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()1
كاىت ليلة باردة مظلنة......
ايفاتح َٔ غٗس غبا ٙتازٜخ ضٝبك ٢قفٛزاً ٗ ذانستٗاا زماِ
فٛق ٢إًفٍات فٛق٘ ٚؼت٘ ،فهأْ٘ َٓٚاا ٖار ٙايًًٝا ١فٝؿاٌ اايل
بٌ ايػتاٚ ٤ايسبٝع.
فتشت دٗ ١ٓٝايباب بٗد ٤ٚتاّّ ،خػ ١ٝإٔ ٜفكاشٗا ؾادأ ا٭ٜااّ
ًَ ٢فاؾً٘ ،ف٦ٝصّ َتٛاط٦اً َع دربٚت أخٗٝا ٚقاف أَّٗااٚ ،ستا٢
َع سّٓاّ ا٭س.ّ٬
أسهُت زب٘ سذابٗا ،فُٝا ذص َفّٓفٗا أ نابح ادتٝاا
ايسدفاااٛ ٗ ١اَٗاااا ،فا٭نيزٜٓاااايٌ ايًًٝااا ٗ ١ذزٚتااا٘ خٛفا ااً ٚمكاااباً
ٚبسنياً.
اإلْاز ٠ايكفٝف ١يفُٛني ايهٗسبا ٤ايفذٛشَ ،هٍٓتٗاا َأ ػااٚش
 ٞبطاا ،ّ٬يتًكااْ ٢فطااٗا أَاااّ َتاٖاا ،١نيزٚبٗااا تكااٝل ٚتكااٝل
اؿ ا ّ
يتهتِ ً ٢أْفاضٗا.
٫بدّ إٔ أسد ٖر ٙايدزٚب َفتٜ ٛتّطع ٕسٚز ذ٩اب ١ز ٗ ٚدطد
ٖص ،ٌٜيهٓٗا أ ذص ٔ ا٫ضتدَ ٍ٫كٛي" ١اـري فُٝا اختاز ٙاهلل"
ٌٖ اختاز اهلل هلا ؟؟!!!
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ٌٖ ٜد ٙاييت نيففتٗا بك ٠ّٛيتتشسّز َٔ فس ٚ ٕٛدٓد ،ٙأّ ٖاٜ ٞاد
خف ١ّٝترتبّـ بٗا غسّاً ؟!
َٚا ٜدزٜٗا يفٌّ ا٭زض نًٍٗا َستفاً يًػاٝاطٌ ،بٝادِٖ َفااتٝح
ايسقااااا ٚايطااااب٘ ..ايكبااااٚ ٍٛايااااسفا ..ا٫ضااااتفباني أ ٚا٫ضااااتفباني.
باادأت تٓاا ٤ٛباؿكٝباا ١اياايت اضااتٛني تٗا تفاٖاتٗاااٚ ،اياايت ذااصت اأ
ا٫تطاع يه ٕٛقًبٗا َٚدازات ا٭مل.
نإ بٛنيّٖا إٔ ؼٌُ أتف٘ أغٝاٗ٥ا َفٗا  ٫ٚترتى أثاساً َٓٗاا ٗ
تَُ ١اقٗٝا ايهٝ٦آُّٚ ،،ات يا ٛاتّطاع ايٛقات يًاتبًٍـ ستاَ ٢أ
ؾااٛزٖا ٚخسبػاااتٗا ٬َٚبطااٗا ايفتٝكاا ١نفكاا ٍٛأٖااٌ بٝتٗااا ٚاؿ اّٞ
ٚايبًد ٠نًٍٗا.
يهٔ ايٛقت نإ أقٝل ست َٔ ٢ايرتنيّني ٚإٛاشْ ١بٌ ايبكا ٤أٚ
ايسس ،ٌٝفكد قام ٚقام يٝؿري قسازاً ٚسٝداً ،ايفكاٌ أَاَا٘ َّّٝا،
ُاَاً ،فاايس ٚؿٛتٗاا مل تهأ ع ٫ؿافٛزًا فّٕاتح يا٘ بااب ايكفاـ
ٜ ٫ٚفسف نِ ؾّٝاني ٜرتبّـ ب٘ خازداً.
"عٍ أُ ٜٔكٌ ٜا َطهٚ ،١ٓٝأ ّٟدٓ ٕٛإٔ تها ْٞٛزٜػاٗ ١
َٗ ّ،ايسٜحٛ ،ني ٟأنيزادو قبٌ افتكا أَاسى ٚؼااً ًٜٞا ٢با٪ع
ٚاقفو بايؿرب ٚاْتٛاز ايفسز.
ث ِّ عْاو ًُ ٫هاٌ َأ إااٍ عَ ٫اا ٜٛؾاًو بايهااني يًُدٜٓا.١
اااٛنيٜ ٟاااا دٗٓٝااا ..١اااٛني ٟياااٝظ يًّسٜاااٚ ،طااأ  ٫ٚبٝااات  ٫ٚضاااك
وُ."٘ٝ
ٖهاارا زاساات ؼ ادّثٗا ْفطااٗا ايّاُ٥اا ١عااصٕٚ ،ؼااا ٍٚدسّٖااا
ٕصايااااااال طسٜكٗاااااااا ايااااااا ٛس ٚمٝاٖااااااا ،ايكاااااااانيّ ايفاُااااااا.١
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يهٓٗا اضتذُفت قٛاٖا ٚزنيّت ًٗٝا بإّإ مل ٜص ص ٘ غسّ ايبػس،
 ٖٞٚتهفه نيَفٗا:
"يهاااااااأ ياااااااا٘ زبّاااااا ااً وُٝاااااااا٘ٚ ،عزاني ٠تهفٝاااااااا٘ ٚتّٓٝاااااا ا٘".
ؾاافدت رخااس سافًاا ١تّااانيز ايبًااد ٠ماا ٛايفاؾااُ ،١ثااِ زَاات ْفطااٗا
َتٗايهَ ٗ ١كفد ايٛ ٬ني.٠
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شوادة جار
بػسٗ ٚبأ٫ٚني ٟا٭زبفٚ ١بػازب ّٞايًر ٜٔزبٝتُٗا غافس ٠غافس،٠
يٝهْٛااااا نييٝااااٌ زدااااٛييت َ٬ ٚاااا ١ؾاااادق ٞايفازقاااا .. ١أقاااا:ٍٛ
نٓت أزاٖا تتطًٌٍ خف ١ٝناٌّ ؾابا نًُاا خاسز أخٖٛاا عٍ ًُا٘
ٚايرٜ ٫ ٟفٛني َٓ٘ اني ٠عَ ٫طااٚ ،٤ناْات تّٝا ،بفاا ايٛقاتَ ..اا
ٜكااازب ايطااا تٌ بااٌ شٜاااني ٠أْ ٚكؿااإ ،ثااِ تفااٛني ٚٚدٗٗااا أنجااس
عغساقاً.
ٗ ايبداٜاا ١ساٚياات عٔاااني ايٓاااز اياايت تػااتفٌ نياخًاا ٞمااريً ٠اا٢
غسف بٓت سازتٚ ٞأخت دازٚ ،ٟأنيّ  ٞأْا ٞضاأن ّ أ َساقبتٗاا
َٔ ٌ ايبااب ايطااسس ٠أَ ٚأ خًا ايطاتا٥سٚ ،أزٜاح أ ؿاابَ ٞأ
ن ٌّ ٖرا ايػدّ ٚايتٛتّس.
يهٔ ايفٌ ضاسس ٠سكاً ٖٗٝٚات أقدز إٔ أقا ّٚضشسٖا ،ساٌ
تد  ْٞٛبإؿا ٚفتٓ ،١نًُا مسفت ٚقاع خّٓا ٢أساد اؾاريإَٚ .اا
ايرّ ٟهٔ إٔ ٜففً٘ اطٌ ٔ ايفٌُ َجًا ٞأّ ٚاٮ با٘ ٚقتا٘ ضا٣ٛ
َساقب ١ايسا٥ح ٚايّانيٚ ٟتتبع أخباز اؾٛاز ثِ ع اني ٠بجّٗا َا تكتكا٘ٝ
إؿًش ١ايفاَ١؟!
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ٚأْااا َٓااار انتػااافت ضااسّ دٗٓٝاا ،١أساادّخ ْفطااا ٞناااا ٕٓٛ
ٚأ ٝد ْفظ ايط٪اٍ ً ٢شٚديت:
"أٜاأ تاارٖٖ ،اار ٙإّكااٛبٚ ،١نٝاا ػااسً ٩اا ٢امتٝاااب
أخٗٝا"؟!
 ٫تّٓٛاااٛا أّْااا ٞنٓااات أْتٛاااس زنيّاً َااأ شٚدااايت ًااا ٢أضاااً٦يت..
فُٓر قايت يَٜٛ ٞاً  :نيع اـًل يًبايل ،أنًت سؿّتٗا َأ ايكاسب
به اٌّ َااا ٚقااع ؼاات ٜااد ،ٟفتاباات بفاادٖا اأ إٔ تطتػااسف أَاااَٞ
ٚتدافع ٔ ايباطٌ.
ٚأبك ٢أسٛز ٚأنيٚز  ٫أضتكسّ ً ٢ساٍ ٚأْا أزنيني ٗ قًال خااْل:
"ٜااااا يّٓاا ا اهلل ..ايًااااِٗ اضاااارت ًاااا ٢سسّٓااااا ٫ٚ ..تفكااااح بٓاتٓااااا"
"أ ضاااااااتّفس اهلل ايفٛاااااااَ ِٝااااااأ اؿااااااااٍ ايااااااارٚ ٟؾااااااآًا عيٝااااااا٘".
ثِ أقّٓع ٚأدصّ به ٌّ ٜكٌ:
"يااٝظ َجااٌ ايفػاال َااا هفااٌ ايٛداا٘ َػااسقاً ٖهاارا ٚاـّٓاا٢
َرتاقؿ "١ثِ مل أ د أطٝل ؾرباً..
ق اسّزت عخباااز أخ ٗٝاا َااا واادخ َاأ ٚزاٗٚ ٤ااسٚ ٙعبااسا ٤ذَّاايت
٭ٕ اؿكٝكاااااا ١أَاْاااااآ ٗ ١كااااااٚ ،ٞيًذاااااااز ساااااالّ ًاااااا ٢داااااااز.ٙ
ٗ تًو ايً....١ًٝ
ضاااني ؾااُت زٖٝاا ٗ ،بٝاات دازْااا ،بفااد ضااا ات َاأ ايؿااسا
ٚايفٜٛااٌ ٚايٓػااٝر إهتااٚ ،ّٛأؾااٛات تهطااري شداااز ٚأثاااخ ٚزَااا
ٛاّ.
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نٓاات أز ٣شٚداايت تتُااتِ ٗ ؾاا٬تٗا  ٫ٚأضااتّسب إٔ تهاإٛ
تد  ًّٞ ٛزبٗا إٓتكِ اؾبّاز.
أَا أْا فكد ِت بفدٖا َستا ايكُريٚ ،ناْات إاسّ ٠ايٛسٝاد٠
اييت مل أؿ ٜفٗٝا تطًٌٍ دٗ ١ٓٝا٭خري.
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شوادة صذيقة
ناْااات ؾااادٜكيت إكسّباااٚ ١زَاااا ايٛسٝااادَٓ ،٠ااار طفٛيتٓاااا عٍ
ؿ ١ٛاختفاٗ٥ا تازن ١ذنساٖا ٚغِ أمل.
 ٫أنيّ اا ٞأْ ا نٓاات أفٗااِ ُاَ ا ًا ٖاارٜاْٗا اأ اؿسّٜاا ،١فكااد
نٓت بّٓبفٖ ٞاني ١٥أَٝاٌ يًطاهٚ ١ٓٝايسقاا ،انتػافت بفاد شَأ
أُْٗا خٛف َبٍّٓٔ ٜستد ٟثٛب ايتطً.ِٝ
يهٔ ايفِٗ ٜباد ٚماري َٗا ِّ أَااّ عسطااع نا ٌّ َّٓاا باا٭خس،٣
ٚتفآْٝا ػا ٙبفكٓا َُٗا ناْت ايٓتٝذ.١
نِ َسّ ٠زاست دٗ ١ٓٝتسػ عك عثس ؾداَٗا َع أخٗٝا،
رب ٚ ،ناِ ْؿاشتٗا أ ٫تفاْاد ٙأ ٚتكا
ايرٜ ٟفكب٘ بداٖا ١قاسب َا ّ
بٛدٗاا٘ عذا َااا ثااازٚ ،إٔ ايؿاارب َفتااا ايفااسز٫ٚ ،بااد إٔ تااأت ٞؿٛاا١
ٜٓتٗ ٞب٘ ن ٌّ ٖرا ايفراب.
ٖٚهرا نتُت ضسّٖا خػ ١ٝافتكا أَسٖا ُٝٓٚت يا ٛؽاربٙ
أ ٜٔترٖ ،نٌّ  ّٜٛيفًٍ٘ ٜتفِّٗ ،أ ٚته ّ أ ففًتٗاا  ٫ٚتفاتح ًا٢
ْفطٗا أبٛاب دِّٗٓ.

13

ٖ ٞتفاسف ُاَا ًا أْا٘ ؼاسّؽ باَٜٛ ٞااً ،أْاا ايايت نٓات َجابا١
أخاااات ياااا٘ٚ ،ياااا ٫ٛنيخًاا اتع فذااااإٔ ٠ااااا تااااٛزّع اااأ َطاااااع فٍاااايت.
 ٚتفسف أنجس َٔ ذيو.......
فايفّٓس ايسخٝـ ً ٢قُؿاْ٘ ٜ ٫هتِ خرباً.
أتطا ٍ٤بفد نٌّ ٖرا ايصَٔ اير ٟأزا ٚفَ ٘ٝهاْ:ٞ
ٌٖ نإ ضٝؿدّق ي ٛأخربت٘ اؿكٝك.١
سكٝك ١أْٗا ناْت قد ضذًّت بدٚز ٠ساضاٛبٚ ،اقرتقات َا
زضِ ايتطذ.ٌٝ
ٚأْٗااا ناْاات تٓتٛااس ذٖاباا٘ عٍ ايفُااٌ ،يتُكاا ٞمااْ ٛافاارتٗا
ايٛسٝد ٢ً ٠ايفامل.
ايٓافاار ٠اياايت مل أضااتّٓع ستاا ٢ايًشٛاا ١اَاات٬ى عزاني ٠فتشٗااا،
بُٓٝا ناْت هلا تًو اإلزاني ٗ ،٠تًو ايطٌٓ ايبفٝد.٠
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()4
شوادة عابر احلافلة
َا ايرّ ٟهٔ إٔ تفٓ ٘ٝغٗاني ٠ابس ضبَ ٌٝجً ٞبفد نٌّ ٖرٙ
ايطٌٓ.
بإكابٌ أق:ٍٛ
أمل أناأ أَ ٍٚاأ غااٗد ؾااسخَ "٫" ١اأ ّاَاا ١ايطااٖٚ ،ّ٬ااٞ
تتًٚ ٣ّٛدفاً ٗ ذيو ا٭َظ ايبفٝد.
يًٝتٗاَ ،ا شيت أذنس ُاَاً ،أْٗاا ناْات ا٭ْجا ٢ايٛسٝاد ٠باٌ
ايسنٍاب.
يفتت اْتبآَٖ ٞر ؿ ١ٛؾفٛنيٖا اؿافًاٚ ،١تبّٓٝات زماِ ايٓاٛز
ايػشٝح ندَات شزقااٚ ٗ ٤دٗٗاا ،فكاد ؾاانيف إٔ َكفادٖا قبايا١
َكفد.ٟ
دًطاات َٓهُػاا ١تٓكااح تكاضااُٗٝا بااا٭مل ٚنٓاات َاأ سااٌ
ٯخس أضرتم ايٓٛس بًُش ١خاطفا ١فاأز ٣اْطاهاب ايادَع َأ ؼات
ضتا٥س ا٭ٖداب إطبً.١
مل ٜهاأ ايفكااَ ٍٛااا و اسّى َػااا س ٟبااٌ تفاااطف ٞاإلْطاااّْٞ
مٖٛا ،فُُا ٫غو ف ٘ٝأْٗا قد تفسقات ٭ذ ٣دطادْٚ ّٟفطاٚ ّٞع٫
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َا ايرٜ ٟدففٗا يًطفس عٍ ايفاؾُٚ ١سدٖا ٗ ٖر ٙايطا  ١إتأخس٠
َٔ ايً ٌٝ؟!
قًيب َكآّسب ايٓبكاات يطاا اتٚ ،سٛاضا ٞنًٍٗاا َطاتٓفس٠
نكّٓٝع أ ٌٜمٖ ٛر ٙايّسٜباٚ ،١ايهتااب باٌ ٜاد ّٟأقًٍا ،ؾافشات٘
ٚأنيّ اا ٞايكااسا ،٠٤فُٝااا كًااٜ ٞطااتٗصَ ٨اأ ن ا ٌّ اؿااسٚف أَاااّ أمل
اَسأ.٠
أتطا ٍ٤بفد ٖرا ايصَٖٔ ،اٌ ناإ ًا ّٞإٔ أ اسض َطاا دتٞ
ًٗٝا؟!
ٕٚاذا رثست إٔ أني ٗا مازقْ ٗ ١طو أسصاْٗا؟!
أتطا ٍ٤أٜكاً.....
ٌٖ نإ ضٝبّٓس بباي ،ٞأْ َٜٛااً ،بفاد تًاو ايًًٝا ١بهاجري،
ضأَّٝص ٚدٗٗا َٔ مري سذاب رب يكا ٢ً ٤ايػاغ ١ايؿّري.٠
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شوادة مذرّس احلاشوب
ٖر ٙايبٓت فًت.......١
أقٛهلااا ٚنأْٗااا مل تااصٍ باارانست ٞايػااابّ ١اياايت تٓكااح بسمباا١
اؿٝاٚ ٠ايتٛم يتذطٝد ن ١ْٛٓٝايٛدٛني.
مل أدد بطٛاٖا ،ستٖ ٢ر ٙايًشَ ١ٛأ ناٌّ ايارَ ٜٔاسّٚا ًاّٞ
ٗ نيٚزات تفًٍااِ اؿاضااٛبَ ،جااٌ ٖاارا ايػااّ يًُفسفاا ٫ٚ ،١تًكٍفٗااا
ايطااسٜع ٭ّٜااَ ١فًَٛااَُٗ ١ااا ناْاات ؾاافب ،١فكااد قّٓفاات خاا ٍ٬فاارت٠
ٚدٝصَ ٠ا وتاز َف٘ ضٛاٖا يطٓٛات نيَ ٕٚبايّ.١
 ٚ٭ناأ أنجااس ؾااساس ،١يكااد فتشاات ااً ٝاا ٢أَااٛز نٓاات
أدًٗٗاٚ ،أٚست عي ّٞبّٓسم يتّٜٓٛس َٗازات تفً ِٝاؿاضاٛب ،نٓات
ُّٝاً ٓٗا.
نإ ًٝهِ إٔ تسٚا بسٜل ٗٝٓٝا ساٌ ٜبادأ ايادزع ،أ ٚخفٍا١
أْاًَااٗا ًاا ٢يٛساا ١ا٭شزاز ،أ ٚأْاقاا ١زٚسٗااا ٗ ايتٓكااٝد ٚاؾدٚياا١
ٚبساَر "ايفٛت ٛغٛب" ٚضٛاٖا َٔ ٌٖٚ ..نًُات َُٗا ُٛت تكادز
إٔ تؿ ّٓس ٚزني٠؟!
أدٌ أْا أماش يًذُاٍ.......
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يٝظ امٝاش ايرنس يٮْج ،٢بٌ امٝاش إبادع يتذًٍٝاات عبدا ا٘
فُٝا ؾٓعٚ ،نُشاٚيا ١يًتكسٜا ،نبٗذا ١اهلل باإلْطاإ ساٌ ٜادٚز
َدازات مل ؽّٓس ً ٢قً ،بػس.
عٕ تطأي ٔ ْٞٛاؾُاٍ ضأق" ٍٛدٗٚ "١ٓٝأؾُت.
ٚيٝطاات غااٗاني ٠اغاال ،فأْااا أساا ّ،شٚداايت ٚطفًااٚ ّٞكًااـ
٭ضست ٞعٍ إٓتٗ.٢
بٌ ٖ ٞغٗاني ٠سلّ ايطانت ٓٗا غّٓٝإ أخسع.
فٌٗ أخّٓأت ساٌ أْػاأت هلاا ؾافشٖ ٗ ١ارا ايفكاا ٤ا٭شزم،
تًٝل بأدٓشتٗا؟؟!!
أّ أْ نٓت ا سّ َٔ ،سٝح  ٫أنيزٟ؟!
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شوادة زميلة يف دورة احلاشوب
ايػااٗاني ٠هلل ٚ -قااد ٚيٍاات تًااو ا٭ٜاااّ َااع ًَفْٛاا ١اياارنس -
أْ مل أزتح هلا َٓر َٜٗٛا ا٭َ ٍٚفٓا.
فساضاااااايت  ٫ؽّٓاااااا ٧أبااااااداًٚ ،ايفساضااااااً ١ااااااِ ٚياااااا٘ أٖااااااٌ.
فكؿس ايكاَ ١َ٬ ١ايفتٓٚ ١ايبًبًٚ ،١نيقٍ ١إَ٬ح نيي ٌٝايًٚ ّ٪ايٓفظ
اـبٝجٚ ،١دٗ ١ٓٝادتُفت بٗا ايؿفتإ َفاً.
ًاا ٢فهااس ،٠أَجاااٍ ٖاار ٙايفتاااٖ ٠ااِ َاأ أضاااٚ٩ا يًااد ،ٜٔفُاأ
خً ا اؿذاااب ٚضاارت ايااسأع نااِ ٚنااِ ػااس ٟأَااٛز ٗ اـفااا.٤
 ٚع ..٫عا الّ اهللَ ..اااا ايااارٜ ٟااادفع أضاااتاذْا يًجٓااااًٗٝ ٤اااا أَآَاااا،
ٚؼفٝصْا َٔ خَ ٍ٬كازُْٝ ١صٖا بٓا.
َا ايار ٟأ ذبا٘ بٗاا ،يا ٛمل تهأ تػابع زمباتا٘  ٚاٌ ايسمبا١
ُٝا.٤
ف ٬اخكاساز اٜ ّ ٝفٓٝا٘  ٫ٚطا ٍٛقااَيت  ٫ٚضاٝازت ٞايفازٖا١
 ٫ٚقا٫ٚت ٞيفت اْتباٖ٘ بّٓسٜك ١أ ٚبأخس.٣
ضااتكٛي ٕٛعٕ ايّااري ٠تًٍّا غااٗانيت ٞػاٖٗااا ٚيهااِ اؿاال فُٝااا
ـ نًُاا
تكٛي ،ٕٛي ٫ٛأْا زأٜتٗاا باأّ ا ٝتهجاس ا٫يتفاات نًا ّ
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مانيزْا إسنص ،خا٥ف َٔ ١أَس َا ؽاي٘ ٜتبفٗا أّ ٚطهٗا باؾسّ
إػٗٛني.
ٕاااذا تطااأيٗٓ ْٞٛاااٚ ،تػاافًْ ٕٛاااز ٟاـاَااد ٠بفااد ن ا ٌّ ٖاارٙ
ايطآٌ  ،فأْاا ٜ ٫فٓااٚ ٝقاد ؾاست ٚشٜااس ٠ي٬تؿاا٫ت ،إٔ تهاإٛ
دٗ ١ٓٝس ١ّٝأَٝ ٚت ،١٭ْٗا ٗ اؿكٝك ١يٝطت ض ٣ٛذنس ٣باٖت.١
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()7
شوادة مذيرة املذرشة االبتذائية
دٗ١ٓٝ؟! .....
طبفااً أذنسٖااا ُاَااًٚ ،أذنااس طفٛيتٗااا ،ستاا ٢نااأْ ٞأزاٖااا
اٯٕ قباييت.
ٚيّٓإا ذبت ٗ ذياو ايٛقات نٝا ادتُاع اؾاسأٚ ٠ايتٗار،ٜ
بإٓ ٗ ٖر ٙايتًُٝرٚ ،٠ن ٝانتطبت قب ١شَ٬ٝتٗا ُّٓٚت نٌّ
ٚاسد ٠إٔ تهطٚ ،نيّٖا.
تتطا٤ي ٕٛن ٝبكٝت ايك ٗ ١ذانستٞ؟!
زَا يكفريتٌ ضٛنيا ٜٔٚبػسا ٘٥بٝا تتكافصإ ناأزدٛستٌ
أثٓا ٤هلٖٛا ثِّ تطتهٓٝإ ٗ نيِ  ١خ ٍ٬ايدزع.
قاافريتإ سبذبتااا بااٌ ٜااٚ ّٛيًٝاا ١عذاااب ٜٗٛااس فكاا٘ ٚدٗٗااا
ايكُس ّٟايؿّري َٔ خ٬ي٘.
نإ ذيو ٗ ًَّٓع ايفاّ ايدزاضٚ ،ٞدٗٓٝا ١تًُٝار ٗ ٠ايؿا ّ
ايطانيع ا٫بتدا ،ّٞ٥تؿشبٗا أَّٗا يًُدزض ٢ً ١مري ايفاني.٠
أضأهلا بٛنيّ قاٚي ١أٜ ٫بد ٚض٪اي ٞفكٛيٝاً أ ٚعَٝ٥٬اً:
أيٝطت ؾّري ٠بفد ً ٢اؿذاب؟!
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نٝا ا ّهااأ إٔ تببٓااال ٖااار ٙايكااافا٥س ايّٓفٛيّٝااا ١بط٬ضاااٌ
إُٓٛع؟!
ػ ،ٝا٭ّ باْهطاز:
با٭َظ بًّتٚ ،ؾازت دٗ ١ٓٝقطاٛبً ١ا ٢ايٓطاا ،٤يأ ٜكباٌ
أخٖٛااا إٔ تًااٗ ٛبفااد ايٝاا ٗ ّٛاؿاااز ٫ٚ ٠إٔ تااأت ٞيًُدزضااٚ ١تفااٛني
يٛسدٖا.
تفًْ ٛرب ٠ؾٛتَ ٞطتٓهس ٠ني ٕٚإٔ أقؿد:
عٕ قّٓسات َٔ ايادّّ ٚبس ُا ٞؾادزٖا ٜ ٫هفٝاإ يًباتّ بكؿا١
ايبًٛغ.
فُا شاٍ أَاَٗا ضٓٛات َٔ ايٓكر ايٓفطٚ ّٞسٗٓٝا هلاا سسٜا ١إٔ
ؽتاز َا ٜٓاضبٗا.
 ٫تاااا ّ٬أّّ دٗٓٝاااا ٫ٚ ،١ر٫ف ا٭َّٗااااات خًفاااأ اااأ أدطااااااني
ؾّرياتٗٔ َسا ٌٜٝإدزض ١ايصاٖ ٫ٚ ١ٝضرت هلٔ ض ٣ٛدًبااب اياصٚاز.
فكااد ّزبّااٌ نُااا ّزقِاافٔ ٚايتااازٜخ اضتٓطااا أبًااَ٘ٚ ،ااا شاٍ ايػ اسف
ىتصٍ بأقٝل ايؿٛز.
بإٓاضب........١
أ ٜٔؾازت أزاقاٗٝاٖٚ ،اٌ َاا شايات تارنس َادٜستٗا ايفذاٛش،
نُا بكٝت أذنسٖا ٚأؾًٍ ٞ٭دًٗا؟
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شوادة صذيقة فيصبوكيّة
نٓت قد قسأت غ٦ٝاً بٗسْ ٞباضِ "شٖس ٠ايهانياب "ٍٛرب َٛقع
ايتٛاؾاااٌ ا٫دتُاااا ٚ ،ٞمل أنااأ قاااد مسفااات َٜٛاااً بٗااار ٙايصٖاااس.٠
أ سف رزاَ ٤فُٛهِ با٭مسا ٤إطتفازٕ ،٠ا ٜٛقد أؾشابٗا َٔ ْااز
َطتفس٫ ،٠بطٌ ؾفات َّاٜس.٠
يهٔ ي ٞزأٜاً رخس....
فكاااد فذفااات أمسااااَ٫ ٤فااا ١بدّْٝٚاااٚ ١خطّاااٚ ١ذًٖااات أمساااا٤
َطتفاز ٠بفهس سسّ َٚدازات زسب.١
ستُ ا ًا ّ ٫هاأ اؿهااِ ني ٕٚق اوٍٚ ،يااٝظ ن ا ٌّ إهاتٝاا،
تكسأ َٔ ٓٛاْٗا ،نُا وً ٛيًُجاٌ ايػافيب إٔ ٜجسثاس ًا ٢أيطآتٓا.
تبفاات فكااٛي ٞنفااانيتٚ ٞعجاات بااد٤اً اأ ٖاار ٙايصٖااس ٠اارب قاسّى
ايبشاااح ٗ مٛمااااٌ ،ففسفاااات أْٗااااا شٖاااسْ ٠ااااانيزَٛ ٠طٓٗااااا ا٭ؾااااًٞ
ضريًٜٓها ذات زا٥شا ١أخااذ ٠تتفاتح يطاا ات ٗ ايًٝاٌ ثاِ ُاٛت َاع
ايفذس.
ضسٜفاً أزضًت هلا طً ،ؾداق......١
ضسٜفاً ٚافكت......
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ضسٜفاً ؾازت ؾدٜكيت ا٭ثري ٠زمِ فازم ايطٔ.
ناا ٌّ ا٭ضاا ١ً٦تبااد ٚخسضااا ٤باا ٬عداباا ١سااٌ تتذااااذب ا٭زٚا
نذٓٛني فّٓد ٠تآيفٗا َّٖٓ ٛاطٝطٗا ا٭ق.٣ٛ
سهاات ياا ٞبفاادَا تفازفٓااا اأ ْفطااٗا ،أسَٗ٬ااا ،اؾاادزإ
ايؿُّاٚ ٤ايكًٛب ايّبًا سٛهلاا ،سًُٗاا اإلْطااْ ّٞا٭بٗا ،٢فٛدادت
َأخٛذُ ٠اَاً ظُاٍ زٚسٗا ٗ ؿس دٌّ اٖتُاّ ايفتٝات ف ٘ٝبإقاَ١
ايف٬قات ٚتتبّع ؾس ات إٛق.١
سٌ هٛني ًٝو ايكدز بٗهرا فّٓس ٠ضٝه ٕٛخٝاْ ١إٔ تفاسّٙ
بٗا ،فس٩اٖا ٚاقش ١زمِ سًها ١ايادزبٚ ،اةبا ١أَاْا ٗ ١أ ٓاقٓاا
ً ٢ا٭قٌ ٚفل َفٗ َٞٛهلا ٚضف ٞٝيتذطٝدٖا.
يااريو ٚداادت أ ّٓٗٝااا زقااِ اهلااات ٓ ٚااٛإ بااٝيت ٗ ايفاؾااُ١
ب ٬تسنينيٚ ،أسً ًٗٝا إٔ تًذاأ يا ٗ ٞأٚ ٟقات ؼاظّ با٘ باؿادا١
يطٓد.
َااا مل ىّٓااس بباااي ٞأبااداً ،أْاا ضااأيتكٗٝا ٭َ ٍٚااس ٠بٗهاارا
ٚسٚف.
ئ أْطَ ٢ا سٝٝت تًو ايً ١ًٝايبازني ٠إ ١ًُٛاييت زّٕ بٗا ٖاتفٞ
ٚنإ إتّؿٌ زقُاً فٗ.ً٫ٛ
يهٓ ئ أْط ٢أٜكاً أْ نٓت بٛابا ١بٛزٖاا ما ٛسًُٗاا،
زمِ ايػس اير ٟأسدث٘ ني ُ ٞهلا ٗ ٬قيت ايصٚد.١ٝ
ٗ ايٓٗا...١ٜ
عخ٬ؾٓا إلْطاْٝتٓا ٖ ٛا٭بك.٢
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شوادة زوج الصذيقة االفرتاضية
قٛيٛا ي ٞبسبّهِ َٔ َٓهِ ٜكباٌ إٔ ٜؿاشَٓ ٗ ٛتؿا ايًٝاٌ
يٝذد ٗ بٝت٘ نآ٥اً مسٜباً ٜ ٫فسف ٓ٘ غ٦ٝاً.
َٚااع ذيااو تٓ ٛاسب ياا ٞشٚداايت ًاا ٢أّْاا ٞباا ٬قًااٚ ،باا ٬زٓاا ١أٚ
قُري.
شٚديت ٚاؿلّ ٜكاٍ اَسأ ٠اقًَ ١تٛاشْٚ ،١قفات َفا ٗ ٞأساسز
إٛاق ا ٚ ،ؼًُّاات ٗ زقاااٚ ٟضاابّٓ ٗ ،ٞمٓاااٚ ٟفكااس،ٟعٍ إٔ
ٗٚست ٖر ٙايفتا ٗ ٠سٝاتٓا.
 ٫أْهس أْٗا سهات ياٗٓ ٞاا قباٌ قادَٗٚا إبامات َفًَٛاات
اابس ،٠يها مل أتٛقاع أبااداً إٔ تها ٕٛضاابباً ٕػااسٓاتٓا ٗ اٯْٚاا١
ا٭خريٚ ٠زَا تٓافسْاٚ ،اّْ٬م نٌ َٓا ً ٢ذات٘ ٚدش ِٝأفهاز.ٙ
ستٖ ٢ر ٙايًش ،١ٛمل أفِٗ أبداً نّ ٝهٔ ايٛثٛم بػبـ
ْ ٫فااسف تازىاا٘ ٫ٚ ،ن ٝا ْػااأ ٚتسبّاا ،٢غاابـ قااانيّ َاأ ااامل
افرتاق ّٞيٝصيصٍ ٚاقفٓا.
تُّص ي ٞشٚديت أْا أمااز ًٗٝاا َأ تٛدّا٘ اٖتُاَٗاا يطاٛا،ٟ
أ ّٟضب ٖرا ،وّٛي بٓٛسٖا يّٓفٌ مٛٝز.
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ئ أضاقٗا أبداً تًو ايػّٓٝاْ ١ايؿاّريٚ ،٠أسَٗ٬اا اإلْطااْ١ٝ
 ٫تطااآ ٟٚااد ٟقػااس بؿااًَ ١ااا نياَاات ازتكاات إٔ تاادَس ضاآَ٬ا
ٚاضتكسازْا.
زمِ ا رتاق ٞايطابل نً٘ٚ ،٭دٌ  ٝشٚديت سبٝبيت....
ٚدااادت يًفتااااُ ٠ا ا ً٬نُشاضااابَ ٗ ١تذاااس ؾااادٜلٚ ،مسفااا١
ؾّري ٠تأٜٗٚا.
أيٝظ ٖرا ٖ ٛاؿ ،؟!
أّ إٔ ي٘ امساً رخس.
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شوادة صاحب املتجر
نٓت قد اضتّٓٝت يتا ّٟٛأ قاضاٚ ،اٌّ يطآٛات ٜطاسق ،
ٚأْا أنرّب عطٔ اي.ّٞٓٚ ّٔٛ
ٚسٌ أخربْ ٞؾدٜكٖ ٔ ٞر ٙايفتاٚ ،٠ددت أتفاط قآُاً
َع قؿّتٗا ،زمِ ايتػٜٛؼ ًٗٝا َٔ قبً٘ بآزاٚ ٘٥ا رتاقات٘.
ثِ أْ٘ ؾدٜك ٞايّٓ ،ّٝاير ٟمل ىري َٜٛاً َٓار نٓاا ؾابٌٝ
ٗ إدزضاا ،١فه ٝا  ٫أق ادّّ ياا٘ خدَاا ١ؾااّري ٠نٗاارَ ٙااا نياّ ٗ
َٛض ٞ ٛذيو.
ؾااشٝح إٔ اؿٝااا ٠بآٜاات بااٌ َٛٝيٓااا َٚػااازبٓا ،فكااد أسبباات
اؿٝا ٠ايفًُٚ ١ٝايتذاز ،٠بُٓٝا نإ ٖا ٛفاأز نتا ،،ع ٫إٔ ذاى مل
ٜص صع تًو إػا س ايؿاف ١ٝبٓٓٝا ست ٢بفد ايصٚاز.
مل ٜطبل ي ٞإٔ ّٓٝت اَسأٖ ٗ ٠هرا ُاٌ ،ياٝظ يفادّ ثكايت
بؿ٬س ١ٝايٓطا ٤يًُشاضبٚ ،١يهٔ ٭ٕ طبٝف ١إتذس اير ٟأٖتِ با٘
با٭ْتٝها ٚإٛشاٜٝو ،دفٌ أمً ،ايفاًٌَ ف َٔ ٘ٝايسداٍ.
ٖٚاا ٞض اًّٗت ً ا ّٞا٭َااس ٗ قبٛهلااا سااٌ قاياات ياا ٞبابتطاااَتٗا
اؿ:١ٝٝ
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" داا اسّب يفاااارتٜ ٠ااااا اا اِّ ٚعٕ مل أ ذبااااو ايااااسشم ًاااا ٢اهلل"
تبااازى اهلل فُٝااا خًاال َااا أنيَجٗااا َٚااا أزقٍٗاااٚ ،زمااِ إٔ َ٬قٗااا يااٛ
فؿًّتٗا اني ،١ٜيهأ ٖٓااى ْااٍ َاا تطتػافس ٫ٚ ٙتادز ٟنٝا .
ٌٖ نإ تفاطفَ ٞفٗا ضبب٘ سٓ٫ ٝبآيت ياٛزا ٗ نٓاداٚ ،أباّٛتٞ
اييت تطتؿاسخٗا يًفاٛنيٚ ،٠بآفظ ايٛقات تاد  ٛهلاا ٚ٭٫ٚنيٖاا عٝاا٠
زسب ١نسّ ١سٝجُا سًٍت.
أّ َاا َاسّ أَاااََ ٞأ ؾااٛز َفذفاا ٗ ١اؿٝاا ٠أقطااُت َفٗااا إٔ
أنْ ٕٛؿريًا يهٌ ََ ًّٛٛكٗٛز؟!
َٔ  ّٜٛنيخًت دٗ ١ٓٝإتذس ٚأزباس٘ ٗ اشنيٜاني.
نأْٗا َ٬ى ايسٓ ١ا٭ٌَ ً ٢نٌ قسؽ.
ياااريو  ..ضااافٝت بفاااد فااارت ٠يتطاااذًٗٝا ٗ ايػااا ٕٚ٪ا٫دتُا ٝااا١
ٚسسؾاات ًاا ٢خاادَتٗا ٚتااأٌَ ضااهٔ هلااا ظٛازْاااٚ ،قااد أسبّتٗااا
شٚديت َّ ٚدتعٗا ابٓ ً١هلا.
ع ١ٜعزانيٖ ٗ ٠ر ٙايؿب ..١ٝعذ مل ّسّ غاٗسإ ًاًُ ٢اٗا ٓادْا
سٌ طًبت عذْ ٞيتطذٌ ٗ اؾاَف ١تفًُٝاً َفتٛس ًا ٜ ٫طتًصّ ايادٚاّ
ٗ فسع ايًّ ١اإللًٝص ١ٜقطِ ايرتْ..١
َ ٚاااا نٓااات أ اااسف َٜٗٛاااا ٕااااذا ايًّااا ١اإللًٝصٜااا ١ؼدٜااادًا.
أَا اي.......ّٛٝ
فأبتطِ ٗ ضسّٚ ٟأق:ٍٛ
ٖر ٙإسأ ٠إػسقًُ ١ت َٜٛاً ٓد.ٟ
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شوادة عاشق افرتاضي
سُٓٝااا ٫ساات َاأ بفٝااد عذابٗااا ٚقُٝؿااٗا ايّٜٓٛااٌ ٚسااراٗ٥ا
ايٛاطٚ ،٧ؾافشت بٛنيّ ٚسٝاَ ٤فسّفْ ٔ ١فطٗا " :دٗ "١ٓٝأ" ٚشٖس٠
ايهانيابُّٝٓ ، "ٍٛت ي ٛتٓػلّ ا٭زض ٚتبًف .
ذااص ذٖاا زمااِ سٓهتاا٘ اأ ايااسب٘ بااٌ نتاباتٗااا اؿااسّ٠
اةًٍكٚ ،١ؾاٛتٗا ايفارب ايار ٟاضاتشًفتٗا َاسّات َٚاسّات إٔ أمسفا٘
ٚياااًَ ٛكٝاااً ايتشٝاااٚ ،١باااٌ ٖااار ٙايبػاااس ٠ايباٖتاااٖٚ ١ااار ٙايكاااآي.١
اسرتت َاذا أق ٍٛأ ٚن ٝأْطشٚ ،أْا ايرُْٛ ٟت بفػكٗا يػٗٛز
أٌْ قؿا٥دٚ ..ٟنِ اضتٓفصّت طاقيت ست ٢اقٓفتٗا بًكاا ٤اابس ٗ
َكٗ ٢اؾاَفٚ ٗ ١قح ايٓٗاز.
قاٍ إٔ تهٖ ٕٛارٖ ٙا ٞشٖاس ٠ايهاانيابٚ ٍٛقااٍ أنجاس إٔ
أ ًٍل سٝات ٞبٗا.
ئ أْطَ ٢ا سٝٝت تًو ايٓٛس ٠اؿانيّ ٠إتشدّ ١ٜاييت ٚنيّ ت بٗا
َتُتُ" :١فسؾ ١ضفٝد .."٠بفد يكا ٤مل ٜتذاٚش ػس نيقا٥ل.
سٌ دت عٍ ايبٝت.....
29

