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يقديه
مداعب ويغَؿخاُ أقهاء غىضما بلؿىا الؿابػت غكغ مً
غمغهم ظهغث لضيهم مىهبت قغٍضة مً هىغها حػلذ خُاتهم
مسخلكت قهم لضيهم الهضعة غلى عؤٍت ألاقباح والجً الخ...
بؿبب جلَ اإلاىهبت ًخػغى ًل مجهم للىنىع في اإلاكاًل مما
ًضقػهم في بػٌ ألاخُان للضزىُ ئلى خُاه اخض ألاقباح أو
بػٌ ألامايً الؿغٍبت واإلاغغبت خُاه مداعب ويغَؿخاُ
أنبدذ ملُئت بالههو اإلاغغبت والؿغٍبت وهدً آلان بهضص
نغاءه اخضص نهههم التي غاقىها وٍغويها لىا مداعب وحكاعيه
مػه أزخه يغَؿخاُ.
إسالم العقاد
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ئنابت مباقغة في الغأؽ نىبها الضيخىع مهُكي مدمىص ،صلٌذ
عأس ي  ..زم عًلخه بهضمي  ..والضيخىع مهُكي مدمىص في الخهُهت
هى يخاب ضخم للػالم الجلُل لهض ؾهِ الٌخاب مً قىم الغف
ألازحر قىم نمت عأس ي أزىاء مداولتي جىاوُ يخابي اإلاكًل خىاع مؼ
نضًهي اإلالخض .
لم اغض أجدمل أيثر مً طلَ ئن حجغحي مؼصخمت بأقُاتي الخانت
والتي ال جخىنل غً مهاحمتي ً ،اهذ ججزلو مً قىم الغقىف
وحؿهِ صاةما قىم عأس ي قلم جًٌ هظه هي اإلاغة ألاولي وظهغ أخي
ألانؿغ قغٍض أمام باب حجغحي وهى ًدمل حهاػ حسجُل ٌ ،سجل
غلُه حػلُهاجه وناُ:
 (مداعب الخلبي) مسلىم زُالى في الؿابػت غكغ مً غمغهػمجغث ناةدا:
 ابخػض غً حجغحيججاهلني قغٍض جماما يما ًكػل صاةما ووانل الدسجُل
 أؾخاط مداعب هدُل الجؿم له وحه مؿخضًغ مثل ألاَكاُ قػغهأقهغ مً بػُض جخهىع اهه أنلؼ
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ًان قغٍض ًخدضر بهىث زكً مداوال جهلُض مهضم بغهامج غالم
الخُىان ،أخي قغٍض له قػغ بني هاغم وؾؼٍغ ويظلَ أزتي الهؿحرة
ؾاعة بِىما أها قػغي انكغ ًمُل ئلى البُاى ويظلَ يغَؿخاُ
قهُهتي الخىأم قهي وسخه مني في ًل ش يء غضا جلَ الؿماػة التي
جظهغ في زضها غىضما جطخَ وأَىُ مني بكغم بىنه واخضه غضا
طلَ ال قغم جهغٍبا أخي قغٍض وؾاعة جىأم أًًا في الخامؿت غكغ
مً غمغهم ٌكٍل قغٍض وؾاعة خؼب مػا يضي أها ويغَؿخاُ أهم
هىاًت لضيهم هي مًاًهتي والسخغٍت مني لٌني ال اهؼعج يثحرا قهم
أزىاحي الهؿاع غلى ًل خاُ.
وانل قغٍض سخغٍخه وهى ٌسجل بغهامجه
 مىًَ مداعب ألانلي حجغه هىم نؿحره ملُئت بٌخب الخُاُالػلمي والخكغاث وهماطج للضعحاث البساعٍت والجىاعب الهظعة
وبهاًا نُؼ البُتزا اإلاخػكىت يُل ؾِخُبؼ مداعب الخػاٌل مؼ ًل
هظه ألاقُاء ختى الػلماء خاةغون في طلَ وجظيغ أن الخمهى ًمثلىن
صاةما مكٍلت ؾامًت للػلماء .
نلذ له :
 ئهني أقًل أن أًىن أخمو غلي أن أًىن قُُأها قغٍغ مثلَناُ بهىجه الػاصي :
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 أهذ لؿذ طيُا ختى جٍىن قُُأهاونلذ أزتي ؾاعة غىض باب الؿغقت وناخذ ناةله:
 ماطا ًدضر هىا في غالم الخمهى  ..مداعب هل ونلذ ؾكُىتالكًاء ألام لخأزظى مػها؟  ...نظقتها بٌخاب ًىيب بلىجى
وغاص قغٍض ًخدضر في حهاػ الدسجُل مغه أزغي:
 غىض الخُغ ًهىم الخمهى بهجىم ؾاطج ئن زُغهم ٌكبه زُغالبُاَـ الؿازىت
نغزذ وأها أخاوُ أن أؾلو الباب :
 ازغج مً هىاقهاُ قغٍض:
 ال اؾخُُؼ ئهني أنىم بػمل بدث احخماعي للمضعؾت ًجب أنأعانب ًل شخو في ألاؾغة وايخب غىه
نلذ له
 أطهب وعانب "يغَؿخاُ" وهي جثهب اهكهااهضقػذ يغیؿخاُ ًاإلاجىىهت ئلى صازل الدجغة وصقػذ قغٍض وؾاعة
بػُضا وأمؿٌذ بي مً عنبت نمُص ي وهؼجني بػىل وهي جهىُ:
 -اسخب يالمَ خاال وئال أَلهذ غلَُ عغض ...
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وعغض هى ًلبىا وهى ًلب نؿحر انؿغ حجما مً الٌالب اللىلى
ولٌىه ًٌغهني صاةما لؿبب ال أغغقه قهى ًضاغب الجمُؼ ختى
الؿغباء ويهؼ طًله لهم ماغضا أها قأهه يهاحمني صاةما وٍيبذ ًلما عآوي
وفي اخض ألاًام خغيخه ؾاعة يضي ..حؿلل ئلى حجغحي أزىاء هىمي
وغًني وعؾم ئن هىمي غمُو غاصه ئال ئهني اؾدُهظذ مً ألالم
وناخذ يغیؿخاُ :
 عغض حػاُ هىا  ....صخذ بضوعي : واو  ...خؿىا اسخب ًلماحيأزحرا أَلهذ يغَؿخاُ ؾغاحي وحػثرث وؾهُذ قىم ؾغٍغي الظي
جدغى وانُضم بالخاةِ وأمُغث ألاعقل بأًىام مً الٌخب قىم
عأس ي ونالذ ؾاعة لكغٍض:
 أغُني هظا اإلاسجل وأزظث تهلل وهي حسجل: ؾهِ ألاخمو وقاػث يغَؿخاُ  ..هل جغؾبحن في نىُ ش يء أًتهاالبُلت ....زم وحهذ حهاػ الدسجُل ئلى قم يغیؿخاُ
قهالذ يغَؿخاُ وهي جداوُ جهلُض أؾلىب ؤلابُاُ الخاعنحن:
 مداعب الخلبي اهخهي وأنبذ الػالم آلان أمىا لٍل الىاؽ الُُبحنوناح قغٍض وؾاعة ويغَؿخاُ:
 -واو ...هىو ..ووو
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وزغحىا حمیػا مً الؿغقت وقػغث ئهني ايغه خُاحي هم ال ًدؿىىن
مػاملتي ئال في ؾاغاث الخُغ أجظيغ غىضما حػغى اخض الكباب
إلاًاًهت يغَؿخاُ في اإلاضعؾت الثاهىٍت وخاوُ قغٍض الضقاع غجها
وحػغى للًغب اؾدىجضوا بي حمُػا وصاقػذ غجهم وًان الجمُؼ
ؾػضاء بي حضا لًٌ غىضما غانبني أبي ألهني حكاحغث مؼ الكتي
ويؿغث له طعاغه وزلػذ له زالر صعوؽ غاصث ئزىحي إلاػاملتي بٍل
سخغٍه ال جخعجب قأها أخبهم حمُػا وال اؾخُُؼ مًاًهتهم يما
ئهني أماعؽ عٍايت اإلااليمت .يم أجمني أن ًٍىن أبي مخىاحض في اإلاجزُ
أيثر مً طلَ إلاىػهم مً جلَ الاغخضاءاث لٌىه ٌؿُب غىا َىٍال
وغً البِذ قهى ٌػمل في أعقُل اخض اإلادايم في الهباح وفي
اإلاؿاء مضعؽ خاؾب ئلى للٌباع وبالُبؼ ٌػخمض غلُا أها ويغَؿخاُ
في عغاًت الكُاَحن الهؿاع زهىنا أن قغٍض وؾاعة لم ًخظيغوا
أمي قهض ماجذ وهم في ؾً الثالثت  .أػخذ يمُاث يبحره مً الٌخب
واإلاالبـ قىم قغاش ي وقخدذ يخابي اإلاكًل عخلت ئلى ًىيب بلىجى
وبضأث الهغاءة ختى ئهني أجظيغ ئهني أؾلهذ غُني لخظه مجغص لخظه
ولًٌ ًبضو ئهني اؾخؿغنذ في الىىم قخذ والضي باب اإلاجزُ ألامامي
وهى ًدمل خهُبخحن مً خهاةب البهالت وهخكذ ؾػُضا بىنىله:
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 أهال أبي ...غىضما ًٍىن أبي في اإلاجزُ ألي ٌؿخُُؼ قغٍض وؾاعةمكايؿتي
وهخل:
 أهال مداعب يُل خاُ عغض الُىمالجمُؼ ًدب الٍلب عغض ئال أها
وناح أبي
 قغٍض هُا اهه صوعى في ئغضاص َػام الؿضاء ..عص ناةال مً الضوع الػلىي
 ال اؾخُُؼ أها غىضي واحباث مجزلُه يثحرة إلااطا ال ٌػضه مداعبالُىم؟
وناخذ ؾاعة هي ألازغي
 وػم أن مداعب ال ًكػل ش يء في الُىم ئال مكاهضه الخلكؼٍىنوالىىم اهه بُل الػالم في الىىم ٌؿخُُؼ أن ًىام وؾِ ئغهاع
مضمغ
نلذ مػتريا:
 أها ألازغ غىضي واحباث مجزلُه يثحرةقهاُ أبي :
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 اؾمػىا ال أعٍض زالقاث مً قًلٌم  ..أها أمامي ؾاغخان قهِنبل أن أغىص ئلى الػمل وٍجب أن أهاُ بػٌ الغاخت " مداعب" حهؼ
أهذ الؿضاء
قهلذ :
 ولًٌ ًا أبي اهه لِـ ًىمي اهه ًىم قغٍضقهاُ:
 ال ههاف حهؼ الؿضاء أهذ هظا أمغ نهاتيواججه ئلى ؾغقه هىمه واججهذ ئلى اإلاُبش وخًغث يغیؿخاُ وونكذ
بجىاعي قهلذ لها :
 هل جغؾبحن في جىاوُ ش يء مدضصقهالذ:
 ال جدؼن ؾىف أنىم بمؿاغضىحلؿىا هدً الخمؿت غلي ماةضة الػكاء وًان قغٍض ًمؿَ بجهاػ
الدسجُل وٍهىُ:
 جدىاوُ غاةلت الخلبي غكاء أغضه مداعب وهى غباعة غً مٌغوهتَىٍلت حضا بالخىهت
قهاُ أبي:
 -ماطا قػلخم الُىم في اإلاضعؾت ؟
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قهاُ قغٍض:
 ها هى الؿُض اقغف الخلبي ًُمأن غلي أبىاةهججهض أبي وناُ:
 قغٍض هل ًجب غلَُ أن جهىم بهظا ئزىاء الؿضاءوانل قغٍض حسجُله
 الؿُض اقغف الخلبي ؾايب حضا مً جهغقاث ابىه الهؿحرنغر أبي :
 قغٍضقهاُ قغٍض بهىجه الُبُعي
 اهه واحب مجزلي ًا أبي لٌىه ًؼعجني وٍهِبني بالخىجغقهلذ :
 وأها أًًاقهاُ هامؿا :
 ومً َلب عأًَ ؟نالذ يغَؿخاُ
 أبي هل اؾخُُؼ أن أيؼ مالبس ي الكخىٍت في صوالب ؾغقتالًُىف أن صوالبي ممخلئ حضا

~~ 00

قهاُ أبي:
 حؿخُُعي الاهخهاُ ئلى ؾغقت الًُىف وؾىجػل ؾغقخَ ؾغقهللًُىف بمىاؾبت غُض مُالصى الؿابؼ غكغ اهه الُىم ألِـ يظلَ
قهلذ مػتريا:
 لٌني َلبذ مىَ أن اهخهل ئلى ؾغقه الًُىف أن ؾغقتي نؿحرهحضا والُىم هى غُض مُالصي أًًا مثلها
قهاُ أبي:
 ًل غام وأهذ بسحر ولًٌ يغَؿخاُ َلبذ الؿغقت نبلَ والاؾخُُؼ أن أغُحها لَ قٌغ في هضًه أزغي لػُض مُالصى
 هظا ظلم أنها مً خهي أها ألايبرواوسخبذ ئلى ؾغقتي واؾخلهُذ غلي الكغاف وؾغَػا ما اؾدؿلمذ
ئلى الىىم
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نضماي باعصجان  ..هظا أوُ ما الخظه غىضما اؾدُهظذ وًاهذ زاعج
الؿُاء وحلؿذ وحظبذ الؿُاء وؾُُتهما بها زم ما هظا؟ ئنهما
نؿحرًً لِؿذ أنضام نؼم لٌجها نؿحره مما ًاهذ غلُه باألمـ!
