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و  ...شكر

 إىل ٚطين ايصٖٚ ٟبين َٔ ؾصا ٜامس ٘ٓٝأَ ً٬ضغِ ا٭مل.
 إىل نٌ َٔ آَٔ مبٖٛبيت ٚأخص بٝسٚ ٟأضؾسْ.ٞ
 إىل أبٚ ٞأَ ، ٞإخٛتٚ ٞأقسقا.ٞ٥
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زَع ١يف عط ؾ...ٞ
زَع ١مل ٜجريٖا اؿعٕ بكسض َاأثاضٖا ا٭مل...
زَعَ ١عدت ًَٛس ١ا٭غٚ ٢س ٠ٚ٬ا٭ٌَ...
زَع ١تٓبض بايسَع ايعذٝب إىل غري أدٌ...
زَع َٔ ١عني بطا ٠٤غكطت يف عط ؾ ٞفأنا٤ت ملساز ايهًُات ايغطٜك١
غب ٌٝاؿٝا...٠

***
إْ ٞعًُت أَطاً عذباً...
إٔ ايعني يٝػت ٚسسٖا اييت تسَع...
فاؿرب قس ٜسَع ٜٚ ،ػهب ضٜ٩ا ٙعًٚ ٢ضم ضقٝل فٝسَع.
ٚايكًِ قس ٜسَع ٜٚ ،إٔٓ بهٌ َا ف ٘ٝعً ٢ايكشف فتسَع.
ٚايػطط قس ٜسَعٚ ،حي ٟٛضغِ ثكٌ محً٘ نًُات ؼاضب أ ٫تسَع.
ٚايكًب ٚايطٚح قس تسَع.
ٚايفطح نُا ايرتح قس ٜسَع
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براءة ...

قباح ْكل مشػاً ست ٢اغتٝكعت....
َتعبْ اغتٝكغ دػس ايطفًٖ ١صا اي ،ّٛٝنهٌ  ،ّٜٛمل ٜتغري ؾَ ٤ٞاز ٟأَاَٗا...
أثكًتتت محًتتٗا اـٝبتتٚ ،١ضغتتِ ا٭مل سسبتت ١اهلتتطّ عًتت ٢ظٗطٖتتا ايكتتغري ،ضمستتت آَتتاٍ
ايطفٛي ١املطن ٢ابتػاَ ١غاَهت ١عًت ٢ثغطٖتا ايفتاتْٔ ،هتشت َتا ٤ايطبٝتع عًت ٢ظٖتط
ٚدٗٗا امل٥٬ه ،ٞنأْٗا بصيو تتشس ٣ايعتُ ١د٬ز ٠ايٓٛض ،مبٓسَ ٌٜتٔ ٚضز كًُتٞ
دففت ايٛد٘ ايٓسَٚ ، ٟٓع٘ شاى ايسَع اـف...ٓٞ
نٌ أؾٝاٗ٥ا تطتٓبت عً ٢ق ٛآثاض سعٕ ا٭َتؼ َٚ ،تا خًفت٘ َتٔ آثتاض ايػتٓني ايتيت مل
تأت ٞبعس ،بك ٞقتٛت ايبتٛح ايتص ٟؽْٛت٘ عٍت ١ايعَترب ،٠فُتا نتإ َٓٗتا إ ٫إٔ أْؿتست
بكٛت ايؿذ ٕٛؿٓاً أنا ٤فطستاً َتا بتني املؿتطم ٚاملغتطب ٚ ،غتطٓزت أَت ً٬أسٝتا َتٔ َتات
ظًُاً ٚظَ٬اً.
فتشت ْافص ٠ايٓٛض ٚفُتشت َعٗا نٌ املغتايٝل قًٛبتاً ناْتت أ ٚنتُا٥ط ،ضاستت غطت٢
ايربا ٠٤تُطتب َا٥س ٠ايبسا ،١ٜبسا ١ٜقباح ،بسا ١ٜعُط ،أ ٚبساْ ١ٜهٗ ١دسٜس ٠يًسْٝا...
تطَ ٣ا تًو ا٭طبام ظاٖ ١ٝا٭يٛإٚ ،ع ّ٬ؼت!!!ٟٛ
عذب تاً نٝتتف يعٖتتطٜ ٠اْعتت ١إٔ ؼهٓتتط ٚتٓػٓتتل نتتٌ ٖتتص ٙا٭ؾتتٝاٚ ٤ستتسٖا  ،أٖتت ٞطاقتت١
ايػعاز ٠ايهآَ ١زاخٌ ضٚسٗا ايطاٖط ٠ايػبب!!!أّ إٔ َا خف َٞنإ أمس...٢
َصًٖ ١أطباقٗا َٚصٌٖ شاى ايطبل ايعَطز ٟايص ٟس ٣ٛبساخً٘ يفافتات احملبت ،١نتِ
ٖتت ٞيصٜتتصٖ ٠تتص ٙايٛدبتت ،١أشنتتط أْتت ٞتتتصٚقتٗا َتتٔ ٜتتسٖا  َٜٛتاً ٚإىل اٯٕ عايكتت ١ؼ تت
نطؽ ايكًب تًو ايٓهْٗ ..١هٗ ١احملب..١
بهتتٌ خفتت ١ترتاقتتل ايطفًتت ١بتتني َكاعتتس املا٥تتسٜٓٚ ٠تكتتٌ ؾتتصاٖا إىل َتتٔ غتتًُٝو ستتل
اؾًٛؽ عًٖ ٢ص ٙاملكاعس ،ضتبت ا٭طبام ٚنتصا ايتٛضٚز ايٝاْعت ، ١نتٌ َكعتس يت٘ ٚضزٌ٠
8

خاق ١نأمنا تطٜس إٔ تؿري إىل نٌ ؾتدل مبهاْتت٘ ٚقتفت٘ بتني ايتٛضٚز ،ضا٥عت ١أْتت
ٜا طفً...١
َٚتتاشا بعتتس ...إىل أٜتتٔ تطاٖتتا تبتعتتس! ٖتتآٖٖ ٞتتاى يف قطابٗتتا اـتتام بتتني ضاستٗٝتتا
نتتتاب ا٭غتتطاض نتابٗتتا اـتتام ٚبتتني أْاًَتتٗا ايرب٦ٜتت ١قًتتِ حيتتان ٞضداستت ١عكًتتٗا،
أتطاٖتتا تهتتتب أمستتا ٤املتتسع ٜٔٛملا٥تتستٗا املكسغتت !١أّ ٖتت ٞزعتت ٠ٛبتتامسٖٚ ٞتت ٞتعًتتِ أْتتٞ
أضاقبٗا!!
ٖطٚيت غطٜعاً إىل سٝح املا٥سٚ ٠يف نٌ خط ٠ٛقبٌ ايٛق ٍٛناْت تكتٌ قبتٗتا إىل
قًيب أنجط ٚأنجط...
ٚنتتعت يف َٓتكتتف ايطاٚيتتٚ ..١ضقتت ١ايػتتط ..نأمنتتا ٚنتتعت عُتتاز اؿٝتتاٚ ، ٠نتتعتٗا
بعطف نا٭ّ اييت تهع ضنٝعٗا يف اي ،ِٓٝنا٭ب ايتصٜ ٟتٛز ٚيتس ٙيف َتساضؽ ايعًتِ،
ٚنعتٗا بؿغف  ،عب  ،بربا ٠٤نازت إٔ تُُش ٢يٚ ٫ٛدٛزٖا عً ٢ا٭ضض..
يف ظٌ ايرتقب ٚايفه ٍٛغاب عٔ ْعط.. ٟعاؾل ايطفً ..١حملٗا ٖٚ ،طعت َػتطعاً إىل
َا٥تتس ٠ايتتسْٝا سٝتتح َكاعتتس ايهتت ٕٛتتػتتع يًدًٝكتتٚ ، ١فتشتتت ٚضقتت ١ايػتتط نأمنتتا أفتتت
نٓعاً قهٝت ايعُط يف ؼك.ً٘ٝ
ٚقطأت...
طفً َٔ... ١ظٖط ٠عع... ١ُٝغافطت بت٬ت ايعٖطَ ٠تع ضٜت ايكتبا  ،يتًتس طفًت ١زاختٌ
نٌ ضٚح ،نٌ قًب نٌ ًَذأ ٚ ،يف نٌ املس ، ٣بت٬ت ايعٖط ٠باغِ  ..طفً..١
هلل زضٓى ٜا طفً ١ايكبا..
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٢
منبشدة
زُيٝين عً ٢ايططٜل ،أْاؾتس بطٜتل ايتربا ٠٤يف عٝٓٝتؤ ،زُيتٝين  ،ختصٜينٚ ،عًت ٢ؾتطف١
ايطد ٛادعًٝينٚ ،قٝسٜين بػ٬غٌ ا٭ٌَ  ،فإشا َادطٓتين ا٭ٜاّ ثاْٝت ١غتأسٝا بت٘ إىل
غري أدٌ...
أدتتٌ...أٚزٓ ايطدتت ، ٛفأعٝتتسٜين إىل ضستتِ ايطفٛيتت ١٭ْٗتتٌ نتتٌ فتتطحٚ ،أظٚز عٓٗتتا نتتٌ
عتب ،أعٝسٜين ٭ضنع اؿٓإ ايص ٟفكستٚ ،أزخٌ غطت ٢أقتساَ ٞايتاٗ٥ت ١إىل دٓتإ
ايكتتسم ايتتيت َاٖطَتتت ،أعٝتتسٜين فكتتس ٖتتتو اؿكتتس غتترت نتتٌ اؾُتتاٍٚ ،ؾتتطز َتتٔ
خًفَ٘ َٔ ضْٚل ٚأيل ،أعٝسٜين ٚاقطيف عٔ ضٚس ٞنٌ ي ،ّٛفكتس أضٖتل اؾػتس نجتط٠
ايٓٓسب...
 ٫ٚتػتتأي٫...ٞتػتتأيٝين مل نتتٌ ٖتتص ٙاٯثتتاض عًتتٚ ٢دتت٘ ايتتٓعِ٫ ،تػتتأيٝين عُتتا خًفتت٘
ايتعب.
فأْاٜ...ا أْا َطٖل َؿطز قس قكُت ظٗطُْ ٟسف ايعيٌَٚ ،انٓتت أْتا قتاسبٗا قػتُاً
بتتطب ايبؿتتطٖ ،تتُْ ٞتتسف محًتتٗا غتتشاب ايكتت ٠ٛايٓتتاتر عتتٔ آثتتاُّٚٚ ،ضٜتتت عتتٔ نتتٌ ْعتتط،
ٚأيكُت نٌ سػاب ،محًتٗا ٚملا أثكًت محًٗا َاضأت غ ٣ٛدػس ٟايغطٜتب عتٔ نتٌ
بتتأؽ ،ايكتتايف َتتٔ نتتٌ ظيتتٌٖٓٚ ،تتاى سٝتتح أْتتا ٚنتتعت محًتتٗا ٚضسًتتتٚ ،يًتتسْٝا مبتتٔ
فٗٝا ٚظض ا٫غِ تطنت.
٫طاق ١يٜ ٞا أْا عً ٢امله ٓٞبس ، ْٞٚضفأعٝسٜين إىل سهٔ ا٭ّ اييت َاٚيستٚ ،أعسى
إٔ أبه ٞنجرياً ن ّٛٝبهت عٓٝا َٟملا عً ٢ايسْٝا اطًٍعت ،أعسىٔ إٔ أقطر عايٝاً نّٛٝ
غكطت أ ٍٚاـطٚ ٢ملا أخف ،أعٝسٜين ٚاَػش ٞبطقٍ ١بٓاْو عٔ ٚدٗ ٞنٌ ايٓٓسب،
ٚعطط ٟضٚس ٞبرتات ٌٝفاٖو ايصٜ ٟكطط نايعػتٌَٚ ،ؿٓتط ٞعتٔ فهتط ٟنتٌ ستعَٕ
نػابل ا٭ٜاّ عٓس املطاٜا اييت أظٗطت نٌ ايػبٌ ،أعٝسٜين ٚآَشٝين ايكٚ ٠ٛايٝكني
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نايص ٟيف زٜينٚ ،نت ْٞٛضنتٔ ضٚست ٞنكت٬تٚ ،ٞنت ْٞٛايككتس إشا َانتعفت إشا
َاغتتُ٦ت ،نتت ْٞٛاملتت٬ش نتتاؿر َتتٔ اٯثتتاّ ،أعٝتتسٜين فأْتتت ايعتتط ٠ٚايتتٛثك ٢يعٝؿتتٞ
يطٚس ٞيٓفػ ،ٞاييت باتت بعسى يف ؾتات يف ت ٘ٝزاخٌ عامل ايبؿط.
محساً هلل بعس ايطدتا ٤قتس عتستٚ ،ايتطٚح ٚاؾػتس ْغُتاً ٚاستساً قتس دعًتيت ،بتٛس ٞإيتٓٞ
بػ تت٪ايؤ ،غ تت٪ايؤ اي تتص َ ٟتتا اْفهٍ تتت ع ٓٝتتاىٔ ع تتٔ قٛي تت٘ ،ب تتٛسٚ ٞق تتٛي ٞع تتٔ َ تتاشا
غتػأيني!
عٔ أضض ايغطبت ١ايتيت اغتتٛطٓت قًتيب بعتس ايفتطام! أّ عتٔ َطتط اؿتعٕ ايتص ٟمل ٜأبت٘
يفكٌُ  ٫ٚيؿُؼ  ٫ٚيعصاب!
سػتٔ ٚنتٌ مجتاٍ! أّ عتٔ قتطابني ايٓفتام ايتيت
أتػأيني عٔ اـطاٜا اييت قت نتٌ ُ
قُسَٓت باغِ سبٕ ٚسكٝكٚ ١خسا !
عٔ اـٛف ايص ٟق ٓس نٌ ا٭ضنإ! أّ عٔ قٖ ٠ٛع ١ًٜايعُطإ!
ٜا أْا...
نُفٍ تت ٞع تتٔ ايػ تت٪اٍ  ،أخ تتاف إٔ تَك تتً ٞإىل َُػ تتا٤ييت ،نف تتاْ ٞاي ٝتت ّٛأْت تؤ ٖآٖ تتا،
نفاْ ٞأْؤ عسٓتٔ إي ٓٞبعس فٓا ٕ٤يف بُعسىٔ عٓٓٞ