ٓدت اهلل ً ٢اضتٝكا َٔ ٞٚذيو ايهابٛع.
مل أسسم قؿا٥د ٟبٗا فٗ ٞأٌْ عبدا ات.ٞ
انتفٝت بتّٝري اضِ ايصٖس ٠عٍ "ٜامسٌ" َسَّٚ ٠سّْ" ٠سدظ".
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()12
شوادة حبيب
تفسّفااات ع يٗٝاااا ساااٌ ناْااات ٗ ايطااآ ١ايجايجاااَ ١ااأ نيزاضاااتٗا
اؾاَف.١ٝ
تسَ ٢ً ٞغفسٖا غاٚ ً٫زنيٜاًٜ ،طرت ايٝطري َٔ غافسٖا ٜٚارتى
ايباق ٞيًكٚ ٤ٛايٓط.ِٝ
نٓات قاد ؽًٍفات ااد ٠نيٚزات أ نيزاضايتٚ ،نادت أضااتٓفد
فااااسف ايتكاااادٖ ،ِٜااااا ٜطااااتًصّ ايتشاااااق ٞباـدَاااا ١ايفطااااهس.١ٜ
سازْ ٗ ٞايباد ٤أَسٖاا ،عذ نٝا اتفال إٔ تكاع بفٓكٗاا ؾاًٝب ًا -
٫قاا ٢الااراب ًا بااداخً ٞيتشّٝااصٕ ٟطااٝشٝيت زمااِ ؼااسزَ ٟاأ قؿاا١
إراٖٚ ،ا٭نيٜإ ٚ -بٓفظ ايٛقت نٌّ َا فٗٝا ٜػ ٞبأّْٗا َطاًُ.١
ايتكاات ْٓٛٝااا َاأ بفٝااد ادّ َ ٠اسّات ٚادتاااست ؾاافك ١اؿ ا ّ،اياايت
نجرياً َا قسأت أ ٚمسفت ٓٗا.
ثاا ِّ ػااسّأت بفااد فاارتٚ ٠زساات أبااانيز بإيكااا ٤ايتشٝاا ،١أ ٚأختًاال
ا٭ضباب يًتشدّخ عيٗٝا نط٪اهلا ٔ بفا َكسّزات ايدزاض .١غااهلا
بفد تفازفٓا ،زا ٜٓشطس ٔ زأضٗا فرتبّٓ٘ بفٓكٗا ،ثِ زأٜتٗا بدْٚا٘
ذات ؾبا َػسم.
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اؿ ا ّ،نايٓاااز عٕ ضااست ٗ اهلػاا٫ ِٝغااٜٛ ٤ٞقفٗاااٖٚ ،هاارا
ٚدااادت ٚدٗٓٝاااَ ١تاااٛزّطٌ عا ا ّ،داااازف ماااري ربٗاااٌ ْ٫تُا٤اتٓاااا
إبتًف.١
َا سدخ بفد ذيو ٜفتّت ايؿبس َٔ ا٭ض.٢
تفسقت دٗ ١ٓٝهلذٚ ّٛسػاَ ّٞأ أخٗٝاا ٗ ساسّ اؾاَفا ،١مل
تاادز ن ٝا اضااتّٓاع ا٫ضااتدً ٍ٫ااَ ٢هااإ ٚدٛنيٖاااْٚ ،تٝذاإ ١ااا
أؿك٘ بٗا َٔ أذ ٣دطدْٚ ٟفط ٞأيك ٞايكبا ً ٘ٝشَٓاً ،ثِ أفاسز
ٓا٘ بفااد نتابتا٘ تفٗااداً خّٓٝااً بااأٜ ٫تفاسض هلااا ثاْٝا ،١ففاااني يبًدتاا٘
غف ّٞسبٌٓ.
ثِ تتايت إػاسٓات بٚ ٝبٌ أًٖ ٞبػأْٗاٖ ،ا دفٌ ٬قتٓا
َٗدني ٠بايفػٌ ،فْ ٬هاني ْتؿاحل ستْ ٢تباؾِ َٔ ددٜد.
أقطااِ نٓاات َطااتفداً إٔ أتصٚدٗااا َطااتّٓٝاً اأ زقااا أًٖاا،ٞ
يهٔ سًُٗا ا٭بد ٟبايط ّ٬نإ مسّٚ ٞقد رثست٘ ً.ٞ
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()13
شوادة طفلة يف روضة أطفال
ٜكٛي ٕٛعٕ ايّٓفٌ ٜٓط ٢سٌ ٜهربُٚ ،طح ايرانس ٠اؾُف١ٝ
ذانست٘ ايه ١ْٝٛايفّٓس.١ٜ
فُا ي ٞسٌ ٗٚست ً ٢ايػاغ ١ايؿّري ٠تًو إسأ ٠ا٭زبف،١ٝٓٝ
ٗ َاااُ٪س يًطااا ّ٬بفاااد ضااآٌ ،تّٓفاااس ايااادَٛع َااأ اااٚ ّ ٝأقاااٍٛ
يصٚد:ٞ
قاااد ناْااات َسبٝااا ٗ ١نياز اؿكااااْ ١ايااار ٟنٓااات فٝااا٘ خاااٍ٬
طفٛييت.
يكد ًُت خ ٍ٬إسسً ١ايتُٗٝدٜاٚ ١إسسًا ١ايتشكاري ١ٜايًّا١
اإللًٝصٚ ،١ٜدفًت أس ّ،ايسٚق ١٭ْٗا فٗٝا ،فًٝظ ٜطرياً إٔ ٜفاٛني
ايهبري ؾّرياً ٗ سكس ٠ا٭طفاٍ.
بفد نيخٛي ٞإدزض ١ؾاست أقاازٕ ناٌ َفًُا ١ب "َاظ دٗٓٝا"١
فاا ٬أدااد هلااا َجاا ً٬ٝأ ٚغاابٗٝاً ٚنااجرياً َااا ُٓٝاات إٔ أيتكٗٝااا ٚيااٛ
َؿانيف ،ً١أ ٚأ سف أ ٜٔؾازت اٯٕٖٚ ،اٌ َاشايات تارنسْ ٞنُاا
أذنسٙ؟ا.
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نٓت أٚنيّ إٔ أق ٍٛهلا:
يكااد ؼككاات ْب٤ٛتااو ٖٚااا أْااا نُااا اضتبػااست باآَٗ ٞدضاا١
ْادشٚ ،١قسٜباً أّّ أضأٍ اهلل إٔ تهَ ٕٛجًو.
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()14
شوادة موظف يف ميظنة حلقوق اإلىصان
يًُااس ٠ايسابفاا ١أزفااا طًبٗاااا يًفُااٌ ياادٜٓا ،يفاادّ اضاااتهُاٍ
ا٭ٚزام ايجبٛت.١ٝ
ايٛزقاا ١ايٓاقؿاا ١ن اٌّ َ اسّٖ ٠ااٚ ٞزقاا ١اـاارب ٠إُٗااٛز ٠بأختاااّ
َُٓٛات ُاثٌ َُٓٛتٓا.
أْااا ٖٓااا بااد َااأَٛز  ٫أتفاَااٌ عَ ٫اأ خاا ٍ٬ايااٛزم ،ستاا ٢يااٛ
ؾدّقت نَٗ٬ا أْٗاا ًُات ٗ ايهاجري َأ ا٭ ُااٍ ايّٓٝ ٛا ١نيٕٚ
أدس  ..فإٕ اؾٗات ايفًٝا ئ تؿدّم.
ايتٛثٝااال ٖاااَ ٛؿاااداق ١ٝأ ّٟقاااٚ ٍٛدٗٓٝاااٚ ٫ ١ثٝكاااَ ١فٗاااا تجبااات
أقٛاهلا.
نٓت أ سف ٗ نٌّ َس ٠أزنيّ طًبٗا أْٓا ْفسّ ٙبّٓاقاَ ١تشفٍاص٠
غباب ١ٝيدٜٗا ٖدف عْطاْ.ّٞ
َا مل أ سف٘ أْ ٞضأيتكٗٝا بفد َادَٛ ٗ ٠قاع َٝاداْ ،ٞتطااِٖ
ٗ ع ُاز َا أسدثت٘ اؿسب َٔ خساب ْٚدٚب.
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()15
اخلامتة
شوادة زوج جويية
ٗ سٝاااا ٠دٗٓٝااا ١ؾااافشات أمل َّّٜٓٛااا ١مل ٜػاااٗد ًٗٝاااا أساااد.
٭ِْٗ مل ٜهْٛٛا َفٗا فٗٝا يٝػٗدٚا بايطً ،أ ٚاإلهاب ،بايؿشٝح
أ ٚاـّٓأ ،بايفك ١ًٝأ ٚايسذ.١ًٜ
 ٚأْا ئ أنيّ  ٞأْ ٞسفت دُٗ ١ٓٝاَاً.....
نإ ودخ نجرياً أْٗا  ٖٞٚتٛنيّ اؿدٜح ٔ َاقٗٝا بفٝآٌ
نياَفتٌ ،تػعّ ٓٝاٖا فذأٚ ٠ػس ٟن ٛاٌ باس ٗ ّٟضاٗٛب ايكاانيّ.
أ ٚإٔ تكع زأضٗا ً ٢ؾدز ٟيتٓاّ َٔ فس ٙتف ،،فأدد زأضٖٛ ٞ
َاأ ؾاااز ٗ سكاأ سٓاْٗاااٚ ،أْاًَااٗا اضاارتاس ١اةااازب ٚضااه١ٓٝ
اقّٓساب.ٞ
 ..٫مل أ ااسف  َٜٛا ًا ٖاار ٙاياآفظ اياايت اختًّٓاات أقاادانيٖا فُااا
سفت فٗٝا ايكدّ َٔ ايكدّ.
فُااا نااإ ٜبااد ٚبفااٌ ايّااري ضاا٦ٝاً نٓاات أزآَ ٙتٗاا ٢اـااري،
ٚخريٖا نجرياً َا ٜأتَ ٞهساً ٚس.١ًٝ
دٜٗ ١ٓٝا ٚدف ٞا٭نرب
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أنرب َهس ٚغاسّ أْاو زسًات ٚتاسنت َ ٫تهاأ يسأضا٫ٚ ٞ
ط ،ٝبفد طٝبتو.
ٕٔ أبحّ غذ بفدى ٜا ٓاَ ١ايط.ّ٬
ٕٔ أغهٚ ٛدع امرتابٚ ٞقً ١سًٝيت.
ٚأ ّٟايب٬ني ضتشتٌُ سّٓاَْٚ ٞكُيت.
ايسؾاف ايّٓاا٥ؼ ناـّٓاأ ايّٓايبّ  ٫غافا  ١يا٘ ،فايٓٛاٜاا ٫
تفٝد زٚساً َّانيز ٠ؾج ١اشزقٍت نُداً.
 ِّٜٗ ٌٖٚبفد زسًٝو أ ٟاؾٗات ناْت قدّى.
فًفًٗا اتفكت ْٝفاً ًاٜٖٛ ٫ ٢تاو  ٫ٚاْتُا٥اوٚ ،غاسبت َفااً
ن ،اْتؿازٖا ًَ ٢ػازف لٝفو ايكاْ.ٞ
أزنيت ايط ٗ ّ٬سسبو ايكسٚع ،فأؾابو ايطَ ّ٬كتٌ.
ٖٚا أْا أضأيو َٓادٝآًٖ ،ا ً ٢قربى ساقآاً "َاريا" ٚسٝادتٓا
ٚمثس ٠سبٓا ٚسًُٓا:
ٌٖ ٚددت ٗ ايطُا ٚ ٤دى بط ّ٬ماَس؟!
ٌٖ سفت عٕ ناْت ايسؾاؾ ١اييت أزنيتاو َأ ا٬ى طا٥ػا١
أَ ٚطتٗدف١؟!
ٖاااٌ غاااس ياااو اهلل سهُتااا٘ اـفٝااا ١باااإٔ ٜكتاااٌ اإلْطاااإ بٝاااد
ا٭ٌٖ؟!
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ٚنيا اً شٖس ٠ايهاب......ٍٛ
فًرب ُو ايؿّري إ  ٗ ُٜٛٓأَدٜاَ ١أ ايكاٚ ٤ٛاهلاٛا ٚ ٤رٚبا١
إٌٓٗ.
 ٗٚبس ُو ضأزاى.
*******
ٍُت

38

اللصّ الظروف
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()1
ص الصعور
ل ّ
ٚق ايًـّ أَاّ ايكاق ٞبهاَاٌ ٚسافتا٘ ٚابتطااَت٘ ايايت زا
ّ ٜٛش ٗا با ٍإ ً ٢اؿكٛز.
ٚسٌ أٚقح ايكاق ٞي٘ إّٔ اةهُ ١تٗب٘ سلّ تٛنٝاٌ قااّ..
زفا ٚقاٍ:
"أْا قاَْ ٞفط ٫ٚ ٞأسد ضٝتفِّٗ نيٚاففَ ٞجً."ٞ
 ٌٖ تكسّ ٚتفرتف أْعو ضازم قرتف؟ أدٌ ٜا ضٝد.ٟ ٌٖٚضتفٝد إطسٚقات عٍ أؾشابٗا؟!
 ٖٗٝات ٜا ضٝد ،ٟنًٍٗا اٯٕ مل تفد ًَه.ٞ سدّثٓا عذاً ٔ تازىو ايًؿٛؾا ،ّٞيفاٌّ اةهُا ١ػاد ياونيٚافعّ ٚأضباباً يًتبف َٔ ٝاؿهِ.
ابتطااااِ ايًاا اـّ ايٛسٜاا ا ٚضااااسست ٓٝااااا ٗ ٙايبفٝااااد نأّْاااا٘
ٜطترنس تازٜخ أ ٍٚقبً ،١ثِّ قاٍ:
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"نإ غا ساً َُّٛزاً أق ؼت ْافرت٘ نٌّ ي ١ًٝ٭مثٌ بطُاع
عْ ١ا.ٟ
قؿا٥د ٙايػذ ١ّٝنأْ ٞأؾّ ٞعٍ ِ
قؿااا٥د ٙاياايت مايبا ًا ٜٗٝٗٓااا بٓػااٝر َهتاا ّٛثا ِّ ّٜااسم ٗ ايٓاا.ّٛ
ٚسااٌ تًؿّؿاات ًٝاا٘ ٚددتاا٘ قبااٌ إٔ ٜطااسق٘ ايٓاا َ ّٛا ّ اصّم َااا
ٜهتٜٚ ،سَ ٞايكؿاؾات ٗ ضًٍ ١إُٗ٬ت.
ٌٖ سكٍاً ازتهبت دسّ ١سٌ زست أتطًٌٍ ارب ْافرتا٘ ٚأْاع
قؿا٥د ٙإٓجٛز ٠ثِ أْػسٖا يًٓٛز ٚاهلٛآَّ ،٤ب ١ ٛبامس٘  ٫باامسٞ؟
ثِّ أّْ ٞنٓت أنيز ٟأْ٘ ضُٝطاو باَ ٞتًبّطا ًا بفاد إٔ ذا ات غاٗست٘،
يٝفسف َٔ أخر ايكساز ٓ٘ بإخساد٘ َٔ ْػٝذ٘ يتؿفٝل اإل شاب".
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()2
لصّ الوقت
 َٚاذا تك ٔ ٍٛضسق ١ايطا ات َٔ بٝت ايفذٛش؟!أداب ايًـ ٚبسا ٠٤ا٭طفاٍ ٗ :٘ٝٓٝ
ْفِ ففًتٗا ٚي ٛأطًكت ضساس ٞضأ ٌّٚأففًٗا.
َاذا تففٌ ايطا ات َٓصٍ ذٛش ٌُ ٫ ،يد ٜ٘ض ٣ٛدّ ثٛاْٞ
ايفراب ٗ َد ٣اْ٫تٛاز ايّٓ.ٌٜٛ
ثِ ٭خربى بأَس  ٫تفسف٘!
َٓاار ااسف أ٫ٚني ٖاارا إطااهٌ إٔ يؿّاااً نياٖااِ بٝاات ٚاياادِٖ
ايٛسٝد ،ؾازٚا أنجس اٖتُاَاً ٜٚتٓااٚبً ٕٛاُ ٢كا ١ٝايٛقات َفا٘.
يًّٓساف ١أخربى ،أّْ ٞأخرت َف ٞأٜكاً ايتك ِٜٛإفًٍال قاسب ضاسٜس.ٙ
أَا َا ففًت٘ بهٌّ ٖر ٙايطا ات اييت نإ ٜٛشّ ٗا ٗ نٌّ زنٔ،
فكد تربّ ت بإسداٖا يّٓايَ ،كؿّسٚ ،أخس ٣يفاٌَ نطاٚ ،ٍٛثايجا١
يًُٛا ٝااااد ايفسبٝاااا ١ناااا ٞتكااااب٘ تٛقٝتٗااااا ًاااا ٢ضااااا  ١بٝااا باااأ.
ٚزابف ١استفٛت بٗا نُٓب٘ قسٚز٫ ٟضتهُاٍ يؿٛؾٝيت نفٌُ
 ٫أتكاقاااًٝ ٢ااا٘ أداااساً ضااا ٣ٛاؾشاااٛني ٚايٓهاااسإ ،ثا اِّ ايٛقاااٛف
نُذسّ ٗ قفـ ا٫تٗاّ.
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()3
لصّ القبلة
ضسقت أٜكاًّٖٝ ،اا ا ارتف  ٫ٚؼٛدٓاا ٫تبااع أضااي ،ٝتسمُاو
ًااااا ٢عفاااااساغ دفبتاااااو َااااأ َطاااااسٚقاتٗا ايهاااااجري ٠نُاااااا ٜباااااد.ٚ
ضااأ رتف ،زمااِ أْاا٘  ٫نييٝااٌ ق ادّ ٫ٚ ،ٟغاا ٤ٞهربْااً ٞااَ ٢اااضأق.ٍٛ
ناْت سً ٠ٛنكُاس ْٝطاإ ،تٓتٛاس ٙنا ٌّ يًٝآ ١اد ْافارتٗا،
َٚسّات ْٗازاً ٓد ايباب.
ٚنٓت أزاٖا ٗ زٚاسٚ ٞاإلٜابٜٓٚ ،فّٓس قًايب سصْااً ًاَ ٢أ
أسبّت َٔ ٜ ٫طتشل ست ٢زفٍٖ ١دبٗا.
شٜااس ْطاااَ ٤ػااّٗٓ ٍٛااا بٓطااا ٤زخٝؿااات ٜ ٫فااسفٔ َاأ أمسااا٤
اؿ ّ،ايف ٢ُٛع ٫اهل.٣ٛ
 ٬قبااٌ اإلقااداّ ًاا ٢ففًاايت اؿُكااا ٤تًااو.
ٚقااد تااسنينيت طااً ٜٛ
تط اًًٍت َااع أغااف ١ايكُااس عٍ خاادزٖا بفااد إٔ تفٍّٓااست بفّٓااس ٙاياارٟ
ؼفٛاا٘ اأ ٗٚااس قًااٚ ،،ازتاادٜت َااا ٜػااب٘ ثٝاباا٘ ٚاضااتفست ؾااٛت٘.
ٚفُٝااااا ٖاااا ٞبااااٌ ايؿااااشٚ ٛايّفاااا ٠ٛضااااسقت َٓٗااااا قبًاااا ١طًٜٛاااا.١
ٜػٗد اهلل أّْ ٞنٓت نسض ٍٛايطُا ٤مل تفرت ٜغٗ ٠ٛزمِ ْاهلا
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إاسلٚ ،ناإ نا ٌّ ُّٖا ٞإٔ أٖا ،تًاو إطاهَ ١ٓٝاا تطاتش ّل َأ
َ٬ات اؿ.ّ،
ثِ تسنت هلاا ٚزقا ١أخربٖاا بٗاا أْاَ ٞكآّس يًطافس ٚايّٝااب،
ٚٚقٍفتٗا بامس٘ إًّٛخ باـطّ.١
ثااِ أزضااًت يًااد ٕٚدااٛإ زضاااي ١تٗدٜااد َاأ فٗاا ٍٛإٔ ىتفااٞ
ُاَاً َٔ سٝاٖ ٠ر ٙاؾُٚ ١ًٝع......٫
سفاات بفااد ذيااو إٔ اؿطاآا ٤تصٚداات ٚ ،بكاا ٞأثااس قبًااٜ ١تُٝاا١
ايل ً ٢غفتٗٝا نٛغِ أثري.

