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صٌِت يسقُد اخَان هدوٌء يتبيُف هدوء، وجٓدًا حارَج اـديار ُأصاِرُد 

أجالًم أطتٍُّتْا لُّذ ٔيقلِة أضاؽري، ُليتٍدًا أّن ُؿَؾ لأراه طد 

شاشاِت اـتٌُاز جٌٍٍٓة لوٍُة،  مل أةنقر يقلًا أّن احلٍٍَٓة ُلّرٌة هَذا،  

إبتيدُت طـ اجلِٓع وٓم ٔنِػ وثْل إبتسالٌة ساحرة، ٔيؿ أٔا 

ِّل اـيادات واـتٍاـٓد ُُمددًا، ــ أُؿقَن طبدًا  َُ اـٓقَم ُجٌر صُٓؼ  ــ حت

 اـَبار، ــ ألف ٓم صريٍؼ لرسقٍم لـ ِؾبِؾ أثداِد إثداد، 
ِ
ٕهقاء

ٌاِر ؾريش؛ ؿأقا ييُبدوَن إصّام َ إجتذاًء بإؾدلع،   َُ ُيذؿرؤّل ب

مل ةُرؾّل يقلًا ؽَِرُة اإلٔنٓاِع ٕهقائْؿ ؽٕٔا طبٌد ٕهقائل وـسُت لـ 

اـذيـ يّناطقَن خُيتٍداِت اـًذ، ٓ ِزـُت ُأطاين بيَض أتاِر لاٍض 

يَاُد ُينُٓبّل باجلّقن، أطتٍُد أّن اإلٔسان ٓ يستوُٓع اهلرب لـ 

. ذؿرياةف جتك وـق هاثَر إغ أؾك اـبٍاع

ف احلّع يقِشُؽ أن يٌتَِؽ برثاجِة  ُِ أؿاُد ُأؾِسُؿ أّن شبحًا ـيًّٓا إس

طٍظ، لازـُت صالدًا ألاَم ةَُؽ اـذؿريات ألاًل ٓم حقِض ْماُرَب 

ثديدٍة ُةّسّٓل هٌقَة لاٍض يٕبك اـزوال، يَاُد ؾُبل يٌتُِؼ بيٍظ 
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ق ـُف ... ُلتخوًٓا ُؿؾ احلدود َُ أةذؿُر ؾقَل رُثٍؾ جَٓؿ جَع ُؿُّت أش

ـُ أّن ُؿؾ : طـ ؾساوِة اـيِٓش وجٓدًا ٓم دوالِة احلٓاة ؽٍال وهؾ ةى

ؾريٍب بع إؾربَع ؾريب؟  يا ُبّل ؾد ةيُٓش ؼريبًا بع أؾرِب 

ربَة ـٓست  ًُ رباء، إّن اـ ًُ إؾربَع إـٓؽ وؾد ةيُٓش ؾريبًا بع أؼرِب اـ

ربَة داِحَؾ ؾُبِؽ ـق أصُحتُف  ًُ ُؼربَة أوصاٍن أو لساؽات صدؾّل إّن اـ

ـٌ جبٓب . سزى اـياملَ ُؿُُف وص

لّذر طنام طِر 
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ُّوِة،   و َجقاّسف، يِِف َطد إرْ َِض اخَُب
ِ
د أْصراَف اخَرء ِِّ ُؼربٌة ُْم

ُه  َشقاِرُع  َلدْيّتِِف   قُل َيتِدُّ باِل ِِنَايٍة  ألاَلُف، حَتُُْضُ ٍُ ُُت اخْن ٌَ اإلْس

ـَ   ٓم َحٓاِل اـّسائٍَع اختذّلِري
ٍٓ ذا ٓ ُيقَثُد إ َْ اخُتيّرثة، إْسٌٌُت ؿ

ّٓدة ْٕلٌر "يِرنُّ ٓم رْأسِف اْؾتَباٌس خارـع لقٔرو .. ؽٍطْ   إّن ِلًّْة ث

ُّٓؾِ  ـّ اخَرَء ٓ  يْستوُٓع أْن يَتًّوك ِ ا ٓم اـ ّٓدًا " ِٓؾ، ـَ   َيتذّؿُر ث

سِف ِطّدَلا َصاَدؽُف ّٕوِل لّرٍة  ٌْ َٔ  ": ؿَٓػ رّد طد آؾَتباِس َبُّٓف و بْعَ 

يَؾ أيَّ َرء ٌْ ُٓع أْن َة
ّٓدة، يا لارـع، َةستوِ ًّة ث ْْ ، ُيدِرُك أَن "إّن ل

ًِذًا، َصًذًا ثّدًا،  ّٓدًة ٓ َةٌيُؾ َشٓئًا، ََيتاُج اخَرُء َشٓئًا َص أّن لًّْة ث

ؿْٕن يْػَب اـّماي لَع َشخٍص َُيبُُّف، اـًْربُة َْميُؾ ذـَؽ ُلْستحٓاًل، 

ربُة ْْميُؾ اخَرَء هّمًا، أؿَثَر ممّا ؾْد يَتنّقر  ًُ يَتياصُػ ليَؽ اجلَُِٓع .. اـ

َٔؽ ا ََ ُٔقا ل ـََّّْؿ يَتِّّقَن ـْق ؿا ربَة شٓئًا .. َضاهرّيًا،  ًُ ُـّ اجلَُِٓع اـ َيى

ِٓف أو جّتك اطتِٓاَدهُ  ُْ َُُّب ط ـُ َْماوَزُه أِو اـّتً
ـَّّْا ـَٓسْت .. ُيَِِ

ٌََٔسُف بُقُضقٍح  ربِة يّتهُح ؿؾُّ َرء؛ َيَرى اإلَٔساُن  ًُ ؿذـَِؽ، ٓم اـ
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ًٓة  أو مُمَّقهًة بُقثقِد اـَيائُِة و  ِِ َشِديد، ؿؾُّ إُلقِر اـتل َؿأْت َِم

ـِ ُةْنبُح َلرئًٓة و أَٔت وْجدك  و اـَقص
ِ
.  إْصدؾاء

ّٓدي"   يّْتبُف طَد َصقِت صٌٍُِة َصًذٍة َةُٕحُذ ُؿرََتا ِلـ " لـ ؽهَُؽ س

يِدهِ  ٍْ ٌِة و ُلًبَّمٌة ُهّا، َؿِّٕنا .. حتِت ْ ل
يّْىُر إغ اـّسََمء، اـّسَمُء دائًَم ؼائِ