00

٣
رحهت عهى جنبح عصفور**
َططُ شنطٜات ٜ٫تٛقفَ ،ططُ عنيُ ٜٗ٫سأَٚ ،طط ْبض ٜ٫ػهٔ.
َططْ َططْ َطط ،بْ ٬فعُ ،أَ ٟٗططُ ٖصا!!ٜاضب ا٭ضض.
ٖآٖٖ ٞاى يف بكع ١ايع ّ٬املها َٔ ٠٤فت ٌٝبطا٥تٗاَ ،جكً ٌ١مبطتط اـتص ،ٕ٫ترتْت
بني َاضُ َٚػتكبٌ ٫ٚ ،سانط غ ٣ٛزا٥ط ٠قغري ٠أْٗهتٗا ،تسٚض بٗا عً ٢نتٌ زٚا٥تط
ايعَإ ٫ ،يصْب فعًت٘ ،بٌ ٭ٕ ش ٍٜٛاملهط أؾاضت هلا ،سػساً نطٖاً ٚخساعاً.
تجطثط بهًُات ٫تٓفوٍ تٓتَٗٗٓ ٞا ست ٢تعٝسٖا َتط ٠أختط ،٣إىل ستني أتتَ ٢تا ثطثتطت
إي.٘ٝ
"عكفٛض غفط" َٔ تطاٜ ٙه!!ٕٛ
ثِ إٕ نإ عكفٛضَ غفط عل أٜتٔ ٖت ٞسكا٥تب ا٭ستٚ ّ٬أٜتٔ َتتا املتعت ١يف ايػتفط
إْ ٫ ٞأدس غ ٣ٛدٓاسني َبػٛطني نبػاط عً ٢أضض ًَهٜٓ ،١ٓٝتعط أقساّ ا٭َتري٠
اي تتيت متؿ تت ٞعً ٝتت٘ ٫ٚتسٖػ تت٘ ،غط تتٛات َرت ْٓش تت ١أت تتت ق تتاسب ١ايؿ تتفا ٙاي تتيت تجطث تتط
بكتتُت ،بٗتتس ٤ٚايعٖتتط قتتباح ايطبٝتتع  ،ضنبتتت عًتت ٢دٓتتاس ٓٞايعكتتفٛضٚ ،بطقٍتت ١ايٓتتس٣
عً ٢خسٓ ايٛضز أَطت٘ بامله ٓٞإىل سٝح ٜعًُإ.
طاضا ٚسًكا بعٝساً  ،سٝح يطاملا ناْت ا٭َٓٝات ٖٓاى ،سٝح ايبعس عٔ أقتساّ ايٛاقتع
اييت تسفٔ نٌ ؾ ٤ٞعصبٕ غٝعاً ،طاضت َع٘ ٚٚدٓٗت ضمحت ١دٓاسٝت٘ إىل سٝتح أَتاْٞ
ايعٝـ ا٭ٚ ٍٚاؿبٓ ا٭ٚ ٍٚايٓبض ا٭ ،ٍٚناْت تٛدٗٗا بكتٚ ، ٠ٛاؾٓاستإ ٜطتريإ
بطدفتت ١ايتترتزز ،داًٖتتٖ ١تتَ ٞتتاشا دتتطَٚ ٣اايتتص ٟجيتتط ٟعًتت ٢تًتتو ا٭ضض ،عتتاملْٖتتٛ
ايعكفٛض ٚدٓاساَ ٙاَٖ ٛآٍ ايٛدٖٗ ١ص...ٙإمنا َ٫فطٓ٫ ،بتسٓ إٔ حيت ٍ سٝتح ايٛدٗت،١
٫ٚبسٓ يًٛاقعٚ َٔ ١قع...
سطٍا ٖٓاى بطعؿ ١ايػه ، ١ٓٝغٛف ٜػك ٘ٝاؿًِ املان ٞقٖ ٠ٛؿٓ.١
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َٚؿت...
َؿت غطاٖا ايطفً ١ايٓاعُت ١اؿاملت ،١إىل سٝتح عٝؿتٗا سبٗتا ْٚبهتٗاٚ ،ملتا ٚقتًت
"ٜٚايٝتٗتتا مل تكتتٌ" قُ ٓتًتتت اـطتتاٖٚ ،طَتتت ايطفٛيتت ١يف عتتني ايتتطٚ ،٣٩بتتست خؿتت١ْٛ
ايٛاقتتع تتتتأضد أَتتاّ َُكًتٗٝتتا ايتتساَعتني سػتتط ٠ختتصْ٫اً ٚأمل تآًٖٚ ،تتاى ؽتتاشٍ ايهتت،ٕٛ
ْٚهكتتت اؿتتٛاؽ ٚعٛزٖتتا بتتايبٛح ايطقٝتتلٚ ،غتتهت ايهتتٚ ّ٬بتتاح ايكتتُت ،غ تلٓ ايفتتطح
ٚنشو اؿتعَٕ ،تات ايٓتبض ْٚتبض ا٭غت ٢باؿٝتآٖ ،٠تاى ملتا ضأت َتطآ ٠سًُٗتا قتس
ؼكل عًٗٝا  ٫هلا ،قطخت نجرياً ب ٬قطارْٚ ،عفتت نتجرياً بت ٬دتطاح ،آٖتات ا٭مل
ٚق تتًت بع ٝتتساً ستتسٓ ايػ تتُاٚ ،٤ايه تتٚ ٕٛاي تتسْٝا قتتِٓ بهتتِْ عُ ٝتتإ ٜ٫ط ٜتتس ٕٚإٔ ٜفكٗ تتٛا
اؿتتسخٚ ،غتتكطت َتتٔ ثكتتٌ ايتتطٚح عًتت ٢ضٚسٗتتا ايعصبتت ،١غتتكطت نػتتٓبً ١ختتري خٓتتل
ايؿط ٚضٜس عطاٗ٥ا َٚهٚ ،٢غتكطت ٚغتك َعٗتا ايٓكتاٚ ٤ا٭َتإ ٚايكتسم ،غتكطت
نأْٗا دج ١غُشًت يف ظَٔ سطّٓ ايكتٌ ٚأباح ايتكتَ ٌٝتطاضاً ،مل ٜأبت٘ أستس ستت ٢ايتصٟ
غُ تتُ ٞسًُٗ تتا ،ضمل ٜػ تتُع أس تتس هل تتا ،غ تتكطت ٚغ تتهتت ؾ تتفاٖٗا ايجطث تتاضٜٚ ،٠ايٝتٗ تتا
َاغهتت.
بًُػات أَتٌ تتشػتؼ ا٭دٓشتْ ١تبض سٝتا ٠فٗٝتا ،ضبعٝت ٕٛأمل ٜٓعتط ايعكتفٛض إيٗٝتا
"امل٬ى املػذٓٚ ، "٢بعقعقٚ ١اعتسٜ ٠تًت ٛعًٗٝتا أخبتاض أٜتاّ َاسكتًت عتٌٓ ؾتطاٜني ا٭َتٌ
تٓبض  ،عٌٓ اؿٝا ٠تػط ٟبساخًٗاٚ ،سكٌ...
ْٗهتتت غط تُ ّ٢أدتتربت عًتت ٢امله تٚ ٓٞملتتا ُتذتترب  ،قازَتتٖ ١تت ٞمتت ٛاؾٓتتاسني ايتتطمحني
بف٪از َهً ،ّٛضٚدػس قع ٕٚمتؿ ٞإيُٗٝا ،تأَطُٖا بؿفا ٙعاز ْتبض ثطثتطَ ٠طدت٠ٓٛ
إيُٗٝا  ،تك :ٍٛإٔ ًِٖٓ إىل ٖٓاى إىل سٝح مل ْتفل ٚمل أسًِ ،إىل سٝح ئ أزَع ٚيتٔ
أغهت  ،سًكا بعٝساً أبعس َٔ ايػُا ،٤فٛم ايٓذٚ ّٛايغ ٫ !ّٛٝأبعتس بهتجري َتٔ شيتو،
فٛم ايؿُؼ ٚايكُط!
 ٫بٌ أبعس َٔ شيو...
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٤
نيم انكهمبث اخلبيئت
ٖٓاى أدٌ...
اقرتب أنجط يتعًِٚ ،ادعٌ ايػُع ٚايبكط ٚايف٪از َُػذاً عٓس طٗط قطابٗا.
َٚاشا عػا َٟأق ٍٛعٓسٖا! بٌ َاشا عػا َٟأفعٌ! ٚعٔ َاشا أخربٖا!!عٓٓتت :ٞمل تتا ق تٓٝطت ا٭ضض ؼ تتت قتتسَٗٝا ْ تتاضاً تتًتت ٣ٛبٗ تتا نًُتتا َ تتين اقرتبتتت!! أّ ع تتٔ
محك :ٞايتص ٟغٓٝتب ايؿتُؼ ٚبعجتط ايكُتط ٚدعتٌ ايػتُا ٤فٛقٗتا غتكفا خاْكتاً!! أّ عتٔ
سذاض ٠ايكًب "قًيب" اييت غسٓت بكري ٠ايهُري!
أَ أخربٖتتا عتتٔ عٓٝتتا َٟاـتتآ٥تني ايًتتتني َااْفهتتت ؼتت ّٛستت ٍٛلتتَ ّٛػتتتعاضٖ٫ ،٠تتٞ
ته ٤ٞايسضب ٜٗ٫ٚتس ٟبٗا اؿٝاض!!٣
أُقبٌٓ قسم َكًتٝؤ ،أضؾسٜين َاشا عػا َٟأخربٖا!! ٚأْتا قتس ؾتطٓزت ْبهتٗاٚ ،سطتب
يٓاضَ ٟهط ٟدعًت قسقٗا ٚٚفاٖ٤ا.
آٚ ٙأيف آ..ٙ
يف ايكًب يٛع ١تػأيين :نٝف يًؿٝطإ إٔ ًٜك٬َ ٢نًا بٌ نٝف يًُت٬ى إٔ ُٜفت
بؿٝطإ َجًٞ
أْتتا ايٓتتاض ٚؾتتطٖا ٖٚتت ٞاؾٓتت ١غريٖتتا ،فهٝتتف ايتكٓٝتتا!! ٖتت ٞايتتجًر ايٓكت ٓ ٞايطتتاٖط ٚأْتتا
اؾُط اـبٝح ،ضبا ٙنٝف ايتكٓٝا!!
قتتس غتتهبت يف قًتتيب َاأٚتٝتتت َتتٔ ْكتتاَ ٕ٤تتٔ بتتطاَ ٠٤تتٔ ْعتتَ ِٝتتٔ ختتري ،نٝتتف مل أغتتسٚ
َجًٗا!!
ٚنٝف يت ٞإٔ أغتسَ ٚجًتٗا!! ٚقتس ثكتب ايعت ّ٬قًتيب فُتا اْػتهب فٝت٘ ؾتّ٦ٝا َٓٗتا ،قتس
دعًتت يف عٗٝٓٝتتا قتتٛضٚ ٠دٗتتٚ ٞعٝت ْٞٛأنًتتت نتتٌ ايٛدتتٚ ٙٛملتا تًتفتتت يٛدٗٗتتا ،قتتس
ظٜٓٓت ايسْٝا بامسٚ ،ٞضتًت ايكتًٛات ٭دًتٚ ،ٞدعًتت يتْ ٞكتٝباً يف قتسٓاؽ نتابٗتا،
فُاشا فعًت هلا!!
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أقُتتت عطغ تاً بامسٗتتا يهٓتت٘ مل ٜهتتٔ هلتتا ،ق تٓٝطت قبًتت ١ايككتتس عٓٗتتا  ٫هلتتا ،أسطقتتت
املكسغات بفعًيتٖ ،صا َافعًت٘ هلا.
ناْت قس ظٜٓٓتت غابتات ا٭ست" ّ٬سًُٓتا" ٚضٚزاً أطفتا ً٫مثتاضاً َتٔ دٓت ١عطاٗ٥تا ،أْٗتاضاً
َٔ فٝض ؾغفٗا ،قكٛضاً َٔ ْػٝر قًبٗا.
أٚزعَتٗا إيٖٚ ،ٓٞبتٗا إي ٓٞدعًتٗا بتامسٚ ،ٞباغتِ ايغتسض باغتِ ايكٗتط يت ً٬ٝأتٝتت بُٓٝتإ
سًُٗ تتا ،فذعًت تت٘ ضٜتت خبج تت ٞنايك تتط" ِٜنكً تتيب" ٚدع تتٌ غ تتطٚض ٟقك تتٛضٖا زنتتاً ،
نأْٗا مل تهٔ نأْٗا مل تُبٖٓ ٢آٖا.
أ نٌٓ ٖصا فعًت٘ بٗا!!...٫فٓاض ؾطٓ ٟناْت ػٛب يٝايَْٗٛ ٞا تٓازَ َٔ ٌٖ ٟعٜس ٌٖ َٔ َعٜس!!
فأتٝتٗا عً ٢ستني أَتإُ يت ٞيف قًبٗتا ،أختصت بٝتسٖا ٚؾتسزت ايٛثتام فعٓتت أْت٘ قتاٍ
َين تطنٗا ،إىل أعاي ٞا٭س ّ٬قعست بٗاٚ ،أنأت هلا َٔ فتْ ٌٝاض ٟنٌ ظًُت ١يف
املان ٞأخافتٗا ،فشػبت٘ ْٛض قًيب اييت ضدت أْ٘ حيبٗاٚ ،ملا ؾست ايٛثام أنجتط ممتا
ؾتتسزت٘ هلتتاٚ ،أزخًتتت ْتتبض قًبٗتتا يف قًتتيب ايتتص ٟأًَتتت إٔ حيٝتتا بٗتتا ،ملتتا عكتتست قتتطإ
ايكسم ٚايٛفا ٤بٓٓٝا...
خصيتٗا......
 َٔٚعني اٯَاٍ أغكطتٗا ،إىل ب٦ط َكٝت غُُ ٞباغِ اٯ ،ّ٫اْػهب ايؿطٓ فتٛم ايؿتطٓ،
فاسرتقت بٓاض يطاملا اغتعاشت َٔ ؾطٖا.
ٚفكستٗاَٚ...اعست أزضَ ٟتاشا قتٓعت ايٓتاض بٗتاٚ ،ايطَتاز ايتص ٟجيتٛب ايعتامل ٚاملتس، ٣
أَٖ ٛضَاز فعً ٞأّ ضَازٖا!!!
يهين اي...ّٛٝقس د٦ت بأقساّ ايٓسّ ،قاقساً عفٖٛاٖٚ ،اأْا ٖٓا عٓس قطابٗا ،فُاشا
عػاٖا ؽرب ٜاتط!!!٣
أٜكعٗٝا..أخربٜٗا أْٖٓ ٞا.
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طعتت سبتاٍ ايكتطار
٫سعٕ ْ٫ٚسّ ايٝتٜٓ ّٛفعتو ،فايػته ٕٛعتِٓ ضٚسٗتا بعتسَا تك ٍَٔ ايكطارٚ ،ايكُت أزَ ٢عْٗٛٝا بعسَا خإ ايسَع ٚتٛاض ٣عٓٗا.
يهتتٔ...إٕ ؾتت٦ت قتتفشاً ،إٕ ؾتت٦ت عفتتٛاً ،أغتتأٍ قتتطاب بطا٥تٗتتا ،ايتتص ٟاؽصتتت٘ َػتتهٓاً
بعسىٚ ،اغأٍ اؾُسض اييت عًٗٝتا تػتٓٓست ملتا أفًتتٓ ٜتسى َتٔ ٜتسٖا ،أغتأهلِ عتٔ يٝتٌ زاّ
عً ٢عاملٗا َٓص فطاقو إىل َٜٗٛا ٖصا ،أغأهلِ عٔ ي ٌٝايهًُات اـب...١٦ٝ
ي ٌٝايهًُات اـب!!!١٦ْٝعتتِ شاى ايًٝتتٌ ايتتص ٟناْتتت ايػتتُا ٤ته ترٓ فٝتت٘ بامس توَٚ ،ا٭ضض تتتطززٚ ،ٙاملطتتطٚايجًرٚ ،ايؿُؼ ٚايكُط ٚنٌ ايهٜ ٕٛطزز ،ٙنٌ املس ٣نتإ ٜتطززٚ ،ٙنًُتات ؾتابٗت
ايػطٓ نتُاْاًٚ ،ايعٌٓ غُٛناً ،فٗٝا َعز َٔ ؾٝطاْٝتو  ،فٗٝا َ٥٬هٚ ١ٝدساْٗا.
ٚعٔ َاشا تُٓب ٧ايهًُات اـب ١٦ٝتًو!!َٔ ٜسض...ٟضمبتتا عتتٔ ايفتتطح ايتتص ٟعؿتتت فٝتت٘ ملتتا فاضقتٗتتاٚ ،ضمبتتا عتتٔ اؿتتعٕ ايتتص ٟأْتتت فٝتت٘ بعتتسٖا،
ٚضمبا....
ع تتٔ اؿ تتاٍ اي تتص ٟدعً تتو اي ٝتتٖ ّٛآٖ تتا َػتُػ تتهاً بع تتطف ْكا ٗ٥تتا ٖٓ تتا...عٓ تتس طٗ تتط
قطابٗا.
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٥
أنج...
عٓٝاىٔ فتٓ ٌ١يًذُاٍ ،أؽصت ايهربٜا ٤املعتل أْاق ١يْٛاً تتفاخط ب٘ ،يْٛاً جيصب ايعٕٛٝ
َُٗا غهٓت ايططف خؿت ١ٝفتٓت ،١تًٝتل دتساً بتؤ ٖتص ٙايٓعتط ،٠عذٝبت ١مجًٝت ١عصبت١
ٖٖ ٞص ٙايٓعتط ،٠تػتشط ايهت ٕٛبتأيٛإ ايفتطح ٚتًُكت ٞعًٝت٘ ْتسفات بكتاٚ ٤طُأْٓٝت ،١أَتا
عٔ قًبؤ فتآٜ...ٙايػتعازت ٞأْت ٞايتكٝتت بكًبتؤ ،نٓتعْ ٖت ،ٛدتٖٛطَ٫ ٠جٝتٌ هلتا ،أْٓت٢
يًه ٕٛإٔ حيع ٢بكًب نكًبؤ!
نتتٝل ٖتت ٛعتتٔ نتتٌ َتتاًٜٝ ٫تتل بتت٘ ،ضس تبْ نػتتُا ٤ايٓكتتا ٤إشا َاقتتازف قبتتٚ ١قتتسقاً
ٚإخ٬قاً.
٫تُغُهتت ٞع ٝٓٝتؤ ٫ٚتغًك تت ٞأب تتٛاب قًب تؤ ٚ ،تعتتايَ ٞع تت ٞبكاَت تؤ اي تتيت ؾ تتابٗت
ا٭طفاٍ خفْٚ ً١عٚ ،١َٛايهباض عً ٓٛاً ٚقسضاً.
تعايٚ ٞاض َ ايػُع قبٌ ايه ٕٛأضٜس إٔ أُْؿس ،نًُات ْبتت َٔ دٛف اؿٓذط.٠
أْكيتٜ...اأَاً محًت عين نٌ اهلُٚ ّٛملٍا ؼٌُ بٜ ،ٞا أَاً غصٓتين أَاْاً ٚملٍا تطنتعين،
أخ تتصتٔ به تتعف  ٜتتس ٟإىل ق تت ٜ ٠ٛتتسىٔ بعطٚقٗ تتا ايط تتاٖط ٠ايك ٜٛتت ،١أخ تتصتٔ بٗ تتا إىل س ٝتتح
اـط ٢ا٭ٚىل ؿًُ ،ٞؾسزتٔ ٜس َٟإيٝؤ َطاضاً ضغِ نجط ٠غكٛطٚ ٞغَكط.ٞ
مل متًٍٚ...ٞأْٓ ٢يٮّ إٔ متٌٓ قرباً عٓس خط ٢طفًٗا إشا َاقاض ميؿ!!ٞ
مل ٜهٔ بٓٓٝا سبٌ ،فأتٝت عبتٌ َتٔ اهللٚ ،دبتاٍ دطٚست ٞقتس قكتُيت ،نٓتتٔ َ٬نتاً
يف َطنٜ ٞرتقبٓ َع نٌ ْفَؼ ؾفاْ ٤به ،ٞنٓتٔ َ٬ناً يف فطس ٞيف سعْ ،ٞنٓتٔ
تعطفني سكاً غبب زَع.ٞ
تكٛيني بكٛت ٜؿب٘ ظخات املطط طٗطاً٪ُٜ ٫:ملو أْتؤ يػتتٔ َتٔ زَت ،ٞنفت ٢بكًبتؤ
فطساً أْؤ غُُٝتٔ باغِ قًيب.
أَا...ٙزَعْ أساط َكًيتٖ غريٜ ،٠طًب املعٜس عٓؤ...
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غأخربٚ ٙايه َٕٛأْؤ آ ١ٜاؾُاٍ قفٛظ نايهتاب املٓعٍ اـريُ بؤ ،أْؤ ايكفا،٤
ٚأْؤ...ضدا...٤
ضدا ٤يهٌ َٔ يف ايسْٝا ٜػأٍ أ ٜٔتطاٜ ٙه ٕٛخًٍ!!ٞ
أْت تتٔ ايٓ تتطدؼ ...إشا َ تتاطًع ايفذ تتط عً تتٚ ٢دٓتٝت تؤ اؽ تتص يً تت ٕٛايك تتب بعهت تاً َ تتٔ
َ٬قؤٚ ،إشا َتاأزاضت ايؿتُؼ ططفٗتا إيٝتؤ باستت ضٚستؤ بعطتط َتٮ املتس ٣ضاست١
يعٝؿ٘ ٚي.َٞٛٝ
أْ تتٔ ايبٓفػ تتر...اي تتص ٟأغتتط ايٓع تتط ٚأطً تتل ايبتتٛح ٫ميتتٌٓ ٚق تتفاً إشا َتتاٖ ٛؼ تتسخ ع تتٔ
ٚدٓتٝؤ.
نٝتتف يًتتسْٝا إٔ تًكتتَ ٢جً تؤ!!ٚأْ تتٔ اؾتتٛض...ٟٓبهتتٌ أيتتٛإ عطغتت٘ أُٜٓتتا س تٌٓ نتتإ
ٚايطُأْ ١ٓٝتٛأَإ.
أْتٔ ايعْبل...ضبٝع ايه ٕٛي٫ٛىٔ هلطَت ايسْٝا قبتٌ إٔ تهترب ،يت٫ٛىٔ َامنتت َٜٛتاً أظٖتاض
ضبٝع.ٞ
أْتٔ أَ...ٞأَ ٞاييت مل تًسْ.ٞ
اٯٕ أَ :ٞأعطين أْتٔ نًتا ٜسٜؤ ٭غتهب فُٗٝتا ايطاستٚ ،١أُٚز عٓتس خطتٛط ايتعتب
ايػ ،١َ٬يته ٕٛهلا َػتكطاً َٚكاَاً.
اٯٕ أَ :ٞأفتش ٞدٝب قًيب ٚخص َ٘ٓ ٟنٌ ايػعاز ٖٞ ، ٠يؤ ٚبامسؤ ،قس دعًتت
هلا سكٓاً َٔ آٜات ايػه ١ٓٝفاطُ ،ٞٓٓ٦دًبتٗا َٔ أفتٛا ٙايتسعاٚ ٤عٝت ٕٛاـؿتٚ ١ٝيٝتٌ
ايتهط يؤ ،عػ ٢بعس اي ّٛٝأيٍا ؼعْ.ٞ
اٯٕ أَ :ٞؾهطاً يؤ ٭ْؤ إي ٓٞأْكيت...
ٚقبٌ ايٛزا أَ...ٞأضٜس َٓو َعطٚفاً إٔ تًُيب َطًيب...
أَتت :ٞإشا َااغتتتُطت ايغطبتت ١بكتتطاض عكابٗتتا إٔ تبعتتس ٚدتتٛزىٔ عتتين ،فتتاعًُ ٞأْتت ٞمل أؾتتأ
 َٜٛتاً إ ٫إٔ أبتتتس ٤٣بٓتتٛض بٛدٗ تؤ ٜتتٚ ،َٞٛإٔ أدعتتٌ قتتٛتؤ ٖتت ٛآختتط َتتاأطُ ٔ٦بتت٘
ضٚس ٞقبٌ ْ.َٞٛ
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ٚإشا َانعتُ َٜٛاً عين ،خبٝ٦ين يف أَإ عٝٓٝؤ ٫ٚ ،تغًك ٞدفت ٕٛايطنتا عًت ٢قًتيب،
ٚإشا َاَتٗ َٜٛاً فاغفط ٟي ٞظيًٚ ٞسُُكٚ ،ٞخُصٜين بربٚز ٠دػس ٟإىل زف ٤سهٓؤ،
يطاملا نإ ايٓ ّٛعٓس ٙسًُ.ٞ
أَٚ...ٞقبٌ إٔ حيتٌ ايكُت بٛس...ٞإي ٓ ٞبأسعاْؤ ٚآَ٫ؤ ٚزَعتؤٚ ،ختص ٟايفتطح
ٚزَع٘ ٚاٯَاٍ ٚعٝؿٗا.
٭ْؤ أْتٔ...
أَ...ٞأسبؤ.
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٦
ثمم
ًَتتٌ ٚنتتذط فتتطاف ا٭غتت ٢أقتتاب٘ املًتتٌ أضٖكتت٘ ايهتتذطَ ،اباهلتتا ايتتطٚح ٫مت تٌٓ ضنتتٛزاً
٫تهذط َٔ أنتٌ ايٓتسّٜٗ ،عٖتا ا٭غت ٢بفطاؾت٘ ع ًٍٗتا تتسا ٟٚعًٍتٗتا إشا َتاْٖٗ ٞهتت،
ٜٗعٖٓا ٖعاً عٓٝفاً نأمنا املٛت ٜٗعٓ اؿٝا ٠بعسَا أَاتٗا ،يهٓٗا ٫تٓٗض....
ٚيتتٔ تتتٓٗض ،إ ٫بعٝتتَُ ٕٛجكًتت ١بُٗتتْٚ ّٛعتتطاتٔ ستتريَ ٠تتٔ ٜتتأؽ ٜٓ٫ف توٍ ٜٓتتبض فٗٝتتا
فٝعٜسٖا زَعاً فٛم ايسَعٚ ،ثك ٫ ً٬طاق ١هلا ب٘ ،ئ تٓٗض إ ٫بأٜسٕ َبتتٛض ٠قطَٚت١
َٔ بًٛغ ايكُط  ،أٜتسٕ ضمستت ايػتُا ٤فاستًتٗا ايكٗتطٚ ،أثًذتت ايؿتُؼ ْكتا ّ٤فأسطقٗتا
ؾتتعا اؿػتتس ،يتتٔ تتتٓٗض إ ٫بأقتتساّ تاٗ٥تت ١عتتٔ املككتتس ،قطٚقتتٖ ١تت ٞايػتتبٌ أَتتاّ
ٚدٗتٗا  ،فأْٓ ٢هلا إٔ تٓٗض!
يهٔ...مثٓت ١تطٜتام إشا َانتإ املتٛت يف قًتب اؿٝتا ، ٠زٚاٚ ٠ضٜؿت ١تػتافط بٗتا ايتطٚح عًت٢
ٚضم ا٭َتتٌٚ ،إشا َاسطٍتتت  َٜٛتاً يف غتتري ا٭ضض املطد ت ،٠ٓٛأتتتت ضٜؿتت ١ايعتتَ ٕٛتتع ايتتسٚا٠
ايطبٝبت ،١يُٝجبتتٛا َهتتإ نتٌ عػتطُ ٜػتطاًٚ ،عٓتتس نتٌ زَتتع بػتُٚ ،١يف نتتٌ تتطح فتتطح،
ٚعٓس نٌ أمل ْغِْ ضقٝل ُٜٓؿس يف دٛف ايكًب ْبهاً ُٜش ٞٝنٌ ظٖط شبٌ َٔ قبٌ.
٫تػأيٛا غٛف أُدٝب...عٔ شاى ايجكٌ َٚاشا ب٘ ْفعٌ.
ٖصا ايجكٌ ايص ٟقاض غٛاضاً سَ ٍٛعكِ ايععميٚ ،١ايص ٟبات عٔكساً ٜعكٍتس نتٌ ا٭َتٛض
ايبػٝطٚ ،١ثٛب غًٔعٜ ١ؿتسٓ إىل ا٭ضض اٱضازٖ ، ٠ت ٛتعٜٛتص ٠أُيكٝتت يف ض ٚايتطٚح فؿتلٓ
عًٗٝا محٌ قربٖا ،فٛنعت ايكرب َُكٗطٚ ٠استًُت ايجكٌ َُطغُ.١
َػهني ٖت ٛايجكتٌ بكتسض دربٚتتُ٘ٚ ،يتس َتٔ ضستِ قًتب َهًتٜ ّٛتط ٣بت ٬بكتري ،٠نتُريٙ
أفػتتست٘ ايػتتطا٥ط املكٝتتتَُ ،١ػتٓٝط باغتتِ فٗتتٜ٫ ٍٛبتغتت ٞيف غتتب ً٘ٝغتت ٣ٛعتتتاب ايعيتتٌ،
عتاب ُٜ٫ربُٜ٫ٚ ٨غين َٔ سػطٜ ،٠ؿب٘ ثطثط ٠ايكسُٜ٫ ٣فِٗ ًٜ ٫ٚتفت ايػتُع إيٝت٘،
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ٜفه ايػرت فشػب ،نأمنا ايؿتُؼ يف سهتط ٠ايًٝتٌ ،يٝتت يًجكتٌ ٖتصا زاٜ ٤فتتوُ
بتت٘ ،يٝتتت يتت٘ عتتسٚاً ُٜٗذٓتتط ٙإىل غتتري َٛيتتس ،ٙيٝتتت يتت٘ سهُ تاً بَٓف ت ُٞختتاضز املتتس ،٣يٝتتت٘
ٜتبعجط ،يٝت اؿػاب عًٜ٫ ٘ٝتعجتط ،يت ٛأْٓتا فكت ْفعتٌ بت٘ فعًت٘ بٓتا ،يت ٛأْٓتا ْٓععت٘
عٓا ْططزَٓ ٙتا ،يت ٛأْت٘ ٜهطٖٓتا نُتا َتٔ قبتٌ عؿتكٓا ،يٝتٓتا ُْتطزٓ إىل ٜت ّٛقبتٌ ٫ٚزتت٘
فٓشًِ غري ايصٚ ٟززْا إٔ ٜتشكلْٚ ،ػسٓ أفٛا ٙايٓبض عٔ نٌ َاْطغب.
يهٔ َاشا عػاْا ْفعٌ!!
يطمبا ا٭َط أبػ مما ْككس ،يطمبا ا٭َط فطٓز دطٓ ٠قًِ باغِ َُبتغٚ ، ٢تًت ْ ٜٛبٝتس
ايٓٓعِ أَاّ نٌ فكس.
يطمبا ٖ ٛأبػ َٔ شيو ست ،٢ضمبا إظاس ١ايػتاض عٔ عني ايٓٛض  ،عٓسٖا ضمبا...
ٜتؿتت ايعُٜٚ ّ٬كتٌ ايعًِ ٜٚفٓ ٢ايجكٌ...
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٧
آثبو
ُٜك تسّٓ اؿٓعتتٌ عًتت ٢طبتتل َتتٔ فهتت٫ٚ ١ؼًتتَ ٛطاضتتتًُٜ٘ ،تتبؼ ايًٝتتٌ ضزاْ ٤تتٛضُ ٜٚبكتت٢
غٛازُٜ ،ٙع ٜٔايكرب بأناي ٌٝظاٖٜٚ ١ٝبكَ ٢كٝتاً ،تُفطف ا٭غتطٓ ٠ايعًًٝت ١باهلٓتا ٚتبكت٢
َطٜهٚ ،١تُغًٍف ايكػ ٠ٛبٛؾاح َٔ سطٜط ٚتبك ٢قاغ.١ٝ
ٚنصا اٯثاّ
تبك ٢شْباً ٜعهٍط قف ٛايػُاٚ ،٤ي ٛتعططت ٚي ٛغُُٝت باغِ ايٓس ٣غتتبك ٢يف ظاٖطٖتا
مجاٍ ٚيف باطٓٗا املهط ،ست ٢ي ٛأُعطٝت ثٛباً َ٥٬هٝاً تعٌٓ بطاْتٗا ؾٝطإ َطٜسٚ ،يتٛ
أُبعست َٔ َؿطم ا٭ضض إىل َغطبٗا تبكْ ٢سب ١يف ايطٚح اييت َٓٗا خطدت
آثاّْ ٚ...أٜٗٓا آثاّ
تٗ ٟٛبايه ٕٛغبعني عُتطاً َتٔ ايعتصاب ،تػتًذ ايتطٚح َتٔ ايتطٚح ز ٕٚضفٍت ١ؾتفك ،١ؽٓتل
ايسَع ٚغ اؿٓادط ،تُُٝت ايكًب طعٓاً بايه ّ٬ناـٓادط  ،تُُطض اؾػتس ٚتكتتٌ
ايطبٝب ،تبحٓ ايساٚ ٤تٓف ٞايسٚا ،٤تطبٔل ايعًِ عً ٢املعً٫ ،ّٛتأب٘ يًطاد ٫ٚ ٞاملهًّٛ
ٚبعس نٌ ٖصا...تُغٓٓ ٞبكٛت املهط املع ٜٔٓبٓغِ سًُٖٓٛٓ:ٕٛا إيًُٖٛٓ...ٖٞا إي...ٖٞ
أْا يػت بطاعٔ أْا َجًهِ َطع ،ٕٛتتًفغ بأظس ١ٜنصب ٚضٜاٚ ٤ايهٌ ُٜكتغٚ ،ٞايهتٌ
ُٜبس ٟأْ٘ احملعٕٚ
٫دطّ إٔ زا٥ط ٠اٯثاّ غتسٚضٚ ،ايهٌ َٓٗا ٜطٜس إٔ ٜٗطب ،ايهتٌ ٜكتَٗٓ ٝتا ناملػتعٛض،
بهربٜتتا ٖ ٤تـٓ ٜ٫بتتايَ ٞتتٔ نتتإ بٗتتا َفتتتَ ،ٕٛتتٔ اغتتترت بػتتتاضٖا املفذتتْ٫ ، ٛتتازُٕ َتتٔ
ؾتتطٖا٫ ،ايعتتامل ٫ٚاملعًتت٫ ،ّٛاملتتصْب ٫ٚقتتاسب ايكًتتب املك تٚ ،ٕٛنتتٌٌّ ٜٓتتاز ٟن تٌْ
ٜتربأ ،يٝتين بكازض يٝتين آَٓت بايٝكني املهت.ّٛ
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آثاّ ٖ ٞباغِ ا٭ّٓ:اييت أباستت سهتٔ اؿٓت ،ٕٛيًغطبت ،١يػتف٘ ايتسْٝاٚ ،نتام عٓتس ابتٔ
سهٓٗا ابٔ قًبٗا ،سؿطد ١تكتٝب٘ إشا َتاططم عًٝت٘ َٜٛتاً ٜٓتاد"ٞأَتا"ٙأْتا ابٓتو إيتٓٞ
عهٓو َاٖصا اؾٓ!!ٕٛ
آثاّ باغِ ا٭ب:ايص ٟبتسٍٓ اـًٔكتٚ ١غٓٝتط ايفطتط ،٠فذعتٌ ايػٓتُٖ ١ت ٞايكػتْٚ ٠ٛتع َتٔ
ايكًتتب ايطأفتتٚ ١ايطمحتت ،١أفٓتت ٢اؾػتتس ٚايتتطٚح ابتغتتا ٤ايعُتتٌ  ،زفتتٔ ايعطتتا ٤يف ا٭ضض
ايعكٚ ،١ُٝأقاّ ايفطح عٓس املكابط
آثاّ باغِ ايكطٜب باغِ اؿبٝب باغِ ايص ٟبات ا٭قتطب إىل أستسِٖ َتٔ سبتٌ ايٛضٜتس،
ثتتِ ق تٓٝط سبتتٌ ايتتٛزٓ إىل غتتطازُ ٚفتٝتتٌ ٜ ،غصٜتت٘ غتتطٚضاً ُٜؿتتعً٘ ختتساعاً ٜٚ ،كًٍتتب ايٛدتت٘
ٚايكًب نٝف ٜؿا ٫ ٤نُا ٜٓبغ ٞي٘ إٔ ٜهٕٛ
آثاّ باغِ ايكسٜل:ايص ٟنٓٝل املس ٣عً َٔ ٢أمساَٜٛ ٙاً أععٓ ضفٝتلٚ ،نتإ نتا٭فع٢
ٜسؽٓ ايػِٓ يف خطا ا٭ٜاّ ُٜ٫ؿعط بٗا إ ٫بعس إٔ تكب ايٛسس ٖٞ ٠ايططٜل
آثاّ باغِ ا٭خ:٠ٓٛاييت دعًت اـٝاْت ١بتسٍ ا٭ر يف املهاْتٚ ،١أزاضت عتٔ ستٛا٥ر ايؿتكٝل
ايعٗطٚ ،يف ظٗط اؿاد ١طعٓت طعْٛاً َ٪مل١
آثاّ باغِ عك ٍٛناؿذاض ٠ايكتُاٚ ،٤ايكًتٛب ايعُٝتاٚ ،٤بكتا٥ط َُغًٍكتَٗ ١رت٥ت ،١آثتاّ
باغِ ايهُري ايص ٟنَُط ملا تفٛم عً ٘ٝبأؽ ايبؿاع١
آثاّ باغِ ايٓفؼ إٕ ابتغت أسساً ممٔ غبل ،إٕ غًُت يؿ ٤ٞمما شُنطٚ ،ملٍا تعًِ...
إٔ املطزٓ إىل ٚقت غفًت عٔ َٝعاز ٙنٌ ايع ّٜٛ ،ٕٛٝتكف عً ٢قًتب نتٌ ختا ٔ٥غتعاز٠
املفكتتٛزٜ ،تتٜ ّٛهؿتتف اهلتت ٍٛايػتتطا٥ط ٜٚتتط ٣ن تٌْ ؾتتطضٜ ،ٙتتٜ ّٛكتتش ٛايبتتاطٔ ٜٓ٫ٚفعتت٘
ؿػتٔ،
قطار ايعٓ ّٜٛ ،ٕٛتتربأ اٯثاّ ممٔ نإ يف أغطٖا َػذُٜ ّٜٛ ،ٕٛذرب قًتب ا ُ
ٜٓ ّٜٛعِ ايفطح يف خري ايع. ٕٛٝ
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٨
عهى ممعد احملكمت