أو لهض ؾمػذ ش يء غً اهٌماف الجؿم ئزىاء الىىم واهه ًدضر
أخُأها ولًٌ هظا ًان مظهل ! زغحذ مً ؾغقتي وؾمػذ نىث
قغٍض وؾاعة وأبي ًدىاولىن َػام ؤلاقُاع ،طهبذ ئلى الخمام وقػغث
بص يء ؾغٍب غىضما إلاؿذ مهبٌ الباب ًان ًبضو ويأهه اهخهل مً
مٍاهه ويأن أخضا نض عقؼ اإلاهبٌ ئلى أغلي زالُ اللُل  ..الؿهل
أًًا ًان مغجكػا  ...أيأث الىىع وهظغث ئلى اإلاغآة  ..أهظا أها ؟
لم اؾخُُؼ الخىنل غً الخدضًو ئلى نىعحي في اإلاغآة أهني أقبه
هكس ي وال أقبهها ولم ًًٌ وحهي مؿخضًغا جماما وإلاؿذ قكتي الػلُا
ويىذ انهغ مما يىذ غلُه باألمـ بمهضاع ؾخت بىناث
ئهني انؿغ ؾىا  ..أبضو في الثاهُت غكغ مً غمغي
قٌغث ال ال هظا لِـ خهُها ؾىف أؾمٌ غُني وبػض أن قخدها
ؾىف ٌػىص ًل ش يء ئلى َبُػخه وأؾلهذ غُني وأزظث اغض ختى
غكغه وقخدذ غُني لًٌ ال ش يء ًخؿحر ها أها أنبدذ في الثاهُت
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غكغ مً غمغي وزغحذ مً الخمام وأها مكؼوع ووحض قخاه حكبنهي
جهل مىضهكت وغُىاها خمغاء مً البٍاء وهظغث لي في صهكت أنها
يغَؿخاُ أزتي قهالذ :
 مداعب ماطا خضر لىا أها في ألامـ يىذ في الؿابػت غكغ مًغمغي
بهىث مخهُؼ نلذ لها :
 ال اصعيوبضأ نلبي ًضم بػىل  ..لهض نغأث نهه نضًمه غً اله الؼمً
وئبُالها غاصوا ئلى اإلااض ي قهل أها اهخهلذ بالؼمً أها آلازغ قهلذ
لٌغَؿخاُ :
 أبي ؾىف ًسبرها بٍل ش يء هُا بىاوأؾغغذ اهبِ الضعج أها وهي ووحضها أبي ًجلـ غلي ماةضة ؤلاقُاع
ًدىاوُ البٌُ ونغزذ أها ويغَؿخاُ في ونذ واخض :
 أبي اهظغ ئلي!ناُ :
 أها اهظغ ئلٌُم  .اهخم الازىحن لم جبضلىا مالبؿٌم ختى آلان وٍجبأن حؿغع قهض جأزغث غلي مىغض اإلاضعؾت
قهالذ يغَؿخاُ :
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 لًٌ ًا أبي اهظغ أها في الثاهُت غكغ مً الػمغونلذ :
 وأها يظلَ  ..أبي ماطا خضر؟قهاُ أبي:
 خؿىا أؾغغىا آلان ؾىف أؾاصع بػض عبؼ ؾاغتجضزل قغٍض وناُ :
 مداعب ؾيخأزغ حمُػا غً اإلاضعؾتجدىلذ ألعص غلُه بػىل ولًٌ جىنكذ ًان ًجلـ بجىاع ؾاعة
ًدىاوُ َػام ؤلاقُاع ولم ًًٌ طلَ ؾغٍبا لًٌ الؿغٍب أنهم لم
ًخؿحرا مثلىا قهم في الخامؿت غكغ مً غمغهم يما هم وأها
ويغَؿخاُ انؿغ مجهم وجباصلذ هظغاث الضهكت مؼ يغَؿخاُ
ونغزذ أها ويغَؿخاُ
 مؿخدُل  ..مؿخدُل  ..هظا مؿخدُلونغر قغٍض ًهلضوي ؾازغا واهُلهذ ؾاعة جطخَ
وأزظث أها ويغَؿخاُ ههغر وههىُ
 أبي هىاى ش يء ؾغٍب في ألامـ ًان غمغي ؾبػت غكغ غاماوآلان أها في الثاهُت غكغ مً غمغي
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واهُلهذ ؾاعة جطخَ أيثر وأيثر ويظلَ قغٍض أنهم سخُكان يما
يأها مً نبل ولم ًًٌ أبي مىدبه لىا وؾهُذ ؾاعة غلي ألاعى مً
الطخَ وونل أبي وناُ:
 مداعب ويغَؿخاُ ال ونذ أمامي لهظا هُا انػض واعجض مالبؿَغلي الكىع وأهتي أًًا ًا يغَؿخاُ غلي الكىع آلان
اججهذ أها ويغَؿخاُ ئلى الُابو الػلىي وونكذ أمام باب حجغحي
وونكذ يغَؿخاُ أمام باب حجغتها ونالذ :
 ماطا ؾىكػل ؟قهلذ
 ال اصعي ال اخض ٌؿخمؼ لىا أنهم ًخهغقىن حمُػا ويأن ًل ش يءَبُعي ال ش يء ؾغٍب
صزلذ ؾغقتي وصزلذ يغَؿخاُ ؾغقتها لجرجضي مالبـ اإلاضعؾت ولم
أحض ش يء مً زُابي الهضًمت وأصعاجي ملُئت بمالبـ لم أعها مً نبل
ويأنها جالؤم حؿمي الهؿحر آلان وحؿاءلذ هل ًمًٌ أن ًٍىن خلما
مؼعج أو ًابىؽ ولًٌ ًٌل هدلم أها ويغَؿخاُ هكـ الخلم في
هكـ الىنذ
وبضأث أيؼ نضمي في خظاء طو حجم نؿحر زم هغوُ ئلى عغض
ونغزذ
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 ابخػض غني ال ابخػض غنيلم ٌؿخمؼ عغض ئلى يالمي وئهما أؾغع ئلى وأزظ ًلػو ؾاقي لم ًٌبر
ولم ٌػًني وهما هؼ طًله وأنبذ ًل ش يء مً خىلي حىىهُا وهاصي
أبي ناةال :
 مداعب هدً في َغٍهىا ئلى الخاعج هُا أؾغعأؾغغذ أهبِ الؿاللم واهضقػذ زاعحا وًاهىا بالكػل حمُػا في
الؿُاعة وحلؿذ بجىاع يغَؿخاُ التي جباصلذ الىظغ معي ويأنها
حؿأُ غً خل إلاا هدً قُه قعجؼث غً الٌالم واؾدؿلمذ للغخلت
ئلى اإلاضعؾت
جىنكذ الؿُاعة أمام مضعؾت اإلاػاصي الثاهىٍت قكخدذ الباب
وهممذ بالجزوُ لًٌ أبي مىػني وناُ:
 ئلى أًً ؟قهلذ
 ئلى اإلاضعؾت ألِـ هظا ما يىذ جُلبه مني؟قهاُ
 -يكا مؼاخا أؾلو الباب
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وزغج قغٍض وؾاعة واججهىا هدى اإلاضعؾت وبػض صناةو جىنل أبي
بالؿُاعة أمام مضعؾه اإلاػاصي ؤلاغضاصًت اإلاكتريت وقخذ لي الباب
وناُ
 هُا أجمني لَ ًىم ؾػُض واخمي أزخَ حُضازغحذ مً الؿُاعة أها ويغَؿخاُ هىظغ ئلى اإلاضعؾت لم جًٌ هظه
مضعؾدىا ختى غىضما يىا في الثاهُت غكغ مً غمغها.
