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أرجْ عذوَ املؤاخذ ِِ  ،أّٓتَا الزّآ٘:
و
أجٕيُ إَلَ ٙحاىِ٘ أعصاب ِ
بعزبذِٗ الكصٔذِِ..

***
ٖٳٌٵ تكبًٌ؟! أؾطبٴ نأؽٳ ا٭ْٛث٘ٵ ،سٳتٻ ٢أقاق ٞايهتاب٘ٵ..
َٔ ؾاعطڈ َادٔٵ ڇإيځ ٢قكٝس٠ٺ عاقً٘..

***
دُٵع ٚطٔ فٹيٞٵ غي٬ف١ٹ
فٹٞٵ اؿا٫ت ايكك ٣ٛيًٛدع ايٛطين ،تكبحٴ ا٭ڂْج ٢ٳ
ر ٚايطديا٤ٹ...
قبٌ ٚسبٝب٘ ٚضدٛي٘ٵ ...فٹٞٵ زَعيَ٘ ،ٹي ٵٔ ْي ٛڇك نطاَي٘ ،تٴعتٸي ٴل ايكي ٳ
تييعضكٴ فٹيٞٵ دػييس ايدكييس ا.يي ٫ ..٤ٞتطػيي ٞايبهييا ..٤تدعًييٗا  /أّ ايهييط... /ّٚ
ْبٗاْيي ..١بٓييج دٝييٌ ايهطاَيياتٚ ..غييً ١ًٝاقڀاعييات ايهييٝا ..٤أَټٗييا ٚاسييس٠څ َٹ ئٵ
ايؿيييُٛؽ ،تيييشأؽ عيييطف ايؿيييٗاَ ١ايٓاعُيييٚ ١ايداضغيييْ٘ٓ ٫ ..ػييي ٢إٔ أدٝييياٍٳ
ايهطاَ٘  ٫تٓكڀع أٚاقٹطٴٖا..
ا٭ْٛث١ڂ فطٚغ ١ٝقا٥ب٘..
ٜ ٫طٚم يٓا مٔ اؿبٝبات إٔ ايٛطٔ َتعبٷ ،تػطق٘ ٚتػطقٓا أبٸٗ ١ايعطض
ٚايڀًب ٚدشافٌ اـػاغ...١

***
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عطٜؿ١څ ُؿ ٞبٳ ٵٔٝٳ ا٭ظَٓ٘ ،تٴطؾسٴ ا٭ؾٛامٳ..
ج تكًلٴ أ ٚتتٗا..٣ٚ
أعكابٴٗا يځ ٵٝػٳ ٵ
َٳا ٖٳصٹٙٹ ا٭عكابٴ ايك٫ :١ٜٛځ تػهطٴ؟!
عٓسٖا فا٥ض قشٛات َٚتاْ٘..
ٹَٓٵٗٳا تتدطٸك ايٓػا٤ٴ ايككا٥س..
/عٳًڃُ٘ /ايدڀط ٠ا٭غتاش..ٙ
ٚتًٗٝا ْ /بٗاْ٘  /أّټ ايهط..ّٚ

 /غػاْ٘ َ / ٚ /طَطٜتا ، /
أختإ ععٜعتإ ،أقاب ٚاسس ٠اـطاب..
ٜٴشعْٓا أْوٹ َجكً٘ بايسٸَاٚ ٤ايسَاض ٚاؾطاح ٚاهلعّ٘!!
 /أب ٛسٓا ٚ /ظٚدت٘ ،قڀبإ عذٝبإ:
ٜعٌُٴ خبٻاظاڄ ٚ ،أَټ٘ غٝٸس٠څ نبري٠ڂ ايدِٗ فٹٞٵ ب٬ز ايعطا٥ـ،
َجكد١ڂ ايػٗٚ ،ٍٛأْٝك ڂ ١اؿٓڀ..١
 /خبٸاظ / ٙنڂٓ١ٝڅ تتدٛمٴ عٳًځ ٢ايعسٜس َٔ ايؿټٗطاتٵ،
تتٛظٸ ٴك ثكافتٴٗا اـبع١ٜڂ ،فٹٞٵ أَان ڇٔ إڂؿتاقٌ..
تعضك اؾتٝاقاڄ بًسٜٸاڄ دٝساڄ فٹٞٵ إػتكبٌ،
ٚايٓػاٚ ٤ايطداٍ،
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جّْال عل ٙضفاف عاعل
عاع ٌز ُٓؤلف عغكاً مكٔناً
َٔ بًس ٠فاٚض ٠يًطٜح ه٤ٞٴ ؾاعط ځقٛٻاٍ :وٌُ ٗ عبا٤ت٘ قيٝداڄ نياَ٬ڄ
َٔ إڂٛاٚ ٌٜٚزْٸاڄ ٖتً ٦ڄا با٭ؾٛامٜ ..ٴًك ٞؼٝات٘ ّٚهي ..ٞفٝػيري ٗ إثيط ٙعؿيلٷ
ر بييٌ ؾٴييذريات ايٓٛييطات ايڀدًيي١
نييجريٚ ،تت٬عييب باـڀييا اي يسٸضٚبٵٚ ،ته ي ٴ
أعُاضٴ ايكًٛب..
تػييُع٘ هلذيياتٴ قُكييإ اؿكييٚ ٍٛإدييطزات ٚغيي٬ي ڂ ١اؿييب ،إكُٝيي٘ ٗ
َسضغيي ١ايهييطٖٚ ،ّٚييٜ ٛكييِّْ :ٍٛػي١ڂ قييدهِ أٜټٗييا ايڀيي٬ب ؼُييٌ َعٗييا فعييٌ
/ؾٴٖٛسٵ../
ت  /ايٓػياَ ٤جيٌ
ري /ؾٴيٖٛٹسا ٴ
ٚ ٟاسيس َيٓهِ ،غتكي ٴ
ڇإشٳا ٚقٌ ڇإيځي ٢زفيش أ ٿ
ؽ ايتعيييبري ،اييييصٜ ٟكي ي ٴ ٚضا٤
إباغتيييات تٴطبيييو ايكڂًيييٛبِّْ ..يييصاى ٜ ،ػيييأي٘ٴ زض ٴ
ايٓافص:٠
ٜٓ ٌٖ -تكٌ اؿبټ بايعس٣ٚ؟!

حنيَ يلوحُ عينييا ً 0أًثَ ذزرع الـ  /شٌىِدْ /يف حارج االًرثاه،
ًذمطفُ الـ  /أحسندَ /أً /ثاتزْ/عي اهلوزهْ..
جمنًٌحٌ عيٌى النساء،
ًألدار العشاق امليًٌسني تاحلضٌر،
لكنين يُزتٌّى الغياب،
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ًيَزثٌُىَ الصدٍ..
كُحليّيّ الغيٌمْ،
ًاحلكيُ مساءْ..
األيامُ ذثحث يف هزاج الكلواخ،
عي الدفاذز ًالنسواخ اجملاًرهْ لنافذجِ املدرسوْ،
كي ذصيدَ هي سطز حكي  /اآلًسوً /عيَ الغناء..
أَحةُّ احلننيْ الصَّثاتحُ الفارعوْ كالمدًدِ اجلـويلوْ،
يف /حٌاكريِ  /املساء...
ال خت افُ الشِّعزَ أضٌاءُ النساءْ ،
ألهنيَّ هديداخُ الضياءْ ًالغصٌىِ ًاألفياءْ..
كالمصائدِ ًاألفكْ ًالزَّخاءْ!!
تٴكيييييد ٞاييييييسضٚؽٴ ٚاٯْػييييي٘ :ايهًُيييييات ،نايؿيييييذطاتٚ ..ايككيييييٝس٠ڂ
ناؿٝييا ..٠ضن يضٷ ْٝييٌ ٗ ايبييساٜاتٵ ..دٓيي ٛٴٕ ايتعكچ يٌڇ ٗ ايًديي٘ ،نايكييٌٗٝ
ايعٓٝس ٗ ،نطّٚڇ ايؿٗٛاتٵ..
ايتأٌَ طدٌٴ ايٓسا٤اتٜ ،كريٴ َطاٖكڄا نايدتٝاتٵ،
ك ٹ ١اٱَ ٬ٵ ٤تتعجٻي ٴط بيٛقتٌ َتذياٚضٚ ،ٜٔيديتٌ ،قيس تهْٛيإ َئ
طدٛي ڂ ١س ٸ
غ٬يٚ ١اسس ،٠أ َٔ ٚغ٬يتٌٵ..
ٚقجٷ يًككٝسٜ ،ٙطٚح ٚه ٤ٞايؿياعطٴ ٚاييط ٣٩عٓيس أططافي٘ ،نُيا تيطٚح
سهاٚ ١ٜػ٤ٞٴ عٓس أططافٹ َعًٚ ،١َٛايٛقج اٯخطٴ يٮْٛث١ٹ ايڀدً ٹ ١إڀًچ١ٹ عًي٢
ؾبابٝو ايدتٛٿ ٠اـه ،١ًٝأ ٚتي ٛټز أْٻٗيا تػيط ٴح ُٚيط ٴح ٗ بي٬ز ايتُٓٝٸيات إػيٛٸض٠
با٫ؾتٝامٵ...
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قييس ليسٴ ايٛقييج هً يؼٴ ٗ ايدػييشات نايهييذط ،أٜ ٚػييشم ايٓٛييط ڇإيځيي٢
اؿادات عً ٢ضفٛف ايسنانٌٵ..
ايؿاعطٴ ايعذٝبٴ ايڀبا٥ع ٜ ،ٴعڀ ٞنجريٶا ٜٚٴعًِٴ اؿٛاؽٻ إٔ غ٬ي١ځ احملبٌ
يدتٴٗا عصب١څ َٚٴػعس٠څ يًٓدٛؽ ني اؾطٜإ ايصٜ ٟٴٗس ٟيًُعضٚعات فڀٓ١ځ ايػكٞ
ٚزيعٳ ا٫ضتٛا٤ٵ...
نيي ي ټٌ ْديي يؼڈ ؼتييييا ٴز زيعيي ياڄ ،نيييي ٞتڀييييطب بايبكييييا ..٤اؾُيييي ٛٴز ٜٴيييي٪ش..!!ٟ
ايهٝاْاتَُٗ ،ا تها ٳٍ٤ٳ قسضٴٖا تٴطٜسٴ أْٻٗا ضخٝٸ ١ايباٍ...
يد١ڂ ايتًكٌ ٚإعطاب أٚاخط ايٓٸڀل ٚاؾًُ١ٹ ٚإبتسأ ٚاـير ٚا٭فعياٍٖ ،يصٙ
غيي٬يتٴٗا  ٫تٴعيياز ٟاؿ يبٻ  ٫ٚ ،تػييڀ ٛعًيي ٢ايهييطٚ ،ّٚفييي ٞشات اؿيياٍ٫ ،
تػييٗطٴ َيئ أدييٌ فييط ڇح إعيياْٚ ٞدييطاحڇ ا٭َيياْ ..ٞغيي٬ي ١احملييبٌ عٓييسٖا اٯَيياٍٴ
ٚا٭ٚداكٚ ،عٓسٖا ايسٚا٤ٴ!!..
٫بسٻ َٔ ؾٛم طياظزڈ ٜ ٫ ،ڀيطأ عًٝي٘ اٖ٫يشا ،٤ايًدي ڂ ١ايتًكٝٓٝي ١قيس تٴُػيٞ
نياهلٛإ ايييصٜ ٟٴكييٝبٴ عاً٥يي ١فعييٌ ا٭َييط أ ٚفتُييع أسييطف ايعًيي٘ ..عًيي ٢غييبٌٝ
ا٫ستُيياٍ  ٫ايتأنٝييسٚ ،إجيياٍ  ٫اؿكييط ٚايتشسٜييس ...عًييَ ٢ا٥ييس ٠ايتأَييٌ ٫
َهإ يًٛدبات ايدهط ٜ٘اؾاٖع..ٙ
ايًد١ڂ ٗ ؿ ١ٛايتعاسِ ايعاطد ،ٞنأْٻٗا ا٭ّٸ ٚاؿبٝبي١ڂ ٚايهيٕٛٴ ٚضا٥شي١ڂ
ظٖييطاتٹ ا٫بتهيياضٚ ..إش تشان يِٴ  ،تؿييٝبٴ خكييً١ڂ إوا٤اتٗييا ٚتٗييطّ ايييس٫٫ت،
نذب يٌڈ قييدري ٜٴعٓٸدڂ ي٘ٴ ايعڀييـ ،٭ْٻيي٘ ٜطغ يبٴ ٗ اَتشاْييات ايدٝييًَٚ ّٛدكييات
ايجُيياض ٚايهييطّٚٵ ...دٗاي ي څ ٫ ١فيي٬تٳ َيئ طدٝاْٗا؟؟!ٚ..ا٭ف٦ييس ٠تػييٛمٴ ُتُاتٗييا
ب إطابع اؿبٝب٘...
ق ٛٳ
ُهيي ٞا٭سييَ ٗ ّ٬ؿيياٜٚط نييجري٠ٺ ٚ ،تٓيياّٴ ٚتكييش ،ٛسٳتٻييٜ ٢تٝٸػييط هلييا
عٓٛإٷ ٗ نتاب غُع ،ٙأ ٚتٛنٝحٷ بٗٝرٷ ٗ زفش نشه١ٺ ؾاضز ٙس ٍٛؾد٘ أٚ
نًُ١څ قٝس اـطٚز ڇإيځ ٢ايعًٔ...

***
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نتاب٘ عل ٙلْح املذرصُ:
عً ٢ندافٹ ايؿاعط ٜٴٛيسٴ ايعاؾل ،أ ٗ ٚظَيإ ٚاسيس ٜٴٛييسإ َعٶيا ...نيدچ١ڂ
ايكٚ ٍٛن چد ڂ ١اؿيب ..عٓيس سيس ٚٹز ا٭ْجي ٢تبيسأ أ ٍٚخڀيٛات ايككيٝس ،ٙأُٖ ٚيا
ّؿيييٝإ َعٶيييا ..نُيييا ايبػيييتإ ٚإڀيييطَ :ييئ ٜٓييي ٟٛايييي٫ٛز ٠أ٫ٚڄ ،ايدُٝييي ڂ ١أٚ
إعضٚعيياتَٛ ..اع ٝيسٴ ايًُييع ٚايييرٚم أَٛ ٚاع ٝيسٴ ايػييكٚ ٞايؿييذطات؟؟! ؾييذط٠
ضَإ عاقً٘ٚ ..طا٥ط َيادٜٔ ،ػيتأدطٴ َْٛٶيا ٗ اييطٜح إكابًي ١يٮغكيإٜٚ ..يبين
عتب١ڄ َٔ قساح نطَ ٢يًعؿلٜ ..بشح عٔ ا٫ظزٖاض  ،ف٬ٝق ٞا٭ظٖياض ٚضَاْي١ڄ
ٖاً٘٥ٵ ،تك س ٍٛسا ٘٥ايؿٛم نايػٓٛاتٵ ..تٴسٿٕٚٴ:

أْت حبٝيب أٜٗٗا ايطائسُ املكبٌُ َٔ جٗاتٔ األبد!!..
املطتأجسُ َْٛاً يف بٝت ايٓطُ ،ٔ١يتكابًين!!...؟
أٜټٗا ايڀچ٬ب :ندافٴ إكازفات ػُعٴ ايٛقج ايدا٥ب باؿانطٚ ،تهتبٴ
عً ٢دسضإ ا٭ٜاّ :زضٚؽٴ ايتعبري تٓػ ٢قُكيإ ْي ّٛا٭فعياٍ إهياضع ،١سٳتٻي٢
تؿعط عَ٬اتٴ ايطف ڇع بايرز!؟

ٌٖ حيلٗ يطائس عاشل إٔ ٜطتأجس غسف ً١يف بٛٝتٔ املطس،
َٔ أجٌ أحالَّ ايشجسِ؟!؟
انتبٛا ٖص ٙاؾًُ ځ ١إدٝس:ٙ

ايربد شدٜدْ ،ألٕٖ ايطائسَ ٖجسَ حبٝبت٘ زَُٖاْ٘..
أ ٚذٖب يف إجاشَٓ ٔ٠تصف عشل؟!
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طا٥ط ايبشط ٜك:ٍٛ

يف األحباب ال تٛجد َفسدات َتٛقف٘ عٔ ايٓطلَ بايشٛم...
دْٛٓٚا عشكهِ أٜٗٓا اجلُ،ًٕٛٝ
ألٕٖ احلسَإ يئ..ِٝ
ٚقً ١االشتٝام تُؤذ ٟأعصابَ ايبكاء..
ؽ قكيطڇ
نأْٻيي٘ ٜعييٛز ايڀييا٥ط ايييرٟټ َيئ بٝييج ايدٝيياب ايهٸييٝلٜ ..ٴطتٸيبٴ أغييا ٳ
ا٭فلڇ ،يتػشٜح ٗ دٓٸبات٘ٹ دٓاساْٚ ٙعاغٴ٘...
ٜٴديرٴ ضٴَٸاْي٘ٵ :تطٜٸجيي ٞبييايٓذ ،٣ٛ٭ٕٻ سطنيي ١تكييشبٖ ..يياٖ ٞعتبي١ڂ ايكييساح
تٗتعٸ!؟تعًٌُ أٜٸتٗا اؿٓ١ْٛڂ ن ٝأڂٚاض ٟعتباتٹ ايدٓا٤؟!..
 قس ته ٕٛاؾاضٙ خبٸ ٞ٦ايػطٻ ،نٜ ٬ٝڀاي٘ٴ ا٭ش ..٣يٝؼٳ نٌټ ايعًٔ ٜٓدعٴ!!؟ قُٝلٴ ايهتُإ أْ ٴٌ ا يكُكإ ،اييت تًبػٴٗا ا٫ؾتٝاقات.. نأْين أعطف ٖص ٙاؾاضٙ؟!ِّٖ ٞشْ ڂ ١إسضغ..١ٕ -اشا تتأخٸط :ايسضٚؽ تػبكٗاٚ ،اٯْػ١ڂ تأت َٔ ٞإس ١ٜٓقبًٗا...

 تتعازى طٛاٍ ايٛقتٔ َع ايػسٚبٔ ٚأحٝاّْا تػطٌ ايً ٌٝبايـُشاحٓات ٚاملٛاجعفال ٜٓشفُ ايعتِٚ ..غُسفُ اجلَطد احلص ،ٜٔال تتطعُ حلباٍ ْشسَ ايفسح ..ترتى قٔٛاَٗا ايٓاعِ
َالذّا يًشٗٛات أ ٚاحلشسجات اخلشٓ٘ ...يٝالت َصاب ٌ١بطعاٍَ ايعتَُ٘ ،ـٔ د ٕٚمُـ،١
تُدا ٟٚشناّ ايصَإ أ ٚاملهإ..
 ٬تعييطز ٗ قاَت ي٘ٹ إتاع يبٴ ىييطزٴ َيئ بييابٹ ايطغبييٜٚ ،١كييع ٗ
 أض ٣ضد ي ڄغٝاز دػس ٙايكط ..ٟٚعً ٢بٴعٵسٹ سًِ ٜٓعؼٴ ن ٤ٛؾيشٝح ٜ ٫ٚعجيط عًيٚ ٢غياز،ٙ
يځٝهع خسٸ ٙعًٗٝاٜ ٫ٚ ،ٴٛفډل ڇإيځ ٢ؿاف ٜكٚ ٘ٝسؿ ١اؿطَإ...
 يعًچ٘ ٚاسسٷ َٔ ايطټٚازٹ اـؿٌٜٓ :تًٛٻٜٚ ٣تكٜٚ ،٣ٛكعس اؿافاتٹ ٖٞٚتٴٗٓس ٴّ ٜك١ٛځ دػسٖا ٚبكاٜا احملاغٔ..
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ت ايديطاّ  ٗٚ..عٗٝٓٝيا ني پِ
تتٛن ٴح ٗ َ٬قٗيا عٓيا ٜٚٴٔ ا٭ْٛثيٚ ١ؾيطٚسا ٴ
نبريٷ َٔ ا٭سعإ..
َٓاٚؾاتٷ غطاَ١ٝڅ دسٜسٚ ،ٙخؿْٛاتٷ تٛزټ ايًذ٤ٛٳ ڇإيځ ٢ايٓع ..َ٘ٛأَياّ ْافيص٠ٹ
ايهًُات ٜبس ٚايعؿلٴ ٚايڀا ٥ٴط إادٔٴ ٚايؿذط ٠ايعاقً٘:
ج اؿبٝبيي١ڂ ٸتييوٹ أَټييوٹ /ضٴَٸاْييٖ٘ٚ ../ييي ٞٸاٖيييا أبٖٛيييا أ ٚعُٸتٗيييا
أْيي ٹ/تداس٘../
  ٫تكًل :زفش عاقديت ٜ ٫ٳدتحٴ أفازٳ أٚضاق٘ إ٫ډ ٦ٝ.و ٚغٓا٥ٹو..سييٌ تٓيي ٟٛإٔ ُ ي ٻط بييٜ ،ٞكييشب َٛع يسٴ ْػٳييُاتٚ ،ٞأتدييا٤ٳٍ بكييس ّٚايد ُٝي١ٹ
إاططٜ ..ٙتشػٻٔ َعادٚ ،ٞتهرٴ ضڇقييت ٚقاغيين ..أقيريٴ نڂًي ٞظٖيطٶا  ٚياضٶا
َٛٚاغِ ..ؾذط٠څ هعًڂٗا ايعؿلٴ بػتاْٶا ..
 يتػًُ ٞأٜټتٗا ايععٜع..٠ يػجٴ أڂسبټ ايجطثط ،ٙيهٔ أٚزټ ايك:ٍَٛٛا  ٞيرٚقٹوْٚ ..عَُٛيت ؿكٝك١ٹ عؿكو ،نٜ ٝتذًډ..٢
ب ٜٴًچٌ اـؿ ..ْ٘ٛهعًڂٗا يڂڀدڄا ٚضْٚكڄا ٚعصٚب...١
 اؿ ټ زعيييين ٚزعيييو َييئ تؿي يتٸج ا٭فهييياض /ٚتداسيييَ٘٬َٚ /يييح قيييسٚزٖاٚقبٛهلا ..إْو زضؽٴ عٛاقدَٚ ٞسٚٸْ١ڂ ظٖطت ..ٞنٔ ضٓفيت ألن َٕٛضٔـفٍتوُٜٚ ..ـدْٓٓٚا

اجلسٜإ..

 اٯْػ / ١أ ٗإٵ/ج إسضغي ٹ١
َػُٛك قٛتٴٗا/ :تداس /١أْجيًْٝ ٢ي١څٖٚ ..يا ٖي ٞتيأت ٞبعيس ٚقي ٹ
إدكٻل يًشتٝب ٚايتٓٝٛدات ٚغػيٌ ايهيٚ٪ؽ ٚايدٓيادٌ ..ا٭غيتاش إؿيطف
َتعييإٚٷ َييع عٗييٛزٹ دػييسٖا ...قن ٝي تٴػييك٘ڂ عٗ يسٳ ْٗييسٜٗا أَيياّ ؾييبلڇ عٝٓٝيي٘..
ٚخكطٴٖا ٴٜٛٳظٿكٴ ايتٛا٤اتٺ َطس١ڄ أَاّ تڀًعاتٹ٘ ..ؿ١ٛڂ َ٪خٸطتٹٗا ايٓاٖهي٘ تٴععيعك
تٛاظْات٘ ٚٚقاض..ٙ؟!...
ب َٓيو أَيطٶا
 اتطى داْبٶا َٛانٝعٳ تعيب ٚدػس /تداسي٘../٭ْين غيأطً ٴشا سدا٠ٚٺ!..؟..
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 قٛيَ :ٞاتٛزٜٔ؟!.. ِّْػ١ڂ ُٖع٠ٹ ايٛقٌ ٚسك١ٹ اؾًُ ١اٚ ١ٝ ٫إٛغٝكا ٚاؿػاب.. ٕاشا ..تصنط ٜٔنَ٬ٶاٚ ،تٴبكٌ نَ٬ٶا..؟! قطٜبٴٗا ايڀا٥طٴ ايبشطٜٛ ،ٟزټ ظٜاض ٠ايسضٚؽ ايكٝد٘ٝ؟! -زضٚؽ يًكٚ ٝزضٚؽ يًؿتا٤؟!

 نِ أْتٔ مج :ً٘ٝمتشني قُسب ايهـالّ ..ال تـدنيًني شٚازٜـب ايرستـسات ،نـٝالتتطخَ تٝابُ األفهازٚ..أحالَُو ايصػري ٙبايُٓ ..ُ٘ٝايهًُاتُ ايشائه٘ جتسح...

***
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الطْٔر العاعكُ.؟!
ايؿاعطٴ  ..قسٜل ايهط ّٚايعتٝلٜ ،ٴػُٿ ٞايعؿام اؾُ:ًٌٝ
ايڀٛٝض ايٓاطك٘ٚ ..ايؿذطات إًٝشات :أَٸٗات أسعإ ا٭ضض...

***
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درظُ الصٔف
ايڀيي٬ب ٜكييڀشب ٕٛزضٚغييِٗ ڇإيځيي ٢بػييتإ ا٭عيياي ،ٞسٝييح بٝييٛت بػييٝڀ١څ
تػييتكبٌٴ ايكيي ٝبييايٚ ،ٍ٬ٛتٴطسٸ يبٴ عتباتٴٗييا بيياٯتٌ ،نُييا ايٓٝييابٝعٴ تطسٸ يبٴ
بايسٿْإ ٚأْٛث١ٹ ايؿدا ٙايعڀؿ...٢
/أ ٗإٵ /تأخيصٖا اي سٖؿيٖٚ ،١ي ٞتًُي ٴح ايؿياع ٳط عًيَ ٢كطبي ٺَ ١ئ أبٝاتي٘
ايؿٸعطٚ ١ٜايككا٥س ٚايتُتُات ..غأيج ا٭غتاش إؿطف:
 نٜ ٝٳشٝا ٖصا ايؿاعط ٚايرٜات؟!نأْو  ٫تػُع؟!
ٜطزټ ايڀا٥طٴ ايعاؾل ،بعس إٔ ْبٗت٘ /ضٴَٸاْي٘ /ڇإيځي ٢إٔٻ ا ٕؿيطف عًي ٢زضٚؽ
ايؿتاٜ ،٤هٝع ٗ ق ٝٹ تداس٘؟!
 نتداٖا ايَ٬عإٚ ..ايكسضٴ بٗا٤ٷ َتأضدح بٌٳ تً٪يٚ ٪تً٪ي...٪قطو ي١ڂ اٱقييدا ٤تػييطم تٛنييٝشٶا عيياد٬ڄ  :ايؿيياعط ايييرٟټ أبٓييا ٤عَُٛتيي٘
نجريٚ ٕٚقطٜب :ٕٛايػيٓسٜاْات ٚاـطْٛبيات اؾبًٝيٚ ،١ايػيدح ٚايدابي٘ ٚايبًبيٌ
ايصٜ ٟعٹسٴ بإيكا ٤قانط ٠بٴًبًٚ ،٘ٝغٝشسز َٛعسٶا ٕصانطات ايتدطٜس...
تطسٝبٴ ا يؿاعط ا.اٚض يعد١ٜٛٹ ايڀبٝع٘ ٜػبل سري ٠ا٭غ:ً٘٦
ٖص ٙايدػش١ڂ ايٛاغع١ڂ تتػ ٴع ٱط٬ي ١اٯْػ/ ١أ ٗإ!!/
قَٳا أٌْ ايعد ،١ٜٛسٌ تٓڀلٴ باؿب..ف ا ي ،ٞأ  -ؽ َ -ٳيا  -اضتؿياف ايكيٛت/..
ٜعطفينٜٚ ،ٴطتٸب سيط ٚٳ
نُييا تدعيي ٴٌ ايكُٻيي ڂَ ١ييع ايػيييدح ٚإقييدا ٤ايػييٌٖٗ ٗ ...ييص ٙإسضغيي ١ايكيييٝد٘ٝ
ا٭قطبييا٤ٴ عسٜييسٚ ،ٕٚنيٌټ زضؽ ييي٘ أدييساز ٚدييساتٚ ،عُٸاتٴيي٘ سكٸييات فكييش٢
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ا٭فييلٚ ،خا٫تٴيي٘ ايدُٝيياتٖ ٗ ..ييصا إهييإ  ٫أسييس بيي ٬أقطبييا ٫ٚ ٤إسييس ٣بيي٬
قطٜبات..
ٴٖٛٳ شا ايبشط بٌ ٜس ٟايٓٛطات ..أٜ ٜٔهيٕٛٴ  /ايٓيٛضؽ /اٯٕ ..يٝتٴي٘ ٜطَيلٴ
تعابري ايهط ٗ ّٚنتاب ايبػٝڀ٘ ..اَ٫تشاْاتٴ أنجط َٔ إٔ تٴشكٳٚ ،٢نيٌ
طاييييب ًَيي ټ عؿيييلٚ ،نيييٌ طايبييي٘ َسٚٸْيي١څ عًييي ٢قًيييب سبٝبٗيييا ٫ ..فييي٬تٳ َييئ
ايب٬غ٘...
ن ٝٳ ي : ٞإٔ أؾطحٳ يًڀ٬بٹ نځطٵَٳاڄ ٚاسسٶا َٔ ٖص ٙايهيط ،ّٚأ ٚطيا٥طٶا
َٔ ٖص ٙايڀٛٝض ايصن ،١ٝأ/ ٚضٴَاْ١ڄ١٦ًَٝ /ڄ أظضاضٴ قُكاْٗا با٭غيطاض ٚقاغئ
ا٭ظٖاض...
سٳتٻيي/ ٢تدچاسييٖ / ١ييص ٙاؿػييٓا ٤اييييت تٴؿييطف أْٛثتٴٗييا عًيي ٢قً يلڇ اـؿيي١ْٛ
ٚطييطب ايؿييٗٛات ..أغٓٝي١ڂ ْٗييسٜٗا تٴيي٪ضدح إقييدا٤ٶ نييجريٶاٚ ،طدٛيي١ڂ نييشهاتٗا
تٴػبٸب ا٫ضتباى ٭سعإ ا٭ضض..
غأقد ...ٞأ ٚأطًبٴ َٔ عؿٝلڇ ضَاْ٘ أ َٔ ٚايؿياعط ،أَ ٚئ أ ٟطاييب أٚ
طايب٘ تطتٌٝٳ ْػُ٘ ،أ ٚت١ِّٜ ٠ٚ٬ٹ غ..ُ٘ٝ
ديييريا ٴٕ إسضغييي ١ؾدكيييٝات فُٗٝييي :١ايؿيييذطاتٚ ،ايڀٝيييٛضٚ ،ايٓٛيييطات
ٚايػييدٛح ٚايييسضٚب ...بكاٜييا َيئ إعطفيي٘ ٗ نييٌ سيياٚ ٘٥عتبيي٘ ٚفػييش٘ ٚٚييٌ...
َدطزات أق َٔ ٣ٛايهتبٚ ..هلذات تكًح يهٌ ايعك..ٍٛ
يد١څ عايك١څ ٗ ٚدسإ اهليٛا ٤ايكيس ،ِٜؼتيازٴ َٛغيٝكا عسٜيس٠ڄ ،سٳتٻيٜ ٢كيري
بٛغع ايسضٚؽ فُٗٗا ٚؾطسٗا ٚتٛنٝحٴ ب٬غتٹٗا.))!!...
ٜطٚم يًؿاعط ايدطڇح َعآٜتٴٗاٜ ..طاٖيا ؾيب ١ٗٝؾيذط/ ٠اـطْيٛب /ايٛيٝيس..ٙ
ٚتكاغ ِٝا٭ْج ٢عٓسٖا نإععٚفات إا ٘ٝ٥ايسا٥ط ٠بيٌ إٛديٚ ١دٓياس ٞطيا٥ط:
سذابٴٗا َٛدع ،ناؿًِ:
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/تُشسِّدْ ٞايكصائد يف َعاْ ٞشٚبع٘،
ٜٚبنيُ يف ايشطِّ ايهالّ..
تُجُِّعين األَاَْ ،ٞرٌَ نَسُِّ َٔ غُاِّ..
ٚعًٝؤ ٜا أُْر ٢ايطالّ!!؟...
نأْٻٗا تػُعٴ خڀ ٛاؿطٚف ٗ ك ١ًٝايٛقيج إيعزسِ بيايدڀط٠ٹ اؿػيٓ١ٹ..
ايؿذاع ..١ايهطٚ ّٚايدتٝات ّؿٌ َعٶا ٗ ،تيطازف ٚاسيسٚ ،غٓياٚ ٤دطٜيإ...
ن ټٌ ن ٕٛهيطٚ ٟضا ٤ني ٿٌ نيٚ ..ٕٛتػيتذُ ٴع اؿٝيا ڂَ ٠كيسضتٗا عًي ٢ايعڀيا٤
ٚتتٓاغل تأَ٬تٴ اؾػسَ ،ع إهإ:
/نِ/تؿٌٝٴ /ا٭ف٦سٙٵ َٔ ب٬بٌٵ  ٚا٤ٵ..
ا٭ْٛثاتٹ ايطٸخا٤ٵ...

***
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مذانزٗ بــــلــبـــل
أْج ٜا ِّْػ٘  /أ ٗإٵ /قكٝس٠ڂ ايبشط ٗ ،إٗطدإ اير..ٟ
 أؾييهطى أٜټٗييا إييس ٸٕٚٴ ا ؾُٝييٌ ٭سيي ّ٬ايكيي ٗ ، ٝبٝييٛتٹ ايؿييتا،٤ٚايد ٗ ،ّٛٝسٌٓڇ ايهطٚ ،ّٚايڀٛٝض ٗ بكا٤ٹ ايؿذطاتٹ ايعاؾك٘...
نٌټ ساف ٗ ١دػس ا٭ضض ططف١ڂ ؾٛمٵ ،أ ٚغُيع٠ڂ َڀيط ٗ ،عيٌ غُٝي٘،
نٌټ ْافص ٗ ٙبٛٝت ايعڀـُٖ ،ع ٠عؿل ،تتذ٘ قٛب ْڀل إا...٤
ايكٛتٴ ٗ سٝاظ ٠ايعاؾكُٜٗ ١ؼٴ..
/أ ٗإ /نًڊٗا ْع...َ٘ٛ
تًٌٴ ٗ خڀاٖا ايسضٚبٚ ...تتؿبٸ٘ بٓڀكٗا ايتدطٜس...ٙ
نٌټ ٖٓ ١ٗٝتدـټ
ايهذط بايتأيلٚ ..ا٭سعإ عٓسٖا َدؿٛؾ ١با٭ْٛث.. ١
ٚتيييعزاز إؾيييطاقاتٴٗاٖٚ ،ييي ٞتكيييعسٴ ايػيييٝاض ٠باػيييا ٙاييييسضٚؽ ايكيييٝدٝٸ ١أٚ
ايؿييتاٜ ..٘ٝ٥طافكٗييا ايييي ْ/ييٛضؽ .../أ ٚقييٛت٘ إيياٞ٥ټ ايڀييطٚبٜ ...ٳػييطحٴ ّٚييطحٴ...
نأْٻ٘ ٜٴدٓٸَ ...ٞتتايٝاتٷ َٔ ايعصٚبٚ ١احملاغٔٚ ...ايي طا٥ط ايبشطٟټ َٚسْٚات َٔ
دٓاسٌ ٚؼًٝل ٚضا٥ش ١إٛز َٚؿاغبات ايعبس...
تشا ٣٤يعٝين ؾٛقٗا قاَ١ڂ سبٝبٗا ...تػا:ً٘٥
 أ ٜٔتهٝعٴ عين ،نٌٻ ٖص ٙا٫ؾتٝاقات؟!.. أ ٫تط :ٜٔأٌٓٴ يو عؿطات ايتدطٜسات؟!.. ن ٝيو إٔ ؼٌُ َعاز طا٥ط أ ٚغٓا٤ٳٙٴ؟!..18

ا٭...ٍٚ

ٞ
ب ايتديطٸز ،يهٓي٘ اٯٕ ٜٴكيَٗ ِٝطداْي٘ ايعؿيك ٸ
ٜٚ ٞٴشي ټ
 نِ ٖيَ ٛعادي پ-

عج /عًُ /١تكَ :ٍٛصانط ٠ايبًبٌ ٫ ،تتأخٸط..

ق َٳا ٖص ٙا٭سيٛاٍ ايعذٝبي :١طيريٷ ٜٴٗيس ٟتدطٜساتي٘ يعاؾيل ،يريتديع َػيتٛاٙ
ايدطاَيي ٗ ٞعييٝين سبٝبتيي٘؟! ...عٝيي ٕٛاؿبٝبييات تييتهًډِ ٚتٴكييدٚ ، ٞتييتدشٸلٴ
ايًدييي٘!؟ٜ ..ٴشيييسثين دي يسٸ :ٟاْتبٗييي ٞأٜٸتٗيييا اؿدٝيييس ٗ ،٠زضٚؽ قييي ٝٹ ايعؿيييام
اَتشاْاتٴ ايبًبٌ  ٫غٓ ٢عٓٗا!! ٚيًٓٛطات َصانطاتٷ ٫بٴسٻ َٔ ايتشهري هلا...
 ن ٝأتعًچِ سه ٘ٝأَ ٚسٚٸْات٘ ،سٳتٻٜ ٢هٕٛٳ بٛغع ٞإيكا ٤قانيط٠ٺأ ٚؾطح َٓٗاز طا٥طٜ ٖٛ ،ٴكِٝٴ عٓس اؿسٚز ايؿطق ١ٝؾدطافٝا اؿبٸ؟!...
َٳا ٖٳصٳا ايٛقج إطاٖل :ايعاؾل َرياث٘ أغَٓٚ ،٘ٝكسّ عؿك٘ َاشا؟؟!
ظَٔ وتؿسٴ فَ ٘ٝعٓ ٢اـٛف ٚايعؿل إطتبوٕ..اشا؟!..
َٛغييٝكا اٱقييطاض ..تؿ يسټٖا قٓاعيياتٴ دػييسٖا ڇإيځيي ٢اي يسٻٚ ...ٍ٫فييي َ ٞيطٸاتٹ
اؾػسٹ ا٭خط ..٣ػس ْدػٗا أغٓٝي١ڄ أَ ٚععٚفي ١تٴًشٸٓٗيا ايطغبياتٖٚ ...ي ٫ ٞتكيٌټ
تًشٓٝٶا ٚعاطد١ڄ عٔ ايككٝسٜٚ ...ٙطٚم هلا إٔ تٴذطٿبٳ قٛتٗا ،أَياّ ديسٿٖاٖٚ ،يٛ
ٜععف ٜٚكد...ٞ
ٚتػافطٴ َع٘ ڇإيځ ٢إس ١ٜٓايهبريٜٚ ،٠عٚضإ قيسٜل ايؿيٗٛات /إُٛغيك٘/
ٚا٭ؿإ ٚايدٓاٌْ!! ..ػصب٘ ...تعك ٴ ب٘ ...تٗعټ غٓٛات٘ ....تٴطدع٘ َطاٖكاڄ:
 َٔ تهٖ ٕٛص ٙاٯْػ ١أٜٸٗا إ٪ضٸر ايهبري!!...سدٝست...ٞ.............
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بٝييج إٛغييٝك ٞايكييسٜل ٜٴڀ يٌټ عٳًځيي ٢إسٜٓيي ،١نإط٬ييي ١ضغبيي ١هلٛفيي ١عٳًځيي٢
خكط اَطأ ٠أ٬َ ٚقا ٠عڀط بٓٗس...ٜٔ
 ٖٞٚتطَك٘ٚ ،دسٖا َكابً٘ ،تك ٍٛفٹٞٵ ْدػٗاَ٬َ :يح نيٌٿ ْدُي ١ؽتًي
ٳع ٵٔ ا٭خط ...٣عيعف ٜٴ٪ضقي٘ ا٫ؾيتٗاِّٚ ،٤خيط ٜٓيعٚ ٟٚضا ٤خعاْي ١ظَئ ا٭ؿيإ..
نأْٻو أٜٸٗا إ٪ضر اؾسٸ تٓبـ َٔ ايتاضٜذ سساث ١ايًشٔ ،ثِٻ تٴطتبٸٗا َٳعٳ َج٬ٝتٗا
َٔ إععٚفاتُٓٚ ،شٗا ٚدساْاڄ دسٜساڄ...
إٛغٝك ٞقسٜكو َعذبٷ بايؿٗٛات ٚدٓ ٕٛايًص ...٠أ ٫تٳطٳ ٣عٝٓٝي٘ نٝي
تػشقإ ا يٓٛط ٠تً ٛايٓٛط ٠ڇإيځ ٢فٛاقٌ ا٭ْٛث١؟!..

***
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أحشاٌ األىْث٘ الغزقٔ٘؟!...
ائ ُز تفاحُ

تأنچست يي ِّْػ ٹ ١إسضغَ٬َ ١ح أٚداك تداس٘ با٫غتدٗاَات:
ْ١ًٝڅ أْجٹ ،يهٓٸو تتأخط ٜٔعٔ سكٸ١ٹ إَ٤٬ٹ ايشتٝبات ا٭ڂْج:ٜ٘ٛ
ج تٓػي يٝٵٔ ؾيييدتٝو بييي ٬نيييشهاتٚ ،أثٓيييا ٤زضؽڇ
ٗ َيييط٠ٺ غيييابك٘ ،نٓي ي ٹ
ايعًٜ ،ّٛدٝبٴ ايهڂشٌٴ ٚايدُعٚ ..قسضى إتٛاعسٴ َع إطحٕ ،ياشا ٜٴعًئ اْ٫يعٚا٤
خً قُافڇ ا٭غ ؟!..
ِّ َٔ ٙاٯٜ ،ٙا ععٜع٠ځ ايعؿلڇ ٚايصٚم:أٚقعتين إكازف ١اؿع ١ٜٓبڀا٥طٜ ،طتبو بايٓٸػُٜٚ ،١هٝعٴ فُٗٴ٘ أَاّ أٜٸي١
غ..ُ٘ٝ
أسببتٴ٘ٚ ،ططتٴ إيٚ ،٘ٝغهٓجٴ بٝتاڄ عً ٢ساف١ٹ ايؿٛم َٔ ،أدًي٘ ..يهٓٸي٘
ٌٚٻ ٜتعًډِ َٔ ايدكط ايهع ٚايطنانٚ ١قًچي ١ايتيسبريٚ ..أعڀٝتٴي٘ ايدطقي ١بعيسٳ
ايدطق ،١يٝػتُسٻ ايٛعَ َٔ ٞدهچطات ا٭ْٛث ،١اييت تٴشبٸ٘..
ٗ ؿ١ٛٹ دػسى اٯت ،٘ٝزقچكْٛ ٞط ٠أْٛثتو بايعؿل..
 ن ٻٌ َ ٻط ٺ ٠أتعًچِ َئ ْٛافتيو تكًي ٝٳِ أٚيافط ايدٛنيٚ ،٢أضبٸي ٞؾدكي ٝځ١ٜابػيت عٳًځَ ٢داٖ ِٝزيعوٹ إبچًٌڇ بأَڀاض اْ٫تباٚ ،ٙط ٿٌ اؿصض..
 ايعؿل دٕٓٛٷ سصٹضٷٚ ...يصاتٷ نذٸاد١څ وطغٴٗا عكٌٴ اؾػيسٚ ،تٴعاْٗٚياا٭س..ّ٬
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ٗ ا٭غبٛك ايدا٥ج :أ ٜٳٔ تدٝبٌ ،سٳتٻيٚ ٢ديس ايڀي٬بٴ زضؽٳ ايٓشيَ ٛئ زٕٚ
ُٖعات ٚقٌ؟!...
ٗ ا٭غبٛك ايدا٥ج :أ ٜٳٔ تدٝبٌ ،سٳتٻيٚ ٢ديس ايڀي٬بٴ زضؽٳ ايٓشيَ ٛئ زٕٚ
ُٖعات ٚقٌ؟! ...ٳٚيځِٵ ؼهط إٛؾٛضات َٚعاز٫ت ايڀايبات إدطَات!!؟..
 أيػجٹ تعًٌُ ،أْٓٻ ٞسدٝيس ٠إٛغيٝكا :ديس ٟايعياظفٴ ايهيبريٚ ،أَيٞايػيييُدٚ ،١ْٝٛأعُيييياَ / ..ٞايعتابييييا ٚإٝذاْييياٚ /أخييييٛاي ٞا٭بٝيييياتٴ ايؿييييعط،١ٜ
ٚخييا٫ت/ .. ٞايييسيعْٛا/ٚ /أّ ايعيچ ي ٚ ../عُٻييات ٞا٭غٓٝيياتٴ ايؿييعبٚ ١ٝايككييا٥س
احمله!!..٘ٝ؟!..
 تػافطَ ٜٔع دسٸى ڇإيځَٗ ٢طدإ ايدٓا ٤ايٛطين؟!.. ْعِ ...أٜتٗا ايععٜع ، ٠تداس٘!!.. َٓييص ع يسٸ ٠أؾييٛام ،ؾيياضنجٴ بطقكييٚ ١اسييسُٚ ٙطٜٓييات قييدري ٙعٳًځيي٢أغٓ :١ٝسبٝبيت ٜا ْ١ًٝځ ا٭غكإ ،أ ٜٔتهٝعٌٳ ٚا٭ؿإٵ؟!../
 ٖص ٙا٭غٓ ٘ٝيًًُشٔ ايهبري ،ايچصٜ ٟعٚض ٙدسٸ..ٟ تعطف٘ٓٝ؟!.. ًْتك ٘ٝنٌ َٗطدإٚ ..في ٞغري أٚقات إٗطداْات ًْتك..ٖ٘ٝيي ٛعاؾييل فٓييٜ ،ٕٛبشييح عييين نيٌٸ قييٚ ٝؾييتاٚ ٤خطٜي ٚضبٝييع..ٜٚعسْ ٞعبلڇ ايدٓاٚ ٤عڀط ايعؿل:
ح تٴطٜس ..ٜٔيو َڀطسو ٗ ،ا٭غٓٝاتٚ ،في ٞايد٪از..
 تأتٌ ڇإيځ ٢س ٝٴ ٖٜ ..ٛبشح عٔ أقي ٣ٛإٛغيٝكا ٗ ،دٓي ٕٛايٓػياٚ ٤أٚدياك ايعاؾيكٌ..دٴيي ٻٔ بيييٖ ٞييي ٣ٛفييي٪از ،ٙسيييٌ ضِّْييي ..ٞيهيييٓين أقدًييجٴ ٗ ٚدييي٘ ضغبتييي٘ ا٭بيييٛاب
ٚايؿبابٝو٫ٚ ..بٴسٻ َٔ إغ٬م إُطات اؾاْب ١ٝن ٬ٝؽسع٘ إٛاضب١ڂ ،ف ًٛٝٴش بي٘
اؾتٗا ٙ٩ڇإيځ ٢عتُ ١ايسضٚب..
 ځأْٳا غريٴ أْجٹ ٜا /أ ٗاْ /١إٛغٝكا ٚإععٚفات:22

تتٓعٸِٴ فطق١ڂ دػسى بايعصٚبيٚ ١ضخيا ٤اييس ٍ٫ايعياٚ ًٞ٥ايعٛاطي  ..غيٝكٍٛٴ
ظَٓييو  :طييا٥ط أ ٗييإ اؾُٝييٌٜٚ ..كيي ٍٛظَييين :طييا٥ط تداسيي٘ إطتبييو بييايكًل
َٛٚغٝكا ايؿٗٛات ٚفٛن ٢اـطا٥ب...
 نِ تدٌُٗ ٜا تداس٘!!...ٚ-أْجٹ نِ تٴكدٌ ٜا ِّْػ ١ايسضٚؽ ايدطاَ ٘ٝإسيچً٘!!...

***
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أحشاٌ األىْث٘ ..املفرتقات!؟...
أحرتمُ بشُطني:
األْرٚ ٢ايهتاب٘،
ٚايٛطٔ مشط ،٘ٓٝتسع ٢احلسائل ٚايبطاتني..
إٔ حنرتمَ  َٔ ،د َٕٚمشط،٘ٓٝ
تًِٗ مشٌَ احلسائل ٖٛ ،ايعاز ٚايسٗعب...
يف حلظ ٔ١احلبِّ ،اإلْطاْ١ٝ
ٚطٔ...
يف ايهساْٖ ١ٝتشسٓدْٚ ،شك...٢
تػُع  /تداسٖ /١ٳصٳا ايه ّ٬اؿُ..ِٝ
ف عٳًځيي ٢أضم ا٭ْٛثيي٘ ،نأْٻُٗييا
إٛغييٝكٝإ :ديسٸ أ ٗاْيي٘ٚ ،إًشٸيئ إؿييط ٴ
ّطٸإ بٌ إعاْٜٚ ،ٞعٚضإ ظا ١ٜٚنيٌٿ نًُيَ ،١دطزٖياٜ ...يٛزٸإ خًيلٳ ع٬قي١
دٝس ٠بٌ ايهًُات ا٭خٛات...
يييٝؼ َجًييُٗا /غييطنٝؼ /قييياسب إييٛزٸات ايبًٝدييٚ ١اـييبري ايدٓيييإ ٗ
ايٓٛچاضات ِّٚفام ايع..ٕٛٝ
إْػييإ ٗ ْٝييع ايًچٗذييات ٚايًدييات نايٓٝييابٝع إجكچديي٘ بايػييكٚ ٞدسٚييي١
سٓإ ا٭ؾذاض..
ييي /أّ ايهييطٜ /ّٚٴعيياْ ٞدػ يسٴٖا سٴعْٶييا بييايَٳ ا٭ش ،٣ضغ يِٳ سيٛييي ٠ٛعكًييٗا
بايصناٚ ٤أْٛثتٹٗا بهجط ٠ايبػاتٌ ٜتعبٴ بػتإ اـكط ،فتػتٓس ڇإيځي ٢ؾيذط٠
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ٗ أقكي ٢ايٓٗييس ٜٔأ ٚتبشيحٴ عئ سسٜكيي ١قيدري٠ٹ ڇإيځيي ٢ديٛاض ايػٸييط ٫ٚ ،ٙتهييٝع
عٓٝاٖا عٔ َؿاٖس٠ٹ غا٥ط ا٭ؾذاض...
اَييطأ٠څ تتػ يٝٸرٴ بػيياتٓٝٴٗا بايبػيياتٌٜٚ ...تػ يًچٌ ا٭غييٚ ٢ايطٸنيياّ ڇإيځيي ٢بٓٝييإ
أْٛثتٗييا ٗ ...ايبٓاٜييات ٗ ايكييط ،٣أ ٗ ٚإييسٕ ٜ ،تدٛفييَ ٕٛيئ ا٭ضض ايطٸزَٝيي١
ايطناَٝيي٘ ،ايچيييت تتهيي ٕٛؾدكيي ١ٝتطابٗييا َيئ اـطا٥ييب ًَٚشكييات اهلييسّ٫ ...
ّهٔ ايٛثٛم بٗص ٙايتذُٝعات اـطا٥بٝي٘ ،فتٓٗياض ؼيج ا٭عُيسٚ ٙاؾيسضإ...
ٳ ٚځق ٵس سكًج ٖص ٙايكيسََ ١يع /أبي ٞسٓيا /ؾيا٤ت إكيازف ١إٔ ٜيبين بٝتي٘ ٳعًځي٢
ايطناّ؟!...
 /تداس /١تٴعاْسٴ ٚقج ايؿٗٛات ،تهػطٴ خاطط إًشٔ:
 أضٜسٴ يو ؿٓاڄ ْ٬ٝڄ يًهًُات ،ايچيت تٴطٜس ٜٔغٓا٤ٳٖا؟! .. غأفهط...َٳييا ٖييص ٙا٭ْجيي ٢ايچيييت ويي ّٛسٛهلييا طييا٥طٴ ا٫ؾييتٝام ،و ي٘ڊ عٳًځيي ٢ايدكيئ،
ٜٗٓٚضٴ ٗ ايڀريإ؟!؟؟..
 اٯٕ أَ ٞؼتازٴ فشٛقاڄ ٚتككٝٸاڄ ،يٓعطف َٔ :أ ٜٔدا٤ت ا٭سعإٴ؟!..قددطافٝييا اؾػييس َيئ ددطافٝييا ايبًييس ...ا٭ْٛثييٚ ١ا٭ضض ،أََٛتييإ ،أ ٚأّپ
ٚبٓييج ٗ ...ؿٛيي ١دػييس غييابك ،١باغتييج ايٛسييٛف ايبًييس ٠ايعطٜكيي ،١ايدػيياْ،١
فُطنج ِّْصاى ايٓػا ...٤ؼايدٔ َع أڂَٸٗٔٸ ..تعبج ا٭ْٛث ڂ ١تعباڄ عذٝبياڄ ،سٳتٻي ٢يځيِٵ
ٜٳعٴسٵ بٛغع عٌ ،ضفٖ ١سبٚ ..ايهجريات اغشدعٔ ايدُعاتٚ ،ايطغا!ٌ٥؟...
ٚايهط ّٚايج٬ث/ ١تداس/ٚ /١ضَاْ٘/ٚ /ظٜتٜ /ْ٘ٛتديٛفچَٔ ،ئ أديٌ أَٸٗئ
ٚعًٗٝا ...زَع١څ ٖا١ً٥څ ٗ عٝين /تداس٘ /نأْٻٗا ضغٛي ١غُٝات ؾطق..٘ٝ
تعاْٚج َعٗا زَعات أ ٗإ
ايسَع ١أْجٚ ،٢فطق١ڂ ق ..ٙٛايٓػياٜ ٤يبهٌٳ ٗ ،ؿٛي ١أْيٛثتٗٔٸ ايباشخي٘،
٭ٕٻ اييييسَٛك َجيييٌ فيي ٸٔ ايتيييسبري إٓعيييي ..ٞاييييسَٛك ايطنٝهيييْ٘ ،كيييازفٗا عٓيييس
َدشقات ايتكايٝس ٚايٛقج ا٫دتُاع ٞإشانِ..
يځِٵ ٜعٍ إًشٔ وا ٍٚتًشٌ زَع ١أْج ١ٜٛبًٝد٘:
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عٓٝا /أ ٗإ /قاَٛغإ قعبإ يًٓدُات ايعكٝٸ٘ عٳًځ ٢ايًشٔ!!...
 ٚعٓٝا  /تداس٘ َ ،/اشا عُٓٗا؟!.. يٝؼ بٛغع ٞاٯٕ أنجطٴ َئ فٗيِ عٝيٌٓ/ ..أ ٗاْي٘ /يځي ٵِ تٴعيط ٙنيجرياٖتُاّ ،بٌ تتؿدډ َُٖ٘ٛ َٔ ٢ايدطاَ ٖٞٚ ،٘ٝايچييت تػيُع عٓي٘  :نيٌټ َڀطبي٘
تعر خ٘ بطم اٱشاعٚ ١زا٥ط ٠إٛغٝكا تػطم ف٪از..ٙ
َٓص عؿط ٜٔؾٛقڄا تٛضطج أعكياب٘ بيي إڀطبي٘ ٖ/سٖيسٚ ،/ٙزار عكًي٘ ٗ
قٛاَٗا ٚضقك٪َ ١خطتٗا:
تييٓٗض ٗ ضزفٝييو سهيياض ٠ايٓػيياٚ ،٤تكييطر ٗ خكييطى ِّ٫ت ايڀييطب،
ٚايٓٗسإ أغٓٝتإ ؾطقٝٸتإ..
ٌٖ تكبًٌ قًيب ًَشٓاڄ طد٬ڄ ٗ َععٚف ١ايكسض ٚايعٓل؟!..
 ...تهشوٚ ،تكٚ ّٛػًؼٚ ،تصٖب ٚتعيٛز نٓػيُ ١ططٚبي٘ ،تيٛزٸ ايػٸيدط
ٗ ٚدسإ ايطٸٜح ..بٳعٵسٳ د٫ٛت ٚق٫ٛت ٚأؿإ َٚععٚفات..
ٜٓبج عٳًځ ٢ؾدتٗٝا غ٪اٍ :تتعٚدين؟!..
 ...... يځِٵ ػب؟!... ِّْييصاى ،ؼهييط /تداسيي٘ٚ /تكييعس ٗ خٝاييي٘ فهييط ٠ايييعٚازٜٚ :ييٛزٸ إٜٔٴڀًل عًٗٝا ا اڄ دسٜساڄ َػتعاضٶا َٔ َڀطب ١قسّ٘ ...أَ ٚئ أغٓٝي ١أَ ٚئ زٍ٫
عتٝل!!...
تتدٛٸم أْٛثتٗا عٳًځ ٢غٛاٖا باؾاشب..١ٝ
سٳتٻ ٢ايسَعات ايچيت تطٚح ٚتدسَ ٗ ٚكًتٗٝا هلا فًػدٚ ١غٝاغٚ ١تسابري...
إًشٔ سٌٻ قٌٻ طا٥ط  /تداس٘..../
نٌٸ قباح وٌُ اؿادات ڇإيځ ٢غطف ١أّ ايهيط ٗ ،ّٚإػتؿيدّ ... ٢يطٸ
عًٗٝا أثٓا ٤ا ٤ٞ.ڇإيځ ٢إٛغٝكاٚ ،أثٓا ٤ايطدٛك...
إُطن ١إؿطف٘ ٜأخصٖا ايعذب:
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َٳا ٖيص ٙايهآ٥ي ڂ ١ايچييت تٓؿيدٌ َئ أدًيٗا ايڀٝيٛضٚ ،تؿيدٌ بياٍ ايدػيشات
ٚغڂيييطفٳ ايعًُٝيييات ٚايعٓاٜييي٘ َٚطانيييع ايتكيييٜٛط ...نيييٕٛٷ ٜٓذيييَ ٛييئ ايتكي يشٸط
إطٜض!!...
 طا٥ط ضَاْ٘ :أ ٜٔايػٝٸس٠ڂ أّټ ايهطّٚ؟!..بػتإ اؾٛظ ٜٴعاْْ َٔ ٞٴسض ٠إا٤؟!!...
أ ٜٔتصٖب اَتشاْات ايٓبع ايهبري؟!..
 أب ٛبػتإ ٚغري ٙوتاد ٕٛإا ٤نجرياڄ... ايٓٝابٝع ا.اٚض ٙ٭ضان ،٘ٝأ ٜٔتٓؿط َ٪يداتٗا؟!...تتٛظك ٗ قيٛتٗا ا٭قيٛاتٚ ،فيي ٞأْٛثتٗيا ا٭ْٛثياتٚ ،فييَ ٞعياْ ٞعٝؿيٗا
إعاْ ..ٞتٴط ٣٭َ ٍٚطٻ٠ٺ :ايهطُ ّٚؿ ٗ ٞإُطات ٚايڀٛابلٚ ،ايڀٛٝض تٓڀل...
/ٚضَاْ /١تعزٖط عٳًځَ ٢كطب َٔ ١ايڀا٥ط ايٓاطل...
ايػييطټ اي٬فييج إٔ /تداسيي /١أْجيي ٢تػييٛم بييٌ ٜييس ٟنٝاغييتٗا ايسٖؿيي،١
ٚخًدٗا ٜطتڀِ ايؿٛم بايؿٛمٚ ،و ّٛقطب ْٗستٗا ايدٓا:٤
إًشٔ ٜعؿل ؾصاٖاٜٛٚ ،زٸ إٔ تتكبًچ٘ عاؾكڄا أْ ٚاطٛض غطاّ....
ٜ/ا ٚامل ايتداح ٗ ٚدٓاتٗا/...
نإٔٻ ايؿاعط ٜككسٖا ٚٚدٓتٗٝا..
إُطن ١شات ايػُط ٠ايداضٖ٘...
تكييييياضٕ تهٜٓٛاتٗيييييا بيييييي احملاغييييئ ايهطَٝٚٸييييي٘ ،نأْٻٗيييييا ٗ قانيييييط٠
َكاٜػ.١بٌ خڀاٖا ٚخڀا غٛاٖاَٚ ،دطزات دػسٹٖا ٚإدطزات ايتاي...١ٝ
تدتح نتاب ا٭ْٛث ١قدش١ڄ قدش١ڄ ٚتكيطأ نيٌٻ عٓيٛإٜ ..يطٚمٴ هليا ايتٛقي ٴ
عٓس ظضاع ١ايهشهات ٗ اـسٿ ..ايٛدٓ١ڂ؟ َٔ أٜئ َّٻ اؾيتكامٴ ٖيص ٙايهًُي١؟!
فك٘ ايٛد٘؟! ..غأغأٍ إٛغٝك:ٞ
 ٌٖ يسَ ٜ٘عطف څ ١بدك٘ ا٫بتػاَات؟!؟...27

أْٛث١ڂ إُطن٘ هلذاتٷ عسٜيس٠څ ٚسهيٜ ٞٴػيافط ٗ غيڀٛض اييٛعٚ ٞإهيإ
ٚغطف ١ا٭زٚ ١ٜٚإُطات ..يٝؼ ٜٓذ َٔ ٛنڂشًٹٗا ايتًدچجٴ...
/تداس /١ؽؿ ٢عٳًځ ٢طا٥طٖا َٔ َؿاغبات ايٓٛيطات َٚدشقيات ايٓٗيسٜٔ
ٚػًٝيييات ايٓػيييُات ٗ اؾسًٜييي ١إاضقييي ..١ايٓػيييُ١ڂ هليييا إسػاغٴيييٗا َٚتڀًباتٴٗيييا
اؾط٦ٜيييي١ڂ نايتػييييطوات ٚإؿيييي٘ ،نٝاْيييياتٷ ؼييييطؽٴ ايبٗييييا ٤نايٓٝييييابٝع
ٚايدُٝات ...ؼهطٴ يد١څ عاي١ٝڅ ٜ ٫طق ٢إيٗٝا فِٗ نٌٿ أْج...٢
ًَهييياتٴ ا٭دػييياز قيييعب١څ َٚطاٖكيييٚ ١تٴديييطٚ ... ٟتكييي ّٛبٛاديييب ايدٗيييِ..
ٚاؿهٛض ايهج ٝيٮيد ٗ ١تهٜٓٛاتٗ ٻٔ ٜٴه٤ٞٴ ظٚاٜا أسعإ ايٓع...َ٘ٛ
ث٬ثييي ١نيييط ّٚتؿيييد ٴٌ بييياٍ إػتؿيييدٚ ٢ا٭طبييياٚ ٤ايڀبٝبيييات ٚإيييٚٛدٌ
ايبػٝڀٌٚ ،ا٭شْ١ٹٚ ،عُاٍ ٚعاَ٬ت ايتٓٝٛدات...
/تداسييٚ /١طا٥طٖييا ،اؿييا ِ٥سيي ٍٛفتشييات ايكييسض ،يعًچيي٘ ٜٓكييط عڀ يطٶا أٚ
تتٗٝٸييأ ييي٘ فطق ي١ڂ ايڀييريإ ٗ دٗييات عييصٚبتٗاٚ ...هلييا َعكييط٠څ با ٗييا ..ؽييتلټ
بعكييري ايتديياح ٚاـيي ٿٌ ايعييا ٫...ًٞ٥تتٛقيي ا٭ ټّ عيئ فطنييٝٸ ١ايعاً٥ييٚ ١أضنييإ
ايعٛاط  ٗ ،نٌٿ َٓذعاتٗا َٚداَطاتٗا ايعكًٚ ٘ٝاؾػس..ٜ٘
أْٸاتٴٗا  ٫ؽػط إٛزٸات ...ت ٔ٦ني غٓا ٤عٳاقد٘ ٗ ،عڀًتٗا عٔ ايعك :
أؾي ي ټِ ضا٥شييي ١قكيييا٥س ايدػٸييياْٚ ١اييييي َ/طَطٜتيييا .../ايهيييط ّٚأٜييئ ُؿيييٞ
َدطزٖا؟! ٫بٴسٻ تًشكڂٗا ايٓٝابٝع!!..
 ..ػطدط ٗ قٛتٗا تٛاضٜذٳ ا٭ٌْ ايدڀٌٖٚ ..اٖ ٛطا٥ط و٘ڊ عٳًځ ٢نت ٹ
ايهٚ ،٤ٛفي ٞا٭فل ٜٴدٝل إڀط ٚتأت ٞبطٚم؟!
ٜطتبو ايڀبٝب اؾطٸاح ن ٝهلا إٔ ؼٌُ ٗ أََٛتٗا أََٛياتٺ  ٫سكيطٳ
هلاٚ،في ٞأْداغٗا تعٝـ ا٭غاْٚ ٞإعاَري ايؿطق...٘ٝ

يٝظَ بٛضع اجلساح ١ايكبض عً ٢جطدٕ نًٍ٘ بطاتني ،خيسج اجلسح َٔ جرع فٝصطدّ
جبرع جدٜدٚ ،األشجاز تهتب ٚقتاً نسَٝٚاً َشاغباً ،ال ٜكبٌ ايرتٖات...
ٚزاعات ُٮ أغكإ ا٭ْٛثٚ ،١ايًكا٤ات أ نجيطٴ َئ ايٛزاعيات ...بيٌ ُٖيا
ٗ تآيدات ؾب٘ َػتُط...ٙ
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أّټ ايهط ّٚتطزٸ ايٛدع ٚتٗعٸ نتد ٞا٭غ ..٢تٴ٪ش ٟإداٚف بٓباٖ ١عڀطٖا
إٛاٚب عٳًځ ٢اؿهٛض ،ضغِ ا٭سعإ...
سكٸييٝات َشانُييٗ ١
ٜييٓٗض قييٛت ايڀبٝييبَ :ؿييهً٘ ّهيئ سًڊٗييا :ٴ
َطاض ٠غابات اؿبل ايؿطق...!!٘ٝ
إُطن١ڂ اؿػٓا٤ٴ تٳٓبجٴ عٓس سٝڀيإ نٝاغيتٗا سسٜكيَ ١تٓٛعي١ڂ ا٭ؾيذاض:
ٖص ٙضَاْٚ ،١بعسٖا ؾذطات ظٜتَٚ ،ٕٛكابٌ ايكباح تًٛح ا٭غكيإ ايدتٝٸي١ڂٗ ..
إؿد ،٢أ ٚأٜٔ؟!..
ايڀبٝيب ايؿييابټ٬َ ٗ ،قيي٘ غٓييا٤ٷ ؾييطقٞپٚ ،عًييَ ٢كطبييَٓ ١يي٘ ايييي ٖ/يي/٬
إُطن ١إتأٖب ١أْٛثتٴٗا يًشهٛض ٚايتأيچل ،نياؿٌٓ إتعياَٗ ،ئ ايدڀطغي.١
ٚؾٛف ١اؿاٍ :بعهٗٔٻ ٜٳتعاي ٳٔٝٵ عٳًځ ٢إعذبٌ بأځْٗٔ ٜعطفڃٔ إٔ ٳٜؿٵتٳكٔٚ ..بعهِٗ
ٜ/ؿٛف ساي٘ /بي اؿٌٓ ٖٛ :ؤټ فٗ ٛندِ؟!! ..دسټ أ ٗاْيٜ ١يعٚض قيباسات
دػس أّٿ ايهط ،ّٚيعًچ٘ ٜكتًعٴ بعيض ا٭سيعإ ٚإآغي ٞايكيدري ،٠ايچييت تعضعٗيا
ا٭َطاض:
إطض ظضاعت٘ٴ إأغا ...٠ايعاف ١ٝظضاعتٗا ططبٴ ا٭يد...١
ٜتأٌَٜ ٖٛٚ ،ٴُؿٿ٘ ؾعط أس ّ٬ايٝكٛي٘ :قيٝيتين أڂدٝيسٴ اْتكيا٤ٳ اؿطا٥يل أٚ
اغت٦كيياهلا َيئ بٳ ي ٳس ڇٕ ٖييص ٙايػ يٝٿس ٠إشاَ ٝي١ٹ ايهطاَييات ٚاؿٝييا ..٠اؿييطاضٗ ٠
ايعؿل تسفعٴ عٔ ايعاؾكٌ بً ٣ٛايدتٛض ٚاهلُٛز ٗ...إطض ٖٞ ،يعٓ١ڂ َهط١ٖٚڅ
 ...ايعًچ ١طڂدًٝٝٸ١څ نا٭عؿياب ايػيٝٸ ١٦ايػټيُعٚ ١ايػيًٛى ٗ ،فٗيِ إعضٚعيات٫ :
ري اضٖيا
ـ يي /ؾيتً١ٹ /فڂًٝٳدًي٘ٚ /عؿيب څ ١ؾيا٥ه څ ١تتڀيا ٍٚٳعًځيَ ٢كي ڇ
ب ايع ٝٴ
ٜڀ ٝٴ
ٚاظزٖاضٖا َٚعادٗا....
ٗ إٛغٝكا ايٓؿاظ غٝٿ٧ٷ ٚناضپ...
غًؼٷ ٌْٝٚٷ فٔټ اؾػس َازاّ ٜشٸب ٢عٳًځ ٢ا٭يدٜٚ ،١عزازٴ ْا٫ڄ ٚغ٬غي١
باظزٜاز َعاٜؿ ١اؿب ...ا٭دػاز ايچيت  ٫ؼبٸ تتكٗكطٚ ،تكريٴ عٴطن١ڄ يٮَعد١
ايػ يٝٸ ...١٦نايبػيياتٌ إًُٗيي ،١تييشى زضؽٳ ايػييكٚ ٞايٓٝييابٝع ٚسك يلٳ اَيي٤٬
ا٭َڀاض ٚتكً ِٝأٚافط ا٭ؾذاضڇ..
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ٗ َعٓييي ٢دػيييسٖا ٜ ٫بيييس ٚايتهييطټكَٚ ،جًيييٗا إُطنييي ١ا٭ْجييي ٫ ،٢تطٜيييس
ايؿدك ١علٿ دػسٖاٚ ..قځسٵ عبٸطت يًًُشٔ ٚاؾسٸٚ ،ايهطٚ ّٚا٭ّ:
 يځ ٵِ تتعٚدٚ ،ٞأْج اؿػٓاٚ ٤ايطاق١ٝ؟! ايعٚاز تعبٴ باٍٚ ..أعبا..٤ نِ أْج دسٜط ٠بجك ١ايبكاٚ ،٤عٓا ٤ايبٗا ..٤تيٛزټ ايًيٗدات أْٻٗيا ْياطٛض٠بييساٜات ضقتييو ٚأٚغيياطٗا ٚأططافٗييا ...تتش يسٻض َيئ َطتدعييات قاغييٓو ٜٓييابٝعٴ
ايطْٚلٚ ،ػط ٟقڂيطب َػيا ٤نشًيو ايٓٗياضاتُٚ ...هي ٞاؾيساٚ ٍٚايػيٛاقٞ
إٍ ؾدًٗا  ،نُٚٛدات /ايطهي٘ /إٛاٚبٹيات عٳًځيًُٕ ٢ي ١أٚضام ايتبيَٚ ،بعجيط٠
ايدبيياض ٳعًځيي ٢قُكييإ ايكييباح ...اَييطأ ٠فكييش ٢نًڊٗيياٚ ،سييٌ ٜتعيياٍ ايٓڀييل
نجرياڄ ،ؼهط احملهُٚ ،١ٝؿ ٞا٭ظداٍ ٚا٭غٓٝات ...إْٗا َػتؿيد ٢يؿيدا٤
ا٭عكاب إطٖك ...١نأْٻٗا َٔ غ٬ي ١ايهٝا٤ات ايؿطق ٘ٝإعتك...!!..١

***
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مـذّّىـــــات الــغــــــعـــزاي البـــ ّز ٓــٔــً؟

خص َعً١َٛڄ َٔ اـكط أ ٚاـڀ ٙٛأ ٚايًٗد٘ أْٛ ٚط ٠ايعٌ!!.
ت اؾػيييس أ ٚايعكيييٌ ،أٚ
 يٝتييي٘ ٜأخيييص ٖيييص ٙا٭فهييياض َييئ َدهيييطا ٹا٭س..ّ٬
 ايي يٝج ،نًُ ٫ ١سٍٛٳ هلا  ٫ٚقَ ٠ٛجٌ ايڀبع ايهػي ،ٍٛاييصٜ ،ٟيٛزټأْٻ٘ ٌْٝٷ َٔ ز ٕٚإٔ ٜك ّٛبٛادب احملاغٔ ٚضْٚل ايتشٝاتٹ ايٛدساْ..٘ٝ
 أزٚٸٕ يًڀ٬ب ٗ ،اَ٫تشإ اٯت :ٞطا٥طٴ  /تداس٘ /إٌُٗ َ ..ٳا ضأٜو! ٚطا٥طٴ /ضٴَاَْ٘ .. /اشا أق ٍٛعٓ٘؟!...أ عو تكٛيٌ :عؿلٴ ضٴَاْ٘ َٛفچل أنجط َٔ غريٙ..ايعَٔ ٚايڀا٥ط ٜأخصإ َعٓاُٖا َٔ ،أٜٔ؟!..
 ي ٛتكطَ ٌ٥سٚٸْات ايؿعطا ٤اير!!ٌٜ؟ ايعَٔ ايهػَ ٕ٬اشا ٜك ،ٍٛأٜ ٚٴسٿٕٚ؟!..$تفاحة #أْٛث١څ دبً ،٘ٝتعٝـ عً ٢ؽ ّٛايػٗٚ ٍٛإداٖ ِٝإطس ..١تتٓياغِ
ٗ قافٝتٗا ساي١ڂ ايطٜدٝٸَ ١ع إسْٚ ،١ٝتٴدتٿـ ٗ أقساض ايًد ١عٔ ضؾياق١ٹ اٱقيدا٤
ٚعصٚب ١ا٭غ ..ً٘٦فٗٝا تهاَ٬ت َْ ١ًٝي٪ثٸط ،ٙضغيِ سيسٸ ٠إآغيٚ ٞايتعاغيات
اييت تٗڀٌٴ عً ٢عٝؿٗا َٚطازٖا..
تػُع اٯْػ١ڂ :ايؿعطا ٤ايرٜٸٕٛ؟ فتبتهطٴ غ٪ا٫ڄ٬َ ٗ ،قا٠ٹ غ٪اٍ:
 ايؿعطا٤ٴ غريٴ ايرٜٿٌ؟!31

طا٥طٴ ضَاْ٘ ابٔ ظَٔ شنٞ؟!
طا٥طٴ تداس٘ ايديب؟!
ايعؿا ٴم ٜٴطبٸ ٕٛايدٝاب ،أٜ ٚطثْ٘ٛ؟! نٜ ٝٳطخٴ غا٥بٷ غا٥بٶا أ..ٚ؟!
 /أ ٗإ /تٓتٛطٴ طا٥طٖا ايبشط ،ٟفٝدٝبٜ ،ك ٍٛايؿاعطِّْ :ػ١څ ْ،ً٘ٝ
تطبٿ ٞغٝابٳ سبٝبٗا..
ني زيب ٺ ، ١تٴسٿضبٴ ٚقجٳ اؿكا ٠عً ٢ييُعإ ايبشريات ايكدري..ٙ
ػٝب:..
 ٖيي ٛقييطٜيب ..عا ً٥ٴت ي ٴ٘ تتؿيياضى أغكيياْٴٗا َييع ؾييط ڇم عيياً٥يتٚ ...أؾييٛا ٴمدصٚعٗا تت٬قَ ٢ع أؾٛام دصٚك عا ١ً٥أَ ...ٞاٱسػاؽ ؾاعط بطٟٸ أ ٚعط،ٟ
ابٔ قط ٜ٘أ ٚابٔ َس ..ٜ٘ٓأَٸ٘ٴ ايهطّ٘ اؿب...
اْتبا :ٙأغتاش دسٜس ٕصانطاتٹ ....

