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أكا وأكت، 

احلب واإلظمالص، 

طمؽايتان،  

اضمتؿعتا ًمًاقمات قمغم ًمقؾٍة محراء، 

اومؽمؿمتا طمزًكا ىمديًًم، 

اًمتحػتا ؿمغًػا طمديًثا، 

شمًامرشما،  

 اًمؽٌػم، "اًمؼمش"ضمؾس اًمؼؿر قمغم 

سمرش إمؾ، 

ومتٌادًمتا ذم طمضقره اًمغزل، 

سمعض اًمُؼٌؾ، 
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كامتا قمغم سمعضفًم،  

ومقق سمعضفًم، 

ًمٌعضفًم،  

طمؾؿتا سمٌعضفًم، 

ًمؾقاٍل ُأظمر، 

ىمٌالٍت وومجر، 

ًمؽـّفا إىمدار رمتفًم، 

دون اخلالص، 

إمم اًمػراغ، 

..  إمم اًمػراق 
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سمعض احلديث يرومض أن يطقل، يعاكد اًمؼؾؿ، يرّده قمغم قمؼٌف، »

ش .ويصقح؛ اشمريمقين ُأىمؼم 

حمؿد سمدراًمديـ 

اًمٌتشتٌم 
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ؾمػقـة متيض سمـا ذم سمحر احلقاة؛ شمقاضمف معؽ اًمعقاصػ اًمؼاشمؾة واعماء 

اًمرايمد، سمرد اًمشتاء وطمر اًمصقػ، مجال اًمرسمقع وهدوء اخلريػ، 

.. حلظات وعػؽ وىمقشمؽ، طمزكؽ وومرطمؽ

أيام شمليت وأظمرى شمقدقمؽ وًمؽـفا متشاهبة، متشاهبة ًمدرضمة أكؽ 

شمعتؼد أن إمر جمرد طمؾؿ ؾمقـتفل قماضماًل أو آضماًل ًمتتػاضمئ سملن ذًمؽ 

اهلدوء اًمذي يمـت متؼتف هق اًمـعقؿ سمذاشمف؛ 

 قمـدما شمعاين اجلقع شمعرف أن ذًمؽ اًمطعام اًمذي مؾؾتف هق أمجؾ رء 

ذم احلقاة، قمـدما يتغؾغؾ اخلقف روطمؽ شمؽتشػ أن هدوء اعمقج مل 

يؽـ سمذًمؽ اًمًقء، قمـدما شمشعر أكؽ شمائف ذم ـمرىمات ٓ شمعؾؿ هلا 

.. سمداية مـ هناية شمتؿـك ًمق شمًتؼقؿ طمقاشمؽ يمًم يماكت

ؾمػقـة شمريؽ اًمعجائب ومتيض سمال شمقىمػ طمتك أكؽ شمتًاءل أيـ 

صمؿ شمتذيمر أهنا متيض سمؽ سملمر اهلل وًمـ شمتقىمػ ! اعمرؾمك عما مل يلِت سمعد
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أٓ ! ، أٓ شمعؾؿ أن اهلل أرطمؿ اًمرامحلم! إٓ سملمره ومؾًم اًمؼؾؼ عما اخلقف

.. شمعؾؿ أن اهلل حيٌؽ

أمِض ىمدمًا يا صغػمي وٓ شمٌازم ومؼدرك سمقد مـ يؼقل ًمؽؾ رء يمـ 

ومقؽقن، 

اـمؿئـ ؾمػقـتؽ ًمـ شمتقىمػ إٓ سملمره قمـدما يليت أضمؾفا ومال شمٌازم 

. سمٌمء إٓ أن شمـال رى رب اًمعاعملم

 أؾمًمء أمحد
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ٌُـ هق اًمًٌب، ًمطاعما يماكت مرارشمف اًمؾذيذة، ُُتقل أومؽاري، وشمـًج  اًم

.  اًمؽثػم مـ إطمالم، اًمتل مل ُتؼؼ، ومؼط ٕكـل أكثك

ذم هذا اعمًاء اجلؿقؾ، وسمقـًم إؿمجار شمتعرى ًمؾخريػ، وإوراق 

ملَ مل : شُمزيـ اًمرصقػ، ىمررُت اًمرطمقؾ، سمعقًدا إمم اًمـجقم، ٓؾملل اهلل

.  يًتجب دقمائل، ملَ ؾمئؿُت احلقاة؟

يُمـت مًٌتًًم ًمؾحقاة، رهمؿ ىمذارة إىمدار، ووطمشة ممرات اًمـصقب، 

ما زًمُت اسمتًؿ، وأىمقل همًدا ؾمقؽقن أمجؾ، ًمؽـ يمؾًم ضماء اًمغد سُت 

. قماضمزًا ًمؾغايف

أكت اًمقطمقد اًمذي شمعؾؿ اًمًٌب، : رب إرسماب وظماًمؼل اًمعظقؿ

. ومخػػ اًمعؼاب أرضمقك

شمًـقؿ إملم 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منشورات رواييتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (14)  
 

 

يمـت أكتظر قمقدشمؽ ًمؾعب معًا،  

واًمشجار قمغم أسمًِط إؿمقاء،  

وساخ أيب قمؾقـا،  

واًمضجر قمغم شملظمِر اًمشاي اًمذي شمصـعف ًمـا أمل قمـد اًمصٌاح،  

واًمذهاب ًمؾؿدرؾمِة،  

واكتظاركا ًمؾؽمطمقؾ،  

وجمقئؽ وأكت متػاظمرًا سماًمدرضمات اًمعؾقا اًمتل أطمرزهتا،  

.  ًمؽـؽ ضمئت سمجًٍد أهؾؽتف اًمـػمان، واًمتفؿت ؿمعره

اًمققم قمنمون مـ يماكقن اًمثاين، مّرت أرسمعُة أقمقام قمغم ووماشمؽ،  

أيمتب إًمقؽ سمؼؾٍب ومطرُه اًمشقق، وقملم شمشتفل رؤيتؽ،  
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إىمدار ؾمؾٌتؽ مـّا، ومحؾُتؽ إمم  متـقت يمثػمًا سمؼائؽ معـا ًمؽـفا

.  اًمًًمء

سمقتـا ًمقس يمٌقتـا مـ دون رائحتؽ،  

سماشمت أمل سمعد رطمقؾؽ شمصـع ومطػمة واطمدة زم، أظمُذها معل إمم 

اعمدرؾمة وأوعفا ذم إطمدى إريمان؛ ومؾؿ شمعد زم رهمٌة ذم ومعؾ رء 

سمدوكؽ، أميض وطمقدًة قمغم اًمطرق اًمتل يمـا كًػم هبا معًا؛ وملرى 

ـمقػؽ يؾقح زم،  

أصعد قمغم طماومؾة اًمؽمطمقؾ؛ وملراك دمؾس ذم مؼعدك إمامل،  

وقمـدما كصؾ إمم مدرؾمتؽ، ويـزل أصدىمائؽ، أراك شمؼػ سمجاكب 

سماهبا وسمضحؽتؽ اًمتل اقمتدهتا،  

أقمقد إمم اًمٌقت؛ وملعمحؽ ُمتؿددًا قمغم ومراؿمؽ، وشمًتؾؼل قمغم 

معدشمؽ، ويدك ُتاوط ؿمدىمؽ يمًم يمـت شمػعؾ دائًًم،  

.  أراك ذم يمؾ مؽان أذهب إًمقف، وشمػاصقؾؽ ُُتاوـمـل
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وسمداظمؾـا وجقج ٓ ! ضمُثؿ سمعد مقشمِؽ سماًمٌقت هدوء شمؽاد شمًؿعف

.  يعؾؿف إٓ هق

ذم آظمر مرة ُزرشمؽ ومقفا يماكت قمغم قمجٍؾ، ىمٌضت قمغم قمقـل سمؽؾ 

.  ىمقاي طمتك ٓ يذرف همقُثفا؛ ومقٌٍم ُوعػل مـ يمان معل

أرسمعة أقمقام يا أظمل ويمؾًم أىمػ قمغم ىمؼمك وأىمرأ إؾمؿؽ مؽتقب قمغم 

!  اًمؼؼم ُُياجلـل ؿمعقٌر ٓ أومفؿف

وأراه قمغم صػحات اًمؽتب ! إكف ذات اإلؾمؿ اًمذي يمـت أؾمؿعف دائًمً 

واًمدوماشمر وأوراق آمتحاكات، شمذيمرت أيضًا ؿمقئًا أريد إظمٌارك سمف، 

ما زًمت اطمتػظ سمقرىمة امتحاكؽ ذم مادِة اًمرياوقات، أشمذيمر قمـدما 

ضمئت إزّم وأكت ُتؿؾفا؛ ًمؽميـل إياها، يمؿ يمـت ومرح هبا قمـدما 

!.  أظمؼمشمـل سملهنا أقمغم درضمة ذم ومصُؾؽ

ما زال هـاك يمثػم مـ اًمٌقح سمداظمكم ًمؽ، وًمؽـل ؾملظمتؿ طمديثل 

هذا، وأؾمتقدقمؽ اهلل اًمذي ٓ شمضقع ودائعف، وأسمتغل مـ اهلل قمّز 
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وضمؾ أن شمـعؿ ظماًمدًا ذم اجلـان، وأن كؾتؼل ُهـاك؛ ومـؽؿؾ ما مل يًعف 

.  اًمعامل ُهـا

آية رسمقع 
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كؿيض قمغم هقامِش اًمدروب مـ همػم إدراٍك مـا ًمرهمٌات اًمؼدر 

كتـًُؿ قمٌػَم آماًمـا ًمـًػم ويؿؾمكا اًمقؼلم سملن همدًا ؾمقؽقُن أمجؾ سمنذن 

. اهلل وًمق مل شمقضمد أي ممذاٍت ًمذًمؽ

متاُم اًمراسمعِة ومجرًا سمتقىمقِت اًمعشاق، اجلؿقع يغُط ذم كقٍم قمؿقؼ ومل يعد 

هـاًمؽ أطمد مًتقؼظ ؾمقاي، ومؼد يمان إرق يدُق أوشماده قمغم 

ضمًؿل اعمتفاًمؽ اًمذي أفمـف ذم سمعض إطمقان ضمًد قمجقٍز ذم 

.   اًمثًمكلم

أؾملُل كػز مراٍت ومرات ما اًمذي جيعؾـل أؾمفُر طمتك هذه اًمؾحظة 

؟ومال أضمد اجلقاب،وًمؽـ ذم هذه اًمؾقؾة يمـت أيمثَر ساطمًة مع كػز، 

ووعُت يمَؾ مؼايقس اًمؽؼمياء ضماكًٌا طمتك يتثـك ًمعؼكم اًمٌقح سمنضماسمٍة 

. ؿماومقة شمريض ذًمؽ اًمصقت اًمداظمكم اًمذي سمات مصدَر إزقماج زم

هقمان ما ايمتؿؾت اإلضماسمة ذم خمقؾتل ومؼد وضمدت إضماسمة ًمًمازم 

ومػل يمؾ ًمقؾة شمراودين هذه  (ظمقٌاُت اعمايض )كعؿ إهنا!!! أظمػماً 
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اخلقٌات قمغم ؿمؽؾ أؿمٌاٍح مـ صـع ظمقازم اعمتقهؿ، ًمؼد يماكت خمقػة 

. طمد آرشمعاش ذم سمادئ إمر 

وًمؽـفا صارت ملًمقومًة ًمديَّ مع اإلطمتػاظ سمؿـظرها اعمغزز وكظراهتا 

اًمًاظمرة،وملفمؾ أىمـع ذم كػز سملهنا شمًتطقع اعمؼاومة واعميض كحق 

َـّ هذه إؿمٌاح ىمد ؾمقطرت قمغم شمػؽػمي وملىمتـع سملين  إومضؾ ،وًمؽ

َـّ هذه  ٓ أصؾح ًمشئ ٕكام شمؾؽ اًمؾقؾة واًمدمعة قمغم ظمدي، وًمؽ

اًمؾقؾة مل شمؽـ يمؿثقالهتا مـ اًمؾقاِل،ومؼد ىمررُت اإلكتػاض 

واعمقاضمفة،مميمدًا ومقفا ًمـػز أن ًمؽؾ ؿمخٍص قمثراٍت وضمَب قمؾقف 

أن يطل قمؾقفا ًمػمشمؼل هبا كحق إومضؾ، يمان اًمقؼلم ؾمقد اعمقىمػ ذم 

شمؾؽ اًمؾحظة ومؼد ىمتؾ يمؾ شمؾؽ إؿمٌاح وكزع روطمفا اعمشمومة 

.   سمخـجره اًمعاضمل

ًمؼد يماكت ًمقؾة اكتصاري سمعد مئة هزيؿة، يمدُت أـمػم ومرطمُا وأكا أكتظر 

اًمصٌاح ٕكطؾؼ مـ ضمديد سمشغػل اًمؼديؿ اًمذي ُتقطف هاًمة مـ 

إمؾ واًمتػاؤل، ٕميض ىمدمًا مـ كجاح ٔظمر، وإن قمجزُت مرة 

وومِشؾُت ًمـ أًمقم كػز ٕكـل سمذًمت يمؾ ما سمقؾمعل وًمؽـفا مشقئُة 
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اخلاًمؼ اًمتل ٓ ختؾق مـ طمؽؿة ،ومفق ُيٌئ ًمـا دائًم أؿمقاء مجقؾة كظـفا 

