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معزوفة اهلالك
امللخص

ما بحن ٖك ٤ممىىٕ وُ٣ٞض زبره مُ٣ىٕ  ،و٢اجل مؿخىع وبٟٗله مؿغوع ،و٢خُل
قبده ًخًىع حىٕ.
ً
ٚمىيا ٖلى
جىُ ٤املجمىٖت ال٣ههُت (مٗؼوٞت الهال )٥بإ٦ثر ألاخضار
ؤلاَال ،١وب٩امل زٟاًاها بإؾلىب قُ ٤وحضًض ،جىُ ٤ب٩ل طلٖ ٪لى ؤلؿىت
الهال٨حن والطحاًا.
ول٢ ً٨بل ؤن جبضؤ في ٢غاءة ًؤًا مً خغوٞها جإ٦ض ؤه ٪بُٗض ً
جماما ًٖ ؤهٓاع
الجان؛ ألنهم ً
خخما لً ًتر٧ى ٥بطا ما ٖلمىا ؤه ٪اَلٗذ ٖلى بٌٗ ؤؾغاع
دغً ٥
بزىتهم ولم ُج ّ
ؾا٦ىا لىجضتهم.
ٞلخبضؤ ال٣غاءة  ..و لخبضؤ مٗؼوٞت الهال ٥بالٗمل!
***
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القصة (جميلتي شبح)1

ً
مىظ ؤن اهخ٣لىا لهظة الك٣ت الجضًضة و ً
ؤقُاء ٚغٍبت٦ ،ىذ
صاثما ما جدضر معي
ؤؾم٘ ٧ل لُلت ؤنىاث اخخٟاالث ٢اصمت مً الك٣ت اإلا٣ابلت لىا في الٗ٣اع اإلا٣ابل،
والٛغٍب ان الىاٞظه ال ًسغج منها اي ايىاء جضٖ ٫لى ان هىا ٥اي هىٖا مً
الاخخٟاالث بالضازل٧ ،اهذ انىاث الاخخٟاالث جل ٪جخ٨غع ٧ل لُلت مما ؾبب لي
الاعها ١الكضًض ٞلم اٖض ٢اصعا ٖلى الىىم بال اطا صزلذ ٚغٞت اخي في ا٢صخى
الك٣ت مً الضازل ٞخ٩ىن وَإة الهىث ؤز٢ ٠لُال ،ق٩ىث والضاي بإن الىي٘
انبذ ال ًُا ١ختى بعحؿم جدذ ُٖىاي ً
بٗ٣ا ؾىصاء مً ٢لت الىىم.
الٛغٍب في الامغ اهجي الىخُض في اإلاجز ٫الظي اؾم٘ انىاث جل ٪الاخخٟاالث،
بخخاع والضاي معي ،ؤهاصيهم ٧ل ًىم لِؿمٗىا جل ٪الانىاث الهازبت و الىدُجت:
" ال وؿم٘ ً
قِئا".
اقترًذ ؾضاصاث لألطن و ٢غعث الخٛاضخي ًٖ اإلاىيىٕ ختى ال ًٓىىا بي
ً
مجضصا بٗض اًام مً
الجىىن  ،،و الان ؤخمض هللا اهجي اؾخُٗذ الىىم في ٚغٞتي
اإلاٗاهاة ..
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في نبُدت الُىم الخالي ؤنابجي ؤع ١و ل٨ىه ؤع ١مً ً
هىٖا حضًض  ،،ل٣ض عؤًتها ..
ً
ل٣ض عؤًتها جىٓغ مً جل ٪الىاٞظة اإلا٣ابلت لي مباقغة  ،،هٟـ الىاٞظة التي ًهضع
ً
منها ٧ل لُلت نىث جل ٪الاخخٟاالث  ،،ل٣ض ٧اهذ ٞخاة ًٟ٨ي ان ج٩ىن ب٣غب٪
لخدخٟل بها ٧ل ًىم بالٟٗل  ..ل٣ض عؤًتها جبدؿم لي  ..ؤؾىانها ٧ان ًهضع منها يىءا
ع .. ٤ُ٢قٗغها الظي ٌكبه الحغٍغ ألانٟغ  ..ها هي جلىح لي ٦ ،،ضث ؤن اٚغٞ ١يها
بال اهجي جضاع٦ذ هٟسخي ٞضزلذ ٚغٞتي و ؤٚل٣ذ الىاٞظة مؿغٖا و ؾإلذ هٟسخي
ما ؾغ سحغها هظا؟!!  ،،في الُىم الخالي ج٨غع معي هٟـ الصخئ و الظي ًلُه و
الظي ًلُه  ..في الح٣ُ٣ت لم ؤ ً٦ا٨ٞغ بالؼواج مُل٣ا و ل٨ىجي الان ا٨ٞغ ،خ٣ا
ل٣ض ؤوٗ٢ذ ب٣لبي!!ٖ ،ؼمذ ؤن ؤج٣ضم للؼواج منهاٞ ،إعصث ان اٖغ ٝبٌٗ
اإلاٗلىماث ٖنها و ًٖ اهلها ،طهبذ لٟٛحر طل ٪الٗ٣اع اإلا٣ابل لىا و ؤُُٖخه مبلٛا
مً اإلاا ٫و هضًت ُ٢مت.
زم ؾإلخه في لهٟت " ؤزبروي ًٖ ؾا٦جي الُاب ٤الغاب٘ " لُبخل٘ عٍ٣ه بهٗىبت
ُ
ً
حمُٗا مىظ ٖامحن و لم ًخم الٗثىع ٖلى ٢اجلهم ختى
قا٢ت و ًسبروي ؤنهم ِ ٢خلىا
الان و مىظ طل ٪الححن لم ٌؿ ً٨الُاب ٤الغاب٘ ؤخض
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ً
مجضصا ٗٞ ،ؼمذ ٖلى
جغاحٗذ بً٘ زُىاث و هٓغث لألٖلى ألحضها جلىح لي
الهٗىص لها
* لم ؤ٦ض ابضؤ بهٗىص الضعج ختى اؾخىٟ٢جي الٟٛحر لُ٣ى ٫لي " بلى اًً جًٓ
هٟؿ ٪ناٖضا؟!! "
ؤها :و ٢ض عم٣خه بىٓغه ؾاطحت " ؤال حٗلم بلى ؤًً؟!!  ..بلى الُاب ٤الغاب٘ بالخإُ٦ض
الٟٛحر :ؤًْ ؤه ٪بالٟٗل حىيذ
ؤها :نض٢جي املجىىن ً
خ٣ا هى مً ًغي ما عؤًذ بالُاب ٤الغاب٘ وال ًهٗضه
خاو ٫الٟٛحر مىعي بكتى الُغ ١بال اهه لم ٌؿخُ٘ ؤن ًىا ٫مً ٖؼمي ٖلى
الهٗىص ٞ ،،هٗض معي في النهاًت
ؤها الان ؤَغ ١الباب و الٟٛحر بجاهبي  ،،لُٟخذ الباب مً جل٣اء هٟؿه و ٌكِب
قٗغ الٟٛحر مً الهل٘ و ًتر٦جي و ًٟغ هاعبا
ً
ؤزظث ٢ضماي في الاعججا ٝزىٞا٧ ،ل ما ٧ان بضازل الك٣ت ٖباعة ًٖ خُام،
خُاما ؤؾىص ،و ٧إن ً
ً
خغٍ٣ا ٢ض بلتهم ٧ل شخئ
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ً
ؤهثىٍا ً
٣ُ٢ا ًلُ٤
بمجغص ؤن بضؤث ا٨ٞغ في الجغي ألؾٟل ختى ؾمٗذ نىجا ً ع
بخل ٪الٟخاة التي عؤًتها ً٣ى ٫لي " ًم٨ىجي الان ان احظب ٪ب٣ىة و اٚل ٤الباب بطا
خاولذ ؤن ججغي و ل ً٨نض٢جي ؤها مؿاإلات و لً ؤئطً ٪ابضا
ؤها :و ماطا جغٍضًً الان؟
هي :ؤصزل و ؤٚل ٤الباب زل ٪ٟبهضوء
ٗٞلذ ما َلبذ مجي٦ ،ضث ؤن امىث زىٞا و لً ً٨اًا ما ٧ان ٞاالمغ ٌؿخد،٤
ً
وحضتها امامي مباقغة بىٟـ طا ٥الجما ٫الظي اعاها به ٧ل ًىم  ..بال ان هظه
اإلاغة ؾمٗذ نىتها الظي ػاص مً حمالها  ..بضؤث الان في الحضًث
هي :بؾمي وؿغًٍ٦ ،ىذ ؤؾ ً٨م٘ ؤهلي بهظا البِذ بلى ان حاء ٢اجلىا لُىهي ٧ل
شخئ  ،زم ٢ام بةزٟاء حؿضي ؤؾٟل اعيُت اإلاُبش و مىظ طل ٪الححن لم ٌٗغٝ
اخضا مً هى و لم ٌٗغ ٝاخضا اًً حثماوي
ؤها ( :ابخل٘ عٍ٣ي بهٗىبت ) و ً ٠ُ٦م٨ىجي مؿاٖضج٪
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 هي :بطا اعصث مؿاٖضحي خ٣ا ًجب ؤن ًخم ال٣هام مً ال٣اجل  ،،و ان ًضًٞحؿضي باإلا٩ان اإلاالثم  ..اها الان احٗظب بىحىصي في هظا اإلا٩ان ٧ل ًىم  ،،اعحى٥
ؾاٖضوي …
ؤها :مً الظي ٢خل٩ي؟
هي :اؾمه  ...و ٌؿ ً٨بمىُ٣ت ٣ٖ ...اع ع٢م  ...الضوع  ...ق٣ت ع٢م  ...ؤعحى ٥بٗٞل
ً
قِئا و ال جيؿاوي …
زم ؤحض هٟسخي ٞجإة بساعج الك٣ت و الباب مٛل٤
هؼلذ الضعج و ال ؤزغ للٟٛحر ،اٖخ٣ض اهه ٢ض هغب مً اإلاىُ٣ت ب٩املها بٗض ما
ً
عآااه ،بججهذ مباقغة أل٢غب م٣هى اهترهذ و صزلذ ٖلى اعقُ ٠صحُٟت
ً
الحىاصر في مثل هظا الُىم مً ٖامحن ألحضها ؾاَٗت امامي " م٣خل ٖاثلت ٧املت
في مىُ٣ت  ....في ْغوٚ ٝامًت و ازبدذ الخدغٍاث ان حثت ؤخضهم م٣ٟىصة و ال
ا ٫ال٣اجل ً
َلُ٣ا " هؼلذ بىٓغي لالؾٟل ٢لُال ألحض الخالي " جم جدغٍغ مدًغ
ػ
ع٢م  382بالىاٗ٢ت و الػالذ الخد٣ُ٣اث حاعٍت "
ً
مباقغة أل٢غب ً
مغ٦ؼا للكغَت و ٧ان خضًثىا ٧الخالي
بججهذ
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 ؤها :ؤعٍض ؤلاصالء ببٌٗ اإلاٗلىماث ًٖ الًُ٣ت اإلاثبخت بمدًغ ع٢م  382لٗاميابِ اإلاباخثً " :دضزجي بٗضم اهخمام " ٦ىذ اها اإلاى٧ل بهظه الًُ٣ت و لم احض
اي صلُال ٖلى اي شخئ مىظ ٖامحن و اٚل٣تها الاؾبىٕ اإلااضخي .
ً
مجضصا
ؤها :ؾخٟخدها
الًابِ :و إلااطا جبضو ً
واز٣ا ه٨ظا .
ؤها :ألهجي اٖغ ٝال٣اجل ،زم ا٦ملذ خضًثي :اؾمه ٦ظا و ٌؿ ً٨بمىُ٣ت ٦ظا و
الخ الخ  ،ؤما الجثت اإلا٣ٟىصة ٞهي اؾٟل اعيُت اإلاُبش  ،و ؤعحى ان جضٞىىها
بم٩ان مىاؾب الًابِ و ٢ض بلخمٗذ ُٖىاه :مً اًً ٖلمذ بهظه اإلاٗلىماث؟
ٞجإة جٓهغ جل ٪الجمُلت زل ٠الًابِ و جنهاوي بةنبٗها ان اهُ ٤بإي شخئ ٖما
خضر
اها :بؾمذ لي ؤن اخخ ٟٔبهظا الؿغ
الًابِ و بىٓغة صهكت٦ :ما جغٍض
*****
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الان ٞغ٢ت ٧املت مً الكغَت ج ٠٣جدذ بِذ طل ٪املجغم و ًغ٦ب مٗهم ؾُاعة
الكغَت بلهٟه و ٧إهه ٧ان ًيخٓغهم بٟاع ٙالهبر!!!
ً
ال٣اجل الان ًجلـ امام يابِ اإلاباخث مباقغة
يابِ اإلاباخث :ؾُض ؤ  .م ؤهذ متهم ب ( .....لُ٣اَٗت ال٣اجل )
ال٣اجل :ؤحل اها مً ٢خلتهم ،اها مً ٗٞلذ هظه الجغٍمت البكٗت ،اها مً زبإث
حؿمانها جدذ اعيُت اإلاُبش ٖىضما عًٞذ الظهاب معي بٗض ٢خل ٖاثلتها،
اعحى٦م اٖضمىوي ٞإها امىث ٧ل ًىم ال ٠مغة٧ ،ل لُلت احضها جٓهغ لي و جدمل
ً
ؾُ٨ىا في ًضها حكحر بها الى ع٢بتي  ..انبدذ اعاها في ػوحتي و انض٢اجي و ٌكبه
لي انهم ًغٍضون ٢خلي ،لم ؤٖض اخخمل الِٗل  ..اعحى٦م ٧ىهىا ؤ٦ثر عؤٞت بي و
اٖضمىوي
في املح٨مت ٦ ..ىذ خايغا لجلؿت الح٨م و حجؼث مٗ٣ضا بجاهبي ٢ ..ض يهُإ
الُ ٪اهه ٞاع ٙو طل ٪أله ٪ال ًم٨ى ٪عئٍتها و هي ججلـ بجاهبي في حلؿت الح٨م
ٖلى ٢اجلها ..
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ال٣اضخي :خ٨مذ املح٨مت خًىع ًٍا ٖلى اإلاتهم ؤ.م باإلٖضام ً
قى٣ا ل٣خله ٖاثلت
٧املت م٘ ؾب ٤ؤلانغاع و الترنض ،عٗٞذ الجلؿت
ألحضها جبدؿم ببدؿامت جلُ ٤بمل٨ت ملى ٥حما ٫هظا الٗالم ،زم جظوب ٦ما
ً
ؾغَٗا …
ًظوب اإلالح في اإلااء  ..لألؾ ٠صاثما ما جيخهي الاقُاء الجمُلت
*****
ؤها الان في بُتي مجضصا  ،،لم حٗض جل ٪الجمُلت جٓهغ لي مً الىاٞظة بٗضما جم
بٖضام املجغم و ه٣لىا حثمانها و ع٢ضث في ٢برها بؿالم  ..ل ً٨للح :٤هي لم جٟاع١
ؤخالمي مىظ هظا الُىم  ،،و ال احضها ج٣ىٚ ٫حر هظه ال٩لماث " ؾىلخ٣ي ً
٢غٍبا " ..
ماطا جٓىىنها ج٣هض؟!!
( تمت بحمد هللا … )
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القصة (أطفال باطن ألارض)2
خضر طل ٪في بخضي ال٣غي بجىىب مهغ ٢بل ٖ 211ام مً آلان..

ججمهغ ؤهالي ٢غٍت (****) بجىىب مهغ بٗض ان يا٢ذ بهم الحُاة لٗضم حضوي
ػعاٖت ؤعاضخي ال٣غٍت التي ٧اهذ ٣ٞحرة ؤلاهخاج ًٖ مثُالتها في ال٣غي املجاوعة..
اهدكغ بحن ؤهالي ال٣غٍت ال٨ثحر مً الاؾاَحر ب ٌٛالىٓغ ًٖ نض٢ها مً ٖضمه..
ٟٞغٍ ٤منهم ٢ض ٢ا ٫بإن ٣ٞغ ألاعى بؿبب وحىص م٣برة ألخض ملى ٥مهغ
ال٣ضًمت ؤؾٟل ال٣غٍت ..و٢اُ ٫
ٞغٍ ٤زاوي بإن طل٢ ٪ض خضر هدُجت سحغ ٢ض جم
ُ
ٖمله لل٣غٍت مً َغ ٝبخضي ُ
ال٣غي اإلاٗاصًت لىا ٞإ٣ٞض ألاعى زهىبتها ..و٢ا٫
ٞغٍ ٤زالث ؤن ٣ٞغ ألاعى بؿبب "مغصة الجان" الظًً ًغٍضون َغصها منها
لُىٟغصوا هم بها..
اه٣ؿم ؤهالي ال٣غٍت ٖلى هظه آلاعاء الثالر ..ول٧ ً٨اهذ الٟ٨ت الغاجحت هي ٟ٦ت
طل ٪الٟغٍ ٤الظي ٢ا ٫بإن ؤؾٟل ال٣غٍت م٣برة ألخض ملى ٥مهغ ال٣ضًمت و٧ان
مً ؤ٦ثر الٗىامل التي اعجحذ ٟ٦ت هظا الٟغٍ ٤هى جإًُض ُٖمضة ال٣غٍت لغؤيهم..
وبؿغٖت قضًضة اههإ ؤصحاب الغؤًان الازغان لظل ٪الغؤي ٞةن ٧ان ع ًؤًا
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ً
ً
ههِبا مً ٦ىىػ جل ٪اإلا٣برة اإلاؼٖىمت ..وبن ٧ان ٚحر طلُ ٪
ٞهم لم
ؾضًضا هالىا
ًسؿغوا ً
قِئا ٖلى الاَال..١
٧ان امغ جل ٪اإلا٣برة هى الكٛل الكاٚل لجمُ٘ اٞغاص ال٣غٍت نٛحرهم ٢بل
٦بحرهم٧ ..ان هى الكٛل الكاٚل لهم حمُٗا ُٞما ٖضا طل ٪الغحل ال٣ٟحر الظي
ٌِٗل ً
وخُضا في ٧ىر ٖلى خاٞت ال٣غٍتٖ" ..م عيىان"..
ً
ً
اهُىاثُا بٌٗ الصخيء ..هاص ًعا ما ٧ان ًسخلِ م٘ اهل ال٣غٍت ٣ٞض ٧اهىا
٧ان ع ُحال
ً
صاثما ما ًىٓغون بلُه هٓغة اػصعاء وجد٣حر ألهه ٧ان ؤ٣ٞغ منهم ٞلِـ لضًه اعاى
ًؼعٖها مثلهم ولم ً ً٨لضًه بِذ مً الُىب مثلهم واهما ٧ىر مً زلُِ
ُ
ُ
الخكب وحؼوٕ الىسل ٦ما اهه لم ًً ً٨يخمي إلخضي الٗاثالث ال٨بحرة ولم ًً٨
ُ
ّ
له ٖال٢ت بال٣غٍت بال ؤهه ٌؿ ً٨بداٞتها..
ٖلى الٗمىم هظا لِـ مىيىٖىا ..صٖىها وٗىص ألهل ال٣غٍت مً حضًض..
 ُٖمضة ال٣غٍت في احخمإ م٘ ُممثلي ٖاثالث ال٣غٍتً :يبغي ان هبضؤ بالحٟغ فيُ
حكٗغ ُ
ؤؾغٕ و٢ذ ُمم ً٨وصون ؤن ُ
ال٣غي املحُُت بىا بإي شخيء ٚغٍب..

