بهضاء بلـى مً ٖلمجي ؤلٟا باء بالٚت ،بلـى مً ٧ان ؾبب ٖك٣ي
لهظه الضعة الـٛالُت "اللٛت الٗغبُت" ،بلـى ؤؾخاطي الٛاثب الخايغ
صوم ـا:
ص .هاوي ؾُٗض
بهضاء ..بلـى ؤمي وؤبي ؾغ ؾٗاصجـي ،بلـى عٍداهت ٢لبي نُٛـغحي
" ُخىع".
بهضاء بلـى ٧ل ٞخاة اهجغٞذ زل ٠هظا الٗالم ألاػع ،١باهلل
اؾخ٣ُٟي٣ٞ ،ض ال ًبٗض هللا ل٢ ٪اعب الىجاة ٦ظ٦غيٞ ،ال صمىٖ٪
ُ
ؾدبدغ ب ٪بلـى الكاَئ ،وال الىضم ؾُ٨ىن مغؾاة الىجاة..
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٧اهذ خُاحي مىخٓمت ٦خل ٪الخٟاُٖل الٗغويُت ،جل ٪التي ال
ٌٗخـغٍـها ػخا ٝوال ٖلت ،وٗم٦ ..خل ٪الخٟاُٖل التي صعؾتها في
الجامٗت٧ ،ان بةم٩اه ٪ؤن جيسج ٖلى مىىالها ؤظمل ؤبُاث الكٗغ..
وهل هىا ٥خُاة ؤظمل مً جل ٪التي ًدُاها ؤلاوؿان ٖلى َاٖت
هللا ،مً ؤظل عياه؛ بنها الخُاة التي ًدُاها ؤلاوؿان ألظل هللا .ِ٣ٞ
ه٨ظا ٧اهذ خُاحي مً ٢بل٦ ،ىذ ال ؤبخغي ؾىي هللا ؾبُال ،عبما
ُ
٦ىذ ؤوص ؤن ؤ٦ىن ؤها ؤًًا عابٗت الٗضوٍت خُىما ٢الذ:
ُ
ُ
وٍـ ـغون ال ـىـ ـج ـاة خ ـٓ ــا ظـ ـمـ ـُ ـ ـ ـ ـ ـال
 ٦ـل ـ ُه ـ ـم ًـ ـٗـ ـ ـ ُب ـ ـ ـ ـ ُضون ز ـ ـ ـى ٝهـ ـ ـ ـ ـ ـاع
ؤهـ ـا ال ؤب ـ ـخ ـ ـ ٛـ ـي ؾ ـ ـىا ٥ؾ ـ ـبـ ـُ ـ ـ ـ ـال

لِـ لـي ٞـي الجىان والىاع خٔ

٢بل ٖام مً آلان٧ ،اهذ ؤًامي ٧لها جغاهُم بًماهُت٦ ،ىذ ال ؤظض
هٟس ي بال هىا ،٥بحن السجاصة واإلاصخ..٠
وها ؤها الُىم ال ؤلىم خٓي؛ بل ؤلىم هٟس ي ألاماعة بالؿىء ،ؤجمجى
ؤن لى حٗىص ُمُمئىت ٦ما ٧اهذ..
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الفصل األول
ُ
"ؤنبدىا هغي الٗالم بًُٛت ػع واخضة؛ ل ً٨ال ًُم٨ىىا
ؤن هغي مغآة ؤعواخىا التي نضثذ ،وما ؤم ً٨ن٣لها مغة
ؤزغي".
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ًىم الؿاصؽ مً ماعؽ ٖام ()0273
ُ
ؤؾم٘ َغ٢اث زُٟٟت ناصعة مً ُمىخه ٠باب الك٣تٞ ،إهغو٫
ُ
ُمؿغٖت هاخُت الباب ألعي مً ً ُ
٨مً هىا ٥زل ٠الباب؛ بنها هىع
نضً٣ت ٞغٍضة ابىتي ،جل ٪الكُ٣ت لم ًؼصص وػنها بٗض ،هدُٟت بلىن
ال٣مذ ،وُٖىاها مسلىَخان بماء الٗؿل ...اؾخ٣بل ُتها بدٟاوة قضًضة،
ُ
الًُى ،ٝوخىلذ وظتهي هاخُت ٚغٞت ٞغٍضة،
زم انُدب ُتها بلى ٚغٞت
َغ٢ذ الباب ٖضة َغ٢اث لُإجُجي نىث ٞغٍضة:
-

ماطا هىاً ٥ا ؤمي؟

يُٛذ ٖلى م٣بٌ الباب بةخضي عاختي ،ل٨ىه ؤبى ؤن ًىٟخذ،
ُ
ألهه ٧-الٗاصة٢ -ض قض ٖلُه بإٟ٢اٖ ٫ضة.
وظهها اإلاالث٩يُ ،
ؤؾغٖذ ٞغٍضة لخٟخذ لي الباب ،لُإؾغوي ُ
وسٛغها
الظي ؤؾٟغ ًٖ ؤظمل ابدؿامت في الٗالم ؤظم٘٢ ،بلذ ًضي بٗض ؤن
ُ
ُ
َبٗذ ؤها ٢بلت خاهُت ٖلى عؤؾها٢ ،لذ :نضً٣خ ٪هىع جيخٓغ ٥هىا٥
ُ
الًُى.ٝ
في ٚغٞت
-

ؤنض٢ا جخدضزحن ًا ؤمي؟

 ال٧ ،ان لضي ٞغا ٙمً مؿاولُ ُاج٨م التي ال جيخهي٣ٞ ،لذ
ؤمؼح م٘ نٛحرحي ٢لُال! هُا ؤًتها اإلاٗخىهت بلى نضً٣خ ،٪وؤ٦غمي ُه ُؼ٫
يُٟخ.٪
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زغظذ ٞغٍضة مً الٛغٞت ُمؿغٖت مً ٞغٍ ؾٗاصتها بؼٍاعة هىع
ُ
اإلاباٚخت ،ولم جىدبه ُمُل٣ا بلى خؿابها الِٟؿبى٧ي الظي جغ٦خه
مٟخىخا..
ُ
اؾخىٟ٢جي ميكىع ظظب اهدباهيُ ،
ٞغخذ ؤ٢غؤه ،لخجظبجي ٖاَٟت
ُ
ألام بلى لاَمئىان ٖلى ابىتي في هظا الٗالم اإلاشحر للك٣ٟت ،اإلالن
ُ
بال٣ظاعةُ ،وعخذ ؤجدؿـ بغٍض عؾاثلها بإهاملي اإلاغججٟت ،وما بن
وٗ٢ذ ُٖىاي ٖلى جل ٪الغؾالت الىاعصة مً طل ٪الكاب الظي ًُضعى
ُ
"٦غٍم مدمض" ختى جمل٨جي الظٖغ ،وؤؾغٖذ في ظظب اإلاداصزت مىظ
البضاًت والتي ٧اهذ ٦ما ًلي:
ُ
ؤل٣ى الؿالمُ ،
وٖلُ٨م الؿالم.
لترص ابىتي:
ُ
لم ًُمهلها ،وباٚتها بالؿاا ٫اإلاٗخاص ٢اثال:
-

ُ
ُ
الخٗاعٝ؟
ُؤًم٨ىىا

-

ولم مً ألانل؟
عبما ال٣ضع ؤعاص طلٞ ٪ؿا٢جي بلى هىا.

-

ٞغٍضة ٞاعؽ..

ُ
قغٞذ بً ٪ا ٞغٍضة ،ظمُل هى ُ
ُ
اؾمً ،٪ىم ًٖ ؤقُاء ٦شحرة
ُ
عبما ؤزبرها ُٞما بٗض ،و٦ما ؤٖلم ؤن ل٩ل مً اؾمه ههِبا٦ ..م
ٖمغً ٥ا ٞغٍضة؟ وما هىٕ صعاؾخ٪؟
-

ٖمغي ٖكغون ٖاما ،ؤصعؽ في ٧لُت الٗلىم٢ ،ؿم ُ٦مُاء.
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 ؤنض٢ا ج٣ىلحن؟! ًا لغوٖت ألا٢ضاع! ٞإها ؤًًا ُ٦مُاجي مشل٪الخٟاٖالث الُ٨ماثُت ًُم٨نها ؤن ُ
ُ
جدضر
جماما ،لم ؤ ً٦ؤٖلم ؤن
ُمهاصٞت صون ؾاب ٤بٖضاص لخجاعب ٖضة.
-

ماطا ٌٗمل والضً ٥ا ٞغٍضة؟

 ُمهىضؽ ،بهه ُمهىضؽ مٗماعي.ُ
واإلاداصزت جُى ..٫جُى ٫ظضا ،ل ً٨بضون ؤًت حٗض ،ل٨نها جىم ًٖ
ؤلاعجاب اإلاخباص ٫بحن الُغٞحن ،وخباثل الكُُان اإلاىنىلت ،جل٪
الخباثل ُمىنضة بإٚال ٫مً اإلاٗاص ي ،هُ٣ت بضاًتها ُ
ج٨مً هىا ٥في
٧لمت الؿغُ :
"ؤًم ً٨ؤن هخٗاع ،"ٝوٍإحي ٖلى بزغها بهظاع الهال ٥وهى:
"وٗم ًُم."ً٨
-

 ٠ُ٦خالً ٪ا ٞغٍضة؟
ٖلى ما ًُغام ،وؤهذ  ٠ُ٦خالً ٪ا ٦غٍم؟

-

ؤلؿذ بسحر؟ بطن ؤها بسحر.

-

ج٣ى ٫ط٦غي ُمٗ٣بت ٖلى ما ج٣غؤه:
"مً هىا بضؤ ًخسلل بلى ٖاَٟت ألاهثى ،ؤال بن ٖاَٟت ألاهثى
ُمغجبُت اعجباَا وزُ٣ا بص يء ُ
اؾمه لاهخمام زم لاهخمام".
 لؿذ ؤصعي  ٠ُ٦ؤن ٠ل ٪ما ؤقٗغ به ،ل٨ىجي ؤقٗغُ
بإعٍدُت قضًضة ظغاء الخضًض مُٗ ،٪ممخٗت ظضا خغو ٪ٞاإلاخىازغة
ؤمام ُٖجي ٦ما الضعع.
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جمخمذ ط٦غي:
"ًبضو ؤن ابىتي وٗ٢ذ في خحرة ما بحن الغص والهمذ ،ل٨نها آزغث
الهمذ".
ُ
ُ
جدضر ط٦غي هٟؿها ٧الظي ؤنِب بالخمى ٞغاح يهظي:
"لم ًُمهل زىعتها ألاهشىٍت لتهضؤ ٢لُالٞ ،غاح ًُضٖ ١لى الخضًض وهى
في ؤوط التهابهٞ ،باٚتها ب٩لماجه جل."٪
ُ
 ٞغٍضة ..اؾمً ٪ىم ًٖ ؤهُٖ ٪ملت هاصعة في بى ٪اليؿاء،خضًشٖ ٪ظب ملر ُيهضهض ؤهاث ٢لبي٣ٖ ،ل ٪وما ؤصعا ٥ما ٖ٣ل!٪
ُ
ُ
٦ما لى ؤه ٪ؤوجِذ ظىام٘ الغػاهت والخ٨مت ..صُٖجي ؤزبر ٥بهض١
مكاٖغي ،وما ًسخلج ٢لبي ججاه ٪مً نُداث ُٖٓمت هي بىاصع
ُ
ُخب قامش خض الؿماء ،ل٣ض وٗ٢ذ في ممل٨ت خب ٪ؤؾحراٞ ،إ٦غمي
ؤؾغا!٥
جخسُل ط٦غي ابىتها بٗض و ٘٢هظه ال٩لماث ٖلى ٢لبهاٞ ،خ٣ى:٫
"ؤًْ بٗض جل ٪الغؾالت جلجمذ نٛحرحي ؾاٖاث وؾاٖاث ،هاط
٢لبها الغا٦ض في ؾالم٨ٖ ،غ نٟىه طل ٪الىٚض ٖلى خحن ٟٚلت منها،
في جل ٪اللخٓت ا٦خٟذ هي بةعؾا٢ ٫لىب خمغاء.
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ُ
ل٣ض وٗ٢ذ ٞغٍضة في الٟش الظي ههب مىظ ألاػ ،٫وبضؤث ُجغص
ُ
ُ
بجغؤة ؤ٦ثر ،وجٟصر ًٖ مكاٖغها التي -وال ق -٪مجغص جإزحر اإلاسضع
ُ
ال٨المي الظي ؤنابها به طا ٥اإلاضعي الخب."..
جغي ط٦غي ؤن ٦غٍم ؤنبذ ظغٍئاٞ ،خ٣ى:٫
"٧ان ٢ض جىاوُ ٫ظغٖت صؾمت مً ُ
الجغؤةٞ ،غاح ًهىب ؾهامه
الظ٦ىعٍت بتر٦حز قضًض ،وبج٣ان مجُض الؾخمالت ٢لب جل ٪الٗظعاء
البراء "ابىتي"..
-

 ٠ُ٦خالً ٪ا ٞغٍضة ال٣لب؟ اقخ٣خ٦ ٪شحرا؟

-

وؤها ؤًًا.

جىٟؿذ ط٦غي الهٗضاء ،وهمهمذ ٢اثلت لىٟؿها:
"ل٣ض وٗ٢ذ الٟغَؿت في قبا ٥الظثبُ ،لُضاهمها بإهم ُمخُلباجه
وؤولها!".
ُ
 ٞغٍضة ..ؤعٍض ؤن ؤَلب مى ٪قِئا ،ل ً٨ؤزص ى ؤن ج٣ابليَلبي بالغ.ٌٞ
-

اَلب وؾإٗٞل.

-

ال ؤًْ ،ال بض ؤه ٪ؾترًٞحن.

-

٢لذ ؾإٗٞل.

-

ؤعٍض ؤن ؤعا ،٥ؤٖجي ؤن ُجغؾلي لي نىعة ل ،٪ؤجمجى ؤن ؤعي
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ُ
جل ٪الٟخاة التي ؤٚغمذ بها ُٚابُا.
 ُمداُ !٫مدا ٫ؤن ًدضر قِئا ٦هظا! ؤلم ؤ٢ل ل٪؟! ٦ىذ ؤٖلم ؤه ٪ؾخُٗىحن ٢لبي بإو ٫ؾالحجمخلُ٨ىه.
 لم ؤ٢هض هظا ،ول...ً٨ ول ً٨ال ًُم ً٨ؤن جش٣ي بي ،ؤلِـ ٦ظل٪؟ وٗم لِـ ٦ظل ،٪وبهما...ُ
 وبهما ماطا؟ لى ٦ىذ جدبِىجي نض٢ا ،و٧ان لضً ٪مش٣ا ٫خبتمً ز٣ت ،إلاا جغصصث لخٓت.
ُ
جخسُل ط٦غي عص ٗٞل ٞغٍضة في هظه اللخٓاثٞ ،خدضر هٟؿها:
ُ
"جهمذ ٞغٍضة ،ل٣ض ؤلجمها ب٨المه٦ ،ما ؤخاَها جماما بكبا٦ه
الٗاَُٟت ،وؤْنها ؾإلذ :ولم ال ؤٗٞل؟ ماطا ًًحروي بن ٗٞلذ؟ وٖلى
٧ل ٞإها له وهى لي ،وهظا مً خ٣ه".
ُ
ؤعؾلذ ٞغٍضة جل ٪الهىعة التي الخُ٣ـخ ـها لها وهدً هدىـؼه هىا٥
ُ
ٖلى الكاَئ ،وما هي بال لىخت ٞىُت ؤبضٖذ بُغٍ٣ت هىضؾُت ص٣ُ٢ت
ُ
جىم ًٖ ٢ؿماث ؤهثى باعٖت الجما ،٫وال ؤْىه ؾُيبـهغ ،بل ؤها ُمخإ٦ضة
مً طل."٪
 ٦ما لى ؤن َُٟا مً زُالي ؾا٢جي بلى ٖالم آزغ ال ًُىظض بهش يء بُض ؤهه الجما ،٫وما ٧ان هظا الجما ٫بال ٥ؤهذ.
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ُ
ؤهذ جبالً ٜا ٦غٍم ،لِـ بلى هظا الخض!
-

بل بلى الخض الظي ال خض له.

٢امذ ط٦غي جظعٕ الٛغٞت مً ٞغٍ نضمتها ،جب٩ي ،جدضر هٟؿها
بهىث ُمخلٗشم:
"اإلاداصزت ُٗ٢ذ ؤهٟاس ي م٘ ؤقىاَها الُىٍلت ،و٧لماتها
ُ
اإلاخإججت التي جىم ًٖ ٖاَٟت ؾاطظت ،بُض ؤنها ؤؾٟغث ًٖ ؤن
ٞغٍضة لم ُ
ٌٗض لها ؤي ػع جد٨م ًُم ً٨ؤن حؿخُٗض به ٢لبها مغة ؤزغي
بًُٛت واخضة ٖلى طل ٪ال٩ابذ".
جمسر صمىٖها ،حؿخإه ٠الخضًض م٘ هٟؿها زاهُت:
"ًبضو ؤن ٞغٍضة ؤخبخه نض٢اٞ ،اإلاغؤة حٗك ٤صون ُم٣ابل لهظا
ُ
الخبٟ٨ً ،يها  ِ٣ٞؤن ًؼٍض طا ٥اإلادبىب عنُضها مً ال٩لماث
الٗاَُٟت ،وؤن ٌٗؼٖ ٝلى ؤوجاعها ال٣لبُت لدؿخإزغها جل ٪اإلاُ٣ىٖت
اإلاسخل٣ت ،لخى٨ب هاثمت ٖلى وظهها في جل ٪الٛابت اإلاىخكت التي
ُجضعىُ :
الخب".
-

ٞغٍضة ..ؤْى ٪ق٣غاء الكٗغ ،ؤلِـ ٦ظل٪؟

-

ٖ ٠ُ٦غٞذ طل٪؟

 واضر ظضا مً جل ٪الُٗىن السًغاء ،وجل ٪البكغة التيُ
ُ
جىاٞـ الخلُب ٖلى لىهه ،والىدُجت التي زغظذ بها مً جل ٪الخإمالث

11

زألُل الظ٦غٍاث
التي َالذ في ٢ؿماث وظه ٪ومالمد ٪الض٣ُ٢ت الغ٣ُ٢ت ؤن ٧ان لىن
قٗغ ٥ؤق٣غ.
-

صخُذ ما جىنلذ بلُه.

ُ
ؾُدضر لي ش يء بن لم ؤعه.
 ؤجمجى ؤن ؤعاه ًا ٞغٍضة ،نض٢اُ
ُمدا ٫هظه اإلاغة! ٞل٣ض ظاعٍخُٞ ٪ما ًُم ،ً٨ؤما ؤن ؤيغب
بذجابي ُٖغى الخاثِ وؤبضو ؤمام ٪امغؤة ؾاٞغةٞ ،هظا بُٗىه
الجىىن.
 لؿذ ؤصعي متى ؾدش٣حن بي! ماطا ٖلي ؤن ؤٗٞل؟! ؤ٢ؿم ل٪ُ
ب٩ل ألاًمان ؤن ؾإخظٞها ٖلى الٟىع ٦ما خظٞذ ؾالٟتها..
ُ
جخإس ى ط٦غي إلاا ونلذ بلُه ٞغٍضةٞ ،خٛمٛم:
"وٍجاعي الخمل الظثب ْىا مىه ؤهه بٟٗلخه جل٢ ٪ض هجا مً
ُ
م٨غه ،وجى ُ
هإ ٞغٍضة ل٨ـل ما ًُلبه هظا الىٚض الظي ؤوكب مسالبه
ُ
الكُُاهُت ُلُضوـ َـهغ جل ٪اإلاهىهت ،و ٍُىصي بها بلى امغؤة ٖاهغة،
وفي نهاًت ألامغ وآزغ ما وٗ٢ذ ٖلُه ُٖىاي مً جل ٪اإلاداصزت الهماء
الٛبراء ،ؤن ٢ض َلب ل٣اثـها ٚضا في ق٣خه ٚ-بـغ هللا وظـهه!-
الخمض هلل الظي ًُغؾلىا في ألاو٢اث الخال٨ت ،لىىدكل ؤخبدىا مً
ُباعة الٓالم ،بلى ػاوٍت الىىع".
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الفصل الثاني
"ؾخلىح الظا٦غة للماض ي مً بُٗض ؤًا ٧ان ؤزغه ٞيها ،بال
طل ٪اإلااض ي البٞ ،ٌُٛةهه ًًُ ٞيها َىحن الظباب".
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٧ل الظ٦غٍاث جمغ ،بال جل ٪الظ٦غٍاث الؿىصاء؛ جب٣ى ٖال٣ت
ُ
بالظهً ،وال٣لب ،والغوح ،ل٣ض ز٣ل ٧اهلي مً جغا٦م جل ٪الظ٦غٍاث
ٖلُهٞ ،ما ُٖضث ؤؾخُُ٘ الُ٣ام..
ُ
مهاثب حٗ٣بـها مهاثب ،بضؤث بإٖٓم مهِبت ،لى لم ًٚ ً٨حرها
في قغٍِ ط٦غٍاحي لٟ٨خه ؾىاصا؛ بهه مىث ألام! جل ٪الٟاظٗت التي ال
ً٣ىي ٖلى جدملها الدجغْ ،للذ ٢ابٗت في ُ
جل٨م اإلاهِبت ؾىىاث ٚحر
آبـهت بص يء ،مظبىخت بؿ٨حن باعصة ،واػصاصث ألامىع ؾىءا في لُلت مً
لُالي الكخاء الباعصة ،خُىما هجم ؤمً الضولت ٞجإة ٖلى مجزلىا
واٖخ٣ل ؤخي ،مىظ زمـ ؾىىاث وهدً وِٗل ٖلى ؤمل ؤهه ؾُٗىص
ُ
الُىمٚ ..ضا ...ل ً٨هُـهاث! ٞاألًام ُجمغ ،وخبل ألامل ًٟخـغ ،ختى بهه
٧اص ًخمؼ  ،١ؤْىه جمؼ ١خ٣ا..
ألاؾىء مً ٧ل هظا ؤن ًدضر ش يء ما ًمدى ل٧ ٪ل هظه
الظ٦غٍاث ،خلىها ومغها ،وٗم ..ل٣ض طهبذ ٧ل ط٦غٍا ث َٟىلتي م٘
ؤمي وؤخي خُىما اختر ١مجزلىا ال٣ضًم ،اختر ١ولم ًُبٖ ٤لى آزاع ؤخض!
ؤنبدذ ط٦غٍاجىا عماصا جظ ُعوه الغٍاحُ :صمُخـي ،زُاب َٟىلخـي ،ونىع
ؤخبخـي٧ ..،ل ش يء جبسغ م٘ صزان الخغٍ٧ ،٤ل ش يء..
الخمض هلل ؤن ال صزل للخغٍ ٤بٗ٣ىلىا ،وبال مذ ٦مضا ٖلى طا٦غحي
التي هي السُِ الىخُض الظي ًغبُجي باإلااض ي..
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آه ًا ؤمـي! ل٣ض اقخ٣ذ بلُ٦ ٪شحرا ،ل٨ىجي آلان ؤ ٌٚالُغٝ
ُ ُ
ُ ُ
زجال مى٪؛ ألهجي زىذ الٗهضٖ ،هض الش٣ت ًا ؤمـي ،وٗم ..زىذ ،وما
ؤؾخُُ٘ البىح ألخض.
ُ
بِىما ؤها ٚاع٢ت في لجج مً ألا٩ٞاع ،بط به ًُـهاجٟجي ٢اثالُ :مىاً ٤ٞا
ط٦غيُ ،مىا ٤ٞبمدٌ بعاصحي ،وب٩امل ٢ىاي الٗاَُٟت ؤوال ،زم
الٗ٣لُت ؤزُـغا.
 ؤعظى ،٥ال جدؿغٕ في ألامغ ًا ٞاعؽٞ ،األمغ لِـ بـهُـً ،وماجسخاعه بةعاصج ٪آلان ٢ض جىضم ٖلُه الخ٣ا ،ؤعظى ٥جغٍض ٢بل ؤن
ُ
جهضع ٢غاعاج.٪
 ط٦غي ..نضُ٢ىـي! به- ٪وهللا -لخل ٪الٟخاة التي ُآمل ؤن ج٨ىنػوظـيٞ ،إها ؤعي  ٪ُٞما ال جغٍىه ؤهذ في هٟؿٞ ،٪إهذ ٞخاة َاهغة
هُ٣ت اؾدؿلمذ لهىاها ًىما ،ل٨ىـها لً حٗىص إلاشل طل ٪ؤبضا ،وؤز ٤مً
طل ..٪نضُ٢جي!
-

ق٨غا لٖ ٪لى ٧ل ش يء ًا ٞاعؽ ،ؤها ُمىا٣ٞت.

بُ٨ذ ٞغخا ،بُ٨ذ خؼها ،بُ٨ذ هضما ،بُ٨ذ ٢هغا ،اإلاهم ؤهجي
بُ٨ذ ،بُ٨ذ ٦شُـغا ،بُ٨ذ ق٨غا وامخىاها لهظا الغظل الظي ٢ل هُٓـ ُغه
في ػماهىاُ ،ؤٌٗ٣ل ؤن ً٨ىن هظا الغظل ٌِٗل مٗىا ٖلى ٦ى٦ب
ألاعى؟! ال ؤًْ طل٪؛ لٖ ً٨لى ٧ل ًىظض ٞاعؽ ،وهظا ًٟ٨ي..
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ُ
طل٨م
٢بل ٖام مً آلان ٦ىذ ؤِٖل خُاة هاهئت ،بُٗضا ًٖ
ُ
وجل٨م الطجت ،بُٗضا خُض ال ٖالم مؼٍ ،٠وال ؤ٩ٞاع
الصسب
مؿمىمت ،وال ٢لىب يُٟٗت.
ؤط٦غ هظه الجملت التي ٢الخـها لي نضً٣تي ٢بل ؤن ؤهخهي مً
صعاؾتي بكهغ:
ُ
"ؤمشالً ٪ا ط٦غي ٢ض اه٣غيىا! ؤها ال ؤٖغ ٝؤخضا ٌِٗل في ٢غهىا
هظا وٖلى مجغجىا جل ٪لِـ لضًه خؿاب ٖلى الِٟـ بىٖ ٥لى ألا٢ل،
وال ؤٖغ- ٝؤًًاٞ -خاة لم ج ٘٣في ُ
الخب خخـى آلان بال ؤهذ! بالغٚم مً
ؤهٞ ٪خاة ظمُلت ،جمخل٨حن بكغة بًُاء بى٣اء الخلُب ،وُٖيُـً
ُ
قٟاه ٪بلىن
زًغاوًٍ ،ووظهٌُ ٪كبه ال٣مغ في ظاهبه اإلاض يء،
ال٨غػُ ،ؤٌٗ٣ل ؤال ج٨ىوي وٗ٢ذ ُ
بالخب ؤو ؤن ؤخضهم لٟذ اهدباه!٪
ُ
٦م ؤهذ ٞخاة بلهاء ًا ط٦غي ،لى ؤن لضي بً٘ هظا الجما ٫ل٨ىذ
ُ
وْٟخه في مدله".
ُ
هٓغث بليها هٓغة ٦ـلها بقٟاٖ ١لُـها وٖلى ٦ـل ٞخاة ج٨ٟغ مشل هظا
ُ
الخ٨ٟحر الؿاطط ،زم ابدؿمذ ٢اثلت لها :جضعًٍ ما الظي ًجٗلجي
ؾُٗضة عايُت مُمئىت صاثما بلى ما ؤها ُٞه؟ ٢الذ :ال.
٢لذ :هى ابخٗاصي ًٖ الٟؿاص بى ٥زانخ٨م ،زم بهجي ٖل٣ذ ٢لبي
ُ
بغبيٞ ،ما ٖضث ؤعي في الىظىص ؾىاه ،ؤهاظُه ،ؤق٨ى بلُه ،ؤجًغٕ
له ،ؤب٩ي وؤها بُـً ًضًه ؾاظضة...
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نضُ٢جي! ؤه ًٖ ُ٘٣الٗالم -مٗظعة! ؤ٢هض الالٖالم -ألظل هللا؛
ُ
طل٨م الٗالم ال٣ظع اإلالن
لظا خُاحي هاهئت ،هاصثت ،ال ٌٗ٨غ نٟىها
بإصعان ملاها الظهىب واإلاٗاص ي...
ُ
آه ًا ػٍيب لى جظو٢ذ لظة ال٣غب مً هللا ،لٗلمذ ؤن ال ؾٗاصة في
ُ
ال٨ىن ٧له حؿاوي هظه الؿٗاصة.
ُجمغ ألاًام ؾغَٗا ،وٍى٣ض ي الكهغ ،وهسغط مً ٢اٖاث لامخداهاث
ُ
في آزغ ماصة لىا ،آزغ ًىمُ ،
ولغبما آزغ ل٣اء ،اهخٓغث نضً٣احي خخـى
ا٦خملىا ظمُٗا ،زم زغظىا هدؿ ٘٨في ٦ـل قبـغ في الجامٗت ،وؿحر في
ُ
جل ٪الكىاعٕ التي جدُِ بـها ،لؿذ ؤصعي بن ٦ىا هىصٖها ،ؤم هىصٕ
ط٦غٍاجىا ُٞـها ،ؤو بن ٦ىا هىصٕ بًٗىا بًٗاٞ ،مً ًضعي عبما ال هلخ٣ي
بٗض الُىم زاهُت.
طعٞذ ُٖىاي صمٗت؛ بهـها صمٗت الٟغا ،١مالم هى ٞغا ١ألاخبت٦ ،ـل
الظًً هدبـهم ًغخلىن واخضا جلى آلازغ ،و٦إهىا ما اظخمٗىا بال لىٟخـغ،١
وما ؤخببىا بال ليكخا ،١وَؿخدُل خايغها الجمُل بلى ماى ،بلى
ط٦غي ،بلى ؤًام صعؾذ..
الخٟذ بلي نضً٣احي ٢اثالث في نىث واخض :ما بً ٪ا ط٦غي؟
ُ
ؤجب٨حن؟ مسخذ صمٗخـى زم ابدؿمذ ٢اثلت :ؤب٩ي وؤهخـً هىا بجىاعي!
بهه لسُإ في خ٨٣م..
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٢الذ مىـى :عبما ؾدكخا ١ألخضهم ،لظا هي مخإزغة ظضا ..وحٗالذ
ضخ٩اجـهً..
ُ
٢لذ لهً :جى ًٖ ًٟ٢هظه الخٟاهاث ،لضً٨ٞ ً٨غ ُمٗاً ١دخاط
بلى ٦شحر مً الخٗضًالثُ ،
وٍمغ الُىم ؾغَٗا ؾغَٗا ،ما بُـً ٚمًت
ُٖـً واهدباهخـها ،وبِىما هدً هىصٕ بًٗىا ٢الذ لي ػٍيب :ط٦غي..
عظاء ٢ىمي بٗمل خؿاب لٖ ٪لى الِٟؿبى ،٥وجىانلي مٗىا،
ٞاألع٢ام ٢ض جًُ٘ مىا ألؾباب ٖضة ،ؤما الِٟؿبىٞ ٥ؿُجم٘ بُيىا
ؤبضا ،اهٟخحي ًا ط٦غي ٖلى الٗالم ،جدضسي بلى الىاؽ..
حٗغٞذ ٖلى لو ُمدخـغٝ؛ بل ُمدخـغ ٝظضا ،ؾلبجي لبـي ،ؾلبجي
عوحي ،ؾلبجي طاحي ،اؾدىـؼ٧ ٝل و٢خـي؛ بهه ٖالم ال عظٗت مىه وال
ٞغاع ..آه! ؤزبـغ٦م بماطا!!..
بٗضما بضؤث ؤلاظاػة الهُُٟت ٧-اهذ بظاػة ؤبضًت مً الخٗلُم-
٨ٞغث ملُا ُٞما ٢لً لي نضً٣احي مً ٦الم ًٖ هظا الٗالم ،زم بوي
ؤزُـغا اههٗذ ل٩لماجـهً ،و٢مذ بٗمل خؿاب لي ٖلى الٟؿاص بى٥
هظا ،زم بوي عاؾلخـهً ،وبضا لي ألامغ َغٍٟا ،وعؤًذ ؤهه ال يُـغ مىه،
والخ٣ُ٣ت ؤهه ال يُـغ َاإلاا ؤهىا وؿخسضمه في مىيٗه وال هجٗله ًازغ
ٖلُىا ؾلبا ..زم جغا٦م ٖلي الى٢ذ ،وؤنبذ لضي َىا ٫الى٢ذ ٞغا،ٙ
ال صعاؾت ،ال ٢غاءة ،ال ش يء..
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بن ٧ان الىىم وؿِب اإلاىثٞ ،ةن الٟغا ٙوؿِب الىؾاوؽ والهال٥
باإلاٗاص ي؛ وٗم ..ؤو٢اث الٟغا ٙما هي بال ؤو٢اث ظضب و٢دِ ،ال
ججلب لىا قِئا ،بُض ؤهه الباؽ..
ؤ٢ىلها بملء ٞـي :ؤها ظٗلذ الٟغاٌ ٙؿخٛلجي ال ؤن ؤؾخٛله ،ؤظل..
ل٣ض ٧ان هظا هظًغ بضاًت اهههاعي في بىج٣ت آلازام.
ُجمغ ألاًام ،وال ٖمل لي ٖلي هظا اإلاى ٘٢ؾىي ؤوي ؤعاؾل
نضً٣احي ،ؤو هً الالجي ًغاؾلىىـي ..بلى ؤن ؤعؾل لي طل" ٪الُ٣هغ" -
ه٨ظا ٧ان اؾم خؿابهَ -لبا بالهضا٢ت ،صزلذ ؤج٣ٟض نٟدخه
الصسهُت ألعي ؤًت مٗلىماث ٖىه ،وٗ٢ذ ُٖىاي ؤو ال ٖلى نىعجه،
و٧ان وؾُما ظضا ،جإملذ نىعجه ،لم ؤ ً٦ؤجسُل ًىما ؤوي ؾإصزل
ٖلى "بغوٞاًل" ؤخضهم ألمغع بهغي مغاعا ٖلى نىعجه ،آه زم آه
لظ٦غي ..زم ٢غؤث في اإلاٗلىماث السانت به ؤهه ٌٗمل ؤزهاجي جىمُت
بكغٍت٢ ،لذ في هٟس ي :ما الًحر في اهًمامه ٖىضي في ٢اثمت
ألانض٢اءٖ ،ل الٟاثضة ُ
حٗمجي مىه ًىما ما ..وبٗض ألي قضًض ما بُـً
ال٣بى ٫والغ ،ٌٞما وظضججي بال ٢بلخه..
بضؤ هى بالخضًض ،و٧ان خضًشا ٖاما ،ؾإلىـي :ما اؾم٪؟ ما
جسهه ٪الضعاس ي؟ ٦ىذ ؤعص ٖ ِ٣ٞلى ٢ضع ؾااله ،بلى ؤن جى٠٢
ًٖ ال٨خابت..
ُ
ْللذ ٢ابٗت َىا ٫اللُل ؤمام جل ٪الكاقت ٖله ٌٗاوص الخضًض
مغة ؤزغ ي ،ل٨ىه لم ًٟٗل ..جمىِذ ؤن لى ٌؿترؾل في الخضًض ٢ضع
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اإلاؿخُإ ،لؿذ ؤصعي ما الظي ؤنابىـي! ؤزص ى ؤن ج٨ىن هظه هي
ُ
لىزت ؤلاعجاب التي خضزجي ٖىـها نضً٣احي مىظ قهغ ؤو ًؼٍض..
-

نباح السُـغ ًا ٖؼٍؼحي ،ؤلم حؿخ٣ُٟي بٗض؟

-

ؤعٍض ؤن ؤهام ٢لُال بٗض ًا ؤبي.

 ل ً٨نضً٣خ ٪مىـى هاجٟخ٦ ٪شُـغا ،ال بض ؤن تهاجُٟـها يغوعٍا،ه٨ظا ؤزبرجىـي.
*****
-

الؿالم ٖلًُ ٪ا مىـى ٠ُ٦ ،خالً ٪ا ٚالُخـي؟

 مً الىاضر ظضا ؤهجي ٚالُخ !٪لظا ما ٖضث حؿإلُـً ٖىـي..ُ
ضخ٨ذ ،زم ٢لذ لها :ما ألامغ الًغوعي الظي ظٗل ٪جخهلحن في
هظا الى٢ذ البا٦غ؟
-

ُٖغس ي بٗض قهغ ًا ط٦غي ،بٗض قهغ.
ؤٖلم ؤهه ب٣ي قهغ ٖلى ُٖغؾً ٪ا ؤظمل ٖغوؽ.

 صٖ ٪مً هظه اإلاجامالث آلان. ل٨ىـها لِؿذ ُبمجاملت ًا مجىىهت ،اإلاهم ..وماطا جغٍضًً ًاٖؼٍؼحي مىـى؟ ؤهذ  ِ٣ٞجإمغًٍ ًا ٖغوؾىا الٛالُت.
 ال بض ؤن جإحي معي الُىم لىسخاع ٞؿخان الؼٞا ،ٝووكخـغيبٌٗ خاظُاحي الىا٢هت.
-

ؾمٗا وَاٖت ًا مىالحي.
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-

ؾإهخٓغ ٥في اإلاىـؼ ٫بٗض الٓـهغ.

-

ؾأث في اإلاىٖض ،بلى الل٣اء.
*****

 ها ما عؤًً ٪ا ط٦غي بـهظا الٟؿخان؟ ل٣ض ؤعجبجي ٦شحرا.ُ
 ٦م ؤن طو ٪٢مخضن ًا ٞخاة! ٖلًُ ٪ا مدمىص ؤن حُٗض الىٓغمغة ؤزغي في ؤمغ ػواظ ٪مً هظه الٟخاة ها ها ها.
ضخ ٪مدمىص ،وعصث مىـى بًٛب:
-

ولم ٖلُه ؤن ٌُُٗض الىٓغ؟ وهل ؾُجض في الضهُا ٞخاة مشلي؟

-

مٗ ٪خً ٤ا مىـى ،لً ًجض ٞخاة مجىىهت مشل.٪

-

ط٦غعععععععي!

 ؤهذ حٗغٞحن ظُضا ًا مىـى ؤن هظا مؼح ،وحٗلمحن ظُضا ٦مؤخب ،٪و٦م ؤهذ ٞخاة عاجٗت ،والٟؿخان نض٢ا ؤ٦شـغ مً عاج٘؛ ل٣ض
اػصاص ظماال ٖىضما اعجضًخه.
 ؤجمىـى ؤن لى جغجضًىه ٖما ٢غٍب ًا ط٦غي ،وَؿخض يء هى مًظمالً ٪ا ٖؼٍؼحي.
-

ها ٢ض خان الى٢ذ لخىاو ٫آلاٌـ ٦غٍم.

 ٦ما ؤهذ ًا ط٦غي ،لم جخُٛـغي بٗض! ٧لما زغظىا مٗا ال بض ؤنجُلبي آلاٌـ ٦غٍم.
-

٦م ٧اهذ اإلاضة ألحُٛـغ؟ ؤؤحٛحر في قهغ واخض ؤًخـها البلهاء؟!
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ْل مدمىص ًطخ ٪مما هٟٗله ٦شحرا ،زم ٢اٖ :٫لي ؤن ؤونلً٨
بلى اإلاىـؼ ٫؛ ألهه لضي ٖمل آلان.
ظمُلت هي جل ٪الغوح التي ٦ىا هخمخ٘ بـها في هظا الى٢ذ٦ ،ىا ٦خل٪
البالبل التي ال ج ًٖ ٠٨الترهُم هٓغا ألهـها خغةَ ،لُ٣ت الٟٗا،٫
َلُ٣ت اإلا٣ا..٫
الغؾاثل الىاعصة ..الغؾاثل الىاعصة ..هاهي ،وعؾاثل مً الُ٣هغ!..
لىىٓغ ما بـها..
" ٠ُ٦خالً ٪ا ط٦غي؟ لم جٟخحي الباعختٖ ،له زحر!".
هٓغث بن ٧ان خؿابه "هاقِ آلان"؛ وٗم ..بهه مخهل آلان،
ؤؾغٖذ بالغص ٖلُه..
-

ؤها بسُـغ٦ ،ىذ مكٛىلت بٌٗ الى٢ذ م٘ نضً٣خـي.

-

بهه إلاً الجُض ؤه ٪بسُـغ ًا ط٦غي.

-

ق٨غا لً ٪ا ...باإلاىاؾبت ،ما اؾم٪؟

-

ل٣ض وؿِذ ؤن ؤزبـغ ٥باؾمي! ؤصعى :آصم.

-

ظمُل هى اؾم ،٪بطا ما ٢هت الُ٣هغ هظه؟

-

ألهجي ُ٢هغ ،وٍلُ ٤طل ٪بي.

-

ًبضو ؤه ٪مٛغوع!

