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ئهساء...
ئلي أولئ ٧الصًً ٓـ٠ىا ألاضن وحىاءها..

اإلاإلٝ
ال٠واضٚ
الؼبذ 91أ٣خىبط9191م
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الٌُٝ

وٛجأة هبذ ضٍح

جالؿذ أؿٔت الـمؽ في ألا ١ٛال٘طبي وحل الِالم،
ّ
ؿسًسة،حٔلخه ًط٣ى هىا وهىآ ٢له ًجس م٦اها ًأوي ئلُه ،ل ً٥زون حسوي،
ٛخى ٟٝوحثا ٓلى ض٣بدُه ًلخ ٍ٠ألاهٜاغ،وٟس أً ً٠بالهال ٢وبِىما هى ٣صل٧
جطآي له هىض داٛذ ٟازم هحىه مً بُٔس،ول ً٥ما لبث أن أدص الىىض ً٠ترب
وٍ٠ىي ؿِئا ٛـِئا حتى ٣ـ ًٓ ٝض٣ب مً الجىاضي الحؼان ًصخبن بال٘ىاء
وٍخماًلً بالطٟمٛ ،ىحس هٜؼه ٌؼحر في ئزطهً حتى اهخهى مٔهً ئلى ٟلط لم ًطي
مثله  ٍٟفي حُاجه،حٌُاهه مبيُت بالصهب والعمطز ،وفي وػٍ ال٠لط بط٣ت ٗعٍطة
اإلااء في بؼخان ُِٓم ُٛه ًُىض بؼائط ألاؿ٦ا ٨وألالىان وح٘ني بؼائط ألاكىاث،
وبجاهب جل ٧البر٣ت أضٍ٥ت وزحرة ّ
مطكٔت بالصهب ،ججلؽ ٓلحها أمحرة،ضؿُ٠ت
ال٠سٟ،آسة الجهس ،شاث حؼً وحماّ ،٨
وٟس وآخسا ،٨وحبحن ّ
٘٣طة الهال،٨
وُٓىن ُٔ٣ىن ال٘عا ،٨ودسوز ٣ـ٠ائ ١الىٔمان ،وٛم ٣ذاجم ػلُمان ،ووحه
٤البسض في ؤلاؿطا ،ٞوجهسًً ٣طماهخحن باجٜا ،ٞمعٍىت بأٛذط العٍىت والبؼت أٛذط
اإلالبىغ ،وفي ٓى٠ها ٓ٠س مً الجىاهط وفي كسضها ٟالئس مً الصهب الخالم،
ّ
مطكٔت باإلااغ،
وفي ًسحها أػاوض جض يء ٤الىجىم،وفي ضحلحها دالدل مً الصهب
ّ
والجىاضي ٟسامها ودلٜها وًٓ ًمُجها وًٓ ؿمالها ،وبحن ًسحها حاضٍت م٠لسة
بؼُُِٓ ٝم ٟبوخه مً ظمطز وٓالئ٠ه مً شهب ّ
مطكٕ بالجىاهط..
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أومأث جل ٧ألامحرة ئلى حاضٍت مً الجىاضي الحؼان بأن ٟازجه ئلى ػماي ٓلحها
صحا ٚمً الصهب والٜوت اإلامخلئت بما لص وًاب مً الٌٔامٛ،أ٤ل مً جل٧
الصحا ٚحتى ا٣خٜى ،وأجخه حاضٍت أدطي بأٟساح اإلاسام ٛـطب حتى اضجىي،زم
جىػٌذ اإلا٦ان حىاضي م٘ىُاث ٣أجهً ألاٟماض وبأًسحهً ػائط آالث اإلاالهي،
وأدصن ٌ٘ىحن بألحان أًطبذ آلاشان و ّضٟلذ ألابسانّ ،
ودُل ئلى حابط أن ال٠لط
ًطٟم بهم ًطبا،وإلاا زمل وًاؾ ٓ٠له وجطهحذ أٟسامه وجثاءب ٛىه ،كطٛذ
ألامحرة الجىاضي وٟازجه حتى اهتهذ به ئلى مطجٔها ،و٣ـٜذ زىبها ئلى هحطها
وحــصبخه ئلحها،وحٔلذ ٛمها ٓلى ُٛه،ولٜذ ػاٟحها بؼاُٟه،وما أن المؽ داجمها
حتى كاحذ السً٥ت وٟس ؿٔـٕ هىض الٜجط،اهخهى الحلم ولُ ً٥لذ كاحبخه
ٓال ١في شهً حابط الصي أحؽ بلصة الحب ألو ٨مطة ٛهام بها وُل ًُٜها ًطوازه
بال اهٌ٠اْ وهى في ححرة مً أمطه..أهي ح٠ُ٠ت أم دُا٨؟ وئن ٤اهذ ح٠ُ٠ت أهي
ئوؼُت أم حىُت؟..
ل٠س ُ ــل حابط ًائطا حائطا ًدى٠ل بحن ألاشجاض وآلا٤ام وَؼبح في ٛواء ألاحالم،
وٍجلؽ ٓلى أًطا ٚال٘لىن ٓىس اإلاؼاء مخأمال في ًُٜها الؼابح في مسًىت
الُ٘ىم اإلاخلىهت التي جبىحها الـمؽ ٓىس ألاكُل وتهسمها ٟبل ال٘طوب؛بل ٤ان
ٌؼحر مىٜطزا في مـاض ٞال٠طٍت وم٘اضبها مؼخ٠لُا دٜاًاها وأػطاضها؛و٤اهذ هي
حلم حؼعي ئلُه جحذ حىح اللُل ٛخسدل ٓلُه ٤اليؼمت الحاإلات مً ؿ٠ىٞ
٣ىده،وال جعا ٨جطوازه حتى ًيبلج اللباح.
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اإلاؼخىحف