13
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بطا حؿغب الخبر زاعج خضوص ٢غٍدىا ٞؿىجض ُ
ال٣غي املجاوعة حمُٗها جؼخ٠
هدىها وؾى٩ىن في زبر ٧ان٦ ..ما ؤن الح٩ىمت لً جتر٦ىا بالُب٘..
 ػُٖم اخضي الٗاثالث :بالُب٘ ًا ٖمضة ..هظا ما ٦ىذ ؤوص ٢ىله ..بطا حؿغبالخبر الى زاعحىا ٣ٞض جدضر ٧اعزت وهدً ال هغٍض ان ًدضر طل ..٪ا٢ل ما ٢ض
ُ
ًدضر ان ًيخ٣ل زحر ال٣غٍت و٦جزها الى ٚحرها..
ُ
 لُخدضر ػٖماء باقي الٗاثالث ُٞما بُنهم ..زم ً٣اَٗهم الٗمضة :ماطا ؤهخم٢اثلىن!
 ُلحرص ؤخضهم :هىا٧ ٤ٞل خغ٢ ٝلخه ..متى ًجب ؤن ًبضؤ الحٟغ؟!
ُ
 ُالٗمضة :خاإلاا ً٩ىن قباب ٖاثالج٨م حاهؼًٍ لبضؤ الحٟغ٦ ..م جدخاحىن مً
الى٢ذ لخجهحزهم؟!
 ُلحرص ؤخضهم :ؤؾبىٖحن..
ُ
 زم ًُغص الازغ :اؾبىٕ واخض..ُ
 زم ًُغص ازغ :زمؿت ؤًام..ُ
ُ
 زم ًغص ازغ :ال اخخاج بال لُىمحن..14
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هٓغ الجمُ٘ لهاخب الُىمحن هٓغاث صهكت واؾخعجاب ُلُ٣اَٗهم ُ
الٗمضة
ً
ً
ً
ً
ن
٢اثال :خؿىا ..لىجٗلها اؾبىٖا واخضا ً٩ى حمُٗ٨م ٢ض ججهؼ ..ومً لم ًٟ٨ه
ُ
ُ
ؤؾبىٕ ٖلُه ان ٌُؿغٕ ؤ٦ثر ٩ٞلما ازغها الامغ ٧لما اػصاص اخخما ٫حؿغبه الى زاعج
ال٣غٍت ..ماطا ؤهخم ٢اثلىن؟!
ً
حمُٗا بهىث واخض :اج٣ٟىا ًا ُٖمضة..
 لُهُدىاُ
 زم ًُ٨مل ؤخضهم :ولٖ ً٨لُىا بًجاص ُحجت واحابت ٢ىٍت هغص بها ٖلى ؤي ٚغٍبُ
ٌؿإلىا ًٖ ؾبب الحٟغ ختى ال ٌك ٪باألمغ..
٦بحرا ُ
بئرا ً
هدٟغ ً
ُ
لِؿض خاحت ال٣غٍت
 الٗمضة :ع ًؤًا ؾضًضٞ ..لىسبر الؿاثلحن ؤهىابطا ما ج٨غع الجٟا ٝالظي خضر الٗام اإلااضخي..
 ؤبضي الجمُ٘ عياه وا٢خىاٖه بخل ٪ؤلاحابتُ ..زم ؤ٦مل ُالٗمضة :ؤما اها ٞؿإ٢ىم
بالخمىٍه وبقٛا ٫الجمُ٘ ٖى٨م زالٞ ٫ترة الحٟغ٢ ..بل بضاًت الحٟغ بُىم واخض
ُ
ؾإصٖىا ُٖمضاء ُ
ال٣غي املجاوعة الى احخمإ لٗضة ؤًام في ٢غٍت بُٗضة إلاىا٢كت
ُُٟ٦ت ٖالج مكا٧ل الجٟا ٝو٣ٞغ التربت الظي ْهغ في آلاوهت ألازحرة وبظل٪
ؤ٧ىن ٢ض وحهذ الاٖحن ً
بُٗضا ًٖ ٢غٍدىا ونىب جل ٪ال٣غٍت البُٗضة التي ُ
ؾُٗ٣ض
بها الاحخمإ..
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ُ
* ؤبضي الجمُ٘ اعجابه ب٨ٟغة ُ
الٗمضة ..زم اه ٌٟالاحخمإ في هضوء ُمخ٣ٟحن ٖلى
ُّ
للخجهؼ لبضؤ الحٟغ..
ُمهلت ألاؾبىٕ
ً
ؾغَٗا..
* مًذ ُمهلت ألاؾبىٕ
ً
ً
نٟىٞا ٦بحرة مً قباب ال٣غٍت ًغجضون
مىحىصا في ال٣غٍت آلان لغؤًذ
بطا ٦ىذ
الٗباءاث ُوٍمؿ٩ىن بإًضيهم ؤصواث خٟغ مسخلٟت..
الجمُ٘ ًُمجي هٟؿه بما ٢ض ًجضه باألؾٟل ..ؤخالم اهالي ال٣غٍت بلٛذ ٖىان
الؿماء ُلخىاَذ السحاب..
جم التروٍج بكضة ختى صازل ال٣غٍت الى اهه ؾِخم خٟغ بئر ٦بحر إلاىاحهت الجٟاٝ
ال٣اصم ((ؤهالي ال٣غٍت الانلُىن ٌٗلمىن ؤن الحٟغ للبدث ًٖ اإلا٣برة ..بِىما
ُ
الًُى ٝو٦ظلٚ ٪حر اإلاىسغَحن بكئىن ال٣غٍت مثل "ٖم عيىان" ٞهم ال
ٌٗغٞىن ً
قِئا ًٖ الحٟغ بال ؤهه لحٟغ بئر ٦بحر مً احل مىاحهت الجٟا..))ٝ
ُ
٧ان ُ
الٗمضة ٢ض صٖا ُٖمضاء ال٣غي املجاوعة الى طل ٪الاحخمإ الخمىٍهي للٟذ
ألاهٓاع ًٖ ال٣غٍت زال ٫جل ٪الٟترة ..و٢بل ؤن ً٣ىم بالؿٟغ الى ال٣غٍت البُٗضة
التي ؾِخم ٖ٣ض الاحخمإ بها ٢ام بةُٖاء ؤلاقاعة ألهالي ال٣غٍت بالحٟغ ً
بضءا مً
ٞجغ ًىم ٚض ..و٢ض ٧ان..
16
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٢امىا بخدضًض مؿاخت الحٟغ بضاثغة ُ٢غها ٖكغة ؤمخاع ..و٢امىا بخ٣اؾم اإلاهام
ُٞما بُنهم ٗٞاثلت ٦ظا جخىلى الحٟغ في التراب ..وٖاثلت ٦ظا ؾخ٣ىم بى٣ل ماث جم
جٟخِخه الى الخاعج وٖاثلت ٦ظا ؾُ٣ىمىن بخٟخِذ الصخىع التي ؾخ٣ابلهم وٖاثلت
٦ظا ٖليها حؿىٍت خضوص الحٟغ وج٣ىٍتها وٖاثلت ٦ظا ؾدخٟ٨ل بإمغ الُٗام
والكغاب الخ...
ُ
ً
حمُٗا بالحٟغ..
زم بضؤوا
ْلىا ًدٟغون َُلت الُىم لُهلىا في الُىم الاو ٫الى ُٖم 5 ٤ؤمخاع ..وفي الُىم
ُ
الخالي ونلىا الى زالزت ؤمخاع ٞالحٟغ ًؼصاص نٗىبت ٧لما حٗم٣ىا لألؾٟل ..ه٨ظا
ؤنبدىا ٖلى ُٖم ٤ؾبٗت ؤمخاعُ ..زم ٖؼمىا في الُىم الثالث ؤن ًهلىا ُ
لٗمٖ ٤كغ
ؤمخاع ول..ً٨
ُ
ول ً٨ما بن ونلىا للمتر الخاؾ٘ ختى ؤوٟ٢تهم صخغة ٖمال٢ت حغبىا مٗها ٧ل
الؿبل والىؾاثل لخجاوػها ول ً٨ال ٞاثضة ..ؤعٚمتهم ٖلى حٗلُ ٤اٖما ٫الحٟغ
للُىم الغاب٘ ختى ًُدًغوا مٗهم ؤصواث ُمىاؾبت لخ٨ؿحر الصخغة..
ُ
ول٧ ً٨اهذ اإلاٟاحإة ؤنهم حاءوا بالُىم الغاب٘ ٞلم ًجضوا الصخغة!
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ُ
٧اص بًٗهم ؤن ًُجً ..و٧ان البٌٗ الازغ ؤ٦ثر خ٨مت ٣ٞالىا ( ُعبما ٦ىا ِ٣ٞ
ُمخٗبحن ٞتهُإ لىا ؤن هىا ٥صخغة)..
ُ
ٖلى ٧ل ..خاولىا جىاسخي امغها ختى ًُ٨ملىا خٟغهم بإؾغٕ و٢ذ..
ول ً٨ما بن هؼ ٫بٌٗ الغحا ٫الى الحٟغة ختى ُ
نٗ٣ىا بما وحضوا..
ُ
ل٣ض وحضوا ٚغٞت نٛحرة في ؤؾٟل هُ٣ت مً حضاع الحٟغة ..ال ًٓهغ مً جل٪
الٛغٞت ؾىي م٣ضاع قبر واخض مً اٖالها ..ؤي انهم بداحت الى بٌٗ الحٟغ
الخ ٠ُٟلُ٨كٟىا منها م٣ضاعا ؤ٦بر..
ًْ الجمُ٘ انهم ٢ض ٖثروا ٖلى يالتهم وؤن جل ٪الٛغٞت هي اإلا٣برة التي ًبدثىن
ٖنها وؤنها بالخإُ٦ض جدىي مً ال٨ىىػ ما ٌعجؼ الٗ٣ل ًٖ جسُله..
امدك ٤الغحا ٫ؾغَٗا ُمٗضاث الحٟغ زم ْلىا ًنهالىن ٖلى ؤعيُت الحٟغة وٖلى
الحاثِ الظي ٦كً ٠
بًٗا منها بالًغب والخ٨ؿحر والخدُُم بك٩ل هِؿخحري
ٞهم الان ال ًٟهلهم ؾىي ص٢اث ٤مٗضوصاث ًٖ الىنى ٫الى ال٨جز الظي ججغٖىا
٧ل جل ٪اإلاك٣ت ألحله..
ُ
وهىا ٧اهذ الهضمت..
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لم ٌؿخمغوا ٖلى خالتهم جل ٪ؾىي ُعبما ؤعب٘ ص٢اث ٤او زمـ ختى جى ٠٢ؤخضهم
ُ
ًٖ الحٟغ لثىان زم ناح ٞيهم بإٖلى نىجه "جى ٟ٢ـ ـ ـ ــىا"..
لم ًُىهذ له ؤخض وؤ٦ملىا الحٟغ بخل ٪الُغٍ٣ت الهىحاء ..لُهُذ ٞيهم مغة
ً
حمُٗا"
ؤزغي بهىث ٖا" ٫ؤيها الحم٣ى ٢لذ ل٨م جىٟ٢ىا ..ؾنهل٪
ُ
وهىا ؤصع ٥اإلاىيىٕ زُىعة اإلاىٞ ٠٢خىٟ٢ىا ٞى ًعا..
 الغحل الظي ناح ٞيهم :اههخىا لهظا الهىث الخاعج مً الٛغٞت..ُ
ُ
وهىا نمذ الجمُ٘ ً
ًهضع مً جل٪
جماما لُٟؼٕ آطانهم نىث ُب٩اء ؤَٟا٫
ُ
الحجغة ..ؤحل ٦ما ٢غؤث ً
جماما ..ب٩اء ؤَٟا!٫
الحٟغة ُمهغًٍ ٖلى ٖضم الجزو ٫لها ُم ً
ٞؼٖىا الغحا ..٫وهغٖىا الى زاعج ُ
جضصا
لُهُذ ٞيهم ؤخض ٦باع البلضة (بٗض ٧ل ما ونلخم له جغٍضون ان جيسحبىا
وجًُٗىا هظه الٟغنت ٖلُ٨م وٖلى ٧ل ؤهالي ال٣غٍت؟!!)..
ُ
لحرص ٖلُه اخض الغحا ٫الظًً ٧اهىا بالحٟغةً :ا قُش ؤال جٟهم ما ه٣ىُ ..!٫هىا٥
ُ
نىث ُب٩اء ؤَٟا ٫باألؾٟل ..ؤي ؤَٟا ٫هاالء الظًً ؾُ٩ىهىن في ٚغٞت ٖلى
ٖم 21 ٤ؤمخاع ؤؾٟل ؾُذ ألاعى!
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ضح ٪الغحل ال٨بحر بطح٩اث ُمؿخٟؼة ..زم ٢ا :٫إلااطا حؿإلىوي اها ..اؾإلىا
اهٟؿ٨م! ..ؤي اَٟا ٫هاالء الظًً ؾُ٩ىهىن بهظا الٗم ..!٤إلااطا ال جهاعخىوي
ً
حمُٗا ؤه٨م ٢ض وحضجم ال٨جز وازظجمىه ٧له ل٨م وؤ٧لخم
وجهاعخىا ؤهالي ال٣غٍت
خ ٤اهل ال٣غٍت ُٞه!
لُهُذ ُٞه ؤخض الغحا ٫الظًً ٧اهىا بالحٟغة :التزم خضوص ٥ؤيها العجىػ٠ُ٦ ..
ُ
جتهمىا بالؿغ٢ت و٧ل شخيء ٢ض خضر ؤمام اٖحن اهل ال٣غٍت؟!
لُهُذ العجىػ في ؤهالي ال٣غٍتً :ا ؤهالي ال٣غٍت ..هل ؾمٗخم نىث ب٩اء ؤَٟا٫
بخل ٪الحٟغة! ..احُبىوي!
ُ
ًىٓغ اهل ال٣غٍت الى بًٗهم البٌٗ ..زم ٢الىا :ال لم وؿم٘..
زم هٓغ العجىػ هاخُت الغحا ٫مغة ؤزغي ٢اثال لهم :بطا إلااطا ج٣ىلىن ؤن طل٢ ٪ض
خضر امام اٖحن اهل ال٣غٍت!
لُهُذ ؤخضهم :ول٨نهم لم ً٩ىهىا مٗىا باألؾٟل ..بالخإُ٦ض لً ٌؿمٗىا..
ُ
العجىػ :ال جبرعوا ٦ثحراً ..بضو اه٨م ٢ض ا٢دؿمخم ال٨جز بِى٨م واهخهى الامغ..
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ً
ً ُ
ّ
حؼ ؤخض الغحاٖ ٫لى اؾىاهه ًّ
قضًضا ..زم اهٟجغ ٢اثال :ال حؿخمٗىا لظل٪
حؼا
العجىػ الخغ ..ٝا٢ؿم ل٨م ؤن ٧ل ما ٢اله ال ً٣غب للح٣ُ٣ت بهلت..
هٓغ حمُ٘ اهل ال٣غٍت لبًٗهم في خحرة عآها في اُٖنهمٞ ..إ٦ملً :بضوا ان ال٨ىىػ
ً
خؿىا..
التي جإملىن الٗثىع ٖليها ٢ض ؤٖمذ بهغ٦م وبهحرج٨م ًا اهل ٢غٍتي..

ٖما ٢ض ّ
ً
ً
حمُٗا مؿئىلحن ّ
ًدضر لىا ؤو ألي
خؿىا ..ؾىىانل الحٟغ ..ول٨ى٨م
ؤخض..
ً
ُ
ُ
زم هٓغ إلاً ٧اهىا ًدٟغون مٗه ٢اثال :هُا بىا ه٨مل!
ً
٢اثال :همىث وهدً اٖؼاء ً
زحرا مً ان
خاو ٫ؤخضهم م٣اَٗخه ول٨ىه لم ًمهله
ً
جُاعصها ُتهمت ال ًض لىا ٞيها٦ ..ما اهه ان ٧ان هىا ٥بالٟٗل ؤَٟا ٫باألؾٟل
ٞبالخإُ٦ض لً وؿخُُ٘ ان هضٞنهم اخُاء ..حٗالىا هثبذ لهم نض٢ىا وبٗضها لً
هدٟغ ً
قبرا واخض..
٣ٞاَٗه ؤخضهم :ولٌ ً٨ؿخدُل ان ً٩ىن هاالء ؤَٟا..٫
لحرص ٖلُه :وهل بغؤً ٪بطا ٧اهىا لِؿىا ؤَٟا ..٫هل ؾُتر٧ىهىا بٗض ان ٦كٟىا
ؾغهم!
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هُا بىا لىىهي هظا الامغ..

* لحٓاث و٧ان الغحا٢ ٫ض هؼلىا بإٖما ١الحٟغة وؤهالي ال٣غٍت ُمهُٟحن زاعحها
ًيخٓغون ما ؾخاو ٫الُه ألامىع..
بضؤ الغحا ٫بال٨ك ًٖ ٠جل ٪الحٟغة الٛامًت ا٦ثر وا٦ثرْ ..لىا ًدٟغون
وٍدٟغون ..ها هم ٢ض ٦كٟىا منها ٢ضعا ٌؿحرا ول ً٨لألؾ ٠ال اهىاع هىا ..اإلا٩ان
ُمٗخم بكضة..
َلبىا مً اهل ال٣غٍت ان ًمضوهم بلمباث لإلياءة وبالٟٗل ٧اهذ لحٓاث
وحاءتهم اللمباث..
٢امىا بدؿلُُها لضازل الٛغٞت ..و٧اهذ ُهىا ال٩اعزت..
 ٠ُ٦ناع هظا ..وً ٠ُ٦م ً٨ان ً٩ىن في طلُ ٪ح ً
ؼءا مً اإلاىُُ٣ت!
ُٚغٞت زاوٍت ً
جماما ال ًىحض بها ؤي شخيء..
ال ًىحض بها ؤي شخيء ؾىي زالزت ؤَٟا ٫ال ًخٗضي ُٖمغهم الكهىع ٢ابٗىن
بمىخه ٠جل ٪الٛغٞت ملٟىٞىن بإوشحت في ٚاًت الٛغابت لم ًغ مثلها ً
اخضا مً
٢بل..
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٧اهذ مالمدهم مالثُ٨ت الى ا٢صخى صعحت ..خُىما جىٓغ بليهم ٞإهذ جىٓغ الى
الى٣اء هٟؿه..
خمل الغحا ٫ألاَٟا ٫الثالزت وزغحىا بهم الى ؤهالي ال٣غٍت ناثدحن ٞيهمً :ا ؤهالي
ال٣غٍت هل جغون بإُٖى٨م الان!
ؤَٟاٖ ٫لى ٖمٖ ٤كغ ؤمخاع مً ؾُذ ألاعى ..لم ه ً٨ه٨ظب ..ولم وؿغ١
اههبخ٨م مً ال٨ىىػ ..نض٢خم العجىػ الخغ ٝو٦ظبخمىها ..اًً هى الان!
 ْل ؤهالي ال٣غٍت ًخلٟخىن ول ً٨لم ًجضوه..ٞهاح ؤخض الغحا ٫الظًً ٧ان ًدٟغون :ال ُيهمٖ ..لى ألا٢ل ؤزبدىا بغاءجىا ..ولً
ُ
ه٨مل في خٟغ جل ٪الحٟغة اإلالٗىهت ..اخٟغوها بإهٟؿ٨م وها ُهم ألاَٟا٢( ٫ام
ُ
بىيٗهم ٖلى ألاعى) ..زم اههغ ٝومٗه بُ٣ت الغحا ٫لُتر٧ىا اهل ال٣غٍت في هضم
مغٍغ ٖلى اتهامهم للغحا ..٫وخحرة قضًضة بكإن امغ الاَٟا..٫
خاولىا ؾغَٗا اؾخضٖاء ُٖمضة ال٣غٍت لُىٓغ في ؤمغهم ول٨ىه ٧ان في طل٪
الاحخمإ ولً ٌٗىص ٢بل ًىمحن ٣ٞغعوا ان ًإزظ ازضهم ألاَٟا ٫الى بِخه لححن
ٖىصة ُ
الٗمضة..
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ول ً٨لم ً٣بل ؤخضهم بإزظ ألاَٟا ..٫الجمُ٘ ٧ان في خالت عٖب وهل٘ منهم..
ً
وٖىض عجؼهم ًٖ الخهغ ٝفي الامغ ٢ا٢ ٫اثال منهم :ؤُٖىهم الى "ٖم عيىان"
وؤزبروه انهم ابىاء ؤخض يُى ٝال٣غٍت ألازغٍاء وؤن ألاَٟا ٫ؾُٓلىن مٗه إلاضة
ُ
ًىمحن  ِ٣ٞوبٗضها ؾُإحي ؤهلهم ألزظهم وؾُُٗىهه ً
ه٣ىصا في م٣ابل طل ..٪زم
ً
هإزظهم مىه ٖىض ٖىصة الٗمضة وهجم٘ له مبلٛا مً اإلاا ٫هٓحر طل..٪
اؾخدؿً حمُ٘ اهل ال٣غٍت طل ٪الغؤي ..وختى ال ًثحروا ق٩ى ٥الغحل اج٣ٟىا
ان ًظهب باألَٟا ٫ع ُحلحن منهم  ..ِ٣ٞو٢ض خضر..
طهب ع ُحلحن مً ؤهالي ال٣غٍت ًدملىن مٗهم الثالر ؤَٟا ..٫ونلىا الى ٧ىر ٖم
عيىان الىا ٘٢بُٗضا بداٞت ال٣غٍت..
٢امىا بُغ ١الباب بلُ ٠و٢ام ٖم عيىان بٟخده لهم ٖلى الٟىع..
ع ُحل بؿُِ ًغجضي ٖباءة عماصًت صا٦ىت اللىن ً٣ب٘ في ال٩ىر ً
وخُضا..
ً
ً
جغخُبا ٦بحرا ٞغبما لم ًؼعه يُىٞا مىظ ؾىحن!
عخب بالغحلحن
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ً
اَمئىاها لهم وؤزبروه انهم ٖلى عجلت مً امغهم وؤنهم
ابدؿم له الغحالن لحزصاص
ً ِ٣ٞغٍضون مىه ان ٌٗخجي باألَٟا ٫الثالزت لححن ٖىصتهم وازظهم مىه بٗض
ًىمحن ٖلى الا٦ثر وانهم ؾُ٩اٞئىهه بمبل ٜمً اإلاا ٫هٓحر طل..٪
عخب ٖم عيىان بظلً ٪
٦ثحرا ٨ٞما حٗلمىن ..هى لِـ ٖىضه ؤَٟاال !ِ٢
ً
ٞغؤي في طلٞ ٪غنت ان ًجلـ م٘ ألاَٟا٢ ٫لُال ُٞاوؿىا وخضجه ..ومنها اهه
ؾحربذ اإلاا٦ ٫ظل..٪
ازظ ٖم عيىان ألاَٟا ٫وصزل بهم الى ال٩ىر والط الغحالن بالٟغاع بٗض اُٖائهم
ُ
ُ
له ..زم ٖاصوا ألهل ال٣غٍت لُبلٛىهم بىجاح اإلاهمت..
وفي الُىم الخالي ..بٗث ؤهالي ال٣غٍت بىاخض منهم الى الٗمضة ُلُبلٛه ان الحٟغ ٢ض
ُ
جى ٠٢بؿبب مك٩لت ٦بحرة لً جدل بال بىحىصه..
وبالٟٗل في الُىم الظي ًلُه ٖاص ُ
الٗمضة الى ال٣غٍت و٢ض خ٩ى له ٦باع الٗاثالث
٧ل ما خضر ازىاء ٞترة ُٚابه..
وفي طاث الُىم ازظ الٗمضة ٦باع الٗاثالث وطهب بهم لبُىث ؤولئ ٪الغحا٫
الظًً جم اتهامهم ً
ؾاب٣ا لُ٣ضمىا لهم الاٖخظاع ً
واخضا جلى الازغ..
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في البضاًت ٧ان الغحاُ ٫مخٗىخحن وٚحر ٢ابلحن لالٖخظاع ..ول ً٨بٗض بنغاع ُ
الٗمضة
الهىا و٢بلىا الاٖخظاع و٢ض ؤ٢ىٗهم ُ
الٗمضة بالٗىصة للحٟغ بٗض ان ًخم خل ُمك٩لت
ؤولئ ٪ألاَٟا ٫الظًً بدىػة "ٖم عيىان"..
الٗمضة ُم ً
 ُلخٟخا الى ٦باع الٗاثالث :هُا بىا الى ٧ىر عيىان لىىٓغ في امغ ؤولئ٪
ألاَٟا..٫
وبالٟٗل طهب ُ
الٗمضة م٘ ٦باع ٖاثالث ال٣غٍت هدى ٧ىر عيىان..
ُ
زم ا٢ترب ؤخضهم وبضؤ بُغ ١باب ال٩ىر بلُ ..٠ول ً٨ال ؤخض ًُجُب..
ّ
ُ
١
 الٗمضة :لٗله هاثم ..قضصوا الُغ ؤ٦ثر..بضؤ نىث الُغ٢اث ٖلى الباب جخٗالى وجخٗالى ..ول ً٨ال ٞاثضة!
بضؤوا ًُىاصون ٖلُه م٘ الُغً :١ا عيىانً ..ا عيىان ..هل اهذ هىا ..اٞخذ ًا
عيىان..
ول ً٨ال ٞاثضة..
ْلىا ٖلى هظه الحالت ٢غابت الؿاٖت!
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وفي النهاًت ٢الىا لٗله لِـ ُهىا ..ول ً٨الى اًً ٢ض ً٩ىن طهب ..وهل ازظ اولئ٪
ألاَٟا ٫ام جغ٦هم!
٢غع ؤهالي ال٣غٍت الٗىصة في الُىم الخالي ..و٦غعوا هٟـ اإلاكهض ..ول ً٨ال ٞاثضة..
* حؿلل ال٣ل ٤والخى ٝالكضًضًً الى ٢لىب ؤهالي ال٣غٍت ..ماطا ًم ً٨ان ً٩ىن
٢ض خضر م٘ عيىان!
بال ان طل ٪ال٣ل ٤والخى٧ ٝاهىا صاثما ما ًسٟىهه ًٖ بًٗهم البٌٗ ختى ال
ُ
ًُ٣اٞ ًٖ ٫الن اهه "زاثٞ .."٠الخى ٝمً الى٣اثو ٖىض ؾ٩ان حىىب مهغ
(الهٗاًضة).
ُ
زم حاءوا في الُىم الظي ًلُه (الثالث مً ونى ٫الٗمضة والخامـ مً اؾخالم
ٖم عيىان لألَٟا ..)٫و٦غعوا هٟـ الصخي ول ً٨ال ٞاثضة..
ُ
وهىا ناح ٞيهم ُ
الٗمضة :بلى متى ؾىٓل باهخٓاع عيىان ..خُمىا الباب..
ُ
وهىا هٓغ الغحا ٫الى بًٗهم البٌٗ في جىجغ و٢ل ٤قضًضي..
ً
٢غؤ طلُ ٪
الٗمضة في اُٖنهم ٞهاح ٞيهم :ؤلِـ مً الُٗب ؤن ج٩ىهىا عحاال
جدملىن جل ٪الكىاعب وج٩ىهىا زاثٟحن مً ؤَٟا ٫لهظا الحض!
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 ُلحرص ؤخضهم :لؿىا زاثٟحن ًا ُٖمضة ..ول..ً٨