***
نُٳيا تيبين
َٴطٸإٚ ،اسيسٷ َئ أنير احمليبٿٌ اييرٜٸٌٜ ،يبين اؿهاٜيات ،ځ
ايدٝيي ّٛبٝييٛتٳ َْٗٛييا بٳ ي ٵٔٝٳ ايعييطا٥ـ ٚا٭عييايٜٚ ،ٞييشا ٣٤يًييعَٔ ٚأبٓا٥يي٘ ْٗٚييٛض
إتأًٌَ ٜ ٖٛٚٴس/ :ٕٚأضد ٛعسّ إ٪اخص ،٠أٜٸتٗا ايطٚا ،١ٜأْٸين أد٤ٞٴ ڇإيځي ٢ساْي١
أعكابٹ ايهًُات بعطبس٠ٹ اٯَاٍ ٚا ٕٛ.ايؿٝٸل...
ضباط ١دأڃؾٹ٘ٹ تٴدكحٴ ٳعٔڇ قساغات٘ ايٓبٝٸي٘ ايچتٹيٞٵ يځيِٵ تڀيطأ عٳًځٝٵٗٳيا ايتذُي٬ٝت
ٚعًُٝييات ايتشػييٌ ،غٹ يٛٳَ ،٣ٳييا ػييٛز بٹ ي٘ٹ أخيي٬مٴ ايڀبٝعيي٘ٚ ،أسيي٬فٴ ايييرٚم
ايطٚس ٘ٝشات إٛاقدات ايدڀط:ٜ٘

َ س ْ٘ٚا٭ٌَ:
فٔپ نْٞٛپ٫ ،ځ ىهع يعطٚض ايبٝع ٚايؿطاٚ ،٤ٳ٫ځ ّهٔ اغت٦ذاض ..ٙأٚ
تطغ ِٝسس ٚزٚ ٙقاقٚ ...ً٘ٝٳ٫ځ تٛدسٴ َِّاٍ كايداتَِّٚ ،ياٍ زاخيٌ إدڀي٘
ايتٓ..ُٞٝٛ
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ػيي ٞٴ ٤بٓتٴيي٘ إًٝشيي ١ايؿييب ١ٗٝبييي غييٓسٜاْ ١شنٝٸييُ٘ ،تًيي ٧أغكيياْٗا بايدٓييا٤
ٚايٛقج ايعاٖٚ ٞايتشٝات٬َٚ ،طدات ايڀٛٝض..

َ ٴسٚٸْ١ڂ غٓسٜاْ٘:
اؿبټ ٚطٔٷ ٫ځ ويشمٚ ..قكيا٥سٴ ايؿيطق ٌٝځ ٫تٴطٻقي ٴع بيايشانِ ٳ٫ٚځ ّهئٴ
تؿبٝهڂٗا نا٭سص ١ٜأ ٚايبس٫ت ..ايؿطقٞټ اؾٝس ٫ځ ٜهط ،ٙٳ٫ٚځ ٜعتيس ٟفي٪ازٙ
عٳًځ ٢ا٭ؾٛام اؿبٝب٘ أ ٚايدطٜبي٘ ..ايكطٜبي٘ أ ٚايبعٝيسٜ ..ٙبتهيطٴ فهيط ٠اؿيب،
ٜٚعٝـٴ فٹٝٵٗٳاٜٚ ،عزٖطٴ ..تتعا ٕٚفٹٞٵ عكً٘ قٛض٠ڂ ايبكاَ ٤ٳعٳ إعٓ ،٢فٛٝٴي ٴس َٔ ٖٳصٳا
ايتعييا ٕٚقطٜي١څ خهييطاٚ ٤نييطٚ ّٚبًييساتٷ ػييا ٚٴض اـييرياتٚ ،تٛيي ٴس بٓاٜيياتٷ َتٓٝي١څ
ٚعُاضاتٷ٫ ،ځ تٗسَٗا ايعاقد ١ايطعٓا٤ٴٚ ،تٴٛديسٴ فٹيٞٵ ايبعٝيس أ ٚعٳًځيَ ٢كطبي٘ َئ
نييداف ا٭فهيياض ايٓٝٿييطَ ٙس ٜٓي١څ نييبري٠څٚ ..ايٓػييا٤ٴ ايؿييطقٝٸاتٴ أف٦ييستٗ ٸٔ تكييسحٴ
نايٓٝاظى ٕٚعا ڇٕ اـٝا٫ت اـهطا ٤فٹٞٵ ضأؽڇ بػتإ َسٜس ايكٛاّ...

َ ٴسٚٸْ١ڂ ايؿاَ٘ٵ:
ؾاَ١څ عٳًځ ٢اـس ،تعڀ ٞايٛد٘ َطساڄ سًٛاڄ ،هصب..
تٴسٕٚٴ ايي  /غٓسٜاْ١ڂ ايهٝٸػ١ڂ/
ج
ٖ ٟٴي ٳ ٛبڀي ٴٌ عؿيكٗا ا٭ٚسيس :تؿيٗٸ ٝٴ
ٚايست :ٞأخرت سبٝبٗيا َ/ٴيطٸإ /ايډي ٹص ٵ
ط٠ځ تٛت ،فځًځِٵ أسكٌ عٳًځٝٵٗٳا ،فٗٛطت فٹٞٵ ٚدٓ١ٹ ايبٓج...
ثِٻ سًُج سًُاڄ خطْٛبٝاڄٚ ،نإ َٛغِ اـطْٛب بعٝساڄٚ ،اؾياض ٠قياسب١
أنر خطْٛب٫ ١ځ تٴڀعِ َٔ بكاٜا اضٖا إ٫ډ إكيطبٌ ديساڄ ،فتذًډيج ؾياَ١څ ثاْٝي٘
عٳًځ ٢ايهتدٌٖ ...ٹٞٳ ع١َ٬څ سكط ٜ٘ځٜ ٫ٴعآٜٴٗا إ ډ ٫اؿبٝبٴ ايعٚز..
ايؿييياَات فٹييٞٵ كًٝييي ١اؾػيييس ٖٴي ئٻ نعَ٬يييات ا٫غيييتدٗاّ بٳيي ٵٔٝٳ ا٭غييي١ً٦
ٚاٱدابات...
ٚايس ،ٟأنطَ٘ ضبټ ايعكٌ أْٻ٘ٴ يځِٵ ٜٴدػيح ا.ياٍ ٕػيا ٨ٚايتيسابري ،فعًچُٓيا
إل ٌٝؾذط ٠ايتٌ ٚتطتًٝي ١ايعٜتْٛي٘ ٚقي ٠٬ايسايٝيٜ ...١كٛي ڂ ١إعاقيط بًٝدي ،١ځ٫
و بعكريٖا ايهطاٖ١ٝڂ أ ٚفتٓ١ڂ ايتبذٸح /ٚايععطْاتٵ../
تدت ڂ
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 تٛنٝحٷ بػ ٘ٝاهلٓساّ:
ايعٸعطْيي٘ غييًٛى نييطٜط ،ځٜ ٫ييط ٣اؾُيياٍ ٚدييٖٛط احملييبٌ/ ،ايععطْيي/١
َداَط ٠اـڀأ فٹٞٵ بٝجٹ ايعٝب....
*َسٚٸْ ١إعكط :٠نطاَتٴٗا َٔ نطاَ ١أدٝياٍ ايعٓيب ٚايعٜتيٚ ٕٛايتدياح..
ٜٓب يجٴ إڀ يطٴ فٹ يٞٵ َڀيياضڇح أؾييٛام ن يٌٿ ظٜتْٛييٜ٘ٚ ..ييشى فطق ي١ڄ يًع٬قيي ١ايڀٝٸبيي١
بايعٓاقٝس...
ٖٳصٳا أَ ٷط تٴ٪نسٸ ٙا٭بٛٸٚ ٠ا٭َ:١َٛ
اؿدٝسات بٳعٵسٳ ايبٓاتٜ ،هتػيٳ فٔٻ ايعٜت:ْ٘ٛ
ري
ب َٔ أَٸٗيا ايدُٝي٘ ٚأبٗٝيا إڀيطَ ...ٴيسٸ ٠عٝؿيٗا ځ ٫ؼتياز غي ٳ
أٚضاقٗا تؿط ٴ
فڀييط ٠اهلڀييٌ ،ثيِٻ ايٛضقيي ١تًيي ٛايٛضقيي٫ ،١ځ تتػيياق٘ ..خطٜي نييط ّٚايعٜتيي ٕٛيځي٘ٴ
عكً٘ اـام ..غري إكري إتعايل َٳعٳ /ايسٚاي ،/ٞأ / ٟايعطا٥ـ./
 ايساي :٘ٝتسمية مشتقة من فعل التداول والتكرار....
ايعطٜؿ٘ ،تعين أْٻٗا تتُسٸز ٚتطتدع نايعطف...
 ٞايدكييَٚ ،ٍٛعكييٛض عٓاقٝييسٖا ع٬قتيي٘ َباؾييط ٙبايعكييٌ
 ٞغييٝٸس ٠فٹيي ٵ
ٖٹيي ٳ
ٚاؿييٛاؽ ايعًٝييا ...نع٬قييَ ١دهچييطات ا٭ؾييذاض بييصانط ٠ا٭َڀيياضٚ ،تعييايِٝ
ايڀٛٝض ٕٛاٖب اٱقداَ ..٤هاْات ٫ځ غٓ ٢عٓٗا...
ايعييييطا٥ـ ٚايعٜتيييي ٕٛنييييطّٚٷ َعادٝيييي٘ٚ ،هلييييا فڀييييط٠څ عايٝيييي ١ايشنٝييييع...
نآْػات اؾباٍ أَاّ زضٚؽ ايبشط...
ايي َ/ٴطإٴ /ايهبري ،أبٷ عطٜل يًبػاتٌ...
ٜٚكٛت٘ أّپ عتٝك١څ ٭ْاد ٌٝايعٜتٚ ٕٛايتٌ ٚايعٓب ٚايطٸَإ ٚاؾٛظ

َ س ١ْٚإهسٚؽ:
ايهڂسؽ ،تطتٝبٹ اؾُع ٚتِٓٝٛٴ تهسٜػ٘..
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غييي٬ي١ڂ  /غيييٓسٜاْ٘ /ايعتٝيييس ،٠يځ ٵٝػٳي يجٵ ؾييياَ ١اـيييس ،ايچييييت ٗٚيييطت عٳًځييي٢
ايٛدٓ٘ ،بػبب ؾٗ / ٠ٛط /٠تٛت غٝاز( ،)1أ ٚؾاَ ١ايهيتدٌ اـطْٛبٝي٘ ،ڇإشٵ
تعجٸطت ايؿٗ١ٝڂ ،فٹٞٵ ايٛق ٍٛڇإيځ/ ٢قځ ٵطٕڇ /خطْٛب(...)2
عطٜكيي١څ ا٭فهيياض ٚايدٗييِ :بٓاتٴٗييا ٚبٓيياتٗٔٸ ٚا٭٫ٚز ..أدٝيياٍٷ عذٝبيي څ ١تييطخٴ
إداٖٚ ِٝتٴٛضٸثٗا ...أضضٴ ايٓبع ْهرٳ  /باشلاْٴٗاٜ /ا بٓيات ،قڂُئٳ ڇإيځي ٢ايكيباح،
ٖٝٚٿٔ٦ٳ  /ايدًٝدً:/١
ت ٜتيٛاض ٵث ٳٔ ايكيس ٚٳز عٳي ڇٔ ا٭َٗياتٖٚ ...ٴي ٻٔ َئ ضا٥شي ١ا٭ضضٜ ..ٴؿيبٗٔ
سدٝسا ٷ
تدطٜييسات ايڀٝييٛضٚ ،قكييل اي يرز ٹعٓٵ يسٳ ايييتٚ ٍ٬أؾييذاض ايٓٗييط ...نٝٸػيياتٷ ،
ٚفٔٗٝٻ إعاْ ٞايرٜٻ ١اـه ..١ًٝتتُٛٸزٴ قاغٓٗٔٸ ٜٓٚؿيإٔٳ عٳًځي ٢نيدافٹ ايٓٛافي١
نايككييب ايعاٖيي ٞسيي ٍٛإييا ٤إدتػييٌ بإيياٖ ..٤يي ٸٔ أْٛثيياتٜ ،دتػيئً بييرا٠٤
ايته...ٜٔٛ
ت زيييع أَٗيياتهٔٸ ،تييتعًچِٴ َييٓهٔٻ ا٭ْٛث ي١ڂ نځٝٵ ي ٳ تٴييجريٴ ظٚاب يعٴ
أْ يًٻ غييً ٬ٝٴ
ايعؿييام ،نييِ َيئ عاؾييل ٜٴػييافطٴ خً ي ٳ غٓييا٥هٔٸ نييإعاَري تييطنضٴ ٚضا٤
ايٓدُات ..فٹٞٵ أدٝاٍ ايككب ،إعَٛض ٬ٜسل ايٓدُ٘ ،سٳتٻٜ ٢ٴُػو بٹٗٳيا ..طدٛيي١
إسضغييي٘ ٫ځ ّهٓٴٗيييا ْػيييٝإٴ عصٚبييي ١أْدييياؽ إڀيييطب ايبًيييس ،ٟبٝتٴي ي ٴ٘ ٜٴذييياٚض
ايسټنإٚ ،قٛتٴ٘ٴ ايطْيإ ٜٴڀيٌټ عٳًځي ٢زضؽڇ ايكيطا٤ٳٚ ٠ايطٜانيٝاتْ ..دػٳي٘ٴ ٜٴ٬سيل
ايٓدُٜ٘ٚ ،ػشنٗٝا إٔ تهٕٛٳ سً٠ٛڄ...
ٖيياَٖ / ٛٴ يطٸإٴ  /ايهييبري ٜتدڀډيي ٢عتب ي١ځ ايكييًٛاتٜٚ ،ييصٖبٴ فٹ يٞٵ دٗييات
إعضٚعات:

( )1تييٛت غييٝاز :ؾييذط ٠نايعًٝكي١ٹ ،تتؿييابو أغكيياْٴٗا  ..اضٖييا ًَْٛييٖٚ ،١يي ٞتعييٝـ ٳعًځيي٢
ا٭غٝذ ٢ٓ ٗٚ ،١اؿا فات ٚا ٗيا اييرٟٸ/ :اييسٜؼ ../غكيٓٴٗا ٜتُيسز عطٜيًَٛ ١يي،١
فتسٚغ٘ اـڀٛات.
(/ )2قځطٵٕٴ /اـطْٛب ،٭ْٻ٘ ٜٴؿب٘ قط ٕٚإياعع ٚاييجريإ ..ؾيذط ٠بڀٛيتٴٗيا نيبري٠څ ،ڇإشٵ تتػيعٴ
ِّفاقٗيييا ٚتڀييي ٍٛفطٚعٗييياٚ ،تهجيييط خرياتٴٗيييا ...بًيييسات ٚسييياضات تٴػي يُٸ ٢بييياـطٚب ،أٚ
اـطْييٛب .أقًيي ِٝاـييطٚٸب ...نٓٝيي ١يعييا٬٥ت عسٜييس :ٙأبيي ٛخييطٚب ..ايٓييَٛ ٕٛدييٛز٠څ أ ٚغييري
َٛدٛزٖ ...ٙٹٞٳ نايهشٌ يدُعات ايعؿل..
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ٖٳصٳا أ ٍٚأل ٌٝايعٜتْٛاتٜ ،ٴُهٓٸهٔ قڀي ٴ ٚاْتكياَ ٤ٳيا ًٜيعّ َئ سبيات
ايعٜت ٕٛيي  /ضقٸٗاًُٝٚ /شٗا ٚزعُٗا بي  /قط /)1( ٕٚايدًٝدً٘ ٚ ،طات أؾذاض
اؿاَض ..ؾذطاتٴ اؿُهٝات ق ٵطٕٳ نايبكٜ ١ٝتڀبٸعٔ بايرٜٸي٘ - ..ځأٜٵئٳ ليسٴ
ؾذط ٠اؿاَض ايجُاضٴٖا بًسٜٸ٘ ؾسٜس ٙځ ٫تٗش ،٨نعؿل ٜهصب نجرياڄ!!!...
َييعاز ايٓبييع بػييٜ ،٘ٝػييك ٞايباشلييإٚ ...بتٛدٗٝييات طدٝديي٘ ٜػييري ڇإيځيي٢
ايبػتإ سٳ ٵٝحٴ ايدًٝدً..:١
تػأٍٴ ايبٓج:
 ٳٌٖٵ ٜهد ٞنٝؼٷ ٚاسس؟ٜتأَييٌ ايييي َ /ٴ يطٸإٴ  /ايهييبريٖٚ ،يي ٛبٓٛييط فٹ يٞٵ ا٭عييايٚ ٞايػييٌٗ ٚاؾبيياٍ
ٚا٭قاق :ٞإْٗٔٻ ايبٓات اؾسٜطات بجك ١أَٸٗٔ ا٭ضضٚ ،دٳسٜطات بدٔ ايدًٝدً،١
ضغِ قسضتٗٔٸ عٳًځ ٢ايسٚ ٍ٫ايسيع ...غيٝٴٓذ ٵبٔٳ أسَ٬ي ڄا ًْٝي١ڄ نأَٗياتٖٗٔ :ياٖٞ
بٓج ضَاْ٘ تكڀ ٴ قيط ٕٚايدًٝدًي ١اـهيطاٚ ..٤ايجاْٝي ١بٓيج ظٜتْٛي٘ تٓتكي ٞسبيات
ايعٜت ،ٕٛيطقٸٗا /ٚقُسٖاٚ /ايجايج ڂ ١تبشح ٳعٔڇ طاتٹ ؾذطات اؾٛظٖٚ ...صٙ
ؼتييياز  /تؿُٝػي ياڄ  /نييي ٞتٝيييبؼٳ دٝيييساڄٜٚ ..ٴهػي يطٴ خؿي يبٴٗا ،أيبابٴٗيييا تًيييعّ
يًباشلاْات ..بٳ ٸطٜٸ ڂ ١ايجُاض تهد ٞيدكاس ١ا٭دػازٚ ،عٓسٖا ا٭ْػٓ٘ٵ...
 أٜٸٗا ا٭بٴ اهلاٌ٥ٴٚ :اساتٴ ايطٜح ايؿطق ٘ٝواقطْٗٚاَ ..ٳاشٳا ْدعٌ؟!إٕ٪ٴ ٫ځ تٓدكٌ ،ضٚساْٝتٴٗا ٳعٔڇ َازٜتٗياٚ ...نيصا خيريات بكآ٥يا تتهاَيٌ
َٳعٳ ٚدٛز ايٛاسات ٚؾطم ايٛدٛز...
 أخباضٴ ساضات إعاقط ،ٳٌٖٵ أقابٳٗا َهطٙٚ؟! َعكط ٠ايعطا٥ـ ،عٳًځ ٢ساهلا.. َٔ ٜٳ ڂك ٵ ٛٴٍ يو؟!.. َِّاٍٴْٚ ..بٗاْ١ڂ..( )1اضٖا نايكطٚ ،ٕٚهليصا ٜٴػيُٻ : ٢قيط ٴٕ ايدًٝدًي٘ ..اـهيطا ٤ٹَ ٵٓٗٳيا تتؿياضى َٳي ٳع َكيُٛز
ايعٜتييي ،ٕٛيتشػيييٌ أزا ٤ايٓهٗيييٚ ١إعييي ٤٬ؾيييإٔ إيييصام ...ايهيييبري اييييي َٴيييطإ ٚعا٬٥تييي٘
ايعسٜسات ٜتٛظك ٜٚتٛظعٔ سٳٝٵحٴ إاٚ ٤أؾٛامٴ ا٭ضض...
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 ٖاتيييإ ايهآ٥تيييإ ا٭عذٛبتيييإ ،نځٝٵي ي ٳ ٜتٝػٸيييط هلُيييا فعي ي ٴٌ اـيييري..ٜٚبػييڀٔ ْدييٛشٖٔٸ عٳًځيي ٢أسيي ّ٬ا٭نييٛإ ايكييدريٜٚ ،٠هييرٕ َٳ يعٳ أنييٛاْٗٔٻ،
ٚتهرٴ َعٗٔٸ ا٭نٛإ!! ..أؾذاض َٔ ا٭ؾذاضٚ ،بطٜٸياتٷ تتكي ٣ٛبٹٗٳيا ايٛاسيات،
ٚه٤ٞٴ ايؿط ٴم اؾُٚ ٌٝغ٘ ٚسؿ ١ٝايبؿاعات ايكاتً٘..
 ځأْٵي يجٳ أيػيييج تهي يرٴ َٳي يعٳ ا٭ظَٓييي ١ايچييييت تطعاٖييياٚ ،تكيييْٛٴٗا ٚتٴُػي يوڂبطأغييٗا ،نييايطاع ٞايدڀييٌٜ ،ٴُػييو بكييط ٕٚاؾييساٜا ٚا٭نبيياف ٚايتٝييٛؽ
ٚايجريإ؟!..
 ٚاسات ايطٜح ايؿطقٚ ،٘ٝسٛهلا بًساتٴ ايدُاّ َٚس ١ٜٓايكٚ ٝايعسٜسب اؿُا١ٜڂ ٚايصٚزٴ ٚايسفاكٴ..
َٔ ا٭نٛإ ...ه ٴ
 نځٝٵ ٳ  :ايد ١ُٝايهطّ ١شاتٴ ايع ١ُٛإڀطَ ،١ٜػطٚق١؟!نُٳييا تٴدبٻييأ إٜٓ!!ٕ٪كڀييع ايهيي .. ّ٬تييشا٣٤
ض اؾييطاح ،ځ
 خبٸيي ٦ٳٔ بع ي ٳايعطٜؿ ١ايهدُُ ١ؿٸ..ٞ
ٚخًدٗا ايعطا٥ـ ٚايهط ...ّٚنأْٗ ٻٔ ٳٜػٹ ٵطٕٳ
ٚايعٓاقٝسٴ ايع١ُٝٛڂ ؼُٗٝا ايدكٚ ٕٛا٭ٚضامٜ ..تذٗٔٸ طٛعاڄ ڇإيځ ٢إعاقط..
و
 ٞإاني ٞأ ٚاٯتيٜٚ ،ٞؿيٗ ٴس ٳعًځي ٢ٳشيٹي ځ
ُتً ٧اييسٸْا ٴٕ غُيٛضَ ،ٳيا َجًيٗا فٹي ٵ
اؿانط..
تتًٖٛا نطّٚٷ نبري٠څ ..ظٜتْٛات تعتكط خكٛضٖا ايتٛا٤ٳات ايكٚ ٠ٛايطْٚيل..
ايبٓاتٚ ،إٍ دٛاضٖٔٻ ا٭بٓا ٤ا٭ؾسا...٤
َٕ٪ٷ عذٝبٜ٘ ،تعاٍ ْساٖ٩ا :أًْٻ ايهٝٸػات تٴشهطٕ اؾٛظات ايٓهطات
ٚقط ٕٚايدًٝدً٘ٚ ،تكؿ ٵطٕٳ ايج ...ّٛضغِٳ يعٓات اؾٛعاٌْ ايػٝٿ...ٌ٦
أٚاْيي ٞنييبري٠څ أ ٚقييدري٠څ ،تهيرټ فٹٝٵٗٳييا َهْٓٛييات ٚتهٜٓٛييات أنجييط َيئ
ظٜج ٚباشلإ ٚدٛظ ٚفًٝدً٘ ٚث...ّٛ
 /اـًيييس ٜ /أنيييٌ ضٚ٩ؽ ايجيييٜ ،ّٛييياَٴطٸا ٳٕ إيييسٕڇ ٚايكيييطٜٚ ،٣يييا ديييسٸ /
ايٓبٗاْاتٚ ،/ايي َِّ /ا٫ت  /ايععٜعات..
َسٖ ١ْٚٳصٳا اؿٛٝإ إ٪ش ٟغٓكه ٞعٳًځٝٵٗٳا َسْٚات ايُٓا٤ٹ ا٭خهطڇ:
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ج ايشاب:
اتطنٛا اؾ ٻس ايعاي ٞإكاّٜ ،شقچب سطن١ڄ خدٝٸ ڄ ١تٳشٵ ٳ
 ٖا ٖ ٞأٚضام  /ؾتً / ١ايج ّٛتٗتعټ !!..ؽ ني ٿٌ ثَٛي٘ ،يتًٗيو
 ڇإْٻ٘ٴ  /اـځًڃيسٴ ( / )1اؿٝيٛا ٴٕ ايؿيبل ڇإيځي ٢قهي ٿِ ضأ ڇدطا ٤فعً٘ اـبٝح ض ٚٴح إڂ...ٕ٪
 ٜكٛيٖ :ٕٛٳصٳا اؿٛٝإ ٜػُع ،ٳ٫ٚځ ٜط٣؟!... .................ٖا ٖ / ٞض أ ؽٴ  /ا.طف / ١تػك٘ڂ عٳًځ ٢ضأغ٘...
َسٚٸْ١ڂ اؿٝا ٠أفهٌ َٔ َٴسٚٸْتو أٜٸٗا اؿٛٝإٴ إدطٿب!!..

***

ب ضا٥شيي ١ايجييٚ ّٛايبكييٌ،
ج ا٭ضضڇ ،تٴش ي ټ
ـ ڃً يسٴ :ايدييأض ٠ايعُٝييا ،٤أ ٚزا ٸب ي څ ١ؼ ي ٳ
ـ ڃً ي ٴس ٚا ځ
( )1ا ڂ
 ٞؾيسٸ ٠ايػيُعْ ،عٴٗيا َئ غيري يدٗٛيا َٓ /اديص /إ ډ ٫أ ٻٕ /
ب بٗص ٙايسٸا ٸب ٹ ١إجٌ فٹي ٵ
ٜٚٴهط ٴ
ـًځسٴ :ايباٍ ٚايكًبٴ ٚايٓدؼ...
خًڃسٳ ../ٙا ځ
َٴطإ /ايهبري ..هُعٗا/ :خًٛز /ٚ ../ٹ
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زضؽ ايتعبري

عدصٔات...
حِزِفَُ٘ الٔابِضَُِ..؟! املاي..؟!
َ ٟبًچي ٷٌ
ؽ ايتعيبري َٚعٗيا قيبا ٷح عيط پ
ؾطاغ١ڂ اٯْػي٘  /أ ٗيإ /تيعٚض زض ٳ
بإڀط ٚتعتصضٴ:
ْػٝجٴ إٔ ه٤ٞٳ ايٓٛضؽٴ ٫ ..تهٌُ ايه!!ّ٬
ٚيعيٌٻ ايكي ٻ َكاعييسٚ ٙنآ٥اتيي٘ ..تطتبييو ايٓٛييطات سيٌٳ ايكڀييطاتٴ عًيي٢
ت ٜٴيسٸْٗٚا ايًُعيإٴ
خك٬ت ؾعطٖا َٛادٝعٴ ْؿطات ايدُٝاتٚ ،ايهيط٪َ ّٚيچديا ٷ
ٚايطٸعييس  ..ايڀايييب ٗ إكعييس إڀ ي ٿٌ عًيي ٢ايدػييش ١أَيياّ ايًييٛح ضا ځقيي٘ أ ٻٕ إڀييط
ٌ َئ ضأؽ اٯْػيُ٘ٓٚ ..ٸي ٢ييٜ ٛتذيطٸأ ٜ ٚٴشي ٿسثٴٗا:
ب َ٬سٛات٘ عًَ ٢ٳا ٜيب ٴ
ٜهت ٴ
ح ايبشي ٴط
ت  ،سٝي ٴ
ب فعي ٳٌ /ؾٴي ٛٹٖسٵ /عًي ٢ديسا ٌ٥اٯْػيا ٵ
ايؿتا ٴ ٗ ٤ايكيطٜ ٣هتي ٴ
َٴٓؿدٌٷ بدعيٝاتٹ اٯفام ..إا٤ٴ فٹڀٓ١ڂ ايٝابػ٘ٚ ،فڀط٠ڂ ايدعٍ ،اييص ٟبيٌ ا٭عيايٞ
ٚإٓددهيياتٖ ..ييٛادؼٴ ايؿييتا ٤تٴطتٸ يبٴ زفيياتط ا٭ضض ..تٴسٖؿييٗا ٖ٦ٝيي ١ايهييطّٚ
ا.اٚض ٙيًُسضغ٘ ٖٞٚ ،تٴكد ٞحملانطاتٹ اهلڀٌ ٖ ٗ ..ص ٙايًشٛات اؿإ٘،
تتٛاعس اٯْػ٘ ْٚدػٗا :قيس أسيبټ ا٭غيتاش ظٖيري ،اييصٜ ٟٴيطافكين َئ ايهيطاز
ڇإيځٖٓ ٢اٚ ..أسٝاْٶا تػٛق٘ خڀا ٙڇإيځ ٢ساض ٠ايبشط ،سٝح بٝتٴٓا...
ٚا٫ؾتٝا ٴم ٜٳًبؼٴ ْك ٳ سذاب ،نُا ٜڀٝبٴ يي /ظٴٖريٖا ايك:ٍٛ

حبٝبيت ..
غ ٌ١ُٝببعضَ ٚشاح..
ٚايٓصفُ ايطافسُ َرتٚىُ األفساحِ..
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ٚايتُتُات  /املدزدز /ٙيف حاجبٗٝا...
ال تصُت ...بٌ فٗٝا
حه ْٞنُؤيفاتٔ حٓنيُ قٝدٔ اإلصدازِ..
جدٜس ٌ٠عٓٝاىٔ ٜ /ا آْط٘ /بايكصائد
ٚاحله ٞاملطافس
بني شطإَٓ املعاْ..ٞ
ٖص ٙايتعبريات قايتٗا سكٸ ١اٱَ ٤٬زاخٌ غطف ١ايٓشٚ ٛاٱعطابٚ ،قايتٗيا
/عٳًڃُ٘  /ٹبٓٵجٴ خاي١ٹ ؾذط ٠اـطٚب ا.اٚضٚ ،ٙتٓاقًج ٖص ٙإعًَٛات ا٭غكيإ
إتعايٹك١ڂ َع ْٛافص زضٚؽڇ إعاز٫ت ٚاؿػاب ٚدس ٍٚاؾُع...
ٗ سكيي ١قازَ ي١ٺ ؼكييٌ يكييا٤ات بييٌ ساغيي ١ؾ يِٸ اٯْػيي٘ ٚضا٥ش ي١ٹ ييطات
/اـطٸٚبيي٘ /ايؿييذط ٠إتكيياب ،٘ٝبييٌ ايؿييابٸ٘ ٚايػ يٝٸس ،ٙسٓٝٳٗييا تٴعبٿ يطٴ  :ايؿييذط٠ڂ
ؼُ ٴٌ أخباضٶا ٚأغطاضٶاٚ ،تٴيسا ٟٚقي ٝٳح فعي ڇٌ ايُُٓٝي٘ با٭يدي ١إتسيٝي ٹَ ١ئ عطٜؿي١
ايٛدسإ..
ن ي ٻٌ ٜييٜ ّٛٳشه يطٴ غك ئٷ أ ٚأنجييط ٚتًشييل بيي٘ َؿيياغبات ا٭ٚضام ٚن يذٸ١
ا٭دٓشيي٘ ْٚجطٜييات قكييا٥س ايڀٝييٛض ..أ ٗييإ تٴديير اؿبٝييب :ايب٬بييٌ ٚايعضاظٜييط
ٚأْٛاكٷ أڂخط َٔ ٣شٚات ايكسض ٠ايدا٥ك ١عً ٢ايتشًٝل ٚايتدطٜس ،سٌ تهي ٕٛبيٌ
ا٭غكإ تكتكس با٭ؿإ ..تٴبك ٞفطق ١ايؿسٸ ٚيٰفامٚ...ساي ١ايعـٸ يٮٚضام...
ايعاؾييل ٜٴكييد ، ٞ٭ٕٸ أْٛثتٗييا نييإڀط تٴًكيي ٞقانييطاتٗا أَيياّ عٝٓٝيي٘،
ٚعًييَ ٢ػييُعڇ فڀٓتيي٘ٚ ،فڀطتييُ٘ٚ ،هي ،ٞعًيي ٢عذيٌڈ نا٭َٸٗييات إٓؿييد٬ت
بُٗ ّٛطبد١ٺ ،تٛزټ أ٫ډ ؼشم!؟
ب ضدٛيتييي٘،
ٜؿيييعط ٖٚيييٜ ٛكيييشب َييئ ْيييسا٤اتٗا أ ٻٕ عاقيييد ڄ ١تٗييي ټع أعكيييا ٳ
نييايهط ّٚايؿييُٗ٘ ،س يٌٳ ٜككييسٖا دييا٥ع أَ ٚتعييب ..نييِ تهيي ٕٛسْٓٛيي٘!!؟
اؿٓإ ساي ١ظٚبع٘ خاق٘..
بعس اْتٗا ٤ايدطق ١ا٭خري ٠يً ّٛٝايسضاغ٫ ،ٞش بي /عٳ ڃًُٳي٘ ،/أ٫ :ٚش غي٪اٍ
عؿييك٘ َٓٗيياز فُٗٗييا ايعتٝييل ،نُ٪يچي اؾطٜييإ ،ايييصٜ ٟٴعٝييس ٙا يٓٗييط بًٗذيي١
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دسٜسٚ ٙأغًٛب َبتهط نٌٻ غٓ٘ :ن ٝٳ ي ٞأٜٸتٗا ايععٜع ٙإٔ أزاض ٟعٛاقي ٳ
/اٯْػ٘/؟! ٌٖٚ ..أٚفچل ڇإيځ ٢ايي دٝس أ ٚثابط ځأٜټٗا ايعاؾل؟!
هحٴ يد٪از ٙقٍٛٷ مل تكً٘ :نِ أْج ًَتاك!! ٚغتعزاز ايًٛع٘!!..
ٜت ٸ
قبييٌ إٔ ػٝييب تطَكيي٘ َيئ ٚضا ٤سادبٗٝييا ايكييسٌّ نشافيي٘ عايٝيي٘ تييطاٚزٴ
ايػدح عٔ ْدػ٘ ،يتڀطبٳ بايت٬ق...ٞ
ؾعطى َٓدٛفٚ ،قُٝكو أظضاض ٙبايعٴط ٣أ ٚبعس ايعٴط...!!..٣
 /غتصٚم ٌٜٚٳ ا٭ؾٛام قبٌ ٖٓاٗ٥ا..
ٖص ٙاٯْػ٘ /ؾًعٸج ؾبابٝو قشٛى بايٓػُٚ ١ايطٜح؟!
 عاقدتٗا تت٬عيب بكيسٸٚ ..ٟقيسض ..ٟتٴيسٜطْ ٞنٝي ٳ وًي ٛهليا إػياض..ؽتكطْٚ ٞتعٜسْ..ٞ
أبسأ زضؽ اهلُع ،ٙفتشطفين إَٖ٩٬ا ڇإيځ ٢اؾًُ ١اـر ١ٜأ ٚايكد٘..
َٓص أٜاّ ظاضْيا ايؿياعط ا.يا ٚٴض يًيطٜح َٚيعا ڇز ايدٝي ،ّٛتيطى عَ٬اتي٘ عًي٢
َا٥س٠ٹ ايؿذط ٠ايهبري:ٙ

/قدزُ ايٓطا ء ايـخْٓٛات أْٖٗٔ ايكصائد،
ٚأقدازُ ايسجاٍ أْـــِٖٗ عُشٓـامُ!!/
تصنطٚا ٚتصنطٵٕ َ/سْٚات ايعٛاط قب ٳٌ بس ٤اَتشإڇ ايعٛاق !!..
 أْجٳ عاؾلٖ ..ڀًج عًٝو نٝاغ١ڂ ٖص ٙاٯْػ٘ ،نُا تٗڀٌٴ ا٭َڀياضٴعً ٢ايطاعٚ ٞخطاف٘ ٚدساٜاٚ ٙبكطات٘ ..أْجٳ تػه ٴٔ إسٚ ،ٜ٘ٓيٝؼ عٓسى ضعٞٷ
ٚخييطافٷ ٚدييساٜا ٚبكييطات ،يهيئ عٓييسى ايًٛعييات ٚا٭ؾييٛامٴ ٚا٭سييّ٬ٴ ٚايً ٝيٌٴ
ايڀ...ٌٜٛ
أسًدو بأَٿو ايداي ٘ٝعً ٢قًيب ٜا ظٖري..
 أ ٫ؼًِ بايهشه٘ ٚايدُعٚ ٙاـسٚ ٜٔايؿدتٌ؟!.. نأْوٹ ٗ دػسٚ ٟف٪ازٟ؟! اؾػييس ييي٘ عكييٌ ٚوًييِٚ ..إشا نيياقج عاييي٘ ا٫ؾييتٝاقاتٜ ،ڀ ٝيبٴ ييي٘تأٌَٴ ا ؿبٝب٘..
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ٜٚطنضٴ ٗ /سٛانري /سبكٗا ٚبػاتٌ ضٴَٸاْٗا ٚتٗٓٝا ٚدٛظٖا ٚعٓبٹٗا..
 بٌ ايٝابػ٘ ٚايبشط سطفٷ ٚدس َٚدطز ٠أؾٛام ٜٴعتٸكڂٗا ْٴڀلٴ اٯْػيات،ايًٛات ٞهلٔٸ ؾد ٷ بايتعابريٚ ،سٔٗٛٸ د ٝٷس با٭ْٛث١ٹ ٚايتسابري..
ى ٜا ِّْػ٘ زاَعتإَ ..اشا دط ٣هلُا؟!..
أض ٣أْٸو نايعطا٥ـ ..عٓٝا ٹ
  /ؾٖٛس /سبٝيب مل ٜعٍ ٜؿاغب عً ٢ايدُعٚ ٙنڂشٌ ايعؿل ..قٛي: ٞٚف٪از زضؽڇ ايتعبري َٓؿدٌٷ بايعاطد٘ ٚسطف ضفع ايعاؾل..
أْؿستٵ غڂطف ڂ ١إسضغِّْ٘ ،صاى:
ايسَع اؾُ ٗ ٌٝيد ٹ ١اؾدٕٛٵ عٕٛٝٴ...
اؿيطٚف ٚإَهيا٤ات ا٭ْٛثيي٘ :نٝي تتعاَيٌٴ َيع خكييط اؾڂًُي١ٹ ايدعًٝي١ٹ،
ٚضْٸ ١خًداٍ ا٫غتدٗاّ ٚإؾاض ٠ايتعذٸب..

***
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مذانزُٗ املطز
قبٌٳ َٛعسٹ ايطٻعسٵ  ،تتًعجِٴ ايؿذط ٠اؾاض٠ڂ بتدطٜيس ٠عكيدٛضّ ،يطټ نيجريٶا

قطبٳ ايؿٴيبٸاىٹ ًدرًس احلسـابٜٓ ،كطٴعًي ٢ايبًچيٛضٵ ٜ ..كي ٍٛبكيٛتٺ َهػيٛضٵ :هطـزُ
األحثاب ،أٜ ٜٔعٚضٵ؟!

ؼيٌٴ سكي١ڂ إَيي٤٬ٹ ايييرمٵٚ ،تُٗيؼٴ غُٝي١څ ٗ ييع عاقييد١ٹ ايؿييطمٵْ :بٸٗييٞ
ايڀا٥ط إٛٓ.ٵ ،إٔٻ سبٝبتٳ٘ ايؿذط٠ځ ايعاقً٘ ،تٛزټ ايٓعاؽٳ أ ٚايدديٛٳ بيٌ سٝڀيإڇ
ايٓػيييٝإ  ،ضٜجُيييا وييٌٴ اؾطٜيييإٵ ..قٕييياشا ٜدٝييبٴ أْيييٌ ايب٬بيييٌ عييئ َٛاعٝيييس
ايسضٚؽ؟!)..

ُْضبُ األىضيُ
األصابع  ..ت ِّ
ٜٴڀٌټ قٛتٴ اٯْػ٘:
ايٓٗط ٜٴطبٸ ٞزضٚؽٳ ايهدافٵ؟!..
أقابعٴٗا ْبَٚ ١ٗٝػطٚض ٠با٭ْػٓ١ٹ اؿً ٠ٛإٛنٸيب ١عًي ٢أطيطاف ا٭ٚيافط...
ؼ ببٓج ؾد٘ يًڀايب ايكطٜب:
 /تٴداس٘ /تٓب ٴ
نٝيي هليييا إٔ تٴطتٸيييب أٚاخيييط أقيييابعٗا نايٓػيييُات سيييٌ تٴيييساعب أٚضام
ا٭ؾذاضٚ ،تدػًٗا ايكڀطات؟! أَټٗا إسٚ ٜ٘ٓدسٸٖا ايبشطٚ ،قسٜكٗا ايٓيٛضؽ..
أمل تػُع ٞقٛهلاْ :ػ ٞإٔ ه ،٤ٞ٭ْ٘ تأخٸط ٗ دًب غٓس إڇقاَ٘..؟!
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خماتري الهزّو
ي ٛأْ٘ وهط ،كتاض ايهطٜ ،ّٚٴعڀ ٘ٝغٓس إقاَي٘ ًٜٚكيل عًٝي٘ ايڀٛابيع
ٚبكييكت٘ :عٓييس / ٙاغييتٓبْ٘ /اؾييد٘ٚ ،يييٝؼ َعيي٘ سيير يتبًًٝييٗا ،فٝبكييل عًٗٝييا
نڂًډُا زعج اؿاد٘..
َٚعڀد٘ ايهبري ،ايكس ٤ًَٞ ِٜبايي غٓسات إڀبٛع٘ ٚأٚضام ايڀٛابع...
 أْج أٜٗا ايڀايب ايكطٜب َٔ ايٓافص ،ٙاشنط ا و؟!ٜ -ا ِّْػ٘ :ا ٚ ٞضٚاض؟!

عٔياٍا تُعلٍناٌ الذرّظ
 ٌٖ تعطف َعٓ ٢ا و؟!عٓٝا /تٴداس٘ /تعطفإ..َاشا تك ٍٛأٜټٗا ايكيبټ؟!ر َئ ابتساٝ٥ي٘..
تٓٛط  /أ ٗيإ /إي ٝي٘ ٚتتأًَي٘ :أنجيط َئ قييبٚ ،أني ٴ
دٛابييي٘ :عٓٝيييا ايؿيييٛم تطٜيييإ ٚتهتبيييإ ٚتٴػي يُٸٝإ ..بيييٌ  ٫فييياٍ يًتعطٜديييات
ٚايكدات َٔ ،زٖ ٕٚص ٙايٓٛطات ،اييت تطنضٴ بٌ سطٚفي٘ ُٖٚعاتٗيا ..نيِ
ُطټ ب ٞا٭ٚقاتٴ ،ف ٬أڂزضڇى إعٓ ٢ي ٫ٛايعؿل ..إدطزات إش  ٫تٴطبٸٗٝا ا٭ؾيٛام،
تٴُػيَ ٞكديطَٚ ،ٙتعبٳي٘ ،بياهلذطإ ،نأظقچي ١تطنيج دػيسٖا عٓيس اـڀييٛات
إًَُٗ٘..اي٘ اغِ ٖصا ايڀايبٜ ،هاز ٜػطم سك١ځ ايتعبريٜٚ .طَٝين،
 ځأْٳا ِّْػ١ځ ايك ٿ  -عً ٢ندچ ١ايؿطٚز؟!..ٖ/ص ٙايي تداس٘ /عاٚزت احملاٚيي ١بعيس احملاٚيي٘ٚ ،زخًيج ڇإيځي ٢سكٸي ٹ ١قيٛ
أَٝٸ١ٹ عؿلڈ غابل َُشا ٠عٛاطدٹٗا اؾسٜس...ٙ
ٚوه ٴط بط ٷم َدادٹٚ ٧طيا ٥ٷط بٗي ٝٴر ايككيل ٚإَ٬يح نشيطف ْيسا ٤عًي٢
بابٹ ؾد ١اٯْػ٘:
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َٔ دا ٤بو اٯٕ أٜټٗا ايڀا٥طٴ ايٓٛضؽٴ؟!
أٚ ٜٔدستٳ أَاْ١ځ غذٌ ْدٛؽڇ ايڀٛٝض ايبشط١ٜ؟!
ن٫ ٝ؟! ٖاٖ ٞايعاقدَ ١عو ،أٜټٗا ايععٜيعٴٖٚ ،ياٖ ٛاييرمٴ؟! ٚاؾٗياتٴ
هل ا ؾدكيٝاتٴٗا إعتير :ٙايؿيطق ١ٝتتٗٓيسّٚ ،تٴعڀي ٞؿهيٛضٖا غيري اييص ٟتدعيٌ
ايدطب ١ٝأ ٚايؿُاي ١ٝأ ٚاؾٓٛب...٘ٝ
ٗ اؾٗيي ١إكابًيي٘ تبييس ٚقاَيي ١إدتيياضٜٚ ،ٴڀ يٌټ َيئ ؾٴييطف١ٹ ا ـؿيي١ٝٹ قييٛتٴ
ايڀايب:
إْٻ٘ كتاض ايهط ّٚايؿطق...!!٘ٝ

اجلَات...الضْ ...العته...
 ايعّٵ ايكُج أځٜټٗا ايڀايبَ ...اشا ٜٳعٵٓٝو :دا ٤إدتاض أ ٚغاب؟! ٌٖ ًْٖٛيي ١فعًٝيي٘ ٚغيي٘ ايػييڀط ،أٖ ٚييٝٚٚ ٛديي ١عًيي ّٛطبٝعٝيي٘ أ ٚخاضطيي ١أ ٚطكييؼ
َاطط أ ٚتهاضٜؼ ٜٓبد ٞؾطسٗاٚتعطٜدٗا؟! إداتري تؿطسِٗ أختاَِٗ..
أْجٹ ..ق َٞٛڇإيځ ٢ايًچٛحٚ ،انتيب ا و َٚعٓا..ٙ
 ...أَ ٞتٓازٜين:تداس٘ٚ ..تٴدرْ :ٞاْتكٝجٴ يو ا و ،يعيٌٻ ا٭قيساض تديسٜو
ٜا سبٝب ١أَو َٔ إطض!!..
ايهڂػيياحٴ أ ٚتك يٛټؽٴ ايػيياقٌ ٚأَيياْ ٞايدييطاّ ٚقييٛاّ ا٭ٜيياّ ..أ ٫تييط ٜٔبٓ يجٳ
ع ٸُوٹ ،ن ٝسكٌ هلا :عٝبٴ ايهػاح ٚايتكٛټؽ؟!..
أْج شن١ٝڅ ٚبػٝڀ١څ ٚتعابريٴىٹ تًبؼَ ،جٌ ايٓػيا ،٤فػياتٌ إؿياٜٚط،بعد١ٜٛٺ فڀ..٘ٓٝ
أتدا ٍ٤يوٹ َٛانٝع دٝسٚ ٙأْٸو تيٓذشٌ ٗ ايؿيٗازات ...أْٛثتيإ تكشبيإ
َٔ بعهُٗا ني ٚا ٚعڀ ٚ ،عٌ عاقد٘ :تهرټ فُٗٝا احملاغٔ ،نٌټ ٚاسس٠ٺ
هلا ٖٓسَتٴٗا...
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ت قًًٝي٘ :اْتبٗي ٞيٓٛطاتيو ٫ٚ
ؼ ييو نًُيا ٺ
أ ٗإ بسٜعي ڂ ١إ٬بيؼ :أُٖي ٴ
تٴدطٿطيي ٞبأٜيي ١غُييع٠ٺ ؾيياضز ..ٙنڂيي ْٞٛنايڀييا٥ط ايبشييطٜ ٫ :ٟكب يٌٴ ايتٓكچييٌ بييٌ
َهإ َٚهإ ،أٚ ٚقج ٚٚقج َٔ ز ٕٚثبٛتٝات ٚغذٿٌ ؼًٝلٚ ،إٛز ٚايعٸبيس
سصضإ ٗ دٓاس،٘ٝ
ايييي /غُييع٠ڂ ٗ /عٴييطفٹ ايعؿييل إؾيياض ٠عبييٛض باػييا ٙايٛدييسإ أٖ ٚيي ٞعٗييس
عاؾل ٚعاؾك ..١ايٓٛطات نتابٷ َدتٛح ٚايدُع ٠ايي عٴٓٛإٵ ...أُٖؼ يو ،٭ْيو
ْ٬َٚ ١ًٝقڂو َ٪ثط٠څٚ ،أْٛثتوٹ ٚاٖط ٠يًع...ٕٛٝ
َايو تؿطزٜٔ؟!.. قس ته ٕٛأفًتج َٹٔ عٝين غُع٠څَٓ ،ص عس٠ٹ أٜٸاّ... ٌٖ تًكډدٗا أسسٷ َٔ ظَ٥٬و ٗ ايك  ،أ َٔ ٚأبٓا ٤اؾريإ.؟!.. ْعِ ٜا ِّْػ٘ ،تًكچاٖا ٚ/ضٚاض../..  ٫تكًكُٗٚ ..ٞٸً ٗ ٞؾطح ايًدتات ..اتطن ٞفطاغڄا بٌ ايًدتيٚ ١ايًدتي١ ٫ٚ ،تكٛي ٞي٘ أ ٚيػٛا :ٙاَٮ ايدطاغٳ بايًُش ١إٓاغب٘!!..

مذّّىـــات الـــحزائــــــل
/عًُ٘ /أ/ ٚعًٚ /ُ٘ٝؾذطتٴٗا  ٫تتٛقدډإ عٔ ايتسٚ ٜٔٚإ٬سٛياتٜ ...يّٛٳ
تييٛضٸ ٙأغييتاش إسضغيي ١بييي يدت ي١ٹ عييٌ  /أ ٗييإ /قايتييا ييي٘  :غييتهتبٴ اؿطا ٥يلٴ
َسٚٸْاتٹ يځٗٳب عً ٢قدشاتٹ أعكابو نڀا٥ط ضَاْ٘ ،إ ٸش ٜٴسٚٸٕ ٚدعٳ غٝاب٘ عًي٢
ب بع ٝيسٶا ٗ اٯفييامٜٚ ،دتابيي٘ ا٫سييشامٵ ..ا٫غتٝيياب ٗ ايعؿييل ٫
ا٭ٚضامٵٜٚ .ييصٖ ٴ
ٜعٝبٴ ايػري ٠ايصات ١ٝيًعؿٸام...
ؽ تٴييس ٿٕٚٴ َعًَٛيياتٹ ايػييدط عًيي ٢زفيياتط اييطٿٜحٚ ..إش تهجيطٴ ا٭فهيياضٴ
ايٓييٛاض ٴ
يسٜٗا تهتبٴ أفكڄا ؾطقٝٶا عً ٢قدش١ٹ غيطٚب ٫ٚ ،تٓػي ٢إٔٻ ؾيذط٠ځ عاً٥تٗيا ٫
تٓذ َٔ ٛغطاّ َٛد٘ أَ ٚعاز ظبس أ ٚعٗٛزٹ ا٭ؾطع٘..
ؼكٌٴ سد٬ت تعاضف بٌ ايبشط ٚايٝابػ٘ ،نٌٻ قًل  ..عٓسَا تٛزټ اٯْػ٘
/أ ٗييإ /إٔ تكييڀشبٳ َعٗييا طييا ٥ٳط إييا ٤ايدڀييٌ أ ٚتٴدبٿيي ٗ ٧سكٝبتٗييا بعييض
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ؿٔ أ ٚقً٬ٝڄ َٔ ؾطٚزٹ قكٝسَ ٠ڀط ،ٜ٘تطاٖا إسضغ ١تيطنض ؼيج أقيٛاؽ
قعح ،ن ٞتتعًچِ أظس ١ٜاؾطٜإ/ ..عًُ٘ /خطْٴٛبتٴٗا ايعتٝك٘  ٫تؿعطٴ بايهيٝلڇ
َٔ نجط٠ٹ اٱَ ٤٬أ ٚسكل سيطٚفٹ ايعڀي ٚ ،إعياز٫ت ٚإٛغيٝكاٚ ...هي٤ٞٴ
َٴس ٸٕٚٴ ا٭ؿإ ،دسټ ايكٝجاضٜٚ ٙػيبك٘ اؿهي :ٞأ ٗيإ سبٝبي ١أَٸٗياٚ ،سدٝيس٠
ا٭غٓ...١ٝ
ايؿييذط ٠تٴًكييي ٞقانيييط٠ڄ أغيييبٛع١ٝڄ بايتعيياَ ٕٚيييع دييسٿ إٛغيييٝكا ايبشطٜييي١
ف نييطٚض ڂ٠
ٚاٯْػيي٘ سدٝييسَ ٠ععٚفيي ١ايت٬قيي ...ٞا٭غكييإ تؿييط ٴح يٮفييل :ايعييع ٴ
ايدطحٚ ..دسٸ /أ ٗإ /تركٴ ضٜؿت٘ ٚأٚتاضعٛز:ٙ
اْتبٗٛا اٜٸٗا ايڀ٬ب نْ ٝبسأ ايٓدُ٘:
قأعكابٴ ا٭غتاش ظٖري عً ٢إٜكاكڇ خڀا اٯْػ٘.)..

تٔ ..تٔ ..زٚحٜ ٞازٚحِ ضًٍُ ٞعاآلٙ
يف ْداء ايعاشلَ ايٛهلإ!!
تػُع/عًُ٘ٚ /تػأٍ:
زضؽٷ دسٜس ٜٴًشٓٸ٘ أغتاش ايٓدُات..
أضا :ٙإْ٘ ايي دسټ ..قسٜل ايبًسات..
َٳا أضمٻ طبعو أٜٸٗا ايعاظف ايڀطٚب..
أمل تڀًب َٔ ايٓٗط إٔ ٜٴعڀٝو َعَاضٶا َٔ قكب؟!
فعًٗا ٚأعڀاى !! ..يٝتو تٓد ٴذ بعضٳ ْدد١
تٴدطح ايكًب ..تًٛحٴ قاَ١ڂ /عًَُ٘ ٗ /عشى إعًَٛات إٛغٝكٚ ١ٝايٓدُات،

قَٛضق١څ ٖص ٙايها١ٓ٥ڂ نأؾذاضڇ اهلل ايعتٝك..)..١
ٜتابع :تٴشسثين سدٝست: ٞ

يف بيوت دروس التعبري تكربُ الكلمات ومتشي مبفردها،
ٚإ ٻٕ ْاضڄا تدػي ٴٌ اؿطا٥ي ٳل بياؿطا٥لٚٚ ..عيستين َؿياٖس ٹَ ٠يسْٚات ا يعؿيل
عٓس ايڀٛٝض ايٓاطك٘..
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َٳا أبسعٳٗا -أقكسٴ  -ايٓاض اييت ٗ أعكاب ايعاؾل...
غتٓتكٌ ڇإيځ ٢اؾصٚك...

ترتنّح يف /بلُزتًِا /شُمْرةُ عاصف ٍة رملّهٌ َاهاَر غ وهرَي ّه
َشرَق متفائ  ...يف عّهًّا كالم فصّحَ ،هلجهةُ وم ُْشُهُر غ ..ي ِصهم ُ
حصُّهههًاَ ،عًهههُ ةد عتِهههتة تتههههاَي يف ّله ه ِة ريصهههتيا ،ه ه ُِصه ه ُ ه ه
هعُمة با لث مو ألصابع ...بعض هصاء تلفهًّو نصه ُ شهارة ،ألى
معههانًّو مههُريسةَ ..بع ههًوّ جتههايُ ريار فّهها كاملههٌ تصههفًا َتُع هرّ
ت ارِصًا/ ..أمسًاى /حلمة مُشّقّة بتِعهة ،،يف يههت م أنثه  ..تهيازٴ

ايع / ٕٛٝتتبًٗٔٴ /قفعٌٴ ايبٖ٘٬ٵ) ٖٞٚ .تطَكٗا  ،أ ٚؼا ٍٚقطاَ ٠٤دطز ٠اـسٜٔ
أْ ٚعٛت ايؿٸد٘ ،أ ٚؾيطفات ايهشيٌ ٚايٓٛيطاتٖ ...يصا َٳيا قايي٘ عٓٗيا ايؿياعط
ا.اٚض يب٬ز ايطٜاح:
قسض أ ٗإ دٓ ٕٛعاقٌٷَٚ ،ڀايعاتٷ ؼتؿيس فٗٝيا إداضقيات ٫ ...تتٛاطيأ
نٝاغ يتٴٗا َييع بڀييط اٱغييطا ٫ٚ ...٤تٴعاٜييس عًيي ٢قاغييٓٗا بييايعطض ٚايڀًييب/...
عبٛس١ڂ تأيڊكٗا تٴؿعطٴ ايعاؾل بي أْٗا نٝاْاتٷ ساشق١څ تٴٗٝٿ٧ٴ ايدطق ١تًٛٳ ايدطقي١
يًشٌٓ ،نػاقَ ١ٝتشايدَ ١ع ايٓبع...

/عًُ٘ /أ/ ٚعً /ُ٘ٝايكط ١ٜتتعهډعٴ عً ٢ايتػُٝات ،يتكٌ إڇيځيَ ٢ڀياضح
ايككس ...دسٸ٠ڂ ؾذط ٠إسضغ ..١أ ٚقط١ٜڂ َعطف ،١تيعضك ٗ أ ٍٚقي ٝاييسضٚؽ
سك١ځ مْ ٛػُ٘ ٚقطف غُ٘ٝٵ ٚفك٘ أؾٛامٚ ،في ٞفكٌ ٫سل تكڀ عٓاقٝس
أفعاٍ َهاضع٘ ،أُ ٚٮ عٓابطٳ باٍڇ ا٭ٜاّ بي َٕ٪ڇ فاظات أخ٬قٝي٘ ٚٚقياٜا...
تػييُعٗا اؾييسضإ ٚايٓػييٛإ ٚايػييٓٛات ،نٝي تٴبػٿيي٘ ا٭سازٜييح :ؾييذطات
ايكط ٣ؽتلټ َٛغِ ٚاسس ٚ ،اض َتؿابٗ ،١يهٓٻٗا  ٫تٴشبټ َٔ أسس إٔ ٜكٍٛٳ
عٓٗيييا ،إْٻٗيييا فكيييري ٠أ ٚؾيييشٝشًُ ٫ ...١يييو فيييا٥ضٳ أضظام ٚخيييرياتّ ،هي ئٴ
تهسٜػٗا ٚ ،ايطٿبحٴ َٓٗا ،يهٓٗا ق١ٜٛڅَ ..عڀا٤ٳَ ..ٙتٛانع٘...
أٜٸ١ڂ ؾذطّ ٠هٔ إٔ ػًؼٳ َيع طاييب قي أ ٍٚابتيسا ٞ٥أَ ٚيع /ظٴضظٚض/
أ ٚطا٥ط َڀط أَ ٚع بًبٌ ..أَ ٚع سها ٜ٘أَ ٚع قٛت أَ ٚع َعَاض أ ٚزَعي٘ .أٚ
تػٗط َٔ أدٌ غكٔ شابٌ ،سٳتٻٜ ٢عٛز إي ٘ٝاخهطاض..ٙ
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أشجار قرى كا هصاء  ،تُُزِّع حهانًها كهث ً عله فقهر ،كهّال ِتهُ ّر
فقر ء با ّأس ..عّضُ بال حهاى ُِصبحُ مأزَمًا كا ارباء ِو بال اهٌ
هرِرٍ كهها ف َس ت ههري
مُعبّهرٍَ ،دههترةٍ فائقهٌ عله صهز ..ألحههس ى
هصُغ َتفجعُ لحاء با عُر مل ذ ..
/عًُيي٘ /ديسٸ ٠ايييسضٚؽٚ ،اـطْٛبيي٘ أ ټّ باغييك٘ يًذًُي١ٹ ايعؿييك ٗ ٘ٝغييڀط
اؿكْ ..ٍٛكؿج عً ٢اؾيصك قي ٛڄ ٫باضعٶيا/:حلفّتُ عينيها بعينيها ،فنامَ عند
الغصون القسمْٖ /صا أٜهٶا َڀًعٴ ٚيي٘ عًي ٢ييٛح إسضغي٘ٚ ،تطتًٝي١څ َبٛبٸي٘ ٗ
قاَٛؽ ايدكّٜٛ ٗ ...ٍٛڈ /أ ٗاْ /ٞقايج يي ظٖري:

سبٝبتٴو قك١څ َؿتاق٘،
ٚسطٚفڂٗا ٚضٸاق٘...
ٚايٓٛط ٠غطٸاق٘/؟...
 أسبټٗاٚ ..تػطقين؟!.. غييطقاتٴ ايعؿييام ٜييا ٚيييس ،ٟسهُييٚ ١دساْٝيي٘ٚ ،قييانِ ايٛدييسإكتًدي٘  ٫ٚتعٓٗٝيا اؾٓاٜييات ايعازٜي٘ :دياض ٠غييطقج ؿيافٳ دياض ،ٙأ ٚعكييدٛضٷ
ـ غيٛا ..ٙأْٗ ٚيط تڀيا ٍٚعًي ٢دطٜيإ ْٗي ڈط فياٚض ،أٚ
غطم سب ١سٓڀ٘ َٔ ،عي ٿ
ندچ٘ خڀدج قدكاف١ڄ َٔ ندچ٘ ..نٌټ غطق١ٺ عاطدَ ٘ٝسٚٸْ١ڂ دسٜس ٗ ،ٙسٝا٠ٹ
بٝج ،أ ٖٞ ٚؾطعٝٸ١ڂ غطاَ ،٘ٝبٌ إدطٌَ إعاقط...ٜٔ
عكيطٴ ايدييطاّ ٜبييسأ َيئ غييطق١ٺ عؿييك ،٘ٝثيِٻ ٜ ٫هتُييٌٚ ،ييي ٛأْٻيي٘ ٜهتُييٌ
نإ ٜتٗايو ٜٚدٓ!!٢؟..
 اْتب٘ ڇإيځ ٢قاغٓٗا ن ٝترم!؟.. أْييج عًُٝيي٘ بييأسٛاٍ ايكًييٛب أٜتٗييا اؾ يسٸ ٠اؿْٓٛيي ..١قأعًيي/ ٢ايؿيياٍ/َػشاحٷ يًدٛاٜات ٚفي ٞباٍ ايكسض تتأضدحٵ اٱنا٤ات ٚاٱضؾازاتٴ ا٭ْج.)..ٜ٘ٛ
 سٌٳ تعٚض ٚدسٖا قٌٵ هلا ٫ :تػطق ٞايؿٛم َطٸ٠ڄ ثاْ ،٘ٝ٭ْيين  ٫أدٝيسٴايٓيييَ ّٛػيييطٚقڄاٚ ..زضٸب إقيييدا٤ٳى ،عًييي ٢إٓاٚؾيييات ٚايعٛاطيي  ...نييٌټ عيييٝـ
اي ٴعؿٸام ٜٓبين عًٖ ٢ص.)...ٙ
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قنٓجٳ َسي٬ڄ عٓس أَو ..تٓاّ سٳتٻ ٢غاع١ٺ َتأخطٸ..٠
 َٓص  /أ ٗإ /قطت ب ٬ضخا٤ٺ ْ..َٖٞٛٚا ٖ ٛدسټٖا إٛغٝك ٞايهبري ٚايؿياعط ٜدشؾيإ أضضٳ زضٚؽ ايكيٝ
قڂسٸاّ بٛٝت ايڀٛٝض ايٓاطك٘..
ٖص ٙايي  /عً ٖٞٚ /ُ٘ٝؼه،ٞ
ب ْبع اؾبٌ..
تٴؿب٘ ايعطٜؿ ١قط ٳ
ٚثٛبٴٗا نأْٻ٘ َٔ ؾتا،٤
َٓٚسًٜڂٗا  ٫ىتً ٴ عٔ َٓاز ٌٜايد،ّٛٝ
اييت ؽٝڀٗا ا٭َڀاض..
 ٜبٓٝإ بًس٠ڄ نبري٠ڄ ٗ َٛادٗ ١اـطُٖ َٔ .. ٜا؟!..تداس ڂ ١تػُع ٖص ٙا٭فهاض ،أ ٚتٳتٳدٝٻًڂٗا...
 /أ ٗإ /بعس اْكهاَ ٤ػا ٤إععٚفات ،تصٖب ڇإيځ ٢دسٿٖا:
 إسضغ ١تهازٴ تهتٌُٴ سٝڀاْٴٗا ْٛٚافصٴٖا ٚأغڀشتٴٗا ٚطٛابكٗا.. أٜٔ؟!.. ٗ أعاي ٞزضٚؽ ايك... ٝ نٌٻ أغبٛك أظٚض إسضغ ١سٝح تٳدطحٴ أْٛثتوٹ.. بًس څ ٠تٴڀٌټ عً ٢أقاق ٞاؾدطافٝاٚ ،فٗٝا إسضغ ١إػا..٘ٝ٥ َٓييص ايٝداعيي ٹ ١أ ييع أ ٻّ ايهييط/ٚ ّٚعًُٝيي٘ /تتشييسثإ عيئ /أضانييٞاحملبٌ/ٚ /إػا /ً٘ٝ٥نِ ود ٜف٪ازُٖا َٔ إعاضف ٚا٭سباب...
/ -تداس١ڂ /تك:ٍٛ

َععٚفاتٷ تتككٸ ٢عٔ اؿبٿ
ني تككٿ ٞطا٥ط ٗ ايكدل،
عٔ اؿط..ٜ٘
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ٖٚ ٞأختيٴٗا /ضٴَٻاًْْ٘ٝ /تإ..
 تٴدرإ :أَټُٗا تكطبٴ ؾذط٠ځ عا١ً٥ٹ إٛغٝكا..قايؿيياعطٴ ظٚزٴ  /عًُيي٘ /أٜيئ ٜطؼ ي ٴٌ ٖييص ٙا٭ٜيياّ؟!ٜ ..كٛيييٜ :ٕٛييعضكٴ عؿ يكڄا
دسٜسٶا ٗ ا٭َانٔ.)...
إػا ..ً٘ٝ٥سطٚف تًُعٴ َٔ ز ٕٚخؿ ١ٝأ ٚنباب..٘ٝ

ايبٛٝتٴ تٴكًچِٴ أٚافطٳ ايؿُؼڇ
باي ٍ٬ٛإشاَ١ٝ
ٚزضٚؽ تعبري ايٓٛافځ٘..

