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 يقدية

 

 

وجىساًزا كبل ؤن ازلد بلي الىىم في هُف ؤها هىا في افىس مساًزا 

ؤحػسض للخىمس  ،ؤزي ول ما هى مىسوه وغحر مظخدب ،غاإلاىم هرا

للذ هىرا هرا وحهي الري ؤزاد هللا ؤن ًصحروي  ،مساث غدة
ُ
ؤها ز

 به إلاا ًدىمسون غلّي هىرا إلاا ؟!

 ؤها مً؟
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ت الػامت الظىت   ؤها )طساج الدًً مسلىف( الؼالب اإلالخدم بالثاهٍى

ت التي جددد اإلاظخلبل واإلاصحر املحخىم الري ًيىن في ًدن ؤهذ  اللدٍز

ؤغِؽ خُاة مخإشمت مً   ،فلؽ ولً اليلمت الػلُا وألازحرة في جددًده

و ألهجي كد ولدث بػُب زللي في  ،ؤٌو لُلت خظسث فحها بلي هرا الػالم

مت وطؽ البؼس فُسرلىهجي وحه ي فهرا لم ًمىىجي مً غِؽ خُاة هٍس

دون الاكتراب مجي ألن وحهي مؼىه ،دائما فياهىا ًدباهىن  ،ال ًٍس

لم ولً ؤغفى غجهم فلد حظببىا بإذي هفس ي سحُم لم  ،بةهاهتهم لّي 

 طإغىد ،ؤحػافى مىه ختي ألان
ً
ولىىجي  ،طإغىد الهخلم في ًىم ما خخما

اء وي جخدلم. زلدث بلي الىىم بػد جفىحر غمُم مىخظس غدالت الظم

واطخػرث باهلل مً الؼُؼان السحُم وي ؤججىب وىابِس ي التي جساودوي 

ولىً هره اإلاسة واهذ  ،ولىً بلي الحاٌ هما هى غلُه والخلخجي والػادة

لاٌ غىه ًُ  ،مسخلفت غً ؤي مسة ازسج فيان وابىض ػيُؼ فهرا اكل ما 

ت هفس ي في   بدؤ اليابىض بسٍئ
ً
 هىزه  ،صحساء هُماء لُل

ً
ؤزي اللمس بدزا

ًخألأل في حىاهب الصحساء ولىً زماٌ الصحساء لم جىً السماٌ لصفساء 

ذ ؤزطا  ،التي وػخاد غلحها دوما ولىجها واهذ مسلىػت بدماء هثُفت الخٍى

وي ؤهبؽ بسلُلث السماٌ واػم زائدتها فىحدث زائدتها زائدت مىث و 

الحاٌ ألهجي لم اطخؼُؼ ؤن ؤجدمل زائدتها جسهتها مً ؤًدي في  ،حػؼً

 ،ولىً في هره اللحظت ظهس فجإة ؤمامي مً الػدم هُان ٌؼبه الؼُف
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 ،مللخاي غُىاه ووإنهما لهُب مخىهج ،ملمذ وحهه بِىت لي ولىجها خادة

 
ً
 ػامسا

ً
مظهسه مفصع ؤحع ؤهفاطه غلي وحهي وهى  ،ًىظس بلّي صامخا

بلي الخلف كلُل والخظذ ؤن  وفجإة بدؤ ًخدسن ،ؤمامي وحها لىحه

ت ًمظىها في ًده فازر ًمدها لّي  ببؼيء ػدًد وي ٌػؼُجي  هىان خاٍو

ت وكاٌ لّي بصىث مبدىح   :الحاٍو

وطمػذ صىث صُاخه في وحهي واطتهل ًبخػد  ،" اهه مىغد الاهخلام "