٣ٞاَٗه ُ
ً
ؾغَٗا :ازبخىا لي طل ٪باألٗٞا ..٫ال بال٨الم ..ؤلم ؤ٢ل ل٨م
الٗمضة
خُمىا الباب!
ً
ُ
وهىا اهٟٗل الغحا ٫واهضٗٞىا ب٣ىة ع ُحل واخض هدى باب ال٩ىر "الهل ؤنال"
لُىٟخذ الباب ٞىع ُمالمؿتهم له وَؿُ٣ىا بؿبب ٢ىة اهضٞاٖهم صازل ال٩ىر
ُمداَحن بٓالم صامـ.
ً
اهٟٗل الغحا ٫واهضٗٞىا ب٣ىة ع ُحل واخض هدى باب ال٩ىر "الهل ؤنال" لُىٟخذ
الباب ٞىع ُمالمؿتهم له وَؿُ٣ىا بؿبب ٢ىة اهضٞاٖهم صازل ال٩ىر ُمداَحن
بٓالم صامـ..
ّ
جم ً٨الغٖب مً ٢لىبهم حمُٗاٞ ..لم ً٩اصوا ٌؿُ٣ىا ٖلى ؤعيُت ال٩ىر ختى
ٞغوا بُغٍ٣ت هِؿخحرًت الى زاعحه..
اههضم ُ
الٗمضة خُىما عؤي طل ٪الٓالم الظي بضازل ال٩ىر ..بهه ْالم زام!
ْالم للضعحت التي ججٗل ُ
الغٖب ًىٟظ الى ٢لب ٪بمجغص الىٓغ الُه..
ّ
حٟذ الضماء في ٖغو ١الجمُ٘ وحؿاعٖذ هبًاث ٢لىبهم مً هى ٫اإلاى..٠٢
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َلب ُ
الٗمضة مً الحايغًٍ مٗه ان ًظهب ؤخضهم ُ
بؿغٖت إلخًاع إلاباث
لإلياءة ٞهظا الىىٕ مً الٓالم ال ِ٢بل ألخض با٢خدامه..
وٖلى الٟىع ٢ام ع ُحالن مً ُمغا٣ٞي الٗمضة بالغ ٌ٦هدى مىاػلهم لُٗىصوا بٗض
ًُ
ُ
٫
ص٢اث ٤وبدىػة ٦ال منهما إلابخان (خُىما ؤ٢ى إلاباث هىا ٞإها ا٢هض إلاباث حاػ
بضاثُت ٧اهذ مىحىصة بؼمً ما ٢بل ال٨هغباء)..
وُ ٠٢
الٗمضة والغحا ٫الظًً مٗه بال٣غب مً الباب ..ال ؤخض منهم ًغٍض ان ً٩ىن
ُ
في اإلا٣ضمت او ان ًسُى الخُىة الاولى..
ْلىا ٖلى هظه الحالت الى ان اج٣ٟىا في النهاًت ٖلى ان ً٣ىمىا بالضزى ٫حمُٗا
ً
مىٟغصا بطا ما ٧ان هىا ٥اطي
صٗٞت واخضة وبالخالي لً ًخٗغى ؤخض منهم لألطي
ً
حمُٗا..
ألنهم ٢ض ج٣اؾمىا الخُغ
ُ
ُ
وٟ٢ىا حمُٗا امام الباب و٢لىبهم ج٩اص جدُم نضوعهم ..زم بترصص قضًض ٢امىا
ُ
ُ
بسُى الخُىة ألاولى ..زم بٗضها بثىان اجبٗىها بالخُىة الثاهُت ..زم الخُىة
ُ
الثالثت ..زم الغابٗت ..وها ُهم الان ٢ض ؤنبدىا بضازل ال٩ىر وٞجإة جىٟغج اياءة
ال٩ىر ٧إهه ٧ان ُهىاُٚ ٥اء ٚحر مغؤي ًحجب ٖىه الًىء واهؼاح ٞجإة!
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ازظوا ًخلٟخىن ً
ًمُىا وَؿا ًعا بؿغٖت قضًضة لٗلهم ًجضوا ٖم عيىان ُهىا او
خُا او ً
ُهىاً ..٥
مُخا ..ول ً٨ال ٞاثضة..
ال ؤزغ لٗم عيىان وال لألَٟا ..٫ختى ان ال٩ىر مً الضازل في ٚاًت الترجِب
والخىُٓم ٞلِـ هىا ٥ؤي ؤزغ ألي ُٖى ٠او ؾلىٚ ٥حر َبُعي ًم ً٨ان ً٩ىن ٢ض
خضر..
اَمإهىا حمُٗا وبضؤث اٖهابهم تهضؤ عو ًٍضا عوٍضا..
ُ
زم بضؤ الؿااًُ ٫غح هٟؿه ٖليهم مغة ازغي" ..اًً ازخٟى ٖم عيىان وما هاالء
ألاَٟا ٫وماطا ًم ً٨ان ً٩ىن ٢ض خضر مٗه!!" ..ال ؤخض ٌٗغ..ٝ
ْلىا ٢غابت الؿاٖخحن او ؤ٦ثر بضازل ٧ىر ٖم عيىان ًدىا٢كىن وٍدباصلىن ما
زُغ ببالهم ٖما ًم ً٨ان ً٩ىن ٖم عيىان ٢ض ال٢اه والححرة ج٩اص جٟخ ٪بهم..
وٞجإة ناح ٞيهم الٗمضة :هل ُحىيخم ًا ٢ىم!٦ ٠ُ٦ ..ىخم جٓىىن ان هاالء
ألاَٟا ٫الثالزت ُهم مجغص ؤَٟاٖ ٫اصًحن لخُٗىهم لغيىان ٠ُ٦ ..زُغ
ببال٨م ان الامغ ؾُمغ بؿالم وانهم ؾُيخٓغوه٨م ختى حٗىصوا لخإزظوهم مغة
ؤزغي!
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ؤَٟا ٫اخُاء في ٚغٞت ؤؾٟل ألاعى ٖلى ٖمٖ ٤كغ ؤمخاع ٠ُ٦ ..ق٨٨خم انهم
ً
ؤَٟا ٫انال!
ً
ٞغص ؤخضهم ٖلى الٗمضة :بضال مً الهجىم ٖلُىا صون ٞاثضة ..لى ٦ىذ م٩اهىا ماطا
٦ىذ ؾخٟٗل ًا ٖمضة!
ُ
 ُالٗمضة٦ :ىذ ؾإصٞنهم مغة ؤزغي بالُب٘..
ُ
الغحل :ول ً٨طل٧ ٪ان بالخإُ٦ض ؾُ٣خلهم!
ُ
الٗمضة :ال ججٗلجي انغر ٠ُ٦ ..جًٓ انهم اخُاء ؤنال! ..هم بالخإُ٦ض امىاث
بالٟٗل ..بن ٧اهىا ؤَٟاال مً ألاؾاؽ..
ُ
لحرص ؤخض اإلاىحىصًً :ولً ً٨ا ٖمضة ان لم ً٩ىهىا ؤَٟا ..٫ماطا ؾُ٩ىهىن!
ُ
الٗمضة :اؾإلىا ؤهٟؿ٨مً ..جب ان حٗغٞىا ؤهخم ؤلاحابت..
ٞهمذ الجمُ٘ للحٓاث وهم ً٨ٟغون ُٞما ٢اله الٗمضة..
ُ
زم ؤ٦مل الٗمضة :والان ال ؤخض ٌٗغ ٝماطا ًم ً٨ان ً٩ىن ٢ض خضر لغيىان او
اًً هى الان ..وٖلُ٨م حمُٗا ان جضٖى هللا ان ً ٠٣الامغ ٖىض عيىان وال ًمخض
أل٦ثر مً طل..٪
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* ازظوا حمُٗا ًىٓغون الى بًٗهم البٌٗ في ٢ل ٤بال ٜمما ؾمٗىه للخى..
ُ
 زم باصع ؤخضهم بؿاا ٫الٗمضة :ول ً٨ما طهبىا هدً ًا ٖمضة!ً
ناثدا ُٞه :طهبىا اهىا وعَىا الغحل اإلاؿ٨حن بمثل هظه اإلاهِبت ..طهبىا
الٗمضة
اهىا لم هسبره الح٣ُ٣ت ومً اًً حاء هاالء ألاَٟا ..٫طهبىا ان لم ه٨ٟغ ولى
للحٓت ماطا ًم ً٨ان ً٩ىن هاالء ألاَٟا ٫وماطا ٢ض ًٟٗلىا م٘ عيىان ..ولً٨
إلااطا ؤ٢ى ٫طهبىا ..اها لم اٗٞل قِئا مٗ٨م ..طهب٨م ؤهخم ال طهبي اها ..ول ً٨لألؾ٠
ُ
ُ
الىاع جدغ٧ ١ل ما ًُىي٘ ٞيها وال جٟغ ١بحن ما صزلها بمؼاحه وما ؤعٚم ٖلى
صزىلهاً ..جب ان ازغج مً الىاع ؾغَٗا ٢بل ان جدغ٢جي..
لحرص ُ
ُ
الغحل ٖلى الٗمضة :ماطا ج٣هض ًا ُٖمضة!
ُ
الٗمضة بدؼم قضًض :ا٢هض اهجي ؾإزغج مً هظه ال٣غٍت ٢بل ان جمؿجي اللٗىت
التي اخللخمىها بها..
* هٓغ الجمُ٘ للٗمضة هٓغة اهضهاف ممؼوحت ببٌٗ ال٣ل..٤
 ُزم ٢ا ٫ؤخضهم :ول ٠ُ٦ ً٨جتر ٥ال٣غٍت واهذ ُالٗمضة!
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الٗمضة :وهل بطا خضر ً
 ٞغص ٖلُه ُخغٍ٣ا ببِخ ٪ؾخ٣ى ٠ُ٦ ٫اجغ ٥البِذ واها
مال٨ه؟!
ٞغص ٖلُه ُ
الغحل :ال ..ول ً٨ؾإ ٠٢وا٢ىم بةَٟاثه ٧الغحا ..٫لً اهغب وؤصٕ مجزلي
للحغًٍ ٤إ٧له..
ُ
قٗغ ُهىا الٗمضة ببٌٗ ؤلاهاهت ٞداو ٫بزٟاء طل ٪بطح٩اث ُمخُٗ٣ت ..زم ٢ا٫
خؿىا ..وماطا لى لم ًً ً٨
للغحلً :
خغٍ٣ا ..ماطا لى ٧ان ػلؼا٫؟؟
ُ
هل ٦ىذ ًخ ٠٣لخىاحهه ٦ظل٪؟!!
ً ُ
ُ
وهىا جىجغ ُ
الغحل ٢لُال ..زم ٢ا :٫بالخإُ٦ض ال ..ول ً٨إلااطا جه ٠ما ًدضر بال٣غٍت
بالؼلؼا ..٫إلااطا ال ً٩ىن اقبه بالحغٍ ..٤واهذ ٖمضة ال٣غٍت وٖمضجىاٞ ..ةطا ٧ان
ُ
الٗمضة ؤو ٫الٟا ّعًٍ ٞماطا ًجب ان هٟٗل هدً!
ُ
* ُ
وهىا بضؤ عحل ازغ ًاٍض ٦الم الغحل ..زم ابضي ازىحن ازغًٍ جإًُضهم له ..زم
ُ
زالزت ازغًٍ ..زم احم٘ حمُ٘ ٦باع الٗاثالث الحايغًٍ ٖلى جإًُضهم لهظا ال٨الم
ً
مما حٗل الٗمضة ًغاح٘ مىٟ٢ه ٢لُال..
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ً
ً
ُزم ناح ُ
الٗمضة ٞيهم ٢اثال :خؿىا ..م٘ اهجي اٖلم ان ما خضر بال٣غٍت ال ٌكبه
خغٍ ٤اإلاجز ٫مُل٣ا واهما ٌُكبه الؼلؼا ٫بال اهجي ؾإْل مٗ٨م ..ول ً٨بطا خضزذ
مهِبت ُٖٓمت اعجؼ ًٖ اً٣اٞها ؾإ٧ىن او ٫الٟا ّعًٍ ألهجي لم ً ً٨لي ًض ُٞما
ٗٞلخم ختى اجدمله مٗ٨م ..اج٣ٟىا؟!
ُ
 هٓغ الجمُ٘ الى الٗمضة ..زم ٢الىها بهٗىبت :اج٣ٟىا..ُ
زم ْلىا نامخحن ُلبرهه الى ان ؾإ ٫اخضهم :ماطا ًجب ٖلُىا ٗٞله الان؟! ..هل
خ٣ا عيىان ٢ض طهب لالبض؟!..
ٞغص ٖلُه ازغ :الامل في ٖىصجه مٗضوم..
ٞهاح ٞيهم زالث :إلااطا ال ػلىا بضازل طا ٥ال٩ىر الخغب! ..هُا بىا هسغج٦ ..ما ال
جيؿىا مً صزل بهظا ال٩ىر ازغ مغة!
ٞؿإ ٫ؤخضهم :مً الظي صزله!
ٞهاح ُٞه ألاو :٫ؤوؿِذ بهظه الؿغٖت! ..ا٢هض ألاَٟا ٫الثالزت..
ّ
ط٦غهم بظلّ ٪
ٞغوا حمُٗا للخاعج..
* وٞىع ان
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ً
ُ
زم ٢ا٢ ٫اثل منهم :مهال ايها الغحا ..٫ال اٖلم إلااطا ٢لبي مى٣بٌ بكضه ججاه هظا
ً
ال٩ىرٖ ..ىضي بخؿاؽ ٢ىي اهه ٢ض ؤنبذ ً
ملٗىها وؤهه ُ
ؾِثحر لىا ً
٦ثحرا مً
م٩اها
اإلاخاٖب الٟترة اإلا٣بلت!
الٗمضةً :بطا ماطا جيخٓغون! ..عيىان لً ٌٗىص ُم ً
ٞهاح ُ
جضصا ..هُا هدغ٢ه ٧ي
هيخهي مً قغه لألبض..
ؤبضي ما ٢اله ُ
الٗمضة اؾخدؿان الجمُ٘ ..وزال ٫لحٓاث٧ ..ان ٧ىر "ٖم
ً ُ
عيىان" جإ٧له الىحران ؤ٦ال ..زم ٖاصوا حمُٗا الى مىاػلهم واوٛل٣ذ الايىاء ًٖ
هظا اإلاكهض..
ّ
* ٖل ٤ؤهالي ال٣غٍت اٖما ٫الحٟغ لٟترة ما٢خه لححن مٗغٞت ما ؾخاو ٫الُه
ألامىع..
ُ
ُ
ُ
مطخى ًىم ..زم ًىمان ..زم زمؿت ..زم ؤؾبىٕ وازىان وزالزت وقهغ وقهغًٍ وال
حضًض ..ال ُهم وحضوا ٖم عيىان او ؤي ؤزغ له ..ولم ًدضر ؤي اطي ألي ؤخض او
ألي شخيء في ال٣غٍت..
بضؤ اإلاىيىٕ ًمىث جضعٍجُا ..وبضؤث الىاؽ جدىاسخى..
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وبضؤث الغٚبت باؾخئىا ٝالحٟغ في ٢لىبهم جخٗالى..
الى ان مطخى جمام الؿخت ؤقهغ ٖلى الحاصزت واَمإن الجمُ٘ ان ألامىع ٢ض
اؾخ٣غث ُٞلب الٗمضة ٖمل احخمإ حضًض م٘ ٦باع ٖاثالث ال٣غٍت ..و٢ض جم..
ُ
 ؤخض ٦باع الٗاثالث :جى ٠٢خالىا وحُٗلذ اٖمالىا وألاعى ال حُٗي وختى اإلاُاه٢ض ه٣هذ بكضة و٢ض اوٟ٢ىا ٖملُاث الخىُ٣ب مً احل ازخٟاء عحل ال صلُل ؤهه
٢ض ازخٟى بؿبب ما خضر ؤنال ..مً مى٨م ٧ان ٌٗغ ٝقِئا ًٖ عيىان ..ال
ؤخض..
مىظ متى وهدً وٗغ ٝشخيء ًٖ عيىان ؤنال ..عيىان َُلت ٖمغه ُمخسٟي ًٖ
اهٓاعها ولم ًىسغٍ مٗىا بال٣غٍت بُىم مً ألاًام ..هدً ختى ال وٗغ ٝان ٧ان
متزوحا ام ال..
ٞغص ٖلُه ؤخضهم :ال ..عيىان لم ًتزوج..
ً
ٞإ٦مل الاو ٫خضًثه :بطا ٞاألمىع ناعث ؤوضح الان ..عيىان لم ًتزوج بؿبب
٣ٞغه وبالخإُ٦ض لً ج٣بل به امغؤة مً ال٣غٍت او زاعحها ولً ً٣بل ؤخض ان ًؼوحه
ٞغبما ٧ان ًخمجى ان ًتزوج وٍهحر لضًه ؤَٟاً ٫
ابيخه ٖلى خالخه جل ٪ابضاُ ..
ًىما
مً ألاًام و٢ض عؤي الٟغنت ؾاهدت له ٖىضما و ٘٢بُضه ألاَٟا ٫الثالزت ٞإزظهم
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ّ
٧إوالص له ..اٖخ٣ض ان طلً ٪بضو ؤ٦ثر
وٞغ بهم زاعج ال٣غٍت لُ٣ىم بتربُتهم
ِ
مىُُ٣ت مً جل ٪الخؼٖبالث التي جغوونها ٖىه..
ُ
ُ
زم ؾ٨ذ بغهه وؤ٦مل خضًثه والجمُ٘ ًىهذ له بكضه :زم اهىا ٖىضما ا٢خدمىا
٧ىزه ٧ان في ٚاًت الترجِب والىٓاٞت ..ال ازاع ٖى ٠وال ؤي ٖالماث ٖلى ان هىا٥
ؤي شخيء ٚحر اٖخُاصي ٢ض خضر بالضازل ..احُبىوي ..ؤلِـ ٦ظل!٪
ٞغص ؤخضهم :اٖخ٣ض ان طلً ٪بضو مىُُ٣ا ؤ٦ثر ..وها هدً ٢ض اهخٓغها ا٦ثر مً
قهغ ولم ًدضر ؤي شخيء!ُ ..عبما ٧ان عيىان ٌُٗاوي مً مغى هٟسخي حٗله مىٗؼ٫
ٖىا َىا ٫جل ٪الٟترة وبالخالي ال ًم٨ىىا جى ٘٢جهغٞاجه ..ألا٦ثر واٗ٢ا هى اهه ٢ض
هغب باألَٟا ٫بالٟٗل ..وبن ٧ان ٢ض ٗٞل طلٞ ٪هى بالخإُ٦ض لً ٌٗىص ..لى ٧ان
خضر له م٨غوه ل٨ىا قاهضها اي ٖالماث ب٩ىزه او ل٨ىا وحضها اي صلُل ٖلى
طل..٪
ُ
زم ٢ام ألاو ٫بالحضًث :حُض حضا ..اها ؤئٍض ما ٢اله طل ٪الغحل٦ ..ما ال ًجب
ُ
ٖلُىا بً٣اٖ ٝملُت الخىُ٣ب بٗض ان ٦ىا ٖلى وق ٪الىنى ..٫ل٣ض ٦ىا ٢اب
٢ىؾحن او اصوي٦ ..ما ان ٧ل ما خضر ٧ان مخى ٘٢وؤ٦ثر و٧ان ًجب ٖلُىا ان
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هخٟهم طلٞ ٪ىدً هبدث ًٖ ٦ىىػ ؤخض ملى ٥الٟغاٖىت وبالخإُ٦ض لً ًتر٧ىها
وؿخسغحها بضون ان ه٣ابل مثل جل ٪اإلاخاٖب وؤ٦ثر..
ٞإ٦مل الازغ خضًثه :خؿىا ..ها هى واخض معي..
 ٞهاح زالث :واها مٗ٨م ٦ظل ..٪ال ًم٨ىىا بً٣ا٧ ٝل شخيء لؿبب جاٞه مثلهظا ..ال٨جز ال ػا ٫باهخٓاعها وؤعيىا ال جهلح للؼعاٖت اَال٢ا ٞال مٟغ لىا الا
باؾخ٨ما ٫ما بضؤهاه مً خٟغ..
ُ
ُ
زم ؤًضهم الغاب٘ والخامـ ..واهخهى الامغ باإلحمإ ٖلى اؾخ٨ما ٫الحٟغ زم ؤًض
بحماٖهم ُ
الٗمضة واج٣ٟىا ٖلى مىانلت الحٟغ في الُىم الخالي..
* في الُىم الخالي..
انُ ٠الجمُ٘ امام الحٟغة التي نىٗىها مىظ ؾخت ؤقهغ ج٣غٍبا..
٧ان الُىم ٖىضهم ُ٦ىم الُٗض ً
جماماٞ ..إزحرا ناعوا ٖلى وق ٪اؾخسغاج ال٨جز
ُ
الظي ًبدثىن ٖىه ..وؤزحرا ُ
ؾُد٣٣ىن ما ًدلمىن به مً ؤخالم ًٓ٣ت وؤمىُاث..
ُ
ؤمؿ ٪الكباب بإصواتهم زم بضؤوا ًجزلىن ألٖما ١الحٟغة بىاؾُت خباُ ٫مضالة
مً ألاٖلى..
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خاإلاا ونلىا ل٣إ الحٟغة وحضوا ان هىا ٥ؤجغبه وحجاعة ٢ض حؿاُ٢ذ مً ألاٖلى
ؤصث الى حجب الٛغٞت بال٩امل مً حضًض ٩ٞان او ٫ما اج٣ٟىا ٖلى البضء به هى
اٖاصة خٟغ جل ٪الٛغٞت والبضء باؾخ٨كا ٝما بضازلها..
لم ًإزظ الامغ منهم ؤ٦ثر مً هه ٠ؾاٖت ج٣غٍبا ختى ٦كٟىا ِٚماعها ..ولً٨
لألؾ ٠الٓالم باألؾٟل خا ٫بُنهم وبحن عئٍت ؤي شخيء بضازلها..
ُ
َلبىا إلاباث اياءة مً الىاؽ اإلاخجمهغًٍ باألٖلى وبالٟٗل ونلهم الضٖم زال٫
ص٢اث..٤
ُ
بضؤوا بةقٗالها ..زم ؾلُىها هاخُت الٛغٞت وزُى بضازل الٛغٞت بً٘ زُىاث..
 ُهؿؿؿؿؿـ ..بنهم هاثمىن..نضع هظا الهىث مً الىاخُت ُ
الُمجى حٗل قٗغ عئوؾهم حمُٗا ًترا٢و..
اهخابتهم خالت مً الهل٘ عجؼوا مٗها ختى ًٖ الهغار!
وخاإلاا هٓغوا هدى مهضع الهىث وحضوا ..وحضوا..
وحضوا ٖم عيىان!٧ ..ان ًجلـ وؤمامه الثالر ؤَٟا ٫هاثمىن..
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ً
حمُٗا ..خاولىا الهغار مغا ًعا وج٨غا ًعا ول ً٨ال ٞاثضة ..ال
احؿٗذ خض٢اث ُٖىنهم
ُ
ًهضع منهم ؤي نىث و٧إن خىاحغهم ٢ض جم اؾدئهالها..
ُ
ُ
 زم هُٖ ٤م عيىانً :السخاٞخ٨م ..جغٍضون الهغار ُلخُٓ٣ىا هاالء ألاَٟا٫الثالزت اإلاؿا٦حن مً هىمهم..
ُ
ُ
زم بضؤث ُٖىاه جخدى ٫الى قٗلخحن ُملتهبخحن ..وبضؤ نىجه في الخٛحر ُلِكبه ػمجغة
ً
خض ٦بحر ٢اثال لهم :بالُب٘ لً اؾمذ ل٨م ًا ؤوٚاص..
ألاؾىص الى ِ
ُ
* ؤل٣ىا حمُٗا ؤصواث الحٟغ واإلاهابُذ التي بإًضيهم زم خاولىا الظهاب هدى
ُ
مسغج الٛغٞت لُٗىصوا للحٟغة مً حضًض وٍٟغوا الى اٖلى -و٧ل طل ٪م٘ عجؼهم
ُ
ًٖ الهغارُ -
وهىا ٧اهذ اإلاٟاحإة ..ال ؤبىاب!
ل٣ض اوٛل٣ذ الٛغٞت مً حضًض ُ
وهم بضازلها..
هٓغوا زلٟهم بؿغٖت ..ال مهابُذ ..ل٣ض ؤل٣ىها بالٟٗل ٖىض ُمداولتهم الهغب..
وال صاعي ؤن ؤ٦مل ل٨م ما ٢ض خضر مٗهم بٗضها في هظا اإلاكهض..
* وٗىص ألهالي ال٣غٍت..
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واٟ٢حن حمُٗا ٖلى خاٞت الحٟغة باهخٓاع ؤي بقاعة مً الكباب باألؾٟل
لُٗغٞىا ان ٧اهىا ٖثروا ٖلى شخيء ام ال!
ُ
ول ً٨الكباب جإزغوا ٦ثحرا ..مغث ٢غابت الؿاٖت ٖلى صزىلهم الٛغٞت باإلاهابُذ
ولم ُ
ًسغحىا بٗض ..ولم ٌُٗىا ختى ؤي مٗلىمت ألهالي ال٣غٍت..
ول..ً٨
لم ُجمغ ؾىي ص٢اث ٤ازغي ختى زغج زالزت مً الكباب الظًً ٧اهىا باألؾٟل..
ُ
زالزت مً الظًً اوٛل٣ذ ٖليهم الٛغٞت ..زغحىا مً الٛغٞت ُلُهبدىا ب٣إ

ُ
الحٟغة ْاهغًٍ للىاؽ باألٖلى..