***
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و أَُّٓا الْ ًِ:
أنتب ل َ
أحشاٌُ األرض ال تيتَٕ!!
َيئ ٖٓييا أض ٣قُييٝلٳ ايٓٗيياض ،تٓػييذ٘ ايػييُا ٤بييإبط ايهييٚ ٤ٛايكُيياف َيئ
/نتٸإ /ا٭قٛاتٚ ،ايبڀاْ١ڂ ايدها٤ٵ ٚايبع ٝٴس إدڀډ ٢بًدع :أْٸٓا قب...ٕٛ
 بٝتيييو ٗ إسٜٓييي٘ ْافصتييي٘ تيييط ٣ايبشيييطٚ ...عٓٝييياى تٴشي يسٸقإ ٗ إيييس٣إشاَ ،ٞنأْو غتكڀ ايٓذُ٘ٵ؟!
 نايٓٛضؽ ...ايبشط ٚطين..ٚنايؿاعط اؾبً ،ٞأعٓٝو ،أتكٝٻ ٴس َٔ بطا٤ٳ ٠اـًل قٛض ٠ؾعطٜٸٚ ...١يٛ
تعًِ :نِ ځأْٳا َػطٚض إٔ غعج ب/ ٞسدٝست /ٞڇإيځ ٢قٝدهِ!!...
تك/ ٍٛعًُ٘ :/ايعَٔٴ ٚإهإٚ ،اسسٷ َُٓٗا أبٷ يًجاْ ..ٞأُٖ ٚيا أبيٛإيبعهُٗا ،ايتٛاضٜذ أيبػ١څ زاخًٕ ٘ٝعاْ ٞايبكا...٤
قييس تٴدكٿييًٗا عكييٍٛٷ فشد ي١څ عكٗييا ا٭قييساضٚ ،قييس  ٫تتٛافكييإ  :ا٭قييساض
ٚايتٛاضٜذ..
 قًج أْج ٚايٓٛضؽ ٚطٓهُا إا٤؟! ايبشط ؾاعطٷ فصپ ٚكًٝچ څ ١تٴٓذبٴ... ٌٖ تٛد ٴس ك١ًٝڅ عاقطٷ ،يٝؼٳ هلا أ٫ٚز ٚبٓات؟!..أْج تدِٗ َعٓ ٢ا٭س ...ّ٬ايك ٗ ٝإطتدع سًِ َبتٌټ اـاطط ٚق ٝايؿَ٘ ،اتعطٜد٘؟ ضطٛب١څ تؿتامٴ ايبًٌٳ ٚ،تٓؿطٴ أس ّ٬ايٗٛري ٙعً ٢سبٌ غػ ٌٝإًٌٵ...52

اْتب٘:ػ٤ٞٴ /عًُ٘ /ڇإيځ ٢سٝح غطفتٴٗا ايكسّٚ ١ايؿذط٠ڂ ايتايٝي ،١ايييتُؿَ ٞعٗا َٔ زضؽ ڇإيځ ٢زضؽ!!..
 ٖص ٙيٝػج خطْٛب٘.. ؾذطتٴٗا ؾذطاتٵ ٖٞٚ ..ايعسٜس َٔ ايي /عٳًڃُات/ ٕاشا  ٫تؿبعٴ ايتػُ١ٝڂ َٔ ايس٫٫ت/..عً/ُ٘ٝ؟!.. ايكڂط ٣تعتين بايدڀط٠ٹ ،نُا ايهط ،ّٚايييت ڇإيځي ٢داْيب ٚقيج ايٓػيا٤اؾُ٬ٝتٚ ...نايدابات ا.اٚض ٠يٓٝابٝع اؿٓإ..
 ايعدٜٛٸ١ڂ عًِٷ َتُٸِٷ يهٌٿ ايعًَٛٚ ،ّٛنٛكٷ أغاغيَ ٞيع نيٌٿ َٛنيٛك../عٳًڃُ٘ /تٓؿطٴ َدطزات تطسٝبٗا ،عً ٢سبياٍڇ ا٭فيل ،نُيا ٜدعيٌٴ قيباحٷ عيطٟپ
َع ايكٝاز...ٜٔ
 تكيٛٸض ٖييص ٙإدًٛقيي ١ا٭عذٛبيي ،١نٝي تتعاَييٌ َييع ؾييذط ٠إسضغيي٘:تييشى يٮغكييإ سٴطٜٸيي ١إبييسا ٤ايييطأٚ ٟإعڀييا ٤إعًَٛيياتٚ ،تكييشٝح َييصانطات
ايڀيي٬ب ،ايييص ٜٔؽٝيبٴ َِّيياهلِٚ ،ايعاؾييكات ايًييٛاتٜ ٞتعجي ٵطٕٳ با٭َييآَْٚ ٞيياٖر
ايسٻيع ٚايسْٓ ٫ ...ٍ٫ػَٜٛ ٢ٶا إش زٚٸْج عًي ٢أٚضام /تداسي٘ : /أْٛثتيو ايؿيطٜسٙ
أضدعٗٝا ڇإيځ ٢ضؾسٖا!!...
ايتؿ يطٸز ٗ قييٛاَٝؼ ايٓعَٛيي ١ايٓػيي ١ٜٛفع ي ٴٌ تعييب َٚكييسضٷ عيياطدٜ ٞٴػ يبٿبٴ
اـًٌ..
 ضأٜيجٴ سدٝييست / ٞأ ٗييإ /تتُٓٸيي ٢يييي /تداسيي٘ ،/قيي ٛأَٝٸيي ١اؾػييس..ٚتػاعسٖا ٗ قطا٤ٳ ٠سطٚف ايٓٗسٚ ٜٔتٗذ١ٝځ ا٭ظضاض ٚايعيط ٗ ،٣قُيٝل ْعياؽ
ايؿٗٛات ..إناف ١يًشب ،٘ٝتٛدس زٚض ٠ق ٛأخڀاٚ ٤قأَٝٸ ١اؾػس؟!)..
إيي٪ضر إٛغييٝك ٞشنيي ٞنييي كًٝيي ١ايبشييطٚ ،فڀييٌ نُشاغيئ ِّْػيياتٹ
ايكييدٛف ا٭ ٗ ،ٍٚإييساضؽ إدتًڀيي٘!؟ ٗ ..قييباسات ايطٜانييٝات ٚسػيياب
اٯسيياز ٚايعؿييطات ٚإ٦ييات ،ن يٌټ ِّْػيي٘ تييشازفٴ ٚضا ٤ا٭ْاقييٚ ١قاَيي ١ايؿييطٚم..
ٚايػ٪إٍ :اشا ٜٴدطٿق ٕٛبٌ إساضؽ ٚإساضؽ:
ابتسا ١ٝ٥يٲْاخٚ ،ابتسا ١ٝ٥يًصنٛض؟!..
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 ٚتييسابري عكييٌ اَييطأٚ ٠تييسابري عكييٌ ضدييًٌَٝ ..ش ي١څ أًَ ٚييٝحٚ ..غيي١ُٝڅ أٚٚغِٝ؟!..
ٗ ايبًيسات ا.يياٚض ٠يب٬غيي ١ايعييٝـ ايبػي ،٘ٝايدطقييَ ١ؿييشنٚ ١ا٭ٜيياّ
ؼبيَ ٛيع بعهيٗا ..نا٭ؾيذاض ٚنييايد : :ّٛٝايعيطؽ كيتً٘ٚ ،ايدكيس أٜهٶييا،
ٚاؿييعٕ عٓييسٖٔٻ ٜؿييطبٴ قٗيي ٠ٛعٓييس سييعِْٜٗٗٚ ،ڀييٌ غٝييح عًيئٗٝٸ ٚعًييٗ ..ِٗٝ
ايتدطق ٹ ١إٛدعًٜ ١بػٔ ًٜٚبػ ٕٛفٛاضم قػطٜٵ٘؟!...
ٗ إكييا٥ط ا٭غاغيي ٘ٝؽييتً٘ إْػيياْ ١ٝإييطأٚ ٠ايطدييٌ ...ايؿيياب ٚايدتييا...٠
ايڀايب  ٚايڀايب٘ ،سك ١إَ ٤٬ايدُعٚ ٙسك ١اٱقدا..٤
ٜٴٛي ٴس ايعٝـٴ عًَ ٢ا٥س٠ٹ ايعؿل  ،يٝتهطٸّ بايعاؾكٌ ٚايعاؾكات..
سهُييي ١عًييي ٢عتبييي/ ١عًُيي٘ٵ /تػيييأٍَ :اديييس ٣ٚسٝييياٜ ٫ ٠ٴيييسٚٸْٗا اؿيييب،
ٜٚٴهطٿَٗا احملبٕٛ؟!./

***
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مذّىات جئُ
عًيي ٢دييصك غييٓسٜاْ٘ ،قييطب سييا ٘٥اييطٿٜحٜ ،تييعٚٸز اـييٛفٴ يٝي ٳٌ اـييا٥دٌ..
ٚاحملبيي ٕٛنايٓٝييابٝع ّ ٫هيئ تييسٜٓٚٴِٗ ...سيبپ نييبري َيئ ز ٕٚدٓييْٝ ٕٛييٌ،
ٜعٝـ عً ٢نداف اٱْؼ ٖٛ ،نصب٘ ..اؾٓٝي ١ايػيُطا ٫ ٤تجيأض َئ سبٝبٗيا أٚ
َٔ أدٌ ع..٘ٝٓٝ

***
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احلب ال ٓجأرُ ،ألىَُّّ ىبع..
ُّ
ٖا ځأْٳا عاؾك١څ أتٓ چكٌٴ بٌٳ اؾئٿ ٚاٱْيؼ ...سيٌٳ أسيعٕٴ أقيريٴ نيد١ڄ ؿبيٝيب
٬
ايٓٗط ..أْتِ أٜټٗا ايٓاؽ ايعاؾيك ٕٛاْٛيطٚا ڇإيځي ٢ايهيداف ايعاؾيك٘ ،تٴڀًيل دي ٝڄ
ب إيعاَري ..عًيَ ٢يطأ ٣عٝيٕٛ
َٔ ايككيبٚ ،ؼبي ٴٌ باؾطٜيإ ٚا٭غياْٚ ،ٞتٴٓذي ٴ
ايعاؾكٌ ٚايعاؾكات تهرٴ عطا٥ـٴ ايعٓب..

ٗ َصنچطات قُٝل ْ ّٛدٓ:٘ٝ
أعطْْ َٔ ٞٴعاغٹو أٜٸٗا اٱْػٞټ َْٛٶا ،
ځأْٳا بعضٴ عٴطغو ٗ ايكباح./...
َ٪ضرٴ إٛغٝكا تطا ٙغٜ ٖٛٚ ،ُ٘ٝكد ٞيدٓاٜ ٤ٴڀٌټ عً ٢قٛت٘ ٚأٚتاض:ٙ
دٓٝا ٚدبٓا ايعؿل ٚدٓٝا يهط ّٚايعاؾكٓٝا/
ب اؾيينٚ ،تٴًشٓٸٗيا إْػي ٸ ٝڄا /
ْ ٝٷٌ ځأٜټٗا ايعاظف أْيو تًيتك٘ قيٝشات اؿي ٿ
ؽ تعيييبري اـطْٛبييي٘ٚ ..قييي ٝٴ إسضغييي١
فتدُٗٗيييا اؿدٝيييس ٠اٯْػيي١ڂ ٜٚدُٗٗيييا زض ٴ
اؾبً..٘ٝ
/عًُ٘ /دسٸ٠څ ؼًِٴ َٜٝٛاڄ ني ا٭نيٌ ثي٬خ ٚدبيات ،بيٌ ؼًيِٴ ٗ ايعسٜيس
َيئ ا٭ٚقييات ،أنجييط ٖييا ٖيي ٞتدهييط با٭طعُيي٘ٚ ..تييطَ ٟٚيئ ضٚظْاَيي ١سًُٗييا
ايكباس:ٞ
دٓ ٸ ٝڅ ١تعؿ ٴل قاسب ٖصا ايبٝيج ايهيطٚ ،ِٜتٴػيافط َئ أدًي٘ ڇإيځي ٢فاٖيٌ
ايدٝبٚ ،تٴعڀ ٘ٝغطٻ نًُ ١اٯت ...ٞاْتب٘ أٜټٗا إ٪ضرٴ إٛغٝك ٞڇإيځ ٢غطفيَْٛ ١ي٘،
نِ فٗٝا َٔ ا٭س ّ٬احملُٛي َٔ ١ايبعٝس..
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َسٚٸْات ايعؿل اؾبً،١ٝ
فٗٝا ايهجري َٔ فٓ ٕٛا.اٌْ اؾُ..ًٌٝ
ا ٕٛٓ.ايبؿع،
ٖ ٛايصٜ ٟتشاي َع فكط ايعكٌ
عً ٢قها ٤سٛا٥ر ايعٝـ...
احملب اؾُ،ٌٝ
فٓ، ٌْٝ ٕٛ
َٔ ٜه ،ٕٛأٜٸٗا ايڀ٬ب ٚأٜٸتٗا اٯْػاتٴ ٚايعاؾكات؟!
ب /تداسيي٘ /سػييٓا ٤ا٭ؾييٛام اييييت اٖتييست ڇإيځيي ٢طا٥طٖييا ايعاؾييل،
ػٝيي ٴ
يٓٝكصٖا َٔ أَٝٸ ١اؾػس ٚأٚضام ايتػاق٘:

اؿبټ دٕٓٛٷ دسٜطٷ بايجكٚ ١ق ٛأَٝٸ١ٹ ايعٗٛز..
احملبټ اؾٌُٝ
ٖ ٛإػتعٌ بدٓا ٙايطٚس ٞعً ٢قها ٤سادات يعٛاط ..
ٚنُا تك ٍٛسهُي ١اؾٓٝي ١ايػيُطا ٤إسٚٸْي ١عًي ٢ديصك ايػيٓسٜاْ٘ قيطب
سييا ٘٥ايٓبييع ايعاؾييل :احملبيي ٕٛنايٓٝييابٝع ٜ ٫جييأض ...ٕٚن يٌټ ٚقييج ايٓبييع س يبپ
ٚطٝعٴ٘ ايػكٞٸٚ ،ا٭يد١ڂ ايطْاْٚ ..١نٌ ٚقج اؿب َعاد٘ ْب ٷع ٜٴذ ٝٴس ايتيسٸفل٫ ،
ايشادعٜٚ ...ؿعطٴ بأسعإ ايعڀـ...
ٗ غطف ١اييي َسضغي ١ايدكي ٍٛايعايٝي٘ ٚديسضا ٷٕ  ٫تٴشكي ، ٢ؼُي ٴٌ تٛاقٝيع
اؾٓبات ايًٛاتٜ ٞٴطاغًٓ٘ٚ ..قبً١څ َڀبٛع١څ عً ٢فٓذإ ايكٗٚ ،ٙٛنشهَٓ ١ػ١ٝڅ
ت ايؿدتٌٚ ...نِ ٖيْٝ ٛي ٷٌ فُيٖ٘ٚ ،يٜ ٛتٗٝٸيأ يًٓڀيل ..تبيس ٚايؿيد٘
قبٌ سافا ٹ
نشكٌ غٛغٓاتٚ ،ايكٛت نأْٻ٘ بٝجٴ ب٬بٌ...
قٍٛٷ قسِٜٷ :اؿٝڀإٴ زفاتط ا.اٌْ...
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ٗ عٴييطفٹ ايدكيي ٍٛايعايٝيي٘ ،اؿٝڀييإ هلييا ٚدييساْات ٚسٝڀ ي١څ سييصض ٙػيياٙ
َٴسٚٸْات احملبٌ ايصٜ ٜٔطفعْٗٛا ٚتطفعِٗ...
قًل ا٭غ ً٘٦أسا ٙبي تدهري اٯْػ٘ ٚتطٜٿجٗا ا٭ْج :ٟٛن ٝؾٓٝٸ١ٺ طا٤
ف إسضغيي١
إٔ تتكييٌ ض٩اٖييا عيياٍ ٖيي ٤٫٪إكيي ٌُٝقييطبٳ ايدابيي٘؟! ٚقيياسبٴ غڂييط ٹ
شاتٹ ايعًّ َٔ ،ٛٮ أغٛاض ْ َ٘ٛبطغاْ َٔ ًْ٘ٝ ٌ٥يٛكَ :ئ أٜي ١ؾيذط ٠عاً٥ي١

ٜدطكٴ اؿبٸټ ايبؿطٟټ؟!

 ٕاشا تػتسٜٔٴ أ ٗإ اؿبل؟!ق َٔ...أخر ٖص ٙايطغايٚ ،١أعًُٗا :أْين أعح عٔ سٳ ٳبلڈ  ،بايسٸٜٔ؟!..
 سبٝيب يٝؼٳ يسٜي٘ عًيِٷ بيا٭َطٚ ..طيا٥طٴ اييرم ٜٴيسٚٿٕ عًَٛي٘ ،عًي ٢بٴعيسعؿطات ايدُٝات َٔ زضٚبيٚ ٞايهيط ّٚايييت تعٚضٖيا خڀيٛات ...ٞاؾيس ٠مل أقيٌ
هليياٚ ،تداسييٚ ١ضَاْيي٘ ٚيُْٛٝييْ٘ٝٚ ،ييع اؾيياضات ٚايڀيي٬ب ا.تٗييسٚ ٜٔستيي٢
ايهػييياٍٚ ،ايهػيييْ٬ات ٫ ...ؾيييد٘ ْبػيييج ٫ٚ ،سٓذيييطْ ٙڀكيييجٚ ،ايڀٝيييٛض
ايٓاطكَٓ ،١ص عٗسٺ طٌٜٛڇ ايكيٛاّ ،مل ؼهيط سكيلٳ ايكيطاٚ ٠٤ايهتابي٘ٚ ،مل
تٴًيي يلڇ أٜٻيييي ١قانييييطات غكييييٛم إڀييييط ٚإٛاغييييِ َٗٚطداْييييات إؿييييتاقات
ٚإؿتاقٌ...
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َٔ عًِٻ ايكُج إٔ ٜتً ٛعًَ ٢ػاَع اؿانطڇ
أ ٻٕ اَطأ ٠تعؿل عٓسيٝبٶا أ ٚضد٬ڄ أْٗ ٚطٶا أ ٚغدشٶا ،أ ٚغٓا٤ٶ
ٜٚٳڀٝبٴ هلا إٔ تػتسٜٔٳ /سبكڄا/
يتعضع٘ ٗ ساض ٠ف٪ازٖا،
أ ٚعً ٢ؾطف ١ايباٍ؟!..
ٗ ٖص ٙا٭َهٓ ١إشاَ ١ٝايعدّ ٫ ١ٜٛهٔ يٮغطاض إٔ ؼٝيا َٓيأ ٣عئ
ايعًٔ ..ني اؿبٸ ايصٜ ٫ ٟػع٘ ايبٗا٤ٴ َٔ ز ٕٚدٓ٥٫ ٕٛل ٜٴش ٞٝايٓدؼ ٚفطق١ڄ
يًتٛاقٌ...؟!..

***
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دفاتز
 أ ٫تطٜٔ؟!..َ-اشا تط ٣عٓٝاى ٜا

طا٤ٴ..؟!

 ا٭قاب ٴع تهتبٴ عً ٢دػس اهلٛا..٤ظٖري وبټ أ ٗإ..
ر إڀط..
 قٌٵ :سا ٘٥ايطٜح زفش ؿ ڇقدش ڂ ١إا ٤تٓتٛطٴ ايٓكڀ ١تً ٛايٓكڀ..١
أْييٌ ايييسفاتطٚ ،اهلڀييٌ َيئ أن يرڇ ايؿييعطا ٗ ،٤نيٌٿ عكييٛض احملييبٌ،
ٚست ٗ ٢ايدشات إكس َ٘ٚبايدكس ٚايدٝابات ،تعاٚزٴ قدشاتٴ إا ٤اغتعسازٳٖا
ٕصانطات ايدٚ ّٛٝاَتشاْات ايتس ٜٔٚايدكً...٘ٝ
٭ ٸٍٚڇ َطٸ٠ٺ ،تكريٴ ايي أ ٗإٴ ا ٶا َس ٸْٚٶا عً ٢ساٚ ٘٥قج إسضغ ١ايعاي..٘ٝ
ٚايؿاعطٴ ه٤ٞٴ َٔ ِّخط قكيٝس٠ٺ ..وياٍٚٴ تطتٝيب أبيٛاب َعاْٗٝيا ٚؾيبابٝو
َدطزاتٗا...
ٜٚػاعس ٙايعاظف إ٪ضر:
اتطى ٗ ايؿڀط َهاْٶا يه ٝٺ قتٌُ قس...!!َ٘ٚ
 َٔ ٜهٖ ٕٛصا ايكازّ ڇإيځ ٢بٝج قكٝسٙ؟!... ٚاس ي ٷس َيئ اثييٌٓٚ ..تييٓٗض ايٓدُييات ا٭ْجيي ٢ايعاٖٝيي٘ ،تطقييب ف ٦ٝي ڄاَعزٖطٶا..
أ ٚيعٌٻ عؿكڄا َاططٶا َٔ دسٜس ،س ٍٛبػتإڇ إسسأٖٸ..
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إٓسٌٜٴ إٓؿٛض عً ٢سبٌڇ ا٭فل ،عٓٛاْ٘:

ج إڀط..
نڂًډُا تعبجٵ َٔ ؾٛقٗا ايٓػُ٘ ،وٌٴ يًٛق ٹ
إْٸٗا َسٚٸْ١څ تتشسخ عٔ عؿل ِّْػ ١ايك ٿ ٚأغتاش إصانطات..
تتييٛظ ٴك ضا٥ش ي١ڂ طييطبٺ عيياطد ٗ ٞأضدييا ٤إكاعييسٚ ،بييٌ اهلُػييٚ ١اهلُػيي..١
ٚايسفش ايص ٟبٌ ٜس ٟأ ٗإ ،نڂًډُا ؼا ٍٚإٔ تؿيطحٳ َعٓي ٢طيا٥ط أ ٚتٴٛنٸيح
ايػُا ٤ايكافًٜٛ ..٘ٝح يعٗٝٓٝا:
ايهطا ز وتُيَ ٞئ إڀيط بيي عذي٬ت غيٝاض ٠ايهيط ..ّٚايكاَي ١إُؿيٛق ڂ١
ني َسٚٸْ١ٺ دٓٝٸ١ٺ عً ٢دسضإ غٝبٺ ٜ ،طاٚزٖا اؿهٛض عٔ ْدػ٘..
ن ٝيو أٜٸٗا ا٭غتاش  :إٔ تٴػطٿحٳ ؾعطى بأَؿاَ ٙڀطَ :ٜ٘بًچًي ١ش٩ابياتٴ
و إؿيتامٚ ،تٗٛي ٴط
ت ضأغوٜٚ ،بٌ َٔ بيٌ ايبًيٌ َٛٚياٖط ايؿيٝب سٴًُٴي ځ
ؾعطا ٹ
َعامل اـؿ:٘ٝ
ب
 ٟأَ ڈط ؽياف؟ أمل تػيُع َععٚفي :١اؿديا ٠ٚباؿيب ،نيٜٗ ٞيط ٳ
 َٔ أ ٿإًٌ؟!..
 قييٌ ييي : ٞقبييٌ إٔ هييٚ ٤ٞق يجٴ ايكييدبٹ ٚاْڀيي٬م ايػييٝاضٚ ،ٙايعٓيي١ٚايطٸناب ..تدهٸٌ بايٓٸڀل ..ځأْٳا نا ٓ٥څ ١تٴعؿٸـ ٗ نٝاْ ٞطدٛي١ڂ ا٭غ...ً٘٦
مل تعس أْج ٢ؼؿ ٛقسضٖا بًدع ايتُٓٝات..
نأْٻٗييا َجييٌ غييٓسٜاْ ٺ ١تٴجُيطٴ اغييتدٗاَاتٺ ٚإؾيياضات تعذٸييبَ :يئ تًييو إييطأ٠ڂ
إًشك١ڂ بايدهبٹ..؟!
طييا٥طٴ ٚ/ضٚاضٜ /ٴڀيٌټ عًيي ٢غكئڇ /تداسييٖ٘ٚ /يي ٞتعييٛزٴ ڇإيځيي ٢سكٸي١ٹ أْٛثتٗييا
ايكباس٘ٝ؟!
ايبشط ٜتعافٚ َٔ ٢عهٜ ١ابػي٘ إٔچيج بي٘ٚ ،ايكيٝاز ٕٚعًيَ ٢طَي ٢قكيب٘
َٔ إٛز..
ٕاشا أْج ْ ٌٝڇإيځ ٢س ٿس اؾٕٓٛڇ ايبٗٞٿ أٜٸٗا ايٓٛضؽ؟!
ٜك ٍٛأبَ ٛععٚف٘ ٖٛٚ ،دسٸ ايٓدُات
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.طا٥ط ايبشط يٝؼٳ ٗ سػبإڇ ايكيٝس ٗ ..اييت ٍ٬عيا٬٥ت ايعكيافري ْبٗٝي١
ٚتٴ٪يچ غٓا٤ٳٖا بدطحڈ ٚسطٚ ٜ٘تٴػعسٴ ا٭ٌٖ ٚا٭قسقا ،٤يهٔ ايؿيٗٛاتٹ ايًُٝ٦ي٘
تكتٌ ا٭دٓش ١ايكدري..ٙ
قاسبٴ َسضغ ١ايدكٜ ٍٛٴسٚٸٕ عً ٢غڀطڇ ايطبٝع أ ٚاـطٜي أ ٚعًي ٢ثيٛبٹ
/عًُ٘:/
 ْعٝيي ١اٯفييام تبييسأ َييئ يعٓيي ٹ ١قتيي ڇٌ ايڀٝيييٛض ببيياضٚز ايؿييٗٛات إتؿيييش ٹ١بايكتاَ٘...
عً ٢ندچ١ٹ ٚاسس َٔ ا٭غ ً٘٦سهطت ايػٝٸس ٙايدانب٘ إًشك٘ بي ا٭غتاش....
ؾسٸت عاؾكڄا َٔ دس ١ًٜعاؾك٘ٚ ،عً ٢سسٚز ايػ٪اٍ ايتاي ٞباْج عانب١څ
تاي ٝي١څ ،عاْٚييج ا٭ ٍٚبؿ ي ٿس اؾييساٚ ٌ٥ايكييدع ٚايع يضٿ إتبكچيي ٞعٓييس ايؿييدتٌ...
نإٔٻ ايدهب َطضٷ ني ايعټناّ أْٛ ٚكٷ َٔ نڂػاح ا٭عٵكاب!؟..
تٛدٸعج أْٛث/ ١أ ٗإٚ /تطْٸشج طدٛي ١ا٭غٚ ،ً٘٦غك٘ عٔ سبٌ قيشٛڇ
ا٭فل عكدٛضٴ غُيع٠ٺ ؾياضز ،ٙضاسيج تيطنض ٗ /سيٛانري /ايعبيس عجٶيا عئ
ابٔ عِ ا يد:ِٝ
 أ ٜٔايػٝٸس ايڀا٥طٴ ايبشطٟ؟!.. َٔ ٜطٜسٙ؟!... -قطٜبا :ٙاٯْػ٘ ٚا٭غتاش؟!...

***
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مذّّى ٌ٘ صفع٘ عل ٙحائط بْصُ..؟!..
ٗ عطف /ايٓٛضؽٜٛ ٫ /دس قٝسٚ ،قٝازٜ ٕٚتُاٖط ٗ ٕٚقٓل سهاض٠
ايڀييري ًَٚدٸكييات ا٭دٓشيييَ٘ٚ ،ييٛادٝع ْؿييطات ايكيييساح ٚايتدطٜييس ...فٓيييٕٛ
ٚٚاملٷ ٚأعُ ٢فك٘ اغت٦كاٍ ايڀٛٝض َٔ قاَٛؽ ايڀبٝع ..١أ ٚفٔټ سصف ايكدا٤
َٔ ضٚح اهلٛا ...٤غٓا٤ٴ طا٥ط َٖٛ ٛغٛع١ڂ بٗا ٤عً ٢قسٸ ايػُا..٤
إيياٜ ٤ٴتييٝحٴ ايدطقيي ١يككييب١ٺ ٚقييٓاض٠ٺ  ٚهيي٘ تكييع ٗ ايؿييطى أ ٗ ٚس ًٝي١ٹ
ؾٹباى إتعٝٿؿٌ عً ٢سطف ١إأن٫ٛت ايبشط...ٜ٘
/ا ٗإ /ؼبټ دسٻٖا إٛغٝكٚ ،ٞتكڀازٴ ف٪ازٳٖا ؿ١ٛڂ ا٫ؾتٝام...
بػيييٝڀ١څ ٗ َأن٫ٛتٗيييا نبػييياط ١ا٭ؾيييٛام َييئ اؾي يسٸ ٙتيييتعًډِٴ نٝي ي
تهتؿ ٴ ْبت / ١ايكطم عٓ٘ :/بعً١ٝڅ نيأس ّ٬ايدُٝيات إتيأخٸط٠ٹ عئ َٛاعٝيس
ايرٚم ،أ ٚاييت عًيَٛ ٢عي ٺس َيع سدًي ٹ ١ضعيس ،بيٌ فكيٌ ٚفكيٌ ...اْتبٗي ٞأٜتٗيا
اؾًُٝيي ڂ ، ١ڇإيځيي ٢ا٭ٚضام اـهييطاٚ ،٤ايكيي ٿس إتُاغييو ٖ ..ييصٖ ٙيي ٞايييي /قييطم
عٓ٘ .../شٚق ٞطعُٗا ،ن ٞتجك ٞبأخ٬قٗا إتُٝٸع...!!٠
ج أٜٸتٗيا اؾي ٸس ڂ ٠بٗٝذي ڂ ١ايڀبيع،
 فٹ ٵع٬ڄ ٚشٚقڄاٖ ،ي ٞيصٜيص ڂ ٠ايٓهٗيٚ ...١أْي ٹطٝٸب١ڂ إيعازَٓ ...يص د٦يجٴ ڇإيځي ٢سياض ٠زضؽ ايتعيبري طبا٥عيو ايًڀٝدي١ڂ تهيٛٿ٤ٴ ظٚاٜيا
إعًَٛات...
ٚاٯٕ تٴعًچٌُ أقابع ٞايبشح عٔ أٌْڇ ْبت١ٺ َڀط...ٜ٘
أؾهط أْٛثتو اهلٓٝٸ٘ ،أْٸٗا تتكبٌ ايتعًڊِ َٔ أْٛث١ٺ دسٸ٠ٺ...

ٍّ أ ٚبٓيج خايي ١أٚ
قٌٖ تكريٴ ا٭ْٛث١ڂ دس٠ڄٚ ،سدٝس٠ڄٚ ،بٓتاڄ ٚأختاڄ ٚبٓج عِ
تدس ٚأْٛث ١داض٠ڄ أ ٚعسٚٸ٠ڄ أ ٚخك١ُٝڄ؟!)...
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 ٕاشا ٜأخصى ايؿطٚز؟!.. أفهط َشاغٔ نًُاتو... أٚزټ إٔ أغأيوٜ َٔ :شى قدع١ڄ عً ٢سا ٘٥بٛغ ١ؾدتٝو؟!.. يٝيييتين أغيييتڀٝع  /ؼيييٜٛـ  /أ ٚقڀيي بٛغييي٘ ،نُيييا أفعيييٌ بيييي ْبتييي١/ايكطم عٓ٘ /أ/ ٚاهلٓسبا /٤أ/ ٚايبكسْٚؼ /أ ٚط ٠تٛت ،أ ٚعٓكٛز عٓب!!؟
تػتڀٝعٌ؟! ٕٚاشا  ٫تػتڀٝعٌ؟!.. تٴڀًٌ َٓص اي ّٛٝا٭ ٍٚعً ٢عؿك!ٞ؟.. ا٭غتاش ايي ظٖري... ...... تكُتٌ ،٭ٕٻ ِّثاض ايعهٸ ،١تٴؿك ٞابتػاَتو.... ... غأز ٸٕٚٴ عً ٢ؾط ٚڇم ٖصا ايٓٗاض ايكبٛح:َسٚٸْييي ١قيييطار ايديييري٠ٹ ايؿطغييي٘ ،تٴ٬سي يلٴ أعكيييابٳ عاؾي يلڈ َييئ فكيييٍٛ
ايهطٚ ،ّٚعاؾك١ٺ َٔ ب٬ز إٛز ٚطا٥ط ايٓٛضؽ...
إا...٤

 قٛي ٞأٜتٗا اؾسٸ :ٙعاؾلٷ َٔ ددطافٝيا ايٝابػي٘ ٚعاؾيك١څ َئ ددطافٝيات تعًل ط٬ٜٛڄ ٗ اؾػس ٚايباٍ؟!..
 أض ٟٚيو أسَ٬ٶا أ ٚقكٸ١ڄ أَ ٚسٚٸْا ٺ أُٓ...٢ بًس٠ڂ عاً٥يت ا٭ ٍٚداض ٠ايبشط :ني بًستو ا٭...ٍٚ ٚد٦ج إڇيځ ٢بًسات ايهطٖ ّٚصٙ؟!...نُا ػ ٌ٦ٝأْج ،أٜتٗا ايي /ا ٗإ.../ ايسضٚؽ ًٓتين ڇإيځٖٓ ٢ا... قٛي : ٞاؿب وٌُ ايٓػا ٤ڇإيځ ٢سٝح اؾدطافٝا اؾسٜس...ٙ64

 ديسٸ ٟضبٸيياْٚ ٞعًُييين إٔ ايكييطا٠٤ځ نييطٚض ٠ايهييطٚضاتٚ ...إٔ إعًَٛيياتؼُ ٞأدػازْا ٚعٝؿٓا...

 يٝػج نٌټ إعً َٛات ؼُ ...ٞبعهٗا ٜكتٌ أٜ ٚٴػٛٿز ايعٝـٜٚ ،ععرايبكيياٜ ...٤ٴهييٝٸل اؿٝييا ...٠إعًَٛييات ايهٝٸػيي٘ ،بٓييج سييٚ ، ٍ٬فٗٝييا َعٓيي٢
يًهطاَاتٖ .ص ٙتعڀ ٞيٮٜاّ أقيساضٶا سًي٠ٛڄ ٚ ،تؿيد ٞايٓديٛؽ َئ ايؿيٗٛات
إ٪ش...ٜ٘
تركٴ بإأن٫ٛت ايٓباتَٛ ٗ :٘ٝاعٝس ايدُٝات إتيأخٸط ..ٙتيتعًِ َئ اؾيسٸٙ
ن ٝػُع ْبت/ ١ايكطم عٓ٘ :/بعًٝٸ١څ نا٭س ّ٬إڀط..ٜ٘
 ٌٖٚأٌْ َٔ ٖهصاٹبٓجٵ،
أَټٗا ا٭ضض ٚأبٖٛا إڀط إعادٞ؟!....

***
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مذّى٘ الصزاخ...
 ٫تسض/ ٟأ ٗإ ٖٞٚ /تبشح عٔ /اهلٓسباٚ /٤ايي /قطم عٓ٘ٚ /عؿكٗا
اير ،ٟأ ٻٕ اؾسٸ ٠تكطأ َس١ْٚځ ايكطار ٗ إَ٬ح ..عهٸي ١غهيب ،ظضعتٗيا إيطأ٠
ايدانب ١إًشك١ڂ با٭غتاش ظٖري ،فٓبج َٔ ايعضٿ قطارٷ ٚأٚداك ن:ّ٬
 َٔ زٚٸٕ يهُا ٖص ٙايعهٸات إرٸس١؟ !أٌْ ا٭س ّ٬تٴسٚٸْٗا إكازف..١
 إطأ ٠ايدهب ،١دياض ٠ظٴٖيريىٹ ،أ ٚيعًډٗيا تطٜيس ٙسبٝبي ڄا هليا ٚظٚدٶياٚ ،ملتتداِٖ أْٛثتٗا ٚقًبً٘ٚ ..ج بعيسٖٚ .. ٙيصا َٳيا هعًيٗا ُتًي ٧بأفهياض ايدهيب،
ٚتعضټ نشه٬َ ١قوٚ ،تٴس ٕٚعً ٢سيا ٘٥ايعؿيل قيطاخٶا بيسٍ اهلُػي٘ ...
يهٔ ...ساٚي ٞإٔ تػشو ...ٞإٔ تٛضم أٜاَو ٫ ،إٔ تٝأؽ...
 مل تهًُيي ٞضٚاٜييَ ١سْٚيي ١عؿييكوٚ ،ن ٝي اْتكً يجٹ َيئ بًييس ٠ا٭ٖييٌا٭ ٍٚإڇيځٖٓ ٢ا...
 قن ... ٝتٓتكٌ َس١ْٚڅ عاؾك َٔ ١أٌٖ ڇإيځ ٢أٌٖ َٔٚ ،بًس٠ٹ ڇإيځ ٢بًس...٠سٳتٻ ٢تٛيس ددطافٝا دسٜس.)...ٙ
أؾطز َجًو ٜا سدٝس ٠إٛغٝكا:
 ٕاشا تؿطزٜٔ؟!.. ٫تسض/ ٟأ ٗإ  ٖٞٚ /تبشح عئ عؿيب / ١اهلٓيسبا/ٚ /٤ايكيطم عٓي٘/
إٔ عؿ يكڄا بطٜٶييا ٜه يرٴ ٗ نتيياب دػييسٖا ،ايييص ٟتڀييايع بع يضٳ عٓآٜٚيي٘ ،إش
ب َسٚٸْي ځ١
ل قدٚٛيات ايهيطٚ ...ّٚاؾيسٸ ٠تطاقي ٴ
فٗ٦ٝا ڇإيځي ٢اييسضٚؽٚ ،سكي ڇ
عه١ٺ َعضٚع ،١قػطٶا ٗ فػش ١ايطقب:١
66

 َٔ أ ٜٔدا٤تو ٖص ٙايعهٸ١؟! مل أ ٳض َ٬قَٓ ،ٞص غهب إطأ..!٠َٔ تهٕٛ؟! داض ٠ظٖري ،أ ٚقطٜبت٘ ..أ ٫ ...ٚأعًِ.. إْٸ٘ ايعاؾل!!.. إْٻ٘ ٚ ...إْ....ٞ ٗ ايڀطٜل ڇإيځ ٢ايعؿل تهجط اؿافات ٚإٓشسضات... ٚايعهٻات َٚسٚٸْات ايكطارٚ ،ايهًُات ايؿا٥ه٘؟!.. اعييصض ٟقييسض اَييطأ٠ٺ  ٫ ،تعييطفٴ إٔ تعؿييل ،فتديياضٚ...اْتبٗ ٞيييي ًَه ي١ٹا٭ْد١ٹ ٗ تعابري ا٭ْٛث....١
 قس ه٧ٝٴ اؿهٝضٴ إيٓٝا ،يٝكػطْا.. زٚٸْ ٞعً ٢قُٝل ايطغب٘ ْعاغٶيا ٜٴيطٚٿضٴ قيش٠ٛځ ايؿيٗٛاتٚ ...قُكيإايٓٗاضات ..اْؿطٜٗا عً ٢سبٌ غػ ٌٝايً...ٌٝ
أَيياّ سٛغييو ٫ ،سييٛؽ ايبدهيياٚ ٤اؿػييس ...إييطأ ٠سييٌ ٜدؿييٌ ضغييس
نٝاغتٗا ٗ ؼٜٛـ ايعؿل ،تٴطاٚزٴ ا٭سازٜح عٔ َديطزاتٺ سػيٛزٚ ...ٙتٴعيٛٿض
عٔ فعٌ فؿًٗا بيي نػيطات اييبٴدضٚ ،ديعّ ايعهٸيات ٚنػياح ايجطثيطات ...أ٫
تتيييصنط ٜٔإسيييس ٣ايڀايبيييات ،ايييييت ؽؿييي ٢أَټٗيييا عًٗٝيييا َييئ ايهػييياحٗ ،
نػٳاسات ايطغبات ٚا٭س ّ٬أقعب...
ايػاقٌ ،أ / ٟايتكٛٸؽ!/؟ ڂ
 نِ أْجٹ سٓ١ْٛڅ أٜٸتٗا اؾسٸ ٠ايععٜع...ٙ قًجٴ  :غأض ٟٚييو َيٛادٝع َيسٸْٚاتٖ ،ي ٗ ٞاؿديٚ ٜايكي ،ٕٛعًي٢دصٚك ا٭ؾٛامٚ ،عٓس أطيطافٹ غُٝيات ايػيٓٛات ...ا٭ٖيٌ ٜعضعي ٗ ٕٛاؿافيات
أؾذاضٶا  ،يٝسٚٸْٛا عً ٢أغكاْٗا أْٻِٗ قب...ٕٛ
 يٝتييو تييطٚ ،ٜٔٚتٴييسٚٸٌْ ،قبييٌ سييسٚخ أٜٸيي ١سييٛازخ قييعب٘ ...أُٓيي ٢إٔأتعًډييِ َٓييو ،ضٚاٜي١ځ ايؿييٛم ،نُييا أتعًچييِ فڀٓيي ١ايعؿييب/ ١اهلٓييسبا/ٚ /٤ايعٓٸي٘.../
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ٚأٚزټ اقييڀشاب ْدػيي ٞڇإيځيي ٢فهطتييو اؾًُٝيي٘ َٚييسٚٸْات ايرٸٜييات عًيي ٢ثٝيياب
ايٓػا ٤ايعاؾكات ،ايصنٝاتٚ ،أسَٔٗ٬ٻ ...
 -أٌْ َاٗ عٝؿٓا إسٚٸْات ايعاؾك١ڂ ايصن...٘ٝ

ـ بيي َسٚٸْي ١عؿيكٗآَ ،يص اؾٝيٌ إانيٚ .ٞتكي ٍٛإْٗيا
ف قطٜب ڄ ١تعي ٝٴ
أعط ٴ
تهتد ٞبي ؾٛم ٚاسس ،وُٗٝا ٜٚٴعٗٓ ٝا عً ٢ا٭قساض ..تدا٤ي ٞبكسضڇىَ ،ازَج
تبشجٌ عٔ تسًٜٝ ٜٔٚل بايبكا...٤
زاضٴْا ايٛاغع ٗ ١ايب٬ز إشاَ ١ٝاؿكي ،ٍٛتٴؿيطفٴ عًي ٢قيبٌ عسٜيس،ٜٔ
ٍّ بطٿ...ٟ
ت بعًٚ ،٘ٝسب
ٚعً ٢قساغا ٺ
 ٫أْػيي ٢أبييٚ ٞقبًيي٘ دييسٚ ٟأَييٚ ٞدييست ،ٞنٝي ٜػييتٝك ٕٛٛقبييٌ اؿًييِ
ٜٚعضعٜ ٕٛكٚ ٘ٛقساغ٘ ٚ ،أَٓ١ٝڄ َ١َٓ٪ڄ:
أبيييٜ ٞٴٓيييازٜينْ :ػييي ُ٘ٝايعًُٝييي٘ ،أقبًييي ٞعًييي ٢إعضٚعييياتْٚ ...بٸٗييي ٞأختيييو
ٚإخٛتو ،إٔ ٜػكٛا بػتإ ايعاَ ١ً٥ا ٤ايٓبع...
ْعِ ٜا أب ..ٞغٛف ْػك ٞقٛتو َٔ َڀيط ايدُٝي ١ا يكازَيٚ ،١ايبػيتإَٔ ايٓبع ايكطٜب...
َٔ سبٝبٚ ١دسآْا ايعصب ...ن ْٞٛايي ْػ ُ٘ٝايي عً...ُ٘ٝ ْ ٌٝبػتإ أٜاَهِ... ٚقٛي : ٞبػتإ أٜاَهٔٸ!! أْجٹ َ َٔٚعو؟!... أَٚ ٞأخيت ٚاـايتإ ٚايعُتإ...ْٝعهٔ تتؿاضنٔ ٗ إعضٚعات ٚغكٗٝا ٚايٓبع ٚايدُ٘ٝٵ؟!..؟ -أخرت قباح إسضغ١ٹ :تٴشبٌٵ ّْٛٳ ايكباح؟!

 زضغييإ ٜ ٫كييب ٕ٬ايتييأخري :سكييي ١إَيي ٤٬اؾػييس ،سييٌ ايعؿيييل،نايد ١ُٝاييت ًٜشل بٗا إڀط :اْٛط ٟإي ،٘ٝنٜ ٝٴطاقب قاغٓٗا!!؟..
ايسضؽٴ ايجاْ :ٞددطافٝا اؿبٚ ...قتٴٗا عكٝبٷ ٚساغِ ...إهإ ٗ عٴٗس٠
قبٚ ،إش شاى ته ٕٛأَ ٍٚسٚٸْ١ٹ ايت٬قٚ ،ٞتط.ٜٔ
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ن ٝتٓبجٴ ا٭بسٜٸ١ڂٚ ،تشبٸ،٢
ٗ سهٔڇ ا٭َإ ٚاؿٓإ...
تت٬قٝإ اؾسٸٚ ٠اٯْػ ،١نت٬ق ٞايبػيتإ ٚايٓبيعٚ ،ايكيٛتٹ ٚايكيس،٣
ٚايييي ٖٴ يِٵ ٚايييي ٖٴ ئٻ عًيي ٢ؾيياط ٧ايهيي ...ٕٛن يٌټ َيئ ًُٜشُٗييا ٜڀ ٝيبٴ ييي٘ ايٓ ٛيطٴ
ٚاٱقداٜٚ ،٤تعاٍ قٛتٴ ا٭يد١ٹٜٚ ،تهٛٸٕ ٚع ٞايتس ٜٔٚايعاؾل...

قأ ٫تٓٗهٌٵ ٜا دٓٝٸ١ڄ ٗ نٝإڇ ايطٜح إڇيځي ٢قيباسات ايٓياؽڇ!! ٗ ...اؾئٿ
سهٞٷ يٝؼٳ ٗ ايبؿطٵ ..نُا ٗ ق٠٬ٹ ايڀريٚ ،ايدكٔٵ.)...
ٌ تؿطزٜٔٵ؟!..
 نٌٻ ٚقجٹ سٓ ٵ ٗ ايػيي٪اٍ اؾييٛاب ،أَ ٚاٜٴؿييب٘ طب يعٳ إعضٚعييات ايبعًٝيي٘ ،اييييت ٜييٛزټايٓبعٴ غكٗٝا ،أٜٛ ٚزٸٖا ايبػتإ أْٗا ا٭نر ،بٌٳ ا٭ؾذاض..
 إعًَٛييات عٓييس احملييبٌ اؾُيي ًٌٝتبكيي ٢بعًٝيي٘ نايدابيي ١إػييتشٗ ٠نُري ايػُاٚ ٤ايدٝحٵ..اؿبٝبات  ..إعًَٛاتٚ ...ايػُاٚات...
/إتييٓيب /ايؿيياع ٴط اؾيسٸ ايهييبري ْبييج ييي٘ ٚقيجٷ ؾييعطٟپ خييام ٗ /بطٸٜي١ٺ/
ا ٗييا /ايػييُا /ٙٚأٖ ٚيي ٞقييشطا ٦ًَٝ ٤ي١څ بكييدب ايدٝييب ٚإعًَٛيي ١ايػييُا،١ٜٚ
ػُٸٝج َا ٜٴٓب ٧عٔ ساهلا..
ف ٴ
تصنط ٜٔإط٬ي ١ا٭ٌٖ عًي ٢سيب نيجري ٚقيبٌ عسٜيسٚ ...ٜٔؽٝٸيطتٹايبٴعسٳ عٔ تًو اؿك ،ٍٛڇإيځٖٓ ٢ا ،سٝح َسضغ١ڂ ايدك ٍٛايعاي٘ٝ؟!..
 أغً٦تو ٜا سدٝس ٠ايٓدُات ٚايبشط ٜهتشٌٴ اغتدٗاّ عٓسى باٱدابي،١نانتشاٍڇ ايؿٛمڇ بايكبابٳ٘ٵ:
 أسييبٸين قييياسبٴ ا ٕسضغيييٚ ،١ايبػييياتٌ ،ايييييت تطٜٗٓيييا قڂبٝييٌٳ ايرٜٸييياتايؿدٛف٘...
 نٜٗ ٝتس ٟعاؾلٷ ڇإيځ ٢عاؾك٘ٚ ،بُٗٓٝا إػافات ٚايبٴعيس ٚايهيجريٴَٔ اؾدطافٝا؟!

 ايكًب سٌ ،٣ٜٜٛٗڀري ب٘ ٖٛا ٙإڇيځ ٢أقاق ٞا٭ضض..
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يٚ /قج أيتك٘ٝ
ٜٴعٖٵطٴ ايتداحٴ ٗ دػس..ٟ
ٜٚڀٝبٴ عٓكٛزٴ ايعٓبٵ،
ٚأقريٴ نا٭َڀاض..
أغك ٞنٌٻ أؾذاض اؿكبٵ...
ٚػ َٔ ٧ٝع ٘ٝٓٝأغٓ١ٝڅ ؾتا٘ٝ٥
ٚتٓبجٴ ٗ ب٬زٹ ايؿٛمٵ
أسّ٬ٷ بطٸٜ٘ٵ/...
َسْٚات بطٸ ١ٜعسٜس ٠قطأتٗا خٝا٫تٴ زضٚب َٔ ٞايبٝج إك ِٝقڂطبٳ ايػدح،
ڇإيځ ٢إسضغ٘..

تتعذبٸٌ َٔ فكاس ١ايٓٗط أثٓا ٤قانطات ايد..ّٛٝ
ٚتدطسٌ أنجط
ٚايع ٕٛٝتٴكًچبٴ ٗ زفاتط ايؿذطات
٪َٚيدات ايهطّٚٵ...
سبٝب څ ١فكاس ١ايٓٗط،
ٜ ٖٛٚٴٛاٚب عً ٢ايطنضڇ،
ٚفيِّ ٞخطٹ إؿٛاض ايطانض،
ْطا ٙنٜ ٝٴؿاضى ٗ َيدڀٛطات ايبشط،
ٜ ٫ٚتشطٸز َٔ نرٜا ٤إٛز أ/. ٚظعطْ /١ايعٸبس..
ٚندتا ٙتطافكاَْ٘ َٔ ،ڀطحڈ إٍ َڀطح...
تًبػإ /ؾا٫ڄ /أ/ ٚبًٛظ٠ڄ َٔ /اخهطاض،
 َٔ ٬ايككبات،
أ ٚتڀًكإ عٓس ن ٿٌ تٳدٵِڈ د ٝڄ
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أ ٚتتٝشإ ايدطق ١يدطٚض قدكافتٌ َتكابًتٌ...
ايٓٗط عً ٢زضا ١ٜبكسضت٘
عً ٢تس ٜٔٚعؿك٘ إڀط ٗ ٟغذ٬ت ايبشط..
ف ٬تط ٜٔغذ٬ڄ عطٜٶا َٔ زَ ٕٚٴسٚٸْ ١ايٓٗط...
 ٫ٚتتٛق ايهدتإ عٔ زضٚؽ ب٬غ ١ايعؿبٹ
أْ ٚجطٜات ا٭غكإ إتسي..٘ٝ
ٚقكا٥س ايڀٛٝض ايرٸٚ ،ٜ٘أٖعٚدي ١اؾطٜيإ ٚخڀابيات ايٓيٛاضؽَ ..يسٚٸْات
ٚقييييج ا٭ضض ،تهًُييييٗا ٚديييييساْات اٯْػييييات ايكييييدريات  ،ايييييصاٖبات ڇإيځيييي٢
ضٜانيييٝات خكيييٛضٖٔٸ نيييايطقل ،أ ٚإتعاْٚيييات َيييع اييييصانط ٠عًيييٖ ٢هيييِ
احملدٚٛاتٚ ،إعازَ ٠طادعتٗا عًَ ٢طأ ٣ايبكريَٚ ٠ػُع اٱيكا..٤
ت ٗ َبياضظات اهلُيعَ ٠يع ايػيڀط أَ ٚيع اهلُيع ...٠أٚ
نِ تتػيابل ا٭قيٛا ٴ
ا٭يدات إُسٚزَ ٠ع إككٛض..٠
قأ) ْٴؿبٸٗٗا بي َعاز ايًٗب...
قْٓٛ )٣ٸٗا اغشاس١ڄ يًهتابَٓ ٗ ١تك ايػڀط ،أْٗ ٗ ٚاٜت٘..
ايي ق ).أ ٚق!) أ ٚايي ق؟) َسْٚات عادً ١عً ٢دػس اؿر َٓٚاز ٌٜإعاْ...ٞ

/أؾشسٴ َٔ عٓا ٜٔٚايسضٚب إٔ ػ٤ٞٳ سبٝبيت/
ٚاغتذس ٟايكٛضٵ
ٚايهڂشٌٳ إػٛٸ ٳض بايٓٛطٵ..
ب ٬عؿ ڈل ٜٴس ٿٕٚٴ
نٕٛٳ أغ١ً٦ٹ ايد٪از
أغس ٚنػ٫ٛڄ نايهباب
ٚتٓٛحٴ ٗ عٝينٻ أغ١ً٦ڂ ايدٝابٵ/..
زضٚبٷ عاؾك٘ تٴٛيسٴ ٗ ؿ١ٛٺ فاضق٘..
ٜٴساّٚٴ عٓسٖا ِّت ٞايصٸٖابٹ ڇإيځ ٢اٱٜابٵ/..
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َس١ْٚڅ ٚاعس ٙأضاٖا ٗ َػتٗ ڇٌ قٛت اؿبٝبٚ ،ؼ ّٛسٛهلا ا٭ؾٛا ٴم ايييت
تػييافطٴ ٗ ابتساٝ٥يي ١ايكييدٛف ٚأ ييا ٤إعيياز٫ت ٚايييسضٚؽ ايكييدري ٫ٚ ..ٙتييعاٍ
تػافط ٗ َٓاٖر دػس ا٭ضض ٚسبٓا..
 أقييسٸمٴ نييٌٸ سييطفٺ ..نييٌټ َيئ ّييطټ أٜٛٓ ٚييط أٜ ٚكييد ٞأٜ ٚكييطأ ٗنتاب أٜ ٚٴكًچب ٗ زفش تتَ٬ح ي٘ قاغُٓٗا ايهطّي٘ :ديسٸ ٠تٴٓبيج ٗ أٜاَٗيا
ا٭ٜاّ..
ِّْ/ٚػٜ /١هتبٴ َدشقاتٹ أْٛثتٗيا ايعڀيطٴ ايكييبټ ...نًتاُٖيا ديا٤ت ڇإيځي٢
ايٛدس بڀٛاع ١ٝإكازف ١ايعاؾك٘ٚ ...اَتيعز زَٴٗيا بهڂطٜٸيات ايؿيد ٚ ،تيسٚٸْج
ٗ سٓٗٓٝا ايًكا٤اتٴ ٚايٛزاعات عًَ ٢كاؽ ا٭ؾٛام ..اَطأتإ تًيٛح ٗ قيدشات
إَ٬يييح تيييسٜٓٚات ايتيييأيچل ٚاحملاغييئ ،نيييإٔ زفييياتط اييييٛدٌٗ تًٛويييات بيييطٚم
ٚتؿبٗٝات غٛض سسٜكٚٚ ١ضٚز..
َايوٹ ٜا ِّْػَ٘ٚ ،اي ٞأْا اؾسٸ ٠اييت ْٝٸي ٳ عٝؿٴيٗا عًي ٢عكيٛزٺ عؿيك١ٝٺَسٜسْ :ٙػريٴ ٗ ٖطات ايؿطٚز ،نُا تدعٌ أغٓ١ٝڅ قفطٚټق١څ) دبًٝٸي٘ أَياّ ظسي ٹ
ايٓأٟ؟! أڂتابع يو إسٚٸْ:١
ٖٓاى ٗ ددطافٝا ايٓٗط إتكاب ٞأَياّ أعكياب ايدُٝيات ٚفتي٠ٛٹ ايهيدتٝٸٔ
ٚبطاع ١بطاَر ايؿ٘ ٚقبابات إٛدات ٚؼًٝل بٝاض ايڀا٥ط ايبشط ...ٟتعًچُيج
ت ايهييُ..١
أظسٜييُٖ ١ييع ٠ايٛقييٌ ٚإَيي٤٬ات ايٓييرٚ ٠عٓيياز ايهػييطٚ ٠تڀًعييا ٹ
ٚنرت ٗ فڀطت ٞفڀٓ١ڂ اؿػاب..
أٖساْ ٞأب ٞؾٛقڄا عاضفڄا :إهتبَٚ ١ا فٗٝا َئ نڂتيب َتاسي ١أَياّ عيٝين
ضغباتو إعطف..٘ٝ
ا ع ٞضٌْٳ ايككٝس ٙإش ايؿاعط عًَ ٢كطب٘ َٔ ف٪از ا٭ٜاّ ايكٝدٝٸ٘:
ايهطُ ّٚؿ ،ٞأُٖ ٚا :اؾسٸٚ ٠اٯْػ٘..

ُؿٝإ ...نايدٓا٤ٵ ..سٌٳ أْتُا ٖٓا ٜڀٝبٴ اهلٛا٤ٵ..
تؿ ٕ٬ٝاهلٓا٤ات عً ٢ايهتدٌ..
نُا /تؿٌٝٴ أضض ْ ً٘ٝعً ٢نتدٗٝا أؾذاضٖا...
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ٚايب٬بٌ  /ن ٞتٴدٓٿ ٞاؾٗاتٴ  ،نڂطَ ٢ايػُا٤ٵ...أ ٚتڀٍٛٴ ايكسٚز...
ْ/ٴكڀ ٴ /عٔ غكٕٛڇ ايٛقجٹ لُ٘ٵ /إش أْتُا ايدها٤ٵ..
دٕ٬ٝڇ َٔ أْٛث٘ ،قسإڇ ٖؿٛقإٵ نايهًُات َٔ سٹرٵ َٴها٤ٵ،
ٗ نتاب ايٓػا .. ٤تعًچُٜ ٞا قكٝس َٔ ،ٙضخا٤ٹ ا٭ْٛث٘ أْٸوٹ ايعكُا٤ٵ/
عجٴ أڂْج ٢تك :ٍٛإْٗا تهتب عً ٢قدش ١ا٭عُام قكيا٥س َئ فكيٍٛڈ
ٚسكٍٛٵ!! ٚتٴطٜسٴ ْٴهذاڄ يًككٝسٙ؟!
ايككٝس٠ڂ اَطأٙٵ ،تٴطاٖلٴ ناؾساٍٚٵ ايعاؾك٘ٵ ،أ ٚغٝٸس َٔ ٙتطاباتٺ شن٘ٝ
َٛٚاغِ...
َٳا أضأفٳ ٖصا ايطٌْ ٚايعصٚب٘ٵ  ... ،تط ٜٔأٜتٴٗا ايهيبري٠ڂ ،نٝي ٳ ٜتڀياٍٚ
عً ٢إعٓ ٢بطفلڈ عذٓت٘ أقابعٴ ايطٿق٘؟!
 ٜطاى ،فتعذٓٴ٘ ايٓع١َٛڂ َا ٤ايطٚٸْل ٚؽًعٴ ايهًُاتٴ ثٝابٳٗاٚ ..تكؿٿيطٴايس٫٫ت ايسٜٗٚ ،ٍ٫ڀٌٴ فطحٴ إدطزات عً ٢ايػُع،
ٜٚػهٔٴ ٗ غڂطفٹ ايباٍ ..ايؿاعط ٜٴ٪يچ ٴ قُكاْٶا زاخً١ٝڄ يًُدطزاتٚ ..سٌ
تٗٛط  ،تبس ٚعًٗٝا نٝاغ١ڂ ايجٝابٹ اؾسٜس...ٙ
ٌ ٜس ٟؾددو َهتب١ڄ نًچٗا َسٚٸْاتَ ..اشا تكطٌ٥؟!
 أبٛى أٚز ٳك ب ٳ ييئ أقييَ ٍٛجييٌ بٓييج ايٓعُييإٖٚ ،يي ٞديي ٸس څ ٠تدييط ٴك ٗ خييٛات ِٝدػييسٖاإڀايعٴ ايرٸاقٚ ١ا٭فهاضٴٚ ...تًيٛحٴ ٗ َكًتٗٝيا إداضقيات اؿعٜٓي٘ ...يًشيعٕ.ضٌْٷ
بع ٝٴس ايتأثري:
ٍّ يسْٝا ٜ ٫س ٚٴّ ْعُٝٴٗا
ٚ/أف
تٴكًچبٴ أسٛا٫ڄ بٓا ٚتٴك ٿطفٴ/
 ٖص ٙايطٸْ ١اؿع ٜٓڂ ١تٴ٬سلٴ ايعَٔ ،أ ٜٔته..ٕٛ ايدػاْ ،ٕٛٝأ ٚايدػاغٓٚ ،١اٯخط ٕٚإٓاشضْ ،٠بعإ ٗ أخيٛٸ٠ٹ ايٛديس..ايٓبعٴ ٜٴؿب٘ٴ ايٓبع :إطأ ٠نًُ ١ايػطٿ عٓس نًُٗٝا ...ايعؿيل ٗ يدي١ٹ ا٭ٜياّ ؾيطحٷ
 ٫ختاّٳ ي٘ ،نذطاحڇ ْٗطڈ ٚغاق ،٘ٝتك ٗ ٍٛسهط٠ٹ ايسَٛك غُ٘ٝٵ..
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َٜٛٳٗييا قييطأتٴ نتييابٳ أسييعإ ٖييص ٙاؾ يسٸٚ ٠تييأثطتٴ بٗييا ٚتػييا٤يجٴ :ن ٝي
ْتدًچل َٔ قٌٗٝڇ ا٭ٌْ ،ايصٜ ٟٴعؿٿـٴ ٗ بٛٝتٹ ايػٌٓٵ؟!
ظَٔٷ ضخٞپ ٜتٓاظٍ عٔ ضخاٚ ،٘٥تتبسٍ قاغٓ٘ با٭ٚداك!! ٖي ٛزا٤ٴ ا ييعَٔ،
ايص ٫ ٟؾدآَ ٤ي٘ إ ډ ٫باؿيبٚ ..أٚي٦يو ايػيابكٜ ٕٛبٓي ٕٛا٭ؾيٛام براعي ٹ ١نُيا
تٴبٓ ٢ايككٛض با٭عُس ٠ايددُٚ ١اؾسضإ ايعاي ..٘ٝعُاضات سبٸِٗ ق..ٜ٘ٛ
 ٗ تًو ا٭ثٓيا ٤دا٤ٳتيوٹ إكيازف ١ايعاؾيك٘ٚٚ ..ٸقيع ايعاؾيل عًي ٢أغيدٌْبه١ٹ قًبو؟!
 ؾذط ٠عا ١ً٥ايًكا٤ات تاضىٚ ،٘ٝعً ٢غكٓٗا ٜٳعٝـ اؿانط إتيٛضٙبا٫ؾتٝام ٜٓٚتك ٞيد١ڄ عصب١ڄ ٚتعابريٳ نايعػٌ:
 أْجٹ ععٜع ڂ ٠بٝج ايعطا٥ـ؟ ٚأْجٳ َاشا عٔ أسٛايو؟!.. تٴذٝبٌ عً ٢ايػ٪اٍ بايػ٪اٍ؟!..ٍّ َٗذٛض ،أتطنڂٗا...
 اٱداب ڃ ١إطن١ْٛڂ داْبٶا ني زٕٚأَ ٌٝڇإيځ ٢خعاْ١ٹ ايباٍٚ ،أْبـٴ َٓٗا بعضٳ غ٪اٍ ...ايكًٌٝٴ ٜهد..ٞ
تطدٸ٘ أْد١ڂ سطٚفٹ ايعاطد ١اييت ٬ٜقٗٝا عٓس َدشقياتٹ أْٛثتٗيا ،فٝتشياَ٢
بايتًعجِ َٔ ،ايتًعجِ ٖٞٚ ..تطَيل قيٛت ضْي ِٝاؾٗياتٜ ،يشا ٣٤هليا :بڀي ٷٌ سًي ٷٛ
تًعجُٴي٘ ندكيشٚ ٢دٗي٘ ٚبيطا ٳ ٤ٹ ٠ب٬غتي٘ ،إش تتُيٛٸز نيا٭عطاؽ اؾبًٝي ،١بييٌ
ا٭عٝاز..
ؽ ٬ٜقيي ٞايعييطؽٚ ،ايتييصنري ٜتًكٸييل عًيي٢
ع ٝي ٷس ٜٴ٬قٝيي٘ ايعٝييس ٚ ،ٴعييط ٷ
ايتأْٝح ،فٝٴٛيس َٔ تًكٸك٘ اؾتٝامٷ أ طٴ ايٛد٘ ،أ ٚعٓامٷ ٜٴي٪ز ٟڇإيځي ٢ايعٓيام،
ٚعًييٚ ٢غيياز ٠ايعٗييٛز ايبٗٝذيي ١تٓيياّٴ ا٭ف٦ييسٜٚ ،ٙػييشٜح قُ يطٴ ايطغيياٚ ..ٌ٥تٓؿييأ
ضأ ايٝييياتٴ َؿيييتاقٌ ،أغًيييب /بٓٛنٗيييا /تتػي يع ٭ضقيييس ٠ضغبيييات ُٝٓٚيييات
نطّ٘:
إٔٻ اؿٝا٠ځ ػٛز بايبؿا٥ط..
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ر عطٜؿ څ ١قڂطب زضديات ايبٝيج ..أقي قيطب قًبي٘ٚ ،عًي ٢ٴبعٵي ٹس غُيع ٺ٠
ته ٴ
ؾاضزٜ ،ٙؿا٤ٴ اؿه ٞأْٻين أطري َٔ خٛف٘ إڇيځ ٢خ ٌٖ ...ٗٛتٜ ٌٓٛا أ ٗإ:
إٔ خٛفڄييا ٗ ايراٜييا أْ يٌٴ َيئ خييٛفٌ عاؾييكٌٚ ،ضددييتٌ َتشدييعتٌ ـًييل
ايهطٚ ،ّٚايػك ٞبايهشهات ،أ ٚست ٢بايسَٛك...
قنشه څَ ١ؿيطق١څَٓ ،يص غيٓٛات طًٜٛي٘ عًي ٢ساهليا  ،أ ٚتيعزا ٴز ضٚعي..!!..١
تٴطٜسٜٓين أٜتٗا ايي /عًُ ،/١إٔ تتسضب نشهات ٞعً ٢فٔٿ نشهاتو...
َجييٌ أَيي ،ٞإش تييٛزټ إٔ تٴٓذييٝين َيئ إف٬غيي ٞايعيياطدٜ ،ٞيي ّٛيڀُييتين ديياض٠
سبٝيب به ٿ غريتٗا عً ٢عٝين ،فتٛضَج ايدُعٚ ،٠تعبج ُٖػ ڂْٛ ١ط ٺ ٠بٓٓٝا..
 ٫تتيييٛاْ ٗ ٞايػيييٗطات إٔ تٴطبٸيييْ ٗ ٞدػييي ٞاـؿيييَ ١ٝييئ ايكًيييل :تٳيييساٚڇٟ
بايكيييسٚز ٚايتُٓٸيييع ٫ٚ ..تجكيييْٝ ٗ ، ٞيييع إيييطات إٔ ا٭َيييٛض ُهييي ، ٞنُيييا
ٜٓبديي ..ٞاٯَيياٍ ضٴقييٞپ ،يهٓٗييا تبتعييسٚ ،إشا  ٫تٴكييٚ ٌُٝظْٶييا يًكييرٜ ،كػييطى
سًُييو عًيي ٢ايهييذطٚ ...بييسٍ إٔ تدطسيي ،ٞؼييعٌْ ٚ ..سٓٝييصاى تييعضعٌ أضض
أفهاضى باـٝباتٚ ،تٝبؼٴ ايڀدٛي١ڂ قبٌ ايٝداع..١
ج دسٸ ٟعً ٢بعس ني ٤ٛقٓيسَ ٌٜئ ايبشيطٜٚ ،ٴڀي ټٌ عًي ٢بٝتٓيا ..إش ٜتيأخط
ب ٝٴ
عٔ ا ٤ٞ.ڇإيځ ٢قباسٓا ،ػ٤ٞٴ عٛنٶا عٓ٘ ايٓدُ٘..
هًؼ عً ٢ايؿطفٜ٘ٚ ،ععف عً ٢عٛز ٙايعطٜل:
ٜ /اطٝٸب ايكًب ٜا قًيب..
تٴشُٿيًيٴين ِٖٻ ا٭سبٻ١ٹ
إٕ غابٛا ٚإٕ سهط/ٙٚ
ٗ اؿاٍ تك ّٛأَ َٔ ٞقباسٗا أ َٔ ٚايٗٛري ٠أ ٚإػا ٤إي:٘ٝ
ن ٝاٯٕ؟!َؿتاق ..ٕٛأ ٜٔتهٝعٴ عٔ عكافري ٟأغكاْهٔٻ؟!...أض ٣أَ ٞتٴطتٸبٴ بٝتي٘ ،نشتٝبٗيا نڂشًيٗا ٚبكاٜيا /ايبٛغيات /إٗٓسَيٗ/١
خعاْي١ٹ ؾييدتٗٝا ...ييي ٛتطٜٗٓييا أٜٸتٗييا ايععٜييع ،٠نٝي ٳ  /تٴٗٓييسّٴ /عٛاطدٗييا َؿيي٘
ايه٤ٛ؟!...
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 أٓٚټو َٔ غ٬ي ١قيبٌ ،نيي ځأْٳيا :أبيَ ٞئ إيعاضعٌ ايهبياض ٚأَيٞتدڀٔ يهٌٿ ؾاضزٚٚ ٠اضز ٗ ،٠نٝاغ ١ايعٝـ ٫ٚ ،تتٓاغ ٢أْٸٗيا نايؿيذطات
ايباغييكُٗ٥٬ٜ ،١ييا اٖ٫تُيياّ َٚييعاز إڀييطٚ ..اٍ/اهلٓسَ ي١ڂَ /يئ فعييٌ ٖٓ/ييسّ/
ا٫عتٓا ٤با٭ْاقات ٚايجٝاب...
أبييي ٞنيييي دي يسٸى ٜيييعضكٴ  ٗ ،دػيييس ا٭ٜييياّ ايتيييأَ٬تٚ ،هٓٗٝيييا عٓاقٝيييس
أفهاضٜٚ ،عكطٖا قساغاتٺ قدريٜ ٫ ...٠هصب ،٭ْٻي٘ ٜدػيٌ ٜيسْٗ ٟياضَ ٙيا٤
قساغ١ٺ ْٛ َٔ ،ك :اؿبٸ ثطَ ٠ٚعٓ١ٜٛڅ٫ ،بسٻ إٔ مدٗٛا بايكسم..
ٜتعاٖس َع قًب٘ إٔ ٜعضك عٗسٶا عٓس غٛض أْٛث ١أَٚ ،ٞناْج ِّْصاى طايب١
ٗ اؾاَعٚ ..١تعايج ايعضاعٚ ،١اْتؿيطت بعيس ا يػيٛض إٓدٸكيات ،يهئ ايعٗيس
اغتُطٻ ،سٳتٻ ٢قاض ؾذط ٠عاٚ ،ً٘٥غي٬ي ١أسيٜ ،ّ٬ٴكٓيع ْدػي٘ ُٖٚٸتي٘ بايػيعٞ
ٚضا ٤ضغٝدٌ أ ٚيكُتٌٚ ،اسس ٠يًعٝـ ٚ ،ثاْ ٘ٝيًتأَ٬تٜ ...تكاغيِ َيع أفيطاز
أس َ٘٬ايطغٝدٌ ..

