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 اهضًّ دذاس يف ػشخ

اه٘طين ٙ٘طف مجٚوٞد.   :قـٞ
 

Email: warda.jam@gmail.com 

الي، ٗغظوِت قذًٚٔا عوٟ ػاط٤ اهبشش.  ٌِٙٞ، أطِذِت ظٔشٓا عوٟ إسذ٠ اهتًذ

كٌا ٓٛ اؿٚاٝ  ا تتالعب اهعـافري ف٘ق أغـاْ اهؼذش.تتالعب بٔا اهِظا٢ٍ، كٌ

صٓاسٖ؛ فٚعلع مجاهٕ امُلرتع  باتتال  أه٘اْ أيف اهبظتاْ. ال تلتٌى أُاقتٕ إال

٘ٓع؛ ؿًِ٘فباهت ، ٗاؽز ػآّذا ستاًٚ٘ا احملبٞ. ِٓان سٚح طقط اؿب ا فٚٓاكٞ ًِّ

ِْ ٙظلّ املذافّ.    ف٘ق األسض، ٗسكٛ أ

ٜٓ، أتزِت تظتشلُش قـٚذٝ عتٚقٞ، تبأتٔا األٙٓاَ يف سدٓات عقؤا؛  يف ػشٗد أبذ

ٗبٌِٚا ٓٛ كزهم؛ مسعِت ٛ تطشق ًفاتٚح اؿاط٘ب احملٌ٘ي. هتذًؼ اؿشٗ ، ٗٓ

ْٓ اهـ٘ت قذ ٓت ؿّ٘تا ال تعش  ٗدٔتٕ، اُؼذ ٍْ، تتشٓش٠ ًـذسٖ، إال أ عٓذٝ ث٘ا

ْٖ يف تاطشٓا، يف ظٓى ٓذ١ٗ امللاْ، اتتفٟ!  فذاي يف رِٓ ٔا إُٔٓ فشد ملح تٚاي، س

 ٗػشٗدٓا.

 طلتت بشٓٞ، ٗقاهت ؽاطب ُفظٔا:

 ٗسذٖ اهـٌت قادس؛ عوٟ ؼفٚض األؿ٘ات داتوِا.  -

                                                           
  .ُْ٘أدٙبٞ ًّ اهبششّٙ. إُٔا دسطت اهقاُْ٘ ٗؽــت فٕٚ سٚح سـوت عوٟ دسدٞ اهذكت٘ساٖ يف اهقا ٛٓ

ٗٓٛ تؼػى ساهٚا ًِـب األطتار املؼاسن "بذٗاَ دض٢ٛ" ملادٝ اهقاُْ٘ ٗسق٘ق اإلُظاْ يف داًعات تاؿٞ يف 

 ٘اكري اؿٚاٝ. ٗٓٛ عل٘ عاًىاهبششّٙ. بذأت كتابٞ اهؼعش ٗاهقـف اهقـريٝ، ٗاهِـ٘ق اهِجشٙٞ ًِز ب

اهشمحّ  مبشكض عبذ ٟ اهقـٞ اهقـريٝ يف اهبششّٙ ٗعل٘وتقمببأطشٝ األدبا١ ٗاهلتاب اهبششِٙٚٞ، ٗعل٘ 

ظٌعٚٞ ُٔلٞ فتاٝ اهبششّٙ اهِظا٢ٚٞ ٗغريٓا. ُؼش هلا اهعذٙذ ًّ امل٘اكٚع األدبٚٞ  كاُ٘ اهجقايف، ٗعل٘

هلا اهعذٙذ ًّ اهقـا٢ذ ٗاهِـ٘ق األدبٚٞ  كٌا ُؼشبششّٙ. ٗاهجقافٚٞ يف اهـشف ٗاجملالت داتى ٗتاسز اه

كتوف امل٘اكٚع اهقاُُ٘ٚٞ  أّٙلا اهِجشٙٞ عوٟ ٗطا٢ى اهت٘اؿى االدتٌاعٛ ٗبعض اهـشف اهبششِٙٚٞ. ُٗؼش هلا

ًِٔا ٗاألدبٚٞ ٗاهجقافٚٞ يف عذٝ ؿشف ٗفالت قوٚٞ ٗتوٚذٚٞ ٗعشبٚٞ. ساصت عوٟ اهعذٙذ ًّ ػٔادات 