45

()4
ص الفرص
ل ّ
 َٔٚأطسف َا ضسقتب ٜا ضٝد ٟايكاقا ٞايفّٕاسّف ،فٗاٌ تبطاسم
سكٍاً ايفّٕسف؟!
نٓااات أز ٣ايفسؾااا ١نفتااااًْٝ ٠اااٜ ١تّٗٝااا ،ايػا ابّإ ٚنااارا
ايفذا٥ص ايتكسّب َٓٗا خٛفاً أ ٚذصاً فإذا َاا اانيٚا  ٫هادْٗٚا ٭ْاٞ
أن ٕٛؾّٝانيٖا إرتبّـ.
ٜكاااٍ عٕ ايفسؾاا ٫ ١تااأت ٞيًُااسَ ٤اسّتٌ ٚأْااا مل أناأ أْتٛسٖااا
يتأت ٞباٌ أضاف ٢عيٗٝاا سٝجُاا ناْات ٚأضاًو أقاٝل ايادزٚب ٭ٚفاس
بٗا.
ثِ َاذا بفد ذيو ؟!
 ٫غ..٤ٞ
ذ ً٬أَاّ ْفط ٞاْتؿازاتٚ ٞاسداً عثس اٯخس.
أطًل ضساسٗا َط ّ
فهااإٔ ٖاار ٙايفااسف َااا ناْاات ع ٫زقؿاايت ايبًٗٛاْٝااً ١اا ٢سباااٍ
إّااااَس ،٠أ ٚفٓاااانيم أقااا ِٝفٗٝاااا ٭ٜااااّ ،أ ٚبًاااداْ ًا أضااا ٗ ٛبااادٜع
ْاهلا.
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ْطاااٝت إٔ أخاااربى ٜاااا ضاااٝد ٟأْاا ناااجرياً َاااا نٓااات أقااآـ
ايفسؾ ،١ثِ أقدَٗا بهٌّ ط ،ٝخاطس ير ٟسا ٍٜااثس أَ ٚطاهٌ
فتّح َ ٢ً ٘ٝٓٝكٛي ١إٔ ايفسف يًفًٗا ّٟٛايػااطس .فٗاٌ سكٍااً أني ا٢
ضازقاً ،طإا  ٫مآ ١ٜد ٟض ٣ٛايتشدّ .. ٟثِّ اؾٛني َا ٓدٟ؟؟!!
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()5
لصّ األفلار
"َ ٚاذا ٔ ضسق ١ا٭فهاز أٜٗا ايًـّ ايٛس" ٜ؟.
ٜػفس ايًـّ بإٔ عطا٬م ايكاقاًٝ ٞا٘ ٖارا ايًكاٜ ،ػاب٘ ٚضااّ
ايػسف ٚعقسازاً َبٍّٓٓاً بأْ٘ ٜ ٫كف٘ ٗ خاَْ ١أ ْٗباٛا قاٛت ايػاف،
ٚتطًٍكٛا ً ٢سطاب َاٍ سساّ.
فٛٓٝس ي٘ َا ٜػب٘ اَ٫تٓإ ٜٚتابع:
ٜاااا ضاااٝدٜ ..ٟااااااااا ضاااٝدٖ ،ٟا اٌ ٓااادى ؾااافشً ١اااَٛ ٢اقاااع
ايتٛاؾٌ ا٫دتُا ٞ؟.
ٜكااسب ايكاقاآَّ ٞسقتاا٘ ًاا ٢ايّٓاٚيااٜٚ ،١فكااد بااٌ سادبٝاا٘
يتٓبٖ ٘ٝرا ايٛس ٜإٔ ٜسا  ٞسدٚني ا٫سرتاّ.
فٝتابع ٫ :ت ٫ ٔٛمسح اهلل إٔ قؿد ٟايتّٓااً ٍٚاَ ٢كااَهِ
ايفاي..ٞ
ٚيه ا قؿاادت أْااو ياا ٛنيخًاات ٖاار ٙإٛاقااع ٭نيٖػااو ايه اِّ
اهلا٥ااٌ َاأ ا٭فهاااز ايفُٝٛاا ١اياايت ضااسٜفاً َااا تتشاا ٍٛيّباااز تاارزٙٚ
ايسٜا .
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 ٚأْا نٌّ َا أففً٘ إٔ أقا ّٛبادٚز ايددادا ٗ ١ايٓابؼ أ سبّا١
ايكُااح بااٌ اياارتاب ثااِ ْكًااٗا ؾٗااات ًُااو قااٚ ٠ٛعزاني ٠تٓفٝاارٖا ،أٚ
نأّْ ٞفساغ ١ؼٌُ سبات ايًّٓاع ًا ٢دٓاسٗاا ٚناٌ سٍٗٛاا زغاف١
زسٝل.
ٜتشادّث ٕٛاأ غااٜ ٤ٞااد  ٢بااسا ٠٤اخاارتاع أ ٚسكااٛم ايٓػااسٚ .أْااا
أق :ٍٛي ٛسسف ؾااسبٓا ًا ٢قُٝا ١أفهاازَ ٙاا فاسّ ٙبٗاا أَااّّ َأ
ٖٚ ّ،نيبّٚ ،إفسّٚ ٙفل قاْْٛهِ أ ٍٚباـطاز.٠
زمِ ذيوٚ ،يٮَاْ ١أقَ :ٍٛا ضاسقت فهاس ٠عٚ ٫قافت ؼتٗاا
نًَُٓ" ١ك."ٍٛ
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()6
لصّ االىرتىيت
ٜبد ٚإٔ ًَ ّ قكا ١ٝايًاـ ايٛسٜا ناإ نابرياًٚ ،ا٫ضاتُاع
ت بٗا ،وتاز عٍ أنجس َٔ دًط.١
عٍ ا رتافات٘ ثِّ ايب ّ
يهّٔ أسداً َٔ اؿكٛز مل ٜبد ترَساً ٚنريو ايكاق..ٞ
ناْٛا ٜطاتُف ٕٛعيٝا٘ َتفا ١نابريٜٚ ٠تطاا٤يَ ٕٛااذا طاا ٙإٔ
ٜه ٕٛقد ضسم أٜكاً؟.
ٕفاات ٓٝاااَ ٙهااس قبّاا ،ثااِ قاااٍ :أتاادزٜ ٟااا ضااٝد ،ٟياا٫ٛ
ضسقات ٞيسأٜت أمً ،ايبٛٝت خسباْٚ ١ايّٓ٬م أزخـ َٔ ايفذٌ أٜاّ
نإ ايفذٌ زخٝؿاً.
باادا ايفكااً ٍٛااٚ ٢دا٘ ايكاقاا ٞيهٓاا٘ اؾاآّٓع ايٛقاااز ٚتااسى
إتِٗ ايربٜ ٤ٟهٌُ ا رتافات٘.
"يكد ضسقت أمً ،نًُات ايطاسّ َأ فكاا ِٗ٥ا٭شزمٚ ،ايارٟ
نإ ضٝؿري "نشً "ًْٞٝ ٢ً ٞي ٫ٛتدخًّ.ٞ
ناْت ايصٚدات ٜرتبؿٔ بأشٚادٗٔ يتُطهٔ ًٖ ِٗٝطاهاً
ٜدٍّ ً ٢خٝاْتِٗ هلّٔ رب قانيثات ايٛاتظ ا ٚإاضٓذس َٚا غاابٗٗا
َٔ ٚضا ٌ٥ا٫تؿاٍ.
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نريو نإ ا٭شٚاز ٗ اضتٓفاز نيا٥اِ يًكا٘ ايصٚداات بااؾسّ
إػٗٛني.
 ٚأْاٚ ..أ ٛذ باهلل َٔ نًُ( ١أْا).
قباااااٌ إٔ ٜهتػااا ا نااا اٌّ غاااااسٜو َاااااا "ٜٗبّبااااا٘" غاااااسٜه٘.
أنيخٌ ٚأَطح ن ٌّ نيي ٌٝعنياْ ..١تازناً زضاي ١ؾّري:٠
"نٔ ً ٢سرز ..ايهف ،ايفايٜٓ ٞتٛس زأضو" .أ..ٚ
اسااارزٖ ..ٟااار ٙإاااس ٠سؿاااٌ خاااري ..عٕ مل تهفٍاااَ .. ٞؿاااريى
بهفٍ.ٞ
قٌ يا ٞبسبّاو ٜاا ضاٝدٖ ،ٟاٌ ٖارا َاا ٜد ْٛا٘ باايتٗهريٚ ،أْاا
ن ٌّ ٖدٗ اؿفا ٢ً ٚؾّازِٖ َٔ ض ٤ٛإؿري.
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( )7لصّ املنيوعات
قاٍ ايكاق ٞيًـّ:
ٜاااا با ا ٜباااد ٚأْاااو َتاااٛز ٙداااداً ٜٚصٜاااد تٛزّطاااو أَاااسإ:
أٚهلُا أْو قبّٓت َتًبطاً باؾسّ إػٗٛني.
ٚثاُْٗٝا ا رتافو َا اقرتفتٚ ..ا ٫رتاف ضّٝد ا٭سهاّ.
ٖات أٜكاً َا تبك ٗ ٢دفبتو َٔ ضسقات.
أخاااسز ايًاااـ َااأ دٝبااا٘ ًبااا ١ضاااذا٥س َٚااأ ا٭خاااس ٣شدادااا١
نشاا ،ٍٛففّااس ايكاقاا ٞفااا ٙايفذااٚ ،ضااأي٘ َ :اأ أٜاأ يااو ٖاارا؟!
 ٚنّٓفٌ قب٘ ّازع َا َٓع ٓ٘ ؼت تٗدٜد ايفكٛباات ايؿاازَ١
أداب:
 ًب ١ايطذا٥س َٔ ضذٌ  ٫أ سف٘ تسنٗاا ًا ٢زفّ اؿُّااّٚايصداد َٔ ١ضذٌ رخس خبّأٖا ٔ ايسقاب ١سػٚ ٛضانيت٘.
 َا قؿتو َفُٗا؟ َٚا نيٚاففو؟ ٖٜ ٞا ضٝد ٟاني ٠قدّ ١تسبّٝت ًٗٝا باإٔ أؾادّم َكٛيا ١إّٔايتدخٌ َكاس بايؿاش ،١خاؾاٚ ١إٔ دٗاات َطاٚ٪ي ١نتبتٗاا ستا٢
ً ،ً ٢ايطذا٥س.
أَا ايهش ٍٛفكاتٌ ؾاَت.
دازْا إدَٔ َات بطبب٘.
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ٚفتا ٠بس ١٦ٜامتؿبت ؼت ٚطأت٘.
ٚأطفاٍ ٜفّٓف َٔ ٕٛأب ِٗٝايطهٍري..
ٌٖ أ دّ بني يو أنجس أّ أْت ٜا ضٝد ٟأخرب ؟!
ٖٚهااارا بااتّ أتؿاااسف عطااأ ّْٝاااٚ ١أضاااسم َااأ ايٓااااع غفٍااا١
ضذا٥سِٖ َٚػسٚباتِٗ ايسٚس.١ٝ
ع الّ اهلل ٜااا ضااٝد ٟمل مسّٖٛااا زٚسٝااٚ ١أٜاأ ايااسَ ٚاأ ذٖاااب
ايفكٌ ٚا٫تصإ؟!
 ٌٖ تْ ّٔ ٛفطو ك ّ ً٫ٛبإؾ ٬ايهٜ ..ٕٛا فت٢؟!ثِ عٕ ضسقتو هلِ ئ ُٓع َدَٓاً َٔ َفاٚني ٠غساَ ٤ا فكد.
إسض.

 -فًااتهٔ عذاً كٛبااٜ ١طااتشكْٗٛا بٗاادز أَااٛاهلِ ٫ضااتذ٬ب

 ٚيًفًااِ ٜااا ضااٝد ٟفااإْ ٫ ٞأزَ اَ ٞطااسٚقات ٞنُااا ٖاا ،ٞفًف اٌّ
داَع ايكُاَٜ ١س ٣بٗا زشق ١أتت٘ َٔ ايطُا.٤
بٌ أفتّت ايطذا٥س ٚأضه ،ايصدادات ،فا ٬اٌ زأت  ٫ٚأذٕ
مسفتٚ ،أدسٚ ٟثٛابٓ ٞد اهلل.
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()8
لصّ األبواب
" ضااااسقت أٜكاا ا ًا ٜااااا ضااااٝد ٟأبٛاباا ااً ْٛٚافاااار ٚستاااا ٢سّٓٝااااإ.
 ٫تطاا ٧ايٛاأ بااٜ ٞااا ضااٝد ..ٟفااإفرتض أْاو ؾااست خاابريًا بٓٛاٜاااٟ
ايبٝكا ٤إٛغّا ٠بايصٖس.
ٖاار ٙايكؿاا ١باياارّات ؼتاااز عٍ خٍّٓااُ ِ١ااٌ ٚنيزاضاا ١تازىٝاا١
يًُطسٚم.
َج ..ً٬أْا  ٫أضسم  ٫مسح اهلل باب بٓو أْ ٚافر ٠بٝت قرتّ أٚ
ددازاً وُ ٞفكرياً.
أْا أؽّٝس شبا ٥عهُ.١
ٖٓاااااى باااااب َٛؾااااد ًاااا ٢فتااااا ٠ؼًااااِ إٔ تهُااااٌ تفًُٗٝااااا
نأقساْٗاٚ ،أًٖٗا ٜس ٕٚإّٔ خري َؿري هلا اْتٛاز ْؿاٝبٗا يفاٌ بّاً٬
ٜسوِٗ َٔ ًفٗا.
أقتًااع ايباااب ٚايٓٛافاار ٚأفااتح أفك ا ًا يًُطااه ١ٓٝيااتشًِ ثااِ تكاا٣ٛ
ً ٢اـسٚز.
ٖٓٚاى ضذٌ بس ٤ٟخً ايككابإ مل ػاس ستا ٢قانُتا٘،
نس ايؿارب ٚا٭َاٌ ٛاَا٘ يطآٌ َٓتٛاسًا دايا ١ايطاُاَٚ ،٤اا َأ
داي ١ض ٣ٛإٔ أضتبدّ غٝاط ٝايسسٚ ١ُٝأخسد٘.
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ٖٓٚاااى أطفاااٍ ٗ ايفااسا ٤خسدااٛا َاأ بٝااٛتِٗ ٭ ّٕ اؿااسب بٓاات
نً.،
أٌٓ عي ِٗٝا٭بٛاب ٚايٓٛافر ٚاؾدزإ اييت ضاسقتٗا ،فٓٝطإٛ
ؿٌ َا قفكفت٘ اؿسب ٗ ْفٛضِٗ.
ٖٓااااى غٝاااٌ واااسّ أطفايااا٘ سا الّ ا٫نتفاااا ٤بطٝاضااا ١ايتكاااتري
ٚايتٛفريٚ ،وؿّٔ ْكٛني ٙخً أبٛاب ٚأقفاٍ.
ٚقطٛبو خرب ٠بفتشٗا أ ٚنطسٖا أ ٚست ٢تفذريٖا"...
أٚق ايكاق ٞايًـ ٔ اإلضٗاب ٗ سهاٜا ا٭بٛابٚ ،أضآد
زأض٘ ً ٢نفٍ٘ ٜفهٍس بٓيبّ كتً ُا ْصيت ب٘ ايطُاٚات..
ٜ ٖٛٚتب ٌٝنِ سها ٫ ١ٜتصاٍ ٗ دٛٝب ٖرا ايًـّ اؾّٛاٍ.
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()9
ص اليوو
ل ّ
تابع ايًـ عفانيت٘ مري ايهاًَ ،١يتفارز ضاسني ضاسقات٘ ايبطا١ّٓٝ
ٖٓا ٖٓٚاى:
ست ٢ايٓ ّٛمل ٜٓرب َ ٚ ،ضسقت٘ َٔ  ٫ ٕٛٝتطتشلّ إٔ ُّٜا
هلا دفٔ.
نػبح تطًًت يّسف َْ٘ٛ ١ثِ أطًكت ٖٓاى بسامٝحّ أسكاستٗا
خؿٝؿاً نسَ ٢يف ٗ ،٘ٝٓٝايًش ١ٛاييت ناني فٗٝاا إٔ ّٜفا ٛمازقااً
ٗ ْف ِٝا٭س.ّ٬
مل ػد نٌ ٚضاا ٗ ً٘٥قتاٌ دٓاٛني ٫ ،ٟايؿاا ل ايهٗسبااٞ٥
 ٫ٚايببّااا ايففّاااٍ  ٫ٚستاا ٢ايٓاَٛضاا ١ٝاياايت تصَّااٌ بٗااا يتشُٝاا٘ َاأ
ا٫قتشاّ.
تطأي ٜا ضٝدٕ ٟاذا ٖرا اْ٫تكاّ عسَاْ٘ إٓاّ؟!
نِ زبّ أضس ٠اقرتض َٓ٘ بايسبا ٚأَك ٢ايًٜ ٌٝكسب أٔاضاً
بأضداع يٗٝتد ٟيّٓسٜكٜ ١ف ٞبٗا ٖرا إسابَ ٞاي٘.
نِ اٌَ ٓد ٙد ّ سق٘ ني ٕٚإٔ ٜٓااٍ سكٍا٘ َٓا٘ فٛؾاٌ يًٝا٘
بايٓٗاز.
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ٚذاى ايػاااب ايفؿاااَ ّٞاياار ٟتك ادّّ ـّٓباا ١ابٓتاا٘ ،نااِ يًٝاا١
أَكاااااٖا ٜطاااااٖس ايٓذاااا ّٛ٭ٕ َؿااااري ٙبٗاااارا ايّٓامٝاااا ١قهاااا.ّٛ
ايفداي ١تكتكٜ ٞا ضاٝد ٟايكاقا ٞنُاا أزاٖاا ،إٔ أضاسم ْاٖ ّٛارا
ايٓهسٚ ٠أٖب٘ ٕسٜا ٜتأمل أ ٚيفاغل أمٌ ايطٗاني دطُ٘ أ ٚيفذٛش
 ٫تفسف يْٗ َٔ ً٬ٝاز.
ؾُت ايًـّ ايٛس ٜثِ أدٗؼ بايبها.٤
أٜٗااا ايكاقاا ،ٞيكااد ضاابكتو ايطااُا ٤باااؿهِ ًاا ٞفاضااتُع
ـتاّ قؿيت.
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()10
اخلامتة
"اقاَ َا أْت قاضُ ٜا ضٝد ..ٟفشكٍو إٔ تٓؿَٛ ،اش ٜٔايفدٍ
نُا تساٖا ٌ ضٝانيتهِ طإا أقطُتِ أٜ ٫بات عْطإ ًََٛٛاً"
ماااسم اؿكاااٛز بايدٖػاااٚ ١بااادا هلاااِ ايًا اـّ ايٛسٜا ا ناااريو
إٛضٝك ّٞاير ٟصف فأبه ٢ثِ صف فأقشو ثاِ اصف فأْااّ ثاِ
صف فأٜك.ٜ
َٓر ؿٛات نإ ٜتكافص نبًٗاٛإ ٜ ٫أبا٘ َأ ٜػاٗد زقؿات٘
أَ ٚا َؿري سٝات٘.
 ٚاٯٕ ٜباااادَٓ ٚهطااااساً سصٜٓااااً ٜطااااتفذٌ اْفكاااااض اؾًطاااا١
يٝبتً ٞبُّٗ٘ ايهبري.
 ٚؼا ٍّٛايكاقاا ٞ٭ب زٚ٩فٚ ،زا ٜطااأٍ ايًااـ ايٛسٜا َاااذا
نإ ٜكؿد باْتكاّ ايطُا٤؟
تّٓٗااد ايًااـ ستاا ٢نااإّٔ ايطااُا ٤تؿ ادّ ت ٚخسداات ر ٙغاااٖك١
نأْٗا زنف ١ؾ ٠٬بٌ قٝاّ ٚضذٛني.
"يكد ضسقت قًيب
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أْااا ايًاـّ اياارٜ ٟطااسم ايهشااٌ َاأ ايفااٌ ،تطااسم قًباا٘ اَاسأ٠
ٌٖ تارنس نييًٝاٜ ١اا ضاٝد ٟنٝا قؿّات غافس اػا ٕٛفؿااز با٬
س.١ًٝ
نريو ففًت ب ٞأخت ايػُظ ٚايكُس.
أْا ايرَٜٛ ٟاً َا أبٗت يًٓطا ٫ٚ ٤خّٓس ي ٞإٔ ٜؿفك اؿ.ّ،
أقسأ ٗ ٝٓٝو  ٕٛٝ ٚاؿكٛز ايدٖػٚ ١سكهِ إٔ تدٖػٛا..
تطأيٛا ..مل  ٫تتصٚدٗا؟!
٭ْٗا ببطاطَ ١تصٚدٚ ١كًؿ ١يصٚدٗا ستْ ٢ك ّٞايف.ِٛ
زأٜتٗا َٜٛاً ػًظ ًَ ٢كفد ٗ اؿدٜكَ ١ع طفًٗا! فأسططت
قًيب ٚقع ٚتدسسز ؾٛبٗا.
اؾاآّٓفت ضاابب ًا ٭مسااع ؾااٛتٗا فتٓاااثس قًاايب إتاادسسز غااٗب ًا
ٚلَٛاً.
ؾست أتسنيني َٜٝٛاً ً ٢اؿدٜكاٚ ١بادأ ايّٓفاٌ ٜتفًال باٖٚ ،ٞاٞ
تهتف ٞبابتطاَ ١س ١ٝٝسٌ تس ٣طفًٗا َ ًٜٛٗف ٞضفٝداً.
َٔ َٜٗٛا مل أ د ذيو ايًـّ ايٛس. ٜ
يكد اضرتنيّ اهلل َطتشكٍات٘ َ باإٔ تطاسم قًايب اَاساَ ٠تصٚدا١
كًؿ ١ثِ ُك ٞنأْٗا مل تكرتف ذْباً".
َ ِّٜٗ ٫ا نإ سهِ ايكاق ٞبفدٖا..
فشهِ ايطُا ٤نإ أقط ٢بهجري.
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َٚا شاٍ ايًـّ ٜٓتٛس إٔ تطسم ٖر ٙايطُا ٤شٚدٗا يفاٌّ استُاا ً٫
ٚيٚ ٛاسداً َٔ ًَٜ ٕٛٝه ٕٛغ ّل ْاٛز ٗ دشا ِٝأغاٛاق٘ ،زماِ ٜكٓٝا٘
أْٗا ضتك:ٍٛ
اإلخ٬ف إٔ ْه ٕٛأٚفٝا ٤ست ٕٔ ٢زسًٛا.
ٍُت
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()1
اؿاداا ١أّّ ا٫خاارتاعٚ ،قااد ؾااازت ساااديت ًَشّاا ١يًااتبًٍـ َاأ
ثسثساتااااٚ ،ٞياااا ٛاْتٗهاااات اةسَّااااات ٚضااااًهت اياااادزٚب إًتٜٛاااا.١
ٖااداْ ٞتفهااريُٚ ٟشٝؿاا ٞيتّٓبٝاال طسٜكاا ١إهافشاا ١اؿٜٛٝاا،١
فسست أؾّٛب م ٛنٌّ فهس ٠فهسَ ً٠كانيّ.٠
يهأّ أفهاااز ٟمل تهاأ سػااساتو قااازّْٚ ٠اففاا ،١ففاا ٞن اٌّ
َ اسّ ٠ناْاات تٗٛااس فهااس ٠ددٜااد ٠اارب ايتكااانيّ ٚا٫خاات٬ف ٚأشنياني
تٛزّطاً.
أَا فهس ٠ايب٦س ٚايجسثس ٗ ٠فٖٛت٘ فّٓبفاً ناْت فهاس ٠مبّٝا١
ظااداز ٠٭ٕ إااا ٤ساااف ٜزٖٝاا ،يًربااربات ٚاياارتاب ْاقااٌ ٖتاااش هلااا،
ٚضٝفكش ٖطٝظ ايطٓابٌ َٜٛاً ٚط ،ٝايٛزٚني.
فهٍااست عسقٗااا ،فكااانيت ياا ٞايؿاادف ّٕ١إكؿااٛنيَ ٠اأ ىربْااٞ
انتػاف ايفًُا ٤ؿكٝك ١إٔ ايسَاني إُّٓٛز ٜفٛني يًتّٖٛر بفاد قاسٕٚ
فط ّد ٖرا اـرب باباً ددٜداً يًب٬ف.
أخرياً ؾشت نأزٔٝدع ٚ" :ددبتٗاٚ ..ددبتٗا"
 َٔٚني ٕٚأ ّٟتأد ٌٝأفسمت ٚضانيت َٔ ٞقّٓٓٗا ٚبدأت أسػاٖٛا
بايهًُات.
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أزانِ تكشهٚ ٕٛتطتطاًٗ ٕٛا٭َاس نفااني ٠إتفاسّز ايٛاقا
ً ٢ايػٍ٘ ٚايٓاع مسق.٢
َا ًٓٝا ..اقشهٛا ..اقشهٛا فايدْٝا يًكاسهٌ.
ناااإ أَااااََُّٗ ٞااا ١غاااب٘ َطاااتش ١ًٝإٔ أْاااع ناااٌ َاااا قًااات
ٚنتبت رب ٔطٌ اَاً.
إ أقتـّ َٔ ا٭ثري ؾٛتٚ ٞأْصع ٔ اؿّٓٝإ َٚكا د ايدزاض١
طفٛي ١خسبػات.ٞ
إٔ أٖهٍس ايؿفشات ا٭نيب ١ٝ٭ضسق َٓٗا.
إٔ أضرتنيّ أْفاض ٞاييت ٚشّ تٗا با ٍإ.
إٔٚ ..إٔ..
٭سػٚ ٛضانيت ٞبٗا ٚأْاّ ٌَ ٤دف ْٞٛبفد ض ّ ا٭زم.
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()2
حيوات يف وشادتي
قكااااٝت ٚقتاا ااً أخاااا ٘ٝايٛضااااانيً ٠ااااَ ٢ااااا اضااااتٛني ت٘ فٗٝااااا.
سادّثت ْفطا ٞفُٝاا طفات ابتطااَ ١أمُاا َأ ابتطااَ ١اؾٛنٓادا
ً ٢ؾفشٚ ١دٗ:ٞ
ٖهرا ..ست ٢اؾّٔ ا٭شزم ئ ٜٗتد ٟ٭نيبٝاتٚ ،ٞعٕ خّٓس يًـّ
فتل ٚضانيت ٞضٝؿاب باـٝب ،١ساٌ يأ هاد ذٖبااً  ٫ٚفكا ً١فٗٝاا،
بااٌ ٜسا ااات تكااٚ ٤ٞتّٓٓفاا ٗ ٧تُاا ١ايًٝااٌ ٫ ،تػاابع ُْٗاا٘ يًٓذاا.ّٛ
فٓانيم ضبف ١لَّٓ ..ّٛا ِ أي لُْ ..١طاٚ ًَٕٛٝ ٤أنجس.
 ٚناْت ي ١ًٝي ٫ ٤٬ٝأْطاٖا.
َا عٕع ٚقافت زأضا ٞ٭ْااّ ًاٚ ٢ضاانيت ٞؾآٝفٜ ١اد ٚ ٟكًا،ٞ
ست ٢أسططت بكذٝر ا٭نٛإ بسأض.ٞ
َا أنربَِٗٚ ..ا أنرب مفًيت سٌ ؾدقتِٗ.
ناااْٛا ٜكٛياا ٕٛاأ نًُااات ٞأْٗااا قّٜٛااْٚ ١ا ُاا ١ناااؿسٜس،
فٛا دت ْفط ٞبإٔ أزٜح زأضٚ ٢ً ٞضااني ٠أخا ّ َأ زٜاؼ ايٓفااّ،
ٚأضدٍ ايطتاز يٮبد ًٖٛ ٢ع ايهتابٚ ١طاس ٕٛا٭فهاز.
َٚاا نااإ عطااباْ ٞإّٔ َااا اضااتٛني ت٘ ٚضااانيت ٞنااإ سٝااٛات..
سٛٝاتَٓ ..ر ا٭شٍ ٚعٍ أبد اٯبد.ٜٔ
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()3
وللصوت لون
ناجريًا َاا تأخارْا اؿٝاا ٠بفٝادًا ُّاا ْتُٓاا ٙأَ ٚاا خّّٓٓٓاا ياا٘.
فإٕ نّٓا َٔ أٌٖ اإلّإ بايّٝبٝاتٚ ،ددْا ٗ ذياو عغاازٚ ٠زقآٝا
َا ْسا ٙقد قّٕطِ يٓا َٓر ا٭شٍ.
ٚعٕ نّٓا َٔ أٌٖ ايفٓاني ٚايتؿُ ،ِٝنسّزْا اةاٚي ١ذاتٗاا ٚياٛ
قسَػاات ُسْااا نًٍاا٘ تهٍاا ١تهٍااٚ ..١مل ْكبااٌ إطاااً ١َٚااٖ ٢اادفٓا
بٗدف رخس.
ٚعٕ نّٓا َٔ أٌٖ  ٫" ....أدد َطًُّٜٝ ٢ال بٗاِ" تطاا ٣ٚبأ ٓٓٝاا
َا ٜأتَٚ ٞاا ٜاسٚ ، ٚيٓاا ٗ نا ٌّ ٖادف بادْ ٌٜفتااؽ َٓا٘ ٗ زسااب
ايًشِٚ ١ٛـّ قسع إكازع ب ٬أط ٍ٬أ ٚضٌ تط. ٜٛ
إِٗ.....
أْ ا سااٌ سػااٛت ٚضااانيت ٞبرتّٖااات ،ٞنااإ ّٓٚاا ٞأّْاا ٞأسكاال
ماٜتٌ...
أٚهلُا إٔ أفسغ زأضٚ ٞسٝات َٔ ٞايكٚ ٌٝايكاٍ ٚأغهاٍ ا٭نيب
ٚفٓ ٕٛايهٚ ،ّ٬أْفِ بساس ١ايباٍ.
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 ٚثاُْٗٝااا ا٫ستفااا ٚبٗااا ٫ضااتفانيتٗا ؿٛااًَ ١ااٌ أ ٚساآٌ ،أٚ
تسنٗااا ٭سااد أبٓااا ٞ٥عٕ ؾااانيف أْاا٘ َؿاااب بًٛثاا ١ايهتابااَ ١جًااٞ
يٝطتٛسٖ َٔ ٞرٜاْٗا أفهازاً ددٜد ٠نيْ ٕٚطخ.
مل ىّٓس بباي ٞأبداً إٔ َا أزٜد مري َا تسٜدٚ ..أقؿد اؿٝا.٠
فُااا إٔ ٚقاافت زأضااً ٞاا ٢ايٛضاااني ٠ستاا ٢تٓاااٖ ٢يطااُف ٞأْااٌ
َهت.ّٛ
أٌْ تٝل أضٛنيب َٔ تًو ايً ١ًٝايهاؿ.١
أضٛني؟!
 ٌٖٚيٮؾٛات أيٛإ ؟؟؟!!
ستُ ااً فا٭ؾااٛات هلااا اغااتكاقات أيااٛإ قااٛع قااص َكااافاً هلااا
ا٭ضٛني ايفسني ٚا٭باٝا إسنٍاٚ ..،ؾاٛت غافٍاف ناايسَ ٚأ أَاس
زبّ.ٞ
أخاار ا٭ْااٌ إهتااٜ ّٛفًااٜٚ ٛفًاا ٛستاا ٢نأْاا٘ مل ٜباال ضااٛاٗ ٙ
ايه.ٕٛ
تّابٝاات اأ َفااسفيت باا٘ٚ ،ؾااُُت أذْاا ٞاأ مسا اا٘ بٛقااع
ايٛضاني ٠فٛم زأض ،ٞفؿاز ا٭ٌْ اضتّاثٚ ١لد.٠
ٖر ٙايكؿٝد ٠أ سفٗا أنجس َٔ دًد ،ٟنُُت فاٖٗا قبٌ إٔ
ٜهتُ ٙٛ٭ْ٘ نإ اؿكٝك ١ايطٛنيا ٤ايطافس.٠
ٖ ٞذاتٗا إاسأ ٠ايفتٝكا ١ا فّاد ٠ايايت أطًكات ضاساسٗا ٗ زٜ٩ا١
قدّ ..١أٜاّ اٖتُاَ ٞبايس.٣٩
ٓٓٚت أ دتٗا ؿبطٗا ٚاضرتست ،فأبت ع ٫ا٭ٌْ.
 ٚنإٔ ايدٖس َا نإ ض ٣ٛسّابٗا يت ٌّٛس ٗ ١ّٝايفإٌ.
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القصيذة الطفلة
خايّ٘ٔ ا٭ٌْ إهت ّٛبها ٤طفٌ بّٓسٜكا ١تكٍّٓاع ْٝاا ٙايكًا،،
ٗ ٚاد ٟإٔ ايّٓفااٌ ٜ ٫بهاا ٞعَ ٫اأ دااٛع أَٛ ٚد ٛااً نُااا ناْاات
أَ ٞتسنيّني ًَ ٢طُف ٞأثٓا ٤تسبٝيت ٭طفاي.ٞ
نإ ايبها ٤يكؿٝد ٠طفً ٫ ،١أنيز ٟأألبتٗاا بًشٛاْ ١اصم أّ
س ا ،ّ،ثااِ ْطااٝتٗا ٗ شٓاا ١ايتٓاضااٌ ا٭نيب اْٚ ّٞطااٝت ستاا ٢إٔ أطًاال
ًٗٝا امساً يطٗٛي ١ايتُٝٝص.
أ ّٟمسا ٤تّفس ٭ّّ تٓذ ،أطفاا ً٫ثا ِّ تاسنِٓٗ ٗ شٚاٜاا اإلُٖااٍ
ني ٕٚاٖتُاّ بأنًِٗ ٚ َِْٗٛٚؾشّتِٗ ٖٓٚداَِٗ ،ثِ ي ٛسػس ٚاسد
َاآِٗ َااع أي ا طفااٌ يفسفتاا٘ ٚقاياات ٖاارا ايّٓفااٌ َاأ زٓااٚ ،ٞأباات
ًٗٝا أََٛتٗا إٔ ٜٓط ،يطٛاٖا.
خّٓس ي ٞإٔ أفتل ايٛضاني ٠قًٚ ً٬ٝأْطٌ َٓٗاا ايكؿاٝد ٠ايّٓفًا،١
إٔ أقُٗا يؿدزٚ ٟأسٓ ٢ً ٛمسبتٗا ٗ فٛق ٢إكا٫ت ٚايسٚاٜاات
ٚإفًٍكات ًٍ ٞأمفس يٓفطَ ٫ ٞباا٫ت ،ٞيهأ ايؿاٛت خفات فذاأ٠
ًًٍ ٚت ْفط ٞأْٗا تؿّٓٓع ايدٖػَ ١ع أقساْٗا َٔ قؿا٥د اهلاٜه،ٛ
َٚا أنجس َا أ ًٌٍ ْفط ٞيٝطتُس اهلسٚب.
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قؿااٝدت ٞايّٓفًاا ،١أقطااِ أٜك ااً أْٗااا أتاات اارب ايسٜ٩ااا سٝااح
ناْاات َاااٚ٤ٛني ٗ ٠اياارتاب ٚػاٖاااد ٗ زفااع زأضاااٗا يتًااتك٘ اهلاااٛا٤
بػااٗكات َتتايٝااٚ ،١قااد د٦اات بٗااا ٭َّاا ٞبػاافسٖا ا٭ضااٛني ٗٝٓٝ ٚااا
ايطااٛنيا ٜٔٚاياارباقتٌ ،فكاياات ني ٕٚستاا ٢إٔ تًتفاات " :أ ٝاادٜٗا َاأ
سٝح أتت َااذا ضاٝك ٍٛايٓااع ّٓاا " ،يها بهٝات ٚقًات ٚ" :اهلل
ساٚيت يهٓٗا تؿسّ ً ٢اؿٝا."٠
ضااتكٛي ٕٛعْاا ٞأ ُااد عٍ أضااًٛب ايتػااٜٛل ٭َطااو ايكؿّااَ ١اأ
ْٛاؾٗٝاٚ ،أْا ي ٞؾرب اؾُااٍ ًاَ ٢اا تكٛياٚ ،ٕٛضارتَٜٛ ٕٚا ًا َأ
أن ٕٛعذا "ثٓٝت ي ٞايٛضاني."٠
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()5
حالة عصيان
قؿيت ايكؿري ٠دداً اييت فاشت بإستب ١ا٭ ٗ ٍٚإسّ ٠ايٛسٝاد٠
ايايت غااازنت بٗاا َااازاث ٕٛايطابام ،أ ًٓاات ساياُ ١اسّني  ٚؿااٝإ.
قؿ ١قؿري ٠دداً يكؿسٖا  ٫تهااني تباس ،٣ؼكٍال َكٛيا ١ضابٝف ١إٔ
نٌ قؿري  ٫ىً َٔ ٛفتٓ ،١ع ٫عذا فطّسْا ايفتٓاً ١ا ٢أْٗاا ايطاشس
ٚاؾُاٍ ٫ ،عثاز ٠ايبًبً.١
ٚزمِ قآيتٗا با٭بفاني ايج٬ثا ١اةطٛضا ١فإْٗاا ؼاسّض ضاذٓا٤
ٚضانيت ٞقدّ ،ٟنإٔ نٌّ أبفاني ايه ٕٛايَ ٬سٚ ١ٝ٥نٌّ غاٝاطٌ
ٚاني ٟبكس ٜد ُْٗٛا.
َٔ نإ ٜؿدّم ؟؟!!
ٖهاارا تأتٝااو ايكااسب ١ايكاؾااَُ ١اأ سٝااح  ٫تاادز ،ٟيتبفجااس
سطاباتو ايسٜاقٚ ١ٝسٓهتو ا٫ختبازاتٖ ١ٝبآَ ٤جٛزاً.
تكاااْ ٍٛفطااا ٞعٕ ايّاااسٚز أؾاااابٗا بفاااد ايفاااٛش ،فتبتطاااِ ْفطاااٞ
ا٭خس ٗ ٣ضبسٚ ١ٜت٪ثس ايؿُت.
عَا ْفط ٞايجايج ١فتؿّ ٞيًاٗتافات نياخاٌ ايٛضاانيًٍٗ ٠اا تًاتك٘
غاات ١ُٝأ ٚيفٛااً َسٜب ااً ،فاا ٬تطااُع ع ٫ت٬طااِ عااٛز ايػاافس ٚازتفاااع
َٓطٛب إدّ ٚاؾصز ست ٢نأْٗا ي ١ًٝانتُاٍ ايكُس.
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ْفطاا ٞايسابفااا ١أنجاااس ٚاقفّٝااا ١تاااٛبّب قاً٥اااٖ" :١اااٌ تٛااآٌ إٔ
اـاا٬ف ٜهاا ٕٛعػااس أفهااازى َُٗااا ناْاات قٛايبٗااا بصْصاْاا١
ٚضانيتو ..ن ٢ً ْٞٛسرز فايٛضا٥د نّٓٓادس ايبباز".
ٜطٛني ايؿُت ،بفد فسقفٚ ١قسقفٚ ١قفكف.١
ٜسػ قًيب ًٖفاً.
 ٫أٖ ٔٚر ٙا ٓ ١ْٛففًتٗا سٌ ذصت ٔ قّٓع اـّٓٝإ بإٔ
فذّست ْفطٗا ٚنٌ َطادٌ ٚضانيت ٞيٝهاَ ٕٛاٛتِٗ َ٬ا ١فازقا١
ؿٝا ٠ايهًُ ١اؿسّ.٠
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اىصالخ
َٔ نإ ٜؿدّم إٔ ٚضانيت ٞضتطت ، ٛناٌّ ٖارا ا٫نتٛااٚ
ايطهاْ َٔ ّٞنٌّ سم ٚي.ٕٛ
أ سام نب ١ّٜٛؾاافٚ ١ٝأخاس ٣خ٬ضاٖ ١ّٝذٓٝا ٫ٚ ..١اسم بٗٓٝاا
ٜباٖ ٞبأشزق٘ أًٜ ٚفٔ ضٛاني.ٙ
ثاِ بادت يا ٞبًشٛاَ ١جاٌ ..
نياخً٘ ر٫ف ايؿٛز ٚاؿهاٜا.