ؾتتا ٤قتاضؽ دتتساً ،بتاضزْ ٫ختري فٝتت٘ َ٫ ،طتطاً ٜغػتتٌ ايكًتٛب َتٔ زْتؼُ أقتابٗا أ ٚعًتتل
بٗتتا ٫ٚ ،ثًتتر ٜغطتت ٞبٓكا٥تت٘ نتتٌ غتتٛاز ََٚكتتت ٫ ،ؾتت ٤ٞأبتتساً غتت ٣ٛضٜت عكتت ِٝتُتتسخٌ
ايطعب إىل ايع ٕٛٝفتدطف َٓٗا ايٓ ، ّٛض ْ ٜتكط ا٭بٛاب عَسِٚاً ٚ ،ايهٌ ٚضاٗ٥تا ٜٗتصٟ
ٜٚػتعٝص َٔ ؾط ٫بسٓ َٓ٘ .
ست ٢تًو ايكاع" ١قاع ١احملهُ "١ناْت باضز ٠أنجط َٔ ايؿتاْ ٤فػ٘ َ ،عًُتٖ ٌ١تٞ
نأف٦س َٔ ٠ؼتهِٓٗ بساخًٗا ٜ ،عبح ايٓٛض فٗٝتا عػت ٢إٔ جيتس يت٘ فٗٝتا َكاَتاً ٚيتٛ
يف تًو ايعٚاٜا املٗرتٚ ، ١٥ايكُت ٖ ٛي ٕٛاملهإ فٗٝتا ٜ٫غتري ٙغتَ ٣ٛططقت ١ايكانتٞ
ايص ٟٜٛٗ ٟبٗا عً ٢آشإ اؿانط ٜٔعػ ٢إٔ ٜػتفٝكٛا َٔ ثباتِٗ ايًعني .
فطٜكتتإ ٖتتِ نُٖ٬تتا حيُتت ٕ٬عتتطف اؿتتل "سكٗتتِ" ٚنُٖ٬تتا يف ٜتتس ٙا٭ختتط ٣عك تاً
غشطٜ ١ٜؿري ٕٚبٗا عً ٢أفٛا ٙايؿٗٛز ٚآشاِْٗ ٚعكٛهلِ ٚقًٛبِٗ  ،عكاً ٜكٌ غشطٖا
إىل ايؿٗٛز ٜ ٫ٚكتٌ إىل ايكانت ، ٞإ ٫إٕ نتإ قطٜبتاً َتٔ أستسِٖ أنجتط َتٔ اٯختط ،
عك تاً ٖتتَ ٞتتٔ اؾ تٔٓ ُٜ٫عًتتِ أٖ تَٓ٪َ َٞتت ١أّ نتتافط ، ٠قتتازق ١أّ ناشبتت ، ١فاغتتك ١أّ
فادط. ٠
ٚايجطثتتط...٠ملتتا زخًتتت ايكاعتت ، ١ادتاستٗتتا بجتتٛب ختت ٤٬ٝػتطَٓ ٙعٗتتا إىل دٛفٗتتا  ،نتتإ
قٛت ثٛبٗا اي٬سل بٗتا عٓت ً٠ٛأؾتب٘ باغتتغاثاتٕ مل ٜػتُعٗا أستس قت  ،أ ٚضمبتا قُتُٓت
اٯشإ عتتٔ مساعٗتتا ٚ ،قتتًت ايجطثتتط ٠عُتتل اؾتتٛف ٚأخفتتت عهتتٛضٖا نتتٌ يتتَ ُٕٛتتٔ
أيٛإ ايكُت ٚايػهَٚ ، ٕٛايبجت إٔ فتشت فاٖاً هلا ُٜ٫غًل إَُ ٫هطٖاً  ،ست ٢فُتشتت
أبٛاب ايٓاض ٚاؾٖٓٓ ١اى ٚ ،ايتكت ٢اؾُتط باملتاٚ ، ٤ايترتاب بايػتُا ٚ ، ٤غُتٓٝطت أعُتس٠
اؿل ٚايباطٌ .
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بُٓٝا ايكاعت ١سانتٓ ١ايغطابت ١عًتٖ ٢تص ٙاؿتاٍ  ،تػتُٓط دػتس ٟيف َهاْت٘ عًتَ ٢كعتس
احملهُتت ١يف تًتتو ايكاعتت ، ١عٓتتسَا ملػتتت ٜتتسا ٜ َٟتسُ سٓتتإ زاف٦تتْ ١اعُتت ، ١غطٍتتت ايتتربز
عُٓٗا ُٖٚ ،ػت يف ضٚعُٖ ٞػاً عذٝبتاً ،إٔ اقتضَ يت ٞأضدتٛىٔ اقتضَ يت ، ٞتؿتسٓ بكت٠ٛ
ضقٝك ١عً ٢نًتتا ٜتسا ٟنأمنتا تػتتغٝجين  ،اتٓػتعت عٓٝتا َٟقًكتاً ٚزٖؿت ، ١خٛفتاً َتٔ
سهِ ٫ٚسهِ  ،نأمنا أخربتاٖا أْ ٞيػت بكان ١ٝفأْٓ ٢يت ٞإٔ أقهت َٞيتؤ  ،أغتسيَت
اؾفٔ إٔ ْعِ  ،ي ٞعًِ أْؤ يػتٔ بكان ١ٝإمنا اقضَ ي...ٞ
بٓعطات َُجكً ١أؾطت هلا إىل سٝح ايكان ، ، ٞفعكست بتني سادبٗٝتا ايطتًٜٛني عكتس٠
ستتعٕ ٚغهتتب طفتتٛيٝني ٚ ،عتتازت تهتتطض اقتتضَ يتت ٞاق تضَ يتت ، ٞنتتإ إقتتطاضٖا ٚن تتٌ
سٛاغتٗا نفتتًٝني إٔ أْػتت ٢أٜتتٔ أْتتا ٚ ،إٔ أختتطز َعٗتتا َتتٔ نتتٌ اؾُتت ٛزاختتٌ ايكاعتت١
ْ٫ٚعاٍ عً ٢املكعس شاى .
و ٚأْ تتا يػ تتت
قً تتت هل تتا بك تتُيتَ املطتب تتو َ :اؾ تتأْو ٚمب تتا تط ٜتتسٜٓين إٔ أقهت ت َٞيت ت ٔ
بكان!١ٝ
ابتتتسأت ببػتتًُ ١نأمنتتا غتتًُك ٞعًتٚ ٓٞقتٚ ، ١ٓٝتٓٗٓتتست عطقتت ١أنتتفت ُٖتاً فتتٛم اهلتِٓ
عًٚ ٓٞعً ٢أضدا ٤ايكاعٚ ، ١قايت :اقضَ ي ٞيف ٚيٝسٕ بٝع َٔ ٚايس ٜ٘يٛايسٚ ، ٜ٘استٍ٬
َٔ املها٥س ٭ضض ا٭خ ، ٠ٓٛاقضَ ي ٞيف قاتٌ قتٌ ْفػ٘ عُساً ٚمل ٜسفٓٗا بتٌ أَطٖتا إٔ
تكتٌَ غريٖا ٚ ،تتغص ٣عً ٢ضٚسٗا ٚ ،مبكت ٍٛقُتتٌ َطنتاً ٚدتا ٤بٝتس ايطبٝتب فذعًتٗا
غه ٘ٓٝاؿاقس ٠ؽطم دػسٚ ، ٙدعٌ زَا ٘٥تكٌ إىل عٝين طبٝب٘ فاتِٗٗ ظًُاً بكتً٘،
اقضَ ي ٞعكٛم اغتُكبت ٚاتُٗٗت بعُٗطُ ٚضدؼ ٚ ،بتسَع ؾتلٓ عًت ٢ايتطٚح محًت٘ ٚ ،ملٍتا
فتاض عُٓٝتط بػت ٤ٛخًتل ٚعتسّ قتربُ ٚقًتت ١إميتإ  ،اقتضَ يت ٞبغطابٝتب اغتتٛطٓت ايهتتٕٛ
ٚاضتست تاز ًََو  ،اقضَ ي ٞبطزٓ ٠عٔ خري ٫ظايت ؼٝا ٚ ،ضزٓ ٠عٔ إثِ زُفٓت.
اقضَ ي...ٞاقضَ ي...ٞ
ٖسأ ضٚعٗا فذأ٫ٚ ، ٠تعاٍ ممػهٜ ١سا َٟتٓتعط َين قهاٜ٬َ ، ّ٤ني ايهًُات عٓس باب
بٛس ٞتعامحت تطانُت  ،يػت أزض ٟأٜٗا أُخطز أٚ ، ً٫ٚأٜٗا أدعًٗا غً ٣ٛأٜٗا سهُتاً
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ٚأ ٜٗتتا أأغٔ تتط  ،ع ٓٝتتا َٟعًكت تتا يف ا٭ضض ملٍ تتا تػ تتتطع َٛادٗ تت ١س تتعٕ يف بط ٜتتل ع ٗٝٓٝتتا،
تكًٍبت ٜسا َٟست ٢باتت قاغ ١ٝعً ٢ضقتٜ ١تسٜٗا  ٫ ،أعًتِ نتِ َتٔ ايٛقتت بكٝتت عًت٢
ٖصا اؿاٍ  ،يهين ٚملا أفكت ٚدست ايكاع ١قس أُخًٝت زٚمنا ضنَ ّ٢تٔ أستس أ ٚغتد ،
ٚناْت ٖ ٞأٜهاً تِٗٓ بطسٜ ٌُٝا٥ؼ  ،إىل إٔ أغعفين ٚس٫ ْٞظَين طت ، ً٬ٜٛفكًتت هلتا
بكٛت ؾاب٘ ايفطح ْغُتاً ٚاؿتعٕ عٍت ، ١إٔ عًٝتؤ باملؿتهاٚ ٠ايػتُا ، ٤فتبػتِ ٚدٗٗتا
اؾتتٛض ٟٓايتتٛضزٚ ، ٟٓأؾتتاضت بعٗٝٓٝتتا إىل نتتٌ ايكاعتت ١فأنتتا٥ت نتتٌ عتُتٗتتا ٚ ،أؾتتاضت
بٝسٖا ايطقٝكت ١إىل َكعتس احملهُت ١سٝتح أْتا فكتاض عطؾتاً محًتت٘ نًُتات خطدتت َتٔ
ايف٪از "ف٪ازٖا" َُتذٓٓب ١ظمح ١ايه. ّ٬
َٚهَت...
ٚبكٝت ٖٓاى أغأٍ ْفػ: ٞملاشا ٖٓا يف ٖصا املهإ! ٚعٓس ٖصا املكعس! ٚملاشا أْا!
ٚملٍا أضزت ايًشام بٗا يػ٪اهلا عُا غفًت عٓ٘ إٔ أغأٍ  ،ناْت قس أقبشت يف ايبعٝس ،
 ٚضمبا مل تصٖب....
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٩