***
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ٜٚٴشسٿخ إٔٻ اؾٛك ٜٴطغِٴ اؿٝا ٠عً ٢إصي..١
ف ٬ػٛعٛا،
َٳا أَهٔ أ٫ډ ػٛعٛا!!!....
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عجزٗ اجلْع
العاعلُ ٓيبتُ  ،مً جذٓذ ،نلَّّ ْٓو،
ننا تُيبت عاعكُ عيذ نلِّعزّم أىْثُ..

أبييي/ ٛعًُييي٘ /تعٓٝييي٘ ظضاعييي ١ا٭فهييياضٜٚ ،تدييٓٸٔ بايتيييأَ٬تٜٚ ..ٴڀييٌټ عًييي٢
َؿيياعات عؿ ي ڈل بٓتيي٘ اييييت تييٛضٸ ٙقًبٴٗييا بٓػيي ِٝدبًييًٓ ،ٞيي٘ هلييا أغييتاشٴ م يٛڇ
ايدابات ايؿطق..٘ٝ
ب َيا تيط ٟٚايهيدچ٘ ٚكًٝي ڂ١
ايبػتا ٴٕ ها ٚٴض عكي ٳٌ ايٓبيع اييص ٟتيعٚض ،ٙسػي ٳ
اؾطٜإ ،ايد١ُٝڂ قڂبٳٝيٌٳ ايديبـ ٗٚ ..إيطات إؿيتاق٘ ،تٓياّ ٗ سهئ أؾيٛاق٘،
نُا ٜٳٓاّ ايٓٛضؽ ٗ عطاَٛ ٤د٘ ..ايٓياؽٴ ٚايڀبٝعي ١أعُياٍٴ اـًيل ايهاًَي٘،
ايٓؿط ٚايتٛظٜع عبكط١ٜڅ ن١ْٝٛڅ...
ت يٝكيطأ ٗ أَعدي ٹ ١ا٭ؾيذاض ٚاقيع سيا ڇٍ ايجُياض:
 ٞايكيباسا ٹ
ٜٓتٛط ايبػتاْ ټ
أػييٛكٴ ايعا ً٥ي١ڂ ،أ ٚتأنييٌ؟! ..إٛغييِ ٜديي ٞبدييطضڇ ايؿييبع ٚقٓاعييات ا٭دػيياز،
ا٭٫ٚزٚ ،ايبٓاتٚ ،ايهباضٚ ،ايكداض ...عٝؿات َتذاٚضٜٓ ٫ٚ ..٠دكٌٴ ايبػتإٴ
إ٫ډ بػٝاز خؿيب َتكسك ،عٔ ايبػتإ اؾاض/ ...أب ٛسٓٸيا /ييٝؼ َئ اييعاضعٌ
ط ًٜٞٛايباٍ ،عًَ ٢عاز ايؿيذطٚ ،٠اؿافي ..١نأْي٘ ٖياَـ عيٝـ ،أ ٚساؾي١ٝڅ
تٛنٝش١ٝڅ يًذٜٓ ...ٕٛتباسح ٖٚ ٛنأؽٳ ا ـُط أنجيط َئ تباسجي٘ َيع أنياب
ا٭ؾذاض ...يهٓي٘ ّي ټط قيطب ايكيباح ٜٓٚؿي ٴط ؾيطا ٳك أيدي ٺَٛ ١دٛعي ،١عًيَ ٢يطأ٣
ايٝكٜٚ .٘ٛٴًٛٿح بي بٝج ؾعط أ ٚبي
َٝ /ذٓا ٜا َٝذٓا،
َطٿ ٟك بٝتو
عٔ ططٜل قًٛبٓا/..
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بػتإ اؾاض ايكطٜب قسٜل بٴػيتاْٜ٘ ..ػيُعٜ٘ٚ ،يٛزٸ يي ٛتػيُع٘ ْ/بٗاْي٘:/
ض ثطثيط ٺ٠
ايڀبعإ َتداُٖيإ ٗ ..ايٛقيج إػيتكڀع وهيط اؾياضٜٚ ،تٓيا ٍٚبعي ٳ
ْسٜٸ١ٺُ ٫ ،جټ بكً١ٺ يٮش ٣أ ٚايُٓ...ُ٘ٝ
 تٗٛط ٗ ا٭ضض ؾذط٠څ ناؿ١څ ..فأخؿَ ٢عاؾطتٗاٖ ...يٌ تدٗيِ ٖيصٙاؿايٜ ١ا أبا سٓا؟! ...قتكٛٸض ٌَ :عيِ ٜػيأٍ َيٌٵ؟! ..نيأ٥ٷ ٜٴيسٚٸٕ عًَٛي٘ عًي٢
دصٚك ايطؾدات ا٭خري ،٠أ ٚعً ٢أٚضام ايجُاي٘ٚ ..ه ٤ٞإي ٘ٝاؾاض ٜٚػيأيَ٘ :يا
ساي ١ايؿذط٠؟!
 بػتاْو َٔ أسػٔ ايبػياتٌٚ ،ظضاعاتيو تتديٛم عًي ٢اٯخيط ..ٜٔستي٢قطت َهطبٳ أَجاٍ ا٭ؾذاض ٚايعكافري ٚايت٬سٌ!!..
تٴٓؿ ي ٴس بييسٍٳ إٔ تكيي ٍٛنَ٬ٶييا ى يلٸ قتاَيي ١ا٭غكييإ؟! قاؾيياض اٯخييطٜصٖبٴ ٗ ايهشو :عاقٌ ٜػأٍٴ اؾاٌٖ؟!)..
 ٜٛ ٫دس ٗ ايبٝج خبعٷٚ ،أّټ سٓيا أضغيًتين ٱسهياض ا٭ضغدي٘ ..قايديطَٕٔ زَ ٕٚاًَٚ ٤ح ٚقُح َڀش.)..ٕٛ
ب ي ٞإٔ أڂيبٸ ٞسادتو بايكُح ..أ ٚايعذٌ..
 ٜڀ ٝٴ ْعطفو ،ي ٛباٱَهإ  ٫ ،تٴككٿيط ٗ اٱدابي ١عًي ٢أغي ١ً٦اؿاديات..داضُٖا تبس ٚعً ٢أس َ٘٬ايٓٗاض ١ٜايٓعُ...١
نًُييييا تٗٛييييط ٖييييص ٙايؿييييذط ٠ايهاؿييييٚ ٗ ،١غيييي٘ ا٭ضض ،أٗ ٚا٭عً ،٢أ ٚعٓس ا٭طيطاف ،تبتي٦ؼ عكًٝي ڂ ١ا٭فيلْ ٫ٚ ..عي ٛٴز ْػيُ ٴع أٜٸي ١نًُيات
ًْٝييي ١عييئ ايدُٝي ي١ٹ ايهطّييي ،١ايييييت تيييعٚضٴ ايٓبيييع قڂبٳٝي يٌٳ ايديييبـ ،أ ٗ ٚأثٓيييا٤
اغييشاست٘ٚ ...يعًچٗييا نُييا ٜكٛييي ،ٕٛتٓيياّ ٗ سهيئ اؾطٜييإ نٓيي ّٛايب٬بييٌ ٗ
عـٿ ايدٓا ،٤أ ٚعًٚ ٢غاز٠ٹ ْدُ...١
تتعاسِٴ ٗ ضزفٗٝا فتٛٸ٠څ سً٠ٛڅ ني عٓكٛز ٜك ٴ قبٌ ا٭فل..
ٚأعًْٗ ٢سٜٗا ٚايهيتدٌ ٚايطقبي٘ ..قانيطات قاغئ دبًٝي٘ ،مل ٜكيٌ
إيٗٝا إ٫ډ َڀطٴ عؿكٗا ايهػٝح...
أْٛثتٗييا ػ ٝيسٴ ضعا ٜي١ځ ايهٝاغيي ٫ٚ ،١تبشييح عيئ َدييطزات طٓاْيي٘ يتشبييو
إعٓ ٢ايهدِ غكٛم ْؿأتٗا ٚضس ٌٝظٚدٗاَٚ ،كري ٚيسٖا ايصٜ ٟؿتدٌ ٗ
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أضض أَٿييي٘ ٜٚدًييحٴ ٜٚيييعضك ٗ كًٝييي ١إعييياز٫ت ٚايطٜانيييٝات ٚايعًييي ّٛايڀبٝعٝييي١
ٚايهُٝٝاٚ ٤ايدٝعٜا ٤غٝتكسٸّ يٓٝيٌ ايؿيٗازٚ ،ٙاييسخ ٍٛإٍ ايهًٝي ١اؿطبٝي٘...
ٜٛزټ أْٻ٘ طٝٸاضٜ ،ٴطبٿ ٗ ٞا٭عاي ٞقٗ ٌٝايك٠ٛٹ ايعاي..٘ٝ
ايبٓييج نأَٿٗيييا قتهُيي ١إٍ ؾيييطق١ٝٹ ايجكافيي١ٹ ٚأخيي٬م ايدتٝيييات اييييعٚاز
ًٖه١ڂ ا٭ْج..٢
 /غطبٷ َٔ ايدعا٫ت ٜعرٴ ايسضب إٍ قًيب اؿع..!!ٜٔ
ٖييصا  /أبيي ٛسٓييا ٬ٜ /سيي ٜبٓييات إسضغيي ٖٚ ١ي ٸٔ ٜييطدعٔ َيئ سكٸيي ١إَيي٤٬
ايعڀيييط إٍ َيييصانط ٠ايهيييشهات إيييٛدع ٗ .. ٠قيييٛاَٝؼ ا٭ْٛثيييَ ٫ ١هيييإٳ
يًكٗكٗييي٘ أ ٚايهيييشو ا٭ظعيييط ..ني يٌټ نيييشه ١غييي٪اٍ ضٝ٥ػييي ٗ ٞاَتشاْيييات
ايؿداٜ ...ٙيطٚم يي٘ إٔ تديطح بٓاتٴي٘ بايٓذاسيات ٚ ،ضْٚيل ا٭ْٛثيٚ ١اؿٝيا ،٠يهي ٻٔ
ايعٝـ ٌّټ َٔ نجط ٠ايها٥كات...
َيياشا وكيٌٴ يًػييهٝٿط :ػييٛك أٜاَيي٘ٚ ،ايؿيذط ٠إأغييا ١ٜٚتٴٓييصض بايػيي،٤ٛ
ٚاؾاض تهر عٓسَ٬َ ٙح ايٓعُٚ :١ا٭٫ٚز ٜٓتدعٚٚ َٔ ٕٛا٥دِٗ؟!...
إٛادع تٴكٝب بڀٔ ايٛقج ..تٗش ٨ا٭َٓٝات دطٸا ٤عٛاٌَڇ ايكش٘ ٚايكًچي...١
ا٭َٓ ٘ٝنايبٓج ؼتازٴ عڀدڄا ن ٞتهرٳ َعاْٗٝا...
أضبعيي ١أَٓٝييات ٖ ئٻ بٓييات /أبيي ٞسٓييا /ضٴَٸاْٳيي٘ ،تٴداسيي٘ ،يُْٛٝيي٘ ...ايهيير٣
ٻاٖا َِّ/اٍ /أ ٚٸتٗا  ٚتٗٔٻ أَٗٔٻَٚ ،كازفاتٴ ايًدٚ ٜايعٛاط ..
 ٟضغٝي  ...تتًيٛٸ ٣ايطغبي ٗ ،١عٓي ڇل ايطؾيداتٜٚ ..بشيح عئ
ٜ ٫عجط عًي ٢أ ٿ
عذٓ١ٺ ت َٔ٪يًعٚدٚ ١ايبٓات اـبع إؿ ،ٟٛست ٢آطاض ايٛدي٘ ..نيٌټ عاطدي١ٺ
هلا ٗ قٛت٘ٹ سكٸ٘:
 ٖا أْجٹ ٖٓا ٜا سبٝب١ځ أبٝوٹٕ ..اشا ػٌ٦ٝ؟! أ٫ٚز َسضغ ١ايٓٗطِّْ ،ػات ايكدٛف ٜؿطسٔ عئ ديٛك وي٘ڊ ضسايي٘بٌ اؾًُتٌ اٚ ١ٝ ٫ايدعًٜٚ ،١ٝكػطٴ دس ٍٚاؾُعڇ عً ٢ايتكػ..ِٝ
 إْٗييا ايؿييذط٠ڂ إكيياب ١بيياـطف ،عٓييسَا تًييٛح يًعييٌ تهػ يطٴ خيياططٳايػٝازٚ ،تتٛدع ا٭سٛاٍ...
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أغأيو أْج ٜا ْ /ػ ُ٘ٝايعً /ُ٘ٝعٔ ٚاقع اؿاٍ...؟!
ٜ ٫هتٌُ ايػي٪اٍ ،٭ ٻٕ نيباب ڄ ١بؿيع ڄ ١تٴڀي ټٌ عًي ٢ايعٝيٌٓٚ ...تبيس ٚنيط ٚٴّ
ْعُ ١طاض١٥ٺ ٗ اؾٛاض...
َٔ أٜ ٜٔتأتٸ ٢هل٤٫٪ٹ اؾريا ڇٕ  ،بٳعٵسٳ ٚٚا ٥أ٫ٚزِٖ ٖص ٙايكڂسضات؟!
قأعطف دٝسٶا :ايبػيتاْٞټ ايبياضك ٗ تأٜٚيٌ أقاٜٚيٌ ايشابيات يكياا إٛغيِ
ب ا٫غيتدٗاَات...
َٚعاْ ٞايجُيطٜ ٫ ،ٙتٛديع أفي ٴل غي٪اي٘ ..تتبيسٸٍ ددطافٝيا ٚتتعي ٴ
ايڀيي٬ب ٜكييري ٗ ٕٚا٭عييايٚ ،ٞا٭غيياتص ٠هٛعييٕٛ؟!؟! ث يِٻ َيئ ٜييطنض ٚضا٤
اؾاض /أب ٞسٓاٚ /ا٭قح قب ٛسٓا) ٚخًد٘ أضب ٴع بٓات٘ نإٔٻ دٛعٶا ٜٴڀاضز ...ٙ؟!
أْييج ٜييا أبيي ٞتٴشييسٸخ عييئ َآغيي ٞاؾٛعيياٌْ ٖ ...ييٌ ْٴكييسم إٔٻ ايؿيييذط٠
ايهاؿ ١هليا ع٬قي ١بيأَ ڇط قًيل أفعياٍ ٚأ ياٚ ٤زضٚؽ َسضغي ١ايٓٗيط ٚايڀي٬ب
ت
َٚجًِٗ اؾاض إٗيع ّٚأَياّ اغيتدٗاّ أقيطام ايعذيٌ ،ايييت تهي ټٔ بٗيا ا٭ٚقيا ٴ
ايهباب..)٘ٝ
 أ ييا ٤دسٜييس ٙيييي ا٭ؾييذاض اؾييٛعٚ ،٢ايڀيي٬ب ايييصٜ ٜٔهييرٗ ٕٚٚٚا ٥ايتدُ٘ اؾا٥ط ،٠بعس إٔ ٜدؿًٛا ٗ َعًَٛات ايعٛاط ؟!
 أمل تكيييٌ يييي :ٞتيييسا ٟٚباؿي يبٿ َييئ زا ٤اـيييطف ايعييياطدَٚ ٞػيييا٨ٚايكطك؟!
ٜيي ّٛدييا ٤أغييتاش ميي ٛايدابييات ايؿييطق ،٘ٝنٓييج ٗ َطسًييَ ١تكسَيي٘ ٗ
زضاغيت ٚتعًچُج َٔ عڀد٘ ايعؿل؟!..
 ٖييص ٙايؿييذط ٠ايهاؿيي ١غطٜبيي ١ايتعييابري ...يٝييتين أتديياِٖ َييع أْ ٟييٛكب ٕعاؾتٗيا ٚعي ٛڇٕ اؾيياض إڀياضز باؿطَيإ ا٭ظعييط ..قبي ٛسٓييا)
نيبري َئ اؿي ٿ
ؾدكَ ١ٝعزٖط ،ٙيهٔ ٗ غري أٚإ اظزٖاض أؾيذاض ا٭سي ...ّ٬تطٜٓي٘ :نٝي
ٜٴٓكجٴ يًشًِ؟!..
أْتبيييٖ٘ ..ييياِٖ ا٭٫ٚز ىطديييَ ٕٛييئ َطاٜٚيييٌ اييييسضٚؽ باػيييا ٙايبػيييتإ،
ٜٚػبكِٗ ايػ٪اٍ:
ٜا أغتاش إداضقات ٚقسٜل إعًَٛات:
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ْٴط ٜٴس َٓيو ؾيدا ٶ ٤يبڀْٓٛيا :ديا٤ت َعٓيا أضغدي څ ١عًٗٝيا ايعٜيج ..مل ليسٖا...
لٛك  ٫ٚنٹػط ٠خبع ٗ سكا٥بٓا.؟!..
 اضدعٛا إٍ َ/طا /ٌٜٚزضؽ ايتعبريٚ ..أًْٻ ٜيا ِّْػيات ايكيدٛفٕ ،ياشاتشنٔ سك ١اهلُعات ٚإعاز٫ت؟!..
ٗ اؾٗي ١ايتايٝي٘ بٝييج ايبػيتاْٚٚ ..ٞييا ٥أ٫ٚز ٙظضاعي١څ َجُييط٠څ أنجيط َيئ
ٖص ٙايعضاعاتٚ :اسسٷ َِٓٗ ٜأتَٚ ،ٞع٘ أغتاش ايطٜان٘؟!..
 غ٪ٝيد ٕٛفطٜكڄا يهط ٠ايكسّ ..ايڀ٬ب ًٜتشك ٕٛبطنب٘..ٌٖ تسض ٟنٜ ٝتعب ن ٕٛايڀ٬ب َٔ فٛاع ١ايداق٘؟!
 أب .. ٞتًدچج إٍ سٝح ْٴڀكڂو.. ....ُؿ ٞايؿذط ٠ايهاؿ٘..ِّْػ ١ايعً ّٛتتعذٸب إش تتهاثط ٗ قٛت ضديٌ إعًَٛيات ايداقي ١نُيا ٗ
أقٛات ا٭٫ٚز /ٚأب ٞسٓاٚ /بٓات٘ ...ظٚدت٘ َٛظع١څ بٌ ُٖ ّٛعسٜس ،٠عجٶا عئ
غساز ايطَل ..فٌٗ تهَ ٕٛكاب ڄ ١بي يٛث١ٹ ايهع ٖٛٚإڇ ايًكُ٘!!..
ِّْػ ١بعسٖاِّْٚ ،ػاتٷ ٜشازفٔ ٚٚضا ٤أْيٛثتٗٔٚ ..ىؿيٌ عًي ٢عڀيطٖٔ إٔ
ٌ ايتدُي ١اؾسٜيس،ٙ
ر بػيات ٴ
تٴدٝدٗ ٻٔ فذٝعي ١اهليٛإٚ ..عًيَ ٢يطأ ٣ايعٝي ٕٛتهي ٴ
ٜٚهرٴ فطٜلٴ ايكسّٚ ،وهط ابٔ ايبػتاْٞٸ إٚٛچ ٚؼهطٴ ايػٝٸاضات...
ؾييذط ٠تڀًييع ٗ دػييس ايبػييتإ ،ث يِٻ ٜتٛغييع ْدٛشٖييا فتكييٌ إٍ ايييسضٚؽ
ٚايڀ٬ب ٚايڀايبات ٚإطاٜٚيٌٚ :إٍٚ ...إٍٚ ...ؽُي١څ سسٜجي ١تٓتؿيط ٗ ايبًيسات
ٚإسٕ...
أ ٫تٓٛييط : ٕٚقط ٜي١څ َيئ ا٭ضظام تتب يعٴ َٚٛدڄييا َٛفكڄييا ٗ ا٫غييشظام ...أٜيئ
اؿبٸ؟ ٚأ ٜٔإعطف١ڂ ..
أب ٛسٓا َطَٞپ ٗ فطافڇ ضغًَ ٫ٚ ، ٝح َ ٫ٚا ٫ٚ ٤زقٝل..؟!
ٚيييس ديياضٜ ٙييطاَ ٙيئ بعٝييسٖٚ ،ييًٜ ٛييبؼٴ َعڀدځيي٘ إدييطٚض بيياؾٛٝب ايعسٜييسٙ
ٚنجط ٠ا٭تعاب ٚقٴطٸ٠ٺ قدري٠ٺ ه ٛٴز بٗا . ..اٯٕ أ ٜٔايكٴطٸ٠؟!
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ٚإعڀ أٜ ٜٔدٝب؟!..
ٚتك ٍٛظٚدت٘ اٯشْ ٗ ١إسضغ ،١بعس اْكهاَ ٤ؿاغًٗا/ :أب ٛسٓا /تؿطبٴ
أعكاب٘ اـُيطًٜٚ ،٠بػي٘ إعڀي ٚ ..ايكٸيطات ايييت وًُيٗا ٚهيٛز بٗيا عًي ٢ا
يٓػيييٛإ ايًيييٛاتٜ ٞٴعڀيييٌ َييئ طيييطفٹ ايًػيييإڇ سيييَٚ ،٠ٚ٬ييئ طيييطف ايؿيييداٙ
ا٫بتػاَاتٚ ..بعهٗٔٸ هلٔٻ ططا٥لٴ فاتٓ١څ ٗ ايدُيعاتٚ ،عٓيسٖٔٻ ٜهيٝع إعڀي
ٚايكطٚف ٚاؾٛٝب /ٚأب ٛسٓا.../
نِ َ ٸط ٺْ ٠بشح عٓي٘ فٓ٬قٝي٘ سي ٛٳٍ ابتػياَ ١ا َيطأٚ ،ٙقًبي٘ عٓيس ايدُيع،ٙ
ٚايعكٌ َؿ ٸطزٷ بٌ اـكط ٚايكسضٖ ...ادؼٴ ايدكط ٜكڀسّ باؿطَيإ ،فيريٚح
ٜتػًچل غ٬مل ايؿٗٛات ...فٌٗ ٜٴٛفل؟!
ٗ ٜييي ّٛغيييابل ،قبيييٌ سًييي ٍٛؾيييٗط ؾيييذط ٠اـؿيييٗٚٚ ،١ٝيييٛض أغكييياْٗا
ايهاؿ٘ ،ؾطب ظدادٔ ١طٚ ،ضنب ًَ ايسضٚب ...أ ٜٔغاقت٘ خڀاٙ؟!
ٗ ايٗٛري ٠ايتاي ١ٝدا ٤اـر:
إعڀ قطب ايكدكاف٘ٚ ،ايطدٌ غري َٛدٛز...
ايعٚديييي ١تػييييأٍٚ ،ايعاً٥ييييٚ ١اؾييييريإ ٚقٓازٜييييٌ اؿييييري ..٠نيي يذٸ ١ايدكييييس
عاضَ٘ ٌٖ...تعًُ ٕٛأٜ ٜٔهٕٛ؟!..
/أب ٛعًُٜ٘ /ػٛق٘ خاطط ٙإعطٗ قيٛب :خڀٝيب ايكطٜي٘ ...يهئ ؾياضب
اـُط ٫ ،٠تعَٓٛ ٘ٝغٝكا اـڀاب ٫ٚ ١اؿطٚف ،إ٫چ عًي ٢ططٜكتي٘ٚ ..إٚٛديٕٛ
إٛفك ٕٛبػات ِٗٓٝأغٛاضٖا عايٚ ،٘ٝسٛهلا سطاؽّ ٫ٚ ..هٔ يٛاسيس َتكٗكيط
 ..فكري ،ايٛق ٍٛڇإيځ ٢خرياتِٗ بػٗٛي..١
س ٵسغٹٗا إٔ ٜتذي٘ ڇإيځي ٢إسيس ٣اؾياضات بٝتٴٗيا عًي ٢قاضعي١
ايعٚدٜ ١ڀٝب يي ٳ
ايڀطٜييل ا.يياٚض يًه يدچ٘ ...غطف ي١ڂ ايبٝييج اـاضدٝييَ ١سخًييٗا َػييتك پٌ تٴدكٸكييٗا
يًعكييط ٚاييييتدُري ٚايعٓاقٝيييسٜ ..ٴعاْٚٴٗيييا /أبييي ٛسٓيييا /عًيييٓ ٢ييٌڇ ا٭ٚاْيييَٚ ٞيييٌ٤ٵ
ايكٓاْ ...ٞنڂًډُا ٌٓٳ زْٶا ٜ ،صٚق٘ٚ ،نصيو اَطَ ٙع نٌ قٖٓ٪ًّ ٘ٓٝا ...
ٜطؾ ٴ ايطؾد ١تً ٛايطؾد٘ ٚايعٓٝإ تػشقإڇ ايٓٛطات ڇإيځي ٢إيطأ ٠إٓؿيدً١
بايتعيييساز ٚايشتٝبيييات :قضزفيييإ َهيييڀطبإ نشُاقځي ي ٹ ١تٳًچيييتٌ تيييٛزٸإ إٔ تٴعٖيييط
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أضنٴييُٗا ٚسييٌ تٴكبيييٌ َيئ دٗيي١ٹ ايعطٜؿييٚ ١نُٝٸيي ١ايعٓييب إهٛٸَييْٗ ،١يييساٖا
ؾطاعإ ٜٴبشطإ ٗ بطٸٜاتٹ قُافڇ ايجٛب ا٭ظضم:

١ًْٝ/څ ٖص ٙا٭ْج،٢
ٚثٛبٴٗا ا٭ظضمٴ أٌْٴ،
ٚنذٸ١څ ٗ ايكسضڇ،
ٚايه َٔ ٕٛس ٍٛاـكط
ٜؿطبٴ ،
نأْٻ٘ٴ عاؾلٷ ٜٳجٌُٴ/..
أب ٛسٓا ٜكًْ ٍٛت٘ ايؿٗري:٠

ايهٕٛٴ نايعؿام فٕٓٛٷ أ ٚعاقٌ...
ب ٬دٓ ٕٛتهع ٴ ضغب ١ايعٝـ اييُيكٝٸس...ٙ
َسضغيييي ١ايٓٗييييط ٚاٯْػييييات ٚايكييييدٛف ٚزضٚؽ ايٓشييييٚ ٛاٱَييييٚ ٤٬سكيييي١
ايطٜانٝات ٚايدطقٚ ١أب ٛعًُي٘ ٗ ..دٗي١ٺٚ ،ايػيهٝٿط ٗ اؾٗي ١ايتايٝيٜٓ ...١ياّٴ
سٳتٻ ٢ايتعب ٗ فطاف ايطغ ... ٝثِ ٜٴكازف خٛفڄا ٖعقي١ڄ ثٝابي٘ ،أَياّ ايؿيذط٠
ايهاؿ ،١فٛٝاد٘ إكريٳ ايعػريٜ ..طؾ ٴ  ٜٛٓٚٴط ڇإيځي ٢ا٭ْجي ٢إتٛضٿطي ١باييسٿْإ
ٚايكٓاْٞٿ ٚبٝع اـُٛضٚ ،دػسٖا بػيتإٴ اؿطٜي ١ايٛسٝيس إػيُٛح يًٓٛيطات إٔ
تتذ ٗ ٍٛدٗاتٹ٘ٹ ا٭ضبعٚ ،بٌ سافات٘

/أغيييعسٳ اؿي يبټ أّٻ ايهيييط ،ّٚأْي ي اّ ٗ بٝتٗيييا ،نييييأْ ٞإڀيييط ٗ بٝيييٛت
ايدّٛٝٵ/...
عبس اهلل ايػهٝٿط/ ،أب ٛسٓا :/زضؽٴ ايعٓكٛز ٗ َٛادٗ١ٹ ايٛديٛز ..وياٍٚ
ايتك يطٸب َيئ ايبػييتاْ ٞإٛفډك ي ٹ ١أسٛاييي٘ٚ ،أعُاَيي٘ ٚعُٸاتيي٘ ٚأخٛاييي٘ ٚخا٫تيي٘..
ايٓعُ ڂ ١إڂشسٳث ١تٓػر ايكُكإٵ!!
أغتاشٴ ا٭غاتص ٙقاسبٴ ف ٿٔ إعًٜ َ٘ٛٴًكچٔ ايٓػُ ١ايٓٗط ١ٜأغٓ١ٝڄ غهٝٿط٠ڄ..
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 /داْ ٞايرغٙٛڃ دٓٿٝيب ...
َعٿقً ٞنٌ تٝيب...
داْ ٞٴٖٛٿٚ ٟخٝٸاتٛ
٫ٚٚز عُٚ ٛخايت...ٛ
ڃقكٿ ًٝيكٛفات..ٛ
ٚتٓعؿط فطؾ ٞؾسٿٜج/
هٔٸ ٜا ِّْػات ٜٚٚابٓات،
اؾطح ي ڂ
ٚيهِ ٜا أغاتصٜٚ ٙا ط٬ب:
/ايرغييٖ /ٙٛيي/ ٛايرغييٛخ /نيياَ ٔ٥تڀد يٌ ،هيي ٗ ٤ٞاحملٓييٚ ١ايدكييط...
طدًٞٝپ َهط ، ٙٚ٭ْٸ٘ غًٌٝٴ أٚغار اٱُٖاٍ...
ايبػييياتٌ اؾسٜيييس ٠غيييً ًٝڂ ١ايٚٛيييا ٥ايڀدًٝٝييي٘ ،يهٓٸٗيييا غيييً ًٝڂٚ ١غييي ڈذ
َسع!ّٛ؟..
َ/عقًَ /ٞعٿم ي.../ٞ
/تٝيب /ثٝاب /ٞاحمله ٘ٝتبسأ بايػه ٕٛ٭ٕ ايٓڀل وٌُ ايعب٤ٳ..
 /ٴٖٛٿ..ٖٛ /ٟ
/خٝات/ ٛإخٛت٘ ٚأخٛات٘/...
/قڃك / ًٝقلٻ ايكٛف...
تٓعؿط فطؾ /ٞاثٓيت عؿط ٠فطؾ../١/ؾسٸٜج /ايؿسټ ٗ هلذ ١ايدځطٵؾ٘/
ٌ اـٝڀإ َٔ بعهٗا،
ُه ٴ
ْٚع أططاف ايكُاف ؿُا ١ٜفٛن ٢ايكٛف..
ٜٛٓط ٕٚإٍ /أب ٞعًُ٘ /أغتاش م ٛايٓٝابٝع ٖٚ ،ٿِ اؿك..ٍٛ
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ٜ ٫تدٛفيييَ ٕٛييئ ايؿيييذط ٠ايعكيييٝٸ١ٹٚ ...تًيييٛح هليييِ أّټ ايهيييطٚ ،ّٚسٛهليييا
ايعطا٥ـ ،تػري ٗ ضنبٗا ايسٿْإ ٚايكٓياْ/ٚ ..ٞأبي ٛسٓياٜ /ٴيٛظٿك فطسٶيا َدتكيبٶا
َيئ ؾييد١ٹ عٓكييٛز ًٜٚييبؼٴ َعڀدييٜ٘ٚ ،دييٝضٴ عؿ يكڄا ٜٓ ٫ ،بديي ٞتٛنييٝشٴ٘ / ...أّټ
سٓا٫ /تٗتِټٖ ٗ ،ص ٙا٭ٜاّ بؿطٚسات ايعٚز...
إسضغ ١تتعًچِٴ فٓٸاڄ ب ٸطٜٶا ٜتذطأ عً ٢ؾذط ٠اؾٛك بعطٜؿ٘...

***
عًييَ ٢كطبييَ ١يئ ايبٝييٛت ٚايبػيياتٌ ٚايٚٛييا ٥تڀييطأ ساييي / ١بطاغٝييح/
داْب ٘ٝأ ٚضٝ٥ػ..٘ٝ
ٜٚعييٛزٴ ايؿيياعطٴ  ،أ ٚايڀ يريٴ ايٓيياطلٴ  ،نُييا ٜػ يُٸ/ ٘ٝأبيي ٛعًُييٜ٘ٚ /ٴػ يُٸ٘ٝ
 ٞإسٚ ٜ٘ٓايي َطَطٜتا ٚايدػاْ٘:
إقڀاع ٸ
ْػطٴ ايككٝسٜ ،٠تكٝٸسْا بايػدطٜٓٚ ،١ٜكطْيا بإعياْ ٞايكيعب٘ نايڀيا٥ط
ايهبري..
ٌٖ ٜٴط ٿززٴ عٓ٘ /أبٛسٓا /قهٝٸ١ځ /داْ ٞايرغ ٙٛدٓٝٿيب/؟!..
 ٞإسٚ ٜ٘ٓقُحٴ ايبًسات...
ايكٌُٴ ى ٘ٝبػاط ڄا ندُٶاَ ..ع٘ إقڀاع ټ
ٚه٤ٞٴ قٌُٷ دسٜس..
َػُٛكٷ قٛتٴ /أب ٞسٓاْ/ٚ /بٗاْ١ځ /نأْٻُٗا ٜٴكسٿَإڇ َصانطاتٺ ؾدٗٝٸ١ڄ،
أَاّ دٌٝڈ نبريڈٺ َٔ اـڀبا:٤
ن ٝتٴدڀ ٧ايكطو١ڂ  ،بٌ ايكُح ٚايكٌُ؟! قسضٴ اـڀ١٦ٝٹ ٌٜٗ ،ټ َٔ زَٛ ٕٚاعٝس قسٸز ،٠أ ٚإشٕڈ َٔ أسس... يهٓيي٘ ٜعييٛزٴ ايكُ يٌٴ ايبڀييطإٴ  ،أْٻيي٘ ايكييٟٛټٜ ..ٴيي٪شٜٚ ٟػ يبٿب ا٭غيي...٢ٜطنض ٗ ايطٚ٩ؽ ٚا٭فهاض..
 تيصنچطت سٴًُٶييا يي ،ٞعًيي ٢غييڀح فهيط٠ٺ َؿُػيي٘ ...أخؿي ٢عًٝيي٘ َيئتڀدٌڇ ايكًُ١ٹ إٚٛدچ ٗ ١سطاغ ١بػتإ ايبڀط اؾٓٛب ٞايدطب..ٞ
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 قَا ٖص ٙاٱْػاْ :١تٓؿط سًُٗا ،عًي ٢غيڀح فهيط٠ٺ َؿُػي١ٺ نأْٻٗيا/تٴؿُٿؼ /قُشٶا َػًٛقڄا ن ٞه ٻ َا..ٙ٩
نذٸ١څ مل ٜهٔ سهٛضٖا ٗ اؿػبإ:
سازخٷ فادعٷ؟! َكٝب١څ نڂر٣؟!خبٿطٜ ٟا ِّْػ٘ /عًَُ٘ ،/اشا دط٣؟!... ٚيسٴ  /أب ٞبػتإ /اقڀسَج غٝاضت٘ بي ؾاسٓ!!١ أ ٜٔسكٌٳ ي٘ اؿازخ ٗ ،أٟٿ َهإ؟! ٜكٛيييي ٗ : ٕٛإٓڀكييي ١ايؿيييطق ،١ٝإتأييي ١يبًيييس / ٠ايدػييياْ /١ا٭ّ،ايكسّ...١
 أداضْا اهلل َٔ نٌٿ بًَٚ ٣ٛكابٚ ،قبٻط أبا ايبػتإ ٚظٚدت٘ ،عًي٢ا٭سعإ ايهدُ..١
ي ٛتٴٓكتإ :أَي٘ تبهي ٞنػياق ٝٺ ١دي ٻ دطٜاْٗيا َٚاتيج ْٝيع نيدافٗا..
نييِ ٜٓككٴييٗا َيئ اـُييط ٹ ٠إعتٸك ي١ٹ ،ستيي ٢تٓػييّ٫ِّ ٢ٳ ايدكييس إرٸسيي :١غييطقتو
ايدادع...١
ٗ ايً ١ًٝايدا٥ت ١ظاضْ ٞنابٛؽٷ بدٝض:

ايٓٗطٴ هطفٴ نٌٻ ا٭ضضٜٗٓ ..بٴ دػيس اييشابٚ ،ايكُيٌٴ ايديادطٴ ٜتشيطٸفٴ
بايٓٚ ،ّٛوتاٍٴ عً ٢ايٝك ...٘ٛد٦جٳ ٜا ٚيسَ ٟئ ايدٝيبٚ ،عٴيست إيٝي٘ ،نڂٓيجٴ

أفطح ايٓدؼ عهٛضى ..مل تب ٳل بٓٓٝا ...يٝتٓا بكٓٝا ْكتاتٴ عً ٢ا٭ضغديَ ١ئ فيطٕ
 /أب ٞسٓا...!!/
 ٫تُٓ٥٬ييا ايٓعُ ي١ڂ ايبًييٗا٤ٴ ٚساييي ١ايييطظم ايعييٛضا :٤دييا٤ت خييرياتٴ ايٚٛييا٥
اؾسٜسٚ ،ٙغاب اؿبٸ!!؟

ِّْػات ايكدٛف ٗ ايي َطَطٜتا ايعتٝك٘  /تتُ ٸٕٛٴ /أدػازٖٔٸ بٓع ١َٛأق٣ٛ
َيئ /بييطاغ /٘ٝا٭فعيياٍ ايٓاقكيي٘ٚ ...بًييساتٴ ا٭فعيياٍ إانيي ،٘ٝتييعٚض ا٭فعيياٍ
إهاضعٜ٘ٚ ،ؿطبٔ اـُط ايًصٜص ٠عٓس إبتسأ...
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ايكط ٗ ٣ا٭عٝاز ؤًُ ايٛضٚز ٜٚؿشٜٵٔٳ اؿًيٜٚ ٣ٛيصٖي إٍ قطٜبياتٗٔ
ايبًساتٜٚ ،ٴػافطٕٳ عر ايباقات ٚايكڀاضات إٍ ايكطٜبات ايهبريات إسٕ!!..
ٜاسدٝس بػتإ اؾٛظ ٚابئ أخيجٹ ايدُٝياتٖ ...يٌ عٳُټيوځ اييسٻٖطٴ أ ٚخا٫تٴيو
ا٭قييساضٴ ،ستييُ ٢ؿيي ٗ ٞزضٚب ايبعٝييسٚ ،أَييو َتعبييٜ٘ ،تٓيياٚب عًيي ٢سًُٗييا

ايباق ٞا٭غ...٢

يٝييج قُيٌٳ ايدكيطڇ هيي٤ٞٴ أيي ٳ َيطٸ ٫ٚ ،٠يٝييج قُيٌٳ ايكٗييط هيي ٞٴ ٤بييي أنييٛاّ
ايدادع١ٹ/...
ت إسضغيي/ٚ ١عًُيي٘ /اؾُٝييع
/أبيي ٛسٓيياْٚ /بٗاْ ي١ڂ ٜػييريإ إيٗٝيياِّْٚ ،ػييا ٴ
ٜٴعا / ْٕٛٚأّٻ ايبػتإ /عً ٢إكاب..
أ ٫تطٜ ٣ا أب ،ٞايكطٜبات ايهبريات ٜعضٕ ايعُٸ ١إٓهٛب١؟!..
 فداَ ١ا٭سعإ أنرٴ َٔ فداَاتٹ ايبڀط!!. ا٭غ ٢ؾطان١څ ق ٜٛڅ ٫ ، ١ؼٝا َٔ زْٗٚا ايكطابات...ايڀ٬ب ٚايڀايبات عًَ ٢كطب٘ َٔ زضؽ دسٜس :
احلشٌُ اليبٔل عصبُ الكزابُ!!..
ٜييتعًچُٔ سكيي ١تطتٝييب بٝييج ايٓٛافيي :١أّ ايهييط ،ّٚتٴطتٸييب ن يٌٻ غكيئ ٗ
ايعطٜؿ٘ٚ ..تدػٌٴ ا٭ٚاْٚ ..ٞتك :ٍٛايعطا٥ـٴ غتٴٓدلٴ عٔ ضٚح إدكٛزٚ ،تكَ ّٛئ
ساهلا ايعٓاقٝسٴ ،إٍ احملعٚ ...ٌْٚتطد ٛا ٭ّٻ اؿعٚ ١ٜٓبٓاتٗا:
ٖييص ٙخييرياتٴ ا٭ّٿ ا٭ ٍٚا٭ضضٚ ...تطاغييًٓا ا٭َٗييات ايتايٝييات إٔ ْتعييإٚٳ
َعهٔٳ عً ٢إآغ:ٞ
قايهآبيي ڂ ١عُٝييا ...٤تهييطب ا٭ف٦ييس ٠ستيي ٢تكتًييٗاٚ ...إٓاٜييا ؾييذط ٠عاً٥يي١
ايهآبييات ٚ ،ايدٝييابٴ ٚايدكييس أبييٛإ ؾطغييإٜ ٫ ،عطفييإ اهلييس ٗ ،٤ٚايشبٝيي١
ْٚؿطات ايتعاي...ِٝ
أغتاشتٓا ايداي:٘ٝ
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 اْتبٗ ٞيي ْبٗاَْ ،١اشا تدعٌ..؟؟!.. ي ٛتعًٌُ نٝي تٴيسضٿب أقيابعٗا عًي ٢نيٓؼ ايدبياض عئ ني ٿٌ ٚضقي١ٚنٌٿ سب ١عٓب ...تكٛٸض ٟأٜٸتٗا ايععٜع ٠أ ٗإ أْين أخرى عٔ أڂ ٸَوٹ!!
 بٝسٜٗا َهٓػ ١ق١ٜٛڅ؟!.. هليييا عكيييٌٷ ٗ نيييٌٿ داضسيييَ ١ييئ دٛاضسٗيييياٜ ٗٚ ،يييسٜٗاٚ ،خڀاٖيييياٚخكييطٖا ٚغيياقٗٝا ...تهييٓؼٴ قُييٌ ايداق ي١ٹ ..نييٜ ٬ٝٴكييِٝٳ ٗ ايبًييسات ..ايكُييٌ
طدًٝييٚ ٞنػيي ٗ ،ٍٛأزاٚ ٤ادييب احملاغيئْٚ ،ؿيي ٗ ٘ٝايعٝييٛب ٚإػييا..٨ٚ
تهٓؼٴ قُ٬ڄ  ،نٜ ٞهرٳ قُحٷ..
ٖٚا ٖ / ٛأب ٛسٓاٜ /ٴڀً ٴل ايعٓإ يٮضغد ١إؿ:ٜ٘ٛ
ٚقطٜباتٓا ايي َطَطٜتا ٚايدػاْ٘ ٚايكك...٘ٝ
ٜٴطغيئًٳ اؿڀ يبٳ ٚأنٝيياؽٳ ايڀشييٌ ؼٝٸ ي١ڄ َيئ خرياتٗيئ يدكييطا ٤ايبػيياتٌ
احملتادٌ  ،إؿاضنٌ ٗ َطاغ ِٝايدٝاب ا٭ب..
/ايدطٕٴ /تتداقحٴ ْاضٙٴ ٗ ؾٛا ٤اـبع ٚتٛظٜع ا٭ضغد٘...
ٖا ِٖ فكطا٤ٴ اؿاضات إًُٗ٘ ٜأنًٚ ، ٕٛوًُ ٕٛايعٝـ يبٛٝتِٗ...
 أْتب٘ ٜا أب :ٞن ٝػ٤ٞٴ ايكطٜب١ڂ ايي َطَطٜتاٚ ...س ٍٛإػيافات تبيسٚايي أ ٵٸّ /ايدػاْ ،/١قيسٚزُٖا ٜٴ٪يدٗيا تياضٜذ عطٜي ٷل َئ ايبيأؽ ٚايؿيسا٥س ٚايعًيّٛ
ٚاٱْػاْات ٚايڀبٝع...١
ج ٜيييا /عًُيييٜ٘ٚ ...يييا أ ٗيييإ نٝي ي ػييي٤ٞٴ ايكطٜبيييات
 أ ٫تيييط ٜٔأْي ي ٹايهبريات ..إس ٴٕ ٚتتعاَ ٕٚيع ايبًيسات ٚايكيط ٣ييسسط إآغيٚ ...ٞنٝي ضٴَاْي١
تٴٗيس ٟايڀييا٥ط ايعاؾيل ْڀكڄييا عؿيكٝٶا ٚخبيعٶا َعذْٛٶيا بايؿييٛم ايڀياظزٚ ..نٝي
أخٛاتٴٗا ٜٳڀط ٵبٔٳ..
َٛغٝكا دط ٘٦ٜتٗبټ ٚاقد١ڄ ...
ٚتبته يطٴ ا٭نييٛإٳ اؿانييط ځ ٠بعٓاقيياتٺ ٖا ً٥ي١ٺ يٮنييٛإ ايدا٥بيي٘ ...غٝييابٷ
ٜهتبٴ أ ا ٤اؿهٛض...
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ددطافٝييا ايٛدييساْات ايهييبري ٠تدييتحٴ قييسضٖا يٮظَٓيي٘ ..تٴٛي ي ٴس اؿٝييا٠ڂ َيئ
دسٜس...
 نأْٻٗا مل تهٔ تٴٛيس!؟!...فځكڃ يسٷ ناغ يحٷ ٜت٬سييل...يهٔٻ أْجيي ٢ايٛدييٛز تعؿييل أنجييط أْٻٗييا أّپ عاضَ ي١څ
ت ٜٴٓذي سك٫ٛڄ ناًَ١ڄ عٓس نٌٿ فځكڃسٺ أ ٚغٝاب..
يًشبٿ إٛيٛز ..ا٭َٗا ٴ
ددطافٝييا اؿ يبٸ ؼً ي ٴِ ببٓيياتٺ ْيي٬ٝتٺ ٚأ٫ٚز ْييٚ ..ًٌٝتتٝٸػييط هلييا ٖييصٙ
اي٫ٛزات ،ضغِ ايكعٛبات ٚإدانات إ..ٕ٘٪
ؾٗسا ٷ ٤نيجريَ ٕٚئ أبٓيا ٤اييي َ/عًيٖٚ /٫ٛيٚ ٞاسيس څَ ٠ئ بٓيات خيا٫ت اييي
َطَطٜتاٚ ...ؾٗٝساتٷ أَٗات ٗ ايي غػاْ٘ ...ايدسا٤ٴ أغٝذ١څ ٚأقساضٷ ٚقساغاتٷ
ت ٜٴٛبٿٔ إٛت..
 ٗ ايي َٴسٕڇ ايبٓٝات إ ٛٴْٗ ٷط ٜطثْٗ ٞطٶا ...ايٓٝيابٝع تبهي ٞأسبتٗيا اييطاسًٌ َئ ايٓٝيابٝع ٚايطٚافيس..
عؿييطاتٴ ايبٝييٛت تٓيييسبٴ سٛچٗيياٚ ،ايتًيي ١كسٚعييي ١بايتًييٚ ،١دييريإٷ عذيييا٥بٕٛٝ
خطدٛا يًُط ٠ا٭ َٔ ٍٚأٚناض ايعُ..٢
ظَٔٷ ٜٴٓذبٴ ايدٝاب ٚايؿٗسا ٤اؾُ، ًٌٝنڂطَ ٢إسٕڇ ا٭َٸٗاتٚ ،ايبًسات
ايبٓاتٚ ،ايكط ٣اؿدٝسات...

ٜ ..ييص ٟٚقييسضٴ ايبكييا ،٤إش ٜػييتٛي ٞقُ يٌٴ ا٭فهيياض ايػييٛزا ٤عًيي ٢عكييٍٛ
ا٭َهٓ٘ٚ ..ته ٕٛايبكا٥طٴ عً ٢أَّٿ ا٫غيتعساز أ٫ډ تٓيسسطّ ٫ :هئ تيأبٌٴ
بكري ٠دبٌ أ ٚضثا٤ٴ عكٌ َس ١ٜٓأ ٚيبؼٴ سذاب عً ٢ضأؽ ٚطٔ...
ايتدُ١ڂ اييت تٴكٝبٴ ا يبڀٚ ،ٕٛتٴعصبٴ أقٛات ايبػياتٌ إتعايكيَ ١يع ْبيٛغ
ايجُاض ٚايػدا ...٤تعً ٛأبٓ ١ٝايعسٜس َٔ إػتؿدٝات إدتكٚ ١تٓتؿيط َكيشٸات
 ،تٴعٓ ٢عُا ١ٜا٭ف٦س َٔ ٠زا ٤ايدذا٥ع ..ايٓٻِٗ فذٝع..!!١
دٌٝٷ نطِٜٷ َٔ ايؿٗساٚ ..٤ايععا٤ٴ َعضٚكٷ ٗ نٌ اؾدطافٝا ،نّ ٬ٝيٮ
ايطَيييازٴ ايعٝييي ،ٕٛاؿُي يسٴ ٚايؿيييهطٴ يًديييايل ،ؼتُييي ٞبيييايرا٤ٳ ٹْ ٠ييير ٠ا٭سبييياب
ٚاؿبٝبات...
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ٜ ٫ٴط ٣زضؽٴ سٴبٿ َٔ ز ٕٚسك١ٹ ععا..٤
ٚأؾذاض ايسَٛك عٓس نٌٿ إدشقات ٗٚ ،ا٭عايٚ ، ٞعًيَ ٢يساخٌ غيطفٹ
ايكًٛبٚٚ ،غ٘ غاساتٹ ا٫ؾتٝاقات ...يهٌٿ ؾٛمڈ كدطٴ أغ ...

تط/ ٟٚايدػاْ١ڂَٛ :/اغِٴ ايسَعات تعٜيس عئ سادي١ٹ أدٝياٍڈ َت٬سكي١ٺ َئ
ايبها...٤
ٜٛ ٫دسٴ ْبعٷ يٝؼٳ يس ٜ٘فكٝس دس ٍٚأ ٚدطٜإ أ ٚسكٌٷ أ ٚضابٝي١څٚ ٫ٚ ..ضز٠
ٗ سسٜك ١أ ٗ ٚغٝاز أ ٚأقٝل مل تٴٛزٿك عڀطٶا أ ٚبعض ٚضٜكات...

***
جضذُ األرض َٓتشُّ مً نجزِٗ الفزاقات...
ؾيذطاتٴ ايديا٥بٌ تػيٗطٴ ٚتؿييطبٴ ا٭نياب ٗ بٝيٛت اؿانيط ..ٜٔسهُي١څ
ب ٜهت يبٴ غييري٠ڄ شات ٝي١ڄ
َٛدييٛز٠څ عًيي ٢سييا ٘٥اي يسٸٖط إڀ يٌٿ عًيي ٢ايؿييتا ،٤ايد ٝي ٴ
يًشهٛض...
ايهط ّٚأؾذاضٷ تطث ٞا٭ؾذاض...
يهٔ َاٗ ٜس ايٛطٔ س...ً٘ٝ
إ٫ډ ايسضؽ ايٛسٝس ايدسا..٤
ْدس ٟايه ٤ٛبايكاَات..
لْ حتكل للٔل أٌ حينٕ بعْض اجلَل لـ ماتَ اليَار!!...
أب ٛبػتإٚ ،قس تهدٻِ بڀٔٴ بػاتٚ ،٘ٓٝاؾش ٣اييسنانٌ  ٗ ،إسٜٓي١ٹ
ا٭ّ ...ؼّٛٴ عٓٝاٙٴ عًَِّ ٢اٍ بٓج /أب ٞسٓا.../
ظٚدت٘ تػهجٴ ...بٓاتٴٗا ٜهڃدٹٗٓٝاٖ ٗ ،سأ٠ٹ عٝؿٗا ٜٚسفعٔ عٓٗا ا٭ٚدياكٳ
اييت تطنتٗا أشٜٸ١ڂ ايدكسإ..
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َِّاٍ  ٖٞ،ايهڂرٚ ،٣أُچج ايسضاغ ١اؾاَعٚ ،١ٝبيسأت تٴعًيِ ٗ إسضغي١
ايهاًَ ١ٝاؾسٜس ،ٙاييت أقاَٗا عؿٝلٴ /عًُ٘../
يٝػييج نييأّٿ سٓيياَ ،يئ سٝييح ايهٝاغ ي١ڂ اؾبً ٝي١ڂٖ ٫ٚ ...يي ٞنييي أ ٗييإ
ا٭ْٛث ١إشٜج ٗ ١فٔٿ دٓ ٕٛا٭ؾٛام ،ضغِ عًٛٿ ؾإٔ قاغٓٗا..
تهٜٓٛاتٷ فٗٝا ايهجري َٔ ايطقاْ..١
ٚضظاْ ١ا٭ْج ٢ايػٝٸس،ٙاييت مل تشى ايدتٓ ١بكُتٗا عً ٢اـكط ٚايٓٗيسٜٔ
ٚايطزفٌ ٚايػاقٌ ٚاـڀٛات..
ٜطَكٗا أب ٛبػتإ بعٌ اٱلاب:
َِّاٍٴ طبعٴٗا ٖازٚ ،٨تكبٌٴ بايكً..ٌٝ؟!
ْبٗاْ ڂ ١تٴباغت٘ بأغً٦تٗا ايكًك:١
 /أبيي ٛبػييتإ /قيياسبٴ ايبػيياتٌ اؾسٜييسٚ ٠ايييسنانٌ ٗ إسٜٓييي١ا٭ّٚ ،إعكط ٗ ٠ايي َطَطٜتا ٚإسضغٚ ١إػتؿد ٗ ٢ايي قكٝٸ٘ ..ىؿ ٢إٕ ٖٛ
تعٚز َِّ/اٍ /ايػهٝٸط أْٸٗا تتڀًبٴ ؿٝاتٗا اؿادات؟!.
 إٕ ٖ ٞألبج ٚيسٶا غأغذٌ هلا بػتاْٶا ٚزناْٶا..ٚقس تٴٓذب بٓتٶا؟! عٓس ٟايعسٜس َٓٗٔ ..أضدَٗٓ ٛا ٚيسٶا شنطٶا... ظٚادو َٓٗا ػطٜيب  :إٕٚ ...إٕ!...؟/أب ٛسٓا٫ /د ٧زْإ أّٿ ايهطٚ ،ّٚعطبٝسٴ ؾٗٛاتٺ دٛعاْ٘ ،مل تِٓ َٜٛٶيا
عًيي ٢ك يسٸ٠ٹ ايؿييبعٜ ...تُٓيي ٢يطغباتيي٘ ايعافٝييٚ ١إهاْيي ١إطَٛقيي ، ١نٚٛييا٥
أقطبيييياٚ ٤أٖييييٌ ٚأقييييٗاض أبيييي ٞايبػييييتإ :اَييييتٮت دٛٝبيييي٘ٚ ،تعيي يسٸت بػييييات٘ٓٝ
اؾدطافٝا ...يهٓ٘ ٜبدٌ عًْ ٢دػ٘ ...غيٝاضت٘ با٥ػي١څٜٚ ،بكي ٢نيٌٸ ايٛقيج بيٌ
ساداتٹ ايؿذطات..
 ن ٝايعِټ أب ٛسٓا؟!.. ايعِټ َٔ ...ٚ ،أ ٜٔه٤ٞٴ ايٓسا٤؟!..92

ايٝك ٛي١ڂ اؿإيي ...١أغييتصنط ايطدييٌ  ،ف ٗٛٝيطٴ َيئ ٚغيي٘ بييا ڇٍ ايتييأَ٬ت
اؿع..ٜ٘ٓ؟!!..
-أْج ٖٓا ٜا أبا ايبػتإ!! ...تدهٸٌ  ..عً ٢ايطسب ٚايػٻع٘...

***
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ت البدالي
عجزا ُ
عبكط١ٜڂ ايعٓكٛز تػطمٴ َٔ /بٛسٓا /عبكطٜات٘ ا٭خط...٣
ٜهٝعٴ ٗ ٖٝاّ ايكٓاْٚ ،ٞتػيتًبٴ عكًي٘ فطسي ١ايٓؿي ، ٠ٛفٓٝػي ٢إٔ ٜتديٓٻٔ
ٗ لاض ٠دصك ؾذط ٠اؾٛظ ،ايٝابؼٚ ،تكٓٝع ايهطاغ...ٞ
 اـعاْيي ١تؿ يًچعج زضفاتٴٗييا أ ٫تٴكييًشٗا ...اغييتدس َيئ ايػييٓسٜاْات اييييتعكدج بٗا ايطٜح ٚقًچ ١إڀط ،فٓاَج عً ٢نت إٓشسض...
/أّ سٓا /ظٚد١څ  ٫وٌُٴ قٛتٳٗا ايكيطار ...تٓازٜي٘ بٗيس ،٤ٚنأْٻٗيا غيتُٮ
َا٤ٶ َٔ فِ ايٓبع ،أ ٚتػتذس ٟاؾطٜإ إٔ ٜػك ٞإعضٚعات:
أْج أٜټٗا ايٓبع ..دٴسٵ عً ٢ايعڀؿاٌْ ٚايعڀؿاْات بايعصٚبٚ ١قدا ٤إا...٤
 ٫تييييٓؼٳ تٛعٝيييي ١فييييطاى إٔ ٜػييييد ٛعًيييي ٢ؾييييذطات ايطټَييييإ ٚاؾييييٛظات
ايباغكاتْ ..دطحٴ بو أٜٸٗا إتسفچل ،٭ْٸو أََٛي١ڂ اضتٛآ٥يا ٚديسټ ايبػياتٌٚ ،خياٍ
اؿكٚ ، ٍٛعِټ اؿٛانري ٚغٝٸسٴ اـريات...
/بٛسٓا /غيافط ٗ دٓي ٕٛعڀؿيْ٘ٛٚ ...طاتي٘ تًًُيِ بي ٛٳح ا٭فيل سٝيح قاَي١
ْبٗاْ٘..
 إْٻٗا تطٜسٴ اقت٬كٳ ؾذطتٌ َٔ أَاّڇ نطَٗٚا؟!... اتطنٗيييا ٚاْتبييي٘ يعٝؿيييو ...أمل أقيييٌ ييييو أقيييًح اـعاْيييٚ ،١خؿيييباتا٭غطٸ ٠يًبٓات!..؟
أب ٛايبػتإ سٛهلا ،واٚضٖا...عذٝب أَطٜ ٫ ٖٛ :ٙتٛق عٔ ايطظم..نٝي ييي٘ اٯٕٜ ،ٴه يٝٿعٴ ايًشٛييات ٗ ،غييري اؾييين ٚاؾُع؟!..قٜكيي ٍٛعٓيي٘
ايعاضفْ : ٕٛچاكٷ ٚطُٸاكٴ).
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 ضا٥ش ١نذاد ،١ػ٤ٞٴ َٔ دٗتُٗاَ ،اشا تهٕٛ؟!..ؼه ٞؾذط ٠ايُٓ :ُ٘ٝأب ٛبػتإ ٜڀًب ٜسٸ َِّ/اٍ /ايبٓج ايهر٣؟!..
ٌٖ تٛافكٕٛ؟!..
ب نياا ،عًي ٢كًٝي١
تتشڀچِ إدطزات عًي ٢يع  /أ ٸّ سٓٸيا  /نيي غيط ٚٺ
إػا ...٤قٖي ٛايديين ٚمئ احملتيادَِّٚ ...ٕٛياٍ تكيسٸَج بٗيا ايػيٓٛاتٚ ،أْٛثتٗيا
ْاسً...١؟!).

***
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ري فاضلُ ٓبئَا الضجز..
الجزثزٗ مذٓيٌ٘ غ ُ
ٖصا َعٓ ٢غًٛى ايٓػا ٤اؾُ٬ٝت..
ايطدٌ ٚإطأٜ ٠تداقُإ ،أَاّ ايؿذط ٠ايجاْ...٘ٝ
تهرټ ٗ سًٗٝا ق٠ٛڅ قاغ ١ٝإَ٬ح...
تكتًع اؾصض ٚتطَ ٞاؾصك ٗ ايبعٝسَ ،ا أَهٔ..
/أب ٛبػتإٜ /دتاٚڂ ٜٓٚععرٴ
 ن ٝتكتًعٌ َا أظضك؟! ظضاعتو  ٫ت ِ٥٬اهلٛآٖ ٤ا...ا٭غكييييإ خييييصٖا َعييييو ،قبيييٌٳ إٔ أنػٸييييطٖا ،نُييييا ٜٴهػٿييييط أغييييتاش
ايطٜانٝات ا٭عساز..
ؾيذط ٠ايبدٝييًٌٓ ،ييٗا َعيي٘ أبيي ٛبػييتإ ،يٝعضعٗييا ٗ أضض أّ ايهييط،ّٚ
فاقتًعتٗا ايػٝٸس ٠اؾُ ١ًٝقبٌ ُهٔ دصٚضٖا َٔ ايشاب..
ايؿذطتإ ا٭ٚ ٍٚايجاْ ١ٝتدطٸإ ٖاضبتٌ َٔ أَاّ زاض إطأٚ ..٠زْاْٴٗيا تبكي٢
بهاٌَ عافٝتٗا/ٚ ..أب ٛسٓاٜ /ٴبكطٴ ايعٓاقٝيسٜٚ ،عتكيطٖا ٗ في٪ازٜٚ ،ٙطؾي
َٔ فِ اؿطَإ ايكسٚز..
 تكبٌٴ َِّ /اٍ  /ايعٚاز....أ ٚتش ٸٜحٴ ..يٝؼٳ باٱَهإ إطاٚس١ڂ طي٬ٜٛڄ ٗباساتٹ ا٭غ ..١ً٦أخٛاتٴٗا ٜتعطنٔ يًُهاٜكات ايدطاَٚ ،٘ٝاؿاٍ نٝٸك..١
سهُ ١ايدكط قاٖط ٠ني سهُ ١اؾٛك..
ُؿ ٞبُٗٓٝا عبكط ١ٜايدٛنٚ ٢ؾطاغ ١ايؿحٿ..
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تٴ َيئ ٖييص ٙايعبكطٜييات ايبدٝهيي٘...أ ٚغييري َٓدًتيي٘..
ايتكؿٸيي َٖٛبيي څ ١فيي ٬ٷ
ايها٥كات أَ ١َٛإدباض ١ٜيًٛدٛز...
َِّ /اٍ /تتُشؽ ٚضا ٤خر ٠عٝؿٗا:
تػهٔ ايبٝج ايكدري ٗ ايي َطَطٜتا  ،سٝح إعكط ٠قطٜبَ ١ئ عٗٝٓٝيا...
ٚتٴؿييطف عًيي ٢ايبٝييع ٚايؿييطا ٗ ،٤ايييسنإٚ ...ػتٗييس أْٛثتٗييا ٗ ػُٝييع ضغبيي١
ا٭ناب بُٗ ١اؾػيس ...ضغبيُٖٚ ١يٜ ،١ٴشكيُٗٝا اؾػيس ني ٻٌ ٚقيج ،نڂطَي٢
أْٛث١ٺ  ،تٛزټ إٔ تٓذح ٗ َصانطات ايبكاٚ ٤اَتشاْات اييعٚاز ايتهًُٝٝي...١أ٫ ٚ
تػهٔ ...تتش ٸٔٝٴ فطق١ځ ظٚاز أفهٌ ،أ ٚتٴػاضك إٍ ايدطٴق ١ايطآٖ...١
..
تٴػاً٥ڂٗا أّټ ايهط ٌٖ :ّٚتطنٌ بي  /أب ٞايبػتإ /ظٚدٶا  ،أ ٚتطفهٌ؟!
 أْجٹ َاشا تكٛيٌ؟!.. ظٚاز بايشان ...ٞأَ ٚصانط ٠تهُ ،ً٘ٝٝقس  ٫تتهطٸض نيجريٶا نُياوكٌ يي أ ٗإ ،سٌ ٜتأخٸط تطفعٗا ..

***
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أحشا ٌُ اجلضذ..
سٌ تهرٴ أسعإٴ اؾػس  ،تتعبٴ ايطٖاف٘..
اؿعٕٴ ايهجري وسټ َٔ ْؿاٙٹ ا٭ؾٛام..
/أّټ سٓاٚ /اس١ڂ ضٖافات ،تٴٓذبٴ اؿًِ،
ٚتطع ٢ايهٝاغ٘ٵ،
يهٔٻ َطاض ٠ايعٝـ أٚقعج ضڇقچتٗا ٗ ؾطىٹ ايها٥كات...
ايعٚزٴ تٴؿطٸز ٙايٓؿ ٗ ٠ٛنڂطّٚڇ ا٭س...ّ٬
ٜٴسا ٟٚاؿعٕ باؿعٕ..
ٖص ٙض ٣ٚ٩أّٿ ايهطّٚ
 ٖٞٚتٴعاَِّ ٜٔاٍٳ ايػهٝٿط ..
اـكطٴ ْاسٌٷٚ ..ايعٓٝإ ؼتدٛإ عكٛم زَٛك َٔ عا٬٥ت ؾتٸ...٢
دساًٗ٥ا تٴطبٸْ ٞػُٝٶا َتٛعهڄاٜ ٫ ،كسض عً ٢اهلبٛب...
ٕيياشا أْييج ٖهييصا :نأْٸييو تبشييجٌ عيئ /بًييٛظ٠ٺ ٜ /كٝػٴييٗا ايبيي٪ؽ ،عًيي٢
نتدٚ ٘ٝقسضٚ ،ٙسٌ ػ ٌ٦ٝؽتاضٜٗٓا ..ايدكط ٜعُ ٞاؿٛاؽ..