خلش ى ول ش يء مػه  ٍو
ً
جُا ختي وحدث هفس ي اطدُلظ  ،غً ؤذوي جدٍز

اطخفلذ واها اهظس خىلي  ،غلي صىث مىبهي ًلسع حسطه لصحىي 

اهخبهذ  ،الػسق ٌظُل مً هامتي ،وؤلخلؽ ؤهفاس ي بصػىبت ػدًدة

ت  ػاخؼا بلي اإلاىظدة اإلاىطىغت بجاهب الفساغ ألحد هفع الحاٍو

الخؼبُت التي وطػها الىُان في ًدي  و وإهجي غلي الحافت بحن الىاكؼ 

 وي ؤجإهد بهجي  ،ُاٌوالخ
ً
ػا وطػذ ًداي الازىحن في غُىاي وفسهتهما طَس

 ،وهىا فلؽ جُلىذ بإن ما خدر لي امع لِع مجسد خلم ،غلي فساش ي

ت  بلي الحاٍو
ً
ؤمظىذ بها في ًدي ولىً  ،نهظذ مً فساش ي مخىحها

وىنها  ،ملمظها لِع بملمع زؼبي هما هىذ ؤجىكؼ لىىه حلد بؼس

س اطىد هثُف مىحىد غلي اخدي الخظذ بان هىان ػػ ،مسُف

ولىً لم جيخظسوي ؤن افخدها فلد فخدذ غىدما ؤمظىذ بها  ،حىاهبها

ؤزافخجي ولىً الخىف وان مً املجهٌى فسؤًذ طاغت بدازل  ،مباػسة
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ت حؼبه البىصلت هثحرا ولىجها لِظذ بظاغت جللُدًت فياهذ  الحاٍو

وال ًىحد بها  غلازبها حؼبه ؤصابؼ الُد وواهذ ملظمت ألزبؼ ؤزباع فلؽ

فجمُػها مسؼىػت بالدم ألاطىد  - 21،3،6،9 -ؤزكام ؤزسي بال 

والخظذ بان اغلي هره الظاغت هىان دائسة صغحرة جىحر باللىن ألاشزق 

دوز في غللي غدة اطإله   ،فىجها ملصش زائدتها زمُمت جسهتها مً ًدي ٍو

ه فما هره الظاغت؟! ومً ؤًً ؤجذ؟! ومً هرا السحل الري الخلُذ ب

امع؟! وما هى الاهخلام الري جددر غىه امع؟! وبماذا طىف جفُدوى 

س ؤذهاوي  ،هره الظاغت؟! دزلذ في هره اللحظت والدحي جلؼؼ مٍس

 بماذا جمظً بُدن ؟"  ،"صباح الخحر ًا بجي متي صحىث :بلىلها

 غىدما  ،فإزفُذ الظاغت في الحاٌ
ً
وكظماث وحهي باػسث جخغحر ولُا

زهذ باهجي طىف ؤواحه غاإلاهم هرا مسة ؤزسي طمػذ خدًثها ألهجي ؤد

جازة  -صدًلي الىخُد  -إلادة ازجي غؼس طاغت ختي الػىدة للفساغ 

  ،ؤزسي 
ً
فةن ألالم الىفس ي الري ؤحػسض له مػهم خُجها ًلخلجي دازلُا

فداولذ ؤن ؤجماطً وهظسث بلحها هظسة جىم غً الحصن الري بدازلي و 

 
ً
  :ؤحابتها كائل

وال ش يء هره غؼُت ؤغؼاها لي اخد ؤصدكائي  ،مي"صباح الخحر ًا ؤ

 باألمع."

 )ؤمي(:
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 " مىر متي وؤهذ لدًً ؤصدكاء ًا بجي؟!" 

