ؾاٖاث ال 

الاؾترزاء مً ٢ؿىجه التي ال جٟغ١ قِئا ًٖ ٢ؿىة ظىص ختى ٚلبها الىىم  حؿخُُ٘ ختى 

لشىاٍن، لدؿد٣ُٔ في قًل٫ ماء ٖلى  عؤؾها ونىث طل٪ ال٣اسخي ٌٗلىها وخُجها ٞخدذ 

ُٖىحها لخدؿ٘ ؤ٦ثر خحن عؤجه ٖاعي الهضع ًل٠ هٟؿه بميكٟت بًل اؾخدُاء ؤمامها وهى 

 ًبكغ بالسحر وزانت في ٖملىا.٣ًى٫: جإزظًً و٢خا في الاؾخضعا٥ وهظا ال 

لم ججض  ؤي  ٧لماث وهي حكُذ بىظهها ٖىه في زجل واضر وجىاؾذ قًل٫ اإلااء 

عؤؾها ؤو هى مجغص اهضٞإ ٖاصي ول٨ً الهضمت ظٗلخه ًبضو ٧الكًل٫ ٣ٞبًذ ٖلى  ؤٖلى 

ؤَغاٝ الخىى لتهم بالى٢ٝى صون ؤن جخُل٘ له ول٨ىه ؤٖاصها بٟٓاْت إلا٩اجها واهؼل٣ذ 

صازل الخىى الظي امخؤل باإلااء ٞإنضعث  ٢ىة  اهضٞإ ٢بل ؤن جىٛمغ ُٞه و٢بل ؤن 

ؤقُاء خاولذ باؾخماجت ٞهم ما ًدضر،  حٗاوص اللخ٣اٍ ؤهٟاؾها ٧ان  ٢ض ؤخًغ 

ىة اإلااء، وهى ٠ًًُ ؤًٖله ؾاثًل  واؾخُاٖذ بحن م٣اومتها للى٢ٝى ؤن  حكٗغ بٚغ

اؾخُاٖذ ؤن حؿم٘ مىه: بالخإ٦ُض لً جظهبي، بضون، اؾخدمام ، ظُض، عاثدخه ظُضة، 

في هظا للكٗغ، اممم، للجؿض،. بالخٟاح ظُض، ال خاظت لهظا، اممم. عاج٘ ولهشذ ٚاع٢ت 

بدغ ؾىاثل ؤٖمى ُٖىحها وهي حؿٗل بكضة، ول٨ً لم ج٨ض جلخ٣ِ ؤهٟاؾها ختى قٗغث 

ت حُٗضها للماء وهى ًدغ٥ قٗغها بُٛٔ ٧اص ٣ًخل٘ ُٞه زهًلتها و٢اومخه ٖلى   بُضه ال٣ٍى
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 .آزغ ؤهٟاؾها ناعزت: الىجضة

: اإلااء ٣ِٞ لم ٨ًً ٧اُٞا 
ا

له ًٖ وظهها ٢اثًل  ول٨ىه ؤظلؿها في اإلااء وهى ًٍؼ

ض بٚغاقي، الىجضةزغ   بكذ مٗهمه وهي جشىع بجىىن: جٍغ

جُل٘ ألزغ ؤْٟاعها التي لم ج٨ً بالخضة اإلاخى٢ٗت ول٨جها آإلاخه ول٨ً لِـ ب٣ضع ٨ٞغة 

ؤجها حٗضث ٖلُه ًٞغبها ٖلى وظهها يغبت خضص ٢ىتها، وهى ٣ًى٫ بتهظًب: ال ج٨غعي هظا، 

خحن لُخُل٘ لجؿضها الًئُل  وػاص ويىح يئله بمًلبؿها وؤو٢ٟها بؿهىلت بظعاُٖه ال٣ٍى

 التي الخه٣ذ وهى ًىضٞ٘ بدؿائ٫ ل٣ُى٫ : ٦م ٖمغ٥ ًا ٞخاة؟ 

ا وبن ٨ًً بغصا ٞسسىهت ًٚبها ؤقٗل ُٖىحها ٢بل ظؿضها وهي  اعحٗكذ زٞى

 جهغر: جبا ل٪ ؤحها الىخل

م ؤجها لم ج٨ً بال٣ىة اإلااإلات وهى  ٖاص ًًغبها ٖلى وظهها يغبت حٗالى نىتها بٚغ

اإلاٗلم الظي اجسظها ججاهها: ال جخدضسي ٦هظا م٘ ػوظ٪ ًا ٢لُلت  ٣ًى٫ بىٟـ ٍَغ٣ت

 ألاصب. 

لم حؿخُ٘ صٞٗه ٖجها وهي جخى٦إ ٖلُه للسغوط، و٢ض ؤصع٦ذ ؤن اهؼال٢ها ؤمغ ما٦ض 

٣ٞبًذ مدكبؿت به بُٟىلُت، وهي حؿب ب٩لماث ٚحر مٟهىمت زاٞخت ول٨ىه يمها 

 ٣ًى٫:  وعٞٗها مً اإلااء وهي ج٣اوم ًِٞٛ ٖلحها وجإوهذ وهى 

ضًً ؤن  جسغجي ٞاؾدؿلمي  حٗاهضًً إلاجغص الٗىض ؤهذ جٍغ

ه صواع مً قضة اإلاجهىص الظي اؾتهل٨خه و٢لت الىىم التي 
َ
هضؤث بٛخت بدغط زالُ

ت ول٨جها باجذ مغجسُت بحن  حها وهى ًجزلها لُى٢ٟها زاعط الخمام في الٛٞغ ؤيٟٗذ ٖو

غ وؤهذ مبخلت!طعاُٖه ٞإٖاص الؿُُغة ٖلحها وهى ٣ًى٫: ال جمشلي لً ؤ  يٗ٪ ٖلى  الؿٍغ

حكبصذ به بًل وعي جداو٫ ؤال حؿ٣ِ وقٗغ ب٠ًٗ هبًها وهى ٣ًبٌ ٖلى  

مٗهمها ٞكٗغ بال٣ل٤ وهى حهؼها هامؿا: ؤإلاا هل ؤهذ بسحر، ؤهذ يُٟٗت للٛاًت، لم 
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 ججبه ووظهها ًؼصاص شخىبا ٞجلـ بها ٖلى اإلا٣ٗض وخاو٫ تهضثتها وهى حهمـ: اهضجي 

ظا الؿ٩ىن والاؾدؿًلم ٞإصع٥ مضي بعها٢ها والم هٟؿه ٖلى  ألو٫ مغة جبضو به

جغ٦ها ؤمـ لٗىاصها و٢غاعاها ٦ما اصٖذ وجإملها بلىم اػصاص ُٞه او٣ٗاص ظبهخه وهى ٣ًترب 

لُخا٦ض مً اهخٓام ؤهٟاؾها ولم ًلبض ؤن اعجسذ ًًٖلث وظهه وهى ٌكٗغ بدغاعة 

اص لهغامخه وه ى حهخ٠: ؤهذ ؤًتها الخم٣اء ظؿضها جدؿلل بلُه ٞخىدىذ وؤبٗض وظهه ٖو

 ا٣ُٞي، لً ؤصٖ٪ تهغبي مً ؤو٫ ًىم ٖمل ل٪!

ض  ؤػعجها نىجه الجاٝ ٞضؾذ وظهها بهضعه وخغ٦خه به ٧ىؾاصة وهي ج٣ى٫: ؤٍع

الىىم.. وبلٗذ لؿاجها وهي جمحز وؾاصتها اإلالُئت بالكٗغ ٞاهخًٟذ لدؿ٣ِ مً ٖلى 

كٟخه: ال جخُلعي ه٨ظا و٦إهجي ؾا٢ُه ؤعيا جخُل٘ له مظهىلت ٣ٞا٫ وهى ٌُٗض بخ٩ام مي

مخ٪ ؤهذ مً اعجمُذ بحن طعاعي مىظ ؾاٖخحن و٦ىذ جخدغقحن بي بٗض عئٍه ًًٖلحي،  ؤٚع

جغاظٗذ ٧اإلاهٗى٢ت، وهي جداو٫ الخظ٦غ ولم جلبض ؤن  ًٖذ ٖلى  ؤؾىإجها ُٚٓا وهي 

 تهخ٠ ؾاٖخحن وما ػا٫ ٞؿخاوي ًى٣ِ ماء! 

في سخي صي ٖمل٪ وؾخ٩ىهحن ٢ا٫ وهى ٌٛل٤ باب الخمام زلٟه مًلخٓت ط٦ُت 

اص ًُل بىظهه ٠ًًُ بتهضًض ظاص: "وبن  ألاط٧ى بن اهتهُذ ووظضج٪ ٢ض اؾخٗضصث، ٖو

 لم حؿخٗضي ؾإ٢بل٪"

بضؤ و٦إهه يغبها ؤؾٟل عؤؾها يغبت ػاٚذ لها ُٖىاها ٢بل ؤن  ٌٗىص هى لٛل٤ 

ان  ما  ذ هي بيكاٍ مًا٠ٖ لخُٛحر مًلبؿها وؾٖغ الباب بابدؿامت مىخهغة وحؿاٖع

جضث زُابها  ومكُذ قٗغها، وويٗذ به قٍغُا ٍٖغًا ًًمه للسل٠، وحؿاء٫ اع 

م٨ٟغا وهى ًغجضي مُٟٗه ؤي ؤها٢ت جدبٗها في ٖالم اليؿاء بجها ختى ال جخُل٘ إلاغآة وال 

ىت، وال جغجضي  ؤًا  مً ألاخظًت التي ًْ ؤي امغؤة جدخاظها ٦ما اصعي  جً٘  ؤًا  مً الٍؼ

اضخي طي ناخب اإلادل الظي ابخإ مىه ؤٚ غايها، بجها حُٗض اعجضاء هٟـ خظائها الٍغ
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م بؿاَخه بال ؤهه بضا ظمًُل ٖلى  ٞؿخاجها الظي ٦ك٠  الغباٍ ٖلى ٧ل ٞؿاجُجها، وبٚغ

ظؼءا مً ؾا٢حها الىدُٟخحن، ل٣ض ابخإ لها هٟـ الخهمُم بازخًلٝ ألالىان ؤو حكابه، 

ن  ػاهُت جىاؾب عوخها، بلى ٞؿخان  بؿُِ بدؼام ؤو ؤػعاع بُا٢ت ٢اثما ؤو مؿخضًغة وؤلىا

جىاؾب عوخها وبن ؤه٨غ ول٨ىه في ؤٖما٢ه اٖتٝر م٘ ٧ل ابدؿامت ٧اهذ ؾببها ؤو ضخ٨ت 

اص ًخُل٘ بلحها  ا، واعحؿمذ ابدؿامت ٖلى  قٟخُه في جهاًت ج٨ٟحره ٖو ؾهلذ زغوظها ؤزحرا

ٖبر او٩ٗاؽ مغآجه ول٨ً مًلمده حٛحرث ال٨ٗـ خحن وظضها حٟٛى ٞاؾخضاع هاجٟا وهى 

 ًجظبها مً طعاٖها لدؿحر مٗه: ل٣ض جإزغها بما ٨ًٟي.

***** 

ذذرقكان

ٗت بلى الساعط وهى ًجغها مً مٗهمها زلٟه ٚحر مبا٫  بٟاع١  ؤزظ زُىاث ؾَغ

زُىاتها التي ؤزظتها ع٦ًا في خحن ظاءث الساصمت لتهخ٠ ٖلى  عجل: ؾُضي الُٟىع 

 ا ب٣ًاٞه وهي تهخ٠: ل٨جي ظاجٗت ظاهؼ مىظ..، ل٨ىه ٢اَٗها: ؾإجىاوله في الٗمل، خاولذ ؤإلا

ججاهلها ولم ٨ًً ؾببا لُى٢ٟه ختى وظض ظاص ًيخٓغ بالساعط مؿدىضا ٖلى ؾُاعجه 

 : جإزغث.
ا

 ٢اثًل

: ال جيـ ؤهجي ٢غعث 
ا

٢ا٫ له وما قإه٪؟ مِ قٟخُه وهى ًسخلـ الىٓغ ألإلاا ٢اثًل

 الب٣اء وؾإصاوم الٗمل بالكغ٦ت، م٨ٗم.

ه ول٨جها لم حؿخُ٘ ؤن جبىح به ؤو جٓهغه ول٨جها خغ٦ذ قٗغث ؤإلاا باالعجُاح بٗض ٢ىل

 قٟخحها ٢اثلت: ق٨غا ل٪

خغ٦تها ط٦غجه بإو٫ ل٣ائهما، ؤهه طاث الخهٝغ لك٨غه الظي ظٗله ًىمها ًبدؿم لها 

هٟـ الابدؿامت التي ظٗلذ ظىص ًل٣حها هٓغة خىلذ وظهها إلاًلمذ نىم. و٢بل ؤن حؿ٣ِ 
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: وإلااطا جيخٓغ؟ ؤظابه: ؤخببذ ؤن عؤؽ الهىم ٖلى  نضعه ٖاص ًىظه له ال
ا

خضًض ٢اثًل

هدكاع٥ الُىم مً ؤوله، اؾد٣ُٓذ با٦غا، ل٣ض ْىيخ٪ ؾخسغط ٧الٗاصة وزكِذ ؤن  

٘ له عؤؾه و٢ا٫: هظا ٢بل ؤن ؤجؼوط، ؤما  آلان  ٣ٞض جغ٦ذ ٖملي اإلاىًبِ  حٛاصع، ٞع

٣ت ػوظتي، وما٫ بلُه ل٠ًُُ: خمام الهبا ح ًازغها ألهجي ا٢خىٗذ بإهمُت الى٢ذ بٞغ

ا   ٦شحرا

امخ٣٘ وظه ظاص وؤصاع ُٖيُه بلحها و٦إهه ٌؿإلها خ٣ُ٣ت ٢ىله الٟج باليؿبت له ول٨جها 

ىضما لم ًجض ؾبًُل إلظابتها  بضث لم حؿم٘ ٢ىله وهي ج٠٣ زلٟه جيخٓغ ٢غاعهما ٖو

 جدغ٥ وع٦ب ؾُاعجه واهُل٤ وهي جغا٢به بدؿائ٫ ظٗلها تهمـ: ما الظي ؤػعجه ؟

صازل الؿُاعة: ال قإن ألم٪، هخٟذ به، لم ؤط٦غ والضج٪  ؤظابها وهى ًضٞٗها

 ٞاخترم ط٦غ ؤمي.

جي ما قإجها بال٩ى٦ب؟ ؤظابذ بضون  ٢ا٫ وهى ًضٞ٘ هٟؿه بم٣ٗض ال٣ُاصة: ط٦ٍغ

 ج٨ٟحر: خماج٪.. ابدؿم ابدؿامت ظاهبُت الخ٣ُتها ٞاهضٞٗذ ٢اثلت: ول٨جي لؿذ ػوظخ٪.

ال جسكحن ٖلى ؾمٗخ٪ خحن ٢ا٫ بجضًت: ؤهبه٪ لٗضم ج٨غاع طل٪ ؤل٠ مغة، ؤ

ًذ قٟخحها  جظ٦ٍغً طل٪ و٦ىذ مؿخ٣لُت بإخًاوي مىظ ٢لُل، اخمغ وظىخاها ٖو

حي  وهمؿذ بسسِ: لم ؤ٦ً بٖى

تي وجخدممحن بدمامي وؤقُاء وؤزغي، جىنلذ بظا٦غتها بلى  ٢ا٫: آه ؤهذ جىامحن بٛٞغ

 ما ًغمي بلُه بجملت ؤقُاء ؤزغي ٞاهٟٗلذ بدغط: جى٠٢

 ت ٞاهٟٗلذ ؤ٦ثر ٢اثلت: جى٠٢ ًٖ الخضًض ولِـ ال٣ُاصةجى٠٢ بالؿُاعة بٛخ

٢ا٫ جى٢ٟذ ألمىد٪ الٟغنت ؤن  جب٩ي ٖلى  نضعي، نغزذ: جبا ل٪ ٠٦ ًٖ 

٘ ٦ٟه ٞسبإث وظهها وهى ٣ًى٫: ماطا ٢لذ بكإن  لؿاه٪ ونىج٪ الٗالى،  اؾخٟؼاػي، ٞع

 وجغاظ٘ ًٖ يغبها وهى حهمـ بدضة: ٢لُلت ألاصب، همؿذ هظا ؤها!
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مٟاظئت ٖلى  عؤؾها نغزذ مجها واػصاص ًٚبها واؾخضاعث جٟخذ الباب جل٣ذ يغبت 

ول٨ىه سخبها مً قٗغها ٟٞ٪ عبُخه وخهل ٖلى الكٍغِ بُضه وهي حٗىص  م٩اجها 

 باؾدؿًلم ٢اثلت: ٦ىذ ؾإٞخذ الىاٞظة

بحن..ؤعاخها قٗىعه بالٛباء، ٞتراظٗذ باعجُاح  ٢بٌ ٖلى  قٍغُها وهخ٠: جخًٖل

ض٫ ٖلى ٦ٟحها وؤعزذ ُٖىحها م٨خُٟت بهظا الكٗىع ب مخىاؾُت قٗغها الظي اوؿ

 الاهخهاع.

***** 

ذؾقدذتفاجأ

اجبٗخه ع٦ًا بسُىاجه الىاؾٗت وهي جخُل٘ لهظا الهغح الطسم ، بجها اإلاغة ألاولى 

اء زاعط ٢هغ بِذ مال٪ عيىان  اإلاجبىؾت ُٞه، وجاهذ  التي جخُل٘ ٖلى ٖالم ألازٍغ

ً بمًلبؿهم الغؾمُت بِىما ج٣ضمها هى ٦إهه جىاسخي بخهمُم اإلا٩ان الغاقي وعقي اإلاىظىصً

ىضما اهخبهذ ٧اهذ  ٢ض ٣ٞضث ؤزغه ٞبدشذ ٖىه في ٧ل اججاه ٦ُٟلت ٣ٞضث  وظىصها، ٖو

م ؾىء ًٖل٢تهما، وبغعث طل٪ ل٩ىجها اإلاغة ألاولى ٦ظل٪  والضها، ولم جضع ؾبب ٢ل٣ها بٚغ

 التي ال ًمؿ٪ ٦ٟها بالساعط!

بذ ٣ٞضه ٢ل٣ا ووظىصه ٢ل٣ا، بهه صزل خُاتها بٗض ال جضعي ؤي اٖخُاص هظا الظي ؤن

با، خُض باجذ ال حؿخُُ٘ اجساط زُىة بضوهه ٨ٖـ  صزىلها خُاجه، ٞإزظ مىيٗا ٍٚغ

ما ًًٓ، وجظ٦غث مكهضهما في الؿُاعة خحن زصخي هغوبها، بجها ًٞٗل لم ج٨ً ج٨ٟغ 

ىهه بالهغب،الهغب مىه ؤنبذ مؿخدًُل، وحؿاءلذ صازلها ًٖ اؾخدالخه، وبغعث ل٩

٤ًًُ الىُا١ خىلها، ولِـ ألجها اٖخاصث ٖلى  ٢ُضه، و٢ض ٩ًىن ال٣ُض ؤخُاها قٗىعا 

ا، مشل ٦ٟه، وقٗغث ب٠٨ جمؿ٪ ًضها في  باألمان بن  ؤخاَخىا الخحرة، ختى لى ٧ان ٢ٍى
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ذ  ٗا لهاخبها، بهه طاث الىظه ول٨ىه لِـ هى، هٖؼ الؼخام، ٠٦ لِـ له، ٞخُلٗذ ؾَغ

م مكاٖغها ججاهه ٣ٞالذ مغجب٨ت: ظىص ؾُجزعج ٦ٟها مىه، وال جضعي ؾبب جه ها بٚغ ٞغ

ض مكا٧ل هىا  وال ؤٍع

اظه؟    ٢ا٫ لها بلىم: جسكحن بٖػ

اظه!  اظابذ: بلى ؤهذ حٗٝغ هخاثج بٖػ

ؤ٢ىٗخه بظابتها بل ؤعاخخه وهى ٌؿإلها في اهخمام و٧ان الؿاا٫ ٖلى  َٝغ لؿاهه: 

 في الهباح به٨ما..  بلى ؤي مضي جىنلذ ًٖل٢خ٨ما، ل٣ض ؤزبرججي ؤهه..، و٢ا٫

َاعث جلخ٠ في الهىاء ٢بل ؤن جهُضم بهضعه ال٣ىي و٢ض ٞاظإها ب٣بًخه حُٗضها 

بلُه خحن آحي ٚحر مبا٫ بىظىص ظاص زم ٢بٌ ٖلى ٦ٟها ٦ما اٖخاصث ًجغها زلٟه وهى 

 ٣ًى٫: ؾإخاؾب٪ ٖلى هظا ُٞما بٗض.

اإلاسُئ  ٢الذ: لم ؤٞٗل قِئا ل٣ض تهذ مى٪، وهخٟذ ج٠ًُ بىبرة صٞاُٖت: ؤهذ

حؿحر ٧ال٣ُاع ٞلم ؤٖض ؤؾخُُ٘ اللخا١ ب٪، خاو٫ ؤن ج٩ىن آصمُا وج٣ضع بم٩اهُت مً 

ه اإلاٟاجئ ٞابخٗضث بِىما  خىل٪، جى٠٢ ٞجإة ٞاهضٞٗذ جهُضم به ٚحر مضع٦ت و٢ٞى

 ٪ : لى ؤهجي ال ؤ٢ضع بم٩اهُاث مً خىلي لٟهلذ عؤؾ٪ ًٖ ظؿض٥ لى٢ٞى
ا

جُل٘ بلحها ٢اثًل

 ٚبُت مخإزغة الٟهم! هىا٥ مٗه، ل٨ىجي ٢ضعث ؤه٪

هخٟذ: لؿذ ٦ظل٪، ؤل٣اها هٓغة ناعمت بلٗذ ٞحها لؿاجها زم ٖاص ًجغها للمهٗض 

 وهىا٥ اه٨مكذ في ألاعى ٞخُل٘ بلحها بٗهبُت هاجٟا: ماطا جٟٗلحن؟!

حن ه٨ظا،  زبئذ وظهها بحن ع٦بخحها ٞما٫ ٌؿإلها بٗهبُت: هل ظىيذ إلااطا جخهٞغ

٢ٟي ًا ٞخاة وبال يغبخ٪، ججاهلخه بل ولم جخُل٘ بلُه، جبا ماطا لى عؤ٥ ؤخض بهظا الىي٘، 

ما ٖجها ول٨جها حكبصذ به ٖلى  هدى آزاع صهكخه ختى جى٠٢ اإلاهٗض،  ظظبها لُى٢ٟها ٚع

واهٟخدذ ؤبىابه ؤمام ٖضص ال بإؽ به مً الٗاإلاحن الظًً جغاظٗىا ٖىض عئٍتهم بهظا الىي٘  
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 وجمخم ظىص بدغط: ًا هللا!

ُٗض ظغها مٗه هامؿا بؿباب الخ٣ُذ ول٨ىه جهى٘ الًلمباال  ة وهى ًخجاوػهم َو

مىه: جبا، ؤضخى٦ت، ٚبُت، والخ٣ُذ ُٖىاها ٖبر ؤبىاب اإلامغ م٩اجب ٞسمت لٛٝغ عا٢ُت 

ختى ونًل لباب ؤضسم و٢بله م٨خب ججلـ ٖلُه ٞخاة ٞاجىت و٢ٟذ بمجغص عئٍتها وهي 

لها وهى ًضٞ٘ ؤإلاا لضازل  ج٣ى٫: ؤهًل وؾهًل ؾُض ظىص ل٣ض.. وجًلقذ ظملتها التي لم حهخم

٨غث البض ؤهه  الدجغة ، ٧اهذ جدىي م٨خبا ٞسما وزلٟه م٣ٗض ٌكبه م٣اٖض اإلالى٥، ٞو

ؾغ٢ه مً بخضي ال٣ًٕل ال٣ضًمت ؤو عبده في مؼاص ٖلجي بٗض مىاٞؿت ٦بحرة ولىث ٨ٞها 

خحن جىنلذ لى٣ُت ٧ان ٖىىاجها ًضٞ٘ في ؤي  شخيء ًغضخي ٚغوعه، ول٨ىه لم ًضٖها ج٨ٟغ 

جي ما الظي خضر مىظ ٢لُل، هل جخٗمضًً الٗبض بم٩اهتي هىا!٦شحرا   ا وهى حهضع بها: ؤزبًر

هؼث عؤؾها هاُٞت وهي ججُب: ال ؤٖبض، ؤها لضي ٞىبُا مً ألاما٦ً اإلاغجٟٗت وال 

 ًم٨ىجي نٗىص اإلاهٗض وؤهذ لم حؿإلجي!

هخ٠: والضا٥ مُخان و٧ان والض٥ خٟاعا، ولضً٪ ٞىبُا اإلاهاٖض، وال جإ٧لحن 

ه بٗض ٖى٪؟ألا   ؾما٥، وجًٟلحن خظاء٥ الغر هل ًىظض ما ال ؤٖٞغ

اهضهكذ مً اهدباهه لُٗامها وخظائها ٣ٞالذ: ؤهذ جىدبه بطن، ٢ا٫ باعجبا٥ وهى 

ت زهمي ظُضا  ٌكُذ بُٗضا: هظه ٢ىاٖض الخغب، مٗٞغ

لم جهض١ حجخه اإلاىم٣ت، و٢الذ: زهم٪ بطن ٌك٨غ٥ ٖلى بٖاصة جبضًل اإلاًلبـ 

 إلا٣اسخي.

ا  ًىمها ؤزظ ٧ل مًلبؿها التي ابخاٖها وبضلها بم٣اؾاث جىدىذ اله دباهها لظل٪ ٞد٣ا

ؤ٢غب بلحها بٗض خاصر حٗثرها، ٣ٞا٫ بسكىهت: ؤ٦غه ؤن ؤصٞ٘ في شخيء ٌكىه هٓغي، ٧ان 

 ؾُطخ٨جي، ول٨جي ؾايُغ لغئٍخ٪ ؤبك٘ مما ؤهذ ٖلُه!
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الضعاما  لم ٌعجبها ٢ىله ول٨جها ججاوػجه وهي حؿإله: خؿىا هل ؤجِذ ليؿخمغ بهظه

 إلزباث ؤه٪ ٢اصع ٖلى  بػهاقي!

اؾخضاع خى٫ م٨خبه وهى حهمـ: مؼخت سسُٟت، والخ٣ِ ؾماٖت هاجٟه و٢ا٫ 

ىوـ، وؤٚل٤ ؾماٖخه ٞإصاعث وظهها بلُه  بلهجت آمغة: ٞاجً حٗالى  إلا٨خبي، ٦ظل٪ هاوي ٍو

ضم ز٣ت ولم ًمغ ال٨شحر ختى ؤجذ الٟاجىت هٟؿها التي عؤتها بالساعط ٣ت  جخُل٘ ب٣ل٤ ٖو بٞغ

قابحن وؾُمحن ٣ًٟىن بمداطاة واخضة لخل٣ي ألاوامغ، خُجها ٖاص ل٠٣ُ بجاهبها ؤمام 

م٨خبه ل٣ُى٫ مىظها الخضًض بلحهم: هظه ؤإلاا ػوظتي وؾخٗمل مً الُىم هىا، عخبىا بها 

ما٫ هىا ، ول٨جي لؿذ ٖلى  صعاًت ٧املت  بابدؿاماث آلُت وهى ٠ًًُ: ل٣ض جىلُذ ألٖا

بها بٗمل ٩ًىن ٖلى ٢غب مجي خؿب مهاعتهابُبُٗت الٗمل لظا ؾإ  جغ٥ ل٨ما ؤمغ جضٍع

ج٣ضمذ ٞاجً ٢اثلت: ؤظل ؾُضي.. الؿُضة ؤإلاا ؾخ٩ىن في اإلا٩ان اإلاىاؾب ال ج٣ل٤، 

وؤياٝ ًىوـ طو الىًاعة الُبُت التي جل٤ُ بمًلمده الىؾُمت وهى ٣ًى٫: ه٣ضع ز٣خ٪ في 

بهظا الكإن، وؤعصٝ  هاوي طو  ازخُاعها إلاؿاٖضج٪ في بصاعة الٗمل ؾُض ظىص وال ج٣ل٤

حن: الؿُضة ؤإلاا ؾخ٩ىن في اإلا٩ان ألامشل ؾُضي خؿب صعاؾتها  الُٗىحن  السًغاٍو

بىا، وؤ٦ملذ ٖىه ٞاجً مىظهت الخضًض بلحها: ؤخب ؤن ؤٖٝغ ماهل٪ لخ٩ىوي باإلا٩ان  وجضٍع

 ألاوؿب ل٪ ؾُضة ؤإلاا؟

ٗىبت: ؤها نمخذ ب٤ًُ هٟـ ٞخُل٘ لها ظىص بدؿائ٫، ٞخىدىدذ وهي ججُب به

ا!  لم ؤجسغط، هخ٠ ظىص: خ٣ا

 همـ ًىوـ لؼمُله: ل٣ض جٟاظإ..ؤظابه هاوي هامؿا: انمذ 

 لىث ٞاجً قٟتها الؿٟلى وؾإلذ: بطن ؤي  اإلاجاالث تهخمحن بها؟

ؤظابذ بىٟـ الخغط: لم ؤ٦ً مهخمت بصخيء ٣ِٞ صعاؾتي ل٨ً، في ؤو٫ ؤؾبٕى ٞلم 

 ا !!ؤٖٝغ قِئا، ألهجي، َغصث.. هخ٠ ظىص مجضصا: خ٣ا 
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ٖاص ًىوـ حهمـ لؼمُله: جٟاظإ مجضصا! مُذ ٞاجً قٟخحها و٢الذ: ماطا ٦ىذ 

 ؾخضعؾحن؟ ؤظابذ بهىث خٍؼً: َب.

: ٦ىذ جضعؾحن الُب؟
ا

 ٞٛغ قٟخُه وهى ًضًغها بلُه بدؿائ٫ ٢اثًل

 همـ ًىوـ لهاوي مجضصا بته٨م: بهه ًخٗٝغ بلحها آلان!

اجً حؿ ا وجإٟٞذ مً اإلاى٠٢ ٞو إلها بىٟاص نبر: ؾُضحي ٦م ؤصاعث ُٖىحها بُٗضا

 ٖمغ٥؟

 ؤٚمٌ ُٖىحها وؤظابذ، و٦إجها جسلو هٟؿها:ٖكغون! ماطا؟!! 

ا !!  ٖىض نُدخه اإلاخٟاظئت همـ هاوي لُىوـ في طهى٫: ل٣ض جٟاظإ  خ٣ا

لم ٌؿخُ٘ ظىص الؿُُغة وهى ٌكحر بلحهم بالسغوط وقٗغث هي ؤجها اٞخٗلذ ٧اعزه 

 بسٟىث: هل مً الكغاعة التي جُل مً ُٖيُه وبمجغص ؤ
ا

ن ؤٚل٤ الباب جُل٘ بلحها ٢اثًل

 حٗلمحن ٦م ٖمغي؟ ٢الذ هامؿت بدل٤ ظاٝ: ال ؤصعي 

حن ٖجي  اص ٌؿإلها: ماطا حٗٞغ حن ٖمغه! ٖو  ال حٗٞغ
ا

٢ا٫ بسسِ: ٠ُ٦ جتزوظحن عظًل

لخ٣بلي الؼواط بي وجغ٥ خُاج٪ لخلخ٣ي بغظل ال حٗغفي ٖىه قِئا، ؤي  زلل ؤناب 

 ٣ٖل٪؟!

٘ ُٖيُه لىظهها اإلاى٨ؿغ و٢ا٫: عظاء ال ج٨ظبي.. همؿذ باه٨ؿاع: ايُغ  عث.. ٞع

ًل ٢بل ؤن  ج٣ى٫ متراظٗت، لم ًٟغ١ شخيء في ٧ل ألاخىا٫ ؤها لم  ج٣ابلذ هٓغاتهما ٍَى

 ؤجؼوظ٪!

يغب ؾُذ م٨خبه ٞتراظٗذ مغحٗبت وهى ًخُل٘ بلحها زاثغا وهى حهضع: ٦م مغة 

با مً بض ؤي ة الُىم خظعج٪ بإن  ج٨ٟي ًٖ ٢ى٫ هظا؟! ٧اهذ هظه اللخٓت هي ألا ٦ثر ٖع

ض مً ٖهبُخه ٞالتزمذ الهمذ وؤخىذ عؤؾها جُغص  ٞسكذ ؤن  جى٤ُ  ؤي  شخيء ًٍؼ

 ط٦غي لم جغص جظ٦غها ولِـ الخضًض ٖجها.



119 

 
 
 

   سجن دافئ         

 اهخٓغ بظابتها وبضا مهغا وهى ٌُٗض ؾااله: إلااطا ٢بلذ بهظا الؼواط؟

، جدؿبحن ؤٚاْه نمتها ٣ٞا٫ مهضوما: بطن ٧ان ألظل اإلاا٫، ٦ىذ جسُُحن لهظا

خؿاب ؤن هظه الجشت لً حٗىص للخُاة ٞتربدحن ههِبه زم ججخمٗحن بدب٪، ٧ان ٢ىله 

٦هٟٗاث مخخالُت و٧لمخه ألازحرة َٗىت هؼث ظؿضها، وؤصاع وظهه ًيخٓغ ؤن  ج٣ى٫  ؤي  

 شخيء ول٨ً نمتها ٧ان ماإلاا ما٦ضا لٓىه ٣ٞا٫ بدضة: ٚاصعي.

: بلى ؤًً، ؤٚاصع مجزل٪؟ بلى ؤًً،  ض مجي الٗىصة لسالتي؟ؾإلخه بسٝى  جٍغ

ها مً جغ٦ه ؤو باألخغي مٛاصعة ٖاإلاه ختى وبن ٧ان    لها  ؤصع٥ مً هبرتها ٢ضع زٞى

ا وظىصه مٗها اعخم مىه، ٦شحرا ما  سجىا خاولذ الهغوب مىه، ٞٗلى ما ًبضو ؤجها جسٟي ؤمغا

 جخدضر ًٖ  الاهخداع ال ًٖ الهغوب، ما الظي جسُٟه! 

جها ب٣ى٫ لم ٨ًً ٌٗىُه ٦ما ْىخه، ٣ِٞ ؤعاصها ؤن  بضا ٖلى مًلمده ؤهه جم٨ً م

غة وهى ٌٗىص لُجلـ زل٠ م٨خبه ل٣ُى٫ بم٨غ:  حٛاصع اإلا٨خب ُٞلذ مً ُٖيُه هٓغة قٍغ

 ما عؤي  زالخ٪ في ٖىصج٪ بطن؟

ها بٗى٠ بان ٖلى  مًلمدها وهي ج٣ى٫ باه٨ؿاع: لً جغخب  ز٤ٟ ٢لبها زل٠ يلٖى

 بي

ذ قٗىعه باالهخهاع  لُترب٘ صازله قٗىع الك٣ٟت، ؤعاص ؤن  ًبضص ٢التها بىبرة هٖؼ

هظه اإلاكاٖغ التي اخخلذ اإلاى٠٢ ٣ٞا٫: ٖىِذ ؤن  جسغجي مً الدجغة، هُا وال جخدغ٧ي 

 ختى ؤعؾل ل٪، ل٣ض ٢غعث ؤن  ج٩ىوي ؾ٨غجحرحي  بجاهب ٞاجً، حٗلمي مجها ما ًلؼم هُا.

: جإ٦ضي ؤهه بةم٩اوي َغص٥، 
ا

ها ٢اثًل
َ
 مجضصا!ؤَاٖخه باعجُاح ول٨ىه ؤو٢ٟ

ٞهمذ ما ًغمي بلُه، بهه بًل ؤزًل١ ٌٗاًغها بإمغ َغصها مً الجامٗت لظا ٣ٞض ػمذ 

 قٟخحها وهي حٛاصع اإلا٩ان.

***** 
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ذابنةذاؾعم

اججهذ ؤإلاا بلى ٞاجً التي ؤل٣تها هٓغة مخعجبت ٞباصلتها الىٓغة ب٣ى٫ صٞاعي: ٖلى  

ت %     ٨ٞ99.5غة ٧ان مجمىعي بالشاهٍى

 وهي ج٣ى٫: عاج٘ ؾُضحي، هظا ملٟذ، ًاؾٟجي َغص٥، جهىٗذ ٞاجً  الاهبهاع 

قٗغث ؤإلاا ؤجها ؤزُإث خحن جدضزذ ًٖ ؤمغ َغصها ٣ٞض ؤنبذ ألامغ ٦ىضبت  

ْاهغه ًخدضر ٖجها الجمُ٘، ًٖلمت جمحزها في ؤو٫ ًىم ٖمل لها ٦ما ؤعاص ظىص،"جبا له" 

ث لها همؿذ بجملتها ألازحرة لتهمـ ٞاجً بدؿائ٫: ٖٟىا ؾُضحي لم اٞهم٪؟ ؤقاع 

٣ت؟  بًلمباالة و٢الذ باهخمام: ٞاجً إلاا ال ه٩ىن ؤها وؤهذ ٞع

٣ت..  جي، ٢الذ ؤإلاا بدماؽ: بطن لىىز٤ هظه الٞغ جٟاظإث ٞاجً وهمؿذ: ٌكٞغ

جي ؤًً ؤهام هىا؟  ؾإلتها و٠ُ٦ طل٪؟ ؤظابتها بهىث زاٞذ: ؤزبًر

  زم ٢الذ: هل
ا

 اهضهكذ ٞاجً مً َلبها وجغاظٗذ ٢اثلت: جمؼخحن! نمخذ ٢لًُل

 ؤبضو ل٪ امؼح.

اؾخُاٖذ ٞاجً جمُحز ؤي  اليؿاء ػوظت الؿُض ظىص الهاعم مً مجغص ه٣اف 

بؿُِ و٢بله ٖغى مؿغحي ؾازغ ٞته٨مذ بضازلها وهي ج٨ٟغ: ٖلى ؤي  ؤؾاؽ ازخاع 

 ؾُض ظىص هظه الٟخاة!

ىضما اهتهذ مً ج٨ٟحرها ٢الذ: ال بإؽ، ؾإؾاٖض٥، ول٨ً ال جسبري ؾُض ظىص  ٖو

ذ ؤإلاا ٢اثلت:  ؤ٢ؿم ل٪.. ٢الذ لها وهي حكض ٢امتها: اجبُٗجي ؤؾٖغ

جدغ٦ذ زلٟها بلهٟت واججهىا إلامغ ظاهبي، بِىما بىٟـ الخى٢ُذ اٖخلى نىث ٦ٗب 

ٖا٫ ًغن في اإلا٩ان ٖبر اإلامغ الغثِسخي جبدض خىلها ًٖ ؤخضهما ولم جلبض ؤن  َغ٢ذ 

 الباب لدؿم٘ نىث: جًٟلي ٞاجً
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٘ عؤؾه واؾخُإ ؤن ًمحز ؤن  جل٪ التي ج٣ضمذ إلا٨خبه لِؿذ ٞاجً  ول٨ىه لم ًٞغ

٘ ُٖيُه لهظه الٟاجىت التي جغجضي جىىعة ٢هحرة و٢مُو ي٤ُ الهضع  مً خظائها، ٞٞغ

ل وهٓاعة ؾىصاء ٍٖغًت جىاؾب خمغة قٟخحها اإلالٟخت وػاصث سخغا خحن  وقٗغ ٍَى

 اهٟغظذ قٟخاها بابدؿامه ؾاخغة ج٣ى٫: وظىص٥ هىا هى ؾبب ٖىصحي ًا ابً ٖمي.

ٗت اؾخ٣بلها  بُٗىن بإهذ ٞحها اإلاٟاظإة وهى ٣ًى٫: ظُجي!، ابىت الٗم! ؤهذ ؾَغ

للٛاًت بٗىصج٪ بلى مهغ، ٢الذ وهي جمض بلُه ًضها بغ٢ت جخإمله في زٟىث: ؤهذ حكبهه، 

 للٛاًت 

ٞهم ما حٗىُه ٞإظاب وهى ًهاٞدها ٖلى ٨ٖـ ما ٧اهذ تهضٝ لخ٣بُل ٦ٟها لظا 

قاع لها بالجلىؽ، حٗامل بجٟاء هؼ ز٣تها ٣ٞض جىدىدذ وهى ٣ًى٫: بلى هدً قبحهان، وؤ

٣تها التي صزلذ بها وهى ٣ًى٫: ؾٗضث بٗىصج٪  ٞجلؿذ بهضوء ؤ٣ٞضها ٍَغ

ضث. ا في الٗىصة ٞذجؼث َاثغحي ٖو  ٢الذ"ٖىضما هاجٟخجي جٟاظإث، ولم ؤجغصص ٦شحرا

 ٢ا٫ بسبض: ال ؤصعي إلااطا جغ٦ذ البًلص مً ألاؾاؽ بٗض اهٟهال٪ ًٖ ؤدي. 