أَټوٹ  ،أٜٸتٗا ايي َِّ/اٍ،/
نٓا ْطاٖا تعضك ٜا ٌٳ ا٭ؾٛام ٗ ٚقج اؾػس،
ي ٛتطنهٌ ٗ طدٛي ١ا٭ّ اـُٚ ً٘ٝايهًُاتٹ اؾُ،ً٘ٝ
نّ ٞتً ٧عٝـٴ قًبوٹ بايعصٚب٘ ٚأغاْ ٞايٓٝابٝع...
ا٭ْج ٢قط١ٜڅ ضا٥ع١څ َٔ بػاتٌٚ ،غٓا٤ٹ سػاغٌ..
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يهٔٻ ايؿكا ٤طريٷ داضح ٜأنٌٴ قٛتٳ ايٓع..١َٛ
ٌٖ غٝهٕٛٴ بٛغعڇ ايعٚاز إتكٗكٗط عاطدٝاڄ قڀ ايؿٛمڇ بعس ايؿٛم عئ
أؾذاض ايٛدسإ؟!..
 أّټ ايهط ّٚشنٝٸي١څ نذػيسٹٖاٚ ..تٴيطاب٘ڂ سيٍٛٳ ا٭غي ،١ً٦نايػيٛاقٞس ٍٛسري٠ٹ اؿافاتٚ ..ؾٗ ١ٝايصٖاب إٍ ايبشط..
عٓازٷ غطٜبٷ ٗ طباعٗا وَُ ٞهْٓٛات أڂْٛثتٗا َٔ ايتهاٚ ٍ٩اْ٫ڀدا..٤
نأْٸٗيييا غيييطپ نيييبري/ٚ ،أبييي ٛسٓيييا /ييييٝؼٳ ٚاسيييسٶا َييئ ضعاٜيييا ا٭غيييطاض
ٚاحملاغٔٵ...

***
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عجزُ الػٔاب!!
/أّ بػتإ /تٴعًچل قٓس٬ٜڄ ٚاسسٶا عً ٢ؾذط٠ٹ ايدٝاب ،تهرٴ بٳعسٳ قر ٚيسٖا
ايٛسٝس ..تػكٗٝا زَع١ڄ أ ٚعؿطات ايسَعاتٚ ،تٴكدٌ عا٥سٙٵ قٛب بٝتٗا إيعزسِ
بايدٝابييات نإييساضؽ اؾبًٝيي ،١تتدٝٸييب طايباتٗييا عيئ زضٚؽ ايؿييتا ، ٤بػييبب
تعسٸز قانطات ايطعٛز ٚايعٛاق ٚايڀطب إڀط ....ٟايعٚز بٌٳ ايسنانٌ
ٚايبػيياتٌَِّ/ٚ ،يياٍ /ايعٚديي ١اؾسٜييس :ٙتٴكٓييع أْٛثتٳٗييا بيي٘ ،نيي ٞتٴٓذ يبٳ ٚي يسٶا
شنطٶاٚ ،زنانٌٵ ..تٛزٸ قتٌٳ ايدكط ٚفٛن ٢ايجٸُايي ١ايييت ٜػيطح ٗ ،ظٚاضٜبٗيا
ب ايعٓاقٝيسٖٚ ،ي ٞػيَ ٤ٞئ
ايػه ٸٝطٴ ...بٝتٴٗا قڂطب إعكيطٚ ،٠ايؿيبابٝو تطقي ٴ
ايعطا٥ـ إٍ ايراَ ،ٌٝثِ تتدُٸطٚ ،ؽتب٧ٴ ٗ ايسٿْإ ٚايكٓاْ..ٞ
و ٜييا ْبٗاْ ي١ځ ايدػٸيياْ١ٹ ٗ ،ف ئٿ ايييتدُري ٚايييتكڀريٜ ..ؿييٗسٴ ي يوٹ
قيييٝؼٳ َجً ي ٹ
ايعك يطٴ أْٸييو ا٭ْ ي ٴٌ بييٌ ايٓػييا ،٤إش تٴييسٜط ٜٔأَييٛض ايهييطٚ ّٚتدتييٌٓ ايؿييداٙ
بايًص ٠ايعاضَ٘..
أض ٣ؾد١ځ إٓتؿ ،ٞسٌ ٜتابعٴ ايطؾد ١تً ٛا٭خط ،٣نأْٗيا َيعاضٷ كتكيط
يكساغييات نييبري ..ٙايٓؿيي٠ٛڂ ًَدكٻيياتٷ عذٝبيي٘ يعٛاق ي ٹ ايبيياٍ ..ؽييطزٴ ايبٗذ ي١ڂ
بهٌ َا يسٜٗا َٔ يٝاق٘...نشدا٠ٚٺ قط١ٜٚٺ ٗ ،سهط٠ٹ عؿلڈ عا٥سٺَ ،ئ إسٜٓي١
سٝح اَ٫تشاْات اؾاَعَٚ ١ٝصانطاتٴ ايًدتاتٚ ،اْ٫تٛاض...
أب ٛبػتإ ٜ ٫كٌ إٍ أقاق ٞدػسَِّ/اٍ ٗٚ /سيا٫تٺ َتدطقيٜ ١يتُهچٔ
َٔ تػًچل غٴًډِ ايًص ...ٙعبكط١ٜڂ ا٭ضظام أق ٣ٛيس َٔ ٜ٘غا٥ط ايعبكطٜيات ..أقيابع٘
 ٫تٴشػئٴ فهدهديي ١ا٭ظضاض عيئ قييسض ايعٚدييٚ...١سٌ ٜييٓٗضٴ إٍ ْٗييسٜٗا ،أٚ
َ ِٜٗساعب٪َ ١خطتٗا ٚغاقٗٝا ٚفدصٜٗا ،ؼك ٴٌ ي٘ خطٚقاتٷ عذٝب ،١ؼطَي٘
فٓٝٸ ١ايت٬عب َع فت٠ٛٹ أْجُ ،٢تً ٧بايبػاتٌ ..سطفت٘ ايٛسٝس ٠اييت ٜٓذح بٗا،
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يٝػج إساعبٚ ١سطا٥ل ايًصاتٜ ..دطح بايطنض ايٚ َٞٛٝضا ٤اؿاداتٜ :شافل
َع /ب ٛسٓا /إٍ ايدطٕ ،يعًچ٘ ٜٴٛفچط عًْ ٢دػ٘ ٔ ث٬خ أضغد٘...
ٜٚػتعري ايكٓاْٜ ٫ٚ ٞٴعٝسٖا ّٜٛٚ ..غٝاب ٚيس ،ٙمل ٜٴٛظٸك عٔ ضٚسي٘ ،غي٣ٛ
ايدٝاب...
فكيي٘ ظٚدتيي٘ أْدكييج ٚتٴٓدييلٚ ،بٓاتٴيي٘ ،تتٝٸػ يطٴ هل ئٸ اٱَهاْييات ،فتذييٛز
أٜاز ٜٴٗٔٻ ببعض اؿادات يًُشتادٌ..
ٜٚتشايدٔ َع أَٗٔٸ ٗ َٛادٗ ١ظَٔ أبئٗٝٻ ايبدٝيٌٜٚ ،ؿيٗسٕ هليا أْٻٗيا ا٭ّ
إ :١َٓ٪أْج اؿبٝب١ڂ ٚايػٝٸس ..٠ايبٝج ٚايطأ..!!..ٟ
 أ ٜٔته ٌْٛنٌٻ قباح؟! ..ؼًٌُ زٸْاڄ ُٚهٌ ٗ اؾٗات؟!.. أْج ٜا سبٝب ١أَٿو ٫ ،تعطفٌ إٔٻ ايؿذط ٠بَ ٬ا ٤تتعب أغكاْٴٗا؟!.. أبَٓ ٞؿدٌٷ بايػكٚ ٞإٛاغِ ٫ ..ؽاٗ!!.. ايؿذط ٠اييت أغكٗٝاٜ ٫ ،دهط بٗا أبٛىٜ ٫ٚ ،عَٓ ٘ٝكريٴٖا!!..ٚتٴشك ٞاهلٛا ٤بأقابعٗا ٚ ،ؼا ٍٚدين ظَٔڈ ْانرڈ...

***

101

الشمًُ ال ُٓؤمتًُ جا ِىبُُ ناليصابني!!...
  ٫تجكييي ٞبا٭ٜييياّ إْٻٗيييا ؾيييٝڀاْ١څ ..تٳط ٵٜٓٳٗيييا تٳعٹي يسٴىٹٚ ،تط ٵٜٓٳٗيييا  ٫ ،تديييٞبايٛعٛز!؟..
 ٫تكًكَ ..ٞازاّٳ يسٜو ٚقجٷ يعضاع ١ا٭ؾٛام ٗ /سٛانري /إؿتام..
ا ع :ٞأبَٛ ٛغٝكٜ ٢ععف ..إْٻ٘ َٔ د ..ًٞٝقطأت ٚإٜا ٗ ٙإسضغي ١ا٭ٍٚ
ؽ تعًچُٓا،ٙ
ٗ ايي غػٸاْ :١اؾٌٝٴ ا٭خهطٴ أ ٸٍٚٴ زض ڈ
 ٖٗٝات ٜا أّٸ ايعټي ..!!..قسِٜٷ ٖصا ايهٌْٝٚ ..ّ٬ٷ ..ايي ْسا٤ٴ..
ايي ٖٗٝاتٜ ،ا سبٝب١ځ أَٸو هلد١څ ب ٬ؾداع ،١غ ٣ٛايبعس..
 نِ يس ٣ف٪ازى َٔ إصانطات اؾُ..ً٘ٝ خاي/ ٞأب ٛعًُ٘ /عًُٸين إٔ أڂضتٿبٳ زفاتطٳ ا٭سعإ ،٭ْٻٗا دٝس٠څ دسٶا.. ٖا ٖٜ ٛٴكبٌٴ  َٔ ،دٗ ١زضؽڇ إٛغٝكا.. ٖٚا ٖ ٛقٛتٴ أ ٗإ سدٝس ٠ا يي َععٚفات.. ايكطا٤ٳٚ ٠ايٓدُات ،أسػٔٴ ايعا٬٥ت..قٕييياشا ْ ٫يييعضك ايػيييعاز ٗ ٠سافيييات ايعيييٝـ ٚايبكيييا ،٤نأْٻٗيييا عٓيييبٷ أٚ
غييٓسٜاْاتٷ أْ ٚػييا٤ٷ سبٝبييات ،أ ٚضديياٍٷ سبٝبيي .. ٕٛنأْٻٓييا ميبټ نييْ ٬ٝٴكييابٳ
بايدٓييا !!٤اؿ يبټ زٚا٤ٴ ن يٌٿ زاٚ ،٤قييا پز يًدذييا٥ع ،نيياي ٍ٬ٛاؿُ ُٝي١ٹ ،تك يسټ
قػ٠ٛځ اؿطٿ عٔ ايطٚ٩ؽڇ ،سٝح غطفٴ ّْٛڇ ا٭سّ٬ڇٚ ،سكٍٛٴ سكيٝسٹ ا٭فهياض..
ا٭ّټ ،إش تدكس /نٓاٖاٚ /يسٖا ،تسٚرٴ أسَ٬ٴٗا ٗ سكٍٛڇ أفهاض ا٭غ..٢
ٚؼكسٴ ايسَٛك؟!...
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ٖييٚ ٞأ ٗييإ َيئ اؾُيي٬ٝتَٚ ..جًييُٗا /عًُيي٘ٚ /عييطا٥ـٴ ْ /بٗاْيي٘... /
إعكطٚ ٠ايسنانٌٴ ق٘ڊ اٖتُاّ َِّ /اٍ بي ٛسٓيا .. /نُيا ٜيطزٴ ٗ َسٚٸْي١
ايسٿْإڇ ٚايكٓاْ...ٞ
عكيٌٴ دػييسٖا ٜ ٫تٛقي عيئ إٓاٚؾييات ايهَٝ٬يي ١اييييت ٪ٜيچدٗييا ا.تُييع:
هُعٗا ٜٚعكطٖا أغٛأ عكري ..تػيُع أقاٜٚيٌ ُِٝٚيَِّ٘ :ياٍ أدٸيطت أْٛثتٗيا ييي
ض ايجُٔٳ ايسنإ ٚإعكط..ٙ
أب ٞبػتإٚ ،تكب ٴ
ا٭ْٛث١ڂ ٌٖ ته ٕٛني /فٓسم ايهط /ّٚيكاسبت٘ ْ/بٗاْ٘ ٌٖٚ ../تتػُ٢
إڀاضحٴ ٚايتهٜٓٛات ٗ ا٭ڂْج ،٢نايدٴطف ٚايطټزٖات ٚايڀٛابل :غطف ١ايعٖٛض..
طابلٴ ايعطا٥ـ ..ضزٖ١ڂ ايعٜعفَ ...ٕٛڀعِ ايؿذطات ايج٬خ..؟!..
تكييشٕ َعييامل ايڀبٝعيي ١بييي ددطافٝييا إييطأ ..٠تييركٴ كًٝي١ڂ ايهًُييات عطفٝيي١
ا٭يكاب .اَطأ ٠ؼُي ٴٌ ٗ غيڀٛض دػيسٖا زضغٶيا أ٫ٚڄ :ايدػياْ ڂ ١اـهيطاَٚ ،٤ئ
ٖصا ايعٓٛإ تٴٛيسٴ ايعٓاٚ ،ٜٔٚتتؿطٸشّ ايدهط ٠بعس أختٗا ايدهط٠ٹٚ ،بٓجٴ عُٗا
إعًَٛيٚ ،١بٓيات خا٫تٗييا اييس٫٫تٚ ،بٓيات ايعُييات ،ا٭غي :ً٘٦ايسايٝي ،١ؼُييٞ
ضٚح ايعٓكٛز اؾُ ١ًٝبايسٿْإ ٚايكٓياْ ،ٞبدٓٝٸي ٺ ١عايٝي ٺ ١نأْٻٗيا ايعؿيل ٜتٓكچيٌ بيٌ
ا٭قييابع ٚأطييطاف اـكييطٜ ..تدييٓٸٔ ايبكييا ٤بييي  /ايتعتٝييل ٫ ../ظٖيي٠ٛځ يٮؾييٛام
ايهطّ َٔ ،١زٓ ٕٚا ١ٜايصانط ..ٙايٓػيا ٤ايًكيٝكات بٛديساْات أدػيازٖٔٸ
ٜٴ٪يدٔٻ أْٛثتٗٔٻ ،نٌٻ ٜٚ ّٜٛٴبكٌ ايعَٔ َدتٛسٶيا عًيَ ٢كيطاع ٘ٝنبٓاٜي ١ضٜيح..
ٜػتهٝدٗٔٸ ايعَٔ ٜٚٴطسٸي ب٘ ،عً ٣ٖٛ ٢أٜاَٗٔ ٫ ،عًٖٛ ٢ا..ٙ
ف قػيطٟپٜ ،ٴطغُي٘ إٔ ٜتذي٘ إٍ دٗي١ٹ َٛغيٝكا
ٜتدبٸ٘ڂ ٗ ؿٔڇ دػيس ٙعيع ٷ
َڀعِ ايؿذطاتٹ ايج٬خٜ ٫ ..سض ٟغطٻ ايتػُ ،٘ٝأْٗئٻ بٓاتٴٗيا ضٴَٸاْي٘ٚ ،تداسي٘،
ٚي..ُْ٘ٛٝ
ٜٴڀطبيي٘ َڀ يطٴ نٝاغييتٗاٜ ،ػييك ٞسٛاغٻيي٘ ض ٜٚيسٶا ض ٜٚيسٶا ،قڀييط٠ڄ ..قڀييط٠ڄ..
نػڀط ٜشقچب ضٜؿ١ڄ ٚسرٶا ،يهٔٻ ايهاتبٳ غٌٝٴ نتاب٘..
َٓيييصٴ أٍٚڇ نييييأؽڇ ،قبييييٌ ايعسٜييييس َيييئ ا٫ؾييييتٝاقاتٖٚ ،ييييٜ ٛييييطنضٴ ٗ
/سيييٛانري /ايطغبيييٜٚ ،١ػيييك٘ بعيييس سافييياتٹ ايٓؿييي ٠ٛأ ٚعٓيييس سيييسٚز ايجُايييي١
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ايٓٻهييط ،٠ز ٕٚإٔ تػييُح ييي٘ أٜٸيي ١ساف ي١ٹ َيئ دػييسٖا إٔ ٜتييٛضٻ ٙبٗييا ..أٚداعيي٘
طاظد١څ ساضٻ٠څ نٌٻ ؿٚ ،١ٛقسٚزٖا نصيو..

الصذُّ نـ الكئي٘ جٔذٗ الضذادُِٓ ،ع ِّتلُ الْلُ..
ٜهرإ َعٶا ايؿٛمٴ إتشدچع يًٛقاٍٚ ،ايتُٓټع ..سٝاتٴ٘ نٕٛٷ َٔ اؿافيات
ٚايسضٚب اؾاْبٚ ..٘ٝعٛض څ ٠تتًٚ ٛعٛضٚ ..ٙاؾػيس ناـابٝيَ٘ ،يعزسِٷ بيا٭سّ٬
إعتٸكٚ ١ا٭ناب إُٓٛع َٔ ١إكري..

***
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مــذّى٘ الضــهِّـــٔــز
عً ٢دػس ٳزٕٿ ْ ،ٌٝنتاب ١تٴٛيسٴ سطٚفٗاَ ،ع نٌٿ ضؾد:١
ٜ ٞٴس ٿٕٚٴ عً ٢يٛح ؾد٘:
/أب ٛسٓا /اـبٸاظٴ ايصن ٸ
أس يبټ ايعٓكييٛزٚ ،أڂَٸيي٘ ايسٻايٝيي٘ ...أنجييط َُٓٗييا اؿبٝب ي١ڂ ايػ يٝٸس ..ٙتعتك يطٴ
ايعٓب ،فٝذَ ٤ٞئ سٴًي ڇِ ايعٓاقٝي ٹس ايكٓياْٚ...ٞف٪ا ٴز ايعاؾي ڇل َعتكي ٷط أٜهٶيا ٚتٗي ټٌ
َٓ٘ ا٭َاْ./...ٞ
ٚفعًتٗا ايبٓجٴ إعزٖط ،٠ضغِ قش٘ٹ أٜاّڇ ا٭ْٛث١ٹ ا٭ڂ،ٍٚ
 أطًكج عٓٛإَ/ :عكط ٠اـبٸاظ../ َييا ٖييصا ايتُيطٸز أٜٸتٗييا ايييي َِّ/يياٍٴ /ايطؾييٝس ٠ايك١ٜٛڂ؟!..ؽتكييط ٜٔتيياضٜذت بٓات٘ٚ ،تٴعًٌ ؾإٔ أبٝو اـبٸاظ ايػهٝٸط؟!
/أب ٞبػتإٚ /أْٛثا ٹ
بٛسٓييا ،أ ٚاـبيياظ ،أ ٚايػييهٝٿط ..أيكيياب أبٗٝييا ،ايييص ٟتٴڀيياضز ٙعبكطٜيي ڂ١
ايطؾداتٚ ،تػطق٘ َٔ قشٚ ٙٛؾٛا ٤ا٭ضغديٚ ...١تعتكيطٴ في٪از ٙايًيصٸ٠ڂ ايييت َيع
ٚق ايتٓدٝصٜ ٖٛٚ ،ٴعأٜٴ إسيس ٣ايهٝٸػيات تعتكيطٴ ايعٓاقٝيسٚ ،ؼُيَ ٞكيريٳ
ايكٓاْٚ ٞايسٿْإ َٔ ،اـًدً٘؟!..
ؼ تعتٝكڄيا..
/اـٌټ /زيي ٷع ِّخيطٴ ٗ ،غيًٛى ايعٓيب ،يي ٴ٘ قاغيٓ٘ ،يهٓي٘ يي ٝٳ
اـُٛض بٓجٴ ْدػٗا ،نأخ ٬ڇم ايدابات ،تبتهطٖا أَعد١ڂ ايبسَ ..٤يعا ٴز اـيٌ..
ٜ ٫كحټ أْٻ٘ ضٚسٞپ  ،نُعاز اـُٛض..
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ٜڀًعٴ عً ٢باي٘ :قً٬ٝڄ ػٛزٴ ايسضٚبٴ باؾُ٬ٝت!!..
نجرياڄ هٛزٴ ايد٪ازٴ با٭غ..ً٘٦
ُطټ أ ٗإٴ إٍ سٝح دسټٖا ،فٝػڀ ٛاهلٓا٤ٴ عًٖٛ ٢ا٤ٹ ايهذط:
أْد١څ تهٜٓٛاتٗڇا ا٭ْج١ٜٛ
قعب١څ١ًْٝ ..څ ..ق١ٜٛڅ ..سً ..٠ٛعصب١څ..
أٜٸتٗا إًه ١اؿػٓا ..٤اؾدع ٞيي /أب ٞسٓا /ببعض غُيع٠ٺ ،أ ٚبٛيٌٿ غُٝي١
َٔ بٛغ١ٺ غٗطاْ١ٹ ايهٝاغ..١
أٜټٗا اهللڂ ايكڂسټٚؽ آٗا َٔ نٌٿ أش٣ٶ...

***

106

(عجــزٗ الـبـالغ٘ ) الـجـيـٌْ
عكًچ ٝي١ڂ ايبػييتإ ايهييبري ،يييٝؼ ٗ ٚاضز فُٗٗييا ا٭ؾييذاضٴ ايػٸيي١٦ٝڂ ايهٓيي٢
نيي اؾطب اـبح ...ايكٌُ...

أّ ايهطٚ ّٚايػهري ىْٛإ إداٚف..
ٜٚٴػ٦ٝإ ائٛٻ باؾٛكٖ :ي ٞتػتككي ٗ ٞايعٓاقٝيس عئ اـُيط ٠اؾًُٝي..١
ت قؿي ٛڄ ٠بيا٭ضظٿ ،تكيّٛ
ستي ٢اييٛضم ٗ ،ؿٛي ٺَٛ ١دٛعي١ٺ ،تبٝعي٘ يٝكيري يدافيا ٺ
بًدچٗيييا أني ي ټ ايعٚديييات ٚايبٓيييات ٫ٚ ،تتذيييطأ عًٗٝيييا أقيييابعٴ أدٝييياٍ ايطدييياٍ
ٚا٭٫ٚز ...ؼتاز خر٠ڄ ٚاع١ٝڄ ،تتُتع بٗا ا٭قاب ٴع إْ٪ج٘...
ايػهٝٿط ى ٕٛا٭ضغد٘ ،أنجط ٖا ٜتڀًچبٴ َٓ٘ ٚاقعٴ اؿاٍ ..بٌ ٜتشياي
َع ايٓؿ٠ٛٹ ،ستٜ ٢دطٻ َٓ٘ ف٪ازٴ...ٙ
تطفه٘ أّټ ايهط ،ّٚبايكطب َٔ دػسٖا:
ػ٤ٞٴ َٓڀد٦ٶا ٫ ...تٓدعٴ سطا٥كڂو أسطاف ا٭ْٛث١ٹ ٗ ؾ ...٤ٞتػًبو اـُط٠ڂ
قٛابٳ دػسى ،ست ٢تكريٳ طٓٝٶا  ..تكتٌٴ تٖٛذو بايٓٻِٗ ا ٕٛٓ.يًدُط...
و ٜابػٶا  ..قشقڄا ...ضَازٶا ٜ ٫ڀريٴ َٓ٘ طا٥طٴ ايدٝٓٝل..
فٝٴطز ٜځ
اـُط ٠ضْٚلٷ ٚ ..اَطأ٠څ فٗٝا ب٬غ١څ..
بٌ نًڊٗا ب٬غات...

 /تباضىځ ضبټ ايٓػا ٤ايككٝٻاتٹ
إؿاضمڇ ٚا٭عايٚ ٞإداضمٵ /
تدٌُٗ َجٌٳ غ١ُٝٹ ايٓبعٚ ..ايعطٜؿ٘..
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ى ٜيييطنضٴ ٗ عكًيييٜٗٚ ،ٞي يعټ أٚتييياض ضٚسيييٚ ٞأعكييياب...ٞ
دٓيييٕٛٴ أفهييياض ٹ
ايهًُاتٴ عٓسى نايٓٗساتٚ ،قج ٜطٚم يًعٓكٛز إٔ تكڀدځ٘ أقابعٴو...
ٌٖ تػيُشٌ يكًييب ايڀديٌ إٔ ٜيتعًډِٳ َئ أقيابعو فڀيط٠ځ ايكڀي ٹ ٚسبٸياتٹ
ايعٓب ٚدٓ ٕٛايًُؼ ..ي ٛتًُػيٌ نتي ٳ ؾيذط ٠ظٜتيٜ ،ٕٛيعزاز ظٜتٗياٚ ،تطٜٗٓيا
ؼٌُٴ زٹْاْٶا َٔ ايعٜج ايكاٗ..
ى فطقي ځ ١إٔ تكڀديين َئ
أضدٛى ٜيا سبٝبي ځ ١اؾبيٌ ٚايػيٌٗ إٔ تٴعڀي ٞيٝيس ٹ
ػهڃطڇ ،ايص ٟأْا ف ،٘ٝفأَه ٞباق ٞعٝؿي ،ٞبيٌ ايكيشٚ ٛايٓؿي ..ٙٛايجُايي١ڂ
اي ټ
فيي ټٔ اـُييط .. ٠إهعهييع ،إش ٜٴُػيي ٞايعكييب َتٗييٛضٶا ؾييكٝٽا َتؿييبجٶا بايهٸييع١
ٚايهع  ،ني / -غاَٛى  /عُٛز بٝج َتٗايو...
ضدٌٴ إعًَٛات ،أغتاش زضٚؽ ايٓبيع ،تٴكيد ٞعٓٝياٚ ، ٙأشْيا ٙتػيريإ ٚضا٤
ايكٛت:
ٜؿييطبٴ  /أبيي ٛسٓيياٚ /أّټ ايهييط ّٚقاَتٴٗييا نايعاقييدُ ،١ييٮ نييٚ٪ؽ
اْ٫تبا ٙنبٳ إٛزات ٚؾداف ١ٝايؿٗٛاتٖٚ ...ي ،ٞضغيِ ب٬غي ١خكيطٖا ٚعصٚبي١
قٝٻاٖا ٚتطاْ ِٝاؾػس ٫ ،تٴعريٴ يًٓاٚط ٜٔاٖتُاَاتٺ ؾٗٛاْ ،١ٝبٌ تٓكطف َٔ
إعكطٚ ،٠ايع ٕٛٝتًش ٴل بٗا ،نايڀ٬ب ٚايڀايباتٚ ،ضا ٤ايدطق...١
نڀدٛي١ٹ ؾدتٌ تطنعإ ضسٝلٳ اؿٝا٠ٹ َٔ ْٗس ٟأََ ١َٛتُطغ١ٺ بًيٗذات
ايػدا...٤
بعييس أقييٛات إسضغييٚ ١ايييسضٚؽ عييافتٌ َتعيياْٚتٌ َييع ا٫مييساضًٜ ،ييٛح
ب بعبيييا ٤ځ ٠إيييا..٤
بٝتٗيييا ٚأفيييل ايعطٜؿيييتٌ اييييٛزٚزتٌ نشٴطٸٜييي ١ايٓػيييُات تت٬عيي ٴ
ايعٓاق ٝيسٴ ٚايتييسيٝٸات ٚاؾٗييات إػييتدٝسَ ٠هاْتٴٗييا َيئ ٚعيي ٞايييتٚ ٍ٬ايػييدٛح
ٚايػييٌٗ إبػيي ٙٛظييٛاض ايػييٓسٜاْات ٚؾييذطات ايبًيي ٙٛسيياَ٬ت أعبييا ٤اهلييٛا٤
ٚايُٓييآٖٚ ٤ييا٤اتٹ ايعٓاقٝييس ايبًٝديي٘ ...اؿٝڀييات نأْٻٗييا سٝڀي١څ٫ ،سيي ٍٛهلييا ٫ٚ
قٛٸٚ ،ٙسٛهلا ا٭ٚاْٚ ٞؾذط ٠دٛعِّٚ ،٢ثاّ فكطٚ ...ضا٥شي ١بيطزٜ ،يعٚض ايبٝيٛت،
ّٚؿيي ٞنيياؾٓٛز إٓتٗٝيي ١فييش ٠خييسَتِٗ ..سٓهيي ١أْٛثتٗييا ٚسبٸٗييا ايبيياضك ٗ
ايتسابري ٓ ٢نٝاْٗا ..
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ت ايعٓييبٹ،
ايؿييهط يييو ٜييا ٚيييس ٟأْييو تعيياْٚين ٗ ضق ي قييدٛف سبييا ٹ
ٚتٴطازفٗا ٗ اٱْا ..٤قاَت٘ َٓ ٗ ،تك ايڀطٜيلڇ إٍ ا٭ْاقيٚ ١يٝاقيات ايكيسٚز...
بٌ ٖ ٛغٓسٜاْ ٗ ١ثٝاب ؾاب ،تطٜٸجج َطاٖكتي٘ٚ ،تكاعػيج يكياا نطاَيات
عٝـ عا ًٞ٥قه ّٛعً ٘ٝبتكاْات ايؿكا٤ٹ َٛٚادٝعٹايبكا...٤
 ايبٓاتٴ ثطٚات دػسٚ ٟسيب.../أب ٛسٓا /تبشح عٓ٘ بٓت٘ ٚغأٍ عٓ٘ قٛت ظٚدت٘:
أ ٜٔتهٝعٴ؟!ٖ ...صا ايي ضدٌ ايڀطٚب إَ٬ح...!!..

 ٖٜ ٛؿطب ست ٢تٗ ٟٛقسضتٴ٘ فٜ ٬ك ٣ٛعً ٢ايٛقٛف ..فريٚح ٗ ضنٛزايجُايٚ ..١أ ع٘ إش ٜتداقح :ايجٻُٹٌٴ تٓشين ب٬غت٘ ٚتػك٘ ؾذط٠ڂ دٓ...ْ٘ٛ
 أب ٛعًٜ ُ٘ٝك ٍٛعٔ /ايجُايي٘ : /فئټ ايطنانيٚ ..١ايٓؿي ٠ٛأديٛز َياتٓڀلٴ ب٘ اـُط..٠
إٓتؿ ٞؾدل نايعٓكٛز ٜٴشبټ ٜٚتسيډ ٢قٛبٳ ايدها٤ٹ ٜ ٫ٚٴ٪ش..ٟ
ب إطٖل...
ايػٻهطإ ٜكڀٔ ٗ أقاق ٞؿ١ٛٹ ايعك ٹ
تطتڀِٴ سطف١ڂ ايٛع ٞبتعاغات ايشاخ..ٞ
ٚتتُٛزٴ ايًڊهٓ١ڂ ٚايتًعجُات ٗ خڀْٚ ٙٛڀك٘..
ٜٚطُ ٞايدطحٴ إطد.. ٛ
ري سعْٶييا نػيي٫ٛڄٜ ٫ ،عييطف َعٓييُٖ ٢ييعٚ ٠قييٌ َيئ ساييي١
سهييٛضٜ ٙكيي ٴ
قڀع...؟!؟!...
بٓ ٢بٴيييٝيييٳٝييييٵتييييٶا ِّ ٗ ،خطَؿاٜٚط ايطٜاح ٚايد ١ُٝإاطط..ٙ
ٚظضك ايؿذط ٠ا / ١ْٛٓ.ايعطٜؿ /١قطب غاب ١ايػٓسٜاْ٘ٚ ...أقياّ اؾيسضإ
ٚغڀډ ٢ايػٻك إػتعاض بايكٻسأ:
زٴنډييإ يًشًييٚ ...٣ٛفػييش څٜ ١عذيئ فٗٝييا ايييسقٝل بإيياٚ ٤ايػټ يهډط ٚىبعٖييا
ٜٚؿٜٗٛا ..
قٛت /أّ سٓاٜ /تػابل َيع ايعًيٜٗٚ...ٛب٘ عًي ٢غي٬مل َٛغيٝكا اؿياضات
إٍ ع إعكط...٠
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ايعٝيييس عًييي ٢ايبيييابٚ ،أْيييج مل تبيييسأ عذيييٌٳ ٚخبيييع أقيييطام ايدڀيييا٥ط...
ايهجريٜ ٕٚٴطٜس ٕٚاؿادات ٚايؿطاٚ ٤اـبع إؿ ٟٛعً ٢هلب اْ٫تٛاض...
 اؾٗ/ ١ايككٝٸ١ڂ /ؼا ٍٚإٜكاٍ ْسا ٤ايعٚد٘ٚ ..اـبعٴ قًٚ ...ٌٝتًدٗٛياايبًسات ٚاؾاضات بتػهٌ ًٜٝل باؿه /ٞايي قڃكٝٻ٘ٵ  /يٝػج يًسٚ ٍ٫اي ٻسيځع،

إْٸُا يٲؾاض ٠إٍ ٚاقع َطتڀِ باي داقٚ ١أؾذاض اؿطَإ ،أنجط َٔ اضتڀاَي٘
باؿٓإ..
تٓيياّ ٗ دػييس ايػييهري قط ٜي١څ ناًَ ي١څ َيئ ايهييطٚ ...ّٚتٴد ٝيلٴ اي يسٿْإٴ...
ٚا٭ؾٛام /سٛانري /قكيٛض٠څ بيٌ أغيٝذ ١ايكيسٚز/...أّټ ايهيط /ّٚتٴدُٸيطٴ
أسّ٬ٳ ايعٓاقٝسٚ ،أسّ٬ٳ دػسٖا ،يهٓٗا  ٫تيسخٌ ٗ ٚضطي/ ١بٝيع أ ٟؾيٛم
َُٗا قٳدطٴ قسٸ...ٙ

ٜكيي ّٛايػييهٝٿط َيئ ايهعهييع٘ نكٝيياّ ْييساَ ٤يئ اـدييٛتٜ ..تشٝٻييط ؾييتا٤ٴ
دػيييس ٙايٓشٝيييٌ أَييياّ أَڀييياض ايبٓيييات ايڀايعيييات إٍ َٗطداْيييات ايتيييأيل ٖ ..يييٛ
إٓهػط  ٚٴٖٔٻ إهتٓعات بايدتٓ١ٹ ايؿيُٗ١ٹ يٓدػيٗا  ٫يدريٖيا ..ناؿياٍ َيع أّ
ايهيييطًَٝ ،ّٚشييي ١اييييتدُري ٚاييييتكڀري ٚايعٓاقٝيييس ٚايعكيييريٚ ...ثٛبٴٗيييا طٜٛييٌٷ أٚ
قكري ..ثط ٚڂ ٠ايهٝاغي ١يٝػيج يًتيسا ٗ ،ٍٚغيٛم إؿيتٌَٗ ...يا عٓيس دػيسٖا
يًعؿل ايص ٟنٛٻٕ ضأ اي ١ٝأؾٛاقٗا َٚػتكبٌ نطاَات قاغٓٗا..
 بٝج ٚعطا٥ـٚ ،بٓات..ب ْعيياؽ
٘ ثيي ٛٳ
تٴشهييِ غييسازات ايكٓيياْ ٞنأْٻٗييا تٴٗٓييسّٴ خكييطٖا أ ٚؽيي ٝڂ
سًِ ،تٴعاٜؿَ٘ٓ ،ص ظَٔ َسٜس..
ٗ ؿٛات ضؾياز /.ٙأبي ٛسٓيا /بياض ٷك ٗ ايعذئ ٚاييي /تكيطٜل .../تكػيِٝ
ايهُ ١ٝإٍ أقطام ،ثِٻ تطقٝكٗا بي ٜس ٜ٘أ ٚبي ايعكا إًػا ٤إدكٻك ..١ايديطٕ
قدري ،يهٓ٘ ٜتػٸعٴ يًُعذٓٸات ٚأقطام اؿً ..٣ٛوتهٔٴ ْاضٶا ػٗطٴ بايؿٛا..٤
ع٬قت٘ بي أّ ايهط ّٚبسأت َٔ اـبع ٚايدطٕ:
 ايطدا ٤اٖ٫تُاّ!!...  ٫تكًك..!!ٞ110

/ايدييطٕ/ٚ /أبيي ٛسٓيياٜ /طَكاْٗيياٖٚ ،يي ٞتؿ يسټ خكييطٖا بعٚبعيي ١ا٭ْٛثيي...١
فتييعزازٴ ايييٓريإ ٗ نٝييإ ايػيهچري ،إٗٝٻييأ يًشطا٥ييل ايعاطدٝيي٘ٚ ،تكيي ٛٴّ إعيياملٴ
ا٭ْجٜٛٸ ي ڂ ١بٛادييب ايبػيياط ،١نػيياق ١ٝػييَ ٤ٞيئ أظقيي ١إڀييط ،باػييا ٙقٝاَييات
ا٭ضضڇ...
ٜػأهلا:
 أ ٜٔإٓعٍٴ؟!..قٛتٴ٘ ُطٜٓيات ؾيٛم ٗ ،سكي ١إَي ٤٬ضغبيات ...اٯْػي١ٚاقد٘ٚ ،عًَٛٴٗا ٗ ف٪از ٙضاعد٘...
 قبٌ ايٓٗط بعؿط ٜٔعطٜؿَٚ ١دشقيٌ ويسٸإ اييسضبَ ،ئ دٗي ١ايكًيبايٝٴُٓ...٢
تبييسأ ايطسًييَ ١ييع نطَٗٚيياٜٛ ..قيي ٴٌ اـبييع َٓٚذييعات ايعذييٌ إؿيي...١ٜٛ
ٚقعذٝب طب ٴع زضبٗا ،إش ّطټ عٔ ٌّ اؾطٜإ؟!)...
 ايؿهط ٚايتكسٜط يؿدكو ايهطٚ ..ِٜتدهٸٌ شمٵ ٖص ٙاـُط..!!ٌٖٙ ٜكاٍ فعٌٴ :ش ٵم اـُط ،ٙيًػهٝٿط؟!!)..
أٌْ غهٝٿط ٗ ددطافٝا تبػ٘ ْدٛشٖا بايهجري َٔ ا٭يد...!!!١
قْ١ًٝڅ أْجٹٚ ،نٝافتوٹ بٗٝذ١څ...
أْج ،٢نأ ٻْوٹ تٴدُيطٸ ٗ ٜٔزٹْيإ اؾػيس عٓاقٝيسٳ أْٛثي ١اؾئ ٚاٱْيؼٗ ،
نتابٹ أبسٵ...
تڀيطبٴ سطنيات ايكييسض بُٗيعات ايعٓييل ٚضدديإڇ ايٓػييُات سي ٍٛاؾػييس
ٚإؾطاق ١ايٛد٘ٚ ...تطفع ايهتدٌ  ..تٴطٜسٴ َكافش ١ايػُا ٤بٛاسس٠ٺ َٔ غُيعات
ايع..ٌٓٝ
 ...أٌْٴ َا عٓسىٹ ايتدُريٴ ٚا٭ْج...٢
عً ٢اؾصٚك تسٜٓٚاتٷ بايد ١اؿهيٛض ٚتػيُٝات تؿيطحٴ قيسضٳ /أبي ٞسٓيا/
ايييصٜ ٟتييصٚم اـُييط٠ځ َيئ فييِ ايكٓٓٝي١ٹ اييييت قييسَٸتٗا يييُ٘ٓٚ ..يي ٢عكيٌٴ ؾييدت ٘ٝيييٛ
تػُحٴ ي٘ ؾدتاٖا بطؾد١ٺ ٚاسيس٠ٺ ،أ ٚبٓذي ٣ٛبػيٝڀ١ٺ قايؿيد ..١قيسضٴ ايؿيد٘ ،إش
سكًج تداُٖات ،بٌ قسضڈ ٚقځسٳض.)..
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تعٛز ايكطو١ڂٚ ...أقٛات إسضغيٚ ١ا٫ٚ٫ز ٚاٯْػياتٚ ..اييي بٓيات إًٝشيات
ٜٴػافطٕ ٗ إؿاٜٚط ايكطٜب ١بٌ َهإ ايدطٕ ٚايبػاتٌ ايعطٜكٜ٘ٓ ٫ ...ػ ٢إٔ
ٜػأيځٗا:
 /ايدػٸاْٝٸَ٘ /ٴسٚٸْ١ڂ اؾصكڇ ايهبري إكابٌ يًٓافص٠ٹ ٚقدشات ايٓبع؟!.. ٞايٛطافيي١ٹ ..تييصٖب ٚتطدييع ...فتًييٛح ٕكًتٝيي٘
 ٜييٓٗض ٗ قٛاَٗييا سهيي ٴقافٝتٴٗا ايدازس ١ايطْٚل ...يٝؼ بٛغع٘ أنجط َٔ سٴطقٚ ١بعض ْٛط...٠
ايٓڀل ٜٴٛق ايتًدچج اؿريإ:
 /ايدػٻاْ١ٝڂ  /بًس ٠أَٚ ٞسٓٓٝٴٗا ...غطقٗا اـٛفٴ ّٜٛٳ دا ٤ايً ...ٌٝي ٛنٓجٳ
َٛدٛزٶا ِّْصاى ...ؼؿطدج اؿك ٍٛبايعتُ..١
نٝي هيي٤ٞٴ دٗ يٌٴ ايعييتِڇ ٜٚٴب يسٿز ثكافي١ځ ايهيي ...٤ٛوييا ٍٚاقييت٬ك ؾييذطات
ايٓٗاض!!..
٘ إڂٛدي يعٴ...
ْيييط ٣بٛنيييٛح ناغيييح نٝي ي ٜتيييآَط ايعي يٞټ ا٭عُيييٚ ٢ايًدي ي ڂ
/ٚتتسضزض /هلذاتٷ عٓٝد١څ ٗ قٝڀاتٹ ايبٛٝت ...أَ ٞمل تهٔ تعتين عيا ٘٥أٚ
بعاٜٚيي ١أ ٚبدطفييْ ١يي ّٛأ ٚبدػييش ١ايبٝييج أنجييط َيئ عٓاٜتٗييا بهييط ّٚقساغيياتٺ
قسّ٘:
قٖيييصَ ٙعضٚعييياتٷ  ٫تٝيييبؼٴ ،ستييي ٢يييي ٛفهډيييط ايٓبيي ٴع بيييي قايٓؿيييدإ) ٖٚيييٛ
ٜ ٫دهطٴ بٗص ٙإعهًچ ١ايٛقش:١
ايٓؿدإ.)..
 أغأيو :بعس ايطؾداتٹ ايعسٜس....ٙ اؾطب!! غأٖسٜو قٓ١ٓٝڄ ثاْ١ٝڄ ،تكڀشبٗا َعو... ايتش ٝڂ ١يدداَ ١طباعو.. ايػييي٪اٍَ :ييياشا فعيييٌ أبٓيييا ٤ايعيييتِ ايهاغيييط َيييرياخ ايٓبيييع َٚٴكييسٻضاتإعضٚعات؟!!..
 ٖصٚ ٙاسس٠څ َٓٗا..112

 عً ٢طبعوٹ ايػٚ ّ٬طٝبٴ ايه...ّ٬ؾييذط څ ٠بٗييص ٙايهييداَ ٹٚ ١إٛاغيي ڇِ ٚا٭غكييإ ايهييبريٖ ٠طبييج َيئ دٝييٌ
اـٛف ٖٚذُات ايًد٘ ا٭عٛض...
 ٚدا ٤ايٓبعٴ ٚايهط..ّٚاْٛط أٜټٗا ايعذٻإ ايصن...ٞػ٤ٞٴ ايعٚديٜ ...١ٴعؿٿيـٴ ٗ َ٬قٗيا ا٭غي،٢
نُييا ٜػييهٔ ايييرزٴ بٝتٶييا فك يريٶا ٫ ،سڀ يبٳ فٝيي٘  ٫ٚفييا٥ضٳ أغڀٝيي٘ٚ ،احملبييٕٛ
ٜٴدازض!!ٕٚ؟
 تيييشى ايبٝيييج بييي ٬أضغدييي٘ٚ ...ايبٓيييات عٓيييسٖ ٻٔ اَتشاْيييات ..يٝتيييو ملتٴٌُٗٵ!!...
ػهڃطٳ عً ٢ا٭عكاب...
قَا أضمٳ عتابوٹ ٜا /أّٻ سٓٻاَٚ /ا أقػ ٢ايعؿل ٚاي ټ
ٜػطقإ ايطٻدٌٳ بايهاٌَ َٔ اٖتُاَات٘ ايبٝت٘ٝ
 ا٭ضغد ١تٴٓػٜ ٢ا بٛسٓا!!)..  ٫ولټ يو تطى ا٫ستٝادات ٚايعٚدٚ ١ايبٓات!!.. -اٯٕ غأعٛز إٍ ايدطٕٚ ...بعس ٚقج قكري تٓڀًل ا٭ضغد٘...

***
نّ ٝؿُٚ ،ٞؿ ٞب٘ ثطثطاتٴ قٓ ١ٓٝاـُط...
ٚتكعسٴ ٚتٗب٘ڂ ضغب١ڂ ايؿد١؟!..
ايعٚدييَٚ ١ڀايبتٴٗييا ييي٘ بإسهيياض اؿادييات نأْٻٗييا خڀييا ٙأ ٚايييسضب ،أٚ
أغ ١ً٦ايؿذطات ٚقس ٣قٛتٌ:
/عٳًڃُييي٘ : /تٓبٗيييٛا ٜيييا أ٫ٚز َسضغي ي١ٹ ايٓٗيييط ٚايدػٻييياْ٘ :إكاعيييس دسٜيييس...ٙ
سافٛٛا عًَ ٢ػاْسٖا ٫ٚ ،تهتبٛا أ ا٤ٳ سبهِ عً ٢أخؿابٗا...
ايكٛت ايجاْ / ٞأ ٗإ /سدٝس ٠إٛغٝكا:
 دسٸ ٟأٚقاْ ٞإٔ أزٚٿٕ ا٭س ّ٬اؾُ ١ًٝقبٌ ف٬تٹ ا٭ٚإ!!..113

 ا٭ٚإ دٳيسٵٟپ أ ٚخييطٚف أ ٚبكييط ..ٙنٝي ٜٴدًييج ا٭ٚإ؟!؟ ...نييشهجٚاسس َٔ ٠ايبٓات..
 َسضغييتإ قييدريتإ نييي غُٝييتٌ تععفييإ ؿ ئٳ ايؿييطٚم عًيي ٢أٚتيياضايرٚمڇ ايٓاسً٘..
ٚسٛهلُا ايعطا٥ـ ت٪يچ زٚا ٜٔٚايعٓاقٝس ...اؾدطافٝا نأْٻٗا نتبٷ فدُ١څ
ًٖ٠٤ٛڅ بتسٜٓٚات تتذسٸز ٗ سرڇ نٌٿ سبٝب ٚسبٝب٘..
 فطق څٜ ١تًٖٛا زضؽٴ ايدٓا..!!٤ َٔ غٝٴسضٿغٓا ايٓدُات ٚططبٳ ا٭غٓٝات؟ٳ ايٓبيي يعٴ ٜ ٫ٴًكيييي ٞقانييييطات غكييييٛم إععٚفييييات ٚايٓٗييييط َٓؿييييدٌٷباؾطٜإ..
 -أغتاش ايًدُٜٗ ١ؼٴ ٗ

عڇ ايدطف:١

دسټ أ ٗإ ٜ َٔ ٖٛ ،ٴسٚٿٕ َرياخ ايٓٝابٝع ٚاؿكيٜٚ ..ٍٛٴي٪ضٸرٴ  ...ايؿيبابٝو
تطَكيي٘ ٖٚيي ٛوُييٌ ِّييي ١ايعييٛز ..بٝتيي٘ قييطب سيياض ٠زضؽ ايعًيي ّٛايڀبٝعٝيي٘ ..و يسٸٙ
ؾاضعإ نطٜطإٜ ٫ ،طٜإ أبعس َٔ خڀٛات ايػهٝٿطٖٚ ،يٜ ٛتشياَ ٢عيا٘٥
ايٓؿييَ ،ٙٛيئ سييؼ اؿادييات ..طييابل أعًيي ،٢تتٓيياٚب عًيي ٢أسٛاييي٘ إُييطات
ايعطداٚ ٤ا٭بٛاب ٚايؿبابٝو ..ف ٬تٴعطٳف إساخٌ َٔ إداضزٚ ...ايدػيشات َئ
ل أ ٗيإ ٚأَٻٗياٚ ،ايجياْٜ ٞٴي٪ز ٟإٍ غطفتي٘،
ايدطف ...ي٘ زضدإٚ ...اسي ٷس ىي ټ
ٚي٘ َطػعٷ ٜتك ٴٌ بي َعٌُ ا٭عٛاز...

***
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عجزٗ الكذاصات!!..
ايكٜٓ ١ٓٝكڀشبٗا ،نُا ٚعست٘ أْج ٢ايهط ّٚايصن...٘ٝ
ر ايشات:ٌٝ
ٗ ايي ٚضا ٤تبسأ ته ٴ
 ٜا ظاضك ايكساغ ٗ ١دػس ا٭ضض...اظضعٗا ٗ ْدٛؽ ايٛاضثٌ...
قييعب عًيي ٢ا٭بٓييا ٤سطاغييَ ١ييرياخ إعضٚعيياتَ ،يئ ز ٕٚؾييذطات اؿ يبٿ
تٴػ يٝٿرٴ ا٭ف٦ييس ٠يييسض ٤إػيياٚ ٨ٚتك ي ټس ٖييصا ايًديي٘ إٛدييع ،هيي ٤ٞإٍ ايًييٗذات
ٚايعك َٔ ،ٍٛأقاق/ ٞسٛانري /ايتٛاضٜذ ايً..ُ٘ٝ٦

اظضعٓٝا اٜتٗا ايكساغاتٴ اؿً١ُٝڂ ٗ دطاح ايٓٝابٝع،
نْ ٬ٝهٝعٳ ٗ ٜأؽڇ ايٓؿدإ/
أ ٫تط ٕٚن ٝٳ تهتبٴ أّټ ايهطّٚ
عً ٢سا ٘٥إا ٤ا.اٚض يًذطٜإ:
أْج َرياثٴٓا أٜٗا ايٓبعٴ ايكسٜط...
ٚايكساغات إػكٝٻ١ڂ ُٛ ٫ت..
تطسٌ ٗ زضٚب ايبكا ٤نا٭بس/...
/عًُ٘ٚ /أبٖٛا ٜكشبيإ َئ سيطٚف ٚني ٤ٛايٓبيٛغُٖٚ ،يا ٜطَكاْٗيا تٴيسٚٿٕ
عًييي ٢ديييصٚك ا٭ٚقيييات ِّبيييازٳ اـُيييٛض ،ايييييت تػيييتكڀطٖا َييئ أضٚاح ايعٓاقٝيييس،
ٚؼُٗٝا َٔ ايتعدڊٔ ٗ ايكٓاْ ٞايدڀ ،١ٓٝشات ايػسازات..
ٜك ٍٛا٭ب:
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 طٝبتٴٗا ايٓب ١ٗٝتعطف ن ٝؼُ ٞإعضٚعات ٚسك ٍٛايٓٝابٝع... تكٛض ٜا أب :ٞأ عٗا تؿطح يي /ايػهٝٸط:/خ اؾطٜيإ ،ني ٬ٝتيتشڀډِ
ػ ٤ٞايبًس ٠ايعايٝيٚ ١إعضٚعيات ٚهيَ ٤ٞيريا ٴ
قاَييات /ايدػٻيياْٚ /١ٝأؾييذاضٖا ٚبٛٝتٗييا ٚت٬هلييا ٚدباهلييا ...قٖيي ٞايييب٬ز تكييّٛٴ
عٗٛزٴٖا باحملبٌ.)...
 اْٛييط ٟاٯٕ :ايييسٿْإ نأْٻٗييا تيييشازفٴ ٚضا٤ٳٖييا نڀايبيييات ايكيييدٛفاؾاَع ١ٝبعس ايعڀيط أ ٚسيٖ ٍٛديٛات زضٚؽ تعيبري إڀيط ٚقانيطات َطاٖكي١
ايدُٝات....
 /ايدػٸييياْ١ڂ /بييي٬زٷ نيييبري٠څ َييئ ايهيييطٚ ّٚاحمليييبٌ ٚايٓػيييا ٤اؿبٝبيييات،
ٚبعهٗٔٻ أَٸٗات ٚأغيتاشات ٗ فئٿ ا٭ْاقيات ٚتٛنٝيس احملاغئٚ ،ايكيسٚز ٗ
ٚد٘ إػا..٨ٚ
بعهٗٔٸ ِّْػات ٜٴعًُٿٔ فًػيد ١ايًدتياتٜٚ ،ٴذيسٕ ايعضاعيٚ ١ايجُياض ٚايكيطا٤ٳ٠
ٜٚٴس ٿٕٚٻ عً ٢دصٚك إػاَطات ...أ ا ٤أقُاضٖٔٻ ٚايٓذ ّٛاؾاضات..
ايٓػب ٚايع٬قات تتعسٸز ٗ ايعا٬٥ت ٚايب٦ٝات:
ايبًييس/ ٠ايييي قڃك يٝٸ٘ /سٝييح تٴٓؿ يبٴ سٝييا٠ڂ /أبيي ٛسٓييا /أٚداضٖييا ٗ َٜٝٛييات
ايطغٝي ٚاحملٓييٖٚ ..١يي ٞبٓييج أخييج بًييس ٠ايييي ضاّٚ ،عُٸتٗييا ايييي َ/طَطٜتييا /سٝييح
سييياض ٠إعكيييط ٠اؾسٜيييس ...ٙتتكابييٌٴ ا٭ضضٴ ٚا٭ضضٴٚ ،نييٌټ ٚاسيييس٠ٺ َيييٓٗٔٻ هليييا
ايكدات..
ا٭قييساضٴ ايعتٝكي١ڂ ٚؾييٗاَ١ڂ ايييعَٔ ٚاٱّييإ ايبًٝييَٖٚ ...ييٌ بٛغيعڇ ا٭سدييازٹ أٚ
اؿدٝسات ػاٚظٴ َرياخٹ ايتػُٝات:
ايي َ/طَطٜتا /ايػٝس ٠ايعايٚ ،١ٝقس شنطت َسٚٸْ١څ عً ٢دصك زاي١ٝٺ َعَٓ١ٺ..
عاً٥تٴٗا تٓتػبٴ يي ب٬ز  /ايدػاْ/١
سازٸ ٠ايصناٚ ،٤إَ٬ح ٚنٸا٠٤څ ندًػد ١ايٓٝابٝع ٚخڀابات اؾطٜإ...
ٚقس أٚضزت /أّ ايهطٚ ٗ / ّٚاسس٠ٺ َٔ َسْٚات قًبٗا:
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ايعتٝس...

ٚيييس ٟايبهييط أ ٝتيي٘ /أٜٗييِ /يٝهييٕٛٳ َج يٌٳ أًٖيي٘ َيئ غيي٬ي ١اهل ٝياّ

 ٖٛٚدبٌٷ ني أَٸ٘ ايي َطَطٜتا...
سدٝس ٠إسْٚاتٹ ايؿُٗٚ ١اؿبٝبات ٚاحملبٌ..

سطٚف ٜڀٕ ٍٛعاْٴٗا نا٭فل ايككٞٸ ٚايعطٜل:
/ايدػاْ١ڂ /تػذٔ اـٝاْ ٗ ١بٝج ايٓؿدإٵ...
ايٓبعٴ ٜٴكان ٞايدُٝات بتُٗ ١اـطف،
ٚسطف ا٭َڀاض عٔ ٖساٜتٗا ايعاطد...٘ٝ
تتهٸحٴ أقٛات ايٝابػ٘ ٖٚ ٞساؾ ١ٝايعڀـڇ:
 أْٛث١ڂ ايٓٝابٝع ٌٖ تبٝجٴ ٗ /ايٓؿدإ../؟!؟ إْٗا تػذٔٴ عڀؿاڄ ندُاڄ ٜ ،ٴدهچط بايػٸطق..!!١؟أْٛث١ڂ ايٓبع ٗ بٛٝت اؾطٜإ..
تٴًك ٞعً ٢أ اك ايهداف قانطاتٹ إا..٤

***
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مـــذّّىــٌ٘ عل ٙجــذع عزٓغُ
ٌ ٜتًچدجٴ ضدٌٷ ،ته ٛٴٕ اَطأ٠څ ٗ ساض ٠ايًدتاتٵ..
س ٳ
ايطداٍ اؾًُٕٛٝٝٵ ،تٴسٖؿِٗ هلذ١ڂ ايدُع٠ٹ
ايداَه٘ٵ...
ٜكط ٗ ٕٚ٩نڂتبٹ اؾػس نٌٻ ايدكٍٛٵ ٚا٭بسٵ..
ٜسض٫ ٕٚسكڄا غ ٻط اؾطٜإ ٗ سٌٓڇ ايٓٝابٝع ٚاؿك...ٍٛ
ٜؿطس ٕٛيًطٜحڇ عٔ أس..َِٗ٬
ِّٚثاّڇ غ١ُٝٺ  ..عاؾك٘ٵ...
عؿكڂٗا قاَجٷ،
ٜ ٫كٍٛٵ
ضغِٳ أْٻٗا ْاطك٘ٵ...

***
ايٓػأ ٤ڃط٠څ سػٓا٤ٵ
تٴٛضٿٙڂ ايٓٗاضٵ بإػا٤ٵ
فتٓتؿ ٞا٭ظَإٴ ٚا٭ضدا٤ٵ..
باـُٛضڇ ايٓػا٤ٵ!!
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صــــــــاللـــ ُ٘ الـنُحبــِّٔــً
/ايدػييياْ١ڂ /اييييب٬زٴ ايؿييياب ڂ ١تٓػي يرٴ قُكيييا ٳٕ ايتيييٛاضٜذ ٚا٭يبػي ي١ٹ ايسٻاخًٝييي١
ل بُٗٓٝييا اؾبيياٍ ٚايػييٍٗٛٵ،
يٮَهٓيي٘ ..بٓاتٴٗييا ٜٳبٵعٴ ي ٵسٕٳ عيئ قييسضٖاٚ ،تشاق ي ٴ
ٚيًٓٝييابٝع غييطزٜاتٷ عسٜييس٠څ ٚب٬غ ي١څ تكٛيڂٗييا ايهييدافٜ ٫ٚ ...تٛقچ ي ٴ إك يريٴ عيئ
ايؿطانات ايٛدساْ...١ٝ
ْبٗاْيي١ڂ  ،أّ ايهيييط ،ّٚتٴيييٛظٿكٴ عًييي ٢ايبػييياتٌ ْؿيييطات تعطٜيي بايعٓاقٝيييس
ٚايسٿْإ ،ن ٬ٝوكٌ ؾڀ٘څ ٗ ،أَاْيات ايػيذ٬ت ،ناييصٜ ٟٴكيٝبٴ في٪ازٳ
/أب ٛسٓا /عٓسَا تطتڀِ ؾدتا ٙبي ضؾد١ٺ ْؿاظ َٔ ،فِڇ قٓ١ٓٝٺ ،أخڀأت غي٬يتٗا
ايعٓكٛز ،١ٜأٜ ٚطفضٴ اي ٸس ٴٕ إعينټ ا٫عشافٳ بٗا ،أَاّ ْٗٛض ايطؾدات...
ت٪غؼٴ ْبٗآَْ ،١ص عٗس بعٝس يًػ٫٬ت ايعاؾك٘ٚ ،تٴٓبٸ٘ :ن ٝٳ عًٝو ٜا
/أبييا سٓييا /إٔ تٴييسٚٿٕ َعًَٛي١ځ عؿييكو عًيي ٢دييصك ايٓٗيياض ،٭ٕٻ ايهييجري ٜٔبعييسى
غييٝكط ٕٚ٩اييُٴيييسٸْٚات ،أٜ ٚتعًُْٗٛييا َباؾييط٠ڄ ع يرٳ ايػييًٛى ايٝييَٚ َٞٛبييازضات
ايعٝـ..
يٌٝٴ ا٭فهاض غٝٿ ٧إعاز ٫ ..تجلٵ ٜا بكٝلٳ ا٭ٌَ بي ٚدبات ايٝأؽ ،اييصٟ
ٜٴكسَٗا ايػٛاز ايداؾِ عً ٢إٛا٥س..
أب ي ٴس /ايدػيياْ /١بيي ٬ٷز ٗ ايييعَٔ ،نُييا ٖيي ٞددطافٝييا َٛيييٛزَ ٙيئ ضسييِ
اؾدطافٝا ا٭ّ...
 ٌٖٚت ٕٛٓٛأٜٸٗا ا٭غاتصٚ ٠أبٓا ٤اييسضٚؽ ...إٔ ايبٓيات إٛييٛزات َئ ضسيِ
ا٭ؾٛام ،يػٔٳ ٳ ٜٵٓػٳٌ ظضاع ١ؾٛمڈ بًسٟڈ َجُطٚ ..قس ٜطٚم ٭ْٛث١ٹ َِّ/اٍ بٛسٓا /
إٔ ؾػسٖا نطَٚٶا دٝس٠ڄٚ ،يٝػج خطف ١أَ ٚكاب ڄ ١بي /يٛثي /١ايٓؿيدإ ،ايييت
عٓييس بًييسات أدػيياز َتٛقديي ١عيئ اؿيبٸ ،أ ٚمل تٴكييِ ع٬قييات طٝبييَ ١ييع ايعؿييل
ٚغيي٫٬ت ا٫ؾييتٝاقات ػيي ٤ٞبهييٌ ْاهلييا َٚعاْٗٝييا ٬َٚقٗييا إؿييطقَ ١يئ
ايدطاغ؟!!...

***
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مذّّىات األصئلُ..
أًٓ تياو أحشا ٌُ اجلضذ؟!..
 /أ ٗإ /تٴسٚٸٕ ٖصا ايتػاٍ٩ٳ عً ٢قُٝل ايٓعاؽٖٚ ،ي ٞتعيا ٜٔديسٸٖا،
تتعبٴ خڀٛت٘ٚ ،تجكٌٴ اؿطنات..
 ٕاشا  ٫تععفٴ؟!.. سٌ تهرٴ أسعإ اؾػس ،تتعبٴ قاَ١ڂ إٛغٝكا..قَٔ غٛٝقٜڂ أس ّ٬دػسى ٜا دس ،ٟيتٛاد٘ ايهآبٚ ١ا٭ٚداك؟!)..
ْييييته ٻٗ ٴٔ بيييياؿٌْٓٓٚ ..ػيييي ٢إٔ ْتٓبييييأ بييييي ايداقييي١ٹ ،اييييييت ؼيييٌټ با٭ف٦ييييس٠
ٚاؿٛاؽ؟!..
أ ٫تط/ ٜٔعًُ٘ /تع ٚٴض بٝج  /أّٿ بػتإ /يتػأهلا:
 ن ٝأسّ٬ٴ اؾػس ٖص ٙايػٓ٘؟!..ايعًچ ١تعبحٴ َكسٸضات ا٭بسإ ،نذعّ َباغجٜ ،ڀطأ عًَ ٢هاضك ؾيٛم..
اؾػس ًَ٤ٞٷ بايكطٚ ٣إعضٚعات ٚايهطٚ ّٚاحملُٝٸات..
قط١ٜڂ اـكط عٓس /عًُ٘ /غري ٠شات١ٝڅ يٖ٬تُاّٚ ،ايٓٗيسإ عٓيس ْ/بٗاْي٘/
قطٜتإ َٔ عطا٥ـَِّ/. ..اٍ بٛسٓا /تتٛظك ٗ ب٬ز دػيسٖا احملُٝيات  ..ضڇزفاٖيا
ٜٗٓهإ َٔ ،دسٜس ،نهدتٌ تكطأإ نتاب إڀط..
ؾييدتإ تتعاْييسإ َييع ايعبييٛؽ ،ايييص ٟنييإ قبييٌ عيياّ ظٚادٗيياٚ ،تطاُٖييا
ايعٝييُٖٚ ،ٕٛييا تهييشهإ ٚ ،تٛظعييإ ْڀكيياڄ ْيي٬ٝڄٚ ،تتشيياٚضإ َييع أغيي١ً٦
أخٛاتٹٗا:
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 َئ أٜيئ ييو ني ٸٌ ٖييص ٙاهلُٸي١ٹَ :عكييط ٠ايييي َِّياٍ ،يًعٜتيي ..ٕٛػيي ٤ٞإٍعٴًبٗييا ا٭نٝيياؽ ،تٴًكيي ٢بٗييا اؿ ٸبيياتٴٚ ،ىييط ٴز ايعٜييج ،يٝكييري إٍ ا٭ٚاْيي،ٞ
ٚاـٛابَٚ ..ٞعكط ٠ايعٓاقٝس..
أٜتٗييا اٯَيياٍٴ ايععٜييع / :٠أّټ سٓييا /ايععٜييع ،٠تطغييٌ يييو ٖييصا ايٓٗيياض قٴ يطٸ٠
أسعاْٗاٚ ،تٴعٝس ٜٔهلا قٴطٸ٠ځ أفطاحڈ ٚسادات..
ضٴَاْي١ڂ ا٭خيجٴ ايٛغييڀ ٢تًييٛش بػييدح لاسييات أختٗيياٚ ،تبشييح عيئ َكييري
٥٫لڈ ٭سَٗ٬ا تػأٍ:
 ٌٖ تػاعسٜٓين؟ َاشا تطٜسٜٔ؟.. غطف ّْٛ ١يٮؾٛام؟أ ٗييإ تٴكييد ٞيييي خڀابيياتٹ أڂْٛثتٗيياٚ ..ته يرٴ َييع إععٚفيياتٚ ..تػييكٞؾذط ٠ا٭َٓٝات اييت ظضعتٗا إكازف ١اؿُ ،١ُٝإٍ دٛاض ا٭غ:ً٘٦
 أ ٫ه ٤ٞظَإٴ عؿل ايي ظٖري ؟! ..نٝي تٗٝٸيأت ايٓذاسيات ييي َِّ /ياٍب ٛسٓا ،../إش تعٚدج َٔ أب ٞبػتإ ٖٛٚ ،إشانِ س ٍٛعٛاطي ا٭ضظام٫ ،
عٛاطي اؿييبٚ ٫ ..قييج يٖ٬تُاَييات ٗ أ ٍٚاؾػييس أ ٗ ٚأقكييا ٫ٚ ..ٙتعٓٝيي٘
قط ١ٜخكط ايعٚد ١ايدتٜ ٫ٚ ،١ٝتبكچ ٢يس ٜ٘أٚقاتٷ فهً١څ ،أ ٚتهُ ،١ًٝٝيتسٜٔٚ
ٍّ٫ٚ ،دي٧ٳ َيٛزٸاتٜ ..طٜيسٴ ضظقڄيا ٜٴػيٝٸذ٘ٴ
إػطٸات ايعؿكٚ ...٘ٝٴيس ٚعاف فكريٳ سيب
بايبدٌ..
ٚيس ٙايص ٟاضؼٌ ،عٛٸنت٘ عٓ٘ َِّ/اٍ /بيي ٚييس ٚبٓيجٚ ..ألبيج يي٘ غي٬ي١ڄ
َٔ ايسنانٌَٚ ،عكطتٌٚ ،اسس ٠يًعٓبٚ ،ثاْ ١ٝيًعٜت..ٕٛ
ٚضثج فڀٓ١ڄ عذٝب١ڄ عٔ أّ ايهطٚ ّٚبٓاتٹٗا ايؿذطات اييج٬خٚٚ ..ضثيج عئ
أَٗا اؿٓإ..