 . ف اؾٔات ٗاملؤطظات اهجقافٚٞ ؿل٘سٓا ًٗؼاسكتٔا اهقاُُ٘ٚٞ ٗاألدبٚٞ ٗاهجقافٚٞ املختوفٞاهتقذٙش ًّ كتو

ٗهلا اهعذٙذ ًّ اإلؿذاسات األدبٚٞ، ًِٔا: دٙ٘اْ ٔػعش "بٔزا اه٘ٓر أسٚا"، ٗكتاب طريٝ ؼت عِ٘اْ "َتِعَبٕ"، 

 طقط اهقِاع عّ اهقِاع".ٗٗقـف "كفا  اؿِني"، ٗدٙ٘اْ ٔػعش "

 قصريةقصة 
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ٝ أتش٠، بِربٝ أعوٟ؛ ًش ٘ت اُطوقا. هلّ اهـثٍ اُلٓبِت عوٟ قـٚذتٔا؛ هتظتلٌؤ

 ًّ توم اهضاٗٙٞ، املجريٝ هؤ٘ادع!

 فٓضت ًّ ًلأُا، ٗتظا١هت ًشٝ أتش٠: 

َْ ًّ تضاُٞ ًالبظٛ؟! -  أٙعقى أْ اهـ٘ت قاد

، أغوب ًا فٚٔا ٗكأُٓٔا تظري ف٘ق أعؼاب ًّ سذٙقٞتظٍووِت عوٟ سؤٗغ أؿابعٔا، 

ذ ػ٣ّٚا، ٗظى اهلذ١ٗ ٘ت. مل ػسٚح ًـذس اهـ صٓ٘س. اقرتبِت ًّ تضاُٞ املالبع؛

 ٙبتوع سريتٔا؛ سِٚٔا تذوِت ًّ ُفظٔا، ٓاًظٞ: 

؛ تشكِت سٓبٌا إسٓاق َهفَٓين اهَٚ٘، أٗ إُٔا اإلُفوُ٘ضا ًا ٓزٖ اهتٔٚٓؤات؟ًارا دٓاُٛ؟!  -

ؼاط أ إ ى محاَ ًا١ باسد.  هعٓى اهَِسظِّا، طأؾ أثشٓا عوٟ س٘اطٛ بعذ اهؼفا١ ًِٔا.

 اطتعذاّدا هوقا١ ؿذٙقاتٛ. ٙعاٗد دبٚبٕ يف دظذٜ ٗفلشٜ؛

ًٓالت تشٙفٔا اهعاتٛ. هربٓٞ غ تتالعب غـالت ػعشٓا، احملاط  ُظا٢ٍشقِت يف تأ

أتزِت ؼٓذق ى، كإُٔٓ ذناٗس صًأُا ًٗلأُا. ببٚاض كٚف؛ كل١٘ إٓت ًّ قِذٙ

ٟ ٗقع ُعشٓا عوٟ قظٌات ٗدٔٔا؛ يف قاٗهٞ هػظى ًاض بعٚذ قشٙب؛ ستأكجش يف 

بٕ ًِز أٙاَ املشآقٞ، فاهتفتِت حنٖ٘، ٗابتظٌِت هٕ بعشض  فظتاْ قذٍٙ، استفعِت

  سذٗد األسض، ٗبِربٝ ًرتددٝ، قاهت:

 أَُت؟!  ٙا هؤ٘ي! -
ُعشِت إهٕٚ، ٗمل متٔوٕ؛  لذٚر، اهزٜ ًضق اهظلْ٘ قبى قوٚى.هلِٕ ت٘قف عّ اه

 كٛ ٙتشذخ، أٗ ٙعاتب.