USB

أ ٚنًُا ّ َكاّ ٙٛاختاصٍ

ٚبًُش ١خاطف ١زأٜتٗا َدازات ٚأف٬ناً٥٬َ ..هٚ ١غٝاطٌ..
ثِ ثكباً ٖا ً٬٥أضٛني ٜبتًع نّ ٍٛنٌّ ٖار ٙا٭ٖٚااّ َأ ٖباٗ٥اا
ست ٢فسّاتٗا.
ٚغٛغت ايٛضانيٚ ٠قاطٓٗٝا:
"أْااا زبّهااِ ا٭ ًاا ..٢أقاادازنِ َٚؿااا٥سنِ بٝااد ..ٟعٕ غاا٦ت
أْٗٝهِ أ ٚغ٦ت أبفجهِ خًكاً ددٜداً رخس".
يهٔ اير ٟسؿٌ إٔ زبٛبّٝيت ًٍٚات قًكاْاَٚ ١اا شانيتٗاا ايطاٝاني٠
ع ٫زقاً  ٚبٛنيٚ ،١ٜؾست أسطد سػ ٛايٛضاني ٢ً ٠ضاهٓٝت٘ َكاباٌ
شيصاي ٞايً ًٞٝاير ٫ ٟتبد ٚي٘ ْٗا.١ٜ
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ثااِ نااإّٔ دفا مُااا يربٖاا ١فتذًٍاات ياا ٞقؿااٝد ٠نااايفسٚع
نٓت نتبتٗا ٗ شَٔ َكٚ ٢اْكك ٚ ،٢اتبت نياَف:١
ن ٝطا ٚو قًبو إٔ تتٓهس ٟيكدّو َا اضتذدّ.
ساٚياات إٔ أب اسّز تكًٍباااتٚ ٞتّااري ز٩اٚ ٟرزا٥ااٚ ٞإٔ ض آّ ١ايهاإٛ
ايتّّٝاااس ٚأْااا ٫ ٞأْهسٖاااا ٚعِاااا ٖاااٚ ٞساااَ ٞسسًاااٚ ١يهاااٌ َسسًااا١
عوا٤اتٗا.
فُاااا ناااإ ع ٫إٔ ت٬غااات نبباااازٚ ،اْتفكااات َااار ٛزَ ٠ااأ
قانُ ١مري انيي ٫ ١أنيز َٔ ٟفٓٝا ايٛامل فٗٝا  َٔٚإ.ًّٛٛ
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حوار الغيوو
ٍٕٚاااا طااااٍ ايًٝاااٌ  ٚااصّ ايٓااا ،ّٛزَٝااتب ايٛضااااني ٠أزقاااً فطاااُفتب
طكّٓكٛ ١اّٚ ،غ ّ ايكُاؽ ٔ  ٕٛٝنياَف ١يهٓٗا تفٝا قبّ.١
ٍّ ،فأنيَفٔ  َٔٚ ، ٝألبتٗٔ ؾسٕ أَٗااتٞ
نّٔ ٜسقي أزق ٞعٓٛ
رٕ قفف.ٞ
 ٟناأ٥
يٝظ ٗ طبع ثسثساتا ٞايػاُات ١ايايت قاد تفرتٜا ناأ ّ
بػس ٟخايّٓت با ٙ٩ايػسّ ،٭ْٗٔ ببطاط ١فّٓس ٠اؿٝا ٠اييت  ٫تطف٢
د  ٫ٚتبتّ ٞأدساً  ٫ٚتٓافظ يتفتً ٞسٚؽ ا٭نيب.
قؿا٥د ٟنسّاات ا٭ؾاٌ َٗارّبات ًْٗأ َأ أؾاف ٢إػاازب
ٚزقفٔ يبإ اؿٝا ٠مري إّػٛؽ.
يااريو أغاافكٔ ؿااايٚ ٞيبااجٔ َٓتٛااسات بايؿاارب َٛقٓااات بااايفسز
ْانيَات ًٖٝ ٢ذإ سسّقت٘ عسدأٖ بٓٛب ١امباع قٗس.ّٟ
ٚأْااا ٚقااد ا تااديت ٗ ضااسٜسٚ ٟأٚغااو ايفذااس إٔ ٜٓاابًر ،تطاًٌٍ
غاابش ٞعٍ ايااٛزم ٜبتّاا ٞايتااد ٜٔٚنفانيتاا٘ طااٛاٍ ُااس ،ٟفٓٗستاا٘
ٚأدًطت٘ قباييت ْكّٝع ايٛقت عٛاز ٚيٝد ؿٛت٘..
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اؾّٓٓع ايػبح نيٚز اةااٚز ا٭نيٜا ،إتاأنيّب ٚزا ٜؿا ٝا٭ضا١ً٦
ايااايت أغاااتٗٗٝا ٚمل ٜطاااأي عٜاٖاااا أسااادٚ ،نٓااات أفاااٝا أدٛبااا١
نطاق ١ٝقًٍت ٖداٖا فكانيٖا ايك ٍ٬عٍ أْاٖا.
 ٫مل تهٔ أض..١ً٦
ناْت زقؿ ١تٗتصّ هلا ا٭زض ٚتتٓصٍ ايطُاٚات..
ناْت ٓام م..ّٛٝ
ناْت َٚزنياً ؾٛفّٝاً..
مل ٜهٔ ٗ اؿٛاز عْ٫ا ٚقد ماب ا٭مٝاز فهإٔ إكؿٛني َٓ٘
أْااا  ٫ايكاااز ،٨فُّااست ْػاا ٠ٛاـًاال يًشٛااٚ ١مباات اأ ايٛدااٛني،
ٚزمبٚ ١سٝد ٠تتًُه ٕاذا ٜ ٫ه ٕٛاؾُٝع أغباساً؟!
ا٭غبا  ٫ؽٚ ٝاي ٍ٬ٛأنجس َؿداقٚ ١ٝؼسّزاً.
إَ٬ح ٚايتفاؾ ٌٝقٛٝني ٚاسرتاف ٚؾٓف.١
أَا ا٭غبا فٗٚ ٍٛٝبسش بٌ إاانيٚ ٠اياسٚ ، ٚطاٛبٕ ٢أ ٫قا٢
غبش٘ ٗ بٗسز ا٭قٛاٚ ٤ا٭يٛإ.
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قصه
قًت يٓفطٚ ٞايفذس ٜػٗد قطُٚ ٞضكُ:ٞ
بفد اي ّٛٝئ أقسأ ،ايكسا ٠٤ؼسّض ايهتاب.١
بفد اي ّٛٝضأق ٛاؿَُ ّ،شا ٠ايٓطٝإ ،فاؿ ّ،أق ٣ٛأضباب
ايهتاب.١
بفد اي ّٛٝئ ٜص ذ خر ٕ٫أ ٚتفسس ا٭يٛإ أ ٚأتفاط َاع
 ًِٚاإلْطإ.
بفااد ايٝاا ّٛضااٝذد غااٝاطٌ ايػاافس قااش ١ّٝمااري ،ٟفااا٭زض ٫
ؽً َٔ ٛايطرّز َٔ أٌٖ اإلنيَإ ٚايتد.ٜٔٚ
ضأسٝا َا بك ٞيُ َٔ ٞس ٗ ؾُت ايػاٖد اةاٜد.
ضأضتبدٍ ٖر ٙايٛضاني ٠بٛضاني ٠أخس ٣زمِ ؾافٛبٖ ١ارا ا٭َاس..
ٚأْاّ قسٜس ٠ايفٌ.
يٝطت إس ٠ا٭ ٍٚاييت أقطِ بٗا ً ٢اهلذسإ يا ،ً٬ٝثاِ تػاسم
ايػُظ فأْطّٔ ٢أٜعُاْٚ ٞسًفاْٚ ،ٞنٌ َسّ ٠أنيّ ا ٞإٔ ٖار ٙإاسّ ٠يأ
أسٓح بايكطِ ٚضرتٜ ٕٚا نٌّ ضهٍإ زأض ٞايجسثاز.ٜٔ
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سطاآاًَ ..اااذا ضااتففًٌ باادٍ ايهتاباا ،١فشٛاضااو نًااٗا تتااآَس
قدّى ٚتبتهس َٔ نٌ عسطاع فهس ٠ؽتاز هلاا قايبااً يتٛياد ْجاساً
أ ٚغفساً أَ ٚكا ً٫أ ٚقؿ......١
ضااأفتح ساْٛتاا ًا ٜفتااااؽ َٓااا٘ اـًاال ايفااِّ ايجسثااااز  ٫وٝاااا نيٕٚ
ٚقٛنيٚ ،بٝع ايّٓفاّ أغسف َٔ تٛشٜع ايه ّ٬ايفازغ با ٍإ.
ساْٛت؟!
تَ ّٔ٦فاؾٌ ٗٚس ٟضًفاً ٚتفرتض أْٛثيت بأي ٫فتا ١اضاتٓهاز
ٚتااآٗا ضااآٛات ٞايهاااجريٚ ٗ ٠دٗاااٚ ٞؽتااااٍ ٗ تاااسف غاااا سٜيت
ٚتطبس َ غاٗانيت ٞاؾاَفٝا ١ايؿافسا ٤إسنْٛا ٗ ١خاصاْيت َٓار
ضٌٓ ايػباب.
يها أؾاِّ ا٭ذٕ ٓٗااا ْٝفااً  ٚأ اااٚني ايتكًٍااً ،ااٚ ٢ضااانيتٞ
ٚأْا أًٌُُ:
َت ٢ضًّٓٝع ايؿبا ؟!
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والدة
أْااا  ٫أقؿاا ُاااس ٚضاااانيت ٞبٗااارا ايفؿاااٌ ايتاضاااع أ ٚايػاااٗس
ايتاضاااع نُاااا ؼطااابٚ ،ٕٛ٭ْاااٚ ٞيّٝااا ١أَسٖاااا أْٗااا ٞسٝاتٗاااا نُاااا
تتب.ًٕٛٝ
يه بفد إٔ طًع ايؿابا ًاٚ ٞمل أش غافست باآ ّ٫كااض
زنيّت ث٬ثاٌ اَااً عٍ اياٛزاٚٚ ٤دادت أطًال ضاسا ضاباٜا ٟناإٔ
ايفا ٌ رخس يٝظ أْا.
فتكت ايٛضانيَٚ ٠دنيت ٜاد ٟ٭طًكٗأ سسا٥اس نُاا أتاٌ يًادْٝا
فًِ أقبا ع ٢ً ٫ايسٜؼ.
شمااٜ ،تّٓاااٜس ٚأزٜاااؽ َاأ ناا ٌّ ا٭سذاااّ َااٮت ضااسٜس ٟثااِ
مسفيت فبٝيت فبٛٝت اؾريإ فإد ١ٜٓبأضسٖا.
يه مل أدد ؿٛٝاتٚ ٗ ٞضانيت ٞأ ٟأثس.
أؾاب اهلًع سٌ ترنست ق ٍٛأب ٞع َّٕ قبٛز ا٭ٚيٝا ٤فازم..١
ٚٚضانيت ٞناْت قرب ػًٍٝات.ٞ
ٚٚداادت أيااٛذ نذاآٌ عكاأ خسافااُ ١س"..ٟأٚيٝااا ٤اهلل ٫
ًٍّٜٓع ً٫ٚ ٞنيتِٗ َٛ ٢ً ٫ٚتِٗ أسد".
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أ اادت ايكّٓاأ بٗااد ٤ٚيٛضااانيتْٗٚ ،ٞكاات َاأ ضااسٜس ٟأضاآد
فكااسات ٗٚااس ٟإٓكسؾاا ١بباااطٔ نفٍااٚ ،ٞأضااتفٌ بايصٖاااّس ًاا٢
ض ّ َا بفد ايطتٌ.
ٍُت ..ست٫ٚ ٢ني ٠ددٜد َٔ ٠قام.
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ظالل أنثووة
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اشتوالل
أضتُٝشهِ رزًا أٜٗا ايطاني ،٠فأْا َٓٚر ايبد ٤مل تهٔ ْاَّٝيت
إٔ أني ّْٕٚغٗانيتٚ ،ٞنٓات أ٩ثاس إٔ أ ارب نُاا ارب ضاٛا ،ٟفًّٓإاا
ٚددت ايتد ٜٔٚدسّ ٫ ١تكٌُّ فداس ٔ ١ضٛاٖاٚ ،مل تصني ايّٓاٌ ع٫
بًَِِٓ ،١ر ؿس اخرتاع ايًّٚ ١ست ٢ايًش ،١ٛسٝح ٜكاع ايكااز ٨ؼات
ضَّٓ ٠ٛا زام ي٘ ،فإذا با٘ أضاري ز ٣٩أ ٚرزا ٤ايهاتاٜ ٫ ،طاتّٓٝع أٚ
ٜ ٫بتّااَٗٓ ٞاااا اْفتاقًااااٚ .ياااٝظ ٗ ا٭َاااس قااري ،باااٌ أْاااا ٚاثكاااٖ ١اااا
يًهًُاا ١ايّّْٓٝباا ١ضااٛا ٤نتب ات أّْٓ ٚكاات َاأ أثااسٚ ،نااِ هلااا قاادز٠
دبااازً ٠اا ٢ايتّااٝري ٚؼااسٜا اـااريٚ ،نٝا ٜتشااَ ٍٛااا ْكااس ٙ٩عٍ
ضًٛى ،فتتًبّطٓا ايهًُ ١نففٌ ٚاقع .يهٓ أٜكًا ٚاثكا ١بإكاباٌ
إٔ ايااآـّ قاااد ٜهااا ٕٛنهاتبااا٘ ًَّكًاااا ،سابطًاااا قبٛضًاااا ٜااادٚز
نكٛقف ١سْ ٍٛفط٘ ،فُٝا ايكااز ٨نشًاصٜ ٕٚتباع نيٚز ٠ايكٛقفاٗ ١
اضت٬ب ٚاقحٚ .أقٛهلا ؾساس ١عْا يّٓإاا مسفات قسقاس ٠اؿاسٚف
ٗ د ،ٗٛفأضازع إلضهاتٗا بفتاات ايَ٬بااٚ ٠٫اياتٗهِ َأ باح
أ ٟففٌ ْٗاٜت٘ ايؿُت ا٭بدٚ ،ٟنإ ا٭َس ضٓٝتٗٚ ٞفل َا أزنيت،
يٖ ٫ٛرا اؾٝػإ ايار ٟاشنياني ٗ نياخًا ،ٞفٛدادت إٔ َٓ ٫ااف َأ
عنُاااٍ ايًفباا ١ستاا ٢ايٓٗاٜاا ،١فًفًِ ا يطاات ضاا ٣ٛأنيا ٠يكاا ٠ٛنْٝٛاا١
دبَّاز ٠تطّْٝس خّٓاٚ ٟت ُٖٛأْ ٞؾاسب ١ايكاساز ٚاؿطاِ ٚايفؿاٌ،
فًُت عٍ إٔ أقشو ًٗٝا نُا قشهت ًٚ .ٞيًتٛقٝحٚ ،ستا٢
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 ٫تاارٖ ،بهااِ ايٓٛاا ٕٛبف ٝادًاً ،اا َّٞإٔ أٚقااح إٔ غااٗانيت ٞتًّٓٓاال
بدً٤ا َٔ ْفطٚ ٞتفاٛني عيٗٝاا ،فهاٌُّ ففاٌ ؾاّرياً ناإ أّ نابرياً ٫
أ ٟاابس
أبسّْْ ٨فطٖٚ ،٘ٓ ٞهرا فُاا أنيْٚا٘ ٖٓاا ا نُاا أ ّْ
فٝهَِٚ ،ا ايكؿد َٓ٘ اإلنياْ ،١بٌ ؾٛز ُسُّ أَااّ ا ٝفأيتكّٓٗاا
نفدضاا ١ايهاااَريا يااٝظ ع ،٫فاا ٬تتااأٖبٛا يااسدِ بااٝيت ايصدااادَّٞ
عذازتهِ ٫ٚ ،تؿبُّٛا ًٚ َّٞاب َٔ ً٬يفٓاتهِ ،فُاا يباٝيت ضاك
ض ٣ٛايطُاٖ .٤هرا أٜٗا ايطانيٚ ٠ددت ْفط ٞايكَ ٗ ١طاسس،١ٝ
أْا ايهات – ،أٖ ٚهارا بادا ياٚ – ٞإباسز ٚإُجاٌ باإٓٚ ،ناْات
ا٭نيٚاز تتٓااااٚب ًاااا ،َّٞفُااااس ٠أزاْاااا ٞايبّٓاااٌ َٚااااس ٠أناااا ٕٛفااااسني
نَٛبازع ٌَُٗ قد ٪ٜني ٟنيٚز ٙؾاَتًا يادقا٥ل َفادٚنيٚ ،٠يهاِ إٔ
تتؿٛزٚا ايهَِّ اهلاَ ٌ٥أ ا٭نيٚاز ايار ٟقُات بٗاا َتٓكًا ١باٌ طاسٗ
ايتكاني َٔ خري ٚغسف أ ٚزذٚ ١ًٜفكاٚ ،١ًٝيتفذباٛا َاا طااب يهاِ
ايفذاااَ ،،ااأ ٖااارا ايفاااامل ايَ٬تٓاااا ٙايااار ٟاؾااآًّح ًااا ٢تطاااُٝت٘
"ايااآفظ" ناااِ بااا٘ َااأ أنيٚاز َتٓاقكاااٚ ١ماااري انييااا ١أَٓ ٚطاااذُ،١
ٚن ٝا هلاار ٙاياآفظ إٔ تهاا ٕٛفُااع ايتٓاقكااات َاأ فس اا ٕٛعٍ
اٌ ٚاسااد َاآهِ،
َٛضااَ ٢فًااا ،بااٌ غاآّٝإ َٚاا٬ىٚ .نااأْ ٞبها ّْ
هرب ٭نتآ ،اّٜ٘ٚ ،اس ٜبتفاؾا ٌٝقؿات٘ ٭دطادٖا نادُ ٚز
ًَ ٢طس زٚاٜيت ،فأساز َٔ أ ٜٔأبدٖ٩ا ٚن ٝأْٗٗٝاَ ،ا نياّ ٫
ْٗا ١ٜيفؿٛهلاٚ ،يطت زبَّ ١ا٭قداز ٭ستِ َؿري غبؿٝاتٗا ،فأ٩ثس
إٔ أتسنٗا َفًك ٗٚ ١ايكً ،ؾ ٠٬تتُٓا ٢اـاري ٚايٓٗاٜاات ايطافٝد٠
يًذُٝااعٚ ،يهاأ ٖٗٝااات إٔ ٜهاا ٕٛذيااو نيًَٚااا ٗ ااامل ا٭ضااباب
ٚايٓتا٥ر ،أ ٚامل إؿانيفات ايفُٝا.٤
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شوال
ناااإ ٭بااا ٞأزقاااإ ٜفًشُٗاااا  -أزقااا٘ ايّسبٝاااٚ ١أَااا-ٞ
ٍّ قد ِٜيكؿتو اؿدٜجٜ ١ا ضاً ،٫ٛا ٢فهاسٖ ...٠اٌ
ٜا ي٘ َٔ َطتٌٗ
سكًا امسو ض ٫ٛأّ ٖ ٛامسو اؿسن ّٞأ ٚإٗ ّ؟
تكشو َذ ٕٛنأْٗا تًكِت سبًْٛا ضًفًا َأ شبا ٕٛىًاع ًا٢
ذٌ َهتب٘ ًُٖٝٚاْ٘ ٚغازبٚ ٘ٝأَسٜٚ ،ْ٘ٝٗٚ ٙبكاْ ٞااز ٙاضاتفدانيًا
يّٓفِ كتً .
"أدٌ ٖ ٛاضِ عسد ٣ػٝكات أب ٞاييت تفًِل بٗا ناأنجس َأ
ابس ٠ضسٜس ،زنًت٘ بفد إٔ اَتؿت َاي٘ َع َا ٤ايػٗٚ ،٠ٛؾاانيف
إٔ زشم ب ٗ ٞأٚز ُا.ٙ
ثِ عٍ َاذا تًُّْشٌ ٜا أضتاذ٠؟ ٌٖ ت ٌٓٛأْ ٞأضتشًُٞ َٔ ٞ
َ ٖٛٚؿدز زشق..ٞ
مااأ ْفُاااٌ ٗ ايكااا ٤ٛبسخؿااا ١زمسٝااا ،١نُاااا ٗ نا اٌّ نيٍٚ
ايفامل .بٛٝت ايد ازٜ ٠ا أضتاذ ٠يٝطت بٓت ايٝا ،ّٛ٭ْٗاا َٗٓا ١قدّا١
ددًا .سًِت َػهًتٌ َفًا ..أٚهلُا با تبازٖا ٚضا ١ًٝيهطا ،ايفاٝؼ
ناٌ ايطابٌ أَااّ ايٓطااٚ ،٤ثاْٗٝاا تفّٗاِ يسمباات اؾآظ
سٌ تًّال ُّ
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اٯخس ايرٜ ٟه ٕٛنياًُ٥اا ٚزا ٤قدَٚا٘ عَاا غابل ايارنٛز ٠أ ٚنبات
قد ِٜأ ٚفك ٍٛانتػاف ا٭ْج ٢خاؾٓ ١د ايٝاففٌ".
"  -فًٛا ..يطت ٖٓا ٭قاقٝو أ ٚيتربز ٟي ،ٞأْا ناتبٚ ١أ تارب
ااٛامل ايطاارت ٚاـفااا ،٤نُااا
نتااابيت ْاقؿااَٛٚ ١ازباا ١عٕ مل أ
ٛامل ايٓٛز".
ٜا أضتاذ ٫ ..٠تٛيد اَسأ ٠بٓات ٖاٚ ،٣ٛياٚ ٛدادت ٖاٛاْٝٛ ٤فًااَا ٖٛت.
مل ٜهاأ ٗ ْااَّٝيت إٔ أناا ٕٛضاا ٫ٛاياايت تسٜٗٓااا اٯٕ عُستٗااا
ايفاقفا ١ناد  ٠ٛؾااازخ ١يًذآظ ،نٓات َجًااو ٗ طفاٛييت أ ػاال
ايكؿااـ ٚايسٚاٜااات ٚأٖااسب َاأ فاا ٕٛأباا ٞعٍ زساا ،فكااا٤اتٗا.
أْااا مل أزخ ايفٗااس ٓاا٘ نُااا ٜكاا ٍٛا أٖااٌ قااسٜيت ،يهاأ نيزٚب
ا٫ماساف تٓفااتح فذاأ ٠سااٌ ٜٓشاسف َاأ ٜفارتض إٔ ٜهاا ٕٛقاادٚتٞ
فتكٛني ٙغٝاط ٘ٓٝيطسٜس ٟبدٍ ضسٜس أَ...ٞ
اذٖايب ٜااا أضاتاذٚ ٠أمًكاا ٞايباااب ٚزا٤ى ،فًادٜٓا ُااٌ َهجَّا
ايٚ ،ّٛٝبٝتٓا ٜجبات ٚداٛنيَ ٙاع اياصَٔ باضاتكّٓاب أنارب زٚ٩ع ٖارا
ايبًد..
غااهسًا ٭ْااو ػ اسّأت ًاا ٢نيخاا ٍٛبٝتٓااا إػاابٚ ،ٙٛأْتٛااس إٔ
تٗدْ ٜطب َٔ ١نتابو سٌ ؾدٚز..ٙ
ٚيه  ٫أ دى إٔ ٜتا ي ٞإٔ أقسأ ،ٙفايفٌُ نجريًا َا ٜػٌّ
ٔ إكاٍ.
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مساج ىصويّ
أٚاَ ٙا أسسمّ ايرنس٣
أْتِ تٓكشٌّ سبِّاَ َٔ ،طاُّ خبًكت يتبسغ ّ ٗ ،تًو ا٭َاضاٞ
ايبفٝد.ِ٠
ٌ اْتٗاااا ِْ ٤ػاااس ِ ٠رخااا َس
و نٛدبااا وَ ١كاااُ١ْٛو ،ؿااا َ
ٚأْاااا أ٩دًااا ِ
ا٭خباز..
و يٓاَ ُّ ٛؿآّٓعَُ ،اع اضاتداز ِٗٚ ٠ا ُس َاا
أ٫س ٜاْطاشا ّب ِ
ّٔ
ني ٕٚإٔ
اني َهػٛفًا.
ثَِّ ثٛز ٗ ٌ٠نياخًٚ ٞاضتّسابٕ ٞصازَ ايٓطا ِ٤إتكًِّ ِ،بٌ أزم،ب..
ٚمل أ دع أزم،ب.
ٚنيَفتإ
اٌ ٖااارا اياااصَٔ ،ؽًٝاااُٗا اااايكتٌ ًااا٢
ّهاأب يااا ٞبفاادّ ناا ّْ
أٖدابو ايطٛنيا.٤
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ىلتار
َا أخ َّ ٖر ٙايسَٚ ٚا أغفِٗاَٚ ،اا أًٚاِ ٖارا اؾطاد ايجكٝاٌ
ن ٝطام سبطٗا.
أضأهلا بػّ أ َفٓا ٢امسٗاا ،بفاد إٔ ٜؿاً عسطااع باإٔ
زتاز ايؿُت ضٓٝصيل قً ً٬ٝيٝطاُح يفؿاافريٖا ٚفساغااتٗا باايسفٝ
َا بٓٓٝا ٚيصٖٛز ٚدٗٗا ايرابً ١باايتفتح َأ ددٜاد ٚيطاٝاي ١زٚسٗاا إٔ
تطكطل نٓبع بفد مٝا.
تبتطِ ٚػ ،ٝبٓػ:٠ٛ
"غساب اٯهل ..١مسَّاْ ٞعٜا ٙأب ٞايطهسإ نيًَٚا با٭ضااطري ايايت
ٜساٖا اؿكٝك ١إَّّٝب ١بأٖٚاّ ايبػس ،يدزد ١أِْٗ تسْٛا امس٢ً ٞ
أْ٘ ايفؿري نٜ ٫ ٞهفٍسٚا نُا ٜتؿٛز."ٕٚ
"ٜااا ضاا - ّ٬أٖت ا َاأ نااٌ قًاايب َ -ااا أْااٌ َفٓاااٚ ٙأّٟ
َٛضٝكا تٓطاب َٔ سسٚف٘ اـُظ نأْٗا أٚتاز".
تؿااٌ قاابيت مااري إدَّ ٝاا ١عٍ ٖاار ٙايااس ٚاـفٝف ا ١نسٜػاا١
فتٓفسني أضازٜسٖا نأْٗا ايّس ،ٜايرٚ ٟدد ٚطٓا .ًَُّٜ٘
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تكشو  ٖٞٚتك:ٍٛ
"َايااو َٚسٜكااْ ١فطااَ ١ٝجًاا ،ٞأْٗاا ٢أَسٖااا ٚبااتَّ فٝاا٘ ا٭طبااا٤
بإْا ِٗ ً ٢إٔ َا بٗا ٖ ٛايفؿاّ .نٌ تؿسفات ٞدفًتِٗ ًّٜكٕٛ
أ ٟباب َٛازب ٜطُح بٛيٛز تػبٝـ َّاٜسٚ .ابتدأت زسً ١ايفاراب،
بتٓااا ٍٚسب اٛب َٗد٥اا ،١اَ٫تٓاااع ٓٗااا ٜف ا ْٛبااات ٖطااتري ١ٜتفكااٞ
يًذٓ ٕٛأ ٚاْ٫تشاز".
ٍّ سكٝكاا ١يهااٌّْ َٗٛااس داارٚز ْٚهتاااز ٚفاال آّْباااع
يهااٌ ٚااٌ
َبدأ ٟقش َٔ ١ٝقشاٜا ايبػس ١ٜاييت شاني ايٌّٓ بً ١أْٗا سب.١ٝ
"ن ٝناْت طفٛيتو ٜا ْهتاز؟"
تطااس بفٝاادًا ٚأغااافس بسٚسٗااا نأْٗااا ت٬غااات ُاًَااا ٜٚؿااابح
ؾٛتٗا قٝجاز ٠ب: ٛ
"نإ أب ٞعهل ٞاؾُٚ ٌٝناْت سهاٜات٘ َفبادٖ .ٟاٌ ٜبسقاع
ا٭ب أطفاي٘؟! أدٌ يكد ففٌ ..أضتّسب ن ٝتفاَ ٢أ ايػاس ٚقاد
غااسب دس اتاا٘ إااسَّ ٠أُٜٓااا سااٌ ٚازؼااٌ .فأزقااف نااٌ ْٝااٌ َاأ
ؾٓااسٞ
َّ
اـري ٚاؿال ٚايطاُ .ٛفٓٓٛات إٔ ايادْٝا فكاا٤ات َفتٛسا١
اير ٜٔؼ ٍٛشمبُٗا يسٜؼ"...
بدأت ايهآب ١تفاٚنيٖا  ٖٞٚتبتًع زٜكٗا ٚمؿتٗا:
"ثااِ ابتاادأت زسًاا ١قؿكؿاا ١ا٭دٓشااٚ ١بٓااا ٤اؾاادزإ ،٭دااد
ْفطااا ٞسبٝطاااْ ١فطاااٚ ٞاإلسباااا ٙؼااا ٍٛعٍ ؾاااسا ٚتهطاااري ٫
ٜػبٗآَْ َٔ .ٞا اؿكٝكٜ ١ٝا أضاتاذ ..٠أْاا أّ أْاا .زٚسا ٞايػافٝف ١أّ
ْفط ٞايطاخّٓ١؟".
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أقااِ ْهتاااز نااأّٚ ..أْااا أَطااح نيَفٗااا إكٗااٛز َااع عسطاااع
نبري بفذصٚ ..ٟأق ٍٛهلا:
" ٫دٛاب يد ٟض ٣ٛإٔ زٚسو تًٝل َتش َ ٫صبً."١
ّْٚانيز يتٓتك ٞي ٞم٬فًا يسٚاٜيت ثِ ْػسب َفًا زسٝل اٯهل.١
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()4
ىعاس يأبى الصخوة
أقطِ أْ ٞبهاٌَ قٛا ٟايفكً ٚ ،١ٝأ ضابل عؾاساز ٚتؿاُ،ِٝ
اخرتت َا تد  ْ٘ٛايفٓٛضٚ ١أمس ٘ٝسل تكسٜس إؿريٚ .يفًهاِ أسالُّ
َا بٓٛااسات ايػاافك ،١تًااو اياايت تسَكاا ْٛبٗااا ٗ زٚاسااٚ ٞعٜاااب،ٞ
سصًْااا ًاا ٢غااباب ٞاياارٚ ٟيِاا ٢ني ٕٚزبااا ٙايااصٚز "إكاادَّع" أ ٚاختباااز
َػا س ا٭ََ ١َٛا بٌ ٌٓ ٚعلاب ٚتسب.١ٝ
ْانيٜا أٜٗا ايكا ّٛمل تاصٍ بفاْ ٝفطاٗا زماِ اياصَٔ ايفاابس ..تًاو
ايػاب ١اييت زم ،بٗا ايهجري َأ غاباب ايبًاد ٚ ٠بجًاا دسباٛا خّٓا،
ٚنيّْٖاااا ٚساااٌ ناْااات تاااسفا نااااْٛا ٜٓفتْٗٛاااا بايؿاااً ٚايّاااسٚز،
َ٪ند ٜٔأْ٘ ضٝأت ٞاي ّٛٝاير ٟتٓدّ فَ ٢ً ٘ٝا قاَّٝفت َأ فاسف
ذٖبٝاا ،١فكسٜبًااا ضتفرتضااٗا ايٛساادٚ ٠ايٛسػااٚ ١ياأ ػااد ابًٓااا ٜٓانيٜٗااا
َاَا أٜ ٚهْٗٛ ٕٛا ٗ ذصٖا.
ٖهرا أْتِ نيًَٚا بٝد ٕا أيفتِ ٚتفازفتِ ً ٘ٝست ٢ؾاز قاًْْٛا
٫شًَا اـازز ٓ٘ عَا َتُسني أ ٚميبّّ.