***
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تٓاّٴ ايدذا٥عٴ ٗ بٛٝت اؾػسٵ،
نّٓٛڇ ايًكٛم،
ٜٚهرٴِٖپ عذٛظٷ،
ِٖٚپ ٚيسٵ...
تكّٛٴ ايهطّٚٴ ايٓػا٤ٵ،
إٍ ٴضزٵٖ١ٹ ايعاف،٘ٝ
نٜ ٬ٝكّٛٳ اي ٻٓهځسٵ..
ت اؾًُ٘ٝٵ
يٝجٳ ايكٝاَا ٴ
 ٫تٴعاز ٟبٛٝتٳ اؾػسٵ....
ٖصا ايكباح
تأت ٞاَطأ ٫ ٠تبٝعٴ عً ٢ٳبػٵڀځ١ٹ ايؿٻٛمٵ
سهٞٳ اؿػسٵ،
ؽؿ ٢عً ٢عؿكٗا أ ډٜ ٫صٚمٳ ايطٻغسٵ..
غٝٿ ٧نايٝأؽٵ فٔټ اؿػسٵ!!
َععٚفتييإڇ ُؿييٝإ َكابييٌٳ ْٛيياضات /غييطنٝؼْٛٚ /طاتيي٘ إتعا ْٚي١ٹ َييع
عٝيييٌٓ شنٝيييتٌ ٚنجيييط ٠اؿيييب ٚفيييا٥ضڇ ا٭يديييٚ ..١نٝي ي  ٫تهييي ٕٛهلييي٤٫٪
ٌ ايكسض ٠عً ٢ايتآي ايٛاثيل بٓدػي٘ ٚقځيسٳضٚ ،ٙسيٛهلِ ؾياض ٷك نًچي ٴ٘ عٝيٕٛ
ايبسٜع ٵ
ْٛٚييطات ٚقاغيئ!!..؟ ٗ إسٜٓييٜ ١ڀييطأ ايعؿييل عًيي ٢ايهآ٥ييات ٚإٛدييٛزٜٔ

ٚإٛدييٛزات ٚتڀييطأ عًيي ٢ا٭دػيياز ا٭سييعا ٴٕ اؾًُٝييٚ ..١ايؿييٗٛاتٴ ٗ ..ا٭ْجيي٢
ف إيييعاَري ٚاٯ٫تٹ
ض بٴًيييسإٷ ٚددطافٝييياٚ ،تعبٿيييط عييئ َهْٓٛاتٗيييا ِّ ٫ٴ
تيييطن ٴ
إٛغٝك٘ٝٹ..
ٜ ٫عي ٛٴز ٚاسي ٷس َجيٌ ديس أ ٗيإ ٖٚيي ٛايعياظف ٚإي ٪ٸض ٴر قيازضڄا عًي ٢إسكييا٤
ْدُات ا٭ْٛثٚ ،١تسَ ٜٔٚععٚفات ايٓػا..٤
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أَيياّ قييٌٿ ْٛييياضات /دٛظٜيي  /أ/ ٚغييطنٝؼُ /ؿييي ٞأْٗييياضٴ َٛغيييٝكا
ٚدساَ ٍٚععٚفاتٜ ..ٴُػ ٞايطق ٝٴ ِّ٫فاڄ َ٪يد١ڄ َئ نيداف ٫ ،سكيط هليا ٫ٚ
عسٸٚ ..بكٝٻ١څ نبري٠څ َٔ ايهدافّ ٫ ،هٔ تأيٝدڂٗا ْٚعٴٗيا بيٌ زٹفييت نتياب
أ ٚزفٛف نتب...
ظَ ئٷ تعذٓٴ ي٘ٴ ايًشٛيياتٴ َييا ٤ا٭بييس ٗٚ ،غيياعاتٹ ايٗٛييريٜ ٠ػييشمٴ إػييا٤
ايٓٛييط ٠تًيي ٛايٓٛييط ٠إٍ نتديي/ ٞقييباح /هييَ ٤ٞيئ زنييإ ايهييٝا٤ٵ ..أ ٚتًييٛحٴ
قاَيياتٴ ا٭ظَٓيي ١ايتايٝيي ،١إٛاٚبيي ١عًيي ٢اؿهييٛضٚ ،أسٝاْ ياڄ  ٫تًييٛحٴ ايكاَييات،
ٚىڀط عً ٢باهلا إٔٻ ايدٝاب أٌْ!!...
َػُٛكٷ قً ٌٝغٛٝف ا٭غ:ً٘٦
 أٜييئ ٜيييٛزټ اؿانيييطٕٚٵ ،يدٝيييابِٗ إٔ ٜٴكييي ،ِٝأ ٚإٔ ٜٓييياّ أ ٚأ ٕ ّهيييٞقًٛٝيت٘ٚ ،اغشاساتٹ ف٪ازٙ؟!..
 ايدٝاباتٴ أف٦ستٴٗا سازٸ٠ڂ ايصناٚ ٤سانط ٠ايدڀٜٓ ١ا /غطنٝؼ! /؟ أْ يجٳ ٚسدٝييستو  ،سييٌ أضانُيياٜ ،عٖ يطٴ ٗ دػييس ٟبػييتإ ا٭ٜيياّ،ٚا٭ظَٓ ١ػًؼ عًَ ٢كاعسٹ ايسضٚؽٖٚ ..ا أْا أ ْبٸٗوځ أٜٻٗا ايعاظف ايطا٥ع:

حماضزاتُ األىْث٘ لٔضت عادًٓ٘ أّ ٍادئً٘؟!
 َاشا ٖ ٞإشاڄ؟! عٛاق  ٫تٴسٜطٖا أ١ٜڂ أقساض ..بٌ ؼتاز أقساضاڄ اغتجٓا٘ٝ٥؟!..أقساض اؾػس ا٫غتجٓا..٘ٝ٥
أ ٚتكٍٛٴ َٛغٝكا ايٛدٛز:
ا٭ْٛث١ڂ ايؿطق ١ٝت٪يچ قسضٳٖا..
 أسعإ ؾطق ،٘ٝعٓٛإ عاقديت إٛغٝك..٘ٝ ٜا دس :ٟعٓٛاْٴو ٜ ٫عطف أ ٜٔتبتس ٨ايعٛاق ٚ ،أ ٜٔتٓتٗٞ؟! ٖا ...ٖٛ ...ايدٓإ اٱشاع ٞهَٚ ٤ٞع٘ إُطن ١اؿػٓا..٤؟!.. قتػشط ٙيدتاتٴ اـكطٚ ،تأثريات عبٛض ايدُيعات ،سيٌ تيٛزٸ اييصٖاب123

ف ْٛيط إٍ قيسٸ ٫ :ؼيا ٍٚإؿياغب٘ ..أْيج يئ تهي ٕٛسبٝبي ڄا أ ٚطيا٥طڄا
َٔ سط ٹ
ٍّ ؾييطقٞٿ ..يػ يجٳ سٓ ٓٝياڄ
ٍّ أ ٚسييايٞ
عًيي ٢غك ئڇ ا٭ْٛثيي٘ ،أ ٚؾييدٝعاڄ ؿييعٕ ؾييطقٞ
أعحٴ عٓ٘ ..أ ٚدٓ ْٛڄا تٴطٜس ٙعاقديت..
 َيييا ٖيييص ٙا٭ضديييٛظ ٠ايعذٝبييي ،١ايييييت ّ ٫هييئ إْؿيييازٖا أ ٚقييياٚض٠قيييسٚزٖا ..أ ٚاْتٛييياض قافٝتٗيييا ...نيييِ ًْٝييي ١قاغي يٓٴٗا ٚعذٝعتٗيييا إشاَٝييي١
اؿهٛض ٚايتأثريٚ ،ضغِ ٖصا  ٫تٴشسټ  ٫ٚتٴشكٳ ٢سطناتٴٗا...

ؿچٔ ٜٚٴًشٸٔ يهباض إڀطبٌ ٚيهبريات إڀطبات ،يهٓٻ٘  ٫هط ٩عً٢
تًشييٌ َكڀٛعييَٛ ١غييٝكٚ ٘ٝييي ٛقييدريَٗٓ ٙيياٖ ..يي ٞايهييجري َيئ إكڀٛعييات
ٚإ٪يچداتٚ ،قيس أخطغيج ؾيٗٛات٘ زاُ٥ياڄٚ ،أقدًيج عًي ٢قًبي٘ بياب إٓاٚؾيات
ايدطاَ :٘ٝتٛقچ عٔ إسا٥ح!! َُٗا تداقشج سٛاغو ٫ ،أٚزټ َئ فكياستو
أْٸو َطغٛب أ ٚقبٛب ،أٜ ٚٴعذبين ْٴڀكو أٚ ٚقدو...
اْتب٘ أٜٸٗا إٗادط َٔ بطٜات دػس إطأ ٠إٍ ايرٜات شاتٗا ...
تٛاعستٴ َع ْدػ ٞأ٫ډ أٖسَ ٟداتٝح دٓيت يعاؾل غابل!! أْج تٛقٝدو:
عاؾل غابل!!
عؿك ٞبسا ٜڄٜ ١هي ،ٕٛأ ٫ ٚأڂضٜي ٴس عؿيكاڄ!! اييصٜ ٟٴشيبٸينٜ ،بيسأ َيين أ٫ٚ
أْتٛط..ٙ
أْيا ٖطني٘ ٚأسيبټ عًُي ..ٞأضاقيبٴ زضٚؽ تعيبري ا٭دػيازٖٚ ،ي ٞتيٓشين
إد٫٬ڄ ٚإڇنطاَاڄ أَاّ ُٖع ٠عافٚ ..٘ٝتعًُج فٓٸاڄ قعباڄ:
دػ يسٷ ٜييعضك ايكٸييش ٗ ١سييٛانري ايهييتدٌ أ ٚسكييٌ ايكييسض أ ٚبػييتإ
اـكط أ ٗ ٚضبٛك إ٪خطاتٚ ..دػس ٜٓػ ٢إٔ ٜػك ٞا٭ؾٛام إعضٚعي ١عٓيس
سييسٚز ا٭قييابع ٚايؿييد٘ٚ ..تهيي ٕٛعًييَ ٢طَيي ٢نييشه٘ ايدُٝييات ٚأدٝيياٍ
اهلڀٌ؟!..

***
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بَضِطَات!..؟
ايي /غطنٝؼ /اؾُ ،ٌٝوُي ٴٌ عًي ٢نتدي ٞغيٓٛات٘ اييي ياٌْ ْؿياطاڄ..
ٚعٓٝييا ٫ ٙتتٛقدييإ عيئ إ٬سٛييٚ ١إ٬سكييات اير٦ٜييٚ ١ايصنٝيي٘ ،نايػييٛاقٞ
إتعطدَ ١ػاضاتٗا ،تبشح عٔ ايهد ١ايداف ١ٝبٌ سٝڀإ ا٫مٓا٤ات ٚايتًچدج..
َا ٖص ٙا٭ْجي ٢ايباضعي ڂ ١ايتيأثري ..تٴًديَ ٞئ سػياباتٗا إٔ ايعياظف اٱشاعي،ٞ
ٍّ إٍ ٖط َٔٚ ،ظا١ٜٚٺ إٍ ظا ٫ ٖٞٚ ،ٜ٘ٚتٴعري ٙاٖتُاَٶيا،
٬ٜسل أْٛثتٗا َٔ ٖط
بٌ تكسٸٵ..
 ٜكيي ٍٛهلييا :ؿٓٸييج  /بػييتإ ٚضٚز /يًدٓييإ ايعيياطد ٞاؾُٝييٌٚ ...ؿٓٸييجا٭غٓ ١ٝإؿٗٛض ٠يًُڀطب إؿٗٛض!!
تٴذٝب٘ َٔ ططٗ ؾدتٗٝا:
عٛاطيي قيييٛت َڀييطب  /بػيييتإ ٚضٚز ٖ /يي ٞعٓيييٛإ ا٭غٓٝييٚ ١ضٚسٗيييا..
ايهًُات ٖهٓ ٗ ١أٚ ٟقج ْٚ ..ٌٝإٛغٝكا ٜطفعٗا ايكٛت..
أعطف إڀطب دٝساڄٜ ٖٛٚ ،عطفين...
ٖٚيي ٛقطٜييب  /أّ ايهييطٚ ../ّٚتدٓٸيي ٢بييي أْييٛثيتَٚ ،عيي٘ قييسٜك٘ ايؿيياعط،
أتٓاغ ٢ا ٘ ،ضغِٳ أْ٘ نتب ي ٞعٓا ٜٔٚعؿك ٫ ،٘ٝأْػياٖا ٫ ...أضٜي ٴس تيٛضٜ٘
ؾاعطڈ بعؿك ،ٞأ ٚأَ ٟعذب بي أْٛثيت ..أغٝٸرٴ بكا ٞ٥بايكٸسٚز ،ن ٬ٝأقيع ٗ
نا٥كات ايع٬قات ايعاطد...٘ٝ
ايؿيياضك نييداف ٚنييداف تعييطض أسييعإ ايٓػيياٚ ٤أفييطاسٗٔٸ ..نييٌ دػييس
يس ٜ٘ٳبػٵڀځ١څ ٖتً١٦څ بايعطٚض ٚايبهياعاتٚ ...بعيض ايبػيڀات تٴيٛس ٞيًٓياٚطٜٔ
أْٻٗييا تبػيي٘ اؿادييات ٕ ،يئ ٜييٛزٸ ايٛقييٚ ٍٛايؿييطاٚ ٤ايبٝييع ،يهٓٸٗييا ٗ سكٝكيي١
أَطٖييا ععٜييع٠څ َٛقييس څ ٠با٭قديياٍ ايكسّيي ١أ ٚاؿسٜجيي ،١اؾًُٝيي ،١أ ٚايبؿييع،١
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اؿع ١ٜٓأ ٚايكس ..١٥يٝؼ غٗ٬ڄ َعطف ١قدٌڇ نٌ أْٛثٚ ،١أ ٜٔإدتاحَٚ ،ئ أٜي١
بؿطٜٸٖٛ ١؟! َٔ عكط ايي تٓو أ ٚاؿسٜس أ ٚايككسٜط...
أْج ٢مل تعٍَٓ ،ص عؿطات ايعٜاضاتٜ ،طاٖا ايي /غطنٝؼ /ؼٌُ أقداٍ
أْٛثتٗيياٚ ،ػيي ٤ٞإٍ ٳبػٵييڀات دػييسٖا إعزٖييط بايعسٜييس َيئ ايهييطٖٚ ،ّٚييٞ
ْ ًٝي څٚ ١فٓاْيي ١احملاغيئ ٚتك ي ټس ايعيياظف ،قبييٌ إٔ ٜٓڀييل ععفيي٘ بايٓدُييٚ ١فُيي٘
بايهًُ..٫ :١

دػييييسٖا ٜكيييي ٫ :ٍٛتكييييشبْٗ ..ييييساٖا ٜكيييي ..٫ :ٕ٫ ٛعذٝعتٴٗييييا ايبسٜعيييي١
ندڀابات ايٓٝابٝع تكٖٛٓ :ٍٛك عً ٢ايعاؾيل اييسٍ٫ٴ أ ٚايتًيصٸش بيأ ٟقديٌ أٚ
َػه ١باب ..تعضك ايسٸٖؿُٚ ١ؿ..ٞ
ٖٚ ٞإُطن ١عإإ َٔ ايتأيچل ٚا٭يداظ ٚايطْٚلٜ َٔ ..طاُٖا ٜٔٛټ أُْٗيا
قطٜتإ َٔ ايجُاضّ ،هٔ ايعبيٛضٴ إٍ أغكياُْٗا َٚساعبي١ڂ ا٭ٚضامٚ ،ايڀًيب
َُٓٗاٜ :ا قػٓتٌ :قً٬ٝڄ َٔ عاطد٘ ،أ ٚبعهاڄ َٔ ضڇق ١إٔ ٚػْ َٔ ١ع ..١َٛأٚ
ْجيياض قبًيي ،١أ ٚفتييات غُييع ،٠أ ٚبطقڄييا قييدرياڄ أ ٚحمليي ١غُٝيي ١أ ٚقڀييط ٠عؿييل..
ايعڀـ ٜهازٴ ٜٴًٗو ايعاؾل!!..

ػٝب٘ إُطن٘  ،أ ٚا٭ْج ٢قسٜكتٴٗا  ،أ ٚايععٜع ٠عً ٢قًيب  /غيطنٝؼ
 /أ ٚقطٜب ١أّٿ ايهيط ّٚأ / ٚعًُي٘  /أَ ٚئ تهيُٖ ..ٕٛيا تكيسإ ،ضغيِ تعيسټز
ٳبػٵڀات اؾػسَ ٫ :هإ عٓس ا٭ْٛث٘ يًُتبهٸعٌ أ ٚاحملتادٌ ،إًتاعٌ..
ا٭ظَ ١فادط څٜ ٠ا غيٝس غيطنٝؼ ،يهئ أسيعإ ا٭ْٛثي .١ايؿيطق ٘ٝأبٛابٴٗيا
َٛقيييسٚ ،ٙا٭قدييياٍ يٝػيييج َتٓيييا ٍٚأٜيييس ٟايٛهلييياٌْ إتيييٛدعٌ ؼيييج ٚطيييأ٠
ايؿٗٛات ٚأظٜع ايطغب٘..
 أْج أٜٸتٗا إُطن ١ايطا٥ع ١ايبٗاٚ ٤ا٭بٗاتُ ،طٸ ٜٔإٍ قٌ ايٓٛچاضات ،يتكٛيَ :ٞطسباڄ ٜا عُ ٛغطنٝؼَ ..اَيا تطغيٌ يعٚدتيو ٖيصا ي/ايكڀطَٝع /
َٔ ايعٜت ٫ٚ ،ٕٛتكبًٌ أٜٸٖ ١سٜٸ ...١سٳتٻ ٢إق٬ح ْٛاضتٝو ايؿُػٝتٌ ٗ ايٓازض
تكًشُٗٓٝا...
ٚيس ٟايٛسٝس  ٜٛټز ايعٚاز ..يٝتيو ُٓشٓٝي٘ َئ ٚقتيو بطٖي ١أؾيٛام ظاٖٝي٘،
يعًچ٘ ٜشبٻ ٢عً ٢يد١ٹ أْٛثتو ٚأقداٍ قاغٓو ...أُٓ ٢ي ٛته ٌْٛظٚدت٘ٚ ،أض٣
أ٫ٚزنُا...
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ٍذٖ احلٔاٗ...
 /غطنٝؼ  /خبري  /ايٓٛياضات /ايهيا ٔ٥اؿُي ،ِٝنڀدٛيي ١غُٝي٘ ٗ
سهيط ٠غابييٜ٘ ٫ ،ػييتڀٝع إٔ ٜٴطاٖييل َجييٌ ؾيياضك /ايكيياؿ /٘ٝأ/ ٚاؿُييطا /أٚ
ا٭ظق ١إتدطٸعٚ ١إتؿابه٘ نأعكاب ايهطَٚ ّٚؿاعط ا٭غكإ..
 /أْييا  / ٚ /ييي / ٍٛبإَهآْييا  /إطاٖكيي٘  /نييايعَٔ إكيياب بايعافٝيي٘
ٚايتُٓٝيياتٚ ..اسي١څ قييدري٠څ عًيي ٢عتبيي ١شانييط ٠ايؿيياضك ..ؽييتً٘ ٗ بكا٥يي٘ ُٖييّٛ
ٚأَٛضٷ..
سبٝب١څ ُؿ  ٞبيٌ زضٚب ا٭ْٛثي٘ ،أ ٚقكيٝس ٠دبًٝٸي ،١تٴبهيٌ اؿير بيأظضاض
ا٭َيييييييييياْ ٞايڀدًيييييييييي٘ ..يٝػييييييييييج طًٜٛيييييييي ي١ڄ ديييييييي يسٸاڄٖ ٫ٚ ،يييييييييي ٞقكييييييييييري..ٙ

نٜ ٝتًٛٸ ٣قكسٴ قسٿٖاٜ ،كٌٴ إٍ ايسٸيع١ًْٝ ..څ  ٖٞٚتكُجٚ ،غعاي١څ ٖٞٚ
تطنض ٗ ؾطٚز إؿتام ..نٕٛٷ َٔ ايتشطٸض ٚايرٸٜات ٗ ،قسضٖا بطٜٸ١څ ٗٚ
اـكيييط بطٜييي٘ ٗٚ ،ايعٓيييل ٚاـي يسٸ ٗٚ ،ٜٔايهيييشهات ..أٜييئ ُتيييس أَيييسا٤
ايٓٛطات تٴكازفٴ تهٜٓٛاتٹ ايدڀط ٠ايبسٜع ...١أْج ٢عً ٢أڂٖب ١إٔ تٓڀل فٛاقٌ
دػسٖاَٚ ،ػتعس٠څ إٔ تعتكٌ ضقاْ١ڄ نجري ٗ ،٠ايتعابري..

ٜهُ ئٴ ايدييطحٴ نسداد ي١ٺ ؼُيي ٞفطاخٳٗييا َيئ ٖبييٛب اي يطٿٜح ..خً ي ن يٌٿ
ظداد ١تعٝـٴ ْٛط ٠سع١ٜٓڅ أ ٚسيصض٠څ أ ٚتٴٛييسٴ غُيع ٙأ ٚإؾياض ٠عؿيل أ ٚخسٜعي٘...
َٛاي ٝيسٴ ايدُييعات قٝٸييطٚ ،ٙعا٬٥تٴٗييا َطتبڀيي٘ بييايكًلَ ..جييٌ /أيبػيي ١ا٭طديياٍ
ٚإطاٖكيييات ،ايًيييٛاتٜ ٞبشيييجٔ عييئ فهيييا٥شًْٝ ١ٝيييَ ١ييئ ا٭قُؿيييٚ ١اـٝاطييي١
ٚا٭ظضاض ٚايعٴط...٣
 ٜا قاسبٳ إبازضات إٛغيٝكٝٸٚ ١ايتؿيطٸز ايٓبٝيٌ ،أٜئ تهيٝعٴ عئ َكًي١ف٪ازى؟!..
127

 غأععفٴ يو َععٚف١ڄ سٓ..١ْٛ إڀعِ ٜ ٫بعس عٔ قٌٿ ايٓٛياضات أنجيط َئ َػياف ١نيشه ١أَ ٚياٜعازٍٴ خڀ ٠ٛغُع ٠أ ٚايتٛا٤ٳ ٠خكط ...ايعاَ ١ٜٚؿشن ١بٌ إهياٌْٚ ...اهليٛا٤
َتبازٍ ..إٛغيٝكٜ ٞٴبياز ٴض بيايععف أ ٚبًدافي ١ايتبيَ أ ٚبيي ْيبـ َعًَٛيٚ ١دساْٝي٘،
ؽلټ أس ٳس إٛدٛز..ٜٔ
أْج ٜا  /غطنٝؼ ٜ -عطفو إ٪ضر إٛغٝك..ٞ
 ْعِ ...أعطف٘  ...أ ٖٛ ٜٔاٯٕ ؟!..َطٻ عً ٘ٝظَٔٷ نجريّٚ ،طټ عً..٘ٝ
 ٌٖ ععف يو عًِّ ٢ي ١ايعٛز؟!..َععٚف ١ا٫ستدا..٤ ٖصا طبع٘  :نٌټ قسٜل ي٘ ٗ أٚتاض ٙؼٝٻ١ڂ تطسٝب..َا أًْو ٜا خبري ايٓٛاضات :قشٝح يػجٳ تٴطاٖل نيي ؾياضك ايكياؿ،٘ٝ
أ ٚا٭ظقيي ١إتدطٸعيي ١عيئ دػييس ٙاؾُٝييٌ ،أ ٚندكييط سبٝبي١ٺ ييطا ٤اـڀييٛات
اؿػٓا ٤تٴعڀ ٞا٭ضقد ١احملاغٔ ٚإهاْ ١إطَٛق...١
 ٬طاض٥ي ڄا ٗ اهليٛا ٤نُيا ٜٴكيًح عسغي ١أْٛ ٚيط ځ٠
ٜٓتب٘ نأْٻي ٴ٘ غٝٴكيًح خًي ڄ
عييٌ :أْييٌ ا٭َهٓيي٘ تييعزاز ْييا ڄ ٫بييايًٛات ٞهيي ٔ٦إيٗٝييا ...اـڀييٛات بايٓػييب١
يٛد٘ ايطق ٝني /ايبٛغ /١بايٓػب ١يًعاؾكٌ!؟..
 نأْٻو تٴطٜس ايك / :ٍٛي / ٍٛايككٝس ٠سبٝب ١ايؿاعط إيادٔ ،تتددچي٢ٚضا ٤ؾدتٗٝا ايكڂ ٳبٌٴ..
 -أضٜسٴ  ،أ ٫ ٚأضٜس..

ٚنشهتٴٗا نأْٻٗا بٓجٴ غ١ُٝٺ ٚبٝتٴٗا ايػدح...
 اهلل ٜا سهط ٠ايؿاعط :نِ تٴشبټٗا... ٖ ٞايككٝس ،٠ايؿدٌٴ ايؿاغٌٴ يًؿاعط...ٌ ايتداقٚ ٌٝاٱقدا:٤
ٌ اؿًٚ ، ٛقٛتٴ اٱيكاٚ ٤سٓ ٴ
ٜٚش ٸززٴ ايطْ ٴ
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١ًْٝ /څ قڂبً١ڂ إڂؿتامٵ،
ٗ إهإ اؿٕٓٛٵ،
بٌٳ اـځكٵط ٚاؾٕٓٛٵ/..
ْٗسإٵ قافٝتإٵ يًعڀط إعادٳٞٿ اي/...ٕٛٓٛ
 ٗ /إطاف ٧اٯًٖ٘ٵ بايهٝا٤ٵ
ايهجريٵ ،نِ تِٗٝٴ ايعٴٕٛٝٵ/.
/قځسٳضٴ ايٓػا٤ٹ اؾُ٬ٝتٵ أْٗٔٻ
ايككا٥سٵٚ ،أقساضٴ ايطٿداٍڇ اؾًٌُٝٵ
أْٻِٗ عؿامٴ/..
 /ؿٔٴ ايؿٛاضكڇ ٗ قٌٗٝڇ ايؿٛمٵ
خٴڀ٠ٛڅ تؿتامٴ /..
ٖ /ص ٟايي سٝا٠ڃ ْٴهت١څ عُٝا٤ٵ ي٫ٛ
اؿاي١ڂ ا٭ؾٛامٴ/..
 /يڂُٿ ٞدس١ًٜځ عٹڀڃطىٹ ايٛهلإٵ ،ن ٬ٝتؿطٴزٳ اٯفامٴ/..
نٕٛٴ ا٭ْٛث١ٹ ٗ بٴطٚقوٹ نٝٿؼٷ أَ ٚسٖـٷ أٚ ٚاغعٷِّ ..فاقڂ٘ ا٭سسامٴ..
نڂ ،ْٞٛنُا أْج ايككٝس٠ځ نڂًډٗا
َٳٛٵداتٴوٹ ايػُطا٤ٵَُٗ ،ا ساٚيج
 /تٓؿ ٝٳ  /قٳٝٵشٳاتٹ اهل ٣ٛفإْٸٗا إغطامٴ..
تكٝػٌ ايٓٛاضتٌ عً ٢قسٚزٹ ايٓٛطات ،فتڀدط َئ أقيابع ايٛقيج فطقي١ڂ
اهلسٚ ،٤ٚتًٛحٴ ٗ إهإ  /قٓ١ٓٝڅ  /شاتٴ ٖٓساّ ططٚب..
ٜٴكسٿَٗا  /غطنٝؼ  /يًؿاعط:
 طٛضٚؽ  ..نْٝٛاى ..ضٚح ايعطا٥ـ ،أْ ٚؿٝسٴ ايعٓكٛز إعتٸل... ؾهطاڄ أٜټٗا ايكسٜل ايععٜع:129

أٖساْ ٞأسسٴِٖ قبٌٳ ظَإ اؿبٝب / ١يٍٛٵ /قٓ ٓٝڄ١ًْٝ ١ڄ:
ِّ /ضاضات... /
ن چد څ ١يًعَٔ ..ايعٓاقٝيس ا ؾًُٝي ١تتشاٜيٌ عًي ٢إهيإ ..ٴٜدٿڀي ٞايؿيٝدٛخ١
بايكٓاْ ،ٞفتصٖب ضٚسٴٗا إٍ ايتعتٝل:
/طٛضٚؽ ... /اؾبيٌ ،أ ٚايػيٝاز ايؿيُاي ٞييٮضض ٚايهيط ...ّٚاييي طڂيٛضٵ..
ٚايي ٚا ... ٚإًشك ،١يٝػج يًطفاٖٚ ٘ٝايتػً..٘ٝ
 يهٔ ططأ عً ٢ايػٸٝاز ايٛدع ٚايتُعٸم..ْٚٴٗبجٵ نطاَاتٴ ايڀڂٛض ،اؾبٌ..
ايهطَ ّٚدذٛع١څ ،إش تكػطٖا ايكٛٝزٴ عً ٢ايب٪ؽ ٚايؿكاٜٚ ...٤كٗط ٚعٝٳٗا
ايتدًچ  ..تتدًدٌ ساي١ڂ ايعً َٔ ، ٛنجطَ ٠ا عٓس اؿهٝض َٔ ٚ/طاٚاتٺ/؟!..
 تطٜسٴ إٔ تك :ٍٛا٭قطبا٤ٴ أِٖ ٜٔ؟!... أْتِ ْ ...ًٕٛٝأعين ايص ٜٔتٴدهط ٕٚبإيكام قد ١إهإ باؿٌٓ...يييٝؼ بٛغييع ايعيياظف إٔ تكييُج أقييابعٴ٘ ،فييطاح ٜٓك يطٴ عًيي ٢أٚتيياض ايعييٛز..
أداب ايؿاعط:
٫بسٻ إٔ ٜٗٓضٳ ايعكدٛضٴ ٕكا٥ط ا٭ؿإٵ٫ٚ ..بسٻ يًبػاتٌ إٔ تعيتين عاهليا
ا٭غكإٴ..
 ٌٖ تعًِ إٔ إ٪ضر إٛغٝكٖٓ ٞا ٗ إس١ٜٓٹ ايهبري..ٙ ػٝب  /ي : /ٍٛأَ ٞأخرت إٔ قسٜكتٗا أ ٗإ ػَ ٤ٞع٘.. قَٔ أ ٗإ؟ ٌٖ تعين بٗاِّْ :ػ ١اؿػاب ٚايٓشٚ ٛاٱَ٤٬؟!!ؽ تعييبري ٚ ،اـك يطٴ سكٸ ي١ڂ ضٜانييٝاتٚ ،ايهييشهاتٴ دييسٍٚ
َؿييٝتٴٗا زض ٴ
ْع ا٭عساز ايػًٚ ُ٘ٝايهػٛض.) ...
ٜ ٖٛٚتأٌَٜٚ ،ؿطزٜٚ ...كشبٴ ايؿاعط َٔ اؿبٝب٘:
 َٔ تككس ٜٔبي أ ٗإ؟!.. أخصتوځ اؿري ٠إٍ ايبعٝس؟!!130

 غ٪اٍٷ يٝؼ أنجط.. أغييأٍ عٓٗييا أَيي ..ٞأعطفٗييا أ ٗييإ ،فكييَ٘ ..يئ تهييٕٛ؟! َٚيئ أٜيي١عا١ً٥؟!..
ٜتييسخٌ ايييي  /غييطنٝؼ  /اؾُٝييٌ ،بطقيياْت٘ إتشايدييَ ١ييع أْديياّ ظَيئ
اٱْػإ:
 أ ٗإ أَټٗا ٚأبٖٛا ا٭ؿإ ..ايعاظف َٔ ،أقاقي ٞاؾڂًُي ١اـرٜي٘،ٜطنض إٍ ساض ٠إبتسأ ٜ ٗٚس ٟقٛت٘ ؾطحٷ قدري:
 يٝػج ا٭ ٗيإ ايييت تيصنطٖا  /يي /ٍٛإڀطبي ١بٓيج اؾبيٌ ٚايتدياحٚايعطا٥ـ..
 َٔ ٖ ٞأٜٗا ايي عٓسيٝبٴ؟!.. قس ته ٕٛبٓج إ٪ضر إٛغٝك ..ٞتيطزٸ  /يي / ٍٛنا٭غياْ ٞهيٛزٴ بٗياظَٔٴ ْٗطٜ ،ٴدٝلٴ ٗ ندت ٘ٝاؾطٜإ..
 ْعييِٜ :ٴطافكٗييا ضد يٌٷ نييبريٜ ..عييعف نييي أْييج أٜٸٗييا ايعيياظف ،عًييِّ ٢ييي١ج ايؿياضك
ايعٛز ..ا يع ْدُاتي٘ ..تٴڀي ټٌ َئ ؾٴيبٸاى ايدطفيَٚ ...١ئ ايؿيطف ...١قضتٸبي ٵ
نطَ ٢يو ٜا سً٠ٛځ اـڀٛاتٵٚ .ايسضب ..نٌٸ اـڀا ي ٫ٛزضٚبٴوٹ َٴتٵعب٘/..
 بٝت٘ ٖٓاٚ ،بٝج ي٘ ٗ إس ٜ٘ٓايبشط...ٜ٘ ٖييٚ ٛايهاتييب ايععٜييع ايييصْ ٟييطا ٙنيٌٻ ٚقييج قييطب ايهًُيياتٚ ،عٓييسسسٚز غُٝات ايٓػاَٚ ،٤عِٗ ايكسٜل اييي غيبري ...ٚايج٬ثيٖ ١يَ ٤٫٪ئ ددطافٝيا
ٚدساْ ٘ٝنأٌْ ايتٛاضٜذ َٔ ..بًس ٠ٹ أّ ايهط ..ّٚبٌ ِٖ بػاتٌ ٚب٬ز ؼسټٖا
ٗ دٗاتٗا ايعسٜس ٙا٭ؾٛامٴ ٚيد١ڂ ايبكاْٚ ٤باتات ايهطاَات...
نؿطاغ١ٹ ضٜحڈ ؾطق ،٘ٝمل تسخٌ َسضغ ١ا٭ؾذاض ٖٞٚ ،عؿلٷ أٜهاڄ..
ايهتاب١ڂ فتٓ١ڂ اؿهٛض عًَ ٢ا٥س٠ٹ ايدٝابٵ،
ٚسٴطٜٸ١ڂ إهاضك  ٗ ،قُكإڇ ْ ٛڇّ إان،ٞ
ٚقًيل اؿانيطٜٛ ٫ ..ديسٴ اغيتُطاضٷ ْٝٛي َئ اهلُيي ،ّٛنيايهطٖ ،ّٚييٌ
بٛغعٗا اؿٝا َٔ ٠زٕٚڇ ايدّٛٝ؟!؟
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ايًد١ڂ أع ِٛسطف١ٺ عاقً٘ ٗ ،بٛٝتٹ ايتعابري ..نٌټ نتابي١ٺ عُياض٠څ عايٝي٘ أٚ
عاتٝييَ٘ ..دًك ي١ڂ ايؿييبابٝو ،إشا ضامٳ هلييا ايػ يطټ ٚايًدييعٚ ..نييِ هلييا َيئ ايؿييطفات
ٚا٭فل ٗٚ ..ا٭ظَٓ ١ايهػيً ،٢تتهاغيٌ أٚديا ٴك ايتعيابريٚ ،تهيٝل ايعبياضات..
عكٌ اؾػس عٓس ايٓػا ٤ايعاٚ ..ً٘٥عٓس ايطداٍ ايؿٗاَ٘ٵ..
 ٬دي ٸسڄا
ج أ ٚبيي ثيابطٵ ..قًي ٝڄ
ٗ ايعٛاط ِّْ :ػي څ ١بيي ؾٴيٖٛٹسٚ ،أخيط ٣بيي أسػيٓ ٳ
ق ٴٌ ايعاطد ١إٍ تداُٖاتٺ نبري٠ٺ َع زضد١ٹ إُتاظ!؟..
تت ٛٻ

ٗ ْٝع إطاسٌ٫ ،بسٻ َٔ ٚقجٺ إناٗ يٮغ ،ً٘٦نُ ٬ٝيٛت ٗ َكًي١ٹ
ايؿٛمڇ اٱداب٘..
عً ٢باب زٳٖط ا٭ف٦س ٙغ٪اٍٷ ٚدٝعٴ ايهتاب٘ٵ ٗ ..ايبكا٤اتٹ ايبػٝڀ٘ٵ تڀٝبٴ
ايكباب٘ٵ..

***
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األصابع...
ٗ أقابع إُطن ١ايطاق ١ٝغشطٷ َٚعاضك عاف..٘ٝ
ن ٝهلا إٔ تؿد ٞدطساڄ بًُػ٘؟!..
أّټ ايهطٚ ّٚبٓاتٗا قطٕ ٜػأئ عٓٗا عٓس َدشقات ايٗٛريٚ ٠إػا:٤
أٜيئ تييصٖبٴ إُطنيي ١ايًڀٝديي ١ايعٓسيٝبٝيي ..١إْٗييا سييٌ تهييّ ٕٛتًيي ٧إُييط
بايعصٚبٚ ١أغٓٝات ايؿداف ١ٝايعٓٝس٠؟!..
 ٚيييس  /غيييطنٝؼ ٜ /كيييري إٍ ديييٛاض ؿٛاتٹٗيييا اؿًيييٜ ..٠ٛٴشيييا ٍٚضزّايدطاغات ،فُٝا بٌ ٚقت٘ ٚٚقتٗاٚ ،أنجط َٔ ٖصا ،قاض ٜكشب َئ قيٛت أّ
ايهط ٗ :ّٚنًُاتٗا ْڀلٷ َعذٕٛٷ َا ٤ايبٗا..٤
 أ ٫تطافكٓٓٝا اي ّٛٝإٍ سٝح ايطبٚ ٠ٛايهد١ڂ؟!.. ضَاْييي ١بيييٓيت ايعاؾيييك ١ايصنٝييي ١تيييعٚض ايٓٗيييط ٚتؿيييتهَ ٞييئ عڀيييـا٭ؾذاض ،اييت تٴػٝٿرٴ أڂْٛثتٗا!!؟..
 ْڀًب َٓو ايصٖاب َعٓا ،يٝدطٸ ايعڀـٚ ،وهط ايػكٞٴ.. تٴطٜسٴْٚ ٞقد١ځ دطٜإ ،أ ٚزٚا٤ٶ يؿدا ٤دػس ايٓٗط َٔ عٹًچ١ٹ ايٓؿدإ!!ايڀبٝب ٚإُطنَ ١ػطٚضإ بي ٖڀٌ اؿٌٓٚ ..بيٌ ايٓيساٚ ٤ايٓيسا ٤تتُؿٻي٢
ايٓػُ١ڂٚ ،تدػٌٴ ددٓٗٝا ايد ١ُٝإطافك.. ١
ُٜٗؼٴ ايعڀط :أْج أٜٗا اؾُ ،ٌٝغتكطأ َڀ٫ٛڄ ٗ نتاب ايًٛع..١
إُطن ١إطس ،١ئ تػًِ قًبو ضٌْ قًبٗا ،قبٌ َعاٖساتٺ نجري٠ٺ ٚعٗٛزٺ
َشازف ١نڀايبيات ايكيدٛف اؾاَعٝيٚ ،١ضا ٤غي٪اٍ اؾيتٝام َٚكيري ..ؼهٻيط
أٜٸٗييا اؿٓيي ٕٛيعاقييد١ٺ ؾييطق ،٘ٝتٗ يعٸى َيئ أقكيياى إٍ أقكيياى ..يعًييٗا تٴعٝييس
خًكو ،نُا ؽًلٴ ايٓٝابٝعٴ اؾبًٝٸ ١أغاْٗٝا ٚؾكا٤ٳٖا ايػدٞٸ..
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ايييي أّټ ٚبٓاتٴٗييا ٗ أعيياي ٞايٛقييج نييي ٚعهيي ١عؿييل تييعٚض عاً٥يي٘ ايعافٝيي١
ايعاطد!!١ٝ؟!..
أقابع تًُع ٗ أٚافطٖا بطٚمٴ ايدطحٚ ..تًُ ٴع بعسٳٖا أ ٚسٌٳ ٕعاْٗيا ْٛيطات
ٚيس /ايػطنٝؼ ،/إٛاٚب عً٬َ ٢س ١ٛؾطٚسات نٌ فٛاقٌ ا٭ْج ٢ايييت
ٗ إُطن٘..
سييب نييبري ٫ :تٛدييس
ٍّ
ٚايعذٝييب ٗ أَييط ٖييصا ايٛقييج احملهييَ ّٛكييري
سهاٜات عاز ٜ٘أّ ٚهٔ تدػريٖا عً ٢ططٜك ١إبتسأ ٚاـر...
ْ / ٬بٗاْ٘  ٖٞ /غيً ١ًٝايدػٸياْ ١إسيس ٣ا٭ڂَٗيات ايٓبٗٝيات ،ؽيط ٴز َئ
َج ڄ
ايتيٛاضٜذَ ،تي ٢ويٌ هلييا اييرم ٚايؿيٛمٜٚ ،ڀٝيب هلييا أسٝاْي ڄا إٔ ؽيشك ِّتٝي ڄا أٚ
أظَٓيي١ڄَ ،يئ ز ٕٚعيياز ٠ايتٛاضٜذٚ...بٓاتٴٗييا اٯْػيي ڂٚ ١اٯشْييَٚ ١سْٚيي ڂ ١ايًييٗدات٫ ،
ّهٔ ٭سسٺ َعطف ٌٖ :١ٴٖ ٻٔ بي عؿلڈ أضٌَ ،أ َٔ ٚز ٕٚعؿل؟!!!...

***

134

عغل أرمل؟!..
 ٫تػُحٴ ا٭ّټ بي تط ٸٌَڇ بػتإ أ ٚؾذط ٠أ ٚغ ...ُ٘ٝفه ٝغتدػحٴ ايدطق١
يٛاسس٠ٺ َٔ بٓاتٗا بٗص ٙايدادع :١عؿل أضٌَ؟!..
ٍّ إٔ ٜش ٸٌَٳ ايعٚاز:
طبٝعٞ
 ظٚز أضٌَ ،أ ٚظٚد ١أضًَ٘ ..أَا إٔ وكٌ يًعؿل ٖيصا ،فإْٻٗيا ايڀاَٸي١ايهر..٣
ٗ ٖييص ٙا٭ثٓيياَٗ ٤طداْييات ايدكييس ٚايؿييٗاز ٫ ٙتتٛق ي  ..فتٝييات ٗ أعُيياض
َٛدع٠ٺ ٚقاعسٚ ٠عً ٢أٖب ١ايتٓاَ ،ٞتكٝبٗٔٸ أٚداكٴ ايٛزاعات ايهاغط:ٙ
ٖييٌ أقػييَ ٢يئ غٝيياب َباغييج ،قبييٌ إٔ تٳدييطكٳ ٗ ضبييٛك اؾػييس ؾٴييذريات
ايعٓام ٚأغكإ ايًٗدات؟!..
يهٔ ٗ ايعؿل :ا٭ضٌَ أ ٚا٭ضًَ٘ ...سعٕٷ نبريَ ٗ ،كري ا٭ْٛث٘..
يئ تػييُحٳ ْ /بٗاْي / ١بييي ٖيص ٙايب٬غي١ٹ ايطَيسا / ..٤ييي / ٍٛإً٦ٝي ١أْٛثتٗييا بييي
اؾٓيٚ ٕٛايٓباٖيٚ ١هلذيات ايكيسٚز ،تٴيسٜط ٗٚطٖيا يًُعذيبٌ ٚتٴكياب بعيس،٣ٚ
إُطن٘ :ا٭ْاق ١إُٓٛع َٔ ١ايكطف..
ٚتطاٖا ٌُٝٴ إٍ ف ٿٔ ايتُطٜض:
ذٌٴ ٗ إسضغ ١ايتابع ١يًُؿد..!!٢
 غأغ ٸ َعسيو ٗ ايجاْ ٜ٘ٛدٝسٜ ،ػُحٴ يو باختكاقات أخط..!!٣ أضٜس ٭قابع ٞأْٻٗا نأقابعو ،تٴٗس ٟايؿدا ٤بًُػ٘!!.. ن ْٞٛنايؿاعط :أقابعو يتس ٜٔٚا٭س..!ّ٬تهاز تٗطب اٱناَ ٠٤ئ أقيابعُٗاٜٚ ،ڀيري َئ قيٛتُٗٝا نيٛكٷ ٚضْٚيل..
ٚتهرٴ نًُاتٷ سًٚ ،٠ٛو٘ڊ عً ٢إٛدٛز ٜٔؾٗل َتداَٚ ٌ٥تػا:ٌ٥
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 َا ٖاتٌ ايككٝستٌ ايعذٝبتٌ اؾًُٝتٌ أنجط ٖا ٜٓبد..ٖٞييا أْييا ٚيييسى ٜييا غييطنٝؼ ايطاقيي ،ٞنُييا ٜڀًييل عًٝييو ايؿيياعط ٚإيي٪ضر
ٚايعاظف:
 َاشا بٛغع ٞإٔ أسكيَ ٞئ ظٚابيع إُطنيٖ٘ٚ ..ياٖ / ٞييَ / ٍٛسٚٸْي١ڂاهلل ايؿعط ،ٜ٘تعٜس ايعٚابع عكداڄٜ ..كٛي / ٕٛاؾٓ ٕٛفٓ /ٕٛ؟!
نييِ وتييازٴ فيي٪ازَ ٟيئ فٓيي ٕٛاؾٓيي ،ٕٛسٳتٻييٜ ٢تهافييأ َييع أعاقييري أْجيي٢
ّتً ٧نٝاْٴٗا بطخا ٤اهلس!٤ٚ؟!...
أتيأخط ٗ دٓي ٕٛايعؿيلٜٚ ،أخيصْ ٞقيسض إكيازفات ايعؿيك ٘ٝإٍ أقييعب
عاؾييك٘ ،تٴطبٸيي ٞايعٛاق ي  ٗ ،بٝييج دػييسٖاٚ ،تٴڀًكٗييا ن ٝي تطغييبٖٚ ،ييٞ
تٛس ٞأْٻٗا عً ٢أَّٿ ا٫غتعساز يًٗسٚ ٤ٚايكسٚز ٚبػ٘ ايٓدٛش ٭قابعٗا يتساٟٚ
ْييسٚب ْ /بٗاْيي٘  /أ ٚغييٛاٖا َيئ ايػ يٝٸسات ايييي ديي ٔ٦إٍ أدػييازٖ ٸٔ بييايهطّٚ
ايعؿك..!!٘ٝ
ٌٖ تكبًٌ أْين تًُٝص ٗ ابتسا١ٝ٥ٹ سبيو ،أ ٚأتكيسّ َيصانط :٠أسبيو ،أٚ
اَتشإ ؾدٗ :ٞأْج سبٝبيت!!..
ايؿيياعط قييسٜل أبييٚ ٞقييسٜكٜٚ ،ٞٴٗييسٜين ٚأبيي ٞن يٌٻ فييش٠ٺ َسْٚاتييٖ٘ ..ييٌ
ٜٴػع ٴ قًيب َس ١ْٚؽلټ ؾطا ٌٜقًيب اييت تػبلٴ أ ٚهاٚضٖا اهلصٜإ؟!..
ٌٖ ٜهدٝين إٔ أنتبٳ ٖ :صٜإ ايعؿل إٛٓ.؟! أ ٚأنتب :
َكريٴ عاؾل ٜتٗسز ٙايعكٝإ؟! ..أ ٚأتٓبأ ٗ :ايعؿل  ٫بٝج يًشطَيإ؟! أٚ

 :أٜٓ ٜٔاّ ايعؿام ا٭ضاٌَ ٗ ،أٜٸِّ ١خط٠ٺ؟!..

أخؿَ ٢يا أخؿيا ٙإٔ تٴكيٝبين عًچي ڂ ١ايعؿيل ا٭ضَيٌٖ ..ي ٞايهاضثي٘ ٚايًعٓي٘
ٚإكٝب٘!!؟
 /ييي/ ٚ / ٍٛإُطنيي٘ /نآ٥تييإ تعضعييإ ايعٛاق ي ٚاؾٓييَ ٗ ٕٛكييري
إعذبٌٚ ..ايبك١ٝڂ تأت ٞضَازاڄ ٗ ايع..ٕٛٝ
.....................
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كييس ٜٴل غييأيتين ،قبييٌ زخٛيييو إٍ نُٝٝييا ٤ظٚبعيي ١أْٛثيي١
ييي ٛأْييو أٜٗييا اي ٸ
إُطنيي ،١يكًييج تطٜٸييح ِّ٫ف إييطات ،قبييٌ بييس٥و اؿكيي ١ا٭ ..ٍٚإْٗييا أڂْجيي٢
قيييازََٗٓٚ ١ادٴٗيييا ٚعيييط ،نيييسضٚب دبًٝييي٘ ،مل ٜعضٖيييا غيييري اهلڀيييٌ ٚأسيييّ٬
ايرز!!..؟!..
ٖيييصٜإ ايعؿيييل ٜٴؿييبٴ٘ ايعافٝيييٜٚ ،١يييسع ٛا٭عكييياب يًشطٜييي ١أ ٚا.ييي ٕٛأٚ
ايتأٌَ..
يهيييئ ٖييييص ٙا٭ضدييييٛظ ٠ا٭ْجٜٛيييي ١ايباضعيييي ١ايتُٓٸييييعُ ٫ ،هيييئ قطا ٳ٤تٴٗييييا
نُدڀٛطييات اهلييصٜاْات ايعازٜيي ..١ؼتييازٴ أظس ٜي١ڄ غييري ا٭ظييسٜاتٚ ،تٗذٝيي١ځ
سطٚف ٚتؿه ٝٳٌ ُٖعاتٺ ٚسطنات..
ن ٝتٛضطجٵ يڂديت ايعؿك ١ٝإبتس ١٥بأقعب ايسضٚؽ ٚأقػ ٢إ٬سٛات
ايدطاَ:٘ٝ
ُؿ ٞعً ٢سسٚز اْ٫تٛاضات ،نايهًُات ايؿعط ١ٜتػيري قبيٌ إعياْ،ٞ
أ ٗ ٚأثٓاٗ٥ا...
َا أٚدعٳ ٖص ٙإكازف ،١اييت أٚزټ ايصٖابٳ ٗ ضْٚكٗا ٚغشطٖا إيادٔ٫ ...
تٛدس احملاغٔ ا٭ْج َٔ ،١ٜٛز ٕٚف ٕٛسٓ ٕٛأ ٚفٓ!!ٕٛ؟)..
أْتك ٞيعٝٓٝو أسً ٢ايدعٍ ،يهُٓٗا تٴعًٓإڇ ايتٛق عٔ إطاغ٬ت ،سٳتٻي٢
إؾعاض ِّخط..
أّ ايهط ٖٞٚ ،ّٚبٌ ٜس ٟا٭ٚداك تطزٴ ا٭خباض:
َّٻ ؼطٜطٴ ايهط ّٚايؿطقٚ ، ٘ٝتععٜع أَٔ ٚاغتكطاض ايؿُؼ ٗ ،ايطبٛك..
ٜتعذٸيب ايدطٜيل ايڀبٸي :ٞنٝي ٜٳهير بػيتإ ايطټَيإٚ ،تتعياف ٢ا٭غيٝذ ڂ١
اؾاض..٠
ٚتتٸػع ا٤ٴ دػسٖا ايٓاسٌ اؾُ ٌٝ٭غطاب ق َٔ ١ٜٛايعٛاط ٚايػټيُط٠
ايداتٓٚ ١طٛٝض ايسٸضغٌ ٚايػټًٚ ،٣ٛايب٬بٌ!!..
إؿد ..٢تتدًچجٴ سٝڀاْٴٗا ٚايدٴ ٳطفٴ َٔ ٚاقع ١ٝإكري ايڀبٸٚ ٞايؿدا٤ات..
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نٌٸ ساٜ ٘٥دس ٚسسٚزٳ بًسات تتٓاَ ٢نطاَاتٴٗاٚ ،تديس ٚايٓٗيساتٴ قيط،٣
تتذيٛٻٍ ا٭سييعإ إطابڀيي ١سيي ٍٛايٓٛييطات نُييسْٚاتٹ اييطٿٜح ٗ شانييط٠ٹ ؾييذط٠ٺ
قسّ.. ١
 َدهطٸ٠ڂ ا٭غ ،٢اييت تٴسٕٚٴ تٛاضٜذ ٜأؽ ايعطا٥ـ تدٝٸطت طباعٴٗا ٜا أّټايهط.!!ّٚ
 ٞإَ٬ح؟!.
 ن .. ٝأخرْ ٞأٜټٗا ايڀبٝب ايصن ټ ٗ أثٓا ٤عٛز٠ٹ ايهط ّٚايؿطق ٘ٝإٍ اظزٖاضٖيا ،أ ٚقاٚيي١ڂ ا٫ظزٖياض..عٓسٖا بسأت إدهط ٠تٴبسٸٍ سرٖا ٚأغًٛب تعبري :ايٓٗطٴ ٜٗطبٴ َٔ اؾطٜإ إٍ
غذٔ ايٓؿدإ!!
اٯٕ :ايٓٗطٴ ٜتٓاٍٚٴ ٚدب١ڄ عاطد١ڄ َڀط١ٜڄ َع ٚاسس٠ٺ َٔ نداف٘..
ٖٚا ٖ ٞإُطن ١اؿػٓا ،٤ػ ..٤ٞاغأيٗٝا!!
ٜطتبو ٚيس غطنٝؼ ٜٚ ،ؿعطٴ بايسټٚاضڇ ايعؿكٖٚ ،ٞيًُٜ ٛيحٴ نيشهتٗا،
تػييطح ُٚييطح عًيي ٢طييطٗ ايؿييدٜ٘ ..كيي :ٍٛيٝييتين أغييه ٴٔ بييٌ نييشهاتٗا ،أٚ
أدييياٚضٴ خكي يطٳٖا ،أ ٚأقي يريٴ نيييايٓٗط ،أعيييٛزٴ َييئ َسضغييي ١إڀيييط ،إٍ زضٚؽڇ
ايطنض ٗ َعاَري غ...١ُٝ
َا أعصبو أٜٸتٗا ايككٝس٠ڂ اؾبً١ٝڂ ٚايػًٗٚ ١ٝايكطٚ ١ٜٚإسْ...١ٝ
بػتإ اؾٛظ ٜعٚض إػتؿد..٢
بعس ٙبكً ٌٝايعطٜؿ ١ايي ْبٗاْ١ڂ..
تطٴسبٴ بٗا  /تداس / ١ايبٓج اؾُ ١ًٝاهلاضب َٔ ١سكي١ٹ ظٚادٗيا ا٭ ،ٍٚإٍ
سكل ظٚازڈ َطتكب٘..
ٗ اٯفام ايبعٝسٜٓ ٙبَٴ خرٷ دسٜس:
ا٭ضضٴ اؾٓٛب١ٝڂ تتدًچلٴ َٔ عبا٤ٳ٠ٹ يٌٝڇ ايجعايبٹ ايكشطا ..ٜ٘ٚتك ّٛأقٛاتٴ
ا٭ْٛث:١
اؿُس يًشبٿ ايصٜ ٟؿد ،٢أ ٖٞ ٚقاٚي ١ايعاف..!!٘ٝ
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 يٝتهِ تٓتبٗ!!ٕٛ إٍ َٔ؟!.. َطافلٴ ايعطٜؿ٘..تٓتب٘ إُطنٚ :١ؼازخٴ فطسٳٗا ايڀدٌ ،ايػانٔ ٗ ساض ٠ف٪ازٖا:
قَٔ ٖصا ايطدٌ ..نأْٻ٘ أبٜ ٞكيڀشبٴ ٚاسيساڄ َئ قيباسات دػيس ،ٙإٍ
سٝح ْٴعاؽٴ أفطاز ايعا...ً٘٥
ٚيييس غييطنٝؼ ٜشقچ يبٴ إٔ و يٌٳ أٟټ ؾييٛمڇ َيئ قبًييٗا ،٭ْٻيي٘ وييعٕٴ ُيياّ
ف ٚاسييس ؾييه ٷٌ َيئ
ى إٔ ايعؿييل َيئ طييط ٺ
اؿييعٕ ،إٕ ٖيي ٞمل تدعييٌٜٚ ..ييسض ڂ
أؾها ڇٍ ايش ٿَ ڇٌ ايعؿكٚ ،ٞايعٓٛغ١ٹ ايعاطد..٘ٝ؟!)..
ؼتد ٞأدػاز ايهط ّٚباـ٬قات ٚتٴسٚٿٕ ،أ ٚتيطَ ٟٚيسْٚات إٛغيٝكٞ
إ٪ضر أ ٚايؿاعط إؿاغب ،عٓس سسٚز إدطزات:

ا٭ف٦س ٠يٝؼ فٗٝا أَهٓ١څ ي ًُٛتٹ أ ٚايٓ ّٛايجك ،ٌٝهلصا ايػيبب ْيط ٣ا٭ ٻّ
ٚاؿبٝب ١تػهٓإ غڂطٳفٳ ا٭ف٦س / ٚ ،ٙتؿشسإ /ايؿُؼ ،يٝكطأ عً ٢نٗ٥ٛا
ب فتٗي ٷس َٛاٚيبٖ ،ي ٛاؿيب ٗ ..بٝيٛت ا٭يدي ١وهيط ايعؿي ٴل
ايٓٗاضٚ ،طاي ٷ
َٚع٘ بكٝلٴ أٌَ ٕٛادٗ ١ايعتُ١
ٓاًََٛ ١ٸْ ڂ ١اؾٓاسٌ تعٚض عاطدْ / ١بٗاْ / ١يتدرٖا:
 َعكط ٠ايعٜت ٕٛتِٗٸ بايعٌُ!!.. إٛاغِ دٝس٠؟!.. تعٛزٴ ايهط ّٚضٜٚساڄ ضٜٚساڄ إٍ عافٝتٗا.. /أبيي ٛسٓييا  /أٜيئ تبتعييس  ...مل تكييٌ أٜٸييَ ١عًَٛييات عيئ ايكٓيياًَْٚ ٞدكييات
ايعٓاقٝس؟!..
ايعطٜؿييي ١ايدػٸييياْ ١تطٜيييس إٔ تدػيييٌ ْدػيييٗا َيييا ٤إؿيييتاقٌ ٚإؿيييتاقات..
ٖٚا ٖ ٞتطدع:
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 أب ٛسٓا ،أ ٜٔقٓاْ٘ٝ؟!..ػٝب إُطن٘:
 ٌٖ تػُشٌ ي٘ باقڀشاب اـُٛض إٍ غطف ١ايعٓا١ٜ؟!ٖ ٛفُٸعٴ ا٫ت ،يٜ ٛٴُهٔٴ اعتكاض ،ٙيٝكري زْاْاڄ َٔ ْبٝص أ ٚعطم..
 َا ا و ٜا أبا سٓا؟!. ايػهٝٸط ..أًَ ٚدٸلٴ عطٜؿ٘ ،أ ٚتٛنٝشاتٴ خاب...١ٝؼ ْبٗاْٗ ١
تُٗ ٴ

ع عڀدٗا:

 نأْٻو  ٫تعري ٜٔاْتباٖاڄ يًؿابٹ إيطاب٘ عًي ٢سيسٚزٹ عڀيطىٹ نذبيٌضٜح ...أٚ ٖٛ ٚعسٴ َڀط عً ٢باٍ أْٛث ١غ١ُٝٺ عذٝب ١إعاز!!
 ٜ ٫عٓٝين..  ٫تكطِّ ٞ٥خط أسعإ ا٭ْٛث ٗ ،١نتياب ايعٓٛغي٘ ..تشَٸيٌٴ عٛاطديو،ٚأْج عاؾك٘ ،فتًٗهٌ ٫ ..تت ُٖٞٛإٔ دػيساڄ َجيٌ دػيسى ًَ٦ٝياڄ بايدكياس١
ٚب٬غييات إديياتٔ ٜٓدعيي٘ عؿ يلٷ أضَييٌ ،أ ٚزٖؿيي ١أضًَيي٘ ،أ ٚإعذيياب َيئ طييطفٺ
ٚاسس!!...
ب،
ت ا٭ْٛثي ،١قبيٌ سًي ٍٛايعٓٛغي ..١خڀيأ قيع ٷ
 أقد ٞدٝيسڄا ـڀابيا ٹأٜٸتٗا ايدتا٠ڂ ا٭ْج ،٢إٔٻ ٜشَٻٌ دػسٴى ٖٛٚ ،قازضٷ عً ٢فه ١ًٝا٫ؾيتٗا ٤ايٓهيري
ٚاؿهٛض إجري!!..
ٗ ايبييس٤ٹ  ،يييس ٟبٓيجٷ ،تهييازٴ اؿطقي١ڂ إٔ تكتيٌٳ أسييّ٬ٳ دػييسٖا ..ثيِٸ دييا٤
إيٗٝا ٜڀًبٗا أسسِٖ ،بعسٳ ضسٌٝڇ ٚيس..ٙ
غأيتٗا ايػٝٸسْ ٠بٗاْ١ڂ :أب ٛبػتإٜ ،طٜسى يًعٚاز؟!..
ؼػٸػج َدشم ايٓٗسًَٚ ،ٜٔتك ٢ايددصٚ ٜٔتًُٻػج ٚاقع ساٍ َ٪خطتٗا..
تػا٤يج:
قايؿاع ٴط ٜك ٍٛعٔ إُطن ١عذٝعتٴٗا ٚقٛض!!ٙ
ٌٖ ٖ ٞعٓسَ ، ٟجٌ عٓسٖا؟!
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ب ٜٴشٝيي ٞايييٓدؼٳٚ ،نييصا اؿيياٍ عٓييس ا٭خييتٌ /
/ضَاْيي٘ ٗ /أْٛثتٗييا طييط ٷ
تداس٘ / ٚ /ي /ُْ٘ٛٝسٌ ُؿٝإ ٗ ساضَ ٠ؿيتاقٌ تتُيٛٸز ايًٗدي ١تًي ٛايًٗدي،١
ٜٓٚبَٴ سٌٝٴ ايسضٚب ٌٖ ..أْا ا٭ْج ٢ايكازض٠ڂ َ٪خطتٗا عً ٢ايبٗاٚ ٤ايٛقاض ٚايتُيٛز
ٚإلاب ايسٖؿ٘!؟!)..
أبييي ٛسٓيييا أٜكْٛييي ١ايػټيييهطْٚ ،ييياطٛض اييييَ٘ٚ ،يييس ٿٕٚٷ عتٝيييل عًييي ٢ديييصٚك
ض ايًييصات ،
ايًشٛيياتٜٓ :ڀييل فتٓڀًييل َيئ فُيي٘ عٛاطيي ٴ ايعٓاقٝييسٚ ،تييطن ٴ
ٚتؿعطٴ ايٓؿ ٠ٛبعًٛٿ ؾإٔ ٚٚطاف ١ا..ٕٛ.
إُطن ١تك ٍٛبكٛتٺ َػُٛك:
نييايعطا٥ـ  /إتكيياب / ١ٝزا ُ٥ياڄٜ ٫ ،عييطف ْٗ يرٴ زَيي٘ إٔ ٜؿييٝذٜ ..تشاٜييٌ
عًَ ٢اني ٞدػيس ٙوانيط ايطؾيداتٖٚ ..يٜ ٛطقبٴٗياٚ ،سٛهليا ْٛيطات ايعاؾيل
خ ْدػ٘
إبتسٜٚ ٨ٴشسٿ ٴ
يٝج تدطټ َٔ ؾدتٝو قڂبً١څ أ ٚنشه١څ غيٛفٳ أتًكاٖيا ٚأبيطكٴ ٗ اضتؿيافٗا،
ست ٢تعٛزٳ ي ٞطدٛييت!!..
 /أّ سٓيييا  /تػيييأيين :أ ٫تعيييطفٴ إٔ تٗذي يطٳ طدٛيتيييو أ ٚتػيييذٓٗا ٗ بٝيييج
عكًو!؟!..
بٝجٴ ايعكٌٴ ّتً ٧بايٛقاٜا ٚاٱؾاضات.)..

َعذْٛي١ڂ ََ٬ييح ايهيَ ٕٛييا ٤عٛاطي إيي٘ احملييبٌ ،سٳتٻي ٢تتٗٝٸييأ يًشٝييا٠
فطق ١ايٓذا َٔ ٠اهل٬ى ...غطبٷ ندِٷ َٚاٍٷ َتٛسـٚ ،قشطا ٤نطٜط.ٙ
ث٬ث ١أضنإ يًدذا٥ع ٚتع ِٝٛايكتٌ ٚتك ١ٜٛأعكاب ايٛسؿ ...١ٝضغِ نٌٿ
ت ايڀدًييٚ ..١أخبيياض
ض ايكساغييا ٴ
ٖييص ٙايبؿيياعات تكيي ّٛإْػيياْ ١ٝايبًييسات ٚتييٓٗ ٴ
ٚعٓا :ٜٔٚؼطضٸضت عؿطات ايبػاتٌ َٔ قبه ١ايٝأؽ ٚفذا٥ع ١ٝاؿطا٥يلْ ..بيعٴ
ايدػٸاّْ ١ه َٔ ٞدسٜس ٗ دطٜاْٜ٘ٚ ،كتًعٴ ايؿيذطات اؿاقيسَ ٠ئ نيداف٘..
عً ٢أنتاف ايطٜح ايؿطق ٘ٝتبس ٚايٛاسات ٜٚهرٴ سٌٓٴ ايدابات ايؿاب٘..
تدطح أّټ ايهط ٖٞٚ ،ّٚتٗعّ َطنٗاٜٚ ...تعاف ٢دػسٖا ٚسسٜح ا٭ْٛٸث٘:
أٜٸتٗا إُطن ١إػطٚض ٠بهٝاغتٗا:
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  ٫تجكيي ٞبايعٓٛغيي٘ :إْٗييا ب ٝيجٴ ْهػ ي١ٹ ايٓعَٛييٖ ..١ييٌ تٛييٌٓ :بٛغييعوايعييٝـ ٚايٓهػييَ ٗ ١ييأٚ ٣ٚاسييس؟! ..أْييٌ ايٓٝييابٝع ،سييٌ تجييل نييجرياڄ ببڀيط
ايتسفل ،ػ ټ سًٛمٴ ايدُٝات ٫ٚ ،تٴدٓٸ ،ٞنُا ٜڀٝبٴ ٖڀٌٴ ايدٓا!٤؟
ٚاسس٠څ َٔ قكا٥س إؿد ،٢أ ٖٞ ٚديطحٴ اؾُياٍٜ ٫ ،تٛقچي ٴ عئ ايٓيعفٹ،
ٗ ٚع ٞايؿاعطٚ ،ايؿاب ايعاؾلٚ ،ييس غيطنٝؼ اييص ٟتيٛضٸ ٙفي٪از ٙعكي١
إَيييي ٤٬أْٛثتٗيييياٚ ،زضٚؽ تعييييبري خڀاٖييييا ٚاـكييييط ٚايٓٗييييسٚ ٜٔطييييطب عافٝيييي١
ري َڀطبياڄ ،تتعياَ ٕٚععٚفيْٗ ١ساتي٘ ٚسطنيات اييطٿزف
اي طزفٌٜ ...هياز إٔ ٜكي ٳ
ٚايطٿزفٚ ،ايػام ٚايػامٚ ،ايددص..ٜٔ

نؿيييييٛاضك قيييييدري ٙبيييييٌ إڀيييييط ٚاؿيييييسا٥لُ ،ؿييييي ٞنٝاغيييييتٗا،
تشْٸِ بايٓعُ٘ٚ ،بعسٖا بكًٜ ٌٝتُاٌٜٴ قسټ ؾٛم ٚاؾتٗا ٤سصض..

***
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بالدُ املُحبني!!..
مُذّّىُ٘ قنز عاعل...
ري سافٝٶيا بيٌ ِّبياز ايهي٤ٛٹ،
ج يؿه ٣ٛني ٿٌ دبيٌڈٜٚ ...ٴيطٖٚ ،٣يٜ ٛػي ٴ
ٜٴٓك ٵ
ن ٬ٝتتشطف ٜكٛت٘ بٓ ّٛايٓذٜ ...ّٛتٸهح يًذُٝع تس:ٜ٘ٓٚ
ً ٜييا َدييطزات ايبػيياتٌ ايؿييطق ،٘ٝاْٗهيئ َيئ دييطاح ايتييأ٬ٜٚت ...يدي١څ
أْي ٻ
ؼا ٍٚقتٌ يڂد ...١ظَٔٷ يًٞٝټ اهلٛاٜات َ - ..اهلِ ٜٴٛقٛي ٕٛنْٛياڄ غيٝٸ٦اڄ ،قيات٬ڄ،
ٜبشح عٔ عُاٙ؟!
تٓب٘ أٜٸٗا اؿبټ :اظضك سطٚفوځ ٗ قسض ايطٜح ٫ ...تٴٛملٵ يٮنٛإڇ ايػٸ،٘٦ٝ
 ٫ٚتدطح بٗا...
قطاس ١ا٭يد٘ انتبٗا عً ٢أنتافٹ ايدُٝات ..اظضك ٗ دٗات.
ا٭ْٛث ١ايعًٚ ٛأؾذاض ايبكري..ٙ
ييي ٛقييازفتو ٚاسييس٠څ َيئ ايًعٓيياتٚ ،ضٸطٗييا بٛاس يسٺ َيئ اؿييطٚف ...اسييطف
َػيياضٖا إٍ ض٩اى!! ..ايًعٓيي ١تًيي ٛايًعٓييُ ،١ييٮ ايبكييا ..٤ؽٝٸييط َٓٗييا ٚضطيي ١اٯثيياّ
ايٓب...ً٘ٝ
زٚٸٕ عًيييي ٢ؾييييدا ٙا٭ْٗيييياض أؾييييٛام ايػييييٛاق ،ٞايؿيييي ٛٴم ٜٴشٝيييي ٞايع٬قييييات
ايٛدساْ..١ٝ
أمل تط َٓص عؿط ٜٔأَٓ ٚص َ٦ات ايًيٗذات ايعُٝيا ،٤نٝي ٚٴديست عاً٥ي١
اؾساَ ٍٚكتٛي َٚ ،١رياثٴٗيا َؿيٛٸٙ؟!ْ ...بٗاْي ڂ ١تتيصنط :ٳبؿٳي ٷط َيسدذٸ ٕٛبايكتاَي١
شعٛا ٚضٜس ايبػتإ اؾسٸٚ ،خٓكٛا اهلڀيٌٚ ...اٯٕ ٜڀعٓي ٕٛاؾبيٌ ٗ غيدش٘...
ٚٚدست ايكشطا٤ٴ ايهطٜط ٖٞٚ ،ٙتبٝع دًٗٗا ٚغباض ايعساٚاتٚ ،ايعسٜسَ ٕٚئ
ايٓٛاطري أقٝبٛا باـطفٚ ،ا٭ْٛثات تهذط!!
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تٴشيييا ٍٚقُٝييياتٴ ايعؿيييام اغيييشداك ٚييييْ ٛبٛغڄيييا ٚاسييسٶا َييئ ْبٛغيييات أٟ
ديييس ٫ ...ٍٚوي يلټ يػييي٬ي ٹ ١اؾيييسا ٍٚإٔ تٓكيييطضٚ ..نيييصيو ا٭َي يطٴ غكيييٛم
غ٫٬ت ايػٛاق ...ٞا٭ْٛثاتٴ إًٛيَ ١اشا عٓٗا؟!...

ب ايبؿ ي ڇط ايكيياتًٌ ..بهيياع ١ايدبيياض
ٚا٭ٚزٜيي ١ايبدٝهيي ١ايييي ػيي ٞٴ ٗ ٤ضنيي ٹ
ٚأيبػ١ڂ ايهذط..
 -ن ٝتكسٸٖا ب٬زٴ احملبٌ؟!