وح، ؿَٓػ .. ُُتّبُئ شٓئًا لا اهلَقاُء اـَبارُد َيٌُُح وْثُْف،برٌد يَّْخر اـرُّ

ذا َْ .. ُيذّؿره اـَرُد بَِقاـدةفِ ..!  ـَمخٍص أْن يِيَٓش وْجدُه ِٓم َبرٍد ؿ

 
ِ
ٓاِا اـّمتاء ـَ ـِ اـذي ُةِيّدُه  ٓم   َيدْدا و اـّماي اـّساح

ِ
ا و ِدفء َْ حت

.  برائِ

.. ٓ يْدِري َلا اـذي جّؾ بِف هذِه إّيام، ٓ َيٌيُؾ شٓئًا ِسقى أْن يَتذّؿر

ذا ٓم باِلِد آْؼَزاِب؟ ُيٖخُِف أنَّ َبيَض  ََ ـُ ٔائًِٓا ه خِاَذا َيْبدو اـَقص

ـْ َذاؿَرةفِ  ٓ ُيريُد َأْن َيَّسك، طد إؾّؾ ٓم .. اـّتٌاِصِٓؾ ؾْد َسٍوْت ل

ُّْحىاِت، أهؿُّ لا ََيُب َأْن حُتاؽَظ طُٓفِ ً ٓم اـًربِة هَق ذاؿرُةؽ  هذِه اـ

سِف، هْؾ َجٓاُة اإلَٔساِن إّٓ ُمِْقطُة ذؿَرياٍت ةنوػُّ  ٌْ هذه، يٍقُل ـّ

ّٓتِف و َهٓئتِف و لا  ْٔساَن أَلالّا بَمخن اـقاجدُة ةَُق إُحَرى ؽَّرى اإل

اإلٔساُن َصّٓيُة ذؿرَياةِف و حَلىاةِِف اخَاِضٓة، و هق ٓ يِريُد َأْن ! ُهق َطُٓفِ 

ـِ َؿَم هق بَِم ؿاَن طُِٓف ِطّدلا .. َيَّسك، يِريُد أْن ََياؽَظ طٰد اـَقص
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 أٓ ييّقل .. ؼادَره
ِ
ـّ إُلقَر ٓ ةِسُذ ؿَم ٔريُد دائًَم ، ـِذا طٰد اخرء ـَ

ـّ  ؿثذًا طٰد َأْن ةّْنٌُف هذِه احلَٓاة، َؾٌُٓؾ ِلـ إلِؾ ٓ َيُّض، ـَ

َُّؿ أٓ ُييأَد،  اإلْْساَف ؽِٓف ؾاةٌؾ، و ُلُّذ أْن ؼادَر وصُّف ٕوِل لّرة، ةي

ِطّدلا ُةّق احلَٓاُة طٰد إّْماٍه لا ؽّٗن َطُِٓف أْن يسَذ و َجسب، ـَٓس 

استساللُا، بْؾ رضًا و ألاًل  أْن يَقَن هذا اإلّْماُه حٓارًا أؽهَؾ ممّا 

.  ؿاَن سٓختاُر بٌّسفِ 

ـُ ُؾبٌُة طٰد  ـَ و ُصرَؾات، اـقص ـَ ـَٓس ُبٓقةًا و َلدائ ـَ أّن اـقص ـَواخا آل

ـُ أْن يْستَّد .. يِد واـدةِف، َةربٓتُة َصديٍؼ  طٰد ؾُبِف لـ تٍِِؾ إّيام اـقص

طٰد َواـدِه، أْن ُيَمزَح إحقَةف، أْن يَقَن ؾاِدرًا طٰد احلّب و احلُُؿ و 

ربِة أجٓأًا .. ؿّؾ لا َْييُؾ لُّف إٔسأاً  ًُ ـُ أْؾَسك ِلـ اـ ـذا، يَقُن اـقص

و هَق ملْ ُيًادْر إَِّٓ ِطّدلا أْضحك وصُّف لًٌّك و أصبَح ؽِٓف لْثَؾ .. 

؟  ِريب، هْؾ ُداثُر اإلٔساُن لـ َلًٌّك إغ آحَر بحثًا طـ ٌٔحِة جبٍّ ًَ اـ

ّٓة؟  ةيّددِت إسباُب و اخٌّْك واِجد، أـٓسْت ؿّؾ  ٌتِة إٔسأ ـَ طـ 

... اخَّآم سقاًء ٓم اـّّْاية؟
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ةقؾَػ طّد هذِه اـٍّّوة، حلىُة اـّسالم اـداحظِّ اـَقجٓدُة اـتل َجنَؾ 

ربة، ـَٓس باـٍدِر اـذي ةقّؾيف  ًُ ّٔف ـَٓس ٔاِدلًا طٰد هذِه اـ طُْٓا هَل أ

.  طٰد إَؾؾ

ؼادَر إغ لّْزـِف، تٌٍؾ ٓم َؾُبِف و دلقٌع ةرةدُّ إغ داِحُِف، طُِٓف أْن َيَتِؾ، 

، َو  أؾَك لا يْستوُٓيُف  ـَٓس ؿؾُّ لا يتِّّاُه اخرُء ُيدِرؿُف  ـَُّّف لْهَورٌّ

.  أَن هَق أْن ُيٍاِوم هذه اـَقجمِة و  أّٓ يستسَُؿ هلَا 

اـبمذ  رؤى
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طزيزي اـٍارئ ٓ خيدطؽ اـيّقان إن اـًربة اـتل سٕحتدث ـؽ 

. طّْا ـٓست لاْمقل ٓم حاصرك آن

اِنا ٔقع ّمتُػ لـ اـًربة، ـٓست هجرة شخص طزيزًا طُٓؽ إغ 

بُد آحر، أو أجد ةُؽ اـٍنص اـتل حتَل طـ اـًربة، اِنا ٔقع 

. ّمتٌُة وؾنة ذات صابع حاص

دطّل أروى ـؽ أجداتْا 

ٓم لّتنػ اـُٓؾ ولازال اخنباح ُلهئ اجلِٓع لـ جقهلا ٔٓام ةّىر 

!. إغ ةُؽ إداة احلادة ألالْا، هؾ ستتمجع ـتٌيُْا هذة اخرة

متيض ساطات وهل ةّىر واـدلقع ةِّْر لـ طّْٓٓا، ؽٍُد ؽارؾْا 

شئ طزيز طُْٓا، ـٍد رجؾ دون سابؼ إٔذار ةالشك ؽٍط، وطّدلا 

. خيتٌل أطز شئ ـديّا ٌٍٔد صيؿ احلٓاة وٓ ٔريد بيده أن ٔيٓش

. هؾ ةيرؽت إغ هذا اـمئ طزيزي اـٍارئ؟
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. أف اـمًػ

أف أسقأ رجٓؾ واؽجع ؾنة ؾد متر طُٓؽ، أن خيتٌل شًٌؽ ٓم 

. احلٓاة أن يرجؾ لّؽ دون أن ةدري

ٓ ةيُؿ خاذا احتٌك، و لا اـذي ثرى ٓ ةيُؿ أي شئ ؽٍط ةيُؿ أٔف 

.  رجؾ

بيدها ةنبح احلٓاة بال ليّك وطّدلا ةنبح ؿذـؽ، 

. ةَقن ؽَرة اـرجٓؾ طّْا هل اخلٓار اـقجٓد طظ اـواوـة

 

وردة اـنباح 
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طًا طد ُزثاِج احلٓاة ُِماوًٓ  محؾ جٍٓبة ضْرِه وحرج  يِف ُلَّسَّ