-

ال ،لؿذ ٦ظل.٪

ؤمًِىا اللُل ٦ـله هخدضر ،بلى ؤن ؤوق ٪الٟجغ ؤن ًاطن..
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ًمض ي الى٢ذ ،وال ؤظضوي بال اػصصث اهجظابا لهظا الُ٣هغ! وهاهى
٢ض ؤبضي بعجابه بي ،وألامغ ٌُؿٗضوي ظضا ..ؤو ه٨ظا ًسُل بلي! ال
ؤز٨ُٟم ؾغا ..ل٣ض بضؤث ؤ٢هغ في نلىاحي قِئا ٞكِئا٦ ،ىذ ؤجإزغ
ًٖ مىٖض الهالة ٦شحرا؛ ألهجي ُميكٛلت بالخضًض مٗه ،ؤعؤًخم في الضهُا
ٖا٢ل ًخإزغ ًٖ مىٖض مدبىبه؟
ُ
ولِـ هظا ٞدؿب؛ بل ٢هغث في الهالة بإ٦ملهاٞ ،ما ٖضث ؤعي
سجاصحي! زم بوي ٢هغث في خ ٤والضي ٦شُـغاٞ ،ما هاصاوي في مغة مً
اإلاغاث بال وؤها ُمى٨بت ٖلى هظا اإلاىُ ٘٢مىـهم٨ت ُٞهُ ،مُٛبت ٖمً هم
خىلي!
و ٠ُ٦ال ؤ٢هغ في خ ٤عبي ،وخ ٤والضي ،وظل الى٢ذ ٢ض ٦غؾخه
 ِ٣ٞللخضًض م٘ الُ٣هغ؟!
٦ؿغث ٧ل جٟاُٖل خُاحي اإلاىخٓمت ،وبضؤ ًخسللها الؼخاٞاث
والٗلل قِئا ٞكِئا خخـى ناعث بال ؤوػان ،لِـ هظا ٞدؿب ،بل
ناعث بال مٗىـى ،بال هض ،ٝبال ..بال..
ال ألاًام جخى ،٠٢وال ؤها ؤجغاظ٘ بلى اإلااض ي ،ال جيخابجي عٖكت
السكُت الخـى ٧اهذ جهِبجي مً طي ٢بل ٧لما هممذ بمٗهُت ما،
ظٟذ مأقي السكىٕ ،جل ٪الىٗمت مً ؤٖٓم ما مً هللا به ٖلُىا ،مخـى
ُؾلبذ مىا يٗىا وال مىام..
وجمغ اللُالي ٦كبذ ُمسٌُ ٠ؿلبجي طاحي وؤها ٞاٚغة ٞاهي ُٚـغ آبـهت
بص يء ِ٣ٞ ،ؤشسو ببهغي ؤمام هظه الكاقت ،ؤبدؿم لخضًصىا
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الظي ًُى ،٫ؤهؼعج بن ؤزبـغوي بؿىء مؿه ،ؤٞغح لىجاخاجه،
بهجاػاجه..
وٞجإة ٢ا ٫لي :ط٦غي..
٢لذ :وٗم.
٢ا :٫ل٣ض ا٦دكٟذ ؤهجي وٗ٢ذ في مهُضة خب ،٪الى٢ذ ٦ـله
ُمسخـؼ ٪ُٞ ٫ؤهذ ،ماطا ٗٞلذ بي ًا ط٦غي؟! لم ٌؿب ٤لي ؤن حٗل٣ذ
بٟخاة ٦ما حٗل٣ذ ب ،٪آه مىً ٪ا ط٦غي ومً خضًش ٪الٗظب! ًا
لغوٖت ظمال !٪جباع ٥هللا ؤخؿً السالُ٣ـً !..لم ؤع ،٥ل ً٨خس ي
ججاه ؤهىزخ ٪لً ًسُب ،ؤٖلم طلٞ ،٪إها عظل ؤقخم ظما ٫اإلاغؤة مً
ٖلى بٗض مئاث ،بل آال ٝألامُا.٫
بٗضما ٢غؤث هظه ال٩لماث لم ؤؾخُ٘ الغص ٖلُه ،ل٣ض اهدضعث في
ٞىهت مً السُاالث الٛغامُتٖ ،كذ لخٓاث مً ؤؾاَحر الغواًاث
الغوماوؿُت ،جل ٪التي ٖككذ هىا ٥في مسُلتي السهبت ألبٗض خض،
هظا بُٗىه ما جمىِذ ؤن ؤؾمٗه مىه ،لم ؤؾمذ ألخض مً ٢بله ؤن
ُ
ً٣خـغب مجي ُ٢ض ؤ ُهملت ..جظ٦غث خُىما ٦ىذ ؤضخ ٪مً نضً٣احي
الالجي و ًٗ٢في جل ٪الٟىهت مً ٢بلي٧ ،ان لضًـهً ق ٠ٛاؾمه
الخب ،ؤنبذ م٘ الى٢ذ هىؽ ،ظىىن٦ ،ىذ ؤعي ؤن الخب هى ٖمل
مً ال ٖمل لهٌ ،ؿدىٟض و٢خه وَا٢خهً ،ىمحي قِئا ٞكِئا في طاث
ُٚـغ طاجه ُٞبضصه ..باألخغي الخب في هٓغي ُوظض ألظل حؿلُت هاالء
الخاٞهُـً٦ ،ما ؤوي ٦ىذ ال ؤٖخـغ ٝبه مُل٣ا٦ ،ىذ ؤعاه ٧لماث
مٗؿىلت مىم٣ت ًطخ٧ ٪ل َغ ٝبـها ٖلى آلازغ .ؤخُاها ٦ىذ ؤعاوي
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امغؤة بال ٢لبٞ ،ال٣لب ًيبٌ ،وٗمً ..يبٌ قى٢ا ووظضا ألخضهم ،ال
بض مً طل ،٪ل٢ ً٨لبي ما هبٌ ألظل عظل ،عبما ٦ىذ ال ؤعي في
الغظا ٫مً ٌؿخد ٤ؤن ًيبٌ ٢لبي ألظله.
ؤط٦غ ًىما ؾإلخجي بخضي نضً٣احي ٢اثلت :ط٦غي ..ما مٟهىم الخب
ٖىض٥؟
٢لذ لها٢ :لىب هُ٣ت ،المٗت ،ػاهُت ،حٗغيذ لٗىامل الخٗغٍت مغة
بٗض ؤزغ ي خخـى نضثذ ،وما ؤم ً٨ن٣لها!
لم ؤ ً٦ؤٖلم ؤن ألاًام جضوع ؾغَٗا ،والضاثغة خخما ؾدخىٖ ٠٢ىض
ُمىدضع ٢لبي ًىما ألحٗغى لهظا الهضؤ الظي خضزذ به نضً٣احي مىظ
ؾىىاث.
زم بن مكاٖغي اإلاخإججت ؤ٣ٞضججي نىابي ،ؤعؤًخم هاعا مًُغمت
ُ
ُ
جب٣ي قِئا مً ظؿض جم٨ىذ مىه؟ مكاٖغي جل ٪لم جب ٤مً ٖ٣لي
ُ٢ض ْٟغٞ ،ل٣ض َلب مجي الل٣اء ،آن ل٨ـل ٖاق ٤ؤن ًل٣ى مٗكى٢ه،
آن لل٩لمت ؤن ج٨ىن هٓغة ول٣اء٦ ،ىذ ؤ٦شـغ مىه جى٢ا لهظا الل٣اء ،لً٨
صال ٫ألاهشـى ٧ان ًمىٗجي مً البىح..
ل٣ض اج٣ٟىا في هـهاًت ألامغ ٖلى ؤن هلخ٣ي في بخضي الخضاث٤
الٗامت٧ ،ان ملخاخا ،و٦ىذ ؤصاة َُٗتٞ ،اههٗذ له جد٣ُ٣ا لغٚبتي
اإلا٨بىجت بضازلـي ،وجسلها مً بلخاخه ،خضص اإلاىٖض -خؿب ما
هاؾبىـي ،-وخضص اإلا٩ان ؤًًا ،و٢اٚ :٫ضا ..ما ؤبٗض ٚضا! الى٢ذ ؾُمغ
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ؤبُإ مً ُؾلخٟاة! ٖلى ٦ـل ؾإ٦ىن في اإلاىٖض جماما ،ؤو ؤب٨غ ،ل٨م
جمىِذ ل٣اثً ٪ا ط٦غي.
٢لذ :خؿىا ،هلخ٣ي ٚضا في اإلاىٖض بن قاء هللا.
-

ل ..ً٨مهال ًا ط٦غي ٠ُ٦ ،ؤحٗغٖ ٝلُ٪؟

-

ال ج٣ل ،٤ؤها ؾإحٗغٖ ٝلُ.٪

ؾخ٣ىلىن لـي :ل٣ض ٧ان الكاب مهظبا؛ ألهه لم ًُلب نىعج!٪
ول ..ً٨مً ٢ا ٫بهه لم ًُـلبـها؟! ل٣ض ٗٞل مغاعا خخـى مل هى بلخاخه..
ال ؤ٢ى ٫ل٨م عًٞذ ألهه لضي بٗض بُ٣ت مً ٖ٣ل ،ول٨ىه السى،ٝ
زٟذ ؤن ؤز ٤به ٧-ان عٞض ي هظا ًؼٍضه قٟٛا بي ،-ول ..ً٨في ٢غاعة
ُ
هٟس ي جمىِذ ؤن ؤعؾل له نىعحي وٍيبـهغ ببكغحي الىانٗت البُاى،
وُٖجي السًغاوًٍ ،وزضي اإلاىعصُ ،.وٍمُغوي ًُٞا مً الٛؼ ،٫وبداعا
مً اإلاضح ،وؤهـهاعا مً ؤلاعجاب ،بظالال لجمالـي ..ؤلؿذ بٟخاة؟!
ؤزبـغث ؤبي في الهباح بإهجي ٢ض واٖضث نضً٣تي ٖلى ؤن هلخ٣ي في
الؿاٖت الىاخضة ْهغا.
ؤظابىـي :خؿىا ،اٖخجي ظُضا بىٟؿ ،٪واخملي ؾالمي لهضً٣خ.٪
ُ
ويٗذ ٢بلت خاهُت ٖلى عؤؽ ؤبي ٢اثلت له :ؾإٗٞل ًا ؤخً ما في
ال٨ىن وؤعوٖه.
ابدؿم ابدؿامت عيا ٢اثال لـي :خؿىا ؤًخـها اإلاكا٦ؿتٖ ،لي ؤن
ؤطهب بلى الٗمل آلان ،بلى الل٣اء.
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 بلى الل٣اء ؤبي.ألو ٫مغة حٗترًجي هىبت ال٨ظب هظه ،وٖلى مً؟! ٖلى ؤبي! مظ
عخلذ ؤمي حٗاهضها ٖلى ؤن ً٨ىن لي ؤبا ،وؤما ،وؤزا ،ونضً٣اَ ،لب
ُ
مجي ؤال ؤزٟي ٖىه قِئا مما ًضوع بدُاحي ،وبن ٧ان مش٣ا ٫خبت مً
ؾغ٦ ،ىذ ؤٗٞل هظا صوما بلى جل ٪اللخٓت اإلاكاومت.
٦ىذ ؤحعجب صوما مً هـهغ ؤبي الُٟاى ،طل ٪الىـهغ ال ًج٠
ُٖائه وال ُ
ًىًب ،ال ًخٗغى للجٟا ٝمُل٣ا ..آلان ٖ ِ٣ٞلمذ ؤهجي
ال ؤؾخد٦ ٤ـل طل٦ ،٪م مً ٞخاة جخمىـى ؤن ً٨ىن لضًـها مشل طل٪
ألاب ،آه ًا ؤبذ لى حٗلم ٦م ؤخب !٪و٦م ؤجمىـى ؤن لى ؤٖخظع مى ٪آلان!
ل ..ً٨هُـهاث ؤن ججضي الىضامت.
زغظذ مً اإلاىـؼ ٫ؤجىظـ زُٟتٞ ،ةطا ؤبي الظي آػعوي باألمـ
ُ
ؤزظله الُىم٦ ،ـلما مًِذ زُىة بلى ألامام هممذ ؤن ؤجغاظ٘ ..ما بن
ا٢خـغبذ مً اإلا٩ان خخـى ٧اص ٢لبي ؤن ًىسل٘ مً بُـً ؤيلٗـي٧ ،اهذ
ُ
زُىاحي بُُئت ُمخشا٢لت٦ ،مً ُ٢ضث مً ٢ضمُـها وما ٖاص ًُم٨ىـها
الخغا.٥
ما بن صزلذ مً باب الخضً٣ت خخـى هٓغث بُغُٖ ٝىـي ،بط بُٗجي
وٗ٢ذ ٖلُه ،لم ؤهٓغ بلُه وجٓاهغث بإهجي لؿذ ؤٖغٞه ألهٓغ ماطا
ُ
هى ٞاٖل ،وظضجه ُمدض٢ا ب٨ـل الٗابغًٍ مً الباب ،امخشلذ ٞجإة
ؤمامه ،بضا ٧الظي ؤنابه الهل٘ مً امخشالي اإلاٟاجئ ؤمامه ،اػصعص عٍ٣ه
بؿغٖت ،اؾخٗاص هٟؿه بُغٍ٣ت ؤؾغٕ ،مسر بةخضي ًضًه ٖلى ط٢ىه
ألاهُ ٤و٢ا :٫هلل صع ٥مً ط٦غ ي! ؤخ٣ا ؤهذ ط٦غي؟
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ؤومإث بغؤس ي ؤن وٗم ،و٦خمذ ضخ٨تي بالٌٗ ٖلى باًَ قٟخـي،
زم ؤزظث ؤؾخـغ ١الىٓغ بلى مالمده الجظابت بٗض ؤن ؤقاع بلي
بالجلىؽ ٖلى ال٨غس ي الظي ظظبه للسل ٠باهدىاءة مىه ألظلـ
ٖلُه٧ ،ان ٌعي مٗىـى الظو ،١وهظا ًجٗل ٢لب اإلاغؤة ًسغ ؾاظضا مً
ؤو ٫ل٣اء.
عم٣جي بىٓغة ؾغَٗت ،واٖخض ٫في ظلؿخه ،زم ؤعص٢ ٝاثال:
-

لم ًُغؤ ُبمسُلتي  ِ٢ؤن ج٨ىوي بـهظا الجما.٫

-

بطا ٦ىذ جٓىجي ؤظمل؟

 ظمُٗهم في مدغاب ظمال ٪ال ش يء ،ؾُسغون ؾاظضًًاٖخـغاٞا مىـهً بإه ٪جٟى٢ذ ٖلى وؿاء ألاعى ٢اَبت.
جىعصث وظىخاي زجال ،وبضا وظهي ٦مً حٗغى لخغاعة قضًضة
ٞإؾٟغ ًٖ اخمغاعه مً و ٘٢جل ٪ال٩لماث ٖلُه ،زم اهدىـى بلى ؤؾٟل
ُ
٢لُال ،وؤزغط مً ظاهبه ُٖلبت خمغاء ٢ض ؤخ٨مذ بكغٍِ ؤؾىص ؤهُ٤
ُ
ًىم ًٖ طوٖ ١اٖ ..٫ا ٫ظضا ،و٢ضمها بلي بٛخت ٢اثال :ؤجمىـى ؤن جىا٫
بعجاب..٪
ُ
لم ؤطب ُٞه ٖك٣ا ٦ما زُل بلي خُىـها؛ ل ً٨اإلاغؤة ًا ؤٖؼاجي
ُجظًبـها ال٩لماث الىاٖمتٞ ،مٟخاح الخد٨م ٖىض اإلاغؤة ُ
ً٨مً هىا٥
خُض ؤطهـها ،حٗك ٤ألظل ٦ـلمت ،حًٛب ،جدؼن ،ج٨غه ألظل ٧لمت..
هظا ال٩اثً ألاهشىي ال ًغي ظُضا؛ ل٨ىه ٌؿم٘ ظُضا ظضا.
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-

ُ
ط٦غي ..ؤًى٪؟ بلى ؤي م٩ان ظمذ ب٣ٖ ٪ل٪؟

-

ال ش يء ..مٗ.٪

-

ؤال جغٍضًً مٗغٞت ما جدخىٍه جلُ ٪
الٗلبت الهماء؟

-

ما بضازلها؟

-

بهـها مجمىٖت مالٟاث ؤخالم مؿخٛاهمي.

جظ٦غث ؤهجي ٦ىذ ٢ض ؤزبـغجه بإهـها ال٩اجبت اإلاًٟلت ٖىضي ،جإؾغوي
٧لماجـها ،عٚم ؤهجي لم ؤقخـغ لها ٦خابا وعُ٢ا ٖلى ؤلاَـال.١
نمذ ُهىُـهت ،زم ٢ا :٫ألاؾىص ًلُ ٤بً ٪ا ط٦غي.
لم ًٌٗ ً٨لم ؤن زؼاهتي ال جدىي ٖضا هظا اللىن الظي اعجضًخه
خضاصا ٖلى ؤمي ،زم ؤخي ،زم بهجي ؾإعجضًه خضاصا ٖلى هٟس ي ،ؤٖلم
طل ٪ظُضاٞ ،إها آلان ؤؾلَ ٪غٍ٣ا ُٚـغ جل ٪التي اٖخضث ٖلُـهاَ ،غٍ٣ا
ُ
ؾخىصي بي بلى الهاوٍت ،زم ال ٖىصة ،وال اؾخ٣امت..
هممذ ؤن ؤزبـغه بإهه وؾُم ظضاٞ ،هى خىُي البكغة ،هاٖم
ُ
الكٗغ قضًض ؾىاصه ،طو ُٖيُـً بىِخُـً جهضعان بغٍ٣ا ٌٗ٨ـ
ُ
ظمالهماٖ ،ىضما ًطخٌُ ٪ؿٟغ ٞمه ًٖ َا٢م لالاي مىخٓم زل٤
بض٢ت ،ؾبدان مً ؤبضٖه! ل ً٨مىٗجي ٦برًاء ألاهشـى ،ألهىا مٗكغ
اليؿاء هدب ؤن ٌُٗخـغ ٝبجمالىا ،بُض ؤهه مً الهٗب ؤن هٟٗل هدً
طل.٪
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٦ىذ ؤؾخـغ ١الىٓغ مً ٢ؿماث وظهه وُٖيُه ال٨دُلخُـً ،ل ً٨في
٦ـل مغة ؤهٓغ بلُه ًُمؿ ٪بي مخلبؿت ،و٦ىذ ؤمىث في ظلضي زجال.
بٗض خضًض َا ٫بُيىا لؿذ ؤصعي بضاًخه وال هـهاًخه ،هٓغث بلُه
٢اثلت:
-

ٖلي ؤن ؤههغ ٝآلان ،ل٣ض ؾغ٢ىا الخضًض وجإزغ الى٢ذ.

-

ؤمؿٖ ٪لى ًضي ب٨ـلخا ًضًه وؤَبٖ ٤لُـهما ٢اثال:

ط٦غي ..لم ؤعجى مى ٪بٗض ،وال ٞاى هـهغي مً ٖظب خضًش٪
ُ
وملخه ،عظاء اب٣ي ٢لُال!
سخبذ ًضي مىه وطهبذ نىب بىابت السغوط ُمؿغٖت ،عٌ٦
زلٟي ُمٗخظعا ٖما بضع مىه ،مخىؾال بلي بإن ؤنٟذ ًٖ طل.٪
٢لذ :ال يُـغ! ل ً٦ ..ً٨خظعا ُٞما بٗض ،هظا بن ٧ان هىاُٞ ٥ما
بٗض.
ُ
 خؿىا ،ؾإجدضر بلُٖ ٪ىضما جهلُـًُ ،ؤًم٨ىجي ؤن ؤعا ٪٣ٞفيالُغٍ٤؟
 ال ،ال ًُم!ً٨-

اٖخجي بىٟؿ ٪ظُضا ،بلى الل٣اء.

-

بلى الل٣اء.
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في الخ٣ُ٣ت لم ؤٖغ ٝما ؾبب ضجغي اإلاٟاجئ ٖىضما ؤَبٖ ٤لى
ًضي بُضًه! ؤط٦غ ؤهجي ٦ىذ مؿخمخٗت ظضا بظل ٪ؤلاخؿاؽ الظي
ؤؾدكٗغه ألو ٫مغة؛ ل٨ىه -ؤًًا٢ -اهىن ألاهشـى ،جإبى بال ؤن ج٨ىن
نٗبت ،بُٗضة اإلاىا.٫
ُ
ؤجضعون ما هي ؤؾىؤ آٞت؟ جل ٪التي جهِب مى ٪ما حكاء٦ ،ما
حكاء ،مخـى حكاء ،خُض حكاء ..وما هظه آلاٞت بال الخب! جإجُ ٪ه٨ظا
بال م٣ضماث وال ؾاب ٤مىٖض ،حؿلب مى ٪طاج ٪بلى طاث ُٚـغ ،٥زم
ُ
جسبـغ ٥بإه٨ما ع وح واخضة في ظؿضًً مسخلُٟـً..
ه٨ظا يٗذ في آصم ،ولؿذ ؤصعي بن ٧ان يإ في ؤًًاُٚ ،ـغ ؤن
ُظل ٦المه زُـغ صلُل ٖلى ؤهه ٖاق ٤مً الضعظت ألاولى ..ل ً٨صٖىوي
ؤزبـغ٦م بإن هٓغجه لي لم ج ً٨هٓغة خب ب٣ضع ما هي هٓغة اهبـهاع
بظاث الُٗيُـً السًغاوًٍ ،والبكغة البًُاء الىُ٣ت ،وال٣ىام
اإلامكى..١
ٖىضما حٗك ٤للمغة ألاولى ،ؾدىههغ ٧لُا في طا ٥اإلادبىب،
ُ
ُ
ُ
ؾخٟىـى ُٞه ،ؾخسلو خخـى حؿخسلو ،ؾخٟي خخـى حؿخىفىٞ ،ما ؤهذ
بال مدٌ ججغبت يمً ججاعب زبُـغ في مجا ٫الخب ،ؤو بن قئذ ٢ل:
ُ
الخالٖب ب٣لىب الٗظاعي! جضعي ما ُٖب مً ًدب ألو ٫مغة
مجا٫
وبسانت بن ٧ان ؤهشـى؟ ؤهه ًدب ب٨ـل ما ؤوحي مً وٞاء ،وال ًيخٓغ
ُم٣ابال لىٞاثه طا..٥
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وؤها في َغٍ ٤الٗىصة بلى اإلاىـؼ ،٫جمىِذ ؤن لى ؤمخل٦ ٪ـل وعوص
الٗالم ألوػٖها ٖلى ٦ـل الٗالم مً ٞغٍ ؾٗاصحي ،جخـغصص ٧لماث آصم
في ؤطوي ٦ما لى ؤهـها مُ٣ىٖت مىؾُُ٣ت ال جبـغح ٖ٣لي مً قضة جإزغي
بـها ،ؤما ًٖ نىعجه وابدؿامخه ٣ٞض حجبا الٗالم ٖىـي ،وؤ٢اما
مدله..
ُ
لم ؤ ً٦ؤٖلم ؤن الخب ٌؿلب الٗ٣ل وال٣لب ،وٍمى٘ الىىم
وَؿبب ألاع٢ ..١غؤث قٗغ اإلاجىىن -مجىىن لُلى ،-ل٨جي ما ٦ىذ ؤ٢خى٘
خُىـها ؤن الغظل ُظً مً ٞغٍ خبه ،وحؿاءلذ بن ٧ان الخب هى
مهضع بلهامه لهظا الكٗغ! ٢لذُ :مدا ٫ؤن ًٟٗل الخب ٦ـل هظا!
وها ؤها آلان ٢ض ٣ٞضث نىابي ،والؿبب هى الخب! وها ؤها ٢ض ع١
ؤؾلىبي وجغٗٞذ ٧لماحي ،والؿبب هى الخب!
بطن ..ؤ٧ان الخب ؤمغا ؾِئا ؤم ظُضا؟ لؿذ ؤصعي! ل٦ ..ً٨ـل ما
ؤٖغٞه ؤهجي في هظه اللخٓت الغاهىت ؾُٗضة ،وهظا ًٟ٨ي.
في الخب ال ماى وال مؿخ٣بلٖ ،ل ص٢اث ٪٣الغاهىت ،اؾخمخ٘
بـها ،اؾم٘ ص٢اث ٢لب ٪واججه خُض ؤقاعثٞ ،بىنلت الخب جضل٪
ٖلى َغٍ ٤الظهاب ،بُض ؤهـها ال جضلٖ ٪لى َغٍ ٤الٗىصة ،زم بهـها
ُ
جدىاس ى جماما ؤن جسبـغ ٥بما ٖلُٗٞ ٪له بن ؤهذ وٗ٢ذ في الخب.
ُ
ٖضث بلى اإلاىـؼ ٫وومٌُ البهجت ٌٗخلي وظهـي ،وص٢اث ٢لبي ٖلى
وق ٪ؤن جٟطخىـيُٖ ،ىوي ياخ٨ت ،وسٛغي ُمىٟغط ؤًما اهٟغاط،
ُ
ٞخدذ الباب بدغ٦ت بـهلىاهُت حكبه عا٢هاث البالُه ،واخخًيذ ؤبي،
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زم ؤؾغٖذ بلى ٚغٞخـي ،جهلب ؤبي م٩اهه لبٌٗ الى٢ذ ٞاٚغا ٞاه،
ُمخعجبا مً خالتي جل ٪ـ وٗم ..مغخت بُبعي ـ ل ً٨لِـ بلى هظا الخض
الظي ًجٗل الىاْغ بلي ًًٓ بي بٌٗ الٗخه!
َغ ١ؤبي باب الٛغٞت ،صزل ٖلى بزغ ٧لمخـي:
-

جًٟل ًا ؤبي.

ْل نامخا بٌٗ الى٢ذ ،زم ؤٞصر ٢اثال :ما ُ
زُبً ٪ا ط٦غي؟ ما
ؾغ هظه لابدؿامت؟
 ال ش يء ؤبي ِ٣ٞ ،اؾخمخٗذ ونضً٣تي بالى٢ذ الظيؤمًِىاه مٗا.
-

لى ٧ان ألامغ ٦ظلٞ ،٪لخسغجي مٗها ٦ـل ًىم.

زم عبذ ؤبي بغاخت ًضًه ٖلـى ْـهغ ي ،وزغط مً الٛغٞت ُمبخـهجا
لبـهجتي جل ٪التي ال ٌٗلم ؾغها ؾىي هللا.
بٗضما زغط ؤبي مً باب الٛغٞت ،ولُذ ُم٣بلت نىب ظهاػي،
وٞخدذ اإلاىٖ ٘٢لى ؤمل ؤن ؤظض عؾالت مىه ٢ض امخألث بؿُى ٫مً
اإلاضح ،و٧لماث مً ؤلاعجاب والخب؛ ل ..ً٨زاب ْىـي! ٞما وظضث
ُ
مىه عؾالت واخضة جغوي ْمئـي ،لم ؤعاؾله ؤها ؤًًا٣ٞ ،اهىن ألاهشـى
ًُدخم ٖلُـها لاهخٓاع ،وال ًُدخم ٖلُـها لابخضاء٣ٞ ،ض جمىث الىاخضة
مىا قى٢ا بلى مٗكى٢ها ،ل٨ىـها جإبى بال لاهخٓاع!
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لضًىا -هدً مٗكغ اليؿاءٖ -ضة ٢ىاهُـً جىقُ ٪
٢لىبىا ؤن جىٟجغ
ُٓٚا مىـها ،وزغوظا ٖلُـها.
اه٣ض ى الُىم ولم جهلجي مىه عؾالت واخضة ،خخـى ْىيذ بىٟس ي
الٓىىن ،ؤلهظا الخض ٦ىذ ؾِئت؟ لظا جـهغب مىـي! ؤبمجغص ل٣اء ٖابغ
ً٨ىن ٢ض ؤقب٘ عٚبخه مىـي؟! آه ًا ط٦غي! ماطا ٗٞلذ بدال ٪ؤًخـها
البلهاء!
مغ الى٢ذ بُُئا ظضاُ ،
٦ؿلخٟاة ٢ىيها الضهغ ٞهاعث ؤبُإ مما
ُ
٧اهذ ٖلُه ،ضجغث مً خالت لاهخٓاع جل ،٪و٢غعث ؤن ؤعاؾله ؤها،
وما بن ٞخدذ خؿابي خخـى وظضث عؾالت مىه:
" ٠ُ٦خالً ٪ا ط٦غي؟ ؤٖخظع ألهجي حُٛبذ ٖى ،٪ل ً٨ال
جاازظًجي بما ٗٞلذ٣ٞ ،ض مغيذ ؤمي ٞجإة وؾاءث خالخـها
الصخُت ،وطهبىا بـها بلى اإلاكٟـى ،ولم ً ً٨بةم٩اوي ؤن ؤجدضر بلُ."٪
 ال ٖلًُ ٪ا آصم ،اإلاهم ٠ُ٦ ..خا ٫والضج ٪آلان؟ وؤهذ ٠ُ٦خال٪؟ ؤجمىـى ؤن ً٨ىن ٦ـل ش يء ٖلى ما ًُغام.
 الخمض هلل٦ ،ـل ش يء ٖلى ما ًُغام ،وألامىع ٢ض اؾخ٣غثؾغَٗا ..ل ً٨صٖ ٪مً ٦ـل هظا ،ؤوى ل ٪بـهظا الجما !٫ؤوه ًا ط٦غي!..
ُ
لم ًسُغ ببالي  ِ٢ؤن ج٨ىوي ظمُلت بلى هظا الخض ،لم جسبرًجي -ؤًًا-
ؤه ٪جمخلُ٨ـً ُٖجي .ِ٢
-

ُٖجي !ِ٢

34

زألُل الظ٦غٍاث
 وٗم ًا طاث الُٗىن السًغاء ،والىظه الـ ُمسملي الىان٘البُاى ،و...
-

الؿالم ٖلُ ٠ُ٦ ،٪خال ٪ؤًخـها الىظلت؟

 هظلت! لم هظه الضزلت التي جله٣جي بالجضاع مباقغة! ٖلى ٦ـلل٣ض اقخ٣ذ بلُ٦ ٪شُـغا.
 لؿذ ؤصعي مً مىا الٗغوؽ! ؤًً جسخُٟـً؟ وٍ٨إهه ؤنبذُ
لؼاما ٖلي ؤن ؤباصع ؤها بالؿاا!٫
 ؤٖخظ ع مىً ٪ا ُمىُت ال٣لب ،ل...ً٨-

ل ً٨ماطا؟

-

ال ش يء!

ؤًْ ؤن مىـى اٖخضلذ في ظلؿتهاٞ ،هظا صؤبـها ٖىضما ٌؿخصُـغ
ُ
قٟٛها زُب ما ،وؤزظث جىاقضوي ؤن ؤجدضر ،واللهٟت بِىت مً
زال ٫خضًشـها٢ ،اثلت:
 ال ش يء! بطا هىا ٥زُب ُٖٓم ،هُا ؤٞهحي ٖما ًسخلجنضع٨ٞ ،٥ـلي آطان ُمهُٛت.
-

ال ال ،ؤًْ ؤهىـي ...ؤ٢هض...
آلان بذ نىجُ ،٪
وٖ٣ض لؿاه!٪

-

ل٣ض وٗ٢ذ.

-
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-

مً ؤًً؟ و ٠ُ٦طل٪؟

-

ُ
ل٣ض وٗ٢ذ في الٟش الظي ههب مظ زل ٤آصم وخىاء!

 حؿخٓغُٞـً وجخٟلؿُٟـً آلان! ؤهى و٢خً ٪ا ط٦غي! ؤٚل٣يالهاجٞ ٠ىعا...
 ال ؤجٟلؿ ،٠نض٢ا ما خضزخ ٪به ًا مىـىً ،بضو ه٨ظا ؤهجيوٗ٢ذ في مهُضة الخب ،والهُاص ٢ض ؤخ٨م قبا٦ه ٖلى ٢لبـي!
 الخ ٤مٗٞ ،٪لخيؿُجي ولخيس ي الٗالم ؤظم٘ ،هظا بن لم هً٨ؾُ٣ىا مً طا٦غج ٪بالٟٗل ،ها  ٠ُ٦حٗاعٞخما؟ ما اؾمه؟ ؤوؾُم
هى؟ ؤًْ طل٪؛ ٞظوٖ ٪٢ا ،٫ولً ًُسُئ في ازخُاع الغظل اإلاىاؾب،
ماطا ٌٗمل؟
ُ
 -مهال مهال! ؾإوا ٪ُٞبإص ١الخٟانُل ًا مٟدل ٦ىهان.
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الفصل الثالث
"خُىما ًبل ٜألالم مضاهًُ ،هبذ الالش يء ؤهم مً ٦ـل
ش يء"!
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ؾإجؼوط مىه..
ماطا ؤٗٞل ًا ؤمي ،و٢ض اهـهاعث ظبا ٫ؤخالمي الكامساث٧ ،لما
هضمذ خاظؼا ؤ٢ام ٖىيا ٖىه ُظ ُضعا ظمت ،ما بن ؤ٢ترب مىه زُىة
واخضة خخـى ًبخٗض هى مئاث السُىاثً ،خًاثل حجمي ٧لما
ُ
اؾدكٗغث هٟىعه مىـي ،بِىما هى ًخٗاْم في هاْغي بلى ؤن بلٛذ
ٖٓمخه ٖىان الؿماء ،ؤه٨ظا ههُـغ ؤطالء ٖىضما ه ٘٣ؤؾغي الخب!
جل ٪هي اإلاٗاصلت الُبُُٗتٞ ،مخـى ٧ان ألاؾغي ؤؾُاص ؤؾحرهم؟!
ؤ٢بُدت ؤها ًا ؤمي ُ٦ما ؤجبضي في هٓغ ٞاعؽ ؾغابا ال ًُل٣ي له
باال؟! ؤٖلم ظُضا ؤهجي ظمُلت ظضا بلى خض ٞاجً ،ل ً٨ججاهله بًاي
ُ
٢بذ ؤهىزخـيٞ ،اإلاغؤة جؼهغ ًا ؤمي ٖىضما حٗك ٤وحٗك ،٤جخٟخذ خُىما
ًغوٍـها ؤخضهم بٗب ٤الٛؼ ،٫وٍيشـغها بإعٍج الخب الظي خخما ؾُجٗل
ُٖيُـها جلمٗان ٦بـغٍ ٤الًٟت الظي حٗ٨ؿه ؤقٗت الكمـ.
ؤزص ى ؤن ما ًضوع في طهجي ً٨ىن واٗ٢ا ملمىؾا ،ال ؤجدمل مجغص
الخ٨ٟحر  ِ٣ٞفي ؤن ً٨ىن ٞاعؽ ٢ض و ٘٢في قبا ٥امغؤة ؤزغي ُٚـغي،
بن مجغص الخ٨ٟحر في ٦ىن الغظل الظي ؤخببخه ٢ض ؤخب امغؤة ؤزغي
ألمغ ٢اجل ،جدؿلل بلى طهجي ؤ٩ٞاع ؤزغي ،ؤعاه مً آلان مدكبشا بإزغي
ُٚـغ ي ،و٢ض اٚخبُا ٞغخا وهما ٌؿُـغان في مكُت ملُ٨ت هاخُت
اإلاإطون ،و٢ض هم ؤن ٌٗ٣ض ٢غاهـهما ٖلى مغؤي ومؿم٘ مىـي ،وؤها
ؤقخاٍ ًٚبا ،وٍ٨إن خغٍ٣ا ُٖٓما جلمـ قٛا٢ ٝلبي وما ؤمً٨
بزماصه!
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ال ًُم ً٨بإي خا ٫مً ألاخىا ٫ؤن ؤؾمذ المغؤة ؤزغي ُٚـغي ؤن
ج٣خـغب مً ٞاعؽ ُ٢ض ْٟغ ،ولى ٗٞلذ ..ألظٗلً مىـها ب٣اًا امغؤة ،ؤو
بن قئخم قبذ امغؤةٞ ،الخب الظي ٌٗغ ٝلاؾدؿالم ال ٌُٗض مً وظهت
هٓغي خبا؛ بل هى خم ،٤مإٞىن مً ًدىاػ٢ ًٖ ٫لبه آلزغ!
ُ
ٖلى ٧لٖ ..لي ؤن ؤُٖض نُاٚت اإلاٗاصلت الؿاب٣ت ألزغط بىدُجت
ؤزغي و ٤ٞمٟاهُمي و٢ىاهُجي ؤها ،ال بض ؤن ؤؾخظ٢ ٫لب ؾُضي،
وؤؾخٗبض ٢لبه ٦ما ٗٞل هى بي ،ال بض مً طل ٪خخما..
 هىوي ٖلًُ ٪ا ابيخـي ،ؤعا ٥جخعجلُـً ألامىع ،صٖ ٪مً هظهالسُاالث وجل ٪الشـغزغاث التي جملئحن بـها طهىٞ ،٪ما الظي ًضعٍ،٪
ٞغبما ج٨ىهُـً ؤهذ التي امخل٨ذ قٛا٢ ٝلبه ،ل٨ى ٪حٗلمُـً جماما ؤن
ٞاعؽ ٦خىم ظضا ،وَبُعي ؤال ًُٟصر بإمغ ٦ـهظاٞ ،اهلل ؤؾإ ٫ؤن
ًجٗله مً ههِبٞ ،٪إهذ ابىت زالخه ،وؤولى الىاؽ به ،ه٨ظا
ؾُ٨ٟغ ،نضُ٢ىـي! وزانت ؤهه ال ٌُٗب ٪وال ًى٣ه ٪ش يء ..ججملي
بص يء مً الهبـغ ًا ٖؼٍؼحيٞ ،اهلل هللا في الهبـغ!
 ؤًْ ٖلُ ٪آلان ؤن جهُـغي ؤ٦شـغ ظغؤة مً طي ٢بل،ٞلخهاعخُه بم٨ىىن ٢لبٖ ،٪له ًغ ،١ولٗل نىمه ٌؿخسؼي مى٪
وٍخدغ ،٥هظا الىىٕ مً الغظاً ٫ا ضخـى لً ًخدغ ٥مً جل٣اء هٟؿه،
ٞإها عظل مشله ،وؤٖلم طل ٪ظُضا.
 ؤنض٢ا ما ج٣ىً ٫ا ؤخمض؟ ؤ٢هض ..ؤحعي ما ج٣ى ٫ظُضا؟ؤصعؾذ ألامغ ،ؤم ؤهه زغط مً  ٪ُٞاٖخباَا؟
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 ؤعي ما ؤ٢ى ٫ظُضا ًا ؤزُخـيٖ ،لى ٦ـل ظغبي ،ولً جسؿغي،ٞاإلاداولت التي ال جى ٪ٟٗلً جًغ.٥
ُ
 مٗ ٪خً ٤ا ؤخمض ،جمً لي خٓا مى٣ٞاٞ ،ما ٖضث ؤجدملالٟكل مغة ؤزغي.
-

خٓا مى٣ٞا ًا ٖؼٍؼحي ضخـى.

-

ق٨غا لً ٪ا ؤخمض.

-

هدً في السضمت صوما.

٢ا ٫ؤخمض ظملخه ألازُـغة وهى ًبدؿم لًحى ،وباصلخه هي -ؤًًا-
هٟـ لابدؿامت.
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الفصل الرابع
ُ
٢لىب٨م
"بًا٦م وَي اإلاؿاٞاثٞ ،ةهـها اؾخـهال ٥لهٟداث
اإلاٟخىخت ،وؾُ٨ىن ٖا٢بت ؤمغها الىضم"
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ٖاصة ما هضمج السُـغ بالكغ ،وهىهم ؤهٟؿىا ؤن ما هٟٗله هى ابخٛاء
مغياة هللا ،وبطا ؤمٗىا الىٓغ وظضها ؤهىا ما هٟٗله بال ابخٛاء مغياة
٢لىبىا اإلاغًٍت الىاهىت ،ؾىٟخٗل ألاٞاُٖل ،وهخ٣ى ٫ؤ٢اوٍل ال ٢بل
لىا بغصهاُ٦ ِ٣ٞ ،ما ه٣خـغ ٝبزما صون الكٗىع بىزؼة الًمُـغ ،لؿىا
ٞا٢ضي البهغ ،ول٨ىىا هخٗامـى ،ألن مً ٌٛغ ١في الىخل بمدٌ
بعاصجه خخما ٣ٞض قِئا ؤؾمـى مً البهغ..
ومً هظا اإلاىُل ،٤وظضث ط٦غي ؤهه مً واظبـها ؤن حؿإًٖ ٫
ؤخىا ٫ؤم آصم ،و ٠ُ٦خا ٫صخخـهاٞ ،إعؾلذ بلى آصم حؿإله ًٖ خا٫
ؤمه:
  ٠ُ٦خا ٫والضج ٪آلان ًا آصم؟ ٖؿاها بسُـغ! ؤؾإ ٫هللا ؤنج ُبل مً مغيها ٖما ٢غٍب.
ل٣ض اػصاصث صخخـها ؾىءا ،وهي آلان ال جبـغح ٞغاقها بال

٢لُال،
باإلاىاؾبت ل٣ض خضزخـها ٖى٦ ٪شحرا ،وهي آلان جخى ١قى٢ا ألن جغي
ُ
جل ٪التي ؾلبذ لب ابىـها الىخُض.
 ؤنض٢ا ما ج٣ى ٫؟! ؤجمىـى ؤن لى ؤٗٞلها ،ل ً٨لألؾ ٠الكضًضال ًُم!ً٨
 وما الظي ًجٗله ال ًُمً٨؟-

الٗاصاث والخ٣الُض.

-

ؤجمىٗ ٪مً ُٖاصة اإلاغٌٍ؟!
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ُ
 لً ؤهخهغ مُل٣ا بن ؤها ؤعصث مىا٢كخ ٪في ؤمغ ما! ؤلؿذؤزهاجي جىمُت بكغٍت؟ ٞإهخم ؤولُاء الدجت والبـغهان..
ضخ ٪آصم وهى ً٣ى:٫
 اؾدؿلمي ،وؤطٖجي ألمغي ،ولخإث لؼٍاعة والضحي ،وٍيخهي هظاالى٣اف آلان.
ُ
ظضال٨م
 ًبضو ه٨ظا ؤهجي ؾإٖلً اؾدؿالمي و٢لت خُلتي ؤمامالُٗٓم.
 ه٨ظا ج٨ىهُـً جلمُظة مهظبت ،ؾإهخٓغ ٚ ٥ضا ،بلُ٪الٗىىان..
آلان؟!

ؤهىٕ مً الؿُُغة -جل ٪التي جضٖىن امخال٦ـها -ما ٗٞلذ

 ال ..لِـ ٦ظل ،٪بل ز٣ت ٖمُاء في ؤه ٪لً جسظلُىـي. ه٨ظا ؤٞدمخجي ؤقض ما ًٟدم اإلاغءٖ ،لـى ٧ل ؤٖض لي ٚضاءظُضا ،ؤجمىـى ؤن ج٨ىن َاهُا ماهغا ٦ما ؤهُ ٪مجاص ٫لب.٤
ُ
 ؾخ٣غًٍ بظلٚ ٪ضا.-

خؿىا ،ؤل٣اٚ ٥ضا ..بلى الل٣اء.

-

بلى الل٣اء.

ُ
ٌكخَ ٤غٍ٣ا بلى ق ُغٞاث ٢لىبىا ؾالم ًملاها ؾُ٨ىت ،و٢ض
اؾخ٣ٟىا لخىها مً هىم ٖمُٞ ،٤دؿخ٣بلىا جل ٪الهباخاث بيؿاثمـها
الٗب٣ت ،بُض ؤهه نباح ٚغٍب اؾخ٣بلجي بىزؼة ٧اص ٖلى بزغها ؤن
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ًىسل٘ ٢لبي الغ ،٤ُ٢وما ٧اهذ جل ٪الىزؼة بال ؤولى يغاثبىا التي
هضٗٞـها زمىا إلاٗانِىا باهٓت الشمً..
جالُٞذ جل ٪الىزؼة ،وخاولذ ؤن ؤقخ ٤نباخا آزغ ٌُكبه
نباخاحي الجمُلت٩ٞ ،ان ال بض مً وظه ؤبي الخؿًُ٦ ،ما ؤبدؿم مً
ظضًض..
-

نباح السُـغ ًا ؤبذ.

-

نباح الغيا مً هللا حٗالى ًا ٖؼٍؼحي ط٦غي ،ؤؤٖضث ؤلاُٞاع؟

-

مىظ ٖكغ ص٢اث ٤وهى في اهخٓاعها.

 ظُض ،باإلاىاؾبت ٢-بل ؤن جضاٖبجي الظا٦غة باليؿُان -ؾىظهبالُىم بلى "البدُـغة" لؼٍاعة ٖم ٪ببغاهُم وؤبىاثه.
 ال ..ال ًُم ً٨الُىم ًا ؤبيٞ ،ىالضة نضً٣تي مغًٍت ظضا ،البض وؤن ؤػوعها الُىم!
-

ال خى ٫وال ٢ىة بال باهلل! ؤهي والضة مىـى؟

-

وٗم.

ؤؾبىٕ!
-

ؤجمىـى ؤن ال حؿىء خالخـها الصخُتُ ،
ٗٞغؽ ابيخـها بٗض
وؿإ ٫هللا لها الٗاُٞت..

 لخظهبي وجُمئجي ٖلـى صخخـها ،ولخسبرًـها بإهجي ؾإػوعها مخـىؾىدذ لي الٟغنت.
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٦ما لى ؤن مىظت مً الـهىاء اإلادمل بالخغاعة الكضًضة اظخاخذ
ظمُ٘ ظؿضيٞ ،بضؤث ؤجهبب ٖغ٢ا ،زىٞا مً ؤن ًٟٗل ؤبي طل،٪
وٍ٨دك ٠اٞخـغاءاحي جل!٪
ْىيذ ؤن ٢لبي هظه اإلاغة ؤنبذ ؤ٦شـغ ظغؤة وؤ٦بـغ ز٣ال مً طي ٢بل،
ٞخل ٪هي اإلاغة الشاهُت التي ؤ٦ظب ُٞـها ،واإلاغء ال ًدمل هما بال لخل٪
السُىة ألاولى التي جإحي ٖلى بزغها باقي السُىاث جباٖا ..ل٨ىه ؤزل٠
ْىـي!
ُ ُ
ٞما بن وَإث ٢ضمي الكاعٕ ،خخـى قٗغث باعججاٞتٞ ،غخذ ؤؾبذ
ُ
صازل ٖباءحي ،والتي جبضث ُ
ٗ٦باب البدغ الخالٞ ،٪سلخجي للخٓاث
ؤٚغ ،١وما ٧اهذ هظه اللخٓاث ٖلى وظه اإلاجاػٞ ،إها في خ٣ُ٣ت ألامغ
ؤٚغ..١
لم ؤؾخٛغ ١و٢تي في الخُ٨ٟـغٞ ،هى في هظه الخا٢ ٫ض جم ُ
مدىه
بىجاح مً الظا٦غة ،لم ج ً٨زُىاحي ُمخشا٢لت ،بل ٧اهذ ؾغَٗت ظضا،
٧لهىم مىخه ٠اللُل ؤو ؤقض ،ؤلُ٣ذ بدملي -والظي ؤنبذ ؤ٦شـغ
ُ
جسمت بخل ٪الهمىم -صازل الخاٞلت ،واهُل٣ذ بلى الٗىىان ،خُض
ُ
ً ًُ٣هى في مهغ الجضًضة ،لم ج ً٨الىه ٠ؾاٖت التي جٟهلجي
ٖىه ؾىي زىان مٗضوصةٞ ،األما ً٦التي هخداقاها ج٣خـغب مً جل٣اء
هٟؿها ،بٗ٨ـ جل ٪التي هدبـها..
٧اهذ لضي ٖاصة ٚغٍبت ،وهي ؤهجي ٦ـلما ع٦بذ وؾُلت مىانالث
ؤجُل٘ بلى وظىه الغ٧اب ،وؤحؿاءً :٫ا جغي ما الـهم الظي ًدملىهه؟
ً٨مً زلُٖ ٠بىؾهم ..زل ٠ابدؿاماجـ ُ
ماطا ُ
هم الباهخت ٦ـلىن الخُاة
45

زألُل الظ٦غٍاث
جماما؟ بال في جل ٪اإلاغة ٦ىذ ؤجىاعي مً هٓغاث الىاؽ ،ؤجداقـى ؤن
ًىبـ ٞمي ببيذ قٟت٦ ،ما لى ؤن ظغٍمتي ٢ض ههبذ ؤٖلى ظبهخـي،
ٞما بن ؤع ٘ٞعؤس ي خخـى ًٟخطر ؤمغي..
هؼلذ مً الخاٞلت ،وبدشذ ًٖ مىٗ٢ه ٖلى ظىالي ،بضا لي ٖلى
م٣ضاع زُىاث مً مىٗ٢ـي٣ٞ ،لذ :ؤهاجٟه لُىدكلجي مً هٓغاث
الىاؽ التي ؤجىهمها! ٞما هي بال ص٢اث ٤مٗضوصة خخـى وظضجه ُمىخهبا
ؤمامي ٧الخمشا ٫ألابله مً ٞغٍ ابدؿامخه.
ُ
  ٠ُ٦خالً ٪ا ط٦غي؟ خ٣ا ؤها ال ؤنض ١هٟس ي ؤه ٪آلانؤمامي وؤمأل بهغي مً مدغاب ظمال ٪الٗظب..
ُ
ابدؿمذ ابدؿامت زجل ،زم ٢لذ:
-

ؤلِـ لضً٨م مىـؼ٫؟

لم ؤ٢هض ؤلاؾغإ بلى مىـؼله ،بل ٢هضث لازخباء مً هٓغاث
الىاؽ التي ٧اصث جإ٧لجي وهى ً ٠٣ؤمامي ه٨ظا..
 بالُب٘ ..هُا لىهٗض ،ال جاازظًىـي! ٣ٞض ؤ٣ٞضوي ل٣ائ٥نىابي..
٧ان نٗىص الؿلم باليؿبت لي ٦مً ًدؿل ٤ظبال نلضا٦ ،ىذ
ؤٖاوي مك٣ت الهٗىصًٞ ،غباث ٢لبي في اججاه ٖ٨س ي م٘ خغ٧اث
٢ضميٞ ،هي ؾغَٗت ظضا ،بسال ٝؤعظلي التي ؤخ٨مذ خغ٦خـها آلان..
 ما بً ٪ا ط٦غي؟ ؤؾلمىا ُمخٗب بلى هظا الخض؟! ب٣ي صوع واخضوههل ،ولألؾ ٠الكضًض! ألاؾاوؿحر مُٗـل مىظ ًىمُـً.
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-

ال ..ال٦ ِ٣ٞ !..ىذ ُمخٗبت ٢بل ؤن آحي مً ألاؾاؽ.