٣صا أدص ً٠ض ى أًامه وحُسا ؿطٍسا ،هائما مؼخىحـاً ،أ٤ل حُث ًجس
ًٔاما،وَـطب حُث ًجس ؿطابا وٍأوي ئلى ٤ل ّ
ُل ،وٍىام جحذ ٤ل ٣ى٣ب ،حتى
ٍّ
َ َ َ
جذ َّىهه الؼ٠م ،وأهىاه الهم٘ٛ ،اضث ُٓىاه ،واهٜ٥أ لىهه،وشوث هوطجه ،وأكبح
مثل الخال ٨ضٟت وشبىالٛ،أظعج أمطه أمه اإلاؼُ٥ىت التي أدصث جبُ٥ه لُلها وجهاضها.
ُ
ب٦لمت واحسة في ؿأن ه٥بخه التي ه٥ب بها ضحمت به.
ولم ج٠سم ٓلى مٜاجحخه
ٍّ
ٌ٘مط اللُل ال٠طٍت وبحن ًُاث أزىابه العضٟاء ٌؼ٥ب اإلاحبىن أهٜاػهم وٓلى ٟسمُه
اإلا٘لٜخحن بٌ٠ط الىسي حهط ٞاإلاؼخىحـىن ٌٟطاث زمىٓهم وفي ضاحخُه اإلأٌطجحن
بٌُب ألاوزًت ًوٕ الٔاؿ٠ىن ؿىٟهم وحىُجهم ٛهى هسًم اإلاحبحن وأهِؽ
اإلاؼخىحـحن وض ١ُٛالٔاؿ٠حن ،وهى ٓازً ٨جمٕ بحن حىاحي ال٥طي أحالم
الؤٜاء بأماوي ألاٟىٍاء،وحابط محب ومؼخىحف وٓاؿٗ ١اض ٞفي هىاحؽ الحب
التي أإلاذ به ،الهىاحؽ التي أكبحذ حـ٦ل ملسض ٟل٠ا له وهى الصي ًحاو ٨مطة
بٔس مطة مٔطٛت مً جطاوزه في ًِ٠خه ومىامه أهي ح٠ُ٠ت أم دُا٨؟..
حلؼذ ئلُه أمه التي ٤اهذ ًمعٟها الحعن ٓلُه جمعٍ٠اوٟالذ له بلىث جذى٠ه
الٔبرة:
ما بً ٧ا ولسي ..أضا ٢ؿاحب الىحه ؿاضز الصهً٣..أن همىم جتزاحم في كسض..٢
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اهتزْ حابط ابدؼامت ؿاحبت مً بحن ؿٜاه ،وأؤما بطأػه أهه ٗاض ٞفي بحط مً
الهمىم..
زم اػترػل في الحسًث ًٓ ما به ٣أهه ٤ان ًيخِط هصه الٜطكت التي أجُحذ له،
وأمه جلغي ئلُه ب٦ل حاضحت بل مٔبرة بها ًٓ ٤ل حملت ًىٌ٠ها..
بٔس أن ٛطٖ حابط مما به هٜث هىاء ػادىا مً كسضه ،حٔل أمه جىِط ئلُه بٌٔٝ
وؿ٠ٜت وهي ج٠ى ٨له:
ال ٓلًُ ٧ا بني ػُ٥ىن أمط ٢دحرا ئن ؿاء هللا..
ٛلما اػخحالذ حاله ئلى ما أضث ،ضأث أن جصهب في مٔالجخه مصهبا ٗحر اإلاصهب
ًىم وٟلذ له:
ألاوٛ ،٨جلؼذ ئلُه شاث ٍّ
أحٔلم ًا حابط أن حبُبخ ٧مذللت ئلُ ٧وػخأحي ئن ؿاء هللا وج٥ىن ح٠ُ٠ت
مازلت بحن ًسً ٧ال ًُ..ٝ
ٛاهخٜى ٟلُال وض ٕٛضأػه ئلحها وضه٣ ١أهه ًيخِط ما ٟالذ ،زم ما لبثذ أن
أدطحذ له كىضة لٜخاة حمُلت ٤اهذ ٟس وحستها جحذ ػسضة مُ٠له في
الح٠ل،وحتى جل ٧اللحِت لم ج ً٥حٔط ٚػببا الحخٜاُها بهصه اللىضة ػىي
أجها جخمنى أن ج٥ىن ظوحت ابجها حمُلت ٣لاحبت اللىضةٛ ،ما أن ضأي حابط
اللىضة حتى ادخٌٜها مً بحن ًسي أمه بُسًه اإلاطحٔـخحن وكاح:
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ئجها هي  ..ئجها هي ..أًً وحسجُجها؟
ٟالذ أمه:
مً هي؟
كمذ ٟلُال زم ٟا ٨مخلٔثما:
الٜخاة التي جطاوزوي وأحبها بل وأٓـ٠ها أؿس الٔـ.١
ٟالذ أمه:
أمخأ٣س أهذ مً ٟىلً ٧ا حابط؟
ٟا ٨لها:
٣ما أوي مخأ٣س مً وحىز ٢أمامي آلان..
ٓلذ السهـت وحه ألام وٟس همؼذ في هٜؼها موٌطبت:
ًا ئلهي..أممؼىغ ولسي أم ماشا هىا٢؟
زم أضزٛذ ٟائلت بٔس أن زٔٛذ بـبح الاهٌطاب حاهبا وهي جىحه حسًثها ئلى
ولسها:
ل٠س وحستها جحذ ػسضة مُ٠ل..٧
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َ َ ُّ
مً حُث ال ًسضي جىٜؽ جىَ ٜؼت ًىٍلت وأدص ً٠بل اللىضة وَ٘مطها بسمىٓه
وٟبالجه..
ٛاٛتركذ أمه هصه الٜطكت وأوـأث ج٠ى ٨له:
ما هصه السمىْ التي جصضٛها ًا بني لُل ٧وجهاض ٢ما تهسأ وال جٜتر؟
بىحه مً الىحىه،
وما هصا الحعن الصي جحمله بحن أحىاء هلىٓ ٧ال ًخٜطج ٓى٧
ٍّ
وال حُلت مً الحُل؟
ومتى ٤ان الحب ه٥بت مً الى٥باث الِٔام التي حهل ٧اإلاطء في ػبُلها حعٓا،
حؼطاث؟...
وجدؼا ٍٟهٜؼه مً زوجها
ٍّ
ّ
هىن ٓلى هٜؼً ٧ا بني؛ولى أهٓ ٧سث ئلى هٜؼٟ ٧لُال لٔلمذ أجها لم جٜاض ،٧ٟولم
ٌ
ٌ
جىأ ٓى،٧وأجها حالؼت ئلُ ٧جحسز ٧وحؼمٕ حسًث ،٧وال ؿٓ ٧ىسي في أجها ٓاجبت
ٓلُ ٧أؿس الٔخب في هصه العجاحت الؼىزاء مً الحعن التي جثحرها ٓلى أزطها ٣أجها
ٌ
شاهبت بال ضحٔت؛ال جبٛ ٧اجخ٣ ٧ما ًب٦ي الٌٜل لٔبخه الىا٠ٛت ،و٣أهني أػمٔها
تهخ ٝبٟ ٧ائلت َّ
ٓلي ًا حابط ٛاهني ٟازمت وأن هللا ػِؼبٓ ٙلُ ٧ل٠ائي م٦اٛأة
ُ
وحلس
ػُ٥ىت
ٓلى كبر ٢واحخمال ،٧وما اػخ٠بلذ به همىم حُاج ٧وآالمها مً
ٍّ
ٍّ
ػٔازة وهىاء..
وػُحؼً هللا حعاءها،وٍجمٔىا ٛ ،ىٔف مٔا في
ٍّ
ل٠س ٤اهذ أمه دائٜت ٓ ــلُه أؿس الخىٛ ،ٚلم ً ٕ٠هِطها ٓلُه حتى ججهى ئلُه
َ َّ
َّ
وجومخه ئلى كسضها وجىٜجط بالب٦اءُٛ ،ىٜؽ السمٕ ٓجها جل ٧الحطٟت ال٦امىت التي
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حٔخلج في كسضها مىص أن أكاب أبجها ما أكابه ،زم ما ًلبث أن ًيبٔث ؿٔآا
َُ
المٔا مً ُٓيُه الالمٔخحن ئلى ٟلبها ُٛوئه بىىض الٔعاء والؼلىيٛ ،خٌ ١ٜجِّ ٠بله،
وٟس امتزحذ زمىٓهما بسمىٓه وأهع ٨هلل ٓلحهما الؼُ٥ىت واللبرٛ ،اػخحالذ جل٧
الٔاكٜت التي ٤اهذ حٔل ٝب٠لبحهما لُلها وجهاضها ئلى ػ٥ى ٍّن ٌـبه ػ٥ىن اإلاىث،
ٛال هىاح وال ٓىٍل ،وال جصمط وال ؿ٥ىي ،ئال ما ٤ان مً جل ٧الٔبراث التي جىحسض
كمذ وػ٥ىن.
مً آماٟهما في
ٍّ
ل٠س ٜٓ٥ذ ألام ٓلى جمطٍى ولسها اإلاؼ٥حنٛ ،لعمذ ٛطاؿه لُلها وجهاضها ما ٤ازث
جٜاضٟه حتى اػخٌاْ بٔس زالزت أػابُٕ أن ًيـٍ مً ٓلخه ،ئال أهه اػخحا ٨ئلى
شخم آدط ٗحر شل ٧الصخم ألاو ،٨و٣أهما اهٌٜأ في ٟلبه شل ٧اإلالباح اإلاىحر
ٍّ
الصي ٤ان ًمس حىاػه ومـآطه بالىىض وؤلاؿطاٛ ،ٞأكبح شاهال مصهىبا به،
ُج ّ
حسزه ٛال ً٦از ًٜهم الحسًث،وال ً٦از ًطز ٓلُه ئن ٛهمه ،و٤اهذ جسهى مىه أمه
ِ
أحُاها ٛخ٠ى ٨له:
ئهني ٤لما ضأًخً ٧ا ولسي أضي حبُبخ ٧وأحازثها ئجها ػخأحي..
جطٍس بصل ٧حؼطٍت همت وئظالت وحـت هٜؼهٛ ،ال ًــ٦از ٌؼمٕ شل ٧حتى ًيخٜى
اهخٜاها ؿسًسا وٍذطج مً ال٥ىخ هائما ٓلى وحههٛ ،ال ٌٔىز ئلُه حتى ٌٔىز به مً
ًطاه؛و٣ثحرا ما ٤ان ًصهب وحسه ُٛجلؽ هىا ٢جحذ ػسضجه وٍِل ٓلى شلٓ ٧سة
ػآاث حتى جصهب ئلُه أمه حٔىز به ئلى الساض..
ٍّ
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وفي الُىم مً ألاًام حؼلل مٕ وؼماث اللباح الحاإلات لُخمص ى بِاهط الح٠ى٨
مخيؼما هىائها الٔلُل ،وبِىما هى ٣صل ٧ئش إلاح ؿبح حالؽ ٓىس حاٛت الجهطٛ ،أدص
ًسهى مىه ؿِئا ٛـِئا حتي باهذ مالمحه ٦ٛان ؿبح ٛخاة مؼخ٘طٟت في جلٜح
ألاّ ،١ٛ
ٛلما ؿٔطث بالحط٣ت مً دلٜها اجلٜذ هحىه و٤اهذ أهىاء اللباح ٟس
ج٦ازٜذ وأباهذ وحهها ب٦ل وهىح.
اؤ٠س حاحب السهف ٓلى وحهه ٛاشا هي هٜؼها الٌُ ٝالصي ًطاوزه في مىامه
وٍِ٠خهٛ ،ما لبث أن هطب السم مً ٓطوٟه والطوح مً حؼسه وب٠ى أػبىٓحن
بال ٓ٠ل..
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اإلاالٓبت