اعجكؼ عهحن الجغؽ وجضقو ألاوالص بأحؿامهم ئلى مبني اإلاضعؾت
وصقػني اخض اإلاضعؾحن بػىل وناُ
 هُا جدغى ئلى الضازلأعصث أن انغر ال ًمًٌ أن الخدو باإلاضعؾت ؤلاغضاصًت مغه أزغي
وجدىلذ مؼ مئاث ألاوالص والبىاث أها ويغَؿخاُ التي ًاهذ في خاله
طهىُ جام ويأنها ال حعي ما ًدضر لىا وبػض لخظه ظهغ ولض ضخم
الجثت ًغجضي حايذ مً الجلض ألاؾىص وانترب مني قهالذ يغَؿخاُ:
 ما هظا ؟زم هظغث ئلُه ونلذ :
 آه آهاللٌىه لم ًخدضر والهو اهكه في اهكي قهالذ يغَؿخاُ :
 -هل حػلم أًً ًخجه الخالمُظ في مثل ؾيىا
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قهلذ له مصدخا :
 أظً أنها جههض هل حػلم أًً الكهل؟قهاُ وغُىه ًملئها الكغ
 أيها الثػبان الهؿحر ؾىف اهخهم مىَ أهذ وأزخَ هظه إلاا قػلخهلُله أمـ
قهلذ له:
 لٌني لم أيً هىا لُله أمـقهالذ يغَؿخاُ
 ما الظي جخدضر غىه هل قػلىا لَ ش يء لُله أمـ؟يؿِ غلي يخكي بهبًخه الطخمخحن ختى ئهني نغزذ مً قضه
ألالم وناُ ببِء
 الُىم بػض نهاًت الضعاؾت ؾىف اهخظغى أمام اإلاضعؾت وؾىف جغياهخهامي
جغيني ومص ي مخمهال مسخاال ويأهه ًمخلَ اإلاضعؾت بمً قحها قجظبخني
يغَؿخاُ مً ًضي واهضقػذ مػها هدخمي بأنغب قهل صعاس ي
حلؿذ أها ويغَؿخاُ في الخلل وعأًذ مضعؾه َىٍلت طاث قػغ
اؾىص مجػض  ..جهضمذ وونكذ في مىاحهخىا ونالذ
 -هُا اقخدىا الٌخب غلي نكدت 74
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قهالذ يغَؿخاُ
 ما هظه اإلااصة ؟ ماطا ًضعؾىن؟قىظغث ئلى اخض الُالب بجىاعي قىحضث يخاب باللؿت أحىبُه
قهلذ لها:
 أظً أنها ماصه قغوؿُتقكههذ وويػذ ًضها غلي قمها ونالذ:
 ماطا ؟ ئهىا لم هضعؽ الكغوؿُت مً نبل اغلم لًٌ جظاهغي ئهىا هكهم ما ًهاُونػذ هظغاث اإلاضعؾت غلي وحهي وأها أجدضر مؼ يغَؿخاُ قهالذ
 مداعب ئنغاء الكهغة ألاولي في الهكدت عنم 74قهلذ لها:
 لم امخلَ يخابقهالذ وهي جخدضر ئلى اخض الُالب :
 قاعوم أغُُه يخابَأزظث الٌخاب مىه وهظغث قُه ولم اقهم ًلمه واخضه قأها لم اصعؽ
الكغوؿُت مً نبل وجظيغث الدجت الكهحرة لٍل الُالب ونالذ
اإلاضعؾت:
 -هل ؾىيخظغ الُىم ًله
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 اعؾب في أن اطهب ئلى الخمامقهالذ اإلاضعؾت :
 غظُم حضا اطهب هظا مً خهو لًٌ ال حػىص ئلى الكهل بلاهخظغوي غىض ؾغقت الىاظغ
جخظذ غُىاي وجضلي قٍي قٍان هظا ما ًىههني في هظا الُىم
العجُب زم نالذ اإلاضعؾت :
 زظ يخابَ ًا قاعوم وئنغاء أهذ الكهغة ألاوليازظ الكتي الٌخاب وبضاء في الهغاءة بِىما هظغث لي يغَؿخاُ ويأنها
جخىؾل لي ئن ال اعخل لًٌ لم ًًٌ ألامغ بُضي قأها قبه مُغوص مً
الضعؽ قغقػذ لها أيخافي صالله غلي نله الخُلت قغقػذ ًضها ونالذ
 هل اؾخُُؼ ئن اطهب ئلى الخمامأقاعث اإلاضعؾت لها باالههغاف وزغحذ أها وهي مً الكهل مؿغغا
هغبا مً ماصه الكغوؿاوي التي لم اقهم مجها ًلمه واخضه.
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عؾم الػهاب الظي ًيخظغوي ئال ئهني يىذ ؾػُض بهغوبي مً هظا
اإلاأػم وحؿٌػذ نلُال في البهى أها ويغَؿخاُ وبدثذ غً مٌخب
الىاظغ ونالذ يغَؿخاُ لي:
 إلااطا هظهب ئلى مٌخب الىاظغ مً ألاؾاؽ أظً ئن هظه اإلاضعؾتؾىف جيس ى ما نالخه لىا بػض نلُل قال صاعي للظهاب ئلى هىاى
 وإلااطا ال هظهب أظً أن الىاظغ لً ًكػل ش يء ؾىي الهغار فيوحهىا زم ًأمغها باالههغاف
وفي جلَ اللخظت عأًذ أزغ شخو يىذ اعؾب في عؤٍخه عأًذ هظا
الكاب الظي عأًخه في الهباح وناُ لي وهى ًهترب مني
 ؾىف أمغؽ وحهَ في التراب أيها الثػبان الهؿحرقأزظث بُض قهُهتي واججهذ بػُضا غىه ونُػذ ممغ َىٍل وفي
نهاًت اإلامغ وحض باب ػحاجي مٌخىب غلُه ؾغقت أؾخاط غبض الكخاح
مضًغ اإلاضعؾت قهالذ يغَؿخاُ
 هُا هضزلقهالذ لها :
 -ؾحرحي عأًَ آلان ؾبدان هللا
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قهالذ :
 أظً أن اإلاضًغ أعخم مً هظا اإلاسلىم الظي ًُاعصهاونبل أن اقخذ باب اإلاضًغ واصزل ؾمػذ نىجه ًهىُ :
 ؾىف جدخاج ئلى حغاخه ججمُل بػض ئن اهخهي مىَصزلذ الؿغقت أها ويغَؿخاُ ووحضث عحل بضًً أنلؼ الغأؽ له
قاعب يث ٌكبه ًلب البدغ وغُىاه حاخظخان وله ابدؿامه لؼحه
وناُ بػض ئن هظغ لي أها وقهُهتي
 ماطا جغٍض ؟قهلذ
 آه ...جظيغث أعؾلخني مضعؾت اللؿت الكغوؿُت أظً ئن لضي مكٍلهقهاُ
 وأهذ يغَؿخاُ قهُهخه ألِـ يظلَ؟ وػم لًٌ لم ًًٌ لضي ئي مكٍلهنضم لي يغس ي ونضم لٌغَؿخاُ يغس ي أزغ وناُ :
 جكًل احلـ ًا مداعب وأهذ أًًاحلؿذ أها ويغَؿخاُ وقػغث اهه عحل وصوص ومدبىب ونىجه هاصب
ال ًغجكؼ أبضا ونلذ له :
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 هىاى زُأ ئهني ال اهخمي لهظه اإلاضعؾت أبضا قأها في الؿابػت غكغمً غمغي ختى إلاا يىذ نؿحرا لم أيً في هظه اإلاضعؾت ولم اصعؽ
الكغوؿُت في خُاحي نِ
قهالذ يغَؿخاُ:
 وػم هظا صخُذ لُله أمـ يىا هدخكل أها ومداعب بػُض مُالصهاالؿابؼ غكغ وفي الهباح وحضها أهكؿىا في الثاهُت غكغ مً غمغها
مض ًضه ًخدؿـ حبُني أها ويغَؿخاُ لحري ئن يىذ مهاب بالخمى
وظهغ غلي وحهه الخحرة زم ناُ بهضوء :
 مداعب أهذ في الهل الثاوي ؤلاغضاصي اغلم اهَ جدب نهوالخُاُ الػلمي يثحرا لًٌ ال أظً ئهني ؾىف انضم ما جهىُ
قهلذ له مىضقػا:
 لًٌ هظه هي الخهُهت أها ال اهخمي ئلى هظه اإلاضعؾت أبضا ولماصعؽ الكغوؿُت في خُاحي نِ
قهاُ اإلاضًغ
 ؾىف ازبذ لَ اهَ حؿخُُؼ ئن جخجاوػ هظه اإلادىه واهَ جيخميئلى هظه اإلاضعؾت
واججه ئلى مجمىع مً ؤلاصعاج وازغج مجها مجمىغت قهاصاث ويػها
أمامي أها ويغَؿخاُ وناُ
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 هظه قهاصجَ أهذ وأزخَ في الهل الخامـ والؿاصؽ الابخضاتيوختى الهل ألاوُ ؤلاغضاصي واهخم جضعؾىن الكغوؿُت وصعحاجٌم
ممخاػة في هظه اإلااصة ها ما نىلَ
نالذ يغَؿخاُ :
 في الخهُهت أن قٌلي أها ومداعب في الثاهُت غكغ مً غمغها لٌىىاايبر مً هظا الؿً أهىا في الؿابػت غكغ والػام الهاصم ؾىف
هلخدو بالجامػت ولم هضعؽ الكغوؿُت َىاُ ؾىحن الضعاؾت
قىظغ لىا اإلاضًغ وناُ
 آه قهمذ أظً ئن الخهت الهاصمت لٌم هي خهت ألالػاب وجغؾبفي التهغب مجها ًالػاصة أهذ وقهُهخَ ولظلَ جهىم بهظه اإلاداولت
نغزذ
 ال أها أنىُ الخهُهتقهاُ اإلاضًغ
 اؾمؼ أيها الكاب ؾىف جظهب ئلى خهت ألالػاب لهض بضاءث مىظزمؿت صناةو
الخههذ نضماي باألعى لم اؾخُؼ الخغيت ًان ًجب أن اغلم اهه
لم ًهضم خغف واخض مما أنىله وناُ لي بهىث حاف :
 -هل ؾخظهب وخضى أم اطهب بَ ئلى هىاى
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قهلذ :
 ال ؾىف اطهب وخضيأَلو مضعؽ ألالػاب نكاعجه وناُ :
 آلان ؾىف جبضءا مباعاة يغه الُاةغة هُا نكىا نكا الزخُاعالكغٍهحن
وازخاع اإلاضعؽ عةِـ لٍل قغٍو وجغيه ًيخهي أغًاء قغٍهه وأزظث
اصعي ئال ًهؼ غلي الازخُاع لًٌ ًابتن اخض الكغم وهي قخاه اؾمها
ًاؾمحن ازخاعث يغَؿخاُ وبػض ئن ايخمل غضص الالغبحن في ًل قغٍو
ولم ًدبهي اخض ؾحري حلؿذ بػُضا في نهاًت اإلالػب أقاهض يغَؿخاُ
وهي جلػب لػبتها اإلاكًلت
ال أظً ئهني ؾأغِل ًىم أؾىء مً هظا الُىم لٌىني لً ابهي هىا ال
اغغف أًً اطهب وال ماطا اقػل ًل ما اغغقه ئهني لً ابهي لخظه
أزغي في هظه اإلاضعؾت وأَلو اإلاضعؽ نكاعجه واهتهذ هظه اإلاباعاة
وًان هظا الىنذ هى ونذ الغاخت وحلؿذ يغَؿخاُ بجىاعي ونالذ
 اهه ونذ الغاخت اغلم وهظا ٌػني ماػاُ أمامىا ههل ًىم آزغفي جلَ اللخظت إلادذ باب اإلاضعؾت مكخىح غلى مهغاغُه وال ًىحض
خاعؽ غلي الباب أؾغغذ احغي بٍل نىه وزلكي يغَؿخاُ للخغوج
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مً هظا الجخُم وزغحذ مً باب اإلاضعؾت وانُضمذ بصخو ما
وجغهدذ ئلى الخلل زم ؾهُذ غلي ألاعى :
 ماطا خضر ؟عأًذ قخاه ممضه غلي ألاعى ونض جبػثرث أصواتها اإلاضعؾُت خىلها
وؾاغضتها يغَؿخاُ غلي الجهىى مً غلي ألاعى وونكذ ونلذ لها:
 أؾل لم انهضًاهذ قخاه قهغاء ولها غُىن ػعناء ولم جًٌ مً َالب اإلاضعؾت
ؤلاغضاصًت بل ًاهذ في مثل غمغي انهض غىضما ًان غمغي ؾبػت
غكغ غاما ونالذ لي :
 ال تهخم لم ًدضر لي ش يء َىاُ الُىم وأها أنؼ في مثل هظهالخىاصر
قهالذ يغَؿخاُ :
 أها يغَؿخاُ وهظا قهُهي مداعبقهالذ الكخاه:
 أها مغٍموفي هظه اللخظت قخذ باب اإلاضعؾت وظهغ مضعؽ ألالػاب واهُلهذ
أها ويغَؿخاُ وػضو بٍل َانخىا نبل ئن ًغاها ولم هخىنل ختى ونلىا
ئلى اإلاجزُ وانهغث قىم ألاعٌٍت وانهاعث بجىاعي يغَؿخاُ ونالذ:
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 ًان ًىم عهُب لم أجسُل أن الػىصة ئلى الُكىلت ؾخٍىن قانه ئلىهظه الضعحت
قهلذ وأها ابدؿم:
 أحمل ما في ألامغ ئهىا هغبىا مً الىلض البضًً نبل أن ًًغبىا بػضاإلاضعؾت
قهالذ يغَؿخاُ :
 لًٌ ماطا ؾىكػل ؾضا ًجب ئن وػىص ئلى خُاجىا الُبُػُت وهكهمماطا خضر لىا
اههط ي أيثر مً ؾاغت وأها ويغَؿخاُ هخظيغ ًل ما خضر لُله أمـ
لػلىا هٌدكل ؾغ هظا الخدىُ الؿغٍب لٌىىا لم هجض أي ش يء
ؾغٍب خضر لىا واؾدؿلمىا في الجهاًت ئلى ألامغ الىانؼ وحلؿذ
أقاهض الخلكؼٍىن وبػض غضص مً الؿاغاث غاصث ؾاعة وقغٍض مً
اإلاضعؾت وجظيغث ئوي نؿحر آلان وٍجب غلحهم عغاًدىا قهلذ لؿاعة :
 أها حاتؼ حهؼي لي الؿضاء اغض لىكؿَ الؿضاءقهالذ يغَؿخاُ :
 ئهىا نؿاع ال وػغف يُل وػض الؿضاءقهلذ أها ألازغ :
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 ؾىف ازبر أبي  ..ؾىف ازبر أبيقهالذ ؾاعة :
 غىضي واحباث مضعؾُه يثحرةقهالذ يغَؿخاُ وهي جخهىؼ البٍاء :
 ؾىف ازبر أبي أها حاتػتقهاُ قغٍض :
 ؾىف اغض لٌم أها الؿضاء احلس ي مؼ مداعب وقاهضي الخلكاػوبػض ههل ؾاغت ؾٍُىن الؿضاء حاهؼ
وغىض اإلاؿاء غىضما خان ونذ الىىم اججهذ ئلى ؾغقتي ونػضث ئلى
الكغاف واعحػكذ وأها أؾمٌ غُني ماطا ؾأقػل ؟ ئهني ال اغغف
خهُهت ألامغ
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يغبذ أقػت الكمـ وحهي وخاولذ غبثا أن اؾخٌمل هىمي لٌني
لم اؾخُؼ وؾمػذ نىث أمي جهىُ :
 مداعب اؾدُهظ أنها الؿابػت نباحأؾلهذ غُني مغه أزغي لم اؾخُُؼ مىاحه ًىم أزغ في اإلاضعؾت
ؤلاغضاصًت لًٌ نىث أمي غاص مغه أزغي
 مداعب ؾدخأزغ غلي اإلاضعؾتًان نىتها ؾغٍب خاص حضا أظً أنها مهابه بالبرص وسخبذ هكس ي
وزغحذ مً الكغاف وأهؼلذ نضمي ئلى ألاعى اهخظغث لخظه ..