-

ها هدً ٢ض ونلىا.

ُ
وؤزغط مٟخاح الك٣تٞ ،ما بن ٚغؾه في ؤخكاء الٟ٣ل ،خخـى
ُ
ؾغث ٢كٗغٍغة في ظمُ٘ ؤظؼاء ظؿضي٦ ،ما لى ؤن جُاعا ٦هغباثُا
ُ ُ
ٞغخذ ؤهخـؼ اهخـؼاػة ٖهٟىع بلله الُ٣غ!
ؤنابجي جىا،
ؤػاح الباب ،وؤقاع بلي بالضزىٞ ،٫خـغاظٗذ للسل ،٠و٢لذ بهىث
ُمغجج:٠
-

ؤًً ؤم٪؟

-

ؤهذ حٗلمُـً ؤهـها مغًٍت ،وج٣ض ي لُلها وهـها عها في الٟغاف!

-

بطا هي في ٚغٞخـها؟ اصزل ؤوال واظٗلها جىاصًىـي..

 ؤبلـى هظا الخض ال جملُ٨ـً طعة بًمان جسبـغ ٥بإهجي ناص١مٗ ٪ؤًما نض!١
 اٗٞل عظاء لُُمئـً ٢لبـي.صزل بالٟٗل ،وظاثجي نىث ؤمه مً جل ٪الٛغٞت الىاثُت في ؤ٢هـى
الك٣ت:
-

اصزلي ًا بىِخـي ،ما بً ٪ا ٖؼٍؼحي ط٦غي؟ ؤجصجلُـً مىـي؟!

ؤنابجي قـيء مً لاَمئىان ،وبن ٧ان اَمئىاها ُٚـغ ٧امل ..عبما
هى ؤوهام مً لاَمئىان!
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ولُذ وظتهي خُشما ؤجاوي الهىث ،و٧ان آصم مً زلٟي ،لم ؤً٦
ُ
مخُٓ٣ت بلى طل ٪الباب الظي ؤونض مً وعاجي وؤها ُٚـغ مىدبـهت بلى
طل ٪ألامغ!
ما بن وَئذ بإ٢ضامي صازل الٛغٞت خخـى وظضجـها ٞاعٚت مً ظيـ
البكغ ،ؤنابجي الهـل٘ في جل ٪اللخٓت ،ل ..ً٨ظاثجي نىث آصم مً
زلٟي ٢اثال:
-

طهبذ بلى اإلاغخاى لخىها.

هضؤ ٢لبي ٢لُال ،زم ؤقاع آصم بلي بالجلىؽ ،وطهب ُلُٗض لي ٞىجاال
مً ال٣هىة ،في جل ٪اللخٓاث ٦ىذ ؤحؿٗغ ُٓٚا مً خما٢احي التي
٢اصججي بلى هىا! وؤصٖى هللا مً نمُم ٢لبي ؤن ٌٟٛغ لي ػلخـي ،وؤن ًُخم
ؾخـغه ٖلي عٍشما ؤٖىص بلى اإلاىـؼٞ ،٫بضون ؾخـغه هدً ال ش يء ،ؾخدبسغ
جل ٪ال٣ىاٖاث التي ٢ض اعجضاها ظمُ٘ البكغ.
في جل ٪اللخٓاث لم ؤ ً٦مخـؼهت طهىـُا وال هٟؿُا٩ٞ ،اص ٖ٣لي ؤن
ًجً مً ٞغٍ الخُ٨ٟـغ ،و٢لبي ٖلى وق ٪ؤن ًىسل٘ مً م٩اههٞ ،ما
ُ
٧ان مجي بال ؤن ؤزظث ؤل٣ي باللىم ٖلى هٟس ي..
جبا لىا! هبدض ًٖ طواجىا في ؤُٖـً آلازغًٍ ،هبدض ًٖ ٚغٍب
لُدخىٍىا ،ؤو باألخغي ..لُدخلىا! ٞىظىص هظا الٛغٍب لهى زُـغ صلُل
ٖلى خما٢خىاْ ،ىىا ؤهه ما ؤحى بال لِؿخٗمغ ٢لىبىا التي زغبذُ ،وَُٗض
بلُىا ؾٗاصجىا الًاجٗت ،وما هى بال ُمدخل ٚاصع ،مؼ ١ما جب٣ى ُٞىا
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مً عوح ،ؤػا ٫مً بىاَىىا الؿُ٨ىت ،ؾ ٪ٟؤ٦ىاب الؿٗاصة التي بُـً
ؤًضًىا ،وهدً ماطا ٗٞلىا؟ ًًٖىا ٖلى ؤًاصًىا هضما ،وؤهضعها ؤهـهاعا
ُ
مً الضمىٕ ؤإلاا ٖلى ٗٞلخىا جل ..٪هُـهاث ججضي الىضامت!
ُ
ُعخذ ؤهاصي ٖلى آصم بهىث ُمغجج ٠ج٨ؿىه مسخت خؼن بِىت:
-

آصم !..ؤًً ؤم٪؟! ٞل٣ض جإزغث ،وٖلي الظهاب.

ؤجخجي ٢ه٣هاث آصم التي جبضث لي ٦ؼثُـغ ؤؾض ظاثغ في ؤظىاٝ
الٛاباث ،وجُ٣ىذ ؤهجي مإ٦ىلت ال مدالت! ٞإعصٞذ ؤ٢ى:٫
-

ما السُب؟

-

ال ش يء ؤًخـها الجمُلت!

٢ا ٫هظه الجملت وهى ًضاٖب ط٢جي الىدُلٞ ،إشخذ بىظهي بلى
الىاخُت ألازغيٞ ،اػصاص هى جمؿ٩ا بظ٢جي ُلُُٗض وظهي بلى ويٗه
الؿاب٣ٞ ،٤لذ ُمخإٟٞت مما ًٟٗل:
-

ؤًً ؤم٪؟!

 صٖ ٪آلان مً ؤمي ًا ط٦غيٞ ،إمي وؤزىاحي الشالر لً ًً٨هىا ٢بل زالزت ؤًام!
 ؤًـها الىٚض! ُمىدِ ..ظمُٗ٨م ه٨ظا!..-

ُمهغة ؤهذ ٖلى اعجضاء زىب الٟٗا!ٝ

49

زألُل الظ٦غٍاث
 ُٖٟٟت ؤها قئذ ؤم ؤبِذُ ،ولضث َاهغة ،وؾإمىث ٦ظل،٪ٞةًا ٥ؤن جًٓ ؤهُ ٪مغحك ٠عقٟت واخضة مً َهغ ي ،زم جدُلجي بلى
ُمؿدى ٘٣الٗاهغاث الالحي ٖهغن بٟٗالج٨م ؤًـها ألاوٚاص!
 جب٣ى اإلاغؤة ٖاهغة َاإلاا ؤهـها ؤعاصث طلٞ ،٪األمغ صوما ما ً٨ىنُ
ُ
بةعاصتها ،وجداٖ ٔٞلى ٖٟاٞها مً ؤعاصث ؤن جدا ،ٔٞوزُـغ مشاٖ ٫لى
طل ٪ؤزىاحي..
 ومً ؤصعا ٥ؤن ؤزىاج ٪لً ً ًٗ٣في هظا اإلاؿدى ،٘٣اؾخـغصاصا ِ٣ٞإلاا ٗٞلذ؟!
ُ
 انمتي ؤًخـها اإلاىدُت ،وبال لُمخ ٪لُمت حصج وظه٪الجمُل هظا! وؾإ٦ى ن هاصما ظضا بن ٗٞلذ هظا بىظه ٪الغاج٘.
 زُـغ لي ؤن جٟٗل هظا مئاث اإلاغاث ٞ-إها ؤؾخد ٤طل ٪وؤ٦شـغ-ُ
مً ؤن ًإزظ ٥جُ٨ٟـغ ٥اإلادضوص بلى جل ٪ألاماوي التي جمجي بـها هٟؿ!٪
ًُ٣ه٣ه مً ظضًض ٦شمل ٣ٞض ٖ٣له وعاح ٌ ِٛفي َىع ظىىهه،
و٦ىذ ؤها اإلاإٞىهت التي جل٣ذ نٟٗاث طل ٪اإلاجىىن!
ؤعجج ،٠ل٨جي ؤجدامل زكُت ؤن ً٣غؤ يٟٗي ُٞىا ٫مجي ما ًغمي
بلُه بإٌؿغ الُغٍ ،٤اٚغوع٢ذ ُٖىاي بالضمىٕ ،ل٨جي ؤبِذ بال ؤن جب٣ى
صمىعي ؤؾحرة صازل ؤؾىاع ظٟىوي.
ا٢خـغب مجي ؤ٦شـغ ،وبضؤ ٌؿخيك٣جي ٦مً ٌؿخيكٖ ٤ب ٤الخُاة ب٨ـل
٦هغ ُ
ما ؤوحي مً ؤمل ،وبضؤث ؤهـهاع قِئا ٞكِئا! ؤػخُ ٠
نىع
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ُمؿخًٗ ٠ؤَبٖ ٤لُه ؤخضهم بدظاثهٞ ،هى ًداو ٫ؤلاٞالث مىه ،بُض
ؤن ألازُـغ ٢ض ؤخ٨م ٢بًخه وؤ٢ؿم ٖلى ؤال ًخـغ٦ه ًغخل بؿالم!
ُ
هممذ ؤن ؤهغو ٫هاخُت الباب ،ل٨ىه ؤمؿٖ ٪لى ًضي بُضًً مً
ُ
ٞىالط٩ٞ ،اصث ٖٓامي ؤن جىٖ ٪ٟلى بزغ جل ٪ال٣بًتٞ ،ل٣ض جم٨ىذ
مىه الكهىة٩ٞ ،ان ٧الشىع الهاثج ،و٦ىذ مً ٞغٍ هلعي ؤيٗ ٠مً
هملت ٖلى وق ٪ؤن ًُإها بإ٢ضامه ُٞيخهي ؤمغها!
في جل ٪اللخٓاث ٧ان لؿان خالي ً٣ى:٫
ل٣ض اهتهـى بي ألامغ بلى الضع ٥ألاؾٟل مً الجخُم في الضهُا
وآلازغةٞ ،إها آلان ال ٞغ ١بُجي وبُـً امغؤة ٖاهغة ،ما ُ
نيذ الٗهض وال
الٗغى ،وال عاُٖذ خ ٤ؤبي ،و ٠ُ٦ؤعاُٖه وما عاُٖذ هللا ؤوال وآزغا!
ٞاؾدؿاٚتي ألٌؿغ الظهىب ظٗلذ ٦ـل قـيء في هٓغي هُـىا ،وما
ؤن ًُهاب اإلاغء بضاء ؤن ٦ـل قـيء ُمباحٞ ،ال ٢اهىن ًُىٟ٢ه ،ال يمُـغ،
ال قـيء ..وفي جل ٪الخالت ال ٞغ ١بِىه وبُـً خُىان ٌِٗل في ٚابت،
ُ
بُض ؤن ألازُـغ زل ٤بال ٖ٣ل ،ؤما ؤها ٣ٞض جىاػلذ ًٖ ٖ٣لي بمدٌ
بعاصحي!
خاو ٫ؤن ًيخـؼٕ ٖجي حجابيً ،يخـؼٕ ٖباءة َهغي ،آهً !..ا هللا!..
ُ
 ٠ُ٦لها ؤن جضوـ آلان؟! ل٨م ٦ىذ قغٍٟت ُٖٟٟتُ ،ؤٌٗ٣ل ؤن ًيخهي
٦ـل طل ٪آلان! خالت مً الهل٘ حٗخـغٍىـي ،ؤما هى ُٛٞـغ ُمبا ٫بما
ُ
ؤنابىـيٖ ،لى وق ٪ؤن ؤظًٞ ،إها ؤيٗ ٠ب٨شُـغ مً ؤن ؤعص بلُه
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ٖ٣له ٠ُ٦ ،وؤها لم ؤعص ٖ٣لي بلي؟! ٞلى خاولذ ؤن ؤؾخـغصه ٢بال إلاا
ٖغيذ هٟس ي إلاشل هظا السُإ!
ؤطل٣ٖ ٪اب مً عب الٗباص ظؼاء ما ا٢خـغٞذ مً آزام في جل٪
ُ
الٟخـغة اإلاايُت؟! ؤهاظًُ ٪ا عب ؤن ٢ض جبذ ،ؤن ٢ض ُٖضث ،ؤن ٢ض
اؾخ٣مذُٞ ،ا عب ؤ٢ل ٖشـغحي! ؤعؾل معجؼة مً معجؼاج ٪جدٟٔ
ٖلي ُٖظعٍخـي ،ب٦غاما ألبي طل ٪الغظل الُُبً ،ا عب!..
ؤزظ ًُدضزجي بهىث اإلاكخا ١الظي ٢خله الكى ،١وهى في َغٍ٤
الكٟاء آلان..
 آه ًا ط٦غي٦ ..ـل قـيء ً ٪ُٞإؾغوي ،مً ٧لماج ٪التي ٦ىذؤ٢غئها ٖلى الكاقت ،بلى ؤن عؤًخُ ٪
وظً ظىىوي! زم بهجي آلان في خالت
طهى ،٫لم ؤ ً٦ؤجى ٘٢ؤن هجخم٘ بـهظه الؿغٖت٢ ،ىام ٪الظي هُج
لىٖتي مىظ ؤًام هى آلان ُمىخهب ؤماميًُ ،م ً٨إلاؿه مخـى ؤعصث!
ُ
 ال ُجإمل طل ٪ؤًـها اإلاإٞىن! ٞظل -ِ٣ٞ- ٪في زُاالج٪
ُ
الكىهاء ،ؤهذ مغٌٍ جدخاط بلى ؤن جُبب هٟؿُا!
-

مغٌٍ ب ٪ؤًخـها الخؿىاء..

٢ا ٫هظا وهى ًُضاٖب وظهي الظي ٣ٞض هًغجه آلان.
ُ
ؤَلذ الىٓغ في طل ٪الجضاع اإلاىخهب زلٟه جماما٦ ،ما لى ؤن
هىا ٥ؤمغا ما ظظب اهدباهيٞ ،الخٟذُ ،مهىبا هٓغه خُشما ؤهٓغ،
٢اثال:
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-

ماطا هىا٥؟

٦ىذ ٢ض هغولذ هاخُت الباب ،ل ً٨لألؾ ٠الكضًض! ٧ان طل٪
الىٚض ٢ض ؤٚل ٤الباب ووي٘ اإلاٟخاح في ظُبه..
٣ٞه٣ه بهىث ؤٞؼٖجي ؤ٦شـغ ،وؤعص٣ً ٝى:٫
-

لم ؤ ً٦ؤٖلم ؤه ٪ؾاطظت بلى طل ٪الخض!

-

وؤهذ ..ؤط٧ي ؤم جخظا٧ى؟!

-

ط٧ي بالُب٘.
ُ
وما صلُل٪؟

-

 ؤهذ ؤًخـها البلهاء٦ ،ـل قـيء جم بدغُٞت! ٞإمي لم جً٨مغًٍت ،وم٘ طل ٪حُٛبذ ًٖ ٢هض خخـى حؿدؿُُٛـً خُلخـي ،و٦ىذ
ؤٖلم ؤه ٪لً جضزلي بال ٖىضما حؿمُٗـً ؤمي جىاصًٞ ،٪إٖضصث ل٪
حسجُال مؿب٣ا ،ؤما ػلذ في خاظت بلى بزباجاث؟!
-

صاهُت ..قُُان ..وٚض..

-

الؼمي خضوص !٥وبال ظٗلخ ٪ج٨غهُـً هٟؿ.٪

-

٦غهخـها مظ ٖغٞخ ٪ؤًـها الخُ٣ـغ!

 ٧اطبت! بل ؤخببخـها ،ل٣ض اهههغث طاج ٪في اصٖاءاث خبيال٩اطبت ،وؤهذ ٨٦-ـل بلهاء -نض٢ذ ما ٢لذ..
ُ
٨٦ -ـل بلهاء! ٦م مغة ٗٞلذ؟! ؤهً ٦شـغ؟!
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ُ
ُ
 ضخاًاي ؤ٦شـغ مً ؤن حٗض! ولم ؤؾميهً ضخاًا؟! بل ًجبؤن ؤوٗخـهً بالٟاظغاث!
-

وؤهذ ماطا؟! ما الل٣ب الظي ًلُ ٤ب٪؟!

-

٢لذ ل ،٪ول ً٨طا٦غج ٪يُٟٗت! الُ٣هغ ..ؤها الُ٣هغ..

-

بل ؤهذ ػٍغ وؿاء!

-

وما اإلااو٘؟ ؤلم ً ً٨بمدٌ بعاصجـهً؟!

-

٧اطب ..ؤٞا ..٥ؤزُمٞ ..جمُٗهً جم اؾخ ُ
ضعاظهً مشلي جماما!

 بال ٖ٣ل ؤهذ؟! ؤي عظل ًضٖى ٥لؼٍاعة ؤمه جٟٗلُـً؟! ال بضوؤه ٪حٗلمُـً هضٞه ،ل٨ى ٪جخٛابُـً ،جضُٖـً ٖضم الٟهم ..إلااطا؟ ُ٦ما
جبضًً ابىت ؤهاؽ مدترمُـً! ُ٦ما ؤًْ ؤهُٟٟٖ ٪ت! ٖظعا ًا ٖؼٍؼحي..
ُ
ٞل٣ض وٗ٢ذ في الٗىىان السُإٞ ،إها ؤزبـغ مً اليؿاء ما ال ٌٗلمً
هً ًٖ ؤهٟؿهً!
 ٧ل طي زهلت ًًٓ الجمُ٘ مشله! وؤهذ ه٨ظا جًٓ الجمُ٘بال قغٝ؛ أل هٖ ٪ضًم الكغ!ٝ
نٟٗجي نٟٗت ٖىُٟت ٖلى وظهـي٧ ،اصث ؤؾىاوي ؤن جى ٪ٟمً
مدلها ،لم ؤب٦ ،٪ما لى ؤن جل ٪الهٟٗت ُظغٖت مً ٢ىةٞ ،بضوث
٦إهجي ل ُباة جؼؤع في وظه ٚاصع ًإ٦ـل نٛاعها ،عؤًذ الًٗ ٠في ُٖيُه،
ًاهلل ٦م هى يًُٗ ٠ضعي ال٣ىة!
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ل٨ىه خاو ٫ؤن ًىاعي يٟٗه هظا في قـيء مً السسغٍت ٖلي،
٣ٞا ٫وهى ًبدؿم ٧األبله:
 ما لي ؤعا ٥جخداملُـً ٖلى هٟؿ٦ ،٪ما لى ؤن الهٟٗت ماؤزغث !٪ُٞ
 ؤي نٟٗت ؤًـها ألابله! جضعي ما الهٟٗت الخُ٣ُ٣ت التيجلُ٣خـها؟! ؤهذ ؤولى نٟٗاحي ،ونهاًخـها ..نض٢ىـي!
-

ؤبلـى هظا الخض ج٨غهُيىـي؟!

-

ؤبٗض مما جًٓ! ؤما بطا ؤعصث ؤن ؤٟٚغ ل٦ ٪ـل ما مًـى صٖجي

ؤعخل بؿالم ،ؤعظى !٥ؤَلُ٢ ٤ىصي ،عص بلي هٟس ي ٢بل ٞىاث ألاوان!
 ها ها هاً ..ا ل ٪مً ؾاطظت! ال بض ؤن ؤعوي ْمئي مى،٪ؤمٗخىه ؤها ُ٦ما ؤجغٚ ٥ؼلا و ٘٢في قبا٧ي؟! ؤي ظىىن هظا!..
-

بطا ما اإلاُلىب؟
ؤن ج٨ىوي خمال وصٌٗا ،جٟٗلُـً ما ؤَلبه صون ظضا.٫

 ٖىضما جإجُجي بىجم الشـغٍا ؾإٗٞل! بطا ما ًضوع في عؤؾ ٪ؤبٗضمً السُا.٫
ُظً ظىىهه ،واهتهـى َىع الٗ٣ل ٖىض طل ٪الخض ،ا٢خـغب ؤ٦شـغ
وؤ٦شـغ ،جلمـ ؤَغا ٝؤنابعي اإلاغججٟت ،ما ٫هدى وظهي ب٨ـل ع،٤ٞ
ْىا مىه ؤهجي اؾدؿلمذ! وؤزظ ً٣ى ٫بهىث خىىن:
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 لٖ ٪ب ٤مسخل ٠لم ؤقخم مشله ٢بل ،مسخل٦ ٠إهذ جماما،ممُـؼة ًٖ ظل اليؿاء الالحي ٖغٞخـهً والالحي لم ؤٖغٞهً ،ؤ٪ُٞ
سخغ؟! ظاثؼ ..بل ما٦ض!
ُبذ نىحي ٖىض هظا الخض ،هاقضجه هللا ؤن ؤزغط! ٞال جخسلى ٖجي
ؤهذ ؤًًاٞ ،إها ؤٖلم ؤن لل٩لمت وٗ٢ها ٖلى الىٟـ٣ٞ ،ض ؤ٢ى٧ ٫لمت
حٛحر ٦ـل ألاخضار ،و٢ض ًخـغاظ٘ ٖما ًٟٗل٢ ،ض ٌٗىص بلُه يمُـغه
الظي ٌ ِٛفي ُؾباث ٖمُ.٤
ُ
 ًبضو ؤه ٪جخىُ٢ـً لخل ٪اللخٓاث مشلي جماما ،ل٨ى ٪ج٩ابغًًٍا ط٦غي!
 زُال ٪ظامذ ..ظامذ ظضا!ُ
 ؤهذ ممل٨ت مً السُاالث الُٗٓمت ٠ُ٦ ،لي ؤن ؤنض ١ؤه٪وا ٘٢ملمىؽ؟! ال بض مً ٗٞل قـيء ًُشبذ طل ،٪ال بض..
هىا ؤزظ ٌكٖ ٤جي زىب الٟٗا ٝلِؿدبضله بأزغ ملاه الضوـ،
٧ان ًظبدجي ٖلى مهل ،و ٧اهذ زىعحي الضازلُت جخهاٖض بلى ؤن بلٛذ
خض الٛلُان ،وهاهي جٟىعٞ ،ىزبذ مً م٩اوي وزبت لم ج ً٨في ُخؿباهه،
والخُ٣ذ ؤ٢غب ؤنُو٧ ،ان هى ٢ض جبٗجي في جل ٪ألازىاء ،لٖ ً٨ىاًت
هللا لم جٟاع٢ىـيٞ ،خٗغ٢ل في ؤ٢غب َاولت له واعجُمذ عؤؾه باألعى،
ٞخبٗذ ؤها يغبت ألاعى بًغبخـي ،واهدكلذ اإلاٟخاح مً ظُبه،
وهغولذ هاخُت الباب ،زغظذ وؤٚل٣ذ ٖلُه باإلاٟخاح زىٞا مً ؤن
ًدبٗىـي٧ ،ان ًخمل٨جي قٗىع ٚغٍب ،وصصث ؤن لى ًمىث ٦مضا مً
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جإهِب يمُـغه ،لم ؤهؼ ٫الؿلم بؿغٖت البـغ٦ ١ما ٧ان في مسُلخـي ،بل
خاولذ ٗٞل قـيء ًىٛو ٖلُه خُاجه جل.٪
٢اصوي جُ٨ٟـغي اإلادضوص في هظا الى٢ذ بلى اهخـؼإ ُوعٍ٣ت مً صازل
خُ٣بخـيُ ،وعخذ ؤ٦خب ُٞـها:
ُ
ُ
"ؤعصث مى ٪ؤن جمُِ لشام ٢لبي ُٞخٗغي بدب ،٪ول٨ى ٪ؤمُذ
ُُ
لشام زل٣ي ٞخٗغٍذ بظهبـي!".
زم ؤلُ٣ذ بـها مً جدذ الباب ،ولؿذ ؤصعي ما الضا ٘ٞألن ؤٗٞل
طل٪؛ ل ..ً٨ؤٖخ٣ض ؤهجي ؤعصث ؤن ٌِٗل مدمال بظهبي َىا ٫خُاجه،
ٞخـغ٦ذ هظه ال٩لماث ٖلها جٟٗل ما ؤعصث ؤها ٗٞله.
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الفصل الخامس
"ظمُلت هي جل ٪الل٣اءاث الٗابغة ،جخسُى مؿاٞاث
الؼمان واإلا٩انُ ،
لخ٨مً هىا ٥في ؤٖما ١الغوح"
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ُ
َىبى للٛغباء الظًً ًؼعٖىن ببىاَىىا الؿُ٨ىت ،وٖلى قٟاهىا
البؿمت ،وؤٖلى هىانِىا ألامل..
ٖىضما اٖخلُذ الخاٞلت وؤلُ٣ذ بجؿضي ٖلى ؤ٢غب مٗ٣ض،
ظلؿذ بجىاعي امغؤة ؤعبُٗيُت٦ ،ىذ ؤها ٚاع٢ت في بداع صمىعيٖ ،ابغة
م٘ همىمي ،مخإججت بيُـغان خما٢احي ،قا٦غة هلل ؤن هجاويٖ ،لى ٦ـل..
٦ىذ في جل ٪اللخٓاث ُمًُغبت اإلاكاٖغ.
ؤزغظذ اإلاغؤة مىضًال وعُ٢ا و٢ضمخه لي وهي جبدؿم ،زم عبدذ ٖلى
ُ
٦خٟي بدىى بال٦ ،ٜدىى ألام ٖلى َٟلها جماما ،ق٨غث ظمُل نىٗها،
بضث لي باهخت ٨٦ـل قـيءُ ،
ٞإصمعي ظٗلذ الىاؽ جبضو ؤمامي ٦مغآة
ُ
ٖا٦ؿت زُم ٖلُـها باإلااء ،ل ً٨جبُـً لي في الخا ٫ؤهجي ؤٖغ ٝجل٪
اإلاغؤة ،ؤْىجي حٗاملذ مٗها ًىما ما..
ُ
ُ
ٖلى ٧ل ..آزغث الهمذٞ ،إها بال٩اص ؤبهغ ؤمامي ،وال َا٢ت لي
بالخضًض ُمُل٣ا ،ابدؿمذ اإلاغؤة ابدؿامت ؤؾٟغث ًٖ ؤؾىاهـها
اإلاهُٟت باهخٓام ،زم جىدىدذ ٢لُال ،وؤعصٞذ ج٣ى:٫
 ؤهذ ط٦غي ابىت الخاط ًاؾُـً مىْ ٠الكاون ،ؤلِـُ
٦ظل٪؟ حٛحرث ٦شُـغا ،بال٩اص ٖغٞخ ،٪ل٨ى ٪ظمُلت ٦ما ؤهذ..
-

هى ٦ظلً ٪ا ؾُضحي.

-

ؤم ٪عخمها هللا ٧اهذ نضً٣ت ٖؼٍؼة ٖلى ٢لبـي.

 ؤهذ حٗغُٞىـها؟ ٖ٣لي ً٣ى ٫بهجي عؤًخ ٪مً طي ٢بل ،لً٨ؤًً؟ لؿذ ُمخظ٦غة!
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-

ؤها ؤؾٖ ً٨لى بٗض زالزت قىاعٕ مً مىـؼل٨م.

-

ٚغٍب!

-

ما الٛغٍب ًا بىِخـي؟

-

لم ؤع ٥مً ٢بل ،ؤو عبما عؤًخ ٪ل ً٨لم ؤهدبه.

 ٦ىا ٢ض ٚاصعها هظا الحي بٗض وٞاة والضج ٪ببًٗت ؤقهغ،ُ
خُض ٦ىا ه ًُ٣بالؾ٨ىضعٍت ،لُٖ ً٨ضها مىظ ؤًام.
-

ٖىصا خمُضا ؾُضحي.

-

ما السُب ًا ٖؼٍؼحي؟ إلااطا ٦ىذ جبُ٨ـً؟

 ال قـيء ِ٣ٞ ،بٌٗ ج٣لباث الخُاة ،جُغؤ ٖلُىا صون ؾاب٤ُ
ُ
بهظاعٞ ،خـهُل ؤؾ ٠٣ؾٗاصجىا ،لىى٨ب ٖلى ؤه٣ايها بٌٗ الى٢ذ،
بلى ؤن ًإطن هللا لىا باؾخـغصاص ب٣اًاها.
 ؤجمىـى ؤن ج٨ىوي بسُـغ ،واٖظعٍجي ًا ٖؼٍؼحي ألهجي لم ؤؾإ٫ٖى ٪بٗض وٞاة والضج ،٪خُض ٧ان مً واظبي ؤن ؤ٢ىم ؤها م٣امها،
ل٨ىـها -ؤًًا -ج٣لباث الخُاةٞ ،الخمض هلل ؤوال وآزغا.
 ال ٖلُ٦ ،٪ـل قـيء ؾُ٨ىن ٖلى ما ًُغام ،ب٢امخ٨م هىا صاثمت؟-

صاثمت بةطن هللا بن لم ًجض ظضًض.
ُ
ؾ٨ىخم ؤلاؾ٨ىضعٍت ٦ـل هظه الؿىىاث؟
إلااطا

 جيؿُ ٤الشاهىٍت الٗامت ؤخا ٫ابجي ٞاعؽ بلى ٧لُت الهىضؾتبجامٗت ؤلاؾ٨ىضعٍت ،زم بن ػوجي -عخمه هللا٧ -ان ٢ض وظض ٖمال
ُمىاؾبا هىا ،٥وهى آلان قاب ما قاء هللاٌ ،كبه ؤباهَ ،ىٍل مشله ،طا
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ظؿم عٍاض ي ،وُٖىن ؾىصاء ،وبكغة زمغٍت ،وقٗغ هاٖم ،ؾبدان
هللا!
عصث ط٦غي ٖلى اؾخدُاء:
 مً قابه ؤباه ٞما ْلم،بطا إلااطا ٢غع ُجم الٗىصة مً ظضًض؟ُ
 ؤهـهـى ٞاعؽ صعاؾخه الجامُٗت ،وج ُىفي ػوظـي ،والخٔ ؤل٣ىبٟاعؽ بلى ال٣اهغة زاهُتٞ ،م٣غ ٖمله هىاٞ ،لماطا هب٣ى في
ؤلاؾ٨ىضعٍت؟!
ُ
ًالأل٢ضاع! وٍ٨إن هللا ًـهضهض ٢لىبىا التي زغبذ بإن ًغؾل بلُىا
ُ
ؤهاؾا ًىٟسىن ببىاَىىا الؿٗاصة مً ظضًض ،خضًثي م٘ جل ٪اإلاغؤة
ظٗلجي ؤجىاؾـى وخكُت الخُاة ،ل٨ىه لم ًجٗلجي ؤوؿـى طهبي .ِ٢
لؿذ ؤصعي بن ٧اهذ هظه عؾالت مً هللا ،بإهه ما ػاً ٫يخٓغها
ألاظمل ..ؤم ؤهـها بىاٖض الؿُ٨ىت ..ؤم ماطا؟
ٖلى ٦ـل ٞإها جاثبت ٖاثضة هاصمتُٞ ،ا هللا اٟٚغ ػلخـي! اٟٚغ! ٞةهه ال
ٌٟٛغ م٨ىىن زُاًاها وْاهغها بال.٥
عبدذ اإلاغؤة ٖلى ٦خٟي زاهُتُ ،مكُـغة بلي بالىـؼوٞ ،٫ل٣ض ونلىا،
ابدؿمذ لها ٦ما لى ؤهجي ؤٖخظع ًٖ اوكٛالي بالخُ٨ٟـغ.
 بلًُ ٪ا بيُتي ؤن حٗخبرًجي بم٣ام ؤم ،٪وؤن جإجُجي مخـىُ
حكاثُـً ،بًا ٥والشجل! ٞإهذ ابىتي التي لم ؤهجبـها ،اٖلمي طل٪
ظُضا ،بلُٖ ٪ىىاوي وع٢م هاجٟي ،ؾخجضًىجي مخـى ؤعصث طل.٪
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-

ق٨غا ل ٪ؾُضحي ٖلى ٦ـل قـيء.

-

بًا ٥ؤن جيس ي طل.٪

ُ
ؤمىعي.

ؾأجُ ٪في ال٣غٍب الٗاظل بن قاء هللا ِ٣ٞ ،عٍشما جخدؿً

-

٦ىوي بسُـغ ًا ط٦غي.

-

وؤهذ ٦ظل.٪

-

بلى الل٣اء.

-

بلى الل٣اء.
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الفصل السادس
"البىح ُمًغ ظضا ،وال٨خمان ٢اجل ،وال٣لب هى اإلاخًغم
بـهما"
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ظاء خؿً ٗ٦-اصجه -بلى الٗمل ُمخإزغا،بجؿمه البضًً ،وقٗغه
ألاؾىص اإلاجٗض ،وبكغجه الؿمغاء٧ ،ان الىٗاؽ ًُغاوصه ًٖ هٟؿه،
ُ
ٌؿب وؾاثل اإلاىانالث اللُٗىتً ،ىٓغ بلى م٩اجب اإلاىُْٟـً ال٨ئِبت
مشلهم جماما ،اهدىـى ٢لُال لُمسر خظاثه الظي ُٚاه الخـغاب ،اججه
نىب م٨خب اإلاهىضؽ ٞاعؽ /نضً٣ه:
-

الؿالم ٖلًُ ٪ا ٞاعؽ.

-

وٖلُ ٪الؿالم ًا خؿً.

-

ما با ٫مهىضؾىا الجمُل مهمىم؟

-

ال قـيء ًا خؿً ،ال قـيء..

-

ٖلى خؿً هظا ال٨الم! ٞإها ؤخ ٪ٟٓؤ٦شـغ مى..٪

 ؤ٨ٞغ في ؤن ؤجغ ٥الٗمل هىا ،ل٦- ً٨ما حٗلم -ؤن ًجض اإلاغءٖمال ُمىاؾبا هظه ألاًام لهى قـيء ٌُكبه اإلاؿخدُل.
-

وإلااطا جخـغ ٥الٗمل مً ألاؾاؽ؟
ُ
ؤهذ حٗلم ما ؤومئ بلُه ًا خؿً.

-

ج٣هض اإلاهىضؾت "قُـغًٍ" ابىت ناخب الكغ٦ت ..ها ها ها..

-

ما قاء هللا! مىظ مخـى هظا الٟهم وطل ٪الظ٧اء.

-

 مً ًىمي وؤها ه٨ظا!  ِ٣ٞؤهذ الظي جخٗىذ وجإبى ؤن حٗخـغٝبظل ،٪ل ً٨ما الظي ًجٗل ٪جٟغ مً ُمالخ٣اث قُـغًٍ اإلاؿخمغة ًا
ٞاعؽ؟ ما الًُـغ في ؤن جغجبِ بـها؟
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 ٦الها مً َب٣ت ال ًُم ً٨ؤن جلخ٣ي هي وألازغي بدا ٫مًألاخىا.٫
 ًُمً ً٨ا ٞاعؽ٨ٞ ،ـل قـيء ظاثؼ. زم بن الٟخاة ًا نضً٣ي جخمخ٘ ُبمُىٖت ُمٟغَت خض لاقمئـؼاػ،ُ
وفي جل ٪الخالت ؾخهاب ؤمي ب٨ـل ألامغاى اإلاؼمىتٞ ،هي ال جدب مشل
هظا الىىٕ مً الٟخُاثٞ ،ل٣ض شجٗذ عٞض ي لطخـى ابىت زالخـي؛
ألهـها جيخمي بلى هظا الىىٕ.
ل!٪

لم ؤ ً٦ؤٖلم ؤن نضً٣ي ًخمخ٘ ب٨ـل هظه الجاطبُت ،هىِئا

-

ٚمؼ ٞاعؽ لخؿً وهى ًطخ ،٪زم ٢ا:٫

-

صٖ ٪مً مؼاخ ٪اللؼط هظا ،و٨ٞغ معي في خل لهظه اإلاك٩لت.

-

ٞىعا نُـغجـها مك٩لت!

-

٦ـل قـيء ٖىض ٥بؿُِ ًا خؿً ،بؿُِ ظضا.
ُ
لى٣ل بن الخُاة ال ًُم ً٨ؤن حٗاف بال ه٨ظا.

-

٦ىذ ؤ٨ٞغ في الؿٟغ بلى الؿٗىصًت ،ول...ً٨

-

 ول ً٨ماطا؟ُ
 الؿٗىصًت ًا نضً٣ي ٖلى وق ٪ؤن حٗلً بٞالؾها! ؤزكـى ؤنجخجمهغ الجمىٕ في الٛض ال٣غٍب ُمٗلىت زىعجـهاٞ ..ىدً اإلاهغٍُـً ما
بن هدل ببلض بال وٍيخ٣ل هد ُؿىا بلُهٞ ،ال هخـغ٦ه بال و٢ض ل٣ي خخٟه،
لىى ٫وظهخىا نىب ؤلاماعاث ٢لُال..
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ضخ ٪خؿً مً جىضع ٞاعؽ ٢اثال:
 جمؼح في ؤخل ٪الٓغو٩ٞ ،ٝاهخ ٪صوما ٌكىبـها هىٕ مً الى٣ضالالطٕٞ ،ال اإلاغء ٌٗلم بن ٦ىذ ظضًا في خضًش ٪ؤم ؤه ٪جمؼح!
-

لً ًسخل ٠ألامغ ٦شُـغا في ٦ـلخا الخالخُـً.

-

ما لي ؤعا ٥و٢ض خملذ ال٨ىن بإؾغه ٖلى ٖاج٪٣؟!

 ؾخٗلم ٖىضما حؿى ١ألامىع في مؿاعها الصخُذ ،وٍدضرٖىض ٥هىٕ مً يبِ اإلاكاٖغ التي امخـؼظذ ٦ـلها بىىٕ مً ُ
الالمباالة.
-

ها ها ها ..لً ًدضر هظا ،بال بطا...

-

بال بطا...؟

-

جؼوظذ مً قُـغًٍ ،ها ها ها..

-

ٞلخظهبا مٗا بلى الجخُم!

 ٦ىذ ؤمؼح ًا نضً٣يٞ ،إها ؤٖلم ؤن هظا ألامغ مً الهٗبؤن ًدضر.
 -بل ُمدا!٫

انمذٞ ،ل٣ض ونلذ! هُا لخخل٣ى ُظغٖت ُ
ُ
اإلاُىٖت الهباخُت
لخبضؤ هـهاع ٥بؿالم.
-

خؿً!

-

ؾإنمذ.

ُ
 ه٨ظا ؤًٞل ،اؾخٗض ٞؿخل٣ي قُـغًٍ الخدُت ،وجدؿلمجي مًآلان بلى ؤن ًدُـً مىٖض طهابي!
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-

نباح السُـغ ًا قباب ٠ُ٦ ،خال٨م؟

-

نباح السُـغ.

-

وؤهذ  ٠ُ٦خالً ٪ا ٞاعؽ؟

-

بسُـغ.

-

ال ؤًْ طلٞ ،٪ىظهً ٪بضو قاخبا.

هٓغ ٞاعؽ بلى خؿً ؤن ؤه٣ظوي ًا عظل! ٞلؿذ في خالت مؼاظُت
ألجدمل ؾماظت جل ٪اإلاغؤة ،ما لي ؤعاها جـهم بي ؤًىما ولُذ وظهـي؟!
٧اعزت ؤن جًٓ بىٟؿها ُػلُسا امغؤة الٗؼٍؼُ ،
وهُـئ لها ؤهجي ًىؾٖ ٠لُه
الؿالم!
 ما بً ٪ا ٞاعؽ ،ؤًً قغصث؟-

هاهىا ،ؾإطهب آلان؛ ألهه ٖلي مباقغة اإلاى ٘٢بىٟؿـي.

همهمذ قُـغًٍ بهىث زاٞذ ججاهله ٞاعؽ جماما:
-

جـهغب ُمجضصا! ؤجدخاط بلى مؿاٖضة؟

-

ال ..ق٨غا لً ٪ا قُـغًٍ.

٢ا ٫هظه الجملت وهٓغ زاهُت بلى خؿً الظي ٧اص ًىٟجغ مً ٦خم
ضخ٩اجهٞ ،خٗابُـغ وظهه ٞاضخت ٞى٢ما خض ،خضزخه هٟؿه بخل٪
الجملت التي ًدٟٓها ًٖ ْهغ ٢لب" :لً ٌكٗغ ب ٪بال .."٥زغط،
وقُـغًٍ جخإُ ٠ٞمجضصا مً نضه لها ،بِىما هى ًخإ ٠ٞمً ُمالخ٣خـها
له.
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الفصل السابع
"ابخل٘ ٚهخ ٪بؿالمُ ،
ا٢بـغ جل ٪آلاهاث التي جٟىهذ بـها
جىا ،ا ُ٘٢هـهغ الضمىٕ لخ٨ىن ٢ض ٚؿلذ ٖلخ."٪
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ُ
ٖضث بلى اإلاىـؼ٦ ٫مً ؤنابخه الكمـ بًغبت في عؤؾه٨ٞ ،ىذ
ألو ٫مغة في خُاحي ٌصخب وظهي بلى هظا الخض٧ ،اهذ صمىعي ٢ض
ؤٖلىذ ًٖ خؼوي الكضًضٞ ،ما بن ؤبهغوي ؤبي بـهظه الخالت خخـى
ُ
اهخ ٌٟمً م٩اهه ٧الظي ؤنِب بلضٚت ظٗلخه ًٟ٣ؼ مً مدله ،هغٕ
بلي ،عؤًذ في لهٟخه جل ٪لهٟت ألام وألاب في آن واخض..
ٖىضها جًاٖٟذ ُ
ؤصمعي هضما ٖلى ما ٞغَذ في ظىب هللا! ووظٗا
ٖلى ما ٦ىذ ٖلى وق ٪ؤن ؤٗٞله بـهظا الغظل الظي ؤٞىـى ٖمغه ألظلـي،
ُ
ُ
جٟىـى ؤًامه لخـؼهغ ؤًامي! ًاهلل بماطا ؤزبـغه!
ُ
٦ىذ ٢ض ؤلُ٣ذ بجؿضي اإلاخٗب و٢ىاي التي زاعث ٖلى الؿغٍغ،
ُٞغ ١ؤبي الباب ٖضة َغ٢اث ،زم خغ ٥م٣بٌ الباب وصزل ،و٢ا٫
بهىث ُمخدكغط مً ٞغٍ زىٞه ٖلي ،وهى ًمسر ٖلى عؤس ي بُضًً
خاهُدُـً:
-

ماطا بً ٪ا نُٛـغحي؟

 ال قـيء ًا ؤبي ،ال قـيء..ُ
٢لذ هظه الجملت بخلٗشمٟٞ ،همها ؤبي بال٩اص؛ ألن نىث الب٩اء ٢ض
هدا مساعط ُ
ؤخغفي ظاهبا.
-

ؤؤناب ٪م٨غوه ًا ٖؼٍؼحي؟

-

ال قـيء..
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 ما هظا الالقـيء ًا نُٛـغحي؟! باهلل ؤٞهحي ٖما في ظٗبخ!٪ُ
اػصاص هدُبـي ،وها ؤها ٖلى وق ٪ؤن ؤناب بالهظًان ،ماطا لى ُبدذ
بما ًًُ ٤به نضعي! في جل ٪الخاُ ٫
ؾُهضم ؤبي ُوٍهِبه م٨غوه ما،
ُ
وٖىضها لً ؤؾامذ هٟؿـيٞ ،إها ما ؾامدذ هٟس ي بٗض..
-

ُ ِ٣ٞمخٗبت ًا ؤبذُ ،مخٗبت خض اإلاىث.