ؿمل الساض ػ٥ىن وهسوء لم ًٌٔ٠هما ئال هباح ال٥الب وجلاًح السً٥ت في زادل
الساض وفي أًطا ٚال٠طٍت ،وأٟبل الىىم ض٠ُٛا ٣أهه اللم ٛوم بحن شضآُه أهل
ال٠طٍت حمُٔا ئال حابط الصي لم ًخحى ًٓ ٨جحسً٠ه في الؼماء ولم ًى ٌٕ٠ج٥ٜحره في
أمط ٛخاجه؛وبِىما هى ٣صل ٧اوـ٠ذ ألاضن ودطج له ضٓس ٟاك ٝحمله وهع ٨به
ئلى باًً ألاضن٘ٛ ،ص ي ٓلُه مً ؿسة الخىٛ ،ٚلما أٛا ٞوحس هٜؼه في ٗطٛت
م٥ؼىة بالحطٍط ألادوط ،ومواءة بملباح مٔل ١في ػٜ٠ها  ،بها ٛخاجه وهي في
ٗاًت حمالها ،ضؿُ٠ت ال٠س ،أػُلت الخس٤ ،املت الىك٣ ،ٝحُلت الٌط ٚبىحه
ملُح ّ
ّ
ومطكٕ بالجىاهط ومٜطوؾ بالحطٍط
وٟس ضحُح ،جطٟس ٓلى ػطٍط مً اإلاطمط
والطٍاؾ ،البؼت حلباب ٛوٜان مً الحطٍط ألاػىز بذع أبُى٤ ،اؿٜت ًٓ
كسضها الىاهس وؿٔطها اإلاؼترػل ،وحُسها الٜاضْ الصي ٤ان ًعٍىه ٓ٠سا مً
ّ
وجٌى ٞضحلحها دالدل مً
اللإلإ ،وجحٍُ بمٔلمحها أػاوض مً الصهب الخالم،
الٜوت،وفي أكابٔها دىاجم بٜلىق مً اإلااغ ،وجٜىح مً مطٟسها ضائحت الٔىبر
التي ٓب٠ذ اإلا٦ان..
٤ان ًخلبب ٓطٟا مً ؿسة الخى ٚل٥جها ّ
هسأث مً ضوٓه زم زٓخه لُجلؽ
بجاهبها  ،وبٔس أن ػ٥ىذ هٜؼه أدصث جىاٟـه وحٔطن ٓلُه هٜؼها ٛاهٌطب
مً ًلبها وٟا ٨لها:
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ما هصا ال٥الم ًا حبِبتي؟
أٓىش باهلل مً الـٌُان الطحُم..اللهم ئن هصا مى٥ط ال ًطهُ ًٓ ٝ٣..٧هصا
الحسًث آلان ًا حبِبتيٛ ،أها ال أػخٌُٕ ٛى داجم ٧ئال بح..١
زم ٟام مً م٦اهه ؤٟس بُٔسا ٓجهاٛ ،خبٔخه وضمذ ضوحها ٓلُه وهي ج٠ى ٨له:
ّ
الي ش يء ًا حابط جحطم هٜؼ ٧مً لصة وكالي وأها ٟلبي ًحب٧؟!
ٛاظزاز اهٌطابه وٟا ٨لها:
ئن لم جمخىعي ٓني أدبرث أبا ٢بذبر..٢
ٟالذ ئوي أبي ٌٔط ٚبذبري وال ًم ً٥أن ًمىٔنيٛ ،احبر بذاًطي ..الي ش يء جمخىٕ
ٓني؟
أما أعجبخ..٧
٠ٛا ٨حابط:
وهللا ًا حبِبتي ال أٔٛل شل ٧ولى ٌٟٔذ بالؼُى ٚالبىاجط.
زم ّ
هم حابط بالخطوج وهى ً٠ى:٨
باهلل ٓلُ٧؛زُٓني أشهب ئلى حا ٨ػبُلي..
زم ٟام ٓلى ٟسمُه وحٔل٠ذ به وهي ج٠ى ٨له:
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أهِط لؿطا ٞوحهي وحمطة دسي ولحن مٔاًٜي وضٟت ؿٜاًٜي .زم ٣ـٜذ ًٓ
ػاً ٞخجل الخمط والؼاقي ،وضهذ ئلُه بلحّ ٌعجع السحط والطاقي.
زم بُيذ له كسضها وهي ج٠ى ٨له:
أهِط ئلى جهىزي ٛاجها أحؼً مً الطماهاث ،وضٍ٠ي أحلى مً الؼ٥ط الىباث،
ّ
وجمل بجمالي وال
ٛسٓ ٧مً الىضْ والعهس ،والخبخل واليؼ ،٧واٗخىم وكالي
جذ ٝمً ش يء أبسا وٓلُ ٧ألامان وال٥خمان وأجط ٢هصه البالزة ٛاجها بئؼذ
الٔازة .وكاضث جطٍه ما دٜي مً محاػجها وٍبسًه،وجثني ٓىان ٓ٠له بثيُتها وحابط
ًخلٜذ وحهه وٍ٠ى:٨
أٓىش باهلل،اػخحي ًا حبِبتي ئن هصا ش ي حطام الأٔٛله حتى في اإلاىام..
ّ
ًلليّ ،
ٛلما ضأجه ًللي جط٣خه
ٛـسزث ٓلُه ٛاٛلذ مجها واػخ٠بل ال٠بلت وكاض
ّ
ّ
حتى كلي ضٔ٣خحن وػلم .وأضاز أن جخ٠سم ئلُه ٛىىي اللالة وكلي مطة أدطي
ّ
ضٔ٣خحن ولم ًعً ٨للي حتى كاحذ به ما وهصه اللالة؟ ل٠س أهٔذ حِىا وأهذ
ًىا ٨اللُل في اإلاحطاب؛زم أٟبلذ ٓلُه وكاضث ج٠بله بحن ُٓيُه ،وما هي ئال بطهت
حتى ضمذ هٜؼها ٓلى كسضه ومً ؿسة ُِٗها مً ٗطامه هعلذ ٓلى دسوزه بٔل٠ت
ُ
ٟبل حتى أزط شل ٧في دسًهٛ ،اؿخسث حمطتها وظهذ وحىخه ،وهعلذ ٓلى ؿٜخُه
باإلام ،ولم جع ٨جمم ؿٜخُه ،حتى دطج السم في ٛمها ومٕ شل ٧لم جىٌٜيء
هاضها ولم ًطو أواضها؛ولم جع ٨مٔه بحن ج٠بُل وٓىا ٞوالخٜا ٚػآ ٞلى ػاٞ
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حتى أؿط ٞحبحن اللباح ،وجبلج الٜجط والح،زم أدص ًخىهأٛ ،لما وهٕ اإلااء
ٓلى وحهه أحطٟخه دسوزه وؿٜخه٠ٛ ،ا ٨مخعجبا:
ّ
ّ
وؿٜتي؟!
دسي
ًا الهي  ..ئشا ٤ان هىاء ال٥ىخ زُ٠ال ٛاػخ٘طٟذ في الىىمٛ ،ما با٨
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الخٌىبت