ـٌٓت!   غاؿِت بٌٔا يف تاسٙخ  تفٖشـتٕ بعِٚني،ٗبٌِٚا كاُت تِتعش إدابتٕ، أطبق اه

ًُوبذٝ باألمل.  سني اطتأرُت  -ػبٕ اهًٚ٘ٚٓٞ-تزكشِت سسوتٔا ط٘ٙى، ًلٟ كػَٚ٘ 

ف أًٔا، ًشتذٙٞ عبا١تٔا اهظ٘دا١، اهيت كاُت تلعٔا عوٟ سأطٔا، ٗاهيت تػطٛ ُـ

يف -ٟ أمخف قذًٚٔا؛ إِر ًؼت ًّ بٚت اهعا٢وٞ ػعشٓا اهعاسٜ، ٗتِظذي هوخوف ست

 عوٟ األقذاَ؛ هضٙاسٝ دذتٔا. -هعاؿٌٞاملِطقٞ اهقشٙبٞ ًّ ا

ِْ ٙوتٌٔٔا!  سٚح تزٍكشِت صِٙب عاد بٔا اهتفلري هظّ ًشآقتٔا؛ كاد اهطشٙق؛ أ

 اتبٞ.ٚع املالبع، ٗأػشطٞ امل٘طٚقٟ اهـت بران اهطشٙق، ٗبعض قال ًالًح
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. تعٚذ سطٍ ًالًح ران اهؼآب، اهزٜ ؿِت صِٙب يف ركشٙات اهفظتاْ ط٘ٙاًلغا

ٌّا ٙؼبٕ ُظٌات ػٔش ًاسغ.كاْ فاسع اهطًٙطا. اػرتِت ًِٕ ػش ظوت ترتدد  ٘ي، ٗطٚ

بعذ رهم عوٟ احملٓى؛ هؼشا١ أػشطٞ اهعِذهٚب؛ فاُػشطت دزٗس اه٘ٓد ًا بني صِٙب 

 ٗؿاسب احملٓى، ٗاهزٜ كاْ ًّ عا٢وٞ ًرتفٞ.

ٍَ سبٚعٛ ممٚٓض؛ افرتػت فٕٚ األصٓاس أسؿفٞ اهؼ٘اسع، ٗسقـت اهعـافري ًع  يف ٙ٘

ٙجٞ اه٘الدٝ.  أداس ً٘طٚقٟ عٚذ املٚالد؛ إٓذا١ّ هلا، يف َٙ٘ ًٚالدٓا اهظابع أغـأُا سذ

ٕ ٗسٗد صٓشٙٓٞ، ٗقذ اػرت٠ هلا ٓذٙٞ عباسٝ عّ فظتاْ مساٜٗ اهٍوْ٘، ترتاقف فٚ عؼش.

 تني ٗٓبٌٔا ًظاسٞ هالبتظاًٞ اهعشٙلٞ، بقوب دافق باهفشح.بوْ٘ ػفتٚٔا، اهو

صاهت يف  أًاَ املشآٝ، ٗٓٛ ًا ا، ًتبآٚٞ بٕتزكشِت املشٝ األٗ ى؛ سني هبظت فظتأُ

ٗأًاَ  ٝ األٗ ى اهيت تشاٖ.كاُت املش ، كٌا ه٘قٍوبتٕ بني ٙذٙٔا بؼذٝ طّ املشآقٞ.

 املشآٝ؛ ٗكعتٕ عوٟ دظٌٔا، قا٢وٞ هِفظٔا:

-بقٛ ٙب؛ أْ املاكٛ مل رنتوف كجرّيا. عوٟ اهشغٍ ًّ اتتال  اه٘صْ؛ فإُٕ ًّ اهػش -

تؤٓػش بظبباتٔا عوٟ داُب  طفح ستٟ فاض يف ٓزٖ اهوشعٞ. عوٟ ططح راكشتٛ. -ِٓا

سٓى  بٛ املاكٛ، بلى تفاؿٚوٕ، ٗأؿبح يف توم اهوشعٞ؛ ٓ٘ اؿاكش، سني سأطٔا. 

 عاد بٛ إ ى اهفظتاْ، ٗاهؼشٙط اؾذٙذ، ٗاهشٗح اهيت كاْ ًوؤٓا اهفشح ٗاهتفاؤي.
 ا سبٚبٔا:غاؿت أكجش، ًع سلاٙا املاكٛ، بؼشٗد بعٚذ اـٚاي؛ سٌِٚا ٌٓع هل

 ٓاتٛ تـشن ُشقف. -

 ُشقف!  ال ُأدٚذ اهشقف! -

 يف اـٚاي؛ طتذٚذّٙ اهشقف. اسقـٛ. -

ِْ أسقف؟! -  بشبَم! َأتأًشُٛ أ

ػعشِت عشاسٝ يف دظذٓا، ٗباستعاػٞ يف ٗقت آتش، عاػتٕ ًع سبٚبٔا.  سقـِت

ٔا، عوٟ ٗقع ً٘طٚقٟ اهعِذهٚب. كاُت تظري حن٘ )محذ(. تظتِؼق أسٙر أُعؼت

 ٗقاي هلا:دٖ، قبى عطشٖ. ٗد٘

 . ٙا صِٙب.أُت أمجى إُاخ اهلْ٘؛ ألُم أُت؛ أُت -

 ابتظٌت فشسٞ، ٗطأهتٕ:
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 أسًقا تشاُٛ كزهم! -