لذ لها )بخػصب(: 
ُ
 ك

حمُػهم  ،حمُػهم ًسرلىهجي ،" وإلاا ال ًيىن لدي ؤصدكاء ًا ؤمي

اللظىة حػمي  ،حمُػهم ال ٌػسفىن ش يء غً السخمت ،ًدىمسون

 كىلي لي إلاا ال إلاا؟!" ،كلىبهم

 )ؤمي(: 

ولىً ؤهذ حػلم مدي  ،" ال غلًُ ًا بجي لم اكصد ؤن ؤئذًً بددًثي

ت غلُىا مت وطؽ كظىة البؼس اللظٍس  ،غىائها لىدلم لً خُاة هٍس

غاهِىا هثحرا بظبب حؼىهاث وحهً التي حػلذ الجمُؼ ٌسخس مىا 

ظغؽ غلُىا وي هخسلص مىً فل جفػل مثلهم وجلظى غلي مً   ،ٍو

 ؤهذ ال حػلم  ،ؤخبىن
ً
 اكخدمىاها ؤها وؤبًُ وي هبلًُ خُا

ً
هم خسبا

وطؽ هاالء ألاوغاد وؤهذ ؤًظا ال جدزي ملدزا خبىا لً ؤلِع هرلً ًا 

صي؟!"  غٍص

: ،ػسغذ ؤمي جبيي  فرهبذ لها وغاهلتها واها اهمع لها ؤكٌى

 ؤها اغلم حُدا."   ،" خظىا! 

ت اهظس بلي وحهي  ذهبذ ؤمي وذهبذ ؤها ألكف ؤمام اإلاسآة البلىٍز

غُجي الِظسي ؤشم بىثحر غً  ،فىصف وحهي ألاٌظس مخأول ،اللبُذ

والىصف  ،الخؼىغ الظىداء جملي الىصف اإلاخأول ،الػحن الُمجي
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وفي خحن ؤها اهظس بلي هفس ي  ،الثاٍن الخجاغُد والدازاث الظىداء جمأله

ىادًجي باطمي   فظمػذ صىث يهمع في ؤذوي ٍو

 ٌ لى   :ٍو

 غاد لُيخلم خخما غاد لُيخلم"  ،ج" طسااااااااااج طساااااااااااا

ػا الزي مً؟!  وفجإة طمػذ صىث ػلؼلت  ؤصابؼ هظسث زلفي طَس

ُغدث مسة ؤزسي ألهظس ؤمامي لم ؤزاوي في اإلاسآة ووإوي  ،لم احد ش يء

  ،ػبذ
ً
وحهذ بصسي ؤمامي مسة ؤزسي  ،زحػذ اهظس زلفي لم ؤزي ػِئا

ًخه ؤٌو مسة في ًلف ؤمامي زابخا ػامسا مثلما زؤ  -الىُان –فىحدجه 

جلػثمذ في الحدًث لظاوي غحر كادز غلي الىؼم اطتهل  ،اليابىض

الظلم ًدل غلي اإلايان والصسزاث جخػالي مً خىلي وهى ًلف ؤمامي 

ًخىهج مىه هىز اخمس ػدًد  وبدؤث ًخدسن خسواث حىىهُت دازل 

خالى جان اكسؤ بػع آلاًاث  ،اإلاسآة واها ماشالذ غحر كادز غلي الحسهت

م ولىً جلػثمذ ؤًظا ووإن ذاهسحي مدىث في زىاوي  مً ا للسآن الىٍس

وفجإة الصسازاث بدؤث ؤن جخلش ي وخل الصمذ لثىاوي مػدودة 

وازخفي مً ؤمامي ولىً خظظذ ؤهفاطه في الخلف فإدزث وحهي و ؤها 

  ،ؤزم بإهه زلفي آلان
ً
  :بدؤث الحدًث مػه واها ازججف وحظا

د ؟! "  ،" مً ؤهذ؟!  ماذا جٍس

 لّي بىفع الصىث اإلابدىح:  كاٌ
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ده ؤهذ ،" ؤها اإلاساد ؤها الحلُلت  ،ؤها الصىزة اإلاثالُت لً ،ؤها مً جٍس

بل ؤن  ،الغائبت غً كظىة البؼس وزدغاهم ولىجهم لِظىا ؤذهُاء

فإها الاهخلام......ؤها الاهخلاااام...ؤها  ،ذواءهم هى مصدز خماكتهم

 الاهخلاااام."    