ّ
أنك سبب انمهك
ْػتتُ ١س تبٕ عتتربت عتتني ايطفٛيتت ، ١أْعؿتتتٗا قبًٓتٗتتا ٚسٝتتح نُتتاٍ اؾُتتاٍ أختتصتٗا ،
ْػتتُ ١س تبٕ ؽًًتتت ا٭ٚضزٚ ٠بًُػتت ١ضقٍتت ١ع تسٓيت نتتٌ خًتتٌ  ،ن تٌٓ خًتتٌ باغتتِ ستتعٕ أٚ
طٗتطاً أَت ، ً٬ؾتغفاً ْٚكتاْ ، ّ٤ػتُ ١ستبٕ تط ٍفعتت
زَع ١أمل ْ ،ػتُ ١ستبٕ عتٓكتت ايٓتبض ُ
ٚضٚح ايطفٛي ١عٔ نٌ غٛاز  ،عً ٢بطام ا٭س ّ٬قكسٚا ايػُا ، ٤سٝح ايٝكني سٝتح
ايطدا ٤سٝح ايطنا سٝح ٜ٫هٝع ايٓسا.٤
ْػُ ١سبٕ بامسوَ...
ٜاأيكاً غبب يًكًب ا٭ضم...
َٓص ضأت عٓٝا َٟعٓٝاىَ  ،بتات ايبكتط غتانٓاً ٜتأب ٢إٔ ًٜتفتت ٭ ٟمجتاٍ غتٛاىَ ٚ ،أٟٗ
مجاٍ تبتغ ٘ٝايعني إٕ ناْت يف َُشٓٝاى!
َٓ تتص ضأٜتتتوَ  ،بات تتت ايٛد تت ٙٛؼُ تتٌ ق تتٛضتوَ ٚ ،نتتٌٓ ُٖتتؼُ ٖ تت ٛق تتٛتوَ ٚ ،ن تتٌ
ا٭ن ٕٛنأْٗا تجطثط بامسوَ  ،نأْٗا َاتعًُت ايٓطل بػٛا.ٙ
َٓص ضأٜتوَ  ،غًهت ايبكري ٠ططٜل ايطؾس ططٜل ايعُط اهلينٓ ططٜل ايٓذاٜ ٠ابٔؿطاً.
َٓص ضأٜتوَ  ،سًٍل ايكًب فطساً  ،طاض ٜسع ٛإىل غابع مسا.٤
َٓتتص ضأٜتتوَ  ،خفتتل ايٓتتبض ْٚ ،بهتتت أدٓشتت ١ا٭ستت ّ٬با٭َتتٌ ٚأغتتطعت إيٝتتو ٚبتتني
أن ٬قسقو غهٓت ٚ ،طاب املػهٔ دٓ ١زاخٌ دٓٓ.١
َٓتتص ضأٜت توَ ضٜؿتت ١ا٭ٜتتاّ تً ت ٕٓٛاملتتس ٣بطٝتتف عامل توَ ٚ ،نتتتاب ايعُ تط غ٬فتت٘ تتتعٜٔٓ
عطف توَ  ،أٚضاقتت٘ بتتٝضْ نأمنتتا تُعبٓتتط عتتٔ غتتب ٌٝعٝؿ توَ  ،سربٖتتا فٓتتَ ْٕٛتتإَْٔٛ
َككسٜ ٙاعُُطاً.
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أْت ايط ٣٩ا٭ٚىل يكًتيب نتأس ّ٬ا٭ْبٝتا ٤أضدت ٛإٔ تتشكتل  ،أضدت ٛإٔ تتشكتل اٯَتاٍ
اييت تطْ ٛإىل قًبوَ ٚ ،تًتُؼ أغباب قطبتوَ ٚ ،ؽؿتُ ٢بعتسىَ نُتا ؽؿت ٢ايٓتاض أٚ
أنجط.
إي ٓٞبػُع ْبهوَ ٜاعؿكاً...زَ ٜٔعً ٢ضٚسوَ قس تع...ٔٓٝ
َزٜتتٔ ْتتبضُ بامس توَ تطغٓتتذ يف ايفتت٪از َ ،تتابطحَجيتت ٍٛأعُتتام ضٚستت ٞؿعتت ١يكا ٥توَ ،
استٜٗٛا ٚادعٌ هلا َػتكطاً يف ثٓاٜا سبٓو.
زَ ٜٔي ٌٝايػٗاز  ،ايص ٟأدرب ايع ٕٛٝإٔ تطايع آٜات ؿفعتوَ َتٔ نتٌ ؾتطُ َتٔ نتٌ
إثِ  ،عٓٗا قس ُٜبعسىَ.
زَ ٜٔا٭ٜاّ ٚايؿٗٛض ٚايػٓني اييت ضاست تعٚض يف نٌ ْفَؼ عاملوَ  ،ػٛب٘ بهتٌ َافٝت٘
 ،تكبًَ٘ بهٌ تغريات٘ ٚفتٛض ، ٙزٚمنا ايتفات يعُُط غُطم  ،فهٌ ايعُط فساىَ ٜاسُباً.
زَ ٜٔايسَ ٛاييت تٗافتت يف يٝاي ٞايكتباب ١ؾتٛقاً َ ،زٜتٔ ستٓنيُ أبت ٢ضغتِ ا٭ْتني غتٛاىَ
سهٓاً.
َزٜتتٔ ستتب َ ،زٜتتٔ ٖٝتتاُّ َ ،زٜتتٔ تفتتإُ يف ظَتتٔ ايعكتتٛم َ ،ااْف توٍ ٜأغتتط ْفػتت٘ يف دتتٛف
قًبتوَ ٚ ،جيًتتس ايفتتطح إٕ مل ٜهتتٔ بكطب توَ ٜٗٚ ،ذتتط ايػتتعاز ٠إٕ مل تهتتٔ َٓتوَ َٚتتٔ
أدًوَ.
زَ ٜٔأسازٜح يف اؾٛف باطٔ اؿٓادط ٚسسٖا تُجطثط َ ،زٜتٔ ٚستس ٠بتني ايعتاملني تٓتعتط
سهٛضىَ.
زَٜٛ ٜٔفٍ ٢بكسم سبوَ ٚ ،طٝب ْبهوَ ٚطٗط ضٚسوَ.
فٌٗ ي ٞبٛفا ٕ٤ي٘!!
ٜاأيكاً غبب يًكًب ا٭ضم!!
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٠١
شوق ...
أملْ تؿ تبٓح بتتأٚضز ٠ايكًتتب ٚ ،زَعتت ١عًٔكتتت أغتتفٌ اؿٓذتتط ، ٠بتتٛحْ غتتام عُٝك تاً ٚتتتا، ٙ
َعكتتِ ايؿتتٛم ت تٓٛامْ يتتٝد ٍ ايطغتتايَٚ ، ١عكتتِ ايفتت٪از ًٜت تفٓ سٛيتت٘ ؾتتطٜإ ايهربٜتتا٤
"غا٥ط ايٓبض" ٚاـص ٕ٫املتِٗ َٜطقب مبكًتيت اؿػتطٜٚ ٠ػتأٍ َ :تٔ تُتطاًٜ ٙتَ ٟٛعكتِ
اٯخط َٜٗٚعّ!
ايؿتتفا ٙتٓطتتل بكتتُت :أؾتتتاقوَ...أؾتتتاقوَ  ،إي ت ٓٞبٓتتبض قًب توَ أغ تهُٔ فٝتت٘ ٚأْتتني
أؾٛاق ، ٞإي ٓٞبهًُ َٔ ١ؾفاٖو أٖسٓ ٨بٗا ض ٚضٚس" ٞعاؾك ١ضٚسو"
َايٝسٔ اؿب ٜاسيب س ، ١ًٝفإشا َاطاف ايؿٛم ٚفاض  ،غطٍت َكًت ١اْ٫تعتاض املؿتٛب
زَعٚ ١عَرب٫ ، ٠تأب٘ يٓك ٫ٚيعٔرب.٠
فُابايتو َػتُػتوٌ أْتتت ٖهتصا بػتب ٌٝايبعتتس نأمنتا ٖت ٛايكتتطاط املػتتكَ !ِٝابتتاٍ
ضٚسوَ باتت ناؿذاض ٠قػ ٠ٛبٌ ٖ ٞأؾسٓ قػ...٠ٛ
٫ت تتعاٍ املعطن تت ١ضساٖ تتا ت تتسٚض ٫تب تتاي ٞيؿ تتٛم ٚنرب ٜتتا ُٗٓ ٖ ، ٤تتا إٔ تُُػ تتو بايٓك تتط
٫بكاسب٘.
أختتاف ْعتتِ...إْتتين أختتاف...أختتاف إٔ ًَٜٗتتو َعكتتِ ايهربٜتتا ٤أَتتاّ ايؿتتٛم  ،أختتاف إٔ
ُٜٗعّ أَاّ ععُ٘ ٚقٛت٘ ٚإخ٬ق٘  ،أخاف إٔ ٜكط ايؿتٛم ايهربٜتاٜٚ ٤غطقت٘  ،فتأَٛاز
ايؿتتٛم إشا َتتا َادتتت غتٛقتتٌ إي ٝتوَ ٫قتتاٍ ايطغتتاي ، ١تًتتو ايطغتتاي ١ايتتيت خطٗتتا
مبعكتتُ٘ ايطقٝتتل ايؿتتسٜس  ،ضغتتاي ١تُفؿتت ٞغتطُٓ ٚ ٟتدتتربى نتتِ أْتتا أؾتتتاقو  ،ضغتتاي١
ٜ٫سض ٟقًيب نٝف غٝتًكاٖا قًبو ٖٚ ،تٌ غتبكتط عٓٝتاىَ ستطٚف اؿتب املرتاقكت١
و  ٌٖٚتُطاى غتأب٘ يربٜل ايعؿل "عؿك "ٞايتص ٟنُتبتت فٝت٘ ٖتص ٟاؿتطٚف
فطساً ب َ
و
٭دً َ
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أغ ١ً٦نجري ٠تًٛنين تهٜٛين ت٪ملين  ،فاؾٛاب عٓٗتا نغُتاّ ايكتٝف ُٜ ٫عتطف أختريْ
محً٘ أّ ؾطْ ستٜ ٢هع٘.
َٚاشا ي ٛاْتكط ايهربٜا !٤آ٫ ٕٙقاٍ سٌٓ ايعصاب ٚسٌٓ اهل٬ى.
نٝف ي ٞإشا َااْتكط إٔ أمحٌ ٚظضاً فٛم ٚظضٚ !ٟظض أملُ أضٖكت ب٘ ايطٚح تٛقتاً إيٝتوَ ،
ٚٚظض سب يف دٛيف إيٝوَ ُٚيس يف ظَٔ نٌ َاغ ٣ٛز ٜ٘ٓاملعع ّٛسطاّ!
إشا َااْتكتتط ايهربٜتتا ٤غأُغتتذٔ خًتتف قهتتبإ ا٭غتت ٢املُُٝتتت  ،غتتأبك ٢أغتتريٚ ٠غ ت
ممًهتو ضغِ ٖذطىَ هلا  ،غأْازٚ ٟأؾٛاق ٞبامسوَ يف ظًُات ا٭ٜتاّ "ْتسا ّ٤خفٓٝتاً ،
ٚأٜس ٟايهربٜا ٤تؿتت قطاخٚ ، ٞتُغًٍل عً ٓٞأبٛاب ايبٛح ٚؽطتف َتٔ سٓذطتت ٞنتٌ
ا٭غاْ ، ٞنٌ ا٭غاْ ٞاييت غٝكت َٔ أٚضز ٠قًيب إىل أبٛاب ؾفاٖ ٞ٭دًوَ...
يتتصا...عتتل اهلل تعتتاٍ إي تٚ ، ٓٞز ايؿتتٛم ٚايهربٜتتاٜ ٤تكتتات ٕ٬ستتتًٜٗ ٢هتتا يػتتت أُبتتاي، ٞ
يػت أُباي ٞيؿ ٤ٞإشا َانٓت أْتَ نٌ ؾ..٤ٞ
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٠٠
غرابت وحيه...

يف َتاٖات ايعُط  ،ؽفض يٓا ايسْٝا دٓاس ٓٞايطمح ، ١فتٓاّ أضٚاسٓتا بٓعت ِٝعطاٗ٥تا
ٚتٓػ ٢إٔ قطاض ايرتف غٝكف َٜٛتاً عٓتس قطت ١اهلتطٚب  ،عٓتس قطت ٕ١ي ًٍذتٚ ، ٤ٛأْت٘
يف غُه ١غف ٠ٛغتٓع ايسْٝا عٓٓا دٓاسٗٝا ٜٚطتسٓ ْعُٗٝا عً ٢أعكابت٘ َٓهتطاً أْت٘ ظاضْتا
َٜٛاً َُ ،تٓهٍطاً بغطا ٤ايفكط ٚايٓٛاظٍ  ،فتأتٓٝا زقا٥ل قُت  ،تًتو ايتيت نٓتا ْكفٗتا
يًؿ تتٗساْ ٤فاقت تاً  ،تأت ٓٝتتا بأ ٜتتاُّ بػ تتاعاتٕ بػ تتٓنيَ َ تتٔ أمل  َ ،تتٔ ْكَت تبٕ  َ ،تتٔ ٚقَ تتب ،
فرتتعتتـ أطتتطاف ايطغبتت ١يف ايعتتٝـ زاختتٌ اؿٝتتا ، ٠بعهتتٗا ُٜتتبرت ٚ ،اٯختتط ٜؿتًٍ٘ ثكَتتٌ
ا٭ٜاّ  ،بعهٗا ٜفٓ ٢تعباً ٜفٓ ٢ضنهاً يًبشح عٔ سٝا ٠زاخٌ اؿٝا.٠
يف ظٌٓ اهلصٜإ ٖصا ٚ ،ؼت ٚطأ ٠ايتعب املُٝت ٚايفكتط املكٝتت  ،ؼتت ضمحت ١ايعًتِ ،
ٚيف ظ ٍ٬اـباٜا املطٓٚع ، ١تتػاق نٌ ايفهتا ٌ٥ايتيت ظٗتطت أٜتاّ ايٓعت ، ِٝتُُشت٢
ٚتَفٓ ٢نأْٗا مل تهٔ  ،غطاؽ اـري تػتكَٚ ، ٞأَ َغٝح  ،نتُا٥ط تتٛأز يف ايترتاب
املعطٍتتط بتتايعطط اـبٝتتح ٚ ،أٚضز ٠ايٓكتتاٜ ٤كتتٝبٗا ايهتتٓو ٜٚ ،هتتٝع ؾتتصاٖا يف ايتتطٜ
ايؿسٜس.
ْٓػ ّٜٛ ٢ايٛعٝس ْ ،ػأٍ ْٚكطر ْٓ ،ادْٚ ٞطًب َٚ ،أَ فٝب َ ،أَ َعني.
ٚأْٜٓ ٢أتٓٝا املُعني ٚقس ْػٓٝا  ،إٔ يهٌ َٓٓا ضقٝب!!
ناؿُ ِٝنٌْ َٓا حيطم َٔ مل ٜهٔ ي٘ قط ، ٜٔقتط ٜٔؾتطُ ٚنُتطٓ  ،قتط ٜٔظًتُِ ٚدتٛض ،
قط ٜٔأنٌَ غشتٕ ٚأنٌ نٌٓ خبٝح.
أ ٟٓت ٝتٕ٘ ٖتتصا يف ظَتتٔ ايعبٝتتس!! ن تٌْ ٜطٜتتس إٔ ٜهتتًَ ٕٛه تاً ٖٚ ،تتٜ ٛعبتتس َاٜطٜتتس ُُٜ ،ذٓتتس
ٜٚكسؽ "ٜكَ َٔ ٌٖ ٍٛعٜتس" يهتٌ َتاٖ ٛفتاتْٔ ٚنتٌ َتاٖ ٛمثتني  ،نتٌ ا٭ؾتٝا ٤ايتيت
تَربم ٜٚتٮ٭ زاخًٗا ايبكط  ،فتعَُٗٓ ٢ا ايبكري ، ٠نٌ ا٭ؾٝا ٤املُؿتٗا ، ٠غتري آبتٕ٘
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إ ٫يٓفػتت٘ َتتٔ اـًٝكتت ، ١غتتٛا ْ٤أَتتاتَ ايبؿتتط أّ مل ميٛتتتٛا  ،غتٓٝإْ ٖتت ٛا٭َتتط يف عٝتتٕٛ
ايفذع  ،يف بكا٥ط ايطُع  ،يف ايهُا٥ط املعٜف ، ١يف ايٛد ٙٛايبٝ٦ػ.١
ميه ٞايتٜٚ ٘ٝهرب َتع ايػتٓني ايطًٜٛتٚ ، ١تَهترب َعت٘ ؿٝتت٘ "ؿٝت ١نتايبشط"تُدفتٞ
أقتت ٍٛاؿكٝكتتٜ ، ١طتتتس ٟسذاب تاً ٜتتتٛاض ٣فٝتت٘ عتتٔ عٝتت ٕٛاؿكٝكتتٜٚ ، ١تًتت ٛبفتتاَ ٕٙتتٔ
ْفام سً َٛاؿطٚف  ،مبعاْٗٝتا ايؿتٓٝع ، ١ميهت ٞبأقتساُّ ؼُتتٓ ؼتت٘ قترباً  ،تُٗٓٝت ٙ٪يت٘
ا٭عُاٍ املَٓػ ، ١ٓٝميه ٞم ٛايؿُؼ غط ٢اـسٜع ، ١ميهت ٞبجكت ١ايعُتَُٓ ٢ؿتساً
ايٓكط بايكٛت ا٭بهِ  ،ف ٬تطَ ٣آي٘ إ ٫ايبكا٥ط املعتبٔتطٜ ٫ٚ ، ٠ػتُع ْٗاٜت ١ايٓؿتٝس
إ ٫اٯشإ ايكُا ٤ايهعٝف .
ٚتٓتٗ ٞضسًت ١ايٓكتط املعٜتف  ،يتُتٛت نتٌ اؿعتٛظ املعٜفتٚ ، ١تت٬ؾت ٢املعتاٖط عتٔ
اـبح ٚتتعطٜٓ ٫ٚ ، ٣بك ٢إ ٫اؿػاب ٚ ،أ ٟٓسػاب ٖ ، ٛسٝح نٌ ايكتشف تُٓؿتط ،
ٚنٌ ايكغا٥ط ٚايهبا٥ط تُعطض٫ٚ ،خيف ٢ف ٘ٝخاف.١ٝ
يتسضى ا٭ضٚاح سٗٓٝا أْٗا مل تهٔ َٜٛاً يف ايسْٝا خايس.٠
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٠٢
رحهت غريبت املعبمل والعيت اخلطى....
ٖٓاى...عً ٢ايهف ١ا٭خطْٗ َٔ ٣ط ايتهشٝات ،بني أعؿتاب ايكفكتاف ،ايتيت ُٜ٫تط٣
ََ َ٬تٔ اغتترت بٗتا إ ٫بعتس ا٫قترتاب دٝتسآًٖ ،تاى أمستع قتٛتاً ٜ ٫كتسض ٙغايبتاً إ٫
ْكاض اـؿب عٓتس غهتب٘ ،يهتٔ ٖتصا ضقٝتل قًت ،ً٬ٝاقرتبتت أنجتط ئتأملؼ َعطفتٚ ،١نُتا
خُ ٓٝتتٌ إيت ت ،ٓٞعً تت ٢ط تتطف ايربن تت''١بطن تت ١ايٓ تتسّ''دايػ تت ٖ ١تت ٞتكه تتِ أظ تتافط ايته تترب
ٚاـسٜع ١بططٜك ١دٓٚ ،١ْٝٛيف ضاست ٜسٖا ا٭خط ٣أضبع ظٖطات كتًفتات تؿتبٗٔ إىل
س تسٕ نتتبري فكتت ٍٛاؿتتب ا٭ضبتتع ،فتًتتو ايٝاْعتت ١ايٓهتتط ٠تؿتتب٘ فكتتٌ ايًكتتاٚ ٤غؿتتا٠ٚ
زٖؿت٘ ،أَا ايجاْ ١ٝاؽصت يْٛاً بٓفػذٝاً ٜتِٓٓ عتٔ فكتٌ غتريٚ ٠عؿتل ٚهلفت ١فْٓٛت،١
ايجايجتت ١أقػتتأٖٓ ٚأقتتبشٗٔٓ قتتٛضٖٚ ٠تت ٞبتت ٬ؾتتو فكتتٌ ايفطقتتٚ ١يٛعتٗتتا ،أَتتا تًتتو
ايطابع ١شات ايً ٕٛا٭بٝض ايٓس٫ ٟٓؾو أْٗا تطَع يًفكٌ ا٭خري فكٌ ايٓكتط فكتٌ
ايٓػٝإ.
يهتتين  ٫أظتتٔ إٔ ٖ تتص ٙا٭ختتري ٠ؽك تتٗا ،فعٓٝاٖتتا ايًت تتإ تعٜٓتتتا بً تت ٕٛايفتٓتت ١املهتتًٍ١
تٓع تتطإ َ تتطآ َ ٠تتا ٤ايربن تت ،١اي تتيت عهػ تتت ق تتٛضتٗا اؿكٝك ٝتتٚ ،١تجطث تتط بهًُ تتات ؾ تتب٘
فٗٛيُٜ ٫ ،١فك٘ َٓٗا غْ َٔ ١َ٬َ ٣ٛفػٗا عًْ ٢فػتٗاْ ،ترب ٠قتٛتٗا ناْتت أؾتب٘
بكتتٛت أْجتت ٢ايغتتطاب تًتتو ،ايتتيت تهتتف ٞعًتت ٢املهتتإ بكتتٛتٗا غطبتت ١فتتٛم ايغطبتت''١غطبتت١
فكس ،غطب ١قًبٚ ،غطبْ ١فؼ''
ٜساٖا ايكغريتإ تًكُإ ٖس ٤ٚايربن ١سذطاً َٔ غٝغ بني ايفٚ ١ٓٝا٭ختط ،٣نأْٗتا
تًكِ بطنَ ١ؿاعطٖا ايتيت مل تػتتكط عًت ٢ططٜكت ،١أ ٚأْٗتا تًكتِ تكًبتات قًبٗتا  ،ايتيت
بسيت غشاب ١قٝف٘ إىل غُاَ ١ؾتا ٤متطط غسضاً.
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نتتاقت ايربنتت ١غٝع تاً َتتٔ نجتتط ٠ايغتتٝغ ،متاَ تاً نكتتسضٖا َتتٔ ؾتتس ٠املَ٬تت ،١ستتت٢
ايعؿب ؼت قسَٗٝا ٚزٓ ي ٛنإ مجطاً ستٜ ٢بعس عٔ ْفػ٘ قًل خطاٖا ايجابت.١
نايهطغ ٞاهلعاظ تتأضد ٖ ،ٞغهباً  ،يَٛاًَْٛ ،ساً ْٚسَاً.
سٌٓ ي ٌٝقًبٗا قبٌ غطٚب ايؿُؼ بٛقف ،١فأؾعًت ْاضاً َٔ بني أقابعٗا ٚأٚقست قٔتسضاً،
أقابعٗا تًو...ناْت قبٌ ايعتُ'' ١أْاٌَ طفًَ ''١اباهلا اٯٕ ؼٚ ٟٛقُ ١غسض!!!
بٖ ٬س ّ٣أٖ ٚسف تٓتعط سطاض ٠ايكٔسضٚ ،ايٓٛض املٓبعح َٔ ْاض أٚقستٗا مل ٜتٓذ يف إْتاض٠
ظًُات قًبٗا.
عً ٢سني ؾطٚز غاشز  ،أنفأت عًتْ ٢فػتٗا قتسَض ايكتسضٖ ،هتصا عًت ٢ستني قتطاض َرتْت ،
تًعتتٔ ايكٔتتسض ٖٚتت ٞايػتتببٚ ،تطفتت ٤٢ايٓتتاض بتت ٬دتتسَ ٣ٚتتٔ قًتت ١أمل ،مختتست ايٓتتاضٚ ،مل
خيُس هلٝب اـسٜع ١يف قًبٗاٚ ،نصا فت ٌٝايٓسّ...
بعس ايتعب املػتشَل ،غفت يف ي ٌٝضٚسٗا قً ،ً٬ٝإىل إٔ أٜكعٗا َٓب٘ ايعَٔ عًت ٢قتٛت
َ٪شٕ ،قٛت غطٜب عين َأيٛف هلا دساً ،يهٔ َاٖصا ا٭شإ أَ ٖ ٛيكت ٠٬عًت ٢غا٥تب ،أّ
ؿهٛض دٓاظ ٠فكس ايغٝاب ،أّ أْ٘ ٱع ّ٬أَط ععِٝ
اْتٗ ٢ا٭شإ ٚسهطت نٌ دٛاضسٗا عً ٢املٝكات مسعٗا ايص ٟمل ٜٓكت َٜٛتاً يٓتبض
قًبٕ عؿكٗا ظٓ ٕٛايؿباب ،بكطٖا ايص ٟمل ٜبكط َٜٛاً ْعُٝتاً ناْتت فٝت٘ َكُٝت ١ملتا
سٛاٖا قًب ايؿغف ،عكًٗا ايص ٟمل ٜفطٔ إ ٫بعس املُاتٚ ،نصا دٛاضح ايٓتسّ ،نًتِٗ
ناْٛا قس سهطٚا َكٓع ٞض٩غِٗ .
َٔ خًف أغٛاض قًب ايهربٜا ٤ظٗط قُط ايكًب املهًت ، ّٛظٗتط نأمنتا ًَتو طًتع عًت٢
ايسْٝا فعازٖا ٖٝب ١فٛم اهلٝبٚٚ ،١قاضاً فٛم ايٛقاض ،نتإ ٖتصا املًتو''ًَتو اؿتب''ٖتٛ
املتت٪شٕ ْفػتت٘ٚ ،ملتتا طًتتع غتتهت ايهتت ٕٛقًتتٚ ، ً٬ٝع تِٓ املتتس ٣غتتهْٛاً َطٜع تاً ،بهُتتا ٤نأمنتتا
أقتتبشت تًتتو ايغتتازضٚ ،٠قتتُت ا٭مل ٚايًتت ّٛنتتإ يف سٓذتتط ٠املًتتو ،إىل إٔ اختترتم
ايكُت قٛي٘ ايص ٟأمسع نٌ اٯشإ ايكُاٚ ٤قًٛب اـسٜعت ،١إِٔ قًعت ١ايهربٜتاٖ ٤تصٙ
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خاقتتيت ،قطَتت ١عًتتٚ ٢دتت ٙٛايعٜتتفٚ ،عتتٔ نتتٌ ا٭قٓعتتٚ ،١إٔ أغتتٛاضٖا َتتٔ ستتصض َتتتني
ؾُٝست َٔ عُل ا٭مل.
داث ٖٞ ١ٝأَاّ ايٓسّ ب ٬دس ، ٣ٚعً ٢عطف ايٓكتط ٖتًَ ٛتو يف قًعت ١بُٓٝتت بأضنتإ
اؿكٝك...١
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٠٣
نمبء
ايًٝتتٌ...مل ٜهتتٔ إ ٫يف مستتا ٤ايعُتتط  ،مستتا ٤تفتكتتط يكُتتط ُٜٗتتتس ٣بتت٘ ،أ ٚلتت ّٛتتتْ٪ؼ
ٚسؿت٘ ،مستا ٤بًت ٕٛايغػتلٚ ،إٕ سكتٌ ٚأؾتطم ايٓتٛض َٜٛتاً فُتا ٖت ٞإ ٫زقتا٥ل ٜٚطنتذ
يٮف.ٍٛ
ٚاؿ تتٛاؽ...يٝتٗ تتا نايطبٝع تتٜ ١ك تتٝبٗا ايػ تته ،ٕٛبهُ تتا ٤ق تتُا ٖ ٤تت ٞن تتٌ اؿ تتٛاؽ،
ناؿذط ايكٛإ ٫تؿعط بؿ...٤ٞ
أَا اـط...٢آ َٔ ٙاـطَ ،...٢رتم ١زَٚاً٫ ،تٗسأ قًكاً ٚنذطاًٚغهباً ،نأضدٛست١
ايعَٔ ٫تًبح إٔ تػتهني ست ٢تأتٗٝا ضٜاح ايصعط َٔ دسٜس ؼطنٗا بٖ ٬س...٣
ايكًب...قايب سذطْ ٟبهت٘ قػت ٠ٛنُتا ايكايتب أ ٚأؾتس قػت ،٠ٛأٚضزتت٘ دفتا ٤نايتصٟ
بني ايكٝف ٚايؿتا...٤
ٚاؿٝا٫...٠جيسض إٔ تػُ ٢سٝا ٖٛ ،٠عٝـ َع أٜاّ ػطْٓ ٞتٛقعين  ،تأخصْ ،ٞتت ٙٛبٞ
 َٔٚثِ ػسْ.....ٞ
ٖهصا نٓت قبًؤ...
قبٌ إٔ تأتٝين قُطاً إىل مسا ٤ايعُط  ،قُطاً تطبع مجا ً٫عً ٢عطف اهلٓا...
ٚأْتتاٜ...اقتتغريتَ ،ٞاعتتست آبتت٘ يًٓذتت ّٛغتتٛا ٤عًٗٝتتا أتتتتين أّ مل تتتأتين...أْتتت ايهتتٝا٤
ٚاهلتٛا ، ٤أْتتت ايٓتتٛض ٚايطدتا ،٤سًًتتت بجتتٛب اهلتس ، ٣بطقٍتت ١ايٓتتس ٣نتٛضز اؾٓتتٜ٫ ،١فٓتت٢
ٜ٫ٚؿك...٢
ْتتٛض ْكا ٥تؤ ٜتتاقُط...ٟأٜكتتغ عتُتت ١اؿتتٛاؽ ،أؾتتعٌ فٗٝتتا ايبكتتريٚ ٠اٱْكتتات ،أٚقتتس
بتتايطٚح نتتٌ املؿتتاعط ايبتتت ،ٍٛتًتتو املؿتتاعط ايتتيت زفٓتتت طتت ً٬ٜٛؼتتت نتتط ٜايكايتتب
اؿذط ٟٓشاى....
25