طدم إيٍاظ أجد ، وضع بداحُْا اـَثذ لـ إلّٓاٍت وإلال 

ة اـتل يقد بُقؼْا  ٓم بُد أحر ؼذ وصّف ، حاجلُف ُشيقر  اـيريهَّ

...!! اخلائـ وـَُّف إؿتٌك باـهِٓؼ ؽٍط دون أن ُيبدئ أيَّ ردة ؽيؾ

حرج يتَئ طد طَاظ احلظ وٓم ثٓب ؾِٓنِف بِهُع دطقات لـ 

واـدةُِف ةٍُاها ٓم اـنباح اـباؿر لع ؿقب اـماي ، أؼُْؼ اـباب برؾٍة 

ُُف ، رؿض لتيثِّر اخلُوك ؿل يتقارى  ِِ ؿحِّق أم طد صٌُْا وهل حت

ٍاء وـَّف ؿان إْسع  طـ أٔىاِر لـ يٍاسِقٔف ٌٔس لاللح اـمَّ

إستساللًا ، ؿان ييُؿ أن ٔىرات واـديف ستالجٍف ٓم ؿؾ لَان بيد 

أن أبرم طْدًا بٕٔف ــ يًادر رُبقع وصّف ، وسٓبٍك ليْؿ  يٍاوم جتك 

اخقت ، ها هق أن يٌر ؿسارق ؾد سٍط ؾّاطف ألام اجلِٓع 

...!! وُؿمٌت هقيتف
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ةرك رساـة  ا بهُع ؿَُمت واـَثذ لـ اـّدم ؛ ؿَُمٌت ــ ةمٌل أمل 

ؽراؾف وــ ةسد رّلؼ اـمقق ـيائُتف ، ـيُف حفِّ أن متحق اـدروب 

لاللح وثًْف اخُرهؼ ؽٍٓام لٕمتًا ـروجف وهل لازاـت ةتٌّس ، بهُع 

ؿَُمت ممزوثة باـدلع ؿتبْا بٓد ةرْمػ لـ صٍٓع اـٌراق بٓد أن 

أٔا سٕساؽر ": دفء اـقصـ مل يَـ لـ ٔنٓبف ، جروف ؾال ؽْٓا 

حارج اـبالد ، سٕرسؾ ـَؿ رساـة طّد وصقا ٓ ةٍٍُا وٓم رطاية 

 جروف ةٌَل جليؾ أْسةف ؼارؾة ٓم لرؿب اـهٓاع بال "اـرمحـ 

أيـ وؿٓػ ولتك : شاصئ ؛ ةتخبط ٓم دواحُْا بٕسئُة ٓ ؽائدة لّْا 

! ؟

 ألف أن ةستٍٓظ ؿؾ يقم ٓم اـنباح اـباؿر ـتحُب أؼّالْا ، ولع 

ؿؾ حوقة ةّزل دلية لًُٓة حترق جمائش إرض ، ةسذ لتيبة 

حاـٓة اـقؽاض ُلتبيثرة ، ٓ ةدري شٓئًا طـ ُثزء لـ روِجْا ، مل ييد 

باح يمًُؾ ةٌَذها وٓ اخساء ، ٓ ةدري لا اـٓقم وٓ اـساطة  اـنَّ

ْمُس بٍرب اـباب دولًا  َُيٌْا  أجٌادها لـ ؿؾ ثأب ، ةّتىر أن 

ُيوؾ هق ٓم أيَّ وؾت  ، ةتيدل ٓم ثُستْا ـتخرهؿ طّف بَؾ 
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ةٌاصُٓف وـَّْا اخرة إـػ اـتل ةروي هلؿ ٌٔس اـٍنة ، جًٍا سئؿ 

...!! إجٌاد لـ هذا إلر

هل ٓ ةدري بٕٔف ــ ييقد أبدًا ، ؽِّذ أن وصٕت ؾدلاه حارج 

اـقصـ مل حتِؾ اـرياح حرًا طّف  ، ٓ دفء وصّف أرثيف وٓ جّان 

أْسةف بدد اخساؽات وؿَّس جٍُة اخايض ، ٓ ؽائدة لـ اـيبث 

بإؽَار يبدو أٔف صِع ٓم جهـ أوسع لـ اـقصـ ؽهِحَت ألقاج 

...!! اـبحر وإجتقةف بٌؿ باسؿ ؽٓف ؽراؼات وبيض اجلثث

صٌة اـًريب ستالزلؽ لا دلت بيٓدًا طـ وصّؽ ، ةىْر طد 

وثْؽ وجٍٓبتؽ وطد  ؾِٓنؽ وحوقاةؽ ،  هل رداء متزؾف 

صٓقر احلدود تٕرًا طد لـ خيرج لـ وصّف ، ؽتًدو طاري صقال 

اـوريؼ ، اـًربة شئ سُِٓحف إطِك ٓم ةهاريس صقةؽ ،  

وِماوـتؽ إلَٔاره واـميقر بألان ؿًِازـة ٌٔس إطِك بيّٓٓؽ 

...!! ؽال ٔتٓجة حُتتسب سقى هدر اخزيد لـ اـقؾت
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ؾد ٓ ةَقن لًادرةؽ ـقصّؽ هل إسقء   ، ؽٍد ةزثؽ احلٓاة 

أجٓأًا ٓم لواف ٓ رثية لّف ، وـَّؽ ٓم ذـؽ احلع جتًَم ستمير 

. باـرد جتك وأٔت لٓت

Alaa Ismail 
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.. ُؼرباُء يا وـِدي

ناصٍة  ٍُ ذ ، ُتؿ يرِلل طظَّ بِ
ًِ ُؾ ُصّدوَؾُف اـن ِِ رُّ ِِب ُؿؾَّ يقٍم وهق َي ُِ ي

. ِلـ ثقِف ذاَك اـُنّدوِق ؿِرساـٍة طظَّ أن أبدأ ِ ا يقِلل

ؾِّ يقٍم ـَُِّّف مل يِٕت  َُ سٕـُت طُّف . هذا اـَنباح، إٔتىرُت ُلرورُه َؿ

َمِش اـتل  ٍِ ِرؽاؾُف ، سٕـُت اـّرِصَٓػ جُٓث لسَُّف، سٕـُت ِؾويَة اـ

َٓع ومل أِثد  ِِ ُُُغ ِلُّف اـّتيُب لبًًُا بِيٓدًا ، سٕـُت اجل ها ِجَع يب يتقسدُّ

َُٕل يدِري... ثقاباً  . ؽَُٓست ُؿؾُّ إسئُِة هلا ثقاب وـَٓس ُؿؾُّ لـ ُيس

َُت ؿًُِِة واِجدًة وهل _ ؿ لا "ُؼرباء"ُؾناصُتُف إِحذُة مَح َْ  مل أؽ

ُُّْا لا طدا ُبٍيًة بٓهاَء  ؿاَن ييِّل ومل أدِر لا ؾنُدُه بِاـدائرِة اخُىٍُِِة ُؿ

ًِذة ِٓم اخُّتَنػ . ص

ِة _ َِ ِة ، ِٓم اـزوايا اخُيت
يقلاِن لّرا وأٔا أبحُث طُّف ِٓم إِزّؾِة اخُىُِ

ُُّة تْا وؾد . وطد إرِصٌِة اخُب ـّ مل أِثدُه وؿَٓػ ِْمُد اـروُح ضا

ُطدُت أبحُث طُّف ِلـ ثِديد . أحوِٕت اـوريَؼ ؤِسِٓت اـُيّقان
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 اخِنباِح اـذي ُيُّذ طتَِة 
ِ
وـَِـ هِذِه اخّرة بحثُت طُّف ِٓم ضقء