ازظ الكباب الثالزت ًهُدىن مً ألاؾٟل :ل٣ض وحضها ال٨جز ..ل٣ض وحضها ال٨جز!
ُ
بضؤ حمُ٘ ؤهالي ال٣غٍت بالتهلُل والؼٚاعٍض ..زم ناح بًٗا منهم مىحهحن ال٨الم
للكباب الثالزت باألؾٟل :ول ً٨اًً هى وهل هى ٦بحر وً ٠ُ٦م٨ىىا الحهى٫
ٖلُه؟!!
* لم ً٩اصوا ًنهىا اؾئلتهم ختى انه ــاعث ألاعى مً زلٟهم ..انهاعث بكضة مؿاخت
٦بحرة حضا مً ألاعى ٧اقٟت ًٖ ؾاخت ٖمال٢ت ملُئت بالظهب وألاإلااؽ
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واملجىهغاث والٗمالث الظهبُت٧ ..اهذ ال٨ىىػ ٦جباٞ ٫ى ١حباٖ ٫لى ُمسخل٠
الىانها ..ألاخمغ والاػع ١والازًغً ..
ؤهىاٖا لم ٌؿم٘ بها اخض مً ٢بل..
ً
حمىٖا و٧إن ال٨ىىػ ٢ض ُٚبذ
ٞىعما جغاءي هظا اإلاكهض ألهالي ال٣غٍت اهضٗٞىا
ٖ٣ىلهم بكضة ..اهضٗٞىا حمُٗا ًض ٘ٞبًٗهم ً
بًٗا صٗٞا ..ل٣ض ٣ٞضوا ٖ٣ىلهم
باإلاٗجى الحغفي٧ ..اهىا ًخدغ٧ىن ُٗ٣٦ت الحضًض التي جىجظب هدى اإلاٛىاَِـ
بؿغٖت زُالُت وهي ال جإبه انها ٢ض جٓل ُملخه٣ت به الى الابض ال ججض مً ًُدغعها..
وختى ان اهخبهذ ٞال زُاع ازغ لضيها ٚحر الاهجظاب..
ُ
ٖلى ٧ل خا..٫
ْلىا حمُٗا ًخمغٚىن في جل ٪ال٨ىىػ ُ
٦خمغ ٙالٓمأن في ُبدحرة مً اإلااء ..وْهغ مً
بُنهم الٗمضة ..وما ؤصعا ٥ما الٗمضة!
ً
٧ان الٗمضة ً٣ىم بضٗٞهم ً
صٗٞا مً ٖلى ال٨ىىػ
ناثدا ٞيهم :ابخٗضوا ًٖ ٦ىىػي
ُ
ؤيها اإلاٗاجُه ..بنها لي وخضي٧ ..ل جل ٪ال٨ىىػ واٗ٢ت في امال٧ي وبالخالي ٞهي مً
ُ
ُ
خ٣ي وههُبي وخضي ..زم ازغج اإلاؿضؽ (ؾالح هاعي) مً حىبه ..و٢ام بكض
ً
ُ
احؼاثه ٢اثال :ال ججبرووي ٖلى اؾخٗما ٫ال٣ىة ..ال ججبرووي ٖلى ٢خل اخض٦م..
* ُ
وهىا بضؤث ألاعى تهتز بكضة واوٛل٣ذ املخاعج..
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ؾُضُ ًٞم ً
 ًُٞالبٌٗ الى ان اإلا٩ان ًنهاع وان ٧ل هظا ُ
جضصا ٞداو ٫الهغب م٘
ما اؾخُإ خمله مً ٦ىىػ ول ..ً٨ول ً٨لم ًٟلح ؤخض في هظا..
ؤنبدذ ؤنىاث الهغزاث هي ؾُضة اإلاى ..٠٢وهغو ٫الجمُ٘ هدى املخاعج
ول ً٨ال ٞاثضة ٣ٞض اوٛل٣ذ حمُٗها..
الٗمضة ً
واٟ٢ا بجىاص حبا ٫ال٨ىىػ ً
وْل ُ
ٞاجدا ٞاه ال ًىُ ٤بدغ ٝواخض..
وبٗض ص٢اث ٤مً الهغزاث بضؤوا حمُٗا بالهضوء ٞاألعى ٢ض اؾخ٣غث وٖليهم ان
ٌٗغٞىا ً ٠ُ٦جب ان ًخهغٞىا زانت م٘ هظا الٓالم الكضًض..
* ُ
وهىا ؤياءث ٖضة ٞىاهِـ مىحىصة ٖلى ُ
الجضعان وبضؤوا ٌؿمٗىن نىث
جه ٤ُٟمً ؤخض اع٧ان الؿاخت..
بضؤوا حمُٗا ًخلٟخىن إلاهضع الهىث و٧اهذ اإلاٟاحإة ..ل٣ض ٧ان ٖم عيىان!
ُ
نٗ٣ىا حمُٗا ..و٧ان بغئوؾهم ال٨ثحر مً ألاؾئلت لُىحهىها له ول ً٨لم ً٣ىي
ؤخض ٖلى الىُ..٤
ُ
ْل ًُه ٤ٟلض٢اث ٤وهى ًىٓغ لجمىٕ ؤهالي ال٣غٍت بُٗىحن زاوٍخحن ..زم هُ٤
ٞيهم بهىث مبدىح :إلااطا ٢خلخمىوي؟!
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 لم ًىُ ٤ؤخض.. ٨ٞغع ؾااله :إلااطا ٢خلخمىوي!ٞداو ٫ؤخضهم ؤلاحابت ٢اثال :هدً لـ...
لم ًُمهلهم ٖم عيىان ٣ٞام بغ ٘ٞاخضي ًضًه مما ؤصي إلٚال ١اٞىاههم حمُٗا
ع ً
ٚما ٖنهم..
ُ
 زم ؤ٦مل ٖم عيىان خضًثه :واهذ ًا ُٖمضة ..هل حٗلم اهجي ٦ىذ اؾخم٘ ل٩لخغ ٝهُ٣خم به في ٧ىخي الظي اخغ٢خمىه بٗضها٧ ..ان ًُم ً٨ان ج٩ىن ً
بغٍئا لىال
ُ
ي
ٗٞلخ ٪جل ..٪زم ا٦ضث لي زبث ٪مغة ؤزغ الان خُىما خاولذ الاؾخئثاع بال٨جز
وخض ٥بالغٚم مً ان ؤهالي ال٣غٍت حمُٗا مكتر٦حن مٗ ٪في ٗٞلخ٦ ..٪ما
اقتر٦خم حمُٗا مً ٢بل في ٢خلي ًا اوٚاص ..اُُٖخمىوي جل ٪اللُلت خغاؽ اإلا٣برة
الثالزت ٖلى انهم ؤَٟا ٫يُى ٝازغٍاء لُٓىىوي اها مً خاو ٫ؾغ٢ت اإلا٣برة
وٍ٣خلىهجي وحؿخإزغوا بال٨جز وخض٦م! ..ول ً٨ما ان ٖلمىا باألمغ بٗضها ؤنغوا
ٖلى مؿاٖضحي في الازظ بثإعي مى٨م حمُٗا..
الٗمضة الىُ ٤ول ً٨ال ٞاثضةً ..
* خاوُ ٫
قِئا ما ً٣بٌ ٖلى اٞىاههم..
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ُزم ؤ٦مل ٖم عيىان خضًثت :ؤعي ان ُهىاً ٥
٦ثحرا مى٨م ًغٍض الحضًث ..ولً٨
لألؾٞ ٠اث ألاوانٞ ..ىدً آلان لؿىا في ؾاخت ُمدا٦مت ..هدً آلان في ؾاخت
٢هام..
ُ
* زم ن ٤ٟبُضه مغجحنٞ ..سغج مً زلٟه الثالر قباب الظًً ٧اهىا بالٛغٞت
وزغحىا بُغٍ٣ت ما و٢الىا للىاؽ انهم ٢ض ٖثروا ٖلى ال٨جز..
ْل الكباب الثالزت ًىٓغون لجمىٕ الىاؽ للحٓاث ووحىههم ج٩اص جخدُم مً
ٞغٍ الًٛب!..
ُ
زم ؤ٦مل عيىان خضًثهْ :ىيخمىهم قباب٨م ..ول٨نهم..
ُ
* زم وفي َغٞت ٖحن ًخدى ٫الكباب الثالزت الى ألاَٟا ٫الثالزت الظًً اُٖاهم
ؤهالي ال٣غٍت لٗم عيىان مً ٢بل..
ُ
اهخاب ؤهالي ال٣غٍت خالت مً الظٖغ الكضًض وبضؤوا يهتزون مً ٞغٍ الغٖب الظي
انابهم..
ُ
وهىا ػمجغ ٞيهم ٖم عيىان :ؤيها الاوٚاص ..الان تهتزون مً الغٖب أله٨م
عؤًخمىهم  ِ٣ٞوهم ًخدىلىن! ..ماطا ٖجي اها! ..إلااطا لم ج٨ٟغوا ُٞما ٢ض ًدضر لي
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اى مً اخض..
حغاء ٗٞلخ٨م الكىٗاء! ..ختى اج٣ٟخم ٖلى طل ٪باإلحمإ صون اٖتر ِ
ُ
حمُٗ٨م ..حمُٗ٨م قغ٧اء في ٢خلي ..وحمُٗ٨م ؾخضٗٞىن الثمً..
ُزم ّ
ن ٤ٟبُضًه مغجحن لخىُٟئ الاهىاع..
ُ
ومً الاًٞل ان ال ؤ٦مل ل٨م ما خضر بٗض هظا اإلاكهض..
* في ألاؾبىٕ الخالي..
حغٍضة (****) :وعوص بال ٙالى وػاعة الضازلُت ًٖ ازخٟاء ؤهالي ٢غٍت ٧املت
ُبمدآٞت (******) صون وحىص ؤؾباب واضحت وعاء الحاصزت ..وقهىص ُٖان
ًا٦ضون ان ازغ شخيء ٢ض خضر بال٣غٍت هى مداولتهم خٟغ بئر مُاه بالغٚم مً
ان ُمٗاًىاث حهاػ اإلاباخث لل٣غٍت اإلاى٩ىبت اؾٟغث ًٖ ٖضم وحىص ؤي ؤزغ ألي
مداوالث خٟغ بال٣غٍت ِ٣ٞ ..بُىث بال ؤهالي!
* في الٗام الخالي..
اقخ٩ى ؤهالي ال٣غي املجاوعة لل٣غٍت اإلاى٩ىبت للؿلُاث ٦ثحرا ًٖ ؤَُاٚ ٝغٍبت..
ُ
او صٖىها ه٣ى ٫اقباح ُمخجؿضة ٖلى نىع ؤهاؽ ٧اهىا ٌٗغٞىنهم مً ال٣غٍت
اإلاى٩ىبت ًجضونهم حالؿحن بإعاييهم الؼعاُٖت ٧ل لُلت مما ًُهِب ألاهالي
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ً
بالغٖب وٍمىٗهم مً الظهاب ألعاييهم لغي مؼعوٖاتهم لُال ..ول ً٨ماطا ٖؿاها
الؿلُاث ان جٟٗل م٘ مثل هظا الىىٕ مً الً٣اًا!
وبلى ًىمىا هظا ..بطا طهبذ لل٣غٍت اإلاى٩ىبت ؾخجض ٖم عيىان ًجلـ ٖلى ب٣اًا
ُ
املحتر ١وهى ًب٩ي ُ
بدغ٢ه قضًضة..
٧ىزه
ول ً٨اًا ..٥اًا ٥ؤن ج٣ترب مىهٖ ..م عيىان الح٣ُ٣ي ٢ض ماث مىظ ػمً
َ ــىٍـ ــل..
َىٍ ـ ـ ــل حـ ـ ــضا..
(تمت بحمد هللا)
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القصة (ميت ولكن) 3

٧اهذ لُلت عؤؽ الؿىت  ..اج٣ٟىا ٖلى ً٢ائها بالخاعج ؤها و والضاي و ؤخي ..
٧ان الجى ع ً
بُٗا  ..حهؼث ؤمي ألاَٗمت و حهؼ ؤبي الؿُاعة بِىما ؤها و ؤخي ٢ض
ؤزظها مٗىا ما هدخاج مً ؤلٗاب  ..و ما بن ع٦بىا بالؿُاعة ختى بضؤ ؤبي باالهُال..١
٧ان ٌؿحر بىا بؿغٖت حىىهُت و خُىما خاولذ ؤمي ؤن ججٗله ًس ٠ٟؾغٖخه
ً
ع٢ ٌٞاثال " ًجب ؤن ههل ٢بل ؤطان الٗهغ لىإزظ عاخخىا هىا ٥و ال ٌؿغ٢ىا
الى٢ذ "
ٞجإة ؤؾم٘ نىث اعجُام قضًض صون ؤن ًمهلجي الى٢ذ جدضًض مهضعة ؤو
ً
ماهُخه ٩ٞ ..ل ما عؤًخه زلٟه مباقغة هى " الٓالم "
*****
ً
* خض٢ىا الىٓغ معي ٢لُال  ..هاالء ٖاثلتي و هم ُممضصًً ٖلى ؾغاثغ بًُاء!!  ..و
ُ
ً
ً
ًخٟدههم ؤهاؾا ًغجضون ؤًًا مالبـ بًُاء ..
ال ال ُهم لم ًمىجىا ٦ما جٓىىن و لً ً٨بضو ؤنهم في خاالث ُٚبىبت  ..اهٓغوا ُهىا٥
 ..بهه ؤخي ,,
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و اهٓغوا بلى هظا الُبِب الظي ًساَب ً
َبِبا ؤزغ ؤ٦بر مىه صعحاث و ٧إهه
ُ
ٌؿدكحره في ؤمغ ما  ..حٗالىا ه٣غب آطاهىا ليؿخم٘ ماطا ً٣ى,, ٫
 الُبِب الهٛحر :ؾُضي هظا الىلض ( ً٣هض ؤخي ) ويٗه زُحر ًحضا  ..ل٣ض
ُ
ً
ُ
ً
ي
جل٣ى يغبت قضًضة حؿببذ في جدُم ٟ٢هه الهضع مما حؿبب بإيغاعا ٦بحرة
بًٗلت ال٣لب  ..الض٢اث ٚحر مىخٓمت و هؼٍٟه مؿخمغ و مً اإلاغجح ؤن ًخى٠٢
ً
ًٖ الىبٌ زال ٫ص٢اث .. ٤بِىما الُٟل ألازغ ( ؤها ) جل٣ى نضمت ٦بحرة في عؤؾه
ؤصث لتهكمه مما حؿبب بإيغاع ُمًاٖٟت ٖلى الخالًا الٗهبُت و زالًا الٗ٣ل
مما ٌؿخدُل مٗه ؤن ٌؿخمغ ٖلى ُ٢ض الحُاة و لُ ً٨
٢لبه ؾلُم لم ًلح ٤به ؤي
ؤطي و الػاً ٫يبٌ ..
 الُبِب ألا٦بر ( و٢ض ٞهم ما ًغمي بلُه الُبِب ألانٛغ ) :ؤ٦مل ما جىص ٢ىله .. الُبِب ألانٛغ :ؤ٢ترح ؤن هى٣ل ٢لب هظا الُٟل للُٟل ألازغ ختى هخم ً٨مًبه٣اطه و ال هسؿغ الحالخحن ً
مٗا  ..و ل ً٨هظا ًخُلب بطن الىالضًً و لألؾ٠
هما ؤلازىحن في خالت ُٚبىبت و ال ٌٗلم ً
ؤخضا متى ٢ض ً٣ُٟىن منها  ..و لِـ ؤمامىا
ً
و٢خا ٦ثحر ..
-الُبِب ألا٦بر :ول .. ً٨ول ً٨هظا ٢ض ٌُٗغيىا للمؿاثلت ال٣اهىهُت!!
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 الُبِب ألانٛغ :و هل بطا جغ٦ىا الحالخحن ًمىجا و بةم٩اهىا به٣اط بخضاهما و ًخمجىيُذ طل ٪في ج٣غٍغ الُب الكغعي لً هخٗغى للمؿاثلت ال٣اهىهُت؟!!
** قغٖىا بالٟٗل صون جًُِ٘ و٢ذ ؤ٦ثر بٗمل الٗملُت ُ
لُ٨خبىا بها جاعٍش وٞاحي ..
و ُ
لُ٨خب ٢لبي بها جاعٍش مُالص ؤخي مً حضًض ...
ُ
ٟج٘
ؤٞا ١والضاي مً ُٚبىبتهما بٗض الحاصزت بدىالي  59ؾاٖت لُخل٣ىا الىبإ اإلا ِ
بىٞاحي  ..اؾدكٗغ الُبِب ً
خغحا ً
٦بحرا في بزباعهما بما ٗٞل ب٣خلي في ُم٣ابل
ُ
هبذ ِؾغ ألاَباء ...
به٣اط ؤخي ٞخم ِ٦خمان ألامغ لُ ِ
*****
ً ُ
ؤبضا  ..ؤهاصي ٞيهما بإٖلى نىحي و ل٨نهم ختى ال
** ٧الٗاصة  ..والضاي ال ًلخٟخان لي
ٌٗحراوي ؤي اهخمام ..
ال ؤخض ٌؿمٗجي ؾىي ؤخي!!  ..و خُىما ًخدضر معي ً٣ىلىن ُله " جى ٠٢و بال
ُ
ؾخجً " ..
ً
مساَبا ؤمي٦ :م مطخى الُىم ٖلى وٞاة ابيىا؟!!
 ؤبيؤمي جغص و هي جب٩ي :عبما ً 51ًىما ؤو ؤ٢ل ..
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ً
*ؤهاااا ٖغٞذ آلاااان  ..ل٣ض ِم ُذ بطا ,,
و ل ً٨بطا ُ٦ىذ ٦ظلً ٠ُ٨ٞ ٪غاوي ؤخي  ..و إلااطا ما ُ
لذ بُنهم!! …
ػ
*****
صٖىها آلان وٗىص بلى ما بٗض الٗملُت بُىمحن ازىحن ..
اهٓغوا  ..هظا هى الُبِب الهٛحر الظي ٢ام بٗمل الٗملُت  ..هظا هى مً ؤزظ
٢لبي لًُٗه ألخي ً ..بضو اهه ًخل٣ى م٩اإلات هاجُٟت آلان ..
 الُبِب :الىوووُ
ُ
ُ
 اإلاخدضر :الىوو  ..خًغة الُبِب ال ؤعٍض ؤن ؤط٦غ ٥ؤن هظا هى قهغ ٥الثالثُ
ُ
َ
اطي ًُمغ و لم ُ
جضوى ً
٦ثحرا  ..ؤط٦غ ؤه٦ ٪ىذ
حٗض لىا بإي شخيء!! ُ ..مؿخىا ٥اإلانهي
ً
ً
بإًٖاءا ٦ثحرة  ..ما الظي حٛحر الٟترة الازحرة!!
اؾبىُٖا
حٗىص لىا
 الُبِب :ال شخيء نض٢جي ٢ ِ٣ٞ ..لت في ٖضص مىحى الحىاصر لِـ بال  ..ل٣ضاوٗضمىا في الٟترة ألازحرة ..
 اإلاُخهلً :خؿىا  ..و ل ً٨الُلب جًاٖٖ ٠لى ألاًٖاء في الٟترة ألازحرة  ..و ال
ُ
ؤعٍض ؤن ؤط٦غ ٥ان الؿٗغ جًاٖ٦ ٠ظل^^ ٪
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 الُبِب :ؾُضي الغثِـ ( ًبضو ؤهه عثِـ الٗهابت!! )  ..ؾُضي الغثِـ ؤٖلم ..و ألحل طل٣ٞ ٪ض اٞخٗلذ خالت حضًضة ..
ُ
 اإلاخهل :اٞخٗلذ!!  ..لم ؤٞهم ٢هض.. ٥ُ
 الُبِب :حاثجي ؤو ٫ؤمـ خالخحن  ..و ٢ض اؾخُٗذ ا٢ىإ اإلاكغ ٝالُبي ؤناخضهم ًدخاج بلى ٢لب بك٩ل يغوعي  ..و الحالت الثاهُت ٢ض جًغعث بدُث اهه
ال ًم٨نها مىانلت الِٗل و ل٢ ً٨لبها ؾلُم ُٞم٨ىىا ه٣له الى الحالت ألاولى  ..و
٢ض وا.. ٤ٞ
ً
ُ
اإلاهم آلان ؤن الحالت الثاهُت هي ِمل٩ا لىا  ..هى آلان مدٟىّ بالثالحت و ٧امل
ؤًٖاثه بدالت ؾلُمت ً
جماما  ..ؾتهضؤ ألاحىاء خىلي  ِ٣ٞو ؾخ٩ىن ؤًٖاثه
لضً .. ٪لً اجإزغ ال ج٣ل.. ٤
 اإلاُخهلً :خؿىا  ..ؤجمجى طل ( ,, ٪زم ًى ُ٘٣الاجها) ٫
*****
** ٦م هظا ممل ً
خ٣ا  ..خُىما ججلـ ً
اًاما َىٍلت ال جخدضر ٞيها ألخض ألن ال ؤخض
ٌؿمٗ.. ٪
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بالُب٘ ؤهخم حٗلمىن اهجي ال ًغاوي ؾىي ؤخي  ..و بالخالي ٞإها ال اجدضر بال م٘ اخي
ُ
 ..ؤمطخي و٢تي ما بحن الهمذ اإلاض ٘٢ؤو الحضًث م٘ اخي و الظي بضؤ والضاي في
ال٣لٖ ٤لُه او مىه ال ؤٖلم هدُجت ٦ثرة خضًثه معي ..
َ
و ٧اهذ ال٣كت التي ٢ؿمذ ْهغ البٗحر طا ٥الىح٘ الكضًض الظي هجم ٖلى
٢لب اخي " ٢لبي ً
ؾاب٣ا " ٧ ..ان طل ٪بمىخه ٠ؤخض اللُالي اهخٖ ٌٟلى ٞغاقت
مً الىح٘ الظي هجم ٖلى ٢لبه  ..لُيخ ٌٟوالضاي ٖلى بزغ اهخٟايخه و ً٣ىمىا
بالخىحه به بلى ا٢غب مؿدكٟى لل٣لب لُ٣ىم الُبِب بال٨كٖ ٠لُه وٖمل
الخدالُل الالػمت ..
ً
 َبِب ال٣لب ُمدضزا والضاي باهٟٗا :٫متى جم جغُ٦ب هظا ال٣لب له؟!! ْل والضاي ًدباصالن الىٓغاث و ُهم ٚحر واٖحن إلاا ً٣ىله الُبِب  ..و هثم ًاًًا
ال ًغووي و اها احلـ بال٣غب مً عؤؽ اخي و اهٓغ الُه ً
اًًا في ٖضم اؾدُٗاب
ل٨الم الُبِب ..
 ؤٖاص الُبِب ؾااله ُم ًجضصا :متى ؤحغٍخم له ٖملُت ػعاٖت ال٣لب هظه؟!!
 لُىُ ٤والضي :و ل٨ىىا لم هٟٗل!!  ..ابجي لم ًُ٣م بإي ٖملُاث ػعاٖت ٢لب ٖلىالاَال.. ١
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 الُبِب :متى ؤزغ مغة طهبخم ٞيها الى مؿدكٟى ؤو ما قابه؟!! والضي :مىظ خىالي ً 51ًىما خُىما خضر لىا طل ٪الحاصر و صزلىا و ٣ٞض
حمُٗىا الىعي لىجض اهٟؿىا بظل ٪اإلاكٟى  ..و ٣ٞضث ابجي و٢تها ( ٢الها و ٢ض
حؿغبذ بً٘ صمٗاث مً ُٖيُه )
 الُبِبً :ا ؤؾخاطي ًبضو ؤهه ٢ض خضزذ حغٍمت بد٨٣م  ..هظا الىلض الظيؤمامي جم اؾدبضا٢ ٫لبه ب٣لب ؤزغ  ..و جبضو ؤلاقاعاث الىاعصة مً ألاوعصة و
ُ
الكغاًحن اإلاخهلت بال٣لب و ٖالماث الٟ٣و الهضعي ؤن ٢لبت لم ًُ ً٨مخًغ ًعا
ً
٢بل الٗملُت بَال٢ا!!
ُ
هل ٢لذ لي ان ابى ٪ألازغ ٢ض جىفى؟؟!
 والضي :وٗم بالًبِ .. الُبِبً :جب ؤن ُهخم ل ٪ؤهذ و ػوحخً ٪اًًا بٌٗ الٟدىناث لىخإ٦ض مً
ِ
ان ٧ل شخيء ٖلى ما ًُغام ٦ ..ما ًجب ً
ؤًًا ؤن ًخم اجساط ؤلاحغاءاث ال٣اهىهُت
الالػمت للى٢ىٖ ٝلى ؤؾباب جبضي ٢لب ابى.. ٪
*****
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ُ
ُ
جغ٦ذ ٖاثلتي و جغ٦ذ ٧ل شخيء ٦ ..ىذ ؤقٗغ بازخىا ١قضًض  ..ختى ؤخي الىخُض
الظي ًغاوي و ٌؿمٗجي و ؤجم ً٨مً الحضًث معي ٢ض ًُٟاع ١الحُاة ...
ُ
ً
طهبذ نىب اإلاؿدكٟى التي جم ه٣لىا لها بٗض الحاصزت ُمباقغة و التي جمذ بها
ٖملُت جبضًل ال٣لب ٦ما ً٣ى ٫الض٦خىع ..
الؿاٖت آلان الثاهُت بٗض مىخه ٠اللُل ْ ..للذ ؤؾحر في َغ٢اتها  ..بالُب٘ اهخم
ال حٗلمىن ٢ضع الظ٦غٍاث و ألالم الظي ًجى ٫بساَغي ٖىضما اؾحر بهظا اإلا٩ان ..
ٞلألؾ ٠هظا اإلا٩ان هى ٖىىان مىحي ,,
ال ؤخض باإلاؿدكٟى و ؤلاياءاث زاٞخت ً
حضا  ..ججٗل ٪بال٩اص جغي الُغٍ ٤و لً٨
ٖلى ٧ل خاُٞ ٫ما ؾخُٟض ؤلاياءة بطا ٦ىذ ً
قبدا!!
لم ً ُ٘٣نىث الهمذ ؾىي جل ٪الطجت التي ٧اهذ جيب٘ مً ؤ٢صخى ٚغٞت
ُ
ً
بضازل جل ٪الُغ٢ت  ..جىحهذ بليها ُمباقغة  ..هل ٌُٗ٣ل ؤن ًٓل ؤخض ؤَباء
اإلاؿدكٟى ٌٗمل ختى هظا الى٢ذ!!
ُ
ازتر٢ذ باب الٛغٞت آلان  ..اهٓغوا لهظا اإلاكهض اإلاغَ٘ ..
ٞتى ُممضص ٖلى ألاعى و ً
ً
ً
ؤًٖاءا مً حؿمه!!
َبِبا ٌؿخُ٘٣
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ُ
ُ
ًاالاا الٟاااحٗت  ..بهه ؤها!!  ..ؤها هى طل ٪اإلامضص ٖلى ألاعى و جىتزٕ مجي ؤًٖاجي ..
خاولذ مى٘ طل ٪الىٚض بكتى الُغ ١و الىؾاثل ل ً٨ال ٞاثض ٞإها ال ًم٨جن
ؤلامؿا ٥بصخئ و ال بخضار ؤي حُٛحر ..
ُ
هلٗذ ٞى ًعا بلى اإلاؿدكٟى الظي ًىحض به ؤخي آلان ..
هاهى ُممضص ٖلى الؿغٍغ و ُمىنل به بٌٗ ألاحهؼة و ً ٠٣بجىاعة الُبِب و
والضاي ًخجاطبان ؤَغا ٝالحضًث  ..لم ؤلخٟذ بالم ًخدضزىن ٟٞي هظا الى٢ذ لم
ُ
ًٌُٗ ً٨ىُجي ؾىي به٣اط حؿضي الظي ًُيخ٣و آلان ٖلى ًض طل ٪اللو ال٣اجل
الجبان ..
 ؤها :ؤخي ؤخي انهٌ ؤعحى .. ٥انهٌ بؿغٖت .. ؤخي ؤزظ ًُدغ ٥وحهه في ٖضم وعي :ماطا  ..ماطا  ..مً!!  ..ماطا ..ُ
 لخضزل والضحي في الحىاع و ج٣ى ٫له :اؾترخي بجي و ال جخدغ ٥ختى ال ججهضهٟؿ ( .. ٪هم بالُب٘ ال ًغوهجي )
زُغ للٛاًت اعحىوووووو .. ٥الُبِب
 ؤها :ؤخي اعحى ٥ال جىم اؾدُ ٔ٣الامغ ُِ
ً
ؾغَٗا
ال٣اجل ًىتزٕ ؤًٖاء حؿضي آلان باإلاؿدكٟى ً ..جب ؤن جلح٣ىه
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 لُ٣ىم ؤخي في ٞؼٕ و ًهغر :ؤه٣ظوااا ؤخي ......ً -ىٓغ بلُه والضاي و الُبِب في خالت مً الخعجب و الضهكت ...