.   ذم سمادئ إمر مصائًٌا وًمؽـفا إىمدار

حمؿد قمٌداهلل 
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أيمُتب إًمقَؽ وًمعقـقؽ، ومؽؾًم كظرت إًمقفًم اىمتًٌُت يمؾًمشمًا ٓ أدري "

أوُل مرٍة رأيتَؽ ومقفا يمـَت شمؼرُأ يمتاسمًا ما، !.. إن يمـت شمؼرأها أو ٓ

ـُ أهنا روايٌة ما، ورهمؿ أكـل أطمُب اًمؽتَب  ويمـَت شمٌتًُؿ طمقـفا، أفم

وٓ ؿمئ يٌعد كافمرّي قمـفا، ًمؽـ قمقـاك ومعؾْت طمقـفا، ومقضمدشُمـل 

 "! يمؿ وّؾؾت قمقـاَك ُوضمفة ظماومؼل ! يا واطمؽًا "أُتدُث سمتؾؼائقة 

: يمتَب ردًا قمغم طمٌقٌتِف 

يمؾ مرة وحؽِت !       طمٌقٌتل يمؿ وّؾؾت قمقـاِك أكِت وضمفَة ظماومِؼل

ومقفا سمعثرشمِـل، أذيُمر مرًة طماوًمُت ومقفا ضماهدًا أن أيمقن صارمًا، أن ٓ 

أوحؽ، قمؼدُت ضمازمًا أكـل ًمـ أوحَؽ وًمؽـِؽ ذاك اًمققم دظمؾِت 

اًمؼاقمة و يماكت قمغم يديِؽ آصماُر ؿمقيمقٓ، وقمغم ظمدِك يمذًمؽ، يمان 

مظفرِك مضحؽًا، ومنمقمُت ذم اًمضِحِؽ يمطػِؾ شمدهمدهمف أُمف سمال 

..  ويماكت صديؼُتؽ شمـظر إًمقِؽ واطمؽًة يمذًمؽ.. شمقىُمػ
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أشمذيمريـ قمـدما ؾملًمِؽ أؾمتاُذ مادة اًمرياوقاِت قمـ ؾممال صعِب 

اإلضماسمة ، يماكت رداُت ومعؾِؽ مضحؽًة ضمدًا، ٓ أدري يمقػ يراها 

..  أظمرون، ًمؽـ يمؾ مقىمٍػ مـؽ ويمؾ يمؾؿٍة ويمؾ ومعٍؾ ُيضحؽـل

ًمقَت هـاك طمروٌف ذم اًمؾغة اًمعرسمقة شمُدل قمغم اًمضحؽ ! يا جلـقكؽ

.  ًمؽاكت يمؾ ما يمتٌتف سمدًٓ قمـ هذا اًمـص

 ٕقمؼّم قمـ وحؽل يمًم يػعؾ أظمرون، "هففف"سماًمتليمقد ًمـ أيمتب 

.  ٕهنا سماهتة ٓ شمؾقُؼ سمًعادة ووحٍؽ مصدره أكِت 

ًمؽـفا إىمدار ؾمقديت ما ؿماءت إّٓ أن شمؾتؼل كصقُصـا قمغم أوراٍق 

كاصعة اًمٌقاض وما ؿماءت ًمؼائـا وضمف ًمقضمٍف ٕظمؼمِك سمحٌل ًمِؽ، 

يماكت شمػاصقؾُؽ اًمصغػمة شمًعدين وشمٌفُجـل ، وما زاًمت ذيمرياشمؽ 

.  ذم ىمؾٌل، يمُؾًم شمذيمرهُتا اسمتًؿُت ويمكم ممؾقٌء سماًمًعادة

. طمػظِؽ ظماًمُؼ قمقـاِك أيـًم يُمـت طمٌقٌتل

مجال  كجقى
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!         سملم أن شمؽقن أو  ٓ شمؽقن

!! وأيـ يمـت ىمٌؾ أن شمؽقن

!! وسملم عماذا يمـّا وإمم متك ؾمـؽقن

شمـًدل ؾمتائر اًمٌفجة  شمارة  عمجاهبة إؾمك ومتؼّؾب  يمػقفا طمنة قمغم 

! آكًدال

شمًؽمضمع خمقؾتؽ أّن اًمعلم اًمتل يماكت شمرمؼؽ  سمقّد  وهل يماكت 

! مٌتغاك

!!! أن هل ًمغػمك  

أقمرف إهنا  ًمقًت إرادشمؽ  

ًمؽـفا إىمدار   
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اًمدمث واجلحػ  و اًمتػاؤل واًمتشاؤم ويمؾ اعمتجاهبات اًمتل قمـدما 

كغقص  ومقفا  ومؽريا  كجدها  حمصؾة ًمعؿؾقات  معؼدة  شمًتـػذ  

ـماىمتـا  يمٌنم 

اإليًمن سماًمؼضاء واًمؼدر ظمػمه )اًمؼدر  هق آمتحان  اًمـفائل ًمإليًمن

! آظمر أريمان اإليًمن  (وذه

. أكت أن شمًػم  قمغم ظمريطة ك اًمتل سمجفاز

 أشمدري ماهل  إهنا  إىمدار 

قمكم قماؿمقر 
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 ـمقيؾ؟ سماًمتليمقد 
ٍ
يا شُمرى هؾ هـاك ؾمعادٌة أسمدية وراطمٌة سمعَد ؿمؼاء

يمُؾ يقٍم أىميض مجؾًة مـ زمـل ... يقضمد؛ ًمؽـ متك ُتلُم اًمُػرص؟ شمٌاً 

ذم اًمتػؽػم اًمذي ٓ ـمائؾ مـف،  ًمِتذهب ؾمعاديت إمم اجلحقؿ ماُدمُت 

وطمقدًا، ومًم ضمدوى ؾمعادٍة دوَن وكقس، أقمتؼُد أّكُف ٓ معـك ًمؾًعادِة 

إن مل ُكشاريمفا مـ ُكحب،  ظمقٌُة أمٍؾ شمعؽميـل يُمَؾ ما رهِمٌُت ذم اًمٌقِح 

ًمـػز سمؾحظاِت كدٍم ٓ شُمرد، حلظُة صؿٍت متٌققمٌة سمدمقٍع طماّرة ، شمًٌا 

هلؿ يعتؼدوَن أين ؾمعقٌد ظمؾَػ شمؾَؽ اإلسمتًامِة اًمزائػة، أشمذيمُر ىمقل 

أطمد إصدىماء سمعَد مؽاعمٍة هاشمػقة يشؽق إزم وقَؼ احلقاة ومتاقمَب 

ًمـ شمػفؿ يُمؾَّ هذا وملكَت شمـُعُؿ سماًمراطمة، :  اًمعؿؾ،  خمتتًًم ؿمؽقاُه 

صدىمـل ًمق يُمـُت أمؾُِؽ ؾمالطمًا ًمؼتؾتَؽ سمف ومقرًا، ٓسُمَد مـ ختؾقِص 

اًمعامل مـ ؿمٌقفل اًمُؼًممِة أوًمئؽ،  مـ أقمطاَك طمَؼ احلُؽِؿ قمغم 

إّن ظمؾَػ شمؾَؽ اإلسمتًامِة روٌح شُمعاين،  ىمؾٌب يـٌُِض أعمًا !  اًمـاس؟

وأمايّنُ شمالؿمت مع اًمرياح، سماًمتليمقد ٓشمقضمُد ؾمعادٌة يمامؾة، اجلؿقُع 

يعاين مـ أمٍر ما،  ختتؾُِػ احلروُب وشمتعدد وماكزاُل كخطق ذم مضًمر 
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ّٓ أن هُنقَن قمغم سمعٍض اًمطريؼ،  أؤمـ أّن ًمُؽِؾ ُمعاكاة  اعمُعاكاة،  وماًمـا إ

كؽفٌة ظماّصة ، مـ ومرِط ًمّذهتا ُيصـُع إيًمُكَؽ سمُِحِب احلقاة ، متّرغ وطمؾ 

احلقاة إذُرف دمقع اًمـدم ذق مرارَة اًمقلس ودمّرع ومقاضمع اخلذٓن، 

ٓ شُمدر وضمفَؽ ًمؾحقاة يمل ٓ شُمدهس ُتَت إـماراهتا احلامقة،و شمذيّمر 

ُد اإلسمداع،  راىِمب هُمروَب اًمقلس وشمرىّمب ذوَق إمؾ  أنَّ اعمُعاكاة شُمقًمِّ

. شمػائؾ سماحلقاة وملكَت قمٌُد رٍب يمريؿ  وهذه أىمداُره

مـتٍم قمصام قمؿر 
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 وٓ كدري أي ًمعٌة ؾمقف ;يؾعب اًمؼدر  دائًًم ذم مًارات طمقاشمـا 

يؾعٌفا معـا 

ماذا ؾمقف حيدث ..مـ ؾمـؾتؼل .. شمدور سملذهاكـا آٓف إؾمئؾة

 ?!هؾ هذا هق اًمطريؼ اًمصحقح أم أهنا هاوية شممدي ًمؾفالك !؟

 يمؾ ِمـا ; وٓ أطمد يعؾؿ قمـفا ؿمقئا ; يمٌؾ ِمـا ًمديف معريمة ُيقوفا 

..  ظماض ما يؽػل مـ اًمتجارب ذم طمقاشمف سمطرق خمتؾػة

 ومــ ماذا ًمق أظمؼمشمؽؿ سمـ ًمعٌة اًمؼدر مع ـمػؾة ٓ زاًمت اًمؼماءة شمتقضمفا 

 ;ـمػؾة ىمررت أن شمؽقن ًمـػًفا يمؾ رء وأن ُتؼؼ أطمالمفا سمقدها 

ىمررت مقاضمفة احلقاة سمُِؿرها ىمٌؾ طُمؾقها 

شمائفٌة هل ما زاًمت ـمػؾة شمتؾعثؿ ذم طمديثفا، متتؾئ قمقـاها اًمؼميئتان 

 شمعؾؿ ؿمقًئا قمـ احلقاة، ما ٱسمدمعفا هيًعا وٕشمػف إؾمٌاب، هل ل

زال ىمؾٌفا سمريًئا ًمطقًػا وطمـقًكا ضمدًا، رهمؿ ماشمٌدو قمؾقف مـ ٓ مٌآة 
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! وسمرود، رهمؿ ؾمـفا، رهمؿ طمزهنا اًمني اًمذي مل يًتطع أطمد ومفؿف،

رهمؿ اًمؾقؾ اًمـائؿ أؾمػؾ قمقـقفا اعمشعتلم دومًا، شمٌؼك اًمطػؾة ؾمجقـة 

مع يمؾ احلب اًمذي ُتؿؾف سمداظمؾفا ومل يًتطع أطمد معرومتف أو 

.. اًمشعقر سمف 

..  ًمعب اًمؼدر ًمعٌتف  وظمنت اىمرب اًمـاس اًمقفا 

 اكطػلت اًمشؿعة اًمتل شمـػم طمقاهتا 

 يمقػ ؾمقف شمقاضمف ملؾماة هذه احلقاة وطمدها 

 سمدون اًمؾذان يماكا ؾمٌب ذم وضمقدها ومقفا 

 مل شمضقع ; وًمؽـفا ىمررت أن شمٍمخ اهنا شمًتطقع إيمًمل طُمؾؿفا 

.. ؾمتًػم ذم قمزيؿف امم درهبا اعمحػقف سماعمخاـمر 

..  ؾمقف شمؽقن يمجٌٍؾ مل شُملصمر قمؾقف رياح احلقاة

طمتك شمصؾ امم ما شمريده .. وشمعٌت .. طماوًمت .. ضماهدت ..  صماسمرت 
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 ًمؽـ ٓ اطمد ُيؼمكا احلؼقؼة ; وُيؼمكا أن مـ ؾمار قمغم اًمدرب وصؾ 

.. واكؽن .. وشململ .. يمامؾة وهل أن مـ ؾمار قمغم اًمدرب شمعثر 

صحقح أن طمقاهتا يماكت .. طمتك يصؾ اظمػمًا .. وضماهد .. وىماوم 

 وًمؽـفا ىمررت أن شمٌـل ؾمؾًًم شمصُعد سمف كحق اًمـجاح ;مؾقئة سماحلجارة 

.. سمدل أن شمتعثر هبا 

 ومٌعد قمتؿة اًمؾقؾ يليت وقء اًمـفار 

..  وهمػمت هذه اًمطػؾة ىمدرها سمقدها 

 ووصؾت إمم طمؾؿفا اًمذي اكتظرشمف ؾمـلم رسمِحت سمعد يمؾ شمؾؽ 

يماكت آىمدار هلا سماعمرصاد وًمؽـفا كجحت ذم قمٌقر .. اخلًارات 

طمؼؼت طُمؾؿفا ذم .. حمطاهتا واطمده شمِؾق آظمرى سمؽؾ اراده وصؼم 

وًمطاعما يمان ذًمؽ طمؾؿفا مـذ اًمصغر .. ذم أن شمصٌح ـمٌقٌة سمقطرية  

طمقـًم يماكت متتؾؽ ىمطة ُتٌفا سمجـقن شمؾعب معفا وشمطعؿفا طمتك اهنا 

 وملصقٌت سمؿرٍض قُمضال شمقومقت قمغم إصمرِه ;شمعقدت ان شمـام سماطمضاهنا 

صحقح اهنا يماكت جمرد ىمطة وًمؽـفا يماكت اكقًفا ..وشمريمتفا وطمقدة 
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ذم هذه احلقاة وسمقاومتفا شمػتحت ضمروح اعمايض وشمذيمرت شمؾؽ اًمؾقؾة 