اـرِصٓػ، بحثُت طُّف ِٓم رزاز ِ اخوِر اـذي أزاَل وجمَة اـرِصٓػ، 

ٌُٔقِس   اـتل ةقسّوت طتَِة 
ِ
بحثُت طُّف ٓم احلٓاِة ؽقثدُةُف ُبٍيَة اـهقء

ـٍ ؽارؾُف إلان، آبتِسالَة ِٓم  ـَ ٓم زل اـبِػ اخِريهة، وثدُةُف إل

وثِف احلٓاِة اـيابَِسة، بحثُت طُّف ؽقثدُةُف اـقِجَٓد اـذي َطرَف اـَقصـ 

ـَ مل ييِرؽُف، شّد ِرجاـُف ِٓم احلٓاِة ؾاِصدًا اـُيال ؽَيُت طُِٓف  ـّ اـقص
وـَِ

. احلٓاة ُ ِ ُِقِلْا

ناصاةِِف _ ٍُ ـَ اـٍَُب بِ ََ ُدُه ؽِّٓل، س
ٍِ وثدُةُف ؽقثدُت شٓئًا ُؿُّت أؽت

ها  دُّ ُِ ُؾ بٍايا اـٌحِؿ وهق ي
ِِ ة ، يُدُه اـتل حت ٌَ ًِذة، ابتِسالتف اـُوِٓ اـن

قُب وهق يرةِديِف بُِحب و لالبُِسُف اخُِْزئُة  ٍُ إّا ُلناؽِحًا ، ِجذاءُه اخث

ؾ َِ . ِلـ ؿثرِة اـَي

_________________ 

ٍِل أٔا وهق ٓم صػِّ اـقؾقد، يرؿُب سٓارةُف _ أَن بيَد طِػ سِّع ُٔت

ؿ أصحاُب اـسيادِة إذ ُهق  ُْ ُف أربيُة ِصًاَر أُضُّّ ٍُ
اـٌاِرَهة، ُيراؽِ

ناصِة إِحَذة، صدؾَت بَٓز شارِا، . واـُِدُهؿ ٍُ ُِت ليّك اـ ِْ أَن ؽ
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ٔا جالوُة  رُّ ًُ  ؽال ة
ِ
ـُ جتك ُٔذوَق اخُّر ؤرى لرارَة إشٓاء ُؼرباُء ٔح

مِة اخُِْزئة،  ِِ نقُر اةَاءاِت اـرِصِٓػ وإؾ ٍُ اـبِدايات وٓ ُةِّسَّٓا اـ

ـُ ٓم ؾُِب اـسيادة، ُؼرباُء واـسيادُة ـٓست  ُؼرباُء ؤح

ُقبّا ٍُ ـُ ِ ا ؾابُِيقن...بِ . ُؼرباُء يا وـِدي واحلٓاُة ُؼرَبة ؤح

اـَّس  ةاج ؼٌران
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مل .. َجُسـ اخلُِؼ ، ؿثَذ اإلبتساِم ..َُيَك أن ؽًتك ؿان بمقَش اـقثِف 

ةبقُه اـيع ف خيٌُؼ اـٍُُب ـف .. ةٌارق صُٓب ؿَُمةِف ؾُقَب ساليِٓف 

وـَـ لا إن يسدل اـُُٓؾ ستارُه و خيُق بٌّسِف جتك ُيزيؾ .. ؽرجًا 

ف يٍُص طد أوراؾِف .. ؾّاَع اـسيادِة طـ وثِْف و ةرُز جٍٍُٓة ذاةِف 

ِؾنص جٓاةِف ؛ طـ روجِف اـتائِْة ٓم بٍاِع إرِض باجثًة طـ أرواَح 

! ..  ُةمبْْا ؛ أسبؼ أن وؾَع طد لساليَؽ ؼربُة اـروِح ؟

ر ا  ٍُ ف .. ةىُؾ اـروح ةائًْة إغ أن َْمِد لقصّْا بَع أرواِح اـيابريـ ب

ْا و حتتِهـ شتاََتا ؛ ف َيُع وؾُت طقدَتا و ةبٍك داحَؾ جدوِد  ٌُ ةٕـ

..  لقصِّْا 

ف اـتٍك .. ضّؾ اـٌتك طد جاـِف إغ أن شائِت إؾدار أن ُيسَُب ؾُبُف 

و َطُِؼ ِ ا ؿٕن مل يٕـػ ؼذها ؛ ف راَح يتٕلؾ ..ِ ا ٓم جِع ؼٌُِة لّف 

...  ُجسّْا جًّٓا و يورب سِيُف بقؾِع ؿَُِمَتا أجايَع 

. ف وَثدت اـروُح لقصّْا و أؾالت ِديارها بَع َأضُيِف 

ةبٓان أمحد 
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ة ؼرابة ٓم متحقر  اـالرء إغ رء ِّ ! ت

ةَقن ٓم جاـة ٓ (اـفء)وإؼرب أن ِمنُة متحقر اـالرء

! ؼرابة 

! ؿَم أٔؽ أدا اـٍارئ  ةتسائؾ أّن  لا طالؾة اـًربة باـًرابة  

! لْال

ح لٓاسؿ ؽِْؽ   ؿل ٓ َيرك  ةٓار  اـٌْؿ   ٍّ ٓةدع اـًرابة  ُةُ

ـإلؼزاب  

أطُؿ أٔؽ ٓم ؼرابة  لـ ألرك  

! رؼؿ أٔؽ  ـسَت  ؼريب

! ف يقم ُوـدَت سالٌم طُٓؽ

هّا ةالشت آتار اـًرابة   
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! ـتجد زاةؽ ٓم اـسقدان....

! وْمابف لستقى  أؼرب لـ اـًرابة  

ييرف ب  

. اـًربة

طظ طاشقر 
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شتات ضائع وصٍؾ ٓم بٓداء اخيرؽة ، زُمرة صائب ٓم إجدي 

ليارك اـٌرس ، لرؾد بال ؽراش وأوسدة بال ؾوـ، أراها طـ ؿثب 

ْمذبّل وةرةع ِب ٓ أضـ أِنا ؿٌاية إن اسِٓتْا إجدي ّمٓاليت 

اـٌىة؛  ِٕنا واؾع ِمسقس اصرأ طظ اـتًذ ٓم إجدي ؾرارايت 

ؽْجرت ؿؾ ر وابتًٓت ؾقة وصرا يدؽيأّل ـُيٓش بسالم ، 

وأي سالم هذا أاشده وجاا ؿاـرتاء ٓم طْد اـيباسٓع اـٍدلاء 

ؾُبل لٌوقر وطٍظ لع لسَّل اـٍديؿ وأهظ وأصدؾائل ، أام وٓ 

ارةاح يباؼتّل اـّسٓؿ وـٓس ؿاـّسٓؿ اـذي أهقاه، اخدن لَتىة 

باجلِٓع وـَـ إجساس اـقجدة يَاد يٍتُّل ، ابحث طـ لالِمْؿ 

ٓم ةُؽ اـقثقه اـتل ةبسؿ ا ؿؾ صباح وطـ رسائُْؿ وذؿرياَتؿ 

اـتل صٌٍت برأد، ِمادتاَتؿ اـٍنذة وةقطَاَتؿ ٓم لّتنػ 

اـورق اـتل أشير  ا امتّل ـق ؿّت ليْؿ ٓواسْٓؿ ، أريد أن 

أحرهؿ أن اين أشير  ؿ ؿَم يميرون ِب أن اجدتْؿ طـ طِظ 
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وؼهبل وؿؾ لا يمًُّل ، وـَـ بيد لاذا ؟ بيدلا رجُت طّْؿ 