 في جىجغ ٣ٞا٫ لها بهغامت: ال جضزحن هىا ًا ظُجي ؤقٗلذ ؾُجاعتها 

ا ع٣ُ٢ا ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌٗاعيها ٞإٖاصث ؾُجاعتها  ٞىظئذ بهغامت لىظه ٧ان ًىما

م٩اجها وهي ج٣ى٫: ألاهم ٖىصحي آلان إلاكاع٦خ٪ الٗمل ٦ما ؤقغث في م٩اإلاتي آزغ اللُل 

 ؤمـ، ؤم ٚحرث عؤً٪؟

ت  لم ًمغ ؾاٖاث ٖلى  َلبي  ٢ا٫: ٖلى  ال٨ٗـ ؤؾٗضوي ٢ضوم٪ بهظه الؿٖغ

ىضما  ُلخجي بٌٗ ألامىع ٖو ب بالٗىصة مىظ ٞترة، ٖو ٢الذ: ٦ىذ في ألاؾاؽ ؤٚع

ضث في ؤو٫ َاثغة، ؤها مً اإلاُاع  هاجٟخجي ٦ىذ ؤي٘ ؤمخٗتي ٖىض الباب ٞتر٦ذ ألامىع ٖو

 بلى  هىا وؤمخٗتي مً اإلاُاع للمجز٫ .

مً ؾٟغ، ؤقٗغها ٢ىله الظي ؤصاع ُٖيُه ٖلحها و٢ا٫: ال ًبضو جإل٣٪ لصسو ٖاثض 
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ا  مخإل٣ت، ٢ا٫ و٦إهه ًدضر  بضؤ ال ٌٗىُه باالعجُاح وؤٖاص بلحها ز٣تها وهي ججُب: ؤها صوما

هٟؿه: ؤدي ؤٖمي البهغ والبهحرة، وعٞ٘ ُٖىِىه ًغا٢ب عص ٞٗلها وهى ٣ًى٫: ؤجمجي 

 ٖىصج٨ما!

 اؾخضاعث بلُه بدضة ٢اثلت:ؤها! وظاص! مؿخدُل

 اجؼان مهُى٘: لىٗمل ٖلى  بٖاصة الًٗل٢اث ؤزاعه اٖترايها ٣ٞا٫ ب

م حجم ًٞىله: ماطا ٞٗل؟   هخٟذ ؤهذ ال حٗلم ماطا ٞٗل؟ ٢ا٫ بهضوء بٚغ

 جمخمذ: ألظل خم٣اء.. ما٫ هدىها مؿخٟهما ٖٟىا؟

: وٗم، ٦ىذ 
ا
ٗا ها ٞإظاب ؾَغ

َ
الخٟخذ بلُه لخجُب ول٨ً عهحن هاجٟه باإلا٨خب ؤو٢ٟ

ض ٧ل شخيء ظاهؼا، ال بإؽ، ؾاجهل ب٪، الخٟل ؾ٩ُىن ٚضا بطن، بلى  ؾ٩ُىن هىا، ؤٍع

 خؿىا، وؤٚل٤ ؾماٖخه لِؿخ٣بل حؿائلها وهي ج٣ى٫: ؤي خٟل؟ 

ؤظابها: اؾخٗضي ٞإهذ ؤنبدذ ٞغصا مً الكغ٦ت، والخ٣ُ٣ت ٦ىذ اهخٓغ ؤن  جهلي 

لخًىع هظا الخٟل ٦ةًٖلن  لبضاًت ٖملىا، و٢بل ؤن ج٣ى٫ قِئا ؤياٝ: ظُجي ؤها 

ا!!ُٖيخ٪ هىا إلصاعة الٗمل   بىٟـ مىهب والض٥ عخمه هللا، بغ٢ذ ُٖىحها وهي ج٣ى٫: خ٣ا

ا  ٞلىتر٥ مكا٧لىا ٖلى ظاهب آزغ، وهضًغ هظا الٗمل لٗل الٗمل هٟؿه  ٢ا٫: خ٣ا

 ٌُٗض الًٗل٢اث ، ومض ًضه بلحها بألُت ل٣ُى٫: ؤعا٥ ٚضا بطن، ؾ٣ُام الخٟل بالكغ٦ت. 

ٗ ه ٦إهه ًُغصها، ول٨ىه ؤعياها ؾَغ ا وهى ٣ًى٫: ؤحكى١ قٗغث بإهه ٞٔ لخهٞغ

غي ٠ُ٦ ؾخ٩ىهحن ب٩امل ؤها٢خ٪ بطن. 
ُ
 لغئٍخ٪ ٚضا، ج

احؿٗذ ابدؿامتها وهي جهاٞده بسًُلء ٢بل ؤن  حٛاصع وبالساعط الخ٣ذ ٞاجً التي 

 هخٟذ بؿٗاصة: آوؿت ظُجي!

ذ هدىها لخٗاه٣ها ول٨ً جل٪ ألازحرة مضث بلحها ًضها مهاٞدت ٞتراظٗذ  وؤؾٖغ

 ػة بهاهتها: ل٣ض مغ ال٨شحر ٞاجً بجغح وهي ج٣ى٫ مخجاو 



123 

 
 
 

   سجن دافئ         

ا ، ؾب٤ وؤزبرث الجمُ٘ بإهجي ؾإٖىص مهما مغ ال٨شحر  ٢الذ بخٗا٫: ول٨جي ٖضث ؤزحرا

 خبِبتي ٞاجً. 

٢الذ ٞاجً: الؿُض ظىص ؤخضر ال٨شحر مً الخٛحراث واإلاٟاظأث هل حٗلمحن ؤهه، 

 ؤقاعث لها بالهمذ وهي ج٣ى٫: لِـ آلان، ٞلضي خٟل ٖلي الاؾخٗضاص له، 

غي ما عص واجس
ُ
ظث زُىاتها بش٣ت ومً زلٟها همؿذ ٞاجً: ألامىع جؼصاص خماؾا، ج

 ٞٗل ؾُض ظاص؟

***** 

ذفلذميكنكذأنذذتعفو؟

ه ٠ُ٦  ٢ضخى الؿاٖاث اإلاايُت ٧لها مً مل٠ إلال٠، ومً اظخمإ الظخمإ إلاٗٞغ

ًضاع هظا الٗمل اإلامل، مغ ٖلُه ؤٚلب الٗاملىن ٧ل ٣ًضم ؾحر الٗمل ٖله ًخىنل بلى  ما 

ا بؿبب والضه ًغ  ا  ؤو عبما ٦غهه وابخٗض  جماما ما٫ ؤبضا ضخي هٟؿه، ٞهى لم ٣ًخدم ٖالم ألٖا

ىصة ؤمه  ًٟٞل ؤن  ًىدؿب لٗمل ًمى٘ والضه مً الخ٨ٟحر لًمه، ول٨ً بٗض مىجه ٖو

يخهي به ألامغ بحن  ُبىبخه، وػواظه، ٚحر ؾحره، ل٣ُب٘ في مىخه٠ ٧ل شخيء، ٍو وؤزُه ٚو

بُٗيُه ًداو٫ الاؾترزاء ول٨ً احؿٗذ ٞجإة وهى ًيخٌٟ  ألاوعا١ ًخجهض في ملل، وعمل

وا٢ٟا واججه للباب وهىا٥ وظض ٞاجً مجهم٨ه في خاؾىبها ٞإصاع ُٖيُه في اإلا٩ان خُجها 

 اهخبهذ لىظىصه ٞكضث ٢امتها تهخ٠: ؤوامغ٥ ؾُض ظىص؟

ؾإلها: ؤًً اإلاا؟ بضث ٦إجها جظ٦غث ؤمغا ٢ض وؿِخه ٞاعجب٨ذ وهي جبدض ًٖ بظابت 

 ل٣ض ٧اهذ هىا. ٢اثلت:

بها، و٢ض جىنل ل٨ٟغة ؤزاعث ظىىهه ًٞغب الباب  اقخٗلذ ُٖىاه ٖلى هدى ؤٖع

زلٟه وهى ًخسظ زُىاث ناعمت ٖبر اإلامغ وبمجغص ازخٟاثه ع٦ًذ بلى  هٟـ اإلامغ 
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ه التي خىث م٣اٖض وزحرة وؤٍع٨ت ضسمت ، ٧اهذ حؿخل٣ي  خدذ بخضي ٚٞغ الجاهبي ٞو

ا في ٖالم آزغ ٢بل ؤن  جيخٌٟ للمؿاث ٞاجً الهلٗت، والتي ؤصع٦ذ  ٖلحها ؤإلاا ٚاثبت  جماما

ؾىء ًٖل٢ت هظه اإلاغاه٣ت بؼوظها قضًض اللهجت وهي تهمـ بخىجغ: ؾُضحي ؾُض ظىص 

ًبدض ٖى٪ وبن ٖلم ؤهجي ؾاٖضج٪ في هظا ؾُُغصوي..اٖخضلذ ؤإلاا ظالؿت واؾخضع٦ذ 

ٗا وهي جُغص الىٗاؽ هامؿت بُٟىلُت: ل٣ض اؾد٣ُٓذ، وقضث ٢امتها :  ؾَغ
ا

لخترهذ ٢لًُل

 وهي ج٣ى٫: ال جسافي لً ٌٗلم ؤ٢ؿم ل٪

لى  هدى آزغ ا٢خدم ظىص م٨خب ظاص بكغاؾت لُجض هظا ألازحر ٠٣ً قاعصا   ٖو

 بجاهب هاٞظجه ٞهضؤ بٛخت وجغاظ٘ بدغط

 بِىما هخ٠ ظاص: يُٗتها  ؤلِـ ٦ظل٪؟ ٢ا٫ له بجٟاء وهى ٌٛاصع: ال قإن ل٪

ٖلُ٪ ؤن جضٖها وقإجها، لِـ مً الًلث٤ ل٨ىه جى٠٢ ٖىض ٢ى٫ ظاص الخاػم: عبما 

 ؤن حؿخمغ خُاج٪ في مُاعصتها وخُاتها في الهغوب مى٪، ٢ا٫ له "الًلث٤! 

وج٣ضم بلُه وهى ٣ًى٫: جخدضر ببراءة جشحر ٢ل٣ي بإه٪ حٗاوي قِئا ما بمى٣ُت 

ا  ًا ظاص، اخظع مجي، لم ًبا٫ ب٣ىله  ؤلاخؿاؽ ٖىض٥، ل٣ض ؤنبدذ جشحر ًٚبي  ٦شحرا

 : اجغ٦هاوهى حهخ٠

هضع به: ال، وهظا لِـ مً قإه٪، الٟخاة التي ؤجِذ بها لي ؤنبدذ مل٩ي مً لخٓت 

ضوي جغ٦ها؟!  ابخلٗذ ههُبي ٠ُ٨ٞ جٍغ

ٌ ٖىه  ض الخٍٗى  ٢ا٫ بهضوء: زظ ههُبي، وه٨ظا جدغعث، ؤلِـ هظا ما جٍغ

 اعحٗكذ ُٖىاه بجىىن وهى ٌؿإله: وإلااطا جٟٗل هظا؟! 

 ؤظاب: ألهجي ؤها ويٗتها في هظا الجخُم ٖاص ًخُل٘ ٖبر هاٞظجه بكغوص و 

ا   ته٨م ظىص: جخُم! خ٣ا

ب ب٩ل هظا، ٣ِٞ ؤعاصث ؤن  هتزوط!   ٢ا٫ بضون ؤن ًخُل٘ بلُه: هي لم ج٨ً جٚغ
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ت ؤهتز لها ظىص وهى حهمـ ؤعاصث؟   جغاظ٘ و٧ان ٢ىله باث ٦ضٞٗت ٢ٍى

 له ولم ًتر٥ له ؤي  مجا٫ إلياٞت  ؤي  شخيء وهى ٌٛاصع اإلا٩ان  مخسبُا ب٣ى 

 ؤعاصث، و٢ى٫ ظُجي: ؤهذ ال حٗٝغ ماطا ٞٗل ألظل خم٣اء.. و٢ىلها: ايُغعث . 

٧ان ٢ض ونل إلا٨خبه جائها ومغ بٟاجً التي حٗغ٢ذ جىجغا بضون ؤن ًلخٟذ لها وصزل 

 م٨خبه وظلـ زلٟه ٌؿلم وظهه لغاخخُه.

٨ت   متي ؾىٗىص للبِذ؟ اهخٌٟ هلٗا ٖلى  هدى ؤضخ٨ها وهي ج٣ب٘ بغ٦ً ألاٍع

ة بجاهب الىاٞظة بجؿضها الًئُل الظي لم ًىبهه لىظىصها ٞخُل٘ بلحها بٗهبُت البُٗض

ًسٟي خغظه ول٨جها لم جخى٠٢ ًٖ الطخ٪، ٞإل٣اها باإلال٠ ؤمامه بًٛب ٞدمذ 

وظهها وهي جهغر: خؿىا جى٢ٟذ، و٦خمذ ؤهٟاؾها ب٨ٟحها ختى جًلقذ هٓغة  الاهٟٗا٫ 

ي صازلها ًٖ ؾببها هظه اإلاغة ول٨جها بُٗيُه لخإزظ مدلها هٓغة ٢اؾُت م٣ُخت حؿاءلذ ف

ت: ل٣ض همذ، خؿىا  تهغبذ مً هٓغجه ال٣اؾُت وقٗغث بإجها مدانغة ٞاهضٞٗذ مٗتٞر

م ؤهجي ؤ٢ؿمذ لها  ؤٖلم ؤه٪ ٖلمذ مً ٞاجً ال صاعي لهظه الىٓغة، ل٣ض وقذ بي بٚغ

ول٨جها لم ج٣ؿم لي، ما٦ض زاٞذ مى٪، اٖظعها،  بطن جسل ًٖ هظه الىٓغة ماصمذ 

تراٝ ؤلِـ ٦ظل٪؟ وخضزذ هٟؿها مخمخمت: ال اٖتر  ٞذ، ٌؿ٣ِ ال٣ٗاب في خالت الٖا

ا٦ض ال٣ٗاب اٖتراٞها السس٠ُ والبؿُِ ظٗله ًدؿاء٫ ٦م  ؤًْ، جبا بهه ًشبذ التهمت ٍو

بت الكإن ؤهي زبِشت لهظا الخض!   هظه الٟخاة ٍٚغ

: ؾإٖا٢ب٪ في اإلاجز٫ 
ا

ا  ٞحها لُخسلي ًٖ ٢ؿىجه ٢اثًل  اخخاع ؤزحرا

 وهي تهمـ: ؤال ًم٨ى٪ ؤن  حٟٗى؟ؤخبُذ 

ا  ؤن  ٌٟٗى ًٖ ٞخاة صزلذ  بت ووا٢ٗها ؤٚغب، هل ًم٨ىه خ٣ا ٧اهذ  ظملتها ٍٚغ

خُاجه زلؿت ًٖ ٍَغ٤ ؤزُه الظي ؤزبره مىظ ٢لُل ؤجها ؤعاصث الؼواط به، هى مما ًٟؿغ 

ل ٦ًلم ظُجي ؤهه جغ٦ها ألظل ؤزغي، بطن هى زُِ ل٩ل هظا وؤحى بالٟخاة التي ًدبها بضلُ
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ٖغيه لىهِبه م٣ابل جغ٦ها له، لحزوظها باؾم ؤزُه اإلاُذ بُٛبىبخه لترزه زم ًدهضان 

٧ل ؤلاعر، "ول٨ً إلااطا ًٟٗل ٧ل طل٪؟ الثروة ٧اهذ  له مً ألاؾاؽ لى مذ إلااطا ٣ًدم 

تزوظها باؾمي بطن!   ٞخاجه ٍو

  وإلااطا هي اعجًذ هظا مً البضاًت، ال ل٣ض ٢الذ بجها لم حٗلم، ٠ُ٦ ال حٗلم ؤن

ان بًٗهما ٢بًل، ول٨جها ال حٗلم ٦م ًبلٜ مً الٗمغ، هي ال حٗلم ٦ظل٪ ظاص ٦م  ٧اها ٌٗٞغ

ضه"  ًبلٜ مً الٗمغ، هي ال حٗٝغ ظاص بطن لخدبه، وجٍغ

قٗغ بالخحرة ؤ٦ثر ٖىضما جىنلذ ؤ٩ٞاعه لهظه الى٣ُت، و٢ض ٧اهذ هي جغا٢به بهضوء 

ها ٞكٗغث بال٣ل٤ وهى ٣ًى٫: جيخٓغ ٢غاعه، ل٨ىه ا٢ترب مجها وخمل م٣ٗضا لُجلـ ؤمام

جي الخ٣ُ٣ت؟  ؤإلاا ؾإٖٟى ٖى٪ ٣ِٞ ؤزبًر

ه ٢هضه ٞهى ٚامٌ  حؿاءلذ ًٖ ٦م الدؿامذ في ٢ىله ٦ظل٪ الهٗىبت في مٗٞغ

م قٟاُٞخه التي إلاؿتها ختى في ؤو٢اث ٢ؿىجه، هظا الكاب ًٟاظئها ٧ل مى٠٢ بصخيء  بٚغ

هض، بهه زىعة عا٢ُت مً لم ج٨ً جلمؿه زلٟه ٢ىإ ٢ؿىجه، ًٓهغ مسخلؿا بضون ؤن  ٣ً

الُُبت ول٨جها ال جمل٪ بظابت م٣ىٗت له لظل٪ ٢الذ: ٦ىذ ؤخخاط للىىم لظل٪ ظٗلذ 

ٞاجً جغقضوي لـ..، يغب ب٨ٟه ٖلى ع٦بدُه في ٖهبُت وهخ٠: ال ؤٖجي هظا، ؤؾإل٪ ًٖ 

 خُاجىا ًا ؤإلاا.. نمخذ  لشىاٍن  زم ٢الذ: ؤزبرج٪ ؤهجي لم ؤو٢٘ قِئا و..،

 ًٖل٢خ٪ بجاص؟ اخخاعث في ٞهم ؾااله ول٨جها ؤظابذ بهضوء٢اَٗها: ما مضي 

ل٣ض جؼوظجي، ؤٚمٌ ُٖيُه ب٤ًُ ختى اٖخاصث ٖلى خغ٦خه جل٪ ٧لما ط٦غث 

 ظملتها ٞإياٞذ: هى مً آحي وج٣ضم لي باؾم٪، وؤحى بي بلى هىا! 

٧اهذ بظابتها هظه اإلاغة مسخلٟت مغيُت له وهى ٣ًى٫: لم ج٩ىوي حٗلمي ؤهه ظاص؟ 

هاُٞت، و٢الذ: لم ؤٖلم بىظىص جىؤم إلاً جؼوظجي بال ٖىضما ٖاص، بٗض ٖام  هؼث عؤؾها

ْهغ ظاص ٖاثضا مً الؿٟغ، وجظ٦غث عئٍتها له ٞتراظٗذ ٢اثلت: الخ٣ُ٣ت ٦ىذ ؤهذ مً 
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ْهغ ، ٞٗىضما ع ؤًذ ظاص هىا٥ ؤصع٦ذ و٢تها  ؤهه هى هٟؿه مً آحى وجؼوظجي وؤه٪ جبضو 

مٗه بلى  هىا  ول٨جي اؾخمٍغذ في هظه الخحرة  لِـ هٟـ الصسو الظي آحى إلاجزلي وؤجِذ

اًت  مً اخمل اؾمه، و٢تها لم ٨ًً ألامغ بهظه الهٗىبت  ٞترة بلى  ؤن  اؾدؿلمذ لٖغ

 ٧اآلن   

ٞهم ما حٗىُه لظل٪ همـ، مجغص ظشت ال خ٣ى١ وال واظباث ، هخٟذ: ال ، ٦ىذ 

٘ خاظبه جل ا٥ وؤ٢ضم ٧ل واظباحي وامىد٪ ٧ل خ٣ى٢٪، ٞع ٣اثُا ٣ٞالذ ؤخترم٪ وؤٖع

 بخل٣اثُت: ؤ٢ؿم ل٪ 

: ٠ُ٦ بطن 
ا

لم ًضع ول٨ً ضخ٨خه ٞلخذ مً بحن قٟخُه وهى ٣ٌٗض طعاُٖه ٢اثًل

 مىدخجي ٧ل خ٣ىقي؟ 

٢الذ بٟسغ: ٦ىذ ؤؾهغ ؤجدضر بلُ٪  و٦إه٪ ججُبجي، و٦ىذ ؤ٢و ٖلُ٪ ٧ل ًىم 

 ظؼءا مً ٢هتي اإلاًٟلت، ابدؿم وهى ٣ًى٫ "اهاا"، بِىما ؤياٞذ

ا و٦ىذ اٖخجي بإه   ا٢خ٪، ٢اَٗها بةقاعة مً ًضه وهى ٣ًى٫ مؿدى٨غا

 و٠ُ٦ هظه.؟ 

مُذ قٟخحها ببؿاَت وهمذ ججُب ول٨جها بضث حؿخضع٥ م٣هضه ٞتراظٗذ 

ج٤ًُ ُٖىحها و٢الذ: لم ؤإلاؿ٪ ٣ِٞ ٦ىذ ؤي٘ الُٗغ وامكِ قٗغ٥ وؤ٢و ؤْاٞغ٥ 

 و..،و..

ممغيىن جى٢ٟذ ؤمام هٓغجه اإلاؿدى٨غة ٞهخٟذ بُٛٔ: نض٢جي ٧ان هىا٥ ؤَباء و 

ئا ٞاؾخضع٦ذ متراظٗت في  اًت حهخمىن بجؿض٥ وهٓاٞخه، ٧ان ٢ىلها ظٍغ وؤشسام للٖغ

 خغط وهي تهمـ بسٟىث: ٦ىذ اجهٝغ ٦ؼوظخ٪. 

 اهخًٟذ مكاٖغه ل٣ىلها ٞما٫ هدىها لضعظت ؤعب٨تها وهى ٣ًى٫: ٣ِٞ وؤها ٚاثب؟ 

ا بضون ؤن جخُل٘ له مٗتريت بصجل: ٢لُل ألاصب، جل٣ذ يغبه  تهظًُِت صٞٗخه بُٗضا

 ٧الٗاصة جإٟٞذ مجها هاجٟت: ٠٦ ًٖ يغبي
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٢ا٫ "الخ٣ُ٣ت هظا ال ٣ًاعن بمٗجي يغبي لى ٢غعث يغب٪ ٩ٞىوي مهظبت، وؤصاع 

ا   ُٖيُه ًخٟدهها و٢ا٫: ل٣ض همذ  ٦شحرا

 
ا

 هخٟذ وهي حكحر بمؿاٞت نٛحره بحن ببهامها وؾبابتها وهي ج٣ى٢:٫لًُل

وقٗغ٥ مكٗض ووظىخا٥ ٢ا٫: ٦ٟا٥ ٦ظبا ُٖىا٥ مخىعمخان  مً الىىم 

 مىخٟسخان 

ا !   جدؿؿذ وظهها وقٗغها و٢الذ:  خ٣ا

ا٢ترب مجها ٞغا٢بخه بدظع ٞإصاعها بؿهىلت لخمىده ْهغها اهضهكذ ولم حٗاعيه 

ُض ل٪ بٌٗ خ٣ى٢٪  بِىما ؤزغط مً ظُبه قٍغُها وإلاـ قٗغها وهى ٣ًى٫ خؿىا أٖل

ه ٞاؾدؿلمذ له وهى ًًم قٗغها  بل واعحؿمذ اػصاصث صهكتها وؤخبذ جهٞغ

 ٖلى  قٟخحها ابدؿامت ؾا٦ىه وقٗىع ٍٚغب ال ًسالُه زٝى ألو٫ مغه ججاهه.

***** 

ذحقوق

قٗغ بالُٛٔ مجها وهى ًخُل٘ لباب الخمام اإلاٛل٤، لم ج٨ض جغه ًسغط مىه ختى 

ل ًغا٢به  لشىاٍن  ٨ًٟغ زم هب مً  ُُت، ْو حؿللذ بلُه وؤٚل٣ذ بابه جًم بٌٗ ألٚا

لى  هدى آزغ  غه، ٖو زل٠ باب الخمام ؤَل٣ذ ؤإلاا ججهُضة اعجُاح، ألجها جم٨ىذ هظه ؾٍغ

ُُت في الخىى ال٣اسخي وابدؿمذ جنهئ هٟؿها  حر مغجبت ال بإؽ بها مً ألٚا اإلاغة مً جٞى

ألجها اؾخُاٖذ ؤلاًٞلث مىه ٢بل ؤن  ٌؿخٗغى ٢ىجه ٖلحها وبعياء ٚغوعه  الُىمي 

لُىم اهخهى  ٖلى هظا وؤٚمًذ ٞدمضث هللا ب٣ٗلها وهي جلىح بظعاٖها باهخهاع ألن ا

ُٖىحها جداو٫ الىىم ول٨ً بضؤث جٟخدها قِئا ٞكِئا وؤطهاها جلخ٣ِ نىجه وهى ٣ًى٫: 

ض الىىم، ل٣ض ٢ًِذ الُىم بالٗمل وؤقٗغ باإلعها١، ؤهااا ال حؿخُُٗحن  آلان  !،. ال ال ؤٍع

 .الىىم ٦ظل٪
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 ؤنٛذ ؤطهحها وهمؿذ هى ًخدضر المغؤة!

ٛغث قٟخحها وهي حؿمٗه ًطخ٪ وجدغ٦ذ مً خىيها بًٟى٫ ح ؿتر١ الؿم٘ ٞو

 ضخ٨ت زبِشت مغصٞا بؼظل: حكخا٢حن بلي، بضث مٗتريت وهي جخمخم

هل ًسىهجي! وجغاظٗذ جلىم هٟؿها: خم٣اء لؿىا ػوظحن باألؾاؽ، ول٨ىىا ؤمام 

اصث حؿم٘ خضًشه وهى ٣ًى٫: خؿىا ؾإ٧ىن ٖىض٥ خاال  الىاؽ ػوظحن  ؤحها الى٢ذ، ٖو

 ؾاٖض٥ ٖلى  الىىم، ٧الٗاصةولً ؤٚاصع٥، بلى ؾإ

قه٣ذ قه٣ت م٨خىمت وهي تهؼ عؤؾها ٚحر مهض٢ت، ول٨ً نىث الباب بٗضها 

ا،  ختى وبن ه٤ُ به، مً ًهض١  بشىان ظٗلها جخإ٦ض مما ؾمٗخه، ولم ج٨ً لخهض٢ه ؤبضا

خدذ  ؤن  ظىص، ؤٝ جبا ل٣ض ٚاصع، ألظل امغؤة، و٢ا٫ ٧الٗاصة مما ٌٗجي ؤهه ؤهه خ٣حر، ٞو

وهي تهمـ بسسِ: وما قإوي ألاهم ٚاصع ٣ِٞ ٞلُظهب بلى  الجخُم  الباب ٚايبت

خحن جدُُان  زهغها  طل٪ الـ.. ، آاااااه نغزذ وهي جُحر في الهىاء حكٗغ ب٣بًخحن ٢ٍى

غها، ٌٗخلي ظؿضها الهٛحر ٢ابًا ٖلى  طعاٖحها ؤٖلى   الىد٠ُ ٢بل ؤن  ًل٣حها ٖلى  ؾٍغ

 عؤؾها وهى ٣ًى٫ 

ىضما حؿللذ للخمام ٧الٟئران  ٧ىوي ٞخاة مُُٗت: نغزذ: ل٣ ض زضٖخجي..، ٢ا٫: ٖو

 ماطا حؿمي هظا؟ هخٟذ: ابخٗض وبال نغزذ

ت حُٛحر  ا ، هُا انغدي، وا٢ترب مً وظهها بتهضًض ط٦غها بٛٞغ :  خ٣ا
ا

ضخ٪ ٢اثًل

: لً  اإلاًلبـ ًىمها وما ٞٗله، ٞدؿإع هبًها وحٛحر لىجها وهي جدىٟـ الهشت ج٣ى٫ بسٝى

ها وهى ًىٓغ بلحها بٗم٤ ٞٗاص ًبٗض وظهه مخداقُا عئٍت ؤنغر ؤ٢ؿم ل٪، اؾدكٗغ  زٞى

ض خ٣ىقي  بسٟىث: ؤٍع
ا

ها ٢اثًل  مًلمذ زٞى

قٗغ بخى٠٢ ؤهٟاؾها ٞجإة مً هى٫ نضمتها، واهتز ظؿضها خحن ٢ٟؼ مً ؤًٖلها، 

ب مٟاجئ  بلى  ؤن  ؤْهغ ما ًسُٟه  ٞدؿمغث م٩اجها ول٨ىه ٖاص ٣ًترب مجها ٞاهخابها ٖع
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 ى  نضعهازل٠ ْهغه وؤل٣اه ٖل

ٞإل٣ذ هٓغة بلى ال٨خاب الظي عماه بلحها وهى ٣ًى٫: ها بلى ؤي  ٞهل و٢ٟتي معي؟ 

اٖخضلذ ظالؿه جلخ٣ِ ال٨خاب بدظع، و٢الذ: ل٣ض ؤجهُذ هظا، ٢ا٫ و٦إهه ًداو٫ 

ذ بدماؽ هدى  الخظ٦غ، عبما لم ؤ٦ً مىخبها خُجها، لىث ٨ٞها وهي تهمـ: عبما، وؤؾٖغ

ت ٦خب ٖلى  ٝع ظاهبي وؤ زغظذ ٦خابا نٛحرا و٢الذ: ٧ان    الضوع ٖلى  هظا.. مجمٖى

جهى٘ الاهخمام وهى ًخٟدو ال٨خاب بُضها و٢ا٫: بجها عواًت، ٢الذ مبدؿمت، و٦إجها لم 

جمغ مىظ ٢لُل بمىظت زٝى ؤ٣ٞضتها ؤهٟاؾها ٦ٗاصة حٛحر مكاٖغها ججاهه وهخٟذ ج٣ى٫ 

 بك٠ٛ: بلى ؤها مخدمؿت ل٣غاءتها

غه ًٟغص ظؿضه ًً٘  طعاُٖه زل٠ ْهغه مىخٓغا، ؤزظها قٟٛها بلُه ٖاص لؿٍغ

غة ٢اثلت بدماؽ بغ١ له  مخىاؾُت ما خضر مىظ ص٢اث٤، وهي ججلـ ٖلى  َٝغ ؾٍغ

ُٖىحها: ل٣ض عشر لي ال٨شحرون هظه الغواًت الخ٣ُ٣ُت، لم ؤ٦ً مخدمؿت لها ل٨ً جغقُذ 

ل٣ض آحي وآعاء ال٣غاء ظٗلجي مخلهٟت للىنى٫ بلحها، وجُلٗذ بلُه ج٠ًُ بكى١: اهٓغ 

ا  صوعها  ؤزحرا

ؤصهكه خضًثها بهظا الىدى ججاه ٦خاب، جُل٘ له بىٓغاث قى١ وحؿاء٫ ٦م ٧ان    

٣ت ما الضاعي لهظا الترجِب، إلااطا جدترم جغجِبا  ٖلُه ؤن ٌُٛب لخهل بلُه، ما هظه الٍُغ

 هي ويٗخه ولم ٨ًً هىا٥ ما ًمى٘ ؤن  ججٗله ألاو٫ مشًل 

ا قٗغ بالٛغبت ججاه ؤ٩ٞاعها ٚحر  ىاع ٣ٞا٫ مجاٍع بت ألَا اإلاشالُت بغ ؤًه ؤ٦ثر مما هي ٍٚغ

ا  ؤحى الضوع ٖلى  ؤهم خ٣ىقي!  لها: خؿىا ؤها مخله٠، وؤزحرا

م مً خ٣ُ٣ت ته٨مه وهي جترب٘ ؤمامه لخبضؤ ال٣غاءة  بضؤ ٢ىله مشحرا لكٟٛها ٖلى  الٚغ

 له..

***** 
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ذفكذاذفوذاحلب

ذ)الذذيءذؼادرذعلىذذإصالحذاؾعاملذذدوىذاحلب.(ذ

 

لم ٨ًً ٌٗخ٣ض ؤهه ؾُمىدها ؤي اهخمام الؾخٗاصة ٖاصتها ججاهه، والتي ؤؾمتها 

ُه، ججلـ  خ٣ى٢ا بال٣غاءة له في لُله اظخمٗا مٗا ألو٫ مغة بالٟغاف، بٗض ؤن  اؾخٗاص ٖو

ؤمامه نٛحرة ٌٛمغها الك٠ٛ جخُل٘ لُٗيُه ٦ما جمىذ و٦ما لم ٌٗلم ، ًٞٓ  ؤهه لً 

ه صون ؤن  ًغاه ول٨ىه وظض هٟؿه ًىٟٗل م٘ ألاخضار ًبالي  ، مجغص ًٞى٫ لصخيء مغ ب

: ؤها ؤ٠٢ مى٠٢ البرا١ ججاه ابيخه، لم ٨ًً ٖلحها ؤن ججاٝػ بدُاتها 
ا

ؿخى٢ٟها ٢اثًل َو

 ألظل شسو خُاجه مهضصة َىا٫ الى٢ذ، 

 ٢الذ له مٗتريت: ل٣ض ؤخبخه ًا ظىص، واؾخضع٦ذ  "ؾُض ظىص" 

اصث لضٞاٖها وهي جغصٝ: ؤخبخه وعاجه ٧ل خ ُاتها، ه٨ظا هى الخب، ؤ ال ج٨ٟغ في  ٖو

ؤي  شخيء ما ٖضا الصسو الظي ؤخببذ، ال ًىظض م٣اعهت ال ًىظض ٦ٟخا  محزان ، ل٣ض 

، والؿ٩ىن  ؤخبذ وؿُم ؾاإلاا وعؤجه صون شخيء، الؿًلم ٧الخغب، والغاخت ٧السٝى

ت ال ؤهمُت ل ها ٧التهضًض ٧لها ؤقُاء حٗمي ٖجها الٗحن بن ظاء الخب، ٧لها ؤمىع مدؿاٍو

بٗحن مً ًدب ، والخب هظا لِـ مٗجى ٖاما ؤن  و٢٘ لصسو ٞهى الصسو هٟؿه، 

ا   مهما ؤخاَخه نٗاب ول٨ىه.. وجى٢ٟذ جبدض ًٖ ون٠ ًغضخي ٢ىاٖتها ٣ٞالذ ؤزحرا

 بُٗىن جبر١: ًبضو ٦سجً صافئ

همـ: جخدضزحن ٦ما لى ؤه٪ ظغبذ هظا، ؤظابذ بضون ج٨ٟحر: ؤجمجي، ٞإها ؤؾخُُ٘ 

ذ ؤهجي و٢ٗذ بالخب. جمُحز اإلاكاٖغ ٞاه  تهذ بها ٖٞغ

 ظاعي خضًثها اإلاغاه٤ و٢ا٫ مدؿلُا: بطن لم ًمغ  ؤي  شخيء ٖلى ٢لب٪
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 ؤظابذ: ال لم ًمغ  ؤي  شخيءٖلى ٢لبي، عوحي خغة بٗض

لم حعجبه بظابتها وهى ٣ًى٫ بتزمذ: ؤعاهى٪ ؤن جهاًه هظا الخب بحن وؿُم وؾالم 

 لم ٨ًً مبهجا. 

 له جهاًت ٞهى لِـ خب،     ٢الذ: ؤئمً ؤن  الخب بن  ٧ان

 ٢ا٫: وؤئمً ؤن  الؼواط جهاًت الخب،

ض خبا بًل ػواط!   حؿاثلذ: هل جٍغ

ضال  و٠ُ٦  -اظاب : بل ؤًٞل الخب الظي ًبضؤ بٗض الؼواط، هى ؤ٦ثر عقي، ٖو

 بةم٩اه٪  ؤن  جدؿم هجاخه ؤو وظىصه مً ألاؾاؽ، 

 بالخإ٦ُض لً ؤجؼوط مً ؤ٦غهها زم ؤبدض ٠ُ٦ ؤخبها؟  -

 ضر وال ًدضر، الخب ال ٢ىاٖض له، خ-

 ٧ل شخيء ٣ًام ٖلى  ٢اٖضة، -

 و٧ل شخيء زاي٘ الؾخصىاء،  - 

،  ٢ا٫ مخازغا: بلي الاؾخصىاءاث زًٕى

ض السًٕى ختى ل٣لب٪، الخب لِـ مظلت،   ٢الذ بهىث ؾا٦ً: ٣ِٞ ؤهذ ال جٍغ

ٌ الخب ججاه ؤخض جسصخي ؤن  ٌٛاصع٥، ه٨ظا ؤهذ، جساٝ،  بةم٩اه٪ ٞع

اه الجٟاء: ومً ًًمً ب٣اء ؤخض، ختى وبن  ٧اهذ بحن طعاعي، ال ٢ا٫ بدؼن ٦ؿ 

 ؤيمً ب٣اءها!

٢ىله ٧ان  بمشابت عظاء ٚحر مباقغ ٞهؼمذ عؤؾها جىٟي ما ٞهمخه و٢الذ بجٟاء 

 واضر: ؤهذ ال جب٩ي ٖلى  ؤخض،

 همـ بسٟىث و٦إهه ًدضر هٟؿه: ومً ب٩ي ألظلي!  

ت الخٗب ؼ هٟـ مً زل٠ جُلٗذ بلُه بك٣ٟت ٣ٞىله بضا ٦ك٩ىي ٢ٍى حر، ه٣ُها ٍٖؼ
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٦ُان ٢ىي هل اإلاكاٖغ وجظ٦غث مكهضه طل٪ الُىم ٖىضما عؤجه ًب٩ي في الًٓلم، 

ت البىح وهي جمىده  ٞإٚل٣ذ عواًتها، لم جغص ؤن  ج٣ٟض اللخٓت التي جغ٥ للؿاهه خٍغ

مؿاخت ٧اُٞت مً الهمذ، ول٨ىه هخ٠ لُبضص هظا الخسبِ مً اإلاكاٖغ: ٦ٟا٥ ٞلؿٟت 

 ب ال٨خاب مغضخي هٟؿُحن! عواًاث.. ؤٚل

اء، يغبها ٖلى   ٣خه: ٖلى ؤؾاؽ ظمُ٘ الًباٍ ؤؾٍى ته٨مذ بٗىاص ججاعي ٍَغ

ع٦بتها، اٚخاْذ ٞغصث يغبتها بىٟـ مىي٘ يغبخه ٞهجم وؤمؿ٪ عؤؾها بحن ٦ُٟه 

ال٨بحرجحن وهؼها ٞهغزذ لُخى٠٢ ول٨ىه جماصي ًٞغبخه بغواًتها ٖلى  نضعه، ؤإلاخه 

ًدُِ ٢ىتها وهي جهغر نغزت ٖالُت، ا٢خدم زًللها ظاص الًغبت ٞاخخىاها بظعاٖها 

ت  ٞجإة بُٗىحن هلٗخحن ، وجُل٘ له ظىص في ظىىن بِىما لم ًدغعها ٞإبٗضث  الٛٞغ

ان   طعاُٖه ٖجها ب٣ىة خغط، وظاص ًخُل٘ لهما ٦إهه ؤمؿ٨هما مخلبؿحن  بىٓغة اتهام ؾٖغ

ظا الك٩ل، هل ما بضصها ظىص لخغط ُٖٓم وهى حهضع: ٠ُ٦ ج٣خدم حجغة هىمي به

 ظىيذ؟! 

خاو٫ ظاص ؤن  ًى٤ُ، ول٨ً نُاح ظىص ؤزغؾه وهى ٣ًى٫: هظه لِؿذ اإلاغة ألاولى 

 التي جٟٗلها، ؤهذ ما٦ض ٣ٞضث ٣ٖل٪، ل٣ض ججاوػث هظه اإلاغة ٧ل شخيء بى٢اخخ٪

قٗغ ظاص ؤهه ال ًجغئ ٖلى  ٢ى٫  ؤي  شخيء ألن  حجخه التي صٞٗخه بلى  اإلا٩ان آزغ 

آلان  واخخ٣ً وظهه لِـ للخغط الظي و٢٘ ُٞه بل إلاكهضهما حجت ٢ض ٣ًضمها لجىص  

الظي زبذ بمسُلخه، لظا ٣ٞض اؾخضاع مٛاصعا ونٟ٘ الباب زلٟه وظىص ال ًهض١ ما 

 خضر للخى ٞخمخم بجىىن:  ؤي  و٢اخت هظه!