-

هُا لىظهب بلى الُبِب.

 لؿذ في خاظت بلى َبِب. ال ًُم ً٨ؤن ؤعا ٥جغخلُـً ُببِء قضًض ؤمام هاْغي وؤ٠٢م٨خى ٝألاًضي!
 ال ٖلًُ ٪ا ؤبي ِ٣ٞ ،اجغ٦جي آلان ؤهام في ؾالم.زغط ؤبي وهى ًُدضر هٟؿه ،و٢ض اهـهمغث صمىٖه بٛؼاعة بلى ؤن
ابخلذ لخُخه التي ٢ض ا٦دؿذ بالكِب ،جىاو ٫ظىالي وعاح ًُـهاج ٠مىـى
نضً٣خـي:
ط٦غي.

الؿالم ٖلُ ٠ُ٦ ،٪خالً ٪ا بىِخـي؟ ؤها ٖمً ٪اؾُـً والض

-

وٖلُ ٪الؿالم ٠ُ٦ ،خالً ٪ا ٖمي الخاط ًاؾُـً؟
بسُـغ ًا بىِخـي ،ل ً٨نضً٣خ ٪لِؿذ بسُـغ ُمُل٣ا!

-

ماطا هىا٥؟ ؤؤنابـها م٨غوه ال ٢ضع هللا؟

-
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ُ
 لُخجي ؤٖلم ًا بىِخـي ،ولهظا اجهلذ ؤهاقض ٥هللا ؤن جإحي ٖلىالٟىعٞ ،دالخـها في جضهىع ُمؿخمغ مظ وَئذ ب٣ضمها اإلاىـؼ ٫مىظ ؾاٖت
ج٣غٍبا.
-

خؿىا ًا ٖمي ،ما هي بال مؿاٞت الُغٍ ٤وؤ٦ىن ٖىض٦م.

-

جهلُـً بسُـغ ًا بىِخـي.
بن قاء هللا.

ؤهـهـى ؤبي اإلا٩اإلات م٘ مىـى وزغط لهالة اإلاٛغب٢ ،بل ؤن ًسغط ٖاص
لُخ٣ٟضويٞ ،خمشلذ بالىاثمتٞ ،اهُل ٤وهى ًُخمخم ٢اثال:
ُ
" اللهم اخ ٟٔنُٛـغحي مً ٦ـل ؾىء ،عب ال جغوي ُٞـها م٨غوها،
اللهم اعٖها بٗىاًخُ ،٪عصها ًا عب بلي في ؤ٢غب و٢ذٞ ،ال ؤخض لي في
هظه الخُاة بالها ،"..زم ولى وظه ُه نىب اإلاسجض.
ما بن ٖاص ؤبي مً اإلاسجض خخـى ونلذ مىـىٞ ،هغٖا مٗا نىب
ٚغٞخـي٧ ،اهذ جل ٪الىُـغان التي ًدخـغ ١بـها ٢لبي ٢ض جهاٖضث بلى
ُ
عؤس يٞ ،إنبذ بالخمى٨ٞ ،ىذ ؤقبه بمً ًدخًغ ،هٓغث بُٗجي
اللخُـً في خالت مً الضواع بلى وظه ؤبي٨ٞ ،ىذ ألو ٫مغة ؤعي يٗ٠
ؤبيً ،اهلل !..ل٨م ٦ىذ خم٣اء!  ٠ُ٦لي ؤن ؤنل بإبي بلى هظه الخا٫؟!
اخخًيخجي مىـى وهي في خالت ب٩اء هؿدُـغي ،و٧اهذ ؤَغاٞها في
ُ
اعججاُ ٝمؿخمغ ،جداو ٫ؤن جخدضر ،ل ً٨نىجـها ٧ان ٚاثبا في
صمىٖهاٞ ،إزظث جمسر ٖلى وظهـي ،زم ؤقاعث بلى ؤبي ؤن اجهل
بالُبِب في الخا..٫
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خاوال ظاهضًً ؤن ًُ٣ىما يٟٗي ،وؤن ًجٗال ؤَغافي جخماؾ٢ ٪لُال
٦مً ٌُٗلم َٟله ُُٟ٦ت الجلىؽ ألو ٫مغةٞ ،إقغث بلُـهم ؤن باهلل
اجغ٦ىوي!
بٗض مغوع و٢ذ ٢هُـغ -لم ؤجبُـً ٦م اإلاضة بالًبِٞ ،إها بال٩اص
ُ
ؤخضص مالمذ مً هم خىلي ،وؤؾم٘ ٧لماجـهم٧ -اهذ ؾُاعة ؤلاؾٗا٢ ٝض
ونلذ بلى اإلاىـؼُ ،٫خملذ بلى الؿُاعة وجبٗجي ٦ـل مً ؤبي ومىـى ،في
ُ
جل ٪ألازىاء لم ً ٠٨ؤبي ًٖ الضٖاء٦ ،م مً صمٗت طع ٝفي جل ٪اللُلت
الباجؿت! بٗضما شسو الُبِب خالتي ؤمغ بإن حٗل ٤لي مدالُل في
الخا ،٫ومى٘ مىٗا باجا مً صزى ٫ؤخض بلى ٚغٞخـي٦ ،م مً الى٢ذ مغ
وؤها ٖلى جل ٪الخا !٫لم ؤٖغ ٝبال ٖىضما اؾخ٣ٟذ وؤزبـغججي مىـى،
خُض ٢الذ لي:
-

خمضا هلل ٖلى ؾالمخ.٪

-

ؾلم ٪هللا ًا نضً٣خـي.
ُ
٦ضها هجً ًا ٚالُتي ًىمُـً بالخمام وال٨ما!٫
ؤًً ؤبي؟

-

طهب لخًاع بٌٗ ألاصوٍت والُٗام.

-

ماطا خضر ًا مىـى؟

-

ال قـيء ،اإلاهم ؤه ٪آلان بسُـغ.
الخمض هلل ٖلى ٦ـل قـيءٞ ،ألؾإله ؤن ٌؿامدىـي.

-

ٖلى ماطا؟

-
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-

ال قـيء ًا مىـى..

-

ٚامًت ؤهذ مىظ ٞخـغة ،لً ؤجدامل ٖلُ ٪آلان.

-

ؤٖخظع ًا مىـىٞ ،هظا الى٢ذ ؤهذ بداظت بلُه ؤ٦شـغ مىـي.

-

ؤبلهاء ؤهذ ًا ط٦غ ي؟! ٖلى ماطا حٗخظعًٍ!

 ٦ىوي ؤَدذ بٟغخخٖ ٪غى اإلاؿدكُٟاث ٖىيا ًٖ ٢اٖاثألاٖغاؽ.
-

لً ؤؾامد ٪بطا بال بطا...

-

بطا ماطا؟

-

ٚىِذ لي ًىم ُٖغؾـي.

سسُٟت ؤهذ ٧الٗاصة!

جطخ ٪مىـى وهي ج٣ى:٫
-

بٌٗ ما ٖىض٦م ًا ع٣ُٞت الٗمغ.

هاهى ٖمي الخاط ًاؾُـً ٢ض ونلُ ،
ؾِؿٗضه ظضا ؤه ٪اؾخ٣ٟذ
ًا ط٦غي.
ُ ُ
جـهلل وظه ؤبي ما بن ؤبهغوي ؤظلـ ال٣غٞهاء ،احؿٗذ زُىاجه
٦ما لى ؤهه ؤعاص ُ
ٌٗبـغ الغصهت بٟ٣ؼة واخضة ،ابدؿمذ ل٨ىوي عؤًذ ُٖجي
ُ
ؤبي جلمٗان بلى هظا الخض ،ا٢خـغب مجي وَب٘ ٢بلت ٖلى ظبِىـي ،زم
جٟىه بهىث ُمُٗغ بالؿٗاصة:
-

خمضا هلل ٖلى ؾالمخً ٪ا نُٛـغحيً ،ا هللا٦ ..م ؤهذ لُُ!٠
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-

الخمض هلل ًا ؤبي.

-

بم حكٗغًٍ آلان؟

-

بهجي آلان ؤًٞل خاال.

-

لُخم هللا قٟاث.٪

-

اللهم آمحن!

وصصث ؤن لى ؤ٢ى  ٫له :اؾإله ًا ؤبذ ؤن ٌٛؿلجي مً آزامي! لً٨
اؾخًٗذ ًٖ طل ٪بضمٗت مسخخـها ؾغَٗا زكُت ؤن ًُبهغها ؤبي.
ظاء الُبِب بٗض ُؾىَٗاث مٗضوصة٢ ،اثال:
-

خمضا هلل ٖلى ؾالمخ ٪ؤًخـها الجمُلت.

-

ؾلم ٪هللا ًا ص٦خىع.
ُ
ؤه٨ظا جٟؼُٖـً ؤبا ٥بلى هظا الخض؟

-

لم ً٢ ًٖ ً٨هض.

-

ؤٖلم طل ،٪لِك ٪ٟهللا ،وٍد ٟٔل ٪طل ٪الغظل الُُب.

-

ابدؿمىا ظمُٗا ،واججهذ ؤبهاعهم نىبي ٦ىىٕ مً لاَمئىان
ٖلي ،زم ؤعص ٝالُبِب ٢اثال:
-

ؾيؿمذ ل ٪بالسغوط آزغ الىـهاع.

عص ؤبي بلهٟت:
-

ؤنض٢ا ما ج٣ىً ٫ا ص٦خىع؟
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-

وٗمٞ ،هي آلان في خالت ُمؿخ٣غة.

-

لً حٗىص بلُـها جل ٪الهلىؾاث التي ٧اهذ جـهظي بـها؟

-

لً حٗىص٧ ،اهذ جإزُـغ الخمى .ِ٣ٞ

الخٟذ بلُـهم في هل٘ بحن:
 ؤي هلىؾاث؟الجمُ٘ ًُ٣ه٣ه جـه٨ما ٖلى عصة ٗٞلي جلٞ ،٪جاءوي الجىاب مً
مىـى:
-

ُ
ًبضو ؤ ه ٪ظئذ بلى اإلاكٟى لخٗلجي جىبخ ٪هىا.
ُ
ماطا ٢لذ بالًبِ؟

-

ال قـيء ًا ٖؼٍؼحي.

جىٟؿذ الهٗضاءُ ،مخمىُت ؤال ؤ٦ىن ٢ض ٞطخذ ما ٧ان مً ؤمغي،
زم طهب ؤبي ُلُخمم بظغاءاث السغوط ،وها ؤها ؤٖىص بلى مىـؼلي
٦مٛخـغب َالذ به الٛغبت ،مخـى ؤجإ٢لم مً ظضًض ومؿ٨ىـي؟!
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الفصل الثامن
"في هـهاًت اإلاُا ٝلً ًدخـغ ١ؤخض ألظل ،٪وؾِخهاٖض
صزان اخخـغا ٪٢بما آإلا ،٪وؾِكخاٍ الجمُ٘ ًٚبا ،لِـ
ألظل٪؛ بل ألن عاثدت الضزان جؼعجهم".
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لم ًخُٛـغ قـيء في اإلاىـؼٞ ،٫جضعاهه الهماء ٦ما هي ،قاهضة ٖلى
ُ
٦ـل مىاٟ٢ي ،بُض ؤهجي ؤنبدذ زاوٍتٞ ،إن جهاب ب ـ ـ "الالقـيء" لهى
ؤمغ ُمؼعج للٛاًت ،وزؼاث ًخل٣اها ٢لبي بُـً الُٟىت وألازغي ،الجمُ٘
ُ
خىلي ،بال ؤهجي ؤؾبذ في ٖالم زام بيٖ ،الم ملاه طهب اإلااض ي وهضم
الخايغ!
٧اهذ مىـى ٢ض طهبذ بلى مىـؼلها مىظ بً٘ ؾاٖاث ،وهاهى اللُل
٢ض اهخهُٞ ،٠غ ١ؤبي باب ٚغٞتي ٌؿخإطهجي في الضزىٞ ،٫إطهذ له،
جىدىذ ٢لُال وهى ًُضاٖب لخُخه بإَغا ٝؤنابٗه ٢اثال:
-

ٖؿا ٥بسُـغ آلان ًا نُٛـغحي؟

-

الخمض هلل ،بسُـغ ًا ؤبي..
ؤما آن ل ٪ؤن ُجبىحي بما ًسخلج في نضع ٥وًٍُ ٤به؟

-

ال قـيء ًا ؤبي..

-

ُ
مىظ مخـى وؤهذ جسُٟـً ٖجي قِئا!

-

نض٢ىـي! لى ٧ان هىا ٥ؤمغ ما ألزبـغج ٪به.

-

بطا ما الظي ؤنابٞ ٪جإة؟

-

ؤمغ هللا ًا ؤبي..

-

ووٗم باهلل ،ل...ً٨

-

ل ً٨ال حكٛل بالً ٪ا ٖؼة هٟؿـيٞ ،إها آلان بسُـغ ،اَمئـً!
ُ
ُ
ؾإَمئـً ،ل ً٨لً ؤٖ ٠٦ى ٪خخـى ؤٖلم ما جسُٟـً مً

ؤمغ.٥
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-

لىبضؤ ٖهضا ظضًضا ،وهٟسض ٖ٣ىصها اإلاايُت..

ابدؿم ؤبي ابدؿامت َىٍلت ظٗلخجي ؤبدؿم مً ٞغٍ ؾٗاصحي بـها،
زم ٢ا:٫
-

ؤه٨ظا جٟغًٍ مً بلخاحي بدُلت ظضًضة؟!

 لم ج ً٨خُلت ًا ؤبي ب٣ضع ما هي هىٕ مً الخجضًض٨ٞ ،ـلقغ٧اث الٗالم ًا ؤبي ج٣ىم بخجضًض ٖ٣ىصهاٞ ،لم ال هجغب ألامغ؟
 ؤٞدمخجي بجىاب!٪-

جلمُظجً ٪ا ؤبذ ،ومى ٪حٗلمذ.

 بٗض جل ٪الجملت ٢ه٣ه ؤبي ٦ما لى ؤهجي صاٖبذ زهغهبإَغا ٝؤنابٗـي ،صها مىـي ،زم اخخًىجي بدىان ٢اثال:
ُ
 ٦ىوي بسُـغ ًا ابىتي ألظلـي ،ؤهاقض ٥هللا ؤن حٗخجي بىٟؿ٪ظُضا.
 ؾإٗٞل ًا ؤبيٞ ،ال قـيء ٌٗىُجي في هظه الخُاة بال ؤن ج٨ىنعايُا ٖىـي.
 مسر ٖلى عؤؾـي ،واججه بلى ٚغٞخه لُىام في ؾالم ،واججهذ ؤهانىب الخمام وجىيإث٨ٞ ،ىذ م٘ ٦ـل ُ٢غة ماء ؤٚؿل بـها طهبـي،
جدبٗها ُ٢غة صم٘ جإُ٦ضا ٖلـى ؤهجي ؤبغؤ مً طهبـي ،وهللا ٖلى ما ؤٗٞل
قهُض..
زغظذ ،واهخهبذ في مدغاب ٚغٞخـي ،واؾخ٣مذ هلل عب الٗاإلاُـً،
ُ
ُ
ؤهاظُه ،ؤهاصًه ؤن ٌٟٛغ لي ما مًـى ،وؤن ًغػ٢جي خايغا هُ٣ا ُمؼهغا..
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ُ ُ ُ
ام هضاولها بحن الىاؽ)
نض ١عب الٗؼة خُىما ٢ا( :٫وجل ٪ألاً
ُ
ٖمغانٞ ،]042 :األًام ُصو ،٫وألاٗٞا ٫هؼواث جهِبىا مً آن آلزغٞ ،ال
ألاًام باُ٢ت ،وال ؤٗٞالىا زابختٞ ،ال اإلاغء في َاٖت صاثمت ،وال هى في
ٟٚلت ؤبضًتٞ ،خجغٕ ٦إؽ مً اإلاٗهُت ال بض وؤن ٌُكٗك٘ ب٨اوؽ مً
الُاٖاث ،وَاإلاا ؤهىا ههُب ٜبهٟت البكغٍت ٞالسُإ واعص ال مدالت؛
ل ..ً٨ال بض مً نٟٗت ٢ىٍت وؿخٖ ٤ُٟلى بزغها..
[آ٫

لؿذ ؤصعي ما الظي ظٗل ؤبي ٌؿخ ٤ُٟفي هظا الى٢ذٞ ،ما بن
ؾلمذ والخٟذ ًٖ ٌؿاعي خخـى وظضجه ًجلـ ٖلى ال٨غس ي الظي
بجىاعي٢ ،ا ٫والبكاقت حٗخلي وظهه:
-

ج٣بل هللا مىً ٪ا ٖؼٍؼحي.

-

مىا ومى٨م ًا ؤبي زالو الُاٖاث.

-

ؤجمىـى ؤن لى جظ٦غججي ولى بضٖىة.

-

بالُب٘ ًا ؤبي ،ما الظي ؤً ٪ٓ٣في هظا الى٢ذ؟
ُ
ُ
لم ؤؾخُ٘ الىىم ،وظئذ ألزغزغ مٗ ٪في ؤمغ جظ٦غجه.

-

ما هى؟

-

 ظاعجىا ؤم ؤخمض ،جل ٪التي حؿُ ً٨بمٟغصها في الك٣ت التي فيالضوع ألاعيـي ،ؾإلخجي ٖى ،٪و٢الذ لـي :لم جإزغث ٖجي هظا الكهغ في
بعؾا ٫زمً الضواء؟! ٧اهذ ط٦غي جإجُجي به في اإلاىٖض ،ما الظي خضر؟!
ؤي صواء ًا بيُتي ج٣هض اإلاغؤة؟
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 ًا هللا! ل٣ض مًـى مىٖض صواء اإلاغؤة وؤها في اإلاكٟى! ظاعجىا ًاُ
ؤبي مٗها مغى ُمؼمً ،وزمً صواثـها باهٔ٨ٞ ،ىذ ؤ٢ضم لها ٦ـل قهغ
ما اؾخُٗذ مٗىهت لهاٞ ،اإلاغؤة ال ؤخض لها ُمظ هجغها ؤبىائها.
 آلان ٖ ِ٣ٞلمذ ؤًً ًظهب باقي مهغو ٝاإلاىـؼ ،٫باع ٥هللاً ٪ُٞا ٖؼٍؼحي!
-

وؤهذ ًا ؤبي ،ماطا ٗٞلذ ٖىضما ؤزبـغج ٪ؤم ؤخمض بـهظا؟
ُ
ُ
ؤزغظذ مبلٛا وؾلمخه لها ،واٖخظعث ُمسبـغا بًاها بإه٪

مغًٍت.
 الخمض هلل ،آلان  ِ٣ٞاعجاح بالـي.زُـغ.
-

ُ
ؾإطهب ألهامٞ ،إها -ؤًًا -آلان اعجاح بالـي ،جهبدُـً ٖلى

وؤهذ مً ؤهل السُـغ ؤبي الٗؼٍؼ.
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الفصل التاسع
"وال جيـ ؤولئ ٪الظًً ٢ىمىا هكاقخ ٪وؤهذ ُ
ججغ ؤطًا٫
السُبتٞ ،لىالهم ما ونلذ ؤهذ".
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بٗضما مًـى قهغ بالخمام وال٨ماٖ ٫لـى جل ٪الخاصزت ،وفي نباح
ًسخل٦ ًٖ ٠ـل الهباخاث ،نباح ٌُكبه ُ٢غاث اإلاُغ -جل ٪التي
ؤٖك٣ها ،-نباح ًُـهضهض ٢لبي بيؿُمه الٗلُل ،وه٣ائه ٢ض ؤؾبٖ ٜلى
٢لبي نٟت الى٣اء ؤًًا ،جظ٦غث جل ٪اإلاغؤة الخـى عبدذ ٖلى ٢لبي خُىما
٦ىذ في ؤمـ الخاظت بلى طل ،٪جظ٦غث اإلاغؤة التي ؤعؾلها هللا لي في
ؤخل ٪الٓغوً ،ٝاهلل٦ !..م ؤها بداظت للخضًض م٘ جل ٪اإلاغؤة،
ؾإهاجٟها في الخا..٫
-

الؿالم ٖلُ.٪

-

وٖلُ ٪الؿالم ،مً مٗـي؟

-

ط٦غي ،ؤها ط٦غ ي ..ؤجظ٦غٍيىـي؟

-

بالُب٘ ،اهخٓغث هاج٦ ٪ٟشُـغا ،ل٨ى ٪لم جٟٗلـي.

-

ؤٖخظع مى٦ !٪ىذ مغًٍت َىا ٫الٟخـغة اإلاايُت.

 ٖاٞا ٥هللا ًا بىِخـي٦ ،ىذ ؾأحي لؼٍاعج ،٪ل ً٨ؤزتي وابيخـهاهىا لؼٍاعحي مىظ ؤًام.
-

لٗله زُـغ٦ ،إهٗٞ ٪لذ.

-

اإلاهم ؤه ٪بسُـغ آلان.

-

وٗم بسُـغ.

 ما عؤً ٪في ؤن جإحي لؼٍاعحي الُىم ،وباإلاغة ؾإٖغٖ ٪ٞلى ابىتؤزخـي ،هي في هٟـ ٖمغ ٥ج٣غٍبا.
-

الُىم..؟ ولم ال؟
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-

بطا ؤها في اهخٓاع.٥

-

ؾإبض ٫مالبس ي وآجُٖ ٪لى الٟىع.

-

جهلُـً بسُـغ ًا بىِخـي.

ُ
ؤظغٍذ اجهاال هاجُٟا بإبي ألزبـغه بإهجي طاهبت لؼٍاعة ظاعجىا ؤم
ٞاعؽٞ ،ى ٘٢لاؾم ٖلى ؤبي مى ٘٢الضهكت٨ٞ ،ما لى ؤن لاؾم ؤزظ
ُ
ًُغٖ ١لـى طا٦غجه لبً٘ زىان ،زم عص ٢اثال:
 ًاهلل ٠ُ٦ !..خالها جل ٪اإلاغؤة الُُبت؟ مىظ وٞاة ؤم ٪وهدً الوٗلم ٖىـها قِئا! ٦ما لى ؤن الُُبُـً ٌُٛبىن ظملت واخضة.
 ًبضو ؤهـها بالٟٗل امغؤة َُبت ،ؤزبـغججي بإهـها ٧اهذ ُم٣غبت مًؤمي.
-

٧اهذ ؤٖؼ ؤنض٢اثـها.
ُ
ل٨ى ٪لم جسبـغوي ٖىـها ًا ؤبي!

 حٗلمُـً ًا نُٛـغحي ؤهجي ؤجمخ٘ بظا٦غة ؾم !٪و٦شـغةلاوكٛاالث ًا بىِخـي..
-

لٗله زُـغ.

 ال جيس ي ؤن جبلُٛـها ؾالمي الخاع ،ولخضُٖىـها لخددس ي مٗىاٞىجا٢ ٫هىة في ؤ٢غب و٢ذ.
-

خؿىا ؾإٗٞل ،بلى الل٣اء ؤبي..

-

بلى الل٣اء ًا نُٛـغحي.
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ُ
اججهذ نىب زؼاهت مالبؿـي ،ازخـغث زىبا ُمهىضما بالغٚم مً ؤهه
جم ازخُاعه ٖكىاثُا ،وويٗذ ٖلى عؤس ي حجابا ًدىاؾ ٤مٗه،
وخملذ خُ٣بخـي ،ألٖبـغ الكىاعٕ الشالزت التي جٟهلىا ًٖ ظاعجىا جل٪
ُ
ب٨ـل ؤعٍدُت٦ ،ىذ ألو ٫مغة ُمظ ػط بي بلى الِٟؿبى ٥ؤقٗغ بـهظا
ُ
الؿالم الضازلـي٦ ،ىذ ؤَل ٤ابدؿاماحي في ٦ـل اججاه ،ؤحؿاء :٫ماطا
لى ؤهجي في ػمً الهمذ؟ جغي هل ٦ىا ؾى٨خٟي بخل ٪لابدؿاماث؟
يُٛذ ٖلى الجغؽ مغجُـً ُمخخالُدُـً ،ظاء ٖلى بزغ الًُٛت
الشاهُت نىث عظل ،زكِذ ؤن ؤ٦ىن ٢ض ؤزُإث الٗىىان ،هممذ ؤن
ؤجؼخؼح مً م٩اوي ألٖىص مً خُض ؤجِذ ،لٞ ً٨جإة اهخهب ؤمامي
ُُ
قاب ؤهُ ٤جبضو ٖلُه ؾماث السل ٤ال٣ىٍم ،جىدىدذ بٗض قٗىع
بالشجل ،زم ٢لذ:
-

ؤمىـؼ ٫زالتي ؤم ٞاعؽ هظا؟

ُ ُ
٢ا ٫وهى ًبدؿم ابدؿامت ؤؾٟغث ًٖ َا٢م لالاي ،و٢ض ٌٚ
َغٞه ٖىـي ،لؿذ ؤصعي ؤزجال ؤم ؤهـها ٖاصة:
-

ؤظل ..ؤ٢ى ٫لها مً؟

-

ط٦غ ي٢ ..ل لها :ط٦غي..

-

خؿىا ..جًٟلي بالضزى.٫
ُ
ق٨غا ل ،٪لخىاصها ؤًٞل.
ُ
٦ما ًدلى ل..٪

-
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صزل طل ٪الكاب ،وما هي بال زىان مٗضوصة خخـى ٧اهذ الؿُضة ؤم
ٞاعؽ ٢ض خًغث ،واخخًيخجي اخخًان ؤم البيخـها ٢اثلت:
-

ُ
 ٠ُ٦خالً ٪ا ط٦غي؟ ل٣ض اقخ٣خ٦ ٪شُـغا!

-

بسُـغ والخمض هلل ،وؤها -ؤًًا -اقخ٣ذ بلُ!٪

-

جًٟلي ًا بيُتي بالضزى.٫

-

ق٨غا ل ٪ؾُضجـي.
ُ
لخىاصًجي ؤمي بن ٧ان هظا ال ًُؼع ُج..٪
ًُؼع ُجىـي! ًاهلل !..ل٨م هظا قغ ٝلي ًا ؤمي..

-

ؤقاعث بلي بإن ؤجبٗهاٞ ،مغعها بغصهت ٦بُـغة ٖىض باب الك٣ت ،زم
صزلىا ٚغٞت ٧اهذ ًٖ ًمُىـها هي ٚغٞت الًُىٞ ،ٝجلؿذ وزغظذ
هـي ،وبٗض ص٢اثٖ ٤اصث بلي ومٗها امغؤجان؛ بخضاهما ؤعبُٗيُت،
وألازغي ٖكغٍيُت ،زم ابدؿمذ وهي ج٣ى:٫
ُ
 ؤٖغ٨ٞم ..هظه ط٦غي ظاعجىا ،ابىت نضً٣تي ؾٗاص عخمها هللا،حٗغُٞىـها ًا مها..
ٞغصث اإلاغؤة:
بىِخـي؟

وٗم٦ ..ىذ ؤٖغٞها ٖؼ اإلاٗغٞت ،عخمها هللا ٠ُ٦ ،خالً ٪ا

-

بسُـغ ؾُضحي.

-

و ٠ُ٦خا ٫والض ٥ال٨غٍم؟
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-

في ؤخؿً خا.٫

حؿخإه ٠الؿُضة ؤم ٞاعؽ خضًشـها ُمجضصا:
-

وهظه ضخـى ابىت ؤزتي مها.

-

ؤهال بً ٪ا ضخـى.

ؤخؿؿذ ٦ما لى ؤهـها ٖلـى وق ٪ؤن جً٣مجي بُٗيُـها ،ؤو جبخلٗىـي،
ُ
اإلاهم ؤهـها ما ؤخبخجي مً ؤو ٫ل٣اءٞ ،غصث بٟخىع بُـً:
-

ؤهال بً ٪ا ...وؿِذ اؾم ٪مٗظعة!

-

ط٦غي..

زم وظهذ الخضًض لسالخـها ٢اثلت:
-

مىظ مخـى والىقاثج بِى٨م وبُـً ط٦غي ُمخـغابُت؟

 مىظ ٖمغ ولـى ًا ٖؼٍؼجـي ،بُض ؤهىا ؾاٞغها واهُٗ٣ذ ألاوانغ،والخمض هلل ٞهي جلخئم مً ظضًض.
-

ؤ٧ان ٞاعؽ ٌٗغٞها مىظ الهٛغ؟

هىا جبِىذ ما ؾبب خى ٤هظه الٟخاة ٖليً ..الل٩اعزت! بهـها جًٓ ؤن
زمت ٖال٢ت بُجي وبُـً ابً زالخـها!
آلان..

ٌٗغٞها مىظ الهٛغ ،ل ً٨ال ؤًْ ؤن ؤخضهما ًظ٦غ آلازغ
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هىا جىٟؿذ الٟخاة بإعٍدُت٦ ،ما لى ؤهـها اؾخٗاصث عوخها ُمجضصا
ُ
بٗضما ٧اهذ ٖلى وق ٪ؤن جٟاع٢ها ؤبضا.
زغظذ ٧لخا اإلاغؤجُـً ،وبُ٣ذ ؤها والؿُضة ؤم ٞاعؽ٢ ،ضمذ لي
٦ىبا مً الٗهُـغ ،زم عاخذ حؿإلجي ًٖ ؤخىالـي ،وًٖ صعاؾتي ؤًً
اهخـهذ؟ وؤبـي ،وؤزـي ،وما بن ط٦غث ؤخي خخـى اٚغوع٢ذ ُٖىاي
بالضمىٕٞ ،ضهذ مجي ومسخذ بإَغا ٝؤنابٗها الخاهُت ٖلى زضي،
وهمؿذ بهىث زاٞذ:
-

ما السُب ًا ابيخـي؟
ؤخي ُمُٛب ٢ؿغا مىظ ما ًؼٍض ٖلى الٗام ،ومً و٢خئظ وهدً ال

-

ًاهلل !..ل٨م ًُدؼهجي ؤن ؤؾم٘ مشل هظا السبـغ!

وٗلم ٖىه قِئا.

ُ
إلادذ في ُٖجي اإلاغؤة صمٗت جخـغا٢و بُـً مأُ٢ـها ،ل٨ىـها ج٣اومها،
ُ
جغٍض ؤن جخجلض ؤماميٞ ،اإلاغؤة ظض عؤًخـها ج٣ىم بضوع ألام ،ؤوؾىؽ
ُ
لىٟس ي :ؤًى ٪ؤًخـها اإلاغؤة –التي حكبـهُـً اليؿاثم الباعصة في نُ ٠ما
ؤقض ُٓ٢ه -مىظ ػمً ولـى؟!
في مضاع خضًصىا جبِىذ ؤن الؿُضة ؤم ٞاعؽ امغؤة خآٞت ل٨خاب
هللاُ ،مُ٣مت لخضوصهٞ ،اج٣ٟىا ٖلى ؤن ؤػوعها مغجُـً في ألاؾبىٕ
ألؾخُٗض ما باث في ُٚاهب اليؿُان مً مدٟىْي ل٨خاب هللا ،و٧ان
هظا ألامغ مً صواعي ؾغوعها ،وؾغوعي ؤًًا.
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ظمُل ؤن ججض َغٍ ٪٣بلى هللا ،ل ً٨ألاظمل مً طل ٪ؤن ججض مً
ُ ُ
ُٗىٖ ٪لى ؤن ُ
حؿبـغ هظا الُغٍ ٤خخـى هـهاًخهٞ ،مخـى وظضث هظا
ٌ
الىىٕ مً الىاؽ حكبض بـهمٞ ،هم مىاٍ الثرًا.
ًُهاص ٝزغوجي مً الباب زغوط طا ٥الكاب الظي اؾخ٣بلجي
ٖىضما ؤجِذ ،جىدـى ظاهبا ُمٗخظعا ًٖ ُمضاهمخه بًاي ٞجإة ،وصٖخجي
ُ
الؿُضة ؤم ٞاعؽ /ؤمي ،واهُل٣ذ.
ُ ُ
ُب وطو
جظ٦غث جل ٪ال٣هُضة التي ٧ان ًُيكضها مكاعي عاقض" :ؤٚ
ُ ُ ُ
اللُاث ٠ال ٌُ ٛ
ٞغخذ ؤصهضن بـها بلى ؤن ونلذ اإلاىـؼ.٫
ُب"،
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الفصل العاشر
"هُئذ لي ظىت في زُاالحي اإلاغًٍتٓٞ ،ىيذ ؤهجي خىعٍت،
وؤه ٪ؾخٗاملجي بمبضؤ :ؤن ع٣ٞا بال٣ىاعٍغ! ٩ٞاهذ جىهماحي
هباء مىشىعا!".

ٖىضما حؿدكٗغ ؤن ؤخضا ما ًُىاػٖ ٪في قـيء حٗك٣ه خض اإلاىث،
ٞمً البضًـهي ؤن جهاب بضاء الٗضاوة ججاه هظا الصسو ،بُض ؤن
ُ
ط٦غي لم ج ً٨لخىاػٕ ضخـى في ٞاعؽ ،لُٚ ً٨ـغة اإلاغؤة ٖلى عظل جدبه
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ججٗلها ج٨غه ٦ـل امغؤة ظمُلت ،ج٨ىن لها نلت مً ٢غٍب ؤو بُٗض بـهظا
الصسو..
٧اهذ ضخـى جظعٕ ٚغٞخـها طهابا وبًابا ،جخإ٦ ٠ٞما لى ؤن هىا٥
قـِئا مؼعجا ًدؿلل بلى ُٖيُـها مً آن آلزغ ،ؤزظث جدضر هٟؿها
ُ
٧الظي ؤنِب بالخمى ،وما ٧اهذ جل ٪الخمى بال ط٦غ ي" :بهـها لِؿذ
ظمُلت بلى الخض الظي ًجٗل ٞاعؽ ًيبـهغ بـها ،ومً ٢ا ٫بهـها ظمُلت
مً ألاؾاؽ! ُؤٌٗ٣ل ؤن ً٨ىن هىا ٥قـيء ما بِىـها وبُـً ٞاعؽ؟!"..
في ْل جل ٪الىؾاوؽ التي جم٨ىذ مىـها َغ٢ذ ؤمها باب الٛغٞت،
ل ً٨ضخـى لم حكٗغ بُغ٢اث الباب وهي ُمؿخٛغ٢ت في جل ٪ألا٩ٞاع،
بضث والضة ضخـى ٧الظي ؤنابه الٟؼٕ٩ٞ ،اهذ مظهىلت مً خالت
ُ
ضخـى جل٣ٞ ،٪الذ جـهىن ًٖ ابيخـها:
 ماطا خل بً ٪ا ضخـى ،جخدضزحن م٘ هٟؿ٪؟! ألامغ ُمؼعج للٛاًت ،بالي ُميكٛل جماما ُمظ عؤًذ جل ٪الٟخاةالتي جضٖـى :ط٦غي!
 إلااطا حكٛلُـً بال ٪بـها؟! ؤزكـى ؤن ج٨ىن جل ٪هي التي ؾغ٢ذ ٞاعؽ مىـي ،وؤٖمذبهغه ٖىـي.
 ل٣ض ؤوضخذ زالخ ٪ألامغ ،وؤهه ال ٖال٢ت بِىـها وبُـً ٞاعؽ٦ما جٓىُـً.
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هظا الظي ًبضو ل٨م.
وما الظي ًسٟـى ٖلُىا؟
ؤهـهما ًًُمغان قِئا ما ،وألاًام بُيىا ،وؾخـغًٍ طل ٪بىٟؿ.٪
ُ
ألامغ ال ًدخاط بلى ٦ـل هظا الً ِٛالظي ج٣دمُـً هٟؿ٪

ُٞه!
ُ
 ؤلم جالخٓي اعجبا٦ها ٖىضما عؤث ٞاعؽ؟ ما الظي ظٗلها جغجب٪بلى هظا الخض؟!
 ؤي ٞخاة في مدلها خخما ؾخـغجبٗٞ ،٪ىضما جظهبُـً لؼٍاعةامغؤة وٍٟخذ ل ٪الباب عظل ،لهى ؤمغ ًضٖى للشجل.
 ؤجٓىِىـها مً الىىٕ الظي ًخمخ٘ بالشجل! بهـها جمشل طل٪ؤمامهم..
 ًا ابيخـي! ال ججٗلي مً ُٚـغجٖ ٪لى ٞاعؽ مٗىال ًسىى فيؤٖغاى الىاؽ.
 بهـها الخ٣ُ٣ت ًا ؤمي. ال بله بال هللا! مدمض عؾى ٫هللا ..ؤهذ لً ج٣خىعي ب٨المي هظا بال ٖىضماًُلبـها ٞاعؽ للؼ واط.
 ٦ـل قـيء ههِب ًا ابيخـي! خخـى هدً ما ؤجِىا بلى هظه الخُاةبال لىخجغٕ ما ٧ان لىا مً ههِب.
 بًا ٥ؤن ج٣ىلي طلُ ٪مجضصاٟٞ ،اعؽ لي وؤها له! الًُ٣تمدؿىمت مىظ الهٛغ.
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ٞلىٟغى ًا نُٛـغحي ؤهه ال ًغٍض!٥
ُ
ؤجٟىلُـً في وظهي ًا ؤمي!
لم ؤ٢هض طل..٪
بل ج٣هضًً! ٨ٞما لى ؤه ٪جخٗمضًً بػٖاظـي.
ألامىع ال جازظ ه٨ظاٞ ،اهلل ٢ض ٖغٞىاه بالٗ٣ل.
والٗ٣ل ً٣ى ٫مشلما ؤ٢ى..٫

لم جُٚ ً٨ـغة ضخـى لخهِبـها بالٗمى  ،ِ٣ٞبل ؤزاعث بضازلها
ٖىهغا ٧ان صُٞىا ،ظاء الى٢ذ اإلاىاؾب لُخٟاٖل مٗها لخ٣خجي ما
جغٍض؛ بهه ٖىهغ الكغٞ ،اهلل ظل ظالله مً ٞى ١ؾب٘ ؾماواث
ُ
ونُ٦ ٠ض اليؿاء بالٗٓم ،خُض ٢ا( :٫بن ُ٦ضُٖٓ ً٦م) [ًىؾ:٠
 ،]04وبن ٢اهىها مً ٢ىاهُـً اإلاغؤة -جل ٪ال٣ىاهُـً التي ال جخـؼخؼح ٖىـها
ُ
ُ٢ض ؤه ُملت -ؤال وهى ال٨بـغٍاءٞ ،ال ًدؿىـى المغؤة ؤن حؿمذ ألزغي ؤن
ُ
حكاَغها في عظل ؤعاصجه هي لىٟؿهاٞ ،غاوصجه ًٖ هٟؿه ؾىىاث قخـى
ُٗٞغى ٖىـها وٍى٣لب بلى ؤزغي ُٚـغها ،في جل ٪الخالت ؾخدغ١
الٗالم ؤظم٘ ،بُض ؤ هـها ال حؿمذ ل٣اهىن ألاهٟت هظا ؤن ًُباص...
-

مؿُ٨ىت هي ط٦غي.

-

إلااطا ًا نُٛـغحي؟

-

ألهـها جخدضاوي في عظل ؤخبه!

-

ضخـى؟
ال ُجهابي بالهل٘ ه٨ظاٞ ،إها لم ؤٗٞل قِئا ُ
بٗض ًا ؤمي!

-
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 بطا جىىًٍ الكغ! باهلل ؤ٢هغي ًا ابيخـيٞ ،الظي زلٞ ٤اعؽزل٦ ٤شُـغًٍ مشله.
-

هى ٞاعؽ واخض ال ُٚـغ!

-

ال حؿدب٣ي ألاخضار ،واجغ٧ي ألامىع جإزظ مجغاها الُبُٗـي.

-

الُبُعي وُٚـغ الُبُٗـي ،ال ج٣ل٣ي!

-

هضا ٥هللا!

زغظذ والضة ضخـى وهي جخإُٓٚ ٠ٞا ،ولغبما وظٗا مً جل٪
الخالت التي جمل٨ذ نُٛـغجـها ،وجمخمذ في ؾغها بلى هللا ؤن ًـهضي
نُٛـغجـها ..في جل ٪ألازىاء ٧ان ؤخمض ابىـها ٢ض ٖاص مً ٖملهٞ ،د٨ذ
له ؤمه ما ٧ان مً ؤمغ ضخـىُٞ ،مإهـها ٖلى ؤزخه ،وهغٕ بلى مطجٗه
لُـغجاح ٢لُال.
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الفصل الحادي عشر
ُ
"خُىما جًُٗ مً ؤ٢غب الىاؽ بلُٞ ،٪ال جبخئـ بما
ٗٞلىا؛ ألهـهم لم ًخسلهىا مً بكغٍخـهم بٗض".