اعمقطمشة طملم ومؼدت واًمداها ذم عمح اًمٌٍم ذم ذًمؽ احلادث  وسمؽت 

سمحرىمة وًمؽـفا إىمدار ماذا سمقدها أن شمػعؾ همػم ان شمتؼٌؾ اًمقاىمع 

ىمامت واكتػضت وىمررت أن متًح دمققمفا وشمقاصؾ ىمصة يمػاطمفا 

 ;يماكت ىمقيف ومؼررت ان شمؼاوم وأن ٓ شمدع طمؾؿفا ًمالىمدار شمؼتؾف 

محؾتف وقمؿؾت سمِجد ويماكت شمزيد اسارًا يمؾًم شمذيمرت ىمطتِفا واسمقفا 

ًمتدظمؾ ذم معريمة اظمرى ..  وامفا يمان ذًمؽ يعطقفا ىمقه قمظقؿف

طمرٌب .. ًمتٌدأ ىمصة يمػاح ضمديده .. شمعؾـفا قمؾقفا آىمدار جمدداً 

 .واىمدار ٓ شمرطمؿ.. ـمٌقٌة.. واريف مع مًارات احلقاة

Deede Hakem  
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مل شمتعب يقمًا مـ اًمعطاء ومل كؽػ يقمًا مـ آظمذ  

ؾمؼتـا مـ كٌع طمـاهنا اًمذي أؿمٌف سمٌئر زمزم ٓ يـضب قمطػف مفًم 

. يمؼمكا

طمقًمت أرض أطمزاكـا اًمؼاطمؾة إزم سمًاشملم مـ اًمػرح وىمدمت ًمـا 

. حمصقل اًمًعادة يماماًل ومل هتتؿ ًمـصقٌفا

. صارت ًمـا اًمقـمـ وأوشمـا مـ اًمتنمد واًمضقاع

ؾمحاسمًة شمظؾـا مـ طمر اًمصقػ وهمًممًة شمغقُث أطمالمـا ومتـٌت سمنذن 

. اعمقمم وسمػضؾفا

وًمؽـ ؿماءت آىمدار، مروت اًمتل ُأرزق سمًٌٌفا ومتغػم ًمقن أؿمجار 

.   اًمػرح وما قمادت صمًمر اًمًعادة سمـػس ـمعؿفا

ؼُؿ وـمـل ومٍمت منمدًا ،ٓىمقة زم ًمتحرير أريض ًَ . إطمتؾ اًم

. و ًمؽـل أىماشمؾ سماًمدقماء ويمكم صمؼة أين سمنذن اهلل ؾمقـتٍم
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ؾمتـٌت زهرة طمؾؿل اعمـتظرة ومتؾؽ اًمغًممة ما زاًمت متطر وذًمؽ اًمـٌع 

. ما زال سماىمل

هلل ء اؿما ؾمُتشػل أمل إن

جمـقن هقاك 
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مل أشمقىمع يقمًا اكطػائل دماهؽ اسمدًا، أن أومؼد ؿمغػل كحقك، وأن 

شمًٌا إهنا ! وٓ يزقمجـل همقاسمف! اطمًٌؽ ؿمقئًا اقمتقاديًا ٓ ََيُؿـل وضمقده

. إىمدار

شمؾؽ إىمدار اًمتل ضمعؾت مـل ؿمخصًا ؾماذضمًا ؾمحؼ اًمعشؼ يمرامتف 

! هل كػًفا اًمققم شمرد زم طمؼ يمرامتل 

يقمًا ما يمـَت شمعؾق ىمائؿة اهتًممايت اعمفؿف ًمؽـؽ اًمققم  سمػضؾ إىمدار 

. شمصٌح جمرد ذيمرى قماسمره ٓ شمصح ؾمقى ًمؾعظة واًمعؼمة

 طمزكًا قمغم ىمدٍر اؾمتدريمت طمًـُف سمعدها سمتؼٌٍؾ 
ٍ
اكغؿًت ذم حلظِة همٌاء

يمـت هماًمًٌا ما أقمطل و ىمؾًة ما أظمذ اسمادر، اؾمامح، أدماوز  أشمت 

هقئتـل ًمؾحقاة، ! إىمدار و صػعت وضمفل وملومؼت

. هقلت ىمؾٌل قمغم حلـ اًمغقاب 
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ًمؽـفا إىمدار ًمعٌت ومعجزت قمـ إصمٌاـمفا؛ وماًمققم أكت هـاك وأكا 

. هـا محدًا سمػضؾ اهلل وومضؾفا

اهاء سماسمؽر 
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شُمرمّقـا وؾمط يمقمٍة مـ إطمداِث اعمُقضمعة .. مُتيّض سمِـا طمّقث ٓ كرهمب 

وأصحاب اًمقضمقه اعمؾقكة؛ شُمًِؼط أطمالمـا يملن ؿمقًئا مل يؽـ كاؾمّقًة 

.. سملكـا ومعؾـا يمؾ ما سمقؾمعـا ًمـِصؾ، ًمـؽًب اًمِرهان وكرشماح 

ـــــــــــــــــ 

يمان أىمرُب أىمريٌـّل، يمتػل اًمثاسمِت وىمـديؾ احلقاة اًمتل ٓ يـطػئ، "

ُيشعؾ أصاسمِعف اًمعنمة ظِمشّقة ظمػقيت، ُيًؼقـل طمـاًكا وقمطًػا، يؼُػ 

اطمتؿل ظمؾػُف طمتك مـ اًمـظراِت همػم .. ؾمًدا مـقًعا سمقـل وسملّم أطمزاين 

اعمُطؿئـة، أضمدين ُمتؽقرة ذم صدرِه طملّم اًمظالم؛ ؿمخٌص مـحـل 

احلقاة سمعد ومؼدها، رؾمؿ قمغم مالحمل إسمتًامٌة قمريضة مؾقئٌة سماحلُِب 

ظمٌل ذم ضمققب ىمؾٌل اًمًعادة وزّود إطمالم ـماىمًة واِسار .. وإمؾ 

.." 
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ًمؽـّفا آىمدار؛ شمصػُعؽ سمال رمحًة ويملهنا شُمرّيد أن شمقىمظِؽ مـ احلُؾؿ 

أظمذشمُف .. اجلؿّقؾ ُرهمؿ طمؼقؼتِف، شُمؽّذب اًمقاىِمع ومُتّفد ًمـا اًمطرّيؼ ىمًنا 

 ومظّقع وُهقمٍة أومظع
ٍ
! قمـقًة هؽذا ومجلة ، سمذيماء

مل أقمّل ذًمِؽ اإل قمـدما اصٌحُت اردمػ ظمقوًما مـ اعمارة؛ اشمقضمّس 

! ظِمقػة مـ احلدّيث أشمؾعثُؿ ويغؾٌـل اًمـُطؼ

أدريمت طمقـفا ومؼدُه، قمـدما ِست أظماف اًمضقء وشمًتفقيـل 

ٌة طمتك ذم !  اًمُعزًمة، أكام ًمًاقماٍت ـمقال وٓ أيُمػ ًِ أيماد أضمِزم إيّن كع

.. مـامِل ،ضُمؾٌايب صار ومضػاًوا وىمؾٌل واق ُرهمؿ إشمًاِع إرض 

أن شُمػِؼد ؿمخصؽ اعمُػّضؾ وسمقصؾَة قُمؿِرك يعـل أن شمظؾ شمائًفا ًمألسمد 

.. ،جمفقُل اهلقّية أهمؼُم اعمالمح ٓ طمقٌل ًمَؽ وٓ ىمقة 

! ىُمقة اًمؼدر دائًًم ما دُمازّيـا سماًمػؼدِ 

ث اًمقضمقم، ىِمؾة احلّقؾة وُتُجر اعمداِمع، شمتليمُؾ أومئدشمـا  اًمػؼد اًمذي ُيقرِّ

وشمتغذى قمغم وُمتاهتا اًمذيمريات، يؽميمـا ًمألياِم ًمؾقازم اعمُرة واحلـلّم، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منشورات رواييتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (37)  
 

شمعتٍمكا اخلقٌات يقًما سمعد يقم ويملهنا شمرد اًمدّيـ طُمزًكا وشملظمذ صملرها 

وضمًعا، 

مؽؾقِم اًمػماد ياؾمادة ٓيقاؾمّقف اطمٌد سمإرض، ًمـ يًتطّقع أن ُيرسمت 

قمغم يمتِػف خمؾقق 

 "..وماًمؽتقف ُمثّؼؾة واجلقاِرح سمايمّقة طمتك إضمًاد ؾمايمـة 

ق،  طمازم طماهلُؿ؛ ومؼدت يُمِنت وسمؽّقت ًمؽـفا إىمدار دَمؿع صمؿ شُمػرِّ

قمزائل اًمقطمّقد أن رب إىمدار ؾمقليت سمشخيص اًمغائب، جَيؼُمين 

. وُيرسمِط قمغم ىمؾٌل

 أسمقسمؽر   أؾماِور 
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شمعثرت ظمطاي، اؿمتؿ اًمقلس سمداظمكم، أضمفش سماًمٌؽاء يمؾ ًمقؾة، 

شمتخٌط مشاقمري، شمـفار ىمقاي، يتحطؿ ىمؾٌل يمؾًم شمذيمرت أكـل ٓ 

أمؾؽ ؿمقئآ، ٓطمؾؿ حيتضـ مـامل، وٓ مًتؼٌؾ حيتضـ أيامل،  أكـل 

. امتزق يمؾًم شمذيمرت أهنا إىمدار

. ٓ يؿؽــل أن أهمػم ىمدري، ٓ يؿؽـ أن أسمدل طمقايت

هـاك سملقمًمق وضمداين أطماديث أؾمئؾة يمثػمة ٓ يؿؽــل أن أقمؽمف هبا 

اوشمار ىمؾٌل متزىمت ،دمققمل زسمؾت، ..ٕطمد طمتل كػز شمًتاء مـفا

يمؾ ؿمئ طمقزم أصٌح ٓ ومائده مـف، مشاقمري دمؿدت سمؾ أطمرىمت 

. وأظمتػت

أكا مـ يتحؿؾ يمؾ هذا اًمٍماع ،أكا مـ يـفار يمؾ ًمقؾة ٕضمؾ أطمالمل 

.. اًمضائعف، أكا ٓ أقمقش طمقايت، سمؾ طمقاهتؿ 

!  متـقت أن أومعؾ ما أريد وًمؽـ
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. وًمؽـ إىمدار متـعـل 

شمشٌثت سمإمؾ ،ًمؽـ ىمؾٌل إكزًمؼ ذم ىماع اإلطمٌاط ، مـ يـؼذ روطمآ 

! شمغرق ذم وطمؾ اًمٌمس 

إكف اهلل ، رهمؿ يمؾ قمثرات ،سممس،اوضماع شمًد ـمريؼ أطمالمـا ، كجد 

.. اهلل، هق إول وأظمر ،هق اًمذي سمف كـجق سمؾ كًتػقؼ مـ إوهام

طمقـًم كتقه ذم ىمقىمعة اًمظالم ،كجد اهلل يـؼذكا، يـػم ـمرىمات اطمالمـا، 

سماًمؽاد اطمالمـا آماًمـا يمؾفا ٓ شمتػؼ مع اًمؼدر، ًمؽـ اهلل يعرف أيـ 

يؽؿـ اخلػم، ؾمـخرج مـ هذا اًمظالم، ؾمـريمض سملقمًمق ومرطمتـا ازم 

. اهلل، ؾمـظؾ، كصؿد، كؽؿؾ اًمطريؼ مفًم يماكت إىمدار

 

Al sadig in the morning 
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ـٍ مفجقٍر، وسمؼعٍة مـًقف، هـاك طمقُث أقمقُش أكا قمغم  هـاك ذم ريم