تها الجضًضة ٞهخ٠ لها: ال بإؽ ًا ؤإلاا  ٗا ؤصع٥ ٖىصتها لٛٞغ والخٟذ ًبدض ٖجها وؾَغ

ا  ؤن  وم٘ ؤه٪ ٢اعثت بال    ؤهه ًجضع بي جظ٦حر٥ ؤه٪ جىامحن ببِذ الكُاَحن وواعص ظضا

 ًإزظو٥ بلى  الٗالم الؿٟلي، هخٟذ: ؤها بالٗالم الؿٟلي  في الخ٣ُ٣ت
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غه بخٗب وؤٚل٤ الًىء،  لم ًبا٫ بىٗتها الٟٔ لىن٠ خُاتها مٗه وهى ٌٗىص لؿٍغ

ٗا ولم ًمغ ص٣ُ٢ت ختى ٞخذ ُٖىه بهل٘ وهى ًغي  ِ  في الىىم ؾَغ هالت ؾىصاء ضسمت  ٚو

ض جلمـ ؾا٢ه ٞاٖخض٫ ظالؿا ًضخئ اإلاهباح الجاهبي خُجها ا٦دك٠  ؤجها لم ج٨ً   ٍو

ض الظهاب  ؾىي  ؤإلاا جلخ٠ بُٛائها هامؿت له بسٝى ق٩ىي َٟل نٛحر ؾاطط: "ال ؤٍع

 للٗالم الؿٟلي" 

ها بهظا الك٩ل 
َ
ض ٖلحها خغظها الظي ؤو٢ٟ ع١ ٢لبه بلحها ٞلم ًغص ؤن  ًدغظها ؤو ًٍؼ

ؤمامه وايُغها إل٣ًاْه جدخمي به لظا ؤٞسر لها م٩اها لُب٣ى ٖلى  الُٝغ وهى ٣ًى٫: 

 في ألاؾاؽ ؤهذ ُٞه حٗالى  لً ؤإلاؿ٪

٧ان ٢ىله ألازحر مدغظا وآمىا في الى٢ذ طاجه ولم جلبض ؤن اه٨مكذ ٖلى  الُٝغ 

ٗا ٦إجه ا آلازغ ولٟذ هٟؿها بُٛائها بةخ٩ام وقٗغث باألمان  الظي ظٗلها حٟٛى ؾَغ

لى  الُٝغ آلازغ ابدؿم هى باعجُاح  جيخٓغ  الؿ٣ٍى  في هىم ٖم٤ُ ٖو

***** 

ذردائل

خدتهما ٖلى  آزغهما وهي حؿخُٗض آزغ لخٓاث  عمكذ بُٗىحها جترهذ  بٟغاقها ٞو

باللُله اإلاايُت وجدؿؿذ مىيٗها، وزكذ ؤن  جلخٟذ وهي جدؿمغ لخٓاث حؿب ٞحها 

ىظئذ بالٟغاٙ ٞاٖخضلذ ظالؿت جخُل٘ إلاىيٗه  هٟؿها، بِىما ًضها جخدؿـ ظاهبها ٞو

ان  ما جُلٗذ للخمام ول٨ً يىءه اإلاٛل٤ ظٗلها جدضر هٟؿها ٚحر  الٟاٙع وؾٖغ

 مهض٢ت: ال البض  ؤهه ًسُِ إلٞؼاعي

ت والباب والىاٞظة وابخلٗذ  ويا٢ذ ُٖىاها اؾخٗضاصا وهي جٟدو ؤعظاء الٛٞغ

ه: نباح السحر مىدخ٪ ؤظاػة عواًتها وع٢ت بًُاء ْهغ ظؼء مغجي مجها ٞمالذ والخ٣ُخ
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ما٢خت م٣ابل خ٣ىقي ؤمـ، ؾإعؾل ل٪ الؿاث٤ في الغابٗت ل٣ُل٪ لخٟل الكغ٦ت، اعجض 

ما قئذ ٞإهذ ظمُلت في ٧ل ألاخىا٫، امؼح  ؤًتها   اإلاٟٛله ويٗذ ل٪ ما ؾترجضًه ٖلى  

 اإلا٣ٗض، ؤعا٥ في الخٟل!

وؤل٣ذ هٓغة بلى   ػمذ قٟخحها وهي جخُل٘ لغؾالخه هامؿت: ٦ىذ ؤٖلم ؤه٪ جمؼح،

 اإلا٣ٗض لم ٨ًً ًدىي  ؤي  مًلبـ ٞهبذ بلُه ووظضث وع٢ه

٢غؤتها: "٨ٞغث ؤن ؤي٘ ل٪ خاظخ٪ هىا ول٨ً ؾِبضو ألامغ ٚحر الث٤ بي ؤها شسو 

عا١، ألاقُاء في م٩اجها، جغ٦ذ الىع٢ه وهي ج٣ى٫: ؾُض ظىص مال٪ عيىان  ز٠ُٟ الٓل، 

خدتها لم ججض  ؤي  شخيء م محز ؤو ًٖلمت إلاًلبـ مُٗىت، بهه هٟـ واججهذ للسؼاهت ٞو

اصث جٟخدها، ل٣ض لٟذ  الترجِب الظي جغ٦خه ٖلُه وؤٚل٣ذ السؼاهت ول٨جها ضخ٨ذ، ٖو

هٓغها وع٢ت ملخه٣ت بٓهغ السؼاهت الخ٣ُتها و٢غؤث بابدؿامت واؾٗت: بالُب٘ لً ؤيٗهم 

ه، لظا ؤل٣ي هٓغة ألؾٟل، جغبٗ ذ ؤمام  هىا وبال الخبـ ألامغ ٖلى  ط٧اث٪ ولم جمحًز

خدذ او٫ ؤصعاظها باألؾٟل وهي تهمـ: لجر  جهاًت لٗبخ٪ ؾُض ظىص، وػٞغث  السؼاهت ٞو

ياخ٨ت ٖىضما وظضث وع٢ه ؤٖلى  اإلاًلبـ ٦خب بها: هل جإ٦ضث مً خما٢خ٪ هظا صعط 

مًلبسخي الخدخُت، قٗغث بالشجل وهي حٛل٤ الضعط حؿب ٚباءها وؤٞٗاله، وجإٟٞذ وا٢ٟت 

اصث ججلـ م٩اجه ا ج٣لب ألاوعا١ بحن ًضحها، واٞخلخذ ضخ٨ت مجها ج٨ٟغ فى في خحرة ٖو

٣ت ما ٖىصها ؤن  ًمىدها  ه، ول٨جها ٖاصث جخجهض في خحرة، واهخابها ال٤ًُ ٞبٍُغ جهٞغ

ذ ؤن  ٌٟٗحها ًٖ مإؾاة الخحرة   الازخُاع اإلاٍغ

ومُذ قٟخحها جخُل٘ لجملخه، الغ٣ُ٢ت وبن  ٧اهذ ماػخت: ؤهذ ظمُلت في ٧ل 

 ها ٢اثلت في قغوص:"ؤخببذ هظا"!ألاخىا٫، وؾغخذ ب

ذ جلخ٣ِ  8الؿُغ 22وعاخذ جُىي الىع٢ت ول٨ً اهخبهذ لصخيء ٢غؤجه م ، وؾاٖع

ٗا، وابدؿمذ خحن و٢ٗذ ُٖىحها هامؿت: هل جٓىحن ؾإجسلى  عواًتها و٢لبذ ؤوعا٢ها ؾَغ



136 

 
  سجن دافئ              

 ٖى٪؟

بغ٢ذ ُٖىاها واهٟغظذ قٟخحها وبغ٢ذ ال٨ٟغة بغؤؾها  وهي جخُل٘ عؾاثله مجضصا 

ٗا جدذ ؾٍغغها ووظضث طل٪ الهىضو١، احؿٗذ "ؤل٣ي ه ٓغة لؤلؾٟل" مالذ ؾَغ

ً  الظي بضا ٦هىعة مً ؤخًلمها  ُٖىاها ؤ٦ثر خحن وظضث طل٪ الهىضو١ الىعقي اإلاٍؼ

٣ت هؼث  حٗمض جد٣ُ٣ها، وازخُٟخه جٟدكه بلهٟه، ل٣ض مىدها الش٣ت بٟٗل ؤؾٗضها ٍَغ

ذ ججغب هضًخه مخىاؾُه ٧ل شخيء، ٣ِٞ حؿخم  خ٘ بلخٓتها ٦ُاجها ٞإؾٖغ

***** 

ذؿالؿحذثقة

ٖلى  هدى آزغ ٧اهذ ابدؿامت ظىص ال جٟاع١ قٟخُه، وهى ًدؿاء٫ بإ٩ٞاع تهتز بك٠ٛ 

غي هل اؾخُاٖذ ؤن  جٟهم عؾالخه، ول٨ىه خاو٫ ؤن  ًغ٦ؼ في ٖمله صون 
ُ
٦ُٟل نٛحر ج

م ٞكله ٧ل مغة، ؤزظث ؤإلاا زُىاتها بلى  ألاؾٟل ع٦ًا بؿٗاصة،  ؤن  جدؿلل لظهىه، بٚغ

ا حؿإلها بابدؿامت عا٢ُت: هل ؤخًغ ل٪ الُٟىع.. ل ٟخذ ؤهٓاع السضم ٞا٢تربذ مجها زٍغ

ض مؿاٖض٥ ابخهجذ الٟخاة و٢الذ ؤمغ٥  ؤوماث بغؤؾها و٢الذ ؤها ظاجٗت، ٦ظل٪ ؤٍع

 ؾُضحي!

لىخذ لها ؤإلاا و٢الذ: ال صاعي لؿُضحي جل٪ ، هدً ٖاثلت.. ٧اهذ ؤإلاا في طل٪ الُىم 

بت للجمُ٘ بلى خض مضه ل، والخاعؽ العجىػ ًدىاو٫ ُٞىعه ٌؿخم٘ لٍؼً الؿاث٤ ٍٚغ

بال٣هغ وهى ٣ًى٫: ؾُضة ؤإلاا الُىم مبخهجت، ٞالؿُض ظىص ٚاصع، جُل٘ له بُٝغ ُٖىه 

ً  و٢ا٫: اخترم هٟؿ٪ ًا ٍػ

لى  هدى آزغ بدض ظىص ًٖ ظاص  بل٘ الٟتي لؿاهه وقض ٢امخه لُٛاصع باٖتراى، ٖو

بضاًت ٖملهم، وبضا مخىجغا ًبدض في ظىىن، خىله بحن هظا الجم٘ في هظه اإلاىاؾبت ل
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ا ، وهى حهمـ لىٟؿه: عبما ٖلُ٪ ؤن  جش٤ بها، ؤلِـ هظا ما جداو٫  ول٨ىه زبذ ٢لبه ؤزحرا

 ج٣ضًمه بلحها! 

ا"،  وهىا٥ باإلاجز٫ ص١ ظاص ٖلى  باب حجغة ؤإلاا ٞهخٟذ مً الضازل: "جًٟلي ًا زٍغ

ظئذ بجاص ٞهمذ بةًٚل٢ه ول٨ً ٖىضما لم ٌؿخجب الُاع١ ٢امذ بٟخذ الباب، ٞى 

ها ٣ٞالذ: بن ٖلم ظىص ؾِىضم ؤهه مىدجي ز٣خه، ٢ا٫ مىضهكا: ز٣خه، ًبضو 
َ
ٗا ؤو٢ٟ وؾَغ

تي ؤمام َاٖتي له، جٟهم  ؤن ألامىع جُىعث بِى٨ما، ٢الذ: ٖلى  ألا٢ل ًداٞٔ ٖلى  خٍغ

 ٢ىلها ٣ٞا٫: ٧ل ما هىال٪ ؤٍعض٥ ؤال حؿدؿلمي 

 ٢الذ بدغط: ماطا حٗجي؟

اطً٪، ٣ِٞ خاٞٓي ٢ا٫: ؤ٢ضع مدا ولخ٪ لٗضم بزاعة ًٚبه ٧ي ال ٌؿخٛل ألامغ ٍو

دا ومٍغدا في الى٢ذ طاجه  ٖلى هظا، بضؤ لها ألامغ ٧اجهما  ًخ٣ٟان،  و٦م ٧ان هظا لِـ مٍغ

 ٣ٞالذ: ال ؤزُِ لصخيء ججاهه ٣ِٞ ؤؤمً ًٚبه!

عبذ ٖلى  ٦ٟها ٞاهخًٟذ جسُٟه وهي ج٣ى٫" عبما ًجضع ب٪ الظهاب ؾًُلخٔ 

: ؾأزظ٥ معي، جغاظٗذ بخىجغ وهخٟذ: ال، هظا ؾُجىه بالخإ٦ُض، لم ًبا٫ ُٚاب٪، ٢ا٫

ا  انُداب٪، ؾاهخُٓغ٥َ باألؾٟل،  ض  خ٣ا ب بهظا ًٞٗل ول٨جي ؤٍع ب٣ىلها وهى ٣ًى٫: ال ؤٚع

تها بمًلمذ ٖهبُت..  عا٢بخه ًجز٫ الضعط ولم جضع ؾبب ي٣ُها وهي جضزل ٚٞغ

***** 

ى ًخُل٘ لؿاٖخه ٢بل ؤن ًضزل قض ظاص ٢امخه وهم بالسغوط مً اإلا٨خب وه

اصعث. : الؿُضة ؤإلاا زغظذ ع٦ًا بلى ؾُاعة ؾُض ظىص التي ؤجتها ٚو
ا

 الساصم بلُه ٢اثًل

 
ا
ٗا ٣ٖض ظبهخه وهى ًخمخم بدؿغة: وه٨ظا ؾخإمجي ًٚبه، ظباهت.. واهُل٤ ؾَغ

ٗا  مخجاوػا الساصم، ولم ًمغ ال٨شحر ختى ٧ان ٢ض ْهغ بحن الجمُ٘، وظىص ًلخ٣ُه ؾَغ

ٖاص ًبدض ٖجها وجُل٘ لؿاٖخه مدضزا هٟؿه: ما ب٪ ؤهذ مً ؤزبرث الؿاث٤ ؤن  بِىما 
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 ًخمهل بال٣ُاصة.

اهًم بلُه ظاص ٞخل٣اه ظىص بؿااله: إلااطا جإزغث؟ ؤظابه بًلمباالة: ؤها ؤهخم 

 بمٓهغي لظا جإزغث، ٨ٞغ ظىص ب٣ىله وهى ًل٠ ُٖيُه  في اإلا٩ان  هامؿا:

َمئن، وحؿمغث هٟـ الُٗىن ٦ًل باججاهه خؿىا ابضوا وؾُما مهما ٧ان  خالى  ا

 وظاص حهمـ بسٟىث: ظُجي!

وظىص ًبدؿم ألإلاا، و٦ًلهما ؤهُل٤ باججاهه، اؾخ٣بلها بٟؿخاجها ألاؾىص اإلاد٨م 

خى٫ زهغها طي الخل٣اث خى٫ ع٢بتها البًُاء والخظاء الغ٤ُ٢ الظي ٌكبه ؤخظًت 

التي حكٗله بِىما ٧اهذ ٖلى الهٛحراث وقٗغها اإلاغؾل ٖلى ٦خٟحها، جل٪ البؿاَت الٟجت 

ل جطخ٪ بحن  ال٨ٗـ ظُجي بغصائها ألاخمغ الىاعي ال٣هحر وخظائها الٗالى  وقٗغها الٍُى

ت لم ج٨ض حؿخضع٦ها وهى ًجظبها مٗه  ً ٢بل ؤن جضًغها ٢بًت ٢ٍى ل٠ُٟ مً اإلاضٍٖى

 بىبرة قضًض الخإزحر:
ا

ويٗذ  بغصائها ألاخمغ الظي محز لىهه خمغة قٟتي ؤإلاا وهى ٌٗل٤ ٢اثًل

له؟ ٢ا٫ وهى ًغ٦ؼ ٖلى  قٟخحها:  ذ ب٣ى٫: هل ؤٍػ خمغة، ٢الذ بصجل: "ظغبذ"، وؾاٖع

مهم، مكحرة   بةم٩اوي بػالخه ل٪، جىجغث ٣ٞالذ: ما٦ض لضً٪ زبرة في خمغة اليؿاء وجىٍى

: بلى هي ال حؿخُُ٘ 
ا

بلى  خضًشه بالهاج٠ ؤمـ ٞطخ٪ وهى ًداو٫ حكخِذ ؤ٩ٞاعه ٢اثًل

جي خمغج٪الىىم ختى  آلان، لىث   ٨ٞها ٞٗاص مً م٣اومخه ٣ًى٫ ب٣ىٍى ظامذ: حٍٛغ

اخمغ وظهها م٘ خمغة قٟخحها وهى ًخُل٘ بلحها بىٓغاث ظ٠ مجها خل٣ها ٞخىدىدذ 

ض ماء، ضخ٪ لتهغبها وهى ًدضر هٟؿه ، ٠ُ٦ اؾخُاٖذ َٟلت  تهغب مً هظا ب٣ى٫: ؤٍع

غاء بِىما لم ً ٨ً ًبالي بإٞخجهً، ويم ٚحر م٨خملت ألاهىزت ؤن  ججظبه بهظا الك٩ل مً ؤلٚا

لى  هدى آزغ جُلٗذ ظُجي بلى  ظاص  بخه ٞحها وهى ٣ًى٫: حٗالى  معي، ٖو ٦ٟها ب٣ىة ٚع

 بٗهبُت وهي ج٣ى٫ له: ٠ُ٦ جمؿ٪ ًضي ه٨ظا! ٢ا٫ لها ٢ىال واضخا: ما الظي ؤٖاص٥؟

٧اصث في البضاًت ؤن  جخىه بِىه وبحن ظىص خحن ٢بٌ ٖلى ٦ٟها ول٨ً هبرجه الخاهُت 
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م ٖهب  ُخه اؾخُاٖذ ؤن جمحزه وهي ججُب: ظئذ ألجىلي ٖمًل بكغ٦ت ظىصبٚغ

 هل ظىيذ؟ وإلااطا زم هى ًش٤ بي واؾخضٖاوي و

 ٢اَٗها: وإلااطا ٞٗل هظا!؟ ؤظابخه: اؾإله

في جل٪ اللخٓت الخٟخا بلى ال٣اصم وهى ٣ًى٫ بألُت ؾُض ظىص ًضٖى٦ما لًلهًمام بلى 

ساعط، بِىما عاح ًًغب الهىاء ب٨ٟه ماثضة الُٗام، و٢بل ؤن ًيخهي ٧اهذ ججاوػجه لل

 بدى٤.

***** 

ذؿالكذقبكي

اث ٞإٚغث  ٗمت والخلٍى لت التي خىث ؤقهى ألَا اوكٛل الجمُ٘ خى٫ اإلااثضة الٍُى

بحن بملء بُى٪ صهىن  الجمُ٘ للخ٣ضم وظىص حهمـ ألإلاا: ما ع ؤً٪ ببٌٗ الخدلُت ؤم جٚغ

 داو٫ اؾخٟؼاػي هىاؤوال إلعياء ٦غق٪؟! خمل٣ذ به ٢اثلت: لِـ بي ٦غف، ؤهذ ج

ضخ٪ وهى ًىاولها ٢ُٗه قى٧ىالجه في ٞمها ٧ان ع٣ُ٢ا للٛاًت لخض الخهض٤ً، 

٧اهذ   لخبرع هظا لى وظضث ظاص في اإلادُُحن، ل٨ً ال وظىص لجاص وال ظىص ًىدبه بال لها 

٦إهه لم ٌٗض ألامغ مجغص ٖىاص ٞخل٣تها مىه بجهم مجاعاة  للُاٞخه، واؾخضاعث ياخ٨ت 

وهي جسٟي ٞمها ب٨ٟحها، وما ٧اصث جبلٗها ختى عؤث هظا الىظه بم٣ابلها ؤزىاء مًٛها 

ا ما خىلها،  الظي ظٗل مً ب٣اًا الكى٧ىالجت بٟمها ٦دىًل مغع خل٣ها، ووؿِذ  جماما

وهي جىضٞ٘ بٛخت بجىىن مخىاؾُت ؤن  بُجهما ماثضة َٗام ج٣ٟؼ ؤًٖلها بسٟت مضهكت 

 الخ٣حرة، ؤهذ الؿبب في يُإ مؿخ٣بلي!ناعزت بجىىن زاثغ صون ٢ُىص تهاظمها: ؤًتها 

اتها التي  اعجب٪ الجمُ٘ بل ونل ألامغ خض الهل٘ وؤإلاا ؤٖلى  اإلااثضة ال جبالي   بمدخٍى

جىازغث، حٛغػ ؤنابٗها بكٗغ ظُجي التي عاخذ جهغر باؾدىجاص، وظىص ال ٌؿخُُ٘ ٞهم 
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ت هجىم ؤإلاا الغ٣ُ٢ت التي جدىلذ ٞجإة لىمغ مٟترؽ، وه ى ًدُُها ما خضر مً ؾٖغ

بظعاُٖه مً زهغها، مداوال اهتزاٖها مً عؤؽ ظُجي، وجل٪ ألازحرة جهغر نغزت 

  .ونٟذ  ٢ىة  ًٚب ؤإلاا

**      *** 

ها مً ٖلى  ظُجي، وجل٪ ألازحرة حؿدىجض وؤإلاا جهغر ب٩ل  ؾاص الهغط وظىص ًجٖز

 ٢ىتها: ؤًتها ال٩اطبت ال٣ظعة ؤهذ مً يُٗذ مؿخ٣بلي!

 ؤخ٨م طعاُٖه خى٫ ظؿضها وهى ًهُذ: اهضجيلم ًٟهم ظىص قِئا ول٨ىه 

قٗغ بإهٟاؾها الًلهشت الٛايبت بحن طعاُٖه، وهى ًبخٗض بها بلى م٨خبه وهىا٥ ػاصث 

 ٖهبُتها ب٩اء وهدُبا ٞإصاع وظهها بلُه ل٣ُى٫ في ظىىن: اقغحي لي وال جب٪!

ا ؤجها ؾدؿدؿلم لظعاُٖه وجخدضر بلُه قا٦ُت و٦إهه مًلطها بهظه  لم جًٓ ًىما

هىعه الىاضخت التي لم جتراظ٘ ٞحها، وهي جب٩ي ٢اثلت: ل٣ض يُٗذ مؿخ٣بلي هظه ال

 ال٣ظعة، هي مً حؿببذ بُغصي.. يا٣ًه ب٩ائها ٣ٞاَٗها مىضٞٗا ب٤ًُ:

ما ٖجها وهي جداو٫ ؤن  جخى٠٢ ل٨جها  ها وهدبذ ٚع جدضسي صون ب٩اء.. ؾالذ صمٖى

ها لتهضؤ ٞب٨ذ وهي تهمـ لم حؿخُ٘ ٞإصع٥ ٞكلها و٢لت خُلتها ًٞمها بلُه وعبذ ٖلح

 له: لم ؤٞكل ٧اهذ هي الؿبب ًا ظىص

ٖاص ًغبذ ٖلى قٗغها جدذ ٦ٟه ال٨بحرة ًًم ظؿضها بلُه ؤ٦ثر ٧لما اػصاصث ب٩اء، 

وهىا ا٢خدم اإلا٨خب ظاص ٧الٗاصة وجغاظ٘ زُىة ًًغب ألاعى لغئٍتهما بهظا  الىي٘  

ول٨ً نُدت ظُجي مً زلٟه  ٞلم ًخدغ٧ا وهى ًداو٫ ٢ى٫  ؤي  شخيء لُيخبها ؤو لُبخٗضا

ظٗلذ الجمُ٘ ًخُل٘ بلحها مىخبها وؤإلاا ججٕز هٟؿها مً بحن طعاعي ظىص لخٗاوص الهجىم 

 ول٨ىه ؤخ٨م الؿُُغة وؤٖاصها بلُه ب٣بًت ًضه وهي تهضع: ؤًتها ال٩اطبت

ناح ظىص: ؤها ال ؤٞهم قِئا، جضزل ظاص: ؾإزبر٥، وعم٤ ظُجي بىٓغة زاٞخت 
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َغص ؤإلاا ألجها اؾخسضمذ ؾلُتها لٗمُض الجامٗت ًىمها،. هظا و٢ا٫: ظُجي حؿببذ في 

 الؿبب.. اهضهل زًلزتهم وؤإلاا تهمـ: ماطا! 

 وظُجي جخُل٘ له بجىىن وناخذ: ؤهذ الؿبب ًا ظاص، ٢ا٫ لهما بخىجغ قضًض

ل٣ض خضر واهخهى  ألامغ، وجُل٘ ألإلاا بىٓغة لم جٟهمها وهى ٌؿخُغص: ل٣ض ؾاٖضث 

حرة ٞدؿببذ لها بالُغص، وجُل٘ لجُجي هاجٟا وهى ٌٌٗ ٖلى  ؤإلاا ٞكٗغث ظُجي بالٛ

 ؤؾىاهه ؤلم جٟٗلى وحصخي بها بىٟىط والض٥ لخُغص

**      *** 

ذيفذصفكذقاذؿالؽي

ىت مجهؼمت ؤزاعث ُٚٓه، وباث الدؿائ٫  قغصث في ال شخيء ؤمامها بمًلمذ نامخت خٍؼ

 ًدغ٥ مًلمذ وظهه الخاه٣ت: ٠ُ٦ ججهؼمحن وؤها في نٟ٪!

لها هٓغاث بُٗىن حٛحرث هٓغتها بلحها زالُت مً الًٛب والبٌٛ، ًلهى بها وازخلـ 

الاهخمام والك٠ٛ عاٚبت ؤن جسخُٟها مً خؼجها الظي باث له مً ؤخض ٚحره سس٠ُ 

٦ما لى ٧ان ٌٛاع ؤن ٌؿبب ؤي  ؤخض لها مكاٖغ ؾىاه  ؤًا  ٧اهذ  جل٪ اإلاكاٖغ، لظل٪ 

ً  ٢ىة  الضٞٗه وهي جخُل٘ له بٗهبُه ؤو٠٢ الؿُاعة بٛخت ٞمالذ بجؿضها له مسخلت م

م  ٣ٞا٫ لها: هل وٛحر الٍُغ٤ وهظهب ألخض اإلا٣ابغ لىب٩ي هىا٥، هخٟذ: حسسغ مجي بٚغ

 حجم ٧اعزتي، ؤهذ جبالٛحن 

ؤل٣تها هٓغة زاثغة وهي حكحر بدضة: ؤبالٜ!، هل ؤهذ ح٣ٗل ما ج٣ى٫، هظا مؿخ٣بلي، 

 ُاء ال خ٣ُ٣ت لهال٣ض صمغجه بٛحرتها، ؤوصث بي للٟكل ألظل ٚحرة ٖم

 بضؤ و٦إهه جظ٦غ ؤمغ زُحرا وهى ٣ًى٫: هل ؤهذ مخإ٦ضة  ؤهه ال خ٣ُ٣ت لها! 

 ؤل٣خه هٓغة مطجغة، ول٨جها ؤظابذ بش٣ت: ال خ٣ُ٣ت لها
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ؤؾٗضه اٖتراٞها، اٖخاص ٖلى  لهجتها الهٍغدت ول٨ً هظا ال٣ى٫ بضا ٧اٖتراٝ 

بت وال ٩اعزُت لخ٣ذ بدُاحي ٦ظل٪، ٞاعجاخذ هٟؿه زم ٢ا٫ باؾدى٩اع: هظه الهضٝ الٍٛغ

ٞهمذ ما ٌٗىُه ٣ٞالذ: ٖلى  ألا٢ل ٖلمذ ؤهجي لم ؤ٦ً ؤزُِ لهظه الٗٓمت، ؤصع٥ 

ته٨مها ٣ٞا٫: ل٣ض خهلذ ٖلى  ػواط لم ج٩ىوي لخدهلي ٖلُه ولى ؤنبدذ عثِؿت 

 ؤَباء، جمخمذ: ًا ٞغختى!

ا ما، وؾاص الهمذ  لشىاٍن ، زم ٢ا ٫  اؾخُإ ؾماٖها ٣ٞا٫ ؾا٢و لؿاه٪ ًىما

 بطن ٢بلتي الؼواط لكٗىع٥ بالٟكل! 

لم حؿخُ٘ ؤن جخُل٘ له وهي جُغ١ وظهها، لم ًضع ؾبب ج٣بله ل٩ىجها ػوظخه بضاٞ٘ 

 الٟكل ًٖ ؤي  ؾبب ًسو ؤزُه ٣ٞا٫: ؾإٖىي٪

 جُلٗذ له حؿإله في اعجُإ: ؾخُل٣جي؟!

ا  ٖل ٌ بالًُل١، هظه ال٩لمت ال جض٫ ؤبضا ى  خض١ بها و٢ا٫ مىضهكا: ما صزل الخٍٗى

ًا!  ٌ، هل جٍغً الًُل١ مجي حٍٗى  مدل ٞهم٪ بل ما ًٖل٢ت الًُل١ بالخٍٗى

جغاظٗذ جؼم قٟخحها جخمخم ببٌٗ ال٩لماث لم ٌؿخُ٘ الخ٣اٍ مجها ؾىي:"لم 

 ؤ٢هض "، جا٠ٞ مجها وهى حهمـ: خم٣اء!

اتها مازغا ؤنبدذ  لم جبا٫ ب٣ىله ؤو لم حؿخُ٘ ؤن حٗاعيه في الخ٣ُ٣ه، ٞخهٞغ

ت بضون ؤ ن حعي وعٚم ا٢خىاٖها بمضي الٓلم الظي حٗغيذ له ول٨جها المذ اؾخٟؼاٍػ

اصث جدجي عؤؾها ختى ونًل وهىا٥ جغظل مً الؿُاعة ًغا٢بها ول٨جها لم جخدغ٥  هٟؿها ٖو

 ٞهخ٠: هل ؾدب٣حن في الؿُاعة؟

، اؾدىض بلى  
ا

ض الؿحر بالخض٣ًت ٢لًُل ٘ عؤؾها: اطهب ؤهذ ؤٍع ٢الذ بضون ؤن  جٞغ

 ٪ تهغبحن، ٢الذ بىٟـ اجهؼامها و٢ض ٞكل في اؾخٟؼاػها: لً ؤهغبؾُاعجه و٢ا٫: لً اصٖ

ما ٖجها ول٨ىه هظه اإلاغة ؤعاص ؤن  ًدترم جل٪  دملها ٚع ؤعاص ؤن  ًخهٝغ ٧الٗاصة ٍو
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الهىعة. مً الخؼن الغاقي الظي ؤخاٍ جل٪ الهٛحرة التي ٚلٟذ خُاجه بالضٝء ٞلم ٌٗض 

ُاٖذ بىظىصها الظي ال ًُٟض بصخيء ٌكٗغ بالىخكت، وظىصها ٧ان ٧اُٞا، هي هٟؿها اؾخ

٦ما ًبضو ؤن  جمىده الهمت، هي ال حؿخُُ٘ الخهٝغ ٦ؼوظت ٞاقلت بالٗمل، لِـ لضحها 

ؤصوي ٨ٞغة ًٖ الٗالم الغاقي ال جمل٪ قِئا مً الظو١، مؼعجت، خم٣اء، حٗبض الىىم، مً 

ا ث٤، هي مؿ٨ُى  ت!ؤؾىؤ اليؿاء مجها! هي مُغوصة مً ٖاإلاه بٟٗل الٟاع١ وا٫ خ٣ا

ٞخذ الباب و٢ا٫ ؾإٍع٪ م٩ان الخمؿاح الظي هغبُه بال٣هغ، اؾخُإ ؤن ًجظب 

 اهدباهها ٞؿإلخه بضهكتفي ال٣هغ جمؿاح!

ا  لم حٗلمي هظا؟!! هؼث عؤؾها هُٟا  ٣ٞا٫: حٗالى  ول٨ً ال ج٨غعحها  ٢ا٫ بخعجب  خ٣ا

ا٫ بمٟغص٥، ؾإنُدب٪  هظه اإلاغة، ٨ٞغث  لشىاٍن  زم ٢الذ: هى م٣ُض بالخإ٦ُض، ٢

بخٗالى "هدً ال ه٣ُض ؤخضا في ٢هغها بط ؤعاص الظهاب ٞاألبىاب ؤمامه، لىث قٟخحها و٢الذ 

 "وٗم  ؤٖلم"

وجغظلذ حؿحر مٗه لدؿإله: هل لضًه ػوط؟ جُل٘ بلحها و٢ا٫: هى جمؿاح ٠ُ٦ لضًه 

ػوط؟ ٢الذ بدغط:ٖىِذ ٖىضما جدضزذ ًٖ ال٣ُض ؤجها  جمؿاخت ولضحها ػوط، هخ٠" 

 جمؿاخت!

 : باهلل ٖلُ٪ ٠ُ٦ الخد٣ذ جداقذ نُ
ا

اخه وابخٗضث ٖىه ول٨ىه ٖاص ًجظبها ٢اثًل

 بالُب!

نمخذ  لشىاٍن  زم هخٟذ: ؤهذ جغب٨جي ،٢ا٫: ٦ٟي ؤهذ باألؾاؽ خم٣اء، والخ٣ُ٣ه 

 هظا ال ًغجبِ بالخٗلُم هىا٥ ؤَباء وخم٣ى، ؤ٢ؿم ل٪

٣تها، لم ٌؿخُ٘ ؤن  ٌٟٛل ًٖ ضخ٨ته ا ضخ٨ذ لخ٣لُضه لها ول٣ؿمها بىٟـ ٍَغ

وهى ًخإملها، هي بالٟٗل خم٣اء ال جمل٪ ؤؾبابا ٧اُٞت لخجٗل عظًل ًىبهغ بها، ضخ٨تها 

ٖاما ال 21اإلاخ٣ُٗت ٦كٍغِ حسجُل ٢ضًم مدّٟى بسؼاهت عظل ؤحى مً الٗغا١ مىظ 
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عقي وال ع٢ت وال ؤهىزت هي جخسلي ًٖ َبُٗتها خحن جطخ٪، ٞخب٣ى ممحزة، هي ممحزة ألجها 

تها، وؾاع مٗها مدخٟٓا بابدؿامخه ٞؿإلذ بًٟى٫ لِؿذ ممحزة، ضخ٪ ألظل ضخ٨

 َٟلت ماطا جُٗمىهه؟

ذ ُٖىحها ول٨جها ٢الذ: بالخإ٦ُض ؤهذ  ؤظابها هامؿا ًخٓاهغ بالسُىعة: "خم٣ي" ؤَٞغ

ال جخسلو مً ظشض اإلاجغمحن هىا، ٞاظإه  ج٨ٟحرها ٞٗاص ًضًغ ٢ىلها بغؤؾه زم ٢ا٫: هل 

 ثهم.!حٗخ٣ضًً ؤهجي ؤ٢خل اإلاجغمحن وؤجسلو مً ظش

٢الذ مبرعة : ؤهذ ٢لذ، هخ٠ "متي ٢لذ؟ ٢الذ بدغط ال ؤط٦غ متي ول٨جي اط٦غ ؤه٪ 

بحن! ؤها لم ؤع ؤخضا  ط٦غث قِئا ٦هظا، ؤَل٤ ضخ٨ت ته٨مُت ٢هحرة و٢ا٫ جخًٖل

ت؟ غي بالشاهٍى
ُ
٪ ًا ج ت: ٦م مجمٖى  بدما٢خ٪، ج٣ضمخه و٢الذ بسسٍغ

٣ت اؾخٗغايُت ىا؟ ؤظابذ بٍُغ : ٣ِٞ لى٨دك٠ ٢ا٫: وما صزل هظا بمىيٖى

ت مً البضاًت  مؿحرة ٖمل٪ الؿماٍو

تها ٣ٞا٫ بىيىح: ٞٗلذ ٧ل شخيء ول٨جي لم ؤ٢خل.  ؤصع٥ ما حٗىُه بسسٍغ

 ا٢تربذ زُىة بلُه وجُلٗذ بلُه ملُا ،ؤخـ  بسُىعة هٓغتها وهي تهمـ

 هل ؤهذ واز٤؟ ؤظابها بش٣ت: بلي.

 اجى٢ٟذ ؤمام ز٣خه الٓاهغة بهىجه ومًلمده ٞتراظٗذ هامؿت: خؿى

 اؾخضاع ًىاظه ُٖىحها مجضصا ٝ حؿاءلذ وهي تهؼ عؤؾها ٢اثلت: ماطا.! 

م مً ه٣اقهما ول٨ىه لم ٨ًً  ا  ٢اجًل؟ ٞإظاها بؿااله ٖلى  الٚغ هل جٓىُجي  خ٣ا

بمشل هظا الىيىح وهى ٠٣ً ؤمامها ًيخٓغ بظابتها بالخدضًض ًٖ قإن هي خاثغة به، 

السٝى في الى٢ذ طاجه ٧ان ًمغعهما لها ٞظل٪ اإلاجىىن الظي ٠٣ً ؤمامها مىدها ألامان و 

٧لٗبت، مغة جىاظه ٢ؿىجه ومغة جدخمي به مً ٢ؿىة الٗالم في الجهاًت ٧ل شخيء مغجبِ 

به، زمت ؤقُاء ال وؿخُُ٘ ونٟها ٦هظا  الكٗىع  ؤن  جمؿ٪ بالُض التي يغبخ٪ ألن 
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ا ٚحر واضر باإلاكاٖغ، ًغؾل بلىىا زُخه واٖخ٣اصه وؤن  زال٠ ؤلازب اث ٣ِٞ هىا٥ ؤمغا

 مكاٖغها صلُلىا ، هي هٟؿها مً صٞٗتها لتهمـ: ال ؤْى٪ ٢اجًل

ؾ٨ىذ مًلمده ؤمام ٢ىلها الظي ا٦دسخي بضٝء إلاـ قٛاٝ عوخه، لم ٨ًً ٢ىلها 

قِئا ُٖٓما ُٞما ًبضو، ل٨ىه بضؤ له ٦ًمت ؤم في لُلت اقخض ٞحها البر١، وهى ًسٟي جإزغه 

ا  لشىاٍن ، عا٢بذ هي ٞحها  اللخٓت التي ًخدى٫ لصسو، ال هى مً لِكُذ بىظهه بُٗضا

ذ بلُه، وال هى مً ًمل٪ ٢ؿُمت ػواظها بل هى مً، ًس٤ٟ ٢لبها له، جل٪ ا لشىاٍن ي  ٞػ

التي ًٓهغ مىه طل٪ الصسو، لُل٣ي بلحها ٖغيا مً الغ٢ت والٗظوبت، قبذ ٦إًٞلم 

، الؿبُٗيُاث ًبدض ًٖ ظؿضه، جل٪ ال٨ٟغة التي سسغ مجها اإلاالٟىن في ٢هو ؤًٞلمهم

خه، وابدؿمذ ل٨ٟغة  ؤهه ال  ه، جغخب به، ال جسكاه، جمل٪ محزة مٗٞغ هي جلخ٣ُه، حٗٞغ

 ٌؿخُُ٘ ؤخض عئٍخه ؾىاها 

ُجي ًٖ هٟؿ٪ بضون ؤن   وجل٣ي ابدؿامتها في هٓغة خاهُت ٢اثًل بته٨م: وؤهذ؟ ٖٞغ

ت نضٞت وبٗغى مؿغحي، ضخ٨ذ زم ؤظابذ: ؤخب ألانٟغ، جإ٠ٞ،  ؤيُغ للمٗٞغ

 وؤٖك٤ ٖهحر ال٣هبٞطخ٨ذ وهي ج٠ًُ: 

ته٨م: جى٢ٗذ طو٢٪، هخٟذ ماطا حٗجي؟ هخ٠ ؾازغا: ال ؤًْ ٞخاة جغجضي ُٞىه٨ت 

 ٘ بغؤؾها  جدب ال٩ى٦خُل، لم جبا٫  به وهي حٗض٫ ُٞىه٨تها ٢اثلت بش٣ت  : ؤها٢ت، ٞع

ا  ؤها٢ت  خاظباه وهى ًىمئ مخمخما: بجها  خ٣ا

لى ظاهب آزغ ونل ظاص لل٣هغ ٣ًىص ؾُاعجه قاعصا في ه ٣اقه م٘ ظُجي التي ٖو

ه، ٞما ٧اص ظىص وؤإلاا ًسغظان  ختى ا٢ترب مجها و٢ا٫ بجضًت:ال ًم٨ً ؤن   ؤزاعها جهٞغ

جسبري ظىص الخ٣ُ٣ت و٢تها ؾِشىع ، وال ًم٨ً جى٢٘ عص ٞٗله، ال ؤصعي ٣ِٞ ؤزصخى ما 

ب بدُاجه ولً ًغجاح ٢لبه، وؾُلخ٤ ألاطي بالٟخاة  ؾُدضر، ؾًُٓ ؤهجي ٖضث ؤجًٖل

ت بدضر ٦ظل٪ ؾُُىل٪ ٖ ض اإلاجاٞػ ٣ابه، هى لم ًهبذ طل٪ الصسو ال٣ضًم، ال ؤٍع
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٦هظا ًم٨ً ًٖلظه بهمخىا، همذ لخ٣ى٫ قِئا ما ل٨ىه ٢اَٗها: لً جسؿغي قِئا 

ً ؤن  جدضزذ.  بهمخ٪ ل٨ى٪ ؾخسؿٍغ

ؤو٠٢ الؿُاعة بجغاط ال٣هغ وؤقاع للخاعؽ لخىلي ؤمغها وؤؾٕغ للضازل وهى ٌؿإ٫ 

 نلذ؟الخاعؽ العجىػ: الؿُضة ؤإلاا و 

  زم ٖاص ٨ًمل 
ا

٣ت الؿُض ظىص باالؾتراخت، جى٠٢ م٩اهه ٨ًٟغ ٢لًُل ؤظابخه ؤجها بٞغ

٣ه للضازل..  ٍَغ

**      *** 

ذعاملي

لم جضع ٠ُ٦ اهُلذ  ٖلحها زضٖت الخمؿاح ،ختى لى لم ج٨ً زضٖت هما ٣ِٞ 

جدضزا  ولم ًهًل لبِذ الخمؿاح، ختى ؤقاع له بٗغيه الظي وا٣ٞخه عاٚبت بإن  ج٠٨ 

ً مىذ ٣ٖلها ٞغنت للخ٨ٟحر في ؤمغ ه٨بتها،  وجُلٗذ خىلها في جىجغ الخٓه ظىص مىظ ٖ

ا: ال ؤْى٪ ؤخببذ اإلا٩ان، همؿذ له  و٦إجها  صزىلهما مٗا اإلاُٗم الٟسم ٣ٞا٫ ؤزحرا

 جدضر هٟؿها: بلي  بهه مشحر ...اله٣باى الىٟـ  

ىضها مض بلحها ًضه وهى  ٖاص ًضًغ ُٖيُه في اإلا٩ان و٦إهه ًخٟدهه بٗحن هٓغتها له ٖو

٣ًى٫: لىظهب، جُلٗذ له و٢الذ مؿخضع٦ت زُإها: ال ؤٖجي، ؤهه عاج٘، ٣ِٞ ؤها، ألاما٦ً 

 هظه

ازخ٠ُ ٦ٟها وظغها مٗه للساعط و٧الٗاصة اؾدؿلمذ ل٣غاعه اإلاٟاجئ، لُى٢ٟها 

 زاعظا لِؿإلها: ها ُٞما ج٨ٍٟغً؟

ٚبحن ُٞه،  جُلٗذ له جداو٫ ٞهم مٗجي ٢ىله ٞؿاٖضها وهى ًغصٝ: م٩ان  جغ 

 ال٣اصمىن مً ؤما٦ً بُٗضة ٨ًٟغون بغئٍت آلازاع، ما ع ؤً٪ في ألاهغاماث؟
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بذ مغة ٦ًٟى٫  اؾخُاٖذ إلاـ ته٨مه في ٧ل خٝغ ول٨جها ؤظابذ: الخ٣ُ٣ت ٚع

ذ زمً جظ٦غة اإلاغوع ػا٫ ًٞىلي، ٢ا٫ باؾخٛغاب: هي لِؿذ باهٓت،  ول٨جي خحن ٖٞغ

 همؿذ: باليؿبت ل٪

ت "وهل ؤهذ ؤظى اجها، ٢ا٫ بسسٍغ بُت! آه ٣ٞحرة، آزغ ما ٌٗىحها جغار وخًاعة ؤَو

حن لم ًغوا ألاهغاماث ٖلى  خ٣ُ٣تها، ٣ِٞ ؤها ال ؤهخم ٧ي  ؤظابذ بته٨م "هه٠ اإلاهٍغ

 اصٞ٘ إلاجغص ج٣لُض ٦أزٍغً ًضٖىن الش٣اٞت 

 %  زًلنت مجمٕى ٞلؿٟخ٪.99جإ٠ٞ هامؿا: ما٦ض ٧اهذ الـ

لى نىجا، ججاوػ ًٖ ٢ىلها 51ته٨مذ:عجبا ألمغ الضهُا ؤبىاء ألا٢ل مً  % هم ألٖا

واؾدىض لؿُاعجه،  و٢ا٫: ها ا٢ترحي م٩اها، ال٣ٟغاء لضحهم هٓغة زانت في عئٍت ألامىع خحن 

جإحي الٟغنت ًبضؤون في ٖغى ؤخًلمهم الىعصًت في خضوص بم٩اهُاتهم ختى لى ؤجتهم  

م ال٣ًُت الٟغنت ٣ِٞ ًجضون مخٗت في اؾخٗغاى عياهم وبغاءة الٗالم مً بحن ُٖىجه

 ٖلى ؤؾاؽ ؤهىا خم٣ي ال هضع٥ قِئا مً هظه اإلاخٗه ال٨ًلمُت.