ِّٚ يف رهم؟! -  ٗٓى تؼٍل

 .إ ى األسض، ٗامحٓشت ٗدِتآا؛ تذاًلمل تشد. ُعشت 

 طأهلا محذ: ٗكٚف تشاُٛ عِٚان اهِاعظتاْ ٙا صِٙب؟

ٌّا هوػاٙٞ.  -  تم تف٘ق اه٘ؿف!ٗطاًتشان ٗطٚ

 ُٚا؛ فشّسا.  غِٓٚا ًّعا أغِٚٞ هعبذاؿوٍٚ، كاُا ذنٓبأُا. مل تظعٌٔا اهذ

 تني كاُتا مبشاراٝ اهفظتاْ، ؼٓذثٕ:أطٍوت طوٞ طشٙعٞ بعِٚٚٔا، اهو

 أتذسٜ؟  ال أعش  ملارا أستفغ بم هآلْ؟ -

ٌٓت اهفظتاْ هـذسٓا.  ٔا أُٓقبوتٕ، ٗمٍشتٕ؛ فاُذٓؼت سني فاح اهعطش ألُفٔا، ٗكك

أتزت تِادٛ اْ قذ أٓذآا اهعطش سبٚبٔا محذ. ٗكمل تربد بعذ!  تل٘ٓعت أسدنٕ. 

 اهفظتاْ: 

 بني صٓ٘سن؟ ٗقذ اصداد عبًقا يف ٓزٖ اهوشعٞ. كٚف؟! أًا صاي اهعطش ًتػوػاًل -

ٌٓت اهفظتااؿوٍٚ.  تظٌع ؿ٘ت غِا١ عبذيف ؿعٞ، ٗكأُٓٔا  ْ إ ى دظٌٔا ك

 ا ُٙط٘ٓق تـشٓا. اغشٗسقِت عِٚآا باهذً٘عأكجش، ٗبذأت تشاقـٕ، ٗكأْ محّذ

 ٟ تعبِت، ٗدوظِت عوٟ طش  فشاػٔا.  قف؛ ستٗاُظابت بظخا١. مل تت٘قف عّ اهش

اكشٝ هوشعٞ ػشا١ اهفظتاْ، ٗاملِاطبٞ، مل ميض ًٙ٘اْ ستٟ أتزتٔا أً٘از اهز

ٗاهؼاسع امللتغ اهزٜ أؿبح ٓاد٢ّا هـخب امل٘طٚقٟ، هزكش٠ طاسى اهبشش يف رهم 

 اهَٚ٘!

ات ًػوًقا؛ فأؿابٔا اهفل٘ي، ٘تَٚ٘، أداسِت ٗدٔٔا، ٗكاْ قٓى اهـبعذ ٓزا اهٚ

 طأهِت ؿاسب قى املالبع، اهزٜ اػرتٙا ًِٕ اهفظتاْ:ٗاهقوق، ٗاالطتػشاب!  

ٍَ قٓى اهـ -  ات ًػوق؟٘تٚٔه

ظٍوت تـاسعٔا اؿريٝ، مِل ؼـى عوٟ إدابٞ ػافٚٞ. أؿابٔا اهزٓ٘ي ٗاـ٘  ًّعا. 

 .وق ألطابٚع، ظى فٚٔا احملى ًقفاًلقٗاُتابٔا اه

عٓبش بعذ أكجش ًّ ػٔشّٙ؛ فتح احملى أب٘ابٕ، ٗسكلِت الٓجٞ تبشح عّ إدابات، ٗت

تزٍكشِت اهوقا١ األتري، ًٗا داس بٌِٚٔا ًّ سذٙح؛ إر عّ آٓات ػ٘ق، ٗسشقات ه٘عٞ. 
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ْٓ فتح ً٘ك٘ع تطبتٌٔا، ٗطوَب ًقابوتٔا بعّٚذا عّ أعني  كاْ محذ ًت٘تّشا، بعذ أ

استذت فظتأُا إٙٓاٖ ٗعبا١تٔا. ػقت عباب  اهِاغ، عوٟ طاسى اهبشش، ٗكاُت قذ

ي محذ أْ ٙتـِع اهلذ١ٗ يف ساٗابتظاًٞ، بوْ٘ اهفشح ٗاالػتٚاق. اهتقتٕ باهطشٙق. 