....  ةارؿا حٌُل ْساِب واؾتباس اـهحَة ٓم أوثف أحقيت

هذا اـبيد حُؼ لّل أسأا ثديدا دقى، َيـ، يتٕمل، و أجٓأا يبَل 

. ؿاـنًذ

ايالف اـوٓب 
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شٌئ هّاـَؽ  

طاـٌؼ 

َُيارُب ؿؾَّ أؽئديِت 

شٌئ بال ليًّك 

بال لهِقْن 

أطاد اـّاَر 

ٓم ِرئتل 

ؽحرُب اـٌِّس ـٌُِّس 

ربة  ًُ هلَّ اـ

و جرُق اـّاِر باـّاِر 

بُة  ٍُ ؿَم اـ

حٓآٌت 
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و إَياٌء 

َيدلُّ اـّاس ٓم صِتل 

أٔا اخيزوُل طـ ٌٔز 

ٍٍُع طّّل  ُِ و ـسُت ب

أشاَء احلبُّ 

أم شئتل 

 ..

يا لديًّا ا 

 ـٓتؽ ؾأًيا َةقِٓم 

ؽٗينٍّ ُُمٌْد 

و اجلُْد ّمُقٌق ؿَم إِٔػ 

ُينادُق لٍتِظ 
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و احلبُّ أّلاٌر ؽِظ أشِػ 

بدوِن احلبِّ 

إيّن ساؾٌط 

ل  ٌِ ارْمل طو

 ..

ؽٓا طازَل ٌٔز طـ ٌٔز 

ربٌة ألٌر  ًُ اـ

و اـردُّ ثقاب 

دّطّل أؽتؽُّ لراِري 

ؽٕٔا لتٌْؿ 

ٓم أرِض إؼراب 

طظ  سالل
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لّذ آحر ٔىرة لّؽ وأٔا أشير بٕين سٕصبح ٓثئة؛ ٓحتتقيّل 

. إلاؿـ وٓ أٔتِل هلا 

 

بيد . طّدها ؿَُّت ةّىر بيٍع ٔادلة وأٔا أٔىر بيِع هارٍب لـ لقصّف

أن ضاؾت بف احلٓاة واشتد طُٓف  اـبٖس  

ؿّت ؿاهلارب لـ ضٓؼ  لقصّف إغ ُماهٓؾ اـتًرب   

مل أؽَر سقى أين مل أطد أجتِؾ ؿأت حٓأتؽ اـٍمة اـتل ؾسِت 

. ضْر اـبيذ 

ـٓت ؿان اـّدم يٌَر طـ اخلٓأة أو ييٓد تٍتل  اـتل أضحت اشالًءا 

 أو ـٓتّل مل أُتذك لقصًّا  

طّدها ؿّت سٕٔتِل إغ ؿؾ إلاؿـ ستتٌتح ازهار روجل 

.  وستػق شِس ؾُبل 
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. وـَـ أن اـًربُة طَّؽ ةسٍّٓل طٍُؿ احلٓاة 

ؿؾ اخقاصـ ةرؿُّل أو ربَم ؾُبل لـ يرؿُْا يرؽض أن ييٓش بال 

. أتَمءه ـيمٍؽ 

 

لقسك  ٔقن
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ًِذة َصارت  ٌت ؾاةِؾ وشاشٌة ص ِْ ُؿقب ؾْقة ، ِذؿرياٌت طاـٍة ، َص

لٌُّذٔا اـقجٓد؛ لمٌْد يتَرر يقلًٓا بِذات اخالِلح اخلاوّية، صريٌؼ 

ط ٍُ ّّٓاه بتخُبٍط وُحوًك ُةقِشؽ أْن ةْس .  وِطر إحزٔاه ولم

أياٌم ةتقاغ ةَاُد أن ةَقن ُلتوابٍِة ، صباٌح حاا ِلـ وثف ُألل 

.  وؾٌمات واـدّي وجَاويف اـَثّرة ، بارٌد ؿروِد إثقاء ُهّا

ةتثاؾؾ اخلُوك، يزداُد اجلق برودًا وةزداُد جرارُة اـمقِق بِداحُّا 

إـتْابًا، ُٔجر حٓباةّا ؤُتُػ  ا جتك أمُخص ؾدلّٓا ؤخرج خقاثْة 

. لنذٔا

ٔتجّرع لرارة هذا اخمْد طد َلرِّ إيام ُوُثقه اخاّرة ، ضجُٓج 

جام  ّة ووجمُة اـمقارع رؼؿ اـزِّ
يُػد حٓاـّا بيٓدًا جُٓث .. إلَِ

ّٓة ٓم  ةرؿّا ُؾُقبّا طد طتباِت لّاِزـّا وةتْاوى أثساُدٔا ؿِخرؾٍة باـ

وح وةزؿّا بٍايا  ربة ةُّّْش اـرُّ ًُ ـْ ؾال أّن اـ َلّْب اـّريح صَدَق َل

. َبػ
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متيض اـساطاُت ِْساطًا ؛ يٍّْيِض اـٓقم وةتّاؾص ليُف أطَمُرٔا جتك 

ـْ أٔٓابف  ةٍّيض هل ؿَذـؽ؛ يسِدل اـُُٓؾ ِستارُه ـٌِّٓرْد بِّا ُلَّػًا ط

ـْ ثديد وشاشُتّا  قب اـٍْقِة ِل َُ ـْ اـذؿريات ؛ ُٔقذ بِ بسٍٓؾ ِل

. اـنًذة وذات اـنِت ـُِّذوب أَرؾًا جتك اـنباح

 

هاـة أمحد اـوٓب 
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أدؽّّل ؿؾ يقم ٓم رلال أجاللل 

أبَل طظ وبسببل 

ُأوبخّل 

ُأثادـّل 

أستَّرين  

لـ أٔا  

ولـ هل  

أـسّا بقاجد؟  

روُح ُ وثسد 

ؾُؿ وورؾة 

زهرة وؼنـ 
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ٔنُػ لّل  

ؤنُػ ُ لّل  

يَِالّٔل  

َييالين لا أٔا طُٓف  

أذهب ٕةٌٍد ذاك اـّنػ 

وأطقد ٕةٌٍد اـّنػ أحر  

ثُبة حتدث هّا  

وهدوء يزيـ اخَان هّاك  

رؾص وؼّاء هّا 

وسَقن ييؿ إثقاء هّاك 

دلك جاؽٓة ةُيب طد اـيمب هّا 

وأٔناف أثساد ضائية هّاك 
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ّا واهلّاك   ُْ ولّوٍة لقازية ـُ