91

ٚيطت أنيز ٟن ٝؽتؿس بٓٛسنِ نٌ ايف٬قات اإلْطااْ١ٝ
بؿوِّ شٚدٕٚ ،١ٝا ٜ ٫ه ٕٛطفٌ غسنيت٘ اؿاسب أسالَّ باأََٛيت َأ
طفٌ ألب٘ ي ٛاضتبفدْا "أْا" اؾٓٝات اؿانُ ١إطتبد.٠
نْٛٛا َا غ٦تِ ٜا قٚ ،ّٛأبفادٚا ٝاْٛهِ ا ٭ْٗاا يأ تاس٣
نااِ طفااٌ تسبَّاا ٢عك ا ٚنااِ ٜااافع استاااز َػااٛزتٚ ٞنااِ غاااب
ا تربْ ٞأَ٘ ني ٕٚإٔ ٜه ٕٛسبًٓا ايطسّْ ٟقّٓف ١ؿِ.
ٚياأ تااسٚا نااِ أْااا أنجااس سسٜااٚ ١ضاافانيَ ٠اآهِ ٗ خٝااازاتٞ
إتفدني ٠إفتٛس ١أَاّ خٝازنِ ايكدز ّْٟايٛسٝد.
أَا بػإٔ ْٗا ١ٜنٌ َٓا ٚقؿ ١ا٫ستٝادات ..فُٔ َٓهِ هصّ
بربّْ أبٓاٚ ٘٥دشٛني َٔ أسببتِٗ.
زَا بّد يٓاٚس ٙقس ٗ ..،ٜسٛاز َفت ٫ ٛدادٍ كا ..ِٝضارتٕٚ
نِ اؿٝا ٠أزسَ ،أ َفااٜرينِ يًفٓٛضاَ ١أ سٝاح عط٬قٗاا ًا٢
َأ فاتٗاا قّٓااز ايااصٚاز ايارّٜٓ ٟشآهِ بفذ٬تا٘ ٚأْاتِ تتّٓا ٕٛباا٘..
نكساز  ٫خٝازٚ .زَا زأٜتِ ايفٓظ ٖ ٛايٓفظ ..يكًاٛب  ٚكا ٍٛتاأب٢
ايؿشٜ َٔ ..٠ٛدزٟ؟!
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()5
أو الصويذ
ي ٛنٓت أ ًِ أْ ٞألا ،ابا يًُاٛت ٗ شٖا ٠ٛغاباب٘ ،ٯثاست
إٔ أزَاا ٞزًٓااا ٓااٌ ٚثاادًٜا أزقااع يًهاا٬ب ،قبااٌ إٔ أز ٣زٚسااٞ
تّٓٓفاا ٧نػااُظ يتشااٌ يفٓاا ١ايٛااً ّ٬ااَ ٢ااا تبكاا ٢ياا ٗ ٞساضااٛب
ُس...ٟ
ُس ٟاير ٟتٛق ؿ ١ٛدا ْٞ٤اـربٚ ،ايباق َ٘ٓ ٞيادمات ٫
تٓتٗاا ٞيفكااازب ايطااا  ٗ ١اْتٛاااز َدٜااد يااٝظ ياا٘ قًاا ،،فايسؾاؾاا١
ايّٓا٥ػ ١اييت اخرتقت قًب٘ تابفت طسٜكٗا إسض ّٛيرتََ ٝف٘..
شمازٜد ػًذٌ ٗ أذَْ ٞع ْٛا ايٓا٥شاات ْٚطا ٠ٛدا٦َٓٗ ٔ٦اات
بااإٔ ؾاااز امساا ٞأّ ايػااٗٝدٚ ،إٔ ٖاارا ا٫ضااِ تاااز أَااَٛيت ٚفبااس
اً٥يتٚ .أْا َػًٛي ١ايك ٣ٛأ ذص ٔ فِٗ ناٌ ٖار ٙايرتَّٖاات ،فٗاٌ
فد ايػٗاني ٠ضٝفٝد ٙؿك ٭اػِ ُٝكًا زا٥شت٘.
كً ٞهاٖد يٝطًِ ببدٖٝا ١إٔ اؿاسب طااسُٝ ٕٛاا ٫ ٤تفاسم
بٌ ٚامل ٚبس ..٤ٟأَا قًيب فٝصأز نًب ٠ٛدسوا ١قاا ً٬٥خارٚا ٚطا
ٚبٝيت ٚضسٜسٚ ٟأ ٝدٚا ي ٞفًر ٠نبد.ٟ
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أٜتٗاااا ا٭َٗاااات إفذ ٛاااات َجًااا ..ٞنيَااا ٛهٔ صٜاااصً ٠ااا..ٞ
ٚيهٓهٔ تبهٌ سسقتهٔ  ٫ساسقيت ٖٗٝٚاات نيَا ٛهٔ تّٓفا٧
ْازٚ ،ٟأًْ ٜا ؾدٜكات ٞنِ أًَُّ يد ٛاتهٔ ي ٞيًشٝااٚ ٠اـاسٚز
َٔ خبا ٤سصْ ،ٞيه نًُاا ُُٖات إٔ أففاٌ ساؾاست تفاؾاٌٝ
طفٛيت٘ ٚؾباٚ ٙغباب٘ ،فاْهف ٢ً ٧ذات ٞن ٫ ٞأفطد زمبتهٔ
باؿٝاٚ ٠رَاٚ ً٫اٖٚ ١ٝاُٖ.١
ٚيّٓف ا ًا ٜااا نااٌ اٯخااس ٫ ..ٜٔتهااسزٚا ًااَ ٢طااُف ٞقااٛيهِ..
ايفاااٛض بطاااَ٬تو ٚضااا ١َ٬أخٛتااا٘ ..فًاااٝظ أضاااب َااأ نًُااا١
ايفٛضٚ ...نإٔ أسدًا ٜكدز إٔ وٌَّ َهإ رخس ٗ قً ،أّ.
 ٫ؼصٕ ٭دً ٞب ّ ..٭ْو تاسنت ٚزسًات ٚأْاو أٚدفات باٌ
ذعت ٔ مري قؿاد ..باٌ أْاا َأ ًٗٝاا إٔ تفتارز فاٛاهلل عٕ فّٓاس٠
ا٭َُٝ ١َٛاا ..٤يا ٛتفهاست قباٌ اإللااب باستُااٍ إٔ تػاٗد َاٛت
بفكٗاَ ..ا ألبت.
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()6
فتية
مل ٜفدع ايتذاٌٖب فدًٜا ،نُا إَّٔ ايؿدَّ ٜصٜد ٙعؾسازًا ٚزمب.ً١
ع
ٖااا ٖاا ٞزضاااي ٌ١ددٜااد ٗ ٌ٠بسٜااد ٟا٫يهرتْٚااّ ،ٞهاآ إٔ
أسااصزّ ضااًفًا َؿاادزٖا ستاا ٢قبااٌ فااتحَ ًب ا ِ١ايرب ٜادِ ،نفانيتاا٘ نااٌَّ
ؾااابا  .ايفباااازاتب ذاتٗاااا ٜسنينيٖاااا بّٓسٜكا ا١و تصٜااادْْ ٞفاااٛزًاٚ ،ايّاااصٍب
يدٜ ٟكٌ أْ٘ قاي٘ يطٛاَ ٟسَّاتو َٚسَّات:
إُذٛزب ايرَّ ٟ
ٍّ ٗ ٖاٛاىِ ،ماري ايتفاا ايٓاقار
"أَا رٕ إٔ تًٚ ٝتسقِّ ،ٞيؿ،
سً ّ أٜ ٫رٚم".
ٚأناني أمسعب ؾً ٌّٝايسمب ٗ ١نيَ٘:
"تفاااي ٞقبااٌ سًاا ٍَٛاـس ٜا ِ ،ففَُّااا قسٜااٜ ،ااٛيِّ ٞشَ أب ايٓك ارَ،
ٜبٗا اتب ايًااإٛب ٚتت٬غااا ٢ايسا٥شا اٜٚ ّٕ١ؿااابح إااارامب ايّٓااااشزب نسًٜٗاااا،
فتطااكٌّٓ ٚسٝاادَ ً٠تففٓ ا ،ً١نأْااو َااا شٖااٛت ًاا ٢مؿ ا َٔ اؿٝاااِ٠
ا٭خكس".
بسأضااا ٞايؿاااّريَ ٕفااتع فهاااس ٌ٠ادًتٗاااا بكاااسازُ ضاااسٜعُ .أْااااًَٞ
تااسقـب غفِ ا١و ًاا ٢يٛساا ١إفاااتٝحَٚ ،اؿااسٚفب غااٗ ،تتطاااق٘ ًاا٢
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ايفساغَ ا٭بٝاٚ ،اي ٛدب أبٛاب َػس  ٌ١يفاغالَ ايا َِٖٛايارٜ ٫ ٟػابع.
" ٫بأع ،اْتٛسْ ،ٞضٝأتٝو زنيّْ ٟبفدّ ث٬خِ يٝاٍُ ضِّٜٛا".

 ٫أ ًِب نَ ٝسَّت تًاو ايًٝاايًٝ ٞا٘ ٗ ،اسرتاقا٘ غاٛقًا يًاجِ
ٍّ ٫ٚ ،ايٓاااازب ايااايت اغاااتفًت ٗ ضاااسٜس ٫ٚ ،ٙعسطاضااا٘ اـفاااٞ
ٚقاااِ
بايٓؿ اسَ نؿااٝانيو أفً احّ ٗ قاآـَ مصايتاا٘ ايّٓسٜااد .٠يه ا أ ً اِب إٔ
ايتفاس ّٔ١ايٓاقذ ّٔ١عٕ قكتع أَسًا ففًت٘.
نذَّٓٝااا ١تطاااًًتب عٍ ساضاااٛب٘ ،أدسٜا اتب بًُا احَ ايطاااشسَ ًُٝا أّ١
ب ايتفااا َ ا٭خك اسَ
اضااتفاني٠و يهااٌّْ َااا ٗ ضااً ١اةاارٚفاتِ َاأ أ كااا ِ
إككاٚ َّٛزضاا ٌَ٥ا٫غااتٗاٚ ،٤أ ادتب عزضاااهلا َأ ددٜااد كبًاا كبًااا
عي.٘ٝ
بفد ث٬خِ يٝاٍُ ضّٜٛا ،بًّ أْ٘ ناس ّ ٙايتفاا ّ أ بهاس ِ٠أبٝا٘،
ٚؾااااازّ قسًََّااااا بفسفاااا٘ نفانٗااا و ١تاااا٪دّْرب ايسمبااااٚ ١تاااجريب ايفتٓاااا،١
ٚايهجري ٕٚيػٝخ ؼس ِٜايتفا ً ٢عثسَ ٙاق.ٕٛ
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()7
فارس احلله
ثاِ ضاسست ٗ ايادزٚب قاٚيا١
ْٛست َأ ددٜاد عٍ ضاا يتَّ ،
ايتبٌُ َٔ ..أّْٜٗا ض ٌُّٗٝطٝف٘.
نإ اي ٛد قبٌ ػس ٜٔاًَاا إٔ ٜاأتً ٝا ٢سؿاإ أباٝا،
فازضًااا ٜ ٫ػاالُّ ياا٘ مبااازٜ ،أخاارَْ ٞفاا٘ عٍ َدٜٓاا ١ا٭ساا ّ٬بفااد إٔ
َاس بٗاا ٗ طسٜكا٘
ٜتٛد بإنً ٌٝشٖاس ْاع ٚزٚنيَ ٙأ ناٌ أزض َّ
عي ..ٞيٝفًٓ أَري ٠اؿ ّْ،اـايد.
 َٔ ٬ايًٛس ١اؿإ..١
 ٗٚنٌّْ ضٓ ١نٓت أق ٛتفؿً ٝ
َس ٫ ٠نيا  ٞإلنً ٌٝايٛزنيَٚ ..س ٠بفدٖا يٝظ بايكسٚز ٠ازتادا٤
ايفطتإ ا٭بٝا فايطفاني ٠يٝطات ثاٛب اسعٖٚ ...هارا ٚؾا ً٫ٛعٍ
فهس ٠إٔ  ٫بأع عٕ مل ٜهٔ غابًا ،أ ٚستا ٢عٕ أتا ٢زاداً ٫ ً٬ا٢
فسع تطابل ايسٜح.
تّريت ََ٬ح اؿًِ ُاًَا ،ستا ٢اختؿاس بفهاس ٠اياصٚاز عادّْ
ذاتٗا يًب٬ف َٔ ز  ،قكاَ ٤ا تبك َٔ ٢ايفُس ٚسٝد ٠ني ٕٚأْٝظ.
نيم باب ٞزامبًا.
ثِ بفدَا ٚيِ ٢شَٔ ا٭سَّ ،ّ٬
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مل تأت ب٘ ايدزٚب إُتد ٠أَاَ ،ٞففسٜط ٞإٓتٛس ايرْ ٟرزت
ي٘ اْتٛاز ُس مل ٜهأ ع ٫دااز ٟايّٓٝا ،ايار ٟزفكات٘ َاسازًا أٜااّ
ؾبآَ ٟػًّ ١بؿٛزْ ٠طذت خٛٝطٗا بأٖٚاَ ٞاؾُ.١ًٝ
ٖااا ٛأٜكًاااا نٓااات اااسٚع أسَ٬ااا٘ ايػاااابٚ ،١قاااد زاٚني ٙسًُااا٘
ايكد ِٜبفد ٚفا ٠شٚدت٘ فذاٜ ٤تًُظ يّٓ ايكب..ٍٛ
ر ٙناااِ مسٜباااٖ ١ااا ٞاؿٝاااا ،٠نٝا ا يااا ٞإٔ أ ًاااِ سٗٓٝاااا إٔ
ايطفاني ٠قاب قٛضٌٚ ،أْا أتّٓا ٍٚ٭بً  ِٖٚغاٖكٗاٚ ،نِ قَّٝفت
ًًٝ ٚ َّٞو َٔ ُس ٜا فازض ٞاؾُ.ٌٝ
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()8
ت لي
لص ُ
أْا ٜا ؾدٜكيت يطتب يٞ
ت ٭ًٖااٚ ٞأ٫ٚنيٟ
ت ٭ًٖاا ،ٞبفااد ايااصٚاز ؾااس ب
قبااٌ ايااصٚازَ نٓ ا ب
ٚبفً ،ٞزمِ أِْٗ هلِ َا هلِ َٚا ي.ٞ
أْااا يط اتب يٝفبّ اسّ ُااسٚ ،ٟيااٝظ ياا َ ٞا غااٚ ٫ :٤ٞقاايت٫ٚ ..
ًُ ٫ ،ٞاٖتُاََ ٫ٚ ..ٞاي ،ٞست ٢ايسب اضتٛطٔ بدٍ قًيب كً.ٞ
ٚنٓاات نجااٛز ٗ ٓكاا٘ ْااري أنيٚز ٚأنيٚز ،أفًااح ٚأَاآح َااا بااٌ
خٚ ٗٛخذً.ٞ
فذااأٚ ٠نااإ ايػاا ،ٝقااد مااصا َفسقااٚ ،ٞؾاااز يفٛاااَ ٞؾااسٜس
باب ؾد ٨تًفِتب سٛي.ٞ
ٚددت ٚسٝد ٠ست ٢ايٓباع ٚمل تاصٍ ا٭فاٛاٚ ٙا٭ٜاد ٟتطاتٓصف
قٛيٚ ٞففً.ٞ
فؿسخت :أق َٔ ًْٞٛٝأْٛاتهِ ،فً ٞأْاٚ ..ٟضاأم ٚياَ ٛاسَّ٠
َٛاي.ٞ
ٖهاارا خسداات َاأ باااب اي ٬ااٛني ،٠تػااٝف ٝاا ٕٛذعاات
قبتٗا َٔ ايٛزٜد عٍ ايٛزٜد .أزنيت إٔ أختاز َسَ ٠ا أزٜد ٚإٔ أقاٍٛ
يًدْٝا:
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ياأ أَٓشااو بفااد  ٫خاادًا أّاأ  ٫ٚأٜطااس يتؿاافف ٘ٝبتطااًُٞٝ
ٚزقا.ٟ
إٔ تهَ ٕٛكشًٝا ،تًاو مسا ١ا٭خٝااز ايّٓٝابٌ ،سٝاح تفاٝا
اياآفظ فّٓااس ٠بهااسّ ضااذاٜاٖا ،يهاأ إّٓاا َّ،ا٭ناارب إٔ ٜهتاا،
ًٝو إٔ ته ٕٛنيًَٚا نبؼ ايفدا ،٤٭ٕ نسَو ضٝكرتٕ َع ايصَٔ
بتفك ٌٝأٚيٜٛاتِٗ ً ٢أٚيٜٛاتوٚ ،إٔ ُشل أْاى يتهارب ٖاا٫تِٗ،
فإذا َاا فهاست ًَٜٛاا باراتو مًِاو خذاٌ َتذارز ٗ ايآفظ زقافت٘
ٚتسبٝت ً ،٘ٝفٝؿبح َٓشو فف٫ ً٬شّ ايٛدٛب  ٫فكٌ يو ف.٘ٝ
ٚسٌ َٔ ضذ ايؿُت ىسز ؾاٛتو ،ضاٝبسز ْاغاصًا مسٜبًاا
نٓهااس ٗ ٠قفااٌ َفاااز ، ٜضااٛٓٝس ٕٚعيٝااو ٚنأْااو دااداز رٜااٌ
يًطااك ٙٛناااْٛا ْٜٛٓٛاا٘ ساااَ ٘٥بهاا ٢أ ٚقاارَّ استٝاداااتِٗ٫ٚ ،
تطتّسب عذا َا ْفتٛى با٭ْاْ.١ٝ
ضتُكااا ٗ ٞايااادزٚب ٚسااادىٚ ،أْااات تفًاااِ أْاااو ايٛسٝاااد أَّْااا٢
ايااادزٚب ضاااًهت ،ضاااتشفس ٗ ايؿااابس ٚقاااد ٚيِااا ٢ايفُاااس ٚتٛضَّاااع
بساستٝو ايكٝلٚ ،ػدّْف برزا ٝو ٚأْت ايّسٜل.
ئ تطتطًِ ،ضتبدأ َٔ ددٜد ٗ زنٓاو ايكؿا ّْٞببداٜا ١تًٝال
بايٓٗاٜاا ،١٭ْااو اخاارتت إٔ تهاا ٕٛاؿااسّ ٗ ،فكااا٤ات  ٫تأضااسٖا
زمبات ايبػس.
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وللطعف قوة
ضااأقـُّ ًٝااو سهاااٜيت ٜااا سكااس ٠ا٭نيٜبااَ ١اأ اٯخااس ٚؾااً٫ٛ
يٓكّٓ ١ايبد ٤يفًو ػد ٜٔبٗا َا ٜطتشلُّ إٔ ٜكَُّ٘ نتابوٚ ،يٝطات
قؿيت بأسطٔ ايكؿـ تّٓاسب هلاا ا٭ذٕ ٚتتاٛم يتفاؾاًٗٝا ايآفظ،
بٌ ٖ ٞنطٛاٖا َٔ سهاٜات بًدْا َسَّ ٠إرام ْاغص ٠ايٛقاع ،ػارتُّ
رب ايصَٔ َٔ قبٌ اؾٛاز ..ٟست ٢نأْٗا بْٗ ٬ا.١ٜ
ٚرخسٖاَ ٖٛ ..ا سدخ قبٌ ضا ات ،سٌ َاسزت َشاٌ ايصٖاٛز
٭سكااس يااو باقااْ ١ااسدظ يفًُاا ٞأْااو َاأ ػاااق٘ ،فااسَك ايبااا٥ع
برات ْٛس ٠ايس ،ٜاييت ٜٛٓس عي ٞبٗا اؾُٝاع ًا ٢ا تباازًَِّٓ ٟكا،١
ٚزأٜت غٝاط ٘ٓٝتٛضٛع ي٘ أْ أغرت ٟايٛزٚني ٕ ٛاد مساَا ،ٞفُٝاا
ٓٝا ٙتطربإ تفاؾ ًٞٝبػَٗ ٠ٛكسف.١
ٛ ٗٚني ٠أبفد قً ..ً٬ٝذٖبات َٓار غاٗٛز باأٚزاق ٞيًتكادً ِٜا٢
ٝٚٚفااَٚ ،١فاا ٞغااٗانيت ٞاؾاَفٝااٚٚ ١ثااا٥ل ت٪نااد خرباتاا ٞإتفاادني.٠
يهأ اا ّْ ٝإادٜس مل تاسّ أًٜاا َٓٗااا بااٌ زاستاا تٓااتكَ ٕ٬اا بااٚ ٝبااٌ
نًًَُِّٓ ١ك ،١فكد ٚدد ٗ ايهًُا ١قاايت٘ إٓػاٛنيٚ ٠مل ٜتٛقاع إٔ
ٜهْ ٕٛؿٝب٘ بفد أٜاّ ؾفف ١تًٝل بدابّٜ ١ستد ٟزبّٓٓ ١ل.
ٌٖ أ اٛني أنجاس فاأنجس عٍ اياٛزا ..٤يًشٛا ١قاساز ٟاْ٫فؿااٍ
ٚطً ،ايتفسٜل ٌٖ ،أ ٛني عٍ ٚغٛغات ايٓطْٚ ٠ٛطر اؿهاٜا َّٖٔٚ
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ا٭نجس ًًُٚا ٚآّْفا ،٤أ ٚيٓادب ا٭ّّ ايايت  ٫تادز ٟنٝا ضاتٛاد٘
ا تُع َا اقرتفت ابٓتٗا ،أ ٚيػسف ا٭خٚ ٠ٛفسض اؿٛاس ٚإٓاع،
خٛفًا ً ٢مسف ،١ًًَٗٗ ١فهإٔ ايّٓ٬م اْتكاٍ َٔ ضذٔ عٍ رخاس..
أ ٚيػفك ١ا٭ؾشابٚ ..إٛاضا ٠بهًُات با٥ط ١تصٜد اي ّ٬ٛسًه.١
 ٌٖٚناْٛا ضٝطُف ْٞٛي ٛقًت إٔ إؿآًّح بسََّتا٘ باطاٌ ،٭ٕ
ٖٓاى أٜكًا ًَِّّٓك ١بهطس اي ..ّ٬نُا ٖٓاى ًَِّٓكا ،١٭ْا٘ ففاٌ عٕ
نااإ أساااني ٟاؾاْاا ،،فٗاا ٛبٝااد ايااصٚز أ ٚايصٚداا ٫ٚ ١نيخااٌ ٕطااأي١
ايفؿُٖٓ ١اٖٗٝٚ .ات ٜها ٕٛاتفاقًاا نُاا ًٜٝال بإْطااْٝتٓاٚ ،نُاا
وؿٌ ايصٚاز بايرتاقٜ ..ٞه ٕٛايتفسٜل.
انااتيبٜ ..ااا ؾاادٜكيت انااتيب انااتيب اأ نيفاارت ايفاً٥اا ١اياارٟ
نسَّّ إسأ ٠ظفًٗا ايصٚد ١ا٭ ٍٚأ ٚايجاْ ١ٝأ ٚايجايج ١أ ٚايسابف...١
انتيب ٔ شٚدا ١ثاْٝاٚ ١دادتٗا ًَٜٛاا قاد ؾاازت ًا ٢ايادفرت..
فُصقت ٚزقيت عنساَاً هلا ٚي..ٞ
انااتيب اأ اٖذااس ٖٔٚبإكااادع نفكااابٚ ..نااإٔ إكااذع
اس ٟبااإسأ ٠إٔ تٗذااس عٕ اااني شٚدٗااا
دااا٥صَ ٠اأ ايااصٚز يًصٚدااٚ ..١سا ّّ
ضااهساًْا ّٜٓايبٗااا عكٛقاا٘ فااٜ ٬كاااٍ هلااا عٕ ا رتقاات ع ٫اؾااربٟ
فًًصٚد ١إٔ تّٓٝع شٚدٗا سفاًٚا ً ٢ا٭ضس.٠
انااتيب اأ اقااسب ..ٖٔٛفايفؿااا ٕاأ ؿااا ٫ٚ ..تطااأي ٞاأ
زقٛض ضتػفَ ٢ع ايصَٔ ..بٌ قُ ٝ٭ْط ٢زض ايكً.،
أدٌ ٜا ؾدٜكيت ،يكاد تصٚدتا٘ بفاد قؿا ١سا ّ،اؾاف ١نياَات
يطاآٛاتٚ ..نٓاات ضاافٝد ٠بهااٌ َااا أقدَاا٘ باضااِ اؿاا ..،باادً٤ا َاأ
قبٛي ٞب٘ بَٗ ٬س أ ٚقُإ عٍ تسنٚ ًُٞ ٞايتفسغ يس ا ١ٜأطفااٍ
ٖرا اؿ .،ثِ تٛايت ايتٓاش٫ت ..٭ددْٚ ٞدًٗا يٛد٘ أَاّ باز ٠قاهلا
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سٌ ذنست٘ بتكشٝات" ..ٞأْت َٔ زَات ْفطاٗا ًاّٚ ..ٞهٓاو إٔ
تّانيزَ ٟت ٢غ٦ت."..
ٖاااٌ أ اااٛني باااو أنجاااس فاااأنجس عٍ بٝااات أًٖااا ،ٞعٍ َٛزثاااات
ايكااااف ٚ ..تسبٝاااا ١اـذااااٌٚ ..أخاااا٬م ايااااٚ ..ِٖٛأضاااآّٛز ٠اؿاااا،،
أّ أنتف ٞبايك ٖٛ ٍٛمل ٜهٔ قًٜٛا ..أْا اييت نٓت ايكفٝف.١