٦ـل واخض ُ
ؾِؿ٣ى مً هٟـ ال٨إؽ التي ؾ٣ى بـها ُٚـغه ،و٦إؽ
الضًً مملىءة ال ج ُ
ىًب؛ ٨ٞما ٖ٣اعب ألاًام ال جخى ،٠٢ه٨ظا ٦إؽ
الضًً ٢اثمت بلى ؤن ًغر هللا ألاعى ومً ٖلُـها.
بِىما آصم ٢ض زغط لل٣اء ٞغَؿت ظضًضة مً ٞغاجؿه التي حٗىص ؤن
ًُىٗ٢ها في قبا٦ه ،و٢ض جـهُإ ٗ٦اصجه لهظا الل٣اء٩ٞ ،ان ُمهىضم الؼي،
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ًغجضي بىُاال ؤؾىص ٦ؿىاص ؤٗٞاله جماما ،و٢مُها ؤبٌُ ٦ى٣اء
ُ
ؤؾىاهه التي حؿٟغ ًٖ َا٢م ُمىخٓم الهُئت هان٘ البُاى ،و٢ض ؤعؾل
قٗغه الٟاخم الؿىاص قضًض الىٗىمت بلى السل ،٠و٢ض قظب قاعبه
ولخُخه بك٩ل ؤهُ ،٤ووي٘ ُٖغا ممُـؼا ٦هُئخه جماما..
ونل اإلا٩ان اإلاخٖ ٤ٟلُه ،و٧ان ٧اُٞخـغٍا ٖلى الىُل ،ؤهؼ ٫ػظاط
الؿُاعة لُخ٣ٟض اإلا٩ان ؤوال ،زم بٗض ص٢اث ٤هؼ ٫مً ؾُاعجه التي جيخمي
بلى ٞهُلت الـ "مغؾُضؽ بىـؼ" ،ؾاع هدى اإلا٩ان بسُى زابخت وقمىر
بُـً ،ازخاع ؤهضؤ م٩ان في ال٩اُٞخـغٍا ،وظلـ ًيخٓغ الٟخاة التي ٖ٣ض
مٗها اإلاىٖض ..بٗض مغوع خىالي ٖكغ ص٢اث ٤مً ظلؿخه جل ،٪خضر
ؤمغ لم ًٖ ً٨لـى البا ٫وال في ُ
الخؿبان ،هؼ ٫هظا ألامغ مىه مىـؼلت
الهاٖ٣تٞ ،ؿغث بجؿضه ؾغٍان الخُاع ال٨هغباجي الظي ؾغٖان ما
اؾخ٣غ بغؤؾه ٞإنابه بٛلُان في اإلاشٞ ،شاعث هٟؿه ٖلى ما عؤثٞ ،هم
ؤن ًخدغ ٥مً م٩اهه ،ل٨ىه بٗض ألي قضًض ٢غع ؤن ًُخاب٘ اإلاكهض مً
بُٗض..
الخُ٣ذ ٖضؾاث ُٖيُه ؤزخه عٍـهام ٢اصمت مً بُٗض جخإبِ طعإ
عظل٧ ،اهذ جل ٪هي الهضمت ألاولى في طل ٪اإلاى ،٠٢ؤما ألاصهـى مً
طل ٪ؤهه ما ٧ان هظا الغظل الظي ظاءث مٗه عٍـهام ُٚـغ ًاؾغ نضً٤
آصم! ٞإزظ آصم هٟؿا ٖمُ٣ا ،زم اػصعص عٍ٣هً ،بضو ؤن اللُل ؤعؾل
ؤزًاله با٦غا٩ٞ ،اهذ الٓلمت حٗبض بىٟـ آصم ُٞشىعً ،خسبِ في
جل ٪الٓلمتًُ ،غؾل ؾبابه ولٗاهه بلى الؼمً الظي ؤونله لخل٪
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الخاً ..٫ضزً ؾُجاعة ،زم ؤزغي ،ال ًضعي بن ٧ان ٌُكٗل خغٍ٣ه
الضازلي ؤ٦شـغ ؤم ًُـهضثه..
ًخدضر بلى هٟؿه ٢اثالً" :ا هللا ..لم جبخلُجي في ؤزتي ونضً٣ي؟!
ألامغ ُمكُـً خض اإلاىث ،لم ًً ً٨سُغ ببالي ؤن جإجُجي الُٗىت مً
ؤٖؼ ؤنض٢اجي ،إلااطا ٗٞلخما هظا بي..؟!".
ُ
ؤٖلم ًا هللا ؤن ضخاًاي ٦شـغ ،ل ً٨ما ٦ىذ مهخما بن ٧ان الؼمً
ؾُ٣خو مجي ؤو ال ،وٍا لُخه لم ًٟٗل؛ ل٨ىه ٗٞلٞ ،الضهغ صاثغة ال
بض ؤن ً٨ىن اإلاغء هُ٣ت ٖلى ؤُ٢اعها ُ٦ما ج٨خمل ..ماطا ؤها ٞاٖل
آلان؟! ؤقدب ٪م٘ ًاؾغ؟ ؤهخـؼٕ ؤزتي مً قٗغها؟ ؤوسخب في نمذ
ُ
آلان ،وؤعظـئ الخضًض بلى ؤن حٗىص جل ٪البلهاء بلى اإلاىـؼ ..٫؟
ُ
اوؿل آصم مً هظا اإلا٩ان في هضوء جام ،ومص ى ًخسبِ ٦مً ًُإ
نغٍماُ ،مكدذ ال٨ٟغُ ،مى٨ؿغ الىٟـ ٌِٛ ،في مايُه الخال٪
الٟٗاً ،٫خظ٦غ هظه وجلً ،٪خعجب مً ٦ىهه ؤو ٘٢هظا الٗضص مً
الٟخُاثٌ ،ؿدى٨غ ما ٗٞله مً جدُُم ٢لىب الٗظاعيٌ ،ؿإ٠ُ٦ ٫
٧اهذ حؿمذ له هٟؿه ؤن ًُ٣ه٣ه ٧األبله بٗض اهخـها٦ ٥ـل ٞخاة! بهـها
ُ
الظا٦غة ج٣ىم بضوعها آلان ،حُٗض بلُه جل ٪اللخٓاث بدظاُٞـغها،
ًدضر هٟؿه ٢اثال:
"ما خضر لي ًىما ؤن خضزذ هٟس ي بدضًض السكُت مً هللا! ًبضو
ؤهجي ٦ىذ ؤجىاؾـى ؤن لضي ؤزىاث ًيخمُـً بلى ظيـ خىاء! هظا
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ُ
الجيـ الظي َاإلاا اؾخضعظخه ْىا مجي ؤهـهً ٌؿخد ً٣٣هظا وؤ٦شـغ،
ؤٖلم ًا هللا ؤن ما مً ٞخاة حٗغٞذ ٖلُـها ٧ان ًى٣هها جغبُت وال
ؤزال١؛ بل ٦ىذ ؤها الكُُان اإلابضص لخل ٪ألازال..١
ًخظ٦غ بىيىح جام ط٦غي صوها ًٖ ٦ـل الٟخُاث الالحي ؤوٗ٢هً في
قبا٦ه ،ل٨م ٢الذ لي بإن لضي ؤزىاث ،وؾُ ٘٣ال٣هام ٖلُـهً،
ُ
ول٨م ٢لذ لها بإهـها ٖاهغة ال ًُم ً٨ؤن ج٣اعن ؤزىاحي بىٟؿها ،بُض
ؤهـها -وهللا -ما ؤه٣ظها هللا بال ؤهـها مخدهىت بدهً مً ألازال ١مىُ٘،
ُمدا ٫ؤن ًُـهضم!
ُ
ًخظ٦غ جل ٪الجملت -بىيىح -التي ؤل٣ذ بـها ط٦غي مً قٗبت
الباب:
ُ
ُ
" ؤعصث مى ٪ؤن جمُِ لشام ٢لبي ُٞخٗغي بدب ،٪ول٨ى ٪ؤمُذ
ُُ
لشام زل٣ي ٞخٗغٍذ بظهبـي" .
ًغصص ٢اثال:
ُ
 بل حٗغي ًا ط٦غي ٢لبي بدب ،٪ل ً٨لم ًُمِ لشام زل ،٪٣بلُ
خ ٪ٟٓهللا به ،ؤجمىـى ؤن لى ؤعاً ٥ىما ألَلب مى ٪ؤن حؿامدُجي
ٖلى ما ٢ضمذ! لى حٗلمُـً ًا ط٦غي ما خضر لي هدُجت ؤٗٞالي ألق٣ٟذ
ٖليٞ ،األًام ُصو  ،٫وها هي ٢ض ؾُ٣ذ صولخـي..
ُلِؿامدجي هللا!..
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اؾخٟا ١بٗض اؾخٛغاَ ١ا ٫في اإلااض ي ٖلى نىث هاجٟه ًُىاصًه،
ُ
ؤزغظه زم هٓغ ُٞه ،بهـها الٟخاة التي جيخٓغه آلان! جظ٦غه بمىٖضهما،
ل٨ىه ؤزغط قغٍدخه وؤل٣ى بـها هىا ٥في ٖغى الىـهغ لخ٣ظٞها جل٪
ألامىاط اإلاخالَمت خُض ٌكاء ال٣ضع.
زم ٢اُ ٫مدغعا جل ٪الٟخاة التي هي آزغ ضخاًاه:
"اهُل ٤ؤًـها الٗهٟىعٞ ،ما ُٖضث ؤمخل ٪ؤٟ٢اناٞ ،لخدمض هللا ؤن
٦ىهه ؤنهغ ؾُاجي الخضًضًتٞ ،لً ؤ٢و عَك ٪الجمُل هظا
بمسالبي ال٣ظعة جل."..٪
لم ج ً٨مهِبت آصم في طل ٪اإلاكهض الظي عآه مىظ ُؾىَٗاث مًذ
ب٣ضع ما ٧اهذ مهِبخه وٖؼائه في هٟؿهٞ ،ما ٧ان هظا اإلاى ٠٢بال ػع
جىبُه إلاا ا٢خـغٞه مً ماى بٞ ،ٌُٛما خضر له ما ٧ان بال هظًغا.
ُ
اإلاىث الظي ًإحي ٞجإة ٣ُٞخاث ٖلى ؤخض اإلا٣غبُـً ،ومً زم هضع٥
ؤن اإلاىث ٢غٍب ظضا.
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الفصل الثاني عشر
ُ
"لؿذ مىـهم وال هم مى ،٪هم ٖ ِ٣ٞابغون ٖلى َ ُغ٢اث
٢لىبىاًُ ،ـهضهضون عوخ ٪الُُبت ب٩لماجـ ُ
هم اإلاهىضمت ،عٍشما
ُ
ًغخلىن ٩٦ل قـيء".
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ُ
عاجٗت هي جل ٪ألامىع التي هخـغ٢ب ٢ضومها٦ ،خـغ٢ب ؤوً ٫ىم
عمًان ،هال ٫الُٗض٦ ،خـغ٢ب ًىم الىـؼهت ..لاهخٓاع في جل ٪ألامىع
ُممل خض ال٣خلٌٗ ،بض بإهٟاؾ٦ ،٪مً ٌُؿاوم ًٖ ٪هٟؿ ،٪وألن
جل ٪ألامىع التي جيخٓغها ؤظمل مً ؤن ٌُٗ٨غ نٟىها اهخٓاع ماسض
هخٛايـى ٖما ؤناب الىٟـ به مً ضجغ..
٦ىذ ؤجغ٢ب خلىً ٫ىم لازيُـً ٖلى ؤخغ مً الجمغ ،ما لي ٢ض
اقخ٣ذ الؿُضة ؤم ٞاعؽ بلى هظا الخض!..
ًدضر ؤن جخٗل ٤بإخض ما صون ؾاب ٤بهظاع ،عاجٗىن ؤولئ ٪الظًً
ًدكبشىن بغوخ ٪مً ؤو ٫ل٣اء ،وها ؤها حٗل٣ذ بإم ٞاعؽ حٗلَٟ ٤لت
بإمها ،ؤنبذ ظل خضًثي م٘ ؤبي ًٖ جل ٪اإلاغؤة ،صوما ما جدًغوي
ُ
نىعجـها ٖىضما ٦ىا في الخاٞلت ،بط ٧اهذ جغبذ ٖلى ٦خٟي ٦ما جٟٗل
٧ل ؤم م٘ ؤبىاثـها..
صزل ؤبي ٞجإة ٖلى خُـً ٟٚلت مىـي ،و٢ض ؾغه ما عؤي مىـي؛ بط
ؤبضو بٟٗلتي جل٧ ٪األَٟا ٫جماماٞ ،خدضر ٢اثال:
-

ما لى ؤعا ٥جهىمتي ؤمام ؾاٖت الخاثِ ه٨ظا؟

-

الى٢ذ بُيء ظضا ًا ؤبي!

-

ولم حؿخعجلُـً الى٢ذ بلى هظا الخض؟!

-

لؼٍاعة الؿُضة ؤم ٞاعؽ.
٧لها ص٢اثُ ٤وٍغ ٘ٞآلاطان لهالة الٗهغ ،وؾخظهبُـً!

-
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-

ؾإطهب ألجىيإ.

هظا ؤًٞل خل.
ُ
ُ
زغظذ وزغط ؤبي ،و٦الها ًبدؿم ،ها هى ٢ض ؤطن لهالة الٗهغ،
وها ؤها ٢ض ؤصًذ نالحي ،وؤها في ؤهبت لاؾخٗضاص للظهاب٦ ،ىذ
ؤزخـغ ١الُغٍ ٤بؿغٖت البـغ٦ ١ما ً٣ىلىن ،ص٢اث ٤مٗضوصة وما
وظضججي بال وؤها مازلت ؤمام ق٣خـها ،ما بن المؿذ ؤَغا ٝؤنابعي
الجغؽ خخـى جظ٦غث طل ٪الكاب الظي ٞخذ لي في اإلاغة اإلاايُت،
ٞخـغاظٗذ ٧لُت ًٖ الًٖ ِٛلى الجغؽ ،ل ً٨قاء ال٣ضع ؤن ًٟخذ
طا ٥الكاب الباب في الى٢ذ الظي ٢غعث ُٞه ؤها الخـغ ُ
اظ٘ ،جٟاظإ ٦ـل
مىا باآلزغٞ ،ىٟ٢ذ ؤها مبـهىجت للخٓاث ،بِىما هى ًبدؿم٧ ،ان
ًخٟدهجي في هظه اإلاغة ؤًما جٟدو ،لؿذ ؤصعي ما الؿبب! ٚمؼ لي
ٚمؼة ظٗلخجي ؤ٢غؤ ألاعى مً ٞغٍ هٓغي لألؾٟل ،جاب٘ ابدؿامه وهى
ً٣ى:٫
-

ط٦غي ..ؤلِـ ٦ظل٪؟

-

بلـى.

-

ؤمي جيخٓغ ٥في الضازل.

 ق٨غا ل.٪ؤزظ ًُىاصي ٖلى ؤمه ،ما بن ظاءث طهب هى ..ظاءث ؤم ٞاعؽ
والؿٗاصة ُ
حٛم ُغها ،لم ؤ ً٦ؤٖلم ؤن عئٍتي ؾدؿغها بلى هظا الخض،
٦ما ُؾغعث ؤها -ؤًًا -بغئٍخـها ،وعبما ؤ٦شـغ٢ ،الذ بٗض ٖىاَ ١ا:٫
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-

جًٟلي بالضزىً ٫ا ٖؼٍؼجـي.

-

ق٨غا لً ٪ا زالخـي.

-

ماطا ٢لىا؟

-

ؤٖخظع ًا ؤمي!

-

ؾإطهب ألٖض لىا قِئا هددؿُه ؤزىاء ظلؿدىا.

زغظذ ،زم الخٟخذ بلي ٞجإة و٢الذ:
-

ولم ال جإجُـً مٗـي؟ بهه مىـؼل ٪ؤًًا..

اخمغ وظهي زجال مً طو ١جل ٪اإلاغؤة و٦غمها ُٚـغ الٗاصًُـً،
واههغٞذ مٗها في نمذ جام٢ ،اصججي خُض اإلاُبشَ ،لبذ مىـها ؤن
ججلـ عٍشما ؤٖض ؤها ٞىجالي ٢هىة ،ؤومإث بلي ؤن بلُ ٪اإلاُبش،
ُ
ٞلخٟٗلي ما حكاثُـً ،وظلؿذ ٖلى بٗض مخـغ مجي جغا٢بىـي ،جخإملجي
جإمل ألام البيخـها التي ناعث ٖغوؾا ٞجإة..
ؤٖضصث ال٣هىة وزغظىا مٗا ،اؾخإهٟذ هي الخضًض ُمجضصا:
-

٦ىذ ؤوص ؤن ؤؾإل ٪ؾالا ًا ٖؼٍؼجـي.
جًٟلي ًا ؤمي.

-

ؤها في م٣ام ؤم ،٪ال جخدؿؿُـً مً ؤؾئلتي جل.٪

-

بالُب٘.

-

خؿىا ،ؤلم جغجبُي ُ
بٗض ًا ط٦غ ي ًا ٚالُخـي؟
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ًا هللا! ل٣ض و ٘٢ؾاالها هظا مجي مى ٘٢الهاٖ٣ت ٖلـى الٛاٞل،
جظ٦غث طا ٥الُىم اإلاكاوم ب٨ـل خظاُٞـغه٧ ،اهذ نىعة آصم ُمىخهبت
ؤمام ُٖجي اهخهاب اإلاىا ٠٢الؿِئت التي ال هىص ؤن هخظ٦غها بخاجا ،بُض
ُ
ؤهـها جإبـى بال ؤن جب٣ى لخصُـغ ؤشجاهىا! جألألث صمٗت بُٗجي زكِذ ؤن
جالخٓهاٞ ،مسخخـها ؾغَٗا ،وبٗض نمذ ملخىّ صام لض٢اث ٤زغط
نىحي ؤزُـغا..
-

ال ًا ؤمي ،لم ؤعجبِ..

ابدؿمذ هي ابدؿامت َالذ ،لؿذ ؤٖلم ما م٨ىىهـها خخـى آلان! زم
جىٟؿذ بإعٍدُت قضًضة ٦مً اَمئـً ٖلى مؿخ٣بل َٟله..
 ظمُل ،ؾإٞخذ مٗ ٪مىيىٕ مهم للٛاًت بٗض ؤن جيخـهي مًحؿمُ٘ وعص.٥
 ٦لي آطان ُمهُٛت.اهخـهُذ مً حؿمُ٘ وعصي لها ،و٧اهذ في ؤبـهـى اهدكاثـها ،جٟاظإث
بإهجي ؤجمخ٘ بظا٦غة قضًضة؛ بط لم ٌؿ ِ٣مجي خغ ٝواخض! وما
ُ
ٞاظإها ؤ٦شـغ هى جالوجـي ،بط ؤمخل ٪نىجا شجُا ..ابخهجذ ظضا مً
زىاثـها ٖلي ،مسخذ ٖلى عؤس ي وهي ج٣ى:٫
-

ُ
ها ..ؤه٨مل اإلاىيىٕ الظي لم ًُٟخذ مً ألانل؟
ها ها هاُ ..ه٨مل ،ؤ٢هض ُ
هٟخده.

-

ؤن ٜبلي ظُضا ًا ط٦غي..

-

لٗله زُـغ ًا ؤمي!
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-

زُـغ ًا ابيخـي ،ؤجظ٦غًٍ طل ٪الكاب الظي ٞخذ ل ٪الباب؟

-

بي ؤط٦غه..

-

ؤحٗلمُـً مً ً٨ىن؟

 ال ،ل ً٨اإلاىُ٣ً ٤ى ٫ؤهه ٞاعؽ ابً خًغج..٪ ٞخذ هللا ٖلُ ،٪هى ٞاعؽ بالٟٗل ..ؤْى٢ ٪ض اؾخٛغبذهٓغاجه بلُ ٪الُىم!
-

ظضا..

 ٖلـى ٦ـل ًا ابيخـي ،ؤهذ ابىتي وهى ابىـي ،ولً ؤظض في الضهُاٖغوؾا مىاؾبت له ؤ٦شـغ مى ..٪ما عؤً٪؟
ٞاظإججي بُلبـها هظا ،ؤنابجي الهمذ ُهىُـهت٧ ،اهذ ؾخُى٫
لخ٨ىن ُبغهت مً الؼمً لىال ؤ هـها ٦غعث ؾاالها..
 بهه لىٗم الكباب بي وهللا! ًٟ٨ي ؤهه ابى ،٪وؤهذ زُـغ ؤم فيالضهُا ٧لها ،ل ..ً٨هىا ٥ؤمغان ال ُبض مً ؤن ًخطخا ؤوال..
-

ما هما؟

ُ
 ؤولهما :ضخـى ،ؤ٢هض ٢غؤث مً ُٖيُـها ما ج٨ىه لٟاعؽ!ُ
 صٖ ٪مىـها ،هي ال جىاؾب ٞاعؽ بإي خا ٫مً ألاخىا ،٫وهى الًُ ً٨لها ؾىي قٗىع ألار ججاه ؤزخه.
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 خؿىا ..وألازُـغ :هى ؤهجي ؤوص ؤن ؤظلـ م٘ ٞاعؽ ُبمٟغصهاُ
لض٢اث ٤مٗضوصة ،هىا ٥ؤمغ ما ؤوص ؤن ؤها٢كه مٗه..
-

وهى ٦ظل ،٪هى ٖلى وق ٪ؤن ًهل ،ل ٪ما قئذ.

٢مذ ،واخخًيخـها َىٍال ،ولؿان خالي ً٣ى:٫
 ق٨غا لٖ ٪لى ٧ل قـيءً ،ا مال٧ا ؤعؾله هللا بلي في ؤخل٪الٓغوُ ،ٝصمذ لي وٗمت.
ؾمٗذ نىث مٟاجُذ جضب في ؤخكاء الباب ،ال ُبض ؤهه ٞاعؽ،
ؾغث اعججاٞت في ظمُ٘ ؤظؼاء ظؿضي ،هدُجت لالعجبا ٥الظي ؤنابىـي،
٧ان ال ُبض مً ؤن ؤٖض ٦المي ؤوال ،وؤعجبه في طهجي ٢بل الٗغى ،لً٨
لم ًُمهلجي ٞاعؽ ألٗٞل طل ،٪بط ٖاص ؾغَٗا ،ؤجمخ٘ آلان بمكاٖغ
ُمسخلُت :الشجل ،لاعجبا ،٥السى ...ٝوالؿٗاصة!
ُ
ُ
جىدىذ ٞاعؽ ُمٗلىا ًٖ ٢ضومهٛٞ ،مؼث لي ؤمه ،زم زغظذ لخسبـغه
بإن ٖلُه ؤن ًجلـ معي لخاظت ما في صازلـي ..ص٣ُ٢ت بالًبِ
وظاءججي َغ٢اث الباب٣ٞ ،لذ بصجل بُـً:
-

جًٟل بالضزى.٫

-

ق٨غا لً ٪ا ط٦غي..

لؿذ ؤصعي بن ٧ان بزباعي بًاه بما خضر معي مىظ قهغ هى هىٕ
مً الجىىن والخـهىع ،ؤم ؤهه هىٕ مً الهض ١وألاماهت! ٖلى ٧لٞ ،ةهجي
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ُ
ٖؼمذ ٖلى ؤن ؤزبـغه ب٨ـل قـيء ،والسُاع ؤوال وؤزُـغا لهٞ ،إها مً
صازلي ُم٣خىٗت جماما بما ؾإٗٞله لؿببُـً:
ؤولهما :ؤهجي ؤلخمـ في ٞاعؽ الكاب الى٢ىع الظي ًُداٖ ٔٞلى
ؾغي هظا ؤًا ٧ان زُاعه.
آزغهما :ؤهجي ؤعصث ؤن ؤبضؤ خُاة ظضًضة هُ٣ت ،بال ماى ؤؾىص
ٌُٗ٨غ نٟىها ،وال هٟاٌُ ١كدذ قملها.
-

ما لي ؤعا ٥آزغث الهمذ ًا ط٦غي!

-

ال ،لم ؤوزغه! بُض ؤهجي ال ؤٖغ ٝمً ؤًً ؤبضؤ ٦المي.
ُ
خُشما قئذ ابضجي..

-

 ؤٖلم ؤن ما ؾإ٢ىله آلان ُؾُٟاظئ٦ ٪شُـغا ،لٖ ..ً٨ضوي بإن
جد ٟٔؾغي هظا ؤًا ٧ان عص ٗٞل..٪
 ؤٖ ُض ٥بظل..٪لؿذ ؤط٦غ جدضًضا مً ؤًً بضؤث اإلاىيىٕ ،وال ٧ ،٠ُ٦ل ما
ؤط٦غه ؤن ٧اهذ قٟخاي جغججٟان م٘ ٧ل ٧لمت جٟىهذ بـهاُ ،
وؤصمعي
ُ
٧اهذ ججغي خُشما ٧اهذ ججغي ال٩لماث ،جىٟ٢ذ هىا ٥خُض ل٣اجي
بإمه ،وهىا جدكغط نىحي جماما ،ؤبـى ٧ل قـيء بال لاهدؿاع بُـً
ؤوجاعي الهىجُت!
وؤزُـغا عٗٞذ وظهـي ،ألظض ٞاعؽ ًب٩ي ٦ما ؤب٩ي ؤها جماما ،ما هظا
الظي ًدضر؟!
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مً ؤي ٞهُلت مً البكغ ؤهذ ًا عظل؟! ٢لذ:
 آلان ٖلي ؤن ؤطهب ،وؤًا ٧ان ازخُاعٞ ٥غ٢م هاجٟي م٘ ؤميالؿُضة ؤم ٞاعؽ ،ل ً٨نض٢ا ال وظه ُ
للم٣اعهت بُـً السُاعًٍٟٞ ،ي
خالتي جل ٪اإلا٣اعهت ُٚـغ ٖاصلت ،وألاًٞل ؤن جًغب باإلاىا٣ٞت ٖغى
الخاثِ..
-

ال ؤًْ! اهخٓغي مجي اجهاال في الٛض بن قاء هللا.

-

بن قاء هللا.

ُ
اهُل٣ذ و٢لبي ؤ٦شـغ اوكغاخا بما ٗٞلذٞ ،إن جهاب بٗخه الهض١
ُ
زُـغ ل ٪مً ؤن جهاب بغػاهت الىٟاٞ ،١ةن ٧ان اإلاىا ٤ٞفي آلازغة في
الضع ٥ألاؾٟل مً الىاعٞ ،هى في الضهُا في الضع ٥ألاؾٟل مً
الؿٗاصة ،وؤي ؾٗاصة ًبخغي اإلاغء َاإلاا ؤهه بضص الظي ٧ان بِىه وبُـً
هللا مىنىال!..
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الفصل الثالث عشر
" ُمباع٦ىن ؤولئ ٪الظًً ال ٌٗلمىن مً الخُاة قِئا؛ بُض
ؤهـهم ًبدشىن ُٞـها ٖما ُ
ٌؿض عم ٤الجىٕ ،وقِئا ما ًُىاعي
ؾىءاجـهم!".
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ُ
بِىما ؤها ٚاع٢ت في لجج مً ألا٩ٞاع ،بط به ًُـهاجٟجي ٢اثالُ :مىاً ٤ٞا
ط٦غيُ ..مىا ٤ٞبمدٌ بعاصحي ،وب٩امل ٢ىاي الٗاَُٟت ؤوال ،زم
الٗ٣لُت ؤزُـغا.
 ؤعظى ،٥ال جدؿغٕ في ألامغ ًا ٞاعؽٞ ،األمغ لِـ بـهُـً ،وماُ
جسخاعه بةعاصج ٪آلان ٢ض جىضم ٖلُه الخ٣ا ،ؤعظى ٥جغٍض ٢بل ؤن جهضع
٢غاع.٥
 ط٦غي ..نضُ٢ىـي! به ٪وهللا لخل ٪الٟخاة التي آمل ؤن ج٨ىنػوظـيٞ ،إها ؤعي  ٪ُٞما ال جغٍىه ؤهذ في هٟؿٞ ،٪إهذ ٞخاة َاهغة
هُ٣ت اؾدؿلمذ لهىاها ًىما ،ل٨ىـها لً حٗىص إلاشل طل ٪ؤبضا ،واز ٤مً
طل ..٪نضُ٢ىـي!
 ق٨غا لٖ ٪لى ٧ل قـيء ًا ٞاعؽ ،ؤها ُمىا٣ٞت..بُ٨ذ ٞغخا ،بُ٨ذ خؼها ،بُ٨ذ هضما ،بُ٨ذ ٢هغا ،اإلاهم ؤهجي
بُ٨ذ ،بُ٨ذ ٦شُـغا ،بُ٨ذ ق٨غا وامخىاها لهظا الغظل الظي ٢ل هُٓـغه
في ػماهىاُ ،ؤٌٗ٣ل ؤن ً٨ىن هظا الغظل ٌِٗل مٗىا ٖلى ٦ى٦ب
ألاعى؟! ال ؤًْ طل !٪لٖ ً٨لى ٧لًُ ،ىظض ٞاعؽ ..وهظا ًٟ٨ي.
في جل ٪ألازىاء ٦ىذ ؤ ِٚفي اإلااض ي بظا٦غة مخِىت ،وصصث لى ؤهجي
ُ
ُ
٦ىذ ؤمخلً ٪ضًً مً ٞىالط ؤخُم بـهما طا ٥الغؤؽ ألعجاح مً صسب
ُ
الظا٦غة وما ًُهاخبـها مً ؤهُـً ًُدضر في ال٣لب ز٣با جلى آلازغ ..لم
ًُضم ألامغ َىٍال؛ بط اهدكلجي ؤبي مً طا٦غحي وصسبـها اإلاؼعج..
-

ماطا جٟٗل ظمُلتي آلان؟
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-

ال قـيء ؤبي ،جًٟل بالجلىؽ..

ُ
هممذ ؤن ؤزبـغه بُلبت ٞاعؽ لي ،ل ً٨جظ٦غث ؤن هظه ُمهمت ؤم
ٞاعؽٞ ،ىدُذ اإلاىيىٕ ظاهبا..
-

ُؤمغجبُت بإمغ ما ٚضا؟

-

ال ،إلااطا؟

 ؾىظهب لؼٍاعة ٖم ٪ببغاهُم وؤبىاثه في ٢غٍت "ه٨ال الٗىب"هىا ٥خُض ُعبِذ ؤها ،آه ًا ط٦غي! ٧اهذ ؤًامها ؤًام زُـغ ،ؤهلها
َُبىن بلى خض ًجٗل ٪جخعجبُـً ،ما ؤصع٦ذ ؤهذ مىـها بال ػٍاعاث
ُ
مٗضوصة ؤًام ٧اهذ ظضجٖ ٪لـى ُ٢ض الخُاة..
 ٖىض ٥خً ٤ا ؤبيٞ ،ىدً بداظت إلاشل هظه الؼٍاعة ،وؤها ٢ضاقخ٣ذ ٦شُـغا ألبىاء ُٖمىمخـي.
ُ
 بطن ٞلخٗضي مً آلان ما هدخاط بلُه في ؾٟغجىا جل٣ٞ ،٪ضُ
هم٨ض هىا ٥ؤؾبىٖا ؤو ً٣ل ٢لُال.
-

خؿىا ًا ؤبـي ،ؾإٗٞل..

لم ؤجم ً٨مً الىىم في جل ٪اللُلت اإلامخـؼظت بإلىان مً ألاخاؾِـ
اإلاسخلُتٞ ،هىا ٥خؼن صُٞـً ُمغجبِ بظا٦غة اإلااض ي صاثما ما ًٌُ٣
مطجٗـي ،وؤما الكٗىع آلازغ ٞهى ؾٗاصة ٚامغة بما ٢ضمه لي ٞاعؽ
صٖما مىه ٖلـى مدى هظا اإلااض ي وَُه م٘ نٟداث اليؿُان ،زم بهه
ُ
هىا ٥مؿخ٣بل ًيخٓغوي ؤها وٞاعؽ ،ؾىُ٣م ظضاعها مٗا وهخأػ ُع خخـى
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ُ
الجىت ُ -آم ُل طل ،-٪وؾيكٗل بخل ٪الٗال٢ت ز٣ابا ًُبُض جل ٪الظ٦غي
الؿِئت ؤبضا.
ُ
ُ
ُ ُ
لم ؤنض ١ؤن ٢ض ؤطن لهالة الٟجغ وؤها ؤظلـ ال٣غٞهاء جماما
ُ
٦ما جغ٦جي ؤبـي! ٖلى ٧ل ..جىيإث ،واجسظث لىٟس ي مدغابا ظضًضا
ُ
هظه اإلاغة٦ ،ما لى ؤهجي بظل ٪ؤٖلً بضاًت ٖهض ظضًض م٘ هللا ؾبداهه
وحٗالـى..
ُ
لم ج ً٨وؿاثم الهباح حكبه مشُالجـها مً جل ٪التي مغث ٖلى مضاع
ألاًام؛ بل ٧اهذ هضًت جدل مً ال٣لب مدل ُ٢غاث اإلاُغ بإعى
ُ
ظضباء حك٣٣ذ هدُجت طل ٪الٓمإ الظي ؤنابـهاٞ ،ها هي جؼهغ مً
ظضًض بٗضما ؤنابـها اإلاُغ ،ه٨ظا خا٢ ٫لبي في جل ٪ألازىاءُ ،ؤٌٗ٣ل ؤن
ً٨ىن ٞاعؽ ٢ض خل بُٟافي ٢لبي مدل اإلاُغ!
ُ
ؾمٗذ َغ٢اث ؤبي ٖلى البابَ ،غ٢اث زُٟٟت ٦سٟت ُعوخه
جماما٢ ،لذ:
 جًٟل ًا ؤبـي.ُ
 هل ؤهذ ُمؿخٗضة ًا بىِخـي؟ ٖلُىا ؤن وٛاصع آلان خخـى ال ًٟىجىاالُ٣اع..
 ؤظلُ ..مؿخٗضة ًا ؤبـي..َلبىا مً مؿاو ٫الخظا٦غ جظ٦غجُـً لُ٣اع ؤلاؾ٨ىضعٍت ،ع٦بىا،
جدغ ٥الُ٣اع ،جى٧لىا ٖلى هللا ،مًـى خىالي زالر ؾاٖاث٦ ،ىذ
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ؤجإمل ُٞـهم وظىه الغ٧اب ،هل ما ًبضو لي ٖلى جل ٪الىظىه ٌُٗبـغ ًٖ
ُ
م٨ىىهاجـها؟ ؤجل ٪لابدؿاماث التي ًىػٖها الىاؽ باإلاجان حٗبـغ ًٖ
ؾٗاصجـهم؟ ؤم ؤهـهم ؤ٦شـغ الىاؽ اخخُاظا بلُـها؟ ؤطاُ ٥
الٗبىؽ ظبلت
ُظبل ٖلُـها هاالء ال٣ىم ،ؤم ؤهـها عٍاح الخُاة ،وما جدمله في َُاجـها
مً ق٣اء ًُضٖـى البدض ًٖ ل٣مت الِٗل؟
ماطا لى ؤن لل٣لىب ُ
ؤلؿً جبىح ٧لما َٟذ الُ٨ل؟ بطن لً ًهمذ
٢لب امغت بلى ؤن ًل٣ى الباعي ؾبداهه ..بغؤَي الهمذ وٗمت حؿخد٤
الك٨غ ٦ىٗمت اليؿُان جماما.
٧ان ٢ض ع٦ب بجىاعها َٟل في الشالشت ٖكغ مً ٖمغهُ ،مهلهل
الشُابُ ،مكٗض الكٗغ ،ؤٚبـغ الىظه ،ابدؿم لي ُبمجغص ؤن اجسظث لي
مٗ٣ضا٦ ،ىذ ؤظلـ ؤمامه وظها لىظه ،ؾلبخه الخُاة ٧ل قـيء ،بُض
ُ
ؤهـها لم ج٣ى ٖلى ؤن حؿلبه ابدؿامخه وه٣اء ٢لبه٧ ،ان ًىٓغ بلي مً آن
آلزغ ،وبٗضما ؤمؿ٨ذ به ُمخلبؿا وهى ًىٓغ بلي باصع هى بالخضًض:
-

هظا الغظل والض٥؟

-

ؤظل..

-

ال ًىظض ٖىضي ؤب!

٢لذ و٢ض جإؾِذ لخاله:
-

عخمه هللا!

-

ؾدىـؼلُـً في ؤلاؾ٨ىضعٍت؟

-

ؤظل..
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-

وؤها ؤًًا..

-

جهل بسُـغ بن قاء هللا.

-

ُ
ؤها طاهب للبدض ًٖ م٩ان ؤظض لي ُٞه ل٣مت ِٖل.

ؾخجض بن قاء هللا.

ُ
٦ىذ ٢ض ؤزغظذ َٗاما مً الخُ٣بت لىدىاوله٢ ،ضمخه له ،ؤبـى ؤن
ًإزظه ٧له٢ ،ا:٫
-

ؤُُٖجي قِئا مىه ..ِ٣ٞ

-

جًٟل.

ؤ٧ل بىـهم ٦ما لى ؤهه لم ًإ٧ل مىظ ؾىىاثُ ،ؤٌٗ٣ل ؤن ً٨ىن ٢ض
ٟٚا َُلت ٖمغه ٦إصخاب ال٨ه ،٠زم ها هى ٢ض اؾدُ ٔ٣ظاجٗا،
ٞسغط ًخـغ٢ب ًبدض في الخُاة ٖما ُ
ٌؿض به عم ٤الجىٕ؟!
٧لما مغعها بمىُ٣ت ما ؾإلذ ؤبي ٖىـها ،ما لي ؤعي الظا٦غة ٢ض
ُ
مدذ مدآٞت البدُـغة مً عؤس ي صون ؤن جب٣ي ٖلى ؤي ؤزغ مىـها،
ُ
وباألزو "ه٨ال الٗىب"! عبما ألوي لم ؤولض بـها ،ل ..ً٨ؤبي وكإ هىا،٥
وٖلى ؤعيها قب ،وؤخي ٢ض ُولض هىا ،٥زم بٗضها اهخ٣ل ؤبي بلى
ُ
ال٣اهغة ،ما ظئخـها بال ػٍاعاث حٗض ٖلى ؤناب٘ الُض ،لٖ ً٨لى ٧ل ؤها
ُ
ؤخبـها ظضا ،بالٟٗل ؤها ؾُٗضة بؼٍاعحي جل..٪
هؼلىا مً الخاٞلت التي اهخ٣لىا ُٞـها بلى ٢غٍت ؤبـي ،ووانلىا اإلاص ي
ٖلى ؤ٢ضامىا خىالي ٖكغًٍ مخـغا ،زم جىٟ٢ىا ؤمام مىـؼُ ٫مخىاي٘،
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َغ ١ؤبي الباب ،لخسغط ؾُضة مىه جغجضي ٖباءة ،و٢ض قضث ٖلى
عؤؾها بذجاب نُٛـغ عبُخه مً السل ،٠بٗض جإمل في وظه ؤبي صام
لض٢اث٢ ،٤الذ والبهجت ٢ض جغبٗذ ٖلى وظهها البؿُِ ٦بؿاَخـها
جماما:
 الخاط ًاؾُـً! حٗاً ٫ا ببغاهُم ..بهه ؤبى مدمض..في جل ٪ألازىاء ؾإلذ :إلااطا لم ُ
وٗض بلى ميكئىا ألاو ٫بٗضما ٣ٞضها
ؤمي وؤزـي٦ ،ما ٗٞلذ الؿُضة ؤم ٞاعؽ بٗضما ٣ٞضث ػوظها؟!
ؤزكِذ ٖلى ابىـها مً وخكت الىخضة؟!
زغط عظل ًغجضي ظلبابا٢ ،ض ؤٖمل الؼمً ًضه في وظههٞ ،خبضث
آزاعه ٖلى هُئت ججاُٖض ،و٢ض اقخٗل قٗغه قِباٞ ،اػصاص و٢اعا٢ ،ا٫
وهى ًخٟدو ؤبي ٦مً وظض ُبُٛخه بٗض ُٚاب َا:٫
 ًا مغخبا بالٛالـي ٠ُ٦ ،خالً ٪ا ٚالـي؟  ٠ُ٦خالً ٪ا ٚالُتًا ابىت الٛالـي؟
جًٟال بالضزى  ،٫هل ؾىٓل ٖلـى الباب ه٨ظا َىٍال؟!
ما بن ولجىا مً الباب خخـى ؤل٣ى ٦ـل مً ؤبي وٖمي بجؿضًـهما
الىدُلحن ٖلى بًٗهما ،زم اقخضا مٗا ٦إٚهان ؤشجاع حكاب٨ذ ،ؤلم
ؤ٢ل بن للٟغوٕ ؤنال خخما ؾخلخ٣ي ٖىضه؟!
٧اهذ جل ٪اإلاغؤة التي ٞخدذ لىا الباب ٢ض ٖاه٣خىـي ،وؤزظث جً٘
ٖلى زضي ٢بالث خاعة ،جسخل ٠جماما ًٖ جل ٪التي اٖخضهاها في
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ال٣اهغة٣ٞ ،بالث ال٣اهغة جىم ًٖ ُم ُُىٖتًُ ،ل٣ىن ٖليها :ؤلاجُ٨ذ!
بِىما هظه جىم ًٖ ٦غم اإلاكاٖغ٨٦ ،غم ؤهلها جماما ،اهخـهذ مجي اإلاغؤة
لِؿخلمجي ٖميٗٞ ،ل بالًبِ ما ٗٞلخه ػوظخه! زم هاصي:
 ًا مدمىص ..ؤخمض ..هضيً ..ا ًمىـى ..حٗالىا ًا ؤوالص ؾلمىا ٖلـىٖم٨م وابيخه ط٦غي..
زغظىا مً ٚغٞاجـهم في مكُت ٖؿ٨غٍت امخشاال ألوامغ والضهم
"الٗم ببغاهُم" ،زم جىٟ٢ىا نٟا واخضا لُإزظ ٦ـل واخض مىـهم صوعه،
ؾلمىا زم ظلؿىا في هضوء جام ،ال٨بحر ٧الهٛحر جماما..
ً ُ٘٣ؤبي الهمذ ٢اثال:
-

 ٠ُ٦خالً ٪ا ببغاهُم ًا ؤزـي؟

-

بسُـغ والخمض هلل..

-

وؤهخم  ٠ُ٦خال٨م ًا ؤوالص؟ ًغصون في نىث واخض مشل

الجى٢ت:
-

بسُـغ ًا ٖمي ،الخمض هلل ؤن اَمإهىا ٖلُ٨م.

في الُىم الخالي ؤزظها ٖمي في ظىلت ؾغَٗت لخ٣ى ٫ال٣مذ وػعاثب
اإلااقُت٧ ،اهذ ظىلت زُٟٟت ْغٍٟت ٓ٦غ ٝؤهل البلضة جماماً ،مغ
الُىم ُٞـها بؿالم ،جسخل ٠جماما ًٖ ال٣اهغة وصسبـها الظي ال
ًى.ُ٘٣
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في اإلاؿاء جىاولىا وظبت الٗكاء ،وجدل٣ىا ظمُٗا خى ٫الخلٟاػ،
ٖ ُ٘٢مي مخابٗت اإلاؿلؿل بدضًض وظهه بلى ؤبي ٞاظإ به الجمُ٘،
٣ٞا:٫
-

ل٣ض ٦بـغ ألاوالص ًا ؤبا مدمض..

-

بي وهللا ًا ؤزـيٞ ،ل٣ض ولـى الٗمغ ولم ٌٗ٣ب!

-

لظا ٢لذ هٟغح باألوالص وهدً ٖلـى ُ٢ض الخُاة..

-

زُـغ ما جٟٗل ًا ؤبا مدمىص.

 مدمىص ابجي ٦ما حٗلم جسغط مً ٧لُت آلازاع ،وؤزُـغا الخد٤بٗمل في قغ٦ت ؾُاخُت جابٗت إلادآٞت ؤلاؾ٨ىضعٍت..
-

الخمض هللٌ ،ؿغ هللا له.

 ٢لذ في هٟؿـي :لً ؤظض إلادمىص ٖغوؾا ؤظمل وال ؤًٞل مًط٦غي ابيخ!٪
بـهذ ؤبي مً و ٘٢الجؼء ألازُـغ مً الٗباعة الؿاب٣ت٦ ،ما لى ؤهه
لم ًً ً٨خىٗ٢ها بخاجا ،بِىما ؤها نٗ٣ذ زكُت ؤن ًىا ٤ٞؤبي! وؤها ٢ض
ؤبضًذ لٟاعؽ مىا٣ٞتي بٗضما حٗغٍذ ؤمامه ،و٦كٟذ له ًٖ ٧امل
ؤزُاجي ،ؤْىجي لً ؤٗٞلها م٘ عظل آزغ خخـى م٘ ابً ٖمي! ماطا لى
٧ان ابً ٖمي م٩ان ٞاعؽ؟!
اػصعصث عٍ٣ي بُغٍ٣ت ملخىْت ظضا ،ؤلُ٣ذ هٓغة عجلـى ٖلـى
مدمىص الظي ًجلـ ٖلـى ُبٗض مخـغًٍ مىـي؛ بط به ًجلـ و٢ض اهٟغط
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ٞمه ًٖ آزغه ،بضا لي ؤهه ُمؿخمخ٘ بُلبت ٖمي لـي ..اهخٓغث ؤن ًجُب
ؤبـي..
 الغؤي عؤي ألاوالص ،ألامغ عاظ٘ لهما ؤوال وؤزُـغا..الخٟذ ٖمي بلي وهى ً٣ى:٫
-

ما عؤًً ٪ا ُبىِخـي؟

اه ُ٘٣نىحي جماما ،وجالخ٣ذ ؤهٟاس ي بؿغٖت ال جىص ؤن حٗ٣ض
هضهت معي لبٌٗ الى٢ذً ،بضو ؤن نىحي اه ُ٘٣م٘ اهُ٣إ نىث
الخلٟاػ الظي ؤٖلً اهًمامه لجلؿت لاؾخمإ جل ..٪عص ٖمي هُابت
ٖىـي:
 ًبضو ؤن الٗغوؽ ُمدغظتًُ ،م٨ىىا ؤن ه٣ى :٫بن الهمذٖالمت الغيا! ؤم ؤهه ٧ل الغيا؟
زكِذ ؤن ًُى ٫نمخـي ،وٍيخـهي ؤمغي في جل ٪اللخٓت،
ٞاؾخضُٖذ ٖ٣لـي ،ها هى ٢ض خان صوعٞ ،٥لخٟٗل قـِئا ،بٗض بغهت
مً الؼمً ٢ض اه٨ٟذ ٖ٣ضة لؿاهـي ،زم ؤٞصخذ ٢اثلت:
-

ؾإ٨ٞغ في ألامغ ًا ٖمي..

-

الى٢ذ لً ٪ا ابىت ؤزـي..

٧ان ال بض مً خضر جاٞه ً٨ؿغ طل ٪اإلالل الظي حؿلل بلُىا ٖلـى
خُـً ٟٚلت مىا٣ٞ ،امذ الهُٛـغة ًمىـى ابىت ألاعب٘ ؾىىاث ومكذ
باججاه ؤزُـها مدمىصٞ ،همؿذ له في ؤطهه زم هٓغا بلي وابدؿما،
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ٞابدؿمذ لهما بدؿً هُت ،زم ازخٟذ اإلاؿا٦كت الهُٛـغة ،وٖاصث
بٗض ص٢اث ٤مٗضوصة ،زم ٢ضمذ لي وع٢ت ٢ض َىٍذ بُغٍ٣ت ُمد٨مت،
زم ٢الذ:
-

اٞخحي هظه..