قتاٍٷ عٓٚ ، ٝتٴػتؿٗسٴ ت٬تٷ أَٗات ٖٚهيباتٷ بٓياتٷٚ ...اؾبياٍ دطوي١څ،
ٜٴعاؾٗا ا٭غ ٢بايكرَ ...ٴٗٳرٴ ايهطاَات َعدطٸ٠څ باـؿ ١ٝإڂطٻ٠ٹ ٚسڀاّ اٯَاٍ..
قُطٷ ؾابپٜ ،عٚض ْبٗاْٜٚ ،١هتب هلا عً ٢قُاف ايعٗٛز:
أْييجٹ قييسٜك ١ايٓبييعٚ ،تتشييايدٌ بكييْ ٠ٛدػييو ايڀٝبييَ ١ييع َكييري َييرياخ
اؾطٜإ..
أؾهطى إش ٚعٝٸج ؾذط ٠اؾٛك أ٫ډ تتٛضٸ ٙبإطض ايهبري اييص ٟأقياب
اؾ ٌٝاؾٛعإ..
خصَ ٟين ٖص ٙايًدت ١إه ،١٦ٝآًٗٝا أ ٜٔتصٖبٌ...
تبييس ٚايعَ٬ييَ٬َ ٗ ١ييح قييٛتٗاٖٚ ،يي ٞتٴٓيياز ٟايعييطا٥ـ ٚايعٓاقٝييس ،نيٌٻ
عطٜؿ ١با ٗاٚ ،نٌٸ عٓكٛز با ٘:
عطٜؿ ١اؾبٌ ...عطٜؿ ١ايد٪از ...عطٜؿ١ڂ /عٳ ڃًُٳ٘../
عطٜؿ١ڂ سك ١اٱَ ...٤٬عطٜؿ١ڂ زضؽڇ ايد...ُ٘ٝ
عطٜؿ ي١ڂ ايٓبييع ايؿييطق ...ٞعطٜؿ ي١ڂ اي ي ٻسٕٿ اٜٗ٫ييِ ...عطٜؿيي ١ايدػيياْ ١ا٭،ٍٚ
ٚايجاْ...١ٝ
ٖٓٚا ٜڀ ٍٛقسضٴ ايكٛتٜ ٫ٚ ،كٌ ب٘ إؿٛاض إٍ إٓتٗ...٢
عٓيييس ني يٌٿ َديييشم ٜٗٛيييط قيييسضٷ دسٜي يسٷٚ ،تبيييس ٚغػٸييياْاتٷٚ ...قكي يٝٸاتٷ...
َٚطَطٜتاتْٛٗ ..ضٜاتٷ َٔ اؿبٿ ٚاٱْػاْات اؾُ٬ٝت:
نٌټ إْػاْ ١بٳًڃس َٔ ٠ايعٝـ ٚاحملاغٔ ايهطّ٘...
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ايعٓاقٝسٴ َٔ غ٫٬ت ايعطا٥ـّ ٫ ،هٔ إسكاٖ٩ا ...
ٜك ٍٛايكُط:
اؿبټ ٜ ٫ٴشكٚ ٢احملب ٕٛغ٫٬ت عتٝكي٘ عٹتٳيل ا٭بيس ...هليِ سٛيٚٛڅ عايٝي١څ
ٗ َ٬قا٠ٹ ا٭قساض اييت تٓذٚ ...ِٗٝاٱْػاْات ايبًٝدات إَ٬ح قٜٛاتٴ ايبٗا...٤
ي ٫ٛأْٻٗ ٻٔ اؿبٝبات ...يهاعج ا٭ف٦س ٗ ٙاؾطب ٚاهل٬ى..؟!...
 أقيييييساضٴ ايييييسٿْإ نٝيييي تتيييييٛظك عًييييي ٢سيييييسٚز ايهيييييطٚ ّٚإعاقيييييطنايٓٛاطري ...تٗٛطٴ يًع ٕٛٝإسٕٴ ايهبري ڂ ٠تٴػٝٸذٗا اٱْػاْاتٴ ا٭َٗياتٴ ٚايبٓيات
ٚأدٝاٍ َت٬سك١څ َٔ احملبٌ ا٭ؾسٸا...٤
إس ٜٓڂ ١ايعطٜك ڂَ ١اظاييج ؼُيٌ عًي ٢نتدي ٞقًبٗيا عكي ٳط عؿيكٗاٚ ،ؼُي ٴٌ
دييب٬ڄ َيئ ايكيير ٚايكييسٚزٚ ...فكطاٖ٩ييا ًٜبػيي ٕٛا٭سييّ٬ٳ نُييا تًييبؼٴ ايدٝييّٛ
قُكيييإٳ ايداقييي ١إڀطٜييي ،١يهيييِٓٗ ٜ ٫شنييي ٕٛأَهٓييي ١سٴييبٿَُِٗٗ ،يييا ٜيييسّٚ
اـڀط...
/ايدػاْ١ڂ /دسٸتٗا تٗعّ ايًٌٝٳ ايدازحٳ إكبٌ َٔ اؾٗ ١ايعُٝا...٤
ٗ ايًش ٛي١ٹ اؿطديي ١ؼُ يٌٴ ايٓب يعٳ ٚإييرياخٳ ٚاؿيياضات ٚايبٝييٛت ٚايٓيياؽ...
ري عاً٥يي ١اؾييساٚ ، ٍٚبعييض بٓييات ايػييٛاقٞ
ف َكيي ٴ
بايددًييٚ ١ايٓػييٝإ ٜ ٫ٴعييط ٴ
ٚايهداف ...يهٔٻ ايٓٗط ٜبكٖٚ ، ٢اٖٜ ٛٴعٝسٴ ع٬قت٘ بإڀط َٔ ...أ ٜٔتأتٖ ٞصٙ
ايعساٚاتٴ ٖٚص ٙا٭ٚز ١ٜإتشاًَ١ڂ عً ٢ايتٚ ٍ٬إٛاغِ؟!...
 /أنتييبٴ ناؿٝيييا :٠اؾٓيييٜ ٕٛٴدًي يلٴ َييئ اؾٓييي ...ٕٛاؾٓييي ٗ ٕٛسايتييي٘
ايطاقٝييٜ ٫ ،١عييين إٔٻ ايعؿييام ٜدكييس ٕٚعكييٛهلِ ،أ ٚايعاؾييكات ٜدكييسٕ َييطٚدٗٔٻ
ٚسييسا٥كٗٔٻ ،اييييت تتٛقٻيي ٢بٗييا عييٛاطدٗٔٻ خيريٶا ٚظٖيطٶاٚ / ...اسييس٠څ َيئ َٴييسٚٸْات
عاؾل قسٜٓ ،ِٜتٛطٴ ف٤ٞٳ سبٝبتِّ٘ ٗ ،خط غطفيْ ١يّٛڈ يًكُيط ،ني ٬ٝتٴععذي٘
ا٭قٛاتٴ ايػاٖط...ٙ
ل أًَييٗا ٗ بػييتا ڇٕ اؾييٛظ إشاَيي ٞا٭طييطاف ٚسٛييي٘
ْبٗاْ ي ڂ ١تييعضك بكيي ٝٳ
ايٓٗط..
ٜٚعٚضٖييا ايكُ يطٴ ايؿييابټ ٜٚ ،ٴييسٚٿٕ عًيي ٢قييدشات دػييسٖا أب يسٶا طد ي٬ڄ ٫
ٜٳٗطّ...
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ْبٗاْ ي١ڂ َجييٌ ايهييط ،ّٚتتػ يٝٸرٴ بايػييداَٚ ٤عاؾييط٠ٹ ايهطاَييات إڀطٜيي٘...
تطاٖا أدٝاٍ ايدُٝات :تٴبًچٌ ثٝابٳ ايك ٝبعٛاط ايٓبع...
 ّٜٛلح ٚيسٖا ٗ ايؿيٗاز ٠ايعًٝيا ضاسيج تيعضك ايعٛاقي ٗ /سيٛانري/
أفهاض:ٙ

ٜٴعًُٴٓا ايكُطٴ ايهَ ٤ ٛطٻ٠ڄ ٚاسس ،٠فْٓ ٬ػا،ٙ
ْ ٫ٚٴدڀَ ٗ ٧صانطات ايًد١ٹ ايكُط..١ٜ
ٚمصٸض ْٝعٳ غ٫٬ت احملبٌ:
 ٫تٴدڀٛ٦ا  ٫ٚؽڀَ ٗ ٔ٦كسَات ايؿُؼ َٗٓٚادٗا ايٓٗاض..ٟ
يد ١ايكُط ٖٛادػٴٗا يٚ ...ً٘ٝٝايؿُؼ يدتٗا ْٗاض...ٜ٘
 ٫خ٬فات عسٚاْ ١ٝبٌ ايًدتٌ...
ٚيس ْبٗاْ ١طبٝب عُ٬مٜ ،تعياَ ٕٚيع إؿياٗ ايعسٜيس ٗ ٠إيسٕڇ ٚايبًيسات
يًهؿي ٹ إبهيطڇ عيئ أَييطاضڇ ايعُيي ٢ايعكًييٚ ،ٞايييٓكل ايعيياطد ...ٞايًييٗذات
ايهػييٝشٚ ١ايعُٝييا ...٤يٝػييج َيئ غيي٬ي ١يديي ١ايؿييُؼ أ ٚايكُييطٖٚ ،يي ٞتٴػيبٸبٴ
اٯفات ..غ٬يتٴٗا َتٛضط څ ١بايدذا٥ع ٚفساس١ٹ ايعُ...٢
أدٝيياٍٷ قُطٜيي١څ ٚسػييٝٸ١څ َيئ ايدكيياسات ٚايبكيييا٥ط تبشيييح عييئ ايؿيييدا٤
ايهبري...
/عٳ ڃًُٳ٘ٵ /أغتاش٠څ شنٝٸ١څ تػأيو أٜٗا ايكُط:
 ٖييييٌ بٛغييييع أًٖچتييييو نييييٓؼٴ ايعُييييَ ٢يييئ عٝيييي ٕٛغيييي٬ي ١ايًييييٗذاتايهػٝش٘؟!...
 غ٪اٍ ْب ،٘ٝوتازٴ فطق١ڄ نبري٠ڄ ٚزضٚغٶيا َٚيصانطات ٚسكٸي ١إَي٤٬ٺأنر َٔ َٓٗاز ُٖع ٠ايتكڀٝع ٚاؾعّ...
 اؾٓيي ٕٛقييعبٷ ناؿيبٸ ،نُٖ٬ييا ٜٴ٪يچي ٴ ايييعَٜٔ ...ٴُػييو بإانييٞٚاٯتييٚ ،ٞهطُٖييا َيئ عكًييُٗا إٍ اؿانييط ،نيي ٞتتٝٻػييط ييي٘ ساي ي١ڂ اؾٓييٕٛ
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إڂجًيي ...٢ساييي ١اـكٛقييٚ ١ٝاؿساثيي ٚ ١ايتشيي٫ٛت ايعاطدٝيي ١ايؿييُٗ ...١اؿ يبٸ...
نِ تتًك ٢ايبًسإ عًّٛٳ ايكُيط ايؿياب ٗٚ ،ؿٛي ١ايعُٝيإ تطتبيو ٚتدؿيٌ ٗ
سًكات عح احملبٌ ٚاؿبٝبات..

ايٓبع عڀؿإ...
ٜٓٚاّ عً ٢كس ٠ايهطّٚ

***
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قنصاٌ ىْو احلاجاتِ..
بلْسات األماىٕ..
فٹٞٵ أٜٻ١ٹ ِّخط٠ٺ ٜبٝجٴ ايعؿٸامٴ إشٸًَٕٛ؟!ٚ ..ايعاؾكاتٴ ا٭ضَ٬ت؟! ايشَټٌ فٹي ٵ
ٞ
ايعؿيييل .نييياـط ٜإتددي يٞٿ ،فٹيييٞٵ َطاٖكي ي١ٹ ؾيييذريات ،ؽػيييط طدٛيتٗيييا،
ٖسضٶا!!...؟؟
ٍّ ؾطق ..ٞاييسټنإ اييصٜ ٟعتياف
غطنٝؼ ٚٚيس ٙنآ٥إ ٹَٔٵ بساٖٚ ١سب
بٹ ي٘ٹ ا٭ب َٓييص بييسأ ايؿيياضك سٝاتيي٘ اؿسٜجيي ٜٛ ،١يٌټ ٖتً٦ٶييا باؿييب ٚضا٥شيي ١أيد ي١ٺ
ؾطق١ٝٺ..
تييعٚض ٙاـٝبييات ٚاهلُييّٛٴ ،يهيئ شنييا٤ٳ دػييسٜ ٙٴب يسٸز ايطنانيي٘ ..فُٗيي٘
اؾٝس يٮسٜ ٫ ّ٬ڀطأ عً ٘ٝايكسأ ضغِ ايػٓٛات...
/يٜ ٫ /ٍٛعٓٗٝا إٔ ؽ ٘ٝقُٝكٶا يٓ ّٛا٭غطاض ،ايچتٹ ٞتٴطٜيسٖا ،بيٌ ػيس
ايترٜط ايعادٌ ٫قتٓام ايدطقٚ ،١بسٍ قُٝل خدا ٤ايطغب ،١تكٝؼ يٮَٓٝيات
/بًييٛظاتٚ .../ايٛيئٸ ايًدييٟٛٸ :إٔٻ َدييطز / ٠بًييٛظَ /٠ٹيئٵ عاً٥يي ١ايييرٚظ ...أٖ ٟييٞ
ؼط ٜيي /بطٚظ /ٙإش ٖ ٞتك ّٛبأعبا ٤سهٛض ايكسض ٚػًچ ٞايٓٗسٚ ،ٜٔإؾيٗاض
ت ايهييٕٛ
خييٛاطط ايعؿييل َٚيي٪زٻ ٣ا٭ْٛثيي ١ايداضعيي٘ ،نكٓازٜييٌ ايجُيياض ٚيعٓييا ٹ
ايبٗ....٘ٝ
ٜسعٖٛا ايؿاعط ْ٫تكاْٛ ٤اضتٌ:
 تدهٸً ٞأٜٸتٗا ا٭ْج ٢ايككٝس ...ٙاْتكَ ٞا  ِ٥٬ٜعٝٓٝو ٚٚدٗو!!.. ٜا عٝين ضبو ،قسٸٜـ عبو!!..148

تٴشب٘ أ ٫ ٚتٴشبٸ٘؟! غ٪اٍ ىٛض َعطن١ڄ طدً١ڄ َيع طدًي٘ ،نيٌټ ػًٝاتٗيا
تٴدكح عٳي ڇٔ ايطغبيات ٚتؿيطح ا٭َٓٝياتٖٚ ...يَ ٞيسعا څ ٠يتيٖٛر ايؿيٗٛات ...اييسٸي ٴع
ٜٓبجٴ فٹٞٵ ق ٘ٝايهشه٘...

تٴكبييٌ عًيي ٢ا٭َهٓييٚ ،١اؿادييات ٚإطاٜييا إطنْٛييٖٓ ١ييا ٖٓٚيياىٚ ،مل
تٓؼٳ ٖٞٚ ،تعرٴ بٌ غ٪اٍ ايؿاعطٚ ،دٛاب ضغبتٗا إٔ تطَ ٞبٛغ١ڄ َٹٔٵ ؾدتٗٝا
عً ٢ؾدت ،٘ٝفتٌُٝٴ ايطفٛفٴَ ،ٹٔٵ ثكٌڇ سطا٥ل ايؿدتٌ ٚايؿدتٌ ٚايي بٛغ٘!!....
ايؿيياعط َٚجًيي٘ ق ي ټٌ ا يٓٛيياضات ٚا٭بٴ ٚايٛيييس ،اؾُ ٝيعٴ ًٜييٛش ٚٳٕ بأْٛثيي،١
/تتُ ٸٕٛٴ /نُٝٝا ٤اٱثاضٚ ،٠زيعْٛا ايدتٛٸ:٠
ٖاتإ تُ٥٬إ ٚدٗ...ٞ
ب بي قطقَ ١دٓاز....
َا ضأٜو؟! ...ايػ٪اٍ عسٸ شات٘ ؾاعط َكش ٛٷ
تتعاسِ ا٫ؾتٝاقات ايعاض ،١ٜأ ٚإػتش ٠بايكً ٌٝٹَٔٵ قُاف اؿصض:
نٌټ َافٝو َٚ ...ِ٥٬تطٚحٴ أقابع٘ تتًُؼٴ أططافٳ اـكيط َٚيا هياٚض،ٙ
َٚا ٜتيأخٸط عٓي٘ أٜ ٚعًيٚ ...ٙٛهيَ ٤ٞٹئٵ ِّخيطڇ اؾػيس أًٜيٍٛٴ إؿياغباتٚ ،تًيٛح

تؿاض ٜٔايًچصات ،ايچتٹَ ٞع ٚق ايتٓدٝص ،أ ٚيًشٜٸح!؟؟
 ٕاشا يٳيُٵػ ٴتوځ عٓٝد٘؟!... -يد١ڂ ايؿٗٛات سازٸ..!!ٙ

أَټٗا فٹٞٵ اؾٗ ١إكابً٘ٚ ٖٞ ،خايتٴٗا ،ايؿطٜستإ...
نًتاُٖا  ٫تعطف أٜ ٜٔصٖبإ:
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الكصٔذٗ ّالغاعز..
ا٭ ټّ تكًل ،إٕ ٖ ٞؾاٖست ا٭قابع تًعبٴ بهط ّٚأْٛث ١بٓتٗا:

  ٫أثلٴ بُٗاَ ..ت ٢اْدطزاٜ ،ؿتعٌٴ ايػٝا ٴز بُٗٓٝاٚ ،تتساخٌٴ ايبػاتٌ،ٚتعًلٴ ا٭غكإ باٯٖات ٖٞ ...دٓ ٕٛقكٝس ٖٛٚ ،ٙدٓ ٕٛؾاعط...
ٚنٝي تييتِټ ا٭َييٛض؟!ٚ ..تييتٮ٭ لُيياتٴ َػيياَطات اؾػييسٚ ٜٔإٓاٚؾييات
ايدطاَ ..١ٝفٹٞٵ ايعؿل ايًص ٠يكٸٛقٝٸ١څ ْ..ً٘ٝ
 اتطنٗٝا ٚسٝاتٗا...  ٫أ غتڀٝع ٖٞ ..قدري ..ٙؼتاز ايطعا...ٜ٘ ٜتييٛيچ ٢اٖ٫تُيياّ بٗييا ..أ ٫تييطٜ ٜٔٴسيچًييٗاٜٚ ،ييسعِ أَٓٝاتٗيياٜٚ ..ٴشكچييل يځٗٳيياَتڀًباتٗا..
 تٛزٸ ٜٔيځٗٳا إٔ تسفٔ أفطاسٗا فٹٞٵ أنٛاّ ايؿكاَ ،٤جًو؟!..نيٌټ ايييص ٟفٹيٞٵ ٚدٛزٖييا ٜبشيحٴ عٳئڇ /بًييٛظات /ا٭َيياْٚ ٞؼكچكييات ايدييطح
ٚايعٝـ ايڀطٚب ٫ ..تػأٍٴ َدطزات ا٭ْجي ٢عٳئ سيٌٓ فكيري!! تٴطٜيس ؿهيٛضٖا
ايعدچٚ ١يد١ڄ قتؿس ڄ ٠بايب٬غات ٚايكٛض...
إُطن ١ايكطٜب ١فٹٞٵ اؾدطافٝا ٚايعا..١ً٥
ٚ ٞاضز تبػيي ٘ٝاهلُييٚ ّٛتٝػييري ا٭َييٛضٚ ،بٗييصا /ايڀييطاظَ /ٹيئٵ
يٝػييج فٹيي ٵ
ايع٬قات؟!! وا ٍٚايؿاعط إغطاٖ٤ا أ ٖٞ ٚاؿاي ١ايؿيعط ١ٜتعاَيٌٷ عذٝيب َيع
إؿاعط ٚفٓ ٕٛاؿٛاؽٜ ٫ ...تعب سؼټ ايؿٿعط ٹَٔٵ ايسٻ:ٍ٫
 أفهچيييط ،إٕ نٓييجٴ غأغيييافط إٍ ايبًيييس ٠اؾبًٝييي ،١سٝيييح ا٭بٴ ٚا٭ّٚا٭خٛات ٚاٱخ ..٠ٛأخرى..
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تٴكدٌ باب ايهٚ ..ّ٬تتذٸ٘ إٍ خعاْ ١ايباٍ ...تدتشٗا :أ ٜٔايكُٝل إِ٥٬
يّٓٛڇ ساد ١اؿًٚ ..٣ٛأ ّْٛ ٜٔايعٝس نًچ٘...
  ٫تعتصض ..ٟأْجٹ ععٜع٠څ عً ٢قًيب أٜٸتٗا ايككٝس ٠اؾبً ، ١ٝايػُطا..٤؟ٚئ أقبٌٳ ضفهوٹ ..ساي ١ايعٝس تٴساٜٗٚا اهلسٚ ١ٜاؿً..٣ٛ
َ -اؾ ...ٞأقبًڂٗا َٓو ٭ْو قسٜل ٚقطٜب ٚقب...

ٜتداقحٴ نشًڂٗا ،نأْٻ٘ أغتاشٷ فٹٞٵ َسضغ١ٺ سٝڀاْٴٗيا ايدُيعات ٚغيكدڂٗا
ايسٸيعٴ ٚؾبابٝهٗا ايًدتاتٴ ايعاتٝي٘ ..خكيطٴٖا ٜتهي٧ٴ عٳًځي ٢ايًڀافيٚ ١نٝاغي١
ايطخا ،٤نعٚبع ُ٘ٝٓ ١فٹٞٵ بٝج َڀط..
 َ ٫رٸض يًشري :٠أْج غعايي ١ؾياضز ٙفٹيٞٵ بطٸٜي ١ايدتيٚ ،٠ٛأْيا بيايَ ضاؾيس،ٚأڂدٝسٴ ايتبدشٳ فٹٞٵ ايكٓاعات ايعاٚ ،ً٘ٝ٥ا.اظات ايًدٜٛٸ٘ ،فٹٞٵ نْٛٓٝتٗيا تتًيٛٻ٣
احملاغٔٚ ،تػتكِٝٴٚ ،تك عٳًځ ٢غاقٌُٚ ،ؿ ٞنُؿ ٞاؿيسا٥ل فٹيٞٵ ْعياؽ
ايدك ٫ ...ٍٛغ ١ُٝفٹٞٵ بكاٗ٥ا ،ٹَٔٵ زٖ ٕٚڀٌ!!! ُٓٚعين ايػټُع١ڂ ٚايكيسٚزٴ َٹئٵ
ايؿطٚز فٹٞٵ قسٛانري) قاغٓو ،ضغِ ُٓٝات ٞايكطو ،١بٗصا اـكٛم...
........

ّ ٫هٔ ػُٝع ا ٕٛ.أ ٚظضاعت٘ ٚغكَ ٘ٝيا ٤ايٓٝيابٝع أ ٚتطني٘ بعًٝٻي ڄا
نأؾذاض ايدابات ..ف ٕٛسٓ ..ٕٛفٕٛٷ َطاٖل :ف ٕٛعاقٌ ..فٕٛٷ فٓ..ٕٛ
فٹٞٵ ْٝع سا٫ت٘  ٫سكطٳ يَ٘ ٫ٚ ،طزٚز ..بيإعٓ ٢اييساضز ..قكيٛي٘ ايٛسٝيس
ػٓ ٘ٝاؿٛاؽ...
ر بػيتا ٴٕ ا.يٚ ،ٕٛتڀٝيب ايؿيٗٛات،
فٹٞٵ سهيط ٠إُطني ١اؿػيٓاٜ ٤هي ٴ
نايجُاض ايٓازض/ ..٠يٜ /ٍٛػٌٗٴ أسٝاْٶا ؾطحٴ ٚاسس٠ٺ ٹَٔٵ َداتٓٗا ..تأ ٌٜٚضزفٗٝا،
ْٗه ١ايكسض ،دطأ ٠ايٓػُ ١فٹٞٵ دسًٜتٗا ...نشهتٗا ،قطقتٴٗا..
قأٌْ َا فٝو /ي /ٍٛنّ٬ٴ ا٭قابع) ،تٴسَ ٞيديت سٹيسٸ٠ڂ قطقيتٗا ،ضغيِ
أْين ؾاعط ،أعٝـ عً ٢ندافٹ ايعؿلٜٗ ..عٸْ ٞطيطبٴ عڀطٖيا ..فٹيٞٵ ايًشٛيات
اهلاضب ١ٹَٔٵ ايطقابٚ ١ايتشصٜط تػافط ايؿدتإ إٍ ايؿدتٌٚ ،ايًُؼٴ ٜٓبيجٴ خًي
سسٚز اؾػس...
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إُطن ١قاغٓٴٗا َكدًي ڂ ١ايًديٚ ١ايتعيابري ،أٖ ٚي ٞقبيٌ ايتٛنيٝح بدُيع ٙأٚ
بايعسٜس َٹي ٵٔ ايدُيعاتٜٚ ..تٗٝٸيأ يًٓياٚط إٔ هلذيات ْعَٛتٗيا ايعسٜيس ،ٙػي ٞٴ ٤بعي ٳس
ايتٛنيٝح ،أ ٚتتعياٍ عًي ٢ا٭فٗياّ ....بيٌ ٖي ٞأعُياٍ تٛنيٝح ناًَي٘ ..ٹَي ٵٔ زٕٚ
تسًَ ٜٔٚش...ٚٛ
أغييڀٛض ٠ا٭ْٛثيي ،١فٹ يٞٵ عييسّ ايؿييطحْٚ ،ييأ ٟإعيياْ ٞعيئ إباؾييط ...٠ن يٌټ
إبازضات ايؿعطٚ ١ٜايدكاسٚ ١ايًد ١اؾٝس ٫ ٠تطق ٢إٍ َػت ٣ٛأْٛث ،١نٌٸ َا
فٗٝا قكٝس ٙدسٜس...ٙ

***
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الكصٔذٗ املزاٍكُ
يًُطاٖكييي ١قكيييٝس٠څ ٚاسيييس٠څ طًٜٛي ي١څ ،أ ٚايعسٜيييس َٹي ئٵ ايككيييا٥س ..ايككيييٝسٙ
ٚاـٛاطط ايٓجط...ٜ٘
ْٛيئټ ٚ ،اؿٝيييا ٠تٛيئټ أ ٻٕ إطاٖكيييات تٴڀييٌټ بإؿييياغبَ٘ ،تييي ٢تػيييُح يځٗٳيييا
ايدطقيييٜٛٚ ..١ييٌټ ايٛديييسإ َتعايكڄيييا َيييع ٖيييص ٙاٖ٫تُاَيييات ،نتعيييايل ؾيييذطٙ
ٚايد..ّٛٝ
أتعيييابٴ ا٭ؾيييٛام ٜٴػي ي ٿسزٴٖا ايديييطح ايعييياطدٚ ،ٞػٝي يسٴ تطتٝبٗيييا ا٭عكيييابٴ
 ٞا٭ظَييات تػيي ٛټز سٝييا ٠ا٭يديي ،١٭ٕ اؿيياٍ تهيي ٝٴل بيياحملبٌ ..بييٌ
إؿييتاق٘ ..ٹف ي ٵ
احملبيي ٕٛشاتٗييِ ٜهييٝك ٕٛسييا٫ڄ بهطاَيياتِٜٗٚ ..تعييٛزٸ ٕٚضٜٚيسٶا ضٜٚييساڄ عًيي ٢فٓييٕٛ
إٗاْات...

ٍّل ٍ ّٔ ًٌ فعلُ اإلٍاىّ٘ ،تذُّّقَا؟!!..
اؿهٝض فكاس١څ عٛضا...٤
ٚايها٥كات ٜهجط يسٜٗا فٔټ اؿهٝض...
قٓاعات ايعٝـ  ٫تؿدٗٝا ايطزا٤ٳٚ ٠ايسْا٤ات..
ب
ْٴطاٖل بؿيهٌ دٝيسٜ ..عيينْ :تعياَ ٕٚيع سٛاغيٓا عًي ٢ايػيٓٛات ..اؿي ټ
نييأ٥ٷ عذ ٝيبٷٜ ٫ ،ؿييٝذ ٜ ٫ ..هييٕٛٴ فتٝٻ ياڄ ،ث يِٻ ٜٴكييبحٴ ٖطَٶيياٜ ٫ٚ ...ييٛزټ أْٻ ي٘ٴ
نإٚٛچدٌ ،ايصٜ ٜٔتكاعس ..ٕٚفٹيٞٵ ؿٛاتي٘ ا٭ٜ ٍٚتذاغيط ٜٓٚؿي٘ٚ ،فُٝيا
ب في ...٬أقي ٛٴٍ يًؿيتا :٤أعطْي ٞثٝياب
ٳب ٵع ٹس ٜشاخ ..٢ايؿٗٛات تدعًيٗا ،أَٻيا اؿي ټ
إؿاغبات ،نٜ ٬ٝٴُعٸمٳ قُكإٳ عؿك ٞاـط... ٜ
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ايكًلٵ ؾٝذٷ غد!!... ٝ
ب ايععٜع ،تعايل ٚدسى بعاقد ١أڂْج ، ٢عاتَ ،١ٝعزٓ١
نأْٻو أٜټٗا ايؿا ټ
فڀطتٴٗا بايؿسٸ٠ٹ ٚا٫سشاظ ٫ ..تٴتٝحٴ يبٗاٗ٥ا ،إٔ ٜتٮ٭ ٜٚأتًل إ٫ډ فٹٞٵ سيطّڇ عؿيلڈ
َػٛٸض..

تعضك أغٛاضٖا بايٛضزات ايؿا٥ه،١
ٚؼطَو أٜٸٗا ايعاؾل
َٹٔٵ سك ١تعابري ايعڀط...
ن ٝتٴدهچط؟!..
أَ ٚاشا تبتد ٞضڇفڃعٳتٴٗا َٹٔٵ ايكسٚز إتتاي١ٝ؟!..
 أٚزټ إٔ أزعٛى إٍ إكٗ٢؟! يٝؼٳ يسٟٻ ٚقجٷ!!... تٳبٵكځٌ فٹٞٵ غهٔ إؿد ،٢أ ٫تهذطٜٔ؟! أتعب ،فأْاّ :أتػًډ ٢بايتعب!!. َٗٓ١ڂ إُطن ١قعب١؟! أسبٸٗا!!.. -غطف ١ايعٓا ١ٜإطنچع ١٦ًَٝ ٠با٭غ!٢؟

 أفييطح فٹيٞٵ عًُيي :ٞايٓيياؽ ٜبشجيي ٕٛفٹيٞٵ اؿٝييا ٠عٳئڇ َعيياْ ٞايػييعاز ٠فٹيٞٵايكٛٸ ...٠إُطن ،١تػعٚ ٢ٳضٳا٤ٳ اؿٝا ،٠فٹٞٵ ا٭غ...٢
أْييٌ ا٭دػييياز ،تكييٌٴ إٍ ايعٓاٜييي ١إؿييسٸز ،٠فٹييٞٵ ؿٛييات ايطنانييي١
ٚإأغاٚ ٠ا٭ظَ ..١أضاْي ٞأضنيضٴ فٹيٞٵ ضنانيٖ ١يص ٙا٭ْٛثي ١إتكيسع ،١ديطا٤
إطض ،ٹَٔٵ أدٌ إْكاش بعض إباٖرٚ ،إنا ٠٤ظٚاٜا اؾػس إعتُ ...١فٹٞٵ ايعًچ،١

ْٝعٴ ايبسٕ فكريٜ ..ػتذس ٟعڀ ايؿيدا ..٤إُطني ١اؿػيٓا ،٤تكيدٗا ايًدي١
ايؿعط ،١ٜتعٝـ قػڀڄا ٚافطٶا ٹَٔٵ أٜاَٗا فٹٞٵ ساض ٠عڀ ايؿيداٜ ../٤ٴيٛظٸك اؿيبٸ
ايص ٟفٹٞٵ ضٚس ٞإعاْات ععٜعْٚ ٠ازض ...ٙتتعيٛزٸ ٜٔعًي ٢ايكيرٚ ،تًيٛش ٜٔبايداقي١
ايعاطد ٫ ...٘ٝتتكبٸًٌ إٔ تتٓاظي ٞٳعٔڇ ضٴقٝٿو قٝسٳ بٛغ ١أَ ٚكساض يدت١ٺ..
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اهلل ..اهلل!!.

ن ٝتتعاَ ٌْٚع ايكسٚز ٚاؿطَإ ٚتٛادٌٗ فطق١ځ ايبٗا ٫ ..٤ػٛزٜٔ
عً ٢ايعاؾل بجُط٠ٺ قدري ٙٹَٔٵ عً ٢غكٔڇ ؾد ..١ٳٌٖٵ ؽعٌْٳ ْٝع ايهشهات
/ٚايبٛغيياتٚ /قاغئٳ ايؿييدتٌ؟! ..فٹيٞٵ اٯتيي ٞقځيسٵ ػييس ٜٔفييا٥ضٳ َٴْ٪ي١ٺ أْجٜٛيي١
َٗذييٛض ..٠نييي /عٓييابط /ايكييط ،ٌٜٚإُتً٦يي ١با٭غصٜيي :١ايييتٌ ايٝييابؼٚ ،ايعٓييب
ا.دچي ٚ ،اؿٓڀيٚ ،١ايكُيح إكؿيٛضٚ ،ايڀشيٌ ٗٚ ،ايعٚاٜيا ايًبٓي ١بايعٜييج،
نٛٵّٷ ٹَ ٵٔ إٚ :ٕ٪أفطاز ايعا ١ً٥بعٝس..ٕٚ
ٚسبٸات ايعٜت ٕٛاحملُٝٸ ١بإًح ٚايعداز ..ځ
يٝػٛا قطٜبٌ َٹئٵ اؿاديات ٚايًچيصات ايتُٜٝٓٛيٜ٘ ..ػيافط ٕٚفٹيٞٵ اهلُي ّٛايككيٝٸ١

ٚٳضٳا٤ٳ ا٭س ..ّ٬اؾدطافٝا تتػع خطا٥ڀٗا يٝهَ ٕٛكسٚضٖا َػياٜط٠ڂ ٚاغيتٝعابٴ
ا٭َاْ ..ٞؼاٚض ا ځ٭ْٳدځ ١ايچتٹ ٞعٓس قاغٓٗا:

/سيييٌ ٜعؿيييكين ايؿييياعط ،هيييَٚ ٤ٞعييي٘ ايًدييي ١اؿًيييٚ ٠ٛايكيييٛضٴ ايؿيييعط١ٜ
ٚاؿهٛض ٚايطؾاق ١ايؿُٖٗٚ ..١ياٖٚ/ ٛييس غيطنٝؼ /إٗيصبټ إئُ٪ٴ ،عًي٢
 ٟسًيِ أ ٚأٜي ١باضقي ١ييصٸ ..٠إْٸي٘
أس ّ٬دػيسٜ ٫ ،ٙتكيطف بٗياٜ ٫ٚ ،ٴٓديل َٓٗيا أ ٸ
ٜتُٓٸيي ٢إٔ ًٜييٛشٸ عييطّڇ أْييٛثيت ..إٔ ٜتكييطب َٹ ي ٵٔ تييٖٛٸر دػييس ٟاؾُ ٝيٌ ،يٝييتعًچِ
هلذييياتٹ ايعؿيييل ،عًيييٜ ٢يييس ،ٟأٜ ٚڀٝيييب يييي٘ ا٫سيييشام ..ا٭ْجييي ٢فٹييٞٵ ايًشٛيييات
ايعاؾييك ،١تتدييتٸح فٹييٞٵ سٛانريٖييا أظٖيياضٷ ٚبييطاعِّ ٫ ،هيئ َعآٜتٴٗييا ،فٹييٞٵ
اؿييا٫ت ا٫عتٝازٜييٚ ...١تٴٛي يسٴ يد ي١څ عاضٸَ ي١څ فٹ يٞٵ قييٛاَٝؼ اؾػييس ٫ ...تعييٛز قييسض٠
إدطزات زاضد ..١بٌ تكريٴ ػسٜساڄ ..تك:ٍٛ
قځيسٵ أدييسْ ٞفٹيٞٵ ٚقييج ٫سييل أتكبيٌٴ قٝٻييا ٖييصا ايعاؾييل ٚفكييش ٢زٖؿييت٘،
ا چيتٹ ٞؼا ٍٚايٛق ٍٛإٍ قهٝي ١أْيٛثيت ...ځأْٳيا ٖٚي ٛأَټٓيا إْػياْٚ ١ٝاعيسٚ ..٠ييس

فٹٞٵ ايطسٚ ٌٝا٭َهٓ ١ايكًكٚٚ ،١يستٴ فٹٞٵ ددطافٝا تكا ّٚايكش٘ٚ ،تسَع عٕٛٝ
أؾذاضٖا نڂطَ ٢زضٚؽ إڀط ايدا٥ب ١عٳٔڇ سكٸ ١إَ ٤٬ايد...ّٛٝ
َا ٖص ٙا٭ْجيُ :٢تًي ٧عٛاطدڂٗيا بيايطفٛمٚ ،عًي ٢ايطفيٛف ْٛافيٚ ١ضْٚيل..
ٚعٓس سٝڀإ ايهشهات ٜٓاّ ٜٚكش ٛظَإٷ نط ِٜإَ٬ح ..تٴٛس ٞنٝاغيتٗا
بإؿاغبات ٚا٭ؾٛامٚ ..ايعؿل ظضاع ١دبًٝيٜ٘ ،ػيكٗٝا إڀيطٴ ايٓياعؼٴ ..فٓيٕٛ
قيييسضٴٖا  ،نٝي ي ٜيييتشهِ بكساغييي ١اؾػي يس ،ايٓييياعِ ،إهتٓيييع بايؿيييٗٛات
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إددً ،١نايػري ٠ايصات ١ٝإًشك ١بايكط ٣ايعاي ٫ ...١ٝتتٛٸنح طبا٥ع ايؿذط ٠إ٫ډ
سٌ ايعاقدَ٘ٚ ..جًٗا ايػٸاق١ٝڂ ،تبس ٚسع١ٜٓڄ ،ناَطأ٠ٺ فكيست عافٝي ١غُعتٗيا،
ٞ
أ ٚغ ١َ٬عڀطٖيا ،أ ٚنياعج َٓٗيا ضغيا ٥ٴٌ عؿيكٗا ،أٖ ٚذطٖيا ٚديسٖا ..فٹي ٵ
ٞ
ؿٛات إڀط أ ٚاييرٚم أ ٚايًُيع ٚاهلڀيٌ تٓتعيٌ ايػياق ١ٝنٹيدتٗٝا ُٚهي ٞفٹي ٵ
َؿاٜٚط اؾطٜيإٚ ،إيطأ ٠إتعبي ١بيا٭سعإ ػيس ايػيب ٌٝإٍ غُعتٗيا ٚعڀطٖيا
ٚايعؿل..
إُطن ١اؿػٓا ٤ؾطغ ١أَعدتٗا نايعتبات ٚايهتُإ ...سبٝب١څ دبًٝي٘،
ؿًڃي ٴِ ا٭َياْ ٞسٳتٻي ٢أقاقيٗٝا ...ىٝڀڂٗيا
ب خكيطٖا ،إْٳي ٴ٘ يځي ٵِ ٜتًي ٸ ٛا ڂ
ځي ٵِ تيعٍ تعاتي ٴ
طٚ ..١ًٜٛاغع ..١فهدان١څ..

سًِ دػس إُطنٜ ١ٴؿب٘ٴ قط١ٜڄ َعزٖط٠ڄٜٚ ..ٴؿب٘ٴ َڀطٶا ٜٴطبٸي ٞعبيا ٠٤اييطٸٜح..
أْٛثي ي١څ َسٜٓي ي١څ ٚضٜي ي َٛ ..غيييٝكا ٚنييي ..ّ٬بييي٬زٷ َتعي يسٸز٠ڂ ا٭عيييطام ٚايكَٝٛيييات
ٚايييسٜاْاتَ ...ٹ ئٵ أٜيئ دييا٤ٳتٵ إيٗٝييا ن ي ټٌ ٖييص ٙإَ٬ييح ٚايهٝاغييات؟!!ٜ ..تع يبٴ
ايؿاعط فٹٞٵ فاضا ٠قيٛت سٓٗٓٝياٚ ...تتعيبٴ ايكيٛض٠ڂ فٹيٞٵ ب٬غي ١زٖؿي ١اييطٿزفٌ
ٚايػيياقٌ ٚايٓٛييطاتٹ ٚايهشييٌ ...عٓٝاٖييا تهييتش ٕ٬بييايدُعات ايؿيياضز ،ٙأٚ
إشٚن ١بًباؽ ايعد ١ٜٛايهايچ..١
ٜك ٍٛايؿاعط يٛيس غطنٝؼ:
ضغِ قسٸٖا اؿاز ،أضاْ ٞأتٛاعسٴ فٹٞٵ نٌٿ يكيا٤ٺ َعٗيا ،إْيين َعذيبٷ بٗيا،
ٚأ ٚټز عٓاقٗييا ٚايتدييعټٍ بٹٗييا ٚايتشييسٸخ َييع قييسضٖا ايٓيياٖض ٚضقبتٗييا ايڀچييطٚب
ف غكي٬ت ؾيعطٖا ..نٓػيٜ ِٝتشاٜيٌ بياهلبٛب عًي٢
ٚٚدٓتٗٝا ..أُٓٻي ٢ايتشي ټط ٳ
ٚقاض /ؾاٍ /أ ٚقُاف ْٗس ٜٔقتذٌ بايبٗاٚ ،٤اٱقطاض عً ٢ايعً...ٛ

عٓٝاىٹ عاؾكتإ،
بٌ بٝتإ ْ ٕ٬ٝيٓ ّٛايه..!!ّ٬
أٌْ ٹَٔٵ ايدد،ٛ
ايع ٕٛٝايچتٹ ٞتٴ ٟٚ٪ايطغاٌ٥ٳ ايڀطٜس،ٙ
إٍ إٔ وٌٳ بطٜسٴ ايدطاّٵ...
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تكٛٸض ځأٜټٗٳا ايعاؾلٴ ايعتٝل:
ي ٫ٛعٓٝاٖا عاؾكتإ..
َاشا غٓدعٌ بايهذط ٚايٓڀل ٚايكُج؟!..
تسَعإ عٓٝا سبٝبيت عؿكڄا
أ ٚأغدڄا أ ٚمٝبٶا أ ٚؼا٬ٜڄ،
ٚأتعًچِ َٹٔٵ زَعتٌ َاضقتٌ،
إٔٻ ايؿتاٜ ٤ٴ٪يډ زٜٛإٳ ٖڀٌ،
ّٚؿ ٞنايػهري فٹٞٵ زضٚب اهلصٜإ..
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للغتاي أعصاب
تتحنّل أقض ٙأىْاع العْاصف..
أٜٸتٗييا ايعاؾيييك٘ :نييٌٻ يكيييا ٤أ ٚزٸَيئ أْداغيييو تيييأي ٝٳ اؿبيييل ٫ ،سيييسٜحٳ
ايكًلٵ!!..ؾٗٞپ ٚقج ايعؿلٚ ،ؾٗٞپ طدٌٴ أڂْٛثتوٹٚ ،عًٝي٘ إٔ ٜهير نيٜ ٞكيريٳ
ي٘ غري٠څ شات..٘ٝتكٛٸض :ٟٳٌٖٵ بٛغعڇ ا٭ٜاّ إٔ تبك ..٢ٹَٔٵ ز ٕٚغري٠ٺ شات٘ٝ؟!...

أعحٴ عٓو فٹٞٵ َػا ٤بها٥و،
نعٓسيٝب ٜٴدتٿـ فٹٞٵ ايطٜح ٳعٔڇ غٓا!ٌْٝ ٤؟..
ًُٕ ٞايهڂشٌ ٳعٔڇ ؾطفاتٹ ايٓٛطات..
َٴتٵعٳبٷ عؿكٚ ٞعٓٝاىٹ قسضٵ..
ِّٙٹ ٹَٔٵ ق ٛٹتوٹ ٚاؿعٕڇ ،ايص ٟف..!!٘ٝ
ٜٴؿطزٸْٚ ٞقجٷ نافطٵ ٚسهٝضٷ أظعط..
ؼ ٜؿٝذ،
ايعٝـٴ فٹٞٵ اؿب ،ي ٝٳ
ضغِ ايكًچٚ ،١ايٓٸسض٠ٹ ايهٓ..!!٘ٓٝ
 ٕاشا تؿتِٴ ايٛقج؟! أ ٸ ٘ٝنافطاڄ  ،فك٘!!.. تكدڂ٘ بايهدطڇٚ ،تًشل بٹ٘ٹَ ،اٖ ٛأبؿع ٹَٔٵ ايؿت:ُ٘ٝاؿهٝض ا٭ظعط!!؟!.
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 يٝؼٳ عٓس ايباٍ ٜا سً ٠ٛايسَع قسض٠څ ناف ،١ٝعً ٢ايكير :إياٍ ايً٦يِٜٝدتييو بايعؿييام ٚأطديياٍ ايطغبييات ..ييي ٛتعًُييٌ ٜييا سبٝييبيتٚ :أْييا أعيير نييداف
ج بيي إُطني ٹ ١اؿػيٓا،٤
نشًو اًٜ ،ٕٛٓ.ي ٛٴح يٓياٚط ٟظَي ٷٔ غيٛزاٟٚپٜ ،ؿيُ ٴ
٭ْٗا َتداٚ ١ً٥تدطح فٹٞٵ دساًٗ٥ا ايٓػُات...
و تٴطٜسٴ إٔ تك : ٍٛظَإٷ ٜشبٻ ٢عً ٢قًچ ٹ ١ايشبٚ ،٘ٝايي $ظٳعٵطٳْ٘#؟!..
 نأْ ځ /ؾييٛف ١سييياٍ /اييييعَٔ بؿيييع ،١نييي /ؾيييٛف ١سييياٍ /ا٭ْجييي ،٢إش تٴكٓييعٴأْٛثتٗا ،بي ضفاٖ١ٝٺ خطف١ٺ أ ٚضخاَ ٤تػذ ايس٫٫ت ٚإعاْ..ٞ
 َاشا ٜٴكٝبوځ ،نًُا تًٛحٴ يو قاَ١ڂ إُطنٚ ١أؾٛامٴ سبٝبٗيا ،إُٓيٛكٹَٔٵ ايكطف..
ف إطاضات إٔ ًٜٛشٳ
 يٝؼ غٗ٬ڄ عً ٢ؾاعطڈ  ،عاؾلڈ شٚٸقت٘ ا٭ْٛثاتٴ ِّ ٫ٳعكٌٴ دػس ٙبايهآي ١أَا ٳّ اَطأ ٺ ٠قكٝسٙ؟!!...

***
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عزبذُٗ األمْم٘ العاىط!؟

فً متّْحػ
العيْصُ ٌّ
َاشا عٔ إنا٤اتٹ ا٭ْٛث٘ ،فٹٞٵ يٝاي ٞاؾػس؟!
أْ ٚػأٍٴ :ٳٌٖٵ يځسٳ ٣ايطٸٜح تعابري تهد ٞيؿطٚساتٹ ايدُٝاتٹ ايؿطقٝٸ٘؟!
ت قكييا٥سٴ ايؿييطم ،فٹ يٞٵ غبييا ٹ ٤إعيياْ ٞايعُٝييا ..٤ايييَ ِٖٛتديياِٖٷ َييع
تؿ يطٸز ٵ
اؾٌٗٚ ..ايعاقد١ڂ ٜه ٝٴع ٖسٜٴٗا ...اهلبٛبٴ ٜػتكٌٝٵ...
ؾييذط٠څ عاقًيي٘ ،فٹ يٞٵ ِّخييط إڀييط ،تٴٛقيي ٞاَييطأ ٫ :ٙتكتًيي ٞايكييبا ٵح بكٗييط
ايسٜٛى ٚقتٌڇ ايكٝاح ...ثك ٞبايڀٛٝض ،سٳتٻَ ٢ڀًعڇ ايكساحٵ...
إُطنيي١ڂ اؿػيييٓا ،٤عٳًځييي ٢ؾيييطف١ٹ قاغيييٓٗا ،تكيييطأ فٹييٞٵ نتييياب اييييٛازٟ
ا٭خهييطٜٚ ...تػيياٍ٤ٴ نڂشًڂٗييإ :يياشا أق يطٸت عكًٝي١ڂ ايدٝهييإ إٔ تٴيي٪ش ٟايييسضٚب
ٚا٭ؾذاضٚ ،تٗسّ ضقازٳ اـاٍ قععٜع)ٚ ،تٴدين قشٙٛ؟!
 / ٬ٖ /أْٛث١څ َعزٓ١څ با٭غٚ ،ً٘٦نٝاغتٴٗا ديسٜط٠څ بايعٛاقي  ،أنجيط
ٹَٔٵ دساضتٗا بايطنٛز ٚا٫غتهاْ٘..
ني يٌٻ سيييٌ تٴيييسٚٿر فييي٪از ايڀبٝيييب أٜٗيييِٚ ،تٴذطدي يطٴ أعكييياب٘ ٚٳضٳا٤ٳ تًدڊتٹٗيييا
٪َٚخطتٗا إشاقك٘ نُٛغٝكا ق ، ٝفٹٞٵ إقدا ٤بػتإ..
يځِٵ تػأي٘ :ٹَٔٵ أ ٜٔأْج ځأٜټٗٳا ايڀبٝيب؟! َٹئٵ تهي ٕٛأَټيوځ ٚخا٫تيو ٚديستٴو
ٚعُتو؟!..
َع أْٗا َٹٔٵ أٌْ إتػا٬٥ت ايهٝٸػات ،يځ ٵِ ٜٳسٴضٵ فٹٞٵ باهلا إٔ تػتدِٗ َٓ٘
عٔ سٴبٿ٘ٹ َٚعاد٘ ٚتاضٜذ أسعاْ٘ ٚأفطاس٘ ٚعٔ طدٛيت٘ ٚزضاغت٘..
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َ ٖٛٚؿد ٍٛبايعٌُ  ُّٖٛٚإطنَٚ ٢عاْيا ٠ا٭دػياز ٗٚ ..أٚقيات فطاغي٘
ٜٴػييعس ٙايييصٖاب إٍ اؿسٜكيي ١ا.يياٚض ٠يييصانط ٠اؾطٜييإٜٚ ،دييطح بإكييازفات
اؾُ :ً٘ٝإٔ ًُٜحٳ نشه١ځ  /يًٝٝإ ٖٞٚ /تتػًل غ٬مل ععف ايؿدتٌ...
ب ايتييأيلڇ..
قفٓ ْٛي١څ أْٛثتٴُٗيياٚ ،أْييا طبٝييب َٗييٚٛؽ بأْديياّ ايهش يٌڇ ٚطييط ٹ
ت
ٜٚٴشعْين أ ٻٕ ٚاسس ڄ ٠ٹَ ٵٔ ْ٬ٝت إؿيد ،٢يځي ٵِ تيعٍ تيسضأ عئ خاططٖيا ٖذُيا ٹ
ا٫ضتبا ٙبي ٚيس /غطنٝؼ /ؾاْت / ٛايص ٟا ٴ٘ َعٓا ٙايعاقد٘ ،يهٓ٘ ييٝؼٳ
ٜعك ٴ بٗا!؟!...
ٜشٜٸح أ ٫ ٚهط ٩عٳًځ ٢إداَط ٙباػاٖٗا..
قيځٗٳا ضٖب١څ ..تهشوڂ نإٔٻ

ا٤ٶ َٛدع ٙتؿعټ لَٗٛا!!).

 َا ضأٜوٹ  :أب ٞوتاز فشكاڄ طبٝٻاڄ ،إٔ تٴؿطٗ عً٘ٝ؟! تهيطّ عٓٝياى ٚعٓٝيا أبٝيو؟ :قغيطنٝؼ) قيسٜل ايٓٛافي ١ايدهطٜيي١نُٳا ٜكد٘ أسسِٖ..
ٚشنا ٤ايشتٝبات ،ځ
قنٝيي تتًييٛٸ ٜٔعٳًځيييًَٗ ٢ييٌڈ ،نٓػييُ١ٺ ؼبييٌٴ سطنتٴٗييا بايييسٚ ،ٍ٫زيييعڇ
نُٳا ٜك ٍٛؾاعطى ايعاؾلَ ،ع ٚق ٹ ايتٓدٝص / ٬ٖ / :أْج ٢نًڊٗا
ا٭غكإ :ځ
ْڀ يلٷ ٚنًُييات ًْٝيي٘ ،خكييطٖا تطس ٝيبٵ ٚقييسضٖا أٖ ي٬ڄ ٚغييٗ٬ڄٚ ،عٓٝاٖييا
تٴعتٸكإ ايطٸغا ٌ٥نايهط ّٚايچتٹ ٞتعتين أؾسٻ ا٫عتٓا ٤بايجُاضٚ ..ناؿهاٜيات
ت اؾسات اؿْٓٛات..
ػ ٤ٞبٗا أقٛا ٴ
قْ يطٴ ا٭ْٛثيي ..١هييطح بييطزٳ اٱُٖيياٍ  ٜٗٚيعټ أضنييإ ايهييذط ...يهيئٖ :ٳ يٌٵ
غتٴشبٓٝين ؟! أ ٚأ ٸْوٹ تهتدٌ بدشل أبٚ ،ٞتعك ِٝدطس٘!؟
و تسا ٜٔٚؾٛق ٞبايؿٛم!!
يٝت ٹ
ا٭ؾٛام زٚاٖ٩ا ا٭ؾٛام..
نايدُعات ؾطٚسٴٗا ايٓٛطات أُٖ ٚػاتٴ ا٭سسام!!..
 ٖاٖ ٛاؾطح ٜا غٝس  /غطنٝؼ../إْو تكشب ٹَٔٵ ايعاف..٘ٝ
ح بٓتٴوٚ ،اٱَهاْات ايڀب ٘ٝنبريٙ؟!..
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 ْعِ... ؾدا٩ى ْ ٌٝنطٚسو..ٜٛٓط إيٗٝا نأٜك ١ْٛدبًٝٸ٘ٚٚ ...يسٜ ٙطاقب أقابعٗاٖٚ ،ي ٞتيتدشٸل ٚاقيع
ب َتكيسّ
ب ايعافٝي٘ ،ظيط ڈح ٚقًي ٺ
ساٍڇ قسض ا٭ب ،ايعا ٥يس َٹي ٵٔ ايػٸيد ٵط  ،ٳعًځي ٢بيا ٹ
بايػٓٛات..
قأ ٫ؽييافٌ َٹ ئٵ ظس ي ايعٓٛغيي٘ ،عٳًځيي ٢بٗا ٥يوٹ ايؿييذاك؟!ٜ ..كيي ٍٛايؿيياعطٴ
ايعاؾلَ ،ع ٚق ايتٓدٝص :ايعٓٛغي ڂ ١في پٔ َٴتيٛسٿـٜ ،يأت ٞٳعًځي ٢بػياتٌ ا٭ْٛثي،١
غكٓاڄ غكٓاڄٚٚ ،ضقٚ ١ضقٚ ،١طا٥طاڄ طا٥طاڄٚ ،غٓا٤ٶ ٚأغٛاضاڄ ٚؾطٚقاڄ..
ا٭ْج ٢شض ٠ٚتٴٗٝٿ ٧ايدطق ١يًبٓا..٤
ايعيياْؼ فٹ يٞٵ ايكيياكٚ ..ايس٫يييٖٓ ١ييا أنيير بهييجري َٹ ئٵ َعٓاٖييا ا٫عتٝيياز،ٟ
اَ٫تٓيياك عيئ ايييعٚاز ،أ ٚايبكييا ٤فٹييٞٵ بٝييج ا٭ٖييٌ ..اؿاييي ١ايًدٜٛيي ١أنييٝل َٹيئٵ
ايدهط...ٙ
ايبػاتٌ ته ٕٛفٹٞٵ ؿ ١ٛدداٗ٥ا
عٓٛغ٘ َ٪دٸً٘ أَ ٚعذٸً٘ ...اؾػس ٜ ٫كبٌ ا٭َٝٸي٘ ...ناؿٝيا ٠ايچتٹي ٫ ٞتجيل
بايكش٘...

ؽ شي،ٌٝ
أَٝٸ١ڂ ايهٜ ٕٛأ ٷ
ٜدطضٴ عٳًځ ٢احملبٌ ؾط ٙٚايتكٗكٗط..
ٕاشا أٜٸتٗا اؿبٝب ،١تٴ٪دًٌ اؿٌٓ؟؟..
أ ٫ؽؿٌ أ ٻْوٹ تهٝعٌ ،فٹٞٵ ايؿكاٚ ٤ؼعٌْ؟!؟
َٓصٴ عؿط ٜٔاؾتٝاقاڄ
تشٜٸجٌ ٚ ...تتعبٌ
ٹَٔٵ اهلٛإڇ ايًعٌ؟!
أبٛابٳ ٚع ٞاـكط ٚايٓٗسٚ ٜٔايهشهات،
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يٹ ٳِ تٳدٴًكٌ؟!
ؿٛاتٴ عؿكوٹ
أي ٳ َطٻ ٵ ٙتشنٌ؟!..
ثٓٝٻات ايكاف ٘ٝتجريٴ ظٚبع ١ايؿٗٛات ،تٴشيطٿى ضٚح ايسٻٖؿي ...١ايعٚاٜيا تتٓياغِ
ٚتٴييٛس ٞبييايٓٗٛض ايڀييطٚب ،نتييأَ٬ت ؾييذريات ًْٝيي٘ ،فٹ يٞٵ سهييط٠ٹ َڀييط
ْاعِٜ ٫ ،ٴععرٴ أفهاض ا٭غكإ...
أْج ٢نًڊٗا َٛغٝكاٚ ،سٝا ٠دػسٖا َٴسٸْٚات أؿإ َٚععٚفات ضْٚل...
٘
ُ ټس ٜسٜٗا يتهيُٝس ديطح ايعذيٛظ  /غيطنٝؼ ٚ /عڀطٖيا ايبٗيٝر ىي ٝڂ
إقدا ٤ايٓػُاتٜٚ ،ػطح ّٚطح فٹٞٵ خٝا٫ت ايعاؾل ايٛيس ...ايصٜ ٟشبٸ ٢ؾيٛق٘
ضٜٚساڄ ضٜٚساڄ عٳًځَ ٢داٖ ِٝقسٚزٖا....
أْج ٢تعضك فٹٞٵ ُٓٝٸ٘ ايعؿك ٞسطق١ڄ عؿكٝٸ١ڄٜ :طد ٛأْٻٗا سبٝبت٘ ،فتٓأ..٣
ٜٛزټ اظزٖاضٖا فٹيٞٵ سٓٓٝي٘ ٚعٝؿي٘ ،فرياٖيا تيطنضٴ فٹيٞٵ ايبعٝيس ...تتيصنط
خٝبتٗا ٖٛٚ ،واٚض سانطٖا ..اـكط تًُٝص فتٗس فٹٞٵ زضٚؽ ايطؾاق٘...
أٜتٗييا ايعايٝيي٘ ٫ ،ظَ ئٳ َٹ ئٵ زَ ٕٚعٓييٚ ٢تييأثريات ،يهيئ اؿانييط دييسٜط
بإكري ٚايكٓاع٘ أنجط ٹَٔٵ بك ١ٝا٭ظَٓ٘...
ٚدٗياڄ يٛدييٜ٘ ،كي ؾييٛمٷ ٚقيسپٚ ..ظَئٷ َعدډي ٷط بييا٭سعإ ٚأْٛثي١څ تتُٓٻييع عئڇ
ايصٖاب إٍ إكري ا٭فهٌ!!...
َا أْجٹ أٜٸتٗا ايطاق١ٝڂ اـكط ٚاـيسٚ ٜٔايهيشهات ٚايؿيدتٌ ٚتعطٸديات
إ٪خطٚ ٠ايددصٚ ٜٔايػام ٚايػيام ...سبٝبي١څ نًيوٚ ،عاقيد١څ ٚعٓاقٝيس بٗيا....٤
ٕاشا  ٫تػُشٌ يٹٞٳ إٔ تتعاْل أؾٛاقٚ ٞأؾٛاقو ،يٓٝبج فٹٞٵ بطم دػسى َڀيطٴ
و بييايعٌٓٝڇ ٚاهلييسب ...بايطديياٚ ٤ايطغبيي ...١باؿادييات ٚاؿييا٫ت،
سٓييٝين ..أٓٝي ٹ
باؿٌٓ ٚايػٌٓ!!..
أضد ٛأْٛثتو ايععٜع ٙأ٫ډ تعتصضٳٚ ،أضديَ ٛٹئٵ ابتػياَتو إڂ ٵدُٳيس ،ٙإٔ تٗٛيط
يًعًٔ ..أسبٸو ٚابتػاَتو ٚايؿدتٌٚ ،ايٓٛطات ٚايهشٌٳ....
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 ٫تشٸٜجيي ٞنييجرياڄ ...ايعٓاقٝييس ايػييُطا ٤سييْٗ ٍٛييسٜو ؼتيياز ايعٓييام ،نييٞ
تتعتٸل ضٚح اؾػس فٹٞٵ زْإڇ ايٛقج ايٛدساْ...ٞ
ايٛقج اـػٝؼ ٖٛ ،ايساضزٚ ...ع ١ٕٛايتدطٜب ؾٗٝٸ١ڂ إاٍ ايؿطق ٞإػٝٸط
بأٚاَط ق ٠ٛايدطب /ٚتهٓٛيٛدٝا /اـػاغ٘ ايدهطٚ ٜ٘اؾٛك!!...
/غطنٝؼ  /ابٔ ايي ٔػٚ ١ايجُاٌْ ٜشا ٣٤يي٘ ايديطحٴ إيبڀچٔٚ ،ايهيٝا٤
ٜدطټ ٹَٔٵ أقابعٗاٚ ،قعذك )١احملاغٔ  ٫تتٛق  ،نإٔٻ اؿسٜك ١تدتح أغيٛاضٖا
أَاّ عٛاط ايٛضزات ٚأفهاض ايعٖطات ايدكيً ،٘ٝايچتٹي ٞتبيس ٚفيٛمٳ ايدكي...ٍٛ
نٝاْات ايعٖٛض نهٝاْات ايٓػا ،٤تطتٝبات تؿدعٴ يځٗٳا إكيازفاتٴ بياـريات
ٚايهطاَات ..تِٗٝٴ ايًشٛات بايًشٛات ،نتعايكات تتٮ٭ سٝح إهإ ٚايي٘ٷ
بايطؾيياق١ٹ ٚايهٝاغيي٘ ...ايهٝٸػيي ١تٛنييٝحٷ ي ي ٸٔٝٷٚ ،نييصا ايطؾييٝك٘/ ...بًٛظتٴٗييا/

/ٚبٓڀًْٛٴٗا /نأُْٗا قطفكيا٤ٴ لُي٘ فٹيٞٵ سياض ٠ايكيباح ٫ ..ايٓذُي ١تتعيبٴ َٹئٵ
قطفكاٗ٥ا ٫ٚ ،ايكباح ٜڀٝبٴ ي٘ ايدٝاب...
ايعٓٛغيي ١فهييط ٠ادتُاعٝيي٘ ٚيدييٖ ١اضبي١څ َٹئٵ ٚديي٘ ايعساييي ١ايٓشٜٛي١ٹٖٚ ...ييٞ
عٓٛغيياتٚ ،عسٜييس ڂ ٠اؿييا٫ت ٚإٛيياٖط ..ػييطحٴ  ٫ٚتؿييطحٴ ندديي٠ٛٹ غُٝيي٘ عٳًځيي٢
نت ضعس ..ػٝسٴ ايٓ ٗٚ ،ّٛؿٛي ١تايٝي٘ تيطفضٴ إٔ تٳٓياّ نيّ ٬ٝيٛتٳ عٗيسٴ
إڀط....
ايبٝييج ٜٴڀيٌټ عٳًځيي ٢ايؿيياضكٚ ،بكٝي١ٺ أضًَي٘ٵ َٹئٵ بػيياتٌ ٜ ٫ ،ييعاٍ ّيطټ عًٗٝييا
ب اؾيطح
ا٭غ ٴ ،دطاَ ٤ا ٜٴكٝبٴ بٓاتٗا ٚأبٓا٤ٳٖا ٹَٔٵ عٹسا٤ٵ ...تتػاٍ٤ٴ ٖٚي ٞتٴطتٸي ٴ
ٚتٴعسٿ ٙيٹًؿدا:٤
َا ٖص ٙإسْٝٸ١ڂ إتٛعه١ڂ عكًٝاڄ تٴُعٸمٴ قُكإٳ اؿكٚ ،ٍٛتكتًعٴ اؿبيلٳ َٹئٵ
َك يريڇ ايعبييلٚ ،ايدكييٍٛٳ َٹ ئٵ ايدكيي!ٍٛ؟ ايؿييذطاتٴ ٚايٓٗييط فطق ي١څ أخييري٠څ فٹ يٞٵ
تهٜٓٛات ددطافٝا إس..ٜ٘ٓ
 ٞسدًي١
ج ايٓٗيط ٚايبػياتٌ فٹي ٵ
 ٜٛٳّ ا ٤ٞ.إٍ ايسضاغيَ٘ٓ ،يص غيٓٛات ،ضأٜي ٴ
قٗٚ ٙٛسب َيع إڀيط ٚا٭ؾيذاض إجُيطٚ ٙايهيطٚ ّٚايعيطا٥ـ ...تعزٖيط ؾيٗٛاتٴ
ا٭ضضٜٚ ،ٴعٖطٴ ايعؿل ٜٚهتبٴ ايڀريٴ ؿٓاڄ عٳًځ ٢ايػدحُٚ ...ه ٞا٭سي ّ٬فٹيٞٵ
ضس٬تٗييييا ايَٝٛٝيييي٘ ٚا٭غييييبٛعٚ ٘ٝايدكييييً ،٘ٝنڀيييي٬ب ٚطايبييييات إييييساضؽ..
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ٚاؾاَعييات ..اؿُييس يييطبٿ اييييُؿتاقٌ ٚاييييُؿتاقات إٔ اؿٝييا ٠تعييٛز إٍ ْيير٠
عكٝإ ايكسأ...
فٹٞٵ اؾاَع٘ تتش ٸٔٝٴ ا٭ْٛث١ڂ ايٛقجٳ يًبٗاٚ ٤ايعًٔ...
ؼ ا٭ْٛثي ڂ ١بسيي ځ ١نتيإ ،يًهتُييإ!!
فٹيٞٵ إيساضؽ اٱعسازٜي٘ ٚايجاْٜٛي٘ تًيب ٴ
إطاٖك٘ ٹَ ٵٔ ٜٴدطغٴٗا ٚن ٝ؟!..أٜ ٚٴكٝسٖا!!؟..

عكٝإ اؿبٿ ٜٴؿب٘ ايػهٌ ،ايچتٹٜٓ ٞذحٴ سسټٖا فٹٞٵ قڀع ٚضٜس ايبكيا..٤
فٹٞٵ ؿ ١ٛاؾػس ايعاضَي٘ ٫ ،و كيٌٴ اْ٫تبيا ٙيًيعَٔ ٚخسٜعتي٘  ،سٳتٻيٜ ٢دعيٌٳ
فعًت٘ ٚوعٸ ؾطٜإ ا٭يد ١ايٛدساْ ١ٝإجُط...ٙ
 أ ٫تط ٣أ ٻْوځ تعزازٴ ؾدا٤ٶ أٜټٗا ايي  /غطنٝؼ  /ايععٜع؟!... قيٝجٳ أقابعوځ اييت تؿدٝين ،تؿدٚ ٞدسإ ٚيس / ٟؾاْجٹ... /ب  ٜٗٛيطٴ فٹ يٞٵ ن يٌٿ َٗٛييط ...ٙفٹ يٞٵ خڀٛت يوٹ،
يًش يبٿ أقييابعٴٚ ..عٓييسى اؿ ي ټ
ٚٚقدتييوٚ ...دًٛغييو عٳًځيي ٢ايهطغيي ٞإػييتسٜط ايكييدري ...عذٝعتييو  ٫تييععر
ايهطغ ٫ٚ ٞتتهاٜل ايتعطدات ٚإٓشٓٝات بايجٝاب ايچتٹ ٞتًبػٌ..
ؽ ايتٓياغِ َيع ايػيعاز،٠
ځأْٳا ابئ اييي ٔػيٚ ١ايجُياٌْ أتعًډي ٴِ َٹي ٵٔ دسٜي ٺس زض ٳ
ٚٚيسٜ ٟهذط..

ٚأْج ايتٹ ٞدطاس ٞتؿدٌ،
أضاى ُطنٌ بعًچ١ٹ إُٖاٍ اؿٌٓ؟!...
ٕاشا قاغٓو تشنٗٓٝا ًَُٗ١ڄ
عً ٢ضفٛفٹ ايػٌٓ؟!
فٹٞٵ اٯت،ٞ
سٌ تٓػٌ ظضاع ١ايؿٛم
ُٛتٴ أؾذاضٴ ا٭ْٛث٘...
ٹَٔٵ غريڇ سًِ نطِٜ
ٜٴػٸٝرٴ ايعٝـ
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ْٴُػْٝ ٞعاڄ نإٝتٌ،
ٚأْج اؿٓٚ ١ْٛايطؾٝك ١نايككٝسٙ
َجٌٳ أضًَ١ٹ ايدّٛٝڇ تكري...ٜٔ
ٜٓ ٫بجٴ فٹٞٵ قٛتوٹ ايطٌْ
 ٫ٚه ٤ٞضعسٷ بٗٝرٷ ،
ٚايرٚمٴ ا٭ْٝك٘
تهٝع فٹٞٵ عڀً١ٺ َععذ٘،
ٚأْجٹ تهٝعٌ؟!
 نأْٸو ٜا  /غطنٝؼ  /تدهط بأَٛض عذٝب٘؟!.. أتػا :ٍ٤نْ ٝؿطبٴ ايكَٗ ٠ٛع ايعَٔ،ثِٻ  ..ىسعٓا بإطاضات..؟!..

