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 . ٕإُسإء

 

 

  . ٕإىل " معٍص" ما ًـُش يف ُشٍ إٔلرض

 . وِظحًا ٌسىن يف كَوتيا
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 ًوسف ًزسإن   /دنخور

 ٕإًَم إًػػِعحا إشلي حاًوت رسدٍ ؿىل ظًصليت إخلاظة 

  . ٔأمتىن إن ٍصوق ضل فذعح هحوءثم ؾين
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ا ، إظسكايئ إٔلحداء ، فذ  َايت إًصإئـات ، و ٔأؾضاء ؾعري ًلك إٔلسٌلء إًيت ٔأًرس ذهُص

  . إًىذة إًىصإم ٔأكول تعسق : صىصإ ًثلذنك
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 أمٔحس ؾَس 

صىصإ ٔلهم خاُست يف هتشًة ُشٍ إؽللعوؿة إؿلححة ٕإىل كَيب وحـَهتا ٔأنرث فعاحة 

 . ووضوحا
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 د/ ذازل درإز 

ًَ  .. صىصإً  ذمخية ضل خسإً  َق ابًعفٍك إؽلسٌلة حبجم إًسٌلء ؿىل ؾحلًصخم يف ظيؽ كالف 

 ِظحا
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 ِظَحا
 

 

 

ة تـَسٍة، تبٔؾٌلِق إًلَة . . ٕإؾعاٌر ًخوق دوًما الحذَاح لك ما ًـ رتض ظًصلَ إحلةُّ ٕإؾعاٌر اكمٌن يف زإًو

. 

 " ًوسف ًزسإن "
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 زايرة مٌخعف إٌََي
 

ٕإىل إًسٌلء وإروإح ثبئت  مئات من الاحساد لك ًوم ثزنل حتت الارض و مئات ٔأدصى ثبئت إٍهيا ، إروإح ثعـس

 ُياك إروإح ثحلى ؿاًلة يف الافق ..،وما تني إًوئم و ُؤالء ٕإىل الارض 

 

ق خسإً  ُا كس إىهتَت من نخاتة  خت إكسإرمه، مقت تعياؾهتم ونخ  إن ثضؽ هناايت ٔلصزاص  إٍهناًة ، مك ُو مُص

إًيت ثخبٔفف من ؾةء  مزوحذ فعارك إًعحايح جصفلةإو رمبا فىصت فهيم ؤأهت ثدٌاول إٕ  حَمت هبم 

ٔأصس  ومصضِا إشلي إظاتم وفذم تم ... مؤػل إن ثضؽ هلم هناًة تـس ما ؿاٌضوإ مصضم ، صِسوإ  إًىذاتة 

وإ مـم  حلؼاثم محميَة   ؿىل إًورق وثضؽ أٓدص حسمهإلٓن ثلذي أٔ هت صوإرع إًلاُصة إًىربى .. ُا أٔ  يف ، ثزُن

هل ؾيس تسء ثحسو إًىذاتة ظياؿة ٕإًَِة حبخة ، ُىشإ فـي إالٕ  ،  ض ؾلََة مصإٔأو رمبا ٔأىًزخَ مضفى أٔ  يف خامـة 

 إخلََلة !

 

حَمي إجلسًس ، يف إًعحاح  مٌخؼصإً  ُصع ٕإىل فصإيش ، إلٓن موؿس إًلِوة الاذرية كدي ٔأن أٔ  إًساؿة إًوإحسة ظحاحاً 

 ...ًيوم مؽ تلااي إ مٌثورإَ  إً ُحاء حالسم وإًحلِة إًحاكِة ثشُة مضِسًإٔأو إزيني من أٔ  ذهص ابًاكد إ

 

ثياثصت هبا  تشإت إٌَون  جسادة  من إخلضة إؽلعًل تَون تين كامت ، ، مىذةٌ ُشٍ يه قصفيت إؿلححة ٕإىل كَيب

حس ، كداٌك إؽلىذة أٔ ال جيَس ؿَهيٌل مام إؽلىذة هصس َني حائصة ، أٔ  وزُصإت تيفسجَة  ًصفِة ورإق دسص دأٔ 

 ؾضلِا،وجباهة إًحاب ٔأٍرىة ثـضلين نٌل أٔ  فة؛ًوخس ابب إًلص   إًيافشة إؽلعٍك ؿىل إًفصإغ  رإتغ ٔأسفي 

حسإُن ؿىل ٔأمام هناًة إٕ كف حائصإً جض ّحؽ رويح ؾيسما أٔ  كعـة ٔأثًصة  ؾرش. إًصإتؽ ـود ٌَلصن ًوحة ث فوكِا  ؿَلُت 

ًو  إًيت ُشٍ إًيخذة جض هبين نثريإً  .وحِسةً  ثلف صاخمةً  كاحٍك وهخذة  ٍهيا ًن جيس سوى حصصإء من ًيؼص إٕ  إًورق.

ََسًة التس من وحودُا ثل  ان ... مثة مىذحة ذتَت نٌل ذتَت أٔ  ، ًىهنا ممثصةً  ٔلظححت دسصةً   ٌَوحة حِةً اكهت إ

ة .. مضجة ؿَلت  مهٌِلت ٔأظسكايئ من إًىذة، ؤأذريإ ًخسفئين  ابًلصب مين تـغ مـاظفي ..  ؿَََ ابًزإًو

شإ ُو أٔ   ، وورزت حدَ مهنا . مس نثريإً ان، معص، اكهت ٔأسم حتة ُشإ إالٕ ُو

 

، ًىن من ذضل إًعارق يف مثي ُشإ إًوكت وت ظصكات دفِفة ًًدـر من إخلارج. كام معص ًَفذح إًحامبخـجحاً ظ
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و ٔأمام ؿىل هلم  وإٔلدسار ثرتإكط  إًعًصق ُادئ متاماً  .إًحاب إؽلفذوح وما من ٔأحس ٔأمامَ جعحَ إص خس ٔأنرث ُو

سوى معص إشلي  حيصك سانياً  وال ٔأحس   نخوجص ، مقص ما ًعي من إًسٌلء مددسٌلأٔ  إًًس مي إًحارد يف ًَي 

 ٕإىل قصفذَ. إًيافشة يف قصفذَ ملَلة. وؿاد يف دط مس خلمي إس خًضق من إًِوإء إًحارد ما ٌس خعَؽ مث ٔأكَق إًحاب 

خـَياٍ جفبًٔة فور وكوؾِا ؿىل مث خشع  هصس ََ ذَف إؽلىذة  ٕإىل  . خَس جمسدإً  إًحاردةثـّود ٕإكالكِا يف إٌََايل

وتست كسٌلت  فلص مفَ ٔأمارما   نخفَِ ح ى هناًة معودٍ إًفلصي.. رؿسة ابردة رست من تنيتيٍرىة يف إؽللاإلٔ 

 إهسُاش ذمزوج ابخلوف ؿىل وهجَ إًوس مي .. مهس تال وؾي ..

 

 " ؟؟ " من إهتِ -

 .من ساتلَ تعوت ٔأؿىل  مث ظاح  ػل ًبٔثَ حوإب ، فازدإدت حريثَ 

  ٕإىل ُيا ؟ " " هَف دذَتِ -

 " من إًحاب " ...-

 ًخضؽ إٔلدصى فوكِا. ٕإحسى ساكهيا مادةً  اكهت جتَس ؿىل إٔلٍرىة  .وحٌاانً  ًفِغ ركةً  خاء إًصد تعوت فاحن 

ا. فذاة ؛ ػَمة إٌََي إحلاًىة ار من سوإدٍ ثل سود أٔ ًِا صـص حٍصصي  ثحسو يف تسإًة إًـرشٍن من معُص

كعـٌة من إًسحاب إًيلي ثلف .ذإ ما ؽلس هتاجضـصك تبهٔنا س خشوب إٕ  ثرشهتا تَضاء  .ٌل إًححص كاضحاً تسإ فهي وؾَيان

ٌَ  .ٔأمامم ٌَ  وخ ًًهتيي حباحدني  ٔأهف مـلوف صفذان صَِخان و  .مالئًك ٔأكي ما ًلال ؾيَ ٔأهَ وخ

فوق ٔأٍرىذَ  حفس خاهنا إٔلتَغ. إدذَعت مضاؾص معص تني ٕإجعاتَ تخطل إحلس ياء إًيت متسدث مـخسًني ٔأسودٍن

 !ًعةَ من هوهنا قًصحة و كس حىون وكَل إؿلححة

كة ؟ ُي ٌَعة إن حمتسد ُىشإ ؿىل ُي ٌَعة ٔأن حىون ؿىل ُشإ إًلسر من إدلال وهبشٍ إجلصٔأة وإٔلانكة وإًص 

 كدي إًرشوع يف إًسشكة ؟ ثعصق إًحاب  ُي ٌَعة ٔأن ؟؟ ذصَهتا  ٍرىة تلصفة أٔ 

و وإكف ًََ إٕ  فاكٍر إًوإَُة تُامن ثيؼصفي أٔ .كاركُ حيصك سانيا في ماكهَ الصـص معص مبسى سشإحذَ ُو

 . حٌان قًصةٌلًفِغ مهن  تـَيُنن اء إحلس ي

 

 " من حىوهني ؟ "-

و ال وة إس خجمؽ لك ما زلًَ من ك ؾن  جعزت كسرثَ واكثة وكؽ ٕإخاتة.ٌس خعَؽ ث وحصنزي ح ى ًفغ سؤإهل ُو

 .فور رؤٍهتا هحؽ من إٔلس ئٍك ثفجصٌ  وٕإمنا وإحسإً  ػل ٍىن سؤإالً  ٕإخاتة مٌعلِة ًسؤإهل. ثوكؽ 
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 ٔأان ؟ "" -

ا. اٍهتا إحلس ياء ويه جضريك حبٔن حسسُا ما ٔأن ًلسم  ٔأوصم معص ي ًس ُشٍ ؤأي ظسر ذإك.أٔ  تَسُا حنو ظسُر

َت لك من و اي ً   !! " مس خفِمةً كاًت " ٔأان  .ظوهتا ثَمس روحَ من إزلإذي . هربةإخلاًط ذَق ٕإال من إؽلصمص

 .كال " ٔأان" كاًِا مثَِا

 ىوهني ؟ "" ٔأخي .. إهِت ، هَف دذَت ٕإىل ُيا ، ومن ح-

 " ٔأان .. ظحا ، حئت ًصؤًخم "-

 .ال ًًدـر ٕإال من حٌة وإرفةُادئٍ  وظوٍت  خدنياثت   ويه ثيؼص ٕإًََ تـَيني ؾحارهتا  ًف اب إحلس ياء هبسوء  هعلت 

ٔأن ًلؽ ظاهؽ  خسإً من إؽلضحم  فاحئة ؾي ر مسُش يف فن إحلاكًة.... إؽل ؟!! حصى من حىون ُشٍ إلًٓة إؽلهبجة

 ثي ُشٍ.دُضة م  إزلُضة هفسَ يف

 

 .، مث إكرتتت مٌَ فؼل حيصك سانياً ت ثسور يف إًلصفة وثخبٔمَِا رسًـاً ؤأذش كامت إًفذاة ٔأمام معص إؽلخجمس

ا إٔلذاذ ميلٓ ٔأهفَ، ًلصكَوثـجحاً  اكد كَحَ ًيفجص دوفاً  إكرتب  .د ًعي ٌَعاتق إًـَوي من إؽلزنل، ٍاك. ؾعُص

 ظفويل. إدذحبٔت رهة ددر  تعوهتامهست و الحمَ إًلَلة.س موهجِا من وهجَ ويه حتسق يف ؾًََِ وثخفصّ 

 

 " ذائف ؟ "-

 " من ماذإ ؟ "-

  .. "" ميّن -

 "!! " وما إزلإؾي ٌَروف مٌِم -

، ٔأكسم ٔأهنا جسمؽ هحضات كَيب، جضم ٍرىة تـَسإً ؿىل إلٔ  ورهتا إؽللِخة ُشٍ ويه يف موضـِاؽلاذإ ػل ثخذسئ حما

ان رخي وأٔ  مصإُلة حس ياء ماممن إخلوف ؟؟ ما إزلإؾي ٌَلَق أٔ   ُشإ إًنكىن .. ؽلاذإ ًًذاتين لك، ًرإحئة دويف

 يف إرلسني من معصي !

 

ا ويه ثفدش يف إؽلىذحةإتخـست ؾيَ إًفذاة ًخًوََ ػ  إًىذة، ثلف ؿىل ٔأظصإف  ثخبٔمي ٔأسٌلء ،كري ؿاتئة حباهلُِص

ٔأظصإف سُا ويه جتهتس ٌَوكوف ؿىل ٔأن ثلف ًدضاُ ، وإًفذية إٔلنربن إًفذاة كعريةمن إًفذية ٔأن حىو .ٔأظاتـِا

 .ٌَوظول ٕإىل يشء ابٔلؿىل حماوٌك  يف ٔأظاتـِا
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 " ػل خترًبين ، من ٔأهِت ، وماذإ حًصسٍن ؟ "-

 " ٔأًرس إًحلاء مـم "-

 " مـي !"-

 ""هـم-

 . "يـم فبأن ال ٔأؾصفمِ ت اكن إجلوإب  " ُي ثـصفِيين ؟ ..ٕإن-

 " ظحـاً  "ٔأؾصفمَ -

 "هِم ُيا ؟ " ُي ثـصف ٔأمِم أٔ -

 " س خـصف ؾيسما جسدِلغ ، وس خحزن ! "-

 " ُي سددلني ُيا ح ى جسدِلغ ٔأمم ؟! "-

 " سبٔتلى مـم ٕإىل الاتس "-

 " إٔلتس ؟ "-

 " هـم "-

 

جهتا اكهت حصسي ٔأحو  مخط كسمَِ جتاٍ إًفذاة إًصكِلة إًيت أٔ من رٔأسَ ح ى  ن إًـسم ًخلصق معصُأتوة ما فاضت م

إفذـَِا  ٔأهنا مزحة  ًحسو ٔأت إًؼيون يف إًخاكثص دإذي ؾلهل.تس ٌساورٍ. تعوت ٍزدإد فذية لكٌل حتسزت. كَق ما

ثلول ٔأهنا سددلى ٕإىل إٔلتس .. ٔأي ٔأتس ُشإ ؟ ما  جميوهة ؿىل لك حال. ا ، ًىهنٔأحس كّصإءٍ. يه ًُست ًعة ابًعحؽ

 يف خفص وسـادة .. ما ُو إٔلتس ؟؟؟ إشلي هلعسٍ ؾيسما هعَق ُشٍ إًلكمة 

 

ىرب مساحة إًلصفة ًُست  .من قصكَ ًََخفت ميية و ٌسشة ًىٌَ ؿاد مٌسُضاً   ح ى إتخَؽ معصَ  سؤإل ػي ٍىرب ٍو

ذُحت ؟؟ ٕإذإ إس خعـت إإلخاتة ؿىل  ٔأٍن ذُحت .؟ تي من ٔأٍن شإ إحلس ... ًلس إدذفت إًفذاة !!صاسـة ًِ

 ؟؟؟ٕإخاتة ٌَسؤإل إلٔنرب ، هَف خاءت ُشإ إًسؤإل س خجس

؟ هبشٍ إؽليعلة سوى إًلٍك إًلٍََك ؽلاذإ ال ًـُش ٔأحس فصإغ؛ ًَي ساهن. ٔأمام إًيافشة إًيت ثعي ؿىلوكف معص 

 . !ًحسوإ اكًعومـة ؟ؿىل ٔأي مزنل أٓدص من هجاثَ الارتـةٌسدٌس ال وحِسإً  ؽلاذإ وكف إؽلزنل 
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مٌش زالث  زوحذَ إًيت انمت ٍهناًة روإًخَ. رٔأسَ تـس وظوهل  وإتي من إٔلس ئٍك إًلًصحة سلط ؿىل

 ًإلثَان هبا. س َشُة ظحاحاً  مضرتايت.اكهت متًل ؿَََ كامئة  وػفي إًضؤون إإلدإًرة،هك متاماً  ساؿات 

ًىن ..من  . ٔأن زلاها ٕإميان كوي مبا ثفـي، ابًصمغ من ٔأهنا ال جتَس فن إًعِيي ٕإالإًحَغوإًسمن و  إؽلصىب حتخاج 

ُي  إؽليعلة ؟؟ ُشٍ  يف ص حاح ًَالً ُي ثخجول إلٔ  دُض هتا.ن ٔأص حؽ من ورحَت كدَي أٔ  ٍ إًيت ٔأثت تلخة ُش

 ؟ن ًفىص هبشٍ إًعًصلة إذللاء !جيوز ًاكثة مثًل أٔ 

ًحسو  ًا الٔأؾصف ماَُخَ إلٓن.اكئي ٔأظححت يف مغضة ؿني مص ابحامتل هوهنا ًعة مثتسٔأ إلٔ إخلوف مئل ظسري ، 

لت هفيس يف إًـمي ُشٍ إٌٍََك .. حامتً أٔ  ل هين ٔأُر ن وضؽ أٔ  ثفلٌا . ونٌل إفِو وضؽ هناًة ًا؛معي إٌٍََك اكن مُص

ا جتاٍ أٔ  إًصتوتَة إؽلعَلة حاٌك من .إٍهناايت ُو ٔأظـة ما ميص ابًاكثة . هخحنك يف معائصمه تعاًيا إشلٍن وضـُص

ق   . ٌَلاًة شلضل فألمص مُص

 

جتول فهيا إًـَون وحصفؽ   تبٔحس. ظافِة مؼَمة ظامذة ال ثضَق ذرؿا  والدُا،ثحسو من تـَس اكٔلم ؾيسما حتخضن أٔ 

ٔأظي  .كامئة اكهت ثطل إٌٍََك ؾيسما ظـس معص ٕإىل قصفذَ.رضمسىِا وهعهبا فوق إلٔ نف مذرضؿة ؽلن أٔ ٕإٍهيا إلٔ 

إًلمص من هحس إًسٌلء. ٕإهنا حتخضيَ تـيف، متسىَ يك ال ٌسلط يف قصإم إًححص. حصدؿَ ٔكم ختىش ؿىل ًوَسُا 

 ًسري ... ؟؟ ال إحسفـال إًلمصَ  حصى ُي ًـضق إًححصُ  .الاحنسإر يف ُوة إًـضق إًسحَلة

 

. فلط حِة ظامذة ال ثوخس هبا ثفاظَي ن حتت إًلعاء نخٍك مؼَمة ثبٔمي معص حسس زوحذَ إشلي تسإ م

ودذي ٕإىل  ذَؽ مـعفَ .ال ًـصف شلضل سخداً  ابٍمتزي ! ؽلاذإ ال ٌضـص جتاُِا ٔأدصى. ٔأة ٌض حَ ٔأي إمص  حسس 

إًيوم ؾن  ؽلالثس ًخلََسيرث ُشإ إًضلك إًلس و  .ِحهبا نثريإً إًخُ فصإصَ تخطل إؽليامة ذإت إخلعوط إًعًوَة 

؟ من ظًصلة ظالء الاسلف ابجلري رتؾوإ م ى إذ حيمَق يف سلف إًلصفة. يّ ـا وٕإمنا ػَ ػل خيسل ٌَيوم رسً  ٔأتََ.

زوحذَ  ؾًََِ ثَخف حول إًيجفة إؽلـَلة. مام!إًصسوم أٔ ؾٌلهل هبشٍ إًعًصلة  إًضرط إخلحُر إشلي كصر ٔأن ًـاكة

. ًَت ًَالً  وضوهئا إخلافت تلعـِا إًصكِلة إدذارت ُشٍ إًيجفةدذَار كعؽ الااثث. يه من ذوق رإئؽ يف إ ذإت

ًٍَك. ُا ُو وحٌِس حتت  دَي إًيوم لك ومه ٌسامصوهَ ك  فلس اكن ٌضـص ابٔلوس مؽ إتعاًِا  ػل ثًذَ؛ إًصوإًة 

 . ُيسس َة مفصكةً  صاكالً أٔ  ًخبٔمي  سلف إًلصفة 

 



13 

 

ة ا. يه ذإهتا ًوىن يف صاهجِ حْ حاكد ؾَياٍ ختصج من مَ  .ـَخَ ٍصفؽ رٔأسَ ٔلؿىلذافذة ح   ومضةٌ  ؽلـت يف إًزإًو

ة إًسلف، ًربثلاٌك حىورتجحٌل ٔأي ظحا ٔأمجي من  و ظحا ، ذضل ُو إمسِا  ثيؼص هل وثحدسم. يف زإًو

 !!... من ُشٍ  !! رمال روهحا؟!!و  وحسسُا مالحمِا

رصذة فزع هست ؾيَ فور رؤٍهتا  .يؼص حِسإً إؾخسل يف خَس خَ وفصك ؾًََِ جلكخا ًسًَ مث رفؽ رٔأسَ ًَ 

 ، ًىٌَ ال ٌضـص تثلي حسسُا !فوق إًفصإش جتَس مدارشة َمامأٔ 

ام.إٕ ًيفسِ مهس  !!هَف ثخحصك هبشٍ إًسشؿة إًـجَحة  ق خسإً بهٔنا جمصد ٔأُو ، ًىهنا ٌلتخوُّ ٕإىل حس إً  هَ مُص

مضوب تضحىة  ذافت عوتإًسٌلء؛ كاًت ت ٕإىل عوهتا ؾصح صددت هلٌلت ذصىِا إًساحص ح ىذصىت و ح

 مائـة :

اماً " أٔ -  اي معص " هت ال حتؼل ، وال حصى ٔأُو

ؾٌلق كفزت من أٔ  ذاظصةٌ  ي يهأٍٓ ، ٔأًِشإ إحلس تَلت حالوة إمسي !! " .. ػل حىن ُشٍ إخاتخَ ؿىل حسٍهثا ت " -

 .حفخسِا تني صفذََ فلط روحَ 

  " من ٔأهِت "-

 ان ظحا "" كَت ضل .. أٔ -

 َُخم ؟ "خشعَخم ، ما ن ان ال إسال ؾن إمسم ًوىن ؾ، أٔ  اي ظحا " ومن حىوهني -

ن ٔأهت ٔأول ل ضل ٔأهين ٔأول روح ثـجة تم ، وإلٓ ٔأكو  تم ، وإلٓن  ان ٔأصس إًفذَات ٕإجعاابً كاًت مددسمة :أٔ -

 اكثة ثـضلَ روح "

 !! "؟" روح -

ًىن س تَ إًض َاظني، وثخَخّ   ، ورمبا ًعَحَ مٌس  مثالً ًا و ٍصى حٌَّ إؽلمىن إن حيؼل إؽلصء جصوح ٔأحس ٔأكارتَ ، أٔ  من

 روح ! يف إحللِلة ؟!

ويه ثيؼص هل هبَام ابًف. اكهت جتَس مذىورة ؿىل  ٌس خعؽ معص ثعسًق ما كاًخَ ظحا. ػي فاقصًإ فاٍ ٔأمارما   ػل

ا إلٔ  ذإهتا و حياول إًس َعصة ؿىل إًصؾة  ؿىل نخفهيا. سود مسىوبٌ ٔأمامَ تشإت إًفس خان إٔلتَغ وصـُص كال ُو

 سَ ..إشلي مٔل هف 

 " ُي إًخلِيا كدي إلٓن ؟ "-

 مٌش ما ًلصب من ساؿة " ، ابٔلسفي  " هـم -

 هِت ؿىل كِس إحلَاة ؟! "إكعس وأٔ  " ُي إًخلِيا وإهِت حِة ؟ ... ؾفوإً -
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 "صة حٌان ابًلة ومهست "ال .. ػل ٔأهي ُشإ إًرشفرملذَ تيؼ-

 " رشف ! ..."-

 إؽلوت ًوُس إًيوم ،، ع ويه ثلول تعـوتة من ًعار  إًخفذت زوخة معص كََالً 

 ؟! " ؾن حسًثم مؽ هفسم اكؾلاهني  ًن حىف  أٔ "-

ي مقت تشضل من كدي ؟ "-  " ُو

 

و ًيؼص حنو زوحذَ. أٔ  تست ؿىل ؿارمةٌ  دُضةٌ   ،  كس ثحرصت متاماً و ًَجس إًـفًصخة إًعلرية  دإر وهجَ مالحمَ ُو

دذفاهئا إؽلفاح  وإًخفت ٕإىل زوحذَ مصة ٔأدصى ... حزن اليف لك ٔأحناء إًلصفة  وإًخفت رسًـاً  فضِق صِلة ؿاًَة 

 ًسًَ يف إجتاٍ ركدهتا هصقحة كاضحة يف كذَِا. رإفـاً 

 

معصتني وإؽلمثَني إًخاًَة ٌَ ة ًلؽ يف ثطل إزلرخة ن إًاكث، س َجس أٔ  إًضِصةذإ ما ثبٔمي إؽلصء ذإت ًوم سؼل  إٕ 

ًخجس  إًىذّاب   درخة ثبئت ، ؤأذريإً وإًسجون امك ُي إؿلإؾلصمني و أٔ  إًضاصة  مثُي َحادذعار أٔ يلُ و ًِ وإـلصخني أٔ 

 حاكد حصى ابًـني إؾلصدة.رشحية ذإئحة ال  ًوىن ،، ال إكول كٍكثلًصحاً إًرشحية إؽلِمتة هبؤالء إؽلِمضني  نأٔ 

هنا س خحعي ؿىل إًـسًس من إجلوإئز، ٕإال هناء روإًخَ إًيت ظاؽلا حؼل تبٔ ؿىل إٕ  ٍ اندماً اكن معص ٌس خسؾي إًيوم ًخوّ 

  ٌس خحق إًخبٔمي ، روح !أٓدص مثة حسث  إٌٍََك وػل ًـس ُو يف حاخة ٕإًََ.إًيوم خافاٍ ؿىل كري إًـادة ُشٍ  نأٔ 
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ة جصفلة إًصوح !  ىُز
 

ثطل  ، وخس روإًة هل.ؿىل ٔأحس إٔلرظفة ما ثحلى من ٔأروإهحا. يف إًِوإء ًوم وجتس س متوت إحلاكايت ذإت  

ُي ُياك  زلرخة إؽلوت ؟!  حداانً  صى ُي ابحلَاة ما جيـي الاوسان ح ماثت تعَهتا .. تي إهخحصت. إًيت إًصوإًة 

مث منيس  ظوإل إًَوم ٕإىل ٔأؾٌلًيا ختسؾيا  إًيت جسري تيا  إًساؿات إًلٍََك يشء ٔأنرب من ٔأن هوإهجَ ؟ 

ىشإ  ى ٌسَة من إًـمص ح ساؿات تال اة وثياًوت . ثوكفت فذحتمَيا ساؿات ٔأدصى يف هنار أٓدص ًوم أٓدص. ُو

ص ويه ثيؼص ٕإىل أٓد ، ٔأمسىت جىذاب ؿىل إًصظَف مصة ٔأدصى ا ووضـهتا ثعفحهت ، ًة من ًس إًحائؽإًصوإ

ٔأذرية مص ٕإىل ثياول إًصوإًة مصة مث إىهتيى هبا إلٔ  وفة ؿىل إًصظَف مام إًىذة إؽلعفإًصوإًة تيعف ؿني، حارت أٔ 

ؾن جعز  ساؿاثَ إًيت  ء مييض فَِ ًححر ؾن ٔأي يش ورَار ٔأذري ؽلن  ثحسو  ؟! ٔأًِشإ إحلس ًس متلٌـا. ًدضرتاها

صس ؾحارة ظحا " إان أٔ  ًُضاُس هسادُا. ثشهص اهؽ إمام ظياؾخَ من إؽلؤسف إن ًلف إًع رصفِا يف يشء ٔأفضي.

مص مضحم ٌَلاًة ، إًضفاٍ إًوحِسة إًيت ٔأمعصت ٔلن إان ٔأول روح ثـجة تم " .. إلٔ تم ، وإ إًفذَات ٕإجعاابً 

 روح !ٔأظححت   ًحسو ظادكاً  ؿىل ٔأذهََ الكماً 

 

 ًوو اكن حلِلةً  ؽلا ثشهٍص هبشإ إًوضوح. . ًو اكن ما صاُسٍ ًٍَك ٔأمس حٌَلً ة إًيت إهددَ ًِا ٌَخوّ فزع من إؽلفاخبٔ 

 وٕإجعاهبا كس رحَت وػل ًحق مهنا سوى ومه ! ن ثطل إًفذاة إًيت مٌحخَ حهبا لٔ  ابًلاً حزانً  تَ ٔأن حيزن حفصي  

 .ٔأؾٌلران ما ٌس خعَؽ إؽلخوإضـة ًُسشق من ة وسـادإثيا ًعلري إحلزن ًط حلري ، خيخئب يف إفصإحٌا إ

 

يف ًس ٔأحسمه ، وكس  ورة ضوء إًضمس ؿىل مصأٓة مىس و رمبا يف إهـاكسأٔ  ، من تـَس تني ظَات نخاب  خاءت

صة إًيسًة إًيت ثفذحت جهباء أٔ ثطل  يه حىون  ًََ هؼصت إٕ  وضـَ ابئؽ إًىذة جبوإر نخحَ. َط ٔأظ  تَغ يف إًُز

ا. إكرتتت مٌَؾع فاح ثضلف.   . تَغوكفت جباهحَ تفس خاهنا إلٔ  .هوهنا روحٌ  كسٌلت وهجَ مذياس َاً  . هتََت ُص

.  دة رست ابر  ًىن كضـٍصصة ،نفِا إًعلري مبَمس ػل ٌضـص ٔأمسىت تَسٍ. مهست  يف دٌ رٍ وح ى أٓدص ػٍِص

و ساهن  .متاماً   يف ٔأذهَ ُو

 اكثيب إؽلفضي " " حتَيت إًحاًلة ضلَ -

 أٓوس يت " " حتَيت ضلِ -

 م "ٕإًَ " إص خلت-
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َّبٔ -  ان ؟! "" ٕإً

 " هـم"-

 دضـص ابًضوق فـال ؟"كَوت ؟ " ُي ًٔلروإح كَوب مثي إًخرش-

 "ال ًَمسا انكعة مث مهست " إؽلضاؾص ذإهتيشٌء روحاهٌَ ؿخست مالحمِا فدست مىسوة ابحلزن ٔلهَ ٍصإُ-

 فلس ذاهين إًخـحري " " مـشرةً -

 " " ال ؿََم ... ٕإىل ٔأٍن س خشُة ؟ -

 " َُ .. ال إذهص ٕإىل إٍن اكهت وهجيت "-

 " حس يا س يبلٔك إؽلثَجات "-

 " حس يا "-

 

رست  و كس ًلضـٍصصة ذإهتاصـصاب مناوإٕ  هَ ػل ٌضـص تَمسة ًسُا هتا و يه متسم تَسٍ وابًصمغ من أٔ ثـاًت ذصاك

د إًيامع سو صـٍص إلٔ  .تَغعَ إلٔ ومقَ ًصمادًةجزثَ إ مضاُا ؿىل كسمَِ مصثسايً  إهخلال تـس تضـة دعوإت جبسسٍ.

ا ثخبٔمهل ظحاتـَيني مفذوهخني. ؛ًيام ٕإىل إًورإء كََالً  ي ًِا إحشر  مصثني ًلول  ٔأمامَ ؾىس إًعًصق. جسري تؼُِص

ور ؿىل إجلاهحني ثيوؾت ٔأًوإهنا تني ظفو  من سشإخة ٔأتوثَ جتاُِا. دذال من ابب إؽللِيى. وثضحم  ف من إًُز

 .رتـةهصإٍس ََخف حول لٍكّ مهنيبٔ يئ مهبج. تضـة ظاوالث يفسجي يف صلك ؾضوإظفص وإًح إٔلمحص وإلٔ 

 ُ  .ظحا ؿىل وإحسة مهنن ويف ملاتهل خَست خَس معص فٌاء وإسؽ ًعي ؿىل إًيَي إٍهبيي. يف ًعاوالتـرثاتت

 .ٍهياتشإت إًضجن ًوىن إٕ  فوخسثَ ًيؼص  ًََاًخفذت إٕ مث هؼصت ٕإىل إًيَي ثضجن

 " ما تم ؟ "-

 " ال ٔأظسق "-

 " " ال ثعسق ماذإ ؟-

 " " ٔأهِم ص حح-

 " " ًست ص ححاً -

 " ماذإ حىوهني ٕإذن ؟؟؟ "-

مام إًخفذت ٕإىل إًيادل إًوإكف أٔ  .هسريكَة حزن ول إًضجن يف وهجِا إًعفويل ٕإىل ُيا حت" روح "  .. -

 دفِغ تعوت وٌك وإًخفت معص تسورٍ فلال إًعا
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 .. " " إزيان -

 ُخفت ظحا رسًـا .." وإحس فلط "-

 من إؽلثَجات من فضطل " ساً .. ٔأًرس كٔ  " ؾفوإً -

و ًيؼص ًِا تـجة إه رف إًيادل وػَت ظحا ثضحم ؿاًَاً   .ثلمص كَحَ إًىِي اكهتودُضة .. ًىن سـادة ما ُو

 " ؟؟" ما إشلي ًضحىم ٕإىل ُشإ إحلس-

 " فـالً  إزينيهين روح ، ونيت س خعَة سُت أٔ " ٔلهم و -

 ٔلهم إهِت من ظَحخَ " " ًلس حئت ٕإىل ُيا -

 من هفس إًكٔس " " سبلٓك مـم-

 وصـص ابمذـاض من إًفىصة ! ال ٕإرإداي إهلدغ كَحَ   " مـي ! " -

ن ثبئت تم ٕإىل ، ُي حٌيت ؟!!، ًلس كدََخبٔ  وحيادث ذإثَ كََالً  وخس هفسَ ٍزحص صـورٍ ابالهلداض 

 .وك ابخلوف ! رخي جعَةًخ وإلٓن صـصَت  يف ثياول إؽلثَجات  ٕإىل رقحهتا  وإس متـَت  ُيا 

ا إًٌََل ويه مت  هؼص ظوهبا  ثبٔمي حِاثَ  وثيؼص ٕإًََ تعفوٌك مهبجة. تني ٔأانمَِا إؽلصمًصة  سم صخعٍك من صـُص

، الٓنًىن رتَـا ما ًَّوح يف الافل وُيت دعوظِا.و  ابُخة ، إهعفبٔت ٔأًوإهنا هنا ًوحة نٌل ًو أٔ  إًعامذة كسمياً 

 . روًسإً  ًلرتب من إًلَة روًسإً 

ضؽ ؿَهيا من إؽلاء ومَـلة وإحسة .. هؼص معص ٕإىل إًعاوٌك إًيت وُ  الثة وهوابً وضؽ إًيادل إًكٔس إؽلًزية ابًضىو

 ؟؟؟ أٓدص مصة ثياول فهيا إؽلثَجات اكهت م ى ٌَحؼة  ٔأزرق إٌَون و ٕإىل إًكٔس إًضَِة ... فىص  مفصٌش 

ًيت ىًصس ، مك ؾوإم إًيت ال حنمي فهيا ٌُل سوى مه إؽلشإهصة يك حنعي ؿىل ٍلوع ًََق ابًلكَة إرمبا يف ثطل إلٔ 

خيا   إًـودة ٕإىل ثطل إًعفوٌك جمسدًإ. مس ًسٍ ابؽلَـلة ٕإٍهيا وختوهيا إحلَاة ابًلسر إشلي حيول تًٌَا وتني ثفاركٌا ظفًو

 ًََ وثحدسم ..ويه ثيؼص إٕ 

 " ثفضًل .. "-

-.......... 

  .. ُي ُياك يشء ٌس خسؾي لك ُشإ إًضحم ؟ " ثضحىني ما ابضلِ -

  يل إًياس من حوهلمضري إٕ ويه ج  ثخـاىل ذصاكهتا -

ُ " أٍٓ ، ًحسو أٔ -  َا ًخبلٔكي "هِم ظفٍك ػل حىرب تـس ، 
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ة ؾيسما إًخفت ٕإىل إًياس من حوهل. لكِم ًيؼصون ابهسُاش مث دفذت ظَحاثَ جفبٔ  مام ذصىِاأٔ  تسٔأ إهفـاهل ٍزدإد 

صملٌَ تيؼصإ ، وتـغ إًًسوة ٍهتامسن جعَة ة دفِفة ثيال ورؾض بٔسفي تعيَ زلي ما ًست ت مصاتتة ضاحىة.ٍو

 رثحاك وإخلجي ..وؿىل وهجَ وإتي من إالٕ  امة مذلكفة إتدس ، مث ًحدسم ٍهياإٕ  انمهل فريحؽ ًسٍ إؽلمخسةمن أٔ 

 " ماذإ هبم ؟ "-

 " ابًعحؽ ًلًوون ؾيم جميون ٔلهم ثخحسث ٕإىل إًفصإغ "-

 " ًىٌين ٔأحتسث إًَِم "-

 ان فصإغ اي ظسًلي ! "ًىن .. أٔ " -

 " فصإغ ؟؟؟ "-

ِا ات إٕ " إؽلثَج- خحول ٕإىل فصإغ ،  ابردة س خشوب وثخحول ٕإىل فصإغ ، وإًسحاب إدلَي  ن ػل ثدٌاًو ًددرص ًو

 " وإًسٌلء ذإت ًوم س خعري دذاانً 

 " فَِسوفة ؟! "-

 " ال تي مرشوع كارئة ػل ٍىمتي "-

 ؽلاذإ ػل ٍىمتي ؟! "و "  كال مذصلذًإ مبثَجاثَ -

 هين مت . "" لٔ -

ن ًخلَة أٔ  إؽلالئًك. ًلس حاول مٌش كََي  ًَيؼص يف وهجِا ن ٍصفؽ رٔأسَ أٔ  س خعؽ سلعت إؽلَـلة من ًسٍ فؼل ٌ 

خؽ جكٔس إؽلثَجات مص يك ال ٌس مت ًىهنا ث ر ؿىل ٔأن ثشنٍّص هبشإ إلٔ  ،ؿىل إمذـاضَ جتاٍ فىصة جماًسة فذاة مِخة

  ػل جس خعؽ إًِصوب فاس متخؽ ابٔلمص ! ذإ إٌصلًش. حس يا،إٕ 

 " هَف مِت ؟ "-

 ؟ " ركِلة مثًل هَف متوت فذاة ًم ، " كي جصأٔ -

ص وإًَامسني ؟ " يف حوض من إؽلاء ؟ قصكاً " هَف-  إؽلـعص ابًُز

 "" ال ، كي ثوكـا أٓدص-

 " كذَِت ؟ "-

 "جبيونفالم وإًصوإايت حـَخم ثفىص " إلٔ -

ؤالء مجَـا ال ٍصوهِم ال ٔأرى ٔأصس حٌوان من جماًس خم ِإلٓ " -  " ن ، ُو

 " حس يا ، سبٔذربك "-
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 ن ظاقَة "" لكي أٓذإ-

إًفرتة إًزمٌَة  ؾيسما كصرت إًخزًل ؾن حِايت يف سخِي إًـُش مـم ما ثحلى من  نيت يف إٌٍََك الاذرية"-

 إخلاظة يب ؿىل وخَ الارض "

 " كصرِت ؟!! "-

 ححخة "إً عسفة إًالامص لكَ حسث ؾن ظًصق  ًوىن  ،ػل ٔأكصر .. " أٓأٓ ٔأكول إًعسق-

 " هَف ؟ .. "-

 ػل حىن جمصد اكثة مفضي زلي .."..ٕإهم  ، ابؽلياس حة متيُت ًلاءك فـالً  "ًلس -

 " وماذإ تـس ؟ "-

 ومن إؽلضحم إن حثيت ما زإًت يف إؽلضفى " ن ..مِخة ، ٕإًعال إًفىصة ًىٌين إلٓ  " ًن ٔأس خعَؽ -

ي. ثـخلسٍن ٔأين ساذج ٕإىل ُشٍ إزلرخة ؟ "-  ُو

 " نيت يف ظًصلي ٕإىل حفي ثوكِؽ ٔأؾٌلضل.. . ًوىن، إمسؽ ..  " ال -

 ٔأايم ؟ " " مٌش -

ٔأردثين   كدي إن ٔأدذي ٕإىل إحلفي ، ال تي كدي ٔأن ٔأظي ٕإىل ظاٌك إحلفي،ظسمت ثس َارة  .. ًوىن  هـم" -

 رصًـة يف إحلال "

  " وذضل ُو إًسخة يف ػِور ؾفًصخم يل ؟؟ "-

 " اً ان ًست ؾفًصخ.. خسإ ، وأٔ  يف ٔأهين ٔأحدم " ال تي إًسخة -

ضحىون ؿىل  من حوهلم إًياسٌل ، ًيؼص و تُامن ٌُل مسرتسالن يف حسٍهث ذضل إًصخي إشلي معص ، ًو

فلط ٌس متؽ ٕإىل  رممة ، ًىٌَ ػل ًبٔتَ هبم. ٌاكضةإزياء حسًثَ مؽ إًالص  و تست كسٌلت وهجَ ثيس ؾن م  إهفـي 

ا ًلاء  ثطل إًعلرية إًيت   اي ًَهتا حعَت ؿىل ملاتي ما دفـت.حضور حفٍك من حفالثَ و  دفـت معُص

رخيم إشلي م ى ال جية ٔأن خيسّل ٔأتسإ ن اتس اي معص؟ثؤثص يف إًياس هبشٍ إًعًصلة. ًلس نيت جضـص أٔ ٔأًِشإ إحل

حصحٍو إن ٍىون معطل إًساسم، إشلي ٍصىق تم  خسًسإً  يف لك مصة ثخذسئ معالً  ال ًـخس هبا. فلكِا إدفاكات 

 ً ا يهبٔكصب ما ٍىون إىل إًىٌللؽلس خوى ؽلاذإ مات كَحم ُىشإ ؟ ،   ظحا جضـص ثسموك إشلي قفَت ؾيَ.. ُو

 .إًـمصإشلي مٌـِم ؾين لك ُشإ  منؽلاذإ ػل هَخِق كدي إلٓن اي ظحا؟ 

ا  ٍهيا ويه حصملَ تـَوهنا، حاكد ثَهتمَ من صسة إًضوق.هؼص إٕ  ػَمة روحَ إًحـَسة.  يف ثيضء إتدسامة زلُص

 .جسن هحريؾوإم كضاُا يف ًُست سوى أٔ  إندضف ٔأمارما ٔأن ٔأؾوإمَ إؽلسًسة 
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 ُىشإ ؟ " اذإ ثيؼٍصن ٕإيلّ " ؽل-

 " سـَسة "-

 ." مباذإ ؟ "سبٔل مذـجحاً -

إًيت ال ٔأًرس  سًر مـم ، ثطل اكهت إمٌَات حِايتإحل مامم ، حبؼي إًسـَس ، ابس خعاؾيت" توحودي أٔ -

 سوإُا "

 " مك معصك ؟ "-

 صخجي صِيّي " ثوكّؽ "-

 " ال ٔأحة ًـحة إًخوكـات ُشٍ "-

 إ ؟ "حٍزن ُىش هت " ؽلاذإ ثخحسث و أٔ -

 ؟ " ُشٍ ايمٌا" وما إشلي ًسؾو ٕإىل إٍهبجة يف أٔ -

 سخة اكيف ٌَهبجة " ٔأصارت تَسُا ٕإىل إًيَي " وحودك تلصب هنص مثي ُشإ -

 ؟ " مك معصك  هِت صاؾصة ، " أٔ -

 ، ٔأو رمبا جسـون !" " جسـة ؾرش ؿاماً -

 " هَف ؟؟ "-

 " هنيى نخاابً ًا لكٌل أٔ " إًلارئ ًيضج ؿام-

 ؟ " " ومك نخااب كصٔأِت -

 " لك ٔأؾٌلضل ... "-

 " روإاييت إًصوماوس َة إحلًزية ال ثضَف ٕإىل معصك تي ثيلط مٌَ زمن كصإءثم ًِا "-

 ، ٕإمنا يه حاٌك جس َعص ؿََم "جمصد سعور يف إًصوإايت ٕإذن ػل ٍىن  " حزهم -

 مٌَ ال ٌس خعَؽ إًوظول ٕإىل إًلارئ " " إًاكثة إشلي ال ٍىذة صُئاً -

 " ونخّاب إًصؾة ؟؟ "-

-..... 

 

فاًخفت ٕإىل  تسإء حوإب ًسؤإًِا إٕ  ًىٌَ ػل ٌس خعؽ  ذرية حتساًي هل هؼص ٕإىل ؾًَهيا مدارشة ويه ثَلي ؾحارهتا إلٔ  

، يف كَة إٍهنص ي لك ًوم من إًصكط إًيَي إشلي ركعت تني ذرإؾََ ٔأصـة إًضمس ... إًضمس ال ختج



21 

 

ثحسو ساذخة  ، ًىهنا ال ًفلِون ما ثفـي اانً ن إًخرش ٔأحِجي من مضاحـخَ ؿىل مصٔأًى من إًخرش، ذضل لٔ خت وال 

ا ػل ًفذضح تـس ..إؾخلست إن مجَؽ إًخرش ال ًفِمون ٕإذإ  ، وٕإذإ إؾخلست إن ٔأمُص

 

، ُسفَ ُو إحلعول ؿىل ٔأنرب ، ٔلهَ خيىش إن ًحلى ذائفا وحسٍٍىذة ًيا خماوفَ  اي ظسًلي  " اكثة إًصؾة -

 خلوف "مك من إًلَوب إخلائفة إًيت ثؤوس وحسثَ دإذي إ

 " إهِت حلا فَِسوفة "-

 " ثَمَشثم إًيجَحة اي س َسي "-

، هؼص ٕإىل ُاثفَ مصثحاك ، وإًياس ما زإًوإ  رهني ُاثف ًلذحم ذَوثَ هبا ٔأمام إًيَي إًلارق يف جمون إًضمس 

 ًخاتـوهَ من تـَس تيؼصإت إًسرًصة ذإهتا ..

 ٔأُال .. " " -

-............ 

 " أٍٓ ، ال ال ػل إوس َ"-

-............ 

 فلط ساؿة وسبٔؾود " هؼص ًساؾخَ " حس يا -

-............ 

 " ٕإىل إٌَلاء "-

ًوِفة ثعي من ؾًََِ ، دوف قٍصزي جتاٍ وكوفِا ؿىل إًسور إًفاظي  ٔأكَق ُاثفَ ووضـَ يف حِحَ ، هؼص ًِا 

 كاثالً  وحودايً  ًََ سؤإالً وهجِا ٍصسي إٕ ًََ و وتني إؽلاء ، هؼصت إٕ  تُهنٌل

ًِشإ إًسؤإل إشلي ػل ثيعلَ ، وكس محس ظل تلَحَ ٔأهنا ػل  رة ؿىل إًلفز من ُيا ؟ " ... ػل جيس ردإً " ُي متطل إًلس

 ،تعوت ذائف ثيعلَ ، كال 

 " سدسلعني يف إؽلاء "-

 ماثت من كدي .. دإؾحت هفسَ إخلائفة وذهصثَ تبهٔنا ذصىة مائـة  مث ذصىت  " و ٔأموت ؟؟ " -

 " رإِك هتزئني ابؽلوت خسإً " أٔ -

 " نٌل نيت ثفـي يف روإايثم "-

 " ًىن ُشٍ جمصد روإايت ، دِال "-
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وضـَ ظل ، وحنن ال هفـي صُئا ؿىل ُشٍ إٔلرض  يف نخاب هحري  نخخت  " ًىن حِاثيا ًُست سوى روإًة -

 سوى ٔأدإء إًيط "

ة تسإذهل جضـٍص تشضل .  " حلا ؟؟ " -  صـص تبٔهَ مسؽ حسٍهثا كدي إلٓن ، كٌاؿة كًو

 ذرية "ؿَمخين ذضل يف روإًخم إلٔ ٔأهت من  "-

 " أٍٓ ، ثشهصت "-

 

يف حافؼة هلودٍ ، وضؽ إؽلال  إجليهيات إًيت تـرثت متاماً  وإهنمم يف ؿس حِة سرتثَ  لود من مس ًسٍ ًَرصج إًي

 ورفؽ رٔأسَ كائال : فوق إًعاوٌك 

 " َُا تيا.. "-

 

إؽلاء ثلعََ  ٕإىل إؽلاء إًصإئق. انػصإً  ورإء ُاحسَ إهسفؽ  ، ٔأو رمبا سلعت يف إؽلاء.إدذفت جمسدإً  ًىٌَ ػل جيسُا. 

و ثلعََ إزلُضة  ،إًًضوة  .جض حَ رؾضة إحلة إٔلول وثلمٍص رؾضة  ُو

و ًـرب إًضارع  و ًسذي ٕإىل  ن حتَا مبحادئَ؟تسإ ، أٔ ػل حٍص أٔ  ن حتفغ فَسفة رخي أٔ هَف المصٔأة، فىص ُو فىص ُو

يف خفص .. م ى نخهبا؟!!يف  ـحارة إًيت كاٍهتا ظحا إً  ثشهص  ؟ كسوة دون إن ًيددَ هَف ٍىون الاوسان  ،إًحلاٌك

ًإ من موإهجة قضة ؾيسما ػل جيس تس ًََ إًـحارة كاًِا يف ػل ًبٔتَ مبا س خؤدي إٕ  حلدة من إًزمن إٔلسود يف حِاثَ.

ِا. اكهت إًلََي من مالحم  ٍاكد ًشهص كدي ٔأؾوإم .. صُئًا سوى إٍمتثَي ؿَََ هفسَ تبٔن حدَحة من حدَحاثَ ال ثفـي 

، وكادرت صلذَ ذإت ًٍَك ثحًك وكس إس خزنفت إموإهل ًوىهنا َأَحهّبا من إًٌَؤؤ. ؾلسإً  ، حصثسي دإمئا صلصإء، حنٍَك

اكن  هَم لٔ خَ ٔلهنا ػل حتحَ أٔ ابًفـي حصن حصى ُي  ٌك ؾيَفة مٌَ. مك اكن صلِا ؟! تـس حماو إهفصظت حدات إًٌَؤؤ 

ٕإىل إًـحارة إًفَسفِة " حِاثيا  نخة إؽلضِس مٌهتَاً  .حِهنا ؿارايً  ورإق؟؟ .. خَس ٕإىل إلٔ  ؾضوإئَا فوضوايً 

 يف نخاب هحري وضـَ ظل ..." ًُست سوى روإًة نخخت 

يف  هَ سُس متؽ ٕإىل إًـحارة ذإهتا من مف ظلري ؿىل ضفة من ضفاف إًيَي ُي اكن ًسرك يف حلؼة إًـصي ثطل أٔ 

 ؟! ظحاح ٌض حَ إخلًصف نثريإً 

 

 

 الثة. حبر يف إًحلاٌك ؾهنا.وٍهيا وإحسة من إًضوهٔأضاف إٕ ات إًيت ٔأمَهتا ؿَََ زوحذَ ، حبر ؾن كامئة إًعَح
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 .فلصر ٔأال ًفىص يف مربر ًِا الثة،ومٌاس حا ًِشٍ إًضوه ػل جيس ًيفسَ مربرإَ  ظفال حوهل ًَـحون.إلٔ 

و   ل ٕإىل ٔأٍن ثشُة ؟؟ !ًًذؼص حضورُا ، ًىن إهخؼاٍر حـهل ًدساء كادر ُو

انمهل مفسح ؿىل صـٍص خمَال أٔ  ـعف جصٔأسَ ؟ وهَف وس خسؾهيا ؟؟ صـص تعسإع صسًس ً روإحٔأٍن ثـُش إلٔ 

 ، ًىن ًُس الان .ذإت ًوم إؽلحٍَك .. اكن وس ميً  تني إخلعالت 
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 إحليني
 

مام إؽلصأٓة يف ، لكـحة من ٔأالؾَة إًـفاًرت ، هؼص ًيفسَ أٔ ن حىون حوهل ًوىهنا خمخفِة أٓدص ما كس ٌساورٍ ُو أٔ 

، يف ذضل  تَغ ويف ضوء إؽلعحاح إٔلتَغ خاهحاً يف سلفَ إلٔ  راكن إذلام ـص تـًََِ ثسور مصثحىة يف أٔ وص ام إذل

صـص مبسى  ذاج ُاثفَ.إح  ًََ .. حسق فَِ.هؼص إٕ  عحاح. يف حوض الاس خحٌلم.إؽليحـر من ورإء إؽل  إًؼي 

 هَ.حٌو 

 ٔأوىح هل تبٔن إؽلاء إًسادن كس ًؤذاها ...  مث ٔأكَلِا رسًـا ، ًلِيَ توحودُا ًسٍ وفذح إؽلَاٍ إًسادٌة سِوإً  مس

توظااي ٔأمَ كسميا  هعف ؾلهل ًسإفؽ ؾن إًفىصة مسدضِسإً  ران ، تسإ رصإع كوي ًًضة تسإذهل.أٍٓ ًسشإخة إفاك

حافة إجليون إًيت وكف  يف إحلوض تسون جسمََ ، وإًيعف إلٓدص ًضحم خسًصة من  اً سادٌ ال ٌسىة ماءإً أٔ 

 ا .ؿَهي

 

هنا ُيا .. ُيا لٔ  ن خيَؽ مالثسَ مجَـاً صم ٌساورٍ ٕإىل ًلني ٍصخس تسإذهل. جخي أٔ فذحول من   إؾخلادٍ ًلوى تسأٔ 

 ؾلهل فلط !يف ُشإ إؽلاكن وكس ٍىون  يف ٔأي ماكن

إؽلاء إًساكط ؿىل  حصإرة ملدوٌك جلسسٍ. ي ؿىل درخة ح ى حع ىزل ٕإىل حوض الاس خحٌلم وفذح إؽلاء جصفق 

جيَة  توإابً  الال حصإٍ إٕ  ًََ.وإًلصإءة .. زوحذَ ال جسـى إٕ  ت قحار إًفىصهبخت حت إؾة رقحات مًس َةصفذََ ًس

 تلدٍك رسًـة. لك زايرة ٕإىل ٔأرما كس حاكفئَ مساء  .ص َاء من إؽلسًيةال ٔأحِاان وإلٔ إؽل

و ًـزم ؿىل مٌش كصإتة ؿام،  . ؽلاذإ هفلس صَِدٌا ٕإذإ ما إجليون تـَيَ إرحاكب حصمية كس ثـسُا زوحذَكادر ُو

فلال ابمذـاض   فضفاضاً  وزوحذَ إًيت إرثست خَحاابً  مام إًفصإشٔأظي من ؾًََِ أٔ  حنهبم ؟ .. سؤإل  من كادران

.. 

 ُي جس خـسٍن ؽللاتٍك ٔأحسمه ؟ ""-

  " ؟ ال ، ؽلاذإ"-

ي وإسؽ ؤكهم ختجَني مين ! ""لٔ -  ين ٔأرإِك جبَحاب ظًو

 ًخس "" ٔلول مصة ثـَق ؿىل ما أٔ ت: .. كاًملَفة ثض  ما  دُضة  مالحمِا إًِادئة إتدسمت وػِصت ؿىل-

 ػل ىىرب تـس ""-
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 ""ًىٌم ػل ثـس نٌل نيت-

 ""ُا كس ؿست-

 

ؤأؿَن  سىن فِيا وصـصت تبٔن حِاة ما ثسب يف روهحا. ٕإذإ ما إحرتمٌا إحلزن،  كس إمحصت وحٌخهياو  كامت إؽلصٔأة

 .ياؾن مجِورًخَ إًـخَلة ؿىل ٔأرض 

حلزهَ،  هحريإً  ؽلس يف زوحذَ إحرتإماً  .خَ يف ذمارسة إحلَاةي ٔأفلسٍ صَِ ٌَحس إشل اكن رحِي ٔأمَ موحـاً 

ا ي خامثاً ػ ن إحلزن إشلي إحنيت ٔأمامَ يك مييض.ًٔلسف ػل ثخوكؽ أٔ  ًىهنا  ٔأن ثلف مٌحيَة  فاؾخادت فوق ػُِص

 من ٔأخهل.

لف وماذإ س خلول ؾن اكحهبا ، ٔأٍن ث؛ وصـور أٓدص ًًدغ يف كَحَ. يهصـص ٔأن إًزمن ٌسلط من فوق نخفَِ

مصة إٔلذرية .. ما إًسخة جساءل ًٌَََ ؟؟ُي ًًدلي ؿَََ ٔأن جيـَِا جضاُس مضِسًإ اكشلي ٌس خـس إٕ  ؟ ؽلفضيإ

زَوخا من إحلزن يف  ال إًيت مييض يف فـَِا ُشإ إًَوم؟ ًلس ٔأذإب ٔكس إؽلثَجاتفـورإء إلٔ 

خَ  إهعِصت  .هفسَ  .ـاد صاابإًزإئفة فوًِو

ظحا جمصد ومه  ن حىونبٔ اكن ٌساورُ ًىن ُاحسا خمَفاً  م ى. ابت لك ًٍَك ًًذؼص ػِورُا، ٔأس حوعٌ 

 نشضل. ن حىون ال ميىن أٔ   روإًخَ إٔلذرية فلط . حصنزٍي وإحهتادٍ يف هدِجة

صكة ، حة ٕإىل ُياك. حبر ؾهناذُ ثعسًق هوهنا جمصد ومه. اؿسٍ ؿىل ىزؿاج إشلي حصنخَ يف هفسَ ال ٌسإالٕ 

و ٍمتمت ابًفاحتة. ػِورُا  ٌضـص ابًضوق ٕإىل  .زلإذيٕإهنا حصكس اب ؾحق ٔأمَ إًصإحٍك. ًـضلَ. ،ًـصفَ اً مش ؾحل ُو

فـي ما ػل  ٕإىل رقحخَ ثلودٍ  إًلفي إؽلوضوع ؿىل ابب إؽللربة.هؼص ٕإىل .ظلريإً   اً دصج من حِحَ مفذاحأٔ حضهنا.

 .ًخوكؽ فـهل ذإت ًوم

.ابؽللا ُادٌئ. ال ٔأحس  هنارإً  ودذي ٕإىل إًؼَمة. إجلو ابخلارجإًحاب إًلفي و  فذح ة نفن ٔأمَ ، ويف  جص كرٍي يف إًزإًو

ابًصمغ  ضة اكًيت ٌضـص هبا يف ُشٍ إٌَحؼة. حزن ًلَف دوفَ وإرثـاد هفسَ.الادصى نفن ٔأتََ .. ػل جساورٍ وح 

ػل جيس هل  هجش تحاكء أٔ مَ ٔأنرث.إص خاق ٕإىل أٔ  كسر ما إس خعاع. ب مٌَ وإكرت  من ذضل فلس متسد جبوإر إًىفن 

ا. ٔأمَ يف خَس هتا ن ثـخسل ٔأو أٔ  ُشٍ إٌَحؼة  . متىن ٔأن ثؼِص ظحا يفسخداً  ثشهص لكٌلت ظحا  وثضمَ ؿىل ظسُر

 ًـهل ًَخلي كادٍ حٌَيَ ٕإىل ملربة ٔأمَ نتسوهنا وإلٓ  س حوؿاً " ... ًلس ؿاش أٔ .. "اكثة إًصؾة ٌضارنيا خماوفَ 

 هنار !! هنا ػل ثلِغ مـَ سوى ساؿة من ابًصمغ من أٔ  ظحا
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ظوت  ًحسو ٔأن إًلفري كس خاء. .كام مسشؿاً  حسمه تخبٔفف وقضة.وحسًر ًيعلَ أٔ  ظوت ظصكات ابخلارج

، وؾٌلمة مهتاًىة ؿىل رٔأسَ صخي هبَئذَ إًصزة وصارتَ إًىثَفدصج من إؽللربة ًَلاتهل إً حوكٍك مذخاًَة.