نضماي وخملهذ قحهما غاصًخان لهض غاصث نضماي الهضًمت مغه
ازغي واججهذ ئلى الخمام مىضقػا وأقػلذ الًىء ها هى أها غضث
مغه أزغي في الؿابػت غكغ مً غمغي لهض اهتهذ حمُؼ مكايلي
وؾمػذ نىث أمي مغه أزغي ًهىُ :
 مداعب ؤلاقُاع حاهؼقهلذ
 خاال ًا أميلخظه ئن أمي ماجذ مىظ أغىام وحؿألذ نىث مً هظا ئطن؟

~~ 31

اججهذ ئلى ألاؾكل قىحضث عحل هدُل له قاعب ضخم وقػغ بني
يثُل وؾُضه هدُله لها غُىان واؾػخان ًجلؿان غلي ماةضة
ؤلاقُاع لم لًٌ عأًتهم مً نبل وججلـ يغَؿخاُ غلي اإلااةضة ونض
غاصث ئلى ؾجها الُبُعي وقٍلها الظي اغغقه وونكذ مظهىُ
للخظاث ختى أقاعث لي يغَؿخاُ ئن احلـ بجىاعها ونالذ لي بػض
ئن حلؿذ
 اؾدُهظذ نبلَ وأظً اهَ غغقذ آلان أنهم والضًَ ئهني لم أعاهم مً نبل أًً أبي الخهُهي وأًً ئزىحي؟قهالذ يغَؿخاُ همؿا :
 ال صاعي للهُاح قلً ًهضنىا اخض وأظً ئهىا وػِل خُاه حضًضةوباإلاىاؾبت ال ًىحض لىا أزىاث أها وأهذ قهِ
قػغث بضواع ويأهني في ًابىؽ ولًٌ يُل جهبلذ يغَؿخاُ الىيؼ
هظه بؿهىله قهالذ أمي اإلاؼٍكت :
 مداعب أغضث لَ ؾىضوحكاثونكذ وؾألتها:
 أًً أبي وأًً قغٍض وؾاعة ؟جباصُ الغحل واإلاغآة الىظغاث بِىما هظغث يغَؿخاُ ئلى ألاؾكل في
زُبه أمل ونالذ الؿُضة :
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 هل أهذ مغٌٍ الُىم ًا ولضي  ..اقغب غهحر البرجهاُ ...ؾىفًىنلَ والضى الُىم ئلى اإلاضعؾت
وصزلذ نُه اإلاُبش وجمسخذ بؿاقي قىظغث لها ونلذ :
 ماطا جكػل هظه الهُه هىا ؟ أًً عغض ؟نالذ الؿُضة :
 مً هى عغض ؟ ما الظي جهىله الُىم ؟بضأث اقػغ بالخىف واهٌمكذ في مهػضي وقغبذ الػهحر وؾألذ
يغَؿخاُ:
 هل جهىلحن أنهم والضاي ؟ أظً طلَ وهظا ما قهمخه غىضما اؾدُهظذ نبلَ ويىذ مخسُلهاهَ جبسغث في الهىاء
 وماطا ؾىكػل ؟ ال أظً ئهىا ؾيخدضر مػهم قهم ال خىُ لهم وال نىه ولًًهضنىا اخض مثل لُله أمـ
 لًٌ مً اإلاإيض أن هىاى خل هل هسؿغ ئزىجىا وأبىها صون أنهكػل ش يء .
 أظً ئهىا في لؿؼ وٍجب لػُىا الهضوء ختى وؿخُُؼ ئن هدل هظااللؿؼ .
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 ئن خُاجىا جدبضُ أوُ أمـ يىا في الؿابػت غكغ مً غمغها مؼ أبيوئزىحي وأمـ يىا في الثاهُت غكغ مً غمغي والُىم وػىص ألغماعها
لًٌ ال وحىص لهم .
 اغغف ما جهىله لًٌ مً اإلاإيض ئن هىاى جكؿحر إلاا ًدضر ولًٌؿاغضها اخض مما خىلىا .
 ًجب ئن اغغف إلااطا ًدضر لىا هظا؟قهاُ الغحل ؾىف هخدغى بػض غكغه صناةو هُا بضُ مالبؿَ ًا
مداعب
اججهذ ئلى ؾغقتي واؾدبضلذ مالبس ي وعيبذ الؿُاعة ًاهذ ؾُاعة
حضًضة ولِؿذ مثل ؾُاعة أبي اإلاتهالٌت وعيبذ يغَؿخاُ بجىاعي
ونالذ :
 اؾدؿلم ال زُاع ئمامىانغزذ :
 ماطا ًدضر لىا؟واهُلهذ الؿُاعة مؿغغت وهظغث مً الىاقظة ًان والضي ًهىص
الؿُاعة غبر مىاَو لم أعاها مً نبل ؾألخه:
 ئلى أًً جظهب؟قهاُ مؿدىٌغا :
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 ئال حػغف؟ هل هدً طاهبىن ئلى الؿغى مثال ؟ ئلى اإلاضعؾت َبػا لًٌ هظا لِـ َغٍو اإلاضعؾتقهالذ يغَؿخاُ :
 اهه َغٍو اإلاضعؾت َبػا ال ونذ للمؼاح ًا مداعبقىظغث لها في حعجب قهالذ همؿا :
 أهذ حػِل مؼ غاةله أزغي ؾحر غاةلخَ وخُاجَ ًلها جبضلذوجخعجب ئن َغٍو اإلاضعؾت حؿحر
هؼػث عأس ي ونلذ :
 مػَ خو..جىنل والضي أما مضعؾه زاهىي وقخذ لىا الباب وزغحذ أها
ويغَؿخاُ وأقاع لىا وناُ :
 أجمني لٌم ًىم ؾػُضاهُلو بالؿُاعة وقٌغث خاةغا ماطا اقػل آلان أنها قػال مضعؾت
زاهىي ولٌجها لِؿذ مضعؾتي غلي ًل خاُ ونلذ لٌغَؿخاُ
 هل وػِل في خلم أم خهُهت -أن ًان خلم مً مىا ًدلم به؟
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وجضقو ألاوالص ئمامي ئلى صازل اإلاضعؾت واججهذ هدى الباب وماطا
اقػل ؾحر طلَ وعأًذ ئمامي قخاه قػغها َىٍل ويثُل وأقهغ
قهلذ لٌغَؿخاُ :
 اهظغ ئلى جلَ الكخاه هىاىقىظغ بضوعها ئلحها ونالذ :
 ماطا بها ؟ أظً ئهني أغغقهاواؾخضاعث الكخاه لىا وابدؿمذ لي قانتربذ مجها ونلذ :
 ًسُل لي ئهني أغغقَ .قهالذ يغَؿخاُ :
 آهال أها يغَؿخاُ وهظا قهُهي مداعبقهالذ الكخاه:
 آهال أها مغٍمقىظغث ئلى يغَؿخاُ ومً مالمذ وحهها غغقذ أنها جظيغتها هي
ألازغي أنها الكخاه التي انُضمذ بها ألامـ غىض اإلاضعؾت ؤلاغضاصًت
ونلذ لها :
 -لهض جهابلىا لُله أمـ هل جظيغًٍ ؟
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ولٌني جىنكذ هل حػغقني ويُل حػغقني وأها قٌلي آلان مسخلل
جماما غما يىذ في الؿابو يُل ًمٌجها أن جخهىع أهىا هكـ
الصخو وؾألخني :
 ماطا لضًٌم في الخهت ألاولي أها ؾأجىاوُ الؿظاءقهالذ يغَؿخاُ :
 أنها الثامىت نباخاقهالذ الكخاه :
 وػم اغلم لًٌ الخهت ألاولي الػاب وفي ونذ الغاخت ًٍىن اإلالػبمؼصخم وال اؾخُُؼ جىاوُ الؿظاء في هظا الىنذ
قهلذ لها :
 ال بأؽ ؾىدىاوُ مػَ الؿظاء ئطن هُا بىا ئلى اإلالػب الٌبحر هجلـ هىاى ئن الكمـ مكغنتوالجى حمُل الُىم
اججهذ مؼ الكخاه ئلى اإلالػب الٌبحر وحلؿذ غلي ألاعٌٍت وحلؿذ
غلي الِؿاع ويغَؿخاُ غلي الُمً وأزغحذ مغٍم مً خهُبتها بػٌ
نُؼ الٌَُ بالكىًىالجت وبدثذ في خهُبتي غً َػامي ووحضث
أمي ويػذ لي بػٌ الؿىضوحكاث ويِـ مً البالؾدَُ به بػٌ
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اإلاسلالث ونضمذ لي مغٍم نُػت مً يَُ الكىًىالجت أزظتها مجها
وقٌغتها
أظً ئن مغٍم أحمل قخاه نابلتها مىظ ئن جدىلذ خُاحي أنها ئوؿاهه
عاتػت أظً أنها أغظم ئوؿان غغقخه هظه ألاًام وقػغث أنها حؿخُُؼ
أن جكهمني وجهضنني ويىذ اعؾب في أن أنو غلحها ما خضر لىا أها
ويغَؿخاُ لًٌ للخظه ظهغ قاب ًغجضي حايذ مً الجلض ألاؾىص
ًخهضم هدىها قىظغث له وؾمػذ نىث يغَؿخاُ ًهىُ :
 اهه هكـ الصخو الظي ًان ًىص أن ًًغبىا لُله أمـ ألِـيظلَ
لم اقػغ بىكس ي ئال وأها احظب يغَؿخاُ مً ًضها واعيٌ أها وهي
بػُضا غىه وًان باب اإلاضعؾت مكخىح وزغحىا أها وهي واهُلهىا
مؿغغحن ولم هخىنل ئال وهدً في اإلاجزُ وانهغث غلي ألاعٌٍت وبجىاعي
يغَؿخاُ ونلذ لها :
 ماطا ًغٍض مىا هظا الصخو إلااطا ًغٍض الاهخهام مىا ؟ ماطا قػلىا له؟
 ال يهم ماطا ًغٍض اإلاهم آلان أن هجض شخو ًهضم ما ًدضر لىا وػم ًجب أن ًٍىن هىاى شخو ٌؿاغضهاقهالذ يغَؿخاُ :