103

()10
أعسّ الياس
مل ٜفااد ياادَ ّٟااا ُّٜٓااع ب ا٘ ي اـّ َتط اًٌٍ ؼاات داآح ايًٝااٌ عٍ
ٚنس ،ٟفُا ٖر ٙا٭ؾٛات؟!
غبابٚ ٞيٍٚ ٢مل ٜبل َ ا ٫ذ٩اب ١اف ١تٓتٛس ْفب ١يتّٓٓف.٧
أْا اييت نٓت ظُاي ٞسدٜح إدٜٓا ١بأثسٖاا ٚايهاٌ وًاِ إٔ
َ٬ٜظ ست ٢طسف ثٛب..
أتٗاااني ٣عاارا ٞ٥ايفاااي ٞفتٓفًاات اٯٖااات ٚتفكااح ايفٝااْٛ ٕٛااس٠
اؾٛع ٭َري ٫ ٠تّٓاٍ.
أَااٛايٖٚ ٞتًهاااتْ ٞكًتٗااا بًشٛاا ١قااف ٕاأ تفٗاادٚا ز اااٜيت
ٚأقطُٛا ً ٢اسرتاّ نربت ،ٞنٜ ٫ ٞادٚخٛا ٗ ايادٚا٥س ايسمسٝا١
َفاًَ ١سؿس اإلزخ.
َٜٗٛ َٔٚا آّْٚٛا ٗ ًَ نُاض مابس.
نااإ ٗ ْ اّٝيت إٔ أٖبٗااا يااداز ذااص ٠أقاأُ فٗٝااا خاادَيت ٗ
أزذٍ ُس ،ٟفاضتٗذٓٛا قًا ١ثكايت ٚقاايٛا أَاَٛيت ْاقؿا ١فكاففت
ٚبؿُت.
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ست ٢ذانستا ٞفازماَ ،١أ ذا ُّٜٓاع ٫ضات٬ب ذاناسَ ٠جكٛبا١
 ٫تاارنس ستاا َٛ ٢ااد نيٚاٗ٥ااا ،يٝشًٝااٗا ف ًُٝااً ضاآُٝاٝ٥اً أ ٚنتاب ااً
زا٥ذاً.
ايؿٛت ٜكرتب ٜٚكرتب غّٓا ٙايٝ٥ٛدٚ ٠غبح أضاٛني ٜهاتِ ًا٢
ْفط.ٞ
سفتااًَ٘ ..ااو إااٛت ..داااٜ ٤طااتفٝد أَاْتاا٘ ،فدففتاا٘ ا بك ا٠ٛ
ٚؾسخت.
٭ددْٚ ٞض٘ ٚد ٙٛأيٝف ١ؼكٓ نياَف ١ايفٖ ٕٛٝاَط:١
ٖ اًٝ ّْٞٛااو ٜااا أَاااٚ ..ٙضااا دٜٓا ًااٖ ٢اارا ايصٖاااّس ايًفااٌ
ٚاـٝاااا٫ت إسٜكاااٚ ،١تااارنس ٟأْاااو نٓااات ٚضاااتبكٌ ٗ قًٛبٓاااا
ا٭َريٜ ..٠ا أ صّ ايٓاع.
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شجرة األمييات
يًسبٝع ايفػس ٢ً ٜٔايتاٛاي ،ٞرتٝاو ٜاا غاذس ٠ا٭َٓٝاات ٭ كاد
بهٌ عّإ غس ١ّٜٓتٛق ٞيّٓفٌ ٢ً ،مؿٔ َٔ مؿْٛو ايار ٟبادأ
َا ٤اؿٝاٜ ٠دبّ ف،٘ٝيٝتفتّل ٔ بسا ِ ٚزم مك ١فت.١ٝ
اخرتت ٖرا ايفاّ غاس ١ّٜٓبٝكاا ٤قؿؿاتٗا َأ فطاتإ سضاٞ
نأ صّ ٖتًهاتٚ ٞأنجسٖا ٓٚ ١ُٝٝزَصٓ ١ٜد.ٟ
٭ْ ٞبٗرا ايفطتإ قبٌ زبع قسٕ أ ًٓت يًدْٝا أ زمابيت ٗ إٔ
أن ٕٛأَاًَٚ ،ا ٓٓٚت ؿ ١ٛإٔ ايطُا ٤قد تٗ ،نًب ١دسا ً٤ؾّري٠
ٚؼسَ .
ايطٌٓ اـُظ ا٭َ ٍٚسّت ٗ َساٚساَ ١اسّ ٠باٌ أًَاٚ ٞعْااع
ا٭طبااا ٤إٔ ياا ٞزسااِ طفًاا ١قاااَس قاااٍ إٔ وُااٌ ٚ ..اا ّ ٝشٚدااٞ
ايًااتٌ ؾااازت ْٛستُٗااا أنجااس دااسأ ٗ ٠ع سابٗااا اأ زمباا ١ؼٛياات
يكساز ذات ي .. ١ًٝضأتصٚز ٜا ؾف ١ٝزمِ سيب يو  ٫ ..ضًّٓإ ي٢ً ٞ
نيَاٜ ٞسٜاد ٚزٜجااً وُااٌ دٓٝاتا٘ ٚاضاِ اااً٥يتٚ ..ياو إٔ تبكا ٞصٜااص٠
َهسَّ ١أ ٚتسسً.ٞ
بفدٖا  ..أتٝتو ٜا غذست ٞاؿبٝب ١أُطّح ظر و فُا زأٜت ٗ
ايه ٕٛأقسب َٓو  َٔٚقًيب يًطُا..٤
106

أتٝتو بٝك ٝأتٛضٌ نهٌ َسّ: ٠
"ٜا باثل ايٛدٛني َٔ ايفدّ  ..ادفًا َفذصتاو  ..٭ْا ٫ ٞأؾادم
أْ ٞاقس ٖٚا شٚد ٞتاصٚز ٭نجاس َأ َاسّ .. ٠يهٓا٘ َاا شاٍ ٜبهاٞ
نّٓفٌ ً ٢ؾدز ٟسٓٓٝاً ٭ب ٠ٛمل تتشكل ".
أْا  ٫أنيزَ ٟا ايفسم بٌ زبٝع ٖرا ايفاّ ٚنٌ ْريٚش َسّ قبً٘.
 ٫ ٚأنيزٖٓ ٌٖ ٟاى َطااف ١تفؿاٌ ؾاٛت ا٫بتٗااٍ أ ايطاُا٤
ٚشَٔ ًٜصّ يٝتش ٍٛايد ا ٤ؿكٝك.١
ٖااٌ ٖٓاااى ؿٛااات تتفااتح بٗااا أبااٛاب ايتًبٝاا َٔ،١قبااٌ ضاآًّإ
َكتدز ّٓح ّٓٚع ،ثِ تًّل ُساً؟
ٖاااٌ تبذاااس ٣نيزاضاااات َّٓٛيااا ١تطاااتّسم زباااع قاااسٕ يٝاااأت ٞاياااسني
باإلهاب..
"يكاااد ٚؾاااٌ تٛضاااًو عا الّ ناااٌ ٖااار ٙاٯٖاااات ايااايت ذزفتٗاااا
ٚضتٖٛبٌ طفًو إٓتٛس ،يهٓ٘ ئ ٜه ٕٛضّٜٛاً نباق ٞا٭طفاٍ،
ٚضتش ٌٝباقُ ٞاسى سبٝطا ١نيَ ٛاو ،تًفكاٌ ٗ ؾاُت ضا٪ا٫ ً٫
عداب ١ي٘ ٕ ..اذا أمثس ؾرب ٟؾبازاً؟"!
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دار حطاىة
أّ  ،بااٌ ني اا ٝأتاادفل ًاا ٢ضاآّٛزى نيَفااً
 ٫تهااتيب ا ٜااا ُّ
ٚتٛقاً ٚيٝاي ّٞضٗد.
يفًو قد بهٝتِ ُساً َأ تفا ،أ ٚقًال أ ٚأمل أ ٚخٝبا ،١يهأ
نيَ ٛو مل ٜهٔ هلا َٜٛاً طفِ اؿسَإ َٔ ايكٓا.
"ايكاآا" ٜ ..ااا يًهًُاا ١إفاارب ٠دااداً اأ تفاا ٚ ،ااراب ا٭٫ٚني
اةبّاا ،ايفاارب ،يااٮّّ ٚا٭ب ،فُٝكااٝإ ايتفاا ،هلاثاا ًا ٭دًااِٗ قبااٌ
فٚ ِٗ٦ٝبفد.ٙ
َجًو أْا تصٚدت ٚبدٖ ١ٝإٔ أل ٫ ،ىاَسٖا غو أبداً.
ايػٗٛز ا٭ َٔ ٍٚايصٚاز ُسّ باْ٫ػّاٍ ثِ ٜبدأ ايكًال ٜتًُُاٌ،
ٚض٪اٍ نًُا نيفٓا ٙأطاٌّ بسأضا٘ َكآّسباً ٗ ْٛاس ٠ايفاٌ ٚازتفاغا١
ا٭ْاٌَ ْٚػٝر ايكًٛب ٕا ٜطتهٌ نٌّ سب ،ٝؿبٝب٘:
"َاذا ي..... ٛ؟" !
ٚؽسع اؿسٚف بفدٖا ،فايٓفظ أقف َٔ إٔ تتب ٌٝسسَاْاً
بٗاارا اؿذااِٚ ،قطااَ ٠ٛاأ ايكاادز َااا ٜفااانيٍ اادّ اإللاااب نااأٟ
نا ٔ٥سٖ ٢ً ّٞر ٙا٭زض.
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عٍ أ ٜٔتٗسب ٓٝاى بفٝداً ٚ ،ن ٝيو إٔ تهاتِ ؾاسا
ا٭باا ٗ ٠ٛؾااًبو ّٓ ٫ااع ٖاادٜسَ ٙاأ ايٛؾاا ٍٛيكًاايب ن ا ٌّ داادزإ
ايه.ٕٛ
ٜااا َاأ قااامست ستاا ٢غااٗك ١ايفااس ٚشفااس ٠ا٭مل  ،أمل تؿااّٞ
نااٌ يًٝاا ١ن ٝا أَاا ٤ٛنٗااس ٗ ٠سكاآوٚ ،أْاات أ ذااص اأ فااتح
َّايٝل ايطُا ٤يتٗب طف ً٬ي٘ ي ٕٛبػستو ٓٝ ٚا سًُ.ٞ
ّٚك ٞايفُس............
 ٫.. ٫تهتيب
قااااٍ إٔ تهااا ْٞٛػااات تفاؾااا ٌٝاْتٛاااازٚ ٟأًَاااٚ ٞخٝااابيت
ُٚااسنيً ٟاا ٢زسااِ ٜٓ ٫ذااٚ ،ثاادٜ ٫ ٟسقااعٚ ،تفهااري ٟبايبااداٌ٥
نفهاس ٠ايتاب ٚ ،تكًٝا ،ايفهاس ٠باٌ أخار ٚزنيّ ،ثاِ خااطس طفااٌ
ا٭ْبٛب ….ٚ ...ٚ ،
ٚؾ٫ ٫ً ٛستكاْْ ٞفط ٞبفد استكاز ط ٌٜٛيكٝاَٚ ١بفح.
٭ق ٍٛيصٚد ٗ ٞابتطاَ ١ؾًح َع قٗسْا إػرتى ٚاؿسَإ:
"ضأفتح نياز سكاْ..... "١
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حلاية الصيذة "ال

"

اضتٝكٛت َٔ َْٗٛا  ٖٞٚتػفس بتّ ٛو مل تدز ي٘ ضبباً
أسطّت بفُٛنيٖا ايفكس ّٟقد ؽػّاُ ،اَااً َأ أ ٍٚفكاس ٠زقبٝا١
عٍ رخس فكس ٠ؿفؿ.١ٝ
ثِ اضتٝك ٜشٚدٗا ٚبدأت قا ١ُ٥ايًّٓبات..
ساٚيت إٔ ؼ زأضٗا إٔ ساقس ..بًْ ..٢فِ  ..فًِ ّٜٓاٗ ٚا .
اضااتفاْت بػاافتٗٝا ٚيطاااْٗاٚ،يهٔ سطااه "٫" ١ناْاات قااد
تكبُّت ٚضدّت كازز اؿسٚف .
ستٜ ٢دٖا فػًت ٗ اإلقساز ٚإّٓا. ١ ٚ
اضااتُس اؿاااٍ ٭ٜاااّ ،فُااا نااإ َاأ ايااصٚز ع ٫إٔ فااتح ايباااب
ٚأيكاٖا َٓ٘ نًكُ ١ذات مؿّ ١أٖ ٚذٛد.١
تٓفٍطااات ايؿااافداَٚ ٤ػااات تكًٍااا ،ؾااافشات سٝاتٗاااا بفُٛنيٖاااا
إتبػّ ٫ ،تًتفت ّٓ ١أٜ ٚطس.٠
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َٓار أٜااّ ٚؾااً رخاس أخبازٖاا ،أْٗااا أداست ًُٝا ١اضت٦ؿاااٍ
يًفُٛني ايفكسٚ ،ّٟزبنٍ ،هلا بدْ ٘ٓ ً٫ابا َسٕ بفد أ ٍٚني ط ١قدّ
ً ٢زقبتٗا َٔ قبٌ دٗ ١فٗٛي. ١
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توءَمي القصيذة
تهسّز أََّ ٢ً ٞطُف ٞإٔ ايكؿٝد ٠اْصيكت قبً َٔ ٞزٓٗا،
ني ٕٚا٫ضاااتفاْ ١بايداٜااا ١أّ شنااا ،ٞثاااِ تفطّاااست ايا ا٫ٛني ٠فاقااآّسٚا
٫ضااتد اٗ٥ا ٭داا ٤ٞعٍ اياادْٝا بايكااٝل ٚايفطااس ،فهااإ يهااٌ َٓااا
سبٌ ضسَٚ ّٟػ ١ُٝنأ ّٟت ٌَّ٤ٛمري سكٝك.ٌٝ
ثااِ غااهًت ٖاار ٙاياادقا٥ل بٓٓٝااا ًااَ ٢طاااز ُسٜٓااا فازق ااً ٗ
ا٫ضتٝفابٚ ،بكٝات ايكؿاٝد ٠أنارب َا بهاٌّ غا ،٤ٞخاؾا ١أْٗاا
ناْت قد تّرت ً ٢سطابٖ ٞا تطبّ ،بٗػاغ.ُٞٛ ١
نربْا َفاً ٚايهاٌ ٜتّاصٍ بايكؿاٝد ٫ٚ ٠أْهاس أْٗاا تطاتشلّ،
فكاااد ناْااات زقٝكااا ١نٓطاااُ ١طسٜااا ١نفػااآَ ،فػااا ١نفانٗااا١
َٛمس ..١ٝنأْٗا أخرت َٔ أبٓٝا اير ٗ ٟايطُا ٤نٌّ غ.ٌْٝ ٤ٞ
أَااا أْااا فهٓاات أغااب٘ أَٓااا اياايت ٗ ا٭زض بتكًٍبااات َصادااٞ
ٚتٓااافس طبااا  ،ٞن ا ٌّ ذيااو دفًااٗا ق اٍ٘ ع ذاااب اؾُٝااع ٚتّااصهلِ
َٓاضاابٚ ١مااري َٓاضااب ،١بُٓٝااا ػاات نٓهااس ٠أدٗااد باضااتفساض
ك٬تٚ ٞقدزات ٞني ٕٚدد.٣ٚ
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نٓااات أبهااا ٞفاااًٜ ٬تفتااا ٕٛعياااٚ ،ٞناْااات تٓاااام ٞفريٖفااإٛ
ايطُع هلا نأِْٗ ٗ ؾ.٠٬
تطااتٓهسً ٕٚاا ٞمريتااَ ٞاأ تاا ٫ٚ ،َّٞ٤ٛتطااتٓهس ٕٚطسٜكاا١
تفاًَِٗ َع قآييت.
ثااِ بفااد ذيااو تٓفتاا ْٛبا سَاا ،١٭ْ ا ٗ ْٛباا ١سٓاال ٚمااري٠
سبطتٗا ٚأطًكت ٚسٛغ ٞتٓٗػٗا.
أْا إطه ١ٓٝاؾاًٖ ١اييت مل تفسف َٜٛاً إٔ ايكؿٝد ٠زٚ ٚإٔ
ايسُٛ ٫ ٚت.
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هبوب الروح
أخرياً زأت زٚاٜيت ايٓٛزٚ ،نٓت قد اضتٛني ت َطاٛنيّات ٚزقٗاا
نيزز َهتيب يطٌٓ ط.١ًٜٛ
نٓت أخسدٗا َٔ سٌ ٯخس َٔ تُتٗا ٚأدس ٟتفد٬ٜت ًا٢
فؿاااٛهلا ٚغبٛؾاااٗا ٚفكا ااً ياااتّريات إسسًاااٚ ١اْك٬باااات ٞايفهسٜااا١
ٚايٓفط ،١ٝثِ أ ٝدٖا يًدزز ني ٕٚإٔ أفهاس ؿٛا ١باايرتٜٚر هلاا ارب
ايٓػااس ،فايسٚاٜاا ١ناْاات أْااا بهااٌ تفاؾااًٗٝا ٫ٚ ،أدااد َاا ً٬ٝ٭ٕ
أنَٜٛ ٕٛااً ًاَ ٢ػاسس ١ايٓكاد أًَ ٚاٗا ٠ا٫ضاتٗتاز أ ٚستاَ ٢طاس
ايتؿفٝل.
ثِ  ٫ ..أنيز ٟن ٝطا ٚت أخرياً ؾادٜكٚ ٞقًات يا٘ اففاٌ بٗاا
َا تػااَ ،٤اا نيَات مل تاصٍ ََٓ٪ااً باٚ ٞبادٚز ا٭نيب ٗ ايتّاٝري ،فا٬
أ ٓٚضأقًٗٝ ٝا بفد اي ّٛٝسسفاً.
ٚقافتٗا ٗ ٚاسف بفاد إٔ نتبات بكًاِ زؾااف ًا ٢إًّا ..
"ٖبااٛب ايااسٜح" أَطااو ؾاادٜكٖ ٞشاااٚ ٠ب ادٍّ نًُاا ١ايااسٜح بااايسٚ
ٚتبانييٓا ايٓٛس يًش ٖٛ ،١ٛبف ٘ٝٓٝإػسقتٌ ٚأْا بّٝاب . ٝ
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مل ىربْاا ٞؾاادٜك ٞنااِ نياز ْػااس زفكااتٗا ع ٫بفااد إٔ ْػااسٖا
ًاا ٢سطاااب٘ اـاااف ٗ نيٚياا ١سبٝاا ١غااكٝك ،١فصانيْاا ٞا٭َااس ب٪ض ااً
ٚعف٬ضاً َفٜٓٛاً.
نا اسّز ؾااادٜك ٞقبتااا٘ ايااايت مل أيااال ستااا ٢ايًشٛاااَ ١جًاااٗا ..
" ٫تػاااًّ ٞباياااو باااأَٛز ايتٛشٜاااع ..ضاااأتهفٌ أْاااا بإٜاااداع ايٓطاااخ ٗ
َهتبااات ايبًااد ٚضااأطًَ ،اأ أؾاادقا ٞ٥ايهتابااٗٓ ١ااا ،يكااُإ
اٖ٫تُاّ بٗر ٙايتشف ١اإلْطاْ ١ٝايسا٥ف."١
اةب ١سذاب بكدز َا ٖ ٞبؿري..٠
ٚقب ١ؾدٜكٚ ٞعّاْ٘ ب ٞسذبا ٓا٘ ٚاقاع اؿااٍ َٚاا رٍ عيٝا٘
ا٭نيب.
نإ ٜ ٫صاٍ وٝا ٗ ضتٓٝات ايكاسٕ إٓؿاسّ ٚزٚاٜاتا٘ ايفإٝا١
اـايد.٠
نأْ٘ مل ٜس  ..إٔ ا٭نيب ؾاز تسفاً ٚقطٛبٝات ْٚفطاً قؿرياً..
 ٫ٚزأ ٣نٝاااا اؿكاااااز ٠ازتففاااات ًاااا ٢سطاااااب ايهًُاااا١
ٚاإلسطاع بٗاٚ ،أْٗا نّ ٍٛايتُٗت ايك ١ُٝإفٓ ١ٜٛيؿااحل ايكُٝا١
إاني.١ٜ
تأًَاات َاأ ددٜااد ماا٬ف ايسٚاٜااٚ ١أ ذباات دااداً بايفٓااإ اياارٟ
أباادع بتذطااٝد فهااس ٠ايفٓااٛإ "ٖبااٛب ايااسٚ ،" ٚايااسٜ ٚااد مساٜٚاا١
ًُ ،١ٜٛطو خّٓٝإ َطس ايفسا٥ظ..
تصد ٞايطشاب ثِ ُّٓس ٚتّسم ُٓ ..ح ُٓٚع  ..تهطس ٚػرب..
تكّٓ ٚؽّٓ .
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تطًٍٝت بهتاب ١عٖدا٤ات ً ٢ايؿافش ١ا٭ ٍٚيفادني َأ ايٓطاخ
يبفا َفازٗ ٚأقازبٚ ٞتفٓٓت بإ ّٓا ٤خؿٛؾ ٗ ١ٝنٌ عٖداَ ٤ا
ًٜٝل َهاْ ١إٗد ٣عيٓ ٘ٝدٚ ٟاْتٛست.
 ٬دادًا  ..ستا ٢بفاد زسٝاٌ ؾادٜكٞ
 .. ٬طاً ٜٛ
طاٍ اْتٛاز  ٟطاً ٜٛ
ٚتٛأّ زٚس..ٞ
َٚااا خّٓااس بباااي ٞأبااداً إٔ سٝاااتٚ ٞأْااا ٗ أزذٍ ايفُااس  ..تؿاابح
َطًط ً٬تًفصْٜٝٛاً بفٓٛإ رخاس يهاتا ،رخاسٚ ،ؼؿاد أنارب ْطاب١
َػاٖدَ ٗ ٠ازاث ٕٛايتٓافظ.
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كلنات متقاطعة
نااإ َّسَ ا ًا بايهًُااات إتكاطفااٚ ،١ناْاات ُٝااٌ يًهًُاا١
ايكا٥فَٓ ،١ر ناْا َدزّضٌ ٗ قسْ ١ٜا ١ٝ٥قبٌ ػس ٜٔاَاً .
ٚقااد بكٝااا ٚفاا ٌٝبفااد ايااصٚاز هلاار ٙايفاااني ٠اياايت ًٚاات اضاارتاس١
اةازب هلُا .
اؿكٝكاا ١أْاا٘ نااإ بأ ُاقاا٘ ٜطااتب ّ بكاادزاتٗا ايجكافٝاا ١اياايت
تفذصٖا ٔ سٌ ايػبه ١فت٪ثس ايتطًٍ ٞبٛؾٌ ايهًُات ،زماِ أْا٘
َا َٔ َسّ ٠عٚ ٫اضتفإ بٗا يّٜٛاً إلهاني نًَُ ١سانيفا ١أَ ٚكاانيّ ٠أٚ
ست٫ ٢ضترناز سسٚف اؾس ،با تبازٖا َدزض ١يٮنيب ايفسب.ّٞ
 ٖٞٚناْات تاس ٣اضاتبفاف٘ ٚتتؿاسف باَ ٬بااٚ ٠٫اضاتبفاف
أنربٚ ،تهٝد ي٘ نٝداً.
اتفكااا َٜٛااً بٓاااً ٤اا ٢زمبتٗاااً ،اا ٢تبااانيٍ ا٭نيٚاز ٚٚقاافا شَٓااً
َٛقٛتاً يًشٌّ.
سادّخ ْفطااٖ٘ٗٗ ..اا٘ ايهًُاا ١ايكااا٥ف ..١ياأ أستاااز ٭نجااس َاأ
نيقا٥ل إلهانيٖا .
يهٔ ا٭َس مل ٜهٔ بٗر ٙايطٗٛي.١
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تداخًت اؿسٚف ببفكٗا ٚبدت ايًفب ١ايؿّريَ ٠طاس ١غاضف١
 ٫تٓتٗٚ ،ٞبدأ ٜتفسّم ٜٚػتِ َٛاؾ ً٬اضتبفاف٘ بٗهرا يفبْ ١طا١ٝ٥
ضبٝف. ١
بُٓٝا زاست ؼٌّ ايهًُاات إتكاطفا ١بؿارب ٚزّٜٚاَ ١طاترنس٠
نٌ َا ناْت تكس ٙ٩قبٌ ايصٚاز ٚأ با ٤اؿٌُ ٚاي٫ٛنيٚ ٠ايرتب. ١ٝ
وه ٢إٔ ايسَٖاب بفدٖا ،أقاف َؿًّٓشاً ددٜداً ٗ  ٚ٫اٞ
ؾاسبٓا ،امس٘ ايسٖاب َٔ ايٓطاٚ ٤نًُاتٗٔ ايكا٥ف.١
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الوعذ
 مل أ دعىِ بػ٤ٞو بٌ ففًتّ..َٓر تٗذّٝتب أظد ١ٜاؿ ،ّ،عٍ ؿ ١ٛسفٛتب َفًٍكات٘ ٔ ٗٚس
قًٖٚ ،،ا زضاً٥ؤّ ًٝو تػٗد .
تببسز َأ ًُٚا ١سكٝبتٗاا أٚزاقا ًا ؾافسا ٤تًٗاًٗت َأ نجاسَ ٠اا
بزتًّت نُؿش َكدّع .
ٜبشجإ َفاً ٔ نًُ ١اي ٛد أ ٚعسد ٣اغتكاقاتٗا ايًّٜٛا ..١أ
نًَُ ١سانيف ٔ ..١اضاتفاز ٠أ ٚؾاٛز ٠بٝاّْٝا ١أ ٚنٓاٜا ١تػا ٞبطآٌ
اْ٫تٛاز  ..ف ٬هدإ .
نإٔ ق ٣ٛغسٜس ٠تآَست قدّٖاْٚ ،طًت ٛ ٚنيَ ٙأ ؾاهٛى
ا رتافات٘ ٚتسنتٗا ؼف ١أنيب .. ١ّٝنٌّ ٜس ٣بٗا َا ٜػتٗ. ٞ
مل أ دى بػ..٤ٜٞكٛهلا َٔ ددٜد ٜ ٖٛٚكُّٗا َٓفهطاً َسرٗٝٓٝ ٠ا ..
" ٭ْو نٓت اي ٛد".
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املرآة
ن ٝنإ يا ٞإٔ أساصز أْٗاا يٝطات سكٝابيت يا ٫ٛإٔ فتشتٗاا
بفد ٚؾٛي ٞايفٓدم ٭زتادَٓ ٟااَيت ٚأضارتٜح يطاا ات قباٌ َ ٛادٟ
َع نياز ايٓػس .
 ٫يطاات غبؿااَ ١ٝطااتٗرتَ ٠تطااس  ١٭زتهاآ ،اقاا ١فكاادإ
سًُ ٞإطتٛنيع فٗٝا ،يهأ اؿكٝبا ١ايبدًٜا ١ناْات بآفظ اؿذاِ
ْٚفااظ ايًاا ٕٛاياار ٟأسااسف إٔ أغاارت ٟباا٘ سكا٥اا ،ايطاافس تفاااَ ً٫٩اأ
دٗٚ ١يٝطٌٗ ًُٝٝ ّٞصٖا ٗ شٓ ١اؿكا ٗ ،٥إّٓازٚ ،ستْ ٢فظ
ايػسن ١إؿّٓف.١
فاااز اياادّ ٗ سٚقااٚ ٞأسططاات قًاايب ٜهاااني ىًااع قااًٗ ٞ ٛ
ذز ٠ٚمكااب٘ ،يااٝظ فكاا٘ ؿصْااً ٞاا ٢زٚاٜاايت ،بااٌ إلسطاضاا ٞأْا
قشَ ١ّٝكً ،ضبٚ ٝنرب ١مسذ.١
فكااد ناْاات اؿكٝباا ١ايبدًٜاا ١ؼتااً ٟٛاا ٢زٚاٜااات ساااشت ًاا٢
دٛا٥ص إ ١ٝمل ٜتطَّٔ ي ٞقسا٤تٗا يتفسم ٞيهتابا ١زٚاٜايت َٓار اد٠
ضٓٛات .
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ؿست ذانستاًٍ ٞا ٞأسؿاس غاهٛن ٞبأغاباف ٜفسفإٛ
قؿ ١ضفسٚ ٟاهلدف َٓ٘ ٚيهٔ بجاً ،خاؾ ١إٔ  ٫أ دا ٤ي ٞسط،
.
تكدٜسٚ ٟأؾدقا ٗ ٞ٥غٌّ غامٌ
عذاً يفًٗا ؾدف ١مسٜب ١أ ٚقدز أزاني إٔ ٜٛؾٌ ي ٞزضايت٘ بػهٌ
غٝفسٚ ٠وسّض خٝاي ٞيكسا٤تٗا .
اتؿااًت بااداز ايٓػااس ٚأدًّاات َ ٛااد ٟ٭ٜاااّ ًٍاا ٞأٖتااد ٟيًااـ
ايٛسٚ ٜأضتفٝد نٓص ٟإفكٛني.
ثِ قكٝت ايٛقت أقسأ ايسٚاٜات ٗ قاا٫ٚت َطتبطاً ١يًكابا
ً ٢ض ّس ٖرا ايتبانيٍ ا٭نيب ٞايّس.،ٜ
 ٫أخفٝهِ ضسّاً ،إٔ َّٓٓانيَ ٟع نٌ زٚا ١ٜأْٗٗٝا نإ ٜفسغ
َااأ ًٖٝااا ّٛا٭ْاااا قًاااٚ ،ً٬ٝأساااظ بكاااآي ١ضاااسنيٚ ٟسااابهيت ٚستااا٢
فهستٓٚ ،ٞدت اهلل إٔ سقٌ ْػس ٟيًسٚا ١ٜيًرت ّٟٚأنجس ،طإا
نإ سًُٜ ٫ٚ ٞصاٍ إٔ أتسى بؿُ ١كتًف ٗ ١امل ا٭نيب .
ثِ ٚددت ٗ ْٗاٜا ١إّٓااف َاع رخاس زٚاٜاٚ ،١دٗااً يٛدا٘ أَااّ
َطٛنيّ ٠زٚاٜيت بّ٬ف كتًا ٚاضاِ كتًا "إاسرَ ،"٠رًّٜا ١باامسٞ
ؼتٗا .
 ٬ثااِ
سااٌ اادت َاأ ضاافسْٛ ،ٟااست ٗ اا ّ ٝشٚداايت طااً ٜٛ
قُُتٗا يؿدز ٗ ٟا تراز ؾاَت ،ف ٖٞ ٬قايت  ٫ٚأْا قًت".
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()19
تصابى أمساء
ا٫ضِ امسٚ ٞايؿٛز ٠ؾٛزت ، ٞيه أقطِ أَْ ٞا شيت سّٝا١
إّٔزشم ..
يٝظ بايكسٚز ٠أْ إّٔزشم َا ً٫أ ٚداٖااً أ ٚفاداًٚ ..يهأ ًا٢
ا٭قاااٌ إّٔزشم أْفاضا ااً ٚيااا ٛأْٗاااا ًَّٛثااا ١يها ا أؾا افٍٗٝا بفًااارت اإلزاني٠
اؿسَّٚ ..٠ا شيت ستا ٢ايًشٛا ١أبتطاِ يًؿابا ٚ ..أ ا ّد فٓذاإ قٗاٛتٞ
ٚأْا أقسأ رخس ا٭خباز.
َ ٚا نإ عطباْ ٞإٔ رخس ا٭خباز ضٝه ٕٛخرب ْفٛت.ٞ
أفتح ؾفشيت ًَٛ ٢قاع ايتٛاؾاٌ ا٫دتُاا  ٞايايت نٓات قاد
أمًكتٗا قبٌ فرت ،٠فترتقسم ٓٝا ٟبايدَع تأثساً بكؿا٥د ايسثااٖ ٤أ
أ سف  ٖٔٚمل أتػسف َفسفت٘ .
باااٌ ٜاااٚ ّٛيًٝااا ١ؾااااز امسااا ٞا٭نيٜبااا ١ايهااابري ..٠إبد ااا ..١نيزّ٠
ايػفس ..إّفٛز هلا ..إأضٛف ً ٢غبابٗا ..
أتؿااٌ عاااي ٞ٭ضااتًّٓع اـاارب ٚأتأنااد إٔ س ااي ٞمل ٜستهاا،
ٓاق ١اْ٫تشاز نُا دا ٗ ٤اـربٚ ،نُا نإ ٜٗدني نًُا قام
ب٘ اؿاٍ.
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ٜكشو ساي٫ ٞتؿايُّٜٚ ٞص ي َٔ ٞخ ٍ٬م٬يا ١غافٝف ١بٓٓٝاا
إٔ " ُس ايػك ٞبكٚ "ٞأْا٘ يأ ٜففًاٗا ّٚآح اٯخاسَ ٜٔتفا ١ايبهاا٤
ً ٢أط٬ي. ٞ
سطٓاً عذاًٚ ..قّح ا٭َس ي ٞفكد قام ؾدز. ٟ
  ٫غ ..٤ٞفسني تػاب٘ أمسا٤ ٚؾٛزتٞ؟! ْتٝذ ١تػاب٘ ا٭مسا٤فشٌ ْػس أسدِٖ اـارب أ اْتشااز ؾاب ١ٝهلاا ذات امساو ٗ
قس ١ٜسبْ ١ٝا ،١ٝ٥ضس ٣اـرب نٓاز ٗ اهلػَ ِٝسفك ًا بؿٛز ٠قدّ١
يوٚ ،إطه ١ٓٝايؿفٝد ١ٜخاْٗا اؿ ٜست ٗ ٢إٛت .
أمًكاات اـاا٘ بااٚ ٝبااٌ ساااي ٚ ٞاادت يفٓشااإ قٗااٛتٚ ٞأْااا
أغتٗ ٞإٔ ٜه ٕٛيهٌ َٓا زقِ بدٍ ا٫ضِ ٜؿ ٕٛأْا ،ٙفٜ ٬كاٍ يا٘
ٗ َٛاق سسد ..١رضف ..ٕٛفسني تػاب٘ أمسا.٤
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()20
موديل
ٖ ٛنإّ مٍاتاً
 ٚأْا ايػك ّٕ١ّٝاييت قانيٖا ايفػلب َفؿٛب ّٔ١ايف ٌَٓٝيتتؿِّّٓ سبٝطّٔ١
ا٭ْفاعَ ٗ إ ِ٘ اؿذسّٟ
أتطا ٌٖ : ٍ٤نإ ٜس ٣سكاً اغتفاي ٞماريٖٚ ً٠اٜ ٛاسَك عاّ،
َٔ سٌ ٯخس بف ٌٓٝأثكًُٗا بٝاضب ايّباز؟!
ٖااٌ زأ ٣نااِ أمااازب َاأ ن اٌّ سذ اسُ أ ٚؾاابس٠و اْتكاٖااا بفٓاٜاا١
ٚعظّ اـًل فٚ ٘ٝسدع ايٓب ٠٤ٛفُٝا ضته ً٘ٝ ٕٛبفد ْفخ اياسٚ
فٗٝا؟!
ٌٖ أسظّ بػفا اتِ ٝ