حتدث ؽْٓا ؿؾ آجتَمٓت اـتل ؿأت ؼذ واردة ـُحدوث، لّوٍة 

ْمُس ؽْٓا اـدلك جاؽٓة اـٍدلع ةرؾص لع أٔناف إثساد 

.  بالحقف، خيتُط ؽْٓا اهلدوء بًَّمت ساجرة لـ ؽقهة اـسَقن

ٓ أستوٓع ؽؽ صالسٓؿ لقؾيْا ! أشٓاء ؼريبة حتدث هّاك جٍاً 

. اـذي أصبح ّمًٌٓا ثدًا باـّسبة ا

أؾػ ُمددًا ٓم اخّتنػ لتنُبة اـٍدلان 

 لذهقـة 

لمدوهة 

جائرة 

ضائية 

َياوصّل شبح اـًربة لـ ؿؾ اإلْماهات، يتَّسب لـ حتت ؾدلل، 

ولـ بع أٌاد اختناطدة اـالهثة 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منشورات رواييتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (38)  
 

أستَّرين  

أستَّر وثقدي  ذا اخَان اخريب 

أٔا ـست هل 

ؼربتل ـٓست باخلارج هّاك  

. بؾ هل هّا بداحظ

 

اْساء سيٓد 
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وددُت وـق خرة أن حتُِّل محالة احلّع ـُهٌة أحرة، جٓث لالذ 

. اـُوػ ألـ،اـقصـ، إهؾ ووثْْا احلسـ

 

ًٓا طّد ةرأٓؿ صٓػ الدرلان، جٓث ُؽُروَهة  ُِّؼ طاـ وددُت أْن ُأج

.  وَؼَهاَضة وثْْا اـَبْار

ا لـ شقؽتؽ يا جبٓبل .. يا اـٌريد ٓم جسّؽ و جة ام درلان"

. "زلان

ربة،  ًُ لتالزلة اـمقق ةرةابّل جًّٓا بيد آحر، اجزق جًّّٓا بّاِر اـ

 لاراتقن يالجُؼ زلُٓف اـذي 
ِ
ُةالِجٍّل اـذؿريات اجلُِٓة ؿيّداء

. ةٌنُف طّف حوقة واجدة، وذـؽ طّد اـقصقل إغ ٍٔوة إصؾ

..   ٔار اـبيد واـًربة"

..  شقق ٕهُل واـنحبة
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..  شقق ـَؾ ثِٓؾ ؽل اـحل

..  شقق ـُمّٓة ـق صيبة

. "بٓـ اـٍٓىة وإجالم

ِٓة احلّع ةُؽ؛  ّٓ اةيّت وةٕحذين هاشِّ ؿَِؾ لرة يَّزين صديٍل أ

ؾِة اـُُِٓٓة طّد بابقر "ؽٕحتَجُج برسائِؾ احلبٓبة اـٍديِة وـٍاءاِت إزِّ

، لثبًتا إياه بـ أن ةُؽ اهلاشِٓة صادرة لـ ؿُتا  اجلْتع، "اـزيـ

ِؾ لرة ٔتمارك اـرأي صقاًبا َُ . وؿ

 ُٓتل ٓم أؾك اـمَمل ةبَل ثّقًبا، حتِؾ ٓم صٓاَتا اـَثذ واـَثذ 

لـ لتاهات اـمقق، أرهٍتْا ـيّة اخساؽات؛ ؽحَملة احلّع ةقؾٌت 

!.. طّد اخّتنػ،يبدو أن إشارات اـبأجق ؾد ٓجت بإمحر

:  ذات لرة ؾاـت ا صديٍتل

ِج " َْ ربة ُمرد ةراهات ؾد ابتدطْا َسَحرة بابؾ إلضياف ُل ًُ أن اـ

.  "ضيٌٓل اإليَمن ممّـ ٔال لّْؿ داء احلّع اـقاهـ 
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.. وـَـ، إِنا إؾدار يا صديٍة

أْن ُترج لـ ذـؽ اخالذ ألـ لبًَرا صاـًبا اـرزق، ةبحُث طـ 

لنذك ولنذ أْسةؽ، اخياؽرة، اإلثتْاد، اـوِقح، اـبدء 

باـٌّس واإلٔدؽاع بٍقة، أشٓاء لـ ةُؽ إبياد ْميُؽ ٔاضًجا بَم 

هّاك ٌرء . ؽٓف اـٌَاية، لٖلًّا باهلل وطٍٓدةف، لتًٍّٓا باـنر اجلِٓؾ

. لـ احلَِة َييؾ ةُؽ إبياد هادئة، باردة و ُٓة

 

ةرطّا بٕيالّا اـسيٓدة، 

ةهٓؼ بّا احلٓاة ٓم اخّتنػ، 

أٔبؾ اـيقاصػ متقت، 

ٓ بٕس بٍُٓؾ لـ احلزن؛ ٕن اـذؿريات اجلُِٓة ةبٍك وإن ؼاب 

. صاجبْا، ٓم اـذاؿرة دوًلا وجارضة ٓم اـٍُب

: وؿَم ؾاـت سُِك اخنباح 
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 اـذؿريات هل إرضجة اـبّزورها ؤترك بْٓا، لدد يا ؾُبل "

.  "لدد

. ؿّان امحد
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لّذ ٔيقلة أضاؽره ؿان ؿؾ يقم يذهب إغ ُبستان ثده ـٍٓيض ِناره 

باـُيب، تؿ يّتىر اخساء ـٓتسِع حلَاوي ثده اخمحقٔة بُحب 

اـبالد وأهُْا اـوٓبقن جتك صار ُلٌيًَم باـقصّٓة وارةسِت بذاؿرةف 

ةُؽ اـتيُرثات اـتل ؿان خيوْا ثده طظ آرض وهل لا ةيرف 

. بخريوة اـقصـ 

 

ؿر اـنبل وؿرت ليف أجاللف وألأٓف، ؿذـؽ أجزأف ومهقلف ْماه 

. أوضاع بالده وةدهقر إؾتناده

يقم بيد يقم ةتجدد ألاـف وةهٓؼ إرض ذرطًا بٕجاللف، ؽٍرر 

اـذهاب إا رؾية ْمسد ةٕويؾ أجاللف ؽتنبح واؾيًا ييٓمْا،  ع 

ؿؾ لا هق تِع باـّسبة ـف، أصقات أجبابف، ضحَات ألف وثدةف، 

رائحة اـزاب، لاللح اـوٌقـة، وضيْا ؿُْا ٓم جٍٓبتف اخْزئة، 

ووضع ليْا ذـؽ اـَيُؿ اـذي يذؿره جبف وأتَمئف ُٓلف إرض، 
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حرج لقدطًا أطز لا يُِؽ، ْمِع إهؾ واجلذان، ؼوت ؼٓقم 