مطث ػذ ؿهىض ٓلى ٟسومه ،حُث بسأ ٛحها مؼخأحطا إلاؼاحت ظضآُت مً أهل
ال٠طٍت ،زم ٓمس ئلى حلب ًلمبت لطخ ماء الىُل وضي جل ٧ألاضن التي أهخجذ
ال٥ثحر مً الخوط التي اػخٜاز مً ضَٔها في اػخٌالح ألاضن البىض التي اؿتراها مً
حابط؛ل٠س جحىلذ جل ٧البىض في بحط ٓام وهل ٝئلى حسً٠ت ٗىاء جعزحم في حىباتها
أشجاض الٜا٣هت اإلاخىىٓت مً بطج٠ا ٨وماهجى وٓىب وٗحرها مً ألاشجاض اإلاثمطة ،ئلى
حاهب العهىض العاهُت التي ظٍيذ ٓطكاث اإلاجز ٨الحجطي الٜذُم الصي ُبني في وػٍ
الحسً٠ت..
ٗاب ػلُم أٛىسي ًٓ ال٠طٍت ٟطابت الـهط زم ٓاز وفي مُٔخه أػطجه اإلا٥ىهت مً
ظوحخه وبيخه جل ٧الٜاجىت الٜائ٠ت الجماٛ ،٨هي بُواء ؿ٠طاء في ج٠أًُها زٟت وفي
مالمحها ضٟتٌ ،ـٕ مً ُٓىحها العضٟاوًٍ بطٍ ١مض يء وٍلىح في بـطتها البُواء
البوت ه٠اء وكٜاء وٍض يء مً ؿٔطها الصهبي ػىاء وهُاء ،في بؼمتها ئؿطاٟت وفي
٤ل لٜخت مً لٜخاتها زال ٨ضؿاٟت..
لها شخلُت مخمطزة مخمؼ٥ت ب٥برًائها ٓىُسة وحُسة أمها وأبحها اللصان اهخـ ـما
بطٓاًتها وح ـٔلُمها وبل وزاللها ألامط الـصي حٔلها جخلط٤ ٚاللبُان وهي في
مىخل٠ٓ ٝسها الثالث..
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أٟام ػلُم أٛىسي وأػطجه في شل ٧اإلاجز ٨الٜذُم ؛٤ل٘ع أهل ال٠طٍت ٓىه ًدؼائلىن:
مً هى ػلُم أٛىسي؟
ومً أًً أحى؟
وما هي ح٦اًخه؟
زون أن ًخجطأ أحسهم في البحث ًٓ أحىبت لهصه ألاػئلت ،ػىي ال٠لم
والطواًاث التي ًدىاٟلها الٔىام ُٛما بُجهم ٓىسما ًحملهم الٜوىٓ ٨لى محاولت
مٔطٛت الٔىالم اإلاجهىلت مً حىلهم..
ً٠ى ٨الٔمسة ز٣حن أهه في ػٜطة مً ػٜطٍاجه ّ
حٔطٓ ٚلى مٔلم باإلأاؾ وأن شل٧
اإلأاش ي حسزه ُٛما حسزه ًٓ ظمُال لهم أًام السضاػت والخسضٍب ٤اهىا ٌؼمىهه
مؼتر (زً٥ـجري) لخمحزه في الل٘ت ؤلاهجلحزًت و٤ان شل ٧العمُل ٛاضْ الٌىٍل ،أبُى
البـطة  ،جىم هِطاجه ًٓ ش٤اء وهجابت  ،وحـٕ ٟؼماث وحهه ًٓ ز٠ت ومهابت ،وأهه
٤ان ٟس بهط مٔلمُه بص٤ائه وأزائه حتى وكىا ئزاضة اإلأاض ٚبخُٔىه في زضحت وُ٣ل
هاُط ٛىض جذطحه ،زم لم ًمض ي ٓام ٓلى حُٔىه حتى ُبٔث ئلى ئهجلترا ومً زم
جٜطٟذ بهم ػبل الحُاة واهٌٔ٠ذ أدباضه التي ٤ان آدطها أهه جعوج مً ٛخاة
ئهجلحزًت مً أكى ٨ؿطُٟت..
ئن ما ش٣طه شل ٧الطحل ًٓ ظمُلهم اإلاخمحز ً٦از ًىٌب ١بسضحت ٣بحرة ٓلى ػلُم
أٛىسي ضٗم الخ٘حراث الٌُٜٜت التي جٌطأث ٓلُه بؼبب ٓامل الؼً ٛهى آلان في
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جهاًت ٓ٠سه الؼابٕ ،ئال أهه ال ظاً ٨خمحز بىِطاث الىجابت وٟؼماث اإلاهابت وضحابت
اللسض وضؿاٟت الجؼم..
ال٘طٍب في ألامط أن الٔمسة الخ٠ى بصل ٧الطحل ٟبل ٓام مً ٟسوم ػلُم أٛىسي ئلى
ال٠طٍت ،ول٥ىه أي الٔمسة ُل حهمؽ بهصه الح٦اًت لجلؼائه ٤لما ضأي ػلُم أٛىسي
ًمط مً بحن ًسًه ،وال٠ىم ًخلٜ٠ىن الح٦اًت بجهم في ٤ل هصه اإلاطاث  ،حتى ٌـبٔىا
ٛوىلهم اإلاخجسز حى ٨مٔطٛت ح٠ُ٠ت هصا الطحل ال٘طٍب العجُب الصي هى
مؼخ٘ط ٞفي ٓالم ٗحر مٔهىز لسحهمٓ ،الم ًخمحز بالسٟت والىِام في ٤ل ش يءٓ ،الم
ٌٔطُٟ ٚمت العمً وئهجاظ الٔمل..
جىػٌذ الـمؽ ٣بس الؼماء وٓاز حابط مً معضٓخه واػخل٠ى جحذ ُل شجطة
الىُم التي جخىػٍ الساض وهى ؿاضز بىِطاجه ٣مً ًبحث ًٓ ش يء بحن ألاٗلان ،زم
ًً ١ٜسهسن وحهمؽ باػمها  ،وهي التي ؿ٘لذ باله و ّبسلذ حاله مىص أن ضآها في
ٓالم الح٠ُ٠ت مطجحن مطة بحن ُاهط الح٠ى ٨ومطة وهي ج ـٌل مً وضاء الىاٛصة
٤البسض في ًىم جمامه،و٤ان شلً ٧ىم أن زدل حسً٠تهم ال٘ىاء بٌلب مً والسها
لِؼآسه في ئظالت الحـائف الٌُٜلُت وحـصًب ألاشجاض ،ومىص شل ٧الححن وهى
ّ
ًخلُس أي ٛطكت ٓمل لسي ػلُم أٛىسي حتى ًُملي ُٓيُه مً شل ٧الجما٨
الؼاحط وهي ٤اهذ جبدؼم ئلُه وجالًٜه مً ٓلُائها..
ل٠س أدص ًحسر هٜؼه مدؼائال:
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ًا جطي ..أهي جحؽ بي في الح٠ُ٠ت ٣ما جحؽ بي في ٓالم ألاحالم؟
وئن ٤اهذ جحؽ بي؟
..أهى ئحؼاغ حب وٓـ ١أم ئحؼاغ ٌٓ ٝوؿ٠ٜت؟
وئن ٤ان حب وٓـ..١أج٠بل بي ظوحا أم ال؟
وئن ٟبلذ بي ظوحا..أًىا ١ٛوالسها ٓلى ظواجي مجها أم ال؟
زم همؽ في زادله بأهه ٌؼدبٔس ظواحه مجهاٛ ،هي ٗطٍبت الٌباْ لِؼذ ٣يؼاء
ال٠طٍت في ش يءٛ ،هي ووالستها مىص أن ٟسمخا ال٠طٍت لم جذطحا مً زاضهما لعٍاضة أو
مـاض٣ت اليؼاء في ٛطح أو جطح ،وحتى والسها ضٗم أهه ضحل ؿهم لم ًطز أحسا ًلب
مؼآسجه أو ًط ٞبابه ئال أهه هازضا ما ٌـاض ٢الىاغ في أٛطاحهم وأجطاحهم..
كمذ ٟلُال ٣مً ً٠طض ؿِئا ،زم آخس ٨حالؼا وٟا ٨مىحها ال٥الم ئلى أ ِمه التي
ٌ
٤اهذ حالؼت ٓىس حاٛت الِل وهي حٔس في ٟهىة الِهحرة:
أمي..أضٍس ٢أن جذٌبي لي حاػمحن..
أمه:
أي حاػمحن حٔني..حاػمحن بيذ ػلُم أٛىسي؟!
حابط:
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أي ؤم هي بصاتها..
كمذ أمه ٟلُال زم ٟالذ وٟس ؿآذ الٜطحت مً وحهها:
٣م أها ػُٔسة أن أػمٕ ما ج٠ى.. ٨
زم أضزٛذ:
ول ً٥أحٔخ٠س لى أوي ج٠سمذ لخٌبت حاػمحن؛هل ػخىا ١ٛوأهلها ٓلى ًلب٧؟
أًط ٞحابط ٟلُال زم ٟا:٨
لُخ ٧جحاولحن ًا أماه؛ٓؼاها جىا ١ٛوٍىا٠ٛىن..
جطززث أم حابط وضاحٔذ ابجها في ًلبه وهصحذ له بأن ًبحث ًٓ مً جىاػبه
وج٠بل أن حِٔف ٓـخه ،ضٗم أجها ٤اهذ جمنى هٜؼها بأن ج٥ىن حاػمحن هي ظوحت
وحُسها..حاػمحن التي ٤اهذ ًُٜا وها ٟس أضحذ ح٠ُ٠ت  ..حاػمحن التي ٤اهذ
ػبب ٓلخه وؿٜائه..ول ُٝ٣ ً٥شل ٧والٜاض ٞبُجها وابجها وبحن حاػمحن وأهلها
ؿاػٕ مؼخحُل الٔبىض..وهي ال جطٍس أن ًط٣ى ابجها دل ٝػطاب ألاحالم..
ّ
جعمط حابط مً جطزز أمه وٟام مً ٛىضه واضجسي ٌٜٟاهه وآخمط ًاُٟخه زم اهٌل١
حتى جى ٟٝأمام مجز ٨ػ ـلُم أٛىسي ،وبٔس أن الخ ٍ٠أهٜاػه وضبٍ حأؿه ٟطْ
الباب،و٤اهذ حاػمحن مً ٛخح..
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ػ٥ىذ حط٣خه ودطغ لؼاهه وهى ًبحل ١في جل ٧الٜاجىت الؼاحطة التي ٤اهذ جىِط
ئلُه بابدؼامت ظازجه اهٌطابا ٓلى اهٌطابه ،وإلاا ًا ٨وٟىٛها ٓىس الباب ،كاحذ
بها والستها:
حاػمحن!..مً بالباب؟
حاػمحن:
ّ
ئهه ٛالح الحسً٠تٓ..له ًطٍس أبي..
زاض حابط حى ٨هٜؼه كامخا ،وٜٟل ضاحٔا مً حُث أحى..
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الٔـ١