ُ
 ؤخي و ٢ض حلـ ٖلى ؾغٍغه :اًٖاااء ؤخي حؿغ ١آلان بظا ٥اإلاكٟى اللٗحن ..ؤعحى٦م هُا الى اإلاؿدكٟى بؿغٖت ٧ل ال ًُٟلذ طل ٪ال٣اجل بٟٗلخه ..
ً
 ؤبي ٢اثال ألخي :اهضؤ ً ِ٣ٞا بجي البض و اهه ؤخض جل ٪ال٩ىابِـ .. ؤخي ع ًاااصا ٖلُه :ال و هللا ًا ؤبي  ..ؤخي ًجلـ مٗىا آلان و ازبروي طل .. ٪ؤعحى٦م
ُ
هُا ال و٢ذ هًُٗه  ..ال جسُبىا امل ؤخي ..
ؤبي :و ل ً٨الؿاٖت آلان الثاهُت و الىه .. !!٠مً طل ٪الظي ؾُ٩ىن باإلاؿدكٟى
لهظا الى٢ذ؟!!!!
 هٓغ الُبِب ألخي زم هٓغ لىلضاي و ٢ا ٫لهم٢ :ض ً٩ىن ٖلى خ .. ٤حٗالىاهظهب بلى ُهىا .. ٥اإلاكٟى ٢غٍبت مً ُهىا و لً هسؿغ قِئا ..
 و خُىما اعصا ؤخي الُ٣ام مٗهم ع ٌٞالُبِب بكضه و ٢ا ٫له :لً جظهب ؤهذبلى ؤي م٩ان  ..ؾدب٣ى هىا ختى وٗىص و بًا ٥و ؤن جٟهل جل ٪ألاحهؼة ٖى .. ٪زم
ؤقاع الى اإلامغيحن ؤن ٌٗخىىا به ختى ٌٗىص ..
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ً
ؾغَٗا  ..الُبِب و والضاي آلان ؤمام جل ٪اإلاؿدكٟى  ..و
** مغث ألاخضار
حؿضي و ؾاع ١ؤًٖاثه بالضازل  ..و ها ُهم ًٟخدىن الباب و ًضزلىا بلى
ُ
مؿ ٪بدُ٣بت ٢ض وي٘ ٞيها
اإلاكٟى  ..و بىٟـ الى٢ذ هظا هى الُبِب اللو ً ِ
ٚىاثمه و هى مخجه للخاعج بىٟـ لحٓت صزىلهم ..
 ًنىجا ُ
ًهضع مً زلٟهمً :ا ؤؾخاااط ً ..ا ؤؾخاااطة  ..بلى ؤًً جٓىىن ؤهٟؿ٨م
طاهبحن؟
*****
ً
ؾغَٗا  ..الُبِب و والضاي آلان ؤمام جل ٪اإلاؿدكٟى  ..و
** مغث ألاخضار
حؿضي و ؾاع ١ؤًٖاثه بالضازل  ..و ها ُهم ًٟخدىن الباب و ًضزلىا بلى
ُ
مؿ ٪بدُ٣بت ٢ض وي٘ ٞيها
اإلاكٟى  ..و بىٟـ الى٢ذ هظا هى الُبِب اللو ً ِ
ٚىاثمه و هى مخجه للخاعج بىٟـ لحٓت صزىلهم ..
 ًنىجا ُ
ًهضع مً زلٟهمً :ا ؤؾخاااط ً ..ا ؤؾخاااطة  ..بلى ؤًً جٓىىن ؤهٟؿ٨م
طاهبحن؟!! ...
الخٟخىا للخلٞ ٠ىحضوا ع ُح ًال ًغجضي ػًٍا ع ً
ؾمُا و ًمؿ ٪في ًضه بجهاػ الؾل٩ي ..
ؤحل بهه خاعؽ طا ٥اإلاكٟى ..
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ٖلم الُبِب ؤن طا ٥الحاعؽ ً
ٚالبا لً ٌؿمذ لهم بالضزىَ ٫اإلاا ؤنهم لِـ
ً
ؾغَٗا و ؤزغج له بُا٢خه الصخهُت زم هٓغ
مٗهم ٧اعهُه الٗمل باإلاكٟى ٨ٟٞغ
للحاعؽ في خؼم ..
 الُبِب :اها الض٦خىع ( ُ ) ......مضًغ مكٟى (  ) ...و ًٖى مىٓمت (  ) ....و ٢ض جمج٩لُٟي مً الؿلُاث بخٟخِل اإلاكٟى لىحىص خالت ؾغ٢ت ؤًٖاء لبٌٗ
ألاشخام به ..
 الحاعؽ و ٢ض اهخابه ٢ل ٤قضًض :ازخُاااا ٝماطا؟!!!! الُبِب٦ :ما ؾمٗذ ًجماما  ..و بًا ٥زم بًا ٥ؤن جخدضر م٘ ؤخض ألن اإلاهمت
ً
ؾغٍت و اطا ٖغ ٝاخضهم ً
٢اهىهُا ..
زبرا ؾِخم ُمدا٦مخ٪
 الحاعؽ :ال ال ؤعحى ٥لً ؤزبر ًؤخضا ..
 هٓغ الُبِب الى والضاي زم ٚمؼ لهم ان الخضٖت ٢ض اهُب٣ذ ٖلى الحاعؽ زمهٓغ للحاعؽ و ٢ا ٫له :آلان ال٣ي طا ٥الالؾل٩ي مً ًض ٥و حٗا ٫زلٟي ..
لم ٌُٗ٣ب الحاعؽ ٖلى ٦الم الُبِب زم ٢ام بةل٣اء الالؾل٩ي مً ًضه بالٟٗل و
َ
اجب٘ الُبِب ..
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هظا هى ؾاع ١ألاًٖاء ٧ان ٖلى وق ٪الخغوج و ل٨ىه ؾم٘ نىث ضجُج
بالخاعج ..
اهخابه ال٣ل ٤الكضًض زم جى ٠٢م٩اهه لِؿم٘ جل ٪املحاوعة بحن الُبِب الظي
عا ٤ٞوالضاي و خاعؽ اإلاؿدكٟى ..
ً
 الُبِب ؾاع ١ألاًٖاءً :اللهىً .. ٫بضو ان اخضهم ٢ض ٢ضم بالٚا بكإوي  ..ل٣ضُ
ِ ٦ك ٠ؤمغي ً ..الل٩اعزت ,,,
ٖاص طا ٥اللو ؤصعاحه مغة ؤزغي و صزل الى اإلاكٟى ٧ي ال ًغاه ؤخض ...
 ٢ام اللو بةزغاج هاجٟه الجىا ٫زم ٦خب عؾالت ( مً هاالء الظًً مٗ ٪و ماطامىٗا ً
باجا ؤن ًضزل ً
ؾىٟٗل؟!!  ..ؤلم ؤ٢ل ل ٪ؤهه ممىىٕ ً
اخضا للمكٟى َاإلاا لم
ازغج )  ..زم ٢ام بةعؾالها لغ٢م هاجُ ٠مسجل ٖىضه بةؾم  ..بةؾم  ..باؾم "
الحاعؽ " ....
 الحاعؽ و ٢ض ازغج هاجٟه ازىاء ؾحره زل ٠الُبِب زم ٦خب بؿغٖه ( انهمجابٗحن للح٩ىمت  ٠ُ٦ؾإمىٗهم  ..ماطا اٗٞل آلان؟!! ) ...
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ُ
 الُبِب اللو :اؾم٘  ..اؾخضعحهم الى ٚغٞت ع٢م  34و خاإلاا ًضزلىا اٚل٤الباب ٖليهم و اها ؾإجهغ ٝفي الباقي ..
*****
 الحاعؽ للُبِب الظي ًغا ٤ٞوالضاي :حٗالى زلٟي ٞ ..إها اٖلم ٚغٞت هىا صاثماما ًضوع خىلها الك٩ى... ٥
 الُبِبٌُ :عجبجي حٗاوه ٪مٗىا ..لُىٓغ الحاعؽ للُبِب و والضاي في هٓغة زبِثت ُجىم ًٖ هىاًاه ..
آلان الُبِب ًضزل للٛغٞت  ..و زلٟه والضاي  ..و زلٟهم الحاعؽ
ً
و ل ً٨ال شخيء ٚحر ٖاصي ُهىا!! ٢ ..الها الُبِب ُمداصزا الحاعؽ ..
ُ
لحرص ٖلُه نىث اٚال ١باب الٛغٞت و ًخدضر الحاعؽ مً الخل " ٠بل لم
ُ
ٌُعجبجي ؾىي حٗاوه ٪معي ؾُاصة الُبِب اإلاٟدل " ..
ُ
زم ٢ام بٟخذ اإلاىباًل و ٦خب " جمذ اإلاهمت "  ..و ؤعؾلها الى طا ٥الُبِب اللو ..
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لم ُجمغ زمـ ص٢اث ٤ختى ٧ان الُبِب اللو ً
واٟ٢ا م٘ الحاعؽ ؤما جل ٪الٛغٞت
التي جم ٞيها خبـ و الضاي و الُبِب الظي مٗهم ..
** في هظه الازىاء خاو ٫الُبِب و والضاي اؾخٗما ٫هىاجٟهم املحمىلت ٦ثحرا و
ل ً٨صون ٞاثضة ً ..بضو ان هظه الٛغٞت ُمجهؼة بجهاػ ًمى٘ صزى ٫قب٩اث
املحمى ٫بليها ..
ً
مجضصا  ..ؤلم ً ً٨ؤمغ٦م اهخهى؟!!  ..إلااطا
 الُبِب اللو :ما الظي ؤحى ب٨مانغعجم ٖلى الغحىٕ مغة ؤزغي ..
ُ
املخاصٕ  ٠ُ٦ج٣ىم بخُٛحر ٢لب ابيىا صون
 والضحي و هي جب٩ي بكضه :ؤيها اللوان جسبرها ٠ُ٦ ..؟!!
و ماطا ٗٞلذ بابيىا الازغ  ..ؤحبجي ..
 الُبِب اللوً :خؿىا ًا خاحت  ..بما ان هظه هي الؿاٖاث ألازحرة في خُاج٨م
ٞؿإزبر٦م  ..ؾإزبر٦م ب٩ل شخيء ..
 -الُبِب اإلاغا ٤ٞلىالضاي ًضزل في الحىاع :ؾاٖاجىا ألازحرة  ..ماطا ج٣هض؟!!

62

أسرار الروايات

إسالم اجلهدي

معزوفة اهلالك

 الُبِب اللو :ل٣ض اجهلذ ٖلى ؤنض٢اجي في الٗمل و هم ٢اصمىن آلان  ..ؤهخم٦جز باليؿبت لىا  ..جهىعوا معي ٦م ؾخججي اًٖاث٨م مً ؤعباح لىا ..
و آلان ال ج٣اَٗىوي ٧ي اخ٩ي ل٨م ٧ل شخيء ٢بل ان ًهلىا و ًيخهي الى٢ذ ..
 والضي ًضزل في الحىاعُ :ؤيهاااا الىوووووٚض الح٣حرععع ..ُ
ُ
ُ
ً
 الُبِب اللو ً٦ :ماصبا ًا عحل  ..ال ج٣ل٣ىا ٞلً ٌكٗغ ؤخض٦م بإي الم  ..خاإلااُ
ً
املخضع ؾدىامىن
حمُٗا في ؾالم و لً حكٗغوا بإي شخيء ...
ه٣ىم بغف الٛاػ
آلان ؾإزبر٦م ِب٩ل شخيء ..
خُىما حئخم الى اإلاكٟى بٗض انابخ٨م بخل ٪الحاصزت و حضج٨م اعب٘ اٞغاص  ..ؤي
ان الٗضص ٦بحر و ًم ً٨ان ازغج مىه بإي شخيء ..
بالُب٘ اججهذ لالؾدكاعي الخام باإلاكٟى و ابلٛخه ان ابيُ٨م اخضهم
ؾُِٗل اطا جم ه٣ل ٢لب ؾلُم له ألن ٢لبه ؾُ ٠٣في لحٓاث  ..و ألازغ
ؾُمىث ال مدالت و ل٢ ً٨لبه ؾلُم  ..زم ا٢ترخذ ٖلُه ه٣ل ٢لب هظا لظا ٥و
بالخالي ه٩ىن اؾخُٗىا ٖالج خالت مً الازىحن بضال مً ٣ٞضانهم ً
مٗا ..
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واٖ ٤ٞلى ا٢تراحي  ..ول ً٨للح ٤ل٣ض ٧ان ابيُ٨م ؾلُمحن و لِـ بهم ؤي شخيء  ..و
ل ً٨اٖظعووي ً
خ٣ا ٞإها لم ؤ٢م بالحهىٖ ٫لى ؤي ُٗ٢ت ؤًٖاء مً ؤي خالت مً
٢غابت الكهغًٍ مما ٢ض ُيهضص مغ٦ؼي الىُْٟت م٘ الخىُٓم الٗالمي لخجاعة
ألاًٖاء ٩ٞ ..ان ًجب ٖلي ؤن اجهغ ٝبؿغٖت ...
ُ
و ل٣ض اهٓغوا للجاهب اإلاكغ .. ١ؤهخم الان زالزت اشخام باإلياٞت لخل ٪الحُ٣بت
في ًضي و التي بها ؤًٖاء ابى٨م الظي ماث مىظ ؤعبٗحن ًىما  ..ؤي ؾخ٩ىن
الحهُلت ؤًٖاء اعب٘ اشخام مما ؾحر ٘ٞمغ٦ؼي الىُْٟي ٦ثحراااا  ًٖ ..حض
ً
ق٨غا حؼٍال ل٨م ,,
** و ٞجإة ٌؿم٘ الجمُ٘ نىث اٞخخاح البىابت الغثِؿُت للمكٟى و صزىٖ ٫غبت
 5*5بها ؤعبٗت اشخام  ..زم ًسغحىن منها و هم مدملحن بد٣اثب زانت ٦خل٪
التي ًُمؿ ٪بها الُبِب اللو ..
ُ
 الُبِب ُم ًساَبا والضاي و الُبِب املحخجؼ :ها ٢ض ونل ؤنض٢اجي و ؾِبضؤ
الحٟل ^^
** هؼ ٫الاوٚاص ألاعبٗت مً الؿُاعة ٞ ..خذ لهم الحاعؽ بىابت مبجى اإلاكٟى الظي
ًدضر به ٧ل شخيء ..
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صزلىا الى اإلابجى و بُضهم جل ٪الح٣اثب و ٧ان اخضهم ًُجهؼ قِئا ما بُضه ًبضو
اهه ِم٨بـ ٚاػ  ..اها ٞهمذ آلان
ٖلى ما ًبضو اهه ٚاػ الخىىٍم الظي ازبر به " الُبِب اللو " ٢بل ٢لُل ..
 الُبِب اللو للمدخجؼًٍ :اؾمٗىا هظا  ..اهه نىث َغ٢اث ا٢ضامهم ٖلىالضعج ..
 والضي و ًُدضر والضحي :ابدؿمي ٞ ..ىدً ؾىلح ٤آلان بابيىا ..زم هٓغ للُبِب الظي مٗهم ٢اثال له :ؾُاصة الُبِب ال اٖغ ٠ُ٦ ٝاٖخظع ل.. ٪
ا٢دمىا ٥مٗجى بمخاٖبىا و ها ؤهذ طا جض ٘ٞزمً ً
قِئا لم ً ً٨ل ٪نلت به ..
الُبِب لىالضي :ال ج٣ل هظا  ..اهما حئذ مٗ ٪بلى ُهىا ألن ناخب طا ٥اإلاكٟى
ً
نضً٣ا لي في الجامٗت و ٢ض ٦ىذ اقاع٦ه بظا ٥اإلاكٟى ختى  6ؾىىاث
٧ان
مًذ ٞ ..لم اؾخىٖب ٣ً ٠ُ٦ىمىن بصخيء ٦هظا  ..ؤي اهجي ما حئذ مٗ٨م الى
ُ
هىا بال ألبٌُ وحه نضً٣ي  ..و ل٦ ً٨ما جغون ..
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و ؤعٍض ً
اًًا ان اناعخ٨م  ..مً ٢ام بؼعٕ طا ٥ال٣لب البى٨م َبِب ال ًٟهم بإي
شخيء  ..جغ ٥بٌٗ الكغاًحن صون جىنُلها بإخض الهماماث و ٢ض جإزغجم في
ٖالحه ٦ثحرا ً ..اؾٟجي ان ؤ٢ى ٫ل٨م اهه في ٖضاص اإلاىحى ً
اًًا و لِـ هدً .. ِ٣ٞ
اٖخ٣ض ؤن طل ٪هى اًٞل و٢ذ ٢ض ؤ٢ى ٫ل٨م هظا ُٞه  ..ؤي اهه ؾُلح ٤بىا ً
٢غٍبا
 ..نض٢ىوي لً ًخإزغ ٖلُ٨م ٦ثحرا ..
ُ
ؤٖٓم مً
 هٓغ ؤبي الى ألاعى في ٖضم ا٦ترار ألي شخيء ٞ ..هل هىاُ ٥مهِبتً
حمُٗا ..
اإلاىث؟!!! زم ٢اً :٫بضو ؤن اإلاىث ٢غع ؤن ًجمٗىا
ُ
** ها ُهم ألاعبٗت الظًً حاءوا إلاٗاوهت الُبِب اللو ًهٗضون الضعج  ..و
ُ
الُبِب اللو ًيخٓغهم ؤمام الٛغٞت باألٖلى و هى في ٢مت ؾٗاصجه بخل٪
الٛىُمت..
زم ٞجإة و بضون ُم٣ضماث ٌؿم٘ الُبِب اللو نىث نغار ؤعبٗتهم  ..ل٣ض ٧ان
نىث نغازهم في آن واخض بخل ٪الكضة ال ًىن٧ .. ٠ان و ٧إهما ٢ض ْهغ لهم
ِح ًىُا ٢ام بالتهامهم في ٞم واخض!!
الٛغٍب في الامغ ؤن نغازهم لم ٌؿخمغ أل٦ثر مً  6زىان!!
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َ
هؼ ٫الُبِب اللو في هل٘ ُ
لخ٣ٟض ػمالثه ٞلم ًجضهم  ..و ٧إن ألاعى ٢ض اوك٣ذ
و ابخلٗتهم ...
ُ
و ٢بل ان ٌؿخىٖب ما ُ
ًدضر بضؤ ًُ٣غ ٖلى عؤؾه ؾا ِثل ما ..
جدؿـ عؤؾه بُضه زم هٓغ اليها لُجض ان ًضه ٢ض جلُسذ بضماء ..
ً
ً
بطا ٞهظا الؿاثل هى صماء بطا!! ..
َ
هٓغ لألٖلى ٞىحض الحاعؽ ُمٗل ٤مً ٢ضمُت و عؤؾه ٢ض ٞاع٢ذ حؿضه ..
َ
هؼ ٫الُبِب اللو في هل٘ ُ
لخ٣ٟض ػمالثه ٞلم ًجضهم  ..و ٧إن ألاعى ٢ض اوك٣ذ
و ابخلٗتهم ...
ُ
و ٢بل ان ٌؿخىٖب ما ُ
ًدضر بضؤ ًُ٣غ ٖلى عؤؾه ؾا ِثل ما ..
جدؿـ عؤؾه بُضه زم هٓغ اليها لُجض ان ًضه ٢ض جلُسذ بضماء ..
ً
ً
بطا ٞهظا الؿاثل هى صماء بطا!! ..
َ
هٓغ لألٖلى ٞىحض الحاعؽ ُمٗل ٤مً ٢ضمُت و عؤؾه ٢ض ٞاع٢ذ حؿضه ..
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هل٘ الُبِب اللو بدُ٣بخه جل ٪التي ٞيها اًٖاجي هاخُت الباب لُخم ً٨مً
الهغب بال ؤهه وحض الباب ُم ً
ٛل٣ا بةخ٩ام ..
ْل ًجغي ٧املجىىن ً
ًمُىا و ٌؿا ًعا ال ٌٗلم بلى اًً ًظهب او ُ ٠ُ٦
ًسغج  ..بلى ؤن
هًُ ٤
نىجا ناص ًعا مً ألاٖلى بهضوء قضًض  (..ؤل ٤مابُضا ٥زم اعٗٞهما لألٖلى ٧ي
ًمغ ٧ل شخيء بؿالم و هضوء )
 الُبِب اللو و بهغار هِؿخحري ( و ماطا بن لم اٗٞل؟!! ) .. الهىث الٛامٌ :بن لم جٟٗل في ًٚىن زالر زىان ٞؿإٗٞل اها ما ٗٞلخهبهضً ٪٣الحاعؽ  ..و ل ً٨ب٪
ًجبا ٦ ..م اقخهي عئوؾ٨م الٟٗىت ^^ ..
** و مً صون ؤي م٣اومت ال٣ى الُبِب اللو الحُ٣بت بؿغٖه قضًضة زم ع٘ٞ
ًضًه ..
 مهضع الهىث :حُض ًحضا ٦ ..م اهذ ُمُُ٘  ..آلان اطهب و اصزل جل ٪لٛغٞت
ٖلى ًمُىٞ ٪ى ًعا و بضون ؤي اؾإله ٧ ..ل خغ ٝؾى ٝجىُ٣ت ُ
ؾِى٣و في م٣ابلت
ؤخض اًٖاث^^ ٪
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ُ
** ٗٞل الُبِب اللو ما َلب مىه بالٟٗل  ..و ما بن صزل جل ٪الٛغٞت ختى
ُ
ً
ً
٫
ٚل٣ذ ٖلُه ب٣ىة  ..خاو ان ًٟخذ الباب ِمغاعا و ج٨غاعا و ل ً٨ال ٞاثضة ...
ؤ ِ
*****
ً
٢لُال ُ
لىَ ٪ٟالؾم ما خضر ..
*** صٖىها وٗىص للخل٠
بالُب٘ خُىما عؤًذ ما خل بىالضاي و بالُبِب الظي عا٣ٞهم في طا ٥اإلاكٟى
اإلالٗىن مً ؾ٣ىَهم بظا ٥ال٨محن ..
٦ما ان طا ٥اللو الجبان ٧ان ًخه ٠بالُم٘ ٞ ..هى لم ً٨خ ٠بإًٖاجي و اهما
ؤعاص اًٖائهم ً
اًًا ..
اججهذ ٞى ًعا نىب اخي الغابٌ باإلاكٟى و مغبىٍ به ٖضص مً ألاحهؼة  ..ازبرجه
بما خضر م٘ والضاها و الُبِب الظي مٗهم بخل ٪اإلاكٟى ..
لم ًىُ ٤بدغ ٝواخض  ..و بهما اهخ ٌٟمً ٖلى ؾغٍغه و ٣ٞام بخ ُُ٘٣جل٪
الخغاَُم اإلاىنلت به
خاو ٫الٗضًض مً اإلامغيحن و ألاَباء اللحا ١به بال اهه ٧ان اؾغٕ مً الجمُ٘ ..
ُ
ل٣ض ٧ان ًجغي بُغٍ٣ت هِؿخحرًت ٦ما لى ؤهه ٦خلت مخدغ٦ت مً الاصعٍىالحن ..
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** هى آلان ً ٠٣ؤمام اإلاكٟى اإلالٗىن بالًبِ  ٠٣ً ..امام طا ٥اإلاكٟى خُث
ُ
الحاعؽ اإلالٗىن و الُبِب اللو و والضًىا املحخجؼًٍ و الظًً ٢ض ًخم ٢خلهما في
ؤي و٢ذ ..
حؿل ٤الباب الغثِسخي خُث ؤهه ٧ان ُم ً
ٛل٣ا ..
ها هى الان ٢ض انبذ بضازل ٞىاء اإلاكٟى  ..ملح بجىاعه ٚغٞت ٞاعٚه ًبضو ؤنها
زانت بدغاؽ اإلاكٟى  ..لم ًجض بها اخض
و ل٨ىه وحض ً
ٖضصا مً الا٧ىاب التي ٌؿخسضمها الحغاؽ في قغب الكاي  ..و
بٌٗ الاواوي الٟاعٚت التي ًخم اؾخسضامها في جىاو ٫الُٗام  ..و ها هي ؾ٨حن
ً
ًبضو انها خضًثه ٣ٞض ٧ان لها إلاٗت ُممحزة ..
٢ام ؤخي بإزظ الؿ٨حن و زبإها بمالبؿه ..
ً
ُ
ُ
زم وحض خبال ٌؿخسضم في وكغ اإلاالبـ اإلاٛؿىلت ٢ ..ام بدله و ازظه مٗه ُٞبضو
اهه ٢ض ًدخاج الُه ..
حؿلل اخي و انبذ آلان بضازل مبجى اإلاكٟى  ..هى الان ًهٗض الضعج بهضوء
قضًض ..
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ؾم٘ ضجت باالٖلى  ..خاو ٫الاههاث حُضا ٞؿم٘ ً
حؼءا مً خضًث الُبِب
اللو م٘ والضاي  ..زم َ
خضر هٟؿه و ٢ض ٧ان الضم ٌٛلي في ٖغو٢ه مً الًٛب (
اإلالٗىن ؾغ ١ؤًٖاء اخي و َبض ٫اًٖاجي و ًُغٍض الان ٢خل والضاي وؾغ٢ت
اًٖائهم ) ...
و ٞجإة ؾم٘ نىث عهحن هاج .. ٠زم جبٗه نىث الُبِب اللو ًغص ٖلى اإلا٩اإلات
..
ً
بطا ٞهظا هى هاج ٠اإلالٗىن ..
زم ؾم٘ الُبِب اللو ً٣ى ٫للحاعؽ ( اهؼ ٫و اٞخذ الباب ٣ٞض ونل الؼمالء و
ؾِبضؤ الحٟل آلان ) ..
** ؾم٘ ؤخي هظه ال٩لماث ٞازخبإ بةخضي ُٚغ ٝاإلامغ اإلاكغٞت ٖلى الضعج ُ
ؿغ ًٖا
م
ِ
..
ُ
ها هى الحاعؽ ًجزٖ ٫لى الضعج ُلُٟاحإ بدغ٦ت زاَٟت مً زلٟت ل ُخٓلم الضهُا
ٞجإة صون ان ٌٗلم الحاعؽ بخٟؿحر مىُ٣ي لهظا الظي خضر ٦ ..ما لم ًُمهله
الى٢ذ ٦ثحرا لُٗغ ٝؤي شخيء ..
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هى بالٟٗل لم ًخم ً٨ختى مً بضؤ الخ٨ٟحر ألن و٢تها ٧ان عؤؾه بحن ًضي ؤخي ..
ؤحل ل٣ض ٗٞلها ؤخي ..
ً
** هٓغ ؤخي الى ًضًه ٚحر ُمهض٢ا ما خضر  ..هى لم ٌٗلم ان الظبذ ؾُ٩ىن بهظه
الؿهىلت ٦ ..ما لم ٌٗلم بإن الؿ٨حن ؾُ٩ىن ً
خاصا لهظه الضعحت ..
ٖلى ٧ل خا ٫ل٣ض قابجي ٞغخت الاهخهاع ٦ ..ما اهجي ٢غؤتها ٖلى وحهه ؤًًا ..
ؤزظ اخي اإلاٟاجُذ مً الحاعؽ ال٣خُل بؿغٖه زم ؤزغج الان الحبل الظي
انُدبه مٗه مً ٚغٞت الحغؽ مً حُبه و عبُه حُضا ب٣ضمي طا ٥الحاعؽ
ُ
الخاثً و ال٣ى بالجثمان لُٓل ُم ً
ً
ُ
ٗل٣ا بال عؤؽ و هى ًُ٣غ صما لحراه ٧ل مً ًمغ
ً
ً
نٗىصا و هبىَا ..
ٖلى الضعج
ً
ؾغَٗا و ٢ام بٟخذ البىابت الغثِؿُت لخضزل جل ٪الؿُاعة التي
** حغي اخي
مؿغٖا لضازل اإلابجى و جغ ٥بابه ً
ً
ونلذ للخى  ..زم ٢ام بالجغي
اًًا مٟخىح ..
زغج مً الؿُاعة ؤعبٗت عحا ٫و مٗهم خ٣اثبهم و ٢امىا بالضزى ٫للمكٟى ..
ُ
ُ
ٚل ٤الباب
ا
ختى
صزلىا
بن
ما
خُث
٧ان اخي ًيخٓغ جل ٪اللحٓت بٟاع ٙالهبر ..
ِ
وعائهم بةخ٩ام ..