احلزن اخَان، وهوُت اـدلقع بًزارة، ذهب وحٌُف سٓؾ لـ  

. اـدطقات

إٔوُؼ طابرًا ؽٓآم ؾاجُة ٔحق اـقصقل، وٓم إجدي اـُٓاا إثتِع 

برؽاق ـف وشدو ْسوج أجاللْؿ اـيريهات والتوقا زورؾًا يُِٖه 

اهلقاء، ؽٗصوٌؼ اخقج  ؿ واجتهّْؿ اـبحر بيّاق طِٓؼ، ؽًادرت 

. أرواجْؿ وةًربت أثسادهؿ

 

ؽساللا ٓوـئؽ اـذيـ ةرؿقا أوصاِنؿ وحرثق بحثًا طـ وصـ؛ 

. ِٓنؿ وثدو أٌٔسْؿ داحؾ أوصاِنؿ يتًربقن

 

ِمِد إبراهٓؿ بمذ 
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ٓم ؿقٍب إجزان ذاك، وبِزيٍج لـ إسك وأٓم ؿان هذا هق 

ُّف ٓم صدري ! اـػاب اخخنص ا ٓم ؿؾ ـُٓة جع خيتُُج اـُٓؾ ؿ

وٓ يٌَل ؽٍط أن أةّاول طٍُِل ؿؾ ـُٓة وـَـ أْمّرع أؿقابًا أحرى 

ِلـ إجزان دون إراديت، أةًّرب طـ ٌٔز ـقهُة، ةُؽ اـٌّس 

ّٓة اـتل ُتاف اهلل، أبتيُد طّْا ٓحدش براتـ هذِه احلٓاة اـتل ٓ  اـتٍ

صائؾ ِلّْا، ةبتُُيّل اـذؿرياْت وأبٍك ٓم ٔىِر اـُٓؾ ؿائـ يستحُؼ 

اـمٌٍة ؽٍط ٓ ؼذ، أٔىر إغ ذـؽ اـَقب ِلـ ثديد ؽٓنٓبّل 

اـِرطاف إتر لٍاولة ٌٔسٓة لـ طدم ةياصٓف، لا إلر؟ أريد ٌٔز 

اـواهرة اـتل إبتيدت طّْا، ؽْل لُجٕي ولالذي وراجتل 

. وارةٓاجل وؿؾ رء  ٓؾ ٓم جٓايت

َُّم ُتوٌتّل شْقات احلٓاة    اـًربة ؿأت ابتيادي طـ ٌٔز ؽَ

إزددت ُبيدًا طـ لساري احلٍٍٓل وازداد شيقر اـتّػد أيهًا ٓم 

. داحظ
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اـًربة أن ٓ أرى ٌٔز بع اـّجقم ؿَم طْدت، ذبذبات، شيقر، 

أجاسٓس ؿـّثة ةرشدين دولًا وحتّثّل طد اـرثقع ؽبيد ؿّؾ لقاساة 

. ربأٓة ُتزق ٔٓاط ؾُبل أشير باـقثقد

اـًربة أن ٓ أبحر بع آيات اهلل حاشية وأثْش باـبَاء لـ أثؾ 

! وضٌٓة زائُة 

اـًربة أن ةٕةّٓل ُلنٓبة ؽْٕمزع دون أن أـتٌت إغ ِجَِة اهلل ٓم 

! شٕين

اـًربة أن خيتٌل ٔقر اإليَمن ِلـ صدري ؽٕـبث ثسدًا باـًٓا ممزق 

! اـروح

. اـًربة أن ٓ أؿقن اإلٔسان ؿَم َيب أن يَقن

 (ججاِب ٔراد)وئام ٔقاـديـ ِمِد 
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ـٍد ؿان ـٓاَا ٓم ؼربٍة لْجقرٍة  

ؿيِّٓٓؽ ُةوؾ بذات اـقثِف واـرؤيا  

أم أّٔل اةقثس؟ احلٍٍٓة أّٔل مل أطد اجتِؾ ُمرد ! أأشتٍت إـٓؽ؟

اـتٌَذ ٓم هذه اخساجات اـتل ةٌنُّا، اـبيٓد طـ اـيع بيٓد طـ 

. اـٍُب إٓ أٔؽ ؿّت اؾر ؿ

لا ؿّت يقلا ُٕصدق هذه اـَُِة و ٓ جتك ٓم أول أيالل ! ؼربة 

هّاك ـَـ اطتٍد أّل ُأثرت طد ةنديٍْا، ؽرضْا طد اـقاؾع، 

أثرين و مل يستوع أن يٌْؿ ؿٓػ يَقن اـبيد و اـٍرب و لاهٓة 

. ةُؽ اـٍقأع

اـًربة ؼابة لْجقرة، أٔا ؽْٓا اـسَمء اـقجٓدة، إرُض اـتل ٓ شَئ 

ـَّّل رؼبت ٓم ةُؽ ! ؼذها، اشجاٌر ٓ متُؽ أي رؼبة ٓم اـبٍاء 

.  اـًربِة و ثاهدُت آيام جتك اؿقن هّاك 

تؿ لاذا ؟ تؿ وؾيْت، شبَة طَّبقت اـتنٍت ِب، و ؿّت ؽريسة 

. هلا، ؼربٌة ـيٌّٓة صرجتّل وجٓداً 
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مل أثّل آ اـدروس، أةيرؽع لا هل هذه اـدروس اـبًٓهة اـتل 

.  ؿّت استٍٓظ ٕحذها ؿؾ صباح؟  ؿأت أِت و اـمقُق 

ٕول لرة لّذ صًري أمتّك ـق أطقد جلق آْسِة اخهئ، ـٓس لـ 

اـيدل أن أمتّك بدون سابؼ ليرؽة و أصاب بّدم ؿبذ ؿْذا اـذي 

.  ييزيّل أن

اةيُؿ لا . اةذؿر ؿؾ ؿُِة ؾُتْٓا ا ؾبؾ أن ْمري بّّٓا هذه اـبحقر

أؿثر رء خيٌّٓل طَُٓؽ؟ اـمقُق، أحاف طُٓؽ أن ةىؾ بٕسقاره 

ـِ  .  صقياًل، ـَّّل أطُؿ أَؽ ستّساه بَّسطة، حقٓم طُٓؽ رهُّٓة اـزل

ُٓدين أةيجب ؿٓػ مل ُأصدق ؿؾ لا  ٍَ إٓ أّٔل مل أٔسك، بؾ لا زال ُي

. ؾٓؾ طـ أمل اـًربة

 

رٔا اـزاؿل 
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ـُ رائحتْا جَّٓم ةُقُح ٓم آؽاِق اخزاج ،  طمٌٍٓة ؿُقِن اـٍْقة ، ُأدل