ٞإزظجـها وؤها ؤبدؿمْ ،ىا مجي ؤن مدمىص ٢ض ٦خب ُٞـها قِئا ما،
ُ
وما بن بضؤث ؤٞغص َُاجـها خخـى ؤخضزذ نىجا مسُٟا جهاخبه هؼة
قضًضة ،اهخًٟذ مً م٩اوي وؤها ؤنغر ،بِىما الجمُ٘ ٌ ِٛفي هىبت
قضًضة مً الطخ ٪ل٣اء ما عؤوا مً عصة ٗٞلـي!
ما ٧ان هظا لازخـغإ الظي ٢ضمخه لي جل ٪الهُٛـغة؟
٧ان ٖباعة ًٖ هىاة ،و٢ض لٖ ٠لُـها ُٗ٢ت مً الؿل ٪اإلاٗضوي
لٟاث ٖضة ،زم ُوي٘ صازل هظه الىعٍ٣ت بُغٍ٣ت ال ؤ٢ضع ؤها ٖلـى
ُ
ُ
بٗ٣ىلهم الجامدت التي جسغط
ٗٞلها ،وال ًؼا ٫ؤبىاء الغًٍٟ ٠اظئىهىا
لىا ازخـغاٖاث قخـى مً ؤبؿِ ألاقُاء٢ ،الذ ًمىـى وهي جطخ ٪ب٣ىة
٦إن هىا ٥شسها ما ًُضٚضٚها في زهغها:
-

ؤٞؼٖخ٪؟

 بلـى ؤًخـها اإلاكا٦ؿت! عٚم ؤهجي مظ عؤًخ ٪ؤزظث ٖىَ ٪اب٘الهضوء والهمذ! وها ؤهذ جٟاظئُيىـي..
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ؤزظجـها في خًىـي ،زم ويٗذ ٢بلت ٖلى ظبـهخـها ،واهخـهذ لُلخىا
ٖلـى طل ٪اإلاكهض الُٟىلي ال٨ىمُضي.
ؤقٗغ ؤهجي ٢بًذ ٞجإة مً هظا اإلا٩ان! ٞال عوحي جغٞغٞ ٝغخا به
ُ٦ىم ظئىا بلُه ،وال ؤها مغجاخت للخضًض م٘ ؤخض ،ؤ٧ان مدمىص هى
الؿبب؟
٧ان مدمىص وؾُما ظضا ،هى قاب في ؤوازغ الٗكغٍىاثَ ،ىٍل
ال٣امت ،هدُلً ،مخلُٖ ٪جي  ،ِ٢ؤ٢هض ُٖيُـً زًغاوًٍ مشلي
جماماً ،بضو ؤن هظا اللىن مىدكغ في ؤٚلب ؤٞغاص الٗاثلت.
ُ
ُ
لم ج ً٨حٗىُجي وؾامخه ،ولً ؤق ٪٨في جغبُت ٖمي؛ بل ألوي لم
ؤقٗغ بخل ٪الغاخت ال٣لبُت التي اؾدكٗغجـها ججاه ٞاعؽ.
و٢ض ؤ٦ىن زكِذ ؤن ًُىٖ ٌ٣هضي الظي ُٗ٢خه م٘ ٞاعؽ
بمىا٣ٞت ؤبي ٖلـى ابً ٖميٖ ،لـى ٦ـل لم ؤقٗغ باالعجُاح و ،ِ٣ٞلظا
َلبذ مً ؤبي ؤن وٛاصع مدآٞت البدُـغة في الُىم الخالـي٢ ،ض ج٨ىن
مٛاصعجىا هظه بال عظٗت بلـى هظا اإلا٩ان مغة ؤزغي..
-

الخمض هلل ُٖضها بسُـغ.

-

خمضا هلل ٖلـى ؾالمخ ٪ؤبـي.
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الفصل الرابع عشر

ُ
"ابدشىا ًٖ مىاػ ٫ؤهاؽ ًجٗلىه٨م ؤ٦ثر هًاعة ،وال
ُ
ُ
جبدشىا ًٖ ٢هىع حكبه اإلاضا ًٞج٣بـغون ُٞـها وؤهخم في
ُم٣خبل الٗمغ".
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في نباح ًىم لازيُـً مً قهغ ًىاًغ ٖام  0202عن هاجٟـي ،هٓغث،
بط بـها الؿُضة ؤم ٞاعؽ ،يُٛذ ٖلـى ػع لاؾخ٣با ٫بؿغٖت٦ ،ىذ
ؤهخٓغ م٩اإلاخـها بالٟٗل:
 الؿالم ٖلُ ،٪ما لي ؤعاً ٥ا ط٦غي ٢ض وٟ٢ذ ٖلى الجىا٫بإنابٗ٪؟!
 ال ..زكِذ ٖلُ ٪مً لاهخٓاع ٖلـى الهاجَ ٠ىٍال ،ؤ٢هض..وٖلُ ٪الؿالم!
ضخ٨ذ الؿُضة/ؤم ٞاعؽ وضخ٨ذ ؤها ؤًًا ،ما الظي ظٗلجي
ؤعجب ٪بلـى هظا الخض؟! ما ػاص جىجغي ؤهجي ؾمٗذ نىث ضخ٨ت
ُ
ٞاعؽ ،لم ؤوانل ضخ٨ـي؛ بل ٧اصث ؤهٟاس ي جى ُ٘٣جماما مً قضة
زجلـي!
-

ؤًً والضً ٥ا ط٦غي؟

-

ًجلـ بالهالت.

-

ؤُُٖه ظىال.٪

-

آلان؟

-

ال ..ألاؾبىٕ ال٣اصم!

ؤْىـها ٧اصث حؿخل٣ي ٖلى ْهغها هي وٞاعؽ مً قضة الطخ!٪
اؾخضع٦ذ:
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-

وٗم آلان..

-

خؿىا.

زغظذ وزُىاحي في ٖال٢ت ٖ٨ؿُت م٘ يغباث ٢لبـيٞ ،إها ؤؾُـغ
ٖلى مهل ،بِىما هبًاث ٢لبي ؤْىـها آلان في ؾبا ١ظغي ،و٢ض خؿمذ
ؤمغها ٖلـى ؤن جىا ٫اإلاغ٦ؼ ألاو.٫
جغسض في طهجي ٢ضًما ؤن السى ِ٣ٞ ٝهى الظي ًُدضر جىجغا ،ؤما
ُ
ُ
آلان ٞإها ؤ٢غ ؤن الؿٗاصة -ؤًًا -جدضر جىجغا له مظا ١زام ،جىجغا
ًبضؤ بالؿلم اإلاىؾُ٣ي ،زم ًخهاٖض لُ٨مل الىىجت اإلاىؾُُ٣ت ،لىـؼصاص
م٘ جهاٖض اإلاىؾُ٣ى شجىا ،ه٨ظا الخىجغ الظي ًدضر هدُجت ؤمغ
ُ
هدبه.
٢لذ:
-

الؿُضة ؤم ٞاعؽ جغٍض ؤن جخدضر مٗ٢ ٪لُال.

ؤزظ ؤبي الهاج ،٠وحؿللذ ؤها بلـى ٚغٞخـي٦ ،ىذ ؤوص ؤن ؤؾخـغ١
الؿم٘ ،ل٨جي لم ؤٗٞل ،ولؿذ ؤصعي ما اإلابـغع ألن ال ؤٗٞل!
لم ؤ٢ ً٦ض جيبـهذ ألبي خُىما صزل ٚغٞتي لُـغص بلي ظىالـي٢ ،ا٫
وهى ًبدؿم ابدؿامت لها عهُـً مسخل:٠
-

ًبضو ؤن هىا ٥ؤمى عا جدضر مً وعاء ْهغي مىظ ٞخـغة.

-

ؤًت ؤمىع؟
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 ال ًـهم ،اإلاهم ؤن نُٛـغحي ٦بـغث ٞجإة ،وزُابـها بضؤواًدىاوبىن ظُئت وطهابا.
ؤومإث بغؤس ي بلـى ؤؾٟل زجال مً ؤبـي ،ج٣ضم زُىجُـً خخـى ناع
مداطًا لي جماما ،اؾخإه ٠خضًشه:
ؾإ٦ىن ًا ٖؼٍؼحي ؤم الٗغوؽ وؤباها ،ال ؤعٍض قِئا  ِ٢ؾىي ؤن
ج٨ىوي ؾُٗضة٢ ،ض اجهلذ الؿُضة ؤم ٞاعؽ بسهىم...
وهٓغ بلي وهى ًطخ ..٪ؤ٦مل:
 ؤًْ ؤن ٖىضٖ ٥لم باإلاىيىٕ ،وما ٧ان اجها ٫ؤم ٞاعؽ بالجإُ٦ضا ٖلـى اإلاىيىٕ ،ما عؤًً ٪ا ط٦غي؟ ٞإهذ التي عؤًذ ٞاعؽ ،وؤهذ
ُ
ؤًًا التي ؾخمًُـً مٗه ؾىىاث ٖمغ..٥
ًا هللا! ل٣ض خكغوي ؤبي في ػاوٍت الخضًض ،وال بض مً عص ٖلى
خضًشه..
 ؤزبـغججي ًىما ما ًا ؤبـي :ما ال ًُم٨ى ٪مىه ٖ٣لٗٞ ،٪لُ٪ُ
ب٣لبٞ ،٪هى زُـغ صلُل ،ؤخُاها هسُئ الخُ٨ٟـغ ،ل ً٨ال ًُمً٨
لخؿاؾىا الى٢ىٕ في السُإ ..ولـما واػهذ بُـً ما قٗغث به ٖىض َلبت
ؤم ٞاعؽ لي وَلبت ٖمي ٧ان البىن قاؾٗاٞ ،كخان بُـً لاعجُاح الظي
اؾدكٗغجه ججاه ٞاعؽ وبُـً جل ٪ال٣بًت التي جمل٨خىـي؛ ٖضم اعجُاح
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ججاه مدمىص ..ال ؤُٖب ابً ٖمي ..خاقا هلل! بل ؾغث خُشما ؾاع
٢لبي وخؿب.
 آلان اَمئـً ٢لبي ًا ؤظمل ط٦غي في خُاجـي ،بطن ٖلُ ٪بضٖىةُ
نضً٣اج ٪مً آلان ُ٦ما ج٣مً بكغاء ما جدخاظُـً بلُه ًىم السُبت،
ٞل٣ض اج٣ٟذ معي ؤم ٞاعؽ ٖلـى ؤن جؼوعها ًىم الجمٗت اإلا٣بلت لجمام
مغاؾم السُبت ..ؤما ؤها ٞؿإجهل بٗم ٪لضٖىجه.
٢مذ ؤبدض ًٖ هاجٟي ؤعٍض لاجها ٫ب٨ـل مً مىـى وػٍيب ،وباقي
ػمُالث الضعاؾت الالحي ؤجىانل مٗهً خخـى آلان ،هًٟذ ٦ـل الٛغٞت،
ؤًً ازخٟـى هظا ٞجإة؟! زغظذ ألؾإ ٫ؤبي ٖىهٞ ،طخ ٪هظه اإلاغة
ضخ٨ت مغجٟٗت وهى ٌُكُـغ بلـى ًضي ُ
الِؿغي ..ل٣ض ٧ان الجىا ٫في
ًضي بِىما ؤها ؤبدض ٖىه في ٦ـل م٩ان!
٢ا ٫ؤبـي:
-

الظي ؤزظ ٖ٣ل!٪

-

لم ًإزظه ؤخض بٗض.

٢لذ الجملت ألازُـغة وؤها ؤعن ٖلـى مىـى ،لم جغص مً اإلاغة ألاولى،
ٞداولذ زاهُت ،ظاثجي نىجـهاً ،ا هللا! مًذ ؤقهغ ٖضة وؤها ال ؤؾم٘
نىجـها ،ؤقٗغ وٍ٨إن نىجـها ٚغٍب ٖلـي ،ه٨ظا البٗض ًُـهـُـئ لىا صوما
ؤن ٧ل قـيء ؤنبذ مسخلٟا! لم ًسخل٠؛ بل هدً جسلٟىا ٖىه لبٌٗ
الى٢ذٞ ،إنبذ ٚغٍبا ٛ٦غبدىا ًٖ ؤهٟؿىا جماما..
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-

ؤلى ..مً مٗـي؟

وؿِذ ؤهجي لم ؤصٖ ١لُـها ولى مغة واخضة مً ع٢مي الجضًض٢ ،لذ:
-

ط٦غي..

-

ط٦غي! ؤها ال ؤنض ١ؤطهـي ٠ُ٦ ،خال ٪آلان ًا ط٦غي؟

-

بسُـغ الخمض هلل.

 ؤٖخظع ألهجي ما ػعج ٪بٗض مغي ٪ألازُـغ ولى مغة ،لً٨اوكٛلذ بدملـيٞ ،األمغ نٗب ظضا ًا ط٦غ ي! ؤها ؤمىث ٦ـل ًىم!..
 ما قاء هللا! جممه هللا ل ٪بسُـغٞ ،لدؿامدُجي ؤهذ؛ ٞل٣ض٢هغث في خ ٤نضا٢خىا ٦شحرا.
-

ال ٖلُ ،٪اإلاهم ؤه ٪بسُـغ.

الخمض هلل في ؤخؿً خا ،٫اجهلذ الُىم ألصٖى ٥بلـى زُبتي ًىم
الجمٗت اإلا٣بلت.
 ما قاء هللا! مباعً ٥ا ٖؼٍؼجـي ،لؿذ بداظت بلى صٖىة٦ ،ىذؾإقخم السبـغ ًٖ بٗض.
ضخ٨ذ وؤها ؤ٢ى:٫
 ؤنبدذ مكا٦ؿت بٗض الؼواط ًا مىـى..-

ظضاٞ ،إهذ لم جغي قِئا بٗض!

-

لىـغي.
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-

ًىم الجمٗت بن قاء هللا.

-

ؾأجُ ٪مً الٟجغ.

-

خؿىا ،اٖخجي بىٟؿ ٪ظُضا.

-

وؤهذ ؤًًا ،بلـى الل٣اء.

-

بلـى الل٣اء.

ُ
 ؾإهخٓغ ٥مً الهباح ،لً ؤز٣ل ٖلُ ٪وؤ٢ى ٫ل ٪مً ًىمالسمِـٞ ،الخمل ٢ض هجا..٥
جطخ ٪مىـى وهي ج٣ى:٫

اهخ٣لىا مً ًىم لازيُـً بلـى ًىم الجمٗت ؾغَٗا ،ألاًام ٢ض ؤنابـها
صاء الؿٗاع ٞاه٣لبذ جإ٧ل بًٗها ،وال ُمخًغع مً طلُٚ ٪ـغها هدً
البكغ.
ُ
عٚم ؤن حٗا٢ب ألاًام واهخـهاثـها بك٩ل مٟاظـئ ؤمغ ُمسُ ،٠بال ؤهجي
ؾُٗضة ل٨ىن هظه ألاًام مغث ؾغَٗا ..ظهؼث ؤها ونضً٣احي ٧اٞت
ؤهىإ الُٗام ،زم خان الضوع لٖضاصي ؤها٦ ،ىذ ٢ض اقخـغٍذ ٞؿخاها
ؤهُ٣ا ،ػهغي اللىن ،مُغػا باللىن الًٟـي ،يُ ٤مً مىُ٣ت الهضع
خخـى السهغ ،زم ًدؿ٘ قِئا ٞكِئا خخـى ألاعىٌُ ،كبه زُاب
ألامُـغاث٧ ،ان لىن الدجاب بلىن جُغٍؼ الشىب ،ألو ٫مغة ؤجُل٘ في
اإلاغآة ٦شُـغا٦ ،ما ؤهجي للمغة ألاولى ؤعجضي لىها ُٚـغ اللىن ألاؾىص،
ٞدُاجىا جخلىن باللىن الظي ًىقِىا به ؤخبائها ،ؤجإمل مالمذ وظهي
٦شُـغا ،ؤؾغح ٢لُال ،جغصص نضً٣اجـي:
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 عاجٗت ؤهذ ًا ط٦غي! ٦إمُـغة في ػمً عج بالجىاعي ،مدٓىّهى ٞاعؽ الظي ُ
ؾِخىظ ٪مل٨ت ٖلـى ٖغف ٢لبه.
-

ظمُلت خ٣ا؟

-

ظمُلت ظضا٧ ،ان هللا في ٖىن ٞاعؽ!
ُ
ؾإعج ُبه بغؤً٨م؟

-

 ؾُسخل ٖ٣له.. الُ ،ؤعٍضه بٗ٣له ،ل ً٨بن ٧ان ُؾُجً ألظل الخب ال ماو٘ ؤن
ً٨ىن هىا ٥مجىىن ط٦غي!
حٗالذ ضخ٩اث نضً٣احي وضخ٨ذ ،وؿِذ ؤوظإ اإلااض ي ٧املت،
ُ
ُعخىا هشـغزغ بلـى ؤن ؤطن اإلاٛغب ،طهبىا لىهلي زم وٗض اإلااثضةٞ ،هم ٖلـى
وق ٪الىنى..٫
ؾمٗذ ظغؽ الباب ٞهغولذ باججاهه ألٞخذ ،ؤمؿ٨ذ مىـى طًل
زىبـي ،و٢ض اؾخل٣ذ ٖلـى ْهغها مً قضة الطخ ٪ج٣ى:٫
 بلـى ؤًً ؤًخـها اإلاجىىهت! ما ل٢ ٪ض اهٟ٨إث ٖلـى وظه ٪مًؤو ٫ل٣اء؟!
-

ؾإٞخذ الباب..

لِـ مً جسهه ٪الُىم.
-

خ٣ا؟!
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ٚمؼث مىـى لؼٍيب ،و٢لً في نىث واخض:
-

خ٣ا ،ونض٢ا ،و٦ـل قـيء..

ظاء ؤبي و٢ا :٫هُا ًا بىاث لخجلؿً م٘ اليؿاء .بِىما هى ظلـ
م٘ ٞاعؽ وؤٖمامه وؤزىاله..
ؤنبذ بغٖكت باعصة ما بن صزلذ ٚغٞت لاؾخ٣با ٫التي ًجلـ
ُٞـها اليؿاء ،اخخًيذ ؤمـي/الؿُضة ؤم ٞاعؽ ،اوؿلذ مجي صمٗت
مٟاظإةً ،بضو ؤن هظه ما ً٣ىلىن ٖىـها صمىٕ الٟغح ،ناٞدذ ٦ـل
ؤ٢اعب ٞاعؽ مً اليؿاء ،و٧اهذ الؿُضة ؤم ٞاعؽ حكُـغ ُمٗلىت ًٖ
اؾم ٦ـل واخضة..
-

هظه ؤزتي مها ،عؤًخـها مً ٢بل..

-

ؤظل ،ؤهال وؾهال..

-

هظه ػوظت ؤخي ؤم ٖانم..

 حكغٞذ ب..٪ال٨ـل ًُغصص :ما قاء هللا! ٖغوؽ مشل ال٣مغ ،زُـغ ما ازخـغجم ًا ؤم
ٞاعؽ..
بلٛذ الٛهت اإلاضي خُىما ونل الضوع بلى ضخـى! ٧ان وظهـها ال
ًُٟؿغ ،جىٓغ بلي مً ؤٖلـى بلـى ؤؾٟل ،جخإ ٠ٞمً آن آلزغ!
 وهظه ضخـى ،عؤًخـها ؤًًا..-

ؤهغث ًا ضخـى..
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-

هظه ػوظت ٖم ٞاعؽ ؤم ًاؾمُـً..

-

ؤهال ب ،٪قغٞخمىها..

٢ضمذ ٦ـل واخضة لي هضًت ،زم ا٢خـغبذ ؤم ٞاعؽ وؤزغظذ ؾلؿلت
مً طهب ع٣ُ٢ت ظضا ،لم ؤ ً٦ؤٖلم ؤهـها طوا٢ت بلـى هظا الخض!
وؤنغث ٖلـى ؤن جلبؿجي بًاها بُضها ،في جل ٪ألازىاء وٗ٢ذ ُٖىاي ٖلى
ضخـى زاهُتً ،ا هللا! ما لي ؤعاها ج٨غهجي بلـى هظا الخض!
هىا ٥خل٣ت م٣ٟىصة في خب ضخـى لٟاعؽ ،بط  ٠ُ٦المغؤة ج٣بل
ٖلى هٟؿها ؤن جدب عظال ال ًُ ً٨لها ؤًت مكاٖغ!
ج٣ضم الجمُ٘ لخىاو ٫الٗكاء ،زم ؤٖضصث لهم ٢هىة وٖهاثغ٦ ،ـل
خؿبما ًدلى له٧ ،اهذ ُم٨بـغاث الهىث التي في ٚغٞتي في جل ٪ألازىاء
ُ
جهضع ؤٚىُت "ٞغخىا ظمُل".
زغط الجمُ٘ وؿاء وعظاال بلـى الهالت لىـغجضي زاجم السُبت،
ؤزغط ٞاعؽ َا٢ت مً الؼهىع ٧ان ًُضاعٍـها زلْ ٠هغه٧ ،ان ٢ض صؽ
بضازله ٢لبُـً نُٛـغًٍ٢ ،ا ٫وهى ًبدؿم ابدؿامخه الغػٍىت جل:٪
 هىا ًُىظض ٢لبان ،ؾيبدض ٖنهما مٗا لىـغي مً ًجض ٢لبآلازغ ؤوال..
لم ؤ ً٦ؤٖلم ؤن ٞاعؽ عوماوس ي ًدب اإلاؼح ه٨ظا! ًبضو ؤ هه ًسبـئ
ال٨شُـغ في ظٗبخه! ابدؿمذ ؤها ؤًًا..
 خؿىا ،لىبضؤ هظا اإلاكهض الهىضي.٧ان نضً٣احي ًـهخ ًٟبهىث مغج:ٟ٘
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-

هُا ًا ط٦غي ،لخجضًه ؤهذ ؤوال..

ٚغٍب! ل٣ض وظضهاهما مٗاٟٞ ،اعؽ اإلادخا ٫عبُهما بكغٍُت
واخضة وزغظا مٗا٧ ،ان زاجم ٞاعؽ باججاهـي ،وزاجمي باججاهه،
اعجضًىا السىاجم ،زم ؤطن ؤبي لٟاعؽ ؤن هجلـ بمٟغصهاٞ ،خذ ؤبي باب
ٚغٞتي ًٖ آزغه وؤقاع بلُىا ؤن هجلـ هىا٧ ،٥ان وظهي ؤ٦شـغ جىعصا،
ٖلى وق ٪ؤن ؤزخٟي صازل زىبي مً ٞغٍ زجلي بالغٚم مً ؤوي
ظلؿذ م٘ ٞاعؽ مً ٢بل ،خاوٞ ٫اعؽ ؤن ً٨ؿغ خاظؼ الشجل،
٣ٞا:٫
-

الٟؿخان اػصاص ظماال بً ٪ا ط٦غي..

لم ٌٗلم ؤهه ه٨ظا لم ً٨ؿغ الخاظؼ ،بل ؤ٢ام آزغ بجىاعه!
ابدؿمذ ،اهدىِذ بغؤس ي ؤؾٟل ٢لُال٦ ،ىذ ؤٌٖ ؤْاٞغي ،الخٔ
ٞاعؽ طل..٪
 ال ،جىٟ٢ي ال ًُم٨ىجي ؤن آزظ ٖغوؾا ها٢هت بنب٘! ماطاً٣ى ٫الىاؽ؟!
ضخ٨ذ بهىث مغج..ٟ٘
-

هللا! لم ؤ ً٦ؤٖلم ؤه ٪جطخُ٨ـً!

-

ٟ٦ى مؼخا..

-

وجخ٩لمُـً ؤًًا؟! ؾبدان السال!٤
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ُ
٦خمذ ضخ٩ي هظه اإلاغة بالٌٗ ٖلى قٟتي الؿٟلـى ،يُٛذ
بكضة..
-

ؾإزغط!

-

ؾماح هظه اإلاغة.

-

ل٣ض ؾامدىا.٥
ؾلمذ لي ًا ؤمُـغجـي.

ؤنابجي السغؽ مغة ؤزغي ،وٍبضو ؤن الٗضوي اهخ٣لذ بلـى ٞاعؽ
ٞهمذ ؤًًاُٗ٢ ،ذ هظا الهمذ ٞجإة:
 ٞاعؽ!-

وٗم.

 ؤلؿذ هاصما ٖلـى جل ٪السُىة؟ وٗم ًا ط٦غي ،و٢ض وؿِذ ما خضزدُجي به طا ٥الُىم ،وؤجمىـىؤن جيؿُه ؤهذ ؤًًا.
-

ق٨غا لً ٪ا ٞاعؽ.

-

ق٨غا ٖلى ماطا؟ ًبضو ؤه ٪مجىىهت ٦ما ُ٢ل لـي!

ضخ٨ىا مٗا ،زم اؾخضع٦ذ:
 ٞاعؽ!-

وٗم ًا ظىت ٞاعؽ..
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-

ضخـى..

ُ
لم ؤ٦مل ،بط ٢اَٗجي ٞاعؽ ٢اثال:
-

ُ
هي ابىت زالتي  ،ِ٣ٞمكاٖغها جسهها هـي..

اوكغح ٢لبـي ،وبضا طلٖ ٪لى وظهـي ،ل٣ض اَمإهيذ بـهظا ال٨الم
ُ
ظضا ،وٗم ؤنبدذ ؤٚاع ٖلـى ٞاعؽ ،ألو ٫مغة ًخمل٨جي هظا الكٗىع،
آلان  ِ٣ٞازخبـغث هبًاث ٢لبي الخُ٣ُ٣ت ،ظمُل هى قٗىع الُٛـغة
ٖلـى ؤخض هدبه.
-

ما لي ؤعي وظه٢ ٪ض جـهلل! ًبضو ؤن آلاوؿت ط٦غي حٛاع!

-

زُ٣ل..

-

مٗ ٪خ.٤

لم ج ً٨الجملت ألازُـغة ٢ض زغظذ مً ٞم ٞاعؽ ،بل ٧اهذ
ضخـى ..صزلذ بٛخت صون اؾدئظان! ٢لذ:
-

هظه ؤهذ ًا ضخـى..

-

وٗم ؤها ،ؤمغخب بي في جل ٪الجلؿت ؤم ال؟

-

ٖلـى عؤؾىا..

امخ ٘٣وظه ٞاعؽ٧ ،ان ًخإ ،٠ٞالخٓذ طل٢ ،٪الذ ضخـى:
-

مباعً ٥ا ٞاعؽ..

-

باع ٥هللا ُ ،٪ُٞ
الٗ٣بـى ل..٪
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-

ال ؤًْ ،ه٨ظا ؤًٞل..

نمذ الجمُ٘٢ ،الذ ضخـى:
-

ؤؾخإطه٨م..

-

بطه ٪مٗ..٪

زغظذ ضخـى ،وٖضها لىىانل خضًصىا.
ُ
جظ٦غث ٢ى" ٫خٟهت الغ٦ىهُت" ،وهى مً ؤ٢غب ؤبُاث الكٗغ بلى
ُ
٢لبـيٞ ،غخذ ؤوكضه صون ؾاب ٤بٖضاص٣ٞ ،لذ ٢بل ؤن ًخمل٨جي
الشجل:
ؤٚـ ُاع ٖلُ ٪مً ُٖ ـجي عُ٢بـي

وم ـى ـ ٪وم ـً ػم ـاه ـ ٪والـم٨ـان

ُ
ولـى ؤهـي زـب ـإج ـٞ ٪ـي ُٖـ ُُ ـىه ـي

بل ـ ـى ًـ ـىم ال ُ٣ـام ـت م ـا  ٦ـ ٟـاه ـي

ٞغص ٖلي ٞاعؽ ببِذ بكاع بً ُبغص ٢اثال:
ُ
جضهـي بلُٞ ٪ةن ال ُخب ؤ٢هاهـي

هل حٗ ـل ـم ـُ ـً وعاء ال ُخـب مى ـؼلـت

ل٣ض اؾخ٣غ البِذ الظي ؤوكضه لخىه في ٢لبـيٞ ،اػصاص ز٣ٟاهه،
٣ٞلذ ُمىاعٍت زجلـي:
-

ُ
لىٗلىـها مباعػة قٗغٍت.

-

وهى ٦ظل..٪

133

زألُل الظ٦غٍاث
-

ؤلِـ لضً ٪خضًض آزغ؟

-

بلـى لضي..

-

وما هى؟

ُ
 ط٦غي ..اج٣ٟذ م٘ والض ٥ؤن ٦خب ال٨خاب بٗض ؤؾبىُٖـً،ُ
والٗغؽ بٗض زمؿت ؤقهغ ،ما عؤً٪؟
-

٦ما جغون..

-

ومؿاإلات ؤًًا؟! ال ..هظا ٦شُـغ!
ُ ُ ٫
ومكا٦ؿت ؤًًا! ال جداو ؤن ججغبىـي..

-

ضخ٨ذ ،وضخٞ ٪اعؽ ،جمىِذ ؤن لى ؤ٢بٌ ٖلـى الؿٗاصة ب٩لخا
ُ
ًضي أليٗها في ػظاظت ٞإخ٨م ٚل٣ها ختى ال جٟغ مغة ؤزغي ،ل ً٨مً
٢ا ٫بن الؿٗاصة ًُم ً٨ؤن ج ٘٣ؤؾُـغة بُـً زىاًا ٢لىبىا ٖمغا ٧امال! لى
لم ً ً٨هىا ٥خؼن إلاا ٧ان للؿٗاصة ُ٢مت٨ٞ ،ـل قـيء ج٨مً ُ٢مخه في
هًُ٣هٞ ،لىال ألابٌُ إلاا اػصهغ ألاؾىص ،والٗ٨ـ صخُذ..
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الفصل الخامس عشر
"الٗك ٤ال ٌٗخـغ ٝب٣لىب مً عظـ ،بُض ؤهه ٌٗخـغٝ
ب٣لىب مً ه٣اء".

جل ٪الشىعة التي جخىاعي زل ٠لابدؿاماث اإلاؼٍٟت ،ؾدىٟجغ خخما
ُمٗلىت ًٖ ٖهُاهـها لظل ٪الهمذ ؤو طا ٥الغيا٧ ،ان هضوء ضخـى
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ٖباعة ًٖ ٞخـغة َىاعت لهجىم حكىه ججاه ط٦غي ،بال ؤهـها ٧اهذ ج٨ٟغ
ُٞما ٖلُـها ٗٞله ؤزىاء ٞخـغة الُىاعت..
جدىلذ خالت لا٦خئاب ٖىضها بلـى هىبت اهخ٣ام ،لىـغظ٘ بلى ٢ىاهُـً
اإلاغؤة مغة ؤزغي ،هل ٖغٞخم في جاعٍش البكغٍت امغؤة زًٗذ
لالؾدؿالم؟
ال ؤٖخ٣ضٞ ،اإلاغؤة جًٟل اإلاىث ٖلـى ؤن جيشجي ًٖ عٚبخـها ألمغ
جمىخه ،عبما حٗمغ اإلاغؤة ؤ٦شـغ مً الغظل ألهـها ج٣اوم ،لى لم جً٨
اإلا٣اومت مً ؤهم ال٣ىاهُـً ٖىض اإلاغؤة إلااجذ ٧ل امغؤة بٗضما جً٘ ؤو٫
مىلىص لها..
٧ان ؤخمض ظالؿا ؤمام الخلٟاػ ًضزً ؾُجاعة ،بِىما ؤم ضخـى
٧اهذ في اإلاُبش حٗض ُ
لهم الٛضاء ،زغظذ ضخـى وهي جخمُـؼ ُٓٚا،
٢الذ بهىث مخـهضط:
-

ججلؿىن وٍ٨إن قِئا لم ًدضر!

عص ؤخمض ُمدؿاثال:
-

ماطا خضر؟

-

وحؿإلجي ماطا خضر؟! ؤميً ..ا ؤمي..

زغظذ ؤم ضخـى مً اإلاُبش ُمؿغٖت ،مسخذ ٧لخا ًضًـها ٖلى
ظاهبي ٖباءجـها..
-

ماطا هىاً ٥ا ضخـى؟
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-

ما خضر مىظ ًىمُـً ،ؤلم ًدغ ٥ل ٪ؾا٦ىا؟

-

ؤ ي قـيء؟

 ؤلم ؤ٢ل لٖ ٪ىضما عؤًذ ط٦غي ؤن هىا ٥قـِئا ما بِىـها وبُـًٞاعؽ؟ ٦ظبذ جىٗ٢ـي!
-

٧ل قـيء ههِب..
ُ
ٟ٦ي ًٖ ٢ى ٫جل ٪الجملت ألهـها جؼٍض جىجغي!

جضزل ؤخمض لُ٣لل مً خضة طل ٪الى٣اف الظي بضؤ ًخهاٖض
جضعٍجُا..
-

هضجي مً عوًٖ ٪ا ضخـى!

-

هضؤث ..زم ماطا؟!
زم ما خضر..

-

ًبضو ؤه٨م ج٩اجٟخم ظمُٗا يضي!
ؤهي خغب؟!

اإلاهلهلت!

وٗم خغب! ؤها ؤٖلىخـها خغبا مظ ؤٖلً ٞاعؽ زُبخه بخل٪

-

ال ج٣ىلي مهلهلتٞ ،هي نض٢ا آًت في الجما.٫

-

ٚبـي!

-

الً ،بضو ؤه٣ٞ ٪ضث ؤٖهاب ٪جماما!
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ٖىضما ًُهاب اإلاغء بٛكاوة الًٛب ولاهخ٣ام مٗاٞ ،ةهه ال ًمُـؼ
بُـً ما ًجب وما ال ًجب ،وه٨ظا ٢ض هانبذ ضخـى الٗضاء للجمُ٘.
ويٗذ ؤم ضخـى الُٗام ٖلـى اإلااثضة ،زم هاصث ٖلـى ؤخمض
وضخـى ،ظلـ الجمُ٘٢ ،الذ ؤم ضخـى:
-

ؤلم ً ً٨الىهِب ؤن ٢ض جمذ زُبخـهما؟

-

بلـى.

-

٢ض ً٨ىن ؤًًا ؤال جخم خخـى الىـهاًت.

-

هظا ما صاع بغؤس ي جماما.

جضزل ؤخمض:
-

ما الظي صاع بغؤؾ ٪بالًبِ؟

-

ؤال جخم.

-

٢هضا ،ؤو بضون ٢هض؟

-

لُ ً٨ما ً٨ىن..
ُ
ٟ٦ي ًٖ مماعؾت الٗىاص في ٧ل قـيء.

-

بن لم ج ً٨مٗـي ،ال ج ً٨يضي.

-

وظمذ ألام ،ألهه لِـ هظا ما ٧اهذ جغمي بلُه مً ٖباعجـها٢ ،الذ
ُمخإٟٞت مً ابيخـها:
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 لؿذ نُٛـغة ًا ضخـى إلاشل هظا ألاٗٞا ،٫ولى ٧ان ٞاعؽ ل٪مً البضاًت لـما ْهغث ط٦غي هظه في خُاجه ،ؤجمىـى ؤن ججلس ي م٘
هٟؿ٢ ٪لُال وحٗىصي لغقض.٥
زم نمذ ؤناب الجمُ٘ ،ؤٖاصث ضخـى بلـى عقضها؟ ؤم ؤهـها
بضؤث في عؾم مسُِ لالهخ٣ام؟!
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الفصل السادس عشر
"وٍدضر ؤن هدشاءب بٗض ٧ل اهخـها٦ت في خ٣ىا ،لِـ لكـيء
بال ؤهىا ؾئمىا خ٣اعة بٌٗ البكغ خض اإلاىث".
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لم ًدضر ٚؼو وال قـيء ،بل ٧اهذ ػٍاعة مٟاظئت جمشلذ لي ٚؼوا،
ؤو ؾُىا مؿلخا بال٩لماثٞ ،ال٩لماث ؤقض زُغا مً جل ٪الغنانت
اإلاضببت ،لظا لم ً ً٨و ٘٢ال٩لماث بـهُـً؛ بل ٧ان قضًضا ..قضًضا
ظضا..
٧ان ًىما ٖانٟا ممُغا ،عبما هي بىاصع الؼٍاعة٧ ،اهذ الؼٍاعة ما
بُـً الٗهغ واإلاٛغب ،عن ظغؽ الباب ،وألن والضي لم ً ً٨باإلاىـؼ٫
٢مذ وٞخدذ ؤها البابٞ ،خدذ ،زم وٟ٢ذ بمداطاة الباب ،وٍ٨إن ؤبي
ع٦ب َغٞا آزغ للباب ،لم ؤهدبه بلى ؤن و ٘٢اإلاٟاظإة ٧ان ؤزغه ٖلـى
وظهي بال خُىما ٢امذ ضخـى بٗمل خغ٦ت بةنبُٗـها الىؾُى
وؤلابـهام اخخ٩ا مٗا ٞإنضعا نىجا ،زم ٢الذ:
-

ؤال حؿخ٣بلى ن الؼواع؟

-

جًٟلـي ،جًٟلـي..

مكِذ ؤمامها ،جبٗخجي بسُىاث مخإهُتٌُٗ ،لً وٗل خظاثـها ًٖ
ؤنىاث زُىاجـهاٞ ،هي صاثما ما جيخٗل ؤخظًت مغجٟٗت ،الخٓذ طل٪
مً زال ٫ل٣اءاجىا الشالزت ،ؤقغث بلُـها بالجلىؽ ٞجلؿذ.
زغظذ ؤها ألٖض ٞىجالي ٢هىة ،ويٗخـها ٖلى اإلاى٢ض ،زم قغصث
٢لُال في ؾبب ػٍاعة ضخـى اإلاٟاظئتٚ ،لذ ال٣هىة زم ٚلذٞ ،اعث في
هـهاًت ألامغ ،عٗٞخـها ،هٟٓذ اإلاى٢ض ،ويٗذ ؤزغي ظضًضة..
-

ؤهال بً ٪ا ضخـى..
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-

ًبضو ؤن ػٍاعحي ٧اهذ مٟاظئت باليؿبت ل.٪

-

في الخ٣ُ٣ت مٟاظإة.

 لألؾ ٠لم ؤخخ ٟٔبغ٢م هاج ٪ٟبٗض ،لظل ٪ما جم٨ىذ مًبزباع ،٥وعبما ألوي ؤخب اإلاٟاظأث ؤًًا.
ُ
ابدؿمذ ابدؿامت مهُىٗت ،عبما الخٓخـها ضخـى ،وٞغث ٖلـى
الهمذ مك٣ت الخـغب٘ بُيىا٣ٞ ،الذ:
-

ؾإصزل في نلب اإلاىيىٕ.

-

اخدس ي ال٣هىة ؤوال..

-

ؤزىاء ال٨الم.

-

٦ما ًدؿىـى ل.٪

 ٢ض حؿخٛغبُـً نغاخخـي ،ل٨جي ه٨ظا ..بطا ؤعصث قِئا ؤقغثنىبه ببىاوي ُٞإجُجي َىٖا..
-

ظمُل.

-

ل٨ىجي ؤعصث...
ؤعصث ماطا؟

 ؤعصث ٞاعؽٞ ،إصاع لي ْهغه ..زم ولـى خُض ؤهذ! بهـها ألا٢ضاع جضوع بضٞاجغها ال٣ضًمت ،زم هإزظ مىـها ما ٧ان ٢ضُ
٦خب لىا مىظ ألاػ ٫وهىٟظه ،لِـ لكـيء بال ألهه ما ؤعاص هللا.
 -ال ججٗلي مً الضًً مىٟظا حُٛـغًٍ به نلب اإلاىيىٕ!
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-

ال مىٟظ وال قـيء..

 ظئذ ألزبـغ ٥ؤهجي ما خللذ ًٖ ٞاعؽ بٗض ،عبما هي ُهضهتلبٌٗ الى٢ذٞ ،ةطا ؤهـهُذ ؤهذ اإلاىيىٕ ٧ان بـها ،وبال ؤٖلىخـها خغبا
مً آلان..
-

ؤي مىيىٕ؟ وؤي خغب؟ ؤهى جـهضًض؟! ال ؤٞهم..

-

٦ما جخطر ل ٪الغئٍتٞ ،هظا الظي ٖىضي..

خملذ خُ٣بخـها وزغظذ جسبِ ألاعى بٗ٨ب خظاثـها ،ط٦غججي
ب٣غٕ اإلاٛىَ ٫بىلهم ٖىض بٖالن الخغب ،لم جخٟىه بكـيء ؤ٦شـغ مما
٢الذٞ ..اظإججي نغاخخـها؟ عبما..
ؤزكـى ؤن جًً ٖلي ألاًام بٟاعؽ ،لً ؤجىاػٖ ٫ىه ه٨ظا إلاجغص
٧لمخُـً جٟىهذ بـهما ضخـى َاإلاا ؤن ٞاعؽ ؤ٦ض لي ؤن ال قـيء بِىـهما.
ُ
ؤلم ؤ٢ل بن و ٘٢ال٩لماث ؤقض مً و ٘٢الغنام؟ جؼلؼلذ ٞجإة،
زٟذ ،بي وهللا ..زٟذ للخٓاث ؤن ؤزؿغ ٞاعؽٞ ،اعؽ الظي ج٣بلجي
٦ما ؤهاٞ ،اعؽ الظي ًٟٗل ؤي قـيء ُلِؿٗضهـي..
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الفصل السابع عشر
"ولخٗلم ؤن طا٦غة ال٣لىب ؤ٢ىي ؤزغا وؤقض ب٣اء مً طا٦غة
ُ
الٗ٣ىٞ ،٫ظا٦غة الٗ٣ى ٫ؾغٖان ما جهاب بالؼهاًمغ ،هظا
بن لم جهضع ألاوامغ بلى طا٦غة ال٣لب بالجخىص والى٨غان".
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ؤط٦غ ؤو ٫ل٣اء بـها٦ ،ىذ في اإلاغخلت الشاهىٍت ،لم ً ً٨بمضعؾتي
لابخضاثُت وال ؤلاٖضاصًت ػمالء ههاعي٦ ،ىذ ؤ ٠٢ؤزىاء الٟسخت في
الُاب ٤الشاوي ؤهٓغ بلى الُاب ٤ألاؾٟل ،ؤعا٢ب خغ٧اث الؼمالء في
نمذٞ ،جإة وظضث ػمُلت ويٗذ ًضها ٖلـى ٦خٟـي ،الخٟذ٢ ،الذ:
-

مغخبا ،ؤها ماعٞـي..

-

ؤهال ،ؤها ط٦غي..

٢ضمذ لي ظؼءا مً َٗامها ،قٗغث بكـيء ٚغٍب ،عًٞذ
بؿغٖت ،زكِذ ؤن جهغ ٖلي آلزظ مىـها الُٗام٢ ،لذ:
 لؿذ بجاجٗت ،ؤ٧لذ جىا..عبما ٢لت حٗاملي م٘ ؤصخاب صًاهت ؤزغي هى الظي ؤخضر جل٪
الغٍبت في صازلـي٦ ،ىذ ؤؾض ؤهٟي خخـى ال ؤؾخيكُٖ ٤غهاُ ،ؤٌٗ٣ل ؤن
ؤ٦ىن زكِذ ؤن جدؿلل صًاهخـها بلي مً زال ٫ؤهٟـي؟! َٟىلت ؾاطظت،
وؤٗٞا ٫ؤ٦ثر ؾظاظت ..لم ؤجىاو ٫مىـها الُٗام ،ل٨ىـها ٢ضمذ لي ٖل٨ت،
٢اثلت:
-

ٖغبىن نضا٢ت.

-

ق٨غا ل.٪

الُغٍ ٠في ألامغ ؤهجي صوما ما ؤزُئ في اؾمها خخـى آلان! ٨ٞـلما
عؤًخـها ٢لذ:
-

بىعٞـي!

-

٢لذ ل ٪ملُىن مغة :ماعٞـي..
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-

بىعفي ؤو ماعٞـي ..لً ًسخل ٠ألامغ ٦شحرا.

ٖضث بلـى اإلاىـؼ ،٫سخبذ ؤخي بلـى ٚغٞتي زلؿت ،بضا ٖلي الٟؼٕ،
٢ا ٫خُىـها:
 ماطا هىاً ٥ا ط٦غي؟-

حٗغٞذ ٖلـى نضً٣ت ظضًضة..

-

ظمُل.

 بهـها مؿُدُت!٢ه٣ه ؤزـي ،بضا لي قغٍغا بـهظه الطخ٨ت التي حك٘ مىـها السسغٍت!
جغاظ٘ بلـى الىعاء ،ؤؾىض عؤؾه ٖلـى ال٨غس ي ال بعاصًا ،ألهه ٧ان
مسمىعا بالطخ!٪
 ما اإلاك٩لت؟! َىاٖ ٫مغها وهدً هخٗامل مٗهم ٖلى ؤهـهم مىاوهدً مىـهم..
 خ٣ا؟-

خ٣ا ًا ط٦غي..