٢الذ: ٧ل ما في ألامغ ؤهىا ال وٗٝغ ؤؾماء ؤما٦ً مشل التي زغظىا مجها للخى لىًُٟها 

 لل٣اثمت الىعصًت.

لىي ٨ٞه ته٨ما ٣ٞالذ باؾدى٩اع: ؤهذ جخله٠  ٖلى  ٖغى ممازل ولِـ ؤها، ٧ل 

ض اؾترا١ الىٓغ، ؾإلها مؿدؿلما بضون ؤن  ًُمذ في ججغبت ٖالم آلازغ،٢ ل به٪ جٍغ

حن.   ًضعي: و ؤًً ؾدؿخٗغيحن ؤخًلم٪؟ همؿذ م٨ٟغة بابدؿامت مؿدى٨غة ٩٦ل اإلاهٍغ

 

**      *** 
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ذؾنذأـدىذفذاذأبًداذ

 

 وما السعادة إال شخص مأل فراغ روحك

جُل٘ للىاؽ خىله وهمـ لها: ٢لذ ل٪ هاظغها بمٟغصها، همؿذ وهي جخُل٘ 

ىاؽ بضازل الٗباعة الهٛحرة وؾِ الىُل و٢الذ: وما اإلاخٗت في طل٪، ؤعصث الىُل مً لل

 ؤ٩ٞاعي التزم اإلاخابٗت، والاؾخمخإ 

ٖاص ًخُل٘ للىاؽ بسُٟت ال ًضعي ؾبب خغظت عبما لخلخه التي ال جىاؾب الىي٘ ؤو 

٢لبه، ألجها ججغبخه ألاولي، لم ًبض الىي٘ مٍغدا ممخٗا ختى يمذ ٦ٟه بابدؿامت ؤزظث 

 وهي ج٣ى٫ ؾازغة بسُىعة: "٣ِٞ ظبل مً الشلج ؾُٟي بالٛغى"

ضخ٪ وم٘ ضخ٨خه ؤقاح وبضؤ بُٗيُه اخمغاع  زجًل مً الىاؽ، مً ًهض١ ؤن  

 طل٪ اإلاجىىن اإلاخمل٪ ال٣اسخي اإلادؿلِ، ًصجل 

: ؤإلاا، بىؾعي ؤن  
ا

وؿِذ ؤمغ صٝء ٦ٟها ٖلى  ٦ٟه وهى ًًمها ب٨ٟه ألازغي ٢اثًل

م الؼخام ؤؾاٖض٥.. لم جٟه ا بٚغ م ٞدؿاءلذ ُٞم حؿاٖضوي؟ ٢ا٫ و٢ض اوٗؼ٫ مٗاها بُٗضا

 ؾإُٖض٥ للجامٗت. 

ٞٛغث قٟتها وحؿمغث  لشىاٍن  زم ؤَغ٢ذ ُٖىحها و٦إجها جداو٫ اؾدُٗاب ٢ىله 

اه٣خه ٞجإة جغجمي بحن  ٞإصع٥ ما اخخىاها ٞإياٝ: لضي ؾلُت ٢ض حُٗض٥ إلا٩اه٪، ٖو

ة ألاولى التي جٟٗلها وج٣ترب مىه بًل زٝى ؤو ؤن  طعاُٖه لُخدى٫ الظهى٫ بلُه ؤجها اإلاغ 

، ق٨غا ل٪ 
ا
ها مً هبرتها وهي تهمـ صاؾت وظهها بهضعه : ق٨غا مها، وؤصع٥ صمٖى  ًٚغ

عبذ ٖلى  ْهغها،  ؤهه ما ػا٫ ال ًهض١ ٢غبها ٞإزضجه الضهكت إلا٩ان لم ٌٗض ًبالي 

ها اإلا ٟاجئ، وجبخٗض ٞإبٗض ُٞه بمً خىله، وهى ًسصخي ؤن  جدبضص جل٪ اللخٓت وحعي جهٞغ
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ت، وجغ٥ لىٟؿه مؿاخت لِؿخمخ٘ بهظا  ٦ٟه لُمىذ  لضٞئها  الٟغنت في الدؿلل بلُه بدٍغ

الخلم اللظًظ، وػاصجه لظة الىٓغ بلحها بُٗىحن  با٦ُخحن ٞحهما ي٠ٗ ؤهشىي وهي تهمـ: لً 

 ؤوسخى ل٪ هظا

ه ل٨ُخٟي مجها ول٨ىه ٢ا ٫ بخٗا٫: ؤعاص لى ؤٖاصها لهضعه ب٣ىة لُٗخهغها بحن يلٖى

 ٣ِٞ اخغم ٖلى  م٩اهتي خحن ٌٗلم الجمُ٘ ٞكل٪."

ًابها هظا الُىم وهي جدؿلل  ججاوػث ًٖ ٢ىله ٣ٞض َٛذ بهجتها ٧ل مداوالجه إٚل

اٖىه هامؿت: ال بإؽ ؤهذ مد٤ ٤ بُٗضا  بٞغ

جي مجضصا، اه٣لبذ مًلمدها وهي  ظظبها بلُه مغة ؤزغي، و٢ا٫ بهغامت: اق٨ٍغ

 ؽ! بطن هل ؤنبدذ  آلان ال جغاهم!ج٣اومه هامؿت: وماطا ًٖ الىا

٣تها  ا مً زُاله  بٞغ ٧ان ٢ىلها ٦مً ؤٖاص له الىاؽ خىله، بٗض ؤن  مدى  جماما

 بخدٍض: ٦م 
ا

ٞاؾخضع٥ وهى ٌُٗض جغجِب هىضامه وللخٓه حؿمغ ٢بل ؤن  ًمُل لها ٢اثًل

 ًبٗض بُدىا مً هىا؟

: هى ٢ٍغب، اخمغ وظه
ا

ها زجًل وهي اعجب٨ذ وهي ججُب: و٠ُ٦ ؤصعي، ٚمؼ ٢اثًل

 حؿخضًغ الىاخُت ألازغي هاعبت مً هٓغجه الشا٢بت

**      *** 

ذدأؼتلذـفدي

ذ جخ٣ضمه حؿب٤ زُىاجه ؤيٗاٞا لدؿخُُ٘ الازخباء بمسبئها  صزًل للمجز٫ ٞإؾٖغ

ض ٢هىة"  الُىمي، ٢بل ؤن  ًهل وال ٌؿمذ لها ول٨ىه هخ٠ ٞدؿمغث: ؤٍع

ت، ًٖذ  قٟخحها وجغاظٗذ زُىه ٝ ج٣ضم بلى  ؤن  ون ل بلحها وهمـ: بؿٖغ

ض، واججهذ للمُبش وهي جخمخم: خؿىا   وججاوػها وهي جغا٢به بلؿان  ًلًٗ ٢بل ٖحن جخٖى
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 ؤحها الظ٧ي ؾتري 

ىظئذ بجاص ًٓهغ في وظهها ٞتراظٗذ زُىة، زم ج٣ضمذ باعجبا٥ لخخجاوػه ل٨ىه  ٞو

 ٢ا٫: ؤًً ٦ىخم؟

ض بًٚ ٣تي ال ؤٍع ابه، هل لم جخى٠٢ وهي ججُبه: ظىص ؾًُٛب لى عا٥ بٞغ

م٪؟  ًٚغ

جُلٗذ له جداو٫ ٞهم ؾااله، ول٨جها ؤظابذ: هى لم ٌٗض ًاطًجي، ٢ا٫: ًلٗب ب٪ 

اصعي، ٣ِٞ ؤها ؤخاو٫ ؤن.. ٢اَٗخه مضاٞٗت: هى ؾُُٗضوي  للجامٗت، ٢ا٫ بهه ؾِخىؾِ 

اصحي، خض١ بها زم ٢ا٫ بسُىعة: ال ًم٨ً ؤن  حؿمخي له، جُلٗذ له بدؿائ٫  إٖل

 ضر مٗ٪  ل٩ي ال ٌٗلم خاصر الؿ٨ً!ٞإياٝ: ؤها لم ؤزبره ما خ

ه ظُضا،   بن ٖلم ظىص ؾًُٛب ولً ًتر٦٪ وقإه٪ ؾُاطً٪ ؤها ؤٖٞغ

همؿذ"ماطا حٗجي، ال ؤٞهم.. ؤظاب هامؿا: ما خضر بالؿ٨ً هىا٥ ؤمغ لِـ هُىا لجىص، 

ا و٧ل ما خضر ما هى بال زُخىا ؤها وؤهذ، و٧ىه٪  بهه ًًٓ ؤهىا ٦ىا ٕ ًٖل٢ت  ؾٍى

 ؾُا٦ض ْىه، ؾحري ؤهجي ؤجِذ له بٟخاة جغقضًىه لخضر ٦هظا

 ازغؾخه وهي تهضع به:ازغؽ 

نمذ ؤمام ٧لمتها وهٓغتها الجاٞت وهي ج٠ًُ بهىث مسخى٤: ٧ل ما جسكاه هى 

 زؿاعة ؤزُ٪ 

هؼ عؤؾه وهى ٣ًى٫ ب٠ًٗ: ؤ٢ؿم ل٪ ؤزصخى ًٚبه ٖلُ٪، ؾإلذ صمٗتها بدغ٢ه  

ٖلى  وظىخحها وب٨ذ ختى ه٣ُذ: لشاوي مغة ج٩ىن الؿبب، وججاوػجه بضمٕى ؾب٣تها 

ها ول٨جها ب٨ذ وهي ج٨خم ٞمها  ونلذ لباب حجغتها وجى٢ٟذ ؤمامها جداو٫ ٦خم صمٖى

ٗا ٞغ٦ًذ هدى جل٪ الدجغة اإلاٗؼولت بٗض  ب٨ٟحها، ٞلم حؿخُ٘ ؤن  جمدى ؤزغ وظٗها ؾَغ

لى   اة الؿُضة ظحهان، وهىا٥ ؤزخبإث زل٠ بابها واهُل٣ذ جب٩ي بهىث مؿمٕى ، ٖو ٞو
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غه وهى هدى آزغ اه ت في ؾٍغ ٍغ خهى  ظىص مً حُٛحر مًلبؿه واؾتردي بمىامخه الؿىصاء الخٍغ

ا  ؤو  ٨ًٟغ بابدؿامت ؾا٦ىت: هظه الٟخاة التي ؤحى له بها ال٣ضع، لم ٨ًً ؾُلخ٣حها ؤبضا

جلخ٣ُه لىال مكِئت وجضبحر ال٣ضع، لم ٌٗض ٚايبا ٢اهُا مً وظىصها، بل ؤنبذ ُٚابها 

ى ًسخلـ الىٓغ للباب مىخٓغا ْهىعها بمًلمذ مخىجغة ٦ٗخمت تهاظم عوخه   آلان، وه

حؿحر بك٩ل مطخ٪ ٦ُٟلت ال جدؿً جضبحر شخيء، هي ؾِئت في ٧ل شخيء، ممحزة في 

ُٖيُه، ل٣ض جإزغث ه٨ظا ظاء  هبإ ٢لبه الظي ؤزبر ٣ٖله ؤن  ًخدغ٥ ل٨ُدك٠ ؤمغ 

ىضما اؾخ٣بل ٣ٖله ألامغ الٍٛغب، ٧ىن ال٣ٗل هى آلامغ ٣ٞض ٧اص ٌ ٗترى لىال جإزغها ٖو

جًلهُه لُٛابها ٞإمغ ٧ل خىاؾه ؤن  ج٣ٟؼ ال٦دكاٝ ألامغ الظي ظٗله ٌؿٕغ لؤلؾٟل بحن 

ٟغ الباقي ؤمام ل٣اثه بإزُه ًجلـ زل٠  ا٢تراخاث ٣ٖله لخإزغها لُلخ٣ِ ؾببا مجهم ٍو

َاولت اإلاُبش ًخجٕغ مً ٧ىب ال٣هىة الؿازً ٞإصاع ُٖيُه في اإلا٩ان وو٢٘ ٢لبه ل٨ٟغة 

هي ما ٧اهذ حٗضها له ول٨ىه اؾتردي خحن لم ًجضها ٞسغط ولم ٌؿإله   ؤن هظه ال٣هىة

ب في ه٣اقه آلان ، ٣ِٞ  ؤًً هي؟  ؤي شخيء، هى ال ًٚغ

ه والضجه ولم ٌؿخُ٘  لى  ًبدض في الٛٝغ وجى٠٢ ٖىض ٚٞغ ونٗض مجضصا لؤٖل

ٗا هاجٟا:  الضزى٫ وهم باإلاٛاصعة لىال ؤن ؾم٘ هدُب ب٩اء ؤٖاصه بلى  الباب لُُغ٢ه ؾَغ

 ؤإلاا هل ؤهذ بسحر؟

لم ٌؿم٘ نىتها وهدُبها، ٣ٞض اه٨خم ٞجإة ٞكٗغ بال٣ل٤ ؤ٦ثر وهى ًُغ١ الباب: ؤإلاا 

 هل جإطًذ ؤظُبي؟

ض الب٣اء هىا، هخ٠ مدؿاثًل: ما الظي خضر، لم  ؾم٘ نىتها اإلاى٨ؿغ: اطهب ؤٍع

خ٪ والُىم لم ؤزُإ مٗ٪ بصخيء ، نغزذ: "اطهب"  ا ٚٞغ  جتر٧ي ًىما

ٗا في مدل ؤزُه ٣ٞا٫: هى ٢ا٫ ل٪  اٚخاّ مجها ولم ًضع  إلااطا وي٘ ألاؾباب ؾَغ

 قِئا، لؤلمغ ًٖل٢ه به ؤلِـ ٦ظل٪؟ 
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لم ٌؿم٘ نىتها ول٨جها هي مً هبذ خحن ؾمٗذ زُىاجه الٛايبت حٛاصع اإلا٩ان ، 

ه وبلهٟت اجبٗخه وهي تهخ٠: ظىص اهخٓغ، ل٨ىه ٧ان ٢ض ونل ألزُه  ٞإصع٦ذ ما ًىٍى

٢اَٗه نُاح ؤإلاا وظىص ٣ًترب مىه ل٣ُبٌ ٖلى  ٢مُهه  الجالـ ًخُل٘ لٟىجاهه ببروص،

ناثدا: ما بال٪ بدُاحي، جدُُجي مً ٧ل اججاه، خاولذ ؤإلاا جسلُهه ول٨ً ظاص لم 

 ٣ًاومه وهى ٣ًى٫ ب٣ىة، ؤها ال ؤٞٗل ما ًاطً٪ ًا ظىص ولى ٖلى خُاحي 

هضع به بىٟاص نبر: بطن ٚاصعها، ٚاصع خُاحي ٦ما ٦ىذ جىىي و٦ما ٞٗلذ، هىا 

ض ج٨غاع هظا، صٞٗه وهى ًهغر به: ال..  اهٟٗل ظاص وناح: هضمذ ٖلى  جغ٦٪ ولم ؤٖض ؤٍع

ض٥ الُىم!   ٚاصع ال ؤٍع

اث  هما بالظ٦ٍغ ا بظهابي ًا ظىص ، جابٗذ ؤإلاا نٖغ ب ًىما ضوي لم جٚغ ناح: بل جٍغ

التي بضث ٦ؿُٝى جباصلىا بها الُٗىاث وبن ٧ان ألامغ ال ًسهها ٣ٞض ابخٗضث ٖجهما 

ها التي لم جج٠، ٞما جمخل٨ه ٨ًٟي للٛاًت  ألوظإ ال خُلت لها ٞحها، باعجُاح  م صمٖى بٚغ

٨غث بمٛاصعتهم ب٤ًُ هٟـ وجغاظٗذ ٖجهم زُىة حؿمغث ٞحها وظىص حهضع به: ؤإلاا هي  ٞو

 مل٩ي،  بًا٥ وؤن  جخٗضي ؤمًل٧ي!

هىا ٢ا٫ ظاص بجمىص: ؤإلاا بكغ ٖلُ٪ الاهدباه لهظا ، ٞهم ظىص ما ًغمي بلُه ظاص 

ا ! ٞ ا:  خ٣ا  ٣ا٫ بةخؿاؽ ي٠ٗ: لم ٌٗض ؤمغها ٌٗىُ٪ مىظ جؼوظتها، همـ مته٨ما

ضٞٗه للُاولت في ٖى٠ ٚايبا وؤإلاا  ؤصع٥ ته٨مه ٞٗاص ٣ًبٌ ٖلى  ٢مُهه ٍو

جهغر: ٦ٟى، بال  ؤهه لم حهضؤ وهى ٣ًى٫ له ب٣ؿىة: هي ػوظتي، وؤياٝ لُبرع ي٠ٗ 

ًدلى لي هي مل٪ لي ؤها، هىا ا٦دسخي  ظملخه وبن  ٧اهذ هابٗت مً ٢لبه ٣ٞا٫: اٞٗل بها ما

وظه ظاص باألؾ٠ ويم ٖلى  ٢بًخه ب٩ل هضوء و٢ا٫ ٦إهه ٌٗلً هبإ بىبرة ٖؼاء: ال ًا 

ظىص ؤهذ مسُئ، واٖخض٫ ٢ابًا ٖلى مىامخه مًُٟا بىٟـ ألاؾ٠: ؤها مً جؼوظتها 

 ألظل٪
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ُٔ وخ ت الٛايبت التي ظم٘ ٞحها ٢هغ ٚو ى٤ ياٖذ ٧لمخه ألازحرة بل٨مت ظىص ال٣ٍى

ا  بسحر، لم ٌٗض ٢اصعا بال ٖلى الاهخ٣ام  ؾىىاث ٦خمها ب٣لبه وعوخه وخُضا، ٞلم ٌٗض ؤبضا

ول٨ً الُىم ًىٟجغ مضاٞٗا ولِـ مىخ٣ما ب٣هغ ب٣بًت هاصعة نغزذ مٗها ؤإلاا وهما 

 ٌكدب٩ان ب٣ىة: "ؾا٢خل هٟسخي"

ا جً٘ الؿ٨حن ٖلى  خاٞت ع٢بتها  جُلٗا مٗا لجملتها اإلاجهؼمت وهي ج٠٣ بُٗضا

 اهٟهًل وظاص حهخ٠ وهى ًمسر صماء قٟخُه: ؤإلاا  بًا٥ ؤن  جٟٗلى ٞ

ؤصاعث ُٖىحها  بلُه عؤث ُٞه ٧ل مٗاهاتها مىظ ْهىعه في خُاتها ٣ٞغبذ ؾ٨ُجها لخض 

ظغح ع٢بتها، بِىما ٖىضما إلاذ ظىص صماءها ٞغ هدىها وز٠ُ الؿ٨حن مجها وؤل٣اها في 

ٖلى  مىي٘ يغبخه ٧ان  ًبٗض  خضة ٞاوٛغػث بالخاثِ ونٟٗها و٢بل ؤن  جً٘ ٦ٟها

خٟدو ظغخها هاجٟا بًٛب: ؾاٖا٢ب٪ ٖلى  هظا  ٦ٟها ٍو

ىض ٢ىله جإمل ظاص اإلاكهض ب٤ًُ هٟـ، ٖىٟه وبُٛه واؾدؿًلمها مً وظهه  ٖو

 هٓغة ، وخمل هٟؿه ما ًدضر لها

ه، خحن ًساٝ ٖلحها ٞلم ًهبذ  لم ٨ًً ألامغ ٦ما ًبضو، لها ل٣ض اٖخاصث جهٞغ

ه ًاإلاها بحن ٞ ه، هي جضع٦ه ، وهى ًضع٥ ؤجها جضع٦ه، هي ٣ِٞ جهٞغ ٌُ مكاٖغه وزٞى

ال٣اصعة ٖلى  طل٪، ول٨ً ظاص ال ًغي الهىعة بال ٖبر ػظاظها ٞهب بلحهم ًمؿ٪ ٦ٟها 

اٖجها وهضع به: بًا٥  :بًا٥ ؤن  جاطحها، ظً ظىص ٖىضما إلاـ ظاص ٦ٟها ٞضٞٗه بُٗضا
ا

٢اثًل

 ؤن  جلمؿها

سِ: ؤهذ جاطحها، جهب ٧ل ًٚب٪ مجي ٞحها هخ٠ ظاص وهى ٌكحر لىٟؿه ولها في س

 هي ال جخدمل طل٪ ؤها مً ؤجِذ بها بلى هىا بلُ٪  ؤها ؤجدمل مؿئىلُت ما ًدضر

ؤٚمًذ ُٖىحها ال جٍغض ؾمإ شخيء وؤضجغها ؤن  ًجم٘ ظاص قِئا بُجها وبِىه ختى 

 لى صٞإ ، ٦غهذ ؤن  ج٩ىن في ٦ٟخه، بِىما جُل٘ له ظىص بجىىن و٢ا٫
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 ٌٗىُ٪ وال شخيء بُجي وبِى٪ ابخٗض وؾاٞغ.لم ٌٗض ؤمغها 

هخ٠  بٗىاص: "لً ؤٞٗل"، و٧اهذ هٓغجه لها ٠ًًُ بها قِئا مً الخمؿ٪ ظٗلها 

ض مى٪ قِئا، وسخبذ ٦ٟها مً ٢بًت ظىص و ؤعصٞذ: وال مى٪!  ج٣ى٫ ب٣ىة: ال ؤٍع

ه بًغبت مٟاظئت ؤزغي جبخٗض زُىاث  ج٠ًُ  ٣ٖض ظىص ظبهخه وجداقذ جهٞغ

 هغوب: "لً ؤصعؽ بن  ٦ىذ ؤهذ الىؾُِ بةٖاصحي" له بةخباٍ ٢بل ال

وباصلتهم هٓغة ؤزحرة ًاجؿت ل٨ًل الىظهحن  اإلادكابهي  الاهٟٗا٫ ألو٫ مغة وهي ج٣ى٫ 

ض مى٨ما قِئا!   بُإؽ: ال ؤٍع

وع٦ًذ بضمٕى ؤخغ٢ذ م٣لت ُٖىحها بِىما ٚاصع اإلا٩ان  ظاص ب٤ًُ هٟـ، واؾدىض 

 ا بٗهبُت: جبا ؾخسخبئ!ظىص للخاثِ زم اهدبه و٢ٟؼ ًدبٗها مخمخم

**      *** 

ذدأعاؼبك

 على  العقل أن  يهاب القلب فحين يثور يغلب

ت والضجه ٞلم ًجضها ًٞغب الباب ٖاثضا  ع٦ٌ ع٦ًت مُاعص، وا٢خدم ٚٞغ

لدجغجه وشخيء مىه زصخي ؤال ج٩ىن مىظىصة بال  ؤهه ٞىجئ بها ججلـ ٧الٗاصة مجهؼمت ٖلى 

غه مُاَإة الغاؽ، صزل الدج بض بإخض ألاصعاط َٝغ ؾٍغ غة وؤٚل٤ بابها زلٟه ٖو

خضا٫  والخ٣ِ قِئا ما وا٢ترب مجها وصٞٗها ٞجإة للىعاء لخ٣٘ ٖلى  ْهغها، خاولذ الٖا

 بُٛٔ: ٠ُ٦ 
ا

ول٨ىه زبتها وهى ًخٟدو ظغح ع٢بتها بما في ًضه مً ٢ًُ ومُهغ ٢اثًل

 ججغئًٍ ٖلى  بًظاء ممخل٩احي

خحن خى٫ ٖ ى٣ها الىد٠ُ، ول٨ً صمٗتها لم حؿخُ٘ الخضًض جدذ ًضًه ال٣ٍى

ما ٞالخ٣ُتها ُٖىاه ٞس٠ٟ ٢بًخه مً خىلها، هى ًًٓ  ؤهه ًاإلاها ولم ٨ًً  حؿللذ ٚع
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ًضعي ؤجها ؤجذ لخ٩ىن جدذ ظىاخُه، و٦م ؤعاخها هظا الكٗىع ؤجها جدذ ظىاخُه وبن 

مخه، و٦م  ت لهٍؼ ت  ٞهظا ًُمإجها بن حجم السٝى ًدخاط ل٣بًت ٢ٍى ٧اهذ ٢بًخه ٢ٍى

ا  حهؼمه!٧ان ظىص ٌ مت السٝى الظي ًدُُها، هى ٧ان ٌؿخضُٖه وهى صوما  ؿخُُ٘ هٍؼ

وآلان لم ٌٗض ًسُٟها ب٣ضع ٢ضعجه ٖلى  خماًتها ٞتر٦ٌ لخدخمي جدذ ظىاخُه 

باؾدؿًلم مخىاؾُت ٧ل ؤلم مىه ٧الٗاصة جلجإ ل٣ىة صٝء خماًخه، اله٤ ظغخها وجإ٦ض 

م نغامخه، وهى ٣ًى٫: بن  ٞٗلذ قِئا  مً ؾًلمتها ٞضاٖب وظىتها ب٣غنت ع٣ُ٢ت  بٚغ

٦هظا مجضصا لً ؤؾامد٪، وجدؿـ الًماصة لُخإ٦ض مً الخها٢ها ًٖ ٢غب، جاملخه، 

ظىص هى ٧ل شخيء آمً هى ال ٌؿخد٤ ؤن  ًخإلم، ظاص مد٤  ؤًا  ٧ان ما خضر هى 

ضه، ًدمل مً الخُاة ما  ؾِىجغح، لً ًخٟهم لٗهبُخه وما ٨ًبخه مً الخُاة ٞلً جٍؼ

ى عوخه ألامغ، و٢ض جسؿغه لؤلبض، ال ًم٨ً ؤن جل٣ي اللىم َىا٫ ٨ًٟي ل٩ي ًدخا٫ ٖل

الى٢ذ، ال ًم٨ً ؤن  جٟىػ ب٩ل شخيء، ٞما خضر هى ما ؤحى بها بلُه، وهظا ال ًم٨ً 

 م٣اعهخه بصخيء، ظىص ال مشُل له، في ٧ل شخيء

بضث له هي في هظه اللخٓت مً ال٠ًٗ ظظابت للٛاًت جدؿـ ع٢بتها، وقٗغ بإن  

مام اعحٗاقت قٟخحها اإلادمغة مً الب٩اء، ٞخمال٪ هٟؿه ب٣ىة وهى حهم مكاٖغه ؾدىٟجغ ؤ

غة  بجؿضه وهى ًخُل٘ لىظهها  باالبخٗاص، ل٨ً طعاٖحها الخٟا خى٫ ع٢بخه ٞؿغث ٢كٍٗغ

 وهي تهمـ: ؤها آؾٟت لً ؤ٦غعها!

٣ه بهٗىبت و٢اجل للخماؾ٪ وهى ًداو٫ بًجاص ال٩لماث، ول٨جها ججهضث  بل٘ ٍع

وظهه خغاعة ؤهٟاؾها ٞهمـ بدغاعة:ؤزبرج٪ ؤهجي ؾاٖا٢ب٪، وهم  ٞهؼمذ م٣اومخه لُلٟذ

بها مباٚخا بك٠ٛ لحرجىي مجها  و طابذ هي في ْمإه، ول٨ً ؤزغظه عهحن الهاج٠ مما ٧ان 

ًٟٗله في جل٪ اللخٓت الشاثغة، ٞهاح في ًٚب: جبا ؾا٢خل اإلاخهل، واهتٕز هٟؿه مىا  

ل وػاص ًٚب وهى ٣ًى٫ بدضة والخ٣ِ  هاجٟه لُجُب بضون ؤن  ٌٗٝغ اؾم اإلاخه
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 ؤزاٞذ اإلاخهل: اجهلذ بي  آلان ألظل هظا ًا ظُجي؟

اعجب٨ذ الىاخُتألازغي وبلٗذ لؿاجها وهي جداو٫ بياٞت شخيء ؤمام عهبتها مىه 

حر خاع١:  ٣ٞا٫ لها: ٚضا ًا ظُجي، جهبدحن ٖلى  زحر، واؾخضاع ٖاثضا، وجمخم ٚايبا بٞؼ

 جبا 

م  ل٣ض حؿللذ بلى  مسبإها وقٗغ بإن ؤي  شخيء ٢ض ًٟٗله  آلان ؾِبضو سسُٟا، بٚغ

هٟ٘ الباب ب٣ضع ما ٨ًبخه مً مكاٖغ  ت، ٍو قٗىعه اإلاضمغ صازله الظي ظٗله ٌٛاصع الٛٞغ

 مخىظت في هٟؿه في جل٪ اللخٓت 

**      *** 

ذؿشاعر

ً والبىاب بؾماُٖل، و٢ض اؾخُإ ؤن   اؾد٣ُٔ ٖلى نىث نُاح بحن الخاعؽ ٍػ

غ اإلا ً اإلاهمل ، بجاهب هاٞظة م٨خب والضه ًٟهم  ؤهه بؿبب زٍغ اء الظي جغ٦ه الخاعؽ ٍػ

الظي ؤحى بلُه ًىام ُٞه لُلت ؤمـ، وهى ٌٗخض٫ بٗض ؤن  ؤصع٥ اإلاك٩له لض٢اث٤ ٌؿخم٘ 

ٞحها لهُاخهما الظي ػاصه ي٤ُ مً ب٣اًا ي٤ُ ؤمـ لُخإ٠ٞ وهى ٌؿلم وظهه لغاخخُه 

 م٨ٟغا: بهجي ؤ٣ٞض نىابي ه٨ظا 

ٖلى  وصزل حجغجه واز٣ا ؤجها ماػالذ جسخبئ في مسبئها اإلادغط وقض ٢امخه واججه لؤل 

٧ل نباح ل٠٣ُ م٨ٟغا ٖلى  باب خمامه: هل ؤها مًُغ للى٢ٝى ٧ل ًىم اهخٓاع 

ؾىىواًذ ؤن حؿخ٤ُٟ، ولىي ٨ٞه مبدؿما ل٨ٟغة ج٣بُلها لدؿخ٤ُٟ، وجمجى لى جغ٦ذ 

ت مىه، وإلاـ م٣ ٟٗلها لخٟخذ ُٖىحها بٗض ٢بله ٢ٍى بٌ الباب ًاجؿا، الباب لُضزل ٍو

ؿخدًغ ٨ٞغجه ألازحرة  ول٨ً اهٟغاط الباب ٞاظإه وجدغ٥ ٢لبه مٗه لُدخٟل ٣ٖله َو

للخىُٟظ ول٨ً وظضها ج٠٣ ؤمامه َٟلت مدؿمغة جترصص للسغوط ٦جىضي ظبان  ألعى 
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ا  ووظه مغه٤ ؤنٟغ باهذ للٛاًت وظؿض  اإلاٗغ٦ت بُٗىحن  مخىعمخحن  لم ًىامان  ؤبضا

اال مً الكم٘ بضؤ في الظوبان، ٞخهلبذ َىا٫ اللُل وجدغعث في مجه٪ ٦ما لى ٧اهذ جمش

 اللخٓت ألازحرة لخبضو ه٨ظا، 

ٞسصخي ؤن ٣ًترب وهي جتراظ٘ ٖىه بسٝى يامت نضعها بظعاٖحها باعجُاب ٢بٌ 

عوخه، لُضع٥ هدُجت ما ؤؾٗضها لخٓاث مٗه ؤمـ لُتر٦ها لىضمها ًضمغها َىا٫ اللُل 

ها الىضم وخُضة، جل٪ ٞخاحي ، ٠ُ٦ ًجغئ ،طل٪ ال٣ظع، بمٟغصهما، وؤٚاْخه ٨ٞغة ، التهم

٧ان    ألي  شسو آزغ ؤن  ٌكُذ بىظهه ٖجها ؤو ًُاَإ عؤؾه ،خغظا، زجًل، هضما، 

ل٨ىه ؤقاع لها بالسغوط و٢ا٫ ؤمام٪ ٖكغ ص٢اث٤ لًلؾخٗضاص ٢بل ؤن  هىُل٤ للٗمل، 

م بعها٢ها وخغظها ول٨ىه ٢ا لشىاٍن  ؤزغ  غ و٢ذ عم٣خه بىٓغة مدخ٣ىت  بٚغ ي وؾإٞو

 اؾخدمام٪ ٞهمذ م٣هضه ٞغ٦ًذ جائهت مً ؤمامه جخسبِ في ٧ل شخيء ؤمامها. 

**      *** 

ونًل للكغ٦ت ٌؿحر بش٣ت ومً زلٟه ججغ هٟؿها ال حؿخُُ٘ عئٍت شخيء واضخا، 

ًبدؿم ل٩ل شخيء ؤمامه مىظ مغا٢بتها نباخا جغجضي مًلبؿها باإلا٣لىب ُٞلٟذ هٓغها 

بت وهي حُٗض اعجضاءها لخب٩ي بهىث مؿمٕى لخشحر ق ٣ٟخه ول٨ىه ًطخ٪ بؿاصًت ٍٚغ

م  ًمه بلحها في قٍغِ بٚغ صازل الخمام وجسغط بلُه بكٗغها اإلاكٗض لُى٢ٟها ٍو

غة، ٦م ؤعاص اخخًاجها َىا٫  ا، حؿدىض بلى  ٧ل شخيء ٦ًٍغ اٖترايها لُٛاصعان ؾٍى

هحرها ٌؿ٣ِ مً ٦ٟها ُُٞٗضه بلحها لخٟخذ  الى٢ذ، وهي حٟٛى بجاهبه في الؿُاعة ٖو

ُٖىحها بلُه  لشىاٍن ، ال جضع٥ ما ًدضر، ًالها مً ؤظمل زىان! ٢بل ؤن  جدؿ٘ ُٖىحها 

وحٗخض٫ مؿخضع٦ت ، جداو٫ ؤن  ج٩ىن زابخت ل٨ً حهؼمها الىىم والخٗب وحؿ٣ِ عؤؾها ٖلى 

مُل بغؤؾه لُلمـ بلخُخه ظبهتها الىاٖمت بن  بٗضها  لىخكت، ووظىصها آلًت،  ٦خٟه ٍو

 و٢غبها لهضًت. 
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٦م جمجي التهامها َىا٫ الى٢ذ لظل٪ خغم ٖلى اب٣اء جل٪ اإلاؿاٞت ٧ي ال ًتر٥ 

لىٟؿه ٞغنت ؤ٧لها في هظا الُىم الٍٛغب، وججاوػها زُىاث مخ٣ضما جاع٧ا مؿاخت لحهضؤ 

 ٞحها ٖما ًمؤل هٟؿه مجهاهامؿا: ًا بلهي ما هظا!

**      *** 

ذ

ذرجلذحقوقي

مغخبا ؾُض ظىص البكمهىضؽ  ونل ظىص إلا٨خبه وؤو٢ٟخه الؿ٨غجحرة لخ٣ى٫:

: آه ؤجظ٦غ هظا 
ا

ًىؾ٠ ًيخٓغ٥ مىظ ؾاٖت بكإن  ٢بىله الٗمل هىا، ؤقاع لها ٢اثًل

اصزلُه، ول٨ً اَلبي ال٣هىة ؤوال، و٢بل ؤن  ًضزل م٨خبه الخ٣ِ ؤإلاا ٢اصمت ٞبضؤ و٦إهه 

ًداو٫ الهغب ول٨ىه ٖاهض بخؿاؾه، وو٠٢ م٩اهه ًخاب٘ زُىاتها الؿاثمت بلُه ٖىضها 

٣ت  لم ًًلخٔ الكاب الظي ؤوى زلٟها ًغجضي خلت ؤه٣ُت ومىٓاع َبي مىم٤ للٛاًت بٞغ

ظُجي الٟاجىت اإلاخإل٣ت ٖلى هدى صاثم، لُهًل بلُه ٢بلها بِىما جى٢ٟذ ؤإلاا ٖىض عئٍت ظُجي 

لترم٣ها بىٓغة م٣ذ، بجها الؿبب في مىث خلمها و٢ضمذ الٗؼاء  لىٟؿها  ٖىض جظ٦غها 

ا لُلب ظاص لخبدؿم ًاجؿت ل هظا الخلم ٚحر اإلا٨خىب مهما خاولذ وؤقاخذ بىظهها بُٗضا

جداو٫ ؤن  جخماؾ٪ ًٖ قٗىعها بالسؼي والخؼن وؤلاعها١، جخاب٘  خىاعهم الظي بضؤ 

ًخًلشخى مً ؤطهحها ٢بل ؤن  جضوع الضهُا بها وج٣ٟض ؤلاخؿاؽ بؿا٢حها، وقٗغث بظعاٖحن  

بحن  هخٟا   بهل٘: هل ؤهذ بسحر ًا آوؿت؟ًدُُحن  بها  ٢بل ؤن  حؿ٣ِ ، طعاٖحن  ٍٚغ

ظٗلذ مً ُٖجي  ظىص بغ٧ان ًٚب وهى ًخُل٘ للكاب طي اإلاىٓاع الظي يمها 

ا،وهى حهضع: ابخٗض ٖجها ؤهذ  ٢بل ؤن حؿ٣ِ وفي ظىىن زُٟها مىه بلُه وصٞٗه بُٗضا

 مُغوص
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ت الٟاه ؤمام هظا البر٧ان    اإلاكخٗل  اهخٌٟ ٢لب ظُجي بٗى٠ وهي جتراظ٘ ٞاٚع

با للٛاًت في هظه اللخٓت وجابٗخه مظهىلت وهى ًدمل ؤإلاا الظي لم جغ مش له ٢ِ، ٞبضؤ ٍٚغ

٦ُٟلت هكت مً ٢ىجه اإلالٟخت بخل٣حها وخملها صون ٖىاء وعا٢بخه مكضوصة ال٨ُان وال٣ٗل 

ضزل وهي ماػالذ جدمل٤ ٚحر مهض٢ت ختى نٟ٘ الباب زلٟه،  ًضٞ٘ باب م٨خبه ٍو

اصع الكاب ًىٗذ هٟؿه ال ًضعي زُئه والؿ٨غ  جحرة جداو٫ مىاؾاجه وهي تهخ٠: ؤها ٚو

 آؾٟت ًا ًىؾ٠ هى عبما ٌٛاع

الخٟخذ لها ظُجي ٖىض ٢ىلها ألازحر وع٢ذ ُٖىحها، بن  لل٩لمت وا٢ٗا اؾدكٗغجه  

ٞلىث ٨ٞها خا٢ضة، ٠ُ٦ لخم٣اء ٦إإلاا ٌٛاع ٖلحها عظل ٦جىص، عظل خ٣ُ٣ي، وبغ٢ذ 

٤ وهى  ًدخىحها بظعاُٖه هامؿا ُٖىاها بصخيء مً السخغ، بِىما بالضازل ؤظلؿها بٞغ

 بًٛب: ؤًتها الخم٣اء ٠ُ٦ حؿ٣ُحن بحن طعاعي ٚحري؟!