.  روماِت اعمايض، وأىمتاُت قمغم أكؼاِض احلارض

 ٓ رَء جيعُؾ ىمؾٌل يـٌض ؾمقى كٌقءٍة ؾمؿعتفا مـ قمراومٍة سمدويٍة، 

ضماءت ًمٌقتل ىمٌؾ أن َيدم، وطمؽت ٕمل ىمٌؾ أن متقت سملن هلذا 

. اًمػتك مًتؼٌؾ

ومـذ ذًمؽ اًمقىمت أطمٌتـل احلقاة سمشدٍة، وشمعؾؼت يب، وشمرومض أن 

أهمادرها، رهمَؿ مخِس رصاصاٍت دظمؾت ضمًدي، ورهمؿ سمرِد اًمـّزوح 

. اًمؼاد، وطمرارة اًمشقق واحلـلم إمم اعمـزل واعمديـة وًمؾجػمان

يتًاىمط أىمراين أمامل شمٌاقًما، ومليمرم اًمؽماب سملضمًادهؿ، وىمد شمٌؾَّد ذمَّ 

. اإلطمًاس

ٓ أدري هؾ هذه كٌقءة أم ًمعـة؟ 

هؾ سمؼل سمعد يمؾ ذًمؽ مًتؼٌؾ؟ 
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طمتك شمؾؽ اًمػتاة اًمتل قمرومتفا صدومة وأطمٌٌتفا، يمان هلا دور ذم 

 قماـمػل 
ٍ
منطمقة طمقايت اًمتل همادرهتا يمًم دظمؾتفا صدومة، سمعد ًمؼاء

. اكتفك سماكػجار دراضمة مػخخة ذم ذات احلديؼة اًمتل كجؾس ومقفا

.  ًمتػادي ضمًدي اًمـحقؾ واعمتعب ومتـع ًمذَة اعمقت أن شمني ومقف

وقمـد دومـفا يماكت واطمؽة، رسمًم شمًخر مـل، أو رسمًم ختؼمين سمجًمل ما 

.  سمعد اعمقت، أو رسمًم هل ارشماطمت مـ هذه اًمؾعـة اًمتل كعقشفا

حمظقفمة هل ٕهنا مل شمَر شمؾؽ اًمعراومة اًمشؿطاء، ويا ًمًقء طمظل طملم 

.  أمـت سمًم ىماًمت

اًمعريض   قمٌداًمرمحـ

ٓ يعؾؿ أطمد اًمغقب إٓ اهلل، وما اًمعراومات او  : مالطمظة- 

وما ىماًمف . اًمٌصارات او همػمهؿ إٓ دضماًمقن يؽذسمقن قمغم اًمـاس

يماشمب اًمـص إٓ حمض ظمقاٍل ٓ واىمعل ومال يقضمد أطمد يعؾؿ اعمًتؼٌؾ 

.  أو يًتطقع اًمتـٌم سمف
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هل إمرأة قمجقز متؿردة أو كقع مـ : معـك يمؾؿة اًمشؿطاء- 

. اجلـقات، وهماًمًٌا ما شمقضمد ذم طمؽايات إـمػال
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ومضت  ؿماؿمُة هاشمِػل اًمذي يمـُت دائًًم ما اوعُف ذم اًمقوع اًمصامت 

ُمعؾـف وصقل رؾماًمة، سمؾفػة وشمرىُمب ؿمديديـ، - قمدم آزقماج-

. ىمؿّت سمرؾمؿ ِكؿط هاشمِػل شمػاضملت طمقـًم عمحُت رىمؿ اعمُرؾمؾ  إهنا هل

اًمرىمؿ اًمذي اطمػظُف قمـ فمفر ىمؾب، وًمطاعما متـقُت أن شمصؾـل مـفا 

ـَ اًُمْج ُُهف اًُمْتَل ): شمؾؽ اًمرؾماًمة، يمان حمتقاها  ِداَيًٌمً ٌما شْملشْمَقـَا اُل ُهُزائٌؿ ٌم

ـَ ْت ظٌمَقَن  ـَ سّملنَ ُها ًُم رهمؿ احلزن واًمؼًقة واًمعتاب ذم .  (يمِـَا كٌظ

مؽؿـ هذه اًمرؾماًمة إٓ أهنا يماكت يماومقف ًمتجعؾـل اطمؾُؼ قماًمقًا، ُرسمًم 

شُمًعِدكا إؿمقاء اًمتل ـماعما آمـا اهنا ؾمتليت، يماكت ؾمعاديت سمعقدهتا ٓ 

شمقصػ يمِدُت أَسخ وأظمؼم اًمعامل أمجع أكـل أؾمعد إكًان سمِف ذم هِذه 

اًمؾحظات، ًمطاعما يماكت ًمِذة اًمًعادة ذم أن كِجد مـ ُكشاريَمُف إياها، 

إؾمتقؼظُت متؾفػًا اسمحث قمـ هاشمِػل طمتك وضمدشمُف ُتت ِوؾماديت 

وًمؽـف يمان مغؾؼًا يمًم ضمرت قماديت أن شمؽقن ىمٌؾ اًمـقم، يمان طمؾًًم 

مجقاًل ؾماىمتُف آىمدار امم خمقؾتل ًمتًِعُدين أىمدار يمًم اؿمؼتـل مـ ىمٌؾ 

قمقد ازم ومِرار  سمعد ان سمؾؾُت  ِٕ ويملهنا شُمؽِػر قمًم سَمَدر َِمـفا، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منشورات رواييتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (44)  
 

ريؼل سِمؽلس ماء وأكا أشمقؾمد ظمقٌتل واشمؾػُح اًمشقق ِمؾػحف وأومؽِمُش 

. إؾمك حِلاومًا ورطمُت اهُمُط ذم آملٍ قمؿقؼ

  

Bapekir Ali 
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إًمقف ذًمؽ اًمذي ٓ يؼرأ  

 صٌاح اخلػم ًمعقـقؽ اًمٌعقدشملم متام اًمٌعد قمـل ،ًمؼؾٌؽ اًمذي اصمؼ 

متاما اكـل يمؾ ؾمايمـقف ،ًمؼؾٌل اًمذي شمظـ اكف مل يؽـ ًمؽ يقما 

اريد ان اظمؼمك اكـل ومؼدت عمعان قمقـاي، واصٌحت همػم اًمتل 

اقمتدت قمؾقفا ،أصٌحت ذات اظمرى ٓ اقمرومفا شمضج سماحلـلم شملسمك 

. اًمـًقان وشمؽره اًمعزًمف اًمتل أقمل متاما اهنا ؾمتؽقن قمزًمف سمؽ

 ىمؾت زم ذات يقم أن أصعب أكقاع احلب هق اًمذي ٓ يؿؽـ أن 

شمتٌادًمف مع مـ ُتب وًمؽـ ي ومؼقدي اصعب اكقاع احلب هق ذًمؽ 

اًمذي ٓ يرى اًمـقر ،ومؼط يٌؼك  طمٌقًا سمداظمؾؽ ٓ يؿؽـ ان 

. كتشاريمف وٓ كصارح سمف أكػًـا، شمشعر ويملكؽ سمريمان مـ دون ومقهة

 إًمقؽ ما ٓ شمًتطقع أن شمًؿعف؛ همػمين سمعدك، همػمين ضمدا سمِتُّ اقمقش 

ىمصف طمب معؽ مل اطمجز هلا مؼعدًا سمجقاري، ومل شمؽـ ومريضف أكقي 

شملديتفا ىمصة طمب يمـت ذات يقم ارومض طمتك ان شمؽقن حمض ظمقال 
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،وًمؽـ اًمعجقب ذم إمر أكـل اًمطرف اًمقطمقد اًمذي يعقشفا  ،يعشؼ 

. شمػاصقؾفا  ُيٌئفا سملم صمـاياه ظمقومًا مـ دكس آيام

ما ٓ ُيطر قمغم ومؽرك أكـل أطمٌؽ كعؿ أطمٌؽ سمؽؾ ما أوشمقت مـ 

ؿمعقر ،أطمٌؽ سمؼدر ما يمـت هتقى أن كجتؿع قمغم ـماوًمة واطمدة 

كتجاذب أـمراف احلديث سمؽؾ طمب واكتشاء  ًمؽـ شمشاء أىمداركا أن 

. كػؽمق ىمٌؾ ان شمؽقن ًمـا ىمصف وأن أطمٌؽ سمعد أن اومؽمىمـا 

 (كازقمتـل كػز إًمقؽ )ما ٓ أىمقى قمغم ذيمره 

 

ؿمجـ كقر اهلادي 
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يقم يمان ؿمتاءكا ذم اًمؼمد جمفقًٓ 

ؾماقمات اًمـفار شمطقل و صؼمكا مؼتقًٓ  

شمصادطمت أصقات اًمـػمان شمتطرق ذم اهلقاء  

و طمرائؼ إؿمجار طمقًمـا ًمؾصٌاح  

اًمؼتؾ اعمؾئ سمعلم احلؼد و اًمـؽران 

و ضمحقد طمٌـا ًمؾحقاة و فمؾؿ ذم مًػم رياح  

شمنمدكا  

شمؼاشمؾـا  

قمغم اًمؽأل اعمخضب سماًمدماء 

و شمؼاشمؾقا هؿ قمغم مـ حيؽؿ اًمٌالد ، اًمٌؼايا  

ًمؽـفا آىمدار يا اسمـ آرِض 
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و همدًا مشارع كًجـا ًمؾحب شمعقد 

منضمة سمرائحة اجلـان ظمؾقد  

و شمظؾ ظمطقئة درهبؿ أهنؿ ىمتؾقا 

و كظؾ سمرهمؿ اًمظؾؿ ؿمفٌاكًا 

و كػماكًا شمضاد اًمؼتؾ  

أىمًمرًا ذم فمؾؿ اًمؾقؾ  

ؿمؿقؿمًا ًمؾؿجرات اًمٌعقدة  

و ًمألرض قمؿراكًا و ظمػم سمـاة  

ركا اًمزايمل 
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ٕين رأيتفًم خمتؾػان، يمان ٓسمد ًمؼؾٌل اًمقىمقع ذم طمب طمٌفًم، متـقت 

ًمق أن ًمدي ىمقة ظمارىمة شمضاهل ىمقة اًمدقمقات مثال ٕضمد طمؾ هلذا 

اًمٌعد اًمذي يزقمجـل أيمثر مـ أزقماضمف هلًم، إين أرى يمؾ طمرف مـفًم 

ًمٌعضفًم سمؿثاسمة ىمصقدة ىمقًقة أو ما يؼال ذم رواية قمشؼ مثاًمقة، ٓ 

أُتدث قمـ آًمػاظ سمؾ أن يمؾ يمؾؿة سمًٌاـمتفا خترج يملهنا ـماىمة طمب 

وقمشؼ شمؽاد هتدم اًمؽقن ًمق اؾمتعؿؾت يمًالح كقوي، ذات طمب 

سمحضقري قمؼم مؽاعمة هاشمػقة 

مـذ أول مرة ؾمؿعت صقشمف يمؾ ارشمٌاك اًمعامل وشمقشمره طمط يب :ىماًمت 

طمتك أكـل ومؼدت اًمًقطرة قمغم قمؼكم ومـعف ذم اًمتػؽػم سمذًمؽ 

. اًمغريب

: ىمال هق . أكا ىمؾت، يملن ىمؾٌؽ اظمتاره مـ أول حلظة وقمرف صاطمٌف

يمؾ مؽاعمة متر أؿمعر ىمؾٌل سمف ؿمقئ يتحرك، اكجذاب، اقمجاب، طمب 

ٓ أقمؾؿ 
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طمتك ضماء يقم وىمؾت ًمـػز ٕيمن ذًمؽ اًمصؿت 

ومًلهلا؟ هؾ شمشعريـ سمٌمء دماهل ؟ 

مـذ أرسمعة .سمؾ يمؾ اًمشعقر ًمؽ وأكؽ أصؾ ىمؾٌل ويمكم : ىماًمت هل

أقمقام ًمألن ٓيؿؾ مـؽ وٓ شمؼؾ كًٌة اطمتقائؽ ىمؾٌل وٓ أقمؾؿ إمم 

متك؟  

أكا طمقـفا ىمؾت ذم ظماـمري طمب يمفذا هؾ جيب أن يـتفل؟ ٓيقضمد 

مثؾف اًمؽثػم وظمصقصا ذم قمامل اًمظالم ،ٓكف دائًم ما شمؽقن اًمـفاية 

معروومة، ٓيعؽمف اعمجتؿع سمحب أيمػاء اًمٌٍم،سماقمتٌار قمدم صحة 

. وقمادات وشمؼاًمقد ٓ أؾماس هلا مـ اًمصحة . معايػمه

أومؽر يمثػما ذم يمقػقة مجعفًم، مع إيًمين اًمتام أن اهلل ٓ َيقن قمؾقف 

ىمؾقب قمٌاده، ومؽـت سمعد يمؾ ضمؾًة طمب خمؾقـمة سمخقف مـ اًمـفاية 

أيمثروا اًمدقمقات اًمصدىمات، :أىمقل هلًم 

ًمطاعما متـقت أن ُأقمشؼ سمـػس اًمطريؼة دون مؼاسمؾ أو مصؾحة ،ومـذ 

معرومتل هبًم يمؾ معايػم اظمتقاري ًمنميؽل شمغػمت وشمٌدًمت وملهؿ ما 
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ختتاره هق روح شمعشؼ روطمؽ وشمتقأمفا، ومؽان هلًم احلظ اًمؽٌػم 

سماضمتًمع أرواطمفؿ ،اضمتًمع يتؾخص ومقف اًمعشؼ، اإلظمالص، إمان، 

إضمتًمع مثازم ومؽؾ واطمد مـفا يماًل . اعمحٌة، صدق اعمشاقمر واًمصؼم

. ًمثاين؛ ًمقػقز ىمؾٌفًم

آٓء سماسمؽر 
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قمغم هقى أىمداركا هكا  

إمم جمفقِل وضمفتـا 

 وذم ُمػؽمق  ـُمُرىماهتا أكزويـا  

ًمـعزف قمغم أوشمار ضمفؾـا  

ـٌ ؿمجل قمًك وًمعؾ يلويـا  حل

ومال اًمققم يمان سمحقزشمـا  

وٓ إمُس يمان يعـقـا  

ًمعَؾ همدًا يليت ًمػُموقـا  

ًمؽـفا إىمدار ياؾمقدي 

  ٓ شَمـػُؽ شُمـجقـا  

مـ يمرٍب يمـا كظـ 
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سمف ظمػمًا حيتقيـا  

ـُ كدري أيـ وضمفتـا  ومال كح

وٓ اًمـجقُم هتديـا 

كٌض 
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شمعٌث سملؿمجار إمـقات ك رياح قماشمقة  شمؼتؾعفا مـ ضمذورها دون "

. "أن شملسمف سمًم ؾمٌٌتف مـ ظمراب 

كصػ قمؼؾ، ..كصػ ذايمرة..كصػ قملم 

جيؾس واوعًا رضمال ومقق إظمرى يدظمـ ؾمقجارشمف سمنماهة 

ويتخطك سمٍمه إؿمقاء، طمقل قمقـقف كصٌت هاًمتان ؾمقداويتلم 

ظمقامفًم سمؼماقمة، شمشعثت حلقتف واسمقضت  يمؿـ يؽؼم أىمراكف سمؼرون 

شمٌددت وؾمامتف يمًم اًمغققم شمٌعثرت أطمالمف أمامف ك ضمثث ضمـقد ..