قايتتب سذتتط!!!ٟنٝتتف يتت٘ إٔ ٜبكتت ٢عًتت ٢سايتت٘ بعتتس إٔ َ٫تتؼ ضقتتتو ،بعتتس إٔ أشعتتٔ
يطٗطى ٚٚ ،قع أغري ممًهتو...ستاٍ ْكتا٩ى بٓٝت٘ ٚبتني ايكػتٚ ،٠ٛنتٌ قتٛض اؾفتا،٤
تسفل ْسُٖ ٣ػو يف ا٭ٚضز ٠ضبٝعاً  ،فكاض ايكًب بامسو"ْكا"٤
هلل زضٓى أخربٜين:نٝف اْتؿًتٔ ايكًب َٔ ضنتاّ اؾًٔفت ١ايجكٝتٌٜ..تاَ٬ن..ٞنٝتف
يٝس َٔ ٜٔبطاعِ ايطفٛي ١إٔ تػتطٝع شيو!!
َعذع ٠أْت...نطاَ ١أْت..أُنطَت بٗا ٚمل أنٔ َٜٛاً ٚيٝاً...
ٖس َٔ ١ٜايػُاٚ ،٤أٜٗٗا ٖسٖ...١ٜس ١ٜعٓٛاْٗا سٝا...٠
غط ٢ا٭ٌَ ايجابتٖ ١هصا أخط ٛملػتريت ،ٞأغتٛم ا٭ٜتاّ بفتطح نُتا أبتغت...ٞطتا٥ط أْتا
تطب ٢يف ضغس سٝاتو ،دٓاسا َٟأس ّ٬ضمست َٔ ظٌ طٝفو...
إْػإ أْا اٯٕ ٜان ٕٛبكطبٗا فأْكت يٚ ٞامسع...
َاي ٞعً ٢فطاقٗا طاقٚ...١إٕ سكٌ فإْ٫ ٞقاٍ غأُقط ..
أبتتٛام ايتتسْٝا ٜتتاٚضز ٠ايعُتتط بامستتو تكتتسح٫ٚ ،متتتٌ تػتتأٍ ٚتػتتأٍ َ ،تٔ أْ تتٔ ٚنٝتتف
ايػب ٌٝيٛقايوَ ٌٖٚ ،جًو َٔ ٚاسس أ ٚأنجط
أمل ٜعًُٛا إٔ ا٭ضض قُطٖا ٚاسس بامسو ٚسسى ٜاعُطاً...
يهين أخربتِٗ أْؤ ٖٓاى..سٝح ايصٖب غٓابٌ ايكُ املباضنٚ ،١ايفه ١اْعهاؽ ْبع
ايعصٚبٖٓ ،١اى...سٝح سك ٍٛايؿصٚ ٣ضٚزاً ظاٖ...١ٝ
أختتربتِٗ أْتؤ ٖٓتتاى...سٝتتح ايًٝتتٌ حيتهتتٔ ايكُتتطًٜٚ ،تت ٕٛنتتفا٥طى بًْٛتت٘ املفهتتٌ،
ٚايٓذِ ٜتٮ٭ يف عٝٓٝؤ مجا ً٫بطاٚ ً٠٤بطٜكاً تٗتتس ٟبت٘ ا٭فت٬ى ٚايبؿتطٚ ،إٔ ايكتب
ْع ِٝسني تٛقغ ايؿُؼ ايفطح َٔ بني ضاستٝوٚ ،ايعكافري تطقل فطساً عٓس ْٛافص
قًبو ايٓك...ٞ
ضاسً ٕٛإىل سٝح أْتٔ ٜا أْا...
ظٓتتٛا أْ تؤ بعٝتتس ٠بع تس املؿتتاضم ٚاملغتتاضب فتتأنجطٚا ايتتعاز ٚايعتتتاز ،أثكًتتت ناًٖتتِٗ ،
أتعبتِٗ ٚأقعستِٗ ٚدعًت َػط َِٜٗٛ ٠بأيف غٓ...١
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ي ٛأِْٗ عًُٛا ٜاؾغف اؿٝا ٠أْؤ أقطب َٔ ايكًب يًٓبهتَٚ ،١تٔ ايعكتٌ ٚفهتطَٚ ،ٙتٔ
املطْٚ ٤فػ٘....
ي ٛعًُٛا...يٛدسٚىٔ غطٜعاً...غطٜعاً دساً.
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٠٤
ارحتبل وطهب
عكفٛض... ٠ػتٛب ايتسْٝا فطستاً ٚأَتٚ ً٬غتعاز ،٠تتٓكتٌ بتني ايطبتا ايبؿتطَٚ ،١ٜتٔ زْٝتا
إىل زْٝاْ ،اثط ٠عبتل ايٓكتا ٤احملؿت ٓٛبتني دٓاسٗٝتاَ ،هت ٢عًت ٢ضسًتٗتا يف زْٝتا ايٓتاؽ
غٓني يٝػت بط...١ًٜٛ
مل تعتتتس فٗٝتتا عًتت ٢ايبؿتتط ٚمل تتتتعًِ َتتٔ طبتتا٥عِٗ  ،ستتت ٢أْٗتتا ًٍَتتت تًتتو اؿٝتتا٠
ايبؿط ١ٜبعسَا فكست ضْٚكٗا  ،فكطضت امله ٓٞقُسَاً ٚايبشح عٔ عٛامل إْػاْ...١ٝ
شات قسفٚ ، ١بُٓٝا ٖ ٞعً ٢ساٍ ايرتساٍ ٖصا ،حملتت بٝتتاً ،يتٝؼ نهتٌ ايبٝتٛت ،بٝتتاً
ْٛافص َٔ ٙبطاٚ ، ٠٤باب٘ ايكغري ؾُهٌ َٔ طفٛي ،١أَا دسضاْ٘ فهاْت َتٔ طٗتطُ عذٝتب،
نأمنا ٖصا ايبٝت َٔ اؾٓ...١
فه ٍٛايعكفٛض ٠دعًٗا تكف عً ٢سافْ ١افص ٠املٓتعٍ ،يتطتٌٓ بٓعطٖتا زاخًت٘ٚ ،ناْتت
املفاد.. ١٦أْٗا ٚدست َاعجت عٓ٘ ط. ً٬ٜٛ
اٱْػاْٚ ١ٝايربا. ٠٤
ٚدتست أطفتتاَ ، ً٫تٔ املتتطح ٚايػتتعازٚ ، ٠ايطُأْٓٝتٚ ١ايػتتهَٚ ،ٕٛتتٔ طٝتب ايعتتٝـ أبَتت ٛإٔ
خيطدٛا َٔ َٓعهلِ ايفطٜس ٖصا ،أ ٚست ٢ايٓعط َٔ ْافصت٘ إيٗٝاٚ ،ي ٛست ٢فه، ً٫ٛ
غعاز ٠ايعكفٛض ٠ناْت عاضَ ١دساً مما دعًٗا تٓكط ْكطاً ضقٝكاً عً ٢ايٓافص ٠عتٌٓ أستس
ا٭طفاٍ جيٖ٪ٝا ٚ ،قس سكٌ فع ،ً٬أقبًت إيٗٝا فتاَ ٠تٔ قتفا ٤غطت ّ٢ضقٝكتٚ ١قتٛت
عصب..
ايفتا:٠آٜ ٕٙاعكتفٛضتَ ٞاأمجًتو َٚتا أْعتِ ضٜؿتو ايعبتل ٖتصاَ ،اايتص ٟأتت ٢بتو إىل
ٖٓا ٚ ،نٝف اٖتسٜيت إىل ٖصا املهإ!!!
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ايعكفٛضًًَ:٠ت سعْاً َٔ زْٝا ايبؿط ٚ ،ناقت ب ٞعٛاملِٗ املطتبهتٚ ،١خت ٍ٬عجت ٞعتٔ
اهلسٚ ٤ٚايػهٚ ،١ٓٝقًت ٖآٖا..
ايفتتتاَ:٠طسبتاً بتتو ٚبطٝتتب َٓبتتتو ،إٕ ؾتت٦ت إٔ تبكتتَ ٞعٓتتا فٝاَطسبتاً ٚ ،إٕ ؾتت٦ت إٔ
تعٛز َٔ ٟسٝح أتٝيت فٗصا نإ خٝاض َٔ قبًو  ،ممٔ أتَٚ ٢ه...٢
ايعكفٛض ٫:٠بٌ أضٜس ايبكاَ ٤عهِ ٚبكطبهِ  ،زْٝانِ َٖ ٞاعجت عٓٗا ط ً٬ٜٛدساً..
ايفتتتاٚ" ٠ايبػتتُ ١تعًتتٚ ٛدٗٗتتا ايطفتتٛي"ٞتفهتتًٚ ٞازخًتت ٞستتتٜ ٢تتط ٣ايبكٝتت ، ١املكتتِٝ
اؾسٜس يف ايبٝت ايبعٝس...
زخًت ايعكفٛض ٠املٓعٍ بفطحُ نبري  ،ناْتت عٓٝاٖتا تُشًتل يف نتٌ َهتإ ٚنتٌ ظاٜٚت١
َٔ ظٚاٜا املٓعٍ  ،فف ٞنٌ ظا ١ٜٚسهاٚ ،١ٜيف نٌ َهإ قك..١
أخصت ايفتاُ ٠تعتطف ايعكتفٛض ٠عًت ٢غتانين املٓتعٍ ٚ ،نتٌ َتٔ ضأٖتا قابًتٗا بابتػتاَ١
ٚؼ ١ٝقتازقٚ ،١ملتا اْتٗتت َتٔ إيكتا ٤ايتشاٜتا ،اؽتصت َتٔ ايٓافتصْ ٠فػتٗا َهتإ إقاَت١
هلا ،فاملهإ ضاقٗا دساً
دًػت ايعكفٛض ٠عبْ ٚضاسٚ ،١أَعٓت ايٓعط بهٌ َاسٛهلاٚ ،يف نٌ ظا َٔ ١ٜٚاملٓتعٍ،
تتتاض ٠تتتط ٣أطفتتاٜ ً٫تتأنًَ ٕٛتتٔ ايطعتتاّ أيتتصٚ ، ٙأختتط ٣تتتط ٣أطفتتاًٜ ً٫عبتت ٕٛبهتتٌ فتتطح
نأمنتتا ايػتتعاز ٠يعبتتتِٗ ًٜ ،عبتت ٕٛمبؿانػتت ١ايطفٛيتت ١ايطاؾتتسٖٓٚ ،٠تتاى يف ايعاٜٚتت١
ايبعٝس ٠قً ،ً٬ٝفتٝات ٚد ٖٔٗٛنُا ايبسض يف ايػتُاٜ ، ٤تشتازثٔ ٜٚبتُػتٔ ابتػتاَات
خذٛي ١ضمست عًٚ ٢د ٖٔٗٛضقٍ ١ايٛضٚز ٚ ،يف ظا ١ٜٚأخط ٣أطفتاٍ ٜسضغتَ ٕٛتٔ نتتاب
نأمنتتا ايكتتشف ا٭ٚىل ٜتًْٛتت٘ بكتتٛت ٖتتازَٓ ٤٣كتتتني ملتتا ٜكٛيتتَ ٕٛتتتسبط ٜٔملتتا بتتني
أٜتتسٚ ،ِٜٗآختتطٜ ٕٚفعًتت ٕٛأؾتتٝا ٤مل تػتتتطع َعطفتٗتتا يكتتغط سذُٗتتا ٚبعتتس ايٓافتتصٙ
عِٓٗٚ ،بُٓٝا ٖ ٞعًٖ ٢ص ٟاؿاٍ َٔ ايتتُعٔ  ،اخترتم ؾتطٚزٖا قتٛت ايفتتا ٠ايطقٝتل
تًو
ايفتتا"٠بهتٌ ستب"عكتفٛضت ٞضمبتا َتعبت ١أْتتت َتٔ طت ٍٛايػتفط  ،ضتبتت يتو غتطٜطاً َتتٔ
قبًٜٝ ١ل بو يف غطف َٔ ١قسم  ،يرتتاسٜٚ ٞطٝب يو املكاّ َعٓا.
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ايعكفٛض"٠بإسػاؽ قازم"ٜطٝب ي ٞايعٝـ َعهِ ست ٢ي ٛبكٝتت عًتٖ ٢تص ٟايٓافتص٠
ط ١ًٝسٝات ،ٞفكس ٚدست فٝهِ ايكسم ايً٪ي ٟ٪ايص ٟمل أدس ٙإٖٓ ٫اٚ ،تًُٓػت اؿب
ايطاٖط ٚ ،اؿٓني ايسافٚ ،٤٢ا٭َتٌ املُتٓعِٚ ،ايعتٝـ ايطغٝتس ،إْت ٞ٭غتبطهِ عًتٖ ٢تصٟ
اؿٝا ٠ايطا٥ع.١
ايفتا:٠تعايَ ٞع ٞأٚقًو غطٜطى ٚغأغطز يو سهاٜتٓا قبٌ َْٛو ،فتعًُني غبب
طٝب اؿٝآٖ ٠ا.
ايعكفٛض"٠بهٌ ؾغف"سػٓاً سػٓاً.
اغتتتهاْت ايعكتتفٛض ٠عًتت ٢ايفتتطاف بطُأْٓٝتت ١مل تعٗتتسٖا َتتٔ قبتتٌٚ ،بابتػتتاَ ١ضنتتا
ناْت تٓكت إىل نٌ سطف ؼه ٘ٝايفتا.٠
ايفتا:٠عكفٛضت ٞاؾُ...١ًٝ
إٕ نٌ َاتط َٔ ٜ٘ٓقسم ٚسٓإ ٚقبَ ١تاٖ ٛإْ ٫كتا ٤قًتٛب َتٔ تتطٖٓ ِٜٗٓتا  ،فبعتس
ايتعب ٚاؿريٚ ٠ايكًل ٚ ،بعس ايكػٚ ٠ٛايعًِ ٚاملٗاْ ١ايطز ،١٦ٜقطض نٌ َٔ يف قًب٘ شض٠
ْكتا ٤إٔ ٜػتتافط بعٝتتساً عتتٔ زْٝتتا ايٓتتاؽ املكٝتتت٘ٚ ،اهلتتطب بٓكتتا ٤ضٚستت٘ ٚطٗطٖتتا إىل سٝتتح
ا٭َإ ايكايف...
ايعكفٛضَ"٠كاطعٚ"١نٝف ايتكٝتِ!!!
ايفتتتا"٠بهتتٌ ٖتتس"٤ٚقبتتٌ عتتس ٠غتتٓٛات ْ...تتاز ٣قتتٛت يف ايػتتُا ٤عذٝبتاً ،إٔ أقبًتت ٞأٜتٗتتا
ا٭ضٚاح ايٓك ١ٝإىل عاملو املٓؿٛز ٚاطُ٦ين...
مسع ايكٛت نٌ قًٛب ايٓكاٚ ، ٤سسزت ايفططَٛ ٠عس ايًكاَٚ ٤هاْ٘ فاٖتسٜٓا ٖآٖتا
سٝح د٦ت أْت أٜهاً...
ٚعهُ ١خف ١ٓٝاغتًِ نٌ َٓا َُٗت٘ ٚأخص َهاْ٘ املػتشل..
ٖٓتتا ٜتتاععٜعت٫ ٞفتتطم بتتني نتتبري ٚقتتغري غتت ٣ٛبايعٓاٜتتٚ ،١إٔ اؾُ ٝتع ٖٓتتا غتتٛا ٤عٓتتس
سهٛض ا٭ؾٝا ٤اؾُٚ ،١ًٝإٔ ايهشو ٚايػعازٚ ، ٠ايعًِ ٚاؿادتات املًُبٓتاَ ، ٙتاٖ ٞإ٫
عطاٜا ضباْ...١ٝ
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ايعكفٛضٚ"٠ايسٖؿ ١ظاٖط ٠عً٬َ ٢قٗا"ٜا ٫سعهِ ٚقسضنِ اؾُٖ ٌٝصا..
ايفتاَٛ"٠نش"١يٝؼ سعاً  ٫ٚقسضاً  ،إمنا إضاز ٠قًٛب أبت إٔ تتًٛخ أ ٚإٔ تػتش ٌٝيْٛتاً
ضَازٜاً يف زْٝا ايتعبَٚ ،انإ اؾعا ٤إَ ٫ا ضأٜتٔ...
ايعكفٛض ٌٖٚ:٠أْتِ باقٖٓ ٕٛا ستٜ ٢طخ اهلل ا٭ضض  َٔٚعًٗٝا
ايفتا"٠بهشه ١ايربا"٠٤إٕ عازٚا عسْا ٜاعكفٛضت...ٞ
أَا اٯٕ عًٝؤ إٔ ؽًس ٟيًٓ ّٛفغساً غٝه ٕٛأٚىل أٜاَو ٖٓا ٚايهجري يرت.ٜ٘ٓ
ايعكفٛض"٠بهٌ ضنا"أدٌ أْت عً ٢سل ،تكبشني عً ٢خري ٜافتا ٠ايٓكا.٤
ايفتتتا"٠بهتتٌ يطتتف"تكتتبشني عًتت ٢قتتفا ًٜ ٕ٤تِٓ عاملٓتتا ٖتتصا نًتت٘ ،فتتاـري َٛدتتٛز ٖٓتتا
ٜاععٜعت....ٞ
يف قباح اي ّٛٝايتاي ٞأقبًت ايفتا ٠بابتػاَٚ ١فطح سٝح غطٜط ايعكفٛض...٠
بسٖؿ ١عاضَٚ ١سعُٕ مل ٜؿٗس ي٘ ايكًب قبٌ ٫ٚز ، ٠تبسزت ايبػُٚ ١ايفطس ١عٓسَا مل
ػس ايفتا ٠ايعكفٛض ٠يف غطٜطٖا ....
ٖطعت َػطع ١تبشح عٓٗتا ٚقتسَت ملتا ناْتت ْافتص ٠ايترباَ ٠٤فتٛست ،١عًُتت سٗٓٝتا
فتا ٠ايٓكا ٤إٕ ايعكفٛض ٠غازضتِٗ نغريٖا ممٔ غبل....
ٚبُٓٝا ٖ ٞعً ٢ساٍ َٔ عتب  ،قط باب ايطفٛي....١
ادتُع نٌ َٔ يف َٓعٍ ايعذا٥ب اغتغطاباً أَاّ ايبابٚ ،غط َٔ ّ٢ستصض فتشتت فتتا٠
ايٓكا ٤ايباب....
فعُٓ تتت ايػ تتعازٚ ٠دٗٗ تتا  َٚتتٔ ٚضٚا ٗ٥تتا َ تتٔ ط ٝتتب َ تتاضأت ع ٝتتٚ ، ِْٗٛظازت ايطُأْ ٓٝتت١
طُأْٚ ،١ٓٝا٭ٌَ أَٚ ، ً٬ايعُط ظٖطاً ٜاْعاً ٚ ،أَ ً٬أععِ....
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٠٥