هؼ ظؿضها ب٣ل٤ وهى حهمـ: ؤإلاا ؤ٣ُٞي، لم جٟخذ ُٖىحها ٞإياٝ ؤصعي به٪ مغه٣ت 

ول٨ً بن ٦ىذ جمشلحن هغبا مجي ؾدىضمحن، بضث ًٞٗل ٚاثبت، وجإمل وظهها الباهذ ٞإْلم 

  م٨ٟغا زم ؤعاخها ظاهبا والخ٣ِ  ٢لبه وهى ًخمخم:هل ألامغ ًدخاط لُبِب،
ا

وجغصص ٢لًُل

ض َبِبا، ال جىا٢كُجي في ؤمغ  هاجٟه و٢ا٫ بهىث ناعم: اجهلي بُبِبت ؤظل ال ؤٍع

ًسهجي، وؤٚل٤ الاجها٫ لُلخٟذ بلحها وا٢ترب مجها في هٓغة ؾا٦ىت، بجها جل٪ الٟخاة 

ا ٦ما خضزه ؾ٩ان الٛبُت التي ا٢خدمذ ٖاإلاه الباهذ اإلاملىء باألقىا٥، وجسُل مكاهضه

بِخه خحن باصع بؿاالهم  ٖجها،ٖما ٞاجه مىظ ٢ضومها لخُاجه، ٠ُ٦ ٧اهذ؟  وماطا خضر؟ 

 وماطا ٞٗلذ؟ 

ال ًضعي ؾبب اهخمامه بهظا الكإن  ول٨ىه لم ًيـ ما ٢الىا،،وؤنىاتهم  في ؤطهُه 

 هىعا ٧اهذ مٗ٪ َىا٫ الى٢ذ ؾُض ظىص الٟخاة  ؤ٣ًىذ ؤه٪ ٧ل ما جمل٪ 

 لُ٪، ٦ىذ اؾمٗها ٧ل لُلت.٧اهذ جخدضر ب
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اًخ٪،٢الذ به٪ جسهها ا: لم جغص ؤن  ًلمؿ٪ ؤخض، جىلذ هي ٖع  زٍغ

خ٨ما ج٣ضخي ٧ل ؾاٖاتها، ٦ىذ ؤعاها حؿدىض  الخاعؽ العجىػ بؾماُٖل: ٧اهذ بٛٞغ

للىاٞظة زم جسخٟي ال ؤصعي ماطا جٟٗل ؾُضي ٣ِٞ ٧اهذ بجاهب٪ بًل ملل، جسصخى ؤن  

 حُٛب ٖى٪ ،و٦إه٪ جغاها

ونل بلحها وظلـ ٖىض عؤؾها ًخإمل مًلمدها ٩٦ل ًىم ظضًض، ٨ًدكٟها ٧ان ٢ض 

٣ا ال ًضعي ٠ُ٦ لم ًغ ظمالها مً اللخٓت ألاولي، ٠ُ٦ ػا٫ هظا الٛكاء  ُٞه، جؼصاص بٍغ

مً ٖلى  ُٖيُه لحري خ٣ُ٣تها ٞإنبدذ في ُٖيُه آلان ٞاجيخه، ال ًىظض ظما٫ مٍٛغ ٢ضع 

ت، ه٨ظا ال٣لب ًهى٘ الٟاع١ ًهى٘ ٧ل ما ٌعجؼ ٖىه  ظما٫ خ٣ُ٣ت اإلاغء، هي مٍٛغ

 ال٣ٗل! 

سخب ظؿضها الًئُل ووي٘ عؤؾها ٖلى نضعه ٦ُٟلخه، و٦إهه ًسصخى ؤن  جدبضص 

ت بًٟى٫ امغؤة ؤخبذ  لت ٖم٣ُت، ا٢خدمذ ٞحها ظُجي الٛٞغ وما٫ ٣ًبل ظبهتها ٢بلت ٍَى

لتي لم ؤن  جغي ما ًم٨ً ؤن ًيخهي بن َغ٢ذ الباب، واهتز ٦ُإجها ؤمام ٢بلخه الىاز٣ت ا

 ب٩ل عطاهت: هل ؤجذ الُبِبت؟
ا

٘ عؤؾها بلُه ٢اثًل  ًبضصها صزىلها اإلاٟاجئ وهى ًٞغ

ض َبِبا   حعجبذ مً جدضًضه ٣ٞالذ:هىا٥ َبِب الكغ٦ت، ٢ا٫ بىٟـ عطاهخه: ال ؤٍع

٢الذ بمُل ؤهشىي "هل ألامغ له ًٖل٢ت بصخيء وؿاجي؟ ججاوػ ٚباءها ؤو ي٤ُ هٟؿه 

 هخٟذ بضون وعي: هل هظا ٌؿخضعي َبِبت!و٢ا٫: ألامغ ؤجها ٣ٞضث الىعي، 

٢ا٫ بهغامت: ألامغ ًسهجي.. ٢الذ بٗىاص ؤمام يمه ألإلاا ؤو عبما الؾخٟؼاػ ما ْهغ 

ت،هخ٠ بها بدضة: انمتي خحن ًخٗل٤ ألامغ بغظىلتي  ًا ظُجي  مىه: هى لً ًٟدهها ٖاٍع

 ًٞل ج٣دمي هٟؿ٪، ؤها عظل قغقي مجىىن هل ا٢خىٗذ؟ 

وم ؤلاٞغاٍ بةْهاعه، بِىما قٗغ بإَغاٝ ؤناب٘ ع٣ُ٢ت ججهضث بةعجاب وهي ج٣ا

ا  ٣ًبٌ ٖلحها بدُض لم ٌ٘ ٞاع١  مغجسُت جداو٫ جس٠ُٟ ٢بًخه ٞاؾخضع٥  ؤهه  خ٣ا
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 ٢ىتهما ٞدغعها وهى حهمـ لها بدالت ٚحر التي ٧اهذ   لجُجي مبدؿما بغ٢ت: ٖضث بلي؟

ة جسال٠ ٧ل لٟدذ ظملخه ٣ٖل ظُجي و٢لبها وعوخها لخخُل٘ بلحهما بإٖما١ هٓغ 

ماء لخٟخذ ُٖىحها ٖلى  وظهه صاثم الهغامت  ا، وؤإلاا ج٣اوم ؤلٚا خه ًٖ ظىص ًىما شخيء ٖٞغ

وهى ٠ًًُ ماػخا بغ٢ت: ل٣ض ؾ٣ُذ مجضصا هل هظا ُٖب الىٓام ًم٨ً بنًلخه ؤم 

 ًجضع بي جبضًل٪؟ 

اؾخمٗذ لجملخه السسُٟت ولم حؿخُ٘ اٖترايها مً ٢ىتها التي زاعث واَمإهذ 

ظضث مًلطا لًٟٗها، ٞٗاصث حٛل٤ ُٖىحها وابدؿم لٗىصة قٗىعها باألمان  به ٨ٞإجها و 

ها مً لُلت ؤمـ ول٨ً همؿها الغ٤ُ٢ احؿٗذ له ابدؿامخه وهي ج٣ى٫:  مخىاؾُت زٞى

 سس٠ُ .

جابٗذ ظُجي بُٗىن خا٢ضة ب٣ضع طهىلهما ٞهخٟذ بٛحرة إلجهاء جل٪ اللخٓاث 

ها ٢بل ؤن  حؿ٣ِ، ٧ان نىتها اإلاؿخٟؼة ٢اثلت: الكاب لم ًسُئ لخُغصه ل٣ض ؾاٖض

اط للؿ٩ىن ، جه٤ُ في لُلت ال٣ضع، لخٟخذ ؤإلاا ُٖىجها ٖلى  ٢ضع  بمشابت بهظاع للسُغ، بٖػ

ٗا، واٖخضلذ جل٣حها  احؿاٖهما وجخُل٘ إلا٩ان الهىث وجسلذ ًٖ ؤمجها بإخًان  ظىص ؾَغ

٨غث لخٓتها ؤن جهجم ٖلحها   هٓغة ٦غاهُت واعجبا٥: بجها ٧ابىؽ، ٧ابىؽ ؤإلاا في ال٣ُٓت، ٞو

وحٛغػ ال٣لم ٖلى  قمالها باإلا٨خب في ُٖجها، ول٨ً إلاؿت ظىص ؤؾ٨ذ ٧ل خىاؾها، وهى 

ض الظهاب مً هىا   ًًم زهغها ٌُٗضها لًلؾترزاء ٣ٞالذ له: ؤٍع

قض ٢امخه ؤمامها ٚحر مبا٫ بىظىص ظُجي، و٦إجها ٚحر مغثُت له ٞخابٗخه ؤإلاا بدظع، 

ه بُجهما لم ٨ًً ًسصخي هجىمها لهظًاجها بل ؤعاص ؤن  حهضي  وهى ًسٟي ظُجي بى٢ٞى

ؼحي!  اهٟٗالها الظي َل مً هٓغتها لُٟاظئها ب٣ىله: ٍٖؼ

ٗذ بخضي خاظبحها ل٣ىله ٞإصع٥ هٓغتها وؤزٟى ابدؿامخه بل و٢اومها وهى  ٞع

٠ًًُ: حٗلمحن ؤها ؤزاٝ ٖلُ٪ مً الهىاء الُاثغ، احؿٗذ ُٖىحها جخُل٘ له باؾدى٩اع 
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خ٨خه وؤياٝ: و٢٘ ٢لبي خحن ؾ٣ُذ زكِذ ؤوي ؤ٣ٞض٥ ٞخجاوػ مخماؾ٩ا اهًٟلث ض

 ًا خُاحي!

يا٢ذ ُٖىاها ٞطخ٪ بضون نىث في وظهها بضون ؤن  ًىلي وظهه لجُجي التي 

اختر٢ذ زلٟه، بِىما هؼث ؤإلاا عؤؾها جمغع ما ًٟٗله وهمذ بالى٢ٝى ول٨ىه خغ٥ قٟخُه 

 صون نىث: لى جدغ٦ذ ؾايغب٪ 
ا

 بتهضًض ٢اثًل

ظؿضه ًٖ مغآة ظُجي وحؿللذ للٗبخه وخغ٦ذ قٟخحها  ٖاصث  م٩اجها ًسٟحها

 مٗتريت: ؤها ازخى٤

ؤل٣اها ٢بلت في الهىاء ٞتراظٗذ ؾازُت بصجل وما٫ بلحها ٞاعجب٨ذ و٢الذ مخىجغة 

٣تهما جدغ٥ قٟخحها صون نىث " بًا٥" وجغاظٗذ ؤ٦ثر جى٨مل ول٨ىه زبذ  بىٟـ ٍَغ

ٖاثضة للمكهض: الكاب ممخاػ ال  ٦خٟحها و٢بل عؤؾها ٞاَمإهذ بِىما جإٟٞذ ظُجي وهخٟذ

 ًم٨ً َغصه 

اهخبهذ ؤإلاا ل٣ىلها وؤٖاصث مكهضها بالساعط  لدؿإله مؿخٟهمت: ؤي  قاب، الظي 

ؾاٖضوي مشلما ٢الذ، ال ًم٨ى٪ َغصه ًا ظىص، ٢ا٫ آمغا:ال جخضزلي، زم اؾخضع٥: ؤها لم 

الغ٣ُ٢ت ؤوا٤ٞ في ألاؾاؽ ٖلى  ٖمله هىا، همؿذ له مخىؾلت وهي ج٣بٌ بإنابٗها 

 بؿببي 
ا
 خى٫ طعاٖه: ؤعظى٥ ًا ظىص ال جاط ؤخضا

انغى لجملتها بضون ؤن ًخُل٘ بلحها وقٗغ بال٤ًُ ل٨ٟغة ؤهه ًم٨ً ؤن  ًىا٣ٞها في 

: ل٣ض اجسظث ٢غاعي 
ا

 ؤمغ شخيء جدؿـ مىه ٞإقاع لجُجي ٢اثًل

ا ٞىهب ْهغه  جغازذ ؤنابٗها وابخٗضث ٞخدغ٦ذ مًلمده لهظا وؤقاخذ بُٗضا

ب بسخبها بلُه آلان، ول٨ىه ًضعي زكُتها مىه مٗاعيا ول٨ج ها لم جىله وظهها ٦م ٚع

ٞب٣ُذ م٩اجها ال حؿخُُ٘ بال ؤن  حكُذ بُٗضا، وته٨م بٗهبُت م٨ٟغا: جًٓ ؤن  هظا 

ض  ا: اظخماٖىا بٗض ؾاٖه ال ؤٍع ؾُجٗلجي ؤٚحر ٢غاعي لظل٪ قض ٢امخه و٢ا٫ لجُجي آمغا
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 تهاوها في ؤمغ الخٗا٢ض م٘ قغ٦ت ال٠ً 

ذ مٗتريت ومً زلٟها ب٣ُذ ؤإلاا ٖلى  ؤصع٦ ذ ؤهه ؤٚل٤ باب اإلاىا٢كت ٞاههٞغ

جي ؤمام ظُجي ٧ي ؤخاٞٔ ٖلى  م٩اهخ٪، لم ججبه  هٟـ خالتها ٣ٞا٫ لها: ال حؿخٍٟؼ

ٞإياٝ: ؤٖلم ؤه٪ مغه٣ت ًم٨ى٪ ؤن  حؿتردي  آلان   هىا ،ال جسغجي إلا٩ان ، اب٤ ؤمام 

غ وهب مً  ٨ت الٟسمت وظلـ زل٠ م٨خبه ُٖجي، لم ججبه ؤو جلخٟذ بلُه ،ٞٞؼ ٖلى  ألاٍع

سخلـ الىٓغ بلحها، بِىما لم جخدغ٥ ًٖ مىيٗها لؿاٖت مًلمدها  ٌٗمل ٍو

 نامخت،واظمت، ٌٗخلي الصخىب وؤلاظهاص وظهها ٣ٞا٫ بهغامت: هظا باجـ 

اظإها ؤزىاء مغوعه باهدىاثه بلحها ًىضٞ٘  لم جبا٫ ب٣ىله ٞكض ٢امخه ألظل اظخماٖه ٞو

بلت ٞٛمغث وظهها بالىؾاصة ٞطخ٪، وهى ًداو٫ ؤال ٣ًؿى ٖلحها، هدىها الزخُاٝ ٢

ل   لشىاٍن     ْو
ا
ول٨جها اه٨مكذ ٧الغيُ٘ ٞاخخىاها بظعاُٖه وهى ٣ًبل عؤؾها ياخ٩ا

 ٌٛمغها بضٞئه هامؿا لها بغ٢ت: ال جسافي مجي! 

٣ه  همؿذ ججُبه بٗىاص َٟىلي ال ؤزاٝ مى٪،ٖاص ًطخ٪ زم هب ٨ًمل ٍَغ

 بخإزغ بٛمؼة لىظهها اإلاسُٝى وهي حؿتر١ الىٓغ: ها ٢ض مٛاصعا وهى ٌؿحر بٓ
ا

هغه ٢اثًل

 ٖاصث ل٪ الخُاة هامي هىا.

وؤٚل٤ الباب زلٟه حٗخلي مًلمده ابدؿامت ْاٞغة  وفي الساعط الخ٣ي امغؤة مغجبت 

ٗا ؤجها َبِبت ٣ٞا٫ ؾازغا: ؤًْ اإلاٍغًت ًداؾبها هللا  آلان،  جدمل خ٣ُبتها ٞإصع٥ ؾَغ

٤ ٢الذ مٗخظعة: ٖٟى   ا ول٨ً ايُغعث إلاٗالجت خالت ٖاظلت بالٍُغ

٢ا٫:ال بإؽ هي بسحر ٣ِٞ اٞدهحها، هخٟذ الؿ٨غجحرة بصخيء مً الًٟى٫ 

 والدؿائ٫، لٗلها ؤٖغاى خمل

٣ه ل٣اٖت  اصع ٢بل ؤن ًلخ٣ِ  ؤي  ؤخض ًٖلمت جىجغ وفي ٍَغ اعجب٨ذ ُٖىاه ٚو

ا ما؟   الاظخمإ ٨ٞغ ب٣ىلها خمل! هل ًم٨ً ؤن  ٩ًىن ؤبا ًىما
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ا  مىاؾبت لظل٪، ؤم ؤجها مً بِئت ه ل ؾخ٣بل ؤإلاا ؤن  ج٩ىن ؤما ألوالصه وهل هي  خ٣ا

ا ًٖ ؤمغ اإلاؿئىلُت والازخُاع، هل  بت بُٗضا ال حٗبإ لصخيء، ال ًم٨جها ؤن  ج٩ىن ؤما، ؤمغ الٚغ

هي حؿخُُ٘ ؤن  ج٩ىن ؤما، ل٣ض ٧اهذ  ظحهان  مً بِئت مشالُت َب٣ت هبُلت وجغ٦خه ٞماطا 

ختر٦ه وجتر٥ ؤوالصها ٦ظل٪ ٖىضما حؿإمه ٦ما ٞٗلذ ظحهان، هل ؾختر٥ ًٖ ؤإلاا هل ؾ

٧ل شخيء ألظل هٟؿها وحٛاصع، ٧ان ٢ض ونل الظخماٖه وزًلله ْل  قاعصا ًداو٫ التر٦حز 

ُٖىاه جخهاصم بُٗجي ظاص الظي ؤنبذ ًغي خُاجه في خُاتها وظُجي الظي ؤزُإ 

البت َبباؾخضٖائها مداوال بلهاء ظاص ًٖ خُاجه وإلااطا ال ج  ٩ىن ؤإلاا ؤما؟ بجها مخٟى٢ت َو

 وما قإن  جٟى٢ها وقهاصتها ب٩ىجها ج٩ىن ؤما وهل هظا ٌٗخمض ٖلى  طل٪! 

اء جغبىا ٖلى  ًض ؤمهاث ؤمُاث بِىما اإلاخٗلمت اهجبذ آزٍغً مً  ٦شحر مً ألاؾٍى

الُمىح ٚحر ؤَٟالها لخد٤ُ٣ طاتها ٞالتهذ بهم، ؤٝ، ؤًْ ؤن ألامغ ال ًدخاط ل٩ل هظا 

 ٨ٟحر الخ

٘  ؤًضًىا ًٖ الٗبض، ال٣ضع ؾُهى٘  ؤخُاها ال٣ضع ًمىدىا الغاخا ال٨بري لجٞر

٣ُت  بها ٦ٞغ بها ٦ؼوظت ًٚغ بها ٦إهثى ًٚغ ألاًٞل لىا، وؤإلاا ؤًٞل ما نىٗه له، ٦ما ٚع

ٛاصع ال٣اٖت لُخجه إلا٩ان    واخض،. بلحها،  ا  لُىهي اظخماٖه َو بها ٦إم، وابدؿم ؤزحرا ؾحٚر

واز٣ا ؤجها اؾخٛلذ طهابه وجسلذ ًٖ ٖىاصها واؾدؿلمذ للغاخت  وهىا٥ ا٢خدم م٨خبه

 ول٨ىه وظضها ٦ما جغ٦ها ٞخإ٠ٞ وؾإلها: ماطا ٢الذ الُبِبت؟ 

ض  بًظاث٪ ٦ٟي ًٖ  لم ججبه، هخ٠ ؤها ؤؾإل٪، لم ججبه، ٢ا٫ بهغامت: ال ؤٍع

٘ ًضه و٧اص ًلٟدها بهٟٗت ٦ما اٖخاص ل٨ىه جغاظ٘ ، ٍَغ٣خ٪ هظه وؤظُبي.. لم ججبه ٞٞغ

 و٢ا٫ بٗهبُت آمغا: لىٛاصع بُدىا 

م ٖىاصها ملتزمت الهمذ ختى وهى ًٟخذ لها باب الؿُاعة اعجُمذ ول٨جها  عا٣ٞخه بٚغ

 خبؿذ جىظٗها واؾخ٣غث  م٩اجها حعجب مجها واهُل٤.
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ذالذقصحذألخنيذأنذذققتدماذاؿرأةذذ!

خ٣ضمخه بلى  الضازل ْلذ نامخت وهى ٌؿتر١ بلحها الىٓغ باؾدى٩اع بلى  ؤن  ونًل ٞ

ٗت بلحها وهى ٣ًى٫ للخاعؽ: ال جتر٥ اإلاُاه ججغي في ألاعى مجضصا، اعجب٪  وؤل٣ى هٓغة ؾَغ

ىُل٤ بها للساعط   الخاعؽ وػم قٟخُه وجغ٦ه ظىص لحر٦ب مجضصا ؾُاعجه ٍو

ها ظاص هاجٟا: ظُجي 
َ
في الى٢ذ طاجه ٧اهذ ظُجي جىُل٤ للساعط هدى ؾُاعتها ٞإو٢ٟ

٣ا ما  ػا٫ مً ُٖجها ججاهه ٞلم ًبض لها ٦ما ٧ان ٣ِٞ لىخدضر، الخٟخذ ب لُه و٧ان  بٍغ

٢بل الُىم وهي جخظ٦غ ظىص، ظىص شسو آزغ وبن  حكابه مٗه ؤل٠ شسو ٣ٞالذ له: 

ض الخإزغ، ٢ا٫ لها: لً ؤئزغ٥ ض وال ؤٍع  لضي مٖى

جى٢ٟذ ؤمام ظملخه لى ٧ان ظىص ما جدضر بل ٧ان ظظبها مً طعاٖها واصزلها 

ا، بن  ؤإلاا ؤزظث الجاهب آلازغ السٟي ألالظ مً ال٨ٗ٨ت لؿُاعجه واهُ ل٤ هظا ٌٛغحها  جماما

ٞهمذ حٛاصع بضون ؤن  ججُبه ٞهخ٠ عاظُا: ؤعظى٥  ؤهه بكإن  ظىص! جى٢ٟذ وعٞٗذ 

 ُٖىحها بلُه و٢الذ ما به؟

**      *** 

 ظلؿا في ع٦ً هاصت مىؾ٣ُي هاصثت ٨ٖـ ما حكٗغ به وهي ج٣ى٫  

ألإلاا؟ ؤظابها: بؿبب٪ لى لم جاط الٟخاة ما ؤق٣ٟذ ٖلحها،  ال ؤٞهم ٠ُ٦ ونل ظىص

: ْىيذ ؤهجي ؤؾاٖضها، ؤخغعها مً الًُٟدت التي حؿببذ  وخضر هٟؿه بهىث مؿمٕى

 ٞحها، ْىيذ ؤن ظىص ؾُٓل ٚاثبا ول٨ً ؤمي

 ؤنٛذ بلُه باهخمام ٞؿإلخه ما بها؟ 

ىضما ٖا اه ٖو ص ظىص للىعي لم هؼ عاؾه مخجاوػا و٢ا٫: ل٣ض جؼوظتها باؾم ظىص لتٖر

ا بٗض ًَل١  ٣ًبل ما خضر  هى ٌسخئ مٗاملتها بؿببي، ألهه ماػا٫ ًم٣ذ ؾٟغي بُٗضا
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!ً  والضًىا ًٓىجي هغبذ، ؤهذ جضٍع

ض ؤن   ؤما  آلان   وبضون ؤن  ؤصعي ٣ٞض ؤل٣ُذ له ؤإلاا لُجهكها ًٚبا مجي، وال ؤٍع

ض ما بُجي وبِىه ض ؤن  ؤزلو ؤإلاا بضون ؤن  ؤٍػ لى ٖلم ب٣ًُتها  ٌؿخمغ هظا، ٣ِٞ ؤٍع

 ؾُٓىجي ؤطًخه وه٨ظا وهى لضًه ما ٨ًٟي مً الهضماث بكإن  اإلااضخي

ٗا: ال ٌؿخُُ٘  ٢الذ باؾتهخاع: وإلااطا ٧ل هظا ٞلُُل٣ها ٞدؿب، ؤظاب ؾَغ

ض ألهه ًغي حٗظًبي مً زًل٫ حٗظًبها، ألهجي مً ؤجِذ له بها،  واؾخضع٥: هى ال ًٍغ

اطحها٢الذ بٛحرة:ال ؤًْ، هى ًدبها، ٢ا٫ ما٦ضا:  ال هى ًًغبها ٍو

ا هظا..  ٢الذ مخجهضة:ؤهذ ال جٟهم ه٨ظا هى همِ الغظا٫ و٢ض جدب اليؿاء  ٦شحرا

ٗذ  ب الغنام بلحها، ٞع ها  وجهٍى ٢ا٫ واز٣ا: ال ؤًْ امغؤة جدب ٦ؿغ يلٖى

ا ! وؤَل٣ذ ضخ٨ت ٢هحرة ٢اثلت بدماؽ: بطن هى  خاظبحها وهمؿذ هل ٞٗل طل٪  خ٣ا

ٗل ؤمامي، وإلااطا ؤٖاصوي إلاهغ، ظىص بغؤؾه شخيء، ًمشل مؿغخُه، ول٨ً إلااطا ًٟ

 ؾإ٦دكٟه..

٢ا٫ لها: ٣ِٞ اخغصخي ٖلى  الخٟاّ ٖلى  الؿغ وؾإخاو٫ بًجاص خل لخسلُهها 

 صون زل٤ ؤػماث بُيىا، ٢الذ بم٨غ: وبٗض طل٪؟

جداشخى هٓغتها ٞبدؿمذ مخ٣ُىت مً ْجها و٢الذ: ٖلمذ مً اللخٓت ألاولى ؤن  

ال ًصر ألزحن ؤن  ٣ًدؿما امغؤة، ٢ا٫: ؤها مً جؼوظتها، ٧ان هىا٥ قِئا ما، ول٨ً اخظع 

 ل٣ىله ؤن  ًججها ُٞما ؾب٤ ول٨جها ؤظابذ: وهي ػوظت مً؟

 ٢ا٫: ؤصعي ؤهه لِـ بُجهما شخيء.

 ٞٛغث ٞاهها وا٦خٟذ بالظهى٫ ؤو الؿٗاصة.

**      *** 
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ذزوجيت

اءها؟ؤظابخه:ال.. بِىما ٖاص ظىص باإلاؿاء وؾإ٫ الساصمت ٧الٗاصة: هل جىاولذ ؤإلاا ٖك

ض  ٢الذ ال جٍغ

لى  وهى ًخمخم   شخيء مىه قٗغ بالُٛٔ ٣ٞا٫ ب٤ًُ خؿىا هامي ؤهذ واججه لؤٖل

ت ٞىظضها جسبئ وظهها  بخدض: خؿىا ٞلخخهغفي ٦ؼوظت مىظ آلان، وا٢خدم ٧الٗاصة الٛٞغ

زل٠ ٦خابها ٣ٞا٫: لم ؤع ػوظت في خُاحي خُاتها بحن الىىم وال٣غاءة، هظه خُاة الُلبت 

ًخحها  مً زًل٫ مؿاٖضحي، وبما ؤه٪ ال جٟلخحن في ٖمل الكغ٦ت وجظهبحن ٣ِٞ ال تي ٞع

ماء ٞلىجغب ٞاثضج٪ بصخيء   للىىم وؤلٚا

ض ؤن  جدًغي لي الٗكاء  لم جخُل٘ له ٞإياٝ بهغامت: ؤٍع

ها: اٞٗلى  بٗض ؤن  
َ
٨ٞغث لخٓاث زم جغ٦ذ ٦خابها وهمذ بالسغوط ٞإو٢ٟ

 حؿاٖضًجي ٖلى  حُٛحر مًلبسخي 

اٖترايها ول٨جها اؾخمغث في نمتها ٞخٗمض بل٣اء مًلبؿه هىا وهىا٥ لخجمٗها  جى٢٘

زلٟه، وصزل الخمام وهى ٣ًى٫ اب٤ هىا بن  اخخجذ قِئا ولم ًمغ ال٨شحر  ختى هخ٠ 

ت  اُٖجي اإلايكٟت، ؤعاصث ؤن  جهغر ُٞه  ؤهه ؤزظها، ول٨جها هاولخه ؤزغي بدظع وؾٖغ

ل٠ اإلايكٟت خى٫ زهغه و٢ا٫ اُٖجي وزغط بًًٗلجه وظؿضه اإلامكى١ اإلاكضوص ً

مًلبـ ٖاصًت  للجزو٫ لخىاو٫ ٖكاجي ٢بل الىىم ، اُٖخه ٢مُها وبىُاال مً الجُجز، 

ض جِكغث مٍغدا ؤمام٪  جُل٘ لل٣مُو و٢ا٫: هل ؾإطهب لسُبخ٪ العجضي ٢مُو، ؤٍع

 ال٨شحر 

بذ في وي٘ عؤؾه في  السؼاهت وجدٍغ٪ بابه الجغاع و٢ه٠ عؤؾه ول٨جها ؤظلذ  ٚع

ل٨ٟغة وهاولخه ؤ٢غب شخيء بلحها ٞالخ٣ُه مجها و٢ا٫ بهضوء: هظا نٛغ ٖلى  ظؿضي اعجضًه ا
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ها و٢ا٫ بهغامت: ما الظي ٞٗلخُه  للخى؟  ؤهذ، ؤزظجه وؤل٣خه بةهما٫ ظاهبا ٞخاب٘ جهٞغ

: هظا الظي 
ا

بدشذ ًٖ ؾبب لؿااله ُٞبضو ؤجها لم جٟهم ٞكض ٢امخه وؤعهبها ٢اثًل

ذ طعاٖها عاًٞت ول٨ىت ٖاص و٢بٌ ٖلى  مٗهمها ؤل٣ُخه زمىه ي٠ٗ زمى٪ للٛا ًت هٖؼ

وظغها إلا٩ان  ما ؤل٣خه به و٢ا٫: "اهؼعي ما جغجضًه والبسخي هظا، وؤقاع ٖلى  الخِكحرث 

ألانٟغ، ًٞغبذ ألاعى ب٣ضمها اٖترايا ل٨ىه ؤمؿ٪ ًا٢تها وؤزظ بٟخذ ؤػعاع ٢مُهها 

ع٦ًذ للخمام بضون ٣ٞاومخه وهي جسخ٠ُ الخِكحرث باؾدؿًلم حٗلً ًٖ مىا٣ٞخه، 

ابذ ص٢اث٤ ٢بل ؤن  جسغط ٧ان ٢ض اهخهى مً اعجضاء مًلبؿه ٩ٞاهذ  ؤن  ج٠ًُ قِئا ٚو

هي ٦ظل٪ جغجضي بىُاال ٢هحرا ؤه٣ُا ٖلى  ظؿضها الىد٠ُ ٨ًك٠ ظؼءا مً ؾا٢حها 

ًل وهي ج٠٣ ٖلى  هٟـ خالت نمتها و٢ض م٨ىه طل٪  ٌٗلىه جِكغجه ألانٟغ ، ٞخإملها ٍَى

ىت زم ا٢ترب  مً جإملها ًٖ ٦شب بضون اٖتراى مجها، ٞابدؿم ابدؿامت قاعصة ؾا٦ىت خٍؼ

خىا صُٖه ل٨ً  مجها ٞاه٨مكذ وهى ًغبذ ٖلى  قٗغها هامؿا: حٗالي ؾإعبُه ل٪، في ٚٞغ

 خحن جسغظحن ال 

اجه بكإجها  ؤهه ًد٨م ؤو ًساٝ ٖلحها، الخالخان ؾىاء الٟاع١ هى  لم جضع ؾببا لخهٞغ

غ٦خه ًًمها له  ٧الٗاصة، وعٞ٘ ط٢جها لُخُل٘ بىظهها بخؿاؾها وبةخؿاؾها باألمان ج

 و٢ا٫ بلىم: ؤلً جخدضسي بلي؟ 

ؤقاخذ بُٗىحها زمت ٚغوع ونله مً خغ٦ت ُٖىحها ٞابدؿم ويم ٦ٟها وظغها زلٟه 

جي ؾببا ًجٗل  بلى  ألاؾٟل ختى صزًل اإلاُبش وظلـ ٖلى الُاولت هىا٥ و٢ا٫: ها ؤٍع

 %99لخُاج٪ معي مٗجى ًا ٞخاة الـ 

ذ قٟخحها وؤصاعث ُٖجها باإلا٩ان جبدض ًٖ الساصمت ٣ٞا٫: ال جبدثي ل٣ض ؤمغث ػم

الساصمت ؤن  جىام ألن  لضي ػوظت ؾخدًغ لي ٖكاجي، قٗغث بإهه ًخٗمض بخغاظها 

ول٨جها ٢اومذ بْهاع عجؼها وزانت بإمغ ٢ض ٩ًىن جاٞها، ٟٞخدذ البراص وجىاولذ مىه 
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: هل ؾخ
ا

ُٗمُجي هظا، ال..ال ؤهذ جخسُلحن ؤهجي البٌُ والجبن واللبن، ٞطخ٪ ٢اثًل

ض اللُلت ؤن  جُبذي لي.   ؾإجىاو٫ ٖكاء زُٟٟا، بل ؤٍع

اؾخضاعث له بجىىن ٞى٢٘ البٌُ مً بحن ًضحها لدكه٤ في هٓغة ٧اعزُت ٞإياٝ 

 آمغا باإلياٞت لخى٠ُٓ اإلاُبش.

لٗىذ الُىم الظي و٢ٗذ ُٞه بحن ًضًه، وبضؤث في جدًحر ٧ل ما جدخاظه، ٧اهذ 

ؤهه ؾِؿاٖضها وججغي بٌٗ اإلاضاٖباث الغ٣ُ٢ت، ٧ان هظا لُدضر لى لم ٨ًً جًٓ 

البُل ظىص الظي عا٢بها ًلخ٣ِ لها ػلت وهي جخُل٘ ل٩ل شخيء باعجبا٥ شسو ًغا٢ب 

ضه، جدخاع، جسُئ، جخمخم ب٩لماث  ؾهاما جستر١ ْهغه، حؿ٣ِ قِئا، جدىاو٫ قِئا لم جٍغ

ث الهغار ُٞه، ل٨جها ْلذ مخظ٦غة ؾازُت لظل٪ الجالـ ًش٣ب ْهغها بُٗيُه، ؤعاص

َىا٫ الى٢ذ ًٚبها مىه، قِئا ٞصخيء بضؤث جىضمج ُٞما جٟٗله ووؿِذ قٗىعها 

 بالًِٛ بحن ؤ٩ٞاعها

بت، جاصي بىا لُغ١ لم ه٨ً لىهلها لىال بنغاعها، جإزظها وال هضعي ٢ض  الخُاة ٍٚغ

ىا هى بؿمت ٚضا وؤمىه، ال٩ىن ال  ىا وزٞى باجىا بل ٩ًىن زُٟها لىاالُىم بضمٖى ًغصص ٚع

 ٤ ؤلاًمان به لظل٪ ٧ل شخيء ًخد٤٣ باإلًمان، زمت  بًمان  باألًٞل، و٦ىذ ؤعي ٍَغ

٣خه، وابدؿمذ  ٞازخُٟخجي إلاا هى ؤًٞل، ؤها ٨ٞغث وال٩ىن عصص بٍُغ

ًبها ٖلُه  بال  ؤهه وظىص  م اٖترايها ٚو م ٧ل شخيء، بٚغ بجها الُىم في بُتها بٚغ

ا  جًُ٘ ال ا  ، ٦ما لى ٧اهذ  جمىذ خ٣ُ٣ي إلًماجها،  ٦شحرا ىٗم ٖىضما هخجاهلها،  خ٣ا

 الىجىم ٟٞاػث بال٣مغ، ألامغ ٌٗخمض ٖلى  بًماهىا، وؤلاًمان  هى، 

جمحزث بظال٪ الهاعم، جاهذ في ؤ٩ٞاعها وهي حٗمل بابدؿامت قاعصة ؾا٦ىت، لم 

ا حٗض مغا٢بخه تهضًضا بل هالت جدُُها باألمان، وزكذ ؤن جبضص جل٪ الهالت التي ؤخاَه

بها بالىٓغ بلُه وبخغاظه، بِىما جاب٘ هى وإلاـ قٗىعها باالؾترزاء ٖما مضخى ، لم ٨ًً 
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 ألامغ نٗبا للٛاًت، ج٣بل ؤ٢ضاعها 

ت مٛل٣ت ًدغ٥ هىاءها  جىٟـ الهىاء الُل٤ بُٗضا ًٖ الخضوص التي جبضو ٦ٛٞغ

مغوخت بألُت هىاء ؾازً ٚحر مخجضص اهٟخدذ الىىاٞظ، ٢ض جهى٘ ٞاع٢ا ؤ٦ُض ه٨ظا 

خه، ولىالها الزخى٤.. ألا شسام ٦إإلاا التي ؤجذ لخُاجه مً هاٞظة ال مً خضوص هىاء ٚٞغ

٣ِٞ هدً هدخاط للخ٨ٟحر إلصعا٥ ؤنض١ ألاقُاء، وؿخُُ٘ ؤن  هغي مخٗه في الغيا  

ا  مخٗت جٟى١ ٧ل اإلاكاٖغ، زمت ظىت جىلض مً الغيا!  ًا  ؤً

قاع لها ٖلى  ػظاظخحن في ؤإلااالخٟخذ له بهضوء ٣ٞا٫: ازخاعي.. جُلٗذ له بدؿائ٫ ٞإ

 حجم ٢بًت الُض ال مٗالم لهما و٢ا٫: ؤي هما الؿ٨غ؟ 

 مؿدؿلمت للٗبخه ٞإقاعث ٖلى ما بُمُىه ٞإصاع 
ا

٨غث ٢لًُل مُذ قٟخحها ٞو

اص ًضًغ  الؼظاظت لخىٓغ لًلؾم ٞإٚمًذ ُٖىحها بًلمباالة ٖىضما وظضث ٧لمت ملر ٖو

ٞلًٟل، ٞدض٢ذ به ٣ٞا٫ ٖىضثظ:  الؼظاظت ألازغي وعٞٗذ ؤخض خاظبحها ٖىضما وظضث

ؤخُإها ًجضع ب٪ جٟهم ٢غاعاحي ألهجي مً ًغي ألامىع، زبرج٪ بالخُاة ٧ازخُاع٥ بحن ٖلبخحن 

 ال جهلر بخضاهما للؿ٨غ بِىما بدشذ وازترث ألهجي ؤزبرج٪ ؤن ؤخضهما ؾ٨غ 

طاث اإلاٗجى ال جش٣ي ب٩ل مً ًدضز٪، ٨ٞغي و٢غعي ويعي الش٣ت بىٟؿ٪، و٦ظل٪  

مىع ٧لها حؿغي ٖلحها هٟـ اإلابضؤ، لهظا ز٣ي بي ًا ؤإلاا، ظلؿذ ؤمامه بهضوء لِؿذ ألا 

 وؤصب: ؤها از٤ ب٪

ه٣ُذ ظملتها ٦هىث آمً في بِذ مؿ٩ىن، ٦إم ٦إب ٦إر ٧ابً ٦ؼوظت ٧ىظىص 

ًبض ألامان، ؤمان  اؾخُاٖذ وسجه ببؿاَت في خُاجه اإلاىخكت، لم ٨ًً ًضعي ؤجها 

، ول٨جها اؾخُاٖذ،ٞٗلذ، ه٨ظا جىمىال٣لىب، جمل٪ مً ال٣ضعة قِئا، مً الىظىص 
ا
ؤمغا

لِـ بال٣ى٫ بل الٟٗل، ل٣ض ٚمغجه بداظتها له ٞمؤلث ٞغاٙ عوخه، ٞا٦خملذ، ل٩ل مىا 

ا  ال٩ىن ًمل٪ الؿغ، اَمإهذ هٟؿه وابدؿم صون  عوح ؾُلخ٣حها ؾُجض ٞحها هٟؿه، خ٣ا
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به إلاغا٢بتها له، ل٨ىه ؤن  ًضعي وهي جغا٢به ولشاهُت زكذ ؤن  ًلملم ابدؿامخه ٖىضما ًىد

 جُل٘ بلحها مداٞٓا ٖلى  ابدؿامخه وهم ب٣ى٫ شخيء ما بال ؤن نىجا ؤحى : مغخبا 

ٞخُلٗا مٗا لهاخبخه بىٟـ الىٓغة اإلاطجغة التي لم ج٨ً  ؾىي  ظُجي، وهي 

ج٠ًُ ل٣ض الخ٣ُذ ظاص وصٖاوي لل٣هىة باإلاجز٫، لم ؤجى٢٘ وظىص٦ما هىا لىال الساصم 

 ؤزبروي

ه ؤإلاا ٧الٗاصة وؤوسخبذ مً م٣ٗضها لخ٠٣ إل٦ما٫ ما ٧اهذ   جٟٗله حٛحر لىن وظ

: ؤهًل وؾهًل، بهىا وٗض الٗكاء، قاع٦ُىا الٗكاء ؤوال وؾيكغب 
ا

وظىص ٌؿخ٣بل ظُجي ٢اثًل

ا ُٞما بٗض، ٢الذ: ؤها ال ؤجىاو٫ الٗكاء، حٗلم ؤخاٞٔ ٖلى  عقا٢تي  ال٣هىة  ؾٍى

٘ خاظبه و٢اعن بُجها وبحن ؤإلاا الىدُٟت  التي جدىاو٫ ألازًغ والُابـ ال حٗٝغ ٞع

 قِئا ًٖ الخمُت، وم٘ طل٪ اهد٠ مجها ٣ٞا٫: اَمإوي ؤإلاا جهى٘ َٗاما ال ٌؿمً!