. شمـاصمرت أضمًامفؿ ذم مقدان طمرب

هل ذم ؿمخصفا همػم مٌاٍل ًمشؽؾفا أو ًمقهنا، ..ًمطاعما أرادها هل 

شمؼاسمال مرارًا كاؾمقلم أو متـاؾمقلم اًمؼدر وأًمعاسمف، وذم آظمر ًمؼاء يمان ىمد 

شمًؾح سمشتك أكقاع إقمذار اًمؽاذسمة اًمتل ٓ شمًؿـ وٓ شمغـل  ضمقع، 

طُمؽؿ قمؾقفًم سماإلقمدام مـذ أن ىمرر سملن . روطمفا اًمدائؿ ًمقضمقده سمؼرهبا

. يقأد طمٌفًم ىمٌؾ أن ُيرج ًمؾـقر

.. شمـزيم
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أردشمؽ معل 

سمجاكٌل 

سمؼريب 

ظمؾػل 

وأمامل 

طمقزم 

و داظمكم 

أردشمؽ حمقرًا ًمؼطار طمقايت 

همػم متقىمٍػ ذم حمطات أطمزاين 

حمريمًا ٕؾمطقاكات ؾمعاديت  

مؾجئًا 
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متؽًل 

امـًا 

وؾَمؽقـة 

ًمؽـ ؿماءت إىمدار 

أن شمؽقن سمعقدًا 

كائقًا 

همريًٌا 

ىماؾمقًا 

ًمًت سمؿؾجنٍ 

وٓ سمؿتؽنٍ 

وٓ طمتك حمطة أطمزان  

يمـت قماسمرًا  
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قماسمرًا ىماؾمقًا دمر ىمطاري وىمّطع يمؾ ظمققط حمطات أطمزاين ًمقصٌح هق 

. اعمحطة اًمقطمقدة وإظمػمة وحمقر رطمؾٍة ٓهنائقة

إهاء ؾمعقد 
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صمؿ شمضطرب اعمقازيـ ومجلة، شمٌفت مجقع إؿمقاء ذم كظركا، يعؿفا 

اًمًقاد، وُيتػل اًمؾقن إسمقض، يتحقل ىمؾب اًمطػؾ ذًمؽ اًمذي يمان 

أيمؼم خماوومف هق اًمظالم إمم ىمؾب مكمء سماًمثؼقب واًمعثرات، شمضقع مـا 

كرشمػع سمؼمج .. إطمالم، شمتالؿمك اسمتًامتـا وشمؾؽ اًمضحؽات 

شمقىمعاشمـا مًاءًا ومـًؼط قمـد اًمصٌاح اًمٌايمر، كػؼد ىمدرشمـا قمغم 

اإلؾمتؿتاع متاما وطمتك حلظات اًمػرح اًمصغػمة شمؾؽ شمطغك قمؾقفا 

. مالمح احلزن

ؿمقئا ما سمداظمؾـا ُيؼمكا أكـا سماًمؽاد ؾمـغرق وًمؽـ ذم حلظة يؼلم ما 

كدرك أهنا إىمدار ؾمتؾعب سمـا يمقػًم شمشاء، شمؾطؿـا صمؿ هتديـا سمرود 

ومثؾجات ًمؽل شمـًقـا، ما قمؾقـا هق أن كخػل أصمر اًمؾطؿ ضمقدا، أن 

كدرك أن اخلػم ومقًم اظمتاره اهلل دائًم، أن كرى سمًم يُمتب ًمـا وأن 

يًتػحؾ سمؾ سمًتعؿر اًمقؼلم ضمقاكحـا وأن كدرك وًمق سمعد طملم أن 

يمؾ إطمالم اًمٌعقدة ؾمتؼؽمب، يمؾ اًمطرق اعمغؾؼة ؾمتػتح، ويمؾ 
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اًمعتًمت ؾمتـػم، ؾمـضع مجقع إطمزان ذم صـدوق ظمشٌل كغؾؼف 

. وكضقع مػتاطمف صمؿ كػرح ويملكـا مل كعرف ًمؾحزن ؾمٌقال

إؾمالم قمٌد احلػقظ 
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قمـدما ىمرر اعمقج أن ُُيؼمين سمزيارشمِف قمًّم ىمريب ًمشاـمئل، ُهرْت ومل "

  "أقمؾؿ أن ىمدومف ؾمقؽقُن ىماشمالً 

أومتُح قمقـاي وشمّتًع احلدىمات مـ هقل اعمجلء، يمـْت ذم اخلامًَة 

قمنم مـ قُمؿري طمقـًم أطمي اعمقج معف ضمّثة واًمديت وهل همارىمة ذم 

دمائفا، اًمقضمف ؿماطمٌب ويملكف شمعّرض ًمؼمودة ىمصقى، واًمعقـان 

. كائؿتان

! ماهذا؟ أهذِه هديُتؽ؟ واًمديت

أؾمتقؼُظ مـ طمديثل مع اعمقج ًمتخؼمين اعمؿروة سملكف طمان وىمت 

. مـ ىمال ذًمؽ؟ إهنا واًمديت! اؾمتالم اجلّثة، ضمّثة

شمًتؼٌُؾـل هآت .  شمرشمعش يداي ومجلة، وأسمدأ سماًمٍماخ دون شمقىمػ

. ِمـ اًمٌمس ًمتلهين، أضمـ مـ سمشاقمة اًمشعقر وملكا وطمقدة أمل

 " ًمـا ًمؼاء"َيصػعـل اعمقج مّرة أظمرى سمؼقًمف 
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أي ًمؼاء هذا اًمذي شمتػّقه سمف، مل يؿّر قمغم ووماة أمل ؾمقى أؾمٌققملم 

. وأكت شمؼقل ما شمؼقًمف

إكـل مقج ومال سمد زم مـ اعمجلء إًمقِؽ دائًًم وسملىمدار : وملردف ىمائالً 

خمتؾػة، ىمد آظمذ مـ ؿماـمئؽ َصدومة أو طمتك ظمامتًا صمؿقـًا، أو طمتك 

. ضمًدًا سمنميًا معارم

أؾمتقؼظ ومجلة ًمقاًل ويـتاسمتل وقؼ ذم صدري وأمل طماد، أشمـػس 

سمصعقسمة وأيماد أومؼد كػز، ومُتػَتح كاومذة همرومتل ومجلة وهتب اًمرياح 

ًمتلظمذين إمم قمامل اًمغقب طمقث احلقاة طمقاة هـاك، ٕول مّرة أرى 

اًمؼؿر كػّمًا يغؿرين كقره سمطؿلكقـة سماردة شُمطػئ كار احلزن ذم هذا 

ٌّا هبذِه إمًـقة . اًمؼؾب، واًمـجقم شمؽماىمص ومرطمًا وشمتغـّك طم

شمتنب ظُمصقالت اًمشؿس إمم كاومذة ما، ماهذا أيـ أكا؟ ! وومجلة

! يٌدو أكـل ذم اعمشػك وأشمـػس سمجفاز صـاقمل، ماًمذي طمدث

 هذِه اعمّرة شمعاكلم مـ مٌادئ ": طمي اعمقج اهلائج مّرة أظمرى ىمائالً 

. "ذسمحة صدرية هؽذا ضماءين هذا إمر
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أهمؿضت قمقـاي سمعؿؼ وهرسمت مـّل دمعة ظمقف وأمل ؿمديديـ، سمعد 

أن ـمؾب مـّل اًمطٌقب أظمذ احلقطة واحلذر شمقضّمفت إمم طمقث مؼؼمة 

 ًمطاعما يمان اًمؼدر معّؾًم ىماؾمقًا وًمؽـّف ": أمل وملشمت قمجقز إزّم وىماًمت

ما ومعؾ ذًمؽ إّٓ ًمِقخِرج مـ أصاًمٌِـا أرواح شَمعٌُد اهلل طمؼ قِمٌادشمف 

وشمممـ سماظمتقاره، وًمؽــّا وسمضعػـا اًمٌنمّي قمصٌـا أقمُقــا قمـ احلؼقؼة 

. وقِمشـا دور اًمؼـقط ذم همػم حمّؾف

واًمؼدر ٓ يليت ًمقـزع اًمٌفجة مـ أؾماريرك؛ سمؾ ًمقؼّدم أًمطاومًا رسماكقة 

أسمت سمصػمشُمؽ اًمعؿقاء أن شمػفؿ مؽـقهنا، وأن شمؽمضمؿ واىمعًا هلق احلؼ 

. وٓ يـػع ؾمخُطؽ أو زجمرشُمؽ مـ شمؾّؼل آسمتالء

ومعـدما كتػّؽر ذم مضؿقن طمقاشمِـا كِجد أن أىمدار اهلل ُمـؼذة ًمـا طمّتك 

وإن مل كؼتٌس مـفا اًمِعؼم، يظؾ ذًمؽ ِمـ وقواء اإلهلاء سمؿؾّذات 

. اًمدكقا، شماريملم ظمؾػـا ورىمة مل مُتأل سمعد سماإلضماسمات

طمجايب كؼماد 
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وًمؽــا كـًك أكـا مـ كـًج ظمققـمفا مـذ . كّظؾ كشتؽل أهنا إىمدار

.  زمـ سمعقد

ذًمؽ احلب اًمذي اظمتؾػ ومجلة، يمـا كحـ مـ كضع اًمتػاصقؾ مـ 

. يمـّا كحـ مـ كرايمؿ إصمؼال قمغم فمفره ؿمقئا ومشقئا. وىمت ـمقيؾ

دماهؾ، قمدم شمؼدير، سُمعدَ ُ اًمقصال، ووًمن آمتالك طمتك ومَؾت مـ 

.  "هل إىمدار"أيديـا، صمؿ كٍمخ

ذًمؽ اًمـجاح اًمذي ومؾَت مـ أيديـا، يمان كتقجًة ًمؾٌؼاء ذم حمراب 

كًقـا أّن اًمـجاح شمعب، . إمؾ، وقمدم اخلروج ًمًاطمة اًمؼتال

إمؾ يؽقن ذم ظمط اًمـفاية وًمؽـ ما يٌؼك . وقمرق، وضمفد، وؾمفر

ومؽقػ سمـا وكحـ مل كٌذل . ذم اًمطريؼ سمجاكٌؽ هق اًمتعب واًمرهمٌة

. "وًمؽـّفا إىمدار"ؿمقئا كـتظر اًمـجاح صمؿ إذا ما هرب مـّا، سظمـا

كًقـا طمؼقؼة أن إىمدار مل شمؽـ يقما مـ كًج أيدي اًمًًمء، يماكت 

.  مـ ومعِؾ أيديـا ـمقاَل اًمقىمت
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شمؾؽ اًمػتاة اًمتل شمزوضمفا ؿمخٌص همػُم اًمذي أرادت، مل شمدري أن ذًمؽ 

ٌّف أسمـائف . يماكت كتقجة أومعاهلا مـ وىمت ـمقيؾ ذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي أطم