ُ
احخيبج ومخكأ...

استٝاز
أيف اؿادتت ١ايتتصٍ أّ يف ضزٓ ايً٦تت !ِٝأيف امل تس ٣قتتُِْ أّ يف ايكًتتب ايعًٝتتٌ! َابتتاٍ بكتتا٥ط
ا٭َإ قس طُُػت أْٛاضٖاٚ ،غًُكت أبٛابٗا قٗطاً!
تتتط ٣إىل أٜتتٔ املػتتري! ٚإىل أٜتتٔ ٜتت ٍٚ٪ططٜكتت٘ ،شيتتو ايكًتتب ايهػتتري!إىل أٜتتٔ ٚايططٜتتل
أقاب٘ زا ْ٤عٓٝسٜٛ٫ ،قٌ إىل َككسٜٛ٫ٚ ،قف ابتعاز ايكطٜب...
ا٭غتتري ٜؿتتهُ ٛبعتتساًٜ ،تتإٔٓ ٚغ ت اؿطٜتتلَٚ ،تتأَ َغٝتتح َ٫ٚتتٔ فٝتتب ،عٓٝتتا ٙتٓتتادٞ
أطٝاف ضسًت َع املغٝب ،ضٚس٘ داث ١ٝعٓس باب ايًكا ٤ايكسٚ ،ِٜاؿٓادط غهٓٗا ايفكط
 ،تتعفف عٔ ْسا ٤باغِ اؿبٝب ،يْٗٚ ً٘ٝاض ٙغٛاْٛ٫ ، ٤ضْ ٜٓعؿُٗا  ٫ٚن ٤ٛفت.ٌٝ
ئ تًس ايؿُؼ فطساً فه ٕٛايٛسس ٠عك ،ِٝأؾٛاى ايفكت ٍٛأْٝتاب ٫تتطسِ ،تًت ٟٛعٓتل
اؿتتب تبتتحٓ ايػ تتِ يف ايك تتُ٫ ،ِٝتُهػ تتط ٫ٚته تتعف تؿ تتشصٖا بايب تتأؽ قػ تت ٠ٛايػ تتٓني،
ٜٚعزاز ايكُت يف دٛف ا٭ْني...
ٜجك تٌُ ايعًتتِ ضزا ،ٙ٤غتتٛاز فتتٛم ايػتتٛاز ايهٝ٦تتبٚ ،يف ايػتتُا ٤لتتِ ٚ ،عًتت ٢ا٭ضض ظٖتتط٠
ايٓع ،ِٝبُٗٓٝا أغطْ فاض َٓ٘ نط ،ْٙفاض َٓ٘ طغٝإ ععٚ ،ِٝنُٖ٬ا بامس٘ ٜعتطف
"باغِ ايكًب ايهػري"
ستتاٍ ز ٕٚن تت ٘٥ٛيف ضٚسٗ تتا غتتًط ١اي تتطنٔ ايعت ٝتتسٚ ،ستتاٍ ز ٕٚعططٖ تتا ٚؾ تتغف٘  ،أٜتتسٕ
تعتكط غٝعاً ٚتكٗط نٌ مجٌٝ
أدٝبٜ ْٞٛابين دٓػ ٌٖ ، ٞايعاز خا ٔ٥املػري !!
أّ إٔ ايفطح ٖٚب ثٛب٘ يًشعٕ  ،ظٓٓاً أْ٘ ابٔ ايػب!!ٌٝ
أدٝب ٌٖ: ْٞٛعً ٢ا٭قساّ َٔ شْب إٕ ٚثبت فٛم سفط ٠ايطس !!ٌٝأّ نإ يعاَتاً عًٗٝتا
إٔ تٗ ٟٛفٗٝا نُا َٖٛت ايهُا٥ط ٚتعهٍط ايػًػب!ٌٝ
أدٝب ْٞٛبؿفا ٙقسم  ٫ ،بهًُاتٕ أقابٗا ْػ ِٝايعَٔ ايص ٟقاض فٝهِ ايعً....ٌٝ
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َُتهأ
٫أزض ٟسكاً َٔ أ ٟٓاملؿاعط أبسأ ٚنٝف ي ٞإٔ أقف...
ضدف ١ايكًب اييت ْكًٗا ايسّ املؿبع باؿب إىل ايٝس ٜٔفأقعستُٗا عٔ ايهتابت !!١غكٓت١
ا٭مل ايتتيت أخطغتتت ايؿتتفاٚ ٙأغطقتتت ايبتتٛح يف عتتٛضُ َتتٔ ََ٬تتٚ!! ١عكتتاضب ايٛقتتت ايتتيت
ؼتت ّٛستت ٍٛايتتطٚح  ،ت٪ضقٗتتا تكتًتتٗا بتتَ ٬تتٛت ٖ٫ ،تت ٞمتٝتٗتتا فرتتتتاح ٫ٚتتتصٖب عٓٗتتا
فتٓذ! ٛأّ ايكُت ايصٜ ٟكتطر ٜٚكتطر يف نت ٕٛاملتس ، ٣يهتَٔ...تأَ مستعُ فٝتب ،
أّ عٔ اؿٓادط اييت أُقٍتت  ،تُطاٖا إىل أ ُّٜٛ ٟٓأُدًت!!
إىل ٜ ّٜٛػًب ايعكٌ َٔ ايكًب اؾٓ!! ٕٛأّ إىل  ّٜٛتٓاّ ف ٘ٝايسَ ٤٢ًَ ٛاؾف!!ٕٛ
آٜ ٕٙك تتطر ايٛد تتع عً تتَُ ٢ته تتأ اي تتٝكني ٜٚػ تتأٍ :مل تتاشا بع تتس ايٛق تت ٍٛإىل ايك تتبابُٜ ١طز ٜٓتتا
ايؿتتغف ايٝتتت ِٝدطستت٫ ، ٢طاقتت ١يٓتتا عًتت ٢ايطدتت ، ٛيُٓهتت ٞمبُتهتتأ أَتتٌ متت ٛتٛأَتت٘
ثاْٚ ،١ٝمته ٞايطٚح مبُتهأ قرب عً ٢أَتٌ أُٜ ٫كتاب املككتس بتسا ٤املًتٌ ْٚ ،كتٌ إيٝت٘
بعتتس ا٭غتت ، ٢بتتسَع ا٭َتتاْ ٞايتتيت َاٚدستتت٘ َُته تأً  ،فتُ تطٓ ايػتتٓني ٚتكتتاب ايػتتعاز٠
ب تتاهلطّ ٚ ،اؾٓ تت ٕٛبايتعاغ تت ، ١تك تتاب ايطفٛي تت ١بايؿ تتًٌ ٚ ،تك تتاب ا٭س تت ّ٬يف ظت تٌٓ
ايع ٕٛٝبايطَس َ ،عاٖط اؿٝا ٠يف قًب ايطٚح تت٬ؾ ، ٢إ ٫ايسَ... ٛ
نِ ٖ ٞخآ٥ت٫ ١تٓفتوٍ تتٓفضُ عتط ٣ايكت ٠ٛاملكتطٓع ، ١يٝتٗتا ؽت ٕٛاؿتعٕ ٚتبشتح
عٔ َُتهأ غتعاز ، ٠يٝتٗتا ٫تتط ٣بعتس ْتٛض ايػتُاْ ٤تٛضاً ٫ٚتبتغت ٞغتطاداً غتٛاٖا  ،يٝتٗتا
....
أتطاٖا تفعٌ!!!أّ تُطاٖا فعًت يهٔ غؿا ٠ٚايٓٓٛح ملٍا تطا ٙبعس!!
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٠٦
** والدة **
غتتٓابٌ ختتري َتتٔ ضستتِ ايطنتتٛز طًعتتتٚ ،يٮبتتٛاب املكسغتت ١عٓتتس َؿتتعط ا٭َتتإ  ،قطبتتإ
غ ّ٬قُتسَتْ ،ؿتأت عًت ٢إدت ٍ٬يتًتو ا٭بتٛاب اؾبتاض ،٠أبتٛاب اختًفتت أيٛاْٗتا ٚيتٕٛ
اؿٝا ٠زاخٌ أدعا ٤أٚضزتٗا املعتك ١بايهربٜا ٤املؿٛب.
أمحط:نإ شيو ي ٕٛأسسٖاٜ ،ػتعط ايغهب زاخً٘ ز ٕٚغبب ،ست ٢فت ٌٝايػطاز بعس
إٔ اؽتتص َتتٔ غتتعري ٙؾتتعً" ً١أغهتتب٘" ٜٗٓٚتتاٍ ظًُتاً عًتت ٢عتتٛز نربٜتتت َتتٔ هلٝبتت٘ قتتاض
ضَتتازاً قبتتٌ إٔ ٜهتترب ،فُتتا بايتت٘! ٜ٫طف٦تت٘ ايػتتشاب املتتاطط مجتتا٫ٚ ،ً٫تٗس٥تت٘ أنايٝتتٌ
ايٓس!٣
ٚشاى املتتتربز بتتأيٛإ ٫تتتسٍ عًتت ٢غتتعاز٫ٚ ٠فتتطح٫ٚ ،تُٓبتت ٧باضتٝتتاح ٫ٚدتتع ٜ ،رتْ ت بتتني
ايؿتتباى ايطَازٜتت ،١ؾتتباى اؽتتصت يٓفػتتٗا عٓتتس َسخًتت٘ َػتتهٓاً ،فعًكتتت عًٗٝتتا ايٰيتت٧
ايجُٓٝتتٚ ،١ا٭سذتتاض ايطخٝكتتٜٓ٫ ،١فتتو ٜتتأَط ايؿتتباى إٔ تأغتتط بتتني خٝتتٛط َهطٖ تتا
ايٓفتتٝؼ ٚايتتطز ،٤ٟيًٝكتت ٞبٗتتِ بعتتس إٔ ٜجكتتٌ اؿُتتٌ ؾتتبان٘ يف سفتتط ٠ايؿتت ،ّ٪سفتتط٠
تٓتٗ ٞبب٦ط نٔرب َكٝتٜ ،غص ٟخؿب٘ ايعفٔ  ،فُٓٝبت َتٔ دسٜتس ؾتباى خسٜعت ١أختط٣
تؿبٗ٘ يف ْبض ا٭ٚضز ٠املطٜب.
أَا عٔ ٖصا ايص ٟأُؾبعت ؾطاْ ٜ٘ٓٝكاٚ ّ٤يْٛاً أبٝهاً ٜػطٓ ايٓتاظط ،ٜٔنتإ عُتط خؿتب٘
قتتس ػتتاٚظ َ٦تت ١عتتاّ َتتٔ اؿتتب ٚاهلٝتتاّ ،عًتت ٢دتتبني مجايتت٘ ٚؾ تِْ يكًتتٛب ضقٝكتت ١املٓبتتت
ٚايؿتتهٌ ،ناْتتت قبتٌُ قتتس أثٓتتطت يف عُكتت٘ أثتتطاً دًتت ،ً٬ٝفشفعٗتتا شنتتط ٣قساغتت ١عتٝكتت١
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ايطٗتتط ،نتت٫ ٞميػتتٗا ٚبتتا ٤ايٓػتتٝإ فٝتتصٖب أثطٖتتا ٖبتتا٫ٚ ،ّ٤تكطبٗتتا عٝتت ٕٛاؿػ تتس
فتًُٗ تتو َ تتا َه تت َ ٢تتٔ دٗ تتسٖا ،سفعٗ تتا ٚضزٓ اؾُ ٝتتٌ باؾُ ٝتتٌ  ،يتُٓذ تتب ؾ تتطاٜ٘ٓٝ
ايبٝض َٜٛاً قًٛباً ٜاْع ١تٓبض بعطط خريُ ٜفٛح ؾصاٚ ٙميٮ َس ٣ايه ٕٛطٗطاً ٚخرياً.
ٚشيتتو ايتتص ٟختتايف ا٭بتتٝض ي ْٛتاً ْٚكتتا ،ّ٤ايتتصُٜ٫ ٟتتط ٣يف ايعتت ّ٬ضغتتِ ظًُتت٘ ،ايتتصٟ
ُٜ٫ط ٣إ ٫يف ايؿُؼ اؿاضق ١ايتيت ؼتطم نتٌ ختري َٚبتغت ،٢شيتو ايتص ٟدعتٌ غتٛاز
ؾتتطا ٜ٘ٓٝتب تحٓ ايطعتتب يف قًتتب نتتٌ ْعتتط أتتت ٢إيٝتت٘ ،قتتس دعتتٌ عكتتاضب ايكػتت ٠ٛظخطف تاً
يهربٜاٚ ٘٥مجاي٘ املٓع ، ٚعكاضب تًسغ نٌ سُػٔ فتُٝت٘ٚ ،نتٌ ضْٚتل فتكتًت٘ ،عكتاضب
تتتسٚض بطستت ٢تطشتتٔ اؾتتٛز ٚتكٗتتط ،ٙيتكتتتات عًٝتت٘  ،عًتتٗا تعٜتتس ٙطغٝاْ تاً ٚظًُ تاً ،يهٓتت٘
َطعِ غتح ملتا طُعتٜٔ٫ ،ػتُٔ ٜ٫ٚغتين َتٔ دت ، ٛإمنتا ٜعٜتس ايػتٛاز نشتٚ ،ً٬ايكباست١
ب٪غاً
ٚضغِ ٖصا َاظاٍ يسَ َ٬َ ٜ٘طٜع ١كٝفت ١ظتاٖط عًت ٢إخطادٗتا  ،يٝػتػتًِ يت٘ نتٌ
ؾ ٤ٞخٛفاً ٚضٖب ،١ضغِ نط ٙايٓعط  ،ضغِ َكت ا٫قرتاب.
ٚتًتتو ا٭بتتٛاب املرتاقتت ١دٓبتاً إىل دٓتتب ٚ ،ايتتيت اؽتتصت أيٛاْتتا َتؿتتابٗ ١امستاً ،يهٓٗتتا
ؽتًتتف سكٝكتتَٗٓ ، ١تتا ايباٖتتت املُتتٌ ٚ ،آختتط ضز ٤ٟقتتس خ ت ايعَتتإ قبش تاً عًٝتت٘ قبتتٌ
َُهٚ ،٘ٓٝآخط اؽص َٔ نًُٗٝا يْٛاً يهتُٜ ٬ٝعٓٝتط بتٓكلٚ ،آختط ٜ٫تسض ٟنٝتف ٜتتٛاض٣
ب ِٗٓٝفايً ٕٛقس اْػًذ عٓ٘ٚ ،اـؿب ٜهتاز خيتطز َٓت٘ ،فتعفتط أٚضزتت٘ قتٛت قتدب
تًُٗ ٞايٓاظط ٜٔعٔ ْكل نإ َٓ٘.
ٖص ٟا٭بٛاب ٚتًو  ،ناْت املػتهٝف يػٓابٌ اـتري  ،يف نتٌ إقاَت ١عٓتس نتٌ بتاب
َٓٗا  ،ناْت ايػٓابٌ قٓ ١ٝايكاَ ١ايفاتٓ ١تهع سب ١ستب ٚعطتا ٤عٓتس نتٌ َتِٓٗ،
35