وبدؤث جخػالي الهمظاث في ؤذوي وهي جلٌى " اهخهي مً خدًثه هرا 

فؼسفت الغسفت حغلم وجفخذ  ،مهصُُُُُُِِِِل" وجخػالي الصُداث

اح بالخازج ػدًدة ؤلاغصاز ،بظسغت فائلت  ،صىث السغد مسوع ،والٍس

ألاحىاء بإهملها جحُم و فجإة ؤهلؼؼ  ،البرق ًظسب مىخصف الغسفت

 –الىُان  –ول ما كاله مً ؤمامي وهدؤ ول ش يء واها ؤخاٌو ؤن افظس 

ذهبذ مظسغا بلي الظاغت مسة ؤزسي وهظسث بلحها لىً لم ٌظػفجي  

الىكذ وي ؤزاها خخما ألهجي وحدث الػلازب التي بها ؤو باألزص ألاصابؼ 

جدلم ؤمامي ووإن ؤخدا ًمظً بها وتهاحمجي مً غىلي بؼدة واجطح 

دازلها ؤن هره ألاصابؼ جدزل بلي غىلي وجصىؼ فخدت لِظذ صغحرة ب

ؤها  ،ؤكاوم ولىً بدون فائدة ،ووطػذ الظاغت بدازلها وبدؤث اهصف

ؤجإلم  ،مؼىغ ومرهٌى إلاا ؤزي هُف خدر ذلً ال اغسف ؤها زائف

فلدث الىعي جماما ولىً ُغدث مسة  ،وال افهم ما ًددر لي ،فدظب

 زؤًذ هفس ي ؤمام كصس 
ً
ؤزسي بيىابِس ي ولىً هره اإلاسة اإلالام مسخلفا

اح باإلايان ػدًدة ألاجسبت جدُؼجي مً ول حاهب بدؤث ا ،هبحر فازس لٍس
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ؤجىحه بلي بىابت اللصس واها مظلىب ؤلازادة جماما وغىد اكترابي مً 

بىابت اللصس زؤًذ اطم " صمهُل" وبجاهب الاطم كسوي الظبي 

خدذ لّي البىابت كبل كسع الجسض ،مػللخان غلي خافخحن الاطم
ُ
 ،ف

بدو انهم غلي غلم بلدومي ؤزر ث اطمؼ صىث الؼبٌى والدفىف ٍو

ج وألاهاػُد الىثحرة خىلي فىضحذ  ،مً ول ميان وؤلاًلاغاث وألاهاٍش

ت ألان مدزل اللصس ووإهه مىهب مً الىاض الرًً ًسجدون  السٍئ

لدم  سكصىن بجىىن ومجهم مً ًخإود لي ؤزطا ٍو ملبع كدًمت كبلُت ٍو

سغم مً بن ول لي الخدُت ومجهم مً ًمظً ألاطىد واللسود والىمىز وبال

لي  مجهم مىش ى بص ي بال ؤن غُىنهم حمُػهم واهذ مخىحهت بلّي  وفي ػٍس

ًىظس  ،واها ؤطحر ظهس مً الػدم شخص خاد اإلالمذ غُىه بُظاء جماما

حاء لُػترض طحري ومػه كىاع ذهبي ػدًد الخىهج  ،بلّي بصخب ػدًد

 ،زجدًهوبدون ما ًىحه بلّي ؤي خدًث كام بةغؼائي بًاه وػاوز بُده وي ا

لي وبػدها اغترض  وبالفػل ؤزرجه وازجدًخه في الحاٌ وؤهملذ ػٍس

لي ولىً هره اإلاسة مػه حلباب ٌؼبه الجلباب  شخصا ؤزس ػٍس

اإلاغسبُت الظىداء وؤغؼاها لّي وكمذ بازجدائها ؤًظا وهىا هىذ ػسفذ 

غلي نهاًت اإلاىهب هرا هىا زؤًخه مسة ؤزسي حالع غلي هسس ي هبحر 

ن ولىً هره اإلاسة ؤزي هفع ملمده الحادة الحجم هػسغ اإلالى 

 ومدفىز غلي حبِىه "صمهُل"  
ً
واملخُفت ولىىه وان مثل البؼس جماما
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كام فجإة واهدجي لّي ؤزطا وزهؼ وػاوز لي اخد مً الحساض زلف 