أتز ُفّظا عًٌٚقا؛ هٚخربٓا بشفض عا٢وتٕ ٙقتات ًّ أمل اؿظشٝ. ٗٓ٘ كالًٕ، 

 األطشتني!فلشٝ تطبتٌٔا؛ ُتٚذًٞ اهفاسق اهطبقٛ بني 

 ٌٌِٓٔت:

ًّا ًٗت٘تّشا. ؿشٚح أ هلِٕ ًا إْ ٙشاُٛ؛ طِٚظٟ اهلٚق ٗاهضعى.  ْ اهِقاؾ كاْ قتذ

فت ًؼذٗٓٞ! ٗقتوِت ًظشعٞ هوٌشٓى، ٗٓٛ ًبتظٌٞ. تفادأِت بشدى آتش غري محذ. د

 الَ، ٗطأهِت:ٗتؼذعِت بعذ اهظ

 كاْ ِٓا ػخف آتش. -

 سظِّا.. ٓى ميلِين ًظاعذتم؟ -

 ٙش احملى؟امسٕ محذ، ٗٙذ -

 ُعٍ. هألطف؛ غري ً٘د٘د؟ -

 ًتٟ طريدع؟ -

 هّ ٙع٘د! -

 أقـذ ملارا؟كٚف هّ ٙع٘د!؟  -

 ألُٕ تشن اهبوذ؛ باسّجا عّ ًلاْ أفلى؛ هٚلْ٘ فٕٚ طعّٚذا. -

 ٓلزا إّرا! -

 ًّ فلوم أُٔٛ أط٣وتٔم! -

ُٕ، ٗأداسِت ٗدٔٔا هوباب.  ادس اهقوب اهلضٙى، هتظت٘عب كٚف غ-بشٓٞ-ٗقفت ػلَشت

 ٘س، دْٗ اؿادٞ هوٌذافّ اهفقريٝ.قذ ٙلْ٘ ٗدذ كٍاهتٕ يف أسذ اهقـٗداعٔا!؟  دْٗ

 فتاٝ أفلى ًِٓٛ، تِاطب ًظت٘اٖ املادٜ، ًٗقب٘هٞ ًّ قبى أٓوٕ.

طشقِت ُعشٝ فظتاْ، ٗتاسرنٕ ُضَع كٓى ٗقتٔا. سذٙح اه بذأ اه٘قت ٙذآٌٔا، هلّ

ٗٓاًٞ -ًٓشٝ أتش٠-إهٕٚ  ًُوقٟ أًأًا. مل تظتطع ٗقف د فلري؛ فشدعت هوقا٢ٔا اهت ٗٓ٘ 
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اطتٌٓشت أسذاخ طِٞ كاًوٞ، تذٗس  سى اهبشش، يف رهم اهَٚ٘ امللطشب.محذ عوٟ طا

 ٞٓٚ سني سفض أٓؤا فلشٝ  -ٓٛ األتش٠-ٗؽتور يف ُفظٔا، ستٟ ؿاسستٕ بعقالُ

 تطبتٔا؛ هظبب آتش، ٗقاهِت عظٍ:

 عوِٚا أْ ُلْ٘ أكجش ٗاقعٚٓٞ! -

 ٗاقعٚٓٞ!  ًارا تقـذّٙ؟ -

- ِْ ِّ كـذٙقني، ُوتقٛ كٌا كِا يف احملٓى ال ًلاْ غريٖ. أ  تظتٌش عالقتِا، ٗهل

 ًارا؟  ؿذٙقني! -

 كذُا. -مجّٚعا-أطشتاُا ٗاجملتٌع ٙقفْ٘ ُعٍ.  هٚع بٚذُا اهقشاس.  -

ًّا إُٔ ال ميلِٔا أْ أ فشغت كوٌاتٔا، ٗاألمل ٙعتـشٓا يف رهم اهوقا١؛ فٔٛ تعوٍ متا

عادت ٚبٞ!  ُت٘اؿى اطرتداع ركشٙاتٔا. اُت اؿبتلْ٘ هٕ فشد ؿذٙقٞ، بعذ أْ ك

ّٔا ه٘دٕ ًع اهشدى اآلتش، اهزٜ حملى امل٘طٚقٟ.  -بعذ أٙاَ- ٓزٖ املشٝ دْٗ تشدد، ٗٗد

َُ يف سأطٔا، بعذ أْ أهقت اهتٙذٙش احملى، ٗبٌِٚا أسذاخ رهم اهَٚ٘؛ ؼ شٚٓٞ؛ تذ

 اطتذٌعت ق٘آا، ٗقاهت:

 َ!قبى عذٝ أٙا-ِٓا-أتزكشُٛ؟  هقذ أتٚت  -

 أتزكشن.  تفلوٛ. -

 أت٘قع أَُم األخ األكرب ؿٌذ. -

 أُا أتٖ٘ عبذ اهلل. -

َّ املٌلّ؛ أْ ؽربُٛ ًارا سـى؟ - ًٔ  تؼٓشفُت.  َأ

 عّ ًارا أتربن؟ -

 عّ محذ! -

 ال ػ١ٛ. ال ػ١ٛ. -

ْٓ محّذا كٍوٌم عِٓٛ. -  أعٓشفم بِفظٛ. أُا صِٙب. أتٍ٘قع أ

 ُعٍ.  ُعٍ. -

 أّٙ ٓ٘؟ -

 محذ طافش! -
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 إ ى أّٙ طافش؟ -

ًَّ كاْ اهظهقذ طافش إ ى اهلل، دْٗ  -  بب!ُأرُٗات ٗداع، ٗأُٔت 

 :قا٢اًل، ٍَ طوب ًِٔا أْ تػادس احملٓى سااًلعض

 أسان بعذ اهَٚ٘ ِٓا. أمتِٟٓ أاٍل -

اصدسقِت سٙقٔا بـع٘بٞ، ٗافرتؾ اهٓذًع ًقوتٚٔا، ٗتٍ٘قفت هػٞ اهلالَ ًّ بني 

ٌٓشت كتٌجاي داًذ، ب ِْ أؿٚبِت باه٘دَ٘؟!ًبظٌٔا، ٗتظ  عذ أ

 أت٘قع مسعيت ًا قوُت؟ -

مل تِبع ببِت ػفٞ، ٗقذ رٓبِت بال عِ٘اْ، تؼٚع ًج٘آا األتري، بقطشات اهٓذًع 

 املٌِٔشٝ!

ـٓٞ أهٌٚٞ؛ تشدِت تزس  دًعٔا ًبتوعٞ بلا١ٓا،  تا٢بٞ، تقطع اهؼاسع دْٗ ٗعٛ. بػ

 ٗتٌٍٔٔ:

 ملارا ٓزا اهعوٍ ٙا اهلل؟!ين؟ مبا طٚفعوٕ؟  ٗملارا مل ٙ٘دعملارا مل رنربُٛ  -

اٖ ٗطشقت ُعشٝ أتش٠ باػ ً٘ع اهيت رسفتٔا يف املاكٛ؛ أسدعتٔا ؿاكشٓا،اهذ

 اهفظتاْ ؼٓذثٕ:

كٌا غادسُٛ محذ.  اتشِز ًّ غادسُٛ أسد٘ن؛  شاػٛ؟أًا صهَت ًظتوقّٚا ِٓا عوٟ ف -

اُٞ؛ اـض)ٗدٔت طبابتٔا إ ى قوبٔا(. ٓى تظٌعين؟ أَ أعٚذن مللاُم يف ِٓا. 

 ٞ اهفظاتني، ٗهتٌ٘ت كٌا مي٘ت املٚتْ٘.ألُظان، ٗؽتِق بني بقٚ

ْٓ ٗدٕ اهفظتاْ تػٚٓش، ٗبذأت دً٘عٔا تتظاقط عوٕٚ،  أسٓقٔا اهتفلري، ُٗتٚٓى هلا أ

٘ٓ؛ ترب اُتشاس سبٚبٔا. ٗكأُٔا مس أ عوٟ اسع ُفظٕ، ٗال تتذٓشاطتٌٓشت تقطع اهؼعت هوٓت