72

أسرار الروايات

معزوفة اهلالك

إسالم اجلهدي

هٓغوا للخلٞ ٠لم ًجضوا ً
اخضا زم ايُإث الاهىاع ٞجإة لُىٓغوا امامهم ُٞجضوا
ُ
طا ٥الحا ؽ ً
١
ٛغ الضعج ..
ح
الضماء
و
٢به
بال
الهىاء
في
جح
ًخإ
حؿضه
و
ا
مٗل٣
ع
ع
ع
ِ
ً
حمُٗا الهل٘ و وٟ٢ىا في ؤما٦نهم  ..لم ً٨ض ؤخضهم ًىٓغ لألزغ ختى
اهخابهم
اهُٟإث ألايىاء مغة ؤزغي لُجضوا ً
قِئا ٢ض جم ال٣ائه ٖليهم لُ٣ىم اخضهم
بالخ٣اَه ..
ُ
آلان جًاء الاهىاع مغة ؤزغي لُىٓغوا الى طا ٥الصخئ الظي جم ال٣اثه اليهم ٞةطا به
عؤؽ الحاعؽ بُٗىحن مٟخىخخحن ٖلى ؤزغهما  ..زم ج٣ىم ألايىاء باالهُٟاء مغة
ؤزغي ..
و في هظه اللحٓت ٢ام اعبٗتهم بالهغار بىٟـ اللحٓت  ..ختى ؾمٗىا نىث
صبِب ؤ٢ضام قضًض ٢اصم اليهم ٣ٞامىا بالٟغاع لخل ٪الٛغٞت اإلاٟخىخت ٖلى ًمُنهم
و ٌُٛل٣ىا الباب زلٟهم  ..زم ً٣ىم اخي بخإُ٦ض اٚال٢ها بظا ٥اإلاٟخاح الظي
ُ
ُ
ُ
ُ
اٚخىمه مً الحاعؽ زم ًىٓغ الى الالٞخه اإلاٗل٣ت بإٖلى الٛغٞت ( جىبُه :الٛغٞت
ُ
٧اجمت للهىث ً
نهاثُا ) زم ًبدؿم و جهبذ الىدُجت  3ألخي في ُم٣ابل  1للٗهابت ...
*****
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زم ٞجإة و بضون ُم٣ضماث ٌؿم٘ الُبِب اللو نىث نغار ؤعبٗتهم  ..ل٣ض ٧ان
نىث نغازهم في آن واخض بخل ٪الكضة ال ًىن٧ .. ٠ان و ٧إهما ٢ض ْهغ لهم
ِح ًىُا ٢ام بالتهامهم في ٞم واخض!!
الٛغٍب في الامغ ؤن نغازهم لم ٌؿخمغ أل٦ثر مً  6زىان!!
َ
هؼ ٫الُبِب اللو في هل٘ ُ
لخ٣ٟض ػمالثه ٞلم ًجضهم  ..و ٧إن ألاعى ٢ض اوك٣ذ
و ابخلٗتهم ...
ُ
و ٢بل ان ٌؿخىٖب ما ُ
ًدضر بضؤ ًُ٣غ ٖلى عؤؾه ؾا ِثل ما ..
جدؿـ عؤؾه بُضه زم هٓغ الى ًضًه لُجض ان ًضه ٢ض جلُسذ بضماء ..
ً
ً
بطا ٞهظا الؿاثل هى صماء بطا!! ..
َ
هٓغ لألٖلى ٞىحض الحاعؽ ُمٗل ٤مً ٢ضمُت و عؤؾه ٢ض ٞاع٢ذ حؿضه ..
هل٘ الُبِب اللو بدُ٣بخه جل ٪التي ٞيها اًٖاجي هاخُت الباب لُخم ً٨مً
الهغب بال ؤهه وحض الباب ُم ً
ٛل٣ا بةخ٩ام ..

74

أسرار الروايات

معزوفة اهلالك

إسالم اجلهدي

ْل ًجغي ٧املجىىن ً
ًمُىا و ٌؿا ًعا ال ٌٗلم بلى اًً ًظهب او ُ ٠ُ٦
ًسغج  ..بلى ؤن
هًُ ٤
نىجا ناص ًعا مً ألاٖلى بهضوء قضًض  (..ؤل ٤مابُضا ٥زم اعٗٞهما لألٖلى ٧ي
ًمغ ٧ل شخيء بؿالم و هضوء )
 الُبِب اللو و بهغار هِؿخحري ( و ماطا بن لم اٗٞل؟!! ) .. الهىث الٛامٌ :بن لم جٟٗل في ًٚىن زالر زىان ٞؿإٗٞل اها ما ٗٞلخهبهضً ٪٣الحاعؽ  ..و ل ً٨ب٪
ًجبا ٦ ..م اقخهي عئوؾ٨م الٟٗىت ^^ ..
** و مً صون ؤي م٣اومت ال٣ى الُبِب اللو الحُ٣بت بؿغٖه قضًضة زم ع٘ٞ
ًضًه ..
 مهضع الهىث :حُض ًحضا ٦ ..م اهذ ُمُُ٘  ..آلان اطهب و اصزل جل ٪لٛغٞت
ٖلى ًمُىٞ ٪ى ًعا و بضون ؤي اؾإله ٧ ..ل خغ ٝؾى ٝجىُ٣ت ُ
ؾِى٣و في م٣ابلت
ؤخض اًٖاث^^ ٪
ُ
** ٗٞل الُبِب اللو ما َلب مىه بالٟٗل  ..و ما بن صزل جل ٪الٛغٞت ختى
ُ
ً
ً
٫
ٚل٣ذ ٖلُه ب٣ىة  ..خاو ان ًٟخذ الباب ِمغاعا و ج٨غاعا و ل ً٨ال ٞاثضة ...
ؤ ِ
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*** هى بالُب٘ ال ٌٗلم ان اخي ً ٠٣زاعج الٛغٞت هاْغا الى بابها و هى ًطح٪
ضح٨ت الاهخهاع ^^
*****
جماما  ..ال شخيء ٌٗ٨غ نٟى هضوثه ُم ً
** آلان اإلاكٟى هاصت ً
ُل٣ا ؾىي  ..ؾىي
ُ
نىث ُ٢غاث الضم التي الػالذ جُ٣غ مً ع٢بت طا ٥الحاعؽ اإلابخىعة  ..و عؤؾه
ُ
ُ
جل ٪اإلال٣اه ٖلى ألاعى بُٗىاه اإلادؿٗخحن و التي جىٓغ الى حمُ٘ الاهداء في آن
واخض ...
بضؤ ٢لب ؤخي ًس ٤ٟبكضه ُلُىظع بخٗب قضًض ..
ا٦دؿب وحه اخي بٌٗ ُ
امغا ً
الؼع٢ه و انبذ الخىٟـ ً
نٗبا للٛاًت ..
جدامل اخي ٖلى هٟؿه ختى نٗض لخل ٪الٛغٞت خُث والضاي وطا ٥الُبِب
ُ
املحخجؼ مٗهم زم ازغج اإلاٟاجُذ مً حُبه و ٢ام بٟخذ الباب ..
ًْ والضاي انها نهاًتهم و ان طل ٪هى الُبِب اللو ٢ض حاء و مٗه ػمالثه
الاوٚاص و ل٨نهم ..
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ً
اهداءا ٖضًضة مً مالبؿه
و ل٨نهم جٟاحئىا باهه ابنهم و ٢ض ٚغ٢ذ صماء الحاعؽ
ً
 ..و وحهه ً٨دؿب بٌٗ ُ
الؼع٢ه زم هٓغ اليهم هٓغة جائهه و ٢ا ٫لهم ( ل٣ض ؤزبروي
ُ
اخي ؤه٨م ُهىا ٞجئذ إلاؿاٖضج٨م  ..اعحى٦م اصٖىا لىا ) زم ؾٖ ِ٣لى ألاعى ...
*****
*** ازظ الُبِب اخي و اؾغٕ به الى اإلاكٟى و ل٧ ً٨ان ٢لبي به ٢ض اؾخ٩ان ..
٧ان ٢ض ٞاث ألاوان ...
** حغٍضة الحىاصر :يبِ حكُ٨ل احغامي ً٣ىم باالججاع بإًٖاء البكغ
بةخضي اإلاؿدكُٟاث الخانت ال٨بري و التي جم ه٣ل ملُ٨تها للضولت و الخدٟٔ
ٖلى ؤمىاُ ٫ممخل٨ها ..
** حغٍضة الحىاصر :الدكُ٨ل الظي جم يبُه ُم٩ىن مً  6اشخام و حمُٗهم
٧ان ٢ض جم اخخجاػهم بٛغ٧ ٝاجمت للهىث باإلاكٟى في ْغوٚ ٝامًت  ..و
حمُٗهم في خالت هل٘ مً ً
قِئا ما!!
** ال٣اضخي:
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ً
خ٨مذ املح٨مت خًىع ًٍا ٖلى ٦ال مً ( م.ب – ب.ا – ث – ٕ.ا.٫ – ٥.ا )
باإلٖضام ً
قى٣ا الزخُاٞهم ً
ٖضصا مً اإلاغضخى و الاججاع ٚحر اإلاكغوٕ باالًٖاء و
قغوٖهم بجغاثم ٢خل ٦بري ٦ ..ما خ٨مذ املح٨ت ً
اًًا بخٗىٌٍ ؤهالي الطحاًا
ُ
بمبال ٜمالُت ٦بري خؿب ما ؾِخم ا٢غاعه بىاؾُت لجىت ُمسخهت بهظا الكإن ..
**** ؤها آلان هى الُبِب اللو ٧ ..ل قغٍِ خُاحي ًُمغ ؤمامي  ..ال اٖلم ٠ُ٦
ؾىلذ لي هٟسخي هظا  ..اهخم ال حٗلمىن ٖضص ضحاًاي  ..و ل ً٨هل حٗلمىن ً
قِئا
ً
مجضصا ٞؿإٗٞل ما ٗٞلذ مغة و ازىحن و زالزت  ..لألؾ ٠هظا لِـ
بطا ما ُٖضث
بةعصاحي ٞاألمغ لِـ ً
ماصًا ..
ُ
الامغ لِـ ً
ماصًا ٦ما جٓىىن ٧ ..ل ما في الامغ ؤن عوحي لِؿذ هُ٣ه  ..عوحي ُملىزه
 ..و ٢ض ٖؼمذ ٖلى جلىٍث ٧ل شخيء
ُ ُ
ُ ُ
الغحل اإلا٩ل ٠بةٖضامي ًجظب طعإ اإلاكى٣ه  ..و ها ؤها ٢ض
زم  ..زم  ..زم ها هى
ُ
ؾُ٣ذ  ..و ها هى الٓالم ٢ض هاحمجي مً ٧ل هاخُت و لم ؤصعي بإي شخيء بٗض
هظا اإلاكهض ..
*****
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ُ
** ابي ًُ٣ى ٫ألمي٦ :م مطخى ٖلى وٞاة ابىِىا؟!!
 ؤمي و هي جب٩ي :ال ؤصعي  ..ع|ُبما ؤعبٗحن ًًىما او ا٢ل ..
ً
صاثما ما ؤخاو ٫تهضثتها اها و اخي و ل ً٨ال ٞاثضة  ..صاثما حؿخمغ بالب٩اء و ال
جلخٟذ لىا
** و لً ً٨ا ؤمي ها هدً طا الػلىا مىحىصًً ..
ماػلىا مىحىصًً ٗٞ ..الم ُ
الب٩اء؟!
(تمت بحمد هللا)
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القصة (أخي القتيل)4
اإلاخهل الٛغٍب :الىوو
 -اها :الىو ًا ٞىضم  ..محن خًغج٪؟

 اإلاخهل الٛغٍب :اللحً ٤ا ؤؾخااااط  ..وحضها ؤزُ ٪م٣خى ٫و ُمل٣ى به في قاعٕحاهبي بإخض ألاخُاء الكٗبُت  ..ؤجمجى جإحي بإؾغٕ و٢ذ ختى جلح٢ ٤بل ما ًخم
ه٣له للمؿدكٟى .
ُ
 ؤها :ما هظا ُالهغاء الظي ج٣ىله  ..ؤي هىٕ مً اإلاؼاح هظا!!  ..بطا اٞتريذ ؤن ما
ً
صحُدا ٖ ٠ُ٦لمذ بإهجي ؤزُه و هظا ع٢مي!!
ج٣ىله
ُ
 اإلاخهل الٛغٍب :ع٢مُ ٪مسجل ٖلى حىاله باؾم " ؤخي الحبِب " ..و هىا حؿمغث ٢ضماي في م٩اهيهما و ٣ٞضث الىًُ ٤
جماما  ..ؤحل هظا الغحل ُمد٤
ً
ً
ٗٞال  ..هظا هى ؤلاؾم الظي ٌُسجل ؤخي ع٢مي به ٗٞال ..
زم وانل الٛغٍب :هدً آلان ُمخجهحن به بلى ُمؿدكٟى (  ) ....مً ألاًٞل ؤن جإحي
بإؾغٕ و٢ذ  ..زم اه ُ٘٣الاجها,, ٫
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* ٢مذ باؾدُ٣ا ٝؤو ٫ؾُاعة ؤحغة ُجمغ مً ؤمامي و ؤبلٛخه باؾم اإلاؿدكٟى و
بًغوعة الىنى ٫بإؾغٕ و٢ذ  ..في الىا ٘٢لم ؤ ً٦ؤجمال ٪هٟسخي مً الب٩اء َىا٫
َغٍ٣ىا بلى ُهىا.. ٥
ُ
صزلذ اإلاؿدكٟى زم ؾإلذ ًٖ ؤخي ؤًً هى آلان  ..ؤبلٛىوي ؤهه ب٣ؿم الدكغٍذ و
ُ
ؤنهم بداحه بلى بطن ؤخض ؤٞغاص ٖاثلخه للكغوٕ بالبضؤ في طل٢ ٪بل جدلل
ُ
الجثمان..
عٗٞذ هاجٟي و اجهلذ بإبي ؤبلٛخه بما خضر  ..ؤٖلم ٦م ؾُ٩ىن ألامغ ناصم
ُ
٩٦ل و لً ً٨
ؤًًا لِـ باألمغ الصحُذ ؤن ُؤزٟي ٖليهم ؤمغاً
باليؿبت للٗاثلت
٦هظا بالُب٘!!
لم جمغ الؿاٖت ختى وحضث ؤبي و ؤمي و بٌٗ ؤ٢اعبىا ٢ض حاءوا بلى اإلاؿدكٟى ..
ً
ُ
لم ج ٠٨ؤمي ًٖ الب٩اء و ٧ان ؤبي مظهىال َىا ٫الى٢ذ  ..بالٟٗل اهذ ال حٗلم
مً ؤًً ٢ض جإجُ ٪الُٗىت ..
جمذ ٖملُت الدكغٍذ للى٢ىٖ ٝلى ؾبب الىٞاة ٧ ..ان ج٣غٍغ الُب الكغعي ً
ملُئا
باإلاٟاحأث!!
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خُث اجطح ؤهه جم خ ً٣ؤخي بماصة ُمسضعة ٢بل وٞاجه بؿاٖاث ٖملذ هظه
ُ
اإلااصة ٖلى قل و بً٣ا ٝخغ٦خه ً
جماما ًٖ َغٍ٢ ٤خل الخالًا الٗهبُت ٦ ..ما ط٦غ
بالخ٣غٍغ ؤهه جل٣ى الٗضًض مً الًغباث بمىاَ٢ ٤اجلت بالجؿم صون ؤي ُم٣اومت
ُ
خ٣ىه بها ُ ..
ُ
ًاااله مً ج٣غٍغ
مىه و طل ٪بالُب٘ بؿبب جل ٪اإلااصة املخضعة التي جم
ناصم ً ..بضو ؤن ؤخي ٢ض القى نهاًت مإؾاوٍت ً ..بضو ؤهه ٢ض ٖاوى ٦ثحرا ٢بل ؤن
ًخل ٟٔؤهٟاؾه ألازحرة  ..بضؤث الضمىٕ في الٟغاع مً ُٖىاي  ..و ل!!ً٨
و ل ً٨بماطا ُ
ؾُُٟض الب٩اء ٖلى اللبن اإلاؿ٩ىب؟!!  ..بضؤث بمسح صمىعي زم
ُ
ً
ؾغَٗا ..
ؤزظها حثمان ؤخي و ؤجممىا الض ًٞو مغث ٧ل جل ٪ألاخضار
ً ُ
مىٟغصا  ..ؤخاو ٫اٖخهاع ٖ٣لي  ..مً هى الظي ٢ض ً٣ىم بةًظاء
ؤها ألان ؤحلـ
ؤخي!! ً ..
خؿىا بطا ٦ىذ ال ؤٖلم ًجب ؤن ؤ٧ىن ٖلى ٖلم مً الظي ٧ان بِىه و بحن
ؤخي ٖال٢اث!!  ..ال ؤٖلم ً
ؤًًا ..

اإلاُهمت ً
خ٣ا قا٢ت و ل ً٨لً يهضؤ لي با٢ ٫بل ؤن اهخ٣م  ..نض٢جي ؤخي و هللا ألٗٞل
٧ل ما بىؾعي لإلهخ٣ام ل... ٪
*****
* هإحي آلان للحىاع ألاهم ..
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 الصخو ألاو :٫خؿاااام  ..هل ؤجممذ اإلاهمت ؤم ٞكلذ ٩٦ل مغة؟!!ُ
 الصخو الثاوي :لألؾ ٠لم جخم  ..ؤهذ لم جغي ِٖىاص طل ٪الغحل  ..ؤ٢ؿم ل٪مٗه َ
نمىصه ؤخض  ..خاولذ ُ
ُ
بكتى الُغ ١و الىؾاثل و
ؤهجي لم ؤعي في ِٖىاصه و
ل ً٨ال ٞاثضة ..
 الصخو ألاو :٫و ماطا ٗٞلذ بالنهاًت؟!! الصخو الثاوي :بالخإُ٦ض ٢خلخه ..ُ
ُ
 الصخو ألاوً :٫الحما٢خ .. !!٪ؤمجىىن ؤهذ؟!! ٧ ..لما حٗثرث م٘ ؤخض ٢مذُ
ب٣خله؟؟  ..ه٨ظا ُ
ؾخ٣لب ٖلُىا ؤحهؼة الضولت و ؾِخم الخًُِٖ ٤لُىا بٗض ؤن ٦ىا
وٗمل بدغٍت في نمذ ..
شخها ً
ً
واخضا لً ًًغها  ..ال ج٣ل ٤لً ؤٗٞل
 الصخو الثاوي :ؤٖلم طل ٪و لً٨طل ٪م٘ الصخو ال٣اصم ..
ٖمُ٣ا ) :ؤجمجى ؤن ج٩ىن ُم ً
هٟؿا ً
 الصخو ألاو ( ٫وبٗض ؤن ؤزظ ًد٣ا هظه اإلاغة
٢بل ؤن ًُهبذ ٦ثرة ٢خالها ًُ٢ت عؤي ٖام ..
ً
 الصخو الثاوي :هل حٗلم ًا مُلي ًخ٣ا ما الظي ؤ٢ل٣جي و لى ٢لُال؟؟
ػ
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 الصخو ألاو :٫ال  ..ما هى؟!!ُ
ُ
 الصخو الثاوي :طاُ ٥ؾإٖىص
الغحل لم ًٖ ً٨لى لؿاهه ؾىي ٧لمه واخضة "
ُ
ًىٓغ لي ُ
ً
بإٖحن
حمُٗا " ْ ..ل ًُغصصها ختى بٗض مىجه لٗضة ص٢اث ٤و هى
ل٨م
ج ٌُٟمنها عاثدت اإلاىث ..
 الغحل ألاو ( ٫و بٗض ضحَ ٪ىوووٍل ) :هل بضؤث جساً ٝخ٣ا  .ههههههههههههه
نض٢جي ًبضو ؤه ٪ؾتهتز مً هٓغي ..
ُ
 الغحل الثاوي ( و٢ض جضاع ٥ؤن ألاو ٫ؾًُٓ ؤهه حبان )ً :اااعحل ؤمؼح مٗ٪ٞدؿب ( زم ابخل٘ عٍ٣ه بهٗىبه )
ُ
** صٖجي ؤخضز ٪بلؿان هظا الغحل الثاوي ( ُمىظ ؤن ٢مذ ب٣خل طل ٪الكاب
الٗكغٍجي و ؤها ؤعي هٟسخي في اإلاىام ٧ل لُلت ؤ٢خله و ًٓل ًغصص ٧لماجه  ..زم ٌُٗاص
ً
زالثا و ع ً
اإلاكهض و ًٓلل ًغصص ٧لماجه ً
ابٗا )
زاهُا و