٤اهذ أًامها مخىاهُت الٌى ٨ألجها ال جمىحها ئال ػذ أو ػبٕ زٟائ ١ج٠وحها في
مـاهسة ٛتى أحالمها ُٛما ج٠ض ي آال ٚالسٟائ ١والؼآاث في ٓالم الخُا ٨وهي
جحلم بل٠ائه والخحسر ئلُه ولى لبرهت مً الىٟذ.
بالطٗم مً أهه جط ٢م٠آس السضاػت مىص جهاًت الىػٌى ئال أهه ؿ٘ى ٚبال٠طاءة
لسضحت الجهم ٛهى ال ًجس ٣خابا حسًسا ئال وجلٜ٠ه بلهٜت ؿسًسة بل هى ًمخل ٧ال٥ثحر
مً ال٥خب اإلابٔثرة في أهحاء ٣ىده وهي دحر حلِؽ له في الخلىاث..
٤ان حالؼا ٓلى ضكُ ٝالجسو ٨الطئِس ي اإلاخس ٟٝمً ٛىة الٌلمبت لُىحه مؼاض
اإلااء بحن الُٜىت وألادطي لجهت مً حهاث الحسً٠ت لترجىي زم ٌٔىز إلاىاكلت ال٠طاءة
في ال٥خاب الصي ٤ان بحىظجه ،بِىما ٤ان والسها مـ٘ى ٨بدـصًب بٔى الصجحراث
اإلاخمطزة..
هِطث ئلُه وٟالذ بلىث أهثىي بال ٙالٔصوبت:
لم أ ً٣أٓلم أن الٜالحىن ٌؼخٌُٔىن ٟطاءة ال٥خب!
ُال ًخحسزان أ٣ثر مً ػآت ح٥ذ له ٛحها ًٓ حُاتها في بالز ال٘طب وح٦ى لها ًٓ
حُاجه في ال٠طٍت..
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ػألخه  ُٝ٣حٔلم ال٠طاءة؟
ضز ٓلحها:
في اإلاسضػت مثل حمُٕ الىاغ!
زم ٟالذ له:
بما أه ٧جحؼً ال٠طاءة ٛلم أهذ مجطز ٛالح؟
ػ٥ذ لئال ًجُب ًٓ هصا الؼإا ٨وهى ٓلى ً٠حن أن مً اللٔب ٓلحها أن جٜهم ما
ػحرز به ،زم ؿطْ ًح٦ي لها ًٓ هٜؼه وم٘امطاجه والُٔىان العضٟاوان جخٜخحان ًٓ
مساهما وج٠وُ٠ا جحذ جأزحر اإلاخٔت والسهـت وب٠سض ما ٤ان الىٟذ ًمط ٤ان ًخمنى
ئال ًيخهي الجهاض أبسا وأن ٌؼخمط والسها مـ٘ىال لىٟذ ًىٍلٛ ،ان الب٠اء مٔها لً
ً٥ىن مـابها للب٠اء مٕ ٗحرها مً البـط حتى وئن ٤ان مٕ بىاث حيؼها ،ئجها حمُلت
ٟؼُمت ّزطة اإلألىماث حعلت ال٦لماث ،ل ً٥هحهاث ل٠س هسه ٓلُه والسها ًالبا مىه
أن ًعٍل بٔى ألآـاب التي ٤اهذ حُٔ ١أوؼُاب اإلااء في بٔى الجساو ،٨وها هي
ٟس جهوذ وجىاضث ًٓ هاُطٍه في زادل اإلاجز..٨
هي مٔلط امخأل ؿبابها و٣ملذ محاػجها وٛان ٓلحها ضوه ١الـباب وأعجبذ
بىٜؼهاٛ،هي ٣ثحرة الخلىة مٕ هٜؼها ٣ثحرة ال٥ؼل زائمت ال٥ٜط ٣ثحرة الخجهس
والخأو؛جخ٠ٜس حؼمها وؿهىتها وجذا ٚأن ًصهب ؿبابها ٟبل ظواحها..
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٤اهذ جحب أن جِهط بمِهط الٜخاة الـابت التي جمل ٧ججطبت في الحُاة والتي ػب١
لها أن ٤ابسث هُاما أ٣بر وهي في الطابٔت ٓـط مً ٓمطها وٓطٛذ م٠ساض ألالم الصي
ٌؼببه هصا الٔـٛ ،١هي ٓاظمت ب٦ل ما أوجِذ مً ٟىة أن جمخلٟ ٧لبهٛ ،هي ال تهخم
ل٥ىهه ٛالح ٠ٛحر ٛالحب
الح٠ُ٠ي لِؽ له حىاحع وال ٌٔط ٚال٠ٜط وال ال٘نى وال أي هىْ مً أهىاْ الٜىضاٞ
الٌبُ٠ت التي زائما ما ًخٔلل بها الىاغ في الخلاهط.
دُم اللُل ٓلى ال٠طٍت وألبؼها بطزجه ،وُٟس الِالم ألحاَ الُٔىن وأٟبلذ وٛىز
الىجىم وحاءث مىا٣ب ال٥ىا٣ب ،اػخل٠ى حابط ٓلى ػطٍطه في ٛىاء الساض وهى
ًحس ٞوَؼامط ملابُح الٜل ٧التي ًٜذ في بحط السجي وٍبث لها ما به مً لىٓت
وٓـ ،١ل٠س سحطجه جل ٧الٜاجىت وحٔلخه ًخململ ٓلى ٛطاؾ ال٥ٜط ،وأهه آلان ً٦از
ًجعم بحبها له بل هي ٔٛال جحبه ول٠س ضأي شل ٧في ُٓىحها ح٠ُ٠ت ٣ما ضأه في
ألاحالم..
و٣م أهه آلان ػُٔس ًحل ١في ٛواءاث ال٘طام ،وال ش يء ً٥سضه ػىي ما
ش٣طجه ًٓ لحِاتها ألاولى مً الحب التي ٓاؿتها مٕ كسً٠ها في جل ٧البالز،وُٝ٣
أجها ٤اهذ ج ـ ـماضغ ٓلُه زوض اللسً٠ت ٛحؼب و ُٝ٣أهه ٤ان ًحترم مـآطها وال
ًطٍس أن ًجبرها ٓلى الخطوج مً هصه اإلاـآط التي جس ٕٛبها ئلى مماضػت هىْ مً
الخمطز ٓلُه وهي ٛخاة مسللت كٔبت اإلاطاغٛ،بالطٗم أجها ٤اهذ جمُل ئلُه بىىْ مً
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الحب أو ؤلاعجاب ئال أجها ٤اهذ جخٔمس ئه٦اض شل ٧في ٣ثحر مً اإلابال٘ت ،وٍلىش هى
باللمذ،وُل جطجطه ّ
ػطٍا في زادله حتي وحسث ًىما أكابٔه جالمؽ وحهها،
وجمط حى ٨ؿٜخحها باؿتهاء ،لم جأجه سخىهتهما ،ومٕ شلّ ٧
هم بخ٠بُلهما ،زم
ا٣دـ ٝأن هِطاتها ج٠اٛعث ٗاهبت ئلى وحهه ٣طض ضٗبخه في هىْ مً الاػخجساء،
ُلذ أكابٔه جمص ي حى ٨ؿٜخحها وججزل ١ئلى ٓى٠ها،جط٣ذ هٜؼها له للحِت،
جطاحٔذ شضآه ًٓ دلطها ،وُل حؼسها ًثحر ُٛه هىٓا مً الخحسي اإلاباؿط،
مـذ هِطاجه ٓبر ٛخحت ٛؼخاجها هحى اللسض ،لم ًٟ ً٥ازضا ٓلى البىح لها بالصي
ٌـٔط به٥ٛ ،ط بادخلاض ٓىاًٜه ٤لها باحخواجها ئلُه ب٠ىة،اإلاهم أن ّ
ًٜجط ال٠ل١
اإلاذتزن في زادله..
ػطزث ٤ل شل ٧وهي في ٤امل هسوئها ٛما حطي هى ٓازي في ٓط ٚجل ٧البالز..
ل٠س أزاضجه جل ٧الىأٟت حتي حٔلخه ٌٔض ي ٓلى ؿُٜخه بُّ٘ ؿسًس وٍخمخم
بٔباضاث الىُٓس والتهسًس لصل ٧الىٗس الصي ٤از أن ٌؼلب محبىبخه ه٠ائها وٜٓتها،
و٣أهه مازل بحن ًسًه٣..ما أهه لم ٌٜٔها مً أجها ػمحذ لصل ٧الٔابث أن ًخحطؾ
بها..
زم ما لبث أن الخمؽ لها الٔصض بأن شل ٧الىٗس هى مً باٗتها بخل ٧ألأٛا ٨اإلاـِىت
دبثا واػخ٘الال لبراءتها٣،ما أهه هى هٜؼه ال ٌٜٔي هٜؼه مً أن شاث الـهىة ٤ازث
أن جىضزه مىضز شل ٧الىسً ٨ىم أن ضاوزجه ًٓ هٜؼها؛ما ظالذ جدى٠ل به جل٧
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الهىاحؽ مً حا ٨ئلى حا ٨حتي حلً ١ائط ال٥طي في أحٜاهه وٍٗ في الىىم
م٥طها..
أما هي ٦ٛاهذ مث٠لت بٔـ٠ه ،وضحذ هللا أن ًبٔثه لها في هصا اللُلت و٤ل لُلت
وهي هائمت ،وٓلى هصا ألامل هامذ ،هامذ زون أن جسضي بأجها هائمت ،ل٥جها جسضي
أجها ٓاؿ٠ت في هىمها؛وأن لسحها هل ٝػطٍط ٛائى ًٓ حاحتها،وأجها جطٟس ٓلى
حىبها في الٌط ٚألاٌؼط٣،م هي ٓازتها،ئهما ًى٠لها جىاظن حؼس آدط ٓلى الٌطٚ
اإلا٠ابل مً الؼطٍط وُٛما هي هائمت ج٥ٜط٥ٛ ،طث بأجها لً حؼخٌُٕ الىىم بهصه
الحا ٨أبسا،وبسأث تهصي وهي هائمت ،وهامذ هاشًت زون أن ح٘حر وهٔها ٓلى حاٛت
الؼطٍط ،ئلى ما بٔس اهتهاء كُاح السً٥ت ب٥ثحر واًِ٠تها أؿٔت ؿمؽ اللباح
الىاٛصة مً دلجاث الىىاٛص وحُيئص  ٍ٠ٛأزض٣ذ أجها هامذ هىما ٓمُ٠ا وهي
ج٥ٜط ُٛه.
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الخاجمت