زغط ؤزـي ،لم ٌؿخُ٘ ؤن ًسبـئ الُغٞت ؤ٦شـغ مً باب ٚغٞخـي،
ٞغاح الجمُ٘ ًدىضع ٖلي َُلت الُىم!
هضمذ ألهجي ؤزبـغث ؤزـي ..الٞ ،إها -ؤًًا -ؤضخ ٪آلان ٦ـلما
جظ٦غث طل ٪اإلاى..٠٢
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ٖلـى ٦ـل خا ،٫ال هدً اؾخ٣مىا ٖلى ٢غآهىا ال٣ىٍم خ ٤اؾخ٣امخه
ٞؿٗضها ،وال هم ٖاصوا لألنل ٣ٞىمىا اهدغاٞهم..
لم جخىَض ٖال٢تي بماعفي ٦شُـغا ،ل٨ىـها لم جى ُ٘٣مُل٣ا.
ازخٟذ ماعفي ٨٦ـل قـيء ٞجإة ،ل٨ىـها ْهغث مً ظضًض ،ظاثخجي
الُىم لخُُٗجي ٧اعث الضٖىةُ ،
ٗٞغؾها بٗض ًىمُـً ،ؾلمذ ٖلُـها
بدٟاوةٞ ،ل٣ض اقخ٣ذ بلُـها خ٣ا ،وهي ًبضو ٦ظلٞ ،٪االقدُاً ١دـ
٢ ،ِ٣ٞلذ:
 ل٣ض اقخ٣خ٦ ٪شُـغا ًا بىعٞـي.. بىعفي مجضصا! هظه اإلاغة الٗظع مٗٞ ،٪الُٛبت ٢ض َالذ..-

مٗظعة ًا ماعٞـي..

ؤجمىـى ؤن جإحي ُ
الٗغؽٞ ،لً ج٨خمل ٞغخخـى بال بطا عؤًخ.٪

-

ؾأجـي ،خخما ؾأجـي.

-

ؾِؿٗضوي طل.٪
ؤًً ؾُ٣ام ُ
الٗغؽ؟
بال٨ىِؿت.

-

ُ
ؤنبذ بخل ٪الخالت التي ؤنابخجي مىظ ؾب٘ ؾىىاث ؤو ًؼٍض،
٢ضًما زكِذ ٖلـى ؤهٟي مً ؤن جدؿغب بلُـها الضًاهت ،ؤؤزكـى هظه
ُ
اإلاغة مً ؤن ؤٖمض بمجغص ؤن جُإ ٢ضمي ال٨ىِؿت؟ بلهاء ؤها..
ظاء ًىم ُ
الٗغؽ ،ونلذ ال٨ىِؿت ،صزلذ ؤجىظـ ،ؤعجج ،٠ألو٫
مغة في خُاحي ٧لها ؤصزل ٦ىِؿت ،ظاءث ماعفي جخإبِ ٖغَؿها٢ ،امىا
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ُ
بُ٣ىؾهم السانت ،جغاجُل ال ؤٞهم مىـها قِئا ٖلـى ؤلاَال ،١زكِذ
ؤن ج٨ىن حٗاوٍظ ،ه٨ظا ٌؿدكٗغ اإلاغء ؤن ٧ل قـيء ٌؿمٗه للىهلت
ألاولـى ما هى بال حٗىٍظة..
بضص طا ٥الكٗىع الظي جمل٨جي جل ٪الٟغخت التي حٗخلي وظه
ماعٞـي٦ ،ىذ مسُئت خُىما خ٨مذ ٖلـى ٧ل قـيء مً صون ؾاب٤
ججغبتٞ ،هاهى ُ
الٗغؽ ٢ض اهً٣ـى ،وٖضث بلـى مىـؼلي وؤها ؤخٖ ٟٔلي
صًىـي..
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الفصل الثامن عشر
"لى لم ً ً٨في الخُاة ٧لها ؾىي هظًً اللىهحن؛ ؤٖجي
ألابٌُ وألاؾىص ،لٟ٨اها -هدً البكغ -ؤن ههُب ٜبما
ًدخىٍاهه مً صعظاثٞ ،لؿىا بداظت بلى ؤلىان ؤزغي".
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٧ل قـيء في الخُاة ٌؿُـغ و ٤ٞؤلىان وصعظاث جسخل ٠خؿب
الصسو الظي ًخ٣لضها ،ال ؤ٢هض باأللىان هىا جل ٪التي جخألأل ؤمام
ؤُٖيىا مً خمغاء وزًغاء ونٟغاء؛ بل ؤٖجي ؤن هىاُٚ ٥ـغة بضا٘ٞ
الخب ،وؤزغي بضا ٘ٞال٨غاهُت ،وزالشت بضا ٘ٞالٛغٍؼة ،وعابٗت...
ُٛٞـغة ضخـى ولضث ٦غها ال ًُم ً٨ؤن ًسمضه ؤخض ؾىي هللا حٗالى،
ؤما ُٚـغة قُـغًٍ ًبضو ؤهـها هدُجت خب ٖمُ٨ً ٤مً في ؾىٍضاء ٢لبـها،
لظا ابخلٗذ ٚهخـها بؿالم بٗضما و ٘٢السبـغ ٖلُـها ٧الهاٖ٣ت.
ؤحؿاء :٫ما الظي ًمُـؼ شسها ًٖ آلازغ؟
بهه طا ٥ال٣بى  ٫الظي ٦خبه هللا له بُـً ٖباصهٟٞ ،اعؽ وؾُم،
ل٨ىه لِـ بضعظت ظماً ٫ىؾٖ- ٠لُه الؿالمً ،-ىظض في ٖاإلاىا قباب
٦شُـغ وؾُمىن ،ل٨ى ٪مىظ الل٣اء ألاو ٫حٗلً ًٖ ٖضم ٢بىل ٪لهم،
وال جُُ ٤لهم ٦الما ،لِـ لكـيء بال ألن هللا لم ًُل ٤في ٢لب٢ ٪بى٫
هظا الصسوٟٞ ،اعؽ لم ًإؾغ ؤوالء الهباًا لجما ٫آؾغ؛ بل ل٣بى٫
عػ٢ه هللا بًاه.
صزلذ قُـغًٍ الكغ٦ت ٞىظضث الجمُ٘ ًطخ ٪وٍباع ،٥وخؿً
ُمىـهم ٪في جىػَ٘ الك٨ىالجت ،بِىما ٞاعؽ ٗ٦-اصجه -مى٨ب ٖلـى
م٨خبه.
ابدؿمذ قُـغًٍ ،زم اججهذ نىب خؿً مدؿاثلت:
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 ما السُب؟ ؤعا ٥جيشـغ ق٨ىالجت مً هىٕ ٞسم ٖلـى ٧ل ٖما٫الكغ٦ت..
-

ال بض ؤن ج٨ىن مً هىٕ ٞسم لخىاؾب ٞسامت اإلاى.٠٢

-

قى٢خجي إلاٗغٞت ما خضر..

-

خضر جاعٍسـي ،صووي ٖىض..٥
ُ
ها ؤها ؤصون ،ماطا هىا٥؟

 مىظ زالزت ؤًام بال٨ما ٫والخمام ،ؤٖلً الؿُض ٞاعؽ زُبخهمً الؿُضة ط٦غي..
-

ؤٖض ..ماطا ٢لذ؟!

-

٦ما ٢لذ ل ..٪ل٣ض زُب ٞاعؽ.

-

مخـى؟ و٠ُ٦؟ ؤ٢هض ..لم ًخًٟل خخـى بٗؼومخىا!

-

ل٣ض ٧اهذ باظخمإ ألاهل .ِ٣ٞ

-

مً هي الٗغوؽ؟ ؤوٗغٞها؟

-

ال ؤٖخ٣ض.

-

ؾإطهب ألباع ٥له.

زغظذ قُـغًٍ مً ٖىض خؿً وهي جخهبب ٖغ٢ا بالغٚم مً ؤهـها
في ٞهل الكخاء ،لم جشـغ ٦ما جى ٘٢خؿً ،بل ٦خمذ ؤلـمها ،ل٨ىـها
ٖلـى وق ٪ؤن جهاب بدكىجاث ٢لبُتٞ ،مهِبت ال٣لب ؤه٨ـى ؤلـما مً
مهِبت الجؿض ،ؾاعث بسُى هؼٍلت هدى م٨خب ٞاعؽ ،جىٟ٢ذ ؤمام
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الباب ٢لُال لخٗض ٫مً مالمذ وظهها التي اه٣لبذ لخىها ،ؤزغظذ مغآة
مً خُ٣بخـها لخل٣ي هٓغة ٖلـى وظهها ،جخإ٦ض مً ؤهه ال جىظض صمٗت
جىازغث هىا ؤو هىاَ ،٥غ٢ذ الباب..
-

جًٟل..

-

نباح السُـغ.

-

نباح الىىع.

-

 ٠ُ٦خالً ٪ا ٞاعؽ؟

-

بسُـغ.

-

مباع ٥زُبخ ،٪ل٣ض ؤؾٗضوي السبـغ ٦شُـغا..
باع ٥هللا ُ ،٪ُٞ
الٗ٣بـى لً ٪ا قُـغًٍ..

-

بن قاء هللا.

-

٢الذ قُـغًٍ ظملخـها ألازُـغة وهي جبخل٘ ؤلـمها ،جلخـهم ٚهخـها
بكغاهتً ،إبـى ٦بـغٍائها ؤن ٌكاهض ٞاعؽ اه٨ؿاعها.
الخب ٦ما ً٣ىم ًـهضم ؤًًاٞ ،الخب الظي لِـ ل ٪ال جيخـؼٖه
بال٣ىةٟٞ ،ي جل ٪الخالت لً ًخدُم بال ٢لب..٪
ٞاظإ ؾلى ٥قُـغًٍ الجمُ٘٩ٞ ،ان اإلاخى ٘٢ؤن جشىع ،ؤن ًسؿغ
ٞاعؽ ٖمله هدُجت لغصة ٗٞلها ،لٖ ً٨انٟتها ٧اهذ ؤهضؤ ب٨شُـغ مما
جهىع؛ بل لم ج ً٨هىاٖ ٥انٟت مً ألاؾاؽ.
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مً ٢ا ٫بن ال٨بـغٍاء والخب هًُ٣ان مسُـئ ال مدالتٞ ،الخب
الظي ال ًسً٘ ل٢ ٪اومه بال٨بـغٍاء ،ؤما ؤن جدؿلل ٧اللو الهخـؼاٖه
لهى ٖخه!
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الفصل التاسع عشر
"اإلاغء ٖلى صًً هىاهٞ ،اهٓغ هىا ٥بن ٧ان ؤخ ٤ؤن ًدب٘،
ؤو زال ٠مخـى عؤًذ ػَٛه".
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ال قـيء ٧امل جماما ،وال قـيء ها٢و ٧ل الى٣و ،ال قـيء ًمىد٪
الكهض ٧له ،وال قـيء ٌؿ ٪ُ٣الٗل٣م ..ِ٣ٞ
ظاءوي اجها ٫مٟاظـئ مً مىـى ،عػ٢ىا هللا الؿخـغ! ؤخان مىٖض
والصجـها؟! لِـ بٗض ،ولى ٧ان ..ؤ٧اهذ جخهل وهي في ٚغٞت الٗملُاث!
ما لي ؤ٢دم هٟس ي باألؾئلت ،ألعص ،وخخما ؾخإجُجي ؤلاظابت..
-

الؿالم ٖلُ ٠ُ٦ ،٪خالً ٪ا مىـى؟

-

وٖلُ ٪الؿالم ،بإًٞل خا ٫والخمض هلل ،وؤهذ؟

-

بسُـغ والخمض هلل ،ما ً٣ىله خضس ي صخُذ؟

-

ماطا ً٣ى ٫خضؾ ٪ؤًخـها الٗاعٞت؟ ها ها ها..

-

ؤن نىج ٪ج٨ؿىه الؿٗاصةٚ ،ل ٠بـها حٛلُٟا ،ماطا هىا٥؟
هظا صخُذ ،ؾخٗغُٞـً ٖىضما آجـي..

-

آجُت الُىم؟

-

ؤظل ،ؤم جغٍضًً ؤال آجـي؟

-

صٖ ٪مً جل ٪السساٞت.

 خؿىا ،اهخٓغٍجي بٗض ؾاٖت مً آلان ،لى جإزغث ؤزبـغيالكغَت..
 لغبما ؤنبدذ عثِؿت الىػاعة وؤها ال ؤٖلم! ٖلـى ؤي قـيءؾُسخُٟىه٪؟!
ُ
 -ج٣للُـً مً ٢ضعي صوما..
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-

ال ال ،هإؾ ٠ؾُاصة الغثِـ..

-

ها ها ..بلى الل٣اء.

-

بلى الل٣اء.

ؤٚل٣ذ م٘ مىـى وٖاصث بي الظا٦غة بلى ٢هاثضها التي ٧اهذ ج٨خبـها
وجلُ٣ـها ٖلي ؤو٢اث الٟغا٧ ،ٙاهذ عاجٗت خ٣ا٦ ،ىذ ؤ٢ى ٫لها:
 عاجٗت ،عاجٗت نض٢ا ،ؾُ٨ىن ل ٪مؿخ٣بل ُٖٓم في هظااإلاجا ،٫نضُ٢ىـي..
٧اهذ جىدص ي مىـىٌُ ،ؿٗضها بَغاجي البؿُِ هظاُُُٗٞ ،ـها صٗٞت
بلـى ألامام٧ ،اهذ جمخل ٪مىهبت ٞظة نض٢ا.
وال ؤٖلم ما الظي ظٗلجي ؤجظ٦غ جل ٪ال٣هاثض بالظاث ،وفي هظا
الُىم! عبما اقخ٣ذ خ٣ا بلُـها وهي حؿخ٣غ في ؤطوي اؾخ٣غاع اإلاُ٣ىٖت
اإلاىؾُُ٣ت مً ال٣لب.
٢لذ في هٟؿـي :ؾإطهب بلـى اإلاُبش ؤٖض قِئا هإ٧له وهدً هشـغزغ،
ؤشخذ لظا٦غحي ؤن ابخٗضي ٢لُال آلان ٞهى لِـ و٢خ ،٪ل ً٨ظغؽ
الباب ص ،١ونلذ بـهظه الؿغٖت؟! مٗ٣ى!٫
ٞخدذ الباب صون ؤن ؤهٓغ مً ٖضؾخه ٗ٦اصجـي ،جٟاظإث بكـيء
ٌكبه اإلاؿخُُل ملٟى ٝبدغُٞتُ ،عبِ بكغٍُت ال ج٣ل ؤها٢ت ًٖ جل٪
اللٟاٞت ،له٣ذ ؤٖاله وعٍ٣ت نُٛـغة ؤ٦شـغ ؤها٢ت مىـهما ،الخُ٣ذ طل٪
الكـيء مً ًضي ناخبه ألٞاظإ بمىـى ج ٠٣زلٟه٢ ،لذ ولابدؿامت
حٗخـغي وظهي مً ٞغٍ ؾٗاصحي بمىـى ومٟاظإجـها:
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 ٦ىذ ؾخإجُـً بٗض ؾاٖت ،ؤلِـ ٦ظل٪؟ لم ؤٖلم ؤه ٪حؿُـغًٍو ٤ٞهٓام الض٢اث ٤ولِـ الؿاٖاث..
-

ؤٖىص مً خُض ؤجِذ؟

-

حٗالـي ،ال ًـهىن ٖلي عص.٥

-

٢لذ طل ٪لىٟؿـي.

اججهىا مٗا نىب اإلاُبش ،لم جخدضر مىـى ألن هظا صؤبىا٢ ،الذ
مىـى:
 ط٦غي ..بًا ٥ؤن حٗضي ٢هىة ،اوس ي هظا ألامغٞ ،إها امغؤةخامل جساٖ ٝلى صخخـها وصخت ظىِىـها.
-

هللا هللا ..ؤنبدىا ؤمهاث هساٖ ٝلـى ؤوالصها.

-

بالُب٘ ،اهٓغي وحٗلمي مجي ها ها..

-

حٗالي هجلـ في البل٨ىهت ؤًٞل.

-

ؤظل ،ؤلً جٟخحي جل ٪الٗلبت؟ عبما ظئخُٞ ٪ـها ب٣خُل..

-

ج٣هضًً مُجي ٢خُل!

-

ال جٟخدُـها آلان ،ؾإمهض ل ٪ألامغ ؤوال..

-

بلُ ٪اإلااً.٪

-

جظ٦غًٍ..

-

وٗم ؤط٦غ.
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-

انمتي آلان ،لِـ و٢ذ مؼاخ.٪

-

خؿىا ،ؤ٦ملـي..

 جظ٦غًٍ جل ٪ال٣هاثض التي ٦ىذ ؤؾمٗ ٪بًاها ؤًام ٦ىا فيالجامٗت؟ مىظ ٞخـغة بضؤث ؤ٦خبـها ٖلـى نٟدخـي ،وؤيٟذ بلُـها
ظضًضا بالُب٘ ،م٘ الى٢ذ ؤعجب الىاؽ بـهاٞ ،إنبذ لضي ظمهىع
مً ال٣غاء ،وبالهضٞت اإلادًت ٧ان يمً مخابعي ناخب صاع
وكغ ًـهخم باإلاىاهب التي حؿخد ٤وٍ٣ضمها للىاؽُٞ ،لب مجي ؤن
ؤظم٘ ٢هاثضي ٧ي ًيكغها لي في صًىان ،في البضاًت لم ؤنض ١ؤن
مشل هظا ٢ض ًدضر معي بلـى ؤن ؤمؿ٨ذ الضًىان بُضي٦ ،ما
جمؿُ٨ىه ؤهذ آلان..
 نض٢ا ج٣ىلُـً؟ مباعً ٥ا ٚالُخـي ،مباعً ٥ا قاٖغجىا..ُ
زم ؤؾغٖذ ؤٞخذ جل ٪الٗلبت ،ؤظخظب الضًىان مىـها ،وؿِذ جل٪
الىعٍ٣ت الخـى في ؤٖالها ،لم ؤٞخدها بال بٗضما طهبذ مىـى.
-

ؤؾمُخه :صًىان الٛغبت.

-

ؤط٦غ ؤن ؤو٢ ٫هُضة ؤؾمٗخُجي بًاها ٧ان اؾمها :الٛغبت.

-

ما قاء هللا! طا٦غج٢ ٪ىٍت.

 ؤؾٗضججي ًا مىِخـي ،ؤؾٗضوي طل ٪السبـغ خض الؿماء ،فيج٣ضم صاثم.
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 ؾلمذ لـي ،وصام لي حصجُٗ ٪الظي ٧ان وال ػاً ٫ضٗٞجي بلـىألامام ،صمذ لي وٗم الهضً٣ت.
-

ال خغمجي هللا مى.٪

-

ٖلي ؤن ؤطهب آلانٞ ،مدمىص ٖلـى وق ٪ؤن ٌٗىص مً ٖمله.

-

اظلس ي معي ٢لُال ،لم هخدضر بٗض!

-

اٗٞلُـها ؤهذ ولخإحي لؼٍاعجـي.

-

خؿىا ،ؾإٗٞلها في ؤ٢غب و٢ذ.

-

في اهخٓاع ٥في ٧ل و٢ذ ،ؤعا ٥بسُـغ.

-

صخبخ ٪الؿالمت.

طهبذ مىـى ،وؤزغظذ جل ٪الىعٍ٣ت ألج٣ٟض ما بـها٣ٞ ،ض ٦خبذ
مىـى" :بلـى جل ٪التي صلخجي ٖلـى الضعب ،زم ؾاعث معي خخـى هـهاًخه،
بلـى ؾٗاصة الضهُا وصخبت آلازغة ،بلـى جل ٪الظ٦غي الخـى ال جبـغح
مطج٘ ٖ٣لـيٞ ،هي مؿخ٣غة بالٗ٣ل وال٣لب ؤًىما ولُذ وظهـي ،بلـى
ُملهمتي وؾىضي ،ؤهضي بلُ ٪ؤو ٫ؤبىاثـي ،ولِـ آزغهم (صًىان
الٛغبت)".
لم ٌٗض لي ؾلُت ٖلى ؤصمٗـيٞ ،بُ٨ذ ٞغخا لها وبـها ،زم بُ٨ذ مً
ؤزغ جل ٪ال٩لماث ٖلى ٢لبـي ،زم بُ٨ذ خُىما جظ٦غث ؤهىا ٦ىا همخل٪
هٟـ الؿالح "الِٟؿبى"٥؛ هي ؤَل٣خه ٞإنابذ طا ٥الٗهٟىع الظي
٧اهذ جهبى بلُه ،بِىما ؤها يغبذ بغنانخه هٟؿـي..

159

زألُل الظ٦غٍاث
ما ٧ان الُٗب ُٖب "الِٟؿبىُٞ "٥ىا ،بل ُٖب ؤزالُٖ ،١ب
جىظُه ،ؾىء اؾخسضام ،جظ٦غث جل ٪اللٗبت التي ٦ىا هلٗبـها في نٛغها
"اإلاخاهت"٦ ،ىا وعج بـها عجا ٧ي ههل بلـى الهض ٝاإلايكىص ،وه٨ظا
مخاهت "الِٟؿبى ،"٥خضص هضُٞ ٪ٞـها ٢بل ؤن جيخـهي اللٗبت وال ججض
ل ٪مسغظا..
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الفصل العشرون
"لم جٖ ً٨ىضي ٦مالت خىاثِ ٦ما ً٣ىلىنْ :ل عظل وال
ْل خُُت! بل هاصًذ هللا ؤن ٌكض ب ٪ؤػعي ،وؤن هخٗاه ٤مٗا
خخـى الجىت".

162

زألُل الظ٦غٍاث
ظاء الُىم اإلايكىص ،مكاٖغ مخًاعبت٩٦ ،ل قـيء ًدضر لىا،
ههاب بىىباث الخؼن في ؤؾٗض ؤو٢اجىا ،لِـ ه٨ضا ،بل ألهجي جظ٦غث
ؤمغا عبما جىاؾِخه لبٌٗ الى٢ذ ،ل٨جي لم ؤوؿه مُل٣ا.
ؤن حِٗكا ظؿضًً بغوح واخضة ،جخ٣اؾمان ٧ل قـيء؛ ؤٞغاخ٨ما،
ؤجغاخ٨ما ،جبدؿمان ٧ل نباح ًىم ظضًض ألهه لم ًى٣و ؤخض مى٨ما،
٦ما ٢لذ مً ٢بل :لم جٖ ً٨ال٢خـي بإبي مجغص ٖال٢ت ُٞغٍت ُٞغها
هللا ٖلُـها ،بل ازخـغها ؤن ه٨ىن نضًُ٣ـً م٣غبُـً ،بلـى ظاهب ؤهه ؤبي
وؤهجي ابيخه ..لِـ بـهُـً ؤن جُغح عوخ ٪ؤعيا زم حٛاصع ٦إن قِئا لم
ً٦ ،ً٨ىذ ؤب٩ي نض٢ا في هظا الُىمٌِٗ ٠ُ٦ ،ل ؤبي بمٟغصه بٗضما
اٖخاصوي و اٖخضجه؟! ؤلِـ جخىصا ؤن ؤجغ٦ه ه٨ظا ب٩ل بؿاَت ألظل
عظل ؤها ازخـغجه؟! ؤٖلم ؤهـها ؾىت هللا في ٦ىهه ،ل٦ ً٨ىوي ؤ٨ٞغ في
وخضة ؤبي مً بٗضي لهى ؤمغ ٢اجل.
صزل ؤبي في جل ٪ألازىاء لُل٣ي ٖلي ونِخه ٢بل ؤن ؤطهب بلـى بِذ
عظل آزغً ،غي مجي ؤزال ١عظل ظئذ مً بِخه خاملت اؾمه ،اهخـؼٕ
مىضًال وعُ٢ا ظ ٠ٟجل ٪الضمٗت الٗانُت؛ جل ٪التي ٞغث مً ؤؾىاع
ُٖىوي هاعبت ُمٗلىت ٖهُاهـها٢ ،بلجي بُـً ُٖجي ٢اثال:
 بلُ ٪ابىتي الٛالُت هظا ال٨الم ،لُ٣ٖ ً٨ضا زمُىا جخ٣لضًىهؤًىما ولُذ وظهخ.٪
-

٦لي آطان مهُٛت ،هاث ًا ؤبذ ما ٖىض.٥
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 ؤٖلم ؤن ما ؤعاه مً خؼن ٌٗخـغي وظه ٪الجمُل هى صمٗتالٟغا١؛ ل٨ىـها ؾىت الخُاةُٞ ،ىما ما ؤزظث ؤم ٪مً ؤخًان ؤبُـها،
ُ
وؤهذ ًىما ما ؾخازظ ابيخ ٪مً بُـً ؤخًاه ،٪لظا ؤصٖى ٥ألن حٗلجي
عاًت الٟغح عيا بظا ٥الغظل الظي ازخـغجه بمدٌ بعاصج.٪
ُ
بًاً ٥ا نُٛـغحي وؤؾغاع البُىث ؤن جٟكـىٞ ،أٞت البُىث ؤؾغاعها
ُ
بن ؤٖلىذ ل٩ل مً ص ١وولج.
ُ
خماج ٪جاط ٞى ١عؤؾٞ ،٪هي ؤم ٪التي لم جلض ،٥ؾدؿإلُـً ًٖ
بغها ؤًًا ،ال جيس ي طل..٪
مخـى ًٚب ػوظ ٪اجغُ٦ه عٍشما ًـهضؤ ،زم ٖىصي بلُه بُُب ًضً٪
ًإ٧له ،وَُب ٧لمً ٪ـهضهضه ،وبدًىً ٪دخىٍه٨ٞ ،ال٦ما وًَ للزغ.
اإلاك٨الث ًا نُٛـغحي ال جدل بٗلى الهىث و ُ٘٢ألاهٟاؽ؛ ل٨ىـها
٧الؿُاؾت ًلؼمها جُ٨ٟـغ صبلىماس ي ؤوال ،زم بهـها ٟ٦غٕ شجغة جال،٠
اُُٗ٢ه بـهضوء ُ٦ما ًىمى آزغ ُٚـغه ؤ٦شـغ هًاعة مً ؾالٟه ،هظا
واطهبي لخٗضي هٟؿ ،٪ال هغٍض ٖغوؾا بكٗت ٢ض ؾا ٫ال٨دل ٖلـى
وظهها ٞهاعث ٟٗ٦اعٍذ آزغ اللُل ها ها ها..
٢مذ ٣ٞبلذ ؤبي بُـً ُٖيُه ،وٖلـى ًضًه ،وٖلـى عظلُه ،زم
اهُل٣ذ ؾُٗضة بلـى مغ٦ؼ الخجمُل.
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لم ؤ٢ ً٦ض عؤًذ ٢اٖت ُ
الٗغؽ٣ٞ ،ض جغ٦ذ هظا ألامغ لٟاعؽ ،ؤها
ؤز ٤في طو٢ه ظضا ،اهبـهغث خُىما ونلىا ٢اٖت ُ
الٗغؽ٧ ،اهذ
ُ
جهمُماجـها هاصثت باعٖت ،ابدؿمذ ،زم هٓغث بلـى ٞاعؽ ٞإعؾل لي
ٚمؼة بمٗجى :ؤجمىـى ؤن ج٨ىن ٢ض ؤعجبخ ..٪ؤعؾلذ له ؤزغ ي :ؤن
وٗم؛ ؤعجبخجي ظضا..
ظلـ الجمُ٘ ٖلـى الُاوالث اإلاسههت لهم ،بضؤث مىؾُ٣اها
ُ
الهاصثت التي ازخاعها ٞاعؽ بٗىاًت حٗلً ؤن الٗغؽ ٢ض بضؤ ،ؤقاع
ٞاعؽ بلى اإلاؿاوٞ ،٫ض٢ذ مىؾُ٣ى ؤٚىُت "هي صي اللي ازخـغجـها،
اللي صًىـها مهغها ،اللي عوخها ٞغيها ،اللي خآٞت عبـها".
في جل ٪ألازىاء ج٣ضم ٞاعؽ هدىي وهى ًدمل ٖلبت مؿخُُلت ،بضث
لي ٖلبت ق٨ىالجتٞ ،خدها و٧اهذ ٦ما جىٗ٢ذ ،ؤقاع بلي ؤن آزظ
واخضة٢ ،لذ:
-

آلان؟!

-

وٗم ،آلان..

-

خؿىا..

مضصث ًضيٞ ،إقاع بلـى واخضة مسخلٟت اللىن ،ؤ٦بـغ حجما مً
مشُالجـها ،ؤزظتها٢ ،ا:٫
-

٢ىمي بٟخدها..
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ٞخدخـهاٞ ،ةط بـها ٖلبت مؿخضًغة نٛحرةٞ ،خدخـها ،بط بساجم طهبـي،
ػزغٖ ٝلُه بسِ ؤهُ- ٤ؾبدان مً مىذ ناخبه جل ٪الـمهىت:-
"ؤخب ٪ط٦غي".
مخـى ظهؼ ٞاعؽ لهظا؟! و ٠ُ٦اج ٤ٟم٘ الهاج ٜؤن ٌٗضه بـهظه
الُغٍ٣ت؟! لؿذ ؤصعي..
زغظذ صمىٕ الٟغح بالغٚم مً م٣اومخـها ،زم اخخًيذ ٞاعؽ
طا ٥الخًً الظي لم ؤخخًىه ألخض مً ٢بله ،وال ؤخض مً بٗضه،
وؤنبدذ ال ؤعي في ال٣اٖت ؾىاه.
اهخـهذ جل ٪اللُلت الهازبت ب٩ل ؤلىان الٟغح ،زغظىا مً ال٣اٖت،
ع٦بذ الؿُاعة بجاهب ٞاعؽ الظي ع ٌٞؤن ٌؿى ١ؤخض الؿُاعة ُٚـغه
مغ بي في ٧ل قىاعٕ ال٣اهغة٦ ،م مً الى٢ذ مض ى؟ لم هغ٦ؼٞ ،إو٢اث
الؿٗاصة جمغ ؾغَٗاٖ ،ضها بلـى اإلاىـؼ ،٫ؤو ٫ما ٗٞلىاه نلُىا مٗا
عٗ٦تي ق٨غ هلل ٖلـى ؤن ظمٗىا مٗا.
٨ٞما ٢لذ :لم ًٞ ً٨اعؽ مجغص اؾم ،بل هى طا ٥الٟاعؽ الظي
٧اهذ جضٖى ؤمي صوما في نالجـها ؤن ًغػ٢جي هللا بهٞ ،خ٣بل هللا صٖاءها.
همـ ٞاعؽ بإطوي ٞجإة:
-

ٖضًجي بإن ج٨ىوي لي مغٍمُ٦ ،ما ؤ٦ىن لً ٪ىؾ.٠

-

ؤٖض ٥بظل.٪
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 وؤها -ؤًًا -ؤٖض ٥بظلً ٪ا مغٍم ،ؤ٢هضً ..ا ط٦غي ،لً جغيمجي بال ٧ل زُـغ.
-

ؾخ٨ىن ابجي ألاو ٫وألازُـغ.

-

ال ،ابى ٪ألاو ٫بلـى ظاهب ؾخت آزغًٍ..

-

لؿذ مً ؾاللت ألاعاهب ألهجب ٧ل هظا الٗضص!

ضخٞ ٪اعؽ وهى ً٣ى :٫
 ؾىدىا٢ل ُٞما بٗض في طل ٪ألامغ ًا ُمهجت ال٣لب.ُ
لم ًُمهلجي ٞاعؽ ألعص ٖلُه ،بط َب٘ ٖلـى قٟتي ٢بلت خاعةٞ ،شملذ
به ٦ما زمل بـي...
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الفصل الحادي والعشرون
"ؾدىٟخذ ؤمام ٪جل ٪الكٟغاث اإلاٛل٣ت لبٌٗ البكغ،
ؾخسبـغ َباٖهم الخُ٣ُ٣ت ،ؾخٓهغ ؾىءاجـهم ُٞما بٗضٞ ،ال
ججؼٕ ٖىضما جخبُـً خ٣ُ٣خـهم".
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لم ً ً٨خلما؛ بل ٧ان خ٣ُ٣ت مً ؤظمل خ٣اث ٤الضهُا وؤمخٗها،
٢الىا:
اإلاغؤة جىًغ خُىما ً٨ىن بجاهبـها عظل ًجلب لها الؿٗاصةُ .ؤًمً٨
ؤن ؤ٦ىن ٢ض جىعصث ه٨ظا ٞجإة ما بُـً ٖكُت وضخاها؟!
في الٛالب اللُلت ألاولـى مً الؼواط ال جبحن الىىاًا التي ؾُِٗل بـها
الؼوظُـً َُلت خُاجـهم ،ل٨ىـها بىاصع الٗال٢ت ،وٖاصة ما جدضص َغٍ٣ت
الخٗامل مً جل ٪اللُلت.
ٞال هى طبذ لي الُ٣ت مىظ الُىم ألاو ،٫وال ؤها ؤٖلىذ جمغصي لُٗلم
ؤن هظا صًضهـي..
لً ؤ٢ىُ ٫
ل٨م اؾدُٓ٣ذ ٞىظضث ٞاعؽ ؤٖض لي الُٗام زم ظاء به
بلـى الؿغٍغ جضلُال لـي ،بل بهه ؤًٓ٣جي لهالة الٟجغ ،وهظا ما ػاصوي
اَمئىاهاٞ ،غظل ًخ٣ي هللا خخما ؾِخُ٣ه في ػوظخه.
لم ؤهخٓغ خخـى جهٗض بلي ؤم ٞاعؽ ،بل هؼلذ ؤها و٢بلذ ًضًـها ٦ما
ؤٗٞل جماما م٘ ؤبـي ،جـهللذ بظل ٪الٟٗل ،وهظا ؤؾٗضوي ظضا٧ ،ان
ٞاعؽ ًغ٢ب اإلاى ٠٢مً بُٗض ،جيبـهذ بلـى مالمذ وظهه بط بـها ؤ٦شـغ
جىعصا مً طي ٢بلً ،ا هللا! ظمُل ٧األَٟا ٫خُىما ًطخ ،٪ؾإلذ
هللا في جل ٪اللخٓت ؤن ًضًم الؿٗاصة ٖلـى هظا البِذ.
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ص٢ذ الؿاٖت الغابٗت ٖهغاٞ ،غن ظغؽ الباب٢ ،ام ٞاعؽ وٞخذ،
بهه ؤبي وػوظت ٖمي وؤبىاء ٖمي ،ومىـى وػٍيب ،ل٣ض ٧اهذ مٟاظإة
ظمُلت ؤن جإحي نضً٣احي م٘ ؤهلي لؼٍاعجـي.
٢الذ مىـى اإلاسخىبت مً لؿاهـها ٧الٗاصة:
 لم ؤ ً٦ؤٖلم ؤن الؼواط ًؼٍض اإلاغؤة ظماال بلـى هظا الخض،ُ
ُ
ٞل٣ض جؼوظذ وؤنبدذ ؤبك٘ مً طي ٢بل ،ما ل٢ ٪ض زالٟذ
ال٣اٖضة؟!
 باع ٥هللا ً ٪ُٞا مىـى.ضخ٨ذ مىـى ضخ٨ت مضوٍت وهي ج٣ى:٫
 ؤل ٠ملُىن مباعً ٥ا ط٦غي ،الؼٍاعة ال٣اصمت ؤظض ٖىض ٥مًً٣ى ٫لي :زالخـي!
جىاولىا الٛضاء مٗا ،ظلـ الجمُ٘ ًشـغزغ حٛمغهم الٟغخت ،حؿللذ
ؤها ومىـى وػٍيب مً بِىـهم بلـى ٚغٞت الىىم ،هىص ؤن هشـغزغ في ؤقُاء
جسهىا هدً٢ ،الذ مىـى:
-

ما عؤً ٪في الؼواط؟
ُ
ٞإهخم ألا٢ضمىن الؿاب٣ىن الٗالـمى ن.
الغؤي عؤً،٪

-

اإلاخدظل٣ىن!

-

بٌٗ ما ٖىض٦م ًا ٖؼٍؼجـي.

-

زم الخٟذ بلـى ػٍيب ُمدؿاثلت ًٖ ؤزباعها:
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 لى ؤٖلم ؤن الؼواط ؾُجلب ٪لٗىضي لخـؼوظذ مىظ ػمً ؤًخـهاالىظلت! اإلاهم ٠ُ٦ ..خال٪؟
 الٓغو ِ٣ٞ ٝهي التي جمىٗجي ًا ط٦غي ،ؤها بسُـغٞ ،خدذمدال لبُ٘ ؤصواث الخجمُل ،واحؿ٘ مجاٖ ٫ملي بٗضما ٢مذ بٗمل
ظغوب ٖلـى "الِٟؿبى "٥لٗغى اإلاىخجاث التي ؤبُٗها ،وبالخالي ؤنبذ
لي اؾمي بٗضما عؤًذ ب٢با ٫الىاؽ ٖلي مً زال ٫هظا الجغوب.
ًا هللا! ال٩ل ٌؿخُٟض مً هظا اإلاى ٘٢بال ؤها٣ٞ ..ض ٦ىذ الخم٣اء
الىخُضة! ٦ىذ ٖلـى وق ٪ؤن ؤيُ٘ ؤبضا لىال ؾتر هللا.
ٚاصع الجمُ٘ ،وؤلُ٣ذ ظىلت ؾغَٗت ٖلـى ق٣تي التي لم ؤعها ٧املت
بٗض ،لم ؤ ً٦ؤٖلم ؤن ٞاعؽ ٢اعثا هـهما بلـى هظا الخضٞ ،ل٣ض وظضث
ُ
ٖىضه م٨خبت ٦بُـغة حكخمل ٖلـى ٦خب في ٧ل الٗلىم ،زهو لها
ٚغٞت زانت  ِ٣ٞبال٣غاءةُ ،عخذ ؤ٢لب في مدخىٍاجـهاٞ ،ىٗ٢ذ في
ُ
ًضي عواًت "ألاؾىص ًلُ ٤ب٦ ،"٪ىذ ٖلـى وق ٪ؤن ؤٚغ ١في لجج
مايـي ،ل٨جي ؤشخذ بىظهـي ،وؤلُ٣ذ الغواًت بؿغٖت ،زم هغولذ بلـى
الساعط.
مًـى الُىم ألاو ٫مً الؼ واط ٧األخالم التي في مسُالجىا ،و٧اهذ
ػٍاعة ؤهلي بمشابت اإلا٣بالث التي جؼٍض الجلؿت مخٗت.
ظاءث ػٍاعة ضخـى باعصة ٞاجغة ٧الٗاصة ،لم ج ً٨هضًخـها ٖاصًت ،بل
٧اهذ مسخلٟت ٧ازخالَ ٝبٗها مٗـي٩ٞ ،اهذ ٖباعة ًٖ زىجغ
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ُمؼزغ ،ٝمىيىٕ في ٖلبت ُػزغٞذ بىىٕ مً اللىلي ٞض ي اللىن٧ ،اهذ
هضًت باهٓت الشمً ،بال ؤهـها جب٣ى ؤوال وؤزُـغا زىجغا!
ؤما ماعفي ٣ٞض ػاعججي بٗض ضخـى بؿىَٗاث ٢لُلت ،ابخهجذ ظضا
لؼٍاعجـها ،لم ؤ ً٦ؤجى ٘٢ؤنال ؤهـها ؾتزوعوي بٗض ُ
الٗغؽ٢ ،ضمذ لي
هضًخـها٢ ،الذ:
-

ؤجمىـى ؤن جىا ٫بعجاب.٪

-

بالُب٘ ؾخعجبىـي.

-

بطا اٞخدُـها آلان..

ٞخدخـهاٞ ،ةط بـهما بجامخان و٢مُها هىم٧ ،اهذ هضًت ٚغٍبت ٞغٍضة
مً هىٖها ،هٓغث بلُـها باؾخٛغاب..
-

ؤعجبدىـي.

-

ٞلخجغبُـهم..

-

ُٞما بٗض.

-

آلان ،لغبما اإلا٣اؽ ال ًىاؾب ،٪ؤو ألالىان..

-

ؤًا ٧انٞ ،هي حعجبجي َاإلاا ؤهـها مى.٪
ألظلي ظغبي ؤن جغجضًـهم آلان..

-

خؿىا.
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اعجضًذ واخضا جلى آلازغ٧ ،اهىا بد ٤جدٟت ٞىُت ٖلـي ،لم ؤً٦
ؤٖلم ؤن ماعفي طوا٢ت بلـى هظا الخضٞ ،اظإججي بهض..١
بِىما ؤها ؤعجضًـهم ٢الذ:
-

ط٦غي ؤًً ظىال ،٪ؾإنىع ٥به ُ٦ما جغٍىـهم ٖلُ.٪

-

خؿىا ،ها هى..

ؤزظث الجىا ،٫والخُ٣ذ لي ٖضة نىع ،وؿِذ وظىصها م٘
الى٢ذ ،بط لم جٖ ً٨ال٢تي بالجىا ٫جخٗضي َىع ؤهجي ؤهاج ٠ػوجي ؤو
ؤبي ؤو ؤنض٢اثـي ،ؤو هم ًـهاجٟىهىـي.
٧اهذ ػٍاعة ماعفي زُٟٟت ٦سٟت ْلها جماما ،جدب ؤن جمؼح ٦شُـغا،
عبما هظا هى الظي ًمُـؼها ًٖ نضً٣احي ألازغٍاث ،بال مىـى بالُب٘.
ػاعججي -ؤًًا -قُـغًٍ ،وألو ٫مغة ؤحٗغٖ ٝلُـها ،مهىضؾت ؤهُ٣ت
هاصثت٢ ،ض خ٨ـى لي ٞاعؽ ٖىـها وما ٧اهذ ج٨ىه له مً مكاٖغ ،بُض
ؤهـها ٧اهذ امغؤة طُ٦تٞ ،ال هي ظٗلخجي ؤقٗغ بإهـها جدب ٞاعؽ ،وال ؤها
ظٗلخـها حكٗغ ؤهجي ؤٖغ ٝقِئا.
في ٧ل مغخلت ظضًضة مً ٖمغها ؾىلخ٣ي بإهاؽ ُظ ُضص ،ؾيؿبـغ
ؤٚىاعهم ،وهم ٦ظل ٪ؾِؿبـغون ؤٚىاعهاُ ،
ؾِبدغ ٧ل واخض مىا في
بىاًَ آلازغ م٘ الى٢ذ بلـى ؤن ًهل بلـى ألاٖما ،١اإلاهم ؤن ج٨ىن
ط٦غي َُبت ،ؾىاء ٖبـغث هظه الظ٦غي ٩٦ل قـيء ؤم عسسذ.
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الفصل الثاني والعشرون
"خُىما ًدل اإلاىث يُٟا لً هغخب به ،ل٨ىه ؾُٟغى
هٟؿه ،وما ٖلُىا بال ؤن هخ٣بله قئىا ؤم ؤبِىا".
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اإلاىث هى الخ٣ُ٣ت الىخُضة في ال٨ىن ،وما ٖضاه ٦ظب وب٪ٞ
مٟخـغي ،وبالغٚم مً طل ٪هٟغ مىه ٞغاع الؿلُم مً ألاظغب ،وٍ٨إهىا
ُ
لً ههاب به ؤبضا.
بٗض مغوع ؤؾبىُٖـً بالخمام وال٨ما ،٫اؾخإطهذ ٞاعؽ في ػٍاعة
ؤبـيٞ ،غص ٢اثال:
٧املُـً.

٦ىذ ؾإَلب طل ٪مىٚ ٪ضا.
ال٣لىب ٖىض بًٗها ًا ٖؼٍؼي ،ل٨جي ؾإم٨ض هىاً ٥ىمُـً

 ٦ما ًدؿىـى ل ،٪وبن ٦ىذ ال ؤ٢ضع ٖلـى بٗض ٥ولى ص٣ُ٢خُـًًا خبُبخـي.
 عظل ل ُٗىب.الُٗىن.