ٚتتً ٛيف أشٕ نٌ َٓٗا نًُات شات أسذ ،١ٝئ تفكٗٗا اؿب ١سني ايت ،٠ٚ٬يهتٔ تتسبط
ا٭ٜتتاّ غتتٝعًُٗا  ،سبتتُٚ ١نتتعت ٖهتتصا عًتت٦ٖٝ ٢تت ١ايػتتذٛز ،زٚمنتتا قكتتس إمنتتا ٫عتٝتتاز
ايطنٛر ضمبا ،أ ٚي٬يتباؽ بتني ايعابتس ٚاملعبتٛزٚ ،نتعت يتُٓتَ ٛتع ضسًت ١ايعُتط ٚتعٖتط
قاَتٗا يتٓٗض َٔ ضنتٛز ايػتذٛز عٓتس إزضاى َعٓت ٢ايتت ٠ٚ٬ايتيت مسعتٗتا غتابكاً ،إٕ
أضازت فك ت اغتتتصناض َامسعتتت٘ ،إٕ أضازت فك ت إٔ ؽتتتاض بٓفػتتٗا أ ٟا٭بتتٛاب تتتعٚض ،
أٜٗتا تهتتع محتٌَ خريٖتتا عٓتتس ٙز ٕٚختٛف أ ٚخٓتت ، ٛز ٕٚإٔ ٜهتت ٕٛاـٝتتاض يف اٱقاَتتٖ ١تتٛ
ايتتصٍ يف ايػتتذٛز ،عٓتتسٖا فكت غتتٛٝيس َتتٔ ضستتِ ايطنتتٛز ختتري ععتت ،ِٝغتتتفٓ ٢أبتتٛاب
اهلٚ ،ٕٛغتعٖط أبٛاب ايٛفتاْ ٤تٛضاً دسٜتساً ٜتسخٌ عُتل ايػتٓابٌ فٝذعتٌ يف غتٓبً٦َ ١ت١
سبْ َٔ ١كاٚ ٤إْعاّ ٚضدا ،٤تبسٍٓ ايهٔرب إىل نربٜا ٤شا ععٚ ،٠تٓتتع َتٔ قاَتٗتا سسبت١
ايصيٚ ،١تطاٍ بطٛهلتا ايفتاتٔ نتٌ مجٝتٌ ٚ ،نتٌ َاسًُتت بت٘ عٓتسَا ناْتت يف ضستِ
ايعٚ ،ّ٬تسضأ عٔ ْفػٗا دفاف ا٭ٌَ  ،فػٓابٌ ايٓٛض ٫ػف ٫ٚتبؼ ٚ ،تػافط بايهٕٛ
سٝح ايهُاٍ.
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٠٧
مالكنب
ْٗا ١ٜايكٝف ،اـطٜف ،ايؿتا ٤ايط ٌٜٛدساً ،يهٓ٘ اْتٗ...٢
آ..ٙأخرياً أتٝت ٜاضبٝع اؿٝا ،٠طايت ؿ ١ٝايعَٔ اْتعاضاًٚ ،ايع ٕٛٝغؿتاٖا ايؿتٝب زَتع
ستتعٕ ،يهٓتتو ٖٓتتا اٯٕٚ ،إٓ يًؿتتُؼ إٔ تػتتتعري َتتٔ نتتفا٥طٖا يتت ٕٛايٓتتٛضٚ ،يكطتتطات
ايكت تتباح اؾُٝت تتٌ إٔ تتدت تتص َت تتٔ ْكت تتاٚ ٤دٗٗت تتا َهاْ ت تاًٚ ،ايعٖت تتط عًت تت ٢عت تتطف خت تتسٜٗا
ٜرتبع"َ٬ى َٔ ضسِ ايٓكا ٖٞ ٤خًَكاً ٚخًُكاً"
نتتٌ َتتٔ عًتتٚ ٢دتت٘ ا٭ضض ٜتُٓاٖتتا"غتتطاداً ٚغت ختتٛف ايعتُتتٚ ،١دٓتتاح َجٓتتٜ ٢طتتري
مٚ ٛاقع ا٭سٚ " ،ّ٬قس ناْت ٖهصا سكاً...
امل٬ى اؿاضؽ...
يف نٌ قباح ناْت تطٛف بػاتني اؾٓ ١ايػبع ٚ ،تػكٗٝا َٔ ْٗط سٓاْٗا ٚسطقٗا،
اٖتُاَاً ٚضعا ،١ٜنٓا مٔ ايف٬سني ْعذع عتٔ فعتٌ ٖتصا ضغتِ أْٗتا بػتاتٓٓٝا ،ناْتت
تطنتع ايعٖتتٛض سبتاً فتهتترب َعٖت ٠ٛظُتتاٍ َتتٔ فتٝض مجاهلتاٚ ،تػتع ٢بٓٓٝتتا ساًَتت ١ظاز
ايطعاّ تطعِ اؾا٥عٚ ،متػ بًُػ ١ا٭ّ اؿٓ ٕٛعٔ املتعب تعب٘ ،فٓٝؿت نأمنتا مل
ٜب تتسأ ايعُ تتٌ بع تتسٚ ،بطق تت ١ايك تتٛت تُٓؿ تتس يًهػ تتاىل أْاؾ تتٝس ايععمي تت ،١ف ٝتتٓٗض ا٭َ تتٌ
ٚاٱقطاض فٜٚ ِٗٝبسأٚا َتٔ دسٜتس  ،زٖؿت ١ععُٝتٚ ١فتطح أععتِ ٖ ،تصا ٖت ٛسايٓتا نتٌ
ٜتت ّٛملتتا تفعًتت٘ ٖتتص ٙاملًهتتًَ"١هتت ١ايطٗتتط"نٓتتا ْتػتتا ٌ٥زَٚتاً نٝتتف ػتتٛب ا٭ضض بٗتتصٙ
38

اـفتت ١نأمنتتا ٖتت ٞضٜؿتت ١ايػتت ّ٬تعفتت٘ ٚتٓجتتط عطتتط ٙيف نتتٌ ضنتتٔ َتتٔ ايهتت ، ٕٛنٝتتف
تتتآخ ٞبتتني املتداقتتُني ٚ ،تتتطز ايهتتطض عتتٔ ايهتتعٝف ،بتتٌ نٝتتف هلتتا إٔ تًتتيب ستتٛا٥ر
اؾُٝع ٖهصا ب ٬تعب أٚ ، ًٌَ ٚبس ٕٚإٔ متٓٔ عً ٢أسس َافعًت٘ َٚاتفعً٘!!
َ٬نٓاٖ...هصا امسٓٝاٖا...
يف املػا ٤تػطز عًٓٝا ايككل بكٛتٗا ايعصب ،قغريَ ٖٞ ٠انٓا ْسض َٔ ٟأ ٜٔتأتٓٝا
بٗتتص ٟايككتتل ،أتطٖتتا ٚست ْٞأّ إٔ هلتتا نتتتاب أخفت َٞعًٓٝتتا تكتتطأ َٓتتَ٘ ،انٓتتا متتتاز
يًكُط يف ايً ٌٝفٗ ٞايكُتط ٚايٓذت ّٛاملْ٪ػتٖ ،١ت ٞنتٌ ايبٔؿتط ٖت ٞنتأؽ ايفتطح ايتصٟ
ْػتك ٖٞ ،َ٘ٓ ٞايعطا ٤ايص ٟيطاملا تطبٓٝا ٚتعًُٓا َٔ ْبع٘ ايطاٖط ،عٓس غػل ايًٌٝ
ٚ ،قبتٌ إٔ تغُتتض عٓٝاٖتا ايفاتٓتتتإ  ،بػتطاز احملبتت ١ػتٛب ا٭ظقتت ١ساًَت ١ؾتتعً ١ا٭َتتٔ
ٚا٫طُٓ٦إ  ،يتٛقس مشع ١عٓس نٌ باب ٚنٌ ْافص ، ٠كرب ٠إٔ ايكًٛب ٫ظيت بٓعِٝ
٫ ،ظايت تُغػٌ مخؼ َطات مبتا ٤ايطٗتط نتٌ ٜت ّٛفت ٬تكًكتٛا ،تعتٛز إىل عتط ٜٔايعؿتل
"بٝتٗا"يتٓاّ بػَ ، ّ٬ع ١ٜٓباب ايعط ٜٔعُا ِ٥ايػ ّ٬ل ّٛاهلس...٣
أتت عاملٓا ٖهصا عً ٢سني قسف ،١مل ٜعًِ هلتا َتٔ قبتٌ مسٓٝتا ٚ ،مل ٜعًتِ َتٔ أ ٟأضض
أتتٓا ،أَٖ َٞعذع ٠ايسْٝا ،أّ ٖ َٔ ٞعذا٥بٗا ٌٖٚ ،غٓعًِ َٜٛاً ٜاتط َٔ ٣تهٕٛ
ٖتتص ٙأغتتً٦تٓا يبعهتتٓا يف نتتٌ ٜتتٚ ّٛنتتٌ ؿعتتٚ ، ١ضغتتِ ا٭غتت ١ً٦احملؿتت ٠ٛيف ايتتطٚ٩ؽ
َانٓا ْػتطٝع ايػ٪اٍ ْ٫ ،طٜس إٔ مطّ َٓٗا ْ٫ٚ ،طٜسٖا إٔ تبتعس
يهٔ ٫بس إٔ ْعًِ َٜٛاً َٔ ٖٚ ٞنٝف دا٥تٓا...
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َطٓ ايطبٝع ٚأٜاّ ايكٝف ايعازي ١غطٜعاً ٚ ،سهطت مشؼ ايكػت ٠ٛا٭ٜتاّ ٚا٭ظٖتاض ٚنتٌ
ا٭ؾت تتٝا ٤اؾًُٝت تت ،١فبت تتسيت ا٭يت تتٛإٚ ،أظُت تتأت ايكًت تتٛبٚ ،أقت تتابت ايبكت تتا٥ط بت تتايعُ،٢
ٚاؿٓادط دفت َٔ ؾس ٠ايعطـ  ،فُااغتتطعٓا سٗٓٝتا إٔ ْٓازٜٗتاٚ ،أثكتٌ ستطٓ ايعًتِ
أقتتسآَا فُتتا اغتتتطعٓا إٔ ْٗتتتس ٟإىل عطٜٗٓتتا ،يهتتٔ ملتتاشا مل تأتٓٝتتا ٖتتٖ!!ٞتتٌ تطنتٓتتا
ٜاتطٖ ٣تتٌ ؽًتتت عٓتتا ،أّ نتتاقت َتتٔ أفعايٓتتا َتتع بعهتتٓا شضع تاً!! ،أٜٓتتو ٜاَ٬نٓتتا،
أٜٓو!!!
غُاَتت ١اـطٜتتف غطتتت مشتتؼ ايكػتت ٠ٛيهٓٗتتا ناْتتت أنجتتط ؾتتطاً َٓٗتتا فهتتٌ ا٭ؾتتٝا٤
اغتتٛزتٚ ،نتتٌ ا٭َتتانٔ أظًُتتتٚ ،نتتٌ ايتتطٚ٩ؽ ٜبػتتت ٚ ،ا٭ضٚاح تبتتسيت ٚتًبتتست ،مل
ْػتطع اؿتطاى  ،نأعذتاظ ايٓدتٌ اـاٜٚت ١نٓتا ْ ،تإٔٓ ْٚتإٔٓ  ،نتاملٛتْ ٢طًتب املٓاٜتا،
عطؿتٖ ٢ت ٞايكًتٛب  ،ظُتأٌ َطٜتع جيتٛب ا٭ٚضزَٚ ،٠تأَ بطٜتل أَتٌ ،ستت ٢ايؿتتا ٤ضَتت٢
بطزت٘ ايكاغٚ ، ١ٝايتشف ايجًر ٚداب نٌ ا٭ظق...١
أفتتٌ ا٭َتتٌ ،تٛقتتف ْتتبض اؿٝتتاٚ ، ٠شبتتٌ اٱقتتطاض عًتت ٢ايعتتٝـْٚ ،اَتتت ايعٝتتَْٛ ٕٛتت١
ايتتتابٛت...إىل إٔ أتتت ٢شاى ايكتتباح...قتتباح ايتتٓعِ...أدتتٌ قتتباح ايعٖت ، ٓٛنٝتتف يٓتتا إٔ
ْٓػتت ٢شاى ايكتتباح ،ملتتا اغتتتٝكعت َػتتاَعٓا عًتت ٢قتتٛت عكتتافري ا٭َتتٌ تٓكتتط ْٛافتتص
ايعٝتت ٕٛنتت ٞتػتتتفٝل بعتتس غٝتتابٚ ،غٓتتا ٤ا٭ظٖتتاض ٚ ،قتتٛت ايٓٗتتط ايتتصٜ ٟػتتب محتتساً،
ٚا٭ؾذاض اييت اظٜٓت ي ٕٛايعطا ،٤خطدٓا َٔ قٛاقعٓا َػطعني َٗطع ٞض٩غٓا إىل َٔ
بٝتتس ٙتبتتسٍ نتتٌ ؾتت ،٤ٞخطدٓتتا ْبشتتح ْٚػتتأٍ نٝتتف تبتتسٍ نتتٌ ٖتتصا ٚنٝتتف تغتتري
اؿاٍ...
أقبًت َ٬نٓا ايغا٥ب عٓا ظَٓاً ،ناْت بطزا ٤ايًب ٠ٛايعاؾك ١يهٌ ْكا ٤يهٌ خري،
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قتتعست َٓتترب ا٭ٜتتاّ ٚخطبتتت قاً٥تت ،١إٔ ا٭ٜتتاّ ايعذتتاف َاضسًتتت إ ٫ملتتا غتتأيت بعتتض
ا٭ْفؼ ضٚسٗا إٔ تػتكٚ ،ِٝملا ٚغت ا٭ْفؼ أدػازٖا عً ٢أْٗ ٟر ناْت تكتٚ ،ِٝملتا
اغتٝأغتت ايبؿتتط َتتٔ بؿتتط أَجاهلتتا ٚخًكتت لٝتاً إىل َايتتو ايٓعتت ِٝضب ايعتتاملني ،أتتتت
أٜاّ ايعٝـ ايطغٝس ،يهٔ سصاضَ إٔ تعٛزٚا إىل ايكتٛاَع ايبا٥ػت ، ١بتٌ عتٛزٚا إىل ايبٝتٛت
ٚأعُطٖٚا سباً ،طاع ، ً١تكطباً َٓٚ ،ادا...٠
٫تػأي َٔ ْٞٛأْا ...فاؾٛاب ٜهُٔ يف بكري ٠ايكًٛب...
ناْت عْٓٛٝا َغُهْ ١سَاً ملا فعًٓاٚ ٙفطساً يتبسٍ اؿاٍ إىل ايٓعٚ ،ِٝملا عِ ايػهٕٛ
ٚ ،اختف تت ٢ايك تتٛت ،فتشٓ تتا ايع ٝتت ٕٛفً تتِ ل تتسٖا ٫ٚ ،ن ٝتتف ٖه تتصا َ تتٔ ب تتني اؾُ تتٛ
غازضتٓا...
غازضتٓتتا ٖتت ، ٞيهٓٓتتا ْعًتتِ اٯٕ أٜٗٓتتاٚ ،أْٗتتا أقتتطب َتتٔ نتتٌ ايهتت ٕٛإيٓٝتتاْ ،عًتتِ نٝتتف
مافغ عًٗٝتا أنجتط َتٔ ضٚسٓتاٚ ،أْت٘ عًٓٝتا اْ ٫غًتل دفتٔ بكتا٥طْا ثاْٝتٚ ١أٜ ٫غًٍتف
َكت ايهٝا قًٛبٓا..
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٠٨
زهرة
ْ ّٜٛكت ٓٞبٓكتا ٤ظضقت ١ايػتُا ،٤ؾتٗس ٫ٚز ٠ايطبٝتع يف ٜتأؽ اؿٝتا ،٠فُٓشٗتا ايٓتٛض ٚغت
ايعتُٚ ،١نأؽ عصٚب ١بعس ظُأ.
ظٖتتطٖ ٠تتْ ٞبتتتت يف َٗتتس اؾٓتت ،١فٝتت٘ نتتٌ َتتاتتُٓ ٢ايعتتني إٔ تتتطَٚ ،٣اٜطٝتتب يًكًتتب
ٚايتتطٚح َتتٔ ضختتاٚ ٤غتتً ،٣ٛفٝتت٘ ايتتٓعِ ايتتيت ٫ؼكتتٚ ،٢نتتٌ ؾتت ٤ٞفٝتت٘ نتتا ْٔ٥قبتتٌ إٔ
ُٜطًب ،زاخٌ أْػذْ ١ع ُٜٛٓ ،ُ٘ٝبطعِ ايٓكا ،٤ز ٕٚإٔ تُط ٣خطٛط أعٛاَت٘ املٓكتطَ،١
 ّٜٛٚف...٘ٝنأيف عاّ َٔ ايطغس املُطػ.٢

ٖهصا...

إىل ايٛقتتت ايتص ٟقتتاض فٝتت٘ ايتتربعِ ظٖتتط ٠تعطتتط ايتتسْٝا أَتٚ ً٬مجتتاٚ ،ً٫متػت عتتٔ ٚدتت٘
غطبتٗ تتا آَ٫تتاً ق تتس أضٖكتٗ تتا فتع ٜتتسٖا بٗ تتاٚ ّ٤غ تتعاز ،٠تأخ تتص ب ٝتتسٖا إىل س ٝتتح ٫ؾ تته٣ٛ
َ٫ٚؿتتاعط ثهًتت ،٢تٛقتتًٗا إىل سٝتتح ايٓعتتٚ ِٝايٓؿتتٚ ،٣ٛمتهتتَ ٞعٗتتا...بكػتتا ٠ٚا٭ٜتتاّ
ٚد٬زٖ تتا ،ع تت ٠ٚ٬ؿعاتٗ تتا  َٚتتطاض ٠زا ٗ٥تتا ،بغُ تتٛض ؾ تتباى ايع تتٝـ ٚب تتأؽ عُك تتسٖا،
باغتكاََ ١عتابط اؿٝتاَٚ ٠هتط فداخٗتا ،ؼتت ْتاض ايؿتُؼ ٚؾت ٓ ْتٛض ايكُتطٚ ،ستت ٢يف
يٝاي ٞايٓذ ّٛاـا ،١ٓ٥متهٜٓ٫ ٞفص ؾصاٖا ايٓك٫ٚ ٓٞمتٌٓ اؾصٚض عطاٖ٤ا.

41

أٚا عذباً! نٝف يعطط ٜاْع إٔ ٜكٓع قتٓا٥ع املعذتعٚ !٠أْٓت ٢يت٘ إٔ ٜعٜتٌ ْسبت ١أمل بٝتس
قتتس بُتترتتٚ ،نٝتتف يتت٘ إٔ خيًتتل اؾُتتاٍ َتتٔ َ َ٬ت قتتس ؾُتتٖٛت! بتتٌ نٝتتف اغتتتطا
عططٖا  ،ايتكاط ايٓعِ ٚغ اٯثاّٚ ،بسٍٓ ايكسض َٔ فع إىل أَإ!

نٝف ٚقس ادتُجت دصٚض ٙاييت مل ٚئ ػفٚ ،نطب عٓل ؾغف٘ مبطاضم َتٔ نربٜتا٤
ََكٝت!! إٔ ٜٛقٌ ايه ٕٛإىل ايػ!ّ٬

ٚاعذيب...تػأٍ ايسْٝا ساهلا بكٛت امل ،ّ٬تػأٍ ٚتُدطؽ بٓفػٗا ايػت٪اٍ ،عُٝتاٖ ٤تٞ
ايسْٝا تأب ٢يغريٖا إٔ ٜطْٛ ٣ض ايػُا ،٤بهُا ٖٞ ٤تكٝب بايػتشط سٓتادط ظاضٖتا طٝتب
ايه ،ّ٬قُا٫ ٤تػُع إَ ٫ا أئفت٘ َٔ ُٖعُ ٚقطار حيذتب ْتسا ٤املتس ٣ببتٛم غتًطإ ،
ٜٗط يكٛت٘ اٱْؼ ٚاؾإ.