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 ما عأًَ ئن هخهل بسالي غانم؟ وػم هظا هى الخل لًٌ هاجكي اإلادمىُ لم أحضه ومسجل غلُهًل ألاعنام
 ال جهلو أها معي مكٌغه نؿحره مٌخىب قحها ًل ألاعنام اخخكظ بهاللُىاعب
وأقغؾذ يغَؿخاُ مدخىٍاث خهُبتها وؾغَػا ما وحضث اإلاكٌغة
واجهلذ بالغنم مً زالُ الخلُكىن ألاعض ي وحاء نىث عحل ؾلُظ
قهلذ مؿغغا
 آهال زالي غانم أها مداعبحاء الهىث ؾلُظ ًهىُ
 ما هظا ؟ مً أهذ ؟ أها مداعب ًا زالي ابً قهُهخَ ؾػاصناُ الغحل بجكاء :
 ال اغغف أي مداعب البض اهَ َلبذ الغنم زُاءصخذ غلُه بٍل نىه :
 ال زالي غانم اهخظغناُ بػىل :
 -اؾمي لِـ غانم
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وأؾلو الاجهاُ ؾايبا قهالذ يغَؿخاُ :
 عبما َلبذ عنم زُاء  ..حغب مغه أزغيغاوصث الاجهاُ مغه أزغي وحاء هكـ الهىث وخاولذ أن أجٍلم
بُغٍهت مسخلكت ونلذ:
 مؿاء الخحر هل ألاؾخاط غانم الكهابي مىحىص أهذ مغه أزغي الم انل لَ أن الغنم زُأاههي الاجهاُ مغه أزغي بػىل قهالذ يغَؿخاُ :
 اجهل بػمَ ئبغاهُموما خضر مؼ زالي غانم خضر مؼ غمي ئبغاهُم ومؼ حضي وحضحي
ويأنهم حمُػا جبسغوا في الهىاء وال وحىص لهم اججهذ هدى ألاعٌٍت
وحلؿذ وأها اقػغ بسُبت أمل
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()5
ًان الُأؽ والخؼن جملَ مني وال أغلم يُل ازخكذ غاةلتي ًلها في
إلاذ البهغ ويأن ال وحىص لهم غلي ؤلاَالم ونالذ يغَؿخاُ
 ماطا ؾىكػل ؟ ال أغلم الصخو الىخُض الظي وػغقه هى مغٍم لٌىىا ال وػلم اؾمها بالٍامل ختى وػغف عنم هاجكها مً صلُلالخلُكىهاث
وقخدذ الؿُضة التي جُلو غلي هكؿها أمي باب اإلاجزُ وًان مػها
أيُاؽ ضخمه للبهاله ونالذ
 مداعب ويغَؿخاُ ماطا جكػلىن هىا في مىخهل الُىمنلذ لها
 ما قأهَ أهذ جأصب ًا ولض وأهذ جخدضر مؼ أمَلم اعؾب في أن أًىن ونذ مػها لٌجها لِؿذ أمي قأمي الخهُهت
ماجذ مً ؾىىاث لهض ازخكذ غاةلتي مً غلي ظهغ ألاعى وال اغغف
اخض ؾىي يغَؿخاُ واههٌ الُىم ًله وأها أقاهض الخلكؼٍىن مؼ
يغَؿخاُ يىذ اهظغ ئلُه لًٌ في الخهُهت أها ال أعي ش يء ًان غهلي
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مكؿىُ بما خضر لىا وأظً أن يغَؿخاُ ًاهذ مثلي جمام وغىضما
خل اللُل ؾمػذ نىث أمي اإلاؼٍل ًهىُ:
 مداعب هُا ئلى الكغاف خان مىغض الىىم وأهذ أًًا ًا يغَؿخاُأزظث أقٌغ وأها انػض الضعج هل ؾىف أظل مغجبِ بهظه الػاةلت
ئلى ألابض ولًٌ إلاا الخكٌحر ؾىف اغغف ًل ش يء ؾضا وصزلذ
يغَؿخاُ حجغتها بػض أن نبلخني ونالذ :
 هىما ؾػُضا أعاى في الهباحوصزلذ ؾغقتي وأَكأث الىىع ونلذ لىكس ي
الهباح ئهني أنبدذ ازص ي مً الهباح ًل ًىم ًهبذ أيثر ؾغابه
مً الؿابو ويُل ؾٍُىن خالي الجضًض غىضما اؾدُهظ مً الىىم
ؾضا عبما اؾدُهظ ألحض الػالم ًله نض ازخكي وخاولذ يثحرا ئن
اؾخمغ ؾاهغا وجمىِذ مً هللا أن أغىص ئلى َبُػتي وَػىص قغٍض
وؾاعة وًل ش يء ٌػىص لي مغه أزغي لًٌ أظً ئهني اؾدؿلمذ للىىم
قٍل ما أغغقه آلان غىضما قخدذ غُني ئهىا في الهباح
ظللذ مؿخلهُا في مٍاوي لضناةو  ..هل خضر لي حؿحر أزغ؟
وؾمػذ أنىاث يثحرة  ..بالخأيُض ًىحض أشخام يثحرة في اإلاجزُ
وغضص يبحر مً الىاؽ وازظ نلبي ًضم جغي مً أها هظا الهباح
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وؾمػذ نىث مىؾُهي ًلػبها شخو غلي الايغصًىن مػني هظا أن
أؾغحي الخهُهُت لم حػىص ختى آلان لًٌ اإلاهم هى يم غمغي آلان؟
اهكخذ باب ؾغقتي وصزلذ قخاه نؿحره في الثامىت مً غمغها جهغر
وجبٍي ويأنها جخألم وجهىُ
 أبػضه غني  ..أههظووي اهه ًيكب مسالبه في ظهغيوؾغَػا ما ايدككذ وحىص نغص نؿحر غلي ظهغ الكخاه وظهغ عحل
ًغجضي بضله ػعناء مؼعيكه وغلحها جغجغ وقغٍِ انكغ مً الجىب
ابػض الهغص غجها وهى ًطخَ وٍهىُ :
 مىظ متى وأهذ جساقحن مً الهغص مؿػض ًا يغَؿخاُ اعجضيمالبؿَ ًا مداعب.
جخظذ غُني أنها قهُهتي يغَؿخاُ آلان ايدككذ غمغي الخهُهي
وهظغث لها في صهكت ونلذ لها:
 أهذ قهُهتي يغَؿخاُ؟ هل أهذ مداعب ؟ وػم ولًٌ أهذ في الثامىت مً غمغى هل أها ألازغ مثلَ وػم بٍل جأيُض أهذ ألازغ في الثامىت مً غمغىوؾمػذ نىث عحل ًهىُ
 -ؤلاقُاع حاهؼ هُا بؿغغت جأزغها غلي البروقت
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قهلذ :
 ما مػني بغوقت آه ال ًمًٌ أن ًٍىن هظا الغحل أبيقهالذ يغَؿخاُ :
 أظً أن مؿخىي غاةلخىا يهبِ ًىم بػض ًىموجضقو ألاوالص مً ؾغف الىىم ظىيذ أن غضصهم غكغاث لًٌ
ايدككذ أنهم ؾخت قهِ وبضأث اعجب الخهاةو ئمامي أها ويغَؿخاُ
آلان في الثامىت مً غمغها ولىا أب واخض ًغجضي مالبـ ؾغٍبت و ؾخت
أزىاث ًغجضون بضُ ػعناء لها خؼام اخمغ وقغاةِ نكغاء مً
الجاهب ونغص ولم أعي أمي بػض لًٌ أظً أن أبي ًبضو مهغحا خهُها.
وؾىف اعجضي بظله مطخٌه ػعناء ههكها ألاؾكل به زُىٍ
خمغاء والىهل الػلىي هجىم خمغاء المػت وغىضما لبؿتها وحضتها
ملخههت بي يجلضي وًان قٌلي ؾبُا مطخٍا ختى ئن يغَؿخاُ
ؾغنذ في الطخَ غىضما عأجني وًاهذ جغجضي مثل بظلتي جماما لٌني
قػغث بالؿثُان ولم أحض في هكس ي عؾبه في الطخَ وهبِ الضعج
مؼ يغَؿخاُ ونالذ لي
 ال مكغ ًجب أن هخهبل الىيؼ -ما هي البروقت هل هلػب صوع في مؿغخُت ؟
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اججهذ ئلى اإلاُبش لإلقُاع وحضجه مثل حجغه للمجاهحن ألاوالص
ًطخٍىن وٍخسُكىن الُػام وٍلهىهه غلي بػًهم والهغص ٌؿغم
البٌُ مً ؤلاَبام وعأًذ ؾُضه َىٍلت عقُػت جًؼ أًىام مً
الكُاةغ في ؤلاَبام وهي جغجضي غباءة نغمؼٍت مُغػه بالخغػ والترجغ
اإلالىن وويػذ جاج قط ي غلي عأؾها وناخذ ناةله
 هُا ًا يغَؿخاُ ئلى الُػام نبل ئن ًسخكيقهمؿذ في أطن يغَؿخاُ :
 أظً أنها أمي الجضًضةقهالذ وهي غابؿت
 وأمي أها أًًا لٌجها ال جغوم ليأمؿٌذ َبها وبضأث في ألاًل وأها أخاوُ أن ابػض الهغص غني ونالذ
قخاه نؿحره ؾازغة مني اإلاكغوى أنها أزتي :
 ئال ًبضو مداعب أهُو في بضله بُل ؤلابُاُوناُ اخضهم ايبر ؾيىا وهى ًجظب زضوصي :
 مداعب الهؿحر أهُو ألِـ يظلَ ًا بُل ئبُاُ الؿحرىالؿحرى ؟! واعحػل حؿضي ًله  ..أها في الؿحرى ؟ اإلاالبـ اإلاؼعيكه
والهغص  ..وػم هظا ًبضو مىُهُا وؾهُذ عأس ي بحن ًضي مداعب
الخلبي نبي الؿحرى قػغث بغؾبت نىٍه في البٍاء.