بهـها الخ٣ُ٣ت ،قئذ ؤم ؤبِذ..
ؾإنض ،٪٢لِـ لكـيء بال أله ٪ناص ،١والهض ١مٟخاخه

في الُىم الخالي انُدبجي ٞاعؽ لٗىض بِذ ؤبي ٦ما اج٣ٟىا ،خملىا
له مٗىا بٌٗ الهضاًا ،نض٢ا ٦ىذ مكخا٢ت له خض الؿماءٞ ،الخُاة
بجىاع ػوجي ظمُلت ،ل٨ىـها بجىاع ؤبي خخما ؤظمل.
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ُ
ٖىضما قاعٞىا ٖلـى مضزل الٗماعة ،وظضها نُىاها ٢ض ههب
للٗؼاء ،ؤؾغٖذ ُمهغولت نىب الٗماعة وٞاعؽ ًلخ ٤بـي٧ ،ان الٗؼاء
في الضوع ألاوٞ ،٫جاء ببالي ٖلـى الٟىع الؿُضة ؤم ؤخمض ،ل٨م ٦ىذ
ؤهاهُت! اوكٛلذ بىٟس ي الٟخـغة اإلاايُت ووؿِذ هظه اإلاغؤة اإلاؿُ٨ىت!
ونلىا ق٣ت ؤبـيٞ ،خدذ ألهجي ما ػلذ ؤخخ ٟٔبيسستي مً اإلاٟاجُذ،
ُ
وبن ٧ان مً الظو ١ؤن ؤص ١الجغؽ ،ل٨جي ؤعصث ؤن ؤٞاظـئ ؤبـي٧ ،ان
ًجلـ ؤمام الخلٟاػ ٌؿخم٘ ٢ىاة اإلاجض ال٣غآهُتً ،ددس ي ٦ىبا مً
الكاي٢ ،ام مخـهلال ،زم ناٞدجي وٖاه٣ىـي ،زم ٗٞل ٦ظل ٪م٘ ٞاعؽ،
٢لذ بٗضها:
-

مً الظي ماث بالٗماعة ًا ؤبـي؟

-

بهـها الؿُضة ؤم ؤخمض عخمها هللا.

-

عخمها هللا ،عخمها ٦شُـغا مً اإلاغى والٛغبت ًا ؤبـي.

 صخُذٞ ،ال قـيء ؤنٗب ٖلـى اإلاغء مً ٦ىهه ٌكٗغ بٛغبخه فيمجخمٗه ،ووخكت طاجه.
في الُىم الخالي قاهضث هٟـ الؿُاعاث الشالر التي ٧اهذ ج٠٣
ؤمام الٗماعة٧ ،اهىا مً ماع٦ت ٖالُت ،باهٓت الشمً ،جضٖ ٫لـى زغاء
ؤصخابـها ،هاصًذ ؤبـي ،و ٠٢بجىاعي في البل٨ىهت٢ ،لذ:
-

إلاً هظه الؿُاعاث؟ بهـها ج ٠٣هىا مىظ الباعخت.

٢ا ٫ؤبي بٗضما ؤنضع نىجا ًضٖ ٫لـى الك٣ٟت:
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 بًه ًا بىِخـي ..هظه الؿُاعاث ألبىاء ؤم ؤخمض عخمها هللا ،ؤخمضومدمض وعها ،لم ًظهبىا ،بل ؤنغوا ٖلـى ؤن ًإزظوا الٗؼاء هىا.
 ؤي زُـغ هظا الظي ًمأل ٢لىبـهم؟! ً٣ضعوهـها بٗضما عخلذ! ؤًًهي مىـهم ٖىضما ٧اهذ في ؤخل ٪الٓغو ،ٝوهي في ؤقض ما ج٨ىن
الخاظت ،جغ٦ىها إلاغيها ًإ٧لها عوٍضا عوٍضا ،وٗم ألابىاء! وٗم ألابىاء!
-

ه٨ظا الضهُا ًا ابىتي ٖىضما جلهي ألابىاء.
ًٖ آباثـهم؟! ًٖ ؤمهاجـهم؟! ؤال ُسخ٣ا لها ولهم..

ؾمٗىا نىث ألاطان ًاطن لهالة الٓهغٞ ،اججه ٧ل مىا بلـى
٢بلخه ،صاُٖـً هللا ؤال حسخغها الضهُا ٞى٨ىن مً ٖبُضها.
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الفصل الثالث والعشرون
"لى ٧ان الٓلم عظال ألوٗ٢خه ؤؾُـغا في قبا ٥خبـيٞ ،ةطا ما ؤخبجي
وؤنبذ ؤ٦شـغ الىاؽ ٖك٣ا ،ولُذ ٖىه ُمضبغةُٞ ،خإوه خخـى ً٣خله
الٗك."٤
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مغث ؾبٗت ؤقهغ مظ جؼوظىا ،وها ؤها خامل في قهغي الغاب٘،
ؾُٗضة ألوي ؤخخ ٟٔبكـيء مً ٞاعؽ بضازلـي ،لم ً٨ضع نٟى خُاجىا
قـيء خخـى آلان.
ل٧ ً٨ل ما خضر لم ً ً٨بالبا ٫وال في ُ
الخؿبان ،ظاءث ضخ ـى
لؼٍاعة زالخـها في ْهغ ًىم الشالزاء ،ؾلمذ ٖلـى الجمُ٘ ،زم اهٟغصث
بسالخـها جخدضر مٗها ،طهبذ ؤمي بلى اإلاغخاى زم ٖاصث ،و٦ىذ ؤها
ُمىـهم٨ت في بٖضاص الُٗام ،ؤهخٓغ الؿاٖت السامؿت ؤن جض ١خخـى
ٌٗىص بلي ٞاعؽ ،ويٗذ الُٗام ٖلـى اإلااثضة ،زم ؤزبـغث ؤمي بإن ٧ل
قـيء ظاهؼ٢ ،مىا ظمُٗا لخىاو ٫الٛضاء ،اهتهـى الجمُ٘ ،و٢مذ ؤها
لخىُٓ ٠ألاواوي التي احسسذ وجـهظًب اإلاُبش ،هاصججي ؤمي ٢اثلت:
-

ط٦غي..

-

وٗم ًا ؤمي.

-

ؤٖضي لىا الكاي ًا ابىتي وحٗالي لخجلس ي مٗىا.

-

ؤٖضه ،ص٢اثً ِ٣ٞ ٤ا ؤمي.

في جل ٪ألازىاء طهبذ ؤمي بلـى ٚغٞخـها ٞجإة ،زم ٖاصث٦ ،ىذ ٢ض
ؤٖضصث الكاي وطهبذ أل٢ضمه لهما ،بِىما جٟهلجي ًٖ الباب
زُىجُـً ؾمٗذ ؤمي ج٣ى ٫لطخـى:
-

ماطا ًٟٗل ظىا ٫ط٦غي بُـً ًضً٪؟
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 ال قـيء٦ ،ىذ ؤهٓغ ٦م الى٢ذٞ ،ؿاٖتي ُٚـغ مًبىَت،ٖلـى ٧ل ًا زالتي ؤظئدُجي باإلااثتي ظىُه التي َلبخـها مى٪؟
في الخ٣ُ٣ت...
في الخ٣ُ٣ت ماطا؟
٦ىذ ٢ض ويٗذ خىالي ؤل ٠ظىُه جدذ الىؾاصة ،وطهبذ آلجُ٪
باإلااثتي ظىُه مىـها ،ل٨جي لم ؤظض وال ٞلؿا واخضا!
٦ظل٪؟

ٚغٍب هظا ألامغ! لم ًً ً٨دضر مً ٢بل ًا زالخـي ،ؤلِـ

-

بالم جغمُـً ًا ضخـى؟

-

بلـى ما صاع بظهى..٪

 صٖ ٪مً جل ٪السساٞاثٞ ،لى ؤه ٪وَإث الضهُا ٧لهاب٣ضم ٪لً ججضي آمً مً ط٦غي.
اهتهـى الخىاع ٖىض هظا الخض ،لم ؤ٢هض الخهيذ وهللا ،لً٨
اإلاى ٠٢اؾخىٟ٢جي بالغٚم مىـي٢ ،ضمذ الكاي ،زم ٢لذ ألمي بإهجي
طاهبت ألؾخـغٍذ ألهجي ُمخٗبت ،واؾخإطهذ ضخـى ٖلـى بزغ ٖباعحي
ألازُـغة.
ص٢ذ الؿاٖت السامؿت ،زم الؿاصؾت ،زم ...بلـى الؿاٖت الشاهُت
ٖكغ ،لم ًهل ٞاعؽ ،و٧لما هاجٟخه ال ًغص ،بضؤ ال٣لً ٤إ٧لىـي ،ؤؤهؼ٫
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ُ
بلـى ؤمي وؤزبـغها؟ ال ؾإ٢ل٣ها في هظا الى٢ذ اإلاخإزغ ،ماطا ؤٗٞل ًا
عبـي؟ ؤجهل بكُـغًٍ؟ عبما هي هاثمت آلان!
ال٨شُـغ مً ألا٩ٞاع جإزظ ظىلت بغؤؾـي ،وال٨شُـغ مً السىً ٝىسغ
٢لبـي ،لم ًٟٗلها ٞاعؽ مظ جؼوظىا ولى مغة واخضة ،لم ًخإزغ ٖجي
ُمُل٣ا ،ولى جإزغ ؾاٖت ٧ان ًخهل ٢بلها ُوٍسبـغوي بإهه ؾِخإزغ.
ؤٖضصث لي ٞىجا٢ ٫هىة ،م٘ الٗلم ؤهجي ما جىاولخـها  ِ٢مظ خملذ
بجىُجي هظا ،طهبذ باججاه اإلا٨خبت ،ؤزغظذ ٦خاب "عؾاثل ألاخؼان"
للغاٗٞـي ،بدشذ في مىؾُ٣ى ظىالي ألو ٫مغة ًٖ ؤٚىُت حؿلي وخضجـي،
ُ
ؤو جظهب ٖجي ٢ل٣ـي٦ ،خبذُٞ :ـغوػ ،زم ازخـغث ٢هُضة "ؤُٖجي
الىاي وٚىـيٞ ،الٛىا ؾغ الىظىص".
لٟٓذ ُٖجي ؤو ٫صمٗت في بِذ ٞاعؽ ٠ُ٦ ،ؤنبذ مؿخـهخـغا
ٞجإة! ؤال ٌٗلم ؤهجي خامل وال٣لًً ٤غ بي وبالجىُـً! الؿاٖت آلان
الشاهُت بٗض مىخه ٠اللُل ،ؾإخاو ٫ؤن ؤهام وبن ٧ان يغبا مً
اإلاؿخدُالث ؤن ًدضر..
ؾمٗذ صوعة اإلاٟخاح في ؤخكاء الباب٣ٞ ،مذ ٧اإلاجىىهت نىبه،
٧ان ٞاعؽ ٢اجم الىظه ٖابؿا ،ما عؤًخه ه٨ظا مً ٢بل ،ؾإلخه:
 إلااطا جإزغث بلـى هظا الى٢ذ؟ ماطا هىا٥؟ لم ٧ل هظاالٗبىؽ؟ ؤخضر ؾىء؟ ؤهذ بسُـغ؟
٦ىذ ؤخضر هٟؿـيٞ ،إها ؤؾإ ٫وهى ً٨خٟي بالهمذ ،صخذ ُٞه:
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 خضزجي ٦ما ؤخضز ،٪مً باب الظو ١ؤن جخهل بي ؤو خخـى جغصٖلـى اجهاالجـي! َمئجي ًا ؤزـي! ل٣ض ؤ٧ل السى ٝمً ٢لبي وقغب!
إلااطا ال جغص؟!
-

جغٍضًً ؤن حٗغفي إلااطا؟

-

ؤظل!

زم نمذ َىٍل ،ا٢خـغبذ مىهٞ ،ةط بي ؤقخم عاثدت سجاثغ ٖابغة
مً ٞمه بلـى ؤهٟاؾـي ،اهخًٟذ مً م٩اوي ٢اثلت:
-

سجاثغ ًا ٞاعؽ! سجاثغ! ما ٖهضجً ٪ىما مضزىا!

-

ؤظل ..سجاثغ ؤًخـها الؼوظت الـ ...مشالُت!

-

ما هظه الىبـغة ًا ٞاعؽ؟

-

ؤال حعجب٪؟

-

جدضرٞ ،ل٣ض هٟض نبـغي ،وما ٖضث ؤخخمل ؤ٦شـغ مً طل!٪

 ؤخضز ٪بماطا؟! ؤي خضًض جدبُـً ؤن حؿمعي ؤًخـها الؼوظتاإلاسلهت؟
-

٢ل ما قئذ ًا ٞاعؽ٨ٞ ،لي آطان مهُٛت..

-

ؤلم حٗضًجي بإن ج٨ىوي لي مغٍم؟!

-

بلـى وٖضث ،ووُٞذ ًا ٞاعؽ ،وُٞذ..

-

٦ظب! ٧ل قـيء ٦ظب!

-

ًٖ ؤي ٦ظب جخدضر؟!
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 ْىيذ ؤن مً به صاء خخما ؾِبـغؤ مىه! ل ً٨وؿِذ ؤن هىا٥اؾخصىاءاث ال ًُم ً٨اؾدئهالها ،وٖلـى عؤؾها صاء السُُئتٞ ،هظا
الًٗا ٫خُىما ًخٟكـى في الغ وح ال ًبـغخها ؤبضا..
-

صاء ماطا؟! وؤي ًٖا٫؟! ؤها ال ؤٞهم قِئا!

-

جخٛابُـً؟

-

ولم ؤحٛابـى؟
لخب٣ي بىٓغي جل ٪الكغٍٟت الُٟٟٗت!

-

قغٍٟت عٚم ؤهً ٪ٟا ٞاعؽ..

-

انمخـي! ٞما ٖضث ؤخخمل ٧لمت ؤزغي مى..٪

-

مجي! ؤها ط٦غي ًا ٞاعؽ ..ط٦غي...

-

لألؾ !٠ؤنبدذ ؤؾىؤ ط٦غي..
ق٨غا لٖ ٪لـى ٧ل قـيء ًا ٞاعؽ..
الٟٗى ،ؤال جغٍضًً مٗغٞت ما ٢ضمخه لي م٩اٞإة هـهاًت السضمت؟

-

ًا لُذ!
ؤلِؿذ هظه نىع٥؟!

ؤلُ٣ذ هٓغة ؾغَٗت..
-

ؤظل..

-

ؤلِؿذ هظه عؾاثل٪؟!

ؤنابتها صهكت ٧اصث جسل٘ ٢لبها مً بحن ظىبيها وهي ج٣ى:٫
 ال الُ ..مدا ٫ؤن ً٨ىن هظا ٦المي!183
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ط٦غي؟!
-

إلااطا ازخـغث ؤخمض ابً زالتي مً بُـً ٧ل الغظا٫؟! إلااطا ًا
وهللا ما خضر قـيء مً هظا! ال بض وؤهه ؾىء ٞهم ،ما٦ض..

بُ٨ذ ب٩اء مىظٗا ،لِـ بؿبب هظا لاجـهام الظي ُوظه بلـي ،بل
ألن ٞاعؽ نض ١طل!٪
ؾغٖان ما ٟ٢ؼ في عؤس ي بِذ اإلاخىبي الظي ٢اله في ؾُ ٠الضولت:
ً ـ ـا ؤٖ ـ ـض ٫ال ـى ـ ـاؽ بال ٞـ ـي ُم ــٗ ـ ـامـ ـل ـخـ ـ ـي
 ُٞـ ـ ٪السه ـ ُ
ام وؤهذ السه ـ ُم والخ ٨ـ ُم
هل همذ في جل ٪اللُلت؟ لم ؤٖغ ٝللىىم َغٍ٣ا ،وال هى ٦ظل،٪
ل ً٨جمىِذ ؤن ٌُؿٟغ الهباح و٢ض هضؤ ٞاعؽ و٨ٞغ في ألامغ ،وجإ٦ض
مً ؤهجي بغٍئت بغاءة الظثب مً صم ابً ٌٗ٣ىب..
ل ً٨الغٍاح ؤجذ بما لم حكخه الؿ ،ًٟبٗضما اؾدُٞ ٔ٣اعؽ لم
ًلخٟذ هدىي مُل٣ا٢ ،ا ٫وهى ٌ ٌٛالُغٖ ٝىـي:
-

ٚاصعي اإلاىـؼ ٫آلانٞ ،ما ٖاص لىا ِٖل مٗا!
ماطا ج٣ى٫؟!
ما ؾمٗخه آلان..
ؤعظىً ٥ا ٞاعؽ! اؾمٗىـي..
٧ل قـيء اهتهـىٞ ،سُاهخ ٪مشبخت ،ال ًُم٨ى ٪ؤلاه٩اع!
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-

ؾإطهب ًا ٞاعؽ ،لِـ ألهجي مظهبت ٦ما جضٖـي ،ؤو ٦ما ًُـهُإ

ل ،٪بل ألن ق ٪٨في هى ؤ٦بـغ نٟٗت جلُ٣خـها خخـى آلان!
-

وؤهذ ؤ٦بـغ م٣لب قغبخه في خُاجـي!

-

ؾلمذ وؾلم جُ٨ٟـغ..٥

زم ٚاصعث ،وال ؤٖلم بماطا ؾإزبـغ ؤبـي ،لٖ ً٨ىضما ونلذ وٖلم
ؤبي ؤن هظه لِؿذ مجغص ًاعة ٖاصًت ،مهضث له ألامغ بـه٨ظا خضًض:
 ؤبـي ..لً ؤزبـغ ٥بؿبب اإلاك٩لت؛ ألن هظا قـيء بُجي وبُـًػوظـي ،ل٨جي ؤزظث بىهُدخٞ ٪خـغ٦خه ختى جـهضؤ ٖانٟت الًٛب..
زُـغ ما ٗٞلذ ًا بىِخـي ،وظم٘ هللا بِى٨ما ٖما ٢غٍب مٟغظا

٦غب٨ما.
ٖاص ؤبي وهى ًسبِ ٟ٦ا بإزغيً ،ظ٦غ الخى٢لت ،زم ٌؿخٟٛغ هللا،
٢لذ:
-

ماطا هىاً ٥ا ؤبـي؟

-

ُ
ل٣ض جٟجغث الُىم ٧اجضعاثُت ال٣ضٌـ ُمغ٢ـ!

-

ال خى  ٫وال ٢ىة بال باهلل الٗلي الُٗٓم!

طهبذ هدى الخلٟاػ ،ؤقٗلخه٢ ،لبذ ال٣ىىاث ؾغَٗا ،اؾخىٟ٢جي
نىث اإلاظٌٗت وهي ج٣ى:٫
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"الُىم ألاخض في الخاصي ٖكغ مً صٌؿمبـغ 0202م ،جم جٟجُـغ
ُ
ال٩اجضعاثُت اإلاغ٢ؿُت في الٗباؾُت بمضًىت ال٣اهغة ،بؿبب ٖبىة
ُ
هاؾٟت٢ ..خل ٖلـى بزغ طل 05 ٪شسها ،وؤنِب  70آزغون".
٢لذ والخؼن ٌٗخـغي نىجـي:
-

بلـى مخـى جٓل ؤخىا ٫البلض ه٨ظا حؿىء؟!

-

ٖؿـى هللا ؤن ًجٗل له آزغ..

-

اللهم آمُـً.
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الفصل الرابع والعشرون
"ؾِىٟغٍ ٖ٣ض ٥ؤهذ ،خُىما جىههغ طاجُٞ ٪ما ُ٢ل وما
ُ
ؾُ٣ا."٫
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هـهاع ٌٗ٣به لُل ،ولُل ٌٗ٣به هـهاع ،ألاًام عجِبت ظضا ،ؤبدؿم خخـى
ال ًدؼن ؤبـي ،ل ً٨صازلي ٖابـ ؤقض ما ً٨ىن الٗبىؽ ،ؤجظ٦غ ٚؼ٫
ٞاعؽ اإلاغح ٞإضخ ،٪ؤجظ٦غ ابدؿامخه ٞإضخ ،٪ل٨ىجي ؾغٖان ما
ؤب٩ي ألوي اٞخ٣ضث ٧ل هظا ،باألخغي اٞخ٣ضث عوخـي..
٧ان ظىالي في وي٘ نامذ ،ل٨جي إلادذ بياءجه مً بُٗض ،ؤلُ٣ذ
هٓغةٞ ،ةط بـها ؤمي "ؤم ٞاعؽ" ،خاولذ ؤن ؤججاهل لاجها ،٫ل ً٨ال
ًُم٨ىىـيٟٞ ،خدذ:
-

الؿالم ٖلًُ ٪ا ط٦غي..

-

وٖلُ ٪الؿالم ؤمي.

-

 ٠ُ٦خالً ٪ا ٖؼٍؼجـي؟

 بسُـغ ؤمي َاإلاا ؤه ٪بسُـغ.ُ
 ال ،لؿذ بسُـغ مظ ٚاصعث اإلاىـؼ ،٫إلااطا ًا ط٦غي؟ ٧ل اإلاكا٧لجدل ،ل ً٨ؤن حٛاصعي اإلاىـؼٞ ٫هظا ما ؤخؼهجي ظضا!
آؾٟت لً ٪ا ؤمي ؤقض ما ً٨ىن ألاؾ٧ !٠ل قـيء ؾُدل في

و٢خه..
 -ؾأحي ألنُدب ٪معي بلـى اإلاىـؼ..٫

 عظاء ؤمي ال جٟٗلي هظا ،ألامغ بُجي وبُـً ٞاعؽ ،خخما ؾُـهضؤوٍإحي مً هٟؿه.
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بالٟغط.

ل ً٨ما الظي خضر ل٩ل هظا؟! ٟٞاعؽ ال ً٣ى ٫قِئا!
وال ؤها ؾإ٢ى ٫قِئا ،ؾى٨خٟي بالهمذ بلـى ؤن ًإطن هللا

ؤٚل٣ذ الجىا ،٫واػصاص زىاقي بٗضما هاجٟخجي ؤميٞ ،ال طهب لها
بما ًدضر بُيىاٞ ،اهلل الظي بغؤ ٖاجكت مً ٞى ١ؾب٘ ؾماواث في
خاصزت ؤلا٢ ،٪ٞاصع ٖلـى ؤن ًبـغثجي ؤًًا.
ؤقهغ زمـ مًذ وؤها في بِذ ؤبـي ،لم ً٩لٞ ٠اعؽ هٟؿه ؤن
ًغ ٘ٞظىاله ًُمئـً ٖلي ؤو ٖلـى َٟلىا ،ل ً٨لم ًسب عظاثـيٞ ،بِىما
ؤها مؿخلُ٣ت ٖلـى الؿغٍغ ،الخُ٣ذ اؾم ٞاعؽ ٖلـى الكاقت
ًـهاجٟىـي ،لم ؤجمهل زاهُت واخضة..
-

 ٠ُ٦خالً ٪ا ٞاعؽ؟ -زم نمذٌٗ -جي ؤن :اقخ٣خ٦ ٪شُـغا..

-

اجهلذ ب ٪ألزبـغ ٥ؤمغا مهما..

-

ما هى؟

-

ؾإٖمل ٖلـى بظغاءاث الُال ١مً الُىم.

-

ٞاعؽ! ٞاعؽ!

ؤٚل ،٤زم ؤٚل ٤الضهُا في وظهي ب٣ىله هظا ،إلااطا ًٟٗل بي ٧ل
هظا؟! عبما هى طهبي ؤٟ٦غ ٖىه آلان..
ؤلم قضًض ٌٗخهغ بُىـي ،هاصًذ ؤبـي:
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-

ماطا هىاً ٥ا ابيخـي؟

 ؤعظى !٥ؤؾٟٗجي ؤبـيً ،بضو ؤهه ٢ض خان مىٖض الىالصة..ؤؾغٕ بي ؤبي بلـى ؤ٢غب مكٟى ،ؤزبـغ الُبِب ؤبي بإهجي ؾإلض آلان،
٣ٞام ؤبي بٗمل ؤلاظغاءاث الالػمت لظل ،٪وصزلذ ؤها ٚغٞت
الٗملُاث...
ؾإلض َٟال بال ؤؾغة! ٦م ؤنبدذ خالتي ًُغزـى لها..
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الفصل الخامس والعشرون
"جل ٪الؼهىع التي طبلذ ؾخـؼهغ مً ظضًض ،وطا ٥ال٣لب
الظي اه٨ؿغ خخما ؾُلخئم ،وهاجُ٨م الهم الظي جغسض ال بض
ؤن ًىمدـي ِ٣ٞ ،ز ٤باهلل حٗالـى".
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لم ًٟخذ بمٟخاخه ٗ٦اصجه ،عن الجغؽ ٟٞخدذ ؤمه٧ ،ان ؤخمض
مٟ٨هغ الىظه ،اعجمى بُـً ؤخًان ؤمه ،ب٨ـى؛ ٧اهذ صمىٕ الىضم ،عبما
جل ٪الضمىٕ هي التي ؤٖاصجه بلـى عقضه ،حعجبذ ؤمه مً جل ٪الخالت
الخـى ًغجضًـها ؤخمض ألو ٫مغة ،حؿاءلذ:
-

ماطا هىاً ٥ا ؤخمض؟

-

ال قـيء ًا ؤمي ،بهـها خالت مً الالقـيء..

-

ال قـيء ماطا وؤهذ جب٩ي ه٨ظا؟!

-

ُ
آه ًا ؤمي! ابى ٪الظي ٖلـى مكاع ٝالشالزُـً ههب ٖلُه!

-

ههب؟!

-

ؤظل ..ههب!

-

و ٠ُ٦خضر طل٪؟!

 ؤجظ٦غًٍ طا ٥الغظل الظي حٗغٞذ ٖلُه مً زال ٫الِٟـ،و٢ا ٫ؤهه ؾِبدض لي ًٖ ٖ٣ض ٖمل في بًُالُا؟
-

ؤط٦غ ..وٗم ،ؤط٦غ طل ٪الخضًض ،لم ؤ ً٦مُمئىت و٢خـها.

 ل٣ض ؤُُٖخه ٧ل ما ؤمل ٪مً ما ٫في م٣ابل الؿٟغ بلـىبًُالُا! زم...
-

زم ماطا؟!

 زم بهه ازخٟى ..ازخٟى ًا ؤمي ،وؤٚل ٤خؿابه الِٟؿبى٦ـي،وؤٚل ٤ظىاله ،وإلاا ؾإلذ ٖىه ٖضة ؤنض٢اء اجطر لىا بٗض البدض ؤهه
ههاب!
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٧اصث ؤم ؤخمض جب٨ـي ،ل٨ىـها ججلضث ألظل ابىـها٢ ،اثلت له:
بسُـغ.

ٞضائ٧ ٥ل ؤمىا ٫الضهُا ،ألامىا ٫جظهب وججـيء ،اإلاهم ؤه٪

اخخًيذ ؤخمض ،زم ٢الذ:
 ؾإطهب ألٖض ل ٪الٛضاء.صزل ؤخمض ٚغٞخه وهى ًجغ ؤطًا ٫السُبت زلٟه ،ؤو عبما هي التي
ججغه ،بضؤ ؤخمض في اؾخٗاصة خؿاباجه مً ظضًض ،وٖمل يبِ
مهىعي ألزُاثه التي ا٢خـغٞها٢ ،ا ٫في هٟؿه:
 عبما ما خضر لي هظا هى هدُجت طل ٪الظهب الظي اعج٨بخه فيُ
خٞ ٤اعؽ وط٦غي ،ال بض ؤن ؤُٖض اإلاُاه بلـى مجاعٍـها ٢بل ٞىاث
ألاوان..
ؤزغط ؤخمض ظىاله مً ظُب البىُا ،٫ؤزغط ع٢م ٞاعؽ ،زم
اجهل مٗخظعا ٖما ا٢خـغ..ٝ
 ؤلىٞ ..اعؽ.-

ماطا جغٍض ؤًـها الىظ٫؟!

 مٗ٧ ٪ل الخٞ ،٤إها هظ ،٫ظبان ،ؾُـئ ...ل٧ ً٨ل ما ٖلُ٪ؤن جٟهمه آلان ؤن ط٦غي لم ج ً٨مظهبت ًىما ،وال ؤزُإث بد ،٪٣ولً
ؤ٦ظبٞ ٪إها ٢ض خاولذ مٗها ،ل٨ىـها ٧اهذ ظبال مً الخُاء وألازال،١
ٞىهللا الظي ال بله بال هى لم ؤخٓـى مىـها ولى بابدؿامت واخضة ،لظا
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جغ٦خـها مً عؤؾـي؛ ل ً٨ط٦غي ضخُت ،ؤظل ..ضخُت ًا ٞاعؽ ،ضخُت
لٗبت ؤها باألنل ظؼء مىـها ،زُُذ لها ضخـى ؤزخـي ،وبطا ؤعصث
الخٟانُل ٖلُ ٪ؤن جلخ٣ي بطخـى لخٟهم ٧ل قـيء ،ألن صوعي ٧ان
مخىٖ ٠٢ىض خض جل٣ي الغؾاثل والهىع التي ؤعؾلخـها ضخـى ولِـ
ط٦غي ٦ما ٞهمذ ،زم ؤعٍ ٪بًاها..
اطهب ًا ٞاعؽ واٖخظع مً ط٦غي ٢بل ٞىاث ألاوان.
-

إلااطا آلان؟! إلااطا؟!

 ألهه خضر لي ما ؤوظٗجي بهضٞ ،١خظ٦غث ما ؾببخه ل٪ولظ٦غي مً ظغاح ،لظا ٧ان مً الىاظب ؤن ؤنلر الُىم ما ؤٞؿضجه
باألمـ.
جظ٦غ ٞاعؽ ؤهه اجهل بظ٦غي لُسبـغها ب٣غاع الُال ،١جإلم إلاا
ٗٞل ،هؼٞ ٫اعؽ مً مىـؼله مؿغٖا ،اؾخ٣ل ؾُاعجه٧ ،ان ٌؿى١
بإ٢هـى ؾغٖت ،ونل مىـؼ ٫زالخهٞ ،خدذ له..
-

ؤًً ضخـى؟ ؤًً؟

-

اظلـ ًا بجي ؤوال!

-

ال و٢ذ لضي..

-

ل٣ض زغظذ مىظ ؾاٖخُـًٖ ،لـى وق ٪ؤن حٗىص.

-

ؤًً هـي؟ ؾإطهب ؤها لها..
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ل ً٨في طل ٪الى٢ذ ٧ان مٟخاح ضخـى ًضوع في الباب٣ٞ ،الذ
ؤمها:
-

ها هي ٢ض ونلذ.

-

ؤهال بً ٪ا ؤؾخاطة ضخـى!

٢الها ٞاعؽ بته٨م ،وهى ًًٖ ِٛلى ؤؾىاهه ،وص لى ًل٨مها ٖلى
وظهها ،لىال اخترامه لسالخه.
-

ماطا هىاً ٥ا ٞاعؽ؟

-

ال ،ؤها مً ًيخٓغ ؤلاظابت مىً ٪ا ابىت زالخـي!

عصث بترصص واضر ،وُٖىاها جخإعجخان؛ هغبا مً الخ٣ُ٣ت التي حٗلم ؤن
ٞاعؽ ظاء ألظلها:
-

بظابت ماطا؟

-

إلااطا ٗٞلذ بي هظا وبظ٦غي؟! بماطا آطًىا٥؟!

-

ٞـٞ ..ـٞ ..ـٗٞ ..لذ ماطا؟

 ال جى٨غي! ؤخمض اٖخـغ ٝب٩ل قـيء ،ظئذ  ِ٣ٞألٖغٝالخٟانُل.
 ؤخمض الٛبـي! ٚبي مشل٧ !٪ل٨م ؤٚبُاء! وٗم ..ؤخبً ٪ا ٞاعؽ،ل٨ىٚ ٪بي ؤو جضعي الٛباء! حٗاملذ معي ٦ما لى ؤوي لم ؤ ً٦مىظىصة،
بِىما ؤها ٦ىذ ؤمىث ٧ل ًىم جبخٗض ُٞه؛ لظا ٦غؾذ ظهىصي لالهخ٣ام
مً جل ٪الخم٣اء التي ؤزظج ٪مىـي ..ط٦غي بالُب٘!
-

ًالبكاٖخً ٪ا امغؤة!
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 َلبذ مً ماعفي -نضً٣ت ط٦غي التي جؼوظذ نضً٣ي مُىامىظ ٞخـغة -ؤن جـهضي ط٦غي جل ٪الشُاب التي ازخـغجـها ؤها بٗىاًت ،زم
ؤمغجـها بإن جإزظ لظ٦غي نىعا بـهظه الشُاب ،لٖ ً٨لـى ظىا ٫ط٦غي؛
ألهجي مخُ٣ىت بإن ط٦غي الخم٣اء ؾخيؿـى ؤمغ هظه الهىع ..جغ٦ذ
ألامغ ٖضة ؤقهغ خخـى ال ًسُغ ببا ٫ؤخض ؤهه ملٗىب ،زم طهبذ لؼٍاعة
زالخـي ،ؾغ٢ذ ؤمىالها ختى جخـهم ط٦غي ٞيها ،ل٨ىـها ٧اهذ جش ٤بـها ؤ٦شـغ
مما جش ٤بىٟؿها! ٞسخبذ ظىا ٫ط٦غي ٖلـى خُـً ٟٚلت ،وؤعؾلذ ما
عؤًخه ألخمض ٖلـى خُـً ٟٚلت مً الجمُ٘٧ ..ان ٧ل قـيء ٌؿُـغ و ٤ٞما
زُُذ له ،بلـى ؤن ؤٞؿض ؤخمض ٧ل قـيء بدما٢خه!
-

قُُاهت! ؤهذ قُُاهت!

جغ٦هم ٞاعؽ وٚاصع ،طهب بلـى بِذ ؤبي ط٦غي ،ؤزظ ًض ١الجغؽ
٦شُـغا ،ل ً٨ؤخضا ال ًجُب! زغظذ الجاعةٞ ،إزبـغجه بإهه طهب م٘
ابيخه ألن اإلاساى ؤجاها مىظ ؾاٖت ج٣غٍبا ..اجهل ٞاعؽ بالخاط
ًاؾُـً لُٗغٖ ٝىىان اإلاكٟى ،ونل ٞاعؽ في هٟـ الى٢ذ الظي
زغظذ ُٞه ط٦غي مً ٚغٞت الٗملُاث ،و٧اهذ ٢ض ويٗذ َٟلخـها
بؿالم ،واؾخ٣غث ٖلـى ؤن حؿمُـها "ٞغٍضة" ٦ما اج٣ٟذ هي وٞاعؽ
ٖلـى طل ٪لاؾم.
ونل ٞاعؽ ،وظض ٖمه ًجلـ ؤمام ٚغٞت الٗملُاث ،ؾلم ٖلـى
ٖمه ٢اثال ٠ُ٦ :خالً ٪ا ٖمي؟ وط٦غي ..ؤًً هـي؟
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ؤقاع الخاط ًاؾُـً بلـى ٚغٞت ط٦غي ،ولـى ٞاعؽ بلـى هىا٢ ،٥بل
ط٦غي ،زم ٢بل ٞغٍضة ،ب٨ذ ط٦غي مً ٢ضع هللاٞ ،ل٣ض ٧اهذ ابيخـها
مىظ ص٢اث ٤بال ؤب! ؤما آلان و٢ض ٖاص ٞاعؽ ..ب٨ـى ٞاعؽ -ؤًًا -هاصما
ؤقض ما ً٨ىن الىضم ٖلـى ما ا٢خـغ ٝمً زُإ في خ ٤ط٦غي٢ ،اثال:
 ؾامدُجي ًا ط٦غي! ل٣ض ٦ىذ ؤخم ٤خُىما نض٢ذ٦ ،ىذٚبـُا! ل٨ىه هؼ ١الُٛـغةٖ ،مى الك ،٪الُىم ٖغٞذ ٧ل قـيء ،جإ٦ضث
ًا ط٦غي مً بغاءج ..٪ؾامدُجي ؤعظى !٥ؾامدُىـي!
هؼٞ ٫اعؽ ٢لُال و٢بل ًضي ط٦غي ،زم ٢ضمُـها٢ ..الذ ط٦غي:
 ٦ىذ ؤهخٓغ ٥في ٧ل و٢ذ ًا ٞاعؽ٦ ،ىذ ؤٖلم ؤن هللا لًًًُٗىا ،ؤهال ب ٪ػوظا وخبِبا ونضً٣ا مً ظضًض ،اهٓغ بلـى ٞغٍضة..
ُ
بهـها حكبـه ٪جماما.
-

بل هي وسست مى ،٪الخمض هلل ..الخمض هلل..

مهما اؾىصث الضهُا في وظه ،٪وؤنبدذ خال٨ت خُض بهه ال
ًىظض بـها ٢بـ مً هىع ،ز ٤بإن هللا ؾُجٗلها جًـيء ألظل ٪زاهُت،
ٞاهلل لً ًيؿـى ٖبضه.

197

زألُل الظ٦غٍاث

الفصل األخير
"بلـى ٞلظاث ألا٦باص ،وػٍىت الخُاة الضهُا..
باهلل ٦ىهىا بسُـغُ٦ ،ما ه٨ىن بسُـغ".

198

زألُل الظ٦غٍاث
٦م مً الى٢ذ مًـى وؤها ٖلـى خالتي جل ،٪مؿخلُ٣ت ٖلـى
ال٨غؾـي ،و٢ض ؤؾض ٫قٗغي للسل٠؟
زالر ؾاٖاث مغثٖ ..بصذ ُٞـها الظ٦غٍاث بغؤؾـيُ ،
خلىها ومغها،
لم ً ً٨هىا ٥مكهض في قغٍِ ط٦غٍاحي -بن نٛحرا ؤو ٦بُـغا -بال
وعؤًخه ٦ما لى ؤهه ًدضر آلان..
ٖاصث ٞغٍضة بلـى ٚغٞخـها بٗضما طهبذ هىع نضً٣خـها ،لخجضوي
ٖلى خالتي جل ،٪والهٟدت مٟخىخت ٦ما جغ٦خـها ،بل ػاص ُٞـها قـيء
آزغ ،هى ؤن عؾاثل ٦غٍم هظا مٟخىخت ٖلـى مهغاُٖـها ؤمام ُٖىـي،
ويٗذ ًضها ٖلى ٢لبـهاٞ ،ىبًاجه جدؿاعٕ ،ؤؾدكٗغها مً ٖلـى بٗض
جل ٪السُىاث التي جٟهلها ٖىـي..
٢لذ في هٟؿـي:
 ًا لبكاٖت الخاعٍش الظي ٌُُٗض هٟؿه بدظاُٞـغ اإلاايـي!ُ
ابخلٗذ ٚهت اإلااض ي السخُ ،٤ال ًم٨ىجي ؤن ؤزبـغ ابىتي ٢غة ُٖجي
بكـيء مً طل ٪ألامغ٧ ،ي ال ؤؾ ِ٣مً هٓغها الظي َاإلاا اٖخلـى
مىبـغي لُخسظ مجي ؤؾىة خؿىت.
وما بُـً هىة اإلااض ي ألالُم ،وناٖ٣ت الخايغ ألا٦ثر بًالما،
اؾخجمٗذ ؤزُـغا نىحي الظي جدكغط في ؤٖما ١خل٣ي ،و٦خمذ
ؤهٟاس ي التي ؤٖلىذ ًٖ طل ٪الؿبا ١الجامذ الظي ًدضر بضازلـي،
و٦خمذ ؤصمٗا هي ؤخ ٤بالشىعان آلان مً ٧لماجـي ،ل٨جي ؤعظإجـها لخُـً
آزغ ،زم ٢لذ بهىث مبدىح ًيبـئ ًٖ قغر ُٖٓم هىا ٥في ؤٖما١
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٢لبـي:
-

حٗالي ًا ٞغٍضة..

-

ؤمي ..ؤمي..

-

ؾإؾخم٘ بلُ ٪ظُضا بٗضما حؿخمُٗـً بلي ؤوال.

-

خؿىا ؤمي..

 بلًُ ٪ا نُٛـغحي التي لم جخجاوػ الٗكغًٍ بٗض ،بن الٗمغ الٌُٗاف بال مغة واخضة ،وؤو٢اث الؿٗاصة ال ًم٨ى ٪ؤن ج٣ىمي بٗمل
اؾخـغظإ لها" ..الٟالف با٦ "٥ما ج٣ىلىن ،والخب مكغوٕ ًا
ٖؼٍؼجـيٞ ،لى لم ً ً٨هىا ٥خب إلاا زل ٤هللا لىا ٢لىبا جس ،٤ٟؤلِـ
٦ظل٪؟
-

بلـى ًا ؤمي ..بلـى..

 جضعًٍ ًا ٞغٍضة ،ل٣ض خغمجي هللا مً ؤمي في و٢ذ ٦ىذ ؤقضما ؤ٦ىن في خاظت بلُـها ،ؤلم ه ً٨نضً٣خُـً م٣غبدُـً؟ إلااطا هؼٖذ
ٖهض الهضا٢ت ،في خحن ؤه ٪حٗلمُـً ؤوي لً ؤزظلً ٪ىما؟!
-

ؤٖخظع!

 لم هجلـ ظلؿدىا جل ٪لُٗخظع ؤخضها للزغ ،ؤها صوما ٦ىذؤقبه هظا اإلاى ٘٢باللو ،ل ً٨جغ٦خ ٪حؿبـغًٍ ؤٚىاعه بىٟؿ،٪
ج٨دكُٟـً بن ٧ان الؿىء ُٞه ؤم ُٞىا ..ا٦دكٟذ قِئا؟
 لم ؤ٦دك ٠بٗض ًا ؤمي ،ل ً٨مً ججغبتي الهُٛـغة مٗه لمؤ ً٦ؾُٗضة ُمُل٣ا!

200

زألُل الظ٦غٍاث
 لم ً ً٨اإلاجخم٘ بمُٗب ًىما ما ًا ٖؼٍؼجـيٞ ،اإلاجخم٘ ٌكبهجل ٪الٟا٦هت التي حٟٗىذ ٖىضما جغ٦ىاها زاعط الشالظت ،زم ٖضها
ليؿإ ٫ؤهٟؿىا :إلااطا حٟٗىذ ه٨ظا؟! وجىاؾِىا ؤهىا الؿبب..
-

نض٢ذ.

 لىٗىص زاهُت للخضًض ًٖ الخب ،ؤلم ؤ٢ل بهه مكغوٕ؟ بلـى٢لذ ،ل٨ىه و ٤ٞقغاج٘ و٢ىاهُـً ؾىـها هللا وؤلؼمىا بـها ،الخب الظي
ًإحي مً الكاقت ًظهب مىـها ؤًًا ،ل ً٨بٗضما ًخـغ ٥ظغخا ٚاثغا
ًىـؼ ٝفي ؤٖما ١ال٣لب.
-

لؿذ مخإ٦ضة ًا ؤمي بن ٦ىذ ؤخبه ؤنال..

 ؤٖلم طل ،٪بل ظظب ٪طا ٥الًىء الؿاَ٘ الهاصع مً جل٪ال٩لماث اإلاىم٣ت اإلاؼزغٞت ،ؤهذ ًا نُٛـغحي ٦ىذ جُٟ٣ـً ٖلـى الخاٞت،
لىال ؤن ؤعؾلجي هللا في الى٢ذ اإلاىاؾب.
-

الخمض هلل ؤمي ؤه ٪معي في ٧ل و٢ذ.

 عبِخٞ ٪إخؿيذ جغبِخ ،٪ل ً٨وؿِذ ؤن ؤزبـغ ٥بإن الىٟـاللىامت بن لم ج ً٨ؤٖلـى مً الىٟـ ألاماعة بالؿىء زؿٟخىا جل٪
الىٟـ ألاماعة بالؿىء.
 ٧اهذ مىظىصة ًا ؤمي٧ ،اهذ جلر ٖلي خخـى آلان ٧ي ال ؤطهبلل٣اء ٦غٍم.
 ؤزا ٝؤن ؤزؿغً ٥ا نُٛـغجـي ،لظا ؤؾمٗ ٪جل ٪ال٩لماث،ٖلها ج٨ىن هبـغاؾا ل ٪جـهخضًً به في مخاهاث الخُاة.
ا٢خـغبذ ٞغٍضة مىـي٢ ،بلذ ًضي زم ٖاه٣خىـي ،وقغٖذ في خظٝ
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خؿابـها مً ٖلـى "الِٟؿبى٢ ،"٥لذ:
-

ٞغٍضة ..ال جٟٗلي قِئا بال وؤهذ مامىت به.

٢الذ بىبرة ٧لها ز٣ت:
-

مامىت ؤقض ما ً٨ىن ؤلاًمان بما ؤٗٞله آلان ًا ؤمي.

-

خؿىا ًا نُٛـغجـي ،ؾإطهب ألٖض الٗكاء.

-

ص٣ُ٢ت ؤمي..

-

ماطا هىا٥؟

-

ؾأحي ألٖضه مٗ.٪

صزل ٞاعؽ وؾمٗىا وهدً هخدضر ًٖ الُٗام ،ؾلم ٖلُىا ؤوال،
زم ٢ا:٫
-

ٖلـى ؾُـغة الُٗام ،ؾيخٗكـى بالساعط الُىم.

-

ه٨ظا ً٨ىن ألاب الجُض.

حٗاه٣ىا ظمُٗا ،ضخ٨ىا الُىم ضخ٨ت مً ؤٖما ١ال٣لب ،و٦إهىا
ال هسٟذ بال لجزهغ مً ظضًض.
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