ُ
لٗل ٪ختى آلان ٖؼٍؼي ال٣اعت ال حٗلم إلااطا ٢ام هاالء اإلاخدضزان ب٣خل ؤخي  ..و
ُ
لُ ً٨
ىاؾب .
ِ
ؤٖض ٥ؾخٗلم في الى٢ذ اإلا ِ
*****
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وٗىص لي مغة ؤزغي  ..ؤها مً ٖؼمذ ٖلى الثإع ألخي و ل٨ىجي ال ؤٖلم ؤي شخيء ًٖ
هىٍت هاالء ال٣خلت ألاوٚاص ..
ً
ُ
ؤؾا ٖلى ٖ٣ب  ..بدثذ ً
قغ٢ا و ً
٢لبذ الضهُا ع ً
ٚغبا  ..ؾإلذ
ًمُىا و ٌؿا ًعا ..
البُٗض ٢بل ال٣غٍب و ل ً٨ال شخيء  ..ال شخيء
ُ
ال شخيء ً
ؤبضا ًجٗلجي ؤمؿ ٪ختى بُغ ٝالخُِ ٞدؿب  ..ماطا ٧ان ًٟٗل ؤخي؟!!
ً
وكاَا ً
ؾغٍا  ..ؤم ُهم مجغص لهىم خُ٣ُ٣ىن؟!!  ..هل ُهم
 ..هل ٧ان ًُماعؽ
ُججاع ؤًٖاء؟؟  ..و ل ً٨بطا ٧ان ألامغ ٦ظلٞ ٪لماطا جغ٧ىا ؤًٖاء ؤخي ٧امله صون
ؤن ًُى٣هىا منها شخيء!!  ..ال ال هظا الخُاع ُمؿدبٗض ً
جماما ,,
صٖجي ؤي٘ ل ٪نىعة ٖجي آلان  ..ؤحل ؤها هى طل ٪الغحل الظي ؤهمل هٟؿه ختى
َالذ لحُخه  ..ؤحلـ بخل ٪ؤلاياءة الًُٟٗت و ؤمامي ٖلى الُاولت خىالي
ً
ً
ٞىجاها ٞاعٚا ٧اهىا ملُئحن بال٣هىة الٟغوؿُت  ..و خىالي زمؿىن ُٖ٣ب
ٖكغون
سجاثغ و ج٩اص ؤسخي جىٟجغ مً ٞغٍ الخ٨ٟحر ً ..
خ٣ا اها ؤ٢خل هٟسخي بالبُيء ,,
ع
ؤهام ألؾُ ٔ٣و ؤؾدُ ٔ٣ألهام  ..ال شخيء بُنهما ؾىي الخ٨ٟحر و ُ
الب٩اء ٖلى اخي
ُ
ُ
الغاخل ْ ..للذ َُلت زالر ؤقهغ بٗض وٞاة ؤخي ٖلى هظا الىي٘ اإلاغٍب  ..زم و
ٖلي ٢غعث الخغوج ً
بٗض الً ِٛمً والضاي َ
حؼثُا مً هظا الىي٘ ٣ٞ ..ض ٢غعث
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اؾخئىاٖ ٝملي و لحؿً خٓي ٞةن ٖملي ُخغ  ..لى ؤهجي ؤٖمل بةخضي الكغ٧اث
ل٩اهىا ٢ض ٞهلىوي مً ألاؾبىٕ ألاو ٫إلاُٛبي بضون ؤصوى ق.. ٪
ؤ٦ملذ ٖملي و ل ً٨لم ؤو ٠٢بدثي ًٖ ٢اجلي ؤخي  ..هاالء ألاوٚاص ُ
ؾخُاعصهم
ُ
لٗىخان  ..لٗىت صماء ؤخي و لٗىتي ..
ُمؿخٗض للخطحُت بإي شخيء في ؾبُل الخىنل لهم ..
** َ
جىس ُغ في ِٖٓام
مغ آلان ٖام ٖلى واٗ٢ت م٣خل ؤخي  ..و ٧اهذ صًضان الُإؽ ِ
ٖؼٍمتي  ..لم ؤجى ًٖ ٠٢البدث و الخ٣صخي َىا ٫هظه الٟترة و ماطا ٧اهذ
ُمدهلتي مً اإلاٗلىماث؟!!  " ..نٟغ "
ال شخيء  ..لم ؤحض ؤي شخيء  ..و لم ٌؿاٖضوي ؤخض باي شخيء ٦ظل.. ٪
ُ
ؤخؿؿذ ِبسُاهتي ألخي في هظه ألازىاء  ..ؤخؿؿذ ؤهجي ال ؤؾخد ٤الحُاة  ..ال
ؤؾخد ٤ؤن ؤِٖل  ..و  ٠ُ٦ؤِٖل و ٢ض خغم ألاوٚاص ؤخي مً الحُاة!!  ..لم ُ
ًتر٥
لي هضاء اؾخٛازت  ..و ال ؤي شخيء  ..ل٣ض ازخٟى مً حىاعي ٞجإة و بضون ؤي
م٣ضماث ..
** ْل ألامغ ٖلى ما هى ٖلُه ً ..ىم ًُمغ و ؤزغ ًإحي و ال حضًض ..
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بلى ؤن حاء طل ٪الُىم الظي ػاعوي ُٞه ؤخي في اإلاىام  ..ل٣ض حاثجي و ؤها ُ
ؤنغر ُٞه "
ًااا ؤخي ؤعخجي و ُ٢ل لي مً ٢خل " ٪و هى ؾاعح بخ٨ٟحره و ال ًُغص َ
ٖلي  ..أل٦غع
ِ
ُ
الىضاء " ًااااا ؤخي ؤحبجي ألعجاح و ؤعٍد ٪مً الظي ٢خل" ٪
ُ
ُ
٫
 ؤخي ًىٓغ لي و ًبدؿم و ً٣ى " ؾإزبر ٥خحن ؤل٣ا.. " ٥ ألعص ٖلُه " ًا ؤخي و هللا ال ؤَُ ٤الاهخٓاع  ..ؤزبروي آلان ألؾترص ل ٪خ.. " ٪٣َ
 ُلحرص هى ٖلي " نض٢جي ؤخي وخض ٥لً ج٣ضع  ..اهخٓغوي ٞدؿب "  ..زم ًيخهي
الحلم ,,
ُ
ُ
ألاعجب مً طل ٪ؤن هظا الحلم ناع ًخ٨غع معي مغة ٧ل ؤؾبىٕ  ..هٟـ اإلاكهض
و
 ..بىٟـ ال٩لماث  ..بىٟـ الخٟانُل و هٓغة ؤخي الؿاعخت بصخيء ما ال ؤٖلمه ...
ْللذ في ِنغإ صازلي  ..هل ؤزبر ؤهلي بهظا ؤم ال!!
في نهاًت ألامغ ٢غعث ؤن ال ؤخض ؾُيخ٣م ألخي ٚحري ٞال صاعي إلزباع ؤخض  ..و لً٨
ُ ً
ؾإمىث مثال!!
ما مٗجى خحن ؤ٢ابل٪؟!!  ..هل
ً
و ل ً٨بن ِمذ  ٠ُ٦ؾإهخ٣م له!!  ..زم هل ألامغ ٦بحر لهظه الضعحت لُسبروي ؤخي
ُ
ؤهجي لً ؤ٢ضع ٖليهم وخضي  ..ؤجمجى لى ؤٖلم مً هم ٢بل ؤن ؤحً ...
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** ْل ألامغ ٖلى ما هى ٖلُه ختى حاء طل ٪الُىم الظي ُٖضث ُٞه مً الٗمل ..
ٞخدذ باب ق٣تي زم صزلذ و ؤٚل٣ذ الباب زلٟي ألحض ؤخي ً
حالؿا ٖلى ال٨غسخي
ً
اإلاُ٣ابل لي ً
جماما و ًىٓغ لي ُمباقغة  ..زم اه ُ٘٣الخُاع ال٨هغباجي ٞجإة!
*****
ُ
اهخابجي هل٘ قضًض  ..ؤخي ٢ض جىفى مىظ ٖامحن و هظا مٗىاه شخيء واخض  .. ِ٣ٞما
عؤًخه ٢بل ؤن ًى ُ٘٣الخُاع ال٨هغباجي هى " ٖٟغٍذ ؤخي "  ..إلااطا اه ُ٘٣الخُاع ..
هل ؾُ٣ىم بإطًتي!! ْ ..للذ ؤجدؿـ الباب مً زلٟي أل٢ىم بٟخده و ؤحغي
ً
ً
بُٗضا  ..و ل ً٨الخُاع ٢ض ؾب٣جي و ٖاص بؿغٖت  ..هٓغث نىب ال٨غسخي مباقغة
ً
ألحض " ال شخيء " ٚ ..حر مٗ٣ى ٫ل٣ض ٧ان ؤخي ً
حالؿا ٖلُه ٢بل ؤلاهُ٣إ مباقغة!!
هل ًُم ً٨ؤن ً٩ىن ٢ض ُزُل َ
بلي طل .. !!٪عبما مً بحهاص الٗمل ٞدؿب ..
ُ ُ
ُ
ُ
٫
٢مذ بالضزى بلى ٚغٞت هىمي زم بضلذ مالبسخي و جمضصث ٖلى الؿغٍغ و ؤها
ؾاع ًخا بخ٨ٟحري في ؤخضار ًىمي و في اخي الظي لم ؤٖثر ٖلى ؤي شخيء ٖىه ختى
آلان و ٢ض اه٣طخى ٖامحن ٖلى م٣خله  ..لم ؤ٨ٞغ ٦ثحرا ألحض ً
نىجا ً ُ٘٣خبل
ُ
ج٨ٟحري " ُٞم ج٨ٟغ؟!! "

ً ُ
ٟ٢ؼث مً ٖلى ؾغٍغي
ٞؼٖا زم ِصحذ ٖالُا " مً؟!! مً ُهىا؟!! "
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ً
لُهضع ً
ُ
نىجا مً زلٟي مباقغة  " ..اها ؤزُ ٪ال٣خُل " ..
ُ
 ؤها ( بهىث ٖالي و بضون ؤن الخٟذ للخل :) ٠هل جٓىجي مجىىن؟!!  ..بالخإُ٦ضُ
ؤهذ ِلو ٦ىذ جداو ٫ؾغ٢ت اإلاجز. ٫
ً
 مهضع الهىث :بطا ِ ..لم ال جخإ٦ض بىٟؿ ٪و جىٓغ للخل٠؟!!ً
 ؤها و ٢ض بضؤث ؤؾخضًغ للخلُ ٠م ًٛمًا ُٖجي زىٞا مما ٢ض ؤعاه  ..بالُب٘ ؤهذ
حٗلم ما مٗجى ان جغي ً
قبدا للمغة ألاولى بدُاج .. ٪هٓغث زلٟي ألحضه بالٟٗل
ً
باقغة  ..بهه اخي  ..ؤو ٖلى ألا٢ل ٌُكبهه ٣ٖ ..لي ًغً ٌٞ
جماما ٨ٞغة ؤن
زلٟي ُم
ً٩ىن ؤخي الظي ُ٢خل مً ٖامحن مايُحن ً
واٟ٢ا ؤمامي آلان و ًُداصزجي ..
ً
٢اَٗا ج٨ٟحري :ؤعي ؤن ما ػاً ٫جى ٫بٗ٣ل ٪بٌٗ الك.. ٪
 ؤخي ؤو " قبده "ؤهٓغ ٖلى ًمُى ٪آلان لخخإ٦ض ..
ألحضه ًسخٟي زم ًٓهغ ًٖ ًمُجي  ..و ًسخٟي مغة ؤزغي زم ًٓهغ ٖلى ٌؿاعي و
ً
مغة مً ؤمامي و ً ,, ...اللهىووو ٫بضؤ ًيخاب حؿضي عٖكت ٚغٍبت  ..ها ؤها ٢ض
صزلذ بدالت صوااااع ..
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 ألنُذ ُٞهُُُُِِٟ٨ً :حي ؤعحىوو ٥لم ُؤٖض ؤجدمل  ..ل٣ض جإ٦ضث آلان ؤه ٪هىوو
 ..و ل٠ُ٦ ً٨؟!!
 ؤخي ؤو " قبده " :ال ُيهم ؤن حٗغ ٝو ًؤًًا ال ًجب ؤن حٗغ ٝنض٢جي  ..زم هٓغ
ً
بلى ألاعى هٓغة ؾاعخت م٨ؿىعة ...
 ؤها و٢ض بضؤث الضمىٕ جيؿاب مً ُٖجي :و هللا ًا ؤخي بٗض م٣خل٢ ٪ض حٛحرثخُاحي ٦ثحرا  ..ل٣ض جبض ٫خالي ع ً
ؤؾا ٖلى ٖ٣ب  ..بل بوي ال ؤط٦غ ؤوي ضح٨ذ و لى
هه ٠مغة بٗض مىج .. ٪بدثذ ٦ثحرا و ٦ثحرا ًٖ ؤي شخيء ًىنلجي ل٣اجلُ ٪و لً٨
صون حضوي  ..لم ؤنل لصخيء .
 قبذ ؤخي :و اها ٢ض حئذ ألمغًٍ .. ؤها :و ما ُهما؟!! هى :ؤن ُؤصلٖ ٪ليهم  ..و ؤن اهخ٣م ..*****
* وٗىص آلان للحىاع الثاوي ( بحن ال٣خلت ) ..
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الصخو الثاوي ًخهل آلان بالصخو ألاو ( ٫ؾخٗلم مً ُهم بطا ٦ىذ ٢ض عؤًذ
الجؼء ألاو) ٫
 الصخو ألاو ٫و ٢ض ٢ام بً ِٛػع الغص ٖلى اإلا٩اإلات :الىوووووً
 الصخو الثاوي ( اإلاخهل ) :الىوو ً ...جب ؤن هلخ٣ي خاالااا الصخو ألاو :٫هل ألامغ زُحر لهظه الضعحت؟!! الصخو الثاوي ( اإلاخهل ) :وٗم ,,, الصخو ألاو :٫و ؤًً جغٍضها ؤن هلخ٣ي؟!! ..ُ
 الصخو الثاوي ( اإلاخهل ) :ؾإهخٓغ ٥الُىم ب٩اُٞترًا (  ) ...اإلالح٣ت بٟىض١(ٖ )....لى جمام الؿاٖت الخاؾٗت  ..ال جخإزغ ..
 الصخو ألاوً :٫خؿىا ٌُ ..ؿخدؿً ؤن ً٩ىن ألامغ ٌؿخد.. ٤
 الصخو الثاوي :از ٤ؤهه ٦ظل.. ٪** حلـ الصخهان ٖلى بخضي َاوالث ال٩اٞخحرًا  ..لُبضؤ الحضًث ألاحي:
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 الصخو الثاوي ( ال٣اجل ) :بؾمٗجي ًحُضا و ال ؤعٍض مى ٪الاؾتهؼاء ب٨المي  ..ل٣ض
ً
مجضصا
عؤًذ طل ٪الغحل
 الصخو ألاو :٫مً ج٣هض؟!! الصخو الثاوي :الغحل الظي ٢خلخه بُضي مىظ ٖامحن  ..الظي ْل ًغصص "ً
حمُٗا " ختى بٗض ؤن ٢خلخه .
ؾإٖىص ل٨م
 الصخو ألاو ٠ُ٦ :٫ج٩ىن ٢خلخه و ج٣ى ٫ؤه ٪عؤًخه!!!٦ثحرا ٧ ..ان ً
 الصخو الثاوي :مىظ ؤن ٢خلخه ْهغ لي بإخالمي ًصاثما ما ًإحي طل٪
اإلاكهض اللٗحن و ؤها ؤ٢خله و هى ًخٗظب ٖلى ًضي ختى ٞايذ عوخه ْ ..ل هظا
الحلم ًخ٨غع بمٗض ٫مغة ٧ل ؤؾبىٕ ٢ ..لذ ؤهه عبما ألوي ؤ٨ٞغ ُٞه ً
٦ثحرا و ل٨ىجي
ؤئ٦ض ل ٪ؤهجي ال ؤ٨ٞغ ُٞه ً
ؤبضا  ..ؤ٢ؿم بظل .. ٪عاوصوي طا ٥الحلم اللٗحن باللُلت
اإلاايُت بال ؤهه ٧ان مسخل ٠هظه اإلاغة  ..ل٣ض ْهغ هٟـ اإلاكهض و ل ً٨هظه اإلاغة
ُ
٣ضم ٖلى ٢خله ؤٞا ١مً طل ٪املخضع ُلُمؿ ٪بُضي ب٣ىة و ً٣ى ٫لي " لِـ
و ؤها ُم ِ
ً
هظه اإلاغة  ..ؾخمىجىن
حمُٗا " ..
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ً
 آلان ًىٟجغ الصخو ألاو ٫ضح٩ا ٖلى ما خ٩اه له الصخو الثاوي و ً٣ى ٫له:ً ُ
ْىيذ ؤه ٪ؤ٢ىي مً طل .. ٪ؤال ػاًُ ٫سُ ٪ٟشخها ٢مذ ب٣خله مىظ ٖامحن!!! (
ً٣ىلها و هى ال ً٩اص ًخد٨م بلؿاهه مً الطح) ٪
 الصخو الثاوي :ؤ٢ؿم ل ٪ؤن ألامغ حاص ًحضا هظه اإلاغة  ..ل٣ض ٢خلذ ٚحره
ال٨ثحر و ال٨ثحر و ل ً٨لم ًُ٣ابلجي خالت ٦هظه ؤبضا  ..ال ؤزىاء ٢خله وال بٗض طل.. ٪
 الصخو ألاو :٫لىال مٗغٞتي الكضًضة ِب ٪لٓىيذ ؤه ٪مجىىن  ..و لً٨ً
نض٢جي عنُض ٥لضي ؾِىٟظ ً
جماما بطا ٞخدذ هظا اإلاىيىٕ ؤمامي مغة ؤزغي ..
ؤحئذ بي بلى ُهىا لخ٣ى ٫لي هظا ال٨الم الٟاع .. !!ٙطل ٪الغحل ٢مىا ب٣خله مىظ
ٖامحن و اهخهى ؤمغه ..
زم جغ ٥الصخو الثاوي ً
حالؿا ٖلى الُاولت وٍىهغ,, ٝ
*****
ً
خؿىا  ..ؤها آلان هى ( الصخو الثاوي ) و ؾإخضز٨م ببٌٗ اإلاٗلىماث التي ال
حٗغٞىنها ..
ُ
** مً هدً؟!! و إلااطا ٢مىا ب٣خل طل ٪الغحل؟!!
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مً هدً  ..بةزخهاع قضًض هدً ؤخض ٞغوٕ ماُٞا ٖاإلاُت ج٣ىم باإلججاع في
ؤًٖاء البكغ  ..و ٖملىا ؾغي للٛاًت .
حضا  ..و ل ً٨بطا ٦ىخم ٦ظلٞ ٪لماطا لم جإزظوا ً
حُض ً
قِئا مً ؤًٖاء طل٪
الغحل الظي ٢خلخىه زم ؤلُ٣خم بجثماهه ً
ؾلُما في ؤخض ألاخُاء الكٗبُت؟!!
ؾاا ٫حُض  ..ؤلاحابت هي ؤن ؤؾلىب ٖملىا ًسخل٦ ٠ثحر ًٖ باقي ماُٞاث الٗالم ..
هدً هدى٣ل بؿُاعجىا الٗاصًت حضا و التي ال جلٟذ الاهدباه زم ه٣ىم بازخُاٝ
الطحُت مً وؾِ ألاما ً٦اإلاؼصخمت بهضوووء قضًُُِض ًٖ َغٍ ٤خ٣ىه في ؤي
مىُ٣ت بجؿضه بماصة ( ؾُبخاًغوٞحن ) التي جم جغُ٦بها بإخض مسخبراجىا  ..هظه
اإلااصة مٟٗىلها ٞىعي ً
حضا  ..ما ان جىٛمـ ُ٢غة واخضة منها بجؿض الطحُت
ختى ٌؿ ِ٣بحن ًضً٢ ٪بل ؤن ًُهضع ختى نىث جإإلاه مً وٚؼة ِؾً الح٣ىت ^^
ُ
 ..لى٣ىم بالخٓاهغ ؤهه نضً ٤لىا و هإزظه باألخًان و ٧إهه ٌٗغٞىا ختى ال ٌك٪
بىا اخض " م٘ الٗلم ؤهه في طل ٪الى٢ذ ً٩ىن ُمُٛب ً
جماما " زم ه٣ىم بةصزاله
للؿُاعة مٗىا و هىُل.. ٤
ُ
وؿِذ ؤن ؤزبر٦م ً
ً
زُحرا بهظه اإلااصة املخضعة  ..لألؾ ٠هظه اإلااصة ج٣ىم
ُٖبا
بخضمحر الخالًا الٗهبُت بالجؿم و ججٗل ٧اٞت ألاًٖاء بجؿض الطحُت ٚحر
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ً
مجضصا  .بال ًٖلت اللؿان هي  ِ٣ٞالتي ًهُبها عجؼ
نالحت لإلؾخسضام
لحٓي إلاضة ال جخجاوػ الىه ٠ؾاٖت ختى حٗىص للٗمل مً حضًض ( و هظا هى ؾغ
٢ىتها )  ..لظل ٪خُىما ه٣ىم بازخُا ٝالطحُت ٞةهىا ال هُم٘ بإًٖاثه هى  ..و
بهما بإًٖاء مً ؾُإحي زلٟه ..
ُ
خاإلاا ههل بالطحُت بلى مؿخىصٖىا ً٩ىن مٟٗى ٫املخضع الؿغي ٢ض اهخهى مً
ًٖلت اللؿان ً ..
ٚالبا ما ًبضؤ الطحُت في الهغار بؿبب ما ٢ام به املخضع مً
٢خل لخالًاه الٗهبُت  ..وٗلم و٢تها ؤهه ٌكٗغ بإلم ال ًُُاٞ ١ى٣ىم بد٣ىه بجغٖت
ُ
ُ
مً ؤخض اإلاؿ٨ىاث ختى ً ًٖ ٠٨ألالم و بالخالي ًخى ٠٢نغازه  ..زم ما بن يهضؤ
ً
جماما ه٣ىم بمؿاومخه ٖلى بخًاع  6ؤشخام بلى ُهىا في ُم٣ابل بَال ١ؾغاخه (
ً
و بالُب٘ بَال ١ؾغاخه هىا ما هي بال ٦ظبت ٦بري ٞ ..ما ماث مً الخالًا الٗهبي
ال ًُم ً٨بٖاصجه للحُاة ً
ؤبضا )
هجٗل الطحُت و الظي ؤنبذ بمثابت قب٨ت الهُض باليؿبت لىا ٌؿخضعج الخمـ
ً
ي
ؤشخام بإي َغٍ٣ت ٧اهذ  ..مثال بيهامهم ؤهه ٢ض عِبذ ( ؾُاعجحن ٞحراع ) و لً٨
قغٍ اإلاؿاب٣ت ؤن ًإحي نضً ٤ؤزغ إلؾخالمها مٗه  ..ؤو مبل ٜمالي ٦ملُىن صوالع
مثال قغٍُت ؤن ًخ٣ضم مٗه زالر ؤشخام إلؾخالم اإلابل ٜو ما بلى ؤزغ هظه

95

أسرار الروايات

معزوفة اهلالك

إسالم اجلهدي

الحُل و التي جل٣ى ً
هجاخا ً
باهغا  ..و للطحُت خغٍت الازخُاع بحن ؤهله ؤو ؤ٢اعبه ؤو
ؤنض٢اثه  ..هىهمه ؤن هظا هى الؿبُل الىخُض لتر٦ه ٌِٗل و لً ٌٗلم ؤي ؤخض
بما خضر  ..و ل ً٨الح٣ُ٣ت ؤهه بمجغص خ٣ىه بهظه اإلااصة ٣ٞض ؤنبذ ال ؾبُل له
بالِٗل مجضصا ..
ً
ُهىاِ ٥يٗا ٝالىٟىؽ الظًً ٌؿخجُبىن لىا صون ؤصوى م٣اومت ؤمال بتر٦هم
ٌِٗكىن بؿالم ِٞؿخضعحىن مً اؾخُاٖىا زال ٫الؿاٖاث اإلاخبُ٣ت لحُاتهم و
ُ
جهؼ ٖليهم  ..و ُهىا٥
ه
ما بن ًهل الطحاًا الظًً جم اؾخضعاحهم بلى م٩اهىا ختى ِ
ً
مً هم هٟىؾهم ؤ٢ىي ٢لُال و لضيهم بٌٗ ؤلازالم إلاٗاعٞهم ٞال ً٣ىمىا
باؾخض اج ؤخض بال بٗض الخٗظًب الكضًض  ..و ُهىا ٥مً هم ً
خ٣ا ؤوُٞاء لظويهم
ع

ُٞمىجىن صون ؤن ٌؿخضعحىا ً
ؤخضا بغٚم مداوالجىا الباجؿت و حٗظًبىا لهم و هم
جدذ جإزحر املخضع و ٌُٗاهىن مً قلل ٧امل  ..و ٢ض ٧ان طا ٥ال٣خُل الظي
جىٖضوي باللُلت اإلاايُت مً هظا الهى ٠ألازحر  ..بل و ٢ض ػاص ٖلُه بتهضًضه لي
لُى٣لب السحغ ٖلى الؿاخغ!! ...
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ً
** ً
ؾإهغب ً
ؾإزلض للىىم آلان و ٖىضما ًدحن ً
خ٣ا ؤها ُمخٗب ً
ُ
بُٗضا ..
ٚضا
حضا ..
ً
ًُٟ٨جي ما حمٗذ مً زغوة زالٞ ٫ترة ٖملي اإلاايُت ٞال ؤعٍض ؤن ؤمىث ٢خُال ٖلى
ُ
ًضي قبذ ٢مذ ب٣خل ناخبه مً ٢بل ..
و خُىما ٚغ٢ذ بالىىم ْهغ لي طل ٪ال٣خُل بمىامي ُم ً
جضصا ًىٓغ لي بُٗىحن
ِ
خمغاوٍخحن ُ
ج٩اص حكبه الضماء و ً٣ى ٫بهىث ُمؼلؼ " ٫اؾدُٞ ٔ٣إهذ ال٣اصم ..
ؤهذ ال٣اصم "
ؤنغر ً
** اؾدُٓ٣ذ مً هىمي و ؤها ُ
ٖالُا  ..ما هظا بد ٤الؿماء  ,,ؤخضهم ًخهل
ُ
بي  ..ؾإ ُعص ٖلُه و ؤٖىص ل٨م ..
بهه ع٢م هاج ٠الصخو ألاو .. ٫هى الظي سخغ مجي مىظ ٢لُل و ته٨م ٖلى خلمي
زم جغ٦جي و اههغ .. ٝهل ؤ ُعص ؤم ال؟!!
ُ
زاهُا ً ..
خؿمذ ؤمغي لً ؤعص ٖلُه  ..ها هى ًخهل ً
خؿىا ؾإ ُعص هظه اإلاغة لٗله ً
ؤمغا
زُحر ,,
 -اها :ؤلىووو!!
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ً
ً
شخها ٚغٍب ًُغص مً هاج ٠الصخو ألاو :٫ل٣ض ٖثرها ٖلى نضً ٪٣م٣خىال
ً
شخها ما بيكغه بميكاع ٖلى ما ًبضو  ..ال ًخطح مىه ؤي مٗالم و
بك٣خه ٢ ..ام
لم ًىجى مىه ٚحر حىاله الظي ٧ان ٖلى الكاخً لحٓت و٢ىٕ الجغٍمت  ..زم
اهُٗ٣ذ اإلا٩اإلات ..
لم ؤؾخىٖب ما ٢اله للحٓاث  ..هل ٖاص طل ٪ال٣خُل  ..هل هظا ما مٗىاه " ؤهذ
ال٣اصم "  ..هل هى ً
خ٣ا ً٣ىم بخد ٤ُ٣وُٖضه!!
ً ُ
لم ؤؾخٛغ ١بالخ٨ٟحر ً
ي
٦ثحرا ختى ٢اَٗجي نىث هاجٟي ًغن مغة ؤزغ و ل ً٨مً
ع٢م ؤزغ هظه اإلاغة " ؤها الٟاٖل  ..و ؤهذ اإلاٟٗى ٫به الخالي " زم جى ُ٘٣اإلا٩اإلات
ً
ؤًًا ..
خاولذ ؤلاجهاٖ ٫لى هظا الغ٢م ُم ً
جضصا و ل ً٨جٟاحئذ بداؾىب قغ٦ت
صحح الغ٢م و
الاجهاالث ًُغص " هظا الغ٢م ٚحر مىحىص بالخضمت  ..مً ًٞلِ ٪
ؤٖض املحاولت " .
ُ
 ٠ُ٦هظااا!!  ..ؤ٢ؿم ل٨م ؤن هظا الغ٢م خاصزجي مىظ ؤ٢ل مً ص٣ُ٢ت ..
*****
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ُ
ُ
آلان صٖىها مً شخهُت املجغم ٞ ..إها ال ؤخب ج٣مو شخهُاث هاالء ألاوٚاص
ً
ُ
٦ثحرا  ..ؤها آلان ؤزى ال٣خُل مغة ؤزغي و ؾإ٢و ٖلُ٨م ما خضر جٟهُال و ما
ُ
ؾُدضر.
*****
ٖاص ؤخي و ال حؿإلىوي  ٠ُ٦ألهجي ؤًًا ال اٖلم  ..و ل ً٨هظا ما خضر!! ..
و بِىما هى معي بالٛغٞت صزلذ والضحي و ٢ض ؤٖضث لي ً
٧ىبا مً الكاي  ..في
الح٣ُ٣ت اهخابجي هل٘ قضًض  ٠ُ٦ ..ؾإٞؿغ لها ان هظا الظي بجاهبي اخي ٢ض
ُ
ٖاص!!  ..حٗلذ اهٓغ الى والضحي زم اُٖض هٓغي هاخُت اخي و اها ا٢لب ألامغ في
ُ
زابخا و ٧إن ً
ؤسخي  ..اهٓغ اليها زم اهٓغ الُه  ..بضا اخي ً
قِئا لم ً ً٨بال ؤهه ٧ان
ع
ًىٓغ لىالضحي هٓغاث خؼن و ٣ٞضان  ..ويٗذ امي ٧ىب الكاي ٖلى اإلا٨خب
الظي بجىاعي صوهما ؤن جلحٔ ؤي شخيء ٚغٍب!!  ..لم ؤؾخىٖب  ٠ُ٦ؤنها لم
ً
قاخبا
جلحٔ وحىص ؤخي ختى هٓغث لي و ٢الذ " ماطا بً ٪ابجي ًبضو وحه٪
ً
مؿغٖا و اها
للٛاًت!! " لِكحر لي ؤخي بُضًه ؤن " ال جسبرها بصخيء " ٞ ..غصصث ٖليها