.  وأسمّروه ذم آظمر قمؿره؛ يمان كتقجة أقمًمًمف مع واًمديف

مل يؽـ ًمقؽمك ذم . إىمدار شمضؿـ ومؼط أن اًمذي وُمِعؾ، مل يؽـ ًمقـًك

وأّن أصغر  اًمتػاصقؾ اًمتل رمقـا هبا ًمصغرها، . ـمّقات اًمزمان

.  ؾمتتجّؿع ًمتعقد كتقجة ٓ كًتطقع أن كتجاوزها

. وًمؽـفا إىمدار، كؽميمفا ًمقاًل، ًمـعقد إًمقفا ذم ووح اًمـفار يا ومتاي

. اجلٌؾ
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يمصٌاح رسمقٍع ؿماطمب ما زال متعؾًؼا سمؼمد اًمشتاء 

. هؽذا يمان وضمُففا، ضماوًما

ُتت قمقـاها ِهالِٓن ؾمقداوان 

. ووضمف ُيؾق مـ احلقاضمب

رأس سمدون ؿمعرها إؿمؼر،  

، "دواء اًمؽقًموي"يمؾف شمًاىمط ضمراء 

شمٌؼك ومؼط مـ قمؿرها ؿمعرشمان قمغم رمقؿمفا ًمتًؼط هل؛ 

. رهمؿ ذًمؽ شمٌتًؿ، ما زاًمت مجقؾة ذم قمقـف يملول مرة

هق - 

شمٌدًمت طمقاشمف سمعد شمٌدل طمقاهتا 

. ويملكًم اًمنـمان أصاسمف وًمقس هل
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طمؾؼ ؿمعره وطماضمٌقف دقمًًم هلا، 

يمان ُيشعرها سمآكتصار دوما 

 ُيردد هلا قمٌارات اجلؿع 

 "ؾمــتٍم قمؾقف "

 "ًمقس ؾمتـتٍميـ"و

يمان يعامؾ كػًف يملطمد اعمصاسملم سمذًمؽ اًمداء 

. يمل ٓشمـفزم وطمدها 

آظمر ضمؾًف قمالج - 

ًٌا متعرىًما . يؼػ صامًتا مـتص

وىمتف يؿر يمًؾحػاة، 

اًمزيمريات يمـؼش 

قمغم ضمدار اًمذايمرة،  
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رضسمات ىمؾٌف ذم شمزايد، 

وصقت شمـػس يمؾٌف إسمقض 

اًمذي أهدشمف ًمف سمجاكٌف 

. وهق يؾفث متأل اعمؽان

طمتك ظمرج اًمطٌقب 

. ويمن طماضمز صؿتف إسمدي

. يمان يـتظر أن شمـتٍم طمٌقٌتف قمغم اًمنـمان

يماكت ُهـاًمؽ أطمالم سماكتظارهؿ 

ًمقحؼؼقها ؾمقًيا، 

وأمؽـة مل يزوروها، 

وأـمػال مل يـجٌقهؿ، 

ووحؽات مل يضحؽقها 
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. وًمؽـفا إىمدار

إكصاري 
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ظمالل شمؾؽ اًمًـلم اًمطقال اقمتادت .   أطمٌٌتف ًمعنِم ؾمـقاٍت ُمتتاًمقة

أقُمقــا يمؾ صٌاِح أن شمتعاكؼ، وأرواطمـا أن دُمدد أؾمػم طمٌفا، أن 

كتقاقمد هًا ذم اًمؾقؾ، وكتلكس هنارًا ويملكـا همرسماء ًمثقاٍن؛ فمـًا مـا سملن 

. قمشؼـا ؾمقدوم إن اطمتػظـا سمف داظمؾـا

ظمٌلكا .     سمؾغ طمٌـا قمـان اًمًًمء، ـمقيـا صػحات اًمقضمع واخلذٓن

يذيمرين يّمؾ ًمقؾة سملكـا . سمعضـا ذم ضمقف اًمدقماء وأرؾمؾـاها ًمًاسمع ؾمًمء

. ًمٌعضـا وإن ـماًمت اًمًـلم، ًمألسمد وإن زال إسمد 

أيـ شمؾؽ .      اًمؾقؾة هل آظمر ًمؼاء ًمـا، طمؾؿ قمؿركا شمالؿمك سمدىمائؼ

اًمققمقد اًمتل ىمطعـاها؟ أيـ صمؿرة طمٌـا اًمتل فمؾؾـا َكًؼقفا ًمًـقات 

 اًمقوماء واًمقصال؟ أمـ اًمعدل أن شمؼػ إىمدار قمؽًـا؟ هق 
ِ
سمًمء

مجعـا صدومة،  ضمعؾ ىمؾقسمـا شمتعؾؼ سمٌعضفا، ظمؾؼ ًمـا ًمؼاءات . اًمؼدر

ومًٌحاكؽ اًمؾفؿ شُممًمػ سملم . قِمدة،  همرس اًمعشؿ ومقـا،  وسمعدها ومرىمـا

ىمؾقسمـا، وسملمرك شمتػرق، هق ىمدركا وملي ؿمئ همػم احلؿدهلل كؼقل؟ 

ادم  ايمرام
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أشمذيمُر قمـدما يمـُت صغػًما، طملم اظمتؼمُت اخلذٓن مـ رومقؼل ٕول 

. مرٍة، طملم شمريمـل ومظؾؾُت أسمؽل ومل أقمرف ما اًمًٌب

شمؽرر اًمؽمُك طمقـًم يمؼمُت دوكًم أؾمٌاٍب وفمؾؾُت أسمؽل، طمتك شمريمُت 

 ومل أسمِؽ أسمًدا؛ ًمعؾؿل أن اًمٌؽاء ًمـ يؿـحـل 
ٍ
أكا أطمدهؿ ذات مًاء

. ضمقاسًما قمغم ؾممازم اًمذي أهؾؽـل سماًمتػؽػم ذم ضمقاٍب ًمف مـذ صغري

ذات صٌاٍح اؾمتقؼظُت قمغم رؾماًمٍة مـ أطمد روماىمل شمـزُف مـفا 

اًمؽؾًمُت مـ أصمر اًمقطمدة وما ظمّؾػتف ذم ىمؾٌف، أظمذ ُيؼمين قمـ روماىمف 

اًمذيـ يؽميمقكف أيًضا ويٌؽل سمعدهؿ، أظمؼمين أن ما يٌؽقف ًمقس أهنؿ 

شمريمقه وطمقًدا ومؼط، سمؾ ٕكف ٓ يعرف عماذا دائًًم يؽميمقكف، يؼقل ًمق 

قمرومت اًمًٌب ًمعاجلتف، ًمق قمرومت اًمًٌب ًمـ أدع صديؼل يؽميمـل 

 .أسمًدا
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ًمؽــل أن ومؼط قمرومُت اًمًٌب، قمرومُت إضماسمة ؾممازم اًمذي ومّجَر ذم 

قمقـل يمؾ هذا اًمٌؽاء مـذ اًمصغر، قمرومت عماذا يعاين صديؼل اًمقطمده، 

. وعماذا يؽميمف أصدىماؤه دائًًم، إهنا إىمدار

سمعض إؿمخاص يلشمقن إمم طمقاشمـا، كخاُل أهنؿ دائؿقن وإذ هبؿ 

ومؽمات يرطمؾقن دون أؾمٌاب، ٕن ذم صػحٍة مـ صػحات اًمؼدر، 

يُمتَِب أن هناية اًمطريؼ معفؿ هـا، ًمتٌدأ ـمريًؼا آظمر ذم صػحٍة ضمديدٍة 

مع صديٍؼ آظمر، وذم صػحٍة مـ صػحات اًمؼدر يُمتَِب سمخٍط يمٌػٍم 

ُمتَعٌب مـ "، وذم صػحٍة أظمرى "وطمقد"اطمتؾَّ اًمصػحة يمؾفا، يمؾؿة 

ًمـ يؿأل ومراهمات ىمؾٌؽ إٓ "، وذم أظمرى "اًمقطمدِة ووطمقٌد ذم اًمتعب

. "إُكس سماهلل

طمقـفا قمرومُت أكـا هـا حلؽؿٍة يعؾؿفا اهلل وطمده، وهمًدا ؾمـؽقن ذم 

مؽاٍن آظمر يعؾؿف اهلل وطمده، يؿؽـ أن كتعّؾؼ سمَؿـ كصادومفؿ هـا، رسمًم 

كٌـل معفؿ أطمالًما ورديف، رسمًم كرى ذم أيدَيؿ ىمارب كجاشمـا، ًمؽـفا 

. إىمدار، ُتؽؿ قمؾقـا سمًم يمتٌف اهلل ومقفا ومـػؽمق
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إهنا إىمدار يا قمزيزي، شمليت ًمتختؼم طمب اهلل ذم ىمؾقسمـا، ًمػمى اهلل أّيـا 

ؾمػمى دون أن يٌحث قمـ أؾمٌاب، وأُيـا ؾمقفؾؽ كػًف ذم اًمٌحث 

. قمـ أؾمٌاٍب ًمـ يصؾ إًمقفا

هـاء محديـ 
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أمتار ومؼط شمػصؾـل قمـ طمٌؾ اعمشـؼة، أمتار هفف ٓ سمؾ مؾقؿؽمات 

دىمقؼة، يـعرض ذيط طمقايت أمام قمقـاي ، أؿمخاص، ذيمريات، 

. طمقاة مؽتظة سمإمل ىمٌؾ أمال. وحؽات، دمعات وطمب

أمًؽت سمؼؾؿل ذو احلؼم اعمتؼطع، اردمػ ومال أىمقى قمغم أن أىمقؿ 

طمروًما، شمصٌح اًمقرىمة همػم صاحلة ًمؾؽتاسمة ٕهنا شمٌؾؾت سمشالٓت 

دمققمل، أؾمتجؿع ىمقاي ومليمتب 

رائحتف شمػقح مـ يمؾ آرضماء ؾمقف شمؽتب هناية ىمصتل ! اعمقت )

سمعد سمضع صمقاين، ومنذا ىمرأت هذه اًمؼصة رسمًم ؾمتدرك أكـل مل أضمرم 

سمحؼ كػز وٓ سمحؼ ؿمخص اسمدا، وؾمتدرك اكـل وحقة عمؽقدة شمؿ 

كصب ؿِمٌايمفا سمنشمؼان، وؾمقف شمعؾؿ أين يمـت واهلل أظماف أن امٌم 

. ذم إرض مرطًما وملدهس كؿؾة سمغػم ىمصد



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منشورات رواييتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (74)  
 

ًمؼد قماكقت ذم هذه اًمدكقا ما قمـقت، و ذسمت مـ يملس اًمغدر طمتك 

إقمتدت قمغم ـمعؿف، ٓ سملس ومنن ضمارت حمايمؿ آرض ؾمـتؾؼل ذم 

. حمؽؿة اًمًًمء، وٓ يظؾؿ رسمؽ اطمدا

يمؿ يمـت امتـك أن أطمتضـ اسمـائل ومؾذات يمٌدي ىمٌؾ أن أوقمد هذه 

اًمدكقا، ٓ أيمؽمث قمغم ما ؾمقحدث هلؿ مـ سمعدي وملكا أقمؾؿ أهنؿ 

أؿمٌال ٓ ُيشقن ؿمقًئا، يمـت دائًًم أقمؾؿفؿ أكف مفًم ذاىمق اعمر ومنن اعمُر 

ؾمقؿر سمنذن اهلل، ٓ أقمؾؿ هؾ ؾمقؼرأون طمروذم هذه؟ ًمؽـل امتـك أن 

يعؾؿقا أكـل اطمٌفؿ ضمدًا، ٓ شمؼؾؼق يا صغار ؾمـؾتؼل ذم اجلـة إن 

.  (ؿماءاهلل

مل اومرغ مـ يمتاسمة رؾماًمتل، إٓ أن ذاك احلارس وخؿ اًمٌـقة ؾمحب 

. طمان وىمتؽ يا قمزيزي:اًمقرىمة وىمال مؼفؼفا 

ا قمؿقًؼا وأكا أقمؾؿ أهنا أكػاد إظمػمة وأصٌحت أردد  ًً أظمذت كػ

يا اهلل، اين ىمادم إًمقؽ يا اهلل، إهمػر زم ذكٌل وأىمٌؾ شمقسمتل اكؽ همػقر )

. (رطمقؿ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منشورات رواييتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (75)  
 

إًمتػت اًمًالؾمؾ اًمٌاًمقة طمقل قمـؼل، صمؿ همدوت اكظر ًمؾدكقا اًمػاكقة 

يؼاـمع ذودي هذا صقت احلارس وهق يٍمخ سمـؼمة . كظرة مقدع

. ىمؾت ًمؽ ًمؾؿرة اًمثاًمثة اكطؼ سماًمشفادشملم: طمادة 

. أؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأؿمفد أن حمؿدًا رؾمقل اهلل_

يضع قمغم وضمفل ىمطعًة مـ اًمؼًمش ٓ أدري ماذا شمًؿك وملصٌحت 

ٓ أرى ؾمقى اًمظالم طمتك اشمـاسمـل ؿمؽ هؾ أكا مغؿض قمقـاي أم ٓ، 

أطمًًت سمؼدماي ومها يًٌحان ذم اهلقاء، يذهٌان إمم إمام صمؿ 

. اًمقرا سماًمتـاوب

واظمػمًا كجقت مـ احلقاة سملقمجقسمة، ٓ أشمضجر عما طمدث ومؽؾفا 

أىمدار، شمػرق ودمؿع، شمزرع إسمتًامة وشمـزع أظمرى، دمؿع ؿمتات 

. وشمػرق أطمٌة، إمر مؽموك ًمرب اًمًًمء

جللم قمًمد 
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. ؿماءت، ويماكت واىمًعا أن اكتؿل إًمقفا ،كعؿ