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ونغزذ قحهم أمي ناةال :
 اجغًىا مداعب ختى ال ًهاب بغهبت مغه أزغي مً اإلاؿغحوهظغث ئلحهم حمُػا ونالذ لي يغَؿخاُ :
 أظً اهَ يىذ جٌغه الؿحرى ألِـ يظلَ وػم ايغه حضا ها أهذ الُىم واخض مً غاةله حػمل في الؿغى واخض هجىمهوناح أبي :
 هُا بىا اهه ونذ البروقتوويؼ نبػت ؾىصاء غلي عأؾه وامؿَ بؿىٍ َىٍال في ًضه
وأؾغغىا هتزاخم في قاخىه مٌكىقت نضًمه وناصتها أمي بؿغغت
غكغه يُلى متر في الؿاغت وَىُ الُغٍو لم ًىهُؼ الهخاُ بحن
ئزىحي واهٌمكذ بػُضا غجهم أها ويغَؿخاُ وظلذ اخض قهُهاحي
جلضؾني وأزغ ًلٌم يغَؿخاُ َىاُ الُغٍو ختى جىنكذ الكاخىت
أمام اإلاالهي غىض زُمت الؿحرى وناح أبي :
 لُجزُ الجمُؼوقػلذ أها ويغَؿخاُ مثلهم هبُىا مً الؿُاعة وجبػتهم ئلى الخُمت
ًان اإلاٍان مثحر في الضازل غضص مً الالغبحن ًخمغهىن غلي ألػابهم
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وعأًذ عحل ًثحر غلي ؾلَ عقُؼ غىض نمت الخُمت وقُل ضخم ًهل
غلي ؾانُت الخلكُخحن زم البهلىاهاث واإلاهغححن قؿألخني يغَؿخاُ
 جغي ما الضوع الظي ههىم به ؟ ؾىف هغي غما نغٍبوعأًذ قُهخحن مً قهُهاحي ًهػضان غلي ؾلم الخمغًٍ غلي
الُحران في الهىاء وجمىِذ ئال أًىن الغب مثلهم وهخل أبي :
 هُا ئلى الخمغًٍ وأزظوي بػُضا غً ؾلم الترابحز وبضأث اقػغبالُمأهِىت مهما ًان ما ؾأقػله قلً ًٍىن أؾىأ مً الخأعجح في
الهىاء بِىما اججهذ يغَؿخاُ مؼ أمي ئلى خُث ال اغلم وناصوي أبي
ئلى مٍان زلل الخُمت ووحضث أنكام بها خُىاهاث مسخلكت
وونل أمام اخض ألانكام وقخذ بابه واهدني ناةال:
 خؿىا ًا بني هُا اصزلوجضلي قٍي الؿكلي جخظذ غُىاي أها ال اؾخُُؼ ئن انضم ما
ؾمػخه وجلػثمذ ونلذ
 اصزل هىا  ..هىاى أؾض في الضازلوقخذ ألاؾض قٌُه وأَلو ػةحرا غالُا جغاحػذ ئلى الخلل وأها اعحػل
قًغبني أبي بُغف الؿىٍ وناُ :
 -هل ؾخضزل أم أصقػَ بُضي ؟
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لم أجدغى لم اؾخُؼ وهٌظا صقػني أبي ئلى نكو ألاؾض وأؾلو
الباب زلكىا قتراحػذ ئلى حضعان الهكو الضازلي ويؿِ بظهغي
غلي نًباهه الخضًضة الباعصة وًاهذ نضماي جغحػكان بهىه ويضث
اؾهِ غلي ألاعى وهظغ لي ألاؾض وحكمم الهىاء وصازل الهكو
ونل بجىاعي أبي اإلاضعب وناُ :
 الُىم ؾىهىم باؾخػغاى حضًض ؾىف جغيب غلي ظهغ ألاؾضًان مً ألاقًل أن ًًغبني قىم عأس ي أها اعيب قىم ألاؾض أي أب
هظا الغحل ًهضم ابىه ولُمه لألؾض؟! وظللذ وانكا أعيؼ هظغاحي غلي
ألاؾض وًل حؿضي ًغحػض وأَلو ألاؾض ػةحرا واهُلهذ أهكاؾه
جًغب وحهي مثل جُاع مً الهىاء الؿازً وونل قػغ عأس ي
وناُ أبي :
 هُا انػض قىم ظهغ ألاؾض زم اهؼلو ختى جهل ئلى يخكُهوؾأيغب الهىاء بالؿىٍ ختى ًضوع بَ ألاؾض في الهكو
لم اؾخُؼ ئن اهُو بٍلمه وونكذ اهظغ ئلى الغحل ؾحر مهضم ما
اؾمؼ قهاُ
 إلااطا جىظغ ئلى هٌظا ؟ هل أهذ زاةل مً ألاؾض؟ؾمؿمذ :
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 زاةل أنها الٍلمت الؿحر مىاؾبت أها أمىث زىقا أمىث مً الكؼعأججمض مً الخىف
أَلو ؾىَه في الهىاء وناُ:
 ال ًجب ئن ًٍىن اخض أبىاتي حباها هُا انػض غلي ظهغ ألاؾضزم همـ في أطوي ناةال:
 لًٌ اخترؽ ئال ًأًلَ وجظيغ قهُهَ زالض اإلاؿٌحن لم حػض لهؾىي ًضه الِؿغي وما ػاُ ًداوُ الخمغًٍ غلي ألاًل بها
ويغب الهىاء بالؿىٍ مغه أزغي لًٌ مؿخدُل ئن انػض قىم
ظهغ ألاؾض مؿخدُل أن أنل صازل هظا الهكو صنُهت أزغي
ونغزذ بٍل نىه واهضقػذ احغي بٍل َانتي ختى ئن أبي لً ًغاوي
وأها اعيٌ بؿغغت وصقػذ باب الهكو وزغحذ أغضو واغضو وأها
أجهبب غغنا وفي الكىاء الخلكي وحضث يغَؿخاُ جسخبئ زلل ًىمه
مً الهل قاججهذ ئلحها وحلؿذ بجىاعها وأها الهث قىظغث لي
ونالذ :
 ماطا خضر لَ؟نلذ بأهكاؽ مخهُػت
 هظا الغحل اإلاسبىُ ًغٍض أن اعيب قىم ظهغ ألاؾض وأهذ ماطاخضر لَ؟
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 لهض هغبذ بأعجىبت قٌىذ في نىضوم بضازله الٌثحر مً الثػابحنالطخمت الػمالنت وجلَ الؿُضة جغؾب في أن أيؼ اخض الثػابحن
خىُ غىهي قضقػتها وهغبذ مجها
 غظُم هُا بىا نهغب مً هىا ئلى اإلاجزُ وهىاى هبدث غً خل إلااهدً قُه
وزغحىا مً زلل ًىمه الهل ويىذ أغضو بٍل َانتي وانُضمذ
بغأؽ مغٍم مباقغه لهثذ وصخذ ناةال :
 مغه أزغيقهالذ يغَؿخاُ :
 ؾغٍب ًل مغه جهُضم بىا في ًل ونذؾألخني :
 مداعب ماطا خضر لَ؟نالذ يغَؿخاُ :
 أهىا في مأػم ًجب ئن هسخبئ آلان هغاى ؾضاواهُلهذ أها ويغَؿخاُ ئلى اإلاجزُ وصزلىا ؾغقتي وازخبأها أؾكل
الكغاف
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غىضما غاص أبي مً الؿغى مؼ ئزىحي ؾألني :
 أًً يىذ َىاُ الُىم؟قهلذ له ئهني يىذ مغٌٍ لٌىه أنغ غلى ئهني لً اهغب مً
الخمغًٍ ؾضا قهلذ في هكس ي غىضما ًأحي الؿض ؾُدمل لي عغبا
حضًضا وعبما ًدضر الػٌـ وطهبذ ئلى ؾغقه يغَؿخاُ ولٌىني
جظيغث أنها هاةمت أؾكل قغاش ي قاججهذ ئلى ؾغقتي وأؾلهذ الباب
وجمىِذ أن أًىن أي شخو أزغ ؾضا قأها لم اغض أخب أن أًىن
ابً غاةله حػمل في الؿحرى وان أًىن في الثامىت مً غمغي.
جمىِذ أن اؾدُهظ واحض غاةلتي مغه أزغي غاةلتي الخهُهُت  ..أنهم
ًضقػىهني ئلى الجىىن أخُاها لًٌ غلي ألانل أها حػىصث غلحهم ختى
ئهني أقخام ئلحهم ولى نلُال
خؿىا نبل الكجغ اؾخؿغنذ في الىىم واؾدُهظذ في الهباح البايغ
خملهذ خىلي في الدجغة ًل ش يء ًبضو ؾاةما
مً أها الُىم ؟ جبضو الدجغة غاصًه وال اؾمؼ نىجا ئطن ازخكذ
غاةله الؿحرى ونغعث ئن أجأيض مً خهُهتي  ..نكؼث مً الكغاف
وقػغث بهضماي تهتزان  ..مكِذ ببِء ئلى الخمام وهظغث في اإلاغآة
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 ال ال  ...مؿخدُللِـ هىاى أؾىأ مً هظا ًدضر لي  ...ئهني عحل عجىػ ونغزذ
 ال ال ال ...اؾخُُؼ أن أجدمل أيثر مً طلَوأؾغغذ أغىص ئلى الكغاف بأنص ى ؾغغت حؿمذ بهم نضماي
اإلاهتزجان وصزلذ الؿغقت ووحضث ؾُضه عجىػة لها ظهغ مدني
وقػغ ابٌُ اقػث قهغزذ
 مً أهذ؟ أها يغَؿخاُوػم جظيغث آلان لًٌ هظا ٌػني ئهىا لم وػض همخلَ أب وأم وغاةله
قجلؿذ غلي َغف الكغاف ونلذ
 لم اغض اخخمل أيثر مً طلَ لم أجدمل ًىم ًامل وأها عحل عجىػئهني في الؿابػت غكغ مً غمغي
 أظً ئن هظا أقًل مً غاةلت الؿحرى ألِـ يظلَ؟ وػم أقًل بٌثحر قما هي أنص ي ما ؾىىاحه مً مساَغ في هظاالُىم أظً اهه ال ًخػضي التهاب في اإلاكانل أو زكىهت في الغيبت
ضخٌذ يغَؿخاُ ونالذ :
 -هُا بىا ئلى ألاؾكل هدىاوُ َػام ؤلاقُاع
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حلؿذ أها ويغَؿخاُ غلي ماةضة ؤلاقُاع هدىاوُ بػٌ الجبن
والؼٍخىن والبٌُ وعقكذ الهلُل مً غهحر البرجهاُ ونالذ لي
يغَؿخاُ
 الم جالخظ ش يء ؾغٍب في ما ًدضر لىا وػم أها ال اؾخُُؼ أن امًـ الُػام وَهم أؾىاوي ًخدغى صازلقمي
 انهض ش يء أزغ لم أالخظ ش يء قىظغي يػُل ًل ًىم الخُاة جدبضُ بىا وًل ما خىلىا ًخؿحر ولًٌ مغٍم والغحلالظي ًغؾب في الاهخهام مىا يما هما صاةما بىكـ الكٍل والهُئت
 وػم هظا صخُذ وصاةما ٌػثرون غلُىا أظً ئن خل اللؿؼ في مغٍم أظً طلَ لًٌ ما صزلها بما ًدضر لىا وما نهه هظا الغحل الظيًُاعصها
 ال اغلم لًٌ ًجب ئن هبدث غً مغٍم وهخدضر مػها لػلىا هكهمما ًدضر