  . ووهجَ إًـجوز إٔلصُة 

 " ميحرلا نمحرلا هللا مسب ، حرضثم نيت ابزلإذي ؟ "-

 " ٔأخي "-

 " نيت سبٔكَق إًحاب "-

 ثوفِق ، إص خلت ًِا " " حئت ًصؤًة ٔأسم اي مع -

 ٌَموت إحرتإمَ اي س َسي " مصة ٔأدصى. َ خَ َْ ـَ وال ثفـي ما فَ  ة ًِا إًفاحت " ٕإكصأٔ -

 " ًىهنا ٔأسم .. "-

 

حصاهبا أٔ بٔسٌلء ت اةِ صّ وَ تني صوإُس إًلدور إؽلُ  مىش اتهئا  ورحي فاكَق إؽللربة ورحي تسورٍ.حصنَ إًصخي 

 .وثحسو كاثٍك رمَية .. ؾحارة "ٌَموت إحرتإمَ" وفاهتم. وثوإرخي 

و ًخشهص ابسٌل،ح ى  متغ ػل  ؽ خَس هتا وإتدسامهتا ولكٌلهتا.وخَس ٌسرتح ذُة ٕإىل مىذحَ إحلحُة  دكائق، ُو

 حرضت ابًفـي !

 ... جفبٔة  ابثت جباهحَ  هناَضاء ػل ٌس خعؽ فِم هَفِة حضورُا ٕإال أٔ تشإت إًَِئة إًح 

 م "إص خلت ٕإًَ"-

 .. ٔأٍن نيِت ؟ " ًضاً ان أٔ " وأٔ -

 .. ال ٔأؾصف " " نيُت -

 " ؾيِم نثريإً  " حبثُت -

 " ٔأٍن ؟ "-

 ان ؿائس ٌَخو من إؽللربة "" أٔ -

 "روإح جسىن ابؽللاجص ؟! " ومن ٔأذربك ٔأن إلٔ -

 

 هَ ظفي ًخـؼل ٔأجبسًة إحلَاة من خسًس ؟ ػل جيس ًسؤإًِا إؽلحاقت ٔأي رد. ؽلاذإ ٌضـص جصفلهتا أٔ 

و ًيؼص ٕإىل سىوهنا . مهسنرث خسًة ٔأًضاً من إؽلصة إًساتلة وأٔ  س ياً نرب اكهت ثحسو أٔ   ُو
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 فصإكم ؟ " " هَف ثلضني -

 اي ظسًلي " اً " ال ٔأمطل فصإك-

 " ثلًوني ظسًلم ؟ "-

 " ابًعحؽ "-

 جتاُِا هين ػل إهن جمصد اكثحم إؽلفضي ..؟ " ثحؽ ؾحارثَ تيؼصة ددَثة " نيِت ثلوًني أٔ -

ملوالثم يف  كصٔأ لك بٔ نيخ كسويت ومثًل إٔلؿىل. هؼصي ، ًلس نيت  يف صد اكثة " أٓأٓ ، ابًعحؽ ػل حىن فلط جم-

 دفاحصي ..." ؿَلِا ؿىل خسرإن قصفيت ويف ظفحات إًصوإايت ؤأوسرِا يف مالحؼات وأٔ 

 " رمال ، ُي ثسرسني .؟ "-

ة "-  " نيت يف هناًة إًثاهًو

 " أٍٓ ، وماذإ تـس ؟ "-

 " ثـال ًيشُة يف رحٍك ٕإىل ؿاؽلي "-

 روإح ! "ؿاػل إلٔ  "-

 كعس دهُيت إًساتلة "" أٔ -

 " هَف ؟ "-

 هَف ". " ًُس ابًرضورة إن ٍىون ًلك يشءٍ -
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 مزًنِا
 

 ،ؤأدصى خسًسة. دفاحص مدـرثة نرثة ما هبا من نخٍة. نخٌة كسميةًيت ثنئ من مام إؽلىذحة إأٔ  وكف معص مٌسُضاً 

، ٍ إًـًصضاند وؾَياٍ إًحيُذان وحلَخَ إؽلِشتة وحاحداسو ٍ إلٔ ـصُ . صَ وظورة هل مٌش ما ًلصب من مخسة ؾرش ؿاماً 

يؼص ٕإىل ٔأحسمه. وفون تَسٍ ميسم إؽلَىص  .يف نيُسةٍ  ، تسإ يف إًعورة نلس ًخَو حصىميةً جزة سودإء مصثسايً   ًو

 وإًخفت ٍوكي حًوخَ يف إًلصفة. إتدسم ٔأمام ظورثَ

 

ُ  رسٍص حنَي ًلف يف وسط إًلصفة مـرتضاً  الثس مـَلة ؿىل مضجة ورإء م يا.ؿىل إًفوىض إًيت حتسث 

ة مصأٓة هحرية . ؿىل خاهحَ ًلف معحاح حٍزنة كعري مىذ.إًحاب جورة وؿَة رم دوإت ًزية وأٔ  ُياك يف إًزإًو

ٕإحسى دًف دزإهخَ مفذوحة ٌ  ! م ثـَن ؾن ذإهتاحائصة ُي ختخئب مٌَ أٔ  هة إؽلالثس . دزإدوإء نثرية مذياثصة

ور إًعلرية. إمذلٔ  ًعي مهنا فس خان وإٔلدصى ملَلة سط فوىض إًض خاء إًيت إًفس خان هصتَؽ رممش و  تسإ  ابًُز

 .رضتت إًلصفة

حر ؾن ظحا ، ًىهنا ػل ًح وإًخفت ميَية ٌوسشة ق. فزع معص شلضل ظوت جاكء ًًدـر من ورإء إًحاب إؽللَ 

ال  مس ظحا.ؾوإت ٕإىل إًسٌلء مصفلة ابوحصسي إزل ثحًك  إمصٔأة رممومة  حوهل. إًحاكء ًلرتب من إًحاب. حىن 

صق جفبٔة يف ق ًة فور رؤًخَ ؽللدغ إًحاب ًخحصك. إدذحبٔ تني فساثُهنا.رإدال إٕ  ٕإىل إٍن ًشُة .. كفز حبصنة  ًـصف

إمسم تلعـة مالثس  ؤأذش  ابرد ، موحش.وـاػل حتت إؽلاء ، تسًؽ ،  ثحسو دزإىهتا   ؾحلِا، رإحئهتا ، ذهصايهتا.

مث إًخفت   رٔأسَ ؽلـت يف  إتدسم ًفىصة جميوهة ُشٍ إًلعـة. مصثسًةٌ حصى هَف اكهت ويه  انمهل .ًخحسسِا تني أٔ 

وكفت وإضـة  إًفصإغ إًضَق وُو دإذي إخلزإهة. يف مامَ ، حصإكعت أٔ إًىوب ، يف جحم . ظحاإمامَ ًَجسُا

 هؼصة كاضحة. ل د رُا وؿىل وهجِا ًساها حو 

 " ؟" ما تِم اي ظلرييت- ًِا مهس

 ؟ "ذإ ثفىصذإ ثفـي يف دزإهيت ، ومبا" ما-

 "فذح إًحاب ً ن ٍصإين من " دضُت أٔ -

 ٔأيخ "من إحلزن وإحلسشة مث ختصج ٕإىل  كسرإً  ٕإهنا ثسذي ٕإىل ُيا لك ًوم هتحين  " ٕإهنا ٔأسم.-

 

و حيسق فهيا ٔأكصب ٕإىل صذما حـي مع حًزية تـسما اكهت مالحمِا خسإً  تـس إىهتاء إًـحارة، ذصىت   . إجليون ُو
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يًخـاىل. حنَ ٔأرما جاكءوت ظ  .ة وؾًو

ٕإىل كَيب. أٍٓ اي  فلط ردُا ،ٔأي ص  مصة ٔأدصى ضل ًن إسبٔ  " أٍٓ اي ظفَيت. اي رب ردُا ٕإىل كَيب. اي رب -

تني لك ًوم من إؽلوت ثلرت  هين ٔأدىش ؿََِم. ُا ٔأهتاكثة إًضؤم إٌَـني. مك كَت ضِل اي ظلرييت أٔ  تيُيت. 

 كَيب ، أٍٓ ؿىل حسشيت "أٍٓ اي ظفَيت ، أٍٓ اي ثسخة إًىذة.ٔأال ًـية ظل ؿىل إًىذة. 

 

و ٌسرتق إًسمؽ وثخلَط مالحمَ. ػي ٌ مامَ رثحىت ظحا أٔ إ و معصق ؽ ٕإىل جاكء ٔأرمامتس  ُو وؿىل  وحنَهبا ُو

 :ؿىل نخفَ وكاًت مست ًسُا إًعلرية حصِتُت   وهجَ حزن ًلصق إؽلسًية.

 "وحتحم ، ٔأسم فلط حصحية إًلَة ًىهنا ظَحة خسإً " ال ؿََم-

 " حتحين ! "-

 هم حدَيب "ًـصفين حيحم ، لٔ  " لك من-

 " حدَحم ؟"-

وإجتِت مذحصنة يف إًفصإغ إًعلري ح ى إس خوت خاًسة ؿىل  دفضت رٔأسِا جخي ميوج يف وهجِا إًعفي. -

 ومهست " ٔأخي ، حدِـــيب "  نخفَ 

ويه  َ دفـَ ًِشإ إًسؤإل وُو ًيؼص ًىذف  ػل ٍىن ظحَـَاً  صـور ابٌَِفة اي ظحا؟ " ..  ين فـالً ٔأحدحدِ  " ُي -

 حبَاء وركة ػل ًـِسُا من كدي . جتَس 

 ػل ٔأخس رخال ٔأحق مبضاؾصي كريك " " -

 " ٔأهِت ظفٍك اي ؾٍززيت "-

سُا ًخرضتَ ، ًىٌَ تبٔي حال من إٔلحوإل ال ومست ً هـخَ ًِا جلكمة ظفٍك  ظحا من  " ال ثلي ظفٍك " قضخت -

 هبا يف روحَ .. إىهتيى ظوت إًيحَة خمخوماً  ال حيس تبٔي مَمس حسسي ٕإال ٔأهَ ٌضـص   و رمبا ٌضـص هبا ، أٔ 

 رما من إًلصفة .. دصحت أٔ تعفلة إًحاب

 

 .ًخبٔمي إًوسادة إؽلًزية تلؼل ٔأزرقؤأذش  خَس ٕإىل إًفصإش ، مث ُو تسورٍ من إخلزإهة ووكف ًَخلط ٔأهفاسَدصج 

و ًخَمس إًوسادة. ي يف مالحمَ حزن دفي ٌسش  ور ركِلة رمست حول ُو مذفصكة هبا  ظلرية وكَوب إمسَ ُز

 .ثخبٔمي مـًَـصفِم إبحساسَ .. مهست ويه  ٔأسٌلء روإايثَ، وخشوص

 م يف روإايثم "" ُؤالء ٔأتعال ٔأحدحهُتُ -
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 " صـصت تشضل "-

ًُ ! ثـصف أٔ " - اَضـْ .. ُشٍ ماًرة ، رإق  خسًإ يف   حلِلِاً   نيَت  ، ٕإذالظِا حلحُهبا ح ى تـس موثَ.، حزهنا  ُص

 " حاػل خسإً  ة ؾيم حِهنا ٔأهمخِ نُ  ًوإ ؾيم ٔأهم وإمه ودِايل.ُشٍ إًصوإًة ابًصمغ من ٔأهنم كا

 ؟" فِم ما كعسثََ حبلِلي خسإً ًىن ػل أٔ  ثشهص ذضل ، ٔأخي أٔ " -

ا يف إًـاػل "ظحَـَة ال ًًدلي أٔ  مورإً أٔ  حىذة  " ٔأكعس ٔأهم نيت -  ن حيسث كرُي

 خيخَف " حِاانً " ًىن إًوإكؽ أٔ -

 "إًوإكؽ حنن من هعيـَ "-

ة خ- ا تبٔ  "  سإً " ذإهصثم كًو و خيرُب ة لٔ .. إتدسم معص ُو  ملذعفاثَ إخلاظة.و  ؾحارإثَ هنا ثخشهصن ذإهصهتا كًو

.مارماهفسَ من إًضـور ابًسـادة وإًفرص أٔ ػل ٌس خعؽ مٌؽ  و ًيؼص  . حصهت نخفَ وخَست جبوإٍر مهس ُو

 .تبٔسً  ًِا

 متىن رؤًخم يف ػصوف خمخَفة ؾن ُشٍ ""نيت أٔ -

 ."ا ًو نيا إًخلِيا يف إحلفي ما إس خعـت إًوظول ٕإًَم" ًىٌىن ػل ٔأهسم ؿىل ص . رمب-

 " ورمبا حسث ٔأمص أٓدص"-

 " ال ٔأػن "-

 ٕإىل ُشٍ إزلرخة ؟ " " ُي نيت ملصورإً -

ن اكيٌف لٔ  تبٔص َاء حتهبا ، لك ذضل ون ؿامصة حِاثم إًضرعَة إًيت حامت س خى " نرثة مًصسًم ، فىصك ، -

 "حىون ملصورإً 

 لمية إًيت حًصًين هبا "" ًىٌين ًست ابًضِصة وال إً -

 هت فلط مذوإضؽ ""أٔ -

 " ال تي ٔأؾين ما إكوهل حلاً "-

 "" معص .. ال هتزٔأ يب-

 

ال إاكد ٔأظسق  كِا إؽلخيايه ٕإال ٔأهين إؽلياكضة مـِا ذمخـة حس إًامثٌك ، ابًصمغ من ظس ُىشإ؟  ؽلاذإ ًحسو إمسي فاثياً 

 ٕإىل وثدٌاىه ؿؼل إٍن ًلدؽ ؿىل وخَ الارض ،  أٔ إن لك ذضل حيسث يل .. ُا ٔأان ذإ ٔأخَس تلصفة يف مزنل ال

ا  مىذحهتا   خَحة أٓثَة من إخلارج. رهن من ٔأراكن إًلصفة ًثري مثرية ٌَضجن ، ؾحلِا إًـاًق يف لك  رإئـة ، ٔأص َاُؤ
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 شإ إًيلاء ؟!ٕإذإ ما اكن ُياك من حيحوهيا هب حصى ؽلاذإ هـُش يف ؿاػل جمِول  دُض يت.

. ػل ٌضـص معص ابٍهنار إشلي وت .ٕإذإ ما وخس الاوسان من ًـضلَ زلرخة إؽلٌَحزن  ال ٔأػن ٔأن ُياك سخةٌ 

و ؿاًق هبشٍ إًفذاة  ًيليض  ًر ًًساب من تني صفذهيٌل يف حتٍس وإس متخاعٍ ابًلني .. إٌََي يف صسة وإحلس ُو

 .هباءٍ. ؿَََ إًـودة إلٓن

 " التس إن هـود ٕإىل مزنيل "-

 ٔأذري " ءٍ س يـود ًوىن دؾين ٔأظَـم ؿىل يش،ياً " حس  -

 "" حس يا ، ًرنى-

 إزلرج إًلاتؽ جبوإر إًفصإش ؟ " ، ُي ميىٌم إن ثفذح أٓأٓأٓ ، معص اي حدَيب" -

ٕإذإ جعزت ؾن فذح إزلرج ًوىن  مص ًحسو مضحاكً إؽلـِود، نٌل ٔأن إلٔ كري ة وقيجِا إهسُش معص من ًِجهتا إلٓمص -

 جنحت يف هلًل من مزنيل ح ى ُيا .. " ُشإ ؟؟ "

 ص َاء ًُس ًِا هَف "ٔأذربثم ٔأن تـغ إلٔ  إ ،  ثفىص ُىش" ال-

 ما ُشإ إزلفرت ؟ " دُضة ٔأدصى ، هَف جس خعَؽ سٌلع ٔأفاكٍر ؟! " -

 " " تسٔأ إخلوف ًفوح من ظسرك اي ظسًلي ، ظسكين ًست رشٍصة -

  مددسٌلً  ابخلوف مٌِم ، ذاهخم كسرإثم "  " ػل إصـص -

 ن ًـجحم "س خجس صُئًا إمتىن أٔ  " إفذح إزلفرت، -

يف تـغ  ػل ٍىس ًـصف هفسَ  هل ، ٔأوضاع خمخَفة  رمسة  ، يف لك وإحسة  حيوى تسإذهل ظفحات رمس  دفرتٌ 

 مبشإق جعَة . صَِة  هفسَ  ، ًىن إٍهبجة إًيت جتخاح إٌَوحات

 " ُشٍ ًوحاثم ؟ "-

 " هـم" -

 " هِت فٌاهة حلاً " أٔ -

 " مداًف خسإً  " إهَت -

 هين وس مي هبشٍ إزلرخة "" ػل ٔأهن ٔأؾصف أٔ -

 َين "جِ هت ختُ " أٔ -

 

، حصى ما هنا جض خاق ٔلن حتخضيَ جلك ما ٔأوثُت من كوةٕإال أٔ  من هوهنا روح  مامَ ، ابًصمغ سـادة أٔ يفظحا متوج 
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ا إلٓن !! رقحهتا حاكد ثلذَِا. ن ثضمَ ٕإىل إًـَة يف أٔ  ًون ٍىون ُياك حي ٕإذإ ما كذَت مصة  ظسُر

.ن ثَلي جبسسُا مـسوم ا كدي أٔ من إًححص إًساهن يف ؾًَهي هؼصة ددَثة ٔأظَت  ٔأدصى. ظلرية  إًوزن ؿىل ظسٍر

ا ، ال ٌس خعَؽ ؽلسِا. مس ًسٍ ترتدد .حبجم كؼل، إكرتتت من كَحَ خسإً  من  تست مـخادة  ة كضـٍصص  جتاٍ ػُِص

 .. ػل ًـصف ًِا سخداً  ، هحدت يف ملَخََ دمـة كَحَ دفء كَهبا ًعي ٕإىل روحَ، هحضِا إًلوي ٌُسمؽ إًخىصإر، ًىن

، م ى رمست ُشٍ  ! ، ٕإال ٔأن ًِشٍ إٌَوحات ثبٔزرٌي تََفٌ ُامت يف مالحمَ  ، مك ٌرضةً  ! ة رمست هلمك ًوح

 ؟!! ..ان كارق يف ظياؿة إٍهناايت ضت ؿَهيا ويه كاركة يف ثفاظًَل وأٔ مك ًٍَك م ؟إٌَوحات

 

 

ًََ ويه ت إٕ .. هؼص  رحال من إًلصفة. ؿادت تَ دون ٔأن ٌضـص. ؿاد ٕإىل مىذحَ مصة ٔأدصى و تَسٍ إٌَوحات

 .. ٍرىة إؿلححة ٕإىل كَحَ ، حبجمِا إًعحَـي ثيؼص ٕإىل ؾًََِ إؽلمخَئة ابزلُضة إلٔ  جتَس جبوإٍر ؿىل

 " سـَسة ٔلهنا ٔأجعحخم "-

 " كدالً  " اندم ٔلهيا ػل هَخق-

 " " ٔأمامٌا مُعٌص مسًس-

 " هَف ؟ "-

 " ال ثفىص يف إًىِف اي ظسًلي "-

 " ظسًلم مصة ٔأدصى ؟ "-

 " إً ٔأمعق من إحلة ؤأنرث هلاء " إًعسإكة-

 " نثريإَ  " ؾلطل ٍىربك -

 ؾهنم " " إؽلوىت ٍىربون رقٌلَ -

 هِت حِاة "" أٔ -

 ي "هت ظاهـ" وأٔ -

 

ًضَق .. صـص ابإٌَـيات  ل ؿىل نخاابثَ ونخحَ زنِ ، ثيادًَ وثُ ثححر ؾيَ زوحذَ ًبئت من إخلارج. كاضحة  ظوت

، اكهت كامتة يف وهجِا ٕإىل مالمح حزن  ثحسًت مالمح إًيلاء يتزوحذَ وقضهبا إؽلس متص. هؼص ٕإىل ظحا إً حِال 

ًىهنا ػل جس خجة.. ُخف  ومٌـِا من إًصحِي ؾيَ  حاول إس خسرإوِا  ثخالىش ٔأمامَ وؿىل وهجِا جاكء ظفويل .. 
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  تَِفة

 " إهخؼصي اي .. "-

ًسًَ إق تني ؤأور رئدَِ  ٌسىن ضمس وػل ًحق مهنا سوى ؾحري، ثالصت وححة معص حتت إً  ػل ثًذؼص 

 صسًسة إدلال. ثحسو 

، فس خان ٔأهَق خمخَف ًحاب .. مالمح ُادئة ، صـص معفف، َُفاء ثلف جباهة إفذح إًحاب ودذَت زوحذَ

 .حصملَ تيؼصة ذإت مـىن ويه  سمت ؾن خَحاهبا إزلإمئ .. إتد 

 " ٔأٍن نيت ؟ "-

 " ُيا "-

 " م ى ؿست ؟ "-

 " مٌش كََي "-

 

، ؾصق ًَمؽ ؿىل حدَيَ نٌل ثَمؽ هؼصة سـادة يف ؾَين زوحذَ ، ٔلورإق تَسٍ إإكرتتت مٌَ ويه ثيؼص ٕإىل

  ؾلَهئا إً ، ػل ٍىن ٍصد ذضل ، إرثحم وتسإ مس خاء ٔأمسىت الاورإق تني ًساها 

 جساءًت تسُضة :

 ، من ٔأٍن ضل هبشٍ إًصسومات ؟ "!! " جعَة -

 "ٔأحس كصإيئ "ٔأرسَِم يل -

من جمصد  ، وإس خحال إًوضؽ  ٌس حق خَسات إًخحلِق معوماً  م وحو  حصة سؤإًِا  فـال ؟! "  " كصإئم -

 جبصمية ص يـاء ... ل مهتمَ إؽللدوض ؿَََ مذَخساً ا إًىِي ٕإىل وهَي هَاتة ظارم ٌسبٔ زوخة ثخفلس زوهج

 " " هـم-

 ثوكِؽ ظلري ؿىل ُشٍ إٌَوحة ابمس ظحا ! " " ًىن -

إرسَِا يل ، ُو  ًذَ ، ؽلا رٔأي إٌَوحات ملدوٌك َُ .. هـم ٕإهنا إت إًضم ؟ " إٌَـية .. ًلس وكـت يف خف   -

 ظسًلي ويه إتًذَ "

 ، ًوىهنا ػل حىن دكِلة يف رمس ثفاظَطل " فٌاهة خسإً  " أٓأدٓم ، ثحسو -

 " ٕإهنا يف إٍهناًة ظفٍك "-

اًلرية ، ًىٌ، إًلرية ٔأمص رإئؽؿىل حافة إؽلىذة ويه يف حاٌك قضةًلت إٌَوحة من ًسُا " ًوحة حِسة " ... أٔ -
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َيت إٕ ظ من تلاء إٔلمص  ن ٔأذربهتا حبلِلة إٔلمص ، سدهتمين ابجليون ، من إٔلفضي فٍك ٔأمص مثري ٌَلضة و اي ًو

 .. رسإً 

وثخحول  نشتيت ذإت ًوم مص شلًش ، س خىرب ٔأمص مضني، ًىٌَ يف إًوكت ذإثَ أٔ  إًىشب يف إرلسني من إًـمص

 . ، ثطل ٔأمٌَيت ٕإىل وإكؽ 

 

دذَت  تـس ما ماثت إًفصحة إًيت  ابحلضور ٕإىل سفصة إًعـام  ا ٔأمصإً كادرت إًزوخة ويه ثَلي ٕإىل زوهج

و  كام معص ٕإىل إًعـام ٔأمام إٌَوحة إؽلصسومة. صفلهتا ج  .ابًعحؽ سخداً  مض ّحؽ ابًًضوة ، وػل جيس ًِاُو
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 ًـحة ؾَس إؽلَالد
 

 ٔأفىص يف هلاء إًصإحَني وإهسُش

 ما زإًوإ ٔأهلِاء.. ح ى ًيـم ؿَهيم ابًصحِي ومه !! مك حيهبم رهبم 

حتمي من إؽلـاين إًىثري. ثؼن  صة إًيت تشإت إًيؼ زوحيت حصملين  سني ًودؾين يف ًٍَك مِالد ُادئة.ؿاسم إرل 

 . إص خلت ؿلاورإهتا إًض َلة .ن إٌٍََك س خىون من حؼِا ًىٌين ٔأود إن حىون إٌٍََك من حغ ظحاأٔ 

ٔأهنا دِّي ٕإيّل  من إمصٔأة حاكد حىون يف معص ٔأرما. هنا حصإكدين وثلار ؿىل وَِِا إًـجوزظـست ٔلؿىل. ثعورت أٔ 

ُاحس  جتاَُت  .. شلضل خس ًِا ٔأثصإً ًىٌين ػل أٔ  ٌوسشة  ئب وهجِا جىفهيا إًعلرٍين وثحًك. ػََت ٔأًخفت ميَية خت

 .ًزوحيت ثفـي يب ما جضاء حصنخين و  وحودُا 

 

 ؾوإم تـَسة نيت ٔأرصخ يفي ُشإ إًَوم مٌش أٔ إحلَاة. يف مث نٌل ٔأثُت ٕإىل من إؽلمخؽ إن حتخفي تـَس موزلك ؿارايً 

ة  يف إًعحاح  ص ثطل إٌٍََك ًىهنم مجَـا ًشهصون. ورشة إٔلددارذهص حَ مؼَمة تني سايق ٔأسم. ال ٔأاكد أٔ  زإًو

ثًوَت  إجلًصسة إًيت  وسبٔذُة ٕإىل  تـام خسًس من إًسـادة والاتسإع، حيمي يل ٔأمٌَة ذربإً  سرتسي 

و  ٕإدإرهتا  ـَفة ثلول .. اي ضل من معفوفة ثيؼص يل هؼصة صامذة .. ٕإهنن ٍصملٌين تـني ض  ر ٔلخس ابكات من إًُز

ٍك تُامن  .كس ال ثخـسى تضؽ ساؿات ضاؾت مٌم يف إًيوم هَلة ٔأؾٌلران إلٔ  مـمص ؾضت ٔأؾوإمًا ظًو

 

ا ملامصة حِسة ؾيوإهن ن ُشإ إًـام حيمي يل َس موزلك جصفلة روح مثي روح ظحا.إٕ ال ص  ٔأمجي من إن حتخفي تـ 

  .ال ٔأظسق إهنا س خًىس ؾَس موزلي " إًعحا ".. ًىن إٍن يه ..

ٕإهنا إؽلصة الاوىل إًيت ًًدـر فهيا ظوت  ظوفِة من الاسفي. إهحـثت موس َلى ، إهخعف إٌََي ودكت إًوإحسة

و حتت إؽلاء ًلدسي  ن ثبئت تعلوس ذاظة ـلي أٔ يف مزنهل ، ٔأًُ  وِشإ ٌٍََك وِشٍ ؟! .. إجسـت ؾَيا معص ُو

ًريثسي مٌامذَ إؿلححة. ُخفت زوحذَ  ر رسًـا ًَحق تَ يف إؽلساء فلط ... كاد ص حاب  إ من مذعِص 

 ٍن س َشُة يف ُشٍ إًساؿة فلال ..جسبهٔل ٕإىل أٔ  تدثاكي 

 ًرس نخاجهتا "" زلي فىصة أٔ -

 " إلٓن ؟"-

 ؾٍززيت " اي " ذضل ُو ٔأفضي وكت ٌَىذاتة-
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 " إًىذاتة س خلذطل ذإت ًوم "-

 ثعححني ؿىل ذري س َسيت " " تي س خحَُين ..-

 

ت ، تي ذسلكري أٓتَ مبا س خلوهل زوحذَ. ويف وإكؽ الامص يه ػل ثلي صُئا ابهبا ورإءٍ  ٔأرسع ًَلادر إًلصفة ملَلاً 

 .ًََهتا إًسـَسة ٕإىل هوم ًخّوج 

ؾصوسَ إًعلرية حمتسد يف قيج ودالل فوق إؽلىذة ثضـص ًعرٍي  ُصع ٕإىل ابب مىذحَ يك ًسذي مذرَالً  سـَسإً 

ًَؼِص مفاحن وهجِا وجيصدٍ من إًربإءة إًيت  ا هيًيام ؿىل وحٌخ ًِوإء إليٓت من إًيافشة .. إًضوء ذافت خسإً إ

تَغ إحلٍصصي .. ُسٔأت دعوثَ وإتخَؽ ًضمؽ ًيحين جمتصد ؿىل فس خاهنا إلٔ ؾِسُا هبا .. ًِا حسس مصن اك

ة إؽلاحٌة .. ؽلاذإ ال ًخحصك فَِ سوى ووكف نٌل ًو ٔأهَ ٍهنص ذإثَ ، هَف هل إن ًخرََِا هبشٍ إًعور ًـاتَ 

 إفرتإس حِوإهَة ؟؟ قٍصزة 

سٔأت  ًـن هفسَ أ الف إٌَـيات وكسإ يف هبو إؽلزنل ورإح ح ى دفذت مالمح إًعورة إًيت رمست يف خمََخَ ، ُو

مسم تلدضة ص.أٔ إًثائصة .. ػل ٍىن ًفِم ما ًسور صخَجات هفسَ من ثضارب حاد يف إؽلضاؾ إؾعاتَ 

 ٔأن ًسذي .. ففذح إًحاب جصفق مث خشعت ؾَياٍ ..! َلى حصثفؽ يف ٕإقصإء قًصة هل وإؽلوس   إًحاب 

 

رحَوإ ؾن ؿاػل  صإغ وال جسادثَ إذلصإء إًـٍززة. إدلَؽ ذُحوإ.ػل جيس مىذحَ وال إًيافشة إًيت ثعي ؿىل إًف

ن تًِة م حة وػل ًحق سوى سا س ًِا ٔأي إثصػل ًـ  ،تبٔحالمَ ؤأفاكٍر وح ى ٔأٍرىذَ إًيت ص حـت   .مىذحَ

ثطل  صاسؽ وتسإ إًضوء إًحـَس اكًضمس. نفضاء تست قصفذَ   ًعي من ٔأمس تـَس فهيا هوٌر صسًس إٍهباء. إًفصإغ 

إؽلوس َلى حصثفؽ وحصفـَ   ختخئب إلٓن يف قصفذَ. ام انػًصَ إًضمس إًيت ضاحـت إًححص مصإت ومصإت ٔأم

كَق إًحاب من ُأدذي ٕإىل إًساحة و أُ   حسسٍ.ًفلس وزهَ.اهمي وال ميطل إًس َعصة ؿىلح ى ٔأحس تبٔهَ  مـِا 

من ذإت و  خس هفسَ ًسور دورإت ػل ًفلَ رسُا.فو  ؤأدذفى إًحاب .. وذإتت مـاػل إًىون إشلي ًـصفَ  ذَفَ 

مث يف  سلعت وثسحصحت فوق إٔلرض إًحًِة  .اًلاتـة تـَسإً إًضوء إًحـَس إهخثلت ظحا. كخس من إًضمس

. اكان ـَدإرت م   حورًة ًـصف ثفاظَي حسسُا حِسًإ.صد صؼَة هور ٕإىلٔأدُضت كَحَ حتوًت من جم مـجزة 

 .ن ًَخلِاناأٔ ًيؼصإن ٕإىل تـضٌِل لكٌل إثفل ٍصكعان ركعة ًـصفِا.

ٌل ٍصكعان؟ ال ًـصف هَف ػل ٌس متؽ ٕإىل ُشٍ إؽلوس َلى ، هَف مصت  ِا ًوىن ػل ًيددَ.ورمبا إس متؽ ً  إًساؿات ُو

.خَس ٕإىل الارض وُو ًَِر جفَست جبوإٍر ،حصثسي ثيورة كدي ة إًيت ثلصكَ ػل ٌضـص هبا منإًسـاد
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صة دوإر إًضمس إشلُيب. اكهت تَضاء مرشتة حبمصة   وإٍر جب حـَهتا ثحسو  مدسـة  دعالت  صَِة. نُز

ا   .ِا ، ثحدسم هل ويه ثَِر تسورُامذياثصة حول وهج  صـُص

 

 ًََ .. ثيؼص إٕ حاٌك سىص شلًشة. مهست ويه سشي جبسسٍ ٌض حَ إزلوإر إخلفي إشلي ٌ 

 " مِالد سـَس اي ظسًلي "-

 هِم مـي "" سـَس لٔ -

 " إؿشرين ٔلين ثبٔدصت "-

 " ثبٔدصِت جسـة ؾرش ؿاما اي ظحا "-

 " َُا ًيَـة ًـحة "-

 " ٔأي ًـحة ؟ "-

 

إًلمص ًعي ؿىل إٔلمس َة إخلالتة  ويه ثيؼص ٕإىل إًسٌلء. ًيحَي إوسىدت جبوإٍر ؿىل الارض إًحاردة جبسسُا إ

ضحم  ا وهؼصإ مـاً   وحِسإً  ًو  ٕإىل إًسٌلء ... ، فمتسد ُو تسورٍ جبوإُر

 هوس خاجلَا " " سؤإل وحوإب ، ويف كول أٓدص -

 هَ مسـِا كدال ، مصت ؿَََ رمبا أٔ ًيت ًشهص حِسإً ثلَعت مالحمَ وػل ٌس خعؽ هعق إًلكمة إ " هوسذػػػ ماذإ ؟ "  -

ًىٌَ إلٓن ال   من ٔأحس إؿلصرٍن .. مصت ؿَََ حامت يف إجلًصسة يف حمارضة ؿؼل هفس ، رمبا يف روإًة ، رمبا 

 ٍهيا .إًوظول إٕ  ٌس خعَؽ 

 يه إحليني ٕإىل إؽلايض اي ظسًلي " " هوس خاجلَا ،، -

 اي ظلرييت " " ال ٔأحة إًخفىري يف إؽلايض -

 فصوع " ال متخس هل ومن ال ميطل خشورإً  وسان تال مايض دسصة تلري خشور." الا-

 ٔأفسس ضِل ؾلطل " م إشلي حتحٌَُ ِص ن إًاكثة إًَِ" ًحسو أٔ -

 ان ٔأحدَ "م من فضطل ، فبٔ صَ " ال ثيـخَ ابًِِ-

 " ؽلاذإ ؟ "-

ًََ مددسمة ويف ؾَهنا صلف وحتٍس وحٌون ، ابدًِا معص ذإت ن فلس تسٔأت إٌَـحة ؟؟ " .. هؼصت إٕ " ٕإذ-

 وكال تَِجة مصحة .. إًيؼصة 
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 ٌَ ؟ "، ٔأحة إٌَـة مـِم ، َُا إؿرتيف ، ؽلاذإ حتحُ  " هـم-

 ." من ُو ؟؟ " كاٍهتا تسالل ومصح مث ذصىت ذصىة رإئلة-

 كعرية ومغزة ذإت مـىن .  مث ثحـِا ُو إلٓدص تضحىة  م " ِص إًاكثة إًَِ"-

- ٓ  " .. إحلة ال ٍىون حدا ٕإذإ ما ؾصفٌا هل سخداً ٍ " أٓأٓأ

 " م ى إًخلِامت ؟ "-

 أٓهئٍش " " مٌش مخس س يوإت .. نيت يف إؽلصحٍك إإلؿسإدًة -

 " نيِت ظلرية خسإً  "-

ًَجس دمـِا  ظوهتا إًصكِق ،  مفذلسإً  ٍهيا ويه ثيعق ؾحارهتا فاًخفت إٕ  حهنست " واكن ُو ٔأنرب ما زلي ... " -

 .إًيت جتصدت من جنورما ًفِغ من ؾًَهيا ؿىل خاهيب وهجِا ويه حمسكة صخضوع حنو إًسٌلء 

 

ا يف حصنة ال ٕإرإدًة إؾخسل معص من مصكسٍ  .تسإً ما حيسث إلٓن ال ًخوكف أٔ  ًَت  ؿىل  خازَاً  وإجتَ حنُو

انمهل يف هَاهنا إًضفاف فال ًلسر ؿىل ًىن دون خسوى .. ثلوص أٔ  دموؾِا   حياول إن ميس ًسٍ ٍميسح رهحدَِ 

صـور ابًـجز ٔأنرب  ؿىل مسإر مخسني ؿاما ػل ٌساورٍ  ذمخسة ٕإىل ؾلهل. . فلط رؾضة جسشي تبأنمهل مسح دموؾِا

ا. ٌَحؼة .. هنهنت تني ًسًَ من صـورٍ يف ُشٍ إ ًًذؼص مهنا إن  إمارما   كامئاً  ػي  ابهَة. ػل ٌس خعؽ فِم جاكُؤ

ا .. كاًت جصفق ويه حَ   ؿىل خفشٍ حبيان .. ُت صتِ هتسٔأ إو ٔأن ًًهتيي جاكُؤ

 " ٔأان صخري ال ثلَق "-

 " صخري ؟! .. ًؤؽلين جاكؤِك "-

 " إشلهصى ثؤػل ٔأنرث "-

 " ٔأي ذهصى "-

 " َُا ًيَـة "-

 " هَـة ؟! ...حس يا "-

 ما ميىٌين رسدٍ من كعيت وإهت نشضل ، إثفلٌا ؟ " " سبرٔسد ضل -

 " إثفلٌا ، ُشٍ يه إًيوس خاجلَا ؟؟"-

 نشضل " " مسِا -

  " إثفلٌا " -
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رٔأسَ  خاؿالً   ًـؼل ٔأٍن يه من حلصإفِا إًىونرض إًيت الؿىل إلٔ  ًفغ لكمخَ إٔلذرية وؿاد ًوضـَ إًساتق ذمخسإً 

و مسدسؼل ًِا متاماً . هؼصت إٕ  ظسٍر يف َُئة إؽلعًلًسإٍ ؿىل رٔأسِا وإضـاً  مبحاذإة مث  وإتدسمت  اكًعفي ًََ ُو

ٕإما  ثطل يه إٌَحؼة إًيت متىن فهيا  كدٍك ؿىل خاهة وهجَ الامين. ثعحـان . صفذهيا إًعلريثني إكرتتت مٌَ وكدَخَ

ضـور تلدَهتا إًيت المست روحَ إؽلخلافزة ح ى ٌس خعَؽ إً  إن حىون يه فذاة حِة ٔأو ٔأن ًعحح ُو جمصد روح 

 .ُشٍ إٌٍََك فصحاً 

 

 " اكن معصي زالزة ؾرش ؿاما ؾيسما إظعسمت تم ٌَمصة الاوىل .."-

  انػصة ٕإىل إًسٌلء،، ويه تشإت إًَِئة ػل ثخلري؛  صا مسُو  ٍهيا هؼص إٕ  " يب إان ؟؟ " -

الت حذفاًلاء حمارضة يف ؾَس إًي ر.إٕ س خسؾَت الٕ كس إ س خة ٔأؾوإم. نيت  كدي  " أٍٓ ، ثطل اكهت إؽلصة إٔلوىل -

مىذة إًياػص  يف ظًصلي ٕإىل إًسادس من ٔأنخوجص اكهت ثبئت ٕإًَيا لك ؿام ثضرعَة خسًسة حىون مفاخبٔة إحلفي.

ؿىل مالثسم  من ًسي حة هبا دُان ٔأمحص إوسىدت ؿَ  تَسي و هت من مىذحَ إظعسمت تمؤأزياء دصوخم أٔ 

و  وذضل ما حريين.  ًىٌم ػل ثلي صُئاً  إزلُان. ٔأذش إؽلسٍص ًوصخين ٔأمامم  من هعُة ومالثيس ٔأًضًا انًِا 

 ، ؾن من حىون مامم من أٔ   تـس ٔأن إه رفُت ظسًلايت سبًُٔت  رث إؽلوإكف حصخا يل ؿىل الاظالق.ثطل يه ٔأن

إحلادزة  خسصت مٌم ومن مصخم إًلًصة إشلي إس خلدَت تَ ٔأذربهين ٔأهم الادًة إًىدري / معص إؽل ري.

 – وكس نيا ٔأرتـة - مهست يل ٕإحسى ظسًلايت  ، ابًصمغ من جخًل إمام هفيس .. ت ظوإل إًَوم ٔأذصم وػََ

افة   ، فِو اكثة ركِق خسإً ًًدلي ؿََِم جتصتة إًلصإءة هل مصت  ؽلا اكهت فـَخم إؽلضٌُة إحساسَ ًووال ُر

َُ  صـصُت ثسالم. وؿة كععَة ، وتسٔأت يف ٍل ولبٔ إصرًتخُ  اجتِت الكصب مىذحة ثخِؽ روإايثم.م، فابشلهة جتا

 مثهنا "  ؾعََهين وسُت ٔأن أٔ مام إًحائؽ ... ح ى أٔ كصإءهتا أٔ 

 

ة يف ُسٍص وموس َلى إًسحص مس متص مقارإً وأٔ   ذشت إًضحىة ثض  إًسٌلء جنوماً ذصىت من حٌلل إشلهصى وأٔ 

 :ًََ فوخسثَ ًيعت ابس متخاع ابًف فلاًتمالئًك ؿشب .. إًخفذت إٕ 

 " ما تم ؟ "-

   ، فلط نيت إثشهص ما جسشدًيَ من ثفاظَي ، ُي ثـَمني ٔأمصإ ؟ "" َُ .. ال ص-

 " ماذإ ؟ "-
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ن ٔأذربك ًعحاح جضاحصت مؽ زوحيت ، وسُت أٔ يف إ حِايت. ٔأؾخلس ٔأهَ إًَوم الاسؤأ يف  " يف ذضل إًَوم نيت-

ة ٕإىل إًـ ر وحىٍص الاورإق والاكالم؛ وٕإن سبٍٔهتا ؾن ٔأمٌَة حِاهتا س خلول ضل ٔأمتىن إًـود فيتٔأهنا حىٍص وػَ

 . وػل ًـصف ٔأي خمَوق ظًصق ٌَورق وػل ثيعق ني إشلي ػل ثوزل فَِ إحلصوف تـسيف ذضل إحل إحلجصي؛

 

إًِسًة  ؿسًسة؛ ٔأجصزُا ُو ٔأهنا ومشهتا جصإءثم ابٌَون إٔلمحص. ًلس اكن ًِا مـي ذهصايت يتٔأدصحت يل ثطل إًزبة إً

حلِا ؤأهسة ودُا كدي دصويج من إؽلزنل. ًىن دون سٍهتا يف ُشإ إًَوم يك إظا، فلس إرثمن زوحيت إٔلوىل

ا يل ح ى ُشٍ إٌَحؼة "خسوى ؿست إٕ   ٍهيا مَواث صخعَئة ػل ثلفُص

 

ًىٌَ ساؿسُا  ،إىوكضت ظحا جىِاهنا إًضفاف وحتًوت ٕإىل نخٍك من إخلجي إًلصمزي جبوإٍر ويه ال جتس ما ثلوهل

َ ٔأنرث ؾيسما صـصت تبٔه مص حمصخاً إلٔ  كَحَ. تسإحىة مذـاًَة دصحت من ٔأؾٌلق تض يف إخلصوج من ُاٍهتا ُشٍ 

ا ابحلصج و ًيؼص ًِا ًضحم فلط يك ال ٌضـُص  .تـني حاهَة . إس خوكي ُو

 

ًلس محست ظل تلَيب أ الف إؽلصإت ، ٔلهنا إًِسًة إًوحِسة إًيت ػل ثيي رضاي مٌش إرثسٍهتا ٔأول مصة ، ُي  " -

 ٔأًزسك من إًضـص تُذا ؟ "

 " ثفضي "-

ابؽلعادفة ، وروإًة يل نيت ٔأوكؽ ؾلس مص ؿًّل ٔأزياء إرثسإيئ ًِا تال اكرزة. ذإت ًوم   ذهص إن ًوماً " ال ٔأاكد أٔ -

 ختًَل ماذإ حسث ؟؟ " نيت ٔأرثسي إًزبة إؽلًضودة.

إًيت ثًدغ يف ، سـادهتا تست صفذهيا ٔأنرث شلة ومحصة صِيي  " ماذإ حسث ؟ " .. ؽلـت ؾَوهنا إًعفٍك تفضول-

 ...  قصإق إًىون لك مالحمِا اكفِة الٕ 

ومن حؼي  ٌَـمي ، ويب فصح ال ًًهتيي." وكهتا ػل ٍىن زلي حاسة أ يل ، دصحت من مزنيل ابؽلسودة إٍهنائَة -

س اكهت ثطل يه إؽلسودة إًوحِسة. رإودثين رقحة يف ٔأن ٔأمضط إًعصكات تًضويت، وسُت ٕإددارك ٔأهين إًخـ

. ػََت ًيـس ٕإىل إؽلوكـة إٔلٍمية . يف إٍهتام إحلَاة إٍهتاما.  رإقة جتـَين ـس هناًة لك معي يف وضوة ثًذاتين،ُمي تأٔ 

ثعي من  ال ابرك ظل فهيا زالاثء ثـس.وٕإذإ ابمصٔأة  إؽلزدمحة يف ػِرية ًوم ًعصكات ثبٔمي إأٔ سائصإً 

 مث جسىة ؿًّل وؿىل روإًيت كسحا من إؽلاء إًسادن .." إٌَـَية  رشفهتا 

 إؿلححة ٕإىل إًلَة ...  ًََ ... ٕإهنا إٌَِفة ح رُا مَخفذة إٕ ويه جضرط ت  ٕإرإدًة هست ؾهنا صِلة ال -
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 " وإؽلسودة ؟"

 "" ثفذت اي ظلرييت -

 هت ؟ ُي ثبٔذًت ؟؟ "أٔ " و -

ؤأزمة هفس َة  سعحَة ؿاجصة ر إشلي جيـَىن إهضج حتت رشفهتا. تضـة إٍهتاابت ابًلس " ال ػل ٍىن إؽلاء سادٌاً -

 "تبهٔكهل  اً ؿام إثوكف ؾن إًىذاتة  حـَخين 

 .. مٌدض َاً   ، ًىن وهجَ ُو تسإ سـَسإً ضيمبا ٍصوًَ اكحهبا إؽلف مذبٔثصإً  " .. تسإ وهجِا حًزياً  " مؤسف خسإً -

ػَت أٓسفَ جبوإري  بٔي لكمة من لكٌلت الاجبسًة لكِا.ظفِا تٕإىل تـضيا هؼصة ال ٌسـين واكثة ٔأن أٔ  نيا هيؼص

ح ى ٔأرشق وهجِا  روًسإً   صفذهيا حصملين تـني مضفلة وكَة مٌفعص مث إجسـت إًخسمة إخلجٍك ؿىل

 ؿشتة مث مهست .. تضحىة 

 " ُي ٔأذربك ٔأمصإ مضاهبا ؟ "-

ذرية ًخخوج سفم فلس اكهت ًِشٍ إًزبة مـي موإكف خمجٍك وخاءت ؽلس خم إلٔ دإؾي لٔ  ن خترًبين، لٔ أٔ " كدي -

من  واليب نشهصىما زإًت ح ى ُشٍ إٌَحؼة يف د  ثفسس ظالة إًزبة. ؤكهنا كدٍك   لك ما س حق من رماضل

 هددَ ضِل حِهنا "ػل أٔ  ابًصمغ مٌبٔهين  هصى ٔأول ًلاء تًٌَا هنا ذٔأدصى؛ ٔأمهِا أٔ  زوحيت وذهصى ٔلص َاء ؿسًسة 

 

إتدسمت  ال ٔأؿؼل. ٔأمام ٔأجهيا.ٔأٍن اكن ؾلًل  ٔأرى ؿىل وهجِا دِحة ظفٍك  ؤأان  ًفؼت ؾحارإيت حبٌلكة 

 .. ومهست جمسدإً  ً رإحيت 

هؼصة حاهَة ؿىل وهجِا إًربئ وهحضة ثـَو يف  مجٍَك ؟ .."  هنا ظسفة أٔ ٔأًضا .. ٔأال حصى  " ذإت ًوم واكن زالاثء-

يب .. " يف زالاثء حنس مثي هنا جسمؽ هحضات كَأٔ ؿؼل أٔ ان أٔ و  س متؽ ُادئا أٔ  ، ػََت  حسٍهثا  ٔأمام ظسري 

واكهت ثطل  ٔأػافصي. يت ٔأحهبا كَيب مٌش هـومةإًوحِسة .. ثطل إً ك إخلاص ، نيت ؿائسة من ؾيس ذاًيت زالاثء

ات وإخلوف حيَط يب من لك جسََت يف إًعصك  إؽلصإُلات. يف حسث ذاص ابًفذَاتيه إؽلصة إٔلوىل يل 

محص إشلي ابقخين ثثري إشلؾص يف هفيس من ذضل إٌَون إلٔ  وإحامتالت ؿسًسة  أ الم جض خس ٔأسفي تعين  خاهة.

صتت من موإهجهتا   جخَت من ٔأسم نثريإً   إسدئشإن. تال  ويه هتمس  تلوة  ٕإىل ذاًيت إًيت إحذضيدينُو

هين ٔأمجي فذاة أٔ ال ًسؾو ٌَلَق و  مصن إلٔ أٔ ؿَمخين ما جية فـهل يف ثطل إًساؿات وكاًت يل  معمئية. جلكٌلت 

وكس  إًىون تبهٔكهل ٍصى ما يب من كَق. وكفت نأٔ ٔأصـص  .ٔأسري ؿىل صوك من إخلوف ٔأان ..كادرت من ؾيسُا و 
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ان أٓذش كسعا من إًصإحة حتت رشفة ًـَية وأٔ  ال ٍصإين حسإً ىل ٔأصسٍ .. حسخت ٔأن أٔ يف تعين حِهنا ؿػل اكن إلٔ 

   ظسًلي.ما ٔأرإٍ يف ؾَياك إلٓن ايوحسث  فذم ؛جض حَ رش 

هسشت  وـعفورة  رٔأًدين حِهنا  إًعاتون ... اي هل من صـور مًصؽ.تلسح من إؽلاء و  مغصثين س َسة ؾؼمية 

. ال ميىٌين ٕإددارك هَف وظَت ٕإىل مزنيل ، وال ٔأذهص هت ثزنف دماً ؤأقصكِا إؽلعص وفوق ذضل لكَ اك ٔأحٌحهتا 

لكِا ثًسىة يف كَيب يف ساؿة  ؿامم  كوهل ُو ٔأهين صـصت جكٓتة ما ميىٌين هَف اكهت ردة فـي ٔأسم ، ًىن 

 ظفَ ؟؟ "أٔ وإحسة ، ُي ثخرَي ما 

  ، ٔأختَي اي ؾٍززيت ، موكف حمصج ٌَلاًة "  " أٍٓ -

 

ًىٌين  رقحة يف إًضحم  رإودثين  تشإت إخلجي. معصي جصمغ   -ٔأصـصونيت  ُق خسإً مص  اكهت ثيؼص يل صخجي 

 هنا حلِلِة ..أٔ ورإودثين فىصة متيُت ًو  ٔأس خجة ًِا.ػل 

حلاكًيت مزتإمٌة مـِا ، صـصت تثَج  ثلًصحاً  ٕإهنا جسشد حاكًة موإًزة ُو ما مجـيا ؟!  ٔأن إًثالاثء إًيحس ماذإ ًو 

ويف  هل هفس إًخفاظَي ن هلؽ يف موكف حمصج أٔ َي مسام حسسي ًخرَي إًفىصة .. ًسب يف كَيب وكضـٍصصة ثخز

ًوم وإحس  ن حيسث ًيا الامص هفسَ يف أٔ مـا ..  هنا حسزت ًيا أٔ مث هَخلي وهـصف  ًوىٌيا ػل هَخق .. إًَوم ذإثَ 

 .. ؟!  ًضاً ن هَخلي ، ماذإ زلًِم أٔ أٔ ذضل ًلاء من هوع فًصس ..حس يا اي ظلرية معصي ُا كس إًخلِيا كدي 

 .مس َة ، حرضن فلط مٌش كََيوخسثين ٔأهؼص ظوهبا ويه ثخبٔمي إًيجوم ، جنوم ػل حىن حارضة مٌش تسإًة إلٔ 

 .ٍهينإٕ مهست يل ويه ثيؼص 

 " ُن صاُسإت ؿىل ذضل إٌَلاء إشلي ػل هَخلَِ اي ظسًلي "-

 حاكد ثخذَـين ،، حاٌك من إزلُضة  فىص تَ ؟؟؟ " أٔ " ُي جسمـني ما -

ان ساُصة ذائفة ، ػل أٔ اتتـِن يف ثطل إٌٍََك و أٔ سـسين ُاحسم إشلي ظسكذَ إًيجوم ، نيت أٔ ص تَ ، و صـأٔ " تي -

صتنت  صـصت هبن  اح وخنئ حيمَن يل ذربك يف إؽلساء.ؾصفم حِهنا ، ًىهنن رٔأًيم يف إًعحأٔ هن أٔ  ًحدسمن يل ٍو

 ؿىل نخفي "

 " جضـٍصن ابًيجوم حصتت ؿىل نخفم ؟ "-

 حدة إؽلعص " حبجم  مس خَلِة ؿىل ذرإع ٕإحسإُن ؤأرى إًـاػل وىذٍك من إًعني  " تي ٔأصـص ٔأحِاان تبٔهين-

 " دِاضل دعة "-

 " ثلعس حص ! "-
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 " ما مفِوم إحلًصة يف هؼصك ؟ "-

 إحلًصة ٔأن ٔأهون مـم جصقحيت ال جصقحخم "-

 " ممتصدة ؟! "-

 ذارحِة " ٔأي كوى ًس وكامت ٔأًرس دون ثسذي منفـي ما ٔأر أٔ ن أٔ " ال تي ٔأحرتم ذإيت ، إحلًصة يه -

 ح ى ٕإرإدة ظل ؟ "  " -

 ًفـي ما ٔأًرس ، وُو إشلي ًفجص تلَيب رقحيت فمي ٔأًرس " " ظل ُو من ًَِمين -

 " ٔأهِت مؤمٌة "-

  " ًست اكفصة ، و ٔأهت ؟ "-

 

وهتا هؼصت ٕإيل مدارشة وػل ثسع يل جمااًل ٌَخفىري. ابقخين سؤإًِا وريجص ؿىل ركديت. ٔأزجعخين ظًصلة حسٍهثا وظ

ٍك إن تـًَهيا هٍص دفّي يل ..  ة ؤكهيا يف ساحة كذال. صـصت حِهنا ًُو إشلي حتول من ظوت ظفٍك ٕإىل مدارزة كًو

ا وتسٔأ إًيـاس ًدسَي ٕإىل ؾَين.ٔأصـص تضجص صسًس ٔأمامَ ُشٍ إؽلصة، فِياك إًىثري من الاس ئٍك  حصت يف ٔأمُص

و ًبئت جلك ثساظة ًُسشكِا من تني ًسي  .. إًـاًلة يف رٔأيس ُو

 " خاوب كدي إن ًلَحم إًيـاس " -

 " ؽلاذإ هتامجني إفاكري ُىشإ ؟ " -

 " الهين ٔأسىن تُهنن .. خاوب " -

 " ؿىل ماذإ ؟ " -

 " ٔأهت مؤمن ؟ " -

 

لك إجلسور إًيت حاول  اكن معص هكن ٌس خزنف وكذا ٕإضافًِا ٌَخفىري يف إًسؤإل مصإت ؿسًسة ًوىهنا اكهت ثحرت 

مَحسة  قَوم  ِاًل ٌَرصوج من سؤإًِا. كاتة نثَفة من إحلرية ؿَق هبا ٔأمام إًسؤإل وثشهص إؽلصور ؿَهيا يك جيس سخ 

وإًضفلة ثلعص من ؾًَهيا دموؿًا. ػل ًـصف سخدًا ًحاكءُا إؽلفاح  ولك ص   ثؼَي حِاثَ.ظحا ثيؼص ٕإًََ صخوف 

ل تلري رضا .. وتعوت فهيا ، ًىن إزلموع إًيت جعز ؾهنا مٌش كََي ٔأظاتخَ تـجز مضاؾف ٔأمام سؤإًِا فلا

 مهتسج.

 " ًست اكفصًإ ٔأان ٔأًضًا " -
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 " ًىٌم ال ثخحىل ابالميان إًاكيف " -

 " وما إإلميان إًاكيف اي ظلرية معصي " -

 " ظلرية معصي ... ما أٔمجهل من هسإء .. ُي زلًم ٔأظفال ؟؟" -

ح ى هفلس ثعسًلٌا ٔلهفس يا ٔأحِاان  ثفاحئيا جلك قًصة رضتة مفاحئة ٔأدصى. هَف اههبا ردًإ ًِشإ إًسؤإل؟ إحلَاة 

... 