***
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الشمً ال ُٓؤمتً جاىبُ...
نعاعل ٓهذب؟!..
 ػطبتو َع ايڀبٝب خٝٸبج أًَو بايدطاّ؟! ٹَٔٵ قځا ٳٍ يو  :خٝب ١أ ٚغريٖا؟! نأ ٻْوځ  ٫تكبًٌ ايؿطٚكٳ بايدؿٌ؟!! أَ ٞقبً ٫ ،ٞتٴذٝسٴ ُذٝسٳ ايدؿٌٳٚ ،أَټٗا قبًيٗاٚ ،اؾيسٸٚ ٠اؾيسٸ٫ ...َْٔ٪ٴ بايهع  ...يعٌٻ اهللځ اؾًٜ ،ٌٝٴعڀٓٝا ايدطق ١اؾسٜسَ٫ ٠تشإڈ دسٜس!!؟؟
 اَتشاْو إُهٔ أَاَوٕ ...اشا  ٫تتكسٌَ؟!.. أْييج أٜټٗييا ايكييسٜل تٴش ٝيٌٴ ن يٌٻ ايكهيياٜا إٍ إدًٝيي ١أ ٚإٍ ا٭فهيياضايؿعطٜٸ٘؟!..
 أ ٫تط / ٜٔؾاْج /عؿٝكاڄ ضاقٝاڄ٫ٚ ،سكاڄ ٜه ٕٛظٚداڄ َسبٸطاڄ ُٓ٪َٚاڄعٳًځ ٢ايعٛاط ؟!!..
 فٹٞٵ ايكدٛفٹ ا٫بتساٜ ٘ٝ٥هتبي ٕٛعٳًځيٚ ٢ضم ا٭غي ً٘٦فهي ٿط ثٴيِٻ أديب...أ : ٚاؾطح ٖص ٙايدهطَ ٠ا ٜ ٫عٜس عٔ غڀط!!..
غأفهچط  ،يهٓين يػج عٳًځ ٢زضا١ٜٺ إٕ نٓجٴ غأدٝب!!..
ايؿطحٴ ايصٜ ٫ ٟعٜسٴ عٔ غڀط ،أقعب ٹَٔٵ َ٪يداتٺ نبري..!!ٙ
قبييٝين ٚبييٌ ْدػيي ،ٞأقيي ٍٛإْييو تػييري ٜٔإٍ ايعٓٛغيي٘ ،نٓبييع َعادييٞ
اؾطٜإّ ،ؿ ٞإٍ اؿعٕ ٚايٓؿدإ..؟!).
و  :تتيأًَين فاقيً ڄ ١فاقيًٚ ،١سطفي ڄا سطفياڄُٖٚ ،يع ڄُٖ ٠يع٠ڄٚ ٚ ،اٚ
 َاي ځعڀ ٚ ،عَ٬ات اغتدٗاّ َٛٚغك٘؟!..
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 تٴعذبين ْباٖ١ڂ أْٛثتوٹ ٚفكاس١ڂ دػسى.. ضغِ إٔٻ عٓسىځ إعٜس ٹَٔٵ ايٓباٖات ٚايعسٜيس َٹئٵ ايدكياسات ..أ عيوٚأْج تك ٴ :إ٪خط ٠ايٛقٛضٚ ٙاـكط ايدكٝحٚ ،ايٓٗيسإ إجكدچيإٚ ،ايؿيدتإ
إعبٸطتإ!؟..
ب إٍ ايبهيا ٤ٳعًځي ٢أْكياض
ج ا٭ْجي ٢ايككيٝسٕ ،ٙياشا تيٛزٸ ٜٔاييصٖا ٳ
 أْ ٹْعَٛتو ايباضع٘؟!
  ٫أدسٴ ايطغب ١عٓس ٟإٔ أتٛافلٳ َع تعابريى ٖص :ٙأْكاض ايٓع ...َ٘ٛأٚايٓشٝب عٳًځ ٢احملاغٔ..
 ا٭ْٛثييٖ ١يطپ ديياْيب أ ٚضٝ٥ػيي ..ٞدبًيي ٞأ ٚغييًٗٞپ إٍ بػييتإ ايعٛاطيٚايجُاض ايعا..ً٘ٝ٥
يٝؼٳ فع٬ڄ غٝٸساڄ ،يهٓٻ٘ٴ نُدافط ايدابات ،ايتهيطټكٴ نيطٚضٟپ يًشطا٥يل،
بكسٵضڇ َاٖ ٛنطٚضٟپ يًشُا...!!ٜ٘
ؾييياعطٷ ٜػيييتذس ٟعاطدييي ١ايككيييٝس ..ٙعاؾيييل ٜڀًي يبٴ ايطْٚيييل َٹي ئٵ أْجييي،٢
فتُتٓع ،بسع ٣ٛأْٻٗا فٹٞٵ طٛض :تٴدهط ،ث ٻِ تٴذٝبَ ..س ١ٜٓتػتعري نش٬ڄ يًعٕٛٝ
اؾُ ...ً٘ٝٹَٔٵ أ ٜٔتػتعري..؟!..
ٹَٔٵ ا٭سعإ ،أ ٚٹَٔٵ ؿٔ ايٓٛطاتٹ ايڀُٛس٘..؟!

***
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اليظز ُٗ امليهضزٗ
جتٕ ُي إىل احلٔاٗ مغبعً٘ باهلْاٌِ!!
/ؾيياْج /عاؾ يلٷ د ٝيسٷ ،يييَ ٫ٛداضقيياتٴ أْٛثت يوٹ!! ٖٚيي ٛش ٚؾييٗاَ ،١يه ئٻ
عٛاقدو عات ،٘ٝفتً ٟٛعٴٓلٳ سًُ٘ ..تٴتعبٌٳ ف٪از ٙبايتُٓٸع ايؿطؽ..
ج قػييٛتوٹ ػيياٙٳ ضٚعي١ٹ َييا تٝٸػييط َٹئٵ دػيسٺ ْٝيٌٵْ ..ييطاىٹ أ ٸٍٚٳ
تٴييسٌّ ٚقي ٳ
َطٸ ،ٙأ ٚعٳًځ ٢بٴعسٹ ؾٛف١ٹ أْجْٔٛ ،٢ټ أ ٻٕ ايكُطٳ غٝٴُڀ ٴط ن٤ٛاڄ..
ٚسٌ ٜسخٌٴ إعذيبٴ فٹيٞٵ َعيشى َداتٓيو ٜهيٝع قيٛاب٘ ٚقيٛابٓا ٜيا سٴًي٠ٛ
ايع..!!ٌٓٝ
أٜٸتٗا ايععٜع٠ڂ احملاغٔ ،ٳٌٖٵ ٹَٔٵ ايهطٚض ٟايتؿي ټبحٴ بٛقياٜا أَيو ٫ :تجكيٞ
بايهع ٜا سبٝب١ځ ا٭بٖ ..!!ٜٔٛصا َا تكٛي٘ ايٛايس ٠يًبٓج!!؟
 ايطفلٴ با٭ؾٛام ىتً ٴ عٔ ايهع ٚ ..ايتؿاضى بايعؿل َيع إؿيتام،ٜ ٫عين ايشزٸ ٟأٚ ٚناع ١ا٭خ٬مٵ!!..
 ايؿاعط ٜٴرٸض ٜٚٴدٓٸس عٳًځٖٛ ٢اٚ ...ٙايككٝس ٠تتعاٌَ َع ايكٛض ٠ايؿيعط١ٜعٳًځٖٛ ٢اٖا!!..
ج َٹي ٵٔ َٜٝٛيات ا٭ْٛثيٚ ١ايتعيابري ايؿيعط ١ٜأْيين قكيٝس ٠دبًٝي٘،
فك٘ تعًچُي ٴ
ٜهتبٗا طٛفإ ايكسٚز ٚدطٜإٴ ا٫ؾتٗا..!!٤
 تطٜييس ٜٔإٔ تكييٛيٜ : ٞؿييتٗ ٞايعاؾييل ايييطنض فٹ يٞٵ سيياضات أْييٛثيت،ٚايتًصٸش بجُاضٖا!! ..يهٔ  ٫أعطف ٕاشا ٜٴكٝبين زٴٚٳا ٴض اؿٌٓ إٍ نًُات ا٭ّ:
ق ٫تجك ٞبايهع ٜا سبٝب١ځ ا٭ب..!!ٜٔٛ
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قؾاْج) ٜك َصعٛضاڄ عٓس سسٚز عاطدتو إشزٸز ،ٙفٹٞٵ إع ٕ٬أْٸٗيا تٴشيبټ
أ ٚأْٻٗا تٴطٜسٴ ايعٚاز أ ٚعاف ١ٝايط..!!٣٩
 أْتُيييا قيييسٜكإ سبٝبيييإ :ايؿييياعطٴ ٚؾييياْجٵ ..تتػيييًٝإ بيييي قفكدكييي)١اؿسٜحٚ ،أْا أڂطٌټ عٳًځ ٢دطحڇ قغطنٝؼ)!!..
 أٚزټ إٔ أغأيو :ن ٝساٍٴ عافٝت٘ٹ؟!.. أ ٫تطاٜ ، ٙعزازٴ تعافٝاڄٚ ،قشت٘ تتعاَ ٕٚع ايؿدا٤؟!.. قشٝح أْو ٌْٝٷ ٜا قسٜك!!ٞٚ ٞيٛييس ٟايدياي/ ٞؾياْج ٚ ، /أؾيهطى ٳعًځي٢
 ؾهطڄا يو قبتيو يٹي ٳَعطفييي ١قٖايييي٘) ..سكي ي ڄا ٖيييٖ ٞايي ي١څ َٹي ئٵ اييييصٚمڇ ٚايهٝاغيييٚ ،١نيييٝا٤ات ا٭ْجييي٢
ايًڀٝد٘...
 ؼٝات ٞيو... ٚأْا ؼٝات ٞي٘ٚ ...يًععٜع  /ؾاْج.../ يٝت٘ ٜٴكبح اؿبٝب بسٍ ايععٜع...ؼُطټ ايٛدٓتإ ،ٹَٔٵ خذٌ سُٓٚ ،ٕٛؿ ٞاهلٓا٤اتٴ بٌ غڀٛضڇ ايػيهٛت
إباغج ،ايصٜ ٟكڀع٘ قٛتٴ ايػٓٛات:
 ي ٛتعطف : ٕٛنِ غٓ٘ يٹٞٳ فٹٞٵ ٖصا إهإ؟!.. ْٴكسٸضْ ٫ٚ ..عطف ايتداق ٌٝناًَ..!!١ دٛظ ٜي ٖيي ٛقيياسب احملييٌ ...افتتشييَ٘ٓ ،ييص غييٓٛات طًٜٛيي٘ٚ ،بييسأتايعٌُ عٓس ...ٙثٴِٻ غافطٚ ،تطى ...تداُٖج ٚإٜاٚ ..ٙقاض يٹٞٳ ..يهٓين أبكٝج عٳًځ٢
ا ٘ :دٛظ ٜيًٓٛاضات..

***
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ت األعْام...
تلْحيا ُ
ٖ / ٬ٖ /اي٘ ..زيعٷ يدٚ ..ٟٛيٝؼٳ َكسٚض أٜٻي ١يديَ ١هافيأ ٠ضؾياق ١ا٭ْٛثي١
ايبًٝد٘ ...ايؿط ٴح َؿاغب څ ١سي ٍٛإعٓي ...٢نشهيٛض ٜػيتُ ټس أقيساضَ ٙٹي ٵٔ ايدٝياب،
ضغِ أْٻ٘ غا٥ب ا٭ْٛث ١تٓبج َدطز٠څ  ٫تدٗٝا ايتعابري سكچٗا...
 أعڀٝين بعضٳ عاقد ،١تًٝلٴ عڂطق١ٹ ا٭غكإ ،٭ٕٻ ايعؿلٳ أقعبٴ َياٜهٕٛٴ ،ٹَٔٵ ز ٕٚدٓ ٕٛأ ٚسٓإ!!..
 ْ١ًٝڅ ضٚسو  ،سٌٳ تتبعجطٴ بٌ ؾٝاطٌ إعاْ٥٬َٚ ٞه ٹ ١ايتعابري.. أْج ًَٝه ١عٳًځ ٢عطفڇ ايس ٍ٫ا٭ْج!!ٟٛ ٭ ٸٍٚڇ َطٸ٠ٺ ،أضاىځ تػتعريٴ َين َدطز٠ڄ أ١ًْ ٚڄ:ًَ /ه٘ عٳًځ ٢عطف ا٭ْٛثٖ ../١ص ٙيٹٞٳ  ..قًتٴٗيا ييوځَٓ ،يصٴ أٜياّ ٚدٝيع ،ٙإش
ٜڀٝيبٴ ٭عكييابو إغييٛا ٤دػييس ٟبييطٌْ ايب٬غييٚ ١ايؿييٗٛات ايڀطٚبيي٘!! ...أيييٝؼ
نصيو؟!...
 ٖ ٛنصيو أٜٸتٗا ايككيٝس ٠اؾبًٝي١ڂ اييي ػطديط ٜٔايؿياعطَ ،ٹئٵ ز٫يي١إٍ ز٫ي٘ ،ندا١ٜٹ َٛغٝكا تٴدط ٟايعاظفٌ بٓباٖ ١ايٓدُات!!..
 ٖ /اييي٘  .. /ځأْٳييا ا٭ْجيي ، ٢نًچيي ٞز٫٫تَ ،ٹ ئٵ أقكيي ٢ا٭ٚييافط ،سٳتٻيي٢أعاي ٞايٓػُات ٚايتػطوات ٚاؾسا...ٌ٥
...
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 بٌ تًٛوٚ ١تًٛو٘  ،ؽتد ،ٞځأْٳا ظع١ْ٬څ َٓو أٜٸٗا ايؿاعط ايكسٜل،ن ٝتشنين ُٚ ،ه!ٞ؟..
 شٖبجٴ َطغُاڄ  ،إٍ سٝح إس١ٜٓڂ ايكسّ١ڂ ،٭ٕٻ قيسٜكاڄ  ،أعٝتٴي٘ٴ سًٝي١ڂايؿٛم!!..
 ٚبعس س ١ًٝايؿٛمٕ ،اشا يځِٵ تطدع؟!.. َطضتٴ إٍ قسٜكٓا إؿشى  /ؾاْجٵ/ ٖٛٚسع..!!ٜٕٔ -اشا؟! ٫ ...تكٌٵ يٹٞٳ:

ٖ /اي١ڂ /
سػٓا ٴ ٤ايتُطٜض ٚإؿد،٢
تًُؼٴ نٌ دٴطحڇ ،
ت٬ق ،ٞفٝؿد،٢
غ ٣ٛدطح ايعاؾل،
تًكاٙٴٜٚ ،ؿك٢؟!..
 ٖييصا قييط ٜٴح اؿيياٍٜ ،ييا أَييري ٠ايييسٍ٫ٵ ...يه ئٻ أَييط سعْيي٘ اٯٕ غييببْ٘هػ١ڂ دػس أب..!!٘ٝ
 عافٝت٘ٴ ْ ...ً٘ٝٹَٔٵ أ ٜٔػْ ٤ٞهػ ١ايبسٕڇ؟!.. اندض ايهدٜ٘ٚ ...ٴكٝب٘ٴ ا٫غٗاٍ.. ٳٌٖٵ ٜتكٝٸأ؟! ٞايتك..٪ٝ
 -يځِٵ ٜصنط يٹ ٳ

***
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الشم ًُ صذٓ ٌل فادح...
بٳعٵس اٌْٚ ،أنجط َٹئٵ اؿيٌٓ ٚاؿٝياٚ ٠ايبيساٜات ٚاـيٛاتٚ ِٝايتذياضب
ت ٜييأؽڇ ا٭ضض ٚأََٛيي١
نُٳييا ٜدعييٌ ايٝبيياؽ فٹ يٞٵ ؿٛييا ٹ
ٜه يرٴ ايييعَٔ ٜٚبڀييط ،ځ
ا٭ؾذاضٚ ...نُا ٜتكطف ايدٝهإ  ،سيٌ ًٜيٛح ـياطط اهلڀيٌ إٔ ٜٴعطبيسٳ فٹيٞٵ
عكٌ ايػٚ ٍٛٝأعكاب اؾطٜإ ا...ٕٛٓ.
 أْج تٴشبټ  /غطنٝؼ ٚٚ /يس / ٙؾاْج!! /؟!.. ُٖا قسٜكإ عتٝكإ.. ٚأْا َاشا أعين يو!؟!.. قسٜك١څ سبٝب٘.. ٕاشا خًڀج بٌ ايكسٜكٚ ١اؿبٝب٘؟!.. أْٛثتوٹ ّ ٫ ،هٓين اؿٝازٴ َعٗا..  /ؾاْج  /غريى ..أتٴطا ٙسٝازٜاڄ َع بكا...٘٥ هلصا تطفهٌ إٔ ٜه ٕٛسبٝبو؟!.. ؾييدل ضا٥ييل٥٫ٚ ،ييل  ،يهٓيي٘ ٜ ٫كييسض عٳًځيي ٢ايييتَ ّ٩٬ييع أعاقييري..ٟنُٳا ٜك ايؿعط :
ځ

ا٭ْٛث ١إبسعُ٘ ،تً ٧بايتذسٜس،
ندهط ٠ايعاقد ،١فٹٞٵ ٚع ٞايدكٔ...
ٖ -ا أْتُا تبتعسإ ...

ٕاشا  ٫ه ٞٴٜ ٤ٴًك ٞضَاز ؼٝت٘ عٳًځ ٢سطٜل بايٞ؟!
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 ٜطٜس ايصٖاب إٍ ايبٝج ،سٝح أبٛا..ٙ ساضتِٗ أؾسټ تٗٝباڄ ٹَ ٵٔ ٖص ٙاؿاضات إدايدات.. ددطافٝا إدايدات غري اؾدطافٝا إطتب٘.. طبعاڄ ؽتً ا٭َهٓ٘ٚ ...ايػ٪اٍ:ٳٌٖٵ ؽتً ا٭طباكٴ ٚايعكًٝات باخت٬فٹ ايشتٝبات؟!
 ايػ٪اٍ اتطن٘ غ٪ا٫ڄٚ ٫ ..قجٳ ٜهد ٞيًسضزؾ٘ ٚفيا٥ض اؿيٛاضٖ ..يٛؾاْج ٜٛزټ اٖ٫تُاّ بأب..٘ٝ
ٚ -أْج تٛزٸ ٜٔايصٖابٳ إٍ َُٖٛو...

 سكٝكيي ١اؾػييس ؼتيياز فييا٥ض ضعاٜيي ٗٚ ..١ساييي ١ا٭ْجيي ٢ايككيي،٣ٛاؾػس اٖتُاّ ناٌَٚ ،ضعا ٫ ١ٜتتٛق ...
ٍّ نبري...
 فع٬ڄ  :اْٛط : ٟيًٝٝإ ،ن ٝتتهدِ َ٪خطتٗا إٍ سس  ٫تٴهٌُ ..٭ْو تٴطٜس إٔ تك:ٍَٛيي٪خطٖ / ٠اييي٘ ٚ /قٛض...٠بييٌ ٖييًَ ٞه ي څ ١بييٌ إيي٪خطات،إش تشاقييل فٹ يٞٵ
دْٓٗٛا ايهٝاغٚ ١يد ١ا٫مٓا٤ات ايػشطٜٸ٘؟!..
 ٖ / ٞيًٝٝإُ /ؿَٚ ،ٞعٗا َ٪خطتٗا.. أعطفٗا قً٬ٝڄ ،ضغِ إٔٻ أَٸٗا ٚأَ ٞٹَٔٵ دسٸٚ ٠اسسْ ...ٙبٗاْ٘!!؟ ايڀبٝب أٜٸِٗ ٜكطبهُا أٜهاڄ؟!... أ ع٘ ٜصنط :أَٸ٘ َِّاٍ بٛسٓياٚ ،دسٸتي٘ ايػيٝٸس٠ڂ ايعشٜػي ،١ايكيبٛض٠عٳًځ ٢ا٭غ ،٢نكدط٠ٺ ٚزٸعتٗا هلد١ڂ ايػدح ٚقٓاعات إٓشسضٚ ،بكٝج ٚاقد٘...
 أّ َِّاٍ ،نِ ٖ ٞععٜع ،ٙتػريٴ ٚغ٘ ا٭سعإ َٓيص ا٭ضغدي١ٹ ا٭،ٍٚايچتٹْ ٞعتٗا بعٚدٗا ا٭عذٛب٘ ،ايص ٟتػطح فٹٞٵ أعكاب٘ ايعٓاقٝسَ ،ٹئٵ نجيط٠
ؾطبٹ ايٓبٝص ا٭ٓط ٚا٭بٝضَٚ ،ا بُٗٓٝا...
 نِ تتعب زضٚب ايعٚد ١فٹٞٵ َ٬قا٠ٹ ٖا ١ٜٚايعٚز ايػهٝٸط!؟!..174

تٴعؿيبٴ أسٝييإ ايٛقييجٚ ،تتػييًل عٳًځييَ ٢دطزاتيي٘ ضا٥شيي ١أْديياؽ ايهًُييات...
ٜٚيييسٚر ٗ اؾٗيييات عڀيييط ا٭سازٜيييح ..نٝييي ٚ ...٫غيييري ٠اؾيييسٸ ٠ايعطٜؿييي٘
ايكابطٚ ،ٙايدطٸإ ،ايص ٟتصٖب فٹٞٵ عطٚق٘ ضٚح ايهط..ّٚ
ٖ /اي٘ ٜ /ػتٛقدٗا سصض نجري ٖٞٚ ،تًُحٴ أْاق / ١يًٝٝإ  /تتسٖٛض أَياّ
ب بتيصَط نيشهتٗا ايطقطاقي٘ ،ثي ٸِ ٜٴباغتٴٗيا َيطأ٪َ ٣خطتٗيا
ايهداَ٘ٚ ...تطاقي ٴ
ايدهدانيي٘ ..ايدا٥هيي٘ عيئ ساديي ١ايتٓاغييل َييع اـكييط ٚالييصاب ايددييصٜٔ
ٚاـڀٛات..
ا٭ْجييي / ٢زيعْٛييي /١إؿيييٚ ٞايتٓاغُييياتٚ ..اٱُٖييياٍ ٜٴكديي ٴٌ بييياب قايسٻيعٓييي٘)
 ٞعطا٥ؿييو
ج فٹيي ٵ
ٚايتٓيياغِ ....قٖييصا َ ،ييا سكييٌ يييو ٜييا يًٝٝييإ :نييِ ضنهيي ٴ
نايٓؿ٠ٛٹ إٓتكطٚ ..ٙنِ تطافكجٴ ٚخكطى سٳتٻًَ ٢تك ٢ايٓٗسٚ ...ٜٔأؾهطى
زاُ٥اڄ أْو تػيُشٌ يبكاٜيا  /قڂبًي١ٺ  /تتيسسطزٴ َٹئٵ ايؿيدتٌ إٍ ايؿيدتٌَٚ ،ئ
ايٓڀل إٍ اٱقدا ٤فايڀطٜل قطبٳ ايٓٗط)...
 ي ٛأْٻٗا تؿاٖسىځ يتذ٧ٝٳ إيٝوځ ٚتٴبعجطٴ بعضٳ اؾيتٝاقٗا عٳًځي ٢نتدٝيو،و إٰٕ بايٓسا ..ٚ ،٤سه ٞا٫ؾتٗا...٤
ٚندافٹ فُ ٹ
 ؾييدتاى يٝتُٗييا تتٝشييإ ايدطقيي ١يهييٝا ٤اؿييٌٓ إطُيي ٞعٳًځيي ٢كييس٠ايكسٚز ،نڀٛٝض اؿ ّٛايچتٹ ٞتطؼٌ فٹٞٵ ا٭فل تاضن١ڄ ٚضا٤ٳٖا قس ٣ا٭غٓٝات
ٚؼٝاتٹ ايد ...ّٛٝأْيج َڀيطٷ ضا٥يل ،فٹيٞٵ طبياك ايٛقيجٚ ...سطٜٸي١څ ؾياضز ٠فٹيٞٵ قٝيٛز
٘ بٗذي٘ ..أْدتيو بػيتإ
ايتُٓٸع ..سيٌ تًيٛسٌٜ ،بيس ٚاؾػيس نيا٭س ،ّ٬قي ډ
َهت ٜبايعٸٖط ٚ ،أْٛاك ايجُاضَٚ ،ػٝٸرٷ باؿطَإ ٚاـٝب٘..
ٌّ
 تٛقچ عٔ ايتأٌَ ايڀًٝلٚ ...اؿل بكسٜكو ٚيع ٻٌ يًٝٝإ تتذ٘ إيٝو!... إْٸٗا ٖٓٛع ١ٹَٔٵ ا ٤ٞ.إٍ سطا٥ك ..ٞأَټٗا!؟سدٝس٠ڂ أّٿ ايهطٜ ...ّٚتٝكډ ٜفٹٞٵ عؿكٗا ايتُٓٸع..
 تٴشبٸو إٍ سسٿ ايطنض فٹٞٵ ٖٛاى ،نذٓاح فٹٞٵ عاقد٘!!.. تتُٓٸع اٯٕ ...تطزټ عين ْػِٝٳ أْٛثتٗا...ٚقٓاعات ْٗسٜٗا تشفچع عٔ ٚقاي...ٞ
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 عذٝب١څ ٖص ٙايًًٝٝإ :تكدعٴ فٹٞٵ ايطٜح ،سٳتٻ ٢تكيٌ إٍ غكيْٛوٚ ،بعيسانتُاٍڇ ظَاْٗا تبتعسٴعٔ دْٓٛوٹ!!..
ٳٖ ٵٌ تٴطٜسْٚ ٞاغڀ ١عؿ ڈل بٓٝهُا؟!...
 ي ٛتدعًٌ ..غأعؿكوٹ ي ٛتػُشٌ....ى اؾٕٓٛٳ ا٭ْجٟٛٻ ا٭ٌْ..
٭ْين أضا ٹ
 ُٗٸيييٌ ..قًيييج ييييو٫ :بييسٻ َٹيي ٵٔ اؿٝييياز َعييي ..ٞأْيييج ايؿييياعط ايكيييسٜل../ٚؾاْج /ايكسٜل ايص ٟٹَٔٵ ططفٹ ايكسٜل / ٚ ..غطنٝؼ /ا٭بٴ ايطقٝل...
تشٸٜيحٴ عٛاقييدوٚ ،ؼييبؼ أْديياؽ ٖبييٛب قاغييٓو ..فيي ٬تػييُحٴ أٜٸ ي١ڂَدطز ٠ٹَٔٵ قاَٛؽ دػسى باٱفكاح ،عُا ٜسٚض فٹٞٵ بايي /ايًد٘.../
 ٖ /اي٘  /يد ١أعذُ ،٘ٝأ ٚفطٸز أيدياظٜ ٫ ،ػيٌٗ فيوڊ ؾيٝدطاتٗا أٜٸٗياإد ٸطزٴ فٹٞٵ فها٤ات ايٓػا ٤اؿْٓٛات...
 نذٝرٷ ٚفٛنٚ ..٢بٛٝتٷ كايداتٷ ٚزضٚبٷ قدطٸ٠څ خيسٚزٖا نايؿيكا٤ٹإطغيي ّٛعٳًځييَ٬َ ٢ييح ايكييط ٣ايعڀؿييٚ ٢ايدكييري ..ٙيه ئٻ غييٝا ٙا٭ْٛثيي٘ تػييٛم
بعض ا يتيأيلٚ ..ايڀٝبي ڂ ١ايٛيٝيسٚ ٠اؿدٝيس ٠تؿيريإ إٍ ايڀٝٿبي٘ اؾيسٚ ،ٙايڀٝيب
اؾس ..أْاؽٷ ٜٴٛيس ٕٚنايػٌٓ ٹَٔٵ أبي :ٜٔٛايدڀيطٚ ٠ايكٓاعيات /ايدًڃيـ ،/غيري
إٗٝٸأ يځٗٳا ايشتٝب ايهجري ..فٹيٞٵ ٖيصا اؿي ٞإشاَي ٞايكًيل ٚا٫نيڀطاب ،تٓبيجٴ
ايڀٝبيي١ڂ ٚايبػيياط١ڂٜٓٚ ،بييجٴ سهييٞٴ عؿييلٚ ،تدييطكٴ ع٬قيياتٷ ضؾييٝك٘ٚ ..تعييٝـٴ
نُٳا ٜشا ٣٤يهشٌڇ ٖ /اي٘ ٚ /بكري٠ٹ دػسٖا:
ا٭غطاض ..ځ
قيًٝٝإ ٜٴٗسٜٗا ايعاؾلٴ غطف١ڄ ٚفػش١ڄ ٚؾذط٠ڄ...
ځأْٳا َاشا ٜٴٗسٜين ايص ٟغأسبټ٘؟
 /ؾاْج  /فٹٞٵ اؿٞٿ ايٓٛاَ ،ٞإطتب١ٹ سٝاتٴ٘..
ٚؾيييبابٝو بٛٝتييي٘ يځٗٳيييا سطٜييي ١ايٓٛيييط إٍ ا٭فيييل ٚايؿيييُؼ ..ا٭بيييٛاب َٗ٦ٝيي١څ
يٮْاقيييات أنجيييط َٹييي ٵٔ ا٭بيييٛاب إدايديييات ،ا چيتٹييي ٞتهييي ٝٴل عاهليييا ايؿيييطفات
ٚاؿا٫ت...
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 /يًٝٝييإ تته يدٸِ ٪َ /خطتٴٗييا ،عٳًځيي ٢سػيياب اؾػييسٚ ...اؿ يٞټ إديياي
ٜتًٛٸ ٣قسټ ٙٹَٔٵ نجط ٠ايعٓٚ ١تطانُات اـڀٛات ٚإُطات اؾطو٘...
ٖٓا ٚطٔٷ ٜتذُٻعٴ فٹيٞٵ عْٛٝي٘ اؿيٌٓ ٚتت٬قي ٢أنيٛا ٷٕ قيدري څَ ٠يٛدع٠څ ،ثي ٻِ
تتعيييافَ ٢ٹي ئٵ ايٛسؿيييٚ ١ايٓيييعفٚ ،تٴُػييي ٞبًيييس٠ڄ أ ٚفُيييٛكٳ سييياضات ،تعطٜدٗيييا:
كايدات غهٓ..!!٘ٝ
ٖ /اي٘  /تتػا:ٍ٤
 احملب ٕٛٳٖ ٵٌ ٜه ْٕٛٛكايدات؟!.. -غ٪ايو:

أٜتٗا ا٭ْج ٢ايبًٝد ١ايهٝاغات ٚاحملاغٔ،
ٜٴؿب٘ دطح غ١ُٝ
فٹٞٵ خاقط ٠ايطٿٜح...
ٹَ ٵٔ ٜؿد ٞاؾڂطحٳ ٹَٔٵ ايطٸٜح،
فٹٞٵ سايٚ ١دع اهلبٛب؟!
ائٛټ نٌټ ا ي ،ٔٛإٔٻ اؿبٻ بًس٠څ ضاق ،٘ٝتعٝـٴ ٚتبك ٢فٹٞٵ ِّخط ايع٫ظٍ أٚ
فٹٞٵ ايٛغ٘ ..يًُشبٌ ددطاف ٘ٝعتٝس...ٙ

مه ٞعٔ اؿب ،نُٛ ٬ٝت فٓٝا ايهطاَ٘..
ْٚجل بطا٥ش ١ا٭ؾٛام ،٭ْٻٗا تٴعڀ ٞيًٛدٛز َعٓ٢ٶ دسٜساڄ...
ا٫ؾتٝام اؾٝس ٜٴٛيس ٚظَٓ٘ اـام ايي ٜتًڀچٚ ٢ٳضٳا٤ٳ بابٹ ايدٝاب،
نييايڀ٬ب إتييأخط ٜٔعيئ ايييسضٚؽ ،بػييبب ايعاقييد٘ ،يهييِٓٗ ّتًييٕٚ٪
با٭فهاض ٚإعًَٛات..
/يًٝٝإ ٫ /تدهطٴ نجرياڄ  ٫ٚتتأٌَ ني ٖ /اي٘ ... /
 ٫ٚىڀط بباهلا إٔ تعطف:
ٹَٔٵ أٖ ٜٔص ٙاـكٛق ١ٝايك ،١ٜٛايچتٹ ٞؼتُ ٞبٗا ا٭ْج٢؟!..
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 ٫ؼاٚض ْدػٗا :دػسٴ ٖ /اي٘ َ /ؿب ٷع بايبٗيا ٤ايڀًٝيل ،يهٓٸٗيا  ٫تػيُحٴ
٭ٟٿ طبٝب أَ ٚعذب إٔ ٜتذاٚظ سسٻ ايسضزؾ٘ ٖ / ..يا ٫أٖ/ ٚايي٘  /أٖ / ٚي/ ٬
تػُٚ ١ٝاسسّٚ ،٠هٔ اٱبكا ٤عٳًځ ٢ايي ٖ /ا / ٤أ ٚايتا/ ..٤
 /أَٚ / ِٜٗجً٘ ايؿاعط قسٜكا ا٭ْٛث٘ ...يڀٝدإ
ٜ ٫ٚعُٓٗٝيييا اـبيييح فٹييٞٵ ايتيييأ٬ٜٚت أ ٚايًيي ټ ٚاييييسٚضإ فٹييٞٵ ا٭سازٜيييح،
يهٓٗا تٴٛقسٴ زُْٗٚا أبٛاب ايًُػ ١أ ٚاهلُػ..١
ٖا ځأْٳا  /يًٝٝإٜ ، /ك ٍٛيٹٞٳ أسسُٖا:
 َ٪خطتو ايچتٹ ٞنځاْٳجٵ ق٘ډ زٖؿيٚ ١إثياضٖ ،٠ي ٞاٯٕ َتهيدُ٘ ظٜياز٠يت إش تٴتٝشييإ
ع ئ ساديي ١اـكييط ٚضْٚييل ايددييص..!!ٜٔن ٝأتػيياَحٴ َييع ؾييد ٻ
ايدطق ١يؿديت احملبٿ إٔ تكڀدا قڂبً١ڄ ٖا١ً٥ڄ..
ب بايدٓيياٚ ،٤ايٛييي٘ ٚايؿييٛم إًتٗييبٚ ..أػييطأ عٳًځيي٢
سٗٓٝييا ُتً ي٧ٴ ا٭عكييا ٴ
ايًعبٹ بٓريإ تًو ايكڂبً١ٹ ايباشخ ..١وشمٴ بٗيا نيٌټ اؾػيس ..ايٓٗيسإ ٜتًيٗٝٸإ بيا
يتشدچع ٚايتٗٝٸ ٪يًؿدتٌ ..نِ وتادإ يًُساعبٚ ١قٓاعات ايتٖٛٸر...

اؾػس نًچ٘ٴ ؾداٙٷ ْٚڀ ٷل ٜٛزټ اهلُؼ  ٚايًُؼ...
ايبػتإ ٚٳضٳا ٳ ٤ايكبًتٌ ٚايؿدتٌ ٚايؿدتٌ،
ـ تهرٴ اض..ٙ
ا٭ؾذاض ؽهطټ  ..إؿُ ٴ
سبٸاتٴ ايتٛت تتػاق٘ڂ فٹٞٵ سطٜلڇ ايؿدا..ٙ
ايٓٗ ٴط ٜعؿلٴ ايهدتٌ ٚاؾطٜإ...
ضدٌٷ بػتاْ پ ٞتصٖبٴ عٓٝاٚ ٙضا ٤ايًٗب...
ٚؼشمٴ ؾدتا ٙٳع ڇٔ بٴعس...
ٜتعاٍ فٹٞٵ عٝؿ٘ سٌٓٷ قسِٜٷ..
ٜٴٛضمٴ فٹٞٵ ؿٛات٘ ا٭ٌْٴ
ٚأْٻ٘ٴ وبټ إٔ تبك ٢فٹٞٵ ضٚس٘ ُٖٸ١ڂ ايًٗدات ايعاضَ٘..
فٓ١ْٛڅ ايكبٛات ..تدًٴ ا٭ْٛث٘ بايرٚم،
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ُٚؿ ٞفٹٞٵ فاٖ ٌٝايًص ٠ايبسٜع٘...
بطٜلٷ نْٞٛپ نبريَ ..تعاي،ٞ
فٹٞٵ ايدٝاٖب ٚا٭بعاز..
ايعؿل َٛؾٛضٷ قدريٷ دساڄ..
ايعاؾل ٚايعاؾك٘،
ٕع١څ سً٠ٛڅ ..سصض٠څ ..فتٗس٠څ..
قٛؽٴ قعحَٛ ،دعٷ ،فٹٞٵ فها٤ات َشاَ٘ٝ
ٚأَسا ٤عايٚ ٘ٝبعٝس ٙفٹٞٵ ا٭بس..
ؿ١ٛڂ ايؿٛمڇ عُٝك٘ ٚقطو٘،
ٚظَاْٴٗا أظيٞپ ٚي٘ َػتكبٌ،
٫ځ ٜٓتٗ...ٞ
عؿامٷ هٚ ٕٛ٦ٝعاؾكات ه...ٔ٦
ٜٴٛقعٜٛٚ ٕٛقعٔ عٳًځ ٢أغڀط ايسٖٛض
ّٚهّٚ ٕٛهٌ...

***
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مُذّّىُ٘ اجلْع الضزٓز!!
ا٭ضضٴ تتًٌُُ سٛاؽټ أََٛتٗا ٖٞٚ ،تعا ٜٴٔ ايتكيٝټح إتدؿٿيٚ ،ٞتٴهجيطٴ َٹئٵ
ايتػييا :ٍ٩عؿييطات ايٓٝييابٝع ايبػييٝڀ٘ ،تتٛقچ ي ٴ عيئ اؾطٜييإ ،إش ٜ ٫ك يحټ يځٗٳييا
ؾطبٴ نأؽ غ ُ٘ٝأ ٚضؾ قڀط..ٙ
ٜٓٚابٝع أخط ٣فاٚض ٫ ٙتكطأ فٹٞٵ عٛاط ؾذطَ ٙجُيط ٫ٚ ،ٙػٝيسٴ زضغياڄ
ٚاسييساڄ أ ٚبعييض زضؽ ،فٹ يٞٵ نتيياب ايدييٚ ِٝعٗييٛز ايهييداف َٚييع قًچ ي١ٹ خريٖييا
ٚغكٗٝا ٭ٟٿ عڀؿإ أ ٚبػتإْ ،طاٖا تػتشٛش عٳًځي ٢أضقيس ٠ايدُٝي ..!!١نٝي
ٜتٝػٸطٴ هلص ٙايٓٝابٝع ايه ١ًٝ٦ايعاطد ١اَيت٬ى ثيط٠ٚٹ اييطٜح ٚاهلڀيٌٚ ...ا٭خطٜيات
َٹيئٵ ايػيييٛاقَٚ ٞجًڂٗيييا ايٓٝييياب ٝٴع اـٝٿيييطٜ ٠هي يرټ فٗٝيييا أْي يٌٴ ايٓؿيييدإٚ ،اؾيييتٗا٤ٴ
اؾطٜإ ..ٳٌٖٵ ٜػتشٛش ٕٚأٜهاڄ عٳًځَ ٢كسٸضات اؿٓإ!! يٓدهيط نيجرياڄ :ايٛديس
ايبؿط ٟفٹٞٵ َٛادٗ ١اؿٝتإُ ..يٛت ايعافٝي .. ١تڀشٓٴٗيا ا٭ظَيٚ ١أَٝٸي١ڂ اؿطَيإ
ٚاؾٛك ايداغل ٌٖٚ ..تٛدسٴ أْٛاك يًذٛك غري َٕ٘٪؟!...
ت عاضَي١
ٚقياٜا ايٛغيذ تتديا ٣ٚٳعًځي ٢ايٓٛافيٚ ١فڀٓي ١اـيريات ...ايهيا٥كا ٴ
فتان١څٚ ،تٴعإٚٴ ايكٝحٳ؟!
 فْٓٛييي ١أقيييساضْا :تكيييٛض ٟأٜٸتٗيييا اؿبٝبييي ١إٔ ٚاسيييساڄ َٹيئٵ اؾٛعييياٌْايبؿعٌ ضٚسٝاڄٜ ، ،شأؽ فُٛعاتٺ عسٜس ٠ٹَٔٵ احملاضبٌ ٚايعػهط...ٌٜ
بييسٍ ايشتٝبييات ايعػييهط ٜ٘يًييسفاك عيئ ايكييطٚ ٣ايبًييسات َٚييسٕ ايبكييا،٤
ٜٓؿدٌٴ ٜٓٚؿدً ٕٛفٹٞٵ ْٗب ايبكاٚ ٤ا٫غتشٛاش عٳًځ ٢إكتٓٝات ٚاؿادات!...؟!؟
أ ٫تٓتب٘ ايدُٝات هل ٤٫٪اؾا٥عٌ اؾؿعٌ؟!
 إْٸِٗ خطاف ..ٕٛٝهٛع ٕٛأنجط ٹَٔٵ ايٛسٛفٜٗٓٚ ...ب ٕٛسٓاْياڄ عسٜيساڄ..ٜٚٴشطق ٕٛنط ّٚا٭َٓٝاتٜ ...هتػش ٕٛأس ّ٬ايبؿط ٚاؿذط ٚايؿذط!!...
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نُٳيا وًي ٛځيٗٴيِٵٜٚ ...كيد ٕٛاؿيطاّ بياؿٚ ..ٍ٬ايٖٛياز
ٜٚػُٸ ٕٛا٭ؾٝا ،٤ځ
بايتٚ ٍ٬ايكباس ١باؾُاٍ...
فٕٓٛٷ قسضٷ ٜٴدػحٴ ا.اٍ هل ٤٫٪إٔ ٜهْٛيٛاٜ ...كتًي ٕٛايهيطٚ ّٚوطَيٕٛ
ايبػاتٌ ٹَٔٵ سكتٗا إڀط..ٜ٘
ٖٳ ي ٵٌ تييطٜ ٫ :ٜٔعييطف قييطا٤ٳ ٠غييڀط فٹ يٞٵ زفييش عاقييد٘ ..سيياظٳ عٳًځيي ٢ايؿييٗاز٠
اؾاَعٝييي٘ٚ ،اغتشهيييط ٙايكيييسضٴ اؾاٖيييٌ يٝهييي ٕٛغييياضقاڄ قٚٛٛيياڄٚ ..أدٝييياٍ
احملاضبٌ ايڀٝبًٌّ ٫ ،هٔ ٕٛٳ اـبع يعا٬٥تِٜٗ ...طث ٕٛايدكيط ٜٚٴٛضثْٛي٘...
أٜ ٚػتؿٗسٜ ِٖٚ ،ٕٚسافع ٕٛعٔ اؿكَٚ ٍٛعًَٛات ايؿُؼ!!..؟

***
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امربا ْرٓات ٓبئَا الػبار َّٓذمَُا...
اؾسٸ٠ڂ ايصنٝٸ ١تك :ٍٛقٖٓ٦ٝاڄ يداعٌ أ ٚيداعً ١اـري)...
ٚتككسٴ ايبؿط ٚايؿذطات ٚايدُٝات...
ر اَراطٛضٜي ١ايدبياض ،ا چيتٹي ٞأٚديسٖا
عٳًځ ٢بعيس غُٝي٘ أ ٚدطٜيإ ْبيع ،تهي ٴ
شٳاىځ إؿيييطفٴ عٳًځييي ٢ايهيييطٚ ّٚا٭َڀييياض ،فٹي يٞٵ اؿييياضات ايؿيييُاي ٘ٝايؿيييطق..٘ٝ
اْتبٗٛاٜ : :ؿته ٞا٭ٌٖ ٜٚتأفدٜ ٖٔٚ َ٘ٓ ٕٛأُط ٕٚبأَط ،ٙنٝكٛا اـٓيام
عٳًځ ٢ايسّ..
ٜٗٓبييي ٕٛاييييسَا ٤إعضٚعييي٘ٚ ،اٯَييياٍ ٚؾيييبابٝو ايبٝيييٛت ٚا٭بيييٛاب ..سٳتٻييي٢
اؿٝڀإ واٚي ٕٛخًعٗا ٹَٔٵ ساهلا ٚأخصٖا....
أٜٸٗا ايٓاؽٴ احملب:ٕٛ
ت إڀطٴ ٚتًٗو ايدُٝات دطا ٤أفعاٍ ٖ..٤٫٪
ّ ٛٴ
عٳًځَ ٢طأ ٣عً ّٛايٓٛافٚ ١أخ٬م ايبكاٚ ٤ايكٓاعات ايهبري ،٠ايبايدي ١غئٸ
ايطٸؾييس ٚ ،ايكٓاعييات ايڀدًيي ١تتًي ٴ أسييّ٬ٴ ايػييُاٚات اؾًُٝييٚ ،١تًٗيوڂ ايييرٚمٴ
ٚايػٓٛاتٜ ٤٫٪ٖٚ ،كٛز ٕٚايٓٗبٳ ٹَ ٵٔ بٝج إٍ بٝج َٔٚ ،بػتإ إٍ بػتإ...
عٳًځ ٢سسٚز ايبًسات تٓتؿطٴ عؿطاتٴ ٦َٚاتٴ ايػيطقات ْٚاعيات ايػياضقٌ
ايصْ ٜٔبتٛا فٹٞٵ /سٛانري  /ا٭ظَ٘ٚ ،اغتًبٛا سكٛم ايد ُ٘ٝايهطّ٘ ،إعٓٝي٘
بايػيكٚ ٞتداقيي ٌٝنييٌ غكيئ ٚؾييذطٚ ،ٙنيٌٸ طييا٥ط َٚعيياْ ٞا٭غيياْ ..ٞنيٝٻع
ايكٗيييط قكي يسٳ ايٓديييٛؽٚ ...اؿيييعٕ إيييأظ ّٚأظعي يطٵَ ...ييياشا ْدعيييٌ أٜټٗيييا احملبييي:ٕٛ
اَراطٛضٜات ايد ّٛٝايداغس ،ٙتػتٛي ٞعٳًځي ٢عافٝي١ٹ ايػيدٛحڇ ٚإطاعيٚ ٞإٛاغيِ
ٚأ ٟغٌٗ تط ٣فَٓ ٘ٝدع ١يدباضٖا؟!..
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ضٜي يحٷ َتٛسؿييي٘ ،تػيييٛمٴ أَڀييياض إٛاغيييِ ٚعيييا٬٥ت ايٓبيييع تبٝيييع ؾيييذطتٗا
ا٭خريٚ ،ٙتٴش ٳط ٴّ اييسَٛك َٹي ٵٔ بٝيٛت َْٗٛيا ..اييطٜح ايؿيطق ٫ ٘ٝتيع ٚٴض ا٭غكيإ ..
سسٚز غٓٛات اـرياتَ ،دتٛس١څ يًدطاب ٚا٭غ ٢ايبؿيع ...نُٛغيٝكا دطبيا،٤
دطٸزتٗا ايٝباغات ٹَٔٵ ايٓدُات...

***
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مرتّنُ فِِٕ بزٓذ ىبع!!
بكاٜا قساغات  ،عٳًځ ٢دسضإ ايعَٜٔ ،ٴشإ ٍٚعإٴ اٱّإ اير ٟإٗٚاضٖا..
ٚتك ّٛغٓسٜاْ١څ بتػڀري إعاْٚ ٞا٭َاْ!ٞ
اؿبټ إْػاْٚ ١ٝاغع ١نجٝاب ايطٓ ،١ايچتٹ ٞتطتسٜٗا ايهطاَاتٚ ،أفعاٍٴ
اـريات ٚاحملاغٔ...
ايٛطٔٴ سػٝٸ څ ١تٴدڀ ٞأخ٬م ا٭ضض ،نٜ ٬ٝكتًٗا اؾٛكٴ ايهطٜط..
إْػاْ ١ٝاحملبٌ ٚطٓ ،١ٝؼسٸٖا ٹَٔٵ ايؿطم ا٭ف٦س ٠ايهطّ،١
ايهطٙٴ ٚيسٷ ايعُ٢
ايؿكا ٤بڀطٴ ايهعدا..٤
ايٓػا٤ٴ ا٭نٝسات بػاتٌ...
اٱْػاْٚ ١ٝطٔ نبري يًشب ،ن ٬ٝؼشم ا٭س ّ٬نايكـٿ إٗع..ّٚ
َٓص اؾطٜإ ايص ٟتٴكازف٘ ايٓٝابٝع ايٛزٚز ،ٙإػاٚا ٠تبشح عٔ بٝتٗا...

***
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ت املكاو!
مذّّىاتٌ عالٔا ُ

()1

يٝػييج عٳًځييَ ٢ييا ٜييطاّ سايي ڂ ١إسٚٸْي١ٹ عايٝيي ١إكيياّ ،إش تتدذٸيعٴ اييطټٚح ٜٚتٛٸديعٴ
ب ٚاسييات ايييطٜح ايؿييطقٚ ،٘ٝتتييأشٸ ٣ايڀبييا ٴك َٹيي ٵٔ غيييطقات
ايديي٪ازٖ ،ييا ٜٴكيي ٝٴ
ٚٚسؿٝٸ٘ س ٍٛايد ١ُٝايهطّ ،١ايچتٹ ٞتٴك ِٝعٴطٚؾٗا بٌ َكا٥ط ايهط..ّٚ
ايعطٜؿ ١ايچتٹًٓ ٞج عٓاقٝسٖا ٚتٴطافكڂٗا ايسٿْإٴ،
ٚؾذطاتٴ ايعٜت ٕٛايعاقً...١
تتشسٸ ٣ايكش٘ ٚايكشطا ٤ايهطٜطُٚ ،ٙؿ ٞإٍ سٝح عيا٬٥تٴ ايٛاسيات
إٓهٛب٘..
ت إكاَياتٚ ،نٝي تتؿييذعٔ
 َٹئٵ أٜيئ ٜتٝػييط يهڂي ٻٔ إييسْٚاتٴ عايٝييا ٴعٳًځ ٢اٚ ٤ٞ.غ٘ خطافات ايكتٌ؟!..
 بٓاتٴ اؿبٿ ٜ ٫كدطٕ ،ضَاْ٘ ٚتداس٘ ٚي ُْ٘ٛٝهَٚ ، ٔ٦عٗٔٻ ْجطٜياتا ٭ؾٛامٚ ..تٴًشٜڂ إٍ دٛاضٖٔٻ ايرٜٻات ٖٚ ،ٻٔ ٜتجكدٔٻ؟!..
ٖصا زضؽٴ م ٛغُعٜ ٙتش ٸٍٛٴ إٍ َعازي ١بڀٛي٘ٵ فٹٞٵ ٚدي٘ٹ ايعسٜيسٹ َٹئٵ زضٚؽ
ايدذا٥ع:
ت عؿييكٝٸ١څ ضاغييد٘،
( )1إييسٚٸْات عايٝيياتٴ إكيياّٚ ،ضاثيياتٷ قًبٝيي ١تٴعتٸكٗييا اؿييٛاؽټَ ..دَٗٛييا ٷ
ف ٳعًځي ٢اٯتي ،ٞسيٌ تًيٛح يًبكيري٠
تتٓاقًڂٗا ا٭ظَٓٚ ١تعٝـٴ فٹٞٵ ا٭ف٦سٚ ٠ايكٓاعات ...ؽا ٴ
إآغ...ٞ
ؼ َ/ٴيطٸإٚ /غي٫٬ت ايعؿيام
 ٟهليص ٙايتػيُٜ ١ٝؿيط ٴح ضفعيْ ١دي ڇ
ٚعاي ٞإكياّ :إعٓي ٢ايير ٸ
إٚ ..ٌَٓ٪عً ٛإكاَات ٜطتب٘ با٭ؾٛام ايكافٚ ،٘ٝايكساغات ،ايچتٹَٓ ٖٞ ٞسٚب ١أفعاٍ
ايدٝييب يكيياا اؿانييطٚ ..عاي ٝي١ڂ إكيياّ تٴؿيياضىڂ فٹ يٞٵ زعييِ نطاَيياتٹ ايٓدييٛؽ ٚتٴ٪نييس
 ٞعٝـ ايٓاؽ ٚاؿٝاٖ .. ٠ٳ ٵٌ ولټ يًعٝـ أْٻ٘ٴ غري نطِٜ؟!!..
سكٝك ١عاي ١ٝفٹ ٵ
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 ٕاشا تٴُٝتَ ٕٛعً ١َٛايه٤ٛ؟! ابتعس ځأٜټٗٳا ايسضؽٴ...قٛتٷ َبش ٛٷح ٜٴؿب٘ٴ دطباڄ فازساڄٜٓ ،از:ٟ
 اقڀعٛا ضٚ٩ؽ ايسضٚؽ ايكازَ ١ٹَٔٵ ايه٤ٛ؟!!.. ٚضا٤ٳٖا ٚسٛهلا َٴسٸْٚاتٷ عايٝاتٴ إكاَات ،تتػًح بايبڀ٫ٛت ٚأعادٝبايكتاٍ ..تٴٛادٗٗا غهانٌٷ قس١٥څ ٚأفهاضٷ َتػد څ ١ثٝابٴٗا بأبؿع ا٭ٚغار..
ايٓػا٤ٴ َسٚٸْاتٷٚ ،ايطداٍٴ َسْٚاتٷ ٚ ،عك ٍٛا٭ؾذاض َسٚٸْاتٷ..
دٛٝفٷ ٹَٔٵ ايهٝا٤ات ٚا٭س ّ٬اـهطا ٤ؼاضبٴ ايعتُي ١ايدازسي١ځ ٚغيٛٝف
ٌ قييس ٥څٚ ١أفهييا ٷض
ايكتييٌ ٚأْييٛا ٳك ايهطاٖٝييات إجكديي ٹ ١بايتدطٜييب ..غييهان ٷ
َتػد څ ١ثٝابٴٗا بأبؿع ا٭ٚغار..
َييسٚٸْاتٷ بطٜٸي١څ تكيريٴ نطَٚياڄ ٖاً٥ي ڄ ١تكيياّٚٴ دٗي٬ڄ قتؿييساڄٚ ..تٗيِټ باؿٝييا٠
ٚاس١څٜ ،طَٗٝا ايكش٘ڂ بػِٗ فادع!!
 ٳٖ ٵٌ تٓتبَٗ :ٕٛاشا ٜٴكٝبٴ ايٛاس١؟و بٗاٜٚ ،ٴطزٜٗا خطاب٘!..
 -ضٴَحٴ ايكش٘ ٜهازٴ إٔ ٜد ٹت ځ

***
 أُٓ ٢تٛنٝشاڄ َٓوٹ أٜٸتٗا ايععٜع!!٠ ايكساغ٘ تبك ٢طدً٘ ،٭ْٗا أَ ٫ ١َٛتٗطّ..سٝييا ٠تدكيي ً٘ٝٝفٹ يٞٵ ا٭ظٍ ..ؿٛيي ١أبييس تشبٻيي ٢بييٌ ٜييسٜٗا ا٭ظَٓيي٘ ...أمل ت يطٳ
ن ٝٳ متُ ٞبٗا ٹَٔٵ ايهاضث٘؟!

***
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مذّى٘ احلزماٌ!!
 ٳٌٖٵ تطٜٔٳ ايعاؾل ايكس ،ِٜوا ٍٚا٤ٞ.؟!ج َٓي٘ ٜيسٜ ٫ :ٟكيسض ٳعًځي ٢ايؿيٛمٚ ،ييٝؼ عٓيسَ ٙيا ٜهديَ ٞٹي ٵٔ
 ْده ٴدػس أ ٚإَهاْات!!..
 قٛيو :وتاز ايشقٝع ٚايشَ..ِٝ ًٜٚعَ٘ زمٸ َػاَري فٹٞٵ قدا..ٙ قٓسٚم خؿب ،سٳتٻْ ٢سمٻ ي٘ َػُاضاڄ؟! أْجٹ عذٝبَ :١اشا تدعًٌ َؿتامٜ ٫ ،كسض إٔ ٜؿيتامٚ ..سيٌ ٜيصٖبٕٛإٍ َ٪اظض ٠ايٛاسات احملعَٛ ،١ْٚغٝكا قدا ٙأغط ٴك َٹئٵ قيٛت٘ٚ ..غٝيٌ ٚدبيإ..
َييياشا تٴطٜيييسَ ٜٔٹي ئٵ ٖهيييصا َعتيييٜ ،ٙٛٴػي يُٸْ ٞدػييي٘ عاؾيييكاڄ؟! ..تكيييٛضٕ أْيييً
ْٝعهٔ :غيش٠ڂ َْ ٛيَ٘ٓ ،يص َتي ٢يځي ٵِ ٜٴبيسٸهلا / ..بٝذاَي٘  /قطٜٚيٖٛٓ ١عيَ ١ٹي ٵٔ
ايعؿل ٚتٓاٚ ٍٚدب ١اؿط ١ٜايدطاَ...٘ٝ
 أقطبا٤ٴ  /أب ٛبػتإ  /ايصٜ ٜٔػطق ٕٛأَ٬ى ايدُٝات ٚنطّٚٳ ايػټُامٚعٓاقٝس ا٭ؾٛام؟!

***
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عزٖ احلزماٌ...
ُّ
 ٖص ٙباشلاْ١څ ُ ،تً٧ٴ باؾٛظ ٚايدًٝدًي٘ ٚايجيٚ ،ّٛبعيسٖا باشلاْيات..هلٔٻ َكاغات َتكاضب..١
 ٖٳيي ٵٌ تٴهًُيييٌ اٯٕ تهسٜػيييٗٔ ٚٚنيييعٗٔ فٹييٞٵ ا٭ٚاْييي ٞايعدادٝييي٘ /ايكڀطَٝعات/؟!..
 ن ٝيٓا إٔ تػتكطٻ دًػتٓا /ٚ ،ايبٝذاَ١ڂ  /احملطَٚيَ ١ٹئٵ ا٭ؾيٛام،عٳًځ ٢ضأ ٟايػٝٸس ايي َ /ٴطٸإ ٚ /غريٙ؟!
تؿكډل دٴع٤ٷ َٹئٵ ايكُيافٚ ،اٖيشأ ديع٤ٷ ِّخيطْٚ ..طاٖيا ٫تٗيسأ ،تػيافط فٹي ٵ
ٞ
ايسضٚبٚ ،تكعس ايػ٬مل عجاڄ عٔ ايتػًَ ٘ٝع اؾاض ٠ايكطٜبي ،١نٓدُيٚ ١تيط،
ٜتكڀع سبٌٴ قسا...ٙ
ك ضأ ٟايؿيياعط ايعٸديياٍ  / :تًٗييو خٝڀاْٗييا َٹئٵ ايًييٗب ٚ ،ايطديٌٴ  ،ايييصٟ
هبٴ تػُٝت٘  /اؿطَإ  /احملع/...ٕٚ
ٜتٗاٚ ٣ٚقتٴ٘ عٓس ايًشٛات إتعايكَ ١ع اؾاض ٠أ ٚعڀطٖا أ ٚعٛاطدٗا ...
اْؿدًٔ بشتٝبات اؾٛظ إكؿٛض ٚايدًٝد ١إكڀعٚ ١ايج ّٛإدط...ّٚ
ا٭قييييياب ٴع تٴ٪يچييي ي سعَييي ي١ڄ ٚٳضٳا٤ٳ سعَيييييٚ ١فُٛعيييييٚ ١ٳضٳا ٳ ٤فُٛعيييييَ ١ٹييي ئٵ
ايباشلاْات..
نٌټ داض ،٠ؾذطْ ٠ػط ،ٜٔتععف أ ٚنأْٗٔٸ َٛغٝكات تت٬قٚ ٢تتشاٚض..
ٚايي  /بٝذاَ / ١إٗش ١٥تهرټ فٗٝا يد ١ا٭سعإ!!..
ٜٚكطر ايهذط ٚ ،تك ّٛٹَ ٵٔ ب٪غٗا ايًٗد.١
َاشا ْدعٌ ي٘ :ٳٌٖٵ ْػُحٴ ؿطَاْ٘ با...٤ٞ.
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إٍ نيط ّٚا٭ْٛثي١؟! ...ا٭ْجي ٫ ٢تٴذٝيسٴ يعٓي ١ايبي٪ؽ ٫ٚ ،تٴشيبټ اؿطَييإ،
 ٫ٚتعؿلٴ ايبد٤٬؟! ٫ ...تدهط أٜٻ١ڂ أْٛثي٘ ،بايدي ١ايطٸؾيس ايعياطد ٞإٔ تتعيا، ٕٚ
َع احملط ..ّٚاؿطَإ َصي١ڂ اؾػس..

***
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املطز العتٔل
يٝؼٳ باٱَهإ ض ١ٜ٩ؾابٸ َتيأيلٜ ،تدياْ ٢فٹيٞٵ ٓيٌ ايعسٜيس َٹئٵ ا٭سيّ٬
ايؿطقٚ ٘ٝباق ١عاقد ١ٹَٔٵ زٕٚڇ إٔ ْػأٍ :أّ ٜٔهٖ ٞصا ايها ٔ٥إعزٖط؟!..
بٓج َسضغ ١ايٓٗط تٴباغت٘ باغتدٗاَاتٗا:
 ٕاشا تٴدتٸـ فٹٞٵ زفاتط ايٓبع ا.اٚض يصانط ٠إس١ٜٓ؟!.. ٹَٔٵ أْجٹ ،سٳتٻٜ ٢ڀٝبٳ يو ٖصا ايتشطٸف بٓؿاطات ٞايٛدساْ٘ٝ؟!.. ٳٖ ٵٌ تٔٛټ  :ايٓبع ٹَٔٵ ز ٕٚأٌٖ ٓٚآٜ ٠ابٝع؟! أعح عٔ عاف ١ٝتً ٝٴل بٹ٘ٹ ،نٜ ٞتسفچل...و بعٝس٠څ عٔ َكاب٘ ايعٓ!! ٝ؟
نأ ٸْ ٹ
 يدتو قَ ...ٜ٘ٛاشا تككس؟!.. ايٓبعٴ َكابٴ٘ قًچ١ڂ اؾطٜإ.. اٯٕ أتصنډطٴ َكٛي ١أّ ايهط:ّٚ زا ٤ايٓؿدإ ٜكتٌٴ ايٓٗط ٜٚٴػبٸبٴ اي٬ٜٛت!!..عك ٴٌ اؾدطافٝا ٜٴُٝٸعٴ بٌ ن٠ٛٹ اؾطٜإ ٚقػ ٠ٛايػ ٍٛٝاؾاضف٘...
ٌ اؿيييٌٓ ،نيييطنض
ح ضْي ي ٴ
ُهييي ٞايدتييياٚ ، ٠تبكييي ٢ايهًُيييات سٝي ي ٴ
ايتػا ٍ٩فٹٞٵ فها٤ٺ فطٚح!؟
ٹَٔٵ أ ٜٔتعطفٌ أڂّٻ ايهط .ّٚايي ْ$بٗاْ٘#؟!
خ ا٭َٸٗييات عيئ
نُٳييا تتييٛاض ٴ
ٖييص ٙتػييُٝتٴٗا ا چيتٹيي ٞتتٛاضثٴٗييا بٓاتٴٗييا عٓٗييا ،ځ
اؾ يسٸات ف ي ٻٔ ع ي ٿس ايتييٛاضٜذ ٳعځًيي ٢أقييابع ا٭ظَٓ ي ٹ ١اٗ.ييس ،ٙ٭ْٗ ي ٻٔ ٴٜييط ٵز ٳٕ تأبٝييس
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ايعٛاط أ ٚتعتٝل ايٛدساْات ايتدك ً٘ٝٝفٹٞٵ زٹْإڇ ايٛع ٞايػهطإ؟!!..
قاَتٗا فكٝش١څ ٚؾسٜس ٠ايٓٗٛض.
نإدطزات إعبٸط ،٠إجكً ١بإعاْ:ٞ
زا ٤ايٓؿدإ؟! ..قتٌٴ ايٓٗط باي٬ٜٛت؟
ٕاشا تبتعس ،ٜٔأٜتٗا ا٭ْج ٢ايطقطاق ١نكٛتٹ غ ُ٘ٝفٹٞٵ

ع عطٜؿ٘...

و تييطدعٌٖٓ :ييا إكع يسٴ اؿذييطٟټ ايعطٜييل ،ايييص ٟلً يؼٴ عًٝيي٘ ،فٹ ي ٵ
ٞ
يٝت ي ٹ
ؿٛاتٹ َؿاغبات ا٭ؾٛام ...تٛزټ اـڀا إؿتاق٘ ا٫غيشاس ١قطٜبياڄ َٹئٵ ايػيري٠
ايصاتٝيي ١ٯ٫فٹ ا٫ؾييتٝاقات ،ايچتٹيي ٞتعتيياف عٳًځيي ٢قكييا٥س ٚقييج إيياٚ ٤اؾطٜييإ...
ب َيسع ّٛباؿذياضٚ ٠ضغبي ١ايڀيٌ ٚايتُاغيو..
ايبٛٝت فٹٞٵ اؾيٛاض قسّي ،١تيطا ٷ
ا٭ؾذاض ايعتٝكٚ ،١اؿٛانري إػٝذ١ڂ بؿيٗ١ٝٹ ا٫خهيطاض ...عذيٛظٷ تطبٸي ٞأٚضامٳ
ايبكييٌ /ٚؾييت٬ت /ايبكييسْٚؼ عٳًځيي ٢ايٓٛافيي٘ ،نايدتٝييات ايطا٥عيياتٜ ،ٴييسضٸبٔ
أؾٛاقٗٔٸ عٳًځ ٢فٓ ٕٛايدُعات ،فٹٞٵ َ٪يدات ايبكري..!!ٙ
بعس ايعذٛظ َشانطٖ ٠ڀٌ قدري ٙتًٛح ؾبابٝوڂ ايبٛٝت ٚأقيٛاب ا٭٫ٚز
 :إْٸٗا بؿا٥طٴ اؿٝا ٠تعٛز إٍ دػس ايبكا ٤ايكس،ِٜ

 /إكع ٴس اؿذطٟټ اٯٕٳ ٜصنطْا
ٚيٝؼٳ ٜٓػ ٢غطٜعاڄ َجًٓا اؿذطٴ
ٳٖ ٵٌ تصنطٜٔٳ بكاٜا غ١ُٝٺ عبججٵ
بٳڀ ٵطفٹ ثٛبوٹ  ،سٳتٻ ٢بٴچً ٳٌ إڀطٴ/
ٖصا ؾٹعٵطٷ يكسٜل إُطنٖ" ،١اي٘" ،ايچتٹ ٞتشٻفعٴ عٔ إٓٛاؾيات ايدطاَٝي٘،
ف بأْٛثتٗيا :زعيين
بعس فؿٌ ػطبتٗيا ا٭  ...ٍٚتكي ٍٛهليصا ايؿياعط ،سيٌ ٜتشي ٻط ٴ
ٚؾأْ ...ٞأسب قساقتو ٫ٚ ...أڂسبټ ايسٚضإ فٹٞٵ َتاٖاتٹ ايعؿلڇ!!...
َا ٖص ٙا٭ْج ٢ايككٝس ٠اؾُ ٫ :ً٘ٝتٴعريٴ اٖتُاَياڄ يًؿياعط إ٫ډ نكيسٜل...
ٜ ٫ ٖٛٚػع٘ ايبكا ٤أَاّ قاغٓٗا ،ٹَٔٵ ز ٕٚتدعٸٍ ٚزٖؿ٘!!؟..
ٖ ٞايككٝسٖٚ ٠ي ٛايؿياعط ..فًٝتيسبٸط ني پٌ َُٓٗيا أَي ٳط ْدػي٘ بٓدػيَ٘ ...يا
ع٬ق١ڂ ٚاسسٺ َجً ٞبٛاسسٺ َجً٘ ،أ ٚبإسسَ ٣جًٗا!!...
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 /ؾييياْجٚ /ييييس غيييطنٝؼ ٜٴطٜيييسْ ٞإٍ داْبييي٘ زاعُي ياڄ يٛديييسٚ ٙقيييبٛات٘
ػاٖٗا..
 ٖٞٚتٴطٚٸك ف٪از ٙبايكسٚز..
ح بيييأثٛابٹ
فْٓٛيي١څ أٜٸتٗيييا ايكٸيييسٚز!؟ يعًيييو تكيييري ٜٔنبكاٜيييا غُٝيي١ٺ تعبيي ٴ
اؿك...ٍٛ
ٹَٔٵ ته ٕٛا٭ْج ٢ايؿطغ٘ ،نعاف ٘ٝايدٝهاْاتٚ ،أَعد ١ايػٍٛٝ؟!
يعًډٗا َٔ غ٬ي ١ايهطْ/ٚ ،ّٚبٗاْي٘  /ايػيٝس ،ٙايچتٹي ٞؼُيٌ عٳًځي ٢نتديٞ
قًبٗا أؾٛام ِّ٫ف ا٭ؾذاضٚ ،أعبا ٤أعت ٢ايؿُٛؽ ٚا٭غطاض؟!

***
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