، وؤَل٣ذ ضخ٨ت لم  ًباصلها ؤخض مجهم لها،  ؤعصٞذ ماػخت:وال ٌٛجي مً ظٕى

٣تها: ال بإؽ ؾإ٦ؿغ الغظُم  ٞخ٣ضمذ بلحهم و٢الذ بىٟـ السساٞت التي جبضو ٖلى ٍَغ

 ، ؾُدب ظاص هظا.لجمٗخىا

 جُل٘ بلحها ٞؿإلها: ٠ُ٦ خال٨ما مٗا بطن هل ٖاصث ًٖل٢خ٨ما ؤًٞل.

ؤظابذ: الخ٣ُ٣ت اج٣ٟىا ؤها وظاص ؤال ه٨ٟغ بهظا، ل٩ل مىا زُِ ؤزغي بان  ٖلى  

مًلمده ؤهه لم حعجبه بظابتها ٞإياٞذ بخٗمض: هى حهضٝ ألقُاء ؤزغي، مً البضاًت، ٧ان 

با١ ظاهبا ل٣ىلها مٗجى واخضا لم ٌؿٗض ظ ا،  بِىما لم جبا٫ ؤإلاا وهي جً٘ ألَا ىص ؤبضا

٘ بخضي خاظبُه جل٣اثُا  و٢الذ له: ل٣ض اهتهُذ لىدىاو٫ الُٗام ؤها وؤهذ ، الخٟذ بلحها ًٞغ

ب  ؤي  ؤخض ٞلُٗض لىٟؿه َب٣ا، لم ًضع ماطا ٣ًى٫  ل٣ىلها، ٞإياٞذ بخٗمض: بن  ٚع

دا في مدله ٣ٞا٫ باؾدى٩ اع: "ُٖب ًا ؤإلاا"، ٢الذ بًلمباالة:ؤها ول٨ً ٢ىلها ٧ان مبهجا مٍغ

 ٢لُلت ألاصب ال ؤٖٝغ الُٗب!
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با١ ؤمامه،  حؿمغث ظُجي للخٓاث، بِىما ابدؿم ظىص لها وهي جً٘ ألَا

 
ا
اصث ججلـ بهضوء، و٢الذ: ٖٟىا واؾخضاعث بلى آهُت  الُٗام وؾ٨بتها في الخىى، ٖو

 ل٣ض اوؿ٨ب با٢ُه!

اإلاٗجى، وهى ًبدؿم واز٣ا وجل٪ حٛاصع جُل٘ لها الازىان بىٓغة مىضهكت مسخلٟت 

ض قِئا لخإ٧له جل٪ الؿاٞلت، ؤو٢ٟها  اإلاُبش جلٗجها، وؤإلاا جمُل لتهمـ له: ؤهه َٗام٪ ال ؤٍع

بخهى٘: ُٖب، ٢لُلت ألاصب ،هظه ابىت ٖمي، همؿذ:آؾٟت، الؿُضة ابىت ٖم٪ الؿاٞلت، 

ب٤ًُ: ٣ِٞ ال  زم همـ ٠ًًُ وهى ًخُل٘ لُٗامه: ال خل ٢لُلت ألاصب وما٦غة، ٢الذ

 ؤوسخى

**      *** 

ذؼلبذقضحكذألولذؿرة

ؤزظ ًطخ٪ وهى ًدىاو٫ َٗامه لم ٨ًً ًبالي بُٗمه ٢ضع جًلهُه إلاغا٢بتها له 

 ٦مغا٢ب في لجىت زانت لُىهي ٧ل َٗامه وهي ج٣ى٫ بةنغاع: ال جب٣ي ؤزغا

: ال جمذ ؤعظى٥ ذ باإلااء وهي تهمـ بهل٘ وزٝى  ضخ٪ ٞؿٗل ٞإؾٖغ

ب ٌؿٗل ختى اؾخُإ اؾخٗاصة ؤهٟاؾه وهٓغ لها ملُا جى٠٢ وهى ًً٘ ال٩ى 

 ٣ٞالذ بخىجغ: لم ؤخاو٫ ٢خل٪

ا، زم ٢ا٫: بن مذ ؾترجاخحن، لم حعجبها ظملخه  ٤ ختى هضؤ جماما ؤزظ ؤهٟاؾه بٞغ

٣ٗٞضث ظبهتها وا٦خٟذ بىٓغة ضجغ، بِىما ؤياٝ: الجمُ٘ ؾِؿٗض إلاىحى ألهجي الؿض 

ث بالٗخمت ب٣لبها ٣ٞالذ ب٤ًُ: ؤي الظي ًمى٘ مً خىلي مً الىنى٫ لهضٞه قٗغ 

ؤهضاٝ، ؤهذ مخىهم، خؿىا ًا ظىص، وقضث ٢امتها ؤمامه وؤياٞذ ب٣ىة: بن ٦ىذ 

 ج٨غهجي ٞإهذ مد٤ ؤها ؤ٦غه٪
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جإمل ٢ىلها الٗم٤ُ لىال ما ٌكٗغ به لبضا اإلاٗجى مٗجى آزغ لظا ٣ٞض ؤومإ بغؤؾه 

مئن ؤهه لها اَمئىان ٧اهذ وؿبخه صازله جخٗضي الؿ بٗحن باإلااثت لظل٪ ل٠ًُُ أَل

 ابدؿم و٢ا٫: بن  ؤخًغث ال٣هىة ال جتر٧ي بهماج٪ 

٢الذ بإه٠ مخٗالُت: لً ا٢ضخي ًىم خبـ في عوح ٦هظه، ٧ل ما في ألامغ ال ًىظض 

 ٢هىة، 

، ؤزبرج٪ ال ًىظض ٢هىة لضًىا،  ٗا وبظابتها ؤؾٕغ وماطا ًٖ ظاص؟ ٧ان  ؾااله ؾَغ

ت وهى ًخإملها و٦م ؤعاص ازخُاٞها ًٖ ٧ل ما قٗغ بالغاخت ل٣ىلها وبضث في ُٖيُه ؤ٦ثر عوٖ

ًٟهل بُجهما ول٨ىه ٢ا٫: ال بإؽ لى٣ضم ٖهحر اللُمىن، ٢الذ اللُمىن ٚا٫..  ؾإخًغ 

مان اإلاىاص الخاٞٓت،ضخ٪ وج٣ضمها، ولم ًمغ ال٨شحر ختى ؤجذ جدمل ٧ىبحن، و٢ضمخه  بَغ

: ؾُضة البِذ ج٣ضم لىا 
ا

 الًُاٞت هظا مبهج! لهم بخٗا٫ عا١ لجىص وظاص ًبدؿم لها ٢اثًل

ابدؿم ظىص ابدؿامت باهخت لجملخه التي بضث حٛغ١ في سساٞتها، ل٨ً ظاص جى٠٢ 

وهى ًخإمل ٢مُهها ٣ٞا٫:هظا ال٣مُو يإ مجي وسسخه، وجُل٘ لجىص ٞإقاح هظا 

ا ٖىه، وظاص ًخمخم بإؾ٠:هضًت ؤمي التي ؤعؾلتها، بِىما همذ ظُجي لخىاو٫  ألازحر بُٗضا

ا، ل٨ً جل٪ ألازحرة ججاوػتها بًلمباالة وخملذ ال٩ىب لجىص الظي ٧ىبها مً نِىُت ؤإلا

ب بالىىم ٣ِٞ، ٢الذ ال  ض، ل٣ض امخؤلث بالُٗام، ؤٚع ها بسُٟت و٢ا٫: ال ؤٍع ابدؿم لخهٞغ

ذ ال٩ىب مغة واخضة عا٢بها ٞاٚغ الكٟخحن وخاو٫ اؾدُٗاب ٦م ٖىاصها  بإؽ، وججٖغ

حها، لم ٨ًً بِىما جإمل ظاص ما ًجغي مؿخى٢ٟا هبًاث ؤٖلىذ ل ه زمت حٛحر في ظىص ٞو

ا  مخهلبا، والُىم ًٓهغ اعجُاخه بصخيء ٌؿخُُ٘ بصعا٦ه  ظىص ٢اصعا ٖلى  الاعجُاح ٧ان صوما

بدؿم جل٪ الابدؿامت  ا بؿُُا، ًمىدها ٢مُهه هضًت والضجه لها ٍو ظُضا، لم ٨ًً ؤمغا

ث عوخها، بِىما هي جسغط ًٖ اه٨ؿاعها،هي، جٓهغ ٢ىتها لم حٗض جسخبئ، زمت ٢ىة مؤل 

 :
ا

يٟٗها اجداصا، لم ٌعجب ظىص هٓغاث ظاص لها، لظا قض ٢امخه وهى ًلخ٣ِ ٦ٟها ٢اثًل
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ٗا، خض١ ٧ل مً ظُجي وظاص وطل٪  ٟى ؾَغ ب اللُلت ؤن جمىدُجي خ٣ىقي أٚل هُا بىا ؤٚع

ألازحر ًتر٥ ٧ىبه مً ًضه لِؿٗل بكضة بِىما عم٣خه ظُجي بىٓغة مملىءة بالدؿائ٫ في 

٣ٞت و٢الذ: هىا٥ مٟاظأث لم ج٨ً جخى٢ٗها، ؤعجبه ؤجها لم ج٨ً خحن ؤومإث ؤإلاا مىا

جىدبه إلاا بضا لهم وؾاًغجه خض ٞهمهما وهي جمىده ٦ٟها ب٩ل اعجُاح وجغ٧ا الازىحن في خالت 

 طهى٫! 

**      *** 

 بن ٧ان  بةم٩اوي بٖاصة شسو للخُاة ؾإُٖض هٟسخي.

 

ذغصة

حؿائ٫، ٧ان    ٠٣ً قاعصا  ج٣ضمخه في الغصهت واهخبهذ لخإزغه ٞخُلٗذ بلُه في

ًخُل٘ للًىء اإلادؿلل ؤؾٟل باب حجغة والضجه، ٠٣ً ٦ُٟل نٛحر جاثه ًٖلماث وظهه 

جمدى ٦بره ، نغامخه، خضجه، ًٚبه، ٞخ٨ٗـ وظه َٟل مغ بال٨شحر ٞتراءث لها نىعة 

يخٓغ ٞا٢تربذ بلُه وجإملذ وظهه زم ؤمؿ٨ذ ٦ٟه  َٟل ٧ان ٠٣ً مىظ ؾىىاث ًيخٓغ ٍو

٨تها الطسمت وج٣ضمذ به لخ   ل٨جها ؤنغث وهىا٥ ظلؿذ ٖلى  ؤٍع
ا

ل٪ الدجغة، جغصص ٢لًُل

وهي جمؿ٪ بُضه بِىما ٠٣ً ًخُل٘ ل٩ل شخيء بُٗىن هاظمتها الضمٕى بلى ؤن  ظلـ 

ه ٦إو٫ مغة عؤجه في الًٓلم ًب٩ي،عبدذ ٖلى   ؤمامها ؤعيا وؤخجى عؤؾه ٞؿ٣ُذ صمٖى

 عؤؾه وهمؿذ: ؤزبروي،اٞٙغ ما ُٞ٪.

ل اإلا٩ان بُٗىن ٦ؿاها ال٠ًٗ ألو٫ مغة هامؿا بضمٕى حٛلٛلذ بل٘ ٚهخه وجإم

بُٗىن َٟل زاث٠: جضعي ،٦ىذ ؤجالم ،ول٨جي ال اؾخُُ٘ ؤن  ؤ٦ك٠ هظا ،ال ؤؾخُُ٘ 

ٟا خاع٢ا ٧ان  جدمل هٓغة ق٣ٟت،ًبضو ٦إهه ؾهم ازتر١ عوحي، ٞإهٝؼ بًل جى٠٢، هٍؼ
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ا ال ؤخؿً الجلىؽ ًدغ٢جي، ٌكٗل  هٟسخي، ٞإلىمها،طل٪ ؤها، ل٣ض ٢ًِذ ٖمغي وا٢ٟ

ٖلى  ؤمغ ًىتٕز عوحي ،ٞاجه٨ذ،،ٞإي  خؼن ٌؿخضعي مخلهٟا ٧ل جل٪ الجغوح، ٦ىذ ؤٖاوي 

،اخخاظها، ؤها الُىم مجغص ٖابغ،مشا٫ م٩لل  باإلاغاعة، ٦شحرا ما جمىِذ ؤن  اهخضي   السٝى

بلى  مىث آمً  ٨ٖـ ما مغعث في خُاحي ، زظلخجي الخُاة  في ٧ل مكاهضها خحن 

٢ذ في ؤٖما١ هٟسخي ، لم حٗض هٟسخي جخدمل ٞلم ؤٖض ؤؾخُُ٘ ؤن ؤمض لها ٚاصعث، ٞٛغ 

ًضي ، ج٣اَٗىا، بُيىا ظضاع ال ؤظغئ ٖلى  ص٢ه ، ٣ِٞ ؤعبذ بصخيء مً ألاؾ٠ الكضًض 

والىضم ،٠ُ٦ اٖخظع لىٟسخي،بجها وخُضة ،٠ُ٦ ؤخمحها، بٗض ؤن  جغ٦خجي ؟لم ٨ًً ٖلي  

٤ ؤن  اخخاظها ،٧ان   ٖلي  ؤن  ؤعوى هٟسخي، ل٨ج ا  ؤٖىص للًٓلم ؾال٩ا الٍُغ ي ٦ىذ صوما

هٟؿه، بسٝى ؤ٦بر، وؤمً ؤ٢ل، ًدُُجي السظالن، وحهمـ لي اإلااضخي المؿا وظعي 

ه، وب٩ى بكضة وهى ٠ًًُ: لم ؤ٦ً ؤجىهم ،٦ىذ في  ت لضمٖى ،الخايغ جىؤمي، جغ٥ الخٍغ

مىخه٠ اإلاىث، ًاؾغوي ؤهجي ٦ىذ ؤبضو لىخت ٞسمت في مخد٠ ُٖٓم جإملها البٌٗ 

٢ذ ؤُٖجهم بعجابا بل وجغ٧ىا ٢ىال عاجٗا ،ممحزا ،مبهجا،ًدؿضوهجي! ٦م هظا ٧ان ًلهى وبغ 

 في عصهت عوحي وال ًضعي ؤجها ، جضمغث 

ؤخجى عؤؾه بمغاعة ٞجزلذ ج٠٣ ٖلى  ع٦بخحها ؤعيا، ويمذ عؤؾه لهضعها و٢الذ 

جض بىبرة خاهُت با٦ُت تهضًه ٧ل مكاٖغ الخب وال٠ُٗ: ؤصعي ؤه٪ جاثه، في ػخمت لم ج

م٩اها، زُىة للخدغع، ؤصعي ؤه٪ ٦ىذ حكٗغ بالعجؼ ،باإلخباٍ، باالزخىا١ ، ؤصعي ؤه٪ 

م الؼخام ج٣خل٪ الىخضة ، جتهغب مً خضًض هٟؿ٪ الكا١ ،ؤصعي ؤه٪ مغه٤ ٦ُٟل  بٚغ

، جلخٟذ خى٫ هٟؿ٪ مغاعا في  ال ًمل٪ ؤصوي ٨ٞغة ًٖ الًٓلم بال  ؤهه مٟٕؼ ،الُٛب مٟٕؼ

اب عجؼث مً زًلله ًٖ ازخُاع الؿبُل، ؤهذ مخٗب، مدً اجهالذ ٖلُ٪ وخُضا ٦ًب

 مجه٪، ؤصعي هظا ٧له، ول٨ً هل جضعي ؤهجي مشل٪؟
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مغعث ب٩ل هظا وؤصع٥ مكاٖغ٥، بطن الكٗىع ًخًا٠ٖ ألوي ؤقٗغ ب٪، ؤقٗغ ب٪ 

٦ىٟسخي، ٣ِٞ ال ؤٍعض٥ ؤن  جضعي ؤلمي ختى ال جدمل ؤ٦ثر، ألن  هظا مالم، ممُذ ولً 

٣ي بلُ٪، ل٣ض خضر معي ٦ظل٪ ما ال ًُٟض ،٨ًٟي ؤهجي ؤقٗغ ب٪  واهتهذ مى٪ بٍُغ

ؤؾخُ٘ جٟؿحره ، ل٣ض طبدذ ، ول٨ىه ٧ان    الٍُغ٤ بلُ٪ ، وهظا صاواوي.. جُل٘ بلحها 

ويم وظهها ٣ًى٫ با٦ُا ب٩ل الهض١: ؤهٓغي بلُىا ًا  ؤإلاا لم هستر بًٗىا، ولم ٨ًً بُيىا 

ىا ،٦غهىا،ٖاهضها اه ٨ؿغها، بدىا ٦إَٟا٫ ،عجاثؼ ، مً ؤي  شخيء وال شخيء ختى ؤهىا جهاٖع

  ًضعي ؤن  زمت  قٟاء ٢ض ٩ًىن، وؤقاع ٖلى  ٢لبه وؤياٝ:هىا ًدضر.

يمذ ب٨ٟحها ٦ُٟه ال٨بحرجحن  ٖلى وظهها و٢الذ: زؿغث ٧ل شخيء ، ٧ل شخيء ختى 

٢ضعحي ٖلى  الضٞإ ،اجهؼمذ بال٩امل مغة واخضة،جؼوظذ قابا لم ًٝؼ لي، ْللذ لٗام 

ه اهخٓغ ؤن  ًخدغ٥، اج م صمٖى هؼمذ مغاعا، ؤها وؤهذ ٦ىا هدخاط للترمُم، ابدؿم لها بٚغ

التي جدغعث وهمـ بٛهت: ؤها نىم ،حٗلمحن الٟاع١ بُجي وبحن ظاص، ٢اَٗخه:به٪ 

 ػوجي،،الٟاع١ ؤه٪ ػوجي.

نمذ وجغ٥ مكاٖغه جىضٞ٘ بلحها جدخًجها ب٣ىة وهى حهمـ:ل٣ض وظضث هٟسخي 

 ُٞ٪، يمخه ؤ٦ثر و٢الذ با٦ُت:ؤخخاظ٪.

خٌٟ ٢لبه واؾدؿلمذ مكاٖغه ب٩املها لها وهى ٣ًى٫:وؤها اخخاط ؤن ؤسخب٪ بلى  اه

٤ و٢ا٫ بخماؾ٪ : صُٖجي ؤ٦غم٪،  صازل ؤٖماقي، ؤَهغ ب٪ هٟسخي ، ول٨ىه ؤبٗضها ٖىه بٞغ

 لم جٟهم ٢ىله، ول٨ىه ؤو٢ٟها ويم ٦ٟها وظغها للساعط مٗه!

**      *** 

ذ

ذ
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ذؽرمييت

تهما وهي جخإمل ٦ٟه ًًم ٦ٟه ب ٢غبه الُىم، ال جضعي ؤي  مكاٖغ صزًل ٚٞغ ا، جٚغ

ت بضازلها ؤهه ػوظها، بهه الُىم ًبضو ٦ٗاثض مً هجغجه، ٦مً  حؿُُغ ٖلحها، مٗتٞر

بذ َى٫ ٖام مضخى وجإملذ ْهغه  الٍٗغٌ، بضا لها ٧ل شخيء  اؾد٣ُٔ مً زباجه ٦ما ٚع

بت  بجاهب ٞغاقهما ٞب ٨ت ٍٚغ اصع في هظه اللخٓت ٞاجىا، وصزًل حجغتهما، الخٓذ ؤٍع

٨ت  ٨ت مغصٞا: بجها ؤٍع : ال صاعي مً الُىم ؤن  تهغبي ؾدىامحن هىا، وؤقاع بلى  ألاٍع
ا

٢اثًل

غ في الى٢ذ طاجه ، وعاح ًدغ٦ها لُٟغصها وهي جخابٗه بمًلمذ ٚحر مٟهىمت له، ٣ٞا٫:  وؾٍغ

 ال ج٣ل٣ي ؤها ؾإجىلى ألامغ 

غي بالخ إ٦ُض ٞغ١ همؿذ بسسِ:إلااطا! اٖخض٫ وهى ًخُل٘ بٗىاص: لً ؤُُٖ٪ ؾٍغ

حجمىا، ٢اَٗخه: مىظ متي هظا الدؿامذ؟ ٢ا٫ ماػخا: ؾئمذ الخإزغ ٧ل نباح ؤمام 

اؾد٣ُاّ ؾُاصج٪، لىث ٨ٞها ي٣ُا ،ل٣ض ٖاص لُبُٗخه ،ؤخم٤ ظاٞا ناعما و٧اصث 

٨خه و٢ا٫: ها  تهاظمه بٌٗ طعاٖه لخٟٙغ ًٚبها مىه، ل٨ىه ٧ان  ٢ض اهخهى  مً بؿِ ؤٍع

غ و٢بل ؤن  ٨ًم ل سخبذ ُٚاءها واعجمذ ٖلُه هاجٟه ب٣هغ واضر: ق٨غا هي جمازل الؿٍغ

 ل٪ ؤٚل٤ الًىء 

هخ٠ مٗتريا: وخ٣ىقي؟ ُٚذ وظهها بالُٛاء و٢الذ بٗهبُت: ل٣ض ٢ضمذ خ٣ى١ 

ل٣حها مً الىاٞظة ل٨ىه ججهض،  الُىم ل٣ض َبسذ ل٪، و٠٢ ًخُل٘ بلحها، و٧اص ًدملها ٍو

بخجهُضة، جغظمتها قٟخُه واوسخب لٟغاقه ٨ًٟغ بابدؿامت ٚاع٢ت باالعجُاح زغظذ 

: خؿىا ختى خحن 
ا
 هامؿت

ىاع   في خحن ٚمٛمذ هي ب٤ًُ جدذ ُٚائها: ٍٚغب ألَا

**      *** 



178 

 
  سجن دافئ              

ذرجلذحقوقي

 ال٩ىن ًمل٪ الؿغ،

ا ًخ٣ضمها زُىاث جخابٗه هي بكٗىع  في الهباح صزًل ٧الٗاصة الكغ٦ت، ؾٍى

مئىان، ال جضعي متى ؤنبدذ مإزىطة بىظىص ه ال حؿخُُ٘ ؤن  مًا٠ٖ مً الغاخت والَا

ج٨ٟغ بضون ؤن ج٣دمه ؤ٩ٞاعها جل٣اثُا، باث ٣ٖلها ًدب وظىصه ٌٛامغ به ٖلى  قاَئ 

 ٢لبها ًُٟى مبدؿما ٢اوٗا به، عبما هظا اٖخُاص ؤو.. 

ٗذ عؤؾها جخدب٘ زُىاجه الغطًىت الش٣ُلت الشابخت وقمىزه خحن ًخدضر ونغامت  ٞع

ذ إلاؿاجه لها، إلاؿاث ال ون٠ لها ،هي نىجه وخضة هٓغجه و٢ىجه التي جضع٦ها ظُضا، باج

، ما ؤظمل ؤن  ٩ًىن عظل٪، عظًل خ٣ُ٣ُا..  لها ختى في ؤخؼاهه  ٢ىة،  وفي خغبه قٝغ

وابدؿمذ بٟسغ وحٗا٫،  ومً زم جدىلذ ابدؿامتها القدُا١ وهي جخظ٦غ ظىىهه بلحها 

ا وهي ٞاػصاصث وظىخحها اخمغاعا وهي جخدؿؿهما ول٨ً إلاا ًلبـ ؤن ؤخمغ ٧ل وظهها ًٚب

جًلخٔ اؾخ٣با٫ ظُجي له: بجها جدخًىه، ٦ٟحها ٌٗبشان  بٓهغه، بجها إلاؿاث ٚحر ٖاصًت 

ض مداصزخ٪  واػصاصث زُىاتها بلحهما ختى جى٢ٟذ زلٟه ٞهخٟذ: ظىص ؤٍع

جي؟   بهضوء ٌؿإلها باهخمام:ؤزبًر
ا

 جسلو مً طعاعي ظُجي واؾخضاع بلحها ٢اثًل

 ام الٛغباءجاهذ واعجب٨ذ وجىدىدذ هاعبت ب٣ى٫: لِـ ؤم

ض م٣اَٗخ٨ما  بها ٞابدؿم و٢ا٫،:خؿىا الخ٣ُجي.. جضزلذ ظُجي: ال ؤٍع ؤصع٥ جًٖل

 ول٨ً ظىص لي الُىم ؾُضة ؤإلاا، حٛحر لىن وظهها وهي تهمـ: ل٪! 

الخه٣ذ به و٢الذ: ؤظل الُىم ؾى٣ًُه مٗا إلجهاء ؾلت مً اإلاهام، وجُلٗذ له 

ًٕل ٖلى  زُىاث اإلاكغوٕ بإهٟؿى ا، وبجهاء ال٨شحر ختى ًخم  الاهتهاء مغصٞت:ٖلُىا الَا

ٗا لدؿلُمه في الى٢ذ اإلادضص  ؾَغ
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لم تهخم ؤإلاا بما ٢الخه وبن ا٢خى٘ به ظىص ول٨جها جُلٗذ له بدؿائ٫، ٞإظاب 

 ٤  حؿائلها: خؿىا ؾيخدضر بالٍُغ

ابدؿمذ له بؿٗاصة بِىما جإٟٞذ ظُجي مبخٗضة و٢الذ بضون وعي: ال صاعي، 

ؾحره٣ها ولً هدخاظها في ألاؾاؽ، ٢ا٫ ظىص بىيىح :ؤها واؾخضع٦ذ ٢اثلت: ؤٖجي هظا 

 ؤخخاظها

لت نامخت ملُئت  ابخلٗذ ظُجي لؿاجها في خحن جُلٗذ له ؤإلاا بىٓغة ٞسغ وق٨غ ٍَى

 باإلاٗاوي وجمىذ لى جل٣ي بىٟؿها بحن طعاُٖه ب٣ىة ما حكٗغ به ججاهه  آلان   

ملحن ًضًغ ٖمله ْلذ هظه الىٓغه حٗخلي وظهها لؿاٖاث وهي جغا٢به بحن الٗا

 الجضًض بهىعة ٢اثض، ؤن جداٞٔ ٖلى  زباج٪ في لخٓاث لم جإلٟها ٞإهذ مىخهغ 

اله مً ٞسغ ؤن  ج٩ىن اإلاغؤة ػوظت لغظل ًدُ٪ الاهخهاع   ٍو

لم جبا٫ بىٓغاث ظُجي له ؤو مداوالتها للخ٣غب والؿعي بلُه هي جًلخٔ طل٪، ٣ِٞ 

ئىت، ه٨ظا ج٩ىن اإلاغؤة الىاز٣ت الٗا٢لت، اإلاغؤة اإلادبت مً تهخم لخًلخٔ طل٪؛ ول٨جها مُم

الخ٣ُ٣ت ال ًىظض مغؤة واز٣ت ٖا٢لت خحن ًسو ألامغ عظلها، ل٨جها ج٣ى٘ طاتها بظل٪ ؤجها 

م طٖغها مً ٨ٞغة  ه ظُضا، وهظا ٧اُٞا، لخش٤ به ؤو جشبذ ق٩ى٧ا! ، جسخبره، بٚغ حٗٞغ

 ان  في ٧ل ألاخىا٫! مىدت الٟغنه لظل٪، في الىا٢٘ الغظل ٣ًٟض اإلاغؤة ٣ٖلها، هى اإلاض

 لظل٪ ؤزبرجه هاجُٟا: ظىص ؾإب٣ى في الؿُاعة 

جغ٥ الجم٘ وطهب بلحها بمًلمذ ٢ل٣ت جبدض في جٟانُلها ٌؿإلها في اهخمام:  هل 

ؤهذ بسحر؟ جإطًذ مً الكمـ؟ ٢الذ "ؤها بسحر ٣ِٞ ؾإب٣ى بالؿُاعة ختى جيخهي، عبذ 

، وما٫ حهضحها ٢بلت ٖلى  وظهها و٢ا٫ باعجُاح: خؿىا ال حٛاصعي الؿُاعة
ا
ٗا ، وؾإهخهى  ؾَغ

خاهُت ٖلى  ظبهتها  و٦إجها َٟلخه، واهُل٣ذ بٗضها حكٗغ بالؼهى بحن هٓغاث الٗما٫ لم 

حٗض ٢بلخه جًا٣ًها وبن حٛحرث مٗاهحها، ٞهي جًلخٔ حٛحره، لم ٌٗض ًخهٝغ ٦ما اٖخاصث، 
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ه جشبذ، إلااطا هل ؤنبدذ ٚحر ظظابت باليؿبت بلُه، هٓغاجه ال ج٣ى٫ طل٪ ول٨ً ؤٞٗال

 حٛحر؟ 

**      *** 

ذؿشاعرذؼلبذدخول

جُل٘ باهخمام لؤلوعا١ التي ٢ضمها اإلاهىضؽ له، وطل٪ ألازحر ٌكغح ؾحر الٗمل، 

وظىص ٌؿخم٘ له باهخمام، بِىما ؾغخذ ظُجي ُٞه م٨ٟغة: ٠ُ٦ لم ؤالخٓه مً ٢بل، 

ا ٣ِٞ، هي نضٝ ؤو ل٣اءاث ٖاثلُت لم ٨ًً ً جغي ظىص شسو آزغ لم الخ٣ه ًىما

ب بالب٣اء، بِىما ٖىضما ؤحى ظاص ٧ان  ا  و٦إهه ال ًٚغ خضًشا م٘ ؤخض، ٣ِٞ ٧ان  صوما

الكاب ألاظىبي الٍٛغب اإلاغح ظمُ٘ الٟخُاث ًًلخ٣ىه  بالخإ٦ُض و٧اهذ هي ؤولهً ول٨ً 

ظىص! ٠ُ٦ لم جًلخٔ هظا الخمحز الىاصع الخ٣ُ٣ي، بهه ٌٛغحها ٦غظل لم جلخ٤ مشله ؾاب٣ا، 

اهغة، ال ؤخض ٌكبهه،  ل٣ض مىدها الٟاع١  بحن الٟتي والغظل، هىمسخل٠ في خ٣ُ٣خه ْو

ا  مإزىطة به لخض السخغ ٞالخٟذ  باجذ جداو٫ الخ٣غب بلُه مخىاؾُت ٧ل شخيء، بجها  خ٣ا

ا  ٞىظضها جخإمله ٞؿإلها: ما ب٪ الُىم ًا ظُجي جبضًً مخٛحرة قاعصة نامخت  بلحها ؤزحرا

 ٠ُ٦ لم الخ٣ُ٪ ؾاب٣ا ًا ظىص!  ٖلى ٚحر ٖاصج٪، ٢الذ و٦إجها جدضر هٟؿها:

ا: ما الظي ج٣ىلُىه! بغ٢ذ ُٖىاها ببًر٤ عجُب وهمؿذ له: ؤعا٥ ٦ما لى  ٢ا٫ مته٨ما

٦ىذ لم ؤع٥ ٢بًل، ٢ا٫ بهغامت: ظُجي لضًىا ٖمل وهظا الىظه ال ًىاؾب٪، ٢الذ وهي 

ىا جخإمله بىبرة ؤصع٦ها ظُضا: بهه خ٣ُ٣ي، ال ؤصعي، ٦ىذ َىا٫ الى٢ذ ؤمامي ٧ل ما بُي

اعج٪  جهاٞذ ؤو بقاعة جغخُب زم ازخُٟذ بٗض الخاصر ٞلم حؿمذ الؿُضة ظحهان بٍؼ

والخ٣ُ٣ت لم ؤخاو٫، ل٨ً مىظ اؾخضُٖخجي بلى  هىا حٛحر ٧ل شخيء، هظا لِـ مجغص جدٍض 

 ًا ظىص ؤها، ٢اَٗها: لم جظ٦غي قِئا ًٖ ظاص 
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ٞىظضث هٟسخي ٢الذ: ٣ِٞ في البضاًت و٧ان ألامغ ٧لٗبت ألا٢غباء ؤولى باإلاٗغوٝ، 

ؤؾحر ٖلى  زُي والضي، و٧ان    مً الجُض ؤن  ٩ًىن وؾُما ؤظىبُا، ٣ِٞ لم ٨ًً هىا٥ 

ض  ازخُاع آزغ، ؤًٞل مشل٪ ، ؤقاع لها بالهمذ و٢ا٫ م٣خًبا: ٦ٟي ظُجي، ال ؤٍع

 ؾماٖ٪ جخدضزحن بهظا مجضصا

 هخٟذ :وإلااطا؟! ٢ا٫ بهغامت مىضهكا:وحؿإلحن! 

وط ألوي ؤٖلم ٧ل شخيء، اخخ٣ً وظهه وحٛحرث ٢الذ ؾازغة: ال ج٣ل لي به٪ متز

 مًلمده للجىىن و٢ا٫ ٚايبا: حٗلمحن ٧ل شخيء؟! 

اؾخمخٗذ بىٓغجه اإلاجىىهت و٢الذ بضال٫:بلى ظاص ؤزبروي ؤه٪ وهي.. ٢اَٗها 

بدضة:انمتي و بًا٥ ؤن  جخدضسي بإمغ ًسهجي ؤها وػوظتي ٖلى  لؿان  ظاص ؤو  ؤي  

ٚم ٖلى  وظىصها، هضع بها:ازغسخي ًا ظُجي، وعم٣ها مسلى١، هخٟذ: ؤهذ ال جدبها ؤهذ مغ 

اصع بلى  ؾُاعجه، والتي ٧اهذ ؤإلاا ججلـ ٞحها ج٨ٟغ:  ضة وجغ٦ها ٚو هٓغة ٚايبت خاه٣ت مخٖى

ت بسؿاعجه، ال  ال ًم٨ىجي ؤن  ؤزٟي هظا ألامغ ؤ٦ثر مً طل٪، ول٨ً ال ًم٨ىجي اإلاجاٞػ

ؤإلاا، ول٨ً ًجب ؤن  ٌٗٝغ مجي ًم٨ىجي ،وبن  حٛحر وؤنبذ خىىها مخٟهما، ال ج٨ٟغي ًا 

ولِـ مً  ؤي  ؤخض ؾِبضو اتهاما مً ؤخض آزغ ؤما مجي ٞؿُسخل٠ ألامغ، وخؿمذ ألامغ 

صازلها وهمذ بالسغوط مً الؿُاعة ببِء وخظع جغا٢به وهى ٣ًترب مجها ٚايبا زاثغا ٦شىع 

 في خلبت ٢خا٫، ٞابخلٗذ لؿاجها وهى ٣ًى٫ بدضة :هُا بىا 

ام باب الؿُاعة، زكذ ؤن  ٩ًىن ؾبب زىعجه هى هٟـ حؿمغث م٩اجها ج٠٣ ؤم

، عؾالت جسصخى ٢غاءة هبإ ٞحها  ألامغ الظي همذ بةزباعه به، ٦م ًبضو ألامغ ٦مكاٖغ زٝى

 ٌٗلمه ٢لبها واهخًٟذ لهىجه:"هُا" 

ْلذ بغوح جائهت با٢ُت مدؿمغة في اإلا٩ان، زكذ الظهاب واإلاىاظهت ولم ج٨ض 

تر٦ها ٞاؾخضاعث بلُه و٢ٟؼث ظاهبه ٢بل ؤن جخدغ٥ الؿُاعة ختى قٗغث ؤهه ؾِخ سلي ٍو
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 جىُل٤ الؿُاعة، ما لها مً م٩ان ؾىاه وبن ٧ان ٢اجلها  

**      *** 

ذاـهزامذعوونذتوأؿه

هت ج٠٣ في خل٣ه جمىٗه مً بياٞت  ؤي  شخيء ل٣ُُ٘ هظا  جُل٘ ظىص للٍُغ٤ ٚو

ه ختى ونًل الهمذ ال٨ئِب ٦ظل٪ هي بلٗذ لؿاجها ؤمام نمخه اإلاٍغب جتر٢ب اهٟجاع 

للمجز٫ وهىا٥ جى٠٢ وب٣ي م٩اهه ٞترظلذ هي وؾاعث للضازل بضون ؤن جخُل٘ له ، 

 وعا٢بها في حؿائ٫، اوسخابها ونمتها، هىا٥ ؤمغ 

 يا٣ًه ؤهه لغبما ؤزاٞها ٧الؿاب٤ ًٞغب عجلت ال٣ُاصة  وجغظل ًدبٗها 

٣ها ٢ا  : بِىما هي جابٗذ زُىاتها للضازل وجى٢ٟذ ؤمام طل٪ الظي جهضع ٍَغ
ا

ثًل

 لىخدضر ًا ؤإلاا 

ٗذ عؤؾها بلُه و٢الذ هاجٟت بىٟاص نبر: ؤعظى٥ ال جٟخٗل اإلاكا٧ل، ٢ا٫ :هل  ٞع

جٓىحن ؤهجي الؿبب في ٧ل مكا٧ل٪، زُإ ًا ؤإلاا ٢ض ٩ًىن ألامغ ًبضو بهظه الهىعة ل٨ً 

 لم ؤٖىُه ؤما ما ؤٖىُه هى خماًخ٪ ومؿاٖضج٪ والب٣اء ظاهب٪. 

ٗت ٖهبُت، وجابٗها هى بُٗيُه فى ي٤ُ: جإٟٞذ وججاوػجه للضازل بسُىا ث ؾَغ

 متي ج٠٨ ًٖ الخضزل في خُاحي؟

ؾم٘ نىث ظىص مً زلٟه، ل٨ىه ْل ًخابٗها بىٓغة نامخت ختى ازخٟذ مً 

 مغآجه واؾخضاع ٣ًى٫ بىبرة ؾا٦ىت ٌٛلٟها ألالم: ال ًم٨ىجي جغ٥ ػوظتي. 

م ٧ل ما ًجغي، نضمت ٢ُضجه م٩اهه وهى ًخُل٘  ٧ان اٖتراٞه ٧الهضمه لجىص بٚغ

لهىعجه اإلاجهؼمت ؤمامه، ح٨ٗـ يٟٗا ًضع٦ه، ًخدضر ب٣لت خُلت بغظاء ٍٚغب ًُلب 

مىه الخسلي، ًٖ التي ؤنبدذ عوخه، قٗغ بالعجؼ ؤمام هٓغة العجؼ بُٗىن جىؤمه، ٧ان 
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لًُٛب ؤو ًل٨مه ؤو ًهغر ُٞه ل٨ً ٧ل شخيء ٖاص لبضاًخه في هظه اللخٓت التي عؤي ٞحها 

ؤمه وهغب ًَٟل وخُضا باجهؼام، ٦ظل٪  آلان   هغب مخجاوػا له هٟؿه خحن وصٕ ؤزاه و 

ٌكٗغ بإن  ٧ل ما مغ به ؤحى ؤمام ُٖيُه، ونىعجه اإلاجهؼمت تهضع مً زلٟه: ال ًم٨ى٪ 

الهغوب ًا ظىص، لم ٌٗض ألامغ لٗبت، جًٓ ؤهجي ؾغ٢ذ ؤمي مى٪ لظل٪ حٗاهض بإمغها ٣ِٞ 

 لترص هظا الكإن  

امه: ال ال لم ؤ٨ٞغ في هظا، لم ؤي٘ ألامىع عصص ٣ٖل ظىص ٦مسجىن ب٣ٟو اته

٣ت ًا ظاص،ال٣ضع ًا ظاص ال٣ضع   بُٗجي بخل٪ الٍُغ

 ؤعصٝ  حهخ٠ هظا ألازحر باجهؼام، عاظُا: ؤهذ لم جدبها، ٢لذ ؾإُُٖ٪ ههُبي

لم حهتز ل٣ىله ؤو ًىٟٗل ال ًضعي ؾبب هظا الهضوء بىٟؿه، الؿ٩ىن بغوخه، 

اء بىظىصها ٞمىدخه الضٝء والؿ٨ُىت التي ًغظىها الاعجُاح ب٣لبه، عبما جم٨ً مً الكٟ

مت  ٞمؤلث ٞغاٙ عوخه وهاظمذ وخضجه لخدخلها بةهضاثه الؿٗاصة والؿ٩ىن ، ؤو عبما لهٍؼ

ا بٗضما ٧ان مىخهغا صاثما في مىي٘ ألامإن  هاعبا مً ال٣هغ، مً  ظاص ؤمامه، وؤزحرا

ا باألمإن،  آلان  ؤصع٥ الىخضة، مً الًٛب، ٞهى لم ًىاظه ما واظهه ٢ِ، ٧ان    مىخهغ 

مت ،  ؤو ألهه ًش٤ بها ، ونل لدجغجه ونىث ظاص ًخًلشخي ًٖ مؿامٗه ل٨ىه لم  الهٍؼ

 ًدبضص ًٖ ج٨ٟحره 

ىجئ بها تهم بالسغوط ٞؿإلها وهى ًخُل٘ بلحها ٧اهذ  ٢ض ٚحرث  ٞخذ باب حجغجه ٞو

مٗذ مًلبؿها لصخيء ؤبؿِ وؤؾهل بالخغ٦ت بىُاال مً الجُجز و٢مُها ٢ُىُا اخمغ وظ

 قٗغها ٧ىمت حٗلى عؤؾها 

ض اؾخيكا١ الهىاء  بلى ؤًً ًا يىء الكمـ؟ ؤصع٦ذ ته٨مه ٞخإ٠ٞ زم ؤظابذ: ؤٍع

 الى٣ي، ٢ا٫ وهى ًخإمل مًلمدها الٗىُضة: ال ؤقم عاثدت ٚاػ بالبِذ

٢الذ مته٨مت:٠ُ٦ طل٪ وؤهذ جدتر١!ما٫ بلى  ؤن  إلاـ ؤهٟها بإهٟه وهمـ: 
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  مللذ سسُٟت، ابخٗضث وهي جداو٫ الٟغاع 
ا

ض الؿحر ٢لًُل ٢اثلت: اٞسر لي الٍُغ٤ ؤٍع

ت: ًم٨ى٪ الاهخ٣ا٫ بحن طعاعي  الب٣اء هىا بحن هظه الجضعان، ٢ا٫ بىبرة ٢ٍى

 
ا

 قٗغث باالعجبا٥ ٞداولذ ججاوػه هغبا ل٨ىه ي٤ُ مؿاخت ٞغاعها وؤو٢ٟها ٢اثًل

٨ت، ؤزٟذ وظهها ٖىه بصجل  ، مىظ وي٘ هظه ألاٍع خىا مملت، اٖتٝر ؤنبدذ ٚٞغ

 صٝ:ؤالخٔ ضجغ٥ ٧ل لُلت ٧لما ايُغعث الابخٗاص ٖجي.ٞإع 

 اػصاص هبٌ ٢لبها وهى ًضاٖب زهًلث قٗغها: ال ؤٍعض٥ ؤن جبخٗضي ًا ؤإلاا

ا  جداو٫ جغظمت ٢ىله الضافئ الغاج٘، وطابذ في هٓغجه الخىىهت،  جُلٗذ بلُه ؤزحرا

، و٧ان ؤْهغها يٟٗا ل٣ض ؤْهغ خبه مغاعا في ٧ل  جل٪ الىٓغة التي ؤزٟاها بسٝى

ىٓغ بلحها بدب،  ٣ى٫ ٍو اجه، وبن بضا ٣ًى٫ ال٨ٗـ ل٨ىه آلان ٠٣ً ؤمامها ًٟٗل ٍو جهٞغ

يازا ٧ل مكاٖغه بجملت بؿُُت ٧اهذ حٗجي ال٨شحر وما ؤنض٢ها خحن جإحي مً شسو 

ًجٗل للخغوٝ ٢ُمت ال هي لٗبخه، مضع٦ت مٗجي ٢ىله، اإلاٟٗم بالهض١، ول٨جها همؿذ 

 
ا

 وؤٖىص. بغ٢ت جُمإهه: ٣ِٞ ؾإؾحر ٢لًُل

ؤعاص لى جم٨ً آلان مً زُٟها بلى نضعه وخملها للضازل وبًٚل١ الباب وبجهاء 

 اإلاك٩لت ل٨ىه جغاظ٘ زُىجحن لخخم٨ً مً اإلاغوع و٢ا٫: ؤها ؤز٤ ب٪ ؤإلاا

ابدؿمذ له و٢الذ: ؤٖلم.. ٧اهذ ٧لمتها عاجٗت ٖلى  ٢لبه ٦ة٣ًإ قضًض الخإزحر، 

ى حهؼ عؤؾه بؿٗاصة ؤضخ٨تها وهي ؤٚمٌ له ُٖيُه اؾخمخاٖا ْهغ  ٖلى  وظهه وه

 حٛاصعه، ول٨جها اعجضث لهضعه ونىجه ٌٗلى عؤؾها: لخٓت لً هسغط ه٨ظا ؾإٚحر مًلبسخي.