 ٔأٍهتا إًـجوز إؽلاهصة " " ٔأحِيب سؤإيل ٔأوال  -

إؽلصإُق إخلجول ، إإلميان إًاكيف ُو ٔأن ثؤمن تشإثم ، وثؤمن هبشٍ  ، حس يا اي ظسًلي  " ُا ُا ُا ُا  -

 "ودٍ وتبٔهَ ظاهـمثؤمن كدي ذضل توحكخس من هورٍ س ححاهَ خي صبٔهَ ، و  إًصوح إًيت جسىٌم ، وثؤمن تبهٔنا 

 " ثـًصفم ًإلميان خمخَف ؾن ما درس ياٍ يف إًـلِسة " -

ًلسرثَ ،  ٕإدذحار ؽلسى ثعسًلم  ثَو إٔلدصى  إؽلفاخبٔة  ُو إًخعسًق ، وظل خي صبٔهَ اهحم  " إإلميان  -

 مؤمًٌا حلا، وذضل ال ًض  سوى ٔلهَ حيحم " ابًصمغ من ٔأهَ قين ؾن ثعسًلم ٔأو ؿسمَ ًىٌَ ًٍصسك 

 وما دًَطل ؿىل حدَ ؟" " -

 لكٌل ؾعُت " وخاء تم ٕإىل إزلهَا ؤأرمطل  " ًو ػل ٍىن حيحم ما ذَلم  -

 " ٔأحة حسًثم " -

 " ٔأحدم ابًلسر ذإثَ " -

مس متخـة. ًلس ؿاصت معصًإ  رقحخَ يف ٕإهناء إحلسًر حـَخَ ٌسلط يف ُوة من إًيـاس ويه ثيؼص ٕإًََ 

وُا يه جتَس جباهح ؛ وحمتىن ًلاءٍ كعريًإ  لَة اكًضمس ًدثاءب َ ُو جىفِا  يف قصوهبا. مسحت ؿىل صـٍص  ًو

 مث وضـت رٔأسِا ؿىل ظسٍر يك ثيام. إًعلري

ي ًلك إٔلروإح هلاء ٌض حَ هلاء ظحا .. ٌَحؼل شلة  ُي ثيام إٔلروإح ؟؟ ُي ٌضـصون ابًخـة مثٌَل وضـص ؟  ُو

  إٔلػل إشلي مصت تَ ..إس خحلت متامًا ذضل ٌوَموت شلة ٔأحِااًن ، شلة إؽلوت إًيت جضـص هبا
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 موت رسٍصي
 

هسر  يف خَسة محميَة  إًثاكىل إحكٔت فَِ إًفذاة ؿىل خفش ٔأرما ٔأمام إًخَفاز  كامئ ، ٌض حَ كَوب إٔلرمات  هنار 

ظاتٍق رإتؽٍ من تياًٍة يف يح ُادٍئ ال ًُـصف هل إمٌس.  حسوهثا تُهنٌل يف إًفرتة إٔلذرية. إًضلة إًلاتـة تعمت يف 

درضإء ثوحت جتاؾَس  إزلذان، ؿىل رٔأسِا رتعة  صاحدَة إٌَوِن تـًَهيا زركة جض حَ  ق حيخوي ٔأمًا هبو ضَ

هل ؿسة ٔأزرإر حناس َة. مقَط من ثطل إًلمعان إًيت إؾخسن إًًساء  ظوًاًل  وهجِا، مصثسًة مقَعًا 

ة ؿىل خفش ٔأرما يف ُسوء ٕإىل ٔأًوإن ٔأنرث من ٔأًوإهنا إًحاُخة. إًفذاة انمئ إرثسإءُا. إًعورة حتخاج  إًـجوزإت

ا إٔلسود ًًسسل  وظمبٔهٌُة ثيؼص ٕإىل إًخَفاز إًصإتغ يف تؤس  ؿىل نخفِا خمخخئًا يف حضن ٔأرما. كري مـِودة. صـُص

ة.  ِا إؽلـخاد ثسذي ًدضاُس مؽ إٔلم وإتًهتا  مثة ضوٍء ًًدـر من إًيافشة. إًضمس  ؿىل ظاوٌك ظلرية ابًزإًو تفضًو

تلمَعِا  كامت إًفذاة  يك إًيت ثـضلِا إٔلم. ٔأٍزز ًخعاؿس من ماكن ما ابًضلة. إحلس ياء حَلة إؽلسَسي إًرت

ٌي حنٌَي ٌض هبِا كََاًل ًىٌَ ال ٍمتخؽ تشإت إحلسن. صارب اكذب  إًوردي إًلعري ًخفذح إًحاب؛ فِسذي صاب ظًو

مضـٍص؛ ٔأهفَ   ثعالن من حتت حاحدني إختشإ ظًصلٌِل ًَعححا حاحيب رخيٍ  ًـىص ظفو ثرشثَ؛ وؾَيان سودإوإن

 ساحة وهجَ صاخمًا .. هؼص ٕإٍهيا وؿىل وهجَ رقحة ماحٌة يف مضاهس هتا. ًلف يف  إحلاد 

 " ٔأال حٍصن ٔأهِم كعرية خسًإ إًَوم ؟ " -

 " ًُس من صبٔهم " -

 إًياس كس ٔألكوإ وهجيي ، ًيادوهين تبئخ إًلعرية ، اي كعرية " "  -

 " نفى إًعول ٔأمثاضل " -

  ذإت إٌَسان إًسََط ". اي " وما هبم ٔأمثايل  -

 

ٔأكَق إًحاب من ذَفَ ؤأمسم تشرإؾِا نياًة ؾن إًرشوع يف مضاحصة خسًسة. إهزتؾت ذرإؾِا من كدضخَ إًيت 

ًخحخوي ؿىل قصفة هل وقصفة ًِا وقصفة  ؤأرسؾت حنو ٔأرما، فرتوِا وإجتَ ٕإىل قصفذَ. كسمت صلهتم تـياًة  أ ؽلهتا 

 ًََخني. لك ٔأس حوع  اثًثة ًٔلم إًـجوز وإٔلب إشلي ٌسافص

 

وثَخفت ٕإىل ٔأرما فٕاذإ ابزلموع   ثسور تـلَِا رقحهتا إجلاحمة يف إشلُاب ٕإىل إحلفي ، س خَخلي تَ ٔأذريًإ. خيفق كَهبا 

ور، ذمسىة  ثلصق وهجِا. و يف إًخَفاز، ثلف إًحعٍك يف وسط إًلصفة مصثسًة فس خاهنا إؽلمخَ  ابًُز
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ا؛ تَسُا  ًَا ػٍِص ٌَيافشة، انػصًإ ٕإىل حدَخذَ إًيت هتسدٍ ويف إؽل مسسسًا وهجخَ ٕإىل ظسُر لاتي ًلف إًحعي مًو

 إلٓن ٕإما مبوهتا ٔأو ابًِصوب. وإًحاكُء س َُس إؽلوكف !! ..

 

هَف هعـس ٕإىل إًسٌلء  ٔأرما ما زإًت ثحًك ٔأمام إًخَفاز،تُامن يه ثفىص يف إؽلوت. هَف ثلادر إًصوح إجلسس؟ 

ي ًعي إحلة ابؽلصء ٕإىل ُشٍ إزلرخة م درخة من درخات إجلنب ٔأم ٔأهَ درخة  ن إجلنب ؟ ُي الاهخحار فـاًل ُو

 ُشإ إؽلساء .. ؾيسما ثَخلي تَ يف إحلفي من درخات إًضجاؿة ؟ سدسبٔل ٔأس خاذُا 

 " ٔأسم سبٔذُة ٔلس خـس ًٔلمس َة " -

 لكٌل حتسزيا يف ُشإ إٔلمص " "ماذإ ٔأكول اي ظحُيت إحلَوة ! .. كَيب ًيلدغ  -

 ىل إًيت ثلام فهيا ٔأمس َة كًصحة مٌا اي ٔأماٍ ، ٔأرحوِك "" ٕإهنا إؽلصة إٔلو -

 " حس يًا ، ثياويل دوإئم ٔأواًل ، و ًَشُة مـِم ٔأدوِك " -

 " ؾعام ؟ .. ال ًحسو ٔأهَ ًٍصس إشلُاب اي ٔأماٍ " . -

 إهحـر إًعوت من قصفة ؾعام  " ٕإذإ اكن ُياك فذَات مجَالت تبٔمسُذم ُشٍ فال تبٔس "

 .. اي ٔأماٍ ؟ "  " ٔأهؼصي  -

 

هنصثَ ومٌحهتا إتدسامة  جتاٍ ٔأدهيا، ًىن ٔأرما  حتادث ٔأرما وإًلَغ مئلُا تسٔأإحلزن ؿىل وخَ إًعلرية إًيت وكفت

ظحؽ خسًس.  ثثَج إًعسر. إىهتيى إًضجار إزلإمئ تني إٔلخ إلٔنرب و إٔلدت إؽلسٌٍك إًيت ػِص يف ؿاؽلِا مؤدصإً  ود 

فٕاذإ دذي ؿَهيا ٔأحس وخسُا ُامئة يف نخاب. حصى من ذإ  حتة إًىذة وحتخس هفسِا ابًساؿات يف قصفهتا؛ 

 ٕإمساك نخاب والاؾخاكف ؿَََ ! إشلي ؿَمِا 

 

هؼصت ٕإىل إؽلصأٓة. فذاة زركاء إًـَيني ًِا  معص ٕإىل إًلاؿة، وإلٓن س يزنل ٕإىل إًضارع. دكت إخلامسة، إلٓن س َعي

ور تيفسجَة متخس ؿىل  ٔأزرإر هل  تَاض اكًثَج؛ ٔأضاءت وهجِا إتدسامة فصح. حصثسي فس خااًن  مًزية ابًورد. ُز

ا ٌَفس خان؛ هل ٔأنٌلم تَضاء. تست حورًة من إجلية. مصرت ٔأظاتـِا  إجلاهة إٔلمين وثشهصت  يف ًَي صـُص

 ملوٌك  ضاحىة 

" وضـَين مضعًا ؿاحًِا يف ؾمتة صـصِك وإوسُين" حصى ُي سدسمؽ ُشٍ إًـحارة ذإت ًوم ؟ ُي ؾضق ىزإر 

هبشٍ إزلرخة .. هؼصهتا إؽلدسائٍك ٕإىل إؽلصأٓة  ؟ ُي ميىن ٌَمصء ٔأن ًامتىه يف ؾضق من حية حدَخذَ ٕإىل ُشإ إحلس 
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ا وثضؽ ؿَََ جحااًب ٔأتَضًا .إرثَساتحلجاب مٌش ذضل إًثالاثء إؽلمزي وإضـة ٔلهوثهتا  حاكد حىسشُا ويه ثـلس صـُص

 واكهت ثضحم من قَؼِن.  اكن ٍزدإد ًومًا تـس ًوٍم. ظسًلاهتا هن حيسسهنا ًىن حس هنا إًضلِة حسًإ.

 

هبسوء ختعو دعوإهتا إؽلض خاكة ٕإىل ذضل إًضرط إشلي ؾضلذَ ؿىل إًورق. ُامت يف حة تعالثَ نٌل ُام 

ا.  فلط من ٔأخهل ُو. ُو. حزهت ؽلوهتن ؤأجعحت تبٔتعاهل فلط ٔلهنم من ظياؾخَ. ًىن إحلة ٌسري ؾعام جبوإُر

ٌل ؾن حَمِا إشلي ًعاؽلا حَمت تخحلِلَ. س خىون ويه ثخلافز من إًسـادة. حتساث نثري  ثـَلذحشرإؿَ  ًإ ٔأزياء سرُي

ة ٔأواًل". دصص ًفوح من ؾعٍص إًِادئ  اكثحًة هحريًة ؾيسما  ثخرصج من إجلامـة. ٔأخاهبا سادصًإ "إىهتيي من إًثاهًو

َئذَ إؽلخوإضـة.ٍصثسي تيعااًل مقاص َاً  تدسمت، فلال هؼصت فهيا ٕإىل ابئؽ إؽلثَجات وإ ٔأظفص. حلؼات ومقَعاً  تًِاً  ُو

و ًَخفت مـِا ..  ُو

 تـس إىهتاء إٔلمس َة " " س يـود هل  -

  

ال ٔأحس ًـؼل ماذإ حسث. ػل ٌضاُس ٔأحس مالمح إًسائق إشلي ُصب مسشؿًا تـس فـَخَ. ػل ٌس متؽ ٔأحس ٕإىل رصدهتا 

و ٌضاُس ٔأدذَ إًوحِسة كاركة يف تلـة مدسـة من إزلماء  إًيت دّوت يف ٔأذين ؾعام. مجست إزلماء يف ؾصوكَ ُو

ُو وإكؽ ًـُضَ؛ ًُس فٌَِلً سُامنئًَا. حلؼة من إؽلوت وكفِا ٔأمام ٔأدذَ إً رًـة  حتت رٔأسِا. ما ميص ٔأمام ؾًََِ

صِس ؿىل ما ًلصب من ؾرشة ٔأؾوإم من ذُاهبٌل وجمَهئٌل؛ ًـهبٌل وخسٌُل؛ ٔأؾَادٌُل ؤأحزإهنٌل. نثريًإ  ؿىل ٕإسفَت 

سلعت ٔأورإكٌِل ؿَََ. ًىٍن إًَوم ! .. جسلط ؿَََ روهحا. جسلط  مـًا ؿىل ُشإ إًعًصق، ونثريًإ ما ما ُصوال

ًلعؽ هوتة إؽلوت  ؿَََ كعصإت دماءُا.إًخف إًياس حوهل وُو مشؾور مذجمس. دوي ُائي ًس َارة إإلسـاف

و ٍصإكة إؽلوت فوق رٔأس ٔأدذَ إًيت نثريًإ ما  سلط فهيا. صاتت مالمح ؾعام جفبٔة  إًيت  ُو

 وهلودُا. رماورسق ٔأكال ؤأقضهبا دإؾهبا

 

ؿىل رسٍص من  إس خلصت ٔأدذَ  مصت ؿَََ اكزلُص، يف إؽلضفى .. و تـس ساؿات من ثطل إًساؿة إًـسرية إًيت 

وصـص ابًضوء ًـود ٕإىل ؾًََِ  مالءإهتا. إتخَؽ ًرلَ  ٔأرّسة إؽلضفى إًحَضاء. ثطل إٔلرّسة إًيت خيخئب إؽلوت تني

هخج تـس ساؿات كاثٍك يف قصفة إًـمََات ... هعلت إًـحارة إًضِرية  ثلٍصصًإ هنائَاً  جمسدًإ تـس ٔأن مسؽ من إًعحُة

 ٌَعحُة

 مث ًلادر إدلَؽ. وؾرشٍن ساؿة إًلادمة ويه ؿىل كِس إحلَاة فِيي صخري"  " ٕإذإ مصت إٔلرتـة 
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زن ٔأن حزإمٌت ًٍَك إحلادث مؽ ثطل إٌٍََك إًيت ٌسافص فهيا إٔلب ٕإىل معهل. من إؿل ًلس و ؾعام. تلِت إٔلم إًحاهَة

ًَخلي إؽلصء تضَف زلِي اكؽلوت يف حرضة قَاب إٔلب. ػل حىن ظحا ظفَخَ إؽلسٌٍك؛ فِيي ال ثـصف إزلالل ٕإال 

ابًعحؽ حتخاج ٕإًََ، ثخوق ٕإىل ظوثَ إجلِور، وإتدسامذَ إؽلخوإضـة، ورإحئخَ يف  ًىهنا ؿىل ٔأرما إًيت حتهبا حدًا حٌلً.

إسة، ؤأذريًإ جض خاق ٕإىل ذرإؾََ ًخرخئب فهيٌل من إؽلوت ... ًىٌَ ظحاح إدلـة، و دعَ ؿىل نخهبا يف ٔأايم إزلر 

 دإمئ إًسفص .

 

وحصهت  مذحوٌع تـحارإت إًيسم وإخلوف من إٔلب إًلائة؛ ؤأذريإ مصخت إٔلم س َي من إٌَوم ىزل ؿىل ؾعام 

ي إبصارة من إًعحُة إًساُص جبوإرمه يف قصفة إًعوإرئ.  إًيحَة وإًـًو

صاؾصًة تبٔي ص ؛فلس حتعم حَمِا تَلاء حدَهبا تـس ما  ًفـي، ػل حىن ظحا فهيامصت ٔأرتـة وؾرشون ساؿة اب

 يف إحلَاة.  حثت إخلعى يك ثَحق تَ. وإلٓن .. ال ص  ًخحصك 

ُي ميىن ٌَمصء ٔأن  ما ٔأمجي إًـسم !! كال ىزإر ذإت ًوم " وضـَين مضعًا ؿاحًِا يف ؾمتة صـصك وإوسُين" 

ا، يف قَاُة روهحا ؟؟ظمبٔه  وس َان ًًىس من حية ؟ ٔأم ٔأهَ   ٌُة ًىوهَ يف ؾمتة صـُص

ثعحح  جمصد ؾمتة ثَحق تَ ٔأو ؾعٍص ٌس خلص ؿىل نخفَِ. حمتىن ٔأن س خىون ظحا من إًسـسإء ٕإذإ ما ٔأظححت 

ػل ٌضـص  ٔأمٌَة جسىن إفاكٍر ... ًىن لك ص  سىت. لك ما متيخَ سلط ؿىل إإلسفَت وحتول ٕإىل دماء 

 معص ًومًا. هبا

 

ا إًعحُة ٔأن ظحُهتا إحلَوة إدلٍَك ذُحخَٔلسف يف رحٍك ٕإىل قصكت إٔلم يف حاٌك  من ؿسم إًفِم ؾيسما ٔأذرُب

روإق  ال ًـصفَ ٔأحس، وال ًـؼل ٔأحس م ى س خـود مٌَ، و كس ال ثـود.رصذة حاركة ثعّم إلٓذإن دوت يف ؿاػل 

وال ميىن ٔلحس ٔأًضا ٔأن ٔأحس ميىٌَ ٕإًلاف إًرباكن إًثائص يف كَة إٔلم.  كري ؿادل. ال  تيحَة ـتإؽلضفى ُأثح

مشؾورًإ  إًيريإن إًيت ثسب يف ٔأحضاءُا .. اكن ؾعام ؿاحزًإ ؾن إسدِـاب لك ذضل. وكف ذائفاً  ًخحمي 

و ال ًـؼل ُي س خـود ظحا  من  ُول إؽليؼص. فىص نثريًإ يف ؾحارة "موت رسٍصي" إًيت هعلِا إًعحُة تبٔسف ُو

من مضاهس يت ؟  ًِشإ إؽلوت ؟ ُي س مئت ظحا  ذإ ذُحت س متخثي ًعحَـة إؽلوت إًلادرة .. ؽلا من موهتا ٔأم

اكهت جض هتيي وإحسة من إؽلثَجات إًيت وكف هبا إًحائؽ ؿىل إًعًصق. حصى  حصى ُي ساحمت صلاويت مـِا ؟ 

 ُي ذُحت ًدسشق مٌَ وإحسة وثـود ؟
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 س خـود .. ُياك تعَط من إٔلمي ًض  يف هناًة إًصوإق. حصنَ إًعحُة وكادر ..
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 ؾَس إؽلَالد اهَة من ًـحة جلوٌك إًثإ
 

 ٔأؾعين إًياي وقين فاًلياء رس إًوحود ..

 و ٔأهني إًياي ًحلى تـس ٔأن ًفىن إًوحود ..

 

 إهحـر إٌَحن من ماكن ما. فذح معص ؾًََِ ًَجس هفسَ ذمسدًإ ؿىل إًسجادة إذلصإء تلصفة مىذحَ !

وإثحؽ ُسٍص فريوز  شٍ إٌٍََك. هؼص حوهل إًيت حزهت ًلَاتَ ؾن حضهنا ُ مَلًى تـضوإئَة ؿىل إٔلٍرىةِ  مـعفَ

جتاٍ إًلكٌلت وإٌَحن وإًعوت. زالزَة إًالمـلول  إؽليحـر من ماكن ما. ٌضـص حبة مج ًزتإًس تسإذي كَحَ 

ثعسح وثرتإكط يف ٔأحناء مزنهل. حاول ٔأن ًخشهص هَف خاء ٕإىل إًلصفة وهَف انم ُىشإ ًىّن ٔأؽلا ظفِفًا دب يف 

و ًخجول يف إؽلزنل ابحثًا تبٔذهَ وكَحَ وؾَيَ ؾن معسر إًعوت؛ و إمذيان ابًلٌبٔظي من  رٔأسَ.فذح ابب إًلصفة ُو

ال ًـصف حلحَ سخدًا.  ُشٍ إٔلقيَة. ؿىل مسإر س يوإت مخسني ػل ًـضق لكٌلت ٔأقيَة مثَِا و ؽلن صلّي هل ؾًََِ 

 ذإت ًوم. ن ًَخلي فريوزكس حىون حاٌك إًوخس إؽلمزوخة حبصوفِا ٔأو ٔلهنا جض هبَ نثريًإ؛ٔأو رمبا ٔلهَ متىن أٔ 

 

يايج ظَفِا إشلي ًعي ؿَََ من إًسٌلء.  ابقخخَ إشلهصايت. اكن ساُصإً  ؿىل ضوء إًلمص ٌس متؽ ٕإىل ؿشوتة ظوهتا ًو

ويه جنمة ثددـَ يف  ًدمي  تـغ إٔلقيَات جسىٌيا وإًحـغ إلٓدص وسىن فَِ. رٔأى هفسَ رإؾًَا ميسم تيايٍ 

ًىن إحللِلة ٔأهَ ال يشء ًبئت  .ظسفة ثحسو ابحلَاة ٔأمور نثرية هنا.فـضق إًياي من حِ حصحاهل. رإق هل حَمَ

يا ابًخفىري يف ٔأس حاب إحلسوث ودالالثَ.  ظسفًة. حنن فلعمن إذرتؾيا ؾحثِة إٔلص َاء يك ال جنِس ؾلًو

 

مقَعًا هل.  . اكهت متسم تَسُاذَفِا إس خسإر إزَلَرُج إًعاؿس خَست زوحذَ ؿىل ٔأٍرىة يف وسط إٍهبو، ومن 

تيؼارة إخلَاظة إًيت ثلعي هعف وهجِا. ؿالمات إًضجص إًؼاُصة ؿىل وهجِا ثمن ؾن معَحة وكـت  ت ٕإًََهؼص 

 ًٍَك ٔأمس .. !

 " ظحاح إخلري " -

  " ظحاح إخلري اي ؾٍززي " .. كاٍهتا تعوت كاضة -

  " ماذإ تِم " -

 " يب ٔأان ؟؟ ال ص  ، ٔأهت ماذإ تم ؟ " -
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 " ػل ٔأفِم ، ما يب؟ " -

ؿىل ٔأرضَة إؽلىذة  وفصإصَ إًوزري ًًك ٌس خَلي اكؽلصإُلني . ُي من إًعحَـي ٔأن ًرتك إًصخي زوحذَ " معص . -

 ؟ "

 اي ؾٍززيت " " منت رقٌلً ؾين  -

 ويه متسم إبجصهتا .. " رقٌلً ؾيم ؟؟ " .. هؼصة المئة ثعي من ورإء هؼارهتا  -

 

َيَ. كاضحة ولك زوخة ثلضة ًضـورُا تبٔن يف ؾ  ودٍز تخطل إإلجصة صقةحصـور دفي تسإذي معص حسزَ تبهٔنا 

 ؿىل سؤإًِا الاسدٌاكري و ٕإمنا زوهجا حمَخٌي مس خـَمٌص َمََىََ كرُيُا فبٔوخس فَِ مضاؾصًإ يه إٔلحقُّ هبا. ػل ًـلة

 ثثري إتدسامَ، ثحًك ؿىل نخفَِ. حصوِا و ذُة ًَلدسي. ذهصايت إحلسًر ًٍَك ٔأمٍس ثسإؾحَ،

ؾيَ. ُصتت مٌَ. رسكِا إًيوم. ٔأال  سَ ؿَهيا يف إًعحاح، و حار من إدذفاءُاحار من ثطل إًَِئة إًيت وخس هف 

 ًـية ظل ؿَََ سَعان ًخالؾة تَ اكٔلظفال ..

 

ة وتيعااًل من  ٔأتَضًا  مقَعًا  مصثساًي  س َارة ٔأحصة ابس خحَاء. إس خلي  إهعَلٕاىل إجلًصسةويف ًسٍ حصَفة معًو

ًىٌَ ُصب من إؽلصأٓة ومن إًسؤإل.  .. " ما تم اي معص؟ " إجلَزن.رمق هفسَ كدي إخلصوج تيؼصة مدسائٍك 

ٔأمام ؾًََِ؛ٍصى هفسَ  جس َعص ؿىل ذُيَ. يف إًعًصق ٍصى ُأانسًا ٌسلعون ؿرب إًيافشة  ذمزتخة ابحلرية  وضوة 

مدهتجًا؛ ًححر ؾن خمَوكذَ إًوحِسة؛ ًححر ؾهنا يف ؾلول إًخرش وؾَوهنم، يف إؽلعاتَح  ٕإًًِا ًعوف إٔلرض

َِحت ؿىل إجلسرإن. إًيامئة فوق إًرشفات، ويف إًفصإصات إًيت حتَق ؿاًَاً  إؽلعفبٔة  حول هحااتت ػٍي ُظ

حيخاهجا .. وما ٔأضـف إإلوسان ٕإذإ ما إحذاج ٕإىل روحٍ  جتصدٍ من ظفذَ وعاهؽ، ًَجس هفسَ ضـَفا  حريثَ 

 ومُِت يف فصإكِا. اكن مِخًا كدي ًلاهئا ؤكهَ

 

 ثسرًصة صسًسة .. فاجسـت إتدسامذَ   ؾحثًا هؼص ٕإىل إًعحَفة جصفلذَ،

 " اكثة هحري ميص مبصحٍك مذبٔدصة من إجليون ؿىل ضفاف إًيَي"

ة إؽلثَجات ثطل،  ذرب تَون ٔأظفص ذائف ؿىل وخَ إجلًصسة إجلحاهة، ونخاتة ممنلة جسشد مضِسًإ ًـصفَ حِسًإ. ىُز

جليون .. ال اهم ، فِم مسانني.و وجضسكت ابهتامَ اب وإًـَون إًضادعة إؽلخفحعة ، وإًضفاٍ إًيت هتامست 
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هفسَ تخفاُة إخلرب، فِم ٔأكي من ٔأن اهمت هبم. ًوو اكهوإ  يف حسسٍ ٕإال ٔأهَ ٔأكٌؽ جصمغ رحفة إًلَق إًيت رست

 يف ثفاظَي إخلرب. ابًضجاؿة إًيت جس خحق إؽلوإهجة ما حصإحـوإ ؾن نخاتة إمسَ

 

ؤأُوإل إحلَاة. صـص  ؾحق إهلموم  . ًفوح من تُهنموهؼص ظوب إًخرش جمسدًإ ًححر ؾن ظحُذَ جباهحَ حصاكجلًصسة

،سىٌوإ مـَ، ؾضلِم من كدي تبهٔنم  هبجًة  يف حِاة كري ُشى إحلَاة. ٔأًفة ما جتـي إٌَوحة ٔأنرث مجَـًا ؾصفٍو

حيخاج رمس ما ٍصى من ثيامغ تسًؽ تني إًحاؿة  ومٌرب إًلؼل.  ووضوحًا. إًخفاظَي مَِمة. ًخوق حلضن إٔلورإق

وإًعالب إشلٍن حيمَون ٔأحالرمم ؿىل  إٔلرمات إًاليت دصحن ًرشإء إخلرض؛وإؽلوػفني و 

 ابؽلس خلدي.  فصحني  ػِورمه 

 ُياك ظحلة من إحلزن ثلعي لك ُشٍ إٍهبجةو ٔكهنا ظحلة مٌلحار ٔأثت ؿىل ًوحة فٌاٍن ؾحلصي ! وجصمغ ذضل لكَ،

 ثَو إٔلدصى يك ختخرب كوة ثعسًلم شلإثم ٔأواًل ... ثبٔثَم إؽلفاخبٔة 

 

رست تَسٍ كضـٍصصة ًـصفِا حِسًإ، ًـضلِا. إًخفت تَِفة ًَجس نفِا إًعلري ًَمس نفَ ويه ثيؼص ٕإًََ هؼصة جًصئة 

 وعفي ٍىذحي ابتدسامة ٔأمَ.

 " ظحاحِم سىص " -

 " حتة اكػم ؟ " -

 " ٔأٍن نيِت " -

و ًيؼص يف إؽلصأٓة ٔأمامَ " ُي كَت صُئًا اي ٔأس خاذ ؟ " -  من إٔلمام خاء ظوت إًسائق ُو

 " " َُ .. الال  -

 إًـعىش " حيس حوهم جميواًن " وسلعت ذصىهتا معصًإ ؿىل حصصإء روحَ  ذصىت  

 " سبٔظري جميوهم " -

 ويه هتمس  مث إتدسمت  ٕإىل وردة محصإء صسًسة إدلال  وحتًوت  ٔأمامَ  جخَت -

 " إهفـاالثم رسًـة ومذلَحة "

 " ٔأهِت حسصثين " -
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وكعة  ٌَحة تعًصلة فؼة. ًعَح حول لك انفشة مصوخاً  د ابئؽ إًور خَحة أٓثَة من إًيافشة.

إؽلي رم ... رسق  ًزحام رسكت مهنا يف إ هلودإً  وإمصٔأة ثحًك  ًحسو ٔأهَ زوهجا؛  كطِ مام أٔ كاضحةً  متوء 

ؿىل إجلًصسة إحلًزية جبوإر  مجٍَك ثلدؽ سوى وردة  ًىٌَ ػل جيس  مث ؿاد ًَوكي إًعحاح مؽ إًعلرية  ٍهيم إًخفاثًةإٕ 

 .! ..  اي ضِل من مصإوكةظحا  .ًسٍ

ا ؤكهنا إؽلصة إٔلوىل إًيت ٌس خًضق فهيا ٔأمسم  ؾعص وردة.ٔأورإكِا  ابًوردة إذلصإء وكصهبا من ٔأهفَ. ًفوح ؾحرُي

و ملمغ إًـَيني .. َِمثِا حبة هحري إًيامعة ثَمس صفذهيف   ُو

.. وضؽ إًس َجارة إؽلدسزة تني  ابًف ر إهـاكس ًـَين إًسائق إؾلِساتن. ؿىل وهجَ دُضة وإسدٌاك يف إؽلصأٓة ًؼِص

و ًعَي إًيؼص يف وخَ ن  مث ٔأدصج من ٔأهفَ دذاانً  معَلاً   وحسة هفساً  صفذََ إٌَخني إكرتتخا من إًسوإد  ثَفًا ُو

 ٔأو وإحس من ُؤالء إؽلرتفني .. ن ُشإ إًزتون ٕإما جميون معص. ًلول هل ُاحسَ أٔ 

 :كعؽ معص هؼصثَ إًفاحعة إؽلرتكدة تلوهل

 ىزل ُيا من فضطل "" سبٔ -

وإهعَق ثس َارثَ .. ػل  يف ثـجة  ، ٔأذش ٔأحصثَ  وثحسد إًلَق إشلي ساورٍ من َُئة معص  حهنس إًصخي ابرثَاح 

. ؾيسما ًلوم إًصإكس من إؾليون جباهة سالمذَ من ُشإ ُو إٔلحصة؛ ص فلس اكن ما ٌضلهل تبٔمص مع اهمت نثريإً 

 ًفاحعة وإخلائفة وإًسادصة ٔأًضا.يؼصإت إًََ إً سدذوخَ إٕ  ًُسـى تني الاحِاء  وثَ م
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 يف إجلًصسة ..

 

يف فضول ودالل هحرٍين ، وورإء  إشلي إحذَخَ ٔأصـة إًضمس  وكف ًفِف من إؿلصرٍن يف إؽلىذة إؽلدسؽ 

تني ؾحارة ؤأدصى س َؼفص فهيا تي ر حملق.  من حصب  ٔأذرية موكـة  إؽلىذة إًفرم وكف معص نلائس يف 

ًُ ساورٍ أٔ  شلًشٌ  من إحلَاة .. ُاحٌس  اً ضـت ذلصإء تَسٍ س خًضق من إًوردة إٌ  ست سوى ن ُشٍ إًوردة إذلصإء 

ا يف ًسٍ؛ ظحا  كف ٍصفـِا ابًلصب من صفذََ لكٌل ٔأثَحت هل إًفصظة .. تُامن و  ًوىن يف َُئة خسًسة. شلإ أٓثص تلاُؤ

صى ثحسي ؤأد ثحدسم دفِة. وفضول. ٕإحسإُن يف مصت ثـَو وحوُِم هؼصة إرثَاب ًددادًوهنا  إؽلوػفني حوهل

 .كاثي تخجاُي ًلاتَِا معص ئة ؾَس مِالد ابردة وإلٓدص ًَلى هتي  ٕإجعااب ابًوردة إذلصإء.

 

روماوس َة  ود ابًصمغ من س خاذ معص إشلي ٍىٍص إًورلكِم يف إجلًصسة ًـصفون إلٔ  ًإ من هوؿَ.فًصس اً اكن إحامتؿ

حزجعَ  يلمس يف كِوثَ ونخحَ. دإمئ إًلضة كوي إؽلالحؼة؛ًَ  ًسذي ٕإىل مىذحَ مسشؿاً  نخاابثَ. ٍىٍص إًدسُة.

 .ويرإحئة إًـعص إٔلهث تدسامة وحزجعَالا

 

ؾعص  ؿاخي تعًصلة مصحة مذجاُالً  وإًَوم ... تني ٔأانمهل وردة محصإء. ٍصمن تبٔقيَة ًفريوز. ًسذي يف إحامتع

 .ٔأقصكت إجلًصسة ـام من إشلُول إً .. حاٌكٌلت إإلظصإء إًزإئفة من موػفَِإًًساء وظوهتن ولك

من  ُصابً يف فضاء مىذحَ ًعاًؽ ٔأحس إًىذة  خَس ؛ ٔأذريإ ٔأظحح وحسٍ.تـس ساؿات مضت وُو مٌخـش تُهنم

هؼص  ثَمثِا نٌل فـي ُو.و  ، جضمِاتني ًساها ةؿىل مىذحَ متسم إًورد مرتتـةً  إًخفىري فهيا ، ًىهنا ابقخخَ

و خيَؽ هؼارثَ  إٔلهَلة ؾن ؾًََِ. دفق كَحَؼارة إًلصإءة رإقحة يف حسة ه ا مفست ًساه ٕإٍهيا   ..كائالً  ُو

 " ٔأٍن نيِت اي صلِة ؟ "-

 " ؾيس ٔأسم "-

 " ٔأمم ! "-

 "" هـم-

 " وهَف حاًِا ؟ "-

 ، نٌل ثـؼل يه حًزية ؿًّل "" ًُست صخري-

 هِت كاس َة "" أٔ -
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 " ؽلاذإ ؟ "-

 "" ٔلهِم رحَِت ؾهنا-

 لي ؟ "ٔأمام إؽلوت اي ظسً إً دِار  " من مٌا ميطل -

 ٕإىل إًـسم " ٔأمِم ، إبماكهِم موإهجة إؽلوت وإٍمتسم ابحلَاة ، ًىٌِم أٓثصِت إًِصوب  اكن إبماكهم إًحلاء مؽ  " -

 " ُصتت ٕإًَم "-

 هِت الص  "ن ؟ جمصد ومه جسىٌني فَِ وأٔ هو" وماذإ أٔ -

 ان ال ص  ؟؟ "ومهست " أٔ  هؼصة المئة  ثلَعت مالحمِا وهؼصت ٕإًََ -

ٌلثَ نٌل ثسسم كَحَ فىصة موهتا "أٓسف ، ثسمهيا لك لي جلكٌلت ثحسو اكًعرص يف وهجِا.إًثاهَة ًٌََمصة  ٕإرثحم .. -

 "ًىٌِم إلٓن .. ؿسم ، ومه ، دِال هِت ٔأمجي الاص َاءأٔ 

و دِال ، تسون إًصوح اي ظسًلي س َعحح حسسك جمصد وإًصوح ًُست ومه أٔ  ثؼن ، ٔأان روح ًست نٌل "-

 ؾفٌة من إٌَحم " نخٍك 

 " من ٔأن جض حـََ ابحلَاة  ، ًلس حوًِت حسسك إًصإئؽ ٕإىل نخٍك ؾفٌة تسالً " ٔأهؼصي -

 " فضَت إًحلاء مـم "-

 " هَف ؟ "-

 " هَف جمسدإ ؟!! "-

 

و ظامت ًخبٔمي وهجِاىل إًعح هؼصت إٕ  زنجع من ُشإ إخلرب ، ًىهنا ثود سؤإهل هَف ػل ً َفة مث هؼصت ٕإًََ ُو

 .جس خعؽ ن جساهل ُي حؼل هبا ؟ ًىهنا ػلجخَت. حًصس أٔ 

 ثيؼص ٕإٍهيٌل. جتَت إًضمس يف هحس إًسٌلء و  من إٔلفق موس َلى إٌٍََك إًساتلة؛وإهحـثت  ظاًت هؼصثَ يف ؾًَهيا 

هت ًٍَك ٔأمس ؟ هَف ُصتت ، من ثفجص هحؽ الاس ئٍك يف ظسٍر ؤأذش ٌس َي ؿىل مفَ .. ٔأٍن اك .ثخسٌل مـاً 

 ٔأثت إلٓن ؟ ٔأٍن

مس ؟ جتمست الاس ئٍك يف ؾًََِ وُو ذإُال ال ًـصف هَف ًخذسئ ًٍَك الا وما ُشإ إؽلاكن إشلي دعفذَ فَِ 

 إًخحلِق ..

 " حصوم حصإً " ٔأان ال ٔأذُة ٔلي ماكن ، إان فلط أٔ -

 فاكري ؟ "بٔ " هَف ثـصفِي-
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 فاكرك "" ٌَمصة إًثاهَة وإٔلذرية .. ٔأان ٔأسىن أٔ -

 " هَف ؟ "-

ثض    " ثحـت ؾحارهتا تضحىة ظافِة  حصف إًثالزة إًـجَحة مصة ٔأدصى ، س يرسش تـضيا" ٕإذإ كَت ُشٍ إلٔ -

  .ظسٍر إؽلض خـي ابحلرية

 تـس سؤإهل إشلي ػل ًـصف هَف هعلَ وػل جيس هَف جسىٌني إفاكري ؟" .. إهفجصإ ضاحىني شرة ، ًوىن "مـ-

 .دصى كري إًسؤإل هَفظَلة أٔ 

يافشة ثخاتؽ مام إً . وكفت أٔ ؾن مىذحَ ذإك إـلخَف نثريإً  مامَ صخفهتا إؽلـخادة ؤأذشت ثخجول يف مىذحَ كامت من أٔ 

ا .. ًخعاؿس  سفي.. صـور كوي ابٔلتوة حصنة إًس َارإت يف إلٔ   حنُو

 " مىذة مزنضل ٔأفضي "-

 ان ٔأًضا "يي أٔ " ُشإ رأٔ -

ؾيسما  وؽلؽ يف ؾًََِ  ، ًىن دوف ما هحغ يف ظسٍر ظوهتا إؽلصح ًَمس كَحَ َـة .. " " َُا ًي-

 مـاودة إٌَـة مصة ٔأدصى ... ظَحت 

 مس وثرتهًَين ؟ "ة مثي إلٔ " هَـ-

 هت منت ، ُصتت مين ؾيسما جسََت ٕإىل ؾلِسثم "" أٔ -

 " إًـلِسة رس "-

 ؟ " ان " وأٔ -

 هِت ماذإ ؟ "أٔ " -

 خاتخَ "إٕ هت أٔ جية ؿََم  " ذضل سؤإل -

 " حس يا ًيَـة .. ماذإ زلًِم ؟ "-

 تفضول هحري حنو ماضَم " " أٓأٍٓ ، ٔأصـص -

 ؟ " " جمسدإً -

 مبا ثشهصك.." ًـحة  هت .. س يعحق إلٓن خلدي ٔأان ، ًىن إؽلايض أٔ ، فاؽلس   " ودإمئاً -

 " وما مـىن ذضل ؟ "-

 و ثشهصك تَ "ما ثـيََ ضل أٔ  لكمة وحتسزين ؾن " سبٔكول -

- ٌَ  ذاف ؿََِم "ؤأان أٔ  جض حَ إًسري يف حلي إًلام  ـحة " ًوىن ُشٍ إ
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 جلك ما فهيا" سبٔموت جمسدإ ؟ " ؿَت ذصىهتا ، ظحا ثحسو ؿشتة نلعصة إًيسى .. -

ا  و ٔأسري فذيهتا .. مامَ جصصاكة أٔ ٍهيا ويه ثخحصك إٕ انػصإً  مام إًيافشة أٔ كام ًَلف جبوإُر  اكًفصإصة .. مث مهس ُو

  "يئ" حس يا كدَت ، إتس-

 سود "" أٓأٓ... إٌَون إلٔ -

 

 ٔلسفي ٔكن إًلاُصة مس خـمصة مني؛إًس َارإت جسـى اب ويه ثلمص إؽلسًية. ؼص ٕإىل إًضمس سىت معص وه

و كارق يف ًون أٔ  حم تضوء إًضمس ثلف ًدس خ ًحياايت وإ  إًضفافة ..  ظحُذَ ظصحذَ  سود ُو

ي ؿىل وإزلي د تبسٔم؛سو كس ًشهصين إٌَون إلٔ  ؿىل ٔأسم ابًصمغ من ؿسم  وكس ًشهصين حبزن زوحيت  .حبزهنا إًعًو

ا ٔأفىص كط يف  ظحَـة إحلال تني ٔأسم وزوحيت تي ٔأهين ػل  حهبا ًِا .. ػل جضلَين ًوماً  حال زوحيت ومضاؾُص

 ٓ  نيت ٔأحة ٔأسم حدا حٌل .. ًوىن إًيحؽ إلٔنرب موحود. فئين ذش من حٌاهنا ما ًسجتايه ، نيت أ

صثسي ومن إًـجة لك إًـجة ٔأن ٍ ؾين. إًيت إرثسٍهتا رقٌلً  فألسود ؾحاءة إؿلاماة  .ًىن ًٔلسود دالالت ٔأدصى

 ؟؟!  َ .. ًىن ما إشلي ال ًثري إًـجة يف مسًيدٌايف تسإًة حِاث ؾحاءة حماماة رئُس حتٍصص جلًصسة صِرية 

جفبٔة دذي ؿََيا ٔأحس إؿلصرٍن وتَسٍ ملاٌك ًٍصس مين كصإءهتا وٕإؾعاءٍ موإفلة ؿَهيا ..  ظسًليت إخلفِة ثلف جباهيب.

 إلٓن ؟!

 

ذيب. خوي ؽللاًخَ إًـعٌلء ؿىل مى ووضـت إؽلَف إؿل  هتصتت مٌَ   وـادة مسخدات إًلَق يف حِاثيا.مزجع ظَة 

تـس  لك من حوهل رسإً زمالءٍ و  وىل وخيخئب من هين مصإُق حيادث فذاثَ ٌَمصة إلٔ أٔ صـصت  ٔأمصثَ ابخلصوج.

 .. من ٔأايم ٔأقسعس  هل شلة ثفوق شلة إؽلاء إًحارد يف ًوم  إرلسني.

صَِة  خاتيتن حىون إٕ حائصإ ماذإ ٔأكسم ًسؤإًِا ؟ جية أٔ  ظوإل مصيت ، ونيت ػَت حصإكدين تـًَهيا إًصإئـخني 

 .. تلسر ما اكن إًسؤإل حًصفاً 

 " أٍٓ اي ظفَيت ، ًٔلسود يف حِايت ظوالت وحوالت .."-

 " مسـت ما ًسور صخسلك ، ٔأهكي ، كي صُئا أٓدص "-

ب من ؾيلي ح ى جس خلص تبٔسفي ػِصي. ذَت إٔلرض حتت ال ٔأؾصف ؽلاذإ صـصت تلعصإت إًـصق ثًسا

  ًلي ًِا كٌحَيتأٔ ن ة ددَثة كدي أٔ ِطل .. رملهتا تيؼص إؽل ِاجئ إً  هكوج إًححص كسسم

 " ٔأحة إٔلسود ؿىل حسس مثي حسسك "-
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 ُسٍصٌ  خسًس  ح ى إرثفؽ من ج يف َُام إًضمس إؽلخعفٍك ؿََيامو فلط حصنخين أٔ  وحصٔأة؛ اكهت ٔأنرث ددثاً  ًىهنا 

ظحا ثلف يف وسط إًلصفة مصثسًة  . وخسُت ؾصفت ٔأهنا موس َلى حصهَة ًخىصإراب ؽلوس َلى ظوفِة. ؿشبٌ 

رًبئني من إخلعااي ا إًًَربز زسٍهي اًخان من إحلٍصص ٔأحوكخَ ؿىل د رُا هل محّ  ،إًعسر ؿاري ٔأسودإً   اانً فس خ

 ٔأظَلت ظافصة ػل ختصج من تني صفيتّ  .إًصإئـة ماسم اكًفصإصة أٔ ًخحسو  ثيورثَ  مث حصرثَ ًخدسؽ  وإًضِوإت؛

رإفـة ذرإؾهيا  ركعة رإئـة إدلالول هفسِا يف ويه ثسور ح ظوإل معصي ، ورٔأًت هبجة ثعي من ؾًَهيا 

صكط مـِا كَيب.ظاويه ثلف ؿىل ٔأظصإف أٔ   ٕإىل ٔأؿىل إًيامعني صة إًخًوَة  تـِا ًرتكط ٍو تست نُز

ٓ  رإكعة صِرية ٔأو حورًة جسىن ك رإً  مام ذَت هفيس أٔ  ًوىهنا مهبجة يف إًوكت ذإثَ. ية إحلزً   دص إًححور.يف أ

جتَس   جفاءت ٕإيلّ  ح ى ٔأهين ثـصكت وخَست ٔأرضاً  ؛َيًة ٌوسشةً ذتت يف موهجا ويه حصكط حويل مي قصكت فهيا.

 ُ ا وما  وما ٔأمجي ذرإت إًِوإء إًيت ثعـس فصإرإً  ؛ثةً جباهيب ال يف ًِفة ذهة إشلرإت إًيت هتصول  من ًَِة ظسُر

 ًخسذي ٕإىل درما ...

 وكس ثـصق حدَهنا إًحغ : مهست

 " ٔأجعحخم ؟ "-

، اهصول هكن ٍصى إًيار جضة يف ذًي مقَعَ ة إًض حق يف ؾًَهيا إًعفَخنيؽلـ قضة ًًذاتين لكٌل رٔأًت " ال .." -

 زوتَ ... حٌلليك ال حيرتق  مسشؿا 

 حىشب " " ٔأهَت -

 رٍن يب "ثلصّ  هتِ " وأٔ -

 " حبصٌ  " ٔأهَت -

 " هِت ساحصةٌ " وأٔ -

 َك يف إٌَـة"" دور-

؛ ًىٌين ػل ٔأهن ٔأؾصف هَف ٔأانل َ يلثسؤإل اكشلي سبًٔخ ي مبشإق إًصقحة يف الاهخلام مهناوإمذٔل مف صـصت تسوإر؛

تسسم جتاُِا رسإر .. ما ٔأؿشب إًىصإَُة إًيت جسشي ح ى ثزنف لك ما زلاها من أٔ   هَف ٔأظـهنا يف كَهبا مهنا ..

 ًرس إس خزنإفِا رش إس خزنإف ..يف ًـحة الاؿرتإف ، أٔ 

 ِم "سبٔساضِل ؾن ًون ؾًَِ ًوإن؛يف دإئصة إلٔ  مبا ٔأهيا  حس ياً "-

 ؟ " اًوهنِ ؾن ؾًَِبٔم  ةً خات"ُي حًصس إٕ -

ا ، " إإلزينيثُ صْ حِ -  يت " اي صلِّ في ٔأمُص
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هخؼص .. خَست أٔ  كة حلالوة إًـَون إًزركاء إؽللِص  ظـٌلً  ًىٌين ػل ٔأذق ًوماً  نثريًإ ما متـيت يف ؾَون سودإء؛

ي وهؼصة يف ٔأفق تـَس .. تـس  َُ إشلي خشتخُ  حسٍهثا   مصت ظًو

 وإًـاصق ساُص ال ًلفو . ًلف ُ ،، وإًىون فضاء مٌىسش ٔأسٌلك حصكط يف هلم ال  إًححص مسًية 

 

حسًثم  وكصٔأُت  ؛من ذٍُة  تعَخم إٔلوىل .. اكهت ثَخس ذَزاالً  ؿىل يف وإحة من وإحات إًىذة ؿرثُت " -

ص إؽلورّ   حول نخفيّ  حصك صـصي مذعاٍصإً إإلؿسإدي نيت أٔ .. يف إًعف إًثاين د يف ذساها ؾن صفذهيا وؾن إًُز

توصاح ٔأزرق إٌَون.  ٔأمسىذين مـَميت إًيت ٔأحهبا ورتعت يل صـصي  اظَة؛ وذإت ًومفوق مًصَيت إًصظ

ال ثََق  .. إتدسمت ؤأذربثين ٔأن زركة ؾَينّ  ٔأحة هفيس خسإً  حِهناهنا ؿىل وصم إهفجار ونيت صـصت أٔ 

ور. وهجيي إٔلتَغ ًََق تَ رشًطٌ  نثضـصي الاسود إؽلخياثص؛ نٌل أٔ  تشضل  ما ًزت ٔأحذفغ ٔأزرٌق ذمخٌَ  ابًُز

ثين ظسًليت ٔأن مـَميت ثلار مين؛فلس من إًضحم حِامن ٔأذرب  سلط ٔأرضاً إًرشًط يف حلِحة ٔأرسإري ... نست أٔ 

 "رما تيؼصة ٕإجعاب .. مك نيت صلِة ! إًعحاح ورملين ٔأما حرض زوهجا ٕإىل إؽلسرسة يف ذضل

  " !! " نيِت ص َعاهة-

 

ة ُشٍ إؽلصة؛إًلرية إًيت فاحت من  يف ٕإحصإق ؿَحة جسائص دفـة فلس صـص جصقحة خاحمة  ظسر معص ػل حىن ٔأتًو

و خاًس ؿىل إٔلرض حتت إًيافشة؛ ؤأًلى جصٔأسَ ٕإىل إخلَف مس وإحسة.  ًسور جصٔأسَ ًإفميحائص  ًسٍ ٕإىل إًورإء ُو

لكٌلهتا ؿىل كَحَ  اثكدة ثددؽ ٔأاثر إحلًصق إؿلخس يف كَحَ .. جسلط .. ًىهنا اكهت جسشد ؿَََ ثفاظَي إؽلوكف تـَون 

 .ًزتعصإت نل

 " ُشٍ حاكًة إٌَون إٔلزرق ، حسزين ؾن إجلوع ! "-

  " إجلوع ؟؟ "-

 " " هـم-

  " ًوىن ... ماذإ ؾن ٔأوىل تعاليت ؟ " -

 " كٌاؿايت  حسًثم ؾهنا؛ فاًلرية ثلذي مجَؽ " نيت ٔأصـص ابجلوع لكٌل كصٔأُت -

 ًوىن ، حس يا " " إًلرية وإجلوع ! ، ال ٔأس خعَؽ فِم إًصإتط تُهنٌل -

 حسزين .." "-

وإهثًت. ؿالمة إس خفِام  ـت ساؿسُا ؿىل إًيافشة وض ًورإء.يس ٕإىل إجصأٔ  ان خاًس مَلِاً وكفت جبوإري وأٔ  
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ة أٔ  َ  هثًو ًلعص  .. حتسي ابًفثيؼص يل  حسورُافًصسة ثلف فوق رٔأيس .. هؼصت ٕإىل ؾًَهيا مدارشة ُو

 .يل ٌم من فصط إحذالًِا مهن ان حتت إكسإرما إًؼافص تفٌصس خَ ثلخاًين وأٔ  دسامة وإت  مهنٌل 

ٔأؾضق إحلَوى ح ى كسمياً هلعة قضة ٕإذإ ما إص خـَت ٔأحصكت لك ما ٍصد ٔأمارما.نيت  خي " إجلوع يف إًص -

 .خمخَس فلط يف قفوة أ الم ٔأس ياين ُامجين إًدسوس؛ فبٔظحح ٔألك إحلَوى يف حِايت

حين ٕإىل مشإق إًعفوٌك يف  مث صاابً  ًخبٔفف من ظـارما؛ مث مصإُلاً  ال حية ظـام ٔأمَ؛  وحِسإً  نيت ظفالً 

َؽ ًساها. ال ٔأؿؼل رس مشإكَ، تعي  ويف لك إؽلصإحي ػل ثحزي ؿًلّ  صوكا ٕإىل رإحئة ظـارما، ًخلعؽ  مث وِالً  ا؛وحداهت

 ن ثلسم يل وحديت ... "ا ثضؽ هبارإت إحلة من كَهبا كدي أٔ زق تبهٔنًىٌين أٔ 

ًَ قصق يف إحلاكًة وإوسَّ  ظصكات ظصق ؿىل إًحاب زالث  قخَ حمصر أٓدص.َِ كعصإت من إحليني؛ مث ابت من ؾ

ؤأهٍف ٔأفعٍس  ـخان ختخخئان ورإء هؼارٍة ظحٍَة هل ؾَيان وإس  إحنسش صـٍص ؾن هعف رٔأسَ. صاب ٔأمسص ودذي 

ًَجس رئُسَ خاًسا ؿىل الارض يف  وخاء  وسزة من إجلًصسة  ٔأمسم تَسٍ  وصفذني كََؼخني.

 .جخوٌك وتـًََِ دموع  مسُش  وضؽ 

 هت صخري ؟ "ُي أٔ  " س َسي ..-

 حًصس اي ٔأمحس ؟ " " ماذإ -

 وىل ؿََم "ؾصض إًعحـة إلٔ  " وددت فلط-

 " ًُس إلٓن "-

 " " س َسي ، ٔأرإك مذـحاً -

. فلط ٔأصاح توهجَ ومهس هل "ٔأان صخري ال ًََإٕ  ََ ًًك ٍهنضَ، ًىن معص ػل ٌس خجةً إكرتب إًضاب مٌَ وإحنىن إٕ  

 "ثلَق

َاً كاًت ويه حصمق إًضاب إشلي إجتَ ٕإىل-  .ػٍِص  ابب إًلصفة مًو

 " حيحم خسإً "-

 .. ، جفَست جبوإٍر وكاًتوػل ًـلة  مس خفٌِلً  انػصإً  ٍهيا إًخفت إٕ 

 حسًثٌا " ًيوكي  " -

 " " حس ياً -

 .ػَمة إًلَة إشلي حف وهضة مٌش زمنيف  وثحـر مشوساً  ثسكسغ إًصوح  شلًشةٌ  كريهتا 

زؾزع إلٔ  لرييت" إجلوع اي ظ- ؟ هنار رمضان اكن إتوِك ٍزجمص يف ، و ٌضلي ظاحدَ .. ُي  مانًلذي إؽلحادئ، ٍو
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 نيِت جس متـني شلضل ؟ " ُي 

  " إًساؿة إًيت جيوع فهيا ٔأيب ؿىل هفس ٔأسم ثطل  وزلالً  .. اكهت ٔأصس ساؿات إًعَام ؿشإابً  " هـم-

خَ مفاحن حسسُا. ثحسو أٔ  رإئـاً  سودإُ تفس خاهنا إشلي ما زإل أٔ  س مرتتـة جتَ ػل   صَِةٍ  معص نمثصةٍ مام ثعي من فُو

 .إًلََيؿىل ٔأوإن كعفِا ٕإال  ًحَق 

 حتثَ ؿىل إرحاكب إخلعااي. َىة ِْحوع إًصخال مَ  " ٔأتوِك ُو رخي ولك إًصخال.-

 من ٔأخي إًـُش ؟ "كاثي  ؾن ُي مسـت

 " حوؿاً  انس ميوثون ن ُياك أٔ " ال .. ًوىن ٔأؾصف أٔ -

 ؟" رسإً  ٔأذربكِ  " ُي -

 ٔأذربين "ؽلـت ؾَياُا ومهست تَِفة " -

 خال "" إجلوع ًعف  إًصقحة زلى إًص -

ورإً  وورشت  رحـهتا ٕإىل إخلَف كََالً أٔ  هؼصة إخلحر إًيت رملِا هبا  .ؿىل وحٌخهيا جخالً  محصإء  ُز

 ، ٔأنرث ذما ثخوكـون "ثبلٔك نثريإً  ن إؽلصٔأة " ُي ثـؼل أٔ -

 إؿرتإف دعري اي فذايت " ُشإ " حلا ؟؟ -

ذصىذَ ٕإىل مصؤس ََ  ظَت و حذى ؿاًَاً مث كِلَ  فيض ٕإىل ؾٍزز ثسش دعري؛ مس هكن ًٍهيا ويه هتهؼص إٕ  دُضاً 

ًزخايج إؽللعى ثس خار ٕإىل ابب مىذحَ إ ًخفت لك مهنم ٕإىل إلٓدص يف جعة مث ثوهجت هؼصإهتم مجَـاً ابخلارج. إٕ 

 من إزلإذي.

وأٔ   .يف إًوكت ذإثَ صاردإً و  حيسق يف وهجًِا مددسٌلً  هكَت حسٍهثا ُو

هتصب مٌَ ٕإىل إؽلعحخ  َهبا وؾيسما جيصهحا حد  ذي ٕإىل إؽلعحخ ًخـؼل وظفة خسًسة؛ين من إؽلَي ثسإؽلصٔأة إًيت ثـا"-

 ظحٌق ذمخٌَ  ابًعـام. جسِص إٌََي ابهَة وتَسُا حدَهبا وثطل إًيت خيوهنا  ذإثَ؛

ت قَؼا مو أٔ ان أٔ ظاتؽ إًحعاظس إؽللصمضة و أٔ ان فىٌت ٔأمضف أٔ ما الالك، ًىٌيا فلط خنجي.أٔ  ال ثوخس فذاة ال ثـضق

ن من إًاليت حسصن فؤإدك وصلَن أٔ  ؾلطل  مام حسًثم ؾن تعالثم إرلًصة وإًضلصإء وإًِيسًة وإًسورًة وكرُي

 وكَحم "

وإً -  فرضتخَ تلدضهتا إًعلرية يف نخفَ ... سبًِٔا  " لك ُشإ ؟! " .. ُز

 إًلضة ًَمؽ يف ؾًََِ.و  كام ُادرإً  ٔأن ًرتهٍو ًـمي. ، ظصكات ؿىل إًحاب، ًوىن ُشٍ إؽلصة رصخ فهيم من خسًس

 ست حدات من ؾصق المـة ؿىل حدَيَ.ت فذح إًحاب ودصج يف وهجِم وكس 
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ٍك حّوًت إجلًصسة إًيت إس متخـت تعحاح  ػي ٍزجمص واهسر يف موخة ؿََي ٕإىل جصق ورؿس وقَوم  قضة ظًو

لسم جلية تسإ إً  جفبٔة  . دفذت إهلمٌِلت وخشعت إًـَون وخَس لك حمصر ؿىل مىذحَ ًلذي إًلَوب وجصدِ 

إًـاظفة تعوت ظفـة إًحاب  . وإىهتت ارمم صُئامأٔ ا وظالب ال ًفلِون ذم ة كايس إًلَة إمذحان ًِا مصإك

 .ًًذفغ من إًلضة  ُادرإً  ورإءٍ وُو ًـود ٕإىل ؾًصيَ 

 

 اهيبٔ ح ى ُشٍ إٌَحؼة ػل إمتمت فَِ ؾلسي إخلامس ػل ٔأختىل ؾن إًخعايب وإًلضة إًزإئس. حيت ُشإ إًَوم إشلي

في . تال رصذة مداقخة وال رهني ُاثًٍَك ٔأقفو فهيا ؿىل ظسر إحلحُدةٔأثوق ٕإىل   ؿىل خَسة حة مىمتٍك.كَيب

 .مـَيًا ؾن هناًة إٌصلة كاس وال هنار ًخعفي ؿىل ًََيا

 

ن اكثة إٕ  يب واكثة مصموق ًٔلدب إًصوماويس. كاًت ظحا ح ى ُشٍ إٌَحؼة ػل ًـش كَيب كعة ؾضق ثََق 

ـمي ؿىل خشب مًزسًلارئ إًصؾة ٌضارك إ يه  . حامتً ب إخلائفة ًخؤوس وحسثَ يف إخلوفمن إًلَو  خماوفَ ًو

 رمست فذَات ؿسة يف ما حصمت مٌَ وما ٔأثوق ٕإًََ. ٔأنخة  ًيلي و ؛أٔ نخة خماويفٔأين إًضا أٔ ثـصف متاماً 

 .روإاييت،و لكِن ؿاصلات ح ى إؽلوت

 

ًىن وإحسة مهنن ػل حزر وإكـي. ػل ثَمس  َـاً حَمت هبن مج  ضـات ظائـات ٕإىل كَيب ًىهنن ورق.لكِن ًبٔثني ذا

ًسؾى  ٕإهين ٔأصـص ابخلسر جصفلة ظحا. ٍصإودين صـور خمجي دعالت صـصي إٔلسود وال حلَيت إًحىص.