ٓىسما ًخٜائل اإلاطء جخٜجط ُٛه الٌاٟت مً حسًس وٍخىلس اليـاي وج٠ىي الهمت
وٍخجسز ألامل وٍعزاز الٔعم ٓلي جح ١ُ٠ما ًطٍس  ،وٓىسما ًبس ًىمه بابدؼامت
مـطٟت جمحى الِالم وجبٔث ُٛه البهجت والؼطوض ،ومً ًخٜاء ٨بالخحر ًجسه ..
ٛاللباح ما هى ئال اهٌالٟت لخل ٧ألامىُاث اإلاذبأة في ال٠لىب ٛلُ ً٥ججسًس الٔهىز
مٕ ألامىُاث وألاحالم في ٤ل كباح جى٣ال ٓلى هللا وآخمازا ٓلُه ػبحاهه فى
جح٠ُ٠ها ،مٕ وؼُان ألامؽ والخحلُ ١بأحىحت الخٜاؤ ٨في ٛواءاث الُىم بلسض
ضحب وئبدؼامت حاإلات.
بٔس أن مط ّّٓلى معضٓخه التي اػخللحها بٔس الِطو ٚال٠اػُت التي ّ
مط بها،
جىحه ئلى مجز ٨ػلُم أٛىسي شل ٧ال٘طٍب الصي و ٟٝئلي حاهبه في اػخلالح
اإلاعضٓت بل وٛخح له زاضه و حٔله ػآسه ألاًمً في ظضآخه وججاضجه ،زم شهب أ٣ثر
مً شل ٧بأن شجٔه ٓلى ئ٣ما ٨حٔلُمه وهُله الـهازة الثاهىٍت ،ل٠س ح٘حر حابط
واػخ٠ام ٓىسه ال٥الم وؿصب ؿ٦له الهىسام وبان في ػلى٣ه اللٌ ٝالىِام..
اٛترؿذ الـمؽ أ ١ٛال ـؼماء وأزل ـذ بجسائلها ال ـصهبُت مً دلٝ
ألاشجاض وأدصث ح٘طز الٌُىض وجصحى الىضوز وجخٜخح ألاظهاض وجدؼاٌٟ ٍٟطاث
الىسي مً ألاوضا ٞه٥صا بسا لها اللباح حمُال وهي جٌل مً هاٛصتها وجترٟب ضؤٍاه
28