ً ٢أْاًَِ٘ اييت اخػٛغآتع ٚنٝا

نٓت أ اْكٗا ٗ ضسّٚ ٟأقدّضٗا نآ١ٜو َٔ ْٛز؟!
ثِّ......
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ٌ ٜااد ّٟأمتااو نٝفُااا أغااا،٤
ٜاا ّٛقاااٍ ياا" ٞناا ْٞٛؾاابس ً ٠با ّ
ٚضأقُٔب يو اـًٛني".
مل أضتّٓع ع ٫إٔ أن" ّٕٛأْا".
عشًَٝاا٘ ٗ قاٚياا ِ١ماايت أ ًاأ ٭َ ٍٚااس ٠ذااصّٚ ٙقًاايب اياارٟ
اْطاب بفٝداً نذدَ ٍٚا ٤خطسّٚ ٙاـًٛنيّ َفاً.
ٚبك ٞإا٤ب مريٜ ً٠طتفس.
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حيّة ..ما فاح عطر
أ تاارز أٜٗااا ايّٓبٝاا ،،قاااٍ إٔ أضااتًِ ٖاار ٙاؾجّااً ١اا ٢أّْٗااا
شٚداايتٚ ،ياا ٛغااٗد نااٌ َفازفٓااا بااريو ،فٗااِ ٜ ٫فسفْٗٛااا نُااا
أ سفٗا .
شٚديت قد تٓاّ ً ٢ضسٜسً ..ا ٢أزٜهاٚ ..١ستاً ٢ا ٢ا٭زض..
يهٓٗا أبداً  ٫تٓاّ ٗ بسّاني َٓتٛس ٠عُاّ أٚزام ايتطً. ِٝ
زا٥شتٗا قا طٜ ،ٝطبكٗا عيا ّٞؿٛا ١تّٓاأ قادَٗا أ ٍٚنيزدا١
ؾافٛنياً يًّٓاابل ايجايااح ،فأ ادًاٗا بفاتح ايباااب ٭ فٗٝاا َأ ايبشااح
ٔ إفتاا ٗ فٛقا ٢سكٝبتٗاا ،فهٝا ؼاا ٍٚعقٓاا  ٞإٔ ايّٓٝا،
قد ٜٓكً ،عْتاْاً.
ٓٝاٖا مل تُّكا َٜٛاً ع ٫بفاد ا٫طُٓ٦اإ بأّْاا خًادْا يًٓا٫ٚ ّٛ
أسد َٓاا ضا ،ًّٓٝناأع َاا ٤باآخس ؿٛا ١أ ٚمّٓاا ،٤فهٝا تٓااّ
اٯٕ مري اب ١٦بفٛا ٤ساداتٓا اييت تصنياني .
ثااِ إّٔ شٚداايت قااد ُااٛت بػااسنيقٖٚ ١اا ٞتكااشو ،أ ٚبطااهت١
قًب َٔ ١ٝتف ،،أَاا إٔ ىارتم طاٝؼ زؾاؾا ١ؾادزًا ا تااني ايتطاًِٝ
فراى أَس ٜ ٫بفكٌ ٜ ٫ٚبكبٌ .
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أ ترز ..أ ترز
اْا ذاٖ ،٭شٚزٖا ٗ سدٜكتٗا
ٚزٚنيٖااا أؾاادم َاأ ٖاارا اؾطااد اؾاسااد ...اياار ٫ ٟأنيزٖ ٟااٌ
أْهس ٙأّ ٜٓهسْ. ٞ
انيفٓ ٙٛسٝح تػإٚ٩
أَا سبٝبيت ففصٜص ٔ ٠إٔ وتٜٗٛا قرب ..
تصٚزْاا ٗ ٞاؿًااِ َٓاار دااا ٤اـاارب ناا ٌّ ٜااٚ ّٛتٛؾاا ٝخااريًا
بايؿّاز..
سبٝبيت سَ ١ّٝا فا

ّٓس.
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حطاو الظالل
أَكٝتب زبعّ قسُٕ ٗ زضَِ ياٛسيت اـايادَ٫ ِ٠اسأ٠و ازٜا١وٜ ،طارتب
بفاب دطُٗا بفكّ٘ اٯخس ،فترتىّٕ ـٝاٍَ ايسا ٞ٥عنُاٍّ َا تٛاز. ٣
اَااسأ ٌ٠تطاادٍب أٖاادابٗا سٝااا ،ً٤فٝجسث اسب انتٓااا بش ايجّ اسَ بكؿااـُ
ٚسهاٜا اْفتكت َٔ فٓ ٕٛاإلمسا ِ٤ايسخٝـَ .
ا تهفتب ٗ َفبادِ َسمساَ ٞاع غاٝاطٌَ اياٛس ٞتتكاافصب ساٛيٞ
ٚتتطابلب يٓ ٌَٝايسقٚ ،٢نإ قًِب ايفش َِ ٜأب ٢إٔ ٜك ٝب خٍّٓااً أْادّب
ًَٜٛ ٘ٝاً .
تتطااا٤ي ٕٛاأ اضا َِ إااسأ ِ٠اياايت زقااٝتع إٔ تهااَ ٕٛااٛني ً٬ٜيسباعَ
قسٕ،فأبتطِ ٗ تٛاق َع إّسٚز ..أْا مل أضتبدّع َٛني ً٬ٜأبداً .
نٓاات أسػ ادب ٗ ذانستاا ٞن اٌّ ايٓطاا ٠ٛايًااٛات ٞاربٕ سٝاااتٞ
تتطااق٘ تفاؾاٌٝب أدطاانيِ ايًاٛاتٞ
ّٕ
ٚتسنّٔ بؿُ ًٖٓ ١ا أٖٓ ٚاى.بُٓٝاا
ْانيتِٗ ساديت ٭ْج ٢فت٬غٌ بفد عطفا ِ٤زمبيت نايبباز .
اا ٚاؿ ا ٗ ّ،ؿٛااات ايتذًٍااٞ
ٖهاارا خسداات ايًٛس ا ّٕ١انتٛا ّٔ
تس ٟٚقؿ ّٔ١سٝاتٚ ،ٞيَ ٛسّتع ن ٌّ اَسأ٠و أسببتٗا أَاَ ٞيسأت ْفطٗا
َهجّف ١نتكاطسَ ايك ٗ ِ٤ٛبكف١و َٓٗا .
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قاآٓتب ًااُ ٢ااس ٟإطااتٛنيعَ فٗٝااا َاأ ايب ٝاعَ أ ٚستاا ٢عٖااداٗ٥ا
ٚنٓت  ٫أمّٝس َهإ تفًٝكٗا ع ٫نًُا ماريتب َطاه  ،يتهإٛ
ق اٍ٘ ا٭ْٛاااز َاأ نااٌ اؾٗااات ،ع ٫ايفٝاا ٕٛاياايت ٜس بٗااا ايفااسٟب،
فتبتًظ ايٓٛسّ َٔ زأعُ َٓهٍظ ٗ ٚزعُ َؿّٓٓع .
ت ي......ّٕ١ًٝ
عٍ إٔ انيهلُ ع
اا ٠باااٝيتٚ ،نٓااتب َٜٗٛاااا أشٚز قاااسٜيتٚ ،يااا ٫ٛذاى
نياٖاا ِّ اؿُّٕاا ّٕ
ؿٍُّٓ ْٞٛنُا سٍُّٓٛا ُسٚ ٟيٝتِٗ ففًٛا .
ْطااااااا ٞ٥قّٓااااااع َتٓاااااااثسً ٌ٠اااااا ٢ا٭زضَ ،نيَااااااا ٖٔ٩بطااااااٛانيِ
ايًٜ ،ٌٝبهٌ أْٗٔ سفٓ ،عذ يٝظ يًفّٓإ زبّ وُ.٘ٝ
ٍُتْٗ ٫ٚ ..ا ١ٜيًٍ٬ٛ

129

130

إكسير السعادة

131

132

()1
اضااتُسّت يفباا ١إطااا ١َٚبااٚ ٝبٓٝا٘ بفااا ايٛقاات ستاا ٢تٛؾّاآًا
أخرياً عٍ َبً ٜسق ٞايّٓسفٌ.
نٓت أزاٚم٘ عطٔ ّْٝا ١أّْا ٞأقادّّ يا٘ ا اد ًا ٢طبال ظفًا٘
بّٓ ا ً٬يااسٚاٜيت ٚأّْاا ٞأْكًاا٘ َاأ ساٜٚااات اإلُٖاااٍ عٍ ض ادّ ٠ايػااٗس،٠
بُٓٝااا نااإ ٖااٜ ٛفهااس َاأ أٜاأ ٜكاارتض مثاأ غ اٗست٘ يٝاادفع ياا.ٞ
ٚسااٌ أباادٜت ياا٘ قبااٛي ٞبتكطاا ٘ٝإبً ا ٚإٔ تهاا ٕٛرخااس نيففاا ١بفااد
طبا اا ١ايسٚاٜاا ،١ابتٗذاات أضااازٜسٚ ٙاْفااسنيت ػفّاادات دبٓٝاا٘ٚٚ ،اٌّ
ٜهسّز غاهس ٙبّٓسٜكا ١نطاست قًايب ستا ٢ؿٛاَّ ١انيزتٓاا طاٚيا١
ا٫تفام.
مل ٜهاأ "ضاافٝد" ضاافٝداً َٜٛااً ،ع ٫عذا ا تربْااا إٔ خٍّٓاا ١سٝاتاا٘
اياايت زمستٗااا ياا٘ ٗ ايسٚاٜااٖ ١اا ٞاؿكٝكااٚ ١إٔ ٚاقفاا٘ ايبااا٥ظ فااسني
خٝاٍ.
ب تا ٗٛقباٌ ٫ٚنيتا٘ بطاا ات أ طسٜال خّٓاأ
فكد ٚيد ٜتً ُٝا ٭ و
طبَّ ٗ ٞػف ٢سه ،َّٞٛساٌ أ ّٓا ٞنيَااً كايفااً يصَستا٘ بفاد إٔ
تؿفٍ ٢نيَ٘ ً ٢عضفًت َد ١ٜٓضٝازاتٗا نأقداز أفسانيٖا زؾاؾات
طا٥ػ.١
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ٚيفٌّ اـرب إبامت اير ٟؾافل أَّا٘ قاد ذّاٌ ب٫ٛنيتٗاا فهاإ
أق َٔ ٣ٛأ ّٟقسّض ؼتاد٘ يدفع إٛيٛني م ٛإ٘ ا ٗ.ٍٛ
فكد ٚددت إطهْ ١ٓٝفطٗا ٗ شٚبف ١تفؿ بٗاا ،فا ٬تادزٟ
أؼصٕ ً ٢شٚدٗا أّ ًَ ٢ؿريٖا ايّا َٔ ِ٥مري ا.ٌ٥
ٚ٭ّٕ شٚدٗااا نااإ امساا٘ ضاافٝد ناضااِ د ادّ ،ٙفكااد ؼ اتِّ إٔ
تط اُّٚ ٞيٝاادٖا ب آفظ ا٫ضااِ ،تتٓاش ٗااا ر ّ٫أغااد َاأ ر ّ٫اياا٫ٛني٠
بهااجريٚ ،ؾاا ٠٬اْهطاااز تتًٖٛااا باادَٗ ٛا اياايت مل تٓػ ا بفاادٖا
أبداً ،إٔ ٜٗبٗا اهلل ايكٚ ٠ّٛاؿ ٍٜؾفً٘ اضِ ًَ ٢طُّ.٢
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اؾس اا ١ا٭َ ٍٚاأ عنطااري ايطاافاني ٠ازتػاافٗا ًااًَٗ ٢اا٘ سااٌ
زساات أقااسأ ًٝاا٘ ايفؿااٌ ا٭َ ٍٚاأ ايسٚاٜااً ١ااَ ٢كفااد ٗ اؿدٜكاا١
نُتطااهٍفٌّ ،زٚا٥ااَُّ ّٞااٛز ٜهتاا ،أ ٍٚزٚاٜاتاا٘ ٚأدااري ٜفااٝؼ
َٜٝٛاتاا٘  َٜٛا ًا بٝااَ ّٛااا هُااع َاأ أغااٝا ٤ب٬ضااتٝهَ ١ٝاأ ساٜٚااات
ايكُاَ ،١يتٓتَٗ ٞؿٓع ٜفٝد تدٜٚسٖا ٚتٛشٜفٗا عًٍا ١ددٜادٚ ٠أياٛإ
تّّٓ ٢ً ٢ايب٬ضتٝو إهسّز ٚزا٥ش ١ايٓفاٜات.
مل أبدأ بكسا ٠٤فؿً ٞع ٫بفد إٔ نيفع ي ٞإبً إتّفل ً ٘ٝايارٟ
ْف٘ خ ٍ٬فرت ٠مٝاب ٘ٓ ٞيًهتاباٖ ..١ارا إبًا ايار ٟضاٝهفٝ
يطدّ زَك ٞبٛدب ١غفب َٔ ١ٝايف ٍٛايطٛنياْ ٞأ ٚايف٬فٌ ٭ٜاّ.
 ٚنٓت أتفُّد ايٓٛس يف َٔ ٘ٝٓٝسٌ ٯخس ٭ز ٣تأثري اإلنطري
ف ٘ٝفأبتٗر ٚأْا أزاُٖا تػّفإ بايطشس ايار ٟودثا٘ إااٍ ٗ نٝاإ
َبفدّٚ ،ودث٘ اـٝاٍ ٓد زٚاَُّٛ ٞ٥ز.
"بدأ ضفٝد دٛيت٘ ايؿباس ١ٝإفتااني ٠آّْ٬قااً َأ سّٝا٘ ايػافيبّ
اير ٟبك ٢ً ٞسايا٘ َٓار فاتح ٝٓٝا٘ ًاٖ ٢ار ٙايادْٝا ناإٔ ُُٝا١
ؼفٚ ٘ٛضهٍاْ٘ ايبطّٓا ٤ايفكسا َٔ ،٤اإلؾٚ ٬ايتّٜٓٛس.
مسّاا ٢باضااِ اهلل ٚاضااتٌّٗ ؾااباس٘ إبهٍااس داادًا باااا "ٜااا فتّااا ٜااا
ًٜ ..ِٝا زشّام ٜا نس."ِٜ
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نًُااات ٚااٌ ٜسنينيٖااا ضاآٌ طًٜٛااٚ ١مل ىّٓااس بباياا٘ إٔ ايٝااّٛ
بايرات تؿٌ يًطُاٜٚ ٤فتح اهلل ايباب يفبد ٙإطاهٌ قاا ً٬٥يا٘ :قاد
أدٝاا ،ضاا٪يو ٚايٝااٜ ّٛاا ّٛضاات ٌّٛذنااسا ٙخايااد ٠فٝااو ٭ْاا٘ ضااّٝري
َؿريى".
تطاز ت نيقٍات قًا ،ضافٝد ٚاتّطافت ٓٝاا ٙيدزدا ١أْا٘ مل ّٜٓال
ؾااربًا فطااأي َ :اااذا ساادخ ٚن ٝا ايفتّااا ايفًاا ِٝايااسشّام ايهااسِٜ
فسّدٗا ً ،ٞأقؿد ً ٢بٌّٓ زٚاٜتو إّٕفتّس.
"تااسسِّ ضاافٝد ًاا ٢أبٝاا٘ ايػااٗٝد ايٓاااشف ًاا ٢عضاافًت إدٜٓاا١
اياار ٟنيٖطاا٘ ايّٓااٝؼ ٚأدٗااص ًٝاا٘ ٗ إػااف ٢اإلُٖاااٍٚ ،مل ٜفاتباا٘
٭ْ٘ ٚزّط٘ بدْ ٝا اختارب قبًا٘ اْٗاا يٝطات يًفكاري ،ثا ِّ تاسّسِ ًا ٢أَّا٘
اياايت زبّتاا٘ باادَٛع ٗٝٓٝااا ٚمل تاارتى ؾاآف ١ع ٫دسّبتٗااا يتفٝااٌ طفًااٗا
 ٚتٛؾً٘ يطا ّٔ تادفع با٘ يًشٝاا ٠بفاد اد ٠ضآٛات قكااٖا ٗ إدزضا١
ناْت ناف ١ٝيٝكسأ ٜٚهت.،
ثااِ ابتاادأ دٛيتاا٘ إفتااانيَ ٠ااع سبتاا٘ ايؿااّري ٠ؿاٜٚااات إدٜٓاا١
ابتدا َٔ ٤سٚ ّ٘ٝؾ ً٫ٛيٮسٝاَ ٤ا ؼت تب ١ايفكس ..ايفكري ..٠ايّٓٝا..١
َا فٛم ايّٓٝا ..١ناإٔ ايّٓا ٗ ٢تدزداتا٘ أغاف ١ااظٚ ،يا ٛناْات
اؿاٜٚااات خاارب ٠يكًٓااا اْاا٘ اختاارب فًطااف ١ايكُاَااٚ ١تٓادّز َااع أؾااشاب٘
بكؿؿٗا ايّسٜب."١
غٛقت ٭ سف َؿريٜ ..ٟكاطف ضفٝد ،ثِ ٜطتدزى :أقؿد
َؿري ايبٌّٓ فأق ٍٛعصّ َؿّٓٓع ٗ :فًظ ا٭نيبا ٤تفًٍِ ايؿاُت..
ٚسٌ ته ٕٛأْت بًّٓ٘ ،انت ِ بٓػ ٠ٛأِْٗ خًٍدٚى.
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تكًٍبت ٗ فساغ ٞط ً٬ٜٛي ١ًٝأَاظُ ٚأْاا أفهٍاس بطافٝد ،بكؿّا١
سٝات٘ ايبا٥ط ،١بفسس٘ ساٌ سقات ًٝا٘ إٔ أدفًا٘ َُّٗا ًا ٚياً ٛا٢
ايٛزم.
فهٍست ن ٝأْ٘ أغسف َّٓا ،ٞ٭ْا٘ ٜادفع ياَ ٞأ قاٛت َٜٛا٘
مثااأ سًاااِ ..فاااسني سًاااِ ٗ ،إٔ ٜؿااابح َػاااٗٛزاً ،بُٓٝاااا أْاااا أبٝفااا٘
ايهرب ن ٫ ٞأَٛت َٔ اؾٛع.
اضااتفدت سدٜجاا٘ اؾااانيّ اأ "َكاَااات ايٓفاٜااات" ٚ ..نٓاات قااد
اْٗٝااااات يًتااا ا ّٛايفؿاااااٌ ا٭خاااااري َااااأ نتااااااب "َكاَاااااات ايفػااا ال"
قاٍ ي ٞبفٌ اـبري:
"ايصباي ١أْٛاعٚ ،يتفسف َؿدزٖا تأًَّٗا قًَٚ ،ً٬ٝع ايٛقات يأ
ؼتاااز ستاا ٢يًتأَااٌ ٚضااتفسشٖا فااٛزاً ٚؼااصز ضااًفاً إٔ فسؾاا ١فااٛشى
بػٖ َٔ ِّ َٗ ٤ٞرا ايهٝظ أ ٚذاى.
ا٭سٝااا ٤ايفكااري ٫ ٠تّااس ٟبايفُااٌٚ ،ياأ تٛفااس َٓٗااا ستاا ٢بفًباا١
ب٬ضتٝو ٭ِْٗ ضاٝفاٚني ٕٚاضاتبداَٗا ٭ماساض أخاس ،٣أٜ ٚسَْٗٛاا
ٗ ايطكٝف ٗ ١اقّٓساني تسانِ ٭دٌ مري َطُّ.٢
ْفاٜااااات ايفكااااسا ٗ ٤أنٝاااااع ؾااااّري ٠دًبااااٛا بٗااااا ؾااااباساً
اـكااساٚات ٚمااري َسبٛطاا ١مايب ااً فتفبااح بٗااا ايكّٓاا٘ ايػااازني ٠نيٕٚ
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دااد ،٣ٚفٗااِ ٜطااتفٝد ٕٚستااَ ٢اأ ايفٛاااّ عذا ؾااانيف ٚنيخااٌ بٝااتِٗ
ايًشِ.
ٗ أسٝااا ٤ايفكااسا ٤تتبُّااس ايااسٚا٥ح ٚتٓتػااس ا٭ٚب٦اا ١يفاادّ ٚدااٛني
اؿاٜٚاتٚ ،ي ٛسدخ ٚٚدادت يٛدادتٗا ؾاباساً َكًٛبا ١أَ ٚطاسٚق.١
ساٜٚات ايفكس نأ ُاز أًٖ٘ يصَ ّٚا ًٜ ٫صّ.
ثِ تتدزّز إكاَات بٌ إتٛض٘ ٚايػاٖل..
ٚؾاا ً٫ٛ٭ٖااٌ ايف اصّ اياارٜ ٜٔكااف ٕٛقُاااَتِٗ بأنٝاااع ضااٛنيا٤
نبريَ ٠سبٛط ،١ع ٫عذا نإ ايفصّ قد ٖب٘ ً َٔ ِٗٝماَا ًُا٘
ٚمل ٜفًح بتفً ُِٗٝرنياب ايطًٛى.
عٕ نٓت دا٥فاً فاستُاٍ نبري إٔ ػد َا ٜطدّ زَكاو ني ٕٚإٔ
تص ر ايكّٓ٘ ايطُ ١ٓٝايبًٝد ٠اييت ْانيزاً َا تساٖا.
 ٚ٭شٜدى ًُاً أقٜ ..ٍٛتٓافظ ايصبّاي ٢ً ٕٛنيٚزِٖ عا ّٞما ّ،
َٚجً ٞهد نيَٚاً سؿّ ١تسق َٔ ٘ٝايب٬ضاتٝو ٚأسٝاْااً أغاٝا ٤أخاس٣
ٜسَٗٝا ايرتف ني ٕٚستا ٢اياتفهري بأْٗاا تػاهٌٍ قُٝا ١يهًا ،داا٥ع
َجً."ٞ
ٚ ٬أْاا أفهاس ببًّٓا ..ٞباؿٝااَ ..٠اا ٚزّطات ْفطاٞ
تكًٍبت طاً ٜٛ
فٝاا٘ َٚااا ّهاأ إٔ ؼدثاا٘ ْفباا ١اؿًااِ بطاافٝد ،أتساٖااا ؼٝٝاا٘ أّ
تكك ً٘ٝ ٞ؟!
ٚطًع ايؿبا ٚفكشت ايػُظ با٪ع سااي ٗ ،ٞمسفا ١ؾاّري٠
ٚأثاخ قدٚ ،ِٜأٚزام تًحّ ً ّٞإلنُاٍ َا بدأت.
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ْػأت ٚضافٝد ٗ ػاٛاٝ٥ات إدٜٓاٚ ،١ناإ بٓٓٝاا ٚساد ٠سااٍ
َٔ سٝح تدَّْ ٞطت ٣ٛإفٝػ ١بفازم أْ٘ ْػأ ٜت ِٝا٭ب ٚنٓت ٜتِٝ
ا٭ّ بهٓ شٚد ١أب  ٫ته ّ ٔ ايترَّس ٚايػه َٔ ٣ٛطباع أبٞ
ايطاٚ ١٦ٝايفكااس ٚتسبٝاا ١أ٫ٚني يٝطاٛا َاأ زٓٗاااٚ .٭ْا ٞؾااّري أخااٛتٞ
فكااد نٓاات َتفًٍك ااً بٗااا ،أغاافل ًٗٝااا ٚأقااُٗا فتٗاادأ ٚتطااتهٌ
ٚتٛغٛغ بأْ ٞضٓدٖا يهربتٗا.
أَااااا ضاااافٝد فكااااد بكااااَ ٞفاااا ٞباااآفظ ايؿااا ّ خاااا ٍ٬إسسًاااا١
ا٫بتدا ،١ٝ٥قبٌ إٔ ٜبتًف٘ طاٌ اؿادآّٜٚ ١فا ٧غاّف٘ يًفًاِ ٚطفٛيا١
.٘ٝٓٝ
 ٫ٚشياات أذنااس نٝا نااإ ٜؿااَّ ٞاارٖٕٛ ً٫ٛاقااٝع ايتفاابري
اييت أبسع بهتابتٗا ٜٚبتطِ ٗ ضفاني ٠يتػذٝع َفًٍُ ٞيٚ ٞنأْ٘ ٖٛ
َٔ نت.،
ثِ تابفت تفً ُٞٝزمِ قاٝل ذات ايٝاد ،بُٓٝاا زا ضافٝد ٜطاف٢
ٗ َٓانبٗااا يريٜااح ٚايدتاا٘ َاأ اا ٤،تفًُٝاا٘ َٚاأ رياا ١اـٝاطاا ١اياايت
اضتًٗهت ْٛسٖا ٚأ ؿابٗا.
ٚنإ نًٍُا ايتكٓٝا ٜسد ْٞٛإٔ أقسأ ًَ ٘ٝا فات٘ َتابفتا٘ َأ
َٛاقٝفٚ ،ٞنجرياً َا نّٓا لًظ ضسّاً ٗ ًٍ ١ٝبٝتٓا أ ٢ً ٚضآّح
بٝتِٗ يٓكسأ أيّااش "إّااَس ٕٚاـُطا ،"١أ ٚفا٬ت يٮطفااٍ نٓات
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أغرتٜٗا َٔ َؿسٚ ٗٚأخفٗٝا خٛفاً َٔ تٛبٝخ أب ٞاير ٟنإ مايبااً
َاي٘ َربّز َكٓع.
نربْااا َفاا ًا ٚبكٝاات ٬قتٓااا مسٜباا ٫ ١مساا ١تؿاافٗا ٚنأْٗااا
ٚغا٥ر َ ٫سْ ١ٝ٥طذتٗا ايهًُ ،١ايهًُٚ ١سدٖا تكدّع ضسّٖا.
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ياا ٛفهٍااست بايفٛاقاا ،قًااَ ً٬ٝااا نٓاات تسناات ايبٝاات عثااس ْٛباا١
مكٚ ،ايدٖٝٚ ٟاد٘ ٭ْ٘ قبّٓ َتًبّطاً أقسأ نتاباً عباسٝاً نُاا
ٚؾف٘ ،نشاٍ نٌّ أقساَْ ٗ ٞسسً ١إساٖك ١أ ٚايبًٛغ.
أزنيت إٔ أقاا ٍٛياا٘ أْاا ٞمل أخّٓااٚ ٧ياا ٛأزنيت اـّٓااأ ٕازضاات٘ ٗ
ايصٚاٜا إفتُٚ ١باأزخـ مثأ ،يهٓا٘ زا ٜٗٓااٍ ًا ّٞقاسباً ٚغاتُاً
بُٓٝا تتكسع عي ٘ٝخااييت إٔ ٜرتنا  ،فهاإ ًٜبطاٗا ناٌّ أضاباب
فطانيٚ ٟامساٗ.
ٖٚهرا فتشت ايباب ٚؾاففت٘ ٚزا٥ا ٞبفٓفاٛإ إساٖال ٚسًفات
أ ٫أ ٛني أبداً بُٓٝا ؾٛت٘ ٜصفس بسأضا " :ٞني ٝا٘ ٜارَٖ ٫ ..،هاإ
ٗ بٝيت يكًٍ ١ا٭نيب ٚايػرٚذ".
تطهٍفت ٗ غٛازع إد ١ٜٓطاٚ ً٬ٜٛساٌ ساٌّ ايًٝاٌ سفات أْاٞ
ٚزّطت ْفطا ٞباْففاايَ ٞاا ياٝظ ٚقتا٘ ،فكاد نٓات باأَظّ اؿادا١
يًُاٍٚ ،نٓت َٔ ايفكٌ سكٍاً عٝح فهٍست أْا ٫ ٞأزٜاد إ تابًف
إد ١ٜٓنُا بًفت ضفٝد.
ضفٝد ايرِ ٟت ٓد ٙتًو ايًٚ ١ًٝناإ َأ ايًّٓا عٝاح مل
ٜطاأي نًُاٚ ١اساد ٠ساَ ٍٛاا داسٚ ،٣قكآٝا ايًٝاٌ ْكاسأ ناٌّ ٗ
فً ،١نٓت أٖبٗا ي٘ َأ ساٌ عٍ رخاس .ستا ٢مًبٓاا ايٓفااع ِٓٚاا
نٌّ ً ٢أزٜه ١أنٌ ايصَإ ًٗٝا ٚغسب.
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ٚسااٌ أط اٌّ ايؿاابا فااتح ايباااب بًّٓفاا٘ إفتاااني ٚخااسز  ٚسبتاا٘
تازناً عٜاٜ ٟساٚنيْ ٞنابٛع ايفٛني ٠عٍ ايبٝت ايرَ ٫ ٟفسّ َٓ٘.
 ٚنًٍ ٞثك ١إٔ  ٝأب ٞمل تفسفا طفِ ايٓ ّٛيًٝتٗا ٜٗٓػا٘ ْادّ
ئ ٜد ّٚط.ً٬ٜٛ
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أسكس ضفٝد فّٓا٥س َٔ اؾي ٚاياص رت َٚااشس قاا : ً٬٥ياٝظ
هلر٬ ٙق ١بإبً إتّفل ً ٘ٝبفد عْٗا ٤نٌّ فؿٌ َٔ ايسٚا.١ٜ
ثااِ َكاا ٚ ٢اااني بهأضااٌ َاأ ايػاااَ ٟاأ بااا٥ع د اّٛاٍ قسٜاا،،
ٚدًطٓا نفانيتٓاا ًاَ ٢كفادْا ا٭ثاري ٗ سدٜكاْ ١فسفٗاا ٚتٓهسْاا،
فًطاااآا ضاااا ٣ٛتااااافٌٗ ًااااٖ ٢اااااَؼ اؿٝااااا ٠تكااااشهُٗا ْهتاااا١
ٜٚبهُٗٝا َٛق ٜ ٫ٚ ،ػهٍ ٕ٬فازقاً َع أسد عٕ سكاسا أ ٚماباا،
ايًِٗ عذا َا اضتجٓٓٝا ايفٌ اييت ٜساْ ٞبٗا ضفٝد ُٝٛاً ٚايكً ،ايرٟ
أزا ٙب٘ نهاًّ ٫ ًَّٛٛ ٔ٥و ع ٫زقاٚ ٙسًُ ًا باات ٜاساٚني ٙبفدايا١
ايطُا.٤
ضأيت٘ أٚ ٜٔؾًٓا إاسّ ٠إاقا ،١ٝفكاشو ٚأدااب أْات مل تكاسأ
بفد ً ّٞع ٫اي ٛد اير ٟدفًا َأ ؿٛتٗاا َتفاا ً٬٥ناأْ ٞأْتٛاس
ٜ ٬كً ،سٝات.ٞ
سدثاً دً ً
"َػ ٢ضفٝد تطابك٘ سبتاٜ٘ ،دْادٕ ؿٓااً َأيٛفااً ًا ٢ؾاسٜس
ذاا٬ت سبت ا٘ اياايت ٜاادففٗا خفٝفاا ٗ ١اياارٖاب ٚتهاا ٕٛأثكااٌ ٗ
اإلٜاب ي ٛسايف٘ اؿ.ٍٜ
تٓكٌٍ بٌ ساٜٚات ا٭نابس ٜٓكٍ ٔ ،زشقا٘ َأ ايب٬ضاتٝهٝات
 ٗٚذٖٓاا٘ إٔ ٜكاات سباا ١أناارب تتطااع ٕااا ػااٛني باا٘ اؿاٜٚااات َاأ
نساعُ أ ٚطا٫ٚت َهطٛز.٠
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ٚفُٝا َُٖٗٓ ٛو ٗ ًُ٘ بُٓٝا أ اٌ اـًال مل تاصٍ مازقاٗ ١
طٌ ايٓٚ ّٛإدًٜ ١ٜٓفٍٗا اهلد ،٤ٚزأ ٣يفاف ١بٝكا ٤نأْٗا ايجًر تفًٛ
اؿاٜٚاا ،١فااا رتا ٙشيااصاٍ َاأ أٔااـ قدَٝاا٘ ستاا ٢غاافس زأضاا٘ ،ثااِ
تٓاٚهلااا بأٜااد َسػفااٖٚ ١ااٜ ٛبطااٌُ ٚوٛقااٌ ٚ ،بج ااً سااا ٍٚإٔ ّٓااع
نيَ َٔ ٘ ٛاُْٗ٫از ،ثِ اْٗاز ًا ٢ايسؾاٜٚ ٝاداٙب ؼكآإَ ايًفافا١
ٗ ذٖ ٍٛنبري".
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تطأي خاييت َٔ سٌ عٍ رخسَ ،ا اير ٟمّٝس ٚايد ٟػااٖ،ٞ
ٜ ٌٖٚفكٌ إٔ ْ َٞٛخازز ايبٝت يًٚ ١ًٝاسد ٠دفً٘ ىػ ٢إٔ ٜفكدْ.ٞ
فأزفع نتفٚ ٞأقً ،غافيت إٔ اهلل أ ًاِ بُٓٝاا أسادّخ ْفطا..ٞ
اؾٗااٌ ٜااا خاااييت ْفُاا ..١فًاأ ٜط اسّى أبااداً إٔ تفااسٗ إٔ ٖاارا ايفشااٌ
ًٝو ًٓٝ ٚا ي٘ ٌ فازمْٚ ١فظ نيْٚ . .١٦ٝخًا طاٚيا ١ايادنٍإ يا٘
ٜد تتشاسّؽ بأدطااني مكّا ١تٓانيٜا٘ ٜاا دادّ ٟتاأت ٞيتبتااع سًا ٣ٛأَ ٚاا
ؼتاد٘ أَٗاتٗٔ َٔ يٛاشّ ايبٝت.
ئ ٜطسّى إٔ أخربى أْ َٓار زأٜتا٘ ٚايّٓفًاَ ١ار ٛز ٫ ٠تادزٟ
َا تفٓ ٘ٝسسنات ٖرا ايفذٛش تٗس ٍٚخازد ..١اْكًا ،نٝاْا٘ ُّٓٚا٢
ا٭زض إٔ تٓػ الّ ٚتبًفااَ٘ٚ ،اأ َٜٗٛااا ٖٚااٜ ٛتُٓاا ٢أ ٫هُفاا٘ ٚعٜاااٟ
فًظ ٚاسدٜ ،تذاٌٖ أ ٟتؿسف ٜبدز َ ٜٚرتى يَ ٞؿاسَ ٗٚاع
خاييت بُٓٝا ٜؿً َٓ٘ غفٛز بايٓفٛز عٕ مل ْكٌ ايهساٖ.١ٝ
ضسّى ٜا أب ٞئ أب ٛب٘ َٜٛاً ..ع ٫يًٛزم.
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نٓا مل ْصٍ ٚاقفٌ ٓد قربٖاا بفاد إٔ ماانيز إػاّٝف ٕٛتبا ااً،
سٌ ْٛس عيَ ٞهطٛز اـاطس ٚايسٚ ٚقاٍ ٚايدَٛع تًّب٘:
"ٌٖ نٓت تكؿد بايًفاف ١ايبٝكا ٤نفٔ أَّٞ؟!
ٟ
 ٚ ٟد ٖارا  ..إٔ أ اٛني يًبٝات فأدادٖا تسقاد زقانيٖاا ا٭باد ّ
ٚأ ّ
َٚطاااش ١ايّٓٝبااا ١مل تاااصٍ تسخااا ٞضااادٚهلا ًاااٚ ٢دٗٗاااا ا٭ْاااٌ؟!
عٕ ناْت ايبّٓٛي ١قاض ١ٝايكًٖ ،هرا فتبّاً هلا ٚيو".
ثاِّ َ اسّغ ٚدٗاا٘ ٗ تسبتٗااا ْٚاداٖااا طاا ً٬ٜٛنّٓفااٌ ٚدااد ْفطاا٘
ٚسٝداً ٗ ماب َٔ ١اير٥اب.
 ٞإاابٍّٓٔ ٚايّااسٚز اياارٜ ٟطااِ إااتفًٍِ
ٚاؿكٝكاا ١أْ ا زمااِ تفاااي ّ
قباياا ١اؾاٖااٌ ،عٝااح مل أْانيٜاا٘ َ اسّ ٠بؿاادٜكٚ ٞانتفٝاات بامساا٘
 ٟؾااف ..١نااأْ ٖٚاار ٙاياادْٝا ايدْ٦ٝااَ ١تفكااإ ًاا٢
ا ااسّني َاأ أ ّ
تفسٜت٘.
أق ٍٛزمِ ذيوٚ ،ددت أقُّ٘ ٚأبه ٞعسق ١فسام أَٚ ٞأَ٘
َفاًٚ ،انتػفت فذأ ٠أْ ٞأسبّ٘ أنجس ٖا أسْ ّ،فطٚ ٞإٔ اتفاقٓا
باطٌ َٔ أضاض٘ ،فكاد ناإ ناٌ مسقا ٞإٔ  ٫اْتٛاس يكُايت َأ
أب مل ٜباازن َاسّ ٗ ٠سٝاتا٘ٚ .إٔ أٖاٖ ،ارا ايّٓٝاٚ ،يا ٛدس اات
َاأ عنطااري ايطاافاني ٠اارب ايهًُاااتٚ ،نااإ بإَهاااْ ٞإٔ أعااح
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يكؿيت أ بّٓاٌ رخاس أبتاصّٚ ٙأؾافد ًا ٢أنتافا٘ ضا٬مل ايػاٗس.٠
بتّ تًو ايًَ ١ًٝف٘ ٚط ٝأَ٘ ّٮ إهإ ٚؾٛتٗا ٜرتنيني بٌ إّٓبخ
ٚايّسف ١تٓاني ً٘ٝ ٟأ ٚتتٛضٌ ٭دً٘.
ٚقبااٌ إٔ نااتًظ مفاا ٠ٛبفااد ٜاا ّٛسااصُٖ ،ٜٔطاات ياا٘ :ؾاادٜكٞ
ضفٝد ..ئ أنٌُ ايسٚا.١ٜ
فاْتب٘ َأ مفٛتا٘ٚ ،أباً ٢ا ٞع ٫عنُاهلاا ..٭ْا٘ بػاٛم نابري
ٕفسفَ ١ا سٛت٘ ايًفاف.١
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"أفاااام ضااافٝد َااأ ايّٝبٛبااا ١ايااايت أسااادثتٗا ايًفافاااَٚ ١اااا ساااٛت
ٚاضااتفاني ٝ ٚاا٘ ٚتٛاشْاا٘ ،يهٓاا٘ ٚاٌّ مااري َؿادّم إٔ ٜكاا ٣ٛأّّ أ ٚأب
ً ٢ايتبًـ َٔ ٚيٝد ٚ ،ذص ٔ فاسّني اياتفهري باإٔ تٛقاع ٖارٙ
إ٬ى ٗ سا ١ٜٚبدٍ ٚقفٗا َج ٢ً ً٬باب َطذد.
 ٚبد ٕٚأ ٟسطابات َّٓٓك ١ٝقاِّ ايّٓفًا ١يؿادز ٚ ٙااني أنيزادا٘
َطس ًا يًبٝت قباٌ اضاتٝكا ٚأٖاٌ اؿاٚ ،ّٞزا ٜادفع ايفسبا ١اـايٝا١
بٝطااااااساٖٚ ٙاااااا ٛبااااااٌ إهاااااارّب ٚإؿاااااادّم ٕااااااا سؿااااااٌ َفاااااا٘.
ٚساااٌ نيخاااٌ ايبٝااات ٚٚقاااع ايّٓفًاااً ١ااا ٢ايطاااسٜس فتشااات ٗٝٓٝاااا
ايطااٛنياٚ ٜٔٚباادت ياا٘ أْٗااا تبتطااِ زمااِ إٔ ُسٖااا ٜ ٫تذاااٚش ا٭ٜاااّ
 ٚغفس أْ٘ اخترب ا٭بَٓ ٠ٛر شَاإ بفٝاد ٚأْا٘ أب هلار ٙايٛيٝاد ٠أنجاس
بهجري ٖٔ زَاٖا أ ٚنيفع بأَٗا يسَٗٝا يطرت ايفاز.
ٚٚدد ْفط٘ ٜٓامٗٝا قا:ً٬٥
"ٜا اظٜ ..ا اظ ُسٜ ..ٟا ز ٚأَّ ..ٞاٍٛض.١
أ ٟعي٘ أزضًو عي ٞبفد تٛيٍ ٞايفاس أ سٝاات ٞبسسٝاٌ ايّايٝا،١
 َٔ ٌٖ ٚتّٛز اؿا ١ٜٚبو فكري ازػ ٢إٔ ّّس بو م ّ ٜٚسبّٝو.
أّ م ّ نٓت بايٓطب ١ي٘ مثس ٠خّٓٚ ١٦ٝفهٍاس إٔ ٜاتبًٍـ َٓاو
نُا ٜتبًٍـ َٔ فك٬ت طفاَ٘.
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ٚزاساات نيَ ٛااا٘ تُٓٗاااس بّااصاز ٠يتفًٍكااا٘ بٗااار ٙايّٓفًااَ ١ااأ دٗااا١
 ٚذص ٔ ٙاؽاذ قساز بػأْٗا ٖٛٚ ،ايفكري إفدّ َٔ دٗ ١أخس."٣
ٜٛٓس ضفٝد عيٚ ٞأْا أنٌُ يا٘ سهاٜا ١ايًفافاٚ ١ايػاُظ ايايت
أغاااسقت فٗٝاااا ،فُٝاااا مااأ َطاااتًكٝإ ًااا ٢ضاااسٜس أَااا٘ ايساسًااا،١
ٜٚكا اُّ عٓاااإ ٚفاااس يدزدااا ١إٔ ٜٓكاااٌ ياااٖ ٞااارا ايػااافٛز ايّااااَس
بايطفانيٚ ،٠نأْ ٞأغٗد سٝا ٠يطت َٔ نتبٗا.
ٜطأي ضفٝد بؿفا:٘ٝٓٝ ٤
قاٌ ياٜ ٞاا ؾادٜكٖ ..ٞااٌ عنطاري ايطافاني ٠ايهًُا ١ايايت ؼًٍاال
ب ،ٞأّ ايػُظ اييت أقا٤ت إ ،ٞأّ إاٍ ايرٜ ٟػٝح بٛدٗ٘
ٓ ٚو؟!
أسااااز َااااذا أدٝبااا٘ٚ ،أياااٛذ بايؿاااُت ..يااا ٫ٛإٔ ٜطاااتشًف إٔ
أنُااٌ َااا باادأت ٫ٚ ،أتسناا٘ ايك ا ًا بااأثري اـٝاااٍ اؾُٝااٌ ني ٕٚإٔ
أؾٌ ب٘ ٭قاؾ.٘ٝ
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نٓت ً ٢أبٛاب ايتبسّزٚ ،نإ ً ّٞإٔ أبرٍ دٗداً َكا فاً
ٗ ايدزاضااٚ ١ايتفاسّغ ٕػااسٚع ايتباسّز َاأ نًٝاا ١ايؿااشافٚ ١اإل ااّ٬
نُا سًُت َٓر طفٛييت.
ٚقااد اخاارتت ٕػااسٚع ؽسداا ٞإٔ ٜهاا ٕٛساا" ٍٛنيٚزايهًُااٗ ١
ايرتبٚ ١ٝايتفًٚ "ِٝغذف ايدنتٛز إػسف ً ٢زضاييت ٚني ٍي