بُٓٝا ايسْٝا عً ٢ساٍ َتٔ ايتدتب  ،أقبًتت ايعٖتط ٠إيٗٝتا ،غتري آبٗت ٕ١ؿتاٍ ايتسْٝا َتٔ
ايػ٪اٍ ٚعسّ املػا٤يٚ ،١أختصت بهًتتا ٜتسٜٗا متَ ٛككتس ايعٖتط بابتػتاَٚ ١ضزٜت ١بط٦ٜت١
عً ٢خسٖا ٚ ،ػاعٝس اَتعاض عً َ٬َ ٢ضٚح ايسْٝاٚ ،ملا طًعت َفاتٔ ْٛض املككس،
ٚقاض ايكتطب َٓت٘ َكتساض بػتُٚ ١ضنتا ،خطدتت غ٬غتٌ ايتدتاشٍ ٚاـتصَ ٕ٫تٔ دتٛف
اؿذ تتاض ٠ايؿ تتسٜس ،٠غ٬غ تتٌ طًعٗ تتا نأْ تت٘ ضٚ٩ؽ اؾب تتابط ٠املسيٍػ تت ،١غ٬غ تتٌ خٝب تت١
غطعإ َااْطًكت متٜ ٛتسا َٟايتسْٝا املتٛاط٦ت ، ١ػطٖتا َعٗتا َتٔ سٝتح خطدتت ،متٛ
عُل ايكػٚ ،٠ٛدٛض ايهرب ،م ٛايعٚ ّ٬ظًُ٘ ،تاضن ً١ظٖط ٠ايٓكا ٤عٓس عتبت ١املككتس،
 ٖٞ٫زخًت٘ فتفطح ٚتٓذ ٖٞ٫ٚ ،ٛبعٝس ٠عٓ٘ فتٓػاٚ ٙتطْ ٛإىل غري ٙعجاً .
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مل ته تتٔ ايعٖ تتط ٠يتٓتع تتط َ تتٔ اي تتسْٝا د تتعا٫ٚ ّ٤ؾ تتهٛضاً ،مل تفه تتط َٜٛتتاً إٔ  ٜتتطزٓ مج ًٝتتٗا
ظُ ٝتتٌ َجً تت٘ ،ناْ تتت تعط تتٚ ٞمت تتٓ ايعط تتط ب تت ٬اْتع تتاض يعط تتط ٜعاْكٗ تتا ٫ٚ ،غُ تتكٝا
ؼُتتسٖا ،ناْتتت تػتتك ٞاملً ت ظَعَ تاً ٫تًتف تت ٭ْتتني ظُٗ٦تتا ،تُعطتتٚ ٞتُعطتتَ ٞغًكتت١
ٜساٖا عٔ نٌ َاقس ٜأت َٔ ٞايعطاٜا ،ناْتت َطتطاً ميطتط املتا ٤نُتا ميطتط ايٝابػت١
فاملٓ عٓسٖا ٚاسس يهٌ ايسْٝا.
أعطت ٖٖ ٞصا قشَ ٚ ، ٝاناْتت تبغت ٞغت ٣ٛقتسم ٜتسٕ متػتو أسَٗ٬تا ٫ٚتفًتٗتا
أبتتساًٚ ،ضفكتت ١عُتتط تغتتين عٓٗتتا أَ ٟٓػتتأيٚ ،١تكتتس عٓٗتتا أ ٟخسٜعتت ،١ناْتتت تبغتت ٞؾتتطاعاً
ٜك تتس عٓٗ تتا ضٜت ت ايؿ تتٚ ، ّ٪تٛد تت٘ ضٚسٗ تتا إىل س ٝتتح ق تتطاط ايع تتٝـ املػ تتتك ،ِٝن تتإ
َاأعطتت٘ أمثتٔ ممتا طًبتتت ،يهٓٗتا ٚضغتِ ٖتصا  ،مل تًتتل إ ٫ظٗتٛضاً َعطنت ١ظٓتٗتا َٜٛتاً
ختتري َُتهتت ٤٢يطقٍتت ١غكتتٓٗا ،مل ػ تَٔ غتت ٣ٛايغ تٌٓ يف ضستتِ اؿٝتتاٚ ٠يتتس ٜٛٚيتتس َتتع نتتٌ
خطَ ٠ٛؿتٗا ايسْٝا َع ايعٖط ٠قبٌ إٔ تعًِ إٔ ايططٜل نإ م ٛاملككس املٓؿٛز.
يهٔ...
َابتتاٍ ايتتسْٝا بأؾتتهاهلا بأيٛاْٗتتا  ،بهتتٌ َافٗٝتتا  ،عًتت ٢أعكابٗتتا ْهكتتت!!!عطتتط ايعٖتتط٠
ْفػ٘ ٜػأٍ!
َتأَ فٝتبَٚ ،تأَ أستس قتٛت٘ غٝػتُع  ،فايكتدب يف ايعُتل ؾتسٜس ٚ ،ايػتته ٕٛيف
ايطٚح أي ِٝنُٖ٬ا ُٜ٫ػُع.
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بطٖ تت ١ضَاز ٜتت...١بع تتس س تتاٍ اؾ تتع ٚايتد تتاشٍٜ ،ك تتب ٕ٬عً تت ٢اخ تتت٬ف ي َُْٗٝٛتتا  ،عً تت٢
اخت٬ف َاحيُ َٔ ْ٘٬أٌَ ٚأمل  َٔ ،سعٕ ٚفطح َٔ ،مجاٍ ٚقب ٜ ،كبٚ ٕ٬أَاّ بطٜل
ْكاٗ٥ا ٚاقفإ ُٖا يتكتع ْعطاتٗتا ايكتاف ١ٝعًت ٢أستسُٖا ٚمتهتَ َٞعت٘ ٚتتس ٕٚيف أفتل
املس ٣عً ٢غطٛض ايعُط  ،خباٜا ضسًتٗا ْٗٚاٜتٗا....
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٠٩
بوح دنيب

مجاٍ ٚب٪ؽ ،ضاسٚ ١تعب ،زَت ٛؾتكاٚ ٤زَعت ١فتطح ،ططٜتل ؾتٛم ٚ ،طتطم أؾتٛاى ،غتٛاز
ٚبٝتتاض ٜتدًًتت٘ يتت ٕٛضَتتازُٜٓ ٟذتتَ ٞتتٔ ايفٓتتا ،٤ضفعتتٚ ١شيتتَ ،١غٓتتَٚ ٢غتتطّٚ ،نتتجري َتتٔ
ا٭ؾتتٝا ٤املتٓاقهتتٖ .١تتصٖ ٙتت ٞايتتسْٝا"٫تػتتتك ِٝيتتو عًتت ٢ططٜكتت "١زْٝتتا غتتازضٖ ٠هتتصا
أمساٖتتا َععتتِ ايبؿتتط ،فُتتا نتتإ َتتٔ ايتتسْٝا إ ٫إٔ ْتتازت بكتتٛت تا٥تت٘"ٖهتتصا أمستتْٞٛ
فعًُ "ْٞٛقايت ايسْٝا ٖصا ٫عتكازٖا إٔ َاجيط ٟيًُط ٤يف ايسْٝا  ،بػبب َااقرتفت
ٜتسا ،ٙأ ٚضمبتا قتسض نتتب عًٝت٘ ٚيت٘ إٔ ٜكٓتتع مبتا قػتِ يت٘ ز ٕٚإٔ ٜطَت ٞمحًت٘ ٚتعاغتتت٘
عً ٢زْٝا فاْٚ .١ٝبػبب َاغبل قطضت ايسْٝا إٔ تغٛم يف دٛي ١سٛاض َع بؿط َتٔ ٖتصا
ايعَإ عًٍٗا تٛقغ ف ِٗٝسكٝكتٗاٚ ،تٓب٘ عكٛهلِ  ،فٝتبسٍ ايفهط عٓٗتا .فهتإ أَ ٍٚتٔ
قازفت٘ ايسْٝا ،طفٌ قبتٌ غتٔ ايطؾتس بػتاعاتٜ ،طقتب َٝعتاز اْتٗتا ٤طفٛيتت٘ ،بتشػتط
ٚختٛف ٚقًتل ،أقبًتت عًٝت٘ َكطبت ١اؿتتادبني قاً٥تٚ :١حيتو ٜتاطف ً٬يػتاعات ،أتتتسضٟ
َتتاشا خططْتت ٞأَ ٍٚاضأٜتتتو ،خططْتت ٞقتت ٍٛايؿتتاعط((إٕ ؾتتط اؾٓتتا ٠يف ا٭ضض ْف تتؼ
تت تتٛق ٢قب تتٌ ايطس ٝتتٌ ضس تت ))ً٬ٝايطف تتٌ"باغ تتتغطاب" َٚتتٔ أْ تتت!!ٚمل تتاشا قً تتت ٖ تتصا ب تتٞ
ايتتسْٝا"بتتتٗهِ"غتتاعات قتت ٍ٬عًتت ٢اْتٗتتا ٤سٝتتا ٠طفٛيتتتو فشػتتبٚ ،عَ٬تتات اـتتٛف
ٚايكًتتل ٚايرتقتتب خطٍتتت عًتتٚ ٢دٗتتو َ َ٬ت املػتٔٓ ٚ ،حي تو َاايتتص ٟخيٝفتتو ٚاهلل
ضبتتوٜ ،بعتتح يتتو نتتٌ ٜتت ّٛنتت ٤ٛايؿتتُؼ أَ تْٚ ،ً٬تتٛض ايكُتتط غتتٓساً .ايطفتتٌ"بكتتٛت
سعٚ"ٜٔعٓٝا ٙتٓعط يػاع ١عُتط :ٙأختاف ٚعتٛض ٠ايططٜتل ٚعتُت ١ايػتب ،ٌٝأختاف اْٗٝتاض
ا٭ستتٚ ّ٬قتتعٛب ١املٓتتاٍ  ،أختتاف َتتٔ عُتتط قتتس ٜ٫ػتتعين َٚاأضٜتتس .ايتتسْٝا"عهُتت"١اْعتتط
ٜاٖتتصا إىل غتتاع ١عُتتطى ايػتتابل ٖ ،اقتتس َهتتت غتتٓني طفٛيتتتو  ،عًٝتتو اٯٕ ايػتتري
بؿتُؼ ا٭َتٌٚ ،ضٚح طفتٌُ ٫تٓتٗت ٞأسَ٬ت٘ ،فايطفٛيت٫ ١متهتَ ٞتٔ ايتطٚح إمنتا بتطقِ
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ايعُتتط فشػتتبٚ ،اعًتتِ إٔ نتتٌ َاأضزتتت٘ بكتتسم غتتتٓاي٘ ستتت ٢يتت ٛنتتإ يف قُتتِ اؾبتتاٍ
ايٛعط ،٠أَا عُطى ايص ٟؽاف٘ أٜ ٫ػعو  ،فاعًِ إٔ ايبعض قس ٜعٝؿٛا عؿط ٕٚعاَاً
يف عتتاَنيٚ ،آختتط ٕٚقتتس حيَٝتت ٕٛعاَتاً ٚاستتساً يف َ٦تت ١عتتاّ .ايطفتتٌ"ايتتص ٟغتتسا ؾتتاباً َٓتتص
بهتتع زقتتا٥ل" إشاً ٖ تتٌ يتت ٞبٛؾتتاح ا٭َ تتٌ ٖتتصا ايتتص ٜ ٟتتع ٜٔنتفٝتتو ،أضتسٜتت٘ ٚأَه تتٞ
بٓكتتشو عًٍتت ٞأبً ت َاأضٜتتس ،فتتٛاهلل قتتس مسعتتت اٯٕ ن َ٬تاً َٓتتو يتت ٛعطفتتت٘ قتتبً٬
يعؿت نٌ ؿعتَ ١تٔ غتاعات طفتٛييت ا٭ختريَ ٠تتٛن ً٬غتري آبت٘ .ايتسْٝا "بابتػتاَ١
غاَهتتٖ"١تت ٛيتتو  ،اَ تضَ سٝتتح ؾتت٦ت  ،يهتتٔ عًٝتتو ا٫يتتتعاّ مبتتا ٖتت ٛعًٝتتو ٚػٓتتب
َاُْٗٝت عٓ٘ .ايؿاب"غري َٓكت"إىل يكا ٤أٜتٗا ايٓاقش ١املعًَُ ...١طت غٓني ايؿتاب
ٖٚتت ٛعًتتَٓ ٢تتٛاٍ ٚاستتس َتتٔ ايَ٬بتتاٚ ٠٫ايغتتطٚض عًتتَ ٢اسكتتٌ عًٝتتْ٘ ،اغتتٝاً أَ ٚتٓاغتتٝاً
ايٓكا ٥ايصٖب ١ٝاييت قُسَت ي٘ .فُا نإ َٔ غٓٔ ايه ٕٛإ ٫إٔ أضزتت٘ َُكعتساً خاغتطاً
بعتتٛض نتت"ٌٝ٦ضمبتتا يًعتتٛز ٠أ ٚيٮَتتٌ" أضزتتت٘ ايػتتٓٔ ظدتتطاً  ٫عكٛبتت .١أنًُتتت ايتتسْٝا
زٚضتٗا ٚعازت إيَ ٘ٝتػاَ ...١ً٥ابايو أٜٗا ايؿاب !!َاي ٞأضاى َُكعساً ٖهصا ،أ ٖ ٛقتسض
نتتتب عًٝتتو دػتتسٜاً ،أّ إٔ املهت ٓٞبتتٖ ٬تتٛازٖ ٠تتَ ٛافعتتٌ بتتو ٖهتتصا ايؿتتاب"بكتتٛت
ب٦تٝؼ"ملتا أغًكتتت َػتاَع قًتيب عُتتا قًتتٔ يت ٞقبتتٌٚ ،ملتا أغُهتت بكتتريت ٞعُتا ستتٛي، ٞ
ٚأتٝت تتت َاُْٗٝت تتت عٓت تت٘ ٚابتعت تتست عُت تتا أَت تتطت بت تت٘ ،سكت تتٌ يت تتَ ٞاسكت تتٌ ٚ ،أغت تتتشل...
ايتتسْٝا"َٛاغتت ١ٝعتتصض"ٖتسَٓ ٤٣تتٔ بأغتتو ٚأخربْتتَ ٞتتاشا عػتتاى فاعتتٌ بعتتس َاسكتتٌ
ايؿاب"بأيفاظ ؾب٘ ٚاثك "١غأَهت ٞمبتا أختربتين بت٘ غتابكاً عًٍت ٞأدتس َتا أضٜتس ز ٕٚإٔ
أْكً تتب عً تت ٢عكتتيبٓ .اي تتسْٝا"بتف تتا"ٍ٩اَتتضَ ٚتٛن تتٌٚ ،اض َ مسع تتو إشا َٜٛتتاً ْازٜت تتو
بكٛت ايٓاؽ ْاقش ...١ايؿاب"َٓكت يهٌ سطف"يو شيوَ .ه ٢ايؿتاب يف سٝاتت٘
َتتطؼ ً٬بايٓكتتا ٥قُ ٝتاً بايتٛنتتٌٚ .ضاستتت ايتتسْٝا تهُتتٌ زٚضتٗتتا عج تاً عتتٔ آختتطٜٔ
ؼتتاٚضِٖ ،ختت ٍ٬زٚضتٗتتا تًتتو حملتتت يف ايبعٝتتس َهاْ تاً يععتتِ ْتتٛض ٙاغتترتع ٢اْتباٖٗتتا
ٚيطٚع ١ضا٥ش ١عطط ٙايعبك ١ؾسٖٓا إي ٘ٝضغتِ بعتسَ ،ٙؿتت ايتسْٝا إىل سٝتح شاى املهتإ ،
ٚملا ٚقًتَ٘ ،ٮت عٓٝاٖا ٚد٘ نُا ايكُط يف ي ١ًٝايبسض بٌ أمجٌٚ ،ضق ١نايٛضز  ٫بتٌ
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أنجتتط"فتتتا ٠ايٓكتتاٖ"٤هتتصا امستٗتتا ايتتسْٝا يتًتتو ايفتتتا ٠ملتتا ضأتٗتتا .أقبًتتت ايتتسْٝا إيٗٝتتا
ٚبكتتٛت ٜؿتتاب٘ ضقتٗتتا خاطبتٗتتا:فتتتات ٞايفاتٓتت ،١أٜٓتتو َتتٔ زْٝتتا ايٓتتاؽ ،مل أضاى قتتبً٬
ٚيتت ٫ٛضٚعتت ١املهتتإ ٖتتصا ملتتا ضأٜتتتو اٯٕ .ايفتتتا"٠بكتتٛت ٜهتتاز ٜهتت ٕٛغتتري َٛدتتٛز" إْتتٞ
ٯخاف زْٝا ايٓاؽ ٖصٚ ، ٟإْ٘ يٝشعْين َا آيٛا إي َٔ ٘ٝأَٛض .ايسْٝا"َتػتاَ"١ً٥ايتصٟ
خيٝفتتوَٚ ،ايتتص ٟآٍَ إي ٝتت٘ ايبؿتتط ايفت تتا"٠بكتتٛت خاف تتت ٚٚان ت "أخ تتاف عٓتتس ٚق تتٛ
ع ِْٗٛٝيف عٝينٓ ،٭ْ ٫ ٞأضاِٖ إٚ ٫سٛؾاً ؽصٍ ٚتفتو ب ٬ضمحتٚ ،١أستعْين سكتاً إٔ
زْٝاِٖ ؼٛيت إىل بؿط ١ٜعتْ ، ١ػٝت أ ٚتٓاغت َعٓ ٢ا٭ْػاْ .١ٝايتسْا"َكاطعت "١أَٚ
ؼػتتبني إٔ فعًتتو ٖتتصا ٖتت ٛايكتتٛاب ،أعتتترب سك تاً إٔ ابتعتتازى أْاْٝتت .١ايفتتتا"٠بعٝتتٕٛ
َتػا"١ً٥مل!! ايسْٝا:أْت َتٔ عًٗٝتا اـتٛض يف زْٝتا ايٓتاؽ َُٗ ،تتو ظض بتصٚض ْكتا٤
قتتس دفتتت غطاغتت٘ َٚاتتتتٚ ،ظٝفتتتو إْعتتاف قًتتٛب أَاتتٗتتا ايكػتت ٠ٛايًعٓٝتتٚ ، ١دٗتتو
ٚقًبو  ،ضٚسو ٚخًُكو  ،نٌ أٚي٦و أْت عٓ٘ َػٚ٪ي .١مل ٪ٜتؤ اهلل ٖص ٟايتٓعِ
َٔ مجاٍ ْٚكاٚ ٤عصٚبت ،١إ ٫ستت ٢تٓؿتطٜٗا ظٖتٛضاً يف زْٝتا ايٓتاؽ ايتيت غتست غابتَ ١تٔ
ايػتتٛاز املعًتتِ ،اَ تضَ مبتتا أْتتت عًٝتت٘ ٚختتصَ ٟعتتو ْبتتاٍ ايكتتٚ ٠ٛايؿتتذاعٚ ١اٱقتتطاض
ٚانتتطب ٞبٗتتا نتتٌ َاق تتس خيٝفتتو .ايفتتتا"٠بكتتٛت ٚاث تتل مل تػتتُع٘ ٖتتْ ٞفػتتٗا َ تتٔ
قبٌ"قك ١أْت مبا قًتت  ،غأَهت ٞسٝتح ُأَتطت  ،فتايتدًف ٚضا ٤اؾتسضإ يتٔ ٜفٝتسْٞ
ؾتت٦ٝا ستتت ٢يتت ٛناْتتت َتتٔ شٖتتب ٚممعٚدتت ١باملػتتوٚ ،اْتعتتاض أَجتتاي ٞإٔ ٜتتأت ْٞٛيتتٔ
ٜفٝسْ ٞؾ٦ٝاً فكطاض ايكس ّٚتعطٌ َٓص ظَٔ .ايسْٝا"بهٌ فطح"اَضَ َتٛنًٚ ١ادعًتٞ
ْكا٥و يف قسف َٔ ١طٗط ٚ ،خًكو ٚضٚسو ادعًُٗٝا َج ً٬نُا يف ايهتاب املٓعٍ.
ايفتتتا"٠بجكتتٚ ١تٛنتتٌ"يتتو شيتتو .ايتتسْٝا"َٓبٗتت"١أغًكتتَ ٞػتتاَعو عتتٔ نتتٌ َاقتتس
ٜطٜبت ت تتو ٚ ،إٜت ت تتان ٞثت ت تتِ إٜت ت تتان ٞإٔ تغًكت ت تت َٜٛ ٞت ت تاً بكت ت تتريتو .ايفتت ت تتا"٠بًٗذت ت تت١
ايكتتسم"٫تكًكتت... ٞإٕ َعتت ٞضبتت ٞغتتٗٝس .ٜٔغتتازضت ايتتسْٝا َهتتإ ايفتتتاٚ ٠اثكتتَٗٓ ١تتا ،
ٚغازضت نصيو نٌ ا٭َهٓتَ ،١تذٗت ً١إىل َهتإ آختط شَ ٟهاْتٚ ، ١قفتت فٝت٘ َٓازٜت:١
ٜابؿتتط ايعَتتإ إيت ٓٞبأمستتاعهِ أْكتتتٛا ،إيت ٓٞبٓتتٛض قًتتٛبهِ ٜابؿتتطاً أٚزٓ يتت ٛتعتتٛزٚا إْػتتإ.
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ٚأشْتتت فتت ِٗٝقاً٥تت:١اعًُتتٛا إٔ اؿتتعٕ يتتٝؼ غتتبباً َتتين ٚنتتصا ايفتتطحٚ ،إٔ َتتا أسعْتتو
َتتانًٔ يٝكتتٝبو إ ٫مبتتا اقرتفتتت٘ ٜتتساى ،أ ٚؼهتترياً ضباْ ٝتاً ملٛنتتب فتتطح قتتازّٚ ،إٔ
اؿعٕ أنجط مما ٜٓبغٜ ٞغؿ ٞايكًتب قبتٌ ايعٝتٚ ،ٕٛاستصضٚا تعتاظِ ا٭َتٛض"نتايفطام
َج"ً٬
٫تععُ تتٛا سعْ تت٘ إٕ ف تتطم بؿ تتط أ ٚق تتسض ب تتني سب ٝتتبني  ،ف تتايفطام أيٛاْ تت٘ قامت تت ١عس ٜتتس،٠
نفطام ايٛطٔ ٚا٭ضض ٚ ،فطام طفٌ قسض أَ٘ املٝت٘  ٖٛٚبتأَؼ سادتت٘ هلتا ،نفتطام
ايكًتٛب ايععٜتع ٠عًتت ٢ايتطٚح َتتج٫ٚ ،ً٬ػعًتٛا غٝت ّٛايتؿتتا ّ٩غتتاضاً عًتت ٢مشتؼ ا٭َتتٌ،
فايب٪ؽ ٫بس ظاٚ ،ٌ٥ايسَع اؿع٫ ٜٔبس ضاسٌٚ ،ظٖط ايعُط ٜ٫صبٌ َازاّ يف ايطٚح ْكا٤
ٚأٌَ...
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