دار قصص وحكايات للنشر اإللكتروني

الفالح العاشق

أحمد سليمان أبكر

 ،ل٠س ٌٜٓذ ٓلُه حُىا والًٜخه حُىا زم أعجبذ به ؿابا ٟىٍا أمُىا مىص أن اجذصه
والسها ػآسا له في أٓماله،أما آلان ٛهي جحبه بل حٔـ٠ه وال ًبدؼم لها الجهاض
باؿطاٟخه اإلاىٔـت ئال بٔس جطاه وهى ًطهى ئلحها بىِطاجه الحاهُت .أما هى ل٠س جمل٥ه
ٓـ٠ها ضٗم ما حطي مجها ًىم أن ٟطض دٌبتها زون أن ًخأ٣س مً مـآطها..
جىحىح ٓىس مسدل الباب بٔس أن بازلها الىِطاث وهي ًالت مً هاٛصتها،ػمٔذ
كىث والسها ٌـحر ٓلُه بالسدى ٨ئلى اإلا٥خبت،زم هسها ٓلحها بأن جأجحهما ب٥أػحن مً
ال٠هىة؛زدلذ ٓلحهما وهي في ٤امل حُائها وٟس وهٔذ ال٠هىة ٓلى اإلاىوسة
واهلطٛذ..
ه٥صا بسأ حابط حبه اللامذ ب٠لب م٥بىث٤ ،ان ًجلؽ ٤ل ًىم بٔس ٛطاٗه مً
ٓمله وحُسا مخِاهطا بال٠طاءة جحذ ُل ػسضجه التي ٤اهذ ٟبالت حسً٠تهم ،حُث
٤ان ٌؼتر ٞالىِط ئلحها وهي جخجى ٨في ألاضحاء محاولت ئُهاض هٜؼها له مً بحن
ألاٗلان مطة بٔس مطة٤ ،اهذ جخمص ى بٔعة ًبُُٔت،ضأػها مطٛىْ ،وهِطها
زابذ،ودٌىاتها ضظٍىت وأهٜها ؿامر؛٤اهذ ضؤٍتها جُٜ٥ه ،وهى الصي ضػم لها في
مذُلخه كىضة مثالُت بمـآط دُالُت..
أهه لم ٌٔس ً٥ٜط في ش يء ػىاها ،وه٥صا ٥ٛط أن ًبٔث لها ضػالت م٥خىبت ،ول٥ىه
احخ ّٜبها ٓسة أًام في حُبه ،م٥ٜطا بٌطٍ٠ت لدؼلُمها لها ،وُٛما هى ً٥ٜط ٤ان
ً٥خب ٤ل ًىم ٤لماث حسًسة ٟبل أن ًىام حتى جحىلذ الطػالت ألاكلُت ئلى
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معجم في ال٘ع ٨اإلاخأزط بسواوًٍ الـٔط التي حِٜها ُٗبا ل٥ثرة ما ٟطأها وهى
ًيخِط ججىلها في الحسً٠ت..
وفي بحثه ًٓ وػُلت الًلا ٨الطػالت ،وٓسم م٠سضجه ٓلى احخما ٨هٍ٘ ػطه
ٛخح ٟلبه زون جح ّٜألمه ،وهي الصخم الىحُس التي ٤ان ًبُح لىٜؼه مٜاجحتها
ببٔى أػطاضه؛اهٜٔلذ أمه حتى السمىْ لؼصاحت ابجها في ؿئىن الحب ،وحاولذ
جىححهه واٟىآه بٔسم حؼلُم اإلاجلس ال٘علي الصي لً ًخىكل مً دالله ئال ئلى
جسلل الٜخاة التي ًٜترن أهه لِؽ مخأ٣سا مً مـآطها هحىه ،زم ٟالذ له:
ما زمذ مخمؼ ٧بـ(حاػمحن) ٓلُ ٧أوال أن ججٔلها جىدبه الهخمام ٧بها حتى
ً٥ىن لها مدؼٕ مً الىٟذ للخ٥ٜحر..
٤اهذ هلُحتها حُ٥مت زون ؿ ،٧ل٥جها أجذ مخأدطةٛ ،الىا ٕٟأهه مىص الُىم
ألاو ٨الصي جهوذ ُٛه حاػمحن مً ٛطاؿها ٓلى عجل وضٔٛذ بلطها لتري مً
الصي ًمط في ضوا ٞالحسً٠تّ ،
أزط ٛحها حابط بمِهطه اإلامحز ،وفي اللُل أزىاء جىاو٨
الٔـاء ،جحسر والسها ٓىه ،وٓطٛذ ما الصي حاء ًٜٔله في مجزلهم ،وماهي
مهىخه ،زم ظاز ّ
حٔطٛها ٓلُه ًىم أن ضأجه ً٠طأ جحذ ػسضجه في الجىاض،و٣م أجها
٤اهذ جدؼلل دُٜت مٕ وؼُماث اللباح البا٣ط،وٟبل أن ًسب الؼابلت في ًطٟاث
ال٠طٍت لخجلؽ جحذ الؼسضة وهي جخأمل زوحت ٛاضػها الصي ٤اهذ جخمنى أن ج٥ىن
حلِؼخه جحتها في وضح الجهاض وهي ؿطٍ٥ت مدؼُسة ال ٓـُ٠ت مخذُٜت.؛لم حٔطٚ
أبسا متى بسأث حؼلُتها بمـاهسجه جخحى ٨ئلى ٟل ١وٍخحى ٨زمها ئلى ظبس لالػطاْ
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بطؤٍخه ،وٟس اػدُِ٠ذ في ئحسي الُالي مصٓىضة ألجها ضأجه ًخأملها في الِالم مً
ًط ٚالؼطٍطٓ،ىسئص جمىذ مً أٓماٟها أن جخح ١٠أمىُتها ،وكاضث جسٓى هللا في
كلىاتها أن ًمىحه الصجآت ٤ي ٌؼلمها ضػالت ،لخٔط ٍ٠ٛ ٚما الصي ػُ٠ىله
ٛحها.
مطث ألاًام وهي ج٥بح هٜؼها ٤ي ال ًُالحّ ٟل٠ها واهٌطابها ،ول٥جها في ًىم أحؼذ
به ٟطٍبا حسا مجها ،وٟس زٔٛتها ٟىة ال ج٠اوم وهي جخمص ى في الحسً٠ت للىِط ما
بحن ألاٗلان ،حتى ضأث حُيئص وٓلى بٔس ؿبرًً مً ُٓىحها الُٔىحن ألادطٍحن
الجلُسجحن ،والىحه اإلالىح والـٜخحن اإلاخحجطجحن بطٓب الٔـ ،١اهٌطبذ
لجؼاضتها وحـبثذ ب٘لً مً ألاٗلان ٤ي ال حؼٓ ٍ٠لى ألاضن،وهام حابط في
بُ٠ت ًىمه ٣مً ٌؼحر وهى هائم حتى الٜجط مطاٟبا ػىاز اللُل مً دال ٨زمىٓه
ومصهىال بالخذُل أهه هى.؛زم ظزاز هصًاهه في الُىم الخالي ،حتى مط وٟذ الُ٠لىلت
بجاهب الحسً٠ت ،وضأها ججلؽ مٕ أبحها جحذ أشجاض البرج٠ا ٨في وػٍ الحسً٠ت ،
٤اهذ جطجسي ٓباءة مً ال٥خان اإلاٌطظ بالحطٍط ،بها زىاًا ٣ثحرة جيؼس ٨مً ٣خٜحها،
وٓلى ضأػها ٟبٔت وضزًت مطكٔت بذُىي شهبُت جمىحها مِهط اإلال٥ت
اإلاخىحت.حلؽ حابط جحذ ػسضجه ،حُث جأ٣س أهه ػُ٥ىن مطئُا ،ولم ًلجأ ٓىسئص
ئلى أػلىب الخِاهط بال٠طاءة ،وئهما حلؽ وال٥خاب مٜخىح ،مط٣عا بلطه ٓلى
ٛخاجه الؼامُت ،التي لم جبازله ولى هِطة ؿ٠ٜت.
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لم ٌـٔط بأجها ضأجه ،ولم ًلمح أًت ئؿاضة جسٓ ٨لى ئهخمام أو ئهما .٨ول ً٥في ال
مباالتها ٤ان زمت بطٍ ١مذخل ٝشجٔه ٓلى اإلاثابطة .وٛجأة وهٕ ألاب ال٥خاب
الصي ٤ان بُسه ٓلى ال٥طس ي وجط ٢ابيخه وحسها حالؼت بحن هثاضة ألاوضاٞ
اللٜطاء اإلادؼاٌٟت مً أشجاض البرج٠ا .٨ومسٛىٓا بآخ٠ازه اإلاتهىض بأجها الٜطكت
اإلاىاػبت ،احخاظ حابط الباب الخلٜي للحسً٠ت الصي ٤ان ٌٔطٛه حُسا ،واهخلب
أمام حاػمحن ٟطٍبا حسا بحُث ؿٔط بـه٠تها وجىٜؼها الىضزي الصي ػُمحزها
ُٛه ًىا ٨حُاجه اإلاخبُ٠ت .حسثها بطأغ مطٛىْ وبخلمُم لً ًلل ئلُه زاهُت ئن
هى أهاْ هصه الٜطكت؛زم ٟا ٨لها بلىث واز٠ا ومدؼلٌا لم ج ً٥جيخِطه مىه:
أًلب مى ٧ؿِئا واحسا هى أن ج٠بلي ضػالتي هصه..
زون أن جط ٕٛهِطها ًٓ مجلتها التي ٤اهذ جخلٜحها أحابخه:
ال اػخٌُٕ ٟبىلها زون ج٥ٜحر.
اضحٔف حابط بسٚء شل ٧اللىث الصي لً ًيس ى حطػه اإلاىٌٜيء ًىا ٨حُاجه.
ل٥ىه اػخمط ٓلى زابخه وضز في الحا:٨
٥ٛطي ٣ما حـاءًً..
زم ض ١ٟمً لهجت ألامط بطحاء (ئجها مؼألت حُاة أو مىث)..لم جىِط حاػمحن ئلُه
ولم جخى ًٓ ٟٝجلٜح مجلتها ،لٟ ً٥طاضها ٛخح له بابا ًدؼٕ للٔالم بأػطه ححن
ٟالذ له:
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ٓس مؼاء ال٘س واهخِط حتى أ٣ىن وحسي..
ٓاز في الىٟذ اإلاحسز واحخاظ الباب الخلٜي للحسً٠ت ،واهخلب أمامها.
لم جط ٕٛحاػمحن هِطها ئلُه ،ئهما جٜحلذ الجىاض زم ٟالذ له:
هٔها ٓلى اإلاىوسة..
٤ان حابط ٟس ٥ٛط بان ًحمل ئلحها الىضٟاث الؼخحن التي كاض ٟازضا ٓلى
اػخِهاضها مً الصا٣طة ل٥ثرة ما أٓاز ٟطاءتها،ل٥ىه حؼم أمطه وا٣خٜى بىلٝ
وضٟت مذخلطة ٌٔاهسها ٛحها ٓلى وٛا ِئه لها جحذ أًت ُطو ٚمٕ حبه
ألابسي،أدطج الطػالت مً حُبه ووهٔها أمامها ٓلى اإلاىوسة ٣ما ًلبذ،لم
جخجطأ حتى شل ٧الححن ٓلى الىِط ئلُه ،وهي جحاو ٨حاهسة بٔسم الؼماح له
بطؤٍت اضحٔاؾ أكابٔها،زم ما لبثذ أن اػخجمٔذ ٟىاها وهِطث ئلُه للمطة
ألاولى بىحه ملتهب٠ٛ ،ا ٨حابط اإلاخجمس:
ئن هصا ٛأ ٨دحر..
ؿ٥طجه بابدؼامتها ألاولى ئلُه؛والخٌ٠ذ الطػالت مً ٓلى اإلاىوسة ،زم ًىتها
وادٜتها في كسضٍتها ،وٓازث ٛىضا لالدخباء في ضكاهتها وٟس وٓذ أن الىٟذ ٟس
هٜس.
زم ٟالذ له:
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اشهب آلان وال جطحٕ ئلى أن ًلل ٧ضزي.
ضٗم أهه لم ًثحر ُٛه أي هىْ مً ال٠ل ١ئال أهه لٜذ هِط والسها وجطسخذ ٟىآخه
أن الٜتى مهخم بابيخه..
جم ٓ٠س ٟطان حمس ٓلى دٌُبخه ،وجسا ٕٛالحوىض مهىئحن الٔطوػحن،في ػاحت
الحٜل التي ٤اهذ حعج باإلا٘ىحن والطاٟلحن،وحلؽ حابط بٔس أن هىأ كسً٠ه وابً
دالخه بُٔسا ٘٣حر ٓازجه،ج٠سم هحىه ػلُم أٛىسي وحلؽ ئلى حاهبه ،زم هِط ئلُه
بٔحن حاهُت وٟا ٨له:
أجحبها؟
حابط:
مً؟
ػلُم أٛىسي:
حاػمحن..
زهف حابط واؤ٠س لؼاهه واهذٜى ضأػه..
ضّبذ ػلُم أٛىسي ٓلُه وٟا ٨له:
ال ٓلُ ٧لٔلي أحؽ بما ًذخلج في هٜؼ ٧وال جىز البىح به  ،ل ً٥ل٠س ٛطحخه
ُٓىا ٢وابدؼامتها التي جطحؼم ٓلى وحهها ٤لما و ٕٟهِطها ٓلُ..٧زم أضز:ٚ
34