ًٌا  يمـت أكا حم

ؿمػقوًما 

ِوهلًا 

. شمائًفا ذم يمؾ ؿمئ ومقفا

.  ًمؼد مؾؽتـل

. ومؽاكت حمٌقسمتل، ويمـت جمـقهنا

. يماكت قمشقؼتل، وأكا اعمػتقن سمجًمهلا

. يماكت يُمكم ،ويمـت سمعضفا

. أصٌحت كػز هل، و أكا رضمؾ سمدون روح سمعدها
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صمؿ أدريمت أين ِست ؿمخص سمال ملوى سمدوهنا، ومنختذت ىمراًرا 

.  ضمـقكًقا يمان، أن أشمريمفا ًمتصٌح كًقًا مـًقا

. مر ؿمفر واكا ُأىماد إمِريـ طُمٌفا و ضمـقين

. مر ؿمفران أصٌحت يمؿجـقن ًمقكم شمائًفا ذم صحراء قمؼكم

ًمقث سمدون أكقاب، رضمؾ سمال قمؼؾ، ـمػؾ "مرة اًمثالصمة ويمـت يماًمثالصمة 

. "سمال أًمعاب

. صمؿ أظمؽمت اًمرضمقع إًمقفا، ومقضمدهتا يمًم شمريمُتفا

ؾمؿراء 

وماشمـة  

مدهشة 

ويملين أراها ٕول مرة سمتؾؽ اهلقلة يتؾػح ؿمعرها ؾمقاد اًمؾقؾ، هلا 

. اسمتًامة دمعؾؽ شمتقه ومقفا
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. واقمدهتا، ومضحؽت

. يماكت وحؽة يمػقؾة سملن أري كػز مـ ظمالهلا

يُمـت قمغم يؼلم سملكؽ ؾمتعقد، ما مـ ؿمخص قمشؼـل "صمؿ ىماًمت 

. "وشمريمـل

. يماكت واصمؼة مـ يمؾًمهتا شمؾؽ

. "طمًـًا، هؾ زم سمُؼٌؾة اًمرضمقع": ىمؾت هلا 

. ىمٌؾُتفا

ؿ ذم ومؿل، يا ًمؾفقل يمـت أقمرف أهنا شمريد أن  ًُ ومؽاكت شمُدس اًم

. شمًؿؿـل سمُؼٌؾتفا شمؾؽ، ومع ذًمؽ ىَمٌؾُتفا

.  يملين أريد أن أمقت، ًمؽـفا ىمتؾتـل سمشؽؾ آظمر

. أصٌحت ُأطمٌفا أيمثر مـ أول مرة 
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ًٌا أهنا يماكت قمغم قمؾٍؿ  ًمؽـل ظُمـتفا مع أظمرى، أيمثر ما أؿمعؾـل همض

. سمخقاكتل هلا، ومل متتؾؽفا أي همػمة

. "يمرة اًمؼدم"كعؿ ًمؼد ظُمـتفا مع 

. شمؾؽ يماكت وما زاًمت وؾمتظؾ حمٌقسمتل

. شمؾؽ اًمًؿراء

. "اًمؼفقة"اًمتل شُمًؿل 

. ظمارج اًمـص

يمـت يملين متزوج مـ زوضمتلم، وٓ ُتٌان آ أن اظمتكم هُبًم مًعا "

. "يمقب مـ اًمؼفقة ومٌاراة ًمؽرة اًمؼدم

. قمـدها وحؽت قمغم كػز وِمت

محد قمطقة 
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ٌُق   فمّؾ اًمّؾقُؾ حي

.. واًمغًمُم أؾمػم 

ٓ ذرف اًمدمقَع ًمقؿطَر  

.. ٓ ضماء يًـُد ذم اعمًػم 

وطمدي أكا  

.. واًمؽرب أقمظُؿ مـ يمٌػم 

ومظّؾؾُت أؿمؽق فمؾؿُف  

.. َمـ همػمُه يدري اعمصػم 

قِمـِّل وملكت سمؿؼرٍب  

.. و أكا سمعقٌد ٓ أؾمػم 

وملضماسمـل مـ قُمؾّقٍة 
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ومنهمتشتـل رمحٌة  

.. و أكا سمدوكِف ٓ أصػم 

يمذا إىمدار  

طمقـًا ُكحُس سمظؾؿفا  

ّٓ كًػم  .. طمقـًا كؽاُد سمػرطمفا أ

ؾمامل قمكم 
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أمٌؾ َصحٌُف شمٌعات مـ إمل، طمؾٌؿ واع وومماٌد اكػطر حماوًٓ اًمـضال 

ٔظمر رمؼ، حماوٌٓت كاضمحة ؿمحقحة وومشؾ يؽمسمص ًمػمدي اًمروح 

أؿمٌاح اعمحاوٓت اًمػاؿمؾة . مّقتًة وؾمط ىمعر هاويٍة ؾمقداء ٓ متـاهقة

شمؾقح كاصمرًة اًمٌمس ذم إرضماء، وـمعـاٌت همادرة ًمًان طماهلا يؼقل أين 

. مايمٌث ذم احلضقض وأن ما مـ مفرب مـ ذايت وأومؽاري

 

همرسمة روٍح داظمؾ وـمـفا، طمقث مل دمد إمان وآطمتقاء، شمغػَمت 

ًمتصٌح يمتؾة مجقٍد سمؼؾٍب ىماٍس ٓ حيـق ومنمم أيـ اعمػر؟ وًمؽـفا أىمدار 

ٌّار، ومًم يمنك إٓ ًمقجؼم ىمؾٌؽ ضمؼًما يؾقؼ سمجالًمتف، وما أسمؽاك  اجل

وملصمٌت ومؽؾفا ُمؽػراٌت ويمؾ . طمزًكا إٓ وىمد أسمدًمؽ اخلػم، يمؾ اخلػم

اًمة سمال اؾمتثـاء . شمٌعات اًمدكقا زوَّ

Shahad SH 
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. كؿيض ذم احلقاة مذسمذسملم سملم هذا وذاك

. شملظمُذ احلػمة مـَّا ملظمذها، ويٌؾُغ اًمؽمدد مٌؾغف

. ُكرهؼ أذهاكـا وىمؾقسمـا ذم اًمتػؽػم

. كًعك، وكجرب، وكحاول

. كًتخػم وكًتشػم

. وحيدث ما ٓ كريد أو ما ُيقؾ إًمقـا أكـا ٓ كريده

. متيض إيام ومتر إوىمات

. وحيدث ما مل يؽـ سماحلًٌان

يمؾ رء يميمد أن ىمدر اهلل واظمتقاره يمان وؾمقؽقن إكًب قمغم 

. اإلـمالق
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ًمؽـفا إىمدار؛ ومـحـ ذم دكقاكا هذه ما كؾٌث إٓ أن كػرُّ مـ ىمدِر اهلل 

. إمم ىمدِر اهلل

. أىمداركا مؽتقسمة، وىمقاكقـفا حمًقسمة

كرى وكًؾؿ سمؼدر اهلل وكحؿده قمؾقف ومتـفال قمؾقـا اخلػمات 

. واعمنات

ًٓ وأظمػًما ذم اًمروا، اًمروا وطمده . اًمن أو

هٌة كاس 
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يمـُت أطمؾُؿ سمؼّصِة طمبٍّ أؾمطقريٍة، سمػارٍس يدظمُؾ طمقايت قمغم طمصاٍن 

ـُ ىمؾٌل اخلائػ، . أسمقض يـنم اًمـقر سملم أزىمة روطمل اعمظؾؿة، ويطؿئ

ُـّ أينِّ ؾملرشمطُؿ سمِف ذم إطمدى اًمطرىمات، صُمّؿ شمًؼُط أؿمقاؤكا  يمـُت أفم

. ومعفا ىمؾقسمـا

ًمؼد وضمدشمف كعؿ، وًمؽـ قمـدها مل شمًؼط أؿمقائل ومل ! أشمدرون

.! أصطدم سمف

..  يُمـُت طمقـفا ذم ـمريؼل  إمم أطمد إمايمـ وًمؽـ وؾؾُت اًمطريؼ 

 إٓ مـ ظمقذم، وقمؼكم اًمذي ٓيعرف 
ٍ
يمان اعمؽان ظمازم مـ يمؾ رء

.   معـك ضمـقب ضمغراذم 

!  صمؿ مر سمجاكٌل 

!.  مل أشمردد ذم ؾممازم ًمف، مل يالمس اخلقف مـف قمؼكم  

؟ "أشمعرف أيـ اجلـقب اجلغراذم "
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: مل يًتطع اًمتحؽؿ ذم وحؽتف، ومل أؾمتطع اًمتحؽؿ ذم ىمؾٌل سمعدها

إمم أيـ شمقدي اًمذهاب؟ 

 " اممؿؿ اكظر " 

.. أريف اخلريطة قمغم هاشمػل 

! يرمؼـل سمـظرة طَمػْمة 

  "اشمٌعقـل ؾمُلوِصَؾًؽ هلذا اعمؽان"

. ومـذ ذاك احللم وأكا أؾمػمة شمؾؽ اًمضحؽة، وهذا اًمػارس

. ويملكف أرؿمدين إمم درب اهلقى و مدن احلب ..هذه هل آىمدار

.  يمشؿس اًمصٌاح أذق روطمل ومأل ىمؾٌل سماًمدفء

مقؾمك  كقن
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  مل أؾمتطع ُتؿؾ ما سمداظمكم، أهؾؽـل يمؾ ؿمئ، ُأريُد آسمتعاد قمـ أي 

 أّوٓ، "كػز"ُأريد آسمتعاد قمـ .. ؿمئ، قمـ أي ؿمخٍص يمذيـل

أهؾؽـل اًمصؿت اًمظاهري ووجقج قمؼكم اًمذي ":ويمًم ىمال أطمدهؿ

 أدت "هزة"سمعد أن يماكت روطمل  يائًة، أشماين اًمؼدر ب. "!ٓ َيدأ

- هبا إمم اهلالك اًمتام، رضسمة مل أيمـ أطمًب هلا طمًاب سمؾ يمـت أفمـ 

سملن ما حيدث زم أؾمقأ ما ىمد حيدث، طمتك صػعـل - وظماب فمـل

اًمؼدر سمصػعة أىمقى مـ ؾمقاسمؼفا؛ يملن شمـجق ؾمػقـة مـ إقمصار ويظـ 

اًمؼٌطان سملهّنؿ ذم مـطؼة إمان، ومـ صمؿ يؼٌؾ قمؾقفؿ إقمصار أىمقى 

َيقي سماًمًػقـِة وجيعؾفا طمطام؛ يملن شمـجق مـ طمادث ؾمقارة وُيؼمك 

اًمطٌقب سملكؽ شمعديت اخلطر، وسمعد أن شمًتقزم دمقع اًمػرح قمغم 

مؼؾتقؽ ُيؼمك سملكؽ ٓشمًتطقع احلراك مرة أظمرى ومتتٌدل دمقع 

، وهـا اًمًػقـة و "دماء طمزن"اًمػرح إمم دمقع طمزن أو قمكّم اًمؼقل 

أفمـ أّن ما سمداظمكم ٓؿمئ !.. "كػز"صاطمب احلادث يؽادا يؿثالن 

يلظمذين اًمؼدر إمم أؾمقأ ما أختقؾ، أو قمكمَّ اًمؼقل ... يضاهقف طمزًكا
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رهمؿ ذًمؽ اًمًقاد - ورهمؿ ما سمداظمكم- ، وًمؽـ "!ما مل أختقؾف"أؾمقأ 

اًمذي حيتؾـل هـاك مصٌاح أمؾ صغػم مل أومؼده؛ قمًك وًمعؾ يٌدًمف 

اًمؼدر سمشؿس أمؾ يعقوـل كػز اًمتل هؾؽت، صمؿ ًمقس قمغم اًمؼقل 

شمظاهري "احلؿد هلل يمثػما، احلؿد هلل قمغم صمٌايت ... "احلؿد هلل"ؾمقى 

 اًمتل مل أقمد اطمتؿؾفا، وقمغم طمزين "كػز"احلؿد هلل قمغم ! "سمثٌايت

. اًمذي مل يعد يػارىمـل، احلؿد هلل قمغم يمؾ ما يليت مـ اهلل

زيـب قمؿر 
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..   سمدأُت طُمقُث ٓ هناية