حلظذ غلي الػسغ ولىً غىد حلىس ي  ،الػسغ ؤن احلع غلُه

ػػسث بسحفت جملىذ ول حظدي  وطىذ ول ش يء خُجها وخل 

الصمذ ختي ظهس مسلىق صغحر اللامت بُده وزكت ٌؼبه هثحرا اللسدة 

لِع لدًه ازحل ولىً خىافس حاء  ،اخمس الػُىان ،هثُف الؼػس

ًخدسن ببؼيء هاخُتي وكبل فػل ؤي ش يء كام بالسوىع لّي ؤًظا وبػدها 

 :افخخذ اللساءة ووإنها زطالت ما وكاٌ بصىث ؤحؽ

ذ ألان ؤصبدذ لىا ؤهذ هىا مً ؤه ،" طُدي ملً ملىن الجان الظبػت 

 ،هدً هدفىا ألاٌو وألازحر الاهخلام ،ؤحلىا مً احل الاهخلام مً البؼس

صي "طساج"  ،خظُذ بمسجبت غالُت غىد كبائل الجان فخلبل جدُاجىا غٍص

 افػل ما ًلىله لً "صمهُل" طخدظى باإلالذ والخحراث ووػُمها"

ولىً هره اإلاسة اهصذ بػدها بدؤث جلسع الؼبٌى مسة ؤزسي وألاهاػُد 

  :حُدا بلي ألاهاػُد ووضحذ اهثر بما واهىا ًلىلىن 

لت حىىهُت  " اهخلام زبث زبائث ػس" بدؤ ًخػالى صُاخهم بؼٍس

جُا وطمػذ صىة جامي مً بػُد  ت وجلش ي ول ش يء جدٍز وهِظتًر

  :جىادي وجصُذ

 ها مىغد الاهخلام ًا بجي ......"  ،"طسااااااج ًا بجي طساااااااج اصحي

لذ لها واها ؤجثائب
ُ
 :ك
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 "ماذا ! ماذا جلىلحن! اهخلااااام!" 

 )ؤمي(: 

ؤها لم اذهس ؤي اهخلام ًا بجي ؤكٌى لً الامخدان ها مىغد  ،" اهخلام

 الامخدان؟!"

لذ لها )بطحىت ماهسة(: 
ُ
 ك

 "طإهجح ًىما طإهجح"

 اهه و 
ً
ان لِع وابىض بل اهه الىاكؼ صحىث هره اإلاسة و ؤها اغلم حُدا

وحدث اللىاع  ،فاها املخخاااااز ؤها املخخااااز آلان فدخما طإهخلم

والجلباب بالفػل غلي اإلاىظدة ولىً هره اإلاسة مػهم زىجس ذهبي 

ٌؼبه اللىاع لم ؤزاه في خلمي  وجدظظذ غىلي وحدث الظاغت 

اللىن مىحىدة بدازل غىلي والدائسة التي بها جدىلذ وؤصبدذ جىحر ب

ألاخمس ومً الىاضح ؤن ال اخد ًساها غحري فهى ًسؼؽ ليل ش يء 

فل جىمس بػد آلان ؤغددث غدحي وازجدًذ الجلباب  ،لِظاغدوي

وحدث ؤبي ٌػد  ،وزسحذ مً غسفتي ووان الخىكُذ الخاطػت صباخا

ذ
ُ
 وذهبذ له وكل

ً
 :هفظه للجزوٌ للػمل فإطمسث الخىجس حاهبا

دا هم غاهِذ مً احلي ولىً دوزن اهخهي " صباح الخحر ًا ؤبي اغلم حُ 

 آلان ؤها اطف."    
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وػػىخه غلي الفىز اهثر مً زمظت وغؼسون ػػىت حاءث ؤمي جصسر 