ٗا جدىلذ البدؿامت واؾٗت  ٛغث ٞاهها ٚحر مهض٢ت ول٨ً ؾَغ ؤٚمًذ ُٖىحها ٞو

 وهي تهمـ: ؤمام٪ زمـ ص٢اث٤ وؾاٚاصع.

: وماطا ل
ا

ى مغث  زمـ ص٢اث٤ ولى جإزغث ما٫ بىظهه ٌؿدىض ٖلى ظبهتها بغ٢ت ٢اثًل

ً لي مًلبسخي.  حٛحًر
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ؤخمغ وظهها لخدضًه، ٦شحرا ما جدضاها بمشل هظا الخهٝغ ٞهمؿذ بصجل: ال 

 ؤؾخُُ٘، همـ في ؤطجها: ؾاؾدؿلم ل٪

ًٖذ قٟخحها بصجل ؤ٦ثر و٢لبها ًدؿإع هبًه وهي تهمـ: ال ؤخب ؤن  حؿدؿلم 

ان ما لي، اهضهل مً ٢ىلها ؤو اٖتراٞها بالخدضًض وؤَل ٤ ضخ٨ت زاٞخت اخغظتها وؾٖغ

 طابذ بحن طعاُٖه وهى ًًمها في ٢ىة، ٦ما ؤقاعث

**      *** 

ذحبذأمذذفقة

 
  نبضها طرف واحد، ستغرب 

 و إيذاًء لنا ه  تلك الت 
ً
أكير المشاعر  إيالما

 ، وهو عىل  قرب
ً
 روحك كل لحظة وحيدا

 

مغة الخ٣اها جل٪  ال ًضعي ٠ُ٦ ونلذ ألامىع لهظا الخض مً الخ٣ُٗض، جظ٦غ ؤو٫ 

الهٛحرة الخاثغة اإلابهجت الى٣ُت ، التي خضزخه ٖبر خغ٦ت قٟخحها ومً زم اهُٟائها خحن 

عآها بمجز٫ زالتها وجمؿ٨ها به ٣٦اعب هجاة مً بدغ ٧اصث جلٟٔ ؤهٟاؾها ألازحرة ُٞه، بلى  

اًخه بٗض ؾٟغه، قٗىعه باللىم ججاه هٟؿه  ػوظت ؤهضاها ألزُه بلٗبت خ٣حرة لخخىلى ٖع

ظٗله ْاإلاا ٧اطبا مجغما بد٤ الٟخاة التي جؼوظها، ه٨ظا ًغي وه٨ظا ًداو٫ ؤال ٣ًى٘ 

هٟؿه بإهه جغ٥ ػوظخه بدما٢خه ألزُه الٛايب مىه، ول٨جها الخ٣ُ٣ت صازله، لِؿإ٫ 

هٟؿه مغاعا، هل ب٣ائه خبا ؤم ق٣ٟت؟ لُتها ق٣ٟت، مجغص جدٍغغها مً ْلم ؤو٢ٗها به، 

اٞهما وجإملها في خب لُخه.. وؤزغط مً خاٞٓخه نىعه  لٞؼ

**      *** 
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ذدأؿدكذبودكذإىلذأنذذتشوخذ

الحب دوًما  ضيف عزيز يقف عىل أعتابك متعجال، محظوظ من 
 يجعله يقيم. 

 

ْذ: 
َ
ْث ٦خٟحها و٢ال ىضها هؼَّ ؾاعا مٗا بالٍُغ٤ الهاصت جٓلله ألاشجاع ٖلى  ظاهبُه، ٖو

ض صللخ٪ ال جى٨غي هظا وج٣ىلي في خُاحي؟ لم ؤ٦ً ٞخاة مضللت  في خُاحي، ٢ا٫ مٗتريا: ل٣

و٠ُ٦ صللخجي ؾُض ظىص؟ جى٠٢ ؤمامها ًٓللها ببيُخه مً الكمـ وهم ب٣ى٫ شخيء ما 

بمًلمذ ؾا٦ىت جإججذ لها مكاٖغها  ل٨ىه جىدىذ متراظٗا و٢ا٫ بخٗا٫: ؤهذ الىخُضة 

 التي ؤصزلخ٪ خُاحي.

ا و٢الذ: اصزلخجي!ؤخىذ عؤؾها بةخباٍ ول٨جها ٖاصث جخُل٘ به ٦إجهاا٦دكٟذ ؤ  مغا

اعجب٪ و٢ا٫: ايُغعث أله٪ ٞخاة لخىخت، ؤَل٣ذ ضخ٨ت نمذ لها خغظا مضع٧ا 

ا: وخُاحي مضللت، بظل٪ ؤهذ مضللت  سساٞت ٢ىله ٣ٞا٫ مؿٖغ

جى٢ٟذ وهي جخإمل خالخه مً الاعجبا٥ الظي ًإؾغها هدى عظل مشل هظا، الكمىر، 

ا مضلل  ت ًا ظىص.الهغامت، ٣ٞالذ في ؤؾ٠: لم ج٨ً خُاج٪ ًىما

جإملها  لشىاٍن  ًغحك٠ مً مًلمدها  ٢ىة  اهتزث بصخيء مً ؤٖما٢ها وخاو٫ 

الابدؿام ،بجها الىخُضة التي عاجه مً زل٠ ػظاظه، ؤصع٦خه، ٞخجهض قاعصا وهى ٣ًى٫: 

 وخُاج٪ ٦ظل٪.

بتها وؤ٣ٖبتها  ب في ظؿضه، جل٪ اللمؿت الخاهُت بٚغ ؤمؿ٨ذ ٦ٟه ٞؿغي  صٝء ٍٚغ

 جي وظضج٪"ب٣ى٫ ؤقض خىاها:" ل٨

جإمل ٢ىلها زم ٢ا٫:ؤزبرج٪ ؤهجي اخخاط ألن ؤسخب٪ صازلي بال٩امل ألقٟى 

ىص بكغا،ؤها نىم  ًاؤإلاا،اَهغ هٟسخي ب٪،اؾخُٗض ؤهٟاسخي ،أٖل
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ىت ٞإقاح بىظهه وهى  ٠ًًُ: نىم، ؤها  اهخٌٟ ٢لبها ألظله وباصلخه هٓغة خٍؼ

٦غ ؤهجي حٗلمذ قِئا  ٞاٙع مً الضازل، و٦إهجي عبِذ ٖلى  ًض الكُُان  هٟؿه  ،ال ؤط

ؾىي  ال٣ؿىة، وجغ٥ ٦ٟها وعبذ ٖلى  ٢لبه هامؿا بإؾ٠ ؤظٝى ٖاصث جمؿ٪ بُضه 

ً ٖلى ؤلامؿا٥ بُضي والب٣اء  بةنغاع ٞخإمل ٦ٟحها و٢ا٫: إلااطا ًا ؤإلاا لم جتر٦ُجي وجهٍغ

ظاهبي ؤها ،إلااطا ٖٟىث ٖجي، إلااطا ؤهذ با٢ُت مخمؿ٨ت،ؤها مسخل، عبما ؾإجغ٥ ًض٥ طاث 

 ًىم

لذ بش٣ت: لً جٟٗل ًا ظىص، وألهجي ؤز٤ ٞإها ؤنغ ألهجي ال ؤ٢بل اخخما٫ ؤن  ج٨ً ٢ا

 م٘ ٚحري ؾُتر٥ ًض٥ خحن حكُش، والهىم ال ٌكُش

٢ا٫ بدؿغة : ظاص، بهه لضًه ٢لب وخىىن و..، ٢اَٗخه ب٩ل هضوء:وما قإوي ٣ٞض 

ل وابدؿم عػ٢ذ بمجىىن، جُل٘ بلحها بىٓغة اهٟغط زًللها  ٢لبه وبغ٢ذ ُٖىاه بٟغخت َٟ

ا: ؾخٓلحن معي ب اٖتراٞها مجضصا، الظي  ٦شحرا ما ؤه٨غجه ٞهمـ ؤزحرا   لِؿخٖى
ا

 ٢لًُل

 ؾإْل مٗ٪ بلى ؤن  ًإحي ال٣ضع خامًل لي  جهاًت ٦ىذ ٞحها بجىاع٥ آمىت، 

 ول٨جي ؤحٗؿخ٪؟ 

 نٟدت في ٦خاب ؾٗاصة ًا ظىص،

 ٢ا٫ آؾٟا:حؿامدُجي؟  

 لؿذ مً ْلمجي ، 

 ولً ؤٞٗل، ؤٖض٥..

يخه ب٣ىة ٚحر مبالُت بصخيء، وهي تهمـ: و٠ُ٦ ال ؤنض٢٪ بؿ٩ىه٪ وؤهذ اخخً 

 لم ج٨ظب ٖلى في ًٚب٪؟

: ل٣ض وظضث هٟسخي ُٞ٪، همؿذ جدؿض 
ا

يمها ؤ٦ثر و٦إهه ًسصخى ؤن  جدبضص ٢اثًل

اٖلُ٪ ًا ظىص ،  هٟؿها:ؤها ٢لُلت ظضا
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٢ا٫: ب٪ ا٦خُٟذ، وعبذ ٖلى قٗغها وؤياٝ: لؿذ ممحزة بصخيء، ال ٞاجىت جبهغ  

هٓاع وال طاث قإن  ٖلمي وال مً مغ٦ؼ مغمى١ وال جمل٨حن.. قٗغ بخهلب ظؿضها بحن ألا 

طعاُٖه ٞابدؿم مًُٟا وهى ًغبذ ٖلحها لتهضؤ: ول٨ى٪ اليسست ألانلُت للمغؤة التي 

 جسهجي! 

ذ هٟؿها مىه وهخٟذ مٗتريت: حٗجي ؤن  هىا٥ وسسا ؤزغي! لىي ٨ٞه ل٣ىلها  هٖؼ

ا ًا ؤإلاا ٢بل ؤن ؤصٞى٪ هىا، جُلٗذ خىلها في هظه في حعجب وؤقاع لها ٚحر مهض١:هُ

الٍُغ٤ الهاصثت التي جدُُها ألاشجاع ٕ ظاهبي الٍُغ٤ في مى٣ُخه الغا٢ُت،  و٦إجها جبدض 

مخه ول٨ىه ؤمؿ٪ ٦ٟها وظغها مٗه هامؿا:خم٣اء.   ًٖ ؤي  ؤخض ٌكهض ٖلى  ظٍغ

**      *** 

ذأحبها

 جدبها! 

بها ال٤ًُ ل٣ى٫ ظاص الجالـ زل٠ م٨خب احؿٗذ ٖحن ظُجي مغصصة في صهكت حٛل

٠ًُ بهىث مى٨ؿغ: ؤظل ؤخبها، ؤها مً جؼوظها، وؤجِذ بها بلى هىا، لً  ؤبُه ًىىح ٍو

ازبئ ألامغ ؤ٦ثر مً طل٪، ْىيذ ؤهجي ؤق٤ٟ ٖلحها، ول٨جي مٛغم بها وال ؤجدمل ب٣اءها مٗه 

 لخٓت ؤزغي! 

ت ال ؤنض١ ٠ُ٦ ٢الذ بدضة: بطن هي ػوظخ٪، ٖلُ٪ ؤن جخسظ مى٢ٟا، الخ٣ُ٣

ت ؤزُ٪ بلى آلان  ، ظىص عظل!   جهبر ٖلى  ب٣ائها بٛٞغ

٢اَٗها :٦ٟي حٗظًبا لي ًا ظُجي، ٨ًُٟجي ما ؤقٗغ به، هخٟذ:وبم ج٨ٟغ وال٣اهىن 

 يض٥، ال جيسخي ؤن  ػواظ٪ بها ٌٗض جؼوٍغا، هضع: ول٨جها ػوظتي في الكٕغ 

ل٨ً ٖلُ٪ ؤن  جبدض لم جبا٫ بهُاخه وهي جٟغ٥ ٦ٟحها ج٨ٟغ زم ٢الذ:ال ؤصعي و 
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ٗا، ٢بل ؤن  جؼصاص ألامىع زُىعة   زل٠ طل٪ وؾَغ

**      *** 

ذدؿوة

إلاا ٚاصعث نباخا للؿُاعة؟ ؾإلها بهضوء وهى ًمؿ٪ بُضها في ٍَغ٤ ٖىصتهما 

ٞإظابذ: حٗلم ال ٞاثضة مً وظىصي عبما ًجب ؤن ؤب٣ى باإلاجز٫ مً الُىم، هخ٠:مٟٛلت، 

ض في ألامىع الصخُدت، جى٠٢ وهى ٣ًى٫:ووظىص٥ جإزغث ب٨ًلم ظُجي، ٢الذ: ال ؤٖاه

 معي زُإ 

قضجه ل٨ُمًل الؿحر وهي ج٣ى٫: بل مٓهغي الباجـ بضون ؤهمُت، هؼ عؤؾه ٚحر 

م٣خى٘ وهى ٣ًى٫: وهل هىا٥ ؤهمُت ٢ضع وظىص٥ ظاهبي، يمذ طعاٖه وؤؾىضث عؤؾها 

ؤنبدذ بلُه ٞبان ٞغ١ َىلهما بجاهبه ٩ٞاهذ ال جخجاوػ ٦خٟه، وهي تهمـ بضال٫: 

عوماوؿِخ٪ ْاهغة، لىي قٟخُه و٢ا٫: وهل ٦ىذ ؤزٟحها؟ جُلٗذ لىظهه بهُام و٢الذ 

 جدضر قمىزه:٦ىذ جسكاها، 

، جغ٦ذ طعاٖه و٢الذ مٗتريت: خؿىا مكاٖغ٥ هي  ٢ا٫ بجمىص:ال حٛحري اإلاىيٕى

 للمجز٫ ال جسو الٗمل مً السساٞت وظىصي ٦ضمُت ؤمام الٗما٫، عصص بدضة : صمُت! 

بلى ؤبضو ٦ضمُت، لم ٌعجبه ٢ىلها ٣ٞا٫ با٢خًاب: وؤها لً ؤٖمل ٖلى  ٢الذ ما٦ضة:

 ؤن  جبضي  ٦ضمُت و٢غعث ٞهل٪ مً الٗمل 

قٗغث بإجها ؤػعجخه ٣ٞالذ ماػخت حُٗض خالتهما ألاولى مً الهٟاء: وماطا ًٖ 

احي؟ ٢ا٫ ٖا٢ضا طعاُٖه: وهل الضمى جإزظ عاجبا! هخٟذ:ٖلمذ ؤه٪ ؾخسضٖجي،  مؿخد٣ا

جشحري اإلاكا٧ل، ؤها عظل ٢اهىن واخب ؤن ؤ٧ىن ٖاصال، بؿُذ ٦ٟها بلُه  ٢ا٫ :خؿىا ال 

ضًجها  آلان، ٢الذ بخىجغ:لم ؤًٖ هظا، ؤظاب  ٞجظبها مجها ٞهغزذ ٣ٞا٫ مبرعا :ؤهذ جٍغ
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اث بحن الؼوظحن، هخٟذ:ول٨ى٪ حٛحرث  وهى ًدخىحها بظعاُٖه: ه٨ظا ج٩ىن اإلاؿخد٣ا

 ؿه:ال بإؽ ختى خحن. وؤنبدذ مهظبا، ضخ٪ لىنٟها وخغعها  حهمـ لىٟ

ضا: بٗض ؤؾبٕى  ٖضلذ مً ٢مُهها وابخٗضث زُىاث في خظع ٣ٞا٫ مخٖى

 ؾإٞاظإ٥، هخٟذ باعجُإ :ؾخُل٣جي؟ 

 ضخ٪ ختى خل٤ ما جب٣ي مً خؼهه ٧له و٢ا٫: بل ؾإجؼوظ٪.

هؼث عؤؾها في المباالة وج٣ضمخه وهي جخمخم :سس٠ُ ، ل٨ىه جى٠٢ ًخإملها جخدغ٥ 

ه ضخ٪ صون بسٟت ًسصخى ٖلحها مً اله ىاء ؤن  ًضٞٗها ججاه الؿُاعاث، وب٣ضع زٞى

نىث ال ًهض١ ٨ٞغجه ؤو عبما هٟؿه، ٠ُ٦ ونل بلى  هظا الخض مً  الاهدباه، لم ٨ًً 

ًبالي ختى بىٟؿه، ٧ان ٧ل شخيء ًمغ ٖلُه صون جٟانُل صون اهدباه صون وعي له، ٖىضما 

ل بلى  خض حؿدكٗغ ٨ًثر ألالم ًهى٘ ل٪ مً ٧ل شخيء مىاظهت جض٤٢ ب٩ل شخيء ختى جه

ُٞه مىث ٧ل شخيء خىل٪ ٞخٗلى المباالج٪ ٞخبضو ٧ل ألامىع نٛاثغ،  لم حٗض ج٨ترر 

لصخيء لم حٗض تهخم ما بحن الخض٤ُ٢ والًلمباالة قٗغة ًإؽ، والُىم ٌؿخُٗض خالخه بها هل 

 ػا٫ ألاسخى؟ وجدؿـ نضعه بدؿائ٫: هل ػا٫ ألالم، هل ؤنبدذ بسحر؟

غخ٪ هى بالخإ٦ُض مً ٌؿخد٤ ٢لب٪، ٣ٞلىبىا جٓلم بلى ٞمً ٌؿخُُ٘ ؤن  ًضاوي ظ

في مدًلث بُ٘ ال ج٣ضعها، ال ًجضع بال٣لىب ؤن  حٗغى للبُ٘، هي زمُىت ٞال٣لب هى 

ال٩اثً الىخُض الظي ال ؾُُغة ٖلُه ال ٢اهىن ًد٨مه، ال٣لب ًد٨م هٟؿه، ال ًىظض 

 ٢ىاهحن وؤصلت جدل مؿاثل ال٣لب

**      *** 

ذ

ذ
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ذزوجةذؿن؟

ضي مًلبؿه وؤل٣ى هٓغة خاهُت بلحها، وهي جًم وؾاصتها هاثمت بمًلمذ في الهباح اعج

ت ؤعاص بهضاءها ٢بلت، ول٨ىه زصخي ب٣ًاْها ٞابدؿم ًغاضخي  ٨تها اإلابؿَى ؾا٦ىت ٖلى ؤٍع

ذ بلُه الساصمت هىعا ول٨ىه  هٟؿه ٢بل ؤن ًسغط بدظع وهضوء وهىا٥ باألؾٟل ؤؾٖغ

ا الىدُٟه حؿإلها ماطا باصعها: ؤٖتن بإإلاا، وججاوػها للساعط جى٢ٟذ جخ ابٗه باهضهاف وزٍغ

 هىا٥، هل ٖك٣ذ ؾُض٥؟

ا، حٛحر  ٢الذ لها: ازغسخي ًا ٞخاة ومً حٗك٤ ؾُض ظىص! ول٨ً حٗلمحن، ل٣ض حٛحر ٦شحرا

ا ٖلى  الخمشا٫ الغزامي بجهاًت الضعط و٢الذ: ؤالخٔ، مازغا ؤنبذ  بال٩امل، اؾدىضث زٍغ

وهي ج٠ًُ هامؿت: ل٣ض صزل اإلاُبش مً  هاصثا ع٣ُ٢ا م٘ الؿُضة ؤإلاا ، ا٢تربذ مجها

 ؤظلها، ؤقاعث هىعا لها ٢اثلت: وال٨شحر.

ا ٖلى  آزغ صعط و٢الذ: ل٨ً حٗلمحن هظا زاَئ، اعجمذ  بجاهبها  ظلؿذ زٍغ

وؾإلتها:ولم؟ ؤهىا ٦ىا هدلم بىي٘ ٦هظا للؿُض ظىص، ل٣ض جغبِىا في هظا البِذ ووٗلم ما 

ا و٢الذ  بسُىعة: ٧لىا وٗلم ٢هه هظا الؼواط. مغ به وبلى آلان جُلٗذ لها زٍغ

ا:ولم ؤنمذ وال٩ل ٌٗلم..ؤصع٦ذ هىعا  ؤقاعث لها هىعا بالؿ٩ىث:انمتي، ته٨مذ زٍغ

نض١ ٢ىلها ول٨جها همؿذ:ال قإن  لىا، هدً مجغص ٖاملحن هىا، هظه قئىجهم، همؿذ 

ا جدضر هٟؿها:اق٤ٟ ٖلى  الؿُض ظاص  بهه ًخٗظب، بجها ػوظخه، همؿذ هىعا لها  زٍغ

ا  ؤن قٗىعه بالظهب ٢ض ًضٞٗه إلهضاثه ب ا:لم ؤجسُل ًىما دضة:٢لذ ل٪ انمتي.. ٢الذ زٍغ

ػوظخه، ويٗذ هىعا ٦ٟها ٖلى  ٞمها وهي جخُل٘ خىلها جخمخم بخىجغ: ل٣ض ظىيذ ٖلى  

ض مكا٧ل بال٣هغ  ألازحر، وظغتها مً ٦ٟها وهي ج٣ى٫:لىظهب للمُبش ال هٍغ

لى ؤهؼل٣ ذ ؤإلاا ٖلى  ظاهب الخاثِ باإلامغ بضاًت الضعط ؾاًغتها بلى  اإلاُبش، وفي ألٖا
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ب قِئا بٗض ؾمإ ٢ىلهما زم ؤزظث ٞجاة الضعط  حٛمٌ ُٖىحها با٦ُت لض٢اث٤، ال حؿخٖى

 ع٦ًا للساعط ٖلى  ٚحر هضي: ؤإلاا!

نغزذ بهل٘ وجغاظٗذ ٞجإة ٞاهؼل٣ذ ٢ضمها وؾ٣ُذ ؤعيا خحن ْهغ ظاص بٛخت 

 ذ بسحر؟بىظهها وؤؾٕغ ًى٢ٟها وهى ٣ًى٫ ٢ل٣ا: هل ؤه

 اعجب٨ذ هٓغتها له وحؿاءلذ صازلها في ظىىن: ؤها ػوظت مً، ؤها ػوظت مً؟

ًحن ًضي ؤها ظاص ًا ؤإلاا؟ ًذ ٦ٟه اإلامضوصه ٣ٞا٫ بدؼن: لم جٞغ  ٞع

ا  ٦ما ًبضو ختى  اخخاع ٣ٖلها وهي ج٨ٟغ بجىىن: ظاص ظىص ال ٞغ١ بُجهما  ٦شحرا

هما ٞدؿخُُ٘ خُجها الخٟغ٢ت مشلها، هي حؿخُُ٘ ؤن جٟغ١ بُجهم في ٧ل شخيء، جضعي  حٗٞغ

ظُضا مً ظاص ومً ظىص، ول٨جها لم حٗض حٗٝغ هٟؿها بُجهما ؤي هما ػوجي، بل هي ػوظت 

 مً؟ 

وقضث ٢امتها بمٟغصها، وهي ماػالذ ج٨ٟغ، ل٣ض ؤحى وج٣ضم و٢ا٫ ؤ٢بل ؤمام ٧ل 

 الىاؽ  هظا ٌٗجي ؤن  ظاص، وهؼث عؤؾها جىٟي: ال ٢ؿُمت الؼواط هي لجىص،

اصث ججلـ  ل٣ض ٢غؤته ا ب٣ضع ما ؤنابتها بالجىىن، وؤٚمًذ ُٖىحها في  ٢ىة  ٖو

 م٩اجها وظاص ًخابٗها في ٢ل٤ هل ؤهذ واز٣ت ؤه٪ بسحر؟

نغزذ به بٛخت: ؤها ػوظت مً؟ لم ٨ًً ًخى٢٘ نغازها لظا ظ٠ خل٣ه ٖلى  

م مما ًدضر ٣ٞا٫:اهضجي!  الٚغ

لم؟ ٧ان ٌٗلم مضي ٢الذ بىٟـ الخضه والٗهبُت: ؤزبروي ؤها ػوظت مً؟ و٠ُ٦ ؤٖ

 خحرتها والتي ٣ً٘ بىٟؿها ٣ٞا٫: اؾإلى  ٢لب٪ وؾخٗلمحن

٧ان  ٢ىله الهاصت مؿخٟؼا ٧الٗاصة لخض ٦بحر، ول٨جها ٨ٞغث به بِىما ما٫ بلحها ًخُل٘ 

لُٗىحها وؤياٝ: ٢لب٪ ًا ؤإلاا، اجبُٗه مً البضاًت، وابخٗض ًخجاوػها للضازل وهى ًل٣ي 

 ظملخه: ؾإ٢اجل مً ؤظل٪ ًا ؤإلاا
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ٗت  ا للساعط بسُىاث ؾَغ حؿمغث لخٓاث ج٨ٟغ في ٢ىله زم هبذ جغ٦ٌ مجضصا

جباَإث قِئا ٞصخيء بلى  ؤن  اجهؼمذ ٞؿاعث بسُىاث َٟل نٛحر جاثه بًل هضي، 

٤ مجزلها، ومىث والضحها،  اث ؤمام ُٖىحها، خٍغ زُىاث ؤٖاصث لها ٧ل ما مغ ٦كٍغِ ط٦ٍغ

ت الكهحر الظي ظٗل مضعؾتها ًىمئظ جى ٣لب ٞخدؿاء٫ ٖما ًجغي ٩٦ل الُلبت خاصر ال٣ٍغ

جسغط لخ٨دك٠ في اعجُإ ؤن  الظي اختر١ ٧ان مجزلها، ال ًم٨جها ؤن  جيسخى اجهُاع اإلاجز٫ 

 والىحران جإ٧له مً ؤٖما٢ه وؾ٩اهه ما٦ض ؤمىاث

**      *** 

ذأملاذتتأمل

جى٢ٟذ ؤإلاا الهٛحرة ؤمام والضتها طاث الابدؿامت الخىىهت، وهي ج٣ى٫: ؤإلاا ٖىصي 

اعة زالخ٪ للمباع٦ت لها  ٖلى  الدج، عصث ؾ ٗا بٗض اهتهاء الضوام، ؤها وؤبا٥ هيخٓغ٥ لٍؼ َغ

لً ًظهب ؤبي للٗمل الُىم، ؾِب٣ي لِـ لضًه ٖمل بن  قاء هللا ،هُا ختى جلخ٣ي 

بُابىع الهباح، خؿىا، صُٖجي ؤ٢بل ؤدى، و٢بلذ الهٛحره ؤإلاا بًُ ؤمها التي ؤقاعث لها 

ذ جل٪ آزغ ابدؿامت لها جخظ٦غها ؤإلاا التي ٦برث بأالمها لخ٣٘ في باإلؾغإ مبدؿمت، و٧اه

خحرة ظٗلذ مجها ٖاظؼة، وظلؿذ مجهؼمت ٖىض ؤو٫ شجغة ويمذ ؾا٢حها بلى  نضعها 

 وب٨ذ جىدب ب٣لب َٟلت! 

م ابىتها حٗظبجي جغي ؤال  ض الظهاب لبِذ زالتي، ٍع ض الٗىصة لبُتي، ال ؤٍع "ؤمي ؤها ؤٍع

ضًجي ؤن  ؤلٗب م٘ خ٤ لي با٢دؿام خىان ؤم ضًجي ؤن ؤؤ٧ل مً َٗامهم، ال جٍغ ها، بجها ال جٍغ

ضوي في بُتها، بجها ججٗلجي ؤهام بضون ُٚاء  ضوي ؤن  ؤطهب إلاضعؾتها، ال جٍغ ظحراجها، ال جٍغ

حسخبه لًُل بٗض طهاب زالتي، باله٠ُ لم ؤ٦ً ؤقٗغ ل٨ً بالكخاء ٦ىذ ؤقٗغ بإَغافي 

اهذ ج٣ى٫ بهجى ؤجضلل، ال ًد٤ لي اإلاغى ًا ؤمي، جخجمض وبُجي جخ٣لو ؤإلاا وؤن  مغيذ ٧
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غ  ؤعصث الٟغاع لبِذ آزغ ولم ٨ًً بُضي  ؾىي  الىجاح الهخ٣ل للجامٗت هىا٥ َٗام وؾٍغ

م، ل٣ض ؤو٢ٗخجي  في ؤزُائها، هغبذ ًا ؤمي  لي، ل٨ً ابخلُذ بىعص التي ٧اهذ ؤؾىؤ مً ٍع

، ولىزخجي بضون طهب، ل٣ض مً ٢ظاعتها، ول٨ً ظُجي الكُُان  هٟؿه صٞٗخجي ب٣ظاعة وعص

طلىوي ًا ؤمي بالترجِب، صمغووي ًا ؤمي ظٗلىا مجي ٞخاة بماى ؾحئ لؼواط ؤؾىؤ بضون 

ت ؤن  ٌكهض ٖلى  ػواجي ل٣ض ؤحى  اٝ، لم ٣ًبل ؤخض في ال٣ٍغ خ٤ لًلزخُاع ؤو قٝغ ٞػ

بٛغباء، صٞ٘ لهم ، ػواط زاَئ، بٍُغ٣ت زاَئت ؤؾاؾه باَل وؤشسانه ٚحر خ٣ُ٣ُحن،  

ا  ًا ؤمي ال ؤصعي هل ؤها متزوظت ؤم ال وبن  ٦ىذ جؼوظذ، ٞإها ػوظت إلاً  آلان  ،آه ًا  خ٣ا

ض الٗىصة لبُتي .  ؤمي ٣ِٞ ؤها ؤٍع

**      *** 

 ال ٠ًًٗ اإلاغء بال إلاً ًدب 

     

ذأـتذملذتنس

ض  ؤي  ج٣هحر  و٢٘ ظىص ٖلى  ألاوعا١ التي ؤمامه، و٢ا٫ للكاب ٖلى  ظاهبه: ال ؤٍع

ي ًىم، ٦ظل٪ احجؼ لآلوؿت ظُجي جظ٦غة ٖىصة للُىهان  بٗض خٟل باالٞخخاح، جب٣

ه الاظخماٖاث  الاٞخخاح، ؤصاعث ظُجي ُٖىحها جخُل٘ بلُه في ظىىن بحن الٗاملحن في ٚٞغ

 وهي ه٣ى٫:ومً ٢ا٫ ؤوى ؾإٚاصع

لم ًبا٫ بها وهى ٠ًًُ للىا٠٢ ًخل٣ى ؤوامغه بدظع: ٞلخ٨ً جظ٦غة ؾٟغ عظا٫ 

ً للخٟل، باإلياٞت للصخاٞت ؤٖما٫، واإلاهم اخغم ٖلى   وظىص ؤ٦بر ٖضص مً اإلاضٍٖى

ت بإ٦ملها بسُىاث ٚايبه ج٣ؿم  ًلم ، اخخ٣ً وظهها لخجاهلها ٞهبذ حٛاصع الٛٞغ وؤلٖا

ىجئ بالتي ج٠٣ ؤمامه ٖا٢ضة طعاٖحها  ٖلى  ٢خله، ولم ًمغ ال٨شحر ختى صزل ظىص م٨خبه ٞو
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٨خبه اؾخضاعث جل٣ُه هٓغاث مخإهبت لًلهٟجاع، ج٣ضم  و٦إجها ٚحر مغثُت وظلـ زل٠ م

ت اهتهذ ب٣ىلها: ؤهذ لم جيـ، ؤل٣اها هٓغة ٢اؾُت هؼث ٦ُاجها ول٨جها جابٗذ مدكبشت  هاٍع

بما جب٣ى لها مً  ٢ىة  ؤمامه: ؤهذ ج٨غهجي ألهجي لم ؤؾاٖض٥ في الٟغاع خحن ٢غعث ًىمها 

 ا ظُجيبدٟل ُٖض مًُلصي وعؤًخ٪ مٗل٣ا في هاٞظحي جداو٫، هضع بها في ظىىن:ازغسخي ً

م مً زىعجه ختى ونلذ ؤمامه جخُل٘ لُٗيُه مباقغة  وهي جغصٝ  ؤ٦ملذ ٖلى  الٚغ

طخذ مداولخ٪ وظٗلذ والض٥ ًًغب٪ ؤمام والضي،  بدك٠: ألهجي وقِذ ب٪ ٞو

وؤمامي ٦ٟإع خبِـ، هب بٛخت مً م٩اهه بدُض لم حؿخُ٘ اؾخضعا٦ه و٢بٌ ٖلى  

ً بحن ٢بًخه وهى ٣ًى٫ بشىعة ٖاعمت: ع٢بتها و٧اص ٌٗخهغها وهي جداو٫ الخ٣اٍ ؤهٟاؾها م

٦شحرا ما ٦ىذ مٍغًت.. وجغ٦ها ل٣ُٗبها بهٟٗت جغهدذ مجها لدؿ٣ِ ؤعيا جداو٫ الخ٣اٍ 

ؤهٟاؾها واؾخٗاصة ٢ىتها،٧ان ٢ض الخ٠ بلحها وو٠٢ ؤمامها ٦كبذ ٣ًخىهها مً ٦خٟحها 

م ما حكٗغ به:  بدضة:٠ُ٦ ججغئًٍ ٖلى  ٢ى٫ طل٪ لي؟ هخٟذ بٚغ
ا

ل٣ض  لُى٢ٟها ٢اثًل

ى٠، ٦ضث جب٩ي ًا ظىص لىال وظىصي، قٗغ بُإؾه مجها  وقِذ ب٪ ويغب٪ ب٣ؿىة ٖو

ا ٖىه ٞإياٞذ  با٦ُت: ومً ًىمها اؾإ٫ هٟسخي، لم لم جب٩ي ًا ظىص! بما  ٞضٞٗها بُٗضا

ا ٖجها  ؤهذ نىم ؤو ؤه٪ ج٨غهجي لخض زكِخ٪ ؤن  ج٠ًٗ ؤمامي، ؤقاح بىظهه بُٗضا

ت ٞاهضٞٗذ بلُه ويمخه م ً ْهغه وهي جىدب: ٦ىذ ؤزاٝ مى٪ َىا٫ بمًلمذ مؼصٍع

 الى٢ذ، ؤبٗضها وهى ٣ًى٫ مهضصا: ازغسخي ًا ظُجي و٦ٟي 

ا٢تربذ زُىة وهمؿذ بضمٕى ٧اهذ ناص٢ت: ٦ىذ ؤزصخى ؤن جيخ٣م مجي بٗض 

جهغفي، نمخ٪ ٧ان ٣ًخلجي، ٨ٞغث ب٩ل الىؾاثل الهخ٣ام٪ مجي ولم ؤْى٪ ج٣خلجي بإن  

 ها هامؿا بجىىن:هل ظىيذ!؟ججٗلجي ؤخب٪، الخٟذ لها بدضة ًدض١ ب

ما هاجٟت: ؤخب٪ ًا  ا٢تربذ بةنغاع جاه ُٞه بلى ؤن  ونلذ بلى  نضعه جًمه ٚع

ظىص، لىىهي هظه اللٗبت وحُٗض ؤإلاا لجاص وهتزوط، ؤبٗضها بهضوء ٍٚغب و٢ا٫: ل٣ض ا٢ترب 
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ظىىه٪ بلى  خض م٣اعهخ٪ بإإلاا ًا ظُجي، ٣ٖضث ظبهتها بٗضم ٞهم ، ٣ٞا٫ بهغامت: ال 

 ؤن ج٣اعوي هٟؿ٪ بؼوظتي، َل مً ُٖىحها الجىىن و٢غعث صازلها بجهاء ٧ل شخيء.  ًم٨ى٪

**      *** 

ذرداؾةذوداعذ

ْلذ ؤإلاا ظالؿت  م٩اجها جىضب خٓها جبدض خىلها بٛباء ًٖ م٩ان    جسخبئ به 

اصث ججُب هٟؿها: وهللا لى صوصة لىظضث ٚغابا ًى٨كجي،  غي، ٖو
ُ
مخمخمت: لُخجي صوصة ال ج

 ٘ للؿماء بكغوص: ًا هللا ماطا ؤٞٗل؟ وهضؤث جخُل

وقٗغث بالٗخمت بغوخها خحن بضعث في عؤؾها ٨ٞغة الهغإ بحن ألازحن ٞهمؿذ 

بمغاعة :ال ًم٨ً ؤن  ًدضر هظا بؿببي، وهبذ مً مىيٗها جغ٦ٌ ألو٫ ٨ٞغة جباصع 

ٗا صازل خ٣ُبتها ًٖ شخيء  تها وبدشذ ؾَغ ان  ما ونلذ لٛٞغ عؤؾها  ججاه ال٣هغ، وؾٖغ

اصث ما وؤ ا ول٨جها جغاظٗذ ٖىض الضعط ٖو اصث جغ٦ٌ للساعط مجضصا ا  وظضجه ٖو زحرا

ىتها وجغ٦تها ٖلى  الٟغاف زم  تها وسخبذ وع٢ت مً صٞتره و٦خبذ بً٘ ٧لماث َو لٛٞغ

اصث جغ٦ٌ  ٗا، ٖو ؤظغث اجهاال لم ججض مىه بظابت ؤو لم جيخٓغ لخٛل٤ الاجها٫ ؾَغ

 للساعط بٗض ؤن ؤل٣ذ هٓغة نامخت بلى حجغتها

**      *** 

ا ج٣ى٫ باعجُإ: ل٣ض طهبذ  ٖاص مً الساعط، وصزل لل٣هغ ٌؿخ٣بل جىجغا ٖاعما وزٍغ

ؾُضي بضون ؤن جسبر ؤخضا وجغ٦ذ عؾالت بإجها ٚاصعث، و٢بل ؤن  ج٨مل ازخُٟها مجها 

ظاص الظي ْهغ ٞجإة ٦شىع هاثج ًىُذ الجمُ٘، ٣ًغؤ اإلا٨خىب بها بُٗىحن  مدؿٗخحن، 

هى ٌسخبها بدغ٦ت واخضة ناصمت هاصثت ؤصهكذ الجمُ٘  ول٨ً ًض ظىص ؤو٢ٟخه و 

 ل٣ُى٫:هظه لؼوظتي
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 ً ض: مؼ٢ذ وع٢ت مً صٞتري ؾتًر و٢لبها بُضه بضون ؤن  ًخُل٘ للم٨خىب ل٣ُى٫ بخٖى

ض مً  ضا لُُل٘ ٖلى ما ٦خبخه ب٩ل بؿاَت: ؾاٚاصع ٧ي ال ؤ٧ىن ؾببا إلاٍؼ ًا ؤإلاا، وججهض مخٖى

%  99مطجغا: جغجِب الجملت زاَئ  ؤي  الهغإ مجضصا بٗض آلان بِى٨ما، همـ 

ىي الىع٢ه ؤمام طهى٫ الجمُ٘ وزىعة ظاص اإلاٟاظئت لُبُٗخه  خهلذ ٖلحها ًا ؤإلاا، َو

: ؾإهام  آلان 
ا

الىا٠٢ ًإ٧ل هٟؿه وهخ٠ ٌٗلً آزغ شخيء ًخى٢ٗىهه في هظه اللخٓت ٢اثًل

 ، هخ٠ ظاص: جىام!، وؤإلاا ًا ظىص!