 إمم اًمٌاًمغلم طمد اًمتعاذم مـ اًمـًقان 

إمم اًمرؾمائؾ اًمتك شُمؽتب سمحؼ أطمدهؿ وٓ شمرؾمؾ 

. إمم اعمتعاوملم سماحلب

اًمقاطمدة صٌاطًما سمؿـتصػ ىمؾٌل، أضمسُّ كٌضات ىمؾٌل ًمعؾفا اًمرمؼ 

يا شمرى عما شملظمر ذم اإلرؾمال، ماذا طمدث ًمف؟ شمـفقدات .. إظمػم

يعؾق ؿمفقؼ أكػاد يملكف ٓيريد اًمرضمقع، أصٌحت ٓ أقمرف .. شمتقامم

ما اًمتاريخ واًمًـقات اًمتك دمقل سمـا  

يا شمرى عما اًمٌعثرة واًمشتات؟ 

اًمًاقمة اًمراسمعة ومجًرا، شمتطرق أمل اًمغرومة، سُمـقتل  هقا اهنيض ًمؾصالة،  

إن ؾماد احلزن ىمؾٌؽ؛ شمقوئ واكخكم : شمذيمرت أكف يمان يؼقل زم

! يا ًمف مـ رائع.. ًمؾصالة
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عما اًمعزًمة يا صغػميت، هآت قمغم وضمفؽ .. ظمرضمت وأمل شمتًآل

يقازي طماضمٌؽ؟ أما قمؾؿتل يا أماه أّن احلب يشعؾ اًمؼؾب، إما ضمـة 

! وإما كار؟

واًمذي ذم .. ذم اًمٌاطمف اخلؾػقة، ؾمؿعُت صقت أمل هتؿس ذم دقمائفا

. اهناًمت سمدقمقات يُمثر اًمؾفؿ اؾمتجب.. أينها طمؾ قمؼده يااهلل

شمقوئُت صمؿ شمؽٌػمة اإلطمرام وسمداظمكم أكت أيمؼم مـ هذا اًمتعجقز 

. اًمذي سمداظمكم ياهلل، ىمرأُت آيات اًمرمحـ صمؿ ىمّط ذم كقمٍة قمؿقؼةٍ 

اذىمت اًمشؿس مـ ظمالل كاومذيت، وماذا ًمق شمًؾؾتل إزمَّ  وأكريت ما 

! سمداظمغم؟

صقيت أمل شمـادي هقا اهنيض طمٌقٌتل، أطميت إًمقِؽ يمقسًما مـ 

. اًمشاي و اًمؽعؽ اًمذي ُتٌقـف

أووو أماه أٓ شمعؾؿلم أن اسمـتؽ شُمعاين مـ مرض اًمػؼد طمقث ٓ داء 

. إٓ هق؟  ومال طماضمف زم  وٓ ـماىمة زم دوكف
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أٓ أشمعؾؿلم يا أمل طملم يٌتًؿ يليت اًمرسمقع قمغم همػم مققمده، أقمقد 

شمرشمقب روطمك سمرؾمائؾف اًمؼديؿة، أؾمتـشؼ قمطره ذم اًمؽتب اًمتل 

اها، أطمتػظ سمصقرشمف ذم قمقـّل، ما اًمذي طمدث يا شمرى؟ ! أهداين إيَّ

إكف اًمققم اعمقاومؼ إول مـ أهمًطس، اًمًًمء صاومقة قمغم همػم اًمعادة، 

ظمرضمُت آمؾًة أن أًمتؼل سمف قمغم أرصػة اًمػراق، وإِْن رأيتف ؾملطمدق سمف 

ـمقيم طمتك يظـ أكَّـِل سمؽًمء ومؼدت إطمرف مـ اًمقهؾة إومم 

ًمؾػراق، وٓ قمادت ٕذيّن اًمرهمٌة ذم ؾمًمع رء مـف، وسمحجؿ  هذا 

 ًمـ أظمؼم هبا أطمد
ٍ
إمم مؼؼمة .. احلب أيمرهؽ أوعاف، ؾملشمعارم سملؿمقاء

. اخلذٓن

walaa alfadel 
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يماكت دائًم خُتٌكء زم سملم ـمقاهتا ًُمطػ اهلل، ذم يُمؾِّ حلظات ؾمؼقط 

: هتؿس زم ىمائؾةً .. ىمؾٌل مغشقًا قمؾقف مـ ومرط إطمزان وإوضماع 

سملنَّ ضمؼَم اهلل ىمريب، وأكف ومعال اؾمتجاب، وًمؽـف ومؼط َُيقئ إؾمٌاب 

. ًمتليت اًمػرطمة مـ يُمؾ سماب

طملم متتغمء ؾمجادة اًمصالة سماًمدمقع ؾمقاء أيمان ؾمجقد ؿمؽِر أو 

ؿمؽقى؛ شمليت ًمُِتؽؿؾ اًمؾحظة مطؿئـًة سملن ٓ أطمزن؛ ومنن اهلل معل 

قمـدما يؿر ىمطاري سملم خُمتؾػ اعمحطات، ويـعطػ ذم يُمؾِّ . وسمجاكٌل

. آدماهات شمليت ًمتضئ اًمطريؼ، وشمؽقن هل اًمرومقؼ واًمصديؼ

وملىمدارك يا اهلل دائًم وأسمًدا ؾمتٌؼك هل إومضؾ ًمـا طمتك وإن شمقمهت 

. كػقؾمـا سمعؽس ذًمؽ

وماًمؾفؿ اضمعْؾ أىمداركا شمقاومؼ ما طمقشمف ىمؾقسمـا، وما أطمٌت ومتـت 

. واضمعْؾ ًمـا ومقفا يُمّؾ اخلػم واًمؼميمة

Rayan hagar 
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ذم شمؾؽ اعمرة أضمؼمُت كػز قمغم اًمقىمقف أمام اعمرآة، ًمؼد قمؽػت قمـ 

هذا إمر مـذ ؾمـلم ـمقيؾة؛ وًمؽـ رء ما ذم هذه اعمرة أضمؼمين قمغم 

كظرت ذم اكعؽاد أو سمإطمرى همصت ذم ضمدران روطمل . اًمقىمقف

ؾملًمُت كػز قمغم .. اًمضقؼة، ؿمارٌد ذم ذايت اعمتؾقكة سماًمؾقن اًمرمادي

طملم همرة يمقػ وصؾت إمم هـا سمحؼ اإلًمف؟ يمقػ أصٌحت هبذا 

اًمشؽؾ؟ ؿمعٌر يمثقٌػ، هآٌت ؾمقداء، وأقملم اكطػلت مثؾ أقملم 

. ؾمؿؽة سماردة ومارىمت احلقاة مـذ أمٍد سمعقد

يمقػ يمـت أؿمعُّ وقاًء .. ُتامؾت قمغم اجلؾقس، ؿمارٌد ذم ذايت اًمًاسمؼة

يمـت إكًاكا مؼٌال قمغم احلقاة، حمٌا هلا، أؤمـ سمؿٌادئ !. واحلؼ يؼال؟

ّٓ جمؿققمًة مـ ؿمتاٍت  قمظقؿة ومجقؾة، وأن أكظر إمم كػز ومًم أضمد إ

اجلؿقؾ ذم إمر أينِّ أشمرُك ضمزًءا مـل ذم يمؾ . مٌعثٍر ذم يمؾ آرضماء 

، وسمقٌت ؾمؼقٌؿ، يمؾفا أومعال اكتجت . مرة أظمذل ومقفا ـٌ صديٌؼ ظمائ

ؿمخصا مـؽس اًمرأس، ٓ يلمؾ ؿمقئا ذم هذه احلقاة ؾمقى أن يؿقت، 

. وًمؽـ جلًمل ؾمخرية اًمؼدر يؽقن اًمٌمؾماء هؿ اعمعؿريـ ذم هذا اًمعامل
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ذم يمؾ مرة أدظمؾ همرومتل أضمد ؿمٌحل حيدث اإلكًاكة اًمقطمقدة اًمتل 

أطمٌٌتفا ،ويماكت ىمد شمريمتـل ؿمًٌحا يعقد كػس اًمًـاريق صمؿ يـظر زم 

! عما يمان قمؾقـا كحـ دائًم أن كؽقن اًمطرف اخلاه؟: ويؼقل

. طمًـا ٓ أمؾؽ ًمف إضماسمة ؿماومقة؛ وًمؽـفا إىمدار يا صديؼل

اًمطقب حمؿد 
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يملس مـ طمـظؾ أدمرقمف ذم يمؾ مـاؾمٌة ُأىمٌؾ قمؾقفا، أضمـحة مٌتقرة 

أؾمػم سمغػم وضمفة أشمركح يؿـة ويًاًرا، صدى ىمفؼفايت . وهقية ممزىمة

يؿتد ذم إومؼ، ٓ أطمد ُأًمؼل قمؾقف كؽتة، ٓ يمتػ أشمؽئ قمؾقف، سمال 

سمقصؾة ذم صحراء مـ هاب؛ يمؿـ يُمتب قمؾقف مقاضمفة يمؾ مؽاره 

احلقاة، وًمعـة ٓ رمقز ًمػؽفا، يمؾًمت ٕرصمك هبا سمقاٍد همػم ذي زرع 

! ما سمال اًمرياح ىمارصة اعمؾؿس؟! ما سمال اًمٌحر أؾمقد ًمقكُف؟.. أهقي

ما سمال اًمـقم يًطق قمقـل، ما سمازم ! ما سمال اًمًًمء أراها ُتتضــل؟

. أهمػق

إدريس  مـال
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يا ؾمطقة يمرد إسمـقس قمغم ىمطقَّة 

يا طمقريَّة هنر اًمـِّقؾ 

!  يمقػ احلال؟

..  إًمقِؽ ذم اًمعؾقاء أظمطُّ أهمٌك ما يمتٌت قمغم صػحة إقمذار

ًمؽـَّفا إيام ريح 

امة صخٌر ىماد و هـا طمطَّ  حيؿُؾ ذم ـمقَّات اًمدوَّ

إمم اًمقًار ىمؾقاًل 

ومقق اجلَّقف سمزهاء ؿِمؼم 

هـا ظمؾػ اًمؼصِّ متاما شمؼع أىمًك ضمزيرة صخريَّة 

أهمرىمفا اًمطَّقومان مّذ قمفقد هماسمرة 

شمعقد ًمعفد كقح أو أىمدم 
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هـا رؾمت ىمٌؾؽ أًمػل ؾمػقـة 

يمؾُّ رسمان أمػمة 

و يمؾ مرؾمال يٌاب 

ىمٌؾ ىمدومؽ  

..  يُمـت زير كًاء سمارع

أقمشؼ ذم اًمققم اًمقاطمد قمنم كًاء 

ًمؽـَّف مات 

ومؽقػ ًمف أن يؼػؾ قمقًدا 

ًٌا ضماب صػقف اعمقت   ىمؾ

ظماـمٌتف يا ىمؾب قُمد 

ومؾؿ يعد 

: و يؽلكَّـل درويش إذ يؾؼل
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يملنَّ ىمؾٌل زاهٌد، َأو زائٌد 

 ذم اًمتشٌقف ” اًمؽاف ”قمـل يمحرف 

طملم جيػُّ ماُء اًمؼؾب شمزداُد اجلًمًمقَّاُت 

صمُر اًمعقاـمػ سماعمعاـمِػ،  دمريدًا، وشمدَّ

واًمٌؽارُة سماعمفارة 

عماذا أن 

!  شمـٌشلم إكؼاض ذم ضمقذم سمحًثا قمـ طمٌقب؟

قمنمات إؾمئؾة مل ختطر قمغم خمقؾة ومقؾًقف 

تل راودشمـل ومقفا قمـ ىمؾٌِؽ  مجقعفا يماكت ذم ومرار اًمؾَّقؾة اًمَّ

سمـاُت أومؽاٍر ؿمؼقَّاٍت 

و أكا اًمَّذي أطمتجب قمـ اًمقضمقد سمؽؾؿتلم 

ًمؽـَّفا إىمدار 
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أكا اًمذي مات ُتت ؾمقاط اخلقٌة 

ىمامرُت سمؽؾ كصقٌل مـ قمشؼ 

ؾة  و ظمنت ذم طمؾٌتل اعمُػضَّ

ومعدت مـٌقًذا قمـ اًمتاريخ  

..  اؾمتلكًت اًمقطمقش و اعمؼاسمر

..  وّزقمت اعماء اًمٌارد قمغم يمؾ ؿمٌح مرَّ 

ا إىمدار يا طمب جُمفض  إهنَّ

..  متكم قمغم أذان ما هق يمائـ

شمقسمِّخفا سمنسار 

صمفا  ُتدِّ

قمـ ومشؾ احلّب 

و مقت اًمـفار 
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و زكزاكة اًمؾقؾ  

اقمة  ًَّ و ؿمحقب وضمف اًم

ًمًُت أكا يا مجقؾة 

ذًمؽ اًمػاِرس اعمؿشقق اًمَّذي عمعت طمدوات ضمقاده قمـد إصقؾ 

..  مل يُؽـ أكا

ٓ شمًلًمقـل يمقػ 

ا إىمداُر  إهنَّ

ٓ شمُؼؾ قمذًرا ىمٌقًحا 

ا درع مُمقٌت  إهنَّ

.. وّد همزو اًمعشؼ

د م قمٌداًمعظقؿ حُمؿَّ  اعمُؼدَّ
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اًمـفـــــاية 
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: مـشقرات روايتل 

هي منشورات صادرة عن موقع رواييت األدبي ، أول موقع خمتص بالروايات 

. السودانية 
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