 ال صاعي للبدث ًٌكي ئن هسغج ئلى الُغٍو وهي ؾىف حػثر غلُىايما خضر مً نبل
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ؾمػذ في جلَ اللخظت حغؽ باب اإلاجزُ قاججهذ بهضم جغحػل
وقخدذ الباب وًاهذ الهاغهت قٍان هىاى قاب وؾُم أقهغ
وؾُضه قهغاء هدُله غلي الباب وناُ ئلى الكاب
 نباح الخحر ًا أبي غظعا ئوي أجِذ مبٌغاقػغث ويأن هىاى مً نكػني غلي وحهي وؾغغان ما ايدككذ اهه
أمغ َبُعي قأها آلان عحل عجىػ ومً اإلاإيض أوي لي أبىاء وجملٌني
الؿُظ والؿًب قهكػخه غلي وحهه بهىه ونلذ :
 هل ًأحي اخض مبٌغا هٌظاقهاُ وهى ًخلػثم
 مػظعة ًا أبي ولًٌ ًجب أن أَحر أها وزلىص ئلى لىضن آلان مًأحل اإلاإجمغ الُبي لهض جدضزذ مػَ لُه أمـ هل جخظيغ
في جلَ اللخظت ًاهذ يغَؿخاُ جهل بجىاعي قىظغ لها الكاب
وناُ :
 أهال غمتي يغَؿخاُ متى خًغحي مً ؤلاؾٌىضعٍت؟هظغث له يغَؿخاُ بػُىن زاوٍت ويأنها ؾحر مهضنت إلاا حؿمؼ
ونالذ:
 أظً ئهني خًغث في الهباحونالذ الؿُضة التي مػه :
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 أهال خماًت الػؼٍؼ هأؾل مغه أزغي للخًىع مبٌغا  ..أهاليغَؿخاُ
قهلذ :
 ماطا جغٍض ؟ يىذ اعؾب في ئن اجغى أبىاتي مػَ إلاضه ؾبػه أًام ختى أغىص أهاوػوحتي مً لىضن
قهالذ يغَؿخاُ :
 آهال بهم في أي ونذهظغث لها مخعجبا قهاُ الكاب:
 هم في الؿُاعة مىخظغًٍزم اججه ئلى الؿُاعة واخًغ زالر قباب ًان ألايبر غمغو غكغ
ؾىىاث وألانؿغ غمغ زماوي ؾىىاث وأنؿغهم ًان غامغ ؾبػت
ؾىىاث وأصزلهم الكاب وظلذ الؿُضة التي مػه وهي والضه ألاَكاُ
حػُي لهم الٌثحر مً الخػلُماث والخيبحهاث زم أزظث يغَؿخاُ
وعنه هي ناةمه اإلامىىغاث مً الُػام لٍل واخض مجهم وؾاصع الكاب
والؿُضة اإلاجزُ وأؾلهذ الباب زلكهم زم جدىلذ ئلى أَكاُ وًاهذ
الهاغهت
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غامغ ًان ًهظف أزاه بؿٍايحن اإلاُبش وغمغ ٌؿٌب ػحاحاث اإلاُاه
الؿاػٍت غلي ألاعى أما غمغو الظي ًان ًخلهي الؿٍايحن الُاةغة
هدىه قٍان ًهظف الؼحاحاث الكاعؾت غلي غامغ  ،قػغث بضواع
قضًض وعؾبذ في الهغار غلحهم لًٌ أؾمائهم مدكابه قهغزذ
يغَؿخاُ
 جىنكىا خاال  ..جىنلجىنل الجمُؼ هظغوا هدىها قهاُ غامغ
 اهه ازظ مني الكىًىالجه وٍجب ئن أؾخػُضهااججهذ هدىهم يغَؿخاُ وأظً أنها اؾخُاغذ الؿُُغة غلي
اإلاىنل بِىما أها اججهذ هدى الىاقظة وهظغث هدى الُغٍو وألاشجاع
غلي حاهبي الُغٍو الخالي وظهغ مً بػُض قبذ لكخاه زُل لي أنها
مغٍم وبػض لخظاث ومً بحن ألاشجاع زغج هظا الكبذ وونل غلي
الجهت اإلاهابلت للمجزُ ًان هظغي يػُل ولم اؾخُُؼ الغؤٍت
بىيىح قهغزذ مىاصًا غلي يغَؿخاُ وأقغث ئلى قبذ الكخاه غلي
الجهت اإلاهابلت قهالذ :
 وػم أنها مغٍم هُا بىا هظهب ئلحها هخدضر مػها لًٌ ألاَكاُ ال ًجب ئن ًٍىهىا وخضهم ؾُدغنىن اإلاجزُ -ال جهلو أنهم ٌكاهضون نىاة الٍاعجىن
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زغحذ مً اإلاجزُ أها ويغَؿخاُ بأنص ى ؾغغت ممٌىه واججهىا هدى
الكخاه التي ابدؿمذ لىا بضوعها ونالذ
 آهال مداعب  ..أهال يغَؿخاُهظغث لها يغَؿخاُ ونالذ
 يُل حؿخُُػحن الخػغف غلُىا في ًل مغه عؾم أها ئقٍالىا جخؿحرقهالذ مغٍم :
 مً الهالت الؼعناء التي جدُِ بٌمقهلذ مخعجبا :
 ئًه هاله جههضًً ؟ ئي شخو مثلٌم ًٍىن خىله هاله ػعناء ٌؿخُُؼ أن ًغاها أيقبذ وٍخػغف غلحهم
قػغث أن حؿضي ًله ًخجمض خاولذ أن أجدضر لًٌ نىحي لم
ًسغج مً خلهي قهالذ يغَؿخاُ بهىث مبدىح :
 هل أهذ قبذ ؟قهالذ والابدؿامت غلي وحهها :
 وػم أظً ئهٌم حػغقىن هظا  ..هل ال حػغقىن ئهٌم مً ألاشخاماإلامحزون ولضًٌم الهضعة غلي عؤٍت ألاقباح
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قػغث بضواع قضًض وأنبذ حؿضي ًله مثل نُػت الثلج وعؾبه
نىٍه حػترًني في البٍاء والهغار والغيٌ بػُضا لًٌ نضمي الخههذ
باألعى قهالذ يغَؿخاُ
 يُل غغقذ ئهىا وؿخُُؼ عؤٍخَ؟ ألاشخام اإلامحزون وَؿخُُػىن عؤٍت ألاقباح أمثالي ًظهغخىلهم هاله ػعناء ٌؿخُُؼ أي قبذ عؤٍتها ويىذ أظً أهٌم
حؿخُُػىن مؿاغضحي
قهلذ لها :
 أها لم اقهم ش يءقهالذ :
 -هُا هجلـ وؾِ ألاشجاع وؾىف اقغح لٌم ًل ش يء
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حلؿىا أؾكل شجغه البلىٍ الطخمت هىظغ ئلى بػًىا البػٌ زم
نالذ مغٍم
 أظً ئهٌم ال حػلمىن ش يء غً مىهبخٌمهؼػث عأس ي أها ويغَؿخاُ هكُا واؾخٌملذ مغٍم خضًثها ونالذ
 أظً أن اإلاىهبت ظهغث غىضما أجممخم الؿابػت غكغ وال اخضٌؿألني إلااطا ظهغث في هظا الؿً بالخدضًض لٌجها ظهغث بػض
مىخهل اللُل جمام غىضما بلؿخم الؿابػت غكغ وأنبذ ًل مىٌم
ٌؿخُُؼ عؤٍت ألاقباح وأها قبذ وما ًدضر لٌم هى خضر لي نبل
مهخلي أنها لػىت صعب اإلاالح
قهلذ لها :
 هل جههضًً ئهىا وػِل هكـ الخجغبت التي غكتي أهذ قحها؟قهالذ مغٍم :
 وػم أنها لػىت أنابخني قبػض مىث أبي جؼوحذ أمي مً قابانؿغ مجها بػكغه أغىام وفي اخض ألاًام يىذ غاةضه مً اإلاضعؾت
مبٌغا وعأًخه مؼ قخاه أزغي في مجزلىا ولهظا الؿبب اؾخػان بلػىت
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صعب اإلاالح ختى ًضقػني ئلى الاهخداع لٌني لم اهخدغ مما صقػت لهخلي
في الجهاًت
قهالذ يغَؿخاُ :
 أؾل إلاا خضر لَ  ..أظً أنها خٍاًت خؼٍىت خهاقهلذ لها
 وما هي لػىت صعب اإلاالحقهالذ مغٍم
 آه أنها لػىه مسخىعة نىػها ؾاخغ يهىصي غىضما ًان ٌػِل فيمهغ ونبل أن ٌؿاصع حي صعب اإلاالح الظي ًان ٌػِل قُه الحهىص
نىؼ جلَ اللػىت ختى جهِب أي شخو ٌؿًٌ الحي بػض الحهىص
واللػىت هي أن جخجضص خُاجَ ًل ًىم غىضما جىام وفي أي ونذ جىام
قُه وحؿدُهظ ججض أن خُاجَ حؿحرث وقٍلَ وؾىَ ًل ش يء
حػغقه ًخؿحر
قهالذ يغَؿخاُ :
 وهظا ما خضر لَ ألِـ يظلَ وػم ػوج أمي جسُل ئهني لم أجدمل اللػىت لٌني جدملتها غكغهأًام ًاملت وهى لم ًخدمل َىٍال قهغع ئن ًهخلني ونخلني قػال وازكي
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حثماوي ولم ٌػثر غلُه الكغَت وهى آلان ٌػِل مؼ أمي وجسُل
الجمُؼ ئهني هغبذ مً اإلاجزُ
قهلذ لها :
 وإلااطا هدً وػِل في هظه اإلاأؾاة ألهٌم حؿخُُػىن عؤٍت ألاقباح وٍجب غلٌُم مؿاغضحي أن يىخمجغؾبىن في أن حؿخػُضوا خُاجٌم الؿابهت ًجب غلٌُم ئن حػثروا
غلى حثتي وٍأزظ اإلاجغم حؼاةه
قهالذ يغَؿخاُ :
 لًٌ إلااطا وػِل ما خضر لَ ؟قهالذ مغٍم :
 ببؿاَه أي شخو ٌؿخُُؼ عؤٍت ألاقباح ًخجىب مؿاغضتهملظلَ اهخم حػِكىن ما خضر لي ختى ًٍىن ًل مىٌم مجبر غلي
مؿاغضحي
قهلذ لها :
 هل حػغقحن ش يء غً الصخو الظي ًُاعصها؟ وػم اهه ػوج أمي قهى ؾاخغ وَػغف ئهٌم جخىانلىن معي ختىآلان لٌىه ال ٌػلم هل هجخخم في مؿاغضحي أم ال وٍغؾب في نخلٌم
ختى ًمىػٌم مً مؿاغضحي ولٌىه ال ٌؿخُُؼ عؤٍتي
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قػغث في جلَ اللخظت ئن هىاى ًض ضخمه غلي يخكي قىظغث
زلكي ووحضث الكاب الظي ًُاعصها ممؿَ بي وجلهُذ يغبه غلي
عأس ي قهذ الىعي غلي أزغها..
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اؾدُهظذ وأها اقػغ بألم في عأس ي وبالضواع وجظيغث ما خضر لًٌ
مً أها آلان قىظغث ئلى ًضي وحضتها نؿحره وػم ئهني نؿحر في الؿً
آلان في خىالي الغابػت غكغ مً غمغي وهظغث خىلي ولم أحض
يغَؿخاُ.