ً٢

َسادع َفتربّ ٠هٔ إٔ تطا دْٚ ،ٞنإ ٜتابف خّٓ ٠ٛغّٓ.٠ٛ
أؾسّ ً ّٞضفٝد بفد ٚفا ٠اَّ٘ إٔ أبكٓ ٢د ٙبػهٌ نيا ِ٥ػّٓباً
يًّٓاق ١ايطًب ١ٝاييت ٜبجّٗا أب ٗ ٞايبٝت ٚؼ ٍٛبٚ ٝباٌ ايرتنٝاص..
فشبّرت ايفهس ٠٭ْ ٞأؾ ً٬أقكَ ٞفٚ ِٛقيت ٗ بٝت٘ ايبط.٘ٝ
ٚناْت خاييت تصٚزَْٜٝٛ ٞاً ٚمايباً ني ًِ ٕٚأب ،ٞؼكس َفٗا
َا تٝطّس َٔ ايّٓفاّ َٚا تطتّٓٝع تٛفري ٙيَ َٔ ٞاٍ ..تٓ ٍٛيٓا ايبٝت
ٚتّطااٌ َ٬بطاآاٖٚ ،اا ٫ ٞته ا ّ اأ ضااسني َفاْاتٗااا ٚقًٍاا ١سٍٗٛااا
ٚطباع أب ٞاييت تصنياني ض٤ٛاً.
،
ٚنٓت أٚا دٖا َاشسا ًا إ أغارت ٟهلاا باأ ٍٚزاتا ،ياَ ٞاا ؼا ّ
ٚتػتٗ ٞفتّانيزْ ٖٞٚ ٞتتٛضٌّ ٭دًٚ ٞ٭دٌ إطهٌ ضفٝد.
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مل ٜفد ضفٝد ًٜحّ ً ٞإلنُاٍ ايسٚاٚ ،١ٜنإ غدٜد اؿسف
ًاا ٢زاساايت ٖٚااد ،ٞ٥ٚوًااِ َفاا ٞعفااٌ ؽسداا ٞاياار ٟأؾ اسّ أْاا٘
ضٝشكسٚ ٙي ٛاقرتض بري ١تًٝل بؿدٜك ٞاإل  َٞ٬ايهبري.
نٓت أز ٣دٝداً إٔ "اظ" ايفهس ٠إك .. ١٦ٝقاد أْاازت سكااً
إاااااا٘ ٖٚٚبتاااا ا٘ طاقاااااا ١مل تهاااااأ َٛدااااااٛنيٓ ٠اااااادَ ٙاااااأ قبااااااٌ.
اغاارت ٣سباا ١أناارب ٚشاني ْػاااط٘ ٚزعاا٘ ٚنأْاا٘ نااإ ٜفُااٌ ٭دااٌ
طفً ١أس" َ٘٬اظ".
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"سااصّ ضاافٝد أَااسٚ ٙقااسز إٔ ٜتؿااسف بطااس ٜ ٫ٚ ١طااًِ ْفطاا٘
يًرتنيّني.
اظ ٖب َٔ ١اهلل ٚئ ٜهْ ٕٛانساً يًٓفُ ١بايتبًٍٗٓ ٞا..
ضٝطف ٢٭ٕ ٜه ٕٛهلا غٗاني٬َٝ ٠ني ٚأب.
أَا ا٭ّّ.....
ابتًااع زٜكاا٘ ٚمل ٜاادز َااا ٜففااٌ يهٓاا٘ ضاًٍِ أَااس ٙعٍ اهلل ْٗٚااا
يٝشٌُ إ٬ى ّٚك ٞبٗا عٍ أقسب كفس غسطٜٚ ١فسض ًا ِٗٝإٔ
ٜتبٓاٖا.
ٚفُٝا ٖ ِّٜٗ ٛعًُٗا ٫س ٜإٔ بٌ ثٝابٗا َٓد ً٬ٜؾّرياً.
ٚمل ىّٓس بباي٘ أبداً إٔ وت ٟٛإٓدٖ ٢ً ٌٜرا إبًا ايهابري
َٔ إاٍ.
"ٜا عهلٜ ..ٞا زب ايفسؽ ايفٜ ..ِٝٛاا َأ زمسات قادزَ ٟأ قباٌ
إٔ أخًل ..عْ ٞادص ٔ اضتٝفاب َا هس.ٟ
بابااا اااظَ ..ااا اياار ٟتفااد ٜٓبااٖ٘ٚ ..ااٌ تاادز ٜٔأْااو ُٓشااٝ
ضفاني ٠ايه ٕٛنًٗا بكدَٚو".
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ٚفُٝااا ٖاآَ ٗ ٛاداتاا٘ َٓٚاماتااٜ٘ ..اادمّ ايباااب ،فٝفتشاا٘ عاارز
يٝذااد ؾاابَ ١ٝطااسبً ١بايطااٛاني ٜ ٫باادَٗٓ ٚااا عٓٝ ٫اٖااا َاأ خًاا
اـُاز .تك ٍٛي٘ ايؿب ١ٝعٝا : ٤ؾابا اـاري ثاِ ؼاا ٍٚداٖادَ ٠أ
خااا ٍ٬نيَٗ ٛاااا إٔ تػاااس يااا٘ نٝاا غااااٖدت٘ ٖٚاااٜ ٛفاااٛني بايّٓفًااا١
ٚن ٝتبفت٘ ٚاٖتدت يبٝت٘ ..ثِ تٓٗاز ٓد تب ١ايباب  ٖٞٚتٓ: ٛ
عْٗا ابٓيت.
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"أسكس ضفٝد ناأع َاا ٤يًؿاب ١ٝبفاد إٔ دًطات َٓهُػا١
 ٞايار ٟقسّبا٘ َٓٗاا يرتتاا ٚ .ساٌ ْص ات ايٓكااب
ً ٢طسف ايهسضا ّ
ٔ ٚدٗٗاا ػًٍا ٢قُاسًا يًٝا ١ايتُااّ ٚاؿاصٕ شاني ٙسطآاًٚ .بادا ضافٝد
نإطًٛب ُاَا ًا ًا ٢نسضا ٘ٝإكاباٌ ٜ ٫ادزَ ٟاا ٜففاٌ أٜ ٚكا.ٍٛ
ثِ اضتأذْت٘ بفا ايٛقت إلزقاع ايّٓفًا ، ١فٓاَات ااظ ٗ سكأ
أَّٗا نُ٬ى ايسبّ.
ثِ ّْٓكت أخرياً ٚقايت:
أٜٗا ايّس ،ٜاير ٟسفت ٓ٘ ناٌّ غا ٤ٞقباٌ إٔ أٚنيِع ابآيت ٗ
طسٜك٘ٚ ،تتبفت َٓبت٘ ايّٓ ،ّٝزماِ فكاسٚ ٙغافست أْا ٞأختااز ٫بآيت
خري أبّ بفد إٔ ذقت خطّ َٔ ١امتٓٚ ٢اضتبدّ.
ٚتؿّٝدت ايًش ١ٛإٓاضاب ١٭ْطا ٌّ َاع ايفذاس َأ اياٛنس ايارٟ
فااسزت عيٝاا٘ ٭شّ أغااٗس ًٓااٚ ٞأيااد بفٝااداً اأ ن اٌّ ااٌ تفااسف .
يٝطت ابٓيت ٖ ٞابٓا ١اؿاساّ باٌ ذياو ايٛماد ايارٚ ٟا ّٔ أ ّٕ َأ سكٍا٘
َكاباٌ عٜاٛا ٞ٥يًبدَا ٗ ١قؿاس ٙإٔ ٜكارف ٗ زٓا ٞايّٓااٖس ّْٓفاا١
ؾًب٘ ايٓذظ.
ٚن ٝيّؿٔ َكّٓٛع َٔ غاذس ٠با ٬سا ٍٛأ ٚقا ٠ٛإٔ ٜتُّٓاع أٚ
ٜٗاااادني ٙبإخباااااز شٚدتاااا٘ َااااا نياّ قااااانيزاً إٔ ًٜفٍاااال ًاا ا ّٞأٜاااا ١تُٗاااا.١
 ٞأ اساض اؿُاٌ ٚأخربتا٘ ٗ ًٖاع ،شفاس قااٜ :ً٬٥اا
ٚسٌ بادت ًا ّ
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ضااافً ١اذٖاايب يًٓاارٍ اياار ٟففااٌ بااو َااا ففااٌ باادٍ إٔ تتذس٥ااً ٞاا٢
عقشاَ ٞبكرازتو.
ثِ ختِ سكازت٘:
ٗ ايّد  ٫أزٜد إٔ أزاى ٗ ٖرا ايبٝت.
مل أش يًٝتٗا أفهس ن ٝأدٗا طفًَٚ ٞاذا ضٝش ٌّ ب.ٞ
ثاااِ ٖاااداْ ٞتفهاااري ٟإٔ رخااار سكٍاااٚ ٞساا ّل ٖااارا اؾااآٌ قباااٌ
َّانيزت ٞفتطًًت عٍ خصْت٘ ٚأخرت َا ٜفً ٓٝاَ ٢فٝػايت ٚتسبٝا١
طفً ،ٞثِ مانيزت بفٝداً عٍ َهإ  ٫تؿٌ عيٜ ٘ٝد ٙاٯمث."١

155

()13
اضااتّٓفت إٔ أَّٝااص بٛقاا ٛابتطاااَ ١ضاافٝد تػاعّ ٚضاا٘ سكااٛز
سفٌ ؽسد.ٞ
بدا يٚ ٞنأْ٘ ٖٜ َٔ ٛتطًٍِ
عساز ٠ست ٢بفد إٔ خفت ايتؿفٝل.

غٗانيت٘ٚ ،قد ٜ ٌّٚؿافل ياٞ

ٚسٌ اْفاّ اؾُع ٚبكٓٝا ٚسدْا اْك قا:ً٬٥
نِ ًٜٝل بو َٓرب اإل ٜ ّ٬ا ؾدٜك.ٞ
أْت نًُتٓا اؿسّ ٠ايفاي ١ٝاييت ضتٛؾاٌ رَٓ٫اا ٚرَايٓاا عٍ َأ
بٝدِٖ اؿٌّ ٚايسب٘.
ثااِ فذااأ ٠ضااأي ٓٝ ٚااا ٙتااتٮٯٕ باادَٛع ايكاا ١ػاٖااد ناا٫ ٞ
تُٓٗس :
"ٌٖ ايٓذا ٖ ٛعنطري ايطفاني ٠ايرْٛٓ ٟت ب٘ زٚاٜتو؟!"
تأًَت ضفٝد ايّٓ ،ٝاة..ّ،
أٌْ َا فٝا٘ ٖار ٙايفاطفا ١اؾّٝاغاٚ ١نيَفتا٘ ايطاب ١ّٝايطاسٜف١
ٚذيو مل ٜتفازض ًَّٓكاً َع زدٛيتا٘ ايايت مل تهأ َٜٛااً اضاتفساض
فت ٚ ٠ّٛك٬ت.
ٚتًبّط غفٛز إٔ ٖر ٙايبري ١قد فؿًٍت ي٘ ،فكسزت بٚ ٝباٌ
ْفط ٞأْ ٫فٝادٖا ٕأ أدّسْاا عٜاٖاا ،نتفابري أ فسسا ٞبٗارا ايٝاّٛ
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ايفٛاا ،ِٝفكااد تااٛفٍس َفااَ ٞبً ا شٖٝااد َاأ َؿاااز ٜسفااٌ ايتبااسز
ٜهف ٞيٝه ٕٛايكط٘ ا٭ َٔ ٍٚمثٓٗاا ،خاؾاٚ ١أْٗاا َكرتقاَ ١أ
ًَبٛضات أٚزٚبَ ١ٝطتفًُ ١أَ ٚا ٜد " ٢ايباي."١
أَا ٖ ٛفكد فادأْ ٞسٌ ٛنيتٓا بأْ٘ مل ّٜفاٌ أ غاساٖ ٤دٜا١
ي ،ٞمسّا ات ؾّٛاي ٞا٭ثس ّٟنٓت أخّٓا٘ يػاساٗ٥ا باأقسب فسؾا١
َاني ١ٜتتا ي.ٞ
 ٗٚذز ٠ٚفسس ٞتأًَت ضفٝد ٚزٚاٜيت ٓ٘ ٚأقطُت:
ٜ ٬ااا ضاافٝد ،٭ْااو بّٓااٌ فّٓااسّٟ
يطاات أْااا َاأ ؾاآع َٓااو بّٓ ا ً
إلْطاْ ١ٝتهاني تٓكسض.
ٜا أخ ٞاير ٟمل تًد ٙأَّ.ٞ
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ختُاات زٚاٜاايت بااصٚاز ضاافٝد َاأ ٚايااد ٠ايّٓفًاا ١اااظ ٚتطااذٌٝ
شٚادُٗا قبٌ تطف ١أغٗس َٔ تازى٘  َٔٚثِ تطاذ ٌٝااظ ٭ّّ ٚأب
نأ ّٟطفٌ ه ٤ٞعٍ ايدْٝا َفصّشاً َهسَّاً.
ٚسٌ قسأ ضفٝد َطتكبً٘ فٗٝا أغسقت أضازٜس ٙفكد ؾاز يدٜا٘
َفُاا ا ً٬يتهسٜااااس ايب٬ضااااتٝو ثاا اِّ تٛضّاا اع ًُاااا٘ بإْػااااا ٤فااااسٚع ٗ
اةافٛات  ٚاغت اظ ٗ نٓ أضس ٠تطٛنيٖا إٛنيّٚ ٠ايسٓ.١
قااسأت ٗ اا ٝضاافٝد زقااا ٙاأ ايٓٗاٜااٚ ١ساآٌ خف ا ّٞيًش اّ،
ٚا٭بٚ ٠ٛا٫نتفا ٚ ،٤ذص ٔ ؼؿ ٌٝأ َٔ ّٟايج٬خ.
فبٝتاااتب ايّٓٝااا ١عٕ فاااتح اهلل ًاااْٚ ّٞػاااست ايسٚاٜااا ١إٔ أتكاضاااِ
ٚؾدٜك ٞزٜفٗا.
ثااِ نياز اياد٫ٚبٚ ،ؾااازت زٚاٜاايت بفااد اااٌَ بٝااد َٓااتر اقاارت
ً ٞإٔ أفؿٌّ ا٭ز ١َٚا٭ؾً ١ٝعٍ سًكاات إلْتادٗاا ٗ ُاٌ نيزاَاٞ
ٚإٔ أنيخٌ ًٗٝا يٛاشّ اؿٛاز ٚاؿبهٚ ١ايدٖػ.١
ٚسٌ أُُات بفاد أغاٗس َػاسْٚ ٞ ٚااٍ زقاا إٓاتر ٚإباسز،
طًبت َُٓٗا إٔ ٜه ٕٛبٌّٓ ايفٌُ ايػاب اير ٟأٚس ٢عي ٞباايفهس٠
ٚزآٖت ً ٢لاس٘ بإخكا ٘ يربٚفات ٚاختبازات.
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فكب ٬بفد أخر ٚزنيٚ ،مل وُ ٬ا٭َس ً ٢قُاٌ اؾادّ ،يا٫ٛ
إَّٔ أنيا ٤ضفٝد بدا نأْ٘ سكٝكٚ ١أذٌٖ اؾُٝع بكدزتا٘ ًا ٢ػطاٝد
ايدٚز ٚؾدق٘ ٗ ايتفبري ٚنأْ٘ ٪ٜنيّ ٟسٝات٘ بهٌ فؿٛهلا.
٫قااا ٢إطًطاااٌ لاسا ااً ْاٖريٜا ااً نااابرياً غاااسبٓا نبااا٘ َفا ااً
عنطري ايؿرب ٚا٭ٌَ ٚاؿٝا ٠اييت قد تبتطاِ ساٌ ٜها ٕٛناٌ َاا
سٛيٓا ٜبه.ٞ
ٚأمً ،اي ّٔٛإٔ ضفٝد قد أس ّ،ايبًّٓٚ ،١ضتػسم اطُٗا َفاً
نأط ،ٝعنطري يًطفاني.٠
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