ْا داؽئًة أم طد بروٍد ٓدؿُّ ذـؽ  ؾٓد أِّنا ةتَّسُب إغ هذا  ٌُ ارةم

. اجلسِد اخحِقم 

طّٓدٌة ٓم بداياِت اخذاق ، ٔاطٌِة ٓم ذاؿرِة آرةماف و سحٌٍٓة ثٍدا 

ٓم حاسِة آٔتماء ، أـٍت بحبٓباِت اـَسَمر ُثزاًؽا ٓم اـَقب و ؿان 

 اـٌَرة و ةيأٍّا ٓم 
ِ
بالت ؽاجتسّٓا بيهّا ٓم ؽهاء ٍُ اـّسَُر ؿَم اـ

 سحرك "ؿاؽٓع"سَمء اـروح و لارسّا ؽداجة آؽتيال جتك ْسى 

ٓم طٍظ ؿاـًٓاب ، جّْٓا أبحرت ٓم لتاهات اخخُٓة ورسقت ٓم 

جأٍة لَتىٍة بإٔبٓاء و اـميراء و اـٌالسٌة ؿأقا يتجرطقن ؿٖوس 

اإلهلام ؽاحتذـت ؿؾ ذـؽ اـيبث ٓم ؿٍٕس رجٓؿ و أحذت أثز 

حٓبتل لًادًرا أرثاء احلأة لزًٔحا طد أرصٌة اـورؾات ؽاذا بِؽ 

ّٓتؽ لقؿٌب لـ اـٌراشاِت و اـٌرح احلِٓؿ  .. ةيأٍّٓل و بِي

 

SAIF 
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ِّٓف تباًةا،  ّٓع آؾدام ؽ ؿان اـورّيؼ ُلقِجًما لٌُٓئ بإشقاِك ٓ ةستو

شاًبا َيِؾ اـَثّذ لـ إجالم . ؼذ ؿاٍف جتك إلستيٓاب ُحواُه 

ّٓش  ّٓات، َُير تقب أجاللف اـوقّيؾ آِلاًل ٓم اـّجاِة واـي وإُلّ

! اـَريؿ

بوريٍٍة ثيُتف يمِئز جتك لـ .. هَذا ؽجٕة دون رمحة ـٌىُف اـقصـ

! ٌٔسف يٍتسؿ اخلٓبات ٓم اـُٓاا احلاـَِف جائًرا خياف جتك اـَالم

ؿؾ ِماوٓةِف ةبقء باـٌمؾ وؿٕن اـِقاطات ُؿتبت طُِٓف، طاثٌز ٓ 

ُّٓة . يُِؽ لـ ألِره ج

ّٓب ،  ؾدره جتَّؿ طُِٓف اـرجٓؾ ةارًؿا حٌُُف إُم احلّقن،  ؾُُبْا اـو

ْا احلايِن وبٓاض ِشيرها اـذي ؼوك ؿؾ اـسقاد ، رجّؾ وأدلك  ٌُ ؿ

ؾُُب احلبٓبة يٕؿُْا اـّزُؾب وآٔتىار ؿؾ اـِرؽاق َجزأك ، 
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اـمقاِرع وإرصٌة ،ٔسَمت اـُٓؾ اـداؽئ ،ِوسادةف ، اـًرؽة ؿُْا 

ّٓف وهق ٓ يُُِؽ شًٓئا سقى   اـتل ِؾُٓت ـف " ٓم وداطِة اهلل"ؿأت ةبَ

. واـيٓقن لاصِرة واـٍُُب ُلََِّّس 

ـٌ ؼريب ٓ َيتاج لّف إٓ اـقصقل  اوثٌف ُّمتٌُِة ،دروٌب ثدّيدة، وص

! وَيساُر احلال

ّٓا لا ٔستحٍُف؛  احلٓاة ُةٌرض طُّٓا اشٓاًء ٍٓٔدر طُْٓا ٓم سبٓؾ أن ٔح

ُّْٓا  ًٔا وربَم لٖؿًدا جتك وصّؽ يسزُق اجاللؽ، يسُُبؽ جؼ ٔ اجٓا

ّٓؼ تؿ يٍتاُت طد آلاـِؽ ٓم سبٓؾ أن .. وحتٍٍْٓا  يوحُّؽ صحـ اـدؾ

. ُيمبِع رؼبتُف اـبِجحة

ُٔحب اـقصـ ـَّف جتًَم ٓ َُيبّا جَّٓم َييُّا ٔبحث طـ أبسط  ُؿُّا 

جٍقِؾّا ،ُٔقُذ ؽِراًرا لّف حقًؽا لـ أن متقت رؼباةّا ؾًْرا ويٕس، 

ّٓؾ ــ ٔحٓا لا ٔستحٍُف دون ٍٍٔص أو اجتٓاج  .. ٔتخّذ اـرج

 أيًها ٓم "ٔحـ"اـَثّذ ِلّا ـدّيف لثاُل هذا اـماب، ُربَم ؾد َٔقن 

ـٍ يستخَُّس ؽّٓا جتك احلٓاة اـوٓبة واـَريِة ..  وص
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ربة ـٓس ُؼربة اـقصـ ؽٍط؛  جتك ؽمُؽ ٓم حتٍٓؼ ُجُِؽ،  ًُ اـ

.. استنياب جنقـؽ طد جاثتؽ ُيسِك ُؼربة 

ربة بـ طّْٓا  ًُ .. ؽٗستٓحاُش وصَّؽ  وةًاؽُف طَّؽ هق اـ

 

.. أساوِر ابقبَر 
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ٓم زاوية اـيامل ألَث، باجثًا ؿان رزق ؿان لـ اخٌزض أن يَقن )

ٓم وصّل وؽذ، ْمتاجّل إشقاق جًّٓا، أسِع صقت ألل وهل 

 "اـميبة"ُةّادي لـ رؿـ ؾِِصّ لـ أرؿان اـًرؽة اخْجقرة، ذات 

اخُتْاـَة، ُةّادي بٕطد صقَتا يا ُبّل ةيال ٕضِؽ، ةيال اا 

ِججري ؽٕٔت صًذي، ُأخُؿ شتايت ٓم ؿؾ جع ُلٍتّص اـُٓال 

احلاـَات ٕرلل دليات ساحّات طد لَان لقضع رأد، اـتٌح 

اـسَمء ـٓاًل خُجرد ريآت طابرة، أطِؾ ؿاـيبد طـ أسٓاد دٔسقا 

ذف اخُيالُة واـيِؾ، اهلث ؿاـَُب حتت أرثُْؿ ـُىٌر بٍُِة 

طٓش هأٓة ـنًاري، ٓ أـقم أجدًا ؼذ ٌٔز، ؽٕٔا لـ زج ِب ٓم 

طبقدية "هذا اـسجـ ذو اـسجان اـٍاد، أةٓت راثاًل وصائقًا ل

 لٍابؾ بيض اـريآت اـتل مل ةٌل جؼ اـذـة واخْأة، "صقطٓة

أشتاق إغ ةراب أريض اـسِراء اهلأئة، سُِت ألري ـُذي ؽورين 

وحٍُّل لـ ةراب، أجس باخقت ؿؾ يقٍم أخًا، بنٓص إلؾ ٓم 

اـيقدة أٍوع ؽٕٔا أن إبـ اـستقن طالًا وأيالل ٓم هذه احلٓاة 
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ؾالئؾ، ارؽٍقا ُثثَمين برساـتل هذه إغ أبّائل واحقيت وـَؾ 

شخص جاول اهلرب لـ أرض احلّان وصّف إغ بُد آحر يتجرع 

 (!!ويالةف

طباس  ُِمِد
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