م مً مداولخه ؤن  ًبضو المبالُا  و٢ا٫ بهىث  ؤصاع ُٖيُه ال٣ل٣ت بهم ٖلى  الٚغ

 ؾا٦ً: "ؾخٗىص "

وؤزظ زُىاجه اإلاتزهت الهاصثه ٖلى  هدى ال ٌكبهه بخاجا ًٖ ؤو٫ مغة خاولذ الهغوب، 

اث بُجهما ُٞجُب لها: ٦شحرا ما  لى جلخ٣ه هٟؿه بالدؿائ٫ والظ٦ٍغ وؤ٦مل زُىاجه لؤٖل

متها ٖلى  الب٣اء ؤٚل٣ذ ٖلحها ٦سجً َاعصتها وؤخ٨مذ ٢ُىصي خىلها ظٗلته ا ؤؾحرحي، ؤٚع

معي زكُت يُإ ؤمًل٧ي، و٦إجها جدملهم ب٨ٟحها، وؤها ؤصعي ؤن  قٍغ ؤمًل٧ي الب٣اء معي 

ختى مىحي، ول٨جي جداًلذ ألظٗل مً خُاتها معي سجىا، آطًتها ب٩ل الُغ١ ٚايبا ٢اهُا 

ذ لها الباب، خامًل ٧ل جمغص اإلااضخي ونببخه ٞحها اهتها٧ا واجها٧ا لم ج٨ً لخب٣ى لى جغ٦

اصعث لضحها ؤل٠ ؾبب لخٛاصعوي، ولضي ٣ًحن ؤجها ؾخٗىص،  ول٨ً الُىم ٞٗلذ جغ٦خه، ٚو

 ؤها ؤز٤ بها

 

**      *** 

ذ

ذ
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ذاؾدودةذعفت

غ٦ذ ُٖىحها جداو٫ اؾدُٗاب ما ؾمٗخه مً جل٪  ويٗذ هٓاعتها ظاهبا، ٞو

٨تها الىزحرة جخجٕغ ٧ىب اإلااء بسساء، و٦إجها ٢اصمت مً صخغ  اء جلهض ُٖكا اإلاى٨مكت بإٍع

 والخ٣ُذ ؤهٟاؾهاالًلهشت ٞهخٟذ بها: اهضجي ًا ابىتي..

ٗذ ؤإلاا ُٖىحها بلحها و٢الذ: ٦ىذ اخخٟٔ ببُا٢خ٪ مً ًىم ؤن الخ٣ُىا بمدل  ٞع

 اإلاًلبـ، لم ٨ًً ؤمامي ؤخض للجىء بلُه ؾىا٥ هىا، ؤها ال ؤٖٝغ ؾىا٥ الخ٣ُ٣ت

ًىم ؤن  عؤًخه ًاطً٪  ؤومإث لها مخمخمت: ٞٗلذ الهىاب، زم ؤياٞذ بجضًت: مً

ا ٚحر َبُعي في ٥، ؤن  ٣ًخل٪ مشًل،  ؤهه مجغم  ٖلمذ ؤن هىا٥ ؤمغا

٢ُبذ ؤإلاا ظبُجها و٢الذ:ال ال ظىص لً ٣ًخلجي، هى لِـ مجغما،ًبضو ٦مجغم ول٨ىه 

ا  بخجهُضة  لِـ مجغما، وبضث و٦إجها جبدض ًٖ ال٩لماث وهي ج٨ٟغ في خحرة لخ٣ى٫ ؤزحرا

 ىص.مً ؤٖما٢ها: ؤها ؤٖٝغ ظ

جغاظٗذ اإلاغؤة بسٟىث جخاب٘ خضًض ؤإلاا الىاز٤ مً بٗض اعجبا٥ وجسبِ ومداولت 

ا ،  بياٞت مبرع لصخيء ؤ٢ضمذ ٖلُه ًىُٟه هبرتها وهي ج٠ًُ: ل٣ض ٞٗل ال٨شحر، ال٨شحر ظضا

ا، حٗلمحن، ظىص ٧ان   ًبضو  ؤهه مجىىن بًل ٣ٖل ؤو ه٣ُت جد٨م، ل٨ىه ٧ان    مًَٛى

ُىٟض ُٞه ًٚبه، لُٓهغ يٟٗه، لُهغر ، لم ًجض مً ًش٤ زاثٟا، ال ًجض م٩اها آمىا ل

ه، مً ًب٣ي ختى ٌؿخُٗض هٟؿه، مً ًمؿ٪ بُضه للجهاًت، هدً  به، مً ًمخو يَٛى

 هدخاط إلاً ًمؿ٪ بُضها للجهاًت، همؿذ اإلاغؤة بُإؽ ونىعجه ال٣اؾُت جترؤي ؤمامها.

 )ظىص وخل(                  

قٟخحها ابدؿامت ؾا٦ىت حُٗض نىعجه وهى   لم جبا٫ ؤإلاا بىنٟها بل اعحؿمذ ٖلى

إحي ٧ل شخيء لُدىلىا لىخىف ختى هجض مً ٌُٗضها  ًب٩ي ؤمامها وهي ج٣ى٫: هىلض بكغا ٍو
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ا١، الخسلي ٌُٗض الىخل،ال شخيء  ٦ما ٦ىا، ؤهىا وؿخُٗض ؤهٟؿىا بالخمؿ٪، الش٣ه جٍغ

 ٣ًخل اإلاغء ٢ضع الخسلي بٗض ز٣ت .

ها وا٢خىاٖها جبدض  ٢الذ اإلاغؤة بته٨م جسخبر جل٪ الخالت اإلاخًاصة ؤمامها بحن جهٞغ

 ًٖ بظابت: ال ؤخض ًخٛحر!

٢الذ ؤإلاا بةنغاع: ًدخاط ألامغ لبٌٗ الخٛاٞل، الهبر،ال٣ُحن، خؿً الًٓ، 

٣ضث خل٣ت، حعجبذ اإلاغؤة 
ُ
الش٣ت، وجل٪ خل٣اث  الخب ، ٌؿ٣ِ ٧ل شخيء اجباٖا بن  ٞ

حن مً ٢ىلها ومالذ باؾترزاء ٢اثلت بهضوء بٗض الخهى٫  ٖلى بظابتها: ًبضو ؤه٪ حٗٞغ

 ػوظ٪ ظُضا

**      *** 

ذروحي

ا١(   )الش٣ت جٍغ

عهذ الخاؾٗت مؿاء في ال٣هغ ٦ىبإ خغب ؤقٗل الخىجغ بحن الٗاملحن به، ًدباصلىن 

الهمـ والاعجبا٥ والهل٘، مكاٖغ مخسبُه ؾببها طهاب ؤإلاا اإلاٟاجئ وزىعة ظاص وهى 

ؤقٗلذ بجؿضه الىحران،  بِىما ٧ان اإلاضهل ًغ٦ٌ للساعط ًخسبِ في ٧ل شخيء ٦مخله٠ 

ؤن  ًغوا ال٨ٗـ بدا٫ ظىص الظي ؾلم ظؿضه لٟغاقه ًً٘ عؤؾه ٖلى  وؾاصجه ًخُل٘ 

لًل شخيء مبدؿما وهى ًخظ٦غ ؤخض مىا٢ٟهما:)ؤهذ ٚبُت ، ؤإلاا  هاهم ؤهذ ٚبُت ، خم٣اء، 

لحها بٗض ظملتها جاٞهت، عؤؾ٪ عؤؽ بٛل ٦بحر،جاااااااااااااٞهت، ٢الذ هل اهتهُذ؟ جُل٘ ب

الًلمبالُت مىضهكا، ٞلىخذ له وؤياٞذ:ٞلخىم، واؾخضاعث لخٛاصع ول٨ىه ظظبها ٞجإة 

 مً طعاٖها ٞانُضمذ بهضعه الٍٗغٌ وجُلٗذ له بهل٘ و٢الذ:هل ؾخًغبجي.

جإمل هلٗها الظي بضا له ًضٖى للطخ٪ ٞإؾٕغ ًتر٦ها ٧ي ال جغي ضخ٨خه ٞٗاصث 
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ول٨ىه اؾخضاع متهغبا ٞاجبٗخه ب٤ًُ وهي تهخ٠:  جداو٫ عئٍت وظهه وهي ج٣ى٫: جطخ٪؟!

٣ت ابىت ٖم٪ الؿاٞلت،وجضعي ؤجها لم ج٨ً  جسُٟجي لخطخ٪.،بٗضما ٚبذ لُىم ٧امل بٞغ

٣خ٪ ؤحها الـ..، خاو٫ بٖاصة يبِ هٟؿه لُخُل٘ بلحها بىٓغة ناعمت ازغؾتها ،هٓغة  بٞغ

ٞؼمجغث  باٖتراى اجهاعث بٛخه بطخ٨ت ٖالُت ٖىضما بان  ٖلى  وظهها السٝى لىٓغجه 

 وهي جخمخم:مس٠ُ.(

جغ٦ذ ابدؿامخه َُٟها ٖلى  قٟخُه، وهى ال ًضعي ؾبب هظا الهضوء ُٞه الظي 

ٟل بؿ٩ىن  مئىان ، ٚو ظٗل ُٖيُه ًش٣ل بهما الىٗاؽ، وهظا ال ًإحي بال بكٗىع الَا

ٍٚغب،ال ًضعي ٦م مغ مً الى٢ذ ختى ٞخذ ُٖيُه ببِء لهىتها م٘ إلاؿتها وهي تهمـ: 

٨ت  ابؿِ لي  ألاٍع

٘ عؤؾه ٧اهذ  ج٠٣ ٧الٗاصة ٦ُٟل نٛحر بالًٓلم، ل٣ض  ٞخذ ُٖىاه بضون ؤن  ًٞغ

م ٧ل  امخل٨ذ في ُٖىه ٧ل خما٢اث الهٛاع، ٖاصث ٦ما ؤزبره ٢لبه، ؤجذ ٖاثضة بلُه بٚغ

اٖىه لُلت، لم جىٟهل ٖىه، جغاه ٦ما ًغاها، اٞسر  شخيء، هي لم حؿخُ٘ ؤن ج٣ضخي بُٗضا

 همؿهما بالًٓلم خحن ٢ا٫: حٗالى  لً ؤإلاؿ٪   لها م٩اها ولم ًب٣ى  ؾىي 

 لم جبدض في ٧لمخه هظه اإلاغة بل اؾخل٣ذ بًل جغصص عاٚبت بجاهبه وهي تهمـ 

 اٞٗل ٞهظا ًُمإهجي، 

 يمها مً ْهغها وهمـ: ال بإؽ جب٣ي ؾاٖاث.. 

 ٖلى  ما؟ -

 ػواظىا.. -

 نمخذ..-

 همـ:هل لضً٪ عؤي آزغ ؟ 

 الؿ٩ىث ًٖلمت الغيا -
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 ا ؟ لِـ صوما -

 ػواط بضون ٞؿخان ، -

 ال ؤعي له ؤهمُت، -

 هظا أله٪ لً جغجضًه، -

ض عئٍخ٪ به  لظا ؤخًغث ل٪ واخضا -  ول٨جي ؾاعاه، بالخإ٦ُض ؤٍع

 ٌكبه ٞؿخان  وؿُم؟-

بالخا٦ُض لم ًهى٘ ل٪ بالسهىم، ؤهذ ابىت جغبي ولِؿذ ابىت البرا١،ما الضاعي -

 للضعاما في ألاؾاؽ.

 ا٫ مبدؿما: ٞؿخاه٪ ؤظمل ًا وسستي ألانلُت.ػمذ قٟخحها ٞكٗغ بها ٣ٞ

ض عئٍخه، -  ؤٍع

 لِـ  آلان ، -

 ولم ؟ -

اٝ ول٣ض جإزغث بما ٨ًٟي بالساعط ، - ض الىىم لضًىا خٟل ٞػ  ألوي ؤٍع

 لم جإث الخاؾٗت، الؿُضة ٖٟذ ؤونلخجي بلى هىا.. -

م ٦غاهُتها لي!-  ٦ىذ ؤٖلم ؤجها ؾخٟٗل بٚغ

 و٠ُ٦ حٗلم ؤوي طهبذ بلحها؟!! -

ل٣ض جغ٦تي بُا٢تها ٖلى  الٟغاف واجهلذ بها مً هاج٠ اإلاجز٫، اُٖضي  آزغ  -

ا  في مؿإلت الـ   %99اجهل ؾخجُب٪،بن لم ج٩ىوي مخٗمضة ٞإها اق٨٪  خ٣ا

 ؤٚمًذ ُٖىحها باعجُاح مخمخمت: بن لم جإث ؾإ٧ىن وعاء الباب 

حهمـ:  ؤَل٤ ضخ٨ت زاٞخت إلاؿذ ٞحها بهجخه ؤ٣ٖبها ججهُضة إلاؿذ ٧ل ٦ُإجها وهى 

بخ٪ ، ٦ىذ واز٣ا..  ٦ىذ ؾخإجحن  وؤخببذ ؤن جإحي بٚغ
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 بي؟ -

 ؤظل بغوحي.-

**      *** 

ذذافد

جدؿؿذ ظُجي ًٖلماث وظهها الؼع٢اء بزغ نٟٗت ظىص ؤمـ وخاولذ بزٟاءها 

باإلاؿاخ٤ُ ُٞبضو ؤجها حؿخٗض لخًىع مىاؾبت بهظا الٟؿخان  ألاخمغ ٖاعي ال٨خٟحن، 

ل ًيؿض٫ لِ ت وجغ٦ذ قٗغها الٍُى كدذ ألازغ الباقي ٖلى  وظىتها، ٦م ٧اهذ  ٢بًخه ٢ٍى

قضًضة ماإلات وهي جخمخم ب٣هغ: جبا ل٪  ؤحها اإلاجىىن، ومالذ بغؤؾها جدُض بظا٦غتها إلاكهض 

ا ُٖٓم الكإن وبغ٢ذ ُٖىاها حُٗض اإلاكهض باؾخمغاع  يمه ؤمـ ٦م ٧ام نضعه ٢ٍى

ها مً ٖاإلاها عه حن هاجٟها ٞغصث ٖلى  مًٌ: ج٠ُ٣ مىه مخٗت الكٗىع به بلى  ؤن  اهتٖز

 ؾإهؼ٫ خاال

ىتها ؤو  ولم ًمغ ال٨شحر ختى ٧اهذ صازل الؿُاعة الٟسمت الؿىصاء حُٗض الخإ٦ض مً ٍػ

ًٖلماث وظهها جلخٟذ لؤله٤ُ  بجاهبها والظي ٢ا٫: َلبذ ؤن  ؤمغ ٖلُ٪ ما السبر با 

 ظُجي؟

ه٨ظا ًا  ؤصاعث ُٖيُه بلُه في هٓغة اؾخًٗاٝ جغظمها لؿاجها: بلى  متى ؾخٓل

ض مى٪ قِئا ٣ِٞ ال ؤٍعض٥ ؤن  حٗاعيجي بٗض الُىم،  ظاص! ؾإلها:ماطا حٗجي؟ ٢الذ:ال ؤٍع

 ٢ا٫ ٢ل٣ا:ماطا ؾخٟٗلحن؟ جغاظٗذ باؾترزاء هامؿت بسٟىث: قاهض

 

**      *** 
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ذجرميتها

ً وحؿاء٫ الجمُ٘ ًٖ ؾبب اػصخام اإلا٩ان ؤو  اػصخمذ الكغ٦ت ٕ آزغها باإلاضٍٖى

ه لهظا الٗضص، ول٨ً نىث ظىص في م٨بر نىث ٧ان ٧ل ما ًدخاظه بالخدضًض ؾىء ازخُاع 

الجمُ٘، وهى ٣ًى٫: ؤهًل وؾهًل بالجمُ٘، ٌؿٗضوي مكاع٦خ٨م لي الاخخٟا٫ بإو٫ 

مكغوٖاث قغ٦خىا، ؤحٗلمىن اإلا٩ان  مؼصخم ٣ًُ٘  ألاهٟاؽ لظل٪ ؾىيخ٣ل  آلان  

ُدب٘ هظا الٗىىان، ظمُٗا إلا٩ان مٟخىح، ؾخإزظ٦م خاًٞلث الكغ٦ت ومً لضًه ؾُاعه ٞل

ه ؤو جدضًضا إلااطا لم ًدضص مً البضاًت م٩اها للخٟل ٞلم  حؿاءلذ ظُجي ًٖ ؾبب جهٞغ

٣ه  جغجذ لؤلمغ ولخ٣ذ به، ول٨ىه ٧الٗاصة ججاهل وظىصها، ول٨جها ؤنغث واٖتريذ ٍَغ

هاجٟت: ال جداو٫ ًا ظىص ببٗاصي ٖى٪ أله٪ حٗلم ؤهجي ؤخب٪، جُل٘ بلحها بىظه ال ًدمل  

ض ؤي  يُٛ ىت، و٢ا٫: اطهبي ًا ظُجي،٣ِٞ قٗىعي ججاه٪ ما هى بال خظع، لم ؤٖض ؤٍع

ب  ختى  الاهخ٣ام مى٪، ٢الذ بىل٘: ولً جيخ٣م ولً ؤطهب، لى٩ىن مٗا ًا ظىص لم ؤٚع

بذ ب٪ ًا ابً ٖمي  بصسو ٦ما ٚع

الخٔ ًٖلماث وظهها وعبما حٗمض الىٓغ بلُه ٣ٞالذ: مً ًدب ٌٟٗى، ٢ا٫ بؿ٩ىن: 

متها، ؤصعي، ٞإها مإزى  ط بإزغي صاثمت السُإ، ٢الذ بجىىن:ال ؤْى٪ ؾخٟٗى ًٖ ظٍغ

 جُل٘ بلحها في حؿائ٫؟ 

**      *** 

ذدأفربذؿنهذإؾوه

٣ٖضث الؿُضة ٖٟذ طعاٖحها جخإمل َلتها في بعجاب ٢اثلت: طل٪ اإلاجىىن ؾحزصاص 

اٝ مً َب٣اث جل ونضع  ظىىها خحن ًغا٥، ابدؿمذ ؤإلاا التي بضث ٧امحرة قي ٞؿخان  ٞػ

ن٘ باللالا ألابٌُ الؼاهي وجاط ٌٗلى َغخت ًٍؼً آَغاٞها صهدًُل مُغػة، ووظها ًملاه مغ 
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الك٠ٛ والؿٗاصة وهي ج٣ى٫:ؤها ؾُٗضة للٛاًت، ال ؤًْ ؤهجي ٦ىذ ؾإ٧ىن بهظه الؿٗاصة 

 لى ٦ىذ لٛحر ظىص، اؾمه لىخضه ٌسخغوي!

ٗذ الؿُضة ٖٟذ ٦ٟها بلى  ظبهتها و٢الذ في ٢ىىث : ًا عبي، ٖلى  ٦ًل  ذ ٞع  ل٣ض ٖٞغ

ٖىىاوي خحن ًجً، ضخ٨ذ ؤإلاا ٢اثلت بك٠ٛ: ؤخبه ٖىضما ًجً ٞهى ٌٗٝغ ٠ُ٦ 

ًخٗامل ؤَل٣ذ اإلاغؤة ضخ٨ت ُٖٓمت، و٢الذ: هظا قإن  ٖغوؽ حِٗل م٘ َٖغؿها ٢بل 

تها ؤزظ  بالغهحن ٣ٞالذ  اٝ، اخمغث وظىخحها وهمذ ب٣ى٫ شخيء ما، ول٨ً هاج٠ ٚٞغ الٞؼ

ذ ججُ  ب. بلهٟت: البض  ؤهه ظىص وؤؾٖغ

 ظىص؟ 

ؤؾٕغ الُٝغ آلازغ ًجُب،و٧ان آزغ ما جخمجي ؾماٖه: ؤها ظُجي، ال حٛل٣ي 

الاجها٫، ٣ِٞ هظا الخضًض ألازحر بُيىا، ل٣ض ؤؾإث بلُ٪ بال٩امل ًا ؤإلاا، ؤؾاءث 

لضعظت الىضم لم ؤ٦ً ؤ٢هض بزباع ظىص بكإن  ًُٞدخ٪ وػواظ٪ الٗغفي ل٣ض صمغث 

سضاٖه والاهخ٣ام مً ظاص، ل٣ض جغ٥ الخٟل ٧ل شخيء بتهىعي، بهه ؤ٢ؿم ٖلى  ٢خل٪ ل

اصع والكغ بُٗيُه، اهغبي ًا ؤإلاا وؤٚل٣ذ الاجها٫ وجغ٦ذ ؤإلاا حؿ٣ِ ظالؿت ٖلى   ٚو

َٝغ ٞغاقها جخُل٘ للهاج٠ بىظه مُذ، والؿُضة ٖٟذ حؿإلها في ٢ل٤: ما ب٪، مً ٧ان 

 اإلاخهل، هل ؾ٣ِ ظىص بُٛبىبت مجضصا، خاصر مجضصا؟ 

 ىٟض ٞحها ٧ل نبر الؿُضة ٖٟذ وهي تهخ٠: ماطا خضر؟ؾاص الهمذ لض٢اث٤ اؾد

ٗذ ؤإلاا عؤؾها ببِء وهمؿذ جدضر هٟؿها: ظىص لً ًاطًجي، وقضة ٢امتها  ٞع

وؤياٞذ ب٣ىة: بن ؤعاص بًظاجي ؾإهغب مىه بلُه، وج٣ضمتها بةنغاع ع٦ًا ومً زلٟها 

٦خمل ٣ٖلها جمخمذ اإلاغؤة بخعجب: لظل٪ ًىصخىن بالؼواط في هظا الؿً، ألن الٟخاة بن ا

 ما ؤ٢ضمذ ٖلي هظا، ولخ٣تها تهؼ عؤؾها باؾدؿًلم 

**      *** 
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ذزػاف

اعحؿمذ  هٓغة الضهكت ٖلى  وظىه الجمُ٘، ٧ان  اإلا٩ان  الظي اهخ٣لىا بلُه ٖباع 

ًٖ مؿاخت قاؾٗت زًغاء وماثضة ُٖٓمت للُٗام والكغاب لم ٨ًً اإلاضهل هظا، بل 

لى ظاهبه مىُاص ٌٗ خلُه نىعة لجىص وؤإلاا وتهامـ اإلاضٖىن ُٞما ٧ان م٣ٗض الٗغوؾحن ٖو

حن بالساعط ٖبر  بُجهم بضهكت وحؿائ٫: بِىما ظلـ ظىص بخل٪ الدجغة ًخُل٘ للمضٍٖى

ت ؤعيُت جخُاًغ ؾخاثغها البًُاء خىله ومً زلٟه ج٠٣ ظُجي ج٣ى٫ بُٛٔ:ال  قٞغ

جدؼن هي لم ج٨ً حؿخد٤ ٧ل هظا، لم ؤ٦ً ؤجى٢٘ ؤن جسُِ مشل هظا الخسُُِ 

 ئت ٞخاة مشلها ًا ظىص، ُٖض ػواط!!! ؤي ُٖض حؿخد٣ه! إلاٟاظ

ا  ٠ُ٦ للمغء ؤن  ًىمى   بهضوء: ؤؾإ٫ هٟسخي صوما
ا

  زم اؾخضاع لها ٢اثًل
ا

نمذ ٢لًُل

ٖلى  حٗاؾت ٚحره،  ؤي  مخٗت بهظا، ولم، لم ًا ظُجي، ولىح ًاجؿا ٠ًًُ: في الخ٣ُ٣ت 

ط، بل بٖاصة ػواط ؾإصدر لم ٨ًً إلاٟاظإتها، بل إلاٟاظإج٪ ؤهذ، وهظا لِـ ط٦غي ػوا

ػواظىا ًا ظُجي، لم جٟهم ٞإياٝ وهى ٣ًترب مجها ٦دبل ًلخ٠ خى٫ ع٢بتها: ٠ُ٦ 

اٝ؟ لى ٦ىذ ٖلمذ ٢بل طل٪ لضبغث ؤمغا، ؤزبرج٪  حكٍٗغً وؤها ؤ٢ُم لها مشل هظه الٞؼ

ؤن ٧ل مكاٖغي ججاه٪ هى ؤهجي اخظع مى٪، هخٟذ: لهظه الضعظت ًا ظىص!ألظل ٞخاة بًل 

 !  قٝغ

ت لهىتها ؤل٣ا ها نٟٗت ؤ٢ىي ًٖ اإلاغة الؿاب٣ت قه٤ مجها ظاص وهى ٣ًخدم الٛٞغ

ومً زلٟه ٧اهذ ؤإلاا ج٠٣ بٟؿخاجها مظهىلت، وهى ٠ًًُ بهغامت: بًا٥ ؤن  جى٣ُي 

ا ٌسخئ لؼوظتي!   خٞغ

ٗا احؿٗذ خحن عؤث زالتها وػوظها وعٍم والخاعؽ العجىػ  صمٗذ ٖحن ؤإلاا وؾَغ

 بش٣ت ونغامت: نالر ًخ٣ضمىن ؤمامها مً الباب ا
ا

إلا٣ابل وظىص ٠٣ً ؤمام الجمُ٘ ٢اثًل
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ل٣ض ٖلمذ ٧ل شخيء مىظ قهٍغً، مىظ ل٣اء ظُجي بإإلاا وهجىمها، واصٖاء ظاص ٢هت ٚحر 

ًذ ول٨جي طهبذ لجامٗتها  م٣ىٗت ، بٗضها ا٢ترخذ ٖلى  ؤإلاا بٖاصتها للجامٗت ول٨جها ٞع

عجىػ قا٦غة بضمٕى بهجت وجدبٗذ ألامغ وؾمٗذ الخ٣ُ٣ت مً الٗم نالر، جُلٗذ ؤإلاا لل

وظىص ًغصٝ ب٣ىة: الخ٣ُ٣ت يغبذ الكاب اإلاٗجي بالخاصر بلى ؤن اٖتٝر بٟخاجه التي 

حؿمي وعص و٢ضمخه للٗضالت م٘ بٌٗ الخىنُاث التي ؤوصث بىعص إلا٩ان حؿخد٣ه آلان،  

وجُل٘ لجُجي بسٟىث ٠ًًُ بهغامت: ؤما الصخٟي ألامحن ٞهى آلان   زل٠ ٢ًبان 

مت التزوٍغ والدكهحر بمكاع٦ت ابىت ٖمي الظي قهض ٖلحها في ؤو٫ جد٤ُ٣ السجً ًًلقي ته

بغقىجه م٣ابل مبلٜ ؾذي، لخىعٍِ ٞخاة بصخيء ال ًداؾب ٖلُه ال٣اهىن مً ألاؾاؽ لىال 

خُلتهم، ول٨ً جم ؤلايغاع بؿمٗتها ومؿخ٣بلها، والخ٣ُ٣ت ٢ضمذ ا٢تراخت ٢اهىهُا بةياٞت 

 واط.ماصه لل٣اهىن ججغم الًٗل٢اث صون الؼ 

ب٨ذ ؤإلاا م٩اجها ختى ؾ٣ُذ ظالؿت ؤعيا واهدجى ٣ًى٫ لها: لم ؤق٪ ب٪ لخٓه، 

و٧ان ٖلى  الجمُ٘ ؤن  ٌٗلم بغاءج٪ و٢ض خضر، و٢ٟذ حؿدىض ٖلُه ختى اعجمذ بحن 

طعاُٖه با٦ُت، وهي ج٣ى٫: ل٣ض اؾخٗضث لي عوحي ًا ظىص، ٢ا٫: ٦ىذ مؿئىلُتي، وجُل٘ 

 ي للجمُ٘ وؤياٝ ب٣ىة: ؤإلاا هي مؿئىلُت

جباصلىا الىٓغ بهمذ وؤإلاا حٛمٌ ُٖىحها قا٦غة جًمه ب٣ىة خب وامخىان  ولجىء 

سغ ،يمها هى له، وظاء مً الساعط اإلاإطون ًدمل صٞتره ل٨ُخمل اإلاكهض، وهى ٠ًًُ  ٞو

: ؾىتزوط بٍُغ٣ت صخُدت بدُض ال جسكحن قِئا  لها وللجمُ٘ خىله  بهىث مؿمٕى

ا، بِىما جُل٘ هى لجُجي مً زل٠ ابدؿمذ باهخهاع وهي جخُل٘ للجمُ٘ خىلهم

خ٣ا٫   َغختها البًُاء و٢ا٫: ٖغضخي ما ػا٫ ٢اثما بالؿٟغ ؤم جًٟلحن الٖا

 ؤل٣تهم هٓغة م٣ذ و٢الذ بهىث مُذ: ل٣ض ٢خلخجي ًا ظىص
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: ق٨غا ل٪ ًا ػوجي ٖلى   ابدؿمذ ؤإلاا وؤظابذ ٢ىلها بحن طعاُٖه بهىث مؿمٕى

يمها ؤ٦ثر ؤمام هٓغة الٛل مجها لُل٣حها  هظا، ٧اصث تهاظمها ًٚبا لىال وظىص ظىص الظي

هٓغة ظٗلها جغ٦ٌ للساعط ٦ٟإع هاعب زم يم ٠٦ ؤإلاا وؤظلؿها هامؿا  بطجغ: ؤجى١ 

 للخسلو مً هظه ال٩ىمت البًُاء .

ا ، ٢ا٫:ؤلم ؤزبر٥، ٢ا٫:بلى الٟؿخان ألابٌُ  همؿذ بدماؽ:ٞؿخإن  ظمُل  خ٣ا

 للُىم ألابٌُ، جإ٠ٞ هامؿا: ًاللضعاما!

ا  جبضًً ٦دلىي الؿ٨غ عم٣خه ب ٗا بابدؿامت واؾٗت:  خ٣ا ىٓغة لىم ٣ٞا٫ ؾَغ

ابدؿمذ وهمؿذ بمغح: َٗمها لظًظ !ما٫ بلحها و٢ا٫: هل ؤجظو٢ها؟ابخٗضث في خغط ، 

٣ٞا٫ للمإطون ًخإ٠ٞ بهىث ٖا٫: هُا ًا قُسىا وؤقاع للعجىػ، هظا الٗم نالر 

اإلاهىضؽ ًىؾ٠ والظي  الكاهض ألاو٫، وهخ٠ ًبدض خىله: ؤًً ؤهذ ًا ًىؾ٠؟ ج٣ضم

 ؾب٤ وؤن َغصه بؿببها ُٞلٗذ له بٛبُت مىضهكت حك٨غه ٢اثلت: ؤهذ عاج٘ ًا ظىص 

٢ا٫ ًىؾ٠، وهى ًخداشخى الىٓغ بلحها: ل٣ض ؤٖاصوي للٗمل م٣ابل ؤال ؤهٓغ بلُ٪ 

: ؤ٢هض مضام ؤإلاا جإ٠ٞ ظىص 
ا

آوؿت ؤإلاا، ؤنضع ظىص هدىدت مٗتريه ٞإؾٕغ ًىؾ٠ ٢اثًل

ا  مىظ ؤجِذ  و٢ا٫ للمإطون: هُا ًا قُش ل٣ض طاب قإوي! ٢ا٫ له نبرا ًا بجي، نبرث  ٦شحرا

 لي حؿإلجي ًٖ صخت ػواظ٪ ؤال جهبر لض٢اث٤!؟

تهما، و٧لمخه  ٨خه الجضًضة بٛٞغ ٖاصث ؤإلاا جخُل٘ له و٢ض ؤصع٦ذ ؾبب ؤٍع

ا،  "ؾا٦غم٪" والخ٣ذ وظىه الىا٢ٟحن، ظاص ٢ض اؾدؿلم ل٣غاعها ٞالتزم الهمذ بُٗضا

ا ٧الٗاصة و٧ان ظىص  وزالتها ج٠٣ بدغط ال ًى٣و شخيء مً خغط ػوظها، وعٍم ج٠٣ بُٗضا

 حٗمض ؤن ٌؿخسلو وظٗها مً الجمُ٘ ٞإحى بها حكاهض اهخهاعها لخدتر١ 

**      *** 
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ذداػئ

ؤهذ ًا مً خُمذ زؼاثً ال٨خمان، ًا مً خىلذ ظمُ٘ خغوبي لؿًلم ؤ٢غناها 

 مً ؤهضا٥ ٖىضي، ؤم هى مًل٥ في هُئت بوؿان!!!

ذ جائهت، ٦ىذ ٧ىع٢ت ظاٞت ؾ٣ُذ مً شجغتها ٞترامتها باأل٢ضام، ختى ٦ى

وظضج٪، ٞلم ج٨ً مجغص مدب، ؤهذ ػوجي، ؤئمً وؤ٢بل مً ؤٖما١ ٢لبي، ٞالُىم جىحر 

 صعبي ٞةن ٚبذ يٗذ .

اٝ بحن ؤخًان  عظل مشل ظىص اؾخُإ ؤن  ًىتٕز  لم ج٨ً لخدلم بمشل هظا الٞؼ

ا ختى الًابِ الظي خ٤٣ مٗها ؤحى مٗخظعا ٣ًضم لها خ٣ها مً ؤخكاء ٧ل مً ؤؾاء بلحه

الىعوص في هظا الخٟل الطسم اإلاٟاجئ، ًسبرها ؤهه ًىا٤ٞ مً اؾترص لها ٦غامتها بكإن  

صٖىجه، إلياٞت ٢اهىن ًمى٘ الًٗل٢اث صون الؼواط ، بلى مً الًلػم جُب٤ُ ظؼاء إلاً 

ا ؤزًل٢ُا ال ًىا٣ٞه الضًً وألازًل١، ؤمغا  سال٠ ؤمغا  ًضمغ ؤمت.ًخٗضي ٍو

ئت  وجظ٦غث ٧ل ما مغ بهٟاء هٟـ، بن ال٣ضع لضًه جغجِباث ؤزغي،ألجها ٧اهذ   بٍغ

اتها بظا٦غتها، ولم ًب٣ي  ؾىي   ،ْلمذ وهللا ال ًيسخي، الهبر مٟخاخها، جهاٞذ ط٦ٍغ

 ط٦غي ًىم ؤن خلمذ بخل٪ الغ٢هت في ؤخًان  ٞاعؾها، ٞابدؿمذ

 هامؿت: هل حٗلم ؤهجي ؤخب٪؟ ويمخه بلحها مخٗل٣ت بغ٢بخه جمل٪ ؾٗاصة ال٩ىن 

 ؤٖلم-

 و٠ُ٦ حٗلم؟ -

 ال قإن ل٪.-

حن  مُذ قٟخحها مٗتريت ٣ٞا٫ باؾدى٩اع: عبما أله٪ ٦ىذ جخذججحن بإن ٥ ال حٗٞغ

٨ت لم  ٨ت، خاولذ التهغب مً ا٦دكاٞه ٣ٞالذ: باإلاىاؾبت  ؤًً طهبذ ألاٍع بؿِ ألاٍع
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ت الٗم بؾماُٖل، وهل ؾإهام مً الُىم ٖىض ٖم  ؤظضها هظا الهباح، ٢ا٫ ه٣لتها لٛٞغ

: ما هظا الى٣اف السس٠ُ ٞلىخدضر ًٖ 
ا

اؾماُٖل ، جُل٘ بلحها ٣ٌٗض خاظبُه ٢اثًل

خ٣ىقي، يمخه ب٣ىه و٢الذ: بطن لىظهب مٗغى ال٨خاب ًا ظىص، ٢ا٫ :ؾاصٞى٪ 

 بمٗغى ال٨خاب ًا ؤإلاا. 

ضخ٨ذ بهىث ٖا٫  مبخهج لم ٌٗض ًسصخى قِئا،  ؤي  شخيء، ٣ٞض ؤصع٦ذ ؤن 

 ا١..الش٣ت جٍغ

**      *** 
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ذبعدذمخدةأعوام

خه وهى ٣ًى٧:٫ان ٖلي ان  ٣ٖض ظىص طعاُٖه ًخجهض بٟغاٙ نبر ؤمام باب خمام ٚٞغ

ضا:  اهضم هظا الخمام مىظ ػمً ؤإلاا ازغجي لىخدضر.. واله٤ ؤهٟه بالباب، وهمـ مخٖى

 ؾاؾلس٪ بن  لم جسغجي.

ؤمامه اللظًً    الخٟذ لل٠٨ الهٛحرة التي حكض ٢مُهه ٞخُل٘ للهبُحن  الخىامحن

جى٢ٟان ًخُلٗان بلُه اخضهما ًلىي قٟخُه وآلازغ ًخإ٠ٞ بملل ٣ٞا٫ لهمامُمئىا: 

 ؾخسغط آلان.

 ٢ا٫ ؤخضهما وهى ٣ٌٗض طعاُٖه الهٛحرجحن: نالخها واهخهى ألامغ.

ض الىىم لًلؾد٣ُاّ با٦غا لغخلت ٚض. ت ؤعظى٥ هٍغ  ٢ا٫ آلازغ الظي ًخإ٠ٞ: بؿٖغ

 خها.همـ ألاو٫ بملل:هظا بن نال

هخ٠ ظىص: ال جخضزًل، اطهبا للىىم آلان وال جهضعا نىجا بن اؾد٣ُٓذ الغيُٗت 

 لُىا ؾإ٢خل واخضا مى٨ما واخخٟٔ باآلزغ.

"ال تهضصهما" هخٟذ ؤإلاا مً زل٠ بابها ٞإظابها الهٛحر، وهى ًخُل٘ لىالضه: ال 

 ج٣ل٣ي ًا ؤمي، هى ًمؼح ٧الٗاصة ولً ًٟٗل.

ٌصجٗه وهما حهمؿان له: ال جسُٟها هي نٛحرة،  وؤقاع له الهٛحر مترظُا وآلازغ 

 هُا نالخها ألظلىا.

 %  التي ماػالذ حُٗض الؿىت الشالشت لها، 99هخ٠ بُٛٔ ٞخاة الـ 

 هخٟذ لؿذ ٞاقلت ل٨ً لضي ؤؾبابا، 

٢ا٫ مته٨ما: ؤظل ؤٖلمها ؤهذ جدغنحن ٖلى  خًىع ؤخٟاص٥ في خٟل جسغظ٪، 

خ٪ جؼعججي، ؤزبرج٪ لض ي ؤؾباب م٣ىٗت و٧اُٞت ؾُض ظىص، ؤهمها ٢الذ: لم حٗض سسٍغ
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 ؤها ؤم ألعبٗت ؤَٟا٫، جمخم مخجهضا وؤها لضي زمؿت 

 وجإمل الًُٟلن  ٨ًٟغ ٢لًُل زم همـ باؾدؿًلم: خؿىا ؾخ٣ىصًً الؿُاعة ٚضا.

خ٪، ؾإعم٨ُم ظمُٗا  ٗا بهغامت:ول٨ً بن لم جٍؼضي مً ؾٖغ وؤياٝ ؾَغ

خم حصجٗىجها، ٠ُ٦ ججضون مخٗه في بالصخغاء، لً ؤجدمل ٢ُاصة الؿلخٟاء مجضصا وؤه

 هظا، ًاهللا! 

 ،
ا

ناخا مهللحن باالهخهاع وهي جٟخذ بابها ٞجإة ٢اثلت بابدؿامت واؾٗت: ؾإؾٕغ ٢لًُل

ؤ٢ؿم ل٪.. وهىا اهُل٤ نىث ب٩اء َٟلت بؿٍغغ نٛحر بجاهب ٞغاقه ٣ٞا٫ ظىص 

 بخٗب:ا٦خملذ اللُلت، ل٣ض  ؤ٣ًٓخما ؤزخ٨ما، ًابلهي ٠ُ٦ ؾإهام اللُلت؟

ٗذ الهٛحرة إلااع طاث الشًلزت ؤٖىام والىه٠ عؤؾها  ذ ؤإلاا جدملها بِىما ٞع ؤؾٖغ

م هظًاجها  ٢اثلت وهي جدشاءب : هل نالخها؟  ؤومإ لها الهٛحران  ٣ٟٞؼث تهلل بٚغ

واهًمذ بلحهم جلخ٠ م٘ الهبُان خى٫ ؤإلاا وظاء ظىص بلحهم ويمهم ظمُٗهم  بظعاُٖه 

: بلى ا
ا

لساعط آلان..   اهٟلخىا مىه و٢ٟؼوا ؤٖلى  ٞغاقه ال٨بحرجحن، يمت واخضة ٢اثًل

ًدؿاب٣ىن  وؤإلاا جخُل٘ في ؾٗاصة  وهي جًم َٟلتها الغيُٗت وهي بحن طعاعي ظىص 

ًًمهما لدكاع٥ ؤَٟالهم الطخ٪، وظىص ًخإملهم بىظه ٖبىؽ هامؿا ٠ُ٦ ؤهجبذ 

 هظا الجِل! 

اؾدؿلم ضخ٨ذ هامؿت اؾمها ٖاثلت ًا ؾُض ظىص ، ْل وظهه ٖابؿا بلى ؤن 

واهٟغظذ قٟخاه بابدؿامت احؿٗذ قِئا ٞصخيء بلى ؤن جدىلذ لطخ٨ت، ضخ٨ت هاصثت 

 ؾُٗضة، ؾا٦ىت، صاٞئت، 

 مشلها. 

 