يىذ في ؾغقت ال ًىحض بها ش يء ؾىي بػٌ ئَاعاث الؿُاعاث الىهل
وبػٌ الهل غلي ألاعى ويغس ي مً الخكب له نضم مٌؿىعة
قاججهذ هدى الباب وخاولذ قخده لٌىه ًان مؿلو بهىه قىظغث
خىلي ولم أحض ؾىي هاقظة مغجكػه حضا مً اإلاؿخدُل ئن أنل ئلحها
وحلؿذ أقٌغ قُما ؾُدضر لي وهل يغَؿخاُ بسحر أم خضر لها
مٌغوه
بػض لخظه ؾمػذ نىث أقبه بالهمـ ًأحي مً هاخُت الىاقظة
قاججهذ هدى مهضع الهىث وؾمػذ نىث ًىاصي بأؾمى أظً اهه
نىث يغَؿخاُ قهلذ :
 يغَؿخاُ هل أهذ بسحر؟ -وػم أها بسحر ؾىف أؾاغضى في الخغوج آلان اهخظغ نلُال
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هظغث هدى الباب ختى اَمأن وبػض لخظه اهكخدذ الىاقظة مً
الخاعج وظهغث يغَؿخاُ وًاهذ في مثل غمغي آلان في الغابػت غكغ
مً غمغها زم ألهذ لي بدبل قدؿلهذ الخبل لٌني جظيغث ش يء ما
مهم حضا قهكؼث مغه أزغي هدى الؿغقت وبدثذ غلي ألاعى غً أي
ش يء ايخب به عؾالت ئلى طلَ الغحل ووحضث في الجهاًت مؿماع
قىهكِ غلي الجضاع " لهض غثرها غلي حثت مغٍم " زم اججهذ مغه
أزغي ئلى الخبل وحؿلهذ ختى خاقت الىاقظة قىحضث يغَؿخاُ
جهل غلي ؾلم مً الخكب قهبُذ بضوعها ختى جترى لي مجاُ
للجزوُ ئلى الجهت ألازغي وغىضما هؼلذ غاههخني يغَؿخاُ بكضه
ونالذ :
 يىذ ازص ي ئن أقهضى ئلى ألابضقىظغث لها ونلذ
 قٌغا أهذ أههظث خُاحي لًٌ يُل هغبذ مجهم غىضما يىا هجلـ أؾكل الصجغة مؼ مغٍم ؾمػذ نىث زُىاثئنضام قدؿللذ مً بحن ألاشجاع ختى أعي مً الهاصم قىحضث طلَ
الكاب يهاحمَ ولم اؾخُؼ مهاحمخه بؿبب ؾني قخدبػخه ختى أحي
بَ ئلى هىا ولم أحض وؾُله للىنىُ لَ وأها ؾُضه عجىػ قسُغث
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لي قٌغه وهي أن أهام وغىضما اؾدُهظ أًىن في غمغ أزغ اؾخُُؼ
أن أحؿلو الىاقظة وها أها هىا :
 قٌغا لٍي ًا يغَؿخاُ أهذ أههظث خُاحي يىذ ؾخكػل مثلي ئن يىذ مٍاهَ ألِـ يظلَ بٍل جأيُض هُا بىا نهغب مً هىا ال مؿخدُل ؾىف هسخبئ وهخدبػه إلااطا ًجب ئن وػثر غلي حثت مغٍم ويُل ؾىػثر غلحها يخبذ عؾالت غلي الجضاع أنىُ قحها ئهىا غثرها غلي حثه مغٍم وأوُش يء ؾُكػله هظا اإلاػخىه اهه ؾُظهب ئلى اإلاٍان اإلاضقىهت قُه مغٍم
لُخأيض ئن ًاهذ حثتها هىاى أم ال
 قٌغه غبهغٍتًان اإلاٍان أقبه بمسؼن مسلكاث وازخبأث أها ويغَؿخاُ زلل اخض
الهىاصًو الطخمت وبػض ههل ؾاغت زغج الكاب مً اإلابني وهى
ٌكخػل ؾًبا واججه ئلى الباخت الخلكُت للمسؼن وًاهذ قبه زالُت
ئال مً بػٌ الهىاصًو اإلاخىازغة هىا وهىاى وفي ػاوٍت بػُضه بضاء في
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الخكغ واؾخمغ في الخكغ ختى ظهغ حؼء مً قػغ مغٍم قٍىعث
يغَؿخاُ ًضها وويػتها غلي قمها نبل ئن ًسغج مجها نغزت
مٌخىمت وخاولذ ئن ايخم أهكاس ي هل ؾمػىا هظا الغحل أم ال لٌىه
اؾخمغ في الخكغ وجأيضث اهه لم ٌؿمػىا واؾخمغ في الخكغ ختى
ظهغث عأؽ مغٍم قىظغ لها ملُا زم بضاء يهُل غلحها التراب مغه أزغي
قجظبذ يغَؿخاُ مً ًضها واهُلهىا وػضو بلَ نىه ختى جىنكىا
أمام نؿم الكغَت اهضقػذ ئلى الضازل وزلكي يغَؿخاُ وجىنكذ
أمام يابِ الكغَت ونلذ :
 أعٍض أن أنضم بالؽقىظغ لي وابدؿم وناُ :
 هل ؾغم مىَ اخض الكىًىالجه؟قهالذ يغَؿخاُ :
 بل هىاى حثت عحل نخل قخاه وصقجهااهدبه الًابِ واغخضُ في حلؿخه وناُ
 هل ما جهىله صخُذ وػم صخُذ هىاى قخاه اؾمها مغٍم مهخىلت ومضقىهت في مسؼنبالهغب مً البؿاجحن
قهاُ الًابِ :
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 أهضب ونو غلي ما خضر ال ونذ للههو هُا هظهب ئلى هىاى نبل ئن يهغب الهاجلجدغى مػىا الًابِ ونىه مً نؿم الكغَت واججهىا ئلى مسؼن
الغحل وبػض جكخِل اإلاٍان غثروا غلي الغحل وهى مسخبئ في اخض
ؾغف اإلاسؼن وأمغ الًابِ الػؿايغ بالخكغ في اإلاٍان الظي نامذ
يغَؿخاُ بخدضًضه وبػض الخكغ ظهغث حثت مغٍم قجظبخني يغَؿخاُ
مً ًضي وهغبىا ويىا وػضو بٍل نىه ختى ونلىا أمام مجزلىا ونلذ لها
 إلااطا هغبىا ئهىا وؿاغض مغٍم لهض جم الهبٌ غلي ػوج أمها واغترف اهه ًملَ اإلاسؼن وجمالػثىع غلي حثه مغٍم في مسؼهه والُب الكغعي ؾىف ًدضص ؾبب
الىقاة والغحل ؾُػترف وؾِخم صقً مغٍم بكٍل ؾلُم وبػض ان
ازغج الًابِ حثت مغٍم ًان ؾُلخكذ لىا وٍدهو مػىا يُل غغقىا
ومىظ متى وػغف الكخاه وأؾئلت يثحرة
 وػم أهذ مدهت وال ًجب ئن ههىُ له ئهىا مهابىن بلػىت صعباإلاالح وأهىا هغي ألاقباح
 مً اإلاإيض ئن نلىا هظا ؾٍُىن اإلاٍان الىخُض اإلاىاؾب لىا هىمؿدككي اإلاجاهحن
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 أظً ئن اللػىت اهتهذ ألِـ يظلَ -أظً طلَ هُا بىا ئلى اإلاجزُ
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جىنكذ أمام باب اإلاجزُ وبػض لخظاث قخذ لىا أبي الباب ونلذ له
أبي
يىذ ؾػُض بغؤٍخه ولٌىه ؾألني
 مً اهخم ؟نالذ يغَؿخاُ
 أبي اهه أها يغَؿخاُ وهظا مداعب أخييانذ غُىاه وهظغ لي باعجُاب وظهغ قغٍض وؾاعة زلكه وؾأُ قغٍض
 أبي مً هظا ؟ونالذ ؾاعة :
 ئهني ال أغغقهقٌغث في هكس ي ال ال جكػلىا هظا ئهني غلي وقَ الىنىُ ئلى غالمي
الخهُهي
نلذ لهم :
 ئهىا هدخاج أن هىام في حجغجىا أعحىى ًا أبي أنها مؿألت خُاه أومىث
قهاُ :
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 أها ال أغغقٌم مً اإلاإيض ئهٌم أزُأجم في اإلاجزُ  ....وأؾلو أبيالباب في وحهي أها ويغَؿخاُ
قهالذ يغَؿخاُ :
 ماطا ؾىكػل آلان؟هظغث ئلى الُغٍو قىحذ زالر أشخام ًخجهىن هدىها أزغ زالر
أشخام يىذ أجمني أن ٌػثروا غلُىا اهه الًابِ وازىان مً أمىاء
الكغَت قمؿٌذ بُض يغَؿخاُ عيًىا مؿغغحن بحن اإلاىاػُ قهي
قغنتي ألازحرة وأها أجمحز غجهم بأهىا هدكظ الكىاعع غً ظهغ نلب
ويىذ أغضو بٍل َانتي وغبرث ممغاث يُهت بحن اإلاىاػُ زم
اوػُكذ هدى الِؿاع وغبرث الُغٍو ئلى الجهت ألازغي ونكؼث صازل
اخض خضاةو اإلاىاػُ وازخبأث زلل اخض ألاشجاع أها ويغَؿخاُ
قهلذ وأها الهث
 أظً ئهىا قهضهاهم أظً طلَ لًٌ ماطا ؾىكػل آلان؟ ال ًىحض خل ؾىي وأهىا ههخدم اإلاجزُ ؾىف هيخظغ ختى ًىامالجمُؼ وهضزل
اهخظغها ختى مىخهل اللُل وانتربىا مً اإلاجزُ ووحضها حمُؼ أيىاء
اإلاجزُ مؿلهت غضا يىء ؾغقه أبي قاهخظغها ههل ؾاغت ختى اهُكاء
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الًىء زم اهخظغث ههل ؾاغت أزغي ختى أجأيض اهه زام في هىم
غمُو
حؿلهذ الصجغة الهغٍبت مً هاقظة ؾغقتي زم نكؼث غلي خاقت
الىاقظة وقٌغث هللا الن الىاقظة ًاهذ مكخىخت وصزلذ ؾغقتي زم
اججهذ ئلى ألاؾكل وقخدذ الباب لٌغَؿخاُ وصزلذ يغَؿخاُ ئلى
ؾغقتها وهي حؿحر غلي ئَغاف أنابؼ ئنضامها ختى ألي ًهضع غجها
أي نىث وقػلذ مثلها وؾغَػا ما يىذ أؾىم في هىم غمُو
قػغث بدغاعة غلي وحهي قخدذ غُني  ..أًً أها اهه يىء الكمـ
ووحضث هكس ي في ؾغقتي الهضًمت ملئه ببهاًا ألاقُاء نكؼث مً
مٍاوي وهظغث ئلى اإلاغاًا زلل باب ؾغقتي وعأًذ هكس ي ئهني في
الؿابػت غكغ مً غمغي
 وػم اهه أها  ...لهػض غضث مغه أزغيوصقؼ قغٍض الباب وصزل الؿغقت صخذ في ؾػاصة
 قغٍض خبُبيواهدىِذ اخخًىه وهظغ لي في صهكت وؾمػذ نىث أبي ًهىُ
 مداعب اجغى قغٍض في خاله وال جًاًهه -أها ال أياًهه ًا أبي
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اهه نىث أبي الظي اغغقه وزغحذ مً الؿغقت ووحذ ئمامي
يغَؿخاُ مبدؿمت لهض غاصث هي ألازغي ئلى قٍلها الُبُعي
خًيخني بهىه ونالذ
 لهض طهبذ اللػىت غىا ًا مداعبقىظغث لها ونلذ
 وهجخىا في مؿاغضه مغٍم ألِـ يظلَواججهذ هدى اإلاُبش وزلكي يغَؿخاُ وقغٍض ًخدضر في حهاػ
حسجُله وٍهىُ
 هاهى ألاخمو ًضزل اإلاُبشووحضث ؾاعة قاججهذ هدىها اخخًجها
 مغخبا ؾاعةقضقػخني ناةله :
 ابخػض غنيوخًىتها يغَؿخاُ ونالذ
 -لهض اقخهذ لٍي خها
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انتظروا انعدد انقادو (أتيض وأسود انعدد )2
غبرها قاعغا وعأًىا بُىجا مظلمت  ..بػُضه مهامه قىم خكاتل
عماصًت وال ًىحض أي يىء في هىاقظها ولم هغي ؾُاعاث حػبر الُغٍو
وال ئوؿان واخض ًمص ي في الكاعع ....هاحمخني عغضه زىف حػلخني
أجىنل غً الجغي  ..يُل ًمًٌ ئن جىحض مضًىه ًاملت مهجىعة؟
ما هي نهه جلَ الهغٍت وما نهه ألاقباح الخمؿت وغكغًٍ
اهخظغ الػضص الهاصم لخػغف ًل الخكانُل
أسالم العقاد
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ملسيد ين أعًال املؤنف يرجي انتواصم عهي:
facebook

Wattpad

ملسيد ين انروايات يرجى زيارة يوقعنا:
facebook

site
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