 :وجصُذ وجظسب بُدها غلّي كمذ باالكتراب مجها وهمظذ في ؤذنها

 " ذهسث ليي بهجي طإهجح في الامخدان وها آلان ؤها اهجح ؤها اطف."   

ألبي زسحذ بلي الؼازع ولم اغسف هم مً  وػػىتها هفع غدد ػػىاحي

الىكذ مس غلّي دازل البِذ اليل ًىحه هظساث زىف وزهبت واها 

حلبابي ٌظىده الدم مً ول ميان وبُدي الخىجس طحرث ؤزي في غُىنهم 

الخىف والسهبت بهجي ؤزي في وحىههم ول ما فػلىه بي مىر والدحي فها ؤها 

اجبري  ،ه بي زظئخم ؤيها البؼساهخلم وازي في غُىهىم ما هىخم جفػلىه

 مىىم بػد آلان
ً
 ،حظازغذ واها اػػً واخد جلى ألازس ،ؤن ؤوىن واخدا

ولىً الىاض حظخلم غىد كدومي اػبؼ زغبتي ها ؤها اػبؼ زغبتي ووطؽ 

هره اإلاػسهت الدامُت والفس والىس للبؼس ظهس "صمهُل" ًطحً 

بدظم لي واكترب  وكاٌ   :ٍو

جإزر خلً وخلي وحػؼي لي اللسابحن بدون ها ؤهذ  ،" ها ؤهذ جيخلم

د ؤن اغسف مىً هل اهخظسث غدالت الظماء  ؤم طمػذ لي ولي  ،جسدد ؤٍز

م الفظاد والخساب الفظاد في  ،خدًثي وازخازث ؤن جمص ي في ػٍس

طبم لي وكلذ لً  ،ألازض طُظل ػُلت وحىد ؤلاوظان في هرا اليىن 

 خملاء ال هفؼ لها"  فاهخم جظىىن بهىم ؤذهُاء بل اهخم مجسد وطُلت 

ت  :كلذ له واها اضحً ضحياث هِظتًر
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 ،" بػد ول ما فػلخه لً وللبُلخً اإلالػىهت جلٌى لي بهجي مجسد ادااااة 

 جلٌى لي بهجي مجسد اداااااة"         ،غلب ؤن ؤحبرججي غلي فػل هرا

 كاٌ لي: 

فةهجي لم  ،فان الىفع ؤمازة بالظىء ،" بهجي لم ؤحبرن غلي فػل ش يء

خظىا فاها  ،فػً غلي ًدن وي جمص ي وزائي ؤهذ مً ازترث الاهخلامؤص

لدي ضحاًا ؤزسي مثلً  جيخظسوي وي ازحؼ لهم الحم الغائب وؤهذ هىا 

 دوزن اهخهي ألان" ،جخددر فما ؤهذ حىِخه ؟!

وخظظذ بص ي ما زلُل ًسبؽ زؤس ي وفلدث الىعي واطخفاكذ غلي 

ول ميان وها ؤها صىث صفازاث بهراز البىلِع خىلي فالجثث في 

لبع غلّي واها اضحً ضحياث حىىهُت وجخػالي اهثر فاهثر فاها هرا  ،ًً

لي بػد ولىجها  اإلالىؼ الري اهخلم مً غاإلاىم الفاطد لم ًىؼفئ خٍس

البداًت ولىً اللادم البؼس والجان مػا فدخما ًىما ما طإغىد الهخلم 

.
ً
 زاهُا
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