دار قصص وحكايات للنشر اإللكتروني

الفالح العاشق

أحمد سليمان أبكر

ئجها جحبٛ،٧ال جترزز بأن ججهع هٜؼ، ٧حتى ً٥ىن ظواح٥ما في بحط ؿهط مً آلان
ئن ؿاء هللا..
زم مس ًسه ملاٛحا له وهى ً٠ى:٨
مباضً ٢ا حابط..أهذ ؿاب حؼ ـخح٤ ١ل دحرّ ..
ٛهُا أمسح ًٓ وحهُٗ ٧ىم الححرة
وأٛطح..
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ّ
اإلاإلٝ
هبصة ًٓ ِ
الاػم:أحمس ػلُمان أب٥ط أحمس
اإلاُالزٟ:لٕ الىحل في والًت ال٠واض( ٚؿط ٞالؼىزان)،الٔام 9199م.
الخٔلُم:ؤلابخسائي و اإلاخىػٍ ب٠لٕ الىحل ،الثاهىي بمسضػت ٣ؼال الثاهىٍت
ال٠سًمت بىحن،زم حامٔت أم زضمان ؤلاػالمُت (٤لُت الاٟخلاز و الٔلىم
الؼُاػُت)،الخذطج في الٔام 9111م بسضحت الب٦الىضٍىغ في الٔلىم الؼُاػُت.
اإلاإهالث الٔلمُت:
*ب٦الىضٍىغ ٓلىم ػُاػُت(٤لُت الاٟخلاز والٔلىم الؼُاػُت _ حامٔت أم زضمان
ؤلاػالمُت 9111م).
لل٘اث (ػلتي) 9119م.
* زبلىم ل٘ت ئهجلحزًت(مط٣ع الؼىزان ال٠ىمي
ِ
الٜطوؼُت (((DELFاإلاط٣ع الث٠افي الٜطوس ي) (،وظاضة
الل٘ت
* زالزت زبلىماث في
ِ
ِ
الٔاليٛ،طوؼا9111،9119 ،م).
الخٔلُم
ِ
ِ
ألاوـٌت ألازبُت:
*ٓوى مىخسي زاض الح٥مت الث٠افي (أم زضمان).
*ٓوى ؤلاجحاز الٔام لألزباء و ال٥خاب الؼىزاهُحن.
*مإضخ و مإل ٝل٥خب و ٟلم ٟلحرة.
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أٓما ٨ػاب٠ت:
 ٤ان أو٣ ٨خاب هى جىزُ ١إلاىٌ٠ت ٟلٕ الىحل (مؼ ٍ٠ضأس ي) ،هى (الٌطٍ ١ئلىٟلٕ الىحل _الٔماضة و الجبل) الصي كسض في الٔام 9192م ًٓ كىسو ٞضٓاًت
اإلابسٓحن (والًت ال٠واض_ٚالؼىزان)
و هلذ بلسوضه وػام ؤلابساْ مً والًت ال٠واض..ٚ
 زم جال شل٣ ٧خاب (أوائل في الؼىزان) الصي هى مىزْ و ل ً٥لم ًيـط بٔس ومً زم (٣خاب الطٍ ٝاإلا٥ىىن) الصي كسض ًٓ مإػؼت هىساوي للخٔلُم و
الث٠اٛت (ملط ،ال٠اهطة) في الٔام9191م.
 و ٣خاب ( )Enlish For All Levelsالصي كسض ًٓ مإػؼت ( LAMBERT )Academic Publishingفي الٔام 9191م.
 ٟللُت بٔىىان (الحب الُباب) ٤اهذ همً أٛول ٓـط ٣خاب مً بحن أ٣ثرمً مائخحن ٣خاب أؿتر ٢به في مؼاب٠ت (كىث الابساْ) التي أٟامتها زاض وـط
٣خبىا (بال٠اهطة) ٛلصا حاءث في ال٠ائمت التي جلذ ٟائمت الخمؼت الٜائعًٍ
مباؿطة.
هىال٣ ٧خب أدطي لم جيـط بٔس و بٔوها جحذ الخألُ.ٝ -أهل ال٠طٍت_ ٟلت ًىٍلت_ زاض ٟلم وح٦اًاث لليـط ؤلال٥ترووي
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