  .ػل متت ؿىل صاظ  جخَِا إؽلـعص ابحليان. ًَهتا جنو إًصقحة. ٔأقصق يف فذيهتا مث أٔ ما خيخئب يف  ًوىٌَ دإمئاً إحلة،

هؼصت من إًيافشة   ؾن ثطل إؾلِوٌك إًيت ال ٔأؿؼل من ٔأٍن ثعَؽ وال من ٔأٍن ثشُة ؾين.ن حبيثحبثت ؾهنا وأٍٓ م

 .ػل ثـس ختىش إؽلوت ِيي كس ثفـَِا ف  .ص َروديت من  صس حٌوانً هنا كفزت مهنا، ًىهنا أٔ هكجيون ًـخلس أٔ 
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 ؾعام

 

 تني إحلَاة وإؽلوت ًخبؽٔلون لنئأن إًـاًال ًـصفون  وجس َي دموؾِم ؿىل من فاركوإ خسإً  ن إؽلوت كاس َاً أٔ ٍزمعون 

 ٔأنرث !

ظحا ،  نرب ًِشٍ إًٌَؤؤة إًححًصة إًعافِة مذرفِة يف زوب إٔلخ إلٔ  ؿاش ؾعام ٔأتوة  ؿىل مسإر جسـة ؾرش ؿام 

؛ ؿامان من إًحاكء ًَالً  و يف ؿامَ إًسادس من معٍص ؾوإم ؿسًسة أٔ و  مان من إؽلصض وإًضىوى وإًضلاوة؛وؿا ُو

ٌُل ؿام رظايص كامئ ثسحاتة ًوهنٌل رظايص ثال وؿامان  وإًصدإء إًحين إخلاص ابؽلسرسة؛  تيىِة إجلسإئي إًسودإء

  .مس َة ؾيسما ظفت حثهتاًِا ٕإال يف ثطل إلٔ  وػل ًيددَ  كاركة يف ترئ ذإهصثَ؛ س يوإت  جحاب مض 

ن أٔ ال إٕ  ار فهياسعوع إٍهن ابًصمغ من  موحضة اكًلرب ضاءة صاسـة، ابردة اكًلصتة،إٕ يف قصفة تَضاء إجلسرإن هبا 

 .ما جيمث فوق ظسور إجلاًسني ًَالً 

 

وي تـَس ود يف موإهجة إحذضار ظفَهتا؛ عمة تَ ؾعام ًلف جبوإر ٔأمَ إًيت ٔأمسىت نخاب ظل تني ًساها مـخ

ا إلٔ  ً رخ يف ظلريثَ إؽلسجاة ؿىل  من ؾلهل  .انتُةسالك وإلٔ تَغ ٔأسرية تضؽ من إلٔ رسٍُص

خَس ٕإىل إٔلرض جبوإر ٔأمَ  ٔأهجش ابًحاكء. ؼص ٕإىل صاص خَ مث ٔأدصج ُاثفَ و همن حِحَ.  رهني ًًدـر خمخيلاً 

صة ذإتٍك حتخرض  ضاحةهفِا فذحول وهجِا إً وأٔ  وكس إص خس إمحصإر حفٌهيا  زهنا تسإذي ح إًصإتضة   .ؾعضاً ٕإىل ُز

 " ٔأسم ، ُشإ ٔأيب "-مهس يف ٔأذهنا .. 

و ًـخ ر إٕ إًخفذت -  " ـربة " ال خترٍب صُئاً ؽلا من ُول ما جيس من إًأٔ ًََ ظامذة ُو

ـر من إٔلهجزة إؽلوظٍك ظافصة مٌخؼمة ثًد سوى ظوت  ؾن مصت إًلصفة إشلي ال ٌضوتَ يشءحهنس وكام ًَخذـس 

 .جبسس ٔأدذَ

 ًو .."" أ  -

-.......... 

 يب "" مصحدا اي أٔ -

-........... 

  نشضل "  ان صخري ... ومجَـيا " أٔ -

-............ 
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 . انمئة اي ٔأيب ، انمئة "تحاكء مىذوم " ظحا ؟! .-

-........... 

 "وقضخت خلسارة فًصلي مدارإة نيت ٔأاتتؽ  " ال ثلَق اي حدَيب فلط -

-............ 

 .رحوك "" م ى س خـود اي ٔأيب ؟ ؿس رسًـا أٔ  ؾعاتَ ٔأنرث من ذضلٌس خعؽ متاضل أٔ ػل -

-............... 

 ًرسك ُيا مـيا "أٔ   ظسكين ، فلط  " َُ .. ال ص  -

-........... 

 . ٕإىل إٌَلاء .. ال ثخبٔدص "" حس ياً -

 

خبػٔل ًلَاتَ  ما ٔأثضؽ إًىشب !! ... تست  يف ُشإ إًوكت إؽلمَت  ٌَمصة الاوىل ًخبػٔل ؾعام من نشتَ ؿىل وإزلٍ ًو

و   كاحٍك إحلَاة يف هؼٍص   إكذحام إؽلوت ًـاؽلَ .. ًخاتؽ  ُو

هؼص ٕإىل وخَ إجلثة . خَس يف ملاتي إًسشٍص و إًحاكء إؽلٍصصحوٌك من  هتا تـس ما زإًت كاركة يف مص ؿاد ٕإىل ٔأمَ.

 .إًيامئة ؿَََ

ًخرفي  حول رٔأسِا ت ضٌلدة تَضاء إًخفّ  صح جخول ًلف ؿىل مفِا.وح زركَ نئُدة ثًدـر حتت ؾًَهيا إؽللمضخني 

ا إخلالب  .صـُص

 دصج إمسَ مٌـواتً  ة مك مص  ثسخدَ؟  جىت ثطل إًـَون  مك مصة  انمهل ُشٍ إخلعالت إًـشتة ..مك الؾحت أٔ 

  .ًلشإئف وإًض خامئ من ُاثني إًضفذني إؽلًصضخنياب

 

اكهت ثًدغ ابحلَاة. نثريًإ ما مص ُشإ  كسمياً  ابردة يف ًسٍ.اكهت   ُسوء ودضوع ٍميسم جىفِا إًعلري.مس ًسٍ يف

ًا متىن ص يف ظسٍر حسًثمث ثفج يف موإهجة مصهتا؛ ثشرفان إزلمؽ . ؾَياٍ إو ًـٍة  زياء رخاءٍ أٔ  إًىف إًيامع ؿىل وهجَ

 .ًو ٔأهنا جسمـَ

 

و ًلرتب مبلـسٍ من إًسشٍص ًًك ًضؽ مفَ جبوإر  دفت ظوثَ نثريإً   ذهنا مدارشة كائال :أٔ ُو

هِم ًست أٔ ان ال إس خعَؽ ددول صلذيا ظاؽلا أٔ .. ظحا قضحخم فهيا.أٔ " ساحمَين ظفَيت .. ؿىل لك إًساؿات إًيت -
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و ال ًـصف ما ًلول ش مث ٔأهج ظحا ..إسدِلؼي اي صلِة .." هبا.   ابًحاكء ُو

 .ظوهتا إًصكِق يف ٔأذهَ حصكصكت يف ؾًََِ ظورهتا ورنّ 

 

َة.  إًؼالم  ائصة ثعارع ثلف ح ًًدـر من مشـة  ضوء ذافت ٔأمغغ ؾًََِ فذشهص مضِسًإ من مضاُسُا إًعفًو

. ًفذاة جتَس مرتكدةً  يِّ حنو ػِ  ًخجَ تخؤدة  خمَِف  ًضلكِ  يٌ ػِ  يف قصفة ظحا؛ وؿىل إجلسرإن تضـة من إًؼالل.

 ًـعام . مذـاًَة  ثحـخَ ذصاكت  إـلَف. من ذضل إًضلك  ذائفة فزؿة ظحا ٍصثفؽ رصإخ   وجفبٔةً 

ًَعوق  فاكرتب مهنا صسًسٍن   صخوف وحٌق ىل ضوء إًضموع. رملذَ ويه ثلصٔأ ؿ إهلعـت إًىِصابء فلام خيَفِا 

 وقضهبا مٌَ .. كري أٓتَ صخوفِا مازحاً  رٔأسِا تشرإؿَ

ا جصفلة إزلمِة إًيت خاء شلة ثشُة إًـلي ثطل إًيت  ت ؾًَهيا تسموع ذائفة ؿىل نخفَ.فاض هبا وإزلإٍ. ٌسدضـُص

 .رحفة دفِة رست جبسسٍ ًوىٌَ ُخف تعوت مصثفؽ

 ان فلط "أٔ ذايف مين  ال ختايف من ٔأي ص  .. هِم جصفليتأٔ " ظاؽلا -

م "-  " مك ٔأهُص

 " ومك ٔأحة ٕإذافذم اي حداهة "-

 ُو من خيخئب يف إًؼالم ًفذاة ركِلة مثًل " " إجلحان-

 " جض هبني إزلزم إًحالسدِىِة  " ركِلة ؟؟ -

 " ايًسزافذم "-

 

ذرفت  حصكس إلٓن رصًـة تني ًسي إؽلوت. ُا يه ظلريثَ ا ، وما ٔأصِيى ظوهتا ؾيسما ثلضة .ما ٔأشل مزإهح

 و إٍهناًة ..حنح ى ال حوكي ظًصلِا  وُو ميسم جىفِا ؤكهَ ٌس خوكفِا  جمسدإً  دموؿَ 

 .ي صاُسُا فَِ ويه حصكط تلصفهتاذضل إًَوم إشل مام ؾًََِ وإتي من إشلهصايت.أٔ  جزوغ إًفجص جزغ مؽ 

تشإت إٌَون. ثامتًي مييًة  ًإ كعري  وفس خاانً   محصإً أٔ فصإصة ثرتحن كاركة يف سىص ال هنايئ من إٌصلة ، مصثسًة حورابً 

 ًحاقهتا تعافصة صلِة وؾحارإت ُازئة مثرية ٌَحيق .. مث  ومن يف وهجِا إًضاحم  وإًضمس جرشق   ٌوسشةً 

 صِيى.أٔ مـِا هل مشإق  ًوىن ذمازحهتا وإًضلة ،مك حية ركعِا

 " هِت كعرية ، ركعم س  خسإً أٔ " -..  مهس

 ظَة رٔأًم ؟ " " ومن -
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 " ال ٔأتسي رٔأي وٕإمنا ٔأذربِك حلِلة اي كعرييت "-

 قصفيت " ن حبيق " ٔأماٍ ، ذشي ذضل إًضاب إًليب م ظارذة -

 من إخلارج " ؾعام ، ال حزجع ٔأدذم "-

إكط وثامتًؽ يف ثرت  افإتًذم رتة إًعون وإًـف ن ثلَؽ ؾن ؿادهتا إًلحَة.أٔ ًرس مهنا أٔ ًوىن فلط  ؛" ٔأان ال ٔأزجعِا-

 من فضطل " اي ٔأماٍ  ٔأحس ين حصتُهتا  إًلصفة ًَي هنار.

 خععسم توهجَ إًصإئق .ري ً إًوسادة من حِر ال ًس ػل ٍىس ًًهتيي من ؾحارثَ ح ى خاءثَ 

مٍصصة ُشٍ ..  "س حلة جلكمة " اكن ، اكهت ، اكهوإم  زُصة معصان ٔأظححتهفاح  تبٔن ٔأحالمٌا و  ن من إؽلؤػل أٔ 

 تني صفاُيا. لكٌل هعلت وإهفصج حصف إًاكف فهياجسـص انر إًفلس يف إًلَة  ة.إًلكم

 

  يف إؽلضفى ًِا ويه رإكسة  مهس جمسدإً 

جسـة ؾرش  ٔأهىن ػََت ًعحاتة .. ُي ثـصفني اي ٔأدِيتظحاح إًعحا وإًخعايب وإ إًعحاح. " ظحاح إخلري اي ذري-

 ود الاؿرتإف تَ الان .."ٔأنمت يف هفيس صُئا أٔ  اً ؿام

حسسُا وال ص  ًـىص ظفو ظحاهحا  ٔأن ًـرتف ابًفـي ، سىون جيخاحثعَحان مٌَ  ًسًَ  انمَِا إًحاردة تني أٔ 

 يت ثومغ ابهخؼام وثعسر ذإت إًعفري ..إس خوكي حسًثَ ..هجزة إًعحَة إًومهس إلٔ  سوى مهسَ 

 

هى ًست إلٔ  ، ابًعحؽ ذهٍص مثًل  ذضل إًضـور ابحذَاج ٔأخ كضَخَ مـِم ػل ٌساورين ٔأتسإ  " ظوإل معٍص كعريٍ -

  .فـالً  ين نيت ٔأؾخربِك ٔأيخ أٔ هِم كدَحة زلرخة أٔ ، وال ٔأكعس إؽلىمتٍك

ٔأهت ذافذة ُىشإ. إؾخست رصإذِم يف وهجيي وقضحم و حتسث مـِم أٔ ؾصف هَف أٔ ان ال أٔ  ظحا ظسكِين 

ن أٔ ثـودت  قضحم. مث ثزًنني ؿًّل خام  مسم تِم من كفاِك ًَـَو رصإذم أٔ ن أٔ ثـودت ؿىل  وص خامئم.

ٔأصِيى، ودإمئا ما اكن  ما ن مشإق إًعـام إـلعوف من ظحلم دإمئاً أٔ دعف من ظحلِم إًعـام .. ُي ثـصفني أٔ 

 ذضل إًَوم ؟؟ ُي ثشهٍصن اي ظحا ؟ "ُي ثشهٍصن  نيت جساحمًَين فَِ.

 

و حيسهثا وحيصك  سَ أٔ . دفغ ر اًسُا تـيف ًىهنا ػل جس خجة ؿلاوالثَ يف إحذشإب روهح إرثفؽ ظوت وض َجَ ُو

 ابًـربة.ًََعلِا ابًَس إؽلَخة وإًفصإش إشلي ًدسمؽ حلسًثَ ظوإل ًَي َلوم 
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وما زإل إًًض َج مس متصإ ،  ،رحاب إًلصأٓن كاركةم يف . ما زإًت إلٔ ال ًعَق الاهخؼار إًعرب ؾلوتة حِسة ؽلن

 راكن.وإشلهصايت إؽلؤؽلة ثعوف ابلٔ 

 

و ٍصمق ٔأمَ متَىت مٌَ يف ٔأن ٌسشد ًِا حاكًة .. حصكصكت ؾَياٍ جم رقحة خاحمة   . ػل ًعةمضفلة تيؼصة  سدإ ُو

 رخالً  ن ًَخلَِأٔ  ىن . ومتة إًسودإء مٔلت كَحَ جتاٍ إؽلوتًوىن إًىصإَُ حزن ٔأمَ ؿىل صلِلذَ، ابًلرية من 

 ظصإف.يف ًـحة مذاكفئة إلٔ  فِلذخالن ثرشف ًصخي 
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 ؾودة إًصوح
 

. فىصت يف نخاجهتا يك ٔأصفى إً ؾصف هل دوإءأٔ ال   ان ًدمي تال روح ، كاتت وظار قَاهبا وحـاً أٔ ميص ًومان و  جمسدإً 

هتا."اكثة إًصؾة ٌضارنيا سوى إمسِا إًيلي ولكٌل و ٔأان كارق ابًورق، وال ص  ٍىذةًومان . ٍهياإٕ من صويق 

 ًخذسئ من ثعسًق ذإثم" خماوفَ، الاميان 

ور يف إًعصكات وحساب  ق يف إًسؤإل ؾهنا وإًخفىري فهيا.سبًٔت ؾهناصـصت تبٔن لك ساؿة متص تسوهنا ٔأقص  إًُز

 ويه ًا. لكِم ذائفونلكِم ال ًـصفون ًِا ظًصل إًسٌلء يف ساؿة إًفجص وقياء إًحالتي يف الاظَي وإًفصإصات؛

 وحسُا ال ختاف.

 

 .فبٔثت. فاورشح ظسري خَست ٔأظاًؽ نخاب إًصوح  ،يف ظحاح اثًر من ظحاحات فلسُا

 " ماذإ ثلصٔأ ؟ "-

 وإرثوي من حبص ؾَوهنا. ًة وهجِا ص حؽ ؾَين جصؤأٔ ان أٔ و  " ًن ٔأذربِك " ددبٔت إًىذاب ؾهنا -

َمس ًسُا ! ، ٔأثت من ضوء ًوىن هبا ظمبٔهٌُة جعَحة ، مسحت ؿىل صـصي وصـصت مب ثَِر  ٔأثت اكؽلسافصة 

ن حصظت ؿىل أٔ  .. مهسُت تيربة  رإودين صـور خمَف تبهٔنا ثيام يف مـعفي ًَالَ  مـعفي.إًضمس إًساكط ؿىل

 ي ؾن الادذحاء ؟ ": " ٔأٍن نيِت ، ٔأًن حىفّ  مض حـة ابًلضة  ثحسو 

 "ٔأهم حتة إًلموض دذحاء ًـحة مثرية ، ػيًت " إالٕ -

 حة إًوضوح "أٔ " ال تي -

. حصنهتا خاًسة ٕإاثرة حفِؼيتو  ؤكهنا حًصس ٕإقضايب  صفذهيا  ومتط  اكهت حصفؽ حاحدهيا  اثرة ! " حة إالٕ أٔ  انأٔ " و -

 إحب ًِا ثضويق . جبوإري وػل 

 

 " ٔأال حًصس إٌَـة ؟ "-

 ِا ابخلجي.مٌىّ  صِيي   هل مشإٌق  وكِا ًفوق صوق تيات حوإء مجَـِن. صوٌق ص  " ال " -

 

ظصإف ٔأظاتـِا هصإكعة "ابًََ" ماُصة. أٔ فلامت ؿىل  قوص يف لكٌلت إجن إًلمي أٔ ورحت  جضاكَت ؾهنا ابًىذاب 

ياك. جتًوت يف إًلصفة  . يف لك مصة ثبئت ٕإىل مىذيب ؤأذشت ثفدش فهيا مصة ٔأدصى ىذحة هؼصت ٕإىل إؽل  ُيا ُو
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 .ووهجِا إًعفي ول ًعي من ؾًَهيا وإًفض مام إؽلىذحة أٔ ثلف 

تبٔن ما م ى من  ين فوحئت حني رملذ ٕإٍهيا.ؾعضاً  شلي ًلذَين ثياسُت صويق إ .رشدت ؾهنا ورشدت ؾين

 . خيَو من إحلة فـال. ما إثضؽ معصٍ  تـس حالوة إحلة  ثشوقمعصي م ى وػل أٔ 

 ابقخدين وإًلت ؾحارهتا :

 

 .ٌُل إًصخاء وإزلالل مـاً اكهت ظحا ثخوسي ًـمص تـَيني ميلٔ  " . حوٌك كعرية من ٔأخًل" ٔأًرس إٌَـة فـالً -

 .مذـجحاً .. كال هِم ثـضلني ُشٍ إٌَـحة " " ٔأرى أٔ -

 حتت ًساهَ اي ظسًلي " " ٔلهنا جتـَين ٔأظَي إحلسًر مـم فاؾصفم وثـصفين. إًصخي خمحوءٌ -

 " وإؽلصٔأة .. ٔأٍن ختخئب ؟ "-

ثََت تدهنَسة  فائلة إدلال مث  س حلت ُشٍ إًـحارة إتدسامة جخي  " ختخئب يف حضن إًصخي إشلي حتة ٔأة " إؽلص -

ٍك ٕإىل إلٔ مذحوؿ  .حهبا اهوي رصًـا يف  ا حـي معص رض من ؾَيني مالئىِخني ذمة تيؼصة ظًو

ًـضق يف ُشٍ صـص تبٔن إًىون لكَ خيفق و  مٌؽ كَحَ من إخلفق ثضسة. ٌس خعؽ  ػل " " حس يًا، ًيَـة .. إتسيئ-

ة ورحوٌك جلك ما ميطل من كو  رقحة يف إحذضاهنا  إٌَحؼة نٌل ًـضق ُو. صـص جصقحة جتخاحَ اكًفِضان.

رض فوق إًسجادة فلام من جمَسَ ؿىل مىذحَ وخاء ؿىل إلٔ ، إًيت حيهبا ؿىل إٔلٍرىة .متسدت إمامَ حةو 

ثيؼص ٕإىل سلف  ورًخَ ويه انػصإ ٕإىل ح . خَس تعالثَ وهناايت روإايثَ ومبٓس ََ إذلصإء إًضاُسة ؿىل لك

 .إًلصفة

 

 حسزين ؾن إحلة ""-

 .اكًخائَ ، وجساءل مرتددإً فذََياٍ وجتمست ثسمة ذائفة ؿىل ص خشعت ؾَ 

 " إحلة !! "-

  "مس خحَيحِال من إًـضاق وال ثـصفَ ؟ مصيب أٔ و  "هـم!! .. فَِسوف إحلة-

صـص معص جتاُِا  ،فلسما ُشٍإخلائفة إًِارتة، أٔ  ظحا إًِامئةثطل اكهت  يه ظحا إًيت زإرثَ يف ٔأول مصة. ًُست ُشٍ

إًوظول ٕإًََ. وابًصمغ من  ٌس خعَؽَ ًن مث ثعري ٕإىل ؿاػل ػل و  ِا قصض جسَة مٌَ  كاثٍك، ًعة، ساحصة رشٍصة تبهٔنا 

 دإذي ؾلهل ! ؾن الاُامتم هبا حىرّب  هَ زلرخة أٔ  ساذخة  تست  ذضل،حصإودٍ فىصة 

 " اي ظلرييت حصبٌ  " إحلُة -
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 " معصي جسـة ؾرش ؿاماً  " ال ثلي ظلريثم .. ٔأان هحرية.-

ُي ثسرنني  ٔأدعو دعوإيت يف إًـام إٔلول تـس إرلسني.وإلٓن  ايم،ٔأما ٔأان فلس ٔأمتمت إرلسني مٌش أٔ مددسٌلً كال -

 ذضل اي ظلرييت ؟ "

- ٓ ٓ ترتدد " أٓأ  ماذإ ثلعس ؟ " ،  أ

 "مََة حساتَة ظلرية س خفِمني كعسي ٔأٍهتا إحلس ياء إًعلريةذإ مقت تـ "إٕ -

 

و ًيؼص ٕإىل جخَِا ودِحة أٔ  تست ؿىل وهجِا  مالمح إحلزن إًيت ؽلصحو. ثـجة إ َِا م ٔأظفبٔت إًيور من ؾًََِ ُو

ًوُس فلط  يف ؿاػل أٓدص كس ٔأهون خسُا ساذخة وسُت ٔأهين  ثسور يف رٔأسَ .. ٕإهنا فذاة و ٔأذشت إٔلفاكر 

ا  .ٔأتُو

 " حس يا ، وماذإ حًصس ؟ "-

 دفِة " اندًِم تَ ، فَحـغ إًيسإءإت شلة ٔأي هسإء أٔ  " ال ثـرتيض ؿىل -

 ؟ " حصابً  " ًيوكي ًـحدٌا ، هَف ٍىون إحلةُّ -

 ؟ "ؤأٍن يه الان ؛ ما رس حدِم ٌَموس َلى إًعوفِة والً يا، ًيوكي، ًوىن ٔأذرًبًِبٔ حس  " -

  

مث  ًََ مس متخـا. هؼصت إٕ  اكة ٌَـة فدات ٍصإوقِا ًََ مض خص يف موكف كوة من ظحا إًيت ٔأثت إٕ ن ًلف معإلٓ 

 .ست ويه مزنجعة من مصإوقخَ ًِامه 

 رحوك "أٔ  " معص ، ال ثحزتين-

 اكًـعاابت وإًسحصة " ٔأابدضل رسإ ثسش؛ن أٔ ًرس لرييت ًوىن أٔ ذضل اي ظ فـي" ٔأان ال أٔ -

  " ٌَـؼل  ًوُست ًـحة إً رإحة  هنا جمصد ًـحة أٔ ن ، " ًوىٌيا ال هـرتف إلٓ -

خف :إٕ ًَيؼص  مث رفؽ رٔأسَ  ظصق دكِلة أٔ صـريإت تَضاء و  مسم معص تَحَخَ إًيت ذََهتا أٔ   ٍهيا يف هؼصة حتِس ُو

 " حس يا ًيَـة ًـحة إً رإحة "-

 ، ٔأرحوك " ــا فضي ، ُِأٔ " ال تي ًـحيت -

و كارق يف  فَخَ مث ث  جتشتَ حنوُا  مقَعَ صَِة ٔأًضا مثَِم، متسم تخالتُة  اكالظفال، صلِة مثَِم  مسٌٍك  ُو

. وإحسإً  ًوو ًوماً  ٌَحؼة ٔأن حىون حلِلة  متىن  ثوسَِا إًربئ. ساورثَ ٔأمٌَة   يف معٍص

فـي إتًذَ ُي س خححَ هبشإ حصى ًو اكهت ابً ما كدي إًيوم. د ًِا حاكًةإن ٌسش  خَ وثعَة مٌَ هنا ظفَ متىن ًو أٔ 



71 

 

 ُىشإ ؟!  وثخوسي يف سخَِِا ن حيًك ًِا حاكًة إًلسر؟ حصى ُي سدض خاق لٔ 

 .. فذهنس ٍوكي حسًثَ ؾن إحلة  وثدداىك ٔأمامَ يك مارما ويه جتشتَ من مقَعَ جمسدإً ؽلـت ؾَياٍ إزلإمـخني أٔ 

 :وكال 

حسل إحلَاة من إًؼالم ٕإىل إًيور. إحلة ٔأي مصض ُشإ إشلي ً   .هَ مصض ًوىهنم ػَمٍوؾيَ أٔ  إكاًو  " إحلة ..-

ػل جضـص إًصوح ابًسىن مؽ من حتة؛ وما إحلة ٕإن ػل ٍوكي لك مهنٌل ن نٌلل؛ هلعَ ؿني إًىٌلل. مفا إحلة إٕ 

 ميان اي ظلرييت .."الادص. إحلة حاٌك من حاالت إالٕ 

 اي ظسًلي إًىدري " إًعوفِة وس َلى حة إؽلأٔ " شلضل حتسًسإً : كاظـخَ -

 ُخف ابس خفِام مٌسُش :ثـجحاثَ جصفلهتا.  حا وما ٔأنرث ٍهيا مذـج هؼص إٕ 

 ؟ " " ثـصفني إًعوفِة وفَسفة إحلة إًعويف إًضاً -

 ًِيي "إحلة إالٕ  " حسزين ؾن -

 " إحلة ال ًخجزٔأ ، وال ًعيف ، وال ًدضلك "-

 هل خيخَف "حة إالٕ " ًوىن -

ًعَؽ ؿَََ ثرش ح ى هناًة  ًون ،حس إًخرش مٌش تسء إخلََلة إًصوح إشلي ػل ًّعَؽ ؿَََ أٔ ُو رس هل" حة إالٕ -

جسمَيَ إهِت إحلة  من حة ؾؼمي ال جتََات كَِ من مضاؾص جتاٍ إًخرش ما ُو إٕ ولك ما وضـٍص وما هال إًىون.

إإلًثار، ُي  إحلة ُو وجيربك ؿىل الاىىسار تني ًسًَ.  إحلة اي ظفَيت ُو إشلي ًلودك حنو إًعاهؽ إإلًِيي.

 ؟ "ثـصفني إإلًثار

 ٔأخي ٔأؾصفَ ""-

 " حصتدَِ ؟"-

 " وهَف ٔأحصتَ ؟! " -

 

ٌَمصة الاوىل ورمبا اكهخا معَلذني  تسإ فهيٌل  قًصةٌ  من إٔلرسإر. معٌق   ؾَين معص ؤكهنٌل هنصإن اكهت ظحا ثيؼص يف

ًخلَلي تسإذي مسارما إزلكِلة ؤكن  ،صـصت حبسًثَ ًَمسِا سوى إلٓن. ثسرك ذضل  ًوىن ظحا ػل ،زلمٌش إلٔ 

ا إًلعريماخسًسة ثـَق أٔ  ٕإىل ؿالمة إس خفِام  ًخحول ًيعلَ  لك حصف  فوخست إهنا  م ؾًَهيا ، فىصت يف معُص

ة. حزهت ويه ثَلي جصٔأسِا ٌ  .امن إس خوكي معص حسًثَ ؾن إحلةَورإء تُذاًو
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تال دوف فلط  وجسرٍين يف ظًصق جمِولخيضؽ ؾلطِل ًلَحِم وثلمضني ؾًَِِم   نؾٍززيت ، إحلة ُو أٔ " -

 هم ِ مؽ من حتحني "لٔ 

 " زلة معَاء؟ "-

 قحَاء اي ظلرييت "أٔ  ًىٌيا و  ،الكٌُل وضف وضَاء معَاء. إًثلةَ ٔأّن  معى و" نشب من كال ٔأّن إحلح بٔ -

 "إحلة مذالزمانو " إًثلة -

 " فَلك كاؿسة صوإذ  " ًُست كاؿسة. وٕإن اكهت،-

 هت من إحلة ؟ "" ٔأٍن أٔ -

 

جهمة ثَو ٔأمام إًصوح.ن إًلٌاع إًِش ال ًعمس نثريإً رمبا لٔ و  يف حرضة من حنة. من دون ٔأن هسري جسلط إكٌـخيا

و ال ٌس خعَؽ ٔأمارما ٔأن ًوإظي إًعمود حصك هفسَ ٌَسلوط هبا.  فِم ؽلاذإ . وال ً إٔلدصى ثلوم هبا ظحا ؿَََ؛ ُو

و ٍمتىن ٔأن ال ثددؽ ٕإخاتخَ  .ثسؤإل ٔأصس دعورة مهس ُو

 

 " وػل ٔأدذيْ  وكفت ؿىل ابتَ ذائفاً " -

 ابب ؟؟ " "ٔأي-

 رٍ ٕإىل ٕإىل إًيافشة إًوحِسة مث إرثس ت هؼص  ؾيسما وكؽ ؿىل ٔأذهََ. َلال ابلآثم من تني صفذهيا. جًصئاً  خاء إًسؤإل 

 فاًخفذت ظحا تسورُا ٕإىل ُشٍ إًيخذة وجساءًت : ؿىل خسإر قصفذَ إًيخذة إًوحِسة إؽلعَوتة

 ص ؟ "" ٕإىل ماذإ ثيؼ-

 " ٕإىل ُشٍ إًضجصة ، إهؼصي؟"-

 " ما هبا ؟ " ًََ مَخفذة إٕ -

 ابضل " ال جضلًل  " ال ص  ،  كََال مث مهس  حهنس -

 " إص خلت ٕإىل ٔأسم "-

جمصوحة ؤكهنا ثحًك  إس خفاكت من قفوة يف ُشٍ إٌَحؼة. هربةظوهتا  جفبٔة نٌل ًو ٔأهنا ط إحلزن ؿىل رإسِا سل

ت مسىت تَسٍ وحسحوإًسـادة. أٔ  ت كدي زوإن مـسودة يف ٔأصس حاالت إًَِام مٌش ساؿات ظوإل، رمغ ٔأهنا اكه

روحَ ثيلمس يف دموؾِا. حزن  وحصك ؿىل إٔلرض. ٔأذش رٔأسِا ؿىل نخفَ  ًخجَس ٔأمامَ  حسسُا 

و ال ًفِم ما هبا حلزهنا   .ؤأذش ًوإس هيا ُو
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 "إً رخاء ، ال ثحًك "إُسيئ اي ظلرييت-

 ٍاكد ًلصكين "، حٌَين " إص خلت ٕإىل ٔأسم اي معص-

 "؟؟ ، ما إشلي مييـم " ًيشُة ٕإٍهيا إلٓن-

 ، ُي ثفِم ذضل ؟"" ٔأص خاق ٕإىل حضهنا-

ا ح ى ٍصثوي هشُة ٕإىل ُي ،" حس ياً -  ؾعضم "اك وحصمتي ؿىل ظسُر

 " معص، ٔأان روح، ُي ثفِم ؟ "-

 ة.ظال ؾياكٌِل، الذ معص تعمت ػل ثفِمَ ظحا، قصق يف ماضََ .. ابقخخَ س يوإت معٍص إؽلاضَ

 .ثؤػل روحَ ، ًـصض ؿَََ ظورإً حصى ٔأمام ؾًََِ رشًطٌ سُامنيٌئ تعيء إزلورإن

 

 وىل ...إًعورة الا

 متسم تني ذرإؾهيا نخاتنيو زركاً أٔ  فس خاانً  حصثسي  جصفلة فذاة كعرية مسصإء؛ "ايفـاً "سار معص يف حسًلة هحرية 

ا.ًٍصسإن كضاء م إًلمح يف ركهتا ودفهئا ؤأظاٍهتا. ًِا تشور  َ جض ح كسٌلت وهجِا  ا تلي هلٌل من إحلَاة ؿىل ظسُر

ٍك سى  إئيوخس ؾَيان ًفِغ مهنٌل إٌََي؛ اسودإء ظًو  .ح ى حللت جهناًخَ دت ؿىل ػُِص

 

 " وما إحلي اي معص ، ُي س خرتنين ؟ "-

 " ال ٔأدري "-

 

تياء ًوإهجِا أٔ  حىن أٓهئش ابًعـوتة إًيتمن موإد إًثاهوًة إًـامة إًيت ػل  اكان ؿائسٍن من درس دعويص ؽلادة

 حِي إحفاد معص .. ٕإن اكن هل ٔأحفاد .! من  إٔلمس 

ظؽ وصـٍص إؽلعفف ؿىل خاهة رٔأسَ. اكن ؿىل كسر ؿاٍل تَغ إًياوسط إحلسًلة وُو ٍصثسي مقَعَ إلٔ  وكفا يف

 .ًوىن إحلزن إشلي إؾخال وهجَ اكن ظارماً  إًوسامة وإًصكة من 

ي ًوإخَ لك صاب يف ُشٍ إؽلصحٍك. حدَحة إًضـف إشل ثطل يه ٔأول مصة ٌضـص فهيا ابًضـف.

من ذضل إًـاصق مس خـسإ ٔأنرث  ما ٍىون ودإمئاً  جمِول. ٍص مث حصحي خمعوفة تشرإع ذاظةمضاؾ ؿشًرة ثلذحم 

 .ٔأوىل حمعات إحلَاة إشلي ًخذسئ ًخٍو 
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 هَة ...يف إًعورة إًثا

لكِا درخات مذفاوثة  س خائص وإٔلتوإبإً اثث و ًلعي مساحة مس إًح ر. إلٔ  هبو فس َح ؿىل ظصإز كسمي. ًوٌن تينٌ 

 ًحـر ؿىل إًيوم وإًعمت وإًـزٌك. من إًحين إًىئَة إشلي

ذإهتا. ٔأسف صسًس  هؼصة إًلضة و  ،ػل حىن هل حلَة ًوىن هل إؽلالمح ذإهتا مام وإزلٍ إشلي وكف معص "صااًب"أٔ 

 .يف موإهجة مالمح ٔأتََ إحلازمة معص ًعي من ؾَين

 

 .خاء وإًخوسيإمزتحت فَِ هربة إخلَحة وهربة إًص  تعوت " ًوىن اي ٔأيب ..."  كال-

 ورقحيت ؟ " " ًىن ماذإ ؟ ُي س خرصج ؾن ظوؾي -

 ان ٔأًرس ..".. أٔ  " ًوىن -

 وإمصي ؟؟ "ؾعَان أٔ  " ماذإ حًصس ؟ ُي حًصس -

 " ًوىين ال ٔأحة درإسة إحللوق "-

ُا إان إن ثدرشف ٔلهم ثلوم تَ .  ن حتحَ تي جيةوحتلِق إًـسإٌك ال جية فلط أٔ  ق إًياس" إزلفاع ؾن حلو -

 معي ؾؼمي اي تين " رد إؽلؼاػل  وخسك من كدي. ذإ

 .صستي أٔ  كاًِا تشإت إخلَحة " ًوىن اي ٔأيب .. " -

 "حتنك ابًـسل ٔأًرسك كاضَاً  ؽلا ُو أٓت. " ال ٔأحة إحلسًر إًىثري .. إلٓن ؿََم ٔأن جس خـس -

ن ٍصث ََ إشلي ًٍصس مٌَ أٔ ٔأت  )معص حسن إؽل ري( ؿىل ٔأمي عاًةإً ًَعحح .. ذما ًبٔمٍص تَ وإزلٍ  ػل جيس معص تسإً 

 . إًلضاء 

، وتسون  ؾياً   ٔأال ٍىفي ٔأهيا هبئت ٕإىل ُشٍ إحلَاة رقٌلً  إًعحَـة.وإخلَلة و  . ىصث إخلَقدإمئاً  ثَحق تيا  إإلرثًـية 

 دوإت ًخحلِق رقحات إلآبء ؟جمصد أٔ  ٔأن ٍىوهوإدإمئاً  تياء إسدضارثيا. ُي جية ؿىل إلٔ 

 

 ؤكن ظوهتا ًًدـر من ترئ معَلة .. ابقخَ مهس ظحا ؿىل نخفَ 

 " هحريإً  " ٔأرى يف ذضل ػٌَلً -

و ًيؼص ٕإىلسبٔ  دُضاً  " يف ماذإ ؟ " -  تعوت ململم ابًضحم : وهجِا إًلارق يف إزلموع ، فلاًت ًِا ُو

 هين ٔأسىن ٔأفاكرك ؟ "" م ى ثعسق أٔ -

جسدٌس ؿىل إًفصإغ. ػل  ٌىفبٔة إًصٔأس وإخل ر م  مٌحيَة هتا ا كََال فدلِت ؿىل َُئوحصإحؽ ؾهن خشعت ؾَياٍ 
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 جتاُِا جفبٔة .. ال ًـصف ما رس إًفزع إشلي دب يف ظسٍر   وػي ذافذاً  ٌس خعؽ ًفغ لكمة ٔأدصى

مه من ًـاهون من حمسودًة لك ص . لك ص   وإًخرش فلط اي معص؛ ان ًست ثرشإً ًوىٌم قيب.أٔ  " ٔأذربثم مصإرإً -

 ن إًـلي ًن ٌس خعَؽ حتمهل "ًدلي جتاوزٍ لٔ مـَوم ال ً  زلٍنك تلسر

 مثَيا " " ًوىٌِم نيِت ثرشإً -

 نيت " " نيت .. ُا إهت كس كَهتا ..-

 

فاتخـس  إكرتتت مٌَ  إؽلربر.كري حياول إًس َعصة ؿىل دوفَ  ًوىٌَ  ؤأانمهل حزدإد جصودة، إحلرية جتـهل ًخـصق نثريإً 

 ة ٌَمصة الاوىلهؼصة كاس َ فاكرتتت ويه ثيؼص ٕإىل ؾَياٍ  ؾهنا 

ُو إلٓدص. قصق  ٕإًََ مفس ًسٍ ُست سوى جصاكن ؿىل وصم الاهفجار. مست ًسُا صـص إن زركة ؾًَهيا ً 

 ؽلـخادة .. فلال تيربة مسدسَمة :، ورست جبسسٍ إًلضـٍصصة إإًىف إًضفاف إًعلري يف نفَ إًىدري

 ن ٔأحتسث "بٔ " وإلٓن ال ًًدلي ؿََّ -

 " ؽلاذإ ؟ "-

 هِم ثـصفِيَ لكَ "ذن فال دإؾي ٌَحسًر لٔ إٕ  ري." ٔلهم جسىٌني ٔأفاك-

 حسًثم " ُخفت حبزن " ًوىين ٔأحة-

ين ٔأًلي فريإودين ذضل إًضـور ؤكه هم جسىٌني ٔأفاكري ما ثلوًني أٔ  ًوىٌم دإمئاً  " ح ى ٔأان ٔأحة حمادزخم-

 ." هِت ثضحىني جمامٍكً رهَىة وأٔ  ىىذة

 "ت "ٔأحدم ٔأاها إًـجوز إدلَيوكاًذصىت ظحا ح ى إىىضف قمي إحلزن ؾن وهجِا إؽلالئًك -

 ""جعوز !-

 حبساس َة ودوف وسوء فِم " " إلٓن ٔأهت ثفىص مثي إًـجزة ..-

 " ُي مِت فـال اي ظحا ؟ "-

 

 :مث كاًت ٔأس  ويه ثيؼص ٕإىل ًِفذَ وسؤإهل إشلي ًلعص  حصددت كََالً 

 " ُي ٔأذربك صُئا ؟ " -

 "" هـم -

فة ، مثة ورًحة ٔأدصى ثًدـر من ذَف ابب إًلص  من ورإء حسٍهثا إؽلخلعؽ ًرحة ما ثعي .. . أٓأٓ " ." ٔأصـص ٔأهين .-
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 وػالل ثومغ من ٔأسفي إًحاب! هبسوء؛ دعوإت ما ثلرتب 

 " ما تِم ؟ "-

 ؿىل ٔأمص ما ، فلال ُازئا ةاؽلـخادو إًحاب فاًخفت معص مث ذصم ذصىهتٔأصارت تَسُا حن " ٔأهؼص .." -

 " ُشإ ُو موؿس لك ًٍَك "-

 " زوحذم ؟ "-

 " هَف ػل ثـصيف ُشٍ ؟ "-

 

 :حنو ابب إًلصفة ويه حوكي حسٍهثا وكفت ظحا ورإحت ختعو دعوإت ُادئة 

هت ؽلام هبا لكِا.أٔ " كس ٔأسىن إفاكرك ًوىن ال ٔأظَؽ ؿىل ٔأفاكرلك من حوضل؛ وكس ٔأسىن هبا وال ٔأس خعَؽ إالٕ -

 هفسم ال جس خعَؽ فِم مضاؾصك لكَا"

 " هَف ؟ ".. مذـجحا سبٔل -

ن ثشُة وجتَس ٕإىل من أٔ  تسالً  جيـطل جتَس مـي ح ى ُشٍ إًساؿة  وإحسإً  ُي جتس يل مربرإً  ،هت مثالً " أٔ -

ًست  لكٌل حرضت. ثفِغ تسإذطل  إًيت  ُي جس خعَؽ فِم إؽلضاؾص ؟  زوحذم إؽلسىِية إًيت حتحم نثريإً 

ػل حية ٔأحسمه مـًاًس يوإت ظوإًوفنك من ٔأانس ؿاصوإ  إحلة ال حيسث تني ًٍَك وذصاُا.اي معص و  مصإُلاً 

 ."إلٓدص

كعخيا ٕإذإ رسدُا يل ٔأحٌس،ًىن إشلي ًيفّص  ٔأن ٔأظسق ان ٔأنرب من م فَِ إًسؤإل وإإلخاتة اي ظفَيت.أٔ " حسًث-

 إهدداُهتا " و تني مغضة ؿني هفسَ إًلادر ؿىل ٔأن ًًؤف تُهناابًصمغ من ظول إًـُش ُو  إًلَوب ؾن تـضِا

 " ٔأصـص ابعل يف حسًثم "-

 .، ومضاؾصان إًيت ثفِغ نٌل كَِت "إذَيا، يف كَوتياـيا، تس" ظل م -

ًعورة مشإق خمخَف ؾن ثطل إ ًثم اي ظسًلي وال ٔأمّي مٌَ ح ى وٕإن نيت ٔأؾصفَ؛ ففي رسدكٔأحة حس"-

 ."خمخَف إًيت ٔأصـص هبا تسإذطل ، إٔلمص خسإً 

 .كويل يل ، ُي مِت فـال ؟ " .خسًسإً  ن إمسـِم وال ٔأًرس ُصوابً " حس يا، ًوىن ٔأًرس أٔ -

 

و ال ًـصف  رملذَ ويه ثفىص  ء هحري ًعي من ؾًََِ إًـمَلذني.بٔحسمه يف ظسٍر تشرة ٔأمي وهحدت جصخاقصس ُو

 فمي ثفىص ، مث مهست ًرتوي ؾعضَ :
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ظفٍك  ٕإظحـِا يف مفِا. حصددت وػل حوكي ؾحارهتا ًخضؽ ظصف ... "  م ال ، ًوىنأٔ " ال ٔأدري ، ُي مت فـالً -

و ًخاتؽ تخ حائصة جتول قص  مرتتـا  يه حصى زوهجا جفبٔة إهفصج إًحاب ًخعي مٌَ ؾَين زوحذَ صادعة و َِف.فذَ ُو

و ًيؼص ًِا حبيق : ؿىل إٔلرض.  ُخف ُو

 " ماذإ ثفـَني ! "-

اكهت ثـخ ر  إشلي ٔأمسىت تعصفَِ ًخحوكَ ؿىل د رُا. وددبٔت قضهبا مٌَ دإذي مـعفِا  إؾخسًت زوحذَ -

 ؿىل الارض ؟ "ما إشلي جيَسم "كاًت ابرثحاك  حرية تسإذهل.

 " " ٔأحة ُشٍ إجلَسة نثريإً -

ومن مث ثامتًي يف من ٔأؿىل ٕإىل ٔأسفي ومن ٔأسفي ٕإىل ٔأؿىل.  جباهة إًحاب وكفت ظحا ثيؼص ٕإٍهيا 

هَسة يف رقحخَ إلٔ  وهجِا يف حماوٌك ًالس هتزإء هبا؛ ومعص ؿىل إٔلرض ال ٌس خعَؽ نامتن وثلَط مالمح مضُهتا 

 حِاثَ. ػل ميص ؿَََ ظوإل ضحم. مضٌِس إً

رض ٔأن حتخاج صُئا ؤأان انمئة، ًىن ًحسو ٔأهم مس متخؽ جبَوسم ؿىل إلٔ  " حس يا ، حئت إثفلسك. دضُت -

 وحسًثم مـِم "

 " مؽ من ! "-

ذَ ح ى اكدت ثَمس وهجِا حمسكًة إكرتتت ظحا من وخَ زوح  تُامن ،ؿَََ مالمح معص واكد ٌسلط ملض َاً  زحدت 

 .َ معصيف وخ هتسر اكؽلاء إؽللًل  ويه  هبا

 

 يف هومم " ثياداها لك ًٍَك  ، إدلٍَك إًيت "ٔأًوئم إشلٍن ثيؼص هلم إلٓن وثضحم، وحتادهثم ًَال ، وحتؼل هبم-

 "" ٔأان ؟!-

 

 نامتن جخهل وثـصكَ ٔأنرث من ذضل. ال ًـصف مباذإ جيَة. وػل ٌس خعؽ ُو إهفجصت ظحا ضاحىة

و ظامت مسدسؼلمثة فضَحة ما حتط ؿىل نخ   .ًِا فَِ إلٓن ُو

  دًة "ٌَيوم اي حرضة إلٔ  "سبٔذُة -

 سبحٔلق تِم تـس كََي ""-

 "ؿىل جسادثم ٔأخسك مصمِاً  ويف إًعحاح  فِشٍ يه ؾحارة لك مساء  ،ًن ٔأهخؼصك"-
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ِوإً  تُامن ثخلافز ظحا ذصاكً  كادرت زوحذَ ويه حمتزي قَؼاً   ًِشٍ إزلرخة من كدي. . ػل ٌضاُسُا سـَسةمام ؾًََِأٔ ًو

 ظفال .. مث جساءلا اكلٔ ٔأمام فصحهتوكف مٌسُضاً 

 "" إًِشٍ إزلرخة !!-

 " إًِشٍ إزلرخة ثلار ؿََم زوحذم ؟ "-

و ًلف ٔأمارما  ٔأمسم تشكهنا -  هِت "" ٔأًِشٍ إزلرخة ثلاٍرن أٔ  ُو

ًسٍ إًيت  مسىت ة ؿىل وهجِا وحي حمَِا دوف ورؿسة رست ثسائص حسسُا إًحغ.أٔ ماثت ذصىهتا إًصإكع

 ومهست : ؿادت ًسٍ ٕإىل حوإٍر أٔ  َ مدارشة وهبسوء كاثيويه ثيؼص ٕإىل ؾًَِ ا متسم تشكهن

 " فـالً  " ٔأان مِخة -

ا ويه حصحؽ ٕإىل إخلَف ٕإٍهيهؼص  هَاهَ. ت تلَحَ وإس خـمصت حَّ  من هوع ذاص ، فاحـةٌ ؤكهَ ًـصف إخلرب ٌَخو

اُا رهحدهيا مذزشة وضؽ إًَوخا إًضِري؛ مث ٔأمغضت ؾَيوإضـة ًساها ؿىل  ًخجَس مرتتـة توسط إًلصفة 

 .جصكة ومهست 

 " صارنين تـغ حلؼات الاسرتذاء وإًِسوء "-

 " ُي متارسني إًَوخا ؟ "-

 .ٔأزياء إؾخسإل معص يف خَس خَ ابس خرفاف  مث ذصىت  " يه رايضة روحِة مفِسة يل إلٓن ٔأنرث" -

 إؽلوت " " حسزُين ؾن -

  " إؽلوت ! "-

ذَ، هَف ثشُحني ٔأو هَف ٌس خزَط روحم من ، ٔأًرس مٌم موإظفاثَ، َُئ من كدي ىىٌل إًخلِامت " حِر أٔ -

 ، ُي ثخبؽٔلني ؟ "حسسك

 

ساًِا ت يف ؾَادة ظحُة ٔأس يان  َ ًلف جبوإر ٔأمِّ  صـص معص يف ُشٍ إٌَحؼِة تبٔهَ ظفيٌ  حلٌة  ربإءة ُي ٌو

ٔأن كسوة إؽلوت سدٌرفغ ٕإذإ ما إندضفَ كدي  وإًصخاء ذإثَ. رإودٍ إحامتل إًعحُة ثؤؽليا ؟ .. صـص ابخلوف ذإثَ

 ن ًَخلي تَ ..أٔ 

 ن إؽلوت ال ٍُصى ؟! "أٔ  " ُي ٔأذربثم ساتلاً -

 " رٔأيس " رٔأًت إؽلوت تـَين" ًوىٌيا نثريًإ ما جنس من ًلول -
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 هَ ٌض هبم ! "ٔأن وضاُسٍ.ٔأثـصف أٔ  ٔأخنب من" إؽلوت ٔأظلص و -

 " ٌض هبين ؟؟" -

ن ؤأصسُنوحىن ُشٍ يه إؽلصة إلٔ  ػل ٌض حَ حسًر  حسٍهثا  .جعحاً  ىل من مصإت الاهسُاش، ًىهنا اكهت ٔأنرُث

 .إًـصإفات وإًلجصايت

 

-. خماوفٌا إًعلرية مٌَ ٔلهَ  ثيلضؽ ػَمة إخلوف وثددسد خلي تَ ؾيسما هَ  "ٔأخي، ُو خيخئب يف هوهَ جمِوٌل دفي 

ًًك هزًنق من ُشٍ  ؟ وؽلاذإ ؟ ٍهياظلرية ثيفش ٔأوإمصًإ ثَلى إٕ  ُو ٕإال ٔأدإة  ًوما تبٔن إؽلوت ما ظلري. ُي فىصت

 "وحِاة اثهَة ثًذؼصان ىل ؿاػل أٓدصإٔلدإة إٕ 

 ُي ثؤمٌني ابحلَاة إٔلدصى ؟ ""-

ي زلًم ٔأي "-  جمال ٌَضم ؟ " ُو

 وما دًَطل ؟ ""-

 "ال ٔأًرس دًَاًل ًض  ٔأؾخرٍب ًلني"-

 " ؟وإحلساب وإًـلاب"-

ُ   كس ٍىوانن حلِلةً "- ب إحلساب وإًـلا ن؛ ًوىن .. ؽلاذإ ال ثلي مـي أٔ اسة وهسذي إجليةحـر وحنُ وكس ه

نٌل ثلول إٔلم  متاماً ًضـَف ًًك ٌضـص هفسَ تبٔمان زإئف؛ وسان إمـخلسإت وضـِا إالٕ  ًُسوإ ٕإال وإجلزإء وإًثوإب

 هَ مِت !! "ًن ًبئت؛ لٔ  ًَـاكدنك و إحللِلة ٔأهَ س َبئت ٔأتومك  ٔلتياهئا

 ماذإ ثلعسٍن ؟ ""-

 ، فلط ٔأفىص " ال إكعس صُئاً "-

 روإح ثفىص مثَيا ؟ "ُي إلٔ "-

 روح جصفلذم ، وإفىص " ان ذإ ، ، ًوىن .. ُا أٔ ٔأدري ال"-

 هِت ؟! "أٔ "-

 

 . ال وخَ هل إسدٌاكرايً  سؤإالً  من لكمخَ إًيت تست ًََ ذائفةً إًضم ًفوح من لكٌلهتويه ثيؼص إٕ 

 .ٌض حَ إؽلوت كامٌغ سؤإٌل 

 ين ؟ "هبًوىن فمي ٌض "-
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حة وإًضِصة،ٌض هبم فل"-  ٍصإنٌل ٔأحس ؿىل حلِلذىٌل.ٔأهت ٔأهت وُو ثخفلان يف ٔأن ال ط من حِر إًلموض وإًُص

و ثًذؼصإن إإلوسان  و ال يف إٍهناًة. ُو يف هناًة إًـمص ؤأهت يف هناًة إًلعة.أٔ  ُو حتحان إحلَاة تي هت ُو

 "رؤًخىٌل هفس َىٌل.ٔأهت وُو ظلريإن خسإ. ظلريإن زلرخة ٔأن ال ٔأحس ٌس خعَؽ حتحان 

 ٔأٔأان ثضؽ ًِشٍ إزلرخة ؟؟؟ " .."-

ـًصَ  حزن وإٌَِفة إًيت س َعصت ؿَََ مٌش ًلاهئا جعاب ٔأمارما. هبخت مضاؾص إالٕ  من دِالئٌَس َعص ؿَََ ًو

ٕإًََ مض حـة  ومك ٍىٍص إًلضاة !! ؽلاذإ ػِصت مك ٍىٍص إؿلامك يف كفط حموكهتا. ٍصى هفسَ ساكعاً  وإلٓن إٔلول. 

 جصقحهتا يف ٔأن حىون كاضَة ؟!

 .ويه ثلمغ ؾًَهيا جمسدإً  ذافت  تعوت  مهست 

 دإمئا سَحَة ، ؽلاذإ ًلودك إخلوف ؟ "  موإكفم  " -

 " هَف ؟ ماذإ ثلعسٍن ؟ "-

ًوىن ؽلاذإ  -  رفيض ًِا ابًصمغ من  –، رقحخم يف إًسفص " ٔأكعس ما فِمخَ اي ظسًلي. كعة حدم، حَمم-

 هم حدان ! "ُىشإ ؟ ٔأم أٔ  ُي ٔأحدحت وإزلك ثياًزت ؾن لك ذضل؟ 

  إدذفت ! سري هَف س َسإفؽ ؾن هفسَ، ًوىهناُو ال ًو  ٍهيا ًيؼص إٕ  ٔأقضحخَ لكٌلهتا .. إًخفت فزؿاً 

 ... ًوىٌَ ال ًٍصس إخلسارة ثَـة مـَ ًـحة سُئة خسإً ورحَت.  كاثالً  حصهت هل سؤإالً 

خفوكف يف وسط  هَ اهخف ابمسِا ًَخبٔنس ًياداها ٔأم ًحىهيا ٔأم أٔ  تعوت ٌض حَ إً رإخ؛ ال ًسري ُي إًلصفة ُو

 من رحَِِا ..

 " ػػػػػػػػػػػػػػا .... ظدػ" ظدػػػػػػػػػػػػػػا -

ا فضول ظفٍك حصهت إؽلوت ؿ اً وأ الم اً وخاؿظـست من ظسٍر حامٍك مـِا أٔ  ال ًبٔثََ رد. هسإءإت نثرية  ىل جفُص

 .ثـحر تَ وتبٔفاكٍر وماضََ وخاءت رما ؿاثق أٔ 
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 مٌحىن مٌحسر
 

ثبلٔك ؾضلِا إًيار و  ة معصومن إًيافشة ثعي زوخ.ُسوء ًَوح يف الافق مذرفِاً  دعوإت حائصة ؿىل إًعًصق،

 .وإًضم ًفذم ابًلَوب

إخلوف  .ثلدي إحلَاة جصفلة رخي ًلف ؿىل حافة إجليون ٔأنمن إًعـة ؿىل إمصٔأة يف س هنا 

ا ًثري  ا و  مضاؾُص  ميان ..من إالٕ  جمصدةً  مام إؾلِولأٔ فذلف ًحـرُث

 

 .من ورإهئا ةِ ثطل إًزجية إًلًصحة إًيت ػل جس خعؽ فِم إحلوك ؾوإم ؿسًسة حزوحت مٌَ؛ أٔ كدي 

ا ٌَفصإغ من حوهل وظوت هسإهئ وإعٍ  صاردًإ كري وكسمَِ من مزًنِا ورإءٍ وُو جيصحص حريثَكاضحة دصحت 

ا  سود .فس خاهنا إلٔ رخ ٌضق إًعمت فِلذهلإًعا إؽلعفف حـالُا كري ووصاهحا إشلي وضـخَ ؿىل صـُص

ا إحللِلي. نرب س ياً أٔ  ثحسو كامئة  ٌسلعِا من حٌلًِا إًـادي ، ًىنّ إٔلرتـني من هناًة إًـلس إكرتتت كََالً  من معُص

إًاليت ٌضـصن ابًثلة يف ًس َسإت إ ن كامئة َالت إًاليت ًـضن حِاة مس خلصة؛ ٌسلعِا مإًس َسإت إدل 

سوءٍ وحدَ ٌَىذة؛و  هنا ؾضلذَ . ابًصمغ من أٔ ٔأزوإهجن ؿىل مسإر س يوإت  إسدسَمت  إسدسَمت ًعمخَ ُو

ػيت حِهنا ٔأهنا مغة  دإئصة سودإء  لِا يف . إًخ ابًوحسة صـورُا إؽلمَتؿسًسة ًعرة إؽلَي و 

ؿاصت حِاهتا يف ثطل إزلإئصة تـس ٔأن إدذارهتا ٔأمَ و .تلاُا كامئةًىٌَ أٔ ابىهتاء فرتة إحلسإد ؿىل وإزلٍ و  وسدٌىضف

 ٔأحوكت س َعصهتا ؿىل لك يشء .

 

 ي فهيا تـس فضهل الاول،دذ إًيت  ًلس إهزتؾخَ من حاٌك إًـزٌك إًـاظفِة مَ ُشٍ إًعـية.ًن ًًىس لٔ 

 ابالساس ؟! . مفا إحلال إن ػل ٍىن ُياك حةن اكن حِاً إٕ  يف ظًصق ًلذي إحلة دفـت تَ و 

ضلك ؿام ؤأمَ إؽلسىِية ثضلك مَ وحتلِق رقحة ثلََسًة ثـاين مهنا الام إؽل رًة ث حزوهجا رقٌل ؾيَ إلرضاء أٔ 

إًحلاء تلصهبا ٔلهنا ختاف إًوحسة وثـاين من إًسىصي  ًـمتس ؿَََ يف  صن اكن معذاص. ٔأٌم رحي ؾهنا زوهُجا تـس أٔ 

 ػل ٍىن زلًَ حي أٓدص . ؟ س وفاثَتـ ددىن رؿاٍهتا وإًسِص ؿىل رإحهتامن إشلي س َ  إًحلَغ.

 

تشرإؿَ  مسىت ٔأذريإً ال ثلؽ ٕإال يف إخلَال أٔ  ثلًصحاً  ذاًَة مٌعلة ـَسة ؾن إؽلزنل إًَدمي يف ت  تـس دعوإت 

 .رذةظا جتشتَ 
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 ال جسمـين ؟ "" أٔ -

 .ٔأي إهفـال ًسل ؿىل ٔأهَ ٌسمـِا " ػل ًحس ًِا.............."-

 

 يف سخِي الاس خلصإر؟ اكن جماُسإً  هَ ؟ ٔأم أٔ  فـالً  وحداانً  حصى ُي اكن فاصالً كارق يف ثفىرٍي وحريثَ. 

ةال ثـصفم وال ثؤمن وحصإفق إمصأٔ   مسًية ص حَ ذاًَةيف متَىَ ن جسىن مزنالً و ما إإلس خلصإر؟ ُي ُو فلط أٔ 

ٍلوؿة  ًلال ًِا يف رشًـة إؿلامني ؾلس زوإج ، مث  ووركة  من إجص الاوسًوني  تـضاً  تم!؟  لك ما ٍصتعىٌل مـاً 

 هل ٔأي مـىن. من إًخفاظَي إًيت ال حتمي 

 

 يف دصص وجاكء  ُخفت زوحذَ ويه حمتَمي جباهحَ 

 ظاتم ؟ ُي حٌيت ؟ "" معص ، ماذإأٔ -

-........... 

 

ابًعًصلة ذإهتا.  يف ُشٍ إحلَاة  ال ًٍصس إس خىٌلل ما تلى هل حيَا ُشٍ إحلَاة إؽللعوب ؿَهيا. س حن ابًفـي الهًَل

 .ًوو ًَوم وإحس. إؽلوإهجة التس مهنا ن ٍىون دساؿاً جية ؿَََ أٔ 

 يل "" ٕإىل ٔأٍن ثشُة ؟ ُي س خرتنين يف ُشإ إًـصإء ؟ حسزين ٔأاها إـلصف، ُأهؼص إٕ -

 

إًلضة تي إسدسَمت ًصقحخَ وؿَمت  وػل ثلضة لك ُشإ ُاحص يف إًـصإء ػل ثيـخَ ابـلصف؛ ميؾيسما حصك ٕإجصإُ

ٔأمومة هيب؛ وكس  ُاحص وخيخربإُا إدذحار ما كدي ن ٍىصمامن تـسٍ ٕإجصإُمي أٔ ًلس صاء ظل و  ٔأن هبا حوكة ما.

َؽ ٔأن حىون ٔأما ٔلي ال جس خعَؽ ٔأن حىون ٔأما ًييب؛ تي ٕإهنا ال جس خع  زوخة معص ًىنّ  جنحت يف الادذحار.

 .ظفي

ست من فِم ما ٔأظاتَ من سىون ومغوض. وكفت ؿىل كارؿة ظًصق وكفت زوحذَ وكس ًبٔ 

 ٍصد معص ٕإال ٔأن ٌسمـِا. ػل تـحارة مث ُخفت اكًخاهئة، اهحاتوص ذالِ 

 " ظَلين اي معص "-

 

ـت زوحذَ ن وكّ تـس أٔ  حصٌ  س يوإت ؿسة. ُا ُو إلٓن حَتّمهَل  حصرثَ من كِسٍ  ًلس ٔأظَلت ؿىل ؾلهل رظاظة رمحة
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 .ظم إًلفصإن وإًـفو ؾيَ – ساتلاً  –

وال  حيمي ثَحَة رسًـة كري مرتددة.حامتً اكن ُو ال ًـصف هَف ثفوُت تـحارهتا وال ًشهص هَف هعق ردٍ إشلي 

؟يف إٍهناًة ٔأظححـمص ... ؽلا ال ؟!إهخحصت ؛.. ًـخلس ؟!ماثت ؟! .. رمبا؛سافصت ٕإىل ٔأٍن رحَت ؾيَ. ًـصف متاماً 

، إً حِسو   َإ توحسثَ.سـَس ابدذَاٍر

 .يف وكت تسإ هل يف ثطل إٌَحؼة مٌاس حاً  إًيت كادرت ظحاٍ  ٌَلاء رض مس خـسإً خَس ؿىل إلٔ 

ما  ُشٍ إٌٍََك. ؿاد ٕإىل مزنهل. مؽ إًلصوب تسٔأت روحَ جسلط يف ؿاػل إًوحضة .. ال ًحسو إًؼالم ٔأًَفاً 

ًا ؿىل مضجة معٍص زإل إخلوف ؿاًلما وض الاس خحٌلم.وإًلصفة وح إًصدُة رإحئة زوحذَ متٔل إٍهبو و  زإًت 

 .إؽلوصم ؿىل إإلىهتاء

 

من إمصٔأة اكهت ثؤوس وحسثَ ح ى وٕإن اكن ُشإ إٔلوس ًُس  ظالق رخي جتاوز إرلسني صخعوة  ما إدلَي يف

ح ى ُشٍ إٌَحؼة .اء إًفذاة إٔلوىل من حِاثَدذفابإٍهبجة ًلس إدذفت مـاػل من إًضجارإت إًَومِة. ُائٍكً  ٍلوؿةً  ٕإال

. حصى ٔأمام سؤإل ظحا .. ُي ٔأحة وإزلٍ ٔأنرث من ثطل إحلحُدة ٔأم ٔأهَ فلط حدان ؟! . رتإم هفسَ ال ٌس خعَؽ إح

 ٔأٍن ثعحؽ ظىوك إًضجاؿة وهَف حىدسة ؟

 ..؟! ومن ٔأٍن حىدسة  ؟  ُي إًضجاؿة ظفة مىدس حة فـالً 

ىل حًصسثَ ، فلام إٕ ؾن موؿسٍ بٔدص نثريإً ح ى خاء إًعحاح إشلي ث إس خفِامات مذوحضة ثخذَـَ قصق معص يف

 .تشإت إًوحوم إؽلـخاد
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 أٔول ومضة ؿىل ظًصق إٍهناًة
 

إجن  ح ى وكؽ ٔأمامَ حسًر  ٍهيا سخِالً ص كصإءثَ يف نخاب إًصوح ؿىل ٔأمي ٔأن جيس إٕ اتتؽ معٔأٍن ًححر ؾهنا ؟

 إًلمي : 

ية، صِسإء اكهوإ ؾيس ظل يف إجل  إح إؽلؤمٌني إًياس وإدذَفوإ فهيا ، فلال كائَون : ٔأرو حلكم   ؾؼمية ُشٍ مسبٌٔك"

شإ مشُة ٔأيب  وثَلامه رهبم  حيخسِم ؾن إجلية هحريٌة وال دٍن. ػل ٕإذإً  ٔأم كري صِسإء. ابًـفو ؾهنم وإًصمحة هلم ، ُو

  .وؾحس ظل جن معص ريض ظل ؾهنم ٍُصصة

 رزكِا.من روهحا وهـميِا و  ًت ظائفة : مه تفٌاء إجلية ؿىل ابهبا، ًبٔحهيموكا

  .وكاًت ظائفة ٔأدصى: إٔلروإح ؿىل ٔأفٌَة كدورُا

 ٔأن إًصوح مصسٍك ثشُة حِر صاءت!!"وكال ماضل : تَلين 

ظول إٍهيا .. يه ػي ًلصٔأ إًلكٌلت مصإت ومصإت ًـهل ٌس خعَؽ إًو  ؿىل كَة معص. اكن ٌَحسًر وكؽ إًعمبٔهٌُة

ا يف إًىذابإلٓن تبٔحس إلٔ  ت مصة ٔأن إٔلروإح ال جسىن إًلدور. رمبا اكهت ذإ كاًت هل  ًوىهنا  ؛ماهن إًوإرد ذهُص

 . ورمبا اكهت إلٓن يف إجلية .. ٔأو يف ٔأي ماكن صاءت  ثخحسث ؾن هفسِا؛

هؼصة  وتَسٍ نخاب إًصوح. ح ى إهخعف إٍهنار فلام من مىذحَ ًخاتؽ معهل يف إجلًصسة تيعف ؾلي ػي معص

؟ مٌش م ى ًلصٔأ الجن ٌش م ى ًدٌلي معص جصفلة نخاب. م إس خفِام وإهسُاش ثعي من ؾَون إؿلصرٍن يف إجلًصسة .

  إًلمي ؟؟

عصكِا إؽلزدمحة تيف جماُي إًلاُصة  ثـس ملامصة يف ػِرية ًوم كري إٔلحس وإدلـة إًلِادة إس خلي س َارثَ ُشٍ إؽلصة.

 .، وإٍهنار موحؽ وإحلَاة نئُدةسو إًضمس إًَوم ذاهلة.. ؽلاذإ ثح

 ًً ، حِر ػل ٍىن ُياك دإعٍ صخ وإًيسم إشلي ًدسَي وإًلَق دغ يف ظسٍر سوى الاهخؼارال ص    جي ٕإىل ظسٍر

 .إؽلخبٔدص من إًـمص يف ُشإ إًوكت  الختاذ كصإر إًعالق

تَغ إًفذاة إًضلِة تفس خان أٔ  ػِصت ،زياء رشودٍ وإسدسالمَ ًـعٍك إًسري إًوإكـة يف مٌخعف إًعًصقأٔ 

 .ةٔأنرث من لك مص  وثرشة هلِة  ثحة مًزية ابًورود ودعالت مص 

ظفحاثَ، هؼصت ٕإًََ  وضـَ معص ؿىل إؽللـس إؾلاور هل. كَحتإمسىت تَساها إًىذاب إشلي 

 مهست : مث وإتدسمت 

 " ُي ظسكت إلٓن ؟ "-
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 " ظسكت ماذإ ؟ "-

 " ٔأهين حصة ٔأنرث مٌم "-

 " ٔأٍن نيِت "-

  " ًن ثفِسك ٕإخاتيت "-

و حياول  ، ًىهنا فاخبٔثَ ية يف ُشٍ إًؼِرية إحلارةإؽلسً  إخلصوج من موخَ إًزحام إًيت ثرضب إرثحم معص ُو

، فارثفـت إؽلوس َلى إًعوفِة ذإهتا وثفجصت ة إًيت إحذفال فهيا تـَس إؽلَالدمداقت ٕإىل ثطل إًساح ابدذعاف 

 يف دإذهل. ظاكة إحلة جمسدإ

 تـِاَ يف ما ٌض حَ كفط إالهتام ووهجت ٕإًََ ٔأظاثسور ؿىل مسشح دِاهل ًوىن ٔأوكفذ رإكعة ُشٍ إؽلصة ػل حىن

 ويه هتخف تـيف :

 " ؽلاذإ ظَلهتا ؟ "-

 " حصإً  ظححَ " يك أٔ -

 ؟ " " ُي حصى هفسم إلٓن حصإً -

  " ال ٔأدري " -

و ًلف ظاقصإً  خََاً  اكن إشلؾص وإذصاً   إمارما .. يف ؾَين معص ُو

 " ُي ثـؼل إهنا حتحم ؟ "-

 " إان ػل ٔأحهبا ًوماً  " ٔأؾصف ًوىن -

 ؟ " اماً ؿمخسة ؾرش   " وؽلاذإ ظربت ظٍَك -

 " هَف ؾصفت ِ ؟-

 " "ٔأان فلط من ًوخَ الاس ئٍك. ٔأحة-

. ال ٌس خعَؽ إلٓن فِمِا. ا إحلزم ًخجىل يف ًِجهت هنا ضحة مٌَ ٔأم أٔ ُي يه كا ًدض حؽ صـور إخلوف تسإذي ظسٍر

 وختفي ذضل ؟! سـَسة 

 " ػل حىن زلي إًضجاؿة الختاذ إًلصإر "-

مٌم ًصقحهتا يه. يه من س مئت إًـُش  ذَارك اي معص تي مت ٕإذؿاانً الد  ن ػل ًمت وفلاً " ًوىن .. ح ى ظالكم إلٓ -

 هت هفشت إٔلمص فلط "إًعامت إًلامغ فبٔمصثم تخعََلِا وأٔ اها مـم أٔ 

 "إحلوإر ُشٍ لة ٔأؿرتض ؿىل ظًص"-
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 ""ومن ٔأهت ًخـرتض ؟!-

  ػل حتحًَين ؟ "ذافت ًًدؽ من ثوسي وضـف صسًسٍن.. " ظحا ، أٔ  عوت تكال -

 وكس تسٔأ كٌاع إحلزم ًيلضؽ ؾن وهجِا . دُضت .. من ٔأخًل ؟؟ " ُي حصهت زوحذم"-

 وسبٔحصك إًـاػل من ٔأخطل ""-

 .اح وظي زلرخة إًصؾة من كصإٍر إؽلف .. ساورُا دوف " هَف ! " -

 ابًلة . " ًُس ًلك ص  هَف اي ظحُيت " ابتدسامة رضاً -

 " ال ٔأػن ٔأهم إختشت إًلصإر إًعحَح "-

صظيت إٔلذرية يف ؿُش حِاة ًلس دسشت ٔأحالسم وحة معصي وف  ذما دسشت.ال ٔأػن ٔأين سبٔدسش ٔأنرث" و -

ح ى تـس ُصويب من رمية  حِايت  مث تََت هبا لٔهكي  هبا؛ سـَسإً يف إؿلاماة س يوإت ؿسًسة ػل ٔأهن معَت  ٔأحهبا.

يت.ًلس حصهت هفيس ًلك إًـوإمي  إؿلاماة ثطل، كري سـَس ٔأًضًا. ًو ُُ يت إًيت ال ُُ  إخلارحِة إؽلؤثصة ح ى فلست  ًو

 م ِ مـي "إذرتت إًحلاء مـِم ومؽ إًىذة. ال ٔأًرس صُئا سوى تلائ ٔأخسُا ٕإال جصفلة إٔلورإق وإًىذة .. وإلٓن

 سبٔتلى مـم ٕإىل إٔلتس ؟ " تبئن  " ُي إكذيـت -

 وىل "ربثين تشضل مٌش إًخلِيا ٌَمصة إلٔ هِت ٔأذ" أٔ  كال تلَق ؿارم ..-

.خَست ؿىل إٔلرض مرتتـة ويه ابًـعف وإًصكةِ  ذمخَئاً  خاء ظوهتا حاهَاً  ؟ " وىل اي معص " ُي ثشهص إؽلصة إلٔ -

و ٌسرتيخ صُئا فضُئاً ًَثيؼص إٕ  و  إًلسوة إًيت إهلضـت ػَمة ٔأمارما. َ هبَام وإحض ُو اكان هبا مٌش كََي. حهنس ُو

 .ًرتتؽ ٔأمارما وإؽلوس َلى ثلسي دوف كَحَ

صة وسان "إٕ - وحدة صَِة ثياًوِا يف  ًًىس وال  يف ظًصق من إًعصق؛مجٍَك كاتَخَ  ال ٌس خعَؽ وس َان ُز

يف متام إًساؿة   مزدمح ابًخرش إمصٔأة كدَّت حدَيَ يف حفي  ًًىسوال ؛من ماكثة إؿلاماة يف جًصني مثالً  مىذة

ا يف سخِي ًلاءٍ وػل جس خعؽ؟ .. جصتِم هَف ٍىون فذاة دفـ ن ًًىس إًثاهَة ظحاحا. ُي حًصسٍن مٌَ أٔ  ت معُص

 إ وس هيا ؟ "ذٕإوسان إٕ 

 ًِشإ إحلس ؟؟! "اي معص ، أٔ  " أٓأٍٍٓ -

 م ال ؟ "ان من ٌسال ُشإ إًسؤإل ، وإلٓن إذرًبين ، ُي سددلني مـي ًٔلتس أٔ أٔ "-

 " وما إٔلتس ؟ "-

ىص فَِ وحار ؾلهل وػل وفووضف ؾن ًـية ؿالكهتٌل. ًلس ثياول إًسؤإل من كدي  ؽلؽ ٔأمامَ  سبًٔخَ إًسؤإل إشلي 

ُشٍ إًفذاة. ماهصة حس إًخعسًق وحس  . ماهصة خسإً يف ُوة إًسؤإل ذإثَ ي تَ جمسدإً ُا يه ثَل جيس ٕإخاتة.
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 وإجلِي . إخلوف

  ؟ " اً " ُي ثـصفني هل ثـًصف-

 " ؟نرث مين ؿٌَل وذربةوأٔ  نرب مين س ياً ًست أٔ أٔ ساضل !ان أٔ "أٔ -

ي إؽلوىت ًًذؼصون إًـؼل -  من الاحِاء ؟ " " ُو

 مص يف كاًة إًسوء "إلٔ  مغ من ٔأنابًص سـادة جىوين مِخة  مرى تـًَِ" أٔ -

 " ٔأصـص ٔأهِم رصِت وإكـَة ثضلك مؤػل "-

 " ، ًوىن إذهصك حبلِليت " إًوإكؽ اي ظسًلي ال ًـرتف يب-

 ظَة مٌِم صُئا ؟ "" ُي ميىٌين ٔأن أٔ -

 " جلك ثبٔهَس "-

من كرب إًوحسة  ـثتوقعة يف حَلَ تُ  ؾحارثَ تيؼصة ثوسي وإتدسامة جخي ثحؽ" اندًين جلكمة ،، حدَيب ،، ". -

  .كدي ًوم وإحس .. ن فَِ زوحذَ فَ إشلي دَ 

مٌَ ح ى ٔأًعلت رهحدهيا  إكرتتت تخـجة صسًس مثًََ ويه ثيؼص إٕ  ذصىت ذصىة مائـة  ! " " حدَيب -

 جصهحدَِ. 

 ا إًخعلت رهحخاٍ جصهحخنيػل جسشي جبسسٍ إًلضـٍصصة إؽلـخادة وٕإمن .ثحسو حِة متاماً  ُشٍ إؽلصة ُياك صـور خمخَف.

ا ول ؾيلَ مست ًساها ًخَفٌِل ح حلِلِخني.  .خاذتة رٔأسَ جتاٍ ظسُر

 

ية ؿىل نخف ٔأحس هبشإ إزلفء وػل ٌضـص ابًسىِ  إً حسٔأو ٔأنرث، ػل ًـاهق أٔ  ـامُشٍ إٌَحؼة توفاة ٔأمَ كدي  مٌش 

ًًدغ ابخلوف دإذهل ٕإال ٔأن روحَ جضـص إلٓن   دفِاً  ابًصمغ من ٔأن ُياك ُاحساً  مثٌَل ٌضـص إلٓن.

 .وإًسـادة ًفة ابلٔ 

 ثضسة : مهست ويه حصتت ؿىل نخفَ وثـاهلَ 

 "هؼصة فلط ثخعاحف فهيا ؾَوهيا ًـياق؛ تي نيت ٔأهخؼص جمصد معاحفة ٔأوهخؼص ُشإ إ" ٔأهت ال ثـؼل مك ؾض ُخبٔ -

 إؾؼم دسارة صـصت هبا يه دسارثم اي ظحا " " ٔأان ذارس.-

 !! "" ظحا ، مك ُو مجَي إمسي ؾيسما ثيعلَ -

 "مسم ًحـر ؿىل إٍهبجة وإزلُضة مـاً "ظػػ ــدػػ ــا ... إٕ  تخؤدة  حصفاً  مس من تني صفذََ حصفاً فغ إالٕ حهنس وُو ًَ
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 ، هن صخري " " معص-

 

و يف ًرـان إًض َروذة !  فضالً  ًُس من ابب إًعسفة ٔأن ًَخلي إإلوسان جصوح ٕإمسِا ظحا ؾوإرما ؾن أٔ  ُو

تم.  ؿاًلة  ن حصى روحاً هَ ًُس من إًعحَـي أٔ .نٌل أٔ ودوإظصك يف حضن نخحم  يت كضهتا إًدسـة ؾرش إً

، إس متخؽ ابًـضق ٕإذإ إًخلِت تَشلإ وتياء ؛وسان ال ًَخلي جصوح لك ًومإالٕ  ٔأاي اكهت َُئذَ  ًإ ؿىل ما س حق ذهٍص

 .ورمبا خاءت ًخـَس ٕإيل ظحاي وثرتك يف ؿاؽلي ظحاُا؛ رحَت ظحا ؾن إًىون ًخبئت ٕإيلّ  وم ى اكن موؿسٍ .. 

 

 رإٍ تـًَِِم "ؽلوت اي ظحا .. دؾَين أٔ حسزُين ؾن إ" -

َ وحيحيا، ىًصسٍ وميخيؽ ؾيا، ًالؾحيا نٌل ، إؽلو " إؽلوت ال ٍُصى اي معص نٌل ٔأذربثم ساتلاً - ت وضـٍص وال ىصإٍ ، ىىُص

 روإًة من روإايثم سرتإٍ " .ٔأهؼص ٕإىل إهـاكسم ابؽلصأٓة ٔأو ٕإكصأٔ هت جض هبَ نثريإً إٔلظفال .. وأٔ 

 " ّتِ " ؽلاذإ مِ -

ح ى  ًصلي ٕإىل إمسُذم كذي يف ظي ٔأن أُ رِ سَ . كَ حوكة رٍ سَ كَ  خلي تم.ٔأال ثـصف ٔأن ظل ًسجص إٔلمص ًولك" لًٔ -

 ًَم رويح "ثعـس إٕ 

 سددلني مـي ٕإىل الاتس ""-

 ًوىن  سبٔتلى مـم .. ح ى ًسفٌون حثيت ! "" الاتس نشتة إذرتؾياُا،-

 

 ى ًسفٌون حثخم؟ وؽلاذإ؟ ؤأٍن س خشُحني ؾيسما يف كاع إحلزن. م ًُسلطَ موكؼا ٔأؿادٍ من مقة إًسـادة ذربإً 

و ٌضـص ابًخ إهنمصت دموع ؾًَِ س ئٍك وًسفٌوهنا؟!... قصق ابلٔ  . إخلوف ٕإىل ؿاد دإً س  جمَ  ََ وإًلَق.َ ُو ؽلاذإ  ظسٍر

 . ال حىمتي الاص َاء يف ؿاؽلَ
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 ؾودة إًلائة
 

امث ؿىل ظسٍر وإًِاثف ؿىل ٔأذهَ ًخحسث وإحلزن خ فة إًـياًة إؽلصنزة  .. وكف ؾعاميف إًصوإق إؽلؤدي ٕإىل قص 

حصى ُي  إًلَة إًىسري.. ًـية إًفصإق موحضة ، وإحلرية حزجع ا. اكهت ابزلإذي ٔأمَ إًيت فعص كَهبإإىل خشط م

 ذإتٍك ؿىل فصإصِا ُىشإ .!   حاهتا ذإت ظحاح ٔأم ٔأهنا سددلى اثتخةس خفِق من س  

  .ًعصف إشلي حيسزَؿرب إًِاثف إًلاتؽ ؿىل ٕإذن ؾعام ذُحت ؾحارإثَ ٕإىل إ

ٍك ُشٍ "  -  " ال ٔأؿؼل م ى س خلوم من قَحوجهتا إًعًو

- .............. 

 " ٔأان ذائف "  -

- ............. 

 ظاجهتا ابًلة ووس حة إحامتل جناهتا مـسومة "  " ًلول إًعحُة ٔأن إٕ  -

- ............ 

ان ذائف اي  دعصة. أٔ ثفق مٌش حئيا هبا ٕإىل ُيا. ًلوًون ٕإن كَهبا يف حاٌك ػل " ال ٔأؿؼل إًسخة ًىهنا -

 مسَة " 

-  ............ 

 من ٔأخَِا " إس خعاؾخم ... حس يا سبٔذُة ٌَعالة دعِ ًِا كسر" أُ  -

-  ............ 

 " " ؤأان ٔأًضًا .. هوين صخري -

حنو  هتامجَ و دصص ًسب يف هفسَ. إجتَ وإشلهصايتٔأكَق ُاثفَ ًَضـَ جبَحَ. ما زإل إخلوف حيَق ابجلو حوهل 

 . وضبٔ من ٔأخي إًعالةإؽلَاٍ ًَخدورإت 

 . يه إًيت خاءت ًـَس مِالد ٔأدذَ ذإت ًَي مجَي من ًَايل إًضِص إًسـَس إشلي وزلت فَِ ظحا.ُشٍ يه مسَة

مئا ؾيسما ثيوي ظحا إشلُاب اكان ًَخلِان دإ سرسة .. وحدَخذَ مٌش ذضل إحلفي.يه ظسًلة ٔأدذَ وزمَِهتا يف إؽل

 . يت حيرضن إزلرس ذإثَٕإىل إزلرس ٔأو إس خضافة ٍلوؿة إًفذَات إًال
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ذان جض هبان ؾَيا ؾعام؛ ًوِا ظوت ؾَياُا تيُّ  مسَة مخًصة إًخرشة كعرية ًِا صـٌص إسوٌد انمٌع ٌض حَ صـص ظحا.

ا فلط .انمع  ٌضـص إؽلس متؽ ٕإٍهيا أٔ  . واكن ظوهتا ُو ما خشب ؾعام ٕإٍهيا يف ًٍَك هنا ظفٍك يف إًصإتـة من معُص

صـور ابشلهة حـهل ٍىذة  .دموع مسَة.. ذرية ني صفذََ ًَلف يف حمعخَ إلٔ ة من تإهعَق كعار إًسرًص إحلفي.

 رساٌك إؾخشإر  ذإت ظاتؽ ظفويل  .. 

 

 / مسَةإلٓوسة إًصكِلة

 ن حىوين ؿىل ما ٍصإمظحاح إخلري .. ٔأإمتىن أٔ 

ؿىل  هىن أٓسف خسإً م رإئـة، ثيؼص ٕإىل الارض وثحدسم إتدسامة جض حَ إتدسامذم ..ٔأًرس ٔأن ٔأذربك أٔ إًضمس إًَو 

 مؽ ودي وإحرتإسم .  ..  ...  ظوثِم ٌض حَ إجلية وإكول ضل رسإً   ٔلمس.  ساحمَين ..إما تسر مين ًٍَك 

 إلٓسف ضِل / ؾعام

   

فصح مضوتة  مث إرجسمت ؿىل مالحمِا إتدسامة صخجي ودصص رساًخَ ؿرب إًرًبس إًخرشي ظحا  إس خلدَت  مسَة

  خلجي .. ما ٔأمجي إًصسائي إًرًبئة.حبمصة إ

 

دذَ إؽلعَـة إًيت حتمي رسائهل ٔأدى ٕإىل كوة إًـالكة تني ؾعام وأٔ  ذما إس متصت إؽلصإسالت ظوإل ٔأؾوإم إزلرإسة

الل اكهت حتسن إس خل ن إًسرًصة؛ نٌلم ؿَََ وإتالً  طُسلِ ما جُ  ن ٔأدذَ اكهت دإمئاً ٕإىل فذاثَ إدلٍَك .. ابًصمغ من أٔ 

ًحائؽ إشلي ًلف ؿىل إًعًصق ٔأزياء ذُاهبٌل ٕإىل ؽلثَجات من إما ثياوال إ نثريإً إؽلوكف  لكٌل ٔأرإدت مٌَ صُئا، 

 من كدي ظحا ...  مسجصإً  ما اكن حضورُا ودإمئاً  ؛ثبئت ًخياول إؽلثَجات مـٌِل ما اكهت مسَة ونثريإً  إزلرس.

 

   ٔأم ال.ن اكهت ملدوٌكمجَ فِجاُسُا. رصإع كري مذاكئف إٔلظصإف يف ظالة ال ًسري ؾعام إٕ شلهصايت هتاإ

خاءت ح ى تسون كعس؛  تلعس و ختََهتا دموؿَ وإتدساماثَ وثفاظَي حدَ ًسمَة إشلي جس حخت فَِ ظحا ظالة

ملسس. ذُحت ٔلرما ًخـرتف ًِا تبهٔنا ا وظسًلهتا إؽللصتة جصابط إٌَحؼة إًيت كصرت فهيا ظحا ٔأن حصتط تني ٔأدهي

 إًخوتَخ من ذشت هعَحاً ودة فلس أٔ ًعحؽ ػل حىن إًـاكدة َلاب وظسًلهتا. دهياصارهت يف تياء كعة حة تني أٔ 

عحة يف ، ذُحت جصفلة ٔأرما ؤأدهيا ٕإىل مزنل مسَة ومتت إخلِ و تـس ُسوء إًـاظفة  ،وإًلضة ًوىن يف إٍهناًة

 .حضور إٔلُي وإٔلكارب
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َاً  ال وثشهص ًِا موكفاً خشهص ظحُذَ إٕ ً  ؾعام ػل ًمي.و مـِا فعي إشلهصايت إلٔ  ت إًعالةإىهت   ًن جيس مثهل من  تعًو

ا.    كرُي

 

و خيمت ظالثَ. ابًصمغ  و ٕإهـزإهلجصمغ  ؛إحلارض إًلائة ذضل إًلائة إحلارض و  اكن ُياك خشط ًلف ورإءٍ ُو

ذَات إًاليت ًلفن هل ؿىل ًـضق إًف  إًلَاب. حية إًسفص و ًن ٌس خعَؽ إًلِام تسورٍ ٕإال ٔأهَ دإمئ حسإً من ٔأن أٔ 

ؾيَ ظحا.  اوكس ورثهت ؛ص ميخَ إًضحم ًـود جصفلهتم. و مَوحات. ًيلي إًحضائؽ؛ فِشُة جصفلة إًعححة إًعصكات

لك جفص  ثطل إجلارة إًيت ثًرش مالثسِا ؾيس وابٔلدط اكن ٌسرص من خريإهَ، كسمياً  ثـّود إًسرًصة من إدلَؽ.

ا ًوكت إًلس َي إًعًصق. اكن ٌسرص من ؿىل كارؿة نٌل ٌسرص من مالثسِا ص حَ إؽلِرتئة. دإمئ إًضجص  إدذَاُر

  .حِاانً ٌء؛ كايس إًلَة أٔ ال ًـجحَ يش

. و إلٓن و جلك ُشإ إجلربوت وكف حول زوحذَ إٔلم إًـجوز إًحُتال يشء فَِ حيمس سوى ذًرخَ إًيت مٔلت 

حزن . مضاؾص مذحاؿسة جتُش يف ظسٍر فذعي من ؾًََِ. دموع ثبىٔب إخلضوع ٕإىل مٌىسشإً  ٔأمام  إتيَ  كاضحاً 

 فذـخعم تسإذي حفٌََ. إًلَة إًىسريِ 

  

ٍك َئة سائلي إًضاحٌات. كامةٔأٌب هب  صفذان   من نرثة إًسِص و ؛ ؾَيان كائصاتنوخَ إحصكذَ إًضمس؛ ظًو

من إجلَزن  كََؼخان كَحت ؿَهيٌل زركة إًخسذني. صـٍص كعري انمع. هل حلَة دض ية وصارب مهتسل. ٍصثسي تيعاالً 

و ؿائس من إًـمي ظورةٌ  َُ وفاهٍك صخعوط ؾًصضة. َُئذُ  ن ًًذؼٍص ح ى أٔ  ًفضي دإمئاً  ا.ال حية ؾعام رؤٍهت ُو

صثسي خَحاابً  بئت إٕ  وإسـاً  ٌس خحم ٍو ٍَ ًو تشوق  و ؾعصت رإحئة إًعاتون ؾثائَو ظفبٔت إؽلَاٍ إًحاردة هريإن أٔ   ًََ توخ

 . حمَاٍ زوحذَ

 

 من ظصفَ ًَلي ابٌَوم ؿىل إلٓدص. هؼصاتن ذمخَئخان ابٌَوم لك .خسإً  كعريإً إٌَلاء إؽلاُك إؽليلمس يف إزلموع اكن 

و  فاضَِا حٌلًُِا ؿىل ٔأدهيا يف كَة ٔأجهيٌل. س ياء، ثطل إًيتػل خيرٍب مبا وكؽ ًعلريثَ إحل  حسإً إٔلب كاضة ٔلن أٔ 

ذضل ٔلهنا ورزت ؾن ٔأرما حٌلاًل  ثفـي إًلاًحَة إًـؼمى من إًصخال.إشلهص نٌل  ٔأحهبا وػل ًفضي ؿَهياؿىل كري إًـادة 

 . ريإؽل خسُا إٔلجنَزًية و وروتًَا ًـود تبٔظهل ٕإىل خسهتاأٔ 
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جنة أٔ  و ؽللدول ٔأن ًزتوج رخٌي  ظـَسٌي ابتية ٕإجنَزًية. ٕإال ٔأهَ حزوهجاإ ٍىن من ؛ حِر ػلاكن زوإخَ مس خحَالً 

ثددرص إًَوم . من ٔأخي إكذيائَ ًددرص ما ؿاش سـَسإُ  إًَوم حهنار كَـة ؾضلَ ٌَجٌلل و و .مهنا ظفٍك جض هبِا

صة إًيادرة إًيت جسىن حصتخَإً  .ُز

  

 مئل ظسٍر ػلٌ ًفوق لك ثعورإت إًخرش. أٔ  ػلٌ لكَ. أٔ سن إًيت س خلري جمصى حِاة إًًسي إًعاؿس هخذة إحلُ متوت 

 .ؿىل ما ٔأظاب إًـائٍك إؽلسىِية من فاحـة حًزيةٍ  يف س َجارة حمرتكةٍ  إؽللكومُ  إٔلُب  فِيفزَ

 

. إًلادم اللكس ٌضاُسُا ذ ؿَََ ساؿات من ٔأسؤأ إًساؿات إًيتت دصى فِيي ًضاب مصّ ٔأما إًيؼصة إلٔ   من معٍص

كٍََك ..  ايمَ إًيت وضـت ساكِا يف حدرية مٌش أٔ دعَخذ ا.دعَخذَ مسَة حتسزَ لك حني ًخعمنئ ؿىل ظسًلهت

و جيصي  معََة إًخجحري ًعسًلهتا. نخخت تلَمِا إٔلمحص ساؿست ظحا إًعحُة ُو ًخشهص ؾعام ُشٍ إجلحرية.  ًلس

"ٔأمتىن ٔأن ًعول تيا إًـمص و ٌضُة صـصك ٔأمام ؾَين فِعحح  لكمة ؿىل إجلخس إٔلتَغ فور حفافَ. نخخت ثلول

صإت من حسًلة مزًنيا إًىدري ٔأضـِا تني تَاض صـصك اي ظسًليت"حرضفبٔ  ِشإ إجلخسٔأتَضًا و  مث رمست  ؛   ُز

وابًصمغ من ذضل فألب دإمئ  مٌَهتا إًصإئـة. ُا يه جسلط كدي ٔأن جسلط حدرية ظسًلهتا.ل أٔ ُصإت محصإء حو ز 

 .من ُول إؽلوكفَ روحُ  . ٌضـص ؾعام ابًخََ حِال إٔلمص. ذائٌف، حصثـسُ ػل ٍىن حارضإً  دثَإًلَاب وـا

  

تال معاحفة حنو إؽلحىن  . إجتِا مـاً اً كاضح حفسة تي اكن مصخًا اثئصإً  حًزياً  مصخاً  ٌلإًعمت إشلي كَف وكفهتػل ٍىن 

 : ؾعام حثة ظحا ، حتسث  ظوإتلَ يف ٕإحسى إشلي حصكس

 ن ؾودهتا ٌَحَاة مس خحٍَك " ون أٔ " الاظحاء ًلًو -

 تفزع هحري  . كاًِا " ماثت ؟؟؟"  -

س وقضة َلوم مث كال " ال فاًلَة ما زإل ًـمي وٕإن صاء ظل ثـود ٕإىل إًخفت  ًخيس ؾيَ هؼصة حل -

 ن حاٍهتا حصخة " إحلَاة. ًلوًون فلط أٔ 

 ٕإىل إخلارج يك جضفى "  رسَِا" سبٔفـي إؽلس خحَي يك ثـود. سبٔ  -

 ًخفـي "  ت متطل وكذاً ني " ُشإ ٕإن -

 مـي "  " اي تين ال حىن ػاؽلاً  -
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 ن ثـرتف تخلعريك يف حلٌا "  أٔ ًىٌم  ثبىٔب و " ًست ػاؽلاً  -

 

   كال: ن ٍصثفؽ  ًَعحح ظَاحاً رد إٔلب حبزم ُشٍ إؽلصة و تعوت دفِغ ًٍصس أٔ 

 ن إًوكت وإؽلاكن ٌسمحان إبكامة إؿلاهكة إًيخٍِك ثطل ؟ " " ُي ثـخلس أٔ  -

 يا وكت اي ٔأيب "" حس يا، ً  -

 

ٌل.  ػلدذي إًصخالن ٕإىل إؽلضفى وإلٔ  ثة إؽلسجاة ؿىل إًسشٍص  هؼصإ مـا ٕإىل إجل  ٌس حلٌِل وإخلوف ًلف يف ػُِص

 سالك والاانتُة حتَط هبا . وإلٔ 
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 ٕإرشإق
 

 . ثومغ  إحللائق اكًربق يف إًسٌلء .. فلط ؽلن ًيددَؿىل إًعًصق 

تُامن خَست س حات معَق  ًلط يف زوحِة إًعامذة اكن معص مس خَلِاً يف إًلصفة إًضاُسة ؿىل اترخي ؿالكذَ إً

س متخؽ تخبٔمي جبوإٍر يف موضؽ إًزوخة إًيت ج  ـور دفي ابًسـادة، ًىوهنا جتَسٍصإودُا ص جبوإٍر ظحُذَ إحلَوة.

 إلٓن ن ثلضهيا جبوإٍر نٌل يه، رشط أٔ حمتىن إًـودة ٕإىل إحلَاة ًوو ًساؿة وإحسة مالمح زوهجا إًيامئ. حهنست ويه

 .إًصهني إؽليحـر من إًِاثف  ؿَهيا شلة إحلؼل إشلي رإحت متوج فَِ مسدِلؼةً .. جفبٔة كعؽ  ظوت 

  

  ، ًحسو مذـصكاً امذَ إؽللَمة إًيت حيهبا اكًـادةتَج رهني مزجع ًًدـر من إًِاثف جبوإر رٔأسَ وُو ًخلَة مصثسايً 

ق إؽلخـة. ثحسو ؿىل وهجَ ؿالمات إورشإح.  إً  ِرّ ، ًىن إًصهني ما زإل مُ مجَالً  ٌضاُس حٌَلً  حامتً هَ إٕ  ًيام هوم إؽلُص

" مث إًخفت !!ويف ؾًََِ ؾحارة " ثحا ضل  هؼص حنو إًِاثف فزؿاً  من وظيَ.َ هكن إهزتؾٍو ؿىل ٕإًلاػَ. فذح ؾًَِ

  ٌَجِة إؽللاتٍك ًَحدسم كائالً 

 أٓوس يت " اي " ظحاح إخلري  -

 " ظحاح إخلري اي ؾٍززي "  -

 :  وكال كاضحاً  مث مس ًسٍ ًَدٌاول سٌلؿة إًِاثف ؿاد ٕإىل وضـَ انمئاً 

 " مصحدا "  -

-  ............ 

و ًَلي حتَة إًعحاح ؿىل إؽلخلكم  ..  -  " ظحاح إخلري "  ػل ًحس من هربة ظوثَ ٔأي إرثَاح  ُو

 " إان صخري ... وإهِت ؟ "  -

- .......... 

 ن ؟ " " ال ًن ٔأفعص. مك إًساؿة إلٓ  -

- ...... 

 ُي حًصسٍن صُئا ؟ "  ة ثلًصحا." حس يا سبٔىزل تـس ساؿ -
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- ........ 

 " حس يا ، ٕإىل إٌَلاء "  -

 

و ًخحسث. إًفضول ًعي من ؾًَهيا. تربود إتدسم ًِا ويف ؾلهل خَ  وضؽ إًسٌلؿة وإًخف ٕإىل من ست ثخبٔمهل ُو

و ًفىص فميكام ٕإىل إذلام ًَلدسي  من ٔأاثر إًيوم إًيت ؿَلت ؿرصإع  ال ًحسو ٔأهَ س ًَهتيي.    ىل مالحمَ  ُو

ثرتدد ؾحارإهتا إًيت كاٍهتا ٌَخو " إهددَ ًيفسم ، ذش ظوت زوحذَ إًساتلة ًًدـر ٕإىل ٕإذهََ. حتت إؽلاء أٔ  حيسث.

ٔأؾوإد إًثلاب يف ثياول ٕإفعارك ، س خجس إجلًصسة  يف إًرشفة ، مقعاهم يف إزلًفة إًوسعى من  إزلوالب ، 

 " ، إهددَ ًيفسم وال حتصق إظاتـمدرإج إؽلعحخإزلرج إٔلول من أٔ 

 ثَصـص أٔ  هلهؼصهتا  .هفسَ هَ ٌس خعَؽ الاؾامتد ؿىلٍ ٔأن زوحذَ ثـامهل نٌل ثـامي إٔلظفال. ال ثؼن أٔ ًخوّ إندضف 

ًَشُة ٕإىل إًـمي وكس ؾزم ؿىل ٔأال ًدٌاول  ظـام إإلفعار نٌل  كصر ملادرة إذلام  .جتاُِا ابالسدِاء إًضسًس

ا.   ط أٓدص. ًن ًلصٔأ إجلًصسة إذللاء. َط إًَوم  س َشُة ٕإىل معهل تبٔي مقًَن ٍصثسي مق ٔأذرُب

 َسيت .ًخشُة رؿاًخم ٕإىل إجلحمي س  و 

 

إرثسى مالثسَ  ابثت جتَة ٕإىل هفسَ إًعمبٔهٌُة. إًيتَ  إؽلوس َلى إؽليحـثة من إخلارج. موس َلاٍ إؽلـخادة كاظـخ

د تَضاء  يف ابكة ورو  وإجلًصسة  و إًرشفة ًَجس مائسة ظلرية مس خسٍصة وضـت ؿَهيا ٔأظحاق إإلفعارودصج ٕإىل 

ا إؽلعفف وَس ظحا تفس خاهنا إحلٍصصي إلٔ وؿىل إؽللـس إؽللاتي جت كاًة إدلال وإًصكة.  وهجِا إًعحوح.  تَغ وصـُص

 إًيت حيهبا وضٍك تَوهنا إًىحًل ورإتعة إًـيق إٔلهَلة إؽلف ًََ وثحدسم كََاًل. إًخفت ٕإىل إزلإذي فوخس جزثَثيؼص إٕ 

و ًضحموحورتني ًريثسي ٔأاه مـعصإً  مقَعاً    :مذـجحاً  ٌل صاء. ُخف ُو

 رإئـة  "  هِم زوخةٌ " ًحسو أٔ  -

 " نزوحذم ؟ "  -

 " ػل ثـس زوحيت "  -

ضل هفس إؽلس خوى من إًسـادة   ن ثوفصَ " ًىهنا اكهت ثفـي ٔأنرث من ذضل، تي وحصظت ٔأًضا ؿىل أٔ  -

 تبٔن ثياًزت ؾن هصإمهتا  وإثعَت تم ًدساؿسك " 

 هِم  مذحزية ًِا ؟ " " ؽلاذإ ٔأصـص أٔ  -
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ِا " ٔلهنا حتحم و أٔ  " -  هت حىُص

ِا اي - ٔأن ٔأصـص ابحلة جتاُِا. ٔأهؼصي ..، اكهت ختربين  س خعؽ ًوماً ػل أٔ   .ظحا ، ًوىن .. " ٔأان ال ٔأهُص

ي. ُي أٔ  ان ظفي ًًك ٌَخو تبٔن ٔأؾوإد إًثلاب يف درج إؽلعحخ. من إؽلؤنس ٔأهم وخسحهيا  تسون حبر ظًو

 ثـامَين ُىشإ ؟ "

  

ح ى  ػل ٌس خعؽ َ ؾن زوحذَ؛ تُامن ثيؼص ٕإًََ ظحا تثدات ٍصجىَ ٔأنرث فبٔنرث.اكن معص ًخَـمث ٔأزياء حسًث -

ا ثثري قضحَ. ُخف و كس  . قصإتة ٔأظوإُر ُشٍ إٌَحؼة فِم ما جضري ٕإًََ هؼصإهتا. حزهنا جيمث ؿىل ظسٍر

  : ضاق هبا ذرؿاً 

 " ؽلاذإ ثيؼٍصن إيل ُىشإ ؟ " -

 إكذيـت هبا "  ن هفسم ٔأو ؾن كضَةٍ يف إزلفاع ؾ هت مهنممٌ " ٔأحة ثبٔمي إهفـاالت وهجم وأٔ  -

 تسو خمخَفا ؟ " " ُي أٔ  -

 " ثحسو صَِا "  -

 ذصم رقٌل ؾيَ ..

 " صَِا !! "  -

 ؽلاذإ ٔأحدحخم ؟ "  ًت هفسم ًوماً " ُي سبٔ  -

 "  إذإ ما وخسان هل سخداً  ًن ٍىون  حداً  ن إحلةّ " سبًُٔخِم ٔأهِت وكَت أٔ  -

 عي ُشٍ إًصوإًة " ًىوهم ت ملٌـاً  وإذرت يل سخداً  " إؾخرب جتصتخم روإًة -

  يل وحسي فشضل جيـَين تعي ِن لك إوسان مٌا ُو تعي  روإًخَ وهوهم ػِصت" أٓأٓأٓ ، ٔأػن أٔ  -

. وهوهم حئت من مزنضل ٕإىل ٔأمسُيت سوإء اكن حضورك ابًصوح ٔأو ابجلسس فشضل سخٌة إًصوإًة

 ىل ظًصق ذاوِ و إًرشفة إًيت ثعي ؿ ُشٍ ظاوٌك إًعـام إًعلريةأٓدص لٔهون إًحعي. وحودِك إلٓن ؿىل 

ان ؿىل أٔ  من  هين تعي إًصوإًة " إًخرش، ُو يف حس ذإثَ جُص

 هت .. ماذإ فـَت ؟ " وأٔ  " -

 ماذإ ثلعسٍن ؟ "  -
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 ن حىون ضل رساٌك ؟ " " ٔأال جية أٔ  -

 " رساًيت يه إحلة "  -

 وػل ثسذي ؟ "  " ذضل إشلي وكفت ؿىل ابتَ ذائفاً  -

 " ظحا .. ؽلاذإ حتسزًَين هبشٍ إٌَِجة "   -

 ُي قضخت من موإهجيت ضل ؟ "  !!؟ " ٔأي ًِجة -

 يف إًفرتة الاذرية "  تي قضخت من هؼصة الاحذلار إًيت  تست وإذصة خسإً " ال،  -

 حذلصك "ان أٔ " مٌش حصهت زوحذم  اي معص و أٔ  -

  

هنا ذالًِا وكٔ  . ًىن ًسٍ مصت منحصد هل إؾخحاٍر فزع من ث رحيِا إٔلحصٔأ مٌش إًخلى هبا. ٔأرإد ٔأن ًعفـِا ظفـة

سارإً  ذش ًَخفت ميَياً أٔ و  ًضاً من ٔأمامَ ففزع شلضل أٔ  ثالصت متاماً  وإء ثيفجص فور ؽلسِا وال وضـص هبا.فلاؿة ُ  ٌو

و يف مقة إًلضة. و وؾيسما ػل جيسُا إذريإً  ُو ، ٔأمسم تفٌجان صاًَ إشلي اكد ٔأن ًربد، ٕإرجضف مٌَ رصفَ ُو

 دي ٔأن هتصب وـادهتا.تسٔأ يف  ثياول ٕإفعاٍر إشلي ٔأؿسثَ ك  ذزب و ملخاظ ثضسة مث كضم كعـة

  

ور. ذالل ظًصلَ ٕإىل ور ؛ ثيؼص إٕ مثَِم ًي تُهنم؛ ثفوح ؾعصإثامت إجلًصسة اكهت ثلف جصفلة إًُز ًََ حبلس وـادة إًُز

ور ؾيسما حصملَ و إًـجوز إشلي ًفوق معٍص معص ٔأحِال اكمٍك من إًُز و  .  قضحاً ُو إًخفت ٕإىل إجلِة إٔلدصى ُو

خاءت ًدسري  َ إًَوم، تي ٔأهَ ؿىل وخَ إًخحسًس ال ًشهص ٔأٍن حصوِا ابٔلمس.ٌسري ؿىل كسمَِ. ًن ٌس خلي س َارث

أٔسودًإ من هعفَ إٔلسفي وح ى  مصثسًة فس خاانً  تشرإؿَ، انكهتا جسري جباهحَ ذمسىةً . إًخفت ًَجسُا  جاكمي أٔ جباهحَ

ا. ٔأما تلِة إًفس خان فاكهت درضإء ٔكورإق إًضجص. ؿىل رٔأسِا جحاٌب إسودٌ  ؼِص ما كس ًَُ  وضـخَ ٔأسفي ظسُر

دت ًىهنا رت  .ذائفة رشثَ .. اكدت ثًدـر من حٌجصثَ صِلةمن حٌلل وهجِا وهضارثَ وظفاء ث  ثلفي ؾيَ ؿني

  :ومهست ؿىل ذرإؿَ ويه ثخبٔتعَ مددسمة

" ال جسبٔل هَف مصة ٔأدصى. وال ختف.. ال ٍصإين ٔأحس سوإك. ال ٔأحس ٍصى إٔلروإح اي ظسًلي سوى  -

 َ " ماممن حًصس إٔلروإح إًؼِور أٔ 

 هِت رإئـة إدلال " " وؽلاذإ ال ثؼٍِصن هفسم؟! أٔ  -
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  :ابمسةكاًت 

 " إصىصك اي ظسًلي "  -

 " ٕإىل ٔأٍن اي أٓوس يت ؟ "  -

 ين ٔأًرسك يف  مضوإر ذاص ؟ " " هَف ثوكـت أٔ  -

 ٕإىل ٔأٍن ؟ "  " مالثسم إًيت ال ثسل ٕإال ؿىل دعة مـَية ! ماكن حمسد ! -

 "" س يشُة ٕإىل ٔأسم -

  

ا  سَ ـِ ًىٌَ ابًصمغ من مضاؾٍص إخلائفة وإًلَلة سَ   .لدغ وثلَعت مالمح وهجَدفق كَحَ رقٌل ؾيَ وإه  تلصإُر

  :ِخفف 

 " رإئؽ ، نيت ٔأهوى  ظَة ذضل "  -

 هَ ٍىشب سبًٔت ويه ثـصف ًلِيًا أٔ 

 " فـال ؟! "  -

 اي ظلرييت "  "حلاً  -

 ٕإىل ُياك "  ،"حس ياً  -

 " إلٓن ؟ "  -

 "  ، ًوىن  ًيـس ٕإىل إؽلزنل إوالً " هـم إلٓن -

 اذإ ؟ "  " ؽل -

 " َُا يك ال هخبٔدص "  -

 

و ٍزجمص  مارما دفـاً ؿادإ ٕإىل إؽلزنل ويه ثسفـَ أٔ  ا ؿىل إًـودة.ُو   ًو رخ فهيا ًًك ًـصف سخة ٕإرصإُر

.. ؟! ُي قصق إؽلزنل  ؟! هحوتة إًلاز كري ملفٍك ُي ويس مفاثَح إًس َارة ؟! ُي حصك إًحاب مفذوحا ؟ّ! ُي أٔ 

 ال ص  من ذضل لكَ .. 
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 ضبٔ  ! " " إذُة وثو  -

 " إثوضبٔ ؟! "  -

 " " هـم -

ما حاول  نثريإً  ًومًا من إؽلعَني. وِشإ، رمغ من ٔأهَ ػل ًم فغ ًِا ظَحاً وػل ٍىن ًري  اكهت خادة خسإ يف ظَهبا.

مام و دإمئا ما اكن ٌضـص ابؽلَي وؿسم إًلدول. حصوِا ويه ثلف أٔ  الاًزتإم ابًعالة ًوىن حماوالثَ ابءت ابًفضي.

ًفِغ من إجلية .. ثشهص لكٌلت إجن إًلمي  و ُو ًلسي وهجَ   ظافِاً  حِهنا هحـاً  ِا إشلي تسإ هلؽلصأٓة ثيؼص ٕإىل وهج إ

 . ةفٌاء إجلي وكس ثحََت مالثسَ .. تـغ إٔلروإح إؽلؤمٌة جسىن

 ملدي ِا يف إجلية ؟ ؽلؽ إًسؤإل يف ذُيَ و ٔأدذي إًسشور ٕإىل  كَحَ فاىهتيى من وضوئَ و ُوظحا مـ   ُي حًصسٍ

ة  جصقحة هحرية يف ٔأن ٍُىذة من ٔأُي إجلية .. هؼص ٕإىل إًساؿة؛ ٕإهنا إًـارشة. ُي ًًذؼٍص ظل إلٓن ًًك ؿىل إًعال

 عًل روـيت إًعحح ؟ ً

ختَي ٔأهَ ًلف ٔأمام ظل  و ؟   صـص تعلص صسًس ًعَحَ. رٔأى ٔأهَ حبجم ؾلٍك إإلظحؽ مفذوحاً  إًحاُب ما زإل ُي 

 .ؽليؼصمن ُول إ وحسٍ تني إًسموإت وإٔلرض .. فزع

  

و صثَ كصإءة إًفاحتة ثس يوإثَ إًس حؽ ذه دُضة ػل ثعة كَحَ مٌش زمن تـَس. كارق يف دذي معص ٕإىل إًعالة ُو

ـَمَ هَف ًلصٔأ إًفاحتة يف ويه ث ، وظوت ص َزَ إًىفِف، ومهس ٔأمَ  يف ٔأذهَ، وظًصلَ ٕإىل إًىذّابإٔلوىل

ضِس إؽلالئىة يف دذام رٍ فهياة تٌَُ وتني ؾحسٍ .. حياو ن ظل ًلدسم إًعالإًعالة. ؿَمخَ أٔ  إًسورة تبٔهَ قفص  ٌو

 . ًـحسٍ نٌل ظَة

يادًَ مخس مصإت. ؿَمخَ إًىثري ؾن إًعالة ن ظل ًًذؼص إًـحس  لك ًوم يف إؽلسجؿَمخَ ٔأن إًعالة ظٍك وأٔ  س ًو

لعوع إًعٍك م فدات وحِسإً  و ػل جيس هل ؾزمًا. ويس ما ؿَمخَ هل ٔأمَ ًىٌَ ويس ح ى حزرع يف كَحَ ثـَلًا تعالثَ.

 .ابعل

  

 ، هَف ثُلدي؟؟  حصى ؽلاذإمفاحئة وػل ثًدؽ من معق كَحَظالة  ال ًـؼل ُي كدَت إم ػل ثلدي.إىهتت  ظالثَ إًيت 

 وسان ًِشٍ إًعِارة إؽلس متصة ؟ وم و إٌٍََك؟ ... ُي  حيخاج إالٕ ًبٔمصان ظل ابًعالة مخس مصإت يف إًَ

ظي صىص ؿىل لك ما رزكٌا ًنك من إًخعِري؟ ٔأم ٔأن إًعالة يف إلٔ ا حيخاج ًلك ُشإ إُي ىصحىة من إخلعااي م

 من هـم ؟؟   ظل تَ
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 و ٕإىل كاتةثخحول رسًـًا ما ِخٍو يف إًضجصة إًيت س ئٍك؛ ف من إلٔ  إًـسًسَ  دإمئاً   َِ حريثِ  ت دسصةُ يخِ ثُ  و وـادة معص،

من ًسٍ ويه س وؾََ وٕإمنا خشتخَ ظحا ًىن ُشٍ إؽلصة ػل ًفل .َُ س ئَخُ ًعَحَ إًيـاس فِفلس وؾََ وثددرُص أٔ من مث 

 ٌل إمذيان وحة وإحرتإم مث سبًِٔا ٔأزياءتـَيني مئلُ متسم مبفاثَح س َارثَ. إجتِا مـا حنو إؽلضفى .. هؼص ٕإٍهيا

 ظفال .. اكلٔ  ةً حَ ِص جضلَي إًس َارة ويه جتَس جباهحَ فَ 

 اي ظحا ؟ "  " ُي نيِت ثعَني -

 . ثيؼص ٕإىل وهجَ إؽلىسو ابًفرص هبايه خاجهتا وهـم " تخساظة مذياَُة ٔأرسَت إٕ "  -

 .. ومن ؿَمم إًعالة ؟ "  ؟" مٌش م ى -

سبٔسبٔل ؾن  إمصٔأة و ٌش ذضل إًثالاثء إشلي حسزخم ؾيَ. كاًت ىل ذاًيت ٕإهين ٔأظححت إلٓن" م  -

ابًعحؽ اكن جية  َ ٔأظحح يل مَاكن ٍىذحان معًل وسبٔخازى ابًثوإب ٔأو إًـلاب.ه  وأٔ ظَاسمو  ظاليت

. ًىٌين نيت ٔأثثاكي  فهيا ةو ًيلي ؾرش مٌش ٔأن اكن معصي س حـة ٔأؾوإم أٔ  ؿىل إًعالة إؽلوإػحةُ  ؿًل  

 وحِهنا ػل ٍىن زلي إدذَار أٓدص "  وال ٔأحهبا؛ ح ى تَلت.

إحللِلة اكن ٍهنص ًىٌَ يف  " ثعَني فلط خلوفِم من إًـلاب ؟ "  وخَ معص سؤإهل إؽلِني ٕإىل ظحُذَ و -

َورما ين. ساورٍ صـور ابخلجي وإخلوف من ٔأن حىون ظحا  كس اهمس شلإثَ مهس هل مـ و هفسَ ًو

 . صـصت صخجهل ُشإ

رث  كمية يف هؼصي يه ؾحادة نؽ يف إًثوإب ؾحادة؛ وإًـحادة إلٔ وإًعم " إخلوف من إًـلاب ؾحادة؛ -

م زوإب وال متيـم  إحلة، ؾن إؽلـعَة  كسوة إًـلوتة و ٕإمنا مييـم جخطل من ظاهـم حِر ال ًلًو

 ."ٔلحدة  من ٔأُي الارضاك . متاماً وحدم هل

  

ٍك ويه حتسزَ أٔ إًعًصق ذمخؽ  جصفلة مطل هصمي ثزنل من إًسٌلء.  هَجصفلهتا ويه ثخحسث مهتٍَك إًوخَ. صـص ًُو

 . دفء ٌسشي ٕإىل إًصوح مدارشة ًًدـر تسإذي إًـلي و هل رهني ؛تـَسًبئت من معق  حسٍهثا ؾن ظل

 مسـم اي ظحا " " ٔأصـص ابًسـادة ؾيسما أٔ  -

 هت رخي رإئؽ "  ٔأحة حمادزخم .. أٔ " ؤأان -

 " نيِت حتخلًصًين مٌش ساؿة وإحسة " ..  مذـجحاً رد  -
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م ح ى  ثعـس رويح سبٔحد م إلٓن ؿىل ظِارة وكس وكفت ٔأمام ظل تـس س يوإت إًِجص.، ًوىٌ" هـم -

  ."ًرس من إًيـمي يف إجلية وسبٔظَحم ٔأهتفُساًين ماذإ أٔ  ٕإىل ظل

حتارص كَحَ   مداقخةٌ  هبجةٌ  ٔأساٍرٍص وجتمست ٔأانمهل  ؤأجسـت إتدسامذَ. إهفصحت  رسًـاً  ..؟ "  " حلاً  -

 ىدضف ظحا ُشٍ إحللِلة إـلجٍك ٕإال ٔأهنان ح .  ًلس اكن خيىش ًخوٍ أٔ حصثفؽ تَ ؿََاً  وحصإكط وخسإهَ و

 . وثـامَت مـِا جصكهتا إؽلـخادة إندضفهتا فـالً 

 ًلس وظَيا اي ظسًلي "  ... ميَياً  ْف " إهـعِ  -

 " ..." حس يا  -
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 هشٍص إًضؤم
  

إؽلَخفني حول حسس حنَي  ُي ُشٍ إًلصفة إؽلضاءة ابًيور إٔلتَغ،كدي ُشٍ إًفرتة إًـعَحة ؿالكة تبٔ ىن ٌَحاكء ػل ٍ

ؾَون س خة ؿَلت ؿىل حسس ظلري  .فمي تُهنم .. ػل ٍىن ُياك ماكن ٌَحزن تـس ًوم ٔأذش يف إًخاليش ًوماً 

ا.   .َت إًَوم صخرب اكًصماد  فـمَت من كسوة ما مسـوإؾَون س خة إنخحكادرثَ إحلَاة تلسُر

  

ش ؿىل فصإ ؤكهَ ال ًعسق ٔأن فذاثَ إًيت حصوِا  كدي ٔأايم  حصكس إلٓن ب إشلي تلي مٌسُضاً خاء إًعحُة ٕإىل إلٔ 

ب اكهت يت وضـِا إًعحُة جحصًإ ؿىل ظسر إلٔ ، ًىن إٍهناًة إًَ حبسًر ػل ٌس خعؽ فِمَزَ . حسّ إؽلوت  مسدسَمة

مععَحات كاس َة   ثوكف إًلَة ح ى ٌس خعَـوإ إس خرصإج ث رحي دفن وصِادة وفاة.م  س ًَذؼصون ثلول تبهٔن

ا وحباكايهتا إًعلرية ًوـهبا وقصف هتا ومىذحهتا  وؾَوهنا إًزركاء ؤأقيُهتا ػاؽلة ؾيسما ثلرتن ابمس ظحا وتـمُص

 ؾخاد ٔأن ثعاحفَإٕ  .ودإع ٔأذري خَ تَ وػل ٍىن جمصد ودإع مؤكت تي إثضح ٔأهَذري إشلي ودؾ وركعِا وحضهنا إلٔ 

 اكن ًخَلفِا ومصإٍت  مصإٍت  وردة محصإء من إًرشفة تـس ىزوهل.ًََ تن ثَلي إٕ أٔ إؾخادت يه كداٌك ابب إًضلة و  رسإً 

ما رسكت مٌَ هوب صاي انم  نثريإً  تني كسمَِ ًَسُسِا  مث ًيؼص ٕإىل ٔأؿىل مددسٌلً.فدسلط  أأدصى اكن ًُفَهت

 .وتيوة ال مثَي ًِا ٔأتوة ؿالكة .ذَسة ي هل فاذشهتا يها من زمِذشُؾيَ ٔأو حًصسة أٔ 

  

و  جصز معص من ابب إًلصفة م،مام إًـاظفة إًيت ثلذَؽ خشور إًفذاة من تُهنَوم حزهنم وحماوالهتم إًعموَد أٔ وسط ق 

خحًك م ثلكى جسدٌس ٕإىل إحلائط وكس إهلعؽ دمـِا ً إلٔ . جصفلذَ ظحا. ؿىل إس خحَاء جسَي ٕإىل إًلصفة ؤأًلى سالماً 

ؾن  إخنصط تـَسإً  ال ًلوى ؿىل إس خلدال ضَف تـس ضَفَ إٔلذري.  وحسٍ إإلجن ذإُيٌ  ب صاردٌ . إلٔ روهحا دماً 

 . ٍ وظاحف معص حبصإرة كري مذوكـةجصحاتَ مس ًس إخلاص ؿىل وهجَ. ًوحة إحلزن حمخفؼا حبزهَ

 

 مهس معص ترتدد:

 " معص حسن ، إًاكثة إًػػ.."  -

 "   ٔأديت إًعلرية اكهت حتحم نثريإً  ي !! قين ؾن إًخـًصف اي س َسي.كاظـَ ؾعام .. " معص إؽل ر  -

 ان ؾعام " " أٔ  إس خوكي كائالً  و مث ٔأهجش ابًحاكء
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ُيا خشتخَ ظحا من ذرإؿَ ًخًهبَ ٔأهنم ما زإًوإ  " جرشفت تم اي ؾعام ، ًلس ؾصفت توفاة ٔأدذم .." -

كس حئت  و ٔأكعس حادزة ٔأدذم .." أٓأٓ  ، ؾفوإ  هنا حِة وس خـود من ركسهتا إًعوًٍك ..ًـخلسون أٔ 

 ظمنئ ؿَهيا " لٔ 

 " ، ُشإ  وإزلي ... مـشرة فاؽلوكف ٔأكوى مٌَاي س َسي  " حزإك ظل ذريإً  -

 .  كَحَ ثؤؽلَ وثثري دسوهَ الاوىلعة يفر حاًخَ " .. قُ كسّ " ال تبٔس ، أُ  -

ًهيا  هؼصة صوق ؽلـت يف ؾَ  إٔلمص تسإًةور حول إًسشٍص إشلي حيخوي حسسُا. يف حصنخَ ظحا ورإحت ثس

  وإًخفذت ثلول هل:

 " نيت مجٍَك خسإً  " إهؼص اي معص !! .. -

 

 ، إًوخَ إًضاحة وإًـَيني إٌَخني ٔأحاظت هبٌل ُزْركة إًىسماتإهعفبٔ إًضوق يف ؾًَهيا ويه ثيؼص ٕإىل تـس ذضل

من  جخالً  يه ثـخسلإًخفذت ٕإىل ٔأرما  و  .وإجلصوح إًيت صوُت مفِا إًعلري. حاٌك حسسُا ثثري صسًس حزهنا

و كس اكن إًضوق ًفذم  جسمـِا حصإُا ٔأو ٔأرما ػل حىن حاًوت إحذضاهنا؛ و ابًعحؽ ٍهيا  وذُحت إٕ  رسًـاً  معص.

 .تلَهبا إًعلري

 

هؼصإت ظحا وصوكِا  ؾيَ. ًخبٔمي ثشرف رقٌلً  دموع و ي ًخبٔمي إؽليؼص تلَة ٍاكد ًيفعصمام معص إشلت إٔلم أٔ وكف

  .َ إًحاكءهتمس  تعوت مزكرما و يه ٕإىل حضن إ

 ؟ " " ال ٔأثعور ٔأن ظفَيت إًرًبئة إحليوهة س خلَة ؾن معصي. هَف؟ وؽلاذإ -

 اي  س َسيت.  روهحا جسمـم إلٓن وجضـص تم وابًخاهَس يه ٔأًضا ثخـشب ن صاء ظل" س خـود إتًذم إٕ  -

 ًفصإكم "

 

ا رقٌلً ظحا تـًَهيا إحلًزيدني ويه ثضم أٔ  ًََإومبٔت إٕ  تسفء ذضل  صـصترما أٔ  ؾهنا. متيت ًو ٔأن رما ٕإىل ظسُر

ان يف ٔأفصإد إًـائٍك إًيت ًيدرش اكزلذ لكٌلت الارسة إجلصحية ؿىل ٔأذين معص اكًصظاص. وحؽٌ  وكـت  إحلضن.

منا فلص مال. إٕ  إًفلص ػل ٍىن  ًوماً  امٌة  يف إحلي إشلي ال ٌس خحق ذهص إمسَ.إًحياًة إًث اكهت من إسـس ؿائالت

 إًسـادة. فلص فلصإً
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كدَخَ فَِ إمصٔأة  يف  اكن كس ًلة ذإت ؿام يف إحذفال، هَمعص ٔأهَ ٔأفلص إًفلصإء؛ رمغ  أٔ  و هبشإ إًلِاس إندضف

الاجنَزًية إًيت حرضت من تسلُا ٕإىل م ر ًًك ثَخلي تَ و  ثطل إؽلصٔأة  إًـمص، تبٔهَ ظاهؽ إٍهبجة.مٌخعف  

هنا  حصنخَ مغ من أٔ ظحا ؟ .. ابقخَ ردُا ابًص حصى ُي ُياك ؿىل ُشٍ الارض من ًـضلَ نٌل ثـضلَ ثعاحفَ.

. كاظـت ثفىرٍي ؤأرما ومه ال ٌضـصون .جهيا ؤأذشت جض حؽ  صلفِا  ابًخلصب من ٔأدهيا وأٔ  ًخبٔمي إؽلضِس إؽلحًك

  فسِا من مغصة إًضوق وكاًت تـيف:وإهزتؾت ه 

 .ًن جتس ؿىل ُشٍ الارض من ًـضلم نٌل ؾضلذم " " ال .. -

  

ًرس كريك  من ُشٍ إحلَاة اي ظحُيت  إحلَوة .. و ٔأان ال أٔ  ظحـاً "  :كال و َ ؿَهياحزه ؾن جاكء روحَ و ذصم رقٌلً 

 .." 

 

إسدٌست جىفهيا  و َت وهجَكد من صسة حصخَ ٔأمام إًصخي إًلًصة. إكرتتت من ٔأدهيا إشلي وكف ًخعخة ؾصكاً 

  مث هؼصت ٕإىل معص و كاًت:  ؿىل نخفَإًعلريثني

ًوحِسة. ًٔلسف هسشت ساكِا ٔأايم ابؽلياس حة، مسَة يه ظسًليت إ" ُي ثـصف مك حية مسَة ؟   -

ن ؟ .. جلك فٌِل اكن مفرتضًا تـس صٍِصن من إلٓ ن زفايه إلٓن حدُسة إجلخس. ُي ثـصف أٔ  و كٍََك

 .تـس رحًِل " صإن ٕإىل ثبٔحِي إًزفاف ًـام ٕإضايفٔأسف س َضع

  

حنو إًعحُة   ة  رمصوالً كادر إًلصف فهيا إًس َعصة ؿىل هفسَ. وىل إًيت ًفلسؾيَ. ٕإهنا إؽلصة إلٔ  إزلموع ثشرف رقٌلً 

ٔأمام  حتسث مؽ ظحُهبا كََال وكس تست مالمح إًعحُة أٓسفةً  .تفس خاهنا إًوكور وظوهتا إًحـَسوظحا ثَحلَ  

 .ثوسالت معص ورخائَ

  

خي إشلي خاء ًَعمنئ ؿىل ظلريهتا. ُي ُو مـَمِا ٔأم ُو إًعحُة إشلي اتتـت ذضل إًص  سبًٔت إٔلم وزلُا ؾن

من ٍىون  "  .. مسٍص إؽلضفى ؟ إًصخي إشلي جضرتي مٌَ إًىذة. حصى ٔأٍىون ُو مـَ حضو رضس هيا ٔأم ٔأهَ

 ؟ ؾعام جصتم  اي

ومة ًوىٌيا ػل مسُذَ  يف ثطل إٌٍََك إؽلضؤ ُو الاس خاذ معص إؽل ري؛ إًاكثة إشلي ذُحيا إيل أٔ  " ُشإ -

 كس س حلٌا إًلسر " هعي ٕإىل ُياك و 
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 . فة،  ًىن ؾعام ٔأمسم رسلهيا  ؤأذش اهسهئاٌسفـة حنو ابب إًلص م وكامت م تلَغ صسًس ظاحت إلٔ 

َ ؟ .. اكثة إؽلوت " هشٍص إًضؤم واكثة إًيسإمة ، تبٔي كَة خاء ٕإىل ُيا ؟  ، ُي ًٍصس رؤًة ذصَخ -

 حبق  إحلصكة إًيت ثؤػل كَيب و . الا ًـية ظل ؿَََ ال إرإح ظل هل كَحاً  و ال ابرك ظل فَِ وإهلم وإًـفن.

  ."ارع إؽلوت تني ًسي رب ؾٍززحبق إؽلسىِية إًيت  ثع

ال  ء ًَعمنئ ؿىل كارئة هل من ابب إإلوساهَة ..ُو فلط خا " ؿىل رسطل اي ٔأسم . إًصخي ػل خيع  . -

  .ذهة هل ظسكِين "

 ُو سخة إًيىدة إًيت حَت ابدذم ". ن ػل ٍىن" إظسكم ؟ ، إسىت اي قيب. إكعؽ ذرإؾي إٕ  -

و " اي ٔأسم ُو ال ًـصف ٔأديت ابالظي ، فىِف ٍى - ون سخهبا "  سىت ؾعام كََال مث ظبٔظبٔ رٔأسَ ُو

 ًدساءل "حلا هَف ؾصف ابالمص وهَف خاء ٕإىل ُيا  ؟ " 

 

َ حبزن وحصمق تُامن اكهت ظحا حصمل ا تي حسة كسمَِ وإجتَ ٕإىل إخلارج؛وػل ًـلة ؿىل حسٍهث إسرتق معٌص إًسمؽَ 

 ًس هل فمي ٔأظاهبا. ٕإهنا ثلف ؿاحزة ويه جضاُس ال ن معصَ مـِا يك ثؤنس ًِا أٔ و جس ٔأرما تيؼصة ثود ًو ٔأهنا حصإُا أٔ 

 .اتكت ٕإىل حضهنا وػل جس خعؽ تـس إًخـود ؿىل فصإكِاُاهخَ من ٔأرما إًيت حصحَ وإٕ 

  

لال ؾعام ؾحارثَ إٔلذرية فومه ًيؼصون ٕإىل تـضِم إًحـغ. ُسٔأت إٔلم من زورهتا  وكفت ثخبٔمَِم مجَـاً 

؛ ًفـي ص إًصخي ػل سم.اي أٔ "إس خـَشي ابعل من إًض َعان  صمبا اكن إهدضار إخلرب ً ُئا "  مث  رشد يف  فىصة  حترٍي

رمبا اكهت ظحا  ورمبا  حرض ٔأحس كصإئَ إحلادزة فشُة ؤأتَلَ؟ أٔ  ُو إًسخة إشلي خاء تَ ٕإىل ُيا ؟  يف إحلي

 ؟ ؿىل ؿالكة تَ دون ؿَميا

  

و ميسم ذكٌَ تَسٍمامَ مدارش وكفت ظحا أٔ  إحلرية  ُشٍ ن ثوكفَ ؾنإدت أٔ . ٔأر حائصًإ يف إًالص  ًيؼص و ة ُو

!! .. خاُست يف ٔأن " .. ًىٌَ ًن ٌسمـِا رمٌل حاًوت وهتمس تـحارة وإحسة " ٔأان إًيت دٌَخَ ؿىل ظًصق إؽلضفى

إحلرية  ؛ جضري ٕإًََ، حلكمَ، حصفؽ ظوهتا و يه ثـؼل ٔأن إٔلمص ال خسوى مٌَ جلك إًس حي.ثوظي ٕإًََ فىصهتا

هلشُا من فصط ػيوهَ وإحامتالثَ إًيت حِحَ أٔ  رهني مٌحـر من .َػيوهيف كارق  ُووهجِا تُامن  وإحلزن ميلٓن

ُي خس خسًس ؟ ُي س خلادر ؟ ُي  ثخعي ًخعمنئ ؿَهيا. جسبهٔل ؛هنا مسَةإًوكت. إٕ جسوء لكٌل م ى ؿَهيا 
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إىهتت إؿلادزة عام لكِا موظسة ال حتمي ٔأي ىزؿة ٔأمي وإحسة. خاابت ؾخلالظِا ؟ .. دصحت إٕ  وخسوإ ظًصلاً 

 جىفَِ رٔأسَ إؿلموم .  مـاهلاً  جبوإر ٔأمَس إًلصفعاء ًَجَ
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 حوٌك ٕإضافِة من ًـحة ؾَس إؽلَالد.
 

 . فافـي إخلري و اليشء كرٍي ذإ نيت فاؿالً إٕ 

 

ا. صِست س َارثَ إًيت صِست مبٔساة خسًسة، وـادثَ خَس معص يف يف و  ا ومُص مجَؽ ثلَحات حِاثَ حبَُو

َاًََ إحلائصة إًصوإئَة مبٓس ََ ، و إحذفاهل جبائزة إٔلدب، و سـادثَ  نثرية تٌَُ وتني زوحذَ ارإت حمخسمةدس، و ًو

 ، وقضحَ ؾيسما ًفذح إجلًصسة ًَجس ذربإً ٌس خـس حلضورُامهومَ كدي لك ٔأمس َة تفصظة إًسفص إؽلخبٔدصة، و 

من  ثَخف حول ؾيلَ  ٔأكالل خَس حًزياً نٌل ٔأذَط ًِا.  هل بٔذَعتفمزجعًا. س َارة إحذوت موإكفَ و ذهصايثَ 

ويف حماوٌك ايئسة ٌَِصب من الادذياق تشضل إشلهة مس ًسٍ  .حول ؾيلَ ماً حوكت متاً ٔأكالل أُ  إًضـور ابشلهة.

سارإً  ذش حيصوِا ميَياً لة وأٔ هَٕإىل رتعة ؾيلَ إلٔ  ق روحًَوسؽ ذضل إًلِس إخلفي إشلي  ًـهل ِاَفىّ ً   ٌو  .اكد ٍُز

  

و ٔكن إًىون كس ضاق  ة ويف ؾًَهيا دموع حـَخَ ٌضـصجصزت جبوإٍر ظحُذَ إًعلرية وؿىل وهجِا سىِية زإئف

 وُو  اكًحرئ إجلافة ال ًفـي يف إحلَاة صُئاً كُذَت   .إؽلفـمة ابحلَاة من ٔأخهل ذَظحُ ذَت ًلس  كُ  ؿَََ مبا رُحة.

 . ًرثثصة وإؽلًزس من إًرثثصةسوى إًىذاتة وإ

. تست جبوإٍر  وثبًٔلاً  نرث حٌلالً إؽللَلة ًخحسو أٔ  فصإصة من رشهلهتاإًخفذت إًََ وكس إوسَرت من حزهنا نٌل ختصج إً

 . اة مجٍَك فشضل ٔلهنا ظحااكهت إحلَ ن ٌَصتَؽ روح س خىون روح ظحا، وٕإذإذإ اكمهبجة اكًصتَؽ. تي إٕ 

ٌل إحلةمهس  : ت ويه حصملَ تـَيني ميَُؤ

 ؟ "  " ُي س يلف ُيا نثريإً  -

 أٓوس يت ؟ "  اي" ٕإىل ٔأٍن  -

حاك مـِا  ، فاهفجص ضادصة ويه ثلمز تـَهنا وثيؼص ٕإًََ هؼصة ذإت مـينا سا" ٕإىل إًيجوم ! " .. هعلهت -

تسمـة ثٔلٔلت من ؾَيَ فٌؼص  ة دف ضَاء إًضحموجفبٔ  .ًخـَو ذصاكهتم وثخـاهق مصحة يف هحس إًسٌلء

 :  ٕإٍهيا مذهنسًإ و كال

 " ُي ًـجحم اتًدٌم ٕإذن ؟ "  -

 سعورة حة ال مثَي ًِا " " جلك ثبٔهَس ، أٔ  -
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 ن إًحعٍك " " ًىٌِم ٔأمجي م -

 " ًوـطل هتمس تشضل فلط ًًك جتامَين، " إدلال اي ظسًلي مزيإن خمخَف -

حصة حسًثَ هؼصإت  .. "  ًضاً ًَِئة، ًوو ٔأهم ثفوكت ؿَهيا يف ُشٍ أٔ كعس حٌلل إ" حدَخيت ، ٔأان ال أٔ  -

ا و اهمس موكالً  فاحعة  ملذحمة إهوثهتا وجخَِا وظُِص ىٌين .. " ً  جخالً  إمحصإر وهجِاً  حسًثَ صِس ُو

 الثة " ومهبجة اكًورد ، سـَسة اكًضوه ٔأكعس اي ظحُيت ٔأهِم مجٍَك إًلَة وإًصوح. هلِة اكؽلعص.

 الثة  سـَسة ؟ " و" ُي حصى إن إًضوه -

 " ؽلاذإ جضـصان ابٍهبجة وإًسىِية إذإ ػل حىن يه من مصمي ذإهتا سـَسة ؟ "  -

 " " ؤكهم فَِسوف ؟  ُي ًحلى ذُيم  يف حاٌك حضور دإمئ ُىشإ ؟  -

 هِت ساحصة وؾفًصخة " ذصم وُو ًيؼص ٔأمامَ  ٔأزياء إًلِادة " اي ظفَيت ٔأهِت مَِمَ. أٔ  -

 فىصت ظحا كََال يف لكٌلثَ  مث كاًت ترتدد .. 

 ين مٌش إًخلِيا  يف إؽلصة الاوىل ؟ " " أٓأٓ ، معص .. ؽلاذإ ػل ختف م -

 ن إذاف مٌِم ؟ " ذصم مصة ٔأدصى  مث كال " ُي ثوكـِت أٔ 

هجم ثحسو ؿالمات إًفصح وإًسـادة، ؤكهم ػل حىن مٌش كََي جصفلة ماهص إًَوم وؿىل و هم " ٔأال حصى أٔ  -

 ػل إًفلس " ص إًضؤم، ؤأب ؤأخ حصحيني ًـاهَان أٔ م ثلكى ثيـخم تيشٍأٔ 

ًثالزة إٌصلٍن سـاد إيف إٕ  ن جصفلة إـلَوكة إًيت اكهت سخداً " ٔأان ٔأرى  ٔأهين ٕإوسان حمؼوظ ٔلهين إلٓ 

 إمذٔلات دموع "  رملِا تـَينيسخة فمي ًـاهوهَ من ٔأػل إًفلس إشلي ثخحسزني ؾيَ ذهصحهيم وإًيت يه ٔأًضا 

 ..  خَإس خعاؾ  اهئا كسردفحاول إٕ 

 " ؟؟" كي يل ؽلاذإ ػل ختف مين  -

ا حنو ظحا   :ًِا  الً ئكامس معص ًسٍ ٕإىل إؽلصأٓة إًعلرية ٔأمامَ  ؤأدإُر

 ذافة ذابتة وإحسة ؟ " إٕ  .. ُيا ابؽلصأٓة ! ُي ُشٍ إخِلَلة إًرًبئة جس خعَؽ " إهؼصي -

ا ؾهنا وُخفتابسدِاء صسًس مست ًسُا حن  :يف مقة إًلَغ  و إؽلصأٓة ًخسٍُص

  " ٔأوسُت ٔأهين روح ٔأاها  إٔلتهل ؟! ٔأي مصأٓة ثخحسث ؾهنا؟!  ًن ٔأػِص يف إؽلصأٓة ًوو ح ى ًيفيس !! -

 خم زلٍِك " ُ اكإًَوم اي معص ٕإال ٔأن ف ثحسو فاكَُاً 
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 " ُي قضخِت اي حَويت ؟ "  -

 يب وتبٔفاكري "  هت هتزأٔ " ٔأحتسث مـم  يف ٔأمص ابًف إجلسًة وأٔ  -

ٍهيا معص إٕ  ٌؼصف  إشلي ذال ٕإال من س َارإت مسافصة. فزؾت ظحا  ثوكفت إًس َارة جفبٔة  يف مٌخعف إًعًصق

  : وكال حبزم كاضحاً 

 حدم " " ٔأرحوِك ! .. ٔأان ال إُزٔأ تِم تي ٔأحرتمم خسًإ وأٔ  -

 ور ثخوسي ٔأن ثلعفِا ظحا؛ وحتول ًون إًضمس من إٔلظفص إشلُيب ٕإىلإزلموع يف ؾًََِ ٕإىل ُزجفبٔة حتوًت 

ار ضَ دَ جساكعت إًيجوم ؿىل الارض المـة ، وإوسىة  و  ئؽ، وإس خحاًت إًسٌلء ًوحة تيفسجَة،إًلصمزي إًصإ

اػل إًصكِق. صـصت ظحا ٔأهنا يف ؿلصمزي إً ًَرتظؽ ابًيجوم. جنوٌم المـة يف وحض إٍهنارإؽلصحي ؿىل إجساؿَ رض إلٔ 

ًدساكط ؾن  هؼصت ٕإىل معص فوخست إًضُة رمسخَ يف ًوحة صاسـة من دِاًِا يه تخعورُا إؽلهبج إخلاص.

. مس رمسخَ يف ًوحاهتا و وهجَ وحلَخَ وصـٍص إٔلسود إًيامع ًَخحول ٔأمارما ٕإىل فارس ظاؽلا حَمت تَ يف حِاهتا

وسمة دإفئة من ُوإء ًعـس  نفِا فِيفر فهياة ًَلدَِا. صفذاٍ ثَمسان مسم تَسُا إًعلرية إًصكِلًسٍ جصفق  وأٔ 

 .حبحَ  ًِا مـعصإً 

  

. ٕإال ، وإهحـثت إؽلوس َلى جمسدإً ُور ثخاتؽ هؼصإهتٌل ًحـضٌِلوكفت إًز  و توإكـِا و ؿاؽلِا إٔلريض ثالصت إًس َارة

ثخعاؿس من من إجلية ٔأو ًـزفِا دإوود ٔأو رمبا   ثًدـر حامتً  موس َلى . من كديًِا مثَالً  ٔأهنا موس َلى ػل جيس

  .ابًصوح .. ال ًـصفإًخلاء إًصوح 

صإت تَضاء جخوٌك  مصظـاً   اً تَضزفاف أٔ  من حور إجلية حصثسي فس خاانً  ن تني ًسًَ حورًةُو أٔ لك ما ًـصفَ  جُز

. ُشٍ إذلامة إًحَضاء ثامتًي تني ذرإؾََ ؿىل ثطل إًيلٌلت إًيت ال ًـصف ٔأهَلا ٔأنرث ذما ًحسو حدات ًًؤؤ جتـهل و

 .سوى كَة ظحُذَ. إحلَاة ال هتحم إًيـمي ٕإال مصة، فٕان ػل جس متخؽ تَ فال ثَومّن ٕإال هفسم إً ًِا معسر 

  

ؿىل ؿاثلَ تـس ما رسكت إؿلاماة  إدذعفذَ من إًضُة إشلي كفز رسًـاً  . ٔأؿادثَ ٕإىل ظحاٍ.رإحا ٍصكعان مـاً 

 وحسةُ  ٍصإُا. ًلف مـِا يف وإحةٍ ٔأن  ُا ُو ٍصإكط فذاة ػل ًخوكؽ ًوماَ  إلٓدص. هعف معٍص ورسق إًزوإج هعفَ

 . .. إحلة فلطإحلة ا تياهئِ 

و ٍصإكعِا :   مهس ُو
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 هِت ظحاي  ومعصي إشلي ػل ٔأس متخؽ تَ " " ٔأحدِم اي ظحاي ، ٔأحدِم ٔلهم أٔ  -

 هت إؽلزجي. أٔ إتدسامة ٔأيخ و َنفّْي ٔأيب سم وم إحليان إشلي حبثت ؾيَ  يف ظسر أٔ ه" ؤأان ٔأحدم لٔ  -

 . " ثهتم.  حصنهتم وحئت ٕإًَمإًياجت ؾن ظِص ٔأروإح زال

 ابب إحلة إشلي وكفت ؿَََ ذائفاً " ال إػن ٔأهين اكذب ٕإذإ ٔأذربثِم ٔأن كَيب اكن ًًذؼصك. ػل ٍىن  -

 تـس ؾعس خَ الاوىل . "  ظلَ أٓدٌم  ابيب وػل حىن يه حورًيت. ًلس نيِت يل مٌش ٔأن محس

 أٓدسم وحسي "  ٔأهَت  " ٔأصـص ٔأهين ذَلت من ضَـَم ٔأهَت .. -

 رويح "  و ، حورًيت  و ظحايحوإيئ هتِ " وأٔ  -

 "   ضل سؤإالً ُي يل ٔأن ٔأسبٔ  -

 ان مطل ًسًِم أٓوس يت " " أٔ  -

 " ؽلاذإ ظَلت زوحذم !! " -

 

َـهتا ؿائسة ٕإىل ظح إظفصت إًضمس  و فـادت ٕإًََ ص َرودذَ جفبٔة؛ وإىزجعت مالمح معص لكِامصخت إؽلوس َلى 

خَ ٕإىل  من ص  من إحلؼل وؿادإ ملشوفني لك إحنسش وإحنسشت إًيجوم ؾن فصإش إٔلرض إٔلدرض إًصإئؽ. فُو

 وكة ، وإؿلكري ص يف جزثَ إًىحََة و رإتعة ؾيلَ مع ؛سفَت إحلار مَلِني ؿىل إلٔ ٌلهيهفس ًَجسإ   ،فضاء إحللِلة

 . ا إًصكِقسود وجحاهب، و ظحا يف فس خاهنا إلٔ مقَعَ إؽلحخي ؾصكاً 

 

   كال  تعوت ًلرتب من إًعَاح :وُو ًدٌفس إًعـسإء من إًلَغ  مث حوهل مث هؼص ٕإٍهياهؼص 

 " ابؾخلادك ُي اكهت ُشٍ يه إٌَحؼة إؽلياس حة ًعصح سؤإل وِشإ ؟"  -

 ن سؤإيل سزيجعم ٕإىل ُشإ إحلس " " ػل ٔأهن ٔأؾصف أٔ  -

 

مٌَ  وانمت ؿىل خفشٍ ذمسىَ جىفَ إشلي فسسثَ  فاكرتتت أٔ ن ثعَح ما رإدت أٔ أٔ  يف ظوهتا هسم ودوف هحرٍين.

 . َ صُئاً إحذوى نفِا فؼل ًؼِص مٌ
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.. يف كاًة إًًضوة. ًََ ، وكس نيُت " ظحا! ..  ًلس نيا هلوص يف ٔأؾٌلق حؼل ال ٔأؿؼل م ى س يـود إٕ  -

 "  رضاً جفبٔة جلك ما زلًم من كسوة ٔلسلط أٔ  يناهزتؾخِ ف

 اي معص ؟ "  ان كاس َة ؟ ثلًوِا جمسدإً " أٔ  -

 ـاػل مـِم ؟ " هَ ًٍصس وس َان إًثـصفني ما إشلي ًـيََ رخي مثًل ٕإذإ كال أٔ  " ظحا ، ُي -

 ؾصف اي معص "  " أٔ  -

 " " ال ثـصفني صُئاً  -

 

ن ُشٍ إؽلصة ًن ًرتك إًوكت مييض. زلًَ إًىثري من إٔلس ئٍك ًى ص ًِا.ختصج من حموكخَ و كس قُفِ  ـَِا دإمئاً جصإئهتا جت 

 . ص   ٍصحي كَحَ ٕإىل إًيت ًود ظصهحا ؿَهيا ًـهل ًخوظي

 " ًـحة ؾَس إؽلَالد  " ظحا ! .. ثـايَل هَـة -

 جعحخم ًـحيت ؟ " ، ُي أٔ  " حس ياً  -

 " ٔأيه ًـحخم ؟ ."  -

 حـطل ثخحسث يل مبا يف هفسم " " هـم ، ًلس إذرتؾهتا يك أٔ  -

 "  " دعوة حِسة ، وإلٓن ، ٔأًرس ٔأن ٔأًـهبا جمسدإً  -

 "  " حس ياً  -

يف  إؽلـِودةكري إًعًصق ًَرخخئا دإذي إًس َارة من حصإرة إًضمس سفَت يف مٌخعف كاما من جمَسٌِل ؿىل إلٔ 

ت سَ ظحـِا  إزلكِق ًخحـر إًصوح يف هوهة إًرشق من خسًس حِر صَ .. فذحت إؽلسجي ابٕ نخوجص  صِص مثي أٔ 

 هلٌل 

مـِا   وثخلَلي تسإذي ذهصايهتٌل اي دوف فؤإدي من كسي " .. ػَت إٔلقيَة ثثري  دسون كَحهيٌل" ٔأكسإ إًلاك ؟ 

 .. 

هت  ِا كدي س يوإت ال ثلي ؾن إًثالزني ؾيسما اكمسـ ثطل إًيت  اي دوف من فؤإدي من كسي ..  ٔأكسإ إًلاك

كسإ إؽلوس َلى إًرشكِة ثًدـر من ٔأسفي انفشثَ حِر إًزفاف إؽلًضود. يف ثطل إٌٍََك ػَت ٔأم لكثوم ثدساءل أٔ 

 . ال ًـصفَ وال ًود ٔأن ًـصفَ ًوماً  وحدَخذَ  حصكس ثسالم  تني ذرإؾي رخي اك تُامن اكن معص ًسفن حثة حدَ؛إًل
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 إؽلوؿس ٕإهخؼار يف رتإيقوٕإح ايًضويق

ن جسمـِا جصفلة من أٔ  ؿرب سٌلؿة إًِاثف يف حوف إٌََي  تسالً  حصىمية ؾضق وإهخؼار ثليهيا  مسَة وظحا مـاً 

س َشُحون  ا يف إًَوم إًخايل.عحهتِ ؿالن دِ الٕ  ؽ ٕإىل ظسًلهتا إًيت جس خـسػَت ظحا ثضحم  ويه جس مت ؾعام.

إًلصفة إكط  يف ؾًََِ .. إًس َسة إًـؼمية جضسو وؾعام ذارج  فصحة حدَحَ  ثرت مجَـًا ًريى لك من إًـاصلني

شُة مذوحصًإ وجصٔأسَ ٔأًف فىصة ؾن ًوم كس إشلي أٔ   رجىَ من نرثة الامور إًيت س خحسث فَِ .. جي  ًو

 

هنم جض حـوإ ترتإب إؽلايض إخلازلة ؾن إًضسو ؤكهنا ؿَمت أٔ   إًخفذا ٕإىل تـضٌِل إًحـغ وجفبٔة  سىذت إًس َسة

 .. ست ويه ثخحسس إؽلسجي تَسُا ، مه وذهصايثَ 

 ، وكسمية يف إًوكت ذإثَ" هَلة خسإً " س َارثم ثحسو أٔ  -

ُمت هبا ح ى يف مضاؾصي، ٕإال ٔأهين ٔأحة س َاريت رمغ كسرما وأٔ   صخَي يف لك ص  وينؿرتف تبٔه" أٔ  -

 "  نثريإً 

 صرتي س َارة خسًسة " من الاُامتم هبا، إ " تسالً  -

 " إًورزة س َفـَون "  -

 

هنا حتامَت ما ًـيََ ًوى من كسوة ، اكدت ًخهنمص جاكءإً َ إجلامس مشؾورة من ردٍ إحلٍزنوهج إًخفذت ظحا ٕإىل

 إمامَ  ..  ؿىل هفسِا وػَت ظَحة

 مهس : 

 " ؽلاذإ هعًل اي ظحا ؟ "  -

 ن ٍىون تٌُم وتني ظاهـم ظٍك " ة ظٍك. ٔأال حتة أٔ " إًعال -

 َ " " ظاهـي ؟ ... ؽلاذإ ثحسو لكٌلثم خمخَفة ؾن ما إؾخست سٌلؿ -

 إحلَاة "  إؽلوإكف ٔأو من إحلسًر ٔأو حة إؽلىصرال أٔ  ًضاً ين أٔ ه" رمبا لٔ  -

 " إحلَاة إؽلىصرة ؟! "  -
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 .. َُا ًيحسٔأ إٌَـحة "  " هـم -

 خاتخم ػل حىن صافِة " ًفـي ، ًوىن إٕ " ًلس تسٔأهتا اب -

 "  اً " إًضفاء  دإمئا ما ٍىون وسخِ -

 هَف وإػحِت ؿىل إًعالة وؽلاذإ ؟ "   من إًخفىري يف حسًثم إًلًصة. سبٔسال تسالً  " حس ياً  -

.. "  هكَت، ؽلاذإ ؟ "  هؼصة هبا حتٍس قًصة ٔأظَت من ؾًَهيا مث ثخسمت  وأٔ  " جضلطل ظاليت خسإً  -

وسان ًُس زلًَ مبٔمن و اكن إًَوم ُو أٓدص ًوم تـمصي ؟  ووخست ٔأن إالٕ ماذإ ًفىصت ذإت ًوم  .. 

، شلإ كصرت ثبٔمني ًهبم وال اهحم فصظة اثهَةِو ال ً ذإ خاء ف من إؽلوت، انَُم ؾن دٍىذاثورًخَ إٕ 

 هفيس  ضسٍ " 

 ذإ خاءثم فصظة اثهَة ؟ " " وماذإ س خفـَني إٕ  -

 :  لال رسًـاً تيؼصة كامضة ػل ثفلَ مـياُا فمعص  " هَف ؟ " .. ًفؼت سؤإًِا تخـجة كاتهل -

 " ًُس ًلك ص  هَف اي أٓوس يت "  -

 ، إلٓن دوري يف إٌَـحة " " حس ياً  -

 " جلك رسور "  -

سسل ؿىل ؾًََِ ًخحجة ؾيَ دسون نئُدة ثً  كفت إًس َارة ٔأمام إؽلزنل إًوحِس، وخَس معص ًًذؼص سؤإًِا وثو 

.. لكٌل مصت ُشٍ إٌَوحة دهيا .الاىىسار إًيت ثعي صخجي من ؾَين أٔ ، وهؼصة إًصؤًة. دموع ٔأرما، حزع ٔأجهيا

 ة إؽلشإق .. اكهت حصملَ تـَيني صفذََ ورصدت تعسٍر قعة ٔأػل مص جتمست إًضحىة ؿىل ،مام انػًصَإًحائسة أٔ 

 . مبا ًسور يف هفسَ رمغ ٔأهَ ػل ًفِم ما ًسور هبا  جضـصإن متاماً 

 ؟ "   " ؽلاذإ ال ثلصإً  -

و حيصك رٔأسَ  يف حصنة ثسل ؿىل إسدٌاكر إًسؤإل و ابقخَ إًسؤإل فبٔ  مسى فَخت من حزهَ إتدسامة سادصة  ُو

  .سشإحذَ. إًخفت ؤكهَ حىمٌي س ََلي  وظَخَ إٔلذرية

 ما ؟ "  " ًلس كصٔأت ما ٍىفي ، ُي ٔأحسزم صخرب -

 " ثفضي "  -
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ذَ إًيت كصٔأ من ٔأخَِا. ًىن إًلارئ إشلي ًلصٔأ حاح " ٕإن من ًلصٔأ حلاخة ما، ثًهتيي كصإءثَ فور إهلضاء  -

لص لكٌل ثححص ٔأنرث فمي ًلصأٔ ، ٌ فلط ٌَلصإءة ذإهتا يف معق ما  ختفَِ إًىذة من يلمس ً  و ضـص ابًّعِ

  ؿَوم.

خَ وحلارثَ يسما ًلصٔأ ٌضـص ابجساع إًىونوسان ؾ إالٕ   ً يف و كاًحًا ما ثحسٔأ إهلموم  من حوهل ومبسى ضب

 إجلِي هـمة اي ظلرييت " يف تـغ إٔلحِان ٍىون إًخاكثص فوق رٔأسَ .. 

 "  ؟؟!" هَف ؟؟  هَف ٍىون إجلِي هـمة إاها إًفَِسوف إًصوماويس -

ًا هل لكمخَ تني إًياس، ًـس اكثح . رخي مثًلؾيم رمٌلت جية ؿََم إًلِام هبا حِاان حيجة" إجلِي أٔ  -

كري  فاصالً  ًـخرب إوساانً  ب وىزإؿات وػل ًلي لكمخَ إًفاظٍكَؽ ؿىل ما يف إًـاػل من حصوذإ ما إظّ فإ 

 كري ظاُك ؟ "  وساانً ، ُي حًصسٍن يل ٔأن ٔأهون إٕ ظاُك

ي حتة ٔأن  حىون إٕ  -  ؟ " وسان خاُالً " ُو

  

 ومهست .. مس ٔأانمهل إؽلمسىة تـجٍك إًلِادةإًصد وػل ًـلة. مست ًسُا ًخَدصسَ أٔ 

ذصىت وثحـت ذصىهتا .. ؟ " ًلِادة ؤكهم ثدضخر هبا من إًلصق" أٓسفة ، ؽلاذإ متسم تـجٍك إ -

 .يـة إًيت ثعاؿست من ظسٍر ؿىل مضغذصاكثَ إؽلعع 

 

ثسؤإل ال امَ ثشهص مٌاكضات نخحَ وروإايثَ. هَف اكهت ثسور وثًهتيي وال ٔأحس ٌس خعَؽ إًخلَة ؿَََ ٔأو ٕإحف

 .إخاتة هل

َة خَس ؿَهيا معص وسط زالزة مٌعة ؿاً  يف ملسمة إًلاؿة و ؛يف كاؿة هحرية يف ظفوف متخسظَحة وظاًحات 

وإثف هوإب ظاوٌك ؿَهيا أٔ  وإ يف إًسن، ُوضـت إمارممظـي رخال صايت ظلرية ومِىصوفوانت ُو ماء و مُز

الفذة معص  سة مهنن ٔأمام ضَف حتمي إمسَ.زالث الفذات وضـت لك وإح و ٌَدسجَي و تضـة ٔأكالم ؤأورإق

خة ؿَهيا صخط ٔأمحص ؾًصغ " معص حسن إؽل ري "  ويف إخلَف من ورإء إًثالزَة يف مٌخعف إًعاوٌك نُ 

ت معص مس حلة جلكمة " حفي مٌاكضة روإًة ... ٌسلنخور  إًفرمة  ؿَلت ًوحة هحرية  حتمي ؾيوإن ٕإحسى روإاي

 . معص إؽل ري "
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تست مالمح إًخبٔفف ؿىل وهجِا  زوحذَ تفس خاهنا إٔلدرض إًلعري يف إًعف الاول و إ إًَوم  خَستيف ُش

سارإً  إذشت ثَخفت ميَياً  وؿسم الارثَاح. حسى إًعاًحات ويه ثوخَ ٕإىل لكٌل س يحت ًِا إًفصظة ًدضاُس إٕ  ٌو

فسس من  تـس إهخعاف ثطل إٌٍََك ؿادإ مـا. مهست هل ويه ثعَح ما. ٔأو ثحسي رٔأاي يف روإايثَ معص سؤإالً 

 ثلَط مالحمِا إؽلخبٔففة ٔأزياء إحلفي .. " ًيافلوهم " .. ٔأثص مساحِق إًخجمَي ؿىل وهجِا من

 " من مه ؟ "  -

 ًوئم إشلٍن سِصوإ مـم إًَوم من ٔأخي نخاتم إشلي حتسزت فَِ ؾن إحلة إًـشري " " أٔ  -

  ابحللِلة ؟" ينهجًَني نخايب  وثوإًا ، فٌَلذإ ال ثلصئذإ اكن حسسِم حصَحو ُي لكِم مٌافلون ؟ وإٕ "  -

 فضي من ما حىذة ! "صاُس يف إؽلسَسالت درإما أٔ " ٔلهين أٔ  -

 

مسشؿة ويه ثَلي حبلِحة ًسُا ٕإىل دذَت  ا تلِة إٌٍََك.إحلسًر مـِيف  هَ ػل ٌضـص جصقحةتي أٔ  ًيخس جَصّد ؿَهياػل 

 ثؼِص مـَ يف َ جمربة يكتلَة إٍمتَط من كٌاع إؽلصٔأة إؽلثلفة إشلي حصثسً ٔأكصب هصيس  ًخعـس إًسؼل إؽلس خسٍص

 . إحلفالت وإًيسوإت

ة يف جًصني تلدٍك يف هناًة ًىن ثطل إًفذاة إؽلصإُلة إًيت ابقخخَ .ػل حىن جسِص مـَ من كدي  تست هسوثَ إًس يًو

 كائالً ابقهتا ابً رإخ  ؿادًة خسًإ من وهجة هؼص إٔلوروتَني ٕإال ٔأن زوحذَ رٔأهتا حصمية صًِـة التس ٔأن ٍىفص ؾهنا ..

فذاة مصإُلة  ، ؽلا جتصٔأت ؿًلّ دب يف م رت يل زوخة رممتة يب وضرعَة ؿامة وؿؼل من ٔأؿالم إلٔ اكه " ًو

ا  ؿىل إًؼِور مـَ ٌَحفاظ ؿَََ  و مٌش ذضل إحلني فلسن كَيب مذاح ولك كعيص إًيامعة " حتسة أٔ  ٔأخرُب

 . من كَهبا تـس حًصق إًلرية إًِائيوؿىل ما تلي 

ٍك يف ؿاػل إؽلايض  -  إًحـَس ... ؾيوإن رإئؽ ؽلا جضـص تَ اي ظسًلي " " رحٍك ظًو

إًيـاس وُو يف موضـَ من هصيس إًلِادة  ص جباهحَ ًَجس هفسَ كس إكرتب ؿىل" َُ ؟ " إًخفت مع -

 . إس خوت ؿىل ؾصصِا يف هحس إًسٌلء وإًضمس كس 

 إذهصك فلط تعالة إًؼِص "  " َُ .. ال .. ال ص  ! -

 " م ى ؟ "  -

 ، ؽلاذإ جضـص ابحلزن إلٓن ؟ "  يل صُئاً " تـس كََي ... ًوىن  كي  -
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ت يف حِايت  ٔأنرث من إؽلوت ؾيسما سَحين  ؾضسي وس يسي ، وهحؽ إحليان ينه" لٔ  - ايسم يف أٔ  ما هُص

 " 

 "  !!ن إمم ػل حىن تخطل إزلرخة من إحليان. ال حىشب !!  نٌل أٔ وؾضسإً  ابك س يسإً " ػل ٍىن أٔ  -

 حهتم تـس موهتم اي ظحُيت " حد " ؾيسما متوت ، حيحم إًلك جفبٔة ! .. ًلس أٔ  -

 " فسش يل هَف حيحوهم جفبٔة ؟ "  -

 "  !! ن جية ؿىل إشلُاب ٕإىل إًعالة ، ًوىن  ال ختخفي وـادثم" ال ميىن .. إلٓ  -

 ." .. سبٔهخؼصك  " ًن إدذفي -

 ىل إحلاكايت ... ما ٔأمجي وهجِا ؾيسما ثحدسم وما ٔأشل إحلَاة مـِا. حسًر ٌسشد حسًثًا وثخوإ
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 تـس مصإرة إًحـس شلة إٌَلاء
   

ابًصمغ من سىٌَ هبشإ إؽلزنل مٌش  تُامن  س َارثَ إحلحُدة ثلف ذَفَ ذائفة يف مٌخعف إًعًصق. ػي معص سائصإً 

ٍك ٕإال ٔأهنا إؽلصة إٔلوىل إًيت ٍىدضف فهيا ٔأن إؽلصتؽ إؿلَط تَ ذاٍل من ٔأي مسجس أٔ فرتة ظ و ماكن ًعَح ٌَعالة ًو

 .. 

صإء ؟  ًوىن ٔأٍن إًلدٍك ؟   ثََ قًصة جيشتَ من كسمَِ ًُسلط ًوىٌَ جياُس فىص ُي ًعح هل إن ًعًل يف إًـ

س خجاتة ، ًىٌَ ٔأىب إالٕ كصب مسجسس خلَِا ح ى أٔ ن ًـود ٕإىل إًس َارة يك ٌ ح ى ال ٌسلط ُشٍ إؽلصة .. إحذاج أٔ 

 فَِ من مايض ظالثَ.ؿىل ما فصط  ٕإىل  حاخة هفسَ   نيوع من إًـلاب

  

  ُي فـالً  ًطٌ سُامنيٌئ من إخلعااي ميص ؿرب صاصة ؾًََِ. إدذَط ؿَََ الامص.صـوٌر كوي ابشلهة ٌسىٌَ، ورش

 هبا  وإس خحوذت ؿىل حزء من ثفىرٍي وؾلهل إًحاظن ؟  حصى ُي ؼلُ مٌَة حَ يف جًصني ٔأم ٔأهنا جمصد أٔ  رشب مخصإً 

 و مٌَة ساورثَكري إًرشؾَة إًوحِسة يف معٍص ؟  ٔأم ٔأهنا  ٔأًضا جمصد أٔ ضاحؽ ثطل إًفذاة إًيت مٌحخَ إًلدٍك 

وظهل  هورثَ ؟  حتت حصإرة إًضمس إرثفؽ ٔأذإن إًؼِص من ماكن ما.إص خست ؿَََ يف فرتة إرثفـت فهيا رقحات ذ

 :و ًعسح ؿرب إٔلفق إًحـَسظوت إؽلؤذن وُ

 

 ٔأنربْ  ظلُ  ٔأنرْب  ظلُ   ..ٔأنرْب   ظلُ  ٔأنرْب  ظلُ 

 ظل ٕإال ٕإهل ال ٔأن ٔأصِس .. ظل ٕإال ٕإهلَ  ال ٔأن ٔأصِس

 ظل رسول دمحمإً  ٔأن . ٔأصِس.ظل  رسولُ  دمحمإً  ٔأن ٔأصِس

 إًعالة ؿىل . يح.إًعالة  ؿىل يحِّ 

 إًفالح ؿىل إًفالح . يح ؿىل يحِّ 

 ٔأنربْ  . ظلُ .ٔأنرْب  ظلُ 

 ظل ٕإال ٕإهل ال
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َت إٕ ٌَلكٌلت وكؽ قًصة ؿ ظوإت  أٔ ؿرب إًِوإء وإًصمال وإًسٌلء. لك ًََ دعَعاً ىل ٔأذهََ  .. ؤكهنا رساٌك مُحِ

ن إؾلِول إشلي إؽلؤذّ  َ  لكٌلُت كَحَ  سًسة ػل جس خعؽ ظصق كَحَ نٌل ظصكتؿ ًًذَ إًعامذة إًيت إحذوثَ  س يوإتمس

  .ًيادًَ ٌَعالة

و ٌسري يف ُشٍ إًساؿة إحلارة من مثي إؽلؤذن من فصإصَ  حصى ما إشلي ٍهُنغ رخالً  يف إجتاٍ إًعوت .. فىص ُو

َ ح ى ًبٔثوإ تَ ٕإىل إؽلسجس ًريفؽ معهل  و رمبا هنغ  اتراكً إٍهنار أٔ  ، وكس ٍىون مًصضًا  ًىٌَ ًخحامي ؿىل ذًو

ؤذن ؾن جتاٍ إؽلسَمني  .. ُي س َبئت ًوم ًلفي فَِ م  وًَة إًـؼميةحصى ُي ٌضـص إؽلؤذن هبشٍ إؽلسؤ   إٔلذإن.

ا ؤدُص تبآثرمم وحسٍ  م س َـشب؟ أٔ  ؾن إًعالة  ومن مث ًسذَون إًيار مجَـاً  إًيسإء ٕإىل إًعالة فِضي إٔلمة ًو

 ؟ 

 

ثـصف إؿلعة ؟   ومن ٔأٍن ؟إًسؤإل إًـحلصي :  هَف ٌضـص  إؽلؤذن ابكرتإب موؿس إًعالة ؟ من حمعة إًلصأٓن 

ومن إشلي وضؽ إؽلوإؾَس ثساؿة إًخلومي ؟ ومن إشلي وضؽ إًخلومي ؟  معص جن إخلعاب ... معص  من ساؿة إًخلومي

ٌساؿس إًخرش ؿىل ٕإدرإك موإؾَسمه   وضؽ ثلومياً  .َة من إًضَاعًيلش الاوساه  أٓدص يف ُشٍ إحلَاة  وضؽ صُئاً 

ساؿسمه ؿىل الاحذفاظ تشه ؟   ُي ٌسىن ، حصى ٔأٍن ٔأهت اي معص  ًضاً صايت ٔأحسإهثم إًسـَسة وإًخـُسة أٔ ٌو

 حسمه  يف تلـة ما من تلاع الارض ؟! إًعححة إًعاحلة ٔأم ٔأن هل روحا ؿاًلة ثؼِص لٔ  إجلية مؽ تلِة

 

يف ملارهة ابجن إخلعاب .. خسص من هفسَ ومهس  ٔأسَ وُو ًفىص ما إشلي فـهل ًَىونثخالؾة جص ػَت إخلوإظص 

 ًِا 

اها إًعـَوك " ... أ ؽلخَ إًسرًصة "ُو إجن إخلعاب ؤأهت إجن إؽل ري ، ُهيات ُهيات ٔأن ثعي  ؽللارهة مـَ أٔ 

و  يَ . فوإظَ تيفسَ من حزن ؿىل  مسى وضاؾخَ . ما حلق ةوإمذـغ ًضس تـس كََي   حير إخلعى  مثإؽلسري ُو

، ٔأمامَ،  تسٔأ يف ُصوٌك هلَت روحَ ٕإىل فصإغ ٌض حَ إًـسم، وإمصٔأة جمِوٌك ػل ٌضاُسُا من كدي هتصول جبوإٍر

، هتصول رسًـا ويه متص من وؾثاء سفص، ًِا نفان اهمين يف إًفصإغتؤس  . ؿىل وهجِاذَفَ، ثلسو  وحصوح

سـهيا ًريإُا وإكفة ؿىل مقة حدي ثيؼص ميَيًة ح ى ثحَف  صفذهيا َ  ٌسمـِا  ثًدـر من تنيص حَ متمت و ؛جباهحَ

ومن  ًلَق.ثـود  تشإت إهلمة وذإت إ و ٌوسشًة يف حرية ودوف. ومن مث وتال ٔأدىن فذور ٍصإُا ثزنل ؾن إجلحي

ح ى إرمتى  يف سـََ وإًـصق ٍلكهل ػي كاركاً  خس جاكٍؤ وإحلرية حاكد ثلذي معص.ظوت ظفي ًحًك ... ٌض   ،تـَس

  خحة إؽلسجس .. ٔأذريإ تَف مسـاٍ.ؿىل ؾ 
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ن ظل ٔأٍن خاء وال هَف ؾصف مبسى ؾعضَ. صـص ٌَمصة إٔلوىل أٔ  ال ًسري من من إؽلاء ابردإً  انوهل ٔأحسمه هوابً 

. حيصسَ، ًـخين تَ .. فاكضـص حسسٍ شل بٔة ورشع يف َضَ دذي ٕإىل إؽلِ ضل إًضـور ابًـياًة إإلًَِة إًيت ثلمٍص

ثشهص ثطل ..  روًسإً  ًََ روًسإً ثَو إلٓدص فدسٔأت حِاثَ ثـود إٕ  ء ؿىل حسسٍ  ؾضوإً إًوضوء .. إوسىة إؽلا

مام ؾًََِ س حورة سودإء نخة يف وسعِا صخط وسخ هحري " ثسم ظل إًس َسة إًيت اكهت جسـى، وإرجسمت أٔ 

 س َسان ٕإسٌلؾَي "  إًصمحن إًصحمي " ٔأسفَِا نخة تشإت إخلط " كعة س َسان ٕإجصإُمي  و

 

 رتـني ظفالً ن إًلعة  ٍصواها مـؼل إًرتتَة إإلسالمِة يف فعي حيخوي كصإتة أٔ مام ؾًََِ ًلعات  مأٔ مصت  رسًـاً 

سق معص حِهنا  هَ رٔأى ذضل يف إحلؼل .. ػل ًعإًييب إشلي كصر ذحب إتيَ ؾلصد أٔ  ًيعخون يف صلف  ؽلا ٍصوى ؾن

شهص ٔأهَ  رسة  يف ُشٍ إؽلادة ُامتمَ هبا. اكن اهمس ًيفسَ " هَف ثعسًلَ ٌَلعة  وؿسم إـسم ً ُشٍ إًلعة  ًو

و ميسح ؿىل ًلذي إالٕ  صـٍص " رؤاي الاهخِاء وسان إتيَ فلط ؾلصد حؼل ؟ " .. ظوت إؽلـؼل  ًًدـر ٕإىل ؾلهل ُو

و انمئ . يه ٔأوإمص ٕإًَِة. ويح اكًلصأٓن " ..  حق اي تين.  ًىن إًلصأٓن ػل ًخزنل ؿىل إًييب ُو

 

ٔأتوي حنو ثطل إًيت  كٌَق  . ساورٍ كٌَق كري مـِود.جس  مدَال مٌخـضاً إتدسم شلهصايثَ إًساذخة ودصج ٕإىل إؽلس

.ماَ يف إًـصإء .. ًىن مضِس إًعفوف أٔ حصوِا مؽ س َارث حة ٔأول  مَ  إهزتؿَ من لك ما ٌضلي ثفىرٍي حة جض حَ ُر ُر

ا ؾيسما مييش  جلية إدذحار. ذسر ..  .يف حٌازة ٔأحسمه –ابًعسفة  –وجصودة جسشي يف حسسٍ نخطل إًيت ٌضـُص

وإهعَلت حِوش  نرّب إإلمام .خَ إًضسًس من مك إؽلعَني من حوهلًًدـر يف هفسَ  ورقحة يف إًحاكء مٌـِا حتص 

تُهنم حىدريثَ إخلائفة إًالحئة .. ظالة إًؼِص ظالة ظامذة  ال جسمؽ فهيا  سوى مهٌِلت  من إًخىدريإت و

كري ؾَياٍ ثيؼصإن ٕإىل إٔلرض. ثطل إٔلدسار  و إؽلعَني ومه ًخحسزون ٕإىل رهبم .. جفبٔة وخس هفسَ ًلف وحِسإً 

م ثدضاتم يف تـضِا تعًصلة رسايًَة  خشإتة  جضِس ؿىل إرسإر إؽلعَني وصىوإمه وحزهنم وفصهح إؽلـَومة هل

 زإئف اكذب زلى إًحـغ إلٓدص ..  حلِلي زلي إًحـغ و وجسخِحات ختصج مفـمة صخضوع

 

يه ذضل كَحَ  اكجلثة  ضلكة إًوحِسة إًيت  ؿَلت يفإؽل   ًوىن .حوهل من معَني ػل حىن مضلكة معص من

، .. صـص ًوٍُك ٔأن ظل ًلف فوق رٔأسَ إشلإتٍكدَين ظل جلك ُشٍ إًس يني إًعفصإء ل حصى ُي س َ  .. إًسؤإل

حة، ًيؼجساؤالثَ ٌس متؽ ٕإىل رشع يف كصإءة إًفاحتة هبمس. تسٔأت حمادزة  ػل  .ص يف ظسٍر إؽلض حؽ ابخلوف وإًُص

ا  ًًذؼص رد ظل معصكاً تـسُا ػي ذََ  " إذلس عل رب إًـاؽلني " .. دصحت من تني صف  تـَس. مٌش زمن جيُص
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 ًَهتمَ  يف كضمة وإحسة.ن ىن إًعمت إؽلعحق حـي إخلوف ٍصتغ ٔأمامَ  ًود أٔ "  ً" محسين ؾحسي ؿَََ  كائالً 

و اها إًـايص ؟! " .. ًىن  مص صد إشلي ٌس خحلَ " ُي ثـصف إذلس أٔ ثوكؽ إًصسًس تفزع  ة ٔأدصى هصر إلًٓة ُو

من   إهفجص إًحاكء ." .. وحىصر إًفزع مصة ٔأدصىال ٍصدان ذائحني ، ظل رحمي تيااهمس شلإثَ " ظل ال ًَومٌا و

" إذلس عل رب إًـاؽلني ، إًصمحػػػػػػػػػػػػن  يف ثالوة ثوسي ٕإىل ظل.اسرتسي ؾًََِ تال ٔأي حماوٌك حلخسَ ف

و ٍ "  جتسست إلًٓة يف ًسٍن ابردثني حصتخان ؿىل نخفَِ ػػػػػػػػػمإًصحِػػػػػػػػػػػػػ وكي ثالوثَ تـس ما إرثفؽ ُو

ة يف مغصة دوفَ وثوسهل نخٍك وإحس ثالوة سورة ٔأدصى من سور إًلصأٓن. فلس ذإهصثَ إًلصأٓهَة ػل ٌس خعؽ وض َجَ.

فاحئَ  ُشإ إًنك   إدلاؿة.من خسًس ٕإىل ، مث إؾخسل مٌضٌلً ؽ وُو ال ًٍصس الاؾخسإل من رهوؿَرو ٕإىل ظل ٔأن ًلدهل.

خلَة يف لك رهن من ٔأراكن ػَت مضاؾٍص ث  و ٍهنيَ مثي إًًساء تني ًسي رتَ.إًِائي من إؽلعَني من حوهل ُو

خوسي ٕإىل ظل ثحارك وثـاىل ٔأن ًلفص هل. فىص يف فىصة إًعم اءس خسؿإًعالة و ُو حياول إ بٔهٌُة  ثض  ى إًعصق. ًو

"إًويح ال ًزنل ٕإال ؿىل إٔلهخِاء  زنل ؿَََ ويح من ظل تبٔهَ ملفور هل !ًن خيصج من ظالثَ ح ى ًخ جميوهة.

زَج دفي  و إًيسم. إدماٍ إًحاكء وإًخرضع ؿسة ٔأدصحذَ من إًعالة صخَحة ٔأمي ٕإال ٔأهَ دصج ٔأًضًا تلَةكاوإًصسي" 

و ذإُي  ٔأمام  ٔأنف إؽلعَني من حوهل وُ ظاحفخَ سـادة ًلعص من ؾًََِ إًحاهَخني.ر ؿىل كَحَ وصـور ابً ًُمصّ 

سبٔ  س خلفص إًلدٍك. متىن ٔأن ًيفصد ابعل  ساؿة حيسزَ وحياورٍ ٌو س خجسي ؾفٍو هل ٌو ؽلؽ سؤإل يف ؾلهل حـهل . ٍ ٌو

   إًعلري.مام هفسَ اكًعفي ًحسو أٔ 

   ُي عل كَة ؟!!!

ضـٍص جتاٍ إشلي ٌ  .. ٔأٍن ٌسىن إحلة إإلخاتة إًيت ٔأصـصثَ ابًصضا .. ظاؽلا ٔأهَ حية ؾحادة ٕإذن هل كَة ، وٕإال

 إؿلحوتني ؟ ... ايضل من ساذج  ٔأًوئم إؽلععفني

و ٍمتمت ابس خلفار ذافت ، إلٓن ؿَََ إًـودة ٕإىل ثطل إ ا ظل حلورًة إًيتخسص من هفسَ وكام من جمَسَ  ُو  خسُص

 .  كسمياً  هل ًًك ثـَسٍ ٕإىل إًعًصق إًيت جهٍص
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 حلِلة !
 

 ًدسَي ٕإىل ظسٍر ٌَمصة إٔلوىل ٔكؾٌلران.  متاماً  ٔأدصى ثحسو ٔأك ر، حلِلهتا ؤأحِاانً ثحسو إًعصق ٔأظول من  ٔأحِاانً 

  .ٔأو ٍىذة هل فصظة خسًسة يف إًـمص ضَق إًوكت إؽلخحلي زلًَ. س َعَة من ظل ٔأن ميِهل و صـور تل ر معٍص

ًََِ يف ظًصلَ ٌَـودة ؤأذش ٔأمغغ معص ؾ ..  ؟ ظلرية خسإً   من ظَحاثيا إًيت ثحسو يف ؾًََُِي ًضحم ظل

 ..  خرَيً 

ؾحس ال ًخجاوز جحمَ   ظل إشلي ذَق إًىون تبٔتـادٍ  إًيت ثفوق  إًخعورإت جيَس هبَئذَ إكهل ًَيؼص يف معَة

س ًخوسي جلك ما تلَحَ من ٕإميان؛ ففي ُشٍ إجليهيات إًيت  ًعَهبا، ٔأو .. إًـح؟؟ مام ظل إًىدري كِس ٔأمنهل أٔ 

ٔأي معَة حِاثَ وسـادثَ. ًىن ظل ًيؼص هبسوء ًََق جصب  و يف إًزوخة إًيت ًخذلهيا، ٔأو إًعفي إشلي ًٍصسٍ

من  و ًحدسم سادصإً ون ُي ظل ًحدسم ًصضاٍ ؾن ؾحسٍ أٔ حائصون ذاصـون ال ًـَم ؾؼمي  مث ًحدسم، وإؽلالئىة

ظل حية ؾحسٍ ... ٕإذن فِيي  ٍ ! ًىن ظل ػل ٍىن ًَحخلص ؾحسٍ، ظياؿة ًسٍ، ذََفذَ.وضاؿة ؾحسٍ وظلص 

ىهنم ال ميَىون ..إؽلالئىة حمتىن ًو ٔأهنم ميَىون صـور إحللس يك مئل إحللس كَوهبم جتاٍ إًخرش ًإتدسامة رضا .

 شلإ فِم ال ًخلاثَون ..  ظفة إحللس.

 " ٕإىل ٔأٍن ذُحت وحصنخين ؟ " -

ضلك ال إـلَعة ، مهس ث  ظحا ًخرصخَ من ٔأفاكٍر إًـجَحة ويه جتَس يف إهخؼاٍر اكًزوخة  حبزن ظاحت

 هوهنا روح  يسٕإرإدي ؤكهَ و

 " وؽلاذإ ػل ثبِٔت ٌَعالة ؟! "  -

 ؟ "  " ُي ثـصف ٔأهين إص خاق ٌَعالة فـالً  -

 " .. س خلمصك سـادة  ًُس ًِا مثَي " وؽلا ال ثفـًل ؟ -

، وثًذلي ٕإىل ثخحصر من حسسك ٌسلط ؾيم إًخلكَف " هلعؽ معي إجن أٓدم تـس موثَ اي معص ، ؾيسما -

 مصحٍك إًثوإب وإًـلاب " 

 "  " ُي ؾوكدِت ؟ -

 ، ػل ٔأىزل إًلرب تـس " ال .. ػل ٔأزل يف مصحٍك الاهخؼار، إًربزخ " -
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 " ُي إًلرب موحش ؟ "  -

 س َىون نشضل "  حامتً  " ػل إزرٍ تـس .. ًوىن -

 " ومن ٔأٍن ضِل حبمتَخَ .؟ "  -

 ال ُوإء فَِ وال ضوء. ، جسىن مصتـاً ي ، هفسم  مصتوط إٔلًسي والاكسإم، ملمى إًـَيني" ختَّ  -

 ال ختَفم جمصد إًفىصة ؟ " فلط .. أٔ   وجصدٌ  ػالمٌ 

 " ُي  ختَفم  فىصة إًلرب ؟ "  -

 وف " إخل" إؿرتف اي معص ٔأهنا ثثري إشلؾص يف هفسم ًوُس فلط جمصد  -

 " ًىٌِم فذاة ظاحلة "  -

 ؟ "  ظَة مٌم صُئاً مضة إًلرب موحضة ، ُي ميىٌين إن أٔ "  -

 " ضِل معصي "  -

 تسفن حثيت ، وإىزل مـي إًلرب ! " ن ٌسمح هلم إًعحُة " إذُة ٕإىل ٔأيب وإهخؼص أٔ  -

 " خادة فمي ثلًوني  ؟ "  -

ََيت إلٔ  رحوك .. س خىون ُشٍ إٌٍََك " ٔأثوسي ٕإًَم اي معص، أٔ  - ىل يف دإر ويه ًََيت الاذرية مـم  ًو

 " إًلصإر

 فيض إًَِم ثسش ؾؼمي ؟ " "  ُي أٔ  -

 " ؿسين ٔأوال تبٔهم س خفـي "  -

 إثَ س خفـَني ؟ "ان إؽلخوىف وظَحت مٌِم إًض  ذ" ُي ًو نيت أٔ  -

 " " هـم -

 ، ًحُت مـَ إلٓدص ًََخَ الاوىل " س يا فَيخفق. من ًزنل مٌا إًلرب ٔأوالً " ح  -

سٍ حول وضؽ ً مـًا.صـصإ ابحلزن وإخلوف وإًلَق  َِا ظحا.اكهت إؿلادزة ٔأصس من ٔأن حيمتَِا معص وحتمت 

ٌل ًددادالن ٔأظصإف  لرب و إً إحلسًر جتيحا فَِد رُا  ورإحا ٌسريإن سواًي. إدذفِا تسإذي إؽلزنل ُو
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خَس إالزيان ؿىل . وحض خَ إًيت ثعحق ؿىل إًلَة مبجصد ذهٍص ٔأو ختَي مسي كصهبم من إًسلوط فَِ

 مث كال مبصح :   هؼص ٕإٍهيا وإتدسم كََالً  إؽلىذة إًيت صِست ًلاهئٌل إٔلول.ٍرىة يف قصفة إلٔ 

 حنن فاؿَون ؟ " هِت وحسان ، وإًض َعان كس إكرتب موؿس وظوهل ، مفاذإ " ٔأان وأٔ  -

 " إًض َعان ؟ " -

 ما إحمتؽ رخي وإمصٔأة  ٕإال  ماذإ ؟؟؟ "  اي أٓوس يت .. " ٔأخي -

  

 ُخفت :  و  ٕإجعاهبا وكَلِا يف إًوكت ذإثَ. ًىهنا ًىزثَ يف ظسٍرهؼصثَ إؽلاهصة حازت ؿىل

 وإان ًست إمصٔأة "  يون ، إحلسًر ًلول رخي وإمصٔأة .." ٔأاها إؾل  -

 " ًسِت إمصٔأة ! "  -

م هـٌَلء وإظحاء إًيفس س َلوًون ضل  أٔ ، حسة إؾخلاد إً، ٔأان  روح ، ُوإء ٌسىن ؾلطل" هـم  -

 جمصد ُالوس اي ظسًلي "  ثـاين من ُالوس ت رًة. ٕإهين

 " ُالوس ! " -

  

ا ... ٕإىل لك حمادثهتم، ػِورُا، إدذفاءُا، مالثسِا ؿاد رسًـاً  يف لكٌلهتا إؽلازحة ًوىن  جبسًة فىص معص ، إفاكُر

. إخنصط حنو دفرت تس من زايرة رسًـة ٕإىل ظحُة هفيسهَ الإٔلروإح ُىشإ تلخة ؟ من إًوإحض أٔ  ثؼِص ُي فـالً 

 جفَس ٕإىل مىذحَ ذمساكً  ؾن ظحُة هفيس. وخس ضاًخَ إًخََفوانت إؽليفي يف ٔأحس إٔلدرإج وفذحَ تلَق ابحثاً 

ا  ابتدسامة قًصحة . ثسٌلؿة إًِاثف و ًيؼص حنُو ملَ تيؼصة صشرة . اكهت حص ًعَة إًصمق  هبسوء مععيؽ ُو

 . مس خاءة  من ث رفَ

 رصدت توهجَ إزياء إحصإء إؽلاكؽلة : 

 جمصد مصض هفيس جسشع ٌَخزَط مٌَ ! "  !!! ، ُي ثؼن ٔأهين مصٌض ٔأظاتم ؟ ُي حدم يل" معص  -

 " ال اي حدَخيت "  -

 " حدَخذم ؟ "  -

 كدي ًلائِم "  ػل ٔأصـص ابحلة ًوماً فبأن ،  " هـم -
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 ىل إًعحُة يك خيَعم مين ؟ " هتصع إٕ  " وإلٓن .. -

ي س َفَح إًعحُة يف فـي ذضل ؟ "  -  " ُو

 

 . هل حوإاب ًىٌَ كعـِا إبصارة من ًسٍ، فسىذت حزانً فذحت مفِا ًخحص 

 " أُٓال ، ُي ُشٍ  ؾَادة إزلنخور  َلود ؟ "   -

-  ............. 

ذافت تلري ظوت ، " ان ... " هؼصة حصدد وحزن  ٍصمق هبا ظحُذَ  إًيت تسٔأت يف جاكء " حس يا ، أٔ  -

 موؿس مؽ إًعحُة ًو مسحت ِ "  حتسًس ٔأًرس

- .......... 

 ، ٔأصىصك "   ؟  يف إخلامسة ؾ رإً  " حس يا ، كسإً  -

- ........ 

 " ٕإىل إٌَلاء "  -

 

و ٌسبًِٔا جصفق ؾٌل ٔأحزهنا. ًىهنا أٔ وضؽ إً  صاحت ؾيَ توهجِا سٌلؿة من ًسٍ وؿاد ًَجَس تلصهبا. إمسم نخفهيا ُو

 .  إً وجاكء ويه حهنمص  حزانً 

 " حدَخيت ، س يشُة سواي وس خحرضٍن مـي ُشٍ إجلَسة ، يه فلط ؾلصد الاظمئيان "  -

 من ًعمئيم ؟ "  ٕإىل ُي جساورك إًضىوك  وحتخاج"  -

 حدم " إبرإديت. ٔأان إحدم اي ظحا ، أٔ َن ٔأختَط مٌِم فح ى ًو نيِت جمصد مصض  " ٔأكسم ضِل ٔأهم -

 " حتحين ؟ "   -

 ؟ " صُئاً ن ًعحح ضِل رس ظلري  ٌسـسك وإًـاػل ال ًـصف ؾيَ ِت مصة أٔ اي ظفَيت. ُي حصت " خسإً  -

، ًوحايت، ودوإظصي و ًيت نيت ٔأرسكِا ٔأحِاان من إؽلىذحات،روإايثم إ " هـم .. حصتت. ٔأهت رسي. -

 نرث " ًحَلين إًسـادة وأٔ  هحريإً  لك ذضل اكن رسإً 
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سىٌين. " ؤأهِت نشضل. ػِورك إؽلفايجء، قياؤك، حٌلضل، لك ما فـَخََ يفّ  -  رس ًلمصين وخيعفين ٌو

 "  اي ظحا ًن إحصوم ال جتزؾي.

 ؾن صفاء ضل مين "  رض  حبثاً " ٔأان إًيت ًن ثرتوم ح ى وٕإن كعـت إلٔ  -

 ًِشٍ إزلرخة ؟ " " أٔ  -

 " هـم " -

  

ًًدغ كَحَ ويف ؾلهل ُاحس اكريث  . ُشٍ إؽلصة حٌلل تيىِة قضة رإئـة.مجٍَكمام ظفَخَ إًيت تست كِلَ معص أٔ 

؟  اً ُي س خرضؽ ًِا وحوكي ما تلي من معصك مًصض  "!؟ ماذإ س خفـي..  هبا فـالً  ًو نيت مًصضاً "  ي ..مدسائ

يه إًلحط  وإًعحة ،ن اكن إؽلصض هبشٍ إزلرخة من إدلالًعحة  ؟ ُي ُياك فارق ؟ وإٕ وما إؽلصض وما إ

 .. !! مجي إؽلصض وإًفضاء إًساتلني ٕإذًإ مفا أٔ 

و ًفىص ًفذح فلط من إخهل.  حسصايً  مسشحاً  وم  ًخبٔذشٍ ٕإىل ساحهتم إؽلـِودة.اردإ وثلذرتنَ  صف  ثيؼص ٕإًََ ُو

ة إؽلسشح تسالً ظاٌك كري مذاحة إٕ  . حية  مذاتـة من إجلَوس ؿىل ٔأحس إؽللاؿس تـَسإً  ال ؽلضاُس وإحس جيَس يف زإًو

صة إؽللق إًصإكعة  وحصمتي جبوإؾيسما حصَُ  ًدٌحى خاهحا ً  إًصكعة من كَهبا.  . عوفة  تَس كامشةٍر  اكًُز

 

موس َلى جمِوٌك  و، ، ثضحم ؿاًَاً مـَ . محَخَ ؿىل ؿاثلِا و ٔأذشت ثسور تَ  ومـِادإرت ودإر إًىون يف 

 ... دوإمة  ًلصق فهيا  و ٔكهنا روًسإً  روًسإً  ثًدـر وحصثفؽ

ٌل ٍصكسإن و ػٌَِلسبٔ   ح ى مٌخعف إؽلسشح :  ميخس ًخَ ُو

 " ؽلاذإ ػل ثيجة ؟ "  -

 من إخلَحات "  مًزسإً  ٔأن  ٍصسي ٕإىل الارض" ػل ٌضبٔ ظل  -

 ٔأرحوك "  " ٔأًرس ٕإخاتة ٔأنرث ثفعَاًل. حسزين -

دٌرس، هوح، ٕإجصإُمي، أٓدم ، إٕ  نيت ٔأحؼل  تبٔن ٍىون يل جسـة ٔأتياء ٔأمّسهيم  تبٔسٌلء الاهخِاء. "   كسمياً  -

إحلَاة  ونفبٔحصوِم ميارس .. نيت ٔأحؼل تبٔن ًعححوإ فصساانً ٕإسٌلؾَي، ًـلوب، ًوسف، موس، ؿُىس 

 "  ؟مفا ص مية ٔأُي إًحُت اي ظحُيت ،ًوىن  ٕإذإ اكن رب إًحُت ابزلف ضارابً ابًعًصلة إًيت ًٍصسوهنا. 
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 اها إًضارب " " إًصكط أٔ  -

 " ذًرة ضـَفة  ختَة دِحيتثعحح يل  " ػل ٌضبٔ ظل ٔأن -

 ٍن دِحخم ُشٍ ؟ " " أٔ  -

نخة ص مصة ظََت فهيا. أٔ ا نيت ؿَََ كدي وظوضل ٕإىل حِايت. ال ٔأذهص م ى أٓد" إخلَحة يه م -

ُي ٔأذربثِم  إٔلرفف زلى كصإءُا. درإج وو ٔأانل إجلوإئز من ورإهئا ًىهنا ثحلى حدُسة إلٔ  إًصوإايت

 ٔأهين إص هتيي  هواب من إًلِوة إؽلصة ؟ "  ًوماً 

 . ًخفذت إًََ تسُضة  ويه حصد ؿَََإ" ال ػل ثفـي".  -

تياء ! ، رمبا ًو فـَت ًاكن يل من إلٔ  ًلِوة إؽلصةمن إ هوابً   رشب ًوماً ًىٌين ػل أٔ  " معصي مخسني ؿاماً  -

 نٌل  متيُت "  ةجسـ

 ؟ " ؿالكة إٔلتياء مبصإرة إًلِوة " وما  -

 ذهنس  كائال : ًثَ  ًىن حسشثَ كعـت ؿَََ ذصىَ  ف ذصاك مـا من سشإخة حس.. ؿؼل " " ال أٔ  -

هكجصى  افاً خ ظل جصنخَ يف مسإد كَمي وػل ًضـِا يف مسإد ػِصي. ؾضت معصي" ًلس وضؽ  -

 ؼل ثـس متعٍص " هنصقضخت ؿَََ إًسٌلء ف

 ػل ثخشمص من ُشإ الامص ؟ " " وزوحذم ! أٔ  -

 مٌـِا " " زوحيت ثـحت من نرثة إًخوسي ٌصلُاب ٕإىل إًعحُة ؤأان إشلي أٔ  -

 هم ذُحت وحسك ؟ " " لٔ  -

ين ٔأنرث ذما -  إحمتي "  " دضُت ٔأن هتزت ظوريت ٔأمارما وحىُص

م "  -  " ًىهنا ػل حىُص

 ، وحامت ؿَمت ابحللِلة " ذُحت ٕإىل إًعحُة يف قَايب " حامتً  -

 " وما ًسًرم ؟ "  -

إجلاذتَة فؼل  دفت مصة وإحسة ؤكهَ مقص فلس معَهبا إشلي دٔأتت ؿىل ظَحَ  مين س يوإت ظوإل ن" لٔ  -

 ػل ًـس "  سلط يف ُوة حسَلة و ًـس ًسور يف فَىَ.



127 

 

 ماُصة يف حتمي ظـاتم ومساوئم "  " زوحذم -

 هِت ؟ " " وأٔ  -

 ان .. ماذإ ؟ " أٔ  " -

 ؿاهََ من مصض ومن تؤس وكٓتة وقَوم ؟ " " ُي سدذحمَني ما أٔ  -

 " م  حيت ثيلضؽ  إًلَوم وخترض ٔأرضم حصإء إؽلعصتي سبرٔشق يف ػٌَلئ، " ال  -

 " ٔأهِت صاؾًصة "  -

 " ؤأهت مَِم " -

 

ثـَو ذصاكهتم ح ى  ى مث ثـود جمسدإ ٕإىل هبجة إحلة.ػَت إؿلادزة  جسشد هفسِا وثزنوي هبم يف زيااي إشلهص 

 .ي درخات إجلحمييف ٔأسف من مث ثنئ حصوهحم ب واثَمس إًسح

   

 . ة هل ٕإذإ ػل منضََ جصفلة من حنة. إًوكت حدي ًَخف حول إًـيق ٕإذإ ما اكن إهخؼارإً إًوكت ال كمي
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 زايرة إًعحُة 
  

ن أٔ  إؽلس خحَي ثلًصحاً  نٌل ٔأهَ من و هفيس ثضرعَخَ.أٔ  إؽلصء الاؿرتإف توحود ذَي ؾعيبًُس من إًسِي ؿىل 

 إًـادة ًالحؼم ٔأكصابئم وإؿلَعون تم، يف َادة ٔأمصإض هفس َة من ثَلاء هفسَ.ًخجَ رخي ابًف ؿاكي ٕإىل ؾ 

 إذي ٔأؾٌلكِم فذحخسئ الاحامتالتدوف ما ًدضـة د ٌساورمه صـور دفي تبٔهم كري ظحَـي زلرخة إخلعورة.

ك ٕإىل ُياك يك ًبٔمٌوإ رشّ  فس َة، ورمبا محَوك مذعوؿنيمن مث تالغ ظلري ٕإىل معحة ه وإزلوإفؽ وإؽلربرإت .. و 

سَموإ من ٔأذإك.  حصى ما إٔلذى إشلي كس حيمهل اكثة مصموق  !  ًـؼل إًياس إحلة ٌو

سودإء ومىذة  اًَة من إًخرش. هبا فلط تضـة ملاؿس خسلًةتيؼارة هحرية سودإء دذي معص ٕإىل إًصدُة إخل مذرفِاً 

ا ًًسسل سالسالً  الثس تَضاء.ورإءٍ فاثية حصثسي مظلري حيخجز   ذُحَة ؿىل نخفهيا. ًِا ؾَون وإسـة صـُص

، ًىهنا عورٍومٌه ًخ ػن معص ٔأن ذضل سر ال تبٔس تَ من مساحِق إًخجمَي.وؿىل وهجِا ك وصفذان هحرياتن،

 حتسزت تليج صسًس  

 " مصحدا ُي ٔأس خعَؽ مساؿسثم ؟ "  -

س خعَؽ  ٕإقصإئم ؟ ُي ميىٌين كضاء امم ؟! ، ُي أٔ ُي إس خعَؽ إٍهتثلول و ٔكهنا ؾحارهتا ثلول كري ذضل ، 

 ًٍَك يف فضاءك ؟ ...  

و ٍصدع  الت إؽلاحٌة. زفص معص زفصة قضة ُو ؾن مسإر ؾًَهيا وكال ابكذضاب  إًخفت تـَسإً  هفسَ ؾن ُشٍ إًخبًٔو

 : 

 " زلي موؿس مؽ إزلنخور َلود "  -

 اي س َسي .. ٔأجرشف ابمسم ؟ "  " حس ياً  -

 " معص ، معص إؽل ري " -

 "  تشُول هحري "إًاكثة إؽلضِور !! ُخفت إؽلمصضة  -

 ان " ص؟  ٔأخي ُو أٔ م" وما إؽلثري يف إلٔ  -

 تَلاءك "  " ال ص  اي س َسي ًوىن .. سـست نثريإً  -

 مبجَيئ ؟؟ "  " ٔأان ٔأسـس. ُي ميىٌم ٕإددار إزلنخور -
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 "  " سبٔفـي ، وسُسـس تشضل نثريإً  -

 " ذمنت ضِل " -

  

ا إؽلخعاٍص تفـي ُوإء دفي ًًدـر ثلف جباهحَ  تفس خاهنا إٔلتَغ و.. ظحإإهنا   إًخفت انحِة إًُسار،  صـُص

و ًضحم سادصإً  ت الامذـاض ثحسو خََة ؿىل وهجِا.ؿالما ِا يه.من ؿاؽل  فلط  من كريهتا ..  مهس ُو

 " ُشإ إًيوع ال ًـجحين "  -

 تلضة مهست " فذاة ردِعة ! "  -

 " ؽلاذإ ؟ "  -

 ا ، إكعس ثليجِا ، هَف ثـمي ذمصضة ؟ " " ٔأػل جضاُس  ظًصلة حسٍهثا ، ومضُهت -

 حبسن إؽلؼِص "  "  اهمتون دإمئاً  -

 " ثلعس ؾِص إؽلؼِص ! "  -

 " ثبٔديب "  -

 رملذَ تيؼصة مٌىسشة  وثالصت  تـس لكمخَ إحلازمة .

  

من هحااتت  غـوؿة  كٍََك من إًىذة وتضـة حتف؛  تمىذحة  هبا ٍل ؛ضوٌء ذافتٌ  ؛قصفٌة مس خسٍصُة إجلسرإن

ة و جصهن مٌَ ي إًؼ ويف ت إٌََجو. زحام من كعؽ مىـحا ذإت إؽليؼص إًالكس ًَك إًِادئ ؛ ومىذة يف إًزإًو

 حامتً  ًيحاس ال ًخـسى ظوهل مخسة ؾرش مس، وكف مذحفزإ  وتَسٍ تيسكِة دكِلة.إًصهن إؽللاتي رخي من إ

 .س َـجة ظحا

  

، ال ٍصثسي  خَس رخي يف إًثالزني من معٍص ورإء إؽلىذة  إؽلزدمح تبٔص َاء ٔأدصى كري إٌََجو وإٍمتثال إًعلري،

  جضـان ابٔلمي.وحهبة ؿادًة وؾَيان  ؤٍهتا ؿىل وحٍو إٔلظحاء. هل صـص كعريإؾخاد معص ر  إًيتعحَة إً يؼارة إً 

من ورإء  . وكف إًصخيإشلي س َعص ؿىل معص جًزف ُشإ إٔلمي ٕإال ٔأهَ حاول ثعسًلَ ضـورإً  ذضل صمغ منو ابً

ٍك وتَ ؿسة ٔأزرإر سودإء. مس ًسٍ ًَعاحف معص هل إنٌلمٌ ٔأتَضًا  مقاص َاً  مقَعاً  مصثسايً  مىذحَ مث خَس وخَس  ظًو
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ن ذضل إًسشٍص إًعلري إشلي ٍمتسد ؿَََ ًححر ؾإؽلوضوؿني ٔأمام إؽلىذة. إًخفت لـسٍن ٔأحس إؽل ؿىلمـَ معص 

ؾًصضة  ثًذؼص فوخس إتدسامة مث هؼص ٕإىل إزلنخور  إؽلصىض إًيفس َني ومه ًيؼصون ٕإىل إًسلف إًعامت.

 . حسًثَ

 " ُي ثححر ؾيَ ؟ "  -

 " َُ ، ؾن ماذإ ؟ "  -

 " إًضزًيوجن "  -

 انم ؿَََ " لٔ  هم ال متطل  وإحسإً ، ومن إًوإحض أٔ  " يف إحللِلة  مسـت ؾيَ نثريإً ..   ذصم مصثحاكً  -

 ، وإلٓن .. ما يه، ٌسـسين ٔأن ٔأذربك ٔأن موضة  "إًضزًيوجن"  إىهتت اي س َسي هون رصحياً "  ًًك أٔ  -

 مضلكخم ؟ " 

 " ، ًوىن ٔأصـص ثيشء ما يت ... أٓأٓأٓ ، يف إحللِلة ال ٔأؾصف" مضلك -

 ؟ "  " و ما ُو ذضل إًيشء -

 "  " ال ٔأؿؼل ًلِياً  -

ان َلود ؾحس إؽلطل   وحرضثم ؟ .. " ػل هخـصف تـس ، أٔ  كال إًخلط إًعحُة كٌَل من فوىض مىذحَ و -

 " 

 " معص .. معص إؽل ري  "  -

ي  -  خيفى إًلمص ؟ " " إًاكثة إًصإئؽ ، ُو

 ػيم ال ثـصفين " " أٔ  -

 " تي حرضت هسوثم إٔلذرية  مٌش صِور " -

  

يء يف إؽلىذحة تُامن إًعحُة ؤأذش ٍصوح وجي ٍىشب ٕإال ٔأهَ إتخَؽ ُشٍ ٔأًضًا، فلام وإكفاً  ساورٍ صـور تبٔن إًعحُة

مام إؽلىذحة وإًخلط معص أٔ و جمَئَ ح ى ثوكف  َؾَيان ثددـان معص يف ذُاتفلط  .يف ماكهَ ال حيصك سانياً  خاًٌس 

و ًلول :  ًعاًؽ فَِ  نخاابً   ُو
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 روإح اي دنخور َلود ؟ " " ُي ثؤمن ابلٔ  -

 " ثلعس إًلَخِات ؟ "  -

شلي خاءك ًخجس فذاة ظلرية  تـمص ٔأحفادك " ٔأكعس .. ُي خاءك ظارق ابٌََي فلمت ًرتى  من إ -

 هنا ثـضلم " ختربك ٔأهنا روح  و أٔ 

 ًىن .. ُي حسث ضل ص  من ُشإ إًلدَي ؟ "  و  ذضل"أٓأٓأذٓمم ، ال ٔأػن  ٔأهَ حسث يل -

ًلس  وكال " ُشإ ابًضحط ما ٔأثُت ٕإًَم من ٔأخهل.ات ابًَلني  ًخفت معص ٕإىل إًعحُة تـَيني إمذلٔ إ -

 ؟  " ن ٌضاُس روحاً وال ٔأؾصف ُي ميىن ًإلوسان أٔ    حسث يل فـالً 

ين ُشإ ال ًـ ي إسدِـاتَ. ًوىنؾن هؼام س َعصة إًـلي إًخرشي ومس ذارخةً   إً مور" ٔأحِااًن حتسث أٔ  -

 " / معص ؤأذربين مبا حسث ثفعَالً ؿسم حصهتا ، ثفضي ابجلَوس س َس

  

َس معص ابًفـي ًىٌَ صـص ثسشًة ما سُسشدٍ. ػي حيسق يف إًعحُة و يف إجلسرإن إؽلهبمة وإؽلعحاح إخلافت. خ

إًوحِسة ابًلصفة.  ػي ًححر ؾن ًيافشة إًىدرية وإًضمس ثخالؾة تـلهل من ورإء س خار وضؽ ؿىل إ إجلو  ذاهق

لول كامغ ػل تسوى  ؽ ٔأن ًيخسػل ٌس خع و ن خسوى. ابءت لك حماوالثَ ابًفضيَحسًر ًىن دو ملسمة ٌ

 ٌس خعؽ إًعحُة فِمَ : 

 " ٔأان ذائف !! "  -

 و من  َمْن ؟ " " من ماذإ ؟ أٔ  -

 " ال ٔأدري "  -

  .مهس ثض  من إذلميَة ، مث إؾخسل إًعحُة ذَف مىذحَ ؤأمسم وركة ؤأذش ٍىذة وظفة دوإئَة

ؿىل إورإكم فَخبٔذش  حم، ٕإذإ نيت كذَت ٔأحسمه، لكيا حن " ال ختف ٔأاها إًاكثة إًىدري، لكيا حوضل -

، وإحصص ؿىل إحة ح ى ٌسرتحي إؽلصحوم مبلربثَ؛ ًون ثؼِص ضل روحَ مصة ٔأدصىمن إًص  اكفِاً  كسعاً 

 "  ثياول ُشإ إؽلِسئ س َجـطل  ثيام حِسإً 

 مهس معص " ٔأصىصك اي دنخور "  ة تيؼصة إحذلار ، تـسُاهؼصة إرثَاب مذحوؿ 

 " ؿىل إًصحة وإًسـة "  -
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 "  " ودإؿاً  -

 ، ) إتدسم  ثسزافة (  س يَخلي مصة ٔأدصى "  " ال ثلي ودإؿاً  -

 " ال ٔأػن "  -

 

و ٌض خـي قضحاً  يف إًوكت ذإثَ ثسـادة ابًلة. ًلس جتاوز إٔلمص مصحٍك إًس َعصة  و ٌضـص وحزانً   كادر معص  ُو

فاالول هسش  ذاظة. مصإض إًيفس َة تعفةَ. ظٍَك حِاثَ ال حية إٔلظحاء تعفة ؿامة  ؤأظحاء الاس يان وإلٔ ؿََ

 . ا ُو إًثاين ٌضـٍص مبسى خسافة إٔلظحاء مجَـاُ و ، س ياهَ ظوإل معٍصيف دعبٔ ظيب حـهل ٍىٍص أٔ  هل س ياً 

و يف ظًصلَ  ٍر ؿىل  إؽللـس  إٔلماسم يف س َارثَ. ٕإىل إؽلزنل  تـَيني  ثفِضان  حدا، جتَس جبوإكاتَخَ ظحا ُو

و ًيؼص ٕإىل إتدسام إتدسم و إمسىت تشرإؿَ فاًخفت ٕإٍهيا ة ظوًٍك ثمن ؾن رإحة وسىِية متٔل كَحَ. مهس ُو

 . ساؿة ًسٍ

 " ما رٔأًم  يف زايرة كعرية ضِل ؟ "  -

 " يل ؟ "  -

 "  " ًوإزلثم وؿائَخم مجَـاً  -

 " ُي حًصس كول ص  أٓدص ؟ "  -

 صضا  من وإزلثم " " ٔأًرس إًامتس إً -

م خسإ "  -  " ٕإذإ رٔأثم  س خلذطل ، يه إلٓن حىُص

 " ًوىن ... ٔأًرس رؤًخم "  -

 " ُا ٔأان ذإ مـم "  -

 " ال ٔأًرس وهجم إحللِلي ، مالحمم إؾلِسة إًيامئة "  -

 " ثلعس إؽلَخة "  -

 " ػل متويت تـس اي ظلرييت ، ًون ٔأحصوم ٌَموت "  -

 " ماذإ ثلعس ؟! "  -
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 ػل ًـس يل ابًىون سوإِك "  خعاؾيت ح ى ٔأؾَسك ٕإيل فاان ٔأحذاخم فـال وما يف  إس   " سبٔفـي لك -

 " وإًورزة ؟ "  -

 " من ٔأٍن  ؟ "  -

 

فىصت ًو ٔأهنا ُصتت من مزًنِا يف ثطل إٌٍََك   عسومة من مسى إًوحسة إًيت ًـُضِا حدَهبا إٔلوحس.هبخت ظحا م

ساورهتا رقحة  ءًإ و حنَحًا ؿىل  إًحعٍك إؽلَخة،ما ص حـت جاكو تـس  ت فهيا من كصإءة روإًخَ إٔلذرية.إًيت  إىهت

ا ٔأمسىت إًلؼل وإلٔ صسًسة يف إحذضان معص وثل  ورإق ؤأذشت ثفصغ دَهل. رقحة مصإُلة  ثَمؽ يف إٔلفق ؿىل ٕإثُص

ذفغ هبا معص يف مىذحَ إلٓن .. متيت ًو ٔأهنا إح  ٍك تسإذَِا ًرتمسَ يف ؿسة ًوحات. ثطل إًيتظاكة إحلة إًِائ

 هنا ؿىل كِس إحلَاة إلٓن ؟ إًخفذت إًََ جساهل : ال من الانخفاء جصمس مالحمَ.  متيت ًو أٔ َ تسًَُصتت إٕ 

 " ُي س يزتوج ٕإذإ ؿست ٕإىل إحلَاة ؟ "  -

و يف ٔأحس  َ وتسٔأ يف ختَي وهجِا إًصإئؽ ويه ثحدسم فصحاً ابقخَ إًسؤإل فؼل ًـلة. ٔأمغغ ؾًَِ جباهحَ  ُو

إخلاظة. س خىون  يف ٔأوج ص حاهبا ؾيسما ًمت ؿامَ إًس خني تـس ًعَحة وحيسهثم ؾن فَسفذَ الامس َات حيارض إ

من مثي س هنا ًدسلط يف دِاهة ال  ىل ابب إحلة ذائفة من تـسٍ ٔأو رمبا ُامجِا حةس خلف ؿ ؾرش س يوإت.

حامتالت ماحت رٔأسَ تني الامن ٔأخهل ... رمبا ورمبا ورمبا !!! ..  حية مشإكِا .. رمبا هسمت ؿىل ؾودهتا ٕإىل إحلَاة

 ماذإ ًو ثخٌاُا ؟ ُي س َلدي وإزلُا ًوىٌَ  ال ًٍصس فصإكِا.  ؾعاهئا  ردإً الافضي وتني الاسؤأ. ال ٌس خعَؽ إٕ  تني

  ؟؟

ن ًَخلِان  كدي إلٓن ؟ ... ن إًحسإًة ؟ ؽلاذإ ػل ًلسر هلٌل أٔ ؽلاذإ  ػل خيَلِا ظل إتًذَ  م ُي سرتىض جىوهنا  إتًذَ؟

فِغ . ٔأدصخَ مٌَ مهسِ  ا   إؽلسدسؼل إًضجص مئل ظسٍر ًو

 " َُا ًيشُة ٕإىل ُياك "  -

 سبٔتسل فلط مالثيس "  " حس يا .. -

 "  س َىون ٔأفضي ... سبٔهخؼصك "  -
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 إًزايرة كدي إٔلذرية .
 

 !  ًبٔثٌُا ًوىن حنن من هشُة ٕإًََ .. إؽلوت ٔأحِاان ال

 إ إؽلضِس إًيت ًـصفَ! ، فزع معص من ُشمن ٔأفصإد الارسة إٔلفاضي نٌل خيَو فصإصِا ٌَمصة إٔلوىل ختَو إًلصفة 

حصكس ؿىل  ا  يف حِيَ، واكهت ٔأمَ مٌش ما ًلصب من إًـامؾيسما سافص ٕإىل مسًية ال ًشهص إمسِثشهص   .حِسإً 

صـص تثلي صسًس ًخسىل من ملسمة  ًورما ًَجس إًلصفة فاركة من ٔأي  ٔأثص ٔلمَ. .. ؿاد إًفصإش فصإش ٌض حَ ُشإ

من إًوظااي  خيَو إحلَاة تيلاء مَساكَ إًُسشى ؾيسما فاركت أٔ  وحش ًَهتم، وذسر مذسلعَ ٔأرضاً رٔأسَ ٍاكد ٌُ 

و لكمة ؾخاب يف قَاتَ  تال لكمَ ودإع إو هؼصة ظسق أٔ كادرت  إشلي ميخط إًصوح من إجلسس. وإزلموع وإٔلػل

ا ُو ٌضـص ابخلسر ذإثَوإ تفـي ُوإء ال ٌضـص تَ  ثلف جبوإٍر إًعحَة إحلَوة تفس خان ًخعاٍص تُامن ،حسة ... ُو

 ؽلسَ.  ال جس خعَؽُ  حس سوإُا، ٕإال ٔأهَ ال ٍصإُا وأٔ 

 

ور إذلصإء.ُصع ٕإىل إؽلمصضة إًيت خاءت من أٓدص إًص  سبًِٔا   وإق يف قيج خمخئب ثامتًي حامًٍك ابكة هحرية من إًُز

   " ٔأٍن إًفذاة إًيت اكهت حصكس ُيا مٌش فرتة ؟ إٍن ذُحت !" : تفزع

 .تربودة حثة ُامسة اء حوإهبا، جفوقضحاً  فزؿاً  ثسؤإهل ٔأن ً رإخ فهيا اكد

 " إؽلصنزة  يف إًعاتق إًسفًلـياًة إً . إًفذاة هلَت ٕإىل  قصفة ، ؿىل رسطل" رمال اي س َسي -

 " ؽلاذإ ؟ "  -

 " وما ًسًرين ؟ " -

  

ور إذلصإء وإه رف؛ ًىهنا ػَت ثيؼص ٕإًََ  تـَيني حت حصوِا ؿا  .تال ٔأدىن سخة وإحض و خلصإهَ ثضسةًلًة تحاكة إًُز

س إحذس إٔلمص وإظحح ًل ددوهل إًلصفة. ًزخاحِة إًيت حاًت دونوكف معص ٔأمام إًيافشة إًعاتق إًسفًل، ويف إ 

 ؟  س خًسححني من إحلَاة ُىشإ اي ظحا ؽلاذإ ؟ ُي ٔأنرث دعورة. يه إلٓن يف ؾياًة ذاظة مضسدة.

 

َ ػل ًَحّ ٔأهَ  ٕإال ٌسمـَ نثريإً  صفَ؛؛ ابقخَ هسإء كوي؛ هسإء ًـال ٌس خعَؽ ٕإمساوِا تسموعإًَبٔس يف ؾًََِ و تُامن ًَمؽ 

ظحا  ، وة مؤذن صاب يف معىل مَحٍق ابؽلضفىإًَوم ... حىدريإت ؿشتة ثخعاؿس من حٌجص  ًٍَك ٔأمس و نٌل ًّحاٍ
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و ٍهتاوى من إحامتل فلسُا، صخَعَ  حنو إؽلسجس ممتساكً  جيصحص دِحخَ  مذجِاً  ثلف يف إًالص  ثخبٔمي معص ُو

ن . ؿَمخَ أٔ ن ظل ال ٍصد ؾحسٍ إؽلخرضع ٔأتسإً َ ذالل إٔلايم إًلٍََك إًيت كضهتا مـَ أٔ !! ًلس ؿَمخ إزلؿاء إٔلذري.

و ال ًـؼل ًلِياً  ًعالة يه إؽلبٔمن إًوحِس من إؽلوت. ذُة ًًك ًوفص ًِا ُشإ إٔلمان.إ ُي سُس خعَؽ  ذُة ُو

 ؟؟ كس فلسُا فـالً  إم ٔأهَ  ؟؟  ٕإؿادهتا

 

َجبٔ إٕ عصة ، ًلس فلست إًس َ اكهت ثددـَ دفَِ ويه ثحًك. َ إًيت ضـفؼة ًََ يف حلمفا ٔأن رٔأثَ ًـخعم ابعل ًو

. ح ى ابقخخَ ثلصب مـِا  و ،ثوضبٔ ودذي ٕإىل إًعالة .. إًضمس ثلصب إتدسمت وحهنست وػَت ثددؽ ٔأثٍص

، ًخوسي ٕإًََ أٔ  ًإ. ٍمتىن رؤٍهتا مصة وإحسة .. جسس وهجَ تني ًسي أٓدص  ن اههبا معصإً سـادثَ. وكف ٔأمام ظل ًسؾٍو

صتت ؿىل نخفَضـص تبٔن ظل خي صبٔهَ ميسح ف  ظل . ُاحت لك مضاؾٍص إخلافذة وإهنمصت دموؿَ ؿىل صـٍص ٍو

.اكًعفي إخلائف إىهتيى من ظالثَ ؿىل جعي، ًىّن  ػل ٍىن مـَ ابؽلعىل سوى ظحٍُة  ، وإرثفؽ وض َجَ ودؿاٍؤ

 ما يف هفسَ ٍصحو ظلَ  ئاً ٔأحس تبٔن صُ  و ح ى إهنمصت دموؿَ َ حـالٍ ًلف ذإُالً دؿاء إًصخي إًساخس وجاكئ

 إًض َخ.دؿاء ُشإ  س خجاتةَ إ

 

فِضعص ٕإىل إس امتع ما تلَحَ من   ن جيمتـا مـاً . ديش أٔ وإرثحااكً  إىهتيى معص من ظالثَ فاه رف إًعحُة  جخالً 

 فىو زوحذَ إًيازش. إنخ ،ٔأمَ إًيت ًبلٔكِا إًسشظان ؿىل رمي يف إؽلزنل . حىفَِ حاكًخَ تثلَِا ؤأوخاؾِا. حىفَِأ الم

معص من  ن إىهتيىما أٔ  و. من إهلموم مؽ مًزسإً جيَس جمربًإ ًُس ن ًيىف  ٔأمام معص ودي أٔ ك  رسًـاً  ففصّ  هبمومَ

ثحََت حلَخَ وموضؽ جسودٍ  ابزلموع ،  لط ٔأورإق إًضجص دون ٔأدىن ملاومة.. سلط نٌل جسظالثَ ح ى قفا

 . ٔأٍن خاءٍ س ٕإىل إجلسإر إًحارد وقط يف س حات ػل ًـصف منوثورمت ٔأهفَ .. إسدٌ

 

 مدٍَكٌ  رمالٌ  ؿىل ؾصش ومهٍي يف إًسٌلء إًسودإء.جيَس  ابُتٍ  سوى مقصٍ  ٌص ُاجئٌ وػالٌم دإمٌس ال ٌضوتَحب

 ًخر يف هفسَ  ذؾصإً  ىل صاظ  إًححص وظوت إؽلوج ٍصؾحَ.ؿ جيصي رمصوالً  ثؤػل كسسم معص. دكِلةٌ  وخصورٌ 

و ٌسشع ٍصثفؽ رصإد  خ وثنئ.ث ر  ، ظوت ظحا! ومن تـَس . جاكء ًدسَي ٕإىل  ؾًََِ دون رقحخَموحـاً  ِا ُو

دعاٍ ح ى ًَحق هبا. ال ٍاكد معص ًعي ٕإٍهيا ٔأو ٍصإُا، ح ى ًيلعؽ إًعوت وحصثفؽ موخات إًححص ويه ثعارع 

 . إًضاظ   ٍمتوت ؿىل ًسًَ
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حلرية إًيت ال ًعَق سٌلؿَ مهنا. إ جاكءٌ  ًإ.وهسإء اً رصإذ ،  ًًدـر ظوت ظحاًـمص ذإُيٍ  تـس وكوٍف  و من خسًسٍ 

، وكفت ظحا ؿىل إؽلاء ويف ٔأدص هلعة كس ًعي ًِا جمال رؤًخَ لكِا. من تـَس َ إؽلي رمةؾوإمختيلَ ثـادل زلي أٔ 

 ًزيدإد إًلمص يف إًسٌلء دفواتً جضري ٕإًََ تَسُا ت جتَّ  .ذجَت يف إًؼالم  اكًحسر يف ًٍَك سـَسةف  ٔأو إًالص 

و اك ًا  تسإذي إًؼالم.وإهلٌلس َ  م  خيعو دعوإثَ إٔلوىل يف إؽلاء. إًربد إًلارص ًَهتم كسمِؽليو  ثسؾٍو ٌصلُاب ُو

ال ًيؼص حتت كسمَِ وال اهمت تربودٍ إؽلاء وال  . اكن ٌسري وؾَياٍ مـَلة هباَِ ؿِ زْ ح ى إٍهتم ساكَِ وحِ  مس متصإً 

ذرإع  َ ؿىل مدـسةامموُو إشلي ػل ًخـؼل إًس حاحة ًومًا. و جفبٔة وتُامن ُو سـَس ابكرتإتَ مهنا تست أٔ خيىش إًلصق 

ت ا ابقخخَ وسلع. ًىهنّ ًن ًرتوِا ثشوب اكًثَج مصة ٔأدصى وإحس ميض ََ يف إؽلاء س َحعي ؿَََ ًون ًفَهتا ٔأتسًإ.

ثـش فارثفؽ ظوثَ وإر  ورإح ًياداها رصخ معص فزؿاً  ُأًلي من إًسٌلء ٕإىل إًححص.  زلِالً  سلعت ؤكن جحصإً  ابًفـي.

  .حسسٍ جبوإر إحلائط يف إؽلعىّل 

 ٔكن ظل و حان وكت إًـضاء رسًـاً  ًىن هسإء إًصحمي ابقخَ. إسدِلغ معص من قفوثَ ًيادي فذاثَ إؽلسىِية، و

ذضل إًعحُة  ، و ٔأزياء ؾودثَ ٕإىل إؽلعىل كاتي إًعحُة إؽلـاَك ًعحا.كام ًَخوضبٔ جمسدإً  .ًٍصس إكرتإتَ ٔأنرث فبٔنرث

  : سخة هلَِا فلال إًعحُة و ؾن ٔأرسة ظحامعص وسبهٔل اندإٍ  ي رأٍٓ كدي كََي ًحًك يف إؽلعىل.إشل

حاٍهتا حتخاج مـجزة  ثفق من قَحوجهتا ح ى ُشٍ إٌَحؼة.يه ػل  ًلس س مئوإ إهخؼار ؾودهتا ٕإىل إحلَاة."  -

 ٕإًَِة  وكَة رحمي " 

 حصإء إؽلخزش تـس ذضل ؟ " " ما إالٕ  -

 كضاءٍ ح ى وس خعَؽ دفهنا "  " هًذؼص  ؾياًة ظل ٔأو -

 خاهجا ؟ " " ما إؽلـجزة إًيت حت  -

ا  ح ى جس خعَؽ إًـودة  معََة ثربع من خشط  حسًر إًوفاة."  - حنن حباخة ٕإىل زرع  كَة تعسُر

 ٕإىل إحلَاة " 

 " ٔأٍن وإزلُا ، ؽلاذإ حصوِا ؟ "  -

 ،ؿىل لك من ٔأب ٌضاُس فذاثَ إًعلرية حتخرض ٔأمامَ.ما إشلي حًصسٍ   " ٔلهَ ال ميطل ما ًلسمَ ًِا. -

 وصم ! " ميىٌين ٔأن ٔأذربك إهنا ؿىل 

و ًعَححن حٌون معص و أٔ  -  .. " وصم ماذإ ٔأاها إًليب . مسم تخالتُة إًصخي  ح ى اكد خييلَ ُو

 ًن إحصوِا حصحي هبشٍ إًسِوٌك " 
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ٔأو  انمئاً  " ٔأاها إؾليون  ، ما تم ، ال جتزع من كضاء ظل وكسٍر " .. ظاح إًعحُة ؤكهَ ًوكغ خشعاً  -

 مام كعار . أٔ  كافالً  وساانً ًًدَ إٕ 

  فرتنَ إًعحُة وذُة ذإُاًل ٕإىل إًعالة ال ًـصف مب ًفىص ٔأو هَف ًفىص.  هنٌلر جمسدإً تت دموع معص من إالٕ إكرت 

ًهتيي اكتوسَ إؽلفزع ..  ٕإىل حيخاج إلٓن فلط ا ًًك ٍصمتي ؿَََ ًو  . ًلس فلسُاظسُر

َمؼل ما تـرٍث معص من هص  .وكف إًعحُة يف أٓدص إًصوإق مٌسُضاً  و ًدساءلحصك ًسًَ ًَـسل ُيسإمَ ًو  إمذَ  ُو

 يف حرية " ٕإن ػل ٍىن وإزلُا مفن ٍىون ؟ وؽلاذإ حيزن ؿَهيا  ُىشإ ؟ "

 

ٍك ؤكهن ا ؿىل ُشٍ إٔلرض. ثفذم تَ إخلوإظص س َعَهي ة إًيتإًـضاء إٔلذري  ادذي معص  يف ظالة ؾضاء ظًو

صحي. نَن ًرت وإٔلفاكر إًسودإء لكِا. ٍمتىن ٔأن  ٌضاُسُا فلط مصة وإحسة. ًلس اكد  ؾلهل أٔ  ثرضؿاثَ لكِا  ٍو

 فـهل .  عًل إؽلًؤف من إؾوإد إخلزيرإن. مث كادر وُو ال ًـؼل ما جية ؿَََ جسلط ؿىل ثساط إؽل
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 كَة جعوز

هصضَؽ  ، ًىٌَ إسدِلغ متاماً الحت يف إٔلفق مشس ظحاح حتاول ٕإًلاظ معص من س حات معَق ذاٍو من ٔأي حؼل

 ، ًىن دون خسوى. إؽلصإتساتق جيسُا جبوإٍر نٌل إؾخاد مهنا يف  ـهل. إًخفت تَِفة ٔأمي ًَ ابهَاً جيوع فِفذح ؾًَِ

 .ػل ثؼِص مٌش مساء إٔلمس

  

حرية ثثلة ٔأذانٍ وثلَق  ٔأتوإب إحلَاة ٔأمامَ ، ػل ًحق هل سوى  ني.حزن كًو دذي ٕإىل إذلام ًَلدسي تفذور و

ًسادٌة إًيت نثريًإ ما ىًزت ؿىل رٔأسَ ٔأمي ابُت. ٔأمي إس خجاتة دؿائَ ورخائَ عل. تال  ٔأدىن رقحة، حصك إؽلَاٍ إ

تبٔفاكر وهناايت وحوإرإت خمخَفة ًصوإايثَ. دذي ٕإىل إؽلعحخ  و ٔأحرض  ًيفسَ هواب من إًلِوة إؽلصة. ٕإهنا إؽلصة 

إٔلوىل إًيت  ٌرشب فهيا كِوة مصة حزاًن ودوفًا. مث كام من ملـسٍ يف إًرشفة وكس ؽلؽ يف رٔأسَ سؤإل وـادة 

 وإكؽ ؿادي وثفىري ال ميثهل. ٔأحرض إًخََفون وإثعي ابًعحُة إؽلـاَك ًعحُذَ. إس ئَخَ إًيت ثمن ؾن

  

رهني ًعم ٔأذهَ. حلؼات ثحسو ٔأزلي ؿىل ؿاثلَ من حدال إٔلًة. ظوت إًعحُة ًًدـر ٔأذريإ مؽ أٓدص رصفة من 

 مص كِوثَ. رد معص : " أُٔال  اي دنخور ، أٓسف ٕإذإ نيت ٔأزجعخم " 

 ًدٌاول ٕإفعاٍر إؽلـخاد ذارج إًسىن إخلاص تبٔظحاء إؽلضفى. يف إؽللاتي، وكف إًعحُة ظحاحاً 

 دإرت إؿلادزة تني ظصفني الكٌُل رمموم ال ٌس خعَؽ  ح ى حماوٌك الاتدسام. 

سبٔل معص ؾن حاٌك ظحا فبٔذرٍب إًعحُة ٔأهنا ثيحسر فزتدإد سوءًإ ًوما تـس ًوم. مث خاء إًسؤإل إلٔنرث وحـًا. ؽلاذإ 

 ائت ٕإخاتة إًعحُة تساهَة ثمن ؾن ثـجحَ إًضسًس، كال هل : حتخاج  ظحا ًزرإؿة كَة؟ خ

" ٔأػل حىن ثـؼل حباٌك كَهبا من كدي ! ". فزع معص ذما ٌسمؽ. إخلسر إًضًِؽ ٌسشي ثساكَِ فُسلعَ ٔأرضًا من ٔأثص 

ة إًيت إهفجصت تبٔذهَ. سلط مـَ هوب إًلِوة إًزخايج ًَهتضم متامبً نٌل هتضمت أٓدص أٓمال معص  يف إًلٌحٍك إؽلسًو

. رمبا ًو ؿادت ًََخشّوق مـِا مـىن  إس خـادة ظحاٍ. ًلس اكهت ابًفـي حماوٌك ٔأذرية  الس خـادة ما م ى من معٍص

ٔأتوثَ إًيت  نمتت تسإذهل و ػَت ثـمتي س يًٌُا ظوإل. ًلس حتصك تؼِورُا رهود إؽلضاؾص يف كَحَ؛ صـور إٔلتوة و 

 ضاُا يف حصصإء كاحٍك. إًعحا وإحلة و إحلَاة. ًلس مٌحخَ  ٔأماًل تـس س يوإت ك
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إلٓن، إهفجصت ٔأمام ؾًََِ  كٌحٍك وضفت إًلعاء ؾن نثري من مغوض ظحاٍ. وضفت إًلعاء ؾن ٔأرسإر معلِا و 

 روهحا و ثبٔمَِا ٌَحَاة تيؼصة ثويح تيضجِا إشلي ال ًـرب ؾن حلِلة سن ثطل إًعلرية. 

حة إؽلوت زلاها. ال  صم ٔأهَ نثريًإ ما دإؾهبا إؽلوت فـاٌض خَ كدي إلٓن فلط ٔأدرك  إًسخة إحللِلي ورإء إهـسإم ُر

ُشٍ إؽلصة إًيت إهخ ر فهيا و رسكِا. وجصمغ ذضل لكَ ػل خترٍب مبصضِا. ػل خترٍب تبٔن كَهبا إشلي إمذٔل حدًا هل ػل خيُي 

من إؽلصض. حصى مك حتمَت من أ الم !! ، ومك  مصة صـصت ابخلوف من ٔأن ثلمغ ؾًَهيا فذيام تال ًلؼة !!  مك 

 ودؾت نخهبا و ٔأكالرما و دمِاهتا  !! مك مصة  جىت ًىوهنا ظفٍك تلَة جعوز !!  مصة

 

ىذة تال ُوإدة. ًعارع  و ٍىذة ٍو ٍك ُو ٔأفاق معص من دُض خَ فاجتَ ٕإىل مىذحَ إحلحُة. مضت ساؿات ظًو

لة إًيت ختصج ٕإىل الاورإق تَس مصثـضة من فصط ما ٔأظاتَ  كَمَ ؤأورإكَ. كعصإت ؾصق ثلعص فوق إًلكٌلت إؽلُص

من ثوحص و إهفـال. ٔأحِاان حىون إًىذاتة هوؿًا ذاظًا من إإلحذضار، من إًحاكء، من إًوالدة. إًىذاتة يه إًخـوًشة 

إًيت  ثخحول هبا مضاؾص إًاكثة  ٕإىل حصوٍف. حصوٌف ثعف دعخَ إؿلوكة القخَال إؽلوت ! حصوٌف ثعف 

 حتمي تني إحنياءإهتا ومتوخاهتا  صـالت من هور. رساًخَ إًودًـة ٕإىل إًخرش إؽلـشتني يف ُشٍ الارض. حصوٌف 

 

تست من ؾَين معص هؼصة رضا ؾن رزمِة ورٍق هفر فهيا حزهَ إشلي مسم كَحَ وروحَ. إًخفت تـَيني دإمـخني 

 ورقٍ  ورإكَ تيؼصة ٔأذرية  مث ٔأدصج من مىذحَ ؿسة ٔأػصِف . رمق أٔ ابحثًا ؾهنا يف ٔأراكن إًلصفة ًىن دون خسوى

ٔأورإكَ و وضـِا يف ػصف ظلري نخة ؿىل ػٍِص " ٕإىل ظحا " .. ٔأما رزمة إًورق إًىدرية تَضاء. ظحق ٕإحسى 

 فلس وضـِا يف ػصف ٔأتَغ هحري نخة ؿىل ػٍِص " روإًيت إٔلذرية ".

كام ٕإىل إؽلعحخ جمسدًإ مث ؿاد جىوب خسًس من إًلِوة إؽلصة. ػي ٔأمام إٌَوحة إؽلـَلة ؿىل خسإر قصفذَ  ًيؼص ٕإٍهيا 

من هوتَ مصإرًإ ال ًضايه مصإرَة فلسٍ ًعحُذَ. ثياثصت دعالت صـٍص إًضـثاء ؿىل حدَيَ إؽلخفعس  ابهًَا ٍصجضف

ؾصكًا. ػل ًيخس تحًت صفة ح ى اندإٍ إًصمحن من فوق مسوإت س حؽ. اندإٍ جمسدًإ ًََخلِان فِخحساثن. كام مذوضئَا 

 ذإُحا ٕإًََ موالٍ مس خلال س َارثَ.
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 يف إجلًصسة  .. 

ذحَ فسذَت ؿَََ فذاة ثَخلي تَ رمبا ٌَمصة إٔلوىل. كعرية إًعول حنٍَك إًلوإم  صلصإء إًضـص ؿىل خَس معص ٕإىل مى 

 وهجِا هؼارة ظحَة ختئب ؾًَهيا إًىحََخني. كاًت تَِجة تست إًَىرتوهَة ابردة. 

 " مصوة من ذسمة  إًـمالء اي س َسي "  -

ا ٌَجَوس. -  " ٔأُال مصوة ، ثفضًل " و ٔأصار تَسٍ  ًسؾُو

-   

دسائي ؾٌل ٔأظاتَ. إدلَؽ ٌضِس إًوحو  م إًحاًف ؿىل وهجَ ذَق حاٌك من إشلؾص ذارج إؽلىذة. إدلَؽ اهمس ًو

إحلسث إًـجَة. ًلس كسم الاس خاذ معص إس خلاًخَ، و جيَس إلٓن مؽ موػفة من موػفي ذسمة إًـمالء ابًحيم 

 إخلاص حبساتَ. ًحسو ٔأن ُياك ٔأمص صسًس إخلعورة.

  

خرض. حيخرض إحذضارًإ ذاظًا خسًإ ػل ًفِمَ ٔأحس من زحام إًخرش إؿلَعني تَ ًَي هنار ػل ًسرك ٔأحسمه ٔأن معص حي 

 صخالف إًفرتة الاذرية إًيت إىزوى فهيا جصفلة ظحاٍ إؽلفلودة. 

ٕإهَ ال ًـؼل ٔأٍن يه إلٓن وال ًسري ُي سدسـس تلصإٍر ٔأم ٔأهنا اكهت ًرتدؿَ ًو ؿَمت ما ٔأزمؽ ؿىل إًلِام تَ ؟! 

 ُئًا ما اكهت ًخلوم تلرٍي ًو ٔأهنا اكهت مبوضـَ ًىٌَ إلٓن ًفـي ص 

  

 كادرت إؽلوػفة  إدلٍَك وتَسُا إورإق. دق حصس إًيسإء إخلاص ابؽلوػف إٔلمسص فِصع ٕإًََ .. 

 " ٔأمصك س َسي "  -

 " ثـال اي وزلي .. إخَس "  -

عي من ؾًََِ. مس معص  ًسٍ وسَم - َ "  ٔأمصك " خَس إؿلصر إًضاب  وإًلَق ًؼِص ؿىل حدَيَ ًو

 ػصفًا هحريإ ٌض حَ ذإك إشلي إحذوى رزمة إًورق إًىدرية . 

" ُشٍ يه إًصوإًة إًيت إىهتَت  من نخاجهتا  كدي تضـة ٔأايم، و إًيت من إؽللصر ظحاؾهتا يف إًعَف  -

 إًلادم. ٔأؾِسُا هبا ٕإًَم هوظَة ٔأذرية. ٔأماهة سدذوىل ٕإدصإهجا ٕإىل إًيور" 

 ؤكهم سرتحي ؾيا ٕإىل الاتس ؟ " كاظـَ .. " ما تم اي س َسي ، ؽلاذإ ثخحسث  -
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 " رمبا حيسث ذضل "  -

 " سالمذم اي س َسي ، ُي ميىٌين مساؿسثم ؟ "  -

 ٔأخاب معص ثيشء من إًضَق " ُا ٔأان ٔأظَة مساؿسثم ًوىٌم ثرثثص نثريإ "  -

 رد إؿلصر ابسٌلً وإخلجي ًـصكَ " أٓسف ، ثفضي اي س َسي "  -

إهئا، ثلامسَ ٔأهت وظاحدة ُشإ الامس. ًن ثَخلي " ٕإذإ جنحت إًصوإًة وحللت إًصحب إؽلًضود من ور -

هبا ٔأتسإ ًوىن فلط س خضؽ ًِا هعَهبا يف حساهبا يف إًحيم إشلي تسورٍ سريسي ًِا ٕإصـارًإ ابؽلحَف. ال 

 ٔأحس ًـؼل مبا ٔأوظَم تَ إلٓن وػل ٔأذرب ٔأحسًإ ، ًوىن ال ختن وظَيت فاان ٔأؾخربك إتيا يل " 

 ـود من رحَخم رسًـًا ًخدسؼل ٔأموإضل تيفسم " " ُشإ رشف يل اي س َسي، ؤأمتىن ٔأن ث -

 " إفِم إاها الامحق ، ٔأان إلٓن ٔأتَـم إًصوإًة وهعَيب سرتسهل تيفسم ٕإىل  إتًيت "  -

 " إتًذم ؟ "  -

 " فذاة يف ملام إتًيت، نٌل ٔأهم يف ملام إتين. ال ثرثثص نثريًإ ، ثيازل ؾن ُشٍ إًعفة رخاءًإ"  -

 " ٔأمصك اي س َسي "  -

 ذلٌت ؾَياٍ دموؿا مث مهس " كي اي ٔأيب ..! " ثَـمث معص وإح   -

  ؿىل ُشإ إًض َخ إًِصم مسص يف ظسٍر وػل ٌس خعؽ مٌؽ دموؿَ من إًدساكط صفلةً دق كَة إًضاب إلٔ  -

خف " ٔأمصك اي ٔأيب " ... ؤكهنا ختصج من ترئ معَق حف ًس يوإت  فلام مٌسفـا ً ٕإىل ظسر  رئُسَ  ُو

ٍك ، روت ؾعضَ وإظفبٔت انٍر ، ؤأحصت هنظ اًو  . صًإ من إزلموع ؿىل ٔأثُص

 

ـات إًلٍََك حتت ثبٔزري إًلِوة إؽلصة ... جمسدإ ؿاد ٕإىل مزنهل  إىهتت دعوة من دعوإثَ حنو هناًة رمسِا ذالل إًسًو

ًَجصي إثعاال ُاثفِا وُو ٍصجضف إًلِوة إؽلـخادة ... صـص تبٔن  إخلعوإت إلٓثَة ٔأصس ظـوتة ذما س حق ًوىٌَ 

ا ٔأهَ سُسافص كًصحًا ورمبا ًن ًـود، س َفـي. إىهتت ماكؽلخَ إلٔ  ذرية ًزوحذَ  إًساتلة تـس ٔأن إظمبٔن ؿَهيا  ؤأذرُب

 فودؾخَ  تال صـور ؤكهنا ثلول تني ؾحارإهتا "فَخلادر ثسالم ػل ٔأؿس ٔأظَق سٌلؿم فٌَلذإ ال ثًساين". 
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. ًيؼص يف ٔأراكن إًلصفة من خبٔمي إمس ظحا ؿىل ػٍِص حوهل ابحثًا ؾهنا فؼل  ػي ًلَة إًؼصف إًعلري تني ًسًَ ًو

جيسُا. وضؽ ًسٍ ؿىل ٔأهفَ فاس خًضق رإحئة إًالص . متىن يف ُشٍ إٌَحؼة فلط ًو ٔأن ًِا رإحئة ثـَق تبٔهفَ، .. ًو 

ٔأهنا ػل ثخالىش. إندضف ٔلول مصة ٔأهنا جصمغ نثري ًلاءإهتم ػل ٌس خًضق ًِا رإحئة من كدي، ػل ثبٔثََ مذـعصة أٔتسًإ .. 

 زي جصإحئة ! رمبا ٔلن إٔلروإح ال  حمت

 

ماكؽلة ُاثفِة ٔأدصى ٌَعحُة إشلي ػل ًفِم ح ى  ُشٍ إٌَحؼِة ظحَـَة ؿالكة معص تعحا. ظَة ملاتَخَ  يف إؽلساء  

فؼل مياهؽ. إس خسؿاٍ ٕإىل مزنهل ًـضاء كس ال ًلسم مثهل الحس تـسٍ. وإفق إًعحُة فاكَق معص سٌلؾخَ وكام ٕإىل 

 ٔأتَضًا و وكف ٔأمام إؽلصأٓة  ميضط حلَخَ.  إًوضوء. إفرتش جسادة  درضإء وإرثسى زوابً 

فىص فهيا وسبٔل هفسَ إًسؤإل إشلي دإمئًا ما ًَمؽ يف رٔأسَ " ظاؽلا ٔأهم ال ثعًل وال ثـس  من كامئة إؽلسَمني ٕإال 

إسٌل ، فٌَلذإ حصهت حلَخم  نثَفة ُىشإ ؟  " .. حبر ؾن ٕإخاابت ثعَح ًِشإ إًسؤإل. وكار .. مؼِص .. هسي ! 

ابت خاءت من كدَي إًعسفة. ًىٌَ ٔأحة حلَخَ و ػل حية صلك وهجَ تسوهنا، و نشضل ظحا. ؽلا .. لكِا ٕإخا

 رمسخَ ٔأتسؾت رمس حلَخَ .. وؾيسما سارإ مـًا اكان مدسلني حس إًىٌلل. فذاة حمجحة ٔأهَلة ؤأب وكور !

 

ٍك .. ًعًل ظالة ؿاش معٍص  ذصم معص من ختَهل  وإه رف ؾن إؽلصأٓة ٕإىل إًعالة. ػي ًعًل ًساؿات ظًو

ٌسمؽ إمسِا وػل ًسروِا. ٕإهنا " ظالة مودع ". ظالة ختصج من كَة رخي رمبا ًفارق إحلَاة يف قضون زمن  

 ٔأك ر من ٔأن ًلاس ! 

 ػي ًعًل ح ى دق  حصس إًحاب. فصغ من ظالثَ و رإح ًَفذح إًحاب ًَجس إًعحُة و كس حرض. 

ط معص يف جتِزي وحدة من إؽلىصوهة ابزلخاج. اكن دذال مـا ٕإىل إؽلعحخ. خَس إًعحُة ؿىل هصيس تُامن إخنص 

ٍصثسي إًثوب ذإثَ وؾَياٍ مذورمذان من نرثة إًحاكء و إًعحُة تلمَعَ وتيعاهل  جيَس مٌسُضًا من ما  ٍصى. 

 ؽلؼل دساؾخَ  لكِا ودفـِا مصة وإحسة  يف سؤإل 

 فذاة ؟ " " ٔأان ال إفِمم، ؽلاذإ حتزن ؿَهيا لك ُشإ إحلزن ؟ وماذإ متثي ضل ثطل إً  -

 رملَ معص تيؼصة من حصك إزلهَا ٌسلهَا وػل ًـس اهمت تخوضَح إًفىصة ًوىٌَ جصمغ ذضل  حتسث كائال : 

شإ ما حئت تم  - " ال اهم من ٔأهون ًِا ومن حىون يل .. ال اهم. إؽلِم ٔأهين ًن ٔأحصوِا ٌَموت ًبٔذشُا مين، ُو

 من ٔأخهل  " 

 ؟ "  " وما إشلي ميىٌين ثلسميَ ضل يف مسبٌٔك وِشٍ -
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 " ما إشلي كس حيخاخَ إؽلخربع إشلي س َـعهيا كَحَ ؟ "  -

" حيخاخَ ؽلاذإ ؟ .. التس ٔأن ٍىون حسًر إًوفاة  نٌل ٔأذربثم ساتلًا ح ى وس خعَؽ إس خزسإم كَحَ. فال  -

 ًـلي ٔأن هنة إًفذاة إؽلسىِية كَحًا و كس جتمس ! " 

  ، فاس خوكي ؤكهَ ػل ٌسمؽ .. خسَفػل ٌسدسف معص دؿاتة إًعحُة 

 " ًىن إؽلخربع يح "  -

 " ٔأرى إٔلمص يف كاًة إخلعورة. من ذضل إشلي س َدٌازل ؾن حِاثَ  مبحغ ٕإرإدثَ ٍهيهبا ًفذاة ؟"  -

 " ال اهم نٌل ٔأذربثم، ًوىن  كي يل ما يه الاحصإءإت إؽلعَوتة  ومك س خبٔذش  من إًوكت  وإؽلال ؟ "  -

إًلَة ومسي كاتََخَ  ومسي ثلدي  " ال ص  سوى تضـة حفوظات وحتاًَي ؤأصـة ثعمئًٌا ؿىل حاٌك -

 حسس إؽلًصضة هل ، فٕاذإ إهعحلت ؿَََ لك إؽلوإظفات جنصي إًـمََة فورًإ " 

 " ومن س َجصاها ؟ "  -

 " ٔأان وفًصق من إٔلظحاء إؽلخرععني " -

 " ُي ثـس هفسم ؿىل نفاءة ؿاًَة ًًك ٔأضؽ تني ًسًم حِاة ظفَيت ؟ "  -

 "ظفَخم !! "  -

 ًيت " "جمازًإ .. ظفٍك يف ملام إت  -

ا س ميخس ٔأنرث ذما  - " يك ٔأهون ظادكًا مـم. حنن  هفـي ما توسـيا، ًىٌيا ال ميىن ٔأن هضمن ضل ٔأن معُص

 نخحَ ظل ًِا " 

 " ُي وهجت عل رساٌك من كدي ؟" -

 ثـجة إًعحُة " ؿشرًإ، ماذإ ثلعس ؟ "  -

ـي فهيا ؟ وماذإ " ٔأكعس .. ُي ثـخلس ٔأن ظل س َسذطل إجلية ؟ وٕإذإ اكهت ٕإخاتخم هـم ، مفاذإ س خف -

 س خعَة وما يه إمٌَاثم إًيت إددصهتا ٕإىل إجلية ؟ " 
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َضاء خاُز. انوهل ؿسة ٔأظحاق ظاًحًا مٌَ ٔأن ًضـِا ؿىل إًعاوٌك  ـَ رشع إًعحُة يف إحلسًر فلاظـَ معص تبٔن إً

من  ابخلارج. ابًفـي كام إًعحُة ٕإىل إًعاوٌك ورثة ؿَهيا إٔلظحاق مث خَس ؿىل ٔأحس ملاؿسُا فٌادإٍ معص

 إزلإذي .. ػال ٍصوحان وجيَئان ح ى  مت إؿسإد إًسفصة  ووضؽ لك الاظحاق. 

ظحلان من إؽلىصوهة و ظحلان من إًسَعة  وؿسة مـاًق و ٔأهوإب ماء زخاحِة  وإظحاق ظلرية هبا سوإئي محصإء، 

ـَلة قصف و ظحلًا وحِسًإ تَ تعاظس ملََة وظحق معَق وضؽ توسط إًسفصة فَِ صورتة سادٌة  وؿىل خاهحَ م

 هحرية.

  

خَسا ٔأذريًإ  ولك مهنٌل ًدٌاول ما ٌض هتََ من إًعـام. ثياول إًعحُة صُئًا من ظـامَ وهؼص ٕإىل معص مددسٌل 

 ًلول : 

 " ٔأهت اكثة رإئؽ و ظحاخ ماُص اي س َسي "  -

 " ٔأصىصك "  -

 

و ًخصلذ تدٌاول إًعـام تُامن معص ًفىص مًََا. س َعَة من ظل ٔأن ٍىون  هل ٔأتياءًإ جسـة يف إجلية ثـصق إًعحُة ُو

وك رًإ من إًحَور ًعحا وحسُا. سُسبهٔل ٔأن ًدٌاول مـِا  إؽلثَجات يف ثساثني إجلية إخلرضإء. سُسبٔل ًِا اتخًا 

 من هور. س َحّسث ظل ؾهنا نثريًإ ، وس هية ًِا هعف إًيـمي إشلي سٌُـم ظل تَ ؿَََ.

  

 فَ وكال جبسًة ابًلة : إىهتيى إًـضاء و مّه إًعحُة ابشلُاب ًىن معص إس خوك

 " سبٔمص ؿََم كسإ ًحسء رحٍك إًفحوظات ، ًوىن ٔأًرس إٔلمص يف رسًة اتمة "  -

 " ُي وخست مذربؿا ابًفـي ؟؟؟ "  -

" ٔأان إؽلخربع اي دنخور !! "  ًفؼِا معص ؤكهَ ٌسلط ؾن اكُهل زلاًل ذمَخًا خفصحت مٌَ ظارذًة اكًًوَس  -

 حُة ذما مسـَ و ػل ًعسكَ إؽليعَق من رمح ٔأمَ ًحًك .. إرثـس إًع 

 " ُي ثلعس ...! "  -

 " هـم و سبٔوكؽ ضل ؿىل ٕإكصإر مبسؤوًَيت ؾن إًـمََة "  -

 " ًوىن ؟ "  -
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 " ًىن ماذإ ؟ "  -

 " ًن ٔأزري كَلم ًوىن  ًرنى ما س خؤول ٕإًََ إًفحوظات " . -

 " حس يا " -

 " ٕإىل إٌَلاء "  -

 " ٕإىل إٌَلاء "  -

 

وت ٔأمَ إؽلسىِية ويه ثخبػٔل ًسق يف ٔأذهََ نياكوس هحري يف نيُسة وإشلُول ٍاكد ًسسم مالحمَ، ظكادر إًعحُة 

 رخي ًضحي حبَاثَ من  ٔأخي فذاة ؟!  رمجورة.

َاح إمام إؽلوكف إشلي س َليض معٍص ؽلاذإ ال حىون إتًذَ  كري إًرشؾَة ؟؟؟  إحامتل حـي إًعحُة ٌضـص ابرث 

 .لكَ يف حماوٌك ثفسرٍي
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 ما كدي إٍهناًة
  

 مـَن .!  الاهخؼار موت كري

حصت ٔأايم تثلي إزلُص. ساؿات متيض وُو تني ًسي ظل ًخرضع دفِة من هبمي إٌََي وح ى ضَاء إًفجص. ؤأذريإ 

ا ٔأصس إهخؼار. فصحذَ إًـارمة حـَت إًعحُة اهوي ؿىل هصس ََ ٔأسري إزلُضة  خاءثَ إؽلاكؽلة إًِاثفِة إًيت ًًذؼُص

لكِا يف ظف ظحا. س خجصى إًـمََة ظحاح إًلس. و ثطل  وإًخـجة. ًضس ما رأٍٓ من ذضل إًصخي. خاءت إًيخاجئ

يه ًََخَ الاذرية و سـادثَ إًيت ػل ٍىن ًِا مثَي. اكن ًًذؼص إًخضارة تلَة ٔأب ًًذؼص مِالد  ظفهل إٔلول و 

 إًوحِس، وؾَون ملرتب ًخوق ٕإىل وظيَ.

 

يا ركعت  يا متاًَت .. مسؽ خَس معص يف مىذحَ  مس خـَسإ ذهصى ًََخَ  إٔلوىل مـِا. ُيا خَست ، ُو ، ُو

و ٍصثسي  ظصكًا دفِفًا ؿىل إًحاب .. إًساؿة يف إؽليحة إًعلري ؿىل مىذحَ جضري ٕإىل إًوإحسة ظحاحًا. كام ُو

 تَجامذَ إؽلـخادة وؿىل وهجَ هؼارة ظحَة حسًثة ، فذح إًحاب فؼل جيس ٔأحسًإ. 

ؿاًرة يف مضِس ًثري يف كَة معص دسون  إًعًصق إًحارد  ٌضِس ؿىل ًََخَ إٔلذرية يف ُشإ إًض خاء. الادسار ثلف

 ًُست كسمية وٕإمنا يه فلط ذهصايت سُض خاق ٕإٍهيا نثريًإ.

 

و اكؽلصة إٔلوىل ػل ًخـجة معص من ظصق إًحاب كري إؽلربر.  ًحسو ٔأن إًِوإء جيسد مـَ ماضََ إًلًصة. خَس ٕإىل 

ظَة اكًزخاج، وجفبٔة ثحـرث يف لك إؽلىذة فدسمصت ٔأظصإفَ فزؿًا من ُول إؽلفاحئة .. زوإن مـسودة مصت وُو 

 ٔأحناء إًلصفة اكًضؼااي. 

و ٍاكد ميوت من صسة إًفصح   مهس ُو

 " ظحا  ، ٔأذريًإ ؿسِت ٕإىل حدَحم ؟" -

   

َِ حوإاًب. ػَت ذمسدة ٔأمامَ ؿىل إٔلٍرىة من دون لكمة وإحسة. خَس ٔأمارما ظوإل إٌََي حًزيًا  ًىهنا ػل ثـِع

َِا، ٕإال ٔأهنا ال ثيؼص ٕإًََ. ساورٍ صٌم تبهٔنا جمصد دِال، إس خـادة حلؼَة تودإؾِا، ًدض حؽ هبا، سـَسًإ من ٔأخ 

ٌُّلت. كام ًُس خـس ٕإىل إًفجص. و ابًلصب من إًيافشة إًوحِسة تلصفة إؽلىذة وكفت ظحا ورفـت  شلهصايثَ، ثو
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جتَس ؿىل ظوهتا  ًخيادي معص. ؿاد مسشؿا ًِا وُو ػل ٍوكي وضوءٍ. وكف ٔأمارما فٌؼصت إًََ هؼصة مِخة. اكهت 

و اهمس :  حافة إًيافشة. إتدسم ًِا ُو

 " ًوىىن كاضة مٌِم ، ًلس كَلت ؿََِم "  -

  

و اهصول حنو  ما ٕإن إمت ؾحارثَ ح ى سلعت ٕإىل إخلَف يف مضِس ذاظف ذَؽ كَحَ  من إًفزع  فعاح  ُو

 إًيافشة : 

 " ظػػػػػػػػػػػػػػػدػػػػػػػػػػػػا "  -

 وحش  فؼل جيس ًِا ٔأثصًإ. ُي يه كاضحة مٌَ فذـاكدَ إلٓن ؟ وكف إمام إًيافشة ًيؼص ٕإىل إخلالء إؽل

 ٔأم ٔأهنا ُالوس حتسث هل ًضسة ثوحٍص ؟ وما إشلي ًثري إًلَق يف الامص ؟ 

إًلرب؟ جمصد قصفة مؼَمة وما ٔأنرث إًؼٌَلت إًيت ًلاتَِا إؽلصء يف حِاثَ. إؽلوت ؟ إؽلوت أٍٓت أٓت ال حماٌك.. فاًَوم 

ٔلايم كٍصهبا و تـَسُا. إًوحضة ؟ س خؤوس ين  ظحا. إًـلاب ؟؟ ظل ًن ًـاكدين، فِو ٌض حَ إًلس نٌل ٌض حَ كادم إ

و ًـؼل حبيب ًعحا ، تي ٕإهَ ٌساؿسين يف تلاهئا حِة.  حيحين ُو

  

َة. وكف ٌَعالة .. إًعالة إٔلذرية .. "ظالة إؽلودع". جىك جاكءًإ ػل  إرثفؽ إٔلذإن ًَلعـَ ؾن إفاكٍر تدضدهتا إًُص

. كصٔأ لك ما إس خعاع ثشهٍص من إًلصأٓن. متىن ًو ٔأن ظل ًلفص هل ما م ى من س يوإت ػل ًعي ًحىَِ ظوإل مع ٍص

 فهيا. روـيت إًفجص كعرياتن خسإ ملارهًة مبا يف كَحَ من رقحة يف إًعالة. 

تلي مضوإر وإحس التس من إشلُاب ٕإًََ. إرثسى  ثطل إًزبة إًيت حرضهتا تَسُا يف ٔأول مصة دصخا فهيا مـا. 

صـٍص يف ودإع ٔأذري، هؼص ٕإىل ؾًََِ إًـمَلذني ومتىن ًو ٔأظَت ؿَََ مهنٌل ثلدهل فلط مث حصحي. دون مضط 

و ًخبٔمي وهجَ إًَِِصم. ٕإهنا إؽلصة الاوىل  خسوى ، ٔأمسم جزخاخة إًـعص ؤأذش ًوزع  زذات مهنا ؿىل ظسٍر ُو

َُ إٔلمامِة هبا هسش  دكِق  إًيت ًيددَ فهيا ًوحود ذاٍل ٔأسوٍد  ٔأسفي ؾَيَ. إؽلصة الاوىل إًيت ٍىدضف فهيا ٔأن س يّ

 . 

اكن ًودع هفسَ ٔأمام إؽلصأٓة إًيت ودؾخَ تسورُا و إص هتت إًحاكء ٌَمصة إٔلوىل يف اترخيِا إؽليـىس ؿىل وخَ معص 

 .. حصوِا ثحًك تلَهبا وإهعَق كدَي رشوق إًضمس.
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بٔسِم من  َة. ًىنٕإحصإء إًـمَ ؿىل ؿؼل مبا حيسث ؤأهنم وإفلوإ  ؿىل  اكن من إؽلفرتض ٔأهنم إوسحاهبم إؽلفاح  ًو

كات ُادئة اثتخة ؿىل ابب مزًنِا. ػل ٌسدِلغ ٔأحس تـس. . ظص ة حـهل جياُس من ٔأخَِا وحسُا فلطؾودهتا ٕإىل إحلَا

كَحَ ً رخ  " َُا إسدِلؼوإ  سبٔؾَسُا ًنك " .. من تـَس ومن معق إزلإر ًًدـر ظوت ؾعام  هصر إًعصكات.

  انؾساً 

 " من إًعارق ؟ "  -

 ان معص " " أٔ  -

 " معص من ؟! "  -

 "  معص إؽل ري "  -

 تخشمص  " وماذإ حًصس ؟ "  -

 " حتسث ٕإىل وإزلثم كََالً " ٔأًرس ٔأن أٔ  -

 

ٍك من ورإء إً  ثطل دإرت وؿىل مضغ فذح إًحاب وإتخَـَ ػالم إًضلة إًيت  حاب إخلض يب ٌَضلة،إؿلادزة إًعًو

ا تـػل حيَِ  اد تـر خسًس وإًَوم مِـ لعون يف س حات ٔأُي إًىِف.س. رإحئة هورمم جسمم إًِوإء. ًن موؿس هناُر

 هـم ظل ؿَهيم تَ . ٌَاكئن إؽلهبج إشلي أٔ 

 

ًىٌَ حتمي هؼصإهتا إًساؿة مث دصحت إٔلم تـس ظول الاهخؼار ثيؼص إًََ حبلس؛  مصت دكائق ظاًت ٕإىل ما ًلصب

بٔذ رسلهيا  ٍميسم وإكفاً  ةّ إؽلوحـة ودإمهِا  وُو اهَِ   هفسَ !  ٔأة ػل ًـِسُا يفشٍ ٕإىل ظسٍر يف حص ًو

  ثسَعاهَ. إًيوم يه ما زإًت ؿاًلة تني خماًةُا وت رُ  َط خَشَ 

و ًحدسم  ..   مهس ُو

 " حئت فلط يك ٔأذربك ٔأهين سبٔؾَس ضِل فذاثم إؽلفلودة "  -

 " ماذإ ؟ "  -

 " ظحا س خـود "  -
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ٔأصس  درخات إٌَِفة وإًفزع.  م ٕإىلمن مالمح إًيو  و كس فص وهجِا رسًـاً  ِاُا جىفِ ظسرَ  ةً رتاضصِلت  تني ًسًَ 

رفؽ رٔأسَ وهؼص ٕإىل ؾعام إشلي  خَلَِ ؿَهيا ؿسإٌك إًسٌلء من تني صفذََ.يف حصكة ؽلا س   إؾخسًت مدخـسًة ؾيَ

اً   .ٍظرب تفارغ ِ ٍصإكة إخلرب   وكف مضسُو

  

وس خجصى إًـمََة  تـس ، َ موإظفات إًلَة إشلي حتخاخَ ظحاثيعحق ؿََ  " ًلس وخست مذربؿاً  -

ـات؛ . ٔأمتىن ٔأن إًخاكًَف لكِا  مسفوؿة ملسماً جفئت فلط الددارمك."  ثيحيح كََاًل مث كال:  " سًو

 "حىوين رإضَة ؾين

  

 تـسؿىل صاظ  أٓمن. فِخف رملذَ إٔلم تيؼصة ٌضوهبا إًحاكء تُامن ُامجخَ ؾَون ؾعام إؽلس خفِمة إًيت ػل حصُس 

 مس خفٌِل تيربة  حازمة 

؟  وؽلاذإ ثفـي لك ذضل؟ إهعق وكي يل ما ؿالكذم اب ٔأديت.. ومن ٔأٍن ؾصفت مبا ٔأظ ؟" من ٔأهت -

 ؟ " هبا

 اي ظلريي "  " ؿىل رسطل اي ؾعام ، إُسٔأ كََالً  -

 " ظلريي !! " ..   رد كائالً  تسُضة وإسدٌاكر -

" ٔأكعس ٔأيخ ، ال ثلضة ُىشإ ، رمبا ًن جتمـيا إٔلايم مـًا مصة ٔأدصى، ًوىن ٔأدذم اكهت من ٔأصس  -

ن حدًا وثـملًا يف مـاين إٔلدب. ٔأال جية إؽلـجحات تلَمي ومبا أٔ  ن س يًا ؤأنرُث نخة. ويه نشضل ٔأظلُص

 ؿًّل من ابب الاحرتإم ٔأن ٔأحافغ ؿىل حِاة فذاة وِشٍ ؟ "

-  

 ػل ٌس خعؽ ؾعام إًصد ؿىل لكٌلت معص إؽلمنلة ًوىن إٔلم ظاحت يف وزلُا تلضة: 

ِا إحلحُة " " وما إشلي ًـيَم ٔأاها إًوكس، إؽلِم ٔأن ظحُيت إحلَوة س خـود ٕإىل -  حضين ، سدٌادًين تلًو

 ٔأماٍ " ٔأذريًإ سبٔصاُسُا  ثضحم من خسًس " 

وإهنمصت ٔأهنار إًحاكء زالزَة إًـَون فذحول إًعحاح إًيامئ ٕإىل ظحاح ابٍك. حساتة من إزلموع ٔأمعصت  ًىن معص 

 فص  ُاراب مهنا وظَة مهنم إحلضور  ٕإىل إؽلضفى  يف إؽلوؿس إؿلسد. 
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 يف إؽلضفى .. 

كفت لك ساؿات إؽلضفى  مذـَلة هبشٍ إًساؿة إًيت س خزسل يف اترخي ظحا و اترخي إؽلضفى و اترخي إًعحُة و 

 إشلي ػل ًفلَ ح ى إلٓن  ظحَـة ذضل إحلة إشلي رتط معص تعحُذَ إؽلًصضة .. 

َت هل من إًصإئؽ خسإ ٔأن ثـضق خشعًا تَ من إًصوؿة ما ال ٌس خعَؽ كريك رؤًخَ. ال ٔأحس ًسرك  إحلس إشلي  وظ

ظحا من إًيلاء وإًصكة وإدلال وإخلفة ، ال ٔأحس ًـؼل ٔأهنا مـجزة ٕإًَِة جسري ؿىل الارض تني إًخرش هبسوء ال ًََق 

 ٕإال تفذاة جض حَ إؽلاء إؽلهنمص من إًضالل يف ساؿة إإلرشإق  فلط . 

ٌس خعؽ إًس َعصة ؿىل  إًلصأٓن هل حالوة جعَحة. ٔأمت معص ثالوثة ماثُسش هل  مث كام  ًَلف إمام إًعحُة إشلي ػل

دموؿَ. ٕإهنا إؽلصة الاوىل وكس حىون إٔلذرية ؿىل مسإر س يوإت إمهتاهَ ٌَعة .. إؽلصة إٔلوىل إًيت ٌضاُس فهيا 

 حِاة ثحشل من ٔأخي  ٕإحِاء خشط أٓدص. حِاة ثحشل يف سخِي حِاة. 

 مهس ٌَعحُة: ػل ًلي معص ٔأي لكمة هسم ؿىل كصإٍر وال لكمة ودإع ًوىن .. مس ًسٍ ابًؼصف إًعلري و 

" ثطل يه وظَيت إٔلذرية ، ؿََم إن جسؼل ُشإ إًؼصف تيفسم ٕإىل ظحا ؾيسما حصى ٔأهنا صفِت  -

 وؿادت ٕإىل متام ؿافِهتا، وال ثلرتب مهنا تـس ذضل " 

 " ٔأمصك س َسي "  -

 " َُا ، ًلسد ثبٔدصان ! "  -

 

و يف ظًصلَ إٔلذري. رضابت كَحَ إٔلذرية، ذرإت إٔلهسجني،  ما ٔأكىس إًخسمة إًيت حصجسم ؿىل صفيت معص ُو

مَمس إجلسل ، رإحئة إجلو ، لك ص  يف حمَعَ مذحوٌع جلكمة ٔأذري .. ما ؿسإ ظحا وهحضات كَحَ إشلي سزيرع يف 

ا. ًن ًفرتكا من ُشٍ إٌَحؼة .. سريحي ًوىن حدَ سُدلى ذازلًإ.  ٔأكَق ابب قصفة إًـمََات كدَي وظول  ظسُر

 ذُوهل تـس. إٔلم وإٔلب وإجهنٌل إشلي ػل خيصج من 
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 ما تـس إٍهناًة
 

 إًـودة من إؽلوت 

اكهت ثـصف  .جاكء رؤًة ضحاتَة، ٔأظوإت مٌحـثة من تـَس، مهٌِلت مذَِفة وؾحارإت محس وظالة ؿىل إًييب و

ُشإ إًحاكء نٌل ثـصف ثفاظَي حسسُا إًعلري. رإحئة جض حَ رإحئة ٔأُي إٔلرض .. ًُس يف إجلية جاكء. ومن ُشإ 

 ًييب يف إجلية ؟إشلي ًعًل ؿىل إ

  

ا يف قصفة ًِا خسرإن ؿاحِة و رشفة رذامِة  ملَلة تحاب  إهدهبت ظحا ويه ثفذح ؾًَهيا تحطء انمئًة ؿىل رسٍُص

زخايج هحري. وكف إًعحُة ومـَ إٔلم وإٔلب إٌصلإن ذإاب جاكءًإ من صسة إًفصح. إسدِلؼت وؿىل وهجِا دُضة 

 حًك ًىن إزلموع ثـيص رقحهتا يف إًحاكء فذـخعم جبفٌهيا إؽلهتسًني.هحرية، ثَخفت حبثا ؾن ص  هحري فلسثَ. اكدت ث 

 

ا إٔلم يف صوق حارق ًَخـاهلان ؾياكًا ًحىهيٌل جاكءًإ فوق جاكءٌُل. قعٌة يف إٔلفق إًحـَس ثؤػل  إهسفـت حنُو

ا. قصتة ما حتَق فوق رؤوس إدلَؽ. إًـَون لكِا ثسور حول إًلصفة إًيت ؿادت ًِا إحلَاة من خس ًس. اكن ظسُر

معص ؿىل حق  فاؽلوت ال ًَِو مؽ ٔأحس وٕإمنا يه جمصد ٕإوسحاابت وظصق كعرية ٌَِصب. هؼصت ٕإىل إًساؿة إؽلـَلة 

 ؿىل إحلائط، ثحسو إخلامسة. ٔأي ذامسة فهين ؟

إخلامسة جفصًإ حني ًخجىل ظل من ؿََاءٍ ؟! ُي ؿست ٕإىل إحلَاة من ٔأخي صِود ُشٍ إًساؿة ؟  ٔأم ٔأهنا 

، ساؿة رحِي إؽلالئىة  َلَني تبٔؾٌلل إًـحاد ؤأحوإهلم ٕإىل رب إًرًبة ؟! .. ٔأم ٔأهنا إخلامسة إًيت إخلامسة ؾ رإً 

ذُة فهيا معص ٕإىل ؾَادة إٔلمصإض إًيفس َة ًَخحلق من وحودي ؟! ٔأم يه إخلامسة إًيت إوسححت فهيا من 

 إحلَاة  كدَي إٔلمس َة إؽلزؾومة ؟! 

ثحًك تعوت ظفي حسًر إًوالدة ًَِر ورإء زسي ٔأمَ. ال ثـؼل  ٔأي ذامسة فهين ؟! ٔأم ٔأهنا ذامسة خسًسة 

ا إًسـَس.  حتسًسًإ يف ٔأي إإلحسإزَات إًزمٌَة خاءت ٕإىل الارض ًوىن دِحة هحرية ثلمي هناُر

 

من تني إًـَون إًفاحعة و إؽلرتتعة و إؽلخحفزة وإؽلخبٔمٍك، ومن تني وإتي إًلدالت إًيت إهنمصت ؿىل وحٌخهيا 

ًعحُة ًلف تُهنم ابهًَا وتَسٍ إًؼصف إٔلتَغ .. إًوظَة .. إًصساٌك إًيت ثحسو يف هؼٍص إٔلذرية إًضاحدخني، اكن إ

. 
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رملذَ ابس خفِام جصيء فصفؽ ًسٍ ٕإٍهيا ابًؼصف. ذاًعِا صـور ابحلرية فِيي ال ثسري، ُي جية ٔأن جسبهٔلم ؾيَ ؟  

سؾى معص إؽل ري ؟ إمذس ُي اكن لك ما حسث حٌَلً ؟ ُالوس مصضَة فلط ؟ ، ُي ُياك اكثة فـاًل ً

ا ًخبٔذش كسعًا من  إًزحام وإحلسًر ح ى هناًة إٌََي، ؤأذريإ خاء إؽليلش. ظَة إًعحُة تعوت ُادئ ٔأن ًرتهُو

إًصإحة فِيي ما زإًت حتت إؽلالحؼة، ػل ثخـاىف لكًَا. ما زإًت ُياك حصوح حتخاج  وكذًا ٕإضافًِا ًخعَة. نٌل ٔأن 

ثًىبء هبا حاٌك إًلَاب وإحلرية إؽلؤسفة. حصوٌح أٓثٌَة، حممتٌٍك، ؿىل وصم ُياك حصوح ػل ثعَة تـس؛ ومثة حصوح 

 إحلسوث. 

ا، تـمق روهحا. ص  ما  ثلري، ص  ال  ػَت وحسُا زلكائق ثفىص، ثَخفت ميية ٌوسشة، ثححر ؾيَ تسإذي جعُز

 ثـَمَ، ال ثسرنَ، ًىهنا جضـص تَ.

  

احة إؽلوت. وحوٌم هل رإحئٌة  جض حَ رإحئة إجلثر. دًف مٌَ إًعحُة وؿىل وهجَ وحوم  ًع فذح ابب إًلصفة و

ا ويه حصكس ٔأسرية فصإصِا يف حاٌك إًسىص ػل ثفق مهنا تـس. خَس جباىهبا   ورتت ؿىل نفِا  حتصك تحطء حنُو

 إًعلري ويه ػل ثفِم تـس ما ٍصسم ٕإًََ. 

و ال ًلوى ؿىل هعق ما خاء من ٔأخهل.   ثيؼص ٕإًََ تخوحس و ًرحة ُو

 ر ؟ " " ما تم اي دنخو  -

 " مـي ٔأماهة   ٔأًرس محَِا ٕإًَِم "  -

 " حس يًا ، ُاهِتا "  -

 " ًوىن ؟ "  -

 " ًىن ماذإ ؟ ، ماذإ ُياك اي دنخور ؟ "  -

 " هَف حاضل إلٓن اي ظحا ؟ "  -

 ٔأخاتت تخـجة ثفوح مٌَ رإحئة إًلضة " دنخور .. ٔأػن ٔأهم ؿىل ما ٍصإم إًَوم ٔأًُس نشضل ؟ " -

  

ضـَ ؿىل حافة إًسشٍص مث كام ملادرًإ ذارج إًلصفة وإزلموع ثلَحَ. رسًـًا وكف مس إًعحُة ًسٍ ابًؼصف إؽللَق فو 

ورإء إًيافشة إًزخاحِة و فضول هحري ٍصثـش تسإذهل  فلس ك ى ًَايل ؿسًسة حياول حمارتة ُشإ إًفضول وُو 
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متخؽ تخساٌك ػل ٔأماهة ووظَة ًصخي مِت. مِت  ًىهنا .إًؼصف تـَيني  خائـخني حًصسإن إٍهتام حمخوايثًَيؼص ٕإىل 

 موكؽإهعَق ًَرخئب يف  و جتاٍ ظحُذَ ف إًصساٌك ؤأدى الاماهة. شلإ حتامي ؿىل هفسَ ح ى تَّ ًـِسُا ظوإل معٍص

 . ىى مٌَ وال ٍُصَ صَ ٍَ 

 َس،فور رؤًة دط إً  !! .. و ، ًىهنا ال ثشهص ٔأٍنًلس صاُسثَ كدالً  تَِفة صسًسة فذحت ظحا إًؼصف إؽلًصة.

ي !  انمي إًيت  دإؾحهتا نثريإً حتخضن نفِا إًعلري، ثطل إلٔ  إًىدرية إًيت ثطل إًَس  ذالل حَمِا إًعًو

 

 رساٌك ... 

 

 ثسم ظل إشلي ػل أٔؾحسٍ حق ؾحادثَ ٕإال تـس ػِورِك يف حِايت ..

 ٕإىل 

ين سـٌَس ..  سـَس اله ين سبٔهون صخري فلط ، ال إس خعَؽ ٕإددارك ًلِيًا أٍٔن سبٔهون .. ًىن إؿَمي أٔ حِر صاءت

اي ظحُيت إًعحَة إًيت أٔؿادت كَيب ٕإىل ِظحاٍ وظحوثَ وظحاتخَ ... ٕإىل ظفَيت إٔلوىل وإًيت إدذ ر إًلسر  تـودثمِ 

 يف هلاهئا  جسـة إهخِاء حَمت هبم .

 أٔما تـس

 ظفَيت إؽلفضٍك من تني أٔظفال نثرٍين ال إؾصفِم يف إحللِلة ٕإال أٔهم مفضٍك ؾن لك ما ُو سوإِك.

  إن ثعطل رساًيت يف ظحاح ابهص ٌض حَ وهجم إًعحوح ..ظحاح إخلري اي حَويت ..  إمتىن

ؾيسما ثلصأٍٔن ُشٍ إًصساٌك وثَخلي حصويف مبلَخَم إٌَخني قصكُت هبٌل سبٔهون جباهحم، أٔو رمبا حتت إًرتإب أٔو ًـَين 

 .ًست هلِا مثطل ح ى ثخحصر رويح وثيعَق

. ،  إًضفافة  ػل أٔهن إصّم يف وحودك ة وقضخِت مين إٍهتاؾيسما ذُحت ٌَعحُ ال جتزؾي من كضاء ظل وكسٍر

يوإن تُذم ، وظًصق إؽلضفى و كاتَت أٔمِم وأٔتَِم و أٔدِم ؾعام ، نٌل أٔهين أٔحذفغ من فَلس دٌَخين ؿىل ؾ 

 .قصفذم تحضؽ ًوحات من أٔروع ما ٍىون
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بأن ت  جسمى وظَة  وأٔػيم ثسرنني ذضل. ال ثلضيب فؾٍززيت ، إو نٌل حتحني " حدَخيت " ُشٍ يف رشًـة إًىذااب

ًلس أٔدفِت ؾين سخة موثم إؽلؤكت ، ًوىن ظل فضح نشتم ؿًل ، ًلس  .دئب ؾيِم صُئا نٌل فـَِت إهتِ ػل أٔ 

 نشتِت ؿًّل اي ظحا تـس ما ؾضلذِم حس إجليون .

، ًوىن .. ؾيسما كَت محي مهَموؿم إزلإفئة ويه جس َي ؿىل ذسًم. ذضل ما نيت أٔ صـص إلٓن تسثـصفني، إين أٔ أٔ 

، ذضل إحليني إشلي أٔجاكِك حِهنا ٕإىل ٔأمِم .. حٌَيمحلاء مـي جصمغ ايل مسصان  أٔهم ثفضَني إً يل ذإت ًٍَك من ًَ

 .حدَخيت صُئا ؤكهَ إًصوح ثسب يف ٔأؾٌليق،ما ًسب يف رويح ..  صـصت تبٔن صُئاً 

س خحق أٓدص ٌ  خشٍط  أٔدصى، ٕإن ػل ثحشًِا يف سخِي حِاةٍ ًوىن ما كمية إحلَاة  .نٌل هـخدين ًوست وكسإً  انً اًست حد

 .حبَايت ىإًـُش أٔنرث مٌَم. ًلس نيِت أٔهِت ذضل إًضرط إؽلفسّ 

ؾيوإهَ إؽلسجي  ". أٔودؾهتا يف دًزية ظلرية يف إًحيمروإًيت إٔلذرية"ظحُيت إحلَوة ، ًلس نخخت حاكًدٌا ومسَهتا 

مَحق ابًؼصف ح حصهت ضِل تُيت وإؽلفذا نيت أٔمَىَ يف إحلَاة.  ًلس حصهت ضِل مـِا  لك ما و ورمق ُاثفَ ابالسفي.

ا فإ ، حصهت س َاريتإخلاص هبشٍ إًصساٌك.   يتهت ورًثفافـًل. أٔ  لرياها وإذإ صئِت الاحذفاظ هبافذإ صئت ثلَرُي

 .فهيا من إًوحسة تـس رحِي أٔتعايلرزكت هبا يف ًٍَك نئُدة نيت أٔؿاين  ة وإمذسإد معصي وحصوة إحلَاة إًيتإًرشؾَ

 

حًصة إهناء روإًدٌا  مم ... وضلِ فلس نخخت ح ى ما كدي زايريت إٔلذرية لٔ ًة إحلاكًة  مفذوحة ظحا ، ًلس حصهت هنا

 ونخاتة ما حًصيَ ًَزم. 

 ُسإء ُشٍ إًلكٌلت :ضـي يف إالٕ  

 ] ٕإىل أمٔجي ما ًـَق جصأٔس  إؽلصء من ذهصايت .. ٕإىل إًعحا ، أُٔسًم ظحاي إخلاص [

جلامـة ويه س يوإت إًعحا ن س يوإت إؿلاماة وإن جساًَين ؾأٔ  ظلرييت ، يف لك ًَايل مسصان ػل ٍصد صخاظصِك ًوماً 

 يوإت نيت فهيا ذارج دإئصة إًحعي.س   ثَ.دا   اكن سخة ؿسم إحلسًر ؾهنا أهٔنا ػل حىن إًعحا إشلي أٔر رمب إؽلزؾوم .

جمصد كارئ ًلصأٔ مبَي ما جسشدٍ إٔلايم من أٔحسإث. ًلصأُٔا هكسٌَلت إسدسؼل ًِا مبيء ٕإرإدثَ أٔو نيت يف حاكًيت 

جفبٔة ، وذضل ُو ما ٌسـسين  حيحم إًلك ، ًوىن ؾيسما متوت حة وإزلّي نٌل صـصِت ؾيَ ، ػل أٔهن أٔ  رمبا رقٌل

 .فوق حدِم يل ، حدِم إشلي إحِاينسبٔموت يف هؼص إًخرش وأٔحؼى حبة ٕإضايف  إلٓن.
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ن ثحُت طل أٔ فين فال ثفـًل ما إثفلٌا ؿَََ من إًزنول ٕإىل إًلرب، ال ًََق تفذاة ركِلة مثٕإذإ وظَخم إًصساٌك كدي د

ال أٔدفي  فَِ إؽللاؿس. هددادلًا روحِ إً ًََهتا يف كرب موحش جباهة حثة تال كَة .. وحِهنا اي ظلرييت كس هَخلي ًلاء

ًوىن   ، فصمبا  نيِت أٔنرث مين حتصرإ وهلاءإً ان أٔدىش إن ال ختصج رويح  وثبئت ٕإًَم نٌل فـَتِ اف ؿََم أٔمصإً 

و سبُٔحِم كَيب إًـجوز  ًخـَسًَ إٕ  مـم كسر إؽلس خعاع. حماوٌك ٌَحلاءيف   سبُٔحم ًلِيا ذاًعاً  ىل إًعحا  ُو

 ن ٌس خعَؽ  إسـادك نٌل نيت سبٔفـي ٕإذإ ما إًخلِيا. متىن إحبيب ضِل. أٔ  س ًَدغ تسإذطل مـحئاً  تسإذي ظسرك.

وثلول  ةظاتؽ إؽلالئىُو إجلية. س يَخلي ُياك وجضري ٕإًَيا أٔ  وتَ كدي فصإيق ًـاؽلم أٔفىص  ظحُيت ... ٕإًَم أٓدص ما

 أٔن حىوهني إتًذَ. س َـصفون أٔهين ػل أٔهن خشعًا متىن " ُشإ إًصخي ُسثَ  تًذَ. س َـصفون أٔن إًلَة إشلي ؾضلمِ 

  ٌس خحق حدم ٕإال ؾيسما كريت أٔهِت حِاثَ.

يَ. حصيب إإلًثار فمي جس خعَـني إًخزًل ؾيَ. وجتصتيت ُشٍ ال ثدٌازيل ؾن إحلَاة من أٔخي رخي ال ثـصفِ  ظحُيت ...

ذضل ، رمبا ًو نيت مـي ظَي إحلسًر إنرث من مقت تَ ذالل معصي ..  ال ميىٌين أٔن أٔ ًثار إًوحِس إشلي يه إالٕ 

  نخة ضِل ودإؿاً نرب ... ًن أٔ ًوخحسزيا ًوكت أٔظول وأٔ  مور أٔنرث دكة وثفعَالً يف حماورة هساتق ؾِسان ًخحسزيا يف أٔ 

، زلي أٔهين جباهحم، ضِل ظَفي  يف إٌََايل إًؼٌَلءن ػل ًؼِص  تلسر ما ُو مضِس مهبج. إٕ ًون ٍىون إؽلضِس حٌائزايً 

، مئل إؾٌلكم يف إؿلَط  من حوضل، ظل  مجَي اي ظحا ، مـِم ... وإجهتجي ، وإورشي حة ظل إشليتسإذطل

ًيـم ؿًّل. إسبًََٔ يل إؽللفصة ٔلهين ال إؾصف ما ٕإن اكن ما فـَخَ ُشإ  ًََ ومجَي الهَ رزكين تِم حيت جيشتين إٕ 

 ػل جتسًين . أٔم سريضََ ... وإسبًََٔ ؾين ٕإذإ ما دذَِت إجلية و س َلضحَ 

 ٕإىل إٌَلاء ُياك اي ظفَيت . 

 / معص حسن إؽل ري .  أٔتوِك إًِصِم

  

عوهتا ٔأؿادهتا ٕإىل إًؼصف إشلي إحذوى  زالزة مفاثَح إحسمه ف دماُا إًحاكءإىهتت ظحا من كصإءة إًصساٌك تـَيني أٔ 

 .ًيةَارة وإًثاًر مفذاح إخلز مفذاح إؽلزنل وإلٓدص مفذاح إًس  

  

ِا ًخجس إًعحُة  ، فاتدسمت  ومهست هل  يف ثودد ب إًلصفة وؿىل وهجَ جساؤل هحريؾيس اب وإكفاً  إًخفذت حًو

 " ًلس اكن مـَمي  ووإزلي " 
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ا. ويف إجلًصسة ملالٌ  ا ٔأهنم دفٌُو  متيت حِهنا  ٔأن ثؼِص روحَ ًوىٌَ ػل ًفـي. سبًٔت إًعحُة ؾن حثخَ  فبٔذرُب

 يوإن تـ 

  " وفاة كامضة ٌَاكثة معص إؽل ري "  ... 

 

 و إسرتدت ؿافِهتا. متاماً ظحا صفِت  . ؿادت إٔلمور ٕإىل هعاهبا إحللِلي من خسًس.ذمخَئة ابٍهبجةمصت ٔأايم 

حبٔت ابًحاًوانت إًحَضاء وإًورود. ًلس دذَت ٕإىل قصفهتا إًيت ؾُ  . ًية إًحيمحرض إًصوإًة إؿلفوػة صخز ذُحت ًخُ 

 مـاػل إٍهبجة إًيت ثعحف قصفهتا.حزن ما خيخئب ذَف لك  ؛ رإحئهتا ثـَق تشإهصة إًلصفة.َة ٕإىل ُياخاءت مس 

ا وث إتدسمت ًحلاء كَحَ مـِا ابًصمغ من إًفصإق  فلست هحغ كَحَ تني حٌحات  هفسِا.وضـت ًسُا  ؿىل ظسُر

مص سوى ظل إشلي ُشإ الا  مطل إؽلوت .. حصى ُي س ََخلِان مـا ابجلية ؟ ال ٔأحس ًـؼل إشلي وضـَ تُهنٌل

ٌل ًحـضٌِل  . خسُص
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 إٍهناًة

 
 ؾيسما ًحدسم ضل مطل إؽلوت ..

و ذمسأآيت إًف ػل ًحق من إًوكت سوى زمن كعري. ؿىل رسٍص ػل ًعيؽ ٌَيوم تي  احتة حصثفؽ من تني صفذََ ُو

ٍاكد حيصق إشلي إؽلوت إشلي  ًعُة إؽلصء ؾيسما خيضؽ ًـمََة حصإحِة ما .. إًلَق ٌَموت.  ظيؽ دعَعاً 

 . مصة ٔأدصى ن ال ًَخلِان مـاً صؼااي حسسٍ ُو كَق من أٔ 

  خصصايً  حسٌلً  خلوإ يف ؿاػل أٓدص كدي ؿاػل إًخرش. رمبا اكن هخذًة اكهت يه إًضوء إؽللشي ًِا. وؽلا ال ٍىونرمبا كس إً 

، رمبا س ََخلِان يف هوهة أٓدصيف ؿاػل  من ؾوإػل ٔأدصى.  . اكان مـاً واكهت يه كعصة إؽلاء إًيت ٔأحِخَ وحـَخَ دعحاً 

  .تني  ؾلول وكَوب  خمخَفة ـثان من خسًس ًوىن يف دوٌك ٔأدصىكس ًح  ن.وتني ثرش أٓدٍص

 

ًامن ذُحت . ًوىن يف إٍهناًة، ٔأاي اكن إإلحامتل فسُدلى مـِا كَحَ أٔ حصإابً  كس ال ًَخلِان مصة إدصى  وكس ٌس خحَال

إؾِا من تني ًسي إؽلوت، فوكف إهزت  ا نٌل ٔأحِخَ. ًلس  كصر معصاكهت .. سُدلى كَحَ ًًدغ تسإذَِا، حيَهيوحِامث 

 .ال ميطل  سوى حِاثَ  ؾزالً ٔأمامَ أٔ 

  

ًلف ؾيس  إًعحُة قفا معص ، ورسى مفـول إًخزسٍص يف حسسٍ، وؿرب إٔلزري  وكفت روحَ جضاُس إًخفاظَي.

م ًس ظفَِا ويه سم إلٔ من ورإءٍ  وميسم ًسٍ نٌل مت . ٔأمسم ثسالحَ وخاء مطل إؽلوت ًَلف رٔأسَ ابهَا

 .. اكن مطل إؽلوت ٍىذة إٍهناًة  ثسالح إًعحُةا إًىذاتة ثـَمِ

  

، فصفؽ مطل إؽلوت رسًـا يف  هون خََسي ضَق معص وإس خرصخا كَحَ إًياتغ ًَضـَ ٔأحسٌُلفذحا مـا ظسر 

َ ثضـور إٌََي ول مصة تـس موثإتدسم  ، إتدسامة ػل ًسرك مـياُا، ًىٌَ صـص لٔ  رٔأسَ وهؼص ٕإىل روح معص و

يف حضن إًؼالم ، ساورثَ إًضىوك  ، ًيعِص نٌل ثيعِص إًضموعٍهنار  معسإ .. ٌضـص تبٔهَ ًخالىشؾيسما خييلَ إ

ت تفـي إًضمس إًسادٌة  ػِرية ًوم سلعت ؿىل نفِا  مث ثحرص  معصٍ  هَ كعصةُ فـؼل ٔأهنا إٍهناًة. متىن حِهنا ًو أٔ 

 . حائص تني إًعَف وإًض خاء

 ًىن يف إجلية موؿسٌُل .  و.. ُشإ إًَوم  رمبا  ًن ًبئتوحَ من إًـاػل إلٓدص و ما سدرشق ر  ًوماً 
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وإوساكت  مشؾية ٕإىل  من َُلكَ إشلي ًـصفَ، ًلس ٔأفصقت متاماً  الاضوإء وثالصت روحَ ح ى إىهتت. دفذت

... ًلس  م أٓخالً أٔ  خالً ًلاء ظل  ؿا ةهناًخَ إٔلهَس ن ًخرش إن ًسذهل وال ميىن ًصإحي ٔأن ًـود مٌَ. ظًصٌق ؿاػل ال ميى

ا كس ذُة ٕإًََ ذاظاً  إً ن ًَخلي ابعل ًلاءأٔ  نثريإً  معص متىن  . ، ُو

 ُ مَْوَت وَ  إغل  ًْ ََهْيَا إ ً يِت ك ََىٰ ؿَ ًَْم ثَُمْت يِف َمٌَاِمَِا ۖ فَُِْمِسُم إ ً يِت  هُفَس ِحنَي َمْوهِتَا َوإ ْدَصٰى ٕإىٰل َأَخٍي ًَخََوىف  إْلَ ٍُْصِسُي إْلُ

ُصونَ مُّسَ  َّلْومٍ ًَخََفى  ًِ َٰضِلَ َلآَيٍت  ن  يِف َذ
ِ
 مًّى ۚ إ

 (  24سورة إًزمص )
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