أتزت تؼرتٜ أػشطٞ ًعؼ٘قٔا اهعِذهٚيب،  ظذٚالت؛ سٚحاملشٗس باهقشب ًّ قٓى اهت

ٍْ، يف اؾاُب اآلتش، عوٟ أًى أْ ٙشآا محذ، ٗه٘ كاْ ًّ طابع مسا١؛  ًّ قٓى ثا

 ال تـذق ترب ٗفاتٕ، أٗ اُتشاسٖ! -ستٟ اآلْ-فٔٛ 

قط املاكٛ عادٝ ًّ ؼت أقذاًِا، ٗحنّ عوٟ أعتاب اؿٚاٝ األٗ ى!  فٔى ٙظُتِتضع اهظ

؛ ٓى تِتٔٛ اهتذشبٞ، ٗتلٚع قذاطٞ اؿب  ًاْ ٗامللاْ؟ضمبذشد غٚاب ػخف عّ اه
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متتٌت  االدتٌاعٚٞ، ٗاهتفلري اإلُظاُٛ؟ التتال  املزآب، ٗاألدٙاْ، ٗاهطبقات

 ًُظا٢وٞ ُفظٔا.

ٗداست ب٘دٔٔا إهٕٚ،  عوٟ فشاػٔا، إ ى داُب اهفظتاْ، -ًٓشٝ أتش٠-اطتوقت صِٙب 

 ٗٓٛ تِتشب، ٗطأهتٕ بؼفتني دافتني ًشتعؼتني:

ًارا ه٘ اطتطعِا أُا ّٙ ٓ٘ اإلُظاْ؟ ٙعتٕ، ٗغاٙٞ اهذ؛ ٓ٘ دّٙ اهلل، ٗػشأهٚع اؿب -

وٟ اؿق٘ق، ٞ املتشذشٝ؛ هلٛ حنافغ عِْ ُقَ٘ باُقالب بظٚط عوٟ اهعقوٚٗمحذ؛ أ

ـٗ٘سٜ، ٗاهتفظري اهظ طشٛ هبعض ٗاـري هوٌذتٌع، ٗهِتشٓشس ًّ اهتطبٚق اه

 االعتقادات، عٍوِا خنشز ًّ اهٓجقب األط٘د؟

ًُٓش أ ٙأًا، ٗتِاقلات ٗاقعٔا طاي سذٙجٔا ًع اهفظتاْ؛ كٌا ه٘ كاُت تؼتلٕٚ 

طشست ًعٕ، تِادٕٚ س٘ي أكذاد اؿٚاٝ؛ فٔزا اهفالح ٙضسع سبات قوبٕ، األهٍٚ. 

 ػ٘ان، احملب٘كٞ عوٟ ؿوٚب أتعابٕ!  قٚٔا دً٘عٕ، هلِٕ ال دنين غري األٗٙظ

ض؛ األًٍ اهيت تِعش إهِٚا كاسلٞ، تِتقى أدظادُا، ٗمتٓش بِا طاتشٝ أًاَ أًٍ األس

ًّا، ٗال  ٗحنّ ُظري بقٚ٘د ال تِفٍم. ًارا عظاُٛ أق٘ي غري أُِا ػع٘ب ال تِقشض متا

ؼٚا كٌا ِٙبػٛ! ِٙبجق اهربق ًّ طشابٞ ٗاسذٝ! ًّٗ ػشاسٝ ٗاسذٝ؛ ٙؼتعى اهقؽ 

 -يف اه٘قت ُفظٕ-اهٚابع. اهـاعقٞ تِري تالٙا األٗدٙٞ، ٗقٌٍ اؾباي، كٌا أُٔا 

 شق اهظٔ٘ي ٗاهتالي أّٙلا!ؼ

بني اهعؼريٝ ٗاهعؼريٝ؛ ؿفغ عشٗػٍٔ، ٗباستٚاهلٍ؛ ػذع٘ا ًزّٓبا  -غبجٍٔ-فٓشق٘ا 

ا األخ ٙـشع أتاٖ، ًا؛ عوٟ ربح ًزٓب آتش؛ ستٟ تط٣ٌّ قو٘بٍٔ ٗتقٓش أً٘اهلٍ!  ٗٓز

ِْ كاْ عوٟ قرب اؿبٚبٞ ٗاؾاس ٙت٘عذعوٟ ؿذس إًٔ!   !داسٖ، ٗإ