وحهي هاخُت اخي " ؤها!!  ..ال  ..ال ًا ؤمي بالٗ٨ـ بل بهجي في ؤخؿً خا ٫و ال شخيء
ُ
ٚغٍب ً
خضزذ هٟسخي " ؤٖخ٣ض طل.. " ٪
ؤبضا " زم
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ً
اههغٞذ ؤمي و اهٟغصث م٘ اخي زاهُت ..
 ؤها :ول ٠ُ٦ ً٨لم جغا٥؟!! هى :ألهجي آلان قبذ  ..ال ؤخض ؾحراوي  ..ال ؤخض ٖلى ؤلاَالِ " ١ؾىا .. " ٥و لً٨لخٗلم ؤهجي ما حئذ بال ألهخ٣م مً ؤولئ ٪الظًً خغمىها عئٍتي و خغمىوي
الحضًث بليها ...
ُ
ُ ُ
 ؤها :خؿىا ؤخي  ..و بٗض ٖامحن مً البدث اإلاًجي ؤٖخ٣ض ؤهه خان الى٢ذ آلانً
ألؾخم٘ إلاا خضر ل٧ ٪امال!!
ؤال ُجالخٓىن ؤهه ً
قِئا ٚغٍب!!  ..ؤها آلان ٖلى وق ٪ؤلاؾخمإ لخٟانُل حغٍمت
٢خل م٨خملت ألاع٧ان  ..و مً َ
مً!!  ..مً "ال٣خُل" ,,
ُ
ُ
حلـ ؤخي ٖلى ال٨غسخي الخام باإلا٨خب الظي لُاإلاا ٦ىذ احلـ ٖلُه و ؤها
ؤججغٕ الٗكغاث مً ؤ٧ىاب ال٣هىة و اإلائاث مً ؤنبٗت الضزان " السجاثغ " ..
زم ؤؾىض ْهغه في حٗب و بضؤ ًد٩ي لي ٧ل شخيء ..
ل٣ض ٚضع به ألاوٚاص ؤزىاء ٖىصجه بلى اإلاجز ٫بٗض ؤن ٧ان ٢ض ؤههى ؤوعاٖ ١مله
الجضًض  ,,خ٣ىىه بماصة ما ا٣ٞضجه ُ
ُ
ٓلم  ..ال
ٞجإة
وُٖه
لُجض هٟؿه في م٩ان م ِ
ِ
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شخها ما ًبضو ؤهه ُم ً
ً
خمغؾا في
ٖلُه
نىث ُٞه ٞى ١نىث الهمذ!!  ..زم صزل ِ
ُ
هٟؿه " هظا هى الصخو الثاوي بطا ٦ىخم جظ٦غون " ..
هظا املجا .. ٫بضؤ بخٗغٍ٠
زم ؤزبره إلااطا ؤجىا به بلى ُهىا ٩ٞان هظا خىاعهم ..
ً
 -الصخو الثاوي :ؤهال بالٗمُل الجضًض  ..بالُب٘ ؤهذ ال حٗلم إلااطا ؤجِىا ب ٪بلى

هىا
 ْل ؤخي ًغم٣ه في نمذ بىٓغاث ًٚب و ل٨ىه لم ًخم ً٨مً الحغ٦ت  ..لمًخم ً٨ختى مً الىُ.. ٤
 الصخو الثاوي :ؤها ؤؾ ٠وؿِذ ؤه ٪ال ًم٨ى ٪الحغ٦ت ؤو الخل ٟٔبإي شخيء وُ
طل ٪بٟٗل املخضع بالُب٘  ..بضون ؤن ؤَُل ٖلُ ٪في ال٨الم صٖىا وٗ٣ض ن٣ٟت
ُ
ًسغج منها ٦الها بإ٢صخى عبذ مم.. ً٨
 هٓغ له ؤخي بٗالماث بؾخٟهام .. الصخو الثاوي :ؾدؿخضعج لىا  6ؤشخام بلى هىا و هدً ؾيخٟ٨ل بالباقي  ..وُ
ُ
في اإلا٣ابل هُل ٤ؾغاخ ٪و جىاُ ٫خغٍخ ٪و حٗىص لٗاثلخ ٪مً حضًض  ,,هدً ؾجربذ
اإلاا ٫واهذ ؾتربذ خُاج ٪و بالُب٘ لِـ ُهىا ٥عبذ ؤ٦ثر مً الحُاه  ..ما عؤً٪؟!! (
ً
ُزم َ
٢غب وحهه مً وحه ؤخي و هٓغ في ُٖيُه ُمباقغة )
111

أسرار الروايات

معزوفة اهلالك

إسالم اجلهدي

ُ
 ٧اهذ ًٖلت اللؿان ٢ض اهؼاح ٖنها مٟٗى ٫املخضع ٨ٞما ٢لىا ان مٟٗىله ًجزاحًٖ ًٖلت اللؿان بٗض ٞترة لِؿذ بُىٍلت ٞ ..ما ٧ان مً ؤخي بال ان به ٤في
وحهه و٢ا ٫له " ؤجٓىجي ؤخم ٤ؤم زا ِثً!! "
 الصخو الثاوي و٢ض بضؤ ًمسح ُبها ١ؤخي مً ٖلى وحهه و هى ًُ٨خم ُٓٚه
ٞهى بالُب٘ ال ًغٍض ؤن ًمىث اخي بال بٗض ؤن ًسغج مىه بإي اؾخٟاصة :ؾإجىاسخى
ما ٗٞلخه آلان  ..و ل ً٨إلااطا هظا الؿاا٫؟؟!
 ؤخي :بطا نض٢ذ وٖض ٥لي بالخدغٍغ ٞإها ؤبله  ..ؤجلٟخم زالًاي الٗهبُت وجٓىىهجي ال ؤٖلم ًا ؤوٚاص ؤها ؤقٗغ حُضا بسالًاي اإلامؼ٢ه و ؤٖلم ً
اًًا ؤن ما
جل ٠منها ال ًم ً٨حٗىًٍه و هظا مٗىاه ؤهجي " في ِٖضاص الىحى "  ..ؤما بطا
ً
شخها واخضو بهض ٝؤن جدغعووي ٦ما جؼٖم ٗٞىضثظ ؤ٧ىن
اؾخضعحذ ل ٪و لى
زاثً ال ؤؾخد ٤الحُاة  ..و ال ختى اؾخد ٤ما ٖكخه ٢بل ؤن ؤعي وحىه٨م
الىدىه ..
ً ً
طُ٦ا ٗٞال و ؤها ال ؤخب الاطُ٦اء ,,
 الصخو الثاويً :بضو ؤه٪ً
ً
خؿىا ؾإ٧ىن
نغٍدا مٗ ٪بما ؤه٦ ٪ىذ ٦ظل ٪معي  ..ب٣ي آلان مً خُاج٪
خىالي بزىا ٖكغ ؾاٖت و  47ص٣ُ٢ت ً
ج٣غٍبا في اإلاخىؾِ  ..هل ؾخ٩ىن ؤط٧ى بما
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ُ
ُ
ُٞه الٟ٨اًت و جخٗاون مٗىا في ُم٣ابل ؤن هتر ٪٦جمىث بؿالم و بال جإلم  ..ؤم جدب
ً
حٗظًبا ختى اإلاىث!!
ؤن جً٣يها
ً
 ؤخي :ا٢ترب مجي ٢لُال ألزبر.. ٥لُ٣ىم الصخو الثاوي باال٢تراب مىه و ً٣ىم ؤخي بالبه ٤بىحهه مغة ؤزغي  ..و
ُ
جبضؤ خٟلت الخٗظًب ٖلى ؤخي ٧ ..ان الغحل الثاوي طاً ٥خٟجن في حٗظًبه و ؤخي
٦ما حٗلمىن ُم َ
سضع ال ًم٨ىه الخدغ٢ .. ٥امىا بخٗغًٍه لل٨هغباء و الٛغ ١و
الغَم بالحاثِ و اللٗب في حؿضه باألصواث الحاصة و ج٨ؿحر ألاَغا ٝو ٧ل ما
ًسُغ ببال ٪مً وؾاثل حٗظًب بكٗت ْ ..لذ بٌٗ ال٩لماث جضوع بٗ٣ل ؤخي
ً
حمُٗا " ْلذ جضوع و جضوع لُجض ؤن لؿاهه ًغصصها
بك٩ل جل٣اجي " ؾإٖىص ل٨م

صون جضزل مىه لُمىث و هى ًُغصصها  ..و مما ؤصهل ؤولئ ٪ألاوٚاص ً
اًًا ؤهه ْل
ًغصصها ختى بٗض مىجه بٟتره لِؿذ ٢هحرة ٞ ..ايذ عوح ؤخي بٗض ؾاٖخحن و
ههً ٠
ج٣غٍبا مً بضاًت حٗظًبه ُلُٗلً ًٖ اهتهاء ٞهل الخٗظًب و بضاًت عاخخه
ألابضًت!!
بالُب٘ ال ؤخخاج ؤن ؤ٢ى ٫ل٨م ؤنهم بٗض طل ٪ؤزظوا حثمان ؤخي و ويٗىه
بٛال ٝبالؾدُ٩ي ٦بحر زم ٢امىا بةل٣اثه بظل ٪الحي الكٗبي و الظي لم ًلخٟذ

113

أسرار الروايات

معزوفة اهلالك

إسالم اجلهدي

ُٞه ؤخض لظل ٪الصخيء الظي جم بل٣اثه بُنهم بال بٗض بل٣اثه بؿاٖاث َىٍلت
لُ٣ىمىا بُلب ؤلاؾٗا ٝالتي هغٖذ بلى اإلا٩ان ...
*****
 ؤها :و  ٠ُ٦ؾىهل اليهم الان ًا اخي و ٢ض ٦ىذ ُمُٛب الىعي خُىما ه٣لى٥إلا٣غهم اإلالٗىن!!
 ؤخي :الصخئ الىخُض الظي ال ًم ً٨للكبذ ؤن ًًل ٖىه هى م٩ان م٣خله  ..عاثدتصماجي ال ػالذ جٟىح مً هىا ٥و ال ؤؾخُُ٘ ججاهلها ً
حهؼ ُٖضج ٪و اجبٗجي
..
ا
ؤبض
ِ
ٞدؿب ,,
** اإلاك٩لت هىا ؤهجي لؿذ مً ؤولئ ٪الظًً ًدملىن في مىاػلهم ؤ٦ثر مً ؾ٨حن
ً
اإلاُبش  ..و ل ً٨مهال  ,,لضي مً ؤصواث ٖملي طل ٪اإلايكاع ال٨هغباجي  ..ؤٖخ٣ض اهه
ؾُٟي بالٛغى  ..ويٗخه في خُ٣بت ْهغي التي عبُتها بةخ٩ام  ..زم اهُل٣ذ ..
اهُل٣ذ زل ٠ؤخي الكبذ ,,,
*****
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** " الصخو ألاو " ٫بٗضما ٢ام مً ٖلى الُاولت التي ٧ان ًجلـ ٖليها م٘
الصخو الثاوي ؤلح ٖلُه قٗىع مٟاجئ ؤن ًخجه هدى مؿخىصٖهم الظي ًخم ُٞه
ُ
ٖملُاث ال٣خل و اؾخضعاج الطحاًا ٢ ..ام آلان بضزى ٫اإلاؿخىصٕ و ؤٚل ٤الباب
زلٟه ..
ُ
ُ
ُ
ُ
هى آلان ًخ٣ٟض ُٖىاث املخضع املخبإة في زؼاهت مىيىٖه بإخض خىاثِ اإلاؿخىصٕ
ُ
املخضع هى بمثابت زلُتهم الؿغٍت و التي ً
صاثما ما ًسكىن ؤن
 ..بالُب٘ ٞهظا
ُحؿغُ ١
ُٟٞصخى ؾغهم!!
و بِىما هى ٦ظل ٪هٓغ للجاهب ٞىحض بخضي هىاٞظ اإلاؿخىصٕ ُمدُمت  ..و بِىما
هى ًُداو ٫ؤلالخٟاث هاخُت الخؼاهت مغة ؤزغي ُلُٛل٣ها ٞاحئخه وٚؼة خ٣ىت في
ً
زغ ٖلى ازغها ً
ْهغه َ
٢غب ال٩امحرا ٢لُال زلٟه و ؾى ٝجغاوي و ؤها
..
للىعي
ا
ٞا٢ض
ِ
ابدؿم ابدؿامت الٟىػ ,,,
ُ
ُ
املخضع بدُ٣بت ْهغي ٞإها اٖلم ً
حُضا ؤهجي
٢مذ بجم٘ مالضيهم مً طل٪
ً
ؾإخخاحه مؿخ٣بال ..
** ؤٞا ١الصخو ألاو ٫مً ُٚبىبخه لُجض هٟؿه بك٣خه ,,
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٢ض ٌؿإلجي بٌٗ ُ
الى٣اص ؤو بٌٗ مً ٌك٩ىن بصحت عواًتي " و  ٠ُ٦ونلذ بلى
ق٣خه و هى ٚاثب ًٖ الىعي؟!! "  ..حىابي بؿُِ حضا ٞبُا٢ت الخٗغٍ٠
الصخهُت زانخه ؾهلذ َ
ٖلي ألامغ ,,
ُ
٢ض ٌؿإلجي البٌٗ ألازغ " و  ٠ُ٦صزلذ ق٣خه؟!! " ؾإحُبهم بجىاب ؤبؿِ
ٞمٟاجُذ ق٣خه ٧ان بجُب بىُاله ^^
ُ
َ
ً
حهؼ ٖلُه ٞىعا ٢بل ؤن
هى آلان ً .. ٤ُٟو ل ً٨الػا ٫لؿاهه ٖاحؼا و ًجب ؤن ؤ ِ
ً ٤ُٟلؿاهه و ًهغر ً
ٖالُا ..
 ؤها :ابدؿم ًا نٛحري ٞؿى ٝجلح ٤بطحاًا ٥آلان ..ُ
 ْل ًىٓغ لي بُٗيُه هٓغاث اؾخجضاء بمٗجى ؤعحى ٥ال جٟٗل  ..و ل ً٨نض٢ىويمً ال ًغخم  ..ال ًُغخم
٧ان ميكاعي ال٨هغبي ً
حُضا حضا في هظا  ..لم ؤ ً٦اٖلم ؤهه بخل ٪الٟ٨اءة في
ج ُُ٘٣لحىم البكغ و ج٨ؿحر ٖٓامهم  ..آلان عخل واخض و ب٣ي ال٣اصمىن  ..ال
ؤٖلم ٦م ٖضصهم و ل ً٨لضي ُمسضع ًٟ٨ي الجمُ٘  ..ها٢ض اه٣لب السحغ ٖلى
الؿاخغ ,,
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ُ
** ٢مذ آلان بٟخذ زؼاهت مالبؿت للبدث ًٖ ؤي شخيء ًُضلجي ٖلى البا٢حن  ..ما
هظا؟؟ بهه ٦خاب ُمضون ٖلُه ع ُ
٢م ها ِج ٠و م٨خىب ٖلُه " قغٍ٩ي "
ِ
ً
ً
مغخبا بالكغ٧اء ألاٖؼاء ٢ ..لبذ نٟداث ال٨خاب ألحضه ًُضون به
ؤهال و
ُمظ٦غاجه!!  ..هى ً
ج٣غٍبا لم ًترٖ ٥ملُت ٢خل و اؾخضعاج ضحاًا بال و٢ام بخضوٍنها
ً
ً
ُ
ُ
ً
ً
سغج ٖلُه ٖمال ؾِىماثُا ؤو صعامُا ٖلى
هىا  ..ؤٖخ٣ض اهه ٧ان ًىىي مؿخ٣بال ؤن ً ِ
ِٚغاع " عٍا و ؾُ٨ىت " و ل ً٨بُغٍ٣ت ؤ٦ثر صمىٍت!!
ْللذ ؤجهٟذ ختى ونلذ بلى جاعٍش م٣خل اخي  ..ألحض الؿُغ الخالي و الظي حٗل
قٗغ عؤسخي ًى٣بٌ مً الاهضهاف " ٖىضما ٢ام قغٍ٩ي ب٣خل طل ٪الغحل ؤزبروي
ً
حمُٗا " ٞاؾتهترث به خُنها لُىٟي
بخل ٪الجملت التي ْل ً٨غعها " ؾإٖىص ل٨م
ما ٢اله و ًسبروي ؤنها مجغص مؼخت  ..و في جل ٪اللُلت عؤًذ ً
خلما و ُٞه اإلاكهض
ُمهى ًعا ؤمامي و ػمُلي ً٣خل هظا الغحل و هى الػاً ٫غصص ال٩لمت طاتها ختى بٗض
ُ
َ
مىجه  ..بهغاخت اهخابجي الٟؼٕ و٢تها و ل٨ىجي لم ؤزبره خُنها ختى ال ٌكمذ في و ال
ُ
ً
ًًٓ بي الًًٟٗٞ ٠لذ ؤن ًٓل اإلاىيىٕ ؾغا "
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و في مىي٘ ؤزغ  " ..طهبذ بلى قغٍ٩ي الؿا ً٦بكاعٕ "  " ....ع٢م "  " ...و مً ٦ثرة
ُ
َغ٢ذ ٖلى ؾ٩ان الُاب ٤الخامـ و نضً٣ي
ج٨ٟحري باإلاىيىٕ طل ٪الى٢ذ
باألنل ٌؿ ً٨في الُاب ٤الؿاب٘  ...ال ؤٖلم ؤًً طهب مجي ٖ٣لي و٢تها "
** حُض ً
حضا  ..ؤها اٖلم هظه اإلاىُ٣ت حُضا  ..و قغٍ٨ت هظا ًٖ ًُ٣لى بٗض
خىالي 6قىاعٕ مً هىا  ..ولً ً٨جب ؤًًا ان اجإ٦ض اهه هى ختى ال ًمىث شخها
بالخُإ ٖلى ًضي ..
ؤزظث هاج ٠طا ٥الىٚض الظي ٢خلخه للخى ألحض ؤن ؤزغ ُم٩اإلات جم اؾخ٣بالها ٖلى
ُ
الهاج ٠هي مً هٟـ الغ٢م اإلاضون ٖلى ال٨خاب ..
ؤزظث الهاج ٠زم زغحذ مً الك٣ت و هؼلذ بالكاعٕ  ..طهبذ نىب ال٣اجل
الثاوي  ..اها آلان ؤؾٟل الٗ٣اع الظي ٌؿ ً٨به ..
ؤزغحذ هاج ٠ال٣خُل ألاو ٫و خضزذ طا ٥الىٚض الثاوي الظي ٌؿ ً٨بالٗ٣اع
الظي امامي مباقغة  ..ؤزبرجه اهه جم الٗثىع ٖلى نضً ٪٣م٣خى ٫في ق٣خه و الخ
الخ ...
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ُ
زم ؤزغحذ هاجٟي و َلبذ هٟـ الغ٢م و ازبرجه ان ٌؿخٗض ٞهى ال٣اصم زم ٢مذ
بدكُٛل بخضي زانُاث الهاج ٠و هي حٗل الغ٢م " ٚحر مىحىص بالخضمت " ( ..
معي ال٩ىص إلاً ًُغٍض ^^ )
٧اهذ هظه اًٞل َغٍ٣ت ججٗلجي اجإ٦ض ان ال٣اجل هى مً ا٢هضه الان ٞةطا ٧ان
ٞدخما ُ
ً
ؾُداو ٫الهغب ..
هى
ُ
ً
نٗضث ٞىعا بلى الُاب ٤الؿاب٘ و حهؼث املخضع و وٟ٢ذ ؤمام الباب ُمباقغة ..
ً
شخها ًُداصر هٟؿه بهىث ٖالي " اللٗىت ٩ً ٠ُ٦ ..ىن الغ٢م ٚحر
ؾمٗذ
ِ
مىحىص بالخضمت و ٢ض ٧ان ًُداصزجي آلان؟!! "
ُ
زم بضؤث اؾم٘ خغ٦ت ٦ثُٟت بالضازل  ..صٖىوي ؤزمً  ..هى الان ً٣ىم بجم٘
مالبؿه و مؿخلؼماث الهغوب و عبما الؿٟغ زاعج البالص ..
ُ
ًُل اهخٓاعي في الخاعج ً
٦ثحرا  ..في الىا ٘٢لم ًخٗض اهخٓاعي زمـ ص٢اث ٤ختى
لم
وحضث الباب ًُٟخذ و ؤمامي " الصخو الثاوي " ًُمؿ ٪بدُ٣بت في ًضه " هههههه
ُ
ؤْىه ٧ان ًداو ٫الؿٟغ ٦ما زمىذ مىظ ٢لُل  ..خاولذ جىحُه املخضع نىب
ً
٢لبه ُمباقغة و ل ً٨وحضث ًض شخو ما ٢ض ؤمؿ٨ذ بُضي مً الخل .. ٠هٓذ
بلُه ألحض ؤهه ؤخي لُ٣ى ٫لي " اخي ؤعحى .. ٥هظا مً جلظط ب٣خلي ٞاؾمذ لي ؤن
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ُ
ً ُ
اجلظط ؤها ب٣خله " زم ٚمؼ لي ُم ً
خؿىا زظ عاخخ ٪و
بدؿما ٞ ..طح٨ذ و ٢لذ له "
ل ً٨ال جخإزغ ٖلي "
ؤًخم ق٩ل ال٣اجل و٢تها ُ
لى ُ
ل٣مخم بالخ٣اٍ ؤل ٠نىعة له  ..ل٣ض ٧ان حٗبحر وحهه
ع
ُ
ؤمامه ُلُ ِىٟظ وٖضه بال٣هام
ًىحي بالٟؼٕ الح٣ُ٣ي  ..بهه ٢اجل ٢ض وحض ٢خُله
لىٟؿه!! ..
في الح٣ُ٣ت ٢ام ؤخي بةٚال ١الباب لُىٟغص ب٣اجله و لظا لم ؤجم ً٨مً مٗغٞت ما
خضر بالضازل  ..بال ؤهجي اهضهكذ حضا مً ٖضم وحىص نىث نغار او ؤي
ً
ُ
ُ
خضع ..
اقُاءا جى٨ؿغ بالضازل زانت و ؤن ال٣اجل لم ًد ً٣بامل ِ
** طهبذ نىب مجزلي وزلضث للىىم خُىما جإزغ ؤخي في الٗىصة  ..ها اها طا ٢ض
خ٣٣ذ وٖضي باالهخ٣ام ل ـ #ؤخي-ال٣خُل ألؾدُٖ ٔ٣لى نىث هاجً ٠غن بجىاع
ؤطوي  ..و ل ً٨ما هظا؟!!  ..هظا لِـ هاجٟي ما الظي حاء به بلى ُهىا؟!!!
ألحض اخي ؤمامي ٌٛمؼ لي ُمجضصا و ٌُكحر لي بان ا ُعص  ..هههههه ًبضو ؤهه هاج ٠طا٥
الىٚض الظي ٢خله ؤخي ,,
يُٛذ آلان ٖلى ػع الغص ..
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ُ
 اإلاخهل :بُتر " هى اؾم الصخو الثاوي "  ..ل٣ض جم آلان ٢بىَ ٫لب ٪بالى٣للٟغٕ " اإلااُٞا " بضولت الؿىٍض  ..بطهب آلان إلاؿتر "  " ....ؾُيخٓغ ٥بامُاع ُم ً
غجضًا
ً
٢مُها اخمغ و ؤُٖه نىعج ٪الصخهُت ُلُىهي ل ٪حىاػ ؾٟغ ٥و ازتر ؤلاؾم
ُ
الحغ٧ي الظي جغٍضه و ٧اٞت ؤلاحغاءاث ؾخيخهي بإؾغٕ و٢ذ  " ..زم اهُ٘٣
الاجها" ٫
** حغٍضة الحىاصر :جم الٗثىع ٖلى شخو م٣خى ٫بك٣خه و ًبضو ؤن ألاصاة
ُ
٦هغبُا " ٦ ..ما جم الٗثىع ٖلى ؤزغ ُ
ً
ًبٗض ٖىه
اإلاؿخسضمت بال٣خل ٧اهذ " ميكا ًعا
بدىالي  6قىاعٕ م٣خى ٫في ق٣خه ً
ؤًًا و لُ ً٨حثماهه ِٖباعة ًٖ هُ٩ل ٖٓمي
 !!ِ٣ٞو ختى آلان لم ًخم مٗغٞت الُغٍ٣ت الٛامًت التي جم ُ
٢خله بها و حاعي
الخد ٤ُ٣بالحاصر ,,,
** ؤها آلان جىحهذ بلى مؿتر "  " ....و ؤُُٖخه نىعة شخهُه بهٟتي " بُتر " و
لم جمٌ ال ـ  59ؾاٖت ختى وحضث م٨خب البرًض ًخهل بي ألؾخلم حىاػ الؿٟغ ..
آلان ال ٌؿٗجي بال ؤن ؤ٢ىً ٫
قِئا ً
واخضا " ٖلى ٞغٕ اإلااُٞا بالؿىٍض ؤن ًخدؿؿىا
ع٢ابهم ُٞ ..بضو ؤهجي ؾإهخ٣م ل٩ل ضحاًاهم".
(تمت